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ملخص البشح :
ىدددا الب ددث ال ددال إل د دراسددة أ ددر ا ددت ا نمطددان لتيددديم التوجيددو  /ددورة /
فيددديو فدد بيلددة الواعدد المعددزز وأسددموب الددتعمم /فددردي /جمدداع
األشكال

لتنميددة ميددارات إنتدداج

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا  ،وتكونت عينو الب دث مدن  58 /طالدب

وطالبددة مددن ط د ب الدددبموم العامددة فددت التربيددة بكميددة التربيددة جامعددة طنطددا لمعددام الدراس د
 9898 /9806لمف ددل الدراسددد األول

يددث تدددم تيسدديم العيندددو إلددت أربددد

مجموعدددات

تجريبيدددو عددددد كدددل منيدددا  98/طالدددب وطالبدددو وتم مدددت أدوات الب دددث فدددت إ تبدددار لييددداس
الجوانددب المعرفيددو ال ا ددة بميددارات إنتدداج األشددكال
الجاندددب الميددداري ال ددداص بكنتددداج األشدددكال

يددو األبع داد وبطاعددة م

ظددو لييدداس

يدددة األبعددداد وتو دددل الب دددث إلدددت أ دددر تيدددديم

التوجيو بنوعيو ال ورة والفيديو فت تنمية ميارات إنتاج األشدكال

يدة األبعداد مد كدل

من أسموبت التعمم الفردى والجماع .
الكممات المفتا يو  :أنماط التوجيو  -الواع المعدزز  -أسداليب الدتعمم  -االشدكال
األبعاد
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يدو

...........................................................  فيديو) يف بيئة الواقع املعزز/ منطان لتقدمي التوجيه (صورة
Two modes of providing guidance (photo / video) within the augmented
reality environment and learning style (individual / group) in order to
develop the skills of producing three-dimensional shapes for graduate
students
Abstract
This research aimed to study the effect of two different modes of
providing guidance (image / video) in the augmented reality environment
and learning style (individual / group) to develop the production of threedimensional shapes skills for graduate students, the research sample
consisted of (80) male and female students of general diploma students In
Education, Faculty of Education, Tanta University, for the academic year
2019/2020 for the first semester; Where the sample was divided into four
experimental groups, each of which (20) students and research tools were a
test to measure the cognitive aspects of the skills of producing threedimensional shapes and a note card to measure the skill aspect of producing
three-dimensional shapes. The research reached the effect of providing
guidance in both the image and video types In developing the skills of
producing three-dimensional shapes with both individual and group learning
.styles
key words :
Orientation patterns - Augmented reality - learning styles - Threedimensional shapes .
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مكدم٘:
يشيد العالم ولنا ورة عممية ومعرفية ىالمة أدت إلت تطور مستمر ال ينتي ف
عالم التيانة والتكنولوجيا الت فت ت أفاعا جديدة ف مجال التعميم ،لما ف ذلك من أىمية ف
تيدم األمم وتطورىا ومواكبة ىذا التطور ف

واع التعميم لتنعكس االستفادة بعد ذلك ف
العممية التعميمية وف

فعال ف
المجتم  .يث أ بح لتكنولوجيا دور ّ
التدريسية  ،يث طُورت األدوات والمواد واألجيزة التكنولوجية الت تساىم ف تسييل العممية

التعم يمية لدى المعمم والمتعمم .وظيرت تينية
 Augmented Reality/الت

تست دم ف

تطوير المواعا

دي ة تعرا بتكنولوجيا الواع

مجاالت عديدة ف

المعزز

ال ناعة والعسكرية

واليندسة وغيرىا الك ير ،ود مت ىذه التكنولوجيا مجال التعميم بشكل واس ف

السنوات

األ يرة الماضية ،الت عد تُسيم ف اي ال المادة العممية لممتعمم ب ورتيا ال ييية لتساعده
عمت فيم العمميات ال يوية ف جسمو و ول عالمو وتفسر لو الظواىر الطبيعية وتسيل لو
ت ور المفاىيم العممية ب ورتيا ال يييية.
وجذب الواع المعزز ) (ARالمزيد من االىتمام الب

ف مجاالت م تما .فالواع

المعزز ىو تينية تست دم ل مق تجربة تفاعمية م سنة ف الوعت ال ييي من
بين الم توى

ل الجم

األبعاد الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر والم تويات الواععية Wei, /

، S., Ren, G., O’Neill, E,2014:P485

(Bower, M., Howe, C.,

)McCredie, N., Robinson, A., Grover, D,2014:12
وعرا  Huang, Chou, Shu and Yeh,2014/الواع المعزز AR/عمت أنو تينية
تجم بين البيلة االفتراضية والعالم ال ييي وأشار
) arsen,Bogner,Buchholz,Brosda,2011بأنو " :إضافة بيانات رعمية وتركيبيا
وت ويرىا واست دام طرق رعمية لمواع ال ييي لمبيلة الم يطة باإلنسان ،ومن منظور تين
غالباً يرتبط الواع المعزز بأجيزة كمبيوتر يمكن ارتداؤىا ،أو أجيزة ذكية يمكن مميا".

كما عرفتو مياال سن  9802/عمت أنو دمج العالم االفتراض م العالم ال ييي

بواسطة ال اسب اآلل

ليظير الم توى الرعم

كال ور ،والفيديو ،واألشكال

ية األبعاد،

ومواع االنترنت وغيرىا مما يجعل المتعمم يتفاعل م الم توى الرعم  ،ويستطي تذكره
ب ورة أفضل.
- 655 -

منطان لتقدمي التوجيه (صورة  /فيديو) يف بيئة الواقع املعزز ...........................................................

والواع المعززىو تكنولوجيا

ية األبعاد تعتمد عمت الدمج بين الواع ال ييي

والواع االفتراض  ،أي بين الكالن ال ييي والكالن االفتراض  ،ويتم التفاعل معيا ف الوعت
ال ييي  ،أ ناء عيام الفرد بالميمة ال ييية .ويعرا بأنو :عرض مركب يدمج بين المشيد
ال ييي

الذي يراه المست د م والمشيد الظاىري المولد بالكمبيوتر ،الذي يضاعا المشيد

بمعمومات إضافية  ،فيشعر المست دم أنو يتفاعل م العالم ال ييي وليس الظاىري ،بيدا
ت سين اإلدراك ال س لممست دم/.م مد عطية ميس9 :9802 ،
وعد أكدت دراسة (Syberfeldta, Danielssona, Holma, & Wang,
) 2015عمت ضرورة است دام مفيوم الواع المعزز لدعم تنفيذ ميام التعمم عمت الن و
األم ل ،وذلك من

ل تراكب المعمومات االفتراضية عمت األشياء الواععية  -وعن طريق

تعزيز إدراك اإلنسان لمواع – يث أن الواع المعزز يجعل من الممكن ت سين است دام
التوجيو الب ري .
و دد ك من & Akçayır, Akçayır, Pektaş, & Ocak, 2016/
)(Krevelen and Poelman, 2010أن ىناك

ث

الص رليسة وى :

-

الدمج بين األشياء االفتراضية وال يييية ف وضعيا ال ييي ،

-

األش اص يعممون بفاعمية ف الوعت ال ييي .

 المواءمة بين األىداا ال يييية واالفتراض .وأضاا آنديرسون ولياروكابيس Anderson& Liarokapis, 2010/

اخلصائص ّالفْائد احملتنل٘ مً تْظٔف ٍرِ التكئ٘ يف التعلٔه ميَا:
 دمج بيلة التعميم ال ييية م بيلة التعميم االفتراضية بطريية سيمة ،وجذابة. عدرة المتعمم عمت رؤية وسماع معمومات رعمية مكممة والتفاعل معيا ،ومعالجةالمعمومات االفتراضية بديييا والسماح لو بتكرار أي جزلية مرات عديدة.
 -ت ور متعدد لممفاىيم النظرية ال عبة ،واكتشاا النظرية من

ل األم مة العممية

الممموسة.
 تزويد الط ب بمعمومات عوية وواض ة وم ت رة ،وامكانية تفاعل بين الط بوالمعمم.
 فعالة من يث التكمفة وعابمة لمتوسي  ،وتجعل اإلجراءات سيمة لممست دمين.- 656 -
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دراسة  Akçayır, Akçayır, Pektaş, & Ocak, 2016/الت أشارت إلت أن
است دام تينية  ARأ رت إيجابيا عمت تنمية الميارات المعممية لمط ب ،يث ساعدت عمت
ت سين ىذه الميارات وبناء اتجاىات إيجابية ن و م تبرات الفيزياء ،كذلك زمن أداء الط ب
لتجارب كان أعل .وكذلك أ بتت دراسات وجود أ ر إيجاب من است دام الواع المعزز ف تعمم
العموم واكتساب المفاىيم العممية Cai, Yoon, Anderson, Lin & Elinich,2017/
 . Wang & Chiang,2014فف

دراسة كاي ووانج وشيانج Cai, Wang & /

 ، Chiang,2014أظيرت وجود تأ ير كبير عمت تعمم الط ب وبناء اتجاىات إيجابية ن و
الكيمياء من جراء است دام الواع المعزز.
و سعت العديد من الدراسات إلت تيديم ت ميم لنظام لمواع المعزز لتجمي أشكال
ية األبعاد باإلضافة إلت

ل مشاكل تعميمية باالعتماد عمت الم اكاة لتجمي

رسومية ،وذلك بمشاىدة الفيديو والمعمومات ،وعد أكد رادكوسك

كالنات

(Radowski et

) al,2015أن دراسة المميزات الب رية كال ور والفيديوىات الم تمفة التت تسعت لتيديم
التوجيو والتعميمات المستند إلت الواع المعزز من

ل اال تيارات التت ييوم بيا المست دم،

والميزات المرلية المست دمة لشرح عمميات معينة يجب أن تتوافق م مستوى ال عوبة
وأنظمة وأساليب التعمم لكل متعمم .
وعد يكون الفيم األفضل لما يعنيو التعمم باست دام تطبييات الواع المعزز ف
طط الدروس والمواد التعميمية الت

تمب

د

ا تياجات الط ب الفردية

مفيدا لتطوير
ذاتو
ً
والجماعية ،و يمكن أن يؤدي ال وض ف مفيوم "أسموب التعمم" ،إلت دف النيطة الت يرى
فييا الط ب الم تمفون ويتفاعمون بشكل م تما م المعمومات ف بيلة التعمم ال ا ة بيم،
وبالتال لدييم تف ي ت ومتطمبات م تمفة من يث كيفية تعميميم  ،وم ذلك يجب أن أشير
إلت أن الب ث ف

أنماط التعمم ىو مجال دراسة يستمر ف

التطور ،لذلك ال يوجد إجماع

نيال عمت كيفية معالجة ىذه اليضية ذات ال مة المتزايدة ف التعميم.
دالما بنظام ذك وفيا ال تياجات المتعممين أو تف ي تيم ف
ويرتبط أسموب التعمم ً
أنظمة التعمم االلكترونية سواء فت المواع أو بتطبييات اليواتا الذكية ،و توجد مياييس
لنمط التعمم ف األب اث التعميمية يتم دمجيا ف النظام االلكترون لتعزيز التعمم و المشاركة
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وكذلك أداء التعمم ،ويمكن أن تكون نطاعات أسموب التعمم ف أب اث التعمم اإللكترون أوس
وال تيت ر عمت ربطيا باألنظمة فيط(Mamat & Yusof, 2013).
باإلضافة إلت ذلك ،يمكن بناء إطار لبيلة تعميمية لمواع المعززتعتمد عمت تكامل
التعمم المدعوم باليواتا ،وذلك لمتعرا عمت النموذج الذى يفضمو المتعمم يث انو /الذي ال
ييت ر عمت التعرا عمت أسموب التعمم وتشكيل المجموعة فيط بل أيضا لتوفير التعمم
الم ص لكل متعمم ب سب تفضي تو فت التعمم  ،يث يتم ذلك وفق إطار تعمم ُيطمب فيو
من المتعممين إكمال الميام دا ل المجموعات أو بشكل فرد ،وباست دام العديد من أدوات الت
تم ت ديدىا من م تما الب وث لتعزيز التفاعل بين المتعممين وأعرانيم ،والم اضرين أو
الميسرين عبر اإلنترنت ،والت ت تما طبيا ال ت ا التوجيو فت البيلة المست دمة /.ابراىيم
الفار ،امير شاىين 9805 ،
لذا يست دم األفراد واجيات بطرق م تمفة ألغراض م تمفة ،وأظيرت األب اث أن
الص المست دم م ل تفضيمو الست دام واجية أو بيلة يمكن أن تؤدي إلت االست دام
الفعال ،وعد بت أن عوامل م ل األسموب المعرف

والتفضيل تؤ ر عمت ميارات المتعممين.

)(Eishani, Saa’d, & Nami, 2014; Kassim, 2013
وسع الك ير من البا ون إل التعرا عم كيفية است دام الواع المعزز والواع
االفتراض ف تعميم ميارات الت ميم ،واتضح أن ىناك فجوة ف المعرفة ول كيفية تأ ير
ىذه التطبييات عمت العممية المعرفية لمت ميم ،وليياس تف ي ت المتعمم ألنماط التعمم
المرلية والسمعية واليراءة  /الكتابة والتعمم ال رك  ،وى أداة

ال ة لتف ي ت المتعمم وعد

تم است دامو من عبل العديد من البا ين Bell, Koch, & Green, 2014; Lau,
). Yuen, & Chan, 2015
وعمت الرغم من الدراسات عد ا بت بعضيا فاعمية الواع المعزز م بعض أنماط
وأساليب التعمم إال أن ى وانغ ،ليفينغستون أوضح أن ىناك فجوة ف المعرفة ول كيفية تأ ير
است دام الواع المعزز ف

فيم عوامل تجربة المست دم ف

بيلات الواع المعزز لعدد من

األسباب(Huang, Alem, & Livingston, 2012/ :
 ظيور أجيزة جديدة لدييا اليدرة عمت دعم تطبييات الواع المعزز .-

تزايد االىتمام بكيفية است دام ىذه التينية بكفاءة .
- 660 -
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الوعت ال ال

 -ىذه الدراسات أ ب ت ممكنة ف

فيط بسبب النضج األ ير

لمتكنولوجيا.
 -ستسمح الدراسات المك فة من ىذا النوع بوض

إرشادات م ددة وعامة

ول

الت ميم واالست دام لتينية الواع المعزز ،ليس فيط ف تعميم الت ميم وممارسات
أيضا ،مما سيؤدي فيم اإلدراك البشري
الت ميم ولكن ف مجاالت الدراسة األ رى ً
لمواع المعزز إلت تسري إد ال م ل ىذه التينيات ف االست دام السالد بما يتجاوز
عيمة الجدة ال الية لمواع المعزز.
وعد ركزت األب اث ول است دام الوسالط الرعمية كاألشكال وال ور
ف

تعميم الت ميم ف

ية األبعاد

معظميا عمت تطوير التكنولوجيا أياً كان تيييم المست دم الذي تم

إجراؤه ،فيد ركز عمت الجوانب التينية بدالً من است دام نيج م وره األداء & (Gab bard
) Swan, 2008وم ذلك تعد كل من عياسات أداء النظام والمست دم جوانب ميمة لمواع

المعزز ألن التينية تنسق البيلة المادية والبيلة المتراكبة الت تم إنشاؤىا بواسطة الكمبيوتر.
)(Grier et al., 2012
لذلك يتعمم العديد من الط ب بشكل أفضل عندما يتمكنون من الو ول إلت
ين أن المواد الت تدمج المرليات عد

المعمومات المرلية بدالً من المعمومات الشفيية .ف

تتضمن شرالح العرض التيديم والكتب المدرسية والنشرات وما شابو ذلك ،فكن الواع المعزز

يأ ذ المرليات إلت المستوى التال

باست دام واجية مست دم ممموسة ، ،وتدوير األشكال

ية األبعاد لعرضيا من جمي الزوايا ،فان ميارن تجربة التعمم ىذه باست دام الكتب
المدرسية التيميدية الت تتكون من

ور نالية األبعاد ال يمكن الت عب  ،ويرغب المتعممين

ف التفاعل م اآل رين كوسيمة لممشاركة ف بناء المعرفة .باإلضافة إلت تفضيل التفاعل م
اآل رين ،يعتمد المتعممون الذين يعتمدون عمت التوجيو إطار مرجع
متعمم ون يفضمون بشكل أساس التطبييات الممموسة لمموضوع من

ارج

م ىناك

ل االستفادة من التعمم

المرتبط وتوفير من ة افتراضية لألنشطة التعميمية ،فكن الواع المعزز لديو اليدرة عمت تمبية
ا تياجات ىؤالء المتعممين). (Learning Lab , 2017
وتساعد تطبييات الواع المعزز ف

إنشاء أشكال

أيضا عممية تعمم الط ب ف فيم األشكال
تدعم ً

ية األبعاد ،إال أنيا يجب أن

ية األبعاد .وعد أكدت دراسة (Effie Lai
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) ,Chong Law,2019من

ل نتالج ت ميل م توى التعمم عمت اليندسة

فيد وجد أن المعممين يع تمدون عمت است دام الطباشير واأللواح لرسم األشكال

ية األبعاد،
ية األبعاد

عند شرح المفاىيم لط بيم تم ل أداة ضعيفة ،وتمت ميابمة عشرة ط ب تتراوح أعمارىم بين
ية األبعاد ،وعميوا بأن األشكال

عاما لمشاركة آراليم ول تعمم اليندسة
ً 03-09
األبعاد ،و ا ة األشكال المستعرضة ،ي عب فيميا ف

شكل نال

ية

األبعاد م ل األشكال

يدويا عمت الورق الميوى ،تم تطوير تطبيق لمواع المعزز تم است دام
اليندسية المرسومة ً
ية األبعاد باست دام
األداة Unity 3Dاليالمة عمت برمجة  C #.لت ميم النماذج
باست دام تينية الواع

المعزز ويمكن عرضيا عمت الكاميرا ،ويتفاعل المست دمون م

الع مات المادية عن طريق وضعيا أمام الكاميرا .ويتم التياط ال ور ومعالجتيا بواسطة نظام
الواع المعزز ،و وتم وض كالنات افتراضية

ية األبعاد عمت الع مات الميابمة لعرضيا

عمت شاشة الكمبيوتر ،و يمكن لممست دمين عرض الكالنات

ية األبعاد من

ل التوجيو

الناتجة عن الرد عمت التعمييات.
وأكدت الك ير من األطر النظرية والدراسات السابية عمت الت ول من دراسة األشكال
ية األبعاد ،الن معظم

غالبا ما تكون ليا األسبيية عمت دراسة األشكال
نالية األبعاد الت
ً
ية األبعاد ،.و إ دى عضايا
المناىج الدراسية تسع إلت تطوير فيم المتعممين لألشكال
الب ث ى

الب ث عن طرق لتطوير المتعممين ف

رسم األشكال

ية األبعاد بدال من

تيديميا بالطرق التيميدية ، Gutiérrez et al., 2004/ .و تؤكد دراسة Jones, /
إطار لتطوير مستويات الط ب فت
 Fujita and Kunimune, 2012يجب أن ننشئ ًا
فيم ت ميم وتنفيذ األشكال ية األبعاد .
وسعت دراسة ) (Ng, Oi-Lam; Chan, To,2019لمتعرا عمت الت ميم
األبعاد بمساعدة األجيزة الش
والرياضيات ،من

ية ،لك

يسيل تعمم العموم والتكنولوجيا ،وتعمم اليندسة

ل ممارسات التعمم المتكاممة الت أظيروىا ف األنشطة ،باالعتماد عمت

جم البيانات النوعية ف شكل مياط فيديو الت االت الط ب وليطات شاشة لت ميماتيم
األولية والنيالية أ ناء تفاعميم م بيلة التعمم لتنفيذ األشكال

ية األبعاد ،باإلضافة إلت

تأم ت الط ب المكتوبة وت ميل دروس المعممين ،وأظيرت النتالج أن الط ب است دموا
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تطبييات لرسم األشكال

ية األبعاد لتطوير الميارات وت ييق تعمم الم توي  ،وتنفيذ أنشطة

التعمم متكاممة لمعمم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات بطرق منتجة.
وب را النظر عن ىذه الميارات التينية األساسية ،يفترض أن يكتسب الط ب
مبدعا ويجب أن يكتسب عدرات فنية وفكرية ،واليدرة عمت التوا ل بكيجاز ل ل
ال يال ويكون
ً
ت ميم معيد لمغاية ف ميارات إنتاج األشكال األساسية الت تسمح لمط ب ب مق ال مول
ومعالجتيا وتو يميا بشكل فعال وتضمينيا فت ت

اتيم وىو ما يسعت الب ث ال ال

لتطبييو بيياس ا ر ا ت ا نمطان لتيديم  .التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعزز
وأسموب التعمم /فردي /جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد لدى ط ب

الدراسات العميا.

