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 ممخص البحث

قيددداس لاةميدددة الشيدددة الؾا دددت السعدددزز لدددي اشسيدددة ا سدددتيعا   إلددد ىدددال البحدددل الحدددالي 
اسددتخام  و ، ثددة )التؾضدديل والتفدددير والتظ يدد (لددي جؾانبددو ال االروضددة  لالسفدداليسي لددا  طفدد

والذي اؼ مؽ خال التظ يد  الل مدي والبعداي ، التجري ي بترسيسو شبو التجري ية السشيج الباح 
 ةداد إل اؼ الديسيؼ ، برياض األطفال ( طفًا 45بمغ  ) تيوالةيشة البحل مؽ األطفال ةم  

بظريلددددة  سدددداوالتددددي اددددؼ اختيارى، ( كسجسؾةددددة ضددددابظة00)ي يددددة ور كسجسؾةددددة اج طفددددًا ( 03) 
 سدااً   32مدؽ  ن السردؾر الستودؾ الباح ة اختبار ا ستيعا  السفداليسي  و ا استخام ،  راية

أسددد مة لجانددد   5و ،فدددديرأسددد مة لجانددد  الت 22و ، لمتؾضددديلسدددااً   25) كالتدددالي ؼادددؾزيعيادددؼ 
 شاولدد اتزددسشة ب رمجيددة الؾا ددت السعددزز والتددي لسا ؾضددؾةاتا لمسطبًلدد هؤ بشدداالددذي اددؼ و ، (التظ يدد 

األر دددا   وبعدددض، السجسؾةدددة الذسدددديةو ، حدددرول األجش يدددةلابعدددض و ، الحدددرول العربيدددةبعدددض )
 الميل والشيار ودوران الذسس حؾل األرض( يؼلامفو ، والجست والظرح البديط

عا  ا ستي نتائج البحل ةؽ لاةمية استخاا  الشية الؾا ت السعزز لي اشسية سفرتأو ا  
وبشددداً   –متبايشددة دددتؾيات سب –والتظ يدد   ،والتفدددير ،السفدداليسي لددي جؾانبددو ال اثددةح التؾضدديل

 السلترحة مجسؾةة مؽ التؾصيات والبحؾث ا  البحل –ةميو 

 
 .ةطفل الروضالشية الؾا ت الُسعّزز، ا ستيعا  السفاليسي،  ات السفتاحية:سالكم
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Abstract 
     The Current Research Aimed at Measuring the Effectiveness of 

Augmented Reality Technology in Developing the Conceptual 

understanding Of the Kindergarten Child in Its Three Aspects 

(Clarification, Interpretation and Application). (A Child In 

Kindergarten ، They Were Divided Into (23) Children As An 

Experimental Group And (22) As A Control Group، Which Were 

Deliberately Chosen ، And The Researcher Used The Conceptual 

understanding Test Consisting Of 30 Questions That Were Distributed 

As Follows (15 For Clarification  10 For The Interpretation ,5 

Questions For Application) ، Which Was Built According To The 

Topics Included In The Augmented Reality Software ، Which Dealt 

With (Some of Arabic Letters - Some of English  Letters - The Solar 

System - Some of  Numbers ، Simple Addition And Subtraction - The 

Concept Of Night And Day And The Rotation Of The Sun Around The 

Earth) 

The results of the research resulted in the effectiveness of using 

augmented reality technology in developing conceptual 

understanding in its three aspects: clarification, interpretation, and 

application - at different levels - and accordingly - the research 

presented a set of recommendations and proposed research 

 

 

Key words: Augmented Reality, Conceptual understanding, 

Kindergartener. 
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 مقجمة
   والذي ،ياا مؽ أركانا أساسيً توشؾلؾجيا لي العسمية التعميسية ركشً الللا أصبل استخاا          

شديا  لملدا ،مدؼلداس بيدا مدا  الدا  األلؾمدات التدي يُ ىؼ السأ عا مؽ يُ حيل  ،ةشو يسكؽ ا ستغشا 
مددؽ  الظفددلسكددؽ اُ  الحاي ددة التددي ةماايددالعددالؼ لددي الدددشؾات األخيددرة العايددا مددؽ التحددايات السعمؾ 

ل طدددار ىدددذه التغيدددرات والتحدددؾ إولدددي  والتحرددديل الاراسدددي بد دددل جيدددا وو ددد  مسكدددؽ. ا سدددتيعا 
ن العايدددا مدددؽ الساسددددات التعميسيدددة  دددا بددداأت لدددي اظدددؾير إاليائدددل لدددي الشيدددات السعمؾمدددات، لددد

          .ظفلملسية واست سار اللارات التلشية لتوشؾلؾجيا التعميؼ لي اظؾير السيارات األسا

 نجاح ا ليا واضحً العمسية ادثيرً و  التلشيةو ا أث ت  الاراسات التربؾية أن لمتظؾرات       
الحاس  اوشؾلؾجيا بتؾعيف وخاصة الستعملة مشيا  ،السختمفةيا أىاالواحلي   العسمية التربؾية

كؾنو  األنذظة تجسي لي ةشيا ا ستغشا يسكؽ   عا مؽ الؾسائل الحاي ة التي ذ أنو يُ إ ،اآللي
وأكات امػ الاراسات والبحؾث ةم  ضرورة  .التعمؼ واحديؽ نؾةيتو زيادة سرةةيعسل ةم  

 ةالسعمسوإةااد لي التاريس وااري   ودمجيابذل الجيا إلدخال التوشؾلؾجيا الحاي ة لي التعميؼ 
ت السعزز ا ؾ لات اوضرورة استخاا  الشي لألنذظة ترسيؼ اإللوترونيالاإللوتروني و  التعميؼةم  

 (. Mota, et. al, 2016)دراسة  ذلػبذكل خاص لي العسمية التعميسية و ا أكات 

ندو يددسل إحيدل ؛ ىدؾ الؾا دت السعدزز اادثيرً ك ر التظ يلات التوشؾلؾجية الحاي ة أولعل مؽ       
 ؼلعدددالابوالؾسدددائط التوشؾلؾجيدددة ويعدددززه بزيدددادة دمدددج ، مدددؽ حؾلدددو يبرؤيدددة العدددالؼ الحكيلددد لمسدددتعمؼ
     بالؾا ت. اىر ائمت نغ بعاداأل ةيكائشات التراضية ثاثأو اركي  مت اغظية  يالحكيل

بي ددة يددتؼ لييددا اجددديا األشدديا  الساديددة لددي  Augmented Realityلددالؾا ت السعددزز          
واش    الذخريات مؽ ، متحركةو بعاد ألثاثية امذاىا  إل حيل اتحؾل الرؾر  صؾر اخيمية



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1046 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

معايشتيددا مددؽ مختمدد   بعدداد يسكددؽصددؾر مجدددسة ثاثيددة األ واتحددرف لدديت  ددااظوالبالرددفحات 
          (70ص، 0225، )بديؾني .كسا يتؼ ربظيا بالرؾت والحركة السشاسبة ليا ،الجيات

إ   لي العسمية التعميسيدة، مازال غير بارزلي الؾ   الراىؽ ن الؾا ت السعزز أوبالرغؼ مؽ      
مدؽ شددنو أن يذدكل نيزدة  التوشؾلؾجيدة    لي مجال السكؾنات الساديةلاتلت وايأن التظؾر الدر 

مددؽ جايددا  ونددو يس ددل شددكل متظددؾر إحيددل  ؛والددايؼ مشتجددات اعتسددا ةمدد  اؾعيفددو، ؾا ددت السعددززلم
بالستعدددة اجعدددل مدددؽ السسكدددؽ ربدددط مجدددا ت التعمددديؼ والتدددي ، الحاي دددةلمتوشؾلؾجيدددا ا سدددتخاامات 

ويسكدؽ اعريفدو التي سؾل يكؾن ليا مدتل ل  ؾسائط التوشؾلؾجيةلاىؼ نو واحا مؽ أ أ ذ؛ إالترفيوو 
ا لتراضدددية لدددي بي دددة والسعمؾمدددات جددددا  األ سدددلا إتوشؾلؾجيدددا اللائسدددة ةمددد  حدددا  أندددؾا  الإبدندددو 

 ،)إسددددساةيل . لمددددتعمؼ بس ابددددة مؾجددددو لددددو واوددددؾن  جايدددداة لددددور معمؾمددددات ية لتددددؾليددددالحكيك السدددتعمؼ
 (029ص  ،0228

 :Problem Researchمذكمة البحث 

مت التلا  التوشؾلؾجي الذي يذياه العالؼ اليؾ ، يجا األطفال أن التعمؼ بدالظر  التلميايدة        
والتددددي يراىددددا ، التعميسيددددة الترليييددددة الستددددؾلرةالتوشؾلؾجيدددة مسدددل نغددددًرا لؾجددددؾد العايددددا مددددؽ ال دددداائل 

كسددا أن  ،(Behrang,et al,2011الددتعمؼ ) ك ددر دالةيددة نحددؾوألاىتسددا   األطفددال أك ددر إثددارةً 
واظددؾير ميدداراايؼ التعميسيددة ا سددتيعا  السفدداليسي لددي يعددانؾن مددؽ صددعؾبات أطفددال الروضددة 

سددؽ السيددؼ جددًاا ايي ددة للددذا ،   يجيدداون اللددرا ة والوتابددة لددي م ددل ىددذا الدددؽ السبكددر يددؼوذلددػ ألن
 جذابة لتذجيعيؼ ةم  التعمؼ. اعميسية بي ة 

اللدائؼ و السداةؼ بتلشيدة الؾا دت السعدزز ن الدتعمؼ أp45  (Chiang,et al,2014,)يدر  كسدا         
لزدل خاصدة لدي اشسيدة السفداليؼ أاليؾااد  الذكيدة يعظدي نتدائج الحؾاسي  المؾحيدة أو ةم  استخاا  
 السراحل التعميسية السختمفة .الستعمسيؽ لي السعرفية لا  
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 ادددثيرليددا التددي الحاي ددة شؾلؾجيددة وتال تيدداواحدداة مددؽ التلشلؾا ددت السعددزز الشيددة ا عدداواُ                
صدف  و دا وُ ، سفداليؼ السختمفدةلماكتددا  األطفدال سدرةة حيل اعسل ةمد   ؛ثر التعمؼبلا  أك ير لي 

ة،  ؾيد و أداة محفدزة اكؾنيد ،ؼلدتعمالستعمؼ نحدؾ اىتسا    الشاش ة األك ر إثارةً بدنيا واحاة مؽ التلشيات 
 مدددزيج مدددؽ الردددؾت والبردددر والمسدددس طريددد  ةدددؽ لفدددالظ ؾاسالعايدددا مدددؽ حددد احفدددزوالتدددي يسكدددؽ أن 

السحتدؾ  التعميسدي  اعمدؼ لي جعلال ا   مجرد لي التعميؼ ىؾالؾا ت السعزز تظ ي  ل. لمسفيؾ  مشاس 
 (Rasalingam,2014,p52) األطفال.ةشا استخااميا مت  خاصةً  ،مستًعا أمًرا

 ،السفداليؼ الردةبة اعمديؼخاصة ةشا  اائؾ لو ت مسيزاالؾا ت السعزز لي التعميؼ   ستخاا إن          
السفداليؼ ملارندة  ؼاعمد ويحفدزه ةمد  وخيالدو إبااةو لمستعمؼ يعزز اا جاياً ازيف ُبعاً ىذه التلشية ن أإذ 

 الردؾت والردؾر واألشدكال ثاثيدةالؾسدائط الستعدادة م دل  بديؽ يسزجنو أبظر  التاريس األخر ، إذ 
والددذي يعتسددا ةمدد  أسددمؾ  ، الؾا ددت السعددزز لددي اوددؾيؽاسددية ساأل شددؾاة لا والتددي اعت ددروالفيددايؾ  األبعدداد

 (.5، ص 0224)الحديشي،  مجدسة التراضية بي ة بخم الحكيلي لمؾا ت  حاكاةالس

ةسي  مؽ مدتؾ   إل رل بالظفل ين أالسرغؾ   با الجيا و مدتؾ  التعميؼ  إل ولمؾصؾل         
وىددذا مددا يظمدد   الجايدداةليددا لددي السؾا دد  ؼ واظ ييلفددالسىددذه ا افددديرا سددتيعا  والفيددؼ واللددارة ةمدد  

ا لظ يعددة الشيددة الؾا ددت السعددزز ونغددرً لددذلػ  ،(El sayed,2016,p16)ةميددو ا سددتيعا  السفدداليسي 
ثدارة حد  إو  الظفدلاعتسدا ةمد  الستعدة والتذدؾي  وجدذ  انتبداه و  والتفاةميدة ال را اتددؼ بدك ي ة اعميسية 

