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 :البحث مستخلص

من برمجة لدى تالميذ المرحلة االعدادية واتجاهاتهم نحوها ، وذلك هدف البحث لتنمية مهارات ال

 خالل استتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتااملط الممابي ةل عيمة ت)لم اةترااتتتل وايا    رها،

حيث ت)دد  نمام الواال الم)اال ي)د من  هم المتغيرات التصتتتتتميمية للبيمات االةترااتتتتتية، وتم ل  

حصتتتتيلل، وعاااة مالحوة، ومايا  اتجات، وتم استتتتتمدام منه  الم تتتت   دوات البحث ةل اختبار ت

الوصفل: لتحليل البحوث والدراسات ال اعاة ذات الصلة عمواوع البحث، وتحديد مشكلة البحث، 

وواتتتتتل ااممة عمهارات البرمجة، وم)ايير التصتتتتتميم الت)ليمل، وتحليل نتام  البحث وتف تتتتتيرها، 

ا تم استتمدام المنه  التجري بل: للت)رف على تأ ير المتغيرات الم تتالة ةى المتغيرات التاع)ة،  يضتا

نة البحث ةل مجموعتين تجريبيتين من تال ميذ الصتتتتتتتث ال الث ابعدادة عمدرستتتتتتتة وتم ل  عي

غات  نة المنصتتتتتتتورة-الفردو  المتمياة لل مدي ية –ع لداهل وة ا ية األولل محاة ، المجموعة التجريب

، المجموعة التجريبية ال انية نمب الواال الم)اال االستتتتاامل تدر  عالبيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام

، وتوصتتل  نتام   البحث يلل    تدر  عالبيمة االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال المماب

لها   راا ةاعالا  تدر  عالبيمة االةترااتتتية عاستتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتااملالمجموعة التل 

ألعضتتتتتتتتاع المجموعتتة التجريبيتتة األولى من عينتتة البحتتث لمهتتارات  ةل تنميتتة الجتتانتتر الم)رةل

البرمجة، وكذلك  يضا لها   ر ة)ال ةل تنمية الجانر األدامل ومايا  االتجات، وذلك لابي)ة البيمة، 

وتنويم المحتوى عه، وم)ايير التصتتميم الماصتتة عذلك، والتل اتب)تها الباح ة خالل تصتتميم وينتا  

عيمة ت)لم اةترااتتتتتتتل ةل  دام نمال الواال الم)االساالستتتتتتتااملط الممابياستتتتتتتتمالبيمة، حيث تم 

ي للتصتتميم الت)ليمل، وتم هيكلة البرنام  ةل صتتورة موديوالت ADDEIعاستتتمدام النموذ  ال)امس

ت)ليمية، تم دراستها عبر األجهاة اللوحية، وتم تنويم محتوى الموديول  عشكل اساامل ل)ناصرت 

 ومكوناته المحددة.

 الكلمات الرئيسية:

 مهارات البرمجة.، عيمة الت)لم االةترااية، تكنولوجيا الواال الم)اال
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 :البحث مقدمه
يتميا ال)صتتتتر الحالل ع تتتترعة نال الم)لومات عبر وستتتتامل االتصتتتتال التكنولوجل المرمية 

والم تتموعة والماروعة، وعالتالل ة   هذا ال)صتتر يفري علينا اتترورة مالحاة التغيرات ال)لمية 

والتاورات التكنولوجية، خاصتتتتتتتة ةل مجال الت)ليم والتدرير عن ع)د وةل هذا الصتتتتتتتدد  هرت 

جام)ة مفاهيم و يدة، م ل: الت)ليم ابلكترونل والت)ليم االةترااتتتتتتتل وال جد حد ات ت)ليمية  م تتتتتتتت

االةترااتتتتتتتيةي وذلك يتالر تهيمة مناي ت)ليمل مناستتتتتتتر ي تتتتتتت)ل الستتتتتتتتغالل ابمكانات الحدي ة 

وت)د عيمة الت)لم االةترااتتتتل  ال ية لتكنولوجيا الوستتتتامب المت)ددة ةل تصتتتتميم هذت الم تتتتتحد ات، 

والتل تتم تتل ةل  هم منوومتتات الت)ليم والت)لم ابلكترونيتتة المتتتاحتتة عبر الويتتراألع)تتاد احتتدى  

الفصتتتول والم)امل والمكتبات االةترااتتتية  وذلك عهدف تح تتتين المتغيرات الم تتتتابلية لمنوومة 

الت)ليم ورستتم صتتورة وااتتحة لها، و من  جل المشتتاركة ةل رةل كفاعة عملية الت)ليم والت)لم التل 

ة الترعية والت)ليم وتمري  ملبة وتالميذ  مؤهلين واادرين علل مواكبة ال)صتتتتتتر تناشتتتتتتد عها والار

 وتاوراته. 

االةترااتتتتتتتيتتة  ي    البيمتتات2016وهو متتا  كتتدت كال من عبير محمتتد، عوي يوستتتتتتتث س

 الت)ليمل ةهل المجال ةل كبيرة  همية ذات ( Virtual Environments )   صتتتتتتبح       

 االنغمتتا   و واالنتتدمتتا  التفتتاعتتل تاتتدم كمتتا عتتالواا)يتتة، تت تتتتتتتم األع)تتاد  ال يتتة عبيمتتات تاودنتتا

(Immersive)،والم)لم المت)لمين عين ورواعب عالاات وينشتاع عناع ةرصتة عوجود  لم تتتمدميه 

تح ين  ويمكانية كيفية واكتشاف األع)اد االةترااية  ال ية البيمات ةهم هذت الم)لم على يجر لذلك

 هذت وتوصتتتيل تصتتتميم من تمكنه )ليمية واكت تتتال الادرات التل الت  داعت وممارستتتته ونشتتتاماته

 . ال ية األع)اد للمت)لمين عجميل مراحلهم الت)ليمية البيمات هذت محتوى امن الت)ليمية النشامات

ي يلى    البيمات 2017وةل هذا الصتتتتتتدد  شتتتتتتار كال من رجاع  حمد، رمضتتتتتتا  ال تتتتتتيد س

 تاديم يلى وتهدف تاورا ي ارة و ستتترعها اآللل رالحاستتت تانيات تابياات االةترااتتتية من  ك ر

 والتواصل، التفاعل ةل المت)لمين احتياجات تلبل متنوعة ت)ليمية وخدمات وصيغ واوالر  دوات

 من يت)ايشو  تج)ل المت)لمين البصرية وغير البصرية و   م يراتها والتفاعلية عالمرونة وتت م

 ما وهو الم)رةة  جوانر لجميل والمت)ددة الشتتاملة اتهاعتابيا اةترااتتيا ال)الم الواا)ل مل خاللها

هذت  تو يث على الت)ليمية والمؤستتتت تتتتات المجتم)ات من ال)ديد تشتتتتجيل ةل كبير له تأ ير كا 

 الاوة ةل يعااع له كمصتتتدر عليها واالعتماد الت)ليمل الواال مشتتتكالت على التغلر ةل البيمات

ا المت)لمين  .عها ويتأ روا ةيهم تؤ ر حاياية عيمة داخل عأنهم ش)ورا

كما    البيمات االةترااتتتتتتتية ت)مل علل تاديم  نمام ممتلفة ليعحار ةيها، من خالل ةرا  

 ال ل األع)اد ي تتم  عالتجول والنور داخلها وم)ايشتتة واا)ها، كما تحاب البيمة االةترااتتية األما  

 المانا ومكانا،  لم تتتتتتتتمدمها عند دراستتتتتتتة م)لومات خارة،  و التل يصتتتتتتت)ر الحصتتتتتتتول عليها

ي يلل    البيمة االةترااتتتية تتاور وتادم مجموعة يمكانيات جذاعة 2009واد  شتتتار يعراهيم نوارس

تكو  عم اعة  ستتتلول ت)لم يعداعل جديد، ي تتتهل الوصتتتول يلل الم)لومات ع تتترعة داخلها وتشتتتكل 

ية األع)اد عدال تغذية راج)ة ستتري)ة، و   م)وم االةراد يفهمو  عشتتكل  ستتهل عاستتتمدام عيمات  ال 

 من اراعة النصوص عبر الوير.
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شير س ي يلى ةاعلية البيمات االةترااية ةل تح ين 2017، منتصر هاللسيEleni,2009وي

وت)ايا المبرة وممرجات الت)لم، وتحايب  غلر األهداف الم)رةية المرتباة ع كت تتتتتتال الم)رةة، 

لمين، ويابال كال من المت)لمين والم)لمين والادرة على الت)بير عأستتالير متنوعة متاحة لجميل المت)

على استتتمدامها لما توةرت هذت البيمات من الادرة على الدخول يليها من داخل وخار  المؤستت تتات 

 الت)ليمية وهو ما يوةر لهم الفرص لترتير  عمالهم عمرونة  ك ر.

جديدة  ومن خالل عري ممياات استتتتتمدام البيمات االةترااتتتتية ةل الت)ليم تفرع  تانيات

تايد من تفاعل المت)لمين وت تتتتتتتهم ةل يك تتتتتتتاعهم المهارات الالالمة التل تمكنهم من تنفيذ المهام 

المالول  دامها مل تاليل احتمالية الماأ عنها ةل الممارستتتتتتتة الواا)ية، وهل تانية الواال الم)اال 

 يكل سريل وسهل.التل تمكن المت)لمين من الت)امل مل الم)لومات وتم يلها واختبارها عشكل دينام

ي    لتانية الواال الم)اال دورا ة)اال ةل 2015واد ذكر عبد هللا عاار ويح تتتتا  كن تتتتارة س

توصيل الم)لومة عأسلول شيب وسهل، وهو ما  كدته ال)ديد من الدراسات ووجدت ا  تانية الواال 

ن استمدامها  ك ر الم)اال ت اعد المت)لمين على الت)لم ع هولة وتصب  المبرة الت)ليمية المكت بة م

 .Chen & Tsai)مت)تتة وواتتتتتتتوت من خالل تحكمهم ةل مجريتتات ال)ري ومنهتتا دراستتتتتتتتة 

ي، ودراستتتتتتتتتة مهتتتا Barreira, Bessa, Pereira, Adao, Peres & Magalhaes,2011س

ي، حيث  كدوا    تانية الواال 2016ي، ودراستتتتتة وداد الشتتتتت رة، ريم ال)بيكا س 2014الح تتتتتينلس

تالل ةهل تمفث ك يرا من حدة التوتر الم)اال تدخل البهجة و ال تتتتتتترور ةل نفو  المت)لمين وعال

 والالب النف ل لديهم، وت هل وصول وشرت الم)لومات لديهم وترةل من م تواهم الت)ليمل.

  و استتتتتتكشتتتتتاةل ت)ليم توةر الم)اال الواال ي ةل    تانية2010وهو ما  كدته هند المليفةس

 عن  وروعا تاريخ عتمويل ت)ليم ( iTacitus.org ) وعلاألور ياوم االتحاد  وروعا ةفل ح تتتتر

 المصتتتتاحبة األحداث للاامر لتوهر التاريمية المنامب ع)ض على عدستتتتة الجوال تركيا مريب

 المادة مل التالميذ تفاعل لايادة الم)اال الواال استتتمدام  ل)ال مما ل مشتتروع وةل .المنااة لتلك

 ال)ال عيمة لملب ( ARIS ) عرنام  ي تتتتتمدم كيةاألمري وي تتتتكون تتتتو  الت)ليمية، وةل جام)ة

  الم)االة  الكتراستتتتمدام   عد ت و يضتتتا  الدراستتتل المنه  خدمة ةل تو يفها اةترااتتتية يمكن

(AugmentedBooks) ةشتتتتتتركة الت)ليم ةل موا)ها تأخذ ( Metaio ) على ت)مل األلمانية 

هذت  ة   عليها الكاميرا يبت تتتل عند عحيث الم)اال الواال من عناصتتتر على كتر تحتوى تاوير

 .عالحياة تناب ال)ناصر

وت)د مهارات البرمجة من المهارات األساسية الالالمة ت)ليمها للمت)لمين ةل جميل المراحل 

الممتلفة، حيث ينها ت اعد علل اليادة النشام ال)الل لكل من المت)لمين والم)لمين، ةالبرمجة تدعو 

ل المشكالت، كما  نها ت اعد علل المنااية ةل التفكير، وتنمية المت)لمين يلل التفكير واالعتكار وح

 . مهارات التحليل والتركير ومهارات ما وراع الم)رةة
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ي يلى    عملية عناع عرام  الحاسر اآللل ت اعد الاالر علل الفهم 2012و شار ياسر عدرس

تنميتتة مهتتارات حتتل ال)ميب للمفتتاهيم وال)الاتتات الممتلفتتة، كمتتا    من  هتتداف تتتدري  البرمجتتة 

 المشكالت، وم)الجة األةكار والمفاهيم األساسية. 

ا   مراا  عم تتتتتوياتهم الت)ليمية الممتلفة التالميذ لدى البرمجة مهارات تنمية وت)د   كدت هاما

ي الذة  كد على    ت)لم البرمجة 2015س محمد ستتتليما  ومنها دراستتتة الدراستتتات من ال)ديد عليه

ن المبادئ واألستتتت  والم)ايير والتابياات ال)ملية لتصتتتتميم عرمجيات يهدف يلى اك تتتتال المت)لمي

لك حاستتتتتتتتر الت)ليمية وتاويرها وذ يات  المتنوعة حول والمهارات الم)ارف خالل من ال التان

 مل لتاييمها، التانية الم)ايير وكذلك هذت البرام ، كتاعة  ساسها على يتم التل واألس  واألسالير

 الت)ليم عمليتل ت تتتتهيل عهدف الت)ليم  ةل تو يفها وكيفية المجال،هذا  ةل الم تتتتتحد ات تناول

ي الذة  كدوا على ي  البرمجة 2012ي ومحمد الب يونلس2007س محمود األسال والت)لم، ودراسة

 من األسالير واالجراعات التل ت اعد على الت)بير عن حاجاتهم وتنمية مهاراتهم ال)ملية.

ل التكنولوجيا المتاورة عاستتتتمدام البيمات االةترااتتتية واد  وجد التاور ال تتتريل ةل وستتتام

وتكنولوجيا الواال الم)اال خالل ال تتنوات الاليلة المااتتية تاايد الالر ةل تنمية مهارات البرمجة 

 وذلك لتحويل المت)لم من دورت ال لبل المتلال يلى الم اهم والمتفاعل مل البيمة التل  مامه.

 اإلحساس بمشكلة البحث:
 ح ا  عمشكلة البحث من خالل االمالع على: نبل اب

،  IEEE Internationalعدد من المؤتمرات المت)لاة عم تتتتتتحد ات تكنولوجيا الت)ليم ومنها  .1

Symposium on Mixed and Augmented Reality - Arts, Media and  

Humanities (ISMAR-AMH), Open Classroom Conference (EDEN, 

التت تتتتالتتتتث لتتلتتتتت)تتلتتيتتم ابلتتكتتتتترونتتل والتتتتت)تتلتتيتتم عتتن عتت)تتتتد عتتتتام  لتتتتدولتتلا والتتمتتؤتتتمتتر ،(2011

2013INTERNATIONAL Educational Technology Conference, 

Conference On Virtual and Augmented Reality in Education 

(VARE2013) ال)لمل ال انل للجم)ية المصتتتتتترية للجم)ية المصتتتتتترية للكمبيوتر  ،المؤتمر

لمؤتمر التتتدولل األول ةل تكنولوجيتتتا الت)ليم والت)ليم ابلكترونل عتتتام وا ي،2014الت)ليملس

، والمؤتمر ال)لمل ال تتتتتتتنوة ال تتتتتتتاد  والدولل الراعل للجم)ية المصتتتتتتترية للكمبيوتر 2015

 .2018الت)ليمل 

نتام  الدراستتتتتتتات ال تتتتتتتاعاة التل  كدت على ةاعلية الواال االةترااتتتتتتتل ةل البيمات الت)ليمية  .2

كدراستتة  ع)د عن التالميذ مل عالت)او  المناه  لتاوير ال)ملية الت)ليمية ةل يدخاله اتترورةو

 Barkand وكوش عاركاند ي، ودراسة2007س محمود خالد ي، ودراسة2005المباركس احمد

& Kush(2009)a 2014عبد النورس ناهدت ي  ودراستتتة2014 حمدس الح تتتين ، ودراستتتة( ،

 يلل األعحاث تلك ي وتوصتتتتل 2018ي، ودراستتتتة دينا صتتتتارس2016ودراستتتتة  حمد نوير س

 وتنمية التالميذ لدى التحصتتيل الم)رةل اليادة ةل االةترااتتل الواال من االستتتفادة اتترورة

 المحتوة الم)روي مل يتفاعلوا لكل التالميذ عم توة ابعداعل، واالرتااع وتفكيرهم خيالهم
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الم)اال ةل يك تتال  وة)ال. وةل اتتوع نتام  الدراستتات التل تناول  تأ ير الواال شتتيب عشتتكل

الم)ارف والمفاهيم والمهارات واستتتمدامها كأدات ةاعلة ةل تح تتين يدراك المت)لمين وتفاعلهم 

مل المحتوى الت)ليمل وتنميتتة نوات  الت)لم المرغوعتتة كتتدراستتتتتتتتة عبتتد هللا عاتتار ويح تتتتتتتتا  

 Mat-jizat., Osman, Yahayaودراسة ي2015ي، ودراسة ييهال محمودس2015كن ارةس

and Samsudin, 2016) ي، ودراستتتتتتتتتتة اعت تتتتتتتتتتام 2017ي، ودراستتتتتتتتتتة  متتتل حمتتتادة س

ي. وتؤكد ال)ديد من الدراستتتات على وجود اصتتتور ةل تنمية مهارات البرمجة 2018الغامدةس

و همية استتتتتحداث مرل عملية لرةل م تتتتتوى مهارات البرمجة لدى المت)لمين ومنها دراستتتتة 

ي، ودراستتتتتتتتة نهير 2016رو  سي، ودراستتتتتتتتة  حمتتد ال)اتتار و خ2015ةريتتد عبتتد الرحمنس

ي، ودراستتتة 2018ي، ودراستتتة رجاع  حمدس2017ي، ودراستتتة يستتتماعيل ح تتتنس2017محمدس

 ي.2018هادة عامرس

الحو  الباح ة من خالل االشتتتتتتتراف على مجموعات التدرير الميدانل وجود اصتتتتتتتور لدى  .3

 من ذلكتاليدية تالميذ المرحلة ابعدادية ةل ت)لم مهارات البرمجة الماررة عليهم عالارياة ال

ية المهارات  داع على التالميذ ادرة خالل عدم بارات  ةل درجاتهم وانمفاي ال)مل االخت

 الشهرية.

سة ع)مل الباح ة اام  المشكلة هذت وجود من وللتأكد ستكشاةية درا  ي تلميذ من تالميذ20ل)دد س ا

 من خالل  و تضتتتتت البرمجة  هداف وحدة تحايب مدى ايا  عهدف ابعدادة، ال الث الصتتتتتث

عشتتايها الم)رةل واألدامل  البرمجة ةل مهارات التالميذ لدى اتت)ث وجود االستتتكشتتاةية الدراستتة

 وتم التوصل يلى التالل: التالميذ والم)لمين، ر ة الستاالع مباشرة لااعات خالل عادوذلك من 

 .رالمار ةل تدري  اللفول الجانر % اعتماد الم)لمين على100التالميذ  جميل  كد  .١

 ت م  التل توةر ابمكانات عدم يلى يرجل المهارات ا)ث سبر    الم)لمين من %95 كد   .٢

 عشكل جيد. ةل توصيل الم)لومات لم اعدتهم التانية ع دخال

عيمات الواال  التكنولوجية وخاصتتة الم تتتحد ات استتتمدام %   100والم)لمين  التالميذ  جمل  .٣

واال الم)اال يمكنها ا  ت تتتتتاهم ةل رةل كفاعة تنمية مهارات االةترااتتتتتل عاستتتتتتمدام تكنولوجيا ال

 البرمجة لدى تالميذ الصث ال الث االعدادة.

 مشكلة البحث:
تحددت مشكلة البحث ةل وجود تدنل واصور ةل مهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة ابعدادية 

سااملط الممابي لم)الجة مما ي تدعل استمدام عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساال

هذا الاصتتتتتتتور والتدنل ورةل كفاعة التحصتتتتتتتيل لديهم وتنمية اتجاهات ايجاعية لدى هذا النوع من 

 الت)لم.