مصكل٘ البشح:
نظ ار ال ت ا الدراسات

ول أشكال تيديم التوجيو ،وا ت ا اآلراء

ول تيديم

التوجيو فت البيلات االلكترونية ،ومدى توفر التممي ات الب رية  /ال ور –الفيديو فيد أكدت
الدراسات عمت ايجابية تيديم التوجيو لممتعمم ) (Pol&Suhre,2008a,1157وبعض
الدراسات أكدت عمت ترك المتعمم ل عتماد عمت نفسو دون تيديم توجيو /زينب

ميفة،

 ، 9803وىذا يدعو إلت المزيد من الب ث وال يزال يتعين عياس تأ ير تيديم التوجيو بكشكالو
الم تمفة والت ديات الت

تواجيو وتيييمو ،ويجب االستمرار فيو

و ا فت بيلة الواع

المعزز.
وكذلك وجود ع ور ف ميارات إنتاج ال ورة الرعمية والت تتم ل فت األشدكال
األبعدداد مددا يدرسددو طد ب الدراسددات العميددا /الدددبموم العددام فد مجددال ت

يدة

دديم ،والددذي عددد يددتم

التغمددب عميددو مددن د ل دراسددة توجيددو المددتعمم /بال ددور – والفيددديو الت د تيدددم بيلددة الواع د
المعددزز لط د ب الدراسددات العميددا /الدددبموم التربددوي ذوي أسددموب الددتعمم  /الفددردي -الجمدداع
لموعوا عمت مدى أ ر ىذا التوجيو ف تنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد.

ولمتأكددد مددن وجددود المشددكمة عددام البا ددث بددكجراء دراسددة استكشددافية بددكجراء ميدداب ت
ش

ية غير ميننة عم عينة بمدغ عدددىم  06/مدن الطد ب والطالبدات مدن طد ب الدراسدات

العميا /الدبموم التربوي بكمية التربية جامعة طنطا ،وذلك لمتعدرا عمدت أسدباب ال دعوبات التد
يواجيونيددا فدد مددا يدرسدددونو فدد ميددرر /تكنولوجيددا تعمددديم مددادة الت
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شديوعا ،فيدد ارتفد الطمدب
يدة األبعداد أ دبح أك در
ً

نظر ألن إنتاج ال ور واألشكال
المشكمة ًا
أيضددا عمددت دعددم الميددررات بم ددل ىددذه األشددكال نظ د ار لجودتيددا وسددرعتيا فددت تو دديل مضددمون
ً
ل ميابمو عام بيا البا ث لمعرفو أىدم العوامدل التد أدت لعددم عددرة الطد ب

الم توي  ،ومن

من إنتاج األشكال

ية األبعاد ،فيد كانت أىم األسباب الت تو ل إلييا البا ث ى :

 .0عدم تميييم أي تدريب عم إنتاج م ل ىذا النوع من أشكال ال ور واألشكال ،فبعضيم
لم تتاح لو فر ة التدريب رغم انو ريج عسم تكنولوجيا التعميم بكميات التربية النوعية
مما يدروسون الدبموم العامة فت التربية ،والبعض اآل ر ليس لو مفية سابية نظ ار
لت

و ارج أعسام تكنولوجيا التعميم ويدرسون الدبموم العامة فت التربية والجمي

يدرس/تكنولوجيا تعميم مادة الت

ص

 .9إن أك ر التدريبات الميدمة كبرامج لمتدريب ال تيوم عمت أسس عممية  ،وال تراع
ظروفيم الت

ية ويغمب عمييا الطاب النظري .

 .6يوجددد ضددعا ف د عدددرات ط د ب الدراسددات العميددا /الدددبموم التربددوي مددرتبط بكيفيددة اإلفددادة
الم مت من ممدا يدرسدونو بميدرر اسدت دام التكنولوجيدا فد التعمديم ،وبالتدال وجدود ضدعا
فددد ميدددارات إنتددداج األشدددكال
وتوظيفو ف مجال ت

يدددة األبعددداد واالسدددتفادة ممدددا عددداموا بدراسدددتو فدددت الميدددرر

يم .

ومن ىنا كان عد تبن

المعزز وتيدا إلت توجيو المتعمم

البا ث بيلة الواع

باست دام ال ور والفيديو بتطبييات الواع المعزز وانشاء الم توي وتيديمو لمط ب إفراد
العينة سو كان تيديم التوجيو بأساليب التعمم الجمع او أساليب التعمم الفردي ،وكذلك في
تتنوع من أساليب التعمم المباشر إلت أساليب التعمم عن بعد إلت أساليب التعمم بتطبييات
اليواتا والت تدعم تطبييات اليواتا الذ كية لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد ىو

ما يسعت الب ث ال ال إلت ت يييو.
وف ضوء ما سبق تتم ل مشكمة الب ث ال ال ف وجود اجة إلت الكشا عن أ ر
إ ت ا نمطان لتيديم  .التوجيو  /ورة  /فيديو
/فردي /جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ف

بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا .
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أضئل٘ البشح:
وعد تتضمن أسلمة الب ث مايم :
 .0ما تأ ير تيديم التوجيو ف بيلة الواع المعزز  /ورة  /فيديو عمت تنمية كل من:
 -الجانب المعرف

يل لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية

 /الت

جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 الجانب األدال  /الميارات لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعوطنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 .9ما تأ ير أسموب التعمم /فردي /جماع
 -الجانب المعرف

 /الت

عمت تنمية كل من:

يل لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية

جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 الجانب األدال  /الميارات لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعوطنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 .6ما ا ر التفاعل بين تيديم  .التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعزز وأسموب
التعمم /فردي /جماع

عمت تنمية /الجانب الت

يم  ،الجانب المياري لدى ط ب

الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

أٍداف البشح :
ىدا الب ث ال ال إلت :
 .0التعدرا عمد ا ددر تيدديم  .التوجيددو  /دورة  /فيدديو فد بيلدة الواعد المعدزز لتنميددة
/الجانددب الت

دديم  ،الجانددب الميدداري لدددى طد ب الدراسددات العميددا الدددبموم العددام فددت

التربية جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد.

 .9التعرا عم ا ر تيديم التوجيو وأسدموب الدتعمم /فدردي /جمداع
الت

عمدت تنميدة /الجاندب

دديم  ،الجانددب الميدداري لدددى ط د ب الدراسددات العميددا الدددبموم العددام فددت التربيددة

جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد.

 .6ا تبار ما إذا كانت األنشطة اليالمة عمدت الواعد المعدزز تعدزز اكتسداب ميدارات إنتداج
األشددكال

يددة األبعدداد لدددى ط د ب الدراسددات العميددا الدددبموم العددام فددت التربيددة جامعددو

طنطا
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أٍنٔ٘ البشح :
عد يفيد ىذا الب ث ف :
 .0تفعيددل تطبييددات الواعدد المعددزز فددت تدددريب طدد ب الدددبموم العددام فددت التربيددة مددن ذوي
ات الم تمفة.

الت

 .9لفت أنظار اليالمين عمدت ت دميم المنداىج التعميميدة إلدت أىميدة الدربط بدين التوجيدو فدت
بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم أ ناء دعم م توي التعمم بتطبييات الواع المعزز.
 .6الو ددول إلددت نتددالج تفيددد البددا ين عددن تددأ ير التوجيددو باسددت دام بيلددة الواع د المعددزز
وتفضيل المتعمم عمت عممية ت ميم وانتاج األشكال

ية األبعاد.

سدّد البشح :
إعت ر الب ث ال ال عمت :
 .0ال دود الموضوعية لمب ث :ميرر/تكنولوجيا تعميم مادة الت

ص لط ب الددبموم العدام

بالف دددل الدراسددد األول  ،9898 /9806يدددث تدددم ت ديدددد الموضدددوعات وعرضددديا فدددت
اجراءات الب ث والت ييوم الطد ب بأداليدا وت دميميا باسدت دام نمطدان لتيدديم التوجيدو
الواع المعزز  /ورة  /فيديو .
 .9ال دددود البشددرية لمب ددث :عددام البا ددث بتطبيددق الب ددث عمددت عينددو عددددىا  58/طالددب
وطالبدة مدن طد ب الددبموم العامدة فددت التربيدة بكميددة التربيدة جامعدة طنطددا لمعدام الدراسد
 9898 /9806لمف ددل الدراس د األول

يددث تمددت عسدديم المجموعددات و عدددد ط د ب

كالتال :
 المجموعة التجريبية األولت  /تيديم نمط التوجيو فت بيلة الواعد المعدزز بال دورة– أسموب التعمم الفردي وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.
 المجموعة التجريبية ال انية  /تيديم نمط التوجيو فت بيلدة الواعد المعدزز بالفيدديو– أسموب التعمم الفردي وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.
 المجموعة التجريبية ال ال ة  /تيديم نمط التوجيو فت بيلة الواعد المعدزز بال دورة– أسموب التعمم جماع

وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.

 المجموعة التجريبية الرابعة  /تيديم نمط التوجيو فت بيلدة الواعد المعدزز بالفيدديو– أسموب التعمم جماع

وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.
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 .6ال دود المكانية لمب ث  :كمية التربية – جامعة طنطا.
 .2ال دود الزمنية  :الف ل الدراس األول لمعام الدراس  9898/9806م .

ميَر البشح :
اتب الب ث مايم :
 ينتمد ىددذا الب ددث إلد الب ددوث التطويريددة التد اسددت دام فييددا البا ددث مددنيج الب ددثالو ددف المددنيج الو ددف الت ميم د  ،لمعالجددة الدراسددات والب ددوث المرتبطددة بمتغيددر
الب ث المستيل .
 المددنيج شددبو التجريب د  ،مددن اجددل ت ددميم الم تددوى التعميم د وتوظيددا نمددط التوجيددوباسددت دام تطبييددات الواعد المعددزز  /ددورة  /فيددديو وأسددموب الددتعمم /فددردي /جمدداع
لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا.

التصنٔه التذسٓيب للبشح :
اسددددددت دم الب ددددددث ال ددددددال الت ددددددميم التجريبدددددد ذو األربدددددد مجموعددددددات تجريبيددددددة
” ،“Experimental Group Pre-Test – Post - Test Designكمدا ىدو موضدح
ف جدول. 0/
انًتغٛشاد

خذٔل ()1
انتصًٛى انتدشٚج ٙنهجحث ٔانًدًٕػبد انتدشٚجٛخ
ًَظ تمذٚى انتٕخ ّٛثجٛئخ انٕالغ انًؼضص

أسهٕة انتؼهى
فشد٘

انصٕسح
انًدًٕػخ (األٔن)ٙ

انفٛذٕٚ
انًدًٕػخ (انثبَ)ٙ

خًبػٙ

انًدًٕػخ (انثبنثخ)

انًدًٕػخ (انشاثؼخ)

أدّات البشح :
 -اإل تبار الت

يم ليياس الجوانب المعرفية لميرر /تكنولوجيا تعميم مدادة الت

لط ب الدبموم العام من إعداد البا ث.
 -بطاعة م

ظة ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد من إعداد البا ث .
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مصطلشات البشح :
منط تكدٓه التْدُٔ :
تعرفو  /زينب ميفة58 :9803 ،

الة تعمم مؤعتة تيدا إلت مساعدة المتعمم

عندما تواجيو مشكمو فت تعمم الم توي ،وذلك عن طريق تيديم معمومات توض يو إضافية
عما ييدم ليت ذ عرار ي يق لو التغير المنشود فت سموكو .
بينما يعرفو البا ث إجراليا بأنو  :مساعدة ط ب الدبموم العام فت تعمم م توي ميرر
تكنولوجيا تعميم مادة الت

ص عن طريق تيديم معمومات وتوجيييو باست دام تطبييات

الواع المعزز  /ورة  /فيديو لتعمم ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد .

الْاقع املعصش :
تعرفو كل من ميا ال سين

 00 :9802/و /غ ون عميان224 :9804 ،

بأنيا :دمج لمواع أو العالم ال ييي م عالم افتراض ي توي عمت معمومات رعمية تفاعمية
ور وفيدي و ،وأشكال

من

ية األبعاد ،من

ل االستعانة ببرامج تمييز ال ورة لتعزيز

البيلة الم يطة بمعمومات إ رالية ،ت سن التفاعل م الواع ال ييي
ويعرفو البا ث إجراليا بأنو :تينية تفاعمية تشاركيو تزامنيو تست دم األجيزة المو ية
الت تعتمد عمت تينية االت ال بالشبكة إلضافة بيانات رعمية لمواع ال ييي عمت/
فيديو

بأشكال متعددة األبعاد لتيديميا فت ميرر تكنولوجيا تعميم مادة الت

ور –

ص لط ب

الدبموم العام فت التربية

مَازات إىتاز األشكال ثالثٔ٘ األبعاد :
يعرفيا البا ث إجراليا بأنيا :مجموعة من األدءات يجب أن يتمكن منيا ط ب
وطالبات الدبموم العام فت ميرر تكنولوجيا تعميم مادة الت

ص من إنشاء وانتاج اإلشكال

ية األبعاد من مجموعة من ال ور /إما جامدة أو مت رك عن طريق برامج م
واالستفادة منيا فت مجال الت
/اال تبار المعرف  ،بطاعة الم

ص وسوا تعرا بالدرجة الت
ظة .
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أضلْب التعله :
لو يفضل ط ب وطالبات الدراسات العميا

ويعرفو البا ث إجراليا بأنو  :األسموب الذي من

بكمية التربية أن يستيبل المعمومات والم فزات  ،مما يساعدىا عمت التركيز عمت المعمومات
واعدادىا وتتم ل أساليب التعمم موضوع الب ث ف :
 .0أسموب التعمم الفردي  :وىو األسموب الذي من

لو ي دد المتعمم العمل

بمفرده وتفكيره وتذكره ل أ ناء ممارسة األنشطة والميام المرتبطة بميارات
ية األبعاد باست دام نمط التوجيو فت بيلة الواع المعزز .

إنتاج األشكال

 .9أسموب التعمم الجماع  :وىو األسموب الذي من

لو يتم التفاعل المتبادل

أ ناء ممارسة األنشطة والميام المرتبطة بميارات إنتاج األشكال
األبعاد بين مجموعات

ية

غيرة من المتعممين بعضيم البعض باست دام نمط

التوجيو فت بيلة الواع المعزز .

اّال:اإلطاز اليظسٖ ّالدزاضات الطابك٘ :
احملْز األّل  :تكدٓه التْدُٔ ببٔئ٘ الْاقع املعصش :
يوفر الواع المعزز فر ً ا لتوسي مفيومنا لمسا ات التعمم ،و مق أبعاد جديدة
لمتعمم عبر الياتا الذك وزيادة ات ال المتعممين ف سياعات متعددة ،وىو من األنظمة
البسيطة يث تكشا األشكال عند توسمييا ب ور م فية عند عرضيا من

ل كامي ار ويب

ابتة إلت بيلات تفاعمية يمكن الو ول إلييا من األجيزة الذكية مما يسمح بالتوا ل
والت ميم المشترك ،وأ ب ت تينية الواع المعزز اآلن يتم تعزيزىا ف الفنون الب رية وف
عطاع التعميم ،وىناك ضرورة
المعزز

لتعزيز تعمم

يييية ليطاع التعميم لتجربة وايجاد طرق الست دام الواع

الط ب.

مما ينتج

عنو

م رجات

رليسية AR studio

): Project,2018
 مجموعة من نماذج الممارسة المطورة ،توضح االست دامات التفاعمية والمدفوعةتربويا لمواع المعزز ف مسا ات التعمم المشتركة.
ً
 أدوات لرسم رالط المفاىيم وتيييم فعالية فرص التعمم المعزز اليالم عمت الواع .-

التو يق والمبادئ التوجييية بشأن بناء وتنفيذ الواع
التعميمية.
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و بالنظر إلت أن منتجات ال ور واألشكال فت بيلة الواع المعزز عادة ما تكون
وسيمة لتمبية أغراض الف ص الب ري والنظرة العامة بدالً من اال تياجات التيميدية ،سيكون

من المفيد إنشاء المنتج المطموب بأكبر عدر ممكن من الكفاءة .لذلك من األفضل است دام
طرق سريعة ور ي ة ،م ال د األدنت من المتطمبات الم تممة لمبيانات الت
والمعالجة الت ويرية الواجب إتباعيا ،وتكنولوجيا العرض الت

يتم جمعيا،

سيتم است داميا ،يجب أن

أيضا ف بيلة
يجب أن تكون متا ة ً

انطباعا بالواععية عدر اإلمكان
يعط المنتج النيال
ً
مناسبة لممست دمين لف يا .ال طوات األساسية

المتبعة

ى (A.

Koussoulakou,2001:
 -إعتناء األشكال

ية األبعاد لمبناء الجديد .

