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 البحث: ملخص
قيداس ااعميدة تيدميم تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد  إلد  الحدال  البحدث يىدد 

3D لدددى طددبب المرحمددة  لتحسدديت جددودة مترجددات الددتعمم ادد  الايزيددا  يمكددت توظياىددا ، والتدد
مدت طدبب  عيندة البحدث عمد  بتطبيدق الباحثدة وقامدت الثانويدة، مدت تدبي بيادة الواقدع المعدزز،
 الدراسد  لمعدام ا وي الدراسد  الايدي اد  ( طالدب،03اليد  الثدان  الثدانوى العدام، وعدددوم  

يت لتحسد  3Dأثدر تيدميم تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد قيداس وتدم 9393 - 9302
جودة مترجات التعمم ا  الايزيا  ، واستتدمت الباحثدة اتتبدار التحيديي المعراد  اد  الايزيدا ، 
وبطاقة مبحظة ا دا  المىارى ا  التجارب العممية ا  الايزيا ، م يداس اتتجدان نحدو تطبي دات 

 وكشدات نتدااج البحدث عدت وجدود ادروق ذات الباحثدة، إعدداد الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد مدت
ليالح التطبيدق البعددى  دوات البحدث، اد  تنميدة المعدار  والمىدارات التايدة  دتلة احيااية

 بالايزيا  واتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد.
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 أوال الخطة العامة للبحث :
 مقدمة

عمد  عداتق  تعد قضية التعميم وتطوير أدواته وتحسيت مترجاته مت أوم ال ضايا المم داة
المؤسسدات ذات اليدمة بالعمميدة التعميميدة، ول دد اكتسدبت ودذن ال ضدية تمدا ا وميدة انطبقدا مدت 
ات التعمدديم ومترجاتدده وددو ا سدداس لت دددم ورقدد  الشددعوب باكممىددا، ولمددا كانددت العمميددة التعميميددة 

وتحدديثىا،  متعددة العناير كدات تبدد مدت اعدادة النظدر اد  المنظومدة التعميميدة باكمىدا لتطويرودا
ولما كات العالم اليوم يتميدز بثدورة تكنولوجيدة ومعموماتيدة كبيدرة أثدرت اد  جميدع مجداتت الحيداة، 
واكسبتىا التطور السريع  والمستمر بشكي عام وتكنولوجيا المعمومات بشكي تاص، كات التوجه 

عدداد وتنميدة جيدي نحو تواير تما التكنولوجيا وتوظياىا بشكي يتدم العممية التعميمية، مت أجي ا
لديه قدر كبير مت الوع  والكادا ة، وذلدا مدت أجدي الرقد  بدالمجتمع، والويدوي الد  مدا ميدا  

 الدوي المت دمة.
( الواقددع المعددزز باندده تكنولوجيددا ثبثيددة ا بعدداد تدددمج بدديت 9302ويددرى محمددد تمدديس  

تراضدد ، ويددتم التااعددي الواقددع الح ي دد  والواقددع اتاتراضدد ، أي بدديت الكدداات الح ي دد  والكدداات اتا
معىا ا  الوقت الح ي  ، أثنا  قيام الارد بالمىمة الح ي ية. ولذلا اىو عرض مركدب يددمج بديت 
المشىد الح ي   الذي يران المستتدم والمشىد الظاوري المولد بالكمبيوتر، الذي يضاع  المشىد 

يس الظدداوري، بىددد  بمعمومددات إضددااية، ايشددعر المسددتتدم أندده يتااعددي مددع العددالم الح ي دد  ولدد
 تحسيت اإلدراا الحس  لممستتدم.

  مفيوم الواقع المعززAugmented reality : 
 ,Larsen, Y., Bogner, F., c, H., & Brosdaعرادده كددب مددت  

C)2011),p.41 بانه " إضااة بيانات رقمية وتركيبىا وتيويروا واستتدام طرق رقمية لمواقدع )
الح ي   لمبياة المحيطة باإلنسات، ومت منظور ت ن  يرتبط الواقع المعزز باجىزة كمبيوتر يمكدت 
ارتددداؤوا، أو أجىددزة ذكيددة يمكددت حممىددا"، وودد  مددت أوددم تكنولوجيددات المسددت بي الواعدددة وودد  مددت 

ال اامددة عمد  إسدد اط الكاانددات اتاتراضدية والمعمومددات ادد  بيادة المسددتتدم الح ي دد  التكنولوجيدات 
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لتددوار معمومددات إضددااية أو تكددوت بمثابددة موجدده لدده باسددتتدام ا جىددزة الذكيددة أو ا جىددزة ال ابمددة 
لبرتدددا ، وذلددا لدددمج  المعمومددات الرقميددة مددع بددث الايددديو المباشددر واليددور المتحركددة والثابتددة 

 ، تمثي البياة الح ي ة. 2D ،3Dااية وثبثية ا بعاد ول طات ثن
( الواقدع المعدزز بانده التكنولوجيدا التد  Zhou, Duh, Billinghurst, 2008,  p.1 وعدر  

تسددمح لميددور اتاتراضددية المولدددة بددالكمبيوتر بالتكامددي مددع ا شدديا  الماديددة ادد  الواقددع الح ي دد ، 
( الواقددع المعددزز باندده Chang, Morreale, Medicherla, 2010, P.1كمددا عددر   

تكنولوجيددا تسددمح بتركيددب العنايددر ثبثيددة ا بعدداد المولدددة بددالكمبيوتر عمدد  البياددة الح ي يددة ادد  
 الزمت الح ي  .

 خصائص تقنية الواقع المعزز: 
 & ,.Di  Serio , Ibanez ,M.B(؛ 9302؛ امي حست  (9302  رزق ونا حدد كب مت 

Kloos ,C.D.(2013). 
 الواقع المعزز له العديد مت التيااص وو  :بات 

 الواقع المعزز مزيج مت الكاانات الح ي ية واتاتراضية داتي بياة ااتراضية. .0
 المحاذاة المتبادلة  أو النسيق المتبادي بيت الكاانات الح ي ية واتاتراضية . .9
 .التنايذ التااعم  ا  الوقت الح ي    .0
متعدددددة الوسدددااط والتددد  تسدددمح لمطدددبب التبدددديي بشدددكي  تتضدددمت ت نيدددات الواقدددع المعدددزز أشدددكاي .4

تادداعم  بدديت متتمدد  وددذن الوسددااط بشددكي مممددوس ويمكددت أت تسدداعد الطددبب عمدد  استكشددا  
 3الوسااط متعددة اتبعاد ا  المواد التعميمية المتتماة

 بساطة اتستتدام وت ديم المحتوى بشكي قوي. .2
 توار لممتعمم معمومات واضحة ودقي ة وموجزة. .6
 تمكيت المعمميت مت ادتاي المعمومات بطري ة بسيطة واعالة. .2
 وضوح اتجرا ات المع دة لممتعمميت والمعمميت. .8
 .2d,3d,4dمتعددة اتشكاي لدعم المحتوى ثناا  وثبث  ورباع  اتبعاد  .2
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 :األىمية التعليمية للواقع المعزز 
مدت امكاندات تجعمده أداة مىمدة اد  تظىر ا وميدة التعميميدة لمواقدع المعدزز كنتيجدة لمدا يممكده    

المجاي التعميم ، حيث يوار الواقع المعزز بياة تعميمية تااعمية سوا  بيت المتعمم وأقرانه أو بيت 
المددتعمم والمددادة العمميددة بجانبيىددا المددادي الح ي دد  واتاتراضدد  الددذي تددوارن  بياددة الواقددع المعددزز، 

أاضدي لممعمومدات ممدا يسداعد عمد  ب دا  أثدر  نظرا لما توارن مدت تبدرات بيدرية تسداعد اد  اىدم
التعمم بشكي أاضي، وسنتناوي اتومية التعميميدة التد  تحممىدا بيادات الواقدع المعدزز لممدتعمم ايمدا 

 يم :
حيدث يدوار الواقدع المعدزز تجربدة  (:(Multi-Modal Learningيطبق تعلم متعددد األكدلال  .0

نيدددة لمعنايدددر الماديدددة تعميميدددة أ نددد  وأكثدددر تنوعدددا تسدددمح لممتعممددديت بالتبعدددب بالعبقدددات المكا
وذا التبعب بالعنايدر الماديدة يايدد الدتعمم ويددعم تندوع أنمداط الدتعمم وتايدة الدتعمم الممموسة، و 

 البيرى ويعزز اتدراا المكان .
:  بتزويد المتعمم بالتجارب البيرية والتااعمية  أفضل للظواىر المعقدةيدعم الواقع المعزز فيم  .9

الاريدددددة حيددددث تدددددمج الواقددددع الح ي دددد  مددددع المعمومددددات اتاتراضددددية وتسدددداعد المددددتعمم عمدددد  ادراا 
 . Di serio & Ibanez)  ( 2013المشكبت المجردة

لواقددع المعددزز تسددمح تكنولوجيددا ا  تيسددر بيئددة الواقددع المعددزز تحلددم المتعلمددين فددي عناصددرىا: .0
لممتعممددديت بالتعامدددي مدددع المحتدددوى التعميمددد  بمىدددارات التااعدددي مدددع العدددالم الح ي ددد  اىدددم ي يدددروت 
المنظددددور والحجددددم ويسددددتطيعوت اتتيددددار العنايددددر باإلشددددارة اليىددددا ويسددددتطيعوت أيضددددا تحريكىددددا 

 Radu ,I. 2012., pp. 2-6.) 
سدددىولة الويدددوي إلددد  المحتدددوى حيدددث  يسددديل الواقدددع المعدددزز الوصدددول للمحتدددوى التعليمدددي : .4

التعميم  اتاتراض ، ايمكت لممتعمميت الدتوي إل  المحتدوى اتاتراضد  عبدر ودواتاىم الن الدة أو 
 ا جىزة الموحية.

نظدرا إلد  مدا ي دمده الواقدع المعدزز مدت امكانيدات  لما يوفر الواقع المعزز بيئدة تعليميدة متقدمدة .2
 (.Billinghurst,  2015, p. 42مت دمة لمتااعي والتيور البيرى المكان   
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ومشدداركة التبددرات  يدددعم الواقددع المعددزز أكددلال متعددددة مددن التعدداون وجيددا لوجددو أو عددن بعددد .6
 التعميمية، أي أنه يجعي مت التعمم با ساس تبرة تعاونية. 

و يعدد التشدارا أحدد العوامدي التد   :(Collaboration)يوفر الواقدع المعدزز املانيدة التكدارك  .2
تجعددي الددتعمم سددىب، حيددث إندده يمكددت المتعممدديت مددت التااعددي مددع بعضددىم الددبعض والتااعددي مددع 
المحتدددوى اددد  نادددس الوقدددت وذلدددا يدددوار تعمدددم أعمدددق، حيدددث يوجىدددوت الطدددبب بعضدددىم الدددبعض 

يدة المتعممديت لمدراسة بشكي متتم ، والواقع المعزز يوار مميزات رؤية المحتوى اتاتراضد  ورؤ 
 .(ISIE, Connects,2015)بعضىم البعض ا  ناس المكات 

: والتحايدز يمكنده أت يمعدب دورا أساسديا تحفز بيئة الواقع المعزز المتعلمين للمكارلة والتفاعدل .8
ا  التعمم، االواقع المعدزز يمكدت أت يكدوت تجربدة عاطايدة بسددددبب إمكانياتىددددا نظدددرا  نىددددا ت مدددر 

البياة الح ي ية حوي المتعمم إل  شد   تدرج مدت كتداب  دم اددد  عالدددم تيالددد ، تتحوي ايهالمسدددتت
تيال ، وعمد  عكدس الواقدع اتاتراضد  ا نىدا ت تايدي المسدتتدم عدت الواقدع وودذا يمثدي مااجداة 

 . (Lubrecht,a.,2012)لممستتدم 
لواقددع المعددزز اإلمكانددات حيددث يمتمددا ا يحددول الواقددع المعددزز األفلددار المجددردة إلدد  ملموسددو: .2

لتوضدديح المادداويم المجددردة وجمبىددا إلدد  العددالم الح ي دد ، وونددا يمكددت لمواقددع المعددزز نمذجددة وددذن 
المااويدم لتظىر لممستتددم كعناير ح ي ية ا  عالم المستتدم، وذن الطري ة تجعي التعمم أسىدي 

 .(Radu ,I. 2012., pp. 2-6لممواضيع الت  تستتدم ذلا النوع مت المااويم المجدردة  
وممدددا سدددبق تسدددتتمص الباحثدددة أنددده ونددداا أسدددباب عديددددة لمتاكيدددر اددد  تطبي دددات الواقدددع 
المعددزز ثبثدد  ا بعدداد كحدديت أمثددي لتيددميم بددرامج الددتعمم؛ منىددا أت المتعممددوت ياضددموت تطبي ددات 
الواقع المعزز ثبث  ا بعاد  سباب تتمثي بيورة أساسية ا  تحسيت التبدرة التربويدة حيدث مدت 

الدد  المعمددم ادد  ل ددا ات وجدده لوجدده لاىددم مددا اشددكي عمدديىم اىمدده وتعممدده، زيددادة الممكددت الرجددوع 
المرونة ا  عممية التعميم والتعمم، حيث يستطيع الطالب مشاودة الايديووات ثبثية ا بعاد أكثر 
مت مرة واي ااىا ا  الوقت الذى تريدن، والويوي ال  تطبي ات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد اد  

أى مكات، ووذا أدى ال  زيادة المدردود اتيجداب  لممدتعمم، ت ميدي الوقدت المسدت رق  أى وقت وا 
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وتوظيد  تطبي دات الواقدع المعدزز ا  عممية التعميم والدتعمم، وودذا يتضدح اد  الدراسدات السداب ة، 
ثبثدد  اتبعدداد ادد  المنظومددة التعميميددة يتطمددب تددواير مجموعددة مددت ا سددس، أومىددا إدراا ووعدد  

العممية التعميمية باومية توظي  تطبي ات الواقع المعزز ثبث  اتبعاد ا  العمميدة  ال ااميت عم 
التعميميددة، وتدددريب المعممدديت والمتعممدديت عمدد  مىددارات اسددتتدام تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثدد  

 اتبعاد. 
 :االحساس بالمكللة 

 نبع اإلحساس بمكللة البحث من خالل اآلت :
 الساب ة عم  أومية ت نية الواقع المعزز ا  العممية التعميمية مثي:أكدت العديد مت الدراسات 

 ت نية الواقع المعزز ا  العممية التعميمية مثي:أكدت العديد مت الدراسات الساب ة عم  أومية 
عدزز التد  أكددت عمد  أوميدة الواقدع الم (L.Korenova & M . Fuchsova,2019)دراسدة 

  (Akcayir ,2017 & Wang ,et al.,2018 )؛ و دراسدة اد  تعزيدز داادع الطدبب لمدتعمم
التدد  أكددددت عمددد  أوميدددة الواقددع المعدددزز ثبثددد  ا بعددداد اددد  اىددم تركيدددب المدددواد ، واىدددم الطدددبب 

التد  أكددت عمد  أوميدة  (Deng ,et al.,2015 )لمماداويم المع ددة اد  الكيميدا  ؛ و دراسدة 
التد  أكددت  (ISIE, Connects,2015)سدة الواقدع المعدزز اد  تنميدة المىدارات العمميدة ؛ ودرا

، واجدددرا  الواقدددع المعدددزز اددد  الشدددارا عدددت بعدددد، ومحاكددداة العمدددوم باليدددور المجسدددمة عمددد  أوميدددة
ي ددة لتطورتىددا أو تكماتىددا العاليددة، والددرحبت الميدانيددة، التجددارب التدد  ييددعب اجراؤوددا ادد  الح 

التد   (Cubillo, etal.,2015)اسدة ؛ ودر وتنمية المىدارات الحركيدة لمطدبب ،وا لعاب التعميمية
 Joson)أكدت عم  أومية الواقع المعزز ا  اثرا  التجربة الحسية وزيادة التوايدي ؛ و دراسدة 

Hagg,2014)  التدد  أكددددت عمددد  أوميدددة الواقدددع المعددزز اددد  محاكددداة الواقدددع بواسدددطة تكنولوجيدددا
عمد  أوميدة الواقدع  التد  أكددت Di serio & Ibanez)  ( 2013الىواتد  الن الدة ؛ ودراسدة 

، اذج الايزياايدة اد  معظدم التتييداتالمعزز اد  اسدتتدامه كوسديمة تعميميدة بديمدة لدبعض النمد
؛ ودراسدددددددددة اىدددددددددم واتحتاددددددددداظ بدددددددددالمواد المسدددددددددتاادةودور الواقدددددددددع المعدددددددددزز كاسدددددددددتراتيجية تزيدددددددددد ال

(FitzGerald,2013) معدزز ادد  تمددق تبددرات تعميميددة اعالددةالتد  أكدددت عمدد  أوميددة الواقددع ال ،
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التددد  أكددددت عمددد  أوميدددة الواقدددع  (Lubrecht,a.,2012)والدددتعمم التشدددارك  والبنددداا  ؛ ودراسدددة 
يم ، ومشددداركة الطدددبب بشدددكي تاددداعم ، ومحاكددداة ا حدددداث التاريتيدددة؛ المعدددزز اددد  تعزيدددز التعمددد

الت  أكدت عم  أوميدة الواقدع المعدزز اد   تعزيدز التيدور  (Zook, Boulton,2012) دراسةو 
 . الحال  لمواقع

كمددا تدددم اتحسددداس بمشدددكمة البحدددث مدددت تددبي تويدددية المدددؤتمرات: مثدددي المدددؤتمر الددددول  لمدددتعمم 
( حيددث أكددد المددؤتمر عمدد  اعاليددة الواقددع المعددزز لتطددوير المىددارات ودعددم 9300بالىددات  الن دداي 

(؛ كمدا جدا  اد  9304ا نشطة التعميمية؛ كما جا  اد  المدؤتمر الددول  لمدتعمم بالىدات  الن داي  
(، وكدات ودد   الدراسدة محاولدة لتطدوير اتدوات 9306مر الددول  لمدتعمم بالىدات  الن داي  المؤت

 الحالية لما لىا مت سمبيات. 
 نتااج الدراسة اإلستطبعية :

حيث تم إجرا  دراسة إستطبعية عم  عينه عشوااية مت طبب الي  الثان  الثانوى بمدرسة 
ثمانية  وعددوموش عيس  التعميمية بمحااظة البحيرة الكوم ا تضر الثانوية المشتركة ب دارة ح

 طبب وقد تناولت وذن الدراسة ثبثة مؤشرات لمشكمة البحث وأوضحت النتااج التالية: 
تدن  المستوى المعرا  المرتبط بم رر الايزيا  لددى طدبب عيندة الدراسدة اإلسدتطبعية والممثمدة 

 اتتتبار التحييم  الذي تم اجراؤن بالمدرسة .% مت واقع 43لمي  الثان  الثانوى بنسبة 
تدددددن  المسددددتوى المىدددداري  لمىددددارات م ددددرر الايزيددددا  لدددددى طددددبب عينددددة الدراسددددة اإلسددددتطبعية  

 .      العممية بمعمي الايزيا  بالمدرسة% مت واقع التجارب 23والممثمة لمي  الثان  الثانوى بنسبة 
 روب مت ا قسام العممية ال  ال سم ا دب  .   ، والىوروب الطبب مت ا نشطة العممية   

                   
 المالحظة الكخصية للباحثة:  .2

حيث تحظت الباحثة مت تبي عممىا كمعممة لمايزيا  ب حددى المددارس الثانويدة، وجدود قيدور 
واضددح ادد  جددودة مترجددات الددتعمم مددت معددار  ومىددارات لدددى طددبب اليدد  الثددان  الثددانوى ادد  
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الايزيدددا ، وايضدددا قيدددور اددد  اتتجدددان نحدددو تطبي دددات الواقدددع المعدددزز اددد  الايزيدددا  بيدددورة م دددرر 
 تاية.

ول د قامت الباحثدة بعمدي م داببت  يدر م نندة، ومتعدددة عمد  اتدرات متتمادة، ووجددت  الباحثدة  
%( مت الطبب لديىم قيور ا  اىم بعدض الماداويم الايزياايدة، وقيدور اد  المىدارات 23ات  

الايزيددا ، وقيددور ادد  اتتجددان نحددو تطبي ددات الواقددع المعددزز ادد  الايزيددا ، ووددذا ندداتج  العمميددة ادد 
 عت أت الايزيا  مادة جامدة ومجردة تحتاج لمعينات، لتسىيي اىمىا واستيعابىا.

والم دداببت ونتددااج الدراسددة اإلسدددتطبعية  ممددا سددبق مددت مبحظددات الباحثددة والدراسدددات السدداب ة
تمرات بتشددجيع البحددث العممدد  ادد  مجدداي بياددات الددتعمم اإللكتروندد  وانطبقددا مددت تويدديات المددؤ 

وتطبي ات الواقدع المعدزز، وتاثيرودا وعوامدي نجاحىدا، وت دديم مزيدد مدت الددعم والتشدجيع لممعممديت 
والطبب، ومع قمة البحوث العربية عمد  حدد عمدم الباحثدة التد  تناولدت بيادات الدتعمم اإللكترونيدة 

اقددع المعددزز ثبثدد  ا بعداد، وعبقتىددا بتنميددة الجانددب المعرادد  والجانددب ال اامدة عمدد  تطبي ددات الو 
المىارى ا  م رر الايزيا  لميد  الثدان  الثدانوى، واإلتجدان نحدو تطبي دات الواقدع المعدزز لدديىم، 

لتحسديت   3Dاتنحير مشكمة البحدث اد  كيايدة تيدميم تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد 
 الايزيا   لدى طبب الي  الثان  الثانوي. جودة مترجات التعمم ا  

 لذا تم صياغة مكللة البحث ف  السؤال الرئيس التال :
 :أسئلة البحث 

( لتحسيت جودة مترجات التعمم 3Dكي  يمكت تيميم تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد  
 ا  الايزيا  لدى طبب المرحمة الثانوية.

