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مقجمة:

ُي َعج التعميؼ اإللكتخوني مؽ أىؼ أساليب التعمؼ الحجيثة؛ لتسيده بعجة خرائص ومدايا
أىسيا اخترار الجيج والؾقت والتكمفة ،إضافة إلى تحديؽ السدتؾى العام لمتحريل
الجراسي ،ومداعجة السعمؼ والتمسيح عمى تؾفيخ بيئة تعميسية جاذبة ال تعتسج عمى السكان

أو الدمان ،باإلضافة إلى تشغيؼ وعخض السحتؾي التعميسي وتحميمو بظخيقة مشيجية
مشغسة وفى ضؾء الشساذج الستعجدة لترسيؼ السحتؾي .ويعتبخ الؾاقع السعدز أحج تقشيات

التعميؼ اإللكتخوني السدتخجمة حجيثاً في العسمية التعميسية ،وذلػ مؽ خالل تظبيقاتو
السختمفة التي تعسل عمى إثخاء العسمية التعميسية؛ حيث تعسل عمى إضافة بيانات رقسية،

سؾاء كانت صؾرًة أو صؾتاً أو فيجيؾ أو عخوض ثالثية األبعاد وعخضيا في البيئة
الحقيقية.
َّ
السعدز مخونة كبيخة تدسح لمستعمؼ بالتجخيب واالستكذاف
وتتيح تقشية الؾاقع

َّ
السعدز بتظؾيخ محتؾى التعمؼ الحقيقي
الحقيقي داخل بيئة التعمؼ ،كسا تدسح تقشية الؾاقع

(مثل :الكتب ،والعخوض التقجيسية ،وأدوات التعمؼ) بظخق مختمفة مؽ حيث إضافة
عشاصخ رسؾمية متشؾعة مؽ صؾر ثالثية األبعاد ولقظات فيجيؾ وصؾر ورسؾم ثابتة

ومتحخكة بسا يشاسب االحتياجات الفخدية لمستعمسيؽ ( & Coimbra, Cardoso
.)Mateus, 2015, p. 333

وتعسل تقشية الؾاقع السعدز عمى تعجيل الؾاقع الحقيقي بإضافة عشاصخ رقسية

بيجف تحديؽ إدراك الستعمؼ ،وعمى ىحا فإنيا تذتسل عمى أربع عشاصخ رئيدو ،وىي:

كامي اخ  Cameraاللتقاط السعمؾمات السدتيجفة ،عالمات  Markerوىي السعمؾمات
السدتيجفة ،أجيدة الياتف Mobile Phonesوتدتخجم لتخديؽ ومعالجة السعمؾمات

عشجما تكؾن الرؾرة السمتقظة في السعمؾمات السدتيجفة (عالمات(  ،وأخي اًخ السحتؾى
الخقسي  Digital Contentوىؾ الحي سيتؼ عخضو عمى الذاشة عشجما تكؾن كامي اخ
الياتف قادرة عمى تتبع العالمات ( Abd Majid, Mohammed & Sulaiman,

.)2015, p. 112
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وقج بيؽ كل مؽ "جيتخيد ،فيخنانجز" ( Gutiérrez & Fernández, 2014, p.

 )24أن بيئات التعمؼ القائسة عمى الؾاقع السعدز تحتؾي عمى عشاصخ افتخاضية،
وعشاصخ حقيقية ،يسكؽ أن تكؾن ىحه العشاصخ ثابتة ،وقج تسكؽ الستعمؼ مؽ التفاعل

معيا ،وىحا التفاعل يؾفخ فيساً أفزل ،حيث أصبحت تجخبة الؾاقع السعدز أسيل

خاصة بعج تظؾر األجيدة الحكية تظؾ اًر جعل مؽ الجياز الحكي أداة تجمج الؾاقع

الحقيقي واالفتخاضي ،مسا جعل التستع بتظبيقات الؾاقع السعدز متاحاً وسيل االستخجام.

وقج أكج دمحم خسيذ ( ،9117ص  )010أن السشتج التعميسي التكشؾلؾجي البج أن

يقؾم عمى أساس معاييخ محجدة ومتشؾعة ،تذسل معاييخ لكل مؽ :التحميل ،والترسيؼ،
والتظؾيخ ،واألجيدة والسعجات ،والعامميؽ ،واإلدارة واالترال ،والبيئة التكشؾلؾجية ،وجؾدة

السشتج ،والجؾدة الذاممة.

ونغ اًخ لحجاثة بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز فالبج مؽ تؾافخ

مج سؾعة مؽ السعاييخ والسؾاصفات التي يجب مخاعاتيا عشج ترسيؼ ىحه البيئات مؽ
حيث مشاسبتيا الحتياجات السعمسيؽ والستعمسيؽ ،وتكامميا مع األنذظة والسسارسات

التعميسية ،ومشاسبتيا لمسحتؾي التعميسي ووقت تعميسو وطخيقة تقجيسو لمستعمسيؽ ،كحلػ
مؽ حيث ترسيسيا بحيث تشسى ميا ارت التالميح وتديج مؽ دافعيتيؼ وتذجيعيؼ عمى

التفكيخ وتحدؽ مؽ تعمسيؼ.

مذكمة البحث:

ُيعج الترسيؼ التعميسي الجيج ىؾ القمب الشابض ألي بخنامج تعميسي ،وال سيسا بخامج
الكسبيؾتخ التعميسي ،فسبادئ الترسيؼ التعميسي في مجسميا تذكل نقظة التحؾل في

ترسيؼ البخنامج مؽ مجخد كؾنو بخنامج كسبيؾتخي إلى أن يربح بخنامجاً تعميسياً يحقق

أىجافاً تعميسية مؾضؾعة ومحجدة بجقة مؽ جانب السرسؼ التعميسي (نبيل عدمي،
 ،9100ص .)01

إن غياب معاييخ الترسيؼ التعميسي الجيج لبيئات التعمؼ يؤدي إلى خمط السفاىيؼ

والتخبط واالرتجالية نتيجة اتباع الظخق العذؾائية في الترسيؼ دون المجؾء لمظخق
العمسية الرحيحة ،وباالطالع عمى الجراسات الدابقة مثل دراسة كل مؽ " :كاتؾ
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وآخخون" (" ،)Kato, et al., 2000ليخوكابيذ ،انجرسؾن" ( & (Liarokapis

" ،Anderson, 2010كيخاويال وآخخون" ( ،)Kerawalla, et al., 2006أمل
سميسان ( ،)9107دمحم عبيج ( ،)9108أحسج سخحان ( ،)9108ندسة العؾادلي

( ،)9109تؼ مالحغة أن ىحه الجراسات لؼ تتشاول معاييخ ترسيؼ بيئات التعمؼ القائسة

عمى تظبيقات الؾاقع السعدز لتشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة ،ولكشيا
تشاولت معاييخ ترسيؼ الؾاقع السعدز برفة خاصة أو بعض تظبيقاتو في السؾاد

السختمفة وافتقارىا إلى السعاييخ السختبظة بتشسية التحريل والترؾر البرخي في
اليشجسة ،وبالتالي تبيؽ لمباحثيؽ عمى حج عمسيؼ عجم وجؾد معاييخ محجدة لترسيؼ

بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ،وىحا ما دفع الباحثؾن إلى إعجاد

قائسة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز لتشسية التحريل
والترؾر البرخي في اليشجسة.

ومؽ خالل استظالع آراء الخبخاء في مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ حؾل معاييخ ترسيؼ

بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ومجى تؾافخىا ومجى مخاعاتيا

لمتحريل والترؾر البرخي في اليشجسة ،فقج خمص الباحثؾن إلى مذكمة البحث والتي
تسثمت في عجم وجؾد معاييخ ترسيؼ بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز

لتشسية التحريل والترؾر البرخي لتالميح السخحمة االبتجائية.
أسئمة البحث:

يدعى البحث لإلجابة عؽ الدؤال الخئيذ التالي:

ما معايير ترميم بيئة تعمم قائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز لتنمية التحريل

والترهر البرري في الهندسة لتالميذ المرحمة االبتدائية؟
ويتفخع مؽ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:

 -0ما ميارات الترؾر البرخي التي سيتؼ تشسيتيا لجى تالميح السخحمة االبتجائية داخل
بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز؟

 -9ما السعاييخ الخئيدة لبيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز لتشسية
التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة االبتجائية؟
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 -1ما مؤشخات تحقيق السعاييخ الخئيدة لبيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز
لتشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة االبتجائية؟

أىجاف البحث:

ييجف البحث الحالي إلى:

تحجيج معاييخ ترسيؼ بيئة تعمؼ قائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز لتشسية التحريل

والترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة االبتجائية ،والسؤشخات الالزمة لتحقيقيا.
أىسية البحث:

تتحجد أىسية البحث الحالي فيسا يمي:

 -0يسكؽ االستعانة بقائسة معاييخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز في
تشسية ميارات الترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة االبتجائية.

 -9تؾجيو نغخ السعمسيؽ والسؾجييؽ والباحثيؽ إلى دور تظبيقات الؾاقع السعدز في
تشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة.

 -1قج يدتفيج السيتسؾن بسجالي تكشؾلؾجيا التعميؼ والخياضيات بقائسة معاييخ ترسيؼ
بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز التي تؼ إعجادىا في ىحا البحث

إلعجاد بيئات مساثمة ليا لحل مذكالت اليشجسة في السخاحل التعميسية السختمفة.
مشيج البحث:

اعتسج البحث الحالي عمى السشيج الؾصفي التحميمي في اشتقاق قائسة معاييخ

تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز مؽ خالل االطالع عمى
األبحاث العمسية والجراسات الدابقة واألدبيات الخاصة بالؾاقع السعدز وميارات الترؾر

البرخي في اليشجسة.
حجود البحث:

اقترخ البحث الحالي عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء والستخرريؽ في مجال

تكشؾلؾجيا التعميؼ وعمؼ الشفذ التخبؾي بكميات التخبية.

أداة البحث:
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قام الباحثؾن بإعجاد استبانة لتحجيج معاييخ ترسيؼ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات

الؾاقع السعدز لتشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة
االبتجائية.

إجخاءات البحث:

سار البحث وفق الخظؾات اإلجخائية التالية:

 -0االطالع عمى األدبيات والجراسات الدابقة الخاصة بسؾضؾع البحث.

 -9إعجاد قائسة بسيارات الترؾر البرخي في اليشجسة وعخضيا عمى الدادة السحكسيؽ
ووضعيا في صؾرتيا الشيائية.

 -1إعجاد أداة البحث وىي قائسة مبجئية بسعاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى
تظبيقات الؾاقع السعدز لتشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة.

 -4اختيار عيشة البحث.

 -5رصج نتائج البحث ومعالجتيا احرائياً.

 -6التؾصل لمقائسة الشيائية لسعاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع
السعدز.

مرظمحات البحث:

المعيار (:)Standard
عخفو دمحم خسيذ ( ،9105ص  )91بأنو وثيقة متاحة لقؾاعج عامة أو مؾاصفات

متفق عمييا تحجد كيفية ترسيؼ مرادر التعمؼ ،وتشديقيا ومعتسجة مؽ جية خاصة.

ويعرف إجرائيا في ىحا البحث بأنو مجسؾعة مؽ الدمؾكيات الستبعة في تظؾيخ بيئة

تعمؼ قائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز لمحكؼ عمييا مؽ خالل مجسؾعة مؽ السؤشخات

ترف الخظؾات اإلجخائية ليحه الدمؾكيات ،بسا يحقق اليجف العام مشيا وىؾ تشسية

التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة لتالميح السخحمة االبتجائية.

الترميم التعميمي ):(Instructional Design

يعخفو دمحم خسيذ ( ،9111ص  )9بأنو عسمية تحجيج السؾاصفات التعميسية الكاممة

ألحجاث التعميؼ ومرادره ،كشغؼ كاممة لمتعميؼ عؽ طخيق تظبيق مجخل مشيجي مشغؼ
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قائؼ عمى حل السذكالت ،وفى ضؾء نغخيات التعميؼ والتعمؼ ،بيجف تحقيق تعميؼ كفء
وفعال وتذسل مخخجات عسمية الترسيؼ تحميل وتحجيج الحاجات والسيسات واألىجاف

التعميسية ،وخرائص الستعمسيؽ ،والسحتؾى التعميسي واستخاتيجيات تشغيسو،
واالختبارات ،واستخاتيجية التعميؼ العامة ،ومؾاصفات ومرادر التعمؼ.

بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز (Learning Environment
):Based on Augmented Reality Applications

تعرف إجرائيا في ىحا البحث بأنيا البيئة التي يتؼ مؽ خالليا دمج الؾاقع الحقيقي

(السحتؾي الشري) بالؾاقع االفتخاضي (السحتؾي اإللكتخوني لبيئة التعمؼ) بؾاسظة
تظبيقات تقشية الؾاقع السعدز القائسة عمى األجيدة الحكية والمؾحية والشقالة ،والتي تسكؽ

التالميح مؽ الؾصؾل لسحتؾى التعمؼ بظخيقة سيمة ومذؾقة ،وتدسح ليؼ بالتفاعل مع
عشاصخ التعمؼ في الؾقت الحقيقي.

الترهر البرري ):(Spatial Visualization
عخفو "ريدما ،بؾتخى" ( )Risma & putri, 2013, p. 2بأنو القجرة البرخية التي
تتيح تقجيخ حجؼ الذيء وشكمو وتؾجيو وأبعاده ،بحيث يدتظيع الظالب التعخف عمى

األشكال السجدسة عشجما تقجم لو في صؾرة ثشائية األبعاد ،ويتزسؽ القجرة عمى ترؾر

ما سيبجو عميو الذكل إذا تغيخ وضعو السكاني.

ويعرف إجرائيا في ىحا البحث بأنو القجرة عمى إدراك الرؾر السختمفة لألشكال

والسجدسات اليشجسية مؽ جسيع األوجو واالتجاىات ،وذلػ عشج الشغخ إلييا في صؾرة

ثشائية البعج ،وإجخاء بعض السعالجات الحىشية والبرخية عمييا ،ويقاس بالجرجة التي

يحرل عمييا التمسيح في اختبار الترؾر البرخي في اليشجسة.

اإلطار النظري لمبحث
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بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ومعاييخ ترسيسيا

يتشاول الباحثؾن في ىحا الجدء مفيؾم الؾاقع السعدز ،وتظبيقاتو ،وآلية عسمو،
وأنؾاعو ،واستخجامو في العسمية التعميسية ،وبيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع

السعدز ،وتظؾيخىا ،والترؾر البرخي في اليشجسة ،ومياراتو ،ومعاييخ ترسيؼ بيئات
التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

 -1مفههم الهاقع المعزز

تعج تقشية الؾاقع السعدز أحج التقشيات التي تجمج الؾاقع الحقيقي والؾاقع االفتخاضي،

وتقجم الجعؼ لمستعمؼ في الؾقت الحقيقي ،وتستاز ىحه التقشية بأنيا تتيح دعؼ مخئي

لمستعمؼ ،وتؾفخ لمستعمؼ بيئة تعميسية تتشاسب مع خرائرو الذخرية.

عخف كل مؽ "يؾيؽ ،يؾنيانج ،جؾندؾن" ( & Yuen, Yaoyuneyong

 )Johnson, 2011, p. 120الؾاقع السعدز بأنو شكل مؽ أشكال التقشية التي تعدز

العالؼ الحقيقي مؽ خالل السحتؾى الحي يشتجو الحاسب اآللي؛ حيث تدسح تقشية الؾاقع

السعدز بإضافة السحتؾى الخقسي بدالسة إلدراك ترؾر السدتخجم لمعالؼ الحقيقي؛ حيث
يسكؽ إضافة األشكال ثشائية األبعاد وثالثية األبعاد ،وإدراج ممفات الرؾت والفيجيؾ

ومعمؾمات نرية؛ كسا يسكؽ ليحه التعديدات أن تعسل عمى تعديد معخفة األفخاد وفيؼ ما

يجخى مؽ حؾليؼ.

وعخفتو سامية جؾدة ( ،9108ص  )11بأنو تقشية حاسؾبية تيجف إلى ربط العالؼ

االفتخاضي مع الؾاقع الحقيقي عؽ طخيق التظبيقات التقشية واألجيدة المؾحية واليؾاتف

الحكية ليغيخ السحتؾى السعخفي مجعؼ بالرؾر ثالثية األبعاد والفيجيؾىات وغيخىا مؽ
األشكال ووسائل اإليزاح وجحب االنتباه مسا يجعل الظالب أكثخ تفاعالً مع السادة

العمسية وربظيا بسؾاقف حياتية.

مسا سبق يتبيؽ أن تقشية الؾاقع السعدز ما ىي إال تكشؾلؾجيا تعسل عمى دمج الؾاقع

الحقيقي بالؾاقع االفتخاضي مؽ خالل وسائط تعميسية متعجدة مدسؾعة ،مخئية ،ممسؾسة،
ومؽ ثؼ عخضيا بذكل متدامؽ ومتفاعل في الؾاقع الحقيقي مؽ خالل بعض األجيدة

والبخمجيات التي تخجم التقشية.
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 -7تطبيقات الهاقع المعزز

يتؼ عخض تكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز بعجة تظبيقات يتؼ الؾصؾل إلييا مؽ متجخ

 ،Apple & Androidكتظبيقات متاحة لألجيدة الحكية (اليؾاتف الحكية ،وأجيدة

الكسبيؾتخ المؾحي) والتي تتستع بؾجؾد (كامي اخ كجدء أساسي ورئيدي في تكشؾلؾجيا

الؾاقع السعدز ،وشاشة المسذ) ،حيث تعتسج ىحه التظبيقات بالزخورة عمى التقاط

الكامي اخ لرؾرة مؽ واقع السدتخجم السحيط بو ،وبالتالي يتؼ استجعاء عشرخ افتخاضي
غيخ مؾجؾد في البيئة الحقيقية لمسدتخجم ،ويسكؽ عخضو فقط ،أو التحكؼ فيو بالتعامل

مع ىحا العشرخ االفتخاضي مؽ خالل ميارات التعامل مع شاشة المسذ ،وذلػ يتيح

درجة عالية مؽ انغساس الستعمؼ داخل بيئة السعمؾمات وتفاعمو معيا بذكل يجعمو

يحرل عمى كؼ ىائل مؽ التعمؼ غيخ السباشخ ،وأيزاً تعديد التعمؼ الشذط مؽ خالل
بيئة محفدة وداعسة تداعج في بقاء أثخ التعمؼ ،وبسخاجعة ألشيخ التظبيقات الخاصة

بعخض تكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز السؾجؾدة عمى أنغسة  ،iOS & Androidوالتي تذسل

( ،Field Trip ،Google Goggles ،Layar ،Augment ،Aurasma

،Elements 4D

 ،)Antomy 4Dويعج تطبيق ) (Aurasmaىؾ التظبيق الخائج

في صشاعة الؾاقع السعدز ،ويدسح بإنذاء ومذاركة تجارب الؾاقع الخاصة بالسدتخجم،
وذلػ مؽ خالل رفع الرؾر والرفحات عمى التظبيق وإنذاء الخوابط بيشيا وبيؽ

الكائشات ثشائية أو ثالثية األبعاد أو ممفات الفيجيؾ ،وبالتالي يتؼ بشاء بيئة واقع معدز

بظخيقة سيمة وبديظة ومثيخة لالىتسام (أمل سميسان ،9107 ،ص ص .)876-875
ف "رادو" ( )Radu, 2014, p. 1534تظبيقيات الؾاقع السعدز
ص َش َ
وقج َ
السدتخجمة في التعميؼ إلى ثالث محاور رئيدية ىي:
أ) تطبيقات الهاقع المعزز القائمة عمى األجهزة الذكية:

وىي التظبيقات التي تسكؽ الستعمؼ مؽ اإلبحار بيؽ مكؾنات بيئاتيؼ السختمفة

مؽ خالل األجيدة الجؾالة والحكية ،ومؽ أمثمتيا تظبيق  ،Aurasmaوتظبيق
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 ،Layarوتظبيق  ،Elements 4Dوتظبيق  ،Geo Googleوتظبيق Augment

 ،3Dوغيخىا مؽ التظبيقات.

ب) تطبيقات الهاقع المعزز القائمة عمى كاميرات الهيب:
وتعتسج ىحه التظبيقات عمى استخجام كاميخات أجيدة الحاسؾب في ترؾيخ

فزاءات فيديقية معيشو ،إضافة إلى عخض صيغيا السعدزة عمى شاشات أجيدة

الحاسؾب الثابتة أو أجيدة العخض فؾق الخأس عمى نحؾ يسكؽ لمستعمسيؽ استخجام

أيجييؼ في معالجة السحتؾى السعدز تقشياً السقجم ليؼ بكل سيؾلة ويدخ.
ج) تطبيقات الهاقع المعزز القائمة عمى أجهزة عرض الرهر الثالثية األبعاد
(:(3D

وتتظمب مؽ الستعمسيؽ ارتجاء نغارات خاصة بالخؤية البرخية تحتؾي عمى

أجيدة عخض داخمية ،وكاميخات فيجيؾ مخفقة بيا بيجف الدساح لمستعمسيؽ بتكؾيؽ

مشغؾرىؼ الذخري لمفزاءات السعدزة التي يتفاعمؾن معيا إضاف ًة إلى التحمي
بالقجرة عمى استخجام أيجييؼ في معالجة ما يقجم ليؼ مؽ خبخات الؾاقع السعدز
بديؾلة.

يتزح مسا سبق أن تظبيقات الؾاقع السعدز بأنؾاعيا السختمفة يسكؽ أن تحقق بيئة

تعمؼ ثخية بالؾسائط الستعجدة ،والتي تدسح لمتالميح باالنغساس داخل محتؾى افتخاضي

مجمج بالسحتؾى الحقيقي مسا تحقق تعمؼ أفزل ،وتخاعي احتياجات وخرائص التالميح.

 -3آلية عمل تقنية الهاقع المعزز

َّ
السعدز مؽ حيث طخيقة عسمو
َق َد َؼ "دنميفى" ( )Dunleavy, 2014, p. 28الؾاقع
إلى قدسيؽ ىسا:
أ) القائم عمى تمييز المهقع الحالي  :Location-Basedيؾفخ الؾسائط الخقسية
لمسدتخجميؽ بؾاسظة اليؾاتف الحكية أو األجيدة السحسؾلة خاصية تحجيج السؾاقع

( )GPSكسا أن الؾسائط الستعجدة (كالشرؾص والخسؾمات والسمفات الرؾتية
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ومقاطع الفيجيؾ واألشكال ثالثية األبعاد) تدود البيئة السادية بسعمؾمات أكاديسية

ذات صمة بالسؾقع.

ب) القائم عمى أساس الرؤية  :Vision-Basedيدود السدتخجميؽ بؾسائط
رقسية بعج أن يتؼ ترؾيخ شيء معيؽ بؾاسظة كامي اخ الياتف السحسؾل أو األجيدة

الحكية السحسؾلة مثل (رمؾز ،QRوالرؾر متعجدة األبعاد) بحيث تدتظيع الكامي اخ

التقاطيا وتسييدىا لعخض السعمؾمات السختبظة بيا.

ض َحت سامية جؾدة ( ،9108ص  )97مدار تقشية الؾاقع السعدز السعتسج
وقج َو َ
عمى العالمة في الخظؾات التالية:
 )0تقديم الرهرة :وىي عسمية فرل الؾجية األمامية لمكائشات عؽ خمفيتيا،
باستخجام أساليب قياس الحؾاف واألبعاد وتحجد درجة جؾدة عسمية الفرل مجى

نجاح عسمية استخخاج الكائشات مؽ الرؾرة.

 )9االستخراج :وىؾ يعشي إيجاد العشاصخ السعخوفة عمى الرؾرة مؽ أركان وخظؾط
ومشحشيات وأشكال ،وتتألف ىحه الخظؾة مؽ عجة مخاحل تبجأ باستكذاف األركان
أخي اخ كذف مخبع العالمة.
ثؼ الحؾاف و ً
 )1استكذاف العالمة :يجب ترسيؼ العالمة الحقيقية بظخيقة تجعل مؽ الديل

استكذافيا؛ ليديل التعخف إلييا مؽ بيؽ العالمات األخخى وتحجيج ىؾيتيا.
وتختص ىحه السخحمة بإيجاد مؾقع كل خمية عمى الرؾرة ،وقج حجث تظؾر

ممؾنة بعج أن
لمعالمات السدتخجمة في تقشية الؾاقع السعدز ،فأصبحت صؾ اًر ً
كانت باألبيض واألسؾد ،ومؽ الججيخ بالحكخ أن اكتذاف عالمة الكائؽ الخقسي
العالمة ذات المؾنيؽ األبيض واألسؾد أسخع مؽ العالمات ذات الرؾر واأللؾان؛

لتعجد درجات األلؾان ،مسا يدبب خظأ في عيؾر الكائؽ الخقسي أو عجم تعخف
الكامي اخ عمى الرؾرة.

