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 الكلمات الرئيسية:

 التعلم المتزامن -تطبيق أوراسما -الواقع المعزز

 ستخلص البحث:م

استتتتتتتتهد  البحف تعر  بانليج برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باستتتتتتتت دا  تطبيق  

ما وأثره نل  تاميج ميول معلمي رياضتتياا المرحلج النائويج ئحو التعلم المتزامنو ولتحويق أوراستت

ذلت؛  تم باتاا البرئتامع وااتبتار ومويتاي الميول ئحو التعلم المتزامن. وتم التطبيق الميتدائي نل  

 ( معلماو وتوصتتتتتتت  البحف دل  ولود بانليج للبرئامع وتاميج28مجمونج تجريبيج واحدةو بلغت )

الميول ئحو التعلم المتزامن لدى معلمي رياضتتياا المرحلج النائويجو وتوصتت  البحف دل  ندد من 

   .التوصياا

  :المقدمة والخلفية النظرية

يشتتتتهد الواقع اليو  تغيراا مت حوج بي ل  التطور المت تتتتارث لم تتتتتحدثاا التوايجو مما ئتع نا  

بتراضيجو حت  امتد دل  تطبيواا األلهزة الذكيج تحول معلوماتي بي وساتط  المتعددة وأشكال  اال

واللوحيج من ا ل ما ت تتتتتتهم ب  من حلول تصتتتتتت ع وتطوير التعليم والتعلمو ودمجها بي العمليج 

التعليمج بفانليج وكفااة ولودة ناليجو لدنم المااهع الدراستتتتتتتيج واالرتواا بالم تتتتتتتتوى التعليميو 

  .وتاميج المودراا الم تلفج لدى المتعلمين

وتعد توايج الواقع المعزز من م تتتتتتتتحدثاا التوايج الحدينج وأحد أدواا التعلم اتلكتروئي المتودمجو 

  .وذل؛ من ا ل ما توبره من مشاهد ابتراضيج بي البيئج الحويوج

( توايج الواقع المعزز أئها: توايج تفانليج 2010وتعّر  هاد ستتتتليماخ ال ليفج )هاد ستتتتليماخ ال ليفجو

دمع اصتتتتتتتاتم العالم الحويوي مع العالم االبتراضتتتتتتتي بشتتتتتتتك  ثااتي أو ث ثي األبعاد متزاماج ت

  .والمحتوى الرقمي من البرمجياا والكاتااا الحاسوبيج مع العالم الحويوي

عزز للتعليم باستخدام تطبيق برنامج قائم على تقنية الواقع الم

أوراسما وأثره على ميول معلمي رياضيات المرحلة الثانوية 

 نحو التعلم المتزامن

 د. محمد بن أحمد مطهر آل المطهر

 ز الدعم  التعليمي واإللكترونيكمدير إدارة التخطيط والمعلومات ومدير مر 

 اإلدارة العامة للتعليم  بمنطقة جازان 
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واست دا  توايج الواقع المعزز تربع م توى الفضول لدى المتعلم وتشجع  نل  االكتشا و وتعم  

تعليمو وتؤدي دوراً مهماً بي م تتتاندة المتعلم نل  توضتتتيم مفهو  أو نل  زيادة كفااة المعلم بي ال

  .ح  مشكلج أو برهاخ ئظريج بشك  أكنر كفااة

و 2015  نبدهللا دسحاق نطار َودح اخ محمد كا ارة و 40و 2014ويؤكد ك  من )مها الح يايو

لعتتالم الحويوي من ( أخ الواقع المعزز أقرب دل  العتتالم الحويويو حيتتف يتيم للمتعلم رايتتج ا213

حول . ويُضّمن البيائاا الرقميج بي العالم الحويويو ويتفان  المتعلم نبر ما يتم ارتدااه أو حمل  أو 

است دام  مع أل ا  ابتراضيج متعددة األبعادو وال يحتاج دل  معام  ويعبر نن الواقع الحويوي من 

  .حول 

يج تشتتتتتتاركيج تزامايج ت تتتتتتت د  األلهزة ال تتتتتتلكيج ويمكن الوول دخ توايج الواقع المعزز توايج تفانل

 .وال سلكيج لربط وساتط متعددةو من : الصورو مواطع الفيديو وأشكالها المتعددة بالواقع الحويوي

وللواقع المعزز تطبيوتتاا متاونتتج بي مجتتال التعليم والتعلم تعتمتتد نل  نتتدد من ئظريتتاا التعلم 

غيراا التي تؤثر بي نمليتتج التعليم والتعلمو وتوتتد  والتي تمنتت  أُستتتتتتت تتتتتتتتاً واقعيتتج وتجريبيتتج للمت

  .توضيحاا حول ال ب  التي يمكن أخ يحدث بها هذا التأثير

وتتيم توايج الواقع المعزز بااا المفاهيم من ا ل األئشتتتتتتتطج الذاتيج والم حظجو ضتتتتتتتمن بيئاا 

يج التي ت اات يجو مما يؤدي دل  تعلم أبضتتتتتتت و وهذا يتفق مع الاظريج الب فانل رى أخ المتعلم يباي ت

المعربج بالاشاط الذي يؤدي  من ا ل تحويو  للفهم سواا تم بااا المعربج بشك  بردي أو من ا ل 

المشاركج مع األقراخ وهو ما ياادي ب  من ا ل الاظر للتعلم كممارسج التمانيج تحدث من ا ل 

 (57: 55  2017مجتمعاا التعلم )ئبي  لاد نزمي َو مروة المحمدي  

وتتتتطتتتبتتتيتتتوتتتتاا تتتتوتتتاتتتيتتتتج التتتواقتتتع التتتمتتتعتتتزز متتتتتتتاتتتونتتتتج بتتتي متتتجتتتتال التتتتتتتعتتتلتتتيتتتم والتتتتتتتعتتتلتتتمو 

 (DUNLEAVY,M&DEDE,2014)صافها

نل  أساي تمييز الموقع دل  تطبيواا توبر الوساتط الرقميج بواسطج الهواتف الذكيج أو األلهزة  

أو م حيج  التي تزود البيئج الماديج بمعلوماا أكاديميج (GPS) المحمولج ااصتتتتتتيج تحديد المواقع

ذاا صلج بالموقع.  كما صافها نل  أساي الرايج: دل  تطبيواا تزويد المتعلم بوساتط رقميج بعد 

 أخ يتم تصتتتتتويرها بواستتتتتطج كاميرا الهاتف المحمول أو األلهزة الذكيج المحمولج وربطها بأكواد

QRا التواطها أو باألشتتتتكال والجداول المولودة بي المورراا المدرستتتتيج بحيف ت تتتتتطيع الكامير

وتمييزها لعرض المعلوماا المرتبطج بها للمتعلم بي أي مكاخ وبذل؛ توبر معلوماا واضتتتتتتتحج 

 .ودقيوج وقويج بطريوج سهلج وبعالج وتجع  اتلراااا المعودة مي رة االست دا  وقليلج التكلفج

عربتتتتج ويتوقف ئجتتتتاع توليف توايتتتتج الواقع المعزز بي التعليم نل  درلتتتتج امت   المعلم للم 

  .والمعار  اتلراتيج ال زمج الست دا  هذه التوايج والتعام  معها
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ويوبر الواقع المعزز بيئتتج تعليم ابتكتتاريتتجو وذلتت؛ نن طريق دمع مواد التعليم الرقميتتج بم تلف 

الصتتتتيع اتن ميج من وستتتتات  وأدواا والتي هي ألزاا مباشتتتترة من الحيز المادي أو ما ي تتتتم  

ما ي تتتتتتتم  التعلم الموقفي )مها بالبيئج الماديج وبال تالي تهيئج الفرصتتتتتتتج ليتمتع المتعلموخ بىتتتتتتتتتتتتت

  (213و 2015  نبدهللا دسحاق نطار َو دح اخ محمد كا ارةو 40و 2014الح يايو

يجو حيف يكوخ بي  اات عد الب يج وما ب اات باً دل  لاب مع مفاهيم التعلم الب ويتوابق الواقع المعزز لا

التعلم ال اصتتتتج بهم نن طريق التفان ا الاشتتتتطج مع بيئاا التعلم وستتتتع المتعلمين التحكم بعمليج 

الواقعيج واالبتراضتتتتتتتيج نل  حد ستتتتتتتوااو والتعام  مع المدا ا يير الواقعيج بي بيئاا التعلمو 

وبالتالي اكت تتتتتاب قدر أكبر من المعار  والمعربج االلراتيج. ولطالما أثبتت أستتتتتاليب دمع التعلم 

كما ال يمكن تجاه  الحالج المتزايدة والملحج بي تطبيق مفاهيم التعلم  الاظري والتطبيوي لدواهاو

اتلكتروئي ودنمال م تلف التواياا بشتتتتتتتك  بان . ومن هذا الماطلق بقخ الواقع المعزز قد يعم  

نل  سد النغرة الحاصلج بين التعليم الاظري والتطبيويو ويركز نل  الطريوج التي يمكن بيها دمع 

  .واالبتراضي معاً  لتحويق م تلف أهدا  التعلم اتلكتروئي ومتطلبات  وبيئات  العالم الواقعي

وتضيف توايج الواقع المعزز بعداَ دضابياَ لديداَ لتعليم المفاهيم موارئج بأساليب التعلم األارى. كما 

جريبيجو تعم  نل  زيادة الفانليج التربويجو وتحوق ئتاتع ملموستتتتج بي نملياا التعلم التعاوئيج والت

وتتضتتتتتمن األستتتتتاليب التي يوبرها الواقع المعزز بي التعلم اتدرا  البدئيو واتدرا  المتج تتتتتدو 

والتعلم الموقفيو والعم  العولي. وزيادة مدى تحكم المتعلمين نادما يبداوخ بدارستتتتتتتج المحتوى 

و دلراتيج( التعليمي باستتتتتت دا  ألهزتهم. كما يحتاج المعلم أيضتتتتتاً تعلم بع) المعار  )معربيج أ

  .المتعلوج باست دا  هذه التوايج واأللهزة الجديدة التي تتعام  معها

وبواستتطج توايج الواقع المعزز ي تتتطيع المتعلم مشتتاهدة المحتوى بالكام و وهذا ي تلف نن الواقع 