 تسجيل المنطية الم يطة .-

مق بيلة

ية األبعاد  :يتضمن ذلك الكالنات االفتراضية

إلت المشاىد الم يطة /ف شكل

ية األبعاد  ،باإلضافة

ور نالية األبعاد مت مة عمت أسطح

ية

استنادا إلت موض الكامي ار
األبعاد  ،لت وير البيلة البعيدة ك مفية  .ويتم دمجيا
ً
واإلعدادات .
 ف ص النتيجة :تينية العرض المست دمة ى  -ألسباب تتعمق بالكفاءة والتكمفةأبسط عرض متاح ،م ل العرض اليالم عمت الشاشة لمشيد الواع المعزز .
وف بيلة الواع المعزز يتم عرض
بناء

ور والفيديو من

ل رؤيتيا عمت أنيا إعادة

ية األبعاد بسيولة ،و يؤدي ىذا التم يل إلت ت سين اليدرة عمت زيادة األشكال دون

زيادة ف ال مل المعرف  ،وبتوجية المتمي فت البيلة (Foo J-L, Martinez-Escobar
)M, Juhnke B, et al,2013:28
وأ ب ت تينية الواع المعزز بيلة مرنو لتوجيو وارشاد المست دم باست دام اإلسياط،
وتعتبر اليوم تينية عالمية ف

العديد من المجاالت من

ل إسياط سطح العمل الرعم

مباشرة عمت سطح العمل وتوفير الت ديات الب رية وال وتية ،وتوجيو التوجيو وارشاد
المتمي  ،ويساعد الواع الواس إلدارة عمميات اإلنتاج اليدوي بدعة عالية وسرعة ،و اليدرة
الت

ال تيدر ب من ليذه التينية ى

)(Jakub Kaščak,j,et al,2019

أيضا تعمل ت سين وتسييل مراعبة جودة المنتج.
ً
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وفت ىذا ال دد يعرفيا كل من نبيل عزم  ،وم مد المردن

926 :9808/

التوجيو فت البيلات االلكترونية بأنيا مجموعة المساعدات والتوجييات والت ميمات الت تيدم
لمط ب أ ناء عممية تعممو كنوع من اإلرشادات لك

تساعده وتسيل لو انجاز ميام التعمم

وت ييق األىداا المطموبة منو بكفاءة وفاعمية.
بينا يري م مد ميس  22 :9884/بأنو يمكن تيديم التوجيو باست دام التعميمات
والتممي ات واإلشارات والرسوم واإلشكال الشار ة أو عرض أم مة إضافية من

ل ال ور

والفيديو والن وص من اجل توجيو المتعمم لم توي تعممو.

أىْاع ّأضالٔب املطاعدٗ ّالتْدُٔ املطتخدم٘ ف ٙتطبٔكات الْاقع املعصش :
جديدا باست دام أداة
نيجا
ً
يعد است دام التوجيو ف تينية الواع المعزز )ً (AR
تفاعمية ،في وسيمة االست دام ،وتعتمد عمت أدوات تفاعمية االفتراضية ،الت يطمق عمييا
لو ة التفاعل االفتراض ) ، (VirIPى أداة سيمة االست دام يمكن است داميا لمت كم بشكل
تفاعم

ف

ت توي عمت معمومات

أنظمة الواع المعزز ،ويعتمد التوجيو من األزرار الت

مجسمو ذات معنت يمكن تنشيطيا بواسطة أدوات التفاعل أ ناء عممية آلية التعامل بشكل
مرل  ،وذلك إلدارة المعمومات واسترجاع التعميمات ف

بيلة الواع المعزز ( Miaolong

) Yuan,et al,2008
وتوجد أنواع م تمفة ألساليب المساعدة والتوجيو ف البرمجيات التعميمية أو مواع
التعميم االلكترون المست دمة عبر الويب أو البرامج التعميمة ،و نا ابراىيم الفار :9888/
655-654

وم مد

وبدر ال ان 202-229: 9882/

ميس 9886/

أساليب

المساعدة والتوجيو سب الوظيفة ،و سب الشكل :

 .1أضالٔب املطاعدٗ ّالتْدُٔ سطب الْظٔف٘ :
 التوجييات اإلجرالية أو التينية:تتضمن بعض الموضوعات ال ا ة باست دامالكمبيوتر أو موا فاتو أو برامج التشغيل  ،ليتمكن المست دم من تشغيل البرمجية
التعميمية بشكل
إمكانية االستدعاء ف
وضعيا ف

يح ،وتيدم ف

شكل معمومات أولية ف

بداية البرنامج ،م

أي وعت لتمكن المتعممين ت ط

عيبة ما عد تواجيو ،أو

ول عميو من

ل الضغط عمت أييونة

برنامج مساعدة يمكن ال
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المساعدة  help/أو عبارة عن كشافات ،وذلك عندما ينتيل المؤشر أعمت األييونة
يظير لو تنبيو بما سي دث إذا نير عمييا .
 التوجييات والمساعدات التعميمية:تعن تيديم التوجيو والمساعدة ال ا ة بالم توىالتعميم  ،لم

ول عمت تفا يل أو أم مة إضافية أو شرح كممة ويجب أن تكون

المساعدات سيمة وبسيطة و واض ة ومناسبة لمستوى المتعمم الضمان
جمي المتعممين عمت مستوى تعميم

ول

مو د ،والو ول إلت الم ادر االلكترونية

كافة.

 .2أىْاع أضالٔب املطاعدٗ سطب الصكل:
 -المساعدة عمت شكل ن وص ،تكون ف

بداية البرمجية التعميمية ،توضح آلية

التعامل معيا ،أو تكون عمت شكل كاشفات تظير ف
أييونة معينة  ،وتظير المتوع

ال وض مؤشر الفأرة عمت

دو و بعد النير عمت ىذه األييونة .

 المساعدة عم شكل رسومات ،تكون بم ابة رالط تعرض لمطمبة عن كيفية التعاملم موع الميرر اإللكترون

من

ل رسومات توضي ية ،ويمكن الو ول إلييا

بسيولة ويسر وف أي وعت .
 -المساعدة عمت شكل

ور ابتة ،وى

ور توضح آلية التعامل م موع الميرر

اإللكترون  ،وكيفية إرسال االستفسارات واستيباليا من

ل موع الميرر اإللكترون

.
 المساعدة بنوع الفيديو ،ويتم ذلك بواسطة مجموعة من ال ور المت ركة أو مياطالفيديو ،الت توضح لممتعممين كيفية التعامل م موع الميرر اإللكترون  ،وكيفية
إرسال التوضي ات والمعمومات واالستفسارات واستيباليا ،والت يكون تشغمييا بشكل
سيل ويسير ،ويمكن الو ول إلييا من أي مكان .
 مساعدة وتوجيو بعد عرض الميمة التعميمية وتكون بم ابة تغذية راجعة لممتعمماإلع مة بت ييق اليدا التعميم أو عدم ت يييو .
وتجم المساعدة والتوجيو عن ُبعد لمواع المعزز بين البث المباشر لمفيديو ،يث
يتم بث ال ور ومياط الفيديو ف الوعت الفعم  ،م الواع المعزز ،وى تينية تفاعمية
تتركب

ورة تم إنشاؤىا بواسطة الكمبيوتر عمت عرض المست دم لمبيلة المادية ،وى أداة
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ريا
عويا لمتوجيو عن ُبعد ،وأك ر فعالية من االت االت السمعية ،بعرض اإلجراء المطموب ب ً
ً

يم ّكن لمط ب من فيم التعميمات وتنفيذىا بشكل أسرع ) . ( Hagai , 2020
واكدت  /عبدالرؤوا م مد إسماعيل 9803،
المعزز ف

تنمية الت

ودافعيتيم ف

يل األكاديم

عمت فاعمية است دام تكنولوجيا الواع

لميرر شبكات ال اسب لدى ط ب تكنولوجيا التعميم

أنشطة االستي اء واتجاىاتيم ن و ىذه التكنولوجيا، ،وتو مت الدراسة

بضرورة توظيا تكنولوجيا الواع المعزز ف تدريس الميررات العممية ،وتأىيل اليالمين عمت
التدريس ف فنيات است داميا وميارات ت ميميا لم ليا من أ ر بالغ األىمية ف الت
والدافعية ن و ما يتعممونو الط ب ،واجراء المزيد من الدراسات واألب اث الت

يل

تتناول أ ر

الواع المعزز ف متغيرات م تمفة ف الدراسة.
اما دراسة /ربي

رمود 9805 ،ىدفت إلت دراسة الع عة بين تكنولوجيا الواع

وأسموب التعمم /الت ميم  ،الشمول

وأ رىا ف تنمية مفاىيم مكونات ال اسب اآلل ومجاالت

است دامو والسعة العيمية لدى عينة مكونة من  39/تمميذاً بال ا ال ان

واتجاىاتيم ن وىا  ،و تو مت النتالج إلت وجود أ ر إيجاب ودال إ
المعزز ف

تنمية الت

يل المعرف

المعزز

لمفاىيم مكونات ال اسب اآلل

االبتدال

الياً لتكنولوجيا الواع

ومجاالت است دامو

والسعة العيمية لدى ت ميذ ال ا ال ان االبتدال .
وسعت الك ير من الدراسات الت

است دام أنظمة التوجيو المعتمدة عمت تطبييات

الواع المعززةYu-Lien Chang, Huei-Tse Hou, Chao-Yang Pan, Yao-
)(2015

Ting Sungوالت

استندت عمت نظرية المكان ومبادئ الت ميم لمتوجيو

والتفسير ،طورت ىذه الدراسة نظام توجيو متنيل لمواع المعزز است دم إستراتيجية زيارة
تاري ية مضمنة ف

السياق الجغراف  ،ىذه األداة لتوجيو التراث واألنشطة التعميمية عززت

إ ساس الزالر بالمكان ،وعد تتألا ىذه الدراسة من  6مجموعات من الزوار  /أي التوجيو
جامعيا .تم اعتماد ت ميم
طالبا
ً
 ،ARوالتوجيو ال وت  ،وعدم التوجيو  ،وتكونت من ً 54
شبو تجريب لتيييم ما إذا كان توجيو الواع المعزز يعزز الشعور بالمكان وأداء التعمم بشكل
أك ر فعالية من المجموعات األ رى ،وأشارت النتالج إلت أن الزوار الذين است دموا إرشادات
والتوجييات بالواع

وشعور بتأ يرات المكان ،.وأظير غالبية
ًا
كبير
ًا
تعمما
المعزز أظيروا
ً
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الزالرين الذين شاركوا ف الدراسة مواعا إيجابية تجاه است دام نظام التوجيو بتينية الواع
المعزز.

احملْز الجاىٕ:مَازات إىتاز األشكال ثالثٔ٘ األبعاد :
تعتب ارأل شكال واألنماط

ية األبعاد ذات مفاىيم متعددة يث عرفيا  /مجدي عيل ،

 : 9 :9806بأنيا أشكال تتنح ببرامج م وسبة يتم ت ميميا ف
ب يث يتم توضيح الطول واالرتفاع والعرض Y , Z ،X /
وكذلك يمكن ت ريك ودوران األجيزة ضمن الم اور ال

لكل

بيلة ذات أبعاد

ة،

ورة أو شكل مست دم ،

ة.

وبالنظر إلت عممية ت ميم ىذه األشكال والرسوم فت الوعت ال ال ال يتناسب معو
الشكل التيميدي فت التعمم معن  ،ولذا يجب التدريب عمت التينيات المست د ة لتنمية ىذه
الميارات من أجل تمبية الييود العممية ،ولذلك يجب إعادة بناء نموذج ال ورة والرسوم إي
كان نوعيا الت

تم التياطيا من كامي ار أو ت ميميا يدويا باالعتماد عم

والعرض بطريية متكاممة وآلية ،.وذلك من

عدرات النمذجة

ل ت سين أداليم باست دام الرسوم المت ركة

ية األبعاد باإلضافة إلت الرسومات التوضي ية م شروح متنوعة باالعتماد عمت اإلرشاد
والتوجيو(P. A. Legg,et al ,2011) . .
فعممية إنشاء وسالط م تمطة يعن

أن األشكال وال ور يتغير م تطوير وسالط

عالميا لممنتجات ،فضرورة مق
جديدة  ،نتيجة لمتفاعل باستمرار ،مما يجعل الط ب مستيم ًكا
ً
أيضا مواطن عالم  ،لك يتمكن الط ب من
الوع يؤدي إلت ظيور فكرة أن الطالب ىو ً

االن راط ف الموضوعات واألنماط الفنية الت بدورىا ت مق مفاىيم جديدة لجماليات الم توي،

ويتيح إنتاج ال ور واألشكال لمط ب إظيار فيميم من المفاىيم الرليسية  ،وانتاج باالعتماد
عم الميارات والعمميات وكذلك التعبير عن إبداعيم عند إنتاج األشكال ،مما يساعد الط ب
عمت تعمم ات اذ ع اررات بشأن جمي جوانب اإلنتاج ،بما ف ذلك ال يارات اإلبداعية عبر م ار ل
ما عبل اإلنتاج واإلنتاج وما بعد اإلنتاج ،وبذلك تتيح فر ة لمط ب لمتفكير ف
ونتالجيم ومناعشتيا ،و

ل ىذه العممية ،يث ليا أشكال وأنماط م تمفة لك

أعماليم
يتم تطوير

الميارات لتمكين الط ب من التعامل م التينيات الت ت اك تجارب جديدة ليا . ( Scsa.
) ,2013:P4
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و يوجد أنماط إلظيار النماذج واألشكال

ية األبعاد المنتجة بالبرامج والتطبييات

االلكترونية  Dickey، 2005، 451/وى :
 .0التم يل ال ط

 :Linear Representationتعتبر نماذج التم يل ال طت ى

أبسط األنواع الت يعدىا التطبيق المست دم وذلك لتيديم معمومات عن الشكل الذي
تم ت ميمو ،فيو بم ابة الييكل األساس المبسط لمكالنات الفيارية كالطيور
وال يوانات وأيضا ف الجسم البشري ،ويمكن أن يتم ف ل أجزاء النموذج ال طت عن
بعضيا ا لبعض لبناء نموذج يم ل عدة مكونات ،ويمكن أن يكون التم يل ال طت
كذلك مم

لم طوط ال ارجية  Outlineلمجسم أو الكل جزء منو عمت دة.

 .9نماذج اإلطار الشبكية  :Wire - frame models :ىذه النماذج مفيدة إذا ركزت
عمت الشكل ال ارج

لمنموذج بأسموب بسيط،

يث يتم عرض بيانات النموذج

الم مم ف أع ر وعت وبأسرع وعت ممكن ،ولكن ف نفس الوعت ى أداة الم مم
ف

و ا دعيق لمكالنات ال ية والبيلات والظواىر الطبيعية ،وكمما زاد عدد ىذه

المضمعات المست دمة ف بناء الشكل ،زادت دعتيا ونعومتيا..
 .6نماذج السطوح  : surface modelsوتفيد ىذه النماذج ف

ال التركيز عمت

الشكل ال ارج  ،وىذه النماذج تتضمن ت ديدا أك ر الطبيعة لألجزاء ،وشك ً أك ر

تعييدا ف
ديدا ميارنة بنماذج إطار الشبكة .أما بالنسبة لمنماذج األك ر
ً
ت ً

بناء

أسط يا ،فكن البرامج والتطبييات المست دمة تساعد ف بكنشاليا عن طريق تجمي

األسطح الم تمفة لألجزاء الت تشكل األشكال .
 .2النماذج المتينة أو ال مبة  :Solid modelsتفيد ىذه النماذج فت توضيح كتمو
الشكل من

ل طوط تم ل واا لمسطح ونياط تم ل عمم ونيايات ليذه ال طوط .

 .2النماذج شبو واععية  :Semi-Realistic modelsتعتمد نمذجة األشكال شبو
الواععية بشكل أكبر عمت ال ور الم در لك
ية ف

ي اك

لتيديم األنماط الت تُسطح الش
ريا ). H, Caitlin ,2016
تينيات عرض تجعميا تبدو أك ر واععية ب ً
طرق إنشاء النماذج ية األبعاد :
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من الم

ظ أن النماذج

ية األبعاد ى

ف

األ ل تطوير عن النماذج نالية

األبعاد ،يث تتم المعالجة ال زمة لمتم يل الب ري لألشكال تت تظير

ية األبعاد وذلك

بعدة طرق ،ويذكر مجدي عيل  9884/و سن البات  ، 058-23 ،9808/و مجدي
عيل 9806 /أىم طرق التم يل

األبعاد كما يم :

 .0الت جيم  :Resizingيث تبدو األشكال كبيرة ال جم اعرب من

غيرة ال جم.

 .9التدا ل :Overlappingعند تدا ل شكمين فان الشكل المكتمل يظير كأنو فوق
الشكل غير المكتمل.
 .6التباين  :Contrastيث تبدو األشكال ال ادة اعرب ف الشكل.
 .2الظ ل  :Shadowيث يو

الظل لمشكل بوجود أك ر من بعد.

 .2البنية  : Structureفكمما بعدت المسافة عمت تفا يل الشكل ،والمي ود ىنا المواد
الت يتكون منيا الجسم ،فشكل بعض األجسام يعط إ ساس بالنعومة بينما يعط
شكل أ ر إ ساسا بال شونة .
 .3الدوران  :Rotationيث يمكن تدوير الشكل ف الم ور Z، X ،Y /

ليضيا

البعد ال الث لمشكل بسيولة .
 .4اإل از ة  :Translationيو

تغيير مكان الشكل بالبعد أو اليرب من مستوى

المشاىدة .
تياجا
ولذلك البد من توجيو التركيز فت ت ميم الم توي إلت المنطية األك ر ا
ً

وغالبا
طا بالميارات باألداء،
ية األبعاد،
لدعميا بنماذج وأشكال
وغالبا ما يكون ذلك مرتب ً
ً
ً
ما يعتمد ىذا "النيج الموجو ن و العممية" ،والذي عد يتعارض م مناىج التدريس المباشرة
عند است دام ىذا النيج ،سيأ ذ المعمم ف

االعتبار الميارات األساسية المطموبة لتطوير

ميارة وا دة ،وسيست دم األنشطة الستيداا ىذه بدالً من اعتماد طريية الممارسة

والتدريب/عمت سبيل الم ال إذا كان الطالب متماس ًكا لتشكيل أشكال سي دد المعمم ما إذا كان
الطالب يواجو عوبات ف تطوير بات الشكل أو الرسم وسيتم م ظة الميارات ،لذا
ي تار المعمم مجموعة متنوعة من أدوات بيلة الواع المعزز واألنشطة متعددة ال واس الت
ستساعد الطمب عمت التعرا عمت األشكال الم تمفة ،م ل رسم و مق أشكال

ية األبعاد،

وانشاء نماذج ،وف النياية رسم أشكال فردية عمت او جماعية ،ومن ممي ازت ىذا النيج ىو
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أيضا الميارات المما مة الت
أن ا تيار األنشطة سيعزز ليس فيط اليدرات الم ددة ،ولكن ً
يمكن تعميميا ف

مجموعة متنوعة من المواعا ،ولن تظير الت سينات ف

تكوين الشكل

أيضا ف إنتاج األشكال وتوظيفيا فت المواد الم تمفة كالفن والرياضيات والعموم
ف سب ،بل ً
( Nichola Jones,2005:106).
وعد سعت دراسة /عبداهلل الكديس

 ،وابراىيم الزىران

 9806،إلت الكشا عن فاعمية

ا ت ا نمط التوجيو ف بيلة الواع المعزز عبر الويب عمت تنمية ميارات ال اسب اآلل
لدى عينة من طالب ال ا األول متوسط ،ولت ييق ىدا الدراسة است دم البا ث المنيج
التجريب ذو المجموعتين وعد تكونت عينة الدراسة من  25من طالب ال ا األول متوسط
بمدرسة وطبق عمييا نمط التوجيو الموجز ،وطبق عمييا نمط التوجيو التف يم  ،و جود
اليا عند مستوى 8 ،82/بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األول
فروق دالة إ
ً
/التوجيو الموجز والمجموعة التجريبية ال انية /التوجيو المف ل ف اليياسين البعدي ا تبار
اليا عند مستوى 8 ،82/بين
الت يل ل الح التوجيو المف ل ،وكذلك توجد فروق دالة إ
ً
متوسط درجات المجموعة التجريبية األول /التوجيو الموجز والمجموعة التجريبية ال انية
/التوجيو المف ل ف اليياسين البعدي لبطاعة الم
وتتنوع البرامج والتطبييات المست دمة ف
األبعاد ال ابتة ،والرسوم المت ركة