 )4تهجيه الكاميرا :وتأتي ىحه الخظؾة بعج تحجيج العالمة ،حيث يتؼ تحجيج مؾقع
العالمة في الحيد السكاني؛ ليتؼ تجديج الكائشات الخقسية عمى الرؾرة ،ويجب أن
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يتشاسب نظاقيا واتجاىيا مع العالمة السكتذفة؛ بسعشى أن يغيخ الكائؽ الخقسي

السسثل لمرؾرة وليذ كائؽ آخخ.

 )5الدمج :في ىحه السخحمة يتؼ تجديج الكائشات ثالثية األبعاد داخل السذيج
وادراجيا عمى العالمة بذكل يخاعي جؾدة التجديج واالضاءة.

تقؾم فكخة عسل الؾاقع السعدز عمى انتاج عشاصخ افتخاضية تعدز العشاصخ

الحقيقية ،وقج يكؾن ىحا التعديد فيجيؾ تعميسي ،صؾر ،صؾتيات ،عخوض ثالثية
األبعاد ،والتي يتؼ استجعائيا بؾاسظة بخمجيات وتظبيقات الؾاقع السعدز مؽ خالل الخبط
بيؽ العالمات السؾجؾدة في الؾاقع الحقيقي وبيؽ العشاصخ والؾسائط الستعجدة السخدنة

إلكتخونياً.
 -4أنهاع الهاقع المعزز
ىشاك العجيج مؽ األنؾاع الخاصة بالؾاقع السعدز ومشيا ما أوردتو دراسة "باتكار

وآخخون") (Patcar, et al., 2013, p. 64وىي كسا يمي:
أ) اإلسقاط (:)Projection

وىؾ أكثخ أنؾاع الؾاقع السعدز شيؾعا ،ويعتسج عمى استخجام الرؾر

االصظشاعية وإسقاطيا عمى الؾاقع الفعمي لديادة ندبة التفاصيل التي يخاىا الفخد مؽ
خالل اليؾاتف الشقالة والحكية.

ب) التعرف عمى الذكل ):(Recognition
يقؾم ىحا الشؾع مؽ أنؾاع الؾاقع السعدز عمى مبجأ التعخف عمى الذكل السجدؼ

مؽ خالل التعخف عمى الدوايا والحجود واالنحشاءات الخاصة بذكل محجد كالؾجو أو
الجدؼ؛ لتؾفيخ معمؾمات افتخاضية إضافية إلى الجدؼ السؾجؾد أمامو في الؾاقع

الحقيقي.

ج) المهقع (:)Location
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وىؾ عبارة عؽ طخيقة يتؼ تؾعيفيا لتحجيج السؾاقع باالرتباط مع بخمجيات

أخخى؛ مشيا :تحجيج السؾاقع ) (GPSوتكشؾلؾجيا التثميث (Triangulation

)Technologyالتي تقؾم مقام الجليل في تؾجيو السخكبة أو الدفيشة أو الفخد إلى

الشقظة السظمؾب الؾصؾل إلييا باستخجام نقاط التقاء فخضية وتظبيقيا عمى الؾاقع.

د) المخطط ):(Outline

السخظط ىؾ طخيقة دمج بيؽ الؾاقع السعدز والؾاقع االفتخاضي ،وىؾ أحج أنؾاع
الؾاقع السعدز القائؼ عمى مبجأ إعظاء الذخص إمكانية دمج الخظؾط العخيزة مؽ
جدسو ،أو أي جدء مختار مؽ جدسو الحقيقي مع جدؼ آخخ افتخاضي ،مسا يعظي

الفخصة لمتعامل ،أو لسذ أو التقاط أجدام وىسية غيخ مؾجؾدة في الؾاقع.

ولعل مؽ أكثخ أنؾاع الؾاقع السعدز السدتخجمة في العسمية التعميسية ،اإلسقاط؛ الحي

يعتسج عمى إضافة جدء افتخاضي إلى جدء حقيقي لديادة التفاصيل والسعمؾمات السختبظة
بو.

 -5استخدام الهاقع المعزز في العممية التعميمية

حجد "يؾيؽ وآخخون" ) (Yuen, et al., 2011, pp. 126-130خسذ

تؾجيييات تخبؾية رئيدية متشؾعة الستخجام الؾاقع السعدز في التعميؼ بعالسشا السعاصخ

ىي:

أ) التعمم القائم عمى االكتذاف ) :(Discovery-Based Learningحيث
يسكؽ استخجام تظبيقات الؾاقع السعدز التي تداعج عمى استكذاف السؾاقع
التاريخية مؽ خالل وضع معمؾمات رقسية لمستعمؼ في العالؼ الحقيقي (مثل:

الستاحف -األماكؽ التاريخية).

ب) نمذجة األشياء ) :(Objects Modelingوتدسح لمستعمسيؽ بتالقي
مالحغات مخئية فؾرية حؾل بعض السسارسات العسمية التي يرعب معالجتيا في

الؾاقع الحقيقي مثل التفاعالت الكيسيائية.
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ج) كتب الهاقع المعزز ) :(AR Booksوىي كتب تقؾم عمى عخوض ثالثية

األبعاد يتؼ استخجام نغارات خاصة تؾضح السحتؾى الخقسي السعدز بالؾسائط

لمستعمؼ.

د) التدريب عمى المهارات المطمهب ) :(Skills Trainingوتعتسج عمى تجريب
الستعمسيؽ عمى ميارات أدائية مؽ خالل وضع بعض السالحغات لكيفية تأدية
ىحه السيارات (مثل :ميارات صيانة الظائخات).

ه) ألعاب الهاقع المعزز ) :(AR Gamingتقجم ألعاب الؾاقع السعدز لمستعمسيؽ

فخصة االستفادة مؽ شكل ججيج لمغاية مؽ التعمؼ البرخي والتفاعمي القائؼ عمى

األسذ العمسية.

 -6مفههم بيئات التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز
تتدؼ بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز بأنيا بيئات تجسع بيؽ
البيئات الؾاقعية؛ مؽ حيث اتاحتيا في الحجخات والسعامل الجراسية ،وبيؽ البيئات

االفتخاضية مؽ حيث احتؾائيا عمى محتؾى افتخاضي يتؼ دمجو بالسحتؾي الحقيقي
برؾرة تدامشية وتفاعمية في الؾقت نفدو.

وعخف "شايؽ" ( (Chen, 2014, p. 979بيئة الؾاقع السعدز بأنيا البيئة التي

تذسل كل مؽ عشاصخ الؾاقع االفتخاضي والعالؼ الحقيقي ،فيي تدسح لمسدتخجم بخؤية
العالؼ الحقيقي مؽ خالل إنذاء كائشات افتخاضية تجمج مع العالؼ الحقيقي.

وعخفت رييام الغؾل ( ،9106ص  )971بيئات التعمؼ القائسة عمى تكشؾلؾجيا

الؾاقع السعدز بأنيا بيئة تعمؼ يتؼ مؽ خالليا الؾصؾل لمسحتؾى وكائشات التعمؼ متعجدة
األبعاد االفتخاضية التي تجمج بالؾاقع وتدسح لمتالميح بالتفاعل والتؾاصل مع كائشات

التعمؼ ومع أقخانيؼ في سياق بيئة حقيقية في ضؾء خرائريؼ واحتياجاتيؼ سؾاء تؼ
ذلػ مؽ خالل أجيدة لؾحية أو أجيدة نقالة.

وتعج بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز مؽ البيئة الحجيثة التي تعسل

عمى دمج الؾاقع الحقيقي بالؾاقع االفتخاضي بؾاسظة تظبيقات الؾاقع السعدز القائسة
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عمى األجيدة الحكية ،والتي تسكؽ التالميح مؽ الؾصؾل لسحتؾى التعمؼ بظخيقة سيمة،

وتدسح ليؼ بالتفاعل مع العشرخ التعميسي في الؾقت نفدو.

 -7تطهير بيئات التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز

إن تحقيق بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ألىجافيا التعميسية يكؾن

مؽ خالل ترسيؼ السحتؾي مؽ السؾاد التعميسية وفقاً ألىجاف التعمؼ والسفاىيؼ التي يخغب
السعمسيؽ بشقميا لمستعمسيؽ .لحا يشبغي أن يدتؾفي تظؾيخ السؾاد القائسة عمى السحاكاة

لمتحفيد الحدي أو التفاعل بيؽ الستعمسيؽ ،بل ومداعجتيؼ عمى ترؾر السفاىيؼ السجخدة

(ابتدام الغامجي ،9108 ،ص .)919

وضح "بميشجخست وآخخون" ))Billinghurst, et al., 2014, P. 180

السكؾنات الخئيدة الؾاجب تؾافخىا عشج ترسيؼ واجيات بيئات الؾاقع السعدز كسا في

شكل (.)0

شكل ( )0العشاصخ الخئيدة السكؾنة لؾاجية التفاعل لبيئات الؾاقع السعدز

ويؾضح شكل ( )0العشاصخ الثالث الخئيدة السكؾنة لؾاجية التفاعل لبيئات الؾاقع
السعدز وتذسل:

أ) العشاصخ السادية ) :(Physical Elementsوتذسل أجيدة التذغيل والسحتؾى
الحقيقي أو السادي السخاد تعديده ،وكحلػ عالمات التتبع.

ب) عشاصخ العخض ) :(Display Elementsوتذسل العشاصخ االفتخاضية
والسعمؾمات التي يتؼ تعديد السحتؾى السادي بيا.

ج) نسط التفاعل ) :(Interaction Metaphorويقرج بو األسمؾب الستبع الحي يخبط
العشاصخ الحقيقية بالعشاصخ االفتخاضية.
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وقج ذكخت رييام الغؾل ( ،9106ص  )979 -970بعض اإلجخاءات الالزمة

لترسيؼ وتظؾيخ بيئات التعمؼ القائسة عمى تكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز والتي تتزح في
الشقاط التالية:

 تحجيج احتياجات وخرائص التالميح ومياراتيؼ في استخجام الكسبيؾتخ واالنتخنتواألجيدة الشقالة واإلمكانات الستاحة.

 ترسيؼ وإنتاج السحتؾى وعشاصخ التعمؼ بتكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز في ضؾء معاييخالترسيؼ التعميسي واحتياجات وخرائص التالميح.

 -ترسيؼ أساليب الجعؼ والسداعجة السدتسخة وتخديؽ ذلػ بقؾاعج البيانات.

 بخمجة نغام العالمات وكامي اخ الؾاقع السعدز وتخديشيا بقؾاعج بياناتيا لتدييلاستجعائيا ،ترسيؼ تظبيق انجرويج لتتبع العالمات وإدراكيا.

 ترسيؼ استخاتيجيات التعمؼ (مجسؾعات عسل صغيخة) مع تحجيج إجخاءاتيا وأدواتياواألدوار والسدؤوليات لمسعمؼ والتالميح.

 -ترسيؼ األنذظة التفاعمية ومرادر التعمؼ.

 ترسيؼ أدوات التقؾيؼ وأساليب التغحية الخاجعة والتعديد بشغام يدسح بعخضيؼ عمىأجيدة الكسبيؾتخ الذخرية واألجيدة المؾحية ،واألجيدة الشقالة بحيث يرل إلييا

التمسيح بديؾلة ويدخ.

مسا سبق يتبيؽ أن تظؾيخ بيئات الؾاقع السعدز القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز

يدتمدم مجسؾعة مؽ العشاصخ وىي:

أ) السحتؾي الحقيقي السخاد تعديده بالؾسائط الستعجدة.

ب) السحتؾي الخقسي واالفتخاضي الحي يتؼ التعديد بو.

ج) أجيدة عخض السحتؾي االفتخاضي مثل :األجيدة الحكية والمؾحية.

د) بخمجيات الخبط والجمج بيؽ السحتؾي الخقسي والحقيقي ،وتذسل تظبيقات الؾاقع
السعدز القائسة عمى األجيدة الحكية والمؾحية.