االبتراضتتتتي حيف يشتتتتاهد بي  المحتوى التعليمي بي دطار ضتتتتيق يوتصتتتتر نل  العالم المحيط بهم 

هم. بي حين تطبيواا وألعاب الواقع المعزز التعليميج التعلميج تاو  المتعلم دل  نالم ونل  أل تتتتتتاد

المعلوماا الدراستتيج  لي تبر أستت تتها وم تتبباتها باف تت  بي ابرة واقعيج محفزة ومشتتوقجو بدالَ من 

التعام  مع هذه المعلوماا بي قالب ئصتتتتتتي ثابت. ويتم استتتتتتت دا  الواقع المعزز بي مجال التعليم 

سع واصوصاَ بي بيئج الم تبراا العلميج والتي لهرا بي اآلوئج األايرة تلراا نل   ئطاق وا

 .م تلف التجارب بي الصفو  الدراسيج الحويويج

 وبي هتتذا العصتتتتتتتر برزا تطبيوتتاا الواقع المعزز بتتأشتتتتتتتكتتال متعتتددةو ببتتدأا الكتتتب المعززة

AUGMENTED BOOKS تأاذ موقعها بي التعليمو بشتتتتتتتركج METAIO لمائيج تعم  األ

نل  تطوير كتب تحتوي نل  نااصتتتتتتتر من الواقع المعزز بحيف تتفان  مع المتعلم نادما يتم 

 .ت ليط الكاميرا نل  نااصرها

كمتتا لهرا العتتديتتد من التطبيوتتاا للتعليم بواستتتتتتتطتتج توايتتج الواقع المعزز نل  األلهزة التتذكيتتج 

 - PCALC و وتطبيقلوياي الم تتتتتاباا واألطوال AR MEASUREKIT والمحمولجو من 
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THE BEST CALCULATOR الحتتاستتتتتتتبتتج  للح تتتتتتتتابتتاا التتدقيوتتجو وتطبيقWORLD 

BRUSH  للرستتتتتتتمو وتطبيق AUGMENT  3الحويوتتتج المتتتدمجتتتجD وتطبيق أوراستتتتتتتمتتتا 

AURASMA) ). 

ويعد تطبيق أوراستتتتما من أبرز تطبيواا توايج الواقع المعزز المتاع بي متااول الجميع ستتتتواا من 

مين من ا ل توبره بي ماصتتتتاا دلكتروئيج متعددة للحواستتتتيب الشتتتت صتتتتيج أو المعلمين أو المتعل

الهواتف الذكيج أو األلهزة اللوحيج أونن طريق الاظاراا اتلكتروئيج والعدستتاا ال صتتوجو ولما 

يمتاز ب  من ستتتهولج االستتتت دا  حيف يوبر تصتتتميم بيئج  واقعيج معززة للتعليم لاذبج وثريج وقليلج 

ربط الوستتاتط التعليميج بعااصتتر محتوى المورراا المدرستتيج التي تتفان  نادما يتم التكلفجو بيتيم 

تولي  برئامع أوراستتتتتتتما دل  المحتوى المحدد من ا ل كاميرا الهاتف الذكيو  ليعرض التطبيق 

الوستتتتتتتتاتط التي تعزز المحتوى المولت  دليت  ومن ثم مشتتتتتتتتاهتدتت  أو التفتانت  معت و وييرهتا من 

  .االست دماا المي رة

 .وهذا ما دنا الدراساا والبحوث تاادي بدمع است دامها بي نملياا التعليم والتعلم

  دس   لهاد 2014بود أوصت دراستي ك  من مها الح ياي َودس   لهاد أحمد )مها الح يايو 

( بتوليف تكاولوليتتتتا الواقع المَعزز بي التعليم والتعلم ولم تلف األيراض ٢٠١٦أحمتتتتدو 

  .يميج من  نود ورش نم  وتافيذ برامع تاميج مهايج للمعلمينوالمراح  التعل

وهاا  دراستتتاا وتجارب ومشتتتروناا تااولت  استتتت دا  تطبيواا توايج الواقع المعزز بي التعليم 

والتعلم نل  األلهزة الذكيجو وماها: دراستتتج  مها نبد الماعم الح تتتياي )مها نبد الماعم الح تتتيايو 

أثر است دا  توايج الواقع المعزز بي التحصي  لمورر الحاسب ناد  ( التي هدبت دلى  تعر ٢٠١٤

الم تتتتتتتتوياا المعربيج لدى طالباا الصتتتتتتتف النالف النائوي بمدياج مكج المكرمج واالتجاه ئحوهاو 

( طالبج  ٢٧( طالبج بي المجمونج التجريبيج و)٢٨( طالبج تمنلت) ٥٥حيف بلغت نياج الدراستتج ) 

ااتبار تحصتتتي  وموياي ل تجاه قبليا وبعديا وتوصتتتلت دل  ولود  بي المجمونج الضتتتابطج وطبق

بروق ذاا داللج احصاتيج بين المتوسطاا بي االاتبار البعدي كما توص  دل  ولود بروق ذاا 

 .داللج دحصاتيج بين متوسطي االاتبار الوبلي واالاتبار البعدي بي موياي االتجاه ئحو التوايج

( دل  التعر  ال  بانليج برئامع ٢٠١٦أحمد )دستت   لهاد أحمدو  بياما هدبت دراستتج دستت   لهاد

قتاتم نل  تكاولوليتا الواقع المعزز بي تاميتج مهتاراا التفكير البصتتتتتتتري بي مبحتف العلو  لتدى 

ط ب الصف التاسع بغزةو تم تطبيق هذه الدراسج نل  ط ب الصف التاسع بي مدرسج اليرمو  

دل   ولود بروق ذاا داللج دحصتتاتيج ناد م تتتوى الداللج األستتاستتيج للباينو وتوصتتلت الدراستتج 

( بين متوسطي درلاا الط ب بي التطبيوين الوبلي والبعدي نل  ااتبار التفكير البصري. 0.01(

ويحوَق توليف البرئامع الواتم نل  تكاولوليا الواقع المعَزز بانليج مرتفعج )ئ تبج الك تب المعدل 

 .لتفكير البصري( بي تاميج مهاراا ا1,2لب  =
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وبي الموتابت  هاتا  بع) التحتديتاا التي توالت  توليف توايتج الواقع المعزز بي التعليم والتعلم  

  2014و  "MISTY" وم تتتتي "CORINN"وكورين "KELLY" كيلي) يشتتتير دليها ك  من

  وهاد 2015  نبد هللا دستتحاق نطار َودح تتاخ محمد كا تتارةو 2014ومها نبد الماعم الح تتيايو 

و وماها  تحدياا توال  المعلمو كالحالج دل  التاميج (2015ماخ ال ليفج َوهاد مطلق العتيبي  ستتتتتتلي

المهايج بي مجال التعليم باست دا  توايج الواقع المعززو وما تتطلب  من ابراا ومصممين محتربين 

لتعلم لم تتتتتتتتانتدة المعلم بي ديجتاد المحتوى الماتاستتتتتتتتب لتوايتج الواقع المعزز. وتتدئي الميت  ئحو ا

االلكتروئي بصتتتف  نامج. بضتتت  نم التحدياا التي توال  المتعلم: وماها ند  توبر الواانج الكابيج 

لدى المتعلم بهذا الاوث من التعليمو وند  تفعيل  بالشتتتتتك  المطلوب. واقتصتتتتتارها نل  مجموناا 

عام  مع صتتتتتتغيرة من المتعلمينو وند  توبره نل  ئطاق واستتتتتتع. وتباين قدراا المتعلمين بي الت

التواياا الحدينج )الواقع المعزز(. كما أخ هاا  تحدياا توايج وماديجو وماها: ند  توابر األلهزة 

 والبرامع التي يحتالها المشروث بي است دا  توايج الواقع المعزز. وتعذر الحصول نل  دشاراا

(GPS)   بي الواقع المعزز(. أحيائاً داا  الفصول الدراسيج )العام  الرتيس بي نملياا المحاكاة

والتطور ال تتريع والمت حق بي توايج الواقع المعزز وئماذلها يجع  من مواكبت  أمراً ليس ستته ً. 

 .وارتباط التعليم باست دا  الواقع المعزز لعوام  تكاولوليج أارى من  كفااة شبكاا االتصال

د ال ليفج وهاد العتيبي   وتأستتتتتتي تتتتتتا نل  ما ذكر بي التحدياا ال تتتتتتابوجو ولما توترح  ك  من )ها

( يلمس ولود حالج لتاميج استتتتتتتت دا  توايج الواقع المعزز بي 2014( و )مها الح تتتتتتتياي   2015

التعليم  والتعلم وتطبيواتها لدى المعلمين والمتعلمين مما قد ت تتتتتتتهم بي  تغيير دور المعلم من ئاق  

ىو تعتمد نل  أساليب تعلم أكنر بانليج  للمعربج المعتمد نل  أساليب التلوين دل  الويا  بأدوار أار

بحيف يتحم  بيها المتعلموخ م تتتتتتتؤوليج نمليج التعلم ويكوئوخ مشتتتتتتتاركين ئشتتتتتتتطين ويوبر تعلماً 

استكشابياً وذل؛ من ا ل ما تضيف  من تفان  مع  الرسوماا والفيديوهاا والصوتياا بي البيئج 

 .التعليميج بواسطج هذه التوايج

لماستتتتتتتج دل  دنداد برامع للتاميج المهايج للمعلمين قاتمج نل  توايج الواقع ونلي  تتضتتتتتتتم الحالج ا

المعزز لتاميج التدريس بواسطج تطبيواا هذه التوايج ودراسج تفانلها مع متغيراا متاونجو ليتمكن 

 .المعلمين من است دامها بي التعليم والتعلم بشك  بعال

لم اتلكتروئي المتزامن بي التامي  المهايجو وقد اثبتت البحوث والدراستتتتتتتاا بانليج ماصتتتتتتتاا التع

