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 دمة:مق
العملية  في مع تطور تكنولوجيا التعليم أصبح الواقع المعزز من أهم الوسائل التي تستخدم     

ولقد  يالتعليمية، وذلك من خالل استخدام الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وربطها بالكتاب المدرس
تجاه نحو توظيف تطبيقات الواقع المعزز من خالل ( إلى زيادة االWither et al،2011) أشار

 بتكار أنشطة قائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز.ا
كما أصبح هناك اتجاهات الستبدال الكتب الورقية بكتب اخرى أكثر تفاعاًل ودمجًا للتكنولوجيا      

الحديثة مثل الكتب االلكترونية وكتب الواقع المعزز التي تدمج بين الكتاب الورقي والوسائط المتعددة 
ير اللفظية اللفظية وغ من صور ورسومات ومجسمات ثنائية وثالثية األبعاد وهي بذلك تجمع بين اللغة

التي يمكن استخدامها في تدريس مقررات الدراسات االجتماعية للتغلب على مشكالت المادة، كما تعد 
مادة الدراسات االجتماعية من المواد التي تحتاج من المتعلم مزيد من الجهد إلدراك العالقات المكانية 

( أهمية توظيف الصور والرسوم التوضيحية 2003واألحداث التاريخية، ويوضح )صالح الدين عرفة، 
تضمنه ي المصاحبة للمناهج الدراسية في مساعدة المتعلمين على تفسير المعلومات المكتوبة، وفهم ما

 .يمن عالقات، كما أن استخدام الصور والرسوم يفوق التعلم اللفظ
لصور عند قراءة ( إلى أن األطفال الذين شاهدوا اLevin& Bender،1979تشير دراسة )      

( من المعلومات أكثر من األطفال الذين قرأت لهم القصص بدون % 40القصص لهم يتذكرون )
نتباه اصور، ولقد أشارت الدراسة إلى أن الصور تساعد في عمليات الترميز، فوجود الصور يلفت 

 المتعلم والتي يعتبرها علماء اإلدراك اول خطوة لعمليات الترميز في الذاكرة.
كما أن هناك عديد من الدراسات التي أظهرت أهمية استخدام الواقع المعزز في التعليم منها       

 ,Barreira et al, 2012 ؛ Wang,2014 ؛ Sumadio& Rambli, 2010دراسة كل من )
p6 التي أشارت نتائجها إلى أن استخدام الواقع المعزز يساعد على تحسين اإلدراك لدى المتعلمين )

ن القدرة على التحصيل ويحقق التفاعل بين المتعلم والمادة العلمية وتصبح الخبرة التعليمية ويزيد م
 لدى المتعلمين أكثر متعة ووضوح.
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( إلى أن الواقع المعزز يمد Catenazz& Sommaruga,2013,p12فلقد أشارت دراسة )      
رت الدراسة كي سريع وسهل، كما أشاالمتعلمين بطرق مختلفة لتمثيل المعلومات واختبارها بشكل دينامي

لمتعلم ثرية والتاريخية ألن اأيضًا إلى أن الواقع المعزز يلعب دورًا بارزًا في التعرف على األماكن األ
من خالل كاميرا الهاتف المحمول التي يوجهها نحو المعروضات يستطيع أن يتعرف على األماكن 

 .يد للماضالتاريخية ويتجول بها في حرية تامة وكأنه عا
( ان كتب الواقع المعزز من اكثر تطبيقات 5، ص2019، يوتوضح دراسة )داليا أحمد شوق     

مجال التعليم وهى عبارة عن كتب تقدم للطالب عروضًا رقمية ثنائية  يالواقع المعزز انتشارًا ونجاحًا ف
ب الورقية ز، حيث تعزز الكتوثالثية األبعاد، وخبرات تعلم تفاعلية، من خالل تكنولوجيا الواقع المعز 

اقع كما يحتوى على عناصر من الو  بمساعدة أجهزة تكنولوجية مثل الهواتف الذكية والنظارات الخاصة،
المعزز عندما يتم تسليط الكاميرا عليها فإن هذه العناصر تتفاعل مع البيئة الحقيقية، وبذلك يمكن 

 يهيئة نصوص أو رسومات موجودة بالفعل ف يإحياء الكتب بإضافة نماذج رقمية متحركة تفاعلية ف
 .يالكتاب التقليد

حل التعليم للمرا يكما أشارت نتائج عديد من الدراسات إلى أهمية استخدام الكتاب المعزز ف       
اتفقت  يالت ( و McKenzie& Darnell،2003؛ Shelton, 2003المختلفة منها دراسة كل من )

حول أهمية استخدام الكتاب المعزز في تنمية المهارات المختلفة لدى المتعلمين حيث أنها تساعد على 
تحقيق التعاون بين الطالب وزيادة الدافعية لديهم، وتنمى التحصيل الدراسي وتساعد على تحقيق 

ي الكتب ي بث حياة جديدة فالتفاعل بين المتعلم والبيئة المحيطة، كما أن الواقع المعزز يلعب دورًا ف
 القديمة والكتب االلكترونية، ويساعد المتعلمين على اإلدراك البصري للمعلومات وزيادة التحصيل.

( إلى دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق الكتاب 2017كما هدفت دراسة )أمل نصر الدين،       
طالب ( من طالب الصف  50نت العينة من )واالتجاه نحوه، وتكو  يالمدرسي وأثره في الدافع المعرف

 26طالب والمجموعة التجريبية من  24الخامس بالمرحلة االبتدائية وتكونت المجموعة الضابطة من 
كواد، ومعتمد على الرسومات األطالب حيث درست المجموعة التجريبية بالكتاب المعزز المدعم ب

يق علوم واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي وتم تطبالمتحركة والرسومات ثنائية األبعاد داخل كتاب ال
تجريبية وتوصلت النتائج إلى تفوق المجموعة ال يوبعدى ومقياس للدافع المعرف يقبل تحصيلياختبار 

 في االختبار التحصيلي وزيادة الدافعية للتعلم.
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ى لتساعد المتعلم عل ونظرًا ألن مادة الدراسات االجتماعية تحتاج لمزيد من الصور والخرائط        
فهم االحداث التاريخية وتحديد أماكن وقوع هذه االحداث لذلك فإن الكتاب المعزز سوف يلعب دورًا 

 &Limبارزًا في تحقيق هذه األهداف وتيسير عملية التعلم، وفي هذا اإلطار أشارت دراسة )
Taejung،2011علم ملية التعليمية ويشجع المت( إلى أن الكتاب المعزز يلعب دورًا هامًا في إثراء الع

على القراءة والفهم والتركيز كما أنه ينمى مهارات حل المشكالت والخيال وينمى ذاكرة المتعلم ويجعل 
ى األحداث والتعرف عل ةالمتعلم أكثر رضا عن الموقف التعليمي ويسمح له بزياره المواقع الجغرافي

ت الدراسة إلى أنه من الممكن خالل العقود القادمة التاريخية التي وقعت في هذه المناطق كما أشار 
 استبدال الكتب الورقية وااللكترونية بالكتاب المعزز.