ه) العالمات واألكؾاد التي يتؼ الخبط والجمج بيؽ السحتؾييؽ مؽ خالليا.

 -8الترهر البرري
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ُي َعج الترؾر البرخي أحج قجرات التفكيخ البرخي الدت التي حجدتيا مشى األغا
( ،9105ص ص  ،)91-99والحي يذسل ترؾر األجدام بعج (انعكاسيا ،دورانيا،
انتقاليا) ،وكحلػ ترؾر األشكال بعج إضافة البعج الثالث ليا ،وترؾر السجدسات بعج

ححف البعج الثالث مشيا ،وترؾر السجدسات بعج فكيا ،وترؾر السجدسات بعج

اسقاطيا ىشجسياً ،وترؾر مشغؾر األجدام.

وعخف" يشيمسيد ،كاكساكى" ()Yenilmez & Kakmaci, 2015, p. 191

الترؾر البرخي بأنو القجرة عمى التخيل والترؾر الحىشي وفيؼ وإدراك العالقات
السكانية بيؽ وداخل الخسؾم واألشكال اليشجسية وترؾر األوضاع السختمفة ليا ذىشيا،
وترؾر حخكة األشكال ثشائية وثالثية البعج وتخيل تحخكاتيا وتحؾالتيا ،وكحلػ ترؾرىا

بجون أن يتغيخ وضعيا السكاني ،ومعالجة األشكال اليشجسية دورانا او إعادة تذكيل أو
تغييخ اتجاىيا ،وإدراك نؾاتج ىحه السعالجات.

وعخفو عبج الذكؾر األزوري ( ،9104ص  )97أنو القجرة عمى وصف حخكة جدؼ

معيؽ مؽ خالل مذاىجة مشحشي الذكل ،وكحلػ القجرة عمى ترؾر السشحشي السشاسب

لحخكة معيشة لمجدؼ في أي لحغة زمشية مؽ خالل مذاىجة الحخكة الفعمية لمجدؼ.

وقج أشار السجمذ القؾمي لسعمسي الخياضيات األمخيكي إلى أىسية تشسية القجرات

السكانية لجى الظالب مؽ خالل مشاىج اليشجسة ،وأوصى بترسيؼ السيام التي تتظمب

معالجة السجدسات ،وتجويخ الدياق البرخي لإلجخاءات الخياضية التحميمية والسجخدة،
وأكج عمى أن تسكؽ البخامج التعميسية لمظالب مؽ استخجام الترؾر البرخي،

واالستجالل السكاني ،والشسحجة اليشجسية (.)NCTM, 2000, p. 41

وقج ذكخ عبج الذكؾر األزوري ( ،9104ص  )97مسيدات القجرة عمى الترؾر

البرخي في الخياضيات في الشقاط التالية:

 تعسل عمى الفيؼ والسعالجة وإعادة تشغيؼ وتفديخ العالقات برخياً ،وىحه السيارة
ضخورية لمشاحية العسمية.

 تداعج الستعمؼ عمى التعامل مع األشياء غيخ السمسؾسة.
 أداة عقمية لفيؼ العمؾم وقزايا التكشؾلؾجيا.
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 تديؼ في الشجاح في الخياضيات ،والعمؾم الظبيعية واليشجسة السعسارية ،ومجاالت
دراسية أخخي تتظمب السقجرة عمى الترؾر ومعالجة الرؾر في الفزاء ،كترؾر

حخكة الراروخ ،وسفؽ الفزاء ،وكحلػ ترؾر حخكة الجديسات تحت تأثيخ قؾى
متشؾعة ،مثل قؾة الجاذبية ،وقؾة السجال السغشاطيدي ،وقؾة السجال الكيخبي.

 تديؼ في التعبيخ عؽ السعمؾمات واألفكار في أعقج مدتؾياتيا ،وفي حل السذكالت
مؽ قبيل تحكخ السذكالت ذاتيا.

مسا سبق يتزح أن الترؾر البرخي في اليشجسة ىؾ القجرة عمى إدراك الرؾر
السختمفة لألشكال والسجدسات اليشجسية مؽ جسيع األوجو واالتجاىات ،وإجخاء

السعالجات الحىشية عمييا.

 -9مهارات الترهر البرري في الهندسة

يخى كل مؽ ىشاء زىخان ومحسؾد جابخ ( ،9101ص ص  )74-71أن ميارات

الترؾر البرخي ىي:

 التعخف عمى الذكل عشج رؤيتو مؽ زوايا مختمفة.
 إعادة تجسيع أجداء الذكل في كل ججيج.

 إدراك العالقات الفخاغية بيؽ األجداء السكؾنة لمذكل.
 فرل األشكال السخكبة عؽ خمفيتيا.

 تكسمة الرؾر غيخ السكتسمة بسا يشاسب األجداء السؾجؾدة.

 ترشيف األشكال عمى أساس أوجو التذابو واالختالف بيشيا.
 تشغيؼ عشاصخ الذكل البرخي في شكل ججيج.

 إنتاج أشكال تشاسب أغخاضاً محجدة واستخجامات محجدة.
 تحميل األشكال السعقجة إلى أجدائيا السكؾنة ليا.
 ميارة تسييد اتجاىات األشكال.

ويحجد إبخاىيؼ الحخبي ( ،9118ص  )056بعض ميارات الترؾر البرخي في

اليشجسة وىي كالتالي:

 إدراك األشكال الشاتجة مؽ الجوران ،واالندحاب والتشاعخ.
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 تسييد الذكل السختمف عؽ مجسؾعة مؽ األشكال.
 تسييد حخكة األشكال اليشجسية السختمفة.

 التسييد بيؽ األشكال اليشجسية السدتؾية ،والسجدسة.
 إدراك األوضاع السختمفة لمذكل اليشجسي.

 تسييد األشكال اليشجسية الستساثمة ،والستذابية.
وبعج االطالع عمى األدبيات والجراسات الدابقة التي تشاولت ميارات الترؾر

البرخي في اليشجسة ،وبعج تحميل وحجة اليشجسة بسقخر الخياضيات بالرف الدادس
االبتجائي ،قام الباحثؾن باقتخاح قائسة ميارات الترؾر البرخي في اليشجسة وعخضيا
عمى السحكسيؽ مؽ الستخرريؽ في مجالي عمؼ الشفذ وتكشؾلؾجيا التعميؼ ،وتست

صياغة القائسة في صؾرتيا الشيائية ممحق (.)9

 -12معايير ترميم بيئات التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز
تعج السعاييخ ىي األساس في الترسيؼ التكشؾلؾجي ،فال ترسيؼ تكشؾلؾجي بال

معاييخ ،وعمى أساس السعاييخ يتؼ ترسيؼ السشتج التكشؾلؾجي وتظؾيخه ،وعمى أساسيا
يتؼ تقؾيسو والحكؼ عميو (دمحم خسيذ ،9117 ،ص .)011

وقج وضع كاتؾ وآخخون ( )Kato, et al., 2000, p. 2بعض السعاييخ الؾاجب

تؾافخىا في العشاصخ السادية بؾاجية االستخجام السمسؾسة لبيئات الؾاقع السعدز وىي
كالتالي:

أ) أن يكؾن ىشاك تشاسق بيؽ السكؾنات السادية واليجف السشذؾد مؽ البيئة.

ب) القجرة عمى التالعب بالعشاصخ الستعجدة أو عشاصخ الؾاجية في آن واحج.

ج) دعؼ تقشيات التفاعل السادي ،كاستخجام مؾضع الكائؽ بالتحخيػ حيث تتغيخ
الؾعيفة أو العالقات السكانية.

د) يجب أن يكؾن شكل العشاصخ السادية مذجع لمتفاعل ويجعؼ التالعب السكاني.
ه) دعؼ التفاعالت الستعجدة.

وقج ذكخ كل مؽ "ليخوكابيذ ،انجرسؾن" ( (Liarokapis & Anderson, 2010,

 p. 11بعض السعاييخ الؾاجب تؾافخىا عشج ترسيؼ بيئات الؾاقع السعدز ،والتي تجعميا
922

العدد  77يناير 7272

مجمة كمية التربية –جامعة دمياط

أكثخ فاعمية وىي ،أن تكؾن بديظة وبأسمؾب فعال ،أن تسج الستعمؼ بسعمؾمات واضحة

ومخترخة ،تسكؽ السعمؼ مؽ إيرال السعمؾمات بظخيقة سيمة وأسمؾب فعال ،تتيح

التفاعل الدمذ بيؽ السعمؼ والستعمؼ ،تتيح وضؾح اإلجخاءات لمسعمؼ والستعمؼ ،أن تكؾن

ذات استخجام مستج لتؾازن التكمفة.

كسا أضاف "كيخاويال وآخخون" ()Kerawalla, et al., 2006, p. 174

السعاييخ التي يجب أن تتؾفخ في بيئات الؾاقع السعدز لتحقيق األىجاف التعميسية بشجاح

وىي ،محتؾى مخن يسكؽ لمسعمؼ تكييفو حدب حاجات الستعمسيؽ ،االستكذاف السؾجو
لتعغيؼ االستفادة ،ججول زمشي لالستخجام أو وقت محجد ،االنتباه إلى الستظمبات

وتالؤميا مع حاجات ومشيجية السؤسدة.

وقج ذكخت أمل سميسان ( ،9107ص ص  )879 -878بعض السعاييخ واألسذ

التي يجب وضعيا باالعتبار عشج بشاء بيئات الؾاقع السعدز وىي:

 )0امتالك السعمؼ لمسعارف والسيارات الالزمة الستخجام تقشية الؾاقع السعدز.
 )9تؾفيخ اإلمكانات السادية السدتخجمة مثل األجيدة المؾحية أو اليؾاتف الحكية.

 )1ارتباط السحتؾى الخقسي لتكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز ارتباطاً وثيقاً بالسحتؾى العمسي.

 )4تؾعيف مبادئ ونغخيات التعمؼ في بشاء الؾاقع السعدز وتظبيقو لمؾصؾل لتعمؼ ذا
كفاءة.

 )5زيادة مجى التحكؼ بعسمية التعمؼ لمستعمسيؽ أنفديؼ بالتفاعالت الشذظة داخل بيئة
الؾاقع السعدز.

 )6يؾعف الؾاقع السعدز لدج الفجؾة بيؽ التعميؼ الشغخي والتظبيقي وبالتالي يحل
مذكالت تظبيق السعخفة السختبظة باإلمكانات السادية ،أو صعؾبة التظبيق لؾجؾد

تحجيات أو مخاطخ معيشة.

 )7تؾفيخ أساليب تعمؼ تحقق نتائج ممسؾسة لجى الستعمؼ مؽ خالل طبيعة بيئة الؾاقع
السعدز مثل :اإلدراك البجني ،اإلدراك الستجدج ،اإلدراك السكاني ،التعمؼ السؾقفي،

العسل العقمي.
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 )8تؾعيف تظبيقات الؾاقع السعدز كاأللعاب والتظبيقات السخحة لتشقل الستعمؼ إلى بيئة
يكؾن فييا التعمؼ بظخيقة غيخ مباشخة ،وذك مؽ خالل االنغساس في خبخات واقعية

محفدة ومذؾقة وداعسة.

وقج ذكخ دمحم عبيج ( ،9108ص ص  )70 -71مجسؾعة مؽ السعاييخ التي يجب

مخاعاتيا عشج ترسيؼ وبشاء بيئات الؾاقع السعدز التفاعمية ،وقدسيا الى معياريؽ رئيدييؽ
وىسا:

 -السعاييخ التخبؾية :تحتؾي ىحه السعاييخ الخئيدية عجة معاييخ مختبظة باألنذظة

التعميسية ،ومختبظة بأىجاف استخجام البخنامج ،ومختبظة بالسحتؾى التعميسي،
ومختبظة بالستعمسيؽ السدتيجفيؽ ،ومختبظة بظخق عخض السحتؾى ،ومختبظة
باألنذظة التعميسية ،ومختبظة بتقؾيؼ التعمؼ.

 السعاييخ الفشية :وتتزسؽ ىحه السعاييخ عجة معاييخ فخعية مشيا :معاييخ واجيوالتفاعل ،ومعاييخ خاصة بالتمسيحات البرخية ومؽ أىسيا ،حدؽ االستخجام،

الؾضؾح والتخكيد ،الجاذبية واالثارة.