وكدددذلػ أىسيتيدددا لدددي اشسيدددة ، سدددر أفدددل لمسعمؾمدددات بذدددكل ظلا  دددلمدددؽ الا سدددتظا  لايدددو مسدددا يزيدددا 
الشيدة الؾا دت السعدزز لدي اشسيدة  اسدتخاا للدا استذدعرت الباح دة أىسيدة ،السفاليؼ السختمفة لا  الظفل 

ا لملرؾر الؾاضل لي طر  التاريس السدتخامة ا ستيعا  السفاليسي لا  طفل الروضة وذلػ نغرً 
 . التوشؾلؾجية مشيا اًص رؾ وخال رياض األطف  اةاتداخل 
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 اإلجابة ةؽ الداال الرئيس التاليحومؽ ىشا احادت مذكمة البحل لي 

لاااجى طفااال االساااتيعاب السفااااهيسي تقشياااة الهاقاااع السعااادز فاااي تشسياااة اساااتخجام ماااا فاعمياااة  
 حويتفخع من ىحا الدؤال األسئمة الفخعية التالية الخوضة؟

والتي يسكؽ اشسيتيا لروضة لظفل ا ةسبشاالس سيما ىي مدتؾيات ا ستيعا  السفالي .2
  السعزز؟ الؾا ت الشية استخاا ب

لظفل الروضة لي  يلي اشسية ا ستيعا  السفاليس ما لاةمية الشية الؾا ت السعزز .0
التظ ي  و ( interpretationالتفدير )و  (Explanationجان  التؾضيل )

application)) ؟ 
 اسددتخاا  لاةميددةقياااس  إلااى حااثلبيدااعى ا :Research Objectiveىااجا البحااث 

وىددذا انظاً ددا مددؽ ، الروضددة طفددل لددا  السفدداليسي ا سددتيعا  اشسيددة لددي السعددزز الؾا ددت الشيددة
اؾعيددف التلشيددات التوشؾلؾجيددا الحاي ددة كظددر  ادداريس ذات لاةميددة ك يددرة لددي اعمدديؼ طفددل أىسيددة 

 الروضة.

 ندو يعتسداؾ كؽ مد أىسيتدويدتسا ىذا البحل  :Importance Researchأىسية البحث 
والتي  كشؾ  جايا مؽ التعميؼ يتؾال  مت متظمبات ىذا العرر ةم  افعيل الشيات الؾا ت السعزز

يدة بسرحمدة ريداض األطفدال اخظديط واظدؾير ال درامج التربؾ   يدتفيا مشيا اللدائسؾن ةمد نأسكؽ يُ 
 -وذلػ ألنوحبسجال الظفؾلة  ؾن والباح 

لوتروني وىؾ التعميؼ اللائؼ ةم  يؼ اإلعمتلا اللي مج اا حاي ً يلا  ىذا البحل ااجاىً  .2
 .الؾا ت السعزز

 استخاا د  التربؾي لي مجال التلشيات التعميسية الحاي ة وكيفية ثرا  األإيديؼ لي  .0
 .الؾا ت السعزز لي اعميؼ طفل الروضة
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يتل الفرصة لبعض الباح يؽ لي ا شي لورة الؾا ت السعزز لتشسية بعض السفاليؼ  .3
 .وضةر لا فلمفة لظالسخت

الشية الؾا ت السعزز  استخاا  إل اؾجيو نغر اللائسيؽ ةم  وضت مشياج الروضة  .4
 .داخل الروضات

لظفل الروضة وبعض ا ستيعا  السفاليسي احريل ا لكياس يؾلر البحل اختبارً  .5
  ن يدتفيا مشيا بعض الباح يؽ لي دراسات أخر .أبرامج الؾا ت السعزز والتي يسكؽ 

 عمى الحجود التالية:اقترخ البحث  :Research Limitationsحث حجود الب

  مهضهعية:حجود 

السجسؾةة و  –الحرول اإلنجميزية و  –ا  ترار ةم  السفاليؼ التالية )الحرول العربية  .2
مفيؾ  الميل والشيار ودوران الذسس و  –األر ا  والجست والظرح البديط و  –الذسدية 

 حؾل األرض(
ل  وىي التؾضيل و السدتؾيات األ السرؾر ةم  سيالسفالي  ايعستار ا ا ترار اختب .0

اتشاس  مت  ألنياواؼ احايا امػ السدتؾيات  الباح ةوالتفدير والتظ ي  والسعا مؽ   ل 
  .سيا  واألنذظة التي وردت بالبحلال

 ح حجود مكانية

بيدددة ر عالة بالسسمودددطريدددف " بسحالغدددة  و ددد  السددرح ا ىميدددة" اددؼ اظ يددد  البحدددل بروضدددة        
مدددؽ  نيدددا؛ حيدددل إحترازيدددة بدددد   انتذدددار ليدددرس كؾرونددداخدددذ كالدددة اإلجدددرا ات ا مدددت أ ديةالددددعؾ 

 .ثشا  انتذار الفيروسالتي لؼ اغم  أ ىميةالروضات األ
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  حجود زمشية:

 0229/0202ال دداني لمعددا  الاراسددي اظ يدد  الجاندد  السيددااني لمبحددل خددال الفرددل  اددؼ     
 .32/6/0202  ال 27/5/0202خال الفترة مؽ 

 :الحجود البذخية

مددؽ أطفددال الروضددة واددؼ اختيددار السدددتؾ  ال دداني حتدد   ( طفددًا 45اوؾندد  ةيشددة البحددل مددؽ ) 
 يكؾن لاييؼ  ارة ةم  استخاا  األجيزة الذكية.

 :Research Terminologyمرطمحات البحث 

ؾا دت  لاؾيدل نيدا احأةمد  ( 286ص ،0225، ا )ةظار وكشددارهةرلي :تقشية الهاقع السعدز
واركي يدا واردؾرييا  والفيدايؾ والشردؾص الردؾر م دل بيانات ر سية إل العالؼ الحكيلي  لي

لم ي ة السحيظة  ياعكس الؾا ت الحكيلبعاد األمجدسة وثاثية  باستخاا  طر  ةرض ر سية
 بالوائؽ الر سي.

 متزامشدددة حددددية سددداخاتبلوترونيدددة تلشيدددات اإلالاؾعيدددف  نيدددا"دا بجرائًيدددإويسكدددؽ اعريفيدددا    
ليدا والحركدة ضالة الرؾت والفيايؾ إو  بعاداألدسل بتجديؼ الرؾر ألشكال ثشائية وثاثية ي

 لمسفاليؼ التعميسية السختمفة. ا ستيعا  السفاليسيوالتي اداةا طفل الروضة ةم  اشسية 

 االستيعاب السفاهيسي: 

مددت مددا خ ددرة مددا  أو ةلوددر بتؾليددا  السددتعمؼ لييددا .يلددؾ واعيددة، معرفيددة ىددي ةسميددة ذىشيددة   
مختمفدة، مدؽ خدال الساحغدة الحددية السباشدرة لمغددؾاىر اعميسيدة يتفاةدل معدو مدؽ مردادر 

 أوأو  را ة شدي  ةشيدا مذاىاة أشكال اؾضيحية،  أويرادليا، والتي ارابط بالخ رة،  التي
لددة ير السعر اظددؾ  إلدد ا شددتراف لددي مشا ذددة ىددذه الخ ددرة، حيددل ايددال ىددذه العسميددة السعرفيددة 
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ص ،0225جايدداة.)  ظددامي و ةسددؾر،معمؾمددات ، و خ ددرات اؾليددا و  السددتعمؼزونددة لددا  خسلا
03). 

ةم  افدير وليؼ واظ ي  السفاليؼ التعميسية طفل الروضة  ارة نوح دا بجرائيً إويسكؽ اعريفو 
 السختمفة والتؾست لييا واستخااميا لي حل السذكات التي يؾاجيا والاس بارجة الظفل لي

 لذلػ. السعلسكياس اا

 :والجراسات الدابقة لمبحثطار الشظخي إلا

الؾا دت و  يامج بديؽ الؾا دت الحكيلداعسل ةمد  الدبعاد اوشؾلؾجيا ثاثية األ ىؾالسعزز الؾا ت       
الغددداىري  الؾا دددتوبددديؽ  الظفدددلالدددذي يدددراه  الؾا دددتبددديؽ ويدددتؼ مدددؽ خدددال ذلدددػ دمدددج  ،ا لتراضدددي
 طمددد  ىدددذا السردددظمل سدددشة أ ىدددؾ أول مدددؽيدددل دؾ   كعدددا طدددؾ ويُ , الجيددداز المدددؾحي وأ بدددالوس يؾار

 وذلدددػ ةشدددابا شدددتراف مدددت ديفيدددا ميزيدددل  ،لدددي شدددركة بدددؾيشج حيدددل كدددان يعسدددل كباحدددل 2992
لا ترحا استخاا  جياز ساف الويربائية السكمفة واأل األجيزةبايل لرسؾمات محاولتيؼ لي إيجاد 

ارات العدديؽ ةاليددة غددن اا ةمدد  ارادد اعتسددامددؽ خددال اوشؾلؾجيددا  اتظددائر السدداف ألعددرض خظددط 
   .  والتفاةددددل بدددديؽ الرددددؾت والرددددؾر يالحكيلدددددمددددج التوشؾلؾجيددددا بددددالؾا ت  إلدددد الجددددؾة مسددددا أد  

,p3-13) Rebecca& Gill,2014  ) 

ث تددد  لاةميتيدددا لدددي أالؾا دددت السعدددزز والتددي  الشيدددةالعايدددا مدددؽ الاراسدددات الحاي ددة  واشاولدد           
والتي اؼ اظ يليدا ةمد  مختمد  العيشدات  .والخ رات ات افالولسعارل و اشسية الو ير مؽ السيارات وا

ث تد  لاةميدة أ( والتدي  Lujan& Cieza ,2018اراسدة )ك ،لي مختم  السراحدل التعميسيدة البح ية
اظ يلات الؾا ت السعزز لي  احديؽ مدتؾ  ليؼ  طفل الروضة لمحرول اليجائية واألر ا  وادلفد  

شؾات  واسدتخام  الاراسدة السدشيج التجري دي سد 4سدؽ    لدؾ  لروضدةاة أطفال بسرحمد 22العيشة مؽ 
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 00.62األر ددددا  بشدددددبة اسددددتخاا  لددددي زيددددادة مدددددتؾ  األدا  األكدددداديسي  نتائجيددددا إلدددد   واؾصددددم ،
 : 07.62 ل اليجائية  بشدبةو استخاا  الحر و 

وذلدددػ حدددد  مختمفدددة مددددسيات الؾا دددت السعدددزز حيدددل اسدددتخام  مردددظمحات اعدددادت و           
 –الؾا ت السزال و  –م ل )الحكيلة السعززة (  Augmented Realityجميزية )نإلاة سة الومسارج

 كسا اعادت اعريفات الؾا ت السعزز التي يسكؽ ةرض بعزيا فيسا يميح ، (الؾا ت السحدؽو 

ةدؽ الؾا ةيدة  ىدؾ الشيدة اددسل برؤيدة ال ي دة الساديدة ونددب( Cieza &Lujan (2018 ,يعرلدو     
غير ىدذه ال ي دة الساديدة لدي ابحيل  ،الجياز المؾحي أول الياا  الذكي  م ةونيلوتر إ زةجيأطري  

مدددت إضدددالة بعدددض التددددثيرات لدددبعض  سدددتخاا  امدددػ األجيدددزة العدددالؼ الحكيلدددي لدددي الؾ ددد  الفعمدددي 
 .العشاصر ا لتراضية

 ت ددلؾاوا يحكيلدالؾا دت البديؽ بعداد ادامج األندو اوشؾلؾجيدا ثاثيدة دب( 0225 ،خسديس) ويدر           
ثشا  قيا  الفرد بالسيسة ألتراضي، أي بيؽ الوائؽ الحكيلي والوائؽ ا لتراضي ويتؼ التفاةل معيا  ا

الدذي يدراه السددتخا   ييامج بيؽ السذديا الحكيلدبعاد األثاثي ومؽ ثؼ ليؾ ةرض مرك   ،الحكيلة
يتفاةدل  وندأ عمؼتالسفيذعر  الذي يزاة  السذيا بسعمؾمات إضافية والسذيا الغاىري بالوس يؾار

 "لمستعمؼوليس الغاىري بيال احديؽ اإلدراف الحدي  يمت العالؼ الحكيل

الخارجيدة لدي محديط الؾا ةيدة اسدتخاا  السعمؾمدات مدؽ ال ي دة مؽ خال الؾا ت السعدزز يسكدؽ       
 يوبالتددال، بالترفيددوالسختمفددة جددا ت الددتعمؼ نددو يجعددل مددؽ السسكددؽ ربددط مأكسددا  الؾا ددتر سددي يحدداكي 

