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 الملخص:

 Augmented: هععدفت الدراسععة إلععى التعععرف علععى أثععر اسععتخدام تقنيععة " الواقععا المعععزز"  الهييدف -

Reality (AR)   علعى التحصعي  الدراسع    لطعالب الفرقعة الثانيعة بقسعم المكتبعات والمعلومعات بكليعة
ارآداب جامعة المنوفية   ف  مقرر" طرق البحل العلم  " . وذلك لمعرفة اتجاة الطالب نحعو اسعتخدام  

 تقنية الواقا المعزز ف  التدريس . 

على تصميم مجموعتين   األولى تجريبية درسعت  : استخدمت الباحثة المنهج التجريب  القائمالمنهجية  -
طالبععاً وطالبععة   واألخععرى ضععابطة درسععت بالطريقععة  39باسععتخدام تقنيععة الواقععا المعععزز وتكونععت مععن 

والتطبيعق الخعاص   Zapworksطالباً وطالبة   وقد استخدمت الباحثة موقعا  39التقليدية وتكونت من 
 على تقنية الواقا المعزز .( القائم  Zapparبه على الهاتف المحمو  )

:  من أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة أن التعلم باستخدام تقنية "الواقا المعزز" قعد حقعق  النتائج -
% فع  الفهعم واالسعتيعاب للطعالب العذين درسعوا باسعتخدام تقنيعة الواقعا المععزز علع  85زياد   بنسبة 

 ا يؤكد فاعلية استخدام تقنية الواقا المعزز ف  التدريس .الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية   مم

: تحوي  مقرر " طرق البحل العلم  إلى مقرر تفاعل  يحتوى علعى العنص والصعورة  النواتج العملية -
والخععرائط الذهنيععة واالنفوجرافيععك وملفععات الفيععديو ممععا يسععاعد علععى جععذب الطععالب وتشععجيعهم وزيععاد  

 دافعيتهم نحو التعلم .

: تعتبر هذة الدراسة ثان  دراسة فع  مجعا  المكتبعات والمعلومعات اسعتخدمت تقنيعة "  لة / القيمةاألصا -
 الواقا المعزز"  ف  التدريس .  

 -الواقععا المعزز الواقععا االفتراضعع   تطبيقععات الواقععا المعععزز    الواقععا المعععززالكلمييات المفتاحييية:   -
 صي  األكاديم    طرق التدريس .المكتبات والمعلومات   التعليم االلكترون   التح

 تمهيد :

ولكن ف   21وليد  القرن ا   Augmented Reality (AR)يعتقد البعض أن تقنية " الواقا المعزز" 
الحقيقة هذة التقنية لها تاريخ طوي  فمن خال  قراء  العديد من األدبيعات حعو  نشعأ  تقنيعة "الواقعا المععزز"  

 التطور التاريخ  لهذة التقنية الى ثالثة مراح  وه  : مراح   نرى أنه من الممكن تقسيم

. حيعل أن   1990ظهور التقنية بدون ظهور مصطل  " الواقعا المععزز " قبع  ععام  : المرحلة األولى -
تقنية "الواقا المعزز"  كانت تستخدم حصريا من قب  العديد من الشعركات الكبعرى للمحاكعا  والتعدريب 

باسععتحدال تقنيععة تجععع   Morton Heiligقععام مععورتن هيلععيج 1950 وأغععراض أخععرى    ففعع  عععام 
قععام  مععورتن هيلععيج   1962المتفععرج يععنغمس بكعع  حواسععه فعع  مشععاهد  الفععيلم السععينمائ     وفعع  عععام 

Morton Heilig  باسععتحدال نموذجععا لفكرتععه المعروفععة باسععم  سنسععورماSensorma   وهععو نمععوذج
 لصور  واالهتزاز والرائحة .أول  لجهاز محاكاة دراجة نارية بالصوت وا
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وطالبعه بجامععة هارفعارد نمعوذج   Ivan Sutherlandصعمم ايفعان سعاذر النعد  1968بينمعا فع  ععام
تجريب  يشبه الخوذ  بنظار  تسم  برؤية المحيط وتضيف أشكا  ثالثية األبعاد وكان من أقعدم األمثلعة التع  

قعام مهنعدس  1975  وفع  ععام   Sward Dmoclesاستخدمت نظام التتبا وأطلعق عليعه سعوارد ديمقلعيس 
يسعتطيا المسعتخدمين لهعا   Video placeبإنشعاء صعالة    Myron Krugerالكمبيعوتر ميعرون كروجعر 

التفاع  ما أجسام افتراضية . نالحظ مما سبق أن التقنية ف  هذة المرحلة كانت كبير  الحجم   باهظة الثمن 
 وغير منتشر  .  يغلب عليها خصائص الواقا االفتراض    

فع  هعذة المرحلعة ظهعر مصعطل  "  1990ظهعور مصعطل  " الواقعا المععزز"  ععام :  المرحلة الثانية -
الواقا المعزز " كتقنية قائمة على عرض بيانات رقمية ف  الواقا الحقيق     وينسب ظهور المصطل  

ن فع  شعركة انتعاج الباحثي Tom Caudell & Davied Mizellإلى ك  من توم كودي  و ديفيد ميز   
حيل ابتكرا جهاز عرض رقمع  يلعبس فعوق العرأس يرشعد العمعا    Boeingالطائرات العمالقة بوينغ 

يوض  فيه العالقة  بإصدار نموذج  Milgramقام ميلغرام  1993أثناء عملهم ما الطائرات   ف  عام 
  Azumaقععام أزومععا  1994بععين الواقععا االفتراضعع  والواقععا الحقيقعع  والواقععا المخععتلط   وفعع  عععام 

وفريقععه بإععععداد جهعععاز السعععتخدام تقنيععة "الواقعععا المععععزز" خارجيعععا واسععتخدم فععع  اإلعالنعععات النصعععية 
بإععداد بحعل ودراسعة متكاملعة حعو    Azumaقام أزومعا  1997االفتراضية على المبان    وف  عام 

 صفحة وبنك معلومات عنها . 48تقنية "الواقا المعزز" ف  

ن التقنية ف  هذة المرحلة ظهرت كتقنية قائمة بذاتها   ما زالعت تقنيعة معقعد   ولكنهعا نالحظ مما سبق أ
 أصبحت أكثر تطورا وانتشاراً   ومعداتها مكلفة وكبير  الحجم .

مرحلعة انتشعار تقنيعة "الواقعا المععزز" كتقنيعة حديثعة فع  متنعاو  الجميعا  فع  أواخعر  : المرحلة الثالثة -
واقا المععزز" العديعد معن التطعورات الحديثعة خصوصعاً معا ظهعور األجهعز  التسعينات شهدت تقنية "ال

بتنظعيم أو  معؤتمر   ISMARللحاسب   IEEEقامت شركة  1998والهواتف الذكية حيل أنه ف  عام 
متخصععص لتقنيععة الواقععا المعععزز بعنععوان " النععدوات الدوليععة حععو  الواقععا المعععزز والمخععتلط "   وفعع  

قعام  2000بعنعوان : " معمع  أنظمعة الواقعا المخعتلط "   وفع  ععام  سنغافور  أجعري بحعل متخصعص
وفع   AR Quakeوفريقه باختراع لعبعة فيعديو تحعاك  الواقعا تسعم    Tomas Brosتوماس بروس 

للواقعا المععزز وهعو أو  تطبيعق للواقعا المععزز فع  الهواتععف   Wikitudeأطلقعت منصعة  2007ععام 
ت وإظهععار معلومععات عععن المعععالم والمطععاعم   وفعع  الفتععر  مععن الذكيععة ويعتبععر مرشععد للمشععا  والسععيارا

شعهدت تقنيعة الواقعا المععزز العديعد معن التطعورات مثع  ظهعور بعرامج الهواتعف  2017وحت   2008
وكذلك ظهور العدسعات الالصعقة   ARKIT/Arcoreو منصة     Android , IOSالذكية على أنظمة 

 Snap , Pokemon Go , Aurasmaقات المتنوعة مث  والنظارات القابلة لالرتداء وظهور التطبي

, HPReaveal, Elments ,Chat 4D , Anatomy 4D.  قامعت  2018كمعا إنعه فع  نفعس الععام
بإنتاج سماعة رأس وجهاز تحكم وكمبيوتر ف  الوقت نفسه    كما  Magic leap   شركة ماجيك ليب 

منصة الكبرى فع  الععالم التع  تسعه  معن من آب  وه  ال ARKITتم اطالق منصة  2018إنه ف  عام 
 .   IOS 12الت  تستخدم نظام   I phone , Ipadألجهز    ARانشاء تجارب الواقا المعزز 

نالحععظ أن التقنيععة فعع  هععذة المرحلععة قععد تطععورت تطععورا ملحوظععا بحيععل أصععبحت سععهلة االسععتخدام   
 وتطبيقاتها المتعدد  . مميزات متعدد    أكثر انتشاراً  كما تعددت منصاتها التعليمية
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 أوال :   االطار المنهجي

 ظاهرة الدراسة : .1

الحظت الباحثة أثناء تدريس مقرر " طرق البحل العلمع  "" أن العديعد معن الطعالب يشععرون بالملع  
من التدريس بالطريقة التقليدية الت  تعتمد على التلقين والعرض النظري للمعلومات   باإلضعافة إلعى وجعود 

ف  فهم المحتوى العلم  للمقرر  ومن ثم تم البحل عن طريقة غير تقليدية لعرض المحتوى العلم  صعوبة 
للمقرر يتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق وتركيز االنتباة   مما دعا الباحثعة إلعى اسعتخدام تقنيعة " الواقعا 

لعلمع  " حيعل أن فع  تعلعيم ثعالل وحعدات معن مقعرر  "طعرق البحعل ا  Augmented Realityالمععزز" 
التقنية تقوم بدمج الواقا بالخيعا  والتحعو  معن العنص المطبعوع إلعى صعور  بهعا وسعائط متععدد  تتجسعد فيهعا 

 المعلومات ف  صور  أو فيديو أو أشكا  ثالثية األبعاد .