 ويمكن صياغة السؤال الرئيسي على النحو التالي:

لدى  مة ت)لم اةترااتتتتتتتل لتنمية مهارات البرمجة  اديم الواال الم)اال ةل عي ما   ر اختالف نمب ت

 حلة االعدادية واتجاهاتهم نحوها؟تالميذ المر

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة التالية:

 ما مهارات البرمجة الواجر تنميتها لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟ .1
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ستمدام نمال الواال الم)اال سابسااملط الممابي لتنمية  .2 ما م)ايير تصميم عيمة اةترااية عا

 بعدادية واتجاهاتهم نحوها؟مهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ا

ية عاستتتتتتتتمدام نمال الواال الم)اال  .3 ما نموذ  التصتتتتتتتميم الت)ليمل لتصتتتتتتتميم عيمة اةترااتتتتتتت

سابستتتتتتتااملط الممابي لتنمية مهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية واتجاهاتهم 

 نحوها؟

الممابي لتنمية  طما ةاعلية تصتتميم عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االسابستتاامل .4

 الجوانر الم)رةية لمهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟

ما ةاعلية تصتتميم عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االسابستتااملط الممابي لتنمية  .5

 الجوانر األدامية لمهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟

عاستتتتتمدام نمال الواال الم)االسابستتتتااملط الممابي ةل ما ةاعلية تصتتتتميم عيمة اةترااتتتتية  .6

 تنمية اتجاهات تالميذ المرحلة ابعدادية؟

 أهداف البحث:

 س)ى البحث يلى تحايب األهداف التالية:

 األداميةي لدى تالميذ المرحلة ابعدادية. –تنمية مهارات البرمجة سالم)رةية  .1

عاستتتتمدام نمال الواال الم)االسالممابط  التوصتتتل يلى ااممة عم)ايير تصتتتميم عيمة اةترااتتتية .2

 ابسااملي.

واتتتل نموذ  لتصتتتميم عيمة اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)االسالممابط ابستتتااملي  .3

 لتنمية مهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة االعدادية.

لي الكشث عن ةاعلية تصميم عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االسالممابط ابساام .4

ةل تنمية الجوانر الم)رةية المرتباة عمهارات البرمجة من خالل الفيجوال عيايك دوت ن  

 الصث ال الث ابعدادة. تالميذلدى 

الكشث عن ةاعلية تصميم عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االسالممابط ابسااملي  .5

ية المرتباة عمهارات البرمجة من خال ل الفيجوال عيايك دوت ن  ةل تنمية الجوانر األدام

 الصث ال الث ابعدادة. تالميذلدى 

 أهمية البحث:  
 نب)   همية البحث الحالل من خالل ما يلل:

 ي)د البحث الحالل يااةة جديدة للتراث النورة ةل مجال تكنولوجيا الت)ليم. .1

ا عند تصتميم تاويد الااممين على تصتميم البيمات االةترااتية عااممة من الم)ايير يمكن تابياه .2

 عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال ساالسااملط الممابي.

م ايرة االتجاهات الحدي ة والمفاهيم التل تنادى عضرورة االستفادة من التابياات الحدي ة ةل  .3

 مجال الت)ليم.
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  دعم تاوير الت)ليم عتصميم عيمات تفاعلية جديدت وج)ل المت)لم محور ال)ملية الت)ليمية. .4

 تنمية مهارات البرمجة لدى مالل المرحلة االعدادية. .5

 حدود البحث:  

 ااتصر البحث على الحدود التالية: 

عمدينة -عينة عشتتتتتتوامية من تالميذ الصتتتتتتث ال الث ابعدادة عمدرستتتتتتة الفردو  المتمياة للغات  

ي يلى 60سمحاةوة الداهلية تم اختيارهم عارياة عشتتتتتتتوامية مل تواليل  ةراد ال)ينة  –المنصتتتتتتتورة

 مجموعتين.

ي 30األولى: تدر  من خالل عيمة اةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتاامل وعددهم س

 تلميذا. 

ي 30ال انية: تدر  من خالل عيمة اةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال المماب وعددهم س

 تلميذا.

 الحدود الماصة عالمحتوى 

ال الث من محتوى كتال الكمبيوتر وتكنولوجيا الم)لومات المحتوى عبارة عن الفصتتتتتتتل ال انل و

 المارر على تالميذ الصث ال الث ابعدادة.

 الفصل ال انل: مادمة ةيجوال عيايك دوت ن .

 الفصل ال الث: خصامص و دوات التحكم. 

 منهج البحث:
 استمدم  الباح ة المنهجين التاليين:

جال تكنولوجيا البيمات االةترااية وتكنولوجيا المنه  الوصفل: عري الدراسات والبحوث ةل م

الواال الم)اال والبحوث المرتباة عمحاور البحث، ومتالبات وم)ايير التصتتتتتميم لبيمة اةترااتتتتتية 

 عاستمدام نمال الواال الم)اال االسااملط المماب.

عيمة المنه  شتتبه التجريبل: ةل الت)رف على ةاعلية نمال الواال الم)اال االستتااملط المماب ةل 

ت)لم اةترااتتتتتتتية لتنمية الجوانر الم)رةية واألدامية لمهارات البرمجة لدى  ةراد ال)ينة واتجاهات 

 التالميذ نحوها.

 أدوات البحث:
ةل اتتتتتوع تصتتتتتميم عيمة اةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام نمال الواال الم)اال االستتتتتااملط المماب لتنمية 

الصتتتتتتتث ال الث ابعدادة واتجاهاتهم  الجوانر الم)رةية واألدامية لمهارات البرمجة لدى تالميذ

 نحوها استمدم  الباح ة األدوات التالية: 

 دوات جمل البيانات: تتم ل ةل سااممة مهارات البرمجة، ااممة م)ايير تصتتتتتتتميم عيمة الت)لم  . 

 االةتراال عنمال الواال الم)االي.
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لدى تالميذ  دوات ايا : تتم ل ةل ساختبار تحصتتتتتتتيلل يلكترونل لايا  الجوانر الم)رةية  .ل

الصتتتتتتتث ال الث ابعدادة، عاااة مالحوة لايا  الجوانر األدامية لمهارات البرمجة لدى 

تالميذ الصتتتتتتث ال الث ابعدادة، مايا  اتجات يلكترونل لايا  اتجاهات التالميذ نحو البيمة 

 االةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال االسااملط الممابي.

 ل الواال الم)اال ةل عيمة الت)لم االةترااية. دوات تجرير: تتم ل ةل نما . 

 متغيرات البحث:
 حددت متغيرات البحث الحالل ةيما يلل:

 .المتغير الم تال: عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال االسااملط المماب 

  :المتغير التاعل 

 الجوانر الم)رةية الماصة عمهارات البرمجة.  .1

 هارات البرمجة.الجوانر األدامية الماصة عم .2

 اتجات التالميذ نحو عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال االسااملط المماب. .3

 التصميم شبه التجريبي للبحث:
 استمدم  الباح ة ةل هذا البحث التصميم شبه التجريبل الاامم على المجموعتين حيث: 

 وعاااة المالحوة. تت)ري المجموعتين للايا  الابلل من خالل االختبار التحصيلل .1

تت)ري المجموعة األولى للم)الجة من خالل الدراسة عاستمدام نمب الواال الم)اال االساامل  .2

عبيمة اةترااية، وتت)ري المجموعة ال انية للم)الجة من خالل الدراسة عاستمدام نمب الواال 

 الم)اال المماب عبيمة اةترااية.

الختبار التحصتتيلل وعاااة المالحوة ومايا  تت)ري المجموعتين للايا  الب)دة من خالل ا .3

 االتجات.

 فروض البحث: 

ي عين متوستال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سيوجد ةرل ذو داللة يحصتامية عند م تتوى  -1

التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية ال انية، ةل التابيب الابلل والب)دة لالختبار التحصتتتتتتتيلل 

 رات البرمجة الت)ليمية لصال  التابيب الب)دة.المرتبب عالجانر الم)رةل لمها

ي عين متوستال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سيوجد ةرل ذو داللة يحصتامية عند م تتوى  -2

التجريبيتتة األولى، والمجموعتتة التجريبيتتة ال تتانيتتة، ةل التابيب الابلل والب)تتدة لباتتااتتة المالحوتة 

 ة لصال  التابيب الب)دة.المرتبب عالجانر المهارة لمهارات البرمجة الت)ليمي

ي عين متوستال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سيوجد ةرل ذو داللة يحصتامية عند م تتوى  -3

التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية ال انية، ةل التابيب الابلل والب)دة لمايا  االتجات لصال  

 التابيب الب)دة.
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عين متوستتتتتتتال درجات تالميذ  ي0.05≥ سال يوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتتتامية عند م تتتتتتتتوى  -4

المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة التجريبية 

ال انية التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة الختبار التحصتتتتتتيل الم)رةل 

 لمهارات البرمجة.

ي عين متوستتتتتتتال درجات تالميذ 0.05≥ سال يوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتتتامية عند م تتتتتتتتوى  -5

المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة التجريبية 

ال انية التل ت تمدم نمب الواال الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة لباااة مالحوة األداع المهارة 

 لمهارات البرمجة.

ي عين متوستتتتتتتال درجات تالميذ 0.05≥ س تتتتتتتتوى ال يوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتتتامية عند م -6

المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة التجريبية 

 ال انية التل ت تمدم نمب الواال الم)اال المماب ةل مايا  االتجات.

 مصطلحات البحث: 

 Virtual Educational Environment: بيئة التعلم االفتراضية

هل عيمة ت)تمد على الكمبيوتر وشتتتتتتتبكات االنترن  وتحاكل الواال الت)ليمل، ي تتتتتتتتمدم المت)لمين 

حواستتتهم ةل التفاعل والتشتتتارك داخل هذت البيمة يلكترونيا، مما ي)اال عملية الت)لم ويح تتتن نوات  

 الت)لم المرجو تحاياها دو  التايد عحدود الاما  والمكا .

 

 Augmented Reality :تكنولوجيا الواقع المعزز

 وهل تانية ت م  عدم  الم)لومات الرامية من البرمجيات والكامنات ابلكترونية عالواال الحايال.

 Programming Skills: مهارات البرمجة

وهل اتتدرة المت)لم على االلتاام عمجموعتتة من الماوات التل تمكنتته من يتاتتا  كتتتاعتتة األوامر 

 جة عالية من ال رعة والداة.واألكواد علغة عرمجية م)ينة عدر

 :الجزء النظري للبحث
ستتتتناول الباح ة ةل الجاع التالل عناصتتر البحث الرمي تتية ما تتمة يلى  الث محاور رمي تتية هل 

 Virtual Educational Environmentعيمات الت)لم االةترااية: 

  Augmented Reality تكنولوجيا الواال الم)اال:

 Programming Skillsمهارات البرمجة: 

 Virtual Educational Environmentأوال: بيئات التعلم االفتراضية: 

 الحياة ج)ل  وجه كاةة ةل وتو يفها الم)لومات عتكنولوجيا المرتباة ال)لوم تاور ي 

ا  يم ل ابنترن  استمدام ا  متالبا  ةل ابنترن  وخاصة تابيب ال)صرية الحياة متالبات من رمي يا

 ابنترنت  عبر األع)تاد االةترااتتتتتتتيتة  ال يتة الت)لم عبيمتات عتدورت   هر لتذةوا الت)ليم، مجتال

ا  و صتتتبح  ي، و   التنوع 2017االةترااتتتلسرجاع  حمد، رمضتتتا  ال تتتيد ، عال)الم ي)رف واا)ا

ال تتريل والمتنامل ةل تكنولوجيا الت)ليم عصتتفة عامة وتكنولوجيا الواال االةترااتتل عصتتفة خاصتتة 
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مهارات الت)امل مل تلك البيمات واستمدامها عشكل صحي  ةل ال)ملية والتل تفري التدرير على 

ي. 2014الت)ليمية يتي  لنا الحكم على ةاعليتها وايا  ال)امد والمردود الف)لل لهاسمحمد الدستتتوال، 

 وةيما يلل سوف ت ت)ري الباح ة ع)ض المفاهيم الماصة عالبيمات االةترااية.

 مفهوم بيئات التعلم االفتراضية:

نوع  المفاهيم والت)ريفات الماصة عالبيمات االةترااية، حيث تناولها ال)ديد من الباح ين ت

 تلك المفاهيم ةيما يلى:والمتمصصين ةل مجال تكنولوجيا الت)ليم، وسوف يتم است)راي  هم 

 الت)ليمية الواال والبيمة تحاكل ي عأنها عيمات2017عرةها رجاع  حمد، رمضتتتتا  ال تتتتيد س 

 للم تتتتمدمين البيمة وتتي  هذت الكمبيوتر، شتتتاشتتتة مريب عن م)ها والتفاعل رؤيتها يمكن والتل

  ماكن عن النور عصرف والمبرات الت)ليمية األةكار وتبادل الب)ض، ع)ضهم مل التفاعل يمكانية

  و عالموف الش)ور دو  الواا)ية عيمتهم ةل ي تاي)و  ة)له ال ما وة)ل األدوار ول)ر تواجدهم،

 الالب.

 تحاكل األع)اد  ال ية كمبيوترية عيمة عأنها) ٢٠١٧ ( حمد ورجاع الدريوش،  حمد رةهاوع

 مل والتفاعل الم)ايشتتتتتة من الم تتتتتتمدم يتمكن عحيث وتادم محتوياتها الواا)ية، المادية البيمات

ا  البيمات المولدة هذت مكونات  الم تتاعدة، األدوات ع)ض خالل من  و حواستته خالل من كمبيوتريا

 .عها ويتأ ر ةيها يؤ ر البيمة هذت من جاع عأنه يش)ر الم تمدم )لمما يج

 عأنها تجم)ات ( Mikropoulos & Antonis, 2011 ) "وانتوني  ماكروعليا" ي)رةها كما

 والمنااشتتتات على التواصتتتل وتاوم ابن تتتانل، ال تتتلوك العتبارات تمضتتتل األةراد من اجتماعية

 "ال انية الحياة عيمة :م ل البيمة الواا)ية محاكاة لوتحاو المجتم)ات هذت ستتتتتتتكا  عين والحوار

Second life "، الصغيرة ال)والم وعيمة" Small Worlds"   

 من خالل العرض السابق لتعريفات بيئات التعلم االفتراضية نجد أنها كلها تتفق في:

 عيمة ت)ليمية اةترااية ت)تمد على شبكة االنترن . .1

 نية والامانية.عيمة تتغلر على الايود المكا .2

 عيمة تاوم على محاكاة واا)ية لبيمة الت)لم واستمدام الحوا . .3

عيمة تشتتتتجل على التفاعل والتشتتتتارك عين الم)لم والمت)لمين والمت)لمين وع)ضتتتتهم الب)ض  .4

 وعين المت)لمين والبيمة االةترااية المصممة.

رن  وتحاكل الواال الت)ليمل، وت)رةها الباح ة على  نها "عيمة ت)تمد على الكمبيوتر وشتتتبكات االنت

ي تتتتتتمدم المت)لمين حواستتتتتهم ةل التفاعل والتشتتتتتارك داخل هذت البيمة يلكترونيا، مما ي)اال عملية 

 الت)لم ويح ن نوات  الت)لم المرجو تحاياها دو  التايد عحدود الاما  والمكا ."

 خصائص بيئات التعلم االفتراضي:

ديد من المصتتامص وال تتمات، والتل تمياها عن البيمات تحتوة عيمات الت)لم االةترااتتية على ال)

األخرى، حيث ينها ت)اى للم تتتتمدم الحرية الكاملة للتفاعل عداخلها، ويتفب على هذت المصتتتامص 

ي، ومحمتتد 2014ي، ونبيتتل جتتاد عامل س2010ي، وختتالتتد نوةتتل س2004كتتلم من كمتتال اليتو  س

 راها على النحو التالل:ي ويمكن ع2017رجاع  حمد، رمضا  ال يد سي و2016جادس
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 اشتتتراك يتم حيث الت)لم االةترااتتتية، لبيمة الممياة ال تتتمات  هم من ت)تبر الت)لم: . مشتتتاركة1

 الفورة والوصتتول الم)رةة تشتتارك خالل من األنشتتاة الت)ليمية واالجتماعية  داع ةل المت)لمين

 .المالوعة يلى الم)لومات

 حول ممتلفة  ماكن من  ارانهم مل المت)لمين علالمبرات: ت)نل تبادل ونشر وتفا . مشاركة2

 ي تتتايل خاللها ةمن الت)لم االةترااتتية، عيمات عينهم داخل الجغراةية وذلك ع لغاع الحدود ال)الم 

 ال اعة. مدار على االةترااية عيمات الت)لم ةل م)هم يتواصل من ايجاد المت)لمين

 الت)لم عيمة يلى الدخول يتم والم)لم حيث للمت)لم مكا   ة ةل االةترااتتية البيمة . ابتاحة: توةر3

 . ة مكا  وةل  ة وا  من

. التحكم الذاتل: ةل كاةة مكونات البيمة دو  االلتفات يلى تفاعالت الم تتتتمدم داخلها  و االعتماد 4

 عليها  وذلك لكونها عيمة ديناميكية عشكل كامل.

مما ي)اى  ولي تتت  اصتتتاناعية واا)ية يمةع ةل عأنه الاالر يشتتت)ر عحيثواالعحار:  االنغما  .5

ا للم تتتتتتتمدم عاالنغما ، والتحكم ةل كل الوايا الرؤية، واستتتتتتتمدام كاةة مرل التحرك  يح تتتتتتاستتتتتتا

 و نمامها المتنوعة.

 داخل عيمة الحاياية المبرة محاكاة ويتم الم)ادة المفاهيم تواتتتتي  من تمكنهم . المحاكاة: حيث6

 ةل الممتلفة الموااث مل المشتتتكالت والت)امل حل المت)لم من يتالر وعذلك االةترااتتتية، الت)لم

 .البيمة م)ايات اوع

ماد 7 ها  و االعت ها دو  االلتفات يلى تفاعالت الم تتتتتتتتمدم داخل ةة مكونات كا لذاتل: ةل  . التحكم ا

عليها  وذلك لكونها عيمة ديناميكية عشتتكل كامل عاختالف  نمام األوامر، ستتواع المناواة  م الااممة 

 ابيماعات الممتلفة، كحركة الر    و اليد  و االتجات الكامل نحو الهدف المراد.على 

 والتل مباشتترة الغير الم)ارف البيمات المناستتبة الكت تتال  ةضتتل من مباشتتر: تد)د الغير . الت)لم8

 .ةالمصادة مبد  على تاوم ت)ليمية عملية له، وهل مماب الغير الت)لم عليها يالب

 اد وال تترية، المصتتوصتتية لضتتما  تنوم وتحكم الاواعد وستتامل : وجودوال تترية . المصتتوص9

 التبليغ  و الحجر المجتم)ات تلك ةل  نف هم األةراد يمار  واد ابل الااممين، من مفرواا يكو 

 .المابولة غير  و الالماة غير والمواد عن المداخالت

 :مميزات بيئات التعلم االفتراضي وأهميتها في العملية التعليمية

ية ال)ديد من الممياات واألهمية التل تنفرد عها عن البيمات األخرى،    للبيمات االةترااتتتتتتت

ي، 2014ي، ونبيل جاد س2008ي، وجميلة شتتريث س2007والتل يتفب عليها كلم من محمد دوالتل س

 ي ةل انها:2001ي، الغرير الاهرسDalgarno, 2004ي، و "دالجارنو" س2012ورالل على س

دة الداة)ية نحو الت)لم لدى المت)لمين، حيث يجد كل مت)لم ما يشتتتتتتتبل رغباته ت)مل على اليا  .1

 الت)ليمية، ويتالعم مل  روةه المارجية.

 تمكن من التجول واالستكشاف عداخلها وم)ايشة واا)ها.  .2

تشجل التالميذ والمت)لمين على المنااشة والحوار، حيث ي  الت)لم داخلها لي  مجرد عري   .3

 ت)لمين، عل هو مصدر اهتمام واستمتاع.م)لومات على الم

ت تتتتتتتاعد المت)لمين على التحكم ةل كاةة  جااع البيمة ومكوناتها، والتحكم ةى الاوية الرؤية،   .4

 مما ي)اى اناباعا عالحركة والادرة على األخذ وال)ااع داخلها.
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 ت)اال االدراك الح ل ع)مب و ع)اد الفرا  عاستمدام الصور المج مة.  .5

ية من  تمكن المت)لم  .6 يات والمبرات الت)ليمية الحاياية عجودة عال من يجراع التجارل وال)مل

ا عالواا)ية، ويجذعه  سا خالل عري كاةة ال)ناصر ةى شكل  ال ل األع)اد  مما ي)اى المت)لم يح ا

نحو عملية الت)لم وم)ايشتتتة الم)لومات، وي تتتاعدت على حل المشتتتكالت الحاياية ةل عيمة ةمنة ع)يدة 

 .عن الممامر

تي تتتتر ةهم األةكار والم)لومات والمبرات الم)ادة داخل البيمة، وت تتتتاعد على تب تتتتياها ةى   .7

  سهل صورها.