  ((Shelton,2002, p2 .جاياة لاةؼ التعمؼ والتعميؼمظؾرة و    ر ط يرؾلا

لدي سدرةة اسدتيعا  الظفدل لمسفيدؾ  حيدل لروضدة اواوسؽ أىسية الؾا ت السعزز لي اعميؼ طفل     
 لاةمية( والتي اس  بساليزيا لموذ  ةؽ Masmuzidin  &Abdul Aziz ،2018ث ت  دراسة )أ

 و، 0228 إلد  0229مة الظفؾلدة السبكدرة مدا بديؽ ةدامي مرح يز لسعز ت الؾا ت الاستخاا  اظ يلا
الؾا دت السعدزز لدي التعمديؼ لدي مرحمدة الظفؾلدة  برامج والشيات، يغير أن استخاا  بشاً  ةم  الشتائج
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ة لمؾا دت السعدزز ىدي الرئيد الفائاةو للا وجا أن ، السبكرة زاد ببط  خال الدشؾات العذر الساضية
مبكدر  سدؽلدي اعمديؼ ميدارات اللدرا ة والوتابدة لدي  اسدتخاامووادؼ  ،الطفداأل اؼ ةشدلمتعم عزيز الاالتا

. أخيددًرا، اددؼ طفددًا  32ا ةمدد  العيشددات األ ددل مددؽ واظ يلددو غالًبدد، اليكددؾن السؾضددؾ  األك ددر اسددتخاامً 
 اتختبدددار "ا ةمددد   الددداب  البحدددلواةتسددا  الؾا دددت السعدددزز،التدددي ادداةؼ األجيدددزة السحسؾلددة اسددتخاا  

  ظ يعة طفل الروضة.ل ياتسئسال ةر سرؾ ال

ةمد  مددا سد   يسكدؽ امخدديص الشلدا  اليامدة التددي اةتسدا ةمييدا البحددل الحدالي لدي اختيددار واسدتشاًدا 
 :الشية الؾا ت السعزز

ثاثية شكال وصؾر مجدسة أإمكانية ةرض والايؼ السعمؾمات التعميسية مؽ خال  .2
 .مفةسختلا يا جؾان يتجسميميا مؽ واح األبعاد، لسذاىاة السؾضؾةات

 اعزيزو تعمؼ مل و، وزيادة لرص اذؾيلانتباىو وجذ ، نحؾ التعمؼ الظفلزيادة دالةية  .0
 .السختمفة حؾاسو

السدتخامة التي  الؾسائط لي التشؾيتمراةاة الفرو  الفردية؛ حيل اعظي لرصة  .3
 اخاط  كالة حؾاس الظفل واؾلر لرص لتعمؼ كالة السجا ت.

 .لي نفس ال ي ة التعميسية لطفاألايؽ جتساةي بالتفاةل ا اعزيز  .4
 .ي مكانأيسكؽ الحرؾل ةمييا لي أي و   و إنتاج اظ يلات اعميسية  .5
باون التعرض لييا والسؾضؾةات التي يرع  الؾصؾل إالتعامل مت السؾاد الخظرة  .6

 .لمخظر
 .الايشاميكيةثارة والستعة و اإلمؽ  ارً إةظا  السؾ   التعميسي ك ي .7
 الزكيةمج ةم  اليؾاا  امؽ خال احسيل ال ر  طفالألا ؽبي ينو االتع عزيز التعمؼا .8

 حل السذكات.  والسذاركة لي
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وشؾلؾجيددا الر سيددة و ددا جددا  لددي اؾصدديات السددااسر الدداولي حددؾل الددتعمؼ لددي ةرددر الت           
مجددال  والسعاصددرة لدديالحاي ددة التوشؾلؾجيددة التلشيددات مدد  أىسيددة اؾعيددف ة كدداأالددذي ( 2016)

اسدددت ارة حدددؾاس  حيدددل اعسدددل ةمددد الؾسدددائط الستعدددادة  اسدددتخاا د ةمددد  اةتسددد ا يدددةىسوأ ، يؼالتعمددد
 (.Al-Yousefi,2017) & Safar ذىانيؼألي  اا وثبااً ك ر ةسلً أالستعمؼ وجعل التعميؼ 

ىددددددددددؼ أ ( 69ص  ،0223، )الغامدددددددددداي( 287-286، ص 0225)ةظاروكدددددددددددارة ،وحدددددددددداد    
 :-سا يميفي ؼيلتعملي از ز عالسالؾا ت الخرائص التي اتسيز بيا الشية 

 وىي حمؾل بديظة  جياز ىاا  محسؾل أوجياز حاسؾ  محسؾل ةم  التلشية  اعتسا
 الحرؾل ةمييا بديؾلة يسكؽ

  التراضيةشيا  أو بالؾا ت الذي يةيش بو الظفل الجست بيؽ أشيا  حكيكية. 
  اتوالخام اإللوترونية والتجارة التعميؼ والترفيو، م لحمت بعزيا  متشؾةةربط مجا ت 

 .ةذخريلا
  الحاسؾ مت  الظفلمجا ت افاةل إل  جذ  انتباه الباح يؽ والسرسسيؽ أك ر. 
  بعاد وافاةمية لي الؾ   الفعمي ةشا ا ستخاا ثاثية األاعتسا ةم  خم  بي ة اعميسية 
 و ابميتيا لمتؾست بديؾلة.والتؾلر استاز بفاةميتيا مؽ حيل التومفة ، 
 ومستعة واضحة ومؾجزة ؾماتعمبس لفظالا يازو ةم  واعسل  الةبديظة ولع. 
  مؽ  الظفلكؽ اسو ، التعميسية والسادةالظفل و واتيل التفاةل الدمس بيؽ كل مؽ السعمسة

 .بظريلة سيمة ليياالؾصؾل إو ف السفاليؼ ليؼ وإدرا
 أشكال مؽ شكل ألنيا الفردية الفرو   طؾيمة واراةي لفترة بالتعمؼ ا حتفاظ ةم  اداةا 

 .يالذاا مؼالتع
 إلد  مبادئيدا اذدير التدي السدااخل الددمؾكيةو  الشغريدات بداةؼ السعدزز الؾا دت حغد يو       

 لاسدتجابة االعو الستعمؼ بس يرات ازويا ةم  ااكا كسا ،بشفدو معرلتو ب شا  الظفل ضرورة قيا 
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 ةمد  السعدزز بدالؾا ت ةا لتراضديالتوشؾلؾجيدة  الوائشدات مدؽ ل كائؽك واةتباري التعميس سؾ  لم
 مدت السسارسدة. السعرلدة دمدج ىسيدةأ   مدة والتدكيدا ،ؼمالدتع مردادر مدؽساسدي أا مردارً  أندو

 (877 ص، 0227ةسر،)

 لييا كسا أشار إ أىم الشظخيات التي تقهم عمييا تقشية الهاقع السعدز في التعميممن 

( (Ayres,2015, P631 (0224Ferguson & Clough)  (ص،0220لغفدؾر،ا ة دا 
63 - 86)    

إن الدمؾف إما و ، اىتس  الشغرية الدمؾكية بتيي ة السؾ   التعميسي :(سكشخ)كية خية الدمه ظشال -2
؛ وازويا الستعمؼ بس يرات االعو إنو نتاج اعايمو ة ر ةسمية التعمؼ أو اأن يكؾن متعمسً 

ا   ايي ة السؾ  م اعتسا ةعزز الؾا ت الس ، والشية، ثؼ اعزز ىذه ا ستجابةلمتعمؼلاستجابة 
 .ل ما اذسمو مؽ وسائط متعادة اعسل كس يرات لمتعمؼاتعميسية مؽ خلا

ا لً وثي اات التعمؼ ال شائي ارابط اراباطً بي ن أاعتسا ىذه الشغرية ةم  حكيلة ح الشظخية البشائية  -0
لي  السختمفةدة فبسجرد ةرض السؾضؾ  باستخاا  الؾسائط الستعا ،ابالتعمؼ اإللوتروني ةسؾمً 

كؾنو  الؾا ت السعززلذا لنذظة الذخرية والساحغة خال األ سفاليؼ مؽ  الاشب يليتميؼ التع
، لسؽ اعمؼ ألزل إل ، والذي باوره يادي الغشيةتفاةمية التعمؼ التوشؾلؾجية البي ات  ضسؽ

  . يؼاحكيلو لمف ياديو مؽ خال الذي وشذاطائية أن الستعمؼ ي شي السعرلة بمبادئ الشغرية ال ش

ا لمشغرية ابعً لالسعرلة  اجتساعية،لمتعمؼ كسسارسة رية الشغ ر امػاشغ عية:اسالجتالشظخية ا -3
 ةةم   ار  اعتساالتعمؼ  احاث مؽ خال مجتسعات السسارسة، وبالتالي لإن نتائجا جتساعية 

لي سعزز اعتسا والشية الؾا ت ال بشجاح،ةم  السذاركة لي امػ السسارسات  األطفال الستعمسيؽ
 . مؽ خال السذاركة مت األ رانةي الجساالتعمؼ   ميا ةاظ يلاا معغؼ
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كيفية التعمؼ ن التعمؼ يعتسا ةم  أبغيؾر الشية التعميؼ والتي اركز ةم   الشظخية التخابطية: -4
 George عيؾر الشغرية الترابظية والتي أسديا إل يتؼ اعمسو، أد  ذلػ  وليس كسية ما

Simens ركة متبالسذا Downe   ةم  لرزالظفل  ارة مبادئيا  أىؼ ؽمي لتوا, 0224 ةا 
ةسمية التعمؼ اتؼ مؽ ن أحيل ار  الشغرية الترابظية أجزا  ىامة ، إل السعرلة وارشيف 
والشية الؾا ت السعزز اعتسا ، السعمؾمات السختمفة بفاةميةإل  ةم  الؾصؾل  الظفلخال  ارة 

 بذرية ات غيرلي أجيزة وأدو  اؾدً جؾ ميكؾن تعمؼ ال أن ليابظية ةم  أحا مبادئ الشغرية التر 
ؾلره مؽ اظ يلات يسكؽ مؽ األجيزة الذكية التي يسكؽ حسميا وما ااستخاا  ،لسؽ خال 

  حااث التعمؼ .إخاليا 
 االستيعاب السفاهيسي:

اما العسميدة التدي اجعدل التعمديؼ ذا معشد  , ةشد ندوبد (p6) Cummings, 2015, ةرلو       
بيدؼ الدربط بديؽ السعدارل والحلدائ  الخاصدة و فيدؼ لاالد  ة والسعرل لواراأل الظفل احؾيليدتظيت 

 . وجعميا ذات معش  لي حيااو و اراو ةم  ا ستفادة مشيا لي مؾا   جاياة

نو  ارة الظفل ةم  الايؼ معش  لمسفيؾ  والخ رات أ( 20,ص 0223ةرلو )جابر,كسا          
 يليدددا لدددي رادددو واظوضدددؾح لو,وكدددذلػ  فيدددو تؾسدددتالسفيدددؾ  والبعدددض أجدددزا   , وافددددير السختمفدددة

 ارؾير السذكمة وحميا بذكل مختم .مؾا   جاياة و اراو ةم  

 –التظ يد  و  –التفددير و  –التؾضديل ) وىدي ا سدتيعا  السفداليسي لدي سدتة مددتؾيات يرش  
 (0802,ص0229 ه,الدددا ة دددا) معرلدددة الدددذات(و  –السذددداركة الؾجاانيدددة و  –ااخددداذ السشغدددؾر و 

ذا إو  ،ري ولديس الفيدؼ الغداى، ي لسفيدؾ  الفيدؼ الحكيلدً  ة وشدسؾ ك ر د أ تؾياتدساله عا ىذحيل اُ 
 سدددؾ  احلددد  التوامدددل لدددي الفيدددؼ لدنيدددالمتعمددديؼ احددد  عدددرول م اليدددة  السددددتؾياتادددااخم  امدددػ 

 (297، ص 0225، الذالعي)
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لدددا  شسيتيدددا ا ىتسدددا  بتؼ التدددي يجددد  ىدددؼ ندددؾااج الدددتعمأ  مدددؽعدددا ا سدددتيعا  السفددداليسي يُ و        
، السفداليؼو  السعدارلةمد  بشدا  شدبكة مترابظدة مدؽ لي مداةااو بالغة ؽ أىسية لسا لو م، ظفللا

، )دمحم ك ددر لاةميددة وسدديؾلةأظددر  بلددي مؾا دد  جايدداة ةمدد  ا حتفدداظ بتعمسيددا واظ يليددا  و ددارة
 (383ص ، 0229

