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أثر التفبعل بني اسرتاتيجية للتعلم النشط يف بيئة قبئمة علً الىاقع املعسز وأسلىة 
 التعلم علً تنمية مهبرات إنتبج املقررات االلكرتونية لدي طالة تكنىلىجيب التعليم

 
 
 
 
 
 

 
 : الممخص 

ييدف البحث الحالي إلى قياس أثر التفاعل بين استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم 
لنشط في بيئة الواقع المعزز وأسموب التعمم عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية لدى ا

طالب تكنولوجيا التعميم، وفي ضوء ذلك تم تقديم تصور مقترح الستراتيجية الواقع المعزز في 
ة تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية، وتتكون االستراتيجية من خمس مراحل ىي: مرحم

التمييد، ومرحمة اإلعداد، ومرحمة التخطيط والتصميم، ومرحمة التنفيذ، ومرحمة التقويم، وتم 
تحديد المعايير التصميمية لبيئات الواقع المعزز في ضوء االستراتيجية المقترحة ووفقًا ألسموب 

ممة تتضمن التعمم )االستقالل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكي، كما تم تصميم بيئة تعميمية متكا
بنظام  Articulate Storylineالميارات الخاصة بإنتاج المقررات االلكترونية عبر برنامج 

كتطبيق لمواقع المعزز، ىذا فضال عن تصميم اختبار  Blipparالعالمات م خالل تطبيق 
تحصيمي خاص بميارات إنتاج المقررات االلكترونية، وبطاقة تقييم منتج نيائي، وقد تكونت 

( طالب وطالبة، من طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 44البحث من )عينة 
( طالب مستقمين عن 22النوعية جامعة المنوفية، تم تقسيميم حسب أسموب التعمم  إلى: )

( طالب معتمدين عمى المجال اإلدراكي وقام الباحث بتطبيق أساليب 22المجال اإلدراكي، )
(، حيث أظيرت النتائج أثر التفاعل بين Spssائية المناسبة باستخدام برنامج )المعالجة اإلحص

االستراتيجية المقترحة في بيئة الواقع المعزز وأسموب التعمم في تنمية ميارات إنتاج المقررات 
االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم، وأوصى البحث بمجموعة من التوصيات منيا 

راتيجية المقترحة في بيئة الواقع المعزز عمى تنمية الميارات لدى الطالب، االستفادة من االست
االستفادة من قائمة ميارات إنتاج المقررات االلكترونية التي تم التوصل الييا في البحث الحالي، 
باإلضافة إلى االستفادة من قائمة معايير االستراتيجية في بيئة الواقع المعزز التي توصل الييا 

 الحالي. البحث
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Abstract 
The current research aims to measure the effect of the interaction between 

a proposed strategy in an environment based on augmented reality and the 

learning method on developing the skills of producing e-courses for students of 

educational technology, and in light of this a proposed concept of the 

augmented reality strategy was presented in developing the skills of producing 

electronic courses, and the strategy consists of five stages They are: the 

introduction stage, the preparation stage, the planning and design stage, the 

implementation stage, the evaluation stage, and the design standards for 

augmented reality environments have been determined in light of the proposed 

strategy and according to the learning method (independence / dependence) on 

the cognitive domain, and an integrated learning environment has been 

designed that includes special skills. By producing electronic courses through 

the Articulate Storyline program with the grading system M through the 

application of Blippar as an application of augmented reality, in addition to 

designing an achievement test for the skills of producing electronic courses, 

and a final product evaluation card. The research sample consisted of (44) 

students, students of the fourth year of technology Education at the Faculty of 

Specific Education, Menoufia University, they were divided according to the 

method of learning into: (22) students independent from the field Perceptual, 

(22) students dependent on the perceptual field, and the researcher applied 

appropriate statistical treatment methods using the (Spss) program, as the 

results showed the effect of the interaction between the proposed strategy in 

the augmented reality environment and the learning style in developing the 

skills of producing electronic courses for students of educational technology, 

and the research recommended a group Among the recommendations are to 

make use of the proposed strategy in the augmented reality environment to 

develop students' skills, to benefit from the list of electronic course production 

skills that were reached in the current research, in addition to making use of 

the list of strategic criteria in the augmented reality environment that the 

current research has reached. 
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 مقدمة البحث:
لقد أظيرت الثورة الالسمكية والصناعية والتطور التقني واقًعا جديًدا لو القدرة عمى التفاعل 
والدمج  بين الواقع الحقيقي واإلفتراضي من خالل شبكة االنترنت، وىو تكنولوجيا الواقع المعزز 

(Augmented Reality ،)ط متعددة مرفًقا، تكنولوجيا الواقع المعزز ليست نصا أو ممف وسائ
إنما ىي التكنوولجيا القائمة عمى إسقاط األجسام اإلتراضية والمعمومات في بيئة المستخدم 
الحقيقية لتوفر معمومات إضافية أو تكون بمثابة موجو ليم فيي تكنولجيا لتزويد المستخدم 

تقميص الفارق بالمعمومات المناسبة في الوقت المالئم فاليدف من تصميم ىذه التكنولوجيا ىو 
 بين الذي يشيده المستخدم والمحتوى الذي تقدمو التكنولوجيا.

ضافة الصور اإلفتراضية عمى الواقع الحقيقي،  فالواقع المعزز تكنولوجيا تسمح بدمج وا 
عمى عكس الواقع اإلفتراضي، حيث يتم غمر المستخدم في بيئة إفتراضية، تسمح لممستخدم 

باستخدام كائنات حقيقية بطريقة سمسة، وعرفيا محمد خميس  بالتفاعل مع الصور اإلفتراضية
بأنيا تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج الواقع الحقيقي بالواقع اإلفتراضي ويتم ( 2، ص2151)

التفاعل بينيما في الوقت الحقيقي أثناء قيام الفرد بالميمة الحقيقية، ، ومن ثم فيو عرض مركب 
يراه المستخدم والمشيد الظاىري المولد بالكمبيوتر، فيشعر  يدمج بين المشيد الحقيقي الذي

المستخدم أنو يتفاعل مع العالم الحقيقي وليس الظاىري، بيدف تحقيق اإلدراك الحسي 
عمى أنيا "التكنولوجيا التي من خالليا يتم دمج الصور  Auzma (1997)لممستخدم، وقدميا 

الحقيقي، وتسجيل صور إفتراضية مع العالم الحقيقية واإلفتراضية، والتفاعمية في الوقت 
الحقيقي، وىناك عديد من المجاالت التي يمكن أن تستفيد من استخدام ىذه التكنولوجيا مثل 

 اليندسة والترفيو والتعميم.

ويمكن توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز باستخدام اليواتف الذكية واألجيزة الموحية بشكل 
ممين، وتحقيق الفيم العميق لممعمومات تطبيًقا لمبادىء النظرية فعال في تحسين إدراك المتع

البنائية المعرفية ونظم التعمم البنائي التي تساعد المتعممين عمى بناء تعمميم بأنفسيم، وذلك ما 
والتي توصمت إلى أن الطالب الذين درسوا باستخدام  Wang (2014)اظيرتو نتائج دراسة 

إلدراك لفترة أطول، وتفاعموا بشكل أفضل مع المادة التعميمية، وقد الواقع المعزز تحسن لدييم ا
إلى زيادة االتجاه نحو توظيف تطبيقات تكنولوجيا الواقع  Wither, et, al (2011)أشار وآخرون 

المعزز في التعميم من خالل ابتكار أنشطة واستراتيجيات تعميمية قائمة عمى تمك التكنولوجيا، 
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ة شيدت تطبيقات الواقع المعزز تطورًا كبيرًا يمكن مستخدمييا من التعامل وخالل الفترة األخير 
مع تكنوولجيا الواقع المعزز لدعم المواد التعميمية باستخدام الحواسيب الشخصية واليواتف 
المحمولة واألجيزة الرقمية الصػيرة، فأصبحت ىذه التكنولوجيا متاحة، وأصبح التعامل معيا 

رتفاع تكاليفيا أقل تعقيدًا أكثر عممية، وباتت م  ,Kerawalla, et al., 2006)شاكل تطبيقيا وا 
pp. 163-174) . 

إلى التعرف عمى  (Schmitz & Klemke & Specht, 2012)وسعت دراسة كل من 
تأثيرات بيئات التعمم المختمفة القائمة عمى تكنولوجيا الواقع المعزز وفيم اآلليات المحددة التي 

أثيرات، وذلك من خالل تقديم مراجعة ألوراق بحثية تطبيقية في التعميم، حيث أدت إلى ىذه الت
توصمت الدراسة إلى اآلثار اإليجابية بصورة عامة لمبيئات القائمة عمى تكنولوجيا الواقع المعزز 

 في مخرجات التعمم الوجدانية وتحصيل المعرفة.

الواقع المعزز في تنمية ( أىمية استخدام بيئة 2121كما أثبتت دراسة أحمد غنيم )
الميارات التكنولوجية لدى المتعممين إذا دعمت بأدوات وانشطة محددة لالستفادة من ىذه 

 التكنولوجيا بأكبر قدر ممكن.

وقد أثبتت نتائج عديد من األبحاث التي أجريت لممقارنة بين الطالب الذين تعرضوا 
الكامل عمى األساليب الدراسية التمقميدية أن لتكنولوجيا الواقع المعزز والطالب الذين اعتمدوا ب

الفصول الدراسية التي اعتمدات عمى تكنولوجيا الواقع المعزز كانت تجاربيا أكثر متعة وأقل 
 (.Barreira, et, al., 2012إرىاًقا )

( والتي ىدفت لمتعرف بأثر استخدام تقنية 2154كما أثبتت نتائج دراسة ميا الحسيني ) 
في التحصيل لمقرر الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية واتجاه طالبات الواقع المعزز 

المرحمة الثانوية بمدينة مكو المكرمو نحو المقرر حيث قارنت بين أداء مجموعتين احداىما 
درست باستخدام الحاسب اآللي واألخرى باستخدام تقنية الواقع المعزز وجاءت نتيجة الدراسة 

دى المجموعة التي قامت بدراسة المقرر باستخدام تقنية الواقع المعزز لتؤكد ارتفاع التحصيل ل
عمى  Figueiredo, M., et al. (2014)وتكون اتجاه إيجابي نحو المقرر، وتؤكد دراسة 

استخدام الواقع المعزز القائم عمى األجيزة الذكية مثل الحواسيب الموحية واليواتف الذكية حيث 
ئد وخصائص التعمم االلكتروني القائم عمى اليواتف الذكية وفوائد تقنية اعتبروا أنيا تجمع بين فوا

  الواقع المعزز في العممية التعميمية.
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بعمل مسح  (Bacca & Baladiris & Fabregat & Graf & Kinshuk, 2014)وقام 
في ست مجالت مفيرسة،  2152و  2112لمدراسات التي تناولت الواقع المعزز بين عامي 

ميا من حيث: االتجاىات نحو الواقع المعزز والمميزات والمعيقات والفاعمية واالتاحة وتم تحمي
ضفاء الطابع الشخصي، وقد أظيرت نتائج التحميل أىمية إجراء المزيد من التجارب حول  وا 
الواقع المعزز الستكشاف تأثيره عمى نتائج التعمم وعمميات بناء المعرفة، وكذلك الحاجة لطرق 

ير محتوى ثالثي األبعاد تفاعمي، فضاًل عن ضرورة إنشاء أدوات واستخدام جديدة لتطو 
استراتيجيات تساعد المعممين في تصميم وتطوير محتوى وانشطة بالبيئات القائمة عمى 

إلى أن التعمم من  Shelton & Hedley (2002)وقد أشارت دراسة  تكنولوجيا الواقع المعزز.
سيل التعمم النشط والتعمم البنائي والتعاوني، وأكدت الدراسة أن خالل تكنولوجيا الواقع المعزز ي

المحتوى الرقمي الذي يتفاعل مع المتعمم من خالل تكنولوجيا الواقع المعزز يقمل من اكتساب 
 المفاىيم الخاطئة والتفاعل المستمر والمثير في بيئة تعمم تفاعمية. 

د البحوث والدراسات التي أجريت في ومن خالل العرض السابق يتبين أنو بالرغم من تعد
استخدام  تكنولوجيا الواقع المعزز في التعميم، في شتى المجاالت التعميمية كالتاريخ والعموم 
والسياحة والطب والفمك والجػرافيا وغيرىا من المواد األخرى، إال أن ىذه البحوث والدراسات لم 

الباحث أىمية استخدام استرتيجيات التعمم تتناول استخدام استراتيجيات التعمم النشط، ويرى 
النشط لالستفادة من تكنولوجيا الواقع المعزز البد من استخدام استراتيجيات التعمم النشط، حيث 
يحتاج المتعمم في بيئات الواقع المعزز إلى محتوى تفاعمي، كما قد يحتاج أيضًا إلى إرشاد 

، كما يحتاج إلى التفاعل والتواصل مع أقرانو وتوجيو وطرح األسئمة التي يحتاج اإلجابة عمييا
وكذلك المعمم لتبادل واكتساب المعمومات والخبرات، والتي يتم تنفيذذىا وفق استراتيجية محددة 
ومقننة تثري من خبراتو وترسخ المعمومات وتطيل أثر التعمم، وتساعده في تكوين ميارات 

 واتجاىات الزمة لمواصمة عممية التعمم.

ستراتيجيات التعمم النشط مجااًل ميمًا لتطوير شخصية المتعمم، فمن خالليا يمكن وتعتبر ا
تنمية قدرات المتعمم ومياراتو وخبراتو، وتؤدي إذا ما أحسن تصميميا وتنفيذىا وفق بيئة تعميمية 
مضبوطة ومقننة إلى اكتساب الخبرات والمعمومات، وتقميل الجيد والوقت والتكاليف المبذولة في 

ة التعمم، حيث ظير منذ نياية الثمانينات اىتمام كبير لتجريب العديد من الطرق عممي
واالستراتيجيات غير التقميدية في عمميتي التدريس والتعمم وقد نمت العديد من االستراتيجيات في 
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 .Appleton, K. (1997, PP(؛ كما أكد 22، ص2115ضوء النظرية البنائية، )كمال زيتون 
مية اكتساب المعرفة تعد عممية بنائية نشطة ومستمرة وأن عممية التعمم تتضمن إلى أن عم  (97

إعادة بناء الفرد لمعرفتو من خالل عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين، وتنظر النظرة البنائية 
لمتعمم عمى انو عممية نشطة ومستمرة تساعد المتعمم عمى انشاء المعاني والتفسيرات الجديدة في 

 .Alexopouloy, E. & Driver, 1996, pp. 112)رف والخبرات السابقة ضوء المعا

لذلك ينبػي أال يقتصر دور المعممين عمى نقل المعرفة بل يجب أن يعمموا عمى تنشيطيا 
التي نمت في  Active Learningوتوجيو عممية التعمم ولذلك ظيرت استراتيجيات التعمم النشط 

 (.54، ص2115م مصطفى، رحاب التحميل البنائي )عبد السال

يوجد العديد من الدراسات والبحوث التي أثبتت أىمية استرتيجيات التعمم النشط في العممية 
 ؛Bas, (2011)ودراسة  ؛Keppell & Jong, (2004)التعميمية ومن ىذه الدراسات دراسة ، 

سة ودرا؛ Kose, (2010)ودراسة  ؛Haliloglu, (2005)ودراسة ؛ Yang, (2002)ودراسة 
Omale, Hung Luetkehans & Plagwitz, (2009) ودراسة ؛Sendage & Ferhan, 

 ،Blake & Scanlon, (2007؛ ودراسة Eskrooicih & Oskrochi, (2010)؛ ودراسة (2009)
والتي أشارت إلى التأثير اإليجابي الستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات عمى ارتفاع 

وتنمية الميارات العممية وارتفاع معدالت األداء، وميارات استخدام معدالت التحصيل المعرفي، 
 تطبيقات التعمم االلكتروني، وميارات التفكير الناقد، وميارات التفكير العميا.

( والتي أكدت عمى التأثير اإليجابي الستراتيجية 2152ودراسة أمين صالح الدين )
التحصيل المعرفي وتنمية ميارات الطالب في مجموعات العمل االلكترونية وأىميتيا في زيادة 

( والتي أكدت 2154استخدام مصادر التعمم االلكتروني، ودراسة مريم الوشاحي، محمد عمار )
عمى أىمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى تنمية التحصيل لدى الطالب، ودراسة منال 

ستراتيجتي التعمم الذاتي والنقاش عمى ( حيث أشارت إلى أىمية ا2151النمري، وفاء كفافي )
تنمية ميارات الطالب في إنتاج الدرروس التفاعمية االلكترونية، ودراسة يسري أبو العنين 

( حيث أشارت الدراسة إلى أىمية استراتيجية التعمم المدمج عمى تنمية ميارات الطالب 2151)
( التي 2151ودراسة عمرو عالم )في إنتاج البرامج االلكترونية وتحسين التحصيل الدراسي، 

أثبتت أىمية استخدام استراتيجيتين لمتفاعل االلكتروني )تفاعل األقران، والتفاعل متعدد 
 المجموعات( عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية لدى معممي المدارس الفكرية.
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ستراتيجيات التعمم وعمى الرغم من تعدد الدراسات والبحوث التي أثبتت أىمية استخدام ا
النشط في عممية التعمم وأىميتيا في ارتفاع التحصيل وتنمية الميارات المختمفة لدى الطالب، 
إال أن ىذه الدراسات والبحوث أجريت في بيئات تعمم أخرى غير بيئة الواقع المعزز، في حين 

أخرى، ونظرًا  أوصت بعض الدراسات عمى استخدام استراتيجيات التعمم النشط في بيئات تعمم
لعدم وجود استراتيجية محددة من استراتيجيات التعمم النشط في حدود عمم الباحث توضح لممعمم 
اإلجراءات التي ينبػي اتباعيا عند استػالل تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية ميارات الطالب 

الستخدام تكنولوجيا في إنتاج المقررات االلكترونية، فقد نبعت الحاجة إلى تصميم استراتيجية 
الواقع المعزز في تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية، لذا سعى الباحث إلى تصميم 
استراتيجية مقترحة تدمج بين بعض استراتيجيات التعمم النشط  التي يمكن استخداميا في بيئة 

 الواقع المعزز، ووتناسب مع أسموب تعمم الطالب.