ظة ل الح التوجيو المف ل .
إنشاء جمي الرسوم التوضي ية

ية األبعاد ،والرسوم المت ركة

ية

ية األبعاد التفاعمية

يرا ،التجمي الدعيق لجمي العنا ر
/باست دام البرمجة  ،ووض النص والك م ال وت وأ ً
ية األبعاد وكذلك األف م
باست دام برامج التأليا األنسب ومن برامج ت ميم ال ور
الي يرة

ية األبعاد  3Dوالتفاعمية برنامج  3D Photo Makerمن برامج تعديل ال ور

الرالعة والذي يست دمو العديد من الط ب والمعممين ول العالم .
ية األبعاد بوسالل م تمفة ف

وعد نجح دعم تم يل المعمومات
التفاعمية ) ،(Huk,2006فاالفتراض الرليس
الرسوم المت ركة

بيلات الوسالط

لد ) Wu and Shah (2004ىو أنو م

ية األ بعاد ،يمكن لمط ب تغيير وت سين نماذجيم العيمية غير المكتممة

 ،.فيد أ بت با ون م تمفون أنو ف بيلات التعمم بالوسالط التفاعمية يمكن دعم تعمم الط ب
لفيم النماذج واألشكال

ية األبعاد . Paas et al,2003a).
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وعد أشارت يعد بناء بيلة تعميمية بأشكاليا االفتراضية يتناسب م اإلدراك ال س
جيدا ،والت
والنظام البشري ) ،(Sylaiou et al, 2010أن البيلات التعميمية الم ممة ً
تأ ذ ف االعتبار ك ً من اليندسة المعرفية ومبادئ الوسالط المتعددة ،تضمن أن المتعممين
سيعممون ف بيلة فعالة من يث اليدا والجاذبية بكتباع ىذا االتجاه ،أكدت نتالج دراسة (

) Korakakis et al., 2009أن تطبييات الوسالط المتعددة م الرسوم المتحركة
األبعاد التفاعمية ،وكذلك م الرسوم المت ركة

ية

ية األبعاد العادية ،تزيد من تعمم الط ب

وجعل المواد أك ر جاذبية ليم.
وكذلك أوض ت دراسة

& (Korakakis, Boudouvis, Palyvos,

) Pavlatou, 2011أن البيلات االفتراضية التفاعمية

ية األبعاد وواجية الرسوم

جنبا إلت جنب
ية األبعاد  ،وواجية الرسوم التوضي ية ال ابتة
المت ركة
ية األبعاد ً ،
م السرد والنص ف تطبييات الوسالط المتعددة ،تسيم ف عممية تعمم لط ب  ،و الذي
است دم

ة إ دارات م تمفة من تطبيق الوسالط المتعددة  ،وعد أكدت أن البيلات التفاعمية

االفتراضية ليا مساىمة أكبر ف عممية التعمم .
وعد سعت العديد من الدراسات إلت التعرا عمت فاعمية بيلة الواع المعزز فت تنمية
ال ورة واألشكال
نماذج وأشكال
األسيل والمرض

ية األبعاد يث عدمت دراسة) (Fonseca ,D, etal,2013أن توليد
ية األبعاد تفاعمية باست دام أنظمة جديدة لمنشر والتفاعل يجعل من
لمط ب متابعة الموضوعات ،مما يتيح اكتساب الميارات الت

بشكل أفضل ،وعد تم ذلك باست دام النماذج االفتراضية

يتعممونيا

ية األبعاد والواع المعزز ف

الشبكات الم مولة والشبكات االجتماعية .
من العرض السابق يتضح أن البيلات التفاعمية عند تدعيميا بالمواد والوسالط
ال زمة كال ور والفيديو لدعم األداء والميارات ال زمة لمط ب ،ومن ىذه البيلات است دام
الواع

المعزز ،وكذلك أن توجيو المتعمم فت ىذه البيلة أمر ضروري من اجل اإلرشاد

والتوجيو ،ويتم ذلك من دعم المتعمم فت ىذه البيلات وىو ما سوا يتبعو البا ث عن ت ميم
وتنفيذ إجراءات الب ث ال ال .
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احملْز الجاىٕ :أضلْب التعله (فسدٖ /مجاعٕ) :
تتضمن أسموب التعمم أوالتف ي ت التعميمية لممتعمم أربعة جوانب ف

المتعمم :

أسموبيم المعرف  ،وأنماط مواعفيم واىتماماتيم ،وميميم لمب ث عن مواعا التعمم الت تتطابق
م أنماط تعمميم  ،وميميم إلت است دام استراتيجيات تعمم م ددة وليس غيرىا  ،واألوجو
المتعددة ألسموب التعمم الت ى مزيج من العنا ر المعرفية والعاطفية والسموكية ،وت تما
أيضا من أسموب التعمم الجماع إلت أسموب التعمم الفردية إلت أسموب
األساليب .يتنوع التعمم ً
التعمم ف مجموعات غيرة ،كما أنو ي تما من أسموب التعمم المباشر إلت أسموب التعمم عن
بعد إلت طرق تعمم الكمبيوتر واألجيزة المو ية إلت أساليب التعمم األ رى .
ويعد مفيوم أسموب التعمم الذي يعكس الطريية أو األسموب الذي يركز عمييا المتعمم
ف معالجة المعمومات الجديدة وتذكرىا  Rochford, 2003/وعد ركز الب ث ال ال عمت
األساليب التالية نظر لطبيعة ط ب وطالبات الدراسات العميا ترتكز عمت األساليب التالية :
 .0المتعممون الفرديون : Individual Learnersيتعمق ىذا العن ر من أساليب
التعمم بتفضيل المتعمم لمعمل ضمن الميمة التعميمية بأسموب فردي ،وذلك عندما
يطمب منو ميمة او نشاط يفضل العمل بمفرده دون مشاركة اآل رين ،و التو أ ناء
الدراسة واالستعداد ل

تبارات واالستعداد لمدروس ،وال يريد المشاركة م

أي

ش ص ،وىو ي ب أن يفعل ذلك بنفسو ،و النتيجة إذا أ ذ ف االعتبار رغبتو ف
التعمم الذات

و ده ،فسي سن أدالو التعميم

ويتذكر المعمومات بشكل

أفضل(Cassidy, 2004).
 .9المتعممون الجماعيون : Group Learnersيفضل األش اص الذين لدييم طريية
التعمم ىذه النوع العمل م الميام التعميمية والدراسة دا ل الفريق أو من

ل

مجموعة من الرفاق ،وال ي بون الدراسة والتعمم بمفردىم ،وىذا يساعدىم عمت
التفاعل م اآل رين ومناعشة وانجاز الميام كفريق ،ولدييم فر ة لتبادل ال برات
واالستفادة من بعضيم البعض وا راء براتيم التعميمية ومياراتيم االجتماعية ،وعند
ذاتيا يجمب السرور
ممارسة الميام التعميمية بيذه الطريية ،فكنيم يولدون
دافعا ً
ً
ألنفسيم من مجرد الممارسة ،وال ي تاجون إلت داف ارج ل يم عمت التعمم و إن
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ال افز الذي يتميونو من العمل الجماع

يكفييم لمتعمم وفيم وت زين ومعالجة

المعمومات الجديدة )(Reid, 1984
ويرتكز مفيوم أسموب التعمم عمت العوامل المعرفية الت تساعد المتعممين عمت
ت ييق أىدافيم التعميمية ف بيلة التعمم سواء كانت البيلة م فزة لمتعمم أو تعيق عممية التعمم
من

ل إ دراك المتعمم لمناخ بيلة التعمم م ل التييد بما ييوم بو المعمم أو ترك الط ب

يكتشفون المعمومات بأنفسيم ،فكذا كانت بيلة التعمم توجو الط ب ن و است دام إجراءات
م ددة تساعد عمت ت ييق األىداا بتوجيو مباشر من المعمم م ل االستماع إلت المعمم وتيميد
ما ييوم بو يتكون لدى الط ب المستوى األول من عوة السيطرة المعرفية ويتضمن ىذا
المستوى فظ واسترجاع المعمومات  ،أما إذا كانت بيلة التعمم ت ث الط ب ن و ممارسة
فاعمة

ل عممية التعمم م ل ا تيار االستراتيجيات المناسبة ل ل المشكمة وانتاج األفكار

والتوليا بين عدة إجراءات م موعا غير مألوا مما يوكد من عوة الو ول لممعرفة /آمنة
الح . 956 ، 9808 ،
وال شك أن التعميم الفردي أ د أساليب التعميم الفعالة الت تركز عمت المتعمم وتراع الفروق
الفردية بين المتعممين ،ويمكن اليول أنو ىو التعمم الذي يعتمد عمت نشاط الفرد الذات

يث

ييوم المتع مم بجمي أنشطة التعمم المطموبة بمفرده دون مساعدة اآل رين ويكون المتعمم
مسؤوالً عن إنجاز ميام التعمم وت ييق األىداا التعميمية ،وىو بذلك متمركز ول المتعمم،

كما ييوم عمت أساس ال رية والمسلولية الكاممة عن التعمم ،وا تيار م ادر التعمم وتنظيميا،

والتوجيو والتيويم الذات لممتعمم سب عدراتو وتفضي تو الش

ية ،ومعدل تعممو ال اص،

ن و ت ييق األىداا التعميمية المطموبة /سماح أ مد ،عبدالطيا الجزار ،امل عرن 9803،
ومفيوم التعمم الفردي يشير إلت ذلك النوع من التعمم الذي يعتمد عمت نشاط الفرد الذات ،
يث ييوم المتعمم بجمي أنشطة التعمم المطموبة بمفرده دون مساعدة اآل رين ويكون المتعمم
مسؤوالً عن إنجاز ميام التعمم وت ييق األىداا التعميمية ،وىو بذلك متمركز ول المتعمم.

/الش ات عتمان، 9883 ،ص . 3

وفت ضوء ذلك فيد ىدفت دراسة /بندر الشريا  9800 ، ،إلت التعرا عمت الييمة
التنبؤية لبعض أساليب التعمم المفضمة المرتبطة بالجوانب المعرفية،

يث تم الت يق من

الع عة بين بعض أساليب التعمم المفضمة كما يراىا أفراد العينة والجانب المعرف لدييم ،وأي
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من أساليب التعمم المفضمة الت ليا إسيام أفضل من غيرىا ف التنبؤ بالت

يل الدراس ،.

واست دم الب ث ميياس أساليب التعمم المفضمة والت تضمنت كل من أسموب التعمم الجماع
–أسموب التعمم الفردي -أسموب التعمم التدريس
التعمم الت

المباشر -أسموب التعمم الدافع  -أسموب

يم  -أسموب التعمم الب ري -أسموب التعمم ال رك /إعداد البا ث  .وعد أشارت

النتالج إلت :إمكانية ال تنبؤ بأساليب التعمم المفضمة لدى عينة ذوي
الدراس
بالت

ليم  ،وأن أسموب التعمم الجماع
يل الدراس .

عوبات التعمم بالت

يل

أك ر تنبؤاً من غيره من أساليب التعمم األ رى

ويطمق مفيوم التعمّم ف مجموعات عمت م تما األنشطة التعميمية التفاعمية ف المجموعات

ال غيرة ،يث يعمل الط ب م بعضيم البعض عمت تنفيذ األنشطة والميام المشتركة ف

كل مجموعة عمت طالبين
المجموعة لتطوير أنفسيم ومساعدة زم ليم ف التعمم ،وت توي ّ
إلت مسة ط ب ،إذ يسيل العمل ف مجموعات إنجاز األنشطة التعميمية /م مد المجال ،
والسيد المواجدة. 9809 ،
وأكدت دراسة

)(Tzima , Styliaras , Bassounas, 2019أن االستنتاج

الشال لمعديد من الدراسات ىو أن تطبييات الواع المعزز يمكن أن تعزز عممية التعمم
وأساليب التعمم ،وت فيز التعمم وفعاليتو ،ومن الضروري إجراء المزيد من الب وث لدراسة
درجة انتشار تينية الواع المعزز ورأي المعممين ول ال اجة إلت التدريب المستمر ،وعممية
إنشاء نماذج

ية األبعاد من عبل المعممين والط ب ،وأظيرت النتالج أن تطوير تطبييات

الواع المعزز ممكن ف ظل ظروا معينة ،بما ف ذلك ال د من العوامل السمبية  ،و أسموب
التعمم بالرغبة ف التعاون بين المعممين من الت

ات الم تمفة كعوامل إيجابية.

اليظسٓات املفطسٗ لبٔئ٘ الْاقع املعصش ّأضلْب التعله :
جيدا م مفاىيم التعمم البناءة ،يث يمكن لممتعممين الت كم
يتماشت الواع المعزز ً
ف تعمميم ومعالجة األشياء ف البيلة المعززة الشتياق واكتساب الفيم والمعرفة ،واستكشاا
أن الواع المعزز يمتزم بالمبادئ األساسية لنظرية التعمم البنالية  ،و أن الواع المعزز ال
يؤدي إلت أي نتالج ألفعاليم كما ىو ال ال ف بيلة التعمم السموك  ،فيناك فوالد م بتة من
تدا ل التعمم النظري والعمم  ،وىناك

اجة متزايدة لمفاىيم التعمم اإللكترون
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والتينيات التمكينية المرتبطة بيا ،والت

يمكن أن تدعم م ل ىذا التكاملMartín-

) . Gutierrez et al ,2010
أما النظريات المعرفية االجتماعية  Social- Cognitive Theoriesتؤكد أن
الط ب يبنون معارفيم ال ا ة من

ل التفاع ت والسياعات االجتماعية ،كما أن النمو

المعرف و نمط التفاعل والتعمم الذي يعتمد عمت البعد االجتماع والجماع ينجم عنو نواتج
تعمم أفضل /م مد ميس 9886 ،ب ، 26-29 ،فض عن أن ىناك الك ير من الب وث
والدراسات أ بتت أن الط ب الذين يتفاعمون ف أنشطة بشكل جماع وسياق تعميم تعاون
تشارك يتيبمون آراء بعضيم البعض بشكل أكبر ،ا ة فيما يتعمق عمميات التيويم Yu & /
. Wu, 2011; Kablan, 2014
وأظيرت دراسة ) (Dunleavy & Dede, 2014ان بيلة الواع المعززة لمتعمم،
والت

تست دم تينيات اليواتا الم مولة /م ل اليواتا الذكية واألجيزة المو ية  ،تمكن

المشاركين من التفاعل م المعمومات الرعمية المضمنة ف
الفردي وكذلك الجماع

البيلة المادية بأسموب التعمم

كأداة معرفية ونيج تربوي ،يتماشت الواع المعزز ف الميام األول

م نظرية التعمم الموجودة والبناءة ،يث يض المتعمم ف سياق مادي واجتماع ف العالم
الواعع

أ ناء توجيو عمميات التعمم وتسييميا م ل االستفسار األ يل والنشط الم

وتدريب األعران ،والتعميم المتبادل ،والمشاركة الم يطية المشروعة م

ظة،

وسالط التم يل

المتعددة.
ولذلك يري البا ث لك

يتمكن الط ب من تطوير الميارات المطموبة ،ن تاج إلت

االنتيال من مفاىيم التعمم عن ظير عمب وأسموب أدرس  -أنت تستم إلت أسموب تعمم أك ر
وتشاركيا
طا
نشا ً
ً

يث يت مل المتعممون مسؤولية التعمم ويشاركوا ف

ا لمراعبين السمبيين واألىم من ذلك تعمم الميارة الت

المشاركة بدالً من

ن تاجيا ،ومن ىذا المنظور الم دد،

يمكن لمواع المعزز سد ىذه الفجوة بين النظرية والعممية ،والتركيز عمت كيفية الجم بين
معا لت ييق أىداا ومتطمبات التعميم فت البيلات التفاعمية الم تمفة ،
الواعع واالفتراض
ً
باست دام دمج تعميم الواع المعزز ف تعمم الط ب والمعممين وفيًا ال تياجاتيم الفردية
والجماعية  .إلت جانب ذلك تسمح برامج الواع المعزز لمط ب بالو ول إلت التعميم التفاعم

سواء كان ذلك يسمح لمط ب بالتعمم بالسرعة الت تناسبيم أو يسمح لممعممين بكنشاء أدلة
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ة لط بيم ،فيد أظير تطبيق تعميم الواع المعزز أن عدرتو عمت ت

دراسية م

تجربة تعمم الطالب وزيادة مشاركتيم ف
ت

يص

التعمم وتزويدىم بأساليب مواد التعمم األك ر

ي ً ا ال تياجاتيم الفردية والجماعية .
وبناء عمت ما سبق ،لم تتفق الدراسات السابية عمت االتجاه ن و أسموب التعمم
ً

الفردي أو الجماع  ،و ي توي ك االتجاىين عمت ما يستند إلت المبادئ النظرية التعميمية
وما يدعمو من الدراسات والب ث العمم  ،وىذا يدف ويتطمب المزيد من الدراسات ف
االتجاه

ىذا

و ا أن التوجيو فت بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم المست دم ي تاج إلت

المزيد من الب ث ،وعد استفاد البا ث من اإلطار النظري والدراسات السابية ما يدعم بو
إجراءات الب ث وى ما سوا يعرضيا الب ث فت ال طوات التالية.

فسّض البشح:
سع الب ث ال ال إلت الت يق من الفروض التالية:
 .0ال يوجددد فددرق دال إ

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد
يم ف الييداس البعددي ترجد إلدت تدأ ير ا دت ا

المجموعة التجريبية فت اال تبار الت

نمدط تيددديم التوجيددو /ال ددور  /الفيددديو ب ددرا النظددر عددن نمددط أسددموب الددتعمم /الفددردي/
ل الح نمط توجيو الفيديو .

الجماع

 .9اليوجددد ف درق دال إ

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

المجموعددة التجريبيددة فددت اال تبددار الت
أسموب التعمم  /فردي  -جماع

دديم ف د الييدداس البعدددي ترج د إلددت تددأ ير ال د

ب درا النظدر عدن نمدط تيدديم التوجيدو بدالواع المعدزز

/ال ورة /الفيديو ل الح أسموب التعمم الجماع .
 .6ال يوجددد فددرق دال إ

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد
ديم فد الييداس البعددي ترجد إلدت التفاعدل بدين

المجموعة التجريبية فدت اال تبدار الت

نمطان تيديم  .التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعدزز وأسدموب الدتعمم /فدردي/
جماع

.

 .2ال يوجددد فددرق دال إ

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

المجموعددة التجريبيددة فددت فددت بطاعددة م

ظددة ميددارات إنتدداج األشددكال
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اليياس البعددي ترجد إلدت تدأ ير ا دت ا نمدط تيدديم التوجيدو /ال دور  /الفيدديو ب درا
النظر عن نمط أسموب التعمم /الفردي /الجماع
 .2ال يوجددد فددرق دال إ

ل الح نمط توجيو الفيديو .

