
 
 
 

  
 كميـــة التربيــة النوعيـــــة  
 قسـم تكنولوجيــا التعميــم 

 
مقترح لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمطالب الصم وفًقا لنموذج التقبل 

 TAMالتكنولوجي 
 إعداد

 أمل حسان السيد حسن
 المساعد بقسم تكنولوجيا التعميمالمدرس 

 جامعة عين شمس -كمية التربية النوعية 
 إشراف

 أ.د/ محمـد أحمد فرج                         أ.م.د/ ىويدا سعيد عبدالحميد
 أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعميم               أستاذ تكنولوجيا التعميم المساعد

 عين شمسجامعة  -كمية التربية النوعية
 د/ نيا جابر عبدالصمد أحمد سعودى

 مدرس تكنولوجيا التعميم
 جامعة عين شمس -كمية التربية النوعية

 
9107 

 



 

87 

 ممخص البحث:
ُيعد تقبل التالميذ الصم لمتكنولوجيا المستخدمة ليم فى الفصول الدراسية عاماًل 
ىاًما ُيمكنو أن يحدد إلى أى مدى ُيمكن ليذه التكنولوجيا أن تنجح معيم، لذلك ىدف 
البحث إلى تقديم مقترح لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ الصم وفًقا لنموذج 

أصم  طالب 96ولقد تكونت عينة البحث الحالى من  ،TAMالتقبل التكنولوجى 
بالصف الثانى اإلعدادى، ولقد قامت الباحثة ببناء استبانة لتحديد عوامل قبول 

الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز وكذلك لمعرفة العالقات بين ىذه العوامل،  الطالب
م لتكنولوجيا قبول التالميذ الص عواملجميع حيث أن وتوصمت نتائج ىذا البحث إلى 

، كما توصمت إلى صالحية نموذج التقبل ذات قوة تأثر عالية الواقع المعزز كانت
فى التقصى عن قبول التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز،  TAMالتكنولوجي 

مراعاة العوامل المؤثرة فى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا وأوصى البحث بضرورة 
الواقع الواقع المعزز عند تصميم أى تطبيق خاص بيم، وكذلك االعتماد عمى نموذج 

 عند التقصى عن مدى تقبل التكنولوجيا. TAMالتقبل التكنولوجي 
 .TAMنموذج التقبل التكنولوجي  -تكنولوجيا الواقع المعزز الكممات المفتاحية:
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Research Summary: 
Deaf pupils' acceptance of the technology used for them in 

the classroom is an important factor that can determine the 
extent to which this technology can work with them, so the aim 
of the research is to present a proposal to employ augmented 
reality technology for deaf students according to the technology 
acceptance model TAM, and the current research sample 
consisted of 28 A deaf student in the second year of middle 
school, and the researcher has built a questionnaire to 
determine the factors that accept deaf students for augmented 
reality technology as well as to know the relationships between 
these factors, and the results of this research have found that 
where all the factors for deaf students accepting augmented 
reality technology were High impact strength, as well as the 
validity of the technology acceptance model TAM in the 
investigation of the acceptance of deaf students for augmented 
reality technology. When exploring the extent of technology 
acceptance. 

Keywords: Augmented Reality technology - TAM technology model. 
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 ُمقدمة البحث:
إن التطور التكنولوجي المستمر والمتزايد الذى نعيشو فى العصر الحالى جعل 
المؤسسات التعميمية والتربوية فى سعي مستمر لإلستفادة من ىذا التطور ومحاولة 

رفع مستوى كفاءة عممية التعمم بشكل توظيفو فى سياق العممية التعميمية، وذلك إما ل
ستغالل إمكانات وقدرات التالميذ أو لحل المشكالت التى قد تعترض مسار  عام وا 
عممية التعمم وتمثل عائًقا أمام تحقيق األىداف المنشودة، وُتعد تكنولوجيا الواقع 

أحد أىم المستحدثات التكنولوجية  Augmented Reality Technologyالمعزز 
وقت الحالى التى يتم إستخداميا وتوظيفيا فى العديد من المجاالت، ولم يكن فى ال

المجال التعميمى بمنأى عن ىذه التكنولوجيا فمقد شيدت الفترة األخيرة محاوالت عديدة 
من أجل توظيفيا فى عممية التعمم ومحاولة اإلستفادة منيا قدر المستطاع وتوظيفيا 

 بالشكل األمثل.
عن تكنولوجيا الواقع المعزز منذ التسعينيات وىو مصطمح أكثر  ولقد بدأ الحديث

إرتباطًا بمصطمح "الواقع" منو بمصطمح " الواقع اإلفتراضى"، وذلك إلنو يأخذ الواقع 
(،  Nils van Kleef et al, 2010, P.Pكنقطة بداية ثم يضيف إلى ىذا الواقع )

تمامًا فى عالم إفتراضى دون  ففى حين أن تقنية الواقع االفتراضى تغمر المستخدمن
رؤية العالم الحقيقى فإن تقنية الواقع المعزز ُتزيد من إدراك المستخدم لمعالم الحقيقى 
وتقوى من شعوره بالواقع عن طريق إضافة أشياء إفتراضية لمعالم الحقيقى فى الوقت 

 (.Julie Carmigniani and Borko Furht, 2011, P.P 3الحقيقى )
وجيا الواقع المعزز إلى إنشاء نظام ال ُيمكن فيو إدراك الفرق بين وتيدف تكنول

العالم الحقيقى وما ُأضيف عميو بإستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، فعند قيام شخص 
ما بإستخدام ىذه التقنية لمنظر فى البيئة المحيطة بو فإن األجسام في ىذه البيئة تكون 

مع الصورة التى ينظر إلييا الشخص،  مزودة بمعمومات تظير حوليا وتتكامل
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وُتستخدم ىذه التقنية فى العديد من المجاالت كما يتم إدماجيا بشكل تدريجى فى 
 (.9104العممية التعميمية )مجمة التعميم اإللكترونى، 

فدمج تكنولوجيا الواقع المعزز فى عممية التعمم يخمق نوًعا جديًدا من التفاعل 
وزيادة جاذبية عممية التعمم لدى التالميذ، حيث تستطيع ىذه يعمل عمى تعزيز وفعالية 

التكنولوجيا أن تجمب معمومات إفتراضية لبيئة التمميذ الحقيقية لتعزيز إدراكو وزيادة 
 Mehmetتفاعمو مع العالم الحقيقى وبالتالى تصبح بيئة التعمم بيئة تفاعمية غنية )

Kesim & Yasin ozarslan, 2012, P.P 297-298). 
وىو األمر الذى أكدتو العديد من الدراسات التى بحثت فاعمية استخدام تكنولوجيا 

"، ودراسة 9102الواقع المعزز فى العممية التعميمية كدراسة "ميا محمد الحسينى،
"، 9105"، ودراسة "أمل إبراىيم حمادة، 9105"نرمين محمد إبراىيم وىدى مبارك، 

"، والتى أثبتت جميعيا فاعمية تكنولوجيا 9105جى، ودراسة "جمال الدين إبراىيم العمر 
 الواقع المعزز فى السياق التعميمى.

إن تكنولوجيا الواقع المعزز ُيمكنيا أن توفر إمكانات كبيرة إلشراك وتحفيز ودعم 
إبداع التالميذ فى البيئة المدرسية وبطرق لم يكن من الُممكن تحقيقيا من قبل، حيث 

ع التكنولوجيا كأداة إدراكية ُيمكنو أن يزيد من مستوى المشاركة أن التحول فى التعمم م
والفيم والتعمم وىى عناصر أساسية لجميع النظم التعميمية، كما أن دمج تكنولوجيا 
الواقع المعزز فى التعميم أمر ُيمكن تحقيقو بسيولة وذلك ألن الطالب أصبحوا اليوم 

 Karamanoliتكنولوجيا المعمومات )عمى دراية كبيرة وكاممة بالتعامل مع أجيزة 
Persefoni & Avgoustos Tsinakos, 2015, P.P 45-46.) 

وتقوم تطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز فى أساسيا عمى عدد من  نظريات التعمم 
أىميا نظرية التعمم البنائية حيث أنيا تشجع الطالب عمى العمل بشكل تعاونى، كما 

وتحميل معمومات المحتوى تقع فى أيدى المتعممين، كما أنو أن مسئولية تنظيم وتوليف 
ونظًرا ألن تكنولوجيا الواقع المعزز تتبع نظرية التعمم البنائية فإنو ال توجد عواقب عمى 
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إجراءات الطالب كما فى بيئات التعمم السموكية، باإلضافة إلى نظرية التعمم الموقفية 
الل األنشطة، فتكنولوجيا الواقع المعزز والتى ترى أن التعمم يحدث بشكل طبيعى خ

تسمح لمطالب بإستخدام تجارب واقعية لتسييل عممية التعمم، حيث سيحدث التعمم 
بشكل طبيعى حين يسعى الطالب لحل المشاكل فى البيئات الخاصة بيم، وكذلك 
نظرية التدفق التى تصف كيف أن األشخاص ينغمسون ويصبحوا أكثر تركيًزا حين 

فى أداء الميام ذات المعني، وىو ما ينطبق عمى طبيعة تكنولوجيا الواقع يشاركون 
 Mistyالمعزز التى تربط المحيط الواقعى لمطالب بالتعمم بطريقة جديدة وجذابة )

Antonioli et al, P.P 97 .) 
بما تقدمو من إمكانات وما  تكنولوجيا الواقع المعزز فإنوتأسيًسا عمى ما سبق 

مكن خصائص ُتعد تكنولوجيا مناسبة بشكل كبير لمتالميذ الصم حيث يُ تتسم بو من 
توظيفيا فى تعميم وتدريب ىؤالء التالميذ فى ضوء احتياجاتيم وخصائصيم )رييام 

 (.946 -945، 9104محمد الغول، 
يؤدى الصمم إلى حرمان الطفل من تعمم كثير من الميارات األساسية لحياتو 

طبيعو االجتماعى من جية، وكذلك تمك الميارات الالزمة اليومية وعممية تفاعمو وت
لمتعميم األكاديمى عند التحاقو بالمدرسة من جية أخرى، وبالتالى فإن ىؤالء األطفال 
غالًبا ما يصمون إلى سن المدرسة دون أن تنمو لدييم الميارات الضرورية السابقة 

النسبة ألقرانيم العاديين )نورية لمتعمم، مما يترتب عميو تأخر ىؤالء األطفال دراسًيا ب
(، كما أن ضعف ميارة القراءة وعدم النمو المفظى لدى 294، 9102عمر أحمد، 

الصم يؤثر عمى تحصيميم الدراسى بشكل عام، ونظًرا لما أثبتتو األبحاث بصورة عامة 
أنو ال يوجد تدنى ممحوظ فى قدرات الصم العقمية، فإن االنخفاض فى التحصيل لدييم 

ود إلى عدم مالءمة المناىج الدراسية أو طرق التدريس المستخدمة مع الصم أو يع
يعود إلى تدنى كفاءة العاممين مع الصم وانخفاض مستوى دافعيتيم لمعمل معيم، 
ولذلك غالًبا ما يقل مستوى التحصيل لمصم بثالث صفوف عن مستوى تحصيل 



 

 78 

، كما أن مناىج وطرق التدريس (27، 9114أقرانيم العاديين)أحمد السيد عبدالحميد، 
المطبقة حالًيا فى مدارس الصم ال تصمح لتأدية الغرض المطموب، فالتالميذ فى 
مدارس الصم معظميم ال يواصمون التعميم الجامعى، لذلك فإن جميع المناىج 
التعميمية الخاصة بالصم تتطمب تطوير شامل بإستخدام تكنولوجيا المعمومات 

 (.9104لكترونى)عادل محمد خميفة، وتطبيقات التعمم اإل
ولقد أصبح من الصعب تجاىل الوجود التكنولوجى والدور اليام الذى يمعبو فى 
المجتمع وعمى وجو التحديد فى مجال التعميم، فمقد غيرت التكنولوجيا بشكل كبير 
الطريقة التى يتعمم بيا التالميذ وبخاصة التالميذ الصم الذى يحتاجون عادة إلى 

 Michaelوجيا مساعدة وتعميمية خاصة لتمبية إجتياجاتيم التعميمية الفردية )تكنول
Fitzpatrick & Raschelle Neild, 2016, P.P 1.) 

وتعد تكنولوجيا الواقع المعزز من أىم التكنولوجيات التى ُيمكن توظيفيا لمتالميذ 
ى تعد مناسبة الصم وذلك لكونيا تعتمد عمى التمثيل البصرى لممعمومات وبالتالى في

لتعميم وتدريب التالميذ الصم، وىو األمر الذى أكدتو معظم الدراسات حيث أجريت 
العديد من الدراسات التى اعتمدت عمى توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ 
الصم والتى أثبتت جميعيا فعالية ىذه التكنولوجيا عند إستخداميا ليم، ومنيا "دراسة 

"، وأيًضا 9105" و"دراسة سومان ديبا وآخرون،9117ن وآخرون، نورزييا زين الدي
"، وكذلك دراسة "آروى أغو 9105"دراسة كاًل من أندريو أيوانو وفاسو كونستانتينو، 

 ".9106" وأخيًرا "دراسة محمد عبدالوىاب محمد عبيد، 9106أحمد سكينة، 
معزز إال أن ىذه ولكن وعمى الرغم من اإلمكانيات اليائمة لتطبيقات الواقع ال 

التكنولوجيا لم ُتستغل بالقدر الكافى، وقد يرجع ىذا إلى أن ىناك بعض العوامل التى 
ُتعيق االستغالل األمثل ليا، وىذه العوامل قد تتمثل في كمية األجيزة المطموبة ليا، 
تكمفة إنتاج التطبيقات، عدم القبول االجتماعى ليذه التكنولوجيا، فأحد أىم العوامل 

 Nils vanتى تؤثر فى نجاح أى تكنولوجيا جديدة ىو قبول المستخدمين ليا )ال
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Kleef et al, 2010, P.P 3 كما أشار آزوما وآخرون إلى أن القبول االجتماعى ،)
لمواقع المعزز ُيعد من أىم التحديات التى تواجو ىذه التكنولوجيا وأوصى بضرورة 

 Ronald Azuma etليذه التكنولوجيا ) دراسة العوامل التى تؤثر عمى قبول األفراد
al, 2001, P.P 43-44 ،(، وىو األمر الذى أكدتو )الجوىرة عمى الدىاسى

( حيث أكدت أن من أىم التحديات التى تواجو تطبيق تكنولوجيا  012، ص9105
الواقع المعزز فى التعميم ىو عدم توفر القناعة الكافية لدى المعمم والمتعمم بيا، حيث 

ل التالميذ واستخداميم لمتكنولوجيا التى يتم توظيفيا فى البيئات األكاديمية أن قبو 
عاماًل ىاًما ُيمكن أن ُيحدد نجاح ىذه التكنولوجيا من عدمو، فال ُيمكن لتوظيف 
التكنولوجيا الجديدة أن ُيحقق أى نجاح إذا لم يقبل التالميذ ىذه التكنولوجيا 

 (.Fatema Akbar, 2013, P.P 1-2ويستخدمونيا)
فواحد من أىم أسباب فشل التطبيقات التكنولوجية سواء بشكل جزئى أو كمى ىو 
عدم قبوليا من المستخدمين، فالتطبيقات التكنولوجية تحتاج إلى قبول من المستخدمين 
لى استخدام فعمى لضمان نجاحيا، كما أن ىناك حاجة كبيرة إلى فيم األسباب التى  وا 

و يرفضون التقنيات التكنولوجية وتحديد العوامل المؤثرة فى تجعل المستخدمين يقبمون أ
 Patrícia Maria Silva& Guilhermeرضا الفرد عن قبول واستخدام التكنولوجيا )

Ataíde Dias, 2007, P.P 69-70 وألن تكنولوجيا الواقع المعزز ُتعد من أكثر ،)
الحالي فإن دراسة مدى َقبول التكنولوجيات إستخداًما عمى الصعيد التربوي فى الوقت 

الطالب ليذه التكنولوجيا ُيعد أمر ىام وضرورى؛ وذلك حتى يتثنى لنا معرفة العوامل 
التى تؤثر عمى قبوليم ليا وبالتالى تصميم ىذه التكنولوجيا فى ضوء ىذه العوامل بما 

 يضمن إستخداميا بشكل فعمى.
حثت قبول المستخدمين ولقد تم وضع العديد من النظريات والنماذج التى ب

 Technology Acceptance Modelلمتكنولوجيا إال أن نموذج قبول التكنولوجيا 
 Davis( والذى تم وضعو من قبل دايفيس TAMوالذي ُيرمز لو إختصاًرا بالرمز )
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ىو النموذج النظري األكثر إنتشاًرا وتطبيًقا، ويفترض ىذا النموذج أن  0764عام 
المنفعة المدركة، وسيولة  -وجيا يتحدد بعاممين رئيسيين ىما:لمتكنولقبول األفراد 

االستخدام المدركة، وأن ىذين المتغيرين يتأثران بعدة عوامل خارجية )ليمى الطويل، 
(، ويشير عامل المنفعة المدركة إلى الدرجة التى يعتقد فييا الفرد أن 23، ص9100

ئو فى العمل، أما عامل سيولة استخدام نظام معين ُيمكن أن ُيحسن وُيعزز من أدا
االستخدام المدركة فيشير إلى الدرجة التى التى يعتقد فييا الفرد ان استخدام نظام 
معين يمكن أن يكون يسيًرا وطّيًعا بحيث ال يتطمب أى جيد أو معاناة )سعاد 

 (.003، ص 9102عبدالعزيز الفريح، عمى حبيب الكندرى، 
ستخالًصا مما سبق يتبين كيف يُ  مكن لتكنولوجيا الواقع المعزز أن ُتساعد وا 

التالميذ الصم فى عممية تعمميم نظًرا لما تمتاز بو من مزايا ُيمكنيا أن تساعدىم عمى 
، إال أنو وعمى الرغم تحقيق األىداف التعميمية بشكل يتناسب مع خصائصيم وقدراتيم