مكاناتيم وقدراتيم وأساليب تعمميم، يالحظ أن ونظًرا الختالف خصائص ال  متعممين وا 
األساليب المعرفية بمثابة طرائق متميزة أو عادات عامة شبو ثابتو لمتفكير وأساس بنائي لسموك 
األفراد، حيث أنيا مسئولة عن الفروق الفردية في كثير من العمميات النفسية والمتػيرات المعرفية 

ما يجعميا تعبر عن الفروق الفردية الثابتة نسبًيا في طرائق تكوين وتناول واإلدراكية والوجدانية، م
وتنظيم المعمومات والخبرات التي يمر بيا الفرد، ويعد األسموب المعرفي ىو أحد أنماط 
دراكو وتنظيمو لممتػيرات التي يتعرض  االستعداد التي تحدد األداء المتميز لمفرد في تصوره وا 

 (. 2152طة بو، وكيفية تعاممو مع ىذه المتػيرات جمال الشامي ) ليا في البيئة المحي

( أن األساليب المعرفية تقوم بدور المنظم لبيئة 25، ص  2155وقد أشار حمدي البنا )
الفرد بما فييا من مثيرات ومدركات، إذ انيا ترتبط بتناول المعمومات وتجييزىا، وتتعمق بأشكال 

حتواه، أي أن األسموب المعرفي يصف بدقة شديدة الطريقة النشاط المعرفي لإلنسان وليس م
صدارىا عمى  التي يفكر بيا اإلنسان، كما يعبر عن طرق تفضيل الفرد الستقبال المعمومات وا 
النحو الذي يدل عمى تعمقيا بعمميات تناول المعمومات وتجييزىا، كما ينظر إلى األساليب 

اد تتوسط بين المثيرات واالستجابات ليس فقط في المعرفية بوصفيا تكوينات فرضية لدى األفر 
المجال االدراكي المعرفي والمجاالت المعرفية األخرى ، كالتذكر والتفكير وتكوين المفاىيم 
وتناول المعمومات ، ولكن كذلك في المجال االجتماعي ودراسة الشخصية ألنيا من األبعاد 
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تخطى الحدود الفاصمة التقميدية بين الجانب المستعرضة والتي ليا صفة العمومية ، وىي بذلك ت

 المعرفي والجانب الوجداني في الشخصية 

، 2112وىناك تصنيفات مختمفة لألساليب المعرفية ومنيا تصنيف أنور الشرقاوي )
( ويتضمن األساليب المعرفية التالية: االعتماد في مقابل االستقالل عن المجال 241-242ص

في في مقابل التقيد المعرفي، االندفاع في مقابل التروي، والمخاطرة في اإلدراكي، والتبسيط المعر 
مقابل الحذر، التسوية في مقابل اإلبراز، تحمل الػموض في مقابل عدم تحمل الػموض، 
وسوف يقتصر البحث الحالي عمى أسموب التعمم االعتماد مقابل االستقالل عن المجال 

 اإلدراكي،

 التعمم أساليب أىم من ل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكيويعد أسموب التعمم )االستقال
التعميم، اتفق  وتكنولوجيا النفس عمم في مجال والعمماء الباحثين من عدد كبير اىتمام نالت التي

(؛ أسامو 2111(؛ محمد أحمد )2111(؛ نجالء مختار)11، ص2112كل من ىشام الخولي )
ل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي( ييتم ( أن أسموب التعمم )االستقال2111ىنداوي )

بالطريقة التي يدرك بيا الفرد الموقف، حيث أن الفرد الذي يتميز باالستقالل عن المجال 
االدراكي يدرك أجزاء المجال في صورة منفصمة، أما الفرد الذي يتميز باالعتماد عن المجال 

لممجال(، أما أجزاء المجال فيكون ادراكو مبيًما، االدراكي يخضع إدراكو لمتنظيم الشامل )الكمي 
( أن 12-11، ص2112واالعتمادية والتبعية عمى المجال االدراكي، كما أشار ىشام الخولي )

أسموب التعمم )االستقالل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي( يساعد في فيم النواحي 
 مح مرتبطة بتكوين شخصية الفرد.النفسية واالجتماعية واإلدراكية لمفرد، ولو مال

توجد العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت أسموب التعمم االستقالل في مقبال 
والتي توصمت إلى وجود  Moss & Hale (1999)االعتماد عمى المجال اإلدراكي ومنيا دراسة 

(؛ ىاشم 2151اىيم )ارتباط بين ىذا األسموب واستراتيجية البحث عمى االنترنت، دراسة أمل إبر 
(؛ 2111(؛ ودراسة بياء الدين خيري )2151(؛ ودراسة أميرة المعتصم )2111الشرنوبي )

( وأثبتت نتائج ىذه الدراسات إلى 2111(؛ ودراسة زينب السالمي )2111دراسة عمرو حسين )
 وجود تأثير ألسموب التعمم عمى التحصيل المعرفي واألداء المياري.

ى استخدام أسموب التعمم االستقالل مقابل االعتماد عمى المجال ومما دفع الباحث إل
اإلدراكي، توافق الخصائص التعميمية لكل من الطالب المستقمين والمعتمدين مع بيئة الواقع 
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المعزز في ضوء االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم النشط،  حيث أن الطالب المستقمين 
تعميمية مستقمة فردية ذاتية، أما الطالب المعتمدين اجتماعيون في يميمون إلى العمل في بيئات 

تعمميم ويفضمون التعمم في مجموعات، والتي تساعدىم في اكتساب المعمومات والخبرات 
 الالزمة لتنمية ميارات الطالب في إنتاج المقررات االلكترونية.

ميارات إنتاج المقررات ومن أىم الميارات التي ييتم بيا تخصص تكنولوجيا التعميم ىي 
االلكترونية، والتي يمكن تنميتيا لدى الطالب من خالل بيئة الواقع المعزز، حيث تتطمب تنمية 
ىذه الميارات توفير مواقف تعميمية تسمح لممتعممين بدراسة البرنامج الخاص بإنتاج المقررات 

إمكاناتو في إنتاج المقررات االلكترونية والتعرف عمى البرنامج وكيفية تشػيمو واالستفادة من 
االلكترونية وذلك من خالل تقديم المحتوى التعميمي الخاص بميارات إنتاج المقررات االلكترونية 

، وىو أحد Blipparوعرضيا عمى الطالب من خالل بتطبيق  ،Marker Pageفي صفحات 
اتف الذكية وتوجيو تطبيقات الواقع المعزز، والذي فيو يقوم الطالب بتشػيل التطبيق عمى اليو 

كاميرا الياتف الذكي عمى صفحات ماركر بيدج التي تم إعدادىا من قبل الباحث فيظير ليم 
المحتوى التعميمي الخاص بتمك الميارات في صورة ممفات نصية أو فيديو أو صور ثابتة 

نظرية ومتحركة او رابط أو مواقع انترنت وذلك حسب المحتوى التعميمي المقدم ليم، ووفقًا لم
البنائية فإن المتعمم ىو محور العممية التعميمية، ودوره نشط وغير سمبي )محمد خميس، 

 (.221، ص2155

 مشكمة البحث:
توصل الباحث من خالل العرض السابق لمدراسات والبحوث إلى تحديد مشكمة البحث في 

 المحاور التالية:
ع بدين البيئددات الحقيقيدة والكائنددات تعدد بيئدات الواقددع المعدزز جديددة فددي المجدال التعميمددي تجمد -5

االفتراضدية، وتدوفر لممدتعمم االندددماج والتفاعدل فدي الوقدت الحقيقددي، ونظدرًا لمدا أثبتتدو البحددوث 
والدراسدددات السدددابقة مدددن فاعميدددة بيئدددات الواقدددع المعدددزز فدددي تحسدددين ندددواتج ومخرجدددات الدددتعمم 

شدكل عدام، وكميدات التربيدة بصورة عامة، فإن االسدتفادة مدن ىدذه التكنولوجيدا فدي الجامعدات ب
 النوعية بشكل خاص مطمب ىام وضروري.

أثبتدددت العديدددد مدددن الدراسدددات والبحدددوث إلدددى أىميدددة اسدددتخدام اسدددتراتيجيات الدددتعمم النشدددط فدددي  -2
التعمددديم، وأكددددت ىدددذه الدراسدددات والبحدددوث عمدددى وجدددود أثدددر لمتفاعدددل بدددين اسدددتراتيجيات الدددتعمم 
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نيا لم تتناول أثر التفاعل بين اسدتراتيجيات الدتعمم النشط في التعميم وبين متػيرات أخرى، ولك
النشط وأسموب التعمم، ومن ىنا توجدد حاجدة إلدى دراسدة أثدر التفاعدل بدين اسدتراتيجيات الدتعمم 

 النشط في بيئة الواقع المعزز وأسموب التعمم.
أثبتددددت الدراسددددات والبحددددوث أىميددددة اسددددتخدام تكنولوجيددددا الواقددددع المعددددزز فددددي التعمدددديم وتنميددددة  -2

لميددارات المختمفدددة لددددى الطددالب، ولكدددن لدددوحظ اسددتخداميا بطريقدددة غيدددر فعالددة وغيدددر مثيدددرة ا
لممتعممين، ولمتػمب عمى ىذه المشكمة قام الباحث بتصميم استراتيجية مقترحة السدتخدام بيئدة 

 الواقع المعزز في تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية لدى الطالب. 
التدددي تناولدددت أسدددموب الدددتعمم االسدددتقالل مقابدددل االعتمددداد عمدددى  تنوعدددت البحدددوث والدراسدددات   -4

المجال اإلدراكي، وقد تناولت أسموب التعمم وعالقتو بمتػيرات أخدرى وفدي بيئدات أخدرى غيدر 
بيئة الواقع المعزز، من ىندا كاندت الحاجدة إلدى دراسدة التفاعدل بدين اسدتراتيجية مقترحدة قائمدة 

 معزز وأسموب التعمم.عمى التعمم النشط في بيئة الواقع ال
ومن خالل ما سبق تتضح أىمية االستراتيجية المقترحة القائمدة عمدى الدتعمم النشدط فدي بيئدة 
الواقددع المعددزز فددي تنميددة الميددارات المختمفددة لمطددالب بسددبب الدددور الفاعددل والفعددال الددذي يقددوم بددو 

نيا تعزيدز ىدذا الدددور الطالدب فدي عمميدة الددتعمم، وال سديما دعدم ىددذه االسدتراتيجيات ببيئدات مدن شددأ
 مثل بيئات الواقع المعزز.

وبذلك تتضح مشكمة البحث الحالي ويمكن تحديدىا وصدياغتيا فدي العبدارة التقريريدة التاليدة: 
" توجددد حاجددة إلددى دراسددة أثددر التفاعددل بددين اسددتراتيجية مقترحددة ببيئددة قائمددة عمددى الواقددع المعددزز 

رات االلكترونيدددة لددددى طدددالب تكنولوجيدددا التعمددديم وأسدددموب الدددتعمم عمدددى تنميدددة ميدددارات إنتددداج المقدددر 
 بمقرر إنتاج الوسائط المتعددة.

ولمتاكدددد مدددن مددددى المدددام طدددالب الفرقدددة الرابعدددة تخصدددص تكنولوجيدددا التعمددديم بكميدددة التربيدددة 
 Articulatالنوعيدددة جامعدددة المنوفيدددة لميدددارات إنتددداج المقدددررات االلكترونيدددة باسدددتخدام برندددامج  

storylineث بعمدددل دراسدددة اسدددتطالعية اسدددتيدفت التعدددرف عمدددى مددددى تمكدددنيم ليدددذه ، قدددام الباحددد
( طالب من طالب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيدا التعمديم، وأشدارت نتدائج 52الميارات، لعدد )

الدراسددة االسددتطالعية إلددى وجددود ضددعف تددام فددي ميددارات إنتدداج المقددررات االلكترونيددة فددي مقددرر 
%( مددن الطددالب لدددييم صددعوبات فددي عمميتددي تصددميم 11ة )إنتدداج الوسددائط المتعددددة، وأن نسددب

نتاج المقررات االلكترونية، ولدييم مشكمة في عمل البرمجيدات الخاصدة بدالمقررات االلكترونيدة،  وا 
 .Articulat storylineكما أن معظم الطالب ليس لدييم الخبرة الكافية الستخدام برنامج 
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 أسئمة البحث:
 اغة السؤال الرئيسي التالي: في ضوء صياغة المشكمة تم صي

مددا أثددر التفاعددل بددين اسددتراتيجية مقترحددة قائمددة عمددى الددتعمم النشددط فددي بيئددة الواقددع المعددزز 
 وأسموب التعمم عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
 Articulate Storylineالزمدة إلنتداج المقدررات االلكترونيدة باسدتخدام برندامج مدا الميدارات ال -5

 لدى طالب تكنولوجيا التعميم ؟
ما معايير تصدميم بيئدة الواقدع المعدزز فدي ضدوء اإلسدتراتيجية المقترحدة لتنميدة ميدارات إنتداج  -2

 المقررات اإللكترونية؟
القائمة عمى التعمم النشط فدي بيئدة الواقدع ما التصميم التعميمي المقترح لإلستراتيجية المقترحة  -2

المعزز لتنمية ميدارات إنتداج المقدررات اإللكترونيدة فدي ضدوء معدايير التصدميم وتبندي نمدوذج 
 التصميم المناسب؟

مدددا التدددأثير األساسدددي إلسدددتخدام االسدددتراتيجية المقترحدددة القائمدددة عمدددى الدددتعمم النشدددط فدددي بيئدددة  -4
 معرفي واألداء المياري لدى طالب تكنولوجيا التعميم ؟الواقع المعزز عمى تنمية التحصيل ال

مدددا التدددأثير األساسدددي ألسدددموب الدددتعمم )االسدددتقالل / اإلعتمددداد( فدددي بيئدددة الواقدددع المعدددزز عمدددى  -1
 تنمية التحصيل المعرفي واألداء المياري لدى طالب تكنولوجيا التعميم ؟

ع المعدددددزز وأسدددددموب الدددددتعمم مددددا تدددددأثير التفاعدددددل بدددددين االسدددددتراتيجية المقترحدددددة فددددي بيئدددددة الواقددددد -1
)االسدددددتقالل / اإلعتمددددداد( عمدددددى تنميدددددة التحصددددديل المعرفدددددي واألداء الميددددداري لددددددى طدددددالب 

 تكنولوجيا التعميم ؟

 أىداف البحث: 
 ييدف البحث التالي إلى التوصل إلى:

 تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية الالزمة لطالب تكنولوجيا التعميم. -5
قة بين اسدتخدام االسدتراتيجية المقترحدة فدي بيئدة الواقدع المعدزز وأسدموب الكشف عن أثر العال -2

 التعمم )االستقالل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكي.
الكشف عن أثر العالقة بين اسدتخدام االسدتراتيجية المقترحدة فدي بيئدة الواقدع المعدزز وأسدموب  -2

ميدددارات إنتددداج المقددددررات  الدددتعمم )االسدددتقالل/االعتماد( عمدددى المجددددال اإلدراكدددي عمدددى تنميددددة
 االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
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 أىمية البحث:
 تكمن أىمية البحث في التالي:

االسددتفادة مددن تقنيددة الواقددع المعددزز فددي تنميددة األداء الميدداري لمطددالب وكددذلك تنميددة ميددارات  -5
 إنتاج المقررات االلكترونية لدى الطالب.

ة التصدددميم التعميمدددي لالسدددتراتيجيات القائمدددة ببيئدددة الواقدددع توجيدددو أنظدددار البددداحثين إلدددى مراعدددا -2
 المعزز وفقًا لألىداف المراد تحقيقيا.

 .Articulate Storylineاالستفادة من قائمة ميارات إنتاج المقررات االلكترونية باستخدام برنامج  -2
 لعممية التعميمية.توجيو أنظار الباحثين لالىتمام بالبحث في بيئات الواقع  المعزز وتوظيفيا في ا -4
تشددجيع الطددالب عمددى اسددتخدام تقنيددة الواقددع المعددزز فددي اكسددابيم الميددارات الالزمددة فددي كافددة  -1

 المقررات المقررة ليم في المراحل التعميمية.
االسددتفادة مددن العالقددة بددين اسددتخدام االسددتراتيجية المقترحددة فددي بيئددة الواقددع المعددزز وأسددموب  -1

 المقررات االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.التعمم عمى تنمية ميارات إنتاج 

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

بمقدرر إنتدداج  Articulate Storylineميدارات إنتداج المقدررات االلكترونيدة باسدتخدام برندامج  -5
 الوسائط المتعددة.