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد
ظة ميارات إنتاج األشدكال

يدة األبعداد فد الييداس

المجموعة التجريبية فت بطاعة م

البعددي ترجد إلددت تدأ ير الد أسدموب الددتعمم  /فدردي  -جمدداع

ب درا النظددر عدن نمددط

تيديم التوجيو بالواع المعزز /ال ورة /الفيديو ل الح أسموب التعمم الجماع .
 .3ال يوجددد فددرق دال إ

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

المجموعة التجريبية فت بطاعة م

ظة ميارات إنتاج األشدكال

يدة األبعداد فد الييداس

البعدي ترج إلت التفاعل بين نمطان تيديم  .التوجيو  /دورة  /فيدديو فد بيلدة الواعد
المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

.

ثاىٔا :إدساءات البشح:
ىدا الب ث ال ال ىو التعرا عمت ا ر ا ت ا نمطان لتيديم التوجيو  /ورة /
فيديو ف بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا ،ولت ييق ىدا الب ث عام البا ث باإلط ع والدراسة
لألسس النظري ة والدراسات السابية لمتغيرات الب ث ،وذلك لمتعرا عمت معايير ت ميميا
وت ديد انسب نماذج الت ميم التعميم

ومن م وض األسس اإلجرالية لتنفيذ الب ث وعد

تضمنت:

أّالً :حتدٓد جمتنع البشح :
تكون مجتم الب ث ط ب الدراسات العميا  /الدبموم العام فت التربية بكمية التربية جامعة
طنطا الف ل الدراس األول من العام . 9898- 9806/
اختٔاز عٔي٘ البشح  :وعد تكونت عينة الب ث من :
 .0عينة استط عية :تكونت من 92/طالب وطالبة من ط ب الدراسات العميا  /الدبموم
العام فت التربية بكمية التربية جامعة طنطا لمف ل الدراس األول من اجل ضبط أدوات
الب ث.
 .9عينة الب ث األساسية :
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 المجموعدة المجموعدة التجريبيدة األولدت  /تيدديم نمددط التوجيدو فدت بيلدة الواعد المعددززبال ورة – أسموب التعمم الفردي وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.
 المجموعدة المجموعدة التجريبيدة ال انيدة  /تيدديم نمددط التوجيدو فدت بيلدة الواعد المعددززبالفيديو – أسموب التعمم الفردي وعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.
 المجموعدة المجموعددة التجريبيدة ال ال ددة  /تيدديم نمددط التوجيدو فددت بيلدة الواعد المعددززوعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.

بال ورة – أسموب التعمم جماع

 المجموعدة المجموعدة التجريبيدة الرابعدة  /تيدديم نمدط التوجيدو فدت بيلدة الواعد المعددززوعدد الط ب فت المجموعة  98/طالب وطالبة.

بالفيديو – أسموب التعمم جماع

ثاىٔا :منْذز التصنٔه التعلٔن ٙلتصنٔه منطاٌ لتكدٓه التْدُٔ (صْزٗ  /فٔدْٓ) يف بٔئ٘ الْاقع
املعصش ّأضلْب التعله (فسدٖ /مجاعٕ) :
وعد است دم البا ث نموذج عبد المطيا الجزار  9806/لمت ميم التعميم
لمست د ات التعمم اإللكترون والتعميم عن بعد وذلك تمشيا م األساليب والمست د ات بالتعمم
وبما أيضا تتوافق م آليات الب ث ال ال ف است دام نمط التوجيو فت بيلة الواع المعزز،
وىذا ىو نموذج مطور لنماذج سابية  ،وعد تكون ىذا النموذج أيضا من

مس م ار ل

شممت:
-

الت ميل.

-

الت ميم.

-

واإلنشاء واإلنتاج.

-

التيويم.

-

اإلست دام.

أما عً أضباب اختٔاز الباسح لينْذز عبد اللطٔف اجلصاز:
ة فت مجال تكنولوجيا التعميم .

 -يعتبر النموذج أ د النماذج المت

 -يعتمد ىذا النموذج عمت است دام وتوظيا وسالل االت ال التعميمية ،بما ف

ذلك

التوجيو بتطبييات الواع المعزز .
 إمكانية تطوير النموذج فيو مرن بشكل يمكن البا ث من إضافة بعض ال طواتال ا ة باإلستراتيجية الميتر ة .
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 تنظيم ال طوات الفرعية لكل من الم ار ل ال مس لمنموذج وفياً لطريية الب ثال الية ،وسوا يعرض الب ث ال طوات ال زمة لتنفيذ ذلك وفق النموذج المست دم .

اّال:مسسل٘ التشلٔل :Analysis
أ -وعد عام البا ث بوض معايير الت ميم التعميم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف
بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

واشتياق معايير ت ميم .

ب -لمو ول إلت عالمة معايير ت ميم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف
المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

بيلة الواع
ية األبعاد

لط ب وطالبات الدبموم العام فت التربية بكمية التربية جامعة طنطا فيد عام البا ث
بكجراء ال طوات التالية :
 .0ت ديد المعايير ال زمة لبناء وت ميم تيديم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة
الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

ل لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية

األبعاد لط ب وطالبات الدبموم العام فت التربية بكمية التربية جامعة طنطا ،وعد
استعان البا ث باأل ديبات التربوية ف مجال تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكترون من
اجل ت ديد مجموعة المعايير .
 .9إعداد اليالمة المبدلية لممعايير ال زمة لت ميم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف
بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع  ،واعتمدات المعايير عم الم ار ل
التالية :
-

ياغة معايير ت ميم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف
وأسموب التعمم /فردي /جماع

بيلة الواع المعزز

من مجموعة الم ادر الت اعتمد عمييا البا ث

فت اإلطار النظري والدراسات السابية ،وت ديد مؤشرات كل معيار تم التو ل
إلييا.
 وض مجموعة المؤشرات عمت ىيلة عالمة تيديرات ا تباريو ،وتتضمن التدريج/تتناسب بدرجو عالية ،تتناسب بدرجو متوسطة ،غير مناسبة
 عد بمغ عدد معايير ت ميم لتيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعززوأسموب التعمم /فردي /جماع  4/ ،معيار تضم  22/مؤشر ،وذلك ب ورتو
األولية.
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 وبعد ذلك عد عام البا ث بعرض اليالمة ب دورتيا المبدليدة عمدت السدادة الم كمدينمددن أ د اب ال بددرة واال ت دداص ف د مجددال تكنولوجيددا التعمدديم وال اسددب اآلل د ،
وذلدددك إلبدددداء الدددرأي واجدددراء التعددددي ت المطموبدددة وذلدددك مدددن يدددث :مددددي أىميدددة
المعددايير المسددتند الييددا البا ددث لت ييددق الغددرض الب د  ،وعددد تددم فددت ذلددك تع دديل
بعض

ياغة العبارات ،و ودمج بعض المعايير.

وبعددد ان انتيددد البا ددث مدددن التعدددي ت المطموبدددة اشددتممت ال دددورة النياليددة ليالمدددة
المعددايير لتيدددديم التوجيدددو  /ددورة  /فيدددديو فددد بيلددة الواعددد المعدددزز وأسددموب الدددتعمم /فدددردي/
جماع  ،عمت  62/مؤشر وعمت  3/معيار كما ى موض ة ف الجدول رعم . 9/
خذٔل سلى ()2
انصٕسح انُٓبئٛخ نمبئًخ يؼبٛٚش نتمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح  /فٛذ )ٕٚف ٙثٛئخ انٕالغ انًؼضص ٔأسهٕة انتؼهى
(فشد٘ /خًبػ.)ٙ
ػذد انًؤششاد
5

انًؼٛبس
و
ٚتضًٍ ًَظ تمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح  /فٛذ )ٕٚف ٙثٛئخ انٕالغ انًؼضص ٔأسلهٕة
أٌ1 .1
انتؼهى (.فشد٘ /خًبػ )ٙيؼهٕيبد خبصخ ثبنًبدح ثبنًمشس انذساسل ٙنهالل ة انلز٘
ٕٚخّ إنٓٛى انًمشس.
ٚشتًم ًَظ تمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح  /فٛذ )ٕٚف ٙثٛئخ انٕاللغ انًؼلضص ٔأسلهٕة
أٌ2 .2
انتؼهى (.فشد٘ /خًبػ )ٙاألْلذا انتؼهًٛٛلخ انٕاخلت تحمٓٛلب نهالل ة انلز٘ ٕٚخلّ
إنٓٛى انًمشس.
أٌٚ.3شاػ3لل ٙتمللذٚى انتٕخٛللّ (صللٕسح  /فٛللذ )ٕٚفلل ٙثٛئللخ انٕالللغ انًؼللضص ٔأسللهٕة
انتؼهى (.فشد٘ /خًبػ )ٙانًحتٕ٘ انًشاد تؼهًّ ثشكم يُالمٔ ٙيتسهسم.
لتًم تمللذٚى انتٕخٛللّ (صللٕسح  /فٛللذ )ٕٚفلل ٙثٛئللخ انٕالللغ انًؼللضص ٔأسللهٕة
أٌٚ.4شل4
انتؼهى (.فشد٘ /خًبػ )ٙػم األَشالخ انتؼهًٛٛخ انًُبسجخ.
إٌٔٚ.5فش 6تمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح  /فٛذ )ٕٚف ٙثٛئخ انٕالغ انًؼلضص ٔأسلهٕة انلتؼهى
(فشد٘ /خًبػ )ٙػهٗ أسبنٛت انتٕخ( ّٛنهصٕسح – ٔانفٛذ.)ٕٚ
.
أٌٚ.6تضل9لًٍ تمللذٚى انتٕخٛللّ (صللٕسح  /فٛللذ )ٕٚفلل ٙثٛئللخ انٕالللغ انًؼللضص ٔأسللهٕة 5
انتؼهى (.فشد٘ /خًبػ )ٙػهٗ أسس تغزٚخ ساخؼخ ٔتمٛٛى َٓبئ.ٙ
اإلخًبنٙ

5
5
5
11

35

وبعد عرض عالمة المعايير وما أوض و آراء الم كمين لممعايير أ ب ت بطاعة
مؤشرا.
المعايير فت ورتيا النيالية تتكون من  3/مجال رليس يندرج ت تيا 62
ً
ددالص المتعممددين المسددتيدفين :وعددد عددام البا ددث با تيددار عينددة الب ددث مددن
ج -ت ميددل
عينددة عش دوالية مددن لط د ب وطالبددات الدددبموم العددام فددت التربيددة بكميددة التربيددة جامعددة
طنطا وىم أربد ت

دات ممدا ييدوم البا دث بتددريس الميدرر وىدم مدن المييددين فد

العددام الدراسد  9898 /9806ولدددييم اليدددرة عمددت اسددت دام التعامددل م د أجيددزة م د
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تطبييدددات اليواتدددا الذكيدددة م دددور الب دددث ال دددال  ،وجميددد الطددد ب يدرسدددون ميدددرر
ص ،ال يوجد لدى الط ب أي برة سابية فد موضدوعات

تكنولوجيا التعميم فت الت
الميرر ب فة عامة.

د -التعمم المسبق  :الط ب أفراد عينة الب ث ال ال ليس لدييم إي تعمم سابق ولكن
لدييم مفية ألساليب التعامل م تطبييات اليواتا الذكية .
التعمم و عام البا ث ب يم عمت

ه -التعمم المتطمب :استعداد الط ب والرغبة ف

التوا ل والتفاعل نظ ار الن التجربة جديدة ولم يكن يعل بيا شئ من عبل فيد كانت
م يرة ليم.
و -عن مدى امت ك الط ب سيساعد م توى الب ث ال ال عمت تزويد الط ب بميارات
ية األبعاد وىت م ور فت إنتاج المواد والوسالل التعميمية ال زم

إنتاج األشكال

إنتاجيا وى جديدة لم تكن موجودة من عبل .
ز -ت ديد اال تياجات الفعمية تنمية الجانب المعرف
األبعاد ف
المعزز من

ميرر تكنولوجيا التعميم فت الت

والمياري إلنتاج األشكال

ية

ص بكست دام تطبييات بيلة الواع

ل:

 تدددم ت ديددددد الجواندددب المعرفيددددة وكددددذلك المياريدددة إلنتدددداج األشدددكالمدددن وجدددو نظدددر ال بدددراء والمت

يددددة األبعدددداد

دددين فددد مجدددال تكنولوجيدددا التعمددديم والمنددداىج

وطرق التدريس .
 ت ميدددددل م تدددددوى ميدددددرر تكنولوجيدددددا التعمددددديم فدددددت وفدددددق البيلدددددة المسدددددت دمة فدددددتالب ث.
 ت ديددددددد اإل تياجددددددات التعميمددددددة وتتم ددددددل فددددددت تنميددددددة األداء الميدددددداري المتعمددددددقبكنتددددداج األشدددددكال

يدددددة األبعددددداد مدددددن معدددددارا وميدددددارات ا دددددة فددددد ميدددددرر

تكنولوجيددددا التعمدددديم فددددت الت

ددددص وبددددذلك تددددرتبط ال اجددددات التعميميددددة بال اجددددة

ال زمة لمب ث ال ال .
ح -ت ديددد م ددادر الددتعمم المتا ددة لمطالبددات :سددوا تددتم بنظددام إدارة الددتعمم بددنمط تيددديم
التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعدزز وأسدموب الدتعمم /فدردي /جمداع
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الب ث ال ال لذا فيد عام البا ث با تيار عينة الب ث وتتوافر لدى كل الطد ب أجيدزة
ىواتا ذكية او جياز لو  ،وما يتضمنو من :
 أجيزة تعمل بنظام تشغيل  ،Androidأونظام التشغيل. IOS ان يكون الجياز مت ل بالشبكة عن طريق .Wi-Fi بيلدددة الواعددد المعدددزز المسدددت دمة وفدددق نمدددط التوجيدددو  /دددورة  /فيدددديو الم دددمممن عبل البا ث .
ط -نظام إدارة التعمم تم ت ميم نظام إدارة التعمم اليالم عمت تطبييات بيلة الواع المعزز
لتدعيم التوجيو  /ورة  /فيديو  ،ولتسييل عممية التعميم ،والو ول إلت الم توى
والفيديو وال ور ..

مسسل٘ التصنٔه :Design
أ-

ياغة األىداا التعميمية وفيا لتنسيق  :ABCDتم
بميرر تكنولوجيا التعميم فت الت

ياغة األىداا التعميمية ال ا ة

ص ،وفت ضوء عالمة الميارات وت ميميا وت نيفيا.
ية األبعاد فت الميرر وكذلل وفق

 .0تم ت ديد اليدا العام لت ميم وبانتاج األشكال
النمط المست دم بيلة الواع المعزز.
 .9عام البا ث بت نيا األىداا

سب بموم لألىداا المعرفية واست دام األفعال

الرعمية :وعد عام البا ث بت نيا األىداا المراد ت ييييا

سب بموم لألىداا

التعميمية ،يث تم ت ديد نوع اليدا ومستواه /التذكر ،الفيم ،التطبيق ،الت ميل،
التيويم ،اإلبداع
 .6عام البا ث ب ياغة أىداا التعمم ال ا ة بالتعمم الجديد من
ميام التعمم الت

ل ترجمة ريطة

تم التو ل إلييا إلت عدد  99/أىداا سموكية نيالية

سب

نموذج  ABCDيث  A/ى الط ب B/ ،السموك المد م  C/ ،الشروط الت تم
فت ضوء دوث األداء D/ ،درجة أو معيار األداء.
 .2ىذا وعد سع البا ث الت ربط الم توى لمعرفة إنتاج األشكال
التعرا عمت أىم المفاىيم والميارات من

ل الت ميل اليرم

ية األبعاد ،وكذلك
من األعمت إلت

األسفل ،وكذلك العمل عمت ت ميل األىداا والغايات العامة لمم توى والت تم ت ميميا
إلت أىداا نيالية ،ويتضمن كل ىدا رليس مجموعة من األىداا الفرعية ،ب يث
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يمكن لط ب الدراسات العميا دراسة ىذا الم توى من
المست دم ،ومن

ل توظيا نمط التوجيو

ل ما سبق تم التوا ل إلت عالمة بالميارات عد اشتممت عمت 3/

ميا ارت رليسية تضمنت ميارات معرفية وأدالية ،وتفرع منيا عدد من الميارات
يكون البا ث عد عام البا ث بتنفيذ المعيار ال اص

الفرعية  98/ميارة .وبالتال

باألىداا التعميمية فت البيلة المست دمة .
ب -ت ديد عنا ر الم توى التعميم  :وذلك لك

ي يق البا ث األىداا التربوية

الموضوعة ووفياً لمعيار الب ث والذي ينص عمت أن تراع لتيديم التوجيو  /ورة /
فيديو ف بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

لمم توي المراد تعممو

بشكل منطي ومتسمسل ،عام البا ث ف ضوء ذلك بت ديد عنا ر الم توى التعميم
وجاءت مم مة لعناوين و دات الميرر التالية:
-

طرق ت ميم األشكال

-

برامج إنتاج األشكال

-

توظيا األشكال

ية األبعاد.
ية األبعاد

ية األبعاد فت ميررات الت

ص.

ج -ت ميم أدوات التيويم واإل تبار ات م كية المرج  :تم ت ديد األدوات والوظالا المطموبة:
أدوات م كية المراج والنطاعات المرجعية ى أىداا ووظيفة ىذه األدوات ى مجموعة
األدوات الت يتم توزيعيا عمت المتعممين بعد دوث التعمم ،ىذا وعد تم ت ديد نوع األداة أو
األدوات المطموبة :وى إ تبار ت

يم لمجوانب المعرفية ،وبطاعة م

ظة لألداء الميارة

لميارات إنتاج األشكال لدى الط ب .
 .0ت ميم

برات وأنشطة التعمم :عام البا ث بت ميم الم توي ،وت ديد عنا ر

الم توى ووضعيا ف

تسمسل مناسب

سب المعايير الموضوعة ،ووفيًا لترتيب

األىداا وذلك لك يتم ت ييق األىداا التعميمية

ل الفترة الزمنية الم ددة ،وعد

تضمنت أنشطة وميام تتعمق بنمط التوجيو /ال ور الفيديو بيلة الواع المعزز
لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد ،وعد اعتمد البا ث عم

است دام

التطبييات الت تم جمعيا ف ت ميل رأي الط ب ،وعدم تنوع لمنص واشكال ال ور
وليطات الفيديو الت تركز عمت اليدا والم توى.
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د . -عد عام البا ث بك تيار عنا ر الوسالط والمواد التعميمية المناسبة لتيديم نمطان التوجيو
 /ورة  /فيديو ف
إنتاج األشكال

بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

لتنمية ميارات

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا والت ت يق عنا ر التعمم وتجم

/الفيديو وال ور وذلك باإلعتماد عمت وسالط سمعية ،وسالط ب رية ،وسالط سمعية
ب رية وعد أعتمد البا ث عمت مواد سيمة االست دام وأدلة وبرامج تعميمية ومياط فيديو،
ومياط

وتية و ور إلنشاء نماذج

ية األبعاد .

ه -ت دددميم الرسددددالة لموسدددالط والم ددددادر واألنشددددطة الم تدددارة فدددد التطبيدددق باالعتمدددداد عمددددت
الم ددددددادر التعميميددددددة بأنواعيددددددا وأشددددددكاليا الم تمفددددددة الن ددددددوص ال ددددددور ،وال ددددددوت،
والفيدددددديو ،والرسدددددوم المت ركدددددة ،والرسدددددوم ال ابتدددددة ،ال دددددور

يدددددة األبعددددداد ،واالعتمددددداد

عمددددت األدوات والم ددددادر التدددد سدددداعدت البا ددددث عمددددت تكددددوين وت ددددميم البيلددددة ال ا ددددة
بتنفيدددذ اإلسدددتراتيجية ،و الطددد ب عدددادرون عمدددت تعمدددم وفيدددم النظريدددة التددد تددددرس أسددديل
بال ور أو الفيديوىات نالية األبعاد.
و -ت دددميم وسدددالل التنيدددل :يدددث عدددام البا دددث ىندددا بتدددوفير أسددداليب إب دددار وتعدددد أنمددداط
بنيددددة اإلب ددددار فدددد الم تددددوى مددددن أىددددم متغيددددرات ت ددددميم الميددددررات اليددددالم عمددددت
التوجيدددددو بيلدددددة الواعددددد المعدددددزز وال تبدددددار وت دددددميم أشدددددكال التفاعدددددل مددددد الميدددددرر
والت تم مت:
أ-
-

-

التفاعل بين الط ب بعضيم بعض وبين البا ث وذلك من

ل:

مرليدددددا فعددددداالً،
ددددديييا ،وتوا ددددد ً
ً
عويدددددا وبد ً
تكدددددون التينيدددددة المتيدمدددددة أك دددددر تفددددداع ً ً
وتكدددددام ً بدددددين الوسدددددالط الغنيدددددة ،وتيدددددديم م تدددددوى تعميمددددد عدددددال الجدددددودة يدددددتم
إنشاؤه وادارتو من ِعبل المعممين.
التفاعل واالن راط وال ضور لمتوجيو ف بيلة الواع المعززة.
التفاعددددل لمطدددد ب يددددث تم ددددل عدددددرة الطدددد ب االسددددتجابة لمنشدددداط باسددددت دام نمددددط
التوجيددددو تينيددددات ال ددددور المدعمددددة  3Dوكددددذلك الفيددددديو كددددان ليددددا دور رليسدددد
ف تفاعل الط ب .

-

االعتمددداد عمدددت

 HP Revealيدددث البرندددامج الدددذي اعتمدددد عميدددو البا دددث فدددت

ت دددميم نمدددط التوجيدددو

دددور وفيدددديو فدددت بيلدددة الواعددد المعدددزز يدددث اندددو يتمتددد
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بيدددددر كبيدددددر مدددددن اإلمكاندددددات ،ولكدددددن األمددددر لت دددددميم الددددددروس مدددددن ال دددددفر ،أو
تيريب أو إنشاء ، Aurasوالييام بكعداد واعداد كبير
-

إضدددفاء ال يويدددة عمدددت الكتدددب المدرسدددية مدددن ددد ل إنشددداء

 Aurasل ت دددال

ب دددور أو م ططدددات أو مربعدددات ن دددية م دددددة .عمدددت سدددبيل الم دددال ،فددد ندددص
الدراسات االجتماعية والعموم ،يمكنك إضافة تراكب فيديو
-

أيضددا اسددت دام  HP Revealإلنشدداء ال ددور والفيددديو بشددكل تفدداعم ،
مكددن ً

-

دددول عمدددت معمومدددات

واست دام Aurasلإلجابة عمت األسلمة .

أمكدددن لمطددد ب توجيدددو األجيدددزة إلدددت شاشدددات العدددرض وال

إضددددافية عددددن األشددددكال المدعمددددة فددددت بيلددددة الواعدددد المعددددزز ،شددددريطة أن ييددددوم
المعمم بكعداده ف وعت سابق .
-

أيضدددا اسدددت دام
ً
ددد ل وضددد

Auras

لتوجيدددو العمدددل فددد م طدددات الف دددول الدراسدددية ،مدددن

دددورة م فدددزة فددد كدددل م طدددة وتغطيدددة فيدددديو بكرشدددادات أو و دددا

لكيفية أداء ميمة.
ز -ت دددميم الدددتعمم  /نمددداذج الدددتعمم :عدددام البا دددث باسدددت دام HP Reveal Studio
ىدددو تطبيدددق يمكدددن الع دددور عميدددو عمدددت كدددل مدددن اليواتدددا الذكيدددة واألجيدددزة الذكيدددة
/وكدددذلك عمدددت أجيدددزة الكمبيدددوتر المكتبيدددة ،عمدددت الدددرغم مدددن أن األجيدددزة الم مولدددة
تعمدددل بشدددكل أفضدددل  ،ويسدددمح التطبيدددق لممسدددت دم بكعدددداد "اليددداالت" التددد تدددؤدي
إلددددت ظيددددور

ددددور مفيددددا "تراكبددددات" م فيددددة /والتدددد يمكددددن أن تكددددون

ددددور أو
ًا

ميدددداط فيددددديو ،بمددددا فدددد ذلددددك ال ددددوت  .وفددددت ضددددوء ذلددددك عددددام البا ددددث بوضدددد
اسموب التعمم فت ضوء :
 .0أسموب العمل الجماع :
 ت ديد المعارا والميارات ال زمة لمط ب . كل مجموعة تيوم بتيسيم العمل وفق األدوار الم ددة وعد تم تيسيم الط ببواع  2الت  2ط ب بناء عمت تف ي تيم الش

ية ف طريية العمل .

-

يجم الط ب بعض النماذج بشكل فردي .

-

يعمل الط ب فت مجموعات ماسية لتجمي نماذج فت مجال الت
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 وض درجات مو دة ألفراد المجموعة تضمين المناعشات التفاعمية االن راطفت المشروع الجماع .
 تمنح درجات فردية عمت الت ييق النيال ألىداا التعمم ىذا من عبل الط بفرادي ووفق أدوات الب ث المست دمة.
 .9أسموب التعمم الفردي :
 ت ديد المعارا والميارات ال زمة لمط ب. وض-

طط لعمل الطمب بشكل فردي يسير عمييا وفق تف ي تو الش

ية.

يجم الط ب بعض النماذج بشكل فردي .

 وض درجات فردية لطالب وفق مسار تعممو. تمنح درجات فردية عمت الت ييق النيال ألىداا التعمم ىذا من عبل الط بفرادي ووفق أدوات الب ث المست دمة .
ح -ت ديددددددددد وت ددددددددميم أدوات االت ددددددددال دا ددددددددل و ددددددددارج البيلددددددددة .يددددددددث تطالبددددددددك
" HPRevealبا تيددددددددار تراكددددددددب" .تددددددددوفر بعددددددددض يددددددددارات أييونددددددددات ال ددددددددور
ددديلا عددددن
األساسددددية ،ويمكددددنيم ت ميددددل ميطدددد فيددددديو مددددن ىدددداتفيم يشددددرح ليددددم شد ً
أيضددددا ت ميددددل نمددددوذج
ال ددددورة أو ممددددا ددددوت أو ددددورة ابتددددة .يمكددددن لمطدددد ب ً
ددد األبعددداد م دددل التراكدددب وعدددد عددددم البا دددث ذلدددك لممجموعدددات فدددت نمدددط التوجيدددو
كالتال :
-0المعالجة التجريبية األولت ،وال انية :
ت ددددميم نمددددط تيددددديم التوجيددددو  /ددددورة فدددد بيلددددة الواعدددد المعددددزز وأسددددموب الددددتعمم
/فددددردي /جمدددداع

لتنميددددة ميددددارات إنتدددداج األشددددكال

العميدددا وتدددم ت دددميم وانشددداء الم تدددوى فدددت ضدددوء

يددددة األبعدددداد لدددددى طدددد ب الدراسددددات
دددياغة األىدددداا التعميميدددة المتوععدددة بعدددد

نيايدددددة كدددددل موضدددددوع ،وأعدددددد البا دددددث المواعدددددا التعميميدددددة التددددد ستسددددداعد الطددددد ب أفدددددراد
العينة ،بت ميم نمط تيديم التوجيو  /ورة ف بيلة الواع المعزز يث عدم البا ث
 ت ديد مجموعة من المبادئ لنمط التوجيو بال ورة وأسموب التعمم فردي /جماعلدمج أنظمة الواع المعزز ف سياعات التدريس والتعمم .
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 تيييم ما إذا كان إد ال تينيات الواع المعزز ف عممية التعمم ي مل ت سينات كبيرةف الكفاءات واكتساب الط ب ميارات إنتاج األشكال
 تيديم مجموعة جديدة من الميارات التاليالمة عمت إنتاج األشكال

ية األبعاد .

يمكن أن تكون ضرورية ف

ية األبعاد والت

الممارسة

يمكن تعزيز بيلة التعمم بيا ،م ل

الميارات المعرفية واألدالية و اليدرة الب رية .
 استكشاا وتيييم استراتيجيات م تمفة لدمج أجيزة وميزات الواع المعزز ف عمميةالتدريس والتعمم لمواضي تكنولوجيا التعميم فت الت

ص.

 السماح بتيديم لمم توى بشكل جيد وبطرق شاممة وذات مغزى بما ف ذلك تدريبالميارات العممية ف المجال التين وميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد.

 است دام بيلة الواع المعزز لتيديم نمط التوجيو بال ورة الذي ساعد الط ب عمتاالن راط واستكشاا الكالن االفتراض /م ل ال ور باست دام تينيات الواع المعزز
لتكامل العالم الواعع والرعم .

شكم (ٕٚ )6ضح ًَظ انتٕخ ّٛثبستخذاو انصٕسح فٗ ثٛئخ انٕالغ انًؼضص تذسٚس انؼهٕو كًثبل

-9المعالجة التجريبية لممجموعة ال ال ة والرابعة :
فددد تمدددك المعالجدددة عدددام البا دددث بأعدددداد نفدددس الم تدددوى ولكدددن مددد تغييدددر ت دددميم
نمدددط تيدددديم التوجيدددو /الفيدددديو فددد بيلدددة الواعددد المعدددزز وأسدددموب الدددتعمم /فدددردي /جمددداع
لتنميددددة ميددددارات إنتدددداج األشددددكال

يددددة األبعدددداد لدددددى طدددد ب الدراسددددات العميددددا وتددددم ت ددددميم

وانشددددداء الم تدددددوى فدددددت ضدددددوء

دددددياغة األىدددددداا التعميميدددددة المتوععدددددة بعدددددد نيايدددددة كدددددل

موضدددوع ،وأعدددد البا دددث المواعدددا التعميميدددة التددد ستسددداعد الطددد ب أفدددراد العيندددة ،بت دددميم
نمط تيديم التوجيو /فيديو ف بيلة الواع المعزز يث عدم البا ث :
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 ت ديد مجموعة من المبادئ لنمط التوجيو بالفيديو وأسموب التعمم فردي /جماعلدمج أنظمة الواع المعزز ف سياعات التدريس والتعمم .
 تيييم ما إذا كان إد ال تينيات الواع المعزز ف عممية التعمم ي مل ت سينات كبيرةف الكفاءات واكتساب الط ب ميارات إنتاج األشكال
 تيديم مجموعة جديدة من الميارات التاليالمة عمت إنتاج األشكال

ية األبعاد .

يمكن أن تكون ضرورية ف

ية األبعاد والت

الممارسة

يمكن تعزيز بيلة التعمم بيا ،م ل

الميارات المعرفية واألدالية و اليدرة الب رية.
 استكشاا وتيييم استراتيجيات م تمفة لدمج أجيزة وميزات الواع المعزز ف عمميةالتدريس والتعمم لمواضي تكنولوجيا التعميم فت الت

ص.

 السماح بتيديم لمم توى بشكل جيد وبطرق شاممة وذات مغزى بما ف ذلك تدريبالميارات العممية ف المجال التين وميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد.

 است دام بيلة الواع المعزز لتيديم نمط التوجيو بالفيديو الذي ساعد الط ب عمتاالن راط واستكشاا الكالن االفتراض /م ل الفيديو باست دام تينيات الواع المعزز
لتكامل العالم الواعع والرعم .

شكم (ٕٚ )6ضح ًَظ انتٕخ ّٛثبستخذاو انفٛذ ٕٚانًتحشن يغ انصٕد فٗ ثٛئخ انٕالغ انًؼضص تذسٚس
انؼهٕو كًثبل

ط -ت دددميم طرييدددة تسدددجيل الطددد ب ،وادارتيدددم ،وتجمددديعيم ،وتدددوفير نظدددام الددددعم ليدددم
وفق ال طوات التالية :
 .0متطمبات التطبيق :
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 ت ميل التطبيق توفير جياز عرض ت ضير م توى المادة م مم مسبيا.-

تسجيل الد ول إلت ال ساب عمت التطبيق المست دم

شكم ( )7انتسدٛم فٗ تالجٛك HP Reveal Studio

 إنشاء  Aurasف Reveal Studio -تو ددددديل  Aurasال ددددداص بدددددك لمطددددد ب مدددددن اجدددددل الو دددددول إلدددددت

دددددف ة

البا ددددث عمددددت التطبيددددق يددددث يددددتم وضدددد ال ددددور ،والشددددكل التددددال يوضدددددح
طريق إضافة الم توي فت التطبيق والشكل التال يوضح

شكم ( )8طشٚمخ اضبفخ انًحتٕ٘ فٗ HP Reveal Studio
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 توجيدددددددو الطددددددد ب إلدددددددت تنزيدددددددل تطبيدددددددق  HPRevealمدددددددن  AppStoreأو Google Playلمعرفة الواع المعزز الذي عمت بكنشالو.
.9

الة االست دام:
 إنشدددداء بطاعددددة عمددددل ديناميكيددددة .عنددددد أعطددددا الطدددد ب افددددراد العينددددةبطددداعت لجيدددة مددددون عمييدددا وبتوجيدددة التطبيدددق باسدددت دام
)(iphone

HP

 Revealأو  ، androidفددددددددكن اإلشددددددددارة إلددددددددت

البطاعدددددة المسدددددت دمة ستشدددددغل

دددددورة أو ميطددددد فيدددددديو وعنددددددما

ينيدددر عمدددت الفيدددديو ،يفدددتح مت دددفح الويدددب

دددف ة ممفددد الش

ددد

. Linkedin

املسسل٘ الجالج٘ "مسسل٘ اإلىتاز" ّاليت مت فَٔا :
ال

ددول عمددت الوسددالط والم دواد التعميميددة بت ددميميا أو ال

مر مة الت ميم من

ل إنتاج وسدالط

ددول عمييددا جدداىزة ف د

دور وفيدديو بشدرط أن تتناسدب مد الم تدوى العممد

وفياً ل طوات النموذج وتشتمل ىذه المر مة عمت كل من ال طوات التالية :

أّالً :إىتاز عياصس التْدُٔ (صْز/فٔدْٓ) بٔئ٘ التعله الْاقع املعصش :
ولم

ددول عمددت البيلددة مددن يددث الشددكل وعمميددة التجيي دزات واألنشددطة وتفاعددل الط د ب م د

البيلددة ،وطددرق م تمفددة لنيددل الددنص المكتددوب وال ددوت وال ددورة ،واسددت دام ليطددات الفيددديو
رعميددة ،وت ددميم بيلددة الددتعمم المعددززة التدد تسددتيدا فدد األسدداس أن يددتعمم الطدد ب بنفسددو
ولنفسددو ومناسددبة تمددك العنا ددر م د متطمبددات العمددل وامكانيتددو لتنفيددذ معددايير ت ددميم الب ددث
ال ال عام البا ث بوفير العنا ر التالية دا ل التطبيق :
لم

ول عمت البيلة من يث شكل وعممية التركيبات لمميام واألنشطة ،وكدذلك تفاعدل الطد ب

م د البيلددة ،وطددرق نيددل التوجيددو باسددت دام وال ددورة ،واسددت دام ميدداط الفيددديو ،وت ددميميا
باست دام الواع المعدزز ولت ييدق أسدموب الدتعمم فدردي وجمداع المعدزز عددم البا دث العنا در
التالية دا ل التطبيق :
 عرض األىداا التعميمية. تنظيم لمم توى. دعم األنشطة والميام لمتعمم الفردي والجماع- 295 -
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 التتب الفردي لمطالب. والتتب الجماع لمط ب.يدة األبعداد ببرندامج  3D Makerوكدذلك

ومن م تم عمدل ال دور والفيدديو إلنتداج األشدكال
الم توي وتم وض التوجيو لم ور والفيديو.
المر مة الرابعة مر مة التيويم البنال :

تددم عددرض الم تددوي الددذي عددام بت ددميم البا ددث عمددت مجموعددو مددن المت
مجددال تكنولوجيددا التعمدديم وذلددك لمتأكددد مددن

دد

ددين فددت

ية الم تددوي بعددد تجييددزه وت يييددو لمعددايير

الت ميم والت تتناسب م نط تيديم التوجيدو المسدت دم ببيلدة الواعد المعدزز ،ومدن دم التيدويم
النيال وىذه ال طوة سوا ييوم البا ث بعرضيا فت إجراءات تنفيذ تجربة الب ث .

املسسل٘ اخلامط٘ االضتخداو :
بعد أن عام البا ث بتجريب الم توي عمت عينة استط عية وتم استبعدىا عند تنفيذ
التجربة األساسية لمتأكد من

ية البرنامج والعمل عمت أزلو أي عيبات أو أ طاء فنية

وتينية وبعد أن تأكد من س م ذلك إتا ة التطبيق لمعينة األساسية لتيديم التوجيو  /ورة /
فيديو ف بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد لدى ط ب الدراسات العميا .

ثالجا:تصنٔه أدّات الكٔاس للبشح :
 .0اإل تبار المعرف  /الت
 .9بطاعة م

يل .

ظة االداء المياري

 :1االختباز املعسيف (التشصٔلٕ):
اليدا من اإل تبار :عام البا ث بكعداد اال تبار الت
لميارات إنتاج األشكال

يم ليياس الجانب المعرف

ية األبعاد فت ضوء ميرر تكنولوجيا التعميم فت الت

ص.

ياغة مفردات اال تبار :وعد عام البا ث ب ياغة مفردات اال تبار ب ورة
موضوعية ،ومن نوع أسلمة اال تيار من متعدد ،يث إنيا اعتمدت عمت األىداا اإلجرالية
الت عدميا من عبل فت بيلة الواع المعزز ،وت ميم جدول موا فات عام بأعداده ،وفت ضوء
ذلك وبذلك عدم األسلمة ومن م وض أرب بدالل ،وعد تكون اال تبار فت
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 66/سؤاالً ب يث يييس كل سؤال ،وأ داً من الجوانب المعرفية لميارات إنتاج األشكال

ية

األبعاد فت ضوء الميرر .

دق اال تبار :لمت يق من

دق اال تبار عام البا ث بعرض اال تبار عمت

مجموعة من الم كمين ف تكنولوجيا التعميم والمناىج وطرق التدريس ،وذلك لمتأكد من مدي
ة بنود اال تبار و م متيا لألىداا الموضوعة ،وكذلك من الدعة العممية وال ياغة
المغوية لعبارات اال تبار ،وعد ابدي السادة الم كمين تغيير بعض البدالل ودمج بعض األسلمة
تت ت بح متجانسة م البدالل األ رى ،وتعديل بعض البدالل وبذلك أ بح اال تبار 92/
فيرة ،وبذلك ت بح الدرجة الكبرى =  ،92واعل درجة =
التجربة االستط عية ل

فر .