 .الذي يجتمع بي  مافذ البرئامع مع الم تهدبين بي آخ واحد ليتم بياهم اتصال متزامن

 (OWSTON AND OTHERS, 2008) وهو ما تؤكده دراستتتتتتا ك  من أستتتتتتوخ وآارين

 OWSTON)و حيف تااولت دراسج أستوخ وآارينGEBARA,T, 2010)) ودراسج ليباراه

AND OTHERS,2008)   تاميتتج التتتدريس وكيفيتتج تتتأثير البرئتتامع نل  ميول المعلمين ئحو

الممارستتتتتاا التربويج بي تل؛ المواد وتأثيره نل  تصتتتتتوراا المتعلم حول تل؛ المواد وتعلم  لهاو 

وبيات ئتاتع الدراستتتتتتتج أخ الفصتتتتتتتول االبتراضتتتتتتتيج  تؤثر ديجابًيا نل  ميول المعلمين ومعربتهم 
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بي مجاالا ماهجيج معياجو كما أئ  أثار دابعيج الكنيرين ماهم لكي يغيروا ممارستتتتتتتاتهم بالمحتوى 

  .داا  حجرة الدراسج بدرلاا م تلفج

  دبت تتتا  الوحطائيو  BORSTORF, P. & LOWE,S. 2006) وأوصتتتت دراستتتاا ك  من

هميج بأ (2014  الحميريو 2012  ئبي  لاد نزميو 2010  زكريا الل َونلياا الجاديو 2010

 .اتبادة من الفصول االبتراضيج المتزاماج بي التاميج المهايج لدى المعلم والتوسع بيها

وتمتاز الفصتتول االبتراضتتيج المتزاماج بتمكين المعلم من ددارة الجل تتج بي لو يكوخ بي  أكنر ودا 

 TEXT"بي تعامل  مع الم تفيدينو مما يتيم لهم التحدث بحريج من ا ل ير  الدردشج الاصيج

CHAT ROOMS"  والتي يتاع من ا لها المحادثج الجمانيج أو الجائبيجو وتبادل الملفاا مما

 يعزز الترابط بين الم تتتتتتتتفيتتتتدين ومافتتتتذي البرامع أكنر ممتتتتا يحتتتتدث بي الطريوتتتتج المعتتتتتادة

(COLEMAN, 2009). 

وهو يعاي ئو   (REAL-TIME) "ويرتبط مفهو  االتصتتتال المتزامن بمصتتتطلم  الوقت ئف تتت 

االتصتاالا بي اللحظج ئف تها لمواقع متعددةو وهو الشترط الذي يصتبم بي  االتصتال متزامااًو كما 

  نبدهللا الموستتتت   وأحمد المبار و 2003يطلق نلي  التعلم اتلكتروئي المباشتتتتر )ديماخ الغرابو 

 .(2008  ئبي  لاد نزميو 2005

 ظتتتا  المحتتتادثتتتج أو التتتدردشتتتتتتتتتجوهاتتتا  أدواا متعتتتددة للتعلم المتزامن )المبتتتاشتتتتتتتر(و ماهتتتا: ئ

(CHAT/IRC INTERNET RELAY CHAT)و والمؤتمراا الصتتتتتتتوتيتتتج AUDIO 

CONFERENCINGو ومؤتمراا الفيديو VIDEO CONFERENCING و والفصتتتتتتتول

  VIRTUAL CLASSاالبتراضيج

 COURSE) ويتتعتتتتتمتتتتد التتتتتعتتلتتم التتمتتتتتزامتتن نتتلتت  أئتتظتتمتتتتج ددارة التتمتتوتترراا اتلتتكتتتتتروئتتيتتتتج

MANAGEMENT SYSTEM    (CMS) والتي تعر  أئهتتتا: مجمونتتتج من التطبيوتتتاا

الحاستتتوبيج يمكن من ا لها دئشتتتاا ودئتاج المورراا اتلكتروئيج وتوديمها وددارة لميع ئشتتتاطاا 

التعلم بي المؤستت تتاا التعليميج وددارة نمليج التعلم بكاملهاو بدااً من الت تتجي و ووضتتع الجداولو 

و ومتابعج األداا  ودصتتتتدار التواريرو والتواصتتتت  بين وانتماد ال طج التدري تتتتيجو ودتاحج المحتوى

مافذ البرئامع والم تتتتتفيدين مع بعضتتتتهم. وتتضتتتتمن هذه األئظمج العديد من العااصتتتتر والكاتاااو 

  .(2013  محمد أحمد المطهرو 2008كالبرامع التعليميج )ئبي  لاد نزميو 

تدارة التعلم اتلكتروئي وماها  ويولد بي المملكج العربيج ال تتتتتتتعوديج ندد من األئظمج المتطورة

  .ئظا  نين للمدرسج االبتراضيج بي التعليم العا  والذي توو  نلي  شركج تطوير التعليم

ويعد ئظا  نين للمدرسج االبتراضيج ماظومج برمجيج متكاملج م ؤولج نن ددارة العمليج التعليميج 

روئيج والتي تشتتم  الفصتتول االبتراضتتيج باالرتكاز نل  ئظم حاستتوبيج تدارة نملياا التعلم اتلكت

التزامايج واللتي تتيم اللواااا المدرسيج واتداريج المتزاماج. ولما سبق ولما أثبت  ندد من البحوث 
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من بانليج برامع االلكتروئيج بي التاميج المهايج  تظهر الحالج لإلبادة من هذه التواي  بي التعليم 

ج ئظرا لما تت تتتتتتتم ب  من اصتتتتتتتاتم ومزايا نديدة تحدثت ناها والتعلم وبي برامع التاميج المهاي

( أخ استتتتتت دا  التعلم اتلكتروئي بي تاميج 2009األدبياا واألبحاث  حيف يرى ح تتتتتن شتتتتتحات  )

 والمروئج CONVENIENCE أستتاليب التدريس يتصتتف بجملج من ال صتتاتم ماها: الم تمج

FLEXIBILITY لكيفيج التي يريبها لولود العديد حيف يتاع للم تتتفيذ ايار المشتتاركج ح تتب ا

من ال ياراا بي طرق توصتتتتتتي  المحتوى. وما يتصتتتتتتف ب  من التأثير والفانليج وأخ ئظا  التعلم 

اتلكتروئي نن بعد يوازى أو يفوق بي التأثير والفانليج ئظا  التعليم التوليديو بضتتتتت  نن التغلب 

الطاقج االستتتيعابيج للهيئاا والمؤستت تتاا  نل  البعد الجغرابي والزمائي. وكذا التغلب نل  مشتتكلج

التعليميج.  وما يتيح  من ستتتتتهولج الوصتتتتتول دل  الحواتب التعليميج والمورراا اتلكتروئيج بي أي 

وقت ومن أي مكاخو وتولي  كلفج هذه البرامع كوئها قد تود  نن بعدو ويعم  نل  تطوير مودراا 

ئترئتو والنتماده الوصتتتتول دل  مرحلج بااا الم تتتتتفيدين نل  استتتتت دا  الحاستتتتب واتبادة من ات

المعربج ذاتياًو وزيادة النوجو ويتيم االحتفال ب ج ا للم تفيدين والعودة لها بي أي وقت ومن أي 

مكاخو كما أئها ت تتته  التواصتتت  نل  الم تتتتوى األبوي والرأستتتي بين المجموناا ومع المشتتتر  

 .نل  البرئامع

لحدينج حول أثر استتتتت دا  التعلم المتزامن ومن تل؛ الدراستتتتاا وقد ألريت العديد من الدراستتتتاا ا

) التي استهدبت تعر  بانليج 2010دراسج هبج هللا ئصر محمد ح ن )هبج هللا ئصر محمد ح نو 

التعلم المتزامن بالفصول ويير المتزاماج بي تاميج االتجاه ئحو التعلم الذاتيو وبواا أثر التعلمو وقد 

نتين من طلبج كليج التربيج الاونيج ببور سعيدو وتوصلت الدارسج دل  أخ است دمت الباحنج مجمو

مجمونج التعلم يير المتزاماج كائت أكنر بانليج وبشتتتتتتتك  دال من  مجمونج التعلم المتزامن بيما 

يتعلق بتاميج االتجاه ئحو التعلم الذاتيو بياما كائت الاتاتع نك تيج بالا تبج لبواا أثر التعلم بود كائت 

 .ونج التعلم المتزامن األكنر بانليج بيما يتعلق بتاميج االتجاه ئحو التعلم الذاتيمجم

( تعر  آراا أنضتاا هيئج  2010بي حين استتهدبت دراستج ابت تا  الوحطائي )ابت تا  الوحطائيو 

التدريس ئحو واقع است دا  الفصول االبتراضيج بي برامع التاميج المهايج نن بعدو حيف أوصت 

ي استتتت دا  الفصتتتول االبتراضتتتيج بي التاميج المهايج لجميع الكلياا والجامعااو ئظرا بالتوستتتع ب

لموابوج آراا أنضاا هيئج التدريس نل  است دا   هذا الاوث من التوايجو كما أوصت  بالعم  نل  

زيادة الوني بأهميج  استتتت دا  الفصتتتول االبتراضتتتيج بي التاميج المهايج ودورها بي تحويق التاميج 

 .مهايج الم تدامجال

  ودراستتتتج نبد KELLER&CERNERUD, 2002) وقد ستتتتعت دراستتتتتا كيلر وستتتتيرئيرود

( دل  تعر  2014الوتتادر بن نبيتتد هللا الحميري )نبتتد الوتتادر بن نبيتتد هللا الحميري الحميريو

 اتجاهاا نيااا  من أساتذة الجامعج وط بهمو وط ب التعليم العا  ئحو تطبيق التعلم اتلكتروئيو

دل  أخ الط ب ال   (KELLER&CERNERUD,2002) بتوصتتلت دارستتج كيلر وستتيرئيرود

يعتبروخ التعلم اتلكتروئي ذا باتدةو وأخ الط ب الذين لديهم ابرة ستابوج باستت دا  الحاستب اآللي 
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والط ب ذوي االتجاهاا اتيجابيج تجاه استتتتت دا  التوايج الحدينج كائت اتجاهاتهم أق  ديجابيج ئحو 

تعلم اتلكتروئي بالموارئج بالط ب اآلارين. بياما توصتتتتتتتلت دارستتتتتتتج نبد الوادر بن نبيد هللا ال

