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قــــال تعالــــــى
 

ا ت اْوِفيِقي ِإَّلا بِاللاِه  } ما ا اْستاطاْعُت وا حا ما ْصَلا ِإْن أُرِيُد ِإَّلا اْْلِ

ِإلاْيِه أُنِيبُ  ْلُت وا سورة هود (88)   { عالاْيِه ت اواكا  
 

{صدق اهلل العظيم}  
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 الدراسة مستخلص                                

( يف وحدٍة من مقرَِّر احلاسِب Augmented Realityأثُر  استخداِم تقنيَِّة الواقِع املعزِِّز ) عنوان الدراسة :
اِه طالباِت املرحلِة الثَّانويَّةِ   .اآليلِّ يف حتصيِل و اِّتِّ

عند ملقرر احلاسب اآليل أثر استخدام تقنية الواقع املعزز  يف التحصيل  التعرف على ىدفت الدراسة إىل  
واالِّتاه ( لدى طالبات الصف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة الفهم ,التحليلاملستويات املعرفية )التذكر,

 .حنوىا
 (88تكونت عينة الدراسة من ), و  التجرييب واملنهج شب استخدمت الباحثةىداف الدراسة أل وحتقيًقا 

واليت  ,ىـ4767/4768لعام فصل الدراسي الثاينبال دينة مكة املكرمةنوي مبطالبة من طالبات الصف الثالث الثا
 ,درست باستخدام تقنية الواقع املعزز الىت مت إعدادىا من قبل الباحثة للمجموعة التجريبية طالبة (52متثلت يف )

 والىت درست باستخدام الطريقة التقليدية لتدريس احلاسب. (طالبة  للمجموعة الضابطة52و)

( فقرة, ومقياس اِّتاه 63اختبار حتصيلي تكون من ) متثلت يف واملواد جمموعة من األدوات إعداد مت   
 .احلاسب اآليل لوحدة شبكاتتصميم تقنية الواقع املعزز , و ( فقرة58تكون من )

ات احلسابية املتوسطومعامل االرتباط بريسون, و لفا كرونباخ, أمعامل الثبات الدراسة  تبيانات استخدماللتحليل و 
 .()املصاحبوحتليل التباين املشًتك, للمجموعات املستقلة( ت)اختبار, و واالحنرافات املعيارية

 : النتائج التالية  توصلت الدراسة إىل و
( بني املتوسطات املعدلة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 الكلي( -التحليل–الفهم -التذكر)ل البعدي عند مستوى للمجموعتني التجريبية والضابطة يف التحصي
 لطالبات الصف الثالث الثانوي بعد ضبط التحصيل القبلي.

( بني متوسطي القياسني القبلي α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -5
 .حنو التقنية والبعدي لطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االِّتاه

 من التوصيات ؛ من أبرزىا :اسة من نتائج قدمت الباحثة عدًدا وء ما توصلت إليو الدر ويف ض
لطالبات املرحلة الثانوية, و ِّتهيز املدارس بقاعات  احلاسب اآليلاستخدام تقنية الواقع املعزز أثناء تدريس مقرر 

واد املتدريس الواقع املعزز يف  م تقنيةتعليمية مزودة بكافة األجهزة والشاشات اليت متكن املعلم من استخدا
 .خرىاآل

كما اقًتحت الباحثة إجراء مزيد  من الدراسات املستقبلية استكمااًل ملوضوع الدراسة لتحسني عملية التعليم 
 والتعلم .
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Abstract 

Title of the Study: The Effect of Using Augmented Reality 

Technique in a Computer Course Unit on the Academic Achievement 

and Attitudes of High School Female Students. 
 This study aimed at identifying the effect of using the Augmented Reality 

technique on the academic achievement of computer course at the cognitive 

domains (Knowledge, comprehension and analysis) with third high school 

female students in Holy Makkah. 

  The researcher used: the quasi-experimental approach. The sample of the study 

was comprised of (55) female students in the third high school level in Holy 

Makkah in the second semester of the academic year 1434/1435 H. These 

students were assigned to two groups:  the experimental group of (28) students 

who were  taught  by using the Augmented Reality technology, and the control 

group of (27) students, who were  taught  by using  the traditional  method. 

 The researcher prepared a set of tools and materials, which are represented in 

achievement test consisted of (30) clauses, direction instrument consisted of (25) 

clauses and the design of augmented reality for computer study unit. 

 The study used the following statistical methods for data analysis: Cronbach's 

alpha coefficient, Pearson correlation coefficient, means, standard deviations, 

 t-test and analysis of covariance test ANCOVA.  

   The study reached the following results:  

1- There are statistically significance difference at ( 0.05) among the 

adjusted means of the experimental and control groups in the posttest at 

the domains of (Knowledge, comprehension and analysis) of third high 

school graders after adjusting the pretest  

2- There are statistically significance difference at ( 0.05) among the 

means of  pre and post-test for female students of the experimental group 

in the scale of attitude towards using Augmented Reality Technique .  

    In the light of the study results, the researcher recommends the 

followings: 

The necessity of using Augmented Reality Technique in teaching computer 

courses for high school students. Furthermore, emphasizing the need to provide 

schools with educational halls equipped with instruments and screens that enable 

teachers to use the Augmented Reality in teaching the other courses.  

Also, the researcher suggested conducting more studies in order to improve the 

process of teaching and learning.  
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 اإلهداء

 ... مكح املكزمح  ... وأقدسها أحة انثقاع إىل اهلل إىل
 إىل مه تذال انعطاء تال حدود , وغزسا يف وفسٍ حة انعهم :و

 ...واندتٍ انعشَشَه و واندٌ 
 .وانعافُح تانصحح وأمدهما – يف طاعته عمزهماأطال اهلل 

تىت  دكتىرتٍ انفاضهح: وادَح ؛...وساعدتىٍ تكم حة و رحاتح صدر  ...جهدها مه  أجهٍمه تذنت وإيل 
 ...سىدٌأمحد 
 ...مريفت ومىال وحممد مشارٌ  خىاوٍ وأخىاتٍإىل مه أشد تهم أسرٌ ..وأشزكهم يف أمزي إ

 ...  احزف   ٍإىل كم مه عهمىو
 ...وطالب انعهم صدَقاتٍإىل مجُع و

 .إىل مجُع انقائمني عهً تزتُح انىشء يف ممهكح اإلوساوُح احلثُثح..و
 جهدٌ مثزج أهدٌ هؤالء كم إىل
 .انكزَم نىجهه اخانص  ه هجيع أن اهلل وأسأل
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 وتقدير شكر
سوٌدنا  ؛الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم ٌعلم، والصالة والسالم على الرسوو  اكرورم

 محمد  ، وعلى آله وصحبه أجمعٌن. أما بعد :

ًَّ  ماى فأشرر هللا عز وج  الذي ال ٌطٌب اللٌ  إال بشرره، وال ٌطٌب النهار إال بذرره، عل منَّ عل

خالًصوا لوجهوه، وأن ٌجعلوه علًموا نافًعوا ٌن  و  أسأ  هللا العلٌم أن ٌجعله إنجاز هذا العم ، والذي  من نعمة

 به.

 :قا   عالى ، هللا فهما أحق من ٌشرر بعد ؛فٌطٌب بعد شرر هللا  أن أ قدم بالشرر لوالدي الررٌمٌن

   َِه َحم ٌْ َنا اإلِنَساَن ِبَوالَِد ٌْ َ  إِ  لَْ وه  َوَوصَّ ٌْ ْر لِوً َولَِوالِوَد ِن أَِن اْشور  ٌْ وه  َوْهًنوا َعلَوى َوْهونف َوِفَصوال ه  ِفوً َعواَم مُّ
ًَّ أ  لَو

 . ) ٤١ :سورة لقمان(  اْلَمِصٌر  

مٌوة ح نوً ال رصوة إلرموا  دراسو ً العلأ وجه بالشرر للصرح الشامخ جامعة أم القور  ال وً منو

رؤسواو أقسوام، وأعءواو هٌاوة ال ودرٌ   بٌوة عمٌوًدا، ووروالو، و، والشرر موصو  لرلٌة ال ربٌن جوانبها

غورم هللا  بون  الودر ور  مرءوىبراٌسه سعادة ،وأخص أسا ذ ً فً قسم المناهج وطرق ال درٌ ، ممثاًل 

نٌ وٌن بنوح حموزة البرروا ً ،ن ٌور ، وورٌلوة قسوم المنواهج وطورق ال ودرٌ  سوعادة الودر ورة   ،الزهرانً

 خٌر للجمٌ .فٌه وعم  مس مر لما ماقدموه من جهد صادق، 

إ موام رسوال ً ، ورانوح جهودهوا معوً  فوًرما أوجه شرري العمٌق إلى من ساعد نً وسواند نً 

لح وة  ، وال وً  لوم   ووانف َ  يالدر ورة :  نادٌة بنح أحمود سوند در ور ً الغالٌة  سعادة ؛وساماً أف خر به

 لمها  وخبر ها ، فأرن  لها ر  المحبة وال قدٌر.بع ً   علفً إفاد ً بنصااحها و وجٌها ها ، ولم  بخ

ا موون جهوود فووً  حرووٌم خطووة الدراسووة ، وإبووداو النصوو  أنسووى أن أشوورر موون بووذال مووا بوسووعهم وال

 :ً عن المعلومة بر  سرور وسوعة صودرسال ً واس  سارا ً وبحثأمشورة والرأي السدٌد ، واس قبال وال

 مندورة  . بنح عبداللطٌف وسعادة الدر ورة:رقٌة، رةرنسا محمدبن  حسانإسعادة اكس اذ الدر ور :

رمووا أهوودي شوورري وعرفووانً إلووى موون  أعطٌووانً  موون وق همووا وجهوودهما الرثٌوور ، وقووبال بمناقشووة 

الجنودي، والودر ورة  بنوح عبود هللا سعادة االسو اذة الودر ورة علٌاو لجنة المناقشة عءويسعادة   :رسال ً

 منى ر  الشرر وال قدٌر .فلهما  مغربً، البنح محمد  فاازة 

أحمود واكس اذ  أشورف  طه ، بن سعٌد ربٌ   لدر ورا لألس اذرما أ وجه بجزٌ  الشرر والعرفان 

هم اإلحصااٌة  وال ً رأن لها أثر ربٌر  فً المعالجاح اإلحصااٌة لهذه الدراسوة رموا  على  وجٌها الع ٌبً
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لمراجعووة   بوون ٌاسووٌنبنووح محموود ثنوواو   ورةعزالوودٌن والوودر الوودر ورة  سوسوون لألسوو اذة أخووص بالشوورر 

 .ا الدارسة إحصااًٌ 

سو ً  بمعلومواح و أثور  درا ،رما أ قدم بشرري الجزٌ  لر  من ساهم فً  حرٌم أدواح الدراسة

واالسو اذة ،ناجو محمود بنوحخدٌجوة   س اذة الودر ورةاكإلى رما أ قدم بالشرر الجزٌ  . وأفرار  واق راحاح

، حمود الصومدانًبون أهاشوم  ، والودر ور ال عرفهد بن ماجد  والدر ور ، ٌاسٌنمد بنح حانوا  الدر ورة   

لما أبدوه من  جمٌعاً  لهم فالشرر ،الطنطاوي ربٌ بنح منى   والدر ورة، قزق بن ناٌف  محمود  وللدر ور

 ، فجزاهم هللا خٌر الجزاو.مة لر  ما هو م ٌد وصال  للدراسةمالح اح و وجٌهاح قٌ

عة السلطان قوابو  من جام الموسوي بن شرف الدر ور علىواالم نان لر  من   وأ وجه بالشرر

من جامعة  المالرًبنح أحمد نورة  الدر ورة،والنجاح الوطنٌة من جامعة  شقور زهدي والدر ور  علً، 

علوى ماقودموه فلهوم جزٌو  مون جامعوة بنهوا  السوٌدبنوح عبود العزٌوز نٌ ٌن ،والمهندسوة المل  عبود العزٌوز 

 ر والعرفان .الشر

رما أ قدم بالشرر والثناو كخوانً وأخوا ً،وجمٌ  أفوراد أسور ً  لودعمهم الوداام  لوً طٌلوة ف ورة 

 وٌح  هم من ر  شر ومرروه.ر  الخٌر  قهمٌرزفٌهم، ودراس ً ، داعٌة هللا أن ٌبار  

  صووبٌبنووح العنووود   وأخووص موونهن اكسوو اذة رمووا أ قوودم بوووافر شوورري و قوودٌري لجمٌوو  الووزمٌالح

واكسو اذة رنده بنوح عبود الملو  خوان بنوح  أمو   واكسو اذة  الحربوً محمود واكس اذة  دال  بنوح الشراري

راجٌة من الموالى القودٌر  أو إحسا  صادق  ،أو دعوة مخلصة ،ور  من أمدنً برلمة طٌبةعواد اكحمدي 

 ٌجزٌهم  عنى خٌر الجزاو  .أن 

غاٌاح ،وحسبً أننً قد بذلح قصار  جهدي فالرما  أننً بلغح ما أروم من ال بعد ..فال أدعً و

 . ، والحمد هلل رب العالمٌن هلل وحده

 الباحثة                                                   
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 وضـــوعاتامل فهــــــرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصفحة وعــوضـامل            

أبالمغةالعربيةالدراسةمستخمص
ب يةإلنجميزبالمغةاالدراسةمستخمص
جاإلىداء

دشكروتقديـر
و موضوعاتالفيرس
ي الجداولفيرس
لشكالاألفيرس
م المالحــقفيرس

 الفصل األول   

 املدخل إىل الدراسة 

 2 مقدمةال

 6 دراسةالمشكمة

 8الدراسةأسئمة

 8 أىدافالدراسة

 8 أىميةالدراسة

 9 حدودالدراسة

 01 مصطمحاتالدراسة

 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة

01 :اإلطارالنظريأوًل

01يماإللكترونيالمبحثاألول:التعم
01 مفيومالتعميماإللكتروني
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06لمحةتاريخيةعنالتعميماإللكتروني
01أىدافالتعميماإللكتروني

09التعميماإللكترونيونظرياتالتعمم
20أنماطوأدواتالتعميماإللكتروني

22التعميماإللكترونيوالتعميمالمتنقل
22(Webأجيالالويب)

26العوائقوالصعوباتالتيتواجوالتعميماإللكتروني
28المبحثالثاني:تقنيةالواقعالمعزز

28الواقعالمعززمفيوم
20لمحةتاريخيةعنتطورالواقعالمعززوالواقعالفتراضي

21تصنيفالواقعالفتراضيوالواقعالمختمطلميمغرام
29قبينالواقعالمعززوالواقعالفتراضيالفر

22آليوعملتقنيةالواقعالمعزز
21خصائصتقنيةالواقعالمعزز

26مبرراتاستخدامتقنيةالواقعالمعزز
21أنواعالواقعالمعزز

12استخداماتالواقعالمعززفيالتدريسوالتعميم
11معوقاتاستخدامتقنيةالواقعالمعزز

18تجاربدوليةلتقنيةالواقعالمعزز
19  الحاسباآلليفيالمرحمةالثانويةمقررالمبحثالثالث:

19مفيومالحاسباآلليكمادةتعميمية
61نشأةالحاسباآلليفيمدارستعميمالبنات

أىدافتدريسالحاسباآلليكماوردتفيتقاريرالمنظمةالعربية
62ةوالعموملمتربيةوالثقاف
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منسابقا(الرئاسةالعامةلتعميمالبناتوزارةالتربيةوالتعميم)أىداف
62إدخالمناىجالحاسباآلليفيمراحلالتعميمالعام

62ىدافالعامةلمقررالحاسباآلليفيالمرحمةالثانويةاأل
62محتوىكتابالحاسباآلليلمصفالثالثالثانوي

دريسمقررتوعالقتيابلطالباتفيالمرحمةالثانويةخصائصنموا
62الحاسباآللي

61معوقاتتدريسالحاسباآللي
11  :الدراساتالسابقةثانًيا

الدراساتالمرتبطةباستخدامتقنيةالواقعالمعززفيالمحوراألول:
11التعميم

عميماإللكترونيفيالدراساتالمرتبطةباستخدامأدواتالتالمحورالثاني:
81تدريسمقررالحاسباآللي

السابقةالدراساتعمىالعاملتعميقا الحالية بالدراسة ومدىوعالقتيا
90منياستفادةال

92دراسةالفرضيات
 الفصل  الثالث

 إجراءات الدراسة

96تمييد
96منيجالدراسة

91 مجتمعالدراسةوعينتيا
99 متغيراتالدراسة

010 الدراسةوموادأدوات
022 خطواتتطبيقإجراءاتالدراسة

األساليباإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة
021
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتوا
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ّلالفصل األ  

 املزخل إىل الزراص٘

 :املكزم٘

 عليو زلمد كنبينا سيدناكادلرسلٌن؛  األنبياء أشرؼ على كالسالـ كالصالة العادلٌن، رب هلل احلمد

 .كبعد ...التسليم  كأمت الصالة أفضلكعلى آلو كصحبو 

يف سلتلف جوانب احلياة، ّنا يف ذلك التطور التقين ا كتطورنا سريعنا مستمر   نا احلاِف تغًنناعصر يشهد 

 اظمادلتع السكاين التزايدكما أف .متطلبات ىذا العصرتعليم الطالب  أكجب ضركرة كىذا كالتقدـ العلمي،

 كاجبنا ، فأصبحادلهمة قضية من القضايا تواجو ادلدارس اليـو جعل ادلتعلمٌن أعداد كثرة من عنو نتج كما

 تلك جعل شلا التعليم، على يقبلوف الذين الطالب من اذلائل العدد ىذا تواكب أف الرتبوية ادلؤسسات على

 الباىظة كالتكاليف ادلادية، جهيزاتالت كقلة ،ادلباين نقص: منها ؛مادية ألسباب هبم تضيق ادلؤسسات

 إغلاد من ادلؤسسات ذلذه بد ال كاففاذلائل، ادلعريف االنفجار إُف إضافة ،األكفاء ادلعلمٌن كقلة للتعليم،

 .ادلشكالت ذلذه حلوؿ

 التعليم حوؿ العاَف مؤسسات فقد أبدتادلناىج،  تطوير ألعلية التكنولوجيا كدكرىا يفكنظرنا 

 بادلملكة من ادلسؤكلٌن اكاىتمامن  التعليمية، العملية يف استخدامو على كالتدريب ،احلاسوب بتدريس اىتمامنا

ا ،السعودية بنشر الثقافة ادلعلوماتية العربية حلاسب فقد أدرجت مقررات ا ،احلاسب اآلِف ألعليةمنهم  كإدراكن

ارة هتتم بتدريس كاستخداـ احلاسب كال تزاؿ الوز  ،ذلك ادلرحلة ادلتوسطة مث تال اآلِف يف ادلرحلة الثانوية،

 .يع مناحي التعليماآلِف يف مج
كتواصلت اإلصلازات العلمية بعد ذلك إُف أف ظهرت الشبكة ادلعلوماتية )اإلنرتنت( اليت 

ادلادة تقدـ هبا استخدمت منذ بداية ظهورىا يف عملية التعليم كالتعلم، كساعلت يف تغيًن  الطريقة اليت 
كمن ىنا بدأ ظهور التعليم اإللكرتكين، كىو  .(َُ-ٗ،ص صَُُِفوزية ادلدىوين،) للطالب العلمية 

أحد االْناىات احلديثة يف التعليم ادلتمركزة حوؿ ادلتعلم؛ حيث يتضمن كسائط كأساليب جديدة؛ منها: 
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ضية، شبكات احلاسب اآلِف، كالوسائط ادلتعددة، كاحملتول اإللكرتكين، كالتعليم عن بعد، كالفصوؿ االفرتا
 كالتعليم ادلتنقل، كالواقع االفرتاضي؛ شلا ساىم يف توسيع نطاؽ العملية التعليمية كزيادة كفاءهتا.

من  ضركرة االستفادةكجاء يف توصيات ادلؤٕنر العلمي األكؿ للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية 
لوجيا الرتبية كاالتصاالت لتحسٌن التجارب احمللية كالعادلية يف رلاؿ التطوير التكنولوجي، كتطبيقات تكنو 

العملية التعليمية كجودهتا، ككذا إنشاء مراكز ظلوذجية باجلامعات لتدريب ادلتعلمٌن على أحدث ظلاذج 
 (.ُٕص ََُِالتطبيق التكنولوجي)نوفل،

كيعترب ،  (Virtual Reality)الواقع االفرتاضي يقات احلديثة للتعليم اإللكرتكين:كمن التطب

تقـو على أساس احملاكاة ك ، حقيقيةخيالية أك شبو ن الفرد من التعامل مع بيئة كٌ رة ٕنتقنية متطو 

(Simulation) ؼ يتم من خالذلا بناء مواقف هبدك  ،لكرتكنية ثالثية األبعادبٌن الفرد كبيئة إ

 .(ِّْص ،ـََِٓصربم كتوفيق، االستفادة منها يف العملية التعليمية )

إُف أعلية  (ّٖٕ-ّٕٕ ، ص صـََُِ ،؛ ساَفّٗص ، ـََِِ من )علي، كأشار كل

تعليم  ناء بيئات افرتاضية مشاهبة لواقعيف ب ، كتتمثللو ع االفرتاضي كالتطبيقات الرتبويةالواق استخداـ

تنفيذ بعض ادلهاـ  يف الطالب كتدريبهم على تنفيذ ادلهاـ اليت ؽلكن أف تسهم يف إكساهبم مهارات عالية

الواقع االفرتاضي ادلتعلمٌن كما يساعد ية اخلطأ عند ادلمارسة الواقعية.لاحتمالل من قشلا ي ؛ادلطلوب أداؤىا

، ، كينمي ادلشاركة الفعالة لديهمؿ ادلواقف التعليمية االفرتاضيةمن خال تقاف ادلهارات التدريسيةعلى إ

 .عملية التدريس بفعالية كإتقاف ، كتنفيذكتفاعلهم مع اآلخرين  كمع الدرس

ى التواصل عل لو قدرة ان جديد ان كاقعاحلديث الصناعية كالتطور التقين لثورة الالسلكية ك ا أظهرت قدك 

بالظهور الذم بدأ  (Augmented Reality) ادلعزز الواقع كىو تقنية ؛نرتنتمن خالؿ شبكة اإل

 بعض كانت عندما ـَُٗٗ عاـ ففي ،حديثة عتربفت ادلصطلح صياغة أما .ـَُٕٗ عاـ يف بداية

بوينغ  شركة يف باحث قاـ موظفيها كلتدريب بياناهتا لتمثيل التقنية ىذه تستخدـ الوقت ذلك يف الشركات

(The Boeing Company( كانت رقمية عرض شاشة على" ادلعزز الواقع" مصطلح بإطالؽ 

 .( El sayed, 2011: p. 16) الطائرات يف الكهربائية األسالؾ إُف مجع عملهم أثناء العماؿ ترشد
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متقدمة  ، كىي ٕنثل تكنولوجيامن التقنيات احلديثةت تقنية الواقع ادلعزز تطورىا فأصبحت كتابع

 .يف البيئة احلقيقية مشاىدات افرتاضيةكتوفر ىذه التكنولوجيا  ،الدراسية اتتستخدـ يف القاع

هبػػػػػدؼ تقػػػػػدإ ادلسػػػػػاعدة إُف ؛ توظيفهػػػػػا يف العمليػػػػػة التعليميػػػػػة ؽلكػػػػػن الواقػػػػػع ادلعػػػػػززكمػػػػػا أف تقنيػػػػػة 

مػػن اسػػتخداـ الواقػػع كأيسػػر  ل أسػػهلبشػػك ان التعامػػل مػػع ادلعلومػػات كإدراكهػػا بصػػري  مػػ ادلتعلمػػٌن؛ ليتمكنػػوا

كاختبارىػػا بشػػكل دينػػاميكي كسػػريع  لتمثيػػل  ادلعلومػػات ٕنػػدىم بطػػرؽ سلتلفػػةؽلكػػن أف كمػػا أ ػػا   .االفرتاضػػي

 ذمالػػػك ( ITacitus) مشػػػركع األكركيب االٓنػػػاد ؽلػػػوؿ أكركبػػػا ففػػػي ،رلػػػديان  تػػػوفر تعليمػػػان  كمػػػا أ ػػػا .كسػػػهل

يف فػرتات سلتلفػة  كأنػوك ادلوقػع  لػًنل، ك تػارؼليكػامًنا جهػازه يف مكػاف بواسػطة   شػًن لػويسمح للمستخدـ أف ي

 .(Catenazz & Sommaruga,2013,p 12) يمن ادلاض

 الطالب تفاعل لزيادة ؛التعليمية األلعابيف  تقنية الواقع ادلعززباإلضافة إُف ذلك ؽلكن استخداـ 

 ألعاب بيئةإلغلاد ( ARIS) برنامج ـاستخدمت ا األمريكية كيسكونسوف جامعة ففي ،العلمية ادلادة مع

 األدلانية على( Metaio)ميتايو  شركة تعملكما  .الدراسي ادلنهج خدمة يف توظيفها ؽلكن افرتاضية

 مت لو ُنيث ؛ادلعزز الواقع من عناصر على ٓنتوم (Augmented Books)كتب معززة  تطوير

 ,Kipper & Rampolla) تتفاعل مع البيئة احلقيقية  العناصر ىذه فإف عليها الكامًنا تسليط

2013,p.12). 

( اليت ـَُُِ) نذكر دراسة ميادة ادلصرم داـ التقنية كوسيلة ٓنكم مساعدة يف التوجيوكباستخ

إُف أف تقنية  رت أيضان كما أشا  .كاضح كميسر ذلمبشكل  ىدفت إُف مساعدة احلجيج يف إيصاؿ ادلعلومة

ادلطلوبة يف الوقت ادلناسب ادلعلومات  إيصاؿتساعد على  اليتمة اقع ادلعزز أضحت من التقنيات ادلهالو 

 .ىي اذلاتف احملموؿ ؛مشرتكة بٌن شعوب العاَف كباستخداـ تقنية ألصلية،ا كباللغة

 ٌن، كالفهم األعمق للمعلومة يف ٓنسٌن إدراؾ للمتعلم دكرنا فعاالن  ادلعزز الواقع لتقنية أف كما

أظهرت النتائج أف الطالب الذين درسوا حيث ( Wang,2014) كانغ دراسة أظهرتو كذلك ما

 .باستخداـ الواقع ادلعزز ٓنسن لديهم اإلدراؾ لفرتة أطوؿ ك تفاعلوا بشكل أفضل مع ادلادة التعليمية

التقنية يف التعليم  اـات الستخدمقرتحْنارب عادلية ك إُف  ـ(َُِّكفاء الوذيناين ) أشارتكما 

كالتعليم عن بعد على  لكرتكينم اإلمن عمادة التعل كحرص رائدة ، كيف خطوةبادلملكة العربية السعودية
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كين يف لكرت ادة رئيسة قسم برنامج التعليم اإلتسهيل كخدمة طالهبا َنامعة ادللك عبد العزيز فقد قامت سع

ف مع أعضاء كحدة االتصاؿ كادلساندة الطالبية بتصميم كنشر دليل ادة كبالتعاك ٓنت إشراؼ العمالعمادة 

 .باستخداـ اذلواتف الذكية كاألجهزة اللوحيةزز كتوظيف تقنية الواقع ادلع إرشادم خلدمة الطالب اجلامعي،

الواقع ادلعػزز كالػدكر الػذم  استخداـ تقنية كدكر كىناؾ العديد من الدراسات اليت أكدت على أعلية

كدراسػػػة فريتػػػاس ك كػػػامبوس  ،(Schrier, 2005دراسػػػة شػػػارير ) كمنهػػػا: ؛العمليػػػة التعليميػػػة يف ؤديػػػوت

(Freitas & Campos, 2008،) ( كدراسػة سػوماديو كرامبلػيSumadio & Rambli, 

 أداك ك بًنيػراك  بيسػا ك بػاريًنا(، كدراسػة Chen & Tsai, 2011(، كدراسة تشػن، تسػام   )2010

 ,Barreira, Bessa, Pereira, Adao, Peres, & Magalhaes)بًنيػز كماجاذلػايس  ك

 كغًنىا من الدراسات . ،(2012

بعض  خاصة عند تدريس ؛يف رلاؿ التعليم ذلا فائدة عظيمةتقنية الواقع ادلعزز أف  كشلا يالحظ

اتقنية حيث تضيف  ؛الدراسيةبعض ادلواد ادلفاىيم  الصعبة يف  اإضافي   الواقع ادلعزز بعدن دريس ىذه  لت ا جديدن

أىم تطبيقات  كتعد تقنية الواقع ادلعزز أحد .الوسائط األخرل ادلفاىيم مقارنة بطرؽ التدريس باستخداـ

بعاد الثابتة كادلتحركة ذات األالصوت كالصورة يدخل فيها احلاسب اآلِف كاألجهزة الذكية، ك  استخداـ

  األساس يف تكوين البيئة االفرتاضية الواقعية شكلالذم ي احملاكاةنائية أك الثالثية كنواة أساسية يف أسلوب الث

حيث  ؛آدـ عليو السالـ عهد كىنا ْندر اإلشارة إُف أف احملاكاة استخدمت كوسيلة تعليمية منذ

بػىعىثى اهللي غيرىابنا يػىٍبحىثي يف ف :خرآلكىابيل( عندما قتل أحدعلا اآدـ )قابيل  قاؿ اهلل تعاُف يف قصة ابين

ا اٍلغيرىاًب فىأيكىارًمى سىوٍ األىٍرًض ًلًنيً  ءىةى أىًخٍي يىوي كىٍيفى يػيوىارًٍم سىٍوءىةى أىًخٍيًو قىاؿى يىا كىيٍػلىَتى أىعىجىٍزتي أىٍف أىكيٍوفى ًمٍثلى ىىذى

ل أحدعلا اآلخر ، فلما قتلو عمد تحيث بعث اهلل غرابٌن فتقاتال فق؛(ُّ:ادلائدة  )  فىأىٍصبىحى ًمنى النَّاًدًمٌٍنى 

مثل ما فعل الغراب فوارل  قابيلفعل ه كدفنو ككاراه ،فلما رآه يصنع ذلك ػلفر لو فيها مث ألقا إُف األرض

 .(ّٓـ، صَُِْ ،بن كثًن)اأخاه كدفنو.
ا تنقل تطبيقات كألعاب الواقع ادلعزز التعليمية الطالب إُف عاَف ادلعلومات الدراسية ليخترب كحالي  

 كتدعو  . من التعامل مع ىذه ادلعلومات يف قالب نصي ثابتبدالن أسسها كمسبباهتا بنفسو يف خربة كاقعية 
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غلمع ما بٌن ثقل كمشوؽ  زلفزطالع على كافة ادلعلومات الدراسية يف إطار الطالب إُف االكذلك التقنية  
ف ك يخترب ف ،كاالستيعاب فهمز التقنية الكتعزي فرتاضي الذم ينتقل إليو الطالبادلادة العلمية كإهبار العاَف اال

، شلا يوفر درجة عالية من بيئة آمنة دلمارسة ادلهارات كإجراء التجاربيف  مفردات ادلادة الدراسية بأنفسهم
-Ivanova,2011,pp. 178ك ػلسن أسلوب التواصل ك التفاعل مع اآلخرين ،الذايت التفاعل

179) & ( Ivanov. 

تقنية الواقع ادلعزز وا لتجربة لطلبة الذين تعرضكقد أثبتت األُناث اليت أجريت للمقارنة بٌن ا

أف الفصوؿ الدراسية اليت اعتمدت لى األساليب الدراسية التقليدية كالطالب الذين اعتمدكا بالكامل ع

 ،(Barreira, et al., 2012,p. 6) ارىاقن إكأقل  متعةن على التقنية كانت ْنارهبا الدراسية أكثر 

 رلريات العرض التعليمي باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز عندما يتحكم الطالب يف بأنوكمن ىنا ؽلكن القوؿ 

 . اككضوحن  متعةن تصبح اخلربة التعليمية أكثر 

ن مستخدميها من ا ؽلكٌ ا كبًنن خالؿ الفرتة األخًنة شهدت تطبيقات تقنية الواقع ادلعزز تطورن ك 
شخصية كاذلواتف احملمولة التعامل مع تقنية الواقع ادلعزز لدعم ادلواد التعليمية باستخداـ احلواسيب ال

كاألجهزة الرقمية الصغًنة، فأصبحت التقنية متاحة، كأصبح التعامل معها أكثر عملية، كباتت مشاكل 
 .(Kerawalla, 2006,p. 163)ا تطبيقها كارتفاع تكاليفها أقل تعقيدن 

ا باحلياة ك التشجيع على تطبيق ادلفاىيم ادلكتسبة كربطه ،ٓنسٌن الفهميف ساعدة ادلتعلمٌن كدل

تقنية  الستخداـ علمية دراسة جراءإل جادة ّنبادرة قياـلل كانت احلاجة ؛احلديثة  كتوظيف التقنية ،اليومية

تناسب ي متميزنا تعليمنا ذلم لتوفر ىؤالء ادلتعلمٌن بيد األخذ يف تساىم كتقنية الواقع ادلعززكمعاصرة حديثة

 . مع عادلنا ادلعاصر 

 :مغهل٘ الزراص٘

عمل الباحثة يف رلاؿ تدريس احلاسب كمالحظتها لطالبات ىذه ادلرحلة كتدين مستول  من خالؿ 

الشبكات يف  أعلية من بالرغم شبكات احلاسب اآلِف كعدـ الرغبة  يف دراسة الوحدةالطالبات يف كحدة 

إلخراج كوادر  ليمرلاؿ الرتبية كالتع يعترب إتقا ا مطلبنا يف سلتلف اجملاالت كمنهاالذم رلاؿ احلاسب اآلِف، ك 



7 

 

ن أىداؼ مناىج احلاسب اآلِف ا ممهم  تعليمية ذات قدرة على اإلدلاـ بأساسيات الشبكات، كيعترب ىدفان 

فكرة كجود تقنية هتدؼ إُف ٕنكٌن طالبات الصف الثالث  فجاءت   ,كخاصة يف الصف الثالث الثانوم

االطالع على العديد من كب .كالتفاعل الثانوم من كحدة شبكات احلاسب اآلِف ، كإغلاد جو من احلماس

الدكِف ـ(،كادلؤٕنرَُِّادلؤٕنرات؛ منها :ادلؤٕنر الدكِف الثالث للتعليم اإللكرتكين كالتعليم عن بعد)

 IEEE  ـ(،كَُِّ")الْناىات احلديثة يف تكنولوجيا ادلعلومات"ا لتكنولوجيا ادلعلومات الرقمية

International Symposium on Mixed and Augmented Reality - 

Arts, Media, and Humanities (ISMAR-AMH) (َُُِ كادلؤٕنر العلمي،)ـ

ادلؤٕنر الدكِف الثاين للتعليم اإللكرتكين كالتعليم عن  ـ(،كَُُِالسابع للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية )

كاليت أكصت ـ( ، ََِٗلتعليم )ة لتكنولوجيا اـ(، كادلؤٕنر العلمي الثاين عشر للجمعية ادلصريَُُِبعد)

كتوظيفها بشكل يتناسب مع األىداؼ التعليمية  ،بضركرة تطوير كتصميم بيئات إلكرتكنية تفاعلية

لدل  فقد تولد ، ،كاالستفادة من تطبيقات التكنولوجيا كاالتصاالت لتحسٌن العملية التعليمية كجودهتا

َف ناكلت تقنية الواقع ادلعزز؛ حيث الدراسات اليت تاالطالع على عد ب ك الباحثة إحساس ّنشكلة الدراسة

بالرغم من توصيات يف الوطن العريب باللغة العربية تؤكد أثر التقنية  -حسب علم الباحثة -ْند دراسة عربية

يد من مع تقدإ العد ،كإجراء ادلزيد من األُناث ،العديد من الدراسات باالىتماـ بتدريس احلاسب اآلِف

 األخرل. كنولوجيةادلتغًنات الت

 ،ستخداـ األجهزة الذكية كاإلنرتنتكمن خالؿ مالحظة الباحثة للطالبات دلست إقباذلن على ا

ا   استخدامهنقامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية هبدؼ التأكد من كحلاجة الدراسة ذلا  لذلك كتأكيدن

كجاءت النتائج مؤكدة دلا كرد من ىيئة  ،ززمدل استخداـ الطالبات لتقنية الواقع ادلع عرفةدلك ذلا،  امتالكهنك 

بلغ عدد االشرتاكات يف خدمة االتصاالت ادلتنقلة بادلملكة  قدف ،االتصاالت كتقنية ادلعلومات

، كقد بلغت نسبة االنتشار خلدمات االتصاالت ادلتنقلة َُِّمن العاـ  كؿبنهاية الربع األ امليونن (ِٓ)

االنتشار  ذلك إُف ىيئة االتصاالت كتقنية ادلعلومات كقد عزت .(%6ُٕٗٔ )على مستول السكاف

ئات أجهزة اجلواؿ كما توفره من قدرات ىائلة كاستخدامها بشكل كاسع من سلتلف الفالستخداـ ادلتزايد 
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كما أظهرت النتائج   .(َُِّنرتنت  )ىيئة االتصاالت كتقنية ادلعلومات، العمرية للولوج إُف شبكات اإل

 .تقنية الواقع ادلعززبالطالبات عدـ معرفة 

 عن أثر استخداـ  تقنية الواقعكذلك للكشف  ك  ،جاءت احلاجة إلجراء ىذه الدراسة كشلا سبق

 ىا.ادلعزز يف كحدة من  مقرر احلاسب اآلِف يف ٓنصيل طالبات الصف الثالث الثانوم كاالْناه ضلو 

  أصٝل٘  الزراص٘ :

 :ٌنيالرئيسٌن التال السؤالٌن عن احلالية اإلجابة الدراسةٓناكؿ  

 ادلرحلة طالبات ٓنصيل يف اآلِف احلاسب مقرر من كحدة يف ادلعزز الواقع تقنية استخداـ أثر ما -ُ

 ؟ الثانوية

 ؟ ضلو التقنية الثانوية ادلرحلة على اْناىات طالبات ادلعزز الواقع تقنية استخداـ أثر ما -ِ

  أٍزاف الزراص٘ :

 :ٓنقيق ما يليإُف احلالية الدراسة هتدؼ 

 لعلى أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف التحصيل الدراسي يف مقرر احلاسب اآلِف لد التعرؼ -ُ

 .طالبات الصف الثالث الثانوم

موعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند جملبٌن احصائية اإلفركؽ الكشف عن ال -ِ

 .الثانوم لثلطالبات الصف الثا ،الفهم،التحليل،الكلي(التذكر)مستول 

يف مقرر احلاسب استخداـ تقنية الواقع ادلعزز  ضلو ادلرحلة الثانوية اْناىات طالبات التعرؼ على -ّ

 .اآلِف لدل طالبات الصف الثالث الثانوم

  الزراص٘: أٍنٔ٘

  :األىمية العلمية :أولً 

 قد تسهم الدراسة الحالية في:

 إثراء األدب الرتبوم يف رلاؿ تقنيات التعليم حوؿ استخداـ  تقنية الواقع ادلعزز يف العملية التعليمية. -ُ
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 .ززكىو التعليم باستخداـ تقنية الواقع ادلع ؛يف التعليم اإللكرتكين أحد االْناىات احلديثة تقدإ  -ِ

 خرل باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز.لدراسات أاجملاؿ فتح  -ّ

مقياس اْناه ضلو تقنية الواقع ادلعزز( ؽلكن للباحثٌن  -تقدإ أدكات للدراسة )اختبار ٓنصيلي -ْ

 االستفادة منها يف دراسات متشاهبة.

 ىمية العملية:: األثانياً 
 في: الحالية الدراسةقد تسهم 

قد تفيد ادلسؤكلٌن يف كزارة الرتبية  يف التدريس العاـ ادلعزز آلية مقرتحة الستخداـ تقنية الواقع تقدإ -ُ

  .كالتعليم

 .باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف ادلملكة العربية السعوديةتطوير تعليم احلاسب  -ِ

 ا.تنقلة تعليمي  جهزة ادلتوظيف األ -ّ

 . اآلِفستخدمة يف تدريس احلاسب كالتقنيات ادل طرائقالسرتاتيجيات ك اإلتنويع  -ْ

كترؾ احلرية للطالب  ،رشاد للطالبه التوجيو كاإلليكوف دكر  ؛ادلعلم داخل الصف الدراسيساعدة م -ٓ

 .ايف تعلم مهارات جديدة ذاتي  

  حزّر الزراص٘:

 الدراسة احلالية على احلدكد التالية: تقتصر ا
 :الحدود الموضوعية  

ث لطالبػػػات الصػػػف الثالػػػ يف مقػػػرر احلاسػػػب اآلِفسػػػة علػػػى كحػػػدة شػػػبكات احلاسػػػب اآلِف اقتصػػػرت الدرا

 )التػذكر،الفهم،التحليل( سػتوياتعنػد ادل ادلعػزز، كقيػاس أثػره علػى التحصػيل الثانوم باستخداـ تقنية الواقػع

 كاالْناه.

  :الحدود البشرية 
البنات احلكومية ّندينة مكة  اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف الثالث الثانوم ّندارس

 ادلكرمة.
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 نية: الحدود المكا 
 اقتصرت الدراسة على ادلدرسة الثانوية الرابعة ّندينة مكة ادلكرمة.

  :الحدود الزمانية 
 ىػ.ُّْٓ-قُّْْمت تطبيق ىذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين لعاـ 

 مصطلحات الزراص٘:

 استخدمت الباحثة ادلصطلحات التالية يف إجراء الدراسة :
 أثز  (Effect): 

كأثىر يف الشيء :ترؾ فيو  ،آثار كأثور :( األثر بأنو: بقية الشيء،كاجلمعـَُِْؼ ابن منظور)عر  
 . ِٓصأم بعده":كخرجت يف إثره كيف أثره.بالتحريك: مابقي من رسم الشيء.كاألثر أثرنا

مرغوب أك غًن مرغوب فيو ػلدث يف ادلتعلم (بأنو:"زلصلة تغًن ـََِّنجار)الشحاتو ك  ورفكع 
 .ِِصنتيجة لعملية التعليم "

 الدراسي يف التحصيل ادلعززاستخداـ تقنية الواقع  اػلدثه النتيجة اليت :بأنو إجرائي ا الباحثة كتعرفو
 باالختبار األثر ىذا كيقاس .الثانوم الثالث الصف طالبات لدل تقنية الواقع ادلعزز ضلو كاالْناه

 .الباحثة وتعدأ الذم االْناه كمقياس التحصيلي،
 ٘ٔتكي (Technique): 

ن أك " مجلة األساليب أك الطرائق اليت  ٔنتص بف :( أف التقنية ىئّص، ـَََِ) اذلنائي كردأ
 .مهنة "

ذات األصل  (تكنولوجيا)" مصطلح مرادؼ دلصطلح  :( التقنية بأ اُِص، ـََِْ) احليلةكعرؼ 
لالتينية ا كالكلمة .ان أك مهارةاليت تعين فنٌ  (TECHNE)ادلشتق من الكلمة اليونانية  اليوناين

(TEXERE) كالكلمة  .ا أك نسجنايبن كتعين ترك(LOGOS)  ا أك كبذلك فإف  .دراسةكتعين علمن
 أم دراسة ادلهارات بشكل منطقي لتأدية كظيفة زلددة".علم ادلهارات أك الفنوف؛ :يعين (التقنية)مصطلح 
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كتطبيقاهتا نتجات احلديثة كادل يف ىذه الدراسة بأ ا: مجيع األجهزة االتقنية إجرائي   الباحثةكتعرؼ  
سواء داخل ادلدرسة أك  ؛إلٕناـ عمليات التعليم كالتعلم معها طالب ادلرحلة الثانوية ادلختلفة اليت يتعامل

قنواتو ادلختلفة، كاحلاسب كالتلفاز بلبث  ا أجهزة االتصاؿ كاذلواتف بأنواعها، كأجهزة كتتضمن،خارجها
كادلواقع  تماعية،كادلواقع االج كادلنتديات التعليمية، ،كالربيد اإللكرتكين ،كتطبيقاتو ادلختلفة كاإلنرتنتاآلِف 

 . كادلواقع العلمية  ... كغًنىا  ،البحثية
  لْاقع املعشسا  (Augmented reality): 

الواقع : الوضع ك  .ّّٗص"موضع لكل كاقع": بأنو وقعال يف معىن(ـََِّالفراىيدم ) أكرد 

  .(ُٓٔصـ، ََِْ،فرحات)القائم 

عن الواقع ٔنتلف تقنية  :(  تقنية الواقع ادلعزز بأ اAzuma,1997:365)كزما أعرؼ 

ك ؽلتاز الواقع ادلعزز بالتفاعلية كبدمج جزء من  ،االفرتاضي الذم يدخل ادلستخدـ  داخل بيئة صناعية

 . كإضافة أشكاؿ ثالثية أبعاد لو  ،احلقيقيالعاَف ب االفرتاضيالعاَف 

الواقع ادلعزز بأنو: " تقنيات حاسوبية تقـو على دمج صور  (ُٓٓص ،ـََُِطميزم )إ عرؼك 

 ؛دبعاكمناظر كمقاطع من العاَف احلقيقي مع العاَف االفرتاضي من خالؿ الرسومات احلاسوبية ثالثية األ

 ".حكم احلاسوب هبذه ادلكونات مجيعناحيث يت

 ؛اآلِف بواسطة احلاسب العاَف احلقيقي مع العاَف االفرتاضيدمج  بأنو: اكتعرفو الباحثة إجرائي   

شلا غلعل  كغًنىا؛ ،نرتنتاإل كمواقع ،كاألشكاؿ ثالثية األبعاد ،كالفيديوالرقمي؛كالصور، تول احمل ظهرلي

 .، كتستطيع تذكره بصورة أفضلالطالبة تتفاعل مع احملتول الرقمي

 التحصٔل ( ٕالزراصAcademic Achievement): 

و:"حصل ،احلاصل من بأن(ـَُِْتحصيل عند ابن ادلنظور يف لساف العرب )كرد ادلعىن اللغوم لل 

حصل الشيء ػلصل  ؛يكوف من احلساب كاألعماؿ كضلوىا كثبت كذىب ماسواه، كل شيء : مابقي

 . ُّْ"صكاالسم احلصيلة ،حصوالن . كالتحصيل :ٕنييز ماػلصل
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 أك .الفرد لدل التعلم من إصلازه يتم ما مقدار"  :بأنو فعرفو (ُُٕص،ـََِِ) صربم أما 

 ".زلدد تعليمي  برنامج أك مقرر أك دلوضوع دراستو نتيجة كمعلومات خربات من ادلتعلم يكسبو ما مقدار
التعلم التعليم ك ة احلصيلة العلمية اليت تنتج عن عملي بأنو: اإجرائي   التحصيلالباحثة  عرؼكت

يف االختبار  بالدرجة اليت ٓنصل عليها الطالبة س تقا حيث ؛تطبيقات الواقع ادلعززباستخداـ تقنية أحد 
 " شبكات احلاسب اآلِف ".بوحدة التحصيلي الذل تعده الباحثة للمعلومات ادلتعلقة 

    ٕاحلاصب  اآلل(computer): 

آلة إلكرتكنية تقـو ّنجموعة من بأنو : ( احلاسب اآلِفُٕٔصـ، ََِّالنجار )عرؼ شحاتو ك 
من البيانات كفقنا جملموعة من التعليمات  ادلنسقة بشكل منطقي بغرض احلصوؿ   عمليات  ادلعاجلة جملموعة

 على نتائج كمعلومات تفيد يف ٓنقيق أىداؼ معينة.
كدقة  : " آلة حاسبة إلكرتكنية ذات سرعة عاليةبأنو (ْصب،،ـَُِّ)كعطار  ةكنسار  وعرفك 

من التعليمات كاألكامر للوصوؿ للنتائج جملموعة كفقنا  كٔنزينها كاسرتجاعها متناىية ؽلكنها معاجلة البيانات
 .ادلطلوبة"

كالطالبات أساسيات احلاسب اآلِف  مقرر دراسي يدرس فيو الطالب :بأنو اكتعرفو الباحثة إجرائي  
ساسية لطالب ادلرحلة كمادة أدخل احلاسب اآلِف  أك  .النظرية كالعمليةاجملاالت  كاستخداماتو يف العديد من

، كاختارت الباحثة كحدة شبكات احلاسب اآلِف ػىُِْْكللطالبات عاـ  ،ىػَُْٔعاـ الثانوية منذ 
 .وبة فهمها لدل بعض الطالباتألعليتها كصع احلالية الدراسةلتطبيق 

  ِاالجتا(Attitude): 

من االستعداد أك التأىب العصيب ك النفسي  " حالة:االْناه بأنو( ّٓص ،ـََِٔمحداف )عرؼ 

لفرد َنميع كتكوف ذات أثر توجيهي أك دينامي على استجابة ا ،ة الشخصتنظم من خاللو خرب 

 .اليت تستثًن ىذه االستجابة " ادلوضوعات أك ادلواقف
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تشكل نتيجة لتفاعل الفرد كخرباتو ستعداد يا "نو:االْناه بأ (ـَُُِ)أميمن ك  نبيهة كعرفت

أك ٓنبط لديو  ،ود عليو بشعور الرضى كالسركركتع ،حيث يرضي فيو دكافع  سلتلفة ؛كْناربو احلياتية مع البيئة

 .َُِ"صلدكافع ادلنفرة أك ادلؤذيةاكتثًن فيو بعض  ،بعض الدكافع

 ْنعلها الطالبة ِنربات مركر خالؿ من تتكوف اليت االستجابة تلك: بأنو إجرائي ا الباحثة كتعرفو

 مقياس على الطالبة عليها  ٓنصلاليت بالدرجة كتقدر ،تقنية الواقع ادلعززل الرفض أك بالقبوؿ تستجيب

 الباحثة. وتعدأ الذم االْناه
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 أربٔات الزراص٘ 

 

 أّاًل: اإلطار اليظزٖ    

  ٕاملبحح األّل: التعلٔه اإللهرتّى 

   املبحح الجاىٕ: تكئ٘ الْاقع املعشس 

 ْ٘ٓاملبحح الجالح: احلاصب اآللٕ يف املزحل٘ الجاى  

 اىًٔا : الزراصات الضابك٘ ث

  :اصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس يف التعلٔه املزتبط٘ بالزراصات احملْر األّل 

  :ٕيف تزرٓط  باصتدزاو أرّات التعلٔه اإللهرتّىٕ املزتبط٘الزراصات احملْر الجاى

 مكزر احلاصب اآللٕ 

  مزٚ االصتفارِ  ّعلٙ الزراصات الضابك٘ ّعالقتَا بالزراص٘ احلالٔ٘  العاوالتعلٔل

 ميَا

 
 فزضٔات الزراص٘ثالجا:
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 الفصل الجاىٕ

 أربٔات الزراص٘

 :متَٔز

سيتم  فيو استعراض ما : اإلطار النظرم، ك األكؿ ؛جلانبٌن رئيسٌنيتناكؿ ىذا الفصل عرضان ا

ب اآلِف احلاسمقرر ك تقنية الواقع ادلعزز،ك ،اإللكرتكينالتعليم ض األدبيات من معلومات تتعلق بتناكلتو بع

 فسيتم فيو عرض  الدراسات السابقة ذات العالقة ّنوضوع الدراسة. : اجلانب الثاين أما.يف ادلرحلة الثانوية 

 :: اإلطار اليظزٖأّاًل

 :اإللهرتّىٕ: التعلٔه  املبحح األّل

تسخر  يف أساليب كتقنيات التعليم كاليتاستجابة حقيقية للثورة احلديثة  اإللكرتكيند التعليم يع
 التعليم الذم يعتمد على التقنية لتقدإ ما توصلت إليو ىذه التقنية من أجهزة كبرامج يف عمليات أحدث

ى توظيف التقنيات احلديثة يف عملية عل اإللكرتكين متعلم بطريقة جيدة كفعالة. كيقـو التعليمزلتول لل
كيزيد من  ،للمتعلمٌن عناالتعليم شلت ليف أساليب التعلم، كغلع شلا قد ػلدث تغيًننا كبًننا ،التعليم كالتعلم

 من جودة العملية التعليمية. للتعلم، كػلٌسن دافعيتهم

م يتعلالو،ك أىدافو،ك حملة تارؼلية عنك ، اإللكرتكينم يالتعل كيف السطور التالية سنستعرض مفهـو
ادلعوقات ك ،Web) ) الويب أجياؿ،ك اإللكرتكين التعليم كأدكات أظلاطك كنظريات التعلم، اإللكرتكين

 .اإللكرتكين التعليم تواجو اليت كالصعوبات

 :اإللهرتّىٕمفَْو التعلٔه 

كىو الركيزة الرئيسية يف  ،للعصر الرقمي كتقنياتو اجلديدة ادلهمة أحد النتائجيعد التعليم اإللكرتكين 
 ؛اإلنرتنتابات بو  ككذلك ،لكرتكنيةاإلكتبات التصاؿ احلديثة كادلعلى آليات ا كونو يعتمد؛تعليم ادلستقبل

 .الصف الدراسي يف كاف عن بعد أكاءه  سو 



06 

 

من التعليم الذم :"ذلك النوع  بأنو ىػ(ُِْٕ)احللفاكم وعرف ا متعريفات التعليم اإللكرتكينكمن 
 كتوصيل احملتول التعليمي إُف ، استخداـ الوسائط اإللكرتكنية يف ٓنقيق األىداؼ التعليمية يعتمد على

األجهزة  كقد تتمثل تلك الوسائط اإللكرتكنية يف ،للحواجز الزمنية كادلكانية ادلتعلمٌن دكف اعتبار
خالؿ شبكات  أك من ،كأجهزة االستقباؿ من األقمار الصناعية، الكمبيوتر :مثل ؛اإللكرتكنية احلديثة

إللكرتكنية كادلكتبات ا ،التعليمية  ادلواقع :مثل ؛احلاسب ادلتمثلة يف اإلنرتنت، كما أفرزتو من كسائط أخرل
 .ٗٓ ص"

منظومة تعليمية لتقدإ الربامج " بأنو : عرفاه ف( ُِٗصب،،ـَُِّ)كعطار  ةكنسار أما  
التعليمية أك التدريبية للمتعلمٌن أك ادلتدربٌن يف أم كقت كيف أم مكاف باستخداـ تقنيات ادلعلومات 

صادر بطريقة متزامنة مع الفصل لتوفًن بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة ادل ؛كاالتصاالت التفاعلية
كالتفاعل بٌن ادلتعلم  ،على التعلم الذايت ادكف التزاـ ّنكاف زلدد اعتمادن  ،الدراسي أك غًن متزامنة عن بعد

 ."كادلعلم

تتم من خالؿ االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة منظومة تعليمية  اإللكرتكين ف التعليمإ :كؽلكن القوؿ
حيث  ؛قيق أىداؼ ادلؤسسة التعليميةلتح تتطلب تضافر عناصر سلتلفةك  تصاالت،كتقنية ادلعلومات كاال

بالكثًن من  ديث اليت تتسماحل النوع من التعليم بيئة تعليمية تفاعلية دلواجهة ٓنديات العصرىذا  يوفر
 تغًنات كالتطورات .ال

 :اإللهرتّىٕحمل٘ تارخئ٘ عً التعلٔه 

أجياؿ  ةمخسكلكنو ظهر كتطور من خالؿ  ؛ةكفلسفتو احلالية فجأ اإللكرتكين يظهر مصطلح التعليم َف
تاريخ التعليم أف  Taylerتايلور  يرل  حيث ؛ الشكل احلاِفُفت منذ بداية الثمانيات حَت كصلت إبدأ

 مر بادلراحل اآلتية:كالتعليم عن بعد  اإللكرتكين

 لمٌن .اجليل األكؿ :جيل ادلراسلة كيعتمد على نقل ادلعلومات إُف ادلتع -

 اجليل الثاين: جيل الوسائط ادلتعددة كيستخدـ ادلواد ادلطبوعة كادلسموعة كالفيديو. -

اجليل الثالث :جيل التعليم عن بعد الذم يعتمد على تكنولوجيا ادلعلومات كادلؤٕنرات السمعية كادلرئية  -
 كأنظمة االتصاؿ كالبث اإلذاعي كالتلفزيوين.
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 شبكة اإلنرتنت .اجليل الرابع: جيل االعتماد  على  -

 .(ُُٖـ،صََِْ،زلمدآماؿ )عبد احلميد ك اجليل اخلامس: جيل اجلامعات االفرتاضية  -
 يف الشكل التاِف: كالتعليم عن بعد كؽلكن تلخيص تاريخ التعليم اإللكرتكين 

 
 ( أجيال التعليم اإللكتروني)من إعداد الباحثة( .0شكل )

إُف ىذه  كصوالن  حَت تطوره منذ تأسيسو العلم ىذاأعلية بويٌن أف ندرؾ كرت  لذا غلب علينا

 يف اجملاؿ الرتبوم.  كخاصة العاملٌن ؛أل ا تفيد كل من يرغب يف اخلوض  يف ىذا اجملاؿ ؛ادلرحلة

 :اإللهرتّىٕأٍزاف التعلٔه 

استيتيو ؛  ِٓٗ،صـََِْساَف، ) كل من  أكضحهاأىداؼ عديدة  اإللكرتكينللتعليم 

 ،ص ص،بـَُِّكعطار،  كنسارة؛   َِٖ ،صـََِٕ ،فى؛ مصطُِٔ ،صـََِٕكسرحاف، 

 :اإللكرتكينأىم األىداؼ اليت غلب ٓنقيقها من خالؿ التعليم  كمن ؛(ُٓٗ-ُْٗ
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 توفًن بيئة تعليمية ثرية كمتعددة ادلصادر ٔندـ العملية التعليمية َنميع جوانبها. -ُ
كتوفًن مصادر متعددة  ،اخلارجيةز العالقة بٌن ادلؤسسات التعليمية كالبيئة إغلاد بيئة تفاعلية تعز  -ِ

 للتعليم تتيح الفرصة للمناقشة كادلقارنة كالتحليل كالتقييم. 
تعلم، كادلؤسسة التعلي -ّ

ي
علم، كادل

ي
بأعلية  مية، كالبيت، كاجملتمع، كالبيئة(توعية ادلنظومة التعليمية )ادل

 ل بٌن ىذه ادلنظومة.التفاع إلغلاد اإللكرتكينككيفية كفعالية التعليم 
علم كادلتيعلم  -ْ

ي
 تسهيل استخداـ ىذه التقنية.  على مايسهم يفتدريب ادل

ظلذجة التعليم كتقدؽلو يف صورة معيارية، فتقدـ الدركس يف صورة ظلوذجية، كادلمارسات التعليمية  -ٓ
خطط للدركس النموذجية، ك ادلتميزة ؽلكن إعادة تكرارىا يف أمثلة بنوؾ األسئلة النموذجية، 

 كما يتصل هبا من كسائط متعددة. ،ل لتقنيات الصوت كالصورةاالستغالؿ األمثك 

تبادؿ اآلراء كالتجارب كاخلربات الرتبوية من خالؿ إغلاد قنوات اتصاؿ كمنتديات ٕنكن ادلعلمٌن  -ٔ
يف غرفة  كتناقلها عرب كسيط غلمعهم مجيعان  ،كادلشرفٌن كمجيع ادلهتمٌن بالشأف الرتبوم من ادلناقشة

 سافات يف كثًن من األحياف.افرتاضية رغم بعد ادل

إعداد جيل من ادلعلمٌن كالطالب قادر على التعامل مع التقنية كمهارات العصر كالتطورات اذلائلة  -ٕ
 اليت يشهدىا العاَف.