 أهمية الدراسة : .2

يضعم  ترجا أهميعة هعذة الدراسعة إلعى تحويع  مقعرر" طعرق البحعل العلمع " إلعى مقعرر ينعبض بالحيعا 
العنص والصعور  و الصععوت  والفيعديو والخريطععة الذهنيعة و االنفوجرافيعك ممععا يسعاعد علععى جعذب الطععالب 
وتشععجيعهم وزيععاد  اسععتيعابهم للمقععرر وكععذلك زيععاد  دافعيععتهم نحععو الععتعلم   باإلضععافة إلععى توظيععف األجهععز  

 الذكية ف  التعليم والتعلم .

 أهداف الدراسة :  .3

من أثر استخدام تقنية "الواقا المعزز" ف  التحصعي  الدراسع  لمقعرر طعرق تهدف الدراسة إلى التأكد 
البحل العلم  لطالب الفرقة الثانية بقسم المكتبات والمعلومات بكلية ارآداب جامعة المنوفية ويتفرع من هذا 

 الهدف الرئيس  عد  أهداف فرعية ه :

   " .تحديد خطوات تصميم الواقا المعزز لمقرر " طرق البحل العلم .1

التأكد من وجود فارق بين التدريس باستخدام تقنية " الواقا المعزز" والتدريس باسعتخدام الطريقعة  .2
 التقليدية ف  استيعاب الطالب لمقرر "طرق البحل العلم " .

التعرف على اتجاهات طالب الفرقة الثانية نحو استخدام تقنية " الواقا المعزز"  فع  تعدريس أحعد  .3
 وهو مقرر" طرق البحل العلم  " . المقررات الدراسية

 فروض الدراسة :  .4

الفرضية األساسية لهعذة الدراسعة هعو أن التعلعيم باسعتخدام تقنيعة " الواقعا المععزز " أفضع  معن التعلعيم 
 باستخدام الطريقة التقليدية ويتفرع من هذة الفرضية الفرضيات األربا التالية :

ين متوسععط  درجععات المجموعععة التجريبيععة ( بعع0.05يوجععد فععرق دا  احصععائيا عنععد مسععتوى )  .1
والتعع  تععدرس باسععتخدام تقنيععة "الواقععا المعععزز " والمجموعععة الضععابطة التعع  تععدرس بالطريقععة 

 التقليدية ف  التطبيق البعدي لالختبار التحصيل  لصال  طالب المجموعة التجريبية.

جموععععة ( بعععين متوسعععط  درجعععات طعععالب الم0.05يوجعععد فعععرق دا  احصعععائيا عنعععد مسعععتوى )  .2
 التجريبية ف  التطبيقين  القبل  والبعدي لالختبار التحصيل  لصال  التطبيق البعدي . 

( بعين متوسعط  درجعات المجمعوعتين التجريبيعة 0.05يوجد فعرق دا  احصعائيا عنعد مسعتوى )  .3
والضابطة ف  التطبيق البعدي لمقياس االتجاة نحو استخدام تقنية "الواقعا المععزز" فع  التعدريس 

 طالب المجموعة التجريبية . لصال 
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( بعععين متوسعععط  درجعععات طعععالب المجموععععة 0.05يوجعععد فعععرق دا  احصعععائيا عنعععد مسعععتوى )  .4
 التجريبية ف  التطبيقين القبل  والبعدي على مقياس االتجاة لصال  التطبيق البعدي .

 حدود الدراسة : .5

ثالل وحدات من مقرر " : تتناو  الدراسة تقنية "الواقا المعزز" ف  تدريس  الحدود الموضوعية -
طرق البحل العلم  " وه  البحل العلمع  : التعريعف واألهميعة   معنهج البحعل التعاريخ   معنهج 

 البحل الميدان  . 

 : قسم المكتبات والمعلومات بكلية ارآداب جامعة المنوفية . الحدود المكانية -

 .2020/2021الفص  الدراس  األو  للعام الجامع  :  الحدود الزمنية -

 منهج الدراسة وأدواتها : .6

استخدمت الباحثة المنهج التجريب  القائم على مجموعتين المجموععة الضعابطة والمجموععة التجريبيعة 
والمقارنة بينهم . ولقياس الفاعلية الناتجة ععن المتغيعر المسعتق  وهعو " التعلعيم بتقنيعة الواقعا المععزز " علعى 

 و"  االتجاة نحو التعليم بتقنية الواقا المعزز " . المتغيرات التابعة وه  " التحصي  الدراس " 

 : اعتمدت الباحثة على ثالث أدوات رئيسية وهي :   1أدوات جمع البيانات

 الماد  العلمية بتقنية " الواقا المعزز"   .1

 اختبار تحصيل  ف  مقرر  " طرق البحل العلم  " . .2

 .2مقياس اتجاة نحو التعليم بتقنية " الواقا المعزز " .3

 جتمع وعينة الدراسة م .7

تكععون مجتمععا الدراسععة مععن طععالب الفرقععة الثانيععة بقسععم المكتبععات والمعلومععات بكليععة ارآداب جامعععة 
طالععب وطالبععة   وفيمععا يلعع  جععدو   97مععن  المجتمععا  وقععد تكععون  2020/2021المنوفيععة للعععام الجععامع  

 لتوزيا طالب المجتما والعينة حسب التقديرات .

 . 3طالب الفرقة الثانية بقسم المكتبات وفقا للتقديراتد : توزيع  1جدول م 

 عدد طالب العينة عدد طالب المجتمع التقدير

 5 7 جيد جدا

 24 29 جيد

 49 61 مقبو 

 78 97 المجموع

sample size calculatorباستخدام برنامج   العينةتم تحديد 
طالب وتم أخد عينة  78وبلغ عددها  4

 لتقديرات المختلفة   وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين :عشوائية  طبقية وفقا ل

 طالباً وطالبة . 39: درست بتقنية الواقا المعزز وتكونت من  مجموعة تجريبية .1

 طالباً وطالبة .  39: درست بالطريقة التقليدية وتكونت من  مجموعة ضابطة .2
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 مصطلحات الدراسة :-8

حثة توضي  مفاهيمها وفقا لبعض المصادر الت  تم تتناو  الدراسة بعض المصطلحات الت  تفض  البا
 الرجوع إليها : 

 :  Augmented Reality  (AR)الواقع المعزز 

الوقا المعزز هو التقنية الت  تسم  بتحوي  مصدر المعلومات الورق  معن مصعدر جامعد )جمعاد( الع  
ت باإلضافة إلى إمكانية ربطه مصدر تفاعل  مفعم بالحيوية مدعم بمقاطا فيديو وصور ثالثية األبعاد وصو

بمعلومععات إضععافية متعلقععة بالموضععوع نفسععه أو ربطععه بموقععا أو مصععدر إلكترونعع  أو بوسععائ  التواصعع  
االجتماع  مما يساعد على جذب عدد كبير من المستفيدين وتحقيق الفهم األعمق للمعلومعات واالحتفعاظ بهعا 

 . 5وترسيخها ف  الذاكر  أطو  فتر  ممكنة

 :Virtual Reality (VR)الفتراضي الواقع ا

تكنولوجيا تتي  للمتعلم التواجد ف  عالم اصطناع  إلكترون  يحاك  الععالم الحقيقع    بحيعل ينعدمج    
المتعلم ف  هذا العالم االصطناع  من خال  عروض ثالثية األبعاد   يتم عرضها على شاشة الحاسب ارآل  

 . 6م وينغمس فيهاوتبدو وكأنها حقيقة فيتفاع  معها المتعل

 Virtualشععبيه بتقنيععة الواقععا االفتراضعع  Augmented Reality قععد تبععدو تقنيععة الواقععا المعععزز 

Reality     إال أنهما تختلفان بشك  كبير   حيل أن تقنية الواقا االفتراضVR   تعم  على غمر وانغمعاس
لعى عكعس معن ذلعك يحعدل معا مسعتخدم المستخدم تماماً ف  بيئة افتراضية دون أن يرى عالمعه الحقيقع    ع

والعذي يعرى ويشععر ببيئتعه الحقيقيعة ولكعن مضعاف إليهعا بععض العناصعر االفتراضعية   ARالواقعا المععزز 
الرقمية    وهناك العديد من االختالفات بين الواقا المعزز والواقا االفتراض  من حيل الوصف واألجهز  

تالفععات  فععاألجهز  المسععتخدمة فعع  الواقععا المعععزز هعع  والبععرامج المسععتخدمة والمحتععوى وغيرهععا مععن االخ
األجهز  اللوحية وأجهز  الكمبيوتر والهواتف الذكية   أما األجهز  المستخدمة ف  الواقا االفتراض  فتتمثع  
ف  عصا التحكم والشاشعات ثالثيعة األبععاد و الفعأر  ثالثيعة األبععاد وقفعازات اللمعس واألجهعز  بصعرية التع  

س وتدعم األصوات والحركة واالحساس   أمعا بالنسعبة للبعرامج المسعتخدمة فع  عمع  الواقعا تعلق على الرأ
المعزز فه  كثير  ومتنوععة معا بعين بعرامج لتحريعر الفيعديو وبعرامج لعمع  األشعكا  ثالثيعة األبععاد وبعرامج 

مج لتصعميم لعرض الواقا المعزز   أما البعرامج المسعتخدمة فع  تصعميم الواقعا االفتراضع  فتتمثع  فع  بعرا
الواقا االفتراضع  مثع  بعرامج الوسعائط المتععدد  وبعرامج تشعغي  الفعالش وبعرامج لتشعغي  وععرض الواقعا 

  أمعا معن حيعل المحتعوى فنجعد أن الواقعا المععزز يحتعوى علعى   3d max, D maxاالفتراضع  مثع  و  
ص  اجتماع  وغيرها   أما فيديوهات وصور ثنائية وثالثية األبعاد وملفات الكترونية وأصوات ومواقا توا

 بالنسبة للواقا االفتراض  فهو بيئة ثالثية األبعاد تحاك  واقا مادي  . 

 : Augmented reality applicationsتطبيقات الواقع المعزز 

علعى   Androidيوجد العديد من التطبيقات الخاصة بالواقا المعزز المتاحة لمستخدم  نظام اندرويعد 
 Appelعلعى متجعر آبع  سعتور   IOSومتاحة أيضاً لمستخدم  نظعام  Google playمتجر جوج  بالي  

store  معن هعذة التطبيقعات   Co spaces Edu 3D Bear, ,Expeditions, Wonderscope, 

Metaverse, ,Layar ,Elements 4D , Anatomy 4D, ARIS, HP reveal , Zappar  
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 :zapworks ( zappar) 7تطبيق 

والتطبيعق   Zapworksن التطبيقات المستخدمة ف  انشاء "الواقعا المععزز" منهعا موقعا يوجد العديد م
   ويعتبر هذا التطبيق  من أهم التطبيقات المستخدمة ف  إنشاء   Zapparالخاص به على الهاتف المحمو  

تطبيقععععات " الواقععععا المعععععزز"  حيععععل يتميععععز بسععععهولة االسععععتخدام   ويتععععي  التطبيععععق  إضععععافة كعععع  مععععن 
والمقاطا الصعوتية VIDEO ومقاطا الفيديو  PHOTO ALBUMوبناء ألبومات الصور  IMAGEورالص

SOUND  و العنص  TEXT   كمعا يتعي  إضعافة رابعط  BUTTON  لموقعا علعى الفعيس بعوك أو تعويتر
كالبريد االلكترون  أو رقم الهاتف أو غيعرة  وأخيعرا يمكعن  CONTACTوكذلك يمكن إضافة جهة اتصا  

وبععذلك  WEB LINK ويمكععن إضععافة موقععا ويععب  CALENDAR EVENTمععن خععال   إضععافة حععدل 
يستطيا المستخدم بناء الماد  العلمية معن خعال  الصعور والفيعديوهات والمقعاطا الصعوتية ومواقعا االنترنعت 

 مما يساعد على توضي  الفكر  وتوصي  المعلومة إلى الطالب  . 

 :  Academic achievementالتحصيل الدراسي : 

إذا أردنا التمعن ف  المقصود بالتحصعي  الدراسع  فيمكننعا القعو  بأنعه هعو مقعدار معا حققعه المعتعلم معن 
التعريععف . أمععا 8أهععداف تعليميععة فعع  مععاد  دراسععية معينععة نتيجععة مععرورة بخبععرات ومواقععف تعلميععة وتعليميععة

تسععبها طععالب الفرقععة للتحصععي  الدراسعع  فهععو مجموعععة المفععاهيم والمهععارات والمعلومععات التعع  اك االجرائعع 
الثانية بقسم المكتبات والمعلومات بكلية ارآداب جامعة المنوفية   نتيجة تدريسهم مقرر طرق البحعل العلمع  
باسععتخدام تقنيععة " الواقععا المعععزز"   و يقععاس التحصععي  بمععا يحصعع  عليععه الطععالب مععن درجععات فعع  اختبععار 

 التحصي  الدراس  الذي أعد لتحقيق هدف الدراسة .

 لدراسات السابقة والمثيلة :ا -9

لعم يكعن معن السععه  احتعواء موضعوع أدبيععات التخصعص بالكامع  وذلعك التسععاع الرقععة التاريخيعة منععذ 
  وباسعتعراض أدبيعات  9ظهور التقنية قب  ظهور مصطل  " الواقا المعزز "  وحتى انتشار استخدام التقنية

الدراسععات التعع  تتعلععق بموضععوع " الواقععا التخصععص التعع  اسععتطاعت الباحثععة التوصعع  إليهععا  وجععدت أن 
المععزز " يمكعن تقسعيمها فعع  محعورين : المحعور األو  خععاص باسعتخدام تقنيعة "الواقععا المععزز" فع  مجععا  
المكتبات والمعلومعات   والمحعور الثعان  خعاص باسعتخدام تقنيعة "الواقعا المععزز" فع  تخصصعات أخعرى   

 وفيما يل  عرض لهذة المحاور :

 : الدراسات التي تناولت تقنية"  الواقع المعزز"  في المكتبات . المحور األول

  10( 2020بلغ عدد هذة الدراسات دراستين فقط أحدهما أطروحة ماجستير وه  دراسعة )درويعش   
  هدفت األطروحة إلعى التععرف علعى أثعر تقنيعة الواقعا  11(  2018واألخرى مقالة وه  دراسة ) محمد   

رات الدراسية وقياس مدى استيعاب الطالب لها ومعرفة أثر تقنيعة الواقعا المععزز فع  المعزز ف  دعم المقر
تنميععة دافعيععة الطععالب نحععو الععتعلم ومععدى قبععولهم لهععا   وتععم تطبيقهععا علععى الفرقععة الثانيععة بقسععم المكتبععات 

الدراسعة  والمعلومات بكلية ارآداب جامعة كفر الشيخ   واسعتخدمت الباحثعة المعنهج التجريبع  وتكونعت عينعة
طالععب وطالبععة وكععان مععن أهععم نتععائج الدراسععة زيععاد  الفهععم واالسععتيعاب للطععالب الععذين درسععوا مععاد   60مععن 

% على الطالب الذين درسوا بالطريقة 74التصنيف " قائمة األشكا  الموحد  " بتقنية الواقا المعزز بنسبة 
جريبية نحعو العتعلم باسعتخدام تقنيعة الواقعا % لصال  المجموعة الت95التقليدية   ووجود اتجاة إيجاب  بنسبة 

المعزز .وأوصت الدراسة إلى تطبيق تقنية الواقا المعزز فع  مقعررات أخعرى معن مقعررات قسعم المكتبعات 
والمعلومات واعداد دورات تدريبية عن كيفيعة توظيعف تقنيعة الواقعا المععزز فع  المكتبعات . أمعا المقالعة فقعد 

ة الواقعا المععزز والتعريفعات المختلفعة لهعا واسعتخداماتها فع  المجعاالت هدفت إلعى تسعليط الضعوء علعى تقنيع
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المختلفة وعرض مميزاتها وعيوبها وكيفية تطويعها ف  مجا  المكتبات والمعلومعات باإلضعافة إلعى ععرض 
 النماذج التطبيقية المستخدمة ف  مجا  المكتبات .

 ت وعلوم أخرى .النحور الثاني : استخدام  تقنية الواقع المعزز في تخصصا

تنوعععت هععذة الدراسععات مععا بععين المقععاالت  واألطروحععات العلميععة   كمععا تنوعععت لغاتهععا مععا بععين اللغععة 
بعض معن هعذة الدراسعات وخاصعة معا تعم االسعتعانة بعه  منتقيالعربية واإلنجليزية وسوف أستعرض بشك  

 من حيل المنهج وأسلوب العرض. 

  )الحلو 14( 2017  )الدهاسن   13 (2018ضل      )الف12 (2019من هذة الدراسات )محمد  
18(  Safar,2017 )( Sirakaya,2018  ) 17 (2014  )الحسين    16( 2015  )الزين    15( 2017 
19 (  Yilmaz,2016 )20  (  Bicen,2016  )21  (  Chiang ,2014 )22  (   Perez ,2013 )23   
(Matcha ,2013 )24  (  (Chanike,2016 

25   (Swennsen,  2016 )26  

هذة الدراسات ما بين دراسة أثر الواقعا المععزز فع  زيعاد  نسعبة  التحصعي  األكعاديم   أهداف تنوعت
لدى الطالب ومنها ما يتعلق بدراسة أثعر الواقعا المععزز فع  كفعاء  عمليعة التفكيعر   ومنهعا معا يتعلعق بكيفيعة 

ات إلى تصميم برنامج تعليم  لتنميعة مهعارات تصعميم تصميم تقنية الواقا المعزز حيل هدفت احدى الدراس
الواقا المعزز لعدى طعالب جامععة األميعر  نعور  بنعت عبعد العرحمن ومنهعا معا يتعلعق باسعتخدام تقنيعة الواقعا 
المعزز ف  تصميم الدروس االلكترونية   ومنها ما يتعلق وبعضها يتعلق بدعم الواقا المعزز لعمليعة التعلعيم 

م باألقران والتعليم المتنق    حيل هدفت احدى الدراسعات إلعى استكشعاف قعدر  تقنيعة الواقعا التعاون  والتعلي
المعزز ف  دعم عملية التعليم التعاون  ف  أثناء دراسة فص  الكهرباء بنظام الواقا المعزز فع  بيئعة التعلعيم 

ا األقعران فع  بيئعة تعليميعة التعاون  ف  ماليزيا   كما هدفت احدى الدراسات إلى الكشف عن تأثير التعلم مع
طالعب معن جامععة  96قائمة على الواقا المعزز ف  مجا  تعلم بنية البروتين عل  عينعة معن الطعالب بلغعت 

واشنطن   كما هدفت احدى الدراسات إلى فحص فاعلية تقنية "الواقا المعزز" ف  نظام التعليم المتنق  على 
   مدرسة ف  شما  تايوان بالصين .عينة من الطالب ف  الصف الرابا االبتدائ  ف

لهععذة الدراسععات مععا بععين مصععر والسعععودية والكويععت وتركيععا وسععيريالنكا  التغطيععة الجغرافيععةتنوعععت 
 وماليزيا  وشما  تايوان بالصين وواشنطن بالواليات المتحد  األمريكية .

جريبع  والمعنهج شعبه ف  هذة الدراسات ما بعين المعنهج الوصعف  التحليلع  والمعنهج الت المناهج تنوعت
التجريبعع    كمععا تعععددت أدوات جمععا البيانععات مثعع  االختبععار التحصععيل   اختبععار مهععارات التفكيععر   مقيععاس 

 االتجاة   بطاقة المالحظة   التجربة   بطاقة تقييم منتج تقنية الواقا المعزز .