 لذلك يهدف البحث الحالي إلى معرفة " العالقة بين تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز"
 اإلحساس باملشكلة:

الباحثون انخفاض مستوى التالميذ في مادة بدأ اإلحساس بالمشكلة من خالل مالحظة          
الدراسات االجتماعية ولكي يتم التأكد من وجود مشكلة حقيقية تم الرجوع إلى مجموعة مصادر للتعرف 

 :يعلى جوانب المشكلة والتحقق منها ودراستها بشكل صحيح وكان من أهمها اآلت
 طالع على نتائج البحوث والدراسات السابقة:اال

؛ والى عبد الرحمن ورضا  2015؛ منى زهير وهناء ابراهيم،  2004ا دراسة )جيمس،منه        
( التي أكدت نتائجها على ضرورة االهتمام بالبحث عن طرق جديدة لرفع مستوى 2014، يهند

التالميذ في مادة الدراسات االجتماعية، ولقد تم اجراء دراسة استكشافية حول استخدام الصور والخرائط 
 % 80لفيديو في تدريس مقرر الدراسات االجتماعية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن حوالى ومقاطع ا

من  %90من الطالب يرغبون في استخدام الصور والمجسمات لدراسة المواقع الجغرافية واآلثار وان 
 .ةالطالب يؤيدون استخدام مقاطع الفيديو لمشاهدة األحداث التاريخية والمواقع الجغرافي
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 ة االستطالعية:الدراس
لصور شكال البصرية وابعد إتباع الخطوات السابقة ومالحظة ضعف مستوى فهم المتعلمين لأل      

لتالميذ  يوالخرائط وللتأكد من وجود مشكلة حقيقية، تم إجراء دراسة استطالعية شملت اختبار تحصيل
من  %80تلميذ(، وقد أشارت النتائج إلى ان حوالى  40وكان عددهم ) يعدادالصف األول اإل

التالميذ لديهم تدنى في التحصيل، وباستطالع رأي معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية 
معلم اشاروا الى عدم قدرة المتعلمين على تحليل  20في إدارة المستقبل التعليمية والذى بلغ عددهم 

بط األحداث التاريخية ببعضها البعض، لذلك يهدف البحث الحالي إلى تصميم كتب المعلومات ور 
 للواقع المعزز لزيادة التحصيل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

 مشكلة البحث:
انخفاض مستوى التحصيل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وعدم  يتتمثل مشكلة البحث ف      

بعها المعلمون، وتتلخص مشكلة البحث في تحديد "العالقة بين رضائهم عن طرق التدريس التي يت
 تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز"

 أسئلة البحث:
 :ييحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال االت

 ما العالقة بين تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز.
 أهداف البحث:

 عن العالقة بين تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز. هدف البحث الحالي هو الكشف
 أهمية البحث:

 تعود أهمية البحث الحالي إلى ما يلي:
تزويد مصممي بيئات الواقع المعزز ببعض األسس التي يجب اتباعها عند تصميم بيئات الواقع  -

 المعزز.

ختيار كتب ااإلرشادات العملية في تصميم و تزويد المعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة ببعض  -
 الواقع المعزز.
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 فروض البحث:
 :يتيسعى البحث الحالي للتحقق من الفرض اآل

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متوسط درجات التالميذ في االختبار التحصيلي ورضائهم عن كتب  
 الواقع المعزز.

 حمددات البحث:
 يقتصر حدود البحث الحالي على:

 ( تلميذ.60عينة قوامها ) يتالميذ الصف األول اإلعداد بشرى:حد 
 مدرسة احمد زويل الرسمية بإدارة المستقبل التعليمية. :يحد مكان

 الوحدة يالفصل الدراسي الثان يجتماعية للصف األول اإلعدادمقرر الدراسات اال :يحد موضوع
 االولى بعنوان األخطار الطبيعية والبيئية. 

 .2018/2019لعام  يالفصل الدراسي الثان :يحد زمن
 منهج البحث:

ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث التي تستخدم بعض تصميمات المنهج الوصفي في مرحلة      
 تطوير النظم(، والمنهج التجريبي عند قياس تأثير –الدراسة والتحليل والتصميم )المسح الوصفي 

 التابع في مرحلة التقويم. المتغير المستقل للبحث على المتغير
 متغريات البحث:

 المتغير المستقل: الكتاب المعزز.
 المتغير التابع: الرضا عن كتب الواقع المعزز.

 أداة البحث:    
 اختبار تحصيلي.

 مقياس للرضا.
 مصطلحات البحث:

 توضيح المصطلحات المستخدمة في البحث الحالي: يفيما يل
 الكتاب المعزز:

( الكتاب المعزز بأنه كتاب يمكن المتعلم من مشاهدة الوسائط hurst& et al ،2001يعرف )     
 كواد الموجودة على هذه الكتب.المتعددة من صور ومقاطع فيديو ومجسمات وغيرها من خالل األ
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ويعرفه الباحثون بأنه كتاب ورقى معزز بلقطات فيديو ورسومات ثالثية األبعاد حيث أنه يدمج      
وذلك من خالل استخدام المتعلم لكاميرا الهاتف المحمول  ياقع الحقيقي والواقع االفتراضبين الو 

لتوجيهها نحو الصور الموجودة على صفحات الكتاب لكي يقوم المتعلم بمشاهدة الصور والرسوم 
 ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو.

 الرضا:  
ساره ببلوغ األهداف ومرتبطة بإشباع  ( بأنه حالة شعورية95، ص2006يعرفه )احمد حسين،      

غيرات مع تكوين اتجاه إيجابي نحو المت يالحاجات أو توقع إشباع هذه الحاجات واالرتباط بموقف تفاعل
 التعليمية التي تشبع احتياجات الفرد.

 ويعرفه الباحثون بأنه حالة شعورية داخلية تحدث للمتعلم وتظهر في قبوله واستجابته وتفاعله مع    
 استخدام كتب الواقع المعزز.

 :ياإلطار النظر
يمكن عرض اإلطار النظري للدراسة من خالل محورين أساسيين هما: كتب الواقع المعزز، الرضا 

 التعليمي.
 أواًل كتب الواقع المعزز:

هو االداة األكثر استخدامًا في العملية التعليمية وهو أهم مدخالت التعلم،  يإن الكتاب المدرس     
وهو األساس في الموضوعات الخاصة بالتعليم ولكن مع التطور التكنولوجي الحالي أصبح المتعلم 

من  بحاجة لدعم تكنولوجي كبير ييميل إلى استخدام الكتب اإللكترونية ولذلك فإن الكتاب المدرس
ي ومع انتشار تكنولوجيا الواقع المعزز ف يمع صفحات الكتاب المدرس يلوسيط التكنولوجخالل دمج ا

مجاالت مختلفة وخاصة في مجال التعليم ظهر ما يعرف بكتب الواقع المعزز التي تدمج بين الكتاب 
 والواقع االفتراضي.    يالتقليد

 تعريف كتب الواقع المعزز:
 الواقع المعزز وسنعرض بعضها فيما يلي:تتعدد التعريفات الخاصة بكتب 