 دلا يدكر يف أقاصي األرض. كمواكبو  اادلساعدة على نشر التقنية يف رلتمع مثقف إلكرتكني   -ٖ

 سلتلفة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينهم.  تقدإ التعليم الذم يناسب فئات عمرية -ٗ

أنو من الضركرم تأسيس مؤسسات تعليمية متميزة قادرة على مواجهة االنفجار لذلك ف

كأف تعمل ىذه ادلؤسسات ، اإللكرتكينالتعليم  ٓنقيق أىداؼكذلك من أجل  لومات؛ادلعريف كازدياد ادلع

ترفع من قدرهتم  هارات اليت التحصيل كاكتساب ادليف على تطوير أساليب نقل ادلعلومات لتنمية األفراد

كنشر مظلة التعليم كادلعرفة  كحق من حقوؽ  ،يف رلتمع العودلة كاحلضور ،على رفع مستول معيشتهم

 اإلنساف.
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 ّىظزٓات التعله: اإللهرتّىٕالتعلٔه 

 ،اكية أك ادلعرفيةك النظرية اإلدر  ،النظرية السلوكيةمن التعلم  مبادئ اإللكرتكينلتعليم يستمد ا

ن كٌ ىذا االختالؼ ؽلكن توظيفو كميزة ٕنرغم من تعارض ىذه ادلداخل فإف كعلى ال .كالنظرية البنائية

يف أدكات  انسب لو، ككذلك ادلعلم غلد من خالؿ النظريات الثالث تنوعن ادلدخل األ ادلتعلم من اختيار

دكات من أجل إصلاز ادلهاـ تشكيلة كاسعة من األ ػلتاج إُف ا ىو احلاؿ يف العامل ادلاىر الذمكم  ؛التعليم

رفية على النظريات الرتبوية ادلعادلعلم بل يعتمد  ؛اإللكرتكينإليو، فليس ىناؾ نظرية خاصة بالتعليم  ادلوكلة

يف ضوء  بناؤىايف ذلك بنماذج تصميم تعليمي مت  مستعيننا كػلاكؿ تطبيقها على أرض الواقع ،سابقنا

ا آ لعديد من ظلاذج التصميم التعليمي انبثقت منها اإحدل النظريات اليت ه ادلعايًن اليت ٓنكم يف اعتبار خذن

 .(ّّ-ِّ ،ص صـََِٖ)الؿ، ذلك البناء 

 اإللكرتكينكالتعلم   بادئ لتحقيق كتنفيذ التعليمادليتم استنتاج  اليتكفيما يلي كصف للنظريات 
 :منها 

 :يةعلى المدرسة السلوك المعتمد اإللكتروني والتعلم التعليم :أوًل 

كمن  ؛الذم يقدـ التعلم من منظور سلوكي بعدد من اخلصائص التعليم كالتعلم اإللكرتكين يتميز 
 للدخوؿ يف كإجراء اختبار للمتعلم لتحديد جاىزيتو ،إخبار ادلتعلم عن ادلخرجات اليت سيحققها:برزىاأ

نظيم احملتول بشكل متسلسل كت ،التعلمرنامج يقابل مستواه يف بالذم  التعلم أك لتحديد مستول التمكن
مع تقدإ تغذية ، كمن ادلعركؼ إُف اجملهوؿ ، ادلركبالتنظيم يكوف من البسيط إُف لتحقيق التعلم، كىذا

 & Anderson) .تياجو لتصويب مسار تعلمومو أك احن مدل تقدم ؛ ليتحقق ادلتعلمراجعة للمتعلم

Elloumi,2004,pp. 148-150) 

 المعتمد على المدرسة  اإلدراكية :  اإللكتروني والتعليم لتعلما :ثانًيا

م من خالؿ معاجلة ادلعلومات اليت يوظف من ادلدخل اإلدراكي فإنو يت كالتعليم لتعلمإُف ا بالنظر
دلعلومات من ادلستقبالت احلسية ، كتبدأ عملية التعلم بنقل امتعددة من الذاكرة اادلتعلم أنواعن من خالذلا 

 ا، كإذا َف يتم نقلهادلخزف احلسي يف الذاكرة الذم يستمر ألقل من ثانية ( إُفٍفإ ... بصر، دلس، )مسع
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يراعي مدل توافر البنية  لذلك على مصمم التعليم أف فإنو يفقد كمية ادلعلومات؛ العاملةالذاكرة  إُف فورنا
على  ون، كما ألو تعلم ادلعرفة اجلديدة ٓنقق البنية ادلعرفية األساسية اليت كأيضنا ،دلتعلما العقلية ادلالئمة لدل

كالبنية اإلدراكية لدل ادلتعلم  .اجلديدة ّننظمات ٕنهيدية تربط بٌن ادلعرفة ادلصمم التعليمي أف يضمن ادلقرر
(Anderson & Elloumi,2004,pp. 148-150). 

 :المعتمد على المدرسة البنائية اإللكترونيوالتعلم م يالتعل :ثالثًا

 فالتعلم يكوف ادلعتمد على ادلدرسة البنائية بعدد من اخلصائص، اإللكرتكين التعليم كالتعلميتميز 
ر دك  ادلعاجلة، كيتغًن فيوعلى مستول عاؿ من  وؽلارس أعمال ام نشطن ادلتعلكفيو يكوف  يف خطوات نشطة؛

، فريق عملك هممع كالعمل خرينٌن آمع ادلتعلمكؽلكن للمتعلم أف يتعلم  .ادلوجو كادلرشد كادلنظملم إُف ادلع
 .Hirumi, 2002,p) ن ادلتعلم من االستفادة من ادلعلومات كاخلربات اليت لدل اآلخرينكٌ كىذا ؽل

145;Young, 2004,p. 315.) 
 (0جدول )

 ونظريات التعلمأدوات وتقنيات 
 مثالال التقنيات المستخدمة نظرية التعلم

 السلوكية
برامج التعلم المعتمد 

 على الحاسب

 برمجيات التدريب والمران . -
 التدريس الخصوصي. -
 المحاكاة. -

قواعد البيانات  اإلدراكية
 .المختلفة اإلنترنتمصادر  - والوسائط الفائقة

 بسيطةال البنائية

أدوات اإلنتاج 
 )البناء(

على المستوى 
 الشخصي

 معالج النصوص . -
 ة .اإللكترونيالجداول  -
 قواعد البيانات. -
 العروض التقديمية . -
 سائط المتعددة والفائقة .الو  -

 البنائية الجتماعية
بيئات التعاون 

 الشبكي

 . اإللكترونيالبريد  -
 لوحة اإلعالنات . -
القائم على بناء وتبادل منتديات الحوار   -

 المعرفة 
القائم على   اإللكترونيبيئات التعليم التعاوني  -
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 مثالال التقنيات المستخدمة نظرية التعلم
 حل المشكالت .

األدوات البنائية  المعتمدة  على التصال  -
 تماعي .الج

 (Hung, 2001,p. 283) 

مع العلم أف ادلؤلف ميز بٌن البنائية  ، أدكات التقنية كنظريات التعلمربط بٌنال( ُدكؿ )اجليوضح 

؛ ذلك ألف كشلا يستنتج أف تقنية الواقع ادلعزز تقـو على النظريات الثالثة .البسيطة كالبنائية االجتماعية

أك مصادر  ،قد تكوف بررلية التدريب كادلراف ؛تلفة من احملتول الرقميعلى أنواع سل التقنية ؽلكن أف ٓنتوم

 .ء كادلعرفةراقائم على تبادؿ اآلالاحلوار منتدل ، أك أك الوسائط ادلتعددة كالفائقة ،ادلختلفة اإلنرتنت

حيث  ؛علا كجهاف لعملة كاحدة اإللكرتكيننستطيع القوؿ بأف نظريات التعلم كالتعليم  كشلا سبق

اجلانب التطبيقي، كتبقى ظلاذج  اإللكرتكينؽلثل التعليم  يف حٌن ،نظريات التعلم اجلانب النظرمٕنثل 

التصميم التعليمي جسور ربط بٌن اجلانبٌن لتحويل اللغة النظرية إُف لغة تطبيقية مع االىتماـ بتوظيف 

 بنائية طيلة فرتات البناء. التقوإ العمليات لاحملكات الرئيسية 

 :اإللهرتّىٕات التعلٔه أمناط ّأرّ

ولوجيا كذلك بفضل التطور التقين يف رلاؿ تكن ؛الكثًن من التطورات اإللكرتكينيشهد التعليم 

 ، صـََِٔ،احلريب )كما يراه كالن منف أظلاط التعليم اإللكرتكين  كؽلكن تصني ،التعليم كتقنية االتصاالت

-ّٓٓص  ،صََُِساَف،؛َّ، صـََُِإطميزم،؛ِٖ-ُِ، ص صـََِٗكايف،؛ّٓ

 :كالتاِف (ِٓ،صىػَُّْالصعيدم،؛ّٗٓ

 حسب التزامن : التعليم اإللكترونينمط  أوًل 

ود طريف التفاعل كجكىو يتطلب  (:Synchronousالمتزامن ) اإللكترونيالتعليم  - أ

كيطلق  .ية التعلمحَت تتوافر التفاعلية يف عمل ؛يف نفس الوقت (ادلعلم كادلتعلم أك ادلتعلمٌن)
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ؿ من يستطيع احلصو  أف الطالب :كمن إغلابيات ىذا التعليم .ليم احلي ادلباشرالتع :عليو

 .ادلعلم على التغذية الراجعة ادلباشرة لدراستو يف الوقت نفسو
 Shared White) التشاركي  بيضاللوح األتعليم اإللكرتكين ادلتزامن :كمن أدكات ال

Board)،( ادلؤٕنرات الصوتيةAudio conferences)، ات الفيديو )مؤٕنر Video 

conferences)،( برامج األقمار الصناعيةSatellite programs). 

إف التعليم اإللكرتكين غًن :(ASynchronousغير المتزامن ) اإللكتروني التعليم - ب
 :كيطلق عليو .يف نفس الوقت (ادلعلم كادلتعلمٌن)ال يتطلب كجود طريف التفاعل ادلتزامن 

 .فيتعلم ذاتٌيان   التعليم يعتمد ادلتعلم على نفسو ىذا النوع من كيف .التعليم غًن ادلباشر
الشبكة ،(E- mail) اإللكرتكينالربيد :كمن أدكات التعليم اإللكرتكين غًن ادلتزامن 

 Mailingالشبكة القوائم الربيدية ) ،( world wide webالعنكبوتية )

list)، ( الفيديو التفاعليinteractive video )، ادلدرلة )األقراص Compact 

Disc). 
 :ستخدامالحسب التعليم اإللكتروني  نمطثانًيا 
دلساندة عملية ستخدـ حيث يي :(enhanced elearningالتعليم اإللكتروني المساند) - أ

بعض  اإللكرتكنية يف عملية توفًنباستخداـ تقنيات كأدكات الويب  كدعمهاالتعليم التقليدية 
 .يؤثر على سًن عمل احملاضرات التقليدية  الكىذا النوع قد  احملتويات ،

يدمج ىذا النوع التعليم (:Blended learningالمدمج )و لكتروني الجزئي أاإلالتعليم  - ب
اإللكرتكين ادلباشر مع التعليم التقليدم،ُنيث ؽلكن الوصوؿ جلزء أساسي من احملتويات عرب الويب 

 .%(ٕٓ%( إُف )ِٓبٌن)  .كىذا النوع ؽلكن أف ؼلفض عدد احملاضرات التقليدية

التعلػيم ادلعػركؼ باسػم  كىػو:(Online elearning) أو الكليي المباشيرالتعلييم اإللكترونيي  - ج
صاؿ فيزيائي بٌن الطالب كادلعلػم حيػث ال توجػد قاعػات االفرتاضي،كالذم ؽلكن أف يتم دكف أم ات

 دراسية ،كيتلقى الطالب تعليمو بالكامل عرب الشبكة.
 كأدكاتو يف الشكل التاِف :لكرتكين التعليم اإلأظلاط  كؽلكن تلخيص 
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 )من إعداد الباحثة(  أنماط التعليم اإللكتروني (2شكل )

خصائص ادلتعلمٌن كاحتياجاهتم الذم يتناسب مع التعليم اإللكرتكين  ظلطغلب اختيار كشلا سبق 
كقد  ،من ناحية أخرل انسعى لتحقيقهالدراسي كاألىداؼ التعليمية اليت طبيعة ادلقرر  كمن ناحية، 
 .دلناسبتو لتقنية الواقع ادلعزز  ؛لكرتكين اجلزئي أك ادلدمجالتعليم اإل الدراسة  احلالية ظلط استخدمت

 :ّالتعلٔه املتيكل  التعلٔه اإللهرتّىٕ

ئية بدايةن بالثورة الكهربا؛ ميةييف العملية التعل كبًن ثورات  اليت كاف ذلا تأثًنالمٌر العاَف بالعديد من 
الولوج إُف عصر التكنولوجيا كادلعلوماتية  إفبل  ؛بالثورة الالسلكية كانتهاءن  ،مركرنا بالثورة اإللكرتكنية، ك 

نتج عن ذلك ك باالىتماـ بإدخاؿ تقنيات االتصاؿ الالسلكية كاذلواتف اجلوالة كاحملمولة، أ بد كاإلنرتنت
على اعتبار أنو شكل من أشكاؿ التعليم  ، (M-learningبالتعليم ادلتنقل ) ظهور تعليم جديد عرؼ

الوسائل كاألجهزة التقنية احملمولة احلديثة ؛ لتقدإ نوع  إُف استخداـيدعو  إلكرتكين تعليمي بعد، كظلطعن 
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كيتناسب مع خصائص ادلتعلمٌن كاحتياجاهتم كمقرراهتم الدراسية  ،جديد من التعليم يالئم الظركؼ ادلتغًنة
ٕنكن من نقل العملية التعليمية كضبطها داخل الفصوؿ الدراسية كالقاعات  بأقل التكاليف، كبصورة

 .(ٖٓ، صََِٖالصفية كخارجها يف إطار من احلرية الزمانية كادلكانية )ادلهدم،
كنسارة ؛ ك ُّ:ص َُُِ،سليم ك  ؛ّٕٔ- ّْٔ: ص ص ََُِ)ساَف : من كيرل كل  

التعليم ادلتنقل  يقدماف احملتول التعليمي  ( أف التعليم اإللكرتكين ك ْٖٗ-ْْٗ،ص ص ،أَُِّكعطار:
إنتاج  يتطلب كذلك ،كرسومات ،ك لقطات فيديو ،كمتحركة ةك صور ثابت ،يف ىيئة نصوص ٓنريرية

لكرتكنية، كتصميم مناىج إلكرتكنية ، كتدريب ادلعلمٌن كالطالب على كيفية التعامل بررليات تعليمية اال
 مع التقنيات احلديثة ادلستخدمة.

جهزة بشبكة سلكية كربط تلك األ  ،عتمد التعليم االلكرتكين على أجهزة كاحلاسبات ادلكتبيةك ي
اذلواتف النقالة، :مثل  ؛يعتمد التعليم ادلتنقل على أجهزة السلكية متنقلة حٌنيف  ،أك السلكية

اسب ، كحو  (MP3)، كمشغالت جهزة اللوحية، كأجهزة البودكاستكادلساعدات الشخصية الرقمية، كاأل
 .لالتصاؿ باإلنرتنتكشبكة السلكية   ،(Tablet PCلوحية شخصية )

محلها ، كتوفرىا ، كدلا  ةذلك لسهولك  ؛كستقتصر ىذه الدراسة على استخداـ األجهزة اللوحية
 .السلكينا تتميز بو شاشات العرض من تعدد أكضاع العرض ، كإمكانية اتصاذلا باإلنرتنت

 :(Webأجٔال  الْٓب )

 على ادلعتمد التعلمعن التعليم ك  حديثة مفاىيم تبلورت (اإللكرتكين التعليم) مسمى بعد ظهور
، من )إطميزم كيصنفها كل   ، كمنها ظهرت أجياؿ الويب،وتكأنظم بررلياتو تطور خالؿ من اإلنرتنت
 ( إُف:ـَُِّالنجار، ك ؛ ـ َُُِادلالح، ك ؛   ُُٓص ،ـََُِ

 يفيستطيع الفرد قراءة ادلعلومات ادلنشورة  نوع من الويبليف ىذا اك  :(Web1) ُالويب :الجيل األول
ا ُفيمثل الويب ،ف تعليق كتايب على ىذه ادلعلوماتدك  اإلنرتنتشبكات  للمعلومات كلكن  مصدرنا جيدن

كما (.القراءة أك التلقي فقط لف ادلعلومة تنتج من صاحب ادلوقع كال ؽلتلك القارئ سو أم أ) باْناه كاحد
 بعض :كمن أمثلة ىذا اجليل .ديل احملتول عن طريق مدير النظاـيل من الويب يتم ٓنرير كتعنو يف ىذا اجلأ

 خدمةك  الربيدية، القوائمك  ،(E-Mail) اإللكرتكين الربيد ظهور بداية يف اإلنرتنت قدمها اليت اخلدمات
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 خدمةك  ادللفات، نقل خدمةك  ،(Telnet) تلنتكال األخرل، الشبكات يف ادلباشر كالبحث االتصاؿ
 . WWW/ العادلية النسيج شبكة

ُف منصة اإلنرتنت إمن الويب يقـو على ٓنويل  كىو نسخة مطورة :(Web2) ِالويب :الجيل الثاني
 من أف كىذا يعين أف تكوف التطبيقات تعمل من خالؿ ادلواقع بدالن  ، من كو ا مواقع فقطعمل بدالن 

حاجة لتثبيت الربامج  خر أنو قد ال يكوف ىناؾكىذا يعين بشكل آ ،تعمل عليها من جهازؾ الشخصي
 .العمل على الربنامج داخل ادلتصفحكيتم  ،كإظلا تشغيلها من مواقعها ؛على اجلهاز

كرب ثل شبكة اجتماعية ذات اعتمادية أمن رلرد صفحات كيب ديناميكية، فهو ؽلىو أكثر  ِكالويب
، ككتابة التعليقات اإلنرتنتشبكات  دلنشورة يففرد قراءة ادلعلومات اكفيو يستطيع ال ،على ادلستخدمٌن

، ك آر (Wiki) ، كالويكي(Blogs) ادلدكنات :ِويبالكمن أمثلة  .ادلعلومات كإبداء اآلراء حوؿ ىذه
ىتم ىذا النوع من الويب باجلانب ادلعريف، باإلضافة إُف كقد ا .، كغًنىا من األدكات(Rss) إس إس

 .رة فعالة بعكس اجليل األكؿ من الويبكالتواصل كادلشاركة بصو  تماعيةلرتكيز الكبًن على ادلهارات االجا

أم العيش يف ؛ األبعاد ثالثي اإلنرتنتىو الغمر كاالنغماس يف ك : (Web3) ّ: الويبالجيل الثالث

بالقراءة كالكتابة  االفرتاضية اليت تسمح كمكونة من البيئات، للقراءة كالكتابة كالتنفيذ العواَف االفرتاضية

 النوع ذلك ػلوؿ حيث ؛صطناعياال الذكاء كتكنولوجيا االتصاؿ ذكاء على ةن معتمد ،بطريقة جديدة

 كما .البحث لنمط اكفقن  متعددة سياقات يف إليها الرجوع ؽلكن بيانات قاعدة إُف البيانات الويب من

 مرادفات مع عاملفتت أكثر، ُنرية معها التعامل مث كمن ، اآللة تفهمها لغة إُف البيانات ٓنويل يتم

 كيعتمد داللية، معلوماهتا كتكوف ،ءن ذكا أكثر بشكل  تعمل كبالتاِف ،كمكوناهتا كمشتقاهتا الكلمات

 . ادلوزعة البيانات قواعد على

 Semantic) ساس الذم يدكر حوؿ الويب الدالِفىو األ ّكقد كصف البعض أف الويب  

web).   يق كذلك بتمثيل ادلفاىيم عن طر  ،ين ىذه البياناتىذا النوع من الويب يعرؼ ّناذا تعكما أف
 .الربط بينها بعالقات ذات معىن
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 كنستطيع تلخيص أىم السمات يف كل جيل بالشكل التاِف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، كيالحظ أنو غلب التفرقة بٌن أدكار  ألجياؿ الويب الثالثة اسلتصرن  اصفن يوضح الشكل السابق ك 

الذم حدث فيو   ( (Web 3لدراسة احلالية ٓنت اجليل الثالثا كتندرج ،كل جيل من أجياؿ الويب

 إُف الويب شبكة ٓنويل كمشلت منفصلة، مسارات عدة بٌن كالتفاعل اإلنرتنت شبكة استخداـ تطور

 إليها، الدخوؿ دكف التطبيقات من العديد من احملتول إُف الوصوؿ من ٕنكن خطوة كىي بيانات، قاعدة

 .غرايفاجل كالويب الِف،الد كالويب صطناعي،اال الذكاء تقنيات ة منكيعتمد ذلك على االستفاد

 :اإللهرتّىٕالعْاٜل ّالصعْبات اليت تْاجُ التعلٔه 

يف بعض  تنفيذه تعليم األخرل يواجو معوقات ٓنوؿ دكفمن طرؽ ال كغًنه اإللكرتكينالتعليم 

-ُّْص ص ،ـََِٔ؛ سالمة كالدايل،  ِٔ-ص ُٔ، صػىُِّْ،  األحياف، فقد ذكر )احلجي

 :( منهاَِ-ُٖ ، ص صػىُِّْ؛ ادلوسى،  ُْْ

 .اصة يف رلاؿ الكهرباء كاالتصاالتخك  ؛اإللكرتكينللتعليم  ضعف أك عدـ توافر البنية التحتية -ُ

 )من إعداد الباحثة( أجيال الويب (3شكل )
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 عدـ الوعي الكايف لدل أفراد اجملتمع ذلذا النوع من التعليم. -ِ

 .ة يف التعليملدكر التقني كلٌنصعوبة تفهم ادلسؤ   -ّ

 ادر البشرم ادلدرب إلعداد مقرر التعليم اإللكرتكين.عدـ توفر الك -ْ

 .اإللكرتكينعجز اإلمكانيات ادلادية  للبدء يف مشركع ضخم كالتعليم  -ٓ

ادلقررات عاجزين غلعل القائمٌن على ىذه شلا  ،ةاإللكرتكنيللمناىج كادلقررات  ثابتةال توجد معايًن  -ٔ

 .على شكل كتب أـ مواد مدرلة أكانتسواء  ؛ة بشكل صحيحالتعليمي عن اختيار ادلواد

البت يف قضية احلوافز التشجيعية  ـعد، شلا يؤدم إُف كأساليبو غًن كاضحة اإللكرتكينأنظمة التعليم  -ٕ

 .اإللكرتكينم يلبيئة التعل

 .شكل ادلطلوبالمعو با النوع من التعليم، كعدـ تفاعلو ل ادلتعلم هبذالكافية لد عدـ توفر القناعة -ٖ

توفًن األجهزة كتدريب ادلعلمٌن صعوبة ة، ك اإللكرتكنيادية إلعداد ادلقررات ارتفاع التكلفة ادل -ٗ

 .كادلعلمات

، اإلنرتنتحيث ٓندث بعض اذلجمات على ادلواقع الرئيسية يف  ؛عدـ توفر اخلصوصية كالسرية -َُ

 .كهتدد احملتول كاالمتحانات

 :ى ما يليإل اإللكترونيصعوبات ومعوقات استخدام التعليم ومما سبق يمكن تقسيم 
كعرض احلزمة  ،احلاسب ، كانتشار أجهزةتتمثل يف البنية التحتية لالتصاالت صعوبات مادية: -

 .كسرعتها اإلنرتنتكاستخداـ شبكة ،

 .معوقات بشرية: تتمثل يف ادلعلم كالطالب كاإلدارم كفين الدعم -

 .:  تتمثل يف ادلعايًن كالربرلياتمعوقات فنية -

 .بوؿ اجملتمع كادلعلم كالطالبيف قتتمثل  :معايًن اجتماعية -
إال أف مركنتو كأظلاطو  قد تساىم  يف التغلب على  اإللكرتكينكعلى الرغم من كجود ادلعوقات للتعليم 

 .العديد من تلك ادلعوقات
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 :: تكئ٘ الْاقع املعشس املبحح الجاىٕ

النظرم  طارإل، فلقد خرجت عن التقنية الواقع ادلعزز شهدت السنوات األخًنة انطالقة فعلية

لوصف ىذه التقنية اليت حظيت  كمواقع الويب األجنبية سلتلف ادلدكنات باجلامعات ككيتب عنها يف

ال تقتصر تطبيقات ىذه ك  ،دامهاخالؿ السنوات القليلة ادلاضية نتيجةن التساع نطاؽ استخ متزايدباىتماـ 

ا جد اوف تطبل ىناؾ العديد من اجملاالت اليت سيك ؛التقنية على رلاؿ بعينو  ،بيق ىذه التقنية هبا مفيدن

 .ستمر نتيجة لدخوذلا تلك اجملاالتتطور مفإف التقنية يف  ذلك علىعالكةن 

حملة تارؼلية عن تطور الواقع ادلعزز كالواقع ك ،الواقع ادلعززمفهـو كيف السطور التالية سنستعرض 

 ،الفرؽ بٌن الواقع ادلعزز كالواقع االفرتاضيك  ،ـالواقع ادلختلط دليلغراك  الواقع االفرتاضي تصنيفاالفرتاضي، 

أنواع ك ات استخداـ تقنية الواقع ادلعزز،مربر ك ائص تقنية الواقع ادلعزز،خصك عمل تقنية الواقع ادلعزز، ة آليك 

دكلية  ْناربك معوقات تقنية الواقع ادلعزز، ك ،التعليم التدريس ك استخدامات الواقع ادلعزز يف ك ،الواقع ادلعزز، 

 .ية الواقع ادلعززلتقن

 :(Augmented Reality) مفَْو  الْاقع املعشس

كمػػن خػػالؿ  الرجػػوع  ،مفهػػـو الواقػػع ادلعػػزز فقػػد تعػػددت ادلصػػطلحات الػػيت  تشػػًن إليػػو حلداثػػة انظػػرن 

كالواقػػع ،مثػػل: الواقػػع ادلضػػاؼ ؛طلحات ادلرادفػػة ذلػػذا ادلفهػػـومن ادلصػػادلعػػزز نالحػػظ كثػػًننا الواقػػع أدبيػػات إُف

ا مصػطلحات تػدؿ علػى الواقػع كمجيعهػ،ادلعززةمج،ك احلقيقػة ادلػد،كالواقع الواقػع احملسػنك ،لواقع ادلوٌسػعاادلزيد،ك 

مت اسػػػتخداـ مصػػػطلح )الواقػػػػع كيف ىػػػذه  الدراسػػػػة   ،لطبيعػػػة الرتمجػػػة كيعػػػود االخػػػتالؼ يف األلفػػػػاظ .ادلعػػػزز

 .العربية إُفيف األدبيات ادلرتمجة  ا( على  اعتبار أنو ادلصطلح األكثر استخدامن ادلعزز

من  بشكل مباشر رؤية العاَف احلقيقيعلى بأنو: نظاـ يعتمد الواقع ادلعزز   Beigeبيجعرؼ ك 

 عناصربالصور احلقيقية لتزكيدنا ب مطابقة  الصور الصناعية العملية إذ تتم يف ىذه ؛عن بعد وجودالخالؿ 

 الشرىاف) ةالبشري من خالؿ العٌن كمعلومات إضافية رّنا تكوف خفية عند رؤيتهاحقيقية 

 . (ٖٓ،صـََِّ،



29 

 

مصطلح : "( بأنوDunleavy & Dede, 2006,p. 7) دكنليفي كديدم عرؼكقد 

نات احلاسوبية مع العاَف متزامن حملتول رقمي من بررليات ككائ كاقعييصف التكنولوجيا اليت تسمح ّنزج 

 ."احلقيقي

االفرتاضي  ٌن بيئات الواقع"نظاـ يتمثل بدمج ب :( بأنؤَ، صـََُِ)نوفل  عرفويف حٌن  

تضاء شلرات اذلبوط أماـ ؽلكن أف  :كمن أمثلة ذلك ؛يات كأساليب خاصةخالؿ تقن كالبيئات الواقعية من

ا توضح لو اجلراح معلومات افرتاضية أثناء إجراء اجلراحة فعلي   لأك أف ير  ،يف ادلطارات احلقيقية الطائرات

  ."اليت غلب استئصاذلا بالفعلاألماكن 

 & Larsen, Bogner, Buchholz)بركسدا ك  بوتشولز ك بوغنر ك الرسن كعرفو

Brosda, 2011,p. 41 ) ضافة بيانات رقمية كتركيبها كتصويرىا باستخداـ إ : "بأنوالواقع ادلعزز

ا ما يرتبط الواقع غالبن  ، كمن منظور تكنولوجيالكائن احلياحلقيقي للبيئة احمليطة ب للواقعطرؽ عرض رقمية 

 ."ة ؽلكن محلهاأك أجهزة ذكي ،ادلعزز بأجهزة كمبيوتر ؽلكن ارتداؤىا

 & Yuen ,Yaoyuneyongجونسوف  من يوين ك يايونيانج ككل  عرؼ  كما 

Johnson,2011,p. 120 ) )شكل من أشكاؿ التقنية اليت تعزز العاَف احلقيقي  الواقع ادلعزز بأنو :

حيث تسمح  تقنية الواقع ادلعزز بإضافة احملتول الرقمي  ؛من خالؿ احملتول الذم ينتجو احلاسب اآلِف

 ةاألبعاد ك ثالثي ةشكاؿ ثنائياألحيث ؽلكن إضافة  ؛بسالسة إلدراؾ تصور ادلستخدـ للعاَف احلقيقي

كما ؽلكن ذلذه التعزيزات أف تعمل على   .فيديو كمعلومات نصيةالاألبعاد ، ك إدراج ملفات الصوت ك 

 هم ما غلرم من حوذلم  .تعزيز معرفة األفراد كف

 ،فرتاضيةكاالقيقية احلشياء األمن ادلمكن اجلمع بٌن استخداـ تقنية الواقع ادلعزز من خالؿ ك 

االستخدامات ف كما أ .كاستخداـ ادلعلومات ادلناسبة من البيئة اخلارجية يف زليط رقمي ػلاكي احلقيقة

طرؽ كأدكات  إغلاد ت التعليم كالرتفيو، كبالتاِفاالالواقع ادلعزز ْنعل من ادلمكن ربط رل احلديثة لتقنية

 فعلى ؛(Shelton, 2002,pp. 1-2جديدة لدعم التعلم كالتعليم يف األكساط الرمسية كغًن الرمسية )
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أك ادلواقع ؽلكن إعادة ٕنثيل اآلثار  اث الطبيعية كالشخصيات التارؼليةتدريس األحد عند :سبيل ادلثاؿ

 . العاَف احلقيقي إُفكمن مث إضافتها  ،قعللوا األثرية لتكوف زلاكية

ادلزدىرة اليت ْنذب انتباه الباحثٌن كادلصممٌن يف رلاالت من أنواع التقنية  اعزز يعترب نوعن فالواقع ادل

ْنارب  إجراءشلا يسمح ب ،(Human Computer Interactionتفاعل اإلنساف مع الكمبيوتر )

نمية الفكرية كالعاطفية كالرتكيز على الت ،ية إليصاؿ ادلعرفةكترتكز على طرؽ موضوع ،تعليمية ذات مغزل

أحدث كجهات النظر تؤكد أف بيئات التعلم بالواقع ادلعزز لديها القدرة على تقدإ  حيث إف ؛للمشاىد

  (.Lee, 2012,p. 14قيمة عالية لكل من البيئات التعليمية كالرتفيهية )

  :ادلعزز يف تعليم طالب اذلندسة ادلدنية الواقع تقنية يف الشكل التاِف مثاؿ على ك 

(Kaufmann, 2002,p. 2) 

 

 

 

 

 مثال على تقنية الواقع المعزز في تعليم طالب الهندسة المدنية (4شكل )

داخل  إُفلنقل البيئة اخلارجية  ال طريقة تستخدـ التقنيةإأف الواقع ادلعزز ما ىو يتضح  شلا سبقك 

كالنتائج ادلطلوبة تظهر على كحدات اإلخراج مثل  ،اات تتم معاجلتها رقمي  كتوظيفها كمتغًن  ،اجلهاز الرقمي

نية يف التعليم بشكل  تقال(. كقد ظهر استخداـ ىذه Kaufmann, 2002,p. 2) الشاشات الرقمية

 كغًنىا. ،كالرحالت التثقيفية ،ادلختربات العملية :مثل ؛يف ادلواد اليت تتطلب زلاكاة الواقع اكبًن كخصوصن 

ا أك ملف كسائط متعددة ليست فقط نص   تقنية الواقع ادلعززأف  يالحظمن خالؿ ما سبق ك 

فاذلدؼ من تصميم ىذه  .د ادلستخدـ بادلعلومات ادلناسبة يف الوقت ادلالئمي، إظلا ىي تقنية لتزك اميرفػىقن 

 .نيةىو تقليص الفارؽ بٌن الواقع الذم يشهده ادلستخدـ كاحملتول الذم تقدمو التق:التقنية



30 

 

 الْاقع املعشس ّالْاقع االفرتاضٕ:  حمل٘ تارخئ٘ عً تطْر

كلذا فإف دراسة تقنية الواقع االفرتاضي  ؛تػيعىد تقنية الواقع ادلعزز امتدادنا لتقنية الواقع االفرتاضي

بيئات كمبيوترية  :كؽلكن تعريف الواقع االفرتاضي على أنو ،ضركرية لفهم تقنية الواقع ادلعزز بشكل أفضل

ا للكمبيوتر يف عاَف افرتاضي مولد بالكمبيوتر يكوف ادلتعلم فيها مشاركن  التفاعليةتعددة الوسائط عالية م

 
ن
 . (Ennen & Branch, 1995,p. 391) اا حقيقي  ػلاكي عادل

بعرض ادلعلومات هتتم ( أف تكنولوجيا الواقع االفرتاضي ِِٗ، صـََِّ) كيرل الشرىاف

إذ ؛ ياحلقيق من الواقعا مشاهبة أك قريبة جد   كىي تكوف ،الواقع بشكل دقيق كاخلربات البديلة هبدؼ ٕنثيل

كتنسيقها باستخداـ اخلياؿ  لرسـو البيانية يف عرض ادلعلوماتكالنظم كاستخداـ اتعتمد على العقالنية 

 :منهايف عديدة للواقع االفرتاضي؛ كىناؾ تعار  .العلمي

خربة حسية تتكوف عن " عبارة عن  :ضي بأنوواقع االفرتا( للُّٕ،صـََِٓزيتوف ) تعريف

باستخداـ الوسائط   يةبٌن اخلربة االفرتاضية كاخلربة احلقيق  يستطيع التمييزال طريق احلاسوب ْنعل ادلتعلم

 .ا"لرتمجة مواقف احلياة الواقعية إلكرتكني   كالرسومات، كاألصوات ،كالصور؛  ؛ددةادلتع

: " تقنية تستطيع االنتقاؿ بادلستخدـ من كاقعو نوبأ (ُُّ،صـَُِّاجلهين ) ىليلكعرفتو 

عرب التالعب ُنواسو بطريقة ْنعلو ينغمس يف  اكاقع  افرتاضي دكف أف يعين ذلك انتقالو جسدي   إُف ادلادم

من خالؿ ظلوذج ػليط بو  جزء من العاَف ادلادم الذم إُفحَت يتحوؿ  ؛الواقع االفرتاضي الذم ينتقل إليو

 .  "كم يف العملية كلهاى احلاسوب يتحعل

 ,Scheinerman)الواقع ادلعػػػززة الواقػػػع االفرتاضػػػي كتػػػاريخ تقنيػػػةكؽلكػػػن تلخػػػيص تػػػاريخ تقنيػػػ

2009,pp.3-8; El sayed, 2011,pp. 25-28 )فيما يلي : 
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 :تارٓذ تكئ٘ الْاقع االفرتاضٕ

 :لهليج  جهاز العرض المحمول على الرأس -0

( يف Heilig, 1960، كاخرتعػو ىػيلج )(Telesphere Mask) (قناع التليسفًن)كييسمى 

-Head)، ككػػاف ىػػو االخػػرتاع السػػابق جلهػػاز العػػرض احملمػػوؿ علػػى الػػرأس احلػػديث (أ-ٓ)شػػكل السػػتينات

Mounted Display)؛ا قبػػل السنسػػوراما، كيػػؤدم بشػػكل جػػوىرم نفػػس الوظيفػػةعػػو فعلي ػػ، كمت اخرتا 

ككػاف أكؿ جهػاز  .هاز تيػارات ىػواء ميصػدرنا أصػواتنايطلق اجلك كلكن يزيد عليها يف أنو يتم ارتداؤه على الرأس 

 .م لينقل مشاىد افرتاضية للمستخدـ لرأس ػلصل على براءة اخرتاع ميصمَّ زلموؿ على ا

 أف جهاز "قناع التليسفًن" أىم اخرتاع يف رلاؿ تقنية الواقع االفرتاضي.كشلا يالحظ 

 (:Sensoramaآلة السنسوراما ) -2

كجود مقعد تشبو آلة صندكؽ األلعاب مع ، كىي ـُِٔٗعاـ "السنسوراما"  مت تصميم آلة   

على شكل دراجة نارية ( Heilig, 1962) صممها ىيلجاخرتع ىذه اآللة ك قد ك  ،خاص بادلستخدـ

 الرسوماتمن ادلهم مالحظة أف "السنسوراما" كانت آلة ميكانيكية ُنتة َف تستخدـ ك  ،(ب-ٓ)شكل

 . ْنارمسوء احلظ َف ٓنظ بنجاح كل ،اليت ينتجها احلاسوب

 :(Philco) جهاز العرض المحمول على الرأس من شركة فيلكو -3

: كومو كعلا (فيلكو)اخرتع موظفاف من شركة  ايف نفس فرتة اخرتاع ىيلج تقريبن 

اجلهاز الذم  ك ،بتقنية الواقع االفرتاضي اخاص   اآخر شليزن  اجهازن  (Comeau & Bryan)كبرياف

متصل بنظاـ أماف ذم  عبارة عن جهاز عرض زلموؿ على الرأسكىو ، Headsight"" يسمى اخرتعاه

 . كتعقب مغناطيسي ػلدد اْناه الرأس نظاـ العرض احملموؿ على الرأس يستخدـ جهازك  .دائرة مغلقة

العرض  كاليزاؿ جهاز اخلطرة عن بيعد، العرض احملموؿ على الرأس دلشاىدة ادلشاىدييستخدىـ جهاز 

 جهازنا شليزنا؛ ألنو أكضح إمكانية استخداـ تقنية الواقع االفرتاضي لغًن األغراض الرتفيهية لى الرأساحملموؿ ع

. 
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 (:UNC Haptics) ن جامعة ولية كارولينا الشماليةاألجهزة اللمسية م -4

 University of North)يف أكاخر الستينات قامت جامعة كالية كاركلينا الشمالية 

Carolina)ـ مع أجهزة احلاسوبمة دلباخرتاع أنظ استمر العمل على ىذا االخرتاع من ك  ،سية تيستخدى

يف رلاؿ تقنية الواقع  اابتكاري   ان ُنثيٌ  ، كال يزاؿ رلاالن (ج-ٓ)شكل حَت بداية الثمانينات ـُٕٔٗعاـ 

 .لة َف يكن مت التوصل إليها حينهافعاعىد تقنية اللمس طريقة خيالية ك كتػي  .االفرتاضي

 (:Videoplace) ديوبالستقنية الفي -5

يف أكاخر السبعينات  (Connecticut)مت ابتكارىا من ًقبل جامعة كونيتيكت ىذه التقنيةك 

كما   لشخص كبيئة مت إنتاجها باحلاسوب، بٌن صورة مرئية كىي ْنمع ،(د-ٓ)شكل حَت بداية الثمانينات

الشخص فاعل مع حركات صورة لتظهر كما لو أ ا تت ؛أ ا تنسق سلوؾ األشياء كالكائنات الرسومية

تسمح للمستخدـ أف  بيئة متجاكبة إنشاءىدؼ سلرتعي ىذه التقنية ىو  كافك  .ادلشارؾ يف الزمن احلقيقي

كشاشة عرض فقط باستخداـ كامًنا ف استخداـ لوحة ادلفاتيح كالفأرة، ك يؤثر يف الكائنات االفرتاضية بدك 

 . ىذه البيئة إنشاءمت 

 :(Super Cockpit) ةكابينة الطيار العبقري -6

إال أف ذركة ىذه التطورات  ؛العديد من التطورات التكنولوجية األخرل يف الثمانينات حدث 

اذلدؼ من  ككاف  ،(ػى-ٓ)شكل خرتعتها القوات اجلوية األمريكيةْنسدت يف كابينة الطيار العبقرية اليت ا

يعين استخداـ اخلصائص البصرية كالسمعية )كابينة الطيار ىو استنساخ كابينة طائرة حقيقية أثناء الرحلة، 

ؽلكن للمستخدـ أف يتفاعل أيضنا مع الواجهة ك  ،(اس الفعلي بالرحلة اجلويةنقل اإلحسك كاللمسية 

ابتكارىا كالشكل التاِف يوضح االخرتاعات اليت مت  . مستخدمنا حركات العٌن كالرأس كاليد كالكالـ

 ي.الستخدامها كواقع افرتاض
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 :الواقع الفتراضي الختراعات البدائية الخاصة بتقنية (5)شكل 
)ج( األجهزة اللمسية من جامعة ولية كارولينا   ,السنسوراما )ب( , )أ( جهاز العرض المحمول على الرأس

 .)تجميع الباحثة( كابينة الطيار العبقرية( ي)ى, تقنية الفيديوبالس)د(   الشمالية,

 : تكئ٘ الْاقع املعشس تارٓذ

 ساذرلند (Sutherland:) 

ّنعلومات  كتب إيفاف ساذرالند يف الستينات أف "ىدفنا يف ىذا ادلشركع ىو أف ضليط ادلستخدـ

 ات احلاسوب اليت سبقتو ىو أفرؽ اجلوىرم بٌن ىذا النظاـ كرسومكاف الفاك  معركضة ثالثية األبعاد".

غة افتطلب ىذا اذلدؼ صي م يقف فيو ادلستخدـ،لى ادلكاف الذات بناءن عساذرالند أراد أف يغًنر الرسوم

يقيس ادلوقع كزاكية رأس أال كىي ادلستشعر الرئيسي الذم  ؛تقنية جديدة َف تكن ايستخًدمت من قبل

 :رالندذكالشكل التاِف يوضح جهاز سالذلك،  ان ادلستخدـ، كبناءن عليو يغًنر نظاـ الكائنات االفرتاضية كفق

 

 

 
 

 

 (Sutherland)ند جهاز ساذرل (6شكل )
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 بوينغ (Boeing:) 

  Tom Caudell  & David)تـو كاكدؿ كديفيد ميزؿ :كة بوينغنشر مهندساف من شر 
Mizell)  ؿ نظاـ حلل مشكالت شبكات كانت مهمتهما تتمثل يف استبداك  ـ،َُٗٗمقالة عاـ
 ا كانت ادلرة األكُف اليت ا من نوعو؛ ألفريدن  االواقع ادلعزز يف ىذا اجملاؿ أمرن كاف استخداـ ك  األسالؾ،
كؿ مىن صاغ مصطلح ؛ إذ ييعتربى كاكدؿ أاتارؼلي   افيها ىذه التقنية هبذه الطريقة، كما كاف أمرن  تيستخدىـ

 ."الواقع ادلعزز"

 أزوما (Azuma:) 

 ـُْٗٗ" يف ماليبو مقالة عاـ HRLكشركة تعمل يف معامل ُنوث ىيوز " أزكمانشر ركبرت 
كفريقو تقنية تسمح  (Azuma)أزكماابتكر حيث  ؛الواقع ادلعزز يو يف رلاؿ تقنيةتصف آخر ما توصل إل

 ق ذلك ىو رلاراة حركة ادلستخدـ،ككاف سبيلهم لتحقي ،اواقع ادلعزز خارجي  باستخداـ أجهزة تقنية ال
 أزكما لكن ؛ستخدـ على البقاء يف مكاف زلصورْنرب ادل واقع ادلعززلتقنية اكانت االستخدامات السابقة لك 

ن جهاز تعقب ميهجٌ واقع ادلعزز فأضاؼ فريقو لتقنية ال للمستخدـ حرية احلركة بشكل أكرب، أراد أف يتيح
جهاز استشعار توجيهي قابل م بوصلة ك أ)ًنكسكوبية تقديريةب مكاف ادلستخدـ باستخداـ بوصلة جيتعق

ككاف ىذا االبتكار  على ادلباين، ت النصية االفرتاضيةلعرض اإلعالنا أزكماايستخًدمت تقنية ك  ،(لإلمالة
 .ليت أصبحت عادلية االستخداـ ّنثابة خطوة ىائلة ضلو األماـ يف ىذه التقنية ا

   نالتعقب الُمهج: 

ُنث  ندما أيجرم( عUNCجاء التطور اجلديد من جامعة كالية مشاؿ كاركلينا )يف التسعينات 
 واقع ادلعزز كاف ىناؾ أسلوباف لتعقب ادلستخدـ،ليف ىذه ادلرحلة من أُناث تقنية اك  عن أساليب التعقب،

رساؿ كالتخطي؛ بسبب كجود أم جسم غناطيسية اليت تعاين من تقلقل اإلأجهزة التعقب ادل أحدعلا:
أجهزة  ان كما توجد أيض  .إتاحتها حرية ٓنرؾ أكرب للمستخدـكلكنها تتميز بقوهتا ك  ؛معدين يف البيئة احمليطة

اننا مشكلة يف التعامل مع كلكنها تواجو أحي ؛تتميز بدقتها العاليةالفرتاض ك قب اليت تعتمد على االتع
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ن نظاـ تعقب ميهجَّ  (UNC) يف جامعة كالية مشاؿ كاركلينال ىذه ادلشكلة ابتكر الباحثوف كحل احلركة،
مات استخدـ ىذا النظاـ العالك يستغل دقة األنظمة اليت تعتمد على االفرتاض كقوة األنظمة ادلغناطيسية. 

ديد ىذا أفضل بكثًن أم يػيعىد جهاز التعقب اجلواقع ادلعزز، ك اليت تعتمد عليها اليـو العديد من أنظمة ال
 . ادلعززواقع يف معظم أجهزة تقنية ال ان ، كأصبح جزءان جوىريٌ جهزة التعقب السالفةأل من نوع

 The Internatoinal symposium) :اليزّات الزّلٔ٘ حْل الْاقع املدتلط ّالْاقع املعشس
(on Mixed and Augmented Reality 

خطت تقنية الواقع ادلعزز العديد من  لتسعينات كبداية األلفية الثالثةيف الفرتة ما بٌن أكاخر ا
رحَّ اخلطوات لتصبح أحد فركع علـو احلا

ي
بدأ تنظيم  ـُٖٗٗيف عاـ ك  ب هبا بشكل كبًن،سب اآلِف ادل

ٓنت اسم " الندكات الدكلية حوؿ الواقع ادلختلط كالواقع  عززاقع ادلالو  تقنية مؤٕنرات سلصصة لدراسة
واقع ادلعزز كما شهد أكثر تطبيقات ال  .ك" الندكات الدكلية حوؿ الواقع ادلعزز كالواقع االفرتاضي" ،ادلعزز"
ظمة الواقع جراء ُنث متخصص ٓنت اسم "معمل أنكقد مت إ يف أكاخر التسعينات، اتطورن ك  انتشارنا

القائموف عليو كامل كقتهم  بذؿيف أدلانيا الذم  (Arvikaرفيكا )أ كمشركعتلط" يف سنغافورة، ادلخ
أف ٓنتل واقع ادلعزز أتاحت كل ىذه التطويرات لتقنية الك  .لواقع االفرتاضي كالواقع ادلعززلدراسة أجهزة ا

 . انتها احلالية كتقنية ناشئة مهمةمك

 اتطورت نرل بوضوح أف تقنييت الواقع االفرتاضي كالواقع ادلعزز ؽلكننا أف كبناءن على كل ىذه األمثلة
تقنية قيرمة مفيدة يف العديد من اجملاالت كاأللعاب كالتدريب احلكومي.  إُفمن رلرد كسيلة ترفيو جانبية 

 على الرغم منك  .جزءنا شائعنا من احلياة اليومية متخذةن العديد من األشكاؿ ادلعززتقنية الواقع أصبحت ك 
إال أف كاجهات ىذه التقنية أصبحت أكثر مركنة  ؛َف تصل بعد دلا حلم بو ساذرالندالواقع ادلعزز أف تقنية 

 كقابلية للحركة من جهاز العرض احملموؿ على الرأس لساذرالند.
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( El sayed, 2011,pp. 25) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الواقع الفتراضي والواقع المعززتقنية  تاريخ  (7شكل )
 .)إعداد الباحثة(تقنية الواقع المعززتاريخ )ب( , تاريخ تقنية الواقع الفتراضي )أ( 

قنية الواقع ادلعزز استغرقت أكثر يف حٌن أف ت، ثابتة طايسًن ِنلواقع االفرتاضي تطور تقنية ا شلا سبق صلد أف

 ت.حيز االستخداـ يف التسعينا إُفلتنقل فكرة "العرض النهائي"  اعامن  (َْ)من 

أف الواقع االفرتاضي اعتمد بشكل كامل على احللوؿ ادليكانيكية كاذلندسية يف  ادلالحظكمن 

مراحلو األكُف قبل أف تستخدـ احللوؿ الرسومية اليت ينتجها احلاسوب، يف حٌن أننا صلد على الصعيد 

 ". Sutherlandاآلخر أف الواقع ادلعزز بدأت كحلم لرسومات احلاسوب من ًقبل ساذرالند "

 الْاقع االفرتاضٕ ّالْاقع املدتلط ملٔلغزاو:  تصئف

كالواقع  VR)ـ تصنيفنا يوضح الربط بٌن عمل تقنييت الواقع االفرتاضي )ُْٗٗكضع ميلغراـ ككشينو عاـ 

 كما يوضحو الشكل التاِف:   (AV)كحدد ميلغراـ الواقع ادلختلط (، (ARادلعزز 
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(Milgram & Kishino,1994, pp.1321-1329)  

 
 
 
 
 

 ( متوالية مليغرام8شكل )

حيث ٕنثل البيئة االفرتاضية كالبيئة الواقعية طريف الرسم أعاله، يف حٌن ٓنتل ادلنطقة الوسطى ما 

يسمى بالواقع ادلختلط، كيقع الواقع ادلعزز بالقرب من البيئة الواقعية على طرؼ اخلط،كيقع اخلياؿ ادلعزز 

قع على الطرؼ اآلخر للخط، كيف تقنية الواقع ادلعزز يتم دمج البيئة من البيئة االفرتاضية الوا بالقرب

الواقعية مع البيانات اليت ينتجها احلاسوب، أما تقنية اخلياؿ ادلعزز فتقـو بدمج بيئة احلاسوب االفرتاضية 

ادلعزز الذم كضعو ميلغراـ. ّنعىن آخر تقـو تقنية الواقع  ادلصطلحمع صورة من البيئة الواقعية، كىذا ىو 

بإضفاء صبغة خيالية على منظر حقيقي، يف حٌن تقـو تقنية اخلياؿ ادلعزز بإضفاء صبغة كاقعية على منظر 

 خياِف. 

أما عن ْنربة العاَف االفرتاضي فهي تلك التجربة اليت يستغرؽ ادلستخدـ بشكل كبًن يف عاَف 

ضي متجاكبنا؛ ّنعىن أنو أثناء ىذه خياِف متجاكب معو، كذكر ميلغراـ أنو غلب أف يكوف الواقع االفرتا

 & Milgram) التجربة غلب أف يتفاعل الواقع االفرتاضي نوعنا ما مع حركات كأكامر ادلستخدـ.

Kishino,1994, pp.1321-1329) 

ادلعػػػػػػػزز كالواقػػػػػػػع االفرتاضػػػػػػػي يف مفرداتػػػػػػػو ُنيػػػػػػػث يسػػػػػػػتفاد مػػػػػػػن شليػػػػػػػزات كمركنػػػػػػػة  الواقػػػػػػػعكيتماثػػػػػػػل 
افة إليػػػػػػػػو لتخػػػػػػػػدـ مسػػػػػػػػتخدميو يف الكثػػػػػػػػًن مػػػػػػػػن األغػػػػػػػػراض العلميػػػػػػػػة الصػػػػػػػػور كاألشػػػػػػػػكاؿ االفرتاضػػػػػػػػية ادلضػػػػػػػػ

 (.Milgram, Takemura & Kishino , 1994كالعملية )
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 الفزم بني الْاقع املعشس ّالْاقع االفرتاضٕ:

الواقع ؛ كلكن من منطلق آخر عن الواقع ادلعزز االفرتاضي قد يكوف سلتلفنا ٕنامنايبدك أف الواقع 
يف كلكن  ؛اد فيو فعلي  و جمع أنك غًن مو  ؛غلعلك تشعر أنك موجود يف مكاف مااالفرتاضي ىو كل شيء 

ُنيث ؽلكنو مشاىدة ىذه البيئة  ؛يتم إضافة مؤثرات كمعلومات إضافية إُف البيئة احمليطة بادلرءالواقع ادلعزز 
ة القريبة من على سبيل ادلثاؿ: إذا كنت تبحث عن بعض ادلطاعم اجليد ؛بطريقة سلتلفة عن الواقع احمليط

 ؛شًن إُف بعض ادلباين األخرلسوؼ تظهر مجيع تلك ادلطاعم كتف ؛خالؿ خريطة جوجل اخلاصة بك
 (.Tang, Biocca & Lim, 2004,p. 2ٍف )ؽ ... إ: ادلسارح كمراكز التسو مثل

 & Drascic) من  لواقع االفرتاضي كالواقع ادلعزز اليت أكرردىا كل  بعد االطالع على تقنية ا

Milgram, 1996: 124 ؛ ُٓٓ ،صـََُِطميزمإك ؛ِّْ-ُِّ،ص صََِّالشرىاف،؛ ك
 ,Hou, Wang, Bernold & Love؛ْٓ،صـََُِنوفل،ك ؛ ّٕٕ ،صـََُِساَف ،ك 

P.,2013,pp. 440-441 ؛ ُُّ ،صـَُِّاجلهين ، ليلىك ؛Hamilton, 2011 ؛
يد ؽلكن ٓند ( Yuen, et al., 2011,pp. 123-126؛ ْٗ-ْٔ ،ص صىػُِّْالبلطاف،ك 

 كما  يف اجلدكؿ التاِف:ك الواقع ادلعزز  بٌن الواقع االفرتاضي  أىم الفركؽ
 (2جدول )

 )من إعداد الباحثة ( الفتراضيالفرق بين الواقع المعزز والواقع 
 

وجو 
 المقارنة

 الواقع المعزز الواقع الفتراضي

الوصف
لجمع بٌن العاَف احلقيقي كالعاَف ػلتاج إُف آلية ل .عملية زلاكاة دلشاىد من كاقع حقيقي أك كعلي 

 .االفرتاضي

الشعور
كأنو جزء من يشعر ادلستخدـ   بيئة أخرل كاملة 

 ىذا العاَف االفرتاضي ككأنو فعالن فيو.
يشعر ك ،النظاـ يزيد كيعزز الشعور بالعاَف احلقيقي

ادلستخدـ بعادلو احلقيقي مع بعض ادلعلومات 
 .ادلتناسبة مع كاقعو اإلضافية
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وجو 
 المقارنة

 الواقع المعزز الواقع الفتراضي
المصطل

باللغة ح 
اإلنجليزية

 
Virtual Reality Augmented reality 

مصطلحات 
إضافية

احلقيقة االفرتاضية ،احلقيقة ادلصطنعة،احلقيقة  
 الظاىرية، الواقع اخلياِف،الواقع التصورم.

احلقيقة ادلدرلة،احلقيقة ادلعززة،الواقع ادلزيد،الواقع 
 ادلضاؼ.

المحتوى
 

أشكاؿ ثالثية أبعاد، أصوات، فيديو، مواقع تواصل  . امادي   ابيئة ثالثية األبعاد ٓناكي كاقعن 
 اجتماعي... كغًنىا. 

السيطرة
 .ادلستخدـ ػلافظ على الشعور بالعاَف احلقيقي .احلواس البصرية ٓنت سيطرة النظاـ 

العتاد 
 

(
H

a
rd

w
a

re
) 

 

الفأرة ثالثية األبعاد، عصا مثل : ؛أجهزة اإلدخاؿ
 Data)اللمس (، فقازاتJoystickالتحكم)

gloves). 
:شاشات ثالثية األبعاد مثل   ؛أجهزة اإلخراج

(3D Screen Monitor خوذة،)
(،   Head Mounted Displayالرأس)

، ادلرقاب 
 . (Cave)(،الكهفBOOMالرأسي)

        ,Windos,Iphonىواتف ذكية )

Galaxy, Windows Phone)،  أك
أك ، (Ipad, Galaxy Tab) جهاز لوحي

 .Laptopموؿ جهاز زل
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وجو 
 المقارنة

 الواقع المعزز الواقع الفتراضي
البرمجيات )

S
o

ftw
a
re

) 
 كمن  ؛فرتاضيبرامج لتصميم الواقع اال

، كبرنامج ,(3D Max)أشهرىا: برنامج 
(Macromedia Flash) . 

  برامج لعرض كتشغيل  الواقع
كربامج تشغيل الفالش ،كبرامج ي؛فرتاضاال

 تشغيل الوسائط ادلتعددة .

  كمن أشهرىا: برامج لتصميم الواقع ادلعزز؛ 

 3D) نامج عمل األشكاؿ ثالثية األبعاد : بر  .ُ

Max) برنامج،   (Maya)   . 

برنامج عمل الصور ثنائية األبعاد: برنامج  .ِ
Adobe Photoshop))  ، برنامج ك

Gimpshop)). 