المرحلة االبتدائيعة ما بين رياض أطفا    طالب  مجتمعات وعينات مختلفةطبقت هذة الدراسات على 
طعالب  10واالعدادية والثانوية وطالب الجامعات ومعلم  الرياضيات   كما تفعاوت حجعم العينعات معا بعين 

 طالب . 120و

معهعا وتتفق المقرر الدراس   -3العينة  -2البيئة  -1الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ف   تختلف
 اقا المعزز ف  العملية التعليمية . ف  استخدام المنهج التجريب  واستخدام الو

من خال  فحص الدراسات السابقة نجد اجماع  تلك الدراسات على أن تقنيعة الواقعا المععزز تزيعد معن 
وهييذا مييا يؤيييد فرضييية هييذا نسععبة التحصععي  األكععاديم  فعع  المقععررات الدراسععية فعع  التخصصععات األخععرى 

 البحث .
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خدمت تقنية الواقا المععزز فع  تعلعيم المكتبعات وبالتحديعد كما إنه ال يوجد سوى دراسة واحد  فقط است
فعع  تععدريس مقععرر التصععنيف وقععد توصععلت إلععى فاعليععة اسععتخدام تقنيععة الواقععا المعععزز فعع  زيععاد  التحصععي  

 . اجراء هذا البحث لتأكيد هذه الفرضية أو نفيهاالدراس  ف  مقرر التصنيف وبناًء عليه تم 

 ثانيا : االطار النظري 

 : Augmented Reality (AR)ف الواقع المعزز  تعري -1

هناك أكثر من تعريف للواقا المعزز على النحو التال  : الواقا المعزز هو نظام تفاعل  متعزامن يقعدم 
محتوى التعلم من خال  دمج الواقا الحقيق  ما عناصر افتراضعية إلكسعاب المعتعلم معلومعات إضعافية ويعتم 

 .27والالسلكية   ذلك باستخدام األجهز  السلكية

وهناك معن يعرفعه بأنعه دمعج للواقعا االفتراضع  معا الواقعا الحقيقع  معن خعال  أدوات خاصعة متصعلة 
بالحاسب ارآل  ويمكن ارتداؤها كالنظارات ليظهر المحتوى الرقم  من صور وفيديو وأشكا  ثالثية األبعاد 

 .  28توى الرقم  ويتذكرة بشك  أفض  ومواقا الكترونية وغيرها مما يجع  المتعلم يتفاع  ما هذا المح

الواقا المعزز هو تقنية تعم  على ععرض معلومعات رقميعة ) صعوت   صعور    فيعديو ( تعم اععدادها 
 .29حاسوبيا ً لتظهر ف  بيئة المستخدم الحقيق  

ة تعرفه الباحثة اجرائيا بأنه تقنية تضيف على البيئة الحقيقية للطالب محتعوى رقمع  معن اختيعار الباحثع
خاصععة  Videosوملفععات فيععديو  Infographicsوانفوجرافيععك  Mind mapsمكععون مععن خععرائط ذهنيععة 

 ) Zap worksبمقرر طرق البحل العلم  ويمكن للطالب مشاهد  المحتوى والتفاع  معه من خال  تطبيق 

Zappar)   . الموجود على أجهز  التليفون المحمو  الخاص بهم 

 قع المعزز :خصائص ومميزات تقنية الوا -2

 تتميز تقنية الواقا المعزز بمجموعة من الخصائص وه  :

 الدمج بين الواقا والعناصر االفتراضية . .1
 السرعة ف  عرض المحتوى الرقم  وتزويد الطالب بالخبر  الحسية . .2
 .30تفاعلية   وقليلة التكلفة   وسهلة االستخدام   وقابلة لالنتشار .3

نية " الواقا المعزز" بأنها تؤدى إلى حفظ المعلومات فع  العذاكر  لفتعر  أما بالنسبة للمميزات فتتميز تق
طويلة   فهم المحتوى العلم  وزياد  نسبة التحصي    والشعور بالرضا واالستمتاع بالتعلم من قب  الطعالب 

تنعتج باإلضافة إلى إنها تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم وتشجعهم على االبداع وتوسعا معداركهم وأخيعرا 
 الماد  العلمية بشك  مالئم لجي  الهواتف الذكية .

 أنواع الواقع المعزز و طريقة عمله  :-3

 الواقا المعزز إلى نوعين :  &  Dede Dunleavyقسم دونيلف  و ديد  

 على أساس الموقع . .أ 

للتعععرف علععى موقععا المسععتخدم أو اسععتخدام بععرامج تمييععز الصععور  لعععرض   GPSمععن خععال  خدمععة 
 مات المخزنة سلفاً .المعلو

 على أساس الرؤية . .ب 
تلتقطهععا وتميزهععا كععاميرا الجهععاز الرقمعع  وتعععرض    Markersتععتم مععن خععال  اسععتخدام عالمععات 
 .  31المعلومات الت  دمجت بها على الشاشة 
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نسععتخلص مععن ذلععك طريقععة عمعع  " الواقععا المعععزز"  حيععل يوجععد طريقتععان لعمعع  "الواقععا المعععزز" : 
 sensorلععرض المعلومعات وتسعتخدم  Image recognitionبعرامج تمييعز الصعور  ععن طريعق  األولعى

ععن طريعق اسعتخدام عالمعات   الثانيةوالطريقة  GPSالمكان أيضاً ليتم ربطه بالموقا الجغراف  عن طريق 
Markers  وتقععوم فيهععا الكععاميرا بالتقععاط العالمععات وتمييزهععا لعععرض المعلومععات المرتبطععة بهععا مععن بيانععات

وتكععون هععذة العالمععات جععاهز  وملحقععة مععا البرنععامج ويقععوم د ومععات ) فيععديو   صععور ثالثيععة األبعععادومعل
المسععتخدم بطباعتهععا علععى الععورق العععادي وبمجععرد فععت  البرنععامج الخععاص بهععذة العالمععات وتوجيععه كععاميرا 

 األجهز  الذكية عليها يظهر الكائن ثالث  األبعاد .

 مكونات الواقع المعزز: -1

نععات ماديععة وأخععرى برمجيععة لتقنيععة "الواقععا المعععزز"   تتمثعع  المكونععات الماديععة فعع  جهععاز يوجععد مكو
كمبيوتر   هعاتف محمعو  ذكع  أو آيبعاد أو تابلعت   كعاميرا هعاتف محمعو  أو كعاميرا ديجيتعا    بنيعة تحتيعة 

و برنعامج للواقعا للشبكة   العالمة وه  المعلومات المستهدفة    أما المكونات البرمجية فتتمثع  فع  تطبيعق أ
المعزز   خدمات الويب   جهاز خادم يحتوى على  المحتوى الرقم  الذي سوف يعتم عرضعه علعى الشاشعة 

 .32عندما تكون الكاميرا مركز  على العالمة 

سوف تستخدم الباحثة تقنية "الواقا المعزز" القائمة علعى أجهعز  الهواتعف المحمولعة الذكيعة حيعل انهعا 
ن الطعالب باإلضعافة إلعى سعهولة اسعتخدامها والسعتغال  شعغف الطعالب بعأجهز  الهعاتف تتميز بانتشعارها بعي

 المحمو  . 

 ثالثا:  إجراءات البحث :

جرى الدراسة ف  ثالل خطوات أساسية وه  تصميم وإنتاج المحتعوى التعليمع  لمقعرر طعرق البحعل 
   و اجراء التجربة  العلم  باستخدام تقنية الواقا المعزز   وتصميم أدوات الدراسة وضبطها

 تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي لمقرر" طرق البحث العلمي" باستخدام تقنية " الواقع المعزز " . -1

البحعل العلمع  : التعريعف  -1حددت الباحثة ثالل وحدات من مقرر "طرق البحعل العلمع  " وهع  ) 
 . منهج البحل الميدان  ( -3منهج البحل التاريخ     -2واألهمية  

فع  تعدعيم المحتعوى العلمع  حيعل صعممت   Mind mapsاسعتخدمت الباحثعة  الخعرائط الذهنيعة (أ 
وذلك لسهولة االحتفاظ بالمعلومات الموجود  بها وسهولة فهمهعا  33( خرائط ذهنية  10الباحثة ) 
 وتذكرها . 

 pictochart  34باسعععتخدام برنعععامج Infographics ( انفوجرافيعععك 13صعععممت الباحثعععة ) (ب 
دامها ف  الفيعديوهات التعليميعة القائمعة علعى تقنيعة الواقعا المععزز  وقعد روعع  فع  تصعميم الستخ

االنفوجرافيك المبعادئ والمععايير ومناسعبتها للمحتعوى العلمع  ونوعيعة األلعوان المسعتخدمة ومعدى 
مناسبتها للطالب وتوافر عنصر الجذب واإلثار  ف  شرح المعلومات والت  كان لها اثر كبير ف  

 يط المعلومة وتوصيلها للطالب .تبس

( ملف فيديو يتضمن الشرح للوحدات الثالل السابق اإلشار  اليها   كما قامت 15أعدت الباحثة ) (ج 
الباحثة بالبحل على اليوتيوب عن بعض الفيديوهات الت  تتعلق بعالمحتوى العلمع  للمقعرر وكعان 

 ( فيديو .14عددها )
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فع  إععداد المحتعوى التعليمع  القعائم علعى   Zapworks ( Zappar)اسعتخدمت الباحثعة برنعامج  (د 
  وبذلك يكون قد تم تصميم المحتوى العلم  بتقية   Augmented Realityتقنية الواقا المعزز 
 الواقا المعزز  .