د توظيفيا لمتالميذ الصم من المزايا العديدة ليذه التكنولوجيا والتى ُيمكن أن تتحقق عن
فإنيا قد تفقد قيمتيا وال تحقق الفائدة المرجوة منيا إذا لم يتقبميا التالميذ فميست العبرة 
نما يجب عمينا توظيف ىذه التكنولوجيا بالشكل الذى  مجرد تقديم التكنولوجيا فقط وا 

ل التى تؤثر يضمن تقبميا من قبل التالميذ حتى ُتحقق أىدافيا، كما يجب دراسة العوام
عمى قبول التالميذ الصم ىذه التكنولوجيا، مما دعا الباحثة إلى وضع مقترح لتوظيف 

، والتأكد TAMتكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ الصم وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
من صالحيتو عن طريق تطبيقو عمى عينة من التالميذ الصم الذين تعرضوا ليذه 

 التكنولوجيا.
 كمة البحث:مش

 -لقد تبمورت مشكمة البحث الحالى من خالل العناصر التالية:
رغم الزيادة اليائمة واالنتشار المتزايد لتكنولوجيا الواقع المعزز فى العديد من  .0

المجاالت ومن بينيا المجال التعميمى، إال أن ُمعظم الدراسات والبحوث التى 
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فاعمية ىذه التكنولوجيا دون النظر جريت فى ىذا الصدد كانت تيتم بقياس أُ 
 .إلى العوامل التى قد تسيم فى تقبل المتعممين ليا من عدمو

أن طبيعة التالميذ الصم تختمف بشكل جزئي وكمى عن التالميذ العاديين  .9
فيم بحاجة إلى أساليب وطرق تدريس تتكيف بشكل كامل مع طبيعتيم 

ذا كان لدراسة قبول التالميذ لمت كنولوجيا أىمية كبيرة فإن ىذه وقدراتيم، وا 
األىمية تتضاعف إذا كان ىؤالء التالميذ من الصم، فالتكنولوجيا التى قد 
ُتمثل حاًل فى العديد من المواقف التعميمية قد ُتمثل بالنسبة ليم حماًل معرفًيا 
عمييم والعكس، لذلك فإن دراسة العوامل التى تؤثر عمى تقبل ىؤالء التالميذ 

بشكل عام ولتكنولوجيا الواقع المعزز بشكل خاص أمر من  لمتكنولوجيا
 .األىمية بمكان

إشارة الدراسات والبحوث إلى أن تقبل التالميذ لتوظيف التكنولوحيا فى بيئات  .2
التعمم عاماًل ىاًما يمكنو أن يحدد نجاح تمك التكنولوجيا من عدمو، وبالتالي 

لتوظيف تكنولوجيا الواقع فإن ىناك حاجة لتحديد مدى تقبل التالميذ الصم 
المعزز فى عممية التعمم، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة فى تقبميم ليذه 

 .التكنولوجيا
فى التقصي عن  TAMعمى الرغم من استخدام نموذج قبول التكنولوجيا  .2

وفى ضوء  –فعالية العديد من المستحدثات التكنولوجية ومدى قبوليا إال أنو 
 لم يتم إستخدامو لدراسة قبول تكنولوجيا الواقع المعزز. -عمم الباحثة

جمااًل لما الكشف عن  " سبق عرضو ُيمكن تحديد مشكمة البحث الحالى في وا 
الحاجة  دعت، لذلك نولوجيا الواقع المعززالصم لتك الطالبالعوامل المؤثرة فى تقبل 

الصم وفًقا لنموذج التقبل  لمطالبإلى وضع مقترح لتوظيف ىذه التكنولوجيا 
 ."وقياس فاعميتو TAMالتكنولوجي 
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 أسئمة البحث: 
فى ضوء ما تقدم يمكن معالجة مشكمة البحث الحالى من خالل اإلجابة عمى 

 -السؤال الرئيس التالي:
الصم وفًقا لنموذج التقبل  الطالبالمقترح لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز "ما 

 "؟TAMالتكنولوجي 
 -ولإلجابة عمى السؤال الرئيس السابق ينبغى اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية:

الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز وفًقا  الطالبالعوامل المؤثرة فى قبول ما  .0
 ؟ TAMلنموذج التقبل التكنولوجي 

الصم لتكنولوجيا الواقع  الطالبالعالقة  بين العوامل المؤثرة  فى قبول ما  .9
 ؟TAMالمعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 

 أهداف البحث: 
عزز لمتالميذ وضعالمقترح لتوظيف تكنولوجيا الواقع الميسعى البحث الحالى إلى 

 -وذلك من خالل العناصر التالية : TAMالصم وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
الصم لتكنولوجيا الواقع  الطالبالعوامل المؤثرة فى قبول التعرف عمى  .0

 .TAMالمعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
الصم  الطالبالتعرف عمى العالقة  بين العوامل المؤثرة  فى قبول  .9

 ؟TAMلتكنولوجيا الواقع المعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
 أهمية البحث: 

 -سيم البحث الحالى فى المجال التربوى عل النحو التالى:من المتوقع أن يُ 
تقديم رؤية واضحة لمصممي تطبيقات الواقع المعزز التعميمية لمتالميذ  .0

التالميذ ليذه التطبيقات بما ُيساىم الصم حول العوامل التى تؤثر فى قبول 
 .فى تحسن وتطوير ىذه التطبيقات بشكل مستمر
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ُيعد ىذا البحث إستجابة لتوصيات الدراسات التى أوصت بضرورة دراسة  .9
 .قبول المستخدمين لمتكنولوجيا لمعرفة التحديات التى قد تواجو إستخداميا

 فروض البحث: 
يجاد العالقات السببية بين  TAM باالعتماد عمى نموذج التقبل التكنولوجي  وا 

متغيراتو وتأثير كل عامل من العوامل األساسية لمنموذج عمى اآلخرى، لذا تم صياغة 
 -الفروض اآلتية:

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين سيولة استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز  .0
 .اميا لمتالميذ الصموالمنفعة المدركة من استخد

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين سيولة استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز  .9
 واالتجاه الداخمى نحو تمك التكنولوجيا من قبل التالميذ الصم.

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين المنفعة المدركة لتكنولوجيا الواقع المعزز  .2
 قبل التالميذ الصم.واالتجاه الداخمى نحو تمك التكنولوجيا من 

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين االتجاه الداخمى نحو تكنولوجيا الواقع المعزز  .2
 واالستعداد لإلستخدام الفعمى ليذه التكنولوجيا من قبل التالميذ الصم.

 البحث:  حدود
 -التالية: اقتصر البحث الحالى عمى الحدود

 :حالى عمى عينة من التالميذ الصم تم تطبيق البحث ال حدود بشرية
 بالصف الثانى اإلعدادى.

 :تم تطبيق البحث الحالى بعدد من مدارس الصم بمحافظة  حدود مكانية
مدرسة صالح الدين لمصم، مدرسة األمل لمصم  -القاىرة، وىى مدارس:

 بالمنيرة.
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 :تم تطبيق البحث الحالى فى الفصل الدراسى الثانى لمعام  حدود زمنية
 .9107/ 9106سى الدرا

 :استخدام نموذج التقبل عمى اقتصر البحث الحالى  حدود موضوعية
 .TAMالتكنولوجي 

 عينة البحث:
تم تطبيق البحث الحالى عمى عينة من التالميذ الصم بالصف الثانى اإلعدادى 

تمميذ  96وعددىم  سوا وحدة بمقرر العموم عن طريق تكنولوجيا الواقع المعززدر والذين 
 . وتمميذة

 منهج البحث:
التحميمى حيث يعتمد عمى دراسة وتحميل األسس  المنيج الوصفى يتبع ىذا البحث

وتقديم ُمقترح لتوظيف تكنولوجيا  TAMالنظرية الخاصة بنموذج التقبل التكنولوجي 
  الواقع المعزز لمتالميذ الصم وفًقا ليذا النموذج.

 مصطمحات البحث:
 -تم تحديد مصطمحات البحث كما يمي: سبقفى ضوء ما 

 تكنولوجيا الواقع المعززAugmented Reality Technology : 
" لتكنولوجيا الواقع 9107تتبنى الباحثة تعريف "المركز القومي لمتعمم اإللكترونى، 

شكل من أشكال تعزيز العالم الحقيقى بمحتوى افتراضى يتم إنتاجو  بأنيا: " المعزز
بواسطة الكمبيوتر كإضافة ممفات الصوت والصور والفيديو والمعمومات النصية 
والرسوم المتحركة، والرسوم ثنائية وثالثية األبعاد، وحتى المعمومات الشمية أو الممسية 

 مجيا أيًضا".فى تصورات المستخدمين لمعالم الحقيقى يمكن د
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  التقبل التكنولوجيTechnology Acceptance : 
تتبنى الباحثة تعريف "تاى شيونغ" لمتقبل التكنولوجى بأنو " الطريقة التي يدرك بيا 
الطالب استخدام التكنولوجيا ويقبمونيا ويعتمدونيا، وبالتالى عندما يقبل الطالب 

 ,Thai Xiong, 2018ذه التقنية")التكنولوجيا، يكون الطالب ُمستعًدا الستخدام ى
P.P 54.) 

 اإلطار النظرى لمبحث:
 :Augmented Reality Technologyالمحور األول: تكنولوجيا الواقع المعزز

ُتعد تكنولوجيا الواقع المعزز وليدة القرن العشرين فأول ظيور فعمى لتقنية الواقع 
 Ivanساذرالند )حين قدم العالم إيفان  0741المعزز كان فى آواخر عام 

Sutherland أول نموذج تجريبي ليذه التقنية والذى كان عبارة عن جياز أشبو )
بخوذة ذات نظارة تسمح برؤية العالم المحيط كما تضيف أشكال ثالثية األبعاد إلى 

 0771الصورة العامة، أما صياغة المصطمح فعمًيا فيى ُتعتبر حديثة نسبًيا ففى عام 
بإطالق مصطمح الواقع المعزز عمى شاشة  Tom Cadolول قام الباحث توم كاد

عرض رقمية كانت ُترشد العمال أثناء عمميم عمى تجميع األسالك الكيربائية فى 
بنشر  Azumaقام الباحث أزوما  0775(، وفى عام 9105عمار، الطائرات)حنان

ل التى دراسة إستقصائية َعرفت تكنولوجيا الواقع المعزز ووصفت العديد من المشاك
تواجو تمك التكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين أحرز ىذا المجال نمًوا وتقدًما ممحوظين 

(Ronald Azuma et al, 2001, P.P 34.) 
 تعريف تكنولوجيا الواقع المعزز:

لقد تعددت المصطمحات المعبرة عن تكنولوجيا الواقع المعزز وقد يرجع ذلك إلى 
عمى األدبيات والبحوث الخاصة نجد العديد من الحداثة النسبية ليا، فعند اإلطالع 

الواقع المزيد، الواقع المضاف، الحقيقة  -المصطمحات المستخدمة لمتعبير عنيا مثل:
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المعززة، الحقيقة المدمجة، إال أن مصطمح "تكنولوجيا الواقع المعزز" يعتبر أكثر ىذه 
ستخدامًا لذلك سوف يتم االعتماد عميو بت  مك الدراسة.المصطمحات شيوعًا وا 

فكاًل من جورجى جوتيريز وماريا فرنانديز ُيعرفا تكنولوجيا الواقع المعزز بأنيا 
"تكنولوجيا تزيد من إدراك المستخدم لمواقع عن طريق تقديم عناصر إفتراضية ليذا 
الواقع، أى أنو بيئة تشتمل عمى عناصر إفتراضية وعناصر من العالم الحقيقى فى 

 .(Jorge Gutierrez & Maria Fernandezt, 2014, P.P 24)نفس الوقت" 
( بأنيا " تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج 9103كما عرفيا )محـمد عطيو خميس، 

بين الواقع الحقيقى والواقع اإلفتراضى أى بين الكائن الحقيقى والكائن اإلفتراضى، ويتم 
قيقة، ومن ثم فيو عرض التعامل معيا فى الوقت الحقيقى أثناء قيام الفرد بالميمة الح

مركب يدمج بين المشيد الحقيقى الذى يراه المستخدم والمشيد الظاىرى المولد 
بالكمبيوتر الذى يضاعف المشيد بمعمومات إضافية فيشعر المستخدم أنو يتفاعل مع 

 العالم الحقيقى وليس الظاىرى".
لتكنولوجيا الواقع ( بأنيا "امتداد 9104فى حين عرفيا )إيياب سعد محـمدى، 

اإلفتراضى حيث أنو يوفر واجية سمسة التعامل تجمع بين العالم الحقيقى والعالم 
اإلفتراضى، حيث يتفاعل اإلنسان مع الكائنات اإلفتراضية التى تتوسط المشيد 

 الحقيقى من حولو، أى أنو إضافة كائنات غير حقيقية إلى البيئة الحقيقية".
المعزز بأنو "نوع من الواقع اإلفتراضى الذي ييدف إلى كما ُيمكن تعريف الواقع 

تكرار البيئة الحقيقية فى الحاسوب وتعزيزىا بمعطيات افتراضية لم تكن جزًءا منيا، 
وبعبارة أخرى فنظام الواقع المعزز يولد عرًضا مركًبا لممستخدم يمزج بين المشيد 

ى تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب الحقيقى الذى ينظر إليو المستخدم والمشيد الظاىرى الذ
 (.9104والذى يعزز المشيد الحقيقى بمعمومات إضافية" )مجمة التعميم اإللكترونى، 

( فقد عرف تكنولوجيا الواقع المعزز بأنيا "تقنية تعتمد 9105أما )محمد إبراىيم، 
عمى ربط معالم من الواقع الحقيقى بالعنصر اإلفتراضي المناسب ليا والمخزن مسبًقا 
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فى ذاكرتو كإحداثيات جغرافية أو معمومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أى 
معمومات أخرى تعزز الواقع الحقيقي، وتعتمد برمجيات الواقع المعزز عمى استخدام 
كاميرا الياتف المحمول أو الكمبيوتر الموحي لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحميمو تبًعا لما 

 ل عمى دمج العناصر اإلفتراضية بو"ىو مطموب من البرنامج والعم
( فقد عرف الواقع المعزز بأنو 9107أما )المركز القومى لمتعمم اإللكترونى، 

"شكل من أشكال تعزيز العالم الحقيقى بمحتوى افتراضى يتم إنتاجو بواسطة الكمبيوتر 
كإضافة ممفات الصوت والصور والفيديو والمعمومات النصية والرسوم المتحركة، 

رسوم ثنائية وثالثية األبعاد، وحتى المعمومات الشمية أو الممسية فى تصورات وال
 المستخدمين لمعالم الحقيقى يمكن دمجيا أيًضا".

 خصائص تكنولوجيا الواقع المعزز:
 -حدد "رونالد أزوما" خصائص تكنولوجيا الواقع المعزز بأنيا:

 تجمع بين الواقعية واإلفتراضية. -
 الوقت الحقيقى.تضمن التفاعمية فى  -
 (.Ronald Azuma, 1997, P.P 2تكون فى بيئة ثالثية األبعاد) -

( فذكرت أن تكنولوجيا الواقع المعزز 353، ص 9105أما )ىناء محمد رزق، 
 -تمتاز بعدد من الخصائص أىميا:

 تمزج بين الحقيقة واإلفتراضية فى بيئة حقيقية. -
 تفاعمية فى وقت إستخداميا. -
 ثالثية األبعاد. -
 فر معمومات واضحة ودقيقة.تو  -
 إمكانية إدخال المعمومات بطريقة سيمة وفعالة. -
 رغم بساطة إستخداميا إال أنيا تقدم معمومات قوية. -
 تجعل اإلجراءات المعقدة سيمة لممستخدمين. -
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 تضمن التعاون والمشاركة والتفاعل الفورى بين المواد الحقيقية واإلفتراضية. -
"كارامانولي بيرسفوني، أفغوستوس تسانكوس" حددا خصائص فى حين أن كاًل من 

 -تكنولوجيا الواقع المعزز بأنيا
 ُتزيد اإلحساس بالعالم الحقيقى. -
 يتم التفاعل معيا فى العالم الوقت الحقيقى. -
 تُقدم المعمومات لممستخدم عبر البصر أو السمع أو الممس أو كالىما. -
 وتتبعيا.تتعرف عمى الكائنات فى العالم الحقيقي  -
 Karamanoliىى تكنولوجيا محمولة، كما ُيمكن إرتداؤىا أيَضا ) -

Persefoni & Avgoustos Tsinakos, 2015, P.P 46.) 
ومن خالل عرض التعريفات السابقة لتكنولوجيا الواقع المعزز وكذلك خصائصيا 
ا تستخمص الباحثة مجموعة من الخصائص المميزة لتكنولوجيا الواقع المعزز وىى كم

 -يمى:
أنيا تكنولجيا تجمع ما بين البيئة الواقعية لممستخدم والبيئة اإلفتراضية التى  -

 يتم إنشائيا بشكل متكامل.
أنيا تكنولوجيا تخاطب جميع حواس المستخدم، وأن كانت ُتركز فى المقام  -

 األول عمى االتصال البصري.
ا كمنطمق ليا أنيا ترتكز فى األساس عمى البيئة الواقعية لممستخدم وتأخذى -

 ومن ثم تعزيز تمك البيئة بالمعمومات.
 أنيا تستطيع تقديم أنماط مختمفة من المعمومات لممستخدمين. -
أنيا تكنولوجيا مرنة ُيمكن إستخداميا عمى مستويات مختمفة بدًءا من اليواتف  -

 المحمولة واألجيزة الموحية ووصواًل إلى األجيزة المعقدة كالنظارات والخوذات.
 