  (sony vegas )برنامج لتحرير الفيديو  .ّ
،  (Adobe AFTER) ، كبرنامج 

برنامج  ك،(EFFECTS )كبرنامج
Windows Movie Maker) ). 

 برنامج :برامج لعرض الواقع ادلعزز كمن أشهرىا 

(Layer) ،  كبرنامج)Junaio(  ،
 .(Metaio)كبرنامج 

التوافر 
ؽلكن أف ييبىن حوؿ األماكن اليت ال كجود ذلا من  

 .األساس
 .ال ؽلكنو أف يتعامل مع العواَف غًن ادلوجودة

مجالت الستخدام
 

 ة العمليات الطبية  العالجية االفرتاضي 
  اإلعالـ االفرتاضي 
 البيئات التعليمية االفرتاضية 
  الرتفية االفرتاضي 

 التعليم 
  الصناعة 
  اإلعالـ 
 الرتفيو ك األلعاب 
 السياحة كالسفر 
 الطب 
 عسكرمال  

  اإلعالف كالتسويق 
  العمارة كالبناء 
 احلياة اليومية 
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وجو 
 المقارنة

 الواقع المعزز الواقع الفتراضي
أبرز استخدامو في التعليم

عب كتساب خربات بديلة خلربات حقيقية  يصال  
أك يستحيل اكتساهبا يف الواقع احلقيقي 

أك التنقل بٌن  ،كالتجوؿ داخل مفاعل نوكم؛
 اجملرات كغًنىا .

كما يف   ؛يستخدـ يف ادلواقف التعليمية ادلعقدة
 حالة كجود خطورة على ادلتعلم .

غًن كاحلقائق كاألشياء  فهم أكثر للنظريات
سوسة كالعالقات ،كحل ادلشكالت ، كتفسًن احمل
 .فهم ادلسائل ادلعقدة يانات الغامضة،كالب

دور المعلم 
 

 وقائد ك موج

دور الطالب 
 

 مشارؾ كمتفاعل

مثال تعليمي 
)الجهاز الهضمي ( 

   

 
للواقع االفرتاضي ،فبعد أف كاف زلتول  ارن يلخص اجلدكؿ السابق إُف أف الواقع ادلعزز جاء تطوي 

كما أف تقنية   .ثالثية األبعاد جاء الواقع ادلعزز ليضم أغلب احملتويات الرقمية  الواقع االفرتاضي أشكاالن 

الواقع االفرتاضي يتطلب فكالربرليات ،  دكاتألاالفرتاضي كاعلى بعض قيود الواقع  تالواقع ادلعزز تغلب

كلكن يف الواقع ادلعزز ؽلكن عملو بربامج أقل  ؛لربامج التصميم ثالثية األبعاد اأدكات خاصة كاحرتافن 

ثالثية على اإلنرتنت كاليت ٓنتوم على الكثًن من األشكاؿ  استخداـ ادلكتبات ادلوجودةبية، أك احرتاف

  ٍف.يز الواقع بفيديو ،صورة ،صوت ...إاألبعاد ادلصممة سابقنا ، أك ؽلكن تعز 
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 :كئ٘ الْاقع املعشستعنل  آلٔ٘

تقنية الواقع ادلعزز بشكل  كلكي نفهم كيفية عمل ،كأحجاـ سلتلفة ،لواقع ادلعزز أشكاؿ متعددةا
 ، (Scheinerman, 2009,p. 9أنواعو ادلختلفة كأشكالو ادلتعددة )غلب أف نضع يف االعتبار  عاـ

ربرلة إلظهار زلتول م )عالمة ثنائية األبعادىيك  (Markersٔنتلف طرؽ تتبع العالمات )ك 
( GPS)رافية ادلواقع اجلغ عن رلسات ٓنديد ،قد تكوف ثلك العالمات ذات لونٌن أك ملونو  ( رقمي

تتبع ىذا ادلؤشر  مع مؤشر خالؿ رتؾ يف أف كل عنصر افرتاضي يرتبطتشيف حٌن  ،كتقنياتو ادلستخدمة
 (.ُٔٓ، صـََُِ ،مالعنصر )إطميز  ال التفاعل مع ىذ، كبعد ذلك ػلصبواسطة الكامًنا

الواقع ادلعزز بتتبع  كاف إذا عما النظر بغض عمل تقنية الواقع ادلعزز متماثلة يف ادلتبعة اخلطواتإف 
التعرؼ على العالمة، مث ظهور  يتم عالمة يف حالة كجودك  )بدكف عالمة(، عالمة أك ٓنديد موقع جغرايف

كتعيٌن  ،كجود عالمة يتم اكتشاؼ ادلكاف احمليطكيف حالة عدـ  ،على سطح العالمة الشكل ثالثي األبعاد
 .Kipper & Rampolla, 2013,p) الشبكة اإلحداثيات على من رلموعة إُف الرقمية ادلعلومات

32.) 

ادلفهـو العاـ لكيفية  ىذا ىو،ك اة يأخذ كضعنا متوافقن ين كائن فريد يف البيئة احلقيقإف البحث ع
 (:El sayed, 2011,pp. 17-20ت نيفٌن السيد)ضعر  التاِف الشكلك ، عمل الواقع ادلعزز

 . واقع ادلعزز ادلعتمد على العالمةتقنية التوضيحنا دلسار 
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( El sayed, 2011,pp. 29) 

 

 الباحثة ()إعدادعمل تقنية الواقع المعزز المعتمدة على العالمة (: آلية9شكل )

  الصورة تقسيم: 
 قياس أساليب باستخداـ ذلك عمل كؽلكن ،خلفيتها عن تللكائنا األمامية الوجهة فصل عملية ىي

ًدد ،احلواؼ كاألبعاد  .الصورة من الكائنات استخراج عملية صلاح مدل الفصل عملية جودة درجة كٓني
 :الستخراج 

 كخطوط أركاف من أساسنا تتكوف العناصر كىذه ،الصورة على ادلعركفة العناصر إغلاد يعين ادلصطلح ىذا
 ذات احلواؼ مث األركاف باستكشاؼ تبدأ ثانوية مراحل من ادلرحلة ىذه كتتألف ،اتكمنحني كأشكاؿ

 .كشف كإحاطة مربع العالمة   كأخًننا ،الصلة
 استكشاف العالمة: 

ليسهيل  ؛غلب تصميم العالمة احلقيقة بطريقة ْنعل من السهل استكشافها لتكوف فريدة بشكل كاؼو 
كٔنتص ىذه ادلرحلة بإغلاد موقع كل  .؛ حَت يتيسر ٓنديد ىويتها لؼ عليها من بٌن العالمات األخر التعر  

أصبحت مسألة رسم مربع أك شكل رباعي األضالع كألف أركاف العالمة متوفرة  ،خلية على الصورة
 أبسط.
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 ملونة اصورن  افأصبحت حالي   ،ر للعالمات ادلستخدمة يف تقنية الواقع ادلعززكاجلدير بالذكر  أنو حدث تطو 
كشلا يالحظ أف اكتشاؼ الكائن الرقمي للعالمة ذات اللونٌن األبيض  األبيض كاألسود، :للونٌنؿ ابد

 أك تشابو بالعالمات ،كذلك لتعدد درجات األلواف ؛كاألسود أسرع من العالمات ذات الصور كاأللواف
 .بشكل صحيح أك عدـ تعرؼ الكامًنا على الصورة  ،شلا قد يسبب خطأ يف ظهور الكائن الرقمي ،ادللونة
 توجيو الكاميرا: 

ىذه العملية ىي ٓنديد موقع العالمة يف احليز  مة بنجاح تكوف اخلطوة األخًنة يفّنجرد أف يتم ٓنديد العال
ليتناسب نطاقها كاْناىها مع العالمة  ؛ادلكاين؛ ألف الكائنات ادلدرلة سيتم ْنسيدىا على الصورة

 .ادلكتشفة
 الدمج: 

إدراجها على العالمة و ْنسيد الكائنات الثالثية األبعاد اليت سيتم كضعها ك اذلدؼ من ىذه ادلرحلة ى
مثل: جودة التجسيد، كرسـو الظل  ؛كما يتم إجراء بعض األشياء اإلضافية يف ىذه ادلرحلة  ،داخل ادلشهد

 .كاإلضاءة
تعدل بل أصبحت ت ؛بعاداألقع ادلعزز ال تقف عند حد ظهور كائن ثالثي اإف إمكانيات تقنية الو 

 مجيع الكائنات الرقمية  أف من التأكد إف أىم جزء  فيما سبق ىوك  .ذلك إلظهار أغلب الوسائط ادلتعددة
 بشكل يظهر احملتول الرقمي كإال لن ؛الفعلية الكامًنا بشكل متوافق مع مت ربطها بالعالمة ادلختلفة
 صحيح.

 عرض لكيفية سلتلفة الطرؽ إف من حيث سلتلفة أنواع بٌن تنوع الواقع ادلعزز تقنية جوىر إف
غلعل تطور ىذه التقنية االفرتاضية، شلا  الكائنات كضع ككيفية كادلواقع اإللكرتكنية كغًنىا، كالفيديو صورال

 .ماهتا يف جوانب عديدة متنوعةاتخداس كغلعل، سريعنا
 :خصاٜص تكئ٘ الْاقع املعشس

ينر ك جولًن ك مقلينتًن ف ك بيهرينغر ك بايلوتأزكما ك أكضحو ما أبرز خصائص تقنية الواقع ادلعزز ف إ
(Azuma,  Baillot, Behringer, Feiner,  Julier & Maclntyre,  2001,p. 
 :ما يليك (1
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  اخلياؿ يف بيئة حقيقية.مزيج بٌن احلقيقة ك 
 .تفاعلية يف الوقت الفعلي عند استخدامها 

  .ٕنتاز بكو ا ثالثية األبعاد 

صائص اخل من فأ( Anderson & Liarokapis, 2014,p. 2)أندرسوف كلًنككبيس  كذكر
 :ما يلي اليت تتميز هبا تقنية الواقع ادلعزز

  بسيطة كفعالة. 
 .تزكد ادلتعلم ّنعلومات كاضحة كموجزة 

 يصاذلا بطريقة سهلة ٕنكن ادلعلم من إدخاؿ معلوماتو كبياناتو كإ. 

 .تتيح التفاعل السلس بٌن كل من ادلعلم ك ادلتعلم 

 اإلجراءات بٌن ادلعلم ك ادلتعلم شفافة ككاضحة. ْنعل 

 بسهولة.كقابليتها للتوسع  ،تاز بفعاليتها من حيث التكلفةٕن 

دـ العملية التعليمية عامة ا ٔناستعراض أىم خصائص تقنية الواقع ادلعزز يتضح أ كمن خالؿ 
شلا  ،ادلستقبل طالب كالطالبات يفالختيار األفضل للا ىي كىذا غلعل تقنية الواقع ادلعزز ،كادلتعلمٌن خاصة

كادلؤسسات  كادلعلم ػلتم على ادلؤسسات التعليمية توظيف التقنية ّنا يعود بالنفع كالفائدة على ادلتعلم
 .التعليمية

 مربرات  اصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس :

لم بدكف الواقع ادلعزز على ادلتعلمٌن بادلقارنة مع خربات التع استخداـ تقنية مربراتمن ف إ

 :(Radu, 2012,p. 19رادك )ية الواقع ادلعزز ما ذكره استخداـ تقن

يكوف للواقع ادلعزز أثر أكثر فاعلية يف تدريس ك زيادة يف فهم احملتول العلمي يف مواضيع معينة،  -ُ

 كالكتب، أك أشرطة الفيديو، أك احلواسيب ادلكتبية.  ؛الطالب بادلقارنة مع أثر الوسائل األخرل



47 

 

احملتول ادلكتسب خالؿ اختبار تطبيقات  حيث إف ؛ومات يف الذاكرة لفرتة أطوؿبادلعلاالحتفاظ  -ِ

الواقع ادلعزز من قبل الطالب يرسخ يف الذاكرة بشكل أقول من ذلك الذم يكتسبو الطالب من 

 خالؿ الوسائل التقليدية بدكف استخداـ  تقنية الواقع ادلعزز.

كاالستمتاع  ية الواقع ادلعزز يف التعليم، كشعورىم بالرضاالعاِف لدل الطالب عند تطبيق تقناحلماس  -ّ

 رغبتهم  يف إعادة ْنربة تطبيقات الواقع ادلعزز.ك أكثر، 

 .د اجملموعة كبٌن الطالب كمعلميهمٓنسن عالقات التعاكف بٌن أفرا  -ْ

 ما يلي: (Yuen, et al., 2011,pp. 119-140ن  )آخريك ؼ  يوين كأضا

 من زكايا سلتلفة. التعليميةواد ادل ى اكتشاؼ معلومات عل يز الطالبٓنفادلشاركة ك  -ٓ

 أك إدراكها دلسهاال ؽلكن للطالب  اليت يف تعليم ادلواد ادلدرسية ساعد تقنية الواقع ادلعزز الطالبت -ٔ

 .علم الفلك كاجلغرافيا :ثاؿعلى سبيل ادل ؛مباشرةحقيقية ْنربة  بسهولة إال من خالؿ

 .إلدراؾ احلقائق كادلفاىيم لتوسليع يتوسك  ،بداع الطالبإتشجيع  -ٕ

كطريقتهم  دلدل استيعاهبم كفقنا بطريقة التعلم من خالؿ التعليمساعد الطالب على التحكم ت -ٖ

 .ادلفٌضلة

 .، كألعمار سلتلفةبيئة تعٌلم موثوقة مناسبة ألساليب تعلم متعددة توجد -ٗ

سنا للتطور حيث أف الوسائل شلا سبق صلد أف ىناؾ مربرات أخرل كثًنة منها االلتزاـ ّنواكبة مدار  

عد على إيصاؿ ادلعلومة إُف التقليدية ادلستخدمة يف مدارسنا ال تواكب العصر ، كال تشجع ، كال تسا

ر الوسائل ّنا يتناسب مع العصر الذم نعيش يتطو  ادلقررات قد تطور لذا يلزمنا حتمن حيث معظم ا تعلمادل

 اجية للمعلم كادلتعلم .فيو ال سيما ىذه التقنيات تساىم يف رفع اإلنت

 أىْاع الْاقع املعشس:

فرتاضية ضمن الواقع االدمج ما بٌن الظواىر االصطناعية ك يقـو على ال مبدأ الواقع ادلعزز إف

الواقع  يف حٌن أف ما ىو فرضي،باحلقيقة أنو يستبدؿ  ىو على عكس الواقع االفرتاضي يفالفيزيائي، ك 
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بالتاِف تظهر الصورة مشرتكة ما بٌن الواقعٌن ك  ،الصطناعيةالظواىر اة ك يدمج ما بٌن الظواىر الطبيعي ادلعزز

(Mackay, 2002,p. 3 .) 

 

 

 

 

 الواقع المعزز يدمج بين الواقع الفيزيائي والواقع الفتراضي (01شكل )

ُنيث يتم  ؛ما ىو مرئي ضمن الشاشةف احلقيقة ٔنتلف عيف الشكل أعاله أكما ىو كاضح 

أك مكن رؤيتو من خالؿ شاشة التلفاز، لكن من ادلك  ؛اأك شكل غًن موجود فعلي   ك كائنإدخاؿ عنصر أ

 .اذلاتفشاشة أك  ،السينما

 باتكار كما أكرده  كمنها ؛ف ىناؾ العديد من األنواع اخلاصة بالواقع ادلعززفإ كبناء على ذلك

  نيجي ك كوراتا ؛ كفنسنت ك(Patkar, Singh & Birji, 2013) بًنجيك  سينغ

Vincent,) Nigay & Kurata, 2013) :فيما يلي 

 (:Projectionسقاط )اإل - أ

على استخداـ الصور االصطناعية  يعتمد، ك ااستخدامن ك  اىو من أكثر أنواع الواقع ادلعزز شيوعن ك 
كأكثر اجملاالت  صيل اليت يراىا الفرد من خالؿ األجهزة،سقاطها على الواقع الفعلي لزيادة نسبة التفاكإ

ُنيث يتم تتبع حركة الرياضي  ؛ذلذا النوع من الواقع ىو يف رلاالت بث ادلباريات الرياضية استخدامان 
ك ادلسافة ك حدكد ادللعب، أأ ،ك عندما يتم توضيح رلاالت اللعبغًنه، ألغايات التحليل ك َنزئيات صغًنة 

شكل  ودة على الواقعموجا غًن ىي فعلي  ، ك اليت قطعتها الكرة باستخداـ ادلقاييس ادلرتية على الشاشة فقط
 . أ(-ُُ)
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 :(Recognitionشكال )التعرف على األ -ب

ؿ التعرؼ على على مبدأ التعرؼ على الشكل من خال لنوع من أنواع الواقع ادلعززىذا ايقـو 
إُف ضافية ؛ لتوفًن معلومات افرتاضية إك اجلسمناءات اخلاصة بشكل زلدد كالوجو أاالضلالزكايا كاحلدكد ك 

عادة ما يستخدـ ىذا النوع من الواقع ضمن ادلؤسسات ، ك و يف الواقع الفيزيائيد أماموجو اجلسم ادل
للتعرؼ على أجهزة االستخبارات؛  كأ ،ة من العمل كادلخابرات ادلركزيةاحلكومية ذات ادلستول العاِف السري

يف ك  ،لوماتأك كل ما يتعلق هبم من مع ،البحث عن ملفاهتمك  ،ية لألشخاصالوجوه كاألشكاؿ اجلسم
 .باحث بتفاصيل إضافيةعلى الوجو من خالؿ تزكيد ال ( استخدمت التقنية للتعرؼب-ُُشكل )

 :(Locationالموقع ) -ج
ٓنديد باالرتباط مع بررليات أخرل؛ منها: تحديد ادلواقعبارة عن طريقة يتم توظيفها لكىي ع

ـ مقاـ الدليل تقو اليت ( Triangulation Technologyتكنولوجيا التثليث )(، ك GPSادلواقع )
ها باستخداـ نقاط التقاء فرضية ليلوصوؿ إالنقطة ادلطلوب ا إُفك الفرد يف توجيو ادلركبة أك السفينة أ

ٓنديد ادلواقع يف حاؿ استخداـ اذلواتف الذكية ادلدعومة بربرلية  :مثاؿ ذلك ؛تطبيقها على الواقعك 
(GPS) شارات الفرضية خالؿ رلموعة من األسهم كاإلمن  تساعد على ٓنديد مكاف الفرد، ك يتال

، كالشكل ليهاالوصوؿ إ يف النقطة الثانية ادلرغوب إُفكالواقعة على صورة حية تقـو بتوجيو الفرد للوصوؿ 
 الواقع ادلعزز من النوع الذم ػلدد ادلوقع. يظهر( ج-ُُ)

 كادلركبات احملددة ،يثةالسيارات احلدك  ،تقنية يف أجهزة اذلواتف الذكيةجد ىذه العادة ما تو ك 

ؽ الواجب سلكها ُف الطر رشده إتاالستخداـ كادلركبات العسكرية، كىي تتيح للسائق ٓنديد كجهتو ك 

النوع من الواقع حَت اليـو ما زالت الشركات الربرلية ٓناكؿ التطوير يف ىذا ، ك النقطة ادلطلوبة إُفللوصوؿ 

د موقع قمر أك حَت ٓند ،أخرلديد أىداؼ بٌن دكلة ك ٓن تستطيع ُنيث ؛ىداؼ العسكريةادلعزز خلدمة األ

 صناعي يف الفضاء.
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 :(Outlineالمخطط ) -د

طريقة درلة بٌن الواقع ادلعزز كالواقع االفرتاضي، كىو أحد أنواع الواقع ادلعزز القائم ادلخطط ىو 

ر من جسمو ، أك أم جزء سلتامكانية للشخص بدمج اخلطوط العريضة من جسموعلى مبدأ إعطاء اإل

 ك التقاط أجساـ كعلية غًن موجودة يف، أك دلس أالفرصة للتعامل خر افرتاضي، شلا يعطيمع جسم آ

الواقع، كىي موجودة بكثرة يف ادلتاحف كادلراكز العلمية التعليمية، كغلرم اآلف استخدامها يف األفالـ 

سطورية مع كجود ك ألوقات منقرضة أُنيث يتم دمج سل ؛ك احلقب الزمنية القدؽلةادلتعلقة بتطور األرض أ

 نساف الفعلي.اإل

 :أنواع الواقع المعزز (00شكل )

 .تجميع الباحثة ( ) د( المخطط) ,)ج( الموقع ,شكال,)ب( التعرف على األسقاط)أ( اإل

 ,El sayed -22)نيفٌن السيد ك  (Fitzgerald, 2009الد )فيتزجًن  كيصنف

2011,pp.  21) على إُف مستويات كادلعاَف  دلعزز كفق الطريقة اليت تعمل هباتطبيقات تقنية الواقع ا

 :النحو التاِف
 ( من تقنية الواقع المعزز:1) المستوى

 مت اخرتاعهاكما أنو ادلستول األكؿ ذلا، ك  ،الواقع ادلعزز ييعد ىذا ادلستول الصيغة األقدـ لتقنية

يتم  (UPC)ّننتج مادم أحادم البيعد  يبدأ بالباركود اخلاص حيث ؛لرتبط العاَف ادلادم باالفرتاضي

ينطبق نفس الشيء على األكواد ثنائية األبعاد اليت ك  انات،ٔنصيصو دلنتج بعينو كتسجيلو يف قاعدة البي

 . (QR-codes) تشتهر هبا األكواد سريعة االستجابة
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م على تو كال ٓن ،كما أ ا األبسط  ،افهي األكثر تطورن  لواقع ادلعززلالصيغة األقدـ  ىي ككو ا

 .(أ -ُِ)شكل اتْنسيد أك عرض حقيقي للرسوم

 ( من تقنية الواقع المعزز:0)المستوى 

 ؛(ب-ُِ) شكل كما يف  القائمة على العالمات الواقع ادلعززينصب كل الرتكيز اآلف على تقنية 
ا  إذ إ ؛عززالواقع ادلتػيعىد خطوة حقيقية لتقنية ك  حيث إ ا األكثر شهرة من بٌن صيغ ادلستويات األخرل،

 ات علىم التجسيد كالعرض ادلباشر للرسوممث يت ،من خالؿ التعرؼ على العالماتْنرم معاجلة مباشرة 
 .سطح ىذه العالمة

 اد بوجود حاسوب شخصي ككامًنا كيب،على العالمة ثنائية األبعتقنية المن ىذا النوع يقـو ك 
ضعها أماـ كامًنا الويب طباعتها كك ؽلكن  ك ءادكالعالمة ىي الصورة اليت تتألف من مربعات بيضاء كسو 

ا الكشف عن اليت ؽلكنهالتطبيقات حوؿ أنواع العالمات ك  تطورت التقنيةك  .ثالثي األبعاد الرتل درلن 
احلاِف ٓنت  البحث كتصنف أدكات ،من السوداء كالبيضاء ادللونة بدالن  ، كأصبحت العالماتالعالمات

 . ىذا ادلستول

 :ية الواقع المعززمن تقن (2)المستوى 

كتستخدـ ىذه  ،ىي األقول (Markerless) ادلستغنية عن العالمات الواقع ادلعزز تيعتربى تقنية
كتعريف الصورة كغًنىا  (،GPS)أجهزة ٓنديد ادلوقع  –ه التقنية اليت ٕنثل ادلستول الثاين ذلذ –التقنية 

توقَّ ك  ،(ج-ُِ)ا عن غياب العالمات الشكلمن التقنيات لتستعيض هب
ي
ع أف تكوف ىذه الصيغة من ادل

 نتيجةن للحلوؿ كالتطبيقات الالزلدكدة اليت ؽلكن ابتكارىا باستخدامها.  الواقع ادلعزز مستقبل

 :من تقنية الواقع المعزز (3)المستوى 

عتقد الباحثوف أف ىذا ادلستول سيكوف اك  ،الواقع ادلعززتقنية ىذا ادلستول حلم ميبتًكرم  كاف

تقنيات تصنيع  حيث استخدـ مهندسوف من جامعة كاشنطن للمرة األكُف ؛لية يف كسائل اإلعالـالنقلة التا

ّنقاييس ميكركسكوبية ليدرلوا عدسة مرنة كآمنة االلتصاؽ من الناحية البيلوجية مع دائرة كأضواء إلكرتكنية 
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(2008 Hickey,)، ة االستخداـ ـ مواد آمن؛ ألنو يتطلب استخداان ع العدسات ٓنديشكَّل صن حيث

 .عدسات على األرانب ، كَف تسبب أم آثار سلبيةمت اختبار ىذه الك  على اجلسم،

ؽلكن ربطها َنهاز ذكي  الزالوا يف مرحلة التطوير كأف ىذه العدسات ادلبتكرينيالحظ أف شلا ك 

 النموذج األكِف للعدسات. د(-ُِ) يوضح الشكلك  ليوضح احلالة الصحية لألشخاص

 ادلستول. ؤخرنا تصنف ٓنت ىذاة إُف أف نظارات جوجل اليت ظهرت مكما ؽلكن اإلشار 

( El sayed, 2011,pp. 31) 

 مستويات تقنية الواقع المعزز: (02)شكل 
 .3)د( المستوى  ,2)ج( المستوى  ,0)ب( المستوى ,1)أ( المستوى

نيفٌن كباالعتماد على تصنيف أنواع الواقع ادلعزز حسب األجهزة ادلستخدمة نذكر تصنيف 
 :كادلقسمة إُف ثالث فئات رئيسة نواع أجهزة العرضأل( El sayed, 2011,pp.  22 -30) السيد

 :(head-mounted display)أجهزة العرض الملحقة بالرأس  - أ

كوف على شكل  خوذة أك جهاز ، كيعبارة عن جهاز عرض حاسويب يتم ارتداؤه على الرأس
جهزة شاشة لكل عٌن؛ شلا يعطي ادلستخدـ إحساسنا  على شكل نظارات كاقية. توفر معظم ىذه األ

 بعمق الصورة اليت ينظر إليها .

 (Hand Held Displays)أجهزة العرض المحمولة باليد - ب

، كىناؾ أنواع اكالتنقل هب ؛ كذلك لسهولو محلهاتستخدـ تقنية الػواقع ادلعزز األجهزة احملمولة باليد 
  منها : ؛باليدسلتلفة متاحة من أجهزة العرض احملمولة 
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(:كىو جهاز ػلمل باليد أك  (Personal Digital Assistantشخصيال ادلساعد الرقمي -
 باإلنرتنت . التصاؿاجليب ، كغلمع ىذا النوع بٌن احلوسبة كا

(:تطورت أجهزة اذلواتف الذكية لتصبح أجهزة ْنمع بٌن Smart phoneاذلواتف الذكية)و  -
مع إمكانية تنزيل تطبيقات  ،احلواسيب الالسلكيةخصائص اذلواتف النقالة كبٌن خصائص 

 كتصفح مواقع اإلنرتنت . 

كىي تقنية تفاعلية من تقنيات الػواقع ادلعزز  :(Hand-Held Mirror)ادلرآة احملمولة باليد -
شفافية تسهل استخدامها  تتمتع ِناصية نصف ك تقـو على استخداـ عدسة مكربة زلمولة، 

 دلعركضة خلفها. كواجهة تغًن عرض ادلعلومات ا

كتعمل شاشاهتا باللمس أك  ،ىي أجهزة ٓنمل باليد:( Tablet PCأجهزة احلواسيب اللوحية) -
 ةإلنرتنت كتنزيل تطبيقات خاصكتسمح بتصفح ا ،بقلم خاص ، كتدعم الشبكات الالسلكية

 يف الوقت احلاِف . تعترب  أجهزة احلواسيب اللوحية أكثر شهرةن ك  .هبا

 :( Spatial Displays) مكانيةأجهزة العرض ال-ج

مولة باليد(، تفصل أجهزة العرض لحقة باجلسم )ادللحقة بالرأس كاحملعلى عكس أجهزة العرض ادل
سلتلفة طرؽ توجد ثالثة ك لواقع ادلعزز بالبيئة احمليطة، ا من التقنية عن ادلستخدـ دارلنا ادلكانية اجلزء األكرب

  عملو  . للعرض ٔنتلف ُنسب تركيب اجلهاز كطريقة

 (أجهزة عرض تقنية الواقع ادلعززاألساسية:ُّكيوضح شكل)
 
 

 

 

 ( أجهزة عرض تقنية الواقع المعزز:03شكل )
تجميع  )أجهزة العرض المكانية)ج(  ,أجهزة العرض المحمولة باليد)ب(  ,أجهزة العرض الملحقة بالرأس)أ( 

 .الباحثة(
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ُنيث  ؛إمكانيات ىائلة يف كل اجملاالت االواقع ادلعزز ذلكار أف تطبيقات يالحظ أنو ال ؽلكن إن

مع التطور  خصوصان  ؛تماد عليوجعلت من الصعب على الباحثٌن االتفاؽ على تصنيف كاحد يتم االع

العديد من االختالفات يف تصنيف  كقد ظهر ،اذلائل الذم ػلدث كل يـو يف رلاؿ التكنولوجيا كتطبيقاهتا

 :أعلها ؛ذلك باالعتماد على عوامل سلتلفةك  ،مة الواقع ادلعززنظأ

  :ما شخصية أك جملموعة أشخاص.إمساحة العمل 

 هور ادلشهد ادلدمج أك ادلعزز ظ ةعين كيف: كت مستويات العرض.  

 عدات األجهزة ادلستخدمة يف العرض: كتعين أشكاؿ األجهزة ادلستخدمة يف تتبع حركة ادلستخدـم، 

 .خراجها إمع البيانات ك أك فحص احملتول كطريقة التعامل 

جعلت من  ا إمكانيات ىائلة يف كل اجملاالتال ؽلكن إنكار أف تطبيقات الواقع ادلعزز ذلعليو ك 
ا مع التطور اذلائل الذم خصوصن  ؛ى تصنيف كاحد يتم االعتماد عليوتفاؽ علالصعب على الباحثٌن اال

 كتطبيقاهتا. ػلدث كل يـو يف رلاؿ التكنولوجيا

 :التعلٔهالتزرٓط ّ ْاقع املعشس يف الكئ٘ ت اصتدزامات 

وير التعليم لتبين ىذه كلوف عن تطادلعزز كتطبيقاهتا َف يتحمس ادلسؤ مع بدايات تطور تقنية الواقع 

كَف يكن ىناؾ أحد على دراية كاملة  ،حيث كاف رلاؿ البحث فيها ضئيالن  ؛ااستخدامها تعليمي  التقنية ك 

يف الفصوؿ الدراسية أك القاعات اجلامعية، كحَت  وبة لتطبيق ىذه التقنيةهزة ادلطلبكافة ادلعدات كاألج

الدراسية؛ امل مع ىذه التقنية يف التطبيقات األُناث يف ىذا اجملاؿ كاف من الصعب التعبعدما تطورت 

 &Johnson, Levine, Smith)ضافة لتكلفتها العاليةإ ،رة اإلعدادات ادلطلوبة لتهيئتهالكث

Stone, S, 2010). 

نو ة كتكنولوجيا التعليم بصفة خاصة أكيرل كثًن من اخلرباء العاملٌن ُنقل التعليم بصفة عام
يعىز  إُفبإضافة الرسومات كالفيديوىات كالصوتيات 

ز توفًن بيئة تعليمية ثرية البيئة تستطيع تقنية الواقع ادل
 (.Lee, 2012,p.19) للطالب
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 :الدراسية  يف بعض العلـوادلعزز واقع التقنية  كمن األمثلة على تطبيقات 

يسػػػػػاعد تعلػػػػػم التػػػػػاريخ باسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػة الواقػػػػػع ادلعػػػػػزز الطػػػػػػالب  :تطبييييييق الواقيييييع المعيييييزز فيييييي التييييياريخ

كػػػػػذلك التفاعػػػػػل مػػػػػع الشخصػػػػػػيات   كٕنكػػػػػػنهم .ف فيهػػػػػاة األحػػػػػداث التارؼليػػػػػػة كػػػػػأ م مشػػػػػاركو علػػػػػى معايشػػػػػ

ل أىػػػػػػػػػم شخصػػػػػػػػػياهتا كادلشػػػػػػػػػاركة يف ثيػػػػػػػػػكٕن ؛كالتعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػائع أىػػػػػػػػػم احلػػػػػػػػػركب كالثػػػػػػػػػورات ،التارؼليػػػػػػػػػة

 .(Schrier,2005,p.126-128حداثها )أ

التفاصيل عن الدكؿ كادلدف  على الكثًن منمادة اجلغرافيا ٓنتول :بيق الواقع المعزز في الجغرافياتط

احملتول أقل صبح أ ستخداـ تقنية الواقع ادلعززافب ،استذكارىاعلى الطالب  اليت غلب اجلغرافية  كاألماكن

لتصور الظواىر  تطورة مع توفًن ادلركنة الالزمةالطبيعية بتقنية م الظواىراكتشاؼ للطالب  كأتاح ،ايدن تعق

 .(Shelton & Hedley,2002,p. 8)الطبيعية 

طلبة الدراسات اذلندسية  ٔندـ ىذه التقنيةؽلكن أف  : الهندسة الرياضيات و المعزز في تطبيق الواقع

  التعبًن عن أفكارىمظلاذج رلسمة قد تساعد على  ت كاجلهد يف تصميمقحيث توفر ذلم الو  ؛بشكل كبًن

(Chang, Morreale, & Medicherla, 2010,p.1380). تقدـ تقنية الواقع ادلعزز شرحك 

ك التشجيع  ،ى ٓنسٌن الفهمبشكل يساعد علللطالب يف مادة الرياضيات حساب التفاضل كالتكامل( )

ديهم ختلفة لادلبعاد األٓنسٌن  على  كما تساعدىم ية ،  طها باحلياة اليومعلى تطبيق ادلفاىيم ادلكتسبة كرب

 .(Ivanova,2011,p. 178) & Ivanov  لفهمل

 ؛جد ابشكل شليز يفيد الطلبة يف علم الفلك تطبيق ىذه التقنية  يساعد:الفلك يق الواقع المعزز فيتطب

ىذه الصور كأ ا  الطالب ًنلف ،ـ الكونية باإلمكاف عرض صور ثالثية األبعاد متحركة لألجسا إنو حيث

أك  ،نظريةليحقق  ؛كيضيف كػلذؼ منها ،كيتحكم فيها من خالؿ حركة يديو يف مواضعها ،حية أمامو

 .(Johnson, et al.., 2010,p. 21)  يستعرض أم ظاىرة كونية
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 األمحاض األمينية كفهم تتيح للطالب التفاعل الواقع ادلعزز تقنيةإف تطبيق الواقع المعزز في الكيمياء:

ظلاذجها سهلة  تتيح للمتعلم فرصة فهم الرتاكيب الكيميائية بصورة أبسط كأكضح ، كتعترب كما أ ا .

 .(Ivanova,2011,p.177) & Ivanov تصميم كمرنةال

 ؛أداء مهاـ معقدة علىادلبتدئ  تساعد تقنية الواقع ادلعزز ادلتعلم :حاسبتطبيق الواقع المعزز في ال

كتركيب األجزاء الداخلية  ،، كتوصيل الشبكات(Hou, et al.. ,2013,p.451) نع الربوتات كص

 .ء احلاسب كداخل الشبكات ادلختلفةداخل أجزاالبيانات  سرياف كتدفقتوضيح ك للحاسب 

حركة ك ،لألجساـ اخلصائص ادلختلفة  تقنية الواقع ادلعزز بشرح تستخدـ:تطبيق الواقع المعزز في الفيزياء

ل يصتو يف تقنية الواقع ادلعزز ؽلكن لتطبيقات ك ( .Lee, 2012,p. 16) السرعة كالتسارع :مثل ؛سم اجل

  .احلياة احلقيقيةاليت قد ال تكوف كاضحة يف  الظواىر الطبيعية كتفاعالهتا كزلاكاة  ،ادلفاىيم اجملردة للطالب

 علم التشريحك  يف رلاؿ دراسة األحياء ساىم تطبيق تقنية الواقع ادلعزز:التشريحيق الواقع المعزز في تطب

حيث ؽلكن للطالب فحص أجزاء  ؛ء أجساـ الكائنات احلية بالتفصيلأعضاعرض تركيب  من خالؿ

 (.Lee, 2012,p. 16)وكيف يعمل كل عضتركيبو ك  اجلسم كمعرفة 

تطور ادلعزز  باستخداـ تقنية الواقعمع تعليمات ادلكتبة  إف التعامل:ز في المكتباتتطبيق الواقع المعز 

 ،صبحوا أكثر قدرة على االعتماد على النفس يف رلاؿ البحث كالتعليمفي ،مهارات البحث لدل الطلبة 

دكف االعتماد ادلعلومة  يتلقوفدات الشفهية من أمناء ادلكتبات ك على اإلرشا تمدكابعكس الطلبة الذين يع

 .(Dill, 2008,p. 524) الشخصي ىمرلهودعلى 

وضوع كم  توظيف تقنية الواقع ادلعزز يف تدريس مقرر الفقة ييرل أنو ؽلكنعزز في الشريعة:تطبيق الواقع الم

أك  ،ش معهاالطالب كيعي بعاد ليتخيلهال ثالثي أاعر ادلقدسة بشكْنسيد ادلش ؽلكنُنيث  ؛احلج كالعمرة:

   توضيح .كما ؽلكنمع طرح أسئلة تتعلق بادلناسكربط مقاطع فيديو توضح لو مناسك احلج كالعمرة 

شرح ك  ككذلك شرح الطهارة ككيفية التيمم، ،لكتاب ادلدرسيل بربطها بفيديو توضيحي معزز كيفية الصالة

 . نواعهاكطها كأككذلك البيوع كشر ا، كأصنافها كمقاديرىا شرعن الزكاة 
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،كربط كل مقطع كتوضيح مكاف ادلخرج  ،احلركؼ كادلخارجبنطق ال ؽلكن توضيح كيف التجويد 

يف  ادة إثرائية توضح قدرة اهلل تعاُفؽلكن ربط ادلوضوع ّنك يف التوحيد .القراءات العشر  لحدصويت بإ

 اخللق .

ك من خالؿ ما سبق ؽلكن القوؿ: إف تقنية الواقع ادلعزز سريعة التطور كالتقدـ كتتناسب مع 

تعليميو تدعم كما تساعد على ٓنقيق التعليم ادلطلوب كابتكار نشاطات الكثًن من ادلواد الدراسية ،

 .التعليمية  كعليو ؽلكن أف نطلق على تقنية الواقع ادلعزز: تقنية ادلستقبلالتعليم كالتعلم كٓنقق أىدافو ،

 :معْقات اصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس

إال أف ىنالك  ؛كالتدريبعلى الرغم من ادلزايا الفعالة الستخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف التدريس 

 ,Azuma)حيث ذكر أزكما ؛من استخداـ التقنيةود  كادلعوقات اليت ٓند العديد من القي

1997,p.18) تعلقة بتعقب ادلتقنية الشاكل أف أكثر معوقات استخداـ تقنية الواقع ادلعزز تتمثل يف ادل

 كغًنىا. مكعدـ ظهور الكائنات بشكل صحيح أك تشويو بصر  ،ظهور احملتول الرقمي

 : ما يليأف أىم ادلعوقات  (Lee, 2012,p. 40)ذكر ِف  ك

 . كاخلرباء بتقنية الواقع ادلعزز ادلتخصصٌن  قلة توفر -ُ

 بادلقارنة مع الطرؽ التقليدية. تقنية الواقع ادلعززأك ادلدارس حوؿ فعالية  تشكيك الشركات -ِ

 : إليها ما يلي (Radu, 2012,p. 314) رادكؼ اضأك 

 شكل ادلطلوب.المعو ب ، كعدـ تفاعلووع من التعليمل ادلتعلم هبذا النعدـ توفر القناعة  الكافية لد -ّ

 عجز اإلمكانيات ادلادية  للبدء يف مشركع استخداـ تقنية حديثة كتقنية الواقع ادلعزز. -ْ

 . ريسية فعالة بالنسبة لبعض الطالبقد ال يشكل استخداـ الواقع ادلعزز اسرتاتيجية تد -ٓ

 : اقع ادلعزز يف التاِفكبالتاِف تتمحور صعوبات كمعوقات استخداـ تقنية الو 

 نرتنت كاستخداـ شبكة اإل ،احلاسب كانتشار أجهزة، يف البنية التحتيةتتمثل :ك صعوبات مادية

  .كسرعتها

 دلتخصصة كادلعلم كالطالبتتمثل يف الكوارد البشرية اك :معوقات بشرية. 

 تتمثل يف احملتول الرقمي كظهورهك  :معوقات فنية . 



58 

 

 بوؿ اجملتمع كادلعلم كالطالبتتمثل يف قك :معايًن اجتماعية . 

دلعزز منها ما كشلا سبق يالحظ أف ادلعوقات اليت قد تقف عقبة يف طريق استخداـ تقنية الواقع ا

كبنية ٓنتية من  ،بررلياتك  ،بشرية من ؛تباطو بعوامل متعددةمنها ما يعود إُف ار ك  ،يعود إُف حداثتو

كذلك ألف تقنية  ؛التعليم اإللكرتكينة الواقع ادلعزز ك ابو عقبات تقنيتش كيالحظ أيضان  .اتصاالت كغًنىا

اللوحية أك احلواسيب  كتعتمد على احلاسب الشخصي ،الواقع ادلعزز تندرج ٓنت أنواع التعليم اإللكرتكين

إال أف  ا؛استخدامهلتقنية الواقع ادلعزز قد تؤخر كعلى الرغم من كجود ادلعوقات  .ك تشغيلهايف بررلتها أ

 ات كتطبيقات التقنية  ادلتعددة  قد تساىم  يف التغلب على العديد من تلك ادلعوقات.أثر كإمكاني

 جتارب رّلٔ٘ لتكئ٘ الْاقع املعشس:

يف التعليم نذكر على مستول الدكؿ اقع ادلعزز ستخداـ تقنية الو ت التوجد العديد من التجارب كادلشركعا

 :منها

 نرتفػػػيس( للتكنولوجيػػػا إحيػػث قػػػاـ سلتػػػرب )ىيومػػاف  ؛ادلعػػػززيف اسػػػتخداـ تقنيػػة الواقػػػع   تجربيية نيوزيالنيييدا

 ,Owen)كخصوصا ادلواد العلميػة ؛بابتكار عدد من تقنيات الواقع ادلعزز ليتم استخدامها يف التعليم

Owen, Barajas & Trifonova, 2011,p. 17). 

 مشػػػركع ظهػػػر  تجربييية بعيييل اليييدول األوربيييية(ARiSE ) رس الحتياجػػػات الطػػػالب يف فصػػػوؿ ادلػػػدا

، كْنعػػػل رف مػػػن التطػػػو و مكن ادلعلمػػػيػػػتك ، رس جلعػػػل البيئػػػة التعليميػػػة مبتكػػػرةاالبتدائيػػػة كالثانويػػػة يف ادلػػػدا

مت ٕنويلػػػػو مػػػػن االٓنػػػػاد ك  ،الثقػػػػايف يف الفصػػػػوؿ ادلدرسػػػػيةحملتػػػػول العلمػػػػي ك ادلمارسػػػػات جديػػػػدة لتػػػػدريس ا

 ,Bogen) نيػػػا كغًنىػػػاليتوامالطػػػا كأدلانيػػػا ك ك ؛لعديػػػد مػػػن الػػػدكؿكمت ْنربػػػة ادلشػػػركع يف ا ،األكريب

Wind,&  Giuliano  , 2006,p. 709). 

 تصػػػػاالت ليسػػػػمح للمهندسػػػػٌن لالقػػػػع ادلعػػػػزز يف بنػػػػاء جسػػػػر نيػػػػة الوايف اسػػػػتخداـ تق تجربيييية الييييدنمارك

الرسػومات ؼ التصػاميم ك الآلتتيح ذلم التعامػل مػع ؛ كاحد كالتحدث كتبادؿ ادلعلوماتلتواصل يف آف با

 (.Mackay, 1998 ,p.3) اذلندسية
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 ـ الواقػػػػع ادلعػػػػزز يف اجملػػػػاؿ الطػػػػيب كاسػػػػتخدايف اسػػػػتخداـ تقنيػػػػة  تجربيييية الوليييييات المتحييييدة األمريكييييية

 كتسػػػجيل معلومػػػات ادلػػػريض علػػػى ىػػػذه اللػػػوائح ،لكرتكنيػػػة الطبيػػػةدخػػػاؿ اللػػػوائح اإلإادلعػػػدات الطبيػػػة، ك 

(Mackay, 1998,p. 1.) 

  يف استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف تدريس مادة اللغة االصلليزية  المملكة العربية السعودية تجربة

ينة الطائف )غرب السعودية(. ك قد القت كمادة الرياضيات ضمن ادلرحلة االبتدائية من مدارس مد

 يف ايصاؿ ادلعلومة للطالبات من خالؿ تقدؽلها كأسلوب الكتاب التفاعلي ا فاعاله ىذه التجربة صلاحن 

 (.َُِّ)أشواؽ بندر ،فاعلية منعلم ك يزيده تيطور من أداء ادل كف يعزز أشانو  الذم كاف من

 :٘ الجاىْٓ٘اصب اآللٕ يف املزحلاحلمكزر  املبحح الجالح:

يف اإلدارة ادلدرسية أك  استخدامو سواء إُفكدعت لنظم الرتبوية باحلاسب اآلِف اىتمت ا
فأدركت كثًن من  ،و التطوير كالتحديثمهمة ضلخطوة  اسب اآلِف كمادة دراسيةكتعد إضافة احل .التدريس

، ادلميزات كالوظائف اليت يقدمهاأعلية تعلم احلاسب اآلِف كتعليمو سعيان منها لالستفادة من  الدكؿ العربية
ٓنقيق غايات أفضل كأىداؼ أعمق بإدخاؿ   إُف ننا نطمحإ ": (ُٓٓ،صـََِِادلوسى ) كقد ذكر

 .كمواكبة التقدـ العلمي كالتقين" ،ت العصرحَت نستطيع مالحقة تطورا ؛نظم التعليم احلاسب اآلِف  يف

 يف اآلِف احلاسب نشأةتعليمية،ك  دةكما اآلِف احلاسب مفهـوكيف السطور التالية سنستعرض 
 كالثقافة للرتبية العربية ادلنظمة تقارير يف كردت كما اآلِف احلاسب تدريس أىداؼك البنات،  تعليم مدارس
أىداؼ كزارة الرتبية كالتعليم) الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا( من إدخاؿ مناىج احلاسب  ،كالعلـو

 كتاب زلتول،ك الثانوية ادلرحلة يف ِفاآل احلاسب دلقرر العامة ىداؼاألك  ، اآلِف يف مراحل التعليم العاـ
دريس مقرر تخصائص ظلو الطالبات يف  ادلرحلة الثانوية كعالقتها ب الثانوم، الثالث للصف اآلِف احلاسب

 ، كىي على النحو التاِف:اآلِف احلاسب تدريس معوقاتك  ،احلاسب اآلِف

 :ٔنٔ٘فَْو احلاصب اآللٕ ننارٗ تعلم

 ،اضركري   أصبح استخدامها يف التعليم أمرنا كسائل التكنولوجية اليت لحديعد احلاسب اآلِف إ
باالستخداـ األمثل ذلذه الوسائل؛ لذا  هتا مرىوننا، كأصبح تقدـ العملية التعليمية ككفاءمن متطلباتو كمتطلبنا
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ادلستويات العلمية  إُفيعها للوصوؿ استخدامها كتطو  االىتماـ بالتدريب الكايف على إُفاحلاجة ظهرت 
 كادلهنية اليت تكفل حسن استخدامها، كزيادة فاعليتها يف التعليم.

رر فقد قامت كزارة الرتبية كالتعليم  بإدخاؿ مق ألعلية احلاسوب يف حياتنا العلمية كالعملية كنظرنا
 .احلاسب  اآلِف للتعليم  العاـ

ؽلتاز  أك )آلة( جهاز:"بأنو  ـ(ََِٓكعلياء اجلندم)الؿ كمن تعريفات احلاسب اآلِف ماعرفو 
بعض أعمالو بصورة أدؽ كأفضل ،كقد صممت ىذه اآللة  اإلنساف آلداءببعض اخلصائص اليت استغلها 

 .ِّٕ"صباستقباؿ البيانات كاختزا ا كمعاجلتها مث احلصوؿ على النتائج بطريقة آلية بطريقة تسمح 

( الذم عرفو ُِّ ،صـََِّ) تعريف الشرىاف اآلِفحلاسب ية االتعليمكمن التعريفات الرتبوية 

بأنو: " كسيلة تعليمية مساعدة للمدرس يف الشرح، كاإللقاء، كالقياـ بالتمارين، كادلمارسة، كاحلوار 

 ".جعة أك ادلرتدة من قبل ادلتعلمٌن، ك احلصوؿ على التغذية الراالتعليمي، كحل ادلسائل ادلطلوبة

" ادلقرر  :يف ادلرحلة  الثانوية بأنو اآلِف( منهج احلاسب ُٗٓ،صـََِّفودة )ألفت كعرفت 

تقوإ  ىذا ادلنهج من كجهة نظر كل من ادلعلمة كالطالبة  كمت ،ادلرحلة الثانوية إُفمت إدخالو الدراسي  الذم 

 ."دراستو وافرة لتدريسو أكاالستعدادات ادلتك ، ضلو ادلنهج الدراسي الذم يشمل ادلادة النظرية كالعملية

مقرر احلاسب اآلِف الذم يقدـ لطالبات ادلرحلة  :بأنو اإجرائي   اآلليريف مقرر الحاسب تع يمكن و

 ،ن: جزء نظرمأيالرتبية كالتعليم، كيتكوف من جز من قبل كزارة  مت إعدادهالعلمي كاألديب، ك  بقسميوالثانوية 

كتقنياتو هبدؼ رفع جانب  اآلِفتتعلق باحلاسب كػلتول على العديد من ادلفاىيم كالعلـو اليت  .كجزء عملي

كالتطبيقات   ،بادئ األساسية  للحاسب اآلِفكٕنكٌن الطالبات من التعرؼ على ادل ،من األمية التكنولوجية

 كنظم ادلعلومات. ،كالربرلة احلاسوبية،
 :اصب اآللٕ يف مزارظ تعلٔه البياتىغأٗ احل

عػاـ ك  ػىػُُْٗلعػاـ " ائاسػة العامػة لتعلػيم البنػات سػابقن "الر يم تعاميم كزارة الرتبيػة كالتعلػ كرد منشلا 

علػػػػى  ىػػػػػَُِْىػػػػػ/ُُْٗ الدراسػػػػي عػػػػاـالاحلاسػػػػب اآلِف يف  مقػػػػرربتجربػػػػة تػػػػدريس أ ػػػػا بػػػػدأت  ػىػػػػُِِْ

ط( ِ/ِْْٔٗرقػػػم )( مػػػدارس ّنوجػػػب قػػػرار َُبلػػػغ عػػػددىا ) ك رلموعػػػة مػػػن ادلػػػدارس يف مدينػػػة الريػػػاض
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انوم ثػػػالعلػػػى الصػػػف الثػػػاين  ىػػػػَُِْىػػػ/ُُْٗلتجربػػػة يف عػػػاـ قػػػد اقتصػػػرت ا، ك ىػػػػُُْٖ/ٕ/ِِبتػػاريخ 

ثػػانوم الللصػػف الثػػاين  اأساسػػي  ا علػػى أف ػلتسػػب مقػػرر احلاسػػب اآلِف مقػػررن  ،فقػػط بقسػػميو العلمػػي كاألديب

مشػػػل  ىػػػػُُِْىػػػػ/َُِْكمػػػع بدايػػػة عػػػاـ  ،ىػػػػُِْْىػػػػ/ُِّْاـ العلمػػػي كاألديب ابتػػػداء مػػػن عػػػ بقسػػػميو

الصف الثػاين الثػانوم،  إُفك األديب، باإلضافة  ثانوم بقسميو العمليالالث تطبيق احلاسب اآلِف الصف الث

، كذلػػك (أم بعػػد عػػاـ مػػن تطبيقػػو) ،ىػػػُِْٓىػػػ/ُِْْابتػػداء مػػن عػػاـ  ارر أساسػػي  علػػى أف ػلتسػػب ادلقػػ

 .اسبوعي  أ بواقع حصتٌن متصلتٌن

يف  جهػػزة كمعلمػػاتلعػػدـ اسػتيفاء مجيػػع متطلبػات إدخػػاؿ مقػػرر احلاسػب اآلِف مػػن معامػل كأ كنظػرنا

قيفيػة( ال صلػاح فيهػا مادة غػًن أساسػية )تث فقد مت احتساب مادة احلاسب اآلِف مجيع ادلدارس ّندينة الرياض

ىػػ، ّنوجػب تعمػيم ُِْٓ/ػىػُِْْ، كذلػك لعػاـ ال تدخل ضمن حساب درجات الطالبات، ك كال رسوب

 مػػادة غػػًن أساسػػية حػػَت ِفىػػػ، كاسػػتمر كضػػع مػػادة احلاسػػب اآلُِْْ/ُُ/ُُت بتػػاريخ  ٖ/ َُٔرقػػم 

الرتبيػػػة كالتعلػػػيم  عػػػاـ يرعػػػن مػػػد صػػػادر َّ/ُِّٕٖٔنوجػػػب تعمػػػيم رقػػػم  ، كذلػػػكىػػػػُِْٔ/ُِْٓعػػػاـ 

؛ تعػػػاميم كزارة  ػىػػػُِْْ ،ىػػػػ )تعػػػاميم كزارة الرتبيػػػة كالتعلػػػيمُِْٓ/ُُ/ٗللبنػػػات ّننطقػػػة الريػػػاض بتػػػاريخ 

 (.ػىُِْٓ ،الرتبية كالتعليم

من تدريسو كمادة نشاط  سية بدالن إدخالو كماده أسا ةكضركر  ألعلية تدريس احلاسب اآلِف كنظرنا

سعت كزارة الرتبية كالتعليم إُف اعتماده كمادة أساسية للصف األكؿ الثانوم يف عاـ فقد 

ىػ، كاعتماده ُِْٗ/ُِْٖعاـ ادة أساسية للصف الثاين الثانوم يف ىػ، كاعتماده كمُِْٖ/ىػُِْٕ

ىػ )تعاميم كزارة الرتبية كالتعليم ، َُّْ/ىػُِْٗعاـ يف ادة أساسية للصف الثالث الثانوم كم

 (.ػىُِْٕ

دخاؿ احلاسب اآلِف يف إلكمن ادلالحظ أف كزارة الرتبية كالتعليم خطت خطوات جبارة يف زلاكلة 

التعليم، كقد قامت الوزارة بتأمٌن ادلعامل كالكوادر البشرية ادلؤىلة لتدريس احلاسب يف زمن أصبحت مادة 

 معظم دكؿ العاَف.  يفمن أَنديات ادلنهج ادلدرسي احلاسب ض
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 :لعزبٔ٘ للرتبٔ٘ ّالجكاف٘ ّالعلْوأٍزاف تزرٓط احلاصب اآللٕ ننا ّررت يف تكارٓز امليظن٘ ا

رىبة كاالضطراب ضلو احلاسب من اخلوؼ كال ٔنلو ة اْناىات إغلابيةعلى شلارس ف يصبح الفرد قادرناأ -ُ

 .اآلِف

 .كاستخدامها بواسطة احلاسب اآلِف ة يف تبادؿ ادلعلوماتأف تتكوف لدل الفرد الرغب -ِ

 .القدرة على استخداـ احلاسب اآلِفخلق الثقة بأف لدل الفرد  -ّ

 يل اسب اآلِف يف الدكائر كادلؤسسات )أف ؽلتلك الفرد الثقافة احلاسوبية اليت ٕنكنو من التعامل مع احل -ْ

 ـ(.ُّٗٗ، اجلابرم

ا( مً إرخال مياٍج احلاصب اآللٕ لزٜاص٘ العام٘ لتعلٔه البيات صابًكأٍزاف ّسارٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه) ا

 : يف مزاحل التعلٔه العاو 

ٓنسٌن سلرجات النظاـ  إُفا" تسعى كزارة الرتبية كالتعليم "الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقن 
دلناىج مع متغًنات يف تلك ايكتك ،، كذلك من خالؿ اىتمامها ّنناىج التعليم كتطويرىاالعامة التعليمي

 .العصر

أف الرئاسة العامة لتعليم البنات تعمل على تطوير ( ُُ،صىػُُّْ) آؿ بشرذكر ابن دىيش ك 
سواء أكاف ذلك على مستول التعليم  ؛أفضل درجة إُفادلناىج الدراسية كتطوير اإلمكانيات الالزمة 

فًن يف تكوين ادلواطنة العاملة كادلنتجة بتو  كذلك للمساعلة ؛الدراسات العليا ، أـالتعليم اجلامعي أـ ،العاـ
 .الركافد اليت توصلها ادلرحلة

 :إُفكهتدؼ الرئاسة العامة لتعليم البنات من إدخاؿ احلاسب اآلِف كبرارلو 

 عجلة ادلعلوماتية.الّنشاركتها يف دفع  ْنسيد دكر الفتاة يف اجملتمع -ُ

 .مي ّنا يتماشى مع اجملتمع السعودمواكبة التقدـ العلم -ِ

 .إغلاد فرص عمل أكرب للفتاة -ّ

 كالزيادة من فاعليتها. آلِف يف تسهيل العملية التعليمية،االستفادة  شلا يقدمو احلاسب ا -ْ
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البنات هتدؼ من إدخاؿ مناىج احلاسب  أما ما ؼلص ادلرحلة الثانوية فإف الرئاسة العامة لتعليم
يستطعن العمل يف رلاؿ استخداـ  احلاسب  شلن ؤىالت من خرغلات الثانوية العامةإعداد م " إُفاآلِف 

 ." مل مع أجهزة كبرامج احلاسب اآلِفكالتعا ،اآلِف كإدخاؿ البيانات

 : املزحل٘ الجاىْٓ٘يف  اآللٍٕزاف العام٘ ملكزر احلاصب األ

 :ما يليفي دلنهج احلاسب بادلرحلة  الثانويةتتمثل األىداؼ العامة 

 عمل مباشرة عقب دخوؿ سوؽ ال اعليهاليت تسهل  علميةبادلهارات كالقدرات ال ةطالبال تأىيل

 .ادلرحلة الثانوية

 ا ّنا ؽلكن  احلاسب ادلتخصصة كللنظم كالربرليات السائدة عادلي   عرفية لعلـو كىندسةبناء اجلوانب ادل

 .اجلامعية بنجاح اكاستكماؿ دراسته ،التقدـ العلمي  الثانوية من مواكبة ةطالب

 كبناء ادلشاريع كالتعليم  ،تقنية احلاسب كادلعلومات يف التعلم الذايت اكتساب مهارات لتوظيف

 .كاإلنسانية  بادلرحلة الثانويةللمجاالت العلمية 

 للحصوؿ على شهادات  ابناء قدراهت ةّنا يتيح للطالب وؿ على ادلعارؼ كالتدريب الكايفاحلص

 .قياسية عادلية

 ٓنقيق التنمية  كادلشاركة يف ،للتواصل االجتماعي تقنية ادلعلومات تعزيز مهارات كقدرات استخداـ

 .باجملتمع السعودم

 استخداـ احلاسب كأداة العلمية كادلهارات العلمية كالسلوكية كقدرات  عارؼتعزيز كتطوير ادل

 .دلراحل  التعليمية  قبل الثانويةكتسبة يف امإنتاجية 

  ررات احلاسب كتقنية ادلعلومات لوحدات مق ةمن خالؿ  دراسة الطالب ٓنقيق األىداؼ العامة

قة منهج )كثي .يف ادلدرسة كادلنزؿاآلِف ادلباشر مع احلاسب  اتعامله إُفباإلضافة   ،بادلرحلة الثانوية

 .(ّٗص ،ب.ت، احلاسب كتقنية ادلعلومات
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 :ذلتْٚ نتاب احلاصب اآللٕ للصف الجالح الجاىْٖ

الدراسي األكؿ من ثالث  وم يف الفصلللصف الثالث الثان يتكوف زلتول مادة احلاسب اآلِف
 :كحدات ىي؛

 صياغة حل ادلسائل.  الوحدة األولى:

 .الربرلة الوحدة الثانية:

 سك.بلغة فيجوؿ بي الربرلة  :الوحدة الثالثة

تضمن  مادة احلاسب اآلِف  للصف الثالث الثانوم يف الفصل الدراسي الثاين زلتولكما أف أف 
 كىي: ؛كحداتثالث 

 شبكات احلاسب اآلِف. :لرابعةالوحدة ا 

 .اإلنرتنت :الوحدة الخامسة

 ـ(.َُِْتجدات التقنية )كزارة الرتبية كالتعليم، مس :الوحدة السادسة

كقد  ،موضوعات ، كتتكوف من ستةشبكات احلاسب اآلِفمت تناكؿ كحدة  يف ىذه الدراسةك 
 :ىذه الوحدة للمربات التالية تياراخ إُفعمدت الباحثة 

 العديد من ادلفاىيم كاحلقائق ادلناسبة لتطبيق تقنية الواقع  اآلِفدة شبكات احلاسب تتضمن كح
 ادلعزز.