 ت اعد المت)لمين على التمكن من  داع المهارات المالول تنميتها.   .8

تفاعل المت)لمين مل مكونات البيمة االةترااية ي اوة  و يتجاوال ما يمكن    يحاب عالبيمات   .9

 الواا)ية.

 واع وتصنيفات البيئات االفتراضية: أن

ت)ددت  نواع وتصتتتتتتنيفات عيمات الت)لم االةترااتتتتتتية عاختالف استتتتتتتمدامها من ابل المصتتتتتتممين 

 والترعويين وكيفية االستفادة منها ةل ال)ملية الت)ليمية وهل كالتالل:

ناع على مدى تواةر 2002حيث ا تتتتتتتمها  حمد الحصتتتتتتترة س  ي يلى  ال ة  نمام، وذلك ع

 امص والمتالبات داخل كل عيمة، وذلك كما يلى:المص

البيمة االةترااتتتتتية غير المتادمة: وهى النمب الذى تتواةر ةيه خصتتتتتامص البيمة االةترااتتتتتية  .1

 عدرجة اليلة، وتالر هذت البيمة  جهاة و دوات وعرام  ع ياة عند ماارنتها عأة نمب ةخر.

نمب م)وم خصتتتامص البيمة االةترااتتتية البيمة االةترااتتتية شتتتبه المتادمة: ويتواةر ةى هذا ال .2

 عدرجة متوساة.

البيمة االةترااتتتية المتادمة: وتتالر هذت البيمة تجهياات ومتالبات خاصتتتة، حيث يتواةر عها  .3

 خصامص البيمة االةترااية عدرجه عالية. 

يلى    البيمات   (Péruch, Patrick,& et al, 2000)عينما يشتير " وعاتريك وةخرو  " 

 تنا م يلى نوعين : ال ية األع)اد ية االةتراا

االنغما  الكامل: حيث يرتدى الم تمدم  جهاة الواال االةتراال  مما ي)ايه يح اساا عاللم   .1

 والتفاعل الحايال داخل البيمة، والش)ور الكامل عكاةة محتوياتها.

مفاتي  والفأرة المحاكاة االةترااتتتتتتتية  ال ية األع)اد: ويتم ةيها توجيه النور عواستتتتتتتاة سلوحة ال .2

وذراع التحكمي للايام عب)ض المهام كتدرير الايارين ورواد الفضتتاع، ويكو  ذلك عن مريب عيمة 

  ال ية األع)اد ولي  ةياياميًّا.

 ي يلى عيمتين:Bignell & et.al,2010ويصنفها "عيجنل" س

 عيمات ساكنة: وهل التل تكو  مكوناتها وكامناتها الرامية  اعتة ال تتحرك. .1

 مات ديناميكية: وهل التل تتضمن كامنات رامية متحركة داخل البيمة، وتنا م يلى ا مين:عي .2

 عيمات ديناميكية غير تفاعلية: وهل البيمات التل ال ت تجير لم)الجات الم تمدم لها. . 
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عيمات ديناميكية تفاعلية: وهل البيمات التل تتفاعل مكوناتها مل الم تتتتتتتتمدمين وت تتتتتتتتجير  .ل

تأ ر  بة لم تتتتتتتتمدم واحد عدو  تفاعل مل لمدخالته وت ها  ما ا  تكو  مناستتتتتتت عم)الجاته وةي

 االخرين،  و ت تمدم البيمة ةل يمار تفاعل اجتماعل عين م تمدمين ك ر.

 البيمات االةترااية على النحو التالل: (Lee, wong& fung, 2009)وصنث لل ون  واخرو 

اب م)دل عالل من االستتتغرال للمت)لم داخل عيمات  ال ية األع)اد كاملة االستتتغرااية: وةيها يتح .1

البيمتتة وذلتتك عتتاالعتمتتاد على  جهاة وعرمجيتتات متاتتدمتتة، وةيهتتا يتم عال المت)لم عن البيمتتة 

 المحياة عه عاستمدام ادوات االستغرال الكلل التل تش)رت عأنه جاع من البيمة االةترااية.

دال متوستتتتاا من االستتتتتغرال للمت)لم عيمات  ال ية األع)اد شتتتتبه االستتتتتغرااية: وةيها يتحاب م) .2

وت)تمد على شتتاشتتات ال)ري الكبيرة عحيث يكو  مجال الرؤية كبير ولكنه ال ي تتتمدم  دوات 

 االنغما  داخل البيمة االةترااية، لذلك ةهل تش)ر المت)لم عأنه شبه منغم  ةل البيمة.

م تاديمها عاستتتمدام  جهاة عيمات  ال ية األع)اد الااممة على استتتغرااية ستتا  المكتر: والتل يت .3

الكمبيوتر ال)تتاديتتة وت)تمتتد على عرمجيتتات الجراةيتتك المتاورة التل تاوم عبنتتاع عيمتتات  ال يتتة 

األع)اد يمكن التفاعل م)ها من خالل ستتتتتتتا  المكتر واالعتماد على  دوات االدخال ال)ادية، 

 مة.وتحاب استغرااا للمت)لم يتواث على مجال الرؤية ةل غمر المت)لم عالبي

عيمات  ال ية األع)اد الااممة على االستتتتتغرااية من ع)د: وهل التل يتفاعل من خاللها المت)لمين  .4

من ع)د عبر الشتتتتتتتبكات ويتم تم يلهم عالوكالع وذلك من خالل اجتماعهم ةل عيمة اةترااتتتتتتتية 

واحدة للنااش والحوار والتفاعل، ويح ر ش)ور المت)لم عاالستغرال على ح ر مجال الرؤية 

 متات له.ال

من خالل عري التصتتتتنيفات ال تتتتاعاة ستتتتتاوم الباح ة عاالعتماد ةل الم)الجة التجريبية على البيمة 

  ال ية األع)اد الااممة على استغرااية سا  المكتر، والتل تت م عما يلل:

 عيمة ديناميكية تفاعلية لمت)لم واحد وتراعل الفرول الفردية عين المت)لمين. .1

اعل عين مكوناتها عاستتتتمدام  دوات التفاعل الب تتتياة م ل الفأرة ولوحة ستتتهولة الت)امل والتف .2

 المفاتي .

 االعحار ةيها العتمادها على عرمجيات الجراةيك والصور خفيفة الحجم. .3

 يمكانية تحكم المت)لم ةل مجال الرؤية المتات للبيمة االةترااية. .4

 سهولة تابيب تكنولوجيا الواال الم)اال مل هذت البيمة.  .5

 االستتغرااية والبيمات المكتر ستا  عيمات عين اارن  التل الدراستات ع)ض ما  كدته وهو

البيمات،  هذت عين دالله ذات ةرول وجود عدم يلى الدراستتتتتات هذت نتام   شتتتتتارت الكاملة، واد

 من م)ها التفاعل وسهل الوصول، سهلة الم)تمدة على سا  المكتر البيمات    يلى ذلك ويرجل

 مما ملحو   عشتتكل تادم  الجراةيك تكنولوجيا    كما اة متوةرة لدى الجميل،ع تتي خالل  دوات

االستتتتغرااية  كاملة البيمات  ما عالية، عداة الم)تمدة على ستتتا  المكتر تاديم البيمات على ستتتاعد

 الم تمدم على والنف ية الفايامية التأ يرات ع)ض لها يكو  واد مكلفة مادية،  جهاة تتالر ةهل

 .المرتفل االستغرااية م)دل من االستفادةي)ول  مما

واد تم االستفادة من ال)ري ال اعب لبيمات الواال االةتراال ةل تحديد الم)ايير التصميمية  التل 

يجر مراعاتها   ناع تصتتتتتميم البيمة االةترااتتتتتية، و يضتتتتتا ةل تحديد خاوات ومراحل التصتتتتتميم 
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ةترااتتتتتتتيتتتة من خالل نموذ  التصتتتتتتتميم الت)ليمل التل يمكن اتبتتتاعهتتتا ةل تصتتتتتتتميم البيمتتتة اال

 .يADDIEال)امس

  Augmented Reality ثانياً: تكنولوجيا الواقع المعزز:
الحايال والواال  الواال عين عالدم  ت تتتتتتم  التل التانيات ت)تبر تكنولوجيا الواال الم)اال من  حد

 للمت)لم، المرمل ي  الدعمتت عأنها التكنولوجيا هذت وتمتاال الدعم الالالم للمت)لم، وتاديم االةترااتل

 & Matcha) المناستتتتتتتر. الفردة الت)لم وتوةير الحايال، والت)لم والنورة، الحركل والت)لم

Rambli, 2013) 

 مفهوم الواقع المعزز:

الواال الم)اال عتنوع اعتمتتاد البتتاح ين على تابياتتاتهتتا وكيفيتتة  تنتتاولتت  التل الت)ريفتتات ت)تتددت

 .استمدامها ةل ال)ملية الت)ليمية

ي عأنه "تانيات حاسوعية تهدف يلى رعب ال)الم االةتراال 2018عرةته سامية جودةس حيث 

مل الواال الحايال عن مريب تابياات التانية واألجهاة اللوحية والهواتث الذكية ليوهر المحتوى 

الم)رةل مدعم عالصور  ال ية األع)اد والفيديوهات وغيرها من األشكال ووسامل االيضات وجذل 

 النتبات مما يج)ل التالميذ  ك ر تفاعال مل المادة ال)لمية ورعاها عموااث حياتية".ا

ي على عأنه "دم  ال)الم االةترااتتتتتل مل ال)الم الحايال عواستتتتتاة 2017وت)رةه  مل حمادةس

الحاسر اآللل، ليوهر المحتوى الرامل كالصور والفيديو األشكال  ال ية األع)اد ومواال االنترن  

 مما يج)ل الاالر يتفاعل مل المحتوى الرامل وي تايل تذكرت عصورة  ةضل".وغيرها، 

 الحايال الواال عين تدم  األع)اد  ال ية تكنولوجيا"عأنه  ي2015س خمي  وعرةه محمد

 الوا  ةل م)ها التفاعل ويتم االةترااتتتل، الحايال والكامن الكامن عين  ة االةترااتتتل، والواال

 الحايال المشتتهد عين يدم  مركر عري ةهو  م الحاياية، ومن عالمهمة ردالف ايام   ناع الحايال،

 عم)لومات المشتتتهد يضتتتاعث الذة عالكمبيوتر، الواهرة المولد والمشتتتهد الم تتتتمدم يرات الذة

 ابدراك تح ين عهدف الواهرة، ولي  الحايال مل ال)الم يتفاعل  نه الم تمدم ةيش)ر يااةية،

 ."للم تمدم الح ل

كا نه Cabero, J., & Barroso, J., 2015)عيرو وعارستتتتتتتو سوعرةه  لدم  "عأ  عين ا

 خاللتته من يتم حيتتث الممتلفتتة، التكنولوجيتتة األجهاة من خالل والمتتاديتتة الراميتتة الم)لومتتات

 ي)نى مما الماديةسالفياياميةي لألشتتتياع اةترااتتتية م)لومات االجهاة ع اتتتاةة تلك من االستتتتفادة

 حايال". وه ما الى جاع اصاناعل اااةة

 من خالل ال)ري ال اعب لت)ريفات الواال الم)اال نجدها كلها تتفب ةل  نها:

 دم  عين الواال الحايال والواال االةتراال. .1

 البيمة األساسية للت)لم عيمة حاياية تضاف لها عيانات رامية. .2

 تانية تاود الم تمدم عالم)لومات المناسبة ةل الوا  المالمم. .3

 ن المت)لم والم)لومات المنب اة من تانية الواال الم)اال.تشجل على التفاعل عي .4

وت)رةها الباح ة عأنها "تانية ت تتتم  عدم  الم)لومات الرامية من البرمجيات والكامنات ابلكترونية 

 عالواال الحايال."
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 خصائص تكنولوجيا الواقع المعزز:

خالل الرجوع يلى  توصتتتتتتتل  الباح ة يلى مجموعة من خصتتتتتتتامص تكنولوجيا الواال الم)اال من

ودراسة ي، 2017، هناع راللسي2018سارة الهاجرةسال)ديد من الدراسات واألدعيات منها دراسة 

  ندرستتو ي، دراستتة 2016عبد الرؤف يستتماعيلسي، دراستتة 2016وداد الشتت رة، ريم ال)بيكا س 

 على النحو التالل: (Anderson, Liarokapis, 2014) وليروكبي 

 من ال)الم الحايال وال)الم االةتراال.الما  عين مبي)ة كال  .1

 مالحوة ال)الم الواا)ل عاستمدام الصور ال ال ية األع)اد. .2

 تابيب التفاعلية ةل الوا  الحايال للت)لم. .3

 توةر الم)لومات الوااحة والداياة. .4

 امكانية ادخال الم)لومات عارياة سهلة وة)الة. .5

 )لمي.امكانية التفاعل عين مرةل االتصال سالم)لم والمت .6

ت)ايا االدراك الح ل لم تمدم الواال الم)اال من خالل االست)انة عب)ض التانيات واألدوات  .7

 التل تضيث م)لومات يلى الواال الف)لل.

 تادم م)لومات اوية رغم سهولة استمدامها. .8

 سهولة االجراعات عالن بة للم تمدمين. .9

 عالقة تكنولوجيا الواقع المعزز بنظريات التعلم:

نولوجيا الواال الم)اال ةل تابيااتها ع)ملية الت)ليم والت)لم على عدد من النوريات ت)تمد تك 

ا للمتغيرات التل تؤ ر ةل عملية الت)ليم والت)لم واحها نضال عبد  ا تجريبيا ا واا)يا سا سا التل تادم  

 ي كما يلل:2012الغفورس

ويد المت)لم عم يرات تدة)ه عالن تتبة للنورية ال تتلوكية ة نها تهتم عتهيمة المواث الت)ليمل وتا

لالستجاعة ومن  م ت)اال تلك االستجاعة، وهو ما ت )ى اليه تكنولوجيا الواال الم)اال ةل تهيمة تلك 

الموااث الت)ليمية من خالل الوسامب المت)ددة التل ت ير المت)لم للت)لم وتايد من تحصيله الدراسل 

 واتاا  المهارات ال)ملية.

ن مبادمها عناع المت)لم للم)رةة من خالل النشام الذة يؤديه ع)د تحاياه  ما النورية البنامية م

للفهم الصتتتتحي  لما ت)لمه، وهو ما تحااه تكنولوجيا الواال الم)اال ةل ينها تاوم ع)ري مواتتتتوع 

الت)لم عاستتتمدام الوستتامب المت)ددة ومن  م عناع المفاهيم من خالل األنشتتاة الشتتمصتتية والمالحوة 

ية وهو ما يؤدة يلى ت)لم  ةضتتتتتتتل وتحصتتتتتتتيل علمل ويتاا  المهارات المراد اتتتتتتتمن عيمات تفاعل

 ت)لمها.

والنورية االجتماعية تاوم على حدوث الت)لم من خالل مجتم)ات الممارستتتتتتتة ونتام  الت)لم 

تاوم على ادرة المت)لم على المشتتتتاركة ةل تلك الممارستتتتات عنجات، وهو ما ت)تمد عليه تكنولوجيا 

تابيااتها حيث تاوم على المشتتتتاركة مل الامالع من خالل مشتتتتاركة األنشتتتتاة الواال الم)اال ةل 

 والممارسات ال)ملية الجماعية مل المالمه.

مما ستتتتتتبب يتضتتتتتت  لنا    تكنولوجيا الواال الم)اال ت)تمد على نوريات الت)لم ال تتتتتتاعاة ةل 

من عرمجيات  تحايب الت)لم وذلك من خالل تنوع الوسامب التل ت تمدمها ةل عري محتوى الت)لم

 و صتتتفحات على االنترن ،  و وستتتامب مت)ددة ةاماة،  و منتديات للحوار وتبادل اآلراع والم)رةة. 
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و   نوريتات الت)لم ت)بر عن الجتانتر النورة ل)مليتة الت)لم وتكنولوجيتا الواال الم)اال ت)بر عن 

 الجانر التابيال لها.

 التعليم والتعلم:مبررات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في عملية 

ت تتتتتتتاعد تكنولوجيا الواال الم)اال ةل رةل كفاعة الت)لم وهو ما واتتتتتتتحته دراستتتتتتتة كال من رادو 

ودراستتتتتتتة عبد  (Diegmann et al., 2015) ودراستتتتتتتة ديجما  والمالؤت ي،Radu, 2014س

ي، ودراسة 2016ي، ودراسة سارة ال)تيبل وهدى البلوة ولولوت الفري س2016الرؤوف يسماعيلس

ي ةل تواتتتتي  المبررات التالية الستتتتتمدام 2018ي، ودراستتتتة ستتتتارة الهاجرةس2017مادةس مل ح

 تكنولوجيا الواال الم)اال ةل الت)ليم وهل:

بات، واليادة  .1 ية للمت)لمين من خالل تحفيا الداة)ية لديهم، واليادة مدى االنت حالة الذهن ترةل ال

 م.م)دالت التركيا لديهم، ورةل م تويات الراا عن الت)لم لديه

االرتااع عالت)لم المتمركا حول المت)لم من خالل تدري  المفاهيم المالوعة، وتاوير خبرات  .2

 الت)لم التشاركل لدى المت)لمين.

اليادة خبرات التدري  لدى المت)لمين عاالهتمام عالتفاصتتتتتتتيل ال انوية  و الفرعية، وستتتتتتترعة  .3

 مل مصادر الت)لم المتنوعة. وسهولة الوصول للم)لومات، من خالل الادرة على التفاعل الجيد

 اليادة الادرة على االعداع لدى المت)لمين من خالل تح ين م توى الت)لم المادم لهم.  .4

 ةهم المحتوى الت)ليمل واالرتااع عالادرات المكانية، وتح ين م)دالت التذكر لدى المت)لمين. .5

وجيا الت)ليم عصتتتتفة عامة تاليل التكلفة المادية للت)لم من خالل االعتماد على م تتتتتحد ات تكنول .6

 وتكنولوجيا الواال الم)اال على وجه المصوص.

التاور التكنولوجل الحادث ةل استتراتيجيات الت)ليم والت)لم ودخول الم تتحد ات التكنولوجية  .7

 ةل ال)ملية الت)ليمية.

 معوقات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في العملية التعليمية:

ال تتتاعاة التل توصتتتل  يلى وجود ييجاعيات وةوامد عديدة لتكنولوجيا  ع)د االمالع على الدراستتتات

الواال الم)اال اوجدت هذت الدراستتتتتتات    هناك م)واات ت)يب انتشتتتتتتار استتتتتتتمدام هذت التانية ةل 

 ال)ملية الت)ليمية ومنها:

االعتاتتاد المتتامى لتتدى المت)لمين عتتأ  تكنولوجيتتا الواال الم)اال لي تتتتتتتت  ةدات ت)لم ة)تتالتتة يتم  .1

 عتماد عليها كالكتر الماررة للحصول على الم)لومات المالوعة.اال

اتت)ث  و عدم ادرة المت)لمين على تو يث  دوات الدعم والم تتاعدة عند استتتمدام تكنولوجيا  .2

 الواال الم)اال من ابل الم)لمين ةل األنشاة الالصفية المادمة خار  المدرسة.

المت)لم ةل االستتتتفادة من تكنولوجيا اتتت)ث االتصتتتال عشتتتبكة االنترن  مما ين)ك  على ادرة  .3

 الواال الم)اال كأدوات ة)الة ةل الت)لم.

تشتتت  االنتبات لدى المت)لمين وعدم ادرتهم على الم)الجة البصتترية لصتتور الجراةيك ولااات  .4

 الفيديو الم تمدمة وما تادمه تكنولوجيا الواال الم)اال من م يرات لفوية، وعصرية.
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 تطبيقات الواقع المعزز:

ت)ددت عرام  وتابياات انتا  الواال الم)اال عاستتتتتتمدام الهواتث الذكية واألجهاة المحمولة وذلك 

نورا بمكتتانيتتات  نومتهتتا ةل يتتتاحتتة حريتتة التفتتاعتتل والتناتتل ةل نف  المكتتا  والامتتا  للمت)لمين 

 ومنها: 

  تابيبAurasmaالواال  : ي)تبر من التابياات ال هلة والممت)ة والتل تتي  تصميم ومشاركة

 الم)اال ع هولة وع امة.

  تابيبLayer والذة يتي  يجراع م تتتتتتحل اتتتتتتومل للمواد المابوعة وتحويلها لصتتتتتتفحات :

 تفاعلية ت تمدم نوام ال)المات ع ااةة الم)ايات االةترااية لها.