 ة النوعية جامعة المنوفية.طالب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعميم بكمية التربي -2
 أسموب التعمم )االستقالل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكي. -2
ومتطمبدات ( لمتصميم والتطوير التعميمي، بمدا يتوافدق مدع طبيعدة 2111نموذج محمد خميس ) -4

 تصميم بيئة الواقع المعزز في ضوء االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم النشط.

 متغيرات البحث:
 شتمل البحث الحالي عمى المتػيرات التالية:ا

 المتػيرات المستقمة: االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم النشط في بيئة الواقع المعزز. -5
 المتػيرات التصنيفية: أسموب التعمم )االستقالل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكي. -2
 إنتاج المقررات االلكترونية. المتػيرات التابعة: األداء المياري المرتبط بميارات -2
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 عينة البحث:
( طالددددب مددددن طددددالب الفرقددددة الرابعددددة 44تددددم اختيددددار عينددددة البحددددث بطريقددددة عشددددوائية مددددن )

تخصددص تكنولوجيددا التعمدديم بكميددة التربيددة النوعيددة بجامعددة المنوفيددة، وتددم تقسدديميم عشددوائيًا وفقددًا 
(، وطدددالب معتمددددين 22ددىم )ألسدددموب الدددتعمم )االسدددتقالل/االعتماد( إلدددى طدددالب مسدددتقمين وعددد

 (.22وعددىم )

 التصميم التجريبي لمبحث:
يعد البحث الحالي من البحدوث التفاعميدة، لدذا اسدتخدم الباحدث التصدميم التجريبدي مدن الندوع 

 (254، ص2152(، كما في شكل )    ( )محمد خميس، 2×2)
 (2×2شكل )( التصميم التجريبي )

 بيئة التعمم
 األسموب المعرفي

واقع معزز بدون  بيئة
 االستراتيجية المقترحة

بيئة واقع معزز في وجود 
 االستراتيجية المقترحة

 (2مجموعة تجريبية ) (5مجموعة تجريبية ) االستقالل عن المجال اإلدراكي
 (4مجموعة تجريبية ) (2مجموعة تجريبية ) االعتماد عمى المجال اإلدراكي

 أدوات البحث:
لمعرفية لميارات إنتاج المقررات االلكترونية بمقرر إنتداج الوسدائط اختبار تحصيمي لمجوانب ا -5

 المتعددة، )إعداد الباحث(.
بطاقة تقييم منتج نيدائي لمجواندب المياريدة لميدارات إنتداج المقدررات االلكترونيدة بمقدرر إنتداج  -2

 الوسائط المتعددة، )إعداد الباحث(.
تمددين، إعدداد )أندور الشدرقاوي، سددميمان اختبدار األشدكال المتضدمنة الخداص بالمسددتقمين والمع -2

 (.1-1، ص5111الشيخ، 

 فروض البحث:
 أواًل التأثيرات األساسية الستخدام االستراتيجية المقترحة:

يرجع الى استخدام االستراتيجية المقترحة  1.11ال يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى  -5
درجات الطالب الذين درسوا  عمى االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي

في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين درسوا في بيئة 
 الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة.
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يرجع الى استخدام االستراتيجية المقترحة  1.11ال يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى  -2
النيائي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب الذين عمى بطاقة تقييم المنتج 

درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين درسوا في 
 بيئة الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة.

 ثانيًا: التأثيرات األساسية ألسموب التعمم )االستقالل/ االعتماد(:
يرجع الى أسموب التعمم عمى االختبار  1.11وجد فرق دال احصائيًا عند مستوىال ي -2

 التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب المعتمدين 
يرجع الى أسموب التعمم عمى بطاقة تقييم  1.11ال يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى -4

 عدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب المعتمدين المنتج النيائي في التطبيق الب
ثالثًا: التأثيرات األساسية لمتفاعل بين استخدام االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم 

 )االستقالل/ االعتماد(:
يرجع الى العالقة بين االستراتيجية  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى  -1

 لتعمم عمى االختبار التحصيمي المقترحة وأسموب ا
يرجع الى العالقة بين االستراتيجية  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى  -1

 المقترحة وأسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي 

 خطوات البحث: 
 لتحقيق أىداف البحث الحالي قام الباحث بإجراء الخطوات التالية:

 والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث. دراسة وتحميل األدبيات -
 جمع المادة العممية الخاصة بموضوع البحث وتحديد المحتوى المالئم لمتػيرات البحث. -
وضددع تصددور لالسددتراتيجية المقترحددة القائمددة عمددى الددتعمم النشددط فددي بيئددة الواقددع المعددزز فددي  -

عمى مجموعة مدن السدادة المحكمدين فدي  تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية، وعرضيا
 مجال تكنولوجيا التعميم.

تحديددد قائمددة بالميددارات المطمددوب مددن الطددالب القيددام بيددا، والتددي تتطمددب توظيددف تكنولوجيددا  -
 الواقع المعزز في تنفيذىا.

إعدددداد قائمدددة باألىدددداف السدددموكية لمميدددارات المطمدددوب مدددن الطدددالب تحقيقيدددا وعرضددديا عمدددى  -
 السادة المحكمين.
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تصددددميم أدوات القيدددداس بالبحددددث، والتددددي تمثمددددت فددددي )اختبددددار تحصدددديمي لمجوانددددب المعرفيددددة   -
لميارات إنتاج المقررات االلكترونية بمقرر إنتاج الوسدائط المتعدددة، إعدداد بطاقدة تقيديم مندتج 
نيدددددائي لمجواندددددب المياريدددددة لميدددددارات إنتددددداج المقدددددررات االلكترونيدددددة بمقدددددرر إنتددددداج الوسدددددائط 

 عرضيما عمى السادة المحكمين وتعديميما في ضوء أرائيم.المتعددة(، ثم 
 تصميم سيناريو لبيئات الواقع المعزز في ضوء االستراتيجية المقترحة. -
إعداد قائمة بالمعايير التصميمية لمبيئات التعميمية التي تعتمدد عمدى تكنولوجيدا الواقدع المعدزز  -

 عمى السادة المحكمين. في تنفيذ ميارات إنتاج المقررات االلكترونية، وعرضيا
 تصميم بيئات التعمم التعميمية بصورة متكاممة. -
اختيار عينة البحث مدن طدالب الفرقدة الرابعدة تكنولوجيدا التعمديم بكميدة التربيدة النوعيدة جامعدة  -

المنوفيدددة وتقسددديميم إلدددى أربدددع مجموعدددات تجريبيدددة، إحدددداىما فدددي بيئدددة الواقدددع المعدددزز بددددون 
 الخرى في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة.االستراتيجية المقترحة، و 

التطبيددق القبمددي ألدوات البحددث، ومددن ثددم إجددراء التجربددة األساسددية لمبحددث عمددى المجموعددات  -
 التجريبية، ثم التطبيق البعدي ألدوات البحث، ورصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا.

 تفسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات. -

 مصطمحات البحث: 
 الواقع المعزز:
الواقع المعزز بأنو: " تقنية تفاعمية متزامنة تدمج خصائص  Azuma (1997,365)عرَّف 

العالم الحقيقي مع العالم األفتراضي بشكل ثنائي أو ثالثي األبعاد "، وعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: 
تبر البيئة األساسية ىي العالم الحقيقي تكنولوجيا تدمج العالم الحقيقيي بالعالم االفتراضي، وتع

والواقعي ويضاف الييا العناصر والبيانات الرقمية االفتراضية )الصور، والصوت، والفيديوىات 
والروابط( والمعمومات الخاصة بميارات إنتاج المقررات االلكترونية، ويتم تزويد الطالب بيا في 

اتف الذكية والكاميرات والتي توفر واجية الوقت المناسب من خالل أجيزة الكمبيوتر واليو 
لمتفاعل مع ىذه األجسام االفتراضية ثالثية األبعاد وذلك بيدف تنمية مياراتيم في إنتاج 

 المقررات االلكترونية والتفكير الناقد.
 استراتيجيات التعمم النشط:

دم في ( اإلستراتيجية التعميمية كممة كبيرة تستخ511ب، ص2112ويعرفيا محمد خميس )
مجاالت عديدة، وىي عبارة عن خطة منظمة تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي 
تترتب في تسمسل معين لتحقيق أىداف معينة في فترة زمنية محددة، ويعرف الباحث استراتيجية 
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الواقع المعزز إجرائيًا في البحث الحالي بأنيا: مجموعة من الخطوات واإلجراءات المحددة 
مقننة والمنظمة الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز بػرض تنمية ميارات إنتاج المقررات وال

 االلكترونية لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة المنوفية.

 أسموب التعمم:
بعدد من بأنو وظائف موجية لمسموك اإلنساني تتمثل  p717  Guilford ,1980)) ويعرفو

 نحو والمعتاد المفضل الفرد سمات القدرات المعرفية والضوابط المعرفية باالضافة إلى اعتبارىا
 نماذج عن يعبر أنو كما المحيطة، البيئة في والمثيرات ومعالجة المعمومات وتنظيم تجييز
 موالقي االتجاىات عمى تؤثر التي الشخصية وأبعاد تعمم الفرد، كيفية تصف التي السموك

االجتماعية، ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: عبارة عن سموكيات معرفية أو انفعالية أو  والتفاعالت
فسيولوجوجية يتصف بيا المتعمم وتعمل كمؤشرات ثابتة نسبيًا لمكيفية التي يدرك بيا المتعمم بيئة 

في تنظيم  الواقع المعزز القائمة عمى التعمم النشط ويتفاعل معيا ويستجيب ليا ويستخدمو
ومعالجة المعمومات، ومن تصنيفات أسموب التعمم )االستقالل/االعتماد( عمى المجال اإلدراكي 
والذي يساعد الطالب عمى طريقة اكتسابو لممعمومات والخبرات وذلك وفقا لنوعو سواء مستقل أو 

نور معتمد عمى المجال اإلدراكي وذلك باستخدام اختبار األشكال المتضمنة الذي أعده أ
 ( الذي يستخدم لتصنيف الطالب إلى مستقمين ومعتمدين.1-1، ص5111الشرقاوي وسميمان الشيخ )

 المقررات االلكترونية:
( المقرر اإللكتروني بأنو: المقرر القدائم عمدى التكامدل 11، ص2111يعرف الػريب زاىر )

نشدائو وتطبيقدو وتقويمدو، ويددرس  بين المادة التعميمية وتكنولوجيا التعمم اإللكتروني فدي تصدميمو وا 
الطالدددب محتوياتدددو تكنولوجيدددا وتفاعميدددا مدددع عضدددو ىيئدددة التددددريس فدددي أي وقدددت وأي مكدددان يريدددد، 
ويعرفددو الباحددث إجرائيددًا بأنددو: عبددارة عددن مددادة تعميميددة إلكترونيددة متعددددة الوسددائط، تصددمم وتنددتج 

وذلدك مدن خدالل إحددى نظدم وتنشر الكترونًيا ثم تدار من خالل االنترندت فدي بيئدة الواقدع المعدزز 
أومنصددات إدارة المقددررات االلكترونيددة، ويحتددوي المقددرر عمددى الوسددائط المتعددددة التفاعميددة الفائقددة 
)الصور، والنصوص، والفيديو، والصور المتحركة( وفدق مجموعدة مدن القواعدد التربويدة والتعميميدة 

ن خددددالل الحاسددددوب وشددددبكة معددددة باسددددتخدام بددددرامج وأدوات التددددأليف المناسددددبة لممحتدددوى، تقدددددم مدددد
                 االنترنددددددت، مددددددع تددددددوفير التفاعددددددل المتددددددزامن وغيددددددر المتددددددزامن بددددددين كددددددل مددددددن الطددددددالب وأقددددددرانيم

 والمحتوى ومعممييم.
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 االطار النظري لمبحث: 
نظرًا ألن البحث الحالي ييدف إلى دراسة أثر التفاعل بين استراتيجية مقترحة قائمة عمى 

أسموب التعمم عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات التعمم النشط في بيئة الواقع المعزز و 
االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم، فقد تناول المحاور التالية )بيئة الواقع المعزز، 
استراتيجيات التعمم النشط، أسموب التعمم، ميارات إنتاج المقررات االلكترونية( وفيما يمي 

 توضيح تمك المحاور: 
  ة الواقع المعزز:المحور األول: بيئ

من المصطمحات الجديدة التي ظيرت مؤخرًا  Augmented Realityإن الواقع المعزز 
في مجال التعميم، وقد انفتح التعميم عمى التكنولوجيا وسعي رواده إلى االستفادة من أحدث ما 

         ثاره، وصمت لو التكنولوجيا في تحفيز المتعممين وجعل عممية التعمم أكثر متعة وتشويقًا وا  
ومن ثم انتقمت تمك التقنية إلى حقول عممية التعميم والتعمم، فقد وجدت تكنولوجيا الواقع المعزز 
                     طريقيا بسيولة إلى مجال التعميم، لتساىم بدورىا إلى إعادة تعريف التعمم وجعمو 

 غاية ومعنى. ذو
 مفيوم الواقع المعزز: 

يا التي من خالليا يستطيع التكنولوج Gutierrez&Ffernndez (2014, p.24عرفو )
المستخدم إدخال معمومات وبيانات افتراضية في البيئة الحقيقية في نفس الوقت وتعمل ىذه 
التقنية بإضافة معمومات مفيدة إلى االدراك البصري لإلنسان، ويستطيع المستخدم أيضًا محو 

( 2، ص2151)وتعديل عناصر موجودة بالفعل في العالم الحقيقي، كما عرفو محمد خميس 
بانو تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج الواقع الحقيقي بالواقع اإلفتراضي ويتم التفاعل بينيما في 
الوقت الحقيقي أثناء قيام الفرد بالميمة الحقيقية،، ومن ثم فيو عرض مركب يدمج بين المشيد 

 Azuma (1997,365) الحقيقي الذي يراه المستخدم والمشيد الظاىري المولد بالكمبيوتر، وعرَّف
الواقع المعزز بأنو:" تقنية تفاعمية متزامنة تدمج خصائص العالم الحقيقي مع العالم األفتراضي 

 بشكل ثنائي أو ثالثي األبعاد".
أنو نوع من الواقع االفتراضي الذي  Milgram&Kishino (1994, p.283كما عرفو )

لم تكن جزًء منيا من خالل الحاسب اآللي،  ييدف إلى تعزيز البيئة الحقيقية بمعطيات افتراضية
حيث أن تقنية الواقع المعزز تعرض عمى المستخدم بمزيج بين المشيد الحقيقي الذي يراه 

 المستخدم وتعزيزه بالمشيد الظاىري أو االفتراضي الذي تم إنشاؤه بواسطة الحاسب االلي .
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 خصائص الواقع المعزز: 
حسان كنس أنو  ( أن من أىم خصائص الواقع المعزز:2151ارة )ويذكر عبد اهلل عطار، وا 

من الممكن الدمج بين أشياء حقيقية وأشياء افتراضية، ويمكن استخدامو من خالل أجيزة بسيطة 
وغير مكمفة مثل الحاسب اآللي والياتف المحمول،  وتعمل عمى ربط مجاالت مختمفة مع 

 في الوقت الفعمي والحالي.بعضيا مثل التعميم والترفيو، تفاعمية بمعنى تسخدم 
 الخصائص التالية:  Anderson, Liarokapis (2014, p.2) وأضاف

 .توفر معمومات واضحة ودقيقة 
 .إمكانية ادخال المعمومات بطريقة سيمة وفعالة 
 .إمكانية التفاعل بين المعمم والمتعمم 
 .رغم بساطة االستخدام إال أنيا تقدم معمومات قوية 
 قدة سيمة لممستخدمين.جعل اإلجراءات المع 
 .فعالة من حيث التكمفة وقابمة لمتوسيع بسيولة 

 مميزات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التعميم:
ودراسة ماركوس وآخرون  ؛Martin-Gutierrez,et al. (2011)وفقًا لدراسة مارتن وآخرون 

(Marcos, et al. (2013؛ (Radu (2012, pp., 313-314 مميزات تكنولوجيا  تم تحديد بعض
 الواقع المعزز وىي كالتالي:

  توظيف واستخدام الواقع المعزز في الفصول الدراسية يساعد عمى تحسين عممية التعمم
 ويزيد من دافعية المتعمم ويسيل عممية التعمم .

 . ربط تقنية الواقع المعزز مع بعض العديد من التطبيقات التي لم تتطمب نظارات واقية 
 قات الواقع المعزز عمى أجيزة الكمبيوتر المحمولة واليواتف الذكية مع الكاميرات توفر تطبي

التي تجمع بين العالم الحقيقي والمعمومات والعناصر اإلفتراضية وأصبحت سيمة اإلستخدام 
 وتتيح الفرصة لمتمتع بتمك التطبيقات .