 مشى مع مسات العصر ، كتت ذلا ارتباط كثيق ُنياة الطالبةمن ادلواضيع اليت أف دركس ىذه الوحدة
 .الذم نعيش فيو

 الفصل الدراسي الثاين.ىو  أف زمن تطبيق الدراسة التجريبية 

 :مكزر احلاصب اآللٕ تزرٓطاملزحل٘ الجاىْٓ٘ ّعالقتَا ب لطالبات يف خصاٜص منْ ا

يف حياة الطالبة؛  دلا ػلدث من تغًنات جسمية  امهم   لثانوية مرحلة عمرية ٓنمل منعطفناتعد ادلرحلة ا

كعقلية كاجتماعية كانفعالية؛ لذلك ال بد من بياف خصائص ىذه ادلرحلة بتحديد األىداؼ الرتبوية، كبناء 



65 

 

ادلناىج، كتصميم األدكات كالوسائل التعليمية  ّنا يتناسب مع النمو يف ىذه ادلرحلة، كفيما يلي عرض 

 يف ادلرحلة الثانوية: اكحركي   اكانفعالي   اكاجتماعي   اكعقلي   األبرز خصائص ظلو الطالبات جسمي  

 النمو العقلي:: أوًل 

 فتزداد مرحلة ادلراىقة، يف ذركهتا إُف تصل ليةالعق القدراتأف  إُف العقلي النمو دراسات تشًن 

 األلفاظ على ادلبين اجملرد ،كالتخيل كاالنتباه كالرتكيب، التحليل على القدرة كتزداد كالتعلم، العلم على القدرة

 على القدرة تزداد كما .ادلشكالت األشياء، كحل على كاحلكم كاالستنتاج، كاالستدالؿ كالتفكًن

، ـَُُِ كقيلوين، غاّف)األشياء   بٌن العالقات كاستنتاج  كاالستيعاب، كالفهم، ،كالقراءة التحصيل،

 .(ِٓٔص

إف ىذه اخلصائص تعزز تأكيد أعلية توجيو تعليم احلاسب اآلِف ضلو كل ما من شأنو ٓنقيق  

مع  تيجيات كتقنيات التدريس متناسبةمطالب ىذه ادلرحلة، فمن الضركرم أف تكوف أساليب كاسرتا

 لفركقهن الفردية؛ كذلك لضماف حدكث التعليم كالتعلم يف أحسن ظركفو. ، كمراعيةالطالبات خصائص

 النمو الفيسولوجي:: ثانًيا

يتصف النمو اجلسمي الفيسولوجي يف مرحلة ادلراىقة بالتغًن السريع كادللحوظ، كيبدك ذلك يف ظلو  

الطوؿ  زيادة يف مو الغدم الوظيفي، كيلحظية، كالناجلهاز العظمي كالقوة العضلية، كظلو األعضاء الداخل

 (.ِّٖص ،ـََِٖ، اذلويش فاطمةتغريد جليداف، ، العدؿ نفيسة كالوزف )فاديا محاـ،

كذلك بسبب النمو السريع  ؛الظهرمراض النمو؛ مثل: فقر الدـ، كتقوس كقد تصاب ادلراىقة ببعض أ

 كظلوىا غذائها يف ٕنارسها كأف الصحية، بالعادات ادلراىقة تيلم أف ذلك كادلتزايد يف جسم ادلراىقة، كيتطلب

 (.ِْْص ،ـََُِدينا، أبو نادية)كعملها 

 حيث،الصحيح أماـ شاشة احلاسب اآلِف غًن اجللوس خطورةكغلب على معلمة احلاسب توضيح  

،كما أف جلوس لفرتة طويلة  كظائف اجلسم اليت تؤثر على لك بالعديد من ادلشاكل الصحية يتسبب ذ

 شاشة احلاسب اآلِف قد يؤثر عليها صحينا ك عصبينا.أماـ 
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 ثالثاً: النمو الجتماعي:

 كالتحدم يف التمرد كالرغبة كاألكامر، األسرة قيود من التحرر ضلو ادلرحلة ىذه يف ادلراىقة ٕنيل 
 تشعر حيث الشخصي كاالجتماعي؛ التوافق لتحقيق السعي كيالحظ الذات، لتوكيد زلاكلة يف للكبار

 االستقالؿ نزعة ادلراىقة على كيظهر اآلخرين،من  القبوؿ تلقى عندما كاالحرتاـ كالطمأنينة بالراحة اىقةادلر 
 .(ُٗٓص ،ـََِٖقزاقزة، ) النفس على كاالعتماد االجتماعي

 ضوئها يف تقيم اليت للمعايًن كالسلبية نتيجة اإلغلابية كادليوؿ االْناىات من الكثًن ادلراىقة لدل تتبلور كما
 (.ُُٔص ،ـََِٕ ،سليماف)فيها  تعيش اليت بالبيئة لتأثرىا كنتيجة األشياء،

ء النمو االجتماعي  لدل معلمة احلاسب توظيف دركس احلاسب اآلِف يف إثراكيقع على عاتق  
ة ،كالقياـ باألنشط ةالنقاش ،كالتعاكف ،كاإلثار ك  ؛ لذلك البد أف يقـو التدريس على مبدأ احلوار ،الطالبات

 الفردية اليت  بعض ادلواقف التعليمية ؛ إلظهار القدراتًنفاعية، كالتدريبات العملية، إُف جانب تو اجلم
كينمي ادلهارات كاالْناىات  ؛ لتجد الطالبة مايشجعهافيها بثقة يف نفسها كٓنقق ذاهتا تيشعر الطالبة

 اإلغلابية لديها .

 النمو الحركي:رابعاً: 

 من إتقاف كثًن ادلراىقة كتستطيع ،كانسجامنا توافقنا أكثر ركياحل النمو يكوف ادلرحلة ىذه يف 
 .(َُِص ،ـََِٓ كالشيخ، أخرس) احلركية ادلهارات

 اجللوس كاالستقرار يف ادلراىقة صعوبة كْند كاندفاع، كشباب كحيوية حركة مرحلة بأ ا ادلرحلة ىذه كتتسم
 كقيلوين، غاّف) ادلرحلة ىذه مسات من أىم دتع احلركة كثرة فإف كبالتاِف طويلة، لفرتة كاحد كضع على

 .(ِْٔص ،ـَُُِ

وفر أنشطة فهذا يتطلب من معلمة احلاسب اآلِف أف تادلرحلة تتميز باحليوية كاحلركة  كّنا أف ىذه 
 شباع حاجتهن للحركة كالنشاط.حركية ؽلكن من خالذلا إ
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 النمو النفعالي:خامساً: 

 اليت أىم األشياء كمن ؛االجتماعي كالتوافق بالقبوؿ تشعر احينم كالسركر الفرح ادلراىقة غمري 
 بطريقة الفراغ كقت االنفعاِف، كقضاء كالتوافق الدراسي، النجاح: كمسركرة فرحة لتكوف ادلراىقة ٓنتاجها

 (.ُِٗص ،ـََِٓ كالشيخ، أخرس)الرتيبة  كاحلياة ادللل عن بعيدة

 شخصية لكي تكوف ذلا اآلخرين تقدير على عتمدت نفسها عن ادلراىقة كفكرة الذات تقدير أف كما
 .(ِّٖص ،ـََِٖن، كآخري محاـ فادية)التعبًن  يف اخلاصة كطريقتها رغباهتا ذلا مستقلة

كبناء على ماسبق ينبغي على ادلعلمة توجيو انفعاؿ الطالبة توجيهنا سليمنا،كعدـ مقاطعة الطالبة  
ا ، إف كاف صائبن  ااألخذ برأيه كتقدير الذات.كما غلب حَت ينمو لديها الشعور باالحرتاـ ؛عند التحدث

كما يتطلب من ادلعلمة مساعدة الطالبة على ٓنقيق التوافق   .يف ادلناقشة كحل ادلشكلة ادلطركحة اكإشراكه
   . بينها كبٌن صديقتها  من خالؿ العمل اجلماعي 

كيتوجب على معلمة احلاسب اآلِف  كتعترب خصائص النمو السابقة من أىم مظاىر النمو يف ىذه ادلرحلة،

من مراعاة مرحلة النمو، كتزكيد الطالبات بادلعلومات  ؛ما يتوجب على غًنىا من معلمات ادلواد األخرل

مع مراعاة تلك اخلصائص عند إعداد ادلنهج، كاستخداـ طرؽ كتقنيات  ،الصحيحة اليت ػلتجن إليها

 كتنمي الثقة لدل الطالبة.  ،لفركؽ الفرديةالتدريس ادلناسبة اليت  تساعد على االىتماـ با

 :معْقات تزرٓط احلاصب اآللٕ

حػػددىا كػػل ؽلكػػن تصػػنيف معوقػػات تػػدريس احلاسػػب اآلِف يف ادلرحلػػة الثانويػػة يف عػػدد مػػن احملػػاكر 

، ىػػػػُُِْالغامػػػدم،؛ْْ-ِٖ، ص صىػػػػُِْٓعبػػػدالعزيز،؛  ٖٖ-ٕٓص ص ،ََِٓالطيػػػيب، )منػػػاؿمن

 كىي على النحو التاِف:(َِٕص

 وتتمثل فيما يلي: ,معوقات متعلقة بالمعلمات: ًل أو 
من حيث صيانة  ؛علمةادلهارات األساسية اليت ٓنتاجها ادل بعض عدـ كجود تدريب كاؼو على -ُ

 ، كاقتصار التدريب على االستخداـ احملدكد للربامج.احلاسب
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 طريقة اإللقائية أثناء الشرح بالدرجة األكُف.لاستخداـ ادلعلمات ل -ِ

بسبب ندرة ادلراجع يف طرؽ تدريس  قد يكوفتدريس احلاسب اآلِف ل ليمةطرؽ السلعلمة لافتقار ادل -ّ

 احلاسب.

 توصيل ادلعلومات. مهارة مستولتدين  إُفكثرة نصاب ادلعلمة شلا يؤدم  -ْ

الكايف  كعدـ توفًن الوقت ،اقتصار معظم حصص احلاسب اآلِف العملية على الطريقة النظرية -ٓ

 للتدريب العملي.

 وتتمثل فيما يلي: ,معوقات متعلقة بالمناىج :ثانًيا

 الذم ؽلكن الطالبة من التعامل معو. األسلوب اللغوم الواضح إُفافتقار الكتاب ادلدرسي  -ُ

 ضعف تسلسل موضوعات الكتاب ادلدرسي.  -ِ

 تطوير ادلناىج لتتناسب مع التطور احلادث يف الوقت احلاضر. إُفاحلاجة  -ّ

 .الكتاب ادلدرسي سطحي كغًن شامل -ْ

 عدـ كجود دكريات ككتب متخصصة يف رلاؿ احلاسب اآلِف يف مكتبة ادلدرسة. -ٓ

 نقص ادلراجع ادلتعلقة ّننهج احلاسب. -ٔ

 وتتمثل فيما يلي: ,وقات متعلقة بأجهزة الحاسب اآلليمع: ثالثًا

 ارتفاع التكلفة ادلادية ادلرتبطة بتوفًن أجهزة احلاسب اآلِف. -ُ

 دلدارس تغطي احتياجاهتم.عدـ توفر أجهزة حاسب آِف كافية يف ا -ِ

 .لربامج ادلتعلقة بادلنهج الدراسيعدـ توفر الوقت الكايف دلعاينة ا -ّ

 .غرفة الصف إُفصعوبة دخوؿ أجهزة احلاسب اآلِف  -ْ

 عدـ كفاية ادلعامل يف ادلدارس احلكومية ألعداد الطالبات يف الصف الدراسي. -ٓ

سوء التهوية كاإلضاءة يف ادلعمل،  :مثل ؛عدـ مناسبة البيئة الدراسية إلدخاؿ أجهزة احلاسب اآلِف -ٔ

 كتناسب مساحة الغرفة مع عدد الطالب. 
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 وتتمثل فيما يلي: ,المعوقات الفنيةرابعاً: 
 .مشاكل فنية تتمثل يف بطء األجهزة -ُ

 .شكلة احلصوؿ على الربامج األصليةم -ِ

األعطاؿ يف اليـو  ر إصالحكانتظا ،كلة عن صيانة أجهزة احلاسب يف ادلدرسةؤ عدـ توفر الفنية ادلس -ّ

 .التاِف

 كالطابعات كادليكركفوف كغًنىا.  ؛نقص ادللحقات ادلتعلقة بأجهزة احلاسب اآلِف -ْ

 وتتمثل فيما يلي: ,متعلقة بتقويم مادة الحاسب اآلليمعوقات خامساً: 

 .ة جانب التقوإ للمعلمة كالطالبةصعوب -ُ

 .ؼ نظاـ التقوإ يف اجلانب العملياختال -ِ

 وتتمثل فيما يلي: ,علقة بالطالباتمعوقات متسادساً: 

 ضعف الطالبات يف اللغة اإلصلليزية. -ُ

 عدـ تيسر ملكية احلاسب لكثًن من الطالبات شلا يعوؽ إمكانية تكليفهم ببعض الواجبات ادلنزلية.  -ِ

 ضعف العالقة بٌن ادلعلمة كالطالبة. -ّ

يف ادلملكة العربية كمن خالؿ استعراض معوقات تدريس احلاسب اآلِف ؽلكن القوؿ أف التعليم 

السعودية بدأ ّنبادرات جيدة يف االىتماـ بتعليم احلاسب اآلِف كذلك من خالؿ توفًن معامل لتدريس 

برنامج  احلاسب اآلِف ، كما أف مشركع ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز )تطوير( بدأ بربنامج  قيد التنفيذ )

 ُف التغلب على ادلعوقات السابقة .( كيهدؼ ىذا الربنامج  إتطوير تعليم احلاسب اآلِف
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 ًٔا : الزراصات الضابك٘:ثاى

 :الزراصات املزتبط٘ باصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس يف التعلٔهاحملْر األّل: 

لك من كذ -حسب علم الباحثة -قليلة  باللغة العربية اـ تقنية الواقع ادلعزز استخد تناكلتالدراسات اليت 

 :كمن ىذه الدراسات ؛الرتبوية، كالدكريات الرتبوية واعد البياناتق خالؿ نتائج البحث يف

 ٘عارٓز رراص (Schrier, 2005): 

 ".الواقع المعزز في تدريس التاريخ استخدام ألعاب : "بعنوان

 ،تعليم كيفية القياـ بالتحقيق التارؼلي، كأناذ القرار، كمهارات التفكًن الناقد إُف الدراسةت ىدف

بتصميم  قاـ الباحثكاستخدمت الدراسة ادلنهج الشبو التجرييب،  ك ،دلةع البيانات كاألمج ةمهار  ةكتنمي

كاختبار كبطاقة مالحظة جلمع  الستخداـ ألعاب الواقع ادلعزز كنموذج "األمريكية "إحياء الثورة ظلوذج لعبة

 (ُٔ)كقد تفاعل  ، (كىو موقع معركة لكسينغتوف) غتوف ظلوذج لعبة يف لكسين كأجرل ْنربة ، ادلعلومات 

  .كقاموا َنمع الرباىٌن كاألدلة حوؿ ادلعركة ،فرتاضيةمع الشخصيات التارؼلية اال من ادلرحلة الثانوية ان طالب

مكانية جعل اللعبة كنشاط مدمج يف منهج التاريخ الذم يعلم الطالب كيفية إكأظهرت النتائج 

حياء إأف ظلوذج " إُفتشًن نتائج اللعبة  ك  .قييمهاكت كاألحداث التارؼليةالتعامل مع ادلشاكل االجتماعية 

الفركض كاستخالص  إغلاد، ك قييم كتفسًن ادلعلومات التارؼليةع كتعلى مج الطالب" قد حفز الثورة

  .االستنتاجات

 ّ نامبْظرراص٘ فزٓتاظ (Freitas & Campos, 2008:)  

 .اني""نظام مرتكز على الواقع المعزز لتدريس طالب الصف الث :بعنوان

ادلفاىيم تصميم كتقييم نظاـ تعليمي يستخدـ الواقع ادلعزز لغرض تعليم  إُف ىدفت الدراسة

غلابية إستخداـ تكنولوجيا الواقع ادلعزز بطريقة كالتحقق من كيفية ا ،دلستول الصف الثاين يف ادلدارس

 (SMART) نظاـٌن أطلق عليهما بتكمت تصميم كتقييم لع .التعلملشكل الذم ؽلكن الطالب من كبا
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.كاستخدمت ،ك إعداد اختبار معرفٌن لتصنيف احليوانات كآخر لوسائل النقلةدلدارسا يف امالستخدامه

ة من ثالثة صفوؼ سلتلفة اختار الباحثاف الطالب ادلشاركٌن يف الدراسك  شبو التجرييب،الدراسة ادلنهج 

من ىذه ادلدارس حيث قاموا بدكر  كذلك شارؾ معلموفك  .سلتلفة يف الربتغاؿ مدارس زللية  ضمن ثالث

 (ِّ)ك  اطالبن  (ِِ)من بينهم  ،سنوات (ٖ-ٕ)حت أعمار الطالب بٌن كقد تراك  ،على اللعبة ادلشرفٌن

طالب ضعيفٌن،  ثالث رلموعات: إُفكقاـ الباحثاف بتقسيم الطالب طالبة يف كل من ادلدارس الثالث،

 .كمتوسطٌن، كجيدين

َف يستفيدكا كثًنان يف ٓنسٌن مستول تعلمهم من خالؿ  نيب اجليدنتائج الدراسة أٌف الطال كبينت

تبٌٌن أٌف تأثًن مسارت  كما  .(ساعدىم بالضركرة على التعلم فعالن أم أٌف ىذا النظاـ ال ي)استخداـ مسارت 

ن ىم يٌف الطالب اجليدأ إُفكيعزل ذلك ؛ أكرب بكثًن ضمن صفوؼ الطالب ادلتوسطٌن كالضعيفٌن

 .يدين من الواضح أ ا أعلى اجلغًن فإف إمكانية التحسن عند الطالب كبالتاِف ف، ك بالفعل جيد

  ٘رامبلٕصْمارْٓ ّرراص (Sumadio & Rambli, 2010:) 

 ".عن مدى قبول المستخدم لستخدام الواقع المعزز في التعليم ليتقييم أو بعنوان: " 

يف بيئة  اقع ادلعزز خصوصن مع تطبيقات الوا الدراسة إُف مراقبة انسجاـ ادلستخدمٌن تىدف

استخدـ الباحثاف  كلقد .كذلك لغرض التعرؼ على مدل جدكل تطبيق الواقع ادلعزز يف التعليم ؛التعٌلم

على عدد زلدكد من ادلشاركٌن  ـََِٗ ّناليزيا عرض التكنولوجيادلأجريت الدراسة يف  ك ،الوصفىادلنهج 

، كادلقابلة ،للتقييم: ادلالحظة، كاالستبانةأدكات   ةعدكمت استخداـ  ،مكوف من طالب كمعلمٌن كصناعيٌن

كقد تنوعوا ما بٌن طالب من  ،اذكرن  (ُّ)ك ،نثىأ (َِ)من بينهم  ،افردن  (ّّ)كبلغ رلموع ادلشاركٌن 

، كطالب من ادلرحلة اجلامعية، كطالب من الدراسات العليا، كمدرسٌن مالالثانوية، كطالب من  ن دبلـو

 ف يف رلاؿ الصناعة.صٌن يعمالادلرحلة الثانوية، كشخ

 ؛مع تطبيق الواقع ادلعززذلم  األكُف ىي شاركٌن كانت ىذه التجربةأف معظم ادل النتائجكأظهرت 

ا عددن  يف حٌن أف ،بأ م َف يركا تطبيق الواقع ادلعزز من قبل امشاركن  (ّّ)من أصل  (ِٕ)حيث أفاد 
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مكانية استخداـ تطبيق إف األشخاص أظهركا عدـ أإُف  تشًن النتائجكما   .منهم يعرؼ الواقع ادلعزز قليالن 

فيما يتعلق  الكن من خالؿ أكؿ ْنربة ذلم أعطى ادلشاركوف مالحظات جيدة جد   ؛الواقع ادلعزز يف التعليم

 .أ ا ستساعد بشكل جيد يف التعليمك  ،باستخداـ الواقع ادلعزز يف التعليم

األشياء اليت تعلموىا  ع ادلعزز سيجعلهم ػلفظوفاستخداـ الواق أف ادلشاركوف أيضن كما أفاد ا
التفاعل  رتاضية ثالثية األبعاد ؽلكنهم تصوير احملتول يكوف أكثر جاذبية يف كائنات اف ألف ؛بشكل أفضل

 معها يف بيئة العاَف احلقيقي.

 ًتضاّٖ رراص٘ تغ    (Chen & Tsai, 2011): 

 ".تعزيز تعليمات المكتبة في المدارس البتدائيةالنظام الواقعي المعزز والفعال لدعم و  : "بعنوان

مث ٓنديد مكاف  ،ف كٓنديد ادلعلومات ادلطلوبةيتعر على تدريب الطلبة  الدراسة إُف ىدفت

مث تقييم ادلعلومات اليت حصلوا عليها.  ،يف ادلكتبة ستخدامهااك  كتنظيمهاالوصوؿ إُف ىذه ادلعلومات 

 ،ذكورمن ال (ُٔ)ؽلثلوف  ،االبتدائي بتايواف  من ادلستول الثالث ان طالب (ُُٔ) العينة عبارة عن  تككان

 شبوادلنهج ت الدراسة ماستخدك االختبار كاالستبانة  علا:؛داتٌنكاستخدـ الباحثاف أ ناث.من اإل (ٓٓ)ك

 .علم ادلكتبة  يدرسوف من الطلبة الذين عينةعلى كالوصفي تجرييب ال

ف تدريس علم ادلكتبة للطلبة يزيد من محاسهم كإرادهتم ككانت نتائج الدراسة ادلرتبطة بالبحث أ

تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض داخل ادلكتبات قد ك  ،ذكاءالتطوير ك للقراءة كاالطالع كالبحث 

يوفر النظاـ ادلقرتح مزايا أكثر من حيث مهارات التطبيق ذلك  إضافة إُف ،الواقع ادلعزز باستخداـ تقنية

 .بالتعليم ادلكتيب التقليدمكالفهم ادلكتبية مقارنة 
  ٘ٓفاىْفإ ّ ٓفاىْفاإرراصIvanova,2011) &  Ivanov) 

   الحاسب بواسطة تقنية الواقع المعزز"بادة الرسم بعنوان "تحسين تعليم وتعلم م

التأكد من إمكانية ك  ،لواقع ادلعزز للتعليم كالتعلمالتحقق من دعم تقنية ا ىدفت الدراسة إُف

ادلعقدة.  الطلبة على فهم ادلفاىيم ةالتقليدية كتقنية الواقع ادلعزز دلساعد لتعلما اجلمع بٌن أساليب
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ككانت  ، جلمع البيانات كاالستبانة ادلقابالتاستخدـ الباحثاف ك  ،شبو التجرييباستخدمت الدراسة ادلنهج 

كقسمت  ،ياتلكرتكنٔنصص إ احلاسبات من قسم علـو البكالوريوس دلرحلة الثانية السنة العينة من طالب

 من (ٕ٘ٓ) سفرت نتائج البحث أف أكثر منأك  .ان طالب (َِ) يف كل رلموعة ،رلموعات إُف ثالث

 رسومات رلاؿ يف ادلختلفة ادلفاىيم فهم على تساعد تقنية الواقع ادلعزز أف يهمأالطالب كاف ر 

 ،اإلدراؾ كاحلقائق تعزيز ك ،فهم النظريات، كتسمح  باحلاسوب،كأف تقنية الواقع ادلعزز تقنية كاعدة كفعالة

 كتدعم التفكًن .

 ( رراص٘  ىٔفني الضٔزEl Sayed,2011 ): 

 ".في حقل التعليم (المعزز)تطبيق أساليب الواقع الموسع  : "بعنوان

الواقع ادلعزز عن طريق تقدإ عمل بطاقة الواقع ادلعزز الطالبية   قنيةتىدفت الدراسة إُف استخداـ 
 (ُٓ)ككانت العينة  .تجرييبال هج شبودلنا كاستخدمت الباحثة .الرتبية كالتعليم كتطبيق تكنولوجي يف رلاؿ

االختبار  كاستخدمت الباحثة .ّنصر  سنة (ُٕ-َُ)من كال اجلنسٌن دلتوسط عمر بٌنكطالبة  اطالبن 
 .ضلو التقنية مقياس اْناه القبلي كالبعدم ك 

من خالؿ استخداـ ظلاذج ثالثية خيل التعلى التعرؼ ك زيادة القدرة  :كمن أىم نتائج الدراسة
أسفرت النتائج عن كجود أثر إغلايب لصاٌف ْنربة تقنية  كما.الذايت كالتفاعلي لمزيادة مستول التعك  ،بعاداأل

 . كالقت التجربة قبوالن كبًنان  ،الواقع ادلعزز

  ٘ٓخزآّ بارٓريارراص( ًBarreira, et al., 2012):   

 ".اقع المعزز لتعلم اللغات المختلفة لؤلطفالاأللعاب بتقنية الو  : "بعنوان

نية أف األطفاؿ الذين يتعلموف اللغة من خالؿ ْنربة األلعاب بتق التأكد من ت الدراسة إُفىدف
مت استخداـ ك  .من األطفاؿ الذين يتعلموف اللغات بالوسائل التقليدية أكثر يستوعبوفالواقع ادلعزز 

كاشتملت العينة  .ؿ من بلغاريا للمرحلة االبتدائيةويب على األطفاالتجارب احلية من خالؿ اجلهاز احلاس
كانت األدكات عبارة عن اختبار فردم ك  ، شبة التجرييبكاستخدـ الدراسة ادلنهج  ،طفالن  (ِٔ)على 

 .استبانوك 
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السمعية كالبصرية ادللحقات  كأف  ،إغلابية على األطفاؿ اآثارن عن أف ىناؾ نتائج البحث كأسفرت 
تائج رائعة بعد إجراء ْنربة نكأف األطفاؿ أظهركا  ،تعزيز تعلم ادلفرداتعلى  ساعدتبة للتقنية ادلصاح

أف يقـو ادلعلموف بتعليم األطفاؿ من خالؿ ىذه  :كمن أبرز توصياتو .التعليم ادلستمد من الواقع احلسي
بالشبكة العنكبوتية اتصاؿ  مكذلك ال تتطلب سول جهاز حاسويب ذك  ،االوسيلة اليت تعترب فعالة جد  

 .يسهل تأمينها يف غالبية ادلدارس لذا ؛فقط

 ّ ٓخزآرراص٘  رّىضز( ًDünser, et al., 2012): 

 ".تصميم كتب تعليم الفيزياء باستخدام الواقع المعزز" :بعنوان

تقييم فاعلية كتب الواقع ادلعزز يف مساعدة الطالب على التعلم من خالؿ  الدراسة إُف تىدف
راسة ْنريبية على دكقد أجرل الباحثوف   ثالثة كتب تعليمية يف مفاىيم الكهركمغناطيسية.التحقيق يف

الواقع ادلعزز،  بتقنيةة كاستخدـ نصف اجملموعة الكتب ادلدعم، نيوزيلندا ب يف مدرسة ثانوية الباتط عشر
تبار مسبق قبل باخالبات الط تقامك  الواقع ادلعزز،خر الكتب بدكف تقنية آلاستخدـ النصف ا يف حٌن

استخداـ الكتب، مث اختبار بعد جلسة التعلم، كأقيم اختبار أخًن بعد شهر لتقييم مدل االحتفاظ 
 ادلعلومات.ب

يف اختبار االحتفاظ ك  التجريبية على اجملموعة الضابطة،اجملموعة  كأظهرت النتائج تفوؽ درجات
كىذا  ،جملموعة الواقع ادلعزز اجد   بسًنةمع أفضلية  كال الفريقٌن بنفس القدر تقريبنا  درجاتاطلفضت 

؛ االطلفاض ال يشًن إُف كجود اختالؼ يف درجة االحتفاظ بادلعلومات بسبب اختالؼ ظركؼ اجملموعتٌن
 .يشًن إُف أف فقداف ادلعلومات بسبب فقداف الذاكرة الطبيعي مع مركر الوقتكإظلا 

 ٘تغً رراص (Chen, 2013:) 

 البروتين مع األقران ببيئة التعليم القائمة على الواقع المعزز".بعنوان "تعلم بنية         

 ل تعلم الكيمياءيىدفت الدراسة إُف الكشف عن تأثًن تقنية الواقع ادلعزز ، كعن قدرهتا على تسه 
حَت يتمكنوا من فهم ادلفاىيم اجملردة. باإلضافة إُف أ ا ىدفت إُف اختبار تأثًن الواقع ادلعزز يف  ؛للطالب

تجرييب. كمت مجع البيانات باستخداـ االستبانات الشبو كنية. كاستخدمت الدراسة ادلنهج ئة التعلم التعابي
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من طالب  اطالبن  (ٔٗ)ك تكونت عينة الدراسة من  .ختبار ادلعريفاالكمقياس الكفاءة الذاتية للكيمياء ك 
 ِٔك) ،ن خالؿ الكتب فقط(درسوا م اطالبن  ِٔ) :مت تقسيمهم إُف ثالث رلموعات ،العضوية الكيمياء

 جامعة درسوا من خالؿ الواقع ادلعزز)أزكاج تعاكنية (( يف اطالبن  ِِك) ،درسوا من خالؿ الواقع ادلعزز فقط(
 كاشنطن.

كأظهرت النتائج أف أداء رلموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ الواقع ادلعزز فقط أفضل بكثًن 
ك الذين درسوا باستخداـ الواقع ادلعزز  ،استخداـ الواقع ادلعززمن الطالب الذين درسوا بأنفسهم من غًن 

 بأزكاج تعاكنية.  

 (:Fonseca, et al. 2013ً )ٓخزآرراص٘  فْىضٔها  ّ •

داة المستخدمة , والمشاركة و التفاعل , قة بين ملف اإلنجاز الشخصي , واألبعنوان "العال
 عزز لنماذج العمارة التصورية".واألداء األكاديمي مع استخدام تقنية  الواقع الم

ْنربة استخداـ تقنية الواقع ادلعزز بتصور ظلاذج ثالثية األبعاد كعرض  تقييمىدفت الدراسة إُف 
، كمعرفة تقنية الواقع ادلعزز على أجهزة اجلواؿ بالبيئة التعليمية ادلعمارية، كتقييم سهولة استخداـادلشاريع 

كتكونت  .كادؽلي بعد استخداـ التقنيةداء األركة الطالب، كٓنسٌن األداة ، كمشاالعالقة بٌن استعماؿ األ
 .بأسبانيا ّندينة برشلونة طالبنا من طالب اذلندسة ادلعمارية كالبناء اذلندسي َنامعة برشلونة (ٕٓ)من العينة 

 لألداء كاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي،ك مت استخداـ االختبار القبلي كالبعدم جلمع البيانات كمقياس
 .  كاالْناه 

أظهرت النتائج ارتباط استخداـ أجهزة اذلواتف النقالة داخل الصف ادلدرسي بشكل كبًن 
 مع التحصيل األكادؽلي. اكبًنن   افاعل ، كأف ىناؾ ارتباطن تبادلشاركة كال

 ًّ٘آخزٓ  ٍْ  رراص(Hou, et al. 2013:) 

 تحركة إلدراك الدليل اإلرشادي".بعنوان "استخدام الواقع المعزز القائم على الرسوم الم

ىدفت الدراسة إُف الكشف عن استخداـ الواقع ادلعزز القائم على الرسـو ادلتحركة كدليل معريف 
ك  ،شبو التجرييب، كاالستبانات(. كاستخدمت الدراسة ادلنهج LEGOإرشادم لتصميم ربورتات ليغو)
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من طالب الدراسات  امشاركن  (َٓ)ة الدراسة من كتكونت عين .كبطاقة ادلالحظة جلمع البيانات قابالتادل
 سرتاليا . أ(يف UNSWالعليا يف جامعة نيو ساكث كيلز)

دلتحركة كقل كأظهرت النتائج كجود أثر إغلايب عند استخداـ نظاـ الواقع ادلعزز القائم على الرسـو ا
 مع ٓنسن منحىن التعليم لديهم بشكل كبًن. ةكبًن   ارتكاب األخطاء بنسبة

 ّنْىتريّ لْبٔش بريس ٘رراص (Perez-Lopez & Contero, 2013:) 

بعنوان "إيصال محتوى الوسائط المتعددة التعليمية من خالل تقنية الواقع المعزز: دراسة أثرىا 
 على اكتساب المعرفة والحتفاظ بها". 

عم عملية ىدفت الدراسة إُف  استخداـ تقنية  الواقع ادلعزز بإيصاؿ زلتول الوسائط ادلتعددة لد
التعليم كالتدريس على اجلهاز اذلضمي كالدكرة الدموية على مستول ادلدارس االبتدائية يف أسبانيا، كأثرىا 

كمت مجع البيانات من خالؿ اختبار  استخدمت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب.. ك على االحتفاظ بادلعرفة
من  ُٗ) ا كطالبةطالبن  (ّٗ)اسة منكتكونت عينة الدر  .الطلبة بعد كل درس كمن خالؿ االستبانات

 ذكور( من الصف الرابع. من ال َِ، كاإلناث

لطالب الذين استخدموا زلتول الوسائط ادلتعددة من قبل ا معرفةا أكرب للأظهرت النتائج احتفاظن 
زز ىي عكس الطالب الذين اتبعوا ادلنهج التقليدم، شلا يظهر أف تكنولوجيا الواقع ادلع ،بتقنية الواقع ادلعزز

 ات التعليمية ادلختلفة لتحسٌن دافع كاىتماـ الطالب، كلدعم عملية التعليم كالتدريس يف السياق ة كاعدةأدا

   ٘عٔا أىزرٓارراص (Shea, 2014): 

 باللغة والرغبة في التواصل المحمولة المعزز الواقع لعبة بواسطة إدراك الطالب " :بعنوان
 اليابانية".

  اللغة يفة لعبة الواقع ادلعزز احملمول باستخداـ يتعلق فيما الطالب ة إدراؾإُف معرف  الدراسة تىدف
 اليابانية اللغة دكرة يف طالب (ٗ)من  مكونة دراسة ْنريبية  ةالباحث تكقد أجر  .التواصل كتأثًنىا على 

كالشبو  لوصفي كاستخدمت الباحثة ادلنهج ا .كاليفورنيا كالية يف العاِف التعليم معهد يف الثانية السنة يف
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 اللعبة، كسجل كبطاقة ادلالحظات للعبة، ،االستبانات ادلسحية خالؿ من البيانات مجع متو ،التجرييب
 كادلقابالت الشخصية.

 الفصوؿ خارج اللغة لتعلم لعبة الواقع ادلعزز احملمولة توفر كسيلة ناجحة كأظهرت النتائج أف
 غلايب على الطالب.إ،كذات تأثًن  الدراسية
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 :الزراصات املزتبط٘ باصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس يف التعلٔهالتعلٔل علٙ 

 أوجو التشابو والختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث :

اتفقت الدراسة احلالية مػع الدراسػات السػابقة يف كجػود أثػر داؿ السػتخداـ الواقػع  أىداف الدراسة : .ُ
اختلفػػػت أىػػػداؼ الدراسػػػات السػػػابقة عػػػن أىػػػداؼ الدراسػػػة احلاليػػػة ،كٕنيػػػزت تػػػدريس ، ك ادلعػػػزز يف ال

مػػن مقػػرر  احلاسػػب  ةيف كحػػدبأ ػػا هتػػدؼ إُف قيػػاس أثػػر اسػػتخداـ تقنيػػة الواقػػع ادلعػػزز الدراسػػة احلاليػػة 
 .يف ٓنصيل ك اْناه طالبات ادلرحلة الثانوية اآلِف

نيفػػٌن (،كدراسػػة Chen & Tsai, 2011تشػػن، تسػػام )اتفقػػت دراسػػة أداة الدراسيية :  .ِ
 ك،(Barreira, et al., 2012كآخػرين ) بػاريًنادراسػة ك  ،(El Sayed, 2011السػيد)

دراسػػػة بػػًنز لػػوبيز ككػػػونتًنك  ك،(Fonseca, et al. 2013دراسػػة  فونسػػيكا  كآخػػرين )
(Perez-Lopez & Contero, 2013)،   الدراسػػة احلاليػػة يف اسػػتخداـ االختبػػار  مػػع

تشػػػػابو مػػػػع الدراسػػػػة احلاليػػػػة يف ت أمػػػػا الدراسػػػػات الػػػػيت كػػػػأداة للدراسػػػػة.  قيػػػػاس االْنػػػػاهكم التحصػػػػيلي
، 2008) فريتػاس ككػامبوس دراسػة ،ك (Schrier, 2005) شاريردراسة فاالختبار التحصيلي :

Freitas  & Campos)ن )يخػػػر آدكنسػػػر ك دراسػػػة  ،كDünser, et al., 

تشابو مع الدراسة احلالية يف مقيػاس ت كالدراسات اليت .(Chen, 2013تشن )،كدراسة (2012
يفانوفػا ك كدراسػة إ ،(,Sumadio & Rambli  2010) سػوماديو كرامبلػيدراسػة  االْنػاه:

 .(Shea, 2014دراسة  أندريا شيا ) ك،((Ivanova,2011 &  Ivanovيفانوؼإ

فريتػاس ككػػامبوس ،ك (  Schrier, 2005شػػارير )مػن  اتفقػػت دراسػة كػل  المينهج المسيتخدم:  .ّ
(ََِٖ ،Freitas  & Campos)،( تشػػن، تسػػامChen & Tsai, 2011)، 

 ,El Sayedنيفٌن السيد)ك ،((Ivanova,2011 &  Ivanovيفانوؼإيفانوفا ك كدراسة إ

  نيدكنسػػػر كآخػػػر ك  ،(Barreira, et al., 2012كآخػػػرين ) بػػػاريًنادراسػػػة ك  ،(2011
(Dünser, et al., 2012) ك،( دراسػػػة تشػػػنChen, 2013) ىػػػو  دراسػػػة  ،ك
 & Perez-Lopezدراسػػة بػػًنز لػػوبيز ككػػونتًنك )،ك (Hou, et al. 2013ن)يخػر آك 

Contero, 2013) ك ( دراسة  أنػدريا شػياShea, 2014)  يف اسػتخداـ مػع الدراسػة احلاليػة
 كاختلف بقية الدراسات يف منهجها مع الدراسة احلالية  ،شبو التجرييبادلنهج 

السػػػابقة مػػػع الدراسػػػة احلاليػػػة يف أف عينتهػػػا اشػػػتملت علػػػى   اتفقػػػت مجيػػػع الدراسػػػاتعينػػػة الدراسػػػة :  .ْ
 ,Dünserن )يخػر آدكنسػر ك ،كدراسػة ( Schrier, 2005) شػاريردراسػة  ناء باسػتث ادلتعلمػٌن ،
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et al., 2012)  سػوماديو  ك ادلرحلة الثانوية ، كاتفقػت دراسػةكىي   ؛يف ادلرحلة التعليميةاتفقت ف
 .مع الدراسة احلالية يف جزء من العينة  (,Sumadio & Rambli  2010) كرامبلي

 (3جدول)
 عالقة  الدراسات السابقة  لمحور استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم بالدراسة الحالية

 األىداف 
 المنهج

المرحلة 
التعليمية 

 لعينةل

 األدوات
الختبار  الواقع المعزز أثر تقنية

 التحصيلي
مقياس 
 التجاه التحصيل التجاه

       (  Schrier, 2005) شارير
 &  Freitas, 2008) فريتاس وكامبوس

Campos)       

 & Sumadio  2010) رامبليو سوماديو 

Rambli,)       

 تشن, تساي
   (Chen & Tsai, 2011) 

      
 يفانوفإ و يفانوفاإ

Ivanova M,2011) &  Ivanov) 
      

       (El Sayed, 2011)ن السيدنيفي
 نيخر آو  بارييرا

 (Barreira, et al., 2012)       

 نيخر آدونسر و 
 (Dünser, et al., 2012)       

       (Chen, 2013دراسة تشن )

 Fonseca, etن )يخر آدراسة  فونسيكا  و 

al. 2013)       

       (Hou, et al. 2013ن)يخر آدراسة  ىو  و 

 Perez-Lopezدراسة بيرز لوبيز وكونتيرو )

& Contero, 2013)       

       (Shea, 2014دراسة  أندريا شيا )

 

 المحاور

 الدراساث السابقت
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الزراصات املزتبط٘ باصتدزاو أرّات التعلٔه اإللهرتّىٕ يف تزرٓط مكزر احملْر الجاىٕ: 

 احلاصب اآللٕ

 العربية ادلملكة الدكؿ العربية ك يف باىتماـ الباحثٌن ةاآلِف يف اآلكنة األخًن  احلاسب حظي لقد

 الدراسات أىم على الوقوؼ على الباحثة من كحرصنا ، وتدريس كاسرتاتيجيات طرؽ حوؿ السعودية

 ككاف ؛اجملاؿ ىذا يف كالدراسات البحوث من للعديد مسحنا أجرت فقد بادلوضوع العالقة ذات السابقة

 :يلي ما مراجعتها من تٕنكن اليت الدراسات أىم من

 (:Lawson & Stackole, 2006رراص٘ لْصٌْ  ّصتانْلٕ ) •

 بعنوان " ىل يقوم مختبر الشبكات الفتراضية نتائج مماثلة في إنجاز الطالب و الرضا؟"

ىدفت  الدراسة إُف قياس أثر تطبيق  ادلعامل االفرتاضية  على التحصيل الدراسي كمستول رضا 

كتكونت عينة الدراسة .شبو التجرييب ادلنهج الدراسة استخداـ ك عرب ادلعامل االفرتاضية، الطالب عن التعلم 

 Rochester) ركجسرت ة ادلعلوماتية كاحلاسوب يف معهدكليال طالبان كطالبة من طالب (ِِ) من

Institute؛يةضابطة كْنريب :( يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،كمت تقسيمهم إُف رلموعتٌن متكافئتٌن 

حيث درسوا مساؽ )مدخل إُف إدارة الشبكات(، كبعد إ اء دراسة ادلساؽ مت تطبيق اختبار ٓنصيلي، 

حوؿ الرضا عن الدراسة عرب ادلعامل االفرتاضية كأدكات للدراسة ،كلنفس الغرض أجرل  ةكتطبيق استبان

طالب عن تطبيق رضا ال:نتائج الالباحثاف لقاءات مع رلموعات مصغرة من الطالب ، ككانت أبرز 

كالتغلب على عوائق الزماف  ،ادلعامل االفرتاضية ؛ خاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصوؿ إُف مصادر التعلم

 كادلكاف .  

  ٘(:و2002حضب اهلل )رراص 

والتجاه التكنولوجي  يم اإللكتروني على التحصيل الدراسي واألداء المهار يأثر التعل بعنوان: "
 ."في مادة الحاسب اآللي
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ك ،يساسالمتزامن يف التعليم األالالدراسة إُف ٓنديد أعلية التعليم اإللكرتكين ادلتزامن ك  تىدف

 الباحث ـ استخدك  .يساسالتعليم األ المتزامن يفالم اإللكرتكين ادلتزامن ك يثر استخداـ التعلأالتعرؼ على 

 .التجرييبشبو يم اإللكرتكين كادلنهج نهج الوصفي التحليلي يف ٓنليل ادلهارات الالزمة للتعامل مع التعلادل

 مشوفأّنعهد  اإلعدادممن تالميذ الصف الثالث  ان ( تلميذَٓبلغ عدد التالميذ يف التجربة )ك 

ْناه التكنولوجي جلمع ك مقياس اال ،، كبطاقة األداء دلهارم،كاستخدمت الدراسة االختبار التحصيليّنصر

 . البيانات 

لكرتكين تعليمي إؿ تصميم موقع م اإللكرتكين من خالياـ التعلسفرت النتائج عن استخداـ نظأك 

  إلكساب التالميذ مهارات التعامل مع اإلنرتنت.

 و(:2002رعا اجلنال)  •

عداد إشاء شبكات الحاسب لدى طالب شعبة نإية برنامج محاكاة لتنمية مهارات بعنوان :" فاعل
 معلم الحاسوب"

الالزمة إلنشاء شبكات  الربنامج ادلقرتح يف تنمية ادلهاراتىدفت الدراسة إُف قياس مدل فاعلية  
 هتجرييب ،كاقتصر تطبيق ىذاستخدمت الباحثة ادلنهج شبو ال .طالب شعبة معلم احلاسب لاحلاسب لد

 الدراسة على عينة من طالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا تعليم ٔنصص إعداد معلم احلاسب بكلية
ا بٌن متوسطي درجات راسة إُف  كجود فركؽ دالة إحصائي  كخلصت الد. د ّنصرالرتبية النوعية ببورسعي

ادلعريف دلهارات إنشاء شبكات احلاسب لصاٌف  صيلطالب اجملموعتٌن )التجريبية كالضابطة( يف اختبار التح
وعتٌن بٌن متوسطي درجات طالب اجملما إحصائي  اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدم، ككجود فركؽ دالة 

)التجريبية كالضابطة( يف مهارات بطاقة ادلالحظة لألداء ادلهارل لصاٌف اجملموعة التجريبية يف التطبيق 
 البعدم.

 و(:2002رراص٘ سآز) •

فعالييية برنامج باستخدام الوسائط الفائقة في تنميية مهارات استخدام شبكة اإلنترنت بعنوان: "
 لة الثانيييوية"في مادة الحاسب اآللي لدى طالب المرح
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ىدفت الدراسة إُف قياس فعالية برنامج مقرتح باستخداـ الوسائط الفائقة يف تنمية مهارات  
ثانوم. كاستخدـ  الباحث استخداـ شبكة اإلنرتنت يف مادة احلاسب اآلِف لدل طالب الصف الثاين ال

يت إُف رلموعتٌن ّندرس اعهم عشوائي  بان كطالبة ، مت توزي( طالَُِالتجرييب ، كبلغ حجم العينة ) وادلنهج شب
التابعتٌن إلدارة قلٌن التعليمية ّنصر، كاعتمدت  ميت الديبة الثانوية ادلشرتكة كحصة الغنيمى الثانوية ادلشرتكة

 من أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلى: .إجراءاهتا على تطبيق االختبار التحصيلي كبطاقة

( بٌن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية اليت َٓ.َعند مستول ) اي  كجود فرؽ داؿ إحصائ -ُ
درست باستخداـ برنامج الوسائط الفائقة، كدرجات طالب )اجملموعة الضابطة( اليت درست بالطريقة 

 ادلعتادة عند مستول )التذكر ،الفهم ،التطبيق( لصاٌف اجملموعة التجريبية.

( بٌن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية اليت َٓ.َمستول )عند  احصائي  إكجود فرؽ داؿ  -ِ
درست باستخداـ برنامج الوسائط الفائقة كدرجات طالب اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة ادلعتادة 

 نرتنت لصاٌف اجملموعة التجريبية.اـ شبكة اإليف تطبيق بطاقة مالحظة األداء العملي ادلرتبط ّنهارات استخد

بٌن اجلانب ادلعريف كاجلانب األدائي دلهارات استخداـ شبكة اإلنرتنت  احصائي  إكجود ارتباط داؿ  -ّ
 لطالب العينة ككل.

 ٘و(:2002) العنزٖ  رراص 

بعنوان: " فعالية استخدام  التعليم اإللكتروني المدمج في اكتساب المفاىيم المرتبطة بمقرر 
م الحاسب اآللي في التعليم لدى طالب الدراسات  الحاسب اآللي وتنمية التجاه نحو استخدا

 العليا بكلية التربية جامعة الملك خالد".

م اإللكرتكين ادلدمج لتدريس مقرر احلاسب اآلِف يف التعليم،  يىدفت الدراسة إُف توظيف التعل
ية االْناىات كتقصي مدل فاعلية استخداـ التعليم اإللكرتكين ادلدمج يف اكتساب ادلفاىيم احلاسوبية كتنم

 شبو التجرييب،كمت فيها استخداـ ادلنهج  .لدل طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة ادللك خالد
كاشتملت  .االختبار التحصيلي كمقياس االْناه ضلو استخداـ احلاسب اآلِف يف التعليمكاستخدـ الباحث 
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الثاين لعاـ  للفصل الدراسي اجستًنالعينة على مجيع  الطالب كالطالبات ادلسجلٌن يف برنامج ادل
 ( طالبان كطالبة.ِٗ، كالبالغ عددىم )ػىَُّْ/ُِْٗ

ا بٌن متوسطي درجات عينة البحث يف التطبيقٌن كتوصلت الدراسة إُف كجود فركؽ دالة إحصائي  
عالية القبلي كالبعدم دلقياس االْناه ضلو استخداـ احلاسب اآلِف يف التعليم لصاٌف التطبيق البعدم، كف

استخداـ التعلم اإللكرتكين ادلدمج يف تنمية اْناىات طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية َنامعة ادللك 
 خالد ضلو استخداـ احلاسب اآلِف يف التعليم.

 ٘(و2002) صعْرٖ ىَٙ رراص: 

 التشغيل على التدريب أثناء للحاسب الوقائية الصيانة مهارة لتنمية محاكاة برنامج بعنوان:"فعالية
 والستخدام".

 التدريب أثناء للحاسب الوقائية الصيانة مهارات لتنمية زلاكاة برنامج بناء إُف الدراسة ىدفت

  التحليلي الوصفي ادلنهج على البحث كاعتمد .التعليم تكنولوجيا طالب لدل كاالستخداـ التشغيل على

 الصيانة مهارات على للتعرؼ استبياف الية:الت األدكات بإعداد الباحثة كقامت التجرييب، شبو كادلنهج

، ٓنصيلي اختبارك ،التدريبية االحتياجات لتحديد بطاقةك ،التعليم تكنولوجيا لطالب الالزمة الوقائية

 الرابعة الفرقة طالب من طالبنا (َّ) عددىا بلغ اليت القصدية البحث عينة اختيار كمت .مالحظة بطاقاتك 

 التعليم. تكنولوجيا

 أثناء للحاسب الوقائية الصيانة مهارات لتنمية زلاكاة برنامج فعالية عنالبحث  ائجنت كأسفرت

 . كاالستخداـ التشغيل على التدريب

  ٌ(و2010) عبز الكارررراص٘ حيا: 

المفاىيم األساسية لنظم تشغيل الحاسبات لدى  استخدام الواقع الفتراضي في تنميةبعنوان: " 
 ".حاسب اآلليالطالب إعداد معلم 



84 

 

اليت غلب تنميتها بات ادلفاىيم األساسية لنظم تشغيل احلاس ىالتعرؼ عل ىدفت الدراسة إُف
كاستخدمت الباحثة ". طالب الفرقة األكُف بكلية الرتبية النوعية شعبة إعداد معلم احلاسب اآلِف للد

كبرنامج  ،اسباتاختبار لقياس مفاىيم نظم تشغيل احل يف أدكات الدراسة تددكٓنشبو التجرييب ،ادلنهج 
 .الواقع االفرتاضي ادلقرتح لتنمية ادلفاىيم األساسية لنظم تشغيل احلاسبات

( بٌن متوسطات َُ.َسفرت النتائج عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )أك  
درجات طالب اجملموعة التجريبية كمتوسطات درجات طالب اجملموعة الضابطة يف القياس البعدم 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كما فاىيم نظم تشغيل احلاسبات لصاٌف اجملموعة التجريبية.  الختبار م
( بٌن متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية كمتوسطات درجات طالب َُ.َعند مستول )

)الدرجة الكلية( لصاٌف  اجملموعة الضابطة يف القياس البعدم الختبار مفاىيم نظم تشغيل احلاسبات
 موعة التجريبية. اجمل

 ّ٘آخزًٓألْىضْ  رراص (Alonso, et al. 2011:) 

بعنوان "كيف يقلل التعليم المدمج من تدني التحصيل بالتعليم العالي: تجربة بتعليم علوم 
 الحاسوب".

ىدفت الدراسة إُف الكشف عن أثر التعليم ادلدمج  كالتدريس عن بعد على  تدين التحصيل  
(. استخدمت الدراسة ََِٗ-ََِٔ) العاِف ّنادة علـو احلاسوب لألعواـ الدراسي للطالب التعليم

 يف احلاسب ىندسة يف من طالب البكالوريوس اطالبن  (ّٗٔ)تكونت عينة الدراسة ك التجرييب. ادلنهج  شبو
 .ّندريد أسبانيا  التقنية اجلامعة

مع  عد أظهر نتائج إغلابية مقارنةأك عن بمدمج أف التدريس بالتعليم اإللكرتكين سواء كاف  أظهرت الدراسة
 ،ادلعلومات كتبادؿ ،نشطة التعاكنيةالتقليدية، كما ساعد التعليم اإللكرتكين على تعزيز األ التدريس بالطريقة

 كٓنفيز اذلمم بٌن الطالب .
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 ( ٕ2012رراص٘ الغٔد:)و 

ة مهارات بعنوان: " فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي مقترح إلكساب طالب المرحلة الثانوي
 البرمجة بلغة الفيجوال بيسك. نت".

كىدفت الدراسة إُف إعداد برنامج حاسويب تعليمي إلكساب مهارات الربرلة بلغة الفيجواؿ 

 .ييسك، كالتحقق من فاعلية برنامج حاسويب تعليمي إلكساب مهارات الربرلة بلغة الفيجواؿ بيسك نت

فراد اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف وسطي أكؽ ذات دالة إحصائية بٌن متكالكشف عن كجود فر 

استيعاب تعليمات الربرلة بلغة الفيجواؿ بيسك. كالكشف عن كجود فركؽ ذات دالة إحصائية بٌن 

فراد اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف إنشاء برامج  احلاسب اآلِف بلغة الفيجواؿ بيسك. كاتبع أمتوسطي 

( ٖٔعددىم ) ب الصف الثالث الثانوم الذين بلغ من طالى عينة الباحث ادلنهج شبو التجرييب عل

 .طالبنا

كأظهرت النتائج صالحية تدريس الربرلة بلغة الفيجواؿ بيسك. نت باستخداـ الربرليات 

كذلك إلسهامها يف زيادة التحصيل العلمي يف سلتلف رلاالت احلاسب اآلِف النظرية كالعملية  ؛التعليمية

 لطالب الالزمة كالضركرية للبدء يف إنشاء برامج حاسوبية بلغة الفيجواؿ بيسك نت.كتنميتها دلهارات ا

 (و2012) ٕرراص٘  صباح عل: 

تطوير منهج استخدام الحاسب اآللي في مجال التخصص في ضوء التعلم اإللكتروني  :بعنوان
 ".التحصيل واألداء والتجاىات لطالب كليات التربية النوعية ىوأثر ذلك عل

تطوير منهج استخداـ احلاسب اآلِف يف رلاؿ التخصص يف ضوء التعلم  الدراسة إُفىدفت 

استخدمت الباحثة ادلنهج ك  .التحصيل كاألداء كاالْناىات لطالب كليات الرتبية النوعية ىاإللكرتكين عل

لثة شعبة من طالب الفرقة الثا ان ( طالبَٔ) كاشتملت العينة على .التجرييب شبوالوصفي التحليلي كادلنهج 

 .امعة ادلنوفيةَنتربية فنية من كلية الرتبية النوعية 
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( بٌن متوسطي َٓ.َ) لذات داللة إحصائية عند مستو  توصلت الدراسة إُف كجود فركؽك 

ادلرتبط باجلانب ادلعريف بعد  التحصيليدرجات طالب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار 

 لذات داللة إحصائية عند مستو  كأيضان كجود فركؽ .ةٌف اجملموعة التجريبيتطبيق ادلنهج ادلطور لصا

أداء العمل ادلرتبط ة كاجملموعة الضابطة يف اختبار ( بٌن متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبيَٓ.َ)

ائية ذات داللة إحص كما توجد فركؽ  .بعد تطبيق ادلنهج ادلطور لصاٌف اجملموعة التجريبية ادلهارمباجلانب 

درجات طالب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف مقياس اْناه  ( بٌن متوسطَٓ.َ) لعند مستو 

 .الطالب ضلو ادلنهج ادلطور ادلرتبط باجلانب الوجداين بعد تطبيق ادلنهج ادلطور لصاٌف اجملموعة التجريبية

 كىذا يؤكد فعالية ادلنهج ادلطور يف ٓنقيق األىداؼ ادلرجوة منو. 

