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 الواقع المعزز عبر إستراتيجية اإلستقصاء  )الموجه / غيرالموجه( 

 وأثره في تنمية مفاھيم المستحدثات التكنولوجية لدى طالب الدبلوم العام  

 بكلية التربية وقابليتهم الستخدامه 

 

             (*)على عبد الرحمن محمد خليفة أ.م.د 

 ( **)خالد مصطفى محمد مالك أ.م.د                                                      

 

 ملخص البحث 

تحديد أنسب إستراتيجية للتعلم )االستقصاء الموجه مقابل الغير   ى يهدف البحث الحالي إل
كل   ىعل وأثرها، تربيةموجه ( ببيئة الواقع المعزز المالئمة لطالب الدبلوم العام بكلية ال

المستحدثات التكنولوجية والقابلية  الحوسبة السحابية كأحد من الجانب المعرفي لمفاهيم 
الستخدام الواقع المعزز، وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذو داللة إحصائية  

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في اختبار التحصيل المعرفي 
عند الدراسة باستخدام بيئة الواقع المعزز يرجع للتأثير    ة السحابية  الحوسب  لمفاهيم 

استخدمت    ىاألساسي إلستراتيجية التعلم المستخدمة ، وذلك لصالح المجموعة الت
إستراتيجية االستقصاء الموجه ، كذلك أشارت النتائج عن عدم وجود فروق ذو داللة  

لتجريبيتين  يرجع للتأثير األساسي  إحصائية  بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ا
وإستراتيجية التعلم )االستقصاء الموجه مقابل   لمقياس قابلية االستخدام للواقع المعزز

 الغير موجه( . 
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Abstract 

The current research aims to determine the most appropriate 

learning strategy inquiry (guided versus unguided) of the appropriate 

augmented reality environment for general diploma students of Faculty 

of Education, in relation to its impact on both cognitive aspect of cloud 

computing concepts as a technological innovation and the possibility of 

using the augmented reality. Results showed that there were statistical 

significance differences between the mean scores of the two 

experimental groups in the cognitive achievement test for concepts of 

cloud computing on using the guided inquiry. Also, there were no 

statistical significant differences between the mean scores of the two 

experimental groups regarding the measure of acceptability to use the 

augmented reality and learning strategy inquiry (guided versus 

unguided).  
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 المقدمة :   

عالمنا المعاصرمجموعة من التحوالت والتحديات السريعة والمتالحقة، ومن أبرز يواجه  

التحديات التقدم العلمي والتكنولوجي في شتي مجاالت الحیاة المختلفة، واالتجاه نحو    ھذه 

االتصاالت    العولمة بكل الي ثورة  باالضافة  الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادية  مظاھرھا 

تسببت  والتي  العلمیة    والمعلومات  المعرفة  مقدمتھا  وفي  االنسانیة  المعرفة  تضاعف  في 

جدا،ً فأمام ھذا الزخم المعرفي والمعلوماتي الھائل    والتكنولوجیة في فترات زمنیة قصیرة 

التعلیم بصفة عامة والتعلیم الجامعى   لزاما علي مؤسسات  الذي تبع ھذه التطورات، كان

توجی في  المبادرة  زمام  تأخذ  أن  خاصة  من    برامجھا  هبصفة  االنترنت  عبر  ومقرراتھا 

االراء والخبرات    أجل توفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة لجذب إھتمام الطالب وحثھم علي تبادل

. 

مؤخراً    ظھرت  التي  التكنولوجیة  المستحدثات  مجاالت  فمن  في  كبیر  بشكل  وانتشرت   

( ،  Augmented Reality Technology)التعلیم المختلفة ، تكنولوجیا الواقع المعزز  

ببساطة   فھي   ، الذكیة  واالجھزة  المحمول  الھاتف  إستخدام  تطبیقات  أھم  أحد  تعد   التي 

والواقع   الحقیقي  الواقع  بین  تدمج  االبعاد  ثالثیة  الكائن  تكنولوجیا  بین  أي  االفتراضي، 

الفرد   قیام  أثناء  الحقیقي  الوقت  في  معھا  التفاعل  ويتم   ، االفتراضي  والكائن  الحقیقي 

بالمھمة الحقیقیة ، ومن ثم فھوعرض مركب يدمج بین المشھد الحقیقي والمشھد الظاھري 

والطب    ، كاالرشاد السیاحيويستخدم الواقع المعزز في مجاالت عدة  ،  المولد بالكمبیوتر 

تقنیة   استخدام  إلي  والجامعات  التعلیمیة  المؤسسات  من  العديد  توجھت  وقد   ، واالنشاء 

 (  2،ص  2015الواقع المعزز في العملیة التعلیمیة ) محمد عطیة خمیس ، 

وتعد تكنولوجیا الواقع المعزز من أسالیب التدريس الحديثة المبنیة علي البیئة االلكترونیة 

ال انواع  أحدث  ومن  لالحتیاجات  ،  إستجابة   ، التعلیم  في  المستخدمة  االلكتروني  تعلیم 

التعلم   بیئة  يثري  بما  المتنوعة  وتطبیقاتھا  المتعددة  مزاياھا  من  لالستفادة  المستقبلیة 

بمص غنیة  تفاعلیة  تعلیمیة  بیئة  في  متطور  باسلوب  التربوية  والخبرات  در  ا بالمعلومات 

المجاالت للتعلم الذاتي والتعلم مدي الحیاة لمواجھة ، وللمساعدة علي فتح العديد من التعلم 

  ، القاضي  محمد  محمود  لمیاء   ، الشامي  المعز  عبد  ايناس   (. العصر  ھذا  طبیعة 

 ( 126،ص 2017

 أجل من التعلیم لتحديث  أساسیة خطوة  بمثابة المعزز الواقع تكنولوجیا  اعتبار ويمكن  

 حول التساؤل على الطالب تشجع  فعالة،  تعلیمیة بیئة ھو المعزز فالواقع ، المستقبل  تعلیم 

 والتخیلیة .  الواقعیة والمفاھیم العلمیة الحقائق

علي   المتعلمین  لمساعدة  التعلیمیة  العملیة  في  إستخدامھا  المعززيمكن  الواقع  تقنیة  إن 

تحسین إدراك المتعلمین والفھم االعمق    االدراك البصري للمعلومات وزيادة التحصیل و
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لتمثیل المعلومات وإختبارھا بشكل   اتللمعلوم ، كما أنھا يمكن أن تمدھم بطرق مختلفة 

 .   (Yoon,2014)دينامیكي وسريع وسھل ، كما أنھا توفر تعلیما مجديا  

المعزز   الواقع  تكنولوجیا  تساعد  حظیت  التي  التكنولوجیا  من  فھي   ، التربويین  باھتمام 

واالفتراضیة في الوقت الحقیقي أثناء عملیة    المتعلمین علي التفاعل والمزج بین الواقعیة

، مع اتاحة فرصة اشتراكھم بنشاط أثناء عملیة التعلم، مع دمج الممارسات العملیة  التعلم  

االفتراضیة تعلیمیة    مع  خبرات  خلق  أجل    ,Sparks, 2014, p.97 &  .)  فريدة من 

,Blake   Antonioli .) 

المعزز   الواقع  تكنولوجیا  مبادئوتقوم  من  البد  أنه ترى والتى المعرفیة النظرية علي 

 األصعب الى األبسط  من متسلسلة مستويات  خالل من للمتعلم  المعرفة تقديم  فى التدرج

 ،ص 201٤ عزمى، جاد  للمعرفة )نبیل المنتج مستوى  الى للمعرفة مستوى المتلقى ومن

 (٣16 -٣15 ص

المعززويحقق   اھداف   لتحقیق التفاعل من عالیة كثافة خالل من المبادئ ھذة   الواقع 

 تفاعلة بداية فى المتعلم  فیتدرج المتدرجة،  المعلومات من مستويات  يتضمن فھو محددة،

 تتدرج المضافه المعلومات مع تفاعله وجراء منخفض بمستوى  المضافه  البیئة داخل

 اھداف تحقق التى وللمعارف للمھارات اتقانه علىتدل   أعلى مستويات الى مستوياته

االتصالیة  .التعلیمیة المادة  النظرية  قدمت  دعما  " "Connectivism Theory كذلك 

المتعلمین   النظرية االتصالیة على تعلیم  المعزز ، حیث ترتكز  الواقع  لتكنولوجیا  متمیزا 

ويركبونھا للحصول على المعرفة ،  كیف يبحثون عن المعلومات ، وينقحونھا ويحللونھا  

لذلك فھي تمثل تحوال نحو التعلم المتمركز حول المتعلم ، وتطبق على األنشطة التعلیمیة 

التي يقوم بھا المتعلمون في البحث عن المعلومات ، والربط بینھا ، للوصول إلي المعرفة 

 اشراك خالل المعزز من الواقع يحققة ما وھذا (.  5٤،ص   2015)محمد عطیة خمیس ،

 مھماتھم  تنفیذ  او مشكلة المعرفة لحل من شبكة لیكونوا  تشاركى او  فردى  بشكل المتعلمین 

و  المقرر اھداف لتحقیق المحددة  البنائیة  الواقع أيضا دعم يالمنشودة،    المعززالنظرية 

 مبدأ بناء المعرفة، وذلك من خالل  "  "Social Constructivism Theoryاالجتماعیة

بمعني أن الفرد ھو الذي يبني معرفته بنفسه، وتتم إعادة بناء المتعلم لمعرفته من خالل 

 جديدةخبرات  واكتساب االقران مع المحیطة والتفاعل البیئة مع والتفاعل اإلتصال عملیة

   &  Mitchell,2009,p.9)   Dede&   نالمتعلمی وخبرات  معارف من تجدد

Dunleavy )    ، وتجسیم صوت من المضافة ةئالبی خالل  من التعلم طبیعة مع يتفق  وھذا 

 .  للواقع

مھا بنت محمد الحسیني   :، منھا دراسةوفي ھذا السیاق أكدت عديد من الدراسات 

 , Yuen & etal ؛  Radu , 2012؛ Rodgers, 2014 ؛ Diaz, 2015؛201٤،

 عديدة ، منھا : ممیزات ، علي أنه لتكنولوجیا الواقع المعزز  2011
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 زيادة في فھم المحتوي العلمي وذات أثر أكثر فاعلیة.  -

 االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرةلفترة أطول .  -

 تشجیع ابداع المتعلمین وتوسیع خیالھم الدراك الحقائق والمفاھیم.  -

المتعلمین   - مشاركة  فرصة  المواد  إتاحة  معلومات  إكتشاف  علي  وتحفیزھم 

 التعلیمیة من زاويا مختلفة.

 إتاحة فرصة تفاعل المتعلمین مع بعضھم البعض والتحدث وجھا لوجه. -

 يعزز التعلم الحركي ، أي يساعد في إنتقال الطالب جسديا من موقع إلي أخر .  -

المتعلمین   - أمام  الفرصة  مثل  إتاحة  الحقیقیة  األشیاء  تمثیل  كتلة  من  تشغیل 

 المحرك. 

وقد أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثیر الفعال لتكنولوجیا الواقع المعزز بالتطبیق علي  

  etal,2014 ,؛  Storkova, 2014   Kyseal & الطالب في المراحل التعلیمیة المختلفة :

Chiang  ؛Ibanez , etal, 2014 Estapa&Nadolny, 2015   ؛  Gutierrez, ؛  Lin, 

etal ,2013  2010,   Gutierrez,etal ؛Gopalan , etal , 2016  ؛ 

؛الجوھرة  (  201٤مھا عبد المنعم محمد الحسیني) (2016عوض هللا أحمد)اسالم جھاد

 . (2017علي الدھاسي )

لھذا التأثیر الفعال لتكنولوجیا الواقع المعزز حاجة لالھتمام بالدراسات الظھرت    ،ونظراً 

توظیفه   في  فاعلیة  أقصي  يحقق  بما  وبنائه  تصمیمه  في  البحث  تستھدف  التي  والبحوث 

 , Cabero& Barroso)واستخدامه في التعلیم . ويؤكد ھذا الرأي ما أكدت علیه دراسة   

، الي إجراءالمزيد من الدراسات التي تبحث في تصمیم تكنولوجیا الواقع المعزز   (2016

لتتناسب مع المحتوي التعلیمي للمقررات المختلفة، واستغالل وادماج ھذه التكنولوجیا في 

التعلیمیة   تحقیق  العملیة  علي  اثرھا  و  تصمیمھا  في  المتغیرات  بعض  بدراسة  وذلك   ،

، المختلفة  التعلم  وأخرون  وأاھداف  باكا  دراسة  إلیه  أشارت  ما  يضا 

(Bacca,etal,2014  من خالل مراجعة بحوث وتطبیقات الواقع المعزز المنشورة في )

الفترة من   التعلیم في  تكنولوجیا  الي أن عدد    201٣  –  200٣مجالت متخصصة في   ،

تناولت    الدراسات اذدادتالتي  قد  التعلیم  في  المعزز  اال  الواقع  ملحوظ خالل  ربع  بشكل 

, االخیرة  أنسنوات  بشكل    و  التعلیم  مؤسسات  في  تطبیقھا  تم  المعزز  الواقع  تكنولوجیا 

مجاالت   مختلف  في  والبحوث  الدراسات  من  المزيد  إجراء  بضرورة  وأوصت   ، كبیر 

تعلیمیة   برامج  علي تصمیم  المعلمین  وتدريب  المدارس  في  إدخالھا  علي  والعمل  التعلیم 

التعام وكیفیة  المعزز  في للواقع  المعزز  الواقع  تكنولوجیا  إدخال  علي  والعمل  معھا  ل 

 التطبیقات التعلیمیة التي تفید المتعلمین في مراحل تعلیمھم . 
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( التي أكدت علي أن تكنولوجیا الواقع المعزز تحتاج  Bower, et al , 2014ودراسة )

ا الدرسات  من  المزيد  لتنفیذ  لالي  مختلفة  تصمیم  متغیرات  مع  الواقع  مستقبلیة  تكنولوجیا 

  المعزز .

وإلومي   أندرسون  أكد  ضرورة  (  (Anderson & Elloumi,2004, p.11وقد  على 

إتباع   خالل  من  وتقديمه  اإللكتروني  المحتوي  تصمیم  وأسالیب  بطرق  اإلھتمام 

استراتیجیات تعلیمیة مناسبة تساعد في زيادة التحصیل المعرفي لدي المتعلمین ،ومن ھذه  

اإلستقصا تعد  "  Inquiry    "ء  الطرق  المواد  التي  تصمیم  عند  اإلستراتیجیات  أحد  

 التعلیمیة االلكترونیة . 

الضروري    فمن  أجلھا،  من  صممت  التي  األھداف  المعزز  الواقع  بیئة  تحقق  ولكي 

مراعاة   وكذلك  التعلم،  نظريات  من  تقدمه  وما  التربیة  منظومة  إمكانات  من  االستفادة 

أھم   ومن  المعزز،  الواقع  بیئة  وإنتاج  تصمیم  عند  التربوية  والمعايیر  الفنیة  األسس 

الواقع   بیئة  وإنتاج  تصمیم  ،  متغیرات  االستقصاء   : سھیلة   تشیرف  "Inquiry"المعزز 

كاظم   حیث التعلیم  أنواع  من نوع االستقصاءھو  أن إلى ( 200٣ ) الفتالوي  محسن 

 تولید لعملیات الالزمة واالتجاھات  رات المھا من مجموعة المستقصي المتعلم  يستخدم 

 الفرضیات إزاءقرار   وٕاصدار وتقويمھا والبیانات المعلومات وتنظیم  الفرضیات

 ثم  أومشكلة حقیقة إلى التوصل أو سؤال عن لإلجابة المستقصي صاغھا التي المقترحة

 التعلیم  في  االستقصائیة الطريقة على ويطلق جديدة مواقف في إلیه التوصل  تم ما تطبیق 

 المعرفة، مصادر في وينقب  يبحث  المستقصي  المتعلم ألن  التنقیبیة بالطريقة والتعلم 

 . ھدفه إلى التوصل أجل من المختلفة

 واإلنسانیة العلمیة المواد  تدريس في الحديثة االتجاھات من  تعد االستقصاءفإستراتیجیة

 على تؤكد كما،    والحداثة الحیوية إلى منھا تعاني التي النسبي الجمود حالة من ونقلھا

 الكلي باالعتماد  المتمثلة السلبیة المشاكل وكل التعلیمیة العملیة في للمتعلم  اإليجابي الدور

 المعلم  أو  الكتب  من للمعلومات "مستقبال  يكون أن من"بدال يفكر تجعله فھي المعلم  على

 في  اإلنسان حیاة  في كبیرة  أھمیة ذو التفكیر ألن التفكیر خالل من نفسه على االعتماد أو

  قدراتھم وتنمي المتعلمین آفاق توسع أنھا عن فضال األخطاء وتجنب المشكالت حل

 .  (6، ص 2007الراوي، الرحمن  عبد سعود هللا عبد .) والفكرية المعرفیة

 Guided "  االستقصاء الموجه  منھاف،  عدةوتأخذ إستراتیجیة اإلستقصاء أشكال أو قوالب  

Inquiry"    ،قد  والذي    ، المعلم  إشراف  تحت  المتعلم  به  يقوم  نشاط  صورة  في  يكون 

ومنظم للتعلم وھو   توجیھا محدداً ويكون المعلم في ھذا النمط میسر ومخططبحیث يوجه  

مرجع الطالب في عملیة التدريس ، حیث يبرز دوره موجھا في البداية ، ثم يبدأھذا الدور  

المعلم وإقتراحاته لتوجیھات  و    يتناقص وفي المقابل يزداد دور الطالب ، والذي يخضع 

  . (2005أسئلته )عرفیج ، سلیمان ،
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اإلستقصاء  الفعال إلستخدام  التأثیر  الدراسات على  من  أكدت مجموعة  ھذا اإلطار  وفي 

   (Karaliota, 2013 & :كل من    الموجه في تحقیق نواتج التعلم المختلفة ، منھا دراسة

Vlassi    ، ؛   2005؛ سلوي موسي سالمة مريان ,    200٤؛ عبد النور طايل الھزايمة

Michal, etal, 2004  ما ,  ؛  عقیالت  أحمد  منصور  الكريم    2009زن  عبد  ولید  ؛ 

، ،  ؛    2010صوافطة  االخرس  جمیل  الكريم  عبد  علي   ؛  2010يوسف  بن  ناصر 

 ( .  2008حمد نومان الزھامیل ، أ ؛ نواف الجھوري

الذي يتمثل في     Un Guided Inquiry""أو غیر الموجه    ومنھا أيضا اإلستقصاء الحر

لحل   الالزمة  والمواد  الطريقة  وإختیار  االسئلة  وضع  في  نفسه  علي  المتعلم  اعتماد 

من أدوات    هالمشكالت التي يواجھھا دون أن يزود بأية توجیھات ، وذلك بإستخدام ما لدي

البحثیة   الذھنیة والعملیة ومھاراته  الطالب قدراته  فیستخدم  الحل ،  ووسائل تساعده علي 

 (.  ٣0، ص  2012بو حمد ، لیصل إلي حلول .)محمد جعفر 

وفي ھذا اإلطار أكدت مجموعة من الدراسات على التأثیر الفعال إلستخدام اإلستقصاء    

)محمد ضحي  لم المختلفة ، منھا دراسة كل من  الحر أوغیرالموجه في تحقیق نواتج التع

 ( .   201٤؛ عبد هللا حسین الالمي ، 2015؛ أسعد نعمة عبد هللا المحامدة ، 2011شاكر، 

في العملیة  ، وغیر الموجه  وقد حظي التوجه نحو استخدام إستراتیجیة االستقصاء الموجه  

یة التي ترى أن التعلم يتمثل في  البنائ    نظريةالالتعلیمیة بتأيید عديد من النظريات، منھا  

ھذا   في  سابقة  خبرات  من  الفرد  لدى  ما  على  بناء  جديدة  وخبرات  معلومات  اكتساب 

المجال , فباستخدام الحواس وعملیة المالحظة يستطیع المتعلم فھم العالم الطبیعي حوله,  

األسباب    وعمل استنتاجات حول الظاھرة التي تقع بین يديه ويدرسھا بناء على الربط بین

البنائیة   نظر  وجھة  فمن  لذا  االستقصاء  جوھر  وھذا  الظاھرة  بتلك  تتعلق  التي  والنتائج 

في   ما  مقارنة  من خاللھا  الفرد  يستطیع  وحیوية  مھمة  تعلم  إستراتیجیة  يعد  فاالستقصاء 

  , 200٤)كمال عبد الحمید زيتون,    بنیته المعرفیة مع ما يقدم إلیه من نماذج علمیة دقیقة

النظرية المعرفیة لبرونر   من  كذلك تحظي استراتیجیة االستقصاء بدعم متمیز    (.٤6ص

Cognitivism Theory" "   على التعلم  فسرت  القوى  أالتي  تفاعل  نتیجة  يحدث  نه 

أصحاب ھذه النظرية إلى  ، ويشیرالعقلیة للفرد مع المثیرات التي توجد في البیئة من حوله

عملیة   في  المتعلم  احتواء  يمكن  يختار  انه  كي  أمامه  الفرصة  إتاحة  خالل  من  التعلم 

ويمارس ويفكر ويتخذ قراراته بناء على تحلیله وتقییمه الذاتي للمعلومات التي تقدم إلیه,  

وبذلك يعتبر نشاط المتعلم في الموقف التعلیمي وفقا لتلك النظرية نشاطا عقلیا قائما على  

والخب المثیرات  مع  للمتعلم  العقلیة  القوى  وإدراك  تفاعل  فھم  ثم  ومن  التعلیمیة,  رات 

  ,  2010المثیرات والظواھر والعالقات بینھا, وبذلك يكون قد تم التعلم)محمد حماد ھندي,

االتصالیة،  (  ٤2ص النظرية  قدمت  متمیزا   كذلك  االستقصاءال  دعما  حیث  ,  ستراتیجیة 

ن سیاق التعلم ھو سیاق مفتوح قائم علي تكوين المعني من خالل التفاعالت البشرية  أنجد  

تحديد أھداف    يجبوالمادية من أجل الوصول للمعرفة وتقییمھا وبنائھا ، وفي ھذا الصدد  
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وإختیار   المشترك  التعلم  اطار  وتحديد  التعلم  مناسبة الھداف  تعلیمیة  مھام  وتحديد  التعلم 

كذلك تدعم إستراتیجیة اإلستقصا ء نظرية   ( ،  Hung,2014مناسبة )أدواته ومصادره ال

ا علي  القائم  التعلم  ونظرية  النشط   Student Centerd Learning"  المتعلم التعلم 

Theory"    وقد أسس لھذه النظرية "بیاجیه وفايجوتسكي " ومؤداھا أن يتم تصمیم التعلم

بل   ، والشرح  المعلومات  لعرض  لیس   ، التعلم  في  أساسي  دور  للطالب  يكون  بحیث 

)زينب   الطالب  خاللھا  من  يتعلم  منظم  تعلم  أنشطة  علي  خلیفة  باالعتماد  حسن  محمد 

،   "Cognitive load Theory"في  كذلك تؤيد نظرية الحمل المعر،    (8٣، ص  2016،

إستراتیجیة االستقصاء  حیث استندت ھذه النظرية ، إلي أن المعلومات الجديدة ، يجب أن  

المدى ، وبما أن سعة   الذاكرة طويلة  قبل أن تخزن في  العاملة  الذاكرة  يتم معالجتھا في 

تم   إذا  ستتأثر سلبا  التعلم  فان عملیة   ، العاملة سعة محدودة  الذاكرة  الذاكرة  قدرة  تجاوز 

العاملة على معالجة المعلومات ، وبالتالي ينصح بتصمیم قوالب تعلیمیة مرئیة يمكن أن  

 ( . Mayer,2005تتم معالجتھا في نطاق سعة الذاكرة العاملة عند المتعلم )

الموجه  االستقصاء  بین  مباشر  بشكل  الدراسات  بعض  قارنت  أخري  ناحیة  ومن 

فیما يتعلق بتأثیرھما علي نواتج التعلم المختلفة، حیث أشارت    واالستقصاء غیر الموجه ،

 : من  كل  دراسات  سرحان  نتائج  درويش  2006)  سامي  محمد  أحمد  ختام  ودراسة   ،  )

تأثیر فعال لإلستقصاء الموجه مقارنة باإلستقصاء غیر الموجه ، في حین  ( إلي  2007)

)دراسة  أكدت   بوحمد  محمد  جعفر  الدين    (2012محمد  عز  محمد  حسن  ودراسة   ،

إلي  2012) باإلستقصاء  عدم  (،  مقارنة  الموجه  لإلستقصاء  فعال  تأثیر  غیر  وجود 

 الموجه.