  جذابة ومحفزة تمكنيم من توفر تكنولوجيا الواقع المعزز لمطالب واجية تفاعمية وبيئة تعمم
كتشاف كل ما ىو جديد في العممية التعميمية.  التعمم وا 

  3تعزيز عممية التعمم عن طريق استخدام الصور ثالثية األبعادD. 
 .توفير طرق متطورة لعرض المحتوى التعميمي لمطالب مما يؤدي إلى إبقاء أثر التعمم 
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  ساعدت المتعممين عمى تنمية مياراتيم أنظمة وبيئة التعمم القائمة عمى الواقع المعزز
وخبراتيم المعرفية، وتتميز بيئة الواقع المعزز عن باقي بيئات التعمم االلكترونية المتطورة 

 انيا أكثر جاذبية لممتعممين باإلضافة إلى كونيا أداة اكثر فاعمية في العممية التعميمية.
 كنيم القيام بو كوسيمة تعمم جديدة تشجيع المتعممين عمى اكتشاف أنشطة تعميمية جديدة يم

 عن طريق التفاعل في العالم الحقيقي والعالم االفتراضي.
  شعور الطالب بالرضا واالستمتاع ورغبتيم المستمرة في إعادة تجربة تطبيقات الواقع

 المعزز مما يؤدي إلي زيادة حماس الطالب.
  وبين بعض. يشجع الطالب عمى التعاون فيما بينيم وبين معمميم وبينيم 

 أىمية توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز في العممية التعميمية:
ويمكن توضيح دور وأىمية الواقع المعزز في التعميم كما أشار إليو عبد اهلل عطار، 

حسان كنسارة )  Ivanova  (؛2151(؛ ىند الخميفة )2151(؛ أمجد قاسم )511، ص2151وا 

(2011, pp 178-179 ( ؛) Lee,2012, p.,19) :في النقاط التالية 
  إن نجاح توظيف تقنية الواقع المعزز في التعميم يتوقف عمى درجة امتالك المعمم لممعارف

 والميارات الالزمة الستخدام ىذه التقنية والتعامل معيا.
  يساعد الواقع المعزز عمى االبتكار في العممية التعميمية وذلك من خالل دمج مواد التعميم

سائل وأدوات والتي تعتبر جزء من البيئة المادية وبالتالي تييئة الفرصة ليتمتع الرقمية من و 
 المتعممون بد )التعمم الموقفي(.

  يتماشى الواقع المعزز جنبًا إلى جنب مع مفاىيم التعمم البنائية، حيث يستطيع المتعممين
لتعمم الواقعية التحكم بعممية التعمم الخاصة بيم عن طريق التفاعالت النشطة مع بيئات ا

عمى حد سواء، والتعامل مع المدخالت غير الواقعية في بيئات التعمم (VR) واالفتراضية
 ىذه، مما يساعدىم عمى اكتساب أكبر قدر ممكن من الميارة والمعرفة.

  يحول الواقع المعزز النظرية البنائية إلى واقع ممموس يمكن تطبيقو، ولطالما أثبتت أساليب
ظري والتطبيقي جدواىا، كما ال يمكن تجاىل الحاجة المتزايدة والممحة في دمج التعمم الن

تطبيق مفاىيم التعمم اإللكتروني وتفعيل مختمف التقنيات بشكل فعال، ومن ىذا المنطمق 
فإن الواقع المعزز يستطيع أن يسد الثػرة الحاصمة بين التعميم النظري والتطبيقي، ويركز 

ا دمج العالم الواقعي واالفتراضي معًا، لتحقيق مختمف أىداف عمى الطريقة التي يمكن فيي
             التعمم اإللكتروني ومتطمباتو بل حتى بيئاتو أيضًا.
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 .تضيف تقنية الواقع المعزز بعًدا إضافًيا جديًدا لتدريس المفاىيم مقارنة بطرق التدريس األخرى 
 ج ممموسة في عمميات التعمم التعاونية زيادة الفعالية التربوية: يحقق الواقع المعزز نتائ

والتجريبية، وتتضمن األساليب التي يوفرىا الواقع المعزز في التعميم، اإلدراك البدني، 
 واإلدراك المتجسد، والتعمم الموقفي، والعمل العقمي.

  تستطيع تطبيقات وألعاب الواقع المعزز التعميمية التعممية أن تنقل المتعمم إلى عالم
ت الدراسية، ليختبر أسسيا ومسبباتيا بنفسو في بيئة واقعية محفزة ومشوقة، بداَل المعموما

 من التعامل مع ىذه المعمومات في قالب نصي ثابت.
  تحفيز المتعممين عمى المشاركة في العممية التعميمية، ألنو يجمع بين المتعة والمعرفة في

اف المزيد في المحتوى التعميمي، ذات الوقت، وىذا من شأنو أن يحفز المتعممين عمى اكتش
بأن المتعممين عندما قاموا بتجربة تقنية الواقع Billinghurst (2001)  يقول بمينجيوست

المعزز وصفوىا بقوليم )عالم سحري( وىو ما دفعيم إلى التعمق في المحتوى التعميمي 
تخدميو عن وتعمم المزيد عنو، وبعكس ألعاب الفيديو، فإن الواقع المعزز ال يفصل مس

عالميم الواقعي، بل العكس تمامًا فيو يستخدم ىذا العالم وينقمو بشكل واقعي إلى عالم 
رقمي وىذا كفيل بأن يرفع مستوى الفضول والدىشة لدى المتعممين ويشجعيم ويحفزىم عمى 

 االكتشاف.
  مساعدة زيادة كفاءة المعمم في التعميم: حيث تمعب تقنيات الواقع المعزز دورًا ميمًا في

 المعمم عمى شرح المعمومة بشكل أكثر كفاءة.

 آلية عمل تقنية الواقع المعزز:
،  2151؛ إيناس الشامي )Johnson, et al. (2010) ؛Vallino (1998أشار كل من )   

 ( إلى آلية عمل الواقع المعزز تتم وفقًا لمطريقتين التاليتين: 521ص
من خالل نظام الكمبيوتر بواسطة الكاميرا حيث  (Markers)استخدام عالمات  الطريقة األولى:

يتم التقاطيا وتمييزىا لعرض المعمومات االفتراضية في البيئة الحقيقية باستخدام تمك العالمات 
حيث تحتوي ىذه الرموز عمى المعمومات  QR codesأو من خالل رموز االستجابة السريعة 

ريقة في تصميم البيئة التفاعمية في البحث والصور المبرمجة، وقد استعان الباحث بيذه الط
  .GPS)موقع الكاميرا الجػرافي من خالل خدمة  الطريقة الثانية:الحالي، و
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 نماذج لتطبيقات الواقع المعزز:
وىو من أىم تطبيقات الواقع المعزز وذلك لسيولة استخدامو والتعامل  (:Blippar)تطبيق  -

 البحث الحالي لمناسبتو في ىذا البحث. معو، وقد استخدم الباحث ىذا التطبيق في
ويعد أيًضا من أشير تطبيقات الواقع المعزز ويصمح في المجال  (:Layar)تطبيق  -

 التعميمي ولكنو غير مجاني.
(: ويعد أيًضا من اشير تطبيقات الواقع المعزز في العممية التعميمية Hp Reveal)تطبيق  -

 ل الشركة المنتجة.لسيولتو في التعامل، ولكن تم إغالقة من قب
يستخدم ىذا التطبيق في تقنية الواقع المعزز في ترجمة  (:Google Translate)تطبيق  -

النصوص بكل سيولة من خالل توجيو كاميرا الياتف الذكي إلى النصوص او الالفتات 
 المراد ترجمتيا.

 أنواع أنظمة تقنية الواقع المعزز:
أنو يوجد العديد من األنواع ( Patkar, Singh,& Birje, 2013., 64-69) أشار كل من

 الخاصة بنظم الواقع المعزز كالتالي: 
يعد ىذا النوع من الواقع المعزز األكثر شيوعًا، : (Projection) النوع األول: اإلسقاط -1

ويستخدم إسقاط الصور اإلفتراضية لجعل الواقع الحقيقي الذي يعيشو المستخدم ينبض 
ة المحمولة تتبع الحركات واألصوات مع الكاميرا عمى ما يقرب بالحياه، يمكن لبعض األجيز 

من أي سطح مستو واستخداميا ومن ثم يدمج الواقع الحقيقي بالواقع اإلفتراضي، وقد 
استخدم الباحث آلية اإلسقاط لتطبيقيا في البحث الحالي وذلك لسيولة إعدادىا ومالئمتيا 

 لجميع األعمار.
يستخدم ىذا النوع تقنية التعرف  :(Recognition)إلشكال التعرف عمى ا النوع الثاني  -0

 عمى الشكل، لتوفير المعمومات اإلفتراضية التكميمية لممستخدم في الوقت الحالي.
يوظف ىذا النوع الواقع المعزز المواقع باستخدام : (Location)النوع الثالث الموقع   -3

لتوفير معمومات لممستخدم حول  GPS technologyتكنولوجيا تحديد المواقع مثل برنامج 
 االتجاىات التي تقوم مقام الدليل الذي يوجو المستخدم إلى النقطة المطموب الوصول الييا.

يوظف ىذا النوع من الواقع المعزز الذي : (Outline)الخطوط العريضة  النوع الرابع :  -4
 فتراضية، يدمج الخطوط العريضة لجسم اإلنسان أو أي جزء من الجسم مع المواد اإل
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 استخدام تقنية الواقع المعزز في التعميم:

(، 2151؛ نشوى شحاتو )Cheng (2017)(؛ 2154أثبتت دراسة كل من: مجدي عقل )
األثر اإليجابي والفعال لتقنية الواقع المعزز في التعميم وأىم الخصائص والسمات التي تساعد 

لتعميمية، واستخداميا في تصميم الدروس في تحسين مستوى المتعممين وزيادة استيعابيم لممادة ا
 االلكترونية، وتنمية التحصيل المعرفي والدافعية لمطالب.

وفيما يمي يتم استعراض مبادئ تصميم البيئات التعميمية القائمة عمى تكنولوجيا الواقع 
المعزز، والتي يتناوليا البحث الحالي في ضوء معايير تصميم ىذه البيئات ونموذج التصميم 

 لتعميمي المستخدم في ىذا البحث.ا

 مبادئ تصميم بيئات الواقع المعزز:

لتصميم بيئة تعميمية قائمة عمى تكنولوجيا الواقع المعزز وتستخدم نظام الواقع المعزز 
لتنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية في مقرر إنتاج الوسائط  Blippar)االسقاط( وتطبيق 

مب تحديد المعايير التصميمية ليذه البيئة وكذلك تحديد نموذج التصميم المتعددة، فإن األمر يتط
 التعميمي المستخدم في ىذه البيئة.

 معايير تصميم البيئات التعميمية القائمة عمى الواقع المعزز: -1

قام الباحث بعمل مسح لمدراسات والبحوث والمراجع التي تناولت البيئات التعميمية القائمة 
لواقع المعزز إلعداد قائمة بالمعايير الخاصة بالبيئة التعميمة وتوصل الباحث عمى تكنولوجيا ا

 (.2( مؤشرًا كما ىو موضح في ممحق )511( معيار و)51إلى قائمة المعايير والتي تكونت من )

 نموذج التصميم التعميمي المستخدم في البحث الحالي: -0

دة نمددداذج قدددام بدراسدددتيا ( مدددن بدددين عددد2111قدددام الباحدددث باختيدددار نمدددوذج محمدددد خمددديس )
( قدام الباحدث بتصدميم وتطدوير بيئتدي 2111واالطالع عمييا، وفدي ضدوء نمدوذج محمدد خمديس )

لمواقددددع المعددددزز )بيئددددة واقددددع معددددزز فددددي وجددددود االسددددتراتيجية المقترحددددة / بيئددددة واقددددع معددددزز بدددددون 
دراكدي، وسدوف المعتمدين( عن المجدال اإل –االستراتيجية المقترحة( لكل من الطالب )المستقمين 

 يتم الحقًا شرح مراحل وخطوات نموذج التصميم التعميمي بالتفصيل في ضوء طبيعة البحث الحالي.
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 المحور الثاني: استراتيجيات التعمم النشط:
 مفيوم التعمم النشط: 

التعمم النشط ىو تعمم يركز عمي المتعمم، حيث يقوم المتعمم بحل المشكالت والمناقشة 
من االعتمادية المتبادلة اإليجابية والمسؤولية الفردية ويساعد ذلك عمى والجدال في اطار 

اكتساب ميارات التفكير الناقد والحل اإلبداعي لممشكالت وتكوين اتجاىات موجبة نحو المادة 
 . Felder, R (2005)وزيادة مستوى ثقة الطالب في مياراتيم ومعارفيم 

نمط من التدريس يعتمد عمى النشاط  أن التعمم النشط ىو Lorenzen( 2111ويرى )
الذاتي والمشاركة اإليجابية لممتعمم والتي يقوم الطالب من خالليا بالبحث مستخدمًا مجموعة من 
األنشطة والعمميات العممية كالمالحظة ووضع الفروض والقياس وقراءة البيانات واالستنتاج 

جيو المعمم وتقويمو، وتشير الدالئل والتوصل إلى المعمومات المطموبة بنفسو وتحت إشراف وتو 
إلى أن المتعممين ليم القدرة عمى اكتساب معارف وميارات معينة واتجاىات محددة، وىو تعمم 
يستمتع بو المتعمم في اندماج تام، وبذلك يقوم بتحويل العممية التعميمية إلى شراكة ممتعة بين 

 المعمم والمتعمم.
مم النشط عبارة عن نمط تعمم يسمح لممتعممين بالتعمم وقد اتفقت معظم التعريفات أن التع

حسب قدراتيم الذاتية، حيث أن التعمم ىنا متمحور حول المتعمم حيث أنو ىو من يقوم وينظم 
األنشطة، ويرى الباحث وجود بعض جوانب االتفاق فيما بين التعريفات السابقة حول مفيوم 

 التعمم النشط، وىذه الجوانب ىي : 
 المتعمم في المواقف التعميمية . ضرورة دمج -
 إيجابية المتعمم في المواقف التعميمية . -
 ضرورة تنوع طرق التدريس التي تقدم بيا المعمومات لممتعممين عمى حسب مستوياتيم. -
أنو يتطمب من المتعمم استخدام ميارات التفكير العميا مثل التحميل والتركيب والتقويم وحل  -

 المشكالت واتخاذ القرار .
 أنو يعتمد عمى التعاون بين الطالب . -

 أىمية التعمم النشط :
(، 11، ص2152وقد أكد عمى أىمية التعمم النشط كل من محمد سيد، وعباس الجمل )

(، فوزي الشربيني، وعفت 21، ص2112(، ووحيد جبران )12، ص2152وعقيل رفاعي )
 أنو: ،Basham(1994, p7)(، و11، 2155الطناوي )

عمى اكتساب ميارات وخبرات اجتماعية وجوانب مينية وانفعالية قد يصعب يساعد الطالب  -5
 اكتسابيا داخل الفصل العادي مثل تحمل المسؤولية والثقة بالنفس والتعاون وضبط النفس.
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 يحفز الطالب عمى كثرة اإلنتاج. -2
 يتيح لمطالب مواقف تعميمية حية وذات فعالية. -2
 جعل لمتعمم بيجة ومتعة.يساعد الطالب عمى االندماج في العمل وي -4
شباع حاجاتيم. -1  يساعد الطالب في الكشف عمى ميوليم واتجاىتيم وا 
 يساعد الطالب عمى اكتساب ميارات وفن التواصل. -1
ييتم باستثارة المعارف والخبرات السابقة، وىذا شرط ميم لحدوث التعمم ويتفق مع مبادئ  -1

 نظريات التعمم الحديثة كالنظرية البنائية.
 لطالب من خاللو الحصول عمى تعزيزات كافية حول فيمو لممعارف الجديدة.يستطيع ا -1
يساعد الطالب عمى إيجاد حمول وخبرات جديدة لممشكالت العممية والحياتية، وذلك ألنو  -1

جراءات مألوفة عندىم.  يربط معارف أو حمول جديدة بأفكار وا 
 يساعد الطالب عمى تنمية الرغبة في التقكير والبحث والتعمم. -51

 استراتيجيات التعمم النشط:

( استراتيجية التدريس بأنيا "مجموعة من اإلجراءات 4، ص2111يعرفيا صبري باسط )
والفعاليات والنشطة التي تساعد في تحقيق النواتج التعميمية من المعارف والمعمومات، 

عايير التي والسموكيات والميارات، ويتوقف اختيار االستراتيجية المناسبة عمى مجموعة من الم
 تشكل األساس في االختيار الفعال ليا".

          ( أنيا افجراءات والخطوات التي 521،ص2111بينما عرفتيا فاطمة عبد الوىاب )
  واالستماع ج إلى التفكير والكتابة والقراءةيتبعيا المتعمم والمخطط ليا مسبًقا والتي تحتا

 والمناقشة والتحدث.