 ّ٘رٓبريلٔغْلْ نْظ رراص (Kose&Deperlioglu, 2012:) 

 ". C بلغة بيئات التعلم الذكية ضمن التعليم المدمج لضمان فعالية سياق البرمجة"بعنوان 

. ك استخدمت " Cبلغة  الربرلة"  يف مسار  الطالب صلاح مستول ىدفت الدراسة إُف ٓنسٌن 
استخداـ االختبار ادلعريف ك االستبانات جلمع البيانات. ، كمت كالوصفي شبو التجرييب الدراسة ادلنهج 

برتكيا، مت قسمهم إُف ( أفيوف كوكتيب )من طالب جامعة  اطالبن  (َٔ)تكونت عينة الدراسة من ك 
 لوجو(.  )درسوا الربرلة سي بالتعليم كجهنا كضابطة ،ْنريبية )درسوا الربرلة سي بالتعليم ادلدمج( :رلموعتٌن

،ك Cأف استخداـ بيئات التعليم الذكية حسنت معرفة الطالب حوؿ الربرلة  لغة  أظهرت النتائجك  
من الطالب تكوف لديهم اْناه إغلايب ضلو بيئات التعليم الذكية كعن نظاـ التعليم ادلدمج، ك  (%َٗ)أف 

ٕنكن الطالب من أف ىي منصة فعالة للتعلم، ك ف أف بيئات التعليم الذكية يعتقدك  من الطالب %(ّٖ)
 ات تعليمية أفضل.يكوف لديهم خرب 

 ٘(و2013) احلافظعبز  أمساٛ رراص: 

 واستخدام لتصميم الالزمة المهارات بعل تنمية في تفاعلي ويب موقع فاعلية " :بعنوان
 التعليم". تكنولوجيا شعبة طالب لدى الشبكات
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 صميمت مهارات تنمية يف التفاعلي الويب موقع استخداـ أثر ٓنديد الدراسة إُف ىدفت
 اجلانب اختبار  الباحثة كاستخدمت .التعليم تكنولوجيا شعبة طالب لدل الداخلية الشبكات كاستخداـ

 كعددىم التعليم تكنولوجيا شعبة من الرابعة الفرقة طالب على العينة كاشتملت .الحظةادل كبطاقة ادلعريف
 شبو كادلنهج الوصفي ادلنهج الباحثة كاتبعت .الفيـو النوعية َنامعة الرتبية بكلية كطالبة اطالبن ( َّ)

 التجرييب.

 بٌن( َٓ.َ) مستول عند اإحصائي   داؿ فرؽ أعلها: يوجد ؛عدة نتائجكتوصلت الدراسة إُف 

 االختبار يف التعليم تكنولوجيا شعبة الرابعة الفرقة لطالب كبعد قبل التجريبية اجملموعة درجات متوسطي

 فرؽ كما يوجد  .البعدم التطبيق لصاٌف الداخلية الشبكات تخداـكاس تصميم دلهارات ادلعريف التحصيلي

 الفرقة لطالب كبعد قبل التجريبية اجملموعة درجات متوسطي بٌن( َٓ.َ) مستول عند ان إحصائيٌ  داؿ

 الشبكات كاستخداـ تصميم دلهارات العملي األداء مالحظة بطاقة يف التعليم تكنولوجيا شعبة الرابعة

 . البعدم تطبيقال لصاٌف الداخلية

 ٘(و2013) عبز العشٓش رراص: 

تنمية مهارات البرمجة الشيئية لدى معلمي الحاسب اآللي  يلط فتفاعلية التعلم المخ":بعنوان
 ".واتجاىاتهم نحوىا

لط يف تنمية  مهارات الربرلة  الشيئية تتعرؼ على مدل  فاعلية  التعلم ادلخإُف ال ىدفت الدراسة

شبو استخدـ الباحث ادلنهج  ك. معلمي احلاسب اآلِف كاْناىاهتم ضلوىا لدل فيجواؿ بيسك نت بلغة

مت تطبيق البحث  على عينة من معلمي احلاسب اآلِف التابعٌن  أىداؼ الدراسة كللتحقق من التجرييب، 

كما مت تقدإ  .جملموعتٌن ضابطة كْنريبية ( معلمان َْالبالغ عددىم ) ّنصر ،ك إلدارة شرؽ احمللة الكربل

 كبعد مقياس اْناه على اجملموعتٌن قبلك  ،بطاقة مالحظةك  ،اختبار ٓنصيلي :كىي ؛أدكات الدراسة الثالثة

 .تطبيق التجربة
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فيجواؿ بيسك نت   زيادة نسبة التحصيل ادلعريف يف الربرلة الشيئية بلغةعن  الدراسةأسفرت ك 

التجريبية عن اجملموعة الضابطة  يف اجملموعة  تيز ، كٕناجملموعة الضابطةب مقارنةللمجموعة التجريبية 

كأظهرت النتائج  فيجواؿ بيسك نت من خالؿ مالحظة أدائهم ادلهارم. مهارات الربرلة الشيئية  بلغة

 ة بلغةيير اْناه معلمي احلاسب اآلِف يف اجملموعة التجريبية عنو يف اجملموعة الضابطة ضلو الربرلة الشيئاتغ

 .فيجواؿ بيسك نت

 ٘(و2014)يني بْ العٔأ رراص: 

 لحاسبا مادة في المهاري واألداء المعرفي التحصيل على محاكاة برنامج فاعليةبعنوان: "
 عدادي"اإل ولاأل الصف تالميذ لدى اآللي

 قاـ ذلك ضوء كيف. ادلعلوماتية الثورة كمواجهة التعليمية العملية كفاءة رفع ىدفت الدراسة إُف 

 الوصفي ادلنهج الباحث ستخدـ، كامالحظة بطاقةك  ،ٓنصيلي بارختكا ،زلاكاة برنامج بتصميم الباحث

 اإلعدادية النصر ّندرسة اإلعدادم األكؿ الصف طالب من عينةككانت ال. التجرييب شبو ادلنهج ك التحليلي

 درست اليت التجريبية اجملموعة تفوؽ إُف النتائج أشارتّنصر ،ك  التعليمية أمشوف إلدارة التابعة َنريس

 الدرجة من كل   يف كذلك ادلعتادة بالطريقة درست اليت الضابطة اجملموعة علىاحملاكاة  برنامج ستخداـبا

 .ادلالحظة لبطاقة الكلية كالدرجة التحصيلي ختبارلال الكلية
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الزراصات املزتبط٘ باصتدزاو أرّات التعلٔه اإللهرتّىٕ يف تزرٓط مكزر التعلٔل علٙ 

 :احلاصب اآللٕ

 والختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث :أوجو التشابو 

داؿ  غلػػػػػػػايب إ اتفقػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة احلاليػػػػػػػة مػػػػػػػع الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة يف كجػػػػػػػود أثػػػػػػػر أىيييييييداف الدراسييييييية : .ُ
ك اختلفػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػة  مقػػػػػػػػػػرر احلاسػػػػػػػػػػب اآلِف.يف التػػػػػػػػػػدريس  أدكات التعلػػػػػػػػػػيم اإللكػػػػػػػػػػرتكين السػػػػػػػػػػتخداـ 

علػػػػػػػػى التحصػػػػػػػػيل  تقنيػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػع ادلعػػػػػػػػزز أثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتخداـ  قيػػػػػػػػاس يف عػػػػػػػػن الدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة احلاليػػػػػػػػة
   .كاالْناه

 ,Lawson & Stackoleدراسػػػػة لوسػػػػوف  كسػػػػتاكوِف )اتفقػػػػت دراسػػػػة أداة الدراسيييية :  .ِ

دراسػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػباح ،ك ـ(ََِٗدراسػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػرم ) ،كـ(ََِٖحسػػػػػػػػػػػػػػػب اهلل )  ،ك دراسػػػػػػػػػػػػػػػة(2006
،ك (Kose&Deperlioglu, 2012دراسػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػوس كديبًنليغولػػػػػػػػػو )،ك ـ(َُِِ)يعلػػػػػػػػػ

يف اسػػػػػػػتخداـ االختبػػػػػػػار التحصػػػػػػػيلي كمقيػػػػػػػاس االْنػػػػػػػاه كػػػػػػػأداة للدراسػػػػػػػة  ،ـ(َُِّدراسػػػػػػػة عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز)
دراسػػػػػػػة رشػػػػػػػا اجلمػػػػػػػاؿ) ة احلاليػػػػػػػة يف االختبػػػػػػػار التحصػػػػػػػيلي فتشػػػػػػػابو مػػػػػػػع الدراسػػػػػػػت .أمػػػػػػػا الدراسػػػػػػػات الػػػػػػػيت

 عبػػػػػػػػدالقادردراسػػػػػػػػة حنػػػػػػػػاف ،ك ـ(ََِٗ ػػػػػػػػى سػػػػػػػػعودم )  ،كدراسػػػػػػػػةـ(ََِٗدراسػػػػػػػػة زايػػػػػػػػد) ،كـ(ََِٗ
دراسػػػػػة الشػػػػػيخي ك ،(Alonso, et al. 2011ن )ياسػػػػػة ألونسػػػػػو كآخػػػػػر در  ك ،ـ(ََُِ)
 .ـ(َُِْبو العينٌن )أدراسة  ،كـ(َُِّافظ )عبداحلمساء أدراسة  و،ـ(َُِِ)

يف ادلػػػػػػنهج ادلسػػػػػػتخدـ؛ مجيػػػػػع الدراسػػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػػع الدراسػػػػػػة احلاليػػػػػة اتفقػػػػػػت المييييينهج المسييييييتخدم:  .ّ
 شبو التجرييب . ادلنهج كىو 

تعلمٌن لية يف أف عينتها اشتملت على  ميع الدراسات السابقة مع الدراسة احلااتفقت مج عينة الدراسة : .ْ
نفس ادلرحلة  على اشتماذلا عينة منـ( ََِٗـ(كدراسة زايد)َُِِدراسة الشيخي ) كما اتفقت، 

 التعليمية .
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 (4جدول )
 قرر الحاسب اآللياستخدام أدوات التعليم اإللكتروني في تدريس م لمحور  السابقة الدراسات  عالقة

 الحالية بالدراسة
 األىداف 

 المنهج
المرحلة 
التعليمية 

 لعينةل

 األدوات
الختبار  أثر استخدام التقنية  على

 التحصيلي
مقياس 
 التجاه التحصيل التجاه

دراسة لوسون  وستاكولي 
(Lawson & Stackole, 

2006) 
      

       م(2118) اهلل حسب  دراسة
       م(2119رشا الجمال) دراسة 

       م(2119دراسة زايد)

       م(2119)العمري  دراسة
       م(2119سعودي ) ىنه  دراسة

       م(2101) عبد القادرحنان  دراسة

 ,Alonsoن )يدراسة ألونسو وآخر 

et al. 2011)       

       م(2102الشيخي ) دراسة

       م(2102)يصباح عل دراسة

دراسة كوس وديبيرليغولو 
(Kose&Deperlioglu, 

2012) 
      

       م(2103حافظ )عبدالسماء أ دراسة
       م(2103عبد العزيز) دراسة

       م(2104و العينين )أبدراسة 

 

 

 

 المحاور

 الدراساث السابقت
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 :القتَا بالزراص٘ احلالٔ٘الضابك٘ ّع علٙ الزراصات العاو التعلٔل 

  اآلِفاستخداـ التقنية يف تدريس احلاسب الدراسات ادلرتبطة بالواقع ادلعزز ك  عرضن خالؿ م
 :يالحظ ما يلي

 ظهرتأ تدريس مادة احلاسبل التحصيل يف استخداـ التقنية حوؿ جريتأ اليت الدراسات معظمأف  -ُ
،ك (Lawson & Stackole, 2006كوِف )دراسة لوسوف  كستا  :كمنها ؛إحصائيا   داؿ أثر كجود

كدراسة  ،ـ(ََِٗدراسة زايد) ك،ـ(ََِٗدراسة رشا اجلماؿ)  ك،(ـََِٖحسب اهلل )دراسة 
دراسة ك ، ـ(ََُِ) عبدالقادرحناف كدراسة ، (ـََِٗسعودم ) ى كدراسة ـ(، ََِٗالعمرم )

ة صباح علي كدراس ،ـ(َُِِ)الشيخيكدراسة ، (Alonso, et al. 2011ن )يألونسو كآخر 
كدراسة أمساء  ،(Kose&Deperlioglu, 2012دراسة كوس كديبًنليغولو )ك ـ(،َُِِ)

 اختلفت كقد .ـ(َُِْبو العينٌن )أدراسة ك  ،(ـَُِّ) كدراسة عبد العزيز، (ـَُِّ) افظعبداحل
ستثناء دراسة با ،العينة كيف (تقنية الواقع ادلعزز)ادلتغًن ادلستقل يف  احلالية الدراسة مع الدراسات ىذه

 .نفس ادلرحلة التعليمية  ففي ـ(ََِٗدراسة زايد)كدراسة (ـَُِِ)الشيخي 

دراسة  : كمنها ؛ان إحصائيٌ  داؿ أثر كجود ظهرتأ هبدؼ معرفة االْناه جريتأ اليت الدراسات معظمأف  -ِ
 دراسة، ك (ـََِٖحسب اهلل ) دراسة،ك (Lawson & Stackole, 2006لوسوف  كستاكوِف )

كدراسة تشن،  ،(Sumadio & Rambli, 2010)سوماديو كرامبلي كدراسة  ،(ـََِٗ) العمرم
 دراسة ،ك  ،(El  Sayed, 2011 )كدراسة نيفٌن السيد  ، (Chen & Tsai, 2011)  تسام 

يفانوفا ك كدراسة إ ،(ـَُِِ)كدراسة صباح علي  ،(Barreira, et al., 2012كآخرين ) باريًنا
دراسة كوس كديبًنليغولو   ،ك((Ivanova,2011 &  Ivanov يفانوؼإ
(Kose&Deperlioglu, 2012)، دراسة بًنز لوبيز ككونتًنك  ك ،(ـَُِّ) كدراسة عبد العزيز
(Perez-Lopez & Contero, 2013) ،ن )يخر آدراسة  فونسيكا  ك  كFonseca, et 

al. 2013)ك، ( دراسة  أندريا شياShea, 2014) . 

 ىذه مثلىناؾ ندرة يف ك  غربية،ال البلداف يف أجريت اقع ادلعززالو  بتقنية ادلرتبطة الدراساتأف  -ّ

 .اليت أجريت يف مصر (ـَُُِ) دراسة نيفٌن السيدباستثناء العربية  البلداف يف الدراسات

 Freitas)دراسػة فريتػاس ك كػامبوس ك  ،(Schrier, 2005) شػارير دراسةالدراسة احلالية مع  اتفقت -ْ

& Campos, 2008)، تسػام تشػن،  كدراسػة  (Chen & Tsai, 2011)، يفانوفػا ك كدراسػة إ
 (El  Sayed, 2011 )كدراسػة نيفػٌن السػيد ، ((Ivanova,2011 &  Ivanov يفػانوؼإ

 Dünser, et) نكآخػري كدراسػة دكنسػر ،(Barreira, et al., 2012كآخػرين ) بػاريًنادراسػة ،ك 
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al., 2012) ،ك ( دراسة تشنChen, 2013),  نيخػر آدراسة  ىو  ك ك(Hou, et al. 2013)، 
ىػو ؛ك اذلػدؼ العػاـ يف  (Perez-Lopez & Contero, 2013دراسػة بػًنز لػوبيز ككػونتًنك ) ك

مػع الدراسػة احلاليػة يف العينػة دراسػات ال ىػذه كٔنتلػف.تجػرييبال و، كادلػنهج شػبمعرفو أثرىػاتطبيق التقنية ك 
 & Sumadio) رامبلػيك  سػوماديودراسػة  ك،(Schrier, 2005)شػارير  دراسػةمػا عػدا  ادلسػتخدمة

Rambli, 2010)، مػػػن ان كطالبػػ الثانويػػػة، ادلدرسػػػة مػػن ان فقػػػد كانػػػت العينػػة ادلسػػػتخدمة طالبػػػ ،  دبلػػػـو
 كشخصػػٌن الثانويػػة، ادلرحلػػة مػػن كمدرسػػٌن العليػػا، الدراسػػات  مػػن ان كطالبػػ اجلامعيػػة، ادلرحلػػة مػػن ان كطالبػػ
 .(Dünser, et al., 2012) نكآخري كدراسة دكنسر ،الصناعة رلاؿ يف فيعمال

 احلديثة االْناىات من كأ ا تقنية الواقع ادلعزز، كفاعلية أعلية عن كشفت السابقة الدراسات مجيع فأ -ٓ

 .للتعليم

–مكتبة  –تاريخ )التخصصات سلتلف يفاليت تناكلت تقنية الواقع ادلعزز  السابقة الدراسات تتنوع -ٔ

على إمكانية توظيف  شلا يدؿ،(ارية ىندسة معم -علـو حاسب  –كيمياء   -أحياء-فيزياء –لغات 

كاختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف توظيفها . تقنية الواقع ادلعزز يف رلاالت سلتلفة

 .لتقنية الواقع ادلعزز يف تدريس احلاسب اآلِف 

،شلا يدؿ اجلامعية –الثانوية –ادلتوسطة –مثل :االبتدائية  ؛طبقت الدراسات على مراحل دراسية سلتلفة -ٕ

على إمكانية استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف مجيع ادلراحل التعليمية على الرغم من أف أغلب الدراسات 

 ,Schrierشارير )دراسة  كاتفقت الدراسة احلالية معامعية. طبقت التقنية على ادلرحلة االبتدائية كاجل

 طبقت على ادلرحلة الثانوية .كاليت  Dünser, et al., 2012ن )يدكنسر كآخر ك دراسة ، (2005

 تدريس مقرر  يف الواقع ادلعزز كاستخداـ التقنية موضوع تناكلت اليت الدراسات يف ان نقص ىناؾأف  -ٖ

 اليت ادلوضوعات من ادلوضوع ىذا يعتربك  ،كخاصة الوطن العريب ؛على مستول العاَف اآلِف احلاسب

 .الدراسات من مزيدإُف  ٓنتاج

 .اتطبيقه صعوبة حالة يف تقنية الواقع ادلعزز الستخداـ مقرتحة آلية تقدإ يف راسةالد ىذه تفيد أف كيتوقع
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 مزٚ االصتفارٗ مً الزراصات الضابك٘ :

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف كل شلايلي:

  الدراسة احلالية . فرضياتاالستعانة بنتائج الدراسات السابقة  يف صياغة أىداؼ ك 

  خلفيات الدراسة السابقة يف ٓنديد أبعاد اإلطار النظرم للدراسة احلالية .االستفادة من 

 ؛االسػػػتفادة مػػػن اخلطػػػوات اإلجرائيػػػة ادلتبعػػػة يف الدراسػػػات السػػػابقة الختيػػػار كتصػػػميم أدكات الدراسػػػة 

 ياس االْناه،ككذلك دليل ادلعلمة .تقنية الواقع ادلعزز ،ك االختبار التحصيلي ،كمق :كىي

 نػػػػاء التجريػػػػب كاختيػػػػار ادلعاجلػػػػة جػػػػراءات الدراسػػػػات السػػػػابقة يف ضػػػػبط ادلتغػػػػًنات أثاالسػػػػتفادة مػػػػن إ

 حصائية ادلناسبة .اإل

  مع نتائج الدراسات السابقة . اسة احلالية كبياف مدل اتفاقها أك اختالفهامناقشة النتائج للدر 
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  الزراص٘ : فزضٔات

 الداللة ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول (َ.َٓα ≤  ) ادلتوسطات ادلعدلةبٌن 

 مستول التذكر لطالبات الصف الثالثالتحصيل البعدم عند لمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف ل

 .القبلي ضبط التحصيلبعد  الثانوم

 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (َ.َٓ α ≤ ) ادلتوسطات ادلعدلةبٌن 

 مستول الفهم لطالبات الصف الثالث التحصيل البعدم عندريبية كالضابطة يف لمجموعتٌن التجل

 .القبلي ضبط التحصيلبعد  الثانوم

 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (َ.َٓα ≤  ) ادلتوسطات ادلعدلةبٌن 

 الصف الثالث ستول التحليل لطالباتالتحصيل البعدم عند ملمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف ل

 .القبلي ضبط التحصيلبعد  الثانوم

 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (َ.َٓα ≤  ) ادلتوسطات ادلعدلةبٌن 

بعد  الثانوم البعدم الكلي لطالبات الصف الثالثالتحصيل لمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف ل

 .القبلي ضبط التحصيل

  إحصائية عند مستول الداللةال توجد فركؽ ذات داللة (َ.َٓα ≤  )متوسطي القياسٌن القبلي  بٌن

.مقياس االْناهالتجريبية يف  ةجملموعلطالبات ا كالبعدم
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 إجزاٛات الزراص٘

 

  ٘ميَج الزراص 

  دلتنع الزراص٘ ّعٔيتَا 

  ٘متغريات الزراص 

 الزراص٘  ّمْار أرّات 

 خطْات تطبٔل إجزاٛات الزراص ٘ 

  ٘األصالٔب اإلحصأٜ٘ املضتدزم٘ يف الزراص 
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 الفصل الجالح

 إجزاٛات الزراص٘ 

 متَٔز:

ضٌم ىذا الفصل كصفنا للعمليات اإلجرائية اليت اتبعتها الباحثة للتحقق من أىداؼ ىذه الدراسة؛ 
رض أدكات كذلك من حيث ٓنديد منهجيتها، كاجملتمع األصلي، كعينة الدراسة، كطريقة اختيارىا، كع

 األساليب اإلحصائية .ا الدراسة، كطرؽ إعدادىا، كالتحقق من صدقها كثباهتا، كإجراءات تطبيقها، كأخًنن 

 كعليو فإف ىذا الفصل يشتمل على ما يلي:

 ميَج الزراص٘  :

 – Qusaشبو التجرييب إجراء الدراسة باستخداـ ادلنهج الختبار فركض الدراسة كاإلجابة عنها مت 

Experimental Method) ). 

( ادلنهج شبو التجرييب بأنو: "التغًن ادلتعمد ُِٗ ، صـََِٕ) كعدس كعبداحلقعبيدات عرؼ ك 
كادلضبوط للشركط احملددة للواقع أك الظاىرة اليت تكوف موضوعان للدراسة، كمالحظة ما ينتج عن ىذا التغًن 

  .ثبات الفركض"إلمن آثار يف ىذا الواقع كالظاىرة، كيتم فيو استخداـ التجربة 

كىو األنسب للكشف عن أثر تقنية الواقع ادلعزز )ادلتغًن التجرييب( يف التحصيل الدراسي كاالْناه ضلو 
 التقنية )ادلتغًنين التابعٌن(.

 :شبو التجرييب للدراسة لتصميم الشكل التاِف يوضح اك 
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 التجريبي للدراسة  وشب( التصميم 04شكل )
 :دلتنع الزراص٘ ّعٔيتَا 

 (:Study Populationأ. مجتمع الدراسة )

بأنو: "مجيع األفراد أك  (ِٕ، صـََِٕ) نآخرييتمثل رلتمع الدراسة كما ذكر عبيدات ك 
 .األشخاص أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث"

م مدارس التعلياللوايت يدرسن يف رلتمع الدراسة احلالية من طالبات الصف الثالث الثانوم  كتكوف
ثانوية تابعة إلدارة الرتبية كالتعليم  درسة( مٖٓالبالغ عددىا )، ك ىػُّْٓىػ/ُّْْالعاـ للعاـ الدراسي 
دارة تقنية ادلعلومات ىػ التابع إلُّْٓ/ُّْْالدليل اإلحصائي لعاـ كما كرد يف  للبنات ّنكة ادلكرمة

 .( ُرقم  ملحق)   (دلدارس التعليم احلكومي ّنكة ادلكرمة )بنات

 حصائيةإمعالجة ومقارنة 



98 

 

 (:Study Sampleعينة الدراسة ) ب .

تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػن طالبػػػػػػػات الصػػػػػػػف الثالػػػػػػػث الثػػػػػػػانوم ّندينػػػػػػػة مكػػػػػػػة ادلكرمػػػػػػػة، كبلػػػػػػػغ 

مت  الدراسػػػػػػػة  أىػػػػػػػداؼ تحقيػػػػػػػقلكيف ضػػػػػػػوء التصػػػػػػػميم شػػػػػػػبو التجػػػػػػػرييب للدراسػػػػػػػة ك  ( طالبػػػػػػػة.ٓٓ)  ىنعػػػػػػػدد

 اختيار عينة الدراسة كاآليت:

مت اختيػػػػػار طالبػػػػػات الصػػػػػف الثالػػػػػث الثػػػػػانوم  مت اختيػػػػػار عينػػػػػة الدراسػػػػػة بطريقػػػػػة قصػػػػػدية، كبػػػػػذلك -

كىػػػػػػػذا  ،مت اختيػػػػػػػار ادلدرسػػػػػػػة لقرهبػػػػػػػا مػػػػػػػن مقػػػػػػػر عمػػػػػػػل الباحثػػػػػػػة ك ،مػػػػػػػن ادلدرسػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة

يسػػػػػػػهل مهمػػػػػػػة الباحثػػػػػػػة يف القيػػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػػق التجربػػػػػػػة بنفسػػػػػػػها دكف اللجػػػػػػػوء إُف معلمػػػػػػػة أخػػػػػػػرل، 

صػػػػػػص الدراسػػػػػػية مػػػػػػن باإلضػػػػػػافة إُف سػػػػػػهولة متابعػػػػػػة سػػػػػػًن التجربػػػػػػة كإمكانيػػػػػػة تعػػػػػػديل جػػػػػػدكؿ احل

 تعػػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػػديرة ادلدرسػػػػػػػػػة كادلعلمػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػع الباحثػػػػػػػػػةباإلضػػػػػػػػػافة إُف أجػػػػػػػػػل تطبيػػػػػػػػػق االختبػػػػػػػػػارات، 

 ْنربة الدراسة. تسهيل مهمة تطبيقل

، ؽلثػػػػػػػل كػػػػػػػل فصػػػػػػػل امت اختيػػػػػػػار فصػػػػػػػلٌن مػػػػػػػن فصػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػف الثالػػػػػػػث الثػػػػػػػانوم اختيػػػػػػػارنا عشػػػػػػػوائي   -

ضػػػػػابطة  اآلخػػػػػر رلموعػػػػػةك  ،ة( طالبػػػػػُّ) ْنريبيػػػػػة بعػػػػػددرلموعػػػػػة  الفصػػػػػل األكؿ، كاحػػػػػدة رلموعػػػػػة

 :( توزيع أفراد عينة الدراسة يف ادلدرسةٓكيوضح اجلدكؿ ) ( طالبة.ِٗكعدد طالباهتا )
 (5جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة في المدرسة
 الختبار البعدي الختبار القبلي تطبيقالالعدد قبل  الفصل المجموعة
 28 31 30 3/0 التجريبية
 27 27 29 3/2 الضابطة

 55 57 61 المجموع الفعلي

طالبة، كقد مت استبعاد بعض  (َٔ( أف حجم عينة الدراسة ىو )ٓيتضح من اجلدكؿ رقم )

اجملموعة  منالطالبات، فقد انتقلت طالبة إُف مدرسة أخرل، كغابت طالبتاف يف االختبار البعدم 

كيعزل  ؛طالبتافمنها ضابطة فقد غابت ، أما اجملموعة الكَف ٓنضرا التجربة التجريبية يف التطبيق البعدم
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كعدـ جدية الطالبات يف احلضور إُف ادلدرسة يف ىذه  ،ذلك إُف كوف الوحدة يف بداية الفصل الدراسي

 ( طالبة.ٓٓ) واليت أجرم عليها التحليل ى الفرتة، كبالتاِف تغيب بعضهن، كعليو فإف حجم عينة الدراسة

 متغريات الزراص٘:

 كتصميمها شبو التجرييب على ادلتغًنات التالية: يعتمد منهج الدراسة

مل أك السبب الذم يطبق بغرض "العا كىو (:Independent Variable) المتغير المستقل -
ىو  كادلتغًن ادلستقل يف ىذه الدراسة .(َّٔ، صـََِٔ )العساؼ، أثره على النتيجة" ةمعرف

 استخداـ تقنية الواقع ادلعزز.
ىو" النتيجة اليت يقاس أثر تطبيق ادلتغًن ادلستقل ك (: Dependent Variable) المتغير التابع -

التحصيل الدراسي عند ادلستويات  كيتمثل ادلتغًن يف .(َّٔ، صـََِٔ )العساؼ، عليها"
 االْناه ضلو تقنية الواقع ادلعزز.ك  .(التذكر، الفهم، التحليل)  :الثالثة

 ضبط متغيرات الدراسة:
من ادلتغًنات ادلرتبطة ِنصائص عينة الدراسة كإجراءاهتا لضبطها على قامت الباحثة بتحديد عدد 

 النحو التاِف:
( كىو طالبات الصف الثالث الثانوم) الدراسة عينةتقارب متوسط العمر الزمين ل العمر الزمني: -

 سنة. (ُٖ)

للتعرؼ على مدل تكافؤ اجملموعتٌن كجب التعرؼ على الفركؽ يف القياس  التحصيل الدراسي: -

لقبلي بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية كعند مجيع مستويات االختبار، كقد مت ذلذا الغرض ا

، ( Independent Samples T- Test) استخداـ اختبار )ت( للمجموعات ادلستقلة 

  :( يوضح ذلكٔكاجلدكؿ )
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 (6جدول )

 )ت( للتعرف على الفروق في القياس القبلي  نتائج اختبار
 عتين الضابطة والتجريبية وعند جميع المستوياتبين المجمو 

 العدد المجموعة المستويات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 قيمة ت المتوسطين

مستوى 
 الدللة

 
 الدللة 

 التذكر
 1.551 3.93 27 الضابطة

 غير دال 1.372 1.910 1.01979
 1.330 4.14 28 التجريبية

 الفهم
 1.396 3.80 27 الضابطة

 غير دال 1.481 1.702 1.17814
 1.406 3.89 28 التجريبية

 التحليل
 1.784 0.11 27 الضابطة

 غير دال 1.853 1.086 1.3570
 1.637 0.14 28 التجريبية

 الختبار الكلي
 0.123 8.74 27 الضابطة

 غير دال 1.388 1.871 1.22354
 1.880 8.96 28 التجريبية

 :اآليت (ٔيتضح من اجلدكؿ )

 الفهم(،  كعند مستول 3.93) التذكرأف ادلتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة عند مستول  -

 (.8.74) الكلي( ، كعند االختبار 0.11) التحليل( ، كعند مستول 3.80)

 الفهم(،  كعند مستول 4.14) التذكرأف ادلتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية عند مستول  -

 (.8.96) الكلي(،  كعند االختبار 0.14) التحليل( ، كعند مستول 3.89)

عدـ كجود فركؽ يف القياس القبلي بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية كعند مجيع مستويات  -

 التذكرحيث كانت قيمة )ت( دلستول  ؛االختبار )التذكر، الفهم، التحليل( كاالختبار الكلي

 الفهمكقيمة )ت( دلستول   ،(1.372كىو ) (َٓ.َ)من  (، كمستول الداللة أكرب1.910)

 التحليلكقيمة )ت( دلستول  ،(1.481كىو ) (َٓ.َ)(، كمستول الداللة أكرب من 1.702)

لالختبار الكلي كقيمة )ت(  ،(1.853كىو ) (َٓ.َ)(، كمستول الداللة أكرب من 1.086)

 (.  1.388كىو ) (َٓ.َ)كمستول الداللة أكرب من  , (1.871)
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 تدؿ ىذه النتيجة على تكافؤ اجملموعتٌن التجريبية كالضابطة يف االختبار القبلي.   -

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 (05شكل )

المتوسطات الحسابية للمجموعتين الضابطة والتجريبية  في نتيجة القياس القبلي وعند جميع 
 مستويات الختبار التحصيلي

جموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف نتيجة للم ( تقارب ادلتوسطات احلسابيةُٓيتضح من الشكل )

 القياس القبلي كعند مجيع مستويات االختبار التحصيلي.  

يضمن ل ةمت اختيار عينة الدراسة من مدرسة كاحد المستوى القتصادي والجتماعي والثقافي: -
 التجانس بٌن رلموعيت الدراسة يف ادلستول االقتصادم، كالثقايف، كاالجتماعي.

حرصت الباحثة بتدريس اجملموعة التجريبية بنفسها ،ك  قامت :علمتي المجموعتينخبرة ومؤىل م -
 ادلؤىل،كعدد سنوات اخلربة .مة اجملموعة الضابطة مكافئة ذلا يف معلف أف تكو  على

 :الزراص٘ ّمْار أرّات

دلا كانت الدراسة احلالية تتطلب قياس أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز  يف التحصيل الدراسي 

 كمواد ٕنثلت أدكات الثانوم ّندينة مكة ادلكرمة لدل طالبات الصف الثالث ضلو تقنية  الواقع ادلعززكاالْناه 

 : ىي من إعداد الباحثة فيما يليالدراسة اليت

      
     

       
             

3.93
3.81

1.00

8.74

4.04
3.89

1.04

8.96
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 )التذكر كالفهم كالتحليل(. :اختبار التحصيل الدراسي يف ادلستويات ادلعرفية الثالثة األداة األولى:

 مقياس االْناه ضلو تقنية الواقع ادلعزز. :األداة الثانية

 تقنية الواقع ادلعزز. :مواد الدراسة

 :بالتفصيل الدراسةكصف إلعداد أدكات كفيما يلي 

 :()من إعداد الباحثة األداة األولى: الختبار التحصيلي

 :الخطوات المتبعة إلعداد الختبار التحصيلي

 تحليل محتوى الوحدة : .0
ِف" من مقرر ب :لقد كقع اختيار الباحثة على كحدة "شبكات احلاسب اآلاختيار احملتول ادلناس -

كذلك دلا تتسم بو الوحدة من كجود العديد من ادلواضيع اليت تصلح الصف الثالث الثانوم؛ 

كتربر الباحثة اختيار ىذه الوحدة بسبب معرفة الطالبة ادلسبقة ببعض  لتطبيق تقنية الواقع ادلعزز،

الوحدة أك عدـ احتواء  ،العركض التقدؽلية معاًف النصوص،ككحدة حدةك  :مثل ؛مقررات احلاسب

على  دة "شبكات احلاسب اآلِف " ٓنتومإذ إف كح ؛على مفاىيم تتناسب مع تقنية الواقع ادلعزز

 حيث تخداـ الشبكات يف احلياة اليومية؛الس اأساسي   االعديد من ادلفاىيم كاحلقائق اليت تعترب مطلبن 

، كتعزز اجلوانب ة احلاجة ادلاسة إلغلاد تقنية تعمق الفهم كالتصور لدل الطالباتتأكد للباحث

 . التعليمية لديهن

 ـ،ََِٖكطعمية) (ُِص ـ،َُِِلعظيم )رإ عبد ا ك زلمدأشار سلوب التحليل:اختيار أ -

إُف أف ٓنليل احملتول ىو:" التصنيف الكمي كالكيفي دلوضوع معٌن ،كذلك يف ضوء نظاـ ( ٗٔص

فقامت الباحثة بتحليل البنية  ،ليعطي بيانات مناسبة لفركض زلددة خاصة بادلضموف" ؛اتللفئ

األنشطة القائمة على تقنية الواقع ٓنديد ،ك يختبار التحصيلاالكذلك لبناء  ؛فية لوحدة الدراسةادلعر 

كطعمية  (ٗٗ-ٕٗص ص ـ،ََُِادلعزز، كمت االعتماد على مكونات البنية ادلعرفية للبستنجي)

 كىي : ؛كذلك دلناسبتها لطبيعية  ادلقرر؛(ٕٕٔص ـ،ََِٖ)

ىي نتاج علمي رلزأ ال يتضمن التعميم كغًن قابل للنقاش يف كقتها ،كقد ػلدث ك احلقيقة : -

 عليها تعديل حسب الرباىٌن احلديثة كاجلديدة، كؽلكن مالحظتها أك قياسها.
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-  : داللة  كو كلمة أك مصطلح ذفكرة رلردة، فهأك  ،أك تصور عقلي ،ىو ْنريد ذىينك ادلفهـو

تبادر إُف الذىن معناه كداللتو ،كلكل مفهـو رلموعة من  صطلححيث إذا ذكر ادل ؛ذىنية

.  اخلصائص ادلميزة اليت يشارؾ فيها مجيع أفراد فئة ادلفهـو

ادلالحظات ادلتشاهبة أك مواقف  عامة  من  ىو عبارة عن مجلة تصف رلموعةك التعميم : -

 أكثر من موقف ،كقد توضح  العالقة بٌن مفهومٌن أك أكثر.متكررة كمتشاهبة يف 

( كالذم ٓبناء على التعاريف السابقة قامت الباحثة بتحليل احملتول لوحدة الدراسة )ملحق رقم ك 

 يلخصو اجلدكؿ التاِف :
 (7جدول )

 نتائج تحليل المحتوى  لوحدة الدراسة 
 سبة المئويةالن المجموع التعميمات المفاىيم الحقائق المحتوى م
مقدمة  عن شبكات احلاسب  ُ

 %01.3 01 0 - 9 اآلِف

 %9.3 9 - 0 8 اآلِف تعريف شبكات احلاسب  ِ
 %43.3 42 4 8 31 أنواع  شبكات احلاسب اآلِف ّ
 شبكات تطبيقات من ظلاذج ْ

 %21.6 21 2 3 05 احلاسب اآلِف

 %7.2 7 2 2 3 مكونات شبكات احلاسب اآلِف ٓ
بكات احلاسب بررليات  ش ٔ

 % 9.3 9 0 2 6 اآلِف

 %011 97 01 06 70 المجموع

 

ن ثبات ٓنليل احملتول لوحدة  الدراسة ،كذلك بتحليل ماحثة ٓنققت الب قياس ثبات التحليل : -

بنفسها، مث طلبت  من إحدل  ألكُفحيث قامت بتحليل احملتول يف ادلرة ا ؛احملتول مرتٌن

عملييت نتائج  الباحثة إُف ل مرة أخرل، مث عمدتمعلمات احلاسب اآلِف إعادة التحلي

بداللة نسبة االتفاؽ  لقياس ثباتكأكجدت مستول الثبات  التحليل

 لثبات التحليل.(Holsti)(،كمعامل "ىولسيت"Coperلػ"كوبر")
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( أدناه يلخص نتائج عملية حساب ثبات ٓنليل احملتول الذم قامت بو الباحثة ٖكاجلدكؿ) -

 كزميلتها كمايلي:
 (8ول)جد

 ملخص نتائج تحليل المحتوى لوحدة الدراسة لمرتين متتاليتين 

 فئات تحليل المحتوى

 نتائج عملية التحليل

التحليل للمرة 
 (0األولى)ن

التحليل للمرة 
 (2الثانية )ن

عدد مرات 
 التفاق )م(

عدد مرات عدم 
 التفاق )م(

 ِ ٗٔ ٗٔ ُٕ الحقائق

 ُ ُٔ ُٕ ُٔ المفاىيم

 ِ َُ ُِ َُ التعميمات

 ٓ ٓٗ ٖٗ ٕٗ المجموع

 

 (:ّٕٔ ص،ُِٗٗكىي)الوكيل كادلفيت، ؛كباستخداـ معادلة "كوبر" حلساب نسبة االتفاؽ

 : معادلة كوبر لحساب نسبة التفاق

 

 
 
 

 %ٓٗنسبة االتفاؽ = 
 ىولسيت  حلساب معامل الثبات كالتاِف :  كبالتعويض يف معادلة 

 : معادلة ىولستي  لحساب معامل الثبات

 =معامل ثبات ىولسيت  
 )ـ(ِ

 (ِ(+)فُ)ف

مت  (=رلموع النقاط اليتِ(+)فُف ك )فاتفق عليها التحليال حيث ؽلثل : ـ عدد النقاط اليت
 . ٓنليلها مرتٌن

 

 =نسبة االتفاؽ  
 عدد مرات االتفاؽ+ عدد مرات عدـ االتفاؽ ََُ × عدد مرات االتفاؽ

 =نسبة االتفاؽ  
ٗٓ × ََُ ٗٓ+ٓ 
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معامل ثبات 
 =ىولسيت  

 ٖٗ+ٕٗ (ِ(+)فُ)ف %6ْٕٗ=  (ٓٗ)ِ = )ـ(ِ
 

ثبات معامل ثبات مستول %(، ك  ٓٗمستول الثبات بداللة نسبة االتفاؽ ) يتضح شلا سبق أف

 ؛،شلا يدؿ على ثبات التحليل بوجو عاـ %(،كتعد ىذه النسب مرتفعة نسبي ا6ْٕٗىولسيت ىو)

دلعامل ثبات التحليل ذكر فيو أف معامل ثبات  ( معيارناُِّ، صََِٖحيث حدد طعيمة )

 ا%( يعد ثباتن َٖ،  كأف معامل الثبات األكثر من )امنخفضن  ا%( يعد ثباتن َٕالتحليل األقل من )

 . امرتفعن 

قامت الباحثة بعرض نتائج ٓنليل كحدة الدراسة على رلموعة من احملكمٌن  قياس صدؽ التحليل: -

  .ظم احملكمٌن مؤكدة لصدؽ التحليلراء معآ حيث جاءت ؛تحليلالؽ ( لقياس صد ّرقم )ملحق 

 :تحديد الهدف من الختبار .2
 افقن قياس ٓنصيل الطالبات: كيتمثل يف التحصيل ادلعريف يف كحدة شبكة احلاسب اآلِف ك  -

– كتربر الباحثة اختيار ادلستويات الثالثة  )التذكر .(للمستويات الثالثة  )التذكر، الفهم، التحليل

 & Freitasع إُف الدراسات السابقة كدراسة فريتاس ككامبوس )بالرجو  بأنوالتحليل(-الفهم

Campos, 2008 إيفانوؼإيفانوفا ك دراسة(ك Ivanova& Ivanov,2011)  ) قاست

 ,.Barreira, et alن )يكآخر  باريًنا دراسة ،كأثر التقنية الواقع ادلعزز عند مستول الفهم

بًنز لوبيز ككونتًنك  دراسة(ك Dünser, et al., 2012ن )يكدراسة دكنسر كآخر ( 2012

(Perez-Lopez & Contero, 2013 )شارير كدراسة  ،قاست عند مستول التذكر

(Schrier, 2005) شلا جعل تلك ادلستويات مناسبة للوحدة   ،قاست عند مستول التحليل

 .كلتقنية الواقع ادلعزز  

الثانوم لكل من اجملموعتٌن التجريبية كالضابطة  ثالثداء البعدم لطالبات الصف المقارنة األ -

إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعتٌن كلصاٌف أم منهما، كمن مث ما دلعرفة 

جريبية مقارنة يف التحصيل لدل اجملموعة الت أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعززاحلكم على مدل 
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 Data) كىو استخداـ جهاز العرض ادلرئي ؛يقة التقليديةطر اليت تعلمت بالباجملموعة الضابطة 

Show،)  برنامج العركض التقدؽليةك (Power point،) كشبكة معمل احلاسب اآلِف. 

 :تحديد األىداف اإلجرائية .3
، كقد مت اؼ اإلجرائية السلوكية لكل زلتول من زلتويات الوحدةقامت الباحثة بصياغة األىد

 ،يللتعريفات التالية )صربم كالرافع انيف بلـو يف اجملاؿ ادلعريف كفقن ويات تصٓنديد األىداؼ يف مجيع مست

 :(َُٗ-ُٖٗ، ص صـََِٖ

سواء بالتعرؼ عليها، أك استدعائها من  ؛: يقصد بو القدرة على تذكر ادلعلوماتمستوى التذكر -

 من قبل. تعلمهاللذم سبق  ان أك بشكل مقارب جدٌ  ،الذاكرة بنفس صورهتا

ترمجة األفكار من من خالؿ يظهر ذلك يقصد بو القدرة على إدارؾ ادلعاين، ك  :مستوى الفهم -

 كتفسًنىا كشرحها بإسهاب أك إغلاز. ،صورة إُف أخرل

كٓنديد ما بينها من  ،ئة ادلادة التعليمية إُف عناصرىاالقدرة على ْنز  : يقصد بومستوى التحليل -

 . فهم البناء التنظيمي ذلاك  ،عالقات

 اصفات :بناء جدول المو  .4

-ُْٔص ص ـ،ََُِجي)مت بناء جدكؿ مواصفات كفق اخلطوات اليت أكضحها كل من البستن

 كىي كما يلي: ؛(ِّٗ-ِِٗص ص ـ،ََِٗ)كاظم  ك الصاركمي كالزاملي  ك( ُْٗ

،كمت  موضوعات( ٔ: تتكوف كحدة الدراسة من ) موضوعالنسيب لكل حساب األعلية كالوزف  -

ة لعدد احلصص كلعدد الصفحات ،مث بالنسب موضوعل حساب األعلية كالوزف النسيب لك

حساب األعلية كالوزف أدناه يبٌن (  ٗكاجلدكؿ ) ،موضوعاتغلاد متوسط الوزف النسيب للإ

متوسط الوزف النسيب للمحتول  احلصص كعدد الصفحات النسيب لكل موضوع بالنسبة لعدد

.  
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 ( 9جدول )
 نسبة لعددالحصص وعدد الصفحاتحساب األىمية والوزن النسبي لكل موضوع بال

 الموضوع
عدد 
الحص
 ص

الوزن النسبي 
 لكل موضوع

بحسب عدد 
 الحصص

عدد 
 الصفحات

الوزن النسبي 
للمحتوى 

بحسب عدد 
 الصفحات

متوسط الوزن 
النسبي 
 للمحتوى

 %8 %7.7 0 %8.3 1.5 مقدمة شبكات الحاسب

 %8 %7.7 0 %8.3 1.5 تعريف شبكات الحاسب
 %35.9 %38.4 5 %33.3 2 اسبأنواع  شبكات الح

 %09.9 %23.0 3 % 06.6 0 نماذج  شبكات الحاسب
 %02.2 %7.7 0 % 06.6 0 مكونات شبكات الحاسب

برمجيات شبكات 
 الحاسب

0 06.6 % 2 05.3% 05.9 

 % 011 % 011 03 % 011 6 المجموع

ـ األىداؼ حساب األعلية كالوزف النسيب لكل مستول من مستويات األىداؼ: مت استخدا -

حلساب األعلية كالوزف النسيب لكل مستول من مستويات ة احملددة يف اخلطوة السابق

حساب األعلية  أدناه يبٌن( َُكجدكؿ)،التحليل ( –الفهم  -األىداؼ ادلعرفية )التذكر

 . التحليل(-الفهم-كالوزف النسيب لكل مستول من مستويات بلـو ادلعرفية)التذكر

 ( 01جدول)
-الفهم-ية والوزن النسبي لكل مستوى من مستويات بلوم المعرفية)التذكرحساب األىم

 التحليل(
 الوزن النسبي لكل موضوع عدد األىداف مستوى الهدف

 %56 28 التذكر
 %28 04 الفهم

 %06 8 التحليل
 % 011 42 المجموع
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عات )موضو  ولأحدعلا ؽلثل بعد احملت ؛من بعدين جدكؿ ادلواصفات ادلتكوف (ُُ) اجلدكؿيوضح ك 
 .التحليل(-الفهم-،كاآلخر ؽلثل البعد السلوكي لألىداؼ عند ادلستويات ادلعرفية لبلـو )التذكرالوحدة(

 ( 00جدول)
 لي(المعرفي لوحدة )شبكات الحاسب اآل جدول المواصفات لالختبار التحصيلي

 موضوعات الوحدة م

 البعد السموكي لألهداف
 النسبة المجموع

 تحميل فهم تذكر

 6.6% 2 - 1 1 مقدمة شبكات الحاسب 1

 6.6% 2 - 1 1 تعريف شبكات الحاسب 2

 36.7% 11 2 3 6 أنواع  شبكات الحاسب 3

 %16.7 5 1 1 3 نماذج  شبكات الحاسب 4

مكونات شبكات  5
 %16.7 5 1 1 3 الحاسب

برمجيات شبكات  6
  %16.7 5 1 1 3 الحاسب

%133 33 5 8 17 المجموع  

 وع الختبار:حديد نت .5
كىي من نوع االختيار من مت اختيار نوع مفردات االختبار،  بعد ٓنديد أىداؼ االختبار

 . كالوحدة كذلك دلناسبتها لطبيعية ادلقرر ؛ الصواب كاخلطأمتعدد، ك 
 صياغة مفردات الختبار: .6

( َُن )لألىداؼ اليت مت ٓنديدىا، كيتألف االختبار م امت الباحثة بصياغة االختبار كفقن قا
يف  ( سؤاالن َّّنجموع ) ،من نوع االختيار من متعدد سؤاالن  (َِك) ،نوع الصواب كاخلطأمن  أسئلة 

كقد ريكعيت قواعد إعداد اختبار االختيار من متعدد عند صياغة أسئلة االختبار،   .موضوعات  الدراسة
 االختبار.  كمت كضعها يف مقدمة ،كما صيغت تعليمات االختبار بعبارات سلتصرة ككاضحة
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 التجربة الستطالعية لالختبار: .7
طيبق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية، مث صيححت استجاباهتن على مفردات 

مت حساب  كعليوكاحدة لإلجابة الصحيحة، ك)صفر( لإلجابة اخلاطئة،  حيث مينحت درجة ؛االختبار
 ما يلي:
 ؛األسئلة االختبار التحصيلي مقبولة إحصائي  يتضح أف قيم معامل الصعوبة  :سهولةمعامل ال -

(  ٔـ،ََِٗ، كبينت إؽلاف الطائي)(ٖٔ.َ - ّّ.َ) بٌن سهولةحيث تراكحت قيم معامل ال
 .(ٔ)ملحق رقم  (َٕ.َ - َّ.َبٌن ) سهولة ادلالئم للمفردة يرتاكح أف معامل ال

 ؛الي مقبولة إحصائي  يتضح أف قيم معامل الصعوبة ألسئلة االختبار التحصي معامل الصعوبة: -
(  ٔـ،ََِٗ، كبينت إؽلاف الطائي)(ٕٔ.َ - ِّ.َ) حيث تراكحت قيم معامل الصعوبة بٌن

 .(ٔ)ملحق رقم  (َٕ.َ - َّ.َىو احملصور بٌن )للمفردة  أف معامل الصعوبة ادلثاِف 
ا؛ حيث يتضح أف قيم معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي مقبولة إحصائي   معامل التمييز: -

 (  ٔـ،ََِٗحيث أكدت إؽلاف الطائي) ،(ََ.ُ - ٕٔ.َتراكحت قيم معامل التمييز بٌن )
ملحق ( تعد جيدة التمييز )َٔ.َللمفردة  اليت يزيد معامل ٕنيزىا عن ) أف معامل التمييز ادلقبوؿ

 (. ٔرقم 
ذ ادلتوسط احلسايب : مت ٓنديد زمن االختبار عند تطبيقو على العينة االستطالعية بأخزمن الختبار -

( دقيقة من أداء االختبار، ْٓ( دقيقة، كزمن انتهاء آخر تلميذة )ِٓلزمن انتهاء أكؿ تلميذة )

 كذلك كما يلي:

 
 =زمن االختبار التحصيلي 

(ِٓ + ْٓ   ) 
 =53 ِ 

 .دقيقة  ّٓ زمن االختبار التحصيلي =كبذلك يكوف 
 :التأكد من صدق الختبار .8

 الختبار من خالؿ استخداـ الطرؽ التالية:مت التحقق من صدؽ ا
حيث مت عرض االختبار التحصيلي على رلموعة  ؛كىو الصدؽ ادلعتمد على احملكمٌن الصدق الظاىري:  -

قسم ادلناىج يف جامعة ك  ،سم احلاسب اآلِف كنظم  ادلعلوماتمن احملكمٌن من أعضاء ىيئة التدريس يف ق
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، كادلشرفٌن كادلشرفات كعدد منلكة العربية السعودية كخارجها ،من داخل ادلم ،كجامعات أخرل ،أـ القرل
صياغة  من خالؿ التعرؼ على آرائهم فيو من حيث: سالمةك  ،يف مادة احلاسب اآلِفادلعلمٌن كادلعلمات ك 

ادلقرتح   السؤاؿ، كسالمة صياغة اذلدؼ، كمالءمة اذلدؼ للمستول، كمالءمة السؤاؿ للهدؼ، كالتعديل
 .(ٕ  رقم )ملحق

 كبناء على ما كرد من احملكمٌن قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة على االختبار التحصيلي،
كإعادة كحذؼ بعض الفقرات ،، من تعديل لصياغة بعض فقرات االختبار التحصيلي، ، كبعض البدائل

كبذلك أصبح  ،لو باإلجابة تبعان للمحتول الذم تنتمي ا إػلاءُنيث ال يكوف يف ترتيبه ؛األسئلة ترتيب
 (.ٕرقم)ملحق  النهائية ادلعتمدة االختبار يف صورتو

من خارج عينة  ( طالبةِٓمت تطبيق االختبار على عينة استطالعية مقدراىا ) صدق التساق الداخلي:  -
بٌن درجة كل مستول  خلي من خالؿ حساب معامل االرتباطمت حساب صدؽ االتساؽ الداك  ،الدراسة

 (  يوضح ذلك.ُِكاجلدكؿ ) ،كالدرجة الكلية لالختبار ،بارمن مستويات االخت
 (02جدول )

 ( pearsonبيرسون )معامل الرتباط 
 بين درجة كل مستوى من مستويات الختبار والدرجة الكلية لالختبار

 معامل الرتباط المستوى
** 1.803 التذكر  

** 1.721 الفهم  

** 1.610 التحليل  

 1.10قل من أوى دللة دال احصائيا عند مست **

( أف معامل االرتباط بٌن درجة كل مستول من مستويات االختبار ُِيتضح من اجلدكؿ )

شلا يدؿ على اتساؽ  ،(َُ.َ)قل من أمستول داللة عند  اكالدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائي  

 مستويات االختبار كصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.
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 الختبار :التأكد من ثبات  .9

كذلك أل ا  ؛(KR-20) َِمت حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف  -
أكثر شيوعان يف االختبارات اليت تعطى فيها درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة، كصفر لإلجابة 

 (  يوضح نتائج الثبات هبذه الطريقة.َُاخلاطئة. كاجلدكؿ )
 

KR-20 = 
 ن

× 
ع

2
 خ(× )مجمىع ص  -

 2ع 1 –ن 

 حيث:  
 ف   = عدد فقرات االختبار.

 = التباين الكلي لالختبار.     ع
 .جابات اخلاطئة للطلبةجابات الصحيحة يف نسبة اإلخ( = نسبة اإل× )رلموع ص 

 (03جدول )
 معامل ثبات الختبار التحصيلي

 (KR-20) خ(× )مجموع ص  ع ن

31 03.61 3.892 1.74 

، كىذا يدؿ على أف االختبار على (ْٕ.َ)( أف معامل الثبات ُّيتضح من اجلدكؿ رقم )

 درجة مناسبة من الثبات كالتجانس.

 :الصورة النهائية لالختبار .01

ملحق  )بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية قامت الباحثة بإعداد االختبار يف صورتو النهائية

 :كما يلي (ٕرقم 

 لبيانات اخلاصة بالطالبة، باإلضافة إُف التعليمات.: كعليها اسم االختبار، كاصفحة الغالف -

االختيار من ( مفردة من نوع  الصواب كاخلطأ ك َّ: كتضمنت )صفحات مفردات الختبار -

 متعدد ذم البدائل األربع. 
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 :طريقة تصحيح الختبار .00

ٓنصل الطالبة على درجة كاحدة على كل مفردة ْنيب عنها إجابة صحيحة، كصفر على كل 

، ( درجةَّدرجة الكلية لالختبار )ترتكها أك ْنيب عنها إجابة خاطئة، كبذلك تكوف ال مفردة

كبعد ىذه اإلجراءات أصبح االختبار التحصيلي يف كلقد مت اعداد مفتاح تصحيح اإلجابات، 

 ( ٕ رقم )ملحق للتطبيق هائية صاحلان صورتو الن

 (زز )من إعداد الباحثةالواقع المع: مقياس التجاه نحو تقنية نيةثاداة الاأل

 :ضلو تقنية الواقع ادلعزز كما يليمت إعداد مقياس االْناه 

لثانوم الذم يتمثل يف التعرؼ على اْناىات طالبات الصف الثالث ا تحديد الهدف من المقياس .ُ

 .ضلو تقنية الواقع ادلعزز

؛ صات سلتلفةمقياس االْناه يف ٔنص ذات الصلة ببناء والدراسات السابقة مراجعة األدبيات .ِ

 للوقوؼ على كيفية بناء ادلقياس.