استخدامھما في والغیر موجه، وأفضلیة  ستخدام االستراتیجیتین: الموجه افي ضوء فاعلیة 

الويب ، فإن الباحثان يتوقعان فاعلیة استخدامھما في  التعلم القائم على الكمبیوتروعلى

لواقع المعزز في تحسین  لالواقع المعزز، ولكن اليمكن توقع أي االستراتیجیتین أفضل  

 من ھنا تنبع مشكلة البحث الحالي نواتج التعلم المختلفة، و

ا إستراتیجیتین  يھدف  فاعلیة  تحديد  الي  الحالي  المعززلبحث  استراتیجیة  للواقع  وھما   ،

، وذلك نظراً لفاعلیتھما في التعلم القائم  اإلستصقاء غیر الموجهمقابل    الموجه  اإلستصقاء

علي الكمبیوتروعلي الويب، كما يھدف الي تحديد أنسب ھاتین االستراتیجیتین في تحقیق  

 .  نواتج التعلم 

وبأخذ األدبیات والدراسات السابقة واالتجاھات الحالیة، يبرز سؤال عن أي إستراتیجیات  

فیما  المعزز،  الواقع  إطار  في  للعمل  مالئمة  األكثر   ) الغیرموجه   / )الموجه  اإلستقصاء 

باستخدامھا  التعلیمیین  المعلمین والمصممین  لننصح  ؟  التعلم  بتأثیرھما في تحسین  يتعلق 

 ب علي مھارات تصمیمھا . وبالتالي التدر
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مفاھیم  تعلم  التكنولوجی  ويعد   " Advancements Technological"ة  المستحدثات 

التي يمكن أن تعكس في كثیر من   التعلم األساسیة  بجانبیھا األدائي والمعرفي أحد نواتج 

فاعلیة   الحقیقیة لمدى  المعززاألحیان الصورة  بكفاءة وفاعلیة ، كذلك    الواقع  تنمیتھا  فى 

تعبر عن مدى استیعاب الطالب لما تعلموه من خبرات معینة من خالل مقررات دراسیة 

محددة ، ويعد مستوى األداء من المؤشرات المھمة لنجاح العملیة التعلیمیة ، لذلك البد من  

مستوى   ارتفاع  علي  تساعد  التى  المالئمة  التعلم  مصادر  توفیر  خالل  من  تحسینه 

  (Stecher, 2010, p. 166)األداء

  مجال  في الھائل التقدم عن نتجت  والتي التكنولوجیة االتصاالت  ثورة أدت فقد 

 المستحدثات  ظھور إلى خاصة بصفة الكمبیوتر مجال وفي عامة، االلكترونیات

بأنھا،  التكنولوجیة   ، تعرف  وزيادة    التي  كفاءته  لرفع  التعلیم  لمشكالت  مبتكرة  حلول 

فعالیته بصورة تتناسب وطبیعة العصر الحالي، قد تكون ھذه الحلول مادية أفرزتھا ثورة  

االتصاالت والكمبیوتر مثل األجھزة واألدوات والمواد التعلیمیة أو فكرة أفرزتھا الثورة  

والس التربوية  العلوم  مجال  في  والتطور  في  المعرفیة  متمثلة  االتصاالت  وعلوم  لوكیة 

العملیة   لتناسب  التعلیم، صممت وطوعت  في مجال  المختلفة  النظريات واالستراتیجیات 

عطیة  والتكامل.)محمد  والكونیة  والتنوع  والفردية  بالتفاعلیة  تتمیز  جعلھا  مما  التعلیمیة 

 .  (200٣، خمیس

لنتائج   المواستنادا  بمجال  المرتبطة  الدراسات  من  ومنھا عديد  التكنولوجیة،  ستحدثات 

؛ ودراسة نیدا،  2008 ،محمد علي مصلح ودراسة  ؛  201٣،علي شقور،  من:  دراسة كل

Naida,2003    2000 ،  الیازوديبوا  ؛ ودراسة  & Lisa,  Deborah    عثمان ودراسة  ؛

؛ ودراسة محمد محمد  2002ودراسة حمادة محمد ابراھیم ،  ؛  2002،بن علي القحطاني

الھادي، في  2008عبد  قصورا  ھناك  أن  علي  الدراسات  تلك  أكدت  فقد  مفاھیم  ،  تنمیة 

التكنولوجی المستحدثات  التعلیمیة   ةومھارات  المؤسسات  بعض    في  لوجود  نتیجة  وذلك 

اإلدارية ، وتدني مستوي   العقبات  بالمستح العقبات ومنھا  دثات وتبنیھا في عملیة  الوعي 

فیمكن    التدريس المنطلق  ھذا  ومن  المعزز،  الواقع  ،    لتكنولوجیا  القصور  ذلك  معالجة 

متاز به من خصائص وأدوات يمكن من خاللھا التجول الكتساب  يوذلك استنادا ً علي ما

 المعلومات والخبرات ، وبالتالي استخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل . 

سبق؛  ما  ضوء  يتطلب   وفى   المستحدثات ومفاھیم  مالمح أھم  على التعرف  فاالمر 

 التعرف  تتطلب  والتي مختلفة، إلكترونیة تعلیمیة وسائط من  تتضمنه وما التكنولوجیة،

 أفراد بإعداد المتعلقة التوجھات يحقق بما التعلیمیة المؤسسات في استخدامھا إمكانیة على

التسلح    العصر ھذا متغیرات مع التعامل على  قادرين كله ضرورة  ذلك  فرض  فقد   ،  ،

تمكن التى  التكنولوجیة  المستحدثات  ومفاھیم  قدرته   الطالب  بمھارات  من  وتزيد  المعلم 

 على توظیفھا داخل المؤسسات التعلیمیة المختلفة . 
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ومن ناحیة أخري يرتبط بتحقیق االستفادة القصوى من بیئات التعلم االلكترونیة من قبل  

المتعلمین اختیار بیئة تعلیمیة ذات قابلیة لالستخدام من جانب المتعلمین، حیث تعد القابلیة 

وفاعلیة   بكفاءة  المطلوبة  المھام  إنجاز  بین  الفرق  مالئمة  توضح  ألنھا  مھمة  لالستخدام 

وبین عدم إنجازھا ، كما توضح الفرق بین    -أي النجاح في التحصیل واالستیعاب    -ودقة  

الذى  بأنھا عملیة مملة   الرضا  النظام وبین شعوره  استخدام  أثناء  المستخدم فى  يشعر به 

 ( . 92ص  2010)أمیرة محمد المعتصم ومحمد عطیة خمیس، 

ويري الباحثان فى البحث الحالي أن القابلیة لالستخدام باعتبارھا أحد المحاور األساسیة 

ا البحث  موضع  المستقل  بالمتغیر  واضحة  عالقة  لھا  توافر للتعلم  أن  حیث   ، لحالي 

إستراتیجیة مالئمة لعرض المحتوي من خالل الواقع المعزز له من شأنه زيادة مستوى  

القابلیة لالستخدام لدى المتعلمین مما يؤثر بدوره على زيادة مستوى أداء المتعلمین بصفة  

 عامة . 

ات  ئلم فى بی من ھذا المنطلق ونتیجة الختالف اآلراء حول تحديد أفضل إستراتیجیات التع

بشكل  الدراسات  ھذه  تعرض  وعدم  المعزز،  الواقع  علي  اإللكترونیةالقائمة  التعلم 

مباشرلتحديد أفضلیة تلك االستراتیجیات فى إطار بیئة الواقع المعزز، اتجه الباحثان فى  

دراستھم الحالیة إلى البحث فى كیفیة تحسین كفاءة الواقع المعزز، من خالل دراسة أنسب  

(  إستراتیج  الغیرموجه  أم  )الموجه  المعزز  الواقع  خالل    المتعلمینلطالب  لیات  من 

المقارنة بین إستراتیجیتین من الواقع المعزز وتحديد أفضلیتھما، وذلك فیما يتعلق بأثرھما 

 فى تنمیة مفاھیم المستحدثات التكنولوجیة وقابلیة استخدام الواقع المعزز .

 مشكلة البحث :  •

 ةالتكنولوجیبالمستحدثات    جیدًا المعلم  الطالب يلم أن ضرورة  العصر مستحدثات فرضت

 تربويًا واقعًا باتت  حیث ،وغیرھا    االلكتروني  والتعّلیم  واالنترنت  المتعددة  كالوسائل

  التي  التعلیمیة الممارسات أفضل من االستفادة ضرورة إلى نكون  ما أحوج نحن  ملموًسا

فالتدريس ھذا يوفرھا  ،  مستحدثات يوظف  بأن مطالب والمستقبلي العصري االتجاه 

 التعلیمیة بالمتطلبات الوفاء التعلیم   نظم  على الصعب من بات ألنه التعلیم، تكنولوجیا

 المنشودة. 

بالقدر   التعلیمي  النظام  في  المردود  نوعیة  تحسین  الي  نھدف  كنا  فإذا   ، الحال  وبطبیعة 

يحقق المرجو   الذي  أو  االھداف  عائد  دون  ھدراً  ال  تعلیمیا  إستثماراً  يجعله  وربما  منه  ه 

والتي    ، التعلیمیة  العملیة  في  التكنولوجیة  المستحدثات  توظیف  من  فالبد   ، فعال  منتج 

التعلیمیة   البیئة  الثراء  التعلیم  تطوير  عملیات  تقتضیھا  ضرورة  إستخدامھا  أصبح 

 عائد التعلیمي . بالمستحدثات التكنولوجیة ، ومن ثم تحسین جودة ال
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 التعلیم  تكنولوجیا توفرھا التي اإلمكانات أھمیة مدى والدراسات البحوث أثبتت فقد

 نبیل( والتعلم  التعلیم  عملیتي في فعالیتھا ومدى التعلیمیة العملیة لعناصر  ومستحدثاتھا

 الرحمن عبد  ھاني ، Wang, 2008 ؛ 2003 مرزوق،  محمود كمال ؛ 2000 علي،

، 2000 عبابنة، صالح  الزبون، محمد ؛ 2004 عبابنة، صالح الطويل،  أكد حیث ( 

 األھداف تحقیق  في  يساعد المستحدثات  ھذه استخدام  أن  وغیرھم  التربويون ھؤالء

 انتباھھم  جذب خالل من الدراسي، تحصیلھم  مستوى الطالب ورفع وتشويق التعلیمیة،

 اتجاھھم  تحسین إلى إضافة إدراكھم مستوى إلى  الدرس موضوع وتقريب الدرس، نحو

 .  الدرس ضوع مو نحو

 2002الحصري كامل أحمد )؛ (Mccloud, R ,2002, p 858) مكلوود :من كل ويشیر

 إعداد  ضرورة  إلى (Soumitra, & et al, 2012,pp135-149)  ،  وسونترا   ؛ (٤،ص

 وتحدياته، العصر معطیات مع التعامل من تمكنھم  وخبرات  مھارات لديھم  متعلمین

 مجال في إمكاناتھا واستثمار التكنولوجیة  تحدثاتس الم توظیف ضرورة  إلى باإلضافة

 المستحدثات مالمح أھم   على التعرف يتطلب األمرف  التوجھات ھذه  يحقق بما التعلیم 

 التعرف  تتطلب  والتي مختلفة، إلكترونیة تعلیمیة وسائط من  تتضمنه وما التكنولوجیة،

 أفراد بإعداد المتعلقة التوجھات يحقق بما التعلیمیة المؤسسات في استخدامھا إمكانیة على

 .   العصر ھذا متغیرات مع التعامل على قادرين

دراسة   بعمل  الباحثان  قام  البحث،  مشكلة  من  طالبوللتأكد  من  عینة  علي    إستكشافیة 

العام  الطالب حول   بكلیة  الدبلوم  مقننة مع ھؤالء  مقابالت  التربیة وذلك من خالل عمل 

مدي معرفتھم بتلك المستحدثات ومدي توظیفھم لھا في المواقف التعلیمیة ، ومدي قناعتھم  

داخل   والتعلم  التعلیم  عملیتي  وتحسین  تجويد  في  المستحدثات  تلك  إستخدام  بفاعلیة 

 ، التي تشیر إلي :  االستكشافیةاسة ، وقد جاءت نتیجة الدر المؤسسات التعلیمیة 

من   - الكثر  المعرفي  المستوي  لمفاھیم    %80تدني  االستطالعیة  العینة  من 

 المستحدثات التكنولوجیة وإفتقارھم إلي معايیر توظیفھا . 

من   - أكثر  وت  %75حوالي  التعرف  لھم  يسبق  لم  اإلستطالعیة  العینة  وظیف  من 

اتعلیمیة ، ھذا باإلضافة إلي عدم إلتحاقھم بأي من  تلك المستحدثات في العملیة  

 البرامج التدريبیة التي تتعلق بتوظیف المستحدثات التكنولوجیة .

 : بھاءومما يدعم مشكلة البحث، ما أشارت إلیه نتائج عديد من الدراسات، منھا دراسة  

 المعلمین تدريب ضرورة  على 2001عبد السالم ،  سعیدة  ودراسة ،2005 محمد، الدين

 التعلیم، فى االنترنت شبكة وتوظیف التكنولوجیة المستحدثات مھاراتتنمیة مفاھیم و علي

 طالبھم في المراحل التعلیمیة المختلفة . علي بدوره  ذلك لینعكس
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وفى ذات اإلطار يعد تحقیق أكبر فائدة ممكنة من تكنولوجیا الواقع المعزز، أھم أھداف  

لذا فھو يضع نصب أعینه إمكانیة توظیف سعة ھذه البیئة في تحقیق    المصمم التعلیمي، 

التجول   وإستراتیجیات   ، المختلفة  التعلم  المعززنواتج  الواقع  خالل  من    من  يعدان 

مالئمة  إستراتیجیة  يوفراستخدام  حیث   ، البیئات  ھذه  تمیز  التى  األساسیة  الخصائص 

للتجول اكتساب الطالب للمھارات بكفاءة أكبر، كذلك فإن استخدام إستراتیجیات التجول  

البیئة   ھذه  لمحتوى  المعرفي  العمق  في  للتوغل  مسارالمتعلم  ضبط  على  يعمل  المالئمة 

للمعلوما أيسر  والوصول  التعلیمي  المصمم  يوفر  وبذلك  فیه بسھولة ويسر،  المتضمنة  ت 

الطرق التى يمكن إتاحتھا للمتعلم للتعلم من تلك البیئة ، وحیث أن بحوث تكنولوجیا التعلیم  

تھدف إلى حل المشكالت التعلیمیة ، وتحسین األداء والممارسات التكنولوجیة التعلیمیة،  

 (. 129 -128،صص   201٣ة خمیس، وتحسین نواتج التعلم )محمد عطی

المشكالت   على  للتغلب  الحلول  أنسب  اقتراح  فى  التعلیم  تكنولوجیا  دور  يظھر  وھنا 

وتقويمھا   وتطويرھاوتنفیذھا  تعلیمیة  منتجات  شكل  في  الحلول  ھذه  تصمیم  ثم  التعلیمیة، 

(    21،ص  200٣ما )محمد عطیة خمیس،  بھدف تسھیل عملیتي التعلیم والتعلم وتجويدھ

. 

البحث   مشكلة  تتضح  سبق  ما  ضوء  إستراتیجیات "فى  الحالي  وعلى  أنسب    تحديد 

،  إستقصاء المعزز  الموجهھل  الواقع  موجهأم    اإلستقصاء  يتعلق  الغیر  فیما  وذلك   ،

مفاھیم   تنمیة  علي  التكنولوجیةبتأثیرھا  البیئة   المستحدثات  ھذه  إستخدام  قابلیة  وتحسین 

 تربیة ." الدبلوم العامة بكلیة اللدي طالب 

وللتوصل لحل مشكلة البحث يسعي البحث الحالي إلي اإلجابة عن السؤال الرئیس التالى  

(على    موجهالغیر  مقابل  الموجه  )إستقصاء الواقع المعزز  : ما أثر استخدام إستراتیجیات  

الدبلوم العام  وقابلیة استخدام ھذه البیئة لدي طالب    المستحدثات التكنولوجیةتنمیة مفاھیم  

 ؟ كلیة التربیةب

 :  التالیةفرعیة ال سئلةاألوينبع من ھذا السؤال الرئیس 

 لواقع المعزز لتنمیة مفاھیم المستحدثات التكنولوجیةالتصمیم التعلیمي المناسب ل ما    -  1 

 ؟بكلیة التربیة  طالب الدبلوم العاملدى 

غیر    -  2 مقابل  )الموجه  اإلستقصاء  إستراتیجیة  اختالف  أثر  الواقع  الما  ببیئة   ) موجه 

لطالب الدبلوم العام بكلیة   المعزز في التحصیل المعرفي لمفاھیم المستحدثات التكنولوجیة

 ؟  التربیة 

إستراتیجیة    -  ٣ اختالف  أثر  غیر  ما  مقابل  )الموجه  الواقع  الاإلستقصاء  ببیئة  موجه( 

 ؟ التربیة كلیةالدبلوم العام ب طالب في تحسین قابلیة استخدامھا لدي ز المعز
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 أھداف البحث :  •

إلى تحديد أنسب إستراتیجیة ا   البحث  ستقصاء )الموجه مقابل الغیر موجه( ببیئة يھدف 

   الواقع المعزز بداللة تأثیرھا في تنمیة الجانب المعرفي لمفاھیم للمستحدثات التكنولوجیة 

 التربیة .  طالب كلیةوقابلیة استخدام الواقع المعزز  لدي 

 أھمية البحث :     •

 تكمن أھمية البحث في :        

قد تسھم نتائج البحث في تبني المؤسسات التعلیمیة المعنیة استراتیجیات   -

جديدة لتصمیم الواقع المعزز ، سعیا لالرتقاء بمستوي نواتج التعلم  

 المختلفة . 

البحث في تعزيزاإلفادة من إمكانات الواقع المعزز في تذلیل    قد تسھم نتائج -

التربیة عند تنمیة مفاھیم المستحدثات   كلیةالصعوبات التي تواجه طالب  

 التكنولوجیة. 

قد تسھم نتائج البحث في تزويد مصممي ومطوري تكنولوجیا الواقع   -

 التقنیة . المعزز بمجموعة من المبادئ واألسس العلمیة عند تصمیم ھذه  

ذات   - بتقنیة  التعلیم  تكنولوجیا  طالب  تزويد  في  البحث  ھذا  نتائج  تفید  قد 

الطالب   عالیة لالستخدام من جانب  ،قابلیة  تنمیة  المعلمین  إلي  يؤدي  مما 

 تحصیلھم المعرفي بشكل أفضل وبأقل جھد في أقل وقت ممكن .

 

 حدود البحث :  •

 يقتصر البحث الحالي علي :     

 اقتصر المحتوى العلمي المقدم للطالب علىالحدود الموضوعیة :  -

مستحدثات الحوسبة السحابیة كمثال للالجوانب المعرفیة لمفاھیم 

فى الدراسة المقررة على الطالب واشار الطالب   التكنولوجیة 

فى صعوبة    االستكشافیة الى انه من بین الموضوعات التى تمثل 

 .تفھمه

الحدود الزمنیة : تم تطبیق البحث في الفصل الدراسي األول  من للعام   -

 .2018/2019الجامعي 

 .  جامعة حلوان -الحدود المكانیة : كلیة التربیة   -

 . التربیة جامعة حلوانكلیة الدبلوم العام بالحدود البشرية : طالب  -
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 متغيرات البحث :  •

 المتغير المستقل :  -1

 إستراتیجیتین ھما :  يقدم عبرتكنولوجیا الواقع المعزز ، و  -

 . ستقصاء الموجهاالستراتیجیة ا   -

 موجه.الستقصاء غیراالستراتیجیة ا  -

 

 المتغيرات التابعة :  -2

 التحصیل المعرفي . -

  قابلیة استخدام الواقع المعزز .  -

 

•   : البحث  العام  طالبعينة  يدرسون    كلیةب  الدبلوم  الذين  حلوان  جامعة  التربیة 

متطوعین وتتوافر  طالباً وطالبه    20حیث تم اختیار عدد  مقرر تكنولوجیا التعلیم  

تم إجراء تجربة البحث علیھم بعد  لديھم إمكانیة التعامل مع تقنیة الواقع المعزز و

 طالباً وطالبه. 10تقسیمھم إلى مجموعتین  كل مجموعة بلغ عدد الطالب بھا 

 

 منهج البحث :  •

ينتمي ھذا البحث إلي فئة البحوث التي تستخدم بعض مناھج الدراسات الوصفیة  

والمنھج  )المسح الوصفي، وتطوير النظم ( في مرحلة الدراسة والتحلیل والتصمیم ، 

التجريبي عند قیاس اثر المتغیر المستقل للبحث علي متغیراته التابعة في مرحلة  

 التقويم . 

 التصميم التجريبي للبحث :  •

على ضوء المتغیر المستقل موضع البحث الحالي ومستوياته، استخدم في ھذا البحث  

امتداد التصمیم التجريبي ذو المجموعة الواحدة واختبار قبلي واختبار  

وذلك في معالجتین   Extent One Group Pre-Test, Post-Test Design""عديب

(  1)شكل رقم التالي   الشكلمختلفتین )المجموعتین التجريبیتین للبحث( ويوضح  

 التصمیم التجريبي للبحث. 
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تطبیق قبلي   المجموعة

 ألدوات القیاس 

بعدى  تطبیق   نوع المعالجة 

 ألدوات القیاس 

المجموعة 

التجريبیة  

 األولى

 

 

اختبار   -

التحصیل  

 المعرفي

 

واقع معزز  

 باستراتیجیةاالستقصاء 

 الموجه

اختبار   -

التحصیل  

 المعرفي.

مقیاس قابلیة  -

االستخدام  

 الواقع المعزز

المجموعة 

التجريبیة  

 الثانیة 

واقع معزز      

 باستراتیجیةاالستقصاء 

 غیرالموجه 

 ( التصميم التجريبي للبحث 1شكل  )

 فروض البحث :  •

 يسعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالیة : 

"يوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجريبیتین   -1

طالب   لدي  المعرفي  التحصیل  بفي  العام  خالل    كلیةالدبلوم  من  التعلم  عند  التربیة 

الواقع المعزز، يرجع للتأثیر األساسي الختالف إستراتیجیة االستقصاء داخل الواقع  

 قصاء غیر الموجه(.ستاالستقصاء الموجه مقابل االالمعزز )

درجات طالب المجموعتین التجريبیتین    ي"يوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسط -2

التربیة عند    كلیةب  الدبلوم العام    في مقیاس قابلیة استخدام الواقع المعزز لدي طالب 

إستراتیجیة   الختالف  األساسي  للتأثیر  يرجع   ، المعزز  الواقع  خالل  من  التعلم 

 ستقصاء غیر الموجه(. االستقصاء الموجه مقابل  االلواقع المعزز )االستقصاء داخل ا

 المعالجة التجريبية :   مادتا •

الواقع  فى شكل كتیب مطبوع بتقنیة المعالجة التجريبیة في بناء بیئتین  مادتاتتمثل    

، تم تصمیمھا وإنتاجھا وفق إستراتیجیات المتغیر التجريبي المستقل موضع  المعزز

 كالتالي : البحث، وھي 

  بیئةفى شكل كتیب مطبوع بتقنیة الواقع المعزز تمثل المعالجة األولي:  -

 . االستقصاء الموجهستراتیجیة ال للواقع المعزز
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  فى شكل كتیب مطبوع بتقنیة الواقع المعزز تمثل بیئة المعالجة الثانیة :  -

 موجه الستراتیجیة االستقصاء غیر الللواقع المعزز 

 أدوات البحث:  •

لموضوع قیاس التحصیل المعرفي تحصیلي موضوعي ل ار اختب -1

 .   الحوسبة السحابیة

 .  الواقع المعززمقیاس قابلیة استخدام  -2

 إجراءات البحث:  •

إجراء دراسة مسحیة تحلیلیة لألدبیات والدراسات المرتبطة بموضوع   - 1

ومتغیرات البحث بھدف إعداد اإلطار النظري للدراسة وإعداد مواد المعالجة  

 التجريبیة, وتصمیم أدوات البحث.

التعلیمیة    - 2 للوحدة  العلمي  المحتوي  السحابیة(تحلیل  ،وإعادة  )الحوسبة 

كفاية  ومدى  الوحدة  ،البرازاھداف  تحكیمھا  طريق  عن  وذلك   ، صیاغتھا 

 المحتوي العلمي  لتحقیق األھداف المحددة ومدى ارتباط المحتوي باألھداف . 

االختبار    - 3 التعلیمیةإعداد  بالوحدة  الخاص  السحابیة(التحصیلي    )الحوسبة 

 ،وتحكیمه ووضعه في صورته النھائیة. 

والتأكد     - 4 المقیاس  لتقدير صدق  المعزز  الواقع  استخدام  قابلیة  مقیاس  إعداد 

 من صالحیته للتطبیق . 

تصمیم بیئتي الواقع المعزز والتأكد من صالحیتھا للتطبیق بعرضھا على   - 5

خبراء في مجال تكنولوجیا التعلیم إلجازتھا ،ثم إعداد بیئات الواقع المعزز في 

صورتھا النھائیة ، بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق أراء السادة المحكمین  

 . 

جة التجريبیة وأدوات القیاس  إجراء التجربة االستطالعیة لمواد المعال - 6

 ،بھدف قیاس ثبات أدوات البحث.

 اختیار عینة البحث األساسیة، وتوزيعھا علي المجموعات التجريبیة . - 7

تطبیق االختبار التحصیلي قبلیا، بھدف التأكد من عدم إلمام المجموعات   -    8

تخدامه في  التجريبیة بالجوانب المعرفیة لمحتوي الوحدة التعلیمیة، وكذلك الس

 التأكد من تجانس المجموعات ، وحساب درجات التحصیل . 
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 المعالجة التجريبیة على أفراد العینة وفق التصمیم التجريبي .  عرض مادتي -   9

تطبیق االختبار التحصیلي  ومقیاس قابلیة االستخدام على نفس أفراد العینة   - 10

 بعد عرض مواد المعالجة التجريبیة علیھم . 

 درجات تحصیل الطالب للجوانب المعرفیة لموضوع التعلم .   حساب - 11

حساب درجات طالب المجموعات التجريبیة في مقیاس قابلیة استخدام   - 12

 الواقع المعزز

إجراء المعالجة اإلحصائیة للنتائج، ومن ثم تحلیل البیانات، وحساب مدي   - 1٣

ئج التطبیق  ومقارنة نتا للمستحدثات التكنولوجیة التغیر في تحصیل الطالب 

 ومناقشتھا  وتفسیرھا علي ضوء اإلطار النظري ، والدراسات المرتبطة. 

تم التوصل إلیھا، والمقترحات   يم التوصیات على ضوء النتائج التىتقد -1٤     

 بالبحوث المستقبلیة. 

 مصطلحات البحث :  •

   "Augmented Reality" :الواقع المعزز  -

الذي يعرف  (    2، ص   2015محمد عطیة خمیس )  يتبني الباحثان تعريف  

بأنه   المعزز،  الحقیقي الواقع  الواقع  بین  تدمج  االبعاد  ثالثیة  تكنولوجیا   "

الفرد   قیام  أثناء  الحقیقي  الوقت  فى  معھا  التفاعل  ويتم  االفتراضي  والواقع 

ا الحقیقي  المشھد  بین  يدمج  مركب  عرض  فھو  الحقیقیة  يراه  بالمھمة  لذى 

المشھد   يضاعف  الذى  بالكمبیوتر  المولد  الظاھري  والمشھد  المستخدم 

الظاھري   ولیس  الحقیقي  العالم  مع  يتفاعل  أنه  المستخدم  فیشعر  بمعلومات 

 بھدف تحسین االدراك الحسي للمستخدم" 

      "Inquiry "اإلستقصاء:  -

  ، حسین  شويل  لیلي   تعلیمیة طريقة" بأنه  (    598، ص  2015) تعرفه 

منطقیة تعمل علي الفضول والشك العقالني بحثا عن الحقیقة ، وتعمل علي  

وتولید   المعرفة  تنظیم  إعادة  من خالل  المتعلم  لدي  التفكیر  قدرات  تطوير 

علي   وإستنتاجھا  وإختیارھا  المتعلم  االفكار  يستطیع  بحیث  جديدة،  مواقف 

المباشرة وجعلھا  تعديل معلوماته بنفسه ومعالجة الخبرات المباشرة وغی ر 

 . "ذات معني بالنسبة له 
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طالب   خاللھا  من  يوجه  "طريقة  بأنه  إجرائیا  االستقصاء  الباحثان  ويعرف 

التربیة في  العام  وإستخدام    الدبلوم  االسئلة  طرح  عبر  والبحث  التحري  إلي 

من  مجموعة  خالل  من  وذلك   ، المعرفة  الي  للوصول  العلمیة  الطريقة 

ال االستقصائیة  إعدادھا  االنشطة  تم  التي  التكنولوجیة  بالمستحدثات  مرتبطة 

 من قبا الباحثان وقام المتعلمون بتنفیذھا. 