سددا لددي يلاضددل ثددر الؾ واألي السفدداليس ا سددتيعا ة الؾا ددت السعددزز لددي اشسيددا ألىسيددة ونغددرً       
العايدا مددؽ  لتددواو اشالسعرلددة بسروندة واظ يليدا لددي مؾا د  اعميسيددة أخدر  للدط  اسدتخاا اؾعيدف و 
 ملترحدددو اسدددتراايجية لاةميدددة قيددداس إلددد  ىدددال  التدددي( 0229، ىاشدددؼ) دراسدددة ومشيدددا، الاراسدددات

 يلد ىداثر وأ الشداجل الدذكا  ريدةغن ةمد   ائسدة السعدزز الؾا دت الشيدة باسدتخاا  الرياضديات لتاريس
 ا بتداائي الددادس الرد  ااميدذ لدا  السعرلدي ا سدتظا  وحد  السفداليسي ا سدتيعا  اشسية
 .السفاليسي ا ستيعا  اشسية لي السعزز الؾا ت لاةمية ث ت أ والتي

 اشسيدددة يلددد السعدددزز الؾا دددت اسدددتخاا  لاةميدددة مدددا ( 0228، الفيدددا) دراسدددة ث تددد أ كدددذلػ      
 ةشدا الرياض بسايشة الفيزيا  مادة لي ؾي  انال ال اني الر  اتلبطا لا  السفاليسي عا ستيا 

 د لدة ذات لدرو   وجدؾد إل  البحل واؾصل( التظ ي و  – التفديرو  – التؾضيل) ال اث جؾانبو
 اختبدددددار لدددددي التجري يدددددة السجسؾةدددددة لردددددالل والتجري يدددددة الزدددددابظة السجسؾةدددددة بددددديؽ إحردددددائية

ن الدددربط بددديؽ ألدددي امدددػ الاراسدددات  ئجاتدددىدددؼ نأ حيدددل ادددتمخص ، السردددؾر يسيالسفدددال يعا ا سدددت
 حيالؾا ت السعزز وا ستيعا  السفاليس

    لتغييرا أو تذؾيولم ةً  ل ةرضأو  ةا ةيو و ا ثبااً ك ر أيجعل التعميؼ. 
   الظفلحااث التي احاث لي حياة واألوالسعارل يربط بيؽ الحلائ  والؾ ائت. 
 ص 0202، حساأ) التعس  فيو.  ه ةمنحؾ التعمؼ ويحفز  ظفلال با  ودالةيةيزيا مؽ ارا ،

254) 
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خسددددس  إلدددد مددددؽ سددددتة مكددددؽ اخترددددار واحايددددا مدددددتؾيات ا سددددتيعا  السفدددداليسي أو ددددا       
 (ح0220،زيتؾن ؛  0223، جابر؛  0224، اللحظانيمدتؾيات كسا ذكرىا )

لغؾاىر وا ثلألحااد ي  الايؼ وص   نو اللارة ةم دبويسكؽ اعريفو التهضيح:  .1
 بؾضؾح. ادية والتع ير ةشييئالر  واحايا األلوار

واستخاص ةم  وص  ما اعمسو مؽ مؾضؾةات الظفل وىؾ  ارة التفديخ : .2
 حاوث الحاث . إل جرا  ا ستا  ت واحايا األسبا  التي أدت إو ا ستشتاجات 

 مذابية   مسيا لي مؾاعمؼ التي اعتةم  استخاا  بشية ال الظفلوىؾ  ارة التطبيق :  .3
 .ومتشؾةة ةفمختمجاياة وسيا ات و 

ةم  اوؾيؽ وجيات نغر نا اة لسا يظرح ةميو  الظفلونلرا بو  ارة  لسشظهر:اتخاذ ا .4
 .ةامة ةشيامؾضؾةات واللارة ةم  احميميا واوؾيؽ رؤية و  ألوارمؽ 

السدتشير استخاا  أنسا  افويره لتحلي  الفيؼ ةم   الظفلوىؾ  ارة : معخفة الحات .5
  مؾضؾةات وألوار. و مؽاحايا ما يفيسو وما   يفيسو 

 بدددالستغيرات الخاصدددة الدددابلة والاراسدددات الشغددري  اإلطدددار اسدددتعراض مددؽ ا نتيدددا  وبعددا       
 البحدددل لدددروض ةدددرض يدددتؼ التظ يلدددي، الجانددد  لدددي مشيدددا اإللدددادة بيدددال البحدددل، اشاوليدددا التدددي

 حيمي فيسا الستس مة

 :Research Hypothesesالبحث  وضفخ 

لمكياسيؽ  ة البحلؽ متؾسظات درجات ةيشيبئية اؾجا لرو  ذات د لة إحرا .1
 .بحلدوات الأ ليالل مي والبعاي لمسجسؾةة التجري ية 

 لمكياسيؽ البحل ةيشة درجات متؾسظات بيؽ إحرائية د لة ذات لرو   اؾجا .2
 البحل دواتأ لي الزابظة لمسجسؾةة والبعاي الل مي
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 لمكياسيؽ لالبح ةيشة درجات متؾسظات بيؽ يةإحرائ د لة تذا لرو   اؾجا .3
 البحل دواتأ لي والزابظة التجري ية ةةجسؾ لمس البعاي

 :Research Procedures and Tools:وأدواتو البحث إجخاءات

البحدل لدي ىدذا الجدز  اإلجدرا ات الستبعدة بداً  مدؽ السدشيج واألدوات السددتخامة وسددؾل  يتشداول
 يميح يتؼ ةرض ذلػ كسا

 : Methodology Researchبحث مشيج ال

 البحل وىساح لظ يعةؾنيسا األند  ةتساد ةم  مشيجيؽ لو ااؼ 

األطدر الشغريدة والبحدؾث والاراسدات الددابلة ةمد  بدا طا  ادؼ اسدتخاامو  الهصفي:السشيج  -
 .بشا  أدوات البحل ليوا ستفادة مشيا 

 ؽ،السجسددؾةتي ارددسيؼ باسدتخاا  يالتجري دد شدبو جالسددشي البحدل اابددت التجخيبااي: الساشيج -     
 ةمددد  يعتسدددا الدددذي التجري دددي التردددسيؼ ذلدددػ لدددي مددددتخاًما ضدددابظة واألخدددر   اجري يدددة ااىساحدددإ
الشيددة الؾا ددت السعددزز ةمدد  ا سددتيعا   لاةميددةلموذدد  ةددؽ (. البعدداي والكيدداس الل مددي الكيدداس)

 .ىاالووأ السفاليسي لسا متو لسذكمة البحل 

 لمبحثسيم التجخيبي ( التر1ججول )

 لزابطةة اعه سجسلا السجسهعة التجخيبية

 الظريلة التلمياية زا ت السعز الشية الؾ 

 0السجسؾةة  2السجسؾةة 
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 :عيشة البحث

مدؽ  طفدًا  32ةيشة اسدتظاعية اوؾند  مدؽ  اشتسم  ةيشة البحل ةم ح العيشة االستطالعية 
جدددل التدكدددا مدددؽ أ ل األساسدددية مدددؽمدددؽ خدددارج ةيشدددة البحدددنيدددا إىميدددة" حيدددل روضدددة "جشدددان األ

 .مو بالبحلستخاااؼ ا لاختبار الذية ير كؾمتالخرائص الدي

ختيارىؼ والتي اؼ ا، طفًا ( 45)  ؾاميا ةيشة ةم  البحل ُأجري  العيشة األساسية )التجخيبية(:
 متوال تيؽ مجسؾةتيؽ إل  الديسيؼ اؼىمية" بالظريلة اللراية " و   السرح األ مؽ روضة

 .طفًا ( 00)  وبمغ ضابظة األخر  و  طفًا ( 03) بمغ و  اجري ية ساإحااى

  

 

 

 

 

 (: تهزيع عيشة البحث1) شكل

 مبخرات اختيار عيشة البحث:

o حزؾرًيا مسا يتيل الفرصة لمباح ة لي التظ ي  السباشر  ىميةاألالاراسة بالروضات  استسرار
 البحل تلألدوا

o عزز.اظ يلات الؾا ت الس اميا لي اذغيلتي يسكؽ استخااؾالر مجسؾةة مؽ األجيزة الذكية ال  
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 لبحث:تكافؤ مجسهعتي عيشة ا

البحل  متغيرات لياؼ إجرا  التوالا بيؽ السجسؾةة التجري ية والسجسؾةة الزابظة      
  حالتالي( 0)جاول السعامات اإلحرائية السؾضحة بو  ت" قيسة" وذلػ باستخاا ، ساسيةاأل

   22=  2& ن23= 1ن   ثبحال عيشة سهعتيمج تكافؤ (2ججول )

  دداسدددداللي

   تبارا خ راو مح 

وحاة 
 الكياس

السجسؾةة 
 التجري ية

السجسؾةة 
 الزابظة

مدتؾ   قيسة ت
 الا لة

  ± س  ± س

 غير دال 2.053 2.30 3.363 2.388 3.062 درجة التؾضيل

 غير دال 2.245 2.288 0.070 2.864 0.062 درجة التفدير

 غير دال 2.242 2.820 2.77 2.795 2.780 درجة  ي تظال

ميةالارجة الو  غير دال 2.285 0.449 7.429 0.527 8.478 درجة 

(                            0.282(= )2.25ةشا مدتؾ  د لة ) ة* قيسة )ت( الجاولي  
(0.832(= )2.22**ةشا )                   

ية لمسجسؾةتيؽ م الل ا بيؽ الكياساتإحرائيً  لرو  دالة ( ةا  وجؾد0) يتزل مؽ جاول    
 ت السحدؾبة أ ل مؽ قيستيا الجاولية حيل كان  قيسةالبحل،  متغير ليلزابظة ية واتجري ال

البحل. ةيشتيياكا ةم  اوالا  ، مسا2.25ةشا   
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  البحث مجسهعتيتكافؤ  (:2) شكل

 : Research Variables البحث متغيخات

 السعزز متغير مدتلل وىؾ الؾا ت ةم  ح اشتسل البحل الحاليسدتقليخ الالستغ 

 .ح ا ستيعا  السفاليسي لظفل الروضةالستغيخ التابع      

 : تسثمت أدوات البحث الحالي في:Research Toolsدوات البحث أ

 السفاهيسي: االستيعاب مدتهيات لتحجيج استبانة

  ةم ح يشص والذي البحل أس مة ؽم لو األ الداال ةؽ لإلجابة

 باسدتخاا  اشسيتيدا يسكدؽ والتدي الروضة لظفل اسبةسشال السفاليسي  عايتا س مدتؾيات ىي "ما
 السعزز؟" الؾا ت الشية

 والتدي الروضدة لظفدل السشاسدبة السفداليسي ا سدتيعا  مدتؾيات لتحايا استبانة اؼ إةااد       
 التاليةح الخظؾات  السعزز باابا الؾا ت الشية باستخاا  اشسيتيا يسكؽ

 المجموعة التجريبية

 المجموعة الضابطة

0

2

4

6

8

10

 الدرجة الكلية التطبيق التفسير التوضيح

3.26 
2.26 1.782 

8.478 

3.363 
2.272 1.77 

7.409 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
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، الروضددة لظفددل السشاسددبة السفدداليسي ا سددتيعا  مدددتؾياتة ااد اسددتبان ددة بإةددحاالب  امدد          
با ستيعا  السفاليسي والؾا ت الاراسات والبحؾث الدابلة واألدبيات السرابظة   ةم با طا وذلػ 

 السعا لي البحل  اإلطار الشغري ا ستفادة مؽ ، كسا اؼ ذات الرمة بسؾضؾ  البحل  ،السعزز

 لظفدل السشاسدبة السفداليسي ا ستيعا  مدتؾياتاحايا   ستبانة إلا  ىال ستبانة: اال نما يجال
وذلػ بيدال بشدا  ال رندامج اللدائؼ ةمد  ، السعزز الؾا ت الشية باستخاا  اشسيتيا يسكؽ والتي الروضة

  استخاا  الشية الؾا ت السعزز.

