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أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز "الكروت الذكية" عمى ميارة رسم المانيكان 
 باألوضاع المختمفة واتجاه طالب قسم المالبس والنسيج

 حجاج محمد فتحي محمد عبد الحميدد/ 
 المستخمص:

يهدف البحث إلى التعرف عمي أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعززز االكزروت الذكيز ا 
أطفزا(  باووازاع المختمفز س مسزتخدما أحززدث  –رجززالي  –عمزى مهزارة رسزم المانيكزار محريمزي 

أدوات رسزززم المانيكزززار ومزززي امجموعززز  مسزززاطر رسزززم المانيكزززاراس با ازززا   الزززي التعزززرف عمزززى 
بززس والنسززيو نحززو اسززتخدام تمززج التكنولوجيززاس وتحاياززاة ومززداف الدراسزز  اتجززاط طززسب قسززم المس

  طالزززب 051اسزززتخدم الباحزززث المزززنهو يزززبو التجريبزززيس وتكونزززت عينززز  الدراسززز  العمديززز  مزززر م
وطالب  مم طسب الفرق  الثاني  قسم المسبزس والنسزيو كميز  اصقت زاد المنزلزي جامعز  المنو يز س 

رر مززادة التيززري   ززي الف زز( الدراسززي اوو( لمعززام الجززامعي وتززم تطبيززخ اصختبززارات اززمر مازز
  طالززب وطالبزز  لممجموعزز  التجريبيزز  درسززت باسززتخدام 77مس تززم تاسززمها الززي م8108-8109

  طالززب وطالبزز  لممجموعزز  الاززابط  والتززي 77تكنولوجيززا الواقززع المعزززز االكززروت الذكيزز اس وم
اسزززز   ززززي اختبززززار مهززززار  لرسززززم المانيكززززار درسززززت بززززالطرخ التاميديزززز ا وتمثمززززت أدوات مززززواد الدر 

أطفزا(   زي أوازاع مختمفز  باسزتخدام امجموعز  مسزاطر رسزم المانيكزاراس  –رجالي  –محريمي 
   ازززرةس وت زززميم وتنفيزززذ المحتزززو  الخزززاص بزززالكروت الذكيززز س 81ومايزززاس اصتجزززاط تكزززور مزززر م

وير كا زز  المسحظززات با اززا   الززي اسززتخدام بطاقززات المسحظزز  قبزز( واثنززا  وبعززد التجربزز  لتززد
 المختمفز سالمعالجزات ا ح زاجي   اسزتخدمت الدراسز و لسستعان  بها  ي استخراج نتزاجو البحزثا 

  بزير متوسزطي 10ا1وتو مت الي أنو توجد  روخ ذات دصلز  إح زاجي  عنزد مسزتود الدصلز  م
المانيكززار درجزات طزسب المجمزوعتير التجريبيز  والازابط   زي اصختبزار المهزار  البعزد  لرسزم 

 ززززي اوواززززاع المختمفزززز  بعززززد اززززبط اصختبززززار الابمززززي ل ززززال  طززززسب المجموعزززز  التجريبيزززز س 
  بزير متوسزطي 10ا1وتو مت الدراس  أياا أنو يوجد  زرخ دا( إح زاجياة عنزد مسزتود دصلز  م

الاياسير الابمي والبعد  لطزسب المجموعز  التجريبيز  لمايزاس اصتجزاط ل زال  اصختبزار البعزد ا 
او  ما تو مت الي  الدراس  مر نتاجو يو ي الباحث بارورة اجرا  مزيد مزر الدراسزات و ي 

 لمواوع الدراس  لتحسير عممي  التعميم والتعمما استكماصا المستابمي  
 –ت ززميم اوزيززا   –رسززم المانيكززار  –الكززروت الذكيزز   –: الواقززع المعزززز الكممــات المفتاحيــة
 التعميم اصلكترونيا
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The Effect of Using Augmented Reality Technology 

"Smart Cards" on Fashion Figure Drawing Skill in 

Different Poses and Attitudes of Clothing and  

Textile Department Students 
Abstract: 

The study aimed at identifying the effectiveness of using the 

augmented reality technology "Smart Cards" on the skill of drawing 

fashion figure (Female - male - children) in different poses, using the 

latest drawing tools, which is "Dr. Hagag Fashion Figure Rulers", In 

addition to studying the  attitudes of clothing and textile department 

students to use this technology, and to achieve the study’s goals, the 

researcher used the quasi-experimental approach, The sample of the 

study was (150) students, Second year, Clothing and Textiles 

Department, Faculty of Home Economics, Menoufia University, and 

the tests were applied within the anatomy course in the first semester of 

the academic year 2018-2019, These students were assigned in to two 

groups, the experimental group of (77) students who were taught by 

using the augmented reality technology "smart cards", and  the control 

group of (73) students, were taught by using traditional methods. The 

researcher prepared a set of tools and study materials, which are 

represented in a skill test for drawing fashion figure (Female - male - 

children) in different poses using "Dr. Hagag Fashion Figure Rulers", 

direction instrument consisted of (20) clauses, designing the content of 

“Smart Cards”, In addition to using notes cards before during and after 

the experiment. The study used statistical methods for data analysis, 

and found that there was statistically significance difference at (α≤0.01) 

between the mean scores of students of the experimental and control 

groups in the post-skill test for drawing fashion figure in different 

poses after setting the pre-test for the benefit of the experimental group, 

and the study also found that there was statistically significance 

difference at (α≤0.01) between the pre and post application of attitude 

and motivational scale on the experimental group for the benefit of post 

application. In the light of the study results, the researcher recommends 

conducting more future studies to complement the subject of this study 

and improve the process of teaching and learning. 

Key words: Augmented Reality - Smart Cards – Fashion Figure 

Drawing - Fashion Design - E-Learning. 
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 مقدمة:
 ي ظ( ما ييهدط العالم مر ثزورة معموماتيز  ماجمز  تجتزاح كا ز  المجزاصتس ومزع 
اصقبا( المتزايد عمي تكنولوجيا المعمومات واستخدام اصنترنتس أ ب  العالم قري   غيرة 

ال ززعوبات بفازز( الكززم الهاجزز( مززر اوجهزززة والتانيززات الحديثزز  التززي  راززت العديززد مززر 
والتحزديات المتزايزدة والمتسزارع   زي العديزد مزر المجزاصت والاطاعزاتس و زارت مختمزف 
المؤسسززات واليزززركات تتسزززابخ  زززي مواكبززز  مززذ التازززدم التانزززي بجميزززع اصيزززكا( والوسزززاج( 

مزر كانزت  زي طميعز  المهتمزير بهزذا او المتاح س ولع( المؤسسات التعميم  بكا   أنواعها
س وتوظيزززف مزززذط التانيزززات  زززي تمزززج المؤسسزززات لتطزززوير اودا   0س ص8109م زززادخس 

  ا 77س ص8109 يها والح و( عمي تعميم ذو جودة عالي  مالحجيميس 
عمزززى المخت زززير  زززي مزززذا المجزززا( ار يطزززوروا المنزززامو واونيزززط    كزززار صزمزززاة 

واصسززززتراتيجيات التعميميززززز  بهزززززدف مواكبزززز  متطمبزززززات واحتياجزززززات مززززذا الع زززززر الرقمزززززي 
خزر  زي م زاف الزدو( والمجتمعزات المتادمز س آ( بالعممي  التعميمي  الي مسزتو  والو و 

حيززث يززهدت العمميزز  التعميميزز   ززي اةونزز  اوخيززرة قفزززات نوعيزز  لمواكبزز  مززذط التطززورات 
  ا71س ص8108وتوظيف تمج التانيات بها مالزمرانيس 

   ززي ولتحايززخ مززذط المطالززب واصحتياجززات كززار صبززد مززر إحززداث تغيززرات جزريزز
يجززاد نمززط تعميمززي يتسززم بالمرونزز  والكفززا ة والفاعميزز س وذلززج مززر  نظززم التعمززيم التاميديزز س وان

مر مكونات العممي  التعميمي  التزي  رجيسياة  خس( دمو تمج التاني  بالتعميمس لت ب  مكوناة 
 س مالحسزينيس 058س ص8108لم تعد تات ر عمزي المعمزم والمزتعمم  حسزب مالهزاجر  س

  ا6-8س ص8102
ويعززد ظهززور التعمززيم اصلكترونززي اسززتجاب  حايايزز  مززر قبزز( المؤسسززات التعميميزز  
 لمواجززو التاززدم التكنولززوجي الززذ  اعتمززي العززالم كمزز س وقززد بززرزت تكنولوجيززا الواقززع المعزززز 

  كتانيزز  حديثزز  ممتززدة مززر التعمززيم اصلكترونززي كمززا تعززد مززر Augmented Realityم
 س والتززززي 8س ص8109تانيززز  المعمومزززات م زززادخس المفزززاميم المعا زززرة التزززي أاززززا تها 

تيززير الززي دمززو البيجزز  الحايايزز  بززالواقع اص ترااززي داخزز( البيجزز  الحايايزز س وتعززرف ب نهززا 
نظام يتمث( بدمو بيجزات الواقزع اص تراازي والبيجزات الواقعيز  مزر خزس( تانيزات وأسزاليب 

 و س كمززززززززززززا يعر زززززززززززز61س ص8101 س منو زززززززززززز(س 71س ص8108خا زززززززززززز  مالزمرانززززززززززززيس 
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جي  بان  دمو لألجسام اص ترااي  ثنا  Ivanova, M.; Ivanov, G.; 2011; p167م
ر مززززذط اصجسززززام  بزززز بعززززاد بالعززززالم الحاياززززي بمززززا يعمزززز( عمززززي توليززززد إحساسززززاة وثسثيزززز  او

 اص ترااي  موجودة بالفع(  ي العالم الحايايا 
يمارسزوا الزتعمم  اد  تحت تمج التاني  البزاب عمزى م زرعيو أمزام المتعممزير لكزي 

 س  زالمثيرات 8107ب متع وأ ا( الطرخ دور التايد بوقت أو مكار ماليامي والااازيس 
الب ززززري  المختمفزززز  التززززي تنتجهززززا تانيزززز  الواقززززع المعزززززز مكال ززززور اص ترااززززي  والرسززززوم 

 ونتبزاط ونمزو العمميزات الذمنيز  لديزالمتحرك  ومااطع الفيديو  تمعب دورا بارزا  زي جزذب ا
مسحظززز  اويزززيا  وتميزمزززا ومعر ززز  خ اج زززها المرجيززز س واكتيزززاف الزززروابط  مزززر خزززس(

والعسقزززات بزززير أجززززا  الميزززهد التعميمزززي مزززر أجززز( الو زززو( الزززي المعمومزززات والحازززاجخ 
  ا 8س ص8109 س م ادخس 8105المستهد   وتحايخ التعميم المنيود مميتهيس المولوس

( عمززم  ززي إي ززا( المعمومزز  ب  اززراجعزز  لمم ةداأ وتعززد تانيزز  الواقززع المعزززز أياززاة 
ر يبنزي معر تزو باليزك( الزذ  يزراط أنهزا تتزي  لممزتعمم أيزك( وأواز  طرياز  لممزتعممس كمزا 

المسزتا(  زي التفاعز( مزع عنا زر التجربز  أو الخبزرة التعميميز   طيكزور لزو دور  رأو  مناسباة 
  ا8107التي يمر بها مالحموس 

م تانيززز  الكزززروت الذكيززز  ك حزززد وبنزززا  عمزززى مزززا سزززبخ  ازززد اختزززار الباحزززث اسزززتخدا
تطبياززات تكنولوجيززا الواقززع المعزززز  ززي تززدريس الطززرخ المختمفزز  لرسززم المانيكززار بززاونواع 
واووازززاع المختمفززز  حسزززب رمبززز  الم زززمم مسزززتخدما مجموعززز  مسزززاطر رسزززم المانيكزززار 
 امر المارر الدراسي لمادة التيري  لطسب الفرق  الثانيز  باسزم المسبزس والنسزيو بكميز 
اصقت اد المنزليس مما كار لو عظيم اوثر  ي اصرتاا  بمهارات الطسب  ي كيفي  رسزم 

 المانيكارس وجع( العممي  التعميمي  أكثر تيوياا وامتاعا  ي آر واحدا
 مشكمة البحث:

واصتجزززاط نحززو الزززنظم التعميميززز  الحديثززز  واسزززتخدام  8171تحايايززاة لرؤيززز  م زززر 
اصنترنت والتانيات الحديث   ي العممي  التعميمي س وخمخ بيج  تكنولوجيا المعمومات ويبك  

تعميميزززز  تفاعميزززز  تيززززجع وتسززززاعد المززززتعمم  ززززي الح ززززو( عمززززى المعمومزززز  بيززززك( أ ازززز( 
( المتعممزير اقبزإلذ  يزنعكس بيزك( مبايزر عمزي زيزادة واصحتفاظ بها لفترة أكبرس اومر ا

متاعاةاعمى التعممس حيث أ بحت العممي  التعميمي  أكثر تيو   يااة وان
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كما يؤكزد العديزد مزر البزاحثير  زي مجزا( التعمزيم أر اسزتخدام الواقزع المعززز  زي 
التعميم سيحاخ  ي ماور باع سنوات تعميماة تفاعمياةس وسيجع( البيجات التعميمي  أكثر 

كمزا أر لمواقزع  س(Lee, K., 2012, p19)متع ة وتيويااة وتفاعمي ة مر أ  وقزت مازى 
المعزز دوراة  عاص  ي إي زا( المعمومز  ب سزموب يزيسخ وسزه(س  ازد أظهزرت الدراسزات أر 
استخدام الواقزع المعززز  زي التعمزيم يسزاعد المزتعمسم عمزى الزتعسمم بسزهول س ويزيزد مزر قدرتزو 

  085س ص8105عمزززى ا بزززداع  زززي الدراسززز  و زززي عممزززو المسزززتابمي معطزززار وكنسزززارةس 
ر ا مكانززات التززي تو رمززا تانيزز  الواقززع المعزززز  ززي التعمززيم ميززر محززدودةس إاززا  ة إلززى إ

واليززوم يززهدت تطبياززات تانيزز  الواقززع المعزززز تطززوراة كبيززراة يمكززر مسززتخدميها مززر التعامزز( 
مع مذط التاني  لدعم العممي  التعميمي س باستخدام الحاسبات اليخ زي  والهواتزف المتنامز  

   بحت التاني  متاحز س وأ زب  التعامز( معهزا أكثزر عمميز س واوجهزة الرقمي  ال غيرةس 
  ا6س ص8102وباتت مياكست تطبياها وارتفاع تكاليفها أق( تعايداة مالحسينيس 

وانطسقا مر ذلج نبعت  كرة مذا البحث والذ  يسعي لمكيف عر أثزر اسزتخدام 
رسززززم المانيكززززار تكنولوجيززززا الواقززززع المعزززززز والمتمثمزززز   ززززي االكززززروت الذكيزززز ا عمززززى مهززززارة 

 باووااع المختمف  لد  عين  البحث مر خس( ا جاب  عر اوسجم  اةتي :
ما أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز االكروت الذكي ا عمى مهارة رسم المانيكار  -0

 باووااع المختمف  لد  عين  البحث؟ اوطفا(  الرجاليس مالحريميس
مزززا أثزززر اسزززتخدام تكنولوجيزززا الواقزززع المعززززز االكزززروت الذكيززز ا عمزززى اتجزززاط ودا عيززز    -8

 طسب قسم المسبس والنسيو نحو التعمم بهذا اصسموب؟
 أىداف البحث:

 يسعي البحث الحالي الي محاولة تحقيق األىداف اآلتية:
باونواع واووااع التحاخ مر  اعمي  الواقع المعزز  ي تنمي  مهارة رسم المانيكار  -0

 المختمف  لد  الطسب مح( الدراس ا 
بيار حجم اوثر الناتو عر تدريس طسب المجموع  التجريبيز  باسزتخدام تكنولوجيزا  -8

 الواقع المعزز عمى مهارات رسم المانيكار لديهما
التحاززخ مززر  اعميزز  الواقززع المعزززز  ززي تنميزز  اتجززاط ودا عيزز  الطززسب محزز( الدراسزز   -7

 بهذا اصسموبا نحو التعميم
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 أىمية البحث:
 يمكن تحديد أىمية البحث الحالي في:

معر   أثر استخدام تكنولوجيا الواقع المعززز  زي تنميز  مهزارات رسزم المانيكزار لزدد  -0
 الطسب مح( الدراس ا

 التعرف عمى أمم اودوات والبرامو المستخدم   ي تكنولوجيا الواقع المعززا -8
 خا  ا  ورسم المانيكارعام س  ت ميم اوزيا ل التعميمي تسهم  ي اثرا  المحتو  -7
 االبحثالطسب مح(  تنمي  اتجاطمحاول  الكيف عر  اعمي  الواقع المعزز  ي  -2
يسهم البحث الحالي  ي لفت انتباط المخت ير  ي مجزا( تانيزات التعمزيم إلزى الواقزع  -5

 التعميماالمعزز وتطبيااتو وحثهم عمى اخ مزيد مر اصستثمارات  ي 
 زي رسزم  البحزثمحاول  التغمزب عمزى بعزض ال زعوبات التزي تواجزو الطزسب محز(  -6

 المانيكار ب نواعو وأوااعو المختمف  بك( سهول  ويسرا
 االبحثوجود دراسات عربي  أو اجنبي  تادم نفس المحتو  مح( قم   -7
 االبحث تخمخ  رص أكبر ومجا( أوسع  مكاني  التعمم الذاتي لد  الطسب مح( -8
تفت  مذط الدراسز  أ زاخ جديزدة لمبزاحثير  زي المسزتاب( تسزاعد  زي ابتكزار واسزتحداث  -9

 يس والمحتو  العمميار دتتانيات تعميمي  جديدة مر يانها تطوير طرخ ال
مززززتعمم تانيزززززا وحثززززو عمزززززى مواكبززززز  تسززززهم الدراسززززز  الحاليزززز   زززززي اصرتاززززا  بمسزززززتو  ال -01

 االتكنولوجيا الحديث   ي التعميم
   مصطمحات البحث:

 أثر (Effect :) 
أثورس و الجمع: آثار و  باي  اليي س   ب نو: ا58س ص8102مابر منظورس  عرف

  ب نززززو: 88س ص8117س يززززحاتو والنجززززارمو عر ززززو  ااأثززززراة هززززا  ي جتززززر اليززززي :  ززززي  رأثاززززو 
 محصلة تغير مرغوب أو غير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة لعملية التعليم".ا

 ( الواقع المعززAugmented Reality :) 
التززززي تسززززم  بمزززززج    ب نززززو: االتانيزززز  086س ص8105عر ززززو معطززززار وكنسززززارةس 

 واقعي  متزامر لممحتود الرقمي مر برمجيات وكاجنات حاسوبي  مع العالم الحاياياا
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ويعر زززو الباحزززث إجراجيزززاة ب نزززو: مزززو التانيززز  التزززي تسزززم  بزززدمو المحتزززو  الرقمزززي  
المتمث(  ي الفيديو مع البيج  الحاياي  مر خزس( تطبيزخ مثبزت عمزى الهزاتف يعمز( عمزى 
تعزيز البيج  الحاياي  بمعمومات إاا ي  ا ترااي  تزيد مر إمكانيات تفاعز( الطزسب مزع 

متاعاةا المحتود التعميمي و همو بيك(   أ ا( وأكثر تيويااة وان
 ( رسم المانيكانFigure Drawing:) 

ويعر و الباحث إجراجياة ب نو: مجموع  الخطوط المتااطع  والتزي تيزك( الخطزوط 
الخارجيزز  ليززك( الجسززم سزززوا  حريمززي أو رجززالي أو أطفززا( والتزززي يززتم اسززتخدامها لرسزززم 

 الممبسي  عميهااالت ميمات 

 الفاعمية (Effectiveness:) 
 مالماززانيس  0981مبززدو س  مززي الاززدرة عمززى إحززداث أثززر حاسززم  ززي زمززر محززدد

أ  التز ثير المرمزوب أو المتوقزع الزذ  يخزدم مرازا معينزا ممن زورس   ا0999والجم(س 
 ا بمعنززي مززد  التطززابخ بززير المخرجززات الفعميزز  لمنظززام أو المخرجززات المرموبزز  0989

 . 0977بمعني ماارن  النتاجو باومداف مكوجج
ويعر هززززا الباحززززث إجراجيززززاة ب نهززززا: قززززدرة الواقززززع المعزززززز عمززززى تنميزززز  مهززززارة رسززززم 
المانيكزززار لزززد  الطزززسب محززز( الدراسززز س وتنميززز  اصتجزززاط والدا عيززز  لزززديهم صسزززتخدام مزززذا 

 النمط التعميميا
 ( الميارةSkill:) 

اودا  السزززه( الزززدقيخ الازززاجم عمزززى الفهزززم لمزززا يتعممزززو ا نسزززار حركيزززا وعاميزززا مزززع 
   ا0999مالمااني والجم(س   ير الوقت والجهد والتكاليفتو 
 ( االتجاه والدافعيةAttitude and Motivation:) 

 حسززب معجززم عمززم الززنفس والتحميزز( النفسززي يعززرف اصتجززاط ب نززو دا ززع مكتسزززب 
يتازز  مززر خززس( أنززو اسززتعداد وجززداني لززو درجززو مززر الثبززات يحززدد يززعور الفززرد ويمززور 

معينززو مزززر حيزززث تفازززيمها وعززدم تفازززيمها مطزززو وآخزززرورس  سززموكو بالنسزززب  لموازززوعات
تعرف الدا عيز  ب نهزا الازوة الداخميز  الذاتيز  التزي تحزرج سزموج الفزرد وتوجهزوس و   ا0989

لتحايخ ماي  معين  ييعر بالحاج  إليهاس أو ب مميتها المادي  أو المعنويز س وتسسزتثار مزذط 
  ا8117المحيط  بو مالخميف س  الاوة بعوام( تنبع مر الفرد نفسوس أو مر البيج 
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ويعر هززا الباحززث إجراجيززاة ب نهززا: الاززوة الداخميزز  لززدد الطززسب عينزز  البحززث والتززي 
تززد عهم نحززو تعمززم رسززم المانيكززار مززر خززس( اسززتخدام تكنولوجيززا الواقززع المعززززس والرمبزز  
 زززي متابعززز  الزززدروس بززززنفس الزززنمط التعميمزززي وا قبزززا( عميززززو بهمززز  ورمبززز  ونيزززاطس مززززع 

 ستمرار  ي مذا النياط حتى يتحاخ التعممااص
 ( الكروت الذكيةSmart Cards:) 

ويعر ززززو الباحززززث إجراجيززززاة ب نززززو: مجموعزززز  مززززر الكززززروت التززززي تحتززززو  عمززززى 
يَزززاط لكزز( مانيكززار بوقفزز  محززددة يمكززر لتطبيززخ الواقززع المعزززز المثبززت  ت ززميمات مسما

الرقمززي الخززاص بكزز(  عمززى الهززاتف التعززرف عميهززا وتميزمززا بسززهول  ودمززو المحتززو 
مززر الززذ  يعمزز( عمززى تعزيززز البيجزز  الحايايزز  بمعمومززات منهززا مززع البيجزز  الحايايزز  او

إاززا ي  ا ترااززي  تزيززد مززر إمكانيززات تفاعزز( الطززسب مززع المحتززود التعميمززي و همززو 
متاعاةا  بيك( أ ا( وأكثر تيويااة وان

 منيج البحث:
يتبع مذا البحث بعض ت ميمات المنهو الو زفي  زي مرحمز  الدراسز  والتحميز( 

وكززذلج ا طززار والت ززميم لجمززع البيانززات المطموبزز  لبنززا  المحتززو  الماتززرح واصختبززارات 
التجريبزي عنزد قيزاس تز ثير المتغيزر المسزتا( لمبحزث عمزى المتغيزر  والنظر س والمنهو يب

 يتو واستخراج النتاجو وتحميميها اح اجياةاالتابع اثنا  اصختبار وبيار  اعم
 البحث: عينة
   تخ ززص المسبززس والنسززيو  –عينزز  عمديزز  مكونزز  مززر طززسب الفرقزز  الثانيزز– 

 .جامع  المنو ي  –كمي  اصقت اد المنزلي 
 متغيرات البحث:

 :اسزتخدام تكنولوجيزا الواقزع اص تراازي والمتمثمز   زي االكزروت  المتغير المسـتقل
الذكيزز ا عمززى مهززارة رسززم المانيكززار بززاونواع واوواززاع والمختمفزز  لززد  الطززسب 

 مح( الدراس ا
 :اوطفزززا(   –الرجزززالي  –مهزززارات رسزززم المانيكزززار مالحريمزززي  المتغيـــر التـــابع– 

 المعززااتجاط الطسب نحو التعمم باستخدام تاني  الواقع 
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 أدوات البحث:
   مهززار   اختبززار – بطاقززات المسحظزز  – مايززاس اتجززاط – اسززتمارة تحكززيم/ اسززتبان

 اأدوات رسم امجموع  مساطر رسم المانيكارا معتمداة عمى
   فروض البحث:

 :يسعي البحث الحالي الي محاولة التحقق من صحة الفرضيات االحصائية اآلتية    
متوسززطي درجززات   بززير 10اα ≤ 1ميوجززد  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود دصلزز   -0

طزززسب المجموعززز  التجريبيززز س ودرجزززات طزززسب المجموعززز  الازززابط   زززي اصختبزززار 
 لرسم المانيكار الحريمي  ي اووااع المختمف االبعد  المهار  

 متوسززطي درجززات  بززير 10اα ≤ 1ميوجززد  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود دصلزز   -8
طزززسب المجموعززز  التجريبيززز س ودرجزززات طزززسب المجموعززز  الازززابط   زززي اصختبزززار 

 لرسم المانيكار الرجالي  ي اووااع المختمف ا البعد  المهار 
متوسززطي درجززات   بززير 10اα ≤ 1ميوجززد  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود دصلزز   -7

ر طزززسب المجموعززز  التجريبيززز س ودرجزززات طزززسب المجموعززز  الازززابط   زززي اصختبزززا
 لرسم المانيكار اوطفا(  ي اووااع المختمف االبعد  المهار  

متوسطي درجات طسب المجموع  التجريبي   زي التطبيزخ بير حجم أثر كبير يوجد  -2
 المهارط رسم المانيكار ل اح التطبيخ البعد الابمي والبعد  

متوسززطي درجززات   بززير 10اα ≤ 1ميوجززد  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود دصلزز   -5
ل زززاح  طزززسب المجموعززز  التجريبيززز   زززي التطبيزززخ الابمزززي والبعزززد  لمايزززاس اصتجزززاط

 االتطبيخ البعد 
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 الحدود الموضوعية:  -1

  وحززدة رسززم المانيكززار اززمر ماززرر مززادة التيززري  الموجزز  الززي الفرقزز  الثانيزز  قسززم
 المنزلي جامع  المنو ي  وايتممت ما يمي: المسبس والنسيو بكمي  اصقت اد

o  الرسم مح( الدراس ا أداةرسم المانيكار الحريمي باووااع المختمف  مستخدما 
o  الرسم مح( الدراس ا أداةرسم المانيكار الرجالي باووااع المختمف  مستخدما 
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o  الرسم مح( الدراس ا أداةرسم المانيكار اصطفا( باووااع المختمف  مستخدما 
  عينة البحث: -الحدود البشرية  -8

   تخ ززص المسبززس والنسززيو  –عينزز  عمديزز  مكونزز  مززر طززسب الفرقزز  الثانيزز– 
جامع  المنو ي  وعددمم المايد بالكيزوف الرسزمي  مزو  –كمي  اصقت اد المنزلي 

   طالب وطالب ا051  ولكر الميارك  الفعمي  كانت م077م
  الحدود المكانية: -7

   كمي  اصقت اد المنزليا –بير الكوم ي –محا ظ  المنو ي 
  الحدود الزمنية: -2

  ما8109-8108الف ( الدراسي اوو( مر العام 
 

 اإلطار النظري:
سززززعى البحززززث الحززززالي الززززي تحايززززخ أمدا ززززو مززززر خززززس( ا طززززار النظززززر  والززززذ  
يتاززمر المحززور الرجيسززي التززالي ماسززتخدام تكنولوجيززا الواقززع المعزززز وأثرمززا عمززى تنميزز  

 رسم المانيكار لد  الطسب عين  البحث  والذ  تم تناولها عمى النحو التالي:مهارات 
  :(Augmented Realityمفيوم تكنولوجيا الواقع المعزز )

ظهرت  ي السنوات اوخيرة العديد مر التانيات الحديث  عمى أرض الواقع والتي 
لسزززنوات اوخيزززرة دخمزززت مجزززا( التعمزززيم منهزززا تكنولوجيزززا الواقزززع المعزززززس والتزززي يزززهدت ا

اصنطسقزز  الفعميزز  لهززا بعززد أر كانززت مجززرد أ كززار مطروحزز   ززي بطززور الكتززب واوبحززاث 
  ا 01س ص8106العممي  معوض اهللس 

ر لزززو العديزززد مزززر المسزززميات والمراد زززات  ززز ونظزززراة لحداثززز  مفهزززوم الواقزززع المعززززز 
قززع المحسززرس الحايازز  المختمفز  مثزز(: الواقززع الماززافس الواقززع المزيزدس الواقززع الموسززعس الوا

المدمجزززز س الحايازززز  المعززززززةس وجميعهززززا م ززززطمحات تززززد( عمززززى الواقززززع المعززززززس ويعززززود 
ا  وقزززد تزززم 086س ص8105اصخزززتسف  زززي اولفزززاظ لطبيعززز  الترجمززز  معطزززار وكنسزززارةس 

 استخدام م طم  الواقع المعزز  ي مذا البحث باعتبار انو اوكثر ييوعا واستخدماةا
  إلززى ار (Gayathri D, et al., 2016, p153وقززد أيززارت جززايثر  

الواقزززع  تكنولوجيززا الواقزززع اص تراازززي أحزززد أمزززم التانيزززات التززي تمثززز( حماززز  الو ززز( بزززير
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  Bacca j. et al., 2014, p3الحايازي والواقزع اص تراازيا كمزا يزرد بكسزا وآخزرور م
تم تخمياهززا أنهززا تعزيززز لمبيجزز  الحايايزز  مززر خززس( إاززا   طباززات او معمومززات إاززا ي  يزز

باستخدام الحاسب اةلي الى البيجز  الحايايز س ومزذط المعمومزات المازا   يمكزر أر تكزور 
 ن اةس أو رسماة أو  يديوس وميرما مر المؤثرات اوخردا

  ب نهزا يزك( مزر Yuen et al., 2011, p120بينمزا عر هزا يزوير وآخزرور م
ينتجززو الحاسززب اةلززَي  حيززث  أيززكا( التانيزز  التززي تززدعم العززالم الحاياززي بمحتززو  إاززا ي

تسم  تمج التاني  ب اا   المحتود الرقمي وتعزيز الواقع الحايازي ب ازا   أيزكا( ثناجيز  
أو ثسثيزز  اوبعززادس كمززا يمكززر ادراج ممفززات ال ززوت والفيززديو والمعمومززات الن ززي  بيززك( 

بيزك( سمس الي الميهد الحاياي لمساعدة المستخدم عمى إدراج وت ور العالم الحايازي 
 أ ا(س حيث تعم( تمج اودوات عمى تعزيز معر   او راد و هم ما يجر  مر حولهما

  ب نززو: اوسززيط يززتم  يززو مزززج أو Huisinga, 2017, p2وعر هززا موسززينجا م
تركيززب المعمومززات الرقميزز  مززع العززالم المززاد س اسززتناداة إلززى منظززور الفززرد الززذ  يتفاعزز( 

  ب نهزا: االتانيز  الااجمز  578س ص8107ويتعام( مع الواقع المعزززاا وعر تهزا ممحمزدس 
ر معمومات عمى إسااط اوجسام اص ترااي  والمعمومات  ي بيج  المستخدم الحاياي  لتو 

 إاا ي  أو تكور بمثاب  موجو لواا 

ويزززر  الباحزززث انزززو مزززر خزززس( التعريفزززات السزززابا  يمكزززر الوقزززوف عمزززى بعزززض 
الحاياي  بمعمومات رقمي  إاا ي  يتم إدراجها ازمر رؤيز  الفزرد لمعزالم الحايازيس وتتميزز 

كمزا انهزا تمج المعمومات بانها تسعرض  زي ظز( وجزود الفزرد  عميزاة ازمر الواقزع الحايازيس 
تعتمززد عمززى مواززع الواقززع الحاياززي والمنظززور المززاد  لمفززرد  ززي الواقززع الحاياززيس وتتميززز 
بكونهزززا تفاعميزززز س بمعنززززى أنززززو يمكززززر لمفزززرد التفاعزززز( مززززع المحتززززو  المززززدمو أو أر يجززززر  

  اHuisinga, 2017, p.26تغييرات عمى مذا المحتود حسب الرمب ا م
 

 ( تبعا لتصنيف ميمغرام:Augmented Realityموقع الواقع المعزز )

  ت زنيفاة Milgram, P., Kishino, F., 1994, p3واع ميمغزرام وكيزينو م
 :التالي  0م يوا  الربط بير عم( تانيتي الواقع اص ترااي والواقع المعززس كما باليك(
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 المعزز( يوضح تصنيف ميمغرام لمعالقة بين تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع 1شكل )
انزززو تزززم ت زززنيف المحتزززو  أو الميزززهد المعزززروض يسحزززظ ومزززر الت زززنيف السزززابخ       

لممسززتخدم يززتم ت ززنيفو و اززاة إلززى بعززد أو قززرب الميززهد مززر الواقززع الحاياززي أو اص ترااززي 
 الكام(س حيث نجد انو تم تاسيم  عمى النحو التالي:

  ومزي البيجز  الحايايز  التزي ص تتازمر إص Real Environmentالبيجز  الواقعيز  م -0
أيزززكا( أو أجسزززام حايايززز س  هزززي بمثابززز  نظزززرة مبايزززرة وحزززد ميزززامد العزززالم الزززواقعي 

 بيك( مباير أو مر خس( ماطع  يديو لمميهدا 
  ومزززو بيجززز  واقعيززز  معزززززة أو مدعومززز  Augmented Realityالواقزززع المعززززز م -8

برمجياة وااا تها الي البيج  الحايايز س ويزتم  ب جسام أو أيكا( أو ميامد يتم إنتاجها
دمو الميزامد معزاة لتعطزي ميزهد ب زر  واحزد مكزور مزر بيجز  حايايز   زي اوسزاس 

 مدعم  بالميامد اص ترااي ا 
  ومززو بيجزز  ا ترااززي   ززي Augmented Virtualityالواقززع اص ترااززي المززدمو م -7

كانزت مزذط الميزامد تحتزو  اوساسس يتم إدخزا( بعزض الميزامد الحاياز  لهزاس سزوا  
 عمى أيكا( أو أجسام حاياي  أو لاطات أو مااطع  يديو لمبيج  الحاياي ا

  ومو بيج  ا تراازي  مبرمجز  Virtual Environmentالواقع اص ترااي بالكام( م -2
ص تتازززمر إص أيزززكا( أو أجسزززام ا تراازززي س يزززنغمس  يهزززا المسزززتخدم بحيزززث يكزززور 

 ا طناعي تماماةا قادراة عمى التفاع( مع عالم
ويزززر  الباحزززث مززززر خزززس( اليزززك( السززززابخس أر الواقزززع المعززززز ياززززع بزززير البيجزززز  
الواقعي  والواقع اص ترااي المدموس مما يعني أنو عبارة عزر ميزهد ا تراازي مبزرمو يزتم 
دراجو داخ( البيجز  الحايايز س كمزا نسحزظ انزو كممزا اتجهنزا نحزو اليمزيرس كممزا زاد  دمجو وان

سززيطرة الواقززع اص ترااززي عمززى الميززهدس والعكززس تمامززا يحززدث كممززا اتجهنززا  اقترابنززا مززر
 لميسارس حيث يزداد اقترابنا مر سيطرة البيج  الحاياي  عمى الميهدا
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 (:Augmented Realityمميزات وخصائص تكنولوجيا الواقع المعزز )
العديزد إر استخدام تكنولوجيا الواقزع المعززز  زي التعمزيم داخز( الف زو( الدراسزي  

 ,Anderson, Liarokapis, 2010مر المميزاتس حيث يذكر أندرسور وليروكبيس م
p10 أر مززر أمززم مميزززات تكنولوجيززا الواقززع المعزززز أنهززا بسززيط  و عالزز  وتعمزز( عمزززى  

امززززداد المعمززززم بالمعمومززززات ب ززززورة وااززززح  ومززززوجزةس ممززززا تسززززاعد المعمززززم عمززززي إدخززززا( 
 سه(س كما انها تتي  التفاع( بير المعمم والمتعممامعموماتو وبياناتو واي الها بطريا  أ

  بانهزا تازوم عمززى Azuma, et al., 2001, p35ويازيف عميهزا أزومزا م
الزدمو بزير العززالم الحايازي والعززالم اص تراازي  ززي بيجز  حايايزز س  هزي تعمزز( عمزى اسززتثارة 

أ زواتس جميع الحواسس وليس  اط حاس  الب رس إذ أنزو يمززج الكاجنزات المختمفز س مزر 
 س ورسززومس ولاطززات  يززديو وميرمززاس مززع البيجزز  الحايايزز س 7Dوخززراجطس و ززورس وأيززكا( م

 ويتفاع( المستخدم معها  ي الوقت الحاياي لمعرض ومع البيج  الحاياي ا
  أر تكمفزز  انتززاج المززواد التعميميزز  منخفازز  نسززبياس 2س ص8102ويززرد معازز(س 

وأنهززا تجعزز( مززر العمميزز  التعميميزز  أكثززر ديناميكيزز  ونيززاطس حيززث إنهززا تززدمو بززير يززرح 
المعمم الفعمي والكاجر الرقميا ويتفزخ الباحزث مزع عاز(  زي ار تكمفز  انتزاج مزواد تعميميز  

الواقززع المعزززز تكززاد تكززور مرتفعزز  نسززبيا ماارنززو مززع عاليزز  الجززودة باسززتخدام تكنولوجيززا 
المحتزززو  التعميمزززي التاميزززد  ولكنهزززا أكثزززر  اعميززز  مزززر نظيرتهزززاس بينمزززا اختمزززف كززز( مزززر 

   ززي أر تكمفزز  إنتززاج مززواد 72س ص8108  ومالزمرانززيس 02س ص8106معززوض اهللس 
كسة منهما أر  تعميمي  قاجم  عمى تكنولوجيا الواقع المعزز مرتفع  ومير منخفا س وترد

مززر مميزززات تطبيززخ تكنولوجيززا الواقززع المعزززز داخزز( مر زز  ال ززف أنهززا تزيززد مززر نيززاط 
ودا عيززز  الطمبززز  خا ززز  ازززعاف التح زززي(س وأنهزززا ص تحتزززاج الزززى بيجززز  تعميميززز  محزززددة  

 حيث يمكر تطبياها  ي الف ( بسهول ا 
 (:Augmented Realityأسباب االتجاه الي استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز )

وتعزد أسباب اصتجاط الي استخدام تكنولوجيا الواقزع المعززز كمزا وازحها يزوير 
  الززي انهززا تحفززز المتعممززير صكتيززاف Yuen, et al., 2011, p119وآخززرور م

المعمومات ب نفسهمس كما تو ر بيج  تعمم مناسب  وسزاليب تعمزم متعزددةس وأعمزار مختمفز س 
كما تساعد بيك(  عا(  ي تعمم المواد الدراسي  التي ص يمكر لممتعمم إدراكها بسهول  إص 
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المتعمم وتزيد مر ابداعوس مر خس( تجارب واقعي : كالفمج او الجغرا ياس كما انها تيجع 
 وقدرتو عمى التخي( واصدراجا

  أيازا ار مزر مبزررات اسزتخدام تكنولوجيزا Radu, 2014, p19ويذكر رادو م
الواقزززع المعززززز عمزززى المتعممزززير زيزززادة  هزززم الطزززسب لممحتزززود التعميمزززي باسزززتخدام الواقزززع 

كتزبس كمزا أر اسزتباا  المعزز ماارن  بوساج( أخرد كالحاسوب أو الفيديو التعميمزي أو ال
المعمومزات واصحتفززاظ بهززا  زي الززذاكرة  تززرة أطزو(  حيززث ذكززر أر مزا اكتسززبو المززتعمم مززر 
خزززس( تطبيازززات الواقزززع المعززززز يزززدوم ويرسزززخ  زززي الزززذاكرة بيزززك( أكبزززر ممزززا يزززتم اكتسزززابو 
بواسززط  الوسززاج( التاميديزز س با اززا   الززي زيززادة دا عيزز  المتعممززير ويززعورمم باصسززتمتاع 

لراززاس ورمبززتهم  ززي إعززادة تجربزز  الواقززع المعززززس اصمززر الززذ  يزيززد مززر التعززاور بززير وا
 مجموعات المتعممير أنفسهم مر جه  وبير المتعممير والمعمم مر جه  أخردا

 (:Augmented Reality) المعززاألنواع المختمفة لتكنولوجيا الواقع 
عمى اصنترنت تحت    ي ماالتها المنيورة Kovach, 2018وتوا  كو يتش م

عنوار مامي  الواقزع المعززز وكيزف يعمز( الزي أر تانيز  الواقزع المعززز تازوم  زي اوسزاس 
عمى إظهار العنا ر الرقمي   زي العزالم الحايازي وتتزي  إمكانيز  التفاعز( معهزا باسزتخدام 

معطا و  Uma S., 2019, p.45الهاتف او النظارة الخا   بهاس ويؤكد عميها اوما م
  بانها ترتبط بمفهوم التفاع(  ي الزمر الحاياي وك نج ترد  يديو ولكر مزع 8181اهللس 

إمكانيززز  تغييزززر اوحزززدثس وتظهزززر العنا زززر الرقميززز  كالمجسزززمات مزززثس باصعتمزززاد عمزززى 
 وأنواع مختمف  لمواقع المعزز ومي كما يمي: عنا ر حاياي  بعدة طرخ

 ا بدور عسمز ا     8      .ا اعتمادةا عمى  ورة ثابت  مبوجود عسم  0
 .ا التراكب2  .                                    ا ا سااط7

 (: Marker-based ARأواًل: اعتماًدا عمى صورة ثابتة )بوجود عالمة( )
حيزث يعتمزد بيزك( أساسزي عمزى   سMarker-based ARيسمى مزذا النزوع مو 

 –يزخص   زورةالتعرف  ورة ثابت  موجودة أمام الكزاميراس وقزد تكزور مزذط ال زورة أمزا 
حدد الجهاز إحزداثيات مزذط ال زورة واتجامهزا يأو مير ذلجا  (QR) رمز – ورة يي  

ثزززم يازززوم ب ظهزززار عنا زززر الواقزززع اص تراازززي سزززوا  الفيزززديو أو العنا زززر ثسثيززز  اوبعزززاد 
  ا8كما مو موا  باليك( م تماد عميهاباصع
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 (Kovach-WEB4) عالمة()وجود  ثابتة صورة عمى معتمداً  المعزز الواقع ألسموب مةيوضح أمث (2شكل )

 

 (:Marker-less ARة )بدون عالم :ثانياً 
 س ومزو نظزام واقزع معززز يعتمزد عمزى Marker-less ARويسزمى مزذا النزوع م

 ظهزار الميزهد الرقمزي  GPS أ  قد يعتمزد عمزى مكانزج الجغرا زيالموقع أو المواعس 
 جوجزز(الززي العززالم الحاياززيس ومززر أيززهر التطبياززات التززي اعتمززدت عميززو تطبيززخ خززراجط 

ولعبززز  بوكيمزززور جزززوس حيزززث يزززتم اسزززتخدام الخريطززز  والبو زززم  والجيروسزززكوب ومايزززاس 
  ا7  باليك( مكما مو موا التسارع لتاديم بيانات معتمدة عمى موقع المستخدم

 
    
 

 
 

 (Kovach-WEB8 ) مة ألسموب الواقع المعزز بدون عالمة( يوضح أمث3شكل )

 

 (:Projection-based ARثالثًا: االسقاط )
إسزززااط الازززو  أو  س بمعنزززي Projection-based ARويسززمى مزززذا النزززوع م

الازوجي س حيزث ال ور عمى سزط  مزاد  والسزماح بالتفاعز( معهزاس مثز( لوحز  المفزاتي  
يزززتم إسزززااط الازززو  المناسزززب لمتجربززز  ويزززتم تحسزززس التفاعززز( البيزززر  معزززو عزززر طريزززخ 
س الماارنزز  بززير ا سززااط او ززمي واليززك( الززذ  نززتو عززر لمززس المسززتخدم لمكززار اصسززااط

وامزززم التطبيازززات المسزززتخدم  لهزززذا النزززوع لوحززز  المفزززاتي  الميززززر وميرمزززا مزززر التطبيازززات 
  ا2مو موا  باليك( مكما الدعاجي  المختمف  

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

448 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
     
 
 

 (WEB1- WEB3- WEB4- WEB2 )سموب الواقع المعزز باإلسقاط ألأمثمة ( يوضح 4شكل )
 (:Superimposition-based ARالتراكب )رابعًا: 

يعتمزد مفهزوم الواقزع  س Superimposition-based ARويسزمى مزذا النزوع م
عمميززز  اسزززتبدا( كمزززي أو جزجزززي لعن زززر موجزززود المعززززز المعتمزززد عمزززى التراكزززب بززز جرا  

مسززباةا أمززام الكززاميرا بالميززهد الرقمززيس  يززتم اصسززتبدا( او ا اززا   العمويزز  عمززى الميززهد 
بهززدف الح ززو( عمززى ميززهد جديززد ومعزززز بززبعض البيانززات الجديززدةس وأبززرز مثززا( عمززى 

طززع أثززاث أيكيززا الززذ  يسززم  باسززتبدا( الكتززالوج الخززاص بززو با مززذط الطريازز  مززي تطبيززخ
وتطبيازات ال زيان  لألجززا   ثسثي  اصبعاد وميرما مر التطبياات الطبي  منزلي ا ترااي 

  ا5الميكانيكي  المعادة كما مو موا  باليك( م
 

    
 

 
 

 (WEB7- WEB5 - WEB6- WEB2  )مة ألسموب الواقع المعزز بالتراكب ( يوضح أمث5شكل )

 

 (:Augmented Realityآلية عمل تكنولوجيا الواقع المعزز )
  Kipper, G., Rampolla, J., 2013, p32يذكر كز( مزر كيبزر ورامبزوص م

إر الخطززوات المتبعزز   ززي عمزز( تانيزز  الواقززع المعزززز متماثمزز  بغززض النظززر عمززا إذا كززار 
الواقززع المعزززز بتتبززع عسمزز  أو تحديززد موقززع جغرا ززي مبززدور عسمزز  س و ززي حالزز  وجززود 
عسم  يتم التعرف عميهاس ثم ظهور اليك( ثسثي اوبعاد عمى سطحهاا و ي حالز  عزدم 

عسم  يتم اكتياف المكار المحيطس وتعيزير المعمومزات الرقميز  إلزى مجموعز  مزر  وجود
 ا حداثيات عمى اليبك ا 
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  أر منزاج Glockner, et al., 2014كمزا يواز  كز( مزر جمزوكنر وأخزرير م
 عدة خطوات تتم بيك( مسمس( حتى نح ( عمى نتاجو الدمو بطريا   عال  ومي:

و ززي تمززج المرحمزز  يززتم ت ززوير الميززهد   :Scene captureالتاززاط الميززهد م -0
 والتااطو مر خس( كاميرا الجوا( او الحاسوب او ألو الت ويرا

 : و يززز  يزززتم تحميززز( مبزززدجي Scene identificationالتعزززرف عمزززى الميزززهد م -8
و ميرمزززا مزززر العسمزززات أعمزززى العسمززز  او الموقزززع الجغرا زززي لمميزززهد والتعزززرف 
 المبرمج  مسبااةا

وتحديزد   : و يها يتم تحميز( الميزهد كميزاة Scene processingتحمي( الميهد م -7
 لعمميزززز  الززززدمو حماززززات الو زززز( والناززززاط والعسمززززات والموقززززع واصتجززززاط اسززززتعداداة 

 بيك( سميما
 : و يهززا يززتم دمززو الميززهد Scene visualizationالميززهد النهززاجي المرجززي م -2

مززر التفاعزز(  اص ترااززي مززع الميززهد الحاياززي  ززي ميززهد واحززد يمكززر المسززتخدم
 معو بيك(  عا(ا
 الواقع المعزز في التعميم:

  انززززو مززززع التطززززور التانززززي يسززززعى التربويززززور 22ص8109وتززززذكر مالحجيمززززيس 
والبززاحثور جامززدير اصسززتخدام تانيزز  الواقززع المعزززز  ززي مجززا( التعمززيم  وداخزز( الف ززو( 

اوحيززززا س  الدراسززززي  و ززززي مجززززاصت تعميميزززز  متعززززددة مثزززز( الكيميززززا س والريااززززياتس وعمززززم
والفيزيا س وعمم الفمج وميرماس ويرجحور أر مذط التاني  ب اا تها لأليكا( ثسثي  اوبعاد 

  والرسززززوم والفيززززديومات وال ززززوتيات إلززززى بيجززززات الززززتعمم يمكززززر أر تجعزززز( البيجززززات 3Dم
التعميميزززز  أكثززززر إنتاجيزززز س وتفاعميزززز  أكثززززر مززززر أ  وقززززت ماززززىس با اززززا   إلززززى تززززو ير 

   والتدريبيزززززز  والمعمومززززززات  ززززززي الوقززززززت المناسززززززب والمكززززززار المناسززززززبالخبززززززرات التعميميزززززز
 ا وقززد يززاع اسززتخدام تانيزز  الواقززع المعزززز بيززك( متكززرر  ززي Lee, 2012, p.13م

المجا( التعميمي  ي السنوات اوخيرةس حيث لوحظ أر تطبياات الواقع المعزز تعزد  عالز  
   زي تو زي( المعمومزات والمفزاميم تماماة  ي جع( العمميز  التعميميز  أكثزر امتاعزاة وسزهول

  يمكززر التفاعزز( معهززا مززر قبزز( المززتعممس 3Dالمجززردة  ززي  ززور وأيززكا( ثسثيزز  اوبعززاد م
 ,.Wu et al)اصمزر الزذ  يجعز( مزر الموازوعات التعميميز  المعازدة أكثزر وازوحاة 
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2013, p43)  )وبا ازا   إلزى ذلزجس تازدم مزذط التانيز  تغذيز  راجعز  مسزتمرة مزر خزس
 Yuen et)بما يسم  لمطالب بالتحكم  ي عمميات تعممهم الخا    (  ور  أو آنيتفاع

al.,2011, p132)لمواقززع المعزززز إمكانززات قويزز   تحززت البززاب أمززام الززتعمم  س كمززا أر
س وأواز  العديزد (L. Johnson et al., 2011, p22)الذاتي والااجم عمى اصكتيزاف 

تنطزززو  عمززززى إمكانيزززز  تيسززززير عمميزززز  الززززتعمم مزززر البززززاحثير أر تطبياززززات الواقززززع المعزززززز 
 وتحسزززززززززززير التح ززززززززززززي( الدراسزززززززززززي لززززززززززززدد المتعممززززززززززززير ماارنززززززززززز ة بالتززززززززززززدريس التاميززززززززززززد 

(Chiang et al., 2014, p352)ا 
 مميزات استخدام الواقع المعزز في التعميم:

تزززم تحديزززد العديزززد مزززر المميززززات الناجمززز  عزززر تطبيزززخ تانيززز  الواقزززع المعززززز  زززي 
لزززج خزززس( تنزززاو( تطبيزززخ الواقزززع المعززززز  زززي الممارسزززات التعميميززز  المجزززا( التعميمزززي وذ

 المختمف  منها:
 (Kaufman, 2003, p1; Ivanov, Ivanova, 2011, p178-179; 

Liarokapis F., & Anderson E. F., 2010, p2; Lazoudis, Agogi, 
2011, p9; Lee, 2012, p15;   الحجيمزيس   87س ص8105ميزتهى والمولزوس

  ا25س ص8109
 اسهول  اصستخدام مر قب( المتعممير -
 امكاني  تطبياها  ي أ  مكار بما  يها الف ( الدراسيا -
 باصكتيافا التعممو ممتعمميرس وتعزز عممي  التعميم الذاتي لإثارة التفكير ا بداعي  -
يراعي الفروخ الفردي  بير المتعممير حيث يستطيع ك( متعمم أخذ الفر   الكامم   -

 ا( مر جوانب مختمف س ومرات متعددةالميامدة اويك
التفاعميزز  بززير المززتعمم والمحتززو  التعميمززي مززر خززس( الميززارك   ززي اونيززط  بززدصة  -

مززر أر تنازز( إليززو  ززي  ززورتها المجززردةا اصمززر الززذ  جعزز( مززر بيجزز  الززتعمم أكثززر 
 امتاعاة وجزباة لممتعمميرا 

لمتعمم مزر خزس( تفعيز( الحزواس إثارة دا عي  المتعمميرس وجذب انتبامهم وتيوياهم  -
وتعزيزززز التفاعززز( اصجتمزززاعي والتعمزززيم التعزززاوني بزززير الميزززاركير  زززي نفزززس البيجززز  

 التعميمي ا
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يعمزز( بيززك(  عززا(  ززي تو ززي( المعمومززات والمفززاميم المجززردة  ززي  ززور وأيززكا(  -
 س يمكر التفاع( معها مر قب( المتعمما  هو بمثاب  أداة داعم  3Dثسثي  اوبعاد م

 بيخ نظريات التعمم بطرخ ميوق  ومثيرة لسمتمامالتط
تززززو ير بيجزززز  آمنزززز  لممتعممززززير لممارسزززز  المهززززارات وتطبيززززخ التجززززارب اصستكيززززا ي   -

 لمنظريات العممي  مر خس( أمثم  ممموس ا
تزززو ير خبزززرات تعميميززز  ي زززعب الو زززو( إليهزززا  زززي نفزززس الموقزززع التعميمزززي مثززز(  -

وتحميززز( الموازززوعات واصيزززكا( مزززر الفازززا ا حيزززث يزززتمكر المزززتعمم مزززر ميزززامدة 
جوانززب مختمفزز س ومززذا يعطززي  همززاة أعمززخس وياززدم  ززورة ذمنيزز   ززحيح  ويززامم  

 لمخبرات التعميمي ا
 معيقات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في التعميم:

 را الواقع المعزز  ي التعميم     بالرمم مر العديد مر المزايا صستخدام تكنولوجي
ر المعياززات التززي تواجززو تطبياهززا وتحززد مززر اسززتخدامهاس التانيزز   حيززث منززاج مجموعزز  مزز

أر أكثزر معوقزات اسزتخدام تانيز  الواقزع المعززز   Azuma, 1997, p18ذكزر أزومزا م
تتمث(  ي المياك( التاني  المتعما  بتعاب ظهور المحتود الرقميس وعدم ظهور الكاجنات 

  ار مزر أمزم المعوقزات Lee, 2012, p40بيك(  حي  أو ميوط ب رياةا وذكر لي م
 ما يمي: 

 قم  تو ر المتخ  ير كالخبرا  بتاني  الواقع المعززا -
تيززكيج المؤسسززات التعميميزز  حززو(  عاليزز  اسززتخدام تانيزز  الواقززع المعزززز بالماارنزز   -

 مع طرخ التدريس التاميدي  اصخردا
   إليها ما يمي:Radu, 2012, p314وأااف رادو م

 الكا يزززز  لززززدد المززززتعمم بهززززذا النززززوع مززززر التعمززززيمس وعززززدم تفاعزززز(عززززدم تززززو ر الاناعزززز   -
 باليك( المطموباالمتعممير مع مذا النمط 

عجززز ا مكانيزززات الماديززز  لمبزززد   زززي ميزززروع اسزززتخدام تانيززز  حديثززز  كتانيززز  الواقزززع  -
 امير المجهزةداخ( المعام( والكميات  المعزز

يجي  تدريسززي   عالزز  بالنسززب  الواقززع المعزززز اسززترات تكنولوجيززا قززد ص ييززك( اسززتخدام -
 اأو المتعممير لبعض الطسب
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  أنزززو يمكزززر تاسزززيم معيازززات اسزززتخدام تكنولوجيزززا 82س ص8106وتازززيف معزززوض اهللس 
 الواقع المعزز الي عدة جوانبس يمكر عراها عمى النحو التالي:

وتتمثزز(  ززي نززدرة الخبززرا   ززي مززذا المجززا( وعززدم المززامهم الكززا ي  معيقــات بشــرية: -
( تكنولوجيا الواقع المعززا با اا   الي عدم قناع  المعمم بجدود تطبيخ بتفا ي

مززززذط التانيزززز  باعتبززززار أنهززززا ماززززيع  لموقززززت وميززززر  عالزززز س واقتنززززاعهم الكامزززز( بزززز ر 
اصستراتيجيات التاميدي  مزي الحز( اومثز( لمتزدريس الجيزدا عزدم تفاعز( المزتعمم مزع 

 يو ولعب أكثر مر تعمماالتاني س والتعام( معها باعتبارما وسيم  تر 
لمميززروعا و ززعوب   -نسززبيةا–وتتمثزز(  ززي التكمفزز  الماليزز  العاليزز   معيقــات ماديــة: -

 تو ير عدد كبير مر اوجهزة التي تدعم تطبياات الواقع المعززا 
تتمثز(  زي وجزود أخطزا   زي البرمجز  وتز خر ظهزور الكزاجر  معيقات فنيـة وتقنيـة: -

 الرقميس وأخطا  متعما  بسرع  التطبيخ وكفا ة عمموا
ويؤكد الباحث ار مر أمم المعياات التي تؤد  الي عدم استخدام تكنولوجيا الواقع 
المعزز  ي العممي  التعميمز  بنطزاخ واسزع يعزز  الزي عزدم اقتنزاع الازاجمير عمزى التزدريس 

ود اسزززززتخدمها واعتبارمزززززا وسزززززيم  تر يهيززززز  أكثزززززر منهزززززا تعميميززززز س وميزززززاب اسزززززتخدام بجزززززد
التكنولوجيزززا الحديثززز  لزززد  العديزززد مزززر المؤسسزززات التعميميززز  العرياززز  والتزززي تعتمزززد بيزززك( 

 أساسي عمى طرخ التعميم التاميدي ا
 أىم تطبيقات الواقع المعزز في التعميم:

س وذلززج نظيززر مززا يززو رط اسززتخدام مززذط تتعززدد تطبياززات الواقززع المعزززز  ززي التعمززيم
 التاني  مر مميزات لمتعميمس ومر أمم مذط التطبياات ما ي تي:

 التدريب عمى الميارات: -
استطاع الواقع المعزز أر يثبت نجاحاتو البزامرة  زي مجزا( التزدريبس  باسزتخدام 
بعزززض المعزززدات الخا ززز  يمكزززر لممتزززدرب الزززدخو(  زززي الموقزززف التزززدريبي والتمزززرر عميزززو 

ر دراسزز  كزز(  زز  ا 72س ص8106% مالعتيبززي وآخززرورس 95بمهززارة وواقعيزز  ت زز( إلززى 
  ت كززد مززد   اعميزز  التعمززيم باسززتخدام 8108  ودراسزز  ماومززيرس 8105مززر منعمزز  اهللس 

تانيزز  الواقززع المعزززز  ززي تنميزز  مهززارة الطزززسب بكميزز  التربيزز  الريااززي   ززي تعمززم بعزززض 
  عمزززى  اعميززز  البرمجيززز  8101راسززز  مالبسزززيونىس مهزززارات الكزززرة الطزززاجرةس بينمزززا تؤكزززد د
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تعميميززز  الااجمززز  عمزززى تكنولوجيزززا محاكزززاة الواقزززع اص تراازززي  زززي تنميززز  مهزززارات  زززيان  
 الحاسب لد  طسب كميات التربي  النوعي ا 

  8109 س معمزززيس 8109دراسززز  معبزززد العزززاطيس تؤكزززد و زززي نفزززس التخ زززص 
تنمي  مهارات يزبكات الحاسزب والاابميز  لمزتعممس  اعمي  توظيف تاني  الواقع المعزز عمى 

   اعميززز  الواقزززع المعززززز  زززي تنميززز  مهزززارات الطزززسب  زززي 8109محسزززرس  وأيازززا دراسززز 
ت زززميم مواقزززع الويزززب التعميميززز ا وعمزززي مسزززتو  مهزززارات إنتزززاج او زززسم التعميميززز  ثسثيززز  

ز  زززي تنميززز    والتزززي اكزززدت  اعميززز  الواقزززع المعزززز 8109اوبعزززاد نجزززد دراسززز  مسززززويفيس 
 مهارات الطسب  ي مذا اصتجاطا 

مزززذا وعمزززى مسزززتو  تنميززز  مهزززارات التفكيزززر الب زززر  واصبتكزززار  لزززد  الطزززسب 
  ودراسزز  مجززادس 8108باسززتخدام تانيزز  الواقززع اص ترااززيس  اززد اكززدت دراسزز  ميرييززرس 

   عمزى  اعميز  توظيزف تانيز  الواقزع المعزززز عمزى تنميز  مهزارات التفكيزر الب ززر 8109
  عمزززى  اعميززز  8108لزززدد الطزززسب واتجامزززاتهم نحومزززاس كمزززا اكزززدت دراسززز  مالنفيسزززيس 

 تكنولوجيززززا الواقززززع المعزززززز  ززززي تنميزززز  التفكيززززر اصبتكززززار  وراززززا الزززززززطسب عززززر المازززززرر
 الدراسيا

 التعمم باالكتشاف:                         -
و: اأسموب  ي   التعمم باصكتياف ب ن000س ص8117يسعرف ميحاتو والنجارس 

التعمم  ي أ  موقف تعميمي يمر  يو المتعمم ويكور  يو  عاصة نيطاةس ويتمكر مزر إجزرا  
بعززض العمميززات التززي تاززودط لمو ززو( إلززى مفهززوم أو تعمززيم أو عالازز  أو حزز( مطمززوباا 
ويمكززر اسززتخدام الواقززع المعزززز  ززي الززتعمم باصكتيززافس  مثززا(ة الزاجززر لمعززرض  نززيس أو 

ع تزززاريخيس يمكنزززو اسزززتخدام الواقزززع المعززززز لتوازززي  معمومزززات إازززا ي  متحزززفس أو موقززز
  Hammady, et. al., 2020م ومززذا مزا اكززدةخزراجطس ومحتزود  ززوتي أو  يزديوس 

اعزير المتحزفا والزذ  يازدم  بعم( تطبيخ مبني عمى تكنولوجيا الواقزع المعززز تحزت اسزم
وحتززى خروجززو وييززرح لززو بعززض  مريززداة سززياحياة يرا ززخ الزاجززر منززذ دخولززو مززر المتحززف

كمزززا يمكزززر اسزززتخدام مزززذط الميززززة بجعززز( المزززتعمم يكتيزززف المعروازززات داخززز( المتحزززفا  
مجسزززم  المعمومزززاتس كززز ر يتعزززرف عمزززى تيزززري  جسزززم ا نسزززار بت زززويب الكزززاميرا عمزززى
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التيززري س وميرمززا مززر تطبياززات لمواقززع المعزززز  ززي الززتعمم باصكتيززاف مالعتيبززي وآخززرورس 
  اWEB2  م75س ص8106

 الكتب المعززة: -
وتعززد الكتززب المعززززة مززر أمززم تطبيازززات اسززتخدام تكنولوجيززا الواقززع المعزززز  زززي 
التعميمس  تتميز تمج النوعي  مر الكتب بالادرة عمى إحداث تغيير  ي الطريا  التي يتماى 
بها المتعممور المعمومزاتس با ازا   الزي زيزادة مسزتود الفهزم الاراجزي لزديهمس  هزي تعمز( 

ميزز  لززديهمس  هززي تبززدو مثزز( أ  كتززاب آخززرس ولكززر عنززدما يززتم عمززى اثززرا  الخبززرات التعمي
ظهززار اويزكا( ثسثيزز  اوبعززاد   (3D)وازعها أمززام الكزاميرا  زز ر التطبيزخ ياززوم ب ازا   وان

  ا وتوكززد دراسزز  Kapp, Balkun, 2011, p105أو او ززسمس ال ززور واو ززوات م
التح ززي( الدراسززي لززد    بززار الكتززب المعززززة تزيززد مززر التفاعزز( وتنميزز  8109مجززودةس 
 الطسبا

 الكتب القصصية المعتمدة عمى الواقع المعزز:  -
 يهززا تكززور الكتززب الا  ززي  معتمززدة  ززي سززرد الا زز  عمززى الواقززع المعززززس مززر 
بززير أ ازز( اودوات لتطبيززخ الواقززع المعزززز  ززي الكتززب الا  ززي  المعتمززدة عمززى الواقززع 

طبيززخ يززتمكر اوطفززا( مززر أر يسنيززجوا س  باسززتخدام مززذا الت(Zooburst)المعزززز تطبيززخ 
  كمزا يمكزنهم إازا   مكونزات 3Dكتباة ق  ي  مجسم س تحتو  ايكا( ثسثي  اصبعزاد م

 س Rodgers, C., 2014, p43التزز ثيرات م أخززرد لما زز  كاو ززوات لمزيززد مززر
  اWEB9م
 الممصقات المعززة: -

ماززززززاطع  س ماززززززاطع الفيززززززديوس 3Dمم ززززززاات تتاززززززمر أيززززززكا( ثسثيزززززز  اوبعززززززاد م
ال زززوتي س أو الن زززوص وال زززورس كمزززا انهزززا قزززد تتازززمر بعزززض روابزززط لمواقزززع الويزززب 

(Huisinga, 2017, p28)ا 
 التراجم المغوية:   -

وظهر حديثا تطبياات التراجم المغوي  المبايرة باستبدا( الن زوص بالمغز  المزراد 
تطبيزززخ جوجززز( ترجمتهزززا باسزززتخدام تكنولوجيزززا الواقزززع المعزززززس ومزززر امزززم تمزززج التطبيازززات 

 اوميرما مر التطبياات المتاح   ي المتاجر المختمف  لمترجم 
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 المختبرات المدرسية:   -
قززد يززاع اسززتخدام الواقززع المعزززز  بززراز  ززي تمثيزز( التفززاعست الكيمياجيزز  معمميززاة 

 س حيث يستطيع المتعمم محاكاط التفاع( ب رياة مر خس( 3D ي  ورة ثسثي  اصبعاد م
انزززو تتزززي  لممزززتعمم  ر ززز  الميزززارك  والتفاعززز( مزززع الميزززهد و هزززم التراكيزززب  التطبيزززخس كمزززا

 (Ivanova, Ivanov, 2011, p177)الكيمياجي  ب ورة أبسط وأوا  وأكثر أماناةا 
 

 :(Fashion Figure Drawing) رسم المانيكان
لت ميم ام عميها اتعتبر عممي  رسم المانيكار مي البني  اوساسي  التي يا

لألسس الفني  الجمالي  السميم  تكور النتيج    عدما يكور المانيكار مرسوم تبعاة س نهاجيال
ت ميم ممبسي جيدس  نجاح ك( منهم مرتبط باةخرس حيث  ى ي النهاي  الح و( عم

يستطيع الم مم أر يظهر أ كارط بيك( جيد مر خس( المانيكار الجيدا ووممي  تمج 
لتي يجب أر يدرسها طسب قسم المسبس والنسيوس مم المراح( اأالمرحم س نجد أنها مر 

ب( إنها تعتبر المرحم  اوولى واوساسي   ي مراح( تعمم ت ميم اوزيا ا  المانيكار 
اوساسي ما مو إص يك( تجريد  لمجسم يستخدمو م مم اوزيا   ي رسم أ كارط 

كارط وت ميماتو عميوس  هو مر أمم الوساج( التي تساعد الم مم عمي عرض أ 
برازما  عدد ممكر  أكثررسم يك(س كام ار الم مم يحتاج الي أ ا(  ي الت ميمي  وان

  ا0س ص8106محجاجس   ق( مجهودبو مر او كار  ي أسرع وقت 
 

 يمحظ الباحث س فومر خس( التجرب  العممي  داخ( المؤسسات التعميمي  المختم
الفني س  نجد أر معظم الطسب والادرات أر جميع الطسب ص يتمتعور بنفس المهارات 

 عمىص تكور لديهم المهارات الكا ي  لرسم المانيكار بالطرخ واوسس العممي  السميم س 
الرمم مر أر عممي  رسم المانيكار مي المرحم  اوولي واوساسي  لتعمم ت ميم اوزيا  

المرجوةس ونجد أر الطسب تاوم بالمحاول  عدد مر المرات دور الح و( عمى النتيج  
 أممها:ويرجع ذلج إلى عدة أسباب 

 ةاناص الخبرة والمهار  -
 ؤسسات التعميمي االتدريب  داخ( الم الجمسات ايخ وقت -
 االطسب عمىتراكم اوعما( والتطبياات العممي   -
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إلى البحث عر نماذج  الطالب د عأر تمج العوام( تنجد وبنا  عمى ما سبخ 
مرسوم  مر قب( المحتر ير سوا  مر الكتب العممي  المتخ    أو  لممانيكار جامزة

 مر خس( يبك  ا نترنت لمرسم والتيكي( عميها بيك( مبايرا
 المانيكان: أنواع

مناج العديد مر الطرخ واوساليب المتبع   ي عممي  رسم المانيكارس 
مانيكار    ي بحثو العديد مر اصيكا( النهاجي  لم5س ص8107س عيسى يستعرض م

و ااة لمجموع  مر الم مميرس مر خس( تحمي( أسموب م ممي اوزيا   ي رسم 
 وأثرط عمى اليك( النهاجي لمت ميماالمانيكار 

  التالي ار المانيكار ي خذ منحي مختمف عند 6ونجد مر خس( اليك( م
يد المحتر ير  ي التعبير عر أ كارمم وت ميماتهمس  البعض يمج  الي التجر الم ممير 

ولكر الهدف النهاجي ميترج بينهم ومو الح و( عمى  سالاواعداوسس و والبعض يمتزم ب
مانيكار يعرض أ كارمم وت ميماتهم بيك( يجذب المستهمج وييبع رمبتهم  ي ترجم  

 أ كارمم عمى الورخ  ي  ورة تخطيطي  جمالي ا 
 
 
   
 
 

 متبع اوسس والاواعد                       تجريد                             تحرر جزجي   
 

(8:5، ص2013،عيسى) المحترفينشكال المانيكان الخاصة ببعض المصممين أ( يوضح 6شكل )  

 

 تعميم رسم المانيكان:
دي س والتعميم المبرموس تنوعت طرخ تعميم المانيكار ما بير الطريا  التامي

الواقع المعزز  ي التعمم باستخدام تكنولوجيا واستخدام الفيديومات التعميمي س وأخيراة 
  والتي 8117عمىس ونور الديرس البحث الحالي مح( الدراس ا  نجد دراس  ك( مر م

دراس   اعمي  استخدام الفيديو التعميمي  ي تنمي  المفاميم والمهارات مد ت الي 
 المسبس الجامزةساوساسي   ي رسم المانيكار الرجالي لد  طسب الفرق  الثاني  يعب  



 

457 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

رسم يوا  المفاميم واصسس العممي  لبنا  برنامو  يديو تعميمي وذلج مر خس( 
اختبار مدد  عاليتو  ي تنمي  المفاميم س با اا   الي المانيكار الرجالي التعميمي
التعرف عمى آراجهم نحو استخدام برنامو الفيديو عين  البحث و والمهارات اوساسي  لدد 

كوسيم  لمتعمما وتو مت الدراس  إلى المسامم   ي ترسيخ مبادئ وقواعد رسم التعميمي 
 اومهارياة  والرتاا  بمستو  الطسب  نياة  عين  البحثالمانيكار الرجالي التعميمي لدد 

وعمي  عيد الماارن  بير الت ميم عمى اصسكتش أو الت ميم مبايرا عمى 
الطسب عين  البحث قد  اموا الت ميم   ار 8102المانيكار  نجد  ي دراس  مالييخس 

بالثا  والتيويخ مبايرة عمى المانيكار عر رسم اصسكتشس وكار السبب انهم ييعرور 
س يحااور نتيج   وري  لمت ميمعما بداخمهمس با اا   الي انهم التعبير  ي وسهولو 

الب وتد عو وتيويااة تجذب الط امتاعاة  أكثرومذا ما د ع الباحث الي البحث عر طريا  
  نحو تعمم رسم المانيكار دور مم( و ي الوقت الذ  يرمب  يو بالتعمما

 

جراءاتومنيجية   البحث وا 
 :البحثأواًل: منيج 

البحززث الحززالي  الفززروضس اعتمززد  لإلجابزز  عمززى تسززاؤصت البحززث واختبززار  ززح
ع ا س واتبزQuasi – Experimental Methodيزبو التجريبزي م عمزى اسزتخدام المزنهو

الاياس الابمي والبعد  لعين  البحث والتي تم تاسيمها الي مجموعتيرس مجموعز  تجريبيز  
مدرسززززت باسززززتخدام تكنولوجيززززا الواقززززع المعزززززز س ومجموعزززز  اززززابط  مدرسززززت باسززززتخدام 

وذلززج لمعر زز  حجززم اوثززر المحاززخ عمززي عينزز  البحززث نتيجزز  المتغيززر الطريازز  التاميديزز  ا 
قبز( المعالجز  وبعزدماس كمزا  مزذا البحزثتزم تطبيزخ أدوات س و المتغير التزابع عمىالمستا( 

   عمى النحو التالي:0مو موا  بالجدو( م
 ( يوضح التصميم شبة التجريبي في لمدراسة1جدول )

 التطبيق البعدي نوع المعالجة التطبيق القبمي المجموعة

 التجريبية
 اختبار مهار  
 ماياس اتجاط

 الواقع المعززالتدريس باستخدام تكنولوجيا 
 اختبار مهار 
 ماياس اتجاط

 اختبار مهار  التدريس باستخدام الطريا  التاميدي  اختبار مهار  الضابطة
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 وعينتيا:البحث ثانيًا: مجتمع 
طززسب الفرقزز  الثانيزز  قسززم المسبززس  مززر البحــثيتزز لف مجتمززع : البحــثمجتمــع 

تطبيززخ اصختبززارات اززمر ماززرر والنسززيو كميزز  اصقت ززاد المنزلززي جامعزز  المنو يزز س وتززم 
 ما8109-8108مادة التيري   ي الف ( الدراسي اوو( لمعام الجامعي 

البحزث بطريا  عمدي س حيث تكونت عين  البحث تم اختيار عين   :عينة البحث
  طالزززب وطالبززز  مايزززد بالفرقززز  الفرقززز  الدراسزززي س ولكزززر الحازززور الفعمزززي 077مزززر عزززدد م

  طالززب وطالبزز س تززم تاسززيمهم 051والغيززاب كززار م لمطززسب بعززد حززذف طززسب التخمززف
  طالزب 77  طالزب وطالبز   زي المجموعز  التجريبيز س وم77ب ورة عيواجي  الزي عزدد م

   عمى النحو التالي:8كما مو موا  بالجدو( م وطالب   ي المجموع  الاابط 
 ( يوضح توزيع أفراد العينة2جدول )

 العدد في التطبيق البعدي العدد في التطبيق القبمي قبل التطبيق العدد المقيد المجموعة
 77 77 81 التجريبية
 77 77 97 الضابطة
 051 150 077 المجموع

 :البحثثالثًا: أدوات ومواد 
تطمب قياس أثر استخدام تاني  الواقع المعزز  ي تنمي  ي الحاليالبحث ولما كار 

كمي  اصقت اد  –مهارة رسم المانيكار لد  طسب الفرق  الثاني  باسم المسبس والنسيو 
 المنزلي امر مارر التيري س  اد تمثمت أدوات الدراس  التي مي مر إعداد الباحث 

  يما يمي:
 اصختبار المهار  و ااة لمخطوات التالي :وقد تم ت ميم . االختبار المياري: 1

اصختبززار الزززي قيززاس مهزززارة الطززسب  زززي رسزززم  مزززدفا  اليــدف مـــن االختبـــار: -
بيزك( دقيزخ و زحي  و ازاة  أطفا(  امر مازرر التيزري  –رجالي  –المانيكار محريمي 

 لموقت المحدد والمخ ص لك( اختبارا
تزم ت زميم عنا زر الايزاس  زي اصختبزار و ازا  عناصر التقييم فـي االختبـار: -

لممهززارات والاززدرات التززي يجززب عمززى الطالززب تعممهززا  ززي تمززج الوحززدة التعميميزز  مززر رسززم 
 اد تم توزيع عنا ر التاييم  وأطفا( س وعمي-رجالي  –المانيكار بمختمف  جاتو محريمي 



 

459 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جراجيز  ت زف كز( منهزا والاياس تبعا لممهارات الرجيسزي  والفرعيز  لموحزدة  زي يزك( بنزود إ
ر تتسزم تمزج المعزاير والعنا زر بالدقز  أما ينبغي عمزى الطالزب أر يازوم بزوس وتزم مراعزاة 

 تكور لها الادرة عمى قياس وتسجي( أدا  واحد  اطا وأروالواوح والاابمي  لماياسس 
التازدير  ت زميم بطاقز  مسحظز  مسزتخدماة  تمتقدير القيمة الوزنية لالختبار:  -
لمعر زززز  مسززززتود  -  0ممحززززخ رقززززم م  Rubricم المايززززاس المتززززدرج - درجاتالكمززززي بالزززز

أطفزا(  تبعزاة لمخطزوات -رجزالي  –اودا   ي ك( جز  مر مهارة رسم المانيكار محريمزي 
والعنا ر السابخ ت ميمهاس وتزم توزيزع الزدرجات و ازاة لمسزتويات اودا  عزر مهزارة رسزم 

  و اززاة لكزز( خطززوة مززر خطززوات رسززم المانيكززار منززذ بدايزز  الرسززم 01-0م المانيكززار مززر
قيززززاس وتاززززدير أدا  الطززززسب بيززززك( يمكززززر وحتززززى اصنتهززززا  الكامزززز( منززززوس وذلززززج حتززززى 

 مواوعي ودقيخا 
ــــار:  -  مززززر المحكمززززير عززززددتززززم عززززرض بطاقزززز  اصختبززززار عمززززى ضــــبط االختب

ك( منهمزا عمزى حساب المتخ  ير لمتحاخ مر ال دخ والثبات السزمير لمتطبيخ وتم 
 : النحو التالي
ـــار –أ  : تزززم التحازززخ مزززر  زززدخ اصختبزززار وذلزززج بعرازززها عمزززى صـــدق االختب

 صستطسع رأيهم  يما يمي:  وذلج -  8ممحخ م – مجموع  مر المحكمير
 مدد دق   يام  عنا ر وبنود التاييما -
 مدد  ح  تادير الايم  الوزني  لخطوات اصختبارا -

عمى أر عنا ر وبنود التايزيم التزي ايزتممت عميهزا بطاقز  واتفخ المحكمور 
كمزززا رأد بعزززض المحكمزززير  اصختبزززار  زززالح  لمغزززرض التزززي وازززعت مزززر اجمزززوس

وحذف اوخردس وتم التعدي(  ي ازو  تمزج  ها معاة تعدي( بعض البنود وام بعا
وتم التحاخ مزر  زدخ اصتسزاخ الزداخمي لممايزاس مزر خزس( حسزاب  سالمسحظات

   التالي:7بالجدو( م كماكرونباخ وجا ت النتاجو  الفامعام( 
 لمقياس االختبار المياري –الفا كرونباخ  –نتائج اختبار ( يوضح 3جدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات البعد
 **858ا1 01 المقياس المتدرج لالختبار المياري

 0.01**دال احصائيا عند مستوي داللة أقل من 
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مرتفززعس  خ  السززابخ ار معامزز( اصرتبززاط الفززا كرونبززا7مويتازز  مززر جززدو( 
ممززا يززد(  س 10ا1ممعنويزز  أقزز( مززر   عنززد  مسززتو  858ا1و زز( الززي م حيززث

 عمى اتساخ مستويات اصختبار و سحيتها لمتطبيخ عمى عين  البحثا
بطاقزز  اصختبززار وقابميتهززا  تززم حسززاب ثبززات بنززود ثبــات بطاقــة االختبــار: –ب

لماياس بطريا  إعادة التطبيخ عمى مجموع  مر خارج عين  البحثس وتم استخدام 
وجززا ت النتززاجو كمززا مززو معامزز( اصرتبززاط بيرسززور لحسززاب الثبززات بززير التطبياززيرس 

   التالي:2موا  بالجدو( م
  –معامل االرتباط بيرسون  –المياري ثبات مقياس االختبار  نتائج ( يوضح4جدول )

االرتباط بيرسونمعامل  المستوى  
 **878ا1 اختبار ميارة سم المانيكان

 0.01**دال احصائيا عند مستوي داللة أقل من 
و زز( الززي بيرسززور   السززابخ ار معامزز( اصرتبززاط 2ويتازز  مززر جززدو( م

ومززو مززا يسعززد مابززوصة لغززرض  س 10ا1ممعنويزز  أقزز( مززر   عنززد  مسززتو  878ا1م
 مذط الدراس ا 

قام الباحث باختبار عدد مر الوقفات لهذا اصختبار محددات وزمن االختبار:  -
بنزززا  عمزززي اصختبزززارات اصسزززتطسعي  اووليززز  مزززع عينزززات بحثيززز  مختمفززز  لموقزززوف عمزززي 
اختيار أ ا( أوااع رسم لممانيكار يمكر استخدامها  ي اصختبار المهزار س وذلزج بعزد 

ر مززر أواززاع الرسززم اسززتبعاد أواززاع الرسززم السززهم  وال ززعب  مززر اصختبززار وتززم اصختيززا
ذات معامززز( التميزززز الجيزززد والتزززي يمكنهزززا التميزززز بزززير متوسزززطات درجزززات الطزززسب  زززي 
اصختبار المهار س وذلج مر خس( توزيع درجات اصختبار عمى مزا يازوم الطالزب برسزم  
خززس( الوقززت الززسزم ودا  اصختبززارس والززذ  تززم تحديززدط و اززاة لممتوسززطات الحسززابي  ودا  

أطفززززا(   –رجزززالي  –اة  زززي كززز(  جززز  مزززر  جزززات رسزززم المانيكزززار محريمزززي الطزززسب أياززز
تسجي( زمر أو( خمس طسب ينتهور مر رسم المانيكارس واخر خمزس طزسب ينتهزور ب

 دقيا  ا  71زمر اصختبار م حيث كارمر رسموس وحساب المتوسطات 
 

ـــاس االتجـــاه:2 الواقزززع  نحزززو اسزززتخدام تانيززز  قزززام الباحزززث ب عزززداد مايزززاس اصتجزززاط . مقي
  المعزززززززززز بعززززززززد اصطززززززززسع عمززززززززى العديززززززززد مززززززززر الدراسززززززززات السززززززززابا   ززززززززي مززززززززذا اصتجززززززززاط
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  عبزارة مزر نزوع ليكزرت لمتزدرج 81وقد بمغ عدد عبزارات المايزاس الزي م -  7ممحخ م –
  عبزززارات سزززمبي  وتتطمزززب ا جابززز  عزززر 01  عبزززارات إيجابيززز  وم01الخماسزززيس منهزززا م

ا ا  التي تنطبخ عمي اتجاط الطالبس ودرجات   تحت درج  المو √العبارة بواع عسم  م
 الموا ازز  مززي م موا ززخ بيززدةس موا ززخس ميززر مت كززدس معززارضس معززارض بيززدة  وبالززدرجات

 تكززور    وذلززج ار كانززت العبززارة إيجابيزز س أمززا إذا كانززت العبززارة سززمبي 0س 8س 7س 2س 5م
 ير اساسززيرس ا وتززم تاسززيم المايززاس الززي محززورير أو اتجززام5س 2س 7س 8س 0بالززدرجات م

المحور اصو( اصتجاط اليخ ي والمحور الثاني اصتجاط التعميمزي لمطالزب نحزو اسزتخدام 
  عبزززاراتا تزززم تحكزززيم المايزززاس 01تانيززز  الواقزززع المعزززززس وتكزززور كززز( اتجزززاط مزززنهم مزززر م

وتززم التحاززخ مززر  ززدخ اصتسززاخ  -  2ممحززخ م – وتعديمززو و اززا ةرا  السززادة المحكمززير
الفززا كرونبززاخ وجززا ت النتززاجو كمززا بالجززدو( خززس( حسززاب معامزز(  الززداخمي لممايززاس مززر

   التالي:5م
 االتجاهلمقياس  –الفا كرونباخ  –صدق االتساق الداخمي نتائج ( يوضح 5جدول )

 كرونباخ معامل الفا عدد العبارات البعد
االتجاه الشخصي لمطالب نحو التعمم باستخدام 

 تكنولوجيا الواقع المعزز
 **710ا1 01

لمطالب نحو التعمم باستخدام  التعميمياالتجاه 
 تكنولوجيا الواقع المعزز

 **795ا1 01

 **807ا1 81 االتجاه الكمي
 0.01**دال احصائيا عند مستوي داللة أقل من 

لجميززع  خمعامز( اصرتبزاط الفزا كرونبزانتيجز    السزابخ ار 5ويتاز  مزر جزدو( م
ت قيمزز  معامزز( الفززا كرونبززاخ  ززي اصتجززاط و ززمحيززث  سابولزز  إح ززاجياة مابعززاد اصسززتبان  
ممززا يزد( عمززى  س 10ا1ممعنويز  أقزز( مزر   عنزد  مسززتو  807ا1الززي مالكمزي لممايزاس 

وتزم الت كزد مزر قابميز   اتساخ مستويات اصختبار و سحيتها لمتطبيخ عمى عين  البحزثا
لمت كد مر واوح  وبعدياة  اصستطسعي  قبمياة المجموع  لمتطبيخ  ي  ورتو النهاجي  عمى 

  العبارات وسسم  الاياسا
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قززززام الباحززززث بتحديززززد المحتززززو  العممززززي المخ ززززص لكزززز(  . المحتــــوي العممــــي:3
مجموع س حيث تم تحديد المحتزو  العممزي المخ زص لممجموعز  الازابط   زي  زورتو 
النهاجيززز  بعزززد تاويمزززو والزززذ  سزززوف يزززدرس بالطرياززز  التاميديززز س وكزززذلج المحتزززو  العممزززي 

لممجموعز  التجريبيز   زي  زورة النهاجيز  بعزد مرحمز  التازويم والزذ  سزوف يزتم  المخ ص
س وبنززا  عميزز  قززام الباحززث بتسززجي( ومعالجزز  تدريسززو باسززتخدام تكنولوجيززا الواقززع المعزززز

الباحزززث ثزززم قزززام  -  5ممحزززخ م -  يزززديو لوقفزززات المانيكزززار المختمفززز   85مواخززراج عزززدد 
 معتمزززززدا  زززززي ت زززززميمها عمزززززي تكنولوجيزززززا الوقزززززع المعزززززززز االكزززززروت  الذكيززززز ا  بت زززززميم

 سيزتم طباعتهزا بيزك( مميزز و ريزد لكز( كزرت  Marker-based ARمبوجود عسمز   م
س اصخززر لززو وجززوالمطبوعزز  عمززي  عمززي  يززديو واحززد بوقفزز  محززددةكزز( كززرت حتززو  حيززث ي

وتيوب با اا   الي رمز استجاب  سريع لمو و( الي الفيديو بيك( مباير عمي موقع ي
  التالي:  7يك( م كما مو موا  عند الحاج  لذلج  WEB10م  YouTubeم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 لشكل الكروت الذكية محل البحث( يوضح أمثمة 7شكل )
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 :البحث رابعًا: متغيرات
والمتغيززر المسززتا(  ززي الدراسزز  الحاليزز  متمثزز(  ززي اسززتخدام المتغيــر المســتقل: 
  اومعر زززززز   اعميتهززززززا وأثرمززززززا عمززززززى المتغيززززززرير التززززززابعير وممززززززتكنولوجيززززززا الواقززززززع المعزززززززز 

  ااصتجاطمالمهارة و 
المهززززارة  وتحتزززو  تمزززج الدراسززز  عمزززى متغيزززرير تزززابعير وممزززا المتغيـــر التـــابع:

 ومما المؤيرار لاياس  اعمي  الواقع المعزز  ي التدريسا اصتجاطو 
 :البحثضبط متغيرات 

ــــي - ــــار الميــــاري القبم : لمت كززززد مززززر التكززززا ؤ الابمززززي بززززير المجمززززوعتير االختب
التجريبيززز  والازززابط  يجزززب التعزززرف عمزززى الفزززروخ  زززي الايزززاس الابمزززي بزززير المجمزززوعتير 
الاابط  والتجريبي   ي مهارات رسم المانيكارس والح و( عمزى المعمومزات الابميز  التزي 

م عمزز( اختبززار تسززاعد  ززي العمميززات ا ح ززاجي  الخا زز  بنتززاجو الدراسزز س وعميزز   اززد تزز
مهزار  قبمززي لممجمززوعتير التجريبيزز  والاززابط س حيززث تززم اسززتخدام اختبززار مت  لمعينززات 

وذلج بهدف ماارنز  نتزاجو اصختبزار  (Independent Samples T- Test)المستام  
الابمزززززي لممجمزززززوعتيرس والتعزززززرف عمزززززى دصلززززز  الفزززززرخ بتزززززير متوسزززززطي درجزززززات طززززززسب 

   عمى النحو اصتي:6جو كما مو موا  بالجدو( مالمجموعتير قبمياةس وجا ت النتا
 ( نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في القياس القبمي6جدول )

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار المياري القبمي لرسم المانيكان
اختبار 
المتوسط  العدد المجموعة مياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى  قيمة )ت( المتوسطين

 الداللة
المانيكار 
 الحريمي

 60ا1 19ا2 77 التجريبي 
 77ا0 81ا1

 مير دال 
 10ا0 89ا2 77 الاابط  08ا1

المانيكار 
 الرجالي

 76ا1 71ا7 77 التجريبي 
 09ا0 07ا1

 مير دال 
 78ا1 27ا7 77 الاابط 

المانيكار 
 اوطفا(

 67ا1 88ا7 77 التجريبي 
 26ا1- 16ا1

 مير دال 
 68ا1 88ا7 77 الاابط  82ا1

ار المتوسط الحسابي لممجموع  التجريبيز  عنزد مسزتو    6ويسحظ مر جدو( م
 س عنزززد مسزززتو  مهزززارة رسزززم المانيكزززار الرجزززالي 19ا2مهزززارة رسزززم المانيكزززار الحريمزززي م
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 ا بينمزززا كزززار المتوسزززط 88ا7 س عنزززد مسزززتو  مهزززارة رسزززم المانيكزززار اصطفزززا( م71ا7م
 س عنزد 89ا2الحسابي لممجموع  الاابط  عند مستو  مهارة رسزم المانيكزار الحريمزي م

 س عنززززد مسززززتو  مهززززارة رسززززم المانيكززززار 27ا7مسززززتو  مهززززارة رسززززم المانيكززززار الرجززززالي م
  ا 88ا7اصطفا( م

  ومي قيم 26ا1- س م09ا0 س م77ا0عمى الترتيب: م وبمغت قيم اختبار مت 
ميززر دالزز  اح ززاجياة ممززا يززد( عمززى عززدم وجززود  ززرخ دا( اح ززاجيا بززير متوسززط درجززات 
الطززززسب  ززززي المجموعزززز  التجريبيزززز  والاززززابط   ززززي اصختبززززار المهززززار  لرسززززم المانيكززززار 

 الحريميس الرجاليس اوطفا(ا
مجموعـة التجريبيـة والمجموعـة وبناء عمى مـا سـبق فانـو يوجـد تكـافؤ بـين ال

 ( التالي:8الضابطة في التحصيل قبل تطبيق التجربة كما ىو موضح بالشكل )
 
 
 
 
 
 

( يوضح التكافؤ بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في ميارة رسم 8شكل )
 المانيكان في االختبار المياري القبمي

اصتجاط وصختبار مد   اعمي  استخدام تكنولوجيا الواقع اص ترااي  ي تنمي  : التجاها
عمى  اصتجاطدا عي  الطسب نحو تعمم مهارة رسم المانيكارس  اد تم تطبيخ ماياس و 

المجموع  اصختباري  قب( البدا   ي التطبيخ لجمع المعمومات الابمي  التي تساعد  ي 
  العمميات ا ح اجي  الخا   بنتاجو الدراس ا  

 خامسًا: تقنية الواقع المعزز:
بعد مراجع  الباحث لألدبيات التي تناولت نمزاذج الت زميم التعميمزيس واصطزسع 

ابا س قززام الباحززث ب عززداد المحتززو  التعميمززي المعزززز عمززى عمززى العديززد مززر الدراسززات السزز
 النحو التالي: 

4.09 
3.3 

3.88 4.29 
3.47 3.82 

 مهارة رسم المانيكان األطفال مهارة رسم المانيكان الرجالي مهارة رسم المانيكان الحريمي

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
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ـــل:  .1 ـــة التحمي ومزززي المرحمززز  اوساسزززي  لممراحززز( اوخزززرد  زززي عمميززز  الت زززميم مرحم
التعميمززيس و ززي مززذط المرحمزز  قززام الباحززث بتحميزز( احتياجززات عمميزز  الت ززميم و اززاة 

 لمخطوات اةتي :
تززم تحديززد الهززدف مززر تانيزز  الواقززع  زز:تحميــل اليــدف مــن تقنيــة الواقــع المعــ -

المعززز مززر خززس( تحميزز( ميززكم  وأمززداف الدراسزز س والمتمثزز(  ززي أثززر اسززتخدام 
تكنولوجيزززا الواقزززع المعززززز االكزززروت الذكيززز ا عمزززى تنميززز  مهزززارة رسزززم المانيكزززار 
باووااع المختمف  لد  الطسب مح( الدراس س وذلج مزر خزس( إيجزاد طرياز  

الفهزززم واصسزززتيعاب لممهزززارات المختمفززز س وخمزززخ جزززو مزززر تسسزززه( عمزززى الطزززسب 
الدا عيززز  نحزززو الزززتعمم اصتجزززاط و  الحمزززاس والتفاعززز( بزززير الطزززسبس بهزززدف تنميززز 

 باستخدام تكنولوجيا الواقع المعززا
و يها قام الباحث بتحميز( الوحزدة التعميميز  الخا ز   تحميل المحتوى التعميمي: -

برسم المانيكار بمختمف اونواع واووااع امر مارر التيزري س ومزا تحتويزو 
مززذط الوحززدة مززر مهززارات رسززم أساسززي  متوقززع اكتسززاب الطززسب لهززا بعززد دراسزز  

 الوحدةا
تززم تحميزز( خ ززاجص الطززسب التعميميزز  مززر حيززث  تحميــل خصــائص المــتعمم: -

 ؤ واسزززتخدام نفزززس اودواتس وكزززذلج تزززو ر مهزززارات التعامززز( مزززع التطبيزززخ التكزززا
 واوجهزة الذكي  والتجرب  معهم بيك(  عمي قب( التطبيخ مع تطبياات يبيوا 

تم الت كد مر معر   الطسب بمهارات التعامز( مزع التطبيزخ  تحميل بيئة التعمم: -
والتطبيخ واصنترنت لد  جميع الماترح واوجهزة الذكي س وتو ير اوجهزة الذكي  

 طسب المجموع  التجريبي س والت كد مر أنها تعم( باليك( المطموبا
ـــة التصـــميم: ا8 ومزززي المرحمززز  الثانيززز  مزززر مراحززز( الت زززميم التعميمزززي والمكممززز   مرحم

لممرحم  السابا  و يها قام الباحث بتحمي( المحتزو  و زيام  اومزداف بحيزث تكزور 
يناريو وواززززع خطزززز  سززززير الززززدروس  ززززي اززززو  تحميزززز( قابمزززز  لمايززززاسس إعززززداد السزززز

المحتو س وكيفي  عرض المحتود واونيط  باستخدام تاني  الواقع المعززز االكزروت 
 الذكي ا وكذلج أساليب التاويم النهاجيا 
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ومي المرحم  الثالث  مر مراح( الت ميم التعميميس و يها تم  مرحمة التطوير: ا7
    لتطوير ت ميم تاني  الواقع المعززااستخدام مجموعو مر البرامو المتخ 

ت تي بعد مرحم  التطويرس حيث تم  ي مذط المرحم  الربط بير و  مرحمة التطبيق: ا2
الوساجط المتعددة والكروت الذكي  مح( الدراس  وعم( التجرب  اصستطسعي  
صستخدام تاني  الواقع المعزز والت كد مر مدد  اعميتهاس وخموما مر اوخطا  

  س وواوح التعميماتس وتحديد الميكست التي قد تطرأ أثنا  تطبيخ التجرب االتاني
بعد اصنتها  مر تاني  الواقع المعزز تم عراها عمى مجموع  مر  مرحمة التقويم: ا5

المحكمير ذو  الخبرة واصخت اصس لموقوف عمى  الحيتهاس ومس متها لمهدف 
مدد مناسبتها لعين  البحثس وقد أكدوا منهاس ومراعاتها لممعايير التربوي  والفني س و 

  سحيو تانيتو الواقع المعزز وجودتها  ي إطار اومداف المحددة لهاا
 

 ومناقشتيا وتفسيرىا:البحث نتائج 
 نتائج الفرضية األولى:

يوجد  رخ دا( إح اجيةا عند ا :عمى انوتم اختبار الفراي  اوولى والتي ن ت 
متوسطي درجات طسب المجموع  التجريبي س ودرجات   بير 10اα ≤ 1ممستود دصل  

لرسززم المانيكززار الحريمززي  ززي البعززد  طززسب المجموعزز  الاززابط   ززي اصختبززار المهززار  
اس مزززر خزززس( حسزززاب المتوسزززطات الحسزززابي س واصنحرا زززات المعياريززز  اووازززاع المختمفززز 

ختبار مهارة رسم  ي التطبيخ البعد  ص لدرجات طسب المجموعتار التجريبي  والاابط 
   التالي:7المانيكار الحريميس جا ت النتاجو كما مو موا  بالجدو( م

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب   7جدول )
 المجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان الحريمي

اختبار 
المتوسط  العدد المجموعة مياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 مؤشر الداللة المتوسطين

المانيكار 
 الحريمي

 17ا0 27ا8 77 التجريبي 
 97ا1-

ل ال  المجموع  
 70ا0 57ا7 77 الاابط  التجريبي 

  وجززود  ززروخ ظامريزز  بززير متوسززطات درجززات طززسب 7ويتازز  مززر الجززدو( م
المجموعزززز  التجريبيزززز  والاززززابط   ززززي التطبيززززخ البعززززد  صختبززززار مهززززارة رسززززم المانيكززززار 
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س  27ا8مالحريمززيا حيززث بمززغ المتوسززط الحسززابي لززدرجات طززسب المجموعزز  التجريبيزز  
حازخ ولمتا  57ا7م ي حير بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طزسب المجموعز  الازابط  

 اختبزززار المتوسزززطات ذات دصلززز  إح زززاجي س تزززمس اسزززتخدام  زززيإذا كانزززت مزززذط الفزززروخ مزززا 
لمتعرف عمى دصل    Independent Samples T-Testمت  لممجموعات المستام  م

  ا8س وكانت النتاجو كما  ي الجدو( مالفروخ بير المجموعتير
بين  الفروق داللة لمتعرف عمى لممجموعات المستقمة )ت(( نتائج اختبار 8جدول )  

  المجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان الحريمي

 مؤشر / مستوي الداللة قيمة )ت( العدد المجموعة اختبار مياري

 المانيكار الحريمي
 77 التجريبي 

 **87ا5-
**دا( اح اجيا عند مستو  

 77 الاابط  10ا1دصل  أق( مر 
  إلززى مززا يمززي: وجززود  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسزززتود 8تسيززير نتززاجو الجززدو( م

  بززير متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز  ودرجززات طززسب 10ا1مأقزز( دصلزز  
المجموع  الاابط   ي اصختبار المهار  البعد  لرسم المانيكار الحريمزيس وجزا  الفزرخ 

  ومززذط 87ا5-ل ززال  طززسب المجموعزز  التجريبيزز س حيززث بمغززت قيمزز  مت  المحسززوب  م
مززز( االعذا الفزززرخ يرجزززع إلزززى س ومززز 10ا1دصلززز  أقزز( مالايمزز  دالززز  إح زززاجيةا عنزززد مسزززتود 

استخدام تاني  الواقع المعزز المتمثم   ي االكروت الذكي ا أثنا  تعمزم مهزارة المستا( ومو 
 يةورفـــض الفرضـــ ىاألولـــ يةقبـــول الفرضـــ اوترتزززب عمزززى مزززذس رسززم المانيكزززار الحريمزززي

  10ا1دصلز  ميوجزد  زرخ دا( إح زاجيةا عنزد مسزتود ص ا :انزو التي تنص عمى ةالصفري
بير متوسطي درجات طسب المجموع  التجريبي س ودرجات طزسب المجموعز  الازابط  

  ي اصختبار المهار  لرسم المانيكار الحريمي  ي اووااع المختمف اا
الواقع المعزز تعد  عال  تمامزاة  زي تطبيخ تاني  أر تمج النتاجو الي  عزو ويمكر

مكزر التفاعز( بيك( يجع( العممي  التعميمي  أكثر امتاعاة وسهول   ي تو ي( المعمومات 
معزززو مزززر قبززز( المزززتعممس اصمزززر الزززذ  يجعززز( مزززر الموازززوعات التعميميززز  المعازززدة أكثزززر 

 ززور  تاززدم مززذط التانيزز  تغذيزز  راجعزز  مسززتمرة مززر خززس( تفاعزز( كمززا  وامتاعززاةس واززوحاة 
و اززاة لماززدرات والمهززارات الخا زز   يسززم  لمطالززب بززالتحكم  ززي عمميززات تعممهززم الخا زز 

 ا 8108ماوميرس  س 8105منعم  اهللس س وتتفخ تمج النتاجو مع دراس  ك( مر بهم
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 :الثانيةنتائج الفرضية 
يوجد  زرخ دا( إح زاجيةا عنزد اعمى انو: والتي ن ت  الثاني تم اختبار الفراي  

متوسطي درجات طسب المجموع  التجريبي س ودرجات   بير 10اα ≤ 1ممستود دصل  
 ززي  الرجززاليلرسززم المانيكززار البعززد  طززسب المجموعزز  الاززابط   ززي اصختبززار المهززار  

اس مزززر خزززس( حسزززاب المتوسزززطات الحسزززابي س واصنحرا زززات المعياريززز  اووازززاع المختمفززز 
 ي التطبيخ البعد  صختبار مهارة رسم  طسب المجموعتار التجريبي  والاابط لدرجات 
   التالي:9س جا ت النتاجو كما مو موا  بالجدو( مالرجاليالمانيكار 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب   9جدول )
 الرجاليالمجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان 

اختبار 
المتوسط  العدد المجموعة مياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 مؤشر الداللة المتوسطين

المانيكار 
 الرجالي

 21ا0 68ا7 77 التجريبي 
 98ا1-

ل ال  المجموع  
 82ا1 62ا6 77 الاابط  التجريبي 

  وجززود  ززروخ ظامريزز  بززير متوسززطات درجززات طززسب 9ويتازز  مززر الجززدو( م
المجموعزززز  التجريبيزززز  والاززززابط   ززززي التطبيززززخ البعززززد  صختبززززار مهززززارة رسززززم المانيكززززار 

س  ي  68ا7ما حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طسب المجموع  التجريبي  الرجالي
ولمتحازخ مزا ا  62ا6محير بمغ المتوسط الحسزابي لزدرجات طزسب المجموعز  الازابط  

 اختبزززززار المتوسزززززطات ذات دصلززززز  إح ززززاجي س تزززززمس اسزززززتخدام  ززززيإذا كانززززت مزززززذط الفزززززروخ 
لمتعرف عمى دصل    Independent Samples T-Testمت  لممجموعات المستام  م

  ا01ا  ي الجدو( مالفروخ بير المجموعتيرس وكانت النتاجو كم
الفروق بين  داللة لمتعرف عمى لممجموعات المستقمة ( نتائج اختبار )ت(10جدول )  

  الرجاليالمجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان 
 مؤشر / مستوي الداللة قيمة )ت( العدد المجموعة اختبار مياري

 الرجاليالمانيكار 
 77 التجريبي 

 **69ا5-
**دا( اح اجيا عند مستو  

 77 الاابط  10ا1دصل  أق( مر 
  إلززى مززا يمززي: وجززود  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود 01تسيززير نتززاجو الجززدو( م

  بززير متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز  ودرجززات طززسب 10ا1دصلزز  أقزز( م
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س وجزا  الفزرخ الرجزاليالمجموع  الاابط   ي اصختبار المهار  البعزد  لرسزم المانيكزار 
  ومززذط 69ا5-ل ززال  طززسب المجموعزز  التجريبيزز س حيززث بمغززت قيمزز  مت  المحسززوب  م

مززز( االع س ومزززذا الفزززرخ يرجزززع إلزززى 10ا1الايمزز  دالززز  إح زززاجيةا عنزززد مسزززتود دصلززز  أقزز( م
قع المعزز المتمثم   ي االكروت الذكي ا أثنا  تعمزم مهزارة استخدام تاني  الواالمستا( ومو 
 االرجاليرسم المانيكار 

التزي تزنص  الصـفرية يةورفض الفرضـ ةالثاني يةقبول الفرض اوترتب عمى مذ 
  بير متوسطي درجزات 10ا1يوجد  رخ دا( إح اجيةا عند مستود دصل  مص ا :عمى انو

طسب المجموع  التجريبي س ودرجات طسب المجموعز  الازابط   زي اصختبزار المهزار  
  ي اووااع المختمف اا الرجاليلرسم المانيكار 

ونسحزززظ ار الطزززسب قزززد أدت  زززي اصختبزززار المهزززار  الخزززاص برسزززم المانيكزززار 
النتزاجو الزي ار الطزسب  الحريمي بيك( أ ا( مر المانيكار الرجاليس ويمكر عززو تمزج

تميزز( اكتززر الززي رسزززم المانيكززار الحريمززي لت ززميم مسبزززس نسززاجي  عززر ت ززميم مسبزززس 
ولكزر بمراجعز   اوخزردس رجالي س  تهتم أكتزر بزتعمم المانيكزار الحريمزي عزر بزاقي اونزواع

أ زبحت العمميز  التعميميز  اكثزر تيزوياا الواقزع المعززز النتاجو نجد انو بعزد تطبيزخ تانيز  
بززالكرت الززذكي لموقفزز  المفاززم  لززو  (التناززاصحتفززاظ و وامتاعززا وا ززب  الطالززب قززادر عمززي 

س حيززث يسززتطيع الو ززو( الززي الفيززديو التعميمززي  ززي أ  وقززت عنززد مززر مكززار الززي أخززر
 الدراسزززات التاليززز  نتزززاجو عمززز س ونسحزززظ ار النتزززاجو تتفزززخ أيازززاة والحاجززز  لزززذلج مزززر خسلززز

  ا 8109محسرس  س 8109 س معميس 8109معبد العاطيس 
 

 

 :الثالثةنتائج الفرضية 
يوجد  زرخ دا( إح زاجيةا عنزد اعمى انو: والتي ن ت  الثالث تم اختبار الفراي  

متوسطي درجات طسب المجموع  التجريبي س ودرجات   بير 10اα ≤ 1ممستود دصل  
 ززي  اوطفززا(لرسززم المانيكززار البعززد  طززسب المجموعزز  الاززابط   ززي اصختبززار المهززار  

اس مزززر خزززس( حسزززاب المتوسزززطات الحسزززابي س واصنحرا زززات المعياريززز  اووازززاع المختمفززز 
 ي التطبيخ البعد  صختبار مهارة رسم  لدرجات طسب المجموعتار التجريبي  والاابط 

   التالي:00س جا ت النتاجو كما مو موا  بالجدو( ماوطفا(المانيكار 
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 رافات المعيارية لدرجات طالب المتوسطات الحسابية واالنح  11جدول )
 األطفالالمجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان 

اختبار 
 مياري

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

 مؤشر الداللة

المانيكار 
 اوطفا(

 89ا1 08ا8 77 التجريبي 
 87ا1-

ل ال  المجموع  
 17ا0 89ا7 77 الاابط  التجريبي 

  وجزود  زروخ ظامريز  بزير متوسزطات درجزات طزسب 00ويتا  مر الجدو( م
المجموعزززز  التجريبيزززز  والاززززابط   ززززي التطبيززززخ البعززززد  صختبززززار مهززززارة رسززززم المانيكززززار 

س  ي  08ا8ما حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طسب المجموع  التجريبي  اوطفا(
ولمتحازخ مزا ا  89ا7محير بمغ المتوسط الحسزابي لزدرجات طزسب المجموعز  الازابط  

 اختبزززززار المتوسزززززطات ذات دصلززززز  إح ززززاجي س تزززززمس اسزززززتخدام  ززززيإذا كانززززت مزززززذط الفزززززروخ 
لمتعرف عمى دصل    Independent Samples T-Testمت  لممجموعات المستام  م

  ا08ا  ي الجدو( مالفروخ بير المجموعتيرس وكانت النتاجو كم
الفروق بين  داللة لمتعرف عمى لممجموعات المستقمة ( نتائج اختبار )ت(12جدول )  

  األطفالالمجموعتان التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارة رسم المانيكان 

 مؤشر / مستوي الداللة قيمة )ت( العدد المجموعة اختبار مياري

 اوطفا(المانيكار 
 77 التجريبي 

 **08ا5-
**دا( اح اجيا عند مستو  

 77 الاابط  10ا1دصل  أق( مر 

  إلززى مززا يمززي: وجززود  ززرخ دا( إح ززاجيةا عنززد مسززتود 08تسيززير نتززاجو الجززدو( م
  بززير متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز  ودرجززات طززسب 10ا1دصلزز  أقزز( م

س وجزا  الفزرخ اوطفزا(المجموع  الاابط   ي اصختبار المهار  البعد  لرسزم المانيكزار 
  ومززذط 08ا5-ل ززال  طززسب المجموعزز  التجريبيزز س حيززث بمغززت قيمزز  مت  المحسززوب  م

مززز( االعذا الفزززرخ يرجزززع إلزززى  س ومززز10ا1الايمزز  دالززز  إح زززاجيةا عنزززد مسزززتود دصلززز  أقزز( م
استخدام تاني  الواقع المعزز المتمثم   ي االكروت الذكي ا أثنا  تعمزم مهزارة المستا( ومو 
 ااوطفا(رسم المانيكار 
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التزي تزنص  الصـفرية يةورفض الفرضـ ةالثالث يةقبول الفرض اوترتب عمى مزذ 
  بير متوسطي درجزات 10ا1يوجد  رخ دا( إح اجيةا عند مستود دصل  مص ا :عمى انو

طسب المجموع  التجريبي س ودرجات طسب المجموعز  الازابط   زي اصختبزار المهزار  
  ي اووااع المختمف اا اوطفا(لرسم المانيكار 

ونسحزززظ ار الطزززسب قزززد أدت  زززي اصختبزززار المهزززار  الخزززاص برسزززم المانيكزززار 
ويمكر عزو تمج  ار البعد س ي اصختباوطفا(  ي المرتب  الثاني  مر حيث المتوسطات 

تنززوع الوقفززات التززي يمكززر عممهززا  ززي المانيكززار اوطفززا(س با اززا   الززي انززو  النتززاجو الززي
ييم( الياير أوصد وبناتس ويكزور لمطالزب مطمزخ الحريز   زي اصختيزار ووازع الممسزات 

 ااوخيرة والتفا ي( بيك( حر
 أ زززب يززز  التعميمززز س حيزززث كمزززا أر لمواقزززع المعززززز دوراة  عزززاصة ومزززؤثر  زززي العمم 
التعمم مزع كسزر الحزاجز النفسزي لزديهم مزر رمبز  المعمزم وطمزب  عمىاقباصة  أكثرالطسب 

التاليززز   نتزززاجو الدراسزززات عس ونسحزززظ ار النتزززاجو تتفزززخ أيازززا مزززاعزززادة اليزززرح مزززرة أخزززرد
  ا 8109 س مجادس 8108النفيسيس مس  8108ميرييرس 

 

 
 

 :الرابعةنتائج الفرضية 
يوجززد حجززم أثززر كبيززر بززير  اعمززى انززو: والتززي ن ززت  الرابعزز تزم اختبززار الفراززي  

متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز   ززي التطبيززخ الابمززي والبعززد  لمهززارط رسززم 
اس مر خس( حساب المتوسطات الحسابي س واصنحرا ات المانيكار ل اح التطبيخ البعد 

 البعد  صختبار مهزارةو الابمي  يبي   ي التطبيخالتجر المجموع  المعياري  لدرجات طسب 
إذا كانزت مزذط الفزروخ  زي ولمتحاخ ما  ساوطفا(  –الرجالي  –مالحريمي رسم المانيكار 

اختبزززززار مت  لممجموعزززززات المرتبطززززز   المتوسزززززطات ذات دصلززززز  إح زززززاجي س تزززززمس اسزززززتخدام
(Paired Samples T-Test)  مربزع آيتزا  لمتعزرف عمزى دصلز  الفزرخ واسزتخراج قيمز

  الماابم  لها لمتعرف عمى حجم أثر استخدام تانيز  الواقزع المعززز d  وكذلج قيم  مŋ2م
جزا ت و  بزاونواع المختمفز س المتمثم   ي االكروت الذكي ا  ي تنميز  مهزارة رسزم المانيكزار

 التالي:  07النتاجو كما مو موا  بالجدو( م
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اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروقو  المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات   13جدول )  
الختبار ميارة رسم المانيكانالتطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في    
اختبار 
 مياري

 المجموعة
 التجريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

المانيكار 
 الحريمي

 60ا1 19ا2 77 قبمي
 دال  **70ا22- 78ا2

 17ا0 27ا8 77 بعد 

المانيكار 
 الرجالي

 76ا1 71ا7 77 قبمي
 دال  **89ا79- 78ا2

 21ا0 68ا7 77 بعد 

المانيكار 
 اوطفا(

 67ا1 88ا7 77 قبمي
 دال  **70ا55- 82ا2

 68ا1 08ا8 77 بعد 

 10ا1**دا( اح اجيا عند مستو  دصل  أق( مر 

ار المتوسززززط الحسززززابي لممجموعزززز  التجريبيزززز  عنززززد   07ويسحززززظ مززززر جززززدو( م
بينمززا كززار  ززي   19ا2مكززار   ززي التطبيززخ الابمززي مسززتو  مهززارة رسززم المانيكززار الحريمززي

 زي التطبيزخ الابمزي عند مسزتو  مهزارة رسزم المانيكزار الرجزالي و س  27ا8التطبيخ البعد م
عنززززد مسززززتو  مهززززارة رسززززم و س  68ا7بينمززززا  ززززي التطبيززززخ البعززززد  كززززار م  71ا7مكززززار 

بينمزززا كزززار  زززي التطبيزززخ البعزززد    88ا7م اوطفزززا(  زززي التطبيزززخ الابمزززي كزززارالمانيكزززار 
  س وجميزززع تمزززج المتوسزززطات كانزززت ل زززال  اصختبزززار البعزززد س ولمتحازززخ مزززر قزززيم 08ا8م

جميزع و   70ا55- س م89ا79- س م70ا22-عمى الترتيزب: م التي جا ت اختبار مت 
العامز(  س ومزذا الفزرخ يرجزع إلزى 10ا1الايم دالز  إح زاجيةا عنزد مسزتود دصلز  أقز( م مذط

استخدام تاني  الواقع المعزز المتمثم   ي االكروت الذكي ا أثنا  تعمزم مهزارة المستا( ومو 
آيتززا اسززتخراج قيمزز  مربززع تززم ب نواعززو المختمفزز س ولمتحاززخ مززر حجززم اوثززر رسززم المانيكززار 

  الماابم  لها لمتعرف عمى حجم أثر استخدام تانيز  الواقزع المعززز d  وكذلج قيم  مŋ2م
بزاونواع المختمفز  كمزا مزو  المتمثم   ي االكزروت الذكيز ا  زي تنميز  مهزارة رسزم المانيكزار

   التالي:02موا  بالجدو( م
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حجم أثر استخدام  لمتعرف عمى( d) ( وكذلك قيمةŋ2) )ت( ومربع آيتا ( نتائج اختبار14جدول )
  باألنواع المختمفة تقنية الواقع المعزز المتمثمة في "الكروت الذكية" في تنمية ميارة رسم المانيكان

اختبار 
 مياري

 المجموعة
 التجريبية

 (d)قيمة   ŋ2مقيمة  قيمة )ت( العدد

المانيكار 
 الحريمي

 86ا01 96ا1 **70ا22- 77 قبمي
 حجم أثر كبير أثر كبيرحجم  دال  77 بعد 

المانيكار 
 الرجالي

 10ا9 95ا1 **89ا79- 77 قبمي
 حجم أثر كبير حجم أثر كبير دال  77 بعد 

المانيكار 
 اوطفا(

 78ا08 98ا1 **70ا55- 77 قبمي
 حجم أثر كبير حجم أثر كبير دال  77 بعد 

 10ا1**دا( اح اجيا عند مستو  دصل  أق( مر 
لك( مر    ŋ2متم حساب مربع آيتا  وقد  02نتاجو الجدو( م بعد اصطسع عمي

اوطفزززا(  والتزززي جزززا ت عمزززي الترتيزززب  –الرجزززالي  –مهزززارة رسزززم المانيكزززار م الحريمزززي 
%  مزززر التبزززاير 96ممزززر مزززا يازززارب  س ومزززي تزززد( عمزززى أر 98ا1 س م95ا1 س م96ا1م

تعززززد  الحريمزززيالمسفسزززر لزززدرجات الطزززسب  زززي التطبيزززخ البعزززد  لمهزززارة رسزززم المانيكزززار 
مززززر مززززا ياززززارب  تززززد( عمزززى أرو  صسزززتخدام تكنولوجيززززا الواقززززع المعززززز االكززززروت الذكيزززز اس

%  مر التباير المسفسر لدرجات الطسب  ي التطبيخ البعزد  لمهزارة رسزم المانيكزار 95م
ما  تعزد صستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز االكروت الذكي اس ومي تد( عمى أر الرجالي
%  مر التباير المسفسر لدرجات الطسب  ي التطبيخ البعد  لمهارة رسم 98ممر ياارب 

وجميعهززا  تعزززد صسزتخدام تكنولوجيززا الواقزع المعززز االكززروت الذكيز اس اوطفزا(المانيكزار 
  حيث أر مذط النسب  أكبر مر النسب  التي حزددما كزومير اة جد أثر كبيرحجم عبر عر تس 

أبزو حطزب م ا% صعتبار حجزم أثزر المتغيزر المسزتا( كبيزرةا عمزى المتغيزر التزابع05ومي 
   0990و ادخس 

 س 10ا9 س م86ا01م بمغزززززززت عمزززززززى الترتيزززززززب  الماابمززززززز  لهزززززززا dكمززززززا أر قزززززززيم م
 الواقزززززززززززززع المعزززززززززززززززتؤكزززززززززززززد عمزززززززززززززى أر اسزززززززززززززتخدم تكنولوجيزززززززززززززا وجميعهزززززززززززززا  س 78ا08م

بززززاونواع أثززززر كبيززززر  ززززي تنميزززز  مهززززارة رسززززم المانيكززززار كززززار لززززو حجززززم االكززززروت الذكيزززز ا 
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 الصــفرية رفــض الفرضــيةقبــول الفرضــية الرابعــة و  وترتززب عمززى مززذط النتيجزز  االمختمفزز 
يوجزد حجزم أثزر كبيزر بزير متوسزطي درجزات طزسب المجموعز  التي تنص عمى انو: اص 
 ااالابمي والبعد  لمهارط رسم المانيكار ل اح التطبيخ البعد التجريبي   ي التطبيخ 

 اعميز  التعمزيم باسزتخدام  عمزىونسحظ ار حجم اوثزر كزار كبيزراة جزداة ممزا يؤكزد 
رسززم  ززي تعمززم  أكبززرتكنولوجيززا الواقززع المعززززس كمززا نسحززظ ار حجززم اوثززر كززار بنسززب  

 االرجالي مانيكار اوطفا(س ثم الحريميس وأخيراة 
الحريمزي بيزك( رسزم المانيكزار ويمكر عزو تمج النتاجو الي أر الطسب تعممت 

 زززي اصختبزززار الحريمزززي  ل زززال  المانيكزززارس  ازززد كزززار متوسزززط الزززدرجات او اززز( سزززرعأ
 االمهار  الخاص برسم المانيكار

إثارة التفكير ا بداعي مذا وقد سامم التعمم باستخدام أسموب الواقع المعزز  ي  
الفززروخ فس كمززا انززو راعززى مززيرس وعزززز عمميزز  التعمززيم الززذاتي والززتعمم باصكتيززالمتعملززد  ا

مزززر اليزززرح كززز( مزززتعمم أخزززذ الفر ززز  الكاممززز  لميزززامدة  واسزززتطاعالفرديززز  بزززير المتعممزززير 
  .جوانب مختمف س ومرات متعددة

 س 8105منعمز  اهللس التاليز   نتزاجو الدراسزات عونسحظ ار النتاجو تتفخ أيازا مز
 س 8109معبزززد العزززاطيس س  8108ميرييزززرس س  8108مالنفيسزززيس س  8108ماومزززيرس 
  ا 8109ودراس  مجادس   8109مسزويفيس  س 8109محسرس  س 8109معميس 

 

 

 :الخامسةنتائج الفرضية 
يوجززد  ززرخ دا( إح ززاجيةا ا عمززى أنززو: والتززي ن ززت الخامسزز تززم اختبززار الفراززي  

متوسزطي درجزات طزسب المجموعز  التجريبيز   زي   بير 10اα ≤ 1معند مستود دصل  
ا  وصختبزار  زح  مزذا ال زاح التطبيزخ البعزد  التطبيخ الابمي والبعزد  لمايزاس اصتجزاط

قيمزز  اختبززار اسززتخراج الفززرض تززم حسززاب المتوسززطات الحسززابي  واصنحرا ززات المعياريزز  و 
ف عمزى وذلج بهدف التعر  (Paired Samples T-Test)لممجموعات المرتبط  مت  

المجموعزززز  التجريبيززز   ززززي التطبيزززخ الابمززززي دصلززز  الفزززرخ بززززير متوسزززطي درجززززات طزززسب 
   عمزززززى05بالجزززززدو( مكمزززززا مزززززو مواززززز   س وجزززززا ت النتزززززاجووالبعزززززد  لمايزززززاس اصتجزززززاط

 النحو اصتي:
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 ( نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في القياس القبمي والبعدي لمقياس االتجاه15جدول )
مقياس 
 االتجاه

 المجموعة
المتوسط  العدد التجريبية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى  قيمة )ت( المتوسطين

 الداللة

 اليخ ي
 26ا80 57ا88 77 قبمي

 دال  **97ا28- 12ا06-
 81ا88 57ا78 77 بعد 

 التعميمي
 01ا85 15ا87 77 قبمي

 دال  **28ا86- 71ا00-
 86ا87 75ا72 77 بعد 

 10ا1**دا( اح اجيا عند مستو  دصل  أق( مر 

وجززود  ززرخ دا( إح ززاجيا عنززد مسززتود    إلززى مززا يمززي:05تسيززير نتززاجو الجززدو( م
بززير متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز   ززي التطبيززخ   10ا1مأقزز( مززر دصلز  

الابمي والبعد  لماياس اصتجاط ماصتجاط اليخ ي س وكار الفرخ ل ال  الاياس البعد س 
  ومززذط الايمزز  دالزز  إح ززاجيةا عنززد مسززتود 97ا28-حيززث بمغززت قيمزز  مت  المحسززوب  م

  10ا1مأقز( مزر دصل  تود وجود  رخ دا( إح اجيا عند مسو   ا10ا1مأق( مر الدصل  
متوسززطي درجززات طززسب المجموعزز  التجريبيزز   ززي التطبيززخ الابمززي والبعززد  لمايززاس بززير 

اصتجاط ماصتجاط التعميمي س وكزار الفزرخ ل زال  الايزاس البعزد س حيزث بمغزت قيمز  مت  
  ا10ا1مأقز( مزر   ومذط الايم  دال  إح اجيةا عند مستود الدصل  28ا86-م المحسوب 

ــول الفرضــية الخامســة و تززب عمززى مززذط النتيجزز  وتر  التززي  سالصــفريةرفــض الفرضــية قب
  بزززير 10اα ≤ 1مدصلززز  يوجزززد  زززرخ دا( إح زززاجيةا عنزززد مسزززتود ص : اأنزززو عمزززىتزززنص 

متوسززززطي درجززززات طززززسب المجموعزززز  التجريبيزززز   ززززي التطبيززززخ الابمززززي والبعززززد  لمايززززاس 
 اااصتجاط ل اح التطبيخ البعد 
الطززسب نحززو الززتعمم باسززتخدام الواقززع المعزززز  ززي اصختبززار ونسحززظ تغيززر اتجززاط 

البعد س ويمكر عزو تمج النتاجو الي أر الطزسب تفاز( الزتعمم باسزتخدام أسزموب الواقزع 
امكانيز  مس و سزهول  اصسزتخدا المعزز لما يادمو لهم مزر مميززات وخ زاجص تعميميز س مزر

 حزواس المزتعممسإثزارة  اا   الي س مذا باتطبيخ  ي أ  مكار بما  يها الف ( الدراسيال
  .فالتعميم الذاتي والتعمم باصكتيادا عي   يزعز تو 
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 س 8105منعمز  اهللس ونسحظ ار النتاجو تتفخ أيازا مزع نتزاجو الدراسزات التاليز  
 س 8109معبزززد العزززاطيس س  8108ميرييزززرس س  8108مالنفيسزززيس س  8108ماومزززيرس 
  ا 8109ودراس  مجادس   8109مسزويفيس  س 8109محسرس  س 8109معميس 

 
 

 مناقشة النتائج:
أقزز( دصلزز  عنززد مسززتود أظهززرت نتززاجو الدراسزز  الحاليزز  وجززود  ززرخ دا( إح ززاجياة 

والمجموعززززز   متوسزززززطي درجزززززات طزززززسب المجموعززززز  التجريبيززززز   بزززززير 10اα ≤ 1ممزززززر 
أطفا(  ل ال   –رجالي  –الاابط   ي التطبيخ البعد  لمهارة رسم المانيكار محريمي 

  ويمكر عززو مزذط النتزاجو إلزى أر تانيتزو 9يك( مكما مو موا  المجموع  التجريبي ا 
الواقززع المعزززز االكززروت الذكيزز ا تتغمززب عمززى مززا قززد يرا ززخ التززدريس بززالطرخ المعتززادة مززر 

الوساجط التعميمي  مر أ وات و ور وأيكا( ثسثي  اوبعاد ومااطع  يديو رتاب  ومم(س  
تجعزز( العمميزز  التعميميزز  أكثززر متعزز  وتيززويااس ممززا يثيززر الدا عيزز  لززدد الطززسبس ومززذا مززا 
يتفخ مع العديد مر الدراسزات السزابا  محز( الدراسز س كمزا يمكزر تفسزير مزذط النتزاجو ب نزو 

ر الطسب مر خس( استخدام تانيتو الواقع المعززس اصمزر قد تم مراعو الفروخ الفردي  بي
الززذ  اد  الززي ر ززع ثازز  الطززسب ب نفسززهم وتاززدمهم  ززي العمميزز  التعميميزز  بخطززوات ثابتزز  
وو ازززاة لازززدرات الطالزززب نفسزززو ورمبتزززو وسزززرعتو  زززي الزززتعممس  يزززتعمم دور خزززوف أو خجززز(س 

خدام تكنولوجيزززا الواقزززع حيزززث نجزززد ار تنزززوع اونيزززط  وأسزززاليب التزززدريس مزززر خزززس( اسزززت
ثززارة الدا عيزز  اياززاة لززدد  المعزززز ا الكززروت الذكيزز ا كززار لهززا أثززر مممززوس  ززي التحفيززز وان

 الطسبا
 

 
 
 
 
 ( يوضح متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في ميارة رسم المانيكان 9شكل )