( كتب الواقع المعزز بأنها كتب تقوم بسد الفجوة بين Yuen& et al, 2013. p398يعرف )      
العالم الحقيقي والعالم االفتراضي من خالل وجود كتاب يشمل الوسائط المتعددة من رسوم متحركة 

مول لمتعلم من خالل توجيه كاميرا الهاتف المحثالثية األبعاد ومقاطع فيديو وصوت بحيث يستطيع ا
 إلى أكواد موجودة على الكتاب برؤية الرسومات والصور ومقاطع الفيديو.
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( إلى أنه دمج بين الكتاب الورقي وبين تكنولوجيا الهاتف المحمول Saraubon،2016يشير)    
معزز ويستطيع المتعلم أن يتصفح الكتاب  يويهدف إلى توظيف الوسائط المتعددة كمحتوى رقم

الذي قد  يلتصفح المحتوى الرقمQR Codeالمعزز من خالل توجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى 
 يكون رسوم متحركة ثنائية أو ثالثية األبعاد أو فيديو تبعا لتصميم محتوى الكتاب المادي.  

زز هو كتاب ورقي معزز بلقطات فيديو من خالل التعريفات السابقة يتضح ان الكتاب المع    
ورسومات ثالثية األبعاد حيث أنه يدمج بين الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي وذلك من خالل استخدام 
المتعلم لكاميرا الهاتف المحمول لتوجيهها نحو الصور الموجودة على صفحات الكتاب لكي يقوم 

 د ومقاطع الفيديو. المتعلم بمشاهدة الصور والرسوم ثالثية األبعا
 أهمية كتب الواقع المعزز:

الى ان كتب الواقع المعزز  McKenzie& Darnell،2003) ؛ Shelton, 2003يشير كل من ) 
 لها أهمية كبيرة تتمثل في:

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ألنه يمكن للمتعلم استخدام الصور ومقاطع الفيديو أكثر من  -
 مرة.

 آمنة خاصة لألطفال ولذوي االحتياجات الخاصة.أنه وسيلة  -

 بقاء أثر التعلم وتقليل الحمل المعرفي الزائد على عقل القارئ. -

 زيادة الكم والكيف للمعلومات وفي نفس الوقت شعور القارئ بالمتعة. -

تدعم استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز فى التعليم، فيشير  يكما ان هناك بعض النظريات الت     
(Wadsworth ،1996 الى ان النظرية البنائية تقوم على بناء المتعلم لمعرفته بنفسه، فجوهر )

، Dedeالنظرية هو البحث عن المعنى من خالل التجريب واالنشطة الذاتية والمالحظة، كما يشير)
ل من ك( الى ان االشخاص يبنون المعرفة الجديدة بناء على ما تعلموه مسبقًا، وان المعرفة تتش2008

خالل مستوى ثقافة المتعلمين وخبراتهم وخلفيتهم االجتماعية والثقافية ويشير ايضا الى ان مناهج 
 يلم التعاونوحل المشكالت والتع يالقائمة على هذه النظرية تشمل على التعلم الرأس يالتصميم التعليم

 وغيرها.



- 427 - 
  

إلى ان الواقع المعزز  (Lee, 2012. p20 ؛  Ivanova, 2011. p179كما يشير كل من )    
يتماشى مع مفاهيم التعلم البنائية حيث يتمكن الطالب من التحكم بعملية التعلم الخاصة بهم عن 

در اكبر اكتساب ق يبيئات التعلم، وبالتال يطريق التفاعالت النشطة مع المدخالت غير الواقعية ف
 للنظرية البنائية. من المهارة والمعرفة ومن هنا يعد الواقع المعزز تجسيد واقعى

لذلك فان هذه النظرية ترتبط بالواقع المعزز من خالل عرض الموضوع باستخدام الوسائط      
المتعددة كما ان الكتاب المعزز يتيح بناء المفاهيم من خالل االنشطة الشخصية والمالحظة ضمن 

خل السياق ز يضع المتعلم داالذى يؤدى الى تعلم افضل، حيث ان الواقع المعز  بيئات تفاعلية غنيه، و
ويقوم المتعلم باستخدام الوسائط المتعددة والتفاعل مع االقران و حدوث التعليم المتبادل بين  يالواقع

 هالمتعلمين، فمن مبادئ النظرية البنائية ان المتعلم يبنى المعرفة بالنشاط الذى يؤديه من خالل تحقيق
 للمتعلمين. للفهم، وهذا ما توفره كتب الواقع المعزز

 ثانًيا: الرضا التعليمي:
 مفهوم الرضا:

الرضا عمليه نفسيه، وإن شعور المتعلم بالرضا من أهم أسباب السكينة النفسية التي تساعده على      
( بأنه حالة شعورية ساره 95، ص2006، حمد حسينأ) تقبل المحتوى التعليمي والتفاعل معه، ويعرفه

مع  يبإشباع الحاجات أو توقع إشباع هذه الحاجات واالرتباط بموقف تفاعلببلوغ األهداف ومرتبطة 
 نحو المتغيرات التعليمية التي تشبع احتياجات الفرد. يتكوين اتجاه إيجاب

( الرضا بأنه تلك المشاعر التي تصاحب 21، ص2007، السيد محمود، ي ويعرف )محمد صبر      
اصة التفاعل بين العوامل الشخصية للفرد وبين العوامل الخبلوغ الفرد غايته وإشباع حاجاته عن طريق 

 بطبيعة العمل الذي يقوم به.
( إلى أن الرضا هو الشعور بالسعادة واالبتهاج الذي 287، ص 2009)سليم ابراهيم،  ويشير     

 يحصل عليهما اإلنسان نتيجة إشباع حاجة أو رغبة لدى المتعلم.
( إلى أهمية الشعور 2007والسيد محمود، ي ؛ محمد صبر 2000، ويشير كل من )صباح سليم      

بالرضا تجاه العمل الذي يقوم به المتعلم مما يساهم في تشجيع المتعلمين وزيادة حماسهم وإقبالهم 
على التعلم، فالشعور بالثقة يكون دافعًا قويًا لزيادة اإلنتاج واالستمرار في العمل، وان الرضا يعتبر 

عندما يشعر المتعلم أن الخدمات التعليمية المقدمة له مالئمة لقدراته وتلبي حافز للنجاح خاصة 
 طموحاته.



