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 :الدراسةمستخلص 

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  تقنيةواقع استخدام إلى التعرف على  الدراسةهدفت هذه  

تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ، والمعلمات المعلمين

في التعليم العام، تحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

إلى  سةالدرا . وتوصلتالدراسةالمنهج الوصفي المسحي، لمالئمته مع طبيعة موضوع  الدراسةهذه استخدمت  في التعليم العام.

تبادل و الواقع المعزز، تقنيةالخاصة ب التدريبيةفي الدورات  شتراكاالي رغبة المعلمين والمعلمات في وه مجموعة من النتائج

ي تدريس الواقع المعزز ف تقنيةاستخدام  أنو ،الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية تقنيةالخبرات والمعلومات ومحتوى 

 مادة التربية الفنية يسهم في تطوير وإضافة خبرات جديدة ترتبط بمادة التربية الفنية بشكل عام، والمعلم والطالب بشكل خاص،

لمعلمات ، وأن أبرز الصعوبات التي تواجه المعلمين وامادة التربية الفنية استخدام هذه التقنية يثري أداء الطالب بشكل إيجابي فيأن 

ش الواقع المعزز نصاب ساعات العبء التعليمي لمعلم ومعلمة التربية الفنية و قلة الور تقنيةفي تدريس التربية الفنية عند استخدام 

ة تدريس أدى إلى قلة خبرة المعلمين والمعلمات، التكلفالمتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في ال التدريبيةوالدورات 

بتطوير  لدراسةاوأوصت  المادية الباهظة لتطبيقات البرامج التعليمية المتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس.

ي والمهاري في ملمستوى التعليمناهج وأساليب تدريس التربية الفنية بما يتوافق مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، بهدف رفع ا

 .العملية التعليمية

 تقنية الواقع المعزز، التربية الفنية، المعلمين والمعلمات. :المفتاحيةالكلمات 

http://www.ajrsp.com/
mailto:smsumiry@uqu.edu.sa
mailto:nsfakiha@uqu.edu.sa


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        97  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

The Reality of Using Augmented Reality Technology in Art Education from the Point of 

View of Male and Female Teachers 

 

Abstract 

 This study aimed to identify the reality of the use of augmented reality technology in 

teaching art education from the point of view of teachers, to determine the reality of the use of 

augmented reality technology in teaching art education from the point of view of male and female 

teachers in general education, to determine the difficulties of the use of augmented reality 

technology in teaching art education from the point of view of male and female teachers in general 

education. This study used the descriptive survey approach because it suits the nature of the subject 

of the study. The study reached a group of findings. The Male and female teachers are willing to 

participate in the training courses of augmented reality technology and exchanging experiences, 

information and the content of augmented reality technology in teaching art education. The use of 

augmented reality technology in teaching art education contributes to developing and adding new 

experiences related to art education in general and related to the teacher and student in particular. 

The use of this technology positively enriches the performance of students in art education. The 

most prominent difficulties that male and female teachers face in teaching art education when 

using augmented reality technology are the educational hours quorum of the art education male 

and female teachers, and the lack of specialized workshops and training courses in the use of 

augmented reality technology in teaching led to the lack of experience of male and female teachers, 

and the exorbitant financial cost of applying specialized educational programs in the use of 

augmented reality technology in teaching. The study recommended to develop curricula and 

methods of teaching art education in accordance with modern technological techniques in order to 

raise the educational and skill level in the educational process. 

Keywords: Augmented Reality Technology, Art Education, Male and Female Teachers. 
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 المقدمة:. 1

ية أكثر برؤ ،مما دعا إلى ضرورة النظر في المستقبل، مجال التكنولوجيايشهد العالم اليوم تطوراً هائالً ومتسارعاً في  

في جميع مجاالت الحياة بصفة عامة، والتعليم بصفة خاصة، فلقد أشارت ، منه، واالستفادة القصوى الواقع الرقمياعتماداً على 

الرقمي، وذلك  عملية التحول البكري أن من مساعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تطوير العملية التعليمية، وتسريع

والوجدانية في  ؛المعرفية والعقلية ،قدرات المتعلم، والتي تهدف إلى تنمية التقنيات الحديثة في التعليم ودمج ،من خالل تكييف

 (. 9102)بن مليح، المختلفةالدراسية المناهج 

والتخلص من الطرق التقليدية القديمة  ،( إلى ضرورة تبني طرق حديثة في التدريس9112عابد )لقد أوصت دراسة ف 

التعلم بالنسبة  تسهل من عملية ،وتطبيقات متنوعة ،واستخدام برامجوالتدريب  ،التعليمباإلضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في 

ين في مجال صثين المتخصالتي حرص الباحوالمستخدمة في التعليم،  إحدى التقنيات الحديثةوتعد تقنية الواقع المعزز  .للمعلم

 .(9191وعسيري، و)الطرباق( 9102كما أشارت دراسة كالً من )موكلي،  ؛التعليم على معرفة أثرها في العملية التعليمية

تقنية تفاعلية تشاركية تزامنية، تستخدم األجهزة الذكية كالهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية وتعرف هذه التقنية بأنها   

-روابط-مقاطع فيديو -رسوم-في هيئة )صور ،ارتداؤها كالنظارات إلضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقيأو األجهزة التي يمكن 

فتظهر أمام المتعلم بشكل افتراضي، ولكن بصور  ،(9102األبعاد)قنصوة،أو ثالثية  ؛ثنائيةصوت( بأشكال -معلومات نصية

 ة منوذلك لما تتمتع به هذه التقني ؛غير تقليدية مشوقةتمكن المتعلم من التعرف على مضمون الدرس، ومحتواه بطريقة  واقعية

 ومميزات.خصائص 

اإلضافة إلى بوالجاذبية في بيئة التعلم،  ،إن أبرز ما يميز استخدام هذه التقنية في التدريس قدرتها على إضفاء المرونة  

قدرتها في التأثير على ميول المتعلمين إيجابياً، وتحسين قدراتهم العلمية، واتجاهاتهم نحو المادة، وتعزيز قدراتهم على التفكير، 

 تمروزيادة تفاعلهم مع المحتوى العلمي، والتعلم الذاتي المس ،مما يساعد على شد انتباه المتعلمين للبيئة التعليميةوحل المشكالت 

رنت االنتوالتعرف على تطبيقات الواقع المعززة المتاحة على شبكة  ؛خارج أوقات الدراسة وإشباع رغبات المتعلم للبحث

 (.9191،وعسيريالطرباق )

ترى الباحثتان أن هذه التقنية تخدم العملية التعليمية بصفة عامة، والتدريس والمتعلم بصفة  في ضوء تلك المميزاتو  

التربية  ادةمتدريس في وخاصة توظيف هذه التقنية في تدريس المناهج الدراسية،  ،خاصة والتي تحتم على المؤسسات التعليمية

 (،9191)الموكلي،لدى المتعلم كما أشارت دراسة واالبتكار، والمهارات اإلبداعية لما لها من أهمية في تنمية التفكير ، الفنية

طرق واستراتيجيات أن  (9190و )العقيل، (9190)زجري، يضيفو(، والتي تتفق معها الباحثتان، 9191و)الطرباق و عسيري،

نه توجد أال إ ةهداف منهج التربية الفنيأتحقيق تساهم في  ،طرق التدريس الحديثةفأصبحت تطورت، قد  تدريس التربية الفنية

عرف لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى الت؛ والمعوقات التي تحول دون تحقيق الطرق الحديثة في التدريس ،الكثير من الصعوبات

ديم المقترحات قعلى واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وذلك لت

 .المناسبة التي تساهم في تضمين هذه التقنية في التدريس
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 :الدراسةمشكلة . 1.1

( 9191السبيعي وعيسى،( و )9191وكلي،مبأهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس كدراسة )نادت الدراسات  

تجعلها تتفوق على الكثير من التقنيات الحديثة  وخصائص،لما تتمتع بها من مميزات وذلك من ، (9102ري والعبيكان، تالشو)

 رقط على الرغم من كل المميزات التي تتمتع بها تقنية الواقع المعزز، إال أن الباحثتان الحظتا أنو  المستخدمة في التدريس،

 قلةيدية، وأن مازالت تقل سواء في الشرح أو التطبيق الفنية التربيةمادة والمعلمات في تدريس  ،المعلمين يتبعهاالتدريس التي 

، الدراسي مع المعلم داخل الصف طلبةالضعف تفاعل  االستعانة بالتقنيات الحديثة في التدريس كتقنية الواقع المعزز، أدى إلى

لذلك ترى ، (9191كما أشارت دراسة )الطرباق وعسيري،  ،التي يقوم بإنتاجها الطلبة ،مستوى األعمال الفنيةتدني  باإلضافة إلى

من خالل دمج  ،التدريس الحديثة طرقلرفد وتدعيم  ،الفنيةتدريس مادة التربية  فيتقنية الواقع المعزز  أهمية تناولالباحثتان 

   األهداف التي تسعى إليها الدراسة.تحقيق  من أجلو التقنيات في التعليم؛

 :   الدراسةأسئلة . 2.1

التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  واقع ما درجة -0

 ؟العام

التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  ما صعوبات -9

 ؟ العام

 الدراسة:فرضيات . 3.1

مادة  استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريسصعوبات  في( 1.15أقل من )عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -0

 التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام تعزى لمتغير الجنس؟

 :الدراسةأهداف . 1.1

 العام.التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  -0

ي التعليم ف التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس صعوبات تحديد  -9

 .العام

 أهمية الدراسة:. 5.1

 التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.مادة في تدريس  ،الكشف عن صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز -9

 الحديثة ياالتكنولوجوالخطط المستمدة من  ،في زيادة االهتمام بالبرامج ،يفيد معلمين ومعلمات والمشرفين التربية الفنية -3

 المتمثلة في البحث الحالي بتقنية الواقع المعزز.