كذلك بعد االستفادة من الدراسات  ،: قامت الباحثة بصياغة ادلقياساغة مفردات المقياسصي .ّ

كالرملي  ،(ـََِٗ) كالغامدم ،(ـََِٖكعسًنم ) ،(ـََِٔ) دراسة أيب كرد :السابقة؛ كمنها

( عبارة من نوع ليكرت ِٓقياس )كقد بلغت عبارات ادل ،(ـَُِّتغريد الرحيلي )،ك (ـَُُِ)

( عبارة سالبة، كتتطلب اإلجابة عن العبارة كضع ُُ( عبارة موجبة، ك)ُْ) للتدرج اخلماسي، منها

دة، بش ة( ٓنت درجة ادلوافقة اليت تنطبق على اْناه الطالبة، كدرجات ادلوافقة ىي: )موافقإشارة )

( إذا كانت الفقرة ُ، ِ، ّ، ْ، ٓدرجات )كبال ،(بشدة ة، معارضة، معارضة، غًن متأكدةموافق

كما ىو موضح  (ٓ، ْ، ّ، ِ، ُإغلابية، أما إذا كانت الفقرة سلبية فتكوف الدرجات ادلقابلة )

 .(ٖ رقم )ملحق

كقسم ادلقياس إُف زلورين ، االْناة الشخصي للطالبة ضلو استخداـ تقنية الواقع ادلعزز 

( عباره ،  ُّطالبة ضلو استخداـ تقنية الواقع ادلعزز كتكوف من )( عبارة ، االْناة التعليمي للُِكتكوف)
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التوصيات كادلقرتحات اليت ينبغي على ادلعلم التنبو ذلا عند تصميم مقياس اْناه بطريقة مراعاة  تكما ٕن

 :(ِٕٕص ،ـََِٖ، صربم كالرافعي ، ُِّص ،ـََِٕ كمنها )سوسن رليد، ؛ليكرت

ا ؽلكن أ (َّ-َِأف بناء مقياس ػلتوم على ) -أ  ف يفي بغرض القياس لنتائج عبارة يعترب بناءن جيدن

 .التعلم

مالحظة التوازف بٌن الفقرات اإلغلابية كالسلبية للمقياس؛ حيث يقرتح أف تكوف الفقرات السلبية  -ب 

حَت ؛يف ادلقياس  ان كأف تكوف موزعة عشوائيٌ  ،%( من فقرات ادلقياسَٓ-َّا بٌن )بنسبة ترتاكح م

 .ْناه العاـ للموضوع ادلراد قياسوب االال يعرؼ ادلستجي

 :تكوف عبارات ادلقياس عند صياغتهامالحظة أف  -ج 

 .ُنيث ال تزيد عن عشرين كلمة :صًنةق -

 أال تعرب عن حقيقة، أك أف تفسر على شكل حقيقة . -

 .على فكرة كاحدة بسيطة كغًن مركبةٓنتوم  -

 .ىنككاضحة ادلع ،مكتوبة بلغة سهلة -

 . فعالية حسب ادلوضوع ادلراد قياسوشعورية ان اعتقادية أف تكوف مجالن  -

 التأكد من صدق المقياس: .4
 مت التحقق من صدؽ ادلقياس من خالؿ التاِف:

: مت عرض مقياس االْناه يف صورتو األكلية على عدد من احملكمٌن من أعضاء الصدق الظاىري -أ 

ربويٌن يف ٌن تيكأكادؽل ،كمشرفات مادة احلاسب اآلِف ،ىيئة التدريس بقسم ادلناىج كطرؽ التدريس

 آرائهم كخرباهتم حوؿ اآليت:دلعرفة  ؛(ّرقم  )ملحق ٔنصصات سلتلفة 

 كضوح العبارات. -

 مدل انتماء العبارات للمقياس. -

 الصياغة اللغوية للعبارات. -

 .اما يراه مناسبن  إضافة، أك تعديل، أك حذؼ -
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كاضافة  عبارة ، اسبتها، من لعدـ عبارتٌنعديالت على العبارات كحذفت كقد أيجريت بعض الت

 .( عبارةِٓيف صورتو النهائية يتكوف من )أصبح ادلقياس  ك أعادة ترتيب العبارات،ك

 ثبات مقياس التجاه: التأكد من  .5

كاجلدكؿ ، (Cronbach's Alpha) مت التحقق من الثبات باستخداـ معامل ألفا كركنباخ

  ( يوضح النتائج.ُْ)

 (04جدول )
 اخنبلفا كرو أبمعادلة  مقياسمعامل ثبات ال

 لفا كرونباخأ عدد العبارات البعد
 1.815 02 التجاه الشخصي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز
 1.853 03 التجاه التعليمي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز

 1.913 25 التجاه الكلي

حيث  ؛احصائي  إمقبولة بعاد االستبانة أميع جلكركنباخ  لفاأ( أف نتيجة ُْيتضح من اجلدكؿ )

إذا   اإحصائي   لفا كركنباخ يعترب مقبوالن أف معامل الثبات احملسوب ّنعادلة إُف أتشًن الدراسات 

شلا يشًن إُف صالحية األداة العلمية للتطبيق على عينة  ،(َٔ.َ)كانت قيمتو أعلى من 

 البحث.

 التجريب الستطالعي لمقياس التجاه: .6

عد األخذ بآراء احملكمٌن للتأكد من صدؽ زلتول ادلقياس قامت الباحثة بتطبيق ادلقياس على ب

ا االختبار التحصيلي؛ للتأكد عينة استطالعية من طالبات الصف الثالث الثانوم الاليت طبق عليهن أيضن 

 يلي:من كضوح عبارات ادلقياس، كالزمن ادلناسب لتطبيقو، كبعد إجراء التطبيق مت حساب ما 

بعد تطبيق ادلقياس على العينة االستطالعية مت حساب صدؽ االتساؽ  صدق التساق الداخلي: -

الداخلي، كذلك باستخداـ معامل ارتباط بًنسوف بٌن درجة كل فقرة كالدرجة الكلية للمجاؿ الذم 
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بٌن مت حساب معامل االرتباط بًنسوف  كعليو ،ذلك افضحيو ( ُٔ( ك )ُٓف )و، كاجلدكاليلإتنتمي 

   :ذلككاجلداكؿ التالية توضح كالنتيجة الكلية لالستبانة،   درجة كل رلاؿ
 (05جدول )

معامل الرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال األول: التجاه الشخصي للطالبة نحو 
 استخدام تقنية  الواقع المعزز

 قيمة معامل الرتباط الفقرة الرقم
** 1.760 غلابية(إاحلصة باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز.  )عبارة  تزداد متعة 0  

أشعر بسعادة  عند استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف شرح  2
** 1.827 غلابية(إالدرس. )عبارة   

** 1.829 التعلم باستخداـ  تقنية الواقع ادلعزز متعب. )عبارة سلبية( 3  

افعييت ضلو التعلم. )عبارة تزيد تقنية الواقع ادلعزز من درجة د 4
** 1.834 غلابية(إ  

. )عبارة أشعر أف التعلم باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز غًن رلدو  5
** 1.775 سلبية(  

زادت تقنية  الواقع ادلعزز من محاسي لدراسة مادة احلاسب  6
** 1.863 غلابية(إاآلِف. )عبارة   

** 1.866 غلابية(إ.)عبارة التعلم باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز سهله  7  

دراسة مقررات دراسية أخرل بواسطة تقنية  الواقع يف ال أرغب  8
** 1.798 ادلعزز. )عبارة سلبية(  

أرل أف التعلم بوساطة الواقع ادلعزز ىو طريقة تعليمية جديدة.  9
** 1.789 غلابية(إ)عبارة   

** 1.604 غلابية(إرة معرفة ادلزيد عن تقنية الواقع ادلعزز.)عبايف أرغب  01  
** 1.680 شعر بادللل عند تدريسي بتقنية الواقع ادلعزز. )عبارة سلبية(أ 00  

ال أرغب يف استخداـ  تقنية الواقع ادلعزز مستقبالن. )عبارة  02
** 1.621 سلبية(  

 (.1.10 ) ا عند مستوى دللة أقل من** دال إحصائي   
 (.1.15)قل من عند مستوى دللة أ ا* دال إحصائي   
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االْناه ( أف معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة كالدرجة الكلية جملاؿ ُٓيتضح من اجلدكؿ )

شلا  (،َُ.َ)عند مستول داللة أقل من  احصائي  إداؿ  الشخصي للطالبة ضلو استخداـ تقنية  الواقع ادلعزز

 ة. للتطبيق على عينة الدراس ايدؿ على ٕناسك فقرات اجملاؿ كصالحيته
 (06جدول )

معامل الرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الثاني: التجاه التعليمي للطالبة نحو 
 استخدام تقنية  الواقع المعزز

 قيمة معامل الرتباط الفقرة الرقم
 ** 1.796 َف تساعدين تقنية  الواقع ادلعزز على فهم ادلعلومات بشكل أعمق. )عبارة سلبية( 03
 ** 1.726 ال تساعد تقنية  الواقع ادلعزز يف توضيح  زلتول مادة  احلاسب اآلِف.)عبارة سلبية( 04

عندما درست بواسطة الواقع ادلعزز شعرت بأين أتعلم يف الواقع  احلقيقي. )عبارة  05
 ** 1.692 إغلابية(

 ** 1.757 رة سلبية(أجد صعوبة يف فهم الدرس بواسطة تقنية الواقع ادلعزز. )عبا 06

أستطيع بواسطة  تقنية الواقع ادلعزز أف أكتسب مهارات أفضل من طريقة التدريس  07
 ** 1.695 التقليدية .)عبارة إغلابية(

تسمح  تقنية الواقع ادلعزز بتكرار التعلم كلما شعرت ُناجيت إلعادة التجربة. )عبارة  08
 ** 1.752 إغلابية(

اقع ادلعزز على الربط بٌن ادلفاىيم اجملردة كالتطبيق العملي. )عبارة ال تساعد تقنية الو  09
 ** 1.777 سلبية(

 ** 1.740 تؤدم تقنية الواقع ادلعزز دكران مكمالن للكتاب ادلدرسي. )عبارة إغلابية( 21

ساعدتين تقنية  الواقع ادلعزز يف تصحيح بعض ادلفاىيم احلاسوبية اخلاطئة. )عبارة  20
 ** 1.825 إغلابية(

تقنية الواقع ادلعزز ال تيؤدم إُف تفاعل أكثر بٌن الطالب كالكتاب ادلدرسي. )عبارة  22
 ** 1.795 سلبية(

الواقع ادلعزز على استيعاب اجلانب العملي دلادة احلاسب. )عبارة  ساعدتين تقنية 23
 ** 1.799 إغلابية(

 ** 1.679 ت دلدة أطوؿ. )عبارة إغلابية(تساعد تقنية الواقع ادلعزز على االحتفاظ بادلعلوما 24

التعلم باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز ال يراعي الفركؽ الفردية بٌن الطالبات )عبارة  25
 ** 1.707 سلبية(

 (1.10)ا عند مستوى دللة أقل من ** دال إحصائي   
 (1.15)ا عند مستوى دللة أقل من * دال إحصائي   
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االْناه أف معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة كالدرجة الكلية جملاؿ ( ُٔيتضح من اجلدكؿ )
شلا  (،َُ.َ)حصائيان عند مستول داللة أقل من إداؿ التعليمي للطالبة ضلو استخداـ تقنية الواقع ادلعزز 

 للتطبيق على عينة الدراسة.  ايدؿ على ٕناسك فقرات اجملاؿ كصالحيته
 

 (07جدول )
 ن بين نتيجة كل مجال والنتيجة الكلية للمقياسمعامل الرتباط بيرسو 

 قيمة معامل الرتباط المحور الرقم
 ** 1.858 التجاه الشخصي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز 0
 ** 1.899 التجاه التعليمي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز 2

 (.1.10)ا عند مستوى دللة أقل من حصائي  إ**دال 
 (.1.15)عند مستوى دللة أقل من  ا* دال إحصائي  

داؿ  لمقياسل( أف معامل االرتباط بٌن درجة كل رلاؿ كالدرجة الكلية ُٕيتضح من اجلدكؿ )
كصالحيتها للتطبيق  ادلقياسشلا يدؿ على ٕناسك زلاكر  (،َُ.َ)ان عند مستول داللة أقل من حصائيٌ إ

  على عينة الدراسة. 

: مت حساب الزمن ادلناسب للمقياس من خالؿ حساب متوسط الزمن الالـز من المقياستحديد ز  -

( دقيقة، كالزمن الذم استغرقتو ُٓحيث بلغ الزمن الذم استغرقتو الطالبة األكُف ) ؛لتطبيق ادلقياس

 ( دقيقة، كبذلك يصبح متوسط الزمن الالـز لتطبيق ادلقياس:ِٓالطالبة األخًنة )

 

 = اسزمن تطبيق ادلقي
(ُٓ + ِٓ   ) 

 ِ .دقيقةَِ= 

 .دقيقة  َِتطبيق ادلقياس ىو  زمن كبذلك يكوف  

 

 الصورة النهائية للمقياس: .7
 )ملحق من التجربة االستطالعية قامت الباحثة بإعداد ادلقياس يف صورتو النهائية كما يلي  االنتهاءبعد 

 :(ٕرقم 
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 اصة بالطالبة، باإلضافة إُف التعليمات.: كعليها اسم ادلقياس، كالبيانات اخلصفحة الغالف -

 ( عبارة.ِٓمكونة من ) عبارات المقياس -

 :)من إعداد الباحثة( : تقنية الواقع المعزز مواد الدراسة :
 Instructional Design) بعد مراجعة الباحثة لألدبيات الرتبوية اليت تناكلت ظلاذج التصميم التعليمي

Models),ؽلاف إدراسة ك (، ـَُُِكدراسة فرجوف )  ؛ن الدراسات السابقةكاالطالع على العديد م

الباحثة بإعداد تقنية الواقع ادلعزز كفق  قامت (ىػُّّْكدراسة مًنفت الطويلعي) (ـَُِِاحلارثي )

كيتكوف ىذا النموذج من مخس  للدراسة ،كمناسبتو لسهولتو  (ADDIE Modelي )النموذج العادل

 :كىي مراحل

 يم تقنية الواقع المعزز( نموذج تصم06)شكل
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 :(Analysis) مرحلة التحليل: أوًل 
كيف ىذه ادلرحلة قامت  ،ىي ادلرحلة األساسية للمراحل األخرل يف عملية التصميم التعليميك 

 الباحثة بالتحليل كفق التاِف:

لة : مت ٓنديد اذلدؼ من تقنية الواقع ادلعزز من خالؿ مشكتحليل الهدف من تقنية الواقع المعزز .0
 ؛اتقدإ ادلادة العلمية لوحدة شبكات احلاسب اآلِف إلكرتكني  :فقد كاف اذلدؼ العاـ للتقنية الدراسة،

هبدؼ ؛جو من احلماس كالتفاعل بٌن الطالبات إغلاد ك ،تسهل للطالبات فهم ادلفاىيمإ ا ُنيث 
صميم األىداؼ تك كبناء على ذلك مت  اختيار الوحدة،  .تنمية التحصيل كاالْناه ضلو التقنية

 سائل التقوإ.ك نوع الوسائط ادلتعددة، ك ك اسرتاتيجيات التعلم، ك السلوكية، 

 ىػُّْٓىػ/ُّْْ : طالبات الصف الثالث الثانوم للعاـ الدراسيتحليل خصائص المتعلمين .2
سنة، كالطالبات يف ىذا العمر يتسمن بالقدرة على التحصيل ( ُٗ-ُٖ)الاليت ترتاكح أعمارىن 

 تكما تتوفر لديهن متطلبا .كادلناقشة ادلنطقية ،خالؿ خربهتن كاالتصاؿ مع اآلخرينكالتعلم من 
كإمكانية  (، Tablet computers) يف امتالؾ كل طالبة جلهاز لوحياليت تتمثل  الدراسة تطبيق

 عهن ؽلتلكن مهارة التعامل مع احلاسب اآلِف.يكما أف مج االتصاؿ ِندمة اإلنرتنت،

بتحليل زلتول ادلادة العلمية للموضوعات من كحدة شبكات  : قامت الباحثةيةتحليل المادة العلم .3
تعريف شبكات احلاسب  كىي: )مقدمة، ؛ثانومالاحلاسب اآلِف دلقرر احلاسب اآلِف للصف الثالث 

اآلِف، أنواع شبكات احلاسب اآلِف، مكونات شبكة احلاسب اآلِف، ظلاذج تطبيقات استخداـ 
 رليات شبكات احلاسب اآلِف(.شبكة احلاسب اآلِف، بر 

ُنيث تكوف شاملة  ؛قامت الباحثة بصياغة األىداؼ التعليمية السلوكية :األىداف التعليمية .4
 .(ٓرقم  . )ملحقكمرتبطة باألىداؼ العامة، كقابلة للقياس

توفر خدمة ،ك : مت التأكد من استخداـ األجهزة الذكية  كاحلواسيب اللوحية حليل البيئة التعليميةت .5
كما (،ِ)ملحق رقم  ة استطالعيةستبانكذلك باستخداـ اطالبات الإلنرتنت الشخصي لدل ا

الطالبات  خالؿ فرتة  ليستفدف منو نرتنت متنقالن إ (Modem) استطاعت الباحثة أف توفر مودـ
 التجربة .
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 :(Design)مرحلة التصميم : ثانًيا
 :ما يليفي ىذه المرحلة قامت الباحثة بالتصميم وفق 

 ىنرتنت كمقاطع الفيديو عل ىذه ادلرحلة بالبحث يف شبكة اإلقامت الباحثة يف الموارد:جمع  .0

 جلمع الصور كالرسومات اليت قد تستخدـ يف تصميم تقنية  الواقع ادلعزز.  اليوتيوب
حيث احتول على ما سيتضمنو  ؛أعدت الباحثة نصوص الفيديو كذلك بشكل كرقي السيناريو: .2

ضافة لتعليمات استخداـ التقنية باإل ،نهائي للوحدةالكالتقوإ  ،نشطةالفيديوىات، كصفحة األ

مت  حيث ؛كدليل ادلعلمة الستخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحدة شبكات احلاسب اآلِف ،للطالبة

إجراء  كقد أبدكا مالحظاهتم، كمت ،(ّ)ملحق رقم ٌن متخصصٌن مإعداده كعرضو على رلموعة زلك

 .(ٗ)ملحق رقم أصبح الدليل يف صورتو النهائية ،حَت هتم التعديالت كفق مالحظا
 ادلتمثلة يف: لوسائط  ادلتعددة: مت ٓنديد كتصميم رلموعة من االوسائط المتعددة .ّ

 صممت رمسة بداية الوحدة هبدؼ التشويق كالكشف عن عنوا ا كزلتويات الوحدة. -

لتقـو ؛ مصاحبة للنصوص ادلكتوبة لتكوف  ؛بعادرسـو ثالثية األ ةصممت عد الرسـو ثالثية البعد: -

عالقة شبكة الند للند، ك  لتوضيح عالقة شبكة اخلادـ كالعميل، ؛بنقاط توضيحية كتشويقية 

مكونات شبكة احلاسب ك سلك الليف البصرم،ك سلك احملورم، كالسلك الثنائي اجملدكؿ، ك 

 اية الوحدة.بعاد لإلجابة الصحيحة كاخلاطئة ألسئلة  األشكاؿ ثالثية األ كادلادية،

كقد استخدمت رلموعة من برامج  ،الفيديوىات التعليمية: صممت رلموعة من الفيديوىات -

ديوىات كالتاِف: فيديو لتعريف شبكات يكالف ،ستديوأكمت تسجيل ادلقاطع الصوتية يف  ،ادلونتاج

لشبكة لفيديو ك فيديوىات ألنواع شبكة احلاسب حسب اتساعها ادلكاين، ة كثالثاحلاسب، 

فيديو ظلاذج من تطبيقات شبكة ك نتاج "مدينة ادللك عبد اهلل للعلـو كالتقنية"،إالسلكية من ال

 فيديو بررليات شبكة احلاسب اآلِف.ك احلاسب اآلِف، 

 :منها ؛على عدة ركابط مية: كٓنتو ضافنشطة اإلاأل -

 " للبحث عن معلومة عن شبكات احلاسب اآلِف. ُنث "ا 
  يطة الذىنية للوحدة.فيديو"  دلشاىدة اخلر "اخلريطة 
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  "الوحدة.من عما سبق كتعلمتو  ةلكتابة تدكين " دكف 
  "من الكتب اليت تتحدث عن شبكات  ةعلى رلموع م" للدخوؿ إُف مكتبة ٓنتو  قرأا

 احلاسب اآلِف.
  "  " رأيها عن الوحدة. ةضافإتستطيع الطالبة كمن خاللو رأم 

 :ىي ؛لعلى مراح ت أساليب التقوإجاء :أساليب التقويم .ْ
 كٕنثل يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي القبلي. :التقوإ القبلي 
 حَت تتأكد من ٕناـ  ؛سئلة الشفوية بعد كل جزءالتقوإ التكويين كالنهائي: كٕنثل يف األ

 كتقوإ  ائي للوحدة. ،للموضوع ادلطركح فهمها
 ي، كمقياس اْناىات التقوإ اخلتامي: كٕنثل يف التطبيق البعدم لالختبار التحصيل

 الطالبات ضلو استخداـ تقنية الواقع ادلعزز.

 :(Development) مرحلة التطويرثالثاً: 

 كقد مت استخداـ رلموعة من الربامج لتطوير تصميم تقنية الواقع ادلعزز موضحة يف اجلدكؿ التاِف:
 (08جدول )

 برامج إعداد تقنية الواقع المعزز
 عنو ةنبذ المنتجةالشركة  البرامج / التقنية م
0 Adobe photoshop Adobe برنامج إلنشاء كتعديل الصور النقطية 

2 3D MAX Autodesk 

 برنامج لنمذجة )تصميم( كٓنريك
 كإخراج األشكاؿ ثالثية البعد.

3 Sony Vegas Sonic Foundry برنامج لتحرير فيديوىات بشكل احرتايف 

4 Adobe After Effects Adobe حرير فيديوىات بشكل احرتايفبرنامج لت 

5 Camtasia Studio TechSmith 

برنامج لعمل الشركحات بصيغة الفيديو 
 مع إمكانية ٓنريرىا .

6 iMovie Apple Macintosh  برنامج لتحرير فيديوىات 

7  iMindMap ThinkBuzan برنامج يقـو بعمل اخلرائط الذىنية 
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 : (Implementation) مرحلة التطبيقرابعاً: 

 الورقي:ربط الوسائط المتعددة بصفحات الكتاب المدرسي  .0

ترتبط هبا صفحات الكتاب اليت  يف ىذه ادلرحلة قامت الباحثة برفع الوسائط ادلتعددةك 

 .االيت مت ذكرىا سابقن ادلدرسي 

  :التجربة الستطالعية  لستخدام تقنية الواقع المعزز .2

للوقوؼ على سهولة   ؛رلموعة من الطالبات قامت الباحثة بتطبيق تقنية الواقع ادلعزز على

ظهور احملتول ادلعزز، ككضوح التعليمات، كفتح مجيع ركابط األنشطة اخلتامية، كعمل التقوإ 

كٓنديد ادلشكالت اليت من ادلمكن أف تواجو الطالبات عند  النهائي للوحدة بالشكل الصحيح،

للواقع ادلعزز عدـ كجود صعوبات يف ظهور استخداـ التقنية، كقد اتضح بعد التطبيق االستطالعي 

كاستخداـ  ،سلسل كسريع كمناسبمتنشطة بشكل األأكامر تصفح سهولة احملتول ادلعزز، ك 

 استخداـ التقنية. ةكسهول إُف كضوحباإلضافة  ،عناصره، ككتابة التعليقات بشكل جيد

  :(Evaluation) مرحلة التقويمخامساً: 

ع ادلعزز قامت الباحثة بعرض تقنية الواقع ادلعزز على رلموعة من احملكمٌن بعد االنتهاء من تقنية الواق

كمناسبتو للغرض الذم كضع من أجلو، كمراعاتو  للوقوؼ على صالحيتو (؛ّ)ملحق رقم ادلختصٌن 

للمعايًن الرتبوية كالفنية، كمدل مناسبة أسلوب العرض كطريقتو، كمقرتحاهتم من حيث اإلضافة، أك 

)ملحق  ة لوكقد أكدكا صالحية الواقع ادلعزز كجودتو يف إطار األىداؼ احملدد ،احلذؼالتعديل، أك 

 .(ْرقم 
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 :خطْات تطبٔل إجزاٛات الزراص٘

احلصوؿ على اخلطابات الرمسية للموافقة على تطبيق الدراسة يف إحدل ادلدارس الثانوية ّندينة مكة  -ُ

 (.ُُرقم  )ملحق ادلكرمة 

للتنسيق مع مديرة ادلدرسة كمعلمة مادة احلاسب اآلِف  ؛رسة الثانوية الرابعةبزيارة ادلدقامت الباحثة  -ِ

 حوؿ إجراءات تطبيق الدراسة.

علمي كمجموعة  (ُ/ّ( علمي يف ادلدرسة كمجموعة ضابطة، كفصل)ِ/ّمت اختيار فصل ) -ّ

 ْنريبية.

 .تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على عينة الدراسة -ْ

جهزهتن الذكية لتحميل التطبيق أحضار إالبات طلبت الباحثة من الط،ك  مت توزيع مقياس اْناه قبلي -ٓ

 .مة بتقنية الواقع ادلعززو ور ادلدعكْنهيز الكتب بالص

التقت الباحثة بطالبات اجملموعة التجريبية، كشرحت ذلن يف اللقاء األكؿ طبيعة الدراسة،   -ٔ

 تضمنها ىذه الوحدة.تنشطة اليت فهن باألكأىدافها، كاخلطوات اليت سوؼ تتبع يف الدراسة، كتعري

ية باستخداـ تقنية الواقع كذلك بتدريس اجملموعة التجريب ؛قامت الباحثة بتطبيق ْنربة الدراسة -ٕ

يف  ادلادة باستخداـ األسلوب ادلعتاديف حٌن مت تدريس اجملموعة الضابطة من قبل معلمة  ،ادلعزز

. كاستغرؽ (Net schoolربنامج تدريس احلاسب اآلِف )باستخداـ الربكجكرت كالشبكة ب

ىػ، كدلدة ثالثة ُّْٓ/ْ/ٗحد ادلوافق من يـو األ(حصص، كذلك ابتداءن ٔتدريس الوحدة )

كلقد لوحظ أثناء تطبيق  ،ىػ متواصلةُّْٓ/ْ/ِٕإُف يـو اخلميس ادلوافق    أسابيع
 : التجربة مايلي

  الطالبات لتوجيهات  تستجابا ، كالطالبات محاس كدافعية للبدء بالتجربة من أكؿ حصة تأظهر

 الباحثة .
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 مل كاقع ادلعزز يف تدريس البعض منهن ْنربة  ع تكطلب ،بالتقنية ابعض الطالبات شغفن  أظهرت

 خرل .مقررات أ

 جزءعرفة زلتول كل حيث أبدين تشوقنا دل ؛ظت الباحثة تفاعل الطالبات مع تقنية الواقع ادلعززحل 

 .ةمن دركس الوحد

 بتقنية الواقع  ةدراسة الوحديف لثانوم يف الفصوؿ األخرل رغبتهن لثالث اأبدت طالبات الصف ا

 ادلعزز.

 فقد زادت الدافعية لديهن يف تعلم  كل ما ىو جديد  ،ازداد اىتماـ الطالبات ّنقرر احلاسب اآلِف

. 

 يس الطالبات رغبتهن يف إكماؿ ادلنهج بتقنية الواقع ادلعزز بدالن من الطريقة التقليدية لتدر  تأبد

 احلاسب اآلِف.

تطبيق االختبار التحصيلي البعدم على كل من اجملموعتٌن التجريبية كالضابطة كما ىو موضح يف   -ٖ

 .االْناه على اجملموعة التجريبية قياسمكتطبيق  ،(ُٗجدكؿ رقم )

 .الختبار التحصيلي كمقياس االْناهتصحيح ا -ٗ

 اإلحصائية ادلناسبة. ٓنليل النتائج اليت مت احلصوؿ عليها باستخداـ األساليب -َُ
 (09جدول )

 التوقيت الزمني لتطبيق الدراسة
 الضابطة التجريبية نوع الختبار التطبيق

 قبلي  
 ىي9/4/0435 ىي9/4/0435 الختبار التحصيلي القبلي

 يييييييي ىي9/4/0435 مقياس التجاه
 زمن تطبيق التجربة

 ىي27/4/0435ىي إلى 01/4/0435في الفترة من 
 

 يبعد
 ىي2/5/0435 ىي0/5/0435 الختبار التحصيلي البعدي

 يييييييي ىي0/5/0435 مقياس التجاه
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 األصالٔب اإلحصأٜ٘ املضتدزم٘ يف الزراص٘ :

 :انات أدكات الدراسة؛ كىيمت استخداـ األساليب اإلحصائية لتحليل بي

كذلك لقياس ثبات  ؛اتمعادلة كوبر حلساب نسبة االتفاؽ ،كمعادلة ىولسيت حلساب معامل الثب .ُ

 .التحليل 

 .ألسئلة االختبار التحصيلي كالتمييز  كالسهولة لصعوبةمت حساب معامل ا .ِ

 ارتباط بًنسوف حلساب صدؽ االتساؽ الداخلي لالختبار التحصيلي. معامل .ّ

كذلك أل ا أكثر  ؛(KR-20) َِحساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف  .ْ

 بارات اليت تعطى فيها درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة، كصفر لإلجابة اخلاطئة. شيوعان يف االخت

 ؛(Independent Samples T Test)استخداـ اختبار )ت( للمجموعات ادلستقلة  .ٓ

للتعرؼ على مدة تكافؤ اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف القياس القبلي كعند مجيع مستويات 

 االختبار التحصيلي.

للتعرؼ على  (ANCOVA) أك ٓنليل التباين ادلشرتؾ صاحببار ٓنليل التباين ادلداـ اختاستخ .ٔ

الفركؽ بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم بعد ضبط 

 ،حسنك  كما ذكر )الشورَني ، كيستخدـ ٓنليل التباين ادلشرتؾ على ادلتغًن التابعالتحصيل القبلي

عند ُنث تأثًن ادلتغًن ادلستقل على ادلتغًن التابع، كيعترب حالن مفيدان  اللتثبت إحصائي   (ْٕٓـ: َُِِ

لعدـ مقدرة الباحثة على إجراء التقسيم بادلزكاجة على رلموعات متكافئة حسب متغًن  أك متغًنات 

 .ؽلكن أف تؤثر على ادلتغًن التابع أك نتائج التجربة

للتعرؼ على الفركؽ بٌن متوسطي القياسٌن  (Paired Samples Test) استخداـ اختبار )ت(  .ٕ

 القبلي كالبعدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االْناه. 

يف تنمية  ًن الستخداـ تقنية الواقع ادلعززللتحقق من حجم التأث (2)يتا  إمت استخداـ مربع  .ٖ

 التحصيل الدراسي كاالْناه  لطالبات ادلرحلة الثانوية.
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 ىتاٜج الزراص٘ 

 ّتفضريٍا ّمياقغتَا

 

  التحكل مً الفزض األّل 

  ٕالتحكل مً الفزض الجاى 

  التحكل مً الفزض الجالح 

  التحكل مً الفزض الزابع 

 التحكل مً الفزض اخلامط  
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 الفصل الزابع

 ّمياقغتَا ّتفضريٍا ىتاٜج الزراص٘

  :ىتاٜج الزراص٘

 :زراص٘ال التحكل مً فزضٔات

 الفزض األّل:التحكل مً  -1

الذم ينص على: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول للتحقق من فرض الدراسة األكؿ 
( بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند α ≤ 0.05الداللة )
ٓنليل  مت استخداـ اختبار ط التحصيل القبليالثانوم بعد ضب لثلطالبات الصف الثا التذكرمستول 

 :ذلك اف( توضحُِ( ك )َِف )اجلدكالك  (،ANCOVA) التباين ادلشرتؾ
 (21جدول )

للتعرف على الفروق بين المتوسطات المعدلة ( ANCOVAتحليل التباين المشترك )نتائج اختبار  
 التحصيل القبليلمجموعتي الدراسة في التحصيل البعدي عند مستوى التذكر بعد ضبط 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الدللة ف المربعات

مربع 
 يتاإ

حجم 
 ثراأل

   1.467 1.537 0.605 0 0.605 الختبار القبلي
 مرتفع 1.654 *1.110 99.493 299.541 0 299.541 بين المجموعات

     3.100 52 056.554 الخطأ
      55 9545.111 المجموع

المجموع 
      54 456.836 المصحح

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف فركؽ كجود  (َِيتضح من اجلدكؿ )
حيث  ؛الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي لثلطالبات الصف الثا التذكرالتحصيل البعدم عند مستول 

كللتعرؼ على  ،(ََُ.َ) كىو (َٓ.َ)ن كمستول الداللة أقل م ،(ّْٗ.ٗٗبلغت ) ف قيمة )ؼ(إ
 ( يوضح ذلك. ُِ ادلتوسطات احلسابية ادلعدلة، كاجلدكؿ )إُفاْناه ىذه الفركؽ يتم الرجوع 
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 (20جدول )

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند مستوى التذكر
 المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 01.46 لمجموعة الضابطةا
 05.06 المجموعة التجريبية

 :اآليت(ُِيتضح من اجلدكؿ )

أف الفركؽ اليت ظهرت بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف التحصيل البعدم عند مستول  -

ت ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ بعد ضبط التحصيل القبلي كانت لصاٌف اجملموعة التجريبية ذا التذكر

من مقرر  احلاسب  ةخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحدستاثر أعلى شلا يدؿ  ،(ُٔ.ُٓ) األعلى

 .التذكراآلِف يف تنمية ٓنصيل طالبات ادلرحلة الثانوية عند مستول 

كجود حجم تأثًن إُف كىي تشًن  ،(ْٓٔ.َ) يتا ىيإف قيمة مربع أ( صلد َِجدكؿ )لكبالرجوع ل -

احلاسب اآلِف يف تنمية ٓنصيل طالبات  من مقرر ةكحديف مرتفع الستخداـ تقنية الواقع ادلعزز 

 .التذكرادلرحلة الثانوية عند مستول 
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 (07شكل )

المتوسطات الحسابية المعدلة للتحصيل البعدي عند مستوى التذكر للمجموعتين الضابطة  
 والتجريبية  

ادلعدلة  ريبية يف ادلتوسطات احلسابية( الفركؽ بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجُٕيتضح من الشكل )

 التجريبية ذات ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ األعلى.   كلصاٌف اجملموعة التذكرللتحصيل البعدم عند مستول 

 الفزض الجاىٕ:التحكل مً  -2

الذم ينص على: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول للتحقق من فرض الدراسة الثاين 

( بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند α ≤ 0.05الداللة )

ٓنليل التباين الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي مت استخداـ اختبار  لثات الصف الثامستول الفهم لطالب

 :ذلك يوضحاف( ِّ( ك )ِِف )كاجلدكال (،ANCOVA) ادلشرتؾ

 

 

 

 

        

         

10.46

15.16
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 (22جدول )
للتعرف على الفروق بين المتوسطات المعدلة  (ANCOVA) التباين المشترك تحليلنتائج اختبار  

 لمجموعتي الدراسة في التحصيل البعدي عند مستوى الفهم بعد ضبط التحصيل القبلي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مربع  الدللة ف المربعات

 يتاإ
حجم 

 ثراأل

   1.210 0.675 1.654 0 1.654 الختبار القبلي
 مرتفع 1.799 *1.110 218.139 80.256 0 80.256 بين المجموعات

     1.390 52 21.301 الخطأ
      55 2256.111 المجموع

المجموع 
 المصحح

014.436 54      

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف فركؽ كجود  (ِِيتضح من اجلدكؿ )

حيث  ؛الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي لثلطالبات الصف الثا الفهمدم عند مستول التحصيل البع

لى اْناه كللتعرؼ ع ،(ََُ.َ) كىو (َٓ.َ)كمستول الداللة أقل من  (،َّٗ.َِٖ)قيمة )ؼ(  إف

  ( يوضح ذلك. ِّت احلسابية ادلعدلة، كاجلدكؿ )ُف ادلتوسطاإىذه الفركؽ يتم الرجوع 

 
 (23جدول )

 فهمالتحصيل البعدي عند مستوى ال ات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة فيالمتوسط 
 المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 5.10 المجموعة الضابطة
 7.45 المجموعة التجريبية

 :اآليت(ِّيتضح من اجلدكؿ )

 الفهمالبعدم عند مستول أف الفركؽ اليت ظهرت بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف التحصيل  -

 ت ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ األعلىبعد ضبط التحصيل القبلي كانت لصاٌف اجملموعة التجريبية ذا
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من مقرر  احلاسب اآلِف  ةخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحدستاشلا يدؿ ذلك على أثر  (،ْٓ.ٕ)

 .الفهميف تنمية ٓنصيل طالبات ادلرحلة الثانوية عند مستول 

كجود حجم تأثًن إُف كىي تشًن  (،ٕٗٗ.َ) يتا ىيإف قيمة مربع أ( صلد ِِجدكؿ )لرجوع لكبال -

من مقرر  احلاسب اآلِف يف تنمية ٓنصيل طالبات  ةمرتفع الستخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحد

 .الفهمادلرحلة الثانوية عند مستول 

 

 

 

 

 

 

 

 (08شكل )
 دي عند مستوى الفهم للمجموعتين الضابطة والتجريبيةالمتوسطات الحسابية المعدلة للتحصيل البع

ادلعدلة  ( الفركؽ بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف ادلتوسطات احلسابيةُٖيتضح من الشكل )

 التجريبية ذات ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ األعلى.   كلصاٌف اجملموعة الفهمللتحصيل البعدم عند مستول 

 الفزض الجالح:التحكل مً  -3

للتحقق من فرض الدراسة الثالث الذم ينص على: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

( بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل α ≤ 0.05مستول الداللة )

الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي مت استخداـ  لثلطالبات الصف الثا التحليلالبعدم عند مستول 

 :ذلك افوضحي( ِٓ( ك )ِْف )اجلدكال (،ANCOVA) تبار ٓنليل التباين ادلشرتؾخا

 

        

         

5.01

7.45
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 (24جدول )

للتعرف على الفروق بين المتوسطات المعدلة ( ANCOVA) تحليل التباين المشتركنتائج اختبار  
 لمجموعتي الدراسة في التحصيل البعدي عند مستوى التحليل بعد ضبط التحصيل القبلي

جموع م مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مربع  الدللة ف المربعات

 يتاإ
حجم 

 ثرألا

   1.964 1.112 1.110 0 1.110 الختبار القبلي
 مرتفع 1.620 *1.110 85.029 48.681 0 48.681 بين المجموعات

     1.572 52 29.736 الخطأ
      55 660.111 المجموع

المجموع 
 المصحح

78.436 54      

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف  فركؽ كجود( ِْيتضح من اجلدكؿ )

 ؛الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي لثلطالبات الصف الثا التحليلالتحصيل البعدم عند مستول 

كللتعرؼ على  (،َََ.َ)كىو  (َٓ.َ)كمستول الداللة أقل من  (،ُِٗ.ٖٓ) قيمة )ؼ( حيث إف

 ( يوضح ذلك. ِٓطات احلسابية ادلعدلة، كاجلدكؿ )ُف ادلتوسإه ىذه الفركؽ يتم الرجوع اْنا
 
 (25جدول )

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند مستوى التحليل

 المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 2.31 المجموعة الضابطة

 4.08 يةالمجموعة التجريب

 :اآليت(ِٓيتضح من اجلدكؿ )

 أف الفركؽ اليت ظهرت بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف التحصيل البعدم عند مستول -

كانت لصاٌف اجملموعة التجريبية ذات ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ   التحليل بعد ضبط التحصيل القبلي
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من مقرر  احلاسب اآلِف  ةادلعزز يف كحد خداـ تقنية الواقعستاثر أعلى شلا يدؿ  ،(ُٖ.ْ) األعلى

 .التحليليف تنمية ٓنصيل طالبات ادلرحلة الثانوية عند مستول 

حجم تأثًن إُف كجود  كىي تشًن ،(ُِٔ.َ) يتا ىيإف قيمة مربع أ( صلد ِْجدكؿ )لكبالرجوع ل -

يل طالبات من مقرر  احلاسب اآلِف يف تنمية ٓنص ةمرتفع الستخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحد

   .التحليلادلرحلة الثانوية عند مستول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09شكل )

المتوسطات الحسابية المعدلة للتحصيل البعدي عند مستوى التحليل للمجموعتين الضابطة 
 والتجريبية

ادلعدلة  ( الفركؽ بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف ادلتوسطات احلسابيةُٗيتضح من الشكل )

 التجريبية ذات ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ األعلى.   لصاٌف اجملموعة  التحليللبعدم عند مستول للتحصيل ا

 الفزض الزابع:التحكل مً  -4

للتحقق من فرض الدراسة الرابع الذم ينص على: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

كالضابطة يف التحصيل البعدم  ( بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبيةα ≤ 0.05الداللة )

        

         

2.30

4.18



034 

 

ٓنليل التباين الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي مت استخداـ اختبار  لثلطالبات الصف الثا الكلي

 :ذلك اف( توضحِٕ( ك )ِٔف )كاجلدكال (،ANCOVA) ادلشرتؾ

 
 (26جدول )

المعدلة  للتعرف على الفروق بين المتوسطات (ANCOVA) تحليل التباين المشتركنتائج اختبار  
 لمجموعتي الدراسة في التحصيل البعدي الكلي بعد ضبط التحصيل القبلي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مربع  الدللة ف المربعات

 يتاإ
حجم 

 ثرألا

   1.103 6.683 22.934 0 22.934 الختبار القبلي
بين 

 مرتفع 1.847 *1.110 319.560 0162.304 0 0162.304 المجموعات

     3.432 52 078.447 الخطأ
      55 28824.111 المجموع

المجموع 
      54 0306.727 المصحح

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف فركؽ كجود ( ِٔيتضح من اجلدكؿ )

 ف قيمة )ؼ(إحيث  ؛يوم بعد ضبط التحصيل القبلالثان لثلطالبات الصف الثا الكليالتحصيل البعدم 

كللتعرؼ على اْناه ىذه الفركؽ يتم  (،َََ.َ) كىو (َٓ.َ)كمستول الداللة أقل من  ،(ُٔٓ.َّٗ)

 ( يوضح ذلك. ِٕطات احلسابية ادلعدلة، كاجلدكؿ )ُف ادلتوسإالرجوع 
 (27جدول ) 

 لكليالمتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي ا 

 المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 07.86 الضابطةالمجموعة 
 26.70 التجريبيةالمجموعة 
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 :اآليت(ِٕيتضح من اجلدكؿ )
بعد ضبط  الكليأف الفركؽ اليت ظهرت بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف التحصيل البعدم  -

ط احلسايب ادلعدؿ األعلى التحصيل القبلي كانت لصاٌف اجملموعة التجريبية ذات ادلتوس
من مقرر  احلاسب اآلِف يف  ةخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف كحدستاعلى أثر شلا يدؿ  ،(ُٕ.ِٔ)

 لطالبات ادلرحلة الثانوية. الكليتنمية التحصيل 
كجود حجم تأثًن إُف كىي تشًن  ،(ْٕٖ.َ) يتا ىيإف قيمة مربع أ( صلد ِٔجدكؿ )لكبالرجوع ل -

 الكليمن مقرر  احلاسب اآلِف يف تنمية التحصيل  ةيف كحدنية الواقع ادلعزز مرتفع الستخداـ تق
 طالبات ادلرحلة الثانوية.ل

 
 

 

 

 

 

 

 

 (21شكل )
 المتوسطات الحسابية المعدلة للتحصيل الكلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

ادلعدلة  ات احلسابية( الفركؽ بٌن اجملموعتٌن الضابطة كالتجريبية يف ادلتوسطَِيتضح من الشكل )
 التجريبية ذات ادلتوسط احلسايب ادلعدؿ األعلى.  كلصاٌف اجملموعة الكليللتحصيل البعدم 

قيد الدراسة احلالية يف رفع التحصيل الدراسي عند ادلستويات  كؽلكن تفسًن أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز
 يلي:  كعند ادلستويات رلتمعة فيما التحليل ( –الفهم -)التذكر

        

         

17.86

26.71
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  تتيح تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية  الفرصة لعرض احملتول التعليمي بطريقة سلتلفة عن النمط
تنمية قدراهتن على اكتساب ،ك ُنيث يكوف للطالبات دكر إغلايب يف احلصوؿ على ادلعرفة ؛ التقليدم

 .ادلعلومات كفهمها كٓنليلها
 اليت تساعد على  من الوسائط التعليمية سة احلالية على العديد قع ادلعزز قيد الدراتقنية الوا ٓنتوم

اليت تساعد الطالبات على  ك كالتحقق منها صائص كتصور ادلعلومةكاألبعاد كاخل  التعرؼ على األجزاء
 التعامل مع احلقائق كادلفاىيم كالتعميمات العلمية بطريقة جيدة.

 كمجع البيانات كٓنليلها؛ شلا  ة على مهارات البحث كالتقصياحلاليتقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة  ٓنتوم
 ساعد الطالبات على رفع مستواىن التحصيلى.

  تتيح تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية  للطالبات فرصة التعمق كفهم ادلوضوعات قيد الدراسة
فهم كاستيعاب ادلعلومات  ،كبطريقة أكسع كأعمق ،شلا يساعد  الطالبات على ٓنسٌن مستوياهتن ادلعرفية

  .كاحلقائق، كتنمية قدراهتن على توظيف ىذه ادلعلومات يف مواقف تعليمية جديدة

   توفر تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية  دافعية أكرب للطالبات الكتساب ادلعرفة ،كزلاكلة الربط
وضوع احلاِف، ركس السابقة لربطها بادلحيث ؽلكن للطالبة مراجعة الد ؛باستمرار بٌن موضوعات الدراسة

 معىن. كالوصوؿ إُف تعلم ذم
  تشتمل  تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية   على العديد من األنشطة اليت تتطلب من الطالبات

العمل بشكل فعاؿ طواؿ احلصة الدراسية ،شلا يساعد الطالبات على ٓنمل مسؤكلية أنفسهن،كتنمية 
 .نظيم ادلعرفةقدراهتن على ت

  تقدـ تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية   تغذية راجعة فورية ، شلا ساعد الطالبات على تصحيح
  كبشكل فورم. مسارىن التحصيلى

 Lawsonلوسوف  كستاكوِف ) كتتفق ىذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات كل من:

& Stackole, 2006)،ك ،ـ(ََِٗرشا اجلماؿ)  ك،ـ(ََِٖحسب اهلل ) ك

ألونسو  ك ،ـ(ََُِ) عبد القادرحناف ك  ،ـ(ََِٗسعودم ) ى ك ،ـ(ََِٗالعمرم)ك ،ـ(ََِٗزايد)

كوس   ك ،ـ(َُِِصباح علي )،ك ـ(َُِِالشيخي )ك ،(Alonso, et al. 2011ن )يكآخر 

يز عبد العز ك  ،ـ(َُِّاحلافظ )عبدأمساء ك  ،(Kose&Deperlioglu, 2012كديبًنليغولو )
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لرفع بشكل عاـ تقنية الاليت أشارت إُف كجود أثر إغلايب يف استخداـ  ـ(َُِْبو العينٌن )أ ك ،ـ(َُِّ)

شارير  من : الية مع دراسة كل  كما تتفق نتيجة الدراسة احل  .مستول ٓنصيل الطالب يف احلاسب اآلِف

(Schrier, 2005) فريتاس ككامبوس ،ك(Freitas & Campos, 2008)ام تشن، تس ،ك(Chen & 

Tsai, 2011)، كنيفٌن السيد (El Sayed, 2011)،ن )يكآخر  باريًنا كBarreira, et al., 

فونسيكا  ،ك (Chen, 2013تشن ) ،ك(Dünser, et al., 2012) نيدكنسر كآخر ك ،(2012

بًنز لوبيز ككونتًنك  ك،(Hou, et al. 2013ن)يخر آك  ىو ،ك(Fonseca, et al. 2013)ن يخر آك 

(Perez-Lopez & Contero, 2013)  اليت أشارت إُف كجود أثر إغلايب يف استخداـ تقنية

 . ادلواد ادلختلفة الواقع ادلعزز لرفع مستول ٓنصيل الطالب يف 

 التحكل مً الفزض اخلامط: -5

الذم ينص على: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند للتحقق من فرض الدراسة اخلامس 
ٌن متوسطي القياسٌن القبلي كالبعدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف ( بα ≤ 0.05مستول الداللة )

( َِ( كالشكل )ِٖكاجلدكؿ ) (،Paired Samples Test)مقياس االْناه مت استخداـ اختبار )ت( 
 :يوضحاف ذلك

 (28جدول )
التجريبية  للتعرف على الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي لطالبات المجموعة نتائج اختبار )ت(

 في مقياس التجاه

 العدد الختبار مقياس التجاه
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (2) الدللة قيمة ت
حجم 
 التأثير

التجاه 
 الشخصي

 1.591 2.58 28 القبلي
 تأثير مرتفع 1.96 *1.110 25.100 27

 1.627 4.20 28 البعدي
التجاه 
 التعليمي

 1.345 2.45 28 بليالق
 تأثير مرتفع 1.99 *1.110 45.904 27

 1.334 4.28 28 البعدي

 التجاه الكلي
 1.420 2.50 28 القبلي

 تأثير مرتفع 1.99 *1.110 46.522 27
 1.403 4.25 28 البعدي
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 (20شكل )

 لتجاهمتوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس ا

 :اآليت( ُِ( كالشكل )ِٖيتضح من اجلدكؿ )

( بٌن متوسطي القياسٌن القبلي كالبعدم َٓ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول أقل من ) -

للطالبة ضلو استخداـ تقنية  الواقع ادلعزز(  الشخصيلطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االْناه )االْناه 

 كقيمة اختبار )ت( (،ُِ.ْ) كمتوسط القياس البعدم (،ٖٓ.ِ) القبلي حيث كاف متوسط القياس؛

م ركؽ كانت لصاٌف القياس البعدم ذف ىذه الفأك  .(َٓ.َ)قل من أكمستول الداللة  (،َُُ.ِٓ)

 ادلتوسط احلسايب األعلى. 

 ( بٌن متوسطي القياسٌن القبلي كالبعدمَٓ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول أقل من ) -

للطالبة ضلو استخداـ تقنية  الواقع ادلعزز(  التعليميلطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االْناه )االْناه 

 كقيمة اختبار )ت( (،ِٖ.ْ) كمتوسط القياس البعدم (،ْٓ.ِ) حيث كاف متوسط القياس القبلي؛

 مقياس البعدم ذفركؽ كانت لصاٌف الف ىذه الأك  .(َٓ.َ)قل من أكمستول الداللة  (،ُْٗ.ْٓ)

 ادلتوسط احلسايب األعلى. 

( بٌن متوسطي القياسٌن القبلي كالبعدم َٓ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول أقل من ) -

 (،ُٓ.ِ) حيث كاف متوسط القياس القبلي ؛(الكليلطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االْناه )
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 (،َٓ.َ)قل من أكمستول الداللة  (،ِِٓ.ْٔ) ر )ت(كقيمة اختبا (،ِٓ.ْ) كمتوسط القياس البعدم

 ادلتوسط احلسايب األعلى.  مفركؽ كانت لصاٌف القياس البعدم ذف ىذه الإك 

طالبات الصف الثالث الثانوم "علمي" ضلو تقنية الواقع ادلعزز قيد فسًن ىذا االْناه اإلغلايب لدل كن تؽل

 كعند الدرجة الكلية للمقياس ّنا يلي: الدراسة احلالية عند كل زلور من زلاكر ادلقياس

  تتغلب تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية  على ما قد يرافق األسلوب التقليدم من رتابة كشعور

 الصور كاألشكاؿ ثالثية األبعاد تنقل الطالبات إُف بيئة تعليمية معززة ألصوات كلفيديوىات كابادللل ،فا

 تنمية اْناىات الطالبات ضلو استخدامها يف التعلم .، شلا يساىم يف بادلعلومات 

  ٓنقيق األىداؼ تعد تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية طريقة زلفزة للطالبات كمثًنة لدكافعهن ضلو

 اْناه الطالبات ضلو العملية التعليمية على ان إغلابيٌ  أثرشلا ترؾ  ادلطلوبة من خالؿ ىذه التقنية ، التعليمية 

. 

 توافق تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية مع رغبة الطالبات يف استخداـ طرؽ جديدة  أثناء التعلم ، ت

 شلا شجعهن على تعلم موضوعات الدراسة ، كمن مث زيادة اْناىاهتن  ضلو استخدامها يف التعلم .

 ل بٌن الطالبات  يف مناخ تعليمي توفر تقنية الواقع ادلعزز قيد الدراسة احلالية  بيئة من التواصل كالتفاع

اْناىاهتن ضلو استخداـ ىذه التقنية كالتفاعل اذلادؼ فيما بينهن، كأدل لتطوير  يسوده التعاكف كالنقاش

 معها.

 أة كبدكف خجل أك خوؼ َنر فرصة لكي يتعلمن الطالبات قع ادلعزز قيد الدراسة احلالية تقنية الوا تعطي

 م .ن ضلو استخداـ التقنية يف التعلدـ ، كمن مث  ٓنسٌن  اْناىاهتعلى اإلصلاز كالتق ، شلا يعينهن

 Lawsonلوسوف  كستاكوِف ) دراسات كل من:اليت توصلت إليها نتائج ال ىذه النتيجة مع كتتفق
& Stackole, 2006) ك   ،(ـَُِِ) يصباح عل ك ،(ـََِٗالعمرم )،ك (ـََِٖحسب اهلل )،ك

اليت أشارت إُف  (ـَُِّعبد العزيز )ك  ،(Kose&Deperlioglu, 2012كوس كديبًنليغولو )
فعالية استخداـ أدكات التعليم اإللكرتكين يف تنمية اْناىات الطالب ضلو استخداـ التقنيات احلديثة يف 

سوماديو ك  :دراسات كل مناليت توصلت إليها نتائج ال ىذه النتيجة مع تتفقكما .التدريس احلاسب اآلِف
ك  ، (Chen & Tsai, 2011)  ك تشن، تسام  ،(Sumadio & Rambli, 2010رامبلي )
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 باريًنا ك،(El Sayed, 2011) ، كنيفٌن السيد((Ivanova&Ivanov,2011يفانوؼإيفانوفا ك إ
بًنز لوبيز ك  ،(Fonseca, et al. 2013ن )يخر آفونسيكا  ك ك  ،(Barreira, et al., 2012ن )يكآخر 

اليت  (Shea, 2014أندريا شيا ) ك ،(Perez-Lopez & Contero, 2013ككونتًنك )
ادلعزز يف تنمية اْناىات الطالب ضلو استخداـ التقنيات احلديثة يف  أشارت إُف فعالية استخداـ تقنية الواقع

 التدريس.
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 ملدص ىتاٜج الزراص٘ 

 ّالتْصٔات ّاملكرتحات

 

 ٘أّاًل: ملدص ىتاٜج الزراص  

 ٔات الزراص٘ثاىًٔا: تْص  

 ٘ثالجًا: مكرتحات الزراص  
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 الفصل اخلامط

 ّالتْصٔات ّاملكرتحات  ىتاٜج الزراص٘ ملدص

ت إ  ه    د  س    ح    ،   ن ول     حث  ف  هذ    فصل أ  ز   ن  ئج       وص 

 م   ض    وص  ت و  م   ح ت.ثم   د

 :ىتاٜج الزراص٘ملدص : اأًّل

 حثة فيما يلي ملخصان للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة:تعرض البا

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة ( α ≤ 0.05) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -ُ

 لثمستول التذكر لطالبات الصف الثاللمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند 

 الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي.

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة ( α ≤ 0.05) ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللةتوجد ف -ِ

 لثمستول الفهم لطالبات الصف الثا للمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند

 الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي.

طات ادلعدلة بٌن ادلتوس( α ≤ 0.05) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -ّ

 لثستول التحليل لطالبات الصف الثاللمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل البعدم عند م

 الثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي.

بٌن ادلتوسطات ادلعدلة ( α ≤ 0.05) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -ْ

الثانوم بعد  لثم الكلي لطالبات الصف الثاالبعدللمجموعتٌن التجريبية كالضابطة يف التحصيل 

 ضبط التحصيل القبلي.

بٌن متوسطي القياسٌن ( α ≤ 0.05) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -ٓ

 القبلي كالبعدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف مقياس االْناه.
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ًٔ  : تْصٔات الزراص٘:اثاى

دراسة مت إيراد عدد من التوصيات اليت ؽلكن أف تسهم يف يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها ال 
 كىي كما يلي: ؛للمرحلة الثانوية اآلِف احلاسب مقرر يف ادلعزز الواقع تقنية عزيز استخداـت

 : التْصٔات املتعلك٘ باجلامعات

 .الدراسة أثناء لكرتكيناإل التعليم ضلو غلابيةاإل االْناىات تنمية -ُ

 عن تقنية الواقع ادلعزز. اقررن تدريس الطالب كالطالبات م -ِ

 .على استخداـ تقنية الواقع ادلعززتدريب طالب كطالبات كلية الرتبية قبل اخلدمة  -ّ

 كرش تدربيبة عن أعلية تقنية الواقع ادلعزز ككيفية توظيفها يف التعليم.عقد دكرات ك  -ْ

 :تعلك٘ بْسارٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔهامل التْصٔات

كطريقة   اادة منهكاالستف ،كتطبيق تقنية الواقع ادلعزز ،احلاسب اآلِفإعادة النظر يف تصميم مقررات  -ُ
 .ناجحة يف التعليم

توجيو ادلشرفات الرتبويات إُف أعلية متابعة كتشجيع معلمات احلاسوب على استخداـ تقنية الواقع  -ِ
 ادلعزز أثناء تدريس مقرر احلاسوب لطالبات ادلرحلة الثانوية.

واقع ادلعزز استخداـ تقنية ال حوؿمعلمٌن كادلعلمات يف مجيع ادلراحل قامة الدكرات التدريبية للإ -ّ
 .اكإعدادى هاكطرؽ تصميم

على كيفية توظيف تقنية الواقع ادلعزز  نكرش عمل دلعلمات احلاسوب لتدريبهعقد دكرات تدريبية ك  -ْ
 يف تدريس مقرر احلاسوب. 

زة كالشاشات اليت ٕنكن ادلعلم من العمل على ْنهيز ادلدارس بقاعات تعليمية مزكدة بكافة األجه -ٓ
 نرتنت.زز يف التدريس مع ربطها ِندمة اإلاستخداـ تقنية الواقع ادلع

 :باملعلن٘ املتعلك٘ التْصٔات

دلا لذلك من أثر  ؛رحلة الثانويةاستخداـ تقنية الواقع ادلعزز أثناء تدريس مقرر احلاسوب لطالبات ادل -ُ

 .ْناهتنمية التحصيل الدراسي كاال غلايب علىإ
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االبتعاد عن طرؽ التدريس التقليدية أثناء تدريس مقرر احلاسوب لطالبات ادلرحلة الثانوية، دلا  -ِ

 كلعدـ توفر عنصر التشويق فيها.  ،تتصف بو ىذه الطرؽ من زلدكدية الفائدة

 استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف شرح الدركس مع مراعاة مناسبة التقنية حملتول الدرس. -ّ

 حات الزراص٘:ثالجًا: مكرت

ادلعزز  يف تنمية  غلايب الستخداـ تقنية الواقعإكجود أثر  تثبتأاليت  ء نتائج الدراسة احلاليةيف ضو 

 جراء ادلزيد من الدراسات كالبحوث كما يلي:إالباحثة تقرتح ٓنصيل كاْناه طالبات ادلرحلة الثانوية 

كعلى  خرلأاسي يف مقررات دراسية تحصيل الدر دراسة أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز على ال -ُ

 .  كاجلامعية االبتدائية كادلتوسطة :مستويات سلتلفة من ادلراحل الدراسية

جراء دراسات دلقارنة أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف التدريس على التحصيل الدراسي عند كال إ -ِ

 اجلنسٌن )طالب كطالبات(.

ريس مقررات دراسية يف مناطق أخرل من ادلملكة العربية ْنربة استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف تد -ّ

 السعودية.  