 الارعية التالية: ويتارع مت السؤاي الرايس ا سامة
اددد  تحسدديت جددودة مترجدددات الددتعمم اددد   3Dمددا ااعميددة تطبي دددات الواقددع المعددزز ثبثددد  ا بعدداد  .0

 التحييي المعرا  لمايزيا  لدى طبب الي  الثان   الثانوي؟
اددد  تحسدديت جددودة مترجدددات الددتعمم اددد   3Dمددا ااعميددة تطبي دددات الواقددع المعددزز ثبثددد  ا بعدداد  .9

 ا دا  المىارى ا  الايزيا  لدى طبب الي  الثان   الثانوي؟
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ادد  تنميددة اإلتجددان نحددو تطبي ددات الواقددع  3Dمددا ااعميددة تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثدد  ا بعدداد  .0
 المعزز لدى طبب الي  الثان   الثانوي؟

 فروض البحث 
 الاروض التالية:يسع  البحث الحال  لمتح ق مت يحة 

بدديت متوسدط  درجدات اتتتبددار ( 3.32≥دتلده   توجدد ادروق ذات دتلدة احيددااية عندد مسدتوى -0
التحيدديم  لطددبب المجموعددة التجريبيددة بدديت التطبي دديت ال بمدد  والبعدددى  التدد  تدددرس مددت تددبي 

 . 3Dتطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد 
بددديت متوسدددط  درجدددات ا دا  ( 3.32≥تلددده  د توجدددد ادددروق ذات دتلدددة احيدددااية عندددد مسدددتوى -9

المىارى لمىارات الايزيا  لطبب المجموعة التجريبية  بيت التطبي يت ال بم  والبعدى الت  تدرس 
 . 3Dمت تبي تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد 

بدديت متوسددط  درجددات م يدداس ( 3.32≥دتلدده   توجددد اددروق ذات دتلددة احيددااية عنددد مسددتوى -0
اإلتجان نحو تطبي ات الواقع المعدزز لطدبب المجموعدة التجريبيدة بديت التطبي ديت ال بمد  والبعددى 

 . 3Dالت  تدرس مت تبي تطبي ات الواقع المعززثبث  ا بعاد 
 :أىداف البحث 

الايزيددا  لتحسدديت جددودة مترجددات الددتعمم ادد   3Dتيددميم تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثدد  ا بعدداد  -0
 لدى طبب المرحمة الثانوية.

لتطبي ددات الواقددع المعددزز لتحسدديت  3Dالكشدد  عددت نمددط العددرض ا كثددر اعاليددة ثبثدد  ا بعدداد  -9
 جودة مترجات التعمم ا  الايزيا  لدى طبب الي  الثان  الثانوي.

نتاج تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد -0  . 3Dالتويي إل  قاامة بمعايير تيميم وا 
لتعر  عم  ااعمية تطبي ات الواقع المعزز ا  تحسيت جدودة مترجدات الدتعمم اد  الايزيدا  لددى ا -4

 طبب الي  الثان  الثانوي. 
ا  تحسيت جودة مترجات الدتعمم  3Dالتعر  عم  ااعمية تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد -2

 ا  الايزيا  لدى طبب الي  الثان  الثانوي.
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 :أىمية البحث 
 البحث الحال  عند تطبي ه ا : قد يسىم

لاددت نظددر ال ددااميت عمدد  التعمدديم إلدد  أوميددة تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثدد  ا بعدداد ادد  تحسدديت  -0
جودة مترجات التعمم مدت معدار ، ومىدارات، واتجدان نحدو تطبي دات الواقدع المعدزز اد  الايزيدا ، 

 لدى طبب الي  الثان  الثانوي. 
رامج التعميميددة بمعددايير تيددميم و إنتدداج تطبي ددات الواقددع المعددزز تزويددد ال ددااميت عمدد  إنتدداج البدد -9

 ثبث  ا بعاد.
تواير المحتوى التعميم  الذى يتناسب مع طبيعة أنظمة العرض الُمجِسم لت ديمده إلد  المتعممديت  -0

 بشكي جذاب ومشوق.
 رونة.ت ديم محتوى بيري ت يت يد بالحدود المادية أو الزمنية لن ي المعمومة بشكي أكثر م -4
المسدداومة ادد  إثددرا  الجانددب البحثدد  ادد  مجدداي تكنولوجيددا التعمدديم عددت طريددق مواكبددة التطددورات  -2

 المستمرة ا  ت نيات التيوير والعرض الُمجِسم.
تعد الدراسة الحالية محاولة لمسايرة اتتجاوات العالمية المعايرة واستجابة لمعديد مت تويديات  -6

نحددو الددتعمم اإللكتروندد  والم ددررات اإللكترونيددة والبياددات البحدوث والمددؤتمرات ادد  ضددرورة اتتجددان 
 اتلكترونية عبر شبكة اتنترنت واستتدام ت نيات الىات  الن اي ومنىا الواقع المعزز.

 اظىار مدى أومية ت نية الواقع المعزز وتوظياىا ا  مجاي التعميم و تدمة الم ررات الدراسية. -2
اد  تحسديت جدودة مترجدات الدتعمم اد  الايزيدا  لددى طدبب  توجيه اتوتمام بت نية الواقع المعزز -8

 الي  الثان  الثانوي لتدمة العممية التعميمية. 
 :مجتمع وعينة البحث 
 تكوت مجتمع البحث مت جميع طبب الي  الثان  الثانوي بجمىورية مير  البحث؛ مجتمع

 العربية.
 طالًبا وطالبة مت طبب الي  الثان  الثانوي مت 03تكونت عينة البحث مت   ؛البحث عينة )

مدرسدددة الكدددوم ا تضدددر الثانويدددة التابعدددة لمديريدددة التربيدددة والتعمددديم بدددالبحيرة إدارة حدددوش عيسددد  
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باسددتتدام تطبي ددات الواقددع التعميميددة، حيددث تددم اتتيددار عينددة الدراسددة بطري ددة عشددوااية، ودرسددت 
  ( يوضح توزيع عينة البحث.0والجدوي    3Dبعاد المعزز ثبث  ا 

 ( توزيع عينة البحث0جدوي 
 المتغٌر التابع المتغٌر المستمل العدد المجموعة

 30  التجرٌبٌة
تصمٌم تطبٌمات الوالع المعزز 

 3Dثالثى األبعاد 

جودة مخرجات التعلم فً  الفٌزٌاء والمتمثلة 
فً التحصٌل المعرفى واألداء المهارى فً 
مادة الفٌزٌاء واإلتجاه نحو تطبٌمات الوالع 

 .المعزز

 حدود البحث 
 يقتصر ىذا البحث عل  الحدود التالية:

 :ي تير البحث الحال  عمد  عيندة مدت طدبب اليد  الثدان  الثدانوي بمحااظدة  الحدود البكرية
 .البحيرة

 3: تيدميم عدروض وتطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد الموضدوعية الحدودD   اد  الايزيدا
 .ZAPWORKS ،Zappar باستتدام برنامج

 :محااظة البحيرة . الحدود الملانية 
  8229/8282الحدود الزمنية؛ الفصل الدراسي األول عام. 

  وو الطري دة التد  تسدتعيت بىدا الباحثدة حتد  تيدي لحدي مشدكمة مدا أو اإلجابدة منيج البحث؛
عددددت تسدددداؤتت قاامددددة تسددددع  لتح يددددق أودددددا  محددددددة مسددددبً ا.  عيددددام الدددددليم ، عمدددد  يددددالح 

، وودو طري دة يدتم Mixed Research(. اعتمدد البحدث الحدال  عمد  المدنىج المتدتمط 9304 
ياية ثم تحميمىا ومزجىا ا  دراسة واحدة.  رجا  عبم، ايىا جمع البيانات بالطري تيت الكمية والك

 وتضمن ذلك ما يلي: (.9304
وو طري ة تىد  إل  جمع البيانات عت موق  معيت أو ظاورة ما وتحميمىا  المنيج الوصفي؛

(، واعتمد البحث الحال  عم  المنىج الويا  9304وتاسيروا  عيام الدليم ، عم  يالح  
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ا  استعراض البحوث ووي  اإلطار النظري وتحميي محتوى الوحدة ا ول  مت منىج الايزيا  
لمايي الدراس  ا وي لمي  الثان  الثانوي والتعر  عم  كياية تيميم تطبي ات الواقع 
المعزز ثبث  ا بعاد واق نموذج التيميم التعميم  بعد تحميي ودراسة العديد مت نماذج 

كما تم اتستاادة مت البحوث وا دبيات المرتبطة بمت يرات البحث ا  بنا   ، التيميم التعميم
اتتتبار التحييم  ا  الايزيا ، واتتبار المىارات العممية ا  الايزيا ، وبطاقة مبحظة 
الجانب ا داا  ا  الايزيا ، وم ياس اتتجان نحوتطبي ات الواقع المعزز ا  الايزيا ، لطبب 

 لثانوي.الي  الثان   ا
وو طري ة لتحديد متتم  الظرو  والمت يرات الت  تتص ظاورة ما  المنيج التجريبي؛

والسيطرة عميىا والتحكم ايىا، أو وو دراسة العبقة بيت مت يريت أو أكثر  أحمد تضر، 
(، وبالتال  االمنىج يساعد عم  دراسة  المت يرات التاية بالظاورة محي البحث ب رض 9300

العبقات السببية الت  تربط بيت المت يرات المست مة والمتمثمة ا  البحث الحال  التويي إل  
ا  نمط  تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد، والمت يرات التابعة التحييي المعرا  ومىارات 
ا دا  العمم  ا  الايزيا  وم ياس اإلتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز لدى طبب الي  

 رحمة الثانوية.الثان  بالم
 : أدوات ومواد البحث؛ اكتملت ادوات ومواد البحث عل  ما يل 
 .اتتبار تحييم  : ل ياس الجانب المعرا   لمادة الايزيا     مت اعداد الباحثة (  -0
 بطاقة مبحظة لريد مبحظات عت الجانب ا داا  لمىارات التجارب العممية ا  الايزيا  -9

 .   مت اعداد الباحثة ( 
 .   مت اعداد الباحثة (  تطبي ات الواقع المعزز ا  الايزيا  م ياس اتتجان نحو -0

 اجراءات البحث 
ادة منىدا اتطبع عم  أدبيات البحدث التربدوي، والمتيدمة بموضدوع البحدث الحدال ، لبسدتا – 0

 لبحددث بنتددااج الدراسددات السدداب ةوأدوات البحددث ،وكددذلا ربددط نتددااج ا ،ادد  اعددداد اتطددار النظددري
 .له
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تيدددميم عدددروض لتطبي دددات الواقدددع المعدددزز ثبثددد  ا بعددداد، وعرضدددىا عمددد  مجموعدددة مدددت  – 9
 التبرا  والمتتيييت، ا  تكنولوجيا التعميم، واق المعايير التكنولوجية، والانية.

اعدداد اتتتبدار التحيديم  اد  الايزيدا ، وعرضده عمد  مجموعدة مدت المحكمديت، والتبددرا ،  – 0
 دادن ا  يورته النىااية .بىد  قياس يدقه، واع

اعدددداد بطاقدددة المبحظدددة، وعرضدددىا عمددد  مجموعدددة مدددت المحكمددديت، واعددددادوا اددد  يدددورتىا  -4
 النىااية. 

اعداد م ياس اتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز ا  الايزيدا ، وعرضده عمد  مجموعدة مدت  -2
 المحكميت، واعدادن ا  يورته النىااية.

 ب الي  الثان  الثانوي بمحااظة البحيرة .اتتيار عينة البحث مت طب –6
تيميم عروض لتطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد مت قبي المعمدم مدع اجدرا  التعدديبت  -2

 المطموبة .
  .اجرا  التجربة ا ساسية لمبحث وذلا مت تبي تطبيق أدوات البحث عم  العينة – 8
 ريد درجات الطبب ا  جميع أدوات البحث . -2

 المعالجة اتحيااية باستتدام ا ساليب المناسبة لممعالجة . -03
 وتاسيروا. النتااجالتويي إل   -00
 
 مصطلحات البحث 
 :Augmented Reality)الواقع المعزز)-0

ت نيددة تسدددمح بتااعدددي المسدددتتدميت مدددع العدددالم المددادي والح ي ددد  مدددت حدددولىم  مدددع الواقدددع المعدددزز 
بددديت الكااندددات التددد  تدددم انشددداؤوا بواسدددطة الكمبيدددوتر والدددنص عمددد  اليدددور  3Dثبثددد  ا بعددداد 

الح ي ية والايديو وكي ذلدا اد  الوقدت الح ي د ، ويمكدت اسدتتبص ماىدوم لمواقدع المعدزز، بانده: 
الجمددع بدديت مددا وددو  يددر موجددود مددع مددا وددو موجددود بطري ددة  يددر محسوسددة ويددوار لممسددتتدميت 

 (. (Mullen , 2012 , p 13ولىم تحسيت أو زيادة تمثيي العالم مت ح
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ت نية تسمح بتااعدي المسدتتدميت مدع العدالم الح ي د  مددعما بالعدالم بانه  وتعرفو الباحثة اجرائيا:
الت  تم انشاؤوا بواسطة  3Dاإلاتراض ، حيث يجمع الواقع المعزز بيت العناير ثبثية ا بعاد 

  لطبب الي  الثان  الثانوى مدع الكمبيوتر مت ايديو ونيوص ويور ا  شرح م رر الايزيا
الواقددع الح ي دد  وادد  الوقددت الح ي دد ، ووددو الجمددع بدديت مددا وددو  يددر موجددود مددع مددا وددو موجددود 

 بطري ة  ير محسوسة، ويوار لمطبب تحسيت أو زيادة تمثيي الايزيا  لىم.
 :) (Learning Outcomesمخرجات التعلم  -8

: عبارات تحدد ما سو  يعراه المتعمم أو ما ( عم  أنىا(Bingham, J. 2009يعراىا بن ام 
سيكوت قادرا عم  ال يام به نتيجة لنشاط تعمم . وعادة ما يتم التعبير عت المترجات مت تبي 

 المعار  والمىارات والميوي.
عبدارات توضدح مدا ودو متوقدع مدت طدبب اليد  الثدان  الثدانوى  وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا:

معراتدده واىمدده وأداؤن مددت مىددارات ادد  الايزيددا  أو أت يكددوت قددادرا عمدد  اظىددارن بعددد اتنتىددا  مددت 
عمميددة الددتعمم، حيددث تركددز مترجددات الددتعمم عمدد  مددا ح  دده الطالددب بدددت مددت التركيددز ا ددط عمدد  

لددتعمم عمدد  مددا يسددتطيع الطالددب اظىددارن ادد  نىايددة محتددوى مددا تددم تدريسدده لدده، وتركددز مترجددات ا
  نشاط تعمم . 

 
 

 والدراسات السابقة :النظري  االطار
 المحور األول: تطبيقات الواقع المعزز: .2

يطمددق عميدده أحيانددا الواقدددع  ( او مددداAugmented Realityالح ي دد    المعددززالواقددع 
لىدا مسدت بي واعدد، ويمكدت تعرياىدا المعزز اتاتراض ، و  واحدة مت أوم الت نيات الت  سيكوت 

بانىددددا التكنولوجيددددا ال اامددددة عمدددد  إسدددد اط الكاانددددات اتاتراضددددية والمعمومددددات ادددد  بياددددة المسددددتتدم 
الح ي   لتواير معمومات إضااية أو بمثابة ناقي، وو  عم  الن يض مت الواقع اتاتراض  ال اام 

لممسددتتدم التعامددي مددع المعمومددات ويمكددت ، عمدد   إسدد اط ا شدديا   الح ي يددة ادد  بياددة ااتراضددية
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وا شيا  اتاتراضية ا  الواقع المعزز الح ي   مت قبي العديدد مدت ا جىدزة مثدي الىواتد  الذكيدة 
، Googleأو مت تبي ا جىزة الت  يتم ارتداؤوا ومنىا النظارات المنتشرة مثي أجىزة ونظارات 

نظام تتبع يوار اإلس اط الدقيق، وعرض والعدسات البي ة كي وذن ا جىزة  يتم ايىا استتدام 
، GPSالمعمومدددات اددد  المكدددات اليدددحيح مثدددي انظمدددة تحديدددد المواقدددع  نظدددام التوقيدددع العدددالم ( 

 .وكاميرا، والبويمة كما يتم تااعي المدتبت معىم مت تبي التطبي ات
والتددريس لطدبب  ترى الباحثة ات ا  البحث الحال  تم تناوي الواقع المعزز اد  التعمديم

ادالواقع المعدزز بعبدارات بسديطة ودو دمدج  المعمومدات الي  الثان  الثدانوى اد  م درر الايزيدا ، 
الرقميدددة والمتمثمددده اددد  ودددذا البحدددث اددد  ايدددديووات تعميميدددة واليدددور المتحركدددة  والثابتدددة ول طدددات 

مددت تددبي يمكددت الويددوي اليىددا بشددكي مباشددر مددت تددبي شددبكة اتنترنددت ، 3Dثبثيددة ا بعدداد 
وبذلا ت يدرت ايىدا الكثيدر مدت بعد تعزيزوا  توظي  تطبي ات الواقع المعزز، تمثي البياة الح ي ية

 مااويم وآليات العمي. 
 , Johnson, L., Smith, R., Willis , H., Levine, A.  & Haywood)وأشدار  

K.,2011)  باشدر عمدد  المعدزز متاحددة وبطري دة حيدة وبددث م الواقدعالدد  انده أيدبحت تطبي ددات
أجىزة الكمبيوتر المحمولة وأجىزة الىوات  الذكية، وعم  الدر م مدت التطدوير الكثيدر الدذي تشدىدن 
ت نيددددات الواقددددع المعددددزز الح ي دددد ، ادددد  تحديددددد الموقددددع الج راادددد ، والتسددددمية اتجتماعيددددة، إت ات 

بوتية  9300و  9303استتدامىا ا  التعميم ت تزاي ناشاة، وذلا وا ا لت رير ووريزوت لعام  
 تكساس.

( والت  استىدات التعر  عم  أثر 9302وأكدت دراسة ايناس الشام  ، لميا  محمود  
برندددامج تددددريب  تسدددتتدام ت نيدددات الواقدددع المعدددزز اددد  تيدددميم وانتددداج الددددروس اتلكترونيدددة لددددى 
لددة الطالبددة المعممددة بكميددة اتقتيدداد المنزلدد  بجامعددة ا زوددر، وتويددمت الدد  وجددود اددرق ذو دت

احيددااية بدديت متوسددط درجددات طالبددات مجموعدددة البحددث ادد  اتتتبددار المعرادد   بدديت التطبيدددق 
( حيددث تدددي قيمددة حجددم 92.2ال بمدد  والبعدددي ليددالح التطبيددق البعدددي، وقددد بمدد  حجددم ا ثددر  
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ا ثددر عمددد  قددوة تددداثير البرنددامج التددددريب  اددد  زيددادة مسدددتوى الطالبددات المعرايدددة وا دا  المىددداري  
 نتاج الدروس اتلكترونية، باستتدام ت نيات الواقع المعزز.لتيميم وا

( التدد  ودددات تحديددد Ozcan, Ozcan  & Sahin , 2017وأشددارت دراسددة   
مسددتويات النجدداح اتكدداديم  لمطددبب، ورضدداوم عددت طريددق اسددتتدام التطبي ددات المعددززة لم ددرا ة 

ت طدبب قسدم الدراسدات التركيدة والت  يواجه الطبب يعوبات اد  تعممىدا، مد التركية العثمانية،
ا  كمية التربية وكانت نتااج وذن الدراسة أت استتدام الواقع المعزز ا  بياة التعمم له اسدىامات 

 ايجابية ا  نجاح الطبب ورضاوم.
  مفيوم الواقع المعززAugmented reality : 

 ,Yuen , S., Yaoyune  , G., & Johnson , E . (2011)عدر  كدب مدت  
الواقددع المعددزز عمدد  أندده: "شددكي مددت أشددكاي الت نيددة التدد  تعددزز العددالم الح ي دد  مددت تددبي  (120

ب ضدااة المحتدوى    ARالمحتدوى الدذي ينتجده الحاسدب ا لد ، حيدث تسدمح ت نيدة الواقدع المعدزز
ثناايدددة  الرقمددد  بسبسدددة إلدراا تيدددور المسدددتتدم لمعدددالم الح ي ددد  حيدددث يمكدددت اضدددااة ا شدددكاي

وادراج مماات اليوت والايديو ومعمومات نيية، كمدا يمكدت لىدذن التعزيدزات أت  وثبثية ا بعاد،
 تعمي عم  تعزيز معراة ا اراد واىم ما يجري مت حولىم ".

 معدالم تعتمدد عمد  ربدط ت نية" بانه المعزز الواقع عر  ا د) 9302إبراويم   محمد أما
 ك حدداثيات ذاكرتده مسدب ًا اد  والمتدزت لىدا المناسدب اتاتراضد  بالعنيدر الح ي د  مدت الواقدع
 الح ي  ، الواقع تعزز أترى أى معمومات أو تعريا  ايديو أو المكات عت معمومات ج رااية أو

 المدوح  الكمبيدوتر أو المحمدوي اسدتتدام كداميرا الىدات  عمد  المعدزز الواقدع برمجيدات وتعتمدد
 العنايدر دمدج عمد  والعمدي البرندامج مدت مطمدوب لما وو تبعاً  تحميمه ثم الح ي  ، الواقع لرؤية

 "اتاتراضية به
 تقنية الواقع المعزز:  خصائص 

أت لمواقدع  Anderson ,E., Liaro Kapis, F., (2014)) أضدا  أندرسدوت وليدروكبيس 
 المعزز عدة تيااص وو :
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 بسيطة واعالة. .0
 تزود المتعمم بمعمومات واضحة. .9
 بطري ة سىمة .تمكت المعمم مت ادتاي معمومات وبيانات  .0
 تتيح التااعي اليسير بيت كي مت المعمم والمتعمم . .4
 تجعي اتجرا ات بيت المعمم والمتعمم واضحة . .2
تمتاز بااعميتىا مت حيث التكماة وقابميتىا لمتوسع بسىولة، وبذلا تتدم العممية التعميمية عامة  .6

الت نية  بما يعود بالناع والمتعمميت تاية، وبالتال  يتحتم عم  المؤسسات التعميمية توظي  
 والااادة عم  المعمم والمتعمم .

 آلية عمل الواقع المعزز:
وذن اآللية تتشدابه اد  كدي أنمداط الواقدع المعدزز ( أت: Glockner, et al., 2014, p.3أكد   

سوا  كات محموي أو مكان ، يعمي بالتعر  أو بنظدام تحديدد المواقدع وود  تمدر بمراحدي متتاليدة 
 عم  النحو التال : وبالترتيب

(: بمعند  اعدداد التعزيدز والت داط عنيدر التعزيدز أو المشدىد Scene captureالت داط المشدىد   .0
الح ي دد  وذلددا عددت طريددق أداة لتيددوير الايددديو أو  يروددا أو ب عددداد المددواد اتاتراضددية المجىددزة 

 عم  الكمبيوتر.
جددددة التعزيددددز أو الطب ددددة ( : تبددددد مددددت برمScene identificationالتعددددر  عمدددد  المشددددىد   .9

( Markerاتاتراضدية  لتتيددص لمموقدع المددراد تعزيدزن وددذا الموقدع تبددد أت يحتدوى إمددا عبمددة  
( لتحديدددد الموقدددع الج راادددد  أو بدددالتعر  عمدددد  GPSلتمييدددزن أو يكدددوت التتبددددع بتكنولوجيدددا مثددددي  
 اليور أو با شعة اوق الحمرا  أو  يروا.

( : واددد  ودددذن المرحمدددة يوضدددع التعزيدددز أو البياندددات Scene processingمعالجدددة المشدددىد   .0
اتاتراضية عم  قاعدة بياندات مرتبطدة باإلنترندت ويكدوت قدد تدم ربطده بالعنيدر المدراد تعزيدزن أو 

 العنير المادي الح ي   .
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    التمثيددي البيددرى لممشددىدScene visualization أتيددرا ادد  وددذن المرحمددة يمكددت لنظددام : )
 .حتوى الرقم  اتاتراض  مع المحيط الح ي   الماديالواقع المعزز تمط الم

 التعليم: ف  المعزز الواقع مميزات توظيف 
 كداداة ُيمكدت إسدتتدامىا التد  التطدورات التكنولوجيدة أحددث مدت المعدزز يعدد واحدداً  الواقدع ات

 اد  الطدبب إبدداع ودعدم إلشدراا وتحايدز كبيرة إمكانات تمكننا مت تواير الت نية اىذن تعميمية،
 يمكنه التعمم آلية ا  التحوي ووذا قبي، تح ي ىا مت الممكت مت يكت لم وبطرق المدرسية البياة
 .التعميمية النظم جميع ا  أساسية عناير والتعمم وو  والاىم المشاركة مستوى مت يزيد أت

( ؛ دراسددة Barreira, J.,M. et al, 2012ول ددد حددددت دراسددة كددب مددت بددارييرا وأتددروت 
 Virginia, 2013 Christopher Wasco,  ؛)Robert Robert Joan,2015  ؛ )

(  Rattanarungrot, S white, M p,Newbury, (2014)دراسدة                       
 التعميم له المميزات التالية: ات توظي  الواقع المعزز ا 

تستطيع ات توار بياة تعميمية أت اضااة الرسومات والايديووات اليوتية ال  بياة الواقع المعزز  .0
 ثرية لمطبب.

الطبب يتعمموت الم ة مت تبي تجربة ا لعاب باستتدام ت نية الواقع المعزز اكثر مت الطبب  .9
 الذيت يتعمموت الم ات بالوسااي الت ميدية.

يتيح التعاوت بديت الطدبب بطري دة جيددن لحدي المشدكبت، وأبددى الطدبب موقادا ايجابيدا واتجاودا  .0
 و وذن الت نية.نح

ايجابيدددة ودددذن الطري دددة اددد  تعمدددم الددددروس واددد  تحسددديت مىدددارات تيدددميم تجدددارب الواقدددع المعدددزز  .4
المعتمدة عم  تحديد الموقع، كما شعر الطبب بالتااعي مع المحتوى اتاتراض  وربط المحتوى 

 الظاوري لبياات التعمم. 
 ن مة.تحسيت معار  الطبب واستراتيجيات التعمم عم  المنية المت .2
تسمح لمطبب انشا  بياات تعمم الواقع المعزز التاية بىم وتحديدد التاضديبت اد  المحتويدات  .6

 الرقمية المكتسبة بنا  عم  مشاود متعددة لمكاانات الح ي ية.
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تتدديح نمدداذج ثبثيددة ا بعدداد ويددور وبيانددات ويدداية ونيددية وبيانددات ويدداية ووسددااط متعددددة،  .2
لزيدادة الدتعمم الح ي د  مدت تدبي نىدج موجده نحدو  Webيدب حيث يمكت الحيوي عميىا مدت الو 

 التدمة، وتحسيت المعار  وزيادة الاىم واستراتيجيات التعمم.
الواقددع المعددزز يعددزز نتددااج المتعممدديت، والعمميددات التربويددة، والتادداعبت بدديت الطالددب والطالددب،  .8

 الطالب والمعمم أو المادة والطالب.
   اتبعاد المادية والمعراية والث ااية واتجتماعية،.الواقع المعزز يدعم التعمم عم .2

وددات لمتح دق مدت اعاليدة  ( التد Dicen , H., Bal , E., 2016وأكددت دراسدة  
الواقددع المعددزز ادد  تعمددم الطددبب وآرااىددم، كانددت نتددااج الدراسددة أرا  ايجابيددة نحددو الواقددع المعددزز، 

، كمدا اعت دد  QRمت تبي شعور الطبب باتست بي عدت مدواد الايدي عندد اسدتتدامىم أكدواد 
تعدة، وأكددت الدراسدة الطبب أنده عندد اسدتتدام الواقدع المعدزز اد  الايدي ييدبح التعمديم أكثدر م

أيضددددا ات الواقددددع المعددددزز يددددوار مددددواد دراسددددية قابمددددة لمويددددوي، باإلضددددااة الدددد  نجدددداح الطددددبب 
واوتمامىم وتااعمىم، مع الحدااز لدديىم كمدا ذكدر الطدبب أنده ينب د  اسدتتدام الواقدع المعدزز اد  

 جميع الدورات التدريبية مع طري ة ا لعاب.
( الت  ودات ال  وي  كياية تطبيق David  R . Squires, 2017أكدت دراسة   

الواقع المعزز ا  البياات التعميمية، وتطبيق الواقع المعزز اد  بيادات التددريب، واسدتتدام الواقدع 
المعزز اد  قيداس اإلدراا، وقيداس الحمدي المعراد ، أكددت الدراسدة عمد  دور الواقدع المعدزز اد  

كمددا لمواقددع المعددزز ا ثددر اإليجدداب  ادد  معالجددة ت ويددة الددذاكرة العاممددة، وت ميددي الحمددي المعرادد ، 
المعمومدددات، أويدددت الدراسدددة المزيدددد مدددت الدراسدددات لبيدددات دور الواقدددع المعدددزز اددد  ت ميدددي العدددب  

 المعرا ، وتعزيز الذاكرة العاممة ا  التعميم العال .
 طرق عرض الواقع المعزز 

ع مت طرق عرض الواقع ( أنه يمكت تمييز ثبثة أنوا(oz , J. M., 2013    وضح مونوز 
 المعزز:
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تتكدددوت العمميدددة مدددت ربدددط يدددورة ثبثيدددة ا بعددداد أو م طدددع ايدددديو أو رسدددم  الندددوع األول:
متحرا بعبمة مطبوعة بواسطة برنامج محدد بحيث يتم تحرير العبمة مت تبي كاميرا الويب 
بحيث تكدوت الطب دة الظاوريدة الدواردة اد  تمدا العبمدة ماعمدة ونتيجدة لدذلا إذا تدم ت ييدر منظدور 

اتراضددية سدو  تت يددر اتجاواتىددا، ووددذا سدو  يسددمح لنددا بمراقبددة ثبثيددة العبمدة ادد ت الكاانددات ات
 , Layer , Metaio , Wikitude , Aurasmaا بعدداد، ووددذن البرمجيددات مثددي  

Augment كبيدر مدت  قددر(، والت  يمكت استتدامىا ا  بياات التدريس وت تتطمب ودذن البدرامج
 مميت والطبب. المعراة البرمجية وتسىي إنتاج الموارد عم  المع

الموقددع الج راادد : والىددد  مندده وددو  بمسدداعدةتدددور حددوي الواقددع المعددزز  النددوع الثدداني:
دمدددج ت نيدددات الواقدددع المعدددزز مدددت نظدددم البحدددث البيدددرى ورسدددم التدددرااط وتدددوار ودددذن التطبي دددات 
لممستتدميت إطارا لمتااعي مع النظام البيدري مدت مدوقعىم عندد ن طدة محدددة باسدتتدام الكداميرا 

أجىدددزتىم الن الدددة ويسدددمح  لممسدددتتدميت الحيدددوي عمددد  يدددورة ماديدددة لممكدددات وتتركدددب مدددت  مدددت
طب ددات المعمومددات اتاتراضددية التدد  تظىددر لىددؤت  المسددتتدميت ومجموعددة واسددعة مددت البيانددات 

 الح ي ية ا  الوقت الح ي   حوي المؤسسات ال ريبة وتاريخ البياة وا حداث إلخ.
ينظدر لمتااعدي مدت تدبي رمدوز عمد   QRز عت طريق رمدوزالواقع المعز  :الثالثالنوع 

شكي مربع ثناا  ا بعداد والتد  تسدمح لتتدزيت مجموعدة كبيدرة ومتنوعدة مدت المعمومدات ا بجديدة 
المثبتدددة عمددد  جىددداز  QRالرقميدددة والتددد  يمكدددت اددد  وقدددت تحدددق قرااتىدددا باسدددتتدام بدددرامج قدددارئ 

 ومات.المحموي ومت تبي تما الرموز يمكننا ت ديم المعم
  تقنية الواقع المعزز في التعليم  استخداممبررات 

توار تكنولوجيا الواقع المعزز لمطبب واجىة تااعمية تتيح  لىم أساليب تعمم استكشدااية 
اسددتتدام اليددور ثبثيددة ا بعدداد ، معتمدددة عمدد  ادد  بياددات متتماددة بطري ددة أكثددر جاذبيددة ومحاددزة

كاحد ا سداليب المسدتحدثة اد  التددريس وتسداعد وتعدزز الدتعمم، وقدد أثبتدت العديدد مدت الدراسدات 
أت تطبي ددات الواقددع المعددزز تسدداعد عمدد  تحسدديت عمميددة الددتعمم ادد  الايددوي الدراسددية، وتزيددد مددت 

وقدد ( ، (Martín-Gutiérrez, J., & el 2010تحايدز الطالدب وتتاد  مدت عمدي المعمدم 
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ظىرت براعة وذن التكنولوجيا واإلمكانيات الجديددة التد  ت ددمىا مدت تدبي ا جىدزة الحديثدة مثدي 
 الىوات  الذكية لتمق وتعزيز المحتوى وال ابمة لمتكي  بسىولة تستتدامىا ا  التدريس:

 التشاركية.  تمكت المعمم مت تيميم المواد التعميمية لتعزيز التعمم الذات  أو  دا  المىام .0
تددوار تكنولوجيددا الواقددع المعددزز سددياقات  نيددة ادد  التعمدديم وتسدداعد المعمددم عمدد  تطددوير مىددارات  .8

 الطبب، ووو مت أساليب التدريس البناا  حيث يسيطر الطبب عم  تعممىم.
تدددوار ادددرص جديددددة تسدددتتدام الدددتعمم باتكتشدددا ، وت توجدددد عواقدددب ح ي يدددة إذا ارتكدددب المعمدددم  .3

 .التدريب عم  المىاراتأتطا  أثنا  
تسددددتتدم محاددددزات  تشددددجع الطددددبب عمدددد   الددددتعمم التعدددداون  ال دددداام عمدددد  التااعددددي الح ي دددد  مددددع  .4

 العناير اتاتراضية، وأت منحن  التعمم أسرع ا  استيعاب المااويم عندما يتم استتدام 
اضددب عددت الطددرق المناسددبة لتطددوير المىددارات المىنيددة، ت نيددات وتطبي ددات الواقددع المعددزز تددوار  .2

 بالنسبة لممؤسسات التعميمية. كونىا حاازا لتطوير المىارات ا ساسية
تكنولوجيا الواقع المعزز ذات تكماة منتاضة حيث تساعد عمد  تزويدد وتشدويق الطدبب بعدرض  .6

محتوى جذاب مت تبي تحويي الورق إل  ما أشبه بالح ي ة وتواير معددات ااتراضدية لمتتبدرات 
 التدريب.

إلددد  جميددع المسدددتويات التعميميددة وأي موضدددوعات يدددتم ت نيدددات وتطبي ددات الواقدددع المعددزز توسدديع  .2
تدريسىا، ويمكت لممدارس الت مب عم  أوجه ال يور ا  المعددات واآلتت الماديدة مدع اسدتتدام 

  .نماذج إلجرا  التدريب
لموضددوع ادد  إت الواقددع المعددزز يسددىي اىددم الظددواور المع دددة والمادداويم  ندده ياكددا الظدداورة أو ا .8

 مراحمىا إل  أجزا .
كي مت  جارسييه واتروت( أت :الواقع المعزز يتيح تيور الش   أو الظداورة مدت وجىدات  اسر .2

 (.  a, I.,  et al , 2013      نظر متتماة  
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( أت: Dela torre  et  al , 2013(  9300يوضدح  ديدب تداري و آتدروت  كمدا .03
الح ي ة ا  الواقع المعزز يعزز استتدامه كوسيمة لتحي محدي المزيج مت الجوانب اتاتراضية و 

 النماذج الايزيااية والت  تيبح ضرورية جدا ا  بعض التتييات الانية والعممية.
( عمد  أت سديناريووات Fabregat, R. , 2012(   9309 اابريجيده و آتدروت  أكدد .00

وقدت واحدد، إلثدرا  ذلدا مدع الواقع المعزز تساوم المتعمم اد  وضدع المعمومدات اد  سدياق و اد  
معمومددات إضدددااية مدددت مجموعدددة متنوعدددة مدددت ا شددكاي و الدددنظم الرمزيدددة ممدددا يسدددمح لمتددددريب و 

 تكيياه مع أنواع أترى وتنمية الذكا  والتاضيبت الرمزية ال اامة بيت الطبب.
تاثير استتدام الواقع المعزز عم  تحييي   Mustafa Sirakaya , (2018وأشارت دراسة   

لطبب، وادراكىم التاطئ، وانتراطىم ا  الدورة، وكانت نتدااج الدراسدة أت ت نيدة الواقدع المعدزز ا
  زادت مت مستوى التحييي لمطبب، وال ضا  عم  مااويمىم التاطاة.

 .Chiang ,T.H( ودراسدة   Chen ,C, -M .,& Tsai ,Y.-N.(2012)أكددت دراسدة 
,Yang, S.J.,& Hwang ,G.J.,2014).  أاضدي لمجموعدة  الطدبب الدذيت يدرسدوت ( أدا

بواسددطة ت نيددة الواقددع عددت المجموعددة التدد  لددم تدددرس باسددتتدام ت نيددة الواقددع المعددزز، كمددا اتا ددت 
 الدراستات عم  أت استتدام الواقع المعزز يحست التحييي الدراس  والدااعية لمطبب.

 
 
 أدوات انتاج تقنيات الواقع المعزز 

أندواع متتمادة مدت  Di Serio , Ibanez ,M.B.,& Delgado,C.(2013)وحددد كدي مدت 
 -:الت نيات إلنتاج بياات الواقع المعزز

عنيددر مددت تبلدده يمكددت الت دداط يددور لمواقددع المعددزز الددذى ينظددر إليدده المسددتتدم   شاشددة  - 0
 الكمبيوتر أو الىات  أو وحدة التحكم بالايديو ( .

مددا التدد  تددم تولياىددا.   ا جىددزة الثبثددة جىدداز لعددرض التمدديط مددت اليددور الح ي ددة عمدد  ت - 9
 المذكورة أعبن يمكت استتدامىا لىذا ال رض (
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واحددد أو أكثددر مددت عنايددر المعالجددة و التدد  تعمددي بشددكي مشددترا ولىددا وظياتىددا لتاسددير  - 0
المعمومات مت العالم الح ي   و الت  يتم تم يىا مت قبي المسدتتدم لتوليدد المعمومدات اتاتراضدية 

طمددب كددي تدمددة معينددة و مزجىددا بطري ددة مناسددبة  أجىددزة الكمبيددوتر أو الىددات  الن الددة أو التدد  تت
 أجىزة الايديو (.

 نوع محدد مت البرامج إلنتاج التطبي ات. - 4
 منشط الواقع المعزز أو العبمات الت  يمكت أت تكوت رموز. - 2
 ا لدمجىا ا  الواقع.تادم المحتوى الذى يستضي  المعمومات اتاتراضية  الت  لدين - 6
  الواقع المعزز في التعليم: تقنيةصور استخدام 

وعم  يعيد التعمم بتكنولوجيا ثبثيدة ا بعداد كاحدد ت نيدات الواقدع المعدزز والتد  تسداعد الطدبب 
عمددد  موايددددمة النظدددر ادددد  الموضدددوعات التدددد  تشددددكي حماسدددة، ولدددديس مدددت اليددددعب أت تتتيددددي 

 التطبي ات التربوية المحتممة لتكنولوجيا ثبثية ا بعاد والواقع المعزز اي مب عميىا ما يم :  
 (ISTE, Connects, 2015)  

يعمي الطبب مع الطبب اآلتريت والمدرسيت والتبرا  ا  جميع أنحدا  العدالم  تكارك عن بعد: -0
 ا  ما يبدو وكانه التااعي وجًىا لوجه.

اليددور المجسددمة يمكددت أت تسددمح لمطددبب إجددرا  التجددارب العمميددة التدد  مددت  محالدداة العلددوم: -9
 شانىا أت تكوت تطيرة جًدا ومكماة جًدا ال يام به ا  الحياة الح ي ية.

تمكدددت الطدددبب مدددت ال يدددات بجولدددة اددد  المواقدددع التاريتيدددة، وتدددتم اتجابدددة عمددد   تددداريل التجربدددة: -0
 أسامتىم مت تبي يور ثبثية ا بعاد.

التددد  تسدددمح لمطدددبب اددد  اليددداو  الدراسدددية المتتمادددة عمددد   الدددرحالت الميدانيدددة االفتراضدددية: -4
مشاودة وسماع  وربما ا  يدوم مدت اتيدام حتد  شدم رااحدة( والتجدوي مثدي قمعدة يدبح الدديت أو 

 حدي ة وطنية أو متح  ا  آت واحد.
لمتااعدي مدع البياددات  أت ا لعداب تيدبح  دامرة ح ًددا، وسدو  تسدمح لمطدبب األلعداب التعليميدة: -2

 الت  ينشاونىا.
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سو  يمكنه ت ديم الددروس والمحاضدرات إلد  اليداو  الدراسدية المتعدددة  توسيع نطاق المعلم: -6
 ا  جميع أنحا  العالم، ا  وقت واحد.

بعد إجرا  اتتبدار لتنميدة المىدارات الحركيدة باسدتتدام تكنولوجيدا الواقدع  تنمية الميارات الحرلية: -2
 لمعمما  تحميي البيانات إلنشا  برامج لتحسيت المىارات الحركية لمطبب.المعزز، يمكت 

مدددع ا تدددذ اددد  اتعتبدددار تكنولوجيدددا التعمددديم المىنيدددة اددد  ال دددرت الحدددادي  تعلددديم ميدددارات العمدددل: -8
والعشروت، يمكت أت يساعد الواقع المعزز، واليور المجسمة عم  تدريب الطبب وكياية ال يام 

 عمي ا  المجاتت المىنية ذات اتوتمام.بالمىام المتعم ة بال
 الواقع المعزز متطلبات 

ثدبث متطمبدات اساسدية تزمدة  (  (Van Krevelen, Poelman, 2010, pp. 2-4 حددد 
 لتش يي أو لعمي بياة الواقع المعزز نتناولىا ايما يم :

  :أنظمة العرض 
 -0( يداري البعدد  Mono: ووو ثبث أنواع  اليددوت ا حادي  أنظمة العرض الصوتي -2

Dimensional  مدددددددددددجسم ،)Stereo  1( أحددددددددددادي البعددددددددد- Dimensional  أو محيطدددددددددد ،)
 Surround  2( ثنددداا  البعددد- Dimensional ويعدرض عبدر سدماعات ا ذت أو المكبدرات )

 اليوتية.
 وو  تتنوع كالتال : أنظمة العرض المرئي:  -8
وودددد  ا رتددددص وا سددددىي ادددد  (: Video see-throughعددددروض الفيددددديو ) -8-2   

التوظي  ولىا العديد مت المزايا  حيث تسمح ب ضااة العناير اتاتراضدية وحدذ  عنايدر مدت 
البياة الح ي ية أيضا حيث يتماش  سطوع وتبايت ا لوات بشكي جيد مع البياة الح ي ية، كما أنىا 

ادة الح ي يددة، كمدا أنىددا قدد تددؤثر عمدد  جيددة ادد  التتبدع،  يددر أنده يعيبىددا ضدع  درجددة وضددوح البي
 عيت المستتدم.

وتعمدي مدت تدبي دمدج  (:Optical see-throughعدروض العدسدات الكدفافة ) -8-8  
العناير اتاتراضية مت تبي عدسات ومرآن شاااة  مع البياة الح ي ية، وتيمح وذن العدروض 
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أرتددص وأكثددر أمانددا لممسددتتدم،  بددا جىزة المحمولددة أو المحمولددة عمدد  الددرأس أو المكانيددة، وودد 
لكدددت تحدددد عروضدددىا الىولوجراميدددة  مدددت التبدددايت والسدددطوع ممدددا يجعمىدددا  يدددر مناسدددبة لمعدددروض 

 التارجية.
وت تحتاج ال  ارتدا  أدوات لمعيت كالعدسدات أو  (:Projectiveعروض االسقاط ) -8-3   

ىدددور، وتسدددتتدم اددد  التدددوذات، كمدددا أنىدددا ت ددددم عروضدددا اددد  مسددداحة كبيدددرة لعددددد أكبدددر مدددت الجم
 العروض الداتمية أو ا  ا ماكت الم م ة حيث ضع  سطوع  وتبايت يوروا. 

أت وناا عددد متندوع مدت ( Carmigniani, Furht, 2011, pp. 9-12أكد  أجيزة العرض: 
 أجىزة العرض ا  بياات الواقع المعزز كما يم  :

  كما يم  :وناا عدد متنوع مت أجىزة العرض ا  بياات الواقع المعزز 
وود  امدا ترتددى  :Head Mounted Displays (HMDاألجيدزة المحمولدة علد  الدرأس) .2

عمددد  الدددرأس أو تكدددوت اددد  شدددكي جدددز  مدددت تدددوذة تعدددرض كدددب مدددت البيادددة الح ي يدددة واتاتراضدددية 
( أت ي ددوم عمدد  نظدداميت ومددا عددروض HMDلممسددتتدم، ويمكددت لمجىدداز المحمددوي عمدد  الددرأس  

 – Optical - See)وعدروض العدسدات الشداااة  (Video - See – Through)الايديو 
Through). 

ود  أكثدر تطمبدا مدت حيدث إنىدا  Video - See - Through) يدر أت عدروض الايدديو      
تسدددتمزم ارتددددا  زوج مدددت آتت التيدددوير عمددد  الدددرأس ومعالجدددة لكمتدددا آتت التيدددوير لكددد  تمدددد 

  المشددددىد المعددددزز بشددددكي يددددحيح، بينمددددا المسدددتتدم بددددالجز  الح ي دددد  والعنايددددر اتاتراضددددية ادددد
 تسددتتدم تكنولوجيددا المددرآن   (Optical - See –Through)عددروض العدسددات الشدداااة 

(Half-silver mirror)  الت  تسمح لمعالم الح ي   بالمرور مت تبي العدسة وا  ناس الوقت
 - Video تعدرض المعمومدات الرقميدة لعديت المسدتتدم،  يدر أنده اد  أنظمدة عدروض الايدديو 

See – Through) يكددوت الددتحكم  أكبددر ادد  النتيجددة النىاايددة تايددة ادد  توقيددت المشددىد )
 - Optical)ومزامنة المشىد اتاتراض  مع الح ي   أكثدر منده اد  عدروض العدسدات الشداااة 

See – Through). 
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أجىددزة العدرض المحمولددة باليددد  (:Hand Held Displaysاألجيدزة المحمولددة باليددد ) .9
(، PDAs(، المسددددداعد الشتيددددد  الرقمددددد   Smart-phonesة مثدددددي الىواتددددد  الذكيدددددة  أجىدددددز 

 Video - See)وو  تستتدم تكنولوجيا عروض الايدديو  (،Tablet PCsوا جىزة الموحية  
– Through)  لعددرض العنايددر الرقميددة ادد  البيادة الح ي يددة وسددتتدم أنظمددة تع ددب كالعبمددات

 Marker systemsلمواقدع  ( أو نظدام تحديدد اGPS)Global Positioning System و ،
تتميز الىوات  الذكية بانىا واسعة اتنتشدار ويد يرة الحجدم، ممدا يجعمىدا سدىمة الحمدي كمدا أنىدا 

معىدا وتزيدد  Tablet PCs)حديثا أيبحت تتمتع بموايداات عاليدة وتتسداوى ا جىدزة الموحيدة  
 عميىا ا  المميزات ا  عروض الواقع المعزز، نظرا  نىا أكبر حجما  ير أت سعروا أعم .

ويسدم  الواقدع المعدزز ال داام عمد  ذلدا الندوع  (:Spatial Displaysاألجيزة الملانيدة ) .0
بدالواقع المعدزز المكدان ، وا جىدزة  Spatial Augmented Reality (SAR)مدت ا جىدزة  

(، وعدددددروض العدسدددددات video-projectorsمتعدددددددة مثدددددي أجىدددددزة عدددددروض الايدددددديو  المكانيدددددة
 Optical elements  و الىولددوجرام ،)Hologram وتتميددز أجىددزة العددرض المكانيددة بانىددا ،)

تسددمح بالتشددارا بدديت المسددتتدميت ، وتسددتتدم ادد  الجامعددات والمتدداح  والمتتبددرات والمعددارض 
-Video-seeواع مت ا نظمة وو ، عروض الايديو  ( ثبث أنSARالانية ، وتستتدم ا   

through)   والعددروض باسددتتدام العدسدداتOptical-see-through و التعزيددز الموجىددة )
 Direct augmentation.) 

( ت تددددعم تطبي دددات Video-see-through( و  (Optical-see-throughواددد  كدددب مدددت 
رام لعددرض العنايددر اتاتراضددية ادد  البيادددة الىددات  وتحتدداج إلدد  كمبيددوتر وأجىددزة مثددي الىولددوج

 الح ي ية .
ووددد  تبقدد  اتوتمدددام ا كبدددر بعدددد الىواتددد  الذكيدددة  (:Smart Glassesالنظدددارات الذليدددة ) .4

 . Googleوأشىروا نظارات جوجي 
وو  ت وم بعرض التعزيز مباشدرًتا أمدام عديت المسدتتدم  (:Smart Lensesالعدسات الذلية ) .2

 التطوير حيث وجود تتو  مت تاثيروا عم  العيت . ير أنىا تزالت قيد 
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 ,.Glockner, et al أكدد (:Stationary AR Systemsأنظمدة الواقدع المعدزز الثابتدة ) .6
2014, p.5-6 ) أت أنظمددة الواقددع المعددزز الثابتددة مناسددبة لمعددروض الكبيددرة وتكددوت مشدداودوا

الدقددة وودد  ت تتدداثر بالعوامددي  أكثددر دقددة مددت ا دوات الن الددة وتحتدداج إلدد  أجىددزة تيددوير عاليددة
 البياية كضو  الشمس أو  يروا.

وممددددا سددددبق يمكدددددت ت سدددديم أندددددواع بياددددات الواقددددع المعدددددزز بشددددكي عدددددام عمدددد  حسدددددب ا دوات    
 SAR )  )Spatial Augmentedالمسدتتدمة إلد  ندوعيت، بيادات الواقدع المعدزز المكانيدة

Reality ، وبياددددة الواقددددع المعددددزز المتن مددددة  وت دددددم ايىددددا عددددروض الواقددددع المعددددزز بشددددكي جمدددداع
Mobile Augmented Reality (MAR) وود  ت ددم العدروض لكدي مسدتتدم عمد  جىدازن ،

بشددكي اددردي ويددتحكم ايىددا المسددتتدم بشددكي كامددي مددت حيددث مدددة العددرض وترتيبدده والتااعددي مددع 
 عنايرن .

 
 
 
 
 :يوجد العديد مت التينياات  نظمة التع ب منىا التينياات التالية: أنظمة التعقب 
  يدن  أنظمة التعقب: ألنواعالتصنيف األول  Cabero, Barroso, 2016, p. 45 )أندواع 

 أنظمة التع ب ال  :
وا  وذا النوع اات العممية تتضدمت يدور ثبثيدة  (:Position markersعالمات المواضع ) .0

ا بعدداد وم دداطع ايددديو وحركددة، تعمددي بوجددود عبمددة مطبوعددة متييددة لواحددد مددت التطبي ددات 
وعندما توجه لىا الكاميرا تظىر الطب ة اتاتراضية ووذن الحالة تسمح لممستتدم برؤيدة العنايدر 

 مت زوايا متتماة ات كات الشكي ثبث  ا بعاد.
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، باسدتتدام GPSوي دوم التتبدع عمد  نظدام تحديدد المواقدع  (:Geolocationالموقع الجغرافي ) .9
الىات  حيث يتعر  عم  الموقع ويعط  المستتدم معمومات حوي المكات، كالمؤسسات ال ريبة 

 تاريخ الموقع أو تيااص مكانية لمموقع، أو  يروا.
 ( ألددواد االسددتجابة السددريعةQR codes:) بالتااعددي عبمددات ثناايددة ا بعدداد،  يحدددث التتبددع

تحتوي عم  مربعات بالمونيت ا بيض وا سود، يمكت أت يتزت عميىا قدر كبير مدت المعمومدات 
التصدنيف الثداني ألندواع الرقمية الت  يمكت قرا تىا مت تبي تطبيق محدد عمد  الجىداز الن داي 

 أنظمة التعقب:
وذلدا يعند  أت الكداميرا تبدد ات  (:Marker based ARنظام التعقب القائم عل  العالمات ) .0

تسددتمم نمددوذج بيددرى محدددد أي عبمددة مرايددة تتعددر  عميىددا الكدداميرا  اي ددوم التطبيددق باسددتدعا  
 معمومات محددة.

ووددذا النددوع يعتمددد عمدد  بويددمة الىددات   (:AR Marker lessنظددام التعقددب بددال عالمدددات ) .9
 Compass و تكنولوجيددا تحديددد المواقددع العددالم ) GPS  أو ي ددوم عمدد  التعددر  عمدد  اليددور

حيث ي وم التطبيق بم ارنة اليورة مع مكتبة اليور بالتطبيق إل  أت يجد التعزيز المتيص، 
 ,.Johnson, et alووذا النوع مت التطبي دات أكثدر قابميدة لمتطبيدق حيدث إت احتياجاتىدا أقدي  

2010, p.21.) 
 األولمت المتطمبات ا ساسدية البزمدة لتشد يي أو لعمدي بيادة الواقدع المعدزز، وتذكر الباحثة أنه 

منىا يتتص بانظمة عرض الجز  اتاتراض  وتبندت الباحثدة أنظمدة العدرض اليدوت  وعدروض 
يتمثدي اد  ا دوات والتجىيدزات الماديدة أو ا جىدزة  والثداني(، Video see-throughالايدديو  

التعزيددز أو العنيددر اتاتراضدد  ادد  البياددة الح ي يددة وتبنددت الباحثددة اتلكترونيددة البزمددة لعددرض 
(: أجىدزة العدرض المحمولدة باليدد أجىدزة مثدي Hand Held Displaysا جىزة المحمولة باليد  

(، وا جىدزة الموحيدة PDAs(، المسداعد الشتيد  الرقمد   Smart-phonesالىوات  الذكيدة  
 Tablet PCs،)  عدروض الايدديو وود  تسدتتدم تكنولوجيدا(Video - See – Through) 

 يتددتص بالتع ددب الددبزم إلظىددار التعزيددز والثالددثلعددرض العنايددر الرقميددة ادد  البياددة الح ي يددة، 
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(: وذلدا يعند  أت Marker based ARوتبندت الباحثدة نظدام التع دب ال داام عمد  العبمدات  
ر  عميىدددا الكددداميرا  اي دددوم تبدددد ات تسدددتمم نمدددوذج بيدددرى محددددد أي عبمدددة مرايدددة تتعدددالكددداميرا 

ارتبداط الجىداز المحمدوي التطبيق باستدعا  معمومات محددة، وا  ودذن الحداتت تبدد مدت تدواار 
، او ا طري ة اتياي اترى، وتبد ايضا مدت «WiFi»بشبكة اإلنترنت سوا  باستتدام الواي ااي 

 وجود تطبيق يتيح عرض اليورة او ل طات الايديو، مستتدما العبمات.
 النظريات التعليمية الداعمة للواقع المعزز: .8
توجدد العديدد مدت النظريدات التعميميددة التد  يتواادق معىدا الواقددع المعدزز كبيادة تعميميدة متكاممددة    

 منىا النظرية البنااية والنظرية المعراية وكذلا النظرية اتتيالية وتتمثي ا  التال :
 ( النظرية البنائيةConstructivism: ) 

وو  نظرية معراية، ت وم عمد  أسداس أت المعرادة ود  الدتعمم، وي دوم الادرد ببنااىدا بشدكي ادردي، 
مددت تددبي اىمدده وتاسدديرن لمعددالم الددواقع ، ضددمت سددياق ح ي دد  وادد  ضددو  تبددرات الاددرد وتجاربدده 

ويمكددت لمتعمدديم أت يعددزز الدتعمم عددت طريددق تددواير التبددرات (، 90، ص . 9300 محمدد تمدديس،
نيددة والمركبددة بشددكي مددرت حيددث تشددجع عمدد  يددنع المعندد  دوت اددرض مجموعددة والتوجيىددات ال 

 (.Dede, 2008, pp. 48-51ثابتة مت المعار  والمىارات  
ومدددت امثمدددة ودددذن التكنولوجيدددا واسدددعة مدددت أندددواع التكنولوجيدددا التعميميدددة،  مجموعدددةوونددداا 

لممتعممدديت بددا جىزة الواقددع المعددزز والددذي تددوار واجىاتدده نمدداذج وعددروض مولدددة بالحاسددب يمكددت 
البسددمكية المتن مددة ادد  سددياقات العددالم الح ي دد  اتنتددراط مددع المعمومددات اتاتراضددية، وددذا النددوع 

كمددا أت الواقددع  ( ،Dede, 2008, p. 54يسدداعد ادد  تنميددة تبددرات المتعممدديت وتادداعبتىم  
ضددمت إطددار  المعددزز كددنىج تربددوي، ينسددجم بشددكي اعدداي مددع النظريددة البناايددة  ندده يضددع المددتعمم

 ,Sejzi, 2015المادية واتجتماعية ا  العالم الح ي  ، ا  حديت يدوار الددعامات والتشداركية  
p. 3) . 

ويمكت تحديد المبادئ التالية مدت مبدادئ النظريدة البناايدة والتد  تتح دق اد  بيادات الواقدع المعدزز 
 التعميمية:
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:  بالنسدبة لمنظريدة البناايدة يعتبدر المدتعمم محدور لمعمميدة Active Learningالدتعمم النشدط  -0
التعميمية، والاىم ذا المعن  يحدث عندما يطدور المتعممديت أسداليب اعالدة لحدي المواقد  المع ددة، 

 Diegman et) ووددذا مددا أكدددنوتبددد  دوات التكنولوجيددا أت تجمددب لممتعممدديت تعمددم نشددط ، 
al.,2015) تاريددددد التعمدددديم،  و جعددددي المددددتعمم   محددددور العمميددددة لمواقددددع   المعددددزز دور ادددد أت  
 التعميمية.

: يحددددث الدددتعمم ا يددديي عنددددما ييدددمم الدددتعمم Authentic Learningالدددتعمم ا يددديي  -9
إلدراا اددد  سدددياق العدددالم ليحددداك  وي مدددد الحدددوادث الواقعيدددة، والميدددمم التعميمددد  يجدددب أت يدددوار ا

  ووذا ما أكدن، الح ي  
  (Ozbay & Cinar , 2013; Shelton & Hedley, 2002) المعدزز يدوار  الواقدع   أت

 يستحيي استتدامىا ا  العالم الح ي  . بياة   تجريبية
: ووددد  نظريدددة لت دددديم عددددد متندددوع مدددت Multiple Perspectivesتعددددد وجىدددات النظدددر  -0

 ا ما أكدنووذ، نية  تشجع أنماط التعمم المتتماةوجىات النظر لممتعمميت، بمعن  تواير بياة  
(Yaoyuneyong & Johnson, Yuen. 2011)   أت اسدتتدام الواقدع المعدزز يزيدد مدت

 تحايز الطبب لتجربة التعمم .
 :Collaborative Learningالتعمم التشارك   -4

والتشارا ت يعن  ا ط اتشتراا ا  المىام، بي يسمح لممتعمميت بتطوير واىم  والم ارندة        
 (. Karagiorgi, Symeou, 2005, pp.19-21بيت الرؤى المتتماة لممشكمة 

يتضدح ممددا سدبق: أت الواقددع المعدزز أداة رااعددة لت نيدات تربويددة تسدع  الدد  مسداعدة الطددبب     
 Miller & Dousay  لعبقات المتبادلة بيت المااويم مثي ا ساليب البناايةعم  اىم ا نظمة وا

,2015)) 
  ( النظرية االتصاليةConnectivism( لجورج سيمينز )Siemens, G., 2005:) 

تنطمق اتتيالية أو الترابطية مت أت التعمم وو عممية تحدث داتي بيادة مركبدة مدت عنايدر    
اساسية مت يرة، وذن العناير ت تتضع لتحكم ا اراد بداتي العممية التعميمية، وت وم اتتيالية 
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 عم  مبدأ ووو أت ال رارات تبن  عمد  أساسدات  سدريعة الت يدر، حيدث تكدوت المعمومدات الجديددة
مطموبة داامًا، وونا تكوت ال ددرة عمد  التمييدز بديت المعمومدات المىمدة و يدر المىمدة أمدر حيدوي، 
وال درة عم  إدراا أت المعمومات الجديدة ت ير مشىد تكوت باضدي قدرارات تدم اتتاذودا سداب ا ودو 
 أمر ا   اية ا ومية أيضا، وتوار بيادات الواقدع المعدزز المعرادة اد  يدورة ع دد متيدمة تعدزز
العالم الح ي   بمعمومات حديثة ودقي ة ومتاحة لممتعمم مت تبي جىازن الذك ، والت  يمكنه مت 
تبلىا بنا  معاراه واكتساب المااويم واتاكار وبىذا يوار الواقع المعدزز مجدات لتطبيدق لمبدادئ 

 النظرية .  
 مبادئ النظرية:

 يعتمد التعمم والمعراة عم  تنوع اآلرا . -0
 م وو عممية ربط الع د أو ميادر المعمومات المتتيية.التعم -9
 قد يتاح التعمم ا  ا جىزة  ير البشرية.  -0
 ال درة عم  معراة المزيد أكثر أومية مت المعراة  الحالية. -4
 وناا حاجة إل  رعاية والحااظ عم  اليبت  لتسىيي التعمم المستمر. -2
 ت وا اكار والمااويم و  مىارة أساسية لمتعمم. ال درة عم  رؤية الروابط بيت المجات -6
 المبدأ  معراة دقي ة وحديثة( وو أساس  جميع أنشطة التعمم اترتباطية. -2
 ينع ال رار وو ا  حد ذاته عممية تعمم، حيث ال درة عم  اتتيار ما يجب تعممه. -8
 لية ، ووذا ما أكدن يتضح مما سبق : أت الواقع المعزز يستند عم  مبادئ النظرية اتتيا  

(Serio , Ibanez ,& Kloos,2013)  أت لت نيددة الواقددع المعدزز تدداثير ايجدداب  ادد  تحايددز
وزيددادة اتنتبددان ، والث ددة والرضددا ، كمددا أت لمواقددع المعددزز دور قددوي ادد  اىددم المادداويم ،  الطددبب

 المع دة ، واكتساب المعراة مت تبي المبحظة والت ميد والمشاركة .
اوااد جوورية لمواقع المعزز  (Moro ,Stromberga ,Raikos & Stirling ,2017) كما أكد

 . ا  زيادة ان ماس الطبب ، ومشاركتىم ا  التعمم ، عند استتدام التطبي ات ثبثية ا بعاد
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أت تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثيدة ا بعداد  (Kaufman & Schmalsieg ,2003) كمدا اكدد 
ريب ، وتحسدديت المىددارات المكانيددة ، وتحسدديت تعمددم الطددبب لمادداويم شددجعت الطددبب عمدد  التددد

 .العموم
 
 :مخرجات التعلمlearning outcomes 

تحولت اتتجاوات الحديثة ال  التركيز عم  المتعمم وجعي المتعمم محور العممية التعميمية، ممدا 
أو عممه بعدد انىدا   يتطمب وي  الم ررات والتعبير عنىا بدتلة ما يتمكت الطالب مت معراته،

 دراسة الم رر بشكي عام .
كي ما يكتسبه المتعمم مت معار ، ومىارات، واتجاوات، وقيم، نتيجة مرورن مخرجات التعلم: "

 ".بتبرة تربوية معينة، أو دراسته لمنىج معيت 
بانىددا مددا ينب دد  أت يعرادده مخرجددات الددتعلم : )85  ص 8225وعددرف )مجدددي عبددد الوىدداب  

  ت قادرا عم  أدااه بعد دراسته لم رر دراس  أو برنامج تعميم  معيت.الطالب ويكو 
مترجات التعمم : انجازات يتم الحيوي عميىا مت تبي  (Kemenristekdikti,2015)عر  

، وتيددن  يددديا ة الكاددا ات وتبدددرات العمددي المتراكمدددةاسددتيعاب المعرادددة والمواقدد  والمىدددارات و 
، ات دات المعرادة، السدمطة مواقد  وال ديم، ال ددرة عمد  العمديمترجات التعمم ال  أربعة عنايدر: ال

 والمسؤلية .
 معايير جودة مخرجات التعلم 

( أت كثيدر مدت الددوي تىدتم بموضدوع الجدودة باعتبدارن أحدد الجواندب 9309أكدت   نجاة طداور، 
يميدة، الرايسية لمتنمية، حت  أيبح شعارا يراعه الجميع لمواجىة تددن  المترجدات التربويدة والتعم

 وتتمتص ايما يم :
 ايجاد التناسق بيت ا ودا  التربوية والسياسات التعميمية . -0
 تبن  امساة الجودة الشاممة ا  جميع ال طاعات والمؤسسات التربوية. -9
 ت ميي الحاجة لمتاتيش والرقابة والتركيز عم  معايير الجودة وتطبي ىا. -0



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.72143.1003 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
441 

 
 

 طورة.انجاز ا عماي والمىام التعميمية بطرق جديدة ومت -4
 تحسيت ا دا  وارتااع معدتت اتنتاجية وتاض التكالي  ما امكت. -2
 التعميم مدى الحياة والتعميم المستمر. -6
 ال يادة الااعمة ا  التعميم. -2
 المبادأة والمبادرة وتحسيت جودة ا دا  . -8
 العمي عم  ازالة يعوبات ومعوقات ا دا  الجيد. -2

 تمق ث ااة الجودة والت يد بالمعايير ال ياسية لممنتج النىاا .  -03
 تحسيت العمميات وتطويروا وا ا لمتطمبات ا دا  الجيد .  -00
 مساعدة المتعمميت عم  تح يق مترجات تعمم ايجابية .  -09
 اتلتزام والت يد بمعايير الجودة ا  العمميات التربوية .  -00
المساولية الكاممة عت كااة أساليبت ييم وت ويم أدا  المتعمميت والمعمميت لمت يد بمعايير الجودة   -04

 ا  العممية التعميمية .
  تصنيف مخرجات التعلم 

( مترجددات الددتعمم إلدد  أربعددة 033، 9302يددن  كددب مددت مجدددي قاسددم وأحددبم حسددت، 
 مجاتت تتمثي ايما يم : 

ت ا ساسددية والمادداويم التدد  يتوقددع أت يكتسددبىا الطالددب عنددد ودد  المعمومددا المعرفددة والفيددم: .أ 
 .إكماي دراسته البرنامج بنجاح

و  المىارات الت  يتوقع أت يكتسدبىا التدريج عندد إكمالده البرندامج مثدي:  الميارات الذىنية: .ب 
د ال درة عم  اتتتيار مت بيت بدااي أو تيارات متتماة، واتستنتاج والمناقشة، واتبتكار، وتحديد

 .المشكبت والتويي إل  حموي، إلخ
و  ال درة عم  استتدام المادة المعراية ا  تطبي دات مىنيدة أو  الميارات المينية والعملية: .ج 

 .عممية، والت  يتوقع أت يكتسبىا الطالب عند إكماي دراسته البرنامج بنجاح
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و  متتمد  المىدارات العامدة أو المىدارات ال ابمدة لبسدتتدام اد  مجداتت  الميارات العامة: .د 
عدددة التدد  يتوقددع أت يكتسددبىا الطالددب عنددد إكمدداي دراسددته البرنددامج بنجدداح. وودد  مىددارات  يددر 

 متتية بمادة أو م رر دراس  محدد.
 
 
 أىمية مخرجات التعلم .3

( أت ييا ة مترجات 033، 9302( ؛ مجدي قاسم وأحبم حست، 9304أكد ديكبت كينيدي 
 :التدريس ذات أومية بالنسبة لمطالب ولممؤسسة التعميمية ولممجتمع كالتال 

 :أىمية مخرجات التعلم بالنسبة للمعلم -أ
 تنظيم أعماله بما ييسر اكتساب طببه لمترجات التعمم الم يودة. -
 .حتياجات الطببتساعد مترجات التعميم ا  التركيز عم  ا ولويات المىمة بما يتناسب وا -
 .اتتيار محتوى الم رر الدراس  -
 .استتدام استراتيجيات التعميم والتعمم الت  تمكت الطالب مت اكتساب مترجات التعمم الم يودة -
 تحديد ا نشطة التعميمية الت  تح ق ا ودا  المنشودة. -
 اتتيار أساليب الت ويم المبامة لمتح ق مت مدى اكتساب الطالب لنواتج -
اددرص اتيدداي المعمددم بزمبادده ومناقشددة مترجددات الددتعمم المسددتىد  اكتسددابىا لمطددبب بمددا زيددادة  -

 .يح ق رؤيتىا رسالتىا
 .التنمية المىنية المستدامة ا  ضو  نتااج ت ويم مترجات التعمم لدى الطبب -

  أىمية مخرجات التعلم للطالب -ب
أعضا  وياة التدريس موجىة  تح يق تعمم أاضي، حيث تكوت جميع جىود ال يادة بالكمية وجىود -

 .تكتساب الطالب مترجات التعمم الم يودة
الددتعمم الددذات  ادد  ضددو  أودددا  واضددحة ومحددددة، االطالددب يتتيددر ا نشددطة والمىددام وا ددا لميولدده  -

 .واستعداداته لتح يق وذن ا ودا 
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 .التعاوت النشط بيت الطالب وعضو وياة التدريس ا  إطار اكتساب المترجات الم يودة- -
 .الت ويم الذات  وتطوير ا دا  أوت باوي ا  ضو  قواعد واضحة محددة -
 .زيادة معدي ا دا  والمستويات العميا لمتاكير ا  سبيي انجاز المىام المرجوة -
 .زيادة ارص النجاح تكتساب مترجات التعمم المنشودة -

 
 أىمية مخرجات التعلم للمؤسسة التعليمية -ج

 .لممؤسسة التعميميةضمات الجودة الشاممة  -
 .توحيد جىود العامميت بالمؤسسة نحو تح يق أودا  محددة -
 .اتطمانات عم  تح يق رؤية المؤسسة ورسالتىا ا  ضو  مترجات تعمم الطبب -
 .تواير قواعد واضحة لممحاسبية يمكت تطبي ىا عم  جميع ا طرا  المعنية -
ىدا اد  إطدار العمدي عمد  تح يدق رؤيدة تحديد ن داط ال دوة وتددعيمىا وتحديدد ن داط الضدع  وعبج -

 .المؤسسة ورسالتىا
 .تكااؤ الارص بيت طبب المؤسسات المتناظرة -

 أىمية مخرجات التعلم للمجتمع -د
ث دددة المجتمدددع اددد  المؤسسدددة التعميميدددة بدددات أبندددا ن يتم دددوت تعميمدددا وتددددريبا جيددددا، تمبددد  احتياجدددات  -

 .المىت الت  تنىض بعمميات التنمية
 .بمستوى المىت المجتمعية اترت ا  الداام -
 .تواير ارص  بنا  المجتمع بما ينعكس عم  راع مستوى معيشة الارد والمجتمع -
 .نما  قيم ومىارات المواطنة واتنتما  لدى أبنا  المجتمع -

 تعقيب عل  المحاور السابقة:
ثبثد  ا بعداد  مت تبي عرض الباحثة لمحداور البحدث متضدمنا تطبي دات الواقدع المعدزز 

3D عمد   وجودة التدريس وتحسيت مترجات التعمم، يمكت ال دوي أت النظدام التعميمد  اد  ميدر
وجده التيدوص تزاي ادد  مرحمدة تطددوير ناسده حسدب المسددتجدات العالميدة ادد  شدت  المجدداتت 
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واددد  م ددددمتىا مجددداي البرمجيدددات واتتيددداتت ومعددداير الجدددودة، ااتنايددداي الحدددادث بددديت سدددوق 
التعمدديم سددبب وددذن الاجددوة الكبيددرة بدديت الطالددب الحددال  وموايدداات الجددودة العمددي وبدديت منتجددات 

الت  يجب أت يكوت عميىا الطالب والت  يتطمبىا سدوق العمدي، االبدايدة تكدوت مدت تدبي اتلتدزام 
بمعاير الجودة مت تبي تطبيق استراتيجيات التعمم الحديثة مثي التعمم بتطبي دات الواقدع المعدزز 

 رجات التعمم.ا  سبيي تحسيت مت
لباحثدددة ات لمترجدددات الدددتعمم مميدددزات عديددددن منىدددا مسددداعدة الطمبدددة عمددد  الدددتعمم تدددرى اكمدددا 

بشكي أكثر اعالية بحيث يعر  الطبب موقاىم وا  ناس الوقت يكوت المنىج متاحا لىم بشكي 
أكبر، وتساعد المعمميت عم  تيميم المواد باعاليدة، كمدا توضدح لمطدبب الاااددة التد  ستحيدي 

ىددددم عددددت طريددددق متددددابعتىم م ددددررا مددددا، كمددددا تسدددداعد المعممدددديت عمدددد  اتتيددددار اسددددتراتيجية التعمدددديم ل
المناسبة، كما تساعد ا  إجرا  عممية الت ويم مثي وضع اتمتحانات استنادا إل  المواد الم دمة، 
أيضا تعبر عت ال اية التربوية لممعمم ولمطبب بحيث يعر  الطبب ما سيوار لىم الم درر ومدا 

متوقع منىم، أيضا تساعد المعمم عم  إعادة بمدورة الماداويم التعميميدة التايدة بده مدت وجىدة  وو
  نظر الطالب.

 ( 3خطوات تصميم وتنفيذ تطبيقدات الواقدع المعدزز ثالثدي األبعدادd ( القائمدة علد  )الفيدديو
 (:8223( وفقًا لنموذج محمد الدسوقي)3dثالثي األبعاد 

( وراعىددددا عمدددد  موقددددع 3dالواقددددع المعددددزز ثبثدددد  ا بعدددداد  تددددم تيددددميم وتطددددوير تطبي ددددات 
zapworks    لمتيميم التعميم .  9300وا ا لنموذج محمد الدسوق ) 

ويسدددتىد  ودددذا النمدددوذج تويدددي  المراحدددي واإلجدددرا ات التددد  يجدددب أت يتبعىدددا المعمدددم أو 
موقددددع  (  اددد  بيادددة وراعىدددا عمددد 3dالميدددمم عنددددما ي دددوم بتيدددميم ايدددديووات ثبثددد  ا بعددداد  

 . Zapworksإلكترون  
 ويتلون ىذا النموذج من سبع مراحل رئيسة وىي: 
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أوًت: الت يدددديم المدددددتم ، ثانًيددددا: مرحمددددة التىياددددة، ثالثًددددا: مرحمددددة التحميددددي، رابًعددددا: مرحمددددة التيددددميم، 
تامًسا: مرحمة اإلنتاج، سادًسا: مرحمدة الت دويم، سدابًعا: مرحمدة التطبيدق، وسدنتناوي ودذن المراحدي 

 تاييي والشرح بما يتوااق مع متطمبات البحث الحال :بال
ويشتمي عم  قياس المتطمبات المدتمية لممعمم والمتعمم وبياة  ؛التقييم المدخليالمرحلة األول : 
 التعمم كاآلت :

يجب أت يتوار ا  ال اام بعممية اإلنتاج مجموعة  الميارات المطلوبة لإلنتاج؛ بالنسبة للمعلم؛ -0
 مت المىارات ونمتيىا ايما يم : 

نتاج مماات يوتية والتعامي مع اليوت والموسي    -أ مىارة التعامي مع النيوص المكتوبة، وا 
 والمؤثرات اليوتية. 

 ( والرسوم المتحركة.3dمىارة إنتاج ل طات الايديو ثبث  ا بعاد   -ب
 شكي النىاا  لممحتوى عند بداية التيميم والتنايذ. مىارة التيور لم - و
 مىارة التعامي مع برامج المونتاج لميور والايديووات وتحسينىا. - ط
يمتما جميع طبب العينة مىارات تش يي أجىزة الحاسب اآلل  والكمبيوتر  بالنسبة للمتعلم: -9

تعميم  تاص به مت الموح  والبرمجيات التاية بىا، نظرا تمتبا كي طالب كمبيوتر لوح  
 قبي وزارة التربية والتعميم قد وارتىا له الوزارة لنظام التعميم الجديد.

تم اتعتماد عم  بياة الواقع المعزز والذي وو عبارة عت استدعا  لمبياة  بالنسبة لبيئة التعلم: -0
تعريض  ( والذى يتم عرضه مباشرة بمجرد3dاإللكترونية والمتمثمة ا  الايديو ثبث  ا بعاد  

يورن معينة او كود معيت عم  الورقه أو الكترونيا لكاميرا تمياوت المحموي وتش يي برنامج 
zappar 3الايديو ثبث  ا بعاد   ا  البياة الح ي ة ايتم عرضd لمعمومه معينة او مىارة )

 ( مت شرح لمدروس ومحاكاة3dمعينة، ويتم مناقشة ما تم عرضه ا  الايديو ثبث  ا بعاد  
 لمتجارب العممية.

 وتشمي معالجة أوجه ال يور ا  ضو : المرحلة الثانية: مرحلة التييئة؛
 تحليل خبرات المتعلمين بأجيزة التعلم الجوالة لاآلتي: -1
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لدي  البيتىم تبرة ا  التعامي مع أجىزة الحاسب اآلل  وشبكة النت والموبايي والكمبيوتر  -أ
ولديىم تبرة  facebookالموح  حيث أ مبىم له حساب عم  شبكة التوايي اتجتماع  الد 

 بالتعامي مع الواتس آب.
 لديىم جميعا كمبيوتر لوح  تم استبمه مت الوزارة. -ب
ة م رر الايزيا  مت تبي بياة تعميمية معززة بعناير إلكترونية لديىم ر بة واوتمام بدراس -ج

 متعددة الوسااط.
 .ات الطبب لم يتعمموا قبي ذلا مت تبي الواقع المعزز إلنجاز المىام التعميمية المطموبة -د

ا  البحث الحال  تتمثي الحاجات تحديد المتطلبات الواجب توافرىا في بيئة الواقع المعزز؛  -2
( ا  بياة الواقع المعزز، وتم 3dوالمىارات بالتعامي مع الايديو ثبث  ا بعاد  ا  المعار  

اشت اق الحاجات التعميمية مت ا ودا  المراد تح ي ىا ليتمكت الطالب مت التعامي مع برنامج 
Zappar   والذى يستتدم ا  قرا ة اآلكواد واليور المساولة عت استدعا  الايديووات ثبث
مت البياة اإللكترونية ال  البياة الح ي ية لشرح المحتوى التعميم  وتوضيحه ( 3dا بعاد  

  لمطالب كاآلت :
مت عم  متجر جوجي مت تبي الض ط عم  البرنامج وتثبيته  Zapparمىارة تحميي برنامج  -أ

 عم  التمياوت المحموي او الكمبيوتر الموح .
اليورة الت  تم تيميمىا وانتاجىا مىارة اتح البرنامج وتسميط الكاميرا عم  الكود او  -ب

 ( .3dلتش يي الايديو ثبث  ا بعاد   Zapworksمت تبي برنامج 
( مت حيث التش يي واتي ا  المؤقت 3dمىارة التعامي مع الايديو ثبث  ا بعاد    -ج

عادة العرض مرة اترى.  واتي ا  النىاا  وا 
 الت ييم اإللكترونية.مىارة راع المىام المطموبة، والدتوي عم  اتتبارات  -د

 المرحلة الثالثة: مرحلة التحليل؛ 
بنا  قاامة ا ودا  اإلجرااية لمحتوى م رر الوحدة  تحديد األىداف العامة للمحتوى التعليمي؛ -0

ا ول  ا  مادة الايزيا  لمايي الدراس  ا وي لمي  الثان  الثانوي؛ تم ال يام بمجموعة مت 
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التطوات اإلجرااية لمتويي ل اامة ا ودا  اإلجرااية التاية بموضوعات الدروس المعروضة 
ا  بياة الواقع المعزز ا  م رر الايزيا  لمي  ( 3dمت تبي نمط الايديو ثبث  ا بعاد  

 الثان  الثانوي كما يم :
ت سيم كي موضوع إل  مجموعة مت الدروس تعرض مت تبي الايديووات التعميمية ثبثية  -أ 

 (.3dا بعاد  
تحميي الدروس إل  ا رات موضوعية حسب مىارات تجارب الايزيا  والتاكير اتبداع  المراد  -ب 

 بب.تنميتىم لدى الط
 اشت اق ا ودا  اإلجرااية السموكية لمايديووات التعميمية. -ج 
 تحكيم قاامة ا ودا ، وذلا مت تبي التبرا  والمتتيييت. -د 
 ( ودًاا سموكًيا.42تويي البحث الحال  إل  قاامة ا ودا  النىااية والت  تيي إل    -ه 
المستىدايت وسموكىم إت تحميي تيااص المتعمميت تحديد خصائص المتعلمين العامة؛  -9

 المدتم ، ضروري لتيميم التعميم المناسب لىم، ويشتمي:
تحميي وتحديد التيااص العامة لمنمو حسب المراحي العمرية، مت حيث التيااص الع مية  -أ 

 والجسمية واتناعالية واتجتماعية  .
ش عيس  بمدرسة الكوم ا تضر الثانوية المشتركة ب دارة حو طبب الي  الثان  الثانوي  -ب 

 طالًبا وطالبة. 03وعددوم التعميمية بمحااظة البحيرة 
( وانحرا  معياري 06.2بمتوسط زمن  سنة، 02 -06يتراوح عمر طبب عينة البحث ما بيت  -ج 

  3.62.) 
 يدرس الطبب م رر الايزيا  باستتدام تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد. -د 

قبي الدتوي ا  التجربة تم التاكد مت تحديد مىارات م رر الايزيا   المعارف والميارات؛ تحديد -3
ومترجات التعمم البزم تنميتىا عند تطبيق التجربة حيث تم تحميي محتوى م رر الايزيا  لمايي 

 .الدراس  ا وي، مت أجي تحديد مىارات الايزيا  ومترجات التعمم
 المرحلة الرابعة: مرحلة التصميم؛  -4
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عنير مىم ا  تحديد عناير المحتوى واتتيار الوسااط وا نماط اإلجرائية؛  صياغة األىداف -1
(، وتمت 3dالتعميمية المناسبة، وا  ت ييم ا ثر الناتج مت استتدام الايديووات ثبثية ا بعاد  

ييا ة ا ودا  العامةوالسموكية لكي موضوع مت موضوعات وحدة  الموجات( ووحدة 
 لايزيا  لمي  الثان  الثانوي. تواص الموااع( ا  م رر ا

تم تيميم المحتوى التعميم  لدروس الوحدتيت ا  م رر الايزيا   تصميم المحتوى التعليمي؛ -2
(، 3dل طات ايديو ثبث  ا بعاد  لمي  الثان  الثانوي الايي الدراس  ا وي ا  يورة 

بمعراة الباحثة حيث قامت بتسجيي الشرح وبتسجيي ل طات الايديو وتمت اتستعانة ببعض 
ل طات الايديو الموجودة عم  شبكة اإلنترنت وتم حذ  اليوت اإلنجميزي المياحب وت ييرن 

(، ا  بياة 3dتيميم سيناريو لممحتوى التعميم  ثبث  ا بعاد  بيوت شرح الباحثة، وتم 
ز؛ ولذلا تم ال يام بتيميم السيناريو لكي الدروس واق نموذج محمد الدسوق  التعمم المعز 

 ( المتبع ا  البحث.9300 
النيوص المكتوبة،  تصميم الوسائط المتعددة المناسبة لتقديميا عبر األجيزة الجوالة وىي: -3

ور والمؤثرات اليوتية، والكبم المنطوق، والرسومات التتطيطية، الرسومات المتحركة، الي
(، وتم ال يام بالتتطيط إلنتاج وذن العناير مت تبي 3dالثابتة، ول طات ثبث  ا بعاد  

 مايم : 
 Microsoft Officeتم كتابة النيوص ا  البرنامج  باستتدام برنامج " النصوص الملتوبة؛ -أ 

وتم وضع الرابط التاص بىا أيضا ا  ياحات " ووضعىا داتي ياحات الويب 2010
 .الموقع

تم وضع تيور مبدا  لميور الت  يحتاجىا الايديو ثبث  ا بعاد  والرسوم الثابتو؛ الصور -ب 
 3d وأيًضا اليور الت  يتم راعىا عم  موقع ،)zapworks  وبعض وذن اليور تم الحيوي

عميىا مت عم  شبكة اإلنترنت وبعضىا تم إدتاله إل  الكمبيوتر بالماسح الضوا ، وبعضىا 
 .Digital Cameraبالكاميرا الرقمية 
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تم استتدام مجموعة مت اتستراتيجيات لتطبي ىا ا  تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم؛  -4
الايي بعد سماع الايديووات مت تبي استدعااىا ال  الواقع الح ي   ا  الشرح وتعزيزن 

 (، قامت عم : 3dبالايديووات ثبثية ا بعاد  
، والت  يشاودوا الطبب zapworks؛ مت تبي الايديووات المراوعة عم  موقع التعلم الذاتي -أ 

عم  التمياوت المحموي الحديث وتش يي وذا البرنامج  Zapparمت تبي تحميي برنامج 
وتوجيه كاميرا التمياوت المحموي الحديث عم  ا كواد او اليور لتعزيز المحتوى التعميم  

 سوا  بالايي الدراس  او بالمنزي. (3dبالايديو ثبث  ا بعاد  
يعد العي  الذون  مت أكثر ا ساليب  ؛Brainstormingأسلوب العصف الذىني  -ب 

المستتدمة ا  تحايز التاكير وحي المشكبت، ويشير تعبير "العي  الذون " إل  استتدام 
ال درات الع مية لمطالب ا  التاكير ا  حي المشكبت الايزيااية، وتىد  جمسة العي  الذون  

 حولىا البحث. إل  توليد العديد مت ا اكار والحموي لممشكبت والت  يدور 
تعر  المناقشة بانىا: "عبارن عت اتتياي الاكري والم وي  ؛Discussionالحوار والمناقكة  -ج 

والحوار الاعاي بيت المعمم والطبب" والمناقشة الم يودة ونا و  حوار اآلرا  وا اكار، 
وتااعمىا بيت ااراد المجموعة الموجودة ا  مجموعة م م ه عم  الايس بوا  سوا  بيت الطبب 

 ت جوانب موضوع يتتص باعضا  المجموعة.وبعضىم أو معمم وطبب( بىد  الكش  ع
تم ت سيم الطبب داتي الايي إل  مجموعات، وتكم  كي مجموعة بالعمي  التعلم التعاوني؛ -د 

 لحي التدريبات والمسااي الايزيااية.
تم تيميم أساليب  ؛تصميم واجيات التفاعل والتفاعالت البيئية بين المكارلين عن بعد -5

( ا  3dتستتدام الايديو ثبث  ا بعاد   Zapworksموقع  اإلبحار وواجىة التااعي تبي
 بياة التعمم المعزز؛ وقد تم تنايذ التطوات التالية:

تددم اتعتمدداد ادد  تيددميم أسدداليب اإلبحددار عمدد  تددرا الحريددة الكاممددة  تصددميم أسدداليب اإلبحددار؛ -أ 
 لممتعمم باتتيار الموضوع الذى يريد أت يدرسه.
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عمددد   Zapworkتدددم اتوتمدددام عندددد تيدددميم واجىدددة التااعدددي لموقدددع تصدددميم واجيدددة التفاعدددل؛  -ب 
" تمثددي اكددواد أى شددكي يددربط بدديت الايددديو الموجددود عمدد  Linksيدداحات الويددب، وجددود "روابددط 

تسددىي عمدد  الطالددب السددير ادد  دراسددة موضددوعات المحتددوى بشددكي سددىي  Zapworksالموقددع 
كي أو الكددود الددذى ينتجدده موقددع بحيددث يسددتطيع الطالددب اتتيددار الموضددوع مددت تددبي تحديددد الشدد

Zapwork ويمكت الرجوع إليىا مت كااة ايديووات الموقع، ويسير المتعمم اد  دراسدة المحتدوى ،
مكاناتدده، ويددتحكم ادد  التن ددي بددديت ايددديووات الموقددع، والددتحكم ادد  تشدد يي ل طدددات  واددق قدراتدده وا 

كددرار سددماعىا كمددا يتددرا ى ذلددا ( لممجموعددة التجريبيددة أو اي ااىددا أو ت3dالايددديو ثبثدد  ا بعدداد  
لمطالب حت  يمكدت ات دات الدتعمم واىدم وتطبيدق المعدار  والمىدارات التد  توجدد اد  الموضدوعات 

  المتتماة.
وي يد بىا تحميي وتحديد الموارد تحديد فريق عمل إنتاج الوسائط المتعددة وميام لل فرد؛  -6

دارية، والمادية والبشرية التاية بعمميات والتسىيبت، وال يود والمحددات التعميمية، والمالية واإل
التيميم، والتطوير، واتستتدام، بىد  إنتاج وتطوير منظومات تعميمية إلكترونية تناسب 

( 3dاإلمكانيات المتاحة وال يود الماروضة، يتم مت تبلىا تطبيق الايديووات ثبث  ا بعاد  
تاحة المادة التعميمية  ، موضوع البحث Zapworksعم  موقع ا  بياة التعمم المعزز، وا 

 الحال ، ومت وذن الميادر والتجىيزات التعميمية  مادية ومعنوية( يمكت استتدام منىا ما يم :
 الفصول المجيزة بكاكات تفاعلية متصلة باإلنترنت؛ -أ 

تم تجىيز ايوي الي  الثان  الثانوي بشاشات تااعمية متيمة بشبكة اإلنترنت بشكي ممتاز،  (0
( ا  بياة التعمم المعزز، 3dاإلنترنت مناسبة تستعراض الايديووات ثبثية ا بعاد  وسرعة 

. عم  ياحات الويب إذا ر ب الطبب العمي Zapworksمت تبي موقع  ودراسة الم رر
 بالمدرسة وذلا لعدم وجود اتنترنت بالمنزي ويتم تطبيق بياة التعمم المعزز بشكي يحيح.

 تر لوح  الطبب وكمبيوتر لوح  المعمم.شبكة داتمية بيت كمبيو  (9
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البرمجيات التاية ب نتاج الايديووات ثبث   وي يد بىاتحديد برامج اإلنتاج ولغات البرمجة؛  -4
ووذن  .Zapworksمت تبي موقع لموسااط المتعددة ( ا  بياة التعمم المعزز، 3dا بعاد  

  البرامج و :
بكتابدددة النيدددوص باسدددتتدام برندددامج  تدددم ال يدددام "؛Microsoft Word Office 2010" -أ 

"Microsoft Word Office 2010.واستتدامىا بعد ذلا داتي الايديووات " 
 : يستتدم ا  تيميم وتسجيي ومعالجة م اطع الايديو.  Camtasia Studio V8.0برنامج  -ب 
 : لمعالجة م اطع الايديو وعمي المونتاج عم  الايديووات.vedioleapبرنامج  -ج 
 : لض ط مماات الايديو لت ميص حجمىا . Ulead Media Studio7.0برنامج  -د 
تددم اسددتتدام وددذا البرنددامج  لتيددوير الشاشددة ومعالجددة تيددوير الايددديو  ؛"CameraRecorde" -ه 

الددذي قامددت بدده الباحثددة بتسددجيمه بناسددىا حيددث قامددت  الباحثددة مددت تددبي وددذا البرنددامج بتسددجيي 
 بيعة الموضوع.ل طات الايديو وتعديمىا بما يتب م مع ط

تم استتدامه تستعراض الايديووات مدت عمد  شدبكة اإلنترندت والتد  ت طد   "؛"YouTubeموقع -و 
الموضوع المراد تعممه والتاص بم رر الايزيدا  وتدم تحميدي الايدديووات ثبثيدة ا بعداد الد  موقدع 

Zapworks راسدة وتم معالجة الايديووات وعمي المونتاج عميىا لتيبح يالحة لمتوظي  اد  د
 م رر الايزيا .

تم تيميم أدوات الت ييم والت ويم عت طريق اتتبارات اتتيار تصميم أدوات التقييم والتقويم؛  -4
 مت متعدد أو يح وتطا كاآلت :

اتتبار قبم  يحدد مستويات الطبب، مىام بعد سماع كي درس مت دروس الوحدتيت تتاح لىم  -أ 
 (.3dبعد مشاودة الايديووات ثبث  ا بعاد  

 أسامة ت ويمية بنااية عم  الايديووات وت دم لىم الت ذية الراجعة الاورية. -ب 
أنشطة داتي الايي بعد سماع الايديووات بالمنزي يتم ال يام بىا إما جماعية أو اردية أو  -ج 

 ثنااية.
 تجارب عممية يتم ال يام بىا بعد مشاودتىا بالايديووات بالمنزي. -د 
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 سة الوحدتيت ل ياس الت ييم النىاا  لموحدة.اتتتبار البعدي يتاح ا  نىاية درا -ه 
 المرحلة الخامسة: مرحلة اإلنتاج؛ 

تم ال يام ببنا  الوسااط المتعددة المستتدمة بالمحتوى  إنتاج الوسائط المتعددة الخاصة؛ -0
التعميم  بما يتضمنىا مت عناير يوتية أو مراية أو ير يوتية  كالنيوص المكتوبة، 

مات المتحركة والرسومات البيانية(، حيث تم تجميع وذن الميادر واليور الثابتة، والرسو 
 بطرق متعددة.

تم بنا  المحتوى وا نشطة التعميمية بما تحتويه مت  إنتاج المحتوى واألنكطة التعليمية؛ -9
دراج اليور الثابتة والرسومات سوا  المتحركة أو  عناير تتمثي ا  كتابة النيوص، وا 

وربط المحتوى وا نشطة بتدمات الوحدة التعميمية واإلعدادات البيانية، وتجارب عممية، 
 .  Zapworksالتاية بموقع 

تددم ال يددام ببنددا  واجىددة التااعددي بمددا تحتويدده مددت  إنتدداج واجيددات التفاعددل والتفدداعالت البيئيددة؛ -0
عنايدددددر وأي وندددددات لواجىدددددة التااعدددددي واإلبحدددددار والتاددددداعبت واإلعددددددادات التايدددددة بموقدددددع إدارة 

Zapworks.  تددم إنتدداج واجىددة تااعددي مددت تددبي أكددواد وبعددد إجددرا  عمميددة التحكدديم عميىددا تددم و
نتاج واجىة شاشة التااعي عم  الموقع .  تيميم وا 

تم ال يام ببنا  اتتتبارات الموضوعية ال اامة عم  اتتيار مت  إنتاج أدوات التقييم والتقويم؛ -4
متعدد أو يح أو تطا وت ديم الت ذية الراجعة الاورية مباشرة وتمثمت اتتتبارات ا  اتتتبار 
ال بم  واتتبارات ومىام بعد مشاودة كي درس وا نشطة والمسااي والتماريت واتتتبار البعدي 

 النىاا .
تستىد  وذن المرحمة ت ويم المحتوى التعميم  التاص  السادسة: مرحلة التقويم؛المرحلة 

بم رر الايزيا  الوحدة ا ول   الموجات( والوحدة الثانية  تواص الموااع( لمي  الثان  
الثانوي، بعد اتنتىا  مت إعدادن المبدا  لمتاكد مت يبحيته لعرض عم  الطبب عبر برنامج 

 ( ومرت وذن المرحمة باآلت :  Zapworks- Zapparالواقع المعزز  
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؛ تم عرض المحتوى اإللكترون  التاص بم رر الايزيا  وأكواد الربط إجازة المحتوى اإلللتروني -0
بالايديووات عم  أساتذة متتيييت ا  مجاي تكنولوجيا التعميم لمتاكد مت مدى كاا ة المحتوى 

التعميمية المطموبة، وتسمسي عرض ايديووات المحتوى التعميم  اإللكترون  وتح ي ه لألودا  
( بطري ة منط ية، ومناسبة محتوى تيميم وبنا  الايديووات ودرجة وضوح 3dثبث  ا بعاد  

(، وا  3dالعناويت، والتنسيق المناسب لمنيوص واليور والرسوم والايديووات ثبث  ا بعاد  
عدادن ضو  ما اتاق عميه المحكموت تم إجرا  التعدي بت عم  المحتوى التعميم  اإللكترون ، وا 
( مع تواير الدعم الان    Zappar –Zapworksا  يورته النىااية لت ديمه عبر برامج   

 البزم.
تم إتاحة المحتوى لمطبب لمتجريب ا ول  عم  التجريب األولي لمحتوى الوحدة اإلللتروني؛  -8

لًبا وطالبة تم اتتياروم بطري ة عشوااية وممثمة ( طا8العينة اإلستطبعية، حيث بم  عددوا  
 م.9302لعينة البحث ا يمية وذلا ا  بداية الايي الدراس  ا وي لعام 

وأثنا  عممية الت ويم وجميع المراحي الساب ة أيضا تم ت ديم الت ذيدة الراجعدة، تدم تيدميم عنايدر 
تىدددد  إلددد  اتسدددتحواذ عمددد  انتبدددان (، التددد  3dعمميدددة الدددتعمم باسدددتتدام الايدددديو ثبثددد  ا بعددداد  

ثارة تبراته الساب ة، واطبعه عم  أودا  التعمم، وتوجيىه أثنا  التعمم، وحيوله عم   المتعمم وا 
الت ذية الراجعة البزمة، ومساعدته عم  ب ا  أثر التعمم واتستاادة منه عمد  المددى البعيدد وودذن 

( 3d  تيدميم الايدديووات ثبثيدة ا بعداد  العناير موجودة ضمًنا ا  الموضوعات التعميمية اد
 (.9300كما وضحىا ابراويم الدسوق  ،  

بعددد التاكددد مددت يددبحية الوحدددة اإللكترونيددة لبسددتتدام تددم ؛ المرحلددة السددابعة: مرحلددة التطبيددق
ومت ثدم تدم إنتداج إتاحتىا لمطبب عم  المستوى الميدان  الموسع بعد إجرا  التعديبت النىااية، 

عمدددد  Zapworks( اددد  بياددددة الدددتعمم المعددددزز وراعىمدددا عمدددد  موقدددع 3dثبثددد  ا بعدددداد   الايدددديو
يدداحات الويدددب ادد  الشددكي النىددداا  تستتددامددده وتطبي دده عمدد  طددبب اليدد  الثددان  الثاندددوي 

 بمدرسدة الكوم ا تضر الثانويدة المشتدركة ب دارة حوش عيس  بمحااظة البحيرة. 
 وفي ىذه المرحلة تم اآلتي:
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 را  عمميدة التطبيدق واتستتددام وجمع البيانات، والت ويم عند استتدامىا. إجد -0
 إعداد كتيب تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد  يتضمت: -9
 أودا  الكتيب. -أ 
 ( ا  بياة التعمم المعزز.3dتطوات تنايذ وتش يي الايديو ثبث  ا بعاد   -ب 
( ا  بياة 3dواً ا لمايديو ثبث  ا بعاد  المحتوى العمم  ويشمي  نموذج لدرس تم تنظيمه  -ج 

 التعمم المعزز(.
تحديد ا ودا  التعميمية والسموكية المراد تح ي ىا وييا تىا بشكي يحيح، وتحديد ا نشطة  -د 

 التعميمية التعممية المناسبة لممحتوى العمم  .
عداد ا دوات البزمة لتنايذ ا نشطة المتعددة، وتحديد أساليب ال -ه  ت ويم المناسبة لمتعر  تحديد وا 

 عم  مدى تح يق ا ودا  التعميمية.
 ( ا  بياة التعمم المعزز.3dتدريس موضوعات الوحدة بنمط الايديو ثبث  ا بعاد   -و 

لإلجابة عت أسامة الدراسة والتح ق مت ارضياتىا، تم استتدام ا دوات ثالثًا: أدوات البحث؛ 
 التالية:

 أدوات البحث وتكتمل عل ؛
 تحييم  لمجانب المعرا  ا  م رر الايزيا   مت اعداد الباحثة (. اتتبار -0
 بطاقة مبحظة اتدا  المىارى لمتجارب العممية ا  م رر الايزيا    مت اعداد الباحثة (. -9
 م ياس اتتجان نحو الواقع المعزز  مت اعداد الباحثة (. -0

 خطوات إعداد أدوات البحث: 
تدددم إعدددداد اتتبدددار يىدددد  ل يددداس قددددرة  ؛م دددرر الايزيدددا لمجاندددب المعراددد  اددد  اختبدددار تحصددديلي  -0

الطددددبب عمدددد  اىددددم ومعراددددة الجانددددب المعرادددد  ادددد  م ددددرر الايزيددددا ، وقددددد مددددر إعددددداد اتتتبددددار 
 بالتطوات التالية: 

قيداس قددرة الطدبب عمد  الجاندب المعراد  بم درر الايزيدا  باليد   تحديد اليدف من االختبدار؛ -أ 
وي، واشدتممت ا درات اتتتبدار ثدبث مسدتويات وود   التدذكر، الثان  الثانوي الايدي الدراسد  ا 
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الاىددم، التطبيددق(، يوضددح الجدددوي الموايدداات تتتبددار الجانددب المعرادد  وا دا  المىددارى بم ددرر 
 الايزيا .

 
 
 
 
 
 

 مواياات اتتبار م رر الايزيا ( 9  جدوي

 الموضوع الدراسً

 عدد األسئلة

 مجموع األسئلة
الوزن النسبً 

مستوى  مستوى الفهم مستوى التذكر لألسئلة
 التطبٌك

 %100 45 4 23 14 المجموع

 -- %100 %14.4 %51.44 %31.11 الوزن النسبً

وفًقددا لجدددول مواصددفات اختبددار الميددارات الفيزيائيددة فقددد تددم توزيددع األسددئلة حسددب مسددتويات 
 األىداف، والجدول التالي يبين ذلك:

 مستويات ا ودا ( توزيع ا سامة حسب 0جدوي  
 المجموع التطبيق الاىم التذكر المستوى

 42 8 90 04 عدد ا سامة
تم ييا ة تعميمدات ومادردات اتتتبدار اد  يدورة  صياغة تعليمات ومفردات االختبار؛ -ب 

اسامة مرتبطة بمنىج الايزيا ، يطمب مت الطبب حمىا وقد تدم مراعداة مب مدة اليديا ة الم ويدة 
( 42والتعميمددات وماددردات اتتتبددار لمطددبب ادد  وددذن المرحمددة، وتددم بنددا  اتتتبددار المكددوت مددت  

( بندًدا مدت ندوع يد  90اتتتيدار مدت متعددد، و  ( بندًدا مدت ندوع92بنًدا، وتدم تدوزيعىم كداآلت   
  العبارة بيح أم تطا.
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تددم حسدداب متوسددط الددزمت الددذي يسددت رقه الطددبب عمدد  اتتتبددار ككددي،  زمددن االختبددار؛ -ج 
( طالًبدددا وطالبدددة عمددد  عدددددوم، 8مدددت حسددداب متوسدددط زمدددت اتتتبدددار ككدددي مدددت مجمدددوع زمدددت  

( دقي ددة أي بمعدددي دقي ددة واحدددة ت ريبددا لكددي بنددد مددت بددود 42وبحسدداب ذلددا كددات زمددت اتتتبددار  

   ار=زمت إجابة اتتتب اتتتبار، تبًعا لممعادلة:
زمت الطالب ا وي زمت الطالب الثان  زمت الطالب الثالث    

عدد الطبب
 

( لإلجابدددة 0إعطدددا  ال يمدددة   وتدددم سدددؤاًت ( 42يتكدددوت اتتتبدددار مدددت   تصدددحيال االختبدددار؛ معيدددار -د 
( 42-3  ( لإلجابددة التطددا وبددذلا ادد ت نتيجددة اتتتبددار محيددورة مددا بدديت3اليددحيحة وال يمددة  

  درجة.
مدت التطدوات اإلحيدااية  بعدددتم ال يدام  اتتتبارلتحميي ا رات  فقرات االختبار؛ تحليل -ه 

 كما يم :
تددم ت سديم درجددات الطددبب إلد  مجمددوعتيت، وادرز الددذيت أجدابوا السددؤاي إجابددة  معامدل الصددعوبة؛ (0

تطدددا، والدددذيت أجدددابوا عمددد  السدددؤاي إجابدددة يدددحيحة، ثدددم إيجددداد معامدددي اليدددعوبة وا دددا لممعادلدددة 

عدد اإلجابات التطا   =معامدي اليدعوبة: التالية
عدد اإلجابات اليحيحة عدد اإلجابات التطا

 03، وتدراوح قيمدة يدعوبتىا بديت  

 %.23%( بحيث يكوت معامي يعوبة اتتتبار ككي ا  حدود 83-93%( أو  23 –
ة اتتتبدددار التحيددديم  اددد  ول دددد قامدددت الباحثدددة بحسددداب معامدددي السدددىولة لكدددي سدددؤاي مدددت أسدددام

 :الايزيا 
، حيث تم حساب معامي السىولة معامالت السيولة والصعوبة لالختبار التحصيلي في الفيزياء .0

ولة، واليددعوبة لكددي ماددردة مددت أسددامة اتتتبددار التحيدديم  ادد  الايزيددا  وتراوحددت معددامبت السددى
، وبالتددددال  اىدددد  متوسددددطة مددددت حيددددث مسددددتوى سددددىولتىا او %(68-09واليددددعوبة لىددددا بدددديت   

 يعوبتىا.
 مت ا رات اتتتبار واق المعادلة التالية: ا رةتم حساب معامي التمييز لكي  تمييز؛معامل ال .9

 معامي التمييز
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عدد اإلجابات اليحيحة ا  المجموعة العميا عدد اإلجابات اليحيحة ا  المجموعة الدنيا
ني  عدد ا اراد ا  المجموعتيت

 = ، 

وضمت الطدبب الدذيت حيدموا عمد   وتم ت سيم الطبب إل  مجموعتيت، المجموعة ا ول  عميا
أعمدد  الدددرجات ادد  اتتتبددار، والمجموعددة الثانيددة دنيددا وضددمت الطددبب الددذيت حيددموا عمدد  أقددي 

  الدرجات، والجدوي التال  يبيت معامبت اليعوبة والتمييز لكي ا رة مت ا رات اتتتبار:
 
 
 
 

 ( معامبت اليعوبة والتمييز4جدوي 

 معامل التمٌٌز معامل الصعوبة م التمٌٌزمعامل  معامل الصعوبة م

 0.20معامل التمٌٌز العام=  0.34معامل الصعوبة العام= 

؛ ي يد باليدق، أت ي يس اتتتبار ما يمم ل ياسه، تم اتباع عدة طرق صدق االختبار  - و
 لحساب  يدق اتتتبار:                              

بعد اتنتىا  مت إعداد اتتتبدار تدم عرضده عمد  مجموعدة مدت المتتييديت  صدق المحلمين؛ (0
ا  تكنولوجيا التعميم والمناوج وطرق التدريس الايزيدا ، ومدوجى  مدادة الايزيدا ، ومعممديت تبدرا  
اد  الايزيددا  إلبدددا  الددرأي؛ بىدد  التاكددد مددت مبامددة مادردات اتتتبددار لألودددا  الموضددوعة مددت 

دقددة العمميددة والسددبمة الم ويددة لعباراتدده، وادد  ضددو  المبحظددات التدد  أبددداوا أجمدده، والتاكددد مددت ال
( ا درة وكدي 42المحكموت، تم التعديي وا  النىاية تم اتتتبار ا  يورته النىااية والمكوت مدت 

 ( درجة.42ا رة بدرجة واحدة ايكوت مجموع درجاته  
بددديت درجدددة كدددي ا دددرة  تدددم ال يدددام بحسددداب معدددامبت اترتبددداط صددددق االتسددداق الدددداخلي؛ (9

والدرجة الكمية لبتتبار وتبيت ات جميع ا رات اتتتبار ت ريًبا ح  دت ارتباطدات دالدة مدع الدرجدة 
 مما يدي عم  أت اتتتبار يتسم باتتساق الداتم . 3.32الكمية لبتتبار عند مستوى 
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دد كبير وتعبر عت ( ووذن النسبة م بولة إل  ح3.22بم  معامي ثبات اتتتبار   ثبات االختبار؛ - ي
  ثبات عايت لبتتبار.

 :Coronbach Alphaطريقة ألفا لرونباخ  (2
قامدت الباحثددة بحسدداب معامددي ثبددات اتتتبددار التحيدديم  ادد  الايزيددا ، وتددم حسدداب قيمددة معامددي 

، اذ تتراوح قديم معدامبت الثبدات بطري دة 3.229الثبات بطري ة " ألاا كرونباخ لبتتبار ككي = 
( ، وبالتددال  يتمتددع اتتتبددار بدرجددة م بولددة مددت 2.752( الدد   2.789نبدداخ" بدديت  "ألاددا كددرو 

 الثبات، مما يشير ال  امكانية استتدامه ا  البحث الحال  .
وتدددم التحكددديم عميىدددا مدددت تدددبي  بطاقدددة مالحظدددة األداء العملدددي لميدددارات التجدددارب الفيزيائيدددة: -9

ل يداس مىدارات التجدارب الايزياايدة،  مجموعة مدت التبدرا  والمتتييديت لمتح دق مدت يدبحيتىا
وتم ال يام بتنايذ التعديبت المطموبدة التد  أبدداوا السدادة المحكمديت؛ لتتدرج البطاقدة اد  يدورتىا 

 النىااية. 
اسدددتىدات ودددذن البطاقدددة ت يددديم المىدددارات التددد  اكتسدددبىا الطدددبب اددد  ادا  اليددددف مدددن البطاقدددة؛  -أ 

ته ادد  الايددديووات ثبثيددة ا بعدداد ادد  بياددة الددتعمم التجددارب الايزياايددة، مسددتتدميت مددا تددم مشدداود
  المعزز ا  تطبيق التجارب العممية بالمعمي وب رشادات مت المعممة.

تكونت البطاقة ا  يورتىا ا ولية مت العديد مدت البندود، والتد   إعداد الصورة األولية للبطاقة؛ -ب 
( بنددًدا ارعًيددا، وبعددد 60ج تحتىمددا  ت طدد  الجوانددب ا داايددة والمىاريددة لمتجددارب الايزياايددة، ويندددر 

( بندًدا، وبالتدال  22العرض عم  السادة المحكميت، وتم التعديي وأيبح عدد بنود وذن البطاقدة  
درجة، وتمثي ودذن البطاقدة المىدارات وا دا ات التد  يجدب أت  022تكوت الدرجة الكمية لمبطاقة 

  يكتسبىا الطالب بعد دراسة البحث الحال .
لمىدارات ادا  التجدارب  الطالدبوضع م ياس متدرج لت ددير مددى اكتسداب  الدرجات؛ نظام تقدير -ج 

الايزيااية، مستتدًما ما تم مشاودته مت ايديووات ثبثية ا بعاد ا  بياة الدتعمم المعدزز، وتتددرج 
(؛ لتواادددق نادددس ترتيدددب عبدددارات 0/3/  9/ 0اتسدددتجابة عمددد  ودددذا الم يددداس، بالترتيدددب التدددال   

 / ضعي / لم يؤد المىارة المطموبة(. جيد/ متوسط
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لمتح ددق مددت يدددق البطاقددة تددم عرضددىا عمدد  مجموعددة مددت السددادة المحكمدديت  صدددق البطاقددة؛ -د 
جددرا  والتبددرا  المتتييدديت، وقددد أبدددى السددادة المحكمددوت بعددض المبحظددات،  وبعددد التحكدديم وا 

 ( بنًدا.22التعديبت البزمة، أيبحت البطاقة النىااية عدد بنودوا  
بعد اتنتىا  مت إعداد بطاقة المبحظة اد  يدورتىا  تحديد الصورة النيائية لبطاقة المالحظة؛ -ه 

النىااية، كات تبد مت ضبطىا لمتاكد مدت يددقىا وثباتىدا ويدبحيتىا لمتطبيدق وذلدا مدت تدبي 
 ما يم :  

اد  تم عرض البطاقة عم  أساتذة متتيييت ا  تكنولوجيدا التعمديم وأسداتذة  صدق المحلمين؛ (0
المناوج وطرق التدريس اد  الايزيدا  ومعممديت تبدرا  اد  مدادة الايزيدا  ومدوجىيت أواادي اد  مدادة 
الايزيا  بىد  معراة آرااىم حوي يدق بنودوا، حيث تدم اسدتبعاد بعدض البندود وتعدديي بعضدىا 

وا  ضو  ، ( بنًدا ا  بطاقة واحدة22اآلتر؛ لييبددح عدد بنددود البطاقدددة ا  يورتىددا النىااية  
 آرا  السادة المحكميت والتبرا .

لحساب ثبات بطاقة المبحظة، تم اتستعانة باثنيت آتريت مت  حساب ثبات بطاقات المالحظة؛ (8
معمددم تبيددر بمددادة الايزيددا  بالمدرسددة كمبحددظ ثددان  وثالددث بتطبيددق بطاقددات المبحظددة بيددورة 

( طالًبددا وطالبددة، 8وعددددوم   مبدايددة عمدد  عينددة اسددتطبعية مددت طددبب اليدد  الثددان  الثددانوي
وبعددد أت ريددددت الدددرجات اددد  بطاقددة المبحظدددة، تددم معالجدددة النتددااج مدددت تددبي حسددداب مددددى 

، COOPERاتتادددداق واتتددددتب  بدددديت الباحثددددة والمعممدددديت اآلتددددريت باسددددتتدام معادلددددة كددددوبر 
 والجدوي التال  يوضح نسبة اتتااق بيت المبحظيت لبطاقة المبحظة.

 اتتااق بيت المبحظيت لبطاقة المبحظة ( نسبة2جدوي  
 نسبة االتفاق والثبات عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق عدد األداءات البٌان

 %46.44 4 51 54 اإلجمالً

ويتضح مت الجدوي السابق أت نسب اتتااق عالية، حيث بم ت نسدبة اتتاداق بديت الباحثدة 
%(، ووددد  نسدددبة مرتاعدددة يمكدددت مدددت تبلىدددا اتطماندددات عمددد  ثبدددات بطاقدددة 86.44وزمباىدددا  
 إل  اليورة النىااية لبطاقة المبحظة.     وبذلا تم التوييالمبحظة، 
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 معزز في الفيزياء ) اعداد/ الباحثة(مقياس االتجاه نحو تطبيقات الواقع ال -3
 تم اعداد م ياس اتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز ا  الايزيا  وا ا لمتطوات اتتية :

 اليدف من مقياس االتجاه نحو تطبيقات الواقع المعزز في الفيزياء -أ 
اليد  يىد  الم ياس ال  قياس اتتجان نحدو تطبي دات الواقدع المعدزز اد  الايزيدا  لددى طدبب 

الثدددددان  الثدددددانوي العدددددام بمدرسدددددة الكدددددوم اتتضدددددر الثانويدددددة المشدددددتركة بحدددددوش عيسددددد  محااظدددددة 
 البحيرة الطبب مجموعة البحث(.

 صياغة مفردات مقياس االتجاه نحو تطبيقات الواقع المعزز في الفيزياء -ب 
 ( عبارة .43تم ييا ة ماردات الم ياس بيورتىا اتولية بحيث يتضمت  

 الدرجات والتصحيال في المقياس: تحديد نظام تقدير -ج 
قامت الباحثة بت دير الدرجات بحيث تتكوت الدرجة الت  يحيي عميىا الطالب اد  الم يداس مدت 

( اددد  تاندددة واحددددة لت ددددير الددددرجات ويتضدددمت تمدددس تاندددات   تدددبي وضدددع الطالدددب عبمدددة  
يي ذلدا الد  درجدات تتضمت   دااما،  البا، احيانا، نادرا، أبدا(، وعند تيحيح الم ياس يتم تحو 

( عمدد  الترتيددب، ادد  العبددارة الموجبددة، والعكددس ادد  العبددارات السددالبة، وبالتددال  0، 9، 0، 4، 2 
( درجدة 43اات أقي درجة يمكت ات يحيي عميىا الطالب ا  الم ياس ا  يورته ا ولية ود   

 ( درجة.933وأقي  درجة يمكت الحيوي عميىا و   
 صدق المقياس: -د 

س اتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز بطري ة يدق المحكميت، حيث تم تم حساب يدق م يا
( محكمديت متتييديت بىدد  التح دق مدت يدبحية الم يداس، 03عرض م ياس اتتجان عم   

 تبدا  مبحظاتىم.
وقد قامت الباحثة بحساب نسب اتاداق السدادة المحكمديت أعضدا  ويادة التددريس عمد  كدي مادردة 

جدان، نحدو تطبي دات الواقدع المعدزز وتدراوح نسدب اتاداق السدادة المحكمديت مت ماردات م يداس اتت
%(، وقددد قددام الباحددث بدد جرا  التعددديبت البزمددة عمدد  بعددض ماددردات  033-% 83مددا بدديت  

 اتستبانة وتعديي الييا ة الم وية لبعض العبارات .
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 :المقياس ثبات -ه 
الواقع المعزز بطري ة ألااكرونبداخ وتدم قامت الباحثة بحساب ثبات م ياس اتتجان نحو تطبي ات 

حسددداب معامدددي ثبدددات الم يددداس، وتدددراوح قددديم معدددامبت الثبدددات بطري دددة "ألادددا كدددرو نبددداخ "مدددا بددديت 
(، 3.260( ، بينما بم  معامي الثبات لمجمدوع عبدارات الم يداس ككدي  3.222( ال   3.294 

 الايزيا  بدرجة م بولة مت الثبات.وبالتال  يتمتع م ياس اتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز ا  
 لمقياس االتجاه نحو تطبيقات الواقع المعزز في الفيزياء:  النيائيةالصورة  -و 

بعد تحديد ماردات الم ياس بعد التح ق مت يدق وثبات الم ياس، أيدبح الم يداس اد  يدورته 
 ( عبارة.43النىااية يالحا لمتطبيق عم  عينة البحث حيث اشتمي عم   

 اإلحصائية: المعالجة .2
بعددد اتنتىددا  مددت تطبيددق تجربددة البحددث كانددت التطددوة التاليددة ودد  اإلجابددة عمدد  اسددامة البحددث، 
واتتبار يحة الاروض، ومدى تح ي ىا  ودا  البحث الحال ، ويمد  ذلدا عدرض النتدااج التد  

التويدديات تدم التويدي إليىددا، وتاسديروا اد  ضددو  نتدااج الدراسددات السداب ة، باإلضدااة إلدد  ت دديم 
 Spssوالبحوث الم ترحة، وقد استتدمت الباحثة برندامج الحدزم اإلحيدااية لمعمدوم اتجتماعيدة  

 )Statistical Package For The Social Sciences   اد  إجدرا   90.3اتيددار
 العمميات اإلحيااية لنتااج البحث وايما يم  وي  لنتااج البحث وتويياته : 

 حث ف  السؤال الرئيس التال :لذا تم صياغة مكللة الب
 :أسئلة البحث 

( لتحسيت جودة مترجات التعمم  3Dكي  يمكت تيميم تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد  
 ا  الايزيا  لدى طبب المرحمة الثانوية.

 ويتارع مت السؤاي الرايس ا سامة الارعية التالية:
اددد  تحسدديت جددودة مترجدددات الددتعمم اددد   3Dمددا ااعميددة تطبي دددات الواقددع المعددزز ثبثددد  ا بعدداد  .0

 التحييي المعرا  لمايزيا  لدى طبب الي  الثان   الثانوي؟
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اددد  تحسدديت جددودة مترجدددات الددتعمم اددد   3Dمددا ااعميددة تطبي دددات الواقددع المعددزز ثبثددد  ا بعدداد  .9
 الثان   الثانوي؟ ا دا  المىارى ا  الايزيا  لدى طبب الي 

ادد  تنميددة اإلتجددان نحددو تطبي ددات الواقددع  3Dمددا ااعميددة تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثدد  ا بعدداد  .0
 المعزز لدى طبب الي  الثان   الثانوي؟

 
 
 فروض البحث 

 يسع  البحث الحال  لمتح ق مت يحة الاروض التالية:
بدديت متوسدط  درجدات اتتتبددار ( 3.32≥دتلده   توجدد ادروق ذات دتلدة احيددااية عندد مسدتوى -0

التحيدديم  لطددبب المجموعددة التجريبيددة بدديت التطبي دديت ال بمدد  والبعدددى  التدد  تدددرس مددت تددبي 
 . 3Dتطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد 

بددديت متوسدددط  درجدددات ا دا  ( 3.32≥دتلددده   توجدددد ادددروق ذات دتلدددة احيدددااية عندددد مسدددتوى -9
المجموعة التجريبية  بيت التطبي يت ال بم  والبعدى الت  تدرس المىارى لمىارات الايزيا  لطبب 

 . 3Dمت تبي تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد 
بدديت متوسددط  درجددات م يدداس ( 3.32≥دتلدده   توجددد اددروق ذات دتلددة احيددااية عنددد مسددتوى -0

اإلتجان نحو تطبي ات الواقع المعدزز لطدبب المجموعدة التجريبيدة بديت التطبي ديت ال بمد  والبعددى 
 . 3Dالت  تدرس مت تبي تطبي ات الواقع المعززثبث  ا بعاد 

 وتفسيرىا: النتائج تحليل
سدددددددتتدمت ولإلجابددددددة عمدددددد  السدددددددؤاي ا وي ادددددد  البحدددددددث تددددددم اتتبددددددار يدددددددحة الاددددددرض ا وي وا

متوسددددددددطات درجددددددددات ا دا  ادددددددد  اتتتبددددددددار التحيدددددددديم  ل  t-test " ت "    الباحثددددددددة اتتبددددددددار
تطبي ددددددات الواقددددددع المعددددددزز توظيدددددد  المعرادددددد    ال بمدددددد / البعدددددددى ( لممجموعددددددة التجريبيددددددة ادددددد  

اددددد  تحسددددديت جدددددودة مترجدددددات الدددددتعمم اددددد  لمايزيدددددا  لددددددى طدددددبب اليددددد   3Dثبثددددد  ا بعددددداد 
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 90.3" اتيددددددار   spssمدددددت تدددددبي الرزمدددددة اإلحيدددددااية لبرندددددامج " الثدددددان   الثدددددانوي، 
 ايما يم  بالتاييي.ذلا وسنتناوي 

 بالنسبة للفرض األول والذي يفيد بما يلي:  .2
درجدددات ال يددداس ال بمدددد   متوسدددط بددديت 3.32≥توجدددد ادددروق ذات دتلدددة احيدددااية عندددد مسدددتوى 

ثبثدد  ((، وال يدداس البعدددي لممجموعددة التجريبيددة الثانيددة 3Dثبثدد  ا بعدداد (لممجموعددة التجريبيددة 
 ( ا  درجات اتتتبار التحييم  المعرا  ليالح التطبيق البعدي .3Dا بعاد 

لمتاكددد مددت يددحة وددذا الاددرض قامددت الباحثددة بعمددي م ارندده بدديت متوسددط درجددات ال يدداس ال بمدد  
ار التحيدديم  المعرادد ، ويوضددح ( ادد  اتتتبدد3Dثبثدد  ا بعدداد ( والبعدددي لممجموعددة التجريبيددة

" لدتلددة الاددروق  بدديت متوسددط  درجددات المجموعددة التجريبيددة  T . Testجدددوي    ( نتددااج " 
 ( ا  كي مت التطبي يت ال بم  والبعدي تتتبار التحييي المعرا .3D ثبث  ا بعاد 

ر التحييم  ( الدتلة اإلحيااية لماروق  بيت متوسط  درجات ا دا  ا  اتتتبا 2جدوي   
 ( 3Dثبث  ا بعاد (بيت التطبي يت ال بم  والبعدي لممجموعة التجريبية

 المتوسط اسم المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 الحرٌة

 لٌمة
 " ت "

 مستوى الداللة

ثالثً األبعاد (لبلً 

3D ) 
13.264 1.461 

24 146.145 
داله عند مستوى 

ثالثً األبعاد (بعدى  0.05

3D ) 
34.464 1.146 

يتضح مت الجدوي السابق وجود تااوت بيت التطبيق البعدي، والتطبيق ال بم  لممجموعة 
( درجه 00.962(، حيث كات متوسط درجات التطبيق ال بم  وو  3Dثبث  ا بعاد  (التجريبية

( درجة ووو اكبر 08.462ووو اقي بالنسبة لمتوسط درجات التطبيق البعدي والذى يساوى  
مت متوسط درجات التطبيق ال بم  ووذا الارق بيت المتوسطيت ذو دتلة إحيااية  ت قيمة " 

( وو  اكبر مت قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دتلة 276.295ت " المحسوبة تساوى  
ات المجموعة التجريبية الت  درست م رر ووذا يدي عم  قبوي الارض، ووذا يرجع ال   3.32
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والذى تم استتدامه ا  عممية  3Dة تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد الايزيا  بمساعد
، ووذن النتيجة تتاق وذن المجموعة التعميم والتعمم، ادى ال  راع مستوى التحييي لدى طبب

( وكذلا تتاق وذن النتيجة مع دراسة Montoya, Diaz, Moreno,  2017مع دراسة  
 Yuliono, t. , Sarwanto & Rintayati, p. ,2018  الدراسات وجود ( حيث أظىرت 

 التحييي لدى عينة البحث. ا  إحيااية دتلة ذات اروق
( ، ونتدااج (Hwang& Ching,2014وتتاق نتااج وذا الارض مع نتااج دراسدة ودوانج، وتشديت

 Barreira et، ودراسة بارييرا وأتروت (Ivanona&Ivanov,2011)دراسة اياانواا واياانو  
al, 2012)   ودراسدددددة ديايدددددد ولدددددوبيز ، )(David Perez-Lopez,Manuel 

Contero,2013  ودراسددة شددت ،Chen,2013) ودراسددة ديسددت )Dicen,H.,E., 2016)  )
حيث أشارت نتااج وذن الدراسات إل  أثر استتدام تطبي ات الواقدع المعدزز اد  تح يدق ا وددا  

رجددات الددتعمم المعرايددة لدددى الطددبب، حيددث وجدددت المنشدودة مددت العمميددة التعميميددة، وتحسدديت مت
ادددروق بددديت ال ياسددديت ال بمددد  والبعددددي تتتبدددار التحيددديي لددددى الطدددبب المدددذيت تدددم التددددريس لىدددم 

 بواسطة تطبي ات الواقع المعزز، ووذن الاروق ليالح ال ياس البعدي.
ثالثيدة األبعداد، التدي وترجع الباحثة نتيجة ىذا الفدرض إلد  اسدتخدام تطبيقدات الواقدع المعدزز 

 توفر للطالب ما يلي:
يتعامددي الطالددب مددع تطبي ددات الواقددع المعددزز لتح يددق ا ودددا  التعميميددة، بيددورة تجعددي الطالددب  .0

نشط وعميه مساولية كبيرة ا  أثندا  الدتعمم؛ حيدث يعطد  الدتعمم بواسدطة تطبي دات الواقدع المعدزز 
 التعميمية.مجاًت إلضااة اإلثارة والتشويق لعناير البياة 

قدرة الطالب عم  اتستعانة با كواد ا  الوقت الذي يروق له واق تطون الذات  ا  التعمم سوا   .9
 أكات التمميذ سريع ا  اتستيعاب أم يحتاج إل  المزيد مت الوقت ا  استيعاب المادة العممية.

اسددتعادته تتسددع اريددة إطددبع الطالددب الدد  اي ددا  عددرض الواقددع المعددزز عمدد  واتادده المحمددوي و  .0
 وقتما شا  ووذا يح ق متعة التعمم لدى الطالب التمميذ بيورة اعالة.
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دور المعمددم "موجدده ومرشددد ومحاددز" لددتعمم الطددبب بواسددطة تطبي ددات الواقددع المعددزز؛ ووددذا بدددورن  .4
 يتيح ارية التحاور والتوايي مع الطبب  بىد  التعمق أكثر ا  تح يق ا نشطة التعميمية.

الت  كدات التبميدذ يحيدموت عميىدا مدت المعمدم اد  وقدت الحيدة الدراسدية سداعد الت ذية الراجعة  .2
 الطبب عم  تطوير طرق تعممىم، مما زاد مت تحييمىم.

* وظىر تاوق تطبي ات الواقع المعزز ثبثية ا بعاد عم  التطبي ات ثنااية ا بعاد مت تبي 
ث  ا بعاد تحتوى كي عناير العديد مت الدراسات ،لما كانت تطبي ات الواقع المعزز ثب

الوسااط المتعددة الموجودة ا  تطبي ات الواقع المعزز ثناا  ا بعاد ويضا  عميىا عممية 
التجسيم والبعد الثالث ا  ايضاح المحتوى التعميم  بجانبيه المعرا  والمىارى، اكات تاثير 

 لمىارى واتتجان، مثي  دراسةتطبي ات الواقع المعزز ثبث  اتبعاد اكبر ا  الجانب المعرا  وا
 ( Dina A Ismael & Ensaf N .Al Mulheim, 2019  حيث كانت نتااج الدراسة أت )

تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد تساعد الطبب الذيت يتحمموت ال موض عم  تحسيت 
 .Radu ,I  دالتحييي، وتكويت مواق  ايجابية تجان استتدام الواقع المعزز ا  التعمم ، كما أك

أت الواقع المعزز يطبق منىجية بنااية حيث يتطمب الواقع المعزز استتدام بياات ( 2012
تعميمية تااعمية وديناميكية حيث يستطيع الطبب تطوير قدراتىم عم  تعديي العناير 
جرا  التجارب وكي وذا يمكت أت ي دمه الواقع المعزز وا   اليحيحة وتوليد أاكار لبتتبارات وا 
الوقت ناسه وات الحركات الجسدية الت  ي وم بىا الطالب لتدوير ا شيا  وت يير اتجاواتىا 
بشكي ييور المحتويات المكانية وا شيا  ثبثية وا بعاد وو  ح ي ة تعزز تنمية الكاا ات 

 .Tzima ,G  التيويرية لدى الطبب ويعزز تعباة البنية المعراية ، كما أكدت دراسة
Styliaras & Bassounas , 2019)  S. ) جدوى تطوير تطبي ات الواقع المعزز ثبثية

ا بعاد مت قبي المعمميت والطبب ا  المدارس حيث ابدى المشاركوت اوتماما بالنماذج ثبثية 
 واكدوا مشاعر ايجابية نحووا .  3Dا بعاد 
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تتدام البريددددد مشدددداركة المتعممدددديت ادددد  حم ددددات الن دددداش أو اتستاسددددار عددددت بعددددض المىددددام باسدددد *
اإللكترون ، ويتيح الويوي إل  نتيجة عت اتستاسارات ا  الوقت المناسب لىم، مما يسداعدوم 

ت ات المىارات ا دااية  ا  التحييي وا 
ما ااعميدة تطبي دات الواقدع المعدزز والذى ينص عم ؛ " ولإلجابة عل  السؤال الثان  ف  البحث  .9

ا  تحسيت جودة مترجات التعمم ا  ا دا  المىارى ا  الايزيا  لدى طدبب  3Dثبث  ا بعاد 
 " ت "    تددم اتتبددار يددحة الاددرض الثددان  واسددتتدمت الباحثددة اتتبدداراليدد  الثددان   الثددانوي؟"، 

t-test  متوسددطات درجددات ا دا  ادد  بطاقددة مبحظدددة ا دا  المىددارى ادد  الايزيددا    ال بمددد / ل
ا  تحسيت  3Dتطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد توظي  جريبية ا  البعدى ( لممجموعة الت

مدددت تدددبي الرزمدددة جدددودة مترجدددات الدددتعمم اددد  الايزيدددا  لددددى طدددبب اليددد  الثدددان   الثدددانوي، 
 ايما يم  بالتاييي.ذلا وسنتناوي  90.3" اتيدار   spssاإلحيااية لبرنامج " 

روق ذات دتلة احيااية عند مستوى توجد ابالنسبة للفرض الثان  والذى ينص عل ؛ 
(، 3Dثبث  ا بعاد (والبعدى لممجموعة التجريبية  ال بم  ال ياس درجات متوسط بيت 3.32≥

 ا  درجات ا دا  العمم  لمىارات الايزيا  ليالح التطبيق البعدي .
ولمتاكددد مددت يددحة وددذا الاددرض قامددت الباحثددة بعمددي م ارندده بدديت متوسددط درجددات ال يدداس 

(، ادد  بطاقددة مبحظددة ا دا  المىددارى 3Dثبثدد  ا بعدداد ( ال بمدد  والبعدددى لممجموعددة التجريبيددة
 ( تما الدتلة اإلحيااية. 6لمىارات مادة الايزيا ، ويوضح الجدوي التال    

( الدتلة اإلحيااية لماروق بيت متوسط  درجات ا دا  ا  مىارات الايزيا  بيت  6جدوي   
 ( 3Dثبث  ا بعاد( والبعدي لممجموعة التجريبية التطبي يت ال بم 

 المتوسط اسم المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

 درجات الحرٌة
 لٌمة

 " ت " 
 مستوى الداللة

ثالثً (لبلً تجرٌبً 

 ( 3Dاألبعاد 
23.464 1.134 

24 422.600 
داله عند مستوى 

ثالثً (بعدى تجرٌبً  0.05

 ( 3Dاألبعاد 
144.433 2.300 
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يتضدددح مدددت الجددددوي السدددابق وجدددود تاددداوت بددديت التطبيدددق البعددددي، والتطبيدددق ال بمددد  لممجموعدددة 
( 90.462(، حيدددث كدددات متوسدددط درجدددات التطبيدددق ال بمددد  ودددو   3Dالتجريبيدددة  ثبثددد  ا بعددداد 

( درجدة وودو 022.400درجه ووو اقي بالنسبة لمتوسط درجات التطبيق البعدي والدذى يسداوى  
التطبيددق ال بمدد  ووددذا الاددرق بدديت المتوسددطيت ذو دتلددة إحيددااية  ت اكبددر مددت متوسددط درجددات 

( وود  اكبدر مدت قيمدة " ت " الجدوليدة عندد مسدتوى 499.633قيمة " ت " المحسدوبة تسداوى   
 الشدام ، اينداس دراسدة مدع تتادق النتيجدة وودذن الادرض، قبدوي عمد  يددي ووذا(  3.32 ≥دتلة  
لتعر  عم  أثر برنامج تدريب  تستتدام ت نيات الواقدع ( والت  استىدات ا9302  محمود لميا 

المعدددزز اددد  تيدددميم وانتددداج الددددروس اتلكترونيدددة، وكاندددت نتدددااج الدراسدددة وجدددود ادددرق ذو دتلدددة 
( حيدددث تددددي عمددد  قدددوة تددداثير 92.2احيدددااية ليدددالح التطبيدددق البعددددي، وقدددد بمددد  حجدددم ا ثدددر  

ايدددة والمىاريدددة اددد  تيدددميم وانتددداج الددددروس البرندددامج التددددريب  اددد  زيدددادة مسدددتوى الطالبدددات المعر 
 اتلكترونية

( والتدد  اسددتىدات التعددر  9308وتتاددق وددذن النتددااج مددع نتددااج دراسددة   أبددو تدداطر، وسددىيب ، 
عمدد  ااعميددة برنددامج يوظدد  ت نيددة الواقددع المعددزز ادد  تنميددة مىددارات تركيددب دوااددر الروبددوت ادد  

ا ساس  ب زة، حيث أشارت نتااج ودذن الدراسدات منىج التكنولوجيا لدى طالبات الي  العاشر 
 اعالية استتدام تطبي ات الواقع المعزز ا  تنمية المىارات العممية عند الطبب.

وترجدع الباحثدة نجدداح اسدتتدام تطبي دات الواقددع المعدزز ثبثد  اتبعدداد اد  تحسديت ا دا  العممدد  
ثبثددد  ا بعددداد يحددداك  عدددرض اددد  الايزيدددا ؛ الددد  أت أسدددموب عدددرض تطبي دددات الواقدددع المعدددزز 

المىددارات العمميدددة بطري ددة تجعدددي دور الطالددب إيجددداب  اددد  عمميددة الدددتعمم، وتعددزو الباحثدددة ا ثدددر 
اإليجاب  لمتعمم بواسطة تطبي ات الواقع المعدزز ثبثد  ا بعداد  اد  تحسديت ا دا  المىدارى لددى 

كدددواد التايدددة ببرندددامج الطدددبب، وأتاحدددت الباحثدددة ادددرص متعدددددة لممارسدددة الدددتعمم مدددت تدددبي ا 
Zapworks.وقد ساعد ا  ذلا ارية تكرار التجارب العممية أمام الطبب ، 

مدا ااعميدة تطبي دات الواقدع والدذى يدنص عمد ؛ "  الثان ولإلجابة عل  السؤال الثالث ف  البحث  .9
ادد  تنميددة اإلتجددان نحددو تطبي ددات الواقددع المعددزز لدددى طددبب اليدد   3Dالمعددزز ثبثدد  ا بعدداد 
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-t " ت "    تددم اتتبددار يددحة الاددرض الثالددث واسددتتدمت الباحثددة اتتبددارالثددان   الثددانوي؟"، و 
test  ال بمددد / البعددددى ( م يددداس اإلتجدددان نحدددو تطبي دددات الواقدددع المعدددزز متوسدددطات درجدددات ل  

 90.3" اتيددددار   spssاإلحيدددااية لبرندددامج " مدددت تدددبي الرزمدددة ، لممجموعدددة التجريبيدددة 
 ايما يم  بالتاييي.ذلا وسنتناوي 

 بالنسبة للفرض الثالث:
 توجد اروق ذات دتلة احيااية عندد مسدتوى لمتاكد مت يحة وذا الارض والذى ينص عم ؛ "

بددديت متوسدددط  درجدددات م يددداس اإلتجدددان نحدددو تطبي دددات الواقدددع المعدددزز لطدددبب ( 3.32≥دتلددده  
المجموعدددة التجريبيددددة بددديت التطبي دددديت ال بمددد  والبعدددددى التددد  تدددددرس مدددت تددددبي تطبي دددات الواقددددع 

قامدددت الباحثدددة بعمدددي م ارندددده بددديت متوسدددط درجدددات ال يددداس ال بمدددد  ،  3Dالمعززثبثددد  ا بعددداد 
(، ادد  م يدداس اتتجددان نحددو الواقددع المعددزز، 3Dثدد  ا بعدداد والبعدددى  لممجموعددة التجريبيددة   ثب

 (  تما الدتلة اإلحيااية. 2ويوضح جدوي التال    
( الدتلة اإلحيااية لماروق بيت متوسط  درجات ا دا  ا  م ياس اتتجان نحو  2جدوي   

 (3Dث  ا بعاد ال بم  والبعدي لممجموعة التجريبية  ثب تطبي ات الواقع المعزز، بيت التطبي يت

 المتوسط اسم المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

 درجات الحرٌة
 لٌمة

 " ت " 
 مستوى الداللة

لبلً  )ثالثً 
 (3Dاألبعاد 

41.433 1.254 

24 521.644 
داله عند مستوى 

بعدى )ثالثً  0.05
 (3Dاألبعاد 

144.433 1.442 

يتضح مت الجدوي السابق وجود تااوت بيت التطبيق البعدي، والتطبيق ال بم  لممجموعة 
( درجه 40.200(، حيث كات متوسط درجات التطبيق ال بم  وو  3Dالتجريبية  ثبث  ا بعاد 

( درجة ووو اكبر 088.200ووو اقي بالنسبة لمتوسط درجات التطبيق البعدي والذى يساوى  
التطبيق ال بم  ووذا الارق بيت المتوسطيت ذو دتلة إحيااية  ت قيمة " مت متوسط درجات 

( وو  اكبر مت قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دتلة 290.682ت " المحسوبة تساوى   
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( الت  9308ووذا يدي عم  قبوي الارض، ووذن النتيجة تتاق مع دراسة  محمد عبيد   3.32
ز ا  تنمية بعض مىارات الطبب المعاقيت سمعيا بم رر ودات ل ياس ااعمية الواقع المعز 

الحاسب اتل  بالمرحمة اتعدادية واتجاواتىم نحون، استتدمت الدراسة المنىج الويا  والمنىج 
التجريب ، وتم تيميم بياة تعميمية الكترونية معتمدة عم  بطاقات تعميمية باستتدام ت نية الواقع 

أت الواقع المعزز اعاي ا  تنمية التحييي الدراس  وذلا ليالح المعزز، وكانت نتااج الدراسة 
المجموعة التجريبية، وااعمية الواقع المعزز ا  تنمية درجات طبب المجموعة التجريبية ا  
بطاقة المبحظة مما يثبت تنمية ا دا  المىارى لمطبب، كذلا ااعمية الواقع المعزز ا  تنمية 

 سب اتل .اتجان الطبب نحو م رر الحا
( الت  استىدات دراسة ااعمية 9308كما تتاق وذن النتيجة ايضا مع دراسة تالد النايس  

تكنولوجيا الواقع المعزز باستتدام استراتيجية كيمر وأثروا عم  رضا طبب م رر المعموماتية 
تطوير لمي  العاشر بدولة الكويت، وكانت نتااج الدراسة وجود اروق ذات دتلة احيااية ا  

الذكا  المكان  لممجموعات التجريبية، كما وجدت الدراسة اروق ذات دتلة احيااية ا  
 المجموعات ا  رضا الطبب نحو استتدام الواقع المعزز.

 وقد ترى الباحثة ان ىذه النتيجة ترجع ال  ما يلي : 
   التنظيم لمايديو التعميم  الذى تم اتاحته عمzapworks روس التعميمية أدى إل  ت ديم الد

تاحتىا بيورة اعالة، ا مر الذي سىي عم  الطبب التعر  عم  المعمومات وتمييزوا داتي  وا 
دراا العبقات بيت  المحتوى الم دم مت تبي الايديو التعميم  مما سىي عم  الطبب إدراكىا وا 

تعميم  والذي المعمومات وبعضىا، مما انعكس ذلا باإليجاب عم  الاىم واتستيعاب لممحتوى ال
 ظىر أثرن ا  التحييي المعرا  لمطبب، ونظرا لذلا ظىرت الدتلة إحيااية. 

  تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد اليور والايديووات ثبثية ا بعاد( قدمت تطوطًا
إرشادية ومايدة ومتواا ة مع مىمة التعمم ومايدة لمطالب ا  التعامي مع المحتوى التعميم ، مما 

 عد الطبب ا  التحييي الدراس .سا
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   تم تيميم الايديو الثبث  ا بعاد ا  ضو  أودا  ومترجات تعميمية محددة يجب عم
 الطالب تح ي ىا وتم متابعته عبر أدوات التااعي والتدريبات وا نشطة.

   تعامي الطالب مع الايديو الثبث  ا بعاد بيورة اردية وبيورة جماعية، ووذا أدى إل
المتعمم إل  أقي  نتااجه ا  ضو  التعزيز الذي يستتدم مع المتعمم سوا  كات التعزيز  ويوي

 مباشرة بعد حي ا نشطة والتدريبات أو عبر البريد اإللكترون  بالرد عم  تساؤتته.
  الايديو الثبث  ا بعاد يحتوي عم  وسااط تعميمية متنوعة مت ايوات تشرح المحتوى

حتوى الدراس  المراد تحييمه، ول طات الايديو وذن يتاح لمطبب ورسوم متحركة ت ط  الم
استعراضىا أو اي ااىا، ويمكت الرجوع إليىا مرات عديدة، حيث يستعرض المتعمم ل طة الايديو 
وي وم بالتطبيق ا  الجوانب العممية، اىذن ميزة لمذيت يتعمموت بالطري ة العممية وي وموت بالتعميم 

اح لىم مشاودة ل طات الايديو وتكراروا مرات عديدة حت  يت نوا المىارة عت طريق التدريب ويت
 الت  يتعممونىا.

  مكانياته وتطون الذات ، حيث ات الايديو كي متعمم يسير ا  دراسة المحتوى وا ا ل دراته وا 
ثبث  ا بعاد ي سم ايه المحتوى ال  اجزا  مجسمه ثبثية ا بعاد، ووو بذلا يوضح المحتوى 

ميم  لممتعمميت بشكي اكثر تاييب واكثر جودن عم  العكس مت الايديو ثناا  ا بعاد الذى التع
ي وم بشرح المحتوى التعميم  مت بدايته ال  نىايته دوت تجسيم الموضوعات المشروحة بشكي 

 ثبث  اتبعاد.
 التوصيات

 -:ا  ضو  النتااج الت  تم التويي إليىا ي ترح الباحثة التوييات التالية 
   استتدام تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد ا  تنمية الجانب التحييم  المعراد ، وا دا

 المىارى ا  تجارب الايزيا ، واتتجان نحو تطبي ات الواقع المعزز.
  نتاج  .تطبي ات الواقع المعزز ثبثية اتبعادضرورة اتباع المعايير ا  تيميم وا 
  تطبي دددات اتيجيات التعميميدددة، والتددد  تعتمدددد عمددد  توظيددد  يجدددب التجديدددد اددد  اسدددتتدام اتسدددتر

 ا  التدريس لمطبب، واتاحتىا مت تبي شبكة اإلنترنت .الواقع المعزز ثبثية اتبعاد 
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   تطبي دددات الواقدددع المعدددزز ثناايدددة يجدددب اتوتمدددام بتددددريب المعممددديت عمددد  اسدددتتدام وتوظيددد
 ع المنتديات و ر  الحوار والمناقشة.شبكة اتنترنت، والتعامي موثبثية اتبعاد مت تبي 

  نتدداج عمدد  المواقددع اإللكترونيددة  تطبي ددات الواقددع المعددزز ثبثيددة اتبعددادإتاحددة بددرامج تيددميم وا 
 لممؤسسات التعميمية المتتماة؛ إلضااة جانب الموثوقية ا  المحتوى التعميم  الم دم لمطالب.

 البحوث المقترحة:
تاثير المت ير المست ي  تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد( اقتير البحث الحال  عم  تناوي  -

عمد  مترجدات الدتعمم والتد  تتمثدي اد  التحيديي المعراد  وا دا  المىدارى اد  الايزيدا  واتتجدان 
نحدددو تطبي دددات الواقدددع المعدددزز، ولدددذا امدددت الممكدددت قيددداس أثدددر ودددذا المت يدددر عمددد  جواندددب أتدددرى 

 كالدااعية والتاكير ... الخ.
  .سة أثر تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعاد وعبقته باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيادرا -
اجرا  دراسات عت أثر تطبي ات الواقع المعزز ثبث  ا بعداد وا دا لنمدوذجيت مدت نمداذج تيدميم  -

 التعميم والم ارنة بينىما.
م تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  إجرا  مزيد مدت الدراسدات التجريبيدة تتنداوي اتتجدان نحدو اسدتتدا -

 ا بعاد ا  المراحي التعميمية ا ترى، أو ا  تعمم م ررات أترى.
 :خاتمة

 تطبي دات الواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد وأدوات  تيدميم تطبي دات  انده مدت الضدرورى اتوتمدام
عدددادوم التيددوص لدذا  تبددد ات نىدتم  ب عددداد الطدبب والمعممدديت  وجده الواقدع المعددزز عمد  وا 

 جيددا بمدا يددؤومىم لتوظيد  واسددتتدام تطبي دات الواقددع المعدزز عمدد  اتدتب  أنواعىددا، وضدرورة
التدريبيددة، واتوتمددام بتنميددة  مىددارات معممدد  التعمدديم العددام  محتددوى البددرامج ادد  النظددر إعددادة

 . (9309 حست مىدي ، تستتدام وتوظس  تطبي ات الواقع المعزز. 
 الواضدح  لمواقدع المعدزز ثبثد  ا بعداد اد  تنميدة التحيديي المعراد   ا ثدر النتدااج وأظىدرت

 .  البحث وا دا  المىارى ا  م رر الايزا  لدى عينة
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