 ياتتؾ مدددمددؽ  مدددتؾيات (6)  ةمدد صددؾرايا الس ائيددة لددي ا سددتبانة سم اشددت السااتبانة:صااحة ا
مجسؾةة   اؼ ةرضيا لي صؾرايا الس ائية ةم ، ولمتدكا مؽ صحة ا ستبانةا ستيعا  السفاليسي

 مدددؽ لمتدكدددا وذلدددػ، امحكًسددد( 20) ( وةدددادىؼ2)  ممحددريددداض األطفدددال مددؽ الددددادة السحكسددديؽ لدددي 
 البحدددل، ةيشدددة ةروضدددلا ألطفدددال السعرفيدددة السددددتؾيات اسكيدددول البحدددل، االىدددأ  لتحليددد  مشاسددد تيا

، وجدددات نإ السلترحدددات واؾضددديل ا ختبدددار، مددددتؾيات مدددؽ مددددتؾ   لودددل الشدددد ية األىسيدددة اواحايدد
 باإلضالة. أوواعايل ما يمز  سؾا  بالحذل 

 ( 3ججول ) 

 12ن= الخبخاء آلراء الدادةوفقًا السفاهيسي االستيعاب مدتهيات اختبار 

 تختيبلا يةالشدبة السئه  غيخ مهافق مهافق عاداالب م

 % ك % ك

 0 %83.33 26.67 0 83.33 22 التفديخ 1

 1 %91.66 8.34 2 92.66 22 التهضيح 2

 3 %75.22 05.22 3 75.22 9 التطبيق 5
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مدا   حداو ار (، يت يؽ أنح الشددبة الس ؾيدة لسددتؾيات ا ختبدار  دا  3ومؽ خال دراسة جاول )     
لسدددددتؾيات ا سددددتيعا   الشيددددائية الترايدددد   ددددحالبا% (، واستخمردددد  92.66 % ح75.22)بدددديؽ 

يسكددددؽ اشسيتيددددا باسددددتخاا  الشيددددة الؾا ددددت السعددددزز وىدددد   والتدددديالسشاسددددبة لظفددددل الروضددددة  السفدددداليسي
 ح كالتالي

 التؾضيل.لح و السدتؾ  األ 
 .السدتؾ  ال انيح التفدير 
  السدتؾ  ال اللح التظ ي. 

  السفددداليسي لددد  مدددؽ ا سدددتيعاو األ تتؾياالددد اث مددددةمدددي مشاسدددبة  ؾن أكدددا السحكسدددو دددا          
 ؾن أجسددت السحكسددو ، الشيددة الؾا ددت السعددزز وإمكانيددة اشسيتيددا ةددؽ طريدد ، رددائص طفددل الروضددةلخ

إلدراف السفدددداليؼ  لمظفددددلضددددرورية  مدددددتؾياتميسددددة جددددًاا وكافيددددة وإنيددددا  السدددددتؾياتةمدددد  أن ىددددذه 
  ل لمبحل.و ؽ الداال األ، وبيذا  ا اس  اإلجابة ةالسارجة بالبحل

 :مج الهاقع السعدزابخن -
 ودراسدددة،( 0229،الذدددسري ) دراسدددة م دددل بعدددا ا طدددا  ةمددد  العايدددا مدددؽ الاراسدددات     

 ودراسددددددة،( 0228، ة ددددددااليادي) ودراسددددددة،( 0229،السحدددددداربي)ودراسددددددة،( 0229،ي و االسشيددددددر )
 ,جؾدة)ودراسة،( 0228،اللادر ة ا) ودراسة،( 0228،الياجري ) ودراسة، (0228 ، الغاماي)

 التدي الاراسدات مؽ العايا وغيرىا(0227،حسادة) ودراسة،(0228،يةو االذيز ) دراسةو ، (0228
التي استخام  الؾا ت السعزز  ,لمستعمؼ السعرلي التحريل اشسية لي السعزز الؾا ت لاةمية ث ت أ

كيفيددة لمؾا ددت السعددزز واؾضدديل  اولًلدد  رنددامجال دةددااإ اددؼ ، التعميسيددة السختمفددة  لددي اشسيددة السفدداليؼ
ليؼ التددي اشاسدد  طفددل الروضددة والتددي اددؼ ارددسيسيا باسددتخاا  بعددض السفددا اعمدديؼامو لددي تخااسدد

بتحايدا بعدض السؾضددؾةات اليامدة بالشددبة لظفدل الروضددة   امدد  الباح دةالشيدة الؾا دت السعدزز. 
لددددذا اددددؼ  ،  مددددت طفددددل الروضددددةتشاسددددبددددرامج الؾا ددددت السعددددزز التددددي ا ىددددؼأ وذلددددػ بددددا طا  ةمدددد  
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األر دددا  والجسدددت و  –السجسؾةدددة الذسددددية و  –الحدددرول اإلنجميزيدددة و  – الحرول العربيدددةاختيدددار)
والدذي ادؼ ةرضدو ةمد  مفيدؾ  الميدل والشيدار ودوران الذدسس حدؾل ا رض(.و  –والظرح البديط 

ادؼ ذلدػ  ولدي ضدؾ  ، ابط احكيلو لميال مشوالرأي حؾل ما  ار  إلباا مجسؾةة مؽ السحكسيؽ 
-ARخدال برندامج  لتدي ادؼ الحردؾل ةمييدا مدؽوا (3) ممحد  اعايمو ليغير بردؾراو الشيائيدة

kids kite  كسددا اددؼ ,والددذي يحتددؾي ةمدد  السؾضددؾةات الدددابلة باسددتخاا  الشيددة الؾا ددت السعددزز
سعددزز التددي ادددتخا  اظ يلددات الؾا ددت ال شدديرأ( وىددؾ مددؽ  AURASMAا سددتعانة ب رنددامج ) 

 .ميل والشيار بذكل مبدط ال سيؼ مؾاد اعميسية احاكي الؾا ت وذلػ لذرح اعا  التلشية لي ار

 :البخنامجأسذ وضع 

   وضت مؽ أجميا.  العامة والفرعية التيمت األىاال  ال رنامجأن يتشاس  محتؾ 
   ت وااجاىات مت ميؾل وحاجان اتسذ  محتؾيااو أمؽ البحل و اليال  ال رنامجأن يحل

 ةيشة البحل.
  وسيمة التظ ي ظة والبدي والةبارات الؾاضحة والسفيؾمةالسرظمحات  استخاا. 
  ومشاس  للارات  مائًسا الشذا التارج مؽ الديل إل  الرع  وأن يكؾن زمؽ مراةاة

 ةيشة الاراسة. 
   الة.مراةاة مشاسبة الشذاطات لمف ة السدتيالجساعية. مت أىسية  باألنذظةا ىتسا 
   والفشيات الؾسائطاستخاا   ليالتشؾ. 
 نذظةاظ ي  األ شا والتغيير أثال رنامج بالتشؾيت  مرونة. 

 البخنامج:  مهضهعاتت تحجيج إجخاءا

إجددددرا ات اظ يدددد   امدددد  الباح ددددة بتحايددددا الدددددابلة الاراسددددات ا طددددا  ةمدددد  ومددددؽ خددددال      
أن بذدكل يسكدؽ  نذدا سدا  الزمشدي لودل ولشياايدا، وال اوأىاالي نذظةاألمؽ حيل ةاد ال رنامج 
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لتدددثير ةمدد  با مجال رنددالعاليددة اسددتخاا   عكددسومددؽ ثددؼ ي سفحؾصدديؽا ةمدد  الا إيجابًيدديحدداث ادددثيرً 
  .مدتؾيات التؾضيل والتفدير والتظ ي 

 :البخنامجاإلجخاءات التسييجية والدمشية لتطبيق 

 ال رنامجادثير   ما ام  الباح ة ببعض اإلجرا ات التسيياية بيال التعرل ةم   -
ةم  امج  رنوذلػ بعرض ال التفدير، والتظ ي و دتؾيات التؾضيل، ةم  مالسلترح 

ةؽ طري  لي مجال رياض األطفال  ( مؽ الدادة الخ را خ ير 20) ةيشة ةادىا
   ة.السلابمة الذخري

واجري  ثاثة  ال رنامجمؽ أجل إةااد  ليةأو بإجرا  دراسة استظاعية  ةالباح    ام -
 .ؽ مجتست البحل وخارج العيشة األساسية مطفًا  32مشو ةم  ةيشة مؽ  ؾةاتمؾض

 ا اعترض  التيلمتعرل ةم  الرعؾبات ، لبحلادوات أالشيؽ بكياس و  ةاح الب   ام -
أثشا  التظ ي  وكذلػ احايا الزمؽ السشاس  لتظ ي  ا ختبارات، وااري   طفالاأل

شاسبة ماكؽ الساأل يانات، واحايا أحا السداةايؽ ةم  كيفية الكياس وطريلة جست ال
ال   2/4/0202 ا ات خال الفترةجر و ا اس  ىذه اإلا ختبار، لتظ ي   والسائسة

32/4/0202 
ا لمسفاليؼ التي يكتد يا الظفل ه ابعً ؤ ح واؼ بشاالسرهر اختبار االستيعاب السفاهيسي -

يا باستخاا  الؾا ت مؽ خال مروره بخ رة السؾضؾةات الداب  ذكرىا والتي اؼ ارسيس
ر مؽ متعاد تياوىي نؾ  ا خ السرؾر اختيار نؾ  مفردات ا ختبار واؼ ،السعزز

 تيا لظ يعة طفل الروضة والسؾضؾةات الستزسشة بالبحل.وذلػ لسشاس 
 والذي مر بسراحل مختمفة وىيح
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 احايا اليال األساسي لاختبار . .2
وذلػ لتحايا الؾا ت السعزز  التي اؼ احاياىا ب رنامج السؾضؾةاتاحميل محتؾ   .0

 ا ختبار.ىاال السختمفة التي سؾل يتزسشيا األ
 ا ستيعا  السفاليسي السرؾر ختبار الس ائية عرض الرؾرة اىري وذلػ بالغالرا   .3

وةاد مؽ مارسات ، رياض األطفالؽ السختريؽ بسجال ةم  ةاد م لظفل الروضة
و جمو ومائستأمؽ لميال الذي وضت لتحايا ما  مائستو  ،ومذرلات رياض األطفال

وما مة الداال لميال  ،للظفلسدتؾ  ا ا ختبار ىالوما مة  ،لخرائص السرحمة
 ىسيتيا بالشدبة لظفل الروضة.أ وكذلػ ما  ارابا  السؾضؾةات و 

 را  السحكسيؽ والخ را  لمتدكا مؽ صا  محتؾ  ا ختبار.آمعالجة ومراجعة  .4
التي كان  مؽ خارج اليسي ةم  العيشة ا ستظاعية و اظ ي  اختبار ا ستيعا  السف .5

   وثبات الفلرات.صا ةيشة البحل األساسية لمتدكا مؽ
 ح و ا اؼ حدا  ا ادا  الااخمي لاختبار   ا ادا  الااخميحدا  صا

ن جسيت معامات ا رابا  دالة أواازل ، باستخاا  معامل ارابا  بيرسؾن 
مي لفلرات ( مسا يال ةم  ا ادا  الااخ2,22) ، ( 2,25) ا ةشاحرائيً إ

 ا ختبار.
  الومي الفرعية وال بات  السدتؾياتات ثب حدا  ثبات ا ختبارح اؼ حدا

ونباخ والتجزئة الشرفية ومعادلة كر  لفاأتيعا  السفاليسي باستخاا  معامل لاس
 يحيا مؽ خال السعامات التالية والتي يسكؽ اؾض براون س يرمان 
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 الستيعاب السفاهيسيمعامالت ثبات مدتهيات اختبار ا (4ججول )

 Spilt-half كرونباخلفا أ ةس مةاد األ مدتؾيات ا ستيعا 

 2.970 2.920 25 يلالتؾض

 2.952 2.760 22 التفدير

 2.642 2.608 5 التظ ي 

 2.970 2.805 32 الارجة الومية

( مسددا 2,22) رافعددة ةشددا مدددتؾ  ن معددامات ال بددات لاختبددار مأ (4)جدداول حيددل يت دديؽ مددؽ 
 ةم  ال بات الومي لاختبار وثبات جؾانبو.يال 

 ق البحث: طبيخطهات ت

 واألدوات التي يتظم يا البحل. ةكاابات الرسسية وحرر السادةااد السإ ح اًل أو    

ةدددرض ا ختبدددار السردددؾر ازدددسش  ىدددذه الخظدددؾة  لاااى:و ا: الجراساااة االساااتطالعية األ ثانًيااا
الددددد   0202/ 2/4الفتدددددرة مدددددؽلدددددي  ( طفدددددًا 32ي والبددددداله ةدددددادىؼ )لاسدددددتيعا  السفددددداليس

   السعدامات العمسيدةجدراواسدتيال  ىدذه الاراسدة إ ميدةىألجشدان ا لي روضة 32/4/0202
 .ال بات(  ختبار ا ستيعا  السفاليسي السرؾر لظفل الروضة  يا البحل –الرا  )

زة لؾسددائل التعميسيددة وةدداد مددؽ األجيدددا رةددااد السددد   لمتظ يدد  ذلددػ ةددؽ طريددد  اددؾلياإل احثال ًدد
والسعمسدات ليدا  أمدؾر األطفدال أو مدت  بالتعداون لدػ وذ، بعاد السجسؾةة التجري يدة والمؾحيةالذكية 

 .وطباةة بظا ات السفاليؼ السراحبة لم رنامج  ، بالروضة واؼ احسيل برامج الؾا ت السعزز