تبار :تم تطبيق اال تبار عمت عينة استط عية عبل

التطبيق التجريب لمب ث عواميا  92/طالب وطالبة من ط ب الدبموم العام التربوي بكميت
التربية جامعة طنطا وذلك لمتأكد من :
أ -وضوح تعميمات اال تبار :وفت ضوء ذلك أكد الط ب أ ناء إجراء اال تبار أن
تعميمات اال تبار واض ة مما يؤكد لمبا ث إلت أن اال تبار جاىز بعد ذلك لمتطبيق
ب -ت ديد زمن اال تبار :ومن اجل التأكد من ذلك عام البا ث ب ساب مجموع أزمنة
الط ب جميعا من العينة االستط عية ،ومن م ساب متوسط الزمن يث اتضح أن
الزمن المناسب لإلجابة عن اال تبار ىو  28/دعيية.
ت ديد معام ت السيولة وال عوبة والتميز :وبعد أن عام البا ث بمعالجة نتالج
تطبيق اال تبار ،عام ب ساب معامل السيولة مفردات اال تبار تتراوح ما بين 8296/ددد 8242
وبذلك و فت جمي األسلمة بأنيا مناسبة لمط ب أفراد العينة ،وكذلك ساب معامل التميز
وعد تراو ت بين 8260ددد ،8234وذلك يدل عمت أن اال تبار ميبول و الح لمتطبيق.
بات اال تبار :عام البا ث باست دام البرنامج اإل

ال  SPSSل ساب معامل ال بات ألفا

مناسبا ف ضوء طبيعة الب ث
كرونباخ ،وعد وجد أن عيمة معامل ال بات  8256/وىذا يعد
ً
وأىدافيا
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 :2بطاق٘ مالسظ٘ اجلاىب املَازٖ:
اليدا من بطاعة م
أشكال
الت

ظة الجانب المياري :عياس الجانب األدال

ية األبعاد لط ب وطالبات الدبموم العام فت التربية فت ميرر تكنولوجيا التعميم فت
ص.
م ادر بناء وت ميم بطاعة م

بكنتاج

ظة الجانب المياري :عد عام البا ث بت ديد المتعمية

ية األبعاد فت ضوء برنامج  D Photo Maker6والذي يمكن العمل من

الياتا الذك وكذلك ال اسوب الش
ياغة عبارات بطاعة الم
الت

لميارات إنتاج

ل

وىو من أشير البرامج است دما فت الت ميم .
ظة الجانب المياري :تضمنت البطاعة مجموعة الميارات

تم ت ديدىا وعددىا  5/ميارات رليسة ،وتم توزيعيا عمت عدد من الميارات الفرعية

 ، 28/وعد عام البا ث ب ياغة تمك الميارات

ياغة إجرالية ب يث يمكن تيييم الميارة

مباشرة وتيييميا ،واست دم البطاعة ت ديد مستوى األداء لكل ميارة /أدى بدرجو عاليو ،أدى
بدرجو متوسطو ،لم يؤدى .
دق بطاعة م

ظة الجانب المياري :بعد إعداد ال ورة األولية لبطاعة الميارات عام

البا ث بتيديميا إلت مجموعة من والمت
مدى من

ة

ين ف تكنولوجيا التعميم من أجل االستفادة من

ياغة مفردات البطاعة وعياسيا الميارة ،و

ية

ياغة مفردات البطاعة،

وضوح وس مة تعميمات البطاعة ،وأسفرت نتالج الت كيم ف العديد من الم
المتعمية بتكوين بعض الميارات ،وعد تم إجراء التعدي ت ال زمة ف
و

ية التطبيق ومطابيتو وأ ب ت البطاعة فت

ظات البسيطة

ضوء آراء الم كمين،

ورتيا النيالية مكونو من  4/ميارات

رليسية يت مميا عدد  62ميارة فرعية م عالمة الميارات والجدول التال يوضح :
خذٔل ()3
انًٓبساد ان صيخ إلَتبج اإلشكبل ث ثٛخ األثؼبد
انًٓبسح انفشػٛخ انُسجخ%
انًٓبساد
1.14
5
يٓبسح تحشٚش انشكم
1.14
5
يٓبسح تُظٛى انشكم
1.14
5
انًٓبسح انفُٛخ نهشكم
1.14
يٓبسح دٔساٌ انًُٕرج أٔ انشكم 5
1.14
5
يٓبسح انتصًٛى اندشافٛكٙ
1.14
5
يٓبسح انًظٓش انجصش٘
1.14
5
يٓبسح انشسٕو انًتحشكخ
111
35
االخًبنٙ
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التيدير الكم لبطاعة م

ظة الجانب المياري :ف ضوء مستويات األداء لكل ميارة

/أدى بدرجو عالية =  ،9أدى بدرجة متوسطة =  ،9لم يودي=  8وبالتال ت بح الدرجة
 48 = 62*9الكبرى وال غرى =
بات بطاعة م

فر

ظة الجانب المياري:

عام البا ث ب ساب بات بطاعة تيييم األداء لمميارات بأسموب اإلتفاق ،وف

ىذه

ت ميم وانتاج اإلشكال

ية

الطريية يتم التيييم بواسطة أك ر من مييم ألداء الط ب ف
األبعاد ،وعد عام ب ساب نسبة اإلتفاق بين الم
المت

ظين ،وعد تم االستعانة بأ د الزم ء

ين ،وعد عام بتدريبو عمت إست دام بطاعة تيييم األداء ،وعد عام البا ث بتيييم أداء

ارب ط ب وتم ساب نسبة اإلتفاق بكست دام معادلة كوبر ، Cooperيث وجد أن متوسط
معامل اإلتفاق الكم والجدول التال يوضح :
خذٔل ()4
َست االتفبق ث ٍٛانً حظ ٍٛػهٗ ثالبلخ ي حظخ
انُسجخ%
انًٓبساد
92
يٓبسح تحشٚش انشكم
93
يٓبسح تُظٛى انشكم
92
انًٓبسح انفُٛخ نهشكم
89
يٓبسح دٔساٌ انًُٕرج أٔ انشكم
91
يٓبسح انتصًٛى اندشافٛكٙ
91
يٓبسح انًظٓش انجصش٘
91
يٓبسح انشسٕو انًتحشكخ
91
اإلخًبنٙ

من الجدول يتضح أن أداء الط ب الذين تمت م

ظتيم عد بمغ  8266/وى

مناسبا ف ضوء طبيعة الب ث ال ال وأىداا،
نسبة ميبولة وفيا لكوبر ،ويعد ذلك المعامل
ً
وىكذا عد عام البا ث ب ساب معامل ال بات الفاء كرونباخ فيد كان 8.56وىت نسبة ميبولة،
تم ال

ول عمت بطاعة الم

ظة

ادعة ف

ورتيا النيال  ،مما يطملن البا ث لمتطبيق.

زابعا :إدساءات التطبٔل ألدّات البشح ّتيفٔر التذسب٘.
 .0التجربة االستط عية :تم إجراء تجريب عمت عينة عشوالية مكونة من  92/طالب
وطالبة من ط ب الدبموم العام بكمية التربية جامعة طنطا وعد عام البا ث باستبعادىم
من التطبيق النيال .
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 .9عام البا ث بتطبيق أسموب وفيا لتفضيل المتعمم فت العمل وفت ضوء ذلك تم ت ديد
عينة الب ث من ذوي األسموب التعمم فردي /جماع .
 .6عام البا ث بتطبيق أدوات الب ث عبميا :وعد تم تطبيق أدوات الب ث /ا تبار
الت

يل ،وبطاعة الم

ظة  ،لمتأكد من تكافؤ أفراد عينة الب ث عبل إجراء التجربة

األساسية
 .0تم عيد جمسات لتدريب الط ب عمت است دام بيلة الواع المعزز وكيفو الو ول إلت
الم توي وفق تم التوجيو ال ورة  -الفيديو وكيفو التعامل معيا ،وذلك عبل تطبيق
التجربة األساسية وكيفية تسجيل الط ب فت التطبيق وعمل متابعة ل ف ة البا ث
عمت تطبيق الواع المعزز.
 .9الييام بكجراء التجربة ف الف ل ال ان األول من العام الجامع 9898 /9806م،
وذلك فت الفترة من ال

اء  9806 /08 /5إلت األربعاء 9806 /09 /2م أي

بواع  25يوماً.

 .6وبعد أن انتيت التجربة عام البا ث بتطبيق أدوات اليياس بعدياً .
اإلسصائٔ٘ :است دم البا ث األساليب اإل

خامطا:املعاجل٘

الية لم زمة اإل

الية

باست دام برنامج  ،SPSS,v22وى :
 .0أسموب ألفا كرونباخ ل ساب بات أدوات اليياس .
 .9معادلة كوبر  Cooperإليجاد نسب االتفاق بين الم

ظدين والمييمدين ل بدات أدوات

اليياس .
 .6اسددت دام ت ميددل التبدداين نددال االتجدداه  two way ANOVAلمكشددا عددن داللددة
الفروق بين المجموعات ف درجات التطبيق البعدي .

ضادضا:مياقص٘ اليتائر ّتفطريٍا
اإلجابة عمت أسلمة الب ث :
 -0لإلجابة عمت السؤال  :ما ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد الواجب

توافرىا لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعو طنطا
لتوظيفيا فت مجال الت
م

ص تم ت ديد مجموعة الميارات من

ظة األداء .
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 -9لإلجابة عمت السؤال ما تأ ير تيديم التوجيو ف بيلة الواع المعزز  /ورة /
فيديو عمت تنمية كل من:
 -6الجانب المعرف

يل لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت

 /الت

التربية جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 .2الجانب األدال  /الميارات لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعو
ية األبعاد .

طنطا إلنتاج األشكال

ل مناعشة فروض الب ث ال ال .

وعد تمت اإلجابة عمت األسلمة من

ما تأ ير أسموب التعمم /فردي /جماع
الت

يل ،والجانب األدال

عمت تنمية كل من :الجانب المعرف

/

 /الميارات لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت

التربية جامعو طنطا إلنتاج األشكال

ية األبعاد ،وعد تمت اإلجابة عمت األسلمة من

ل مناعشة فروض الب ث ال ال .
 .2ما أ ر التفاعل بين تيديم  .التوجيو  /ورة  /فيديو
وأسموب التعمم /فردي /جماع

ف

عمت تنمية /الجانب الت

بيلة الواع المعزز

يم  ،الجانب المياري

لدى ط ب الدراسات العميا الدبموم العام فت التربية جامعو طنطا إلنتاج األشكال
ل مناعشة فروض الب ث

ية األبعاد،وعد تمت اإلجابة عمت األسلمة من
ال ال .

ثاىٔا :ىتائر البشح ّمياقص٘ الفسّض :
 -0النتالج ال ا ة بنمط
التعمم  /فردي – جماع
ال تبار

تيديم التوجيو /

ورة – فيديو ببيلة الواع المعزز وأسموب

عمت ا تبار الجوانب المعرفية  /الت

ة فروض الب ث ال ال

يل .

لدراسة تأ ير نمط تيديم التوجيو  /ال ورة

الفيديو بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم  /فردي جماع

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد لدى ط ب الدبموم العام فت التربية الدراسات العميا يث تم

ياغة فروض

لمجوانب المعرفية وى :
 .4ال يوجد فرق دال إ

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب

أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار الت
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تأ ير ا ت ا نمط تيديم التوجيو /ال ور  /الفيديو ب را النظر عن نمط
أسموب التعمم /الفردي /الجماع
 .5ال يوجد فرق دال إ

ل الح نمط توجيو الفيديو.

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب
يم

أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار الت
تأ ير ال أسموب التعمم  /فردي  -جماع

ف

اليياس البعدي ترج إلت

ب را النظر عن نمط تيديم التوجيو

بالواع المعزز /ال ورة /الفيديو ل الح أسموب التعمم الجماع .
اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب

 .6ال يوجد فرق دال إ

أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار الت
التفاعل بين نمطان تيديم.

يم

ف

اليياس البعدي ترج إلت

التوجيو  /ورة  /فيديو ف

بيلة الواع المعزز

وأسموب التعمم /فردي /جماع .
ال تبار

ة ىذه الفروض الب ية ال

ة المرتبطة بالت

البا ث اال تبار وعد است دم ا تبار ت ميل التباين نال
باست دام البرنامج اإل

طبق

يل الدراس

االتجاه two way ANOVA

ال  SPSS for windows ,V 22/ل ساب داللة الفروق بين

درجات الط ب أفراد المجموعات التجريبية فت ا تبار الجوانب المعرفية ف التطبيق البعدي
والجدول التال يوضح المتوسطات والمتوسطات الطرفية لمتطبيق البعدي ل

تبار :

خذٔل ()5
حسبة انًتٕسالبد ٔانًتٕسالبد انالشفٛخ الختجبس اندٕاَت انًؼشفٛخ (انتحصٛم)
انًتٕسالبد انالشفٛخ
اندًبػٙ
انفشد٘
ًَظ انتٕخ/ ّٛ
أسهٕة انتؼهى
انًتٕسظ
انًتٕسظ انؼذد
انؼذد
انًتٕسظ
انؼذد
21.65
41
21.25
21
22.15
21
انصٕسح
23.675
41
23.75
21
23.6
21
انفٛذٕٚ
22.6625 81
22.5
41
22.825
41
انًتٕسالبد انالشفٛخ

وباستيراء النتالج ف

الجدول  2/يتضح أن نتالج اإل

التجريبية األربعة أفراد عينة الب ث بالنسبة ال تبار الت

يل ،وي

اء الو ف

لممجموعات

ظ أن ىناك فرعا واض ا

بين متوسطات درجات بالنسبة لممتغير األساس وىو نمط تيديم التوجيو ببيلة الواع المعزز
 /ورة – فيديو  ،وبالرجوع إلت الجدول السابق يتضح أن المتوسط الطرف لدرجات الط ب
ف اليياس البعدي ف ا تبار الت

يل المعرف لمط ب الذين درسوا باست دام نمط التوجيو

ببيلة الواع المعزز  /الفيديو يساوي  ، 96.34/كان أعمت من المتوسط الطرف
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الط ب ف اليياس البعدي ف ا تبار الت
ببيلة الواع
إ

يل المعرف لمط ب الذين باست دام نمط التوجيو

المعزز /ال ورة والذي يساوي  ، 90.32/مما يدل عمت وجود فرق دال

الياً عند مستوى  8.82/بين متوسط

درجات اليياس البعدي ف

ا تبار الت

يل

المعرف ل الح المجموعة ذات المتوسط الطرف األعمت ،وى مجموعة الط ب الذين درسوا
يث يتضح أن ىناك تبايناً ف

بنمط توجيو بيلة الواع المعزز /فيديو
الطرفية ،ويتطمب األمر إجراء ت مي ت إ

عيم المتوسطات

الية باست دام أسموب ت ميل التباين نال االتجاه

لمتأكد من وجود فروق دالة من عدمو.
ويوضح الجدول التال مم ص نتالج ت ميل التباين نال االتجاه عمت درجات أفراد
العينة ف

اليياس البعدي عمت ا تبار الت

لميارات إنتاج األشكال

يل المعرف

ية

اإلبعاد.
خذٔل ()6
َتبئح تحهٛم انتجب ٍٚثُبئ ٙاالتدبِ نذسخبد أفشاد انؼُٛخ ػهٗ اختجبس انتحصٛم فٗ انتالجٛك انجؼذ٘
يدًٕع دسخبد يتٕسظ انًشثؼبد انُسجخ يستٕٖ
يصذس انتجبٍٚ
انفبئٛخ انذالنخ
انًشثؼبد انحشٚخ
 83.35دانخ
82.11
2
82.11
أًَ .ظ انتٕخ ّٛثٛئخ
انٕالغ انًؼضص
صٕسح /فٛذ) ٕٚ
غٛش
2.15
2.11
1
2.11
ة .أسهٕة انتؼهى
دانخ
فشد٘/خًبػ)ٙ
 42.75دانخ
42.16
1
84.13
انتفبػم (أ) × (ة)
1.983928571 77 75.7625
تجب ٍٚانخالأ
41247
انًدًٕع
اتضح من الجدول  3/أن نتالج ت ميل التباين نال االتجاه لدرجات اليياس البعدي
لدرجات الط ب أفراد العينة ف

ا تبار الت

يل المعرف

أن النسبة الفالية ال ت ا نمط

تيديم التوجيو بيلة الواع المعزز  /ورة  -فيديو دالة إ
ويتضح من ذلك أنو يوجد فرق دال إ

الياً بين متوسط

مجموعات الب ث األربعة ف اليياس البعدي ف ا تبار الت
النمط المست دم نمط التوجيو ببيلة الواع المعزز/

الياً عند مستوى ، 8.82/
درجات الط ب أفراد العينة

يل المعرف يرج إلت األ ر إلت

ورة – فيديو وذلك ل الح المجموعة

التت تم تيديم التوجيو بالفيديو ب را النظر عن أسموب التعمم المست دم ،وبذلك نرفض
الفرض ال فري األول من فروض الب ث ونيبل الفرض البديل يوجد فرق دال إ
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مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار
الت

يم ف اليياس البعدي ترج إلت تأ ير ا ت ا نمط تيديم التوجيو /ال ور  /الفيديو

ب را النظر عن نمط أسموب التعمم /الفردي /الجماع
أما الفرض ال ان ال يوجد فرق دال إ

ل الح نمط التوجيو الفيديو.

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات

دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار الت
تأ ير ال

أسموب التعمم  /فردي  -جماع

يم ف اليياس البعدي ترج إلت

ب را النظر عن نمط تيديم التوجيو بالواع

المعزز /ال ورة /الفيديو ل الح نمط ل الح أسموب التعمم الجماع والجدول التال يوضح
الفرق فت المتوسطات بين أسموب التعمم فردي وجماع :
خذٔل ()7
حسبة انًتٕسالبد ث ٍٛأسهٕث ٙانتؼهى فشد٘  /خًبػ ٙنًدًٕػبد انجحث انتدشٚجٛخ
انًتٕسظ
أسهٕة انتؼهى
22.82
فشد٘
22.51
خًبػٙ

من الجدول  4/يتضح ان نسب المتوسطات لممجموعات متياربة ،ولمتأكد من
الفرض تم إجراء ت ميل التباين نال

االتجاه الدرجات التطبيق البعدي ل

تبار الت

ة
يم

لممجموعات التجريبية األربعة سب أسموب التعمم المست دم  /فردي -جماع  ،وبالرجوع
إلت الجدول  3/يتضح أن عيمة  F/بمغت  9.02/وى عيمة غير دالة عند  ، 8.82/مما
يدل عمت عدم وجود تأ ير ألسموب التعمم عمت درجات الت

يل الدراس

البعدي وبذلك تم

عبول الفرض ال فري.
أما الفرض ال الث والذي ينص عم

"ال يوجد فرق دال إ

اليا عند مستوى

 8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت اال تبار الت

يم ف

اليياس البعدي ترج إلت التفاعل بين نمطان تيديم التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع
المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع " ولمتأكد من

ة الفرض تم إجراء ت ميل التباين

تبار الت

لممجموعات التجريبية األربعة

نال

االتجاه الدرجات التطبيق البعدي ل

يم

سب نتالج التأ ير لمتفاعل بين توعيت تيديم التوجيو وأسموب التعمم عمت ا تبار الت
وبالرجوع إلت الجدول  3/يتضح أن عيمة  F/بمغت  29.42/وى

يل:

عيمة دالة عند

 ، 8.82/مما يدل عمت وجود تأ ير لمتفاعل بين توعيت تيديم التوجيو بيلة الواع المعزز
وأسم وب التعمم ،وعمت ذلك يتم رفض الفرض ال فري وعبول الفرض البديل والذي ينص عمت
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وجود فرق دال إ

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة
يم

التجريبية فت اال تبار الت

ف

اليياس البعدي ترج إلت التفاعل بين نمطان تيديم.