التربية ادة مالدراسة في تقديم بعض المقترحات، التي تساعد في تضمين تقنية الواقع المعزز في تدريس نتائج هذا قد تسهم  -4

 .الفنية
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 مصطلحات الدراسة:. 1.1

  الواقع المعززتقنية (Augmented reality technology): 

 (.9199)واقع( )معجم المعاني، في صورة مفرد مذكر وجذرها )وقع(، وجذعها )َواقٌِع( "كلمة أصلها االسم اللغة:الواقع في  -

زٌ  فاعل ِمن  المعزز في اللغة:  - َز، ُمَعزِّ ٌم لَهَا )معجم المعاني، َعزَّ  .(9199لَِمَكانَتِِه: أي ُمَدعِّ

  الواقع المعزز في االصطالح: -

يعرف تقنية الواقع المعزز بأنها: " تقنية تعرض  (Mullen)( أن مولين 921، ص9191تذكر )الطرباق وعسيري،  

 ."فيديو األجهزة الذكية خالل كاميراوالحياة الواقعية من  ؛بها من خصائص االندماج المباشر بين النماذج، والمستحدثات، وما

األجهزة الذكية كالهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية أو األجهزة التي  وهي تقنية تفاعلية تشاركية تزامنية، تستخدم  

-نصية معلومات-روابط-مقاطع فيديو -رسوم-يمكن ارتداؤها كالنظارات إلضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقي، في هيئة )صور

 (.9102صوت( بأشكال ثنائية؛ أو ثالثية األبعاد)قنصوة،

ذلك من خالل وبالواقع االفتراضي، تقنية تساعد المعلمين والمعلمات على دمج الواقع الحقيقي،  إجرائياً:تقنية الواقع المعزز  -

، على لطلبةاالمعلمين والمعلمات والتي يتم استخدامها من قبل  ،تسليط كاميرا األجهزة الذكية كالهواتف اللوحية، واألجهزة اللوحية

ة لعرض المعلومات المتضمنة افتراضياً في هيئ، أو غيرها من الكتب أو الوسائل؛ الفنية في كتاب مادة التربية الباركود الموجود

   التي تثري العملية التعليمية.)صور، رسوم، مقاطع فيديو، صوت، أشكال متعددة األبعاد(؛ و

 التربية الفنية  (Art education): 

ا، وِرباٌء: زاَد، : في اللغة التربية - تَبَي تُه )المعاني،َربَا ُربُو ً  (.9101ونََما، وار 

 :في االصطالح التربية الفنية -

وسائل  ،أي أنها تربية من خالل الفن، الذي يعد بكل مجاالته المختلفة وتربية( فن،)التربية الفنية مصطلح من عنصرين  

حمله من المتجددة، والتعبيرات الفنية بكل ما ت والعالقات الجمالية ما يحرزه الفنانون من أفكار عن التذوق الفني، ،للتربية الفنية

رامج تترجم إلى وسائل تبنى عليها أسس وب ،وكذلك جميع اإلبداعات التقنية في الفنون التطبيقية ،مشاعر إنسانية أو اجتماعية

ة، وأنماطها التعبيرية المتنوعمن كل الفنون بمدارسها الفنية المختلفة، واتجاهاتها الفكرية التربية الفنية  الفنية وتستفيدالتربية 

 (9119شوقي، المتعددة )

ل وتغير سلوكه من خال من خالل تعرفه على العالم الحسي من حوله، ،تعمل على تنمية شخصيته أنشطة يقوم بها الفرد،وهي 

، 9102)جمعان، الفنيةعمال واكتسابها عن طريق األ ؛في التربية الفنية والعادات الخاصة والمفاهيم التدريب على المهارات،

 .(435ص
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  والمعلماتالمعلمين  (Male and Female Teachers): 

 المعلمين والمعلمات في اللغة:   -

 .معلم"“وجذرها في صورة جمع مذكر سالم  ُمَعلِّمٌ  أصلها االسم، : كلمةالمعلمين -

 (.م9101)المعاني،"معلم"في صورة جمع مؤنث سالم وجذرها ُمَعلٌِّم  كلمة أصلها االسم :المعلمات -

ل والذين يدرسون مراح ،هم أولئك المعلمون المتواجدون في المدارس االبتدائية الحكومية" المعلمين والمعلمات في االصطالح: -

 (. 9102نقال عن )عبيدات، (24 ، ص9190،وعسيريالعتيبي " )الثانوي( ،االبتدائي، المتوسط)

في  ؛الثانوي( المتوسط، المعلمين والمعلمات التربية الفنية والذين يدرسون مراحل )االبتدائي،هم جرائياً: االمعلمين والمعلمات -

 مدارس التعليم العام في المنطقة الغربية في مدينة جدة ومكة.

 حدود الدراسة:. 1.1

  هـ0443الثاني لعام الدراسي  الدراسي الفصل الزمانية:الحدود 

 في التعليم العام. التربية الفنية معلمين ومعلمات :الحدود البشرية 

  :وجدة(المنطقة الغربية )مدينة مكة الحدود المكانية. 

 :التربية الفنية(.مادة الواقع المعزز، تدريس  تقنية) الحدود الموضوعية  

 

 :الدراسةدبيات أ. 2

  :تقنية الواقع المعزز 

نشأة البيئات االفتراضية، وبالتالي ظهرت عدة مسميات إن التطور المتسارع في األجهزة التكنولوجية الحديثة، أدى إلى  

ومصطلحات لتلك البيئة االفتراضية، كالعالم االفتراضي، والواقع االفتراضي، والواقع المعزز، وغيرها، والتي يستخدمها البعض 

فتراضية داخل عناصر االللتعريف بمصطلح واحد، ولكنها في الحقيقة تدل على بيئات افتراضية مختلفة؛ تختلف في درجة دمج ال

فالبيئة المعززة )الواقع المعزز( توظف التقنية، وتضيف عناصر افتراضية لبيئة واقعية، تتفاعل مع المستخدم في نفس  البيئة،

 .(9191الطرباق وعسيري، الوقت؛ وتتضمن تقنية متعددة األبعاد)

 مفهوم تقنية الواقع المعزز: -

 لي: فلقد تعدد مصطلحاته كالتا وتطوره ؛نظراً لحداثة مفهوم الواقع المعززو ،العديد من الدراساتبعد اطالع الباحثتان على        

( أن نوفل يعرف الواقع المعزز بأنه "نظام يدمج بين بيئة الواقع االفتراضي، والبيئة 9122ص، 9102يذكر )موكلي،        

 ."الواقعية من خالل أسلوب خاص
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علية األبعاد، إلى صور تفا ثنائية( بأنها تقنية تسمح بتحويل الصور الحقيقة 9102والعبيكان، ويعرفها كالً من )الشتري  

ثالثية األبعاد، على شاشة األجهزة الذكية؛ والتي يقصد بها دمج الواقع الحقيقي بالمعلومات الرقمية، التي تمكن الطالب من التفاعل 

 مع المحتوى الرقمي؛ وتذكر المعلومة بصورة أفضل.