مععن المحكمععين مععن  5: جععرى التحقععق مععن صععدق المععاد  العلميععة بعرضععها علععى  صييدق المييادة العلمييية -
فيمععا بينهععا بحيععل يكععون هنععاك ممثعع  لكعع  مععن تخصععص المكتبععات تخصصععات مختلفععة روععع  التكامعع  

والمعلومات وعلم النفس و مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيعا التعلعيم  وطلعب معنهم إبعداء آرائهعم فيمعا 
يتعلق بوضعوح المعاد  العلميعة المتمثلعة فع  الفيعديوهات والخعرائط الذهنيعة واالنفوجرافيعك   وتعم إععداد 

 رته النهائية بعد اجراء التعديالت المقترحة وفق آراء المحكمين .المحتوى العلم  ف  صو

 10: تم التحقق من ثبات الماد  العلمية بتطبيقها على عينة استطالعية تكونعت معن ثبات المادة العلمية  -
طالب من الفرقة الثانيعة   حيعل تعم التأكعد معن معدى مالئمعة المعاد  العلميعة إلجعراء الدراسعة   وأفعادت 

 االستطالعية أن الماد  مشوقة وبالتال  أصبحت الماد  العلمية جاهز  للتطبيق . العينة 

 تصميم أدوات الدراسة . -1

 أد االختبار التحصيلي .

 تحديد الهدف : -

قياس مستوى تحصي  الطالب عينة الدراسة ف  مقرر "طرق البحل العلم  " وذلك لقياس معدى 
 ف  التدريس مقارنة بفاعلية الطريقة التقليدية . فاعلية استخدام تقنية " الواقا المعزز " 

 تحليل المحتوى وتحديد األهداف : -

تم تحلي  المحتوى العلم  وتمت صياغة األهداف وتحديد مسعتوى كع  هعدف وفقعاً لتصعنيف بلعوم 
 .التطبيق  (   ثم صياغة مفردات االختبار –الفهم  –للمجا  المعرف  ) التذكر 

 إعداد جدول المواصفات : -

 حيعل يعتم تحديعد العوزن النسعب  لكع  موضعوع علعى   حديد األهمية النسبية للموضوعاتت :
حد  من خال  : الوقت المستغرق ف  تدريس الموضوع / الوقت المستغرق فع  تعدريس كع  

 100×  الموضوعات 

 حيل يتم تحديد الوزن النسب  لألهداف لك  موضعوع معن  تحديد األهمية النسبية لألهداف :
ادلة التالية الوزن النسعب  لألهعداف عنعد مسعتوى مععين   ععدد األهعداف فع  ذلعك خال  المع

 100× المستوى / عدد األهداف الكل  

 ( فقعر  تعم توزيعهعا علعى 35: تم تحديد عدد فقعرات االختبعار ب )تحديد عدد فقرات االختبار
عرفع    وزن المستويات المعرفية من خال  المعادلة التالية : عدد األسئلة ف  ك  مستوى م

 .100عدد الفقرات اإلجمال  /× الهدف 

 تم إعداد جدو  مواصفات االختبعار التحصعيل  معن خعال   إعداد جدول مواصفات االختبار :
تحديععد الموضععوعات التعع  يحتويهععا االختبععار واألهععداف ومسععتوياتها المعرفيععة المععراد قيععاس 

 وزنها النسب  وعدد الفقرات ف  ك  مستوى معرف  .
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 د :  مواصفات االختبار التحصيلي 2جدول م 

 الموضوعات
الوزن النسبي  المستويات المعرفية

 المجموع التطبيق الفهم التذكر للموضوع

البحل العلم : التعريف واألنواع  -1
 واألهمية

2 3 3 8 22.8% 

 %40 14 7 3 4 منهج البحل التاريخ  -2

 %37.2 13 5 5 3 منهج البحل الميدان  -3

 %100 35 15 11 9 المجموع

  %100 %42.9 %31.4 %25.7 الوزن النسب  للمستويات المعرفية

 .صياغة مفردات االختبار 
سعؤا  متنوععة معا بعين االختيعار معن متععدد  35قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار فع  

والصععواب والخطععأ وذلععك للمميععزات التعع  تتمتععا بهععا االختبععارات الموضععوعية حيععل أنهععا ال تتععأثر 
ية المصح  وتقيس نواتج التعلم بكفاء  وتتسم بالسرعة ف  التصعحي  والدقعة فع  القيعاس . وتعم بذات

تحديد درجة االختبار بحيل تكون درجة واحد  لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابعة الخاطئعة وبعذلك 
درجة   قامعت الباحثعة بوضعا تعليمعات االختبعار التحصعيل  فع   35تكون الدرجة الكلية لالختبار 

 فحة األولى من االختبار تشرح الهدف من االختبار وعدد األسئلة والزمن المحدد لإلجابة.الص
 : تحكيم االختبار التحصيلي 

للتأكد من صعالحية االختبعار تعم عرضعه علعى مجموععة معن السعاد  المحكمعين إلبعداء رأيهعم 
ومدى مناسبة  بمدى صالحية االختبار لقياس الجوانب المعرفية   ومدى وضوح مفردات االختبار

 االختبار لألهداف   وبناء على أراء المحكمين تم اجراء التعديالت المطلوبة .

 : التجربة االستطالعية 
طالب من الفرقة الثانية بقسم المكتبات  10تم تجريب االختبار على عينة استطالعية قوامها 

ة والصععدق والثبععات والمعلومععات بكليععة ارآداب جامعععة المنوفيععة لحسععاب المؤشععرات السععيكومتري
 لالختبار 

 : تحديد زمن االختبار 
ف  ضوء التطبيق االستطالع  تم تحديد الزمن المناسب لالختبعار معن خعال  حسعاب العزمن 
الذى انتهى فيه أو  طالب معن اإلجابعة علعى االختبعار   والعزمن العذي انتهعى فيعه آخعر طالعب معن 

دقيقة( وهو زمن مناسب  40للزمنين وهو ) اإلجابة على االختبار   وتم حساب المتوسط الحساب 
 لإلجابة على أسئلة االختبار بالنسبة لعددها .

 : حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار 
وذلك بحساب ارتباط بيرسون بين ك  مفرد  والدرجة الكلية لالختبار . ويتض  ذلك من 

 خال  الجدو  التال  :
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 ات االختبار والدرجة الكلية د   :   معامل االرتباط بين مفرد 3جدول م 

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

1 0.65 10 0.79 19 0.76 28 0.84 

2 0.66 11 0.67 20 0.73 29 0.65 

3 0.75 12 0.66 21 0.62 30 0.75 

4 0.80 13 0.81 22 0.71 31 0.69 

5 0.82 14 0.69 23 0.81 32 0.78 

6 0.78 15 0.78 24 0.68 33 0.77 

7 0.67 16 0.80 25 0.62 34 0.83 

8 0.65 17 0.66 26 0.61 35 0.77 

9 0.76 18 0.73 27 0.79   

( وهعذة القعيم دالعة 0.83( و )  0.61يتض  من الجدو  السابق أن قيم معام  االرتباط تتراوح بعين ) 
( وهذا يد  على وجود عالقعة ارتباطيعة بعين كع  مفعرد  والدرجعة الكليعة لالختبعار ممعا 0.05وى)  عند مست

 يؤكد صدق االتساق الداخل  لالختبار .

 حساب معامل الثبات لالختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

سها   واتض  تم حساب معام  الثبات لالختبار بتطبيق االختبار التحصيل  على العينة االستطالعية نف
( وه  قيم مرتفعة لمعامع  0.91( و)0.89أن معامالت الثبات لمفردات االختبار التحصيل  تراوحت بين )

 الثبات .

 د  :معامل الثبات لالختبار التحصيلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ 4جدول م 

 تقيمة معامل الثبا التباين متوسط مجموع درجات االختبار عدد مفردات االختبار

35 785 46.7 0.901 

  حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار 

تم حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار بعد تصحيحها   يقصعد بمعامع  السعهولة نسعبة 
العذين الطالب الذين أجابوا على السؤا  بطريقة صحيحة إلعى الععدد الكلع  للطعالب العذين حعاولوا اإلجابعة ) 

أجععابوا بطريقععة صععحيحة   الععذين أجععابوا بطريقععة خاطئععة  ويحسععب باسععتخدام المعادلععة التاليععة : اإلجابععات 
الصحيحة مقسومة على مجموع اإلجابات الصعحيحة واالجابعات الخاطئعة   أمعا معامع  الصععوبة يكعون معن 

 خال  المعادلة التالية :

 معامل السهولة .  -1 

تكعون شععديد  الصععوبة   والمفععرد  التع  يكععون  0.2سعهولة لهععا أقع  مععن المفعرد  التعع  يصع  معامعع  ال
تكععون شععديد  السععهولة   ويجععب حععذف المفععردات  شععديد  السععهولة وشععديد   0.8معامعع  السععهولة أكثععر مععن 

 35الصعوبة



 فاطمة ابراهيم خميسد/    استخدام تقنية " الواقا المعزز"  ف  تدريس مقرر " طرق البحل العلم  " : دراسة تجريبية

 

 

 -167 -                                                                      (2022مارس    –يناير  ) 1  ع 9المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

الغععرض مععن تحديععد معامعع  التمييععز هععو معرفععة قععدر  السععؤا  علععى التمييععز بععين المجموعععات العليععا  
سؤا  الذي تكون درجة تمييزة عالية تعن  أن نسبة من أجعابوا عليعه إجابعة صعحيحة معن أفعراد   فال36والدنيا

المجموعة العليا أكبر من نسبة من أجابوا عليه إجابة صعحيحة معن أفعراد المجموععة العدنيا ويعتم حسعابه معن 
 خال  المعادلة التالية :

عيدد الطيالب  –المجموعية العلييا  معامل التمييز = عيدد الطيالب اليذين أجيابوا بطريقية صيحيحة مين
 الذين أجابوا بطريقة صحيحة من المجموعة الدنيا مقسوما على نصف عدد طالب المجموعتين .