  4تابيب Augmented والذة يتم من خالله الوصتتتتتتتول لل)ناصتتتتتتتر الرامية  ال ية األع)اد :

 ل تفاعلل.والت)امل م)ها عشك

  تابيبField Trip والذة ياوم ع نتا   دوات وملفات الواال الم)اال عارياة يستتتتتتتااميه من :

خالل ال) ور على األشتتتياع الغريبة والفريدة وعري تفاصتتتيل مهمة عن هذت األشتتتياع وعدو  

 تدخل.

المصدر ع)د ال)ري ال اعب لهذت التابياات وجد انها متاحة لجميل الم تمدمين حيث  نها مفتوحة 

وال تحتا  لمهارات تانية عالية لتو يفها  و استتتتتتتتمدامها، وهو ما يميا الواال الم)اال عن الواال 

االةترااتتل ةل  نه ال يحتا  لمتالبات تصتتميم لألشتتكال  ال ية األع)اد كاألدوات والبرمجيات التل 

 تالر احتراةا ةل الت)امل عل وت)اال الواال عصور  و  صوات  و ةيديوهات.

 ي م  الواال الم)اال عدم  المحتوى االةتراال مل محتوى ال)الم الواا)ل ع السة وسهولة حيث 

 أنواع تكنولوجيا الواقع المعزز:

ي، وعبد هللا عاار 2017ي، ومصتتتتتتافى ستتتتتتالمس2017اتفب كال من نرمين نصتتتتتتر، هدى مباركس

  ةل     هناك نوعا Dunleavy, M,& Dede(2014)ي مل دراستتتة 2015ويح تتتا  كن تتتارةس

  ساسيا  للواال الم)اال وهما:

الم تتتمدمة عواستتاة الهواتث  GPSعلى  ستتا  تمييا الموال: وذلك من خالل توةير خاصتتية  .1

الذكية واألجهاة المحمولة، و يضتتتا توةير الوستتتامب المت)ددة التل تاود البيمة المادية عم)لومات 

 عامة عن الموال المحدد.

م الكاميرا الماصتتتتتة عالهواتث الذكية واألجهاة على  ستتتتتا  الرؤية: وهل ت)تمد على استتتتتتمدا .2

المحمولة لتمييا والتاام األكواد وال)المات وتحويلها يلى م)لومات مرتباة عها وما تشتتتتمله من 

 وسامب مت)ددة رامية.

عبد ي، 2014كما واحها كال من مها الح ينلس الم)اال عالواال الماصة األنواع من ال)ديد هناك

 ي وهل كالتالل:2017ماريا  جرج س ي،2016الرؤوف يسماعيلس

  الممابOutline وي)نل الدم  عين الواال الم)اال والواال االةترااتتتتتتتل، من خالل يعااع :

االمكانية للمت)لم عدم  الماوم ال)ريضة من ج مه  و  ة جاع منه مل ج م اةتراال اخر 

 دة عالواال.ألعااعت الفرصة للت)امل  و لم   و التاام االج ام الوهمية الغير موجو

  تمييا الموالHighlight Site من خالل ختتاصتتتتتتتيتتة تحتتديتتد المواال :GPS  المتوةرة على

الهواتث الذكية  و األجهاة المحمولة، ومن خالل ياتتتتتاةة الوستتتتتامب المت)ددة سكالنصتتتتتوص، 
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والرستتتتومات، والملفات الصتتتتوتية، وماامل الفيديو، واألشتتتتكال  ال ية األع)ادي التل  اتتتتاة  

 دية الم)لومات األكاديمية والمالحية ذات الصلة عالموال.للبيمة الما

  االساامProgection وي)تمد هذا النوع على استمدام الصور االصاناعية ويساامها على :

الواال الف)لل لايادة ن تتتتتبة التفاصتتتتتيل التل يراها المت)لم من خالل األجهاة، وت)تبر من  ك ر 

  نواع الواال الم)اال شيوعا واستمداما.

  الت)رف على األشتتتكالRecognition ياوم هذا النوع على مبد  الت)رف على األشتتتكال من :

خالل الت)رف على الاوايا والحدود واالنحناعات الماصتتتتتتتة عشتتتتتتتكل محدد لتوةير الم)لومات 

 االةترااية ابااةية الى الشكل الموجود  مامه ةل الواال الفيايامل.

ي م تتتتتويات للواال الم)اال 2011ي، ونيفين ال تتتتيدسFitzgerald, 2009واد صتتتتنث ةيتاجيرالدس

ي ةل دراستتتتتتتهم وهل 2017ي، وماريا  جرج س2016وو فه كال من عبد الرؤوف يستتتتتتماعيلس

 على النحو التالل:

 الم توىس.ي من تكنولوجيا الواال الم)اال: . 

المادة  ال)الم والذة يرعب الم)اال الواال م تتتتتتتتويات و ع تتتتتتتب ي)تبر هذا الم تتتتتتتتوى من  ادم

ي تتتمدم الباركود  ولكنه للرستتومات حايال عري  و تج تتيد على يحتوى وال ةترااتتلعاال

 ةل ااعدة وت تتتجيله ع)ينه لمنت  تمصتتتيصتتته يتم (UPC)الب)د  حادة مادة عمنت  الماص

 االستجاعة األكواد سري)ة عها تشتهر التل األع)اد  نامية األكواد وهو ما ينابب على البيانات

(QR-codes)  ي.   -1 س شكل 

 ي من تكنولوجيا الواال الم)اال:1الم توىس .ل

 وذلك عم)الجة مباشترة ال)المات على الااممة االةترااتل الواال ويركا هذا الم تتوى على تانية

 للرستتتتومات على المباشتتتتر وال)ري عالتج تتتتيد ياوم  م ال)المات على الت)رف خالل من

 حاستتول شتتمصتتل عوجود ع)اداأل  نامية ال)المة ياوم على النوع وهذا ال)المة، هذت ستتا 

 وستتتتتوداع ويمكن عيضتتتتتاع مرع)ات من تتألث التل الصتتتتتورة هل وال)المة وكاميرا وير

ا  لترى كاميرا الوير امام وواتتتتتت)ها مباعتها   صتتتتتتبح  ال)المات  م األع)اد  ال ل دمجا

 .)ل-1 شكل س والبيضاع، ال وداع من عدالا  الملونة

 ي من تكنولوجيا الواال الم)اال:2الم توىس . 

وذلك عاالستتتتتغناع  (GPS) المواال تحديد على التكنولوجيا المالحية و جهاة ياوم هذا الم تتتتتوى

 .)  -٢ (شكل عن ال)المات واستمدام الصور مكتن هذت ال)المات

 ي من تكنولوجيا الواال الم)اال:3الم توىس .د

 شتتتنانوا من جام)ة مهندستتتو  حيث اام الم)اال الواال تكنولوجيا م تتتتابل الم تتتتوى يم ل هذا

 عدستتتتة مرنة وذلك عدم  عماايي  ميكروستتتتكوعية تصتتتتنيل تكنولوجيا عاستتتتتمدام ألول مرة

ال)دستتات  لتكو  شتتكل يلكترونية و اتتواع دامرة مل البيولوجية الناحية من االلتصتتال وةمنة

دي  -1 س الشكل ويوا  لألشماص الصحية الحالة لتواي  ذكى عجهاال والتل يمكن رعاها

 .اتلل)دس األولى النموذ 

 والشكل التالل يوا  م تويات تصميم تكنولوجيا الواال الم)اال.
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 المعزز ( مستويات تصميم تكنولوجيا الواقع1) شكل

 ٣ الم توى دي( ،٢ الم توى) ( ،١ الم توى )ل( ،٠ الم توى ) (

(El Sayed, 2011, 21) 

شتتتتتتتاعهة ةل مما ستتتتتتتبب يتضتتتتتتت  ا  الماوات المتب)ة ةل تنفيذ تكنولوجيا الواال الم)اال مت

الحالتين تتبل ال)المة حيث يتم الت)رف على ال)المة ومن  م يوهر الشكل  ال ل األع)اد على سا  

ال)المة، او تحديد الموال وذلك من خالل اكتشتتاف الموال المحيب وتحويل الم)لومات الرامية يلى 

 ي.Kipper& Rampolla,2013مجموعة من االحدا يات على الشبكة، وهو ما  كدته دراسة س

باح ة ةل تصتتتتتتتميمها لتكنولوجيا الواال الم)اال على نوعين هما المماب  مدت ال اد اعت و

والذة ياوم على الدم  عين الواال الم)اال والواال االةتراال ةل يمكانية رعب الماوم ال)ريضة 

من ج م المت)لم مل ج م  خر اةتراال ةل تنمية مهارات البرمجة، واالساامل والذة ياوم على 

تمدام الصتتتور واستتتاامها على الواال الف)لل لايادة التفاصتتتيل الماصتتتة عمهارات البرمجة لدى استتت

تالميذ المرحلة ابعدادية. واد تم االستتتتتتتتفادة منها ةل تاوير وتنمية مهارات البرمجة لدى تالميذ 

لية ةل المرحلة االعدادية وتغيير استتلول الت)لم الم)تمد على التلاين والتحول الى استتلول اك ر ةاع

اعتماد التالميذ  نف تتتهم على تحمل م تتتمولية عملية الت)لم عحيث يكونو  مشتتتاركين ونشتتتاين  ك ر 

 من كونهم متلايين للم)لومة وهو ما تحااه تانية الواال الم)اال.

 Programming Skillsمهارات البرمجة: ثالثا: 
يات المت)لاة عالبيانات ت)تبر البرمجة من المهارات األستتتتتتاستتتتتتية التل ت)تمد عليها كاةة ال)مل

وم)الجتها وتماينها ويخراجها، مما ج)ل الك ير من الباح ين والمهتمين عمجال الحاستتتتتتتر اآللل 

يبح وا ةل مرل مت)تتددة لت)ليم التالميتتذ والمت)لمين مهتتارات البرمجتتة لتكو  األستتتتتتتتا  لجميل 

 يلل: ال)مليات الحاسوعية، واد ت)ددت الت)ريفات الماصة عمهارات البرمجة كما

 الالالمة والادرة عأنها الم)رةة البرمجة مهارات ي2012الب تتتتتتتيونلس حيث عرةها محمد

 المشتتتتكالت مل والت)امل تفاعلل، موال  و تصتتتتميم حاستتتتر عرنام  وكتاعة تصتتتتميم من للتمكن

تتصتتتتث  محددة مهمة ألداع الحاستتتتر توجيه  جل من الكامنية لغات البرمجة خالل من الممتلفة

 .المرونةو والداة عال رعة

ادرة الاالر على اختيار الكامنات المناستتتبة، وكتاعة  ي عأنها2015كما عرةها محمد م تتت)دس

األكواد المناستتتتبة للبرنام  الذة يتم ينشتتتتامه عدرجة عالية من الداة وابتاا ، وذلك عاستتتتتمدام عيمة 

 تاوير متكاملة.

 ليتمكن المبرم  انهايت    يجر التل الماوات ي عأنها مجموعة2017وعرةتها نهير محمدس

 وتاويمه. وتاييمه البرنام  المالول ينجاال من
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سماعيل محمدس ي على ينها ادرة المت)لم على الايام ع)دة خاوات داياة لحل مشكلة 2017وعرةها ي

 م)ينة وادرته على تصميم وعناع البرمجيات الممتلفة عاستمدام الفرون  عي  وةب  هداف م)ينة.

ي على  نها ادرة المت)لم على كتاعة األكواد الماصتتتتتتتة عمشتتتتتتتروعات 2018وعرةتها رجاع  حمدس

 عدرجة عالية من ال رعة والداة واالتاا  واالعتكار. VB NETالبرمجة علغة 

 من خالل ال)ري ال اعب لت)ريفات مهارات البرمجة نجدها كلها تتفب ةل  نها:

 ادرة المت)لم على االلتاام عترتير استمدام لغة البرمجة. .1

 ة األوامر  و الت)ليمات  و األكواد عاستمدام لغة عرمجة م)ينة لتنفيذها.كتاع .2

تتم ترجمتة هتذت الرموال واألكواد علغتة اآللتة الم تتتتتتتتمتدمتة من ابتل المترجم ليفهمهتا الجهتاال  .3

 وينفذها.

 ال رعة والداة واالتاا  ةل تنفيذ هذت األوامر  و الت)ليمات. .4

 اختالف البرنام  الم تمدم ةل البرمجة.تت)دد وتمتلث اواعد ورموال لغات البرمجة ع .5

وت)رةهتا البتاح تة على ينهتا " اتدرة المت)لم على االلتاام عمجموعتة من الماوات التل تمكنته من 

 يتاا  كتاعة األوامر واألكواد علغة عرمجية م)ينة عدرجة عالية من ال رعة والداة".

 أهمية تنمية مهارات البرمجة في التعليم:

 ي ةل  نها:2017مهارات البرمجة ةل الت)ليم كما واحها يسماعيل محمدس تكمن  همية تنمية

 ت اعد ةل التدرير على تنمية مهارات حل المشكالت. .1

 ت اعد المت)لمين ةل الت)بير عن  ةكارهم. .2

 ت اعد المت)لمين ةل تكوين اتجاهات ايجاعية نحو المواد الت)ليمية. .3

 ل المناال للماوات وةهمها جيدا.ت اعد ةل ةهم المفاهيم العتمادها على التتاع .4

 تراعل الفرول الفردية عين المت)لمين. .5

 تنمل الادرات والمهارات الممتلفة للمت)لمين. .6

 تؤ ر ايجاعيا ةل تحصيل المت)لمين. .7

 مراحل تعلم مهارات البرمجة:

 هناك مراحل يجر    يمر عها المت)لم والتل ت اعدت ةل تح ين ت)لم مهارات البرمجة كما حددتها

رجاع ي، 2017يها  موسىسي، وج2012ومحمد النجار سي، 2011دراسة كال من شريث المرسىس

 ومنها: ي2018 حمدس

المرحلة الم)رةية: والتل يتم ةيها م اعدة المت)لم على م)رةة وةهم المهارة الماصودة وما  .1

انر يجر    ياوم عه، ويمكن تحايب ذلك من خالل عري الم)لومات والم)ارف المت)لاة عالج

 الم)رةل للمهارة، وجذل انتباههم لمالحوة كيفية ممارسة تلك المهارة علل نحو متان.

مرحلة التدرير والممارستتة: تتكو  المهارة من عدة خاوات  و استتتجاعات ةرعية، ةيجر  .2

تدرير المت)لم على ممارستتتتتتتة كل خاوة من خاوات المهارة علل حدة، وعترتيبها اتتتتتتتمن 

 ارة، وذلك عهدف يتاا  المهارة وتتالر هذت المرحلة ما يلل:الماوات الكلية ألداع المه

 تاليل ةترات التدرير والممارسة. . 
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 تواليل ةترات التدرير والممارسة عدال من تجمي)ها. .ل

 ج)ل التدرير والممارسة ةل الصورة المرغول ةيها. . 

 ال رعة والداة ةل  داع المهارة. .د

ستتتتاستتتتية التل تتي  للمت)لم    يايم  داعت مرحلة التغذية الراج)ة: حيث ينها من ال)وامل األ .3

ةل اوع دليل  داع م)ين، وتصحي  األخااع التل يال ةيها المت)لم   ناع تابيب المهارة وعلى 

 الم)لم    يتاعل  داع المت)لمين، وياودهم عالتغذية ةل الوا  المناسر.

ةة، والتم .4 كن من  داع مرحلتة الت بيت : وهل مرحلتة يتاتا  المهتارات البرمجيتة الم تتتتتتتتهتد

المهارة عالارياة الصتحيحة، واختاال االستتجاعات الماممة حتل يصتل المتدرل يلل م تتوة 

 ابتاا  للمهارة عما تتضمنه من مهارات ةرعية.

من خالل عري المراحل ال تتتاعاة الكت تتتال مهارات البرمجة حاول  الباح ة    تراعل  .5

مرحلة ابعدادية، وذلك عن مريب تاديم هذت المراحل عند تاديم المهارات المالوعة لاالل ال

الجانر الم)رةل الماص عالمهارة الم تتتتتتهدةة،  م يتباع ذلك عمجموعة من األم لة والتدريبات 

لكيفية تنفيذ المهارة،  م تكليث التالميذ ع)دد من األنشتتتتاة والتدريبات علل المهارة للوصتتتتول 

 ةل ي2015س محمد م تتتتتت)د ته دارستتتتتتةلمرحلة الت بي   م مرحلة التحكم الذاتل. وهذا ما  كد

 ال الث الصتتتث مالل لدى البرمجة مهارات ةل تنمية الوير عبر الم)رةية الرحالت ةاعلية

مهارات  تنمية ةل الوير عبر الم)رةية الرحالت ةاعلية نتامجها ابعدادة حيث   هرت

 ي حيث توصتتتل2014هانل واليرةس ودراستتتة .ابعدادة ال الث الصتتتث مالل لدى البرمجة

 ع)ض تنمية ةل ةالش عرمجيات ماترت عاستتتمدام تفاعلية مت)ددة وستتامب عرنام  ةاعلية يلى

 دالة ةرول وجود يلى نتامجها وتوصتتتتتل  ابعدادية المرحلة مالل لدى البرمجة مهارات

 الب)دة للتابيب عالن تتبة والتجريبية الضتتاعاة المجموعتين درجات عين متوستتال يحصتتاميا

 التجريبية. المجموعة لصال  المالحوة ااةوعا لالختبار التحصيلل

 إجراءات البحث:
 ليجاعة عن  سملة البحث والتأكد من الفروي اتب)  الباح ة ابجراعات التالية:

 مهارات البرمجة الواجر تنميتها لدة تالميذ المرحلة ابعدادية: وال: تحديد 

تم  مهارات البرمجةل مجال والبحوث واألدعيات ةال تتتتتتتاعاة االمالع على الدراستتتتتتتات من خالل 

التوصتتتتتتتل يلى ااممة مبدمية عمهارات البرمجة عاستتتتتتتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت ن ، وتم 

عري هذت الااممة على مجموعة من ال تتتتادة المحكمين من تمصتتتتص تكنولوجيا الت)ليم للتأكد من 

لوعة يلى صتتتتتتورتها صتتتتتتداها  م يجراع كاةة الت)ديالت المالوعة للوصتتتتتتول عااممة المهارات الما

 ي مهارة ةرعية.90النهامية والتل تتكو  من  رعل مهارات رمي ية يندر  تحتها س

 انيا: تحديد م)ايير تصتتميم عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتااملط الممابي 

 لتنمية مهارات البرمجة:

اهتم  عمواتتتتتتتوع البحث  اام  الباح ة عالرجوع يلى ع)ض الكتر والمراجل والمصتتتتتتتادر التل

وع عداد اوامم الم)ايير الممتلفة، م ل الهيمة الاومية لضتتتتما  جودة الت)ليم واالعتماد، والتل عمل  
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على عنتتاع وتصتتتتتتتميم الم)تتايير الاوميتتة للت)ليم ةل مصتتتتتتتر، والجم)يتتة التتدوليتتة لتكنولوجيتتا الت)ليم 

""ISTEع)ض الدراستتتات التل تناول  ، وايضتتتا المجلة ال)رعية لضتتتما  جودة الت)ليم الجام)ل، و

ي، ودراستتتتتة محمد 2014تحديد م)ايير لتصتتتتتميم البيمات االةترااتتتتتية كدراستتتتتة محمد ستتتتتليما  س

ي، تم التوصل يلى ااممة مبدمية م)ايير تصميم 2016ي، ودراسة عبد الرؤف يسماعيلس2016جادس

ارات البرمجة وتم عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتااملط الممابي لتنمية مه

عري هذت الااممة على مجموعة من ال تتتتادة المحكمين من تمصتتتتص تكنولوجيا الت)ليم للتأكد من 

صداها  م يجراع كاةة الت)ديالت المالوعة للوصول عااممة م)ايير تصميم عيمة اةترااية عاستمدام 

س ال ةي محاور  نمال الواال الم)اال سابستتتتتتتااملط الممابي لتنمية مهارات البرمجة مكونة من

 ي مؤشر  داع.124ي م)يارا وس12رمي ية وتضم س

 تتتال تتتا: تصتتتتتتتميم متتتادة الم)تتتالجتتتة التجريبيتتتة سعيمتتتة ت)لم اةترااتتتتتتتل عتتتاستتتتتتتتمتتتدام نمال الواال 

 الم)االساالسااملط الممابيي:

ع)د االمالع عيمة ت)لم اةترااتتل عاستتتمدام نمال الواال الم)االساالستتااملط الممابي تم تصتتميم 

ي، ونموذ  عبد اللايث 2012من نماذ  التصتتتتتميم الت)ليمل منها نموذ  محمد الحيلةس على ال)ديد

ي، و واتتتتتتتح  هذت النماذ  مراحل التصتتتتتتتميم 2014ي، ونموذ  مندور ةت  هللاس2013الجاارس

الت)ليمل عأنها تشتتتتتتمل على خم  مراحل مرتباة وم)تمدة على ع)ضتتتتتها الب)ض، وع)د االمالع 

عيمة ت)لم اةتراال عاستمدام ي ةل تصميم ADDIEانة عالنموذ  ال)امسعلى هذت النماذ  تم االست)

 :نمال الواال الم)االساالسااملط الممابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ADDIE(: مراحل نموذج 2شكل)

 مرحلة الدراسة والتحليل: .أ

 وتضمن  تلك المرحلة عدداا من ابجراعات التل تم يتباعها وهل:    

 تحديد المشكلة: .1
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لبحث ةل وجود تدنل واصتتور ةل مهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة ابعدادية تحددت مشتتكلة ا

مما استتتتدعل استتتتمدام عيمة اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتااملط الممابي 

لم)الجة هذا الاصتتتتتور والتدنل ورةل كفاعة التحصتتتتتيل لديهم وتنمية اتجاهات ايجاعية لدى هذا 

 النوع من الت)لم.