إجراء ادلزيد من الدراسات كالبحوث لدراسة أثر استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف  ٓنسٌن العملية  -ْ

 التعليمية بشكل عاـ.
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 ا : املصارر أًّل 

 ًٔ  ا :املزاجع العزبٔ٘  ثاى

 جيبٔ٘   ملزاجع األ: اثالًجا 

  ٘ٔرابعًا: املزاجع اإللهرتّىٔ٘ العزب 

 جيبٔ٘ خامضًا: املزاجع اإللهرتّىٔ٘  األ 
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 ق ئمة   مص د و  م  جع

 . القرآف الكرإ 
 دار صادربًنكت:(،ّ)(،ُ) جم.لساف العرب.(ـَُِْ) بن ادلنظور،أبو الفضل مجاؿ الدين.ا . 
  ،دار كنوز ادلعرفة.:األردف  .معجم مصطلحات الرتبية كالتعليم .(ـََِٔ) .زلمدمحداف 
 الدار القاىرة:  .معجم ادلصطلحات الرتبوية كالنفسية.(ـََِّ) .كالنجار،زينب ؛شحاتو،حسن

 .ادلصرية اللبنانية 
 دار الكتب العلمية :بًنكت،(ِ)جم.كتاب العٌن .(ـََِّ) .الفراىيدم ،اخلليل ابن امحد. 
  دار الكتب العلمية  :بًنكت .معجم الطالب.(ـََِْ) .حات،يوسف شكرمفر. 
 ٓنقيق أمحد سلتار عمر،كضاحي  .ادلنجد يف اللغة كاألعالـ .ـ(َََِ) .اذلنائي، علي بن احلسن

 .دار ادلشرؽ :بًنكت ،(ّٖط) عبد الباقي،

 ادلكتبة العصريةبًنكت،(ّط).بياءقصص األن.(ـَُِْ) .ابن كثًن،احلافظ عماد الدين :. 
 فاعلية برنامج زلاكاة علي التحصيل ادلعريف  .(ـَُِْ). بو العينٌن ، طارؽ رجب مصطفيأ

 .كاألداء ادلهارل يف مادة حلاسب اآلِف لدم تالميذ الصف االكؿ االعدادم
ة كلي  ،،قسم ادلناىج كطرؽ التدريس كتكنولوجيا التعليمغًن منشورة رسالة)ماجستًن(

 .، مصرجامعة ادلنوفية ،الرتبية
 حائل .أسس النمو اإلنساين من الطفولة إُف ادلراىقة .(ـََُِ) .أبو دنيا، نادية عبده عواض 

 دار األندلس للنشر كالتوزيع.:
 أثر بررليات الوسائط ادلتعددة يف اكتساب مهارة الربرلة  .(ـََِٔ) .أبو كرد، إيهاب زلمد

رسالة ماجستًن  .التكنولوجيا لدل طالبات الصف العاشراألساسية كاالْناه ضلو مادة 
 .،فلسطٌناجلامعة اإلسالمية ،كلية الرتبية قسم ادلناىج كطرؽ التدريس، ،غًن منشورة

  مكتبة  :الرياض  .علم نفس النمو .(ـََِٓ) .الشيخ، تاج السر عبداهللك أخرس، نائل زلمد ؛
 . الرشد
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  دار :عماف  .تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكرتكين .(ـََِٕ) .كسرحاف، عمر؛ استيتيو، دالؿ
 . كائل للنشر

 مؤسسة فليبيس للنشر :أمريكا .التعليم اإللكرتكين كأدكاتو .(ـََُِ) .إطميزم، مجيل. 
 جدة:خوارـز العلمية. .القياس كالتقوإ بٌن النظرية كالتطبيق(.ـََُِ). البستنجي،زلمود زلمد 
 استخداـ ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلـو (.ىػُِّْ) .يمافالبلطاف،إبراىيم عبد اهلل سل

رسالة دكتوراة غًن .بادلرحلة الثانوية يف ادلملكة العربية السعودية )الواقع كسبل التطوير (
 .،مكة ادلكرمةالقرلادلناىج كطرؽ التدريس، جامعة أـ  ، كلية الرتبية ،قسممنشورة

  التخطيط إلدخاؿ احلاسب يف مناىج  .(ىػُُّْ).هلل؛كآؿ بشر،عبد اعبداهللبن دىيش، خالد
التطوير الرتبوم،  .، ادلؤٕنر الوطين الثالث عشر للحاسب اآلِفكمقررات تعليم البنات

 .،الرياضكزارة ادلعارؼ
 اْناىات طلبة الصف األكؿ ثانوم ضلو مادة احلاسوب يف دكلة  .(ـُّٗٗ) .اجلابرم،  يل زلمد

كلية الدراسات العليا، اجلامعة   رسالة ماجستًن غًن منشورة، .اإلمارات العربية ادلتحدة
 .،األردفاألردنية

 فاعلية برنامج زلاكاة لتنمية مهارات انشاء شبكات احلاسب  .(ـََِٗ). اجلماؿ ،رشا زلمد
معهد ، منشورةغًن رسالة ماجستًن  .لدل طالب شعبة اعداد معلم احلاسوب

 مصر .الدراسات الرتبوية تكنولوجيا التعليم، 
 الدار  بًنكت:. تقنيات كتطبيقات اجليل الثاين من التعليم اإللكرتكين .(ـَُِّ) .ليلى ،اجلهين

 .  العربية للعلـو
 فاعلية برنامج مقرتح يف تكنولوجيا التعليم قائم على التعليم  .(ـَُِِ) .احلارثي، إؽلاف عوضو

رسالة .بات كلية الرتبيةادلدمج يف تنمية مهارات االستخداـ كاالْناىات ضلوىا لدل طال
،مكة كلية الرتبية، جامعة أـ القرل ،قسم ادلناىج كطرؽ التدريس ،دكتوراه غًن منشورة

 .ادلكرمة
 ،كزارة  الرتبية .عقبات ٓنوؿ دكف تطبيق التعليم اإللكرتكين (.ـُِّْ) .أنس بن فضل احلجي. 

 .(ُٗ)، ع رللة ادلعرفة
 لكرتكين لتدريس الرياضيات تخداـ التعليم اإلمطالب اس .(ـََِٔ) .احلريب، زلمد بن صنت

قسم غًن منشورة،  هة دكتوراالرس .بادلرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلمارسٌن كادلختصٌن
 .،مكة ادلكرمة، جامعة أـ القرلةكلية الرتبي ادلناىج كطرؽ التدريس،
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 تحصيل الدراسي لكرتكين على الأثر التعلم اإل .(ـََِٖ) .حسب اهلل، أمحد زلمود فخرم غريب
رسالة ماجستًن غًن  .كاألداء ادلهارل كاالْناه التكنولوجي يف مادة احلاسب اآلِف

 .مصر،جامعة ادلنوفية، الرتبية كلية،قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،ةمنشور 
 ،مسػػػػػػػػػػػػػػػتحدثات تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا التعلػػػػػػػػػػػػػػػيم يف عصػػػػػػػػػػػػػػػر .ىػػػػػػػػػػػػػػػػ(ُِْٕسػػػػػػػػػػػػػػػاَف ) كليػػػػػػػػػػػػػػػد احللفػػػػػػػػػػػػػػػاكم

 .األردف:دار الفكر.ادلعلومات
 اذلويش، فاطمة خالد ك  جليداف، تغريد مالك؛ك نفيسة إبراىيم؛ ، العدؿك  ؛كامل يةمحاـ، فاد

 مكتبة الرشد. الرياض: .علم نفس النمو .(ـََِٖ).
 ادلسًنة للنشر دار عماف: .تكنولوجيا التعليم بٌن النظرية كالتطبيق .(ـََِْ) .احليلة، زلمد زلمود

 كالتوزيع.
 أثر استخداـ بعض تطبيقات جوجل الرتبوية يف تدريس  .(ـَُِّ) .عبد الفتاح تغريد، الرحيلي

مقرر تقنيات التعليم يف التحصيل الدراسي كالذكاء االجتماعي كاالْناه ضلوىا لدل 
قسم ادلناىج كطرؽ ، كلية الرتبية،رسالة دكتوراه غًن منشورة .طالبات جامعة طيبة

  .،مكة ادلكرمةجامعة أـ القرل التدريس،
 أثر توظيف ادلدخل ادلنظومي يف تنمية ادلفاىيم الفقهية كاالْناه  .(ـَُُِ) .الرملي، إسالـ طارؽ

، رسالة ماجستًن غًن منشورة .ضلوىا لدل طالبات الصف احلادم عشر يف زلافظة غزة
 .فلسطٌن ،، اجلامعة اإلسالميةةكلية الرتبي قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،

 مفاىيم كتطبيقات يف التقوإ  .(ـََِٗ). ككاظم ،علي ؛الصاركمي،عبد اهللك  ؛الزاملي،على
 مكتبة الفالح للنشر كالتوزيع. الكويت:  .كالقياس الرتبوم

 .فعاليػػة برنامج باستخداـ الوسائط الفائقة يف تنميػة  .(ـََِٗ) زايد ،زلمد زىػراف مصطفى
. مهارات استخداـ شبكة اإلنرتنت يف مادة احلاسب اآلِف لدل طالب ادلرحلة الثانػػػوية

جامعة كفر  ،كلية الرتبية،قسم ادلناىج كطرؽ التدريس منشورة،غًن رسالة ماجستًن 
 .،مصرالشيخ

 م االلكرتكين ادلفهـو القضايا التخطيط التطبيق التقييم: يالتعل.(ـََِٓ) .حسٌن زيتوف،حسن
 .،الرياضالدار الصولتية للنشر كالتوزيع .رؤية جديدة يف التعليم

 مكتبة الرشد الرياض: ،(ّط) ،(ُ)كسائل تكنولوجيا التعليم .(ـََُِ) .ساَف، أمحد زلمد . 
 مكتبة الرشدالرياض: .تكنولوجيا التعليم كالتعليم االلكرتكين .(ـََِْ) .ساَف، أمحد زلمد. 
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 دار  عماف: .قدمة يف علم النفسم .(ـَُُِعلي) عثماف ، أميمنك  ؛ صاٌف نبيهو ، السامرايت
 زىراف للنشر كالتوزيع .

   ،فعالية برنامج زلاكاة لتنمية مهارة الصيانة الوقائية للحاسب  .(ـََِٗ) .جابر ىسعودم
تكنولوجيا  قسم ,رسالة ماجستًن غًن منشورة .ثناء التدريب على التشغيل كاالستخداـأ

 .، مصرجامعة عٌن مشس ،كلية الرتبية النوعية،التعليم 
 تكنولوجيا  سلسة تقنيات التعليم: مدخل إُف .(ـََِْ) .كالدايل، سعد ؛سالمة، عبد احلافظ

 .دار اخلرغلي للنشر: الرياض .التعليم
 رللة(.تكنولوجيا التعلم ادلتنقل:دراسة نظرية .األردف. َُُِاندراكس.) سليم،تيسًن 

 (.ّٔ،ع)ادلعلوماتية
 مكتبة الرشدالرياض: نمو.مقدمة يف علم نفس ال .(ـََِٕ) .سليماف، السر أمحد. 
 ،(ّط) .الوسائل التعليمية كمستجدات تكنولوجيا التعليم (.ـََِّ) .مجاؿ عبد العزيزالشرىاف ،

 الوطنية للنشر كالتوزيع.  دة ادللك فهمكتب :الرياض
 ،القياس كاإلحصاء الرتبوم (. ـَُِِ) .حسن، عزت عبد احلميدك  ؛أبو اجملد إبراىيم  الشورَني

 .مكتبة الرشدالرياض: ،كالنفسي
 فاعلية برنامج حاسويب تعليمي مقرتح إلكساب  طالب . (ـَُِِ) .الشيخي، موسى بن زلمد

رسالة ماجستًن غًن منشورة،  .رلة بلغة الفيجواؿ بيسك نتادلرحلة الثانوية مهارات الرب 
 .مكة ادلكرمة ،ـ القرلأكلية الرتبية، جامعة قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،  

 وسوعة العربية دلصطلحات التقنية كتكنولوجيا التعليمادل.(ـََِِ) .صربم، ماىر إمساعيل. 
 .مكتبة الرشد الرياض:

 التنوير التكنولوجي كٓنديث التعليم(.ـََِٓ) .الح الدينتوفيق، صك  ؛ صربم، ماىر إمساعيل. 
 ادلكتب اجلامعي احلديث. :اإلسكندرية

 التقوإ الرتبوم أسسو كإجراءاتو .(ـََِٖ) .، زلب زلمودالرافعيك  صربم، ماىر إمساعيل ؛. 
 مكتبة الرشد. الرياض:

 .إلنرتنت يف ضوء معايًن تقوإ جودة ادلقررات اإللكرتكنية عرب ا.(ىػَُّْ) الصعيدم،عمرساَف
 ،كلية الرتبية، قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،رسالة دكتوراة غًن منشورة.التصميم التعليمي

 .، مكة ادلكرمةجامعة أـ القرل
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  أساسو-مفهومو–ٓنليل احملتول يف العلـو اإلنسانية (.ـََِٖ) .أمحدطعمية،رشدم-
 القاىرة:دار الفكر العريب.  .استخدماتو

 أثر الرحالت ادلعرفية عرب الويب )الويب كويست( يف تدريس ادلواد  ىػ(.ُّّْت.)الطويلعي،مرف
 ،اإلجتماعية على التحصيل الدراسي كتنمية التنور التقين لدل طالبات التعليم الثانوم

 رسالة ماجستًن غًن منشورة،كليةالرتبية،جامعة أـ القرل.، قسم ادلناىج كطرؽ التدريس
 (.ادلعوقات اليت يواجهها طلبة الصف العاشر كمعلميهم يف تعلم ـََِٓ) .الطييب، مناؿ زلمد

رسالة ماجستًن غًن منشورة ،كلية  .كتعليم مبحث احلاسوب يف زلافظة نابلس
 .،فلسطٌنالدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية 

 زمة فاعلية موقع كيب تفاعلي ىف تنمية بعض ادلهارات الال .(ـَُِّ)زلمد.  أمساء، عبد احلافظ
رسالة ماجستًن  .لتصميم كاستخداـ الشبكات لدل طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

.جامعة  ،قسم ادلناىج كطرؽ التدريس ،غًن منشورة، كلية الرتبية  الفيـو
 (التعلم اإللكرتكين ـََِْيوليو ِٖ-ِٓعبد احلميد،حساـ الدين حسٌن، زلمد،آماؿ ربيع.)

ُنث  .بلية لتطوير التعليم العاِف بسلطنة عمافكمتطلبات تطبيقو يف التعليم رؤية مستق
اجلمعية ."األبعاد الغائبة يف مناىج العلـو بالوطن العريب"مقدـ للمؤٕنر العلمي الثامن

 مصر.. جامعة عٌن مشس.ادلصرية للرتبية كالتعليم
  ،لط ىف تنمية مهارات الربرلة تفاعلية التعلم ادلخ(. ـَُِّ)م. محد موسى غاز أعبد العزيز

 ،رسالة ماجستًن غًن منشورة .شيئية لدل معلمي احلاسب اآلِف كاْناىاهتم ضلوىاال
 ،مصر.جامعة طنطا ،كلية الرتبية  ،تكنولوجيا التعليمك  قسم ادلناىج كطرؽ التدريس

 معوقات تدريس احلاسب اآلِف يف ادلرحلة االبتدائية يف . (ىػُِْٓ ). عبد العزيز، أسامة إمساعيل
 .ِٓ-ُ ص ص (،ِّ)ع، الة الرتبية كعلم النفسرس .ادلدينة ادلنورة

 استخداـ الواقع االفرتاضي يف تنمية ادلفاىيم األساسية  .(ـََُِ) .الرفاعي حناف،عبد القادر
رسالة ماجستًن غًن  .لنظم تشغيل احلاسبات لدل طالب إعداد معلم حاسب اآلِف

 .، مصرجامعة ادلنصورة ،الرتبية النوعية ةكلي ،قسم إعداد معلم احلاسب اآلِف ،منشورة
  البحث العلمي مفهومو  .(ـََِٕ).عدس، عبدالرمحنك  عبداحلق، كايد ؛ك عبيدات، ذكقاف؛

 دار الفكر. :عٌماف. كأدكاتو كأساليبو
 الرياض  (،ْط).ادلدخل إُف البحث يف العلـو السلوكي .(ـََِٔ) .العساؼ، صاٌف بن محد: 

 .مكتبة العبيكاف
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 فاعلية اسرتاتيجية تدريسية قائمة على ادلقارنة يف التحصيل  (.ـََِٖ) .عسًنم، أمحد زلمد
رسالة ماجستًن  .الدراسي كاالْناه لدل تالميذ الصف األكؿ متوسط ضلو مادة اجلغرافيا

 .،مكة ادلكرمةكلية الرتبية، جامعة أـ القرل قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،غًن منشورة، 
 استخداـ احلاسب اآلِف يف رلاؿ التخصص  تطوير منهج(. ـَُِِ) عبد احلكم. صباح ي،عل

يف ضوء التعلم اإللكرتكين كأثر ذلك علي التحصيل كاألداء كاالْناىات لطالب كليات 
كتكنولوجيا تدريس كطرؽ ال ادلناىج قسم ،ةرسالة دكتوراه غًن منشور  .الرتبية النوعية

 .،مصرادلنوفية جامعة ،كلية الرتبية ,التعليم
 دار الفكر العريب:القاىرة .تكنولوجيا التعليم كالوسائل التعليمية(. ـََِِ) .، زلمد السيديعل. 
 ،فعالية استخداـ التعليم االلكرتكين ادلدمج يف اكتساب   .(ـََِٗ) .عبد اهلل سعد العمرم

يف التعليم كتنمية االْناه ضلو استخداـ احلاسب   ِفادلفاىيم ادلرتبطة ّنقرر احلاسب اآل
رللة  .طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة ادللك خالد لِف يف التعليم لداآل

 (.ُُْ) ،ع(ُ)جم ،جامعة األزىر ، الرتبية
 رسالة ماجستًن  .كاقع احلاسوب يف التعليم الثانوم العاـ .(ىػُُِْ) .الغامدم، جار اهلل أمحد

،مكة رلجامعة أـ الق كلية الرتبية،  ،قسم الرتبية اإلسالمية كادلقارنةغًن منشورة، 
 .ادلكرمة

 أثر تدريس كحدة دراسية يف مادة العلـو بواسطة التعليم (. ـََِٗ) .الغامدم، عبدادلنعم حسن
رسالة  .ادلربمج على التحصيل كاالْناه ضلو ادلادة لدل تالميذ الصف األكؿ ادلتوسط

،مكة جامعة أـ القرل قسم ادلناىج كطرؽ التدريس،كلية الرتبية، ماجستًن غًن منشورة،
 .ادلكرمة

  خوارـز العلمية.:جدة  .علم نفس النمو .(ـَُُِ) .قليوين، خالد زلمدك غاّف، زلمد حسن ؛ 
 توقيت استخداـ "الرتاسل الفورم" يف "التعليم ادلدمج" أثره على  .(ـَُُِ).فرجوف، خالد زلمد

، مجهورية مصر رللة دراسات يف ادلناىج كطرؽ التدريس .إتقاف التحصيل كاألداء
 .َِّ-ُٔٗ، ص ص (ُٗٔ)،ع العربية

 تقوإ منهج احلاسب اآلِف يف ادلدارس الثانوية للبنات يف الرئاسة  .(ـََِّ) .فودة، ألفت زلمد
، العلـو رللة جامعة ادللك سعود .العامة لتعليم البنات من كجهة نظر ادلعلمة كالطالبة

 .ُٖٖ-ُّٓ ص ص (،ُ)ع (،ُٔمج)الرتبوية كالدراسات اإلسالمية، 
 ،دار النشر الدكِفالرياض:.)الطفولة كادلراىقة( علم نفس ادلراىقة .(ـََِٖ) .أمحد زلمد قزاقزة . 
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 دمشق:دار سالف. .لتعليم اإللكرتكين ك اإلقتصاد ادلعريفا (.ـََِٗ) .كايف،مصطفى يوسف 
  كسائل االتصاؿ التعليمية .(،أـَُِّ).عطار، عبد اهلل بن إسحاؽك  ؛ ، إحساف بن زلمدةكنسار

  .مؤسسة هبادر لإلعالـ:مكة ادلكرمة(، ٓط) .جيا احلديثةكالتكنولو 
  احلاسوب كبررليات  .(،بـَُِّ).عطار، عبد اهلل بن إسحاؽك  ؛ ، إحساف بن زلمدةكنسار

  .مؤسسة هبادر لإلعالـ:مكة ادلكرمة، (ِط) .الوسائط
 ( .ََِٓالؿ،زكريػػػػػػػا بػػػػػػػن ػلػػػػػػػى؛ كاجلنػػػػػػػػدم،علياء إبػػػػػػػراىيم.)ا االتصػػػػػػػاؿ اإللكػػػػػػػرتكين كتكنولوجيػػػػػػػػـ

 (، ،الرياض: مكتبة العبيكاف.ّ.)طالتعليم
 ع, اجمللة العربية. الرياض .ثقافة التعليم اإللكرتكين .(ـََِٖ) .الؿ،زكريا بن ػلٍن (ّٕٗ.) 
 عٌماف  .أسس بناء االختبارات كادلقاييس النفسية كالرتبوية(. ـََِٕ). رليد، سوسن شاكر

 ديبونو للطباعة كالنشر.:
 دار عٌماف. ٓنليل زلتول ادلنهج يف العلـو اإلنسانيةـ(.َُِِ،رإ. ) زلمد، كائل؛ كعبد العظيم:

 ادليسرة للنشر كالتوزيع.
 ـ(. فاعلية استخداـ ادلدكنات التعليمية يف تنمية َُُِفربايرِِ) .ادلدىوين، فوزية عبد اهلل

التحصيل الدراسي كاالْناه ضلوىا لدل طالبات جامعة القصيم، ادلؤٕنر الدكِف الثاين 
 عليم االلكرتكين كالتعليم عن بعد. الرياض.  للت

 رسالة ماجستًن غًن . استخداـ تقنية الواقع ادلعزز يف خدمة احلجيج(. ـَُُِ). ميادة ،ادلصرم
جامعة ادللك عبد  كلية احلاسبات كتقنية  ادلعلومات،قسم علـو احلاسبات،   ,منشورة
 .،جدةالعزيز

 االت التعليم عن بعد استخداـ اإلنرتنت يف مدرسة ادلستقبل كرل .(ـََِٕ).مصطفى، فهيم
  .دار الفكر العريب:القاىرة. ادلدارس كاجلامعات كتعليم الكبار

 (.التعلم االفرتاضي، فلسفتو، مقوماتو، فرص تطبيقو، االسكندرية ََِٖادلهدم، رلدم صاٌف.)
 :دار اجلامعة اجلديدة.

  (،ِط) .اسب اآلِف يف التعليماستخداـ احل .(ـََِِ). عبد العزيزبن ادلوسى، عبد اهلل 
 مكتبة تربية الغد. :الرياض

 والتعليم اإللكرتكين مفهوم .(ىػُِّْشعباف، ُٕ-ُٔ.)ادلوسى، عبد اهلل بن عبد العزيز 
كرقة عمل مقدمة  .الرياض، جامعة ادللك سعود، كلية الرتبيةو، عوائق فوائدهو خصائص

 .لندكة مدرسة ادلستقبل
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 دار ادلناىج :عماف .االفرتاضي كاستخداماتو التعليميةنولوجيا الواقع تك .(ـََُِ) .نوفل، خالد
 للنشر كالتوزيع. 

  ك تقنية  اإلتصاالتلقطاع  األداءتقرير مؤشرات  .(ـَُِّ) .ادلعلوماتىيئة االتصاالت كتقنية
 الرياض . .َُِّالربع األكؿ لعاـ  -ادلعلومات

 كالذم  .كثيقة منهج احلاسب )ب.ت(. ثانويةكثيقة منهج احلاسب كتقنية ادلعلومات للمرحلة ال
 أعده الفريق االستشارم بشركة تطوير للخدمات التعليمية.

 ادلؤٕنر الدكِف الثالث للتعليم خر يف التعليم، (. البعد اآلـَُِّفرباير، ٕ) .كفاء ،الوذيناين
 الرياض.   .االلكرتكين كالتعليم عن بعد

 يم  إدخاؿ مادة احلاسب اآلِف إُف ادلرحلة الثانوية  للصفٌن تعم. (ىػُُْٗ) .كزارة الرتبية كالتعليم
اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم للبنات ّننطقة الرياض، إدارة  .الثاين الثالث الثانوم

 اإلشراؼ الرتبوم، شعبة احلاسب اآلِف.
 ثالثالك تعميم احتساب مادة احلاسب للصف الثاين ثانوم  .(ىػُِِْ) .كزارة الرتبية كالتعليم. 

اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم للبنات ّننطقة الرياض، إدارة اإلشراؼ الرتبوم، شعبة 
 .احلاسب اآلِف

 تعميم احتساب مادة احلاسب مادة نشاط  للصفٌن الثاين  ىػ(.ُِْْ). كزارة الرتبية كالتعليم
إدارة اإلشراؼ  اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم للبنات ّننطقة الرياض، .كالثالث الثانوم

 الرتبوم، شعبة احلاسب اآلِف.
 تعميم احتساب مادة احلاسب مادة نشاط للصفٌن الثاين  .(ىػُِْٓ) .كزارة الرتبية كالتعليم

اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم للبنات ّننطقة  .ىػُِْٔ/ُِْٓلعاـ  كالثالث الثانوم
 الرياض، إدارة اإلشراؼ الرتبوم، شعبة احلاسب اآلِف.

 ة.تعميم اعتماد تدريس مادة احلاسب اآلِف للمرحلة الثانوي. (ىػُِْٕ) .كزارة الرتبية كالتعليم 
 اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم، ككالة التطوير الرتبوم.

 كتاب الطالبة، الرياض.  .الربرلة كتقنية ادلعلومات .(ـَُِْ) .كزارة الرتبية كالتعليم 
 عناصرىا-أساسها-ادلناىج )مفهومها(.ـُِٗٗ) .د آمٌنكادلفيت،زلم ؛أمحد ميالوكيل ،حل-

 القاىرة:دار الكتاب اجلامعي ..تنظيماهتا(
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  ٘إحصأٜ٘ إرارٗ تكئ٘ املعلْمات ملزارظ التعلٔه احلهْمٕ مبه

 املهزم٘ )بيات(

 ٔحْل اصتدزاو األجَشٗ الذنٔ٘  ّاحلْاصٔب اصتنارٗ اصتطالع ٘

 ّتكئ٘ الْاقع املعشس اللْحٔ٘ ّاإلىرتىت

  ٌأرّات الزراص٘ ذلهنٕأمساٛ ببٔا 

  اصتباى٘ حتهٔه  تكئ٘ الْاقع املعشس  يف ّحزٗ مً مكزر احلاصب

 اآللٕ لزٚ طالبات املزحل٘ الجاىْٓ٘ 

 ٜ٘ٔحتلٔل احملتْٚ ّاألٍزاف الضلْنٔ٘ االجزا 

 َْل٘ ّ الصعْب٘ ّ التنٔٔش لفكزات االختبار التحصٔلٕمعامل الض 

  ُليَأٜ٘ ااالختبار يف صْرت 

  ٜ٘ٔاملكٔاظ يف صْرتُ اليَا 

  ٗرلٔل املعلن٘ حنْ اصتدزاو تكئ٘ الْاقع املعشس يف تزرٓط ّحز

 عبهات احلاصب اآللٕ

    ٘صْر مً  تطبٔل جتزب٘ الزراص 

 ٘ٔالتعامٔه ّ اخلطابات الزمس 
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 إعداد الطالبة
 مها بنت عبدالمنعم الحسيني

 إشراؼ
 نادية أحمد سنديد. 

 أستاذ ادلناىج كتقنيات التعليم ادلساعد
  

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى 

 مناهج وطرق تدريس

 مناهج و وسائل تعليمية  
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: البياناث العامت  أوًلا

  العنز :  اصه الطالب٘ )اختٔارٖ (:

  اصه املزرص٘:  ه الغعب٘ :رق

 اسخخدام األجهشة الذكيت  والحىاسيب اللىحيت واإلنخزنج ثانياا:
 السؤال م

 Windos)مثل  ىاتف ذكيىل لديك  1

,Iphon,        Galaxy, Windows 

Phone) مثل  أو جهاز لوحي(Ipad, 

Galaxy Tab)؟ 

  ل □ نعم □

  ل □ نعم □ ىل لديك اتصال باإلنترنت بالمنزل ؟ 2

 اسخخدام األجهشة الذكيت  والحىاسيب اللىحيت واإلنخزنجثالثاا: مسخىي 
لمامك باستخدام الجهاز اللوحي أو ما مستوى إ 3

 الذكي؟ 
 عال   □ متوسط □ منخفض  □

 عال   □ متوسط □ منخفض □ لمامك باإلنترنت ؟ما مستوى إ 4

 معزفت حقنيت الىاقع المعشس بصفت عامت  رابعٌا:

تقنية الواقع المعزز من  نشاىدت  أو سمعت  عىل  5
 ؟ قبل 

  ل □ نعم □

ا: اسخخدام حقنيت الىاقع المعشس  خامسا

  ل □ نعم □ تقنية الواقع المعزز من قبل ؟ ىل استخدمت   6
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 السم الرقم

الدرجة 
 العلمية 

 األدوات مكان العمل التخصص

عزز
 الم

اقع
 الو

بانو
است

 

عزز
 الم

اقع
الو

 

ت
وى

محت
ل ال

حلي
  

تبار
لخ

ا
جاه 

الت
س 

مقيا
 

لمة
لمع

ل ا
دلي

 

 أستاذ حسان محمد كنسارة إأ.د   .0

تكنولوجيا 
التعليم 

والتصال 
 التربوي

       جامعة أم القرى

       جامعة طيبة تقنيات تعليم أستاذ دويدي أ.د علي محمد   .2

أ.د عبد اهلل إسحاق   .3
 عطار 

 أستاذ
التصال التربوي 

وتكنولوجيا 
 التعليم

الكلية الجامعية 
قسم –بالجموم 
 ةالتربي

      

عالء محمد د.أ.  .4
 الموسوي

 أستاذ
تقنيات التعليم 

 اإللكتروني
جامعة تكنلوجيا 
   التعليم في كندا

 
   

أ.د علياء عبد اهلل   .5
 الجندي

 أستاذ
التصال التربوي 

وتكنولوجيا 
 التعليم

   جامعة أم القرى

 

   

 خالد محمد فرجون أ.د  .6
 

 أستاذ
تكنولوجيا 
التعليم 

 ماتوالمعلو 

وكيل كلية التربية 
   بجامعة حلوان

 

   

إبراىيم  صالح  أ.د  .7
 الصنيع

 أستاذ

علم 
النفس/كلية 

العلوم 
 الجتماعية

جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

 اإلسالمية
  

 

   

 د خالد محمود حسين  .8
استاذ 
 مشارك

 تكنولوجيا تعليم
الكلية الجامعية 
بالقنفذة جامعة 

 ام القرى
  

 

   

.رياض عبد الرحمن د  .9
 الحسن

استاذ 
 مشارك

طرق تدريس 
 الحاسب

جامعة الملك 
   سعود
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 السم الرقم

الدرجة 
 العلمية 

 األدوات مكان العمل التخصص

عزز
 الم

اقع
 الو

بانو
است

 

عزز
 الم

اقع
الو

 

ت
وى

محت
ل ال

حلي
  

تبار
لخ

ا
جاه 

الت
س 

مقيا
 

لمة
لمع

ل ا
دلي

 

 عثمان تركي التركيد.  .01
استاذ 
 مشارك

الحاسب 
التعليمي والتعلم 

 اللكتروني

جامعة الملك 
   سعود

 

   

 بن شرف  عليد.  .00
 الموسوي

أستاذ 
 مشارك

 تقنيات تعليم
جامعة السلطان 

   قابوس
 

   

 محمد محمود صقر .د  .02
أستاذ 
 مشارك
 

علوم الحاسب 
ذكاء  -اآللي

 اصطناعي

أكاديمية 
الشروق   

-بالقاىرة  
المعهد العالى 

للحاسبات 
 والمعلومات

  

 

   

 د.نجيب حمزة أبو عظمة  .03
أستاذ 
 مشارك

   جامعة طيبة تقنيات التعليم
 

   

حمد عبد السالم د.أ  .04
 البراوي

استاذ 
 مساعد

تكنولوجيا 
 عليمالت

   جامعة شقراء
 

   

 د.أشواق عمر مغربي   .05
أستاذ 
 مساعد

ىندسة  
البرمجيات 

 الذكية
   جامعة أم القرى

 

   

رقية عبد اللطيف  د.  .06
 مندورة 

أستاذ 
 مساعد

مناىج وتقنيات 
 التعليم

   جامعة أم القرى
 

   

 د.سعد مأمون أبوعلوان.  .07
أستاذ 
 مساعد

علوم الحاسب 
اآللي , 

القياسات 
 حيوية.ال

كلية العلوم 
التطبيقية 

 ,سلطنة ُعمان.
  

 

   

 سعيد سعد الكلبي د.  .08
أستاذ 
 مساعد

تكنولوجيا 
 التعليم

       جامعة شقراء

عبدالعزيز عثمان د.  .09
 الزىراني

أستاذ 
 مساعد

مناىج وطرق 
تدريس 

 الرياضيات

إلدارة العامة ا
للتربية والتعليم 

 بمنطقة مكة
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 السم الرقم

الدرجة 
 العلمية 

 األدوات مكان العمل التخصص

عزز
 الم

اقع
 الو

بانو
است

 

عزز
 الم

اقع
الو

 

ت
وى

محت
ل ال

حلي
  

تبار
لخ

ا
جاه 

الت
س 

مقيا
 

لمة
لمع

ل ا
دلي

 

حمد عبداهلل د.غزلء م  .21
 الحويل

استاذ 
 مساعد

 تقنيات التعليم
جامعة األميره 

   نوره
 

   

د.فتحي بن بشير   .20
 التنزختي

أستاذ 
 مساعد

علوم الحاسب 
األلي ونظم 
 المعلومات

كلية العلوم 
التطبيقية, صور 

 عمان
  

 

   

 د.ماجد عطااهلل حمايل  .22
أستاذ 
 مساعد

التعلم 
 اإللكتروني

جامعة القدس 
 –توحة المف

 فلسطين
  

 

   

 د.محمد ناصر السبيعي  .23
أستاذ 
 مساعد

تكنولوجيا 
 التعليم

   جامعة الطائف
 

   

 د.محمود نايف قزق  .24
أستاذ 
 مساعد

مناىج وتقنيات 
 التعليم

   جامعة أم القرى
 

   

 حجي بن د.نايف  .25
 البجيدي

أستاذ 
 مساعد

 تقنيات تعليم
 التربية وزارة

       والتعليم

 د.نوار محمد الحربي  .26
أستاذ 
 مساعد

اعلم النفس 
 التعليمي

   جامعة أم القرى
 

   

 تقنيات تعليم ماجستير أ.أمل عبد اهلل برناوي  .27
وزارة التربية 

مكة والتعليم  ب
 المكرمة

  

 

   

رحاب راضي عقيل أ.  .28
 العقيل

 تقنيات تعليم ماجستير
التدريب التربوي 

والبتعاث 
 للبنات بالرس

  

 

   

 ماجستير خليف ناجي .زىيرأ  .29

التصميم 
التعليمي 

وتكنولوجيا 
 التعليم

 التربية وزارة
   العالي والتعليم

 

   

 تقنيات التعليم ماجستير أ.طارق عويل السواط  .31
وزارة التربية 

والتعليم بشمال 
 الظائف
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 السم الرقم

الدرجة 
 العلمية 

 األدوات مكان العمل التخصص

عزز
 الم

اقع
 الو

بانو
است
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الت
س 

مقيا
 

لمة
لمع

ل ا
دلي

 

أ.عبدالعزيز ابراىيم   .30
 الصنيع

 تقنيات التعليم ماجستير
ة العامة المؤسس

   للتدريب التقني
 

   

 ماجستير عمر السحيم أ.  .32
 تقنيات تعليم

 

إدارة التربية 
 والتعليم بالرس

 
  

 

   

 ماجستير موسى ىادي الشيخي أ.  .33
مناىج و وسائل 

 ةيتعليم

وزارة التربية 
 بمنطقة والتعليم 

 كة المكرمةم
  

 

   

  جرانجامعة ن تقنيات تعليم ماجستير أ.ىدى يحيى اليامي  .34
 

 
   

 بكالوريوس خرمي قاسم أحمد أ.  .35
التربية في 

 الحاسب اآللي

وزارة التربية 
والتعليم تعليم 

 جازان.

 

 

 

   

 بكالوريوس الغامدي  أحمد  اروىأ.  .36
علوم حاسب 
آلي مع إعداد 

 تربوي

وزارة التربية 
مكة والتعليم  ب

 المكرمة

 

 

 

   

 حاسبات علوم بكالوريوس نواوي حسن  إلهام أ.  .37
إدارة الشراف 
 التربوي  بمكة

 المكرمة

 

 

 

   

 بكالوريوس أ.تهاني حمدان الجهني  .38
بكالوريوس علوم 

 حاسبات
وزارة التربية 
 والتعليم بينبع

 
 

 
   

 بكالوريوس رنده عواد الحمدي أ.  .39
بكالوريوس علوم 
حاسب آلي مع 

 إعداد تربوي
 جامعة أم القرى

 

     

 حاسب آلي بكالوريوس لنافل ا مطلق سالم أ.  .41
وزارة التربية 
والتعليم  
 مكتب بقعاء

 

 

 

   

 بكالوريوس باجوده  محمد شيماءأ.  .40
بكالوريوس علوم 
حاسب آلي مع 

 جامعة أم القرى
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 إعداد تربوي

 بكالوريوس عبد اهلل الثبيتي أ.  .42

 حاسب آلي
 
 
 

وزارة التربية 
والتعليم 

 الطائفب

 

 

 

   

 بكالويوس الغامدي صالح  عبد اهللأ.  .43
بكالوريس 
 حاسب ألي

   تقنيات تعليم
 

 
   

 بكالوريوس عبير سعد القرني أ.  .44
بكالوريس 
 حاسب ألي

وزارة التربية 
 والتعليم  بجده

 
 

 
   

 بكالوريوس عزيزة ثامر الثقفي أ.  .45
بكالوريوس علوم 
حاسب آلي مع 

 إعداد تربوي"
 جامعة أم القرى

 

 

 

   

46.  
بكالوريوس علوم  بكالوريوس القرني  أ.منصور سعد

 حاسب آلي
وزارة التربية 

والتعليم 
 بمحافظة بيشة

 

     

 

 العلمية الرتبة حسب أبجديا  األسماء ترتيب تم *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 إعداد الطالبة

 مها بنت عبدالمنعم الحسيني

 إشراؼ

 نديد. نادية أحمد س

 أستاذ ادلناىج كتقنيات التعليم ادلساعد

 ـَُِْ-ىػُّْٓ 

 

 
 
 

 

 يةاململكة العربية السعود
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى 

 كلية الرتبية 

 قسم املناهج وطرق التدريس 

 مناهج و وسائل تعليمية  

 

 



171 
 

 

 المعيار ـ
 درجة التحقق

 خضعَف خمزوسط حجَذ جذا   حجَذ حممزبس

ٓ ْ ّ ِ ُ 
 المحور األول : خاص بتقنية الواقع المعزز 

      ٓنقق التقنية الغرض من استخدامها . ُ
      ات .مناسبة التقنية ألعمار  الطالب ِ
      سهولة تشغيل كاستخداـ التقنية . ّ
      توفر التقنية  الوقت كاجلهد للمعلمة كالطالبات . ْ
      تعزز التقنية التعلم كفق القدرات الذاتية. ٓ
       ة.جزاء معينة من دركس معينأة تتيح العودة دلراجع ٔ
      سهولة ظهور مقاطع الفيديو . ٕ
      ور األشكاؿ ثالثية األبعاد .سهولة  ظه ٖ
      سهولة   ظهور األشكاؿ ثنائية األبعاد" الصور ". ٗ

      سهولة إعادة تشغيل مقاطع الفيديو . َُ
      مساء أيقونات الركابط تدؿ على احملتول .أ ُُ
      سهولة فتح الركابط . ُّ

  قع المعززوار الثاني : خاص بمحتوى  تقنية الالمحو 

إرشادات توجيو اجلهاز الذكي كاضحة كتزيد من  ُِ
      سهولة استخداـ التقنية . 

نوع الوسائط ادلتعددة  ادلختارة  يتناسب مع زلتول  ُّ
      الكتاب ادلدرسي .  

      . ادقة احملتول كسالمتو علمين  ُْ

ُٓ 
 ادلرغوب فيهال لتطوير القيم كاالْناىات يؤدم احملتو 
      ات  .لدل الطالب

      .يثًن احملتول دافعية الطالبات  دلواصلة التعلم ُٔ
      يراعي احملتول الفركؽ الفردية بٌن الطالبات  . ُٕ
      .ينمي زلتول التقنية  التفكًن لدل الطالبات ُٖ
      كضوح كتسلسل  ادلعلومات اليت تقدمها التقنية  . ُٗ

َِ 
ستغرقو الطالبات من تيتناسب مقدار التعلم مع ما 

      كقت

     تتضمن أنشطة كتدريبات إضافية تزيد من فاعلية  ُِ
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 المعيار ـ
 درجة التحقق

 خضعَف خمزوسط حجَذ جذا   حجَذ حممزبس

ٓ ْ ّ ِ ُ 
 التعليم كالتعلم .

      صحة اللغة ادلكتوبة داخل التقنية . ِِ
      اللغة مناسبة دلستول الطالبات . ِّ
      لواف  .كضوح األ ِْ
      شكاؿ كالرسـو .كضوح األ ِٓ
      كضوح الصوت. ِٔ

 
 ضافات :املالحظات أو اإل

 
............................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 الباحثة :
 مها بنت عبد ادلنعم بن زلمد احلسيين . 

E. mail: (m-al-husayni@hotmail.com) 
مكة ادلكرمة –جامعة أـ القرل  –طرؽ التدريسج ك قسم مناى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

  حتلٔل احملتْٚ أّالا:

 

 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

مقدمة
  

 عن
شبكات

 
الحاسب

 
اآللي

 

    ا شبكة الهاتف اآللي العامة .واع شبكات التصال انتشارً أكثر أن  .0

تربط شبكات الحاسب بين أجهزة الحاسبات وتحقق تبادل  المعلومات   .2
 بينها .

 
  

    شبكة الحاسب اآللي تحقق العديد من المزايا والتطبيقات المتنوعة .  .3

إرسال المعلومات والبرامج  باستخدام شبكات الحاسبات يُمكن  .4
 قليلة . المرئية إلى أقاصي األرض في ثوان  والرسائل المكتوبة و 

 
  

نتيجة للتطور التقني  وانتشار استخدام الحاسب اآللي ظهرت شبكات   .5
 الحاسب اآللي.

 
  

    باستخدام شبكات الحاسبات يُمكن تخزين المعلومات  .6

    ن إعادة استخدام المعلومات.باستخدام شبكات الحاسبات يُمك  .7

صبح العالم يزداد اعتماده يوماً بعد آخر على إرسال البيانات الرقمية أ  .8
 عبر شبكات الحاسبات .

 
  

    شبكة الحاسب اآللي تخدم األغراض التجارية واإلدارية والعلمية .  .9

    شبكة الحاسب اآللي تستخدم في جميع مجالت الحياة.  .01

ف 
زٍ
رع

ت 
س
حب
د اٌ

شجىب
ٌ
ٌُ
ا

 

00.  
شبكة الحاسبات : مجموعة من الحاسبات التي تتوزع على مواقع 
مختلفة , وتربط بينها وسائل التصالت المختلفة , وتقوم بجمع 

 وتبادل البيانات الرقمية والشتراك في المصادر المرتبطة بها.

 

  

02.  
ب إلى تقوم شبكة الحاسب بإرسال البيانات الرقمية من أجهزة الحاس

جهاز المستخدم , وما بين األجهزة بعضها لبعل باستخدام وسائط 
 النقل المختلفة.

 

  

    من أنواع وسائل النقل الكابالت الثنائية المجدولة.   .03

    من أنواع وسائل النقل الكابالت المحورية  .  .04

    كابالت الليف البصري.من أنواع وسائل النقل  .05

    النقل األقمار الصناعية .من أنواع وسائل   .06
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

    أحد أىداف شبكات الحاسب اآللي تبادل المعلومات .  .07

    أحد أىداف شبكات الحاسب اآللي المشاركة بين الملفات .  .08

    أحد أىداف شبكات الحاسب اآللي المشاركة في الموارد المختلفة  .  .09

أنواع  شبكات ال
حاسب 

اآللي
 

    إلى عدة أنواع . تتنوع شبكات الحاسب  .21

    تختلف شبكة الحاسب بعضها عن بعل بحسب اتساعها المكاني .  .20

تختلف شبكة الحاسب بعضها عن بعل بحسب عالقة األجهزة بعضها   .22
 ببعل .

 
  

تختلف شبكة الحاسب بعضها عن بعل بحسب التقنية المستخدمة   .23
 في وسائط النقل بين األجهزة.

 
  

أن الشبكات تقسم  يحسب اتساعها المكاني : ىالحاسب  شبكة  .24
 حسب المساحة الجغرافية التي تغطيها.

 
  

شبكة الحاسب المحلية :وىي شبكة مخصصة لمساحة مكانية   .25
 شبكة المعمل المدرسي للحاسب. :مثل ؛محدودة

 
  

    . اشبكة الحاسب المحلية يكون عدد األجهزة فيها محدودً   .26

    جهزة عالية في الشبكة المحلية .األ سرعة التصال بين  .27

    جهزة بسبب قصر المسافة بين األجهزة.سرعة التصال عالية بين األ  .28

29.  
شبكة الحاسب المتوسطة : وىي تمتد لمنطقة متوسطة كالمدن 

من قبل ىيئة عامة  وتكون محدودة السرعة , وعادة ما تدار,المختلفة 
 ف اآللي .شبكة الصرا :مثل؛ أو جهة حكومية

 

  

تدار من قبل ىيئة عامة أو جهة حكومية ا شبكة الحاسب المتوسطة غالبً   .31
. 

 
  

عة الدول شبكة الحاسب الموسعة : وىي تمتد لمنطقة كبيرة بين مجمو   .30
 , اأو المناطق البعيدة جد  

 
  

  ا من قبل  التصالت الحكومية .شبكة الموسعة  تدار غالبً ال  .32
  

33.  
حاسب حسب عالقة األجهزة مع بعضها داخل الشبكة : شبكة ال

ويقصد بها أن الشبكات تقسم بحسب عالقة األجهزة مع بعضها داخل 
 الشبكة .
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

تعتبر شبكة الخادم والعميل من أشهر الشبكات , وأكثرىا شيوعاً حول   .34
 العالم.

 
  

دمة , نترنت نطلب الخدمة من مزود الخعند الرغبة في الدخول على اإل  .35
 ونصبح عمالء لهذا الخادم.

 
  

لتصفح موقع على الشبكة العنكبوتية يتم طلب الخدمة من مزود   .36
 كي يقوم بإرسال الموقع للعمالء.  ؛الخدمة الذي يستضيف الموقع

 
  

    تتميز شبكة الخادم والعميل بمركزية معالجة البيانات .  .37

    ن البيانات .تتميز شبكة الخادم والعميل بمركزية تخزي  .38

    نترنت على شبكة الخادم والعميل بشكل خاص.يعتمد اإل  .39

    نترنت ىي عالقة خادم وعميل.كل تعامالتنا مع شبكة اإل  .41

تتميز شبكة الخادم والعميل بالشتراك في مورد واحد في الشبكة مثل   .40
 الطابعة.

 
  

موسعة , أو شبكة  بكة محلية , أوقد تكون شبكة الخادم والعميل ش  .42
 نترنت.إ

 
  

يطلق على مزود الخدمة الموقع  بخادم  الشبكة العنكبوتية ,أو خادم   .43
 الويب .

 
  

    (.Mail Serverيطلق على مزود خدمة البريد اإللكتروني )  .44

خادم ,  ؛ىما:تحتوي شبكة الخادم والعميل على نوعين من األجهزة   .45
 وجهاز العميل.

 
  

46.  
بكة المحلية يستطيع الخادم التحكم الكامل  في األجهزة" في الش

ساعات  و تحديد صالحيات  كل مستخدم, و عمالء "بوضع كلمة مرور, 
 تشغيل الجهاز .

 

  

الخادم : وىو جهاز فائق القدرة على المعالجة والتخزين , ويحتوي   .47
 على نظام خاص وبرمجيات خاصة.

 
  

  حاسب شخصي وعليو نظام تشغيل .جهاز العميل : وىو عبارة عن   .48
  

شبكة الند للند : عالقة األجهزة بعضها ببعل متماثلة , فقد يكون   .49
 جهاز المستخدم خادماً وعميالً.

 
  

من جهاز آخر  افي شبكة الند للند عندما يطلب جهاز المستخدم ملف    .51
 وعندما يقدم جهاز المستخدم ملف ا يكون جهاز المستخدم عميالً ,
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

 .الجهاز آخر يكون الجهاز خادمً 

50.  
يمكن التحكم والسيطرة من خالل الجهاز نفسو في شبكة الند للند من 

حيث عمل كلمة المرور والصالحيات والمشاركة على موارد الجهاز 
 نفسو.

 

  

يمكن أن يحتوي الجهاز في شبكة الند للند على أي نوع من نظم   .52
 .WinXP , Win me , Win9xالتشغيل 

 
  

    عن خادم وعميل في نفس الوقت . كل جهاز في شبكة الند للند عبارة  .53

شبكات الحاسب بحسب التقنية المستخدمة في وسائط النقل  تنقسم  .54
 بين األجهزة إلى قسمين : الشبكة السلكية  , والشبكة الالسلكية .

 
  

    محسوسة. تعتمد الشبكة السلكية في الربط بين األجهزة على أسالك  .55

الكابالت الثنائية المجدولة ,  تنقسم األسالك إلى ثالثة أقسام:  .56
 الكابالت المحورية , كابالت األلياف البصرية.

 
  

المعطف أو ,و و قلب الليف)نواتو( ,يتكون الليف البصري من  الغطاء  .57
 السترة الخارجية .

 
  

ت ول تستخدم األسالك تعتمد الشبكة الالسلكية على اإلرسال باإلشارا  .58
 المحسوسة.

 
  

تقّسم اإلشارات المستخدمة في الشبكة الالسلكية إلى إشارات الراديو   .59
 , واإلشارات دون الحمراء.

 
  

والسترة أو  ,و العازل ,يتكون الكيبل المحوري من السلك الناقل  .61
 الحجاب المجدول . ,ولحجاب الخارجي ا

 
  

 ,العازل, و المجدول من السترة الخارجية يتكون  الكيبل الثنائي  .60
 والسلك الناقل .

 
  

نماذج تطبيقات شبكة 
 

الحاسب اآللي
 

62.  

لي : تعمل نظم التحكم لآللي على جمع البيانات عن نظام التحكم اآل
ظاىرة معينة من مصادر استشعار مختلفة , ثم ترسل عبر الشبكة إلى 

لكتروني اإلجراء اإلقوم بتحليلها , ويتخذ جهاز حاسب خادم كي ي
 الالزم لتعديل ومعالجة الظاىرة.

 

  

تستخدم قواعد البيانات والمعلومات في حجز الغرف في الفنادق من   .63
 حول العالم.

 
  

تستخدم قواعد البيانات والمعلومات بتبادل معلومات الحجز لرحالت   .64
 الركاب والمعلومات المطلوبة لسفرىم بتخزينها على قاعدة بيانات
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

 مركزية.

    تعتمد األحوال المدنية على قاعدة بيانات مواطني الدولة.  .65

تستخدم قواعد البيانات والمعلومات في البنوك والمصارف للحصول   .66
 على النقد.

 
  

تستخدم قواعد البيانات والمعلومات في البنوك والمصارف للحصول   .67
 على معلومات عن حساباتهم البنكية.

 
  

خدم قواعد البيانات والمعلومات في البنوك والمصارف إلجراء تست  .68
 لية.ت المصرفية عن طريق الصرافات اآلالتحويال

 
  

تستخدم قواعد البيانات والمعلومات في البنوك والمصارف لتسديد   .69
 فواتير الخدمات العامة .

 
  

مصارف إليداع تستخدم قواعد البيانات والمعلومات في البنوك وال  .71
 .المبالغ في الحسابات

 
  

70.  
يتم في قواعد البيانات إدخال البيانات والمعلومات في جهاز الحاسب 

ثم استرجاعها عند الطلب من خالل  ,المركزي أو في مواقع متعددة
 شبكة الحاسب

 

  

استشعار والتقاط يتم جمع البيانات في شوارع المدينة باستخدام أجهزة   .72
 عبر الشبكة إلى الحاسب ليقوم بتحليلها. رسالهاحركة السيارات وإ

 
  

يتم التحكم بالعوامل المختلفة في العمليات الصناعية باستخدام نظم   .73
 التحكم اآللي.

 
  

يتم استخدام أجهزة التحكم اآللي في أجهزة الدفاع العسكرية واألمنية   .74
 ونظم المراقبة والحماية واإلنذار.

 
  

لربط الحاسبات وأجهزتها المساندة   تستخدم شبكات الحاسبات  .75
 كالطابعات , ووحدات التخزين في الشبكة المحلية.

 
  

    اآللت الطباعة من األجهزة المساندة في شبكة الحاسب اآللي.  .76

    وحدات التخزين من األجهزة المساندة في شبكة الحاسب اآللي.  .77

نتاجية , وزيادة إلإلى زيادة الي يهدف استخدام شبكات الحاسب اآل  .78
 العتماد في حال األعطال.

 
  

 
    تستخدم شبكات الحاسب لربط الحاسبات وأجهزتها المساندة.  .79

 نتاجية : ويقصد بها  الستفادة من  تطبيقات الحاسب زيادة اإل  .81
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

 الشخصي  لتنظيم األعمال المكتبية بين الموظفين .

80.  
و يقصد بها في حالة تعطل   زيادة العتمادية في حال األعطال  :

خرى عبر كن استخدام  األجهزة المساندة األاألجهزة المساندة  يم
 الشبكة .

 

  

مكونات شبكة الحاسب اآللي
 

82.  
حاسب اآللي  نحتاج للعتاد التالي :جهاز حاسب فأكثر اللتكوين شبكة 

( , وسائط ناقل لالتصال بين عناصر الشبكة NIC,بطاقة شبكية )
 , والمحول. مثل المودم

 

  

  المودم : يسمح بنقل البيانات عبر خطوط التصالت التليفونية .  .83
  

  المحول : عبارة عن مجمع مركزي إلشارات الشبكة   .84
  

  أي نقص في مكونات الشبكة يؤدي إلى عدم تشغيلها.  .85
  

86.  
ولكن ل يقوم بتوزيعها إلى جميع  ؛يقوم المحول باستقبال اإلشارة

شارة عن طريق عنوان موصل الشبكة ثم يقوم بل ينظر في اإل  ؛هزةاألج
 بتوصيلها إلى الجهاز المطلوب .

 

  

87.  (MAC Address. عنوان يوضع على بطاقة التصال  )    

( في العالم لو عنوان خاص بو يسمى NICكل موصل شبكة )  .88
(MAC Address) 

 
  

 
برمجيات شبكة الحاسب األلي

 
  

حاسب اآللي  نحتاج  للبرمجيات  التالية :نظام تشغيل البكة لتشغيل ش  .89
 شبكي , بروتوكولت الشبكة ,برمجيات التصفح.

 
  

91.  
نظم التشغيل الشبكي : ىو مجموعة من البرامج األساسية التي تقوم 
بإدارة شبكة الحاسب اآللي وتتحكم في كافة األعمال والمهام التي 

 تقوم بها.

 

  

التحكم في األجهزة التي  منغيل الشبكي المستخدم تمكن نظم التش  .90
 .ةتتكون منها الشبكة اآللي

 
  

تمكن نظم التشغيل الشبكي  من استخدام البرامج التطبيقية وقواعد   .92
 البيانات الموزعة على حاسبات الشبكة باألماكن المختلفة.

 
  

    تمكن نظم التشغيل الشبكي استخدام البريد اللكتروني .  .93

رامج والملفات  مع تبادل البمن تمكن نظم التشغيل الشبكي   .94
 خرين للشبكة  .المستخدمين اآل
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 العبارات الزقه احملتْٚ

 التحلٔل 

 التعنٔنات املفأٍه  احلكاٜل 

95.  
برمجيات الشبكة التطبيقية : وىي التي تسمح لمستخدم الشبكة بعرض 

وتصفح محتويات مواقع الشبكة على جهاز المستخدم بالشبكة 
 كال .تها المتنوعة من صور ونصوص وأشاوالطالع على بيان,

 

  

تتيح برمجيات التصفح الستفادة من إمكانيات وقدرات شبكة   .96
 الحاسب اآللي .

 
  

أي خلل في برمجيات الشبكة يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب   .97
. 
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 الضلْنٔ٘ االٍزاف   ثاىٔا:

 ىْع اهلزف  االٍزاف  املْضْع

 اتشبك عن  مقدمة
 اآللي الحاسب

 تذكر .اآلِف أف تذكر الطالبة كظيفة  شبكات احلاسب
 تذكر ِف.أف تعدد الطالبة  اجملاالت  اليت ٔندمها شبكات احلاسب اآل
 أف تعلل الطالبة ادلزايا اليت أدت إُف انتشار شبكات احلاسب

 .اآلِف
 فهم

تعريف شبكات الحاسب 
  اآللي

 تذكر .اآلِف أف تعٌرؼ الطالبة شبكة احلاسب
 أف تذكر الطالبة اذلدؼ من  كسائط النقل يف شبكة احلاسب

 تذكر .اآلِف

 فهم أف توضح الطالبة  فكرة ادلشاركة يف ادلوارد عن طريق الشبكة.

أنواع  شبكات الحاسب 
 اآللي

 تذكر اآلِف. أف تصنف الطالبة أنواع شبكات احلاسب
 ٓنليل  لية كادلتوسطة .أف تقارف الطالبة بٌن أمثلة الشبكة احمل

 ٓنليل أف تقارف الطالبة بٌن أمثلة الشبكة ادلتوسطة كادلوسعة  .
 ٓنليل أف تقارف الطالبة بٌن أمثلة الشبكة احمللية كادلوسعة  .

 تذكر أف تعدد الطالبة أنواع شبكات احلاسب حسب اتساعها ادلكاين.
 فهم لية.أف تعطي الطالبة مثاالن على شبكة احلاسب احمل

أف تعدد الطالبة أنواع شبكات احلاسب حسب عالقة األجهزة مع 
 تذكر بعضها داخل الشبكة.

أف تعلل الطالبة كوف شبكة اخلادـ كالعميل من أشهر الشبكات 
 فهم كأكثرىا شيوعان.