 د : معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار 5م  جدول

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

عامل م
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز 

1 0.60 0.40 0.60 19 0.55 0.45 0.62 

2 0.61 0.39 066 20 0.44 0.56 0.72 

3 0.50 0.50 0.66 21 0.56 0.44 0.64 

4 0.42 0.58 0.33 22 0.33 0.67 0.33 

5 0.52 0.48 0.65 23 0.30 0.70 0.45 

6 0.38 0.62 0.55 24 0.60 0.40 0.50 

7 0.56 0.44 0.70 25 0.25 0.75 0.50 

8 0.65 0.35 0.60 26 0.45 0.55 075 

9 0.25 0.75 0.45 27 0.70 0.30 0.76 

10 0.62 0.38 0.66 28 0.49 0.51 0.33 

11 0.44 0.66 0.45 29 0.33 0.67 0.65 

12 0.50 0.50 0.33 30 0.30 0.70 0.50 

13 0.60 0.40 0.44 31 0.25 0.75 0.64 

14 0.66 0.34 0.60 32 0.25 0.70 0.59 

15 0.56 0.44 0.60 33 0.55 0.45 0.66 

16 0.66 0.34 0.53 34 0.40 0.60 0.60 

17 0.70 0.30 0.33 35 0.45 0.55 0.60 

18 0.51 0.49 0.38     

( 0.75( و )0.25معن خعال  الجعدو  السعابق يتضعع  أن مععامالت السعهولة والصععوبة تتعراوح بععين )
وهع   0.76  0.30وه  قيم مناسبة لمعامالت السهولة والصعوبة   كما أن معامالت التمييعز تتعراوح بعين 

عنععدما  وأفضعع  معامعع  تميععز 1-إلععى   1معععامالت تمييععز مقبولععة   حيععل إن معامعع  التمييععز يتععراوح بععين  
أو تكون قريبة منه ولكعن ال يجعوز أن تكعون قيمتعه سعالبة أو صعفر حيعل ينععدم  1تساوي قيمته المحسوبة  

 . 37تمييزة 

 ب د  مقياس االتجاه :

 قامت الباحثة بإعداد مقياس االتجاة من خال  المراح  التالية :

لمكتبات والمعلومعات بكليعة من المقياس وهو قياس اتجاة طالب الفرقة الثانية بقسم ا تحديد الهدف -
 ارآداب جامعة المنوفية نحو التعلم باستخدام تقنية الواقا المعزز.
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خععال  عبععار  مقسععمة علعع  محععورين   20: تععم تصععميم المقيععاس  مععن  صييياغة عبييارات المقييياس -
عبعار   13المحور األو  : خاص بالمحتوى التعليم  القائم على تقنية الواقا المعزز وتكعون معن 

 .  38 عبارات 7ور الثان  خاص بتقنية الواقا المعزز وقد تكون من   المح

غيعر موافعق(   وقعد روععى عنعد -محايعد –اختارت الباحثة طريقة ليكارت ثالث  البععد ) موافعق 
صياغة عبارات المقياس تجنب العبارات الت  تكتب على شك  حقائق   وتجنب العبارات التع  تعطع  

بععارات التعع  تغطعع  الجانععب االنفعععال    و أن تكععون العبععارات واضععحة أكثععر مععن معنععى   واختيععار الع
 وقصير  .

: القيمة العددية لعبارات مقياس االتجاة  والذي تعم تحديعدها بعثالل  التقدير الكمي لمقياس االتجاه -
 درجات وفقاً للجدو  التال  :

 د  :  القيمة العددية لعبارات مقياس االتجاه 6جدول م 

 االستجابة
 اهاالتج

 غير موافق محايد موافق

 درجة واحد  درجتان درجات 3 العبارات الموجبة

 درجات 3 درجتان درجة واحد  العبارات السالبة

عبار  موجبة تعكعس استحسعان الطعالب  11عبار    قسمت كارآت   20تم تصميم المقياس من خال   
 ب الستخدام التقنية .عبارات سالبة تعكس عدم استحسان الطال  9الستخدام التقنية   و

 د  : مواصفات مقياس االتجاه  7جدول م 

 محاور المقياس 
 العبارات

 سالبة موجبة
العدد 
 الكلي

  العدد الرقم العدد الرقم

المحتوى التعليم  القائم 
 على تقنية الواقا المعزز

13 11 9 8 5 4 2 1 8 12 10 7 6 3 5 13 

 7 4 15 16 18 19 3 14 17 20 تقنية الواقا المعزز

 20 9  11  المجموع الكل 

تم وضعا هعذة التعليمعات فع  الصعفحة األولعى معن المقيعاس حيعل :  وضع تعليمات مقياس االتجاه .1
 أنها تشرح الهدف من المقياس وفكر  اإلجابة عنه ف  أبسط صور  ممكنة .

ن فعع  تععم تحكععيم المقيععاس بعرضععة علععى مجموعععة مععن السععاد  المحكمععي: تحكيييم مقييياس االتجيياه .2
تخصص المكتبات والمعلومات وعلم النفس ومناهج وطرق التعدريس وتكنولوجيعا التعلعيم وقعد بلعغ 

 محكمين   وقد أجريت الباحثة التعديالت ف  ضوء مالحظات ومقترحات المحكمين . 5عددهم 

بعععد تطبيععق المقيععاس علععى العينععة االسععتطالعية ذاتهععا : حسيياب صييدق االتسيياق الييداخلي للمقييياس .3
طالب   تم حساب معام  ارتباط بيرسون بين كع  عبعار  معن عبعارات المقيعاس  10ة من والمكون

( وهذة القيمة دالة عند  0.74   0.65والدرجة الكلية للمقياس  وقد تراوح معام  االرتباط بين ) 
 وهذا يؤكد صدق االتساق الداخل  للمقياس. 0.05مستوى 

قيعاس باسعتخدام معامع  الفعا كرنبعا    وقعد بلعغ تم حسعاب معامع  ثبعات الم:  حساب ثبات المقياس .4
 مما يد  على أن المقياس يتسم بدرجة مرتفعة من الثبات  0.917معام  الثبات 
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عن طريق حسعاب المتوسعط الحسعاب  بعين العزمن العذي انتهعى : تحديد زمن اإلجابة على المقياس .5
لمقيعاس   وقعد كعان العزمن فيه أو  طالب من اإلجابة على المقياس وآخر طالب من اإلجابة على ا

 دقيقة .   20المناسب 

 تنفيذ التجربة :  -3

تعم إعععداد أدوات الدراسعة المتمثلععة فعع  المعاد  العلميععة القائمعة علععى تقنيععة الواقعا المعععزز  االختبععار  .1
 التحصيل  ومقياس االتجاة .

المكتبععات طععالب مععن الفرقععة الثانيععة بقسععم  10تععم تطبيععق الدراسععة علععى عينععة اسععتطالعية قوامهععا  .2
 والمعلومات كلية ارآداب جامعة المنوفية .

تععم اختيععار مجمععوعت  الدراسععة ) الضععابطة والتجريبيععة  (   كمععا تععم اجععراء االختبععار التحصععيل   .3
 كاختبار قبل  للتحقق من تكافؤ المجموعتين   وتم تصحيحه من قب  الباحثة ثم تم رصد النتائج.

ة من قب  الباحثة   بععد أن تعم إيضعاح طريقعة التعدريس تم تدريس المجموعتين الضابطة والتجريبي .4
على   Zapworksباستخدام تقنية الواقا المعزز وتم تحمي  التطبيق الخاص بتقنية الواقا المعزز 

هععواتفهم المحمولععة وشععرح كيفيععة التعامعع  مععا البرنععامج وكيفيععة التسععجي  عليععه حيععل يقععوم الطالععب 
 بتحمي  البرنامج والتسجي  فيه :

 

 zapparتحميل برنامج  -1
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وتوجيه كاميرا التليفون  zapparيفتح تطبيق  -2
 المحمول باتجاه الكود

 يقوم البرنامج بقراءة الكود -3

 5بواقا  22/11/2020وحتى  26/10/2020أسابيا ابتداء من  5استغرق تدريس الماد  العلمية  -1
 محاضرات 

وتعم تصعحي    29/11/2020تجعاة البععدي بتعاريخ تم اجراء اختبار التحصي  البععدي ومقيعاس اال -2
 أوراق االختبار للطالب من قب  الباحثة وتم رصد النتائج  .

تععم ادخععا  البيانععات إلععى الحاسععب ارآلعع  واسععتخدام برمجيععة الرزمععة اإلحصععائية للعلععوم االجتماعيععة  -3
(SPSS.ً لتحلي  البيانات ومعالجتها احصائيا ) 

 تها : رابعا:  نتائج الدراسة ومناقش 

سوف يتضعمن هعذا الجعزء معن البحعل نتعائج الدراسعة ومناقشعتها والتع  هعدفت إلعى التععرف علعى أثعر 
استخدام تقنية الواقا المعزز ف  استيعاب الطالب لمقرر " طعرق البحعل العلمع  " ولتحقيعق هعدف الدراسعة 

لبععدي لعدى المجمعوعتين قامت الباحثعة بتطبيعق أدوات الدراسعة علعى عينعة الدراسعة فع  التطبيقعين القبلع  وا
 الضابطة والتجريبية .
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 التحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة : .1

تم تطبيق ك  من االختبار التحصيل  ومقياس االتجاة ع  طعالب المجمعوعتين الضعابطة والتجريبيعة   
وتعم وتم تصحي  االختبار وتصحي  مقياس االتجاة وفق القيمة العدديعة لعبعارات المقيعاس وتعم رصعد النتعائج 

اسععتخدام اختبععار )ت ( للعينععات المسععتقلة للتعععرف علععى الفععروق بععين المجمععوعتين ) الضععابطة والتجريبيععة ( 
 والجدو  التال  يوض  تلك النتائج  SPSSباستخدام البرنامج االحصائ  

 د : الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين في القياس القبلي لمتغيرات الدراسة 8جدول م 

متغيرات 
 راسةالد

 المجموعات
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 قيمة
 مت د

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

التحصي  
 الدراس 

 11.7 39 تجريبية
4.613 0.05 

غير دا  
 9.8 39 ضابطة احصائيا

 مقياس االتجاة
 1.904 39 تجريبية

1.612 0.05 
غير دا  
 1.883 39 ضابطة احصائيا

 افؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية .يتض  من الجدو  السابق تك

 التحقق من صحة الفرض األول : .2

( بعين متوسعط  درجعات المجموععة 0.05والذي ينص على يوجد فعرق دا  احصعائيا عنعد مسعتوى ) 
التجريبية والت  تدرس باستخدام تقنية "الواقا المعزز" والمجموعة الضابطة الت  تدرس بالطريقعة التقليديعة 

عععدي لالختبععار التحصععيل  بأبعععادة ) الفهععم   التععذكر   التطبيععق ( لصععال  طععالب المجموعععة فعع  التطبيععق الب
 التجريبية.