 األهداف ال)امة:تحديد  .2

من اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االساالستتااملط الممابي تم تحديد األهداف ال)امة لبيمة 

 خالل دراسة الجانر النورة بنتا  مهارات البرمجة والجانر التابيال لهذت المهارات.

 تحليل خصامص المت)لمين: .3

عمدرستتتتتة الفردو  لث االعدادة تم مراعاة خصتتتتتامص الفمة الم تتتتتتهدةة وهم مالل الصتتتتتث ال ا

محاةوة الداهلية تم اختيارهم عارياة عشتوامية مل تواليل  –عمدينة المنصتورة-المتمياة للغات 

 ي يلى مجموعتين.60 ةراد ال)ينة س

 تحديد المتالبات واالمكانات الواجر تواةرها: .4

واال الم)االساالسااملط اةترااية عاستمدام نمال التم تحديد المتالبات واالمكانات الالالمة لبيمة 

 من  جهاة وم)دات وعرام .الممابي 

 تحليل المهارات الت)ليمية ال)امة: .5

اام  الباح ة عاالمالع على الكتر والمراجل والدراستتتتتتتات والبحوث ةل ينتا  مهارات البرمجة 

عاستتتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت ن ، واام  عالت)امل مل البرنام  وعتحليلها توصتتتل  

 .ي مهارة ةرعية90 رعل مهارات عامة رمي ية يندر  تحتها سالى 

 مرحلة التصميم: .ب

 صياغة األهداف الت)ليمية ابجرامية: .1

 عدت الباح ة ااممة مبدمية عاألهداف ال)امة ال تتتتتتتاعب تحديدها، وتحليلها يلى  هداف ةرعية لكل  

جراع الت)ديالت هدف عام، واام  ع)راتتها على مجموعة من المحكمين، وع)د االنتهاع من ي

 الالالمة على األهداف، اام  الباح ة ع عداد ااممة عاألهداف الت)ليمية ةل صورتها النهامية.

 صياغة المهارات الت)ليمية الفرعية:  .2

تم تحليل المهارة يلى مهارات رمي تتتتتتتية، وتم تحليل كل مهارة رمي تتتتتتتية يلى مهارات ةرعية،  م 

ألستتتتتتتاستتتتتتتية بنتا  البرمجة ومكوناتها الفرعية ةل اام  الباح ة ع عداد ااممة عالمهارات ا

صتورتها األولية، وذلك عهدف عراتها على مجموعة من المحكمين المتمصتصتين ةل مجال 

 تكنولوجيا الت)ليم.

ااممة  ع عداد  باح ة  اام  ال ااممة المهارات،  وع)د االنتهاع من اجراع الت)ديالت الالالمة على 

ي مهارة 90ي مهارة رمي تتتتتتية وس4مية حيث تكون  منسعالمهارات ال)ملية ةل صتتتتتتورتها النها

 ةرعية.

 تحديد عناصر المحتوى الت)ليمل:  .3
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ع)د االمالع على الكتر والدراستتتتات ال تتتتاعاة ذات الصتتتتلة عمواتتتتوع البحث، وتحديد األهداف 

ابجرامية ةل صتتتتورتها النهامية التل تغاى جميل ال)ناصتتتتر األستتتتتاستتتتية عه، تم استتتتتتمالص 

اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتااملط الممابي الذة وصتتتياغة محتوى عيمة 

يغاى هذت األهداف، وي)مل على تحاياها. وتم تا تيمه يلى  رعل مواتوعات، ولكل مواتوع 

األهداف ابجرامية الماصة عه، والمحتوى الت)ليمل تم تا يمه يلى مجموعة من المواوعات 

رات الممتلفة ةل شكل مهارات رمي ية مباا لألهداف سالموديوالت الت)ليميةي المرتباة عالمها

 ال)امة.

وتم عراتتتتته على مجموعة من المحكمين لم)رةة ةرامهم، وع)د اجراع الت)ديالت ةل اتتتتتوع  راع 

ال تتادة المحكمين، اام  الباح ة ع عداد المحتوى ال)لمل ةل صتتورته النهامية، تمهيدا لالستتت)انة عه 

اسل لبيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال ساالسااملط عند عناع وتصميم ال يناريو األس

 الممابي.

تصتتميم ستتيناريو المحتوى ال)لمل عبيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االساالستتااملط   .4

 الممابي:

تم يعداد ستتتتتتيناريو لماوات تنفيذ شتتتتتتاشتتتتتتات محتوى عيمة اةترااتتتتتتية عاستتتتتتتمدام نمال الواال  

ممابي وهو عبارة عن يمارات  و لوحات  و شتتتاشتتتات تشتتتتمل على رستتتم الم)االساالستتتااملط ال

كروكى للشاشة، وخاوات مهارات ينتا  البرمجة، وتتاعل المهارات وعراها، عحيث يصب  هذا 

ال تتيناريو كماة متكاملة، مل مراعاة  ستت  ومواصتتفات تصتتميم عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال 

 الواال الم)االساالسااملط الممابي.

)د تصتتتتتميم ال تتتتتيناريو، تم عراتتتتته على مجموعة من المحكمين والمتمصتتتتتصتتتتتين ةل مجال وع 

تكنولوجيا الت)ليم بعداع الر ة ةل كل يمار من يمارات ال يناريو، وتم يجراع الت)ديالت المالوعة 

ليصتتتتب  ال تتتتيناريو ةل صتتتتورته النهامية تمهيدا" بنتا  عيمة اةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمال الواال 

 سااملط الممابي.الم)االساال

 ج. مرحلة اإلنتاج والتطوير:

 ينتا  الوسامب المت)ددة:  .1

اام  الباح ة عتحديد عناصتتر الوستتامب المت)ددة الالالمة بنتا  محتوى عيمة اةترااتتية عاستتتمدام 

نمال الواال الم)االساالستتتتتتتااملط الممابي وهى النصتتتتتتتوص المكتوعة، والصتتتتتتتور ال اعتة، 

 ت، واام  ع نتا  تلك ال)ناصر.ولااات الفيديو، وماامل الصو

تصتتتتتتتميم واجهة التفاعل للبيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتتتتتااملط  .2

 الممابي:

تصتتميم واجهة تفاعل لبيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االساالستتااملط الممابي عشتتكل 

ل الت)لم، واستتتتتتمدام عيمة الت)لم جيد يجنر المت)لم الواوع ةل حيرة   ناع االستتتتتتمدام، وي تتتتتاعدت ة

ابلكترونل عكفاعة، حيث    واجهة التفاعل هل كل ما ي)ري على المت)لم ويتفاعل م)ه، واد تم 

تصتتميم واجهات التفاعل ةل عيمة اةترااتتية عاستتتمدام نمال الواال الم)االساالستتااملط الممابي 

 عما يتناسر مل األهداف الت)ليمية ومتالبات الت)لم.

 عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط الممابي:ينشاع  .3



 

 =347 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

اتتامتت  البتتاح تتة عتتالت)تتاو  مل  حتتد المبرمجين عتت نتتتا  اةترااتتتتتتتيتتة عتتاستتتتتتتتمتتدام نمال الواال 

 ينما كانوا من خالل الم)االساالستتتااملط الممابي، والذة يمكن للتالميذ من الوصتتتول يلى البيمة 

كما يمكن ت تتتتتجيل وعث حصتتتتتص الدرو  الحية، كما توجد األجهاة ابلكترونية الماصتتتتتة عهم. 

يمكانية الدردشتتتة النصتتتية مل التالميذ   ناع البث الحل، والتواصتتتل المباشتتتر عاستتتتمدام الصتتتوت 

والفيديو، واستمدام  دوات ال بورة لكتاعة  و رسم  ة شلع و تحميل وتبادل  نواع ملفات المحتوى 

وجداول البيانات اك تتتتتتتل، وملفات الوستتتتتتتامب  PDFم ل ال)روي والصتتتتتتتور والو امب و ملفات 

 المت)ددة.

 ينتا  المحتوى ال)لمل لبيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط الممابي: .4

وةاا للمهارات الفرعية  Dream Weaverتم ينتا  المحتوى ال)لمل داخل البيمة عاستمدام عرنام  

، وتم مراعاة م)ايير Visual basic.netام عرنام  المالول تنميتها مهارات البرمجة عاستتتتتتتتمد

 تصميم المحتوى عما يتناسر مل األجهاة ابلكترونية.

 مرحلة التنفيذ: .د

ةل هذت المرحلة تم اتماذ جميل ابجراعات الالالمة بتاحة البيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمال 

لى األجهاة ابلكترونية التل الواال الم)االساالسااملط الممابي على شبكة االنترن ، وتحميله ع

 ت)مل عنوام األعل  و األندرويد، وتتضمن هذت المرحلة الماوات التالية:

 توةير م احة تكفى للنشر على الشبكة:  .1

الستضاةة البيمة االةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط  3GBتم حجا م احة    

عه، وحجا دومين خاص للدخول على البيمة الممابي على ستتيرةر خارجل، واد تم الت تتجيل 

 االةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط الممابي.

 نشر البيمة االةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط الممابي: .2

تم نشتتتتتر البيمة االةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتتتااملط الممابي ليكو  متات 

لدخول عليه ةل  ة وا  و ة مكا  عاستتتتتمدام األجهاة ابلكترونية التل ت)مل عنوام للتالميذ ل

 اعل  و األندرويد.

 هـ. مرحلة التقويم:

ع)د رةل المحتوى ال)لمل على البيمة االةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتااملط  .1

ل عنوام اعل  و األندرويد، الممابي، تم متاع)ة تشتتتغيله من على األجهاة ابلكترونية التل ت)م

 للواوف على ناام الض)ث التل اد تواجه التالميذ عند الدخول على البيمة.

تم م)الجة  ة اصور اد تن  عن البيمة االةترااية عاستمدام نمال الواال الم)االساالسااملط  .2

 الممابي، وتحميل ع)ض البرام  التل تايد من ةاعلية البيمة.

 حث:رابعا: إعداد أدوات الب
اام  الباح ة عتصتتميم  دوات البحث، للتأكد من تحايب األهداف المحددة، والتل ستتوف يتم تابياها 

ابتتتل وع)تتتد ت)لم مهتتتارات البرمجتتتة من خالل عيمتتتة اةترااتتتتتتتيتتتة عتتتاستتتتتتتتمتتتدام نمال الواال 

الم)االساالستتتتااملط الممابي، حيث اام  الباح ة عح تتتتال صتتتتدل  دوات البحث ع)راتتتته على 

المحكمين المتمصتتصتتين ةل مجال تكنولوجيا الت)ليم، وةى اتتوع ةراع ال تتادة مجموعة من ال تتادة 

 المحكمين  عيد صياغة  دوات البحث تمهيدا لح ال  بات  دوات البحث التالية:
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  ي  االختبار التحصيلل لايا  الجانر الم)رةل لمهارات البرمجة:

 عالمراحل التالية: اام  الباح ة ع عداد االختبار التحصيلل

ح  .1 بار: ت هدف من االخت يد ال نة البحث من د يا  م تتتتتتتتوى عي بار يلى ا هدف االخت مالل ي

محاةوة  –عمدينة المنصتتتتورة-عمدرستتتتة الفردو  المتمياة للغات الصتتتتث ال الث االعدادة 

 الداهلية، ةل الجانر الم)رةل المرتبب عمهارات البرمجة.

لى ايا  األهداف الت)ليمية التل : يهدف هذا االختبار يتحديد األهداف الت)ليمية التل ياي تتتتتها .2

 تضمنتها الموديوالت األرع)ة.

ع)د االمالع على المراجل والدراستتتتتات التل تناول   ستتتتتالير التاويم  تحديد نوع االختبار:  .3

و دواته عصفة عامة واالختبارات المواوعية عصفة خاصة، وجدت الباح ة    االختبارات 

 تحصيلية االلكترونية.المواوعية هل  ن ر  نواع االختبارات ال

 صياغة الصورة المبدمية لالختبار:  .4

صتتتتياغة وعناع مفردات االختبار: تم يعداد االختبار التحصتتتتيلل لمهارات البرمجة عاستتتتتمدام  . 

 ستتتتتملة االختيار من مت)دد، وكذلك  ستتتتتملة الصتتتتتوال والماأ، وذلك لما يتمت)ا عهما من ماايا 

للت)لم، وتتميا عواتتتوت األستتتملة، وستتترعة  وخصتتتامص وهى: تاي  عكفاعة النوات  الب تتتياة

التصتتحي  عاباتتاةة يلى  نها تتي  ةرصتتة تغاية جاع كبير من مجال الايا . ةل اتتوع ذلك 

اام  الباح ة عصتتياغة مفردات االختبار التحصتتيلل المواتتوعل عحيث تغاى جميل الجوانر 

ي مفردة 25لتالل: سي مفردة تم تصتتتتتتتنيفها كا50الم)رةية لمهارات البرمجة، وعلغ  مفرداته س

 ي مفردة عأسلول االختيار من مت)دد.25عأسلول الصوال والماأ، س

صتتياغة ت)ليمات االختبار: تم صتتياغتها ةل مادمة االختبار وروعل    تكو  وااتتحة وداياة  .ل

وممتصتترة ومباشتترة ومب تتاة حتى ال تؤ ر على استتتجاعة التالميذ وتغير من نتام  االختبار، 

كيفية ابجاعة عن كل ستتتتتتتؤال، وكيفية المرو  اآلمن ع)د االنتهاع من و   تواتتتتتتت  للتالميذ 

 االختبار.

تادير الدرجة ومرياة التصتتتتتحي : تم واتتتتتل درجة لكل مفردة من مفردات االختبار وعالتالل  . 

 ي.50كا  مجموع درجات االختبار التحصيللس

 يعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيلل: .5

لمواصفات لالختبار التحصيلل ةل اوع األهداف ال)امة للموديالت اام  الباح ة ع عداد جدول ا

 األرع)ة، عهدف التحاب من عدد األسملة لكل هدف من األهداف المراد تحاياها.

 الصورة النهامية لالختبار التحصيلل: .6

التجرعة االستتتاالعية لالختبار التحصتتيلل اام  الباح ة ع جراع التجرعة االستتتاالعية لالختبار، 

 ك عهدف تحايب األهداف التالية:وذل

  تحديد الامن الالالم ليجاعة على االختبار: اام  الباح ة عرصد المن الذة استغراه كل التالميذ

الامن الذة وعدد التالميذ جمي)هم، وعلى ذلك  مكن للباح ة ح تتتتتتتال الامن المناستتتتتتتر لالختبار 

 داياه 40استغراه  ول مالر= 

 داياة 60ةل ابجاعة على مفردات االختبار= الامن الذة استغراه ةخر مالر  -
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متوسب الامنين سالامن الالالم لتابيب االختباري = المن الذة استغراه  ول مالر+ الامن  -

 داياة 50= 2الذة استغراه اخر مالرط 

 واد تم االلتاام عهذا الامن عند التابيب الابلل والب)دة لالختبار التحصيلل علل ال)ينة األساسية.

 جة ستتهولة وصتت)وعة مفردات االختبار: تم ح تتال م)امل ال تتهولة والصتت)وعة لكل ح تتال در

مفردة من مفردات االختبار، واد وجدت الباح ة    م)امالت ال تتتتتهولة والصتتتتت)وعة تراوح  

ي، وعذلك ةهل لي   شديدة ال هولة ولي   شديدة الص)وعة، وعالتالل ة   0.81 – 0.47عين س

 اسبة لم)امالت ال هولة والص)وعة. سملة االختبار تتمتل عايم من

 لي. يعداد ااممة المهارات الماصة عالبرمجة الالالمة لاالل المرحلة االعدادية:

اام  الباح ة عاالمالع على الكتر والمراجل والدراستتتتتتتات والبحوث ةل ينتا  مهارات البرمجة 

عتحليلها توصتتتل  الى عاستتتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت ن ، واام  عالت)امل مل البرنام  و

 .ي مهارة ةرعية90 رعل مهارات عامة رمي ية يندر  تحتها س

عاستتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت المهارات الماصتتة عالبرمجة  ااممة ادديع عملية مرت واد

 التالية: لاالل المرحلة االعدادية عالماوات ن 

رمجة عاستتتتتتتتمدام عرنام  الفيجوال تحديد الهدف ال)ام من عناع ااممة المهارات الماصتتتتتتتة عالب .1

ةل الايام  الااممة عناع ال)ام من الهدف واد تحددعيايك دوت ن  لاالل المرحلة االعدادية:

ع)مل حصتتتتتتر شتتتتتتامل لكاةة المهارات الرمي تتتتتتة والفرعية الالالمة لاالل المرحلة االعدادية 

 .عاستمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت ن المرتباة عالبرمجة 

عاستتتتتتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك دوت ن  عالبرمجة عناع ااممة المهارات الماصتتتتتتة يعداد و .2

 ل االمالع عللالخ من المهارات ااممة اام  الباح ة عبناعالالالمة لاالل المرحلة االعدادية:

عاستتتمدام عرنام  الفيجوال عيايك عمهارات البرمجة  الصتتلة ذات ال تتاعاة والبحوث الدراستتات

ا دوت ن  المبدمية  صتتورتها ةل الااممة تضتتمن  األدعيات النورية المرتباة عها، واد ، و يضتتا

 .ي مهارة ةرعية96ي مهارة رمي ة، س4عدد س

ع)د االنتهاع من يعداد هذت الااممة اام  الباح ة ع)راتتتتتها التحاب من صتتتتتدل ااممة المهارات: .3

تحايب على مجموعة من ال تتتتتادة المتمصتتتتتصتتتتتين  وذلك من  جل التحاب من صتتتتتالحيتها، و

االستتتتتتتفادة من خبراتهم، والت)ديل ةل اتتتتتتوع ةرامهم، وذلك عتحديد مدى  همية كل مهارة من 

عدم  هميتها، وكان  وجهات نور ال ادة المتمصصين والمحكمين من حيث ييضات المحاور 

اللغويتة التل تنتمل لهتتا المهتتارات الفرعيتتة وكتذلتك مرت الت)تتديتل المالول، وعلغتت  الاتتاممتة 

ي مهارة ةرعية، وع)د عري الااممة على ال تتتتتتتادة المتمصتتتتتتتصتتتتتتتين 96عدد ساألولية على 

ي مهارات 4والمحكمين، وح تتتتتتال األهمية تم التوصتتتتتتل يلى ااممة المهارات النهامية، وهل س

 ي مهارة ةرعية.90رمي ة، وتشتمل على س



 

 =350 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

ة وتم ل  ع)ض الت)ديالت التل ااترحها المحكمو  ةل حذف ع)ض المهارات التل ال ترتبب ع)ين

ا حذف ع)ض المهارات المتكررة ةل الصتتتتتياغة وذات م)نى واحد، وحذف ع)ض  البحث  و يضتتتتتا

)ديالت لفوية لب)ض  ية، ويجراع مجموعة ت المهارات التل ت)ال م)نى  ك ر عمومية وشتتتتتتتمول

ا.   المهارات عحيث تج)ل م)ناها  ك ر واوحا وصياغتها  دل اياسا

 برمجة: ي. عاااة مالحوة  داع التالميذ لمهارات ال

 تم يعداد عاااة المالحوة وةاا للماوات التالية:        

مالل تحديد الهدف من عناع عاااة المالحوة: استتتتتتتتهدة  هذت الباااة ايا  م تتتتتتتتوى  داع  .1

محاةوة  –عمدينة المنصتتتتتتورة-عمدرستتتتتتة الفردو  المتمياة للغات الصتتتتتتث ال الث االعدادة 

لى عيمة اةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمال الواال الداهلية لمهارات البرمجة ابل وع)د الدخول ع

 الم)االساالسااملط الممابي.