فيذ إلى خطوات لمتحضير أو اإلعداد الدقيق من كما يحتاج كل أسموب قبل عممية التن
جانب المعمم، حتي يضمن النجاح المأمول، وذلك بإيجاد البيئة التعميمية المناسبة لمطالب، كي 
يمارسوا بدقة فعاليات التعمم النشط خالل تطبيق ىذه األساليب، فإن األمر يستدعي القيام 

الدراسي كي تناسب متطمبات كل أسموب عمى بالعديد من الترتيبات والتنظيمات داخل الفصل 
 (522، ص2111حدة جودت سعادة )

 تصميم استراتيجية التعمم النشط
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تصمم االستراتيجية في صورة خطوات إجرائية لكل خطوة بدائل تسمح ليا بالمرونة عند 
التنفيذ وتتحول كل خطوة من خطوات االستراتيجية إلى أساليب جزئية تفصيمية تتم في تتابع 
منظم ومقصود ومخطط لتحقيق األىداف المحددة، وبذلك يتم تصميم استراتيجية التعمم النشط 
في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل عند التنفيذ، وىذا يتطمب من المعمم 
م عند تنفيذ االستراتيجية تخطيًطا منظًما مراعًيا طبيعة المتعممين والفروق الفردية وقدراتيم وميولي

 (244، ص2155محمد عمي )
 تتكون استراتيجية التعمم النشط من التالي:مكونات استراتيجية التعمم النشط: 

 األىداف التعميمية، والتنظيم الصفي والسياق التعميمي لمدرس. -5
 تحركات يقوم بيا المعمم منظمة ومرتبة وفًقا ليا في تدريسو. -2
 لتحقيق اليداف التعميمية.أمثمة ومسائل ووسائل تعميمية وتدريبات وأنشطة  -2
استجابات الطالب بمختمف مستوياتيم وقدراتيم، والناتجة عن المثيرات التي ينظميا المعمم  -4

 ويخطط ليا.
(؛ Lantis, 2002, 2-4)والنتيس  (؛Jon, 2002)أشارت األدبيات التربوية التالية "جون 

-Chilcoat, 1999, 300)(؛ وشيمكوت 2111وعبد المطيف حيدر )(؛ Keys, 2002, 17وكيس)

إلى العديد من استراتيجيات التعمم النشط ، ومنيا عمى  (Mckinney, 1998ومكيني ) (؛310
 سبيل المثال:

)استراتيجية المحاضرة المعدلة، استراتيجية تعمم األقران، استراتيجية التعمم بالمشاريع، 
يجية السرد القصصي استراتيجية التدريس بالبرمجة، استراتيجية العصف الذىني، استرات

والحكايات، استراتيجية األسئمة واألجوبة، استراتيجية لعب األدوار، استراتيجية حل المشكالت، 
 استراتيجية المناقشة، استراتيجية التعمم التعاوني، استراتيجية االستكشاف(.

  االستراتيجية المقترحة القائمة ببيئة الواقع المعزز:
( االستراتيجية بأنيا خطة عمل عامة توضع 52-55، ص2111عرف محمد الديب )

لتحقيق أىداف معينة، وتمنع تحقيق مخرجات غير مرغوب فييا، وتصمم في صورة خطوات 
إجراءية، وتتحول كل خطوة في االستراتيجية إلى أساليب إجرائية تفصيمية تتم في تتابع مقصود 

ن اطار عام لمجموعة من ومخطط في سبيل تحقيق األىداف المحددة، وىي أيضًا عبارة ع
 األفكار والمبادئ واألفعال والممارسات واإلجراءات واألساليب والوسائل المتتابعة.
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ومن خالل قيام الباحث بدراسة استراتيجيات التعمم النشط، قام الباحث بالدمج بين بعض 
ا وىي تنمية استراتيجيات التعمم النشط التي تناسب البحث الحالي وتحقق األىداف المراد تحقيقي

 ميارات إنتاج المقررات االلكترونية، وفيما يمي خطوات ومراحل االستراتيجية المقترحة:

  مراحل وخطوات االستراتيجية المقترحة:
وبمراجعة الباحث العديد من االستراتيجيات التعميمية المختمفة، ومن خالل الدراسات التي 

صل إلى مراحل وخطوات االستراتيجية المقترحة تناولت بيئات الواقع المعزز أمكن لمباحث التو 
وىي خمس مراحل )مرحمة التمييد، مرحمة اإلعداد، مرحمة التخطيط والتصميم، مرحمة التنفيذ، 

 (5مرحمة التقويم( كما ىو موضح بالشكل )
 ( مراحل وخطوات االستراتيجية المقترحة0شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحفيز المتعممين واستثارة  -2           مقدمة            -1
 دافعيتيم.

ربط التعمم الجديد بالتعمم  -4تحديد أىداف التعمم.         -2
 السابق.

 -1ضبط قواعد العمل      -1تحديد األنشطة التعميمية.   -1
 تحديد مخرجات التعمم.

عداد برنامج إنتاج تجيي -2  اختيار تطبيق الواقع المعزز -1 ز وا 
 .المقررات االلكترونية

 .تحديد المحتوى التعميمي -4       .     تحديد الميارات -2
تقديم نشاط  -1.  (Marker pageتحديد العالمات ) -1

 تعميمي.
تحديد األىداف  -2تحميل خصائص المتعممين.        -1

  تحديد الميارات                      -2 .اإلجرائية
تحديد طرائق تقديم   -1  تحديد نظام الواقع المعزز.      -4

 .المساعدة والدعم لممتعمم
تحديد زمن أداء  -1       . تصميم سيناريو األنشطة -1

 الميارات.

 -2                 .توزيع الميام -2تقسيم الطالب.        -1
 تحديد دور المعمم                      

المناقشة الفردية   -1      يق الواقع المعزز.     تشػيل تطب -4
 .والجماعية

 -1تقديم أنشطة تعميمية.        -1       . تطبيق الميارة -1
 تقويم الميارة

والمتابعة المستمرة وتقديم  يقوم المعمم بتقويم أداء الطالب -1
يقوم المعمم بتحديد  -2                      التػذية الراجعة.

 االستفادة من خالل تقييم الطالب ألنفسيم.  مدى
التقييم  -4يقوم المعمم بتعزيز االستجابات الصحيحة    -2

 النيائي لمطالب من قبل المعمم

المرحلة 

 األولى

مرحلة 

 التمهيد
المرحلة 

 األولى

مرحلة 

 التمهيد
المرحلة 

 األولى

مرحلة 

 التمهيد
المرحلة 

 األولى

مرحلة 

 التمهيد
المرحلة 

 ولىاأل

مرحلة 

 التمهيد
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 المحور الثالث: أسموب التعمم:
عد األسموب المعرفي ىو أحد أنماط االستعداد التي تحدد األداء المتميز لمفرد في تصوره ي

دراكو وتنظيمو لممتػيرات التي يتعرض ليا في البيئة المحيطة بو، وكيفية تعاممو مع ىذه  وا 
(، وىو يمثل أحد المحددات اليامة لمفروق الفردية في  2152المتػيرات جمال الشامي ) 

 ميم والتعممعمميتي التع

 تعريف أسموب التعمم: 
 ( 15 ص ،2111 ) السالمي وزينب ، Witkin et al(  p.197 ,1977)يعرف كل من 

أسموب التعمم بأنو عبارة عن سموكيات معرفية أو انفعالية أو فسيولوجوجية يتصف بيا المتعمم 
م ويتفاعل معيا ويستجيب وتعمل كمؤشرات ثابتة نسبيًا لمكيفية التي يدرك بيا المتعمم بيئة التعم

، (41، ص2151م )فو مندور عبد السالليا ويستخدمو في تنظيم ومعالجة المعمومات، كما يعر 
بأنو بعد أو وصفو خاصة أو طريقة مميزة تواكب سموك الفرد في نطاق واسع من المواقف وىو 

 قدرة الفرد عمى االدراك التحميمي.

 خصائص أساليب التعمم :
(، وأنور الشرقاوي 2111، جمال الشامي ) Witkin et al( 5111من ) أشارت دراسة كل

(، مجموعة من خصائص ألساليب التعمم  11-11، ص2111(، وحمدي الفرماوي ) 2112)
األساليب المعرفية متنوعة، وتيتم األساليب المعرفية بوصف أسموب النشاط المعرفي الذي  وىي:

ب المعرفية بالثبات النسبي، تعد األساليب المعرفية من يمارسو الفرد ال بمحتواه، تتصف األسالي
األبعاد المستعرضة والشاممة لمشخصية، يخضع قياس األساليب المعرفية إلى أساليب قياس 

 لفظية. وغير لفظية بوسائل ثنائية القطب، يمكن قياسيا

 تصنيف أساليب التعمم: 
 التعمم أساليب تصنيفات أشير لألساليب المعرفية من Messick( 5111ويعد تصنيف )

 في )االستقالل أسموب التعمم أشير أساليب التعمم وأحد األسيامات اليامة في ىذا المجال، ومن
اإلدراكي( ومن أكثر األساليب المعرفية اىتماًما من قبل الميتمين  المجال عمى االعتماد مقابل

 بيذا المجال.
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 مى المجال االدراكي:مفيوم أسموب التعمم االستقالل مقابل االعتماد ع
، مدى Witkin et al (1977, p.96) ويتكن صاحب الفضل في ظيور ىذا األسموب ُيعرفو

قدرة الفرد عمى التعامل والتفاعل مع المعمومات والموضوعات كعناصر إدراكية لممجال في 
(، 5111، 5111)  الشرقاوي أنور كما ُيعرفو كل من اعتماده أو استقاللو عن المجال، 

 التي الطريقة ( أنو521-521، ص2112(، ىشام الخولي )4 -2،  5111يمان الشيخ )سم
 اإلدراكي، المستقل عن المجال فالفرد تفاصيل، من بما فيو أو الموضوع الموقف الفرد بيا يدرك
المعتمد  الفرد بينما المجال المحيط ككل؛ عن مستقل أو منفصل كشيء المجال أجزاء يدرك فإنو

المجال  ألجزاء إدراكو أما لممجال، الكمي الشامل لمتنظيم إدراكو إلدراكي يخضعا عمى المجال
 مبيما. يكون ككل

 خصائص أسموب التعمم االستقالل مقابل االعتماد عمى المجال االدراكي: 
 أواًل: خصائص الفرد المستقل عن المجال اإلدراكي: يتميز بمجموعة من السمات وىي: 

تقمة ومنفصمة عن بعضيا ويعيد بنائيا وتنظيميا ويتميز بأنو إدراك األجزاء كعناصر مس -5
 اكثر بنائية.

يميل إلى االستقالل والعمل كفرد مستقل ويرفض العمل في مجموعات، حيث يميل إلى  -2
 العزلة عن اآلخرين والتمركز حول الذات، ويعتمد عمى ذاتو في مواجية أي مشكالت او عوائق .

 وح.سريع الػضب والتمرد، عمي الطم -2
يميمون إلى الدراسة أو العمل في المجاالت التي تتميز بالتحميل والتجريد، وال تتطمب تفاعل  -4

 مع اآلخرين.
 يعتمد عمى مراجع داخمية في معالجة المعمومات، ويكون أسموب التوجيو داخمي. -1
 يمكنو التعامل مع المواقف المعقدة والمركبة. -1
         وضوح في المشاعر واألحاسيس ويميل  ليس لديو شعور بالتقدير من اآلخرين، ولديو -1

 لعدم الػموض. 

 ثانيًا: خصائص الفرد المعتمد عمى المجال اإلدراكي: يتميز بمجموعة من السمات وىي: 
إدراك أجزاء المجال بصورة ذاتية بحيث يكون انطباعات كمية وأقل قدرة من الفرد المستقل  -5

 طبيعة المعرفية.عمى تجييز وتنظيم وترتيب المعمومات بالميام ذات ال
 ال يستطيع إدراك المواقف المعقدة، وما تحتويو من متناقضات، مما يعوق مسيرتو المعرفية. -2
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 يميل إلى إقامة عالقات مع اآلخرين، ويكون أكثر تخوًفا من العزلة، وأقل تمركز حول الذات. -2
 يستطيع إدراك التنظيم الكمي لممجال ككل، وىو من ذوى اإلدراك الكمي والشامل. -4
يحب الصداقة والحياة االجتماعية، وييتم بالعالقات الشخصية، ويفضل معرفة رأي  -1

 الجماعة في سموكيم.
 معتدل الطموح، أكثر ىدوء وعاطفية، وترويو، وأكثر حساسية ويشعر بالتقدير من اآلخرين. -1

 طرق قياس أسموب التعمم االستقالل في مقابل االعتماد عمى المجال اإلدراكي:
د من الدراسات والبحوث عمى طرائق قياس أسموب التعمم االستقالل مقابل اتفقت العدي

أ،  5112،  15– 11،  5111االعتماد عمى المجال االدراكي مثل دراسة أنور الشرقاوي )
 -21، ص5115( ومحمد اسماعيل )41 -51، ص5111(، سميمان الشيخ )214 -212ص
 Rod and Frameمؤشر واالطار ( وىي، اختبار ال11-14، ص5111(، وسوسن محمد )21

Test (RFT) ، اختبار تعديل وضع الجسمBody Adjustment Test (BAT) ، اختبار األشكال
 The Rotating Room، اختبار الػرفة الدوارة Embedded Figures Test (EFT)المتضمنة 

Test (RRT) ، اختبار األشكال المتداخمةThe Overlapping Figures Test (OFT) ، اختبار
 اختبار الحالي البحث ، وقد تبنىThe Hidden Figures Test (HFT)األشكال المختفية 

البحث،وذلك  عينة لتصنيف Group Embedded  Figure Test (GEFT) المتضمنة األشكال
لعدة أسباب من أىميا، أنو سيل في إدارتو وتطبيقة، يتطمب قمياًل من الوقت في اجراءاتو، يوفر 

بترجمتة  ، وقامWitkin et al( 5111مال، وقام ويتكن وزمالئو بإعداد ىذا االختبار )الجيد وال
وبدأ انتشار ىذا االختبار في  ( 1–1 ص ،5111الشيخ ) وسميمان أنور الشرقاوي وتعريبو

 المعرفي. األسموب بيذا البيئة التي تختص

 المحور الرابع: إنتاج المقررات االلكترونية: 
 لكتروني:مفيوم المقرر اإل 

( المقددرر األلكترونددي بأنددو جميددع األنشددطة والمددواد 15، ص2151عرفددو عبددد العزيددز طمبددة )
، 2111التعميميدة التدي يعتمددد إنتاجيدا وتقدديميا عمددى جيداز الكمبيدوتر، كمددا عرفدو الػريدب زاىددر )

ي فددي ( بأنددو المقددرر القددائم عمددى التكامددل بددين المددادة التعميميددة وتكنولوجيددا الددتعمم اإللكتروندد11ص
نشائو وتطبيقو وتقويمو، ويددرس الطالدب محتوياتدو تكنولوجيدا وتفاعميدا مدع عضدو ىيئدة  تصميمو وا 

 التدريس في أي وقت وأي مكان يريد.
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 اإللكترونية: المقررات أىمية
 ( أن أىمية التعميم االلكتروني تتبع من كونو:11، ص2111زاىر )  يرى الػريب 

 من العديد الطالب ليناقش المباشر االتصال ويستخدم المتنوعة المتعددة ُيعرض بالوسائط -5
 .بالمقرر المرتبطة اآلراء

 يركز فيو الطالب عمى المحتوى والتعمم البناء النشط ، بدال من تذكر المحتوى. -2
 مكمال عنصرا بصفتيا المعمومات )اإلنترنت( شبكات الحاسب اآللي وشبكات يستخدم -2

 .ليا بديال يسول التعمم واالبتكار المعموماتى لعممية
 الحديثة التكنولوجيا خالل من المتاحة المعمومات التوصل إلى أحدث في الطالب يساعد -4

 .المستخدمة في مجال التعميم
يساعد الطالب في تحسين انجازىم وتنمية مياراتيم المطموبة لممجتمع في القرن الحادي  -1

 والعشرين.

 أىمية المقررات اإللكترونية في التعميم الجامعي.

( أن التعمددديم الجدددامعي يسدددعي لمواكبدددة 2، ص2151المجمدددس األعمدددى لمجامعدددات )وضدددح أ
بتمويدددل مدددن  2111التطدددورات التكنولوجيدددة، فدددتم إنشددداء المركدددز القدددومي لمدددتعمم اإللكتروندددي عدددام 

مشدددروع تطدددوير نظدددم تكنولوجيدددا المعمومدددات فدددي التعمددديم العدددالي، وتدددم ضدددم المركدددز إلدددى المجمدددس 
مركددًزا إلنتدداج  22، ويضددم المركددز القددومي لمددتعمم اإللكترونددي 2111األعمددى لمجامعددات فددي عددام 

المقددررات اإللكترونيددة فددي الجامعددات الحكوميددة، وييددتم المركددز بتحسددين ورفددع مسددتوي الجددودة فددي 
التعمددديم العدددالي مدددن خدددالل نشدددر ثقافدددة الدددتعمم اإللكتروندددي واإلشدددراف الفندددي عمدددى إنتددداج المقدددررات 

 اإللكترونية بالجامعات.