 ،وهي تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي، والواقع االفتراضي، ويتم التفاعل معها في الوقت الحقيقي 

 .(9190والذي يتزامن مع قيام الفرد بالمهمة الحقيقية )منصور، 

أو  ،عادر ثالثية األبوسائط متعددة كالصومن ال ،بمعززات افتراضيةالحقيقي التقنية التي يتم فيها دمج الواقع  وهي 

 (.9191إبراهيم، واقعية )تعليمية افتراضية شبه  إليجاد بيئة ؛المؤثرات الصوتية والمرئية

 :التعليمالواقع المعزز في أهمية  -

وتعد تقنية الواقع المعزز أحد أبرز التقنيات المستحدثة التي  يعد التعليم أحد أبرز المجاالت تطوراً في العصر الحالي، 

أثبتت فعاليتها في التعليم، والتي حرص الباحثين المتخصصين في مجال التعليم على معرفة أثرها في العملية التعليمية؛ ونتيجة 

ويعرف  ،هذه التقنية في مجال التعليملما يراه رواد التعليم من أهمية لتقنية الواقع المعزز، أصبح هناك توجه واضح لتوظيف 

ومتطلباتهم ين بناء على احتياجات المتعلم ؛بأنه تقنية تعلم عند المتعلم، حيث تتبنى بيئات التعلم أساليبها ،مفهوم التعلم المعزز

  .(9102الشتري والعبيكان، )

تحويل كتب  المثال يمكن استخدامها لغرضفالبيئة التعليمية تعد بيئة خصبة لتطبيق تقنية الواقع المعزز، فعلى سبيل  

كعمل شخصية كرتونية تحكي قصة، أو عرض إلى منصات عرض تفاعلية عبر األجهزة الذكية،  ،المناهج الدراسية الورقية

ح جسم تشري دروس في شرحبمجرد توجيه كاميرا األجهزة الذكية نحو الكتاب، أو قد تُستخدم  مقاطع فيديو، أو أفالم وثائقية

ويُكسب الطالب فهم أعمق  ؛نسان عبر رؤية األعضاء بصورة ثالثية األبعاد مما يُسهل الشرح على المعلماإل

 (.9191)إبراهيم،للدرس

 :هيو ومميزات تثري العملية التعليمية ،خصائصتتمتع بوتكمن أهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم في كونها 

 بمعلومات واضحة مختصرة وموجزة.بسيطة وفعالة، وتزود المتعلم  -0

 تزيد من دافعية المتعلمين، وتحفزهم الكتشاف المزيد من المعلومات. -9

  يمكن استخدامها مع أساليب واستراتيجيات التعليم المختلفة.  -3

 يمكن استخدامها في الفصول الدراسية، ألنها ال تحتاج إلى معامل خاصة. -4

 بين المعلم والمتعلم. تجعل البيئة التعلمية تفاعلية ومرنة أكثر -5

 تشبع رغبات المتعلمين، وتوفر عامل التشويق والمتعة لديهم. -2

 م(.9102موكلي، الحياة )تعزز من التعلم الذاتي والمستمر مدى  -2

 التربية الفنية: 

ي تعليم فالعشرين، وقبل ذلك كان تعليم الفن ينحصر التربية الفنية لم يكن يظهر اال في الربع األول من القرن  مصطلحإن 

 ،وتطور تعليم الفن ليشمل جميع مجاالت الفنون الرسم والمهارات اليدوية فقط،
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وتربية (  ،التربية الفنية مصطلح من عنصرين ) فنحيث نجد أن  مع االستفادة من العلوم اإلنسانية الحديثة في تعليم الفن، 

ذوق ما يحرزه الفنانون من أفكار عن الت ،الفنيةوسائل للتربية  ،الذي يعد بكل مجاالته المختلفة ،تربية من خالل الفنالأي أنها 

داعات وكذلك جميع اإلب ،والعالقات الجمالية المتجددة، والتعبيرات الفنية بكل ما تحمله من مشاعر إنسانية أو اجتماعية الفني،

من كل الفنون  ية الفنيةالترب تستفيدو ،فنيةوبرامج التربية ال ،تترجم إلى وسائل تبنى عليها أسس ،التقنية في الفنون التطبيقية

تعرف التربية الفنية بأنها و (.9119وأنماطها التعبيرية المتعددة)شوقي،  ،بمدارسها الفنية المختلفة، واتجاهاتها الفكرية المتنوعة

الت اف وغيرها من المجوالخز ،والتصوير والنحت والتصميم ،تأخذ من المجاالت الفنية المختلفة مثل الرسم ،نوع من التربية

للممارسات الفنية التطبيقية، التي تهدف إلى التربية في، والتربية من خالل، والتربية عن طريق  أساسياً  الفنية ذات العالقة محوراً 

بهدف تنمية اإلحساس والمشاعر والوجدان  ؛وكل منهما يغذي اآلخر الفنون، ولها شقان: شق نظري معرفي، وآخر تطبيقي عملي،

 (. 995، ص9105،)العامري العقلو

 :التربية الفنية هدافأ -

 :لى صنفينإالتربية الفنية  تصنف أهداف(. 9119شوقي،)ذلك وضحتسعى التربية الفنية إلى تحقيق العديد من األهداف ي 

الوعي  التي تنشط تقديم المفاهيم : تتمثل فيهدافأوهي ثالثة  ،خاص بالتربية الفنيةلهي التي تحدد الدور ا :هداف أساسيةأ

 :هداف ثانوية وهيأو ،االدراك الشامل للعالم المحيطباإلضافة إلى  المساعدة على التعبير عن اإلحساس والمشاعر، واالحساس،

، الجتماعيةوتأكيد القيم ا ،ومنها تنمية المهارات والقدرات االبتكارية ،هداف أخرىأالتي تحدد دور التربية الفنية كوسيط لتحقيق 

 .واالخالقية والدينية

 ومجتمعة، ليستطيع أن يتكيف مع بيئته ،تربية المتكاملة للفردالبقوله تهدف التربية الفنية إلى  (9112العتوم ) ويضيف 

التنفيس  ل فيب ينحصر هدفها فقط في تكوين المهارة اليدوية فقط، وال ،وإيجاد نوع من الخبرة المتكاملة في مراحل التعليم المختلفة

نمية ت، باإلضافة إلى والشعور بالثقة ،تأكيد الذاتو محدودالتدريب الحواس على االستخدام الو حاسيس،عن االنفعاالت واأل

 .الميذتنمية التذوق الفني لدى التوأخيراً  ؛تأكيد القيم االجتماعية والدينية والقوميةو احترام العمل اليدوي،و المهارات العضلية،

 في تدريس التربية الفنية:الصعوبات  -

تحقيق في  المساعدة في  ،أهمية طرق التدريس الحديثة تطورت طرق واستراتيجيات تدريس التربية الفنية، حيث تبرز 

 ،والمعوقات التي تحول دون تحقيق الطرق الحديثة في التدريس ،نه توجد الكثير من الصعوباتأال إ المنهج التربية الفنية،هداف أ

وعدم وجود معلم  برامج وخطط إعدادهم، الختالف وفقاً  ،تفاوت أداء معلمي التربيةأهمها  ،كثير من األمورتتمثل في  التيو

 وجود باإلضافة إلى المطلوبة من أدوات وخامات، اإلمكانات لةوق وانخفاض مستواهم، ،ميالتعلفي التربية الفنية في  متخصص

ال وممارسة االستراتيجيات الحديثة في مج، وقلة االطالع مي مادة التربية الفنية،لدى بعض معل ،التدريسيةضعف في الكفاءة 

 (.9190)زجري، التربية الفنية

تحول  ،التي تواجه معلمي التربية الفنية ،نه توجد العديد من الصعوباتأغلب الدارسات أتؤكد  (9102العقيل،) ويضيف 

 ،تدني مستوى معظم الطلبة في الصف بالمجاالت المختلفة للتربية الفنية،لمام المعلم إعدم ، تتمثل في دون تحقيق أهدافها
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التي لها و ؛الطالع الضئيل على المستجدات في تعليم التربية الفنيةاو وضعف الكفاءة التدريسية لدى معلمي التربية الفنية، 

 الصعوبات.في  اً دور

  التربية الفنية. تدريس مادة الواقع المعزز فياستخدام تقنية أهمية  -

تؤدي التربية الفنية دوراً واسعاً في مجال التعليم، فهي ليست قائمة فقط، على تدريس الرسم ومجاالت الفنون المختلفة  

إلنتاج  ،مةوتنمية المهارات الالزوغيرها لمجرد تعلمها فقط، بل تقوم بالجمع بين المواقف التعليمية  ،كالخزف، والنسيج والزخرفة

أعمال فنية إبداعية، وحتى تقوم التربية الفنية بإكمال دورها على أكمل وجه، البد أن يدرك معلمي التربية الفنية، أهمية استخدام 

حديثة في التدريس إلشباع رغبات الطلبة المتعلمين، وجذب انتباههم لهذه المادة، وتحبيبهم الستراتيجيات االسائل والوو ،ساليباأل

  (.9191)الطرباق وعسيري،  معرفة الفن ونشر ثقافتهتشجيعهم على فيها؛ و

ا، فهي التي تمكن التربية الفنية من القيام بدوره ،والخصائص الالزمة ،جميع المواصفات تقنية الواقع المعززفي توفر وي 

ن ، مما يؤدي إلى إكساب المتعلمين قدراً أكبر ممساحة ابتكارية، وذلك عن طريق دمج مواد التعليم الرقمية، بمختلف الصيغ توفر

المهارة والمعرفة، إضافة إلى ربط الجزء النظري، بالتطبيقي أثناء تدريس مادة التربية الفنية، والذي يساهم في سد الثغرة الحاصلة 

والذي  شكال متعددة األبعاد،بين التعليم النظري والتطبيقي، وإضفاء بعداً جديداً لتدريس المفاهيم من خالل عرض الصور، واأل

 (.9102موكلي، ) وساعد على تنمية االبتكار واالبداع لدى المتعلميحقق نتائج ملموسة في عمليات التعلم التعاونية والتجريبية، 

 

 الدارسات السابقة:  . 3

 دراسات تناولت استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس:. 1.3

بعنوان "اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم تجاه استخدام الواقع المعزز في التدريس بالمدينة ( 2021دراسة )الرحيلي،  -1

 المنورة".

التعرف على اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم تجاه استخدام الواقع المعزز في التدريس، وأثر هدفت الدراسة إلى:  

مت استخدبعض المتغيرات على ذلك، كما يهدف إلى معرفة واقع إلمامهم بتطبيقات الواقع المعزز، ولتحقيق أهداف الدراسة 

مة، وفي ضوء تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ( معلم ومعل22وتكونت عينة الدراسة من ) الباحثة المنهج الوصفي،

تعلم تجاه ذوي صعوبات التم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى: وجود اتجاهات مرتفعة لمعلمي 

وسط، بتطبيقات الواقع المعزز مت استخدام الواقع المعزز في التدريس، كما أوضحت النتائج أن إلمام معلمي ذوي صعوبات التعلم

بتشجيع معلمي ذوي صعوبات التعلم وزيادة اتجاهاتهم، وعمل برامج تدريبية نحو اإللمام بتطبيقات الواقع  الدراسةوأوصت 

 المعزز.

استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية في  بعنوان "واقع( 2020،وجابردراسة )السبيعي،  -2

 مدارسهم"

هدفت الدراسة إلى: التعرف على واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر المعلمين في تدريس طالب المرحلة  

امها مقياس الواقع المعزز على عينة عشوائية قو ، وتم تطبيقاستخدم الباحث المنهج الوصفياالبتدائية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

 ،( معلم من معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة911)
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن درجة واقع استخدام تقنية الواقع المعزز لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة،  

(، كما جاءت درجة معوقات 0،29ن الدرجة المنخفضة، وبمتوسط حسابي )مجاء بدرجة متوسطة بشكل عام، ولكن قريبة 

(، ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة: التأكيد على 9،40استخدام تقنية الواقع المعزز بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )

علمات التعليم بتشجيع وحث المعلمين، والمأهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس، وضرورة اهتمام المسؤولين في وزارة 

على بناء البرامج التعليمية التي تعتمد على الواقع المعزز، وتوعية أولياء األمور بأهمية تقنية الواقع المعزز؛ وتأثيره في عملية 

 التعليم والتعلم.

 دراسات تناولت صعوبات تدريس مادة التربية الفنية:. 2.3

الوعي عن قيمة ومردود مادة التربية الفنية والصعوبات والمشكالت التي تواجه  "غياب بعنوان (2012دراسة )الجمعان، -1

 تدريسها من جهة نظر المشرفين والمعلمين ".

 المشكالت من وجهة نظر المشرفين والمعلمين الخاصة بتدريس مادة التربية الفنية، إلى التعرف على هدفت الدراسة 

 ،فنانتحديد المفاهيم الالزمة لترسيخ قيمة التربية الفنية لدى ال الفنية القائمة على البيئة االجتماعية،تحديد مفهوم اتجاه التربية 

ومدى  ،هامن خالل بيان طبيعتها وتحديد خصائص ،بيان دور التربية الفنية باالرتباط بالبيئة االجتماعية والمتلقي وأهمية الوعي،

مشرفة فنية ومعلمة،  (41)على  :الدراسةوشملت عينة  ،المنهج المسحي الوصفي استخدمت الدراسة استفادة المجتمع منها،

وجود مجموعة من  :الدراسةأداة االستبانة في استخالص المعلومات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها  الدراسةاستخدمت و

علم منها أن هناك صعوبات تواجه الم ،نيةالصعوبات والمعوقات التي تعد ذات أثر متفاوت في غياب الوعي عن قيمة التربية الف

 ةاثناء تدريسه لمواد التربية الفنية، مثل عدم المام المعلم بالمجاالت المختلفة للتربية الفنية، تدني مستوى التالميذ في مواد التربي

ية الفنية، وأهم معلمي التربالنظرة القاصرة من قبل المجتمع ل ضعف الكفاءة التدريسية لدى بعض معلمي التربية الفنية، الفنية،

حتوى لزيادة خبرات معلمي التربية الفنية، وتحديد م التدريبيةتكثيف الدورات  :التوصيات التي توصلت لها الدراسة تندرج في

 مقررات التربية الفنية تحديدا دقيقا بما يتماشى مع متطلبات المجتمع. 

صعوبات استخدام معلمي ومعلمات التربية الفنية لطرائق التدريس الحديثة للمرحلة بعنوان " (2021دراسة زجري ) -2

 االبتدائية في بابل". 

التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية عند استخدام طرق التدريس هدفت الدراسة إلى  

وبات وحل المشكالت( وتحديد أهم الصع والقصة، العصف الذهني، تعاوني،التعلم ال الحديثة بالمرحلة االبتدائية )البيان العملي،

 ،استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفيالمعلمين عند استخدام هذا الطرق، ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها،  التي تواجه

 الدراسةاستخدمت  م9104لعام  جميع معلمي المرحلة االبتدائية في محافظ بابل في الفصل الدراسي األول الدراسةشملت عينة 

ومعلمات التربية الفينة عند استخدام طرق التدريس الحديثة، و من أهم  ،أداة االستبانة للكشف عن صعوبات التي تواجه معلمي

نقص  ،وبات التي تواجه المعلمين عند استخدام طرق التدريس الحديثةبرز الصعأأن من  :الدراسةالنتائج التي توصلت لها 

زيادة الكثافة العديدة للطالب في الصف الواحد، وصعوبة إعداد  والمناسبة الستخدام طرق التدريس الحديثة، ،التجهيزات الالزمة

 رق التقليدية في التدريس،اعتياد المعلمين على استخدام الط الوسائل التعليمية التي تحتاج إليها تلك الطرق،
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ة، ومعلمات التربية الفنية في المرحلة االبتدائي ،االهتمام باستخدام طرائق التدريس الحديثة من قبل معلمي :أهم التوصياتومن  

 ،جديدل لالستفادة من ك فنيةاالستمرار في عقد الورش ودورات عمل معلمي معلمات التربية ال عدم االعتماد على الطرق التقليدية،

 وتوظيفها في العملية التعليمية. ؛في مجال المستحدثات التكنولوجية

 :الدراسةإجراءات . 1

 : الدراسةمنهج  .1.1

ي تحليل ف تانيساعد الباحث ، والذيالدراسةمع طبيعة موضوع لمالئمته  ،المنهج الوصفي المسحي تاناستخدمت الباحث

ظر المعلمين ن وجهة نالتربية الفنية ممادة الواقع المعزز في تدريس  تقنيةللتعرف على واقع استخدام  ، وذلكالنتائج وتفسيرها

ويعرف المنهج الوصفي "بأنه تجميع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسسات إدارية، أو علمية، أو ثقافية، أو اجتماعية والمعلمات. 

موظفوها وخدماتها المختلفة، وذلك خالل فترة زمنية معينة ومحددة ")قنديلجي، وأنشطتها المختلفة، وكذلك عملياتها وإجراءاتها و

 (.  م092ص ،9112

ما المنهج المسحي فهو "نوع من البحوث يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك أ

 (. م020، ص0222وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها )العساف، ،بهدف

 :الدراسةمجتمع . 2.1

 العالقة اتذ النتائج عليها يعمم أن إلى تانالباحث تسعى التي العناصر من الكلية المجموعة أنه على الدراسة مجتمع يُعر ف

دارس مالتربية الفنية في ومعلمات  ،معلمينجميع من  الحالية الدراسةويتكون مجتمع  (.54ص ،9112)النوح، المدروسة بالمشكلة

ومعلمه من معلمي  معلماً  (41مكونة )عينة  ولقد اختارت الباحثتان في المملكة العربية السعودية، منطقة الغربيةفي ال ،التعليم العام

وكانت  الستبانات،اوتم استرجاع جميع  وتم توزيع االستبانات إلكترونياً على جميع أفراد العينة، التربية الفنية في مدينة مكة وجدة،

 العينة باتباع أسلوب التوزيع العشوائية كما هو مبين في الجدول التالي: اختيار والترميز، وتمجميعها قابلة للتحليل 

 متغير الجنسالتكرارات والنسب المئوية حسب 

 الجنس

 النسبة المئوية التكرارات النوع

 92.51 11 معلم تربية فنية

7 29 معلمة تربية فنية 51.9  

 111 41 المجموع

 

 متغير الجنسحسب  معلمين التربية الفنية )أفراد العينة(( يوضح نسبة 1جدول رقم )

( 92( فرداً أكثرهم من معلمات التربية الفنية )ن= 41( أن العينة تتكون من )0يتضح لنا من الجدول السابق جدول رقم ) 

 (. ٪51.92)( من معلمين التربية الفنية بنسبة 00( بينما )ن =٪51.29بنسبة )
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 أفراد العينة( حسب التكرارات-معلمين التربية الفنية  )توزيع متغير الجنس( رسم بياني باألعمدة يمثل 1شكل رقم )

 

 سبة المئويةالنأفراد العينة( حسب -معلمين التربية الفنية  )توزيعالجنس  متغير ( رسم بياني بالقطاعات الدائرية يمثل2شكل رقم )

 

 :الدراسةعينة . 3.1

 روطش وفق ،الباحث تختاره الذي الدراسة موضوع التربوية الظاهرة مفردات من الجزء ذلك" بأنها الدراسة عينة تعر ف

تم اختيار عينة الدراسة ممثلة للمجتمع األصلي بالطريقة  ،(54ص م،9112)النوح، "للدراسة األصلي المجتمع لتمثيل معينة

التالي سوف جدة(، وب ،مكةمدينة ) مدارس التعليم العام معلمين ومعلمات التربية الفنية فيجميع  العشوائية البسيطة بنسبة )...(

 يقتصر تعميم النتائج على المجتمع المحدد.

 :الدراسةأداة . 1.1

والتي تتمثل  ،سةاف الدراهدألتحقيق  االستبانةواستخدمت الباحثتان أداة  ،المنهج الوصفي المسحيالحالية  الدراسةأتبعت 

تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام، في 

 وتحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام.
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 تطبيق أداة الدراسة:

بأداة الدراسة  (، واالستعانة9191دراسة )السبيعي وعيسى، من خالل الرجوع إلى ، الدراسةقامت الباحثتان بتطوير أداة 

الفقرات اغة في صي وذلك من خالل التعديلبما يتوافق مع الدراسة الحالية، لألداة إجراء التعديالت المناسبة  حيث تمالمتواجدة بها، 

الحالية، حيث تم استبدال تعليم المرحلة االبتدائية بالتعليم العام، باإلضافة إلى تحديد مجال  الدراسة وأهدافيتوافق مع عنوان بما 

 التطبيق وهو مادة التربية الفنية.

 في االستبانة على النحو التالي: لمحور األولا( فقراتإجراء التعديالت المناسبة )إضافة وحذف  أوالً:

عنوان المحور األول "واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية " بما واإلضافة ل تعديلتم  -0

" تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  يتوافق مع الهدف األول للدارسة الحالية

المعزز  " واقع استخدام تقنية الواقع :ليصبح عنوان المحور األول كالتاليبإعادة صياغته تعليم العام." المعلمين والمعلمات في ال

 ."في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام

 كالتالي:المحور األول  فقراتبعض واإلضافة والحذف في  تعديلالتم  -9

  ل وذلك من خال( "تساعدني تقنية الواقع المعزز في تدريس البرامج التعليمية بسهولة ويسر" 2رقم ) فقرةتم تعديل

دريس " تساعدني تقنية الواقع المعزز في تبالصياغة التالية الفقرةوأصبحت إضافة مجال التطبيق في الرسم الرقمي، 

 البرامج التعليمية )الرسم الرقمي( بسهولة ويسر".

   (5رقم ) فقرةمع المتضمن (" أتبادل مع زمالئي محتوى الواقع المعزز ". نظراً لتكرار المعنى 2رقم ) فقرةتم حذف 

بالصياغة  لفقرةاوأصبحت  ( فقط،5رقم ) بفقرةمع االكتفاء  " أتبادل محتوى الواقع المعزز مع زمالئي المعلمين "

 ".المعزز " أتبادل مع زمالئي معلمي التربية الفنية محتوى الواقعالتالية

 لمحور الثاني في االستبانة على النحو التالي:ا( فقراتثانياً: إجراء التعديالت المناسبة )إضافة وحذف 

"معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز في المرحلة االبتدائية" بما يتوافق مع الهدف  عنوان المحور الثانيالتعديل واإلضافة لتم  -0

تحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين " الحاليةلدارسة لالثاني 

زز في " صعوبات استخدام تقنية الواقع المع. بإعادة صياغته ليصبح عنوان المحور الثاني كالتالي: والمعلمات في التعليم العام "

 .والمعلمات في التعليم العام" تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين

 المحور الثاني كالتالي: فقراتتم التعديل واإلضافة والحذف في بعض  -9

 ( " يشكل ضعف البنية التحتية للمدارس االبتدائية وتكدس الفصول عائقاً الستخدام تقنية الواقع المعزز في 01رقم ) فقرة

تحمل نوعين من الصعوبات البنية التحتية وتكدس  الفقرةلكون  (00و01) فقرتينإلى  مهاتقسيتم المرحلة االبتدائية" 

( "يشكل ضعف البنية التحتية للمدارس التعليم العام عائقاً 01) رقم فقرةكالتالي: الفقرتين فأصبحت الفصول بالطالب، 

لطلبة وتكدس الفصول " تشكل األعداد الكبيرة  (00)رقم  فقرة، وتدريس مادة التربية الفنية"في الستخدام هذه التقنية 

 .تدريس مادة التربية الفنية"في عائقاً الستخدام هذه التقنية 
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   تشكل الحالة االقتصادية لطالب المرحلة االبتدائية عائقاً الستخدام االستبانة المتواجدة في ( 00رقم ) فقرةتم حذف"

 .تقنية الواقع المعزز في المرحلة االبتدائية"

 النهائية كالتالي:تم تطبيق األداة بصورتها 

يانات على أفراد العينة اإلجابة عليها، ولتسهيل عملية تبويب الب بغرض التسهيلاالستبانة المغلقة، باستخدام الباحثتان قامت 

 (Likert Scaleواستخدمت الباحثتان مقياس ليكرت  ،وتحليلها. روعي في صياغة عبارات االستبانة الدقة والوضوح وااليجاز

، منخفضة درجة 9، متوسطة درجة رقم 0عالية درجة رقم (، بحيث مثلت )منخفضة -متوسطة -)عاليةبالدرجات التالية  الثالثي )

 االستبانة من محورين هما: وتكونت (3رقم 

واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المحور األول:  -1

 ( فقرة.00التعليم العام، وتكون من )

صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات المحور الثاني:  -2

 ( فقرة.09في التعليم العام، وتكون من )

 صدق وثبات االستبانة: 

  صدق االستبانة: -

تم التأكد من صدق االستبانة من (، والتي تم االستعانة بأداتها )أداة االستبانة(، 9191بالرجوع إلى دراسة )السبيعي وعيسى،

خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف التأكد من )مالءمة البيانات 

راء االستبانة وارتباطها بالمحاور. وتم إجة لعناصر والتعليمات وكفايتها، تسلسل البنود وترتيبها، سالمة الصياغة اإلجرائي

 التعديالت المطلوبة حتى وصلت االستبانة لصورتها النهائية.

( معلماً تم اختيارهم عشوائياً 31تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )ولغايات استخراج صدق بناء االستبانة صدق البناء: -

 ارج عينة الدراسة، حيث تم حساب صدق البناء بطريقتين:من نفس مجتمع الدراسة، ولكن من خ

 :تم فيها حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات، ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت في  األولى

استخدام تقنية الواقع (، وبعد معوقات 1.222-1.342الواقع المعزز ما بين )بعد واقع استخدام معلمي المرحلة االبتدائية لتقنية 

(، وتبين أن معامالت االرتباط بين الفقرات، ودرجة األبعاد التي تنتمي 1.254-1.425المعزز في المرحلة االبتدائية ما بين )

 (.1.10( و )1.5)إليها جميعها مناسبة وذات داللة إحصائية عند مستوى 

  :ن فقرات االستبانة، والدرجة الكلية لالستبانة، حيث تراوحت ما تم فيها حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مالثانية

(، وتبين أن معامالت االرتباط بين الفقرات، والدرجة الكلية لالستبانة جميعها مناسبة ودالة إحصائياً 1.240-1.029بين )

يعطي  شكل مناسب، وبالتالي(، وتشير هذه النتائج إلى تحقق معيار الصدق البنائي لالستبانة ب1.10( و )1.15عند مستوى )

 الثقة في استخدامها لقياس واقع تقنية الواقع المعزز وللتحقيق غايات الدراسة الحالية.
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 ثبات االستبانة: -

(، والتي تم االستعانة بأداتها )أداة االستبانة(، تم التأكد من ثبات االستبانة 9191بالرجوع إلى دراسة )السبيعي وعيسى، 

( معلماً، حيث تم حساب الثبات باستخدام طريقة معامل ألفا 31بانة على أفراد العينة االستطالعية وعددها )االستتطبيق من خالل 

( وهي قيم مرتفعة وتحقق الثبات لالستبانة، وبالتالي 1.242كرونباخ الستخراج معامل ألفا للثبات، وبلغت القيمة للمقياس ككل )

 .يمكن استخدامها لتحقيق أغراض الدراسة

 :الدراسةمتغيرات . 5.1

 تدريس(، ويتمثل في هذه الدراسة في 9102)المحمودي، وهو العامل الذي يراد معرفة أثره على النتيجةالمتغير المستقل:  -1

 .(المعلمين والمعلماتالفنية من وجهة نظر ) مادة التربية

ه الدراسة في (، وتتمثل في هذ9102)المحمودي، عليها وهي النتيجة التي تتأثر بتطبيق المتغير المستقل المتغيرات التابع: -2

 .استخدام تقنية الواقع المعزز

 األساليب اإلحصائية: . 1.1

معلمات التربية الفنية ، ومن استبانات معلمين ،( استبانة41تفريغ بيانات االستبانات المستوفاة، والبالغ عددها )الباحثتان ب قامت

 الي:كالت استخدام المعالجات اإلحصائية للوصول لنتائج اإلحصائية تملي، وفي الحاسب اآل (SPSS)على البرنامج االحصائي 

  تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتحديد توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات.  -0

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة.تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -9

 للتحقق من فرض الدراسة. لعينة مستقلة اختبار تتم إجراء  -3

 عرض النتائج ومناقشتها:. 5

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: .1.5

استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  واقع لإلجابة على السؤال األول: "ما درجة -1

 المعلمين والمعلمات في التعليم العام؟"

نية الواقع قع استخدام تقاعلى هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة ولإلجابة 

 .االستبانة فقراتمن  فقرة( المتوسط الحسابي، واالنحرافات المعيارية لكل 9)رقم المعزز، حيث يظهر جدول 

 المتوسط الفقرات م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

.220 9.03 استخدم تقنية الواقع المعزز في الفصل الدراسي. 0  9 

أنشئ محتوى واقع معزز خاص بمادة التربية الفنية التي  9

 أقوم بتدريسها.

9.02 220.  0 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        111  

 ISSN: 2706-6495 

 
.222 9.01 أشرح لطالبي كيفية استخدام تقنية الواقع المعزز. 3  3 

أتبادل مع زمالئي الخبرات المتعلقة باستخدام تقنية الواقع   4

 المعزز.

0.23 224.  2 

أتبادل مع زمالئي معلمي التربية الفنية محتوى الواقع  5

 المعزز.

0.22 211.  4 

أجد تجاوب من الطالب في استخدام تقنية الواقع المعزز    2

 والتفاعل معها.

0.25 242.  5 

ينعكس استخدام الطالب لتقنية الواقع المعزز على   2

 تحصيل وأداء الطالب في مادة التربية الفنية.

0.23 220.  2 

تساعدني تقنية الواقع المعزز في تدريس البرامج    2

 التعليمية )الرسم الرقمي( بسهولة ويسر.

0.21 220.  2 

أرى أن تقنية الواقع المعزز تضيف لي خبرات جديدة في  2

 مجال عملي.

0.41 520.  2 

أفضل أن تستخدم تقنية الواقع المعزز في المؤسسات  01

 التعليمية بشكل رسمي.

0.41 520.  01 

أرحب باالشتراك في الدورات التدريبية الخاصة بتقنية  00

 الواقع المعزز.

0.02 442.  00 

  5.12013 12.1500 المجموع الكلي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة " واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس ( يوضح المتوسطات 2جدول رقم )

 مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام"

عام لدرجة "واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من الأن المتوسط ( 9يظهر الجدول السابق رقم )

وهو يدل على درجة )عالية(  (5.22103وانحراف معياري ) ،(02.2511بلغ )وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام" 

سة المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراتراوحت لقد من وجهة نظر "أفراد عينة الدراسة" معلمين ومعلمات التربية الفنية، و

وهي قيم منخفضة نسبياً مما  .(220-. 442واالنحرافات المعيارية تراوحت بين ) ،(9.02-0.02لعبارات المحور األول بين )

 هذا المحور. فقراتيدل على تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة على 

ي ف" أنشئ محتوى واقع معزز خاص بمادة التربية الفنية التي أقوم بتدريسها" والتي تنص على ( 9رقم ) الفقرة وجاءت

ويمكن أن يعزى ذلك إلى رغبة وحاجة المعلمين  .(220( وانحراف معياري )9.02بمتوسط حسابي بلغ ) رتبة األولىمال

" أرحب باالشتراك  التي تنص على (00رقم ) لفقرةابينما جاءت والمعلمات بإنشاء محتوى تدريسي خاص بمادة التربية الفنية، 

.( 442( وانحراف معياري )0.02توسط حسابي بلغ )مب األخيرةرتبة مفي الدورات التدريبية الخاصة بتقنية الواقع المعزز" في ال

ي االلتحاق والمعلمات فويمكن أن يعزي ذلك قلة الدورات التدريبية المتخصصة بتقنية الواقع المعزز مما أسفر عن رغبة المعلمين 

 بالدورات التدريبية الخاصة بهذه التقنية.
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ما صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر لإلجابة على السؤال الثاني " -2

 "المعلمين والمعلمات في التعليم العام؟

خدام تقنية است صعوباتحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات ال 

 االستبانة. فقراتمن  فقرة( المتوسط الحسابي، واالنحرافات المعيارية لكل 3الواقع المعزز، حيث يظهر جدول رقم )

 الفقرات م
 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 لرتبةا

إنتاج محتوى الواقع المعزز تشكل أرى أن صعوبة استخدام برامج  0

 صعوبة الستخدامها في تدريس مادة التربية الفنية.

0.21 212. 0 

أرى أن عدم توفر برامج تدريبية الستخدام تقنية الواقع المعزز يعيق  9

 استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.41 239. 2 

الستخدام تطبيقات الواقع المعزز أرى أن عدم امتالك الخبرة الكافية  3

 يشكل تحدياً الستخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.41 239. 2 

لغة تطبيقات الواقع المعزز التي تكون في أغلبها باإلنجليزية  تشكل                4

 تحدياً الستخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.51 240. 5 

يشكل عدم اقتناع المعلمين بأهمية تقنية الواقع المعزز عائقاً الستخدام  5

 هذه التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.21 242. 9 

تشكل التكلفة المادية القتناء األجهزة الذكية وتطبيقات الواقع المعزز  2

 عائقاً الستخدام هذه التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.55 232. 3 

تشكل قلة البرامج المجانية للواقع المعزز عائقاً الستخدام هذه التقنية من      2

 قبل المعلمين.

0.51 222. 2 

االستخدام غير الرسمي لتقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم  يحول  2

 العام دون تعميم استخدام هذه التقنية.

0.55 222. 4 

في الحرم المدرسي عائقاً الستخدام يشكل ضعف االتصال باألنترنت  2

 تقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم العام.

0.92 522. 2 

ضعف البنية التحتية للمدارس التعليم العام عائقاً الستخدام هذه  يشكل   01

 التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.95 543. 01 

نية عائقاً الستخدام هذه التقتشكل األعداد الكبيرة لطلبة وتكدس الفصول  00

 تدريس مادة التربية الفنية.

0.93 522. 00 

يشكل العبء التعليمي للمعلم عائقاً الستخدام تقنية الواقع المعزز في  09

 مراحل التعليم العام.

0.93 531. 09 

  5.33215 11.1150 المجموع الكلي
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المعيارية الستبانة " صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات 3جدول رقم )

 تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام"

( أن المتوسط العام لدرجة " صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية 3يظهر الجدول السابق رقم )

( وهو يدل على 5.33222(، وانحراف معياري )02.4251ة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام " بلغ )الفنية من وجه

درجة )عالية( من وجهة نظر "أفراد عينة الدراسة" معلمين ومعلمات التربية الفنية، ولقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

 .(.212- .531( واالنحرافات المعيارية تراوحت بين )0.21-0.93الستجابات عينة الدراسة لعبارات المحور الثاني بين )

أرى أن صعوبة استخدام برامج إنتاج محتوى الواقع المعزز تشكل صعوبة ( " 0)التي تنص على وجاءت الفقرة رقم 

ويمكن .( 212( وانحراف معياري )0.21رتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )م" في الالستخدامها في تدريس مادة التربية الفنية.

أن يعزى ذلك إلى قلة خبرة المعلمين والمعلمات في استخدام البرامج المتخصصة في الواقع المعزز، باإلضافة إلى أن اللغة 

يشكل العبء التعليمي " والتي تنص على( 09بينما جاءت الفقرة رقم ) ،في االستخدام المستخدمة في هذه التطبيقات تشكل عائقاً 

( وانحراف 0.93توسط حسابي بلغ )معشر ب الثانيةرتبة م" في التخدام تقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم العام للمعلم عائقاً الس

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن زيادة نصاب المعلمين والمعلمات وتكليفهم بتدريس مواد أخرى تعيق من استخدامهم .( 531معياري )

 لهذه التقنية في التدريس.

أن درجة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة  الدراسة الحاليةأظهرت نتائج إضافة إلى ذلك 

لم ، أن استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم العام :كانت منخفضة، وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى نظر المعلمين والمعلمات،

والمعوقات التي حالت دون تقدم استخدام تقنية الواقع المعزز من  ،وجود عدد من الصعوباترتفع، وذلك ليصل إلى المستوى الم

ضعف االتصال في و ،قبل معلمين ومعلمات التربية الفنية في التعليم العام، من أبرزها ضعف البنية التحتية لمدارس التعليم العام

ة تختلف وتوفر تقنيات خاص الواقع المعزز، تقنيةوالمناسبة الستخدام  ،لالزمةونقص التجهيزات ا ،االنترنت في الحرم المدرسي

 الواقع المعزز. تقنيةصعوبة عند استخدام  يشكل مماعن األساليب التقليدية، 

في ( 9191( ودراسة )السبيعي، وجابر،9190الرحيلي، كالً من ) دراسة هاإلي التي توصلت النتائج وتتفق هذه النتيجة مع

 .استخدام تقنية الواقع المعزز من قبل معلمين والمعلمات التعليم العامضعف 

ع الباحثتان وترج ،على صعوبات استخدام الواقع المعزز في التعليم العام "الدراسةعينة "كما أظهرت النتائج اتفاق المعلمين 

ة الواقع المعزز الالزمة الستخدامها في العملية عدم امتالكم لمهارات تقنيوقلة خبرة معلمين ومعلمات التربية الفنية،  :ذلك إلى

والفائدة  ،، وتدني الوعي بأهمية استخدام هذه التقنيةلمين والمعلماتعللمالتعليمي  ءباإلضافة إلى نصاب ساعات العبالتعليمية، 

  وانعكاس ذلك على العملية التعليمية، ،التي تعود من استخدامها لدى المعلمين والمعلمات

 الً من ك وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسةوقلة وجود الورش التدريبية والدورات المتخصصة في هذه التقنية، 

انخفاض درجة وعي المعلمين والمعلمات بتقنية الواقع  :والتي أشارت نتائجها إلى ( 9191و )السبيعي و جابر، (9102)الجمعان،

 في التعليم. نشر الوعي بأهمية استخدام هذه التقنيةأوصت ب، ويب على استخدامها، وحاجة المعلمين إلى التدرالمعزز
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( في صعوبات استخدام 0.05عند مستوى أقل من ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةلإلجابة على فرض الدراسة الذي ينص على 

 والمعلمات في التعليم العام تعزى لمتغير الجنس؟تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين 

تخدام تقنية صعوبات استم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة  فرض الدراسةلإلجابة على 

، ولبيان ير الجنسالواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام حسب متغ

 .( يوضح ذلك4تين مستقلتين، وجدول رقم )اختبار "ت" لعين استخدامالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم 

 العدد الجنس الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجات

 الحرية

مستوى 

 الداللة

0 

أرى أن صععععععععوبة اسعععععععتخدام بعععععععرامج 

الواقعععع المععععزز تشعععكل إنتعععاج محتعععوى 

صععععوبة السعععتخدامها فعععي تعععدريس معععادة 

 التربية الفنية.

.250 9.02 00 معلم  0.522    32 093. 

    .225 0.22 92 معلمة

9 

أرى أن ععععععدم تعععععوفر بعععععرامج تدريبيعععععة 

السعععتخدام تقنيعععة الواقعععع المععععزز يعيعععق 

اسععتخدام هععذه التقنيععة فععي تععدريس مععادة 

 التربية الفنية.

.291 0.45 00 معلم  339.    32  249. 

    .520 0.32 92 معلمة

3 

أرى أن عععععدم امععععتالك الخبععععرة الكافيععععة 

السعععععتخدام تطبيقعععععات الواقعععععع المععععععزز 

يشععكل تحععدياً السععتخدام هععذه التقنيععة فععي 

 تدريس مادة التربية الفنية.

.212 0.24 00 معلم  0.932 32 932. 

    .540 0.30 92 معلمة

4 

الواقععععع المعععععزز تشععععكل لغععععة تطبيقععععات 

التععععي تكععععون فععععي أغلبهععععا باإلنجليزيععععة 

تحعععععدياً السعععععتخدام هعععععذه التقنيعععععة فعععععي 

 تدريس مادة التربية الفنية.

 .021 32 0.322 .222 0.23 00 معلم

    .522 0.40 92 معلمة

5 

يشععععكل عععععدم اقتنععععاع المعلمععععين بأهميععععة 

تقنيعععة الواقعععع المععععزز عائقعععاً السعععتخدام 

التربيعععععة هعععععذه التقنيعععععة تعععععدريس معععععادة 

 الفنية.

.224 0.24 00 معلم  322. 32 212. 

    .242 .029 92 معلمة

2 

تشععكل التكلفعععة الماديععة القتنعععاء األجهعععزة 

الذكيععععععة وتطبيقععععععات الواقععععععع المعععععععزز 

عائقععععاً السععععتخدام هععععذه التقنيععععة تععععدريس 

 مادة التربية الفنية.

.222 0.23 00 معلم  0.124 32 925. 

    .524 0.42 92 معلمة
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2 

تشععععكل قلععععة البععععرامج المجانيععععة للواقععععع 

المعععععزز عائقععععاً السععععتخدام هععععذه التقنيععععة 

 من قبل المعلمين.

.222 0.55 00 معلم   952. 32 222. 

    .222 0.42 92 معلمة

2 

 

يحعععول االسعععتخدام غيعععر الرسعععمي لتقنيعععة 

الواقععععع المعععععزز فععععي مراحععععل التعلععععيم 

 العام دون تعميم استخدام هذه التقنية.

 .221 32 .192 .222 0.55 00 معلم

    .222 0.55 92 معلمة

2 

يشعععععكل ضععععععف االتصعععععال باألنترنعععععت 

فعععي الحعععرم المدرسعععي عائقعععاً السعععتخدام 

تقنيعععععة الواقعععععع المععععععزز فعععععي مراحعععععل 

 التعليم العام.

.242 0.92 00 معلم  105. 32 222. 

    .520 0.92 92 معلمة

01 

يشععكل ضععععف البنيععة التحتيعععة للمعععدارس 

الععععععام عائقعععععاً السعععععتخدام هعععععذه التعلعععععيم 

 التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

.242 0.92 00 معلم  020. 32 223. 

    .500 0.94 92 معلمة

00 

تشعععكل األععععداد الكبيعععرة لطلبعععة وتكعععدس 

الفصعععول عائقعععاً السعععتخدام هعععذه التقنيعععة 

 تدريس مادة التربية الفنية.

.213 0.02 00 معلم  922. 32 225. 

    .522 0.94 92 معلمة

09 

يشعععكل الععععبء التعليمعععي للمعلعععم عائقعععاً 

السععععتخدام تقنيععععة الواقععععع المعععععزز فععععي 

 مراحل التعليم العام.

.213     0.02 00 معلم  303.     32 225. 

    .500 0.94 92 معلمة

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين مستقلتين ألثر متغير الجنس 1جدول رقم )

صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في على 

 ."التعليم العام

ة الذي ينص على توجد فروق ذات دالل الدراسةتحقق من فرض لمستقلتين لقامت الباحثتان بإجراء اختبار ت لعينتين 

( في صعوبات تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام 1.15عند مستوى أقل من ) إحصائية

 توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند ( وجد أنه ال4كما هو موضح في جدول )  الدراسةومن خالل نتائج  تعزى لمتغير الجنس،

في "ت "حيث تراوحت قيمة (، 0،9،3،4.5.2.2.2.2.01.00.09) في العبارات الدراسة( في آراء عينة 1.15مستوى الداللة  )

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أوجد .(، 222-.093)وبمستوى داللة تراوح ما بين (، 0.522-.105)العبارات ما بين 

الذي فقط ( 3)في عبارة رقم (، 0.24حسابي يبلغ ) ( تعزى لمتغير الجنس لصالح عينة المعلمين بمتوسط1.15مستوى الداللة )

أرى أن عدم توفر برامج تدريبية الستخدام تقنية الواقع المعزز يعيق استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية " تنص على 

، وقد يعزى ذلك قلة وجود البرامج والورش .(932بلغت ) داللةالمستوى وقيمة " ( 0.932) ت"" بلغت قيمةالفنية "،حيث 

 التدريبية المتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم العام.

http://www.ajrsp.com/
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 :الدراسةنتائج . 1

 الحالية إلى النتائج التالية: الدراسةانتهت 

 الواقع المعزز في تدريس مقرر التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات: تقنيةواقع استخدام 

الواقع المعزز، وتبادل الخبرات  تقنيةالخاصة ب التدريبيةرغبة المعلمين والمعلمات في االشتراك في الدورات  -0

 الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية. تقنيةوالمعلومات ومحتوى 

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية في المؤسسات التعليمة بشكل  تقنيةين والمعلمات باستخدام رغبة المعلم -9

 رسمي.

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية يسهم في تطوير وإضافة خبرات جديدة ترتبط بمادة التربية  تقنيةإن استخدام  -3

 ص.الفنية بشكل عام، والمعلم والطالب بشكل خا

 الفنية.ن استخدام هذه التقنية يثري أداء الطالب بشكل إيجابي في مادة التربية  -4

 الواقع المعزز: تقنيةمن أبرز الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تدريس التربية الفنية عند استخدام 

 .الواقع المعزز تقنيةالتعليمي لمعلم ومعلمة التربية الفنية يشكل صعوبة عند استخدام  ءنصاب ساعات العب -0

ضعف البنية التحتية المتمثلة في عدد من المعوقات، أبرزها ضعف االتصال في االنترنت في الحرم المدرسي ونقص  -9

 الواقع المعزز. تقنيةالتجهيزات المناسبة الستخدام 

ة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس أدى إلى قلة خبرة المعلمين صصختالم يبيةالتدر والدوراتقلة الورش  -3

 والمعلمات.

  هم بها.عدم اقتناعوالتقنية في تدريس مادة التربية الفنية  هوعي المعلمين والمعلمات بأهمية هذ انخفاض -4

اإلضافة ب استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس،المتخصصة في التعليمية  لتطبيقات البرامجالتكلفة المادية الباهظة  -5

 صعوبة استخدام تقنية الواقع المعزز من قبل المعلمين والمعلمات. إلى توفرها باللغة اإلنجليزية أدى إلى

 :الدراسةتوصيات . 1

 الحالية بالتالي: الدراسةتوصي 

مي يمستوى التعل، بهدف رفع الالتكنولوجية الحديثةالتربية الفنية بما يتوافق مع التقنيات  تدريس أساليبتطوير مناهج و -0

 التعليمية.والمهاري في العملية 

المتخصصة في مجال توظيف تقنية الواقع المعزز في التدريس، والتي تسهم في تحسين مستوى  التدريبيةعقد الدورات  -9

 استخدام هذه التقنية في التدريس.

 دام طرق وأساليب حديثة في تدريس التربية الفنية، وتجنب الطرق التقليدية. استخ -3

 نشر الوعي بأهمية استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية. -4

 ز في التدريس.تقنية الواقع المعزستخدام بيئة مناسبة ال واالهتمام بتوفيرتطوير البنية التحتية في مدارس التعليم العام  -5

 تعميم استخدام هذه التقنية في التدريس بشكل رسمي. -2

http://www.ajrsp.com/
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 :الدراسةمقترحات . 5

للتغلب على الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية في توظيف تقنية الواقع المعزز في التدريس، تقترح  

 الباحثتان التالي:

قاطع الفيديو مالدروس التعلمية، وبالمزيد من  وذلك من خالل تدعيمه التربية الفنية في منهج توظيف تقنية الواقع المعزز -0

 ، والتي تساهم في تحسين العملية التدريسية.واألشكال والصور ثالثية األبعاد

 مشوق، ومناسب للفئة العمرية المستهدفة.تقديم محتوى تعليمي   -9

الب صة مدرستي باللغة العربية، تمكن المعلم والطفي منتطبيقات مجانية متخصصة باستخدام تقنية الواقع المعزز  ادراج -3

 من تحميلها بالمجان لالستفادة منها في العملية التدريسية.

باستخدام تقنية الواقع المعزز، والتي تثري العملية االستفادة من تجارب الدول العالمية في مجال تدريس مادة التربية  -4

 التعليمية.

 

 المراجع: . 2

 م5/4/9199 مسترجع من الموقع بتاريخ. تقنية الواقع المعزز وفائدتها في التعليم(. 9191)عمر. إبراهيم، هاشم 

https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87

%D8%A7 

مسترجع من . للشؤون التعليمية بجدة تدشن معرض جماليات الفن الرقمي بنسما آرت المساعدة (.9102ريا. )بن مليح، 

 م.9/4/9199 بتاريخالموقع 

now.com/455041.html-http://www.makkah/ 

الوعي عن قيمة ومردود مادة التربية الفنية والصعوبات والمشكالت التي تواجه تدريسها  (. غياب9102عيسى. )حنان  الجمعان،

 .424-434، (34) ،مجلة الفنون واالدب وعلوم االنسانيات واالجتماع المشرفين والمعلمين، جهة نظرمن 

اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم تجاه استخدام الواقع المعزز في التدريس بالمدينة  (.9190رشيد. )الرحيلي، لمياء حمزة 

 . 921-993(. ص02)5 واآلداب،. المؤسسة العربية للتربية والعلوم المجلة العربية لإلعاقة والموهبة المنورة.

https://jasht.journals.ekb.eg/article_197928_8aa8116bd283a4c9d9c7c1e8ad848d95.pdf 

http://www.ajrsp.com/
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.makkah-now.com/455041.html/
https://jasht.journals.ekb.eg/article_197928_8aa8116bd283a4c9d9c7c1e8ad848d95.pdf
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استخدام معلمي ومعلمات التربية الفنية لطرائق التدريس الحديثة للمرحلة  (. صعوبات9190عباس. )كاظم صادق  زجري،

 .002-22. 2، العدد92 ،جامعة بابل للعلوم اإلنسانيةمجلة االبتدائية في بابل، 

(. واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر معلمي المرحلة 9191السبيعي، سعد علي سعد وعيسى، جالل جابر. )

المجلة  .االبتدائية في مدارسهم. دراسة مقدمة كمتطلب للحصول على درجة ماجستير التربية في تخصص تقنيات التعليم

  .(92)، العربية للنشر العلمي

https://www.ajsp.net/researchواقع_استخدام_تقنية_الواقع_المعزز_من_وجهة_نظر_معلمي_المرحلة_االبتدائية_ف/

 pdfي_مدارسهم.

التدريس باستخدام تقنية الواقع المعزز على التحصيل الدراسي  (. أثر9102المحسن. )، ريم عبد والعبيكانالشتري، وداد عبد هللا 

 023-032(.4)94، مجلة العلوم التربوية. لطالبات المرحلة الثانوية في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات

 . زهراء الشرق، القاهرة.إلى التربية الفنية مدخل (.9119إسماعيل. ) شوقي،

(.أثر التدريس باستخدام نظام الواقع المعزز في تنمية تفكير الطالبات 9191محمد جابر.) الطرباق، منيرة عبد العزيز و عسيري،

 .0.العدد02 ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية اإلبداعي.

 جامعة(، 0)2 ،اآلداب والعلوم االجتماعية . مجلةالفنيةالمعاصرة في التربية  االتجاهات (.9105حمود، )العامري، محمد 

 . 940-990السلطان قابوس،

. ]رسالة ماجستير غير برنامج مقترح لتنمية البرمجة لدى معلمي التكنولوجيا بغزة فاعلية(. 9112يوسف. )عابد. عطايا  

 كلية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة. .منشورة[

 للنشر والتوزيع.الصميعي  الرياض، ،إلى التربية الفنية المدخل (.9112سامح. )منذر  العتوم،

 .. العبيكانالسلوكيةفي البحث في العلوم  المدخل (.0222حمد. )صالح العساف، 

(. تصميم تطبيقات الواقع المعزز باستخدام الوسائط الرقمية من أجل العثور على 9102أحمد. )قنصوة، مروة عبد المنعم محمد 

 المنهل. الثاني. دار الجزء .9 ،مجلة العمارة والفنونالمسار وادراجها على األجهزة اإللكترونية وأثرها على المتلقي. 

اليازور لطباعه  ،(. األردن2)ط .وااللكترونيةالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية (. 9112قنديلجي، عامر. )

  والنشر. 

 الكتب. صنعاء. (. دار3ط.. )العلميالبحث  مناهج (.9102علي. )المحمودي، محمد سرحان 

تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية بعض المفاهيم العلمية ومهارات البحث  (. استخدام9190خالد. )منصور، عزام عبد الرزاق 

 (. 9. )22 ،مجلة جامعة أسيوطعن المعلومات لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت. 

https://mfes.journals.ekb.eg/article_154275_914fb3c1b6d4089bc67dac2daf773834.pdf 

http://www.ajrsp.com/
https://www.ajsp.net/research/واقع_استخدام_تقنية_الواقع_المعزز_من_وجهة_نظر_معلمي_المرحلة_الابتدائية_في_مدارسهم.pdf
https://www.ajsp.net/research/واقع_استخدام_تقنية_الواقع_المعزز_من_وجهة_نظر_معلمي_المرحلة_الابتدائية_في_مدارسهم.pdf
https://mfes.journals.ekb.eg/article_154275_914fb3c1b6d4089bc67dac2daf773834.pdf
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استخدام تقنية الواقع المعزز على تنمية مهارات التصميم لدى طالب كلية التربية في  (. أثر9191خلوي. )خالد حسين  موكلي،

التربية جامعة  (. كلية22. )التربوية المجلة. التكنولوجيةجامعة جازان واتجاهاتهم نحو استخدام المستحدثات 

 . 9094-9124سوهاج.

https://journals.ekb.eg/article_58460_998673347e3c5c1341d94aa90b46ac76.pdf 

 الرشد. مكتبة القاهرة، (.9)ط .التربوي البحث مبادئ (.9112) هللا. عبد مساعد النوح،
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