تحديد األداعات التل تتضتتتتتتتمنها عاااة المالحوة: تم تحديد األداعات من خالل االعتماد على  .2

الصتتورة النهامية لااممة مهارات البرمجة التل تم التوصتتل يليها، حيث صتتيغ  ةارات الباااة 

تها، وعشكل  خر يوا  ال)الاة عين المهارة الرمي ية ومكوناتها عشكل يتفب مل  هداةها ومبي)

 الفرعية من ناحية واألداع المراد تاويمه من ناحية  خرى.

اشتمل  الباااة على وتم استمدام التادير الكمل لباااة المالحوة وال نوام تادير الدرجات:  .3

  الث م تويات سمرتفل، متوسب، ا)يثي.

الحوة: اشتتتتتمل  الت)ليمات على توجيه المالحى يلى اراعة محتويات يعداد ت)ليمات عاااة الم .4

الباااة، والت)رف على خيارات األداع وم تتتتوياته، والتادير الكمل لكل م تتتتوى مل وصتتتث 

 جميل احتماالت  داع المهارة وكيفية التصرف عند حدوث  ة من هذت االحتماالت.

ن تحديد الهدف من عناع عاااة المالحوة الصتتتتتتتورة األولية لباااة المالحوة: ع)د االنتهاع م .5

وتحليل المحاور الرمي تتتية يلى المهارات الفرعية المكونة لها واألداعات المتضتتتمنة ةيها تم  

ي مهارة  ستتاستتية علغ عدد 4صتتياغة عاااة المالحوة ةل صتتورتها األولية، والتل تكون  من س

 ي مهارة ةرعية.90األداعات المتضمنة عها س

%، وهذا 91ي اوى وة لباااة المالحوة: تم التحاب من  بات عاااة المالحوة الصورة النهامي .6

 .ي)نى    عاااة المالحوة على درجة عالية من ال بات، و نها صالحة كأداة للايا 

 ي. عناع مايا  االتجات نحو البيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمال الواال الم)االساالستتتتتتتااملط 

 الممابي:

  االتجات: تحديد الهدف من مايا  .1

يهدف هذا المايا  يلى ايا  اتجات مالل الصتتتتتتتث ال الث االعدادة عمدرستتتتتتتة الفردو  المتمياة 

محاةوة الداهلية نحو البيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمال الواال  –عمدينة المنصتتتتورة-للغات 

ة الم)االساالستتااملط الممابي، التل ت)ك  يح تتاستتهم عأهميتها وةوامد استتتمدامها، واالستتتفاد

منها ةل ال)ملية الت)ليمية، ومدى تحم تتتتهم واستتتتتمتاعهم، ورةضتتتتهم  و ابولهم، ومواةاتهم  و 

 م)اراتـهم، وش)ورهم عالراحة  و التوتر والالب منه.

 صياغة مفردات المايا : .2
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اام  الباح ة عصتتياغة مفردات المايا  لتتضتتمن اتجات مالل الصتتث ال الث االعدادة نحو البيمة 

دام نمال الواال الم)االساالستتتتتتتااملط الممابي، حيث راع  الباح ة عند االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتم

 صياغة المفردات ما يلل:

 ع امة صياغة مفردات المايا  ل هولة االستجاعة. -

 تشمل كل عبارة ةكرة واحدة. -

 تجنر المفردات المنفية. -

 داللة المفردة على االتجات. -

 الواال الم)االساالسااملط الممابي. ترتبب وتناسر مجال البيمة االةترااية عاستمدام نمال -

 وال ت)ليمات مايا  االتجات: .3

تم واتل ت)ليمات ابجاعة عالشتاشتة األولل ةل عداية مايا  االتجات، وهل تتضتمن وصتفا ممتصتر 

للمايا ، ومرياة ابجاعة عليها، مل تاديم م ال يواتتتتتت  كيفية ابجاعة على مفردات المايا ، مل 

   والهدف منه.ت)ريث التلميذ عامن المايا

 تادير الدرجة ومرياة ح اعها: .4

ي مفردة، حيث يمتار التلميذ عديل من عين البدامل 57ويتكو  المايا  ةل صتورته النهاميـتتتتتتتتة من س

غير مواةب عشتتتتدةي،  -غير مواةب –محايد-مواةب –ح تتتتر مدى اتفااها على ال)بارة سمواةب عشتتتتدة

اةب على س رعل درجاتي،محايد على ويحصتتتتتتل االختيار مواةب عشتتتتتتدة على سخم  درجاتي، مو

حدةي، وتشتتتتتتتير  س الث درجاتي، غير مواةب عللسدرجتيني،غير مواةب عشتتتتتتتدة على سدرجة وا

الدرجة المرتف)ة يلى االتجات الموجر، والدرجة المنمفضتتتتتتتة يلى االتجات ال تتتتتتتالر. حيث كلما 

 انمفض  الدرجة كان  مؤشرا الرتفاع درجة الالب. 

التجتتتات نحو البيمتتتة االةترااتتتتتتتيتتتة عتتتاستتتتتتتتمتتتدام نمال الواال ا مايتتتا  النهتتتامل الشتتتتتتتكتتتل  .5

 الم)االساالسااملط الممابي:

 التل ي تتتتحاها الدرجة تتواث حيث يعبارة57س من مكوناا النهامية صتتتورته ةل المايا   صتتتب 

 م)روف هو ما وةب استتتجاعته وعلى  )ستتالبة – سموجبة نوع ال)بارة على عبارة كل عن التلميذ

 هل استتتتجاعات خم  تحتوة والتل "ليكرت" عارياة المصتتتوغة الماايي  ةل االستتتتجاعات عن

 ةل االستتتتتتتجاعة  عاي  عحيث غير مواةب عشتتتتتتدةي –غير مواةب –محايد -مواةب–جدا سمواةب

ي 3محايدس يواالستتتتتتتتجاعة4س مواةب واالستتتتتتتتجاعة ي درجات5س جدا مواةب - الموجبة ال)بارات

حالة  ةل وال)ك  واحدة درجة ي1مواةب عشتتتتدةسغير  ي واالستتتتتجاعة2س غير مواةب واالستتتتتجاعة

 المايا  ليصتتتب  نشتتتر  م وتصتتتحيحها المايا  مادة عتحرير الباح ة اام  واد ال تتتالبة ال)بارات

ا  .البحث تجرعة ةل لالستمدام جاهاا

 خامسا: التصميم التجريبي للبحث:
التصتتتميم الابلل ةل اتتتوع مبي)ة البحث الحالل تم استتتتمدام التصتتتميم التجريبل الم)روف عاستتتم "

الب)دة عاستمدام مجموعتين متكاةمتين تجريبيتين" واد تم تو يث هذا التصميم ةل البحث الحالل  

عتحديد مجموعة تجريبية تدر  مهارات البرمجة عبيمة اةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام نمب الواال الم)اال 
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نمب الواال  االستتتتتاامل، ومجموعة تجريبية تدر  مهارات البرمجة عبيمة اةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام

 الم)اال المماب، ويتم ما يلل:

ا على المجموعتين ابل التجرعة. .1  تابيب  دوات البحث ابليا

.تجرعة البحث: تت)ري المجموعتين التجريبيتين للمتغير الم تتتتتتتال عيمة اةترااتتتتتتية عاستتتتتتتمدام 2

ث عتنفيذ ةور االنتهاع من التابيب الابلل ألدوات البحنمال الواال الم)اال ساالستتتتااملط الممابي 

لمدت شتتتتهر  2018ط11ط13يلل  2018ط10ط5التجرعة األستتتتاستتتتية الماصتتتتة عالبحث ةل الفترة من 

ا لمجموعة من ابجراعات التل تتم ل ةل  ا، وذلك وةاا تواي  األهداف ال)امة للبيمة، و سبوع تاريبا

شتتادات والمحتوى التدريبل الماص عها وما يتضتتمنه من مهارات، مل تاديم ع)ض الت)ليمات واالر

ا يلى  سالير التفاعل  والتوجيهات التل تي ر على التالميذ ابعحار داخلها، مل توجيه التالميذ  يضا

، وذلتك مل يخبتار التالميتذ نمال الواال الم)اال ساالستتتتتتتاتاملط الممابيالمتتاحتة، والمتم لتة ةل 

من  ستتتتتتملة  عمرياة ال تتتتتتير ةل البيمة والماوات التل يتم الدخول عليها ع)د دراستتتتتتة الموديالت

 و نشاة، والتل توجد عار نهاية كل موديول من موديوالت البيمة االةترااية.

 تابيب  دوات البحث ع)ديا على المجموعتين.. 3

 

( مراحل التصميم التجريبي للبحث3شكل) 

 عرض نتائج البحث.
 في ضوء تساؤالت البحث قامت الباحثة باإلجابة عنها كالتالي: 

 هارات البرمجة الواجر تنميتها لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟ما مال ؤال األول: 

تم  ابجاعة عن هذا ال ؤال عالتوصل لااممة المهارات المالوعة ةل صورتها النهامية وتتكو  من 

ي مهارة ةرعية محكمة وتم ح تتتتتتتال الصتتتتتتتدل وال بات 90 رعل مهارات رمي تتتتتتتية يندر  تحتها س

ذ لت)لمها من خالل عيمة اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الماص عها، وتم عراتتتها على التالمي

 الم)االساالسااملط الممابي.

ال تتتتؤال ال انل: ما م)ايير تصتتتتميم عيمة اةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتتتااملط 

 الممابي لتنمية مهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية واتجاهاتهم نحوها؟

هذا ال تتتؤال ع)د االمالع على البحوث والدراستتتات التل تناول  م)ايير الت)ليم  عن ابجاعة وتم 

ابلكترونل وم)ايير جودة الت)ليم الجام)ل يلى ااممة م)ايير تصتتتتتتميم عيمة اةترااتتتتتتية عاستتتتتتتمدام 

نمال الواال الم)االساالستتتااملط الممابي لتنمية مهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة ابعدادية 

 

 

 العينة

المجموعة 

التجريبية 

 األولى

المجموعة 

التجريبية 

 الثانية

االختبار 
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 المالحظة
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نحوها  م عرا  على المحكمين حتى وصل  يلى صورتها النهامية التل ا م  يلل واتجاهاتهم 

 ي مؤشر وهل كما يلل: 124ي م)يارا وس12س ال ةي محاور رمي ية وتضم س

 ي مؤشر  داع.50ي م)ايير ةرعية وس5 وال: محور الم)ايير الترعوية: وتشمل س

 ي مؤشر  داع.63عية وسي م)ايير ةر4 انيا: محور الم)ايير التكنولوجية: ويشملس

 ي مؤشر  داع.11ي محاور ةرعية وس3 ال ا: محور م)ايير  دوات التفاعل: ويشمل س

ال ؤال ال الث: ما نموذ  التصميم الت)ليمل لتصميم عيمة اةترااية عاستمدام نمال الواال الم)اال  

 اتجاهاتهم نحوها؟سابسااملط الممابي لتنمية مهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية و

تم  ابجاعة عن هذا ال تتتؤال ع)د االمالع على ال)ديد من نماذ  التصتتتميم الت)ليمل تم االستتتت)انة 

عيمتتتتة ت)لم اةترااتتتتتتتل عتتتتاستتتتتتتتمتتتتدام نمال الواال ي ةل تصتتتتتتتميم ADDIEعتتتتالنموذ  ال)تتتتامس

 .الم)االساالسااملط الممابي

مال الواال الم)االسابستتتتتااملط ال تتتتتؤال الراعل: ما ةاعلية تصتتتتتميم عيمة اةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام ن

 الممابي لتنمية الجوانر الم)رةية لمهارات البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟

وذلك للتحاب من صتتحة " t-test"وليجاعة على هذا ال تتؤال اام  الباح ة عاستتتمدام اختبار ستي 

 الفري األول من ةروي البحث والذة ينص على:

ي عين متوستتتتتال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سة عند م تتتتتتوى يوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتامي

التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية ال انية، ةل التابيب الابلل والب)دة لالختبار التحصتتتتتتتيلل 

 المرتبب عالجانر الم)رةل لمهارات البرمجة لصال  التابيب الب)دة.

توستتتاين مرتبايني وذلك من اجل لم t-testوالختبار صتتتحة هذا الفري اام  الباح ة عح تتتال س

ابل وع)د استتتتتتتتمدام سالبيمة مالل المجموعة التجريبية األولى الماارنة عين متوستتتتتتتال درجات 

مالل المجموعة االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتااملي، وعين متوستتال درجات 

                                      .ب الواال الم)اال الممابيابل وع)د استمدام سالبيمة االةترااية عاستمدام نمالتجريبية ال انية 
المجموعة يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات طالب  (1جدول )

، وبين درجات طالب (البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع المعزز االسقاطيالتجريبية األولى التي تستخدم )

لمجموعة الثانية التي تستخدم )البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع المعزز المخطط( علي االختبار ا

 التحصيلي.

 

 المتوسط التطبيق المجموعة
االنحححححححححححراف 

 المعياري

درجحححححححححححة 

 الحرية
 قيمة "ت

مسححححححححححتححححوي 

 الداللة

 حجم التأثير

2 

التجريبيتتتتة 

 األولى
 3.85 22.10 الابلل

29 27.41 

دالتتتتة عتتتتنتتتتد 

ة م تتتتتتتتتتتتتتتتتو

0.05 

0.96 
 2.40 46.26 الب)دة

 2.91 22.60 الابلل

 2.99 42.30 الب)دة
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يتضت  من الجدول ال تاعب    ايمة "ت" المح توعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم  

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية 29ي ودرجة حرية س0.05سعند م تتتتتتتتوى داللة  الكشتتتتتتتث عليها

للمجموعة  ي24.37ايمة " ت " الجدولية ت اوى سللمجموعة التجريبية األولى،  ي27.41ت اوى س

التجريبية ال انية، وهذا الفرل دال لصتتتتتتتال  التابيب الب)دة مما يشتتتتتتتير يلل وجود ةرل ذو داللة 

ية عين متوستتتتتتتال  ية األولل يحصتتتتتتتتام مدم سالدرجات مالل المجموعة التجريب مة التل ت تتتتتتتت بي

ةل التابيب الابلل والب)دة لالختبار ي االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتتتتاامل

التحصتتيلل لصتتال  التابيب الب)دة، ووجود ةرل ذو داللة يحصتتامية عين متوستتال درجات مالل 

ي بيمة االةترااية عاستمدام نمب الواال الم)اال الممابدم سالالتل ت تمالمجموعة التجريبية ال انية 

 ةل التابيب الابلل والب)دة لالختبار التحصيلل لصال  التابيب الب)دة. 

 م اام  الباح ة عح ال يحصاع مرعل ييتا لح ال حجم تأ ير المتغير الم تال على المتغير التاعل، 

 والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

=
 2Eta 

 

ي وهذا 0.96وعلغ  ايمة مرعل ييتا للمجموعة التجريبية األولى كما هو مواتتتتتت  عالجدول س

بيمة سال% من الحاالت يمكن    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تتتتتتتتال 96ي)نل    

 ةل المتغير التاعل تنمية الجوانر الم)رةية ياالةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتاامل

ية، وعلغت  ايمتة مرعل ييتتا للمجموعة  لدى مالل المرحلتة ابعداد المرتباتة عمهتارات البرمجتة 

% من الحاالت يمكن    95ي وهذا ي)نل    0.95التجريبية ال انية كما هو مواتتتتتتت  عالجدول س

)اال بيمة االةترااية عاستمدام نمب الواال المسالي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال 

ةل المتغير التتتاعل تنميتتة الجوانتتر الم)رةيتتة المرتباتتة عمهتتارات البرمجتتة لتتدى مالل  يالمماب

 المرحلة ابعدادية.

يوجد ةرل ذو داللة يحصامية ومما سبب تم ابول الفري األول والذة ينص على  نه: "      

لمجموعة رتر درجات المجموعة التجريبية األولى، وا متوستتتتتتالي عين 0.05≥ سعند م تتتتتتتوى 

التجريبيتة ال تانيتة، ةل التابيب الابلل والب)تدة لالختبتار التحصتتتتتتتيلل المرتبب عتالجتانتر الم)رةل 

 لمهارات البرمجة لصال  التابيب الب)دة".

ال تتتتؤال المام : ما ةاعلية تصتتتتميم عيمة اةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمال الواال الم)االسابستتتتااملط 

 البرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية؟ الممابي لتنمية الجوانر األدامية لمهارات

وذلك للتحاب من صتتحة " t-test"وليجاعة على هذا ال تتؤال اام  الباح ة عاستتتمدام اختبار ستي 

 الفري ال انل من ةروي البحث والذة ينص على:

ي عين متوستتتتتال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سيوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتامية عند م تتتتتتوى 

ى، والمجموعتتة التجريبيتتة ال تتانيتتة، ةل التابيب الابلل والب)تتدة لباتتااتتة المالحوتة التجريبيتتة األول

 المرتبب عالجانر األدامل لمهارات البرمجة لصال  التابيب الب)دة.

لمتوساين مرتبايني وذلك من اجل  t-testوالختبار صحة هذا الفري اام  الباح ة عح ال س

ابل وع)د استمدام سالبيمة التجريبية األولى مالل المجموعة الماارنة عين متوسال درجات 

)1(2

2

 Nt

t



 

 =355 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

مالل المجموعة االةترااية عاستمدام نمب الواال الم)اال االسااملي، وعين متوسال درجات 

                                        .ابل وع)د استمدام سالبيمة االةترااية عاستمدام نمب الواال الم)اال الممابيالتجريبية ال انية 
المجموعة يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات طالب  (2) جدول

، وبين درجات طالب (البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع المعزز االسقاطيالتجريبية األولى التي تستخدم )

المالحظة المعزز المخطط( علي بطاقة المجموعة الثانية التي تستخدم )البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع 

 

 المجموعة
 المتوسط التطبيق

االنحححححححححراف 

 المعياري

درجحححححححححححححة 

 الحرية
 قيمة "ت

مسححححححححححتحححوي 

 الداللة

 حجم التأثير

2 

التجريبيتتتتة 

 33.22 29 9.25 137.43 الابلل األولى

دالتتتتة عتتتتنتتتتد 

م تتتتتتتتتتتتتتتوة 

0.05 

0.97 

 

   17.38 239.65 الب)دة

دالتتتتة عتتتتنتتتتد 

م تتتتتتتتتتتتتتتوة 

0.05 

 

التجريبيتتتتة 

 ل انيةا
 0.94  22.11 29 8.70 138.03 الابلل

     19.50 223.16 الب)دة 

يتض  من الجدول ال اعب    ايمة "ت" المح وعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم الكشث 

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية ت تتتتتتتاوى 29ي ودرجة حرية س0.05سعليها عند م تتتتتتتتوى داللة 

للمجموعتتة  ي22.11ايمتتة " ت " الجتتدوليتتة ت تتتتتتتتاوى سيتتة األولى، للمجموعتتة التجريب ي33.22س

التجريبية ال انية، وهذا الفرل دال لصتتتتتتتال  التابيب الب)دة مما يشتتتتتتتير يلل وجود ةرل ذو داللة 

ية األولل  ية عين متوستتتتتتتال درجات مالل المجموعة التجريب مدم ساليحصتتتتتتتتام مة التل ت تتتتتتتت بي

ةل التابيب الابلل والب)دة لباااة المالحوة ي سااملاالةترااية عاستمدام نمب الواال الم)اال اال

لصتتال  التابيب الب)دة، ووجود ةرل ذو داللة يحصتتامية عين متوستتال درجات مالل المجموعة 

ةل ي بيمة االةترااتتتتتتية عاستتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال الممابالتل ت تتتتتتتمدم سالالتجريبية ال انية 

 لصال  التابيب الب)دة. التابيب الابلل والب)دة لباااة المالحوة 

 م اام  الباح ة عح ال يحصاع مرعل ييتا لح ال حجم تأ ير المتغير الم تال على المتغير التاعل، 

 والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

 

=
 2Eta 

ي وهذا ي)نل    0.97وعلغ  ايمة مرعل ييتا للمجموعة التجريبية األولى كما هو موا  عالجدول س

بيمة االةترااية سالت يمكن    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال % من الحاال97

ةل المتغير التاعل تنمية الجوانر األدامية المرتباة  يعاستتتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتتتتاامل

ية  تا للمجموعة التجريب مة مرعل يي غ  اي ية، وعل لدى مالل المرحلة ابعداد عمهارات البرمجة 
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% من الحاالت يمكن    ي)اة التباين 94ي وهذا ي)نل    0.94كما هو مواتتتت  عالجدول س ال انية

ةل  يبيمة االةترااية عاستمدام نمب الواال الم)اال الممابسالةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال 

 دية.المتغير التاعل تنمية الجوانر األدامية المرتباة عمهارات البرمجة لدى مالل المرحلة ابعدا

يوجد ةرل ذو داللة يحصتتتامية عند ومما ستتتبب تم ابول الفري األول والذة ينص على  نه: "      

ي عين متوستتتتتتتال رتتتر درجتتات المجموعتتة التجريبيتتة األولى، والمجموعتتة 0.05≥ سم تتتتتتتتوى 

التجريبية ال انية، ةل التابيب الابلل والب)دة لباااة المالحوة المرتبب عالجانر األدامل لمهارات 

 البرمجة لصال  التابيب الب)دة".