وللتحقق معن هعذا الفعرض تعم حسعاب المتوسعط الحسعاب  واالنحعراف المعيعاري وقيمعة )ت ( لعدرجات 
  التعال  الطالب فع  المجمعوعتين الضعابطة والتجريبيعة فع  التطبيعق البععدي لالختبعار التحصعيل    والجعدو

 يبين هذة النتائج .

د : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة متد لنتائج التطبيق البعدي لالختبار 9جدول م
 التحصيلي  

 حجم العينة المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة مت د
مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 5.732 33.9 39 تجريبية
9.613 0.05 

دا  
 6.407 28.7 39 ضابطة يااحصائ

( وهعع  دالععة عنععد مسععتوى ) 9.613( أن قيمععة ) ت( المحسععوبة بلغععت )9يتضعع  مععن الجععدو  رقععم )
( ومن ثم يكون الفرق ذات داللعة إحصعائية بعين متوسعط  درجعات طعالب المجموععة التجريبيعة التع  0.05

درسععت بالطريقععة التقليديععة فعع   درسععت باسععتخدام تقنيععة الواقععا المعععزز وطععالب المجموعععة الضععابطة التعع 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيل  لصال  طالب المجموعة التجريبية      وبذلك يعتم قبعو  الفعرض األو  

 للبحل . 

ويمكن توضي  متوسط  المجموعتين التجريبية و الضابطة ف  الدرجعة الكليعة الختبعار التحصعي  معن 
 خال  الشك  التال  .
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 طي درجات المجموعتين  التجريبية و الضابطة في التحصيلد متوس1شكل رقم م

ويرجا ذلك إلى أن استخدام تقنية "الواقا المعزز" أتاح عرض المعلومات بطريقة مختلفعة ععن طعرق 
التدريس التقليدية حيل حولت مصدر المعلومات المطبوع إلى مصدر تفاعل  يحتوى على الصوت والفيديو 

زيعاد  اسعتيعاب المقعرر وفهمعه وبالتعال  زيعاد  التحصعي  العلمع  حيعل أن  والصور مما ساعد الطالب على
استخدام تقنية " الواقا المعزز" ف  التعليم تؤدى إلى رسو  المعلومات ف  ذهن الطالعب لفتعر  طويلعة أكثعر 

 من المعلومات الت  يتلقاها الطالب بالطريقة التقليدية . 

لمعزز على التحصي  الدراس  لطالب المجموعة التجريبية تم ولبيان حجم تأثير استخدام تقنية الواقا ا
 استخدام ) مربا إيتا( والجدو  التال  يوض  ذلك .

د : قيمة مربع إيتا وحجم تأثير استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التحصيل الدراسي 10جدول م 
 لطالب المجموعة التجريبية

 حجم التأثير قيمة مربع إيتا د قيمة مت المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 0.854 9.613 التحصي  الدراس  تقنية الواقع المعزز

( وهع  قيمعة 0.854( أن حجم األثعر قعد بلعغ حسعب قيمعة مربعا إيتعا )10يتض  من الجدو  السابق ) 
 تد  على تأثير كبير الستخدام تقنية الواقا المعزز على التحصي  الدراس  .

 رض الثاني : التحقق من صحة الف .3

( بعين متوسعط  درجعات طعالب 0.05والذي ينص على أنه يوجعد فعرق دا  احصعائيا عنعد مسعتوى ) 
 المجموعة التجريبية ف  التطبيقين  القبل  والبعدي لالختبار التحصيل  لصال  التطبيق البعدي . 

) ت ( وللتحقععق مععن صععحة هععذا الفععرض تععم حسععاب المتوسععط الحسععاب  واالنحععراف المعيععاري وقيمععة 
لدرجات طالب المجموعة التجريبية ف  التطبيقين القبل  والبعدي لالختبار التحصيل  والجعدو  التعال  يبعين 

 هذة النتائج .

28.7 

33.9 

26

28

30

32

34

36

 التجريبية الضابطة
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لنتائج التطبيقين القبلي والبعدي  د : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة م ت د11جدول م 
 لالختبار التحصيلي لطالب المجموعة التجريبية 

 النتيجة مستوى الداللة قيمة مت د االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ياسالق

 2.8 18.9 القبل 
9.21 0.05 

دا  
 5.732 33.9 البعدي احصائيا

( 0.05( وهع  دالعة عنعد مسعتوى )9.21يتضع  معن الجعدو  السعابق أن قيمعة )ت( المحسعوبة بلغعت )
ط  درجععات المجموعععة التجريبيععة فعع  التطبيقععين القبلعع  ومعن ثععم يكععون الفععرق ذا داللععة إحصععائية بععين متوسع
 والبعدي لالختبار التحصيل  لصال  التطبيق البعدي .

 التحقق من صحة الفرض الثالث : .4

( بين متوسعط  درجعات المجمعوعتين 0.05والذي ينص على يوجد فرق دا  احصائيا عند مستوى ) 
اة نحو اسعتخدام تقنيعة "الواقعا المععزز " فع  التعدريس التجريبية والضابطة ف  التطبيق البعدي لمقياس االتج

 لصال  طالب المجموعة التجريبية .

وللتحقعق مععن صععحة هععذا الفععرض تععم حسععاب المتوسععط الحسععاب  واالنحععراف المعيععاري وقيمععة  ) ت ( 
 لدرجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية ف  التطبيق البعدي لمقيعاس االتجعاة والجعدو  التعال  يبعين

 هذة النتائج .

د : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة متد لدرجات طالب المجموعتين  12جدول م 
 الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه

 المجموعات
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 مت د

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 5.932 48.6 39 تجريبية
8.63 0.05 

دا  
 4.807 30.4 39 ضابطة احصائيا

( 0.05( وهع  دالعة عنعد مسعتوى )8.63يتضع  معن الجعدو  السعابق أن قيمعة )ت( المحسعوبة بلغعت )
ومععن ثععم يكععون الفععرق ذا داللععة إحصععائية بععين متوسععط  درجععات طععالب المجموعععة التجريبيععة التعع  درسععت 

لمجموععة الضعابطة التع  درسعت بالطريقعة التقليديعة فع  التطبيعق باستخدام تقنية " الواقا المعزز" وطعالب ا
 البعدي لمقياس االتجاة   وبذلك يتم قبو  الفرض الثالل . 

ويمكن توضعي  متوسعط  المجمعوعتين التجريبيعة و الضعابطة فع  الدرجعة الكليعة لمقيعاس االتجعاة معن 
 خال  الشك  التال  .
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 تجريبية و الضابطة في االتجاهد متوسطي درجات المجموعتين ال2شكل رقم م

ويرجا ذلك إلى أن المحتوى العلم  القائم على تقنية " الواقا المعزز"  يسم  للطعالب بالتنقع  بحريعة 
تامة بين الفيديوهات والخرائط الذهنية واالنفوجرافيك الت  صممت بعناية وبدقة عالية من قب  مصمم الماد  

طريقة تتميز بالحداثعة وخروجهعا ععن العنمط التقليعدي العذي اعتعادوا عليعه العلمية ) الباحثة (   كما أن هذة ال
 من الحفظ والتلقين مما أدى إلى زياد  دافعيتهم نحو التعلم وزياد  رضاهم عن العملية التعليمية 

ولبيان حجم تأثير استخدام تقنية " الواقا المععزز" علعى اتجعاة طعالب المجموععة التجريبيعة نحعو تقنيعة 
 لمعزز تم استخدام ) مربا إيتا( والجدو  التال  يوض  ذلك .الواقا ا

د : قيمة مربع إيتا وحجم تأثير استخدام تقنية الواقع المعزز االتجاه نحو تقنية الواقع المعزز 13جدول م 
 لطالب المجموعة التجريبية

 حجم التأثير قيمة مربع إيتا قيمة مت د المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 0.794 8.63 مقياس االتجاة لواقا المعززتقنية ا

( وهع  0.794( أن حجعم األثعر قعد بلعغ حسعب قيمعة مربعا إيتعا )13يتض  من الجدو  السعابق  رقعم )
 قيمة تد  على تأثير كبير الستخدام تقنية "الواقا المعزز" على اتجاة الطالب نحو تقنية الواقا المعزز  .

 التحقق من صحة الفرض الرابع : .5

( بعين متوسعط  درجعات طعالب 0.05الذي ينص على أنه يوجعد فعرق دا  احصعائيا عنعد مسعتوى ) و
 المجموعة التجريبية ف  التطبيقين القبل  والبعدي على مقياس االتجاة لصال  التطبيق البعدي .

وللتحقععق مععن صععحة هععذا الفععرض تععم حسععاب المتوسععط الحسععاب  واالنحععراف المعيععاري وقيمععة ) ت ( 
ب المجموعة التجريبية ف  التطبيقين القبل  والبعدي لمقياس االتجاة   والجعدو  التعال  يوضع  لدرجات طال
 هذة النتائج .
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د : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة م ت د  لنتائج التطبيقين القبلي والبعدي  14جدول م  
 لمقياس االتجاه لطالب المجموعة التجريبية 

 النتيجة مستوى الداللة قيمة مت د االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا القياس

 4.63 29.8 القبل 
22.7 0.05 

دا  
 5.932 48.6 البعدي احصائيا

( بععين 0.05( وجععود فعرق ذي داللعة إحصععائية عنعد مسعتوى )  14يتضع  معن الجععدو  السعابق رقعم ) 
يقعين القبلع  والبععدي لمقيعاس االتجعاة متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ف  التجريبيعة فع  التطب

( للتطبيعق القبلع     وبلغعت قيمعة "  29.8( فع  مقابع  )48.6لصال  التطبيق البعدي   الذي بلغ متوسعطه )
( مما يد  على أن تقنية "الواقا المعزز" حققت أثراً كبيعرا فع  0.05( وه  دالة عند مستوى )22.7ت " )

 مقرر   وبناء عليه يتم قبو  الفرض الرابا . تحصي  الطالب وفهمهم واستيعابهم لل

فعع  ضععوء ذلععك يمكععن اسععتنتاج ارآتعع  : أن الععتعلم مععن خععال  اسععتخدام تقنيععة الواقععا المعععزز ذو دافعيععة 
 وفاعلية أكثر ف  ك  من التحصي  الدراس  واالتجاة لدى طالب المجموعة التجريبية  .