 



 

78 

 -مميزات توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز فى التعميم:
ُتعد تكنولوجيا الواقع المعزز واحدة من أحدث التطورات التكنولوجية التى ُيمكن 
إستخداميا كأداة تعميمية، فيذه التكنولوجيا يمكنيا أن توفر إمكانات كبيرة إلشراك 

يكن من الممكن تحقيقيا وتحفيز ودعم إبداع الطالب فى البيئة المدرسة وبطرق لم 
من قبل، وىذا التحول فى آلية التعمم يمكنو أن يزيد من مستوى المشاركة والفيم والتعمم 

 وىى عناصر أساسية فى جميع النظم التعميمية.
كما تبدو تكنولوجيا الواقع المعزز طريقة مثمى يمكن من خالليا الجمع بين العوالم 

جيا الواقع المعزز فى عممية التعمم يخمق نوعًا جديدًا اإلفتراضية والمادية ، فدمج تكنولو 
من التفاعل يعمل عمى تعزيز وفعالية وزيادة جاذبية عممية التعمم لدى التالميذ، حيث 
تستطيع ىذه التكنولوجيا أن تجمب معمومات إفتراضية لبيئة التمميذ الحقيقية لتعزيز 

تصبح بيئة التعمم بيئة تفاعمية غنية  إدراكو وزيادة تفاعمو مع العالم الحقيقى وبالتالى
(Mehmet Kesim & Yasin ozarslan, 2012, P.P 297-298 وىو ،)

: حيث  Situaed Cognition Theoryاألمر الذى ُتدعمو نظرية التعمم الموقفية 
تفترض تمك النظرية أن كل ميام التعمم تتم فى سياق محدد وأن جودة التعمم ىى 

والكائنات والعمميات والثقافات داخل ىذا  ألشخاص واألماكننتيجة لمتفاعالت بين ا
السياق، وبالتالى فإن مستوى التعمم يعتمد عمى جودة التفاعل اإلجتماعى فى سياق 
التعمم، وأحد أىم المبادئ األساسية لنظرية التعمم الموقفية ىو القدرة عمى نقل المعرفة 

حدة من أىم االنتقادات الرئيسة المستفادة من موقف ما عمى موقف آخر مماثل فوا
لمتعمم اليوم ىو عدم القدرة عمى نقل المعرفة فحتى التالميذ الذين يتفوقون فى البيئات 
التعميمية غالًبا ما يكونوا غير قادرين عمى تطبيق ما تعمموه عمى سياقات مماثمة فى 

السياقات فى الواقع، وعمى ذلك فإن نظرية التعمم الموقفية فى محاكاتيا لممشكالت و 
جمااًل يمكن القول  العالم الحقيقى تعمل عمى تحقيق نقل المعرفة إلى العالم الحقيقى، وا 
بأن تكنولوجيا الواقع المعزز تتماشى بشكل جيد مع مباددئ نظرية التعمم الموقفية 
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حيث أنيا تضع المتعمم فى سياق مادى فى العالم الواقعي بينما تسيل المشاركة فى 
ما وراء المعرفية مثل االستقصاء، المالحظة النشطة، تدريب األقران،  عمميات تعمم

 Matt Dunleavy& Chrisالتدريس المتبادل، تمثيل المعرفة بأشكال مختمفة )
Dede, 2014, P.P 736-737.) 

 ,Jorge Gutierrez & Maria Fernandezt, 2014)ولقد حدد كاًل من 
P.P 24)( ،Steve Chi-Yin Yuen et al, 2011, P.P 126-127 ،)

(Aliye Erdem, 2017, P.P 479 أن توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز فى )
 -التعميم لو المميزات التالية:

  ،كتساب المعارف وتطوير األداء توفر ىذه التكنولوجيا سياق غنى لمتعمم وا 
( 9102وىو األمر الذى أكدتو دراسة )ميا بنت عبدالمنعم محمـد الحسينى، 

ىدفت إلى التعرف عمى أثر إستخدام تقنية الواقع المعزز فى والتى 
التحصيل لمقرر الحاسب اآللى واالتجاه نحوىا وتوصمت ىذه الدراسة إلى 
وجود أثر إيجابى إلستخدام تقنية الواقع المعزز فى تدريس الحاسب اآللى 
 بالمرحمة الثانوية، وكذلك دراسة كاًل من )وداد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز

( والتى ىدفت إلى 9104الشثرى، ريم بنت عبدالمحسن بن محمد العبيكان، 
قياس أثر التدريس بإستخدام تقنية الواقع المعزز عمى تحصيل طالبات 
المرحمة الثانوية فى مقرر الحاسب، وتوصمت ىذه الدراسة إلى وجود أثر 

اسة إيجابى لمتدريس بإستخدام تقنية الواقع المعزز، كما أوصت تمك الدر 
بضرورة إجراء دراسات تجريبية لمعرفة أثر التدريس بإستخدام الواقع المعزز 

 عمى التحصيل الدراسى فى مقررات أخرى ولمراحل دراسية مختمفة.
  تجعل ىذه التكنولوجيا التعمم أكثر متعة من خالل زيادة إدراك التالميذ لمعالم

الب بالتفاعل الحر الحقيقي والتفاعل معو، كما تسمح ىذه التكنولوجيا لمط
  مع األشياء اإلفتراضية.
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  ُيمكن تكييف ىذه التكنولوجيا بسيولة مع سيناريوىات التدريس المختمفة، كما
 توفر بيئة تعميمية تعمل عمى إشراك جميع الحواس لدى التمميذ. أنيا 

  ُتدعم ىذه التكنولوجيا عممية بناء ومعالجة المعمومات لدى التمميذ، كما أنيا
رصًا لمتعمم األمثل ومراعاة أنماط التعمم المتعددة حيث يتمكن كل توفر ف

 طالب من اكتشاف طريقو الخاص.
  ُتدعم النظرية البنائيةConstructivism Theory   ىذه التكنولوجيا حيث

فتكنولوجيا الواقع المعزز أنو يتولى التالميذ السيطرة عمى طريقة تعمميم، 
ىيم النظرية البنائية حيث يمكن لمتالميذ تتوافق بشكل كبير مع مبادئ ومفا

التحكم فى تعمميم والتعامل مع الكائنات اإلفتراضية فى بيئة معززة إلشتقاق 
الفيم والمعرفة واكتسابيما، كما أن ىذه التكنولوجيا تسد الفجوة بين النظرية 
والعممية وتركز عمى كيفية الجمع بين الواقعية واإلفتراضية لتحقيق أىداف 

مبات عممية التعمم وىو ما يتفق بشكل كبير مع مبادئ النظرية البنائية، ومتط
كما أن ىذه التكنولوجيا تمتزم بالمبادئ األساسية لنظرية التعمم البنائية 
فالمتعممين فييا ال يتحممون أى نتيجة ألفعاليم كما ىو الحال فى بيئة التعمم 

جرى كاًل من " (، وفى ىذا الصدد أWang, 2012 Xiangyuالسموكية )
أوليفر مولر" دراسة ىدفت إلى تحميل نظريات التعمم التى  بيتر سومر،

أتبعتيا بحوث تكنولوجيا الواقع المعزز فى التعميم، حيث قام الباحثان بإجراء 
دراسة استخدمت تكنولوجيا الواقع المعزز فى  24دراسة تحميمية لعدد 

الدراسات اعتمدت عمى % من ىذه 56التعميم، ووجد الباحثان أن نسبة 
 Peter)نظرية التعمم البنائية فى التصميم التعميمى لمبحث 

Sommerauer & Oliver Müller, 2018) . 
  تساعد ىذه التكنولوجيا فى إشراك التالميذ وتحفيزىم عمى استكشاف المواد

 الصفية من زوايا وجوانب مختمفة.
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  ُيمكن لمتالميذ ممارستيا تساعد ىذه التكنولوجيا في تدريس المواد التي ال
 بشكل مباشر وحقيقي فى الواقع كعموم الفضاء.

  فى ىذه التكنولوجيا ال توجد عواقب حقيقية إذا حدث أى خطأ أثناء التدريب
عمى الميارات، كما يمكنيا التغمب عمى أوجو القصور والنقص فى المعدات 

بعاد بما يمكن واآلآلت المادية حيث توفر المعدات بشكل إفتراضى ثالثى األ
 التالميذ من إجراء التدريب.

  تعمل ىذه التكنولوجيا عمى تعزيز التعاون بين التالميذ والمعممين وبين
التالميذ وأنفسيم من خالل تطبيقات الواقع المعزز التعاونية التى تعتمد فى 

 تصميميا عمى التشارك بين المتعممين فى أداء الميام التعميمية.
 وىو األمر  وجيا عمى تشجيع اإلبداع والخيال لدى التالميذتساعد ىذه التكنول

( والتى ىدفت 9105الذى أكدتو دراسة )إيمان محمد مكرم مينى شعيب، 
الى التعرف عمى أثر استخدام تقنية الواقع المعزز فى تنمية التفكير التخيمى 
وعالقتو بالتحصيل ودقة التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، وأظيرت 

لتحميالت اإلحصائية تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لدراسة ا
القصة بإستخدام الواقع المعزز فى اختبار التحصيل والتفكير التخيمى ودقة 
التعمم مقارنة بنظرائيم تالميذ المجموعة الضابطة الذين تعرضوا لدراسة 

راسة عدم وجود القصة باستخدام الطريقة التقميدية، وأوضحت نتائج الد
ارتباطية بين تنمية التفكير التخيمى وزيادة مستوى تحصيل ودقة التعمم 
بالنسبة لتالميذ المجموعة الضابطة، بينما وجدت عالقة إرتباطية دالة 
موجبة بين تنمية التفكير التخيمى وزيادة مستوى التحصيل وزيادة مقدار دقة 

 .التعمم لممجموعة التجريبية
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  التكنولوجيا الطالب عمى التحكم في معدل التعمم الخاص بيم تساعد ىذه
وفًقا لقدراتيم الخاصة، كما تعمل عمى تييئة بيئة تعميمية أصيمة مناسبة 

 لمختمف أنماط التعمم
  تتناسب ىذه التكنولوجيا مع سياقات التعمم المختمفة وتوفر الطرق المناسبة

)سارة بنت سميمان  لتطوير الميارات، وىو األمر الذى أكدتو دراسة
( والتى ىدفت الى تحديد أثر استخدام تقنية الواقع المعزز 9106الياجرى، 

في تنمية التحصيل الدراسي وميارات األداء العممي في مقرر الفقو، وكشفت 
نتائج الدراسة عن األثر اإليجابي الستخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية 

طالبات في وحدات الفقو، وكذلك دراسة التحصيل وميارات األداء العممي لم
( والتى 9105)نرمين محمد إبراىيم نصر؛ ىدى مبارك سممان مبارك، 

ىدفت إلى الكشف عن أثر تطبيق الواقع المعزز في تنمية الميارات 
عمى طالبات جامعة الطائف  HTML5 األساسية لتصميم مواقع الويب بمغو

عمية التطبيق المقترح فى تنمية واتجاىاتين نحوه، وتوصمت النتائج إلى فا
، ميارات تصميم مواقع الويب لدى طالبات كمية العموم اإلدارية والمالية

وأوصى البحث بضرورة تدريب الطالبات عمى استخدام تقنيات التعمم 
اإللكتروني كالواقع المعزز ونظم التعميم الذكية لالستفادة منيا في العممية 

ناس عبدالمعز الشامى؛ لمياء محمود محمد وأيًضا دراسة )إيالتعميمية، 
( والتى ىدفت إلى التعرف عمى أثر برنامج تدريبى 9105القاضى، 

نتاج الدروس  الستخدام تقنيات الواقع المعزز فى تنمية ميارات تصميم وا 
اإللكترونية لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلى جامعة األزىر، وقد أسفرت 

ية الواقع المعزز فى إكساب الطالبات ميارات نتائج البحث عن فعالية تقن
 إنتاج الدروس اإللكترونية. 
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  ُتحسن ىذه التكنولوجيا من ميارات التفكير العميا لدى التالميذ كالتفكير
النقدى والتخيمى واإلبداعى وكذلك ميارات حل المشكالت، وذلك من خالل 

ا أنيا تعمل ووجيات نظر لمموضوع أو المفاىيم، كم توفير أبعاد متعددة
عمى زيادة الكفاءة الذاتية لمطالب ألنيا تتيح ليم التحكم في بيئاتيم 

( 9105وىو األمر الذى أكدتو دراسة )أمل إبراىيم إبراىيم حمادة، التعميمية، 
والتى ىدفت إلى البحث الى الكشف عن أثر إستخدام تطبيقات الواقع 

ميارات التفكير اإلبداعي المعزز عمى األجيزة النقالة في تنمية التحصيل و 
لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى، وتوصمت النتائج الى وجود فرق دال 
إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية األولى والثانية 
في التطبيق البعدي لإلختبار التحصيمي ومقياس التفكير اإلبداعي لصالح 

ة الثانية. وأوصى البحث بضرورة التوسع األداء البعدي لممجموعة التجريبي
في استخدام تقنية الواقع المعزز داخل الفصول وخارجيا عن طريق 

 وتطبيق   Anatomy4Dاالستفادة من التطبيقات المتعددة مثل تطبيق 
Aurasma عمى األجيزة النقالة، وضرورة مراعاة استخدام تطبيقات الواقع

، لتفكير الناقد واإلبداعي لدى الطالب، المعزز التي تنمى الفيم والتفاعل وا
( والتى ىدفت الى 9105ودراسة )جمال الدين إبراىيم محمود العمرجى، 

التعرف عمى أثر استخدام تقنية الواقع المعزز فى تنمية التحصيل وميارت 
التفكير التاريخى والدافعية لمتعمم التقنى لدى تالميذ الصف األول الثانوى، 

ن نجاح تقنية الواقع المعزز فى تنمية التحصيل وميارات وأسفرت النتائج ع
التفكير التاريخى والدافعية لمتعمم بإستخدام التقنيات لدى طالب الصف 

 األول الثانوى.
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ومن خالل العرض السابق لمدراسات التى تناولت توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز 
ُيمكن القول بأن توظيف فى السياق التعميمي، وما أسفر عنو من نتائج تربوية، 
 -تكنولوجيا الواقع المعزز فى التعميم لو العديد من المزايا وىى:

  تستطيع ىذه التكنولوجيا رفع مستوى التحصيل األكاديمى لمتالميذ فى
 مختمف المراحل الدراسية، وتنمية دافعيتيم لمتعمم.

 بداعى تستطيع ىذه التكنولوجيا تنمية مختمف أنواع التفكير، كالتفكير اإل
 والتخيمى والتاريخى.

  ُتزيد ىذه التكنولوجيا من مستوى الفيم والحضور والمشاركة واإلنغماس لدى
 المتعممين.

  ُتحسن ىذه التكنولوجيا من األداء الميارى لدى الطالب وصواًل بيم لمستوى
 عاٍل من اإلتقان.

 -توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ الصم:
تصنيفات اإلعاقة السمعية، فاالعاقة السمعية مصطمح يشمل ُيعتبر الصمم أحد 

كاًل من الضعف السمعي والصمم، فى الضعف السمعى يكون الطفل قد تطور لديو 
الكالم والمغة كما أنو يستطيع استيعاب المعمومات المفظية فى العادة بإستخدام أدوات 

يؤثر سمًبا عمى  ديسيبل( مما 71تضخيم الصوت أو بدونيا )والذى ال يصل إلى 
األداء التربوى لمفرد ولذلك يستدعى تكييف أساليب التدريس والمواد والوسائل التعميمية، 

ديسيبل أو أكثر( بحيث يحد  71أما فى الصمم فإن الفقدان السمعى يكون شديد جًدا )
إلى درجة كبيرة من قدرة الفرد عمى استيعاب المعمومات المفظية سواء مع استخدام 

تضخم الصوت أو بدونيا األمر الذى يؤثر سمًبا عمى األداء التربوى لمطفل مما أدوات 
 (.004، 0770يتطمب تقديم برامج تربوية خاصة لو )جمال الخطيب، 

يؤدى الصمم إلى حرمان الطفل من تعمم كثير من الميارات األساسية لحياتو و 
ك الميارات الالزمة اليومية وعممية تفاعمو وتطبيعو االجتماعى من جية، وكذلك تم
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لمتعميم األكاديمى عند التحاقو بالمدرسة من جية أخرى، وبالتالى فإن ىؤالء األطفال 
غالًبا ما يصمون إلى سن المدرسة دون أن تنمو لدييم الميارات الضرورية السابقة 
لمتعمم، مما يترتب عميو تأخر ىؤالء األطفال دراسًيا بالنسبة ألقرانيم العاديين )نورية 

(، كما أن ضعف ميارة القراءة وعدم النمو المفظى لدى 294، 9102عمر أحمد، 
الصم يؤثر عمى تحصيميم الدراسى بشكل عام، ونظًرا لما أثبتتو األبحاث بصورة عامة 
أنو ال يوجد تدنى ممحوظ فى قدرات الصم العقمية، فإن االنخفاض فى التحصيل لدييم 

ية أو طرق التدريس المستخدمة مع الصم أو يعود إلى عدم مالءمة المناىج الدراس
يعود إلى تدنى كفاءة العاممين مع الصم وانخفاض مستوى دافعيتيم لمعمل معيم، 
ولذلك غالًبا ما يقل مستوى التحصيل لمصم بثالث صفوف عن مستوى تحصيل 

(، كما أن مناىج وطرق التدريس 27، 9114أقرانيم العاديين)أحمد السيد عبدالحميد، 
بقة حالًيا فى مدارس الصم ال تصمح لتأدية الغرض المطموب، فالتالميذ فى المط

مدارس الصم معظميم ال يواصمون التعميم الجامعى، لذلك فإن جميع المناىج 
التعميمية الخاصة بالصم تتطمب تطوير شامل بإستخدام تكنولوجيا المعمومات 

 (.9104وتطبيقات التعمم اإللكترونى)عادل محمد خميفة، 
ولقد أصبح من الصعب تجاىل الوجود التكنولوجى والدور اليام الذى يمعبو فى 
المجتمع وعمى وجو التحديد فى مجال التعميم، فمقد غيرت التكنولوجيا بشكل كبير 
الطريقة التى يتعمم بيا التالميذ وبخاصة التالميذ الصم الذى يحتاجون عادة إلى 

 Michaelإجتياجاتيم التعميمية الفردية ) تكنولوجيا مساعدة وتعميمية خاصة لتمبية
Fitzpatrick & Raschelle Neild, 2016, P.P 1.) 