- 428 - 
  

ويتضح من العرض السابق أن شعور المتعلم بالرضا من الوسائل الهامة لنجاح العملية التعليمية      
يل شكسلبية مما يؤثر في ت وأحيث تنعكس درجة الرضا على سلوكيات المتعلم سواء كانت ايجابية 

اتجاهات الطلبة وأساليب تفكيرهم وقيمهم إلى جانب تحصيلهم الدراسي، لذلك يهدف البحث الحالي 
الى معرفة مستوى رضا التالميذ عن كتب الواقع المعزز من أجل تطوير المستحدثات التكنولوجيا 

ة حيث أن يلنجاح العملية التعليم يبشكل يتوافق مع احتياجات المتعلمين، كما أن الرضا مطلب أساس
شعور المتعلم بالرضا يساهم في ارتفاع مستوى الدافعية واإلنجاز، ويساهم في تجنب اإلحساس بالسلبية 

 واإلحباط والحد من المشكالت التعليمية.
 دراسات تناولت الرضا لدى المتعلمين:

 ي(( إلى قياس مستوى الرضا لدى مستخدمMohamed,2015.p26:27هدفت دراسة      
من المستخدمين يفضلون  % 67مطبوعات خاصة بالواقع المعزز، فقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن 

لم يفهموا كيف يعمل،  % 30ال يفضلونه، و % 10إضافة الواقع المعزز إلى المطبوعات، وحوالى 
من المستخدمين أن إضافة الواقع المعزز للمطبوعات يوفر الوقت والجهد ويزود  % 70كما أشار

من المستخدمين  % 60اعتبروا أنه اهدار للوقت، وإن  % 30المستخدم بالكثير من المعلومات، و
يجدوا أنه يزيد الحمل المعرفي، ولقد  % 40أكدوا أن الواقع المعزز يقلل من الحمل المعرفي، وإن

ج ذأشار عدد كبير من المستخدمين أنهم يفضلون إضافة مقاطع الفيديو الصور والرسومات والنما
ثالثية األبعاد إلى جميع المطبوعات الورقية، وهناك عدد قليل من المستخدمين ال يفضلون استخدام 

 الواقع المعزز داخل المطبوعات.
( إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز تساعد على زيادة فهم المحتوى Radu،2012وتشير دراسة )    

وجيا الطالب بالرضا واالستمتاع عند استخدام تكنول التعليمي واالحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة وشعور
 الواقع المعزز في المواد الدراسية التي يدرسها.

( إلى قياس مستوى الرضا لدى األطفال في مرحلة ما Rabia et al،2016كما هدفت دراسة )    
( يتراوح طالبة  43طالب،  92قبل المدرسة نحو استخدام كتب الواقع المعزز، وتكونت العينة من )

خدام طفال باستحدى المدارس بتركيا، حيث تم تصميم قصص لألإسنوات ب 6إلى  5اعمارهم ما بين 
الواقع المعزز، ولقد عبر األطفال عن شعورهم بالسعادة وحبهم لقصص الواقع المعزز ومن خالل قيام 

ل عند األطفا الباحثين بتطبيق استبيان من خالل مقابالت شخصية مع األطفال أكدوا على سعادة
 استخدامهم قصص الواقع المعزز وإن الفتيات كانت أكثر رضا عن قصص الواقع المعزز من الذكور.
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( التي هدفت إلى دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق 2017كما توصلت دراسة )أمل نصر،      
استخدام الذين درسوا بوأثره في الدافع المعرفي واالتجاه نحوه، إلى تفوق الطالب  يالكتاب المدرس
المزود بتكنولوجيا الواقع المعزز في االختبار التحصيلي مع زيادة الدافع المعرفي  يالكتاب المدرس

والرضا والحماس وزيادة الرغبة في استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم، ويتضح من العرض السابق 
عات ودليل اإلرشاد السياحي وغيرها من أن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز داخل الكتب والموسو 

المطبوعات تساهم في خلق نوع افضل من التعليم وتحقق التفاعل بين المتعلم والبيئة وإن الواقع المعزز 
دوث التعلم لح ييساهم في تنشيط العديد من الحواس لدى المستخدم، كما أن الدافع يعتبر شرط أساس

الدراسة يصبح أكثر كفاءة ولذلك يجب قياس مستوى الرضا  وإنه عندما يكون المتعلم متحمس لموضوع
 عن كتب الواقع المعزز لدى المتعلمين.

 اإلجراءات التجريبية للبحث:
"حيث يمكن االعتماد عليه؛ ألنه يتميز 2017يتبنى البحث الحالي نموذج "نبيل جاد عزمي،      

بط تعليمية مختلفة، كما أنه أعد خصيصًا لض بمرونته وسهولة استخدامه وإمكانية تطبيقه على نظم
جودة عمليات التصميم التعليمي بمختلف أشكالها، كما أنه يعمل على الربط بين النموذج العام 

( والمهام المتعلقة بكل مرحلة والمخرجات المستهدفة منها التي تتفق مع ADDIEللتصميم التعليمي )
 (.1ل)( كما هو موضح في الشكPDCAنموذج ديمينج )
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 نموذج ضبط جودة عمليات التصميم التعليمي

 ( مرحلة التحليل:1
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 تحليل خصائص المتعلم: 1/1
تعد من أهم مراحل التصميم التعليمي وهي خطوة البد أن توجد في بداية التصميم لتحديد       

خصائص المتعلمين وخبراتهم السابقة وخصائص البيئة المحيطة بهم ولقد تم تحديد هذه الخصائص 
 :يتكاآل

وسلوكهم المدخلي الخاص باستخدام  يالتالميذ موضع التطبيق هم طالب الصف األول اإلعداد
تكنولوجيا الواقع المعزز متكافئ، وليس لديهم خبرة سابقة عن موضوع التعلم واتضح ذلك من خالل 

 على عينة البحث قبل البدء في إجراء التجربة. هالذي تم تطبيق ينتائج االختبار القبل
 تحليل االحتياجات: 1/2
الميذ الكتاب المعزز مع ت يتالءمت المتعلمين وخصائصهم لكي أهتم البحث الحالي بمراعاة احتياجا 

 ويحقق األهداف التعليمية التي صمم من أجلها. يالصف األول اإلعداد
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 صياغة المشكالت: 1/3
تحددت مشكلة البحث الحالي في انخفاض مستوى تحصيل مقرر الدراسات االجتماعية لدى تالميذ  

هم في تسا احثون أن استخدام الطرق التقليدية في التدريس الكما الحظ الب يالصف األول اإلعداد
حل هذه المشكالت كما أشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر 
الدراسات االجتماعية للتغلب على مشكلة عرض المحتوى داخل الكتاب المدرسي، لذلك كانت الحاجة 

 على وسائط تعليمية مختلفة لزيادة التحصيل. ي عزز التي تحتو إلى تصميم كتب الواقع الم
 تحليل المهام: 1/4
لتحليل المهام التعليمية بشكل جيد قام الباحثون بتحليل محتوى الوحدة األولى وتصميم قائمة باألهداف  

واألنشطة والمحتوى وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق 
 لدراسات االجتماعية. تدريس ا

 تحديد المعوقات: 1/5
من خالل القيام بالخطوات السابقة من تحليل المحتوى والمهام التعليمية واألنشطة التي سيتم عرضها 
داخل كتب الواقع المعزز الحظ الباحثون أن تصميم المجسمات ثالثية األبعاد يحتاج للمزيد من الوقت 

تواجه بعض المتعلمين منها سرعة االنترنت في بعض الهواتف  والجهد والتكلفة وهناك معوقات قد
الذكية وعدم توافر الخبرات التكنولوجيا لدى المعلمين وخوف بعض المعلمين من ضياع وقت الحصة 