 النتائج : 

ا مقعرر " طعرق البحعل العلمع  " باسعتخدام تقنيعة الواقعا زياد  فهم واستيعاب الطالب الذين درسعو .1
 % على الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية  .85المعزز بنسبة 

% لصال  المجموعة التجريبية نحو التعلم باسعتخدام تقنيعة " الواقعا 79وجود اتجاة إيجاب   بنسبة  .2
 المعزز" .

 ب نحو استخدام الهواتف الذكية .توافق تقنية " الواقا المعزز"  ما دوافا  الطال .3

 التوصيات :

 نظراً ألهمية " تقنية الواقا المعزز " رأت الدراسة ضرور  تقديم التوصيات التالية  :

 أوال : توصيات موجهة إلى أقسام المكتبات والمعلومات .

سواء من جانب عضو هيئة التدريس فع  بنعاء وتصعميم المعاد   Zapworksسهولة استخدام موقا  .1
 zapparلعلمية القائمة على تقنية " الواقا المععزز " أو معن جانعب الطعالب فع  اسعتخدام تطبيعق ا

 .أثناء العملية التعليمية 

  Hard wareتوفير اإلمكانات التقنية الت  تساعد ف  تطبيعق التقنيعة  سعواء كانعت مكونعات ماديعة  .2
 .الخاصة بتقنية " الواقا المعزز "   Soft wareومكونات برمجية 

ضرور  عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلكسابهم المهعارات الالزمعة لتطعوير تصعميم  .3
 وبناء الماد  العلمية باستخدام تقنية الواقا المعزز ف  تدريس مقرراتهم .

 ثانياً: توصيات موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس .

المعرفيععة فعلععى أعضععاء هيئععة  نظععرا لثبععات أهميععة الخععرائط الذهنيععة واالنفوجرافيععك والععرحالت .1
التدريس النظر إلى هذة التقنيعات الحديثعة نظعر  تتعوائم وقيمتهعا العلميعة فع  توصعي  المعلومعة إلعى 

 الطالب  .
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نظراً لوجود تحديات جديد  ف  مواجهة الطريقعة التقليديعة فع  العتعلم فعلعى أعضعاء هيئعة التعدريس  .2
مغريات جديد  تجذب الطالب للعتعلم معن خعال  مواجهة هذة التحديات والصعوبات بتوفير دوافا و

 التقنيات الحديثة  .

 ثالثاً :توصيات موجهة إلى الطالب .

لععى تصععميم المععاد  العلميععة تشععجيا الطععالب علععى اسععتخدام تقنيععة "الواقععا المعععزز" وتشععجيعهم ع .1
 .بأنفسهم

 .رض المعلوماتتعلم واالبتكار ف  ععدم قصر التكنولوجيا على الترفيه واالستفاد  منها ف  ال .2

 د  :  مقياس اتجاه نحو استخدام تقنية الواقع المعزز في تعلم مقرر 1ملحق  رقم م 

 " طرق البحث العلمي "  

 تعليمات المقياس

 عزيزي الطالب / عزيزت  الطالبة 

بين يديك ارآن مقياس يضم عدد من العبارات الت  تهدف إلى قياس االتجاة نحعو اسعتخدام تقنيعة الواقعا 
عزز ف  تعلم مقرر " طرق البحل العلم " برجاء التعبير عن رأيك بحيادية تامة نحو هذة العبارات وأن الم

 تسج  انطباعك األو  عن ك  عبار  من عبارات المقياس بإتباع ارآت  :

 (موافق ، محايد ، غير موافقاقرأ ك  عبار  جيدا وحدد استجابتك لها من االستجابات التالية ) 

   ( امام الخانة الت  تعبر عن لرأيك ضا عالمة )ص -1
 ال توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ولكن لك  شخص رأيه -2
 ال تستغرق وقت طوي  ف  ك  عبار  فاالنطباعات األولى ه  أصدق انطباعات. -3
 ال تضا أكثر من عالمة أمام العبار  الواحد  . -4
 ال تترك أي عبار  دون ابداء رأيك فيها . -5

 مع خاص شكري وتقديري ،،،                                  

 الباحثة     د. فاطمة إبراهيم خميس

 اسم الطالب /                                                 التاريخ/

 محايد موافق العبارة م
غير 
 موافق

    البعد األول :خصائص المحتوى التعليمي القائم على تقنية الواقع المعزز

    ن تقنية الواقا المعزز تقدم محتوى المقرر بشك  متكام  .أشعر أ 1

    التعليم بتقنية الواقا المعزز يزيد من فهم  واستيعاب  للمقرر. 2

    .من التعليم بتقنية الواقا المعززأفض  التعليم بالطريقة التقليدية بدال  3

    عليم .أشعر باالستمتاع عند استخدام تقنية الواقا المعزز ف  الت 4

5 
أرغب ف  التعلم بتقنية الواقا المعزز لتوصي  المعلومات بشك  

 أسرع
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 محايد موافق العبارة م
غير 
 موافق

    أشعر بالتوتر والرهبة عند استخدام تقنية الواقا المعزز 6

    ال أويد التعليم استخدام تقنية الواقا المعزز. 7

    التدريس بتقنية الواقا المعزز يجذب االنتباة . 8

9 
ام تقنية الواقا المعزز ف  دراسة مقررات أخرى أرغب ف  استخد
 ف  التخصص

   

    وجدت صعوبة ف  الفهم واالستيعاب باستخدام تقنية الواقا المعزز 10

    استطاعت تقنية الواقا المعزز أن تنم  دافعيت  نحو التعلم . 11

    ال يمكنن  االستغناء عن شرح المعلم. 12

13 
المعزز يجع  المعلومات ترسخ ف  ذهن  فتر  التدريس بتقنية الواقا 

 طويلة .
   

    البعد الثاني : تقنية الواقع المعزز

    توفر تقنية الواقا المعزز وقت وجهد الطالب. 14

    أصابن  االجهاد عند استخدام تقنية الواقا المعزز. 15

    احتجت وقت طوي  ف  التدريب على التعام  ما البرنامج . 16

    وجدت سهولة ف  استخدام برنامج الواقا المعزز. 17

    وجدت صعوبة ف  استخدام برنامج الواقا المعزز 18

    استخدام تقنية الواقا المعزز ف  التعليم مضيا للوقت . 19

    أستطيا إعاد  تشغي  الفيديوهات بك  سهولة . 20

 شكرا جزيال على حسن تعاونكم

 ائمة بأسماء أعضاء لجنة المحكمين ألدوات الدراسة د  :  ق 2ملحق  رقم م  

 التخصص االسم م

 أستاذ تكنولوجيا تعليم  ا.د / أحمد  عصر  1

 أستاذ مساعد تكنولوجيا تعليم  ا.د/ أيمن فوزي مدكور  2

 أستاذ علم النفس ا.د/ ايمان حمدي عمار  3

 أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس ا.د/ نوا  سمير شرف  4

 أستاذ مساعد المكتبات والمعلومات ا.د/ نادية مرس  سعد 5
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 د نماذج من الخرائط الذهنية التي تم تصميمها3ملحق رقم م 
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 د نماذج من االنفوجرافيك التي تم تصميمها 4ملحق رقم م 
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 قائمة االستشهادات والمصادر

 ( . 2تم تحكيم هذة األدوات انظر محلق رقم ) .1

 (  1انظر ملحق رقم )   .2

 المصدر : سجالت شئون الطالب بكلية ارآداب  جامعة المنوفية . .3

4. http:// sample size calculator.net/ sample size calculator.html > 

(." تقنيععة الواقععا المعععزز وتطبيقاتهععا فعع  تعلععيم 2020درويععش   شععيماء مصععطفى كععرم مصععطفى .) .5
 .  27" . اطروحة ماجستير . جامعة كفر الشيخ .ص  المكتبات : دراسة تجريبية

 ( ." تكنولوجيا الواقا االفتراض  " . القاهر  : دار النشر للجامعات . 2015بسيون    عبد الحميد . ) .6

7. http:www.zappar.com 

( القيعاس والتقعويم 1430الشيخ   تاج السر عبد ن و أخرس   نائ  محمد   عبد المجيد   بثينعة أحمعد ) .8
 13التربوي . الرياض : مكتبةالرشد   ص 

 3انظر التمهيد ص . .9

 ( . مرجا سابق   2020درويش   شيماء مصطفى .)  .10

( . مدونعععععععة الفهععععععععرس العربععععععع  الموحععععععععد . تعععععععم االسععععععععترداد مععععععععن 2018محمعععععععد   ايمععععععععان .) .11
http://blogaruc.blogspot.com/?m=1 
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اقعا المععزز فع  تعدريس العلعوم علعى ( ." أثعر اسعتخدام تقنيعة الو 2019محمد   فاطمة علعى صعادق .) .12
 مستوى التحصي  لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائ  " . أطروحة ماجستير . جامعة الكويت .

( . " أثر استخدام تقنية الواقا المعزز ف  التعدريس علعى تنميعة عمليعات 2018الفضل    بشاير زايد .) .13
دولعة الكويعت . أطروحعة ماجسعتير . جامععة العلم ف  ماد  األحياء لدى طالبات الصعف الحعادي عشعر ب

 الكويت .

( ." اسععتخدام تقنيععة الواقععا المعععزز فعع  تنميععة مهععارات التفكيععر 2017الدهاسععنى   الجععوهر  علعع  . ) .14
 الرياض  " . أطروحة دكتوراة . جامعة عين شمس .
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