وقج أعج أحسج سخحان ( ،9108ص  )79قائسة بالسعاييخ الخاصة بإنتاج الكتاب

السعدز ،والتي اشتسمت عمى مجاليؽ تفخعا إلى ( )01معاييخ رئيدة بؾاقع ( )7معاييخ
في السجال األول (التخبؾي) انبثق مشيا ( )66مؤشخ فخعي ،و( )1معاييخ في السجال
الثاني (التكشؾلؾجي) تفخع مشيا ( )5معاييخ فخعية وانبثق مشيا ( )51مؤشخ فخعي،

فيكؾن إجسالي القائسة ىؾ مجاليؽ و( )01معاييخ رئيدة و( )5معاييخ فخعية بإجسالي

( )006مؤشخا.

وقج أعجت ندسة العؾادلي ( ،9109ص )89قائسة بسعاييخ تظؾيخ بيئة واقع معدز

لمغؾاىخ الجغخافية لتشسية ميارات الترؾر البرخي السكاني والتحريل لجى تالميح
السخحمة اإلعجادية ،واشتسمت عمى مجاليؽ رئيديؽ ىسا السجال التخبؾي والسجال
التكشؾلؾجي ،وتزسشت القائسة ( )01معاييخ رئيدة ويشجرج تحتيا ( )86مؤش اًخ.
وقج خمص الباحثؾن مسا سبق إلى قائسة بالسعاييخ الؾاجب تؾافخىا في بيئات التعمؼ
القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز اشتسمت عمى عجد ( )8معيا اًر وعجد ( )91مؤش اًخ،
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مؾزعة عمى مجاليؽ رئيديؽ ىسا السجال التخبؾي والسجال الفشي التكشؾلؾجي كسا

يؾضحيا ممحق (.)1

خظؾات البحث وإجخاءات الجراسة السيجانية

تحجدت خظؾات البحث وإجخاءات الجراسة السيجانية في الخظؾات واإلجخاءات

التالية:

أوًال :إعجاد أدوات البحث
 -1إعداد قائمة بمهارات الترهر البرري في الهندسة.

اطمع الباحثؾن عمى األبحاث والجراسات الدابقة التي تشاولت ميارات الترؾر

البرخي في اليشجسة ،وقامؾا بتحميل محتؾى مقخر وحجة اليشجسة والقياس لمرف

الدادس االبتجائي بيجف تحجيج ميارات الترؾر البرخي الستزسشة ،وقج تؼ وضع

القائسة السبجئية لسيارات الترؾر البرخي السذتقة مؽ وحجة اليشجسة والقياس بسقخر
الخياضيات لمرف الدادس االبتجائي كسا يبيشيا ججول (.)0

ججول ( )0القائسة السبجئية لسيارات الترؾر البرخي الخئيدة

ً

اىَٖبرح اىزئٞظخ

1
2
3
4
5
6
7

اى٘طف اىيفظ ٜىألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
اىزخٞو اىجظز ٛىألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
ئّشبء ٗرن٘ ِٝاألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
اىزذٗٝز اىؼقي ٜىألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
اىذامزح اىجظزٝخ ىألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
اىَؼبٕبح ث ِٞاألشنبه اىْٖذطٞخ
ئخزاء ثؼغ اىَؼبىدبد اىذْٕٞخ ىألشنبه ٗاىَدظَبد اىْٖذطٞخ
اىَدَ٘ع

ػذد اىَٖبراد
اىفزػٞخ
4
4
2
3
3
2
4
22

يؾضح ججول ( )0قائسة السيارات الخئيدة لمترؾر البرخي في صؾرتيا األولية،

وقج تكؾنت مؽ عجد ( )7ميارات رئيدة ،وعجد ( )99ميارة فخعية مؾزعة حدب الؾزن

الشدبي لجروس وحجة اليشجسة والقياس.

وقج قام الباحثؾن بإعجاد قائسة بسيارات الترؾر البرخي في شكل استبانة وتؼ

عخضيا عمى الدادة السحكسيؽ في مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ وعمؼ الشفذ التخبؾي إلبجاء

الخأي فييا ،وفي ضؾء تعجيالت الدادة السحكسيؽ تؼ التؾصل لمرؾرة الشيائية لقائسة
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ميارات الترؾر البرخي في اليشجسة والتي تكؾنت مؽ ( )5ميارات رئيدة ،و()91

ميارة فخعية ،انغخ ممحق (.)9

 -7إعداد قائمة بالمعايير الرئيدة لتطهير بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع
المعزز.

قام الباحثؾن بإعجاد قائسة مبجئية بسعاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ عمى تظبيقات الؾاقع

السعدز مؽ خالل االطالع عمى األدبيات والجراسات الدابقة مثل دراسة كل مؽ" :كاتؾ

وآخخون" (" ،)Kato, et al., 2000ليخوكابيذ ،انجرسؾن" ( & Liarokapis

" ،)Anderson, 2010كيخاويال وآخخون" ( ،)Kerawalla, et al., 2006أمل
سميسان ( ،)9107دمحم عبيج ( ،)9108أحسج سخحان ( ،)9108ندسة العؾادلي

( )9109كسا يبيشيا ججول (.)9

ججول ( )9القائسة السبجئية بالسعاييخ الخئيدة لترسيؼ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات
الؾاقع السعدز

اىززث٘ٛ

ػذد
اىَدبه اىَؼٞبر اىزئٞض
اىَإشزاد
11
 .1أُ رظبؽ إٔذاف ثٞئخ اىزؼيٌ ٗفقب ً ىيَؼبٞٝز اىززث٘ٝخ.
 .2أُ ٝزرجؾ اىَسز٘ ٙاىزؼي َٜٞىجٞئخ اىزؼيٌ ثبألٕذاف اىزؼيَٞٞخ ىَقزر اىْٖذطخ11 .
 .3أُ رؼزَذ ثٞئخ اىزؼيٌ ػي ٚاطززارٞدٞبد رؼيٌ ٍزْ٘ػخ رؼَو ػي ٚرَْٞخ
5
اىزسظٞو ٗاىزظ٘ر اىجظز ٛف ٜاىْٖذطخ ٗاالردبٓ ّسٕ٘ب.
 .4أُ رسز٘ ٛثٞئخ اىزؼيٌ ػي ٚأّشطخ رفبػيٞخ رؼَو ػي ٚرَْٞخ اىزسظٞو
4
ٗاىزظ٘ر اىجظز ٛف ٜاىْٖذطخ ٗاالردبٓ ّسٕ٘ب.
8
 .5أُ رشزَو ثٞئخ اىزؼيٌ ػي ٚأدٗاد ٗأطبىٞت رق٘ ٌٝخٞذح.
 .6أُ رشزَو ثٞئخ اىزؼيٌ ػيٗ ٚطبئو ٗأطبىٞت ٍزْ٘ػخ ٍْٗبطجخ ىيزؼشٝش 6
ٗاىزخغ.
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اىزنْ٘ى٘خٜ

 .1أُ رشزَو ثٞئخ اىزؼيٌ ػيٗ ٚاخٖبد ىيزفبػو ٗاىزسنٌ اىزؼي َٜٞىيزالٍٞذ ٗفقب ً 9
23
ىزنْ٘ى٘خٞب اى٘اقغ اىَؼشس.
7
 .2اخزٞبر اى٘طبئؾ اىَزؼذدح ٗرْظَٖٞب داخو ثٞئخ اىزؼيٌ.
 .3طٖ٘ىخ اإلثسبر ٗاىزد٘ه ٗاالطزخذاً ىجٞئخ اىزؼيٌ اىقبئَخ ػي ٚرطجٞقبد
5
اى٘اقغ اىَؼشس.
 .4أُ رزْبطت رطجٞقبد اى٘اقغ اىَؼشس اىَظزخذٍخ ٍغ اىَسز٘ ٙاىزؼيٍٗ َٜٞغ 3
خظبئض اىزالٍٞذ ٗثَب ٝخذً اىزظ٘ر اىجظز ٛف ٜاىْٖذطخ ٗ َْٚٝاالردبٓ 3
ّسٕ٘ب.
ً
 .5أُ رشَو ثٞئخ اىزؼيٌ أَّبؽب ٍخزيفخ ىالرظبه ث ِٞاىزالٍٞذ ٗثؼؼٌٖ ٗثٌْٖٞ
ٗث ِٞاىَؼيٌ.
 .6أُ ر٘فز ثٞئخ اىزؼيٌ أطبىٞت األٍِ ٗاىسَبٝخ اىالسٍخ ٗاىذػٌ اىفْ ٜىيزالٍٞذ.
94
اىَدَ٘ع

يؾضح ججول ( )9القائسة السبجئية بالسعاييخ الخئيدة لترسيؼ بيئة التعمؼ القائسة
عمى تظبيقات الؾاقع السعدز صؾرتيا األولية ،وقج تكؾنت مؽ عجد ( )09معيا اًر رئيداً،

وعجد ( )94مؤش اًخ.

وقج قام الباحثؾن بإعجاد استبانة بقائسة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى

تظبيقات الؾاقع السعدز ،ثؼ عخضيا عمى الدادة السحكسيؽ والخبخاء في مجال تكشؾلؾجيا

التعميؼ وعمؼ الشفذ إلبجاء الخأي فييا ،وفي ضؾء تعجيالت الدادة السحكسيؽ تؼ التؾصل
لمرؾرة الشيائية لقائسة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز

عيا ،ممحق (.)1
ًا
والتي تتكؾن مؽ عجد ( )8معاييخ رئيدة ،وعجد ()91
مؤشخ فخ ً
ثانيا :اختيار عيشة البحث
ً

تكؾنت عيشة البحث مؽ مجسؾعة مؽ الخبخاء والستخرريؽ في مجال تكشؾلؾجيا

محكسا ،انغخ ممحق (،)0
التعميؼ وعمؼ الشفذ التخبؾي بكميات التخبية ،وعجدىؼ ()05
ً
وتؼ تقديسيؼ كالتالي:
قبئَخ ٍٖبراد اىزظ٘ر اىجظزٛ
قبئَخ ٍؼبٞٝز ثٞئخ اىزؼيٌ

اىؼذد ٍِ قظٌ رنْ٘ى٘خٞب اىزؼيٌٞ
5
11

ثالثًا :تظبيق أدوات البحث عمى الدادة السحكسيؽ والخبخاء
سار تظبيق أدوات البحث مؽ خالل ما يمي:

اىؼذد ٍِ قظٌ ػيٌ اىْفض
11
5

عرض استبانة معايير تطهير بيئة التعمم القائمة عمى تطبيقات الهاقع المعزز

عمى الدادة المحكين والخبراء.
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تؼ عخض االستبانة عمى الدادة السحكسيؽ الستخرريؽ في مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ

وعمؼ الشفذ التخبؾي إلبجاء الخأي فيسا تزسشتو مؽ معاييخ رئيدة وفخعية ،عؽ طخيق
جسيعا بعج استيفائيا ،كسا تؼ حداب ندبة استجابات السحكسيؽ
تؾزيعيا عمى سيادتيؼ
ً
عمى االستبانة وما تزسشتو مؽ معاييخ رئيدة وفخعية وفًقا لجرجة أىسية كل معيار مؽ
معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ،حيث بمغت ندبة

االتفاق  %98تقخيباً ،وقج اتفق جسيع السحكسيؽ عمى أىسية السعاييخ الخئيدة والفخعية
الخاصة بترسيؼ بيئة التعمؼ القائسة عمى بيئات الؾاقع السعدز.