 في تطبيق األنشطة نظرًا ألن المعلمين اعتادوا على الطريقة التقليدية لألسئلة والتدريبات واألنشطة.
 مكنة لها:تبصر الحلول الم 1/6
 جرائها قبل التطبيق وهي:وللتغلب على المشكالت السابقة قام الباحثون بوضع خطة إل 
تدريب كل من المعلمين والمتعلمين وذلك من خالل تقسيمهم إلى مجموعات وتحديد التعليمات  -

 الخاصة باستخدام كتب الواقع المعزز.
لتغلب م مع المحتوى الخاص بالكتاب لءاألبعاد تتالالبحث عبر شبكة االنترنت عن مجسمات ثالثية  -

 على مشكلة ارتفاع التكاليف المادية لتصميم كائنات ثالثية األبعاد.
 تصميم مقاطع فيديو ومجسمات ثالثية األبعاد وتوفير صوت يشرح تفاصيل كل مقطع. -
اء على اهم في القضتدريب المعلمين على كيفية متابعة التالميذ والتفاعل مع التطبيق، مما يس -

 الرهبة والمخاوف لدى المعلم والمتعلم وتصميم المحتوى المعزز بشكل جيد.
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 ( مرحلة التصميم:2
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 ( وضع األهداف التعليمية:2/1 
تعد عملية تحديد األهداف التعليمية من أهم الخطوات اإلجرائية في عملية التصميم التعليمي لذلك تم  

وضع األهداف التعليمية بشكل جيد لنجاح عملية التصميم التعليمي مع مراعاة الفئة المستهدفة وقابلية 
 األهداف للقياس.

 التأكد من صياغتها إجرائيا: 2/2
 ليمية في عبارات سلوكية وتم مراعاة المعايير اآلتية:تم صياغة األهداف التع

 أن تكون صياغة العبارات واضحة ومحددة. -

 أن تكون قابلة للقياس ويمكن مالحظتها.   -

 واحد. يأن يتضمن كل هدف ناتج تعليم -

وقد أعد الباحثون قائمة بهذه األهداف في صورتها المبدئية وتم عرضها على مجموعة من المحكمين 
 المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس.

 وضع بنود االختبارات والمقاييس: 2/3
تأتى هذه الخطوة بعد التأكد من صياغة األهداف التعليمية ألن االختبارات والمقاييس ترتبط ارتباط  

وثيق باألهداف ويجب أن تكون كل مفردة من مفردات االختبار أو المقياس تقيس مدى تحقق األهداف 
 التعليمية. 

 اقتراح استراتيجيات التدريس: 2/4
علم في مالئمة لبيئة كتب الواقع المعزز ألنه يقوم على استقاللية المت يوتعتبر استراتيجية التعلم الفرد 

 تعلمه مما يساهم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتحقيق األهداف التعليمية.
 فحص المصادر التعليمية: 2/5

ل كتب داخاعتمد البحث الحالي على العديد من المصادر التعليمية لكي تلبي احتياجات التالميذ 
لك قام وتراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، لذ يم مع استراتيجية التعلم الفردءالواقع المعزز وتتال

الباحثون بفحص المصادر التعليمية من مقاطع فيديو ومجسمات ثالثية األبعاد والمحتوى الخاص 
 بالوحدة الدراسية المقررة والصور ومواقع اإلنترنت. 
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 ر المناسبة: تحديد المصاد 2/6
لى مقاطع فيديو ع ي تحددت المصادر التعليمية وفقًا لطبيعة البحث وهي كتب الواقع المعزز التي تحتو 

 ومجسمات وصور وغيرها.
 وضع نموذج العمل المبدئي: 2/7

لمحتوى الكتاب المعزز وتحديد موقع الصور التي سيتم  يبعد تحديد المصادر تم تصميم نموذج مبدئ
 لمحتوى األنشطة ووسائل التقويم. يربطها بتطبيق الواقع المعزز المستخدم وتحديد مبدئ

 التحقق المبدئي من خطة العمل: 2/8
وللتحقق المبدئي من خطة العمل تم عرض مقاطع الفيديو والمجسمات والمحتوى التعليمي على عدد  

حكمين بقسم تكنولوجيا التعليم والمعلمين المتخصصين في تدريس الدراسات االجتماعية من الم
وتسجيل المالحظات والتعليقات حول المحتوى من أجل  يومجموعة من تالميذ الصف األول اإلعداد

 التحقق المبدئي من خطة العمل. 
 ( مرحلة التطوير:3

 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
 وضع المخطط األولى:  3/1

في هذه المرحلة يتم وضع مخطط لسيناريو الكتاب المعزز من حيث المحتوى وكل ما يظهر للمتعلم 
 على شاشة الهاتف الذكي. 

 تنفيذ السيناريو وفقًا للمخطط:  3/2
 التقويم. ةيتم تنفيذ السيناريو واألنشطة والتدريبات وأيضًا تنفيذ االختبارات والمقاييس الخاصة بعملي

 وضع التدريبات والتفاعالت: 3/3
يتم في هذه المرحلة تحديد االنشطة التفاعلية والتقويم، وتقوم هذه المرحلة على مجموعة من األسس 

 التي يجب االلتزام بها.
 تصميم البرمجيات والمواد: 3/4
 في هذه المرحلة يتم تحويل المواصفات التعليمية إلى منتجات تصلح الستخدام المتعلمين.  
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 تنفيذ منتجات تعليمية محددة: 3/5
ذه م مع تالميذ المرحلة اإلعدادية ولقد تنوعت هءفي هذه المرحلة تتم عملية إنتاج الوسائط التي تتال 

بمحتويات الوسائط التعليمية المستخدمة إلنتاج الوسائط وتم مراعاة مجموعة من األسس التي تتعلق 
 الكتاب المعزز.

 التحقق المبدئي في أثناء التصميم: 3/6
 وقدرته على يالتحقق من مالئمة الكتاب المعزز الذي تم تصميمه لتالميذ الصف األول اإلعداد

 تحقيق األهداف. 
 ( مرحلة التنفيذ:4

 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
 تجريب المواد والبرمجيات: 4/1
في هذه المرحلة يتم التأكد من أن التطبيق يعمل بكفاءة وتسجيل المالحظات حول التطبيق مع التأكد  

 من أن الكائنات االفتراضية تظهر في المكان المخصص لها على صفحات الكتاب المعزز.
 تدريب المستخدمين والمستهدفين: 4/2

االستطالعية بعد تدريب التالميذ على كيفية استخدام تطبيق الواقع قام الباحثون بإجراء التجربة 
 المعزز. 

 تحكيم الخبراء والمتخصصين: 4/3
تم عرض كتب الواقع المعزز التي تم تصميمها واالختبارات والمقاييس على مجموعة من المحكمين 

المعايير هداف و المتخصصين في تكنولوجيا التعليم للوقوف على صالحية المحتوى ومالئمته لأل
 التربوية والفنية. 