وتعد تكنولوجيا الواقع المعزز من أىم التكنولوجيات التى ُيمكن توظيفيا لمتالميذ 
الصم وذلك لكونيا تعتمد عمى التمثيل البصرى لممعمومات وبالتالى فيى تعد مناسبة 

ميذ الصم، وىو األمر الذى أكدتو معظم الدراسات حيث أجريت لتعميم وتدريب التال
العديد من الدراسات التى اعتمدت عمى توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ 
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الصم والتى أثبتت جميعيا فعالية ىذه التكنولوجيا عند إستخداميا ليم، ومنيا "دراسة 
تاب واقع معزز لمتالميذ الصم نورزييا زين الدين وآخرون" والتى ىدفت إلى تطوير ك

 Augmanted Reality Bookوذلك إختصاًرا لـــــ  AR-SIDولقد سمي ىذا الكتاب 
Sicence in Deaf ولقد تضمنت إجراءات الدراسة إجراء عدد من المقابالت مع ،

خبراء تكنولوجيا التعميم بمركز تطوير المناىج وكذلك مع المعممون الذين يقوموا 
الميذ الصم ومع التالميذ الصم أنفسيم، وفى ضوء نتائج ىذه المقابالت بالتدريس لمت

قام الباحون بتطوير كتاب معزز وتم تطبيقو عمى عدد من التالميذ الصم وأثبت 
 ,Norziha Zainuddin et alفعاليتو فى تعمم التالميذ الصم لممفاىيم العممية )

2099.) 
فت إلى تطوير تطبيق ُيعمم األطفال وكذلك "دراسة سومان ديبا وآخرون" والتى ىد

الصم اإلشارة المناسبة لمحروف اليندية عن طريق الياتف النقال حيث أنو عند توجيو 
كاميرا الياتف إلى الكارت الذى يحمل شكل الحرف يظير نموذج ثالثي األبعاد 
متحرك لشكل اليد يوضح شكل االشارة المرتبطة بيذا الحرف، ولقد أظيرت نتائج 

 ,Suman Deb et alسة تحسًنا كبيًرا في تعمم لغة اإلشارة لمطالب الصم البكم )الدرا
(، أما "دراسة كاًل من أندريو أيوانو وفاسو كونستانتينو" فقد قدمت دراستين حالة 2017

لتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ الصم، دراسة الحالة األولى تم فييا استخدام 
عزز عبر نظارات يقوم التمميذ بإرتدائيا وذلك لدعم حمقة االتصال تكنولوجيا الواقع الم

والتغذية المرتدة بين المعمم والمتعمم أثناء الدرس، ولقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو 
عمى الرغم من عدم االرتياح الذى شعر بو التالميذ أثناء إرتداء ىذه النظارات فى 

إيجابية حول القيمة المحتممة لمتكنولوجيا فى  الفصل الدراسى إال أنيا كان ليا نتائج
تقديم تعميقات فورية والتواصل مع المعمم، أما دراسة الحالة الثانية فاستخدمت 
تكنولوجيا الواقع المعزز من خالل جياز لوحي لدعم الطالب الصم فى الحصول عمى 

ت ىذه الدراسة معانى المفردات وبالتالى تحسين قدرتيم عمى الفيم القرائى، ولقد توصم
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إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن أن تكون أداة داعمة كبيرة لمتالميذ الصم لتنمية 
 Andri Ioannou& Vasoالفيم القرائى لدييم وبخاصة لمنصوص الصعبة )

Constantinou, 2017 ،والتى 9106(، وكذلك "دراسة آروى أغو أحمد سكينة "
نولوجيا الواقع المعزز لتحسين تعمم القراءة ىدفت إلى تصميم نظام قائم عمى تك

والكتابة لمتالميذ الصم وتعزيز الثروة المغوية لدييم، ولقد مرت ىذه الدراسة بثالث 
مراحل ىى: تقييم االحتياجات، تصميم النظام، تقييم النظام، وذلك كالتالى: إجراء 

أولى لنظام الواقع تقييم االحتياجات لتحديد االحتياجات والمتطمبات لتطوير نموذج 
المعزز لألطفال الصم، بعد ذلك تطوير نموذج أولى لنظام الواقع المعزز مدمج مع 
البطاقات التعميمية لتعميم القراءة والكتابة بالمغة العربية لألطفال الصم، يساعد ىذا 
النموذج األولي األطفال الصم عمى تحسين القراءة والكتابة والثروة المغوية، حيث 

لألطفال الصم بمشاىدة المحتوى   AR-DLE لنظام المقترح والمسمى بــــيسمح ا
المعزز الغني الذي يغطي جميع جوانب تعمم كممة جديدة حيث يمكن لمطفل عرض 
الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد الجذابة تصف المفيوم ومعنى الكممة، كذلك يمكن 

الكممة، كما أنو يقدم فيديو عرض شخصية ثالثية األبعاد تعرض لغة اإلشارة ليذه 
ليجاء األصابع وقراءة الشفاه معززا بصوت لمنطق ألولئك الذين لدييم بقايا سمعية، 
كما تم استخدام تقنيات متعددة في المراحل المتعاقبة لتطوير النموذج األولي، بما في 

لنظام ذلك المقابالت شبو المنظمة؛ المالحظات واالستبيان ، وقد أظيرت النتائج أن ا
مكانيات في تعزيز  فعال ومثير ومحفز وأن لتكنولوجيا الواقع المعزز تأثير إيجابي وا 
وتحسين القراءة والكتابة لدى الصم، إذا تم تصميميا وتنفيذىا بشكل صحيح، وأيًضا 

" والتى ىدفت إلى قياس فاعمية الواقع 9106"دراسة محمد عبدالوىاب محمد عبيد، 
الطالب المعاقين سمعًيا بمقرر الحاسب اآللى بالمرحمة المعزز فى تنمية ميارات 

بطاقة  -اإلعدادية واتجاىتيم نحوه، وتمثمت أدوات البحث فى اختبار تحصيمى
وجود فروق  -مقياس اتجاه، وقد توصمت نتائج الدراسة التالية إلى ما يمى: -مالحظة
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التجريبية  ( بين متوسطى درجات طالب المجموعة1.13دال إحصائًيا عند مستوى )
فى التطبيق القبمي والبعدى لالختبار التحصيمى وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه 

 لصالح التطبيق البعدى.
ليا أثر كبير وواضح إذا ما تم تكنولوجيا الواقع المعزز ويتضح مما سبق أن 

ىؤالء التالميذ يحتاجون إلى أساليب تدريسية توظيفيا لمتالميذ الصم، حيث أن 
مكاناتيم وُيمكنيا مراعاة الصعوبات  ومعينات تكنولوجية خاصة تتناسب مع قدراتيم وا 

، فنتيجة لفقد ىؤالء التالميذ لحاسة السمع ىؤالء التالميذ نتيجة إلعاقتيم الناشئة لدى
بشكل كمي فإنيم يعتمدون عمى المدخل البصري فى التواصل واستقبال مثيرات العالم 

ذلك يجب أن يكون أسموب التعمم والتواصل البصري ىو الخارجى وترجمتيا وعمى 
المدخل األساسي فى التعامل مع ىؤالء التالميذ وتقديم الخدمات التعميمية ليم، 
وبالتالى يتضح كيف أن تكنولوجيا الواقع المعزز ُيمكنيا أن تساىم وتساعد فى تنمية 

د عمى التمثيل البصري المستوى الدراسى لمتالميذ الصم وخاصة كونيا تكنولوجيا تعتم
لممعمومات وبالتالى فيي ُتخاطب الحاسة األساسية لدى التالميذ الصم فى استقبال 

 .المعمومات، وبالتالى ُيمكنيا أن تكنولوجيا مساعدة ليم داخل الفصول الدراسية
 :Technology Acceptanceالمحور الثانى: التقبل التكنولوجي 
أمر ىام جًدا لمتنفيذ الناجح ألى تكنولوجيا جديدة،  ُيعد قبول المستخدم لمتكنولوجيا

فمستوى تقبل المستخدمين لمتكنولوجيا الُمقدمة ليم ُيحدد إلى مدى كبير ما إذا كانوا 
سوف يستخدمونيا بشكل مستمر أم ال، فالعديد من التطبيقات التكنولوجية والتى قد 

 م يتقبميا المستخدمين.يكون أدؤاىا مميز وقوي إال أنيا قد تفقد قيمتيا إذا ل
وليذا فإنو ال يكفى أن نقرر ببساطة تطوير تكنولوجيا جديدة ثم نتحقق فيما إذا 
كان المستخدمون سوف يعتمدونيا أم ال، ولكن يجب تقييم قبول تمك التكنولوجيا بشكل 

 Soraia Silvaأولى، ولذلك فيناك فرق كبير بين اعتماد التكنولوجيا وقبوليا)
Prietch & Lucia Vilela Leite Filgueiras, 2015, P.P 21.) 
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 -تعريف التقبل التكنولوجى:
يستخدم العديد من الباحثين مصطمح التقبل التكنولوجى فى مختمف المجاالت، 
ورغم أنو ال يوجد تعريف محدد بشكل عام ليذا المصطمح إال أنو يعتبر عاماًل ىامًا 

التكنولوجية، وُيعتبر قبول التكنولوجيا مزيج يؤدى إلى النتائج المرجوة من التطبيقات 
من العديد من العناصر المعرفية والعاطفية والسموكية، حيث أن العنصر المعرفى 
يختص باألفكار التى ينطوى عمييا الموقف وتتألف تمك األفكار من التصورات 

بول ، أما العنصر العاطفى لقوالمعتقدات واألحكام المتعمقة باألداة التكنولوجية
التكنولوجيا يختص بمشاعر المستخدم حول األداة التكنولوجية وُيقاس من خالل درجة 
المستخدم التى ُتحدد ىل تروقو ىذه األداة أم ال، وفيما يخص العنصر السموكى فيو 
يركز عمى سموك المستخدم من حيث اإلستخدام الفعمى لمتكنولوجيا، كما يراه البعض 

تخدام التكنولوجيا فى مرحمة ما قبل التنفيذ كمؤشر عمى أنو القصد السموكى إلس
 (.Ekta Menghrajani Makhijani, 2011,P.P 4-6)لإلستعمال الفعمى 

 وفيما يمى سرًدا لبعض تعريفات التقبل التكنولوجي:
عرف "أندرو ديمون" التقبل التكنولوجيى بأنو "الرغبة الواضحة لدى المستخدمين 

 Andrewفى الميام التى صممت لدعميا") لتوظيف تكنولوجيا المعمومات
Dillon,2001.) 

أما كاًل من "لوىو وكاليوجا وأويتينن" فيعرفوه بأنو " كيفية قبول واعتماد األفراد 
 ,Louho,R& Kallioja, M& Oittinen, Pلمتكنولوجيا حتى يتم إستخداميا " )

2006,P.P 15.) 
دم إلستخدام التكنولوجيا فى فى حين عرفو "تيموثي تيو" بأنو "استعداد المستخ

 (.Timothy Teo, 2011, P.P 1الميام التى صممت ألجميا" )
وفى المجال التربوي فمقد عرف "تاى شيونغ" التقبل التكنولوجى بأنو " الطريقة التي 
يدرك بيا الطالب استخدام التكنولوجيا ويقبمونيا ويعتمدونيا، وبالتالى عندما يقبل 



 

888 

 ,Thai Xiongيكون الطالب مستعًدا الستخدام ىذه التقنية")الطالب التكنولوجيا، 
2018, P.P 54.) 

 -:TAMنموذج التقبل التكنولوجى  
ىناك العديد من النظريات التى حاولت التنبؤ بتأثير التكنولوجيا فى السموك 
البشرى والتى كانت األساس النظرى الذى استقى منو الباحثين رؤيتيم لبناء نماذج 

 التكنولوجى.التقبل 
حيث اىتم الباحثون بتحديد سبب قبول األفراد لمتكنولوجيا وذلك حتى يتمكنوا من 
تحسين طبيعة التكنولوجيا الُمقدمة ليم، وكذلك لتوقع كيفية تفاعل المستخدمين مع ىذه 
التكنولوجيا، ولقد تم نمذجة قبول المستخدم لمتكنولوجيا والتنبؤ بإستخداميا عن طريق 

 TAM (GDMNماذج كان أىميا نموذج التقبل التكنولوجي عدد من الن
Samaradiwakara & CG Gunawardena, 2014, P.P 22-23  .) 

" عام "Davisوالذى تم وضعو من قبل ديفيس  TAMُيعد نموذج قبول التكنولوجيا 
أكثر النماذج شيوعًا لمتنبؤ بإستخدام وتقبل التكنولوجيا من قبل المستخدمين،  0767
ىذا النموذج أن قبول أى نظام تكنولوجى يمكن التنبؤ بو إستنادًا إلى عدد من ويرى 

 -العوامل وىى:
  -المعتقدات الداخمية وتشمل: -

 المنفعة المدركة 
 سيولة االستخدام المتصورة 

 النية السموكية لممستخدمين -
 االتجاه نحو االستخدام -
-  
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 Technology Acceptance   Model( نموذج قبول التكنولوجيا 0شكل )
(TAM( )Eleonora Pantano& Loredana Di Pietro, 2012, P.P3) 

" المنفعة المدركة بأنيا "اعتقاد الشخص بأن استخدام "Davisولقد عرف ديفيس 
نظام/ تطبيق معين سوف يعزز من أداء وظيفتو فى سياق تنظيمى"، أما سيولة 
االستخدام المتصورة فيى "درجة توقع المستخدم بأن استخدامو لمنظام/ التطبيق سوف 

ذا النموذج فإن النية السموكية تحدد بأنيا يكون سياًل وخاليًا من أى جيد"، ووفقًا لي
االستخدام الفعمى لنظام معين وبالتالى فيى تحدد مستوى قبول التكنولوجيا، كما أن 
الموقف من االستخدام والمنفعة المدركة يؤثروا بشكل مباشر فى النية السموكية 

من المنفعة  لممستخدمين وكذلك فإن االتجاه نحو االستخدام يتأثر بشكل مباشر بكالً 
يرى أن  TAMالمدركة وسيولة االستخدام المتصورة، وعالوة عمى ذلك فإن نموذج 

المنفعة المدركة وسيولة االستخدام المتصورة يتأثران بعدد من العوامل الخارجية ىذه 
 Priyanka)العوامل تتجمى عادة فى العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية 

Surendran, 2012, P.P 175-176)( ،Saleh Alharbi & Steve Drew, 
2014, P.P 145.)  

Perceived 
usefulness 
 المنفعة المدركة

Perceived ease 
of use 

سهولة اإلستخدام 
 المتصورة

Attitude toward use 
 االتجاه نحو االستخدام

Behavioural 
Intention 

 النية السموكية
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لمتقصى عن   TAMولقد أثبتت العديد من الدراسات فاعمية االعتماد عمى نموذج 
فاعمية تطبيق التكنولوجيا كدراسة )سعاد عبدالعزيز الفريح؛ عمى حبيب 

لتقصى  TAM( والتى كانت بعنوان "استخدام نموذج قبول التكنولوجيا 9102الكندرى،
فاعمية تطبيق نظام إلدارة التعمم فى التدريس الجامعى" حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى 
تقصى فاعمية استخدام نظام إلدارة التعمم )البالك بورد( لدعم عمميتى التعميم والتعمم 

طالب وطالبة من المسجمين بأحد  046التى تتم وجيًا لوجو، تكونت عينة الدراسة من 
سية االختيارية فى جامعة الكويت، وقد تم تبنى نموذج قبول التكنولوجيا المقررات الدرا

لبناء أداة الدراسة التى استخدمت فى تقويم فاعمية المقرر، ولقد تم اختبار ستة عوامل 
الخبرة التكنولوجية السابقة، سيولة االستخدام،  -ضمن فرضيات الدراسة كانت كاآلتى:

لتكنولوجيا، مستوى استخدام التكنولوجيا، ولقد أظيرت اإلستفادة، االتجاىات، فاعمية ا
نتائج الدراسة أن كاًل من سيولة استخدام التكنولوجيا واالستفادة كان ليما تأثير إيجابى 
عمى االتجاىات نحو التكنولوجيا، عالوة عمى ذلك وجد بأن اتجاىات المتعممين كان 

رىا أثرت عمى مستوى استخداميا، ليا تأثير واضح عمى فاعمية التكنولوجيا والتى بدو 
يمكن أن يكون نموذجًا حيويًا  TAMوتشير النتائج بأن نموذج قبول التكنولوجيا 

لمتقصى عن فاعمية تطبيق التكنولوجيا، وكذلك دراسة رونى شروف وآخرون 
(Ronnie H. Shroff et al, 2011 والتى اعتمدت عمى نموذج قبول التكنولوجيا )

TAM الطالب الداخمى إلستخدام ممفات اإلنجاز اإللكترونية، وذلك  لقياس استعداد
)الفائدة المتصورة، سيولة اإلستخدام المدركة،  -من خالل عدد من العوامل ىى: 

الموقف تجاه االستخدام، النية السموكية لالستخدام(، ولقد أجريت ىذه الدراسة عمى 
ستخدام ليا تأثير كبير عمى مشارًكا، وأوضحت نتائج الدراسة أن سيولة اال 59عدد 

الموقف تجاه االستخدام، وأن سيولة االستخدام المدركة ليا تأثير كبير عمى الفائدة 
لمكشف عن تقبل الطالب  TAMالمتصورة، كما أشارت النتائج إلى صالحية نموذج 
 Sung Youlسونغ يول بارك ) إلستخدام ممفات اإلنجاز اإللكترونية، وأيًضا دراسة
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Park, 2009 والتى ىدفت إلى تحميل العالقة بين نية الطالب الجامعيين إلستخدام )
التعمم اإللكترونى وبين بعض العوامل األخرى مثل )اتجاىاتيم، الفائدة المدركة، سيولة 
االستخدام المتوقعة، الكفاءة الذاتية لمتعمم اإللكترونى، المعايير الشخصية، سيولة 

الدراسة إلى وضع نموذج ىيكمى لقبول الطالب الوصول لمنظام(، كما ىدفت ىذه 
الجامعيين لمتعمم اإللكترونى من شأنو أن يزود مدراء المدارس والمعممين باآلثار 

طالبًا  496المترتبة عمى تحسين تنفيذ التعمم اإللكترونى، ولقد شارك فى ىذه الدراسة 
ىو أداة  TAMيا جامعيًا، ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن نموذج قبول التكنولوج

نظرية جيدة لفيم قبول المستخدمين لمتعمم اإللكترونى، باإلضافة إلى دراسة ديفيد 
 ,David Shannon & Nafsaniath Fathemaشانون ونافسانياث فيثمات )

لتحميل كيف أن معتقدات أعضاء  TAM( والتى قامت باالعتماد عمى نموذج  2015
ية اإلستخدام واالستخدام الفعمى لنظم إدارة التعمم ىيئة التدريس واتجاىاتيم تؤثر عمى ن

LMS  فى ظروف اإلستخدام غير اإللزامى، ولقد أكدت ىذه الدراسة عمى فاعمية
 وأخيًرا دراسة )أكرمقبول التكنولوجيا لدى المستخدمين، فى تحديد سموك  TAMنموذج 
( والتى كانت بعنوان "استخدام نموذج قبول التكنولوجيا 9105عمي،  مصطفى فتحي
TAM  لتقصى فعالية التكنولوجيا المساندة القائمة عمى تطبيقات التعمم التكيفية النقالة

لتمكين ذوى اإلعاقة البصرية من التعمم" والتى ىدفت إلى استخدام نموذج قبول 
المساندة القائمة عمى تطبيقات التعمم لتقصى فعالية التكنولوجيا  TAMالتكنولوجيا 

 90التكيفية النقالة لتمكين ذوى اإلعاقة البصرية من التعمم، وتكونت عينة الدراسة من 
محدود البصر( بكمية  -طالًبا من الطالب ذوى اإلعاقة البصرية )ضعاف البصر

ة سابقة اآلداب والعموم اإلنسانية جامعة الممك عبدالعزيز ممن لدييم خبرة تكنولوجي
وقدرة عمى التعامل مع الياتف النقال وتطبيقاتو وتتوافر لدييم االتصال بشبكة 
االنترنت، ولقد تبنى الباحث نموذج قبول التكنولوجيا لتفسير سموك أفراد العينة تجاه 
قبول أو رفض استخدام تطبيقات التعمم التكيفية النقالة لمعرفة تأثير العوامل السموكية 
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النية  -االستفادة المدركة –شممت )سيولة االستخدام المدركة  لمنموذج والتى
االستخدام الفعمى لمتكنولوجيا( وتأثير العوامل الخارجية )حالة اإلعاقة  -السموكية
نظام تشغيل اليواتف( والتى  -التخصص الدراسى -الخبرة البصرية السابقة -البصرية

القائمة عمى تطبيقات التعمم التكيفية ُيمكن أن تؤثر فى فعالية التكنولوجيا المساندة 
 صالحية إلى الدراسة نتائج النقالة لتمكين ذوى اإلعاقة البصرية من التعمم، وتوصمت

 عمى القائمة المساندة التكنولوجيا لتقصى فعالية TAM  قبول التكنولوجيا نموذج
 النتائج وأظيرت التعمم من البصرية ذوي اإلعاقة لتمكين النقالة التكيفية التعمم تطبيقات
 وجود إلى وتوصمت التكيفية التعمم فعالية تطبيقات في السموكية العوامل تأثير درجة
 النية عمى المدركة واالستفادة االستخدام المدركة سيولة بين تربط ارتباطية عالقة

 بين إحصائيا دالة فروق النتائج لم تظير كما لمتكنولوجيا، الفعمي واالستخدام السموكية
 ضعيف(البصرية اإلعاقة لمتغير حالة تبعا البحث مجموعة درجات رتب متوسطي
 االجتماع  -التاريخ(التخصص الدراسى  لمتغير تبًعا البصر( أو محدود -البصر
 البصرية الخبرة أومتغير ) اإلسالمية الشريعة والدراسات -االجتماعية  والخدمة
المدركة لتقبل  االستخدام سيولة في بصرية( خبرة بدون بصرية خبرة وجود(السابقة 
 متوسطي بين إحصائياً  دالة فروقاً  النتائج التكيفية، وأظيرت التعمم تطبيقات استخدام

 االستفادة(عوامل  في السابقة البصرية الخبرة لمتغير البحث تبعا مجموعة درجات رتب
 الخبرة عةمجمو  لصالح )لمتطبيقات الفعمي السموكية واالستخدام والنوايا المدركة
 مجموعة درجات رتب متوسطي بين إحصائيا فرق دال أظيرت كما السابقة البصرية
 نظام لصالح (iOS- Androidالياتف النقال ) تشغيل نظام لمتغير تبعا البحث
 Ios. تشغيل 

 -تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز:
اآلونة اآلخيرة بالفصول رغم أنو يجرى دمج التكنولوجيا بصورة متزايدة فى 

الدراسية لتسييل وتعزيز تعمم الطالب، وتسييل تدفق المعمومات بين المعمم والطالب 
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وبين الطالب أنفسيم، إال أن نجاح إدخال التكنولوجيا الجديدة ال ُيمكن أن يتحقق إذا 
(، Fatema Akbar, 2013, P.P 17لم يتقبل الطالب استخدام تمك التكنولوجيا )

ييتم األكاديميون بإدراك العوامل التى تدفع الطالب إلى قبول أو رفض حيث 
تكنولوجيا المعمومات الجديدة وذلك ألن فيم ىذه العوامل يساعدىم فى تحسين أساليب 
تصميم وتقييم وتوقع إستجابة الطالب نحو ىذه التكنولوجيا الجديدة، وبمعنى آخر من 

اعتمادىا ينبغى التركيز عمى العوامل التى أجل زيادة مستوى استخدام التكنولوجيا و 
 Hamed Taherdoost, 2019, P.Pُيمكن أن تؤثر عمى قبول ىذه التكنولوجيا )

1-2 .) 
وألن تكنولوجيا الواقع المعزز ُتعد من أكثر التكنولوجيات إستخداًما عمى الصعيد 

ا ُيعد أمر ىام التربوي فى الوقت الحال فإن دراسة مدى َقبول الطالب ليذه التكنولوجي
وضرورى؛ وذلك حتى يتثنى لنا معرفة العوامل التى تؤثر عمى قبوليم ليا وبالتالى 

 تصميم ىذه التكنولوجيا فى ضوء ىذه العوامل بما يضمن إستخداميا بشكل فعمى.
حيث ذكر كاًل من "تشي دليم وآخرون" أن ىناك سبعة عوامل تؤثر عمى قبول 

 ز فى المجال التعميمى وىي:توظيف تكنولوجيا الواقع المعز 
المناىج الدراسية: حيث يجب موازنة الجانب التقني لمتكنولوجيا مع الجوانب  .0

 التربوية لممحتويات التعميمية
تكنولوجيا الواقع المعزز لتوفير مشاركة مستمرة   الثقة: وىى موثوقية تطبيق .9

 أثناء التفاعل معو
 تكنولوجيا الواقع المعزز يالقدرة عمى التعمم الذاتي: حيث أن التفاعل ف .2

 يمكن أن يقوم بو الطالب بنفسو دون تدخل من المعمم أو توجيو الوالدين
مشاركة أولياء األمور: حيث يستطيع أولياء األمور المشاركة فى أى شكل  .2

 من أشكال استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز
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وكيفية  خمفية الطالب: خمفية الطالب بطبيعة تكنولوجيا الواقع المعزز .3
 إستخداميا

البنية التحتية والنظام: وُيقصد بيا األدوات أو األجيزة الالزمة إلستخدام  .4
 ,Che Samihah Che Dalim et al ونشر تكنولوجيا الواقع المعزز )

2017, P.P 581-589.) 
وفى ىذا الصدد فقد أجريت العديد من الدراسات التى ىدفت إلى تقييم مدى قبول 

"يو وانغ وآخرون" دراسة ىدفت إلى تقييم فعالية  تكنولوجيا الواقع المعزز كدراسةإستخدام 
فى التقصى عن مدى قبول الطالب إلستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز فى  TAMنموذج 

التدريب عمى ميارات صيانة الطائرات، ولقد أكدت نتائج ىذه الدراسة عمى قدرة تكنولوجيا 
جودة تقديم التدريب في مجال صيانة الطيران، كما أكدت  الواقع المعزز عمى تحسين

ُيمكن أن يكون نموذًجا نظرًيا مفيًدا لمُمساعدة في  TAM عمى أن نموذج قبول التكنولوجيا
الحصول عمى فيم أوضح لمعالقات بين الفائدة وسيولة االستخدام والموقف من 

اقع المعزز، كما أكد الباحثون عمى االستخدام والنية السموكية بشأن إستخدام تكنولوجيا الو 
أن نتائج ىذه الدراسة تشكل أساس لمباحثين ومطورى تكنولوجيا الواقع المعزز الذين 

 ,Yu Wang et al, 2016في صناعة الطيران) تنفيذ ىذه التكنولوجيايتعاممون مع 
P.P 1-13 دراسة "دوي يونيارتو وآخرون" والتى ىدفت إلى تقييم قبول األلعاب (، و

التعميمية القائمة عمى تكنولوجيا الواقع المعزز لدى عينة المستخدمين ليا وذلك وفق 
، ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى وجود إىتمام كبير باستخدام األلعاب TAMنموذج 

فى التقصى عن  TAMالمدمجة عمى الواقع المعزز كتقنية، وكذلك إلى فاعمية نموذج 
ى أن عامل سيولة اإلستخدام كان أكثر العوامل تأثيًرا فى قبول األلعاب المعززة وأخيًرا إل

 Dwi Yuniarto& M. Agreindra Helmiawan & Esa قبول األلعاب المعززة )
Firmansyah, 2018) ، فى حين أن دراسة "أمين إبيمي وآخرون" ىدفت إلى بحث

اليندسة قائم الستخدام نظام تعميمي فى مادة مستوى قبول مدرسي الرياضيات ونيتيم 
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تم  ، وىو تطبيق لمياتف المحمول (ARGTS) عمى تكنولوجيا الواقع المعزز ُيسمي
 ARGTS تطويره لتعزيز ميارات التفكير اليندسي لدى الطالب، ولقد تم تطبيق النظام 

لفيم قبوليم  (TAM) عمى معممي الرياضيات، ولقد تم استخدام نموذج قبول التكنولوجيا
بحثت الدراسة أيًضا المتغيرات الخارجية وىى )القمق واألعراف  لمتكنولوجيا، كما

االجتماعية والرضا(، وكذلك تم فحص تأثير جنس المعمم، ودرجة وضع الخريجين وعدد 
، ولقد توصمت نتائج  TAMسنوات الخبرة في التدريس عمى النقاط الفرعية لنموذج

يا تأثير مباشر عمى الفائدة كان ل (PEU) الدراسة إلى أن سيولة االستخدام المدركة
يؤثر كال المتغيرين مًعا عمى  (TAM) وفًقا لنموذج قبول التكنولوجيا (PU) المتصورة
تأثير مباشر عمى الموقف  PEU ، ولكن ليس لسيولة اإلستخدام المتصورة (SF) الرضا

ا كان لي (SN) باإلضافة إلى ذلك، في حين أن القواعد االجتماعية (AT) من االستخدام
لم يكن ىناك   PEUوسيولة االستخدام المدركة PU تأثير مباشر عمى الفائدة المتصورة
تأثير مباشر عمى سيولة  (ANX) ، كان لمقمق (BI) تأثير مباشر عمى النية السموكية

 والرضا PU ، ولكن لم يكن لو تأثير عمى الفائدة المتصورة PEU االستخدام المدركة
SF مباشر لمرضا  ، بينما كان ىناك تأثير SF عمى سيولة االستخدام المدركة PEU  ،

، نوضح كيف يمكن لنتائج ىذه  BI لم يتم العثور عمى تأثير مباشر عمى النية السموكية
من َقبل المعممين وتقديم  الدراسة أن تساعد في تحسين فيم قبول تكنولوجيا الواقع المعزز

 Emin Ibiliفى تكنولوجيا الواقع المعزز )والمطورين والممارسين  إرشادات ميمة لمباحثين
et al, 2019). 

ومما سبق عرضو يتبين أن تكنولوجيا الواقع المعزز من أىم المستحدثات التكنولوجية 
التى يتم إستخداميا عمى الصعيد التربوي اآلن سواء لمتالميذ العاديين أو ذوى 

تكنولوجيا والعوامل المؤثرة في االحتياجات الخاصة، وبالتالى فإن دراسة مدى قبول ىذه ال
قبوليا أمر ىام وذلك لضمان إستخداميا بفاعمية، وخاصة إذا ما تم تقديم ىذه التكنولوجيا 
لمتالميذ الصم حيث يجب االىتمام بطريقة تصميميا بما يضمن قبوليم ليا وسيولة 

 إستخداميم ليا وذلك حتى ُتحقق المرجو منيا.
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 اإلجراءات المنهجية لمبحث:
: المقترح الخاص بتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لمتالميذ الصم وفقاا  أوالا

 :TAMلنموذج التقبل التكنولوجي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بناء أادة البحثثانياا: 
الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز فى الخطوات تم إعداد استبانة قبول التالميذ 

 التالية:
 تحديد الهدف من االستبانة: .1

 –تيدف اإلستبانة إلى قياس مدى قبول التالميذ الصم بالصف الثانى اإلعدادى 
لتكنولوجيا الواقع المعزز، وتحديد العوامل التى تؤثر عمى تقبميم ليذه  –عينة البحث 
 التكنولوجيا.

إدراك التالميذ الصم 
لمنفعة تكنولوجيا 

 الواقع المعزز

سهولة إستخدام 
التالميذ الصم 

لتكنولوجيا الواقع 
 المعزز

االتجاه الداخمى لدى الصم 
الواقع نحو تكنولوجيا 
 المعزز

استعداد التالميذ الصم 
الستخدام تكنولوجيا 
الواقع المعزز بشكل 

 فعمي

المقترح الخاص بتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز للتالميذ الصم وفًقا لنموذج التقبل  (8شكل )

 TAMالتكنولوجي 
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 االستبانة:مصادر بناء  .2
تم بناء ىذه االستبانة فى ضوء المقترح الخاص بتوظيف تكنولوجيا الواقع المعزز 

 والذى سبق وتم تحديده.، TAMلمتالميذ الصم وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
 صياغة بنود االستبانة: .3

قامت الباحثة بصياغة بنود ىذه اإلستبانة فى ضوء أىدافيا، وفى ضوء اإلطالع 
دراسات والبحوث التى تضمنت إعداد استبانات قبول المستخدمين لمتكنولوجيا عمى ال

بشكل عام، وكذلك الدراسات التى تضمنت إعداد استبانات قبول المستخدمين لتكنولوجيا 
 الواقع المعزز بشكل خاص، ولقد روعى عند صياغة بنود االستبانة ما يمى:

 .أن تكون العبارات واضحة غير غامضة ومباشرة 
 .أن تكون العبارة بسيطة غير مركبة 
 .أن تكون العبارات قصيرة ومحددة 
 .أن تتناسب صياغة العبارات مع عمر التالميذ ومستواىم 
 .أن يتساوى عدد العبارات الموجبة مع عدد العبارات السالبة 
  أن يتم صياغة العبارات بشكل ذاتى ُيعبر عن رأى التمميذ الشخصى وليس

 بشكل عام.
بالذكر أنو بعد أن قامت الباحثة بصياغة بنود اإلستبانة قامت بعرضيا جدير 

عمى مجموعة من مترجمى لغة اإلشارة، وذلك آلخذ آرائيم فى الصياغة المفظية 
لمعبارات وكذلك لمتأكد من أن األلفاظ المستخدمة فييا ليا مدلوالت إشارية ُمعبرة عنيا، 

بارات لتكون أقرب لمترجمة اإلشارية ولقد قامت الباحثة بتغيير صياغة بعض الع
 المرافقة ليا.

 تحديد محاور االستبانة: .4
قامت الباحثة ببناء االستبانة فى ضوء محاور المقترح الذى سبق اإلشارة إليو، 

 -وىى كالتالى: يتكون من أربعة محاور أساسيةوالذىر 
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 ع المعزز( بعنوان: )إدراك التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا الواق المحور األول
وُيقصد بو:"اعتقاد التمميذ بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سوف يعزز من أدائو 

 ( عبارة.09التعميمي"، ويتكون من )
 بعنوان: )سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع  المحور الثانى

المعزز( وُيقصد بو:" اعتقاد التمميذ بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سوف يكون 
 ( عبارات.4سياًل خالًيا من أى جيد" ، ويتكون من )

 بعنوان: )االتجاه الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا الواقع  المحور الثالث
عزز( وُيقصد بو:  "شعور التمميذ الداخمى نحو تكنولوجيا  الواقع المعزز"، ويتكون الم

 ( عبارات.4من )
 بعنوان: )استعداد التالميذ الصم الستخدام تكنولوجيا الواقع  المحور الرابع

المعزز بشكل فعمي( وُيقصد بو: "استعداد التمميذ إلستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز 
 ( عبارات.4تكون من )بشكل فعمى"، وي

( عبارة ُوزعت عمى 21وبذلك أصبحت االستبانة فى صورتيا األولية تتضمن )
 أربعة محاور رئيسة.

 :تعميمات االستبانة .5
وضعت الباحثة فى مقدمة االستبانة مجموعة من التعميمات توضح من خالليا 

مات تتعمق اليدف من اإلستبانة، طريقة اإلجابة عنيا، باإلضافة إلى مجموعة تعمي
 -بالتالى:
 .قراءة العبارت جيدًا قبل اإلجابة 
 .اإلجابة عن جميع العبارات وعدم ترك أى عبارة دون اجابة 
  نما االختيار يكون فقط معبرًا عدم وجود إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وا 

 عن رأيك.
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ولقد تم تقديم تعميمات اإلستبانة فى شكل فيديو مترجم بمغة اإلشارة ومصحوب 
بتعميق صوتى لمتالميذ الصم وذلك لمتغمب عمى مشكمة عدم القدرة عمى القراءة بشكل 

 جيد لدي بعض التالميذ الصم.
 تحديد مستويات القياس لالستبانة: .6

)التقديرات المجمعة(، والتى تعتمد  Liker Typeاتبعت الباحثة طريقة ليكرت 
عمى تحديد بدائل اإلستجابة فى ضوء متصل خماسى، حيث تتكون اإلستبانة من 
مجموعة من العبارات التى تقيس مستوى تقُبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع 
 -المعزز، ويطمب من التالميذ اإلستجابة عمى كل عبارة بإحدى االستجابات التالية:

غير موافق بشدة(، ولقد استخدمت  –غير موافق  –محايد  –موافق  –ق بشدة )مواف
الباحثة الخمسة بدائل السابقة لمحصول عمى تباين محدد من قبل التالميذ فى 

 استجاباتيم.
 وضع نظام تقدير الدرجات: .7

وفقًا لطريقة ليكرت فإن كل إستجابة من ىذه االستجابات تعطى قيمة عديدة 
(، )محايد 2(، )موافق = 3ى: إذا كانت العبارة موجبة )موافق بشدة = بالتدريج كالتال

(، أما إذا كانت العبارات سالبة 0(، )غير موافق بشدة = 9(، )غير موافق = 2= 
(، )محايد = 9(، )موافق = 0فيتم عكس تقدير الدرجات كالتالى: )موافق بشدة = 

ل عمى درجة اإلستبانة (، ونحص3(، )غير موافق بشدة = 2(، )غير موافق = 2
 بجمع استجابات التمميذ لعبارات اإلستبانة.

 تقدير صدق االستبانة: .8
لمتأكد من صدق اإلستبانة قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين فى 

 -مجال تكنولوجيا التعميم؛ وذلك آلستطالع آرائيم فيما يمى:
  االستبانةوضوح عبارات. 
  لغويًا. االستبانةدقة عبارت 
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  عمميًا. االستبانةصحة عبارات 
 .مناسبة العبارت لتحديد مدى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز 
 .مدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذى تنتمي إليو 
 .إضافة ما يرونو مناسبًا من عبارات أو حذف أو تعديل الصياغات 

الخاصة بعبارات اإلستبانة ومن  ولقد أشار السادة المحكمين إلى بعض التعديالت
 -ىذه التعديالت ما يمى:

 نظرًا لتشابييا من ناحية  االستبانةيا تحذف بعض العبارت التى تضمن
 الصياغة.

  إعادة صياغة بعض العبارات لفظيًا؛ لتتناسب مع العمر الزمنى لمتالميذ، أو
 لتحسين الصياغة.

 -السادة المحكون: والجدول التالى يبين التعديالت التى أشار إلييا
( تعديالت المحكمين حول إستبانة تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع 0جدول )

 المعزز

 العبارة قبل التعديل م
اإلجراء الذى اتفق 
 عميو المحكمون

 العبارة بعد التعديل

0 
ساعدني برنامج الواقع المعزز في فيم 
 األجزاء الصعبة مما جعميا سيمة.

 العبارةتعديل صياغة 
ساعدني برنامج الواقع المعزز 
 فى توضيح المعمومات الصعبة

9 
تُفيدنى تكنولوجيا الواقع المعزز فى 

  حذف العبارة التعمم بشكل كبير

2 
تساعدنى تكنولوجيا الواقع المعزز فى 

 انجاز الميام التعميمية
  حذف العبارة

2 
استخدامى لبرنامج الواقع المعزز كان 

 أمر معقد
 الصياغة تعديل

أجد صعوبة عند استخدام 
 برنامج الواقع المعزز
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 العبارة قبل التعديل م
اإلجراء الذى اتفق 
 عميو المحكمون

 العبارة بعد التعديل

3 
تجعل تكنولوجيا الواقع المعزز التعمم 

 ممل
 تعديل الصياغة

أشعر بالممل عند استخدام 
 برنامج الواقع المعزز

4 
أنوى استخدام تطبيقات الواقع المعزز 

 الجاىزة
 تعديل الصياغة

أرغب فى استخدام تطبيقات 
 الجاىزةالواقع المعزز 

وبعد إجراء التعديالت التى اتفق عمييا السادة المحكمون، اعتبرت نسبة إتفاق 
المحكمين عمى عبارات اإلستبانة معيارًا لصدقو، وبذلك يمكن القول بأن عبارات ىذه 

 اإلستبانة تقيس ما وضعت ألجمو وأن اإلستبانة صادقة منطقيًا.
رة وزعت عمى المحاور الرئيسة ( عبا96وبذلك أصبح عدد عبارات اإلستبانة )

 -عمى النحو المبين بالجدول التالى:
 ( جدول مواصفات إستبانة تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز9جدول )
 أرقام العبارات السالبة أرقام العبارات الموجبة عدد العبارات المحور
 92، 6، 4، 2، 0 95، 7، 3، 2، 9 01 األول
 02، 09، 01 02، 00، 5 4 الثانى
 96، 90، 03 94، 07، 06 4 الثالث
 92، 99، 91 93، 05، 04 4 الرابع
 02 02 96 المجموع

 حساب ثبات االستبانة: .9
تم حساب معامل الثبات إلستبانة التقبل التكنولوجي لمواقع المعزز بإستخدام 

عينة قواميا ، وذلك بتطبيق اإلستبانة عمى Coronbach Alphمعامل ألفا كرونباخ 
( تالميذ من التالميذ الصم بالصف الثانى اإلعدادى، حيث أن معامل ألف 6)

كرونباخ يتم من خاللو التعامل مع مجموع تباين درجات المقياس ككل، وقد بمغ 
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(، مما يدل عمى أن اإلستبانة تتصف بدرجة مقبولة من 1.62معامل ثبات اإلستبانة )
 البيانات فى البحث الحالى.الثبات تمكن من إستخداميا لجمع 

 حساب صدق االتساق الداخمى لإلستبانة: .11
تم حساب صدق االتساق الداخمى لعبارات إستبانة تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا 
الواقع المعزز عن طريق حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل عبارة والدرجة 

، ولقد تراوحت معامالت االرتباط لعبارات الكمية لكل فرد من أفراد العينة اإلستطالعية
(، وتدل قيم معامالت االرتباط لعبارت اإلستبانة عمى 1.69 -1.52اإلستبانة بين )

ولتحديد ما إذا كان كل محور من (، 1.10( و )1.13أنيا دالة عند مستويين )
جاد ضع لقياسو بالنسبة لإلستبانة ككل استمزم األمر إيمحاور اإلستبانة يقيس ما وُ 

 .معامل االرتباط بين كل محور واإلستبانة ككل
 -:ولقد بمغت معامالت االرتباط بالنسبة لمحاور اإلستبانة األربعة كما يمى

بالنسبة لممحور األول: الخاص بــــــ )إدراك التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا  -
 .)1.56الواقع المعزز( جاءت قيمة معامل االرتباط الخاص بو )

لممحور الثانى: الخاص بــــــ )سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا بالنسبة  -
 .)1.60الواقع المعزز( جاءت قيمة معامل االرتباط الخاص بو )

بالنسبة لممحور الثالث: الخاص بــــــ )االتجاه الداخمى لدى الصم نحو  -
 .)1.65تكنولوجيا الواقع المعزز( جاءت قيمة معامل االرتباط الخاص بو )

بالنسبة لممحور الرابع: الخاص بــــــ )استعداد التالميذ الصم الستخدام  -
تكنولوجيا الواقع المعزز بشكل فعمي( جاءت قيمة معامل االرتباط الخاص بو 

(1.52.) 
 حساب شدة االنفعالية: .11

ُيقصد بشدة اإلنفعالية لمعبارة قدرتيا عمى إحداث إستجابة بالموافقة أو غير 
واالبتعاد عن اإلستجابة "محايد"، وتعد شدة اإلنفعالية لمعبارة مناسبة إذا كانت الموافقة 
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% من أفراد 93النسبة المئوية لمذين إستجابوا لمبديل "محايد" فى ىذه العبارة أقل من 
مجموعة البحث، وبعد إجراء التجربة اإلستطالعية لممقياس تم حساب النسبة المئوية 

الميذ بالبديل "محايد"، وتبين أن جميع عبارات المقياس لكل عبارة استجاب ليا الت
 %.93جاءت مناسبة واإلستجابة عمييا ببديل محايد لم تتجاوز نسبة 

 تحديد زمن االستبانة: .12
عقب تطبيق اإلستبانة عمى أفراد العينة اإلستطالعية، تم حساب متوسط الزمن 

اإلستبانة، وذلك بجمع الزمن الذى الذى استغرقو التالميذ عند اإلجابة عمى عبارات 
استغرقو كل تمميذ عمى حده لإلستجابة عمى عبارت اإلستبانة وقسمة الناتج عمى عدد 

 ( دقيقة.90التالميذ، وبمغ متوسط الزمن ألداء اإلستبانة )
 إعداد الصورة النهائية لالستبانة: .13

صالحة وبإنتياء الخطوات السابقة أصبحت اإلستبانة فى صورتيا النيائية 
( عبارة لقياس مدى قبول 96لإلستخدام والتطبيق، وتكونت فى صورتيا النيائية من )

، وتحديد العوامل التالميذ الصم بالصف الثانى اإلعدادى لتكنولوجيا الواقع المعزز
 .المؤثرة عمى ىذا التقبل

 ثالثاا: المعالجة اإلحصائية:
: تحميل العوامل المؤثرة فى قبول التالميذ  الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز أوالا

 -:TAMوفقاا لنموذج التقبل التكنولوجي 
لإلجابة عمى السؤال األول لمبحث وىو "ما ىى العوامل المؤثرة فى قبول التالميذ 

، تم تطبيق ؟ TAM"الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
لتكنولوجيا الواقع المعزز عمى عينة البحث الحالى، حيث التالميذ الصم استبانة تقبل 

تم تقسيم مستوى تأثير العامل عمى كل فقرة من فقرات االستبانة )المتوسط المرجح( 
  -التالية: إلى خمسة مستويات، بإستخدام المعادلة
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 -لتكون المستويات كالتالي:
 0.61= 1.6+0ال يؤثر= 

 9.41= 1.6 +0.61يؤثر بدرجة منخفضة = 
 2.21= 1.6+ 9.41يؤثر بدرجة متوسطة = 
 2.91= 1.6+ 2.21يؤثر بدرجة مرتفعة = 

 3.11= 1.6+ 2.91يؤثر بدرجة مرتفعة جًدا = 
فقرات االستبانة )المتوسط المرجح( ليصبح مستوى تأثير العامل عمى كل فقرة من 

 -:إلى خمسة مستويات وفًقا لمجدول التالى
 ( درجات المتوسط المرجح2جدول )

نوع 
 العبارة

 ال تؤثر بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة مرتفعة بدرجة مرتفعة جًدا

 0.57: 0 9.37: 0.61 2.27: 9.41 2.07: 2.21 3.11: 2.91 الدرجة
ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكانت النتائج ُمصنفة 

 -كما يمى: TAMوفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
 : إدراك التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا الواقع المعزز:العامل األول

 ولقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل "إدراك
 -التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا الواقع المعزز" وكانت النتائج كالتالى:

 =  المرجح المتوسط
5 

الحد  –الحد األعمى لمفئة 
 3 األدنى لمفئة

= 
 3-0  = 1.6 
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 فات المعيارية لفقرات عامل إدراك التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا الواقع المعززابية واالنحرا( المتوسطات الحس2جدول )

رقم
ال

 

 عبارات العامل األول:
الصم لمنفعة )إدراك التالميذ 

بارة تكنولوجيا الواقع المعزز(
 الع

جاه
ات

 

اس
مقي
ال

شدة 
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا
ير 
غ

 

 غير
 

شدة
ق ب

مواف
 

بى
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

رى 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

ثير
التأ
جة 
در

 

 العبارات
 الموجبة

3 2 2 9 0 

 العبارات
 السالبة

0 9 2 2 3 

انخفض مستوى تعميمى بسبب  0
 - الواقع المعزز.تطبيق 

 5 04 9 9 0 التكرار
 مرتفعة 1.71 2.72

 93 35.02 5.02 5.02 2.36 النسبة

9 
استفدت من الكتاب العادى 
أكثر من تطبيق الواقع 

 المعزز.
- 

 3 05 2 0 9 التكرار
 مرتفعة 0.10 2.57

 05.64 41.50 01.50 2.36 5.02 النسبة

 أرى أن تطبيق الواقع المعزز 2
 + كان فكرة جديدة وجيدة.

 1 9 2 00 09 التكرار
 مرتفعة 1.67 2.06

 1 5.02 01.50 27.97 29.64 النسبة
 مرتفعة 1.72 2.00 1 2 9 09 00 التكرار +ساعدنى تطبيق الواقع المعزز  2
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رقم
ال

 

 عبارات العامل األول:
الصم لمنفعة )إدراك التالميذ 

بارة تكنولوجيا الواقع المعزز(
 الع

جاه
ات

 

اس
مقي
ال

شدة 
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا
ير 
غ

 

 غير
 

شدة
ق ب

مواف
 

بى
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

رى 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

ثير
التأ
جة 
در

 

 العبارات
 الموجبة

3 2 2 9 0 

 العبارات
 السالبة

0 9 2 2 3 

 1 01.50 5.02 29.64 27.97 النسبة فى فيم المعمومات.

نسيت ما تعممتو عن طريق  3
 - تطبيق الواقع المعزز بسرعة.

 4 7 2 4 2 التكرار
 متوسطة 0.20 2.29

 90.22 29.02 02.97 90.22 01.50 النسبة

أرى أن تطبيق الواقع المعزز لم  4
 - ُيقدم لي أى معمومات جديدة.

 3 03 9 2 9 التكرار
 مرتفعة 0.02 2.40

 05.64 32.35 5.02 02.97 5.02 النسبة

5 
ساعدني تطبيق الواقع المعزز 

فى توضيح المعمومات 
 الصعبة.

+ 
 9 2 1 5 04 التكرار

 مرتفعة 0.95 2.02
 5.02 01.50 1 93 35.03 النسبة

ُيزيد تطبيق الواقع المعزز من  6
 مرتفعة 0.22 2.05 9 2 3 7 7 التكرار + مستوى تحصيمى.
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رقم
ال

 

 عبارات العامل األول:
الصم لمنفعة )إدراك التالميذ 

بارة تكنولوجيا الواقع المعزز(
 الع

جاه
ات

 

اس
مقي
ال

شدة 
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا
ير 
غ

 

 غير
 

شدة
ق ب

مواف
 

بى
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

رى 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

ثير
التأ
جة 
در

 

 العبارات
 الموجبة

3 2 2 9 0 

 العبارات
 السالبة

0 9 2 2 3 

 5.02 01.50 05.65 29.02 29.02 النسبة

أرى أن تطبيق الواقع المعزز  7
 - كان غير ُمفيد.

 01 02 1 9 9 التكرار
 مرتفعة 0.02 2.11

 23.59 31 1 5.02 5.02 النسبة
0
1 

ساعدنى تطبيق الواقع المعزز 
 + فى تذكر المعمومات.

 2 3 4 09 9 التكرار
2.06 0.02 

متوسط
 01.50 05.64 90.22 29.64 5.02 النسبة ة

 مرتفعة  2.61  إدراك التالميذ الصم لمنفعة تكنولوجيا الواقع المعزز. عامل:إجمالى 



 

888 

ة تكنولوجيا الواقع المعزز يؤثر السابق أن عامل إدراك منفع يتضح من الجدول
حيث بمغت قيمة  درجة مرتفعة عمى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز،ب

فى المتوسط  المرتفعوىى تقابل مستوى التأثر  2.61المتوسط الحسابي لممحور ككل 
المرجح، ويرجع ىذا إلى أن طبيعة تكنولوجيا الواقع المعزز ُيمكنيا أن تذلل العديد من 
الصعوبات التى كانت تواجو التالميذ الصم فى تعمميم بالطريقة التقميدية، مما جعل 

 الصم يشعرون بفائدة ومنفعة ىذه التكنولوجيا ليم.التالميذ 
 العامل الثانى: سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز:

ولقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل "سيولة 
 -لى:إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز" وكانت النتائج كالتا
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز3جدول )

رقم
ال

 

 عبارات العامل الثانى:
)سيولة إستخدام التالميذ 
الصم لتكنولوجيا الواقع 

 المعزز(

بارة
 الع

جاه
ات

 

 المقياس

شدة
ق ب

مواف
فق 

موا
حايد 

م
فق 
موا
ير 
غ

 

 غير
فق
موا

 
شدة

ب
 

بى
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

رى
عيا
 الم

راف
النح

ا
ثير 

التأ
جة 
در

 

 العبارات
 الموجبة

3 2 2 9 0 

 العبارات
 السالبة

0 9 2 2 3 

0 
أستطيع استخدام تطبيق 
 الواقع المعزز بسيولة.

+ 
 1 0 2 00 02 التكرار

2.97 1.61 
مرتفعة 
 1 2.36 01.50 27.97 24.29 النسبة جًدا

9 
أحتاج الكثير من التدريب 
إلستخدام تطبيق الواقع 

 المعزز.
- 

 7 09 0 2 9 التكرار
 مرتفعة 0.92 2.57

 29.02 29.64 2.36 02.97 5.02 النسبة

أرى أن تطبيق الواقع المعزز  2
 + كان بسيط فى إستخدامو.

 0 9 0 01 02 التكرار
مرتفعة  0.13 2.90

 2.36 5.02 2.36 23.51 31 النسبة جًدا
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رقم
ال

 

 عبارات العامل الثانى:
)سيولة إستخدام التالميذ 
الصم لتكنولوجيا الواقع 

 المعزز(
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جاه
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 العبارات
 الموجبة

3 2 2 9 0 

 العبارات
 السالبة

0 9 2 2 3 

استغرق وقًتا طوياًل إلستخدام  2
 - تطبيق الواقع المعزز.

 3 02 9 2 2 التكرار
 مرتفعة 0.97 2.24

 05.64 31 5.02 01.50 02.97 النسبة

3 
أجد صعوبة عند إستخدام 
 تطبيق الواقع المعزز.

- 
 06 4 9 9 1 التكرار

2.22 1.71 
مرتفعة 
 42.97 90.22 5.02 5.02 1 النسبة جًدا

4 
أستطيع استخدام تطبيق 
الواقع المعزز دون 
 مساعدة من أحد.

+ 
 9 9 2 2 05 التكرار

 مرتفعة 0.95 2.02
 5.02 5.02 01.50 02.97 41.59 النسبة

 مرتفعة  2.13  المعزز.إجمالى عامل: سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع 
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سيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا "يتضح من الجدول السابق أن عامل 
درجة مرتفعة عمى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز، ؤثر بيُ  "الواقع المعزز

وىى تقابل مستوى التأثر  ،2.13حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي لممحور ككل 
سيمة فى المتوسط المرجح، ويرجع ىذا إلى أن طبيعة تكنولوجيا الواقع المعزز  المرتفع

فيى لم تتطمب أجيزة أو معدات خاصة باإلضافة إلى  إلى حد كبير فى إستخداميا،
أن التالميذ الصم يستخدمون اليواتف المحمولة واألجيزة الموحية بشكل مستمر ولدييم 

ة كبيرة فى التعامل معيا وتشغيل التطبيقات الُمحممة عمييا، مما جعل تعامميم مع خبر 
 تطبيق الواقع المعزز سياًل ومريًحا وليس بو أى جيد عمييم. 

 العامل الثالث: االتجاه الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا الواقع المعززز:
االتجاه  لفقرات عامل " ولقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 -الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا الواقع المعزز" وكانت النتائج كالتالى:
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل االتجاه الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا الواقع المعزز4جدول )

رقم
ال

 

 :الثالثعبارات العامل 
االتجاه الداخمى لدى الصم )

نحو تكنولوجيا الواقع 
 (المعزز
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 العبارات
 0 9 2 2 3 الموجبة
 العبارات
 3 2 2 9 0 السالبة

أتمنى أتعمم كل المواد عن  0
 + طريق تكنولوجيا الواقع المعزز.

 1 2 9 02 01 التكرار
 مرتفعة 1.79 2.15

 1 01.50 5.02 24.22 23.59 النسبة

9 
أستمتعت عند استخدام 
 تطبيق الواقع المعزز.

+ 
 1 9 2 7 02 التكرار

 مرتفعة 1.72 2.06
 1 5.02 02.97 29.02 24.22 النسبة

2 
شعرت بالممل عند استخدام 

 تطبيق الواقع المعزز.
- 

 01 03 9 0 1 التكرار
2.90 1.59 

مرتفعة 
 23.50 32.35 5.02 2.36 1 النسبة جًدا

2 
أكره التعمم من خالل تطبيق 

 الواقع المعزز.
- 

 00 09 2 0 1 التكرار
 مرتفعة 1.61 2.05

 27.96 29.63 02.97 2.36 1 النسبة
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رقم
ال

 

 :الثالثعبارات العامل 
االتجاه الداخمى لدى الصم )

نحو تكنولوجيا الواقع 
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جاه
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 العبارات
 0 9 2 2 3 الموجبة
 العبارات
 3 2 2 9 0 السالبة

3 
ُيشتت تطبيق الواقع المعزز 

 - إنتباىي أثناء التعمم.
 2 02 3 2 9 التكرار

 مرتفعة 0.00 2.32
 02.97 31 05.64 01.50 5.02 النسبة

4 
شعرت بالحماس عند 
استخدام تطبيق الواقع 

 المعزز.
+ 

 9 1 9 03 7 التكرار
 مرتفعة 0.10 2.12

 5.02 1 5.02 32.36 29.02 النسبة

إجمالى عامل: االتجاه الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا 
 الواقع المعزز.

 مرتفعة  2.12 
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االتجاه الداخمى لدى الصم نحو تكنولوجيا  يتضح من الجدول السابق أن عامل "
" ُيؤثر بدرجة مرتفعة عمى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز، الواقع المعزز

، وىى تقابل مستوى التأثر 2.12بمغت قيمة المتوسط الحسابي لممحور ككل  حيث
استطاعت المرتفع فى المتوسط المرجح، ويرجع ىذا إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز 

جذب انتباه التالميذ وشعروا بحالة من االستمتاع أثناء التعامل معيا فطبيعة تكنولوجيا 
إضافة كائنات إفتراضية لمبيئة الواقعية لمتمميذ تجعل الواقع المعزز والتى تعتمد عمى 

التمميذ يري ىذه الكائنات وكأنيا جزء ال يتجزأ من البيئة المحيطة بو، فيذه التكنولوجيا 
شجعت التالميذ الصم وحفزتيم عمى المشاركة فى عممية التعمم وبالتالى خرجوا من 

يكة وغنية وتفاعمية مما جعل لدييم اتجاه طبيعة البيئة التعميمية التقميدية إلى بيئة دينام
 إيجابى نحو ىذه التكنولوجيا.

استعداد التالميذ الصم الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز بشكل العامل الرابع: 
 :فعمي

 ولقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل "
" وكانت النتائج الواقع المعزز بشكل فعمي استعداد التالميذ الصم الستخدام تكنولوجيا

 -كالتالى:



 

888 

استعداد التالميذ الصم الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عامل 5جدول )
 بشكل فعمي

رقم
ال

 

 :الرابععبارات العامل 
استعداد التالميذ الصم )

تكنولوجيا الواقع الستخدام 
 (المعزز بشكل فعمي
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 العبارات
 0 9 2 2 3 الموجبة
 العبارات
 3 2 2 9 0 السالبة

0 
أنصح زمالئي بعدم 

الواقع  إستخدام تطبيقات
 المعزز.

+ 
 6 00 2 2 9 التكرار

 مرتفعة 0.07 2.50
 96.35 27.97 02.97 01.50 5.02 النسبة

9 
أتردد عند إستخدام 

 تكنولوجيا الواقع المعزز.
+ 

 5 6 9 01 0 التكرار
 متوسطة 0.96 2.24

 93 96.35 5.02 23.50 2.36 النسبة

أفقد رغبتي فى إستخدام تطبيقات  2
 - لمواقع المعزز مرة أخرى.

 4 02 9 2 2 التكرار
 مرتفعة 0.22 2.31

 90.22 24.29 5.02 01.50 02.97 النسبة

2 
أتحمس إلستخدام تطبيقات 

الواقع المعزز فى 
- 

 0 9 9 02 7 التكرار
 مرتفعة 0.11 2.11

 2.36 5.02 5.02 31 29.02 النسبة



 

888 

رقم
ال

 

 :الرابععبارات العامل 
استعداد التالميذ الصم )

تكنولوجيا الواقع الستخدام 
 (المعزز بشكل فعمي
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 العبارات
 0 9 2 2 3 الموجبة
 العبارات
 3 2 2 9 0 السالبة

 المستقبل.

3 
تطبيقات أتمني استخدام 

الواقع المعزز بشكل 
 مستمر.

- 
 1 2 2 02 7 التكرار

 مرتفعة 1.72 2.11
 1 01.59 01.59 24.29 29.02 النسبة

4 
أرغب فى استخدام 

تطبيقات الواقع المعزز 
 الجاىزة.

+ 
 9 4 3 7 4 التكرار

 متوسطة 0.92 2.27
 5.02 90.22 05.64 29.02 90.22 النسبة

استعداد التالميذ الصم الستخدام إجمالى عامل: 
 تكنولوجيا الواقع المعزز بشكل فعمي.

 مرتفعة  2.44 
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استعداد التالميذ الصم الستخدام تكنولوجيا  يتضح من الجدول السابق أن عامل "
" ُيؤثر بدرجة مرتفعة عمى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز بشكل فعمي 

، وىى تقابل 2.44الواقع المعزز، حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي لممحور ككل 
إدراك التالميذ الصم لمنفعة ىذه ف، تأثر المرتفع فى المتوسط المرجحمستوى ال

جعل رغبتيم قوية فى التكنولوجيا وسيولة تعامميم معيا واتجاىيم االيجابى نحوىا 
 استخدام ىذه التكنولوجيا بشكل مستمر وفعمى.

ونستنتج مما أن ىناك منفعة ُمدركة مرتفعة لدى التالميذ الصم عن تكنولوجيا 
الواقع المعزز ُيصاحبيا سيولة استخدام مرتفعة ليذه التكنولوجيا مما أثر بدروه وساىم 

ىذه التكنولوجيا، وترتب عمى ىذه  فى تكوين اتجاه إيجابى لدى التالميذ الصم نحو
العوامل جميعيا رغبة قوية لدي التالميذ الصم فى استخدام ىذه التكنولوجيا مستقباًل، 

ؤثر عمى تقبل تُ  TAMالتكنولوجيا  قبولأن جميع عوامل نموذج  وعمى ذلك يتأكد
قبول التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز، وىذا األمر يرجع إلى فعالية نموذج 

كما أكد عمى ىذا التكنولوجيا فى التقصى عن فعالية التكنولوجيا واستخداميا وتقبميا، 
 األمر العديد من الدراسات والبحوث.

ثانياا: العالقة بين العوامل المؤثرة فى قبول التالميذ الصم لتكنولوجيا 
 -:TAMالواقع المعزز وفقاا لنموذج التقبل التكنولوجي 

ولمعرفة العالقات بين العوامل المؤثرة فى فى قبول التالميذ الصم لتكنولوجيا 
تم اختبار الفروض والتحقق من  TAMالواقع المعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 

 -صحتيا، ذلك كما يمي:
 -بالنسبة لمفرض األول والذى ينص عمى ما يمى:  .1

ام تكنولوجيا الواقع المعزز والمنفعة "توجد عالقة دالة إحصائًيا بين سيولة استخد
 .المدركة من استخداميا لمتالميذ الصم"
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عاممى إليجاد العالقة بين  Spermanتم استخدام معامل االرتباط سبيرمان 
سيولة استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز والمنفعة المدركة وفًقا لنموذج التقبل 

 موضحة بالجدول التالي:، ولقد كانت النتيجة كما ىى TAMالتكنولوجي 
 ( معامل االرتباط بين سيولة االستخدام والمنفعة المدركة6جدول )

 مستوى الداللة المنفعة المدركة 
 1.10 1.675 سيولة االستخدام

يتضح من الجدول السابق أن معامل ارتباط سبيرمان لعاممى سيولة االستخدام 
مما يدل عمى وىو معامل ارتباط موجب ودال إحصائًيا،  1.675والمنفة المدركة ىو 

يجابية ودالة إحصائًيا بين كاًل من إدراك التالميذ الصم لمنفعة  أنو توجد عالقة قوية وا 
تكنولوجيا الواقع المعزز وسيولة إستخدام التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز، 

 وعمى ذلك تم قبول الفرض األول.
  -الثانى والذى ينص عمى ما يمى: بالنسبة لمفرض .2

" توجد عالقة دالة إحصائًيا بين سيولة استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز واالتجاه 
 ".الداخمى نحو تمك التكنولوجيا من قبل التالميذ الصم

إليجاد العالقة بين عاممى  Spermanتم استخدام معامل االرتباط سبيرمان 
سيولة استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز واالتجاه الداخمى نحو ىذه التكنولوجيا وذلك 

، ولقد كانت النتيجة كما ىى موضحة بالجدول TAMوفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
 التالي:

 ( معامل االرتباط بين سيولة االستخدام واالتجاه الداخمى7جدول )
 مستوى الداللة اه الداخمىاالتج 

 1.10 1.644 سيولة االستخدام
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يتضح من الجدول السابق أن معامل ارتباط سبيرمان لعاممى سيولة االستخدام 
وىو معامل ارتباط موجب ودال إحصائًيا، مما يدل عمى  1.644واالتجاه الداخمى ىو 

يجابية ودالة إحصائًيا بين كاًل من سيولة إستخدام التالميذ  أنو توجد عالقة قوية وا 
الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز واتجاىيم الداخمى نحو تكنولوجيا الواقع المعزز، وعمى 

 ذلك تم قبول الفرض الثانى.
 -والذى ينص عمى ما يمى: بالنسبة لمفرض الثالث .3

" توجد عالقة دالة إحصائًيا بين المنفعة المدركة لتكنولوجيا الواقع المعزز واالتجاه 
 ."الداخمى نحو تمك التكنولوجيا من قبل التالميذ الصم

إليجاد العالقة بين عاممى  Spermanتم استخدام معامل االرتباط سبيرمان 
المنفعة المدركة لتكنولوجيا الواقع المعزز واالتجاه الداخمى نحو ىذه التكنولوجيا وذلك 

، ولقد كانت النتيجة كما ىى موضحة بالجدول TAMوفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 
 التالي:

 واالتجاه الداخمى المنفعة المدركة( معامل االرتباط بين 01جدول )
 مستوى الداللة التجاه الداخمىا 

 1.10 1.630 المنفعة المدركة
 المنفعة المدركةيتضح من الجدول السابق أن معامل ارتباط سبيرمان لعاممى 

وىو معامل ارتباط موجب ودال إحصائًيا، مما يدل عمى  1.630واالتجاه الداخمى ىو 
يجابية ودالة إحصائًيا بين كاًل من  الداخمى  التالميذ الصماتجاه أنو توجد عالقة قوية وا 

، وعمى ذلك تم قبول وسيولة استخداميم ليذه التكنولوجياتكنولوجيا الواقع المعزز نحو 
 .الثالثالفرض 
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 -ينص عمى ما يمى: بالنسبة لمفرض الرابع والذى .4
"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين االتجاه الداخمى نحو تكنولوجيا الواقع المعزز 

 واالستعداد لإلستخدام الفعمى ليذه التكنولوجيا من قبل التالميذ الصم".
إليجاد العالقة بين عاممى اتجاه  Spermanتم استخدام معامل االرتباط سبيرمان 

ستعدادىم الفعمى إلستخدام ىذه  التالميذ الصم الداخمى نحو تكنولوجيا الواقع المعزز وا 
، ولقد كانت النتيجة كما ىى TAMالتكنولوجيا وذلك وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي 

 موضحة بالجدول التالي:
 الداخمى واالستعداد لإلستخدام( معامل االرتباط بين االتجاه 00جدول )

 مستوى الداللة االستعداد لالستخدام 
 1.10 1.532 االتجاه الداخمى

يتضح من الجدول السابق أن معامل ارتباط سبيرمان لعاممى االتجاه الداخمى 
وىو معامل ارتباط موجب ودال إحصائًيا، مما يدل  1.532واالستعداد لإلستخدام ىو 

يجابية ودالة إحصائًيا بين كاًل من اتجاه التالميذ الصم عمى أنو توجد عالقة  قوية وا 
الداخمى نحو تكنولوجيا الواقع المعزز واستعدادىم إلستخدام ىذه التكنولوجيا بشكل 

 فعمى، وعمى ذلك تم قبول الفرض الرابع.
أن جميع العالقات بين العوامل المؤثرة فى قبول التالميذ الصم ونستنتج مما سبق 

كانت إيجابية ودالة  TAMوجيا الواقع المعزز وفًقا لنموذج التقبل التكنولوجي لتكنول
إحصائًيا، وترى الباحثة أن ىذه النتيجة ترجع إلى االعتماد عمى نموذج التقبل 

فى ىذه الدراسة حيث أثبتت العديد من الدراسات فعالية ىذا  TAMالتكنولوجي 
"، ودراسة 9117راسة "سونغ يول بارك، النموذج فى التقصى عن قبول التكنولوجيا كد

"، ودراسة "سعاد عبدالعزيز الفريح، عمى حبيب 9100"رونى شرون وآخرون، 
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"، ودراسة "أكرم 9103"، ودراسة "ديفيد شانون ونافسانياث فيثمات، 9102الكندرى، 
 ".9105فتحى مصطفى عمى، 

لممعمومات جعل اعتماد تكنولوجيا الواقع المعزز عمى التمثيل البصري  كما أن
التالميذ الصم يتقبمون ىذه التكنولوجيا ويتفاعمون معيا بشكل كبير، وىو األمر الذى 
أكدتو العديد من الدراسات التى بحثت فى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع المعزز 
والتى أسفرت جميعيا عن تقبل التالميذ الصم لتوظيف ىذه التكنولوجيا فى الفصول 

ة، كدراسة"إسراء جعفر بكر وآخرون" دراسة ىدفت إلى بناء نموذج مفاىيمي الدراسي
ُيمكن من خاللو التعرف عمى العوامل التى تؤدى إلى قبول الصم وضعاف السمع من 
زوار المتاحف إلستخدام تطبيقات الواقع المعزز الُمصممة خصيًصا ليذا الغرض، 

ساسًيا لضمان مشاركتيم فى محوًرا أ 00ولقد وضع الباحثون تصور نظرى تضمن 
 4الزيارات المتحفية، ولكن بعد مراجعة ىذا التصور من قبل الخبراء تبين أن ىناك 

محاور تؤثر عمى تقبميم أكثر من غيرىا وىى )التصميم الفنى لمتطبيق، سيولة 
اإلستخدام، التفاعل، التحفيز، الرضا، االستمتاع(، ولقد أكد الباحثون أن ىذه المحاور 

تتضمنو من عبارات تُتعبر بمثابة دليل لمطوري تطبيقات الواقع المعزز إلشراك بما 
ضعاف السمع والصم في زيارات المتاحف، كما أوصت ىذه الدراسة بضرورة تصميم 

نموذجي قائم عمى ىذه العناصر المحددة، وذلك لمتحقق من قدرتو  تطبيق واقع معزز
 Esraaالزيارات وقياس مدى تقبميم لو )عمى إشراك الزوار الصم وضعاف السمع فى 

Jaffar Baker et al, 2016 "وكذلك دراسة "سورايا بريتش وولوسيا فيميجيراس ،)
فقد ىدفت إلى تطوير تطبيق تعميم بالياتف المحمول من السياق التعميمي لمتالميذ 

ذ ، وكذلك إلى إقتراح نموذج لتقبل التكنولوجيا من قبل التالميSESSAIالصم يسمى 
تميمذ أصم وضعيف  04الصم وضعاف السمع، وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عدد 

سمع، وتم تحميل التطبيق عمي أجيزة اليواتف المحمولة الخاصة بيم لكي يتم تقييم 
النموذج المقترح، ولقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية ىذا النموذج، وذلك من خالل ُبعدين 
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ركة ليذا البرنامج من حيث تقميل الحواجز التعميمية ىما الُبعد األول: الفائدة المد
 Soraia Silvaوتيسير ظروف التعمم، والبعد الثانى: سيولة إستخدام التطبيق )

Prietch& Lucia Vilela Leite, 2015 Filgueiras.) 
 :رابعاا: توصيات البحث

 -، يوصي بما يمى:فى ضوء النتائج التى أسفر عنيا البحث
المؤثرة فى تقبل التالميذ الصم لتكنولوجيا الواقع الواقع المعزز مراعاة العوامل  .0

عند تصميم أى تطبيق خاص بيم، وذلك حتى يتقبل التالميذ ىذا التطبيق ويحقق 
 الفائدة المرجوة منو.

ا وعدم االقتصار عمى ضرورة االىتمام بدراسة تقبل المستخدمين لمتكنولوجي .9
 ميم ىذه التكنولوجيا.تصميميا فقط، ويجب أن يتم ذلك قبل تع

عند التقصى عن مدى تقبل  TAMاالعتماد عمى نموذج التقبل التكنولوجي  .2
التكنولوجيا حيث أثبت ىذا النموذج فعاليتو بشكل كبير وفى العديد من الدراسات 

 البحثية.
 :ببحوث مستقبميةخامساا: مقترحات 

الصم التالميذ عن عوامل أخرى قد تؤثر فى قبول  تبحثإجراء دراسات  .0
 لتكنولوجيا الواقع المعزز.

إجراء دراسات تيدف إلى اختبار فعالية باقي نماذج التقبل التكنولوجي  .9
 .UTAUT، أو النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا TAM2كنموذج 
إجراء دراسات تعمل عمى التقصى عن قبول المتعممين ذوى االحتياجات  .2

 لمتكنولوجيا المستخدمة ليم.الخاصة من باقي الفئات 
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 .032-092جامعة المنوفية، العدد الرابع، الجزء األول، ص 



 

888 

المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بالواقع (. 9104إيياب سعد محمدى.) .4
جامعة المنصورة، العدد التاسع عشر،  -ترونىمجمة التعميم اإللك اإلفتراضى،

 .9104أبريل 
جامعة المنصورة، العدد  -مجمة التعميم اإللكترونى (.9104.)تقنية الواقع المعزز .5

 .9104التاسع عشر، أبريل 
مجمة رسالة  التصميم التعميمى نظرية وممارسة،(. 0770جمال الخطيب.) .6

 .029-003، ص 6التربية، العدد 
فاعمية استخدام تقنية الواقع (. 9105براىيم محمود العمرجى.)جمال الدين إ .7

المعزز فى تدريس التااريخ لمصف األول الثانوى عمى تنمية التحصيل وميارات 
المجمة الدولية  التفكير الرياضى والدافعية لمتعمم باستخدام التقنيات لدى الطالب،

 -023، ص 9105(، نيسان 2(، العدد )4التربوية المتخصصة، المجمد )
033. 

تقنية الواقع المعزز فى تنمية ميارات التفكير (. 9105الجوىرة عمى الدىاسى.) .01
-71، ص 9105(، أغسطس 071مجمة القراءة والمعرفة، العدد ) الرياضى،

009. 
وتطبيقاتو في التعميم لبناء  Augmented Realityالواقع المعزز حنان عمار.  .00

 مجمة منبر التربية، العدد األول، جامعة بيشة. مجتمع المعرفة،
تصميم بيئات التعمم بتكنولوجيا الواقع (. 9104رييام محمد أحمد محمد الغول.) .09

مجمة دراسات عربية فى  المعزز لذوى االحتياجات الخاصة: رؤية مقترحة،
 .953 -937، ص 9104التربية وعمم النفس،عدد خاص، ديسمبر

  Reality أثر إستخدام الواقع المعزز(. 9106ى.)سارة بنت سميمان الياجر  .02
Augmented   في تنمية التحصيل الدراسي وميارات األداء العممي في مقرر



 

888 

مجمة الدراسات التربوية  الفقو لطالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض،
 .900-095(، ص 76والنفسية، العدد )

استخدام نموذج قبول (. 9102.)سعاد عبدالعزيز الفريح؛ عمى حبيب الكندرى .02
لتقصى فاعمية تطبيق نظام إلدارة التعمم فى التدريس  TAMالتكنولوجيا 

(، مارس 0(، العدد )03مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد ) ،الجامعى
 .026-000، ص 9102

المشروع القومي لتمكين ذوى اإلعاقة السمعية (. 9104عادل محمد خميفة.) .03
، جامعة المنصورة -نولوجيا المعمومات، مجمة التعميم اإللكترونىبإستخدام تك

 .9104(، أبريل 07العدد )
تطوير نموذج قبول التكنولوجيا واختباره عمى استخدام (. 9100ليمي الطويل.) .04

نظم المعمومات المحاسبية: دراسة تجريبية عمى عينة من المستخدمين فى 
 -رين لمبحوث والدراسات العمميةمجمة جامعة تش شركات النسيج  فى سوريو،

 .59-23، ص 0، الجزء 22العموم االقتصادية والقانونية، العدد 
الممتقى الدولى األول لكمية  الواقع المعزز واإلفتراضى،(. 9105محمد إبراىيم.) .05

التربية: تطبيقات التكنولوجيا فى التربية، جامعة بنيا، كمية التربية، فبراير 
 .75، ص 9105

الواقع المعزز فى تنمية بعض  (. فاعمية9106الوىاب محمد عبيد.)محمد عبد .06
ميارات الطالب المعاقين سمعيًا بمقرر الحاسب اآللى بالمرحمة اإلعدادية 

 رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة بنيا. واتجاىاتيم نحوه،
الواقع تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى وتكنولوجيا (. 9103محمد عطية خميس.) .07

(، 93، مجمة تكنولوجيا التعميم، المجمد )المعزز وتكنولوجيا الواقع المخموط
 .2-0، ص 9103، 9العدد



 

888 

أثر استخدام تقنية الواقع المعزز (. 9102ميا بنت عبدالمنعم محمد الحسينى.) .91
 فى وحدة من مقرر الحاسب اآللى فى تحصيل واتجاه طالبات المرحمة الثانوية،

 مية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.رسالة ماجستير، ك
أثر تطبيق (. 9105نرمين محمد إبراىيم نصر؛ ىدى مبارك سمان مبارك.) .90

 HTML5الواقع المعزز فى تنمية الميارات األساسية لتصميم مواقع الويب بمغة 
تجاىاتين نحوه ا مجمة دراسات وبحوث تكنولوجي ،عمى طالبات جامعة الطائف وا 

 .067-027، ص 9105، أكتوبر 22التربية، العدد 
 األشخاص وتأىيل تعميم في المعاصرة اإلتجاىات(. 9102نورية عمر أحمد.) .99

 المصرية لمجمعية واألول السادس العربي العممي المؤتمر ،السمعية اإلعاقة ذوي
 .220-292، ص 9102(، يوليو 0، المجمد )التربية ألصول

 Reality Augmented المعزز الواقع تقنية(. 9105ىناء رزق محمد رزق.) .92
، مركز مجمة دراسات فى التعميم الجامعى ،والتعمم التعميم عمميتي في وتطبيقاتيا

، ص 9105، مايو 24تطوير التعميم الجامعى، جامعة عين شمس، العدد 
351-360. 

القومي لمتعمم المركز  Augmented Reality(.9107.)الواقع المعزز  .92
المجمس األعمى لمجامعات،  -مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية -اإللكترونى

 .9107العدد األول، مارس 
وداد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشثري؛ ريم بنت عبدالمحسن بن محمد  .93

أثر التدريس باستخدام تقنية الواقع المعزز عمى التحصيل (. 9104العبيكان.)
مجمة  بات المرحمة الثانوية فى مقرر الحاسب وتقنية المعمومات،الدراسى لطال

 .052-025(، ص 2(، العدد )92العموم التربوية، المجمد )
 
 



 

888 

 -ثانياا: المراجع األجنبية:
1. Akbar, F. (2013). What Affects Student’s Acceptance and Use 

of Technology?, Carnegie Mellon University, Research 
Showcase @ CMU, Dietrich College Honors Theses, Dietrich 
College of Humanities and Social Sciences. 

2. Alharbi, S. & Drew, S. (2014). Using the Technology 
Acceptance Model in Understanding Academics’ Behavioral 
Intention to Use Learning Management System, International 
Journal of Advanced Computer Science and Application, Vol. 
5, No.1, 2014. 

3. Antonioli, M. & Blake, C & Sparkes, K. Augmented Reality 
Application in Education, the Journal of Technology Studies, 
PP. 96-107. 

4. Azuma, R. & Baillot, Y & Behringer, R. & Feiner, S. & Julier, S 
& Macintyre, B. (2001).  Recent Advances in Augmented 
Reality, IEEE Computer Graphics and Applications, December 
2001, PP. 34-47. 

5. Azuma, T, R. (1997). A Survey of Augmented Reality, 
Teleperators and Virtual Environments 6, 4, August 1997, P.P 
355-385. 

6. Baker, E, J & Abu Bakar, J, A & Zulkifli, A. (2016). Mobile 
Augmented Reality for Hearing Impaired Museum Engagement 
(MARHIME): A Conceptual Model, Proceedings of the 3rd 



 

888 

International Conference on Applied Science and Technology 
(ICAST’18), AIP Conference Proceedings 2016, PP. 1 – 6. 

7. Carmigniani, J. & Furht, B. (2011). Handbook of Augmented 
Reality- Augmented Reality: An Overview, Springer Science+ 
Business Media, LLC 2011. 

8. Dalim,C,S,C & Kolivand,H & Kadhim, H & Sunar,M,S & 
Billinghurst, M. (2017). Factors Influencing the Acceptance of 
Augmented Reality in Education: A Review of the Literature, 
Journal of Computer Sciences, 2017, 13 (11), P.P 581 – 589. 

9. Deb, S & Suraksha & Bhattacharya,P. (2018). Augmented 
Sign Language Modeling (ASLM) with Interaction Design on 
Smartphone- an Assistive Learning and Communication Tool 
for Inclusive Classroom, Procedia Computer Science, VOL. 
125, PP. 492-500, 2018. 

10. Dillon, A. (2011). User Acceptance of Information 
Technology, IN: W. Karwowski . (ed), Encyclopedia of Human 
Factors and Ergonomics, London. 

11. Dunleavy, M & Dede, C. (2014). Augmented Reality 
Teaching and Learning, Handbook of Research on Educational 
Communications and Technology, P.P 735– 745. 

12. Erdem, A. (2017). Educational Importance of Augmented 
Reality Application, Educational Research and Practice, 
Kliment Ohridski University Press, P.P 474– 485. 



 

888 

13. Fathema, N & Shannon, D. (2015). Expanding the 
Technology Acceptance Model (TAM) To Examine Faculty Use 
of Learning Management System (LMSS) In Higher Education 
Institutions, MER LOT Journal of Online Learning and 
Teaching, Vol. 11, No.2, June 2015. 

14. Fitzpatrick, M & Neild, R. (2017). Assistive Technology in 
the Classroom Benefits Deaf and Hard of Hearing Students, 
The Influence, Impact, and Opportunity of Technology,  2015-
2016 ODYSSEY EXTRA, P.P 1-5. 

15. Gunawardena, C,G & Samaradiwakara, G,D,M,N. (2014). 
Comparison of Existing Technology Acceptance Theories and 
Models to Suggest a Well Improved Theory/ Model, 
International Technical Sciences Journal (ITSJ), VOL.1, NO.1, 
June 2014. 

16. Gutierrez, J, M. & Fernandez, M, D, M. (2014). Augmented 
Reality Environments in Learning, Communicational and 
Professional Contexts in Higher Education, Digital Education 
Review, NO. 26, December 2014. 

17. Ibili, E & Resnyansky, D & Billinghurst, M. (2019). Applying 
the Technology Acceptance Model to Understand Maths 
Teachers’ Perceptions towards an Augmented Reality Tutoring 
System, Education and Information Technologies, June 2019. 

18. Ioannou, A & Constantinou, V. (2017). Augmented Reality 
Supporting Deaf Students in Mainstream: Two Case Studies of 



 

887 

Practical Utility of the Technology, 11th International 
Conference on Interactive Mobile Communication Technologies 
and Learning 2017, Thessaloniki, Greece. 

19.   
20. Kleef, N, V. & Noltes, J & Spoel, S, V, D. (2010), Success 

factors for Augmented Reality Business Models, Study Tour 
Pixel 2010 - University of Twente. 

21. Louho, R. & Kallioja, M & Oittinen, P. (2006). Factors 
Affecting the Use of Hybrid Media Application, Graphic Arts in 
Finland, Vol. 35(3), PP. 11 – 21. 

22. Makhijani, E, M. (2011). Examination the Relationship 
between User Participation and Technology Acceptance in 
Post Implementation, Master’s Theses, San Tose State 
University. 

23. Park, S, Y. (2009). An Analysis Of The Technology 
Acceptance Model In Understanding University Students’ 
Behavioral Indentation To Use E-Learning, Educational 
Technology & Society, Vol.12, No. 3, P.P 150-162.  

24. Persefoni, K & Tsinakos, A. (2015). Use of Augmented 
Reality in Terms of Creativity in School Eastern Macedonia 
and Thrace Institute of Technology (EMATTECH), Agios, 
Loukas, Kavala, Greece, P.P 45-53. 

25. Prietch, S, S & Filgueiras, L, V, L. (2015). Technology 
Acceptance Evaluation by Deaf Students Considering the 



 

887 

Inclusive Education Context, International Federation for 
Information Processing, 2015, Part I, LNCS 9296, PP. 20 – 37. 

26. Shroff, R, H & Deneen, C, C & Ng, E, M, W. (2011). 
Analysis Of The Technology Acceptance Model In Examining 
Student’S Behavioral Intention To Use An E-Portfolio 
Systems, Australasian Journal Of Educational Technology, Vol. 
27, No.4, PP. 600 – 618. 

27. Silva, P, M. & Dias, G, A. (2007). Theories About 
Technology Acceptance: Why The Users Accept Or Reject 
The Information Technology?, Brazilian Journal Of Information 
Science(BJIS),  Vol. 1, No. 2, PP. 69 – 86, 2007. 

28. Sommerauer, P & Müller, O. (2018). Augmented Reality in 
Informal Learning Environments: Investigating Shortterm and 
Long-term Effects, Proceedings of the 51st Hawaii 
International Conference on System Sciences(HICSS), P.P 
1423-1430. 

29. Sukaina, A,A,A. (2018). Mobile Augmented Reality-Based 
Literacy Enhancement for Deaf Children: A Case Study for 
Arabic Language, Master Thesis, Deanship of Graduate 
Studies, Al-Quds University. 

30. Surendran, P. (2012). Technology Acceptance Model: A 
Survey of Literature, International Journal of Business and 
Social Research (IJBSR), VOL.2, NO. 4, P.P 175-178, 
August 2012.  



 

888 

31. Taherdoost, H. (2019). Importance of Technology 
Acceptance Assessment for Successful Implementation and 
Development of New Technologies, Global Journal of 
Engineering Sciences. 

32. Teo, T. (2011). Technology Acceptance in Education 
Research and Issues, Sense Publishers. 

33. Wang, X. (2012). Augmented Reality: A New Way of 
Augmented Learning, elearn Magazine, October 2012, 
https://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=2380717 

34. Wang, Y & Anne, A & Ropp, T. (2016). Applying the 
Technology Acceptance Model to Understand Aviation 
Students’ Perceptions toward Augmented Reality Maintenance 
Training Instruction, International Journal of Aviation, 
Aeronautics, and Aerospace, Vol. 3 [2016], Iss. 4, Art. 3, PP. 
1 – 14. 

35. Xiong, T. (2018). The Impact of Technology Innovation in 
High School Biology Courses on Science Learning for Hmong 
Students, Walden Dissertation and Doctoral Studies,  Walden 
University. 

36. Yuen, S, C & Yaoyuneyong, G & Johanson, E. (2011). 
Augmented Reality: An Overview and Five Directions for AR in 
Education Applications, Journal of Educational Technology 
Development and Exchange, 4(1), P.P 119– 140. 

https://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=2380717


 

888 

37. Yuniartor, D & Firmansyah, E & Helmiawan, M, A. 
(2018).Technology Acceptance in Augmented Reality, Journal 
Online Information (JOIN), VOL.3, NO.1, June 2018, P.P 10-13. 

38. Zainuddin,N,M,M & Zaman, H,H,B & Ahmed, Z. (2009). 
Learning Science Using AR-Book by Blended Learning 
Strategies: A Case Study on Preferred Visual Needs of Deaf 
Students, Malaysian Journal of Educational Technology, 
Volume 9, Number 2, December 2009, PP. 5 – 20. 

 
 