ال تتتؤال ال تتتاد : ما ةاعلية تصتتتميم عيمة اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)االسابستتتااملط 

 الممابي ةل تنمية اتجاهات تالميذ المرحلة ابعدادية؟

وذلك للتحاب من صتتتحة " t-test"وليجاعة عن هذا ال تتتؤال اام  الباح ة عاستتتتمدام اختبار ستي 

 ل الث من ةروي البحث والذة ينص على:الفري ا

ي عين متوستتتتتال رتر درجات المجموعة 0.05≥ سيوجد ةرل ذو داللة يحصتتتتتامية عند م تتتتتتوى 

التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية ال انية، ةل التابيب الابلل والب)دة لمايا  االتجات لصال  

 التابيب الب)دة.

لمتوستتتاين مرتبايني وذلك من اجل  t-testعح تتتال سوالختبار صتتتحة هذا الفري اام  الباح ة 

ابل وع)د استتتتتتتتمدام سالبيمة مالل المجموعة التجريبية األولى الماارنة عين متوستتتتتتتال درجات 

مالل المجموعة االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتااملي، وعين متوستتال درجات 

 .ااية عاستمدام نمب الواال الم)اال الممابيابل وع)د استمدام سالبيمة االةترالتجريبية ال انية 
 

المجموعة يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات طالب  (3جدول )

، وبين درجات طالب (البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع المعزز االسقاطيالتجريبية األولى التي تستخدم )

 تستخدم )البيئة االفتراضية باستخدام نمط الواقع المعزز المخطط( على مقياس االتجاه. المجموعة الثانية التي

 

 المجموعة
 المتوسط التطبيق

االنحححححححححححححححراف 

 المعياري

درجحححححححححححححة 

 الحرية
 قيمة "ت

مسححححتوي 

 الداللة

 حجم التأثير

2 

التجريبيتتتتة 

 األولى

 12.11 74.7333 الابلل
29 37.9 

دالتة عنتتد 

م تتتتتتوة 

0.05 

0.98 
 11.8 215.1 الب)دة

التجريبيتتتتة 

 ال انية
 11.1 73.7 الابلل

29 37.2 0.979 

 11.81 195.1 الب)دة

يتض  من الجدول ال اعب    ايمة "ت" المح وعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم الكشث 

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية ت تتتتتتتاوى 29ي ودرجة حرية س0.05سعليها عند م تتتتتتتتوى داللة 

للمجموعة التجريبية  ي37.2ايمة " ت " الجدولية ت تتتتاوى سللمجموعة التجريبية األولى،  ي37.9س
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ال انية، وهذا الفرل دال لصتتتال  التابيب الب)دة مما يشتتتير يلل وجود ةرل ذو داللة يحصتتتامية عين 

م بيمة االةترااتتية عاستتتمداالتل ت تتتمدم سالمتوستتال درجات مالل المجموعة التجريبية األولل 

ةل التابيب الابلل والب)دة لمايا  االتجات لصال  التابيب الب)دة، ي نمب الواال الم)اال االساامل

التل ووجود ةرل ذو داللة يحصتتتتتتامية عين متوستتتتتتال درجات مالل المجموعة التجريبية ال انية 

ب)دة ةل التابيب الابلل والي بيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال الممابت تتتتتمدم سال

 لمايا  االتجات لصال  التابيب الب)دة. 

 م اام  الباح ة عح ال يحصاع مرعل ييتا لح ال حجم تأ ير المتغير الم تال على المتغير التاعل، 

 والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

=
 2Eta 

 

)نل    ي وهذا ي0.98وعلغ  ايمة مرعل ييتا للمجموعة التجريبية األولى كما هو موا  عالجدول س

بيمة االةترااية سال% من الحاالت يمكن    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال 98

ةل المتغير التاعل لمايا  االتجات، وعلغ  ايمة مرعل ييتا  يعاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتاامل

% من الحاالت 979  ي وهذا ي)نل  0.979للمجموعة التجريبية ال انية كما هو موا  عالجدول س

بيمة االةترااتتتتتية عاستتتتتتمدام نمب ساليمكن    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تتتتتتال 

 ةل المتغير التاعل لمايا  االتجات. يالواال الم)اال المماب

 اختبار صحة الفري الراعل:

لمجموعة التجريبية حيث اام  الباح ة عتحليل النتام  ابحصتتتتتتتامية الماصتتتتتتتة عأداع التالميذ ةل ا

بيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتااملي والمجموعة الاألولى التل ت تتتتتمدم س

ةل بيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال الممابي لالتجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم س

برمجة لتالميذ المرحلة التابيب الب)دة لالختبار التحصتتتتيلل المرتبب عالجانر الم)رةل لمهارات ال

ابعدادية، وذلك الختبار صتتتتتتتحة الفري الراعل والذة ينص على انه: "ال توجد ةرول ذو داللة 

ي عين متوستتال درجات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل 0.05≥ سيحصتتامية عند م تتتوى 

تمدم نمب الواال ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتت

 الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة الختبار التحصيل الم)رةل لمهارات البرمجة".
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المجموعة التجريبية يوا  نتام  اختبار "ت" للماارنة عين المتوساين الب)دة لدرجات مالل  ي4جدول س 

ة ال انية التل ت تمدم نمب الواال الم)اال االولل التل ت تمدم نمب الواال الم)اال ابساامل والمجموعة التجريبي

المماب ةل الايا  الب)دة الختبار التحصيل الم)رةل لمهارات البرمجة

 المتوسط المجموعة
االنحححححححححراف 

 المعياري

درجحححححححححة 

 الحرية

قحححيحححمححححة 

 "ت"
 مستوي الداللة

 حجم التأثير

2 

ترااتتتتتتتيتتتتة  يمتتتتة االة ب ل ا

عتتاستتتتتتتتمتتدام نمب الواال 

 الم)اال االساامل

46.27 2.40 58 5.65 

 دالة

عنتتد م تتتتتتتتوة 

0.05 

0.35 

ترااتتتتتتتيتتتتة  يمتتتتة االة ب ل ا

عتتاستتتتتتتتمتتدام نمب الواال 

 الم)اال المماب

42.30 2.99 58 5.65 

 دالة

عنتتد م تتتتتتتتوة 

0.05 

0.35 

يتض  من الجدول ال اعب    ايمة "ت" المح وعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم الكشث 

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية ت تتتتتتتاوى 58سي ودرجة حرية 0.05سعليها عند م تتتتتتتتوى داللة 

بيمة ل، وهذا الفرل دال يحصتتتتتتتاميا لصتتتتتتتال  المجموعة التجريبية األولى التل ت تتتتتتتتمدم اي5.65س

االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتاامل مما يشتتير يلل وجود ةرل ذو داللة يحصتتامية 

 لالختبار التحصيلل. عين متوسال درجات مالل المجموعتين ةل التابيب الب)دة

 م اام  الباح ة عح تتال يحصتتاع مرعل ييتا لح تتال حجم تأ ير المتغير الم تتتال على المتغير      

 التاعل، والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

=
 2Eta 

 

% من الحاالت يمكن 35ي وهذا ي)نل    0.35وعلغ  ايمة مرعل ييتا كما هو مواتتتتتتت  عالجدول س

 ل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال ةل المتغير التاعل.   ي)اة التباين ة

"ال توجد ةرول ذو داللة يحصتتامية ومما ستتبب تم رةض الفري الراعل والذة ينص علل  نه:      

ي عين متوستتتتال درجات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتمدم 0.05≥ سعند م تتتتتوى 

التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة 

 ". المماب ةل الايا  الب)دة الختبار التحصيل الم)رةل لمهارات البرمجة

توجتتد ةرول ذو داللتتة  وابول الفري البتتديتتل من ةروي البحتتث والتتذة ينص علل  نتته "     

ريبية االولل التل ي عين متوستتال درجات تالميذ المجموعة التج0.05≥ سيحصتتامية عند م تتتوى 

ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال 

الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة الختبار التحصتتتتتتتيل الم)رةل لمهارات البرمجة". ويرجل ذلك 

 يلى:

 متكامل رةعصتت تصتتور وةر استتتمدام نمب الواال الم)اال االستتاامل عالبيمة االةترااتتية .1

 م تواهم على األ ر له كا  مما وحدة البرمجة مواوعات من مواوع المتضمنة عكل للمفاهيم

 التحصيلل.
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استتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتاامل عالبيمة االةترااتتتتية  دى يلى ستتتتهولة الوصتتتتول  .2

م و نشاته والتماين وابتاحة ويدارة الوحدات الت)ليمية ساعدت عشكل كبير على انتاال مهام الت)ل

 للتالميذ األمر الذة ساعد عشكل كبير ةل اليادة التحصيل الم)رةل.

 الت)ليمل المحتوى ل)ري الفرصة نمب الواال الم)اال االساامل عالبيمة االةترااية يتي  .3

 اكت تتتتتتال على وتنمية ادراتهم الم)رةة على الحصتتتتتتول ةل ييجاعل للتالميذ دور يكو  عحيث

 . وتحليلها وةهمها الم)لومات

وةهم  الت)مب للتالميذ ةرصتتتتتة نمب الواال الم)اال االستتتتتاامل عالبيمة االةترااتتتتتية يتي   .4

 ادراتهم الم)رةية وتنمية م توياتهم تح ين التالميذ على ساعد مما  عمب، عارياة المواوعات

 جديدة. ت)ليمية موااث ةل الم)لومات هذت تو يث على

ت التل  كدت على ةاعلية الواال الم)اال ةل تنمية اتفا  نتام  الدراستتتتتة الحالية مل نتام  الدراستتتتتا

ي، ودراستتتتتتتة جمال 2018التحصتتتتتتتيل الم)رةل عوجه عام كدراستتتتتتتة ةاممة الاهراع عبد الاادرس

ي، ودراستتتتتتة يستتتتتتالم عوي 2017ي، ودراستتتتتتة عندر الشتتتتتتريث و حمد م تتتتتت)دس2017ال)مرجلس

 .(Estapa & Nadolny ,2015)ونادولنل استاعا ي، ودراسة2016هللاس

 ر صحة الفري المام :اختبا

حيث اام  الباح ة عتحليل النتام  ابحصتتتتتتتامية الماصتتتتتتتة عأداع التالميذ ةل المجموعة التجريبية 

بيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتااملي والمجموعة الاألولى التل ت تتتتتمدم س

ةل ال الم)اال الممابي بيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمب الوالالتجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم س

التابيب الب)تدة لباتااتة المالحوتة المرتبب عتالجتانتر األدامل لمهتارات البرمجتة لتالميتذ المرحلتة 

ابعدادية، وذلك الختبار صتتتتتحة الفري المام  والذة ينص على انه: "ال توجد ةرول ذو داللة 

يبية االولل التل ي عين متوستتال درجات تالميذ المجموعة التجر0.05≥ سيحصتتامية عند م تتتوى 

ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال 

 الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة لباااة المالحوة المرتباة عمهارات البرمجة".
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المجموعة التجريبية ت طالب يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجا (5جدول ) 

االولي التي تستخدم نمط الواقع المعزز اإلسقاطي والمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم نمط الواقع 

 المعزز المخطط في القياس البعدي لبطاقة المالحظة لمهارات البرمجة

 المتوسب المجموعة
االنتتتحتتتراف 

 الم)يارة

درجتتتتتتتتتة 

 الحرية

اتتتتيتتتتمتتتتة 

 "ت"
 م توة الداللة

 حجم التأ ير

2 

بيئححة االفتراضحححححححيححة ال

باسححتخدام نمط الواقع 

 المعزز المخطط

223.17 19.51 58 3.43 

 دالة

عنتتد م تتتتتتتتوة 

0.05 

0.17 

البيئححة االفتراضحححححححيححة 

باسححتخدام نمط الواقع 

 المعزز االسقاطي

239.57 17.38 58 3.43 

 دالة

عنتتد م تتتتتتتتوة 

0.05 

0.17 

 وعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم الكشث يتض  من الجدول ال اعب    ايمة "ت" المح

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية ت تتتتتتتاوى 58ي ودرجة حرية س0.05سعليها عند م تتتتتتتتوى داللة 

بيمة ل، وهذا الفرل دال يحصتتتتتتتاميا لصتتتتتتتال  المجموعة التجريبية األولى التل ت تتتتتتتتمدم اي3.43س

ما يشتتير يلى وجود ةرل ذو داللة يحصتتامية االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتاامل م

 عين متوسال درجات مالل المجموعتين ةل التابيب الب)دة لباااة المالحوة.

 م اام  الباح ة عح تتال يحصتتاع مرعل ييتا لح تتال حجم تأ ير المتغير الم تتتال على المتغير      

 التاعل، والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

=
 2Eta 

 

% من الحاالت يمكن 17ي وهذا ي)نل    0.17رعل ييتا كما هو مواتتتتتتت  عالجدول سوعلغ  ايمة م

    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال ةل المتغير التاعل.

"ال توجد ةرول ذو داللة يحصامية ومما سبب تم رةض الفري المام  والذة ينص على  نه:      

جات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتمدم ي عين متوستتتتال در0.05≥ سعند م تتتتتوى 

نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال 

 ". المماب ةل الايا  الب)دة لباااة المالحوة لمهارات البرمجة

ةرول ذو داللتتة توجتتد  وابول الفري البتتديتتل من ةروي البحتتث والتتذة ينص على  نتته "     

ي عين متوستتال درجات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل 0.05≥ سيحصتتامية عند م تتتوى 

ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال 

 يلى:الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة لباااة المالحوة لمهارات البرمجة". ويرجل ذلك 

مرونة نمب الواال الم)اال االساامل عالبيمة االةترااية حيث يتحرك التلميذ ةى  ة مكا   .1

 عواساة الجهاال الذى يدر  من خالله دو  التايد عاما   و مكا .
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واالستفادة  تو يث ابمكانات الحدي ة ةى نمب الواال الم)اال االساامل عالبيمة االةترااية .2

 منها ةى ال)ملية الت)ليمية.

 يتي  للتلميذ الت)لم الم تمر. دخول نمب الواال الم)اال االساامل عالبيمة االةترااية .3

تنوع األجهاة الناتتالتتة وتكرار الت)لم ةال يتايتتد عمكتتا  وواتت  كمتتا هو الحتتال ةى األجهاة  .4

 المنالية.

التواصتتتتتل والتفاعل الم تتتتتتمر عين التالميذ حيث ي)اى التحرك عالجهاال الماص عهم واتا  .5

 لم كذلك واتا  مول للتواصل الم تمر. ك ر للت)

التغلر على االناوامية ةى األداع والموف وتكرار الت)لم ومراعاة الفرول الفردية حيث  .6

 التحكم ةى الت)لم ووا  ومكا  الت)لم.

اتفا  نتام  الدراستتتتتة الحالية مل نتام  الدراستتتتتات التل  كدت على ةاعلية الواال الم)اال ةل تنمية 

ي، ودراستتتتتتتتة جمتال 2018ة عوجته عتام كتدراستتتتتتتتة ةتاممتة الاهراع عبتد الاتادرسالجوانتر األداميت

، ي2016ودراسة عبد الرؤوف يسماعيلس، ي2017رجاع  حمد، رمضا  ال يدس ي،2017ال)مرجلس

 .(Estapa & Nadolny ,2015)ونادولنل استاعا ي، ودراسة2016ودراسة يسالم عوي هللاس

 اختبار صحة الفري ال اد :

 ة عتحليل النتام  ابحصتتتتتتتامية الماصتتتتتتتة عأداع التالميذ ةل المجموعة التجريبية حيث اام  الباح

بيمة االةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمب الواال الم)اال االستتتتااملي والمجموعة الاألولى التل ت تتتتتمدم س

ةل بيمة االةترااتتتتتتتية عاستتتتتتتتمدام نمب الواال الم)اال الممابي لالتجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم س

ة لمايا  االتجات، وذلك الختبار صتتتحة الفري ال تتتاد  والذة ينص على انه: "ال التابيب الب)د

ي عين متوستتتال درجات تالميذ المجموعة 0.05≥ ستوجد ةرول ذو داللة يحصتتتامية عند م تتتتوى 

التجريبية االولل التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل 

 الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة لمايا  االتجات". ت تمدم نمب الواال
المجموعة التجريبية يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب  (6جدول ) 

االولي التي تستخدم نمط الواقع المعزز اإلسقاطي والمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم نمط الواقع 

 القياس البعدي لمقياس االتجاهالمعزز المخطط في 

 المتوسب المجموعة
االنحراف 

 الم)يارة

درجتتتتتة 

 الحرية

اتتيتتمتتتتة 

 "ت"

م تتتتتتتتتتتتتتتوة 

 الداللة

 حجم التأ ير

2 

البيمة االةترااية عاستمدام 

نتتتمتتتب التتتوااتتتل التتتمتتت)تتتاال 

 االساامل

215.1 11.8 

58 6.6 

 دالة

عند م تتتتوة 

0.05 

0.43 
بيمة االةترااية عاستمدام ال

اال نتتتمتتتب التتتوااتتتل التتتمتتت)تتت

 المماب

195.1 9.5 
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يتض  من الجدول ال اعب    ايمة "ت" المح وعة  كبر من ايمة " ت " الجدولية والتل تم الكشث 

ي حيث    ايمة " ت " الجدولية ت تتتتتتتاوى 58ي ودرجة حرية س0.05سعليها عند م تتتتتتتتوى داللة 

بيمة لت تتتتتتتتمدم ا ، وهذا الفرل دال يحصتتتتتتتاميا لصتتتتتتتال  المجموعة التجريبية األولى التلي6.6س

االةترااتتية عاستتتمدام نمب الواال الم)اال االستتاامل مما يشتتير يلى وجود ةرل ذو داللة يحصتتامية 

 عين متوسال درجات مالل المجموعتين ةل التابيب الب)دة لمايا  االتجات.

 م اام  الباح ة عح تتال يحصتتاع مرعل ييتا لح تتال حجم تأ ير المتغير الم تتتال على المتغير      

 التاعل، والذة يمكن ح اعه من الم)ادلة: 

=
 2Eta 

% من الحاالت يمكن 43ي وهذا ي)نل    0.43وعلغ  ايمة مرعل ييتا كما هو مواتتتتتتت  عالجدول س

    ي)اة التباين ةل األداع يلى تأ ير المتغير الم تال ةل المتغير التاعل.

 توجد ةرول ذو داللة يحصامية "الومما سبب تم رةض الفري ال اد  والذة ينص على  نه:      

ي عين متوستتتتال درجات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل ت تتتتتمدم 0.05≥ سعند م تتتتتوى 

نمب الواال الم)اال ابستتتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال 

 ". المماب ةل الايا  الب)دة لمايا  االتجات

توجتتد ةرول ذو داللتتة  بتتديتتل من ةروي البحتتث والتتذة ينص على  نتته "وابول الفري ال     

ي عين متوستتال درجات تالميذ المجموعة التجريبية االولل التل 0.05≥ سيحصتتامية عند م تتتوى 

ت تتتتتتتمدم نمب الواال الم)اال ابستتتتتتاامل والمجموعة التجريبية ال انية التل ت تتتتتتتمدم نمب الواال 

 لمايا  االتجات"، ويرجل ذلك يلى:الم)اال المماب ةل الايا  الب)دة 

يتغلر نمب الواال الم)اال االستتتاامل عالبيمة االةترااتتتية عالحما  وال تتتهولة ةل يستتتاام  .1

 الواال الحايال على الواال االةتراال مما ي اهم ةل تنمية اتجاهاتهم نحو استمدامها ةل الت)ليم.

محفاة لدواةل التالميذ نحو  ي)د نمب الواال الم)اال االستتتتاامل عالبيمة االةترااتتتتية مرياة .2

 تحايب األهداف الت)ليمية المنشودة، مما يترك   ر ايجاعل لدى التالميذ نحو ال)ملية الت)ليمية.

يتواةب نمب الواال الم)اال االستتتاامل عالبيمة االةترااتتتية مل رغبة التالميذ ةل استتتتمدام  .3

شتتكل  ستتهل واي تتر، ومن  م مرل جديدة   ناع الت)لم، ويشتتج)هم على ت)لم مواتتوعات الدراستتة ع

 اليادة اتجاهاتهم نحو استمدام هذا النمب.