سرجددؾة ا سددتظاعية واحليدد  األىدداال ال ا ح الاراسددة األساسدديةح بعددا ا نتيددا  مددؽ الاراسددةرابًعدد
  اظ يددد  ا ختبدددار السردددؾر لاسدددتيعا ل خدددا,بدددإجرا  الاراسدددة األساسدددية مدددؽ  امددد  الباح دددة 
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, ولتؾضددديل إجدددرا ات الاراسدددة  ( طفدددًا 45السفددداليسي ةمددد  العيشدددة األساسدددية والبددداله ةدددادىا )
السشاسدبة لظفدل الروضدة رامج  ختيدار ال دا ل رامج الؾا دت السعدزز األساسية اعرض الباح ة وصفً 

 ية التظ ي .وكيف

 لية عسل الهاقع السعدز :آ

 ، ثرائيدددة لسحتدددؾ  اعميسدددي مدددامدددات ر سيدددة إالسعدددزز ةمددد  إضدددالة معمؾ لشيدددة الؾا دددت ا ااعتسددد      
 ، مامدو أاتحدرف  بعداداأل ةصدؾات ثاثيدأيدر  الردؾر مدزودة بسعمؾمدات و  نأ لمظفدلبحيل يسكؽ 

 وىساح تسا ةمييسا الشية الؾا ت السعززوىشاف طريلتان أساسيتيؽ اع

  إلدؽ طريد  اؾعيدف العامدات الس رمجدة ةح (   MARKERS ح طريلة اتبت العامات )ً  أو 
 ، يددا محتددؾ  ر سددي مددرابط ب إلدد صددؾر وبظا ددات يظبعيددا السدددتخا  وامتلظيددا الودداميرا واؾجييددا 
 بعاد .ثية األشكال ثاأ  إلوبسجرد لتل ال رنامج واؾجيو الواميرا لمبظا ات اتحؾل الرؾر 

والتدي اتديل الؾسدائط الر سيدة   GPSيةا ح مجدات احايا السؾ ت الجغرالي حواعتسا ةم  الشثانيً 
  ,p39) 0226( Donald,خال احركو ة ر الؾسائط السادية الحكيكية لمظفلستشؾةة ال

لر لدي العايدا مدؽ ل  السعتسداة ةمد  العامدات والتدي اتدؾاو الباح ة الظريلة األ واستخام       
مؾا دت وىدي اظ يلدات ل،ي التدال( 5)جداول ؾا ت السعزز والتدي يسكدؽ ةرضديا بال برامج واظ يلات
مجسؾةدة مدؽ البظا دات السردؾرة  إلد  اؾجيياتسا ةم  األجيزة الذكية والتي يتؼ السعزز التي اع

 بالسؾضؾةاتالسرابظة 
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 السدتخجمة بالبحث ووصفيا ( البخامج5ججول )

  
ال رامج 

 لسدتخامةا
 اخل التظ ي صؾر مؽ د وص  ال رنامج

2.  

اظ ي  الؾا ت 
 السعزز

AR Arabic 
Alphabet & 
Numbers  

ستخاا  الشيات الؾا ت السعزز حرل اعميسي با 08  -
 .اشسي السيارات التعميسية

 . - 02 - 2اعميؼ األر ا  العربية والَعا مؽ - 
 .ومشظؾ ة كمسات اعميسية ةم  كل حرل مكتؾبة

 .ةتظ ي  ناط  كمًيا بالمغة العربيال- 
اؼ ارسيؼ التظ ي  بذكل مشغؼ ومسيز ليشاس  - 

 ة التعميسي ي ال

 

0.  
AR Kids Kit 
Application 

التظ ي  ببداطة الؾ  بظباةة صؾر يعرضيا مؾ ت 
التظ ي   ثؼ الؾ  بظباةتيا و ريا م ل البظا ات 

رج لػ كل حرل وادميط كاميرا التظ ي  ةمييا، ليخ
جساد ي اأ بو، وكذلػ األر ا   أوبذكل مجدؼ لحيؾان 

 -الحرول العربيةيحتؾي ةم  حو  ةوالسجسؾةة الذسدي
 -األر ا  –الجست والظرح –اإلنجميزية  الحرول

  السجسؾةة الذسدية
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 quiverاظ ي    .3

ىؾ اظ ي  رائت لي مجال الؾا ت السعزز يجست اظ ي  
Quiver ث الشيات الؾا ت السعزز بيؽ التمؾيؽ مت أحا

ػ وألطفالػ اجربة سحرية غير ةادية مت لتجم  ل
األطفال  Quiverح وُيسّكؽ اظ ي  لسر الو ير مؽ ا

لبالغيؽ مؽ إطا  العشان لخياليؼ والتفاةل مت وا
 إبااةاايؼ، ليؾ اجربة سحرية لرياة.

 ميزااوح
يسكؽ اجربة التمؾيؽ العادية التلمياية ملترنة بدحاث 

 الؾا ت السعزز.الشيات 
 .يةاو ز الستحركة مؽ أي  يسكؽ ةرض الرسؾ 

ت الذخريات   ميسكؽ التفاةل ولع  األلعا
 لذاشة.الستحركة ةؽ طري  لسس ا

يحتؾي ةم  صفحات اعميسية متزسشة مدابلة 
  ختبار معمؾمات السدتخا .

التلا  الرؾر وملاطت الفيايؾ مؽ إبااةات التمؾيؽ  .2
 الخاصة بػ.

  ير الرؾر.يسكؽ الري  واو .0
 ختمفة ومرابظة بكل صفحة.وجؾد ماثرات صؾاية م .3

 

 

 

 

4.  
اظ ي   

AURASM 

وا ت معزز  مؽ التظ يلات التي اتيل بشا  بي ة يعا .4
والرؾر بذكل ثاثي  شكالبظريلة سيمة  ويجدؼ األ

واؼ  ، بعاد باستخاا  كاميرا الياا  الذكي األ
فيؾ  حا  الزميات لترسيؼ مإا ستعانة بو بسداةاة 

 سالميل والشيار ودوران الذس
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يدة ألطفدال السجسؾةدة التجري  انذداطً  02كل ادؼ اردسيسو لدي شداظ ي  ال رندامج الدذي ح  خامدا
 واؼ الديسو كالتالي ح

 البخنامج ألنذطة الهزن الشدبي( 6ججول )

 الؾزن الشد ي ا نذظة ةاد السؾضؾةات  

 %25 3 الحرول العربيةبعض  1

 %02 4 جش يةالحرول األبعض  2

 %02 4 يةالسجسؾةة الذسد 3

 %25 3 .األر ا  والجست والظرح البديطبعض  4

 %25 3 مفيؾ  الميل والشيار 5

 %25 3 ودوران الذسس حؾل األرض 6

 %222 02 السجسؾ  

 ةمييا بالذكل التلمياي بداون  السؾضؾةاتما السجسؾةة الزابظة للط اؼ ةرض أ 
 عزز .استخاا  الشية الؾا ت الس

 :بعاده الثالثةأالختبار االستيعاب السفاهيسي في  : التطبيق البعجيسادسا

ةيدددددا اظ يددددد  اختبدددددار أ تجري يدددددة والزدددددابظة السجسدددددؾةتيؽ الا ا نتيدددددا  مدددددؽ اددددداريس بعددددد
لاةميددة الؾا ددت السعددزز لددي وذلددػ لمتعددرل ةمدد  مددا  ، السرددؾرا سددتيعا  السفدداليسي 

يدددل ليدددو لمتردددحيل بحإوادددؼ وضدددت  ،لروضدددةاطفدددل اشسيدددة ا سدددتيعا  السفددداليسي لدددا  
ختبار لتودؾن الارجدة الوميدة ا  يحرل الظفل ةم  درجة واحاة لول مفردة مؽ مفردات

 .32ار لاختب
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 التي تم استخجاميا بالبحث: سادسا: األساليب اإلحرائية

لمعيشتيؽ لاراسة الفرو  بيؽ مجسؾةتي البحل التجري ية  T-testاختبار )ت(  -2
 والزابظة.

ؾا ت السعزز لي اشسية ا ستيعا  السفاليسي لظفل ال لاةميةيتا لاراسة إار مربت باخت -0
 ةروضال

 :نتائج البحث

اؾجددا لددرو  ذات د لددة إحرددائية بدديؽ متؾسددظات " نددوأ ةمدد  يددشص الددذي حفااخض البحااث        
حلد  ادؼ الت ".البحدلدوات أ لديدرجات ةيشة البحدل لمكياسديؽ الل مدي والبعداي لمسجسؾةدة التجري يدة 

 ،البحدل يدراتمتغ التجري يدة لدي لمسجسؾةدة والبعاي الل مي الكياسيؽ ؽبي الفرو   د لةفرضية المؽ 
 حالتالي (7) جاولب مؾضحو ىي كسا الشتائج وكان 

 ( 7 ججول )

  (23)ن =  البحث متغيخفي  التجخيبيةداللة الفخوق بين القياسين القبمي والبعجي لمسجسهعة 

   ااااسالقيااا  

    

   االختبار راو مح

 االحتسال قيسة ت البعجيالقياس  القبميقياس ال

Sig. 
(p.value 

معجل 
 التغييخ

% 

 ع± س ع± س

 78.71 0.000 6.817 1.266 5.826 1.25 3.260 التهضيح

 69.29 0.000 8.380 0.702 3.826 0.540 2.260 التفديخ

 65.88 0.000 7.854 0.705 2.956 0.735 1.782 التطبيق

 79.18 0.000 13.423 1.504 13.087 1.635 7.304 الجرجة الكمية

(                                             2.080= )(0.05عشاااااااااااااااج مداااااااااااااااتهى داللاااااااااااااااة ) ة( الججوليااااااااااااااا)ت * قيساااااااااااااااة  
 (2.831(= )0.01**عشج )
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 القياس القبلى

 القياس البعدى

0

5

10

15

 الدرجة الكلية التطبيق التفسير التوضيح

3.26 2.26 1.782 

7.304 
5.826 

3.826 2.956 

13.087 

 القياس البعدى القياس القبلى

  

 

 

 

 

 البحث في متغيخ جي لمسجسهعة التجخيبيةوالبع(: داللة الفخوق بين القياسين القبمي 3شكل) 

 عددايوالب الل مدديإحرددائًيا بدديؽ الكياسدديؽ لددة وجددؾد لددرو  دا (3(، وشددكل) 7يتزددل مددؽ جدداول)     
قيسدددددة )ت(  اراوحدددد ؛ حيددددل البعددددايلردددددالل الكيدددداس  البحددددل، متغيددددر لدددديالتجري يددددة لمسجسؾةددددة 

 . (2.22)(، وذلػ ةشا مدتؾ  د لة إحرائية ، 8.382، 6.827السحدؾبة بيؽ )
ات ؾسددظاؾجددا لددرو  ذات د لددة إحرددائية بدديؽ متنددو "ذي يددشص ةمدد  أالددح  فااخض البحااث الثاااني

 .البحلدوات أ ليمي والبعاي لمسجسؾةة الزابظة درجات ةيشة البحل لمكياسيؽ الل 

 حالتالي( 8) جاولب مؾضحو ىي كسا الشتائج وكان  ،ذلػ مؽ لمتحل " ت" اختبار استخاا  اؼ
  (22ن =) البحث متغيخفي الزابطةوالبعجي لمسجسهعة لة الفخوق بين القياسين القبمي دال ( 8 ججول )

   القياااااااس  

   االختبار راو مح   

 االحتسال قيسة ت البعجيالقياس  القبميالقياس 

Sig. 
(p.value 

معجل 
 التغييخ

% 

 ع± س ع± س

 35.15 0.004 3.193 1.405 4.545 1.00 3.363 التهضيح

 30.20 0.003 3.382 0.653 2.954 0.702 2.272 التفديخ

 20.54 0.088 1.789 0.639 2.136 0.751 1.772 التطبيق

 35.55 0.000 5.496 1.432 9.636 1.402 7.109 جة الكميةالجر 

           (                                  2.080(= )0.05عشااااااااااااااااااااااااج مدااااااااااااااااااااااااتهى داللااااااااااااااااااااااااة ) ة* قيسااااااااااااااااااااااااة )ت( الججولياااااااااااااااااااااااا  
 (2.831(= )0.01**عشج )
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 في متغيخ لمسجسهعة الزابطة جيلبعوا(: داللة الفخوق بين القياسين القبمي  4شكل)
 ثالبح

 والبعددداي الل مددديوجدددؾد لدددرو  دالدددة إحردددائًيا بددديؽ الكياسددديؽ  (4) (، وشدددكل8) يتزدددل مدددؽ جددداول
قيسدة  حد او ار ؛ حيدل البعدايلردالل الكيداس  يل والتفديرالتؾضمدتؾيات  ليلمسجسؾةة الزابظة 