التوجيو  /ورة  /فيدي و ف بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع
نتالج ت ميل التباين نال االتجاه إلت وجود فرق دال إ

يث أشارت

اليا لمتفاعل والشكل التال 6/

يوضح ذلك :

شكم (ٕٚ )9ضح ٔخٕد تفبػم ثًَ ٍٛظ تمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح – فٛذٔ )ٕٚأسهٕة انتؼهى ( فشد٘ خًبػ)ٙ

وتأسيساً عمت ذلك يتضح وجود فروق دالة إ

الياً عند مستوى  8.82/بين

متوسطات درجات الط ب ف اليياس البعدي عمت الجانب المعرف ال تبار الت

يل ل الح

مجموعة نمط التوجيو ببيلة الواع المعزز بالفيديو ب را النظر عن أسموب التعمم وتتفق
ىذه النتالج م

وتتفق ىذه النتالج م

دراسة

دراسة /عبدالرؤوا م مد إسماعيل

 9803،عن فاعمية است دام تكنولوجيا الواع المعزز بأنماطيا الم تمفة ف تنمية الت

يل

األكاديم ،ودراسة  Yu-Lien Chang,ET AL.2015/ان التوجييات بالواع المعزز
وشعور بتأ يرات ،وكذلك دراسة) (P. A. Legg,et al ,2011ان الرسوم
ًا
كبير
تعمما ًا
أظيروا ً
المت ركة والرسومات التوضي ية المست دمة لإلرشاد والتوجيو فت بيلة الواع المعزز تعزز
الجوانب المعرفية لدى المتعممين ،وتتفق أيضا م دراسة /بندر الشريا  9800 ، ،ان
أساليب التعمم المفضمة لدى الط ب تزيد من ت
 -9النتالج ال ا ة بنمط
التعمم  /فردي – جماع

تيديم التوجيو /

عمت بطاعة م

يل الجوانب المعرفية.
ورة – فيديو ببيلة الواع المعزز وأسموب

ظة الجوانب الميارية إلنتاج األشكال
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ة فروض الب ث ال ال لدراسة تأ ير نمط تيديم التوجيو  /ال ورة الفيديو بيلة

ال تبار

لتنمية ميارات إنتاج األشكال

الواع المعزز وأسموب التعمم  /فردي جماع

لدى ط ب الدبموم العام فت التربية الدراسات العميا يث تم
 .0ال يوجددد فددرق دال إ

ية األبعاد

ياغة فروض الميارية وى :

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

المجموعددة التجريبيددة فددت فددت بطاعددة م

ظددة ميددارات إنتدداج األشددكال

يددة األبعدداد فدد

الييدداس البعدددي ترج د إلددت تددأ ير ا ددت ا نمددط تيددديم التوجيددو /ال ددور  /الفيددديو ب ددرا
النظر عن نمط أسموب التعمم /الفردي /الجماع
 .9ال يوجددد فددرق دال إ

ل الح نمط التوجيو الفيديو.

دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

المجموعة التجريبية فدت بطاعدة م

ظدة ميدارات إنتداج األشدكال

البعدددي ترج د إلددت تددأ ير ال د أسددموب الددتعمم  /فددردي  -جمدداع

يدة األبعداد فد الييداس
ب ددرا النظ در عددن نمددط

تيديم التوجيو بالواع المعزز /ال ورة /الفيديو ل الح أسموب التعمم الجماع .
دداليا عنددد مسددتوى  8.82/بددين متوسددطات دراجددات الط د ب أف دراد

 .6ال يوجددد فددرق دال إ

المجموعة التجريبية فدت بطاعدة م

ظدة ميدارات إنتداج األشدكال

يدة األبعداد فد الييداس

البعدددي ترجد إلددت التفاعددل بددين نمطددان تيددديم .التوجيددو  /ددورة  /فيددديو فد بيلددة الواعد
المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع .
ال تبار
بطاعة الم

ة ىذه الفروض الب ية ال

ة المرتبطة بالجانب المياري طبق البا ث

ظة وعد است دم ا تبار ت ميل التباين نال

باست دام البرنامج اإل

ال  SPSS for windows ,V 22/ل ساب داللة الفروق بين

درجات الط ب أفراد المجموعات التجريبية فت بطاعة م
األشكال

االتجاه two way ANOVA

ية األبعاد ف

التطبيق البعدي والجدول التال

الطرفية لمتطبيق البعدي ل

ظة الجوانب الميارية إلنتاج
يوضح المتوسطات والمتوسطات

تبار:

خذٔل ()8
حسبة انًتٕسالبد ٔانًتٕسالبد انالشفٛخ نجالبلخ ي حظخ اندٕاَت انًٓبسٚخ إلَتبج األشكبل ث ثٛخ
األثؼبد(اندبَت انًٓبس٘)
ًَظ انتٕخ/ ّٛ
أسهٕة انتؼهى
انصٕسح
انفٛذٕٚ
انًتٕسالبد انالشفٛخ

انفشد٘
انؼذد
21
21
41

اندًبػٙ

انًتٕسظ
61.31
61.91
61.61

انؼذد
21
21
41
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انًتٕسظ
64.15
66.15
65.15

انًتٕسالبد انالشفٛخ
انؼذد
41
41
81

انًتٕسظ
62.23
63.53
62.88
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وباستيراء النتالج ف

الجدول  2/يتضح أن نتالج اإل

اء الو ف

التجريبية األربعة أفراد عينة الب ث بالنسبة ال تبار الجانب المياري ،وي

لممجموعات

ظ أن ىناك فرعا

واض ا بين متوسطات درجات بالنسبة لممتغير األساس وىو نمط تيديم التوجيو ببيلة الواع
المعزز  /ورة – فيديو وكانت األعمت ى
التوجيو الفيديو وأسموب التعمم الجماع

المجموعة التجريبية الت

درست بنمط تيديم

يث ان نسبة المتوسط  ، 33.02/ومن م كانت
يث أن نسبة

المجموعة درست بنمط تيديم التوجيو ال ورة وأسموب التعمم الجماع

المتوسط  32.02/وكذلك جات المجموعات التجريبية التت درست بنمط أسموب التعمم فردي،
وبالرجوع إلت الجدول السابق يتضح أن المتوسط الطرف لدرجات الط ب ف اليياس البعدي
ف

الجانب المياري لمط ب الذين درسوا باست دام نمط التوجيو ببيلة الواع

الفيديو يساوي  ، 36.26/كان أعمت من المتوسط الطرف

المعزز /

لدرجات الط ب ف

اليياس

البعدي ف ا تبار الجانب المياري لمط ب الذين باست دام نمط التوجيو ببيلة الواع المعزز
/ال ورة والذي يساوي  ، 39.96/مما يدل عمت وجود فرق دال إ

الياً عند مستوى

 8.82/بين متوسط درجات اليياس البعدي ف ا تبار الجانب المياري الم

ظة ل الح

المجموعة ذات المتوسط الطرف األعمت ،وى مجموعة الط ب الذين درسوا بنمط توجيو بيلة
الواع

المعزز /فيديو وأسموب التعمم الجماع

،

المتوسطات الطرفية ،ويتطمب األمر إجراء ت مي ت إ

يث يتضح أن ىناك تبايناً ف

عيم

الية باست دام أسموب ت ميل التباين

نال االتجاه لمتأكد من وجود فروق دالة من عدمو.
ويوضح الجدول التال مم ص نتالج ت ميل التباين نال االتجاه عمت درجات أفراد
العينة ف

اليياس البعدي عمت ا تبار الجانب المياري الم

ية األبعاد.
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خذٔل ()9
َتبئح تحهٛم انتجب ٍٚثُبئ ٙاالتدبِ نذسخبد أفشاد انؼُٛخ ػهٗ اختجبس اندبَت انًٓبس٘ فٗ انتالجٛك انجؼذ٘
يدًٕع
انًشثؼبد

دسخبد
انحشٚخ

يتٕسظ
انًشثؼبد

انُسجخ
انفبئٛخ

447.85

2

223.92

641.97

414.15

1

414.15

1185.21

انتفبػم (أ) × (ة)

33.81

1

33.81

96.75

تجب ٍٚانخالأ

26.91

77

1.35

انًدًٕع

316736.11

81

يصذس انتجبٍٚ
أًَ .ظ انتٕخ ّٛثٛئخ
انٕالغ انًؼضص صٕسح/
فٛذ) ٕٚ
ة .أسهٕة انتؼهى
فشد٘/خًبػ)ٙ

يستٕٖ
انذالنخ
دانخ
دانخ

دانخ

اتضح من الجدول  6/أن نتالج ت ميل التباين نال االتجاه لدرجات اليياس البعدي
لدرجات الط ب أفراد العينة ف ا تبار الجانب المياري الم

ظة أن النسبة الفالية ال ت ا

نمط تيديم التوجيو بيلة الواع المعزز  /ورة  -فيديو دالة إ

الياً عند مستوى 8.82/

يث ان النسبة الفالية  F/كانت ، 328.64/ويتضح من ذلك أنو يوجد فرق دال إ
بين متوسط

درجات الط ب أفراد العينة مجموعات الب ث األربعة ف

ا تبار الجانب المياري الم
الواع المعزز/

اليياس البعدي ف

ظة يرج إلت األ ر إلت النمط المست دم نمط التوجيو ببيلة

ورة – في ديو وذلك ل الح المجموعة التت تم تيديم التوجيو بالفيديو ،و

أسموب التعمم الجماع

المست دم ،وبذلك نرفض الفرض ال فري الراب من فروض الب ث

ونيبل الفرض البديل يوجد فرق دال إ

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات

الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت فت بطاعة م
ف

الياً

ظة ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد

اليياس البعدي ترج إلت تأ ير ا ت ا نمط تيديم التوجيو /ال ور  /الفيديو ب را

النظر عن نمط أسموب التعمم /الفردي /الجماع

ل الح نمط التوجيو الفيديو.

أما الفرض ال امس من فروض الب ث والذى نص عمت "ال توجد فرق دال إ

اليا

عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت بطاعة
م

ظة ميارات إنتاج األشكال

التعمم  /فردي  -جماع

ية األبعاد ف اليياس البعدي ترج إلت تأ ير ال أسموب

ب را النظر عن نمط تيديم التوجيو بالواع المعزز /ال ورة/
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الفيديو ل الح نمط ل الح أسموب التعمم الجماع " والجدول التال

يوضح الفرق فت

المتوسطات بين أسموب التعمم فردي وجماع :
خذٔل ()11
حسبة انًتٕسالبد ث ٍٛأسهٕث ٙانتؼهى فشد٘  /خًبػ ٙنًدًٕػبد انجحث انتدشٚجٛخ
انًتٕسظ
أسهٕة انتؼهى
61.61
فشد٘
65.15
خًبػٙ

من الجدول  08/يتضح أن نسب المتوسطات لممجموعات كانت ل الح اسموب التعمم
الجماع متياربة ،ولمتأكد من
التطبيق البعدي ل

ة الفرض تم إجراء ت ميل التباين نال االتجاه الدرجات

تبار الجانب المياري لممجموعات التجريبية األربعة سب أسموب التعمم

المست دم  /فردي -جماع  ،وبالرجوع إلت الجدول  6/يتضح أن عيمة  F/بمغت
 0052.98/وى عيمة غير دالة عند  ، 8.82/مما يدل عمت وجود تأ ير ألسموب التعمم
عمت درجات الجانب المياري البعدي ألسموب التعمم الجماع وبذلك تم رفض الفرض ال فري
وعبول الفرض البديل والذي ينص عمت وجود فرق دال إ

اليا عند مستوى  8.82/بين

متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت بطاعة م
ية األبعاد ف

اليياس البعدي ترج إلت تأ ير ال

ظة ميارات إنتاج األشكال

أسموب التعمم  /فردي  -جماع

ب را النظر عن نمط تيديم التوجيو بالواع المعزز /ال ورة /الفيديو ل الح نمط ل الح
أسموب التعمم الجماع .
أما الفرض السادس من فروض الب ث والذي ينص عم " اليوجد فرق دال إ

اليا

عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت بطاعة
م

ظة ميارات إنتاج األشكال

ية األبعاد ف اليياس البعدي ترج إلت التفاعل بين نمطان

تيديم .التوجيو  /ورة  /فيديو ف بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي /جماع
ولمتأكد من
ل

"

ة الفرض تم إجراء ت ميل التباين نال

االتجاه الدرجات التطبيق البعدي

تبار الجانب المياري لممجموعات التجريبية األربعة

سب نتالج التأ ير لمتفاعل بين

توعيت تيديم التوجيو وأسموب التعمم عمت بطاعة م

ظة الجانب المياري :وبالرجوع إلت

الجدول  6/يتضح أن عيمة  F/بمغت  63.42/وى

عيمة دالة عند  ، 8.82/مما يدل

عمت وجود تأ ير لمتفاعل بين توعيت تيديم التوجيو بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم ،وعمت
ذلك يتم رفض الفرض ال فري وعبول الفرض البديل والذي ينص عمت وجود فرق دال
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إ

اليا عند مستوى  8.82/بين متوسطات دراجات الط ب أفراد المجموعة التجريبية فت

بطاعة م

ظة مي ارات إنتاج األشكال

نمطان تيديم.
جماع

ية األبعاد ف اليياس البعدي ترج إلت التفاعل بين

التوجيو  /ورة  /فيديو ف

بيلة الواع المعزز وأسموب التعمم /فردي/

يث أشارت نتالج ت ميل التباين نال االتجاه إلت وجود فرق دال إ

اليا لمتفاعل

والشكل التال  08/يوضح ذلك :

شكم (ٕٚ )11ضح ٔخٕد تفبػم ثًَ ٍٛظ تمذٚى انتٕخ( ّٛصٕسح – فٛذٔ )ٕٚأسهٕة انتؼهى ( فشد٘
خًبػًَٔ )ٙظ انشخصٛخ ػهٗ اختجبس اندبَت انًٓبس٘

وتأسيساً عمت ذلك يتضح وجود فروق دالة إ

متوسطات درجات الط ب ف اليياس البعدي عمت بطاعة م
األشكال

ظة الجوانب الميارية إلنتاج

ية األبعاد /الجانب المياري ل الح مجموعة نمط التوجيو ببيلة الواع المعزز

بالفيديو وأسموب التعمم الجماع
الزىران

الياً عند مستوى  8.82/بين

وتتفق ىذه النتالج م دراسة عبداهلل الكديس

 9806/فاعمية ا ت ا نمط

التوجيو ف

،وابراىيم

بيلة الواع المعزز عبر الويب عمت

تنمية الميارات ،ودراسة  (Scsa. ,2013/الت أكدت أن الجانب المياري ينمو من

ل

التينيات الجديدة ،وكذلك دراسة ) ( Korakakis et al., 2009ان التينيات المت ركة
كالفيديو تنم

الميارات وتزيد من التفاعل وكذلك دراسة )(Fonseca ,D, etal,2013

الت أكدت أن بيلة الواع المعزز بيلة جيدة لتنمية الجوانب الميارية والتفاعمية ،وكذلك تتفق
م ) (Tzima , Styliaras , Bassounas, 2019ان بيلة الواع المعزز بيلة جيدة
لت ييق أساليب التعمم ،بينما ت تما نتالج الدراسة ال الية م دراسة & (Dunleavy
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) Dede, 2014أن بيلة الواع المعززة تمكن المشاركين من التفاعل م المعمومات الرعمية
المضمنة ف البيلة المادية بأسموب التعمم الفردي وكذلك الجماع .
ويرج البا ث ذلك عمت األداء المياري والت

يل المعرف إلت عدد من األسباب ومن أىميا

وتجسيدا لمواع ال ييي .
 .0أن برامج التوجيو ببيلة الواع المعزز تم ل تفاع ً
ً
 .9أتاح لممتعممين التعمم وفيا أسموب تعمميم المفضل مما ساعدتيم عمت اكتساب المعارا
والميارات إلنتاج األشكال

ية األبعاد .

 .6االعتماد عمت نمط التوجيو بالفيديو كان لو ا ر أك ر من ال ورة نظ ار لما يتضمنو
التوجيو فيو كأسموب التوجيو المباشر يضف عمت رؤية المست دم لمعالم ال ييي ويعززىا
بال وت والممس .
ول

شيوعا من الط ب ىو ال
جنبا إلت جنب الن األك ر
ً
 .2الفيديو والواع المعزز يسيران ً
تماما
عمت فيديو ألنو أداة رواية ليا تأ ير أكبر لتو يل الرسالل  ،ومن المنطي
ً
االستفادة من إمكانات الوسالط المتعددة لمواع المعزز لعرض ىذا الم توى فساعد عمت
تطوير الجوانب المعرفية .
 .2عمت الرغم أن الم توي فت التوجيو وا د إال أن نمط الفيديو كان لو تأ ير أك ر عمت
اكتساب الجوانب المعرفية وتشعل
التفاعل .
.3

اس متعددة  ،وتتميت مستوى غير مسبوق من
و ً

ل االستفادة من الكامي ار عمت الياتا الذك ال اص بالط ب من

ل فتح الفيديو

باشر لمط ب .
مرليا م ًا
وتيديم التوجيو  ،مما يوفر
توجييا ً
ً
 .4تنوي التوجيو الميدم فت دعم الم توى ساعد عمت تطوير أداء الط ب .

ثالجًا :تْصٔات البشح :
ف ضوء نتالج الب ث ال ال يمكن اعتراح الدراسات والب وث المستيبمية:
 .0إجراء دراسات تتناول أنواع م تمفة من التوجيو

والتفاعل فت بيلة الواع المعزز،

وتأ يرىا عمت متغيرات تابعة م تمفة .
 .9عمل ورش تدريب لط ب الدراسات العميا بكميات التربية عمت تينية الواع
لتوظيفيا فت مجاالت الت

المعزز

ص.

 .6االىتمام والتركيز عمت الجانب المياري لت
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 .2تفعيل تينية الواع المعزز ونمط التوجيو المست دم فت مر مة رياض األطفال يث إنيا
بيلة رية بتعزيز الم توي .
 .2توظيا أسموب التعمم الجماع
الب ث ال ال

لذلك يو

فت اكتساب الجوانب الميارية يث أ بتت فاعميتو فت

البا ث فت تطبييو فت ميررات الت

تعتمد عمت الجوانب

الميارية .
 .3إجراء دراسات مت

ة إلنتاج معايير تربوية تتناسب م أساليب تيديم توجيو م تمفة

فت بيلة الواع المعزز ومعايير لمتفاعل .

مكرتسات ببشْخ مطتكبلٔ٘ :
فت ضوء ما تو ل إليو الب ث ال ال من نتالج يمكن إجراء بعض الب وث الميتر ة
كما يم :
 .0عياس أ ر ا ت ا بعض أدوات أنماط التوجيو فت تطبييات الواع المعزز عمت نواتج
تعمم م تمفة.
 .9عياس ا ر ا ت ا تطبييات الواع المعزز ف عممية تيييم المتعممين .
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