يوةر نمب الواال الم)اال االساامل عيمة اةترااية من التواصل والتفاعل عين التالميذ ةل  .4

مناي ت)ليمل يت تتتتتم عالت)او  والنااش الهادف عينهم، وعالتالل تاوير اتجاهاتهم نحو استتتتتتمدام ذلك 

 النمب والتفاعل م)ه.
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ا  نتام  الدراستتتتتة الحالية مل نتام  الدراستتتتتات التل  كدت على ةاعلية الواال الم)اال ةل تنمية اتف

سة ستمدام تانية الواال الم)اال عوجه عام كدرا ، ي2017نرمين نصر، هدى مبارك س االتجات نحو ا

مها ، ودراستتتتة ي2016عبد الرؤوف يستتتتماعيلسودراستتتتة ي، 2017ودراستتتتة مصتتتتافى  عو النورس

 .ي2014الح ينلس

 توصيات البحث:

 في ضوء إجراءات البحث، وما توصل إليه من نتائج ، توصي الباحثة بما يأتي :

مراعاة م)ايير جودة تصتتتميم ونشتتتر البيمات االةترااتتتية، التل توصتتتل يليها البحث لتصتتتميم  .1

 عيمات اةترااية ذات الصلة.

، لتنمية املط الممابيعيمة اةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتتااالستتتتفادة من  .2

 التحصيل والجوانر الم)رةية الممتلفة، لدة تالميذ المرحلة ابعدادية.

لتنمية عيمة اةترااتتتتية عاستتتتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتتتااملط الممابي االستتتتتفادة من  .3

 المهارات األدامية للبرمجة لدة تالميذ المرحلة ابعدادية.

ةترااتتتية عاستتتتمدام نمال الواال الم)اال سابستتتااملط البيمات االتصتتتميم ونشتتتر المايد من  .4

 .الممابي

 توةير دورات تدريبية لم)لمل الت)ليم ابل الجام)ل ةى استمدام البيمات االةترااية. .5

 البحوث المقترحة:
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات اآلتية:

 )ميم تكنولوجيا الواال الم)اال.دراسة تحديات وم)واات استمدام وت .1

 دراسة ا ر تصميم ونشر البيمات االةترااية ةل الم)اهد األالهرية. .2

 دراسة ةاعلية استمدام تابياات الواال الم)اال ةى المرحلة االعتدامية. .3
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 مراجع:ال

ي.   ر استتتتمدام الواال الم)اال ةل تحصتتتيل الريااتتتيات لدى 2018اعت تتتام  حمد محمد الغامدةس
 ي يونيه.13مالبات المرحلة المتوساة، المجلة الدولية لل)لوم الترعوية والنف ية عددس

تدري  عتكنولوجيا ممتبر ال)لوم االةترااتتتتتتتل علل تنمية 2009يعراهيم  حمد نوار س تأ ير ال ي. 
ات التفكير ال)ليا ةل ال)لوم والوعل عتكنولوجيا الم)لومات لدة مالل الحلاة ال انية مهار

من مرحلة الت)ليم األستتتاستتتل . سرستتتالة دكتورات غير منشتتتورةي. كلية الترعية: جام)ة كفر 
 الشيخ.

الشتبكة  عبر االةترااتية الفصتول عاستتمدام التدري  ي.   ر2005المباركس ال)ايا عبد عن  حمد
ةل  واالتصتتتال الت)ليم تانيات ةل الترعية كلية الاالل تحصتتتيل على "ابنترن " يةال)الم
 .س)ود الملك جام)ة .الترعية كلية .الملك س)ود جام)ة

 التكنولوجية ي. الم تتتتتتحد ات ٢٠١٧ ال)ليم  حمدس عبد على رجاع هللا الدريوش، عبد عن  حمد
 .ال)رعل الفكر دار:الااهرة والتجديد الترعوة،

ي. ةاعلية نوام ن)لم 2016ستت)يد ال)ااري محمد عاية خمي ي  حمد مصتتافى كامل عصتترس حمد 
يلكترونل تكيفل اامم على  سلول الت)لم والتفضيالت الت)ليمية على تنمية مهارات البرمجة 

 ، مصر.17لدى مالل تكنولوجيا الت)ليم، مجلة البحث ال)لمل ةل الترعية، ال)دد 
 الذكل الوكيل  نمام ع)ض على ااممة الكترونية عيمات عناع ي.2016س نوير النبل عبد  حمد

 منمفضتتتتتتتل الموهوعين التالميذ لدى نحوها واالتجات التحصتتتتتتتيل على وايا  ةاعليتها
 .شم  عين جام)ة النوعية، الترعية كلية دكتورات، رسالة عالمرحلة االعدادية، التحصيل

خصامصه وةراع الاالل الم)لمين ةى ي.  نمام الواال االةتراال و2002 حمد كامل الحصرة س
ع)ض عرامجه المتاحة على االنترن . الجم)ية المصرية لتكنولوجيا الت)ليم سل لة دراسات 

 .4: مصر.ص 1ي12وعحوث محكمه، س
الم)اال  الواال تكنولوجيتتتتا على اتتتتامم عرنتتتتام  ي. ةتتتتاعليتتتتة2016هللاس جهتتتتاد عوي استتتتتتتالم 

augmented reality )لدى  ال)لوم مبحث ةل البصتتتتتترة تفكيرال مهارات تنمية ي ةل
 .عغاة ابسالمية الجام)ة .الترعية ماج تير، كلية رسالة .عغاة التاسل الصث مالل

ي.   ر اختالف  نمام تصتتتتميم الرحالت الم)رةية عبر 2017يستتتتماعيل محمد يستتتتماعيل ح تتتتنس
دراستتتتات  الوير لتنمية مهارات البرمجة لدى مالل الدراستتتتات ال)ليا عكلية الترعية، مجلة

 ، ال )ودية.85عرعية ةل الترعية وعلم النف ، عدد 
ي.   ر استتتتتتتتمدام تابياات الواال الم)اال على األجهاة الناالة 2017 مل يعراهيم يعراهيم حمادة س

ةل تنمية التحصيل ومهارات التفكير االعداعل لدى تالميذ الصث الراعل االعتدامل. مؤتمر 
 يوليو. 13-12: تحديات الواال ورؤى الم تابل، يومل الترعية وعيمات الت)لم التفاعلية

ي. نموذ  ماترت ل)ال  ع)ض مشكالت الواال االةتراال ةل 2015ييهال س)د محمدة محمودس
 تكنولوجيا ا م النوعية، الترعية كلية اوع م تحد ات تكنولوجيا الت)ليم. رسالة دكتورات،

 عنها. جام)ة الت)ليم،
شريث، عن عندر  ستمدام ي.   ر2017( م )د الايد ةل عن د حم  حمد ال  الم)اال ةل الواال تانية ا

 منااة جاالا . ةل ال انوة ال الث الصتتتتث لاالل التحصتتتتيل على اآللل الحاستتتتر مادة
 . 233 - 220 .(2 ) 6 .المتمصصة الترعوية الدولية المجلة
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تدري   ةل االالم) الواال تانية استتتتتتتتمدام ي. ةاعلية2017 س يعراهيم ال)مرجل الدين جمال 
 التاريمل والداة)ية التفكير ومهارات التحصتتيل تنمية على ال انوة األول للصتتث التاريخ
ي، 4س6المتمصتتتتصتتتتة،  الترعوية الدولية المجلة .المت)لمين لدى التانيات عاستتتتتمدام للت)لم
135-155. 

على تحصيل  ي. ا ر استمدام عيمة ت)لم اةتراايه ةى ت)ليم ال)لوم2008جميلة شريث محمد خالد س
ملبه الصث ال اد  االساسل ةى مدار  وكالة الغوث الدولية ةل محاةوه ناعل ي رساله 

 ماج تيري كليه الدراسات ال)لياي جام)ه النجات الومنية.
ي. تو يث عيمة ت)ليمية يلكترونية ااممة على الدم  عين 2017جيها  موستتتتى يستتتتماعيل يوستتتتثس

علية لتنمية مهارات عرمجة اواعد البيانات لدى الحوستتتتتتتبة ال تتتتتتتحاعية وتابياات وير التفا
 مالل المرحلة ال انوية، رسالة دكتورات منشورة، كلية الترعية، جام)ة المنصورة.

ةل  تصميمها م)ايير اوع ةل االةترااية الت)لم عيمات تاوير   ر ي.2014محمد س  حمد الح ين
 غير ماج تتير ونية سرستالةابلكتر للماررات الت)ليمل التصتميم مهارات الاالل يك تال

 .شم  عين جام)ة .الترعية منشورتي كلية
ي. تكنولوجيا الواال االةترااتتتتتتتل واستتتتتتتتمداماتها الت)ليميةي عما ي دار 2010خالد محمد نوةل س

 المناه  للنشر والتواليل.
 ع)ض الت)ليم تكنولوجيا ا تم مالل بك تال ي. عرنام  ماترت2007س خالد محمود ح تين نوةل

.  )منشتتتتورة دكتورات غير رستتتتالة( الت)ليمية االةترااتتتتل الواال عرمجيات انتا مهارات 
 .شم  جام)ة عين .النوعية الترعية كلية

ي. تصتتتتتتتميم عيمة تدريبية ااممة على تكنولوجيا الواال 2018دينا محمد ال تتتتتتت)يد ح تتتتتتتن صتتتتتتتارس
، رستتتتالة االةترااتتتتل لتنمية مهارات انتا  الدرو  التفاعلية لدى مالل الدراستتتتات ال)ليا

 ماج تير غير منشورة، كلية الترعية، جام)ة المنصورة.
ي.   ر التفاعل عين  نمام م اعدات الت)لم وم ؤوليات تاديمها 2018رجاع علل عبد ال)ليم  حمدس 

عبيمات الت)لم المصتتتتغر عبر الوير الجوال ةل تنمية مهارات البرمجة والااعلية لالستتتتتمدام 
، 35مجلة تكنولوجيا الترعية_ دراستتتتتتتات وعحوث_، عدد لدى مالل تكنولوجيا الت)ليم، 

 اعريل.
ي.   ر التفاعل عين نمب تاديم 2017رجاع علل عبد ال)ليم  حمد، رمضتتتتا  حشتتتتم  محمد ال تتتتيدس

الوكيل الذكل وم تتتتتوى التحكم ةيه داخل عيمات الت)لم االةترااتتتتية  ال ية األع)اد ةل تنمية 
لينجتتتاال لتتتدى مالل تكنولوجيتتتا الت)ليم، مجلتتة مهتتتارات الت)لم المنوم ذاتيتتتا والتتتداة)يتتتة 
 اكتوعر. 33تكنولوجيا الترعية دراسات وعحوث، عدد

ي.  ر عيمات الت)لم االةترااتتتية والشتتتمصتتتية على اك تتتال الاالر 2012رالل على محمد  حمد س
لة دكتورات ، م)هد  تأمين الحاستتتتتتتر واالتجات نحوها، رستتتتتتتا الم)لم ع)ض المهارات ةل 

 ، جام)ة الااهرة.  الدراسات الترعوية
 Realityي. رؤية م تتتتتتابلية الستتتتتتمدام تانية 2016ستتتتتارة ال)تيبل، هدى البلوة، لولوت الفري س

Augmented  كوستتيلة ت)ليمية ألمفال الدم  ةل مرحلة رياي األمفال عالمملكة ال)رعية
 ، مصر.28، ال)دد 8ال )ودية. مجلة راعاة الترعية الحدي ة، المجلد 

ةل تنمية  Augmented Realityي.   ر استتمدام الواال الم)اال 2018هاجرةسستارة ستليما  ال
التحصيل الدراسل ومهارات األداع ال)ملل ةل مارر الفاه لاالبات الصث األول المتوسب 
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، 98ةل مدينة الرياي. مجلة دراسات ترعوية ونف ية، مجلة كلية الترعية، الااااليب، ال)دد
 يناير.

ي. استتتتتمدام الواال الم)اال ةل تنمية مهارات حل المشتتتتكالت 2018ستتتتامية ح تتتتين محمد جودةس
الح تتاعية والذكاع االنف)الل لدى تالميذ المرحلة االعتدامية ذوة صتت)وعات ت)لم الريااتتيات 

، 95عالمملكة ال)رعية ال تتتتتتت)ودية. مجلة دراستتتتتتتات عرعية ةل الترعية وعلم النف ، عدد 
 مار .

ستتتتمدام الفصتتتول االةترااتتتية علل تنمية مهارات ي.   ر ا2011شتتتريث عهاات علل المرستتتى س
البرمجة لاالل كلية الترعية النوعية. سرستتتالة ماج تتتتير غير منشتتتورةي. م)هد الدراستتتات 

 الترعوية. جام)ة الااهرة.
ي. ةاعلية استمدام تكنولوجيا الواال الم)اال ابساامل 2016عبد الرؤوف محمد محمد يسماعيلس

كاديمل لمارر شتتتتبكات الحاستتتتر لدى مالل تكنولوجيا والمماب ةل تنمية التحصتتتتيل األ
الت)ليم وداة)يتهم ةل  نشتتاة االستتتاصتتاع واتجاهاتهم نحو هذت التكنولوجيا. مجلة دراستتات 

 ،  كتوعر4،عدد22ترعوية واجتماعية، مجلد
ي. الكامنات الت)ليمية وتكنولوجيا النانو. 2015عبد هللا يستتتتتحال عاار، يح تتتتتا  محمد كن تتتتتارةس

 مكتبة الملك ةهد الومنية للنشر والتواليل. الرياي:
ي. البيمات االةترااتتتتتتتية  ال ية 2016عبير ع ما  عبد هللا محمد، عوي الكريم محمد يوستتتتتتتثس

، 22، عدد6األع)اد ةل مجال الت)ليم، مجلة الدراسات ال)ليا جام)ة النيلين_ ال ودا ، مجلد 
221-229. 

 لومات وتحديث الت)ليم. الااهرة، عالم الكتر.ي. تكنولوجيا الم)2001الغرير الاهر يسماعيلس
ي. ةاعلية استتتتتتتتمدام وحدة ت)ليمية ااممة على تانية الواال 2018ةاممة الاهراع محمد عبد الاادرس

الم)اال ةل تنمية التحصتتتتتتتيل والمهارات ال)ملية ةل مادة الكيمياع لدى مالبات المرحلة 
 اصيم.ال انوية. رسالة ماج تير، كلية الترعية، جام)ة ال

ي. تصتتتتتميم ةصتتتتتل يلكترونل اامم على الت)لم الناال لتنمية 2015ةريد محمد ال تتتتتيد عبد الرحمنس
مهارات البرمجة لتالميذ المرحلة ابعدادية، رستتالة ماج تتتير غير منشتتورة، كلية الترعية، 

 جام)ة المنصورة.
تصتتتتالي الااهرةي ي. تكنولوجيا الت)ليم ةل عصتتتتر الم)لومات واال2004كمال عبد الحميد اليتو  س

 عالم الكتر.
اامم على 2017ماريا  ميالد منصتتتتتتتور جرج س ي.   ر نمب عري المحتوى الكللط الجامل ال

تانيتتة الواال الم)اال على تنميتتة التنويم التذاتل وكفتتاعة الت)لم لتدى مالل الصتتتتتتتث األول 
 ، مصر.30االعدادة، مجلة تكنولوجيا الترعية، ال)دد 

 ي. اراعات ةل الم)لوماتية والترعية، الااهرة.2014محمد يعراهيم الدسوالس
 2.0ي.   ر استتتمدام استتتراتيجية ماترحة ااممة علل تانية وير 2012محمد ال تتيد محمد النجار س

ةل تنميتتة مهتتارات البرمجتتة ومهتتارات متتا وراع الم)رةتتة لتتدة م)لمل الكمبيوتر عتتالحلاتتة 
 ت الترعوية. جام)ة الااهرة.ابعدادية. سرسالة دكتورات غير منشورةي. م)هد الدراسا

ي. ة)الية عرنام  اامم على تكنولوجيا الواال االةترااتتل لتنميه 2007محمد عبد الوهال دوالتل س
مفاهيم الب)د ال الث وحل المشكالت الريااية لدى مالل الصث االول ال انوة الصناعل 

 "ي رسالة ماج تير يم)هد الدراسات الترعويةي جام)ه الااهرة.
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ي. تكنولوجيا الواال االةتراال وتكنولوجيا الواال الم)اال وتكنولوجيا 2015اية خمي سمحمد ع
 الواال المملوم. تكنولوجيا الت)ليم_ مصر.

 الت)لم نوريات ةل اتتتتوع الكترونية ت)لم عيمة ي. تاوير2012رة)  الب تتتتيونلس محمد محمد 
 الترعية كلية مجلة . استتترالح م)لمل لدى مالل الكامنية البرمجة مهارات لتنمية البنامية

 .371-293، 2   ، 78 مصر، ع - عالمنصورة
 مهارات تنمية الوير ةل عبر الم)رةية الرحالت ي. ةاعلية2015م تتتت)د ستتتتليما س محمد محمد

 مصتتر، - ي عنها جام)ة س الترعية كلية مجلة . ابعدادة ال ال ة ال تتنة مالل لدى البرمجة
 .262-235،  101 ع ، 26 م 
ي. تصتتميم عيمة ااممة على الدم  عين خصتتامص ال)الم االةترااتتل ونوم 2016د جاد سمحمد م تت)

لدى م)لمل  مدام  ية االستتتتتتتت ااعل جات التكنولوجية و يا ية االحت يدارة الت)لم و  رها على تلب
 المرحلة ال انوية. رسالة دكتورات منشورة ، كلية الترعية ، جام)ة المنصورة.

 اوع ةل تكنولوجيا الم)لومات مارر ةل البرمجة وحدة عي را ي.2009األسالس الكريا محمود
 .عشتتتر الحادة الصتتتث مالل لدى مهارة البرمجة على و  رت للبرمجة األدامية الم)ايير
 عغاة. ابسالمية الجام)ة -كلية الترعية -ماج تير رسالة

ال الم)اال ي.   ر التفاعل عين  نمام الت)لم داخل عيمة الوا2017مصافى  عو النور مصافى سالمس
الم)روي عواستتتتتتتاة األجهاة الذكية: الحواستتتتتتتير اللوحية والهواتث الذكية واألستتتتتتتلول 
الم)رةل، على التحصتتتتتتتيل الم)رةل لدى مالل الترعية الماصتتتتتتتة الم)لمين عكلية الترعية، 
واتجاهاتهم نحو استتتتمدام تانيات الت)لم ابلكترونل لذوة االحتياجات الماصتتتة. دراستتتات 

 ، دي مبر.92ي، ال)دد ASEPوعلم النف سعرعية ةل الترعية 
ي. عرنام  تدريبل ماترت الك تتال مهارات ال)مل ةل عيمات 2017منتصتتر ع ما  صتتادل هاللس

الت)لم االةترااتتتية العضتتتاع هيمة التدري  الجام)ل و  رت على التنمية المهنية الم تتتتدامة 
 .436-382، 3، عدد25لهم. مجلة ال)لوم الترعوية، مجلد 

ي.   ر استتتمدام تانية الواال الم)اال ةل وحدة من مارر الحاستتر 2014لمن)م الح تتينلسمها عبد ا
اآللل ةل تحصيل واتجات مالبات المرحلة ال انوية. رسالة ماج تير منشورة. كلية الترعية، 

 جام)ة  م الارى، مكة المكرمة.
 وال)والم األع)اد  ية ال االةترااتتتية ال)والم استتتتمدام ي.   ر2014الرحمنس عبد النور عبد ناهدت

 مالبات لدى الدراستتتل والتحصتتتيل ابعداعل والتفكير ال)الل التميل من كل الحاياية ةل
 جام)ة .الترعوية ال)لوم كلية .عما  .ماج تتتير .الفياياع لمادة ال)اشتتر األستتاستتل الصتتث
 .األوسب الشرل

ات الت)لم االةترااية ي. عيم2014نبيل جاد عامل ، سهام عبد الحاةى مجاهد، مروة ح ن حامد س
ي. الااهرة: دار الفكر 494-431. ةى نبيل جاد عامى سمحرري، عيمات الت)لم التفاعلية سص

 ال)رعل.
ي.   ر تابيب الواال الم)اال ةل 2017نرمين محمد يعراهيم نصتتتتتر، هدى مبارك ستتتتتما  مباركس

)ة على مالبات جام HTMLSتنمية المهارات األستتتتتتتاستتتتتتتية لتصتتتتتتتميم مواال الوير علغة
 ،  كتوعر.33الاامث واتجاهاتهن  نحوت. مجلة تكنولوجيا الترعية_ دراسات وعحوث، عدد

ي. األمر الترعوية لتصتتتميم الت)لم ابلكترونل. مجلة جام)ة األاصتتتى، 2012نضتتتال عبد الغفورس
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لير عري المحتوى ي. التفاعل عين عناصتتتتر الت)لم الرامل و ستتتتا2017نهير مه ح تتتتين محمدس
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