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  :مستخمص
تحديد أثر اختبلؼ تصميـ االستجابة السريعة في بيئة إلي ىدفت الدراسة 

التعمـ بالواقع المعزز عمى تصحيح التصورات البيئة الخاطئة وقوة السيطرة المعرفية 
طالبا  34وتكونت عينة الدراسة مف  عوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية،لدى الطبلب الم

مف مدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا، وتـ تقسيـ 
الطبلب في ثبلث مجموعات تجريبية اختبلؼ تصميـ االستجابة السريعة في كؿ 
مجموعة في بيئة التعمـ بالواقع المعزز حيث كانت المجموعة التجريبية األولى مجموعة 

والمجموعة التجريبية الثانية مجموعة األيقونات والمجموعة التجريبية الثالثة  األكواد
إحصائية في مجموعة الصور، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة 

اختبار التصورات البيئة ومقياس قوة  في والبعديالتطبيقيف القبمي  فيدرجات الطبلب 
ستجابة السريعة في التعمـ بالواقع المعزز، كما السيطرة المعرفية يعزى إلى تصميـ اال

إحصائية بيف متوسطات درجات طبلب أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة 
المجموعة التجريبية األولى )األكواد( والمجموعة التجريبية الثانية )األيقونات( 

بلب المعوقيف والمجموعة التجريبية الثالثة )الصور( في اختبار التصورات البيئة لمط
، كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي

( بلب المجموعة التجريبية األولى )األكوادداللة إحصائية بيف  متوسطات  درجات ط
والمجموعة التجريبية الثانية )األيقونات( والمجموعة التجريبية الثالثة )الصور( عمى 

يطرة المعرفية  لمطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي  مقياس قوة الس
 وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات المقترحات.

ػ التصورات ػ الواقع المعزز السريعة االستجابة: تصميـ الكممات المفتاحية
سمعيًا.البيئية الخاطئة لمطبلب المعوقيف سمعياًػ قوة السيطرة المعرفية لمطبلب المعوقيف   
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Abstract 
The study aimed at determining the effect of the difference of 

rapid response design in the learning environment on the enhanced 
reality to correct perceptions of the wrong environment and the 
cognitive control power of students with hearing disabilities in the 
preparatory stage. The study sample consisted of 43 students from Al 
Amal School for the Deaf and Hearing Impaired in Al- Division of 
students in three experimental groups Different design of rapid 
response in each group in the learning environment with enhanced 
reality where the first experimental group was the group of codes and 
the second experimental group The group of icons and the third 
experimental group The results of the study showed that there were 
statistically significant differences in the scores of the students in the 
tribal and arithmetic applications in the environment perception test 
and the cognitive strength control measure due to the design of the 
rapid response to learning in the enhanced reality. The results also 
indicated that there were statistically significant differences between 
the average scores of the students of the group The first experiment 
(codes), the second experimental group (the icons) and the third 
experimental group (images) in the environmental perception test for 
students with hearing disabilities in the first grade. The results of the 
study also found no significant differences between And Sttat degrees 
experimental group students first (codes) and the second experimental 
group (icons) and experimental group III (images) on a scale of 
cognitive control force for students with disabilities acoustically first 
grade preparatory study and presented a set of recommendations 
proposals. 

Keywords: Rapid Response Design Enhanced Reality False 
Environmental Perceptions of Students with Hearing Disabilities The 

cognitive power of students with hearing disabilities. 
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 :مقدمة
يعد العصر الذي نعيشو بما فيو مف ثورة معموماتية وطفرة تكنولوجية في كافة 

 عرفيواالنفجار الم التكنولوجيالمجاالت جعمت ىناؾ صعوبة في مبلحقة ىذا اليوس 
حتى أف المعرفة ذاتيا قد تراكمت بشكؿ كبير جدًا مما أدى بالتربوييف إلى استخداـ تمؾ 
التكنولوجيا في إثراء تمؾ المعرفة العممية ومف ثـ تحقيؽ أىدافيا، ولما كاف عالمنا 
المعاصر قد شيد ثورة حقيقية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واإلنترنت وأصبح الواقع 

لواقع الحقيقي في كثير مف األحياف بؿ ويتفوؽ عميو األمر الذي االفتراضي يحاكي ا
دفع التربوييف نحو االستفادة مف ذلؾ الواقع االفتراضي في مجاؿ التربية عامة وفي 

وذلؾ باستحداث طرؽ وأساليب تدريس تتيح  التربية الخاصة بصفة خاصةمجاؿ 
أف يشاىد ويسجؿ  لمطالب فرصة المشاركة الفعالة حيث يمكف لمطبلب ذوى اإلعاقة

ويحمؿ ويصنؼ وينتج إطارًا معرفيًا جديدًا وذلؾ بيدؼ إثراء جوانب تفكيره المختمفة 
داـ المواد حتى يمكنو تعويض العجز في حاسة باستخ وتنمية جوانب شخصيتو المتعددة

 .واألدوات التكنولوجية
ذوى  ويعد الواقع المعزز مف المستحدثات التكنولوجية الميمة لمطبلب

االحتياجات الخاصة بصفة عامة والطبلب المعوقيف سمعيًا بصفة خاصة، حيث أف 
، والتي تمد عمى تطبيقات اليواتؼ النقالةتقنية الواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا تع

تدمج بيف الواقع الحقيقي والذي ينظر إلية الطبلب والمشيد االفتراضي المناسب لو 
المتنوعة التي تتيح لمطبلب المعوقيف سمعيًا تعمـ الرقمية سائط اللتعزيز واقع الطبلب بو 

التفاعؿ مع المثيرات المتعددة والمتجددة التي تقدـ ىذا المحتوى، وتعد تقنية الواقع 
المعزز مف أىـ التقنيات التعميمية لمطبلب المعوقيف سمعيًا، حيث أف الواقع المعزز 

دراكيا بصريًا بشكؿ أسيؿ يمكف الطبلب المعوقيف سمعيًا مف التعا مؿ مع المعمومات وا 
وأيسر مف استخداـ الواقع االفتراضي، كما أنيا تمدىـ بطرؽ مختمفة لتمثيؿ المعمومات 

، مما يساعدىـ عمى التغمب عمى الكثير مف ختبارىا بشكؿ ديناميكي سريع وسيؿوا
 المشكبلت التي قد تسببيا ليـ إعاقتيـ السمعية.
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الواقع المعزز أثناء  استخداـد مف الدراسات إلى فاعمية وتوصمت نتائج العدي
( أف تطبيؽ 6102العتيبي ) دراسة أشارت، حيث التدريس لمطبلب المعوقيف سمعياً 

المواقؼ التعميمية  فيالتكنولوجية بصفة عامة والواقع المعزز بصفة خاصة  األدوات
لمطبلب المعوقيف سمعيًا أصبح ميـ جدًا، حيث أف الواقع المعزز يضفى عمى التعميـ 
عنصر اإلثارة والتشويؽ مما يساعد عمى زيادة إقباؿ الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى 

 فيالواقع المعزز  استخداـ( إلى أىمية 6102العممية التعميمية ، كما أشار عبد العاؿ )
ردية بيف مراعاة الفروؽ الف فييس لمطبلب المعوقيف سمعيًا لما لو مف أىمية كبيرة التدر 

حاسة  فيمراعاة الفروؽ بيف الطبلب  في، ودوره الكبير الطبلب المعوقيف سمعياً 
التدريس لمطبلب المعوقيف  فيإلى فاعمية الواقع المعزز  (6102أشار عبيد ) و، السمع

يصعب  التيالطبلب المعوقيف سمعيًا بعض الميارات  إكساب فيسمعيًا، ودره الكبير 
( إلى 6102)  Ekremأشارو ، بالطرؽ التقميدية اكتسابياعمى الطبلب المعوقيف سمعيًا 
زيادة دافعية الطبلب نحو التعميـ بصفة عامة، كما  فيأىمية تكنولوجيا الواقع المعزز 

 .اقع المعزز وزيادة التحصيؿتقنية الو  استخداـأشار إلى أنو توجد عبلقة موجبة بيف 
دمج الكتب المطبوعة مع مصادر  فيويمكف توظيؼ تطبيقات الواقع المعزز 

وتميزىا بكؿ  التقاطيااستجابات تستطيع كاميرا الياتؼ النقاؿ  باستخداـالتعمـ الرقمية 
سيولة لتوجيو الطبلب المعوقيف سمعيًا إلى وسائط التعمـ الرقمية المتاحة عبر شبكة 

( إلى تصميـ كتب التعمـ بالواقع 6102)  Herronترنت، حيث ىدفت دراسةاإلن
الطبلب لبعض المفاىيـ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى  أدارؾ فيالمعزز وقياس فاعميتيا 

إكساب الطبلب المفاىيـ، وأوصت الدراسة بتضميف  فيفاعمية التدريب بالواقع المعزز 
يمكف أف يستفاد منيا الطبلب ألنيا  التيزز ودعـ كتب المكتبات بتقنيات الواقع المع

الوسائط المتعددة التفاعمية، وىو ميـ جدا لمطبلب  بإمكاناتتدمج المادة المطبوعة 
المعوقيف سمعيًا حيث أف دمج المادة بإمكانيات الوسائط المتعددة التفاعمية يساعد 

 .ةتفرضيا عمييـ إعاقتيـ السمعي التيالطبلب المعوقيف سمعيًا عمى مواجية التحديات 
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السريعة مف أىـ المعايير المرتبطة بربط تقنيات الواقع  االستجابةوتعد تصميـ 
السريعة يمكف أف  االستجابةلمطبلب المعوقيف سمعيًا بالبيئة الرقمية ، حيث أف  الحقيقي

تقنية الواقع  ـباستخداوالتنمية المغوية  الذاتيالتعمـ  فيتساعد الطبلب المعوقيف سمعيًا 
 ثبلثيالسريعة ىي الباركود  واالستجابةأو خارجو،  الدراسيالمعزز داخؿ الفصؿ 

السريعة  االستجابةتستخدـ لتشفير وفؾ تشفير المعمومات وتحتوى رموز  التياألبعاد 
 أظيرت، ولقد  SMSوليس بيانات فقط مثؿ نص، روابط، ورسائؿ معموماتعمى 
أنشطة التدريس  فيالسريعة  االستجابة( دور أكواد 6102بطيخ وعيسي )دراسة 

كمحفزات إلكساب الطبلب المعوقيف سمعيًا بعض الميارات بطريقة أفضؿ مف األسموب 
 Rikalaيتـ فيو كتابة الروابط يدويًا بالطريقة التقميدية،  كما أشارت نتائج دراسة  الذي

and Kankaanranta (6106 إلى )مجاؿ  فيالسريعة  االستجابةكواد أ أىمية
مواقؼ تعميمية مختمفة مثؿ  فيالسريعة  االستجابةأكواد  استخداـ، حيث يمكف التعميـ

، أو جزء أو مرتبط برسالة نصية قصيرة  URLاإلشارة إلى قطعة مف النص أو عنواف 
 مف رسالة. يتجزأال 

كؿ المجاالت جعمت  فيالسريعة  االستجابةونتيجة لتطور تقنيات تصميـ أكواد 
تصميـ  فيعميو  االعتمادعمى تصنيؼ واحد يمكف  االتفاؽمف الصعب عمى الباحثيف 

بيئة الواقع المعزز مف حيث  فيالسريعة  االستجابةتصميـ  اختبلؼىذه األكواد بسب 
، وىنا تظير الحاجة إلى (63،  6102نوع الكود وحجو وكثافة المعمومات )عمى ، 

بيئة التعمـ بالواقع  فيالسريعة المناسب لمطبلب المعوقيف سمعيًا  بةاالستجاتحديد نمط 
مف الممكف أف تصمـ كأيقونة أو كود أو صور أو مكاف أو مجسمات  والتيالمعزز 

تمثؿ مصدرًا لدفع  والتييمكف قراءتيا بالياتؼ النقاؿ  التيوغيرىا مف العبلمات 
 . ة معرفيةوأنشط ت بيئيةتصورا فيالطبلب المعوقيف سمعيًا لرد فعؿ متمثؿ 

ويدؿ مفيوـ البيئة عمى عبلقة التأثير المتبادؿ بيف اإلنساف ومحيطو البيئي، 
ليذا تعد مادة الدراسات االجتماعية مف أكثر العموـ صمة بالبيئة، وقد دخؿ مفيوـ البيئة 

لذلؾ إلى مادة الدراسات االجتماعية بفعؿ احتكاؾ وتأثير الجغرافيا بالعموـ الطبيعية، و 
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مف أىـ أىداؼ مادة الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لمطبلب المعوقيف سمعيًا 
صيانة بيئتو وحمايتيا مف ل الذي يحمؿ تصورات بيئة تساعدىو إعداد الطالب 

، كما تيتـ مادة الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية إلى تزويد الطبلب األخطار
مف المفاىيـ والقيـ والميارات البيئية التي تساعده عمى اتخاذ  المعوقيف سمعيًا بمجموعة

الطبلب التصورات الخاطئة عند  وتعد تعديؿ القرارات السميمة تجاه بيئتو والمجتمع،
نحو البيئة مصدرًا أساسيًا مف مصادر تعاممو غير الواعي وغير الرشيد  المعوقيف سمعياً 

 .في حمايتيا والمحافظة عمييامع البيئة وتؤثر في استخدامو لمواردىا و 
وجود أفكار وتصورات إلى العديد مف الدراسات والبحوث  وتوصمت نتائج  

مف حيث في كافة المراحؿ التعميمية عف البيئة  سمعياً  المعوقيفخاطئة لدى الطبلب 
 قضاياىا ومواردىا ومشكبلتيا وبعض الظواىر الطبيعية المحيطة بيـ في البيئة 

، حيث تعديؿ ىذه التصورات في االجتماعيةوأشارت إلى أىمية دور مادة الدراسات 
تصحيح  في االجتماعيةية مادة الدراسات ( إلى أىم6102أشارت دراسة حفنى )

التصورات الخاطئة لبعض مفاىيـ البيئة لدى تبلميذ الصؼ الخامس، وأىمية مادة 
تساعده عمى التعامؿ  التيميارات بعض ال الطبلبإكساب  في االجتماعيةالدراسات 

تعديؿ  أىمية ( إلى6104دراسة طاىش ) أشارت، كما ـمع البيئة المحيطة بي
أوصت الدراسة بإجراء  كمامقرر جغرافية ، بالتصورات البيئية الخاطئة لدي الطبلب 

العديد مف الدراسات لمكشؼ عف تصورات الطبلب الخاطئة عف المفاىيـ البيئية 
( إلى أىمية المناىج الدراسية 6102) Boylanكما أشارت دراسة حيا، ومحاولة تصحي

، وأكدت الدراسة عمى أىمية دور تعديؿ التصورات البيئية الخاطئة لدى الطبلب في
 المعمميف  عمى التعرؼ التصورات البيئة الخاطئة لدى طبلبيـ.

نحو البيئة  الطبلب المعوقيف سمعياً الخاطئة عند البيئية  التصورات وتعد
مصدرًا أساسيًا مف مصادر تعاممو غير الواعي وغير الرشيد مع البيئة وتؤثر في 

 الخاطئة البيئية التصورات ، حيث أف  استخدامو لمواردىا وفي حمايتيا والمحافظة عمييا
 بيفغالبًا ما تكتسب في سف مبكرة كما أنيا تشيع بنسبة كبيرة لمطبلب المعوقيف سمعيًا 
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كبيرة  أىمية لممدرسة، ولذلؾ وتكوف متماسكة ومقاومة لمتغيير معوقيف سمعياً ال الطبلب
المستحدثات  استخداـلدي الطبلب مف خبلؿ تعديؿ ىذه التصورات واألفكار  في

الواقع المعزز وما ليا مف االستجابة السريعة في التعمـ التكنولوجية الحديثة مثؿ تقنية 
 .صورات البيئة الخاطئة لدي الطبلبعديؿ التمميزات كبيرة تساعد المعمميف عمى ت

( مراجعة منيجية 6103) Bacca , Baldiris and Fabregetوأجري 
شممت  6104إلى سنة  6114نشرت عف الواقع المعزز مف سنة  التيلمدراسات 

بحث ودراسة وأشارت نتائج الدراسة إلى إجماع الدراسات عمى  46الدراسة تحميؿ 
إكساب الطبلب ميارات يمكف أف تساعده عمى التعامؿ  فيفاعمية التعمـ بالواقع المعزز 

تحسيف قدرة الطبلب عمى المجتمع بصوره صحيحة و  في واالندماجمع البيئة المحيطة 
الواقع االستجابة السريعة في التعمـ ب، وليذا يمكف أف تكوف تقنية واإلبداع االكتشاؼ

تعديؿ بعض التصورات البيئية الخاطئة  فيالمعزز مفيدة لمطبلب المعوقيف سمعيا 
نحو البيئة مصدرًا  الطبلب المعوقيف سمعياً التصورات الخاطئة عند  أفحيث  لدييـ

أساسيًا مف مصادر تعاممو غير الواعي وغير الرشيد مع البيئة وتؤثر في استخدامو 
 .لمواردىا وفي حمايتيا والمحافظة عمييا

تمثؿ مصدرًا لتشكيؿ  التيوفى بيئة التعمـ بالواقع المعزز العديد مف المتغيرات 
ألفعاؿ الموجية نحو الطبلب أنماط سموكية معرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا فا

المعوقيف سمعيًا كاألنشطة التعميمية وأساليب التدريس وطرؽ عرض وتنظيـ المادة 
عمميات  فيالتعميمية تمثؿ مصدرًا لدفع الطبلب المعوقيف سمعيًا لرد فعؿ متمثؿ 

تقنية  في، وتمثؿ األنشطة المعرفية (212،  6112الشوريجي ، وأنشطة معرفية )
 الدراسيلمطبلب داخؿ الفصؿ  المعرفيزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا السموؾ الواقع المع
 التيلمطالب لتظير قوة السيطرة المعرفية  المعرفيتؤثر عمى البناء  والتيأو خارجو 

 االىتماـتعبر التأثير المتبادؿ بيف المعرفة وبيئة التعمـ بالواقع المعزز مف خبلؿ 
تشكؿ قوة  والتيمعمـ والطالب داخؿ الفصؿ وخارجو يؤدييا ال التيباألنشطة المعرفية 

 . المعرفيسيطرة تدفع الطبلب المعوقيف سمعيًا نحو ممارسة أنشطة تؤثر عمى بنائيـ 
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تساعد الطبلب المعوقيف  التيويرتكز مفيوـ قوة السيطرة المعرفية عمى العوامؿ 
بيئة التعمـ سواء كانت البيئة محفزة لمتعمـ أو  فيسمعيًا عمى تحقيؽ أىدافيـ التعميمية 

تعيؽ عممية التعمـ مف خبلؿ إدراؾ الطبلب لمناخ بيئة التعمـ مثؿ التقيد بما يقـو بو 
بيئة التعمـ ، فإذا كانت بيئة التعمـ توجو  فيالمعمـ أو ترؾ الطبلب عمى حريتيـ 

يؽ األىداؼ بتوجيو الطبلب المعوقيف سمعيًا نحو إجراءات محددة تساعد عمى تحق
مباشر مف المعمـ يتكوف لدى الطبلب المستوى األوؿ مف قوة السيطرة المعرفية، أما إذا 

خبلؿ التعمـ يتكوف لدى الطبلب  فاعميكانت بيئة التعمـ تحث الطبلب نحو ممارسة 
  .مف قوة السيطرة المعرفية الثانيالمستوى 

 ( 622، 6101صالح ، )                                                   
المستحدثات  باستخداـتنادي  التيالعالمية  االتجاىاتوتتوافؽ فكرة الدراسة مف 

 فيالواقع المعزز التعمـ ب فيالسريعة  االستجابةتصميـ التكنولوجية الحديثة مثؿ 
إكساب الطبلب المعوقيف  فيالتدريس لمطبلب المعوقيف سمعيًا لما ليا مف أىمية كبيرة 

، األفكار والتصورات الخاطئة لدييـسمعيًا بعض الميارات المرغوب فييا وتعديؿ بعض 
 فيبالبيئة وىي تيدؼ  ارتباطامف أكثر المواد الدراسية  االجتماعيةوتعد مادة الدراسات 

 التيجميع المراحؿ التعميمية عمى إكساب الطبلب بعض المفاىيـ والتصورات البيئة 
تساعدىـ عمى التعامؿ الصحيح مع بيئتيـ التعميمية، كما تربط الدراسة قوة السيطرة 
المعرفية الناتج مف إدراؾ الطبلب المعوقيف سمعيًا لمناخ بيئة التعمـ بالواقع المعزز 

 فيعمى نفسو  االعتمادعمى المعمـ إلى  االعتمادالطبلب المعوقيف سمعيًا مف  وانتقاؿ
، وتعد الدراسة محاولة لمتعرؼ عمى  لتعميميةيات مواقؼ البيئة امواجية مشكبلت وتحد

 االجتماعيةتدريس الدراسات ل التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة  االستجابةأثر تصميـ 
البيئية الخاطئة وأثرىا عمي مراتب قوة السيطرة المعرفية لدي  التصوراتعمى تصحيح 

 التبلميذ المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية.
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 :اسةمشكمة الدر 
تفرضيا  التيالتعميمية يواجو الطبلب المعوقيف سمعيا الكثير مف المشكبلت 

( أف التدريس لمطبلب 001، 6102، حيث يذكر بشاري )عمييـ إعاقتيـ السمعية
والعشروف شيد تحواًل سريعًا وذلؾ نتيجة لما يشيده  الحاديالقرف  فيالمعوقوف سمعيًا 

العالـ مف تقدـ تقني كبير وفرص تربوية إبداعية مما يحتـ عمى القائميف عمى تعميـ 
ب المواد واألدوات التكنولوجية لمساعدة الطبلب لمتغم استخداـالطبلب المعوقيف سمعيًا 
تفرضيا عمييـ إعاقتيـ السمعية، حيث أف اإلعاقة السمعية  التيعمى القيود والمعوقات 

تعد مف اإلعاقات الشديدة التأثير لما تسببو مف عزؿ المعوؽ سمعيًا نتيجة وجود حاجز 
حياتيـ اليومية، والتخاطب المغوي ىو  فيالتخاطب، فاإلعاقة ىي وسيمة األولى لمبشر 

مواد وأدوات تكنولوجية  استخداـ، وىذا مف يؤكد عمى أىمية ستقباؿواالوسيمة التعبير 
 التيتستخدـ كمعينات سمعية تساعد الطبلب المعوقيف سمعيًا لمتغمب عمى القيود 

مف أكثر المواد  االجتماعيةوتعد مادة الدراسات لسمعية، تفرضيا عمييـ إعاقتيـ ا
معينات تكنولوجية وذلؾ ألنيا تيتـ بدراسة  استخداـتحتاج إلى  التيالدراسية 

 استخداـموضوعات ومفاىيـ مجردة يصعب عمى الطبلب المعوقيف سمعيًا فيميا دوف 
 االستجابةتصميـ معينات تكنولوجية تقرب إلى أذىف الطبلب ىذه المفاىيـ، وتعد 

ئمة لخصائص الواقع المعزز مف أكثر التقنيات التعميمية المبلبيئة التعمـ ب فيالسريعة 
الطبلب المعوقيف سمعيًا لما ليا مف مميزات تساعد الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى 

، حيث أف حجرة الدراسة فيتفرضيا عمييـ اإلعاقة السمعية  التيالتغمب عمى القيود 
تتميز بمجموعة مف بيئة التعمـ بالواقع المعزز  فيالسريعة  االستجابةتصميـ 

أف  فيمحدود بالزماف أو المكاف ومتوافؽ مع رغبة الطبلب الخصائص منيا التعمـ البل
أماكف محددة أو  فييتفاعؿ مع أطراؼ المجتمع التعميمي دوف الحاجة إلى الجموس 

عممية التعميمة  فيأوقات معينة أماـ شاشات الحاسب وىو ما يعطي لمطالب حرية 
بيئة التعمـ  فيالسريعة  االستجابةتصميـ وىو ما يؤكد عمى أىمية ( 6102،2الراوي، )

 .لمطبلب المعوقيف سمعياً بالواقع المعزز 
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 فيالواقع المعزز  استخداـمف الدراسات بأىمية  العديد أشارت نتائجولقد 
خاصة مثؿ دراسة عبد  التدريس لمطبلب بصفة عامة والطبلب المعوقيف سمعيًا بصفة

يتعمـ بيا المعوقوف سمعيًا  الذي التقميديأكدت اف الفصؿ الدراسي  التي( 6102العاؿ )
مما  عمى مستوى التحصيؿ ليؤالء الطبلب،ليس بالمواصفات الجيدة، مما يؤثر سمبًا 

مواد  استخداـيحتـ عمى القائميف عمى العممية التعميمية لمطبلب المعوقوف سمعيًا 
ىذه وأدوات تكنولوجية أثناء التدريس ليذه الفئة وتعد تقنية الواقع المعزز مف أىـ 

يًا، عممية التدريس لمطبلب المعوقيف سمع فيالتقنيات لما ليا مف مميزات وفوائد كبيرة 
لمطبلب المعوقوف سمعيًا  تعممي محتوى( أف يتـ تقديـ 6102كما أوصت دراسة عبيد )

حاسة البصر ىي الحاسة  األشكاؿ والصور المتحركة وذلؾ ألفمميئا بالرسوـ و 
، الدراسيالفصؿ  فييكتسب مف خبلليا الطالب المعوؽ سمعيًا مياراتو  التياألساسية 

توفر لمطالب المعوؽ سمعيًا  التيوتعد تقنية الواقع المعزز مف أىـ التقنيات التكنولوجية 
مكانياتوبيئة تعمي  . مية تتناسب مع قدراتو وا 

، حيث التعميـ  فيكما أوصت العديد مف المؤتمرات بأىمية دمج تقنيات التعمـ 
( فكر IATED,2014الخامس لمتعميـ وتقنيات التعمـ الجيدة ) الدوليتبنى المؤتمر 

التعميـ والتأكيد عمى التعميـ المستمر، وكاف مف أىـ توصيات  فيدمج التقنيات الحديثة 
التدريس لمطبلب المعوقيف سمعيًا وذلؾ  فيالمؤتمر ضرورة دمج تقنية الواقع المعزز 

مناسبة لمطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تعميمية  بيئةواقع المعزز مف لما توفره تقنية ال
تعميـ بالمزيد مف البحث حوؿ متغيرات الواقع ال التكنولوجي الدوليأوصى المؤتمر 

(، ولذلؾ مف خبلؿ نتائج الدراسات السابقة وتوصيات Flgueiredo,2015)المعزز 
وخاصة فيما يتعمؽ بتعديؿ بعض المؤتمرات يتضح أىمية استخداـ الواقع المعزز 

 . اطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً األفكار والتصورات الخ
( إلى 6100) Samretwit and Wakaharaدراسة  أوصت نتائج كما 

بيئة التعمـ لما ليا مف مميزات مثؿ سيولة  فيالسريعة  االستجابة استخداـ ضرورة
بيئة  فيالسريعة كذلؾ لما ليا مف أىمية كبير  االستجابةإجراء عممية المسح لشكؿ 
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( إلى فاعمية 6102)  Chen ,Hung and Fangنتائج دراسة  أشارتالتعمـ، كما 
بعض أساليب دعـ  استخداـمف خبلؿ  الورقيبعض إستراتيجيات التعزيز لممحتوى 

 االستجابةد ، وتعد أكواالنقالة لمطبلب المعوقيف سمعياً  اليواتؼ باستخداـالتعمـ الرقمية 
 .الورقيالسريعة أحد أنماط تعزيز المحتوى 

تدريس مادة الدراسات  فيحتؿ تصحيح التصورات البيئة الخاطئة مكانة وت
والمكانة  التصورات البيئةنظرًا ألىمية لمطبلب المعوقيف سمعيًا، وذلؾ  االجتماعية

، وضرورة تعمميا بطريقة صحيحة، تعامؿ الطالب مع البيئة المحيطة فيتحتميا   التي
&   2010، ـإبراىي&  2014 عبد العاؿ،)والدراسات  الباحثوف بإجراء البحوث حيث قاـ

الستقصاء صورة المفاىيـ وتكوينيا وواقعيا الفعمي ( 6103 الدىمش، نعماف والفراص،
نتائج ، وكذلؾ أساليب ونماذج واستراتيجيات تدريسيا، وقد توصمت الطبلبفي أذىاف 

يأتوف إلى حجرة الدراسة وفي حوزتيـ تصورات خاطئة   الطبلبإلى أف ىذه الدراسات 
عف المفاىيـ والظواىر الطبيعية التي تحيط بيـ، تمؾ التصورات تتعارض مع التصور 

 الطبلب، وىذا بدوره يمثؿ عائقًا أماـ الطبلبالعممي السميـ الذي يفترض أف يكتسبو 
واىر بشكؿ عممي سميـ، وقد تتشكؿ ىذه المفاىيـ نتيجة ما لفيـ ىذه المفاىيـ والظ

يواجيونو في حياتيـ اليومية واالجتماعية مف الظواىر واألحداث التي يحاولوف فيميا 
دراؾ مباشر؛ لذا  وتفسيرىا، وليا جذور مف تجاربيـ الشخصية بما فييا مف مبلحظة وا 

نيف باألفكار الموجودة في يكونوف أفكارىـ، ومفاىيميـ الخاصة مستعي الطبلبفإف 
  .ثقافتيـ لتساعدىـ عمى تفسير ما يواجيونو في حياتيـ

كما أوصت الكثير مف الدراسات بضرورة تعديؿ الكثير مف التصورات البيئة 
الخاطئة لدى الطبلب بصفة عامة والطبلب المعوقيف سمعيًا بصفة خاصة مثؿ دراسة 

Sengul (6102التي أشارت إلى أىمية تعديؿ )  التصورات البيئة الخاطئة لدى
الطبلب، حيث أف الطبلب لدييـ الكثير مف التصورات الخاطئة ويجب أف تقـو 

، وتتفؽ مع ذلؾ ذه التصورات وتعديميا لدى الطبلبالمدرسة بدورىا في اكتشاؼ ى
( التي أشارت إلى أف تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي 6101نتائج دراسة إبراىيـ )
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، ويجب عمى المدرسة ت الخاطئة عف البيئة المحيطة بيـمف التصورا لدييـ الكثير
أكدت  كما، تدريسية مختمفة واستراتيجياترؽ التدخؿ لتعديؿ ىذه التصورات باستخداـ ط
 National Council for the socialالجمعية الوطنية لمدراسات االجتماعية 

studies أىمية تعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب وىى مف أىداؼ  عمى
أربعة  ، حيث أف ىناؾ مرحمة التعميـ األساسي في االجتماعيةتدريس مادة الدراسات 
وىي  الطبلبإلى تحقيقيا لدى أف تسعى الدراسات االجتماعية أىداؼ رئيسة يجب 

رية لمعالجة المعمومات ميارة الحصوؿ عمى المعرفة، واكتساب الميارات الضرو 
والتعامؿ معيا واستخداميا بشكؿ جيد وسميـ، وتنمية الميارات التي تعيف عمى مراجعة 
المثؿ والمعتقدات وتطبيؽ المعرفة مف خبلؿ المشاركة النشطة في المجتمع )بارث، 

6113، 00). 
المعوقيف  كما أف الباحث مف خبلؿ اختبلطو بطبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي

مف خبلؿ إشرافو عمى مجموعات التربية العممية بمدارس األمؿ لمصـ وضعاؼ   سمعياً 
لدييـ الكثير مف التصورات البيئة الخاطئة عف بيئتيـ المحيطة  الطبلبأف  الحظالسمع 

بيـ، ىذه التصورات قد تؤثر عمى عبلقة الطبلب المعوقيف سمعيًا مع بيئتيـ المحيطة 
، وكذلؾ البيئيالمحافظة عمى النظاـ  فيمثؿ بعض التصورات الخاصة بدور اإلنساف 

البيئة،  فيالمواد المائية  المحافظة عمى في الطبلببعض العادات الخاصة بدور 
كما الحظ الباحث أف  ،تساعد عمى تموث البيئة وغيرىا التيوبعض التصورات الخاطئة 

كثير مف األحياف لدى الطبلب مما  فيالمعمميف ال ييتموف بتصحيح ىذه التصورات 
 . بالبيئة المحيطة ومحافظتيـ عمييا يؤثر عمى عبلقة الطبلب
، قاـ الباحث بمناقشة مجموعة مف طبلب الصؼ استطبلعيةومف خبلؿ دراسة 

 41بمدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة األقصر بمغ عددىـ  اإلعدادياألوؿ 
 التيطالب حوؿ التصورات البيئة لبعض المفاىيـ المضمنة بوحدة البيئة الصحراوية 

عف المفاىيـ  اختباروذلؾ عف طريؽ تصميـ ، االبتدائيةالمرحمة  فيدرسيا الطبلب 
المتضمنة بالوحدة وترؾ المجاؿ لمطبلب لمتعبير عف ما يعبر ليـ ىذا المفيـو مف 
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إلى وجود  االستطبلعية، وتوصمت نتائج الدراسة ة  سواء بالكتابة أو الرسـتصورات بيئ
الكثير مف التصورات البيئة الخاطئة لممفاىيـ المتضمنة بوحدة البيئة الصحراوية عمى 

 .الماضيالطبلب درسوا الوحدة العاـ  الرغـ مف أف
( نسبة التصورات البيئة الخاطئة لممفاىيم البيئة لدى الطالب المعوقين 1جدول )

 االستطالعيةسمعيًا بالدراسة 

المفيوم  م
 البيئي

نسبة 
التصورات 
 الصحيحة

نسبة 
التصورات 

 الخطأ
 المفيوم البيئي م

نسبة 
التصورات 
 الصحيحة

نسبة 
التصورات 

 الخطأ
 ,9304 ,606 المحمية الطبيعية 6 ,9607 ,303 التصحر 1

2 
التغير 
 ,8608 ,1302 التجريف 7 ,9304 ,606 المناخي

3 
التوازن 
 8 ,9607 ,303 البيئي

التوازن 
 ,9607 ,303 البيولوجي

4 
التنمية 
 ,8305 ,1605 الجفاف 9 ,9,01 ,909 المستدامة

 ,9,01 ,909 الغذائيالتوازن  ,1 ,9607 ,303 العدالة البيئة 5
يتضح أف الطبلب المعوقيف سمعيًا لدييـ  االستطبلعيةومف خبلؿ الدراسة 

العديد مف التصورات البيئة الخاطئة لممفاىيـ البيئية، وميما كانت ىذه التصورات فمف 
بصحيح ىذه التصورات مف خبلؿ معرفة أسبابيا وكيفية تصحيحيا لدى  االىتماـالميـ 

تدريس المفاىيـ  فيالطبلب المعوقيف سمعيًا، كذلؾ يجب البعد عف الطرؽ التقميدية 
عمى المواد واألدوات التكنولوجية الحديثة مثؿ  واالعتمادالبيئة لمطبلب المعوقيف سمعيًا 

 عمـ بالواقع المعزز.بيئة الت فيالسريعة  االستجابةتصميـ 
لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى حسف تعامؿ وتعتمد التصورات البيئة 

قوة السيطرة المعرفية لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف خبلؿ  الطبلب مع بيئتيـ عف طريؽ
تباع التصورات الإجراء تمثيبلت عقمية معرفية نوعية حيث يتـ التوصؿ إلى  بيئية وا 
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توى األوؿ لقوة السيطرة المس فيتعميمات المعمـ وتعديؿ التصورات البيئة داخؿ الفصؿ 
مف قوة السيطرة  الثاني، ثـ يتنقؿ الطبلب المعوقيف سمعيًا إلى المستوى المعرفية

 فيالمعرفية إليجاد أفكار جديدة ومواقؼ جديدة يتـ فييا توظيؼ التصورات البيئة 
عمى المعمـ ولعؿ ىذا ما  االعتماددوف  حمية المحيطة بيـ تعامؿ الطبلب مع البيئة الم

 بيئة التعمـ بالواقع المعزز وعبلقتيا فيدفع الباحث لدراسة متغير قوة السيطرة المعرفية 
 . بتصحيح التصورات البيئة الخاطئة

التصورات البيئة الخاطئة لدى  مجموعةوجود " فيويمكف تحديد مشكمة الدراسة 
تصميـ  استخداـالطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي والحاجة إلى 

أثرىا دراسة و البيئية  التصورات لتصحيح   التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة  االستجابة
 . "قيف سمعياً المعو  عمى قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب 

 أسئمة الدراسة
  التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة  االستجابةلتصميـ ما التصور المقترح 

 لمطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية؟ 

   الواقع المعزز عمى تصحيح  فيالسريعة  االستجابةتصميـ  اختبلؼما أثر
التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة بالصؼ األوؿ 

 ؟دياإلعدا

  الواقع المعزز عمى قوة السيطرة  فيالسريعة  االستجابةتصميـ  اختبلؼما أثر
 المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة بالصؼ األوؿ اإلعدادي؟

 :فروض الدراسة
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب درجات المجموعة

 فيالثانية والمجموعة التجريبية الثالثة  التجريبيةالتجريبية األولى والمجموعة 
تصحيح التصورات البيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ  اختبار

 اإلعدادي. 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب درجات المجموعة
الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة عمى  ةالتجريبيالتجريبية األولى والمجموعة 

مقياس قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ 
 اإلعدادي. 

 :أىداف الدراسة

  لمطبلب  التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة  االستجابةإعداد تصور لتصميـ
  اإلعدادية.المعوقيف سمعيًا بالمرحمة 

   الواقع المعزز عمى  فيالسريعة  االستجابةتصميـ  اختبلؼالتعرؼ عمى أثر
تصحيح التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة 

 بالصؼ األوؿ اإلعدادي.

  التعرؼ عمى أثر اختبلؼ تصميـ االستجابة السريعة في الواقع المعزز عمى
المرحمة بالصؼ األوؿ قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا ب

 اإلعدادي.
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 :أىمية الدراسة
 -:بالنسبة لمطالب المعوقين سمعياً  .1

  الواقع المعزز ب التعمـ فيالسريعة  االستجابةتعد الدراسة محاولة جادة لتوظيؼ
تدريس لمطبلب المعوقيف سمعيا مما قد يسيؿ عمييـ التغمب عمى الكثير مف مل

 . التعميمية نتيجة إعاقتيـ السمعيةالعممية  فيتواجييـ  التيالمشكبلت التعميمية 

  تصحيح مجموعة مف التصورات البيئة الخاطئة لدى  فيقد تسيـ الدراسة
 الطبلب المعوقيف سمعيًا مما قد يساعد الطبلب عمى المحافظة عمى البيئة 

 . المحمية المحيطة بيـ ، وحسف التعامؿ مع الموارد البيئة

 سيطرة المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا كأحد تقدـ الدراسة مقياس قوة ال
طرؽ قياس تأثير البيئة التعميمية كما يدركيا الطبلب عمى مستوى معالجة 

إجراء المزيد مف البحوث  فيمنو  االستفادةالمعمومات لدييـ ، والذي يمكف 
 بيذا المجاؿ لمطبلب المعوقيف سمعيًا.  المرتبطةوالدراسات النفسية والتربوية 

 -لممعممين:بالنسبة  .2
  السريعة  االستجابةتوظيؼ لفت نظر المعمميف إلى أىمية  فيقد تسيـ الدراسة

 .التدريس لمطبلب المعوقيف سمعياً  أثناءالتعمـ بالواقع المعزز  في

  تصحيح بعض  فيدورىـ أىمية لفت نظر المعمميف إلى  فيقد تسيـ الدراسة
 .المعوقيف سمعياً اطئة لدى الطبلب التصورات البيئة الخ

  تواجو معممي الدراسات  التيالتغمب عمى المعوقات  فيقد تسيـ الدراسة
 سمعيًا.تدريس المفاىيـ البيئة لمطبلب المعوقيف  في االجتماعية

  يسيـ مقياس قوة السيطرة المعرفية في مساعدة المعمميف عمى تقييـ طرؽ قد
الطبلب التدريس ومدى مساىمتيا في تطوير اإلجراءات التي يستخدميا 

مف المستوى األوؿ أو الثاني فاإلجراءات مف المستوى األوؿ  المعوقيف سمعياً 
جراءا ت المستوى قد تكوف مناسبة في بداية اكتساب المعرفة في مجاؿ ما، وا 

 .الثاني ضرورة الكتساب ميارات التفكير
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 سمعيًا:القائمين عمى العممية التعميمية لممعوقين  .3

  تعد الدراسة محاولة لمفت نظر القائميف عمى العممية التعميمية لممعوقيف سمعيًا
 االستجابةأوصت بتوظيؼ  التيإلى توصيات المؤتمرات والدراسات واألبحاث 

 . التعميـ لمطبلب المعوقيف سمعياً  فيالتعمـ بالواقع المعزز  فيالسريعة 

  التعمـ بالواقع المعزز  فيالسريعة  لبلستجابةتحديد نمط التصميـ المناسب
لمطبلب المعوقيف سمعيُا قد يساعد القائميف عمى العممية التعميمية لممعوقيف 

نمط التصميـ المناسب لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف خبلؿ  اختيار فيسمعيًا 
تحسيف نواتج التعمـ لمطبلب  فيتسيـ  التيمجموعة مف األنشطة المعرفية 

 . المعوقيف سمعياً 

  اكتشاؼلفت نظر القائميف عمى العممية التعميمية لممعوقيف سمعيًا إلى أىمية 
ًا، ومحاولة إعداد لتصور التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعي

 لتصحيح ىذه التصورات.

 :الدراسةمحددات 
 .6102/6102 الدراسي: الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ محددات زمانية

 األمؿ لمصـ  مدرسةطبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي  :بشريةمحددات ال
  قنا.وضعاؼ السمع بمحافظة 

 األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمنطقة مساكف  مدرسة: المحددات المكانية
 عثماف بمحافظة قنا. 

 االجتماعية: كتاب الفصؿ الدراسي األوؿ لمادة الدراسات موضوعيةدات محدال 
 ."لمصؼ األوؿ اإلعدادي ظواىر طبيعية وحضارة مصرية"
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 :منيج الدراسة
 Educational Experiment  تستخدـ الدراسة المنيج التجريبي التربوي

التعمـ  فيالسريعة  االستجابةتوظيؼ فاعمية المتغير المستقؿ )وذلؾ لمتعرؼ عمى 
البيئية الخاطئة، قوة  التصورات( عمى المتغيرات التابعة )تصحيح بالواقع المعزز
 .يبالصؼ األوؿ اإلعداد( لدي الطبلب المعوقيف سمعيًا السيطرة المعرفية

 :مجتمع وعينة الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف طبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة األمؿ لمصـ 

 34مجموعة الدراسة مف وضعاؼ السمع بمنطقة مساكف عثماف بمحافظة قنا، وتكونت 
 . تقسيمو إلى ثبلث مجموعات تجريبيةطالبًا وتـ 
 :التجريبيالتصميم 

لممجموعة الواحدة ذات القياسيف القبمي والبعدي التصميـ التجريبي  استخداـتـ 
Experimental design of one set with tribal and remote dimensions 

 كما يوضح الجدوؿ التالي. 
 ( التصميم التجريبي لمدراسة1ل )جدو

 المجموعة
القياس 
 المعالجة التجريبية القبمي

القياس 
 البعدي

 التجريبيةالمجموعة 
 (03األولى )

اختبار 
التصورات 

 البيئة
مقياس قوة 
السيطرة 
 المعرفية

ـ أكواد باستخداالسريعة  االستجابةتصميـ 
 االستجابة السريعة

اختبار 
التصورات 

 البيئة
مقياس قوة 
السيطرة 
 المعرفية

المجموعة التجريبية 
 (03الثانية )

ـ أيقونات تصميـ االستجابة السريعة باستخدا
 االستجابة السريعة

المجموعة التجريبية 
 (02الثالثة )

تصميـ بيئة الواقع المعزز باستخداـ صور 
 االستجابة السريعة
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 :مصطمحات الدراسة
( بأنو 6، 6102: يعرفو خميس )Augmented Realityالواقع المعزز 

عرض مركب يدمج بيف المشيد الحقيقي الذي يراه المستخدـ والمشيد الظاىري المولد 
( بأنو 46، 6102الحسي لمطبلب، ويعرفو عمى )بالكمبيوتر بيدؼ تحسيف اإلدراؾ 

التقنية التي يتـ فييا تعزيز الواقع الحقيقي باستخداـ االستجابة السريعة التي تنقؿ 
 ئط التعمـ الرقمية المتاحة عبر اإلنترنت.المتعمـ تمقائيا إلى وسا

شكؿ مف ىذه الدراسة  في ويعرؼ الواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا:
تدريس لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف خبلؿ المحتوى الذي التعزز  التيأشكاؿ التقنية 

تصور  تإلداراسمح بإضافة المحتوى الرقمي بسبلسة التمفوف المحموؿ، حيث يينتجو 
دراجاألبعاد  ثبلثيةيمكف إضافة أشكاؿ  كما، الحقيقيالطبلب المعوقيف سمعيًا لمعالـ   وا 

ليذه األدوات أف تعمؿ ، حتى يمكف ممفات فيديو مترجمة بالغة اإلشارة ومعمومات نصية
 عمى تعزيز معرفة الطبلب المعوقيف سمعيًا وفيـ ما يجري حوليـ.

  .Chu ,Teng and Lee: يعرفيا Quick Responseالسريعة  االستجابة
 استخدامو( عمى أنو أحد األشكاؿ المتعارؼ عمييا لنمط الباركود، والذي يتـ 2011)

 العممية التعميمية.  فيعمى نطاؽ واسع 
: وتعرؼ االستجابة السريعة لمطبلب المعوقيف سمعيًا في ىذه الدراسة بأنيا

أو أيقونات أو صور مطبوعة تخزف فييا روابط لوسائط  صورة أكواد فيشفرة مختزلة 
بواسطة تطبيقات ينتقؿ الطبلب  إلى  قراءتياتعميمية لمطبلب المعوقيف سمعيًا يمكف 

 تمؾ الوسائط بمجرد مسح الكود أو األيقونة أو الصور بكاميرا التمفوف المحموؿ.
 :Misconceptions of the environment التصورات البيئة الخاطئة

 التبلميذ األفكار البيئية الخاطئة التي توجد لدى  (:026،  6103تعرفيا عبد العاؿ )
، بمقرر الدراسات االجتماعية وتخالؼ تمؾ األفكار التفسيرات العممية المقبولة لمعمماء

أفكار لمطالب عف مفيـو عممي ما، مختزنة في بناؤه ( 26، 6113بمطية )كما يعرفيا 
المعرفي، ويكوف ليا معنى لديو، إال أنيا ال تتفؽ والتفسيرات المنطقية الصحيحة ليذا 
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المفيوـ، كما أنيا أفكارًا خاطئة وىي تكتسب مف خبلؿ تفاعؿ الطالب مع بيئتو ومروره 
لتغيير واالستمرارية كما أنيا بالخبرات وتتسـ التصورات الخاطئة بالتماسؾ ومقاومة ا

 . تؤثر سمبًا في اكتساب الطالب لمخبرة الحالية والبلحقة ما لـ يعمؿ عمى تصويبيا
ىذه الدراسة  في التصورات البيئية الخاطئة لمطبلب المعوقيف سمعياً وتعرؼ 

بالصؼ  سمعياتوجد لدى الطبلب المعوقيف  التيعمى أنيا: األفكار البيئية الخاطئة 
والتفسيرات  وتخالؼ تكؿ التصورات األفكار األوؿ اإلعدادي بوحدة الماء واليابسة 

 . العممية الصحيحة ليا
ىذه الدراسة  في لدى الطبلب المعوقيف سمعياً  وتعرؼ تصحيح التصورات البيئة

طبلب الصؼ األوؿ البيئية الخاطئة لدى  التصوراتعممية استبداؿ عمى أنيا "
ؾ مف خبلؿ االستجابة السريعة األفكار البيئية السميمة وذلب اإلعدادي المعوقيف سمعيًا 

ى أسئمة مف خبلؿ اإلجابة الصحيحة عمفي بيئة التعمـ بالواقع المعزز ويتـ قياس ذلؾ 
 . "اختبار التصورات البيئية

رزؽ : عرفيا  Cognitive Holding Powerقوة السيطرة المعرفية 
ما يتوافر مف مؤثرات في بيئة التعمـ في حجرة الدراسة تدفع المتعمـ ( 20، 6112)

الستخداـ أنشطة مختمفة مف المعرفة اإلجرائية والميارات التي يمارسيا خبلؿ أدائو 
 First order Cognitiveالرتبة األولى  ألنشطة تعممو والتي تنقسـ إلى رتبتيف:

Holding Power (FOCHPىي ال ) تي يدرؾ فييا المتعمـ أف بيئة التعمـ تدفعو
الرتبة الثانية ، الستخداـ إجراءات وأنشطة مقمدًا فييا المعمـ لتحقيؽ ىدؼ مألوؼ

Second order  Cognitive Holding Power (SOCHP ىي التي يدرؾ فييا )
تماد المتعمـ أف بيئة التعمـ تدفعو الستخداـ إجراءات وأنشطة واستراتيجيات دوف االع

 ،  كما الكامؿ لممعمـ أو تقميده والتي تساعده في تفسير وحؿ مشكبلت المواقؼ الجديدة
شير إلى دفع موضع التعمـ لمطبلب لبلنشغاؿ يمصطمح ( 3-4، 6114عرفيا خضر )

في تجييز معرفي مف الرتبة األولى أو الرتبة الثانية، والتي تشجع الطبلب عمى توظيؼ 
 مختمفة لئلجراءات المعرفية في معالجة المياـ التي ينشغموف بيا.  تضمينات
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ىذه الدراسة عمى  في قوة السيطرة المعرفية لمطبلب المعوقيف سمعياً وتعرؼ 
تدفع  الطبلب  التيأنيا: قوة الدفع الناشئة مف مؤثرات بيئة التعمـ بالواقع المعزز 

يمارسيا الطبلب  التينشطة المعرفية المعوقيف سمعيًا إلى ممارسة أنواع مختمفة مف األ
مقياس  فييعتمد عمى نفسو أو عمى المعمـ وتقاس بدرجة الطالب  التيعممية التعمـ  في

 .قوة السيطرة المعرفية
 :نظري لمدراسةاإلطار ال

 :لمطالب المعوقين سمعياً  الواقع المعزز
 بياناتلمطبلب المعوقوف سمعيًا إلى  الحقيقيالواقع المعزز ىو تحويؿ الواقع 

طرؽ عرض رقمية تعكس الواقع الحقيقي لمبيئة  باستخداـرقمية وتركيبيا وتصويرىا 
، ويعرؼ الواقع المعزز بأنو: بأنو تقنية (6102،186المحيطة بيـ )عطار وكنسارة ،

مف المعرفة والبيانات والمعمومات ذات  افتراضيةإضافة طبقات  فيحديثة تتمثؿ 
بيئة واقعية ممموسة تري بالعيف المجردة بواسطة أدوات  فيالتصميـ واإلخراج الرائع 

حواس المستخدمة الرؤيتيا عمى التعامؿ معيا بكامؿ  فيوبرمجيات مخصصة تساعد 
طبلب لمتفاعؿ تمؾ الحواس  فيليذه التقنية وتعزز المحتوى الرقمي المقدـ وتساعد 

 في ، ويمكف تصنيؼ أساليب الواقع المعزز(6102،41)عبيد،  المعوقيف سمعياً 
 ,Mcmahon., Cihak., Wright andBell لمطبلب المعوقيف سمعيا )تدريس ال

2016  &Yunen,Yaoyune andJohnson, 2011فيما يمي ): 
سقاطيا عمى الواقع لزيادة  اصطناعيةصور  استخداـ: ويعتمد عمى اإلسقاط وا 
 يراىا الطبلب المعوقيف سمعيًا مف خبلؿ الياتؼ النقاؿ. التينسبة التفاصيؿ 

 
 الواقع المعزز في( اإلسقاط 1شكل )
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: ويعتمد عمى تعرؼ الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى التعرف عمى األشكال
 واالنحداراتالواقع مف خبلؿ الزوايا والحدود  فيالموجود  الحقيقيالشكؿ المجسـ 

 .الخاصة بالشكؿ المحدد

 
 الواقع المعزز في( التعرف عمى األشكال  2شكل )

تقوـ مقاـ  التي التثميثوتكنولوجيا   GPS: ويعتمد عمى تحديد المواقع الموقع
 التقاءنقاط  باستخداـتوجيو الطالب إلى النقطة المطموب الوصوؿ إلييا  فيالدليؿ 

 .فرضية وتطبيقيا عمى الواقع

 
 الواقع المعزز في( الموقع  3شكل )

 االفتراضي: يعتمد ىذا األسموب عمى دمج الواقع المعزز مع الواقع المخطط
، مما يعطى الفرصة أو جزء منو مع جسـ آخر إفتراضى حقيقيمف خبلؿ دمج جسـ 

 الواقع. فيلمتعامؿ أو لمس أجزاء وىمية غير موجودة 

 
 الواقع المعزز في( المخطط 4شكل )

تدريس لمطبلب المعوقيف سمعيًا ال فيتكنولوجيا الواقع المعزز  استخداـويعد 
فيـ موضوعات كانت  فيمساعدة الطبلب  فيذات أىمية كبيرة لما ليا مف فائدة كبيرة 

، كما أف تقنية الواقع المعزز تساعد الطبلب لنسبة ليـ نتيجة إعاقتيـ السمعيةمعقدة با
 ،Shelton (6102، ولقد حدد مفاىيـ وميارات ميمة اكتسابالمعوقيف سمعيًا عمى 

 عدة نقاط وىي:  فيتقنية الواقع اإلفتراضى  استخداـ مبررات( 3
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  الواقع المعزز مقارنة بوسائؿ  باستخداـزيادة فيـ الطبلب لممحتوى التعميمي
 . الدراسيأو الفيديو التعميمي أو الكتاب  اآللىأخري كالحاسب 

  حيث ذكر أف ما  أطوؿ،الذاكرة فترة  فيبيا  واالحتفاظاستبقاء المعمومات
الذاكرة بشكؿ  فيمف خبلؿ تطبيقات الواقع المعزز يدـو ويرسخ  الطالباكتسبو 

  التقميدية.لوسائؿ أكبر مما يتـ اكتسابو بواسطة ا

  إعادة تجربة  فيوالرضا، ورغبتيـ  باالستمتاعزيادة دافعية الطبلب وشعورىـ
 الواقع المعزز. 

 طبلب مف جية والمعمـ مف جية أخريزيادة التعاوف بيف مجموعات ال . 

وتعتمد تكنولوجيا الواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا عمى ربط معالـ الواقع 
المخزف والمعد مف قبؿ  االفتراضيالحقيقي مثؿ الكتاب أو الصور الثابتة بالعنصر 

البرنامج كمقاطع الفيديو المترجمة بمغة اإلشارة أو صور متحركة ثبلثة  فيالمعمـ 
(، كما تعتمد تقنية الواقع المعزز لمطبلب 622، 6102 أبو بكر وأبو المواىب،األبعاد )

بيئة الطالب لتوفير  فيوالمعمومات  االفتراضيةالمعوقيف سمعيًا عمى إسقاط األجساـ 
بيئة  في، ويستطيع الطالب المعوؽ سمعيًا فية تكوف بمثابة موجو لومعمومات إضا

الواقع المعزز مف  في االفتراضيةالواقع المعزز عمى التعامؿ مع المعمومات واألجساـ 
يتـ  التيخبلؿ عدة أجيزة سواء أكانت محمولة كالياتؼ الذكي أو مف خبلؿ األجيزة 

 . كالنظارات والعدسات البلصقة ارتدائيا
 صالخصائسمعيًا بمجموعة مف  المعوقوفويتميز الواقع المعزز لمطبلب 

 : ( ومف أىـ ىذه الخصائص222،  6102 )محمد،المميزة 
  وقت  فيتفاعمية تكوف بيئة حقيقة لمطبلب،  في واالفتراضيةمزج الحقيقة

سيولة إدخاؿ ، د، توفير معمومات واضحة ودقيقةاألبعا ثبلثي، استخداميا
 المعمومات وسيولة التفاعؿ بيف المعمـ والطالب. 

  عف طريؽ دمج البيانات الرقمية  واالفتراضيةبيف المواد الحقيقية  الفوريالتفاعؿ
مع البيئة الواقعية مف أجؿ تزويد الطبلب بالخبرة الحسية الفائقة، والتفاعؿ يتـ 
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وسائؿ ثبلثة صور بيف الطالب والمحتوى التعميمي، وبيف الطالب وال في
وذلؾ لمساعدة الطبلب ، والتفاعؿ بيف الطبلب بعضيـ البعض التعميمية

 طريؽ التعاوف والعمؿ الجماعي.  لمتواصؿ لحؿ المشكبلت عف

عدة  فيلتدريس لمطبلب المعوقيف سمعيًا االواقع المعزز  استخداـويمكف 
 : مواقؼ تعميمة مف أىميا

  التمفوف بكاميرا  االستعانةتسيؿ التعامؿ مع مواقؼ بيئية معقدة: حيث يمكف
تشكؿ صعوبة بالنسبة لو ليظير لو  التييصوبيا نحو النقطة  التي المحموؿ

صر تساعده ، ويزوده بعنامف طرؼ المعمـ يشرح تمؾ النقطة فيديو معد مسبقاً 
 .عمى التعامؿ مع البيئة

  وذلؾ عف طريؽ اجتماعيةتشجيع الطبلب عمى مناقشة قضايا بيئية أو :
 اآلباءتسجيؿ كممات موجزة لآلباء واألميات يقوـ المعمـ مف خبلليا بحث 

قضايا بيئية سواء عف طريؽ لغة اإلشارة أو  في أبنائيـميات عمى مناقشة واأل
بأي طريقة أخرى تكوف مناسبة لمطرفيف، كما يقـو المعمـ بمصؽ بطاقة 
معمومات أو صور معبرة تثير لدى الطالب مناقشة قضية بيئة معينة وتصفحيا 

 بواسطة الياتؼ النقاؿ كمما أحتاج الطالب.

 يات وميارات حياتو ميـ لمطبلب المعوقيف سمعيًا: عف تنمية عادات وسموك
واألماف لمطبلب المعوقيف  طريؽ إعداد صور أو بطاقات تحمؿ رمز السبلمة

بحيث تشغؿ وسائط متعددة  الدراسيجميع أنحاء الفصؿ  في، وتعمؽ سمعياً 
ا مناسب لمخصائص وقدرات الطبلب المعوقيف سمعيًا عند تفحص الطبلب لي

السبلمة  توبروتوكوال، لتطمعيـ عمى إجراءات كاميرات أجيزتيـ الذكيةبواسطة 
 .المختمفة

 وذلؾ االجتماعيةمادة الدراسات  فيوضرورية لمطبلب  ةتنمية ميارات ميم :
بالوسائط المتعددة  واالستعانةعف طريؽ أف يقوـ المعمـ بتسجيؿ مقاطع فيديو 
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ونقميا إلى ىواتؼ الطبلب وحيث الطبلب عمى تقميد ىذه الميارات مثؿ رسـ 
 أو تقميد ميارة معينة.  بيانيخريطة أو شكؿ 

 :لمطالب المعوقين سمعياً في الواقع المعزز السريعة  االستجابة
يمكف  التيالباركود السريعة بأنيا  االستجابةPons  (6100 ،64 ) يايعرف

 االستجابةيتطمب تصميـ تدعـ شبكة اإلنترنت  التيمسحيا مف األجيزة المحمولة 
، وىذه الرموز ترتبط مباشرة بموقع عمى شبكة اإلنترنت والفيديو ورقـ الياتؼ أو السريعة

وحيثما إلى مصادر الواقع المعزز كمما  الفوريالرسالة النصية وتوفر إمكانيات الوصوؿ 
نمط مربع  فيالسريعة مف وحدات سوداء مرتبة  االستجابةوف رموز تكتو ، ةدعت الحاج

عمى خمفية بيضاء، وىي مصممة عمى فؾ رموز البيانات بسرعة، ويتطمب تصميـ 
تكامؿ  عمي بيئة التعمـ بالواقع المعزز في السريعة لمطبلب المعوقيف سمعياً  االستجابة

دوات أ ميالرقمي المطموب وعالمسئولة عند توليد المشيد  االستجابةأدوات تصميـ 
 تعقب المشيد الرقمي مباشرًا.

( إلى أىمية استخداـ 6102)  Kossey, Berger and Brownولقد أشار
ودمج رموز االستجابة السريعة كتقنية ىامة لمتعميـ والتعمـ لمطبلب المعوقيف سمعيًا 

كما أنيا تسمح ، ري افتراضيةحيث يمكنيا ربط خبرات الطالب الحقيقية في الواقع بآخ
، وذلؾ لتوفير ة ومثيرة لمطبلب المعوقيف سمعياً بالتجريب واالستكشاؼ بطرؽ جديد

مكانيات خبرات تعميمية جذابة وشبو حقيقية بطرؽ ذات مغزى تتفؽ مع قدرات و  ا 
، كما أف تقنية االستجابة السريعة تسيـ في أف يمتد التعميـ إلى الطبلب المعوقيف سمعياً 

ز ثبلثي األبعاد عمى ورقة والطريؽ الوحيد لذلؾ إلتاحة ىذا النوع مف أبعد مف وجود رم
التعمـ ىو استخداـ رموز االستجابة السريعة التي تكمف قوتيا في التمثيؿ المرئي 

، المادي لمطبلب بالعالـ االفتراضي لمعناويف المتاحة عمى اإلنترنت بصور تربط العالـ
المعوقيف سمعيًا الوصوؿ إلى مصادر  كما أف االستجابة السريعة تسيب لمطبلب

بة ، ويمكف تصنيؼ االستجاقع المعزز واألماكف عمى اإلنترنتاألدوات المتاحة في الوا
  السريعة في الواقع المعزز إلى:
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: يتـ مف خبلؿ الكود أحادى البعد السريعة القائمة عمى األكواد االستجابة
البعد  ثبلثيقاعدة البيانات والكود  فيالذي يتـ تخصيصو لوسائط بعينيا وتسجيميا 

الذي يتـ تخصيصو لرابط صفحة إلكترونية أو موقع تعميمي أو وسائط إلكترونية ويتـ 
 المحموؿ. التمفوفعبر كاميرا  وقراءتيامسحيا 

 
 السريعة القائمة عمى األكواد االستجابة( 5شكل )

: وىي تعتمد عمى التعرؼ عمى عمى األيقونات القائمةالسريعة  االستجابة
ف عبر كاميرا التميفو  وقراءتيايتـ تصميميا ثـ مسحيا  التياأليقونات أو الصور 

 .المحموؿ لتري دمج ثبلث األبعاد

 
 السريعة القائمة عمى األاكواد االستجابة( 6شكل )

عمى التعرؼ عمى الصور  تتعتمد: السريعة القائمة عمى الصور االستجابة
عبر كاميرا  وقراءتيايتـ تصورييا أو تصميميا ومسحيا  التيوالرسومات واألشكاؿ 

 األبعاد.  ثبلثيالتمفوف المحموؿ وتظير دمج 

 
 السريعة القائمة عمى الصور االستجابة( 7شكل )

تعتمد عمى التعرؼ عمى العبلمات  :العالماتالسريعة القائمة عمى  االستجابة
عبر كاميرا التمفوف المحمولة لترى دمج  وقراءتياثـ مسحيا  تصويرىايتـ  التيالمجسمة 

  األبعاد. ثبلثي
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كعبلمات يمكف  األماكف: وتستخدـ السريعة القائمة عمى المكان االستجابة
 .  GPSأجيزة  باستخداـتحدييا 

التعميمية لمطبلب المعوقيف سمعيا  العممية فيوالستخداـ االستجابة السريعة 
 ( مف أىميا:  Arsan, 2011&  6102، مطاوع وعيسيمجموعة مف المميزات )

  إلدخاؿ وتجميع البيانات بطريقة بسيطة وتتميز  وسيمةالسريعة  االستجابةتعد
 بالدقة وقمة التكاليؼ.

  السريعة الوصوؿ إلى مختمؼ المعمومات بسيولة وسرعة. االستجابةتتيح 

  السريعة مما يجعؿ  االستجابةتصميـ وقراءة رمز  فيقمة المعوقات الفنية
 .سيؿ لمطبلب المعوقيف سمعياً  استخداميا

  .جمع المعمومات وعرضيا بطريقة سريعة ودقيقة يسيؿ عممية تبادليا 

  .سرعة وبساطة استرجاع المعمومات وتخزينيا 

  .القدرة العالية عمى استيعاب قدر كبير جدا مف المعمومات والبيانات 

التعميـ  فيالسريعة  االستجابة الستخداـوتوجد العديد مف التطبيقات 
 مطبلب المعوقيف سمعيًا كما يمي:( ل022-023 ،6102)الدخنى،
  ستدارؾ الدروس لمطبلب السريعة لتدريس  االستجابةتوظيؼ المغات األجنبية وا 

 . المتخمفيف عف الحضور

 فيالسريعة  االستجابةخبلؿ المخرجات الدراسة  وتوظيؼ  االستجابة استخداـ 
 .الدراسيمكتبة المدرسة أو الفصؿ 

  إنجاز الواجبات المدرسية، كما يمكف  فيالسريعة لممساعدة  االستجابةاستخداـ
 لمحصوؿ عمى معمومات بيئة. استخداميا

  كما يمكف االختباراتالسريعة لتذكير الطبلب بمواعيد  االستجابةاستخداـ ،
 .داميا لمتعرؼ بالمواقع الجغرافيةاستخ

 لدى الطالب المعوقين سمعيًا.  التصورات البيئة
بإعداد المواطف الصالح القادر عمى التفكير  االجتماعيةتيتـ مادة الدراسات 

لصيانة بيئتو وحمايتيا مف األخطار، وتعد التصورات البيئة لمطالب عف بيئتو مف أىـ 
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تساعد الطالب عمى الحفاظ عمى بيئتو، وتعرؼ التصورات البيئة  التيالمقومات 
ال  والتيطبلب لدى ال البيئيالخاطئة بأنيا التفسير غير المقبوؿ أو الخاطئ لممفاىيـ 

التصورات الخاطئة عند  وتعد(، 6102،642ر العممي ليا )حنفي، تتفؽ مع التفسي
نحو البيئة مصدرًا أساسيًا مف مصادر تعاممو غير الواعي  الطبلب المعوقيف سمعيًا 

لمواردىا وفي حمايتيا والمحافظة عمييا،  استخداميـوغير الرشيد مع البيئة وتؤثر في 
فقد أظيرت العديد مف الدراسات والبحوث االجتماعية والتربوية وجود أفكار وتصورات 
خاطئة لدى الطبلب والتبلميذ في كافة المراحؿ التعميمية عف البيئة قضاياىا ومواردىا 

يمكف ( و Tee,2017, 31)ومشكبلتيا وبعض الظواىر الطبيعية المحيطة بيـ في البيئة 
مرحمة التعميـ  فيالطبلب المعوقيف سمعيًا تحديد التصورات البيئة الخاطئة لدى 

 عدة نقاط ىي:  في( Bradley andHolly,2017  &Ford,2014األساسي )
 :التصورات البيئة الخاطئة نحو النظاـ البيئي وتشمؿ

  ككؿالتنوع في مجتمع الكائنات الحية ال يؤثر في النظاـ البيئي. 

  كمما ازداد ميبل نحو عدـ االستقرار البيئيكمما زاد تعقيد النظاـ. 

  أمر صحي يالبيئالتخمص مف فضبلت النظاـ. 

  مف كائنات حية وكائنات غير حية يالبيئيتكوف النظاـ. 

 :التصورات البيئية الخاطئة نحو مصادر الحياة وتشمؿ

 المحافظة عمى مصادر الحياة المنزلية فقط. 

  القاذورات في األنيار والمجاري المائية أمر عاديإلقاء. 

  الحكومة مسئوليةالمحافظة عمى المياه. 

 استغبلؿ الكيرباء في المصالح الحكومية. 

 :التصورات البيئية الخاطئة نحو الموارد البيئية وتشمؿ

 البيئية كميا موارد دائمة متجددة الموارد. 

  ًالموارد البيئية ال يمكف أف تنضب أبدا. 

 الموارد البيئية تكفي كؿ األجياؿ. 
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 العناية بإنتاجية األرض مسئولية الدولة. 

 :التصورات البيئية الخاطئة نحو حماية البيئة وتشمؿ

 حماية البيئة ىي مسئولية الدولة. 

  سياسات حماية البيئة راسميالمسئولوف. 

 حماية البيئة مسئولية شخصية. 

  الترؼالعناية بجماؿ البيئة السياحية نوع مف. 

 

 
 ( مصادر التصورات البيئة الخاطئة لدى الطالب المعوقين سمعياً 8شكل )

أفكار لمطالب  تمثؿوالتصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا 
معنى لديو، إال أنيا ال تتفؽ  تزنة في بناؤه المعرفي، ويكوف لوما، مخ بيئيعف مفيوـ 

والتفسيرات المنطقية الصحيحة ليذا المفيوـ، كما أنيا أفكارًا خاطئة وىي تكتسب مف 
خبلؿ تفاعؿ الطالب مع بيئتو ومروره بالخبرات وتتسـ التصورات الخاطئة بالتماسؾ 

لحالية ومقاومة التغيير واالستمرارية كما أنيا تؤثر سمبًا في اكتساب الطالب لمخبرة ا
يا، وتتميز التصورات البيئة الخاطئة لمطبلب المعوقيف والبلحقة ما لـ يعمؿ عمى تصويب

 Cordero, 2011& Sarrazine and Angela) خصائص:سمعيًا بمجموعة مف ال

 مف أىميا:  (2015,
 .مكتسبة في الفصوؿ الدراسية وتتجاوز حواجز العمر والقدرة والثقافة 

  إذا استخدمت معيا استراتيجيات التدريس التقميدية.تقاـو التعديؿ والتغيير 

  تؤثر التصورات الخاطئة سمبًا عمى تعميـ المفاىيـ الجديدة حيث تعيؽ الفيـ
 الطالب.الصحيح لدى 

  لكنيا تحتاج إلى الوقت في بنائيا كما ىو الحاؿ  الطالبال تتكوف فجأة لدى
 عند اكتساب مفاىيـ صحيحة جديدة.
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 يتأثر بوجية نظره، ربما يرجع ذلؾ إلى امتبلكو  الطالبوفردية ألف  شخصية
 تصورات سابقة تؤثر بدورىا عمى كيفية تعممو لممعرفة العممية الجديدة.

  وبالتالي يواجو المعمموف صعوبة  لمطالبتمثؿ البناء الشخصي لمخبرة الواقعية
حبلؿ المفاىيـ العممية الصحيح ة كبيرة عند تغيير ىذه التصورات الخاطئة وا 

 محميا.

  لممفيـو الواحد قد تختمؼ وفقًا لعدة عوامؿ منيا طبيعية  الطبلبدرجة اكتساب
 واألساليب التدريسية المستخدمة في تنمية المفاىيـ. لمطالبالبنية المعرفية 

  والنماذج والمواد التكنولوجية  يمكف تعديميا مف خبلؿ استخداـ األساليب
 .الحديثةالتدريسية 

  مع البيئة المحيطة وجماعة الرفاؽ والمغة الدارجة،  الطالبتتكوف نتيجة لتفاعؿ
 الكتب المدرسية.

  وخبراء تطوير المناىج لذلؾ فإنو يتـ تجاىميا في  الطبلبغير معروفة لدى
 السياؽ التدريسي.

 مع ما يتعممو داخؿ المدرسة مف مفاىيـ جديدة  لمطالبالمعرفة القبمية  تتفاعؿ
 مف مخرجات التعمـ غير مرغوب فييا. فتنتج فئة

الخاطئة لممفاىيـ ألنيا  البيئة بالتصورات الطبلب المعوقيف سمعياً وقد يتشبث 
، ذلؾ ألنيا تأتي متوافقة مع التصور الذي ـتفسيرات تبدو منطقية بالنسبة لي ـتعطيي

الكثير مف تشكؿ لديو مف العالـ المحيط بو، عمى الرغـ مف تعارض ىذه التصورات في 
األحياف مع التصور الصحيح، وتزداد المشكمة تعقيدًا حيف تصبح ىذه التصورات عميقة 
، الجذور فتشكؿ عوامؿ مقاومة لمتعمـ وتقؼ عائقًا الكتساب المفاىيـ العممية الصحيحة

ة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا مصادر لمتصورات البيئة الخاطئوتوجد العديد مف ال
(Sengul, 2017   & ،مف أىميا:6103عبد العاؿ ) 
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 حيث أثبتت الدراسات أف المعمميف أنفسيـ يكوف لدييـ أحيانًا فيـ المعمم :
خاطئ عف بعض المفاىيـ العممية وقد يرجع ذلؾ إلى أنيـ غير مدربيف جيدًا 

 أو غير ممميف بالمواد التي يدرسونيا.
  ذاتيا مف خبلؿ تفاعميـ مع  الطبلبالتي يكتسبيا  الخبرة: الخاطئةخبرة الطالب

بعضيـ البعض ومع البيئة المحيطة بيـ حيث يؤدي ذلؾ إلى ترسيخ 
 التصورات الخاطئة في أذىانيـ.

 فقد ترجع بعض التصورات كثافة المعمومات الموجودة بالكتاب المدرسي :
الخاطئة إلى الكتاب المدرسي بما يحممو مف كثافة معرفية مطروحة ينتج عنيا 

ادة العممية، وافتقار الكتب إلى األمثمة والتشبييات التي تحمؿ مف سطحية الم
اإلثارة العقمية ما يفسح المجاؿ لنمو مفاىيمي متوازف مع طبيعة المفيوـ الذي 

 يتـ تدريسو.
 فأساليب التدريس التقميدية ال تعمؿ عمى البيئية أساليب تدريس المفاىيم :

تفتقر أساليب التدريس المستخدمة  تعديؿ التصورات الخاطئة لدى التبلميذ حيث
الستخداـ الخبرات المباشرة والموقؼ التطبيقي والتجارب العممية في توضيح 

 المفاىيـ والظواىر العممية.
 اعتماد أساليب التقويـ المستخدمة عمى قياس وأساليب التقويم االختبارات :

فقد التقويـ مدى حفظ التبلميذ لممعمومات وعدـ مناقشة أخطاء التبلميذ مما ي
 ىدفو ومعناه

 لمطالب المعوقين سمعيًا  المعرفيةقوة السيطرة 
بيئة  فيتشكيؿ األنشطة المعرفية عمى تساعد قياس قوة السيطرة المعرفية 

تشير قوة السيطرة المعرفية إلى دفع مواضيع التعمـ المختمفة التعمـ بالواقع المعزز، و 
إلى استخداـ أنواع مختمفة مف األنشطة المعرفية، ويمكف تصنيفيا إلى: قوة  الطبلب

السيطرة المعرفية مف الرتبة األولى التي تنشط العمميات الروتينية وتشير إلى إتباع 
لمتعميمات واإلجراءات التي يقدميا المعمـ أو الموضوعات، أما قوة السيطرة  الطبلب
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لعمؿ األشياء بأنفسيـ  الطبلبير إلى دفع موضع التعمـ المعرفية مف الرتبة الثانية فتش
واالنشغاؿ في أنشطة تتطمب استخداـ مضاميف لممفاىيـ المختمفة وحؿ المشكبلت في 

 .( 622،  6103)مبارز ،  مواجية مواضع التعمـ المختمفة
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (271، 2115( مكونات قوة السيطرة المعرفية وفقُا لستيفنسون )الخزاعي ،9شكل )
الفرؽ بيف قوة السيطرة المعرفية مف  Kurubacak (2017 ,23) ويوضح

 :الرتبة األولى والرتبة الثانية كما يمي
  إلى إتباع التعميمات أو اإلجراءات التي  الطبلبتدفع قوة السيطرة المعرفية

يقدميا المعمـ، وتقميد العمؿ كما وضحو المعمـ واالعتماد عمى المعمـ بالنسبة 
لؤلفكار الجديدة، وتتمثؿ أنشطة المعمـ التي تدعـ قوة السيطرة المعرفية مف 
مدادىـ بالمعمومات،  الرتبة األولى فتتضمف نمذجة المياـ العممية، إخبارىـ وا 

نماط والعبلقات تدريس، وتصميـ المياـ لتدريب الطبلب عمييا، وتوضيح األو 
التي تدعـ قوة السيطرة  الطبلبفي حيف تتضمف أنشطة  ،واختبار النتائج

المعرفية مف الرتبة األولى أف يؤدي المياـ كما يقدمو المعمـ، ويتبع فئة مف 
بة لؤلفكار واإلجراءات التعميمات الشفيية والمكتوبة، ويعتمد عمى المعمـ بالنس

الجديدة، وينفذ الخطط التي يقدميا المعمـ، ويعتمد عمى المعمـ لعمؿ الروابط، 

من قوة السيطرة المعرفية المستوى الثانى المستوى االول من قوة السيطرة المعرفية  

 

  يتقيد بما يذكر المعمم ويوضح 
  طمب المساعدة 
  مبادرة المعمم 

 

  إكتشاف المعممومات 
  مبادرة التعميم 
 إيجاد الروابط 
 تفحص النتائج 
  فحص المعمومات والتأكد منيا 
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والتأكد مف النتائج ويتقبؿ المعمومات الجديدة واإلجراءات ويقبؿ نتائج األنشطة 
 بدوف نقاش. 

  لعمؿ األشياء  الطبلبفي حيف تدفع قوة السيطرة المعرفية مف الرتبة الثانية
يجاد روابط، ومعمومات، واختبار بأن فسيـ ومواجية المشكبلت، وتفسيرىا، وا 

وتتضمف أنشطة المعمـ التي تدعـ قوة ، النتائج، وتجريب األفكار الجديدة
السيطرة المعرفية مف الرتبة الثانية في وضع مياـ ومشكبلت جديدة، وتشجيع 

عطاء المعمومات الطبلب لتوضيح ومواجية المياـ والمواقؼ غير الواضحة  وا 
عند طمبيا، وتشجيع الطبلب إليجاد األنماط والعبلقات واختبار نتائجيـ في 

وتتضمف أنشطة المعمـ التي تدعـ قوة السيطرة المعرفية  ،ضوء المعرفة المتاحة
مف الرتبة الثانية تفسير المواقؼ الجديدة، والتخطيط لحؿ المشكبلت الجديدة 

والمعرفة الجديدة، وتقديـ أفكار جديدة وتجريب والربط بيف المعرفة الحالية 
األفكار واإلجراءات الجديدة في مقابؿ المعرفة المتاحة ومراقبة األنشطة 

 النوعية. 

العديد مف األنشطة المعرفية المختمفة داخؿ حجرة الدراسة  الطبلبيستخدـ و 
د مسبقا مف قبؿ وخارجيا، والتي تعتمد عمى األىداؼ التي يتبناىا أو األىداؼ التي تحد

أف يتمكف مف العديد  الطالبالمؤسسة التعميمية، وفي ظؿ عصر العولمة أصبح عمى 
مف األنشطة المعرفية، كما يجب أف تكوف لديو درجة مرتفعة مف قوة السيطرة المعرفية 
عمى ىذه األنشطة حتى يمكف توظيفيا جيدا في حؿ المشكبلت والتعامؿ مع المواقؼ 

وىناؾ أىمية بالغة لقوة السيطرة ، واحي األكاديمية والحياة اليوميةنالتي تواجيو في ال
في  لما ليا مف أىمية كبيرة؛ لمطبلب المعوقيف سمعياً  المعرفية في عممية التعميـ والتعمـ

بأنواع النشاط المعرفي التي ينشغموف بيا أثناء  الطبلب المعوقيف سمعياً زيادة وعي 
يساعد عمى تقويـ إستراتيجيات التدريس باإلضافة إلى  معالجتيـ لممياـ المختمفة، مما

 .(Stevenson, 2014, 214)  التخطيط التعميمي
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لمدى صعوبة تعمـ المعمومات التي  الطبلبوتؤثر المعرفة السابقة في إدراؾ 
شرطا  Mental engagement حجرة الدراسة. ويعد االنشغاؿ العقمي فييتـ تقديميا 

لخارجية النشاط المعرفي اضروريا لحدوث التعمـ ويجب أال تقمؿ الشروط والعوامؿ 
، ولذا فاف العوامؿ والشروط الخارجية، والوسائؿ أو الطرؽ المختمفة يجب النظر لمطالب

 الطالبيقوـ بيا  التيإلييا فقط مف خبلؿ تأثير تفاعؿ األنشطة المعرفية المختمفة 
وما يعرفو الطبلب بالفعؿ عف الموضوع سوؼ يؤثر  ،ى التعميميالمحتو  فيوينشغؿ بيا 

 .عمى كيفية فيميـ لما يتعممونو عف ىذا الموضوع
وفى التعمـ بالواقع المعزز يمكف إجراء تمثيبلت عقمية ومعرفية حيث يتـ 
تباع تعميمات المعمـ والتدريب عمى الميارات البيئة  التوصؿ إلى التصورات البيئة وا 

صورات الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا داخؿ الفصؿ الدراسي في لتصحيح الت
، ثـ ينقؿ الطبلب المعوقيف سمعيًا إلى المستوى توى األوؿ لقوة السيطرة المعرفيةالمس

عادة تمثيؿ  الثاني مف قوة السيطرة المعرفية إليجاد العبلقات بيف المفاىيـ البيئة وا 
حاولة إيجاد أفكار جديدة ومواقؼ جديدة يتـ الموقؼ مف خبلؿ األشكاؿ البصرية وم

في تطوير محافظتيـ عمى البيئة المحيطة بيـ، وتعد قوة  تصوراتيـ البيئةفييا توظيؼ 
السيطرة المعرفية ناتجًا لمتفاعؿ بيف خصائص كؿ مف مواقؼ التعمـ وطبيعة دفع بيئة 

لشوريجي، )ا التعمـ مف خبلؿ األنشطة المختمفة التي يقوـ بيا المعمـ والطالب
(، ويمكف تصنيؼ العوامؿ التي تؤثر عمى قوة 43، 6100& دسوقى، 6112،202

 ( إلى ما يمي:31-42 ،6102، السيطرة المعرفية في التعمـ بالواقع المعزز )عمى
 االستجابةالتعمـ عمى تطبيقات  اعتماد: عوامل الدفع إلى المستوى األول 

المعمـ بدقة كما  الطالب إتباع تعميماتؿ تتطمب مف السريعة عبر الياتؼ النقا
 فيالدائـ بشبكة اإلنترنت وسرعتيا قد يكوف عائقًا أماـ الطبلب  االتصاؿأف 

 السريعة.  االستجابةالوصوؿ إلى وسائط 

  وسائط التعمـ بالواقع  في االنتقاؿ: طبيعة الثانيعوامل الدفع إلى المستوى
، وفى ظؿ مفاىيـ جديدة والربط فيما بينيا المعزز يدفع بالطالب إلى استكشاؼ
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 ة الروابطواجو الطالب مشكبلت كثر اليائؿ والوسائط التعميمية قد ي المعرفيالكـ 
 التيالروابط  انتقاء فيوالتناقضات المعرفية فيما بينيا لذا يظير دور المعمـ 

 تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ. 

زيادة قوة  فيالتعمـ بالواقع المعزز تساىـ  تإستراتيجياويبلحظ مما سبؽ أف 
المستوييف األوؿ والثاني لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بسبب  فيالسيطرة المعرفية 

تباع تعميماتو كذلؾ مف  التيالممارسات واألنشطة المعرفية  تتـ مف خبلؿ تقميد المعمـ وا 
ات البيئة الصحيحة واستخداـ التصور  وفؾ التناقضات تصحيح التصورات البيئةخبلؿ 

 .فى حسف محافظة الطبلب مع بيئتو
 ترتكز عمييا الدراسة التينظريات التعمم 

يستند التعمـ في بيئة الواقع المعزز عمى التطبيقات المشتقة مف النظرية 
الظاىري لمطبلب المعوقيف  السموكية التي تيتـ بدراسة التغير الحادث في السموؾ

، وذلؾ مف خبلؿ المثيرات البصرية التي تجذب اىتماـ الطبلب المعوقيف سمعيًا سمعياً 
الخاطئة لدى التصورات  تصحيحمثؿ الصور الثابتة والصور المتحركة لتحدث عممية 

استخداـ بفي بيئة التعمـ بالواقع المعزز باالستجابة السريعة الطبلب المعوقيف سمعيا 
ه االستجابة  باالنتقاؿ التمقائي إلى وسائط التعمـ ، وتعزز ىذكاميرا الياتؼ المحموؿ

الرقمية التي تـ تييئتيا لمتناسب مع خصائص وصفات الطبلب المعوقيف سمعيًا والتي 
توفر فرص الممارسة والتكرار لمطبلب، لتظير تطبيقات النظرية البنائية االجتماعية 

ب المعوقيف سمعيًا بناء فالتعمـ باستخداـ وسائط التعمـ بالواقع المعزز تتيح لمطبل
معارفيـ ومفاىيميـ وتقدـ ليـ التفسيرات مف خبلؿ أنشطة تفاعمية شخصية واجتماعية 
تشجع الطبلب عمى تطبيؽ وبناء المعمومات التي تعممونيا في مواقؼ بيئة واجتماعية 

مع بما يتناسب  لمتعمـ بالوسائط المتعددة المعدةأخري، كما يستند إلى النظرية المعرفية 
خصائص الطبلب المعوقيف سمعيًا والتي تشير إلى استخداـ النصوص المطبوعة مع 
االستجابات السريعة كمثيرات لمطبلب المعوقيف سمعيًا التي تتكامؿ مع وسائط التعمـ 
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بالواقع المعزز عبر الياتؼ المحموؿ بيدؼ تعزيز المحتوى التعميمي الذي يساىـ في 
  .( Ayrees,2015لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا ) ةالبيئة الخاطئ التصورات تصحيح

كما يرتكز مفيوـ قوة السيطرة المعرفية عمى نظرية بنية المعرفة مف حيث 
تدفع بالطبلب المعوقيف سمعيًا إلى أنواع مختمفة مف النشاط  التيمواضع التعمـ 

ـ تري أف المعمومات الجديدة يجب أف يت التي المعرفي، ونظرية الحمؿ المعرفي
وبما أف سعة الذاكرة طويمة المدى،  فيالذاكرة العاممة قبؿ أف تخزف  فيمعالجتيا 

الذاكرة العاممة لمطبلب المعوقيف سمعيًا محدودة فإف عممية التعمـ تتأثر سمبًا إذا تـ 
(، وبالتالي يراعي Sweller,2016تجاوز قدرة الذاكرة العاممة عمى معالجة المعمومات )

الواقع المعزز أف تتناسب مع صفات وخصائص الطبلب  فيعند تصميـ وسائط التعمـ 
، كما تـ اطع الفيديو مترجمة لمغة اإلشارةالمعوقيف سمعيًا، كما تـ مراعاة أف تكوف مق

 .ة أف تثير الوسائط اىتماـ الطبلبمراعا
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

وتـ : لدى الطبلب المعوقيف سمعياً البيئة  لممفاىيـ  ئة قائمة التصورات الخاط
 إعدادىا مف خبلؿ:

تناولت التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب  التياإلطبلع عمى الدراسات 
 & Ford, 2014 6100رضا و العزاوي، &  6104)دراسة طاىش ،

Boylan,2018 وذلؾ لمتعرؼ أىـ التصورات البيئة الخاطئة الشائعة لدى الطبلب )
 .ىذه المرحمة في

 االجتماعيةتحميؿ محتوى الوحدة الثالثة "اليابس والماء" مف كتاب الدراسات 
تمثؿ  التيالمفاىيـ لمصؼ األوؿ اإلعدادي الفصؿ الدراسي األوؿ، وذلؾ لتحديد 

 ا قاـ زميؿ آخر بتحميؿ محتوى الوحدة لتحديدكم لتصورات البيئة المتضمنة بالوحدة،ا
عد التأكد مف ثبات التحميؿ ، وبلتصورات البيئة المتضمنة بياا تمثؿ التيالمفاىيـ 

، مما يدؿ عمى ثبات التحميؿ، تـ %22والذي وصؿ إلى نسبة  االتفاؽبمعادلة نسبة 
 . مفيوـ 42وقد تكونت القائمة مف التوصؿ لمقائمة بصورتيا األولية 
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صورتيا األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف  فيتـ عرض القائمة 
مدى السادة أساتذة المناىج وطرؽ التدريس الجغرافيا لمتعرؼ عمى وجية نظرىـ في 

صياغتيا ومدى مناسبة القائمة لمطبلب المعوقيف سمعيًا،  فيالسبلمة المغوية لمقائمة 
ضافة بعضو  لمطبلب  لوحدة اليابسة والماء صورات البيئةالت تمثؿ بعض التيالمفاىيـ  ا 

 مف وجية نظر المحكميف.المعوقيف سمعيًا 
 البيئةيف تـ تعديؿ صياغة بعض التصورات وفى ضوء وجية نظر المحكم

بيئة مف ال تمثؿ تصورات  التيالمفاىيـ ، وحذؼ بعض المتضمنة بقائمة المفاىيـ
% بيف آراء السادة المحكميف 21أكثر مف  اتفاؽالقائمة لعدـ حصوليا عمى نسبة 

وبذلؾ تكونت القائمة بعد إجراء التعديبلت مف وجية نظر السادة المحكميف مف عدد 
 .بيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً التصورات التمثؿ  التيالمفاىيـ مفيوـ يمثموف  41

تـ إجراء مقاببلت شخصية مع طبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة األمؿ 
ؿ ، ومناقشتيـ حو طالباً  41لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة األقصر بمغ عددىـ 

عف تمؾ التصورات  اختبار، ثـ إعطائيـ المفاىيـ قائمة فيالتصورات البيئة المتضمنة 
البيئة وترؾ المجاؿ ليـ لوصؼ ما يعرفونو عف كؿ تصور بالكتابة أو الرسـ، وذلؾ 

 (.6103يـو )غانـ ، تصوراتيـ البيئة تجاه كؿ مفلمتعرؼ عمى 
النسب المئوية لمتصورات الصحيحة لتصورات الطبلب والخاطئة عف  استخراج

مف التصورات البيئة المتضمنة بقائمة التصورات البيئة،  بيئيكؿ مفيـو يثمؿ تصور 
ئة لدى الطبلب عنو عند الذي تتجاوز نسبة التصورات الخاط البيئيحيث يعد التصور 

التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب كما حددتيا مجموعة مف ( مف % 42نسبة )
 . (6100والعزاوى،  رضا&  6112الدراسات السابقة )الصالحى، 

تكونت حصمت عمى نسب عالية  التيالتصورات البيئة  استبعادبعد أف تـ 
ة التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بوحدتمثؿ  التيالمفاىيـ قائمة 

 ، وىى القائمة النيائية لمتصورات البيئة الخاطئة.تصوراً  02 اليابسة والماء مف
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تمثل التصورات البيئة الخاطئة لدي الطالب المعوقين  التي( قائمة المفاىيم 2جدول )
 سمعيًا بالصف األول اإلعدادي

 تمثل تصورات بيئة خاطئة التيالمفاىيم  م تمثل تصورات بيئة خاطئة التيالمفاىيم  م
 الفقر المائي 01 التنوع الحيوي 0
 البراكين 00 التخثر 6
 التعرية المائية 06 االحتباس الحراري 4
 التعرية اليوائية 04 النحت 3
 العيون 03 اإلرساب 2
 التجريف 02 األراضي الرطبة 2
 البحر المفتوح 02 المنخفضات 2
 األبعادالمعالجة المائية ثالثية  2

 التصحر 02
 الرعي الجائر 2

التعمم بالواقع المعزز  فيالسريعة  االستجابةتصميم  :التصور المقترح
 لمطالب المعوقين سمعيًا 

الواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا عمى ب تصميـ التعمـ في االعتمادتـ 
ونموذج التصميـ  ،(Elias, 2011الدمج بيف نموذج التصميـ التعميمي لمتعمـ النقاؿ)

تصميـ ( ويمكف تمخيص مراحؿ Dunleavy, 2014التعميمي لمواقع المعزز )
 :قيف سمعيًا وفقًا لممراحؿ اآلتيةالواقع المعزز لمطبلب المعو  فيالسريعة  االستجابة

 : مرحمة التحميلالمرحمة األولى
التعمـ بالواقع  فيالسريعة  االستجابةنمط :  تحديد تحديد األىداف العامة

عمى تصحيح التصورات البيئة الخاطئة وقوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب المعزز 
 . بالصؼ األوؿ اإلعداديالمعوقيف سمعيًا 

: تعد التصورات البيئة الخاطئة  مسئولة االحتياجاتتحميل المشكمة وتقدير 
ء داخؿ الفصؿ عف كثير مف السموكيات الخاطئة مف قبؿ الطبلب تجاه بيئتيـ سوا

مف األماكف داخؿ المدرسة ممعب المدرسة أو دورات المياه وغيرىا  فيأو  الدراسي
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، ويعد ذلؾ مؤشرًا عمى قصور المناىج الدراسية بصفة عامة ومنيج الدراسات وخارجيا
تزويد الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمعرفة البيئة الصحيحة  فيبصفة خاصة  االجتماعية

تساعدىـ  التيتكويف التصورات البيئة المناسبة  فيتتناسب وأعمارىـ، وقصورىا  التي
ولذا تظير الحاجة إلى لتصحيح يعشوف بيا ، التيعمى المحافظة عمى البيئة 

تصميـ  باستخداـعف طريؽ الواقع المعزز التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب 
مف خبلليا  التيلمعرفية مف أىـ العوامؿ ، كما تعد قوة السيطرة اتمثيبلت بصرية مختمفة

يا يمكف الحكـ عمى مدى استخداـ الطبلب المعوقيف سمعيًا لممعارؼ البيئة التي اكتسب
 .في تعامميـ مع بيئتيـ المحيطة

 خصائص الطالب وسموكيمتحميل 
 : لآلتيتـ تحديد خصائص الطبلب وفقًا  

 األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع جميعيـ  ةطبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرس
لدييـ الحماسة الستخداـ المستخدمات التكنولوجية الحديثة، وىـ لدييـ ميارة 

 التعامؿ مع ىذه المستحدثات التكنولوجية.  فيكبيرة 

  ىواتؼ محمولة  يمتمكوفأف جميع الطبلب  االستكشافيةأشارت نتائج الدراسة
كما أف جميع الطبلب متاح ليـ ،  Androidذكية تعمؿ عمى نظاـ التشغيؿ 

عبر اإلنترنت مف خبلؿ شبكة الباحث حيث حرص الباحث  واالتصاؿالدخوؿ 
 .الشخصيعمى ربط جميع الطبلب بشبكة اإلنترنت المتاحة عمى تمفونو 

  أف الطبلب لدييـ القدرة عمى الدخوؿ إلى  االستكشافيةأظير نتائج الدراسة
لكترونية المتاحة بالواقع مواقع إنترنت ولديو القدرة عمى التعامؿ مع الوسائط اإل

 .  المعزز
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 بيئة التعمم بالواقع المعزز فيتحميل الموارد والقيود 
   بيئات التعمـ اآلتية: فيتـ العمؿ 

  الدراسيبيئة التعمـ المعزز داخؿ الفصؿ . 

  وتقديـ سقاالت لمتعمـ  ،برامج المتوافرة لمتمفوف المحموؿالتقديـ الدعـ مف خبلؿ
لتقديـ  التمفوف المحموؿمع الطبلب باستخداـ  والمرئيمثؿ التواصؿ الكتابي 

 والمساعدة لمطبلب المعوقيف سمعيًا. الدعـ

  مجمد خاص بكؿ مجموعة  إنشاءبيئة التعمـ عبر السحابة المحسوبة مف خبلؿ
 . التعمـ المختمفة تالمجموعة مف خبلؿ استراتيجيا فيمد خاص بكؿ طالب ومج

مة تصحيح التصورات البيئة ارتكز البحث عمى مي: تحميل الميام التعميمية
يف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي، مف خبلؿ تحديد لدى الطبلب المعوق الخاطئة

المياـ التعميمية لكؿ طالب مف طبلب مجموعة الدراسة وتقديـ الدعـ ليـ مف خبلؿ 
 الوسائط اإللكترونية المختمفة. 

 مرحمة التصميم . المرحمة الثانية:
ىو تصحيح  اليدؼ العاـ: تصميم األىداف التعميمية وتحميميا وتصنيفيا

، وقياس قوة ة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعداديةالبيئة الخاطئ التصورات
، وتـ كونيا التيتعامؿ الطالب مع بيئتو مف خبلؿ المعارؼ البيئة  فيالسيطرة المعرفية 

اليدؼ العاـ وعرضيا عمى السادة المحكميف تحقؽ  التيصياغة األىداؼ السموكية 
عمى مجموعة مف  االستقراروتـ  عمى األىداؼ المناسبة مف وجية نظرىـ لبلستقرار
 :األىداؼ
  حوؿ النظاـ البيئي وضرورة فيـ التنوع في  الطبلبتنمية معارؼ ومدارؾ

دراؾ أىمية عدـ تدخؿ  يالبيئمجتمع الكائنات الحية وتأثيره في النظاـ  وا 
أمر مفيد لمبيئة كذلؾ اإلدراؾ  يالبيئاإلنساف فيو كذلؾ إدراؾ أف تعقد النظاـ 

الصحيح لمكونات النظاـ البيئي بما يؤدي إلى تعديؿ التصورات الخاطئة 
 .بشأنيا
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  حوؿ مصادر الحياة مف مياه وكيرباء وىواء الطبلب تنمية معارؼ ومدارؾ
وأىمية المحافظة عمييا وطرؽ المحافظة عمييا وترشيد استخداميا حيث أنيا 

يا التموث فبل ينتفع بيا وأيضا إدراؾ أىمية صيانتيا موارد قد تنضب أو يصب
في ترشيد استخداميا كونيا ممكية عامة بما يؤدي عمى تعديؿ التصورات 

 .الخاطئة بشأنيا

  حوؿ الموارد البيئية وأىمية فيـ أف معظميا  الطبلبتنمية معارؼ ومدارؾ
وسوء والتموث لئلىدار موارد غير متجددة تتناقص باستمرار وتتعرض 

االستخداـ وبالتالي فيي ال تكفي كؿ األجياؿ القادمة ومف ثـ وجب االىتماـ 
 .بيا وحماتيا وترشيد استخداميا وتعديؿ التصورات الخاطئة بشأنيا

  حوؿ مسئولية حماية البيئة وأنيا مسئولية  الطبلبتنمية معارؼ ومدارؾ
براز دور المواطف في حمايتيا وتنميتيا  مشتركة بيف الناس والحكومة وا 

والمحافظة عمييا وأف المشاركة في جيود حماية البيئة تزيد مف قيمة اإلنساف 
وال تنقص منو وأف العناية بجماؿ البيئة ضرورة حضارية وليست طرؼ بما 

 .يؤدي إلى تعديؿ التصورات البيئية الخاطئة بشأنيا
عمى  تـ تحديد المحتوى مف خبلؿ اإلطبلع: وتنظيموتصميم محتوى التعمم 

( وتـ  Kim,2016&   6102 تناولت الواقع المعزز )شمتوت، التيالمراجع والدراسات 
 :دروس ثبلثتحديد المحتوى بحث يحقؽ األىداؼ السموكية مف خبلؿ 

 نشأة اليابس والماء الدرس األول : 

  عوامؿ تشكيؿ سطح األرض الثانيالدرس : 

 المياه المالحة والعذبة الدرس الثالث : 
 نوع:أكثر مف  فيلمطبلب المعوقيف سمعيًا  فيوتـ تقديـ الواقع المعزز 

 وذلؾ مف خبل توفر الوسائط الرقمية الواقع المعزز عمى أساس تميز الموقع :
لمطبلب بواسطة التمفوف المحموؿ الخاصة بيـ وتوفير خاصية تحديد الموقع 

GPS  كما تـ توفير مجموعة مف الوسائط لمطبلب مثؿ النصوص ،
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والرسومات ومقاطع الفيديو المترجمة لمغة اإلشارة وذلؾ لتزويد الطبلب 
 بمعمومات عف المفاىيـ البيئة والتصورات البيئة المرتبطة بيا. 

 وذلؾ مف خبلؿ تزويد الطبلب بوسائط الواقع المعزز عمى أساس الرؤية :
ا بواسطة كاميرا التمفوف المحموؿ الخاص بالباحث ترتبط رقمية تـ تصوريي

بالمفاىيـ البيئة، وىذه الوسائط عبارة عف أكواد وصور متعددة األبعاد وعبلمات 
التي تستطيع كاميرا التمفوف المحموؿ التقاطيا وتميزىا لعرض المعمومات 
 المرتبطة بيا، وذلؾ لمساعدة الطبلب عمى ربط تصورات بيئة مف الواقع

  .سبقًا في ذىف الطبلبالحقيقي بالواقع االفتراضي المناسب ليا والمحزف م
وروابط  والفيديطريقة عرض الصورة ومقاطع  اختبلؼوقد تـ الحرص عمى 

الوقت والطريقة المناسبة  واختيارالمواقع اإللكترونية وغيرىا مف محتوى الواقع المعزز، 
مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا لعرض الكائنات   استخداـ، وقد تـ االفتراضيةلقدرات وا 

 ع معزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا:طريقتيف لعمؿ واق
 ( العبلماتMarkers) تستطيع كاميرا التمفوف المحموؿ التقاط صورة لموقع :

عض التصورات البيئة وتمييزىا ل  تحتوى عمى مجموعة مف المفاىيـ البيئة
 .المرتبطة بيا

 بالموقع الجغرافي عف طريؽ خدمة االستعانةGPS   وبرنامج تميز الصورة
Image Recognition  .لعرض المعمومات لمطبلب المعوقيف سمعيًا  

تـ تقديـ المحتوى المعزز بما يتناسب : االستجابة السريعةتحديد طرق تقديم 
مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا وذلؾ بإجراء بعض التعديبلت عمي بيئة  مع قدرات وا 

ولذلؾ تـ تقديـ  التعمـ بما بساعد الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى تجاوز إعاقتيـ السمعية
 :المحتوى عف طريؽ

 باألكواد: تقديـ المحتوى المعزز كوادالسريعة القائمة عمى اال  االستجابات. 
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 تقديـ المحتوى المعزز باأليقونات : السريعة القائمة عمى األيقونات االستجابات
عبر كاميرا التمفوف  وقراءتيايتـ تصميميا ثـ مسحيا  التيأو الصورة المصغرة 

 .المحموؿ

 تقديـ المحتوى المعزز بالصور : السريعة القائمة عمى الصور االستجابات
عبر  وقراءتيامسحيا يتـ تصورييا أو تصميميا ثـ  التيوالرسومات واألشكاؿ 
 .كاميرا التمفوف المحموؿ

تـ تحديد األنشطة التعميمية بناء عمى األىداؼ : تصميم األنشطة التعميمية
كؿ درس مف الدروس، وكاف يتـ إعبلـ الطبلب بالوقت  فيالتعميمية المطموب تحقييا 

مف األنشطة وتـ الحرص عمى أف تكوف األنشطة التعميمية مرتبطة  لبلنتياءالمطموب 
مكانياتيـ. وتـ تقديـ  مف خبلؿ أنواع  األنشطةبواقع الطبلب وتتناسب مف قدراتيـ وا 

 مختمفة ىي: 
 عميمية تتـ داخؿ الفصؿ : وىى مجموعة مف األنشطة التاألنشطة الصفية

 مثؿ:  الدراسي
 يقوـ بيا الطبلب  التي كالعروض المسرحية وأنشطة اليوايات :األنشطة الفنية

التي تدور حوؿ البيئة وطرؽ حمايتيا مع عرض مواقؼ  المعوقيف سمعياً 
مسرحية التصرفات بيئية خاطئة ومناقشتيا والتوصؿ إلى المفاىيـ والتصورات 

 .الصحيحة
 والتصورات البيئية  حوؿ البيئة والمفاىيـالمترجمة لمغة اإلشارة  األفبلـ التعميمية

في  الطبلبودور ومسئولية كؿ  البيئيةالصحيحة وطرؽ المشاركة في حماية 
 .حماية البيئة

 كاأللعاب الجماعية والحفبلت والرحبلت أنشطة الجماعات واألنشطة الجماعية 
 .إلى المحميات البيئية

 ضاء سواء أنشطة األلعاب الفردية أو األلعاب الجماعية لق األنشطة الرياضية
 .وقت الفراغ والترويح عف النفس وتنمية العبلقات االجتماعية بيف األعضاء



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 252 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

 يطمبيا الباحث مف  التيمجموعة مف األنشطة التعميمية  : وىياألنشطة البيئة
ة طأنشمثؿ  الدراسيجاه البيئة خارج الفصؿ الطبلب أف يقـو بيا الطبلب ت

البيئة المدرسية أو معسكرات خدمة البيئية وحمايتيا كأنشطة معسكرات خدمة 
العمؿ لخدمة البيئية التي توجد فييا المدرسة سواء كانت مشروعات نظافة أو 

 .تجميؿ أو تشجير
 المعزز عالتطبيقات والبرامج التي تم استخدميا في تقنية التعمم بالواق

 Aurasma وذلؾ بيدؼ تصميـ مواد تعميمية افتراضية تمثؿ مجموعة مف :
البيئة الصحيحة تحاكى الواقعية باستخداـ تقنية الواقع المعزز، وقد التصورات 

تـ الحرص عمى مشاركتيا مع الطبلب، كما تـ استخداـ التطبيؽ لتوضيح 
 أماكف بعض المظاىر البيئة والتضاريسية.

 Layar  وذلؾ حتى يمكف إجراء مسح ضوئي لممواد المطبوعة التي تناولت :
رائط، ومف ثـ أغنائيا وتعزيزىا بإضافات الواقع مفاىيـ بيئة، كالمجبلت والخ

 المعزز، مما يسمح لمطبلب بالتفاعؿ وع الواقع بطريقة جديدة.

 تاإلستراتيجيامجموعة مف  استخداـتـ : تصميم اإلستراتيجيات التعميمية
مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا  التيالتدريس  تعتمد عمى  التيتتناسب مع قدرات وا 

والتعمـ بالواقع المعزز بحيث تحقؽ كؿ إستراتيجية أىداؼ  الصفيالتكامؿ بيف التعمـ 
تعميمية محددة، ويتـ الدمج وفقًا لخصائص الطبلب المعوقيف سمعيًا وطبيعة المحتوى 

تـ  التيضوء اإلمكانيات المتاحة ومف أىـ اإلستراتيجيات التعميمية  فيالتعميمي 
 :استخداميا

  وذلؾ عف طريؽ أف يقوـ المعمـ بتكميؼ مجموعة التعاونياتيجية التعمم إستر :
 . ما بينيـ لموصوؿ إلى نتيجة واحدةبالتعاوف في معيفمف الطبلب بعمؿ 

 وذلؾ عف طريؽ عرض مقاطع فيديو مترجمة إستراتيجية التعمم بالممارسة :
 .لمغة اإلشارة عمى الطبلب ويطمب مف الطبلب تقميد مع الشرح
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  شكبلت: حيث يعرض عمى الطبلب مشكمة بيئة معيف ويقـو اتيجية حل المإستر
 الطالب بحميا مف خبلؿ وضع منظومة تصورات بيئية.

 أماـ الطبلب  بيئي: وذلؾ عف طريؽ عرض تصور إستراتيجية المناقشة
ويطمب مف الطبلب عمؿ محادثة إلكترونية فيما بينيـ عف تصوراتيـ البيئة 

 وتعديؿ الخطأ منيا. 

 معيف عمى  بيئي: وذلؾ عف طريؽ عرض مشروع المشروعات إستراتيجية
تساعد عمى تصحيح بعض  التيالطبلب يحمؿ مجموعة مف التصورات البيئة 

 البيئة الخاطئة لدى الطبلب.  التصورات

 أساسية في البرنامج إلقناع  إستراتيجية: وىي اإلقناع والتوضيح إستراتيجية
التبلميذ بالمفاىيـ والتصورات البيئية السميمة وضرورة التخمي عف التصورات 
الخاطئة واستبداؿ األفكار والمفاىيـ غير المنطقية وغير السميمة بأخرى أكثر 

 .منطقية وأكثر عممية وثبتت األفكار والتصورات البيئية السميمة

 عمى المشاركات  الطبلبلبيئية: وذلؾ بتشجيع كة االتعاون والمشار  إستراتيجية
في المشروعات التي تيدؼ حماية البيئة وصيانتيا وتجميميا واالشتراؾ في 
المسابقات البيئية وتدريب التمميذ عمى التعاوف مع زمبلئو وتحمؿ المسئولية 

 .والعمؿ الجماعي الناجح

 الطبلباالتصاؿ بيف : وذلؾ بتشجيع التفاعؿ و التفاعل واالتصال إستراتيجية 
بعضيـ وبعض وبينيـ وبيف مدرس النشاط في المدرسة وباقي فريؽ العمؿ بيا 
مف خبلؿ عمميات تفاعمية تتـ فييا المناقشات الجماعية والمحاضرات والندوات 
وتبادؿ اآلراء ووجيات النظر حوؿ التصورات البيئية وطرؽ حماية البيئة دور 

 .كؿ مواطف فييا

 األداءالدراسة عمى إستراتيجية التقويـ القائـ عمى  اعتمدت: تقويمتصميم أدوات ال
 التصورات البيئة، ومقياس قوة السيطرة المعرفية. اختبارلقياس نواتج التعمـ وتشمؿ 
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تعديؿ بما الولمتأكد مف صدؽ المحتوى تـ عرض المحتوى عمى المحكميف وتـ 
 يتفؽ مع آراء المحكميف في الصياغة والترتيب ليصبح المحتوى جاىزًا في صورتو النيائية. 

 المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير 
 :ؿتـ مف خبلليا تنفيذ بيئة التعمـ بالواقع المعزز وتشم التيالمرحمة 

مف خبلؿ  التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة القائمة عمى األكواد  االستجابةتصميـ 
 الخطوات التالية: 

تتيح إضافة روابط  التيمف خبلؿ منصة مولدات الكود : تصميم الكود
 بيئيتمثؿ تصور  التيومعمومات الكود ثـ تظير صورة تمثؿ مفيوـ مف المفاىيـ البيئة 

 أو أكثر  لدى الطبلب  يتـ تنزيميا بعدة صيغ. 
 . كصورة ودمج الكود مع محتوى المادة المطبوعةوحفظو : تحميل األكواد

ور وذلؾ مف خبلؿ السريعة القائمة عمى األيقونات والص االستجابةتصميـ 
 الخطوات التالية:

 وذلؾ حتى يتـ ربط بعض الصور من خالل كاميرا الياتف المحمول التقاط :
 الطبلب بالبيئة المحمية المحيطة بيـ. 

 وذلؾ مف خبلؿ الخطوات : المحتوى لمواقع المعزز القائم عمى النص تصميم
 التالية.

 وذلؾ حتى تكوف مناسبة لموضوع إضافة بعض الفقرات اإلضافية لمنص :
الطبلب وتزيد مف تفاعميـ لموضوع  انتباهالدرس وحتى تعمؿ عمى جذب 

 الدرس. 
 بعض التصورات البيئة لدى  إضافة روابط لنصوص تعمؿ عمى تعديؿ

: وذلؾ حتى تزيد مف دافعية الطبلب تجاه موضوع الدرس بحكـ أف الطبلب
 النصوص الموجودة عمى اإلنترنت تكوف أكثر جاذبة لمطبلب. 

  حذؼ بعض الفقرات مف النص: وذلؾ بيدؼ تقميؿ المحتوى الغير مناسب
 لمطبلب المعوقيف سمعيًا وحتى ال يتعرض الطبلب لمممؿ. 
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 المحتوى لمواقع المعزز القائم عمى مقاطع الفيديو المترجم لمغة  تصميم
 فؽ الخطوات التالية:وذلؾ و : اإلشارة

  إضافة روابط لمقاطع فيديو مترجمة لمغة اإلشارة تعمؿ عمى تعديؿ بعض
التصورات البيئة لدى الطبلب: وذلؾ حتى تزيد مف دافعية الطبلب تجاه 
موضوع الدرس بحكـ أف بعض المقاطع  الموجودة عمى اإلنترنت تكوف أكثر 

 جاذبة لمطبلب. 
  تى تكوف مناسبة ذلؾ حإعادة صياغة الترجمة لمغة اإلشارة لبعض المقاطع: و

  أكثر لمغة الطبلب.
  :تصوير بعض المقاطع عف طريؽ أجيزة التمفوف المحموؿ الخاص بالطبلب

الطبلب مما تساعد عمى تعديؿ بعض  ببيئةوذلؾ حتى تكوف مرتبطة أكثر 
 تصوراتيـ البيئة الخاطئة. 

  جموعة مف تـ إجراء التجربة عمى م: لمتعمـ بالواقع المعزز االستطبلعيةالتجربة
الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة األمؿ لمصـ 

 التيوضعاؼ السمع بمحافظة األقصر وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى المشكبلت 
 التعمـ بالواقع المعزز.  فييمكف أف تواجو الطبلب مجموعة الدراسة 

 بيق والتنفيذالمرحمة الرابعة: مرحمة التط
مرحمة التصميـ مف خبلؿ  فيتـ إجراء التجربة وفقًا لمسيناريو المقترح 

 التجريبية.المعالجات 
 :المرحمة الخامسة: مرحمة التقويم

تـ في ىذه المرحمة التقويـ مف خبلؿ مرحمتيف المرحمة األولى وىي عبارة عف 
مرحمة مجموعة مف األسئمة في نياية كؿ درس مف الدروس، ثـ في المرحمة الثانية 

تطبيؽ أدوات الدراسة مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية لنتائج التقويـ وتحميؿ النتائج 
  ومناقشتيا، وتقديـ بعض التوصيات والقيمة التربوية التي تعبر عف نتائج الدراسة.
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ما التصور وبذلؾ يتـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف الدراسة والذي نصو "
لمطبلب المعوقيف سمعيًا  التعمـ بالواقع المعزز فيالسريعة  االستجابةالمقترح لتصميـ 

 بالمرحمة اإلعدادية؟
 :بناء أدوات الدراسة

 التصورات البيئية. اختبارإعداد 
تمثؿ التصورات البيئة لدى  التيمف إعداد قائمة المفاىيـ البيئية  االنتياءبعد 

، ومف ثـ قائمة التصورات الخاطئة الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي 
التصورات البيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا  اختبارلبعض المفاىيـ البيئة، تـ إعداد 
  :وفؽ الخطوات التالية االجتماعيةمنيج الدراسات  فيوالمتضمنة بوحدة اليابسة والماء 

 التي: تـ اإلطبلع عمى الدراسات السابقة اإلطالع عمى الدراسات السابقة 
لقياس ىذه  اختبارة إعداد يتناولت التصورات البيئة لدى الطبلب وكيف

لدى الطبلب المعوقيف  األخرى السموكيةالتصورات وعبلقتيا ببعض األفعاؿ 
  Ford( ودراسة 6104) طاىش( ودراسة 6102) حنفىسمعيًا مثؿ دراسة 

( وذلؾ لمتعرؼ عمى كيفية  2010) Birisci and  Metin( ودراسة 2014)
 قياس التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب.

  وىو قياس التصورات البيئة  لبلختبار: حدد ىدؼ رئيس االختبارتحديد أىداف
الخاصة بوحدة اليابسة والماء لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بمنيج الدراسات 

 بالصؼ األوؿ اإلعدادي .  االجتماعية
  الباحث بقائمة التصورات الخاطئة لممفاىيـ البيئة  التـز: تباراالختحديد أبعاد

 قاـ الباحث بإعدادىا .  التيلدى الطبلب المعوقيف سمعيًا 
  مجموعة مف  االختبار: روعي عند صياغة مفردات االختبارصياغة أسئمة

 لمطبلب المعوقيف سمعيًا: االختبار مناسبالنقاط اليامة حتى يكوف 
 المغوية لمطبلب المعوقيف سمعياً  ناحية الصياغة أف تكوف مناسبة مف. 

 ح حتى ال يحدث لبس لدى الطبلبو تحديد المطموب مف كؿ مفردة بدقة ووض. 
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 االختبارالمفردات بأىداؼ  ارتباط . 

  يعيش بيا الطبلب. التياف تكوف األسئمة مرتبطة بالبيئة الخارجية 

الشؽ، بحيث  ثنائيمف متعدد  االختيارمف نوع  االختباروقد تكونت أسئمة 
يتكوف مف أربع  الثانيواحد منو صحيح والشؽ  اختياراتيتكوف الشؽ األوؿ لو مف أربع 

 تفسيرات تفسير واحد منيـ صحيح. 
  تـ وضع  االختبارمف وضع مفردات  االنتياء: بعد االختباروضع تعميمات

البداية البيانات  فيلمطبلب المعوقيف سمعيًا بحث يشمؿ  االختبارتعميمات 
الشخصية لمطالب، ثـ تـ إعطاء مجموعة مف اإلرشادات لمطبلب حتى يؤدي 

وبذلؾ يكوف قد تـ إعداد الصورة األولية  لميدؼ الذي وضع مف أجمو، االختبار
 . لبلختبار

  بعد أف رلالختبالمتعرف عمى مدى صالحية الصورة األولية  االختبارتحكيم :
عمى مجموعة مف السادة  االختبارتـ عرض  لبلختبار تـ إعداد الصورة األولية

الجغرافيا  وأساتذة االجتماعيةأساتذة المناىج وطرؽ تدريس الدراسات 
مدى صبلحية  فيبالجامعات المصرية وذلؾ لمتعرؼ عمى وجية نظرىـ 

وضع مف أجمو وكذلؾ لمتعرؼ عمى سبلمة  الذيلتحقيؽ اليدؼ  االختبار
 االختبارمناسبة مفردات ، وكذلؾ ة المغوية والعمميةناحية الصياغ مف االختبار

مكانيات والثروة وقد تـ إجراء  ،المغوية لمطبلب المعوقيف سمعياً  لقدرات وا 
وحذؼ بعض األسئمة  االختبارالتعديبلت المقترحة مف تعديؿ بعض مفردات 

 االختبار، وبذلؾ أصبح %21بيف المحكميف أكثر مف  اتفاؽلـ تنؿ  التي
 . االستطبلعيةجاىز لمتطبيؽ عمى العينة 

 جراء  االختبار: بعد أف تـ عرض التجربة االسترشادية عمى السادة المحكميف وا 
عمى عينة استرشادية  االختبارالتعديبلت المناسبة وفؽ لوجية نظرىـ تـ تطبيؽ 

مف طبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرس األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع 
 . االختبارلؾ لحساب ثبات وصدؽ وزمف بمحافظة األقصر وذ
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  ووجد أنو يساوى بمعادلة ألفا كرنباؾ  االختبار: تـ حساب ثبات االختبارثبات
 Kuderمعادلة  استخداـ( وىو يشير إلى درجة ثبات عالية، كما تـ 1,22)

and Richardson   ( 1,22يساوى ) االختباروقد وجد أف معامؿ ثبات
 درجة ثبات عالية. لو االختبارككؿ مما يشير إلى أف  لبلختبار

  بطريقتيف: االختبارتـ حساب صدؽ  :االختبارصدق 
 المحكميف لمتعرؼ عمى عمى السادة  االختبار: وذلؾ بعرض صدق المحكمين

وىو قياس  لبلختبار الرئيسي، مف حيث تحقيؽ اليدؼ صدؽ المحتوى
، وقد تـ التأكد مف صدؽ ياً بيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعالتصورات ال

 . االختبار

  ولما كاف معامؿ : وذلؾ بإيجاد الجذر التربيعى لمعامؿ الثباتالذاتيالصدق ،
= االختبار( ، إذف معامؿ صدؽ 1,22بمعادلة ألفا كرنباؾ ) االختبارثبات 

 استخداـ، وىو معامؿ صدؽ مرتفع، كما تـ  1,23= 1,22الجذر التربيعي ؿ 
، إذف معامؿ صدؽ  1,26ووجد أنو =  Kodar and Redchersonطريقة 
 وىو معامؿ صدؽ مرتفع. 1,21=  1,26يساوى الجذر التربيعي ؿ  االختبار

  اإلجابة عف  فيتـ حساب متوسط الزمف الذي إستغرقو الطبلب  :االختبارزمن
 . دقيقة 21 لبلختباروكاف متوسط الزمف المناسب  االختبارمفردات 

  وقد تـ تحديد درجتيف لكؿ  االختبار: تـ إعداد مفتاح لتصحي االختبارتصحيح
 السؤاؿ.  شقيسؤاؿ بواقع درجة لكؿ شؽ مف 

  سؤاؿ لكؿ سؤاؿ درجتيف وبذلؾ تصبح  62مف  االختبارتكوف : االختباردرجة
 .درجة 21 لبلختبارالدرجة الكمية 
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 التصورات البيئية الخاطئة لدى الطالب لكل مفيوم الختبار( الوزن النسبي  3جدول ) 
 أرقام األسئمة النسبيالوزن  عدد األسئمة تمثل تصورات بيئة خاطئة التيالمفاىيم  م
 1.1 8 2 انحُىٌانخىىع  1

 8 4 1 انخخثر 2

 5.6 8 2 انحرارٌ االحخببس 3

 12.21 8 2 انىحج 4

 22.11 8 2 اإلرسبة 5

 22 4 1 األراضٍ انرطبت 6

 24 4 1 انمىخفضبث 1

 2 4 1 انمعبنجت انمبئُت ثالثُت األبعبد 8

 4.9 8 2 انرعٍ انجبئر 9

 3.19 4 1 انمبئٍانفقر  12

 18.15 8 2 انبراكُه 11

 13.14 8 2 انخعرَت انمبئُت 12

 12 4 1 انخعرَت انهىائُت 13

 16 4 1 انعُىن 14

 19 4 1 انخجرَف 15

 23 4 1 انبحر انمفخىح 16

 11 4 1 انخصحر 11

 صورتو النيائية جاىز لمتطبيؽ. في االختباروبذلؾ يصبح 
 مقياس قوة السيطرة المعرفية 

بالصؼ تـ إعداد مقياس قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا 
 مف خبلؿ الخطوات التالية:  األوؿ اإلعدادي

 ،عمى) التي تناولت قوة السيطرة المعرفية ساإلطالع عمى بعض المقايي .0
( وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى طريقة 6103& الخزاعي، 6102& مبارز، 6102

قياس مدركات الطبلب تجاه مدى دفع بيئة تعمميـ نحو ممارسة أنشطة معرفية 
السابقة وذلؾ  ستسيؿ أو تعيؽ عممية التعمـ لدى الطبلب، تـ مراجعو المقايي
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دراسة التي تيدؼ إلى قياس ممارسات يمكف تطبيقيا في الرتباطيا بيدؼ ال
 بيئة التعمـ بالواقع المعزز.

: تـ صياغة فقرات المقياس بطريقة تتناسب مع طبيعة صياغة فقرات المقياس .6
بيئة الواقع المعزز لدى  فيالكشؼ عف قوة السيطرة المعرفية الدراسة وىي 

ممارسة أنشطة معرفية  فيالطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية ودورىا 
لدى الطبلب، وتكونت عبارات  خاطئةتسيؿ أو تعيؽ تعديؿ تصورات بيئة 

 مستوييف: في( موزعة 21صورتيا األولية مف ) فيالمقياس 
  مفردة تشير إلى أفعاؿ المعمـ والطبلب في  62يتكوف مف  :األولالمستوى

الطبلب عمى ما يقـو  واعتمادبيئة التعمـ بالواقع المعزز عمى نحو يقيس تقميد 
 بو المعمـ مف مبادرات وممارسات. 

  يقوـ بيا  التيمفردة تشير إلى الممارسات  62: يتكوف مف الثانيالمستوى
التصورات ، وتجريب البيئة في تعاممو مع بيئتواستخداـ التصورات  فيالطبلب 

وفحص النتائج والتأكد ىذه التصورات العبلقات بيف  واكتشاؼالجديدة  البيئة
 .منيا

ضوء مستويات قوة السيطرة  فيوتـ الحرص عمى توزيع عبارات المقياس 
لواقع بيئة التعمـ با فييستخدميا الطبلب والمعمـ  التياألنشطة المعرفية  فيالمعرفية 
 المعزز.
: تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف عرض المقياس عمى السادة المحكمين .0

السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ عمي مدي مبلئمة المقياس لطبيعة الطبلب 
، والبساطة بحيث الصياغة المغوية فيالمعوقيف سمعيًا مف حيث الوضوح 
قيس الصياغة بحث ت في، والدقة لمغويةتتناسب مفردات المقياس مع ثروتيـ ا

 .وضعت مف أجمو التيالعبارة اليدؼ 

: تـ تعديؿ مفردات ضوء آراء السادة المحكمين فيتعديل مفردات المقياس  .6
ضوء آراء السادة المحكميف، وذلؾ عف طريؽ إعادة صياغة  فيالمقياس 
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بعض العبارات بما يتناسب مع الثروة المغوية لمطبلب المعوقيف سمعيًا بحيث 
تتناسب الصياغة المغوية مف الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ حذؼ عدد 
عشر مفردات لعدـ مناسبتيا ليدؼ الدراسة طبقًا آلراء السادة المحكميف، وبذلؾ 

 اتفاؽحكميف بنسبة يصبح المقياس صالح لمتطبيؽ طبقًا آلراء السادة الم
عبارة موزعة عمى المستوييف المستوى  31، وأصبح المقياس يتكوف مف 21%

لقوة السيطرة المعرفية   الثانيعبارة و المستوى  61األوؿ لقوة السيطرة المعرفية 
 .عبارة 61

تـ إجراء التجربة االستطبلعية لممقياس بيدؼ حساب  :االستطالعيةالتجربة  .4
قياس عمى طبلب مدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع وتـ تطبيؽ الم صدؽ،

 طالب. 41بمحافظة األقصر عمى عدد 

 : تأكد مف صدؽ المقياس بطريقيف ىما: تـ الصدق المقياس .3
 وىو الذي يعتمد عمى  :: الصدؽ الظاىري "صدؽ المحكميف"الطريقة األولى

حصمت عمى نسبة موافقة مف  التيتقديرات السادة المحكميف بالنسبة لمعبارات 
21-011  . 

 االرتباط: صدؽ االتساؽ الداخمي: تـ فييا حساب معامبلت الطريقة الثانية 
بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية لممقياس ، وقد أشارت 

فيما عدا  1,10النتائج إلى أف جميع عبارات المقياس دالة عند مستوى 
بينما العبارات  1,12دالة عند مستوى  2،2،06،02،02،02،64،40
 فيغير دالة وتـ حذفيا وبذلؾ يصبح المقياس  2،00،04،61،62،62

 عبارة . 43صورتو النيائية مكوف مف 
 المقياسثبات 

مف ثبات المقياس تـ حساب معدالت ثبات المقياس بطريقة إعادة  لمتأكد
التطبيؽ بفارؽ زمني أسبوعاف عمى عينة استطبلعية بمدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ 

س باستخداـ ارتباط السمع بمحافظة األقصر، حيث بمغت قيمة ثبات اإلعادة لممقيا
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( لممقياس ككؿ، 1,22( كما تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي وكاف )1,26بيرسوف )
 كما يوضح الجدوؿ. الثانيكما تـ حساب معامبلت الثبات لممستوى األوؿ والمستوى 

( معامالت ثبات االتساق الداخمي )ألفا كرونباخ( ومعامالت ثبات اإلعادة )بيرسون( 4جدول )
 لمقياس قوة السيطرة المعرفية والمقياس ككل. الثانيلكل لممستوى األول والمستوى 

معامالت الثبات  عدد الفقرات توىالمس
 بيرسون

معامل ثبات االتساق الداخمي 
 )ألفا كرونباخ(

 2891 2884 19 انمسخىي األول

 2882 2883 15 انمسخىي انثبوٍ

 2889 2882 34 انمقُبس ككم

كما ( 43بذلؾ أصبح المقياس في صورتو النيائية صادقا وثابتا ويتكوف مف )
 يوضح الجدوؿ.

مقياس قوة السيطرة المعرفية( 5جدول )  

 العدد العبارات أرقام اإلستراتيجية م
النسبة 
 المئوية

1 
انمسخىي 

 األول
133353139312312314316318322321322323324 19 55888 

2 
انمسخىي 

 انثبوٍ
2343638311313315311319321328329331333334 15 44822 

 122 34 انمجمــــــــــــــىع

بيؽ عمى مجموعة صورتو النيائية وجاىز لمتط فيوبذلؾ يصبح المقياس 
 . الدراسة األساسية
 تجربة الدراسةإجراءات تنفيذ 

  عمى أسموب الدراسة، واليدؼ مف  لبلتفاؽتـ مقابمة طبلب كؿ مجموعة
يتـ  التيالدراسة، وتعييف منسؽ لكؿ مجموعة، وتعريؼ الطبلب بالحصص 

يجب أف  التيفييا التطبيؽ، ومناقشة الحد األدبي مف الميارات التكنولوجية 
 . ةكؿ طالب حتى يتمكف مف مسايرة الدراس فيتتوافر 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

  تـ إنشاء ثبلث مجموعات منفصمة عمى برنامج فيس بوؾ كؿ مجموعة تضـ
طبلب مجموعة مف مجموعات الدراسة وذلؾ لمتواصؿ بيف كؿ مجموعة 

تواجو كؿ مجموعة مف مجموعات  التيبعض اإلشكاليات  شةلمناقوالباحث 
 الدراسة وعرض نماذج لتصورات بيئة خاطئة ومناقشتيا. 

  .التأكد مف المتطمبات والتجييزات البلزمة لتطبيؽ تجربة الدراسة لدى الطبلب 

 لمتأكد مف تكافؤ  لقبمي ألدوات الدراسة عمى الثبلث مجموعاتالتطبيؽ ا
وتجانس المجموعات التجريبية حيث تـ تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا )اختبار 

، ثـ تـ إجراء تحميؿ (التصورات البيئة الخاطئة ػ مقياس قوة السيطرة المعرفية
لكؿ أداة عمى حده بعد التأكد مف مطابقة   ANOVAالتبايف أحادى االتجاه

 :لمبيانات وكانت نتائج التحميؿ كالتاليالشروط والتوزيع الطبيعي 

بين متوسط درجات طالب مجموعات  االتجاه( نتائج تحميل التباين أحادى  6جدول ) 
 التطبيق القبمي لألدوات فيالدراسة 

مجموع  مصدر التباين األداة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  F Sigقيمة  المربعات

 الداللة

اخخببر 

انخصىراث 

 انبُئُت

 16.89 2822 29832 بُه انمجمىعبث

 61.18 42.22 1981.18 داخم انمجمىعبث غُر دال 2.61 2.329

  42.22 2211812 انمجمىع

مقُبس 

قىة 

انسُطرة 

 انمعرفُت

 23.84 2822 39869 بُه انمجمىعبث

 224.32 42.22 1114.92 داخم انمجمىعبث غُر دال 2.89 28111

  42.22 1214.59 انمجمىع
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ت داللة إحصائية عند مستوى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذا
لمتوسط درجات الطبلب عمى أدوات الدراسة بيف  القبميالتطبيؽ  في( 1,12)

( 1.462التصورات البيئة الخاطئة ) اختبار في   Fالمجموعات الثبلثة حيث بمغت قيمة
مما يدؿ عمى تجانس  ( وىي قيمة غير دالة،0.117المعرفية )وفى مقياس قوة السيطرة 

 المجموعات.
  تنفيذ سيناريو التفاعبلت التعميمية وتوجيو الطبلب إلى تنفيذ األنشطة التعميمية

المطموبة داخؿ البرنامج في المجموعات الثبلثة )المجموعة األولى: مجموعة 
ثانية: مجموعة أيقونات أكواد االستجابة السريعة، المجموعة التجريبية ال

االستجابة السريعة، المجموعة التجريبية الثالثة: مجموعة صور االستجابة 
 السريعة(.

 ( التصورات البيئة الخاطئةػ مقياس قوة  اختبارالتطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة
عمى المجموعات الثبلثة ويمكف تمخيص إجراءات تنفيذ السيطرة المعرفية( 

 التالي. الشكؿ  فيالدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صميم التجريبي لمجموعات الدراسة( وصف الت11شكل )

المجموعة 

التجريبية 

 األولى

المجموعة 

التجريبية 

 الثانية

المجموعة 

التجريبية 

 الثالثة

اختبار 

التصورات 

 البيئة الخاطئة

مقياس قوة 

السيطرة 

 المعرفية

إستجابة 

 األكواد

إستجابة 

 األيقونات

إستجابة 

 الصور

اختبار 

التصورات 

 البيئة الخاطئة

مقياس قوة 

السيطرة 

 المعرفية

 

 مجموعات الدراسة
التطبيق القبلي 

 ألدوات الدراسة

 

 التعلم بالواقع المعزز
التطبيق القبلي 

 ألدوات الدراسة
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا 
تصميم  اختالفما أثر الثاني مف الدراسة والذي نصو "لئلجابة عف السؤاؿ 

الواقع المعزز عمى تصحيح التصورات البيئة الخاطئة لدى  فيالسريعة  االستجابة
 الطالب المعوقين سمعيًا بالمرحمة بالصف األول اإلعدادي؟

مف الفرض األوؿ لمدراسة والذي نصو "ال توجد  التحقؽتمت اإلجابة مف خبلؿ 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية األولى 

تصحيح التصورات  اختبار فيالثانية والمجموعة التجريبية الثالثة  ةالتجريبيوالمجموعة 
 البيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي. 

 اختبارنتائج التطبيؽ البعدي لمتوسطات درجات مجموعات الدراسة  تـ رصد
التصورات البيئة الخاطئة ولمتحقؽ مف داللة الفروؽ تـ إجراء تحميؿ التبايف المصاحب 

(ANCOVA ويبف الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ التبايف المصاحب بيف درجات )
 الطبلب البعدية والقبمية لدى مجموعات الدراسة. 

التطبيق البعدى  في( تحميل التباين لممتوسط الحسابي لدرجات مجموعات الدراسة 7)جدول 
 التصورات البيئة الخاطئة الختبار

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة Sig ف المربعات

 غُر دال 2.561 28111 45.56 1 45.56 انخطبُق انقبهٍ

 2 94512851 االسخجببتومظ 
45616.

56 
 دانت 2821 9.18

    456.56 39 182854.18 انخطأ

     42 211425.35 انكهً

وىي قيمة ذات داللة  2.22يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ؼ = 
وبالتالي يتـ رفض الفرض الصفري لمدراسة أي يوج فروؽ  1,12إحصائية عند مستوى 

 فيمتوسط درجات اختبار التصورات البيئة لمجموعات الدراسة  فيبيف المجموعات 
الفروؽ تـ إجراء تحميؿ التبايف  اتجاهولتحديد  االستجابةالتطبيؽ البعدى، تعزى إلى نمط 
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وكانت   TUkey Test اختبارالمصاحب عمى درجات الطبلب البعدية مف خبلؿ 
 كما يوضح الجدوؿ التالي.  االختبارنتائج 

 اختبار فيلتحديد الفروق بين مجموعة الدراسة  TU key Test اختبار( نتائج 8جدول )
 التصورات البيئة الخاطئة

 QR االستجابةنمط  Sig Std Error Mean Difference الداللة
 QR Icons 5.89 9.29 2.398 غُر دال

QR Code 
 QR Images *34.34 1.18 2.222 دال

 QR Code 5.89 9.29 2.398 غُر دال
QR Icons 

 QR Code * 29.14 1.18 2.222 دال

 QR Images * 31.34 1.18 2.222 دال
QR Images 

 QR Icons *29.43 1.18 2.222 دال

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
( بيف متوسطي درجات 1.12ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( والمجموعة التجريبية االستجابة السريعة مجموعة أكوادالمجموعة التجريبية األولي )
( في اختبار التصورات البيئة، ويرجع ذلؾ جموعة أيقونات االستجابة السريعةالثانية )م

الصغير والمساحة  ـإلى التشابو بيف كود االستجابة وأيقونة االستجابة مف حيث الحج
المقدـ بالواقع الصغيرة باإلضافة إلى تركيز الطبلب عمى محيط الوسائط الرقمية 

  المعزز أكثر مف تركيزىـ عمى نوع االستجابة السريعة.
درجات  متوسطي( بيف 1.12ت داللة إحصائية عند مستوى )يوجد فروؽ ذا

( والمجموعة التجريبية السريعة االستجابةالمجموعة التجريبية األولى )مجموعة أكواد 
التصورات البيئة لصالح  اختبار فيالسريعة(  االستجابةالثالثة )مجموعة صور 
 المجموعة التجريبية الثالثة. 

درجات  متوسطي( بيف 1.12يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
السريعة( والمجموعة التجريبية  االستجابةالمجموعة التجريبية الثانية )مجموعة أيقونات 

بيئية لصالح التصورات ال اختبار في( السريعة االستجابةمجموعة صور الثالثة )
 المجموعة التجريبية الثالثة. 
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ويمكف تفسير الفروؽ لصالح مجموعة صور االستجابة السريعة إلى تفاعؿ 
الطبلب المعوقيف سمعيًا في المجموعة الثالثة مع الصورة وتأثرىـ بيا والسيما أنو تـ 

م انو تـ ، كما كانيات الطبلب المعوقيف سمعيااختيار الصور التي تتناسب مع قدرات وا 
، كما تـ استخداـ صور مف البيئة طة بواقع الطبلب المعوقيف سمعياً استخداـ صور مرتب

، وتساعد الطبلب المعوقيف سمعياً تحفز عممية التعمـ لدى ل المحيطة بالطبلب كوسيمة
لدييـ وفيـ األفكار العممية السميمة باإلضافة إلى  البيئية التصوراتعمى الكشؼ عف 

، فاستخدمت الصورة كمنظـ متقدـ ومثير أنيا وسيمة فعالة لتصويب تمؾ التصورات
 .مؿ وواضح لمطبلب المعوقيف سمعياً بصري متكا

مكانيات  التيبعكس الكود واأليقونة ذو الحجـ الصغيرة  ال تتناسب مع قدرات وا 
الطبلب نحو المثير التعميمي  انتباه جذبالطبلب المعوقيف سمعيًا وال تساعد عمى 

تأثر بيا الطبلب  التيأسموب العرض الكمي لمصورة  فيالمقدـ ليـ، ويمكف تفسير ذلؾ 
، كما أف وجود نص تحت الصورة يشرح لمطبلب التصورات البيئة المعوقيف سمعياً 

منيا، وىذا يتؼ  واالستفادةتضمنة لمصورة ساعد عمى إقباؿ الطبلب عمى الصورة الم
تري أف سموؾ الفرد يخضع لقواعد تنظيـ المجاؿ الذي يود  التيالنظرية السموكية مع 

 فيو الفرد كميًا فإدراؾ الفرد لمكؿ يسبؽ إدراكو الجزء.
( ودراسة 6102) Manevitchنتائج الدراسة تتفؽ مع نتائج دراسة 

McCabe and Tedesco   (2012 ودراسة  )Parmer and Cawley (6102 )
كساب  التي أشارت إلى فاعمية االستجابة السريعة في تعديؿ بعض التصورات وا 
الطبلب المعوقيف سمعيًا بعض الميارات ، وىذا يتفؽ مع نظرية الترميز الثنائى التي 

الطبلب المعوقيف سمعيًا المعرفة داخؿ العقؿ  اكتسابتفترض أف التي تفترض أف 
لمصور والرسومات، وىنا تـ  واألخرىيتكوف مف وحدتيف لمترميز، إحداىما لمغة المفظية 

عرض مجموعة مف الصور المرتبطة بواقع الطبلب المعوقيف سمعيًا مع إعطائيـ نبذه 
مغة المفظية مما عف مفيوـ كؿ صورة والتصورات البيئية المرتبطة بيا يمثؿ عامؿ ال

ويمكف أف  ،ساعد عمى تعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً 
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يرجع ذلؾ إلى أف الصور تساعد الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى تكويف ارتباطات بيف 
المادة البصرية المقدمة ليـ والمحتوى التعميمي في أثناء معالجة المعمومات بشكؿ 

  حيث يوجد بينيما روابط وعبلقات تسمح بالترميز الثنائى لممعمومات.مستقؿ ومتزامف 
كؿ  فيالسريعة  االستجابةولمتعرؼ عمى حجـ تأثير كؿ نمط مف أنماط 

رتب الفروؽ بيف متوسطات  ةلدالل  Wilcoxon اختبار استخداـمجموعة عمى حده تـ 
والتطبيؽ البعدى  القبميتـ رصد نتائج التطبيؽ المجموعات الصغيرة المرتبطة، 

التصورات البيئة لدي الطبلب المعوقيف سمعيًا  اختياردرجات  فيلمجموعة الدراسة 
 وكانت النتائج كالتالي. 

 القبميلمرتب لداللة الفروق بين القياس   Wilcoxonاختبار( نتائج 9جدول )
 التصورات البيئة اختبار فيوالبعدى 

 

 م
نمط 

 العدد الرتب االستجابة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 الداللة

مربع 
 األثر إيتا

 أكىاد 1
 2822 2822 2 سبنبت

 مرحفع 2842 2825 3892
 123822 8889 14 مىجبت

 أَقىوبث 2
 2822 2822 2 سبنبت

 مرحفع 2842 2825 3892
 123822 8889 14 مىجبت

 صىران 3
 2822 2822 2 سبنبت

 مرحفع 2852 2825 4861
 118822 12889 14 مىجبت

( 3.22( و )4.21( و )4.21بمغت ) Zيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
( أي يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 1.12عمى الترتيب  وكانت مستوى الداللة )

في اختبار  متوسط رتب درجات التطبيؽ القبمي لمجموعات الدراسة والتطبيؽ البعدى
التصورات البيئة لصالح التطبيؽ البعدى، ولمتعرؼ عمى حجـ التأثير لممتغير المستقؿ 

( اطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً عمى المتغير التابع )تصحيح التصورات البيئة الخ
( 1.36( و)1.36تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ داللة قيـ مربع إيتا التي بمغت ) 

ترتيب وىي قيـ مرتفعة وفقًا لجداوؿ كوىيف مما يدؿ عمى أف الفروؽ ( عمى ال1.26و)
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التعمـ بالواقع  فيالسريعة  االستجابةويرجع ذلؾ إلى تأثير نمط ذات داللة إحصائية 
  التصورات البيئة إلى: اختبار في، ويمكف تفسير القيمة المرتفعة لحج األثر المعزز
 طة ببيئة الطبلب المعوقيف مجموعة مف الوسائط التعميمية المرتب استخداـ

، كما تـ الحرص أف تكوف ىذه الوسائط مرتبطة بواقع الطبلب وتتناسب سمعياً 
مكانياتيـ، مما ساىـ  أف يكوف دور الطبلب إيجابي مما ساعد  فيمع قدراتيـ وا 

 الطبلب بالمادة التعميمية المقدمة ليـ. اىتماـعمى 

 مكانيات تتناسب مع قدرات و  التيالتدريسية  االستراتيجيةمجموعة مف  استخداـ ا 
تساعد  االستراتيجيات، كما تـ الحرص أف تكوف ىذه الطبلب المعوقيف سمعياً 

عمى تعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ 
يجابي خبلؿ ىذه   . اتيجياتاالستر الحرص أف يكوف دور الطالب نشيط وا 

  تـ الحرص عمى إدماج مجموعة مف األنشطة البيئة التي تعمؿ عمى تعديؿ
التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب وتنوعت ىذه األنشطة بيف األنشطة 
التي يقوـ الباحث تدبيرىا الغير حقيقة  واألنشطة الحقيقة الواقعية، كما تـ 

خبلؿ عرضيا عمي  الحرص عمى مشاركة الطبلب أنشطتيـ التعميمية مف
  مجموعة الدراسة عمى صفحة المجموعة التجريبية.

  ضوء نظرية المرونة المعرفية مف خبلؿ قدرة الطبلب  فييمكف تفسير النتيجة
عمى تصويب تصوراتيـ البيئة تبعًا لمموقؼ التعميمي، وتعديؿ بعض المفاىيـ 

تحمؿ تصورات بيئة خاطئة لدى الطبلب مف خبلؿ  التيالبيئة لدى الطبلب 
نمط التدريسية المقدمة لمطبلب مف خبلؿ  واالستراتيجياتاألنشطة التعميمية 

 .قع المعززالتعمـ بالوا فيالسريعة  االستجابة

 التعمـ بالواقع المعزز المناسبة  فيالفعالة   االستراتيجياتمجموعة مف  استخداـ
مكانيات الطبلب  ، التعاونيالتعمـ  استراتيجيةالمعوقيف سمعيا مثؿ لقدرات وا 
، ، استراتيجية المناقشةحؿ المشكبلت استراتيجية، استراتيجية التعمـ بالممارسة

التعاوف  استراتيجية، اإلقناع والتوضيح استراتيجيةالمشروعات،  استراتيجية
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تعديؿ التصورات  فيساعد  التفاعؿ واالتصاؿ استراتيجية، والمشاركة البيئية
 . اطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً البيئة الخ

  التعمـ بالواقع المعزز لمطبلب المعوقيف  فيزيادة عدد األنشطة التعميمية
وعرض األنشطة المتميزة لمطبلب أماـ زمبلئيـ سمعيًا ساعد عمى زيادة إقباؿ 
الطبلب عمى األنشطة التعميمية مما ساعد عمى تصويب التصورات البيئة 

 الخاطئة لدى الطبلب. 

صميم "ما أثر اختالف تلئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف الدراسة والذي نصو 
االستجابة السريعة في الواقع المعزز عمى قوة السيطرة المعرفية لدى الطالب 

 المعوقين سمعيًا بالمرحمة بالصف األول اإلعدادي؟

تمت اإلجابة عف السؤاؿ مف خبلؿ التحقؽ مف الفرض الثاني مف الدراسة 
ينص عمى: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب درجات  والذي
الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة عمى  ةالتجريبيجموعة التجريبية األولى والمجموعة الم

 مقياس قوة السيطرة المعرفية  لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالصؼ األوؿ اإلعدادي. 
تـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي لمتوسطات درجات الطبلب مجموعة الدراسة 

ثـ معالجة نتائج الدراسة، كما يبيف الجدوؿ التالي  عمى مقياس قوة السيطرة المعرفية
البعدية لدى مجموعة القبمية و  نتائج تحميؿ التبايف المصاحب بيف درجات الطبلب

 .الدراسة
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التطبيق  في( لمتوسط الحسابي لدرجات الطالب  ANCOVA( تحميل التباين )11جدول )
 البعدي لمقياس قوة السيطرة المعرفية

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة SIG ف

 2.322 2.54 35.12 1 35.12 انقبهٍانخطبُق 
غُر 

 دال

 االسخجببتومظ 

 انسرَعت
322.45 2 115.98 3.24 2.129 

غُر 

 دال

     39 1981.54 انخطأ

     42 2118.92 انمجمىع انكهً

وىي قيمة غير دالة عند  4.13=  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ؼ
ال توجد فروؽ بيف  أي( وىذا يدؿ عمى صحة الفرض الصفري وقبولو 1.12مستوى )

متوسط رتب درجات الطبلب عمى مقياس قوة السيطرة المعرفية  فيالمجموعات 
 التطبيؽ البعدي، ويمكف تفسير ذلؾ:  فيلمجموعات الدراسة 

 ومشاركة طبلب المجموعات الثبلثة ب تنوع األنشطة المعرفية المقدمة لمطبل
األنشطة فالميمة واحدة لمطبلب وىي عبارة عف أنشطة معرفية بيئة  في

السريعة سواء أكواد أو أيقونات أو صور، فمـ  االستجابةبصرؼ النظر عف نوع 
بشكؿ ممحوظ عمى األنشطة المعرفية المتضمنة لمطبلب،  االستجابةتوثر نمط 

لتدريسية المستخدمة لـ تختمؼ مف مجموعة إلى كما اف اإلستراتيجيات ا
 مجموعة أخري.

 ( 6116( ودراسة الحربي )6102لدراسة مع نتائج دراسة عمى )تتفؽ نتائج ا
المتاف توصمتا نتائجيما إلى أف قوة السيطرة المعرفية تعد مف المحددات التربوية 

 . الدراسيممارسة الطبلب أنشطة تعميمية داخؿ الفصؿ  في

  يمكف تفسير نتائج الدراسة في ضوء نظرية المرونة العقمية التي يوفرىا التعمـ
بالواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف حيث إعطاء الطبلب المعوقيف 
مكانياتيـ، كما  سمعيًا الحرية في اختيار األنشطة التعميمية المناسبة لقدراتيـ وا 
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قيف سمعيًا في اختيار الزمف المناسب يوفر الواقع المعزز المرونة لمطبلب المعو 
ليـ الستيعاب المواد التعميمية المقدمة ليـ دوف التقيد بزمف استجابة محدد، كما 
يوفر الواقع المعزز وسيمة لمتخمص مف الضغوط التي تفرضيا اإلعاقة السمعية 
عمى الطبلب مف خبلؿ حرية التبحر في األنشطة التعميمية، مما انعكس عمى 

بلب وىذا ما يفسر عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جانب أداء الط
 Gulbahar  andقوة السيطرة المعرفية، وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة  

Tinmaz  (6102 التي أشارت أف قوة السيطرة المعرفية ال تتأثر بنمط )
  االستجابة المقدمة لمطبلب.

 ممفاىيـ البيئة وعرضيا عمى وضوح وتوحيد معايير التقييـ لمتمثيبلت البصرية ل
الطبلب واستخداـ لغة اإلشارة في مناقشة الطبلب في مدلوالت ىذه المفاىيـ 
البيئة عمى تصورات الطبلب البيئة   كاف سببا في تشابو األنشطة المعرفية 
وتنظيميا لدى الطبلب وذلؾ ألنو تـ استخداـ طريقة تتناسب مع قدرات 

مكانيات الطبلب المعوقيف سمع يًا كما تـ الحرص عمى ربط ىذه المفاىيـ وا 
 بتصورات بيئة مرتبطة بواقع الطبلب المعوقيف سمعيًا.

  تـ التركيز عمى تصحيح التصورات البيئة الشائعة لدى الطبلب المعوقيف
مف  ومتشابيةسمعيًا المرتبطة بالمفاىيـ البيئة وبالتالي ظيور مستويات مرتفعة 

إلى فروؽ بيف المجموعات وىذا يتفؽ مع دراسة قوة السيطرة المعرفية ال تؤدي 
بيف توصمت إلى عدـ فروؽ ذات داللة إحصائية  التي( 6112) خضر

 .قوة السيطرة المعرفيةفي  وغير القطريف القطرييفالطبلب 

التعمـ  فيالسريعة  االستجابةلمتعرؼ عمى حجـ تأثير كؿ نمط مف أنماط 
عمى قيـ كوىيف لتحديد  االعتمادكؿ مجموعة مف المجموعات تـ  فيبالواقع المعزز 

تحميؿ التبايف كما يوضح  اختبار فيمستويات حجـ التأثير حسب قيمة مربع إيتا 
 الجدوؿ التالي. 

 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

 ( حجم التأثير حسب قيمة مربع إيتا11جدول )
 حجم التأثير األداة

 مربع إَخب
 كبُر مخىسظ صغُر

2.21 2.26 2.14 

لداللة الفروؽ بيف متوسطات رتب   Wilcoxonاختبار استخداـكما تـ 
والتطبيؽ البعدى  القبميالمجموعات الصغيرة المرتبطة حيث تـ رصد نتائج التطبيؽ 

 . التالي، كما يوضح الجدوؿ مقياس قوة السيطرة المعرفية فيلمجموعة الدراسة 
والبعدى  القبميلمرتب لداللة الفروق بين القياس   Wilcoxon اختبار( نتائج 12جدول )

 مقياس قوة السيطرة المعرفية . في

منط  م
متوسط  العدد الرتب االستجابة

 الرتب
مجموع 
مربع  الداللة Z الرتب

 التأثير إيتا

 أكىاد 1
 1.92 3.34 2 سبنبت

 مرحفع 2.32 2.25 2.89
 62.89 1.45 12 مىجبت

 أَقىوبث 2
 25894 5.96 5 سبنبت

 مرحفع 2821 2.25 2.61
 61822 8.98 8 مىجبت

 انصىر 3
 1.92 3.34 2 سبنبت

 مرحفع 2.32 2.25 2.98
 62.89 1.45 12 مىجبت

( 6.22( و)6.22( و)6.22بمغت )  Zيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
( أي يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية 1.12وكميا قيـ دالة عند مستوى ) عمى الترتيب

والبعدي لمجموعات الدراسة عمى مقياس قوة  القبميرتب درجات التطبيؽ  متوسطيبيف 
حجـ التأثير لممتغير المستقؿ عمى  وإليجادالسيطرة المعرفية لصالح التطبيؽ البعدي، 

المتغير التابع قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا تـ حساب قيـ مربع 
(  1.46)( و1.60( و)1.46) عمى الترتيب  بمغت التي المجموعات الثبلثة  في إيتا

التعمـ  فيالسريعة  االستجابة تأثيروقيـ مرتفعة وفقًا لجداوؿ كوىيف مما يدؿ عمى 
، ويمكف تفسير عرفية لدى الطبلب المعوقيف سمعيابالواقع المعزز عمى قوة السيطرة الم

 :يميذلؾ مف خبلؿ ما 
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  تـ الحرص عمى أف تكوف األنشطة التعميمية المقدمة لمطبلب تتناسب مع
مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ الحرص أف تكوف  قدرات وا 

ستخدمة مرتبطة بواقع الطبلب وتـ اإلكثار مف التدريس الم استراتيجيات
كما تـ الحرص عمى تنوع  األنشطة البيئة المرتبطة بالبيئة المحمية لمطبلب،

األنشطة  فيجميع الطبلب  اشتراؾاألنشطة البيئة والمعرفية وتـ الحرص عمى 
محافظة قنا والترع  فيمثؿ جمع أنشطة مرتبطة بنير النيؿ والسيوؿ المنتشرة 

تـ توظيؼ جميع ىذه األنشطة التعميمية لتعديؿ تصورات بيئة ، و وأىميتيا
تدريسية  ةاستراتيجي استخداـ، كما ساعد اطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعياً خ

مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى زيادة إقباؿ الطبلب  تتفؽ مع قدرات وا 
 عمى المعارؼ المتضمنة داخؿ المحتوى التعميمي. 

  الحرص عمى إضافة عنصر اإلثارة والتشويؽ عمى عناصر الدروس مف تـ
خبلؿ إضافة بعض األنشطة التنافسية لمطبلب ومكافأة الطبلب المجتيديف مما 
ساعد عمى بقاء أثر المادة التعميمية، كما تـ تمكيف الطبلب مف ممارسة أنشطة 

ؿ التوجيو الطبلب المتعسريف مف خبل اعدةبيئة ومعرفية وتـ الحرص عمى مس
واإلرشاد، كما تـ الحرص عمى أف تكوف لدى الطبلب حرية كاممة في اختيار 

.نشطة وتوظيفيا في وضع التصورات األ   البيئة المرتبطة بكؿ مفيـو

 ( 6103تتفؽ نتائج الدراسة مف نتائج دراسة مبارز )ارتفاعتوصمت إلى  التي 
الذي يشتمؿ عمى معايير  األداءالتقويـ القائـ عمى  فيقوة السيطرة المعرفية 

وكذلؾ معايير تقييـ عمميات التعمـ ككؿ، كما  لممشروع، النيائيتقييـ المنتج 
توصمت إلى فاعمية  التي( 6102مع نتائج دراسة الخطيب ) تتفؽ نتائج الدراسة

التدريس المتمركزة حوؿ الطالب تنوع المصادر لمحصوؿ عمى  استراتيجيات
 .لدى الطبلب تنمية التحصيؿ فيالمعمومات 
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  واكتشاؼىدفت الدراسة إلى مساعدة الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى ممارسة 
وىذا يتفؽ مع  التعمـ النشط استراتيجياتومعارؼ بيئة جديدة مف خبلؿ  أنشطة

 باستخداـ األداءىدفت إلى تصميـ تقويـ قائـ عمى  التي( 6103دراسة مبارز )
ميارات حؿ المشكبلت وقوة السيطرة المعرفية  ومينلتالتعمـ النشط  استراتيجية

 استراتيجياتلدى طبلب المرحمة اإلعدادية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية 
 . ةاإلعداديزيادة قوة السيطرة المعرفية لدى طبلب المرحمة  فيالتعمـ النشط 

  تـ االعتماد عمى مساعدة الطبلب المعوقيف سمعيًا عمى اكتشاؼ العبلقات بيف
المفاىيـ البيئة والتصورات البيئة التي تتكوف لدى الطبلب مما ساعد عمى تنمية 
قوة السيطرة المعرفية لدى الطبلب، وذلؾ الف ىذا النوع مف التعميـ يدفع 
الطبلب إلى الحصوؿ عمى المعمومات بأنفسيـ ويتيح ليـ تجريب التصورات 

مف نتائج دراسة دسوقي  يتفؽوىذا  ،البيئة الجديدة لدييـ واختبار مدى صحتيا
( التي أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطيو بيف قوة السيطرة المعرفية 6100)

والقدرة عمى حؿ المشكبلت مف خبلؿ تحديد المشكمة ووضع تصورات لتقديـ 
  حموؿ واقعية ليذه المشكمة.

  مكانيات تـ الحرص عمى توفير بيئة تعميمية لمواقع المعزز تتناسب مع قدرات وا 
الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ الحرص عمى إضافة بعض األنشطة التعميمية 

اطئة لدى تصحيح التصورات البيئة الخ فيتتناسب مع ىدؼ الدراسة  التي
ؼ تعميمية تتطمب ، كما تـ الحرص عمى إضافة مواقالطبلب المعوقيف سمعياً 

لمطبلب مع  ذىنيمف الطبلب تقديـ حموؿ لمشكبلت بيئة بيدؼ إجراء عصؼ 
، وتـ الحرص عمى إعطاء فرصة تصوراتيـ البيئة اختبارإعطائيـ حرية 

لمباحث لتقديـ الدعـ وقت الحاجة لمطبلب لتعديؿ بعض التصورات البيئة 
الحرص عمى أف يكوف ، كما تـ و تأكيد التصورات البيئة الصحيحةالخاطئة أ

جميع مراحؿ التعمـ وتـ التأكيد دائما عمى إيجابية دور  فيدور الطبلب نشط 
فع مف قوة زيادة انتقاؿ الطالب إلى مستوى مرت في ساعدهالطبلب، مما 
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، كما أف أسموب تعديؿ التصورات البيئة لدى الطبلب السيطرة المعرفية لديو
ة والتصورات قة بيف المفاىيـ البيئبذؿ جيد نحو البحث عف العبل فيساعدىـ 

أشارت   التي( 6102، وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة عمى )البيئة المرتبطة بيا
 إلى أف تنمية قوة السيطرة المعرفية يتعمد عمى أىداؼ التعمـ.

  ضوء اشتقاؽ مفيـو قوة السيطرة المعرفية مف  فييمكف تفسير ىذه النتيجة
الطالب ىو مف يقـو  يتـ التركيز فييا عمى أف يالتتطبيقات النظرية البنائية 

 التي، وأف التعمـ يحدث مف خبلؿ تفاعؿ الوسائؿ واألساليب ببناء معارفو
مصادره العقمية والحسية ليصؿ إلى معرفة جديدة مف  باستخداـيسمكيا الطالب 

تعتمد عمى دفع  التيخبلؿ البنية المعرفية لطبيعة بيئة التعمـ بالواقع المعزز 
التعميـ مف خبلؿ تفعيؿ مصادرىـ  واستكشاؼالطبلب إلى تقديـ أفكار جديدة 

 التيالخاصة بالمعمومات وتحقيؽ نواتج التعمـ مف خبلؿ وسائط التعمـ الرقمية 
تتاح فييا المعمومات بشكؿ مرف إليجاد العبلقات والروابط بيف المعرفة الحالية 

تاحة الف رصة لمطبلب بمحاولة تصحيح التصورات البيئة والمعرفة الجديدة وا 
العبلقات بيف المفاىيـ البيئة والتصورات البيئة  اكتشاؼلدييـ مف خبلؿ 

مدى صحة ىذه التصورات مف خبلؿ مواقؼ بيئة تـ  واختبارالمرتبطة بيا، 
تصميميا ليكتشؼ الطالب بنفسو مدى صحة التصورات البيئة لديو، وىذا يتفؽ 

أشارت أف الطالب يتعمد  التي( 6116عبد القادر وخضر )مف نتائج دراسة 
تساعده عمى البحث  عاليةعمى قوة سيطرة معرفية  االكتشاؼتعممو عمى  في

 تواجيو وتعديؿ أفكاره. التيعف معمومات وحؿ المشكبلت 
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 :النتائجتفسير 

التعمم بالواقع  فيالسريعة  االستجابةتصميم  أىمية"يتضح مف نتائج البحث 
المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة السيطرة المعرفية لدي 

 :يرجع ذلؾ إلي "الطالب المعوقين سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية

  يوفرىا التعمـ بالواقع المعزز لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف خبلؿ  التيالمرونة
كؿ طالب الوقت  واستغراؽلواقؼ التعميمية تكرار ا فيإعطاء الطبلب حرية التحكـ 

الذي يناسبو دوف التقيد بزمف أو وقت محدد مما أتاح لكؿ طالب فرص تعميمية 
التصورات البيئة المرتبطة لدييـ بالمفاىيـ البيئة المرتبطة بموضوع  الختبارمناسبة 

 .دراسةال

  تعمؿ عمى  التيالتصورات البيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا مف أىـ الوسائؿ
، ولذلؾ تـ الحرص عمى أف الطبلب المعوقيف سمعيًا والبيئة توطيد العبلقة بيف

بيئة التعمـ بالواقع المعزز مرتبطة ببيئة  فيتكوف األنشطة التعميمية المتضمنة 
الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ الحرص اف تكوف ىذه األنشطة مرتبطة بواقع 

ثير حفيظتيـ تجاه المادة التعميمية المقدمة ليـ وتعمؿ الطبلب المعوقيف سمعيًا وت
، كما تـ الحرص عمى إضافة عنصر اإلثارة والتشويؽ تجاه انتباىيـعمى جذب 

 . المادة التعميمية المقدمة لمطبلب

  أنشطة بيئة متشابية ليدؼ واحد وىو  فيجميع الطبلب  انغماستـ الحرص عمى
بشكؿ  االستجابةفمـ يؤثر نمط  الطبلب،صورات البيئة الخاطئة لدى تصحيح الت

لمطبلب، كما تـ الحرص عمى تنوع المثيرات البصرية  القوة المعرفيةممحوظ عمى 
لمطبلب وذلؾ لزيادة إقباؿ الطبلب عمى بيئة التعمـ بالواقع المعزز، وتـ الحرص 
 عمى تعدد وسائؿ تقويـ التصورات البيئة وذلؾ لتأكيد الصحيح مف التصورات البيئة

 وتعديؿ الخاطئ منيا.

  توثيؽ  فيتـ الحرص عمى إلقاء محاضرة توضح لمطبلب أىمية التصورات البيئة
العبلقة بيف الطبلب المعوقيف سمعيًا والبيئة وأضرار التصورات البيئة الخاطئة لدي 
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، وتـ تعريؼ الطبلب بمفيـو قوة لبيئةتؤثر عمى عبلقة الطبلب با التيالطبلب 
، وذلؾ بيدؼ زيادة إقباؿ ميتو لدى الطبلب المعوقيف سمعياً وأىالسيطرة المعرفية 

 الطبلب عمى بيئة التعمـ بالواقع المعزز . 

  مكانيات  استراتيجيات استخداـتـ الحرص عمى تدريس تتناسب مع قدرات وا 
 فيعنصر اإلثارة والتشويؽ الطبلب المعوقيف سمعيًا، كما تـ الحرص عمى إضافة 
تصحيح التصورات البيئة  فيبيئة التعمـ بالواقع المعزز مما ساىـ بشكؿ كبير 

 الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا.

  ممارسة واكتشاؼ أنشطة معرفية جديدة مف خبلؿ بيئة التعمـ بالواقع المعزز ساعد
الطبلب عمى تصحيح التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب وزيادة قوة السيطرة 

عرفية، كما تـ االعتماد في بيئة التعمـ بالواقع المعزز عمى مساعدة الطبلب عمى الم
اكتشاؼ العبلقات بيف المفاىيـ البيئة والتصورات البيئة الخاطئة لدييـ، وتـ الحرص 
عمى مساعدة الطبلب عمى اكتشاؼ العبلقات بيف التصورات البيئة الخاطئة لدى 

لمحيطة بيـ مما ساعد عمى زيادة إقباؿ الطبلب الطبلب وعبلقتيـ بالبيئة المحمية ا
 عمى بيئة التعمـ بالواقع المعزز والحرص عمى اختبار التصورات البيئة لدييـ.

  تسعى الدولة  التيتعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب مف أىـ األىداؼ
صورات العبلقة بيف الطالب وبيئتو، فتصحيح الت فيلتصحيحيا وذلؾ لدورىا الكبير 

يئة وحسف الطالب لموارده الب استخداـالبيئة لدى الطبلب يساعد عمى حسف 
 . التعامؿ مع البيئة

  طبيعة ميارات البحث في بيئة التعمـ بالواقع المعزز يكوف الطالب في مواقؼ
، صوراتو البيئة بنفسوتعميمة تتطمب مف تفعيؿ مصادر معموماتو ومحاولة اختبار ت

فقط مساعد وداعـ الختبار تصوراتو البيئة، مما سيؿ عمى ويكوف دور المعمـ 
تصحيح الكثير مف التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا 

قوة السيطرة المعرفية  واكتساب الكثير مف المعارؼ البيئة التي ساعدت عمى تنمية
  .لدى الطبلب
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 تيا مع الطبلب عيًا ومناقشجودة معايير التقييـ وعرضيا عمى الطبلب المعوقيف سم
حالة نشاط لبناء  فيوضع الطبلب  فيالسمعية ساىـ  بطريقة تتناسب مع إعاقتيـ
، كما تأثر الطبلب ببعض تصوراتيـ البيئية لبلختبارمعارفيـ وبذؿ أقصى جيد 

النماذج المقدمة ليـ لمواقؼ بيئة لتعامؿ الطبلب الصحيح مع بيئتيـ نتيجة 
بيئة التعمـ بالواقع  فيتـ عرضيا عمى الطبلب  والتيح تصوراتيـ البيئة الصحي

يادة قوة المعزز مما ساعد عمى تصحيح بعض التصورات الخاطئة لدى الطبلب وز 
  السيطرة المعرفية لدييـ.

  بيئة التعمـ بالواقع المعزز عمى زمبلئيـ مف خبلؿ  فيالطبلب  أنشطةعرض
ى زيادة التنافس فيما بيف تـ إنشائيا لكؿ مجموعة ساعد عم التيصفحة الفيس بوؾ 

الصحيح المستمر  في، ومحاولة تحسيف أنشطتيـ البيئة كاف لو تأثير كبير الطبلب
حساس كؿ طالب  تجاه بيئتو مما ساىـ  ةبالمسؤوليلبعض المتصورات البيئة، وا 

 تصوراتيـ البيئة. اختبارعمى زيادة إقباؿ الطبلب عمى 

  مف حيث الحجـ الصغير والمساحة  االستجابةوأيقونة  االستجابةبيف كود التشابو
باإلضافة إلى تركيز الطبلب عمى محتوى الوسائط الرقمية المقدـ بالواقع الصغيرة 

ساعد عمى عدـ وجود فروؽ  االستجابةالمعزز أكثر مف تركيز الطبلب عمى نوع 
رجات طبلب المجموعة د متوسطي( بيف 1.12وى )ذات داللة إحصائية عند مست

 أيقوناتالسريعة( والمجموعة الثانية )مجموعة  االستجابةاألولى )مجموعة أكواد 
 اختبار التصورات البيئة. فيالسريعة(  االستجابة

  المجموعة  فيتفاعؿ الطبلب  فيبيئة الطبلب ساعد  وارتباطياوضوح الصور
تتناسب مع طبيعة  التيالصور  اختيارسيما أنو تـ ثرىـ بيا الالثالثة مع الصورة وتأ
، ـ متقدـ ومثير بصري متكامؿ وواضحالصورة كمنظ فاستخدمتالموقؼ التعميمي 

الطبلب إلى الصور أكبر مف  فانتباهذو الحجـ الصغير  واأليقونةبعكس الكود 
أسموب العرض الكمى لمصورة  فيإلى الكود واأليقونة، ويمكف تفسير ذلؾ  انتباىيـ

 بيا الطبلب. ربما تأثر  التي
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  تصحيح مراعاة الخصائص النفسية واالجتماعية لمطبلب المعوقيف سمعيًا ساعد في
 التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب وتنمية قوة السيطرة المعرفية. 

  عدـ( التي أشارات إلى 6102) عمىمع نتائج دراسة  الدراسةوقد اتفقت نتائج 
األولى  درجات المجموعة التجريبية طيمتوسوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

( والمجموعة التجريبية الثانية )األيقونات( والمجموعة التجريبية الثالثة د)األكوا
التعمـ  فيالسربعة  االستجابةتصميـ  فيمقياس قوة السيطرة المعرفية  في)الصور( 

 فيأشارت إلى فاعمية الواقع المعزز  التي(  6102) عبيدودراسة بالواقع المعزز، 
نتائج  اتفقتكما إكساب الطبلب المعوقيف سمعيًا الكثير مف الميارات الميمة ليـ، 

فاعمية البرامج ( التي أشارت إلى 6102) بطيخ وعيسي  دراسة مع نتائج  الدراسة 
 . عالسريعة لمطبلب الصـ وضعاؼ السم االستجابةالتكنولوجية المعززة بتقنية رمز 

  تعديؿ ( التي أكدت عمى أىمية 6102) حفنىكما تتفؽ نتائج البحث مع دراسة
عبلقة الطبلب  فيالتصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب، وأىمية التصورات البيئة 

بالبيئة مف حيث حسف التعامؿ مع البيئة والمحافظة عمييا، كما تتفؽ نتائج الدراسة 
أشارت إلى أف الطبلب بجميع المراحؿ  التي( 6103د العاؿ )مع دراسة عب

التعميمية لدييـ الكثير مف التصورات البيئة الخاطئة يجب أف تقوـ المدرسة 
 بتصحيح ىذه التصورات. 

  أىمية تنمية قوة ( التي أكدت 6103) مبارز الدراسة مع دراسةكما تتفؽ نتائج
 التي( 6112)خضر ودراسة  ،السيطرة المعرفية لدى طبلب المرحمة اإلعدادية

العبلقة بيف تنمية قوة السيطرة المعرفية واإلبداع لدى الطبلب بالمرحمة أكدت عمى 
 اإلعدادية. 

 الدراسة مف نتائج دراسة  كما تتفؽ نتائجEkrem  (6102 إلى أىمية تكنولوجيا )
زيادة دافعية الطبلب نحو التعميـ بصفة عامة، كما تتفؽ نتائج  فيالواقع المعزز 

أشارت إلى فاعمية التدريب بالواقع  التيHerron (6102 ) الدراسة مع دراسة
إكساب الطبلب المفاىيـ، وأوصت الدراسة بتضميف ودعـ كتب  فيالمعزز 
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نيا تدمج يمكف أف يستفاد منيا الطبلب أل التيالمكتبات بتقنيات الواقع المعزز 
الوسائط المتعددة التفاعمية، وىو ميـ جدا لمطبلب  بإمكاناتالمادة المطبوعة 

المعوقيف سمعيًا حيث أف دمج المادة بإمكانيات الوسائط المتعددة التفاعمية يساعد 
تفرضيا عمييـ إعاقتيـ  التيالطبلب المعوقيف سمعيًا عمى مواجية التحديات 

أكواد  أىمية( إلى 6106) Rikala and Kankaanrantaالسمعية، ودراسة 
 مجاؿ التعميـ فيالسريعة  االستجابة

 لمدراسةالقيمة التربوية 
 عف اتجاه عالمي استخداـ المستحدثات التكنولوجية في العممية  الدراسة تعبر

تصميـ نموذج في  قدمت الدراسةالتعميمية لمطبلب المعوقيف سمعيًا، حيث 
التعمـ بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية  فيالسريعة  االستجابة

 الخاطئة وقوة السيطرة المعرفية لدي الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية. 

  اثبت الدراسة أف المستحدثات واألدوات التكنولوجية مف أساسيات العممية التعميمية
سي في زيادة إقباؿ الطبلب لمطبلب المعوقيف سمعيًا وأف ليا دور كبير وأسا

 المعوقيف سمعيًا عمى العممية التعميمية. 

  تؤكد الدراسة عمى ضرورة مراعاة الجانب النفسي واالجتماعي في تقديـ البرامج
التعميمية والتربوية لمطبلب المعوقيف سمعيًا يساعد عمى زيادة إقباؿ الطبلب عمى 

 ىذه البرامج مما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه البرامج وبقاء أثرىا. 
  بيف الطبلب والبيئة المحمية تعبر الدراسة عف اتجاه ميـ وىو تصحيح العبلقة

يطة بيـ، فتصحيح التصورات البيئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا مف شأنو أف المح
يعدؿ تعامؿ الطبلب مع موارد البيئة المحيطة بيـ، كما أف تعديؿ التصورات البيئة 

حافظة الطبلب لمطبلب المعوقيف سمعيًا مف شأنو أف ينمي لدى الطبلب ميارات م
كساب الطبلب الكثير مف الميارات البيئة يـ المحميةعمى بيئت تساعد  التي، وا 

، كما أف قوة السيطرة المعرفية الطبلب عمى حسف تعامؿ الطبلب مع بيئتيـ المحمية
 . ى حسف التعامؿ مع الموارد البيئةتساعد الطبلب عمى استخداـ تصوراتيـ البيئة ف
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 لدي  تصورات البيئة الخاطئةتصحيح النموذج في كيفية تنمية  الدراسة تقدم
الحماس أف الطبلب المعوقيف سمعيًا لدييـ  الدراسةالطبلب المعوقيف سمعيًا وأثبت 

الصحيح لمموارد  االستخداـوالدافعية لتصحيح التصورات البيئة الخاطئة بيدؼ 
، كما اثبت الدراسة أف الطبلب المعوقيف سمعيًا لدييـ وعي كامؿ بأىمية البيئة

  عمي بيئتيـ المحمية.المحافظة 

  التعمـ بالواقع المعزز ودورىا  فيالسريعة  االستجابةقدمت الدراسة نموذج لتصميـ
محاولة لمفت نظر  في، رفية لدى الطبلب المعوقيف سمعياً قوة السيطرة المع في

القائميف عمى العممية التعميمية لممعوقيف سمعيًا إلى أىمية قوة السيطرة المعرفية 
 المرحمة اإلعدادية.  فيعوقيف سمعيًا لمطبلب الم

  الطبلب المعوقيف سمعيًا  تجييز فيتؤكد الدراسة عمى دور قوة السيطرة المعرفية
 حيث اف قوة السيطرة المعرفية الرتبة األولى أو الرتبة الثانية، ًا سواء مفمعرفي

مختمفة لئلجراءات المعرفية  عمى توظيؼ تضميناتالمعوقيف سمعيًا تشجع الطبلب 
 .في معالجة المياـ التي ينشغموف بيا

 مكانيات  الدراسةؤكد ت عمى قيمة تربوية وىي أف يتـ مراعاة خصائص وقدرات وا 
 الطبلب المعوقيف سمعيًا عند تقديـ البرامج التعميمية والتربوية لدييـ. 

  التعميمية المناسبة  األنشطة استخداـتؤكد الدراسة عمى قيمة تربوية وىى أف يتـ
المقدمة لمطبلب  البرامج التعميمية فيلقدرات وخصائص الطبلب المعوقيف سمعيًا 

ىذه األنشطة،  في، مع التأكيد عمى الدور اإليجابي لمطبلب المعوقيف سمعياً 
 األنشطة. فيوضرورة إضافة عنصر اإلثارة والتشوؽ 

  التدريسية   االستراتيجيات استخداـتؤكد الدراسة عمى قيمة تربوية وىى أف يتـ
المناسبة لقدرات وخصائص الطبلب المعوقيف سمعيًا، وذلؾ عف طريؽ إجراء 

مكانيات الطبلب المعوقيف سمعيًا. التيالتعديبلت   تتناسب مع قدرات وا 
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  الدراسةتوصيات 
 :عمى ضوء النتائج السابقة يمكف تقديـ التوصيات التالية

  العممية التعميمية لمطبلب المعوقيف سمعيًا وتحفيز  فيإدخاؿ تقنية الواقع المعزز
، التدريس لمطبلب المعوقيف سمعياً  أثناءالواقع المعزز  استخداـالمعمميف عمى 

 االستجابةالواقع المعزز عمى إنتاج وتصميـ أكواد  استخداـوتدريب المعمميف عمى 
 محتوى المواد الدراسية. فيالسريعة وتوظيفيا 

  البيئة، واإلجراءات  لؤلنشطةالطبلب المعوقيف سمعيًا   استخداـتنمية وتطوير
قوة  حسف تعامؿ الطبلب مع الموارد البيئة مف خبلؿ المعرفية المرتبطة بيا لزيادة

معارؼ مرتبطة بالبيئة  اكتسابالسيطرة المعرفية لدى الطبلب، ومساعدتيـ عمى 
تعديؿ تصوراتيـ البيئة  المحمية المحيطة بالطبلب، كما يجب مساعدة الطبلب عمى

التصورات البيئة  اكتشاؼعمى الخاطئة مف خبلؿ تييئة بيئات تعمـ محفزة تساعدىـ 
الخاطئة لدييـ وتجريب ىذه التصورات، والتأكيد عمى التصورات الصحيحة لدييـ، 

تاحة الفرصة أماـ الطبلب لممارسة المزيد مف اإلجراءات المعرفية  تنمي  التيوا 
الطبلب مف ثقافة الحفظ والتمقيف إلى  وانتقاؿ الصحيح مع البيئة التعامؿميارات 

 ثقافة التفكير الحر اإلبداعي.

  المحافظة مثؿ  المواضيع الدراسية اليامة استيداؼ فيتوظيؼ تقنية الواقع المعزز
التاريخية والمواقع الجغرافية وربطيا بمصادر تعميمية مختمفة تيدؼ  عمى المعالـ

ثراء معارؼ الطبلب المعوقيف سمعيًا، وتوظيؼ الواقع المعزز   فيإلى تنمية وا 
وحمبلت المحافظة عمى  المياهحمبلت التوعية البيئة مثؿ حمبلت المحافظة عمى 

 الطبلب منذ الصغر.  فيالزراعية، وكؿ ىذه العادات يجب أف يتـ زرعيا  األرضي

  يجب الحرص عمى التصميـ الجيد لبيئة التعمـ التفاعمية المعززة، كما يجب الحرص
 االعتماد، ويجب ثارة والتشويؽ لممحتوى التعميميعمى أف يتـ إضافة عنصر اإل

 تعمـ الميارات المطموبة. فيعمى ممفات الفيديو المصحوبة بالغة اإلشارة 

 ات واضحة واإلشادات مناسبة لممستوى العقمي عند تقديـ ضرورة أف تكوف التعميم
ضافة  بيئة التعمـ لمطبلب المعوقيف سمعيًا، مع الحرص أف يكوف المحتوى مرف وا 
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وتثير تستوعب الطبلب المعوقيف سمعيًا  التيمجموعة مف األنشطة التعميمية 
  تجاه المادة التعميمية.  انتباىيـ

  ضرورة إدخاؿ المفاىيـ البيئية ومنيج حماية البيئة ضمف المناىج الدراسية األساسية
كذلؾ ضمف األنشطة المدرسية وبخاصة الطبلب المعوقيف سمعيًا التي يدرسيا 

أنشطة الجماعات المدرسية ومنح الطبلب الفرصة لممشاركة في برامج ومشروعات 
شطة الطبلبي خارج نطاؽ المدرسة خدمة المدرسة والبيئة وضرورة أف تمتد األن

سكرات البيئية لما ليا في دور في تعديؿ المفاىيـ عكأنشطة الخدمة العامة والم
 استخداـوضرورة  ،والتصورات البيئية الخاطئة وتعميؽ مفيـو المشاركة البيئية

 تعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب. فيالمواد التكنولوجