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 الفصل األول      
 ثــــة البحـــــمشكل

 اــــة دراستهـــا وخطـــدهـــديـــتح

 مقـــدمــــة:
تها وخططها اإن تنمية العناصااار البشااارية تتحقق من خالل تطوير النظم التعليمية وساااياسااا

لتدني التحصاااااااااااايل االياديمي الوي يعاني منه الطلبة طرا ق  ةوأهدافها. ومن األسااااااااااااباب الر يسااااااااااااي
لتدريس هي القناة التي تصااااااااال بين أطراف هوه العملية  وعليها التدريس المساااااااااتخدمة ، و طريقة ا
 كتوقف نجاح الموقف التعليمي .  

بشاا ن إهتمام الخبراء التربويين  في الساانوات األخيرة   (2017مهدي ، ياسر )  ويو ر   
بإيجاد أسااااااااااااااااليب وتقنيات وطرا ق  دكدة في التعليم تكون قادرة على موايبة التقدم والتطور الوي 
 يشهده العالم اآلن. و كتوقف فهم المتعلم للمادة المقدمة له، واستفادته منها بطريقة عرضها عليه. 

( ب ن الدمج بين التقنيات المتطورة وأساااااااااااااااليب 2005أ و النصـــــــــر ، مدحت ) ما أورد          
بناء التعليم الشااااايقة الحدكثة سااااايغيران حتما  من طرا ق تقديم المحتوى للطالب حيث من األفضااااال 

،  حيث إن   ةطرا ق  دكدة تساااااااتوعب أنماط وصااااااايي التعليم الحدكث بعيدا  عن األسااااااااليب التقليدي
هوه التقنيات طورت صااااااااااااااياية طرا ق التعليم و علت التعليم أيثر فاعلية ومتعة وهدفا  واضااااااااااااااحا  

 ومحققا .
على و ما كد د ذلي ما  اء فى نتا ج وتوصاااايات العدكد من البحوث والدراسااااات السااااابقة 

ب أن مجال تكنولو يا التعليم والمساااااتحداات التكنولو يه المسااااااعده  تسااااااهم في تعليم وتعلم الطال
 بمختلف فئاتهم .

عرض  (2014العمري، محمد دراســـــــة  )ومن هوه التوصااااااااااايات ما  اء فى توصااااااااااايات 
 تهتمتي ال دراساااااتال نحو والطلبة التدريس هيئة أعضاااااءالنقال وتو يه  بالتعلم تهتم التي الدراسااااات

 برامج وتصاااااميم بتطوير هتمالى ت دراسااااااتوال. التعلم أنوال من النول لهوا خاصاااااة نظريات بتطوير

                                                           
() ( يستخدم الباحث ىف التوثيق نظام اجلمعية األمريكيةABA( ىف توثيق املراجع حبيث يشري اىل ) اإلصدار املولفاسم )سنة النشر ،

 السادس .
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 للحواساااااااايب التي صااااااااممت باألساااااااااس البرامج عن بدالالتعليم المحمولة  أل هزة خاصااااااااة تعليمية

  .النقال التعلم أ هزة مع لتتناسب تقليصها وتم المكتبية

لى أن التعليم والتعلم المعتمد على الهاتف النقال  إ (2016الراوي, ضـــــــــمياء ) وتشـــــــــير
كتصاااااااف بمجموعة من الخصاااااااا ص ومنها التعلم الالمحدود بالزمان أو المكان، ومتوافق مع ريبة 
المتعلم فى أن كتفاااعاال مع أطراف المجتمع التعليمي دون الحااا ااة للجلوس فى أماااين محااددة أو 

طي مزيدا  من الحرية فى عملية التعلم ليتم داخل أوقات معينه أمام شاشات الحواسيب، وهو ما أع
وخارج أسااوار المدسااسااات التعليمية باإلضااافة إلى تحقيق المشااار ة والتعاون بين الطالب بعضااهم 

 البعض وبين معلميهم بغض النظر عن التباعد الجغرافي . 

بيق ولقد اهتمت العدكد من الدراسااااااااااات والبحوث فى مجال تكنولو يا التعليم بضاااااااااارورة تط
تكنولو ياااا التعليم والتقنياااات الحااادكثاااة فى التعليم بتوفير بيئاااة تعلم إلكترونياااة أيثر متعاااة و ااااذبياااة 
وهادفة ، وتتجاوز حدود المكان والزمان وتسااااام  للمتعلم بالتفاعل والتحكم واإليتشااااااف والحصاااااول 

الل ما يساااااااااااااامى على المعلومات إلكترونيا ولها القدرة على تعزيز هوا الواقع الحقيقي وذلي من خ
 .  Augmented Realityبالواقع المعزز 

لدراســــــــــات : ي كد  عنااد تطبيق  على أنااه ( 2012، الغفور )نضــــــــــال عبدومن هذه ا
تجعل الخيال  دكدة   أفكارا   ٌكولدالبشاااااااري ليبدل بال حدود، و ٌيسااااااام  للعقل التكنولو يا في التعليم، 

فال حدود لألفكار وبهوا هوه القاعدة،  ندرج تحتت. و تقنية الواقع المعزز ملموساااااااااااااا   العلمي واقعا  
  . توظيفهاإ ادة  المتعلقة بكيفية

إن تكنولو يا الواقع المعزز تسااااااااااااااهم في توفير بيئة   ( 2012البريك،  محمدويضـــــــــي  ) 
تفاعلية خصاااابة للمتعلمين فهي تساااااعد الطالب على فهم منهج الكيمياء بشااااكل أوضاااا  من خالل 

 رات وعمليات التفكي واالندماج التي تحدث بينهم أمام عينه . ماكراه من الجز يات والو

 ARالواقع المعزز تكنولو يا لأن  (Ekrem   Solak،  2015)   إكرام سوَّلكويشير  
المفردات  بصاااااااافة عامة، وتعلم تعلمالنحو ية عفى الداف الطالب الجامعيين على زيادة ا  إيجابي ا  ت اير 

ياديمي والدافع في اساااااااتخدام األقة مو بة بين التحصااااااايل عال ويو د .بصااااااافة  خاصاااااااة  في اللغة
  . في تعليم اللغة ARالواقع المعزز  تكنولو يا
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أن هناك االث خصاااااااااااا ص للواقع المعزز وهي : دمج  (2016الشـــــــتري، وداد  وت كد ) 
لتنسااااايق بين العناصااااار الحقيقية والعناصااااار االفتراضاااااية  واالمحتوى االفتراضاااااي بالمحتوى الحقيقى 

 تفاعل الفوري من المتعلم مع البيئة الواقعية والمعززة .وال

الكتب أصااااااااااابحت  (Kipper & Rampolla, 2013, P. 12)  كيبر ورامبوَّل وي كد
 تب تحتوي على عناصاااار  بتصاااااميم ت خو موقعها في التعليم  (Augmented Books) المعززة

 .  عناصر تنطق بالحياةمن الواقع المعزز بحيث لو تم تسليط الكاميرا عليها فإن هوه ال

"  (Catenazz & Sommaruga, 2013, P. 12)  كاتيناز وسوماروجا   ويضي 
 تكنولو يا ثلتم ، التيالحدكثة التقنيات من ف صااااااااابحتالمعزز مساااااااااتمره   الواقع نيةإن التطور لتق

 لحقيقيةا البيئة في افتراضااااااايةمواقف  التكنولو يا وهه توفر، و الدراساااااااية القاعات في تتطبق متقدمة
مول االتحاد األوروبي يٌ و .  توفر تعليما  اسااااااااااااااتكشااااااااااااااافيا   فهيفي التعليم،  ات يير محدودةيمكانوبإ

تر يز عادساااااااااااااااة الجوال على بعض المنااطق بلتعليم تااري  أوروباا   (iTacitus.org) مشاااااااااااااارول
  . " للزا ر األحداث المصاحبة لتلي المنطقة ُتظهرالتاريخية 

يسااام  للتفاعل  الواقع المعززن إ  (Tsai Chen &،  2012) وتســاي  تشــن ويشــير  
 . األشياء االفتراضية 3Dأو  2Dالرسومات والمجسمات  مع

 عززمال الواقعو  االفتراضاااااي الواقع تقنيتيأن  ( 2014الحســـيني، مها ) وتوضـــر دراســـة

 ابياأللع المجاالت من العدكد في مفيدة قيمة تقنية لىإ  انبية ةترفي ساااااااااااايلةو  ردمج من تطورتا

 عنصر مهما  في حياتنا اليومية .  عززمال الواقع تقنية وتعد بولي . الحكومي التدريبو 
 

وإذا  ان ما سبق كوض  واقع الحال بالنسبة ألهمية وضرورة إدماج تكنولو يا التعليم فى 
مناهجنا الدراسااية ألبنا نا الطالب العادكين ،  ف ن الطالب ذوي اإلحتيا ات الخاصااة هم فى اشااد 

حااا ااة إلى توفير لهم معينااات خااار يااة تكنولو يااة تساااااااااااااااااعاادهم فى التغلااب على ماااكو ههم من ال
 صعوبات وتحديات  فرضت عليهم نتيجة اإلعاقة . 

 ويد د ذلي ما اء فى العدكد من الدراسات منها : 
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ن فئات المجتمع ذوى ( حيث يذكر: " أ184، 2010عبدالعاطى ،حســـــــــن دراســــــــــة ) 
تهم، عليمهم وتربيتهم حق علينا ؛ ألنهم أبناؤنا، ومن وا بنا أن نحسن تربياإلحتيا ات الخاصة، وت

ولدكهم ريبة في التعلم ويتمنون الدمج مع المجتمع،  ي يعيشااااااااااون حياتهم،  باقي فئات المجتمع، 
و إذا  ااان لاادكهم قصااااااااااااااور فى ناااحيااة معينااة، فااإن لاادكهم قوة وطاااقااة فى نواح  أخرى، ربمااا تفوق 

 وا ب استثمار وتوظيف تلي الطاقات بالشكل الصحي  " .العادكين؛ ومن هنا 

 بها كتعلمالفصااااااال الدراساااااااي التقليدي الوي  أن ( 2016عبد العال ،مصــــطفي ويشــــير ) 

 دة، مما كدار سلبا  على مستوى تحصيل هدالء الطالب . الجي مواصفاتليس بال سمعيا   قون المعا

مقررات الطالب  تصاااااااميم فى ظرالنة إعادويتفق الباحث مع هذه الدراســـــة فى ضـــــرور   
 ينالمعاقالطالب  بين ةالفردي الفروق ة مراعامع  ، والحاسااااب اآللي خاصااااة  عموما   المعاقين ساااامعيا  

  ضعف حاسة السمع لدكهم وقصور اللغة لدكهم .  ومراعاة سمعيا  

أن المحتوى الوي يجب أن نقدمه للمعاق سااااااااااامعيا  يساااااااااااتلزم أن يكون ومما ســـــــبق نجد  
ئا  بالرساااااوم واألشاااااكال والصاااااور المتحر ة، وذلي ألن حاساااااة البصااااار بالنسااااابة للمعاق المحتوى ملي

سمعيا  تصب  هي الحاسة األساسية في التعليم . ويجب أن تصاغ الموضوعات بما كناسب قدرات 
وخصا ص المعاق سمعيا ، والبد من تحويلها إلى لغة اإلشارة، وهوا كتطلب أن تكون الموضوعات 

مقررات الدراساااااية بعيدة عن الحشاااااو والمصاااااطلحات الغامضاااااة والكلمات الغريبة، التي تتضااااامنها ال
 والباااااااد من تعليم المعااااااااق ساااااااااااااامعياااااااا لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة الوصاااااااااااااافياااااااه حتى لو  اااااااان لااااااادياااااااه 

 بواقي سمع .  

 اإلحســــاس بالمشكلـــــة:

نتا ج وتوصاااااااااااايات العدكد من  اســـــــتدل الباحث على مشـــــــكلة البحث الحالي من خالل    
علم لدراسااااات السااااابقة والمدتمرات العلمية فى مجال تكنولو يا التعليم بصاااافه عامة ، والتالبحوث وا

 .اإللكتروني بصفة خاصة ، والتعامل مع فئة المعاقين وخاصة المعاقين سمعيا 
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ومقابالت شاااخصاااية لمعلمي ومعلمات مادة الحاساااب اآللي   دراســة أســتكشــافية حيث تم عمل  
 ا هم بمملكة البحرين ويتض  ذلي فيما ي تي : طالل أر وإستلطالب المعاقين سمعيا 

  أتفقت توصــــــيات البيانات الختامية للعديد من الم تمرات على ضــــــرور  تطوير
وتصـــــــــميم  يئات إلكترونية تفاعلية وانتمة وأدوات خاصـــــــــة  ذوي اإلعاقات 

 وصعوبات التعلم ومنها:
 وذلكت بدولة الكوي يااانورإللكتا مااللتعل ياالااناللمدتمر اإلقليمي  توصيات البيان الختامي -

ام رةاالفت اللاخ إلعاقات ا. ) بناء أنظمة وادوات خاصة بووي  2013 مارس 25-27 نا
 وصعوبات التعلم (

توصاااااااااااااايااات البيااان الختااامي للمدتمر الاادولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعااد .   -
االتااحة . ) 2015 مارس 5-2 من الفترة خالل وذلكباالمملكااة العربيااة السااااااااااااااعودياة 

 ( .  اراءاته في دعم منصة التعليمإوالوصول للمحتوى الرقمي و 

 يمالتعل لتكنولو يا صااريةمال للجمعية عشاار الثاني العلمي توصاايات البيان الختامي للمدتمر -
 .  ضرورة تطوير وتصميم بيئات إلكترونية تفاعليةب  ) 2009) 

 

   ضـــرور  تطوير وتصـــميم الســـابقة بكما أوصـــت العديد من الدراســـات والبحو
ذوي  الطالب  خاصةة لمساعد  الطالب بصفه عامة و  يئات إلكترونية تفاعلي

 ، ومن هذه الدراسات : اإلعاقات وصعوبات التعلم 
 عززمال واقعلا تقنيةحيث أيدت الدراساااة على  أن م ( 2011المصــري ، مياده دراســة )  -

 الوقت في طلوبةمال علوماتالم الصاااااإي ىعل تسااااااعد التي همةمال التقنيات من صااااابحتأ

هواتف ال يلم. وهالعا شاااااعوبين ب مشاااااتر ة تقنية مباساااااتخداو  األصااااالية، باللغةو  ناسااااابمال
 واأل هزة المحمولة . 

ين بحقل العامل الخبراء من يريث إتفاق التي أيدت على   (Lee, 2012)  ودراســــة  ليي -
 اته الفيدكو  الرسااومات ةه  بإضااافأن ةخاصاا بصاافة التعليم تكنولو ياو  عامة بصاافة التعليم

 Augmentedمعززال تقنية الواقع سااااااااااااتطيعالمحيطة بالمتعلم ت لبيئةت الى االصااااااااااااوتياو 

Reality .ب . للطال ارية تعليمية بيئةير توف 
يجب النظر إلى مشاااااااااكالت التعليم للمعاق ( أنه   2013عبدالعزيز ، ســــــماء كما تري ) -

الخدمات التعليمة لهم يعد تحدي حضااااري لجميع  سااامعيا بصاااورة أفضااال ، وتقديم أفضااال

                                                           
 ( استطالع الراي ملعلمي احلاسب اآليل 2ملحق ) 
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الدول ، واإلهتمام ورعاية الحاالت الخاصه امر ضروري ، وفئة المعوفين سمعيا تعد من 
  أهم هوه الحاالت .

ان رأي المختصااااااين والتربويين  فى مجال اإلعاقة ( على 2000محمد ، صــــفية وأكدت ) -
 ن تقديم وعرض المادة التعليمية لهم ومماالساامعية  ان عنصاار التشااويق واإلااره  مفقود ع

 .تشتت تر يز الطالب االصم

 فى النظرة إعادبشاااا ن ضاااارورة  (  2016عبد العال، مصــطفى ما أوصــت به دراســة  ) -

ة مراعامع  ، والحاسااااااااب اآللي خاصااااااااة  عموما   مقررات الطالب المعاقين ساااااااامعيا   تصااااااااميم
ضاااعف حاساااة السااامع لدكهم وقصاااور  ةومراعا سااامعيا   المعاقينالطالب  بين ةالفردي الفروق 

 اللغة لدكهم .
ى  ( إل ,Taylor,1999 1996 Gina ;) تايلورو  جينا وأشارت نتائج دراسة  كل من -

أن هناك قصور واض  فى توصيل المعلومة للمعاقين سمعيا . وان تقديم المناهج فى 
 صورة مفككه ال تساعدهم على استيعابها وتعلمها .

 وإستطالل الرأي تكشافيةمن خالل الدراسة اإلس  والمقابالت الشخصية لمعلمي
ومعلمات مادة الحاسااااب اآللي لطالب المعاقين ساااامعيا بمملكة البحرين ، عددهم 

إناث (  توصاال الباحث الى نتا ج تحليل  10ذ ور ،  20( معلم ومعلمة  ) 30)
ا هو بنود اإلساااتطالل  الوي تم تصاااميمة ب داة  و ل فورم وتوزيعة الى االتي  م

 (:1موض  فى  دول )
 

 

 

معاقين ( نتائج تحليل إستطالع الرأي لدى معلمي ومعلمات مادة الحاسب االلي لل 1جدول ) 

 سمعيا 

 البنـــــــــد م
 إلى حد ما  ال نعم

 % ن % ن % ن

1 
 لفئة ةمناسببطريقة  المقررمحتوى  تم صياغة 

 المعاقين سمعيا 
10 33.3 17 56.7 3 10 

 4 20 6 66.7 20  طالب صعوبه فى التفاعل مع المقرر يجد ال 2
13.

3 

 10 3 60 18 30 9 عيا يدوم اثر تعلم المحتوى المقدم للطالب المعاقين سم 3

 10 3 56.7 17 33.3 10 يطبق  الطالب المهارات المقررة فى الوقت المحدد  4

 4 70 21 16.7 5 يتذكر الطالب المهارات المطلوبة  بسهولة. 5
13.

3 

6 
يعاني الطالب من فهم  مهارات مقرر مقرر الحاسب 

 اآللي 
23 76.7 4 13.3 3 10 

                                                           
 ( استطالع الراي ملعلمي احلاسب اآليل 2ملحق ) 
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% من العينة تتفق انه صااياية المحتوى 50أن حوالي يتضــر من خالل الجدول الســا ق 
% من العينة  تتفق انه كو د صااااااعوبه فى 66المقرر للمعاقين ساااااامعيا  يير مناسااااااب ،  وحوالى 

%  من العينه يعانون من فهم مهارات مقرر الحاساااااااااب 75يضاااااااااا حوالي التفاعل مع المقرر ،  وا
 االلي  .  

بإنخفاض التحصيل الدراسي للطالب المعاقين  ويضاف إلى ماسبق المشكالت المتعلقة 
ساااامعيا فى رصاااايدهم اللغوي المحدود ، والمشااااكالت المرتبطة بالتعلم النا مة عن ظروف اإلعاقة 

مية التقليدية ال تمكن المعلم من مراعاة الفروق الفردية بين طالب واإلقتصااااار على الوسااااا ل التعلي
 .  (1999القرشي ، أمير اللقاني ، أحمد دراسات كال من )اإلعاقة السمعية.يما ايد ذلي 

 عززمال الواقع )فاعلية عن للكشـــــــــ  هذا البحث إلجراء الحاجة جاءت ســـــــــبقمما  
"Augmented Reality "بمقرر الحاســــب  الب المعاقين ســــمعيالطا تنمية بعض مهارات في

 اآللي بالمرحلة اإلعدادية واتجاهاتهم نحوه(.

وذلي من أ ل توفيربيئة تعليمية الكترونية تفاعلية تعتمد على البطاقات الرقمية  المعززه   
النشااااااااااااااطه أيثر فردية و وأيثر إيجابية تدفع المتعلمين للبحث والتحكم بالمعرفة المريوب تعلمها، 

وتزود ، م حسااااب ساااارعته الخاصااااةلعلتل الكافيللمتعلم الوقت  توفرتقنية الواقع المعزز ن أ باعتبار
 للمتعلم، نهااا تقاادم المعلوماااتأ  مااا تسااااااااااااااعى إلى إتقااان التعلمو ، المتعلم بااالتغااويااة الرا عااة الفوريااة

فاعل مما كزيد الت، والصاااور االاية وانا ية األبعاد الرساااوم، واأللوان، والصاااورة ساااتخدام الصاااوت،اب
 والمحتوي التعليمى . المتبادل بين المتعلم 

 

 مشكلــــة البحـــــث:
مهارات مقرر الحاسااااب االلي  فى إيتساااااب  لة  بيرةمشااااك معيا  ون سااااالمعاق الطالب كوا ه  

بالمرحلة اإلعدادية وذلي لعدم توافر البيئة الشااااااااايقة التي تراعي  خصاااااااااا ص هدالء الفئة وافتقادهم 
 دار عليهم سلبيا . لحاسة السمع التي ت

للطالب  في ضاااااااااااااارورة توفير بيئة تعليمية مناساااااااااااااابة  البحث الحالي  مشااااااااااااااكلة وتتلخص
المعاقون ساااامعيا  ٌتراعي خصااااا ص هوه الفئة وطبيعة المحتوى المقدم لهم  ، حيث البد من مراعاة 

ه فى افتقاد حاساااااااااة السااااااااامع لدكهم والبد من تعويضاااااااااها من خالل دمج التقنيات التكنولو يا الحدكث
 الموقف التعليميى .  

توفير بيئة خاصااااااااه توافق طبيعة الطالب لعرض ما كتعلمه  األمر الوي كتطلب ضاااااااارورة 
ب ساااااالوب أيثر مرونة  و أيساااااار تناوال  و أرخص تكلفة  وذلي من خالل تصااااااميم بيئة تعليمية معززه 
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ف أو خار ه تعتمد على البطاقات التعليمية ،  بحيث يسااااتطيع معلم الصااااف أو الطالب في الصاااا
 . التعامل مع المحتوى المقرر بمشار ة فعالة في عملية التعلم

 

 أسئلــــــة البحــــــث : 
 ولدراسة مشكلة البحث الحالي ينبغي اإلجابة عن  األسئلة البحثية اآلتية: 

ما المهارات المراد تنميتها بمقرر الحاساااااااااااااااب اآللي فى الوحدة المحدده من خالل تقنية الواقع  -1
 زز لطالب المرحلة اإلعدادية المعاقين سمعيا ؟ المع

ما البيئة التفاعلية القا مة على تقنية الواقع المعزز لطالب المرحلة اإلعدادية المعاقين ساااامعيا  -2
 ؟

ما فاعلية الواقع المعزز فى تنمية التحصااااااااااايل للطالب المعاقيين سااااااااااامعيا بالمرحلة اإلعدادية  -3
 بمقرر الحاسب االلى ؟

قع المعزز فى تنمية مهارات مقرر الحالسااااااااااب اآللي للطالب المعاقيين ساااااااااامعيا ما فاعلية الوا -4
 بالمرحلة اإلعدادية ؟

ما إتجاهات طالب المرحلة اإلعدادية المعاقين سااامعيا نحو اساااتخدام تقنية الواقع المعزز فى   -5
 مقرر الحاسب اآللي  ؟

 أهـــــداف البحـــث :
ب المعاقين ساامعيا من خالل تصااميم مقترح هدف البحث الحالى إلى تنمية مهارات الطال 

بطاقات تعليمية معززه للطالب المعاقين سااااااااااااامعيا والتحقق من فاعليتها فى التحصااااااااااااايل للمفاهيم ل
والمهارات العملية بمادة الحاساااااااااااااااب اآللي للمرحلة اإلعدادية وذلي من خالل العمل على تحقيق 

 األهداف الفرعية اآلتية:
اآللي المراد تحصااااايلها للطالب المعاقين سااااامعيا من خالل  تحدكد قا مة بمفاهيم الحاساااااب -1

 تقنية الواقع المعزز. 
تحدكد قا مة بمهارات الجانب العملي للطالب المعاقين ساااااااااااااامعيا من خالل تقنية الواقع  -2

 المعزز . 

 تصاااااااااميم بطاقات رقمية  تفاعلية نشاااااااااطة وأيثر ايجابية تدفع المتعلمين المعاقين سااااااااامعيا  -3
 معرفاااااااة المريوب تعلمهاااااااا معتماااااااد على تقنياااااااة الواقع المعززللبحاااااااث والتحكم باااااااال

  

التعرف على فاعلية تقنية الواقع المعزز فى تنمية بعض مهارات الطالب المعاقين سمعيا  -4
 بمقرر الحاسب اآللي  بالمرحلة اإلعدادية . 
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التعرف على إتجاهات طالب المرحلة اإلعدادية المعاقين سااااااااااااامعيا نحو اساااااااااااااتخدام تقنية  -5
 فى مقرر الحاسب اآللي .  المعزز الواقع

 أهميــــــة البحـــــث :
 من المتوقع أن تسهم نتا ج البحث الحالى فى : 

 فاااااتااااا  الاااااماااااجاااااااال لااااااادراساااااااااااااااااااااات أخااااارى بااااااااساااااااااااااااااااتاااااخااااااادام تاااااقاااااناااااياااااااة الاااااواقاااااع الاااااماااااعااااازز  -1
 فى التعليم بصفة عامة وللمعاقين سمعيا  بصفة خاصة . 

طالب المعاقين ساااااااااامعيا  بالصااااااااااف األول تقديم قا مة بالمفاهيم والمهارات الوا ب توافرها لل  -2
 اإلعدادي فى مادة الحاسب االلى لبرنامج الجداول اإليترونية .

 MS. Excelرفع مستوى مهارات الطالب المعاقين سمعيا فى برنامج الجداول األلكترونية  -3

تقديم مواصااافات وخصاااا ص لمحتوى رقمي  تفاعلي  نشاااط تراعي الطالب المعاقين سااامعيا   -4
 ى تقنية الواقع المعزز  .معتمدة  عل

إدماج التقنيات التكنولو ية الحدكثة في عالم االتصاااااالت واالسااااتفادة منها في خدمة العملية  -5
 التعليمية . 

 فــــــروض البحــــث : 
 حاول البحث الحالي بعد االطالل على الدراسات السابقة، التحقق من الفروض اآلتية:

( بين متوساااطي در ات طالب المجموعتين 05,0كو د فرق دال إحصاااا يا عند مساااتوى ) -1
التجريبية والضاااااااااااااااابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصاااااااااااااايلي لصاااااااااااااااال  المجموعة 

 التجريبية".
( بين متوساااااااااطي در ات طالب المجموعة 05,0كو د فرق دال إحصاااااااااا يا عند مساااااااااتوى ) -2

 بيق البعدي".التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصال  التط

( بين متوسااااااااطي در ات طالب المجموعتين 05,0كو د فرق دال إحصااااااااا يا عند مسااااااااتوى ) -3
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لصال  المجموعة التجريبية".

( بين متوساااااااااطي در ات طالب المجموعة 05,0كو د فرق دال إحصاااااااااا يا عند مساااااااااتوى ) -4
 قبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصال  التطبيق البعدي".التجريبية في التطبيق ال

( بين متوسااااااطي در ات طالب المجموعة 05,0كو د فرق دال إحصااااااا يا عند مسااااااتوى ) -5
 التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه لصال  التطبيق البعدي
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 حـــــــــدود البحـــــث :
 تية : اقتصر البحث الحالى على الحدود اآل 

 اوًَّل: الحــــــدود المـوضــوعيـــــة: 
تنميااة مهااارات الطالب فى  (Augmented Reality) اسااااااااااااااتخاادام تقنيااة الواقع المعزز 
الحاسااااب والرساااام البياني (  من وحدات مقرر  ومهارات وحدة) المعادالت معيا لمفاهيمساااا المعاقين
 للصف االول اإلعدادي. اآللي 

 الــزمنيــــة: ثانيا: الحـــــــــدود
تم تطبيق التجربة االساااااااتطالعية واألسااااااااساااااااية للبحث فى الفصااااااال الدراساااااااي األول للعام 

 م .  2018-1-3إلي  2017-12-3م فى الفترة من  2018- 2017الدراسي 

 البحـــــث : عينة
( طالب من ذوي اإلعاقة السمعية بالصف 10)البحث فى  مجموعة مكونة من  عينةتمثلت 

 وعددها دادي بمدارس مملكة البحرين تم تقسيمها الي مجموعتين: مجموعة ضابطة األول اإلع
 .   خمسة طالب وعددهاتجريبية ، ومجموعة خمسة طالب 

 منهــــــج البحـــــث : 
استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي بما كتفق لطبيعة البحث الحالي على  

 النحو اآلتي  :
 اوصفااي: المنهااج الا -

تم اسااااتخدام هوا المنهج فى وصااااف وتحليل الدراسااااات السااااابقة لمعرفة أهمية تقنية الواقع المعزز   
Augmented Reality) للطالب المعاقين ساااااااااااااامعيا  و ولي فى تحدكد أهم المفاهيم والمهارات )

 ف من البحث.للتعامل مع هوه التقنية. وأيضا فى تجميع البيانات وتبويبها وتصنيفها لتحقيق الهد
 المنهاااج شباااااة التجاااريباااى: -

حيث إن هوا البحث كنتمي إلى فئة البحوث التى تساااتهدف دراساااة واختبار العالقات الساااببية بين  
 الحاسب اآلليمقرر  التابعين )مهارات ينالمتغير المستقل )تقنية الواقع المعزز( وأارة على المتغير 

اقع المعزز(، لولي ُيعد "المنهج شاااااابة التجريبى" من أيثر مناهج و إتجاهات الطالب نحو تقنية الو 
 البحث مالءمة للتحقق من هوا األار والكشف عنه.

 

 



27 
 

 متغــــــيرات البحــــث :
 تمثلت متغيرات البحث الحالي فى فئتين من المتغيرات  ما ي تي :  

 أوال : المتغاااير المستقااال:
 ( .(Augmented Realityتقنية الواقع المعزز   -1

 ااني ا: المتغاايرات التااابعااة:
  .مهارات مقرر الحاسب اآللي  للطالب المعاقين سمعيا بالمرحلة اإلعدادية 
 . إتجاهات الطالب نحو تقنية الواقع المعزز فى تدريس مادة الحاسب االلي 

 أدوات البحـــــث:
 اعتمد البحث الحالي على: 

فى المرتبط بمفاهيم اسااااااااااااااتخدام برنامج الجداول اختبار تحصاااااااااااااايلى لقياس الجانب المعر  -1
 اإللكترونية للطالب ذوى اإلعاقة السمعية )إعداد الباحث(

بطاااقااة مالحظااة لقياااس الجااانااب األدا ى المرتبط بمهااارات اسااااااااااااااتخاادام برنااامج الجااداول  -2
 اإللكترونية للطالب ذوى اإلعاقة السمعية )إعداد الباحث( .

لطالب المرحلة اإلعدادية المعاقين سامعيا باساتخدام  بطاقات معززة لمنهج الحاساب اآللي -3
 ( . )إعداد الباحث((Augmented Realityالواقع المعزز 

مقياس إتجاه اار اسااااااااااااااتخدام تقنية الواقع المعزز على الطالب المعاقين ساااااااااااااامعيا )إعداد  -4
 الباحث(

 إجــــــــراءات البحـــــــث:
 بحثية اآلتية : تمثلت إ راءات البحث الحالي فى الخطوات ال 

دراسااة تحليلية شاااملة للبحوث واألدبيات المرتبطة بتقنية الواقع المعزز فى التعليم بصاافة  -1
 عامة وللمعاقين سمعيا  بصفة خاصة . 

 إعداد اإلطار النظري الخاص بالبحث واالستفادة منه في باقي خطوات البحث . -2
المعاااقين  الطالبتوافرهاا لادى إعاداد قاا مااة أهاداف برناامج الجااداول اإللكترونيااة الوا اب  -3

ساااااااامعيا  وعرضااااااااها على المحكمين وتعدكلها وفق أرا هم للوصااااااااول إلى الصااااااااورة النها ية 
 للقا مة .

إعداد قا مة بمهارات برنامج الجداول االلكترونية الوا ب توافرها لدى الطالب المعاقين  -4
رة النها ية ساااااااامعيا  وعرضااااااااها على المحكمين وتعدكلها وفق أرا هم للوصااااااااول إلى الصااااااااو 

 للقا مة.
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 اإلطالل علي األدبيااااااات المرتبطااااااة بااااااالمحتوي التعليمي ودراسااااااااااااااااااااة وتحلياااااال نماااااااذج  -5
تصاااااااميم المحتوي التعليمي وتقديم بطاقات رقمية تفاعلية تعتمد على تقنية الواقع المعزز 

(Augmented Reality ) 

 بناء أدوات البحث  اآلتي : -6

 الخااااص بمفااااهيم برناااامج الجاااداول  إعاااداد االختباااار التحصاااااااااااااايلى للجااااناااب المعرفى
 وعرضه ( المعاقين سمعيا   االلكترونية لمادة الحاسب اآللى للصف االول األعدادى )

 .لإلختبارلوصول إلى الصورة النها ية وتم االتعدكل وفق أرا هم تم على المحكمين و 

 ة إعااداد بطاااقااة مالحظااة الجااانااب األدا ى بمهااارات برنااامج الجااداول االلكتروني لماااد
على المحكمين  وعرضااااه الحاسااااب اآللى للصااااف االول األعدادى )المعاقين ساااامعيا (

 .للبطاقة لوصول إلى الصورة النها ية وتم االتعدكل وفق أرا هم تم و 

  إعداد مقياس اتجاة لقياس اتجاه طالب الصااااااااااااف األول اإلعدادي نحو الواقع المعزز
 وأاره فى دراسة مقرر الحاسب االلي . 

المعالجة التجريبية للمحتوى التعليمي وتمثلت فى تصااااااااااااااميم وانتاج بطاقات إعداد مواد  -7
( Reality - Augmentedرقميااااة  تعليميااااة معززه  قااااا م على تقنيااااة الواقع المعزز)

لوحده من منهج الحاساااااااااااب اآللي للصاااااااااااف االول اإلعدادي بالمرحلة اإلعدادية للطالب 
جال تكنولو يا التعليم وتم المعاقين وتم عرضاااااااااه على المحكمين المتخصاااااااااصاااااااااين فى م

إ راء التعدكالت وفق أرا هم وتم الوصااااااااول الى الصااااااااوره النها ية لهوا المحتوي التعليمي 
 المقترح .

 طالب ( مقسمة إلى _ 3إ راء التجربة االستطالعية على عينة استطالعية عددها)  -8

نات ( من بمدرسااااااااااااة كثرب اإلعدادية للب 1مدرسااااااااااااة أوال االعدادية ببنين ،  عدد ب 2)  
 مجتمع البحث وذلي بهدف :

  تطبيق تقنياااااة الواقع المعزز المقترحاااااه بحياااااث كتم أخاااااو مالحظااااااتهم حول المحتوى
 التعليمي المقترح والتعرف على مدى سهولة استخدامهم له بناء على أرا هم . 

  تطبيق االختبار التحصاايلى لحساااب صاادقه واباته ، و ولي معامل الصااعوبة ومعامل
 صح  من أار التخمين لكل مفردة من مفرداته .السهولة الم

  تطبيق بطاقة المالحظة لحساااااااااااب صاااااااااادقها واباتها، وذلي لمعرفة مدى التجانس بين
 الضابطة(. –المجموعتين )التجريبية 

 الداخلي وابات مقياس االتجاه وفقا  لكل ُبعد فى المقياس ومفرداته .  االتساق حساب 

 المعالجة للبحث فى ضاااااوء التجربة االساااااتطالعية  إ راء التعدكالت على أدوات ومواد
 تمهيدا  للتجريب النها ى .
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 إ راء التجربة األساسية للبحث  اآلتي : -9

  اختيار عينة البحث المكونة من مجموعتين، مجموعة تجريبية، وأخري ضااااااااااابطة من
 الطالب المعاقين سمعيا  بالصف االول اإلعدادي بالمرحلة اإلعدادية . 

 بطاقة المالحظة (  على  –لي ألدوات البحث ) االختبار التحصاااااااااااااايلى التطبيق القب
 الضابطة(. –طالب المجموعتين )التجريبية 

  التطبيق القبلي لمقيااااس اإلتجااااه على طالب المجموعاااة  التجريبياااة فقط بعاااد تقاااديم
 وعرض  لهم فيدكو عن تقنية الواقع المعزز وفيما تستخدم .

 ترح على طالب  المجموعة التجريبية . تطبيق تقنية الواقع المعزز المق 
  الضابطة(. –التطبيق البعدي ألدوات البحث على طالب المجموعتين )التجريبية 

بطااااااقاااااة المالحظاااااة ( على طالب  –بحياااااث تم تطبيق ) اإلختباااااار التحصاااااااااااااايلي 
المجموعتين التجريبية والضاااااااااااااابطة وتم تطبيق مقياس اإلتجاه على طالب المجموعة 

  التجريبية فقط .
 رصد الدر ات النها ية للطالب في االختبار التحصيلى النها ي وبطاقه المالحظة  -10

 و مقياس االتجاه إل راء المعالجات اإلحصا ية الالزمة واستخالص النتا ج للمجموعتين       

تقديم التوصااااااااايات والمقترحات والبحوث المساااااااااتقبلية في ضاااااااااوء ما أسااااااااافرت عنه نتا ج   -11
 البحث. 

 البحــــــث :مصطلحــــــات 

  ( Augmented Reality )الــــــواقع المعـــــــزز   
 من مباشااار بشاااكل الحقيقي لمالعا هو مشااااهدة (85م، ص 2003هان ،جمال الشــر   (يرى   

 يدناو لتز  الحقيقية بالصور الصناعية الصور مطابقة العملية وهه في تتم إذ.  بعد عن الو ودخالل 

 البشريةخالل العين  من رؤيتها عند خفية ن تكو  ابمر  فيةإضا معلوماتو  حقيقية بعناصر

:أن تقنية الواقع المعزز تساااااااااااااام  بدمج واقعي متزامن  ( 2016الشـــــــــتري .وداد وترى )  
 لمحتوى رقمي من البرمجيات وإضافات حاسوبية مع العالم الحقيقي. 

هد الحقيقي عرُض مر ُب للمستخدم كدمج بين المش ( :2017الدهاسي, الجوهره وتعرفه )  
الوي كنظر إليه المساااتخدم والمشاااهد الظاهري الوي تم إنشااااؤه بواساااطة الحاساااوب، وهو نظام كولد 
ويعزز المشااااهد الحقيقي بمعلومات إضااااافية . ويهدف الى تحسااااين اإلدراك الحسااااي للعالم الحقيقي 

 الوي كراه أو كتفاعل معه المستخدم . 
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تقنية حدكثة تتمثل في بأنه  ( Augmented Reality)ويعرف الباحث الواقع المـعـزز   
إضااافة طبقات افتراضااية من المعرفة والبيانات والمعلومات ذات التصااميم واإلخراج الرا ع في بيئة 
واقعية ملموسااة ترى بالعين المجردة بواسااطة أدوات وبرمجيات مخصااصااة تساااعد فى رؤيتها على 

تعزز المحتوى الرقمي المقدم وتساااااااااااهم فى المسااااااااااتخدمه لهوه التقنية و  بكامل حواسالتعامل معها 
 تفاعل تلي الحواس الثالث التالية )السمع والبصر والحر ة ( للمستخدم . 

ومن النماذج البسيطه المستخدمة الموضحة لتقنية الواقع المعزز التي نتعامل معها كوميا   
ضااااااااااايحية إلتجاه ما يعرض على شااااااااااااشاااااااااااات التلفزيون أاناء عرض مباراة  رة القدم من بيانات تو 

الالعب اوالمساااااافات بين الالعبين وأيضاااااا عرض بيانات المتساااااابقين في المساااااابقات الدولية مثل 
لعبة السااباحة من اساام المتسااابق، زمن الوصااول، ترتيب الفا زين،  ل ذلي يعد نموذ ا  من نماذج 

 الواقع المعزز المعتمد على الشاشة . 

 Hearing Impairedاإلعــــــاقة السمعيـــــة  
عامة هي حدوث خالل  ةاإلعاقة السااامعية بصاااف ( 24، 2008)عوشــة المهيري،  هُتعرف 

أو اضاااااااااااطراب فى  هاز السااااااااااامع وهو األذن ب  زا ها الثالث : الداخلية والوساااااااااااطى والخار ية . 
من  هصااااااايب  هازه السااااااامعي بتلف او خلل عضاااااااوي، فمنعأوالمعاق سااااااامعيا هو ذلي الفرد الوي 

ة العامة بشااااكل طبيعي . وهوا الخلل أو االضااااطراب فى الجهاز الساااامعي، له اسااااتخدامه فى الحيا
 در ات تتراوح بين الشدة، والضعف . 

ب نها هو حرمان الفرد من حاسااااااة الساااااامع أو  (71:   2005أ والنصــــر ، مدحت يعرفه ) 
ضااعف القدرة عليه، مما يحول دون أسااتخدامها فى التواصاال مع اآلخرين ، واألصاام هو الشااخص 

 وى ال يستطيع أن يسمع اآلخرين.ال

أن مصااااطل  اإلعاقة الساااامعية أو القصااااور الساااامعي يشااااير  (2010حنفي، على ويذكر ) 
إلى مستويات متفاوته من الفقد السمعي ترواح بين فقد سمعي خفيف مرورا بفقد سمعي متوسط ام 

 فقد سمعي شدكد ) حاد ( . 

لحالة الشاااخص الوي لديه خلل فى هي وصاااف ويعرف الباحث اإلعاقة الســمعية بأنها :  
أهم وساااا ل تواصاااله مع البيئة الخار ية التي تمثل وسااايلة اساااتقباله لكل ما ُيعينه على التعامل مع 
الحياه المحيطة به وتدار فيه ويت ار بها وهي َتَتفاوت حساااب شااادة ودر ة اإلعاقة ومن خفيف الي 

  شدكد.
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