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 ميارات اليجومية بعض الاستخداش تقنية الواقع المعزز عمى أداء أثر  "
 "في رياضة تنس الطاولة 

 *أ.د/ىاني الدسوقي ابراىيش                                                 
 *ش.ش/إبراىيش حسص حسص*                                                               

 ومشكمة البحث: المقدمة
وترقيتيا،  التعميميةالمستحدثات التكنولوجية أىمية متزايدة مص أجس زيادة معطيات العممية إكتسبت       

في كافة المراحس  التعميشإال أص حديثة فعمى الرغش مما قدمتو التكنولوجيا مص وسائس إتصاس تكنولوجية 
ما زاس محدود إلى درجة كبيرة، األمر  التعميشالمختمفة لش يستفد مص ىذه الوسائط حيث أص إستخداميا في 

والتكنولوجية واإلستفادة مص اإلنجازات متغيرات العممية المعمش معرفة وفيش ل يتطمب مص جانب الذي
  (9: 13. )التعميميةإستخداميا في العممية العمس عمى التكنولوجية و 

ويعدددد الواقدددع المعدددزز واحددددًا مددددص تمدددز التطدددورات التكنولوجيدددة التددددي سددداىمت فدددي تحويدددس مسددددار        
التعمدددديش باعتبارىددددا تكنولوجيددددا ناشددددئة تتمثددددس فددددي إضددددافة كائنددددات إفتراضددددية إلددددى مشدددداىد حقيقيددددة مددددص 

فمكندددت ىدددذه التقنيدددة مدددص حدددس مشددداكس  الحقيقيدددة،خدددتس تمكددديص إضدددافة المعمومدددات المفقدددودة فدددي الحيددداة 
   (15:25). موارد في كثير مص المجاالت ومنيا مجاس التعميشنقص ال
اسددددتخداش التددددي تعتمددددد عمددددى أحددددد تطبيقددددات التكنولوجيددددا الجديدددددة  المعددددزز ىددددو يعددددد الواقددددعإذ  

 مددددص أربعددددة أدوات بيئيددددة مختمفددددةإذ تتكددددوص اليواتددددذ الذكيددددة واألجيددددزة الموحيددددة فددددي الفصددددس الدراسددددي، 
   (509-505: 16) واقعي.عالش الرقمية و ر والكاميرا والعتمة الكمبيوت)

ضدددافة معمومدددات افتراضدددية لمواقدددع الحقيقدددي بشدددكس متدددزامص لمواقدددع قدددد إ فيدددى تقنيدددة تعتمدددد عمدددى      
مددددي أو معمومددددات إثرائيددددة تسدددداعد عمددددى فيددددش المحتددددوي عميصددددور أو فيددددديو تتمددددز المعمومددددات تكددددوص 

 (7: 7بأسموب أفضس. )
بيدددددذ تقددددديش المسدددداعدة إلددددى المتعممدددديص  التعميميددددةفددددي العمميددددة وتوظددددذ تقنيددددة الواقددددع المعددددزز       

دراكيدددا بصدددرياً   ،االفتراضددديالواقدددع  اسدددتخداشسددديس مدددص بشدددكس أ ليتمكندددوا مدددص التعامدددس مدددع المعمومدددات وا 
ختبارىددددا بشددددكس دينددددامي   وسددددريع.  كمددددا أنيددددا يمكددددص أص تمدددددىش بطددددرر مختمفددددة لتمثيددددس المعمومددددات وا 

    ( 25: 14)سيس كما إنيا توفر تعميمًا مجديًا و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية  -الدراسات العميا والبحوثة ووكيس الكمية لشئوص أستاذ بقسش المناىج وتدريس التربية الرياضي*

  .الواديجامعة جنوب  –التربية الرياضية بقندا 
جامعة جنوب  –كمية التربية الرياضية بقندا-بقسش المناىج وتدريس التربية الرياضية  مدرس مساعد**

  الوادي.
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وتعتبدددر رياضدددة تددددنس الطاولدددة مددددص الرياضددديات الحديثددددة التدددي تتميددددز بسدددرعة وديناميكيددددة األداء        
 واسدددتخداشمدددع تبدددادس التعبددديص المتنافسددديص لمواقدددذ اليجدددوش والددددفاع بدددالتوازي ممدددا أبدددرز أىميدددة إتقددداص 

 انتقددداء أنسددبيا بمدددا يتمشددي مدددع طبيعددة كدددس موقددذ مدددص مواقددذ المعدددبعمددى ساسددية والقددددرة الميددارات األ
العدددامميص فدددي مجددداس تددددريب تدددنس  عمدددىفقدددد صدددعب نتيجدددة لمتطدددور الفندددي السدددريع فدددي األداء الميددداري و 

الميددددارات   ومددددص ثددددش أظيددددرت المنافسددددات أىميددددة دراسددددة يحدددددث بالمتعددددب ، الطاولددددة  متابعددددة كددددس مددددا
خصائصدددديا الدقيقددددة ووضدددددع  عمددددى عددددص ذي قبددددس وذلددددز لمتعددددرذ  االساسددددية بأسددددموب أكثددددر تفصدددديتً 

  (3:4) داءلى مثالية األبحثية المناسبة بيدذ الوصوس إاألساليب ال
التعددددب أداؤىددددا فددددي جميددددع المواقددددذ عمددددى الحركددددات التددددي يتحددددتش تمددددز  الميددددارات األساسددددية ىددددى      

لدددذلز يجدددب أص  التدددي تطمبيدددا المعبدددة بغدددرض الوصدددوس الدددي أفضدددس النتدددائج مدددع األقتصددداد فدددي المجيدددود .
  (265:8)يجيدىا كس العب إجادة تامة 

 البحث:مشكمة 
لفائدة المرجوه التي االنترنت مص ضروريات الحياه الحديثة التي يجب استغتليا لتحقير اأصبح        

الواقع ليش مص سرعة استحضار المعمومة وتثبيتيا مص ختس الرؤية البصرية التي يمكنيا  تمكص الطتب
ونظرا لمتزايد .  شد الحاجة الييانحص في أالمعرفة والمعمومات التي نقس  عمىالمعزز، األمر الذي يساعد 

المتعمش يجد لذي شكس عائر في عممية التعمش، ذاز أص مر اأثناء المحاضرات العممية األ في اعداد الطتب
استخداش وسائس واساليب جديدة تتيح لممتعمش  مصعمى صعوبة في االتصاس المباشر مع المعمش لذا وجب 

بيسر وسيولة وتضمص مشاركة فعالة وايجابية مص المتعمش والتي تؤدي  المعمومات والمعارذعمى الحصوس 
وفي حدود ماتمكص الباحثاص مص االطتع عميو مص دراسات التي  إلى نتائج مثمرة مص العممية التعممية

Ball  Bicen (8102()02 )( 0ش()8104أحمد أنور السيد )تناولت برامج الواقع المعززمنيا دراسة 
 Chen , Y (8102( )03)( 00()8103ر مصطفي سالش )مصطفي ابو النو 