( إلدى وجدود قصدور لددى طدالب 2151ت دارسة صالح الدين عبدد العداطي وآخدرون )أشار 
شعبة إعداد معمم الحاسب اآللي فدي إنتداج البدرامج والمقدررات اإللكترونيدة التعميميدة ذات المعدايير 

عمدى ضدرورة التحقدق لمبحدوث المسدتقبمية فيمدا  Fiege (2011)دارسدة  كمدا تشديرالتقنيدة السدميمة، 
ات التعميم العدالي فدي حاجدة إلدى متعممدين وأعضداء ىيئدة تددريس يتمقدون التددريب إذا كانت مؤسس

 .عمى التصميم التعميمي لممقررات اإللكترونية
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 المبادئ واألسس النظرية والعممية التي يقوم عمييا المقرر االلكتروني  
( أن مددددن أىددددم المبددددادئ واألسددددس التددددي يقددددوم عمييددددا المقددددرر 2155يددددرى محمددددد خمدددديس )

 تروني ما يمي:االلك
يقوم المقرر االلكتروني عمى مجموعدة مدن المبدادئ والفدروض التدي تدم تأسيسديا نظريدًا لمدتعمم  -5

 االلكتروني. 
المقدرر االلكترونددي وسدديط تكنولددوجي لتنفيدذ التعمدديم، ويمكددن تطبيقددو مدن خددالل نمدداذج مختمفددة  -2

االلكتروندي وسديط لتنفيدذ  مثل التعميم التقميدي والتعميم عن بعد، وىذا المبدأ يوضح أن المقرر
 التعميم وليس شكاًل محددا من أشكال التعميم.

ظيور أشكال جديدة في التعميم لممقرر االلكتروني أدت إلى ظيور أشكال وأنماط تجمدع بدين  -2
إمكانددددات ونددددواحي القددددوة فددددي التعمدددديم التقميدددددي والتعمدددديم عددددن بعددددد مثددددل الددددتعمم المعكددددوس أو 

 المقموب.
لكترونددي مددع المددداخل واإلسددتراتيجيات المختمفددة مثددل الددتعمم البنددائي يمكددن تطبيددق المقددرر اال -4

والدددددتعمم التشددددداركي والدددددتعمم المدددددوقفي والدددددتعمم المبندددددى عمدددددى المشدددددكالت، حيدددددث أن المقدددددرر 
 االلكتروني يقوم عمى أساس مداخل التعميم واستراتيجياتو وليس العكس.

دثات التكنولوجية ، بحيدث يحقدق كدل المقرر االلكتروني يقدم من خالل التنفيذ الناجح لممستح -1
 الشروط والمتطمبات الالزمة لعممية اإلستحداث التكنولوجي ليصبح جزءًا من النظام . 

المقددرر اإللكتروندددي يسددتخدم فدددي سددديولة توصدديل المحتدددوى وعرضدددو، وبالتددالي يددددعم ويسددديل  -1
 عممية التعميم والتعمم.

 ر أدواتو بدقة.المقرر اإللكتروني يحقق نجاحًا أكبر إذا تم اختيا -1
المقرر اإللكتروني يسداعد المدتعمم عمدى تنميتدة فدي سدياق المدنيج واألىدداف المحدددة، وأدوات  -1

 تنفيذ ىذا المنيج ىي تكنولوجيا المقرر اإللكتروني.
المقرر اإللكتروني لو إمكاناتو ومميزاتو التدي تبدرر تنفيدذه، ويمكدن اسدتخدام تكنولوجيدا المقدرر  -1

وندددداجح إذا قدددددمت إمكانددددات ومميددددزات تعميميددددة تحتاجيددددا العمميددددة اإللكترونددددي بشددددكل فاعددددل 
 التعميمية.

 اإللكترونية: خصائص المقررات
والميتمدين بحصدر خصدائص المقدررات االلكترونيدة وذلدك نظدًرا لمتطدور  الخبدراء بعدض قام

(؛ 21، ص2111مدن الػريدب زاىدر) كدل فيدرى التكنولوجي السريع في مجدال التعمديم االلكتروندي،
(Macon,2011,p.80؛) ( أن ىذه الخصائص تتمثل في: 11، ص2154نيي محمود ) 
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 : لضمان التعامل مع المحتوى التعميمي إلكترونيا. المتطمبات السابقة لممتعمم -5
تعميمددي متعدددد  ىيحتددوي المقددرر عمددى محتددو  أن فيجددبالتنوووع  فووي المحتووول التعميمووي:  -2

 الوسائط.
 صر المتعة والتشويق من خالل تنوع المثيرات.يوفر المقرر اإللكتروني عنجذب االنتباه:  -2
يتدديح المقددرر أنماطددا مددن التفاعددل بددين المعمددم والمددتعمم وبددين المتعممددين بيئووة تعمووم تفاعميووة:  -4

 بعضيم البعض.
يتيح المقرر فكرة الخطو الدذاتي لممدتعمم، أي أن المدتعمم يعمدم نفسدو بنفسدو مدن تحكم المتعمم:  -1

 الدروس. محتوى عن بالمعمومات غنية بيئة توفيرخالل 
 : يتسم المقرر بقياس مخرجات تعممو بأكثر من وسيمة تقويم مختمفة.التقويم -1
 يريده وفي أي وقت في التعمم لممتعمم يتيح حيث بالمرونة اإللكتروني المقرر يتسمالمرونة:  -1

 يفضمو الذي المكان
شدكل يفدوق التعميمدي ب المحتدوى وتطدوير تحدديث يسديل اإللكتروندي المقدرر فديالتطووير:  -1

 المقرر التقميدي.

 مكونات المقرر اإللكتروني: 
(؛ أحمددد 11، ص2154(؛ نيددي محمددود )11، ص2111مددن الػريددب زاىددر )أوضددح كددل 

 ( مكونات المقرر اإللكتروني كما يمي:2111السعيد )
يتكون محتوى المقرر من مادة عممية مكتوبة يصاحبيا مفردات متعددة محتوي المقرر:  -1

عد ادىا بواسطة الحاسوب أو األجيزة النقالة ويشتمل عمى )الصفحة الرئيسية لممقرر، الوسائط وا 
 األىداف التعميمية، الوسائط في المحتوى التعميمي(

تعد أدوات االتصال والتفاعل وتنوعيا في المقرر أدوات التفاعل واالتصال داخل المقرر:  -0
ن المتعمم والمعمم وبين المتعممين بعضيم اإللكتروني ليا عدة مزايا، فيي تعمل عمى التواصل بي

البعض ومن أدوات التفاعل واالتصال المستخدمة في المقرر االلكتروني ما يمي )لوحة 
 إعالنات، غرفة الحوار، البريد اإللكتروني(. 

تتعدد أدوات التقويم داخل المقررات اإللكترونية لكي تكون تقويم أدوات التقويم في المقرر:  -3
 ائي ومن ىذه األدوات )االختبارات، سجل الدرجات(قبمي وني



 

 511 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

حيددددث يقدددددم المقددددرر محركووووات البحووووث وقائمووووة مراجووووع إلكترونيووووة والمصووووادر الخارجيووووة:  -4 
اإللكتروني قائمة بمحركات البحث المختمفدة التدي يسدتطيع الطالدب االختيدار مدن بينيدا ليجدري أي 

 عمميات بحث يحتاجيا. 
يحتددوي المقددرر اإللكترونددي عمددى دليددل إرشددادي يقدددم إجابددات ي: الوودليل اإلرشووادي اإللكترونوو -5

عمددددددى استفسددددددارات المسددددددتخدم ويعطددددددي وصددددددفا مفصددددددال لجميددددددع مكونددددددات المقددددددرر اإللكترونددددددي 
Functions. 

ويقدم السجل إحصائيات عن تكرار استخدام الطالب لكدل مكدون السجل اإلحصائي لممقرر:  -6
عمددددى الصددددفحات التددددي زارىددددا الطددددالب بكثددددرة  مددددن مكونددددات المقددددرر ويسددددتطيع المعمددددم أن يطمددددع

 والوصالت التي يستخدمونيا.

 برنامج إنتاج المقررات اإللكترونية:
( تتعدددد البددرامج المسدتخدمة فددي إنتدداج المقدررات اإللكترونيددة وقددد 2151أشدار زىيددر خميدف )

ه عدن وذلدك ألندو يتميدز بعددة خصدائص تميدز  Articulate Storylineقام الباحث باختيار برندامج 
غيددره مددن البددرامج األخددرى التدددي تسددتخدم فددي إنتدداج المقدددررات االلكترونيددة وىددي كالتددالي: سددديولة 
االسددتخدام لممبتدددئين والمحتددرفين، سدديولة اسددتخدام واجيددة المسددتخدم، احتوائددو عمددى قوالددب جدداىزة 

اريع يمكددن اسددتخداميا فدددي بندداء االختبددارات اإللكترونيدددة، القدددرة عمددى اسدددتيراد المحتددوى مددن المشددد
تدوفير أندواع  ،Screen Shotوالتطبيقدات األخدرى، القددرة عمدى التقداط الصدور مدن الشاشدة مباشدرة 

متعددددة مددن االختبددارات اإللكترونيددة والمرونددة فددي تصددميميا، تسددجيل لقطددات الفيددديو مباشددرة دون 
مكانيددة نشددر  الحاجددة إلددى أدوات بددرامج إضددافية، القدددرة عمددى اسددتيراد ممفددات العددروض التقديميددة وا 

المقددرر بصدديع متعددددة، سدديولة التفاعددل عبددر اسددتخدام المشددػالت، والمتػيددرات، والشددريط الزمنددي، 
 وطبقات الشرائح.

 ميارات إنتاج المقررات االلكترونية في البحث الحالي:
حيددددث قددددام الباحددددث بدددداالطالع عمددددى االدبيددددات والبحددددوث والدراسددددات التددددي تناولددددت ميددددارات 

ل إلددى تحديددد قائمددة الميددارات الددالزم تنميتيددا لدددى طددالب تكنولوجيددا المقددررات االلكترونيددة، وتوصدد
 (.1( ميارة فرعية، ممحق )11( ميارات رئيسية، و)51التعميم وتكونت من )
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 اإلجراءات المنيجية لمبحث:
أواًل: تحديد معايير تصميم بيئة الواقع المعزز في ضوء االستراتيجية المقترحة القائمة عمى 

 التعمم النشط:
ا كددان البحددث ييدددف إلددى تحديددد أثددر التفاعددل بددين اسددتراتيجية مقترحددة قائمددة عمددى الددتعمم لمدد

النشط في بيئدة الواقدع المعدزز وأسدموب الدتعمم )االسدتقالل / االعتمداد ( عمدى تنميدة ميدارات إنتداج 
المقددررات االلكترونيددة فقددد تطمددب البحددث الحددالي مددن الباحددث تحديددد معددايير بيئددة الواقددع المعددزز 

ئمة عمى التعمم النشط  وفقًا ألسدموب الدتعمم )االسدتقالل/اإلعتماد( عمدى المجدال اإلدراكدي وقدام القا
مسح األدبيات والبحوث والدراسات السابقة وتكوندت مدن ، الباحث بتحديد تمك المعايير من خالل 

 ( مؤشر511( معيار، و)51و)
اتيجية المقترحة /  بيئة واقع معزز ثانيًا: تصميم بيئتي لمواقع المعزز )بيئة واقع معزز باالستر 

( لمتصميم التعميمي من 0222بدون االستراتيجية المقترحة( وفقًا لنموذج محمد خميس )
 خالل المراحل التالية:

 المرحمة األولى: مرحمة التحميل: وتتضمن الخطوات التالية:
تدددي قدددام بيدددا وقدددد أكددددت نتدددائج الدراسدددة االسدددتطالعية التحميووول المشوووكمة وتقووودير الحاجوووات:  -5

الباحدددث إلدددى أن الطدددالب يفتقدددرون إلدددى تمدددك الميدددارات وأن مدددا لددددييم مدددن ميدددارات ىدددي فقدددط 
الميددددارات األساسددددية، وىندددداك قصددددور وتدددددني فددددي الميددددارات الرئيسددددية والمتقدمددددة فددددي إنتدددداج 
المقدددررات اإللكرونيدددة، كمدددا أنيدددم ال يمتمكدددون خبدددرة كافيدددة عدددن كيفيدددة اإلسدددتفادة الكاممدددة مدددن 

 إلنتاج المقررات االلكترونية وتمر بالخطوات التالية: Articulate StoryLineبرنامج 
 تحديد األداء المثالي المرغوب  -
 ترتيب األىداف العامة. -
 تحديد األداء الواقعي وتحديد األوليات التعميمية. -
 مقارنة مستويات األداء الحالي بمستويات األداء المرغوب. -
 حسب األىمية.ترتيب أولويات المشكالت أو الحاجات  -
 تحديد طبيعة المشكالت وأسبابيا. -
 إقتراح الحمول التعميمية الممكنة والمناسبة لممشكالت وصياغتيا وترتيبيا حسب األولوية. -
يقصدد بيدذه الخطددوة تحميدل الميددام التدي تمثددل الػايدات واألىددداف  تحميول الميمووات التعميميووة: -1

مميدددة تحميدددل الميمدددات التعميميدددة العامدددة إلدددى ميمدددات وأىدددداف تفصددديمية فرعيدددة وقدددد مدددرت ع
 بالخطوات التالية:
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 تحديد الميمات التعميمية النيائية.  -
 تحميل الميمات التعميمية النيائية إلى الميمات الرئيسية والفرعية. -
 تقويم التحميل. -
 إجراء التعديالت الالزمة والتوصل إلى التحميل النيائي. -
 ة والممكنة.رسم خريطة معرفية لمميمات النيائية والرئيسي -
 تحديد المتطمبات السابقة لمتعميم عمى خريطة التحميل. -
تعد ىذه المرحمة ميمة جددا حيدث تدم تحميدل  تحميل خصائص المتعممين وسموكيم المدخمي: -3

جامعدددة  –كميدددة التربيدددة النوعيدددة  –خصدددائص الطدددالب مدددن الفرقدددة الرابعدددة تكنولوجيدددا التعمددديم 
سدددية والعقميددة واإلنفعاليددة واإلجتماعيددة وفيمددا يمددي المنوفيددة وذلددك مددن خددالل الخصددائص الج

 توضيح ىذه الخصائص:
 تحديد وتحميل الخصائص العامة لمنمو حسب المراحل العمرية.  -
 تحديد وتحميل الخصائص والقدرات الخاصة. -
 قياس مستوى السموك المدخمي. -
ي مرحمدة التصدميم إجدراء وىنا ينبػي قبل البددء فدتحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية:  -4

 تحميل الموارد والقيود والمواقف التالية:
مكانياتيا وخطة التعميم. -  الموارد والقيود التعميمية: وتتضمن المصادر والوسائل المتاحة وا 
الموارد والقيود المالية واإلدارية: وتتضمن الدعم المدالي واإلداري ومصدادر التمويدل والتشدجيع  -

 المعنوي. 
 قيود البشرية: وتتضمن توفير الكفاءات الالزمة لمتصميم والتطوير.الموارد وال -
 الموارد والقيود المادية: وتتضمن األماكن واألجيزة والمعدات وطرق الحصول عمييا. -
توصددل الباحددث  اتخوواذ القوورار النيووائي بشووأن الحمووول التعميميووة األكثوور مناسووبة لممشووكالت: -5

الحاجددات بددإقتراح الحددل المناسددب وىددو تصددميم بيئددة  سددابقًا مددن خددالل تحميددل المشددكمة وتقدددير
واقع معزز قائمة عمدى الدتعمم النشدط لتنميدة ميدارات الطدالب فدي إنتداج المقدررات االلكترونيدة 

 . Articulate Storylineباستخدام برنامج 
تيددددف عمميدددات التصدددميم إلدددى وضدددع الشدددروط  المرحموووة الثانيوووة: مرحموووة التصوووميم التعميموووي:

لخاصددددة بمصددددادر الددددتعمم وعممياتددددو، وتشددددمل تصددددميم األىددددداف، وأدوات القيدددداس، والمواصددددفات ا
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والمحتددددددوى، واسددددددتراتيجيات التعمدددددديم والددددددتعمم، والتفدددددداعالت التعميميددددددة، ونمددددددط التعمدددددديم وأسدددددداليبو، 
واستراتيجية التعميم العامة، واختيار المصادر ووصدفيا، ثدم اتخداذ القدرار بشدأن الحصدول عمييدا إو 

 إنتاجيا محميًا.
يقصد بمرحمة التطوير التعميمي العمميات التي يتم المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير التعميمي: 

من خالليا تحويل الشروط والمواصفات التعميمية إلى منتجات تعميمية كاممة وجاىزة لإلستخدام 
 وتشتمل عمى الخطوات والمراحل التالية: 

 السيناريوىات. إعداد -
 عمى الخطوات التالية.التخطيط لإلنتاج: ويشتمل  -
 التطوير )اإلنتاج( الفعمي. -
 عمميات التقويم البنائي. -
 التشطيب واإلخراج النيائي لممنتج التعميمي. -

جازة المنتج: بعد االنتياء من إنتاج المنتج، تم تقويمو  المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم النيائي وا 
 ميدانيًا من خالل تطبيقو عمى عينات كبيرة إلجازتو.