ابعا :عخض نتائج البحث
رً
قام الباحثؾن بخصج نتائج استبانة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات
الؾاقع السعدز ،وتست السعالجة اإلحرائية الستجابات السحكسيؽ عمى درجة أىسية كل

معيار ومؤشخات تحقيقو كسا يمي:

 -1معايير المجال التربهي :وتذسل السعاييخ والسؤشخات التي تؾضحيا الججاول التالية:
ججول ( )1السعيار األول ومؤشخات تحقيقو
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
أٌ تصبغ أهذاف بُئت انتعهى وفقب ً نهًعبَُز انتزبىَت.
1-1
 1-1-1رزؼَِ ثٞئخ اىزؼيٌ األٕذاف اىَزرجطخ ثنو ٍ٘ػ٘ع ٍِ
ٍ٘ػ٘ػبد ٍقزر اىْٖذطخ ٗاىز ٜرزَثو ف ٜرَْٞخ اىزسظٞو
ٗاىزظ٘ر اىجظز.ٛ
 2-1-1رظبؽ األٕذاف ثظ٘رح قبثيخ ىيَالزظخ ٗاىقٞبص.
 3-1-1رُقَذًَ األٕذاف ىيزالٍٞذ ف ٜثذاٝخ رؼيٌَٖ.
 4-1-1رذػٌ األٕذاف ٍٖبراد اىزفنٞز اىؼيٞب.
 5-1-1رقٞض األٕذاف ّبرح اىزؼيٌ ٗىٞض أّشطزٔ.
ٝ 6-1-1ؼنض مو ٕذف ٍِ األٕذاف ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ّبرح رؼيٌ ٗازذ ٍِ
ّ٘ارح اىزؼيٌ فٍ ٜقزر اىْٖذطخ.
 7-1-1رغط ٚاألٕذاف اىزؼيَٞٞخ مو اىَظز٘ٝبد اىَؼزفٞخ ٗاألدائٞخ
اىَطي٘ة رسقٞقٖب فٍ ٜقزر اىْٖذطخ.
 8-1-1رزاػ ٚاألٕذاف اردبٕبد اىزالٍٞذ اإلٝدبثٞخ ّس٘ اىْٖذطخ.
 9-1-1رظبؽ األٕذاف ثظ٘رح ٍزذرخخ ٍِ اىَظز٘ٝبد اىذّٞب ئىٚ
اىؼيٞب.
 11-1-1رظف األٕذاف طي٘ك اىزيَٞذ ثؼذ االّزٖبء ٍِ دراطخ اىَقزر.

922

انتكزاراث
يهى غُز
يهى

انُسبت
انًئىَت

15

1

%111

14
14
15
14
15

1
1
1
1
1

%9333
%9333
%111
%9333
%111

15

1

%111

14
15

1
1

%9333
%111

15

1

%111
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انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
11-1-1
12-1-1

رزظف األٕذاف ثبىزْ٘ع.
رنُ٘ األٕذاف ٗاػسخ اىظٞبغخ.
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

انُسبت
انًئىَت

انتكزاراث
يهى غُز
يهى
%9333 1 14
%111 1 15
%9732

يتزح مؽ ججول ( )1حرؾل مؤشخات السعيار األول عمى ندبة مؾافقة بمغت

 %9779مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة
السعاييخ نغ اًخ ألىسية تحجيج األىجاف التعميسية لبيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع
السعدز ،وصياغة ىحه األىجاف بظخيق عمسية تخجم السحتؾى التعميسي مسا يحدؽ

االستفادة مشو.

ججول ( )4السعيار الثاني ومؤشخات تحقيقو

2-1
1-2-1
2-2-1
3-2-1
4-2-1
5-2-1
6-2-1
7-2-1
8-2-1
9-2-1

انتكزاراث انُسبت
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز انًئىَت
يهى
أٌ َحقق انًحتىي انتعهًٍُ نبُئت انتعهى األهذاف انتعهًُُت انًحذدة نًقزر انهُذست
نهصف انسبدص االبتذائٍ.
%111 1 15
ٝؼَو ٍسز٘ ٙثٞئخ اىزؼيٌ ػي ٚرسقٞق األٕذاف اىزؼيَٞٞخ.
%111 1 15
ُٝذػٌ ٍسز٘ ٙثٞئخ اىزؼيٌ ثبى٘طبئؾ اىَزؼذدح.
%111 1 15
ر ُ َزرت فقزاد اىَسز٘ ٙف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثطزٝقخ ٍزذرخخ ٍْٗطقٞخ.
ُٝؼزع اىَسز٘ ٙثطزٝقخ رزْبطت ٍغ االطززارٞدٞبد اىَالئَخ %111 1 15
ىؼزع اى٘اقغ اىَؼشس.
ٝشزَو ٍسز٘ ٙاىزؼيٌ ػي ٚأّشطخ رؼيَٞٞخ ٍزْ٘ػخ ٗأٍثيخ رطجٞقٞخ%111 1 15 .
%111 1 15
 َْٚٝاىَسز٘ ٛاىزؼي َٜٞاالردبٕبد اإلٝدبثٞخ ّس٘ اىْٖذطخ.
ْٝظٌ اىَسز٘ ٛف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ٗفقب ً ىَجبدئ ّٗظزٝبد اىزؼي%9333 1 14 ٌٞ
ٗاىزؼيٌ.
ٝزظٌ ٍسز٘ ٙثٞئخ اىزؼيٌ ثبىززاثؾ ٗاىزَبطل ث ِٞػْبطزٓ %9333 1 14
اىَخزيفخ.
ٝشدغ اىَسز٘ ٛػي ٚاىزفنٞز ٗاإلثذاع ٗاىَْبقشخ ٗاىَشبرمخ %111 1 15
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اىفؼبىخ.
ٝزْبطت اىَسزٍ٘ ٛغ قذراد ٗخظبئض اىزالٍٞذ ٗخجزرٌٖ 14
اىظبثقخ.
%97399
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

1

%9333

يتزح مؽ ججول ( )4حرؾل مؤشخات السعيار الثاني عمى ندبة مؾافقة بمغت
 % 97799مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة
السعاييخ نغ اًخ ألىسية اختيار السحتؾى وتشغيسو إلخخاج السشتج التعميسي في صؾرة
جيجة.

ججول ( )5السعيار الثالث ومؤشخات تحقيقو
انُسبت
انًئىَت

3-1
1-3-1
2-3-1
3-3-1
4-3-1
5-3-1
6-3-1
7-3-1
8-3-1

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
أٌ تضًٍ بُئت انتعهى يعشساث نذوافع انتاليُذ نتًُُت انتحصُم وانتصىر انبصزٌ فٍ
انهُذست.
رزرجؾ اطززارٞدٞبد اىزؼيٌ اىَظزخذٍخ ثبألٕذاف ٗاألّشطخ %9333 1 14
اىزؼيَٞٞخ ىَقزر اىْٖذطخ.
%111 1 15
رثٞز اطززارٞدٞبد اىزؼيٌ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ دافؼٞخ اىزالٍٞذ ىيزؼيٌ.
رقذً اطززارٞدٞخ اىزؼيٌ اىزخغ ٗاىزؼشٝش اىَْبطج ِٞالطزدبثبد %111 1 15
اىزالٍٞذ.
رُظزخذً اطززارٞدٞبد رؼيٌ ٍزْ٘ػخ ٍٗزذرخخ فٍ ٜظز٘ ٙاىظؼ٘ثخ%111 1 15 .
رظَر اطززارٞدٞبد اىزؼيٌ ثبىز٘اطو ٗاىزفبػو ث ِٞاىَؼيٌ ٗاىزالٍٞذ%111 1 15 .
%9333 1 14
رزْبطت األّشطخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ٍغ األٕذاف اىزؼيَٞٞخ.
%111 1 15
رْ٘ع األّشطخ اىزؼيَٞٞخ ثسٞث رشَو األّشطخ اىفزدٝخ ٗاىدَبػٞخ.
رزرجؾ األّشطخ ثبىَسز٘ ٙاىزؼي َٜٞثسٞث رؼَو ػي ٚرَْٞخ %111 1 15
ٍٖبراد اىزظ٘ر اىجظز ٛف ٜاىْٖذطخ.
%9333 1 14
ُٝنيف اىزالٍٞذ ثأّشطخ رؼيَٞٞخ رثٞز اّزجبٌٕٖ ٗرسفشٌٕ ّس٘ اىزؼيٌ.
%111 1 15
رشزَو ثٞئخ اىزؼيٌ ػي ٚأطبىٞت رقٍْ٘ ٌٝبطجخ ىي٘ظٞفخ اىَسذدح ىٖب.

9-3-1
-3-1
11
 -3-1رزْ٘ع االخزجبراد ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ىزشَو االخزجبراد اىَقبىٞخ 14
اىَ٘ػ٘ػٞخ ىقٞبص ّ٘ارح اىزؼيٌ.
11

1

%9333

ججول ( )5السعيار الثالث ومؤشخات تحقيقو (تابع)

12-3-1
13-3-1

انتكزاراث انُسبت
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز انًئىَت
يهى
%111 1 15
رُْبطت اىزنيٞفبد ٗاى٘اخجبد اىَسز٘ٗ ٙرسقق ّ٘ارح رؼئَ.
رزذرج أطئيخ االخزجبراد ٍِ اىظٖو ئى ٚاىظؼت ٗفقب ً ىززرٞت %111 1 14
اىَسز٘.ٙ
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14-3-1
15-3-1
16-3-1
17-3-1
18-3-1
19-3-1
21-3-1
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انتكزاراث انُسبت
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز انًئىَت
يهى
ر٘فز ثٞئخ اىزؼيٌ فزص ٍزاخؼخ اىزيَٞذ إلخبثبرٔ ٗرْقٞسٖب قجو %111 1 15
رأمٞذ رظيَٖٞب ىيزق.ٌٞٞ
%111 1 15
رنُ٘ أدٗاد اىقٞبص ٍسنٞخ اىَزخغ.
رُقذً ٍدَ٘ػخ ٍِ األطئيخ ػقت مو خشئٞخ ٍِ اىَسز٘ ٛىقٞبص %111 1 15
أداء اىزالٍٞذ ٗرقذ ٌٝاىزخغ اىَْبطت ىٌٖ.
رزؼَِ ثٞئخ اىزؼيٌ ٍظبػذاد ئخجبرٝخ ىَزطيجبد اىزشغٞو األطبطٞخ %111 1 15
رنُ٘ ف ٜأٗىٖب ىيزخ٘ع ئىٖٞب ف ٜأٗ ٛقذ.
%111 1 15
ُٝقَذً اىزؼشٝش ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ػقت االطزدبثخ اىظسٞسخ ىيزيَٞذ.
ُٝقَذً اىزخغ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ػقت االطزدبثخ اىخبؽئخ ىيزيَٞذ %111 1 15
ٍجبشزح.
%111 1 15
رزْبطت اىزغذٝخ اىزاخؼخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ٍغ خظبئض اىزالٍٞذ.
%98366
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

يتزح مؽ ججول ( )5حرؾل مؤشخات السعيار الثالث عمى ندبة مؾافقة بمغت

 % 98766مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة

السعاييخ نغ اًخ ألىسية تشؾع عشاصخ التعديد التي سيتؼ اختيارىا وكحلػ استخاتيجيات
التعمؼ واألنذظة التعميسية التي تعدز دوافع التالميح وتثيخ انتباىيؼ وتعسل عمى تحقيق

أىجاف التعمؼ السظمؾب.

مسا سبق يتزح أن السحكسيؽ قج أبجوا رأييؼ في معاييخ السجال التخبؾي وأعيخت

الشتائج ندب أىسية مختفعة مسا يؤكج عمى األىسية البالغة ليحه السعاييخ في تظؾيخ بيئة

التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

 -9معايير المجال التكنهلهجي :وتذسل السعاييخ والسؤشخات التي تؾضحيا الججاول
التالية:

ججول ( )6السعيار الخابع ومؤشخات تحقيقو
انُسبت
انًئىَت

1-2
1-1-2
2-1-2

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
أٌ تشتًم واجهبث انتفبعم أدواث نتحكى انتاليُذ فٍ بُئت انتعهى ان ًُذعَى ببنىاقع
انًعشس.
%111
1
ُٝظزخذً رطجٞق اى٘اقغ اىَؼشس اىقبئٌ ػي ٚاىؼالٍبد 15
(.)Markers
%111
1
15
رزظٌ ٗاخٖخ اىزفبػو ثبىجظبؽخ.
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3-1-2
4-1-2
5-1-2
6-1-2
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انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
1
14
رزؼَِ ٗاخٖخ اىزفبػو ػْبطز افززاػٞخ ٗأخز ٙزقٞقٞخ.
1
رزٞر ثٞئخ اىزؼيٌ ػزع ثالث ٜاالثؼبد ىيَدظَبد اىْٖذطٞخ 15
ٝزسنٌ ف ٔٞاىزيَٞذ ثْفظٔ ىزَْٞخ اىزظ٘ر اىجظز ٛفٜ
اىْٖذطخ.
1
رذػٌ ثٞئخ اىزؼيٌ اىزفبػو اىَظزَز ث ِٞاىؼْبطز اىسقٞقٞخ 15
ٗاالفززاػٞخ.
1
رظزخذً اىؼالٍبد اىَزَبٝشح (اىيُ٘ ـــــ اىظ٘رح) ٗاىز15 ٜ
رؼجز ػِ ٍسز٘ ٛمو َّؾ.

انُسبت
انًئىَت
%9333
%111
%111
%111

ججول ( )6السعيار الخابع ومؤشخات تحقيقو (تابع)
انُسبت
انًئىَت

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
 7-1-2رزرت ٍ٘اػغ اىؼالٍبد ف ٜمو طفسخ زظت اررجبؽٖب %111 1 15
ثبىَسز٘ ٛاىَؼشس ثسٞث ال رزذاخو ٗٝزشزذ اىزيَٞذ.
 8-1-2رزظٌ اىؼالٍبد ثبى٘ػ٘ذ ٗاىذقخ ٗاىزجب ِٝاىيّ٘ ٜىٞظٖو رثطٖب %9333 1 14
ثؼْظز اىزؼشٝش.
 9-1-2رذٍح اىؼْبطز اىسقٞقٞخ ٍغ االفززاػٞخ ف ٜاى٘قذ ّفظٔ ثطزٝقخ %111 1 15
طيظخ.
%111 1 15
 11-1-2رسز٘ٗ ٛاخٖخ اىزفبػو ػي ٚرؼيَٞبد اىزؼبٍو ٍؼٖب.
ٝ 11-1-2زاػ ٚاىزْ٘ع اىجظز ٛفٗ ٜاخٖخ ثٞئخ اىزؼيٌ ىيؼْبطز اىسقٞقٞخ %9333 1 14
ٗاالفززاػٞخ ٗٝشَو (اىشنو ،اىسدٌ ،اىيُ٘ ،اىظزػخ ،االردبٓ).
%9832
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

يتزح مؽ ججول ( )6حرؾل مؤشخات السعيار الخابع عمى ندبة مؾافقة بمغت

 %9879مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة
السعاييخ نغ اًخ ألىسية تؾافخ السؾاصفات الفشية عشج ترسيؼ عالمات وأكؾاد الؾاقع السعدز
وتؾزيعيا وتختيب مؾاضعيا في الرفحات بسا يخجم السحتؾى السعدز ويزسؽ تؾافخ
واجية تفاعل تتدؼ بالبداطة والديؾلة وتقمل مؽ حجوث مذاكل فشية عشج االستخجام.
ججول ( )7السعيار الخامذ ومؤشخات تحقيقو

انُسبت
انًئىَت

2-2

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
أٌ تكىٌ عُبصز انتعشَش انزقًُت انتٍ تشتًم عهُهب بُئت انتعهى يحذدة وفقب ً نهشزوط
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انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه

1-2-2
1-1-2-2
2-1-2-2
3-1-2-2
4-1-2-2
2-2-2
1-2-2-2
2-2-2-2
3-2-2-2
4-2-2-2
5-2-2-2

وانًعبَُز انتزبىَت.
يؤشزاث عبيت.
رزؼَِ ثٞئخ اىزؼيٌ ٍظبدر رؼيٌ ٍزْ٘ػخ (ٍظَ٘ػخٍ ،نز٘ثخ،
ٍظ٘رحٍ ،زطٍ٘خ) رزْبطت ٍغ ٍسزٍ٘ ٙقزر اىْٖذطخ ٗرسقق
إٔذافٔ
رزْبطت اى٘طبئؾ اىَزؼذدح ف ٜاىجٞئخ ٍغ خظبئض اىزالٍٞذ.
رزْ٘ع اى٘طبئؾ اىَزؼذدح ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثزْ٘ع أطبىٞت اىزؼيٌ.
رظزخذً ٗطبئؾ رفبػيٞخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ رسث اىزالٍٞذ ػيٚ
اىزفنٞز ٗاىَشبرمخ اىْشطخ ف ٜاىزؼيٌ.
يؤشزاث انُصىص انًكتىبت داخم بُئت انتعهى.
رظٖز اىْظ٘ص اىَنز٘ثخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثشنو ٗاػر
ٍٗقزٗء.
ٝظزخذً ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ّ٘ػبُ ػي ٚأقظ ٍِ ٚاىخط٘ؽ
اى٘اػسخ.
ٝنُ٘ زدٌ اىخؾ ٍْبطجب ىشبشخ ػزع ثٞئخ اىزؼيٌ.
رَٞٞش ىُ٘ اىؼْبٗ ِٝاىزئٞظٞخ ػِ اىؼْبٗ ِٝاىفزػٞخ ػِ ٍزِ
اىَسزٍ٘ٗ ٙزاػبح االّظدبً ث ٌْٖٞىزسقٞق اىزؤٝخ اى٘اػسخ
ىيَسز٘.ٙ
رنزت اىْظ٘ص ثيغخ طيَٞخ ٍِ األخطبء اىؼيَٞخ ٗاىيغ٘ٝخ.

انتكزاراث
يهى غُز
يهى

انُسبت
انًئىَت

15

1

%111

15
14
15

1
1
1

%111
%9333
%111

15

1

%111

15

1

%111

14
15

1
1

%9333
%111

15

1

%111

ججول ( )7السعيار الخامذ ومؤشخات تحقيقو (تابع)
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
3-2-2
1-3-2-2
2-3-2-2
3-3-2-2
4-3-2-2
5-3-2-2
4-2-2
1-4-2-2
2-4-2-2

يؤشزاث انصىث داخم بُئت انتعهى.
ٝزنبٍو اىظ٘د ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ٍغ ثبق ٜاى٘طبئؾ ىزسقٞق
األٕذاف.
رْ٘ع اىَإثزاد اىظ٘رٞخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثسظت اىغزع ٍْٖب.
ٝزَٞش اىظ٘د ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثبى٘ػ٘ذ ٗطٖ٘ىخ اىزسَٞو.
رنُ٘ اىزؼيٞقبد اىظ٘رٞخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ثيغخ ٗدٝخ رخبؽت
اىزيَٞذ.
ٝنُ٘ اىظ٘د ٍْط٘قب ً ثيغخ طسٞسخ ٗطيَٞخ ٍِ األخطبء
اىيغ٘ٝخ.
يؤشزاث انصىر وانزسىو انًتحزكت وثالثُت األبعبد.
ر٘ظف اىظ٘ر ٗاىزطً٘ اىَزسزمخ ٗثالثٞخ األثؼبد زظت
اىٖذف اىَزاد رسقٞقٔ.
رزْبطت ٍظبزخ اىظ٘ر ٗاىزطً٘ ثالثٞخ األثؼبد ٍغ ٍظبزخ
شبشخ ػزع اىجٞئخ.
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انتكزاراث
يهى غُز
يهى

انُسبت
انًئىَت

15

1

%111

15
15
15

1
1
1

%111
%111
%111

15

1

%111

15

1

%111

15

1

%111
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انُسبت
انًئىَت

3-4-2-2
4-4-2-2
5-4-2-2
5-2-2
1-5-2-2
2-5-2-2
3-5-2-2
4-5-2-2

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
طٖ٘ىخ اىزسنٌ ف ٜاىزطً٘ ثالثٞخ األثؼبد إلدراك خظبئض %111 1 15
األشنبه اىْٖذطٞخ ٗىزَْٞخ اىزظ٘ر اىجظز ٛىٖب.
رُظز َخذًَ اىزطً٘ اىخطٞخ اىَظييخ ٗاىَيّ٘خ ف ٜرَٞٞش خشء ٍِ %111 1 15
اىشنو ػِ ثبق ٜاألخشاءٍ ،ثو ر٘ػٞر اىجؼذ اىثبىث ىيشنو
اىْٖذط ٜأٗ اردبٓ ززمزٔ ٗر٘ػٞر خظبئظٔ ٗرَٞٞش ٍنّ٘برٔ.
ُٝظز َخذًَ ريَٞر ّظٗ ٜرؼيٞق ط٘ر ٜىيزطً٘ ثالثٞخ األثؼبد ٍثو %111 1 15
اىَدظَبد اىْٖذطٞخ ثالثٞخ األثؼبد ززٝ ٚظٖو اىزؼزف ػيٖٞب.
يؤشزاث انفُذَى داخم بُئت انتعهى.
رظزخذً ىقطبد اىفٞذ ٘ٝثشنو ٗظٞفٝ ٜخذً اىَسز٘ٝٗ ٙزْبطت %111 1 15
ٍغ األٕذاف اىزؼيَٞٞخ.
رزْبطت ٍظبزخ ػزع اىفٞذ ٘ٝف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ٍغ ثقٞخ ػْبطز %111 1 15
ظ ِٖو اىزظفر ٗاىؼزع ٗاىزسنٌ.
اىظفسخ ثشنو َ ُٝ
%9333 1 14
رنبٍو اىفٞذٍ ٘ٝغ اىشزذ اىظ٘ر ٜىٔ.
رنُ٘ ط٘رح اىفٞذٗ ٘ٝاػسخ ٗخبىٞخ ٍِ ػْظز اىزشزذ %111 1 15
ىالّزجبٓ.
%99313
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

يتزح مؽ ججول ( )7حرؾل مؤشخات السعيار الخامذ عمى ندبة مؾافقة بمغت

 % 99701مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة

السعاييخ نغ اًخ ألىسية تؾافخ السؾاصفات الفشية لعشاصخ التعديد الخقسية السدتخجمة في
بيئة التعمؼ بحيث تكؾن مؾعفة تؾعيفاً جيجاً ومختبظة بالسحتؾى التعميسي.
ججول ( )8السعيار الدادس ومؤشخات تحقيقو
انُسبت
انًئىَت

3-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
سهىنت اإلبحبر وانتجىل واالستخذاو نبُئت انتعهى انقبئًت عهً تطبُقبث انىاقع انًعشس.
رقذً ثٞئخ اىزؼيٌ ئرشبداد ٗرؼيَٞبد ٗاػسخ ٍٗفٍٖ٘خ رظبػذ %111 1 15
اىزيَٞذ ػي ٚاإلثسبر ثذاخيٖب ٗاىزؼبٍو ٍؼٖب.
%9333 1 14
ٝنُ٘ اىذخ٘ه ىجٞئخ اىزؼيٌ ٗاىخزٗج ٍْٖب طٖالً ثبىْظجخ ىيزيَٞذ.
%111 1 15
رز٘افق ثٞئخ اىزؼيٌ ٍغ أّظَخ اىزشغٞو ىألخٖشح اىذمٞخ ٗاىي٘زٞخ.
ردْت اىَثٞزاد اىجظزٝخ اىشائذح ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ اىز ٜرشزذ اّزجبٓ %111 1 15
اىزيَٞذ ػْذ اإلثسبر ٗاىزد٘ه ثذاخيٖب.
%111 1 15
رزٞر ثٞئخ اىزؼيٌ ٗط٘ه اىزيَٞذ ىيَبدح اىزؼيَٞٞخ ف ٜأٗ ٛقذ.
%9333 1 14
طٖ٘ىخ رذفق ٍسز٘ ٙثٞئخ اىزؼيٌ ٗفقب ً ىزنْ٘ى٘خٞب اى٘اقغ اىَؼشس.
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انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
1 15
رزٞر ثٞئخ اىزؼيٌ ىيزالٍٞذ رؼيٌَٖ داخو اىظف أٗ خبرخٔ.
رظَر ثٞئخ اىزؼيٌ ىؼذد مجٞز ٍِ اىزالٍٞذ ثبطزخذاٍٖب ثشنو 1 15
رشاٍْ.ٜ
%98332
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

انُسبت
انًئىَت
%111
%111

يتزح مؽ ججول ( )8حرؾل مؤشخات السعيار الدادس عمى ندبة مؾافقة بمغت

 % 98719مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة
السعاييخ نغ اًخ ألىسية تؾافخ التعميسات واإلرشادات التي تديل عمى التالميح اإلبحار
والتجؾل في بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز وتديل تجفق السحتؾى
وإتاحتو في أي وقت.

ججول ( )9السعيار الدابع ومؤشخات تحقيقو
انُسبت
انًئىَت

4-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2

انتكزاراث
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز
يهى
أٌ تشًم بُئت انتعهى أًَبطب ً يختهفت نالتصبل بٍُ انتاليُذ وبعضهى انبعض وبٍُ انًعهى.
رظزخذً ٗطبئو ٍزْ٘ػخ ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ ىيز٘اطو ث ِٞاىزالٍٞذ ٍثو %111 1 15
اىجزٝذ اإلىنززّٗٗ ٜاىشبد اىظ٘رٗ ٜاىَزئ.ٜ
رظزخذً ٗطبئو ٍزْ٘ػخ ىيز٘اطو ٍغ اىَؼيٌ ثشنو ٍزشاٍِ %9333 1 14
ٍٗجبشز.
ر٘ػغ أدٗاد االرظبه ف ٜثٞئخ اىزؼيٌ فٍ ٜنبُ ثبثذ ٗٗاػر %111 1 15
ٍٗزئ ٜف ٜمو اىظفسبد.
%97377
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

يتزح مؽ ججول ( )9حرؾل مؤشخات السعيار الدابع عمى ندبة مؾافقة بمغت

 % 97777مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة

السعاييخ نغ اًخ ألىسية تؾافخ أنساطاً مختمفة لالترال بيؽ التالميح وبعزيؼ البعض وبيؽ
السعمؼ مؽ خالل استخجام وسائل تؾاصل مختمفة ومتاحة بذكل متدامؽ ومباشخ.
ججول ( )01السعيار الثامؽ ومؤشخات تحقيقو
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انتكزاراث انُسبت
انًعُبر ويؤشزاث تحقُقه
يهى غُز انًئىَت
يهى
أٌ تىفز بُئت انتعهى أسبنُب األيٍ وانحًبَت انالسيت وانذعى انفٍُ نهتاليُذ.
ال َٝنِ اىذخ٘ه ىيجٞئخ ئال اىزالٍٞذ اىَظدي ِٞفقؾ ٍِ خاله اطٌ %111 1 15
اىَظزخذً ٗميَخ اىَزٗر.
%111 1 15
رأٍٍ ِٞسز٘ ٙثٞئخ اىزؼيٌ ٗاىخبدً ث٘اططخ ثزاٍح زَبٝخ ق٘ٝخ.
ر٘فز ثٞئخ اىزؼيٌ ٗطبئو ٍزْ٘ػخ ىيز٘اطو ٍغ اىزالٍٞذ ىسو %111 1 15
اىَشنالد اىفْٞخ اىز ٜقذ ر٘اخٌٖٖ.
%111
ٍز٘طؾ اىْظجخ اىَئ٘ٝخ

يتزح مؽ ججول ( )01حرؾل مؤشخات السعيار الثامؽ عمى ندبة مؾافقة بمغت

 %011مسا يؤكج عمى أىسية ىحا السعيار ومؤشخاتو وإمكانية اعتساده داخل قائسة
السعاييخ نغ اًخ ألىسية تؾافخ عشرخ األمؽ والحساية والجعؼ الفشي لمتالميح داخل بيئة
التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

مسا سبق يتزح أن السحكسيؽ قج أبجوا رأييؼ في معاييخ السجال التكشؾلؾجي

وأعيخت الشتائج ندب أىسية مختفعة مسا يؤكج عمى األىسية البالغة ليحه السعاييخ في
تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

خامدا :مشاقذة الشتائج وتفديخىا
ً
قام الباحثؾن بإجخاء السعالجات اإلحرائية الستجابات السحكسيؽ لقائسة معاييخ
تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ،حيث تؼ حداب ندبة استجابات

السحكسيؽ عمى االستبانة وفًقا لجرجة أىسية كل معيار وكل مؤشخ مؽ معاييخ ومؤشخات
تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ،حيث بمغت ندبة االتفاق %98
تقخيباً ،كسا تؼ ححف السكخر مؽ السعاييخ والسؤشخات التي تقل ندبة السؾافقة فييا عؽ

 ،%81كسا ىؾ مؾضح في الججاول مؽ ( )1إلى ( ،)01حيث تخاوحت الشدب السئؾية
لجرجة أىسية السعاييخ الخئيدة مؽ  %9779إلى  ،%011مسا يجل عمى أىسية جسيع
السعاييخ الخئيدة ومؤشخات تحقيقيا في تظؾيخ ببيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع

السعدز لتشسية التحريل والترؾر البرخي في اليشجسة ،ومؾافقتيا لمجراسات التي
تشاولت ترسيؼ وتظؾيخ بيئات التعمؼ القائسة عمى الؾاقع السعدز ،ومؽ خالل الشتائج

التي رصجىا الباحثؾن تؼ التؾصل لمرؾرة الشيائية لقائسة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ
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القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز ،حيث بمغ عجد السعاييخ الخئيدة ( )8معاييخ ،بيشسا
بمغ عجد السؤشخات الفخعية ( )91مؤش اًخ ،انغخ ممحق (.)1

كحلػ تجل نتائج البحث عمى حاجة بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع

السعدز إلى وجؾد معاييخ عمسية تداعج السرسسيؽ والسظؾريؽ ليا في اختيار عشاصخىا
ومكؾناتيا السشاسبة والفاعمة والتي تحقق فاعمية ليحه البيئات وتحقق األىجاف التي

تدعى لتحقيقيا.

كحلػ وحدب آراء السحكسيؽ فإن السعاييخ الدابقة اترفت بالذسؾل والتكامل

وتغظية جؾانب بيئات التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز مؽ حيث الشؾاحي

التخبؾية مثل :وضع األىجاف ،وترسيؼ السحتؾى وتختيبو ،وتحجيج االستخاتيجيات
السشاسبة واألنذظة التعميسية السشاسبة ليا ،وتحجيج أدوات القياس السشاسبة لقياس التعمؼ
بؾاسظة بيئة التعمؼ ،كحلػ مؽ الشؾاحي التكشؾلؾجية وتذسل :األجيدة والتظبيقات

السدتخجمة في الؾاقع السعدز ،والسؾاصفات الفشية لعشاصخ التعديد الخقسية السختبظة بيا
وغيخىا مؽ السعاييخ والسؤشخات التي اشتسمت عمييا القائسة وغظت نؾاحي إنتاج بيئات

التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

سادسا :تؾصيات البحث
ً
مؽ خالل نتائج البحث يؾصى الباحثؾن بالتؾصيات التالية:

 -0االستفادة مؽ قائسة ميارات الترؾر البرخي التي أعجىا الباحثؾن لتشسية الترؾر
البرخي في اليشجسة.

 -9االستفادة مؽ قائسة معاييخ تظؾيخ بيئة التعمؼ القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز
التي أعجىا الباحثؾن في إعجاد بيئات تعمؼ أخخى.

 -1تؾجيو الخبخاء القائسؾن عمى وضع مشاىج الخياضيات بتزسيؽ األنذظة التي تشسى
الترؾر البرخي لمتالميح.

 -4عسل بخامج تجريبية لمسعمسيؽ عمى استخجام وتؾعيف الؾاقع السعدز في العسمية
التعميسية.

سابعا :مقتخحات البحث
ً
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يقتخح الباحثؾن إجخاء البحؾث التالية:

 -0بخنامج تجريبيي ألخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ لتشسية ميارات ترسيؼ بيئات التعمؼ
القائسة عمى تظبيقات الؾاقع السعدز.

 -9ترسيؼ بيئة تعمؼ قائسة عمى السحاكاة لتشسية الترؾر البرخي في اليشجسة الفخاغية.

 -1تظؾيخ كتب معدزة قائسة عمى األشكال ثالثية األبعاد لتسشيو ميارات االدراك
البرخي في مادتي العمؾم والجراسات االجتساعية في السخاحل السختمفة.

 -4تظؾيخ معامل الكتخونية قائسة عمى تؾعيف الؾاقع السعدز لمتجارب السعسمية في
مقخرات الكيسياء لمسخحمة الثانؾية.

قائسة السخاجع

ابتدام أحسج دمحم الغامجي ( .)9108أثخ استخجام الؾاقع السعدز في تحريل الخياضيات لجى طالبات
السخحمة الستؾسظة السرجر ،السجمة الجولية لمعمؾم التخبؾية والشفدية ،السؤسدة العخبية لمبحث

العمسي والتشسية البذخية ،مرخ ،ع ( ،)01ص ص .989 -999

إبخاىيؼ سميؼ الحخبي ( .)9118مجى امتالك معمسي الخياضيات في السخحمة الثانؾية بسجيشة مكة
السكخمة لبعض السيارات الجاعسة لمتفكيخ الخياضي ،مجمة كمية التخبية ،جامعة بشيا ،ع (.)75

أحسج عبج الغفار سخحان ( .)9108تظؾيخ بيئة تعمؼ إلكتخونية لتؾعيف بعض التظبيقات التذاركية
لألجيدة الحكية وفاعميتيا في تشسية ميارات إنتاج الكتاب السعدز واالتجاه نحؾه لجى طالب

شعبة تكشؾلؾجيا التعميؼ ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،جامعة دمياط.

أمل نرخ الجيؽ سميسان ( .)9107دمج تكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز في سياق الكتاب السجرسي وأثخه في

الجافع السعخفي واالتجاه نحؾه ،السؤتسخ العمسي الخابع والجولي الثاني :التعميؼ الشؾعي :تحجيات

الحاضخ ورؤى السدتقبل ،كمية التخبية الشؾعية ،جامعة عيؽ شسذ ،مرخ.908-861 ،

رييام الغؾل ( .)9106ترسيؼ بيئات التعمؼ بتكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز لحوي االحتياجات الخاصة :رؤية
مقتخحة .مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ .عجد خاص.975-959 ،

رييام الغؾل ( .)9106ترسيؼ بيئات التعمؼ بتكشؾلؾجيا الؾاقع السعدز لحوي االحتياجات الخاصة :رؤية
مقتخحة .مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ .عجد خاص.975-959 ،

سامية حديؽ جؾدة ( .)9108استخجام الؾاقع السعدز في تشسية ميارات حل السذكالت الحدابية
والحكاء االنفعالي لجى تالميح السخحمة االبتجائية ذوي صعؾبات تعمؼ الخياضيات بالسسمكة
العخبية الدعؾدية .مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ .ع (.59 -91 ،)95

922

العدد  77يناير 7272

مجمة كمية التربية –جامعة دمياط

عبج الذكؾر األزوري ( .)9104العالقة بيؽ الترؾر البرخي والتحريل في مادة الخياضيات لجى
تالميح السخحمة االبتجائية بسحافغة الظائف ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،جامعة أم القخى،
السسمكة العخبية الدعؾدية.

دمحم عبج الؾىاب عبيج ( .)9108فاعمية الؾاقع السعدز في تشسية بعض ميارات الظالب السعاقيؽ
سسعيا بسقخر الحاسب اآللي بالسخحمة اإلعجادية واتجاىاتيؼ نحؾه ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية

الشؾعية ،جامعة بشيا.

دمحم عبج الؾىاب عبيج ( .)9108فاعمية الؾاقع السعدز في تشسية بعض ميارات الظالب السعاقيؽ
سسعيا بسقخر الحاسب اآللي بالسخحمة اإلعجادية واتجاىاتيؼ نحؾه ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية

الشؾعية ،جامعة بشيا.

دمحم عظية خسيذ (. )9111عسميات تكشؾلؾجيا التعميؼ .القاىخة :مكتبة دار الحكسة.

دمحم عظية خسيذ ( .)9117الكسبيؾتخ التعميسي وتكشؾلؾجيا الؾسائط الستعجدة .القاىخة :دار الدحاب
لمشذخ والتؾزيع.

دمحم عظية خسيذ ( .)9105مرادر التعمؼ اإللكتخوني ،الجدء األول (األفخاد والؾسائط) .القاىخة :دار
الدحاب.

مشى مخوان األغا ( .)9105فاعمية تكشؾلؾجيا الؾاقع االفتخاضي في تشسية التفكيخ البرخي لجى
طالبات الرف التاسع األساسي بغدة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،الجامعة االسالمية ،غدة.

نبيل جاد عدمي ( .)9100الترسيؼ التعميسي لمؾسائط الستعجدة .القاىخة :دار اليجى لمشذخ والتؾزيع.

ندسة عمى العؾادلي ( .)9109تظؾيخ بيئة واقع معدز لمغؾاىخ الجغخافية لتشسية ميارات الترؾر
البرخي السكاني والتحريل لجى تالميح السخحمة اإلعجادية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية،

جامعة دمياط.

ىشاء حامج زىخان ،ومحسؾد جابخ أحسج ( .)9101فاعمية استخجام األلعاب التعميسية الكسبيؾتخية في
تشسية ميارات الترؾر البرخي السكاني لمخخائط واالتجاه لجى طالب السخحمة اإلعجادية،
دراسات في السشاىج وطخق التجريذ ،الجسعية السرخية لمسشاىج وطخق التجريذ،)058(0 ،
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