مي عميعداد برنامج تأص إ ساليب التدريس وجد الباحثاصومص ختس متابعة التطور في طرر وأ      
عمى باستخداش تقنية الواقع المعزز لمميارات اليجومية في تنس الطاولة يمكص أص يساعد في التغمب 

 إلى اصالباحث ظيرت الفكرة لدىمية عميولمواكبة التطور في العممية الت ،عداد الطتبالزيادة المستمرة في أ
فرور وتراعي ال األولىمحاولة اإلستفادة مص إستخداش تقنية حديثة تتناسب مع خصائص طتب الفرقة 

يتوفر مص تجييزات وتقنيات تسيش في توفير بيئة  طويعيا لتتناسب مع ماالفردية بينيش مع إمكانية ت
مقرر تنس أحد المقررات التعميمية وىو تحصيمو الدراسي في  إلى رفع مستوىة تؤدي عميفامية تعميت

 .وتعمش ميارات وقفة االستعداد واالرساس والدفع  الطاولة
بعض أداء عمى ر استخداش تقنية الواقع المعزز أثعمى التعرذ  إلىالحالي ييدذ البحث  البحث:ىداذ أ
مص  جنوب الواديجامعة  -بكمية التربية الرياضية  ىمفرقة األولتنس الطاولة ل في ات اليجوميةميار ال

 .  مقترح ختس إعداد برنامج تعميمي
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 :  فروض البحث
لممجموعة الضابطة في مستوي  القياس القبمي والبعدي ىاحصائية بيص متوسط ذات داللة وجد فرور ت  -0

 لصالح القياس البعدي. الطاولةتنس  قيد البحث في داء الميارات اليجومية أ
لممجموعة التجريبية في مستوي  القياس القبمي والبعدي ىاحصائية بيص متوسط ذات داللة وجد فرور ت  -8

 لصالح القياس البعدي. تنس الطاولة  قيد البحث في الميارات اليجومية اداء
الضابطة والبعدي لممجموعة  القياس البعدي لممجموعة ىاحصائية بيص متوسط ذات داللة توجد فرور   -2

 التجريبية.  لصالح القياس المجموعةتنس الطاولة قيد البحث في  داء الميارات اليجومية أالتجريبية في 
 البحث :الواردة بمصطمحات التعريذ ببعض ال

 : يميعمالبرنامج الت
مجموعة قراءات تحدد قد تكوص  وأمية التي قد تكوص مناىج دراسية يعمىو مجموعة مص المواد الت      

 (20:8نشطة متنوعة )أو أمية يعمفي ذات الوقت قد تكوص مع وسائس ت ىوى لمطتب ،
 التقنية :       

 الماديةد ة التي تش تخميقيا بتطبير الجيو األشياء الموجودة بنوعييا المادية والتمادي    
   (28:6فيزيائية)ال

 لواقع المعزز:ا     
 الحقيقي الكائص بيص ىأاالفتراضي،  والواقع الحقيقي الواقع بيص تدمج األبعاد ثتثية ىو تكنولوجيا       
 فيو ثش ومص الفرد بالميمة الحقيقية قياش أثناء الحقيقي، الوقت في معيا التفاعس ويتش االفتراضي، والكائص
 المشيد يضاعذ ،الذي والمشيد الظاىري المستخدش يراه الذي الحقيقي المشيد بيص يدمج مركب عرض

 الحسي اإلدراز تحسيص بيدذ العالش الحقيقي ، مع يتفاعس أنو فيشعر المستخدش إضافية، بمعمومات
 .(10:19)   لممستخدش
 جراءات البحث :ا  خطة و 

 :منيج البحث 
، ضدابطة  ىخدر حداىما تجريبية واألإالمجموعتيص  باتباع التصميشنيج التجريبي الم اصاستخدش الباحث       

ىدددداذ األ لطبيعدددة البحدددث وتحقيدددر ولمتئمتددد القيددداس القبمدددي والبعددددي لممجمدددوعتيص نظدددراً باإلعتمددداد عمدددى 
 .الفروضو 

 مجتمع البحث :
جامعة جنوب الوادي والبالغ  بكمية التربية الرياضية بقنا ىالفرقة األولتمثس مجتمع البحث في طتب        
 . ش8181/ 8105( طالب و ذلز لمعاش الدارسي511)شعددى
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 عينة البحث :
الفرقددة  ( طالددب مددص طددتب21لعدددد ) العشددوائية باختيددار عينددة البحددث بالطريقددة العمديددة اصالباحثدد قدداش      
تش تقسديش عيندة سدوذ يدو . سدتطتعية ( طتب لمعيندو اإل01تش اختيار)،  بكمية التربية الرياضية بقنا ىاألول

مدي يعملمبرندامج الت واخضدعوىدش مدص ىما مجموعة تجريبيدة إحداتيص يمجموعتيص متساو  إلىالبحث األساسية 
 (باإلنترنددتومتصددس  األندرويدددبددو خاصددية  جيددزة الحاسددوب الذكيددةأحدداممي ) باسددتخداش تقنيددة الواقددع المعددزز

 .بالطريقة التقميدية في التدريس مي يعمضابطة خضعوا لمبرنامج الت واألخرى
 ضبط المتغيرات لعينة البحث:

 : تجانس العينة - أ
ساسية( مدص طدتب األ – االستطتعيةالعينة )اعتدالية توزيع أفراد  بالتأكد مص مدى قاش الباحثاص      
 وذلددز (،، الددذكاء،الطوس ،الددوزصفددي معدددالت النمددو )السددص( طالددب 21عددددىش )والبددالغ  األولددىالفرقددة 

 عتدالي .المنحني اإل تحتالبحث  عينةلمتأكد مص وقوع 
 (0دوس )ددج
 (21)ص=الذكاء(-الوزص  –الطوس -)السص تجانس عينة البحث في متغيرات 

 معامس االلتواء الوسيط اإلنحراذ المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات ش
 0321 05302 13108 013322 شدس الطوس 0
 0312 48322 5315 2232 كجش الوزص 8
 0382 1302 2324 04303 سنة السص 2
 1.41 22 1.34 11.08 بالدرجة الذكاء 4
يتراوح  الذكاء ( –الوزص  –الطوس  –(  اص معامس االلتواء في متغيرات )السص 0يتضح مص جدوس )     
 تجانس افراد عينة البحثعمى ( مما يدس 03823125بيص )

 :وسائس وأدوات جمع البيانات
 األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث :

 :األتياستخدش الباحث 
 .إيقاذ ساعة -    شريط قياس . -         كرات تنس طاولة. -           طاولة تنس طاولة. 
 وكاميرا فيدية وشاشة عرض لتصوير المجموعة التجريبية كاميرا ديجيتاس. 
 . عتمات وأعتش لتحديد أماكص اإلختبارات.-                 مسطرة مدرجة لقياس المرونة 
 الوزص بالكجشوميزاص طبي معاير لقياس  -     .لقياس الطوس بالسنتيمتر  جياز الرستاميتر. 
 محممة بالتطبير اجيزة تميفوص محموس  . 
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 بعض الوسائس واألدوات لجمع البيانات المتعمقة بمتغيرات البحث وىي: اصالباحث كما استخدش
 االستبياص:  استمارات -0
 -الدددوزص -الطدددوس -التجريبيدددة والضابطة)السدددصإسدددتمارة تفريدددغ البياندددات الشخصدددية لممجموعدددة  - أ

 الذكاء(
 استمارة استطتع رأي الخبراء )االستبياص( في : - ب
لتحديد االختبدارات البدنيدة والمياريدة التزمدة لدتعمش الميدارات اليجوميدة فدي تدنس الطاولدة  استمارة -ج

 لطتب الفرقة األولى. 
 استمارة تسجيس قياس الطتب في المتغيرات البدنية والمتغيرات الميارية.  -د
 لمدراسات المرجعية واالدبيات والمراجع العممية.المسح المرجعي  -8
 .اإلختبارات البدنية والميارية )قيد البحث( -2
 البرنامج المقترح بالواقع المعزز. -2

 الدراسة اإلستطتعية :
( طالب مدص مجتمدع البحدث ومدص خدارج عيندة 01قاش الباحثاص بإجراء دراسة إستطتعية عمى عدد )        

 البحث األساسية وذلز مص أجس التأكد: 
 . المستخدمة قيد البحث  االختباراتو أدوات الدراسة  وصدر ثبات -0
 ستمة األدوات المستخدمة لتنفيذ اإلختبارات . -8
 التعرذ عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحثاص أثناء عممية القياس واإلختبار .  -2

 البدنية والميارية قيد البحث: لتختبارات الثبات( -) الصدر المعامتت العممية
 الصدر: -أ

عينو استطتعية  صدر التمايز وذلز بتطبير اإلختبارات عمى اصإليجاد معامس الصدر إستخدش الباحث      
لممقارنة بيص  ،األساسية مص نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األولى الفرقة( طالب مص 01قواميا )
عمى المجموعتيص ختس البدنية واإلختبارات الميارية وقد طبقت اإلختبارات  األدنىوالربيع  عمى الربيع األ
  يوضح ذلز( 8وجدوس ) ، ش08/2/8105الثتثاء  إلىش  5/2/8105السبت  الفترة مص
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 الربيعي داللة الفرور بيص  (8دوس )ددج
 (01ص=البحث )قيد  والمياريةلتختبارات البدنية  واألدنىعمى األ

 
 ش

                      
 المتغير
 

 
 قيمة"ت" الربيع االدني  الربيع االعمى  

 المحسوبة

الفرر بيص 
 المتوسطات

انحراذ  متوسط 
انحراذ  متوسط  معياري 

 معياري
   اواًل:اإلختبارات البدنية 
اختبار رمي كرة طبية  0

 جش(411)
 0.81 4301 0310 05380 0312 82301 )متر(

اختبار تمرير الكرة عمى  8
 الحائط

- 1353 2381 1353 02381 )ث(
28338 

0.88 

اختبار الدوائر المرقمة  2
 1.15 4312 0352 02381 0352 80381 )ث( السريعة 

اختبار ثني الجذع مص  2
- 8328 5321 8322 04321 )سش( الوقوذ

08323 
-0.24 

اختبار دقة التمرير مص  1
 2.23 4330- 0322 08301 0348 02351 )محاوالت( الحركة 

 1.45 4322- 1342 03311 0322 81311 )تكرارات( اختبار الوثب المثمثي 2
 :االختبارات الميارية :ثانيًا 

 8322 2335 22381 2335 24381 6.77 نقاط اإلرساس بوجو المضرب االمامي 0
اإلرساس بوجو المضرب االمامي  8

 )دوراص خمفي(  
 نقاط

5.32 21351 1322 85351 1322 2312 
 2314 2308 22301 1315 24341 6.17 نقاط اإلرساس بوجو المضرب الخمفي 2
اإلرساس بوجو المضرب الخمفي  2

 )دوراص خمفي ( 
 نقاط

6.33 22341 2322 21341 2322 2311 
 8381 3304 15311 3304 22311 7.18 نقاط الدفع بوجو المضرب األمامي 1
 8381 3304 20311 3304 22311 7.18 نقاط الدفع بوجو المضرب الخمفي 2

 * داس     8312 ( =1311)داللة قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
في جميع درجات  واألدنىعمى الربيع االبيص  ( وجود فرور دالة إحصائياً 8يتضح مص جدوس )

حيث تراوحت قيش )ت(   عمى الربيع االلصالح المجموعة  الميارية )قيد البحث(البدنية و االختبارات 
( وىي أكبر مص قيمتيا الجدولية عند مستوى 28338-: 8381-المحسوبة لتختبارات الميارية ما بيص )

الميارية البدنية و مما يدس عمى صدر االختبارات أكبر مص " ت " الجدولية  <" المحسوبة ، "ت( 1311)
 المستخدمة . )قيد البحث(

 الثبات:  - ب
عدددادة التطبيدددر عمدددى عيندددة  اصالثبدددات اسدددتخدش الباحثدددإليجددداد معامدددس         طريقدددة تطبيدددر اإلختبدددار وا 

والسددددابر اسددددتخداميا فددددي إيجدددداد  بكميددددة التربيددددة الرياضددددية ( مددددص طددددتب الفرقددددة األولددددى01قواميددددا )
الصدددددددر وبفددددددارر زمنددددددي أربعددددددة أيدددددداش ل ختبددددددارات البدنيددددددة والمياريددددددة خددددددتس الفتددددددرة مددددددص السددددددبت 

 ( يوضح ذلز.2دوس )جش ، و 80/2/8105الخميس  ش إلى02/2/8105
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 (01ية)ص=والميار  البدنية تختباراتمعامتت االرتباط بيص التطبير األوس والثاني ل( 2جدوس )

 
  المتغير ش

 قيمة"ر" إعادة التطبير التطبير
 المحسوبة

معامس 
المتوسط  االرتباط

 الحسابي
اإلنحراذ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراذ 
 المعياري

   البدنية: : االختباراتاوال 
 1.53 1358 0321 05381 0310 05380  جش( 411رمي كرة طبية )اختبار  0
 1.44 1352 1350 2381 1353 2381  )ث(الحائط عمىاختبار تمرير الكرة  8
 1.42 1343 0342 8135 0352 8038  )ث( اختبار الدوائر المرقمة السريع 2
        اختبار ثني الجذع مص الوقوذ 2

 )سش(
 5321 8328 532 8382 1354 1.51 

 اختبار دقة التمرير مص الحركة 1
 1.42 1341 033 08321 0322 08301  )محاوالت(

 1.45 1352 1335 03 1342 03  )تكرارات( اختبار الوثب المثمثي 2
        ثانيا اإلختبارات الميارية: 
    االرساس بوجو المضرب االمامي  3

 )نقاط(
 2238 2335 28331 332 1354 1.52 

االرساس بوجو المضرب االمامي  4
 1.52 1355 1321 85341 1322 85351   )نقاط()دوراص خمفي( 

 االرساس بوجو المضرب الخمذ 5
 1.42 1355 232 2835 2308 22301  )نقاط(

االرساس بوجو المضرب الخمفي  01
 1.45 1355 2314 2132 2322 2134   )نقاط()دوراص خمفي(

 1.52 1351 2330 1431 3304 15  الدفع بوجو المضرب االمامي  00
 1.42 1358 3351 21 3304 20  الدفع بوجو المضرب الخمفي 08

 * داس    1312 ( =1311) داللة قيمة )ر( الجدولية عند مستوى
عددددادة داس إحصددددائيًا بدددديص  ارتبدددداط ( وجددددود2يتضددددح مددددص جدددددوس )        فددددى جميددددع  التطبيددددرالتطبيددددر وا 

االختبدددارات المياريدددة )قيدددد البحدددث(، حيدددث تراوحدددت قيمدددة "ر" المحسدددوبة لتختبدددارات البدنيدددة والمياريدددة 
 ( وىي أكبر مص قيمة "ر" الجدولية مما يدس عمى ثبات تمز االختبارات.1355: 1342ما بيص )

 وتقنياتو في الواقع المعززي معميلتوبعد االطتع عمى األدبيات السابقة تش تحديد عناصر البرنامج ا 
 ومياراتو، وىي كالتالي:

 األىداذ العامة لمبرنامج -1
 األىداذ اإلجرائية. -2
بكمية  األولى الفرقةطتب إمداد  :إلى ميعميالتييدذ البرنامج  :األىداذ العامة لمبرنامج  اوال :

اثناء بمجموعة مص المعارذ والميارات التزمة الستخداش تقنيات الواقع المعزز  التربية الرياضية بقنا
 .التعميميةالوحدات 
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 : ميعميالتاألىداذ اإلجرائية لمبرنامج : ثانياً 
 عمى أص:  اً كوص قادر يليذا البرنامج  تببعد دراسة الط

 تعدد مراحس إنتاج الواقع المعزز.  -                            الواقع المعزز. عمى عرذ يت -
 تعدد طرر استخداش الواقع المعزز.  -                         ح خصائص الواقع المعززيتوض -
 حدد استخدامات الواقع المعزز المختمفة. ي -                         شرح آلية عمس الواقع المعزز. ي -
 بالواقع المعزز.  ميةعميالوحدات التتذكر بعض التطبيقات المستخدمة في ي -
 قص ميارات تصميش الواقع المعزز.يت -                   التعميش.تج دور الواقع المعزز في نتيس -
  .ميز بيص التطبيقات المستخدمة في إنتاج الواقع المعززي -
 واقع المعزز.بال ميةعميتصميش الوحدات التتعدد القدرات التي تحتاج الييا الكتساب ميارة  -
 ش.يعممص استخداش الواقع المعزز في الت مستقبتً يو عمحدد الفائدة التي تعود ي - 

 معدة باستخداش الواقع المعزز.  تعميميةوحدات تقص عمس قناة خاصة بيا تشتمس عمى ي -
 بإعداد المواد واألدوات التالية: اصالباحث قاش
 :عمى مية شممتيعمالمواد الت -0
نتاج إلمي عميتبرنامج  -أ  مية عميالوحدات التستخداش تقنيات الواقع المعزز في تصميش وا 

 إلعداد البرنامج تش إتباع الخطوات التالية:
لية أ -خصائصو -لواقع المعزز )مفيومو مراجعة أدبيات البحث التربوي التي تناولت كت مص:  ا -

 استخداماتو( .  -عممو 
 ش يعمتطبيقات الواقع المعزز في الت -                    مراحس عمس تقنية الواقع المعزز .  -
نتاج الواقع المعزز .   - نتاج الواقع المعزز - البرامج المستخدمة في تصميش وا   . ميارات تصميش وا 

 اعداد ومكونات البرنامج : -ب 
الصمة ببيئات التعمش االفتراضي ذات واألدبيات العممية الدراسات العربية واالجنبية عمى  عتطالا -0

 .المعزز قعوالا بتصميش وبناء الحديثة المرتبطة واإلتجاىات زالمعز  قعوالوا
 . خطوات تصميش البرنامج  -8

  ىا البرنامج .عمى تحديد الفمسفة والمبادئ التي سيبني 
 . توضيح األىداذ العامة والخاصة مص وضع البرنامج 
 . بياص محتوي البرنامج                        

 . تنظيش األنشطة الداخمية لمبرنامج 
  .تحديد أساليب تنفيذ البرنامج ويوضع في الحسباص إستخداش األجيزة ذات التقنية الحديثة 
 تحديد أساليب تقويم البرنامج 
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 إكسابيا زشلتوا( BLIPPAR) تطبير عمى ساسية لتصميميا األ بالميارات نيائية قائمة إعداد  -2
  لمطموبةا التعديتت حيث يتش إجراء راءخب عمىتش عرضيا  استبانة سخت صماألولى تب الفرقة طل
 .الختبارات المياريةالبدنية وا لتختباراتإجراء القياسات القبمية  -2
 التي سيتش عرضيا مص ختس والمتمثمة في مجموعة الوسائط المعالجة التجريبية تصميش مادة  -1
 . المعزز قعوالا
 المتنوعة. بوسائطو الواقع المعزز وبناءتصميش  -2
عمى لمطتب  وتحميمو مع الواقع المعزز لممادة العممية تصميش فيديو لشرح كيفية التعامس -3 

 . التطبير
حيث يتش كيفية استخداش ىذه التكنولوجيا عمى  التعمش سخت صم المعالجة التجريبية مادة رضع -4 

 .لمطتبعمى لمتطبير  مص ختس الواقع المعزز ةالموظف بعرض المادة العممية السماح
  .والتجريبية الضابطة البحث عةومجم عمىالبعدي  القياسأدوات  تطبير -5  
 ختس:مص تطبير البرنامج المقترح  -01  
 : مرحمة التصميش :اوالً 

مصممة  (فيديوىات وصور لتعمش الجانب المياري في رياضة تنس الطاولة )الميارات اليجومية        
 تطبيقات الواقع المعزز بأحد 

 :  مرحمة التطبير :ثانياً 
تطبيددددر التقنيددددة بأحددددد بددددرامج الواقددددع المعددددزز ألجيددددزة األندرويددددد واتاحتيددددا لمطددددتب عددددص طريددددر        

األجيدددزة الذكيددددة والحواسددددب الموحيددددة وضددددبط ومراقبددددة التطبيدددر لمتاكددددد مددددص امكانيددددة مشدددداىدة التطبيددددر 
 .عبر اإلستراتيجيات المفتوحة

 التعميمي:البرنامج محتوى 
مامي والخمفي والضربة المستقيمة الدفع األ –مامي والخمفي )اإلرساس األمي ميارات عميتضمص البرنامج الت

منيج الكمية المتبع ووضع الباحثاص عدد الساعات  عمىاالمامية والخمفية( حيث تش تحديد الميارات بناءا 
 البحث.الخطة الدراسية لعينة  عمىبناءا 
باستخداش الوسائط المتعددةمي المقترح عميالتوزيع الزمني لمبرنامج الت (2دوس)ددج  
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الدفع  –مامي والخمفي عميمي ميارات ) اإلرساس األتضمص البرنامج الت مي :عميالبرنامج التمحتوى 
منيج الكمية المتبع ووضع الباحثاص عدد الساعات عمى  مامي والخمفي( حيث تش تحديد الميارات بناءاً األ

 . الخطة الدراسية لعينة البحث عمى  بناءاً 
والتطبير مي عميالتبالبرنامج ستطتعية الخاصة الدراسة اإلبعمس قاش الباحثاص  الدراسات اإلستطتعية:

عية بيدذ التأكد مص مص الدراسة اإلستطت طالب (01)تش تجريب البرنامج قبس التطبير عم  و اإلليكتروني، 
مص ختس سؤاس كس  تبالتي تواجو الطعمى الصعوبات أخطاء لتعديميا والتعرذ  ىأ واكتشاذ خمو التطبير

 وقد أوضحت نتائج التجريب ما يمي:  ، شطالب عص الصعوبات التي واجيتي
 يحتاج لصور ذات جودة  بعض الصور تحتاج إلى التغيير بسبب قمة جودتيا حيث أص التطبير

 سميش.يعمس بشكس  ىعالية لك
 األداء في سرعة اتضح أىمية وجود خاصية في التطبير تتيح لمطالبة التحكش. 
  .تعديس بعض األيقونات في التطبير مثس ضرورة وجود فتش 
  القدرة عمى استخداش التميفونات.في التعرذ عمى مدى مناسبة مكاص المحاضرات 
  يمى:فيما  االستطتعيةمص نتائج الدراسة  اإلستفادةوكانت 

 .عمس مقدمة لمطتب لشرح كيفية عمس التطبير 
 سرعة األداء التحكش فيكيفية و  ةكيفية إستخداش التطبير بكس سيول عمى تبتدريب الط. 
  العينة األساسية( . تبالتطبير جاىز لمعرض عمى الطأصبح  أجراىا الباحثوبناء عمى التعديتت التي( 

قاش الباحثاص  ،والضابطةالبحث التجريبية  مجموعتيلتحقير التكافؤ بيص  البحث:تكافؤ مجموعتى 
 .الفرور بيص مجموعتى البحث في القياس القبمي في بعض متغيرات البحث إيجاد داللةب

 داللة الفرور بيص متوسطات  (1جدوس )
 (21)ص= التجريبية والضابطةالبدنية والميارية لممجموعتيص  الختباراتا

 
 ش

                      
 المتغير
 

 
الفرر بيص  الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة 

 المتوسطات
 قيمة"ت"
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
اإلنحراذ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراذ 
 المعياري

       اواًل :اإلختبارات البدنية: 
0 

رمي كرة طبية اختبار 
 جش(411)

      
 (متر)

82301 0312 05380 0310 1.81 4301 

8 
عمى اختبار تمرير الكرة 

 الحائط
       
 )ث(

02381 1353 2381 1353 -0.14 -28338 

 اختبار الدوائر المرقمة 2
 السريعة 

       
 4312 1.12 0352 02381 0352 80381 )ث(

اختبار ثني الجذع مص  2
 الوقوذ

      
 08323- 1.81- 8328 5321 8322 04321 )سش(

اختبار دقة التمرير مص  1
 الحركة 

 
 4330- 1.18 0322 08301 0348 02351 )محاوالت(

 4322- 1.12 1342 03311 0322 81311 )تكرارات( اختبار الوثب المثمثي 2
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       ثانيًا: اإلختبارات الميارية 
االرساس بوجو المضرب  3

 8322 0.18 2335 22381 2335 24381 )نقاط( االمامي

االرساس بوجو المضرب  4
 2312 1.12- 1322 85351 1322 21351 )نقاط( خمفي(   االمامي )دوراص

االرساس بوجو المضرب  5
 2314 1.82- 2308 22301 1315 24341 )نقاط( الخمفي

االرساس بوجو المضرب  01
 2311 1.22 2322 21341 2322 22341 )نقاط( الخمفي )دوراص خمفي ( 

الدفع بوجو المضرب  00
 8381 1.02 3304 15311 3304 22311 )نقاط( االمامي

الدفع بوجو المضرب  08
 الخمفي

 8381 1.12 3304 20311 3304 22311 )نقاط(
 * داس        8312 ( =1311)داللة قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

عندددد مسدددتوى  وجدددود فدددرور دالدددة إحصدددائياً توجدددد فدددرور غيدددر دالدددة  ندددو الأ( 1يتضدددح مدددص جددددوس )      
                                      .والضابطة في متغيرات البحثالتجريبية البحث ( بيص مجموعتي 1311داللة )

  التجربة األساسية :
باجراء القياسات القبمية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات البحث اص قاش الباحث        

 .00/2/8105 الموافرالخميس  وذلز يوش  )اليجومية في تنس الطاولة)االختبارات الميارية لمميارات 
مص تاريخ المجموعة التجريبية  عمى  الواقع المعززمي باستخداش يعمبتطبير البرنامج الت اصكما قاش الباحث

( 5حيث بمغ تنفيذ التجربة األساسية ) 82/2/8105االربعاء حتي  82/2/8105 السبت الموافر 
 سابيع.أ

باجراء القياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات البحث اص كما قاش الباحث       
 . 4/5/5029الموافر السبت ( وذلز يوش تنس الطاولة )االختبارات الميارية لمميارات األساسية في 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث :
  -صائية التالية : حاأل المعالجات اصالباحث شفي ضوء اىداذ وفروض البحث استخد

الفدددددددرر بددددددديص / معامدددددددس االلتدددددددواء/ الوسددددددديط/ االنحدددددددراذ المعيددددددداري/  المتوسدددددددط الحسدددددددابي -
 معامس االرتباط بيرسوص./ ار )ت(اختب/ النسبة المئوية/ المتوسطات

 (. 1.11وقد ارتضى الباحثاص مستوى الداللة عند مستوى )
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 مناقشة النتائج : 
 يص القبمي والبعدي يبيص متوسطات القياس داللة الفرور (2دوس )ددج

 (01)ص= قيد البحث لمعينة البدنية والميارية لممجموعة التجريبية في المتغيرات

 
 المتغير ش

نسبة  بعدي قبمي
 %التحسص

 قيمة"ت"
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
اإلنحراذ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراذ 
 المعياري

 اواًل: االختبارات البدنية  0
 21.58- %88312 0321 88311 0323 04323 جش(411رمي كرة طبية )اختبار 

 4340- %21325 1348 4382 0385 2321 الحائط  عمى اختبار تمرير الكرة  8
 00333 %82321 1343 02332 0344 81341 اختبار الدوائر المرقمة السريعة  2
 02314- %25320 8321 02322 0352 5321 الوقوذاختبار ثني الجذع مص  2
 01312- %82332 8302 01323 0321 08321 اختبار دقة التمرير مص الحركة  1
 00313- %02321 0318 05322 1341 03301 اختبار الوثب المثمثي 2
: االختبارات الميارية :  3 ًً  ثانيًا

 04312- %21311 8322 23323 2300 85323 رساس بوجو المضرب االمامياإل 

رساس بوجو المضرب االمامي اإل  4
 01310- %12300 8301 23323 1322 21341 خمفي(   )دوراص

 05310- %12321 8388 23382 1322 21381 رساس بوجو المضرب الخمفياإل  5
 رساس بوجو المضرب الخمفياإل  01

 82318- %21315 8382 23383 2330 85322 )دوراص خمفي( 
 02321- %22321 2331 42311 2331 13321 بوجو المضرب االماميالدفع  00
 81322- %21322 4302 42311 3301 15302 الدفع بوجو المضرب الخمفي 08

 س * دا       8311( = 1311)داللة قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
القبمي والبعدي يص يبيص بيص متوسطات القياس فرور دالة إحصائياً  أص ىناز( 2يتضح مص جدوس )

لممجموعة التجريبية في المتغيرات الميارية لمعينة قيد البحث لصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيش )ت( 
( وىي أكبر مص قيمتيا الجدولية عند مستوى 82318-: 4340-المحسوبة لتختبارات الميارية ما بيص )

 .(21315% : 02321( ، كما تراوحت نسب التحسص ما بيص )1311)
 يص القبمي والبعدي يداللة الفرور بيص متوسطات القياس (3دوس )ددج

 (01) ص= لمعينة قيد البحثالبدنية والميارية لممجموعة الضابطة في المتغيرات 
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 ثانيا اإلختبارات الميارية: 
 2308- %00342 2313 22311 2311 85321 )نقاط( لمضرب االماميرساس بوجو ااإل  3
رساس بوجو المضرب االمامي اإل  4

 2352- %5322 2312 22383 1321 21341          )نقاط(   )دوراص خمفي(  

رساس بوجو المضرب اإل  5
 2305- %2352 1312 20351 1321 85321 الخمفي)نقاط(

رساس بوجو المضرب الخمفي اإل  01
 1334- %02302 2385 22331 2341 21311     )نقاط(        )دوراص خمفي ( 

 2341- %08313 5321 21323 2355 14322 )نقاط( الدفع بوجو المضرب االمامي 00
 1334- %02323 5301 31311 2351 21311 )نقاط( الدفع بوجو المضرب الخمفي 08

 * داس                  8311( = 1311)داللة قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
يص القبمي والبعدي يبيص بيص متوسطات القياس فرور دالة إحصائياً  أص ىناز( 3يتضح مص جدوس )

لممجموعة الضابطة في المتغيرات الميارية لمعينة قيد البحث لصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيش )ت( 
( وىي أكبر مص قيمتيا الجدولية عند مستوى 01308-: 2352-المحسوبة لتختبارات الميارية ما بيص )

 .%(02323% : 0381ما تراوحت نسب التحسص ما بيص )( ، ك1311)
 يص البعدييص يداللة الفرور بيص متوسطات القياس (4دوس )ددج

 (21) ص= الميارية لمعينة قيد البحثالبدنية الضابطة في المتغيرات و لممجموعة التجريبية 

 * داس              8311( = 1311) داللة  قيمة )ت( الجدولية عند مستوى

 
  المتغير ش

 قيمة"ت" التجريبية الضابطة
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
اإلنحراذ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراذ 
 المعياري

  اوال اإلختبارات البدنية : 
 2348- 0321 88311 0310 81331     )متر(  جش(411رمي كرة طبية)اختبار  0
 1315- 1348 4382 0311 3312 )ث( الحائط  عمى اختبار تمرير الكرة  8
 4331 1343 02332 0342 05353 )ث( اختبار الدوائر المرقمة السريعة  2
 3345- 8321 02322 0344 01311 )سش( اختبار ثني الجذع مص الوقوذ 2
 2322- 8302 01323 0322 02322 )محاوالت اختبار دقة التمرير مص الحركة  1
 2303- 0318 05322 1352 04313 (تكرارات) اختبار الوثب المثمثي 2
  ثانيا اإلختبارات الميارية : 
 01330- 8322 23323 2313 22311 )نقاط( بوجو المضرب االمامياالرساس  3
االرساس بوجو المضرب االمامي  4

 08302- 8301 23323 2312 22383 )نقاط( )دوراص خمفي(  
 01382- 8388 23382 1312 20351 )نقاط( االرساس بوجو المضرب الخمفي 5
االرساس بوجو المضرب الخمفي  01

 02380- 8382 23383 2385 22331 )نقاط( )دوراص خمفي ( 
 4330- 2331 42311 5321 21323 )نقاط( الدفع بوجو المضرب االمامي 00
 3304- 4302 42311 5301 31311 )سش( الدفع بوجو المضرب الخمفي  08
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فرور دالة إحصائيا بيص المجموعتيص الضابطة والتجريبية  أص ىناز(4يتضح مص جدوس )
لتختبارات الميارية )قيد البحث(لصالح المجموعة التجريبية حيث تراوحت قيش )ت( المحسوبة لتختبارات 

 .(1311( وىي أكبر مص قيمتيا الجدولية عند مستوى )01330-: 2303-الميارية ما بيص )
ياس القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة كما ىو موضح بالجدوس الفرور بيص الق :ويرجع الباحثاص

المعمش كمحور عمى سموب ال يمكص إغفالو حيث يعتمد ىذا األسموب التقميدي الذي إلي صتحية األ( 7)
داء نموذج لمميارة المراد تعمميا ثش تقديش مجموعة أمية مص ختس الشرح المفظي و يعمساسي في العممية التأ

التدريبات المتدرجة مع مراعاة مبادي التدرج مص السيس إلي الصعب ومص البسيط الي المركب وتكرار مص 
ختس تعمش  لمستمر مع التوجيو مص قبس المعمشأداء الميارة مص المتعممة يصاحبو تصحيح األخطاء والتقويش ا

في تعمش  اً ايجابي ومص ثش يؤثر تأثيراً الفني لمميارة  لألداءالميارة مما يؤدي إلي التعمش بصورة سميمة مطابقة 
 الميارات، كما أص ما يتش تعممو أثناء تعمش الميارة يساىش في تكويص المعرفة العممية الخاصة بالميارات.

أص ( 25( )502۲، محمد عبد الوىاب" )(2ش( )502۲وىذا ما يتفر مع كت مص "أحمد أنور )
الطتب  ىستو اء نموذج يؤثر بشكس إيجابي في تحسص مدأألسموب التقميدي )الشرح المفظي و استخداش ا

 .المحاضرة سواء في الجانب المياري أو المعرفي الخاص بتمز الميارات التي يتش تعمميا أثناء 
"  : أنو عمى وض البحث والذي ينصوىذه النتيجة تحقر صحة ما جاء بالفرض األوس مص فر 

بمي والبعدي لممجموعة الضابطة في مستوي األداء القياس الق ىوجد فرور دالة إحصائية بيص متوسطت
 .لصالح القياس البعديقيد البحث رياضة تنس الطاولة لمطتب المياري لمميارات األساسية في 

أص الفرور بيص القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية كما ىو موضح  يرجع الباحثاص
بتقنية الواقع المعزز والذي ساعد البرنامج التعميمي صتحية  إلىلصالح القياس البعدي ( 2بالجدوس )
إلداء الميارات  فيش واستيعاب شكس الميارة ومسار الحركة ووضوح المراحس الفنية المختمفة عمى  الطتب

متعمش ويشكس سيس وشير كما أص الطتب لبشكس يثير دافعية  تباألمر الذي تش تقديمو لمطاليجومية. 
ذ المحموس الواقع المعزز تتواكب مع تكنولوجيا العصر الحديث حيث أصبح الياتطريقة التعمش بتقنية 

مع متطمبات  ىشكاس التعمش يتماشأة الفرد لذا وجب أص نوفر شكس مص في حيا ىاماً  يشكتص جزءاً ترنت نواإل 
 . العصر الحالي.

ميا  ،(2)ش(502۲) أحمد أنور( 25( )502۲وىذا ما يتفر مع كت مص محمد عبد الوىاب )
أص استخداش تقنية  Hou, Wang,X (2013)(18)(،5()5020الرفاعي) (،حناص12()5024الحسيني)

 اء المياري.داأل عمىيجابي إؤثر بشكس الواقع المعزز في تعمش الميارات ي
 عمى وىذه النتيجة تحقر صحة ما جاء بالفرض الثاني مص فروض البحث والذي ينص 

توجد فرور دالة احصائية بيص متوسطي القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوي التالي::
 قيد البحث ولصالح القياس البعدي. رياضة تنس الطاولةاالداء المياري لمميارات األساسية في 
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 أص الفرور بيص القياسيص البعديص لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة كما ويرجع الباحثاص
ولصالخ المجموعة التجريبية إلي أص استخداش تقنية الواقع المعزز في تدريس ( ۲ىو موضح بالجدوس )

سموب مشور أعد يلرياضة تنس الطاولة الحركية في مجاس التربية الرياضية اليجومية وتعمش الميارات 
حيث ث .في عصرنا الحدية التي نحيا بيا التعمش ويتناسب مع طبيعة المرحملعممية  ومثير لدافعية الطتب

واستثارة حواس الفرد المتعمش البصرية والسمعية األمر الذي يساعد  الفيديوعمى أص ما يتش تقديمو يعتمد 
 .ىحد عمى بشكس ايجابي في تعمش وتطوير األداء المياري لمفرد المتعمش بشكس يتناسب مع طبيعة كس فرد 

في سرعة استجابة  أص استخداش تقنية الواقع المعزز في عممية التعمش ساعد كثيراً  ويرى الباحثاص
الطتب سرع مص ذوييش مص أبشكس  مطتبالمياري ل وكذلز ساعد عمى تحسيص األداءلمتعمش  الطتب
ثر ايجابي في اكتساب المعارذ أمر الذي كاص لو األ، سموب التقميديأليش بايمتش تعم الذيص األخريص

خطاء ومعالجتيا ألتصويب الالطتب توجيو  عمى ساعدمعمومات الخاصة بتمز الميارات قيد البحث مما وال
 أسرع.بشكس 

 وض البحث والذي ينص عمى التالي :وىذه النتيجة تحقر صحة ما جاء بالفرض الثالث مص فر 
ص لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في يتوجد فرور دالة احصائية بيص متوسطي القياسيص البعدي

قيد البحث ولصالح المجموعة  تبلمط رياضة تنس الطاولةمستوي األداء المياري لمميارات األساسية في 
 التجريبية.

 االستنتاجات:
نتائج حصائية اإل المعالجة إلى اىداذ البحث وفروضو وفي حدود عينة البحث واستناداً في ضوء 
 اإلستنتاجات التالية : ىإل اصالباحثالبحث توصس 

 الميارات اليجومية مستوى أداء  إيجابي عمى رثلو أالبرنامج المقترح بإستخداش الواقع المعزز  -0
مستوى التحصيس المعرفي مما ساىش في تحسيص الجانب  لممجموعة التجريبية قيد البحث وتحسيص

 المياری. 
المجموعة الضابطة التي استخدمت  البرنامج المقترح عمىتفور المجموعة التجريبية التي استخدمت  -5

البرنامج المقترح في ة يعمالطريقة التقميدية )الشرح المفظ  وأداء النموذج العمم ( مما يدس عمى فا
  .التحصيس المعرفي لدي الطتب

حيث  الطاولةتعمش واكتساب واتقاص الميارات اليجومية في تنس عمى يؤثر استخداش تقنية الواقع المعزز  -3
   والبصرية . االعتماد عمى استثارة المتعمش لمتعمش مص ختس استخداش حواسو السمعيةتش 

 التوصيات:
وذلز لما ليا مص أثر كبير في الجانب المناىج الدراسية دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في  -1

 لدى الطتب.الوجداني والمياري والمعرفي 
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الواقع المعزز مص ختس التطبيقات  ستخداش وتطبير تكنولوجياالإقامة دورات تدريبية وورش عمس  -2
 الويب. المختمفة لمتكنولوجيا والمتاحة عمى

 تمبية احتياجات الطتب مص استخداش التكنولوجيا الحديثة، وبما يتفر مع اىتماماتيشاالىتماش ب -3
 .لتستفادة مص االمكانات التكنولوجية في التعمش 
 عدالمراج

 المراجع بالمغة العربية:أواًل : 
(: "تأثير أستخداش الواقع المعزز عمى تعمش بعض: الميارات األساسية وتركيز 8104أحمد أنور السيد) -0

كمية التربية  ، فبراير، الجزء الرابع العممية لعموش وفنوص الرياضة، األنتباه لمبتدئي اليوكي، المجمة
  .الرياضية، لمبنات، جامعة حمواص

 ش(: "معجش المصطمحات التربوية والمعرفية "عالش الكتب ،القاىرة.0552الجمس )أحمد حسنيص  -8
ش(. :دراسة تحميمية لمميارات األساسية لتنس الطاولة وأثرىا عمى  نتائج 0554جوزيذ ناجي بقطر) -2

 جامعة حمواص. كمية التربية الرياضية لمبنات القاىرة، مباريات الناشئيص" ،رسالة ماجستير،
الطاولة "رسالة   ش(:"عتقة بعض الميارات بنتائج المباريات في تنس8112سماعيس )حازش محمد ا -2

  .ماجستير ،كمية التربية الرياضية لمبنيص ،جامعة بنيا
المفاىيش األساسية  استخداش الواقع االفتراضي في تنمية“: (8101(حناص الرفاعي عبد القدر محمد -1

كمية  ، رسالة ماجستير في التربية النوعية”حاسب االليلنظش تشغيس الحاسبات لدي طتب اعداد معمش 
       التربية النوعية، جامعة المنصورة.