 تذكر  أف تعرؼ الطالبة  جهاز اخلادـ .
 فهم د.أف تشرح الطالبة عالقة األجهزة يف شبك الند للن

أف تعدد الطالبة أنواع شبكات احلاسب حسب التقنية ادلستخدمة 
 يف كسائط النقل بٌن األجهزة.

 تذكر

 تذكر أف تذكر الطالبة انواع االسالؾ يف الشبكة السلكية
أف تذكر الطالبة اقساـ االشارات ادلستخدمة يف الشبكة 

 تذكر الالسلكية.

 ٓنليل سب اآلِف السلكية ك الالسلكية.أف تقارف الطالبة  بٌن شبكة احلا
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 ىْع اهلزف  االٍزاف  املْضْع

 نماذج  شبكات الحاسب
  اآللي

 تذكر .اآلِف أف تذكر الطالبة ظلاذج من تطبيقات شبكات احلاسب
 فهم أف تشرح الطالبة نظم التحكم اآلِف.

أف تقارف الطالبة بٌن تطبيقات قواعد البيانات ادلوزعة  
 ٓنليل قات نظم التحكم اآلِف.كتطبي

 فهم أف  تعلل  الطالبة أعلية ادلشاركة يف اخلدمات.
أف تذكر الطالبة كيفية االستفادة من الشبكات يف زيادة 

 تذكر اإلنتاجية

أف  تبٌن  الطالبة كيفية االستفادة  من  زيادة االعتمادية يف 
 تذكر حاؿ األعطاؿ.

مكونات شبكات الحاسب 
 اآللي

 تذكر .اآلِف تذكر الطالبة مكونات شبكات احلاسب أف
 تذكر أف تعدد الطالبة كسائل االتصاؿ بٌن عناصر شبكة احلاسب.

أف ٕنيز الطالبة كسائط نقل االتصاؿ عن باقي مكونات 
 ٓنليل الشبكة

 تذكر اف تعرؼ الطالبة البطاقة الشبكية.
 فهم أف تشرح  الطالبة  أليو عمل ادلودـ.

 فهم (.Switchتشرح الطالبة عمل جهاز احملوؿ )أف 
 ٓنليل أف ٕنيز الطالبة مكونات  شبكة احلاسب اآلِف .

برمجيات شبكة الحاسب 
 اآللي 

 تذكر أف تعرؼ الطالبة نظاـ التشغيل الشبكي.
 فهم أف تشرح الطالبة شليزات نظاـ التشغيل الشبكي.

 فهم .أف ٕنثل الطالبة على  نظم التشغيل الشبكي
 تذكر .اآلِف أف تعدد الطالبة بررليات شبكات احلاسب

 تذكر أف تعرنؼ الطالبة بررليات الشبكة التطبيقية.
 ٓنليل  أف ٕنيز الطالبة بررليات شبكات احلاسب اآلِف .
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 جزّل

 االختبار التحصٔلٕألصٝل٘  التنٔٔش ّ الصعْب٘ الضَْل٘ ّ معامل

 السؤال
معامل 

 السهولة 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السؤال تمييزال

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السؤال تمييزال

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 تمييزال

1 0.37 0.63 0.75 11 0.37 0.63 0.75 11 0.37 0.63 0.75 

1 0.37 0.63 0.75 11 0.54 0.46 0.92 11 0.58 0.42 0.83 

5 0.54 0.46 0.92 15 0.58 0.42 0.83 15 0.54 0.46 0.92 

4 0.68 0.32 0.67 14 0.62 0.38 0.75 14 0.54 0.46 0.92 

3 0.42 0.58 0.83 13 0.54 0.46 0.92 13 0.46 0.54 0.92 

6 0.46 0.54 0.92 16 0.54 0.46 0.92 16 0.58 0.42 0.83 

7 0.33 0.67 0.67 17 0.54 0.46 0.92 17 0.54 0.46 0.92 

8 0.42 0.58 0.83 18 0.50 0.50 1.00 18 0.58 0.42 0.83 

9 0.58 0.42 0.83 19 0.50 0.50 1.00 19 0.62 0.38 0.75 

11 0.37 0.63 0.75 11 0.46 0.54 0.92 51 0.50 0.50 1.00 
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 إعداد الطالبة
 مها بنت عبدالمنعم الحسيني

 إشراؼ
 نادية أحمد سنديد. 

 أستاذ ادلناىج كتقنيات التعليم ادلساعد
 ـَُِْ-ىػ ُّْٓ 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى 

 تدريس مناهج وطرق

 مناهج و وسائل تعليمية  
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وحدة "شبكات الحاسب اآلليلا الختبار التحصيلي   

 

 

الشعبة:                                السم : .....................................................................                                                
....................................... 

تاريخ الميالد :  
................................................................. 

اسم المدرسة : 
................................. 

 
 :مك باإلجابة عن أسئلة الختباراقرئي التعليمات التالية  بدقة قبل قيا عزيزتي الطالبة,

 عن اإلجابة يف الشركع قبل ادلخصص ادلكاف يف ،اسم ادلدرسة، كتاريخ ادليالد ، ك  كالشعبة ،كامالن  االسم اكتيب .ُ

 .األسئلة

( فقرة من نوع" االختيار من ُٗ( فقرة من نوع "الصواب كاخلطأ "، ك )ُُ) االختبار فقرات عدد أف تأكدم .ِ
 .متعدد"

 .أكراؽ (ْ) االختبار أكراؽ عدد أف تأكدم .ّ

 .دقيقة (ْٓ) االختبار مدة .ْ

 .راالختبا يف الواردة الفقرات مجيع عن أجييب .ٓ

 .االختبار بأسئلة يتعلق شيء أم عن ادلراقبة من االستفسار لك  يتاح ال .ٔ

 ىذا االختبار خلدمة البحث العلمي كال عالقة لو بدرجاتك يف ادلادة .  .ٕ

االختبار  ػلتوم على أسئلة من نوع صح ك خطأ،  يرجى منك كتابة كلمة "صح" أك "خطأ" أماـ الفقرة الواحدة ،   .ٖ
ة أك إشارتٌن أك كلمتٌن )صح(ك)خطأ ( أماـ الفقرة الواحدة تعترب الفقرة خطأ،  كادلثاؿ يوضح  كيف حالة كتابة إشار 

 كيفية  اإلجابة عن األسئلة  من ىذا النوع:

 
 أربعة خيارات، على ٓنتوم األسئلة ىذه من فقرة ككل تعدد،م من االختيار نوع من أسئلة على ػلتوم االختبار .ٗ

 للفقرة إجابة من اختيار أكثر حالة كيف الصحيحة، حوؿ اإلجابة دائرة بوضع فقط كاحدة إجابة اختيار منك يرجى

 الفقرة خطأ كادلثاؿ يوضح كيفية اإلجابة عن األسئلة من ىذا النوع  : تعترب الواحدة
 نترنت:اإل صفحات بتصميم المتخصصة اللغات إحدى تعتبر -0

 لغة أوراكل  . د    Cلغة  . ج   لغة بيسك  . ب HTML لغة . أ
 

 س ً   و ع ونك و ه م مك   صك  ك ش   ة
 و           قد      ص و ق   

 الباحثة :
 مها بنت عبد ادلنعم بن زلمد احلسيين . 

E. mail: (m-al-husayni@hotmail.com) 
مكة ادلكرمة –ة أـ القرل جامع –طرؽ التدريسقسم مناىج ك   

 البرمجة. لغات إحدى معرفة اإلنترنت في خرىأ إلى صفحة من النتقال يتطلب .0



 
 

 
 
 

)                  ( . بها المتصلة الحاسبات من مجموعة بين التخزين وحدات  مشاركة في الشبكة تفيد ُ

ِ 
 ل وشبكات سلكية إلى شبكات جهزة بعضها ببعل عالقة األ حسب الشبكات تُقسم

)                  ( .  سلكية

)                  ( .اتستخدم األشعة تحت الحمراء للربط بين أجهزة  الحاسب  سلكيً  ّ

ْ 
فإن الجهاز المستقبل    حاسب اآللي  آلخرال  جهاز ما من املفً  المستخدم ينقل  عندما
(                )   .عميالً  يصبح

)                  ( .الحاسب  شبكات تطبيقات ىي إحدى قواعد البيانات الموزعة  ٓ

 جهاز إلى الشبكة عبر ترسل ثم معينة ظاىرة عن بيانات بجمع اآللي التحكم نظم تقوم ٔ
)                  ( .يحللها لكي خادم حاسب

  الخدمات مثل البريد من الستفادة من مالمستخد يّمكن الشبكي التشغيل نظام ٕ
)                  ( .لكتروني اإل

الشبكة الالسلكية تعتمد على  , في حين أنشاراتالشبكة السلكية تعتمد على اإل ٖ
)                  ( .األشعة تحت الحمراء

(                  ) .قل في شبكة الحاسب آلي ن أحد أىداف وسائل  النمعالجة البيانات  م ٗ
 )                  ( .أجهزة الحاسب اآللي بين أحد وسائل  التصال  الشبكي (Switch)يعد المحول  َُ

 

 



 
 

 
 اآللي: شبكات الحاسب  وظائف من-00

حماية األجهزة من الفيروسات  . أ
. 

 الرسائل و التقارير لعم . ب
 .البيانات وجداول

 وتبادل األجهزة ربط . ج
 المعلومات.

 احتياطية نسخة إعداد . د
 الحاسب. لملفات

 :سباب  التي  أدت إلى انتشار  شبكة الحاسب اآللياأل من -02
 قبل الفيروسات اكتشاف . ب والبرامج. المعلومات إرسال . أ

 للجهاز. انتقالها
 تقليل انتقال أحصنة طروادة . ج

(Trojans Horse)     
 عبر الشبكة.

 برامج ديدان د. تقليل انتقال
 الملفات عبر الشبكة. مشاركة

 : مثل اتساعها حيث من المتوسطة والموسعة الشبكة -03
الصراف   -معمل المدرسة  . أ

 اآللي
الشبكة  –مبنى الشركة  . ب

 العنكبوتية .
الشبكة -الصراف اآللي . د الصراف اآللي.-مبنى الشركة . ج

 العنكبوتية .
 :المكاني اتساعها حسب الشبكات أنواع -04

 و و المتوسطة الصغيرة . أ
 الموسعة.

 و المتوسطة و المحلية . ب
 الموسعة.

 و الكبيرة و المتوسطة . ج
 الموسعة.

المتوسطة و الموسعة  . د
 والكبيرة  .

 :المحلية الشبكات على األمثلة من -05
 المدنية. الشبكة األحو  . د .   العنكبوتية الشبكة . ج المدرسي. المعمل . ب        .  اآللي الصراف . أ

 :الشبكة داخلالبعل  بعضها مع األجهزة عالقة حسب الحاسب شبكات أنواع من -06
 السلكية والالسلكية . . د المحلية و الالمحلية  . . ج والعميل. الخادم . ب .   المتوسطة و الموسعة . أ

 :ىي  السلكية الشبكة في األسالك أنواع  -07
 الراديو والثنائية إشارات . أ

 والمحورية المجدولة

 ة و  إشاراتالمحوري . ب
 الراديو و األلياف البصرية.

الحمراء و المحورية  ج . األشعة دون
 المجدولة . والثنائية

 والثنائية البصرية د.األلياف
 والمحورية. المجدولة

 جهاز فائق القدرة على المعالجة والتخزين ىو  : -08
 الحاسب المنزلي  . . د الحاسب الشخصي . . ج الحاسب  العميل . . ب الحاسب الخادم . . أ

 انتشرت  شبكة الخادم والعميل لييييي: -09
 السيطرة و التحكم إمكانية  . أ

 كال الطرفين. على 
 مركزية معالجة البيانات . . ب
 

 لشبكة مخصصة أنها غير . ج
 محلية.

 كلمات على عدم احتوائها . د
 الصالحيات. لتحديد مرور

 جهزة المساندة التي  ترتبط بشبكات الحاسب اآللي :من األ -21
 بطاقة الشبكة . . د القرص المرن . . ج ابعة .الط . ب الحاسب اآللي . . أ

 من الستخدامات المصرفية التي تعتمد على شبكة الحاسب اآللي: -20
 تنظيم حركة عمالء البنك . . أ

 
 

دة  اعتمادية  موظفي زيا . ب
 نفسهم .البنك  على أ

 عطال .التبليغ عن األ . د تحويل المبالغ. . ج



 
 

 
 شبكة الحاسب  المادية :مكونات  من  -22

 نظام تشغيل شبكي . . د بروتوكول . . ج جهاز حاسب فأكثر . . ب جهاز حاسب واحد . . أ
 ىي: لالتصال باستخدامها الحاسب يقوم التي البطاقة -23

 نترنت .بطاقة اإل . د بطاقة الشبكة . . ج موسعة. بطاقة . ب مثقبة. بطاقة . أ
 يعتبر....................من تطبيقات نظم التحكم اآللي .ين وزعة .....................في حمن تطبيقات قواعد البيانات الم -24

 الصراف اآللي . -الفنادق . أ

 
الصراف -شركات الطيران . ب

 اآللي .

 

تنظيم حركة   -الصراف اآللي . ت
 المرور .

 

تنظيم  –األحوال المدنية  . د
 حركة المرور.

 : ل يعتبر ............................... من مكونات شبكة الحاسب اآللي -25
 د.المودم  ج.بروتوكول الشبكة  (switch)المحول  . ب الليف البصري . أ

 عمل المحول ىي : آلية -26
 ينظر و اإلشارة باستقبال يقوم . أ

 موصول عنوان طريق إليها عن
 يقوم ثم( NIC)  الشبكة
 المطلوب الجهاز إلى بتوزيعها

 المتصلة  األجهزة فرّ يع . ب
 قراءة طريق عن شبكة بكل

 زمالح في المصدر عناوين
 . يعالجها التي

يسمح  بنقل  البيانات عبر  . ج
 خطوط التصالت التليفونية .

إحداىما  شبكتين يصل . د
 شاراتاإل ويوجو باألخرى

 الحاجة حسب بينهما
 جامعة. شبكة مشّكال

 :الحاسب اآللي شبكات أحد برمجيات -27
    النصوص معالجة برمجيات . أ

. 
التشغيل  برمجيات . ب

 المساعدة. 
 البيانات. قواعد برمجيات . د الشبكة. بروتوكولت برمجيات . ج

 التي المهام و األعمال كافة في تتحكم و الحاسب شبكة بإدارة تقوم التي األساسية البرامج من ...........مجموعة -28
 بها: تقوم

           .  الشبكي التشغيل نظم . أ

 
 بروتوكولت برمجيات . ب

 الشبكة.
      التطبيقية الشبكة برمجيات . ج

. 
 يندوز.و  التشغيل نظام . د

 جهازه: على الشبكة مواقع محتويات تصفح و بعرض الشبكة لمستخدم ...............يسمح -29
              . الشبكي التشغيل نظم . أ

 
 بروتوكولت برمجيات . ب

 الشبكة.
 ويندوز. التشغيل نظام . د .  التطبيقية الشبكة برمجيات . ج

 
 الحاسب اآللي . من تطبيقات برمجيات شبكة ل يعتبر ...................... -31

 Google) جوجل كروم  . أ

Chrome) 

 

 موزيال فايرفوكس . ب

(Mozilla Firefox) 

 

 كسبلوررإنترنت إ . ج
Internet Explorer)) 

 (Google)جوجل  . د

 
 

 الباحثة :
 مها بنت عبد ادلنعم بن زلمد احلسيين . 

E. mail: (m-al-husayni@hotmail.com) 
مكة ادلكرمة –جامعة أـ القرل  –طرؽ التدريسقسم مناىج ك   



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبة
 مها بنت عبدالمنعم الحسيني

 إشراؼ
 د. نادية أحمد سندي

 أستاذ ادلناىج كتقنيات التعليم ادلساعد
  ـ َُِْ-ىػُّْٓ 

 
 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى 

 الرتبية  كلية

 قسم املناهج وطرق التدريس 

 مناهج و وسائل تعليمية  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 حعليماث  المقياص :
  رسزغزق اإلجبثخ وحو  ثالثَه دلَمخ. 

 . اٌزجبء لزاءح جمَع اٌعجبراد لزاءح مزأوَخ 

  فمط  –خ حواإلجبثخ رعذ صحَ ,الحظٌ أوً ال روجذ إجبثخ صحَحخ وأخزى خبطئخ– 

 رعجز عه حمَمخ شعورن رجبي اٌمعىي اٌذً رحمًٍ اٌعجبرح .  مبدامذ

 ًثسزٍخ ربمخ وألغزاض اٌجحث اٌعٍمٌ فمط .   اٌمعٍومبد سزعبم 

  عجبرح موسعخ عٍي محورٍه , واٌمطٍوة مىه أن رعجزً  (13) ٍزىون ٌذا اٌممَبس  مه

( فٌ اٌخبوخ اٌزٌ    عه شعورن وحو وً عجبرح  مه ٌذي اٌعجبراد  ؛  ثوضع عالمخ  )

 (.بشدة ةرضمعا , ةمعارض ,ةغير متأكد,  ةموافق,   بشدة ةموافقرزفك مع شعورن )

 مثبي روضَحٌ :

غير  ةموافق بشدة ةموافق العبارة م
 بشدة ةمعارض ةمعارض ةمتأكد

1 
الواقع ادلعزز  شلتع  باستخداـ تقنية الدرس  

  كمشوؽ .

 
 

 

  

 
 

 س ً   و ع ونك و ه م مك   صك  ك ش   ة
 و           قد      ص و ق   

 م      س ن  .  أ
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 مقياس االجتاه

 ًل: محور التجاه الشخصي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز:  أو 

 ةموافق بشدة ةموافق العبارة م
غير 
 ةمعارض ةمتأكد

 ةمعارض
 بشدة

  . تزداد متعة احلصة باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز  1
  

 
  

2 
أشعر بسعادة  عند استخداـ تقنية  الواقع ادلعزز 

 يف شرح الدرس .

  

 

  

      تخداـ  تقنية الواقع ادلعزز متعب.التعلم باس 3

4 
تزيد تقنية الواقع ادلعزز من درجة دافعييت ضلو التعلم  

 . 

  

 

  

5 
اـ تقنية  الواقع ادلعزز غًن أشعر أف التعلم باستخد

 . رلدو 

  

 

  

6 
تزيد تقنية  الواقع ادلعزز من محاسي لدراسة مادة 

 احلاسب اآلِف. 

  

 

  

      .م باستخداـ تقنية الواقع ادلعزز سهاله التعل 7

1 
دراسة مقررات دراسية أخرل بواسطة ال أرغب يف 

 تقنية الواقع ادلعزز .

  

 

  

1 
الواقع ادلعزز ىو  باستخداـ  تقنية أرل أف التعلم 

  طريقة تعليمية جديدة.

  

 

  

      أريد أف  أعرؼ الكثًن عن تقنية الواقع ادلعزز . 11

      ر بادللل عند تدريسي بتقنية الواقع ادلعزز.أشع 11

12 
ـ  تقنية الواقع ادلعزز مستقبالن ال أرغب يف استخدا

. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ثانياً: محور التجاه التعليمي للطالبة نحو استخدام تقنية  الواقع المعزز:  

 ةموافق بشدة ةموافق العبارة م
غير 
 ةمعارض ةمتأكد

 ةمعارض
 بشدة

13 
تقنية  الواقع ادلعزز على فهم  ساعدينتَف 

 ادلعلومات بشكل أعمق . 

     

14 
ال تساعد  تقنية الواقع ادلعزز يف توضيح  

 زلتول مادة  احلاسب اآلِف .

     

15 
أشعر عند دراسيت بواسطة الواقع ادلعزز بأين 

 أتعلم يف مواقف حقيقية  .

     

16 
 أجد صعوبة يف فهم الدرس  بواسطة تقنية

 الواقع ادلعزز .

     

17 

الواقع ادلعزز أف  أستطيع بواسطة  تقنية 
أكتسب مهارات أفضل من طريقة 

 التدريس التقليدية .

     

11 
تسمح تقنية الواقع ادلعزز بتكرار التعلم  
 كلما شعرت ُناجيت إلعادة التجربة . 

     

11 
ال تساعد تقنية  الواقع ادلعزز على الربط 

 اجملردة كالتطبيق العملي . بٌن ادلفاىيم

     

21 
 قنية  الواقع ادلعزز دكرنا مكمالن تؤدم ت 

 للكتاب ادلدرسي .
     

21 
ساعدتين تقنية  الواقع ادلعزز يف تصحيح 

 بعض ادلفاىيم احلاسوبية اخلاطئة .

     

22 
تقنية الواقع ادلعزز ال تؤدم إُف تفاعل أكثر 

 بٌن الطالب كالكتاب ادلدرسي .

     

23 
الواقع ادلعزز على استيعاب  ساعدتين تقنية 

 اجلانب العملي دلادة احلاسب .

     

24 
تساعد تقنية الواقع ادلعزز على االحتفاظ 

 بادلعلومات دلدة أطوؿ. 

     

25 
التعلم باستخداـ  تقنية الواقع ادلعزز ال 

 يراعي الفركؽ الفردية بٌن الطالبات .

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلفنا كتعاكنك كاىتمامك حرصك شاكرة
 .كتقبلي خالص التقدير كاالحرتاـ

 الباحثة :
 مها بنت عبد ادلنعم بن زلمد احلسيين . 

E. mail: (m-al-husayni@hotmail.com) 
مكة ادلكرمة –جامعة أـ القرل  –طرؽ التدريسقسم مناىج ك   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إعداد الطالبة
 مها بنت عبدالمنعم الحسيني

 إشراف
 سندينادية أحمد د. 

 أستاذ ادلناىج وتقنيات التعليم ادلساعد
 م4153-ىـ5341 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى 

 مناهج وطرق تدريس

 مناهج و وسائل تعليمية  
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 فهرش اندنيم 
 الصفحة     الموضوعات م
 2 الدليل  مقدمة 1

 2 الهدف العام من الدليل  2

 3 اآللي الحاسب شبكات وحدة موضوعات 3

 4 تقنية الواقع المعزز 4

 4 :المعزز الواقع  تقنية عمل آلية 5

 7 مزايا تقنية الواقع المعزز  6

 8 أنواع تقنية الواقع المعزز  7

 01 لماذا نستخدم تقنية الواقع المعزز في التعليم ؟            8

 01 أفكار الستخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم           9

 00 مبررات استخدام تقنية الواقع المعزز  10

 00 فوائد استخدام تقنية الواقع المعزز 11

 01 أىداف تدريس الوحدة 12

 02 الجدول الزمني لتدريس موضوعات الوحدة 13

 02 الوسائل التعليمية 14

 03 تدريس الوحدةخطوات السير في  15

 13 مراجع الدليل 16

 

2 
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 اندنيم يقديت
ية من يشهد  العصر احلديث ثورًة علميًة وانفجارًا معرفيٌا وعلمًيا وتكنولوًجيا, دل تشهد ذلا البشر  

 , وريات عديدة يف مجيع مناحي احلياةلذي زنمل بني طياتو تغالعصر اويف عصر ادلعلوماتية ىذا قبل 
, من يف اجملتمع والتعليمية تطوير ادلؤسسات الًتبية كان من الضروري االستجابة ذلا بىذه التغريات  نتيجة 

 خالل توظيف التكنولوجية فيها.

 التكنولوجي التقدم يف وادلذىلة السريعة التغريات مواجهةالباحثني والًتبويني ذلك زنتم على و   
من معلمة احلاسب  يتطلب االتصال, وىذا ووسائل والربامج ةاألجهز  يف السريع والتطور ادلعلوماتية والثورة
 ادلعلومات. من باحلديث للتزود الوقت من ادلزيد وبذل اجلهد مضاعفة اخلصوص وجو علىاآلرل 

والتسوق استخدامها يف العديد من اجملاالت كالصناعة والطب ومن التقنيات احلديثة واليت ظهر  
ة لتعزيز الكتاب يالتعليم البيئةاستخدامها يف  وىي تقنية حاسوبية شنكن ع ادلعزز... وغريىا, تقنية الواق

تتوافق مع  تقدمي ادلادة العلمية بطريقة مشوقة وادلدرسي مبعلومات تفاعلية تسهم يف رفع كفاءة ادلتعلمني, 
 الدراسي . قررشلا زنقق احليوية واجلذب  للم للدروس التقليديةواضافة ادلزيد من االنشطة جيل التقنية 

 
 

 :اهلدف انعاو ين اندنيم 

مقرر إذل استخدم تقنية الواقع ادلعزز يف تدريس   معلمة احلاسب اآلرل إرشاد دفلقد أعد ىذا الدليل هب
من ادلواضيع  تعدو اليت احلاسب اآلرل ؛ واختريت وحدة شبكات احلاسب اآلرل للصف الثالث  ثانوي  

 .يف سلتلف اجملاالت وإتقاهنا  يعد مطلباً رل  يف رلال احلاسب اآلادلهمة 

 

3 



211  

 

 

 

 يىضىعاث وحدة شبكاث احلاضب اآليل :
 

 على ادلوضوعات التالية :اآلرل وحتتوى وحدة  شبكات احلاسب 

 

الواقع  مزايا تقنية, ,ألية عمل تقنية الواقع ادلعززالواقع ادلعزز  تعريف تقنية وفيما يلي  سنتعرف  على 
دلاذا تقنية الواقع ادلعزز  يف التعليم ؟, أفكار الستخدام تقنية الواقع  ادلعزز , أنواع تقنية الواقع ادلعزز ,

ادلعزز يف التعليم , أفضل مخس تطبيقات تعليمية شنكن جتريبها , مربرات استخدام تقنية الواقع ادلعزز , 
, وادلدة الزمنية   خلاصة  بوحده شبكات احلاسب اآلرلفوائد  استخدام تقنية الواقع ادلعزز ,االىداف ا

كيفية سري التدريس باستخدام تقنية الواقع ادلعزز  يف كل   الالزمة   لتطبيق  ىذه التقنية  وسنوضح 
 .والوسائل ادلستخدمة لذلك  موضوع من موضوعات الوحدة 
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"   اآلرل تدريس وحده " شبكات احلاسب يف ستخدامو  ولقد  أعد ىذا الدليل ال
لى خطة و للصف الثالث الثانوي  وسوف  زنتوى الدليل ع اآلرلاحلاسب  مقررمن 

 عديدة أمل أن  تساعد على تقدمي الدروس بشكل أفضل .أنشطة تربوية وأفكار  

 

 :تقنيت انىاقع املعسز 
 الواقع تقنية عكس فعلى والواقع اخليالية األشياء بني دتزج تقنية عن عبارة الواقع ادلعزز  تقنية   

حقيقيا  وتضيف إلية   ماديًا فضاءً  أو شيًئا تأخذ ولكن  للواقع مبحاكاة التقنية ىذه تقوم ال, االفًتاضي
 للموضوع الشخص فهم تعميق هبدفأكانت صور أو فيديو  أو أشكال ثالثية أبعاد سواء  بيانات

(2005,ELI ). 

 واألشكال ثالثية األبعاد البيانيةباستخدام عناصر افًتاضيو كالصور والرسوم رقمي ادلادي  الواقع جعلىو 
 . يتميز بدمج العناصر االفًتاضية يف العادل ادلادي احلقيقيو 

 

 

 :انىاقع املعسز تقنيت  آنيت عًم
عن طريق دمج أدوات رقميو افًتاضيو )مثل الصور والرسوم واألصوات( بالواقع ادلادي. فيعمل 

شنكن ان يعمل مع االجهزة احملمولة او  ادلادي واالفًتاضي واقع صورة مركبة تدمج بني ال خلق  على
 .ادلكتبية شريطة توفر كامريا ويب

 عملية الواقع ادلعّزز حتتاج إذل ثالثة عناصر لكي تتم: إن 

توليد " أو مولد للمشهد وىو الربنامج أو "سوفت وير" ادلسؤول عن Scene Generatorأواًل: " 
 ادلشهد االفًتاضي ادلطلوب.
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" أو نظام التعّقب: وىو الذي يتتبع الصورة الثابتة Tracking systemثانًيا: "
 ليقوم مولد ادلشهد بتشغيل ادلشهد االفًتاضي احملاكي ذلا.

" وىي الشاشة اليت سوف يتم عرض ادلشهد االفًتاضي عليها وغالًبا ما Displayثالثًا: "
 ,R. Silva, J. C. Oliveira" (2003) .ف احملمول أو شاشة اجلهاز اللوحيتكون شاشة اذلات

G. A. Giraldi"  
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 انىاقع املعسزتقنيت يسايا 
  فيما يلي: (4154)ناجية الغامدي  ذكرهتاللواقع ادلعزز عده مزايا وقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مسايا الواقع املعسز

 التعلُن فٍ الوىارد قلت تعىَض

 .التكلفت وتقلُل ،
 إلً التعلُن عولُت تحىَل تعلن إلً التعلُن عولُت تحىَل

 .تعلن

 التشىَق اثنبء التعلُنخلق بُئت  للجوُع تعلن تحقُق .هستور تعلن تحقُق

بشكل  ُت العلو دةتقدَن الوب تقلُل التكلفت

 َتالءم و جُل التقنُت

جعل الوعلىهبث الثرَت 

 .هصبحبت للوتعلن اَنوب كبى

رفع قُوت الكتبة الودرسٍ و 

 اثراؤه ببلوكتبت الونسلُت

 الوتعلن لدي التعلن دافعُت زَبدة
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  انىاقع املعسز : تقنيت نىاع  أ

 التعلم عبر العالمات المخصصة   -5
عزز

ُ
, ىذا العنصر ادلادي قد يكون   ىذا النوع زنتاج إذل عنصر مادي ليكون احملفز للوسط الواقعي ادل

 .نافذة فريدة من نوعها, كتاب, مبٌت أو غريىا
, مبجرد التعامل مع العنصر ادلادي زلتوى معزز  ادلستخدم استعراض ووضع بإمكانىذا النوع باستخدام 

 .احملتوى ادلعزز  "العالمة" ذو العالقة سيتم استعراض
 قد تكون مقاطع مرئية, صور أو ملفات صوتية. ىذا احملتوى ادلعزز 

 
 ومن أىم تطبيقاتها:

 

BuildARViewer Metaio Aurasma unity Icoder QR generator 

      

Beautiful QR Codes 
QR Code 

generator 
String Junaio 

Quartz Composer 

 Mac OSخاص بنظام 
Augment 

      

 

 
  ارتباطها بالمجال التعليمي: 

 يف رلال التعليم عديدة وذلك ألنو تطبيق مفتوح النهايات. ىذا النوع  الفرص الستخدام
 بإنشاء: تقوم ادلعلمة والطالبات أن منها  يمكن  

 ..ورقة عمل مكسوة مبحتوى رقمي5
 .يقرأ الطالبات منومتعلقاً بالكتاب الذي  مقطعاً مرئياً, صورة و ملفاً صوتياً زلتوى معزز زنتوى .4
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 بصنعها. من يشرح قطعة فنية ق توى رقميحملزلتوى معزز  .4

 "المواقع الجغرافيةالتعلم عبر "التعلم بدون عالمات    -2

( أو ادلوقع اجلغرايف Geotaggingباستخدام الوسم اجلغرايف ) الواقع ادلعزز 
(Geolocation) 

يقوم بربط زلتوى رقمي معني  GPS) )( ىو نظري لنظام ادلواقع العادليGeotag)الوسم اجلغرايف )
,مقطع مرئي, صورة أو معلومات نصية( أو أي زلتوى رقمي آخر يرغب فيو ادلستخدم إذل  مثل: )صوت

 موقع زلدد على أرض الواقع. 
 

  ومن أىم تطبيقاتها:

Wikitude yelp Photosaround google 
goggles 

Metaio layer SeKai 
Camera 

 "لآليباد متوفر"

ARIS Junaio 

     
    

 

 بالمجال التعليمي:ارتباطها  

( بطرق عديدة وسلتلفة داخل القاعة SeKai CAmeraاستخدام تطبيق سيكاي كامريا ) باإلمكان
شنكن استخدامها اللتقاط ادلعلومات   احلاسب اآلرلمعمل الدراسية وخارجها, على سبيل ادلثال داخل 

, ارشادات عملتعليقات عن ادل, اضافة ومالحقو  احلاسب اآلرلأجهزة الدراسية,  بالوحدةذات العالقة 
حول ادلنهج, رسائل مراجعة وتلميحات دلا يتعلق بادلواضيع ادلهمة يف االمتحان, والعديد من 

 . األخرىاالستخدامات 

ARIS-:باستخدام تقنيات مثل GPS   و QR code “Quick Response Code ,” أصبح
كاالخنراط والتفاعل يف قصص وروايات كانت حبيسة من ادلمكن تصميم و لعب ألعاب تتسم باحلركة  

( open source platformتقوم على منصة ادلصدر ادلفتوح ) ARIS دفات الُكتب. ومبا أن
 ولسهولة استخدامها فهي تسمح بإبداع ال زلدود يف رلال التعليم.
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من قبل ادلعلمني يف العديد من الدروس ادلنهجية التفاعلية  ARIS ُتستخدم
التعليمية.كما أنو بإمكان الطلبة التصميم  و أيضاً يف األلعاب ذات األغراض بداعيةواإل

 وادلشاركة يف ألعاب تتسم باحلركة يف نطاق مكاين زلدد. 

 

 ملاذا تطتخدو تقنيت انىاقع املعسز  يف انتعهيى؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  يف انتعهيى  أفكار الضتخدو تقنيت انىاقع املعسز

 مدعم  من كتاب جامد اذل اخر مفعم باحليوية ادلدرسي  حتويل الكتاب الكتاب التفاعلي :-أوالً 
  .فيديو و صوت و صور ثالثية األبعاد   مبقاطع

 

يوفر محتوى 
يتحكم الطالب  تعليمي غني

 بالعملية التعليمية

لكل   يوفر السبل
طالب الكتشاف 

 فريد من نوعو

يشرك المتعلم 
بأساليب لم تكن 

 ممكنو

يوفر فرص لتعلم 
أكثر واقعية و 
أنماط تعليم 

يجعل التعلم 
ممتع ويتحدى 
قدرات المتعلم 

لكي يبدع
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, اثناء   يف كل مكان , و يف كل وقت  توفري التعليم للجميعمناىل ادلعرفة : -ثانيا
وربطها  للتعريف هباوادلواقع التارسنية اي عمل , وحبذا لو مت استهداف مواقع التنزه , 

بأىداف وسياسة التعليم بادلملكة , شلا رنعل عملية التعليم مصاحبة للمتعلم اينما كان وبطريقة 
 جذابة ومشوقة ولتحقيق التعلم للجميع شلا يساىم يف بناء رلتمع ادلعرفة .

 يربراث اضتخداو تقنيت انىاقع املعسز:
 

  روابط الكًتونية  -صوت –يوجد هبا فيديو  )ال تفتقد خاصية التفاعلية الكتب ادلدرسية اغلب
 ...أخل( شلا رنعل الطالبة غري قادرة على االستفادة منها على الوجو األمثل.

  غري قابلة للتحديث. الكتب ادلدرسية 
 تستهلك ميزانيات باىظة ادلدرسية   الكتب. 
 عدم وكفاءتو يف تقدمي اخلدمة ادلناسبة ل لكتاب ادلدرسيال شنكن احلصول على رأي الطالب يف ا

 .وجود أدوات تقييم ذلذا الغرض

 

 فىائد اضتخداو تقنيت انىاقع املعسز:

  اضافة اي نوع من ادللفات ذلا, وكلها تعمل يف  ودتكن من تفاعلية  تطبيقات الواقع ادلعزز
 بيئات تشغيل مستخدمة بشكل دارج لدى الطالب والطالبات.

  قابلة للتحديث ادلستمر كوهنا تعتمد على حتديث وحدات معلوماتية موجودة  ادلعزززلتوى الواقع
 .على خوادم موفر اخلدمة

  مع تطبيق خدمة الواقع ادلعزز, فإن حجم ادلنشورات سوف يتقلص بشكل واضح وكذلك عدد
 التعديالت اليت ستطرأ على نسختو الورقية.

 دلتابعة   تويًت( -صفحات فيس بوك -ادلعززة شنكن ربطها بأدوات تقييم )دناذج استفتاء احملتوى
 .والتقييم
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 : يلوحدة شبكاث احلاضب اآل أهداف تدريص

 األىداف العامة :

 .اآلرلم العلمية  يف رلال شبكات احلاسب احلصول على احلقائق وادلفاىي .5
 .اآلرل معرفة تطبيقات شبكات احلاسب  .4
 . وشبكاهتا اآلرل وبرامج اتصاالت احلاسبمعرفة أجهزة  .3

 أوال األىداف المعرفية 

 :أن يتوقع  من الطالبة يف هناية الوحدة 

 .اآلرلعرف شبكة احلاسب تُ  .5

 . احلاسب اآلرلتعدد أنواع  شبكات  .4

 دتيز بني الشبكات ادلختلفة . .4

 ادلختلفة .اآلرل  شبكات احلاسب أمثلة لتطبيقات  تذكر  .3
  . اآلرل احلاسب بررليات شبكاتتعدد  .1

 ثانيا: األىداف  النفسية الحركية :

 أن :يتوقع  من الطالبة يف هناية الوحدة 

  .اآلرلاحلاسب مز لالتصال بشبكات ر  ةالطالب تُعد .5

 ثالثا :  األىداف الوجدانية :
 :أنيتوقع  من الطالبة يف هناية الوحدة 

 احلاسب اآلرل وتطبيقاهتا . تكتسب اجتاىات إرنابية حنو استخدام شبكات .5

  تستشعر أذنية شبكات احلاسب اآلرل يف تيسري كثري من األعمال .4
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 :نتدريص يىضىعاث انىحدة اجلدول انسيىن 

 

 

 

 

 : املطتخديت  انىضائم انتعهيًيت
  الوسائل التعليمية التالية :يحتاج التدريس  باستخدام تقنية الواقع المعزز  إلى 

  –تحتوى على واقع معزز  أوراق  – _ أجهزة لوحية أو ىواتف ذكية   Data show المرئي العرض جهاز –آلي جهاز حاسب 
 .سماعات رأسية -صمغ لتثبيت األوراق   –كتاب مدرسي 

 

 

 

 

 

 

وحدة شبكات 
 الحاسب

 اآللي

 الزمن الموضوع
 عن شبكات الحاسب اآللي مقدمة 

 دقيقة ( 90حصتان  ) 
 اآللي شبكات الحاسباتتعريف 

 دقيقة ( 90حصتان  )  اآلليأنواع  شبكات الحاسب 
 الحاسب شبكات تطبيقات من نماذج
 اآللي

 اآلليمكونات شبكات الحاسب  دقيقة ( 90حصتان  ) 
 اآلليبرمجيات  شبكات الحاسب 
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 : شبكاث احلاضب اآليلخطىاث ضري اندرش يف وحدة 

 األسبوع  األول 
, جهاز  ذكي , كتاب مدرسي , سبورة مدرسية , أوراق تحتوى على تقنية الواقع المعزز األدواث الالزهت 

 سماعات رأسية .
الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

التمهيد 
 

الطالبات لتوجيو  بتوجيو الدرس ابدأبعد بسم اهلل والصالة على رسول اهلل 
 أجهزتهن الذكية على الصورة للتعرف على  عنوان ومحتويات الوحدة .

 صورة

 

 

مقدمة
  

 عن
شبكات الحاسب

 
اآللي

 

 وظيفة الطالبة تذكر أن .1
 .الحاسب اآللي شبكات

 

 المختلفة االسئلة بعض الطالبات على أوجو
 شبكات بها تقوم التي الوظائف حول

 اجاباتهن الى واستمع الحاسب اآللي
 .الخاطئة االجابات لهن واصحح المختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شبكات وظيفة أذكري
 ؟الحاسب اآللي

  المجاالت  الطالبة تعدد أن .2
 شبكات التي تخدمها

 . الحاسب

 حول االسئلة بعض الطالبات على أوجو
 الحاسبات شبكات تخدمها  التي المجاالت 

 اجاباتهن. الى واستمع
األمثلة التي تخدمها شبكة من  : لإليضاح

خدمات الصرافات االلية  الحاسب اآللي
ATM. 

عددي المجاالت التي 
 شبكات تخدمها 

 الحاسبات؟
 

 التي المزايا الطالبة تعلل أن .3
 شبكات انتشار إلى أدت

 .الحاسب اآللي

 
 
 
 

 

الحاسب أستفسر عن سبب انتشار شبكات 
 المختلفة اجاباتهن الى واستمع  اآللي

 .الخاطئة االجابات لهن واصحح
 

ما سبب أنتشار 
 الحاسب اآلليشبكات 

 ؟
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الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز
 تقىَن الهدف

تعريف
 

شبكات
 

الحاسبات
 

اآللي
 

 شبكة الطالبة تعّرف أن .1
 الحاسبات.

 

 مفهوم حول الطالبات مع نقاش في نبدأ 
 اشرح حيث   الحاسب اآللي شبكة

 الحاسبات بشبكات المقصود للطالبات
 ىذا حول المختلفة رائهنأ الى واستمع

أطلب منهن  توجيو الكاميرا التعريف ثم  
فيديو الشبكات على الصورة  لمشاىدة 

 .بتقنية الواقع المعزز  

 فيديو

 

 شبكة عرفي
 الحاسبات؟

 

  من الهدف الطالبة تذكر أن .2
 شبكة في النقل وسائط

 الحاسبات.
 

على   االسئلة بعض الطالبات على أطرح 
 كال دور لهن بينوأ المختلفة النقل وسائط
بعد مشاىدة  الحاسبات  شبكة في منهما

 المختلفة جاباتهنإ الى ستمعوأ المقطع 
 .الخاطئة االجابات لهن صححوأ

إلي نقل المياه من نقطة إن :  لإليضاح
 نقل مثلبواسطة خرطوم المياه ي نقطة آخرى

 فيديو .البيانات في الشبكات

 

الهدف من وسائط 
النقل في شبكة 

الحاسب 
................. 

 .أكملي الفراغ السابق

 فكرة  الطالبة توضح أن .3
 عن الموارد في المشاركة

 الشبكة. طريق

 

 عن   فكرة المشاركة   الطالبات أناقش 
بالموارد عن طريقة الشبكة   باالستعانة  

 . بالمقطع السابق الذي تم مشاىدتو

المقصود   وضحي ما
بمشاركة الموارد عن 

 طريق الشبكة ؟
 
 
 
 
 
 

 عرفي شبكة الحاسب اآللي ؟ التقويم الختامي 
 وضحى أىمية شبكة الحاسب اآللي؟

 الواجب 
 تخيلي العالم بدون شبكة حاسب آلي 

توقعاتك ومشاعرك في ثالثة أكتبي 
 سطور ؟
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 األسبوع  الثاني

, جهاز  ذكي , كتاب مدرسي , سبورة مدرسية , أوراق تحتوى على تقنية الواقع المعزز األدوات الالزمة 
 سماعات رأسية .

الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

التمهيد
 

 .الطالبات ذىن لتنشيط السابق الدرس في ورد لما سريعة بمراجعو الدرس أبدأبعد بسم اهلل والصالة على رسول اهلل 

أنواع
  

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 

أسس  الطالبة ذكر ت أن .1
الحاسب  شبكات تصنيف

 .اآللي
 

أطلب منهن  توجيو كاميرا الجهاز الذكي 
شبكات  للتعرف على تقسيماتعلى الصورة 

نواع الشبكات حسب و أ الحاسب اآللي
    الشبكة المحليةاالتساع المكاني  ومنها 

عن ما شاىدناه    تساؤالتعليهن  ثم أطرح 
 أقوم بفيديو " تقنية الواقع المعزز "    ثم

 .مفاىيم للتقسيمات برسم  خريطة 
في  الحاسب اآلليضرب مثل بشبكة  

المعمل والتعرف على االسالك الموصلة 
 وتحسسها لمزيد من التفاعل في الدرس

 فيديو 

 

 تقسيم سسأ عددي
الحاسب  شبكات

 ؟ اآللي
 

 أنواع الطالبة تعدد أن .2
 الحاسب اآللي شبكات
 المكاني. اتساعها حسب

 شبكات قسامأ وضحي
 تبعا الحاسب اآللي

 المكاني؟ التساعها
 

 على مثاالً  الطالبة تعطي أن .3
 الحاسب اآللي شبكة

 المحلية.

على   مثاالً  أعطي 
 الحاسب اآللي شبكة

 المحلية؟

 على مثاالً  الطالبة تعطي أن .4
 الحاسب اآللي شبكة

 .المتوسطة

 
 
 
 

أطلب منهن توجيو الكاميرا على الصورة  
لمشاىدة  الفيديو " بتقنية الواقع المعزز " 

 مفهوم ثم أطرح عليهن مجموعة أسئلة  عن 
و عن  المتوسطة اتالحاسب اآللي شبكة
 تستخدم والتي حياتنا في االنظمة بعض

 .المتوسطة الحاسب اآللي شبكات
 

 فيديو

  

 شبكة على  مثاالً  أعطي
 اآلليالحاسب 

 المتوسطة؟
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الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

أنواع
  

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 

 مثاالً  الطالبة تعطي أن .5
الحاسب  شبكة على

 الموسعة اآللي

أطلب منهن توجيو الكاميرا على الصورة  لمشاىدة  
الواقع المعزز " ثم أطرح عليهن الفيديو " بتقنية 

 الموسعة ثم الحاسبات مجموعة أسئلة  عن شبكة
 .ومميزاتها الشبكة ىذه خصائص ىمأ لهن اوضح

–ربط ىذا المثال بالشبكة :  لإليضاح
 مواقع التواصل االجتماعي مثل  -االنترنت

  وغيرىاتويتر شبكات الفيس بوك 

 فيديو

 

 شبكة على  مثاالٌ  أعطي
 اآلليالحاسب 
 الموسعة؟

 

 أنواع الطالبة تعدد أن .6
الحاسب  شبكات

 عالقة حسب اآللي
 بعضها مع األجهزة

 الشبكة. داخل

أطلب منهن توجيو الكاميرا على الصورة  لمشاىدة  
 الشكل الثالثي األبعاد  " بتقنية الواقع المعزز " 

 الخادم شبكة مفهوم ثم أستنتج من الطالبات 
 مجاالتها وأىم الشبكة ىذه بو تتميز ماو  والعميل

 شكالً  السبورة على الحاسوب ثم أخطط عالم في
 واكتب والعميل الخادم شبكة ألنواع توضيحياً 

 .بو يتميز ما أىم منهما قسم كل تحت
ىذا النوع الجرسون في  يمكن ربط : لإليضاح
في الغالب واحد(  ألنو)المخدم  المطعم ىو 

 .والزبائن )العمالء( النهم في العادة كثيرون

شكل ثالثي 
 أبعاد

 

عددي أنواع شبكة 
 ؟الحاسب اآللي

 

 كون الطالبة تعلل أن .7
 والعميل الخادم شبكة

 الشبكات أشهر من
 شيوعاً. وأكثرىا

أطرح سؤال على الطالبات  عن ما سبب انتشار  
شبكة الخادم والعميل  واستمع إلى اجابتهن  

 .الخاطئة االجابات لهن واصحح

نتشار شبكة  ما سبب ا
 العميل والخادم ؟

 الطالبةتوضح  أن .8
 في األجهزة عالقة
 للند. الند شبك

 

أطلب منهن توجيو الكاميرا على الصورة  لمشاىدة  
 الشكل الثالثي األبعاد  " بتقنية الواقع المعزز " 

للند  شبكة الند  مفهوم ثم أستنتج من الطالبات 
 . الشبكة ىذه بو تتميز وما

شكل ثالثي 
 أبعاد

 

  ما المقصود وضحي 
 الند للند ؟ بشبكة 
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الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

أنواع
  

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 

 أنواع الطالبة تعدد أن.9
 حسب الحاسب شبكات
 في المستخدمة التقنية

 بين النقل وسائط
 األجهزة.

 على مفاىيم خريطة بتخطيط  أقوم
 الحاسب شبكة توضح أقسام السبورة
 وسائط في المستخدمة التقنية حسب
 .االجهزة بين النقل

 

شكل ثالثي 
 أبعاد

 

 شبكة قسامأ عددي
 للتقنية تبعاً  الحاسب

 في المستخدمة
 النقل؟ وسائط

 

الطالبة  تعدد أن.10
 في االسالك أنواع

 السلكية. الشبكة

أطلب منهن توجيو الكاميرا على 
الصورة  لمشاىدة  الشكل الثالثي 

 األبعاد  " بتقنية الواقع المعزز " 
 السلكية الشبكات ثم أستنتج  انواع

 .منهما نوع كل تركيب لهن موضح

عددي أنواع االسالك  
 ؟في الشبكة السلكية 

الطالبة  تذكر أن.11
 اإلشارات اقسام

 الشبكة في المستخدمة
 الالسلكية.

 

أطلب منهن توجيو الكاميرا على 
الصورة  لمشاىدة  الفيديو   " بتقنية 

 الواقع المعزز "  ثم نستنتج 
 نواعأ و الىم الالسلكية الشبكة مفهوم

 .الالسلكية الشبكة
 

  قسامأ أذكري 
االشارات  

المستخدمة  في 
 الالسلكية؟ الشبكة

 التقويم الختامي
 ؟الحاسب اآللي شبكات تقسيم سسأ عددي

 الواجب 
ارسمى خريطة ذىنية موضحة فيها أقسام 

 شبكة الحاسب اآللي ؟
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 االسبوع الثالث

, عرض جهاز  ذكي , كتاب مدرسي , سبورة مدرسية , أوراق تحتوى على تقنية الواقع المعزز األدوات الالزمة 
 سماعات رأسية   , حاسب آلي,Data showمرئي 

الوح

تىٌ 

التعلُ

 هٍ

 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

التمهيد
 

برسم   الدرس ابدأبعد بسم اهلل والصالة على رسول اهلل 
 خريطة مفاىيم  
الدرس  في شرحو تم لما سريعةمراجعة على السبورة ك

 السابق لتنشيط 
 .ذاكرة الطالبات

 
 

نماذج
من 

 
تطبيقات

 
شبكات

 
الحاسب

 
اآللي
  

 نماذج الطالبة تذكر أن .1
 شبكات تطبيقات من

 .الحاسب اآللي
 

أطلب منهن توجيو الكاميرا على الصورة    
لمشاىدة  الفيديو   " بتقنية الواقع المعزز "  ثم 

الحاسب تطبيقات شبكات  نماذج  نستنتج 
 الموزعة البيانات قواعد استخدام و  كيفية اآللي

 .حياتنا في تطبيقاتها ىموأ ىميتهاوأ
 على االسئلة من مجموعة بطرح  ثم أقوم

 االستخدامات جراءإ عن كيفية  الطالبات
 خالل ومن الحاسوب شبكات بواسطة المصرفية

 المجاالت ىمأ لهن اوضح المختلفة جابتهنأ
الحاسب  شبكات على تعتمد التي المصرفية

 .اآللي

 فيديو

 

نماذج تطبيقات  أذكري
 الحاسب اآلليشبكات 

 ؟
 

 نظم الطالبة تشرح أن .2
 اآللي. التحكم

 Data showالمرئي "  العرض بجهاز استعين
 كيفية للطالبات خاللو من اشرح حيث " 

 على مثلةاأل ىموأ االلي التحكم تقنية استخدام
 .حياتنا في التقنية ىذه استخدام

 التحكم نظم اشرحي
 االلي؟
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الوحتىٌ 

 التعلُوٍ

األهداف 

 السلىكُت  
 إجراءاث التدرَس

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

نماذج
من 

 
تطبيقات

 
شبكات

 
الحاسب

 
اآللي

 

  تشرح أن.3
 أىمية الطالبة

 في المشاركة
 الخدمات

 الحاسب اآللي شبكات استخدم كيفيةهن  ل شرحأ
 لهن بينوأىميتها وأ الخدمات في المشاركة في

 .المختلفة الخدمات ىذه ىمأ

 

 استخدام كيفية اشرحي
 الحاسب اآللي شبكات
 في المشاركة في

 الخدمات؟

 تشرح أن.4
 كيفية الطالبة

 من ستفادةاال
 في الشبكات

 اإلنتاجية زيادة
 

 في زيادة الشبكات من االستفادة كيفيةلهن   شرحأ
 اإلنتاجية.

 

 ستفادةكيفية اال اشرحي
 زيادة في الشبكات من

 اإلنتاجية؟

  تبين  أن.5
 كيفية الطالبة

  من  ستفادةاال
 االعتمادية زيادة

 حال في
 األعطال.

 في االعتمادية زيادة  من  االستفادة كيفية  لهن بينأ
 األعطال. حال

  من  كيفية االستفادة بيني
 حال في االعتمادية زيادة

 األعطال ؟

مكونات
 

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 الطالبةعدد ت أن.1 

 مكونات
 شبكات

 الحاسب.

توجيو الكاميرا على الصورة   أطلب من الطالبات 
لمشاىدة  الشكل الثالثي األبعاد   " بتقنية الواقع 

 يمثل السبورة على شكال بتخطيط  أقوم المعزز "ثم
 اآللي. الحاسب شبكات مكونات ىمأ

 

شكل 
ثالثي 
األبعاد

 

عددي مكونات  شبكات 
 الحاسب ؟
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الوحتىٌ 

 التعلُوٍ
 إجراءاث التدرَس األهداف السلىكُت  

نىع 

الوحتىي 

 الوعسز

 تقىَن الهدف

مكونات
 

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 

 وسائل الطالبة تعدد أن .2
 عناصر بين االتصال

 الحاسب. شبكة

 عناصر بين االتصال وسائلنستنتج  من الطالبات  
 الثالثي الشكلالحاسب بعد مشاىدة  شبكة

 " المعزز الواقع بتقنية"    األبعاد

 

 االتصال عددي  وسائل
 شبكة عناصر بين

 الحاسب؟
 الطالبة تعرف ان .3

 الشبكية. البطاقة
 استنتج  من الطالبات تعريف  بطاقة الشبكة .

 
 عرفي بطاقة الشبكة ؟

 
أليو   الطالبة  تشرح أن .4

 عمل المودم.
 

 الناقلة األوساط أىم استنتج من الطالبات 
 .المودم منها والتي لإلتصال

 منو والهدف المودم مفهوم للطالبات  أوضح ثم 
لمودم  لنموذج الحاسب اآللي وإشير  شبكات في

 على الطالبات لتتعرف المعمل داخل متواجد
 .وظيفتو

 ؟  المودم مفهوم اشرحي

 عمل الطالبة تشرح أن .5
 المحول جهاز

(Switch). 

 من والهدف المحول مفهوم استنتج من الطالبات 
 داخل متواجد لمحول لنموذج واشير  استخدامو

 .وظيفتو على الطالبات لتتعرف المعمل

 المحول وظيفة فسري
الحاسب  شبكات في

 ؟اآللي

برمجيات 
 

شبكات
 

الحاسب
 

اآللي
 

 الطالبة تعدد أن .1
 شبكات برمجيات

 .الحاسب اآللي

الحاسب أوضح للطالبات أىم برمجيات شبكة 
 والمقصود من نظم التشغيل الشبكي. اآللي

 فيديو 

 

ت عددي أىم برمجيا 
 الحاسب اآلليشبكات 

 ؟ 
 نظام الطالبة تعرف أن .2

 الشبكي. التشغيل
 

استنتج من الطالبات تعريف نظم التشغيل الشبكي 
حول الفائدة من نظم التشغيل و أناقش  الطالبات 

الشبكي بحيث استمع إلى أرائهن المختلفة 
لهن االراء التي قد تكون خاطئة و وأصحح 

أستعراض لبعض االمثلة على نظام التشغيل 
 الشبكي ومميزات التى تمتاز بها ىذه األنظمة  .

نظم التشغيل  عرفي 
 الشبكي؟ 

  
 الطالبة عددت أن .3

 التشغيل نظام مميزات
 الشبكي.

 نظام عددي مميزات
 الشبكي؟ التشغيل

  على الطالبة تمثل أن .4
 الشبكي. التشغيل نظم

 

أعدد أنظمة التشغيل الشبكي وأبين الفرق بينها 
وبين أنظمة التشغيل العادي  ثم أكتب أسماء تلك 

 االنظمة على السبورة .

مثلي على نظم تشغيل 
 شبكي ؟

 الطالبة تعًرف أن .5
 الشبكة برمجيات
 التطبيقية.

ملخص سبوري حول مفهوم  أكتب على السبورة
برمجيات الشبكة التطبيقية و اىم استخداماتها  

 .الحاسب اآلليفي شبكات 

عرفي  برمجيات 
 الشبكة التطبيقة؟
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ليةاآل نوع المحتوى المعزز   

 

عبارة عن صفحة  حتتوى على  رلموعة من األزارير  
عند توجية كامريا  اجلهاز الذكي " دلشاىدة احملتوى 

:ادلعزز" ستظهر رلموعة من األزارير منها   

ن
شاط  الوحدة

 

صفحة زلرك البحث جوجل 
Google 

احلاسب للبحث عن معلومة   عن شبكات "أحبث "
",  اآلرل  

فيديو خلريطة ذىنية 
 على موقع اليوتيوب

دلشاىدة اخلريطة الذىنية للوحدة    "اخلريطة فيديو
"فيديو  ,  

 صفحة مدونة

لكتابة تدوينو عن ما سبق وتعلمتيو بالوحدة , "دوّن    
 

 موقع كتب

 

للدخول إذل مكتبة حتتوى على رلموعو من   "أقرأ "
احلاسب اآلرلالكتب الىت تتحدث عن شبكات   

 مستندات جوجل
google docs 

 

وتستطيع الطالبة أضافو رأيها عن الوحدة  "رأي   

 التقويم الختامي
عددي مكونات شبكة الحاسب اآللي 

 الواجب المادية والبرمجية ؟
أذكري أمثلة لتطبيقات قواعد البيانات 

وردت في كتابك  الموزعة غير التى 
 المدرسي ؟
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ليةاآل نوع المحتوى المعزز   
 أشكال ثالثية أبعاد

 
لصح واخلطأ عندما عن طريق رلموعة أسئلة من النوع ا

كامريا   اجلهاز الذكي "   وتوجو جابة ختتار الطالبة إ
جلواب  يظهر ذلا  التعزيز ادلعزز " على ادلشاىدة احملتوى 

 ادلناسب.

 التقويم الختامي
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 صور مو  تطبيق جتربة الدراسة     

 التجربة جتهيزات

 التجربة جتهيزات

 التجربة جتهيزات



 

 

 

 "شكل ثالثي األبعاد"شبكة اخلادم والعنيل 

 "فيديو" ت احلاسب شبكا

 "صورة " عهواى الوحدة 



 

 

 

 "روابط"نشاط الوحدة 

 "شكل ثالثي األبعاد" ليف بصريالكيبل  

 "فيديو " مناذج مو تطبيقات شبكات احلاسب 



 

 

 

 "بردليات شبكات احلاسب"فيديو

 "شكل ثالثي األبعاد" كيبل ثهائي دلدول

 ""شكل ثالثي األبعاد تعزيز أسئلة نهاية الوحدة  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 