لما كان البحث الحالي ييدف إلى التعرف عمى أثر التفاعل بين ثالثًا: إعداد أدوات البحث: 
استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم النشط في بيئة الواقع المعزز وأسموب التعمم 
)المستقمين/المعتمدين( عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات اإللكترونية والتفكير الناقد لدى طالب 

قة الرابعة تكنولوجيا التعميم، لذا قام الباحث بإعداد ثالث أدوات في البحث الحالي محكية الفر 
 المرجع وتطبق عمى الطالب قبمي وبعدي وىي:

 إختبار التحصيمي لقياس الجانب لمعرفي لميارات إنتاج المقررات اإللكترونية لمطالب.  -
رر اإللكتروني والذي يقوم بإنتاجة بطاقة تقييم منتج لقياس جودة المنتج النيائي وىو المق -

 الطالب. 
 رابعًا: إجراءات تجربة البحث: 

قام الباحث بتطبيق أدوات البحث عمى عينة استطالعية من  التجربة االستطالعية لمبحث: -5
( 52طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة المنوفية، وعددىم )

( 2ب درسوا من خالل بيئة الواقع المعزز باالستراتيجية المقترحة، )( طال1طالب، منيم )
( طالب درسوا من خالل بيئة الواقع المعزز بدون 1( معتمدين، و)2مستقمين، و)

 ( معتمدين.2( مستقمين، و)2اإلستراتيجية المقترحة، )
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ت ىدفت ىذه التجربة إلى تنمية ميارات إنتاج المقررا التجربة األساسية لمبحث: -0
 Articulateمن خالل برنامج  اإللكترونية، لدي طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميم

Storyline  وذلك باستخدام موقع إلكتروني عبر اإلنترنت، والتحقق من مدى إتقان طالب ،
تكنولوجيا التعميم لميارات إنتاج المقررات اإللكترونية، من خالل )إختبار التحصيل المعرفي 

بطاقة تقييم جودة إنتاج المقرر اإللكتروني(، وقياس فاعمية  –بالميارات  المرتبط
اإلستراتيجية المقترحة في بيئة الواقع المعزز عمى تنمية األداء المياري المرتبط بإنتاج 
المقررات االلكترونية، وكذلك أثر التفاعل بين اإلستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم عمى 

ري المرتبط بإنتاج المقررات االلكترونية، وتم تطبيق أدوات البحث قبمي تنمية واألداء الميا
 وبعدي عمى عينة البحث.

: بعدد إتمدام إجدراءات التجربدة األساسدية لمبحدث قدام خامسًا: المعالجات اإلحصائية لبيانات البحث
تقيدديم  الباحددث بتفريددع درجددات الطددالب فددي اإلختبددار التحصدديمي، واختبددار التفكيددر الناقددد، وبطاقددة

جددودة المنددتج، فددي جدددداول تمييدددًا إلجددراء المعالجددة اإلحصدددائية واسددتخراج النتددائج، كمددا اسدددتخدم 
فدددي إجدددراء المعالجدددات اإلحصدددائية، وسدددوف يدددتم  SPSSالباحدددث برندددامج المعالجدددات اإلحصدددائية 

 عرضيا الحقًا في الفصل الرابع.

 نتائج البحث: 
ت البحث قام الباحث بالتطبيق القبمي ألدوات لحساب تجانس مجموعاأواًل: تكافؤ المجموعات: 

البحث عمى المجموعات التجريبية األربع، حيث قسم الباحث عينة البحث إلى مجموعتين)بيئة 
بيئة واقع معزز بدون االستراتيجية المقترحة( وكل  –واقع معزز في وجود االستراتيجية المقترحة 

معتمدين( وتم تفريع  الدرجات  –ستقمين مجموعة من المجموعتين تضم طالب من النوعين )م
 لعينتين مستقمتين. T – test وتحميميا إحصائًيا وذلك من خالل استخدام األسموب اإلحصائي

 ثانيًا: عرض النتائج الخاصة بفروض البحث:
 الفرض الرابع، والفرض السابعاختبار صحة الفرض األول، و 

رجع الى استخدام االستراتيجية المقترحة ي 1.11ال يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى  -
عمى االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب الذين درسوا 
في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين درسوا في بيئة 

 الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة.
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يرجع الى أسموب التعمم عمى االختبار  1.11احصائيًا عند مستوىال يوجد فرق دال  -
التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب 

 المعتمدين. 
يرجع الى التفاعل بين االستراتيجية  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى  -

 يمي. المقترحة وأسموب التعمم عمى االختبار التحص
 Tow Wayولمتحقق من صحة الفروض السابقة تم اجراء تحميل التباين ثنائي االتجاه 

ANNOVA
 كما في الجداول التالية:                       5

 ( توزيع عينة البحث عمى المجموعات5جدول)
 أسموب التعمم بيئة التعمم المصدر
بيئة الواقع المعزز في وجود  المتػير 

 المقترحةاالستراتيجية 
بيئة الواقع المعزز بدون 
 المعتمدين المستقمين االستراتيجية المقترحة

 24 21 22 22 العينة 
يتضح من الجدول السابق أن عدد الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود 

دون ( طالبًا وعدد الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز ب22االستراتيجية المقترحة )
 (.24( والمعتمدين )22( كما أن عدد الطالب المستقمين )22االستراتيجية المقترحة )

 ( وصف بيئة التعمم وأسموب التعمم لالختبار التحصيمي البعدي2جدول )
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أسموب التعمم بيئة التعمم

بيئة الواقع المعزز في وجود 
 رحةاالستراتيجية المقت

 10 1.767 67.30 المستقمين
 12 8.169 64.00 المعتمدين
 22 6.255 65.50 المجموع

بيئة الواقع المعزز بدون 
 االستراتيجية المقترحة

 10 1.767 43.30 المستقمين
 12 4.012 50.90 المعتمدين
 22 4.930 47.10 المجموع

 المجموع
 20 12.431 55.30 المستقمين
 24 9.297 58.05 المعتمدين
 44 10.854 56.74 المجموع

                                                           
اختبار معلمي يهتم ببحث الفروق بين متوسطات درجات مجموعات كل متغير مستقل ويسمى األثر و ه 1

على المتغير التابع, باإلضافة إلى بحث أثر التفاعل بين المتغيرين على المتغير   Main effectاألساسي
 التابع
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لمطالب المستقمين والمعتمدين الذين 
( وبانحراف 11.11درسوا في بيئة الواقع المعزز مع وجود االستراتيجية المقترحة بمػت قيمتو) 

لمطالب المستقمين والمعتمدين الذين  ( ، بينما بمػت قيمة المتوسط الحسابي1.211معياري قدره)
( وبانحراف معياري 41.51درسوا في بيئة الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة)

( وبمقارنة قيمة المتوسط الحسابي يتضح أن ىناك فرق كبير بين المتوسطين 4.121قدره)
ية المقترحة مما يدل لصالح الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيج

عمى أن االستراتيجية المقترحة كان ليا تأثيًرا واضًحا عمى التحصيل الدراسي لكل من الطالب 
 المستقمين والمعتمدين         

 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه لالختبار التحصيمي البعدي2جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الخرية

متوسط 
مستوى  مة "ف"قي المربعات

 الداللة
مستوى الداللة 

 1.11عند 

 دالة 000. 145.914 3590.635 1 3590.635 بيئة التعمم

 غير دالة 170. 1.960 48.235 1 48.235 أسموب التعمم
× بيئة التعمم 

 دالة 001. 12.595 309.939 1 309.939 أسموب التعمم

    24.608 40 935.100 الخطأ

     44 140037.000 المجموع

 بالنسبة لتأثير اإلستراتيجية المقترحة عمى االختبار التحصيمي: 
يرجع الى استخدام  1.11ال يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى  الفرض األول:

االستراتيجية المقترحة عمى االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات 
معزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع ال

 درسوا في بيئة الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة.
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" الخاصة ببيئة الواقع المعزز بمػت قيمتيا 

رسوا لصالج الطالب الذين د 1.11.( وىي دالة عند مستوى 111( بمستوى داللة )541.154)
في ىذه البيئة في وجود االستراتيجية المقترحة ألن قيمة المتوسط الحسابي في وجود 
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االستراتيجية أعمى من قيمة المتوسط الحسابي في عدم وجودىا مما يدل عمى أن تحصيل 
الطالب ارتفع في وجود االستراتيجية المقترحة، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض 

يرجع الى استخدام  1.11مى "يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى البديل الذي ينص ع
االستراتيجية المقترحة عمى االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات 
الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين 

 بدون االستراتيجية المقترحة درسوا في بيئة الواقع المعزز 

 بالنسبة لتأثير أسموب التعمم عمى اإلختبار التحصيمي:
يرجع الى أسموب التعمم عمى  1.11ال يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوىالفرض الرابع: 

االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب 
 المعتمدين.

( 5.111لجدول السابق أن قيمة "ف" الخاصة بأسموب التعمم بمػت قيمتيا )يتضح من ا
( مما يدل عمى أنو ال توجد فروق بين 1.11( وىي غير دالة عند مستوى511بمستوى داللة ).

الطالب المستقمين والمعتمدين في التحصيل، وبذلك نقبل الفرض الصفري الذي ينص عمى " ال 
يرجع الى أسموب التعمم عمى االختبار التحصيمي في  1.11ستوىيوجد فرق دال احصائيًا عند م

 التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب المعتمدين" 
 بالنسبة لمتفاعل بين االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم عمى اإلختبار التحصيمي:

يرجع الى التفاعل بين  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى  الفرض السابع:
 االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم عمى االختبار التحصيمي.

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" الخاصة بالتفاعل بين اإلستراتيجية المقترحة 
( 1.11.( وىي دالة عند مستوى 111( بمستوى داللة )52.111وأسموب التعمم بمػت قيمتيا )

لتفاعل بين االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم ساعد عمى ارتفاع التحصيل مما يدل عمى أن ا
لدى الطالب، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى " يوجد 

يرجع الى التفاعل بين االستراتيجية المقترحة وأسموب  1.11تفاعل دال احصائيًا عند مستوى 
 مي " والشكل التالي يوضح ذلك.التعمم عمى االختبار التحصي
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 الثًا: نتائج الفروض الخاصة ببطاقة تقييم المنتج النيائي وىي:ث 

 الفرض الثالث، الفرض السادس، الفرض التاسع
يرجع الى استخدام االستراتيجية المقترحة  1.11ال يوجد فرق ذو دال احصائيا عند مستوى  -

بعدي بين متوسطي درجات الطالب الذين عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي في التطبيق ال
درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين درسوا في 

 بيئة الواقع المعزز بدون االستراتيجية المقترحة.
يرجع الى أسموب التعمم عمى بطاقة تقييم  1.11ال يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى -

ئي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين والطالب المنتج النيا
 المعتمدين 

يرجع الى التفاعل بين االستراتيجية  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى  -
 المقترحة وأسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي 

 Tow Wayن ثنائي االتجاه ولمتحقق من صحة الفروض السابقة تم اجراء تحميل التباي
ANNOVA :كما في الجداول التالية 

 ( توزيع عينة البحث عمى المجموعات4جدول )
 أسموب التعمم بيئة التعمم المصدر
بيئة واقع معزز في وجود  المتػير 

 االستراتيجية المقترحة
بيئة واقع معزز بدون 
 المعتمدين لمستقمينا االستراتيجية المقترحة

 24 21 22 22 العينة 
يتضح من الجدول السابق أن عدد الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز في وجود 

( طالبًا وعدد الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز بدون 22االستراتيجية المقترحة )
 (.24( والمعتمدين )22ين )( كما أن عدد الطالب المستقم22االستراتيجية المقترحة )
 ( وصف بيئة التعمم وأسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي1جدول رقم )

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أسموب التعمم بيئة التعمم

بيئة الواقع المعزز في وجود 
 االستراتيجية المقترحة

 10 1.889 197.70 المستقمين
 12 3.368 196.30 المعتمدين
 22 2.753 197.00 المجموع

بيئة الواقع المعزز بدون 
 االستراتيجية المقترحة

 10 1.636 175.30 المستقمين
 12 6.082 180.71 المعتمدين
 22 5.421 178.46 المجموع

 المجموع
 20 11.619 186.50 المستقمين
 24 9.325 187.21 المعتمدين
 44 10.310 186.89 المجموع
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لبطاقة تقييم المنتج النيائي لمجموع 
الطالب المستقمين والمعتمدين الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز مع وجود االستراتيجية 

(  ، بينما بمػت قيمة المتوسط 2.112 (( وبانحراف معياري قدره511المقترحة بمػت قيمتو) 
مطالب المستقمين والمعتمدين الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز بدون االستراتيجية الحسابي ل
( وبمقارنة قيمة المتوسط الحسابي يتضح 1.425( وبانحراف معياري قدره)511.41المقترحة)

أن ىناك فرق كبير بين المتوسطين لصالح الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز في 
ة المقترحة مما يدل عمى أن االستراتيجية المقترحة كان ليا تأثيًرا واضًحا عمى وجود االستراتيجي

تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية من خالل بطاقة تقييم المنتج لكل من الطالب 
 المستقمين والمعتمدين 

 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه لبطاقة تقييم المنتج النيائي1جدول رقم )

 مجموع المربعات اينمصدر التب
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة"ف"
مستوى 
 الداللة

مستوى الداللة 
 1.11عند 

 1 3884.770 بيئة التعمم
3884.77

0 
 دالة 000. 243.118

 غير دالة 030. 2.715 43.385 1 43.385 أسموب التعمم

× بيئة التعمم
 أسموب التعمم

 دالة 001. 7.824 125.016 1 125.016

    15.979 40 639.157 لخطأا
     44 1541337.000 المجموع

 بالنسبة لتأثير االستراتيجية المقترحة عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي:
  الفرض الثالث:

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" الخاصة ببيئة الواقع المعزز بمػت قيمتيا 
لصالج الطالب الذين  1.11مستوى .(  وىي دالة عند 111( بمستوى داللة )242.551)

درسوا في ىذه البيئة في وجود االستراتيجية المقترحة ألن قيمة المتوسط الحسابي في وجود 
االستراتيجية أعمى من قيمة المتوسط الحسابي في عدم وجودىا مما يدل عمى أن االستراتيجية 

ترونية من خالل بطاقة تقييم المنتج كان ليا تأثيًرا واضًحا في تنمية ميارات إنتاج المقررات االلك
النيائي، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى "يوجد فرق ذو 
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يرجع الى استخدام االستراتيجية المقترحة عمى بطاقة تقييم  1.11دال احصائيا عند مستوى 
درسوا في بيئة الواقع  المنتج النيائي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب الذين

المعزز في وجود االستراتيجية المقترحة وبين الطالب الذين درسوا في بيئة الواقع المعزز بدون 
 االستراتيجية المقترحة

 بالنسبة لتأثير أسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي:
موب التعمم عمى يرجع الى أس 1.11ال يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى الفرض السادس:

بطاقة تقييم المنتج النيائي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب المستقمين 
 والطالب المعتمدين 

( 2.151يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" الخاصة بأسموب التعمم بمػت قيمتيا )
وجد فروق بين ( مما يدل عمى أنو ال ت1.11( وىي غير دالة عند مستوى121بمستوى داللة ).

الطالب المستقمين والمعتمدين في تنمية ميارات انتاج المقررات االلكترونية، وبذلك نقبل الفرض 
يرجع الى أسموب  1.11الصفري الذي ينص عمى " ال يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى

ب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي في التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطال
 المستقمين والطالب المعتمدين. 

 بالنسبة لمتفاعل بين اإلستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم:
يرجع الى التفاعل بين  1.11ال يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى الفرض التاسع: 

  االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي.
أن قيمة "ف" الخاصة بالتفاعل بين بيئة االستراتيجية المقترحة  يتضح من الجدول السابق
( 1.11( وىي دالة عند مستوى )1.115( بمستوى داللة )1.124وأسموب التعمم بمػت قيمتيا )

مما يدل عمى أن التفاعل بين االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم ساعد عمى تنمية ميارات 
الطالب، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل  انتاج المقررات االلكترونية لدى

يرجع الى التفاعل بين  1.11الذي ينص عمى " يوجد تفاعل دال احصائيًا عند مستوى 
 االستراتيجية المقترحة وأسموب التعمم عمى بطاقة تقييم المنتج النيائي.
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 : توصيات البحث
 صي الباحث بما يمي:في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يو 

االستفادة من قائمة ميارات إنتاج المقررات االلكترونية التي تم التوصل الييا في البحث  -5
 الحالي.

استخدام االستراتيجية المقترحة المستخدمة في البحث الحالي لعينة مختمفة غير عينة  -2
 البحث واالستفادة منيا في تنمية األداء المياري والتحصيل المعرفي.