 أطفال( في االختبار المياري القبمي والبعد –رجالي  –)حريمي 

8.47 
7.62 8.12 7.53 

6.64 7.29 

4.09 
3.3 3.88 4.29 

3.47 3.82 

 مهارة رسم المانيكان األطفال مهارة رسم المانيكان الرجالي مهارة رسم المانيكان الحريمي

 بعدي -المجموعة الضابطة  بعدي -المجموعة التجريبية 

 قبلي -المجموعة الضابطة  قبلي -المجموعة التجريبية 
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وتجدر ا يارة منا إلى أنو مر خس( ماارن  النتاجو المتعما  بحجم أثر استخدام 
 الواقززززززززع المعزززززززززز االكززززززززروت الذكيزززززززز ا  ززززززززي كززززززززسة مززززززززر تنميزززززززز  مهززززززززارة رسززززززززم المانيكززززززززار 

  تبززير أر حجززم اوثززر لززد  01أطفززا( س كمززا مززو موازز  يززك( م –رجززالي  –محريمززي 
 طسب المجموع  التجريبي  كار كبيراةا 

 
 
 
 
 

 ( حجم األثر الستخدام الواقع المعزز في تنمية ميارة رسم المانيكان 10شكل )
 أطفال( –رجالي  –)حريمي 

 زززي حزززير أر حجزززم اوثزززر صسزززتخدام الواقزززع المعززززز  زززي تنميززز  الدا عيززز  واتجزززاط 
الطسب نحزو الزتعمم بهزذا اوسزموب كزار أكبزر  زي التطبيزخ البعزد  لممجموعز  التجريبيز س 

لززج نتززاجو مايززاس اصتجززاط الابميزز  والبعديزز  لمجموعزز  البحززث التجريبيزز س وقززد اكززدت عمززى ذ
حيزززث نجزززد أر متوسزززط درجزززات اسزززتجاب  طزززسب المجموعززز  التجريبيززز  لمايزززاس اصتجزززاط 

  00الابمززي والبعززد ارتفعززت بيززك( ممحززوظ  ززي اصختبززار البعززد  لمايززاس اصتجززاط يززك( م
معزز تحسر اندماج الطسب مع الدروس كما يمكر تبرير مذط النتاجو ب ر تانيو الواقع ال

وتزيززد مززر التفاعزز( التعميمززيس ممززا كززار لززو أثززر إيجززابي  ززي اتجززاط الطززسب نجززو الززتعمم 
 باستخدام تكنولوجيا الواقع اص ترااي وتنمي  الدا عي  لديهما

 
 
 
 

 
 ( يوضح متوسط درجات استجابة طالب المجموعة التجريبية لمقياس االتجاه11شكل )

 القبمي والبعد التطبيقفي 

38.57 34.35 
22.53 23.05 

 االتجاه التعليمي االتجاه الشخصي

 قبلي -المجموعة التجريبية  بعدي -المجموعة التجريبية 

0.96 0.95 0.98 

 مهارة رسم المانيكان األطفال مهارة رسم المانيكان الرجالي مهارة رسم المانيكان الحريمي

 حجم األثر
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 توصيات الدراسة:
  ي او  ما تو مت إليو الدراس  مر نتاجو يمكر تاديم التو يات اةتي :

 تنمي  اصتجامات ا يجابي  نحو التعميم باستخدام تكنولوجيا الواقع المعززا ا0
إعززززداد دراسززززات مماثمزززز   ززززي تززززدريس المفززززاميم والمهززززارات المختمززززف  ززززي الماززززررات  ا8

 المختمف االدراسي  
إقامزز  العديززد مززر الززدورات التدريبيزز  لمسزززادة الاززاجمير عمززى التززدريس حززو( اسزززتخدام  ا7

عداد مادة عممي  باستخداموا  الواقع المعزز  ي التعميمس وطرخ ت ميمو وان
اصستفادة مر استخدام تاني  مزر الواقزع المعززز  زي تزدريس المازررات الدراسزي  التزي  ا2

 بعاد وخا   مادة التيري اتحتاج الي عرض نماذج ثسثي  اص
تيجيع الطسب عمى ممارس  أساليب حديث   زي التعمزيم باسزتخدام تكنولوجيزا الواقزع  ا5

المعززززز  زززي أثنزززا  تعمزززم موازززوعات المزززنهو مزززر خزززس( نمزززاذج ماننزززو تتزززو ر  يهزززا 
 محفزات لممارس  مذط اصساليب  ي الموقف التعميمي عند الايام بالمهم  التعميمي ا

لمجميع بالميارك  والنااش بهدف تاويم العممي  التعميمي   زي مسزارما  اتاح  الفر   ا6
 ال حي  وتحايخ أق ى استفادة ممكن  لمجميعا

تهيج  البيج  التعميمي  بحيث تكور مسجم  لتوظيزف مزذا النزوع مزر أسزاليب التزدريس  ا7
داخ( معام( الكميز س مثز( تزو ير خدمز  اصنترنزت وأجهززة كا يز  لكز( طالزبس وكزذلج 

ي( الجززززداو( الدراسززززي  بمززززا يتناسززززب مززززع تنفيززززذ تمززززج النمززززاذج الماننزززز  الخا زززز  تعززززد
 بممارس  مذا النوع التعميميا

 المقترحات:
إجرا  دراس  لمكيف عر أثر استخدام تكنولوجيزا الواقزع المعززز  زي تنميز  المهزارات  -

 المختمف  تبعةا لمتغير المارر الدراسي والتخ ص والمستو  التعميمي لمطسبا
إجرا  دراس  لمكيف عزر ال زعوبات والمعوقزات التزي تواجزو الطزسب عنزد اسزتخدام  -

 تكنولوجيا الواقع المعزز  ي العممي  التعميمي ا
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 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

 س بيروت 7 س م0مو مس لسان العرب س 8102مابر المنظورس أبو الفا( جما( الدير 
 دار  ادرا

مقترح  تعميميأثر استخدام برنامج  س 8108اوميرس محمد محمد السيد محمد م
نحو  واالتجاهباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز عمى الميارات التدريسية 

قسم المنامو وطرخ تدريس التربي   -س رسال  دكتوراط مير منيورة التدريس
 جامع  المن ورةا -كمي  التربي  الريااي   -الريااي  

فاعمية برمجية تعميمية قائمة عمى  س 8101س محمد محمد ر عت محمد مالبسيوني
تكنولوجيا محاكاة الواقع االفتراضي في تنمية ميارات صيانة الحاسب لدي 

 -س مجم  تكنولوجيا التعميمطالب كميات التربية النوعية واتجاىاتيم نحوىا
 الاامرةا -الجمعي  الم ري  لتكنولوجيا التعميم

فاعمية الواقع المعزز في التحصيل  س 8109ميس سمر بنت أحمد بر سميمار مالحجي
وتنمية الدافعية في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لدى طالبات المرحمة 

 يوليوا  9العدد  -المجمد الثالث  -س المجم  العربي  لمتربي  النوعي  الثانوية
تخدام تقنية الواقع المعزز أثر اس س 8102الحسينيس مها بنت عبد المنعم محمد م

(Augmented Reality في وحدة من مقرر الحاسب اآللي في تحصيل )
 -المنامو وطرخ التدريس  -س رسال  ماجستير واتجاه طالبات المرحمة الثانوية

 جامع  ام الاردا -كمي  التربي  
فاعمية تدريس وحدة مقترحة في االقتصاد  س 8107الحموس نرمير م طفى حمزة م

لمنزلي قائمة عمى استراتيجية التخيل العقمي بتقنية الواقع المعزز لتنمية ا
دراسات التفكير البصري وحب االستطالع لدى تمميذات المرحمة االبتدائية، 

 ا051 – 87ص - 90 -عربي   ي التربي  وعمم النفس 
 س الرياضس مكتب 5س مط مدخل إلى المناىج والتدريس س 8117الخميف س حسر جعفر م

 الريدا 
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أثر توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية ميارات  س 8108الزمرانيس ميفا  عمي م
 -س مجم  العموم التربوي  والنفسي  التفكير العميا لدى طالبات المرحمة المتوسطة

 نو مبرا  –المجمد الثاني  -العدد السادس والعيرور 
أثر برنامج  س 8107محمد م الياميس إيناس عبد المعز  الااايس لميا  محمود

نتاج الدروس اإللكترونية  تدريبي الستخدام تقنيات الواقع المعزز في تصميم وا 
س مجم  كمي  لدى الطالبة المعممة بكمية االقتصاد المنزلي في جامعة األزىر

 ا057 – 082ص  -   0م  2 -جامع  المنو ي س  -التربي  
ارنة ألساليب تصميم األزياء في ضوء دراسة مق س 8102حسر مالييخس كرامو ثابت 

مجم  عموم و نورس أداء وآراء الطالب المتخصصين في المالبس والنسيج، 
 س جامع  حموارا  7س العدد08المجمد

رؤية مستقبمية الستخدام تقنيتو  س 8106العتيبيس سارة  البمو س مدد  الفري س لولوة م
(Augmented Reality كوسيمة تعميمية ألطفال الدمج في مرحمة رياض )

 ا  99 – 59ص  -  88م 8 -م ر -مجم  رابط  التربي  الحديث  األطفال، 
معجم المصطمحات التربوية المعرفة في  س 0999الماانيس أحمد حسير  الجم(س عمى م

 الاامرةا  –س عالم الكتاب المناىج وطرق التدريس
فاعمية تكنولوجيا الواقع المعزز باستخدام  س 8108مد ممح معبد المنعالنفيسيس خالد 

استراتيجية كيمر وأثرىا عمى التفكير االبتكاري ورضا الـــطالب عن مقـرر 
منامو وطرخ  قسم -س رسال  دكتوراط المعموماتيـة لمصف العاشـر بدولة الكويت

 جامع  عير يمسا -التربي   كمي  -تدريس 
اعمية تكنولوجيا الواقع المعزز باستخدام  س 8108مد ممح معبد المنعالنفيسيس خالد 

استراتيجية كيمر وأثرىا عمى التفكير االبتكاري ورضا الـــطالب عن مقـرر 
قسم  -س رسال  دكتوراط مي منيورة المعموماتيـة لمصف العاشـر بدولة الكويت

 جامع  عير يمسا  -التربي   كمي  -منامو وطرخ تدريس 
 Augmentedأثر استخدام الواقع المعزز )  8108الهاجر س سارة بنت سميمار م

Reality في تنمية التحصيل الدراسي وميارات األداء العممي في مقرر الفقو )
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س مجم  كمي  التربي  بالزقازيخ مدينة الرياض المتوسط فيلطالبات الصف األول 
 ا 800-087ص  - 98عدد  -

مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي  س 0990آما( مأبو حطبس  ؤاد  و ادخس 
 الاامرةا  -س مكتب  اونجمو الم ري  في العموم النفسية واالجتماعية

 دار الفكر العربيا  -س الاامرة معجم مصطمحات التربية والتعميم س 0981بدو س أحمد م
ة ميارات استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لتنمي س 8109جادس يرير تو يخ عمى م

س رسال  واالتجاه نحو العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية البصريالتفكير 
 -قسم المنامو وطرخ التدريس وتكنولوجيا المعمومات  -التربي   كمي  -ماجستير 

 جامع  المنو ي ا 
اثر أداة التفاعل في كتب الواقع المعزز في تنمية  س 8109جودةس بسم  محمد م
ي لدي طالب التعميم الثانوي الفني ومدى رضائيم عن ىذه التحصيل الدراس

 جامع  حموارا  -كمي  التربي   -قسم تكنولوجيا التعميم  -س رسال  ماجستير الكتب
ابتكار مجموعة مساطر لرسم  س 8106حجاجس محمد عبد الحميد محمد  تحي م

 -الرابع العدد  - 86س مجمد المانيكان المستخدم في تصميم األزياء الورقي
 جامع  المنو ي ا -مجم  بحوث اصقت اد المنزلي  - 8106

دراسة مقارنة ألىم الطرق المتبعة  س 8108حجاجس محمد عبد الحميد محمد  تحي م
الدولي -س المؤتمر العممي السنو  مالعربي الثالث عيرفي عممية رسم المانيكان

 ي او  استراتيجيات العاير  التعميم العالي النوعي  ي م ر والوطر العربي 
 ا 8108أبري( 08-00التنمي  المستدام  

أثر الواقع المعزز وأسموب التعمم  س 8109حسرس عبد اهلل بر مبارج محمد م
العميق( في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى -)السطحي

لتربي  س المجم  التربوي  لكمي  اطالب تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة جدة
 صا  89/  0590-0567ص  -  8109مديسمبر  68بسوماج عا

فاعمية بيئة تعمم قائمة عمى الواقع المعزز  س 8109م سزويفيس داليا محسر عبد المزنعم
لتنمية ميارات إنتاج األفالم التعميمية ثالثية األبعاد واالتجاه نحو البيئة لدى 
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كمي  التربي   -تكنولوجيا التعميم  قسم -رسال  دكتوراط طالب تكنولوجيا التعميم، 
 جامع  المنياا -النوعي  

س الدار معجم المصطمحات التربوية والنفسية س 8117يحاتوس حسر  والنجارس زينب م
 الاامرةا -الم ري  المبناني  

توظيف تقنية الواقع المعزز القائمة عمى   8108يرييرس أحمد محمد عمي الدسوقي م
معكوس لتنمية ميارات التفكير البصري لدى طالب إستراتيجية التعميم ال

 قسم -س رسال  ماجستير نحوىا واتجاىاتيمالمرحمة الثانوية في مادة األحياء 
 جامع  بورسعيدا   -كمي  التربي  النوعي   - اةلي والحاسبتكنولوجيا التعميم 
 Augmentedأثر استخدام تقنية الواقع المعزز ) س 8109 ادخس  اطم  عمى م

Reality في تدريس العموم عمى مستوى التحصيل لدى تالميذ الصف )
كمي  الدراسات  -منامو وطرخ تدريس  -س رسال  ماجستير الخامس االبتدائي

 يونيوا  -جامع  الكويت  -العميا 
س دار معجم عمم النفس والتحميل النفسي س 0989طوس  رج عبد الاادر وآخرور م

 ر والتوزيعا النها  العربي  لمطباع  والني
معايير تصميم بيئات التعمم النقال القائمة عمى الواقع  س 8109عبد العاطيس مادة م

المجتمعات   ي  الدراسات النوعي  الثاني الدوليالثالث م العمميس المؤتمر المعزز
 ا275-297ص - 8109مارس  7-8العربي  مالواقع والم مو(  

الكائنات التعميمية  س 8105مد معطارس عبد اهلل إسحاخ  كنسارةس إحسار مح
 مكتب  الممج  هد الوطني ا -مك  المكرم   - 8س مط وتكنولوجيا النانو

نموذج مقترح لتوظيف تقنية الحقيقة المدمجة  س 8102عا(س مجد  م
(Augmented Reality في عرض الرسومات ثالثية األبعاد لطمبة التعميم )

المستحدثات التكنولوجي   ي ع ر ا الدراسيس ورق  عم( مادم  لميوم العام
 مزةا -جامع  اوق ى  -المعموماتي ا كمي  التربي  

فعالية استخدام  س 8117عبد الحكيم م أيرفعمىس سحر عمي زممو(  نورالديرس 
الفيديو التعميمي في تنمية المفاىيم والميارات األساسية في رسم المانيكان 
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س العدد الثانية شعبة المالبس الجاىزةالرجالي التعميمي لدى طالب الفرقة 
 جامع  المن ورةا  -مجم  بحوث التربي  النوعي   - 8117العاير يوليو 

تصميم بيئة تعمم نقال قائمة عمى التفاعل بين  س 8109عمىس مزززادة عبد العاطزززى م
مستويات الدعم باستخدام الواقع المعزز وأساليب التعمم عمى تنمية ميارات 

س اآلليلمتعمم لدى طالب شعبة إعداد معمم الحاسب  والقابميةحاسب شبكات ال
 جامع  الزقازيخا  -كمي  التربي  النوعي   -قسم تكنولوجيا التعميم  -رسال  دكتوراط 

فاعمية برنامج قائم عمى تكنولوجيا الواقع المعّزز  س 8106عوض اهللس إسسم جهاد م
(Augmented Realityفي تنمية ميارات ال ) تفكير البصري في مبحث

كمي   -قسم المنامو وأساليب التدريس العموم لدى طالب الصف التاسع بغّزة، 
 مزةا -جامع  اصزمر  -التربي  

تحميل أسموب مصممي األزياء في رسم مانيكان  س 8107م عيسىس يسرد معوض
العدد  - 87مجمد الموضة )االسكتش( وأثره عمى الشكل النيائي لمتصميم، 

 جامع  المنو ي ا -مجم  بحوث اصقت اد المنزلي  - 8107 -لث الثا
 م را - الاامرة -س عالم الكتابمقدمة في عمم التعمم س 0977كوججس كوثر حسير م
( Augmented Realityتقنيتو الواقع المعزز ) س 8107محمدس منا  رزخ م

 -م ر -الجامعيدراسات  ي التعميم وتطبيقاتيا في عمميتي التعميم والتعمم، 
 ا580-571ص- 76عدد

فاعمية توظيف تقنية الحقيقة المدمجة في تنمية  س 8105ميتهىس رامي رااي م
ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو العموم لدى طالب الصف التاسع 

 الجامع  ا سسمي ا -س رسال  ماجستيراألساسي بغزة
فاعمية توظيف تقنية الحقيقة س  8105ميتهىس رامي رياض  المولوس  تحي   بحي م

المدمجة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو العموم لدى طالب 
التعميم  -قسم التكنولوجيا -س رسال  ماجستيرالصف التاسع األساسي بغزة

 قطاع مزةا -الجامع  ا سسمي   -اصساسي 
التفكير  عمىلقدرة تكنولوجيا التعميم وتنمية ا س 0989من ورس أحمد حامد م

 دار الو ا  لمنيرا ساالبتكاري
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تأثير برنامج تعميمي باستخدام  س 8105نعم  اهللس وص  عبد الفتاح احمد السيد م
مخرجات التعمم في الكرة الطائرة لطالبات كمية  عمىتكنولوجيا الواقع االفتراضي 

قسم  -س رسال  دكتوراط مير منيورة جامعة المنصورة -التربية الرياضية 
جامع   -كمي  التربي  الريااي   -المنامو وطرخ تدريس التربي  الريااي  

 المن ورةا  
س دار تكنولوجيا الواقع االفتراضي واستخداماتيا التعميمية س 8101نو (س خالد م

 ا61ص  -عمار  -المنامو لمنير والتوزيع 
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