، بيشسدددا (2.22، )يةردددائد لدددة إح (، وذلدددػ ةشدددا مددددتؾ  3.380، 3.239سحددددؾبة بددديؽ ))ت( ال
مدددتؾيات  لدديلمسجسؾةددة الزددابظة  والبعدداي الل مدديبدديؽ الكيدداس  إحرددائًياالددة اؾجددا لددرو  غيددر د

ةشدددا  ػوذلددد( وىددد  أ دددل مدددؽ قيستيدددا الجاوليدددة 2.789السحددددؾبة ) التظ يددد ، حيدددل بمغددد  قيسدددة ت
 .(2.25مدتؾ  د لة إحرائية )

 متؾسددددظات بدددديؽ إحرددددائية د لددددة ذات و  لددددر  اؾجددددا .3 الذي يشص ةم  " حالثالث البحث فخض
 اددددؼ "البحددددل أدوات لددددي والزددددابظة التجري يددددة لمسجسؾةددددة البعدددداي لمكياسدددديؽ البحددددل ةيشددددة اتدرجدددد

 السعددزز الؾا دت لشيددةا  سدتخاا  األثددر حجدؼ حدددا  ادؼ كسددا. ذلدػ مددؽ لمتحلد " ت" اختبددار اسدتخاا 
 ،السعددزز الؾا ددتثددر لتلشيددة األ وحدددا  حجددؼ يتددا،إ مربددت باسددتخاا  السفدداليسي ا سددتيعا  اشسيددة لددي

 حالتالي (9) جاولب مؾضحو ىي كسا لشتائجا وكان 

 القياس القبلى

 القياس البعدى

0

2

4

6

8

10

 الدرجة الكلية التطبيق التفسير التوضيح

3.363 
2.272 1.772 

7.109 4.545 

2.954 
2.136 

9.636 

 القياس البعدى القياس القبلى
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 (9ججول )

  البحث متغيخفي  والزابطة التجخيبية لبعجي لمسجسهعةاداللة الفخوق بين القياسين 

  (22=  2ن ،23= 1)ن

   القياااااااس  

   االختبار راو مح   

 االحتسال قيسة ت بطة لزاالسجسهعة ا السجسهعة التجخيبية

Sig. 
(p.value 

 مخبع 

 ايتا

حجم 
 ع± س ع± س األثخ

 كبيخ 0.194 0.002 3.214 1.405 4.545 1.266 5.826 التهضيح

 كبيخ 0.232 0.001 3.605 0.653 2.954 0.936 3.826 التفديخ

 كبيخ 0.279 0.000 4.079 0.639 2.136 0.705 2.956 التطبيق

 كبيخ 0.552 0.000 7.281 1.432 9.636 1.305 12.608 ةالجرجة الكمي

(                                             2.080(= )0.05عشاااااااااااااااج مداااااااااااااااتهى داللاااااااااااااااة ) ة* قيساااااااااااااااة )ت( الججوليااااااااااااااا  
 (2.831(= )0.01**عشج )

 

 

 

 

 

    

 البحث غيخمت في لمسجسهعة التجخيبية والزابطة البعجيبين القياسين (: داللة الفخوق  5) شكل  

 المجموعة الضابطة 

 المجموعة التجريبية

0

5

10

15

 الدرجة الكلية التطبيق التفسير التوضيح

4.545 
2.954 2.136 

9.636 5.826 
3.826 2.956 

12.608 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
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 البعدددداي وجددددؾد لددددرو  دالددددة إحرددددائًيا بدددديؽ الكياسدددديؽ (5وشددددكل) (،  9يتزددددل مددددؽ جدددداول)     
قيسدة  اراوحد ؛ حيدل السجسؾةة التجري يةلرالل  البحل متغير ليلمسجسؾةة التجري ية والزابظة 

 .(2.22وذلػ ةشا مدتؾ  د لة إحرائية ، ) (،4.279، 3.024السحدؾبة بيؽ ))ت( 

لتجري يددة ةمدد  اختبددار ا سددتيعا  السفدداليسي سؾةددة ار ال رنددامج السلتددرح ةمدد  السجدثيكسددا يتزددل ادد
، حيدددل التفددددير والتؾضددديل (و  –بارجدددة ك يدددرة لدددي مددددتؾيااو الددد اث )التظ يددد   لألطفدددالالسردددؾر 

 األثدددر( وبمغددد  قيسدددة حجدددؼ 2.079لددد  إ 2.294بددديؽ ) داة األ لسحددداور راألثددد قيسدددة حجدددؼ اراوحددد 
احدددددديؽ مددددددتؾيات  لددددديسلتدددددرح ال ةمددددد  التددددددثير الفعدددددال لم رندددددامج الا يددددد(، مسددددد2.550لمسكيددددداس )

 .ا ستيعا  السفاليسي 

 حيددددل( Donal,2016) دراسددددة و( 0226 السظيددددري،)ويتفددد  البحددددل لددددي ذلددددػ مدددت دراسددددة      
(  Lobo,et.al, 2013) دراسدةو  ، التعميؼ لي السعزز الؾا ت الشيات خاا است ادثير  ؾة إل  أشارت

 اإللوتروندي الدتعمؼ بي دة لدي الس تودر  اجداها ندوأل السعدزز الؾا دت اسدتخاا   سيدةأى ةمد  أكدات حيل
 والتعمؼ . لمتعميؼ جاياة لرص خم  ةم  يعسل الذي

 اشسيدة لدي السعدزز الؾا دت الشيدة ةميدةلا مدا " ولإلجابة ةم  الداال ال اني لمبحل والدذي يدشص ةمد 
 التفددددددددديرو ( Explanation) ضدددددددديللددددددددي جاندددددددد  التؾ  الروضددددددددة لظفددددددددل السفدددددددداليسي ا سددددددددتيعا 

(interpretation ) التظ ي و ( application )؟ 

 يزاحور والذي يسكؽ إثر ك يال رنامج ةم  ةيشة البحل  واازل أنو ذو حجؼ أاؼ حدا  لاةمية 
 التاليح  (22)جاوللي 
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 ( 10) ججول

 ى عيشة البحثثخ لمبخنامج عمحجم األ 

وحجة  السدتهيات م
 القياس

السجسهعة 
 يةخيبالتج

السجسهعة 
 الزابطة

 قيسة 

 "ت"

 ع مخب

 يتاإ

حجم 
 ثخاأل 

 مختفع  0.194 3.214 4.545 5.826 درجة التفديخ 1

 مختفع  0.232 3.605 2.954 3.826 درجة التهضيح 2

 مختفع  0.279 4.079 2.136 2.956 درجة التطبيق 3

 مختفع 0.552 7.281 9.636 12.608 درجة الكميةالجرجة 

 0.14=  مختفع 0.06متهسط =   0.01ضعيف =   يتامخبع إ

لظفدددل  السفددداليسياشسيدددة ا سدددتيعا   لددديلاةميدددة الشيدددة الؾا دددت السعدددزز (  22يتزدددل مدددؽ جددداول ) 
قيسدددة  اراوحددد البحدددل، حيددد    يدددا لظفدددل الروضدددة السفددداليسيمددددتؾيات ا سدددتيعا   لددديالروضدددة 

ك ر ( وى  أ2.550اختبار )ر لحجؼ األث( وبمغ  قيسة 2.079ح 2.294ل األثر ما بيؽ ) معام
 .2.242مؽ 

 ا سدتيعا  بتشسية اىتس  التي الاراسات بعض مت الشتيجة ىذه اتف  س   ما ةم  وبشا ً          
( 0228الفيدا،)ودراسدة (  0229ىاشدؼ،)  دراسدة م دل ، السعدزز الؾا دت الشيدة خال مؽ السفاليسي

 ,Bicen& Bal) ودراسددة ، السفدداليسي  يعاا سددت اشسيددة لددي السعددزز الؾا ددت لاةميددة ث تدد أ التددي
 . ال اثة بجؾانبو السفاليسي ا ستيعا  اشسية لي السعزز الؾا ت لاةمية ث ت أ التي( 2016
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 :  الشتائج تفديخ

 حيمي كسا الدابلة تائجالش افدير يسكؽ ليوإ التؾصل اؼ ما خال مؽ

 الدددتعمؼ ةسميدددة دددديؽاح لدددي طفدددل الروضدددة  مدددت السعدددزز الؾا دددت الشيدددة اسدددتخاا  اسددداة 
ؼ لدددي ارسددديا السفددداليؼ التعميسيدددة السختمفدددة لدددي ذىدددؽ األطفدددال مسدددا حيدددل سددداى .بيدددؼ الخاصدددة

ة, سر  مؽ استخاا  الؾسائل التعميسيدة التلميايدأالتعمؼ واستكبال السعمؾمات بذكل ةم   ؼساةاى
 الدتعمؼ لد إ لاألطفدا دالةيدة ثدارةإ لدي السعزز الؾا ت الشية لعالية عيرت نتائج البحل ما أكسا 

لدددددػ لحدددددرص الباح دددددة ةمددددد  اؾعيدددددف واسدددددتخاا  األجيدددددزة المؾحيدددددة وذ التعمددددديؼ لدددددي ومذددددداركتيؼ
والرسددؾمات الوراؾنيددة بددال رامج السختددارة كسددا سدداةا اؾعيددف الؾسددائط الستشؾةددة بددالؾا ت السعددزز 

 بديط السفاليؼ السعلداةذ يعتسا الؾا ت السعزز ةم  اإ   األطفال وةا  شعؾرىؼ بالسملجذةم  
ن الددتعمؼ بدداليؾاا  المؾحيددة مشاسدد  يددل   يسكدؽ إغفددال أح عددادثاثيددة األب شددكالحؾيميدا إلدد  أوا

 ثشدا أا وىدذا مدا ادؼ ماحغتدو ك ر جاذبية واذؾيلً ساةات ةم  جعل التعمؼ أ نيالألطفال حيل إ
 دمدج أىسيدة ةمد  أكدات التدي الاراسدات مدؽ العايا مت لالبح ىذا نتائج اتف , و .تجربةجرا  الإ

 ودراسدة( Yilmaz et al,2017 )دراسدة م دل وضدةالر  طفدل اعمديؼ  لدي السعدزز الؾا دت تشيداال
(0224, Rasalingam) ة, ودراسد (0223 Cascales &et al,) شدارت نتدائجيؼ والتدي أ

 الؾا دت الشيدة اظ يد  يدتؼ ةشاما ةالسبكر  الظفؾلة مرحمةطفال لي األ ةم  اعؾد التي األىسية إل 
 .ثرهوبلا  أ التعمؼ تحديؽل ةاعميسي كدداة  السعزز

 :Recommendations Research لبحثتهصيات ا

 :لي ضؾ  نتائج البحل يسكؽ الايؼ التؾصيات اآلاية 

 ة برياض األطفال خاص اةتساد الشيات الؾا ت السعزز واستخااميا لي العسمية التعميسية
  اةمية لي جذ  انتباه الظفل واذجيعو ةم  التعمؼ. لسا ليا مؽ ل
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 الؾا ت السعزز  واستخاا  الشياتعيف اؾ كيفية  معمسات رياض األطفال ةم  ري اا
 التعميؼ لي 
  وإنتاجيا باستخاا  اظ يلات  اإللوتروني السفاليؼ التعميسية بذكلا ىتسا  بترسيؼ

 السعزز.الؾا ت 
 ضسؽ واؾعيف كالة الؾسائل التوشؾلؾجية الحاي ة  ج ميارات إنتاج الؾا ت السعززدراإ

  .عمسات رياض األطفال موشؾلؾجيا التعميؼ لي كميات إةااد ت اميارا
  است اال واحايل الؾسائل التعميسة لي الروضات بؾسائل اوشؾلؾجية اعتسا ةم  الشية
 ة التعميسية.ثارة بالعسميؾا ت السعزز إلضفا  الستعة واإلال

 :Researchs suggestion ةالبحهث السقتخح

باحثاة إجاخاء عاجد مان تقتاخ  ال ألىجافاوواستكسااًل دابقة ال في ضهء نتائج البحث وتهصياتو
 الجراسات والبحهث السدتقبمية التالية: 

 الروضة لظفل والجغرافية التاريخية السفاليؼالشية الؾا ت السعزز لي اشسية   اؾعيف. 
 سعمسات رياض األطفال.ل   الؾا ت السعززاستخااااري ي لتشسية ميارات  برنامج 
  الرحية بسفاليؼ ال لالة لروضةا طفل لتؾعيةالسعزز الشية الؾا ت  ةم برنامج  ائؼ   . 
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  السخاجع

ثدره ةمد  أاريس الستسدايز و امج ملتدرح لدي التد( . برند0202).صباح لتحدي ة دا الدرحسؽ، حسا أ
ل الش ددؾي الذددريف حددايكدداديسي نحددؾ ملددرر الة ا سددتيعا  السفدداليسي والرضددا األاشسيدد

كميددة ، مجمددة اللددرا ة والسعرلددة ، األميددر سددظا  بددؽ ة ددا العزيددز لددا  طالبددات جامعددة 
 .292 – 262 الجسةية السررية لملرا ة والسعرلة حجامعة ةيؽ شسس.، التربية 

ح دار السايشدددة الذكيدددة ( اسدددتراايجية دةدددؼ التحدددؾل الر سدددي( .(0228) .رؤولة دددا الددد،إسدددساةيل 
 .032 -022لمشذر. ي ة السعمؾمات ودار الذلر روابط لمشذر والشي

 اللداىرة.، لشذدر لمجامعدات ؾجيا الؾا ت ا لتراضي حدار ااوشؾل .(0225).ة ا الحسيا، بديؾني 
77- 242. 