 جمع مالحظات المستخدمين: 4/4
في هذه المرحلة بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية وتدوين مالحظات الباحثين أثناء التجربة، تم  

 جمع مالحظات التالميذ اإليجابية والسلبية حول جميع عناصر المحتوى.
 المالحظة الشخصية للمصمم: 4/5
الحظ الباحثون اندماج التالميذ مع محتوى الكتاب المعزز وسعادتهم بالمحتوى الذي يتم عرضه على  

 شاشة الهاتف المحمول. 
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 ( مرحلة التقويم:5
 تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 إجراء التعديالت التي تم جمعها: 5/1
ي عديالت لكي يصبح الكتاب المعزز ففي ضوء آراء المحكمين والتجربة االستطالعية تم إجراء الت

 صورته النهائية وقابل للتطبيق. 
 ضبط المواد والبرامج المنقحة: 5/2
هو من  و  HP Revealتم تقنين المواد والبرامج التي تم استخدامها، قام الباحثون باستخدام تطبيق  

عليمي ألنه يتيح للمصمم الت هأهم تطبيقات الواقع المعزز التي حققت نجاح كبير لسهولة استخدام
 إنشاء قنوات تعليمية. 

 وضع وتنفيذ األنشطة المعدلة: 5/3
في هذه الخطوة تم تصميم األنشطة والتدريبات في صورتها النهائية بعد إجراء بعض التعديالت على  

 بعض االنشطة وبعض التدريبات. 
 التأكد من كل الخطوات التنفيذية: 5/4
 القيام به من تعديالت والتأكد من عمل التطبيق وكل الكائنات التعليمية المعززة. تم مراجعة كل ما تم  
 ضبط المواد والبرامج: 5/5

 من خالل الخطوات السابقة تم إجراء التعديالت الالزمة فأصبح الكتاب المعزز قابل للتعميم والتطبيق. 
 بناء أدوات القياس:

 ( إعداد االختبار التحصيلي:1 
االختبار التحصيلي قياس مستوى التحصيل لدى تالميذ عينة البحث لذلك تم اتباع الهدف من 

 اإلجراءات التالية:
 أواًل التخطيط لالختبار من خالل:

 تحديد أهداف االختبار:
 يهدف االختبار إلى تحديد العالقة بين تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز.

 تحديد محتوى االختبار:
ر عبارة عن مجموعة من اسئلة االختيار من متعدد ويشتمل على الموضوعات الخاصة بالوحدة االختبا

 بعنوان االخطار الطبيعية والبيئية. يبالفصل الدراسي الثان ياألولى للصف األول اإلعداد
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 تحديد أبعاد االختبار: 
متنوعة لذلك  مستويات تفكيرنظرًا الن الوحدة الخاصة بالتطبيق )االخطار الطبيعية والبيئية( تتضمن 

 –تم توزيع األهداف السلوكية على مستويات بلوم لذلك تضمن االختبار المستويات التالية )التذكر 
 .تقويم(-تركيب  –تحليل -تطبيق –فهم 

 موضوعية االختبار:
هذا و  لكي يكون االختبار موضوعيًا تم تصميم االختبار على صورة اختيار بديل من البدائل االربعة

النوع من االختبارات يتميز بموضوعية عالية، وتجنب الباحثون االسئلة المقالية نظرًا لصعوبة تقييم 
المتعلمين بسبب اختالف المتعلمين في االجابة على االسئلة المقالية وأيضًا لتجنب عيوب االسئلة 

 المقالية.
 صياغة مفردات االختبار:

( وهي 278-275، ص2001حددها )علي ماهر خطاب،اتباع شروط بناء االختبارات كما  تم
 :يكالتال

 محدد. يتوضع المفردات في ضوء األهداف وكل مفردة تقيس هدف تعليم -

 السالمة اللغوية لكل مفردة من مفردات االختبار مع صحتها العلمية. -

 خلو المفردات من تلميحات توضح للطالب االجابة الصحيحة. -

 للتفكير بشكل جيد وأن تتضمن بديل واحد فقط هو الصحيح تماما.ان تكون جميع البدائل بحاجة  -

ولقد تم مراعاة التعليمات السابقة عند تصميم االختبار مع مراعاة ان تكون اسئلة االختبار شاملة 
 ومتنوعة وخالية من الغموض واألخذ في االعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين.

 مفتاح تصحيح االختبار:
ن بإعداد مفتاح تصحيح االختبار بحيث يوضح االجابة الصحيحة لكل مفردة من مفردات قام الباحثو 

مفردة ولكل مفردة درجة وبذلك تصبح  36االختبار لتسهيل عملية التصحيح وتكون االختبار من 
 درجة. 36الدرجة الكلية 

 ثانيًا ضبط االختبار من خالل:
التأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه بشكل صحيح حيث تم االعتماد على الصدق     

 توضيح لذلك: يالظاهري وأيضًا صدق االتساق الداخلي وفيما يل
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 :صدق المحكمين )الصدق الظاهري(
تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج وطرق تدريس الدراسات      

االجتماعية وذلك بهدف تحديد التعديالت والمقترحات والتعرف على مدى ارتباط اسئلة االختبار 
يقه بباألهداف التعليمية وتم إجراء التعديالت وفق آراء المحكمين، بعد التأكد من صدق االختبار تم تط

 على عينة التجربة االستطالعية.
 عرض نتائج التجربة االستطالعية: يوفيما يل

 ي:يل بعد اجراء التجربة االستطالعية تم التحقق مما
 صدق المقارنة الطرفية: 

تقوم هذه الطريقة في جوهرها على مقارنة متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى      
الدرجات بالمجموعات التي حصلت على أقل الدرجات ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات، 
وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن االختبار قد حقق قدرًا مطمئنا 

من  %27دق؛ ولذلك فقد تم ترتيب الدرجات الكلية لالختبار ترتيبًا تنازليًا، وأخذ أعلى وأدنى للص
الطالب المرتفعين في التحصيل الدراسي وتمثل مجموعة أدنى  %27الدرجات، لتمثل مجموعة أعلى 

من الدرجات الطالب المنخفضين في التحصيل الدراسي، وذلك باستخدام اختبار مان وتيني  27%
Mann-Whitney  في المقارنة بين المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين الطالب المرتفعين

( بين 0.01والمنخفضين، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )
متوسطات رتب مجموعة الرباعي األعلى ومتوسطات رتب مجموعة الرباعي األدنى في اختبار 

(؛ مما يدل 0.01(، وهي دالة عند مستوى )0.000( بلغت )Uمعرفي؛ كما أن قيمة )التحصيل ال
 على الصدق التمييزي لالختبار، وهذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق.

 االتساق الداخلي )التكوين الفرضي(:
تم التحقق من االتساق الداخلي الختبار التحصيل من خالل التطبيق الذي تم لالختبار على العينة  

( طالب وطالبة، وحساب معامالت االرتباط بين مفردات االختبار 40االستطالعية التي قوامها )
 والدرجة الكلية لالختبار.  

 ثبات االختبار:
مل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وتوصلت النتائج تم حساب ثبات االختبار بعدة طرق وهي معا 

 إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات، ويمكن الوثوق به، كما أنه صالح للتطبيق.
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 حساب معامل الصعوبة:     
تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار والهدف من ذلك حذف المفردات عالية   

صالحية  ى( ومن ثم تشير تلك النتائج إل0.55بلغ معامل صعوبة االختبار ككل )الصعوبة حيث 
 المقياس لالستخدام.

 حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار:     
( وهي قيم مقبولة تدل على قدرة المفردات على التمييز  0.88 -0.48تراوحت معامل التمييز بين )  

الخروج باالختبار في صورته النهائية بعد التعديالت، هذا وقد بلغ معامل بين الطالب، ومن ثم تم 
 (، وتشير تلك النتائج إلي صالحية االختبار لالستخدام.0.70تمييز االختبار ككل )

 صياغة تعليمات االختبار:     
بة عن اقام الباحثون بتصميم مقدمة قصيرة تتناول التعليمات الخاصة باالختبار وتوضح كيفية االج 

االسئلة، لكي يفهم التالميذ المطلوب منهم مع توضيح الهدف من االختبار والتأكد من كتابة بيانات 
 التلميذ االسم والفصل والصف، التأكيد على التالميذ بضرورة قراءة التعليمات.

 زمن االختبار:
تم تحديد زمن االختبار من خالل إيجاد متوسط الزمن الذي استغرقه جميع التالميذ في االجابة عن  

االسئلة وذلك بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل تلميذ من تالميذ العينة وقسمة الناتج على عدد التالميذ 
 .سؤال 36دقيقة يجيب فيها التلميذ عن  45وإيجاد المتوسط فأصبح زمن االختبار 

 ( اعداد مقياس الرضا:2
بعد االطالع على أبحاث ودراسات في مجال الرضا التعليمي وكذلك االطالع على مقاييس واستبانات  

، ومقياس الرضا التعليمي ألحمد حسين 2003منها أبعاد مقياس الرضا التعليمي ألنور عبد الغفار 
 .2006محمد 

 خطوات إعداد مقياس الرضا:
ميذ حول مدى رضاهم عن استخدام الكتب المدرسية وعن مقاطع الفيديو واالنشطة أواًل: مناقشة التال

التي يستخدمها المعلم داخل الفصل الدراسي والتعرف على الحاجات التي يشعر المتعلم بضرورة 
 تلبيتها من وجه نظرهم، وتم حصر استجابات الطالب وتصنيفها.
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الحالي على مجموعة من المعلمين المتخصصين ثانيًا: عرض كتب الواقع المعزز الخاصة بالبحث 
في تدريس الدراسات االجتماعية وعدد من المتخصصين في المناهج وطرق تدريس الدراسات 

 متها لمحتوى الكتب.ءاالجتماعية لالطالع على آرائهم حول أبعاد مقياس الرضا ومدى مال
 الهدف من المقياس:

 لمستخدمة في البحث الحالي.قياس رضا التالميذ عن كتب الواقع المعزز ا
 خطوات إعداد المقياس:

بعد حصر استجابات الطالب واالطالع على آراء المتخصصين في تدريس مقررات الدراسات  
( مجاالت تعبر عن رضا تالميذ 5) ( عبارة مقسمة على26تماعية تم تصنيف المقياس إلى )االج

 :يتعينة البحث عن كتب الواقع المعزز وهم كاآل
 ال األول الرضا عن كتب الواقع المعزز. المج

 الرضا عن االنشطة وأساليب التقويم. يالمجال الثان
 المستخدم داخل كتب الواقع المعزز.  HP Revealالمجال الثالث الرضا عن تطبيق 

 المجال الرابع الرضا عن مقاطع الفيديو والرسومات ثالثية األبعاد.
 المعلم.المجال الخامس الرضا عن أداء 

 صدق المقياس:
 الثبات( للمقياس تم إجراء الخطوات التالية: –للتحقق من توافر الشروط السيكومترية )الصدق  

 صدق المحكمين: 
عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين للحكم على عبارات المقياس من 

 حيث:
 انتماء كل عبارة للمحور الخاص بها داخل المقياس. -

 إضافة أو حذف أي عبارة. -
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تم إجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمين، وقد بلغت نسبة االتفاق على المقياس ككل  
( وهي نسبة مرتفعة تدل على صالحية المقياس، وبذلك فقد أصبح المقياس بعد إجراء 92.32%)

اليجابية والعبارات السلبية ( عبارة، مع مراعاة تساوي عدد العبارات ا26تعديالت المحكمين مكون من )
يميل التالميذ إلى النمطية في االجابة، وللتأكد من صدق المقياس تم تطبيقه على تالميذ  حتى ال

العينة االستطالعية بعد االنتهاء من الدراسة للتأكد من مالئمة المقياس لتالميذ المرحلة اإلعدادية 
 ولحساب زمن إجراء المقياس.

 : صدق المقارنة الطرفية
تقوم هذه الطريقة في جوهرها على مقارنة متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى الدرجات  

بالمجموعات التي حصلت على أقل الدرجات ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وعندما 
 ؛تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس قد حقق قدرًا مطمئنا للصدق

من الدرجات لتمثل  %27ولذلك فقد تم ترتيب الدرجات الكلية للمقياس ترتيبًا تنازليًا، وأخذ أعلى وأدنى 
الطالب المرتفعين في الرضا عن كتب الواقع المعزز، وتمثل مجموعة أدنى  %27مجموعة أعلى 

تخدام اسمن الدرجات الطالب المنخفضين في مستوى الرضا عن كتب الواقع المعزز، وذلك ب 27%
في المقارنة بين المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين  Mann-Whitneyاختبار مان وتيني 

 درجات الطالب.
 االتساق الداخلي )التكوين الفرضي(:

تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس من خالل التطبيق الذي تم للمقياس على العينة االستطالعية  
وطالبة، وحساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية ( طالب 40التي تكونت من )

 للمقياس وتوصلت الباحثة إلى االتساق الداخلي للمقياس.  
 ثبات المقياس:

ج إلى والتجزئة النصفية، وتوصلت النتائ تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق وهي معامل الفا كرونباخ
 أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات، ويمكن الوثوق به، كما أنه صالح للتطبيق.