   "Guided Inquiry ": االستقصاء الموجه -

بأنه  البحث  ھذا  في  به   بتطوير للطلبة يسمح تعلیمي أسلوب يقصد 

يؤديمباشرة عملیة ات رخب خالل  من معرفتھم، كما  ً  دوراً  المعلم  ،   مھما

 التوجیه  ويكون مشكلةالبحث،  نحو  الطلبة توجیه خالل  من العملیة،  ھذه في

 عن والتقصي والبحث، التفكیر، على تحفزالطلبة التي األسئلة خالل من

 .للمشكلة حلول

 "Un Guided Inquiry"موجه: الالستقصاء غيرا -

يمكن المتعلم من إختیار    تعلیمي أسلوبيقصد به في ھذا البحث بأنه 

الطريقة واالسئلة والمواد الالزمة للوصول إلي حل قضیة ما لفھم األحداث  

 واألشیاء أو الظواھر من حوله .

في البحث الحالي التعريف الذي   انالقابلیة لالستخدام :يتبني الباحث  -

أقرته المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي ، حیث تعرف قابلیة االستخدام  

ھا " فاعلیة وكفاءة وارتیاح مجموعة معینة من المستفیدين في أداء  بأن

،   201٣مجموعة من المھام في بیئة معینة " )دالیا أحمد شوقي ، 

 (.25ص

 :   المستحدثات التكنولوجية -

( بأنھا " فكرة أو عملیة ،   2٤6، ص  200٣يعرفھا محمد عطیة خمیس )  

  تمثل حلوال أو شیئ جديد يستخدم من وجه نظر المتبني  لھا ، كبدائل جديدة  

توظف بطريقة منظومیة ،   المشكالت النظام التعلیمي القائم ، عندم  مبتكرة 

 وفاعلیة المنظومة التعلیمیة " ، تزيد من كفاءة 

الباحثان    أ:  بأنھا  إجرائیا ويعرفھا  التي  الحديثة  التكنولوجیات  فرزتھا  مجموعة 

وبرامج  ثور ومواد  تكنولوجیة،  أجھزة  من  تتضمنه  بما  والمعلومات  ةاالتصاالت 

 فاعلیتھا وزيادة  كفاءتھا لرفع ؛ التعلیمیة العملیة في استخدامھا يتم  والتيتكنولوجیة،

تتناسب   المعاصرة  والتكنولوجیا المعرفي واالنفجار المعلوماتیة عصر وطبیعة بصورة 

 . ومن امثلة ھذه الكنولوجیات الحديثة الحوسبة السحابیة 
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 اإلطار النظري للبحث والدراسات المرتبطة 

الواقع     بیئة   : رئیسة  محاور  إلي خمسة  الحالي   البحث  في  النظري  اإلطار  ينقسم 

الموجه  ا المعزز،   االستقصاء  الموجهستراتیجیة  إستراتیجیة  وغیر  بین  العالقة   ،

غیر   )الموجه/  إستراتیجیة الاالستقصاء  بین  العالقة   ، المعرفي  (والتحصیل  موجه 

قابلیة لإلستخدام ، المستحدثات التكنولوجیة  موجه ( والال الواقع المعزز )الموجه/ غیر  

 . كما يلي :

 أوال : بيئة الواقع المعزز : 

من أكثر التكنولوجیا الحديثة إسھاما في العملیة التعلیمیة في اآلونة األخیرة "الواقع  

المحمول  الھاتف  إستخدام  علي  القائمة  التطبیقات  أكثر  من  يعد  والذي   ،  " المعزز 

وعا في االستخدام وتأثیرھا علي العملیة التعلیمیة متعدد وواضح  واالجھزة الذكیة شی

كبیئة للتعلم وكأداة يمكن من خاللھا تغطیة العديد من المقررات الدراسیة مثل العلوم  

 رة باستخدام الموارد بشكل أفضل . والدراسات االجتماعیة والبیئیة ، وتوفیر الخب

 مفهوم الواقع المعزز:  -1

المستحدثات التقنیة في تزايد مستمر ، وأحد أھم ھذه المستحدثات التقنیة، ھي إن  

تعددت   فقد  المعزز،  الواقع  مفھوم  لحداثة  ونظرأ   ، المعزز  الواقع  تقنیة 

المعزز،   الواقع  أدبیات  إلي  الرجوع  خالل  ومن   ، إلیه  تشیر  التي  المصطلحات 

مثل الواقع المزيد , الواقع    نالحظ كثیراً من المصطلحات المرادفة لھذا المفھوم ؛

الممزوج , الواقع المضاف , الواقع المحسن , والواقع الموسع ، والواقع المعزز ،  

, فیعرفه  المعزز،  الواقع  علي  تدل  مصطلحات   Jonathan  ( وجمیعھا 

Christopher,2014, P.24   (Renner,  أو  "  بأنه واحد  تراكب  على  القدرة 

الص أو  الحاسوب  رسومات  من  بشكل  أكثر  الحقیقي  العالم  على  االفتراضیة  ور 

مباشر   غیر  أو  معلومات    في مباشر  لتقديم  رقمي  جھاز  مثل  أداة  استخدام  أثناء 

 ".  إضافیة للمستخدم في الوقت الحقیقي

( "دونلیفي"  يعرفه  التقنیة Dunleavy, 2006, p.7و  يصف  " مصطلح  بأنه   )

من   رقمي  لمحتوى  متزامن  واقع  بمزج  تسمح  رقمیة  التي  تعلم  وعناصر  برامج 

 مع العالم الحقیقي ". 

   ( خمیس  عطیة  محمد  تعريف  الباحثان  ص  2015ويتبني  الواقع    2،  يعرف  الذي   )

المعزز، بأنه " تكنولوجیا ثالثیة االبعاد تدمج بین الواقع الحقیقي والواقع االفتراضي ويتم  

بالمفي  التفاعل معھا فى الوقت الحقیقي   الفرد  ھمة الحقیقیة فھو عرض مركب  أثناء قیام 

يدمج بین المشھد الحقیقي الذى يراه المستخدم والمشھد الظاھري المولد بالكمبیوتر الذى  
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يضاعف المشھد بمعلومات فیشعر المستخدم أنه يتفاعل مع العالم الحقیقي ولیس الظاھري  

 بھدف تحسین االدراك الحسي للمستخدم" 

 أنواع الواقع المعزز :  -2

الباحث أنواع  اجتھد  ثالثة  الى  صنفھا  من  فمنھم  المعزز  الواقع  بیئات  تصنیف  فى  ون 

(Cabero & Barroso, 2016      معتمدين على طبیعة منشط الواقع المعزز التى قد )

الموقع الجغرافى او باستخدام    تحديد   تكون عالمات مكانیة يتم تتبعھا أو قد تكون حسب 

 رموز االستجابة السريعة . 

حسب ظھور منشط     (Dunleavy & Dede,2014)ومنھم من صنفھا الى نوعین 

"او   "Markerكون ظاھر بعالمة معینة الواقع المعزز )الرؤية للمنشط( الذى قد ي

 :  وفیما يلي عرض لھذه األنواع" Marker lessموجود بدون عالمة " 

 ": Position markersالعالمات المكانية "  •

بعالمة  متحرك  رسم  أو  فیديو  مقطع  أو  األبعاد  ثالثیة  صورة  ربط  يتم  النوع  ھذا  فى 

العالمة من خالل كامیرا الويب    عندما  مطبوعة بواسطة برنامج محدد بحیث يتم تمرير 

بحیث تكون الطبقة الظاھرية الواردة في تلك العالمة سیتم التفعیل وتظھر الصورة ثالثیة  

عند   للمتعلم  لیظھر  تحديده  تم  شيء  اي  او  المتحرك  الرسم  او  الفیديو  مقطع  او  االبعاد 

الن ھذا  انتاج  ويتم  المخصصة   العالمة  على  الكاامیرا  المعزز  تسلیط  الواقع  من  وع 

يمكن   البرامج  وھذه  بسھولة  معھا  التعامل  والطالب  المعلم  على  يسھل  برامج  باستخدام 

المعرفة  من  كبیر  قدر  امتالك  البرامج  ھذه  تتطلب  وال  التعلیمیة  البیئة  في  بھا  االنتفاع 

 البرمجیة،  ومن أمثلة ھذه البرامج :

Aumentaty – BuildAR- ARSights  

 

 

 " Geolocationتحديد او تمييز الموقع الجغرافي"  •

الموقع   تحديد  أو  تمییز  طريق  عن  المعزز  الواقع  انشاء  حول  تدور  الثانیة  الحالة 

، نظم  وGPS الجغرافي، والھدف منه ھو دمج تقنیات الواقع المعزز، والموقع الجغرافى  

 ( البصري  الخرائط  CVSالبحث  ورسم   ،)  (SLAM)   التطبیقات ھذه  وتوفر 

للمستخدمین إطارا للتفاعل مع الحیز الجغرافى المكانى من موقعھم عند نقطة محددة, و  

للمكان  مادية  صورة  على  الحصول  يمكنھم  النقالة،  أجھزتھم  من  الكامیرا  باستخدام 
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البیانات   من  واسعة  مجموعة  تظھر  التي  االفتراضیة  المعلومات  طبقات  من  وتراكب 

الوقت الحقیقي حول المؤسسات القريبة، وتاريخ البیئة، واألحداث، وما إلى    الحقیقیة في

ولتنفیذ الواقع المعزز بھذه الطريقة  تستخدم برامج خاصة ومن أمثلة ھذه البرامج   .ذلك

 التطبیقیة : 

Metaio - Wikitude ayar app  -  Hoppala – Junaio – Layar 

 ": QR codesالسريعة "   رموز االستجابة •

ذا النوع من الواقع المعزز يتم عن طريق رموز االستجابة السريعة، حیث يتم التفاعل  ھ

كبیرة   مجموعة  لتخزين  تسمح  التي  األبعاد  ثنائي  مربع  شكل  على  رموز  خالل  من 

التي يمكن  ثابتة ومتحركة(  الرقمیة)لغة لفظیة ولغة غیر لفظیة  المعلومات  ومتنوعة من 

باستخدام   أن تصور  المثبت على جھاز في وقت الحق  السريعة  االستجابة  قارئ رموز 

 المعلومات .يمكننا تقديم  المحمول ؛ ومن خالل تلك الرموز 

 مميزات إستخدام الواقع المعزز في التعليم :  -3

أھم   من  المعزز  الواقع  بیئة  التكنولوجیا    البیئات تعد  دمج  خاللھا  من  يتم  التي  التفاعلیة 

بالعملیة التعلیمیة ، إلي جانب تنمیة مھارات عدة لدي المتعلمین ، وتمكنیھم من الحصول  

العملیة   في  المعزز  الواقع  بیئة  ،والستخدام  سلیمة  بصورة  وتوظیفھا  المعلومات  علي 

 التعلیمیة ممیزات عدة ،يمكن عرضھا في النقاط التالیة : 

 يوفر فرصا للتعلم أكثر واقعیة ، وينادي بتعدد أسالیب التعلیم . -

 يتیح لكل متعلم إجراء إكتشافاته بطريقته الخاصة .  -

 يجعل التعلم أكثر متعة وبالتالي أكثر فاعلیة .  -

جھداً كبیراً علي المعلم مما يزيد من كفاءة المعلم .)سارة العتیبي    ريوف -

 (  7٣، ص  2016، 

زيد عن الفضاء الذي حولھم دون إزالتھا ميمكن المتعلمین من معرفة ال -

 من بیئتھم الواقعیة . 

يتیح للمتعلمین رؤية بیئتھم بطرق مختلفة مما يجلب مستوي جديداًمن   -

وإتاحة   للتعلم  البعض  اإلثارة  بعضھم  مع  المتعلمین  لتفاعل  الفرصة 

 (  Kapp &Balkum, 2011والتحدث وجھا لوجه .)
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المتعلمین   - يزيد من مشاركة  الدراسیة  المناھج  في  المعزز  الواقع  دمج 

 ً  ( Plagg, 2009وزيادة دافعیتھم للتعلم .) معا

 يزود المتعلم بمعلومات واضحة و موجزة . -

 علم و المتعلم . يتیح التفاعل السلس بین كل من الم -

مواد التعلیمیة من المشاركة وتحفیز الطالب علي إكتشاف معلومات ال -

 زوايا مختلفة. 

 وتوسیع مخیلته الدراك الحقائق والمفاھیم .  المتعلم، إبداع تشجیع -

 التعلم  خالل ؿ منھم   تعلم طريقةفي  التحكم   على االمتعلمین   يساعد  -

   في التعلم .المفضلة  وطريقتھم  استیعابھم  وفقاً لمدي 

ال   المواد الدراسیة  التي تعلیم في المتعلمین  المعزز الواقع تقنیة تساعد  -

  مباشرة حقیقیة خالل تجربة   من إال بسھولة  يمكن   لمسھا أو إدراكھا  

 .(Yuen, et al., 2011) 

للتطبیقات   يقدم   - واقعیة  بیئة  في  تقع  تعاونیة  تعلیمیة  سیناريوھات 

 التعلیمیة. 

بالمشاركة يزيد   - والشعور  الواقع  تجاه  المتعلمین  عند  االيجابي  االتجاه 

 المجتمعیة . 

 .(Azuma&etal,2001) .حقیقیة بیئة في والحقیقة الخیال بین  المزج -

لوجیا الواقع المعزز وفي ذات اإلطار أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثیر الفعال لتكنو

على :    بالتطبیق  دراسة  ومنھا  المختلفة،  التعلیمیة  المراحل  في   Kysela)المتعلمین 

)&Storkova ,2014   ال التأثیر  الي  نتائجھا  أشارت  التي  الواقع  ،  لتكنولوجیا  فعال 

تقديم وسائل جديدة الحداث تعلم فعال وجذاب  ، كذلك أثبتت نتائج د راسة    المعزز فى

(Chiang , etal ,2014 )  ل الفعال  نظام  التأثیر  علي  القائم  المعزز  الواقع  تكنولوجیا 

التعلم الجوال في زيادة التحصیل والدافعیة لدي الطالب في دراستھم للعلوم الطبیعیة ،  

راسة   د  نتائج  دلت  على  (Ibanez, 2014كذلك  الواقع    (  لتقنیة  إيجابي  تأثیر  وجود 

الت لعملیة  فعالة  تعلیمیة  بیئة  بمثابة  إستغاللھا  ويمكن   ، د  المعزز  نتائج  كذلك دلت   ، علم 

(  علي التأثیر الفعال لتكنولوجیا الواقع المعزز في  ( Gutierrez& etal,2010 راسة

سھلة   وسیلة  التقنیة  ھذه  أن  و  المكانیة   قدراتھم  تنمیة  وتعزيز  الطالب  مھام  أداء 

 Gopalanلالستخدام وجذابة ومفیدة كطريقة لتعلمھم ، و أثبتت نتائج دراسة جوبالن )

& etal 2016، التعلم    (  عملیة  تحسین  في  المعزز  الواقع  تكنولوجیا  استخدام  فاعلیة 
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إستخدام   سھولة  بین  ايجابي  ارتباط  وھناك   ، العلوم  لتعلم  الطالب  دافعیة  وزيادة 

الطالب عند  والدافعیة  المعزز  الواقع  "لن    تكنولوجیا  راسة   د  نتائج  دلت  كذلك   ،

على   "(Lin & etal,2013وأخرون المعززالتا  (  الواقع  لتكنولوجیا  الفعال  فى    ثیر 

 ,Estapa &Nadolny)كذلك أثبتت نتائج دراسة    وتحسین عملیة التعلم ،التحصیل،  

المعزز  (2015 الواقع  لتكنولوجیا  الفعال  لتاثیر  لدى ،ا  الدافعیة  وزيادة   ، التحصیل    في 

, كذلك أثبتت  المتعلمین لتعلم الرياضیات    والواقع المعزز يعزز الدافعیة لدىالمتعلمین ،  

 تكنولوجیا على القائم  البرنامجفاعلیة  (2016نتائج د راسة اسالم جھاد عوض هللا أحمد)

المتعلمین    المعزز فى الواقع لدي  البصري  التفكیر  مھارات  د    , تنمیة  نتائج  دلت  كذلك 

الحسیني) محمد  المنعم  عبد  مھا   , الفع  201٤راسة  التاثیر  علي  الواقع  (  لتكنولوجیا  ال 

 (0.05 )  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق  و وجود  المعززفي التحصیل ،

 ت ّجاه اال مقیاس في التجريبیة المجموعة والبعدي لطالبات  القبلي القیاسین متوسطي بین

المعزز نحو الواقع  دراسة    تقنیة  نتائج  أثبتت  )كذلك  الدھاسي  علي  (  2017الجوھرة 

 . فعالیة إستخدام تكنولوجیا الواقع المعزز في تنمیة مھارات التفكیر الرياضي 

 الواقع المعزز فى الكتب والمواد المطبوعة :  -4

تتعدد المسمیات التى اطلقھا الباحثون على الكتب المطبوعة المنتجة بتقنیة الواقع  

الناقلة للوسائل      "trance media booksالمعزز فمنھم من أطلق علیھا الكتب 

" أطلق علیه  الكتاب السحري حیث ان استخدام   "  Magic book", ومنھم من 

موجودة فى الكتاب ورؤية مقاطع كامیرا التلیفون المحمول الستكشاف العالمات ال

بالتعلم عن   المتعلمین وشغفھم  اھتمام  تثیر  المطبوعة   المادة  تدعم  فیديو وصوت 

التفاعلیة   الطباعة  علیه  اطلق  من  ومنھم   ,  " "Interactive printطريقه 

Nadolny,2017) ) 

 ، منھا :  عدة  ذات السیاق فلكتب الواقع المعزز ممیزات وفى     

ن كتب الواقع المعزز لديھا القدرة على جعل تجربة التعلم أكثر ثراًء    أ -

    (Kapp & Balkun,2011) ، للطالب 

الرسوم   - أو  األبعاد  ثالثیة  بالرسومات  الكتب  فاعلیة   زيادة  يمكن 

 &Kipper)  مرئیةالمتحركة باإلضافة إلى المعلومات الصوتیة أو ال

Rampolla .2013) 

التفاعل النشط باإلضافة إلى التعلم والتعاون   الواقع المعزز   تدعم كتب -

 (O 'Malley & Fraser,2005) من خالل واجھة المستخدم 

إعادة تنظیم المحتوى من   الواقع المعزز يمكن للطالب باستخدام كتب  -

من   محددة  مكونات  مع  الوثیق  التفاعل  والكتابة  خالل  التفاعل  أدوات 

 .(Dunser & Hornecker, 2007) اإلبداعیة ألجزائه وتحريره
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أن كتب الواقع المعزز تسھل التعلم النشط والبنائي والمقصود والعملي    -

وأيضا التشاركي. ، وتقلل من اكتساب المفاھیم الخاطئة وتزيد من فھم  

 (. Shelton & Hedley,2002المحتوى المعقد )

 : في المواد الطبوعة  عايير تصميم الواقع المعزز م - 5

 التى تناولت التصمیم التعلیمي للواقع المعززباالطالع على ادبیات الواقع المعزز 

 بوجه عام وكتب الواقع المعزز على وجه الخصوص : 

Mayer, Dow, & Mayer, 2003; Mayer & Moreno, 2002; 

(Meyer, 2008; Chris W. Wasko,2013; Mayer & Anderson, 

1992      ; Mayer & Sims, 1994; Moreno & Mayer, 2000; 

Mayer, Fennell, Farmer, & Campbell, 2004; Moreno & 

Mayer, 2004)                     

المعزز   بالواقع  المھتمین  الباحثین  علیھا  أكد  التى  المبادئ  أو  االسس  حصر  تم 

 جاحه فى تحقیق االھداف التعلیمیة فى خمسة مبادئ ھى : والتى تسعى الى ن

الواقع المعزز أن يستخدم فى صياغة المادة العلمية   المبدأ األول : على مصمم 

 : كل من الكلمات والصور بشكل مناسب

 المقصود بھذا المبدأ تطبیق مفھوم الوسائط المتعددة حیث ينص ھذا المبدأو 

يتعلمون أفضل بالكلمات والصور من أولئك الذين يتعلمون ببساطة على أن الناس 

  .من خالل الكلمات وحدھا

مفھوم الوسائط المتعددة ھو األكثر فائدة عند تطبیقه على قطع طويلة من النص   ف

التعلم  تسھیل  في  للمساعدة  صور  أي  تستخدم  ال  التي  المحاضرات  فمن   ، فى 

ع بشكل جید  المصممة  الصورة  تساعد  أن  ,الممكن  أفضل  فھم  اكتساب  ولكن لى 

المھم عند ترت   من   الكلمات  يجب أن  إلى  بط الصورة بما يجري  إضافة الصور 

ي إضافة بصرية ال لزوم لھا أو غیر ذات صلة الحديث عنه فى النص , حیث ان أ

تعلمھم, وتعارض  المتعلمین  تربك  عالیة    سوف  توفراالضافةالبصرية  ان  حیث 

 . لم الحقیقيالعا يوثق العالقة معالوضوح  

ت الرقمیة  لمساعدة  يحتاج المصممین التربويین فقط إلضافة القلیل من المعلوماو

على معظم    المتعلمین  الحقیقي  العالم  من  فیؤخذ  به,  القیام  منھم  يطلب  ما  فھم 

)شيء  الرقمیة  المعلومات  من  القلیل  إلضافة  فقط  بحاجة  الصور  وھذه  الصور، 

متحركة( لمساعدة المتعلمین على الفھم طالما يتم  مثل األسھم البسیطة أو الرسوم ال
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والصور   الكلمات  وتستخدم  المناسب،  المكان  في  الرقمیة  المعلومات  وضع 

 .بالتنسیق مع بعضھا البعض

 :  المبدأ الثاني : يفضل استخدام النص المنطوق بدال من النص المطبوع

الطريقة ويسعى مبدأ  ف  المبدأ لفظ  الطريقة إلى منع المتعلمین من  یطلق على ھذا 

أن يشتتوا انتباھھم بین مصدرين للمعلومات يقدموا نفس المثیرات مثل ان يستمع  

ھذا   .الشخص إلى تسجیل صوتي أثناء قیام المعلم بتدريس التعلیمات بصوت عال

الشرط المزدوج للقناة اللفظیة ھو مشكلة ألنه يضع المتعلم في موقف غیر مريح 

 .إلى االستماع إلى شیئین في آن واحدمن االضطرار  

القدرة ف في  محدود  كالھما  وأن  تصويرية  و  لفظیة  قناة  لديھم  عندما  .البشر  وانه 

تتعرض   التي  ھي  المرئیة  القناة  ستكون  )غالبا  واحدة  قناة  علي  الحمل  نثقل 

ببساطة ان   ازدحام بین األنواع والذى من الممكن  لالعتداء(، وبذلك يكون تم خلق

نبه وان تتم االستفادة من كل القنوات وذلك من خالل تحويل النص المطبوع  يتم تج

 .إلى نص منطوق

ومن المھم انه اليتم تفسیر ھذا المبدأ التوجیھي علي انه ال يجب ان يضاف النص  

المعزز الواقع  باستخدام  تعلیمیة  مواد  تصمیم  عند  عندما   ." المطبوع  مثال  النه 

ة معقدة مكونة من العديد من األجزاء ذات  يطلب من شخص أن ينظر إلى صور

الصلة ، فان وضع بعض الكتابات النصیة المطبوعة الصغیرة بالقرب من الجزء  

. المتعلم  توجیه  تساعدعلي  أن  يمكن  إلیه  يشار  تجنب   .الذي  يتم  فقط  فانه  ولھذا 

تقديم أجزاء كبیرة من النص المطبوع  حیث ان ذلك يوجه المتعلمین الي تشتیت  

 .اھھم دون داعانتب

 : المبدأ الثالث : تقديم الكلمات والصور ذات الصلة في نفس الوقت

بقصد بھذا المبدأ مفھوم التواصل والتقارب حیث ينص مبدأ التواصل على أن  

الناس يتعلمون بشكل أفضل عندما يتم تقديم الكلمات والصور المقابلة لھا في وقت  

 واحد 

المبدأ الرابع : عدم اضافة أي معلومات ال لزوم لها إلى التعليمات المقدمة  

 للمتعلم  

المعزز  ف الواقع  من  إجرائیة  مھمة  تعلم  على  المتعلم  لمساعدة  تعلیمات  تصمیم 

الي جعل التعلم  أسھل حیث أن كتابة  اي معلومات إضافیة ال عالقة لھا   تھدف 

( تحت مسمى 2008ا ما دعا الیه  ماير ) بالمھمة سیشكل عقبة أمام المتعلم وھذ

التكرار"ويتناول كال المبدأين اتخاذ خطوات للتأكد من تقديم  "مبادئ "التماسك" و  
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المواد األساسیة فقط للمتعلمین. ويقصد بالمعلومات االضافیة او غیر الضرورية  

المؤثرات الصوتی اللفظیة وذلك مثل  اللفظیة أوغیر  المثیرات  ة  التى يجب تجنبھا 

مثل  صور   ،وأيضا  أفضل  بصورة  الموضوع  فھم  على  المتعلم  تساعد  ال  التي 

إضافیة او القصص غیر الضرورية أو الحكايات التي  ال عالقة لھا بالموضوع، 

فالمھم التأكد من أن يقدم للمتعلم فقط المواد التي ال   .ولیست ذات صلة بھدف التعلم 

 .غنى عنھا لتحقیق ھدف التعلم

النظريات التربوية حیث أن المتعلمین لديھم حدود لكمیة المعلومات  ويرتبط ذلك ب

التي يمكن معالجتھا، ولكن عند تقديم محتوى غیر ضروري أو غیر ذات صلة،  

 فیمثل ذلك بالنسبة للمتعلمین إضاعة للوقت والجھد العقلي 

المعزز الواقع  مواد  وانتاج  تصمیم  عند  كبیرة  اھمیة  يمثل  المبدأ  م  ألنالعال   وھذا 

لإلنتباه  .الحقیقي بطبیعته يمكن أن يكون مزدحم بالمثیرات وبالتالى قد يكون مشتت

وھذا  .عموما، والتعلم في بیئة العالم الحقیقي يمكن أن يكون عبء للذاكرة العاملة

يجعل من الضروري أن نتجنب المساھمة في ازدحام  بیئة التعلم وذلك عن طريق  

رات الصوتیة أو الرسوم المتحركة الزخرفیة تجنب إضافة أشیاء أخرى مثل المؤث

 الكلمات . 