(: :"نواتج التعمش وضماص جودة المؤسسو التعمى 8100مجدي عبد الوىاب قاسش ،احتش الباز حسص ) -2
 .القاىرة، مصربواالعتماد  يشمية ، الييئة القومية لضماص جودة التعم

والواقع المعزز"، مقالة منشوره ب  "كس ماتود أص تعرفة عص الواقع االفتراضي (:2016)محمد ابو بية  -7
AITNEWS عمى  البوابة العربية لألخبار التقنية، متاحة/https://aitnews.com/5029/05/09 

ش(:"األسس العممية لمكرة الطائرة وطرر القياس 0553محمد صبحي حسانيص ،حمدي عبد المنعش ) -4
 ز الكتاب لمنشرلمتقويش ،مرك

الواقع المعزز في تنمية بعض ميارات الطتب المعاقيص  ية(: "فاعم502۲محمد عبدالوىاب محمد) -5
سمعية بمقرر الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية واتجاىاتيش نحوه، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، 

 جامعة بنيا، 
 وتكنولوجيا الواقع المعز الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع تكنولوجيا :(8101خميس ) عطية محمد -01

كمية البات  ،عدد،25  مجمد مصر،يش، المصرية لتكنولوجيا التعم الجمعية ،شيالتعم تكنولوجيا .المخموط،
                 ،جامعة عيص شمس.
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المعزز المعروض ( :"اثر التفاعس بيص انماط التعمش داخس بيئة الواقع 8103سالش ) مصطفي ابو النور -00
بواسطة االجيزة الذكية :الحواسيب الموحية واليواتذ الذكية واالسموب المعرفي عمى  التحصيس المعرفي 
لدي طتب التربية الخاصة المعمميص بكمية التربية واتجاىاتيش نحو استخداش تقنيات التعمش االلكتروني لدي 

 .ة وعمش النفس ،السعودية،دراسات عربية في التربي 58االحتياجات الخاصة" ،ع 
(: أثر إستخداش تقنية الواقع المعزز في وحدة مص مقرر 8102ميا عبد المنعش محمد الحسيني) -08

تجاه طالبات المرحمة الثانوية"، رسالة ماجستير  جامعة أش القری: مكة  ،الحاسب األلي في تحضيس وا 
  ، السعودية.المكرمة

ي التربية الرياضية". الجزء األوس فش(: "تكنولوجيا التعمىش والتعمش 5007وفيقة مصطفي حسص سالش ) -02
 .االسكندرية منشأة المعارذ،

 ثانيا : المراجع بالمغة األجنبية:
14-catenazz & sommaruga,L.(2013): social media challenges and opportunities 

for education in modern society mobile learning and augmented reality:new 

learning opportunities International Interdisciplinary scientific   Conference, 

Vol. 1. 

15- El Sayed, N. A. (2011), N. A. (2011)Education: Arsc Augmented Reality  

Student Card An Augmented Reality Solution For Th   Education Field      

16- Bicen, H. & Bal, E. (2016). "Determination of studentopinions in 

augmented reality". World Journal on Educational Technology: 

CurrentIssues. 8(3), 205-209 

17- Chen, Y(2013): Learning Protein Structure with Peers in anAR  Enhanced 

Learning Environment, University of   Washington ,USA  

18- Hou,L., Wang, X., Bernold, L., & Love, P. (2013) : Using  Animated 

Augmented Reality to Cognitively Guide   Assembly, Journal of Computing 

inCivil Engineering Vol. 27, No. 5.  
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 البحث صمخستم
رياضة الميارات اليجومية في بعض أداء  عمىأثر استخداش تقنية الواقع المعزز 

 الطاولة تنس
 *أ.د/ىاني الدسوقي ابراىيش                                                 

                                         *ش.ش/إبراىيش حسص حسص*
_________________________________________________________ 

أداء  عمددددى مسددددتوىاسددددتخداش تقنيددددة الواقددددع المعددددزز  عمددددى أثددددرييدددددذ البحددددث الددددي التعددددرذ 
جندددددوب جامعددددة  -األولددددي بكميددددة التربيددددة الرياضددددية  الطاولددددة لمفرقددددةتددددنس فددددي  ات اليجوميددددةالميددددار 
 واألخدددددرىحدددددداىما تجريبيدددددة إالمدددددنيج التجريبدددددي بتصدددددميش المجمدددددوعتيص  اصاسدددددتخدش الباحثددددد ،الدددددوادي
جامعدددة جندددوب  بكميدددة التربيدددة الرياضدددية بقندددا ىالفرقدددة األولدددتمثدددس مجتمدددع البحدددث فدددي طدددتب و ضدددابطة 

 ش.8181/ 8105 الدراسي( طالب و ذلز لمعاش 511)شالوادي والبالغ عددى
( طالددددب مددددص 21لعدددددد ) العشددددوائية باختيددددار عينددددة البحددددث بالطريقددددة العمديددددة اصالباحثدددد قدددداش  

 .سددددتطتعيةلمعيندددة اإل طالدددب( 01تدددش اختيدددار )و ،  بكميدددة التربيدددة الرياضدددية بقندددا ىالفرقدددة األولددد طدددتب
وقددددد ىما مجموعددددة تجريبيددددة احدددددأص متسدددداوتيص مجمددددوعتي إلددددىتقسدددديش عينددددة البحددددث األساسددددية  إذ تددددش
 جيدددزة الحاسدددوب الذكيدددةأحددداممي وىدددش مدددص  باسدددتخداش تقنيدددة الواقدددع المعدددزز التعميمددديلمبرندددامج  واخضدددع

ضددددابطة خضددددعوا لمبرنددددامج والمجموعددددة األخددددرى مجموعددددة  باإلنترنددددتومتصددددس  األندرويدددددبددددو خاصددددية 
وقددددد توصددددس الباحثدددداص إلددددى فعاليددددة تقنيددددة الواقددددع المعددددزز كتقنيددددة مسددددتحدثة فددددي  التقميدددددي. التعميمددددي

 .  في رياضة تنس الطاولة زيادة التحصيس المياري والمعرفي لتعمش الميارات اليجومية 
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 -أسدددتاذ بقسدددش المنددداىج وتددددريس التربيدددة الرياضدددية ووكيدددس الكميدددة لشدددئوص الدراسدددات العميدددا والبحدددوث*

  .جامعة جنوب الوادي –كمية التربية الرياضية بقندا 
جامعدددة  –كميدددة التربيدددة الرياضدددية بقنددددا-مسددداعد بقسدددش المنددداىج وتددددريس التربيدددة الرياضدددية  **مددددرس

 جنوب الوادي.
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Abstract of the Research 

The effect of using augmented reality technology on 

 the performance of some offensive skills in table tennis 
 

* Prof. Hani El-Desouki Ibrahim 

** Ibrahim Hassan Hassan  
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 The research aims to identify the effect of using augmented reality 

technology on the level of offensive skills performance in table tennis for the 

first team at the Faculty of Physical Education - South Valley University. In 

the south of the valley, there are (900) students for the academic year 

2019/2020. 

 The two researchers selected the research sample, by deliberate and 

random method, for (45) students from the first-year students of the Faculty 

of Physical Education in Qena, and (15) students were selected for the pilot 

sample. The basic research sample was divided into two equal groups, one of 

which is an experimental group, and they underwent the educational program 

using augmented reality technology, and they are carrying smart computers 

with an Android feature and connected to the Internet, and the other group is 

a control group who have undergone the traditional educational program. In 

increasing the skill and cognitive achievement to learn offensive skills in table 

tennis 
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