 دام تقنية الواقع المعزز في التعميم بصفة عامة والمواد العممية بصفة خاصة.استخ -2
االستفادة من قائمة معايير االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم النشط في بيئة الواقع  -4

 المعزز التي توصل الييا البحث الحالي.
والطالب المعتمدين من أجل استخدام استراتيجيات التعمم النشط المناسبة لمطالب المستقمين  -1

 تنمية التحصيل الدراسي واألداء المياري لدييم.
استخدام االختبار التحصيمي الخاص بميارات إنتاج المقررات االلكترونية التي تم التوصل  -1

 الييا في البحث الحالي في المرحمة الجامعية.
ميدية الورقية في المراحل االعتماد التام عمى المقررات االلكترونية بدال من المقررات التق -1

 الجامعية والثانوية وجميع المراحل التعميمية.
استخدام بطاقة تقييم المنتج النيائي التي تم التوصل الييا البحث الحالي لقياس جودة منتج  -1

 المقرر االلكتروني لمطالب في المرحمة الجامعية والمعممين.
لبحث الحالي عن االستراتيجية المقترحة االستفادة من السيناريو الخاص ببيئة التعمم في ا -1

 القائمة عمى التعمم النشط في بيئة الواقع المعزز.
 :رابًعا: مقترحات البحث

 في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يقترح الباحث الموضوعات البحثية التالية:
زز )وأسموب تعمم آخر أثر التفاعل بين بعض استراتيجيات التعمم النشط في بيئة الواقع المع -5

 غير األسموب المستخدم في البحث الحالي( عمى تنمية ميارات إنتاج لمقررات االلكترونية.
استخدام تقنية الواقع المعزز في جميع بيئات التعمم االلكتروني لالستفادة منيا في عممية  -2

 التعميم.
ة ميارات أخرى غير إنتاج استخدام استراتيجيات التعمم النشط في بيئات الواقع المعزز لتنمي -2

 المقررات االلكترونية.
استخدام استراتيجيات التعمم االلكتروني مع أسموب التعمم لتنمية ميارات إنتاج المقررات  -4

 االلكترونية لممرحمة الثانوية أو المعممين.
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 المراجع:
 أواًل : المراجع العربية: 

وامدددددل المدددددؤثرة عمدددددي تبندددددي طدددددالب الجامعدددددات لممقدددددررات (. الع2151إبدددددراىيم محمدددددد عبدددددد الحميدددددد ) -
 . ، كمية التجارة ،جامعة سوىاجاإللكترونية دراسة ميدانية   طالب جامعة سوىاج

 ،الجدودة ،مجمدة التعمديم االلكتروندي(. مواصدفات االلكتروندي طبقدا لمعدايير 2111أحمد السعيد طمبة ) -
 htt://mans.edue.egجامعة المنصورة متاح عمي 

 ، القاىره، دار الشروق.التعمم النشط بين النظرية والتطبيق(. 2111جودة سعادة وزمالؤه ) أحمد -
نتاج 2151أحمد محمد البسيوني ) - (. فاعمية مواد المقررات االلكترونية في تنمية ميارات تصميم وا 

المؤتمر السنوي العربي الشكل الخزفي في ضوء تطوير األداء المؤسسي وااكاديمي، 
لدولي الثاني، االتجاىات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي في الخامس وا

ابريل  51-54في الفترة من  مؤؤسات التعميم العالي والنوعي في مصر والعالم العربي
2151 . 

(. أثر التفاعل بين توقيت التػذية الراجعة المستخدمة في بيئة التعمم 2111أسامو ىنداوي ) -
بكات ونمط األسموب المعرفي لممتعمم عمى التحصيل الفوري والمرجأ. االلكتروني عبر الش

 .541-12(، 11)51مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، 
(. استراتيجية مجموعات العمل االلكترونية ودورىا في تنمية 2152أمين صالح الدين أمين ) -

ة كمية التربية، ميارات استخدام مصادر التعمم االلكتروني لدى طالب كمية التربية، مجم
 .411-211(، 5)11جامعة المنصورة، 

(. أثر التفاعل بين أنماط القوائم في التعميم 2151أميرة محمد المعتصم محمد غنيمي الجمل ) -
االلكتروني القائم عمى صفحات الويب وأسموب التعمم عمى تنمية التحصيل وزمن التعمم 

 مية البنات ، جامعة عين شمس .والقابمية لالستخام )دكتوراه ، غير منشورة (. ك
دور األساليب المعرفية في تحديد الميول المينية لدى الشباب ب (.  5112أنور محمد الشرقاوي ) -

 . القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية.الكويتي في الجنسين. في عمم نفس المعاصر
بية وتطبيقاتيا في األساليب المعرفية في بحوث عمم النفس العر (. 5111أنور محمد الشرقاوي ) -

 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.التربية
. القاىرة : مكتبة االنجمو (2)ط عمم النفس المعرفي المعاصر(. 2112أنور محمد الشرقاوي ) -

 المصرية.
اختبار األشكال المتضمة "الصورة (. 5111أنور محمد الشرقاوي، سميمان الخضري الشيخ ) -

 ة االنجمو المصرية.". القاىرة: مكتبالجماعية
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(. أثر برنامج تدريبي الستخدام 2151إيناس عبد المعز الشامي، لمياء محمود محمد القاضي ) -
نتاج الدروس اإللكترونية لدى الطالبة المعممة بكمية  تقنيات الواقع المعزز في تصميم وا 

(، 5) 4، مصر، مجمة كمية التربية، جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي جامعة األزىر، 
524-512 . 

 ، عمان، دار الشروق. التعمم النشط بين النظرية والتطبيق(. 2111جودت سعادة وآخرون ) -
 –(. الخيال االبداعى وعالقتو باالسموب المعرفى " االعتماد 2152جمال محمد الشامى ) -

االستقالل" عن المجال االدراكى لدى الفائقين والمنخفضين تحصيميٌا من تالميذ المرحمو 
-21(. 2152(، )2)24السعوديو ،  – دراسات عربيو فى التربيو وعمم النفساالبتدائيو. 

14 . 
(. التفاعل بين بعض األساليب المعرفية 2155حمدي عبد العظيم البنا، محرز عبده يوسف ) -

ستراتيجيات التدريس وأثره في تحقيق بعض أىداف تدريس الفيزياء لدى طالب الصف  وا 
: التربية العممية المؤتمر العممي الخامسمعية المصرية لمتربية العممية، األول الثانوي، الج

أغسطس، ص ص  2 –يوليو  25( في الفترة 5اإلسماعمية ) –لممواطنة، أبو سمطان 
251-215 . 

(. ميارات ومستويات معالجة المعمومات وعالقتيا باالسموب 2155حمدى عبد العظيم البنا ) -
ل عن المجال( لدى طالب جامعة الطائف. دراسات التربيو فى المعرفى )االعتماد/االستقال

 . 11-،2(، 51)1السعوديو ،  –عمم النفس 
، القاىرة:  مكتبة االنجمو األساليب المعرفية بين النظرية والبحث(. 5114حمدي عمي الفرماوي ) -

 المصرية.
د تصددميم بددرامج (. أثددر بعددض اسددتراتيجيات مجموعددات العمددل عندد2152رييددام محمددد أحمددد الػددول ) -

لمتدددريب االلكترونددي عمددى تنميددة ميددارات تصددميم بعددض خدددمات الجيددل الثدداني لمويددب لدددى 
 أعضاء ىيئة التدريس، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية جامعة المنصورة.

(. متطمبات تفعيل مقررات مودل اإللكترونية بمراحل التعمديم العدام بالمممكدة 2111ريما سعد الجرف ) -
لعربيدددددة السدددددعودية ،كميدددددة المػدددددات والترجمدددددة ،جامعدددددة الممدددددك سدددددعود متددددداح عمدددددي الشدددددبكة ا

http://www.ishrafgate.gov.sa/ar/userd 
(. أثددر بعددض اسددتراتيجيات مجموعددات العمددل عنددد تصددميم بددرامج 2152رييددام محمددد أحمددد الػددول ) -

كترونددي عمدى تنميددة ميدارات تصددميم تطبيددق بعدض خدددمات الجيدل الثدداني لمويددب لمتددريب اإلل
 لدى أعضاء ىيئة التدريس، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنصورة .

http://www.ishrafgate.gov.sa/ar/userd
http://www.ishrafgate.gov.sa/ar/userd
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(. أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعمم وأسموب التعمم عند 2111زينب حسن حامد السالمي ) -
تعددة الوسائط عمى التحصيل وزمن التعمم وميارات التعمم الذاتي تصميم برامج الكمبيوتر م

 لدى الطالبات المعممات. )رسالة دكتوراه، غير منشورة( كمية البنات، جامعة عين شمس.
(. أثر استخدام استراتيجية عالجية بأساليب من التػذية 5111سوسن محمد عز الدين محمد ) -

ة تحصيل طالب الصف األول الثانوي في اليندسة المرتجعة وباستخدام الكمبيوتر في تنمي
 .طنطاوفقًا ألنماطيم المعرفية )رسالة دكتوراه، غير مشورة( كمية التربية، جامعة 

(. معدددايير ضدددمان الجدددودة فدددي تصدددميم المقدددرر اإللكتروندددي  2151السددديد عبدددد المدددولى أبدددو خطدددوة ) -
نتاجيا بحث مقدم إلي:   .المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعدوا 

(. فاعمية برنامج الكتروني مقترح قائم عمدي تعمديم 2151صالح الدين عبدالعاطي المتبولي واخرون ) -
التفكيددر وأثددره عمددي التحصدديل الدراسددي واكتسدداب بعددض ميددارات مددا وراء المعرفددة لدددي شددعبة 

، ص ص 51لحاسب اآللي ،مجمة بحوث التربية النوعية،جامعة المنصدورة،عإعداد معممي ا
،411-411 . 

، القاىرة: دار 5، طاالتجاىات الحديثة في تدريس العموم(. 2115عبد السالم مصطفى عبد السالم ) -
 الفكر العربي.

 –قران (. أثر استراتيجيتين لمتفاعل اإللكتروني )تفاعل األ2151عمرو جالل الدين أحمد عالم ) -
التفاعل متعدد المجموعات( عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات االلكترونية لدى معممي 

أكتوبر  11: العدد مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسمدارس التربية الفكرية، 
2151. 

(. أثر اختالف نمط المنظم التمييدي المستخدم في برامج 2111عمرو جالل الدين أحمد حسين ) -
لكمبيوتر متعددة الوسائل عمى تحصيل طالب شعبة تكنولوجيا التعميم المستقمين ا

والمعتمدين ومستوى أدائيم العممي في مقرر الكمبيوتر )رسالة ماجستير(، كمية التربية، 
 جامعة األزىر.

 ات.(. أساليب التعمم الحديثة، )التعمم النشط(، كمية التربية، جامعة االمار 2111عبد المطيف حيدر ) -
(. الكائنات التعميمية وتكنولوجيا النانو، بالكمية 2151عبد اهلل إسحاق عطار، إحسان محمد كنسارة ) -

 الجامعية، جامعة أم القرى.
-تطبيقيددددددا-نشددددددرىا-المقددددددرر اإللكتروني:تصددددددميميا: إنتاجيددددددا(.  2111الػريددددددب زاىددددددر إسددددددماعيل ) -

 ،القاىرة: عالم الكتب.تقويميا
 القدومي لمتعمديم المركدز المقرر، تقويم ومعايير إنتاج مؤشرات (. 2111لمجامعات ) األعمى المجمس -

  www.nelc.edu.eg:التالي الرابط عمى المتاح القاىرة، العالي، التعميم وزارة ،اإللكتروني

http://www.google.com.bh/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CCMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.eli.elc.edu.sa%2F&rct=j&q=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&ei=m2CPTPWOIdKJOOWsmYIN&usg=AFQjCNGY-nX7Y0edlbbZ7vuz6h1HIytuKQ&cad=rja
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(. فعاليددة اسددتخدام بعددض اسددتراتيجيات الددتعمم النشددط فددي تحصدديل مددادة 2111فاطمددة عبددد الوىدداب ) -
لدددتعمم مددددى الحيددداه والميدددول العمميدددة لددددى تالميدددذ الصدددف الخدددامس العمدددوم وتنميدددة ميدددارات ا

جامعة عين  -كمية التربية-الجمعية المصرية لمتربية العممية-مجمة التربية العمميةاالبتدائي. 
 . 511-521شمس. العدد الثاني، ص

 ، عمان: دار الفكر .2، طتعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات(. 2111فتحي عبد الرحمن جروان ) -
، اإلسددكندرية، المكتددب 2. طتدددريس العمددوم مددن منظددور البنائيددة(. 2115كمددال عبددد الحميددد زيتددون ) -

 العممي لمكمبيوتر والنشر والتوزيع.
. اإلسددكندرية: دار الددتعمم النشددط المفيددوم واالسددتراتيجيات وتقددويم نددواتج الددتعمم(. 2152عقيددل رفدداعي ) -

 الجامعة الجديدة.
: الطبعدة األولدى. عمدان: تطوير المناىج التعميميدة. القداىرة(. 2155)فوزي الشربيني، عفت الطناوي  -

 دار المسيرة.
.أغسددددطس  تقريددددر عددددن المركددددز القددددومي لمددددتعمم االلكترونددددي( . 2151المجمددددس األعمددددى لمجامعددددات ) -

2151. 
(. تنظيم استخدام المثيرات البنائية الرقمية في برامج الفيديو التعميمية 2111محمد مختار أحمد ) -

قتة بمستوى األداء المياري لمطالب المستقمين والمعتمدين بكميات التربية. رسالة وعال
 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر.

 Augmented Realityنموذج مقترح لتوظيف تقنية الحقيقة المدمجة  (.2154مجدي سعيد عقل ) -
، ورقة عمل مقدمة لميوم الدراسي، في عرض الرسومات ثالثية األبعاد لطمبة التعميم العام

 المستحدثات التكنولوجية في عصر المعموماتية ، كمية التربية، جامعة األقصى.
(. أثر التفاعل بين أسموب "االستقالل/االعتماد" 5115محمد عبد الػني عبد الحميد إسماعيل ) -

صيل التالميذ اإلدراكي وطريقتين لتدريس وحدة في الفيزياء لمصف األول الثانوي عمى تح
 ونمو تفكيرىم العممي )رسالة دكتوراه(، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.

، القاىرة: أساليب تعمم معاصرة –عمم النفس االجتماعي التربوي (. 2112محمد عطية خميس ) -
 عالم الكتب .

القاىرة: دار ، األصول النظرية والتاريخية لتكنولجيا التعميم اإللكتروني(. 2155محمد عطية خميس ) -
 السحاب .

(. تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز وتكنولوجيا 2151محمد عطية خميس ) -
 .2(، ص 2)21، مجمة تكنولوجيا التعميم الواقع المخموط ، 
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. عمددان: 5. طاتجاىددات وتطبيقددات حديثددة فددي المندداىج وطددرق التدددريس(. 2155محمددد السدديد عمددي ) -
 دار المسيرة.

، دار الميسدددره لمنشدددر والتوزيدددع أسددداليب التعمددديم والدددتعمم النشدددط(. 2152محمدددد سددديد، عبددداس الجمدددل ) -
 والطباعو، الطبعو االولى. القاىره: دار العمم وااليمان.

. عمددددان: دار 2. طالتربيددددة العمميددددة وتدددددريس العمددددوم(. 2111محمددددد السدددديد عمددددي، إبددددراىيم عميددددرة ) -
 المسيرة. 

(. أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في وحدة من مقرر الحاسب 2154)ميا عبد المنعم الحسيني  -
اآللي في تحصيل واتجاه طالبات المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم 

 القرى.
مجمة قطر (. نموذج "ىاى اسكوب" حيث التعمم متعو ونجاح فى الحياه، 2111ميسون شياب ) -

العناصر والموارد والتطبيق فى الطفولو  -ين المفيوم والممارسو)التعمم النشط  ب الندى
 .1-1المبكره (، العدد الرابع عشر، ص

(. أثدر التفاعدل بدين بعدض متػيدرات إنتداج بدرامج الفيدديو التعميميدة ونمدط 2111نجالء قددري مختدار ) -
جيددزة األسدموب المعرفددي لممدتعمم عمددى مسددتوى التحصديل المعرفددي واألداء الميداري لددبعض األ

التعميميدددة لدارسدددي تكنولوجيدددا التعمددديم. رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة، كميدددة التربيدددة النوعيدددة، 
 جامعة طنطا.

(. تصدميم تعميمددي مقتدرح لتنميدة ميددارات إنتداج المقددررات اإللكترونيدة لدددي 2154نيدي محمدود أحمددد ) -
، معيدد الدراسدات طالب شعبة الكمبيوتر التعميمي بمعيدد الدراسدات التربويدة، رسدالة دكتدوراه 

 التربوية، جامعة القاىرة.
(. استراتيجية مقترحة الستخدام تكنولوجيا الواقدع المعدزز فدي تنفيدذ 2151نشوى رفعت محمد شحاتو ) -

األنشطة التعميمية وأثرىا في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية، 
 ات وبحوث،.دراس-الجمعية المصرية لتكنوولجيا التعميم

(. أثددر تػييددر األمثمددة والتشددبييات فددي بددرامج الكمبيددوتر متعددددة 2111ىاشددم سددعيد إبددراىيم الشددرنوبي ) -
الوسددائط عمددى تحصدديل الطددالب المعممددين المسددتقمين والمعتمدددين إدراكيددًا لمفدداىيم تكنولوجيددا 

 .الوسائط المتعددة )رسالة ماجستير، غير منشورة(، كمية التربية، جامعة األزىر 
( ،إبريل: تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتيا في التعمديم، 2151ىند سميمان الخميفة، ىند مطمق العتيبي ) -

 (.51214جريدة الرياض، )
، القاىرة: دار الكتاب األساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس(. 2112ىشام محمد الخولي ) -

 الحديث .
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