ح در اعسيدد . اللدداىرةفيددؼ، اشسيددة و والالددذكا ات الستعددادة .( 0223).بر جددا ة ددا الحسيددا، جددابر
 .  254 -73 ,2  ,الفور العربي

اسدددتخاا  الؾا دددت السعدددزز لدددي اشسيدددة ميدددارات حدددل السذدددكات  .(0228).سدددامية حدددديؽ ،جدددؾدة 
ميدددددذ السرحمدددددة ا بتاائيدددددة ذوي صدددددعؾبات اعمدددددؼ ية والدددددذكا  ا نفعدددددالي لدددددا  ااالحدددددداب

، ات ةربية لي التربيدة وةمدؼ الدشفسمجمة دراس، سموة العربية الدعؾدية السالرياضيات ب
 .50 – 03 ، 95  ,مرر، 95العاد 

 Augmentedثدددر اسدددتخاا  الشيدددة الؾا دددت السعدددزز أ .(0224).ميدددا ة ددداالسشعؼ ، الحدددديشي
reality  لددي لددي التحردديل وااجدداه طالبددات السرحمددة لددي وحدداة مددؽ ملددرر الحاسدد  اآل

 دؼ السشاىج  ، كمية التربية، لر    الأماجدتير )غير مشذؾرة( .جامعة لة ال انؾية .رسا
 .50 - 03 ، 95  مكة السكرمة.، وطر  التاريس 

األجيدزة الشلالدة لدي ثر استخاا  اظ يلات الؾا ت السعدزز ةمد  أ .(0227).مل إبراليؼ أ، حسادة 
ا بتدددداائي بددددت حردددديل وميددددارات التفويددددر اإلبددددااةي لددددا  ااميددددذ الردددد  الرااشسيددددة الت

 .328 – 059 ، 34 ، اسات وبحؾث در ، .اوشؾلؾجيا التربية 

https://books.google.com.sa/books?id=rdNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar
https://books.google.com.sa/books?id=rdNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar
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 السعددددددزز الؾا ددددددت واوشؾلؾجيددددددا ا لتراضددددددي الؾا ددددددت اوشؾلؾجيددددددا(. 0225. )ةظيددددددة دمحم خسدددددديس،
 التعمدديؼ، توشؾلؾجيددال السرددرية الجسةيددةح التعمدديؼ ااوشؾلؾجيدد. السخمددؾ  الؾا ددت واوشؾلؾجيددا

 .3 - 2 ، 0 , 05مج

ةددالؼ  اللدداىرةح، لسفيددؾ  رؤيددة بشائيددةا –ادداريس العمددؾ  . (0220) .الحسيددا ة دداكسددال ، زيتددؾن 
 الوت .

لاةميدة وحداة اعميسيدة ملترحدة لدي الويسدا   ائسدة ةمد  التردسيؼ  .(0225).سشية دمحم، الذالعي 
ور دددة ةسدددل  ، مدددة ال انؾيدددة العامدددة  الفيدددؼ العمسدددي لتاميدددذ السرحا راجددداةي لدددي احليددد

 التربيددة العمسددي لددي معؾ ددات، ي التاسددت لمجسةيددة السرددرية عمسددالسددااسر ال إلدد ملامددة 
 3 -يؾليؾ 32،اإلسساةيمية -الفايا-لشا  السرجان الؾطؽ العربي "التذخيص والحمؾل"

 .0225، أغدظس 

يددددة ميددددارات التفويددددر ا  الشيددددات الؾا ددددت السعددددزز لتشساسددددتخا .(0229).ليددددا لرحددددان ، الذددددسري 
مدة ل الستؾسدط حالسجو لا  طدا  الرد  األلي ا بتواري واحريل ملرر الحاس  اآل

 .026 - 282 ، .62ج ، جامعة سؾىاج كمية التربية  ، التربؾية

ثدددر التددداريس ةمددد  الشيدددة الؾا دددت السعدددزز لدددي اكتددددا  أ( .0228) .حسددداأليمددد  دمحم ، ية و االذددديز 
ا سددددتا ل السكدددداني لددددا  طمبددددة الردددد  الدددددادس  مفدددداليؼ السزددددمعات والدددداوائر ولددددي

 جامعة الدمظان  ابؾس. ، يةكمية الترب، ة ماجدتير غير مشذؾرة سالر  األساسي.

(.األطدددر التربؾيدددة لتردددسيؼ الدددتعمؼ اإللوتروندددي .مجمدددة جامعدددة  0220ة دددا الغفدددؾر ، نزدددال .) 
 .86 – 63 ، 2  , 26 مجاأل ر  )سمدمة العمؾ  اإلندانية (، 

لمرددفؾل السلمؾبددة لتشسيددة ا (. وحدداة ملترحددة لددي كيسيددا  الشددانؾ ولًلدد0229).كريسددة، ه ة ددا الددا
، طالبات الر  ال اني ال انؾي   سي وميارات التفوير السدتل مي لاالسفاليا ستيعا  

 .0920 - 0825 ، 68ج جشؾ  الؾادي. ةالتربيةح جامعكمية ،  السجمة التربؾية

ة (. لاةميدة اسدتخاا  وحدا0228و أحسا، ياسر سعا محسؾد. )للادر ، لاطسة الزىرا  دمحم، ة اا
عزز لي اشسية التحريل والسيارات العسمية لي مادة عميسية  ائسة ةم  الشية الؾا ت السا
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الويسيددددا  لددددا  طالبددددات السرحمددددة ال انؾيددددة )رسددددالة ماجدددددتير غيددددر مشذددددؾرة(. جامعددددة 
 اللريؼ.

  الشيددة الؾا ددت السعددزز ةمدد  اشسيددة التحردديل (. لاةميددة اسددتخاا0228دمحم. ) ة دداالياد  ، أيسددؽ
كميدة  -ميدة التربيدةح جامعدة طشظدا لدا  طدا  كميدة التربيدة. مجمدة ك جداه اوا السعرلي

 .039 – 285،  0  ، 72التربية، مج

 .الشدانؾ ( . الوائشات التعميسية واوشؾلؾجيا0225) .ةظار، ة اهللا إسحا  وكشدارة، إحدان دمحم
 ليا الؾطشية لمشذر والتؾزيت. الرياض حمكتبة السمػ

عزز ةم  األجيزة الشلالة لدي (. أثر استخاا  اظ يلات الؾا ت الس0227).مل نررالايؽأ، ةسر 
، اشسيدددة التحرددديل وميدددارات التفويدددر اإلبدددااةي لدددا  ااميدددذ الرددد  الرابدددت ا بتددداائي 

 328 - 059 ، 34 ، اوشؾلؾجيا التربية دراسات البحؾث 

لدددا   ياتأثدددر اسدددتخاا  الؾا دددت السعدددزز لدددي احرددديل الرياضددد.(0228).حسددداأابتددددا  ، الغامددداي
جمددة الاوليددة لعمددؾ  التربؾيددة والشفدددية الساسدددة العربيددة طالبددات السرحمددة الستؾسددظة حالس
 . 089 - 000 ، 23 ، لمبحل العمسي والتشسية البذرية 

سيدددددة ا سدددددتيعا  ا  الشيدددددة الؾا دددددت السعدددددزز لدددددي اش(.لاةميدددددة اسدددددتخا0228).ايددددداني ليدددددا، الفيدددددا
ة مجمدة اللدرا  ادة الفيزيا  بالريداض.ي مالسفاليسي لا  طالبات الر  ال اني ثانؾي ل

 والسعرلة. 

(. لاةميددة اسددتخاا  الشيددة 0229، دمحم بددؽ جسعددة بددؽ خميفددة، و الشجددار، نددؾر أحسددا. )السحدداربي
طمبددة بددالتعمؼ والعدد   السعرلددي لددا   الؾا ددت السعددزز لددي التحردديل الاراسددي وا حتفدداظ

ح التربؾيدة العمدؾ  مجمدة ن الر  العاشر لدي مدادة الاراسدات ا جتساعيدة بددمظشة ةسدا
 67 - 39 ، 25  التربية، كمية -  ظر جامعة

استراايجية ملترحة لتاريس الرياضديات باسدتخاا  الشيدة  .(0229) .الحسيا رشا ىاشؼ ة ا ،دمحم
ة ا ستيعا  السفاليسي وح  ثرىا ةم  اشسيألذكا  الشاجل و لسعزز  ائسة ةم  االؾا ت ا
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 ،معددة السشؾفيددة. جا –مجمددة كميددة التربيددة ،  بتاائيددةة اا سددتظا  لددا  ااميددذ السرحمدد
 .427 - 358 ، 4 , 34مج

لاةميدددة الؾا دددت السعدددزز لدددي اشسيدددة التحرددديل وبلدددا  أثدددر الدددتعمؼ  .(0226) .مؾضدددي، السظيدددري 
امدة لسمتلد  مددتحاثات التلشيدة ادة الرياضديات. ور دة بح يدة مللمسفاليؼ اليشاسية لي مد

التلشددي والسيشددي،  الدداوادمي، الساسدددة العامددة لمتدداري  لددي لددي التعمدديؼ والتدداري  السلددا 
 75-52 السسموة العربية الدعؾدية.

(. اسددددددددتخاا  الشيددددددددة الؾا ددددددددت السعددددددددزز 0229اليددددددددا دمحم ن يددددددددل اؾليدددددددد  الددددددددديا. )د، ي و االسشيددددددددر 
"Augmented Reality ة التعميسيدة بسلدرر إنتداج واسدتخاا  " لي ااريس وحاة األجيز

مؾ  التربدددؾي بكميدددة ة احرددديل وااجددداه طالبدددات برندددامج الدددابشسيدددالؾسدددائل التعميسيدددة لدددي ا
 043،  60كميدة التربيدة، ج -بجامعة حائل. السجمدة التربؾيدةح جامعدة سدؾىاج  التربية

- 325 

لدي  Reality Augmentedتخاا  الؾا دت السعدزز ثدر اسدأ .(0228).سدارة سدميسان ، اليداجري 
ملدددرر الفلدددو لظالبدددات الرددد   لدددي اشسيدددة التحرددديل الاراسدددي وميدددارات األدا  العسمدددي

ستؾسددددط لددددي مايشددددة الريدددداض .دراسددددات اربؾيددددة ونفدددددية ح مجمددددة كميددددة التربيددددة ل الو األ
 .022 - 207 ، 98 ، بالز ازي  

 . ةسددانح التفويددر الشغريددة والتظ يددلددل و ةددادات الع.( 0225).ميسددة, أةسددؾريؾسدد  و  ، ظددامي
 .الفور دار

Ayres, P.(2015). State‐of‐the‐Art Research into Multimedia Learning: 

A Commentary on Mayer's Handbook of Multimedia 

Learning. Applied Cognitive Psychology ، Vol 29, No 4 ، 

631-636. 

Abdul Aziz ,A & Masmuzidin . (2018). The Current Trends Of 

Augmented Reality In Early Childhood Education. The 

International Journal of Multimedia & Its Applications 

(IJMA) Vol.10,  No.6 ، December 2018. 
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Children Storybook (Arcs) ، International Conference on 

Future Information Technology IPCSIT vol.3 ، IACSIT 

Press ، Singapore. 

Bicen, H. & Bal,E.)2016). Determination of student opinions

 in augmented reality. World Journal on Educational 

Technology: Current Issues. Vol (3) .pp 209- 205. 

Cascales,  A., Laguna ، I., Pérez L,.  Perona ,  Contero,M. (2013). An 

experience on natural sciences augmented reality contents for 

preschoolers. Lecture Notes in Computer Science. 8022:103-

112. doi:10.1007/978-3-642-39420-1_12. 

Chiang, T., Yang، S.,& Hwang, G. (2014). An Augmented Reality-

based Mobile Learning System to Improve Students’ 

Learning Achievements and Motivations in Natural Science 

Inquiry Activities. Educational Technology & Society, Vol.  
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Understanding Impact Student Understanding? ,Submitted in 
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