 مفتاح التصحيح:
 تم استخدام الطريقة الخماسية لليكرت لقياس االتجاه في تقدير درجات المقياس.
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 زمن تطبيق المقياس:
جابة على المقياس، ثم تم حساب الزمن الذي استغرقه كل تلميذ في المجموعة االستطالعية لإل 

حساب متوسط زمن األداء، وذلك بقسمة مجموع أزمنة االجابة على عدد التالميذ، وقد بلغ متوسط 
 دقيقة تقريبا. 25زمن المقياس 

 نتائج البحث وتفسيرها: 
 لبحث.النتائج الخاصة بسؤال البحث وفرض ا

جابة على سؤال البحث "ما العالقة بين تحصيل التالميذ ورضائهم عن كتب الواقع المعزز" تم ولإل
ومقياس رضا تم تطبيقهم على عينة البحث، حيث تم تحويل التساؤل إلى  يختبار تحصيلاإعداد 

د جستعراض نتائج البحث. وللتحقق من صحة الفرض، والذي ينص على أنه تو افرض بحثي من أجل 
عالقة ارتباطية موجبة بين متوسط درجات التالميذ في االختبار التحصيلي ورضائهم عن كتب الواقع 

 المعزز.
تم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي وبين درجاتهم في مقياس  

 (:1الرضا عن استخدام كتب الواقع المعزز، وذلك كما بالجدول )
 الداللة القيمة العدد معامل االرتباط

بين التحصيل الدراسي والرضا عن كتب 
 الواقع المعزز

 0.05داله عند  0.28 60

    
ومن قيمة معامل االرتباط المعروضة بالجدول يتضح أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة فيما بين 

لواقع استخدام كتب ادرجات التالميذ في االختبار التحصيلي وبين درجاتهم في مقياس الرضا عن 
المعزز، مما يعني ارتفاع درجات التحصيل بزيادة رضاهم عن التعلم من خالل كتب الواقع المعزز، 
وبناء على ما سبق تم قبول الفرض الذي ينص على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متوسط 

 درجات التالميذ في االختبار التحصيلي ورضائهم عن كتب الواقع المعزز.
هدفت الى دمج تكنولوجيا الواقع المعزز  ي( الت2017مع دراسة )أمل نصر الدين، ةتتفق هذه النتيج

 واالتجاه نحوه، واعتمدت على الرسومات يفي سياق الكتاب المدرسي ومعرفة أثره في الدافع المعرف
بلى وبعدى ق يالمتحركة والرسومات ثنائية األبعاد داخل كتاب العلوم وقامت بتطبيق اختبار تحصيل

ز في استخدمت كتب الواقع المعز  يوتوصلت النتائج إلى تفوق المجموعة الت يومقياس للدافع المعرف
 االختبار التحصيلي وزيادة الدافعية للتعلم.
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( Radu،2012 ؛   Mohamed,2015 ؛ Rabia et al,2016وتتفق ايضا مع دراسة كل من )
تكنولوجيا الواقع المعزز تساعد على زيادة فهم المحتوى حيث اشارات نتائج هذه الدراسات إلى أن 

التعليمي واالحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة وشعور الطالب بالرضا واالستمتاع عند استخدام تكنولوجيا 
 الواقع المعزز في المواد الدراسية التي يدرسها.

ي هدفت الى معرفة العالقة ( التCheolil Lim& Taejung ،2011كما تتفق الدراسة أيضًا مع دراسة )
لت التعليم وارتفاع مستوى التحصيل لدى المتعلمين، وتوص يبين استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ف

نتائج الدراسة الى وجود عالقة بين رضا التالميذ عن الواقع المعزز وزيادة التحصيل كما أشارت 
 حقيق الرضا وزيادة الرغبة في التعلم.الدراسات أيضًا إلى نجاح تكنولوجيا الواقع المعزز في ت
جب مراعاة قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ي يمن النتائج السابقة يتضح أنه عند تصميم محتوى تعليم

 يل.على مستوى التحص ياحتياجات المتعلمين لتحقيق رضاهم عن المحتوى مما يؤثر بشكل إيجاب
 ويرجع البحث هذه النتيجة الى:

ه كتب افترضت ان المتعلم يقوم ببناء معرفته بنفسه، وهذا ما يوفر  يما أشارت إليه النظرية البنائية والت 
ات السابقة ويسمح للمتعلم بربط الخبر  ينه يعمل على تعزيز الموقف التعليمالواقع المعزز للمتعلمين أل

استخدام ويقوم المتعلم ب يالواقعبما يتعلمه من خالل هذه الكتب، كما انه يضع المتعلم داخل السياق 
 الوسائط المتعددة والتفاعل مع االقران وحدوث التعليم المتبادل بين المتعلمين. 

 توصيات البحث:
 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها فإنه يمكننا استخالص التوصيات التالية: 

 تدريب المعلمين على تصميم وإنتاج كتب للواقع المعزز. -

 مقررات الدراسات االجتماعية بالتكنولوجيا الحديثة.ربط  -

سومات ستخدام مقاطع الفيديو والر اتصميم كتب للواقع المعزز خاصة بالمواد الدراسية المختلفة ب -
 ثالثية االبعاد.

 مقرتحات البحوث املستقبلية: 
البد أن يقود إلى أبحاث أخرى، لذلك هناك اقتراح بإجراء  يإيماًنا من الباحثين بأن البحث العلم

 األبحاث التالية:
تناول البحوث المستقبلية تلك المتغيرات المستقلة على الفئات الخاصة، فمن المحتمل اختالف  -

 النتائج. 
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إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي مع اختالف المحتوى التعليمي، حيث من الممكن أن يكون  -
 تعلم أثر بشكل أو بآخر على نتائج البحث. لموضوع ال

 إجراء أبحاث تتناول العالقة بين تكنولوجيا الواقع المعزز وتنمية الثقافة البصرية لدى المتعلمين. -

 

 املراجعقائمة 
 أوالً: املراجع العربية

 المسرح(-)الصحافة  ي الرضا التعليمي لدى طالب االعالم التربو (. 2006احمد حسين محمد حسن )-1
ية التربية النوعية، االول بكل ي، المؤتمر العلمبكليات التربية النوعية وعالقته ببعض المتغيرات الديموجرافية

 ابريل.                13-12جامعة المنصورة 
 (. دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق الكتاب المدرسي وأثره في2017امل نصر الدين سليمان )-2

 التعليم: الثالث المجلد، الثاني والدولي الرابع العلمي المؤتمرنحوه،                 الدافع المعرفي واالتجاه 
 ،شمس عين جامعة، النوعية التربية كلية                 ، المستقبل ورؤى  الحاضر تحديات:  النوعي
 .مصر

مناهج المواد االجتماعية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة: النشاطات والمواد (. 2004جيمس بارث )-3
 والمطابع. ي، السعودية، دار النشر العلميالحجاج ترجمة عبد هللا، التعليمية

 ي(. التفاعل بين اسلوب عرض الكائنات الرقمية )التجاور/االحالل( ف2019كامل) يداليا أحمد شوق-4
 ي )تحمل/ عدم تحمل الغموض( على التحصيل الفور  يالكتب المعززة واالسلوب                     المعرف

تجاه نحوها لدى تالميذ المرحلة                       االعدادية، مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة والمرجأ واال
 ( يناير.1دراسات وبحوث، العدد )

مدى رضا طلبة كلية االقتصاد في جامعة حلب عن مستوى األداء (. 2009سليم ابراهيم الحسنة )-5
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد الخامس دراسة مسحية، مجلة  اإلداري واألكاديمي لكليتهم

 .يوالعشرون، العدد الثان
ومديرات الدوائر في وزارات السلطة الوطنية  ي الرضا الوظيفي لدى مدير (. 2000صباح سليم مصطفى )-6

ح الوطنية، ا، رسالة ماجستير، جامعة النجالفلسطينية العاملين                  في محافظات شمال فلسطين
 نابلس، فلسطين.
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