 المبدأ الخامس : استخدام اسلوب المحادثة والحوار 

من المھم أن تقدم المعلومات للمتعلم فى صیغة حوارية وكأنھا محادثة بین المتعلم  

فقط  ھو  يخاطبه  المعلم  وكأن  المتعلم  فیشعر  أكثر    ،  والمعلم  المتعلم  يجعل  فذلك 

انتباھا واھتماما ويعمل على إرساء روح الشراكة االجتماعیة مع المتعلمین، مما 

لذا على المصمم التعلیمي ان يستخدم اسلوب  .يجعل المحتوى المقدم أكثر وضوحا 

 . المخاطب بصفة مستمرة  

ات عند  وباالضافة الى ھذه المبادئ الخمسة من المھم مراعاة عدد من االعتبار 

من اشھر تطبیقات    حیث أنه المطبوعة بتقنیة الواقع المعززوالمواد انتاج الكتب 

لتظھر بجودة   الواقع المعزز ظھورعالمات الواقع المعزز في داخل شكل الكتاب

تم تصمیم كل صفحة بعناية بحیث  فی  الغني بالتفاصیلعالیة  وايضا مراعاة  

االھداف ، ولكن لیس أكثر من الالزم  تحتوي على تفاصیل وعناصر كافیة للوفاء ب

  , وكذلك يجب مراعاة الرئیسي الھدفتأخذ تركیز المستخدم بعیدًا عن   ال حتى

التوضیحیة في كل صفحة بعناية    اتلرسوملم اختیار األلوان فیت جید الالتباين  

الشكل عن االرضیة بدرجة عالیة بحیث يكون كل لون واضًحا للغاية ويمكن تمییز

  . االتساق وتوحید شكل الصفحة, ومن المھم مراعاة أيضا 
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أيضا   االعتبارات  الواقع    ومن  بتقنیة  المطبوع  الكتاب  صفحات  تصمیم  بساطة 

من  االستفادة  على  يساعده  للمتعلم  مرشد  دلیل  على  واشتماله   , وتوحیده  المعزز 

محمول  ھاتف  نوعیة  من  التشغیل  متطلبات  له  فیوضح  بالكتاب  المتاحة  الروابط 

فحة  عدم ازدحام ص   ة امراعمعین وتطبیق الواقع المعزز المطلوب تحمیله, وايضا  

الكتاب باكثر من اربعة عالمات للواقع المعزز حتى يستطیع المتعلم التعرف علیھا 

اال   الفیديو والصوت  , مع مراعاة حجم ملفات  تداخل  بكامیرا ھاتفه بسھولة دون 

ايقافھا   فى  التحكم  للمتعلم  تتیح  وايضا  تحمیلھا  المتعلم  على  لیسھل  كبیرة  تكون 

وبالنسب  , اسیعابھا  لیسھل  مصقولة وعرضھا  االتكون  المھم  من  الورق  لنوعیة  ة 

دون حدوث االنعكاس الذي يؤثر على  الھاتف  المعة حتى يسھل قراءتھا بكامیرا  

 .قراءة عالمة  الواقع المعزز

مطبوعة  تعلیمیة  وحدة  انتاج  فى  المواصفات  ھذه  من  الباحثان  استفاد  ماسبق  وفى ضؤ 

الحوسبة السحابیة ويظھر ذلك فى الجزء  قائمة على تقنیة الواقع المعزز الكساب مفاھیم  

 الخاص بإعداد مواد المعالجة التجريبیة.

 إستقصاء الواقع المعزز:  ستراتيجيات اثانيا :     

حظیت   وعلماء   إستراتیجیةلقد  المربین  من  كثیر  بإھتمام  تحظي  ومازالت  االستقصاء 

التربیة لما لھا من أھمیة  في تشجیع الطلبة وتدريبھم علي التفكیر ومھارات البحث وجمع 

الطريقة   القرارات واتخاذالمعلومات   بھذه  والتدريس  من  ،  الصف  داخل  النشاط  ينقل 

وا متعة كشف المجھول بأنفسھم ، فالتعلم  المعلم الي التالمیذ ، ويعطیھم الفرصة ، لیعیش

لديه   المخزونة  المعلومات  تنظیم  إعادة  الفرد  من  تتطلب  تفكیر  عملیة  ھو  اإلستقصائي 

الموقف   قبل  لديه  معروفة  تكن  لم  جديدة  عالقات  رؤية  من  يمكنه  بشكل  وتكییفھا 

 . (56٤،ص  201٤)مني صالح عبید ،اإلستقصائي 

 االستقصاء :ستراتيجية  امفهوم  -1

من    إستراتیجیةتعد   منتجا  إستراتیجیات  االستقصاء  المتعلم  تجعل  التى  التدريس 

اإللقاء,  على  تعتمد  التى  التقلیدية  بالطرق  مقارنة  التعلم  عملیة  اثناء  ونشطا  ومفكرا 

ومما يؤكد ذلك االھتمام  بأھمیة استخدام التعلم القائم على االستقصاء الذى ظھر فى 

القو عام  المعايیر  في  المتحدة  الواليات  نشرتھا  التى  للتعلیم   يعد  1996میة  والتي   ,

االستقصاء أحد ركائزھا الرئیسة لما له من تأثیر كبیر في حث الطالب على البحث  

الھادي،   النجدي وعلي راشد ومني عبد  )أحمد  بأنفسھم.  ،  (  29،ص  2007والتعلم 

  ،  من المتعلم تمكن جیةاستراتیبانه"  (Weinbaum,etal, 2004, p6)فیعرفه 

 متسلسلة بخطوات المرور خالل من اثباتھا، تم  أدلة على بناء المعرفة الى التوصل
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 الفروض  صحة وتقییم  البراھین وجمع الفروض ووضع  المشكلة بتحديد ابتداء

 والتعمیمات."  بالنتائج  وانتھاء

"طريقة   (89، ص  200٤نبھان) يحیى ويعرفه  فیھا الطالب يكون تدريس بأنه 

 وإرشاده  المعلم  توجیه  مع  التفكیر علیه يحتم  تعلیمي موقف  ويوجد الفاعلیة، مركز

 وجمع أسئلة عن إجابات إلى الوصول عملیة فھي مسبقا،  المرسومة األھداف لتحقیق 

 صدق واختبار ومعالجة المعلومات، ھذه  بین  عالقات وإكتشاف وتنظیمھا معلومات

 وتعمیمات" مبادئ استنتاج إلى الوصول ثم  ذلك، بعد معینة فرضیات

الدبلوم   طالب  خاللھا  من  يوجه  "طريقة  بأنه  إجرائیا  االستقصاء  الباحثان  ويعرف 

العلمیة  الطريقة  وإستخدام  االسئلة  طرح  عبر  والبحث  التحري  التربیةإلي  في  العام 

طة  للوصول الي المعرفة ، وذلك من خالل مجموعة من االنشطة االستقصائیة المرتب

 الباحثان وقام المتعلمون بتنفیذھا".  لبالمستحدثات التكنولوجیة التي تم إعدادھا من قب

 اإلستقصاء :ستراتيجيات اأنواع  -2

   ، زيتون  الحمید  عبد  كمال  ص    2005)يشیر   ،271 )  ،Banchi.& Bell, ( 

2008, p27)  ، إلي أن    119  –  118، صص   2011  (، وغسان يوسف قطیط ، )

   ھناك أنواع الستراتیجیات اإلستقصاء، ومنھا :

 "  Guided Inquiry"ستقصاء الموجه:اال •

 "  Semi Guided Inquiry" ستقصاء شبه الموجه :اال •

 "Unguided inquiry  "    : موجهال غیر ستقصاءاال •

وفي ذات السیاق ، فالبحث الحالي يركز علي إستراتیجیتین من إستراتیجیات  

إستراتیجیة اإلستقصاء الغیر  و  اإلستقصاء الموجهاإلستقصاء ھما إستراتیجیة 

 .موجه

 " :  Guided Inquiry"اإلستقصاء الموجهستراتيجية  ا •

التعلیمیة التي تمكن المتعلم من   اتستراتیجیاالمن  ستقصاء الموجه ،  االستراتیجیة  فا

وذلك إلكتسابه المفاھیم والمھارات المختلفة ، وھو من    التفاعل مع األنشطة المقدمة،

إلي   للوصول  المعلم  من  والتوجیه   ، المتعلم  نشاط  علي  تقوم  التي  االستراتیجیات  

 األھداف التعلیمیة المطلوب تحقیقھا  من خالل الموقف التعلیمي .

 ستقصاء،اال أنواع أحد بأنه"(  211، ص2010)  خرون أو شبر، خلیل   فیعرفه

أنشطة مسؤوال المعلم  فیه يكون  الطالب لتزويد وذلك لھا وموجه الطلبة عن 

 .  التعلیمیة الخبرة  على حصولھم  لضمان تكفي بتعلیمات
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والحصول  البحث على الطالب تشجع طريقة "بانه) 201٣ ( ميیالدل  ناھد وتعرفه

المعلم   من مباشر إشراف  تحت العقلیة راته قد مستغال،  القیمة ذات الخبرة على

 .أفكارھم  لتنظیم 

الباحثان   "االستراتیجیة  ا ويعرف  بأنھا  البحث  ھذا  في  إجرائیا  الموجه   ستقصاء 

، كما  مباشرة  عملیة ات خبر  خالل  من معرفتھم، بتطوير للطلبة يسمح تعلیمي أسلوب

ً  دوراً  المعلم  يؤدي  مشكلةالبحث،  نحو الطلبة توجیه خالل من العملیة،  ھذه  في  مھما

 والتقصي  والبحث، التفكیر، على تحفزالطلبة التي األسئلة خالل من التوجیه ويكون

 للمشكلة.  حلول عن

عدة  اال ستراتیجیة  الو   ممیزات  الموجه،  إلیھا،أستقصاء  )  ناھدشارت  (   201٣الدلیمي 

   من أھمھا :

 من يتمكن لكي النتائج وتسجیل الدالئل تتبع كیفیة تعلم  في المتعلم يساعد  -

 .تواجھه التي  حل المشكالت في التعامل

ً  للمتعلم يوفر   -               إستقرائیا  أكان سواء المنطقي التفكیر  استعمال في  عديدة  فرصا

 إستنباطیا .    أم 

والتركیب ،   العلیا العقلیة المستويات على ويعمل الناقد التفكیر على يشجع   -             

 والتقويم .    

 .التعلم  في التقلیدية والتبعیة للغیر التسلیم  من التخلص على المتعلم  يشجع -

 .بالتعلم  االحتفاظ على يساعده  مما المتعلم  من بالرضى الشعور  -

          .واالبتكار اإلبداع جانب في المتعلمین بین رھا ويظه الفردية الفروق ينمي  -

اإل    ھذا  على  وفي  الدراسات  من  مجموعة  أكدت  الستخدام  طار  الفعال  التأثیر 

  ، في تحقیق نواتج التعلم المختلفة    الواقع المعززستقصاء الموجه عبر  اال ستراتیجیة اا

من   اإلفادة  بتحسین  يتعلق  فیما  التأثیر  ذات  إمكانیة وجود  إلي  يشیر  ستراتیجیة  امما 

(  Karaliota, 2013)   Vlassi & ستقصاء الموجه ،حیث أسفرت نتائج دراسة،اال

إستراتیجیة   بین  المادة  اال المقارنة  بناء  لتدريس  التقلیدية  والطريقة  الموجه  ستقصاء 

، إلي وجود ذات داللة إحصائیة الثانوية الیونانیة  لطالب الصف الثامن في المدرسة  

الطالب  اال ستراتیجیة  ا بین   لصالح  التدريس  في  التقلیدية  والطريقة  الموجه  ستقصاء 

كذلك كشفت نتائج دراسة ، عبد النور  ،  الذين درسوابإستراتیجیة اإلستقصاء الموجه  

اإلستقصاء الموجه  ( ، تحديد أثر تدريس الھندسة بإستخدام    200٤طايل الھزايمة )

المرحلة   من  والثامن  السادس  الصفین  طالبات  لدي  والمؤجل  الفوري  التحصیل  في 

إلي وجود ذات داللة إحصائیة  االساسیة العلیا ، وكذلك في تنمیة تفكیرھن الھندسي  
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درست   التي  المجموعة  واال ستراتیجیة  بالصالح  الموجه،  ستراتیجیة    استقصاء 

الاال ساعدت  الموجه  في  ستقصاء  تحسن  إلي  وأدت  بالتعلم  اإلحتفاظ  علي  طالبات 

 التفكیر. 

ستراتیجیات  ا قیاس فعالیة    (  2005كذلك أكدت نتائج دراسة ، سلوي موسي مريان )

واال الموجه  من  اال ستقصاء  كل  في  المعتادة  والطريقة  بالحاسوب  الموجه  ستقصاء 

في   السادس  الصف  طالب  لدي  الرياضي  والتفكیر  والمؤجل  الفوري  التحصیل 

( مستوي  عند  إحصائیة  داللة  ذات  وجود  إلي   ، المجموعة   (  0،05االردن  لصالح 

 .  ستقصاء الموجهاال ستراتیجیة  باالتي درست 

میشیل  ، دراسة  نتائج  أثبتت  )  كذلك  التعرف    etal, 2004  ,  Michal  وأخرون   )

ستقصاء االعلي أثر تدريس محتوي مادة االحیاء المنظم بصورة أنشطة قائمة علي  

في   المنظم  المحتوي  إستخدام  أن  إلي   ، التفكیر  لمھارات  الطلبة  اكتساب  في  الموجه 

علي   وساعدھم  التفكیر  علي  الطلبة  قدرة  من  زاد  موجه  إستقصائیة  أنشطة  صورة 

 ستخدام عملیات العلم . إ

المشكالت     ت قیال عمازن منصور  علي تنمیة القدرة علي النمذجة الرياضیة ، وحل 

الثقافة    2009) تدريس  في  الموجه  اإلستقصاء  إستراتیجیة  فاعلیة   علي  التعرف   )

االستراتیجیة   المشكالت واالتجاھات نحو  والقدرة علي حل  التحصیل  في  االسالمیة 

( لصالح المجموعة التي درست  0،05إلي وجود ذات داللة إحصائیة عند مستوي )

 ل المشكالت واإلتجاھات . ستقصاء الموجه في إختبار حاالستراتیجیة   با

( صوافطة  الكريم  عبد  ولید  دراسة  نتائج  دلت  إلي    2010كذلك  أثر  ا (  ستقصاء 

ستقصاء الموجه في تحصیل طالب الصف االول الثانوي  اال تدريس الفیزياء بطريقة  

داللة   ذات  وجود  إلي  المعتادة  بالطريقة  مقارنة  لديھم  العلیا  التفكیر  مھارات  وتنمیة 

م عند  )إحصائیة  درست  0،05ستوي  التي  المجموعة  لصالح  ستراتیجیة    با( 

 ستقصاء الموجه. اال

 ( األخرس  الكريم  عبد  يوسف   ، دراسة  نتائج  أثبتت  أثر  (  2010كذلك  ستخدام  ا، 

وحل  االستراتیجیة  ا  ، الرياضیة  النمذجة  علي  القدرة  تنمیة  علي  الموجه  ستقصاء 

داللة   ذات  وجود  إلي   ، االردن  في  االساسي  العاشر  الصف  طلبة  لدي  المشكالت 

( مستوي  عند  درست  0،05إحصائیة  التي  المجموعة  لصالح  ستراتیجیة    با( 

 .  شكالتستقصاء الموجه ، علي تنمیة القدرة علي النمذجة الرياضیة ، وحل الم اال

( الزھامیل  أحمد  ،نواف  دراسة  نتائج  أكدت  إلي    2008كذلك  ستقصاء  ا( 

ستراتیجة  تدريسیة مستندة الي اإلستقصاء الموجه في تحصیل الرياضیات لدي  ا أثر
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  ى طلبة المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ، إلي وجود ذات داللة إحصائیة عند مستو

 ستقصاء الموجه .  االرست بإ ستراتیجیة ( لصالح المجموعة  التجريبیة التي د0،05)

الجھوري) بن علي  ، ناصر  نتائج دراسة  أثبتت  أثر إستخدام طريقة    2011كذلك   )

اإلستقصاء الموجه في تحصیل طالب الصف العاشر للمفاھیم العلمیة في مادة العلوم  

الت التجريبیة  المجموعة   لصالح  التدريس  في  االعتیادية  بالطريقة  مقارنة  وذلك  ي  ، 

 ستقصاء الموجه في التحصیل . االستراتیجیة  بادرست  

 Unguided inquiry      ستراتيجية اإلستقصاء غير الموجه :ا •

 من المشكلة الختیار  كاملة الفرصة  لديھم  فالطالب االستقصاء ، درجات  أعلى تعد

 وتصمیم  المشكلة لحل بالتخطیط  الطالب ويقوم  يحددھاالمعلم، التي المشكالت بین

االستقصاء    بتوجیھات، يزودوا أن دون اإلجراءات وتنفیذ من  النوع  ھذا  فیقدم 

 ويتطلب الفرصة للطلبة لبناء المعرفة بمفردھم باالضافة الى مھارات حل المشكلة ،

 للطالب .  أعلى وعقلیة معرفیة متطلبات المستوى ھذا

( بأنه2015فیعرفه ، محسن علي عطیة،   تدخل دون من  للطالب المجال  فسح "( 

 عناصر و مراقبة بھا واالھتمام  واألدوات  مراقبة األجھزة  يكون دوره  بحیث  ،المعلم

 في الموقف التعلیمي .  والسالمة األمان

 موقف "بأنه  (،11٤، ص    2010،عماد زغلول ، وشاكر عقل المحمید )  ويعرفه

 ."اكتسبھا التي الخبرات على معتمداً  ما مشكلة يواجه الذي المتعلم  فیه يترك

الباحثان   بأنھا االستراتیجیة  اويعرف  البحث  ھذا  في  إجرائیا  موجه  الغیر  ستقصاء 

تعلیمي  يمكن المتعلم من إختیار الطريقة واالسئلة والمواد الالزمة للوصول   "أسلوب

 إلي حل قضیة ما لفھم األحداث واألشیاء أو الظواھر من حوله ".

موجه، ممیزات عدة أشار إلیھا،طه حسین الدلیمي ،  الستقصاء غیر  االستراتیجیة  الو

 ( من أھمھا: 2008وعبد الرحمن الھاشمي)

 .التعلیم  في الطالب فاعلیة من تزيد  -

 التعلم . عملیة في نفسه على االعتماد في الطالب قدرة  تنمي   -

 تنمي القدرات العقلیة في التركیب والتحلیل والتقويم .  -

 .العلمیة والتعمیمات الحقائق استنتاج تذود الطالب بخبرات متنوعةعلى -
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الستخدام   الفعال  التأثیر  علي  الدراسات  من  مجموعة  أكدت  اإلطار  ھذا  وفي 

غیر  اال ستراتیجیة  ا التعلم  الستقصاء  نواتج  تحقیق  في  المعزز  الواقع  عبر  موجه 

فیما التأثیر  ذات  وجود  إمكانیة  إلي  يشیر  مما  من    المختلفة   اإلفادة  بتحسین  يتعلق 

ي شاكر  محمد ضح  موجه ،حیث أسفرت نتائج دراسة ،الستقصاء غیراالستراتیجیة  ا

(، التعرف علي أثر االكتشاف الحر في تعلم بعض أنواع التصويب لكرة الید  2011)

لدي طلبة المرحلة الثانیة في كلیة التربیة ، جامعة القادسیة ، إلي أن المنھج الذي أعد  

بإسلوب اإلكتشاف الحر أكثر فاعلیة من أسلوب المنھج الذي أعد من قبل المعلم في  

 تعلم بعض أشكال التصويب . 

( المحامدة  هللا  عبد  نعمة  ،أسعد  دراسة  نتائج  كشفت  أسلوب    (  2015كذلك  أثر   ،

الید   لكرة  االساسیة  المھارات  بعض  وتعلم  المستثمر  الوقت  علي  الحر  االكتشاف 

الر  الصف  داللة  لطالب  ذات  فروق  وجودة  إلي   ، القادسیة  بمحافظة  االعدادي  ابع 

في  والضابطة  التجريبیة  الدراسة  مجموعتي  متوسطي  بین  مستوي   عند  إحصائیة 

  ، الحر  االكتشاف  السلوب  تعزي  حدة  علي  مھارة  وكل  للمھارات  الكلیة  الدرجة 

 . ووجود فروق لصالح إستخدام أسلوب االكتشاف الحر في إستثمار الوقت 

أثر أسلوب اإلكتشاف  (،    201٤كذلك أثبتت نتائج دراسة ، عبد هللا حسین الالمي )

الحر في التعلم لبعض أنواع التصويب لكرة الید لدي طالب كلیة التربیة الرياضیة ،  

المبحوثة   المتغیرات  تعلم  في  أسھم  الحرقد  اإلكتشاف  نمط  أن  إلي   ، الثانیة  المرحلة 

ید ، وأن أسلوب اإلكتشاف الحر أكثر فاعلیة في تعلم  لبعض أنواع التصويب لكرة ال 

 بعض أشكال التصويب . 

استخدام   نحو  التوجه  اإلطار حظي  ذات  وغیر  االستراتیجیة  اوفي  الموجه  ستقصاء 

 موجه بتأيید عديد من النظريات منھا : ال

  التي ترى أن التعلم يتمثل في اكتساب معلومات وخبرات جديدة بناء   النظرية البنائیة

وعملیة   الحواس  فباستخدام   , المجال  ھذا  في  سابقة  خبرات  من  الفرد  لدى  ما  على 

المالحظة يستطیع المتعلم فھم العالم الطبیعي حوله, وعمل استنتاجات حول الظاھرة  

بتلك   تتعلق  التي  والنتائج  األسباب  بین  الربط  على  بناء  ويدرسھا  يديه  بین  تقع  التي 

ل االستقصاء  جوھر  وھذا  يعد  الظاھرة  فاالستقصاء  البنائیة  نظر  وجھة  فمن  ذا 

إستراتیجیة تعلم مھمة وحیوية يستطیع الفرد من خاللھا مقارنة ما في بنیته المعرفیة  

  (.٤6, ص200٤)كمال عبد الحمید زيتون, 0مع ما يقدم إلیه من نماذج علمیة دقیقة

القوى   تفاعل  نتیجة  يحدث  انه  على  التعلم  فسرت  "لبرونر"التي  المعرفیة  النظرية 

العقلیة للفرد مع المثیرات التي توجد في البیئة من حوله، ويشیرأصحاب ھذه النظرية  

كي   أمامه  الفرصة  إتاحة  خالل  من  التعلم  عملیة  في  المتعلم  احتواء  يمكن  انه  إلى 
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ه بناء على تحلیله وتقییمه الذاتي للمعلومات التي  يختار ويمارس ويفكر ويتخذ قرارات

نشاطا   النظرية  لتلك  وفقا  التعلیمي  الموقف  في  المتعلم  نشاط  يعتبر  وبذلك  إلیه,  تقدم 

عقلیا قائما على تفاعل القوى العقلیة للمتعلم مع المثیرات والخبرات التعلیمیة, ومن ثم  

بینھا,   والعالقات  والظواھر  المثیرات  وإدراك  التعلم)محمد  فھم  تم  قد  يكون  وبذلك 

 (  ٤2, ص 2010حماد ھندي,

االتصالیة تكوين  ،    النظرية  علي  قائم  مفتوح  سیاق  ھو  التعلم  سیاق  ان  نجد  حیث 

وتقییمھا  للمعرفة  الوصول  أجل  من  والمادية  البشرية  التفاعالت  خالل  من  المعني 

مھ وتحديد  التعلم  أھداف  تحديد  ينبغي  الصدد  ھذا  وفي   ، مناسبة وبنائھا  تعلیمیة  ام 

المناسبة   ومصادره  أدواته  وإختیار  المشترك  التعلم  اطار  وتحديد  التعلم  الھداف 

(Hung,2014   ) 

ومؤداھا أن يتم تصمیم التعلم  ،  نظرية التعلم النشط ونظرية التعلم القائم علي الطالب  

بحیث يكون للطالب دور أساسي في التعلم ، لیس لعرض المعلومات والشرح ، بل  

باالعتماد علي أنشطة تعلم منظم يتعلم من خاللھا الطالب )زينب محمد حسن خلیفة  

 ( ،  8٣، ص 2016،

المعرفي الحمل  ،    ،  نظرية  الجديدة  المعلومات  إلي أن  النظرية ،  حیث استندت ھذه 

  ، المدى  الذاكرة طويلة  أن تخزن في  قبل  العاملة  الذاكرة  يتم معالجتھا في  يجب أن 

الذا سعة  أن  تم  وبما  إذا  سلبا  ستتأثر  التعلم  عملیة  فان   ، محدودة  سعة  العاملة  كرة 

تجاوز قدرة الذاكرة العاملة على معالجة المعلومات ، وبالتالي ينصح بتصمیم قوالب  

المتعلم   عند  العاملة  الذاكرة  سعة  نطاق  في  معالجتھا  تتم  أن  يمكن  مرئیة  تعلیمیة 

(Mayer,2005 . ) 

 ستقصاء غيرالموجه :االستقصاء الموجه مقابل االستراتيجية  ا -3

إستراتیجیة   بین  المقارنة  واالحظیت  الموجه  غیر  االستراتیجیة  ا ستقصاء  ستقصاء 

ومن ناحیة أخري  باھتمام عديد من الدراسات والبحوث منھا ،  -موجه ، بشكل عام   ال

غیر   واالستقصاء  الموجه  االستقصاء  بین  مباشر  بشكل  الدراسات  بعض  قارنت 

منھا  ا المختلفة،  التعلم  نواتج  علي  بتأثیرھما  يتعلق  فیما   ، سامي :  لموجه  دراسة 

التي أشارت نتائجھا إلي وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  ( ،  2006سرحان )

( المرتبط    0،05مستوي  التحصیل  التجريبیتین في  المجموعتین  بین درجات طالب 

ا يرجع  الكیمیائیة  للمفاھییم  المعرفي  األساسي  بالجانب  االستقصاء الألثر  ستراتیجیة 

غیر   مقابل  في  يستخدمون  ال)الموجه  الذين  الطالب  لصالح   ) ستراتیجیة  اموجه 

 االستقصاء الموجه . 
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، التي أشارت نتائجھا (  2007كذلك دلت نتائج دراسة ، ختام أحمد محمد درويش )  

( مستوي  عند  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  وجود  طالب    0،05إلي  درجات  بین 

التعبیر   لمھارات  المعرفي  بالجانب  المرتبط  التحصیل  في  التجريبیتین  المجموعتین 

األساسي   األثر  يرجع  غیر  الالشفوي  مقابل  في  )الموجه  االستقصاء  ستراتیجیة 

 ستراتیجیة االستقصاء الموجه . ا ستخدمون موجه ( لصالح الطالب الذين يال

وجود فروق     إلي عدم ( ،  2012وأشارت نتائج دراسة محمد جعفر محمد بوحمد ) 

بین درجات طالب المجموعتین التجريبیتین   0،05ذات داللة إحصائیة عند مستوي )

المعرفي بالجانب  المرتبط  التحصیل  حین    في  في   ، واألثاث  العمارة  تاريخ  لمقرر 

االستقصاء  وجود   مجموعة  لصالح  الطالقة  مقیاس  في  إحصائیة  داللة  ذات  فروق 

 موجه . الغیر 

( إلي عدم  وجود فروق  2012كذلك أشارت  نتائج دراسة حسن محمد عز الدين )

بین درجات طالب المجموعتین التجريبیتین   0،05ذات داللة إحصائیة عند مستوي )

في مادة الكیمیاء ، في حین وجود فروق في التحصیل المرتبط بالجانب المعرفي ،  

 االستقصاء الموجه . ذات داللة إحصائیة في االتجاھات لصالح مجموعة

 موجه ( والتحصيل المعرفي : الثالثا : العالقة بين أنماط االستقصاء)الموجه / غير

يعد التحصیل المعرفي الھدف األساسي ألي نظام تعلیمي، وفي سبیل ذلك الھدف تسعي  

رفع   شأنھا  من  التي  المختلفة  األدوات  توظیف  محاولة  نحو  التعلیمیة  األنظمة  معظم 

معدالت التحصیل المعرفي لدي الطالب، وتأتي أنظمة الويب المتنوعة ھي األخرى من  

في   علیھا  االعتماد  يمكن  التي  األدوات  حقیبة  في  إضافة  لتشكل  المختلفة  أنماطھا  خالل 

 تنمیة التحصیل المعرفي . 

الدراسات   جمیع  بین  مشترك  قاسم  كان  المعرفي  التحصیل  أن  ذلك  السابق    -ويؤكد 

تأثیر    -عرضھا   تناولت  الموجه االستراتیجیة  االتي  ستقصاء  اال ستراتیجیة  او     ستقصاء 

ودراسة عبد النور    ؛(  Karaliota, 2013)   Vlassi & ،  ، وھي دراسة  موجهالغیر  

( الھزايمة   )؛  (  200٤طايل  مريان  سالمة  موسي  سلوي  ودراسة    ؛(2005ودراسة 

(Michal, etal, 2004)   ؛  ( عقیالت  مازن منصور أحمد  ودراسة   ؛(  2009ودراسة 

( صوافطة  الكريم  عبد  )  ودراسة  ؛(  2010ولید  شاكر،  ضحي  ؛  ( 2011محمد 

 (. 201٤عبد هللا حسین الالمي, )(؛ ودراسة 2015ودراسةأسعد نعمة عبد هللا المحامدة )

تي قارنت  وال  -السابق عرضھا    -كذلك كان للتحصیل المعرفي الصدارة في الدراسات     

دراسة سامي  :  ، وھي دراسات كل من    موجهالاالستقصاء الموجه وغیر  ستراتیجیة  ا بین  

( درويش )2006سرحان  محمد  أحمد  ختام  ودراسة  محمد جعفر  2007(؛  ودراسة  ؛   )

 ( .2012حسن محمد عز الدين )( ؛ ودراسة 2012محمد بوحمد )
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( من تأثیر فعال  موجهالغیر /  الموجه)  ستقصاءاال ستراتیجیة ا وھذا يؤكد علي ما تمثله 

 علي التحصیل المعرفي لدي المتعلمین . 

 والقابلیة لالستخدام : المعزز الواقعستراتیحیة ا العالقة بین رابعا : 

تعد سھولة االستخدام شرطا جوھريا الستخدام أنظمة التعلم عبر الشبكات ، فالوضوح    

خص ھي  الموضوع  وحدة  علي  والتركیز  بسھولة والبساطة  مرتبطة  ضرورية  ائص 

استخدام أي نظام، لذلك تظھر أھمیة سھولة االستخدام في قدرة المستخدم علي الوصول  

في   المستخدم  فشل  فإذا  النظام،  الموجودة علي  الفعلیة  احتیاجاته  إشباع  أو  العلمیة  للمادة 

إلي غیر راجعة بحثا عن نظام غیره يح النظام  قد يترك  فانه  لما يرغب  له الوصول  قق 

من   فیه  يرغب  لما  واألسھل  األسرع  الوصول  علي  والقدرة  والوضوح  البساطة  شرط 

اإلنترنت   لمستخدمي  جوھري  شرط  االستخدام  سھولة  تعد  لذا  العلمیة،  المادة 

(Nielsen,2007, p.5 .) 

فمن وجھة نظر المستخدمین  للنظام تعد القابلیة لالستخدام مھمة ألنھا توضح الفرق بین   

الم بین  إنجاز  الفرق  توضح  كما   ، إنجازھا  عدم  وبین  ودقة  وفعالیة  بكفاءة  المطلوبة  ھام 

الرضا الذي يشعر به المستخدم أثناء استخدام النظام وبین شعوره بأنھا عملیة مملة ، ومن  

وجھة نظر المطورين لألنظمة والبرامج فھي مھمة ألنھا تحدد الفرق بین نجاح النظام أو  

دارة تظھر أھمیتھا حیث أن النظام صعب االستخدام يقلل من فشله ، ومن وجھة نظر اإل

 . بالسلب علي رغبة األفراد في شرائه واستخدامه  إنتاجیة األداء داخله ، وبالتالي يؤثر 

 (. 92،   2010)أمیرة محمد المعتصم ومحمد عطیة خمیس ، 

 :U.S.Department of Health  & Human Servicesوفي ھذا اإلطار حدد كل 

Usability Basics(2008)  ( ؛ وإيمان صالح الدين    2009؛ محمد عطیة خمیس )

 الواقع المعززللقابلیة لالستخدام تالءم طبیعة عدة  ( خصائص أساسیة  201٣صالح )

 ھي :

: وھي قدرة البیئة  علي إحداث التعلم ، وتوفیر التفاعل   Affectivityالفاعلیة  •

 مع الوسائل المتعددة المصاحبة للنص . 

: تساعد البیئة المتعلم في التعامل مع عناصر   Ease of learningسھولة التعلم  •

 واجھة التفاعل بسھولة يما يحقق انجاز المھام المطلوبة . 

ا يبحر المستخدم خالل البیئة  : عندمEfficiency of Useكفاءة االستخدام  •

 يمكنه تحقیق األھداف المطلوبة بسرعة وأقل األخطاء .

: تشیر إلي سھولة استدعاء المتعلم  Memorabilityالقدرة علي التذكر  •

 للمعلومات بعد مرور فترة من الوقت . 
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: أن يشعر المتعلم بالرضا   Subjective Satisfactionالرضا الشخصي  •

 والمتعة عند استخدام ھذه البیئة .

: تصمم البیئة بحیث تتناسب مع   User Propertiesخصائص المستخدم  •

 خصائص المتعلم بما تحقق له الراحة والرضا والمتعة عند استخدامھا . 

: تصمم البیئة بحیث تكون   Clearness &Simplicityالوضوح والبساطة  •

 ة وسھل التعامل مع عناصرھا وأدواتھا .واضحة وبسیط

ستراتیجیة التجول في اوضوح العالقة بین    -البحث الحالي    -في    انوھنا يري الباحث    

القائمة علي   التعلم  المعززبیئة  تعد    الواقع  التجول اوقابلیة استخدامھا ، حیث  ستراتیجیة 

بالوضوح   تتسم  تعلیمیة  بیئة  إعداد  من  التعلیمي  المصمم  تمكین  في  األساسي  المؤثر 

والمنطقیة في عرض المعلومات مما يساعد ويمكن المتعلمین من فھم المحتوي واستیعاب  

 . ما فیه من معلومات واستخدامھا وقت الحاجة 

والبحو الدراسات  من  العديد  يوجد  اإلطار  ھذا  بین وفي  العالقة  بدراسة  اھتمت  التي    ث 

و المعزز  الواقع  االستخدام   تكنولوجیا  "  ،  وقابلیة  دراسة  )  لنمنھا    al, 2011.وأخرون 

Lin,et  انشاء نظام تعلم معزز تفاعلى  لموضوع حفظ االسماك وتقويم  ( التي ھدفت إلي

الستخدامه   تايوان  القابلیة  الدراسة  في  وأثبتت  التعلم  ،  نظام  يحقق   أن  التفاعلي  المعزز 

 .  إيجابیة فى القابلیة لإلستخدام 

 ( إلي  et al, 2015   Caggianese,ودراسة  ھدفت  التي  نظام  (  إستخدام  قابلیة  تقییم 

،  الواقع المعزز للتمتع بالتراث الثقافي خارج إطار المؤسسات التعلیمیة في مدينة نابولي  

إيجابي  لنظام الواقع المعزز لما له من تأثیر  إلي فاعلیة وقابلیة االستخدام وتوصلت النتائج  

 .  في عملیة التعلم ورضا المتعلمین المرتفع في التمتع بتكنولوجیا الواقع المعزز

( إلي    et al,2013   Perdomo,ودراسة  ھدفت  التي  استخدام     أثراستقصاء   (  قابلیة  

المعزز الخطرة    الواقع  األلعاب  علي  التعرف  وقابلیة    ، في  فاعلیة  إلي  النتائج  وتوصلت 

المعزز الواقع  لنظام  الخطرة االستخدام  األلعاب  علي  التعرف  نحو   في  الدافعیة  وزيادة 

    التعلم .

 خامسا :المستحدثات التكنولوجية :

 األمر ، االتصاالت و التعلیم  تكنولوجیا مجاالت في الھائل بالتقدم  الحالي العصر يمتاز

 تطلب مما ، المختلفة مراحله في التعلیمي النظام  علي التحديات من اً عدد  فرض  الذي

 في إمكانیاتھا واستثمار التكنولوجیة المستحدثات استخدام  خالل من  التغیرات من العديد

 (1،ص  2009،  خلیفةھند بنت سلیمان ) التعلیمیة، العملیة خدمة
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المستحدثاتااللمام   ويعد مع  التعامل  ومھارات  قبل  بمفاھیم  من  الطالب   التكنولوجیة، 

 رھن األمم  مصیر أن الجمیع أدرك والمعاصرة،وقد المھمة الموضوعات من المعلمین

ً  تحتل التربیة بأن  علما،  ومطالبه یرالتغ لمشكالت تحديھم  ومدى أبنائھا، بإبداع  موقعا

 رياح شملتھا  التي األركان أھم أحد التعلیم  أن كما  ، المجتمعیة النقلة إطار ضمن بارزاً 

 . (2، ص 2010 ، الغديرفاطمة ابراھیم التربوي ) التجديد

 :مفهوم المستحدثات التكنولوجية -1

 "Advancements المستحدثات التكنولوجیة  لقد تعددت التعريفات الخاصة بمصطلح

 Technological  ( المنعم  عبد  علي  عرف  فقد  ص1996"،  المستحدث  ٤9،   )

 " صورة نظام في  يأتي منتج أو برنامج أو ة، فكرالتكنولوجي بأنه" 

ومبتكرة   إبداعیة حلول( بأنھا عبارة عن "  ٤51، ص  2000ويعرفھا رضا القاضي )

ً  التعلیم، لمشكالت ً  لفرصه، توسیعا ً  لكلفته؛ وتخفیضا  فاعلیته وزيادة  لكفاءته؛ ورفعا

 تصمیمیة أو فكرية أو مادية الحلول تلك تكون وقد العصر، طبیعة تتناسب مع بصورة

 التعلم "  طبیعة أنتجت؛لتناسب

" فكرة أو عملیة   عن عبارة ( بأنھا 2٤6، ص  200٣و قد عرفھا محمد عطیة خمیس )

، أو شیئ جديد يستخدم من وجه نظر المتبني  لھا ، كبدائل جديدة تمثل حلوال مبتكرة  

القائم ، عندما توظف بطريقة منظومیة ، تزيد من كفاءة ،  التعلیمي  النظام  لمشكالت 

 وفاعلیة المنظومة التعلیمیة ". 

ال التكنولوجیات  مجموعة  بأنھا:  إجرائیا  الباحثان  أفرزتھا  ويعرفھا  التي  حديثة 

وبرامج  ومواد  تكنولوجیة،  أجھزة  من  تتضمنه  بما  والمعلومات  ثورةاالتصاالت 

قدرة بھدف  التعلیمیة العملیة  في استخدامھا يتم  والتيتكنولوجیة،  استخدامھا زيادة 

 فاعلیتھا وزيادة  كفاءتھا لرفع مشكالتھا؛ وحل التعلیمیة العملیة في معھا والتعامل

  المعاصرة والتكنولوجیا المعرفي واالنفجار المعلوماتیة عصر  وطبیعة بصورة تتناسب

. 

 : أنواع المستحدثات التكنولوجية -2

ً  فكرامتطورأ التكنولوجیة المستحدثات تعد  لألفكار توظیف  وھى  متقدماً،  ومنتجا

 . التعلیم  منھا المختلفة الحیاة  مجاالت خدمة في والمخترعات

 من ومستحدث جديد  وھما كل تشمل  التعلیم مجال في التكنولوجیة  فالمستحدثات 

التكنولوجیة    فالمستحدثات ، التعلیمیة  العملیة في توظیفھا  يمكن  وأدوات وأجھزة  وسائل

 ""علیه قويطل مادي جانبجزء من تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت وما تحمله من  

Hardware Revolution  ،فكري وجانب،واألدوات  الحديثة األجھزة في والمتمثل 
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كنظريات التعلم ، وما يطرح من حلول للمشكالت التربوية ، كنقل التعلیم الي المجتمع  

 في والمتمثل،  "Strategy and Software Revolution"علیه ويطلق  الخارجي

ولتوظیف ھذه االدوات واالجھزة والمواد والبرمجیات ،   والبرمجیات؛  التعلیمیة المواد 

جديدة   تعلیمیة  بیئات  ومنھا  ظھرت   ، الويب  علي  -E  اإللكتروني  م ی التعل ،قائمة 

learining"  ،"اإلفتراضي الفصل  " Virtual Classroom،"  الالتزامني " التعلم 

A synchronous learning  ،"  االلكتروني الكتاب   ، التعلیمیة  -Eالمواقع 

Book"،"   ، االفتراضیة  الجوالت   ، االفتراضیة  المتاحف   ، االفتراضیة  المعامل 

 . المكتبات االلكترونیة ، تطبیقات جوجل ، الواقع االفتراضي ، الواقع المعزز 

.، الھادي  عبد  محمد  ،9،ص2008)محمد  القحطاني  علي  ين  عثمان    201٣؛ 

أمیرة إسماعیل حسین    ؛  1٤ص؛  201٤مرسي،   اللطیف  عبد أحمد أشرف؛  112،ص

 (  ٤9- ٤8، ص2008، 

  –التربیة    كلیةالدبلوم العام ب  لطالبوفي ضوء ماسبق تضمن مقرر تكنولوجیا التعلیم  

أحد موضوعاته ، المستحدثات التكنولوجیة ، ونتیجة    –موضع تجربة البحث الحالي  

علي   يركز  الحالي  فالبحث   ، توضیحه  سبق  كما   ، المستحدثات  تلك  سبة  الحولتعدد 

اسفرت الدراسة االسكتشافیة عن أنه أحد الموضوعات  السحابیة كمستحدث تكنولوجي  

  .التى وجد طال ب االعوام السابقة صعوبة فى دراسته وتفھمه

 تعريف الحوسبة السحابية : 

   " السحابیة     نقل على تعتمد تكنولوجیا "ھي  Cloud Computingفالحوسبة 

 خادم جھاز وھى السحابةبيسمى   ما إلى بالكمبیوتر الخاصة  التخزين ومساحة المعالجة

 من المعلومات  تكنولوجیا برامجتتحول   وبھذا  اإلنترنت،  طريق عن إلیه الوصول  يتم 

 من وتطبیقاته  ملفاته على الدخول من المستخدم  تمكن فھي وبذلك،  خدمات إلى  منتجات 

 على توفر فھي المستخدم، جھاز في  التطبیق توافر إلى الحاجة  دون السحابة ھذه  خالل

 إلى إضافة إلیھا، يحتاج التي البرمجیاتلشراء    الالزم   المال من الكثیر المستخدم 

خاللھا .)عائشة بلھیش العمري، تغريد عبد   من المتاحة التطبیقات  إلى الوصول  سھولة

 (٣7،ص201٤الفتاح الرحیلي ،

 ما إلى بالكمبیوتر الخاصة  التخزين ومساحة المعالجة نقل  على تعتمد تكنولوجیا فھي

 تتحول  وبھذا  اإلنترنت،  طريق  عن  إلیه الوصول  يتم  خادم  جھاز وھى السحابة يسمى

 تصورھا  يمكن الیوم  ،فالسحابة خدمات إلى منتجات من المعلومات  تكنولوجیا برامج

استخدامھا التي االفتراضیة المصادر من كبیرة  بمجموعة  ويمكن بسھولة، يمكن 

المنیري    األجھزة،  مثل إلیھا، الوصول التطويروالخدمات )شیريھان نشات  ومنصات 

،2011 .) 
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لقد أصبحت الحوسبة السحابیة اتجاھا تقنیًا ھاًما ويتوقع العديد من الخبراء أن الحوسبة  

المعلومات تكنولوجیا  السحابیة،   السحابیة ستعید تشكیل عملیات  الحوسبة  تقنیة  فمع   ،

المستخدم المكتبیة،  يستخدم  الحاسبت  فیھا  بما  االجھزة  من  متنوعة  مجموعة  ین 

الحاسبت المحمولة، الھواتف الذكیة وأجھزة المساعدة الرقمیة للوصول إلى البرامج،  

تقنیة   مزايا  وتشمل  الخدمة.  مزودي  االنترنت، عن طريق  عبر  السحابة   تطبیقات  و 

التوافر ونسبة  التكالیف،  في  التوفیر  السحابیة  االستیعاب    الحوسبة  وسھولة  العالیة، 

 . ( ٤،ص201٤)ثروت العلیمي المرسي ،

 أنواع الحوسبة السحابية : 

 أنواع ، علي النحو التالي : عدة  السحابیة للحوسبة 

 خدمات وتتضمن ،  "Infrastructure as a Service "كخدمة التحتیة البنیة •

 يمكن التي الظاھرية المستخدمین الخادمات وأجھزة  أجھزة  ، الشبكات ، التخزين

 . المستخدم  قبل من تمھیدھا

كخدمة   • على "  "Platform as a Serviceالمنصات  الخدمة  ھذه  تركز   ،

واجھات   ذات  االستخدام  سھلة  تطبیقات  أو  الويب  تطبیقات  لتطوير  المطورين 

إلدارة   التعلیم  في  الخدمة  ھذه  تستخدم  و  جوجل.  التطبیقات  محرك  مثال 

وأيضا  المشروعات   االفتراضیة.  للمعامل  مشاركة  عمل   ، البحوث   ، التعلیمیة 

تقدم إمكانیة لتطوير البرامج الموزعة بفريق من المطورين والذي يكون لھم حق  

 الوصول والتطوير. 

كخدمة   • كخدمة    ""Software as a Serviceالبرمجیات  البرامج  توفیر   :

للبريد االلكتروني ، نظم  للمستخدمین ، حیث توفر ھذه الخدمة للطلبة الوصول  

للمتعلمین   متخصصة  برامج  تتضمن   ، المكتبیة  البرامج  تطبیقات   ، التشغیل 

 Aljoumah, et. al,2015والباحثین التي تتطلب تشغیل الخبرات االفتراضیة.

:)) 

 فوائد الحوسبة السحابية : 

ھذه   · خالل  من  وتطبیقاته  ملفاته  على  الدخول  من  المستخدم  السحابة  ت مكن 

المخاطر   تقل  بالتالي   , المستخدم  جھاز  في  التطبیق  لتوفر  الحاجة  دون 

الخوادم   من  االستفادة  ومنھا   . وغیرھا  المطلوبة  العتاد  وموارد  األمنیة 

 الضخمة جداً في إجراء عملیات معقدة قد تتطلب أجھزة بمواصفات عالیه . 
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 ،  المستخدم تاجھايح التي البرمجیات لشراء الالزم المال من الكثیر توفر ·

 وأن سريع انترنت بخط متصل جھاز حاسب ھو المستخدم  يحتاجه ما فكل

 يحتاجھا.  التي البرمجیات تقدم  التي  المواقع بأحد متصل يكون

سھولة الوصول إلي التطبیقات المتاحة من خالل تلك التقنیة من خالل أي   ·

 حاسب متصل بشبكة االنترنت .

 التحتیة،  بالبنیة الخاصة األجھزة  عدد تقلیل خالل  من وذلك التكالیف  تقلیل ·

 المؤسسة .  في والبرمجیات األجھزة  صیانة في العاملین عدد وتوفیر

والتي  · للبیانات  مراكز  توافر  السحابیة  للحوسبة  المعمارية  البنیة  تتضمن 

الخدمة تقديم  على  قادرة  العالم    تكون  مستوى  على  الموجودين  للعمالء 

 ( 10،ص201٣راھیم الشیتي ، )إيناس محمد إبككل.

 متطلبات الحوسبة السحابية : 

 توفیر نقاط االنترنت في كل مؤسسة وبسرعات مناسبة  .  ·

ضرورة توفیر ادارات التعلیم للموارد الالزمة الستخدام الحوسبة السحابیة   ·

. 

في   · الحديثة  االتجاھات  مواكبة  باھمیة  التعلیمي  الكادر  توعیة  علي  العمل 

 المجال التعلیمي 

 أن تتبني المؤسسات التعلیمیة خدمات الحوسبة السحابیة علي اجھزتھا   ·

 توفیر المعرفة الكافیة لدي المعلمین الستخدام تقنیة الحوسبة السحابیة  ·

التحت · البنیة  النشاء  الكافي  التمويل  الحوسبة  توفیر  الستخدام  الالزمة  یة 

 السحابیة 

 تدريب الكادر التعلیمي علي توظیف خدمات الحوسبة السحابیة في التعلیم .  ·

الحاسب   · وتوظیف  الستخدام  الكافیة  والمھارات  للمعارف  المعلمین  اكساب 

 (. 121، ص 2017في التعلیم .)عید بن جايز الشمري ، 

  تنمیة مفاھیم المستحدثات التكنولوجیة لدي طالب وفي ذات اإلطار، ونظرا لضرورة  

التربیة،وھم أحوج فئة لتلك المفاھیم وذلك من اجل إكسابھم مفاھیم    كلیةب  الدبلوم العام 

الجديدة   التطورات  التكنولوجیة ومواكبة  المستحدثات  العديد  ،  التعامل مع  فقد أجريت 



41 
 

( التي ھدفت إلي تحديد واقع إستخدام  201٣، علي شقور )  من الدراسات، منھا دراسة

نظر  وجھة  من  غزة  وقطاع  الغربیة  الضفة  مدارس  في  التكنولوجیة  المستحدثات 

المعلمین ، وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن واقع إستخدام المستحدثات التكنولوجیة من 

نظر   بدوجھة  المرالمعلم  إستخدام  علي  القدرة  وعدم   ، متوسطة  ستحدثات  جة 

لعدم   ثانیة  ناحیة  ومن  بھا  درايتھم  لعدم  نتیجة  وذلك   ، المعلمین  قبل  من  التكنولوجیة 

 توافرھا بشكل كافي .

ھ )كذلك  مصلح  علي  محمد   ، دراسة  إلستخدام   تقويمیة دراسة  (2008دفت 

 وخطة الیمنیة الحكومیة الجامعات في التربیةبكلیات   التعلیم  تكنولوجیا مستحدثات  

إلى لتطوير مقترحة نتائجھا  وتوصلت   ،  وإستخدامھا، توافرھا، عدم إستخدامھا 

فلسفة  و ،بأھمیة الوعي بنشر سة الدرا  صت أو و ، االستخدام  خطة لتطوير واقترحت

 .  في التدريس وتبنیھا التكنولوجیة ستحدثاتالم

  ، دراسة  نتائج  أكدت   وتقبل  استخدام مدى  تقصي  ،   Naida,2003))  "نیدا  " كذلك 

اإللیكتروني لوسائل الجامعة في المدرسین من مجموعة  أن يمكن وكیف التعلیم 

 لدى التردد بعض وجود الدراسة  نتائج أھم   وجاءت التدريس  عملیة لدعم  تستخدم 

  الدعم ضعف إلى السبب  وأرجع نحوه  واالتجاه  االلكتروني التعلیم  تبنى في المدرسین

 الخبرة  قلة إلى باإلضافة اإللیكتروني التعلیم  لتطبیق  والمصادر الوقت وقلة المؤسسي،

 اإللیكتروني .  التعلیم  في

 توظیف  واقع تقويم  ( 2002)القحطاني علي بن عثمان،    دراسةكذلك كان من نتائج  

 من المطورة  المناھج تدريس في الرياضیات معلمي من التكنولوجیة  المستحدثات

 في الرياضیات معلمي أداء قصور وجود   الرياضیات، ومشرفي معلمي نظر وجھة

 بصورة التفاعل على المتعلم  لتشجیع  التكنولوجیة بالمستحدثات التعلیمیة البیئة دعم

 وتقويم  التدريس وتنفیذ  تخطیط في التكنولوجیة  المستحدثات توظیف وقصور إيجابیة،

 المتعلم.  أداء

 ، دراسة  نتائج   عبد  وتوصلت  طلبة  العزيز  ،  200٣) ،الحمید عبد  ضرورة  (  إلي 

 التكنولوجیة ، في عملیتي التعلیم والتعلم .   المستحدثاتإستخدام وتفعیل  

( المجید  عبد  محمد  ،ممدوح  دراسة  نتائج  ،    2000وأشارت  وعي  (  مستوي  تدني 

 المعلمین بالمستحدثات التكنولوجىة وإتجاھاتھم نحوھا .

الحاسب،  علي  وھنا تعد تكنولوجیا الواقع المعزز احدي استراتیجیات بیئات التعلم القائمة  

المشكالت   وحل  اإلبداع  إلي  تدعو  التي  الموضوعات  تعلیم  ،في  إلیھا  اللجوء  ويفضل 

التكنولوجیة   المستحدثات  ولذلك فموضوع  الممكنة،  الحلول  من  العديد  تقديم  مع  البحثیة، 

واإل بالمعرفة  التعامل يرتبط  وإمكانیة  واستغاللھا  ومصادرھا  المستحدثات  بأھمیة  حاطة 
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معھا في الوقت المناسب وبالقدر المناسب لحل المشكالت التعلیمیة وتلبیة إحتیاجات البیئة  

 التعلیمیة بقدرات وكفاءة عالیة .

 اإلجراءات المنهجية للبحث : وتتضمن المحاور التالية : 

 الجة التجريبیة  وإنتاجھما. التصمیم التعلیمي لمادتي المع •

 أدوات البحث .  •

 التجربة االستطالعیة للبحث.  •

 التجربة األساسیة للبحث  •

 أوال :التصميم التعليمي لمادة المعالجة التجريبية  وإنتاجها: 

بعد اطالع الباحثان على عديد من نماذج التصمیم التعلیمى ال حظا أن الكثیر من نماذج  

من   تشتق  ) التصمیم  للتصمیم  العام  اختار ADDIEالنموذج  البحث  لطبیعة  ونظرا   )

الباحثان ھذا النموذج المكون من خمسة مراحل  رئیسة حیث انھا زودت الباحثان بإطار  

بعض   الباحثان  اضاف  وقد  التجريبیة   والمعالجة  التعلیم  تصمیم  من  مكنتھم  اجرائي 

جمیع الجوانب وفیما يلى عرض  التفصیالت فى مرحلة التحلیل ومرحلة التصمیم لتغطیة  

المراحل التى تمت وفق مراحل النموذج العام للتصمیم  التعلیمى. وسوف يتم عرض ھذه  

 المراحل علي النحو التالي : 

 مرحلة التحليل :  - 1

 وتضمنت الخطوات التالیة :  

تحلیل المشكلة وتقدير الحاجات : تم تحديد المشكلة في الجزء الخاص بمشكلة   - 1-1

البحث ، حیث اتضح من خالل مالحظة الباحثان أثناء تدريس موضوع الحوسبة 

الدبلومة  لطالب  التعلیم  تكنولوجیا  مستحدثات  وحدات  من  كوحدة  السحابیة، 

السابقة في مجال مستحدثات  العامة في التربیة ، وما أشارت إلیه نتائج الدراسات  

تكنولوجیا التعلیم ، لذا ظھرت الحاجة لقیاس تأثیر معالجات مختلفة أشارت نتائج  

الدبلومة  طالب  احتیاجات  تلبیة  في  تأثیرھا  إلمكانیة  الباحثین  وأراء  البحوث 

إلي   الحاجة  السحابیة ، ومن ھنا ظھرت  الحوسبة  التربیة من مفاھیم  العامة في 

إستدراسة   للطالب أنسب   ) الغیرموجه  أم  )الموجه  المعزز  الواقع  راتیجیات 

وتحديد   المعزز  الواقع  من  إستراتیجیتین  بین  المقارنة  خالل  من  المتعلمین 
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التكنولوجیة   المستحدثات  تنمیة مفاھیم  بأثرھما فى  يتعلق  فیما  أفضلیتھما، وذلك 

ربیة ، وذلك في بكلیة التالدبلوم العام  لدي طالب  وقابلیة استخدام الواقع المعزز

 . محاولة لتوفیر المعالجة المالئمة ألكبر قاعدة من الطالب

تحلیل خصائص المتعلمین : المرحلة المقدم لھم ھذا المقرر طالب الدبلوم العام   1-2

بكلیة التربیة جامعة حلوان يمثل موضوع الحوسبة السحابیة اھمیة كبیرة بالنسبة  

ملیة التدريس وقد بلغ اجمالى عدد  لھم حیث انه يساعدھم فى العمل فى تیسیر ع

البحث   عینة  فى  الى    20الطالب  تقسیمھم  تم  ثم  عشوائیا  اختیارھم  تم  طالب 

لھ  وتقدم  االولى  المجموعة  تدرس  حیث  باستراتیجیة مجموعتین  المعلومات  م 

المعلومات باستراتیجیة  الموجه , والمجموعة الثانیة تدرس وتقدم لھم    االستقصاء

 .  جهالغیرمواالستقصاء  

 مرحلة التصميم : -2

 تمثلت مرحلة التصمیم فى الخطوات التالیة :

تمثلل الھلدف العلام فلى تحديلد أفضلل نملط ملن فالعامة والتعلیمیة  االھداف    صیاغة   2-1

انماط تقلديم الواقلع المعلزز فلى اطلار اسلتراتیجیة االستقصلاء )الموجله / غیلر الموجله( 

المستحدثات التكنولوجیة ومدى التقبلل التكنوللوجي لتقنیلة الواقلع الكساب الطالب مفاھیم  

 المعزز.

كذلك تمركزت األھداف التعلیمیة حول مفھوم الحوسبة السحابیة, وبناء علیه تم بناء قائملة 

اھلداف اجرائیلة علام باألھداف التعلیمیة حیث شملت اربعة اھداف عامة وتحت كل ھدف 

االھداف العامة وفى صلورة قابللة للقیلاس ملحلق   وءض  فتم صیاغة االھداف التعلیمیة فى

(1) 

االھللداف تللم اقتصللار المحتللوى علللى اربعللة  ضللوءوتنظیملله : فللى تحديللد المحتللوى 

 موضوعات رئیسة ھى :

 مفھوم الحوسبة السحابیة   -

 انواع الحوسبة السحابیة   -

 فوائد وخدمات الحوسبة السحابیة   -

 متطلبات الحوسبة السحابیة   -

بناء السیناريو : ونظرا لقلة االنتاج العلمي فى انتاج ملواد التعلیمیلة بتقنیلة الواقلع المعلزز 

وعدم توفر نماذج للسیناريو اجتھد الباحثان فى تصمیم نموذج لسیناريو يتوافق مع طبیعلة 
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يوضح نموذج السیناريو (  2)شكل  المادة التعلیمیة وفق تقنیة الواقع المعزز والشكل التالي  

 المقترح:

 

سيناريو واقع معزز لوحدة تعليمية مطبوعة فى موضوع السحابة  ( 2شكل )

 الكمبيوترية  

تحديلد مصلادر اللتعلم االلكترونیلة التلى تحقلق ن بفي ضؤ السیناريو وتتابعاته قلام الباحثلا

اتى تندرج تحلت كلل موضلوع ملن الموضلوعات االربعلة التلى تقلدم الحوسلبة االھداف  

وتلم المتاحة عللى شلبكة االنترنلت, حیث استعرض الباحثان عديد من المصادر السحابیة   

اختیار المصادرالتى تتفلق ملع الموضلوعات واالھلداف التعلیمیلة وخصلائص المتعلملین 

المعللزز التللى تتطلللب سللرعة التحمیللل تقنیللة الواقللع  تللتالئم مللع طبیعللة بوجلله عللام والتللى

ووضللوح الصللوت ونقللاء الصللورة وتللم توزيللع المصللادر المختللارة علللى الموضللوعات 

 االربعة كما يلي :

 ( روابط٣الموضوع االول : مفھوم الحوسبة السحابیة  )

 ( روابط٣الموضوع الثاني : أنواع الحوسبة السحابیة   )

 ( رابط12لسحابیة  )الموضوع الثالث:  فوائد وخدمات الحوسبة ا

 ( روابط٣الموضوع الرابع: متطلبات الحوسبة السحابیة )

 

 المرحلة الثالثة: التطوير

اسلتراتیجیة االستقصلاء   وحدتي التعلیم بالواقع المعزز عبرانتاج مواد المعالجة التجربیة )

 وفق مايلي : الموجه والغیر موجه

 الهدف 

الواقع المرئي  

 المطبوع 
 مواصفات الواقع المرئي 

 

 تعزيز الواقع 

 

 

 مواصفات تعزيز الواقع 

 

طريقة  

تعزيز  

 الواقع 

نص  

 مكتوب 

صورة  

او  

 رسم 

نوع  

 الخط 

حجم 

 الخط 

لون  

 الخط 
 الخلفية 

حجم 

الصور 

ة او  

 الرسم 

 فيديو 

رسم  

متحر

 ك

صو 

 ت

فترة  

زمني 

 ة 

نوع  

 الملف 

وامتداد 

 ه 

ناط 

 ق
رمز   ملون 

استجابة  

 سريع 

QRcode                
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تم تحويل الروابط الخاصة بمصادر التعلم االلكترونیة التى تم تحديلدھا واختیارھلا اللى  -

 :وذلك باستخدام برنامج  (QR code)عالمات عالمات للواقع المعزز 

QR code Generator 

المتاح على شبكة االنترنت  وتم اختیلار حجلم مناسلب للعالملة المعبلرة علن اللرابط ,  

 ( قائمة عالمات الواقع المعزز معنونة بموضوعات الروابط.  2ملحق )  انظر  

 

 تلم انتلاج كتیبلینوفق السیناريو الذي تلم التأكلد ملن صلالحیته بعرضله عللى الخبلراء   -

فیملا علدا   بتقنیة الواقع المعلزز  لوحدة تعلیمیة فى موضوع الحوسبة السحابیة  متماثلین  

اشتمل كلل كتیلب عللى و موجه(الر موجه / غیالالصیاغة وفق استراتیجیة االستقصاء )

 مايلي :

 

 (٣أوال :  صفحة غالف للكتیب بھا العنوان وبیان المسؤلیة وتاريخ االصدار شكل )    

مثلال (  ٤شلكل )  : دلیل الطاللب وتوجیھلات للتعاملل ملع تقنیلة الواقلع المعلززثانیا  

 من الدلیل    تینلصفح

: موضللوعات الللتعلم وفللق اسللتراتیجیة االستقصللاء مقترنللة بعالمللات الواقللع  ثالثللا

 ،المعزز

 رابعا: مساحة للمتعلم لتنفیذ النشاط المطلوب  

 داخل كل كتیب .(مثال لصفحة من صفحات الموضوعات المقدمة  5شكل )  انظر
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 االستقصاء الموجه نية الواقع المعزز عبر ق ( صفحة غالف كتيب يقدم ت3شكل ) 

 

 ( صفحتان من دليل الطالب داخل كل كتيب 4شكل )
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 ( مثال لصفحة من صفحات الموضوعات المقدمة داخل كل كتيب 5شكل )

تم عرض الكتیبات فى صورتھا المبدئیة عللى ثالثلة ملن اسلاتذة تكنولوجیلا التعللیم ,  -

بتكدس لعالمات الواقع   الصفحاتوابدوا بعض المالحظات بخصوص ازدحام بعض  

وقد تم االخذ برايھم وتم زيادة المسافة بین عالملات الواقلع المعلزز وبالتلالي   المعزز

زادت صفحات كل كتیب حیث بلغ عدد صفحات كل كتیب احد عشلر صلفحة .وذللك 

كتیللب الواقللع المعززعبللر إسللتراتیجیة (  ٣فللي صللورته النھائیللة , أنظللر ملحللق )

 ( كتیب الواقلع المعلزز عبلر إسلتراتیجیة االستقصلاء٤،وملحق )  االستقصاء الموجه

 الموجه  الغیر

 )المرحلة الرابعة: التنفيذ )التطبيق

تنفیذ استراتیجیة االستقصاء الموجه:  حیث تم تجمیع الطلالب عینلة البحلث وبللغ علددھم 

فللى قاعللة  فللى تمللام السللاعة الواحللدة ظھللرا  2٣/10يللوم الثالثللاء الموافللق  ( طللالب10)

وتم التأكد من أن كل منھم معه جھاز تلیفون محمل علیله برنلامج قلارئ عالملات   (2٣٤)

وتم تطبیق االختبلار القبللي وتلم توزيلع عللیھم كتیبلات العملل وجللس كلل   الواقع المعزز

حتى اليلؤثر س الرأطالب فى مكان يبعد عن زمیله ثالثة مقاعد واستخدم كل منھم سماعة 

ثلم یلة ئمبدعمل كل منھم على االخر وبدا المعلم )أحد الباحثین( فى تقديم تويجھلات عاملة 

وبدأ كلل   تم تشغیل راوتر متنقل لالتصال باالنترنت وتم اعالمھم باسم الشبكة وكلمة السر

, وقبلل التعاملل فى تحصیل الموضوع االول "مفھوم الحوسبة السحابیة"  طالب فى العمل
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تم التنبیه على الطالب بمتابعة التوجیھات المدونة فى كتیب العملل مع تقنیة الواقع المعزز  

بشأن كیفیة الوصول الى الروابط عبر الواقع المعزز وكیفیلة   قبل البدء بتحقیق كل ھدف   

توجیھاته مرة ثانیة فلى نھايلة  المعلم  الھدف ثم قدم فى الروابط تھم م متابعاالستفادة منھا ثم ت

اللقاء بعد تحقیق الھدف للتاكید على المعلوملات التلى توصللوا الیھلا وجملع ملنھم كتیبلات 

العمل )وحدة االستقصاء الموجه( وانصرف الطالب وحضروا اللقاء الثاني يلوم الخملیس 

االجھلزة المحملل علیھلا برنلامج قلارئ   فى نفس الوقلت وفلى نفلس المكلان ومعھلم نفلس

 كلل طاللب  , وتم توزيع كتیبات العمل باالسم المدون علیھلا لیكمللعالمات الواقع المعزز

العمل ويدرس كل منھم الموضوع الثاني وھو "انواع الحوسبة السحابیة" وتلم تنفیلذ نفلس 

لتأكیلد عللى االجراءات التى تمت فى الیلوم االول حتلى انتھلى الطلالب ملن العملل وتلم ا

فلى نفللس المكلان وفلى نفلس التوقیلت وحضلر جمیللع  لثالثلاءيلوم ا حضلور الیلوم الثاللث

الطللالب وتنللاولوا فیلله بللنفس االجللراءات الموضللوع الثالللث والللذي كللان بعنللوان" فوائللد 

وخدمات الحوسبة السحابیة " ولكن استغرقوا وقتا أطلول ملن االيلام السلابقة حیلث انتھلى 

بط فى ھذا الموضوع بعد ساعة من الوقت المحلدد وھلو سلاعتین الطالب من متابعة الروا

 م االخیر فى التجربة يوم الخملیسحیث انتھى الطالب فى تمام الساعة الرابعة , وجاء الیو

وتللم تنفیللذ نفللس االجللراءات مللع الطللالب لمتابعللة الموضللوع الرابللع بعنللوان "متطلبللات 

تم تطبیق االختبار التحصلیلي عللى   نتھاء من دراسة الموضوعاالوبعد  الحوسبة السحابیة  

يوضلح خطلوات (  6شلكل )والشلكل التلالي    قابلیة االسلتخدام الطالب بعديا وكذلك مقیاس  

تقديم استراتیجیة االستقصاء الموجه عبر الواقع المعزز مع تعلم كل موضوع ملن الوحلدة 

 التعلیمیة .
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 (6شكل )

مع تعلم كل موضوع   الواقع المعززستقصاء الموجه عبر خطوات تقديم استراتيجية اال 

 من الوحدة التعليمية 

موجله:  حیلث تلم تجمیلع الطلالب عینلة التنفیذ استراتیجیة االستقصاء غیر  

فلى   2018/  2٣/10( طالب يوم الثالثاء الموافلق  10البحث وبلغ عددھم )

( وتلم التأكلد ملن أن كلل ملنھم 207تمام الساعة الواحدة ظھرا  فلى قاعلة )

معه جھاز تلیفون محمل علیه برنلامج قلارئ عالملات الواقلع المعلزز وتلم 

تطبیق االختبار القبلي وتم توزيع علیھم كتیبات العمل الخاصة باالستقصلاء 

اعلد الغیر موجله  وجللس كلل طاللب فلى مكلان يبعلد علن زمیلله ثالثلة مق

واستخدم كل منھم سماعة الرأس حتى اليؤثر عملل كلل ملنھم عللى االخلر 

عاملة مبدئیلة ثلم تلم تشلغیل  توجیھلات( فى تقديم الباحث الثانيوبدا المعلم )

راوتر متنقل لالتصال باالنترنت وتم اعالمھم باسم الشبكة وكلمة السر وبدأ 

كللل طالللب فللى العمللل فللى تحصللیل الموضللوع االول "مفھللوم الحوسللبة 

السحابیة" , وقبل التعامل مع تقنیة الواقع المعلزز تلم التنبیله عللى الطلالب 

عملل قبلل البلدء بتحقیلق كلل ھلدف   بمتابعة التوجیھات المدونة فلى كتیلب ال

بشأن كیفیة الوصول الى الروابط عبر الواقع المعزز وكیفیة االستفادة منھلا 

استراتيجية االستقصاء الموجه

المعلم 

توجيه عام مبدئي 

ين توجيه بعد كل هدف وقبل تدو
المتعلم االجابة عن االنشطة

الوحدة التعليمية المعززة

توجيه المتعلم قبل التعامل مع 
الواقع المعزز فى كل هدف من 

أهداف الوحدة التعليمية
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ثم قدم المعلم  توجیھاته ملرة ثانیلة فلى نھايلة اللقلاء ،لروابط  لثم تم متابعتھم  

بعد تحقیق الھدف للتاكید على المعلوملات التلى توصللوا الیھلا وجملع ملنھم 

موجه( وانصرف الطالب وحضلروا الغیردة االستقصاء  كتیبات العمل )وح

اللقاء الثاني يوم الخمیس فلى نفلس الوقلت وفلى نفلس المكلان ومعھلم نفلس 

االجھزة المحمل علیھا برنامج قارئ عالملات الواقلع المعلزز, وتلم توزيلع 

كتیبات العمل باالسم المدون علیھا لیكمل كل طالب العمل ويدرس كل منھم 

ھللو "انللواع الحوسللبة السللحابیة" وتللم تنفیللذ نفلللس الموضللوع الثللاني و

االجراءات التى تمت فى الیوم االول حتلى انتھلى الطلالب ملن العملل وتلم 

   10/2018/   ٣0على حضور الیلوم الثاللث يلوم الثالثلاء الموافلق    التأكید

فى نفس المكان وفلى نفلس التوقیلت وحضلر جمیلع الطلالب وتنلاولوا فیله 

الثاللث واللذي كلان بعنلوان" فوائلد وخلدمات   بنفس االجلراءات الموضلوع

الحوسبة السحابیة " ولكلن اسلتغرقوا وقتلا أطلول ملن االيلام السلابقة حیلث 

انتھى الطالب من متابعة الروابط فى ھذا الموضوع بعد سلاعة ملن الوقلت 

المحدد وھو ساعتین حیث انتھى الطالب فى تملام السلاعة الرابعلة , وجلاء 

وتلم تنفیلذ  2018 /11/   1الموافلق  يلوم الخملیس    م االخیر فى التجربةالیو

نفس االجراءات مع الطالب لمتابعلة الموضلوع الرابلع بعنلوان "متطلبلات 

الحوسبة السحابیة وبعد انتھلاء ملن دراسلة الموضلوع تلم تطبیلق االختبلار 

والشلكل  القابلیلة لالسلتخدام التحصیلي عللى الطلالب بعلديا وكلذلك مقیلاس 

موجله الغیر طوات تقديم اسلتراتیجیة االستقصلاءيوضح خ( 7)شكل التالي   

 الوحدة التعلیمیةفى  عبر الواقع المعزز مع تعلم كل موضوع
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 (7شكل )

موجه عبر الواقع المعزز مع تعلم كل  الخطوات تقديم استراتيجية االستقصاءغير  

 موضوع فى الوحدة التعليمية

  :المرحلة الخامسة: التقويم 

 التقويم فى الخطوات التالیة :تمثلت مرحلة   -

 القابلیللةالتطبیللق البعللدى لللال ختبللار التحصللیلي فللى الحوسللبة السللحابیة ومقیللاس  -

 .لالستخدام 

 المعالجة اإلحصائیة للبیانات )وسوف تأتى ھذه الخطوة بالتفصیل فبما بعد(.  -

 بعد(.تحلیل النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا )وسوف تأتى ھذه الخطة بالتفصیل فیما  -

 ثانيا : أدوات البحث : 

 االختبار التحصيلي :وتم إعداده وفقا للخطوات التالية :  - 1

ھدف االختبار: أعد الباحثان ھذا االختبار بھدف قیاس الجانب المعرفي لمفاھیم   -

 جامعة حلوان   -الحوسبة السحابیة لدي طالب الدبلوم العام في التربیة بكلیةالتربیة 

ختبار : تم إعداد االختبار باستخدام  نوعین من األسئلة : ھي صیاغة مفردات اال -

( 10( مفردة ، واالختیار من متعدد ويتكون من)20الصواب والخطأ ،ويتكون من )

 مفردة . 

استراتيجية االستقصاء غير 
الموجه

المعلم 

توجيه عام مبدئي 

الوحدة التعليمية المعززة

اعتماد المتعلم على نفسه وفق
تتابعه لالستقصاء بالوحدة 
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تقدير درجات التصحیح ألسئلة االختبار : بالنسبة لتقدير درجات التصحیح ألسئلة   -

مفردة من كل سؤال بدرجة واحدة ،وصفر لكل  االختبار ، تم تقدير اإلجابة الصحیحة لكل 

 ( درجة٣0إجابة خاطئة ،وبالتالي تكون الدرجة الكلیة لالختبار )

المنطقي لالختبار ، وذلك بعرضه علي     - صدق االختبار : قام الباحثان بتقدير الصدق 

التعلیم   تكنولوجیا  في  المتخصصین  المحكمین  من  حول   -مجموعة  أرائھم  لمعرفة 

إرتباط  االختبارم ومدي  للطالب،  المفرادات  ومناسبة  لمفرداته،  العلمیة  الصحة  حیث  ن 

أوصي   وقد  االختبار،  مفرادات  صیاغة  ودقة  المقرر،  لموضوعات  المفردات  وشمول 

المحكمون بتعديل صیاغة بعض المفردات، وقد قام الباحثان بإجراء جمیع التعديالت التي 

االخت أصبح  وبذلك   ، المحكمون  إلیھا  التجربة  أشار  أفراد  علي  للتطبیق  صالحا  بار 

 االستطالعیة للبحث لحساب الثوابت اإلحصائیة لالختبار. 

االستطالعیة   التجربة  على  التطبیق  لالختبار  بعد  الذاتي  الصدق  بحساب  الباحثان  قام 

بحساب    ، الفاكرونباخ  بطريقة  استخرجت  التي  االختبار  ثبات  معامالت  على  باالعتماد 

الذاتي ال ثبات الصدق  لمعامل  التربیعي  الجذر  التحصیل وذلك عن طريق حساب  ختبار 

 0.01وھو دال عند مستوى 0.92٣االختبار ، فقد وجد انه 

وتطبیق   النصفیة  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  بحساب  الباحثان  قام   : االختبار  ثبات 

 : 1رقم معادلة تصحیح  الطول لسبیرمان و براون، كما يتضح من الجدول التالي 

 ( نتيجة حساب معامل الثبات لالختبار ألتحصيلي  1جدول ) 

  االختبار

 التحصيلي 

معامل التجزئة   عدد المفردات 

-النصفية"سبيرمان

 براون" 

 كرونباخ -معامل ألفا

 ٣0 .920 .883 

 

( وھو معامل ثبات مرتفع، كما بلغ معامل الثبات باستخدام  920.وقد بلغ معامل الثبات )

ألفامعادلة   ,.883)   كرونباخ-معامل  النھائیة صادق (  وبذلك أصبح االختبار في صورته 

 وثابت . 

معامل    - حساب  تم   : والصعوبة  السھولة  مفردات    الصعوبةمعامل  من  مفردة  لكل 

تراوحت  االختبار الصعوبة  وقد  )ما    معامالت  معامالت  70  –  0.٣٣بین  وھي   ،  ).



53 
 

( ومن ثم تشیر تلك النتائج  0.52صعوبة جیدة ، كما بلغ معامل صعوبة االختبار ككل )

   إلي صالحیة االختبار لالستخدام.

- : التمییز  االختبار   معامل  مفردات  من  مفردة  لكل  التمییز  معامل  حساب    تم 

ي قیم مقبولة تدل على ( وھ  0.90  -   0.٤5التمییز بین )    تمعامال  تراوحتوقد

االختبار   تمییز  معامل  بلغ  وقد  ھذا   ، الطالب   بین  التمییز  على  المفردات  قدرة 

 .  ( ، ومن ثم تشیر تلك النتائج إلي صالحیة االختبار لالستخدام0.6٤ككل )

تحديد زمن االختبار : تم حساب الزمن الالزم لالستجابة علي أسئلة االختبار، من خالل    -

الزمن المستغرق في استجابات طالب العینة االستطالعیة علیه ،واتضح  حساب متوسط  

التحصیلي في 5( دقیقة .والملحق )  ٣0أن زمن االختبار ال يتجاوز )  ( يوضح االختبار 

 صورته النھائیة. 

 مقیاس القابلیة لالستخدام : وتم إعداده وفقا للخطوات التالیة : 

المقیاس إلي قیاس قابلیة استخدام الواقع المعزز من قبل الھدف من المقیاس : يھدف ھذا    -

 طالب الدبلوم العام في التربیة بجامعة حلوان . 

(  15منھا )( مفردة 2٤مكونات المقیاس : يتكون المقیاس من خمس بنود، تحتوي علي ) -

و) موجبة  تحت  9مفردة  تندرج  سالبة  مفردة  رئیسة    اربعة(  التالي محاور  النحو  علي 

 ( يوضح ذلك. 2وجدول )

 ( مكونات مقياس قابلية  االستخدام 2جدول )

 عدد المفردات  أبعاد المقياس  م

 5 الرضا   1

 9 الفاعلیة   2

 5 القابلیة للتذكر   ٣

 5 سھولة الوصول  ٤

    

وتم استخدام التقدير الخماسي لتحديد احتماالت االستجابة علي كل من مفردات المقیاس ،  

والتي تتفاوت في شدتھا بین الموافقة بشدة ، وعدم الموافقة بشدة ، وقد روعي في تقدير  
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 ( أنھاتندرج من    التالي :1  -  5االستجابات  النحو  ,  5)  أوافق بشدة ( علي  (, ٤)  أوافق( 

 ( 1) ال أوافق بشدة (,   2)  ال أوافق( ,  ٣)  متردد

بتقدير الصدق للمقیاس ،وذلك بعرضه علي مجموعة من   انصدق المقیاس : قام الباحث  -

حول  ومقترحاتھم  أرائھم  إلبداء  ،وذلك  التعلیم  تكنولوجیا  في  المتخصصین  المحكمین 

أ مالحظات،  أي  وإبداء   ، المقیاس  لعبارات  واللغوية  العلمیة  وتم  )الدقة   ،) مقترحات  و 

 . إجراء جمیع التعديالت الالزمة في ضوء أراء المحكمین  

الداخلي:   -  االتساق  الباحث  صدق  من   انقام  وذلك  للمقیاس،  الداخلي  االتساق  بحساب 

خالل حساب معامالت االرتباط بین الدرجة علي كل مفردة  والدرجة الكلیة للبعد، وكذلك  

 .  انيلي النتائج التي حصل علیھا الباحثالدرجة الكلیة للمقیاس، وفیما 

 البعد األول :  الرضا  

 معامالت االرتباط لمحور الرضا  في مقياس القابلية لالستخدام  (3جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد  المفردة 

1 **.576 *.454 

2 **.649 **.757 

3 **.757 **.711 

4 **.850 **.754 

5 **.810 **.756 

 

 البعد الثاني: الفاعلية 

 ( يوضح معامالت االرتباط لمحور الفاعلية  في مقياس القابلية لالستخدام 4جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد  المفردة 

6 *.521 *.472 

7 **.612 *.552 
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8 **.737 *.521 

9 **.729 **.633 

10 **.599 **.681 

11 **.773 **.711 

12 *.551 *.474 

1٣ *.560 **.667 

1٤ *.461 *.476 

 

 البعد الرابع: القابلية للتذكر 

 معامالت االرتباط لمحورالقابلية للتذكر في مقياس القابلية لالستخدام  (5جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  بالدرجة الكلية للبعد معامل االرتباط  المفردة 

15 **.699 *.482 

16 **.697 **.779 

17 **.759 **.740 

18 **.834 *.532 

19 **.712 **.734 

 

 البعد الرابع: سهولة الوصول للمادة المعزز بها الواقع 

 في مقياس القابلية لالستخدام  سهولة اإلبحار معامالت االرتباط لمحور (6جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد  المفردة 

20 **.828 **.722 
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 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد  المفردة 

21 **.708 **.696 

22 **.758 **.584 

2٣ **.658 *.518 

2٤ **.598 **.596 

 

السابقة الجداول  من  و)٤)ويتضح  و)5(  داال    (  6(  ارتباطا  ترتبط  العبارات  جمیع  أن 

إحصائیا مع كل بعد تنتمي إلیه مما يدل علي أن مقیاس القابلیة لالستخدام من وجھة نظر  

 أعضاء ھیئة التدريس يتمتع بصدق عال . 

بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفیة وتطبیق    انقام الباحثثبات المقیاس :  -

معادلة تصحیح الطول لسبیرمان و براون , وحساب معامل جوتمان , ومعامل ألفا  

الثبات   معامل  تم حساب  ثم   ، األربعة  المقیاس  أبعاد  من  بعد  لكل  ,وذلك  كرونباخ 

 . (7جدول   )للمقیاس ككل, كما يتضح من الجدول التالي 

 القابلية لالستخدام ب معامل الثبات لمقياس  ( حسا7جدول )

التجزئة   عدد المفردات  االختبار  معامل 

-النصفية"سبيرمان

 براون" 

معامل 

 جوتمان 

ألفا -معامل 

 كرونباخ 

 806. 739. 752. 5 الرضا 

 706. 799. 852. 9 الفاعلیة 

 786. 711. 722. 5 القابلیة للتذكر 

سھولة 

الوصول  

المعزز  للمادة 

 بھا

5 

 

.712 .723 .800 
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 886. 799. 788. 24 المقیاس ككل 

 

وثابتاً       صادقاً  النھائیة  صورته  في  المقیاس  أصبح  ويتكون    -وبذلك   )( ملحق  ا 

)2٤من) منھا   ، محاور  تحت خمسة  و)  15(عبارة   ، إيجابیة  عبارة  سلبیة    9(  عبارة   )

 درجة .  120=  5× 2٤وعلي ذلك فإن الدرجة الكلیة للمقیاس = 

المقیاس ، من خالل    - الزمن الالزم لالستجابة علي عبارات  تم حساب   : المقیاس  زمن 

حساب متوسط الزمن المستغرق في استجابات طالب العینة االستطالعیة علیه ،واتضح  

 ( دقیقة . 25يتجاوز )أن زمن تطبیق المقیاس ال  

 ثالثا : التجربة االستطالعیة للبحث : 

الباحثان بإجراء التجربة  االستطالعیة علي عینة  من طالب       من   -  الدبلوم العام قام 

( عددھم   البحث،  مجتمع  وطالبة  10نفس  طالبا  األول    -(  الدراسي  الفصل  للعام  في 

ساعات  ،2019  /2018الدراسي   اربع  للت  لمدة  قد  وذلك  التي  الصعوبات  علي  عرف 

الباحث للبحث وتقدير مدي ثبات االختبار التحصیلي    انتواجه  في أثناء التجربة األساسیة 

 . للواقع المعززومقیاس قابلیة االستخدام 

 باإلجراءات التالیة لتنفیذ التجربة االستطالعیة :  انوقد قام الباحث

الباحث - قام  ومن خالله  االستطالعیة،  العینة  أفراد  مع  جماعي  لقاء    ان عقد 

طبیعة   المعززبشرح  يروه  الواقع  أن  يمكن  وما  المعزز،  وتم    بالواقع   ،

 . بالواقع المعززشرح جزء التعلیمات الخاصة  

 .  ر التحصیلي قبلیابإجراء تطبیق االختبا انقام الباحث -

الطالب   - إعطاء  له  تم  مصاحب  المعزز  الواقع  به عالمات  مطبوع  كتیب 

 .دلیل ارشادي لكیفیة التعامل مع الواقع المعزز

التقي بعد انتھاء الطالب من دراسة الوحدة المعدة باسلوب الواقع المعزز   -

  مرة أخري مع الطالب وطبق االختبار التحصیلي ومقیاس قابلیة   انالباحث

مقابلة جماعیة مع الطالب للتعرف    اناالستخدام بعديا، وكذلك عقد الباحث

 . الواقع المعززعلي المشكالت التي واجھتھم في أثناء استخدام  

القابلیة   ومقیاس  التحصیلي  االختبار  من  كل  ثبات  االستطالعیة عن  التجربة  كشفت  وقد 

كش كما  القیاس،  أدوات  إعداد  في  عرضه  تم  كما  مواد  لالستخدام،  صالحیة  عن  فت 

الف المشكالت  بعض  عن  التجربة  كشفت  كما  التجريبیة،  وسھولة  المعالجة  بالروابط  نیة 
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لخصوصیة   للرأس  فردية  سماعات  توفیر  عن ضرورة  الدراسة  وكشفت  الیھا  الوصول 

 , وضیق وقت التعلم ومطالبة طالب العینة بزيادة الوقت .االستماع 

 األساسیة للبحث :رابعا : التجربة 

المعالجة   ومواد  البحث  أدوات  تطبیق  تضمنت  وقد  للبحث،  األساسیة  التجربة  أجريت 

 التجريبیة ، حیث مرت عملیة التجريب بالمراحل التالیة : 

تكونت   - حیث   ، للبحث  األساسیة  للتجربة  التجريبیتین  المجموعتین  تحديد 

بكلیة التربیة جامعة   الدبلوم العام عینة التجربة األساسیة للبحث من طالب  

( طالب وطالبة اختیروا بطريقة عشوائیة ، ثم تم  20حلوان، بلغ قوامھا )

للتصمیم   وفقا  التجريبیتین  المجموعتین  علي  الطالب  ھؤالء  توزيع 

 التعلیمي للبحث . 

الطالب   - تعرف  مدي  قیاس  بھدف  لالختبارالتحصیلي  القبلي  التطبیق  تم 

المقدمة العلمیة  المادة  محتوي  خالل    علي  من  المعززلھم  ولم    الواقع   ،

االستخدام   قابلیة  مقیاس  المعززيطبق  باستخدام    للواقع  يرتبط  كونه  قبلیا 

من جانب الطالب والتحقق من مدي قابلیة استخدام ھذه    بیئةالواقع المعزز

 البیئة لديھم . 

محتوي   - المعززتعلم  الواقع  في    بیئة  الواردة  اإلجراءات  ذات  اتبعت   :

 ستطالعیة .التجربة اال 

محتوي   - علي  الطالب  تعرف  انتھاء  بعد   : البحث  ألداتي  البعدي  التطبیق 

لھم من خالل    المقدمة  العلمیة  المعززالمادة  المعالجة     بیئةالواقع  مادتي 

 أداتي البحث بعدياً .  التجريبیة ، تم تطبیق

/    2٣/10الموافق  الثالثاء من يوم ا ان عق التجربة األساسیة للبحث أسبووقد استغرق تطبی

, حیث تمت التجربة على أربع  جلسات كل جلسة    2018/    11/  1  الخمیسإلي    2018

 ( الخمیس,  ثاءالثال استغرقت ساعتین )الثالثاء , الخمیس , 

بتصحیح ورصد درجات    انوبعد االنتھاء من تطبیق التجربة األساسیة للبحث، قام الباحث 

   كل من االختبار التحصیلي ومقیاس قابلیة االستخدام تمھیدا للتعامل معھا إحصائیا ً.

 المعالجة اإلحصائیة :  -

 في ضوء التصمیم التجريبي للبحث تمت المعالجة اإلحصائیة علي النحو التالي :  



59 
 

إصدار  تم    ، االجتماعیة  للعلوم  اإلحصائیة  الحزم  باسم  المعروفة  البرامج  حزم  استخدام 

  (16رقم )

للبیانات وفق تسلسل أسئلة   التحلیل اإلحصائي  التي أسفر عنھا  للنتائج  وفیما يلي عرض 

 البحث وفروضه : 

 نتائج البحث وتفسيرھا والتوصيات : 

 اإلجابة علي أسئلة البحث كما يلي : تم عرض نتائج البحث وتفسیرھا من خالل 

ما التصمیم    أوال : اإلجابة عن السؤال األول للبحث : كان السؤال األول للبحث نصه  :

التكنولوجیة المستحدثات  مفاھیم  لتنمیة  المعزز  للواقع  المناسب  طالب    التعلیمي  لدي 

 ؟ الدبلوم العام بكلیة التربیة

تبني   حیث  السؤال  ھذا  عن  اإلجابة  )الباحثان  وتم  للتصمیم  العام  ،  (  ADDIEالنموذج 

 وذلك بعد إدخال بعض التعديالت علي النموذج لیناسب طبیعة البحث الحالي

ما أثر اختالف إستراتیجیة اإلستقصاء )الموجه    ثانیا : اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث :

مقابل الغیر موجه ( ببیئة الواقع المعزز في التحصیل المعرفي لطالب الدبلوم العام بكلیة 

خالل   من  السؤال  ھذا  عن  اإلجابة  وتم  التكنولوجیة؟  المستحدثات  لمفاھیم  التربیة 

 استعراض نتائج التحصیل المعرفي وھي كما يلي :

 تحصیل المعرفي : نتائج ال  -

 فیما يلي عرض النتائج المرتبطة بالتحصیل المعرفي : 

 في التحصیل المعرفي : تینالتجريبی تینالمجموع  بین تكافؤال –أ 

تم التأكد من تكافؤ المجموعتین التجربیتین فیما يتعلق بدرجات التطبیق الختبار التحصیل  

التكنولوجیة   للمستحدثات  المعرفي  بالجانب  اختبار  المرتبط  باستخدام  ويتني  ،   مان 

Mann-Whitney  المجموعات تكافؤ  من  نتائج  للتأكد  تحلیل  ثم   ، الصغیرة  للعینات 

المجموعتین   تكافؤ  مدى  على  التعرف  بھدف  وذلك   ، القبلي  الدراسي  التحصیل  اختبار 

بین   الفروق  داللة  إلى  باإلضافة   ، للبحث  األساسیة  التجربة  إجراء  قبل  التجربیتین 

القبلي  المجمو القیاس  بدرجات  يتعلق  فیما  التجربیتین  الجدول  عتین  ما يتضح من  ، وھو 

 ( 8التالي )جدول 
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 (8جدول )

الفروق بين المجموعتين التجريبيتين في القياس القبلي لالختبار التحصيلي لحساب  

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبيتين 

المجموعات  

 التجريبیة 
 العدد 

متوسط  

 الرتب 

مجموع 

 الرتب 
 uقیمة 

 zقیمة 
 الداللة

 11٤.50 11.٤5 10 (1المجموعة )

٤0.500 
0.725 

دالة   غیر 

عند  

مستوى  

0.01 
 95.50 9.55 10 (2المجموعة )

درجات   في  التجريبیتین  المجموعتین  بین  فروق  توجد  ال  انه  السابق  الجدول  من  يتضح 

المجموعتین   تكافؤ  إلى  يشیر  مما  ؛  دالة  غیر  وھي   ، الدراسي  التحصیل  اختبار 

  ، التجربة  إجراء  في  البدء  قبل  إلي  التجريبیتین  تعود  التجربة  بعد  تظھر  فروق  أية  وان 

لي ، ولیست إلي اختالفات موجودة بالفعل قبل إجراء  المتغیر المستقل موضع البحث الحا 

 المجموعتین التجريبیتین التجربة بین 

التحصیل    -ب   في  التجريبیتین  المجموعتین  بین  بالمقارنة  الخاصة  النتائج  عرض 

 المعرفي وتفسیرھا :

التحصیل    -  1 في  التجريبیتین   المجموعیتین  بین  بالمقارنة  الخاصة  النتائج  عرض 

 المعرفي

وذلك   التجريبیتین  المجموعتین  بین  بالمقارنة  والخاص  األول  الفرض  من صحة  للتحقق 

تم إجراء مقارنات ثنائیة للمجموعتین باستخدام اختبار مان    فیما يتعلق بالتحصیل المعرفي

)جدول   لداللة الفروق بین المجموعتین كما في الجدول التالي    Mann-Whitneyوتیني  

9): 

 (9جدول )

للمجموعتين األولى والثانية في    اختبار   Mann-Whitneyنتائج اختبار مان وتيني  

 التحصيل الدراسي 

 المتغیرات 
 المجموعة األولى 

 10ن = 

 المجموعة الثانیة 

 10ن = 

 قیمة

(U) 

 قیمة

(Z) 

مستوى  

 الداللة
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متوسط  

 الرتب 

مجموع 

 الرتب 

متوسط  

 الرتب 

مجموع 

 الرتب 

التحصیل  

 الدراسي 
15.٤5 15٤.50 5.55 55.50 0.500 ٣.789 

عند   دالة 

مستوى  

0.01 

 الفرض األول وينص : 

في    التجريبیتین  المجموعتین  طالب  درجات  متوسطي  بین  إحصائیاً  دال  فرق  يوجد   "

الواقع   خالل  من  التعلم  عند  التربیة  بكلیة  العام  الدبلوم  طالب  لدي  المعرفي  التحصیل 

المعزز  الواقع  داخل  االستقصاء  إستراتیجیة  الختالف  األساسي  للتأثیر  يرجع  المعزز، 

 ستقصاء غیر الموجه(.)اإلستقصاء الموجه مقابل اإل

جدول   األولى   يتضح    (  10)باستقراء   ( المجموعتین  بین  إحصائیا  دالة  فروق  وجود 

التعلیمي الموقف  أثناء  المعزز  الواقع  استخدام  على  تقوم  التي   ) للتأثیر    والثانیة  يرجع 

األساسي الختالف إستراتیجیة االستقصاء داخل الواقع المعزز )اإلستقصاء الموجه مقابل  

، كذلك بلغت قیمة حجم    إلستقصاء غیر الموجه(.لصالح إستراتیجیة االستقصاء الموجه  ا

 ( . 99,0األثر )

باستراتیجیة   للمجموعة التي درست  أثر كبیر  النتیجة السابقة علي وجود حجم  بذلك تدل 

في  الحر  االستقصاء  باستراتیجیة  درست  التي  بالمجموعة  مقارنة  الموجه  االستقصاء 

 التحصیل المعرفي

، أي أنه  يوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطي    وتوجیه  الفرض األول  قبولوبالتالي تم  

العام   الدبلوم  المعرفي لدي طالب  التحصیل  التجريبیتین في  المجموعتین  درجات طالب 

الختالف   األساسي  للتأثیر  يرجع  المعزز،  الواقع  خالل  من  التعلم  عند  التربیة  بكلیة 

غیر  إستراتیج  اإلستقصاء  مقابل  الموجه  )اإلستقصاء  المعزز  الواقع  داخل  االستقصاء  یة 

 لصالح إستراتیجیة االستقصاء الموجه .الموجه(.

 تفسیر النتائج الخاصة بالمقارنة بین المجموعتین التجريبیتین في التحصیل المعرفي . - 2

وتشیر ھذه النتیجة إلي أن الطالب الذين تعرضوا للتعلم باستخدام االستقصاء الموجه عبر  

التعلیمي.  المعززالواقع   الموقف  بالطالب أثناء  مقارنة  المعرفي  التحصیل  في  تفوقا  أكثر 

 موجه . الالذين إستخدموا االستقصاء غیر 

توجھات بعض النظريات  وھذه النتیجة تتفق مع نتائج مجموعة من الدراسات والبحوث و

فاعلیة   إلي  جمیعاً  أشارت  التعلیمي  الموجهاالستقصاءالتي  الموقف  مقارنة    أثناء 
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موجه الغیر  من  ،  باالستقصاء  كل  دراسات  أشارت     (Karaliota, 2013 & حیث 

Vlassi,)  ( 2007( ودراسة ، ختام أحمد محمد درويش )  2006دراسة سامي سرحان   )

 موجه.ال غیر  باالستقصاءستقصاء الموجه مقارنة االإلي تأثیر فعال 

بتأيید عديد من النظريات ، منھا الموجه    االستقصاءكذلك حظي ھذا التوجه نحو استخدام  

التي ترى أن التعلم يتمثل في اكتساب معلومات وخبرات جديدة بناء على    النظرية البنائیة

المالحظة   وعملیة  الحواس  فباستخدام   , المجال  ھذا  في  سابقة  خبرات  من  الفرد  لدى  ما 

التي تقع بین   العالم الطبیعي حوله, وعمل استنتاجات حول الظاھرة  المتعلم فھم  يستطیع 

ألسباب والنتائج التي تتعلق بتلك الظاھرة وھذا جوھر  يديه ويدرسھا بناء على الربط بین ا

وحیوية  مھمة  تعلم  إستراتیجیة  يعد  فاالستقصاء  البنائیة  نظر  وجھة  فمن  لذا  االستقصاء 

إلیه من نماذج علمیة   يقدم  ما  المعرفیة مع  بنیته  ما في  الفرد من خاللھا مقارنة  يستطیع 

  (.٤6, ص200٤)كمال عبد الحمید زيتون, 0دقیقة

االستقصاء  كذ إستراتیجیة  تحظي  من  الموجه  لك  "لبرونر"التي بدعم  المعرفیة  النظرية 

فسرت التعلم على انه يحدث نتیجة تفاعل القوى العقلیة للفرد مع المثیرات التي توجد في  

البیئة من حوله، ويشیرأصحاب ھذه النظرية إلى انه يمكن احتواء المتعلم في عملیة التعلم  

رصة أمامه كي يختار ويمارس ويفكر ويتخذ قراراته بناء على تحلیله  من خالل إتاحة الف

وتقییمه الذاتي للمعلومات التي تقدم إلیه, وبذلك يعتبر نشاط المتعلم في الموقف التعلیمي  

المثیرات   مع  للمتعلم  العقلیة  القوى  تفاعل  على  قائما  عقلیا  نشاطا  النظرية  لتلك  وفقا 

فھ ثم  ومن  التعلیمیة,  وبذلك  والخبرات  بینھا,  والعالقات  والظواھر  المثیرات  وإدراك  م 

 (   ٤2, ص 2010يكون قد تم التعلم)محمد حماد ھندي,

نظرية التعلم النشط ونظرية التعلم  بدعم من    الموجه  كذلك تحظي إستراتیجیة االستقصاء

الطالب   ، ومؤداھا أن يتم تصمیم التعلم بحیث يكون للطالب دور أساسي في  القائم علي 

تعلم ، لیس لعرض المعلومات والشرح ، بل باالعتماد علي أنشطة تعلم منظم يتعلم من  ال

 ( ،  8٣، ص 2016خاللھا الطالب )زينب محمد حسن خلیفة ،

زيادة   في  المعزز  الواقع  لتكنولوجیا  الفعال  التأثیر  إلي  النتیجة  ھذه  الباحثان  ويرجع 

إيجا تأثیر  ھناك  وأن  الطالب  لدي  والدافعیة  ويمكن  التحصیل   ، المعزز  الواقع  لتقنیة  بي 

خاصة وأن ھذه التقنیة الجديدة تعد من    إستغاللھا بمثابة بیئة تعلیمیة فعالة لعملیة التعلم ،

التفاعلیة التي يتم من خاللھا دمج التكنولوجیا بالعملیة التعلیمیة ، إلي جانب   أھم البیئات 

الحص من  وتمكنیھم   ، المتعلمین  لدي  عدة  مھارات  وتوظیفھا  تنمیة  المعلومات  علي  ول 

في صورة  في تقديم المعلومات مع ماأتاحته إستراتیجیه االستقصاء الموجه  بصورة سلیمة

نشاط يقوم به المتعلم تحت إشراف المعلم ، بحیث يوجه توجیھا محدداً ويكون المعلم في  

حی   ، التدريس  عملیة  في  الطالب  مرجع  وھو  للتعلم  ومنظم  میسر ومخطط  النمط  ث  ھذا 
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يبرز دوره موجھا في البداية ، ثم يبدأھذا الدور يتناقص وفي المقابل يزداد دور الطالب ،  

 .والذي يخضع لتوجیھات المعلم وإقتراحاته و أسئلته

  ، الموجه  اإلستقصاء  من فإستراتیجیة  المتعلم  تمكن  التي  التعلیمیة  اإلستراتیجیات  من 

المعلم   من  والتوجیه   ، المتعلم  نشاط  علي  تقوم  التي  له،  المقدمة  األنشطة  مع  التفاعل 

وذلك   التعلیمي  الموقف  خالل  من  تحقیقھا   المطلوب  التعلیمیة  األھداف  إلي  للوصول 

المختلفة   المح إلكتسابه المفاھیم والمھارات  توي المنظم في صورة أنشطة  و أن إستخدام 

إستقصائیة موجه زاد من قدرة الطلبة علي التفكیر وساعدھم علي إستخدام عملیات التعلم  

. 

ثالثا: اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث: ما أثر اختالف إستراتیجیة اإلستقصاء )الموجه  

ي طالب الدبلوم  مقابل الغیر موجه ( ببیئة الواقع المعزز في تحسین قابلیة استخدامھا لد 

 العام بكلیة التربیة ؟

استخدام    -أ   قابلیة  في  التجريبیتین   المجموعتین  بین  بالمقارنة  الخاصة  النتائج  عرض 

 الجولة االفتراضیة  وتفسیرھا :

 عرض النتائج الخاصة بالمقارنة بین المجموعتین التجريبیتین  في قابلیة االستخدام .   - 1

الثاني الفرض  وذلك    للتحقق من صحة  التجريبیتین  المجموعتین  بین  بالمقارنة  والخاص 

المعزز. الواقع  بیئة  استخدام  بقابلیة  يتعلق  للمجموعتین    فیما  ثنائیة  مقارنات  إجراء  تم 

لمجموعتین كما في لداللة الفروق بین ا  Mann-Whitneyباستخدام اختبار مان وتیني  

 الجدول التالي:  

  (10جدول )

 للمجموعتين في مقياس القابلية  Mann-Whitneyنتائج اختبار مان وتيني  

 المتغیرات 

 المجموعة األولى 

 10ن = 

 المجموعة الثانیة 

 قیمة 10ن = 

(U) 

 قیمة

(Z) 

مستوى  

 الداللة
متوسط  

 الرتب 

مجموع 

 الرتب 

متوسط  

 الرتب 

مجموع 

 الرتب 

قابلیة  

 االستخدام
 غیر دالة  1.7٤ 27.00 128.00 12.80 82.00 8.20

 الفرض الثاني وينص : 
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في  التجريبیتین  المجموعتین  طالب  درجات  متوسطات  بین  إحصائیاً  دال  فرق  "يوجد 

مقیاس قابلیة استخدام الواقع المعزز لدي طالب الدبلوم العام بكلیة التربیة عند التعلم من  

إستراتی  الختالف  األساسي  للتأثیر  يرجع   ، المعزز  الواقع  داخل  خالل  االستقصاء  جیة 

 الواقع المعزز )اإلستقصاء الموجه مقابل اإلستقصاء غیر الموجه(.

( جدول  درجات  11باستقراء  متوسطات  بین  إحصائیاً  دال  فرق  يوجد  ال  أنه  يتضح   )

مادة   في  المعزز  الواقع  استخدام  قابلیة  مقیاس  في  التجريبیتین  المجموعتین  طالب 

المعزز،  المستحدثات   الواقع  خالل  من  التعلم  عند  العام  الدبلوم  طالب  لدي  التكنولوجیة 

)االستقصاء   المعزز  الواقع  عبر  التعلم  إستراتیجیة  الختالف  األساسي  للتأثیر  يرجع 

 الموجه مقابل االستقصاء غیر الموجه(. 

متوسطات     بین  إحصائیاً  دال  فرق  يوجد  ال  أنه  أي  الثاني  الفرض  رفض  تم    وبالتالي 

درجات طالب المجموعتین التجريبیتین في مقیاس قابلیة استخدام الواقع المعزز في مادة  

المستحدثات التكنولوجیة لدي طالب الدبلوم العام عند التعلم من خالل الواقع المعزز، ،  

)االستقصاء   المعزز  الواقع  عبر  التعلم  إستراتیجیة  الختالف  األساسي  للتأثیر  يرجع 

 تقصاء غیر الموجه(. الموجه مقابل االس

استخدام    -  2 قابلیة  في  التجريبیتین   المجموعتین  بین  بالمقارنة  الخاصة  النتائج  تفسیر 

 الواقع المعزز

( التي ھدفت إلي  al, 2011 Lin&et.دراسة "لن وأخرون )تتفق نتیجة البحث مع نتائج  

في  الستخدامه  القابلیة  وتقويم  االسماك  حفظ  لموضوع  تفاعلى   معزز  تعلم  نظام  انشاء 

الدراسة   وأثبتت   ، القابلیة  تايوان  فى  إيجابیة  يحقق   التفاعلي  المعزز  التعلم  نظام  أن 

 .  لإلستخدام

( نet al, 2015   Caggianese&ودراسة  إستخدام  قابلیة  تقییم  إلي  ھدفت  التي  ظام  ( 

الواقع المعزز للتمتع بالتراث الثقافي خارج إطار المؤسسات التعلیمیة في مدينة نابولي ،  

وتوصلت النتائج إلي فاعلیة وقابلیة االستخدام لنظام الواقع المعزز لما له من تأثیر إيجابي  

 في عملیة التعلم ورضا المتعلمین المرتفع في التمتع بتكنولوجیا الواقع المعزز . 

استقصاء  تأثیر قابلیة  استخدام   ( التي ھدفت إلي    et al,2013   Perdomo&ودراسة ) 

توفرسھولة  الى  الدراسة  نتائج  وتشیر   ، المعزز  بالواقع  الدافعیة  على  الخطرة  األلعاب 

االستخدام، والدافعیة ،وايضا مخرجات للتعلم  وأثر ذلك على التعلم مع األلعاب الخطیرة  

    .الواقع المعزز بتكنولوجیاالمقدمة 

 ويرجع الباحثان ھذه النتیجة إلي األسباب التالیة : 
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بین   التمییز  علي  قادرين  الطالب  جعلت  والمتنوعة  المنظمة  البیئة  تلك  بناء  طريقة  أن 

أجزاء الموضوعات التي تعلموھا وإدراك العالقات فیما بینھا ، مما ساعد الطالب علي  

اكتشاف األخطاء وتجنب الوقوع فیھا حیث قدمت ھذه   سرعة اإلبحار فیھا وبالتالي سھولة

البیئة للطالب أسلوبا أسھل وأكثر وضوحا لإلبحار والتوجیه مكن الطالب من إلقاء نظرة  

علي   ،    التعلیمي محتوي  الشاملة  تنظیمه  علي    وطريقة  الطالب  لتحفیز  الفرصة  واتاحة 

مختلفة زوايا  من  التعلیمیة  المواد  معلومات  التقنیة  وحققت  إكتشاف  لبیئة    ھذه  استخداما 

وأقل   وفاعلیة  بكفاءة  المطلوبة  المھمات  والسرعة النجاز  والسھولة  بالراحة  يتمیز  التعلم 

المستخدمة،  التعلم  بإستراتیجیة  تتأثر  ال  المعزز  الواقع  الستخدام  القابلیة  وأن  األخطاء، 

إ  بین  إحصائیا  دالة  فروق  وجود  عدم  علي  النتائج  أكدت  فقد  التعلم وبالتالي  ستراتیجیتي 

وتوصلت إلي إيجابیة وقابلیة االستخدام لبیئة الواقع المعزز استنادا لما تقدمه وتوفره تلك  

 التقنیة من خبرات تعلیمیة قیمة وذات فعالیة في تحسین عملیات التعلم . 

 توصیات البحث : 

اإلفادة من نتائج البحث الحالي علي المستوي التطبیقي، خاصة إذا ما دعمت   •

 لبحوث المستقبلیة ھذه النتائج. ا

اإلفادة من نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت أثر بعض متغیرات   •

 تصمیم بیئة الواقع المعزز 

بین   • التفاعل  تأثیر  تناولت  التي  السابقة  والبحوث  الدراسات  نتائج  من  اإلفادة 

 وتوظیف بیئة الواقع المعزز.متغیرات متعددة خاصة بتصمیم 

 مقترحات ببحوث مستقبلیة : 

اقتصر البحث الحالي علي تناول تأثیر المتغیر المستقل علي طالب الدراسات   -

العلیا ، لذلك فمن الممكن تناول البحوث المستقبلیة ھذا المتغیر في إطار مراحل تعلیمیة  

 أخري ، فمن المحتمل اختالف النتائج الختالف العمر ومستوي الخبرة . 

الحالي في متغیراته التابعة علي الجانب المعرفي وقابلیة استخدام   اقتصر البحث -

الواقع المعزز ، لذلك فمن الممكن تناول البحوث المستقبلیة متغیرات تابعة أخري مثل  

 االتجاه أو الرضا عن تقنیة الواقع المعزز .

لم يتعرض البحث الحالي لدراسة العالقة بین معالجاته في ضوء تفاعلھا مع   -

تعدادات المتعلمین ، فمن الممكن تناول البحوث المستقبلیة نفس المتغیر المستقل للبحث  اس

في إطار تفاعله مع األسالیب المعرفیة ، منھا علي سبیل المثال : األسلوب المعرفي  

 االستقالل مقابل االعتماد  . 
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 المراجع                                            

 ربیة : أوال : المراجع الع

 الطالب وآراء وخصائصه االفتراضي الواقع أنماط  (2002   (الحصري كامل أحمد

 سلسلة  ، التعلیم  تكنولوجیا ،اإلنترنت  على المتاحة برامجه بعض  في المعلمین

 .٣9  – ٣ ص  ، 12 مجاألول ، الكتاب محكمة، وبحوث  دراسات

( ،وأخرون  ھنداوى  على  التعلیم  2007أسامه  تكنولوجیا  التكنولوجیة  (.  والمستحدثات 

 ،القاھره ،عالم الكتب . 

( هللا  عبد  نعمة  وتعلم    2015أسعد  المستثمر  الوقت  الحرعلي  االكتشاف  اسلوب  أثر   )

بمحافظة   االعدادي  الرابع  الصف  لطالب  الید  بكرة  االساسیة  المھارات  بعض 

 كلیة العلوم التربوية .  –القادسیة ، كلیة الشرق االوسط 

(  فاعلیة برنامج قائم علي تكنولوجیا الواقع المعزز  2016جھاد عوض هللا أحمد) اسالم  

التاسع   الصف  لدي طالب  العلوم  مبحث  في  البصري  التفكیر  مھارات  تنمیة  في 

 بغزة ،، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة االزھر .

 بالكمبیوتر ب التدري على قائم  برنامج ( فاعلیة  201٤عبداللطیف مرسي ) أحمد أشرف 

 اختصاصي لدى  التكنولوجیة تحدثات الم  استخدام مھارات تنمیة  في واإلنترنت

)التربیة مصادر مراكز صص   ، 157 مصر ، ع ،  األزھر جامعة ) التعلم ، 

11-69. 

( حسین  اسماعیل  تنمیة    2008امیرة  في  التكنولوجیة  المستحدثات  بعض  توظیف  (اثر 

االبتكاري في التكنولوجیا لدي طلبة الصف التاسع بغزة ،  بعض مھارات التفكیر  

 رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، الجامعة االسالمیة . 

( أثر التفاعل بین أسالیب اإلبحار في  2010أمیرة محمد المعتصم ومحمد عطیة خمیس )  

المحتوي االلكتروني القائم علي الويب وأسلوب التعلم علي تنمیة التحصیل وزمن 

تعلم والقابلیة لالستخدام لدي الطالبة المعلمة . تكنولوجیا التعلیم ،سلسلة بحوث  ال

 (. 1) 2٣و دراسات  محكمة ، 

 ( صالح  الدين  صالح  واألسلوب    201٣إيمان  البصرية  التلمیحات  بین  التفاعل  اثر   )

وسھولة   المھارة  وأداء  المعرفي  التحصیل  علي  االلكتروني  الكتاب  في  المعرفي 

التعلیم  االستخدام   تكنولوجیا   . األساسي  التعلیم  من  الثانیة  المرحلة  تالمیذ  لدي 

 (. 1) 2٣،سلسلة بحوث و دراسات  محكمة ، 



67 
 

( رسمي  عبده  علي    200٤إيمان  قائمتین  الرياضیات  في  تدريس  إستراتیجیتین  أثر   )

االستقصاء في التحصیل والتفكیر الرياضي لدي طالبات الصف التاسع االساسي  

 ، ، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، االردن . في االردن 

( القاضي  محمد  محمود  ولمیاء  الشامي  المعز  عبد  تدريبي  2017ايناس  برنامج  أثر   )

لدي   االلكترونیة  الدروس  وانتاج  تصمیم  في  المعزز  الواقع  تقنیات  الستخدم 

االز جمعة   ، المنزلي  االقتصاد  بكلیة  المعلمة  التربیة  الطالبة  كلیة  مجلة   ، ھر 

 .15٣ -12٤،  1، ج ٤،جامعة المنوفیة ، ع

( امكانیة استخدام تقنیة الحوسبة السحابیة في التعلیم  201٣إيناس محمد إبراھیم الشیتي )  

االلكتروني في جامعة القصیم ، المؤتمر الدولي الثالث للتعلیم االلكتروني والتعلیم  

 عن بعد ، الرياض . 

 الي  مستندا متزامن وال متزامن تعلیم  تقديم  أثر  )2005 (محمد فرج خیري الدين بھاء

 المجال عن والمستقلین  المعتمدين مھارات تنمیة علي االنترنت شبكة بیئة

 معلم  اعداد شعبة طالب لدي الحاسوب  منظومة لمقرر  تعلیمیة لوحدة  االدراكي

 معھد  القاھرة، جامعة ، ماجستیر رسالة النوعیة، التربیة  بكلیات اآللي الحاسوب

 التربوية. الدراسات 

( سبل االفادة  من تطبیقات الحوسبة السحابیة في  201٤ثروت العلیمي المرسي العلیمي )

المعلومات بدولة االمارات العربیة المتحدة ،  The SLA-AGCتقديم خدمات 

20th Annual Conference Doha, Qatar, 25-27 March 

( إستخدام تقنیة الواقع المعزز في تنمیة مھارات التفكیر    2017دھاسي )الجوھرة علي ال

 .  112 -90، 190الرياضي ، مجلة القراءة والمعرفة ، جامعة عین شممس ، ع  

( الدين  عز  محمد  غیر  2012حسن  واالكتشاف   موجه  االكتشاف  إستراتیجیة   أثر   )

مادة   في  االساسي  التاسع  الصف  طلبة  تحصیل  في  واتجاھاتھم  الموجه  الكمیاء 

 نحوھا ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم التربوية ، جامعة الشرق االوسط . 

تنمیة المعلوماتیة حول تعلیمیة وحدة  فاعلیة )2002 (ابراھیم  مسعود محمد حمادة   فى 

 لدى التكنولوجیة المستحدثات  مع التعامل ومھارات المعلومات تكنولوجیا مفاھیم 

 األزھر. جامعة التربیة، كلیة ، ماجستیر الةرس المعلمین، الطالب

( أثر إستراتیجیتي االستقصاءالحر واالستقصاءالموجه    2007ختام أحمد محمد درويش )

  ، االردن  في  االساسیة  المرحلة  طالبات  لدي  الشفوي  التعبیر  مھارات  تنمیة  في 

 لعلیا. رسالة دكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ،جامعة عمان العربیة للدراسات ا
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 (اساسیات التدريس ، عمان ، دار المناھج . 2010خلیل إبراھیم شبر وأخرون )

( خلیفة  حسن  محمد  واالسلوب    2016زينب  التوجیه  تقديم  توقیت  بین  التفاعل  (أثر 

المعرفي في بیئة التعلم المعكوس علي تنمیة مھارات انتاج المقررات االلكترونیة  

التدريس   ھیئة  أعضاء  النفس  لدي  وعلم  التربیة  في  عربیة  دراسات   ، المعاونة 

 .  1٣8 – 67، 77،ع

( أسالیب  تدريس الرياضیات والعلوم  2005سامي سلطان عريفج، ونايف أحمد سلیمان )

 ، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع .

( أثر إستراتیجیة االستقصاءالموجه والحر في اكتساب المفاھیم    2006سامي سرحان ) 

،  الكیمیا ماجستیر  رسالة   ، االردن  في  العلیا  االساسیة  المرحلة  طلبة  لدي  ئیة 

 جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، االردن . 

 طالب  احتیاجات يلبى كمبیوتر برنامج وإنتاج تصمیم ) 2001 ( على السالم  عبد سعیدة 

 ةكلی ،دكتوراه رسالة  البیانات، وقواعد المعلومات شبكة من العلیا الدراسات

 حلوان .  جامعة ،  التربیة

( مريان  سالمة  موسي  الموجه   2005سلوي  االستقصاء  استراتیجیتي  (فاعلیةإستخدام 

التحصیل   في  الرياضیات  تدريس  في  بالحاسوب  المعزز  الموجه  االستقصاء 

رسالة    ، االردن  في  االساسیة  المرحلة  طالب  لدي  الرياضي  التفكیر  وتنمیة 

 عمان العربیة للدراسات العلیا ، االردن . دكتوراه ، عمان ، جامعة 

( الفتالوي  كاظم  محسن  الشروق 200٣سھیلة  دار   ، عمان   ، التدريس  الي  المدخل   ،)

 للنشر والتوزيع . 

( المنیري  نشات  ،  (2011شیريھان  واستراتیجیة  مفاھیم  سلسلة   ، السحابیة  الحوسبة 

 القاھرة ، المركز العربي البحاث الفضاء االلكتروني . 

)عائ الرحیلي  الفتاح  عبد  تغريد  و  العمري  بلھیش  تدريبي    (201٤شة  برنامج  فاعلیة 

مقترح قائم علي الحوسبة السحابیة التشاركیة في تعزيز االداء التقني في جامعة 

 .52 -٣6( 11، )٣طیبة ، المجلة الدولیة التربوية المتخصصة ،

( الحمید  عبد  طلبة  العزيز  باستخ   ( 200٣عبد  التدريس  المفاھیم  فعالیة  خرائط  دام 

وبمساعدة الكمبیوتر متعدد الوسائط في اكساب الطالب المعلمین بعض المفاھیم  

  ، المستحدثات  بھذه  وعیھم  وتنمیة  التعلیم  تكنولوجیا  بمستحدثات  المرتبطة 

  ، عشر  الخامس  العلمي  جامعة 22  –  21المؤتمر   ، التربیة  كلیة   ، يولیو   ،

 .  ٣89 – ٣٤9المنصورة ،
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)عبد   الالمي  حسین  أنواع    201٤هللا  لبعض  التعلم  الحرفي  االكتشاف  اسلوب  أثر   )

مجلة    ، الثانیة  المرحلة  الرياضیة،  التربیة  كلیة  لدي طالب  الید  لكرة  التصويب 

 . 98 – 79، العراق ،  10، ع  1٤كلیة التربیة الرياضیة ،مج 

االستقصاء في تحصیل  ( أثر إستخدام طريقة  2007عبد هللا سعود عبد الرحمن الراوي )

تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التربیة االسالمیة وتنمیة التفكیر التاملي  

 لديھم ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة االساسیة ، جامعة الموصل ، العراق. 

( أثر إستراتیجیة االستقصاءالموجه في تدريس الھندسة  200٤عبد النور طايل الھزايمة )

التحصیل وتنمیة التفكیر الھندسي لدي طالبات الصفین السادس والثامن من علي  

العربیة  عمان  جامعة  دكتوراه،  رسالة  االردن،  في  العلیا  االساسیة  المرحلة 

 للدراسات العلیا ، االردن . 

  تدريس  في التكنولوجیة المستحدثات توظیف واقع (  2002)القحطاني علي بن عثمان

 التربويین  والمشرفین المعلمین نظر وجھة من رة المطو المناھج رياضیات

 . 920 – 902 ،٣ ع ،2 م  المتخصصة، التربوية المجلة التعلیمیة، تبو بمنطقة

 مدارس في ذلك  ومعوقات التكنولوجیة  المستحدثات توظیف واقع (   2002)شقور علي

 النجاح  جامعة مجلة المعلمین، نظر وجھة من غزة وقطاع الغربیة  الضفة

 .906– 282 ،2 ،العدد 22 المجلد ، )اإلنسانیة العلوم ( لألبحاث 

( : مدخل الى تكنولوجیا التعلیم والتجديد التربوي, القاھرة,  1996على محمد عبد المنعم )

 جامعة األزھر.  –كلیة التربیة 

(سیكولوجیة التدريس الصفي ،    2010عماد عبد الرحیم زغلول ، شاكر عقل المحامید )

 دار المسرة ، االردن . عمان ، 

( الدخني  محمد  أحمد  أماني   ، درويش  محمد  محمد  تقديم    2015عمرو  نمطا   )

التفكیر   مھارات  تنمیة  في  وأثرھما  الويب  عبر  المتحرك   / الثابت  االنفوجرافیك 

البصري لدي أطفال التوحد واتجاھاتھم نحوه ، تكنولوجیا التعلیم ،سلسلة بحوث  

 .٣6٤- 265 ( ،  2)25و دراسات  محكمة ،

  ( الشمري  جايز  بن  تدريس    (2017عید  في  السحابیة  الحوسبة  استخدام  متطلبات 

  ، المتخصصة  التربوية  الدولیة  المجلة   ، نحوھا  المعلمین  واتجاھات  الرياضیات 

6(6 )108- 12٣. 
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(تحلیل نقدي لمعايیر اعداد المعلم المتضمنة في المعايیر   200٤كمال عبد الحمید زيتون )

،  القومیة   المعلم  تكوين   ، عشر  السادس  العلمي  المؤتمر   ، مصر  في  للتعلیم 

 1الجمعیة المصرية للمناھج وطرق التدريس ،مج

( أثر إستراتیجیة  االستقصاء في تدريس التخطیط وااللوان ،    2015لیلي شويل حسین )

 .62٤ – 59٣، ،  88، ع  21مجلة كلیة التربیة االساسیة مج 

( عقیالن  منصور  التحصیل    2009مازن  في  الموجه  االستقصاء  إستراتیجیة  فاعلیة   )

والقدرة علي حل المشكالت لدي طالب المرحلة الثانوية في االردن وإتجاھاتھم  

العربیة  عمان  جامعة   ، دكتوراه  رسالة   ، االسالمیة  الثقافة  مبحث  في  نحوھا 

 للدراسات العلیا ، االردن . 

( عطیة  علي  وط  2015محسن  الحديثة  المناھج (المناھج  دار   ، عمان   ، التدريس  رائق 

 للنشر والتوزيع . 

( عبابنة.  صالح  الزبون،  تكنولوجیا  2000محمد  الستخدام  مستقبلیة  تصورات   .)

النجاح   جامعة  مجلة   ، التربوي  النظام  تطوير  في  واالتصاالت  المعلومات 

 . 2، العدد   29لألبحاث )العلوم اإلنسانیة(، المجلد

  –أثر نمط تصمیم االنشطة االلكترونیة ) اكتشاف موجه    (   2012محمد جعفر بوحمد )

غیر موجه ( علي التحصیل الدراسي والطالقة في مقرر تاريخ العمارة واالثاث  

، دراسة علي طلبة كلیة التربیة االساسیة بدولة الكويت ، رسالة ماجستیر ، كلیة  

 الدراسات العلیا ، جامعة الخلیج العربي . 

التعلم النشط ، اھتمام تربوي ، قديم    2010)ھندي   محمد حمادة  القاھرة ،    –(  حديث ، 

 دار النھضة العربیة للنشر والتوزيع.

( ھادي  عباس  تنمیة    2000محمد  علي  الموجه  االستقصاء  بأسلوب  التدريس  (أثر 

لدي المادة  نحو  واالتجاھات  العلوم  مادة  في  العلیا  العقلیة  التالمیذ    المھارات 

وغیر   عقلیا  ،  المتفوقین  العلیا   الدراسات  كلیة   ، ماجستیر  رسالة   ، المتفوقین 

 جامعة الخلیج العربي ، البحرين .

( خمیس  عطیة  ط2009محمد   ، والتعلم  التعلیم  تكنولوجیا  دارالسحاب  2(   ، ،القاھرة 

 للطباعة والنشر والتوزيع. 

ة ،  ( مصادر التعلم االلكتروني : األفراد والمؤسسات ، القاھر 2015محمد عطیة خمیس )

 .1دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع ج
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( خمیس  عطیة  المعزز   2015محمد  الواقع  وتكنولوجیا  االفتراضي  الواقع  (تكنولوجیا 

وتكنولوجیا الواقع المخلوط ، تكنولوجیا التعلیم ،سلسلة بحوث و دراسات  محكمة 

،25(2  ، )1  - ٣ . 

 ، القاھرة ، دار الحكمة .(منتوجات تكنولوجیا التعلیم   200٣محمد عطیة خمیس )

 (عملیات تكنولوجیا التعلیم ، القاھرة ، دار الحكمة . 200٣محمد عطیة خمیس )

 التعلیم  تكنولوجیا مستحدثات ستخدام  ال تقويمیة ةدرس (2008معزب) مصلح علي دمحم

لتربیة  لتطوير مقترحة وخطة  الیمنیة الحكومیة الجامعات في بكلیات 

 الدول جامعة التربوية، سات والدرا البحوث معھد ماجستیر، استخدامھا،رسالة

 العربیة. 

( بدوي  الھادي  عبد  محمد  برنامج  2008محمد   المستحدثات في مقترح تدريبي ( 

 المعلمین الطالب لدى  اإلنترنت استخدام  مھارات  تنمیة في وأثره  التكنولوجیة

 ج ، 29 ع األزھر، جامعة  التربیة كلیة مجلة نحوه، واتجاھاتھم  التربیة بكلیات

9، 222 -26٣ . 

( مدي وعي معلمي العلوم بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم    200ممدوح محمد عبد المجید )

واتجاھاتھم نحو استخدامھا ، المؤتمر العلمي الرابع ، التربیة العلمیة للجمیع ، مج  

 ، مصر . ٣٣8 – ٣09،  1

ر استخدام االسلوب القائم علي االكتشاف الموجه في تنمیة ( اث   201٤مني صالح عبید )

المرحلة  في  الرابع  الصف  في  التعلم  لذواتصعوبات  القراءة  مھارات  بعض 

،    159، ع  2االبتدائیة بمدينة رفحاء في المملكة العربیة السعودية ، التربیة ،ج  

 جامعة االزھر ، مصر . 

الحسیني) المنعم محمد  أثر إس  201٤مھا عبد  المعزز في وحدة من (  الواقع  تقنیة  تخدام 

رسالة    ، الثانوية  المرحلة  طالبات  واتجاه  تحصیل  في  االلي  مقررالحاسب 

 ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة طیبة ، المملكة العربیة السعودية. 

( أثر تدريس العلوم  بطريقة االستقصاءالموجه في إكتساب  2011ناصر علي الجھوري )

العلمیة بنسق العلوم في سلطنة عمان ،  طالب الصف العاش ر االساسي للمفاھیم 

 .٣٣ – 1٣، صص:  119، ع ،   ٣2رسالة الخلیج العربي ، س

( أثر كل من طريقة االكتشاف  و االستقصاء الموجه   200٣ناصر محمود محمد سلیم )

والطريقة التقلیدية في تنمیة التفكیر االبداعي لدي طلبة الصف العاشر االساسي  
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للدراسات  في   العربیة  عمان  جامعة  ماجستیر،  رسالة   ، االسالمیة  اتربیة  مادة 

 العلیا ، االردن . 

 (أسالیب في التعلم الحركي ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  201٣ناھد عبده زيد الدلیمي )

 المعرفة عالم  :الكويت ،( 26٣) المعلومات، وعصر العربیة الثقافة (2000)علي نبیل

 ( بیئات التعلم التفاعلیة ، القاھرة ، دار الفكر العربي . 201٤عزمي )نبیل جاد 

( أثر إستخدام طريقة االستقصاءالموجه علي التحصیل  2008نجیب سالم حسین مداله )

المعرفي للمفاھیم العلمیة واالحتفاظ بھا في مادة الكیمیاء ، رسالة ماجستیر ، كلیة  

 . الدراسات العلیا  ، جامعة عدن ، الیمن 

( أثر إستراتیجیة تدريسیة مستندة إلي  2008نواف أحمد نومان الزھامیل ) 

االستقصاءالموجه في تحصیل الرياضیات لدي طلبة المرحلة المتوسطة بدولة  

 الكويت ،رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، االردن . 

 مدرسة  المتعلمة سةالمدر  ( 200٤)عبابنة أحمد صالح  الطويل،  الرحمن عبد  ھاني

 . للنشر عمان دار :المستقبل، عمان

( الحكیمي  المفاھیم  2000ولید  تحصیل  علي  االستقصاءالموجه  طريقة  إستخدام  أثر   )

البیولوجیة واالحتفاظ بالمعرفة العلمیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا   

 ، جامعة عدن ، الیمن .

تحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیة،  ( مس2006ولید سالم محمد الحلفاوي )

 ، القاھرة، دار الفكر العربي. 11ط 

( أثر تدريس الفیزياء بطريقة االستقصاء الموجه في    2010ولید عبد الكريم صواطفة )

تحصیل طالب الصف االول الثانوي بالمملكة العربیة السعودية وتنمیة مھاراتھم  

 –  1٣1، صص :  97، ع  25تربوية ، الكويت ، مج  التفكیرية العلیا ، المجلة ال 

161 

( االخرس  جمیل  الكريم  عبد  إستراتیجیة   2010يوسف  باستخدام  التدريس  أثر   )

االستقصاء الموجه علي تنمیة القدرة علي النمذجة الرياضیة وحل المشكالت لدي  
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