( دل  أخ اتجاه العياج كاخ نالياًو وأوصتتتتتتتت 2014الحميري )نبد الوادر بن نبيد هللا الحميري و 

 .الدراسج بالبدا بي تطبيق مشاريع تعليميج دلكتروئيجو ودلراا دراساا مماثلج

( دل  تعر  بانليج برئامع 2014محمد دبراهيم الدستتوقي َونبير ح تتين برحاا )وهدبت دراستتج 

نبر الشتتبكج بي تاميج المعار  ببع) مهاراا استتت د  م تتتحدثاا تكاولوليا التعليم لدى مديري 

 .المداري بالمملكج العربيج ال عوديجو وتوصلت الدراسج دل  بانليج البرئامع المعد بي الدراسج

( دل  تعر  بانليج برئامع للتدريب اتلكتروئي 2015طاخ هويدي المطيري و وهدبت دراسج )سل

 باستتتتت دا  أستتتتلوب ت تتتتجي  الشتتتتاشتتتتج نل  دك تتتتاب بع) مهاراا ئظا  ددارة التعلم اتلكتروئي

BLACKBOARD  لدى أمااا مراكز مصتتتتتتادر التعلمو حيف توصتتتتتتلت الدارستتتتتتج دل  بانليج

  BLACKBOARD ج لتفعي  ئظا  ددارة التعلمالبرئامع وأوصتتت الدراستتج بعود دوراا تدريبي

 .بي لميع المراح  التعليميج

وبالاظر دل  ئتاتع الدراستتتاا المذكورة ستتتابوا ئجد أئها أكدا نل  الدور اتيجابي للتعلم المتزامن 

 .بي تاميج التدريس والتدريب واك اب المعربج والمعار  االلراتيج

عر  ميول الم تتتتتتتتفيتتدين ئحو أئظمتتج التعلم ومن ا ل مرالعتتج  التتدراستتتتتتتتاا التي حتتاولتتت ت

( التي هدبت دل  تعر  الفروق 2004االلكتروئيجو توصتلت دراستج نبدالعزيز طلبج نبد الحميد )

بين الجا تتتين بي االتجاهاا ئحو االئترئت لدى نياج من ط ب لامعج اتماراا العربيج المتحدةو 

 دا  االئترئتو كما توصتتتلت الدارستتتج دل  دل  ولود اتجاه ايجابي ئ تتتبياً لدى الجا تتتين ئحو استتتت

ولود ارتباط ايجابي بين التحصتتي  وك  من االتجاه التفضتتيلي ومعدل االستتت دا  لدى االئاثو بي 

حين كشتتتتفت الاتاتع نن ارتباط ستتتتلبي بين االتجاه ئحو االئترئت والتحصتتتتي  لدى الذكورو وند  

 .لديهمولود ارتباط دال بين معدل است د  االئترئت والتحصي  

( التي هدبت دل  الوقو  نل  استتت دا  2005بي حين توصتتلت دراستتج )ستتعود ننماخ العازي و  

اتئترئت بي دراستتتتتتتتهم واتجاهاتهم ئحوها بي محابظج حفر الباطن ال تتتتتتتعوديج دل  أخ اتجاهاا 

 .الطلبج ئحو است دا  شبكج االئترئت ديجابيج وناليج وال تولد بروق بين الجا ين بيها

( معربج اتجاهاا ط ب 2010راستتتج ننماخ دبراهيم ال تتتلو  )ننماخ دبراهيم ال تتتلو و وتوصتتتت د

كليج ددارة األنمال بجامعج المل؛ ستتعود ئحو استتت دا  ئظا  ددارة التعلم االلكتروئيو وقد توصتتلت 

 .الدراسج دل  ولود اتجاهاا ديجابيج لدى الط ب ئحو است دا  ئظا  ددارة التعلم

ميج والميزاا للتعلم المتزامن دال أئ  لم تؤكد لميع الدراستتاا نل  أثرها نل  بالريم من تل؛ األه

تاميج الميول ئحوها وأخ نيااا تل؛ الدراستتتتتتاا اقتصتتتتتترا نل  نيااا أو مجموناا من التعليم 

العالي أنضتتتاا هيئج التدريس أو الط ب المعلمين وبي ذاا الوقت ئجد أخ آراا أبراد العياج حول 
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علم المتزامن يدنو تلراا المزيد من الدراستتتتاا لتعر  ميول المعلمين ئحو التعلم ميولهم ئحو الت

 .المتزامن بواسطج الفصول االبتراضيج لعيااا من التعليم العا 

 :مشكلة البحث 

ومن ا ل طبيعج نم  الباحف مديرا لمركز الدنم التعليمي وااللكتروئي وت صتتتتتصتتتتت  بي مجال 

لمعلمين نن استت دا  المدرستج االبتراضتيج بي التعليم والتعلم تدريس الرياضتيااو الح  نزو  ا

بول  نا  والتعليم والتعلم المتزامن بول  ااصو ولما أوصتتتتتتت ب  دراستتتتتتاا بحوث ك  من )آل 

(  ٢٠١٦  دستتتتت   لهاد أحمدو 2014  نبدالوادر الحميريو 2014و الح تتتتتيايو 2013المطهرو 

معزز بي التعليم والتعلم التي تاتتتاولتتتت معلمي ولاتتتدرة البحوث حول استتتتتتتت تتتدا  توايتتتج الواقع ال

الرياضتتتتيااو دبع ك  ذل؛ بالبحف الحالي دل  محاولج  الكشتتتتف نن كيفيج دنداد برئامع قاتم نل  

الواقع المعزز للتعليم باستتتتتت دا  تطبيق أوراستتتتتما وأثره بي تاميج ميول معلمي الرياضتتتتتياا ئحو 

 .التعلم المتزامن

  :أسئلة البحث

  :ن صيايج مشكلج البحف بي محاولج اتلابج نن األسئلج التاليجومما تود  يمك

 ما صورة برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باست دا  تطبيق أوراسما ؟ .1

ما بانليج البرئامع بي توليف توايج الواقع المعزز بي تعليم الرياضتتياا باستتت دا  تطبيق  .2

  ج النائويج؟أوراسما لدى معلمي رياضياا المرحل

ما تأثير البرئامع نل  ميول معلمي رياضتتتتتتتياا المرحلج النائويج ئحو استتتتتتتت دا  التعلم  .3

 المتزامن؟

 :أهداف البحث

 .دنداد برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باست دا  تطبيق أوراسما .1

 ؟تعر  بانليج البرئامع بي توليف توايج الواقع المعزز بي التعليم .2

تعر  أثر برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باستتتتتت دا  تطبيق أوراستتتتتما نل   .3

 .ميول معلمي الرياضياا ئحو است دا  التعلم المتزامن

 :أهمية البحث

تكمن أهميج البحف بي تااول  لائب التعليم والتعلم بتوايج الواقع المعزز والتي تمن  أحد االتجاهاا 

ايتتاا التعليمو ومتتا قتتد ي تتتتتتتهم بتت  البحتتف بي مجتتال تطوير التعليم والتعلم نمومتتا الحتتدينتتج بي تو

والرياضتتتتتتياا نل  ول  ال صتتتتتتوصو بضتتتتتت  نن توديم برئامع تاميج مهايج للمعلمين بي مجال 
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استتتت دا  تواي  والواقع المعزز للتعليم. كما يتوقع أخ ي تتتهم هذا البحف بي الكشتتتف نن أثر البرئامع 

معلمين ئحو استتتتتتتت تتدا  التعلم المتزامن. ومتتا يترتتتب نل  ئتتتاتع البحتتف من نل  تاميتتج ميول ال

توصتتياا واقتراحاا تفيد المهتمين بالتعليم والتعلم وأصتتحاب االاتصتتاصو وم ططي وواضتتعي 

أئظمتتتج تطوير الماتتتاهع وبرامع التاميتتتج المهايتتتج بي تطوير التعليم نمومتتتا وبي وزارة التعليم 

 .واتداراا التعليميج اصوصا

 :دود البحثح

  : يلتز  البحف بالحدود التاليج

تتمن  الحدود الموضتتتتتونيج بي التركيز نل  موضتتتتتوث دراستتتتتج توايج الواقع المعزز بي التعليم • 

 .وميول المعلمين ئحول التعلم المتزامن

 .وتوتصر الحدود البشريج نل  مجمونج من معلمي رياضياا المرحلج النائويج •

 .نل  معلمي الرياضياا للمرحلج النائويج بماطوج لازاختوتصر الحدود المكائيج  •

  هى1437/1438تتحدد الحدود الزمائيج بالعا  الدراسي  •

 :متغيرات البحث

 .برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعززو بانليج البرئامعو الميول ئحو التعلم المتزامن

 :مصطلحات البحث

د  األلهزة ال تتتلكيج وال ستتتلكيج تضتتتابج وستتتاتط توايج الواقع المعزز: توايج تفانليج ت تتتت  •

 .متعددة للواقع الحويويو وبأشكال متعددة

هو تطبيق ي ت د  توايج الواقع المعززو يعم  نل   :  (AURASMA) تطبيق أوراسما  •

 .األلهزة الذكيج واللوحيج يمكن الحصول نلي  من متجر أب و أو قوق  ب ي

يج: هم من يعملوخ بتعليم الرياضتتتتتياا بي مداري التعليم العا  معلمو رياضتتتتتياا المرحلج النائو •

للمرحلج النائويج بي ماطوج لازاخ بالمملكج العربيج ال تتتتتتتعوديج ولديهم ح تتتتتتتاب بي المدرستتتتتتتج 

 .االبتراضيج

الميول لمع ] مي  [ ونرب  ليلفورد بىتتتتتتت : هو ئزنج نامج لدى الفرد تجذب  ئحو ئوث معين من  •

لمعلمين دلراتيا بي هذا البحف  بدرلج موابوج أبراد مجمونج البحف األئشتتتتتتتطجو وئعر  ميول ا

  .نل  باود الموياي

 .التعلم المتزامن: يوصد ب  بي هذا البحف التعلم نبر الفصول االبتراضيج المتزاماج •
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 :اإلجراءات المنهجية للبحث

لكتروئيتتج التزامايتتج ئتتاقا البتتاحتتف بي الفيتتج البحتتف توايتتج الواقع المعزز ومجتتاالتهتتا والبرامع ات

وكيفيج توليفها بي التاميج المهايج والدراستتتتتتتاا ذاا الع قج وبي ضتتتتتتتوا ذل؛ يوضتتتتتتتم الباحف 

  :دلراااا اتلابج نن أسئلج البحف بيما يلي

ماهع البحف: انتمد البحف توليف الماهع التجريبي ذي المجمونج الواحدة لبحف مشتتتتتتتكلج (  1

 .البحف

 :مجتمع البحف(  2

ع البحف من لميع معلمي رياضتتتتتتتياا المرحلج النائويج الم تتتتتتتت دمين لاظا  نين بي يتألف مجتم

التعليم والتعلم )المدرستتتتتتتج االبتراضتتتتتتتيج( بماطوج لازاخ بالمملكج العربيج ال تتتتتتتعوديج ا ل العا  

ً  95هىو البالع نددهم 1437-1438  .معلما

  :مجمونج البحف(  3

نشتتتتتتتواتيتتج بي ضتتتتتتتوا االحتيتتاج للبرئتتامعو مجمونتتج من مجتمع البحتتف تم ااتيتتارهم بطريوتتج  

  .( معلما لرياضياا المرحلج النائويج بماطوج لازاخ بالمملكج العربيج ال عوديج28بلغت)

 دلراااا البحف التجريبيج(  4

  (Aurasma) أوال: دنداد برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باست دا  تطبيق أوراسما

( المكوخ من 2013ووبوا لمراح  ئموذج التصتتتميم التعليمي )المطهروبي ضتتتوا األستتتس التاليجو 

أربع مراح و وهي: مرحلج التحلي و ومرحلج التصتتتتتتتميمو ومرحلج التأليف اتلكتروئيو ومرحلج 

 .التوويم والتطوير

   :أسس بااا البرئامع •

األلابيج حول من ا ل ما تم دراستتت  بي اتطار الاظري والبحوث والدراستتاا ال تتابوج العربيج و

مصتتتتتتتطلحاا البحفو والمشتتتتتتتروناا العالميج والمحليج المرتبطج بهاو وبي ضتتتتتتتوا االحتيالاا 

ال زمج لمعلمي رياضتتتياا المرحلج النائويجو توصتتت  الباحف دل  مجمونج من األستتتس باي نليها 

 :البرئامعو يمكن ديجازها بيما يلي

 دا  توايج الواقع المعزز للتعليم  وبي ضتتتوا بااا البرئامع وبواً لواتمج مكوئاا التدريس باستتتت  .1

اصتتتتتاتم معلمي رياضتتتتتياا المرحلج النائويج واحتيالاتهم دل  ذل؛و ئظرا لعد  تعرضتتتتتهم أثااا 

 .التكوين أو أثااا ال دمج الست دا  هذه التوايج بي التعليم لحداثتها

ل التدريس بتوايج انتماد البرئامع نل  تزويد المعلمين بطاتفج من مصتتتتتتتادر المعلوماا حو  .2

 .الواقع المعزز
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انتماد البرئامع نل  ندد من األستتاليب واالستتتراتيجياا المااستتبج ل صتتاتم مجمونج البحف  .3

وبي ضتتوا ئظرياا التعلم الحدينجو وماها التعلم التعاوئيو والعصتتف الذهايو والحوار والمااقشتتج 

  .والرأي والرأي اآلار

  .بي ضوا أولوياا احتياج المعلمين لمفرداا البرئامع يود  محتوى البرئامع بشك  مرخ  .4

بااا البرئامع بأستتتتلوب التعلم اتلكتروئي ال الم يود  تزامايا نبر الفصتتتتول االبتراضتتتتيجو    .5

 .كتوايج حدينج للتاميج المهايجو ولتوبرها لدى مجمونج البحف

لادواا ومؤتمراا الفيديو(و تاوث التفان  التعليمي نبر الفصتتتتول االبتراضتتتتيج )المحادثاا وا  .6

 .و)صفحاا الويب واليوتيوب كمصدر للمعلوماا(

استتت دا  أستتاليب توويم حدينج متاونج ويير شتتكليج بما يحوق العمليج الشتتاملج للتوويم  بحيف ال  .7

يوتصتتتتتتتر توويم المعلمين بي بعالياا البرئامع نل  االاتباراا بوطو ب  يمتد دل  موياي الميول 

اخو ومدى المشتتتاركج بي األئشتتتطج وأداا التكليفاا اتلكتروئيجو ومايود  من ئماذج أو وتوويم األقر

 .ياتع من وحداا ومشاربع أثااا تطبيق البرئامع

ااتيار الوقت المااستتب لتافيذ البرئامع حت  يكوخ المعلموخ المشتتتركوخ متفريين ك  الوقتو   .8

 .كج بي بعاليج البرئامعوتوديم حوابز تشجع المعلمين نل  االلتزا  بالمشار

 :مراح  دنداد البرئامع الواتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باست دا  تطبيق أوراسما •

مرحلج التحلي : تم بي هذه المرحلج تحديد االحتيالاا وهد  البرئامع والم تتتتتتتتهدبين وطبيعج   •

  :اصاتم ئموهم وبيما يلي تفصي  لما تم بي هذه المرحلج

  :يد االحتيالااتحد (1-1)

تم استتتتتتتت دا  استتتتتتتتط ث رأي الكتروئي لتحديد أولوياا احتيالاا معلمي المرحلج النائويج حول 

  .مفرداا البرئامع وقد تبين حالج معلمي المرحلج النائويج الكبيرة لجميع مفرداا البرئامع

  :أهدا  البرئامع (1-2)

المهايج ونزو  المعلمين نن استتتتتتت دا   ولما كائت مشتتتتتتكلج البحف تتمن  بي ئدرة برامع التاميج

ا نل  ما تم  التعلم التزاماي بي المدرستتتتتج االبتراضتتتتتيج واالحتياج الكبير دل  البرئامعو وتأستتتتتي تتتتتً

دراست  بي اتطار الاظري وأولوياا احتيالاتهم يتمن  هد  البرئامع بي تاميج است دا  المعلمين 

أوراستتتتتتتما وتم االشتتتتتتتتواق من هذا الهد  األهدا  لتوايج الواقع المعزز للتعليم باستتتتتتتت دا  تطبيق 

 .الفرنيج

تحديد الم تتتتتتتهدبين بي البرئامع واصتتتتتتاتصتتتتتتهم: الم تتتتتتتهدبوخ بي البرئامع هم معلمو  (1-3)

رياضتتتتياا المرحلج النائويج أثااا ال دمجو لذل؛ وبي ضتتتتوا اصتتتتاتم المجمونج الم تتتتتهدبج. تم 
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لديهم ما يلي: أخ يتم ت تتتتتتتجي  معلمين تتوابر  ناة  باا التعلم نبر اتئترئت وتتمن  بي  مرا متطل

دلادتهم لمبادئ استتتتت دا  الحاستتتتب واتئترئت وامت كهم لجهاز حاستتتتب متصتتتت  باتئترئت حت  

يذ  لج الوويج لتعلم البرئامعو وأخ يتم تاف حا لديهم الريبج وال عدو وأخ تتوابر  يت تتتتتتتا  التعلم نن ب

د األئشتتطج واألستتاليب التعليميج والتعلميج البرئامع بي وقت مااستتب لظرو  نملهمو وأخ يتم تحدي

 .بي ضوا اصاتم تعلم الكبار

 :تحلي  البيئج التعليميج: تم تحلي  البيئج التعليميج وتحديد ما يلي (1-4)

الميزائيج: تم ت صيم مجلد بي مجال الموقع الش صي للباحف لربع الملفاا ونرض صفحاا  -

و واستتتتتتتت د  التعلم المتزامن نن (www.emamc.com) الويب ااصتتتتتتتج البرئامع نبر المجال

و المت   الباحف ومجمونج البحف ح تتابا On line طريق الفصتتول االبتراضتتيج لتافيذ البرئامع

 .نل  الاظا 

الواناا الدراسيج: تم تحديد الفصول االبتراضيج التزامايج لتعليم وتعلم البرئامع الواتم نل  توايج  -

  الواقع المعزز

اً ألخ المتعلمين يتعلموخ نبر اتئترئتتو بتم ااتيتار مجمونتج البحتف ممن األلهزة: ئظر -

  .يمتلكوخ ألهزة حاسب متصلج باتئترئت بي ضوا الاموذج المرس  لتحديد االحتيالاا

  :مرحلج التصميم •

وتم تصميم البرئامع بي ضوا أسس البرئامع وتضمن ذل؛ المها  التاليج: تحديد محتوى البرئامعو 

المحتوىو وتحديد األئشتتتتتتطج واألدواا واألستتتتتتاليبو وتحديد أستتتتتتاليب التوويمو وتصتتتتتتميم وتاظيم 

 :الم طط االئ يابي للبرئامعو ثم كتابج سيااريو البرئامعو وبيما يلي وصف تفصيلي لهذه المراح 

  :تحديد محتوى البرئامع (2-1)

شك  محدد لت حويق أهدا  البرئامعو وقد تم تحديد لوائب التعلم التي وقع نليها االاتيار وئظمت ب

روني أخ يكوخ هذا المحتوى ئابعاً من احتيالاا معلمي رياضتتتياا المرحلج النائويجو كما رون  

 :ناد ااتيار محتوى البرئامع ما يلي

  .أخ ي تاد المحتوى دل  أهدا  محددة وواضحج •

 .ارب  باف  يتم تحديد المحتوى بي ضوا أهدا  البرئامع بما يتيم للمعلم أخ يباي مع •

 .أخ يكوخ هاا  مجال ل اتيار بي الوراااا ال ارليج لمن يريد التعمق بي الدراسج •

تتعدد م تتتتتتتوياا المحتوى من حيف الصتتتتتتعوبج والعمق  مراناة للفروق الم تلفج بي المودراا  •

  العوليج والتحصيليج بين المعلمين
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 .وازخ يتفق مع أهميج ك  هد أخ يغط  المحتوى األهدا  التعليميج المحددة بشك  مت •

•  ً  .أخ تكوخ مادة المحتوى صحيحج نلميا

تم تاظيم محتوى البرئامع نل  الماظور البااتي دوخ تحديد تتابع نرض المحتوى بشتتتتك   (2-2)

او وئظًرا لمتتا يتميز بتت  هتتذا العصتتتتتتتر من التحتتا  الاظريتتاا وتطبيوتتاتهتتا العمليتتج  صتتتتتتتتار  موتتدمتتً

لدراستتتتتتتج الاظريج لمفاهيم ومعار  البرئامع مع األداااا المهايج والتكاولوليجو تم دمع محتوى ا

  :العمليج معًا وتم تاظيم مفرداا البرئامع بي الصورة التاليج

الم طط الزماي للبرئامع ويحتوي ناواخ الوحدة وأستتتتتتماا الجل تتتتتتاا والموضتتتتتتوناا وندد   •

للتوويمو كما هو موضتتتم  ( ستتتاناا4( ستتتاناا تعليميج و)8ال تتتاناا الموترحج للتافيذ و قدرها )

( التالي1بجدول الم طط الزماي رقم )

م طط الوحدة: ويشتتتتم و نااوين الجل تتتتاا وموضتتتتوناتها وأهدابها ومور وئمط تافيذها  

نبر الفصتتت  االبتراضتتتيو والزمن الم صتتتم لتافيذ الاشتتتاطو وتصتتتايف الاشتتتاط وئون  )برديو 

ليميج المطلوب استتتتت دامها لتافيذ الاشتتتتاطو كما ثااتيو لماني( واألستتتتاليب والمواد واألدواا التع

 .( بي الملحق1يوضم الجدول رقم )

م طط الاشتتاط: ويشتتم و رقم م تتل تت  الاشتتاطو ومحتوى الاشتتاطو وطريوج توديم الاشتتاط  •

)بردي/ ثااتي/ لماني(و وئوث تصتتتايف الاشتتتاطو واألدواا والمواد التعليميج المراد استتتت دامهاو 

 .ة بالزمنو ثم يتبعها مصدر المعلومااودلراااا تافيذها محدد

 :األئشطج وااتيار األساليب واألدواا والمواد التعليميج (2-3)
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تتعدد األساليب واألدواا والمواد التعليميج الم ت دمج بي أئشطج البرئامع تبعًا ألهدا  ومتطلباا 

ئج نروض توديميج المواقف التعليميجو وتاونت أدواا ومصتتتادر التعلم اتلكتروئيج ستتتواا نل  هي

أو ملفاا بيديو )يوتيوب(و وتتعدد أستتتتتتتاليب االتصتتتتتتتال والتفان  أيضتتتتتتتاو من : التعلم التعاوئي 

 ومجمونتتاا العمتت و والعصتتتتتتتف التتذهايو والحوار والرأي والرأي اآلار والاوتتاش والاتتدواا

Webinar والمؤتمراا الفيديويج والمحادثج نبر الفص  االبتراضي.   

البرئامع: استتتتتتعم  بي البرئامع ندة أستتتتتاليب لتوويم المعلمين  مجمونج  أستتتتتاليب  توويم (2-4)

   :البحف و وهي

 .التوويم الوبلي: لتحديد الم توى المبدتي للمعلمين والط ب بي البرئامع )التطبيق الوبلي( •

 التوويم البعدي: بعد االئتهاا من دراستتتتتج البرئامع ويهد  دل  تحديد مدى التح تتتتتن والتود  الذي •

طرأ نل  م تتتتوى المعلم/الداري ئتيجج دراستتتت  للبرئامع وقياي بانليج البرئامع وقد استتتت دمت 

األدواا التاليج بي التوويم الوبلي والبعدي: ااتبار معربي حول است دا  توايج الواقع المعزز للتعليم 

 .بواسطج تطبيق أوراسما.  وموياي ميول المعلمين ئحو التعلم المتزامن

ااتي نن طريق األستتتاليب واألدواا التاليج: دراستتتج التوارير وم رلاا الجل تتتاا أثااا توويم ب  •

توديم األئشتتتتتتتطجو وتوويم المجموناا بعد لل تتتتتتتاا ك  يو  )بااتي( واتامي بعد ائتهاا البرئامعو 

 .وتوويم المشاريع والوحداا المودمج وتوويم األقراخ

نداد اريطج ال (2-5) برئامع لعرض المعلوماا والع قج بين تصتتتتتتتميم اريطج البرئامع: تم د

 .مصادر المعلوماا ومحتوى البرئامع

كتتابتج ستتتتتتتياتاريو البرئتامع: تم بي ضتتتتتتتوا تربويتاا تصتتتتتتتميم المورراا وبرامع التعلم  (2-6)

اتلكتروئيج والدراستتاا ال تتابوج ذاا الع قج وبي ضتتوا أستتس البرئامع وما تم تحديده بي مرحلج 

  :رئامع وبوا لما يليالتحلي  كتابج سيااريو الب

كتابج محتوى صتتتتتتتفحج نامج للداول دل  البرئامع المورر نبر الموقع الشتتتتتتت صتتتتتتتي للباحفو   •

وتضتتتتمات استتتتم البرئامع وأهداب  ومفرداا محتواه وأستتتتاليب التوويم والمتطلباا ال زمج ل . وتم 

لده نل  كتابج محتوى صتتتتتتتفحج المشتتتتتتتر  نل  البرئامع: وتوديم ستتتتتتتيرة ذاتي  نا  وموانيد توا

الشتتتتبكج. وان ئاا بموانيد الجل تتتتاا االبتراضتتتتيجو واالاتباراا البااتيج الوصتتتتيرة والتكليفااو 

  .والتوص  للصورة الاهاتيج ل يااريو البرئامع
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كتابج محتوى صتتتتتتفحاا البرئامع: حيف تم تو تتتتتتيم محتوى البرئامع دل  لل تتتتتتاا وتتضتتتتتتمن   •

عليميج متاونج واتلراااا ومصتتتتتادر الجل تتتتتاا أئشتتتتتطج تشتتتتتم : أدواا وأستتتتتاليب ووستتتتتاتط ت

( 2المعلومااو ويلي ك  ئشتتاط )معلوماا( مصتتدر معلوماا ااص بالاشتتاطو ويوضتتم الجدول )

 .سيااريو دحدى أئشطج لل اا البرئامع

 ( سيناريو أحد األنشطة2الجدول رقم )

 كية واللوحية؟اليوم  الثالث/ الجلسة األولى: ما تطبيقات تقنية الواقع المعزز على األجهزة الذ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

وتم نرض سيااريو البرئامع نل  مجمونج من ال براا والم تشارين بي مجالي المااهع وطرق 

تدريس الرياضياا والتكاولوليا والتعلم اتلكتروئي ل سترشاد بآراتهم من حيف مااسبج وس مج 

الباحف من آراتهم بي توزيع محتوى البرئامع وتم التعدي  بي ضتتوا آراتهم بعد مااقشتتتها وقد اباد 

الجل تتتاا  لك  يو و والتعدي  بي بع) األئشتتتطج واألدواا والمواد التعليميج الم تتتت دمجو وزيادة 

تاويع أستتتتتاليب األئشتتتتتطج واألدواا والمواد التعليميجو وديضتتتتتاع صتتتتتيايج بع) اتلراااا بعد 

 ها الاهاتيج.مااقشتها وأصبم بذل؛ الا  ج الورقيج للبرئامع )ال يااريو( بي صورت

 مرحلج التأليف اتلكتروئي:

 قا  الباحف بال طواا التاليج:

تحديد البرمجياا والاظم المااستتبج تدارة وتأليف محتوى البرئامع اتلكتروئي والوستتاتط التعليميج 

تئتاج بع)  Microsoft Front Pageالمتاونج: وتم تحديد برئامع ميكروستتتتوبت بروئت بيع 

تئتاج مواطع اليوتيوب  Camtasia Studioو وبرئامع كامتاستتيا استتتديوصتتفحاا مصتتادر التعلم

 ودئشاا قااة نل  اليوتيوب لربع مواطع الفيديو. 
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تم دئتتتاج صتتتتتتتفحتتاا الويتتب والعروض التوتتديميتتج وقوالتتب العروض التوتتديميتتجو وموتتاطع الفيتتديو 

البرمجياا المحددة )اليوتيوب(و والصتتور والملفاا الاصتتيج.. دلل بالصتتورة اتلكتروئيج بواستتطج 

 ( ال ابوج وبوا ل يااريو البرئامع.1-3بي اطوة )

تم ربع صتتتتتتتفحتتاا الويتتب العتتامتتج ومصتتتتتتتتتادر المعلومتتاا الاصتتتتتتتيتتج دل  مجلتتد نل  المجتتال 

www.emamc.com .ال اص بالصفحج الش صيج للباحف 

اا الفيديو )اليوتيوب( دليها لإلبادة من الم تتتتاحج ( لربع ملفjuemamcتم دستتتتت دا  قااة يوتيوب )

 الت زيايج المجائيجو ئظًرا لكبر حجم ملفاا الفيديو. 

( لواًا بواسطج ئظا  ددارة المحتوى للمدرسج االبتراضيج وتضمياها دنوة الم تهدبين 12تم دئشاا )

 للبرئامع.

تتأكتد من لتاهزيتت  قتا  البتاحتف مرحلتج التوويم والتطوير:   ولغرض توويم البرئتامع وتطويره وال

بالتوويم الداالي بالمرالعج البااتيج أثااا ك  مرحلج وبي اتا  بااا البرئامعو وللتوويم ال ارلي تم 

 استشارة مجمونج من ال براا بي المجال ومااقشج آراتهمو وتم التعدي  بي ضوا ذل؛. 

ستط نيج للبرئامع: بعد م اطبج اتدارة العام  ج للتعليم بالماطوج )ائظر الملحق( تم الراا تجربج ا

معلمين اارج مجمونج البحف( لمدة ث ثج أيا  متتاليج  6االلتواا بمجمونج صتتتغيرة من المعلمين )

وتافيذ تجربج استتتتتط نيج بغرض الوقو  نل  المعوقاا والصتتتتعوباا التي قد تعيق تافيذ تجربج 

ل ز  لتافيذ البرامع وتم التعدي  بي ضتتتوا البحف والتاكد من م امج البرئامع وأئشتتتطت  والزمن ا

ذل؛. وهكذا يكوخ الباحف قد ألاب نن ال تتتتؤال األول للبحف الذي مفاده  ما صتتتتورة برئامع قاتم 

 نل  توايج الواقع المعزز للتعليم باست دا  تطبيق أوراسما؟ .

 

 إعداد أدوات البحث:

 والتعلم باست دا  تطبيق أوراسما. بااا ااتبار توليف توايج الواقع المعزز بي التعليم (  1

 تم انداد االاتبار من قب  الباحف وبق ال طواا اآلتيج: 

 ( تحديد الهد  من االاتبار: 

يهد  هذا االاتبار دل  قياي بانليج البرئامع بي توليف توايج الواقع المعزز بي التعليم باستتت دا  

 تطبيق أوراسما لدى معلمي رياضياا المرحلج النائويج.

 ( دنداد مواقف االاتبار: 1-1

http://www.emamc.com/
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بي ضوا الدراساا ال ابوج واالط ث نل  االتجاهاا الحدينج بي تكاولوليا التعليم قا  الباحف    

بقنداد مجمونج من المواقف تم صتتتتيايتها وترلمتها بما يتااستتتتب وأهدا  البرئامعو وتم وضتتتتع 

ندد األستئلج بي الصتورة الاهاتيج لميع األستئلج من ئوث الموال المتوستط أو قصتير اتلابجو وكاخ 

 ( أسئلجَ.7)

 ( تحديد معيار لتودير األداا بي االاتبار:1-2

( لتودير درلاا االاتبار يتكوخ من ث ثج ألزاا 4( دل  )1تم وضتتتتتع موياي كلي متدرج من )    

)رقم ال تتتتتتتؤالو العبتتارة التي تصتتتتتتتف اتلتتابتتجو التتدرلتتج(و وبتتالتتتالي تكوخ التتدرلتتج الاهتتاتيتتج بي 

 ( التالي أحد ألزاا الموياي3( درلج. ويمن  الجدول)28اتبار)اال

 ( يوضم لزا موياي تصحيم االاتبار3لدول)

 الدرلج االستجاباا الموقف )ال ؤال(

توايج الواقع المعزز 

توايج حدينجو وضم من 

ا ل ابرت؛ ما تعرب  

نن است دا  هذه 

 التوايج.

ال تولد دلابج 

 أو يير صحيحج
1 

يعر  توايج 

الواقع المعزز 

بصورة يير 

 كاملج

2 

يوضم توايج 

الواقع المعزز 

 بوط

3 

يوضم ماهيج 

توايج الواقع 

المعزز مع ذكر 

ئماذج 

الست دامات  أو 

 تطوره

4 

هاا  است داماا 

نديدة لتوايج الواقع 

المعزز بي التعليم 

والتعلمو وضم من 

ا ل ابرت؛ الفعليج 

 مجاالا ذل؛.

ال يعدد مجاالا 

  توايج است دا

 الواقع المعزز

1 

توضيم مجالين 

 أو أق 
2 

توضيم ث ثج 

مجاالا مدنمج 

 باألمنلج

3 

توضيم أكنر 

من أربعج 

مجاالا مدنمج 

 باألمنلج

4 
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 كتابج تعليماا االاتبار:( 1-3 

تم كتابج تعليماا االاتبار المولهج للمعلمو وروني أخ تكوخ التعليماا واضتتحج وتبين أستتلوب     

 يق االاتبار وكيفيج اتستجابج لمواقف .تطب

 التجربج االستط نيج: ( 1-4

تم تطبيق االاتبار نل  مجمونج استتتتط نيج من المعلمين يير مجمونج البحف بهد  التأكد من  

وضتتتتتتتوع مواقف االاتبتار وتعليمتاتت  وتوتدير الزمن ال ز  تلراا االاتبتارو وذلت؛ بعتد نرض 

بار نل  بع) ال تتتتتتتادة ال  براا بي مجال المااهع وتكاولوليا التعليم للتحوق من صتتتتتتتدق االات

االاتبار )الصدق الظاهري( حيف طلب ماهم دبداا الرأي بي  ووضع الملحولاا والتعليواا التي 

( 7( أسئلج تم توليصها دل  )8أباد ماها الباحف وقد كاخ ندد مواقف االاتبار بي الصورة األوليج )

 يلي: ستط نيج تم ماأسئلج.  وبي ضوا التجربج اال

تم ح تتتاب النباا باستتتت دا   تم تودير زمن االاتبار ب تتتانج يتضتتتماها قرااة تعليماا االاتبار. و 

طج برئامع  باخ  بواستتتتتتت فا كروئ باا ) SPSS أل ااً 0.77حيف بلع معام  الن تاً مطمئ با عد ث (و وي

 الست دا  االاتبار.

(و 0.77( أستتتتتتتئلجو بمعام  ثباا)7يحتوي )وأصتتتتتتتبم االاتبار لاهًزا بي الصتتتتتتتورة الاهاتيجو     

 ( درلجو والزمن ال ز  سانج مع قرااة التعليماا. 28والدرلج الكليج)

 بااا موياي الميول ئحو التعلم المتزامن: (  2

بعد دراستتتج أدبياا وتوايج الواقع المعزز للتعليم والتعلم المتزامن ومااقشتتتج البحوث والدراستتتاا    

ما والمواييس التي است دمها الباحنوخ بي تل؛ البحوثو ولتحويق هد  البحفو ال ابوج التي تااولته

 تم بااا موياي الميول ئحو التعلم المتزامن بي ضوا ما يلي: 

تحديد هد  الموياي وهو الكشتتتف نن درلج ميول معلمي رياضتتتياا المرحلج النائويج ئحو التعلم 

 ( بادا بي الصورة األوليج.29الهد و بلغت )المتزامنو وتضمن الموياي باودا بي نباراا محددة 

 تودير درلاا موياي الميول:

اتبع البحف أستتتتتتتلوب التودير الكمي بالدرلاا واستتتتتتتت د  الموياي الن ثي التدريع بالتوديراا      

يج: ) أوابق  = تال ما  =3اللفظيج واألوزاخ ال حد ماا 1و  ال أوابق =2و  دل   بج تعلي تا (. وتم ك

يو توضم الغرض من الموياي ومحتواه وطريوج االستجابج والوقت المتاع وأهميج است دا  المويا

 العاايج بالورااة وأخ االستجابج الصم ما تمن  رأي الم تجيب. 

تم تجربج الموياي نل  مجمونج صغيرة م تلفج نن مجمونج البحف ومن ثم ح ب ثباا الموياي 

 ( 0.736الموياي كك  )من ا ل ح اب معام  ألف كروئباخو حيف بلع ثباا 
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وُح تتتتب االت تتتتاق الداالي نن طريق ح تتتتاب معام  االرتباط لبيرستتتتوخ بحزمج برئامع  

SPSS(التالي: 4و كما هو موضم بي الجدول ) 

 

 ( معام ا االرتباط الداالي )بيرسوخ( لموياي الميول كك 4لدول )

الكليج للموياي دالج وهذا ( ال تتتتتتابق يتضتتتتتتم أخ لميع معام ا االرتباط بالدرلج 4ومن الجدول )

 يشير أخ الموياي يتمتع بدرلج ات اق داالي   موبولج.

تم نرض موياي الميول بي صورت  األوليج مصحوبج باستط ث رأي نل  مجمونج من ال ادة    

ال براا بي المجال وبع) المشربين التربويين والمعلمين ال براا لافس المرحلج التعليميجو بهد  

االستتتترشتتتاد بآراتهم ومااقشتتتتها بيما ي م تعر : مدى ستتت مج الصتتتيايج اللغويج استتتتشتتتارتهم و

للمويايو ومدى وضوع الع قج بين المفرداا والباودو ومدى س مج التعليماا. وشموليج الموياي 

 لجميع المها  ال زمج.

ي وضتتعت وقد ألمع ال تتادة ال براا نل  صتت حيج الموياي للتطبيقو ومااستتبج باوده للهد  الذ   

من ألل و وهذا يدل نل  أخ الموياي يتميز بدرلج ناليج من الصتتتتتتتدق وتم داراج موياي ميول 

معلمي رياضتتتتتتتياا المرحلج النائويج ئحو التعلم المتزامن بي الصتتتتتتتورة الاهاتيجو حيف تضتتتتتتتمن 

 ( دقيوج وأصبحت األدواا لاهزة.60( وزمن االستجاة )0.74( باداو ودرلج ثباا )28الموياي)

 التجريبي الميدائي للبرئامع: يقالتطب

انتمد البحف التصميم التجريبي نل  مجمونج تجريبيج واحدة )من المعلمين( يطبق نليها    

( معلمتتا حيتتف أخ التولهتتاا 28البرئتامع وأدواا البحتتف قبليتتا وبعتتديتاو بلغتتت مجمونتج البحتتف )

ماد نل  الاماذج ال طيج ب نج بي البحف التربوي ترى ند  االنت ك  صتتتتتتتورها أو الاماذج الحدي

وتم    .التجريبيج التي تعتمد نل  مجمونج أومجموناا تجريبيج/ مجمونج أو مجموناا ضتتابطج
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هىتتتتتتتو لمدة ث ثج أسابيع 12/7/1438تطبيق البرئامع نبر الفصول االبتراضيج المتزاماج بداا من 

 .بواقع لل تين بي ك  أسبوث مدة الجل ج )سانتين( تتضمن ئشاطين مافصلين

 لمعالجج اتحصاتيج: ا

ست دمت حزمج البرامع اتحصاتيج للعلو  االلتمانيج ست دا   ألفا   SPSS ا بتم ح اب النباا با

 لعياتين مرتبطتينو ومعام  بيرسوخ لح اب االرتباط.  T-Testكروئباخ  وااتبار 

 

 نتائج البحث وتفسيرها:

 :الابج ال ؤال األول

 الذي ئص    ما صورة نن ال ؤال األول من أسئلج البحف ألاب الباحف بيما سبق من اتلراااا 

 ."باست دا  تطبيق أوراسما؟ برئامع قاتم نل  توايج الواقع المعزز للتعليم 

 دلابج ال ؤال النائي:

ئم ال ؤال النائي نل :  ما بانليج البرئامع بي توليف توايج الواقع المعزز بي تعليم الرياضياا 

لدى معلمي رياضياا المرحلج النائويج؟  ولإللابج نا  تم است دا  تطبيق أوراسما  باست دا 

( 5) من حجم التأثيرو والجدول رقم ااتبار ا  لعياتين مرتبطتين كما تم است دا  مربع ديتا للتأكد

 بين متوسطي درلاا مجمونج البحف )المعلمين( بي التطبيوين الوبلي التالي يوضم داللج الفرق

 والبعدي.

الفرق بين متوسطي الدرلاا بي التطبيوين الوبلي والبعدي الاتبار توليف توايج الواقع المعزز بي ( 5لدول )

 التعليم وتعلم الرياضياا 

 التطبيق القبلي

28 

 التطبيق البعدي

معلما 28  

ية
حر

ال
ت 

جا
در

 

 قيمة "ت"

لة
ال
لد

 ا
ى

و
ست

 م

ع 
رب

 م
مة

قي

"
تا
إي
"

 

ير
أث
لت
 ا
جم

ح
 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1.51 0.282 3.02 0.554 27 14.305 0.00 0.83 
16.1 

 كبير

 

( بين متوستتتطي درلاا 0.00( ولود برق دال دحصتتتاتيا ناد م تتتتوى )5ويتضتتتم من الجدول )

مجمونج البحف بي التطبيوين الوبلي والبعدي ل اتبار ولصتتتتالم التطبيق البعدي. وللتأكد من حجم 

ي أ  لاا ئتيجج الصدبج؟ تم ح اب مربع ديتا بداللج قيم )ا( تأثير ذل؛ الفرق. ه  هو برق لوهر

( يتبين أخ حجم تأثير البرئامع 5للفرق بين المتوستتطااو وبالاظر دل  قيمج مربع ديتا بي الجدول )

 .كبير بي توليف توايج الواقع المعزز بي التعليم لدى المعلمين
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  :دلابج ال ؤال النالف

ثير البرئامع نل  ميول معلمي رياضتتتياا المرحلج النائويج ئحو ئم ال تتتؤال النالف نل :   ما تأ

وذل؛ الاتبار  T" TEST" "استتتتتت دا  التعلم المتزامن؟  ولإللابج نا  تم استتتتتت دا  ااتبار  ا

 .داللج الفرق بين متوسطين مرتبطين بيما يتعلق بميول المعلمين ئحو التعلم التزاماي

ين متوستتتتتطي درلاا مجمونج البحف )المعلمين( بي ( التالي يوضتتتتتم داللج الفرق ب6والجدول )

 التطبيوين الوبلي والبعدي.

( الفرق بين متوسطي الدرلاا بي التطبيوين الوبلي والبعدي لموياي ميول المعلمين ئحو التدريس 6لدول )

 المتزامن وحجم التأثير

 التطبيق الوبلي

28 

 التطبيق البعدي

معلما 28  

يج
ر
ح
 ال
ا
لا
ر
 د

قيمج 

  ا 

ى
تو
 
م

 
لج
ال
لد
ا
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يت
 د
ع 
رب
 م
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قي

 

ر
ثي
تأ
 ال
جم
ح

 

 االئحرا  المتوسط االئحرا  المتوسط

35 4.9 76.18 5.8 27 22.39 0.01 0.94 
18.5 

 كبير

 

( بين متوستتتطي درلاا 0.01( ولود برق دال دحصتتتاتيا ناد م تتتتوى )6و يتضتتتم من الجدول )

والبعدي لموياي الميول ئحو التعلم  مجمونج البحف التي تعرضتتتتتتتت للبرئامع بي التطبيوين الوبلي

التزامايو ولصتتتتتتتالم التطبيق البعدي. وللتأكد من حجم تأثير ذل؛ الفرق. ه  هو برق لوهري أ  

لاا ئتيجج الصتتتتدبج؟ تم ح تتتتاب مربع ديتا بداللج قيمج )ا( للفرق بين المتوستتتتطااو وبالاظر دل  

تا بي الجدول ) تأثير البرئ6قيمج مربع دي امع كبير بي تاميج ميول المعلمين ئحو ( يتبين أخ حجم 

 .التعلم المتزامن

كما هو  (BLAKE) كما تم قياي بانليج البرئامع باستتت دا  معادلج الك تتب المعدل لبلي؛ 

   :( التالي7بي الجدول )

 

 ( بانليج البرئامع7لدول )

 األداا
الدرلج 

 العظم 

 المتوسط

ب 
 
لك
ا

ل
عد
لم
ا

 

 بعدي قبلي

1.22 1.5 28 التوليف   1.33 

 1.44 76.2 35 84 الميول
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( أخ ئ بج الك ب المعدل لبلي؛ بي ااتبار توليف المعلمين لتوايج 7ويتضم من الجدول ) 

( وأخ ئ تتبج الك تتب المعدل لبلي؛ بي موياي ميول المعلمين ئحو التعلم 1.33الواقع المعزز بلغت )

تمتتج بي تاميتتج توليف توايتتج الواقع (. وهتتذا يعاي أخ للبرئتتامع بتتانليتتج م 1.44التزاماي بلغتتت )

 .المعزز بي التعليم لدى معلمي الرياضياا وكذا بي تاميج ميول المعلمين ئحو التعلم المتزامن

تاتع الجداول )  باحف من ا ل ئ ( أخ البرئامع أدى دل  تح تتتتتتتين 7( و)6( و)5ويرى ال

ميول المعلمين ئحو التعلم م تتتتتتوى توليف معلمي الرياضتتتتتياا لتوايج الواقع المعزز بي التعليم و

المتزامن بي التعليم والتعلمو األمر الذي أدى دل  اتصتتتتتتتا  البرئامع اتلكتروئي بفانليج تربويج 

  :م تمج بي تاميج ذل؛و كما يعزي الباحف ذل؛ دل  األسباب التاليج

كالمجموناا  انتماد البرئامع بي توديم محتواه نل  التعلم التزاماي واستتت دا  األستتاليب الحدينج •

 .والتعلم الذاتي وتوديم ذل؛ بي ضوا احتيالاا المعلمين

توديم البرئامع بشتتتتك  متزامن وتوليف األدواا المتزاماج نن بعد ستتتتاند بي التغلب نل  البعد  •

المكائي والزمائي  مما أتاع الفرصتتتج للمعلمين ل لتحاق بالبرئامع دوخ مشتتتوج أو نااا وموالبتهم 

 .ن لميع لل ات حت  تم االئتهاا م

دسها  البرئامع بي تاميج الميول ئحو التعلم التزاماي لدى المعلمين يعود أيًضا دل  كوخ البرئامع  •

من الامط تلكتروئي ال الم وما أتاح  هذا الامط من تاوث األستتتتتتتاليب اتلكتروئيج بضتتتتتتت  نما 

روئيج الفوريجو والمؤتمراا أتاح  التعلم المتزامن من استتتتتتت دا  أستتتتتتاليب الحوار والمحادثج اتلكت

 .الفيديويجو والادواا اتلكتروئيجو والعصف الذهاي الرقمي

ممارستتتتتج التعلم التزاماي مكن المعلمين من استتتتتت دا  الفصتتتتتول االبتراضتتتتتيج المتزاماج بفانليج  •

 .وتاميج المودراا الم تلفج لديهم بي است دام 

الرياضتتتتياا( الذي يوو  المعلم بتدري تتتت  بع ً ربط أئشتتتتطج وتكليفاا البرئامع بالماهع المورر ) •

شتتتجعهم نل  التفان  الملحول من قب  المعلمين وماترتب نلي  من اكت تتتابهم للعديد من المودراا 

 .الم تلفج

انتماد البرئامع نل  التعلم الاشتتتتتط )ئشتتتتتاط المتعلمين( وانتبارهم شتتتتتركاا بي التعلم من ا ل  •

الجل تتتاا والحواراا والمااقشتتتاا والعصتتتف الذهاي والتعلم دشتتتراكهم بي توديم األئشتتتطج وقيادة 

فج ومتاونج مما أثرى  بأئواث وأستتتتتتتاليب م تل بادل األبكار والتوويم  التعاوئي وتمني  األدوار وت

 .ابرتهم بي مجال التعلم التزاماي بصورة يير مباشرة

هاد • اا التياز( بعدد توديم المكابآا التشتتتتتتتجيعيج المعاويج لمن يجتازوخ البرئامع )تم مام شتتتتتتت

 .ال اناا الفعليج التي حضروها

 .توديم البرئامع بي أوقاا مااسبج بااا نل  موترحاتهم •
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 :التوصيات

اتبادة من توايج الواقع المعزز بي تطوير مورراا مدرستتتيج تفانليج أق  وزئا بي لميع مراح   • 

م تصتتتتين حول استتتتت دا  هذه التوايج التعليم العا . ونود برامع تاميج مهايج مكنفج بين المعلمين وال

بي التعليم والتعلم واتبادة من تجارب الدول بي هذا المجال. ودثراا المورراا المدرسيج والمعام  

 .والم تبراا للط ب ذوي الودراا ال اصج باست دا  توايج الواقع المعزز

 :البحوث المقترحة

 للجهد المبذول أثيرا ت ااالا قد بي ضوا موضوث البحف وما كشف نا  من ئتاتعو واستكماالً 

   :تكوخ لديرة بالبحف أوالبحف بي لزا ماهاو وهي كمايلي

 .دراساا مماثلج بي المملكج العربيج ال عوديج والوطن العربي نل  نيااا م تلفج •

 .دراسج بانليج برامع قاتمج نل  هذه التوايج الستوصاا بانليتها نل  متغيراا أارى •

ت دا  هذه التوايج بي التعلم الذاتي للرياضياا بمراح  أارى كرياض األطفال.دراسج أثر اس •
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Abstract: 

The aim of the research was to develop a program based on enhanced reality 

learning technology using the Aurasma application and its impact on the 

development of secondary school teachers' tendencies. To achieve the research's 

goal, a program was built and a measure of trends towards simultaneous learning. 

The study was conducted on a single experimental group. The research group of 

(28) teachers.  The research found that there is an effect on the development of 

the tendency towards the simultaneous learning of secondary mathematics 

teachers. The research also suggested a number of recommendations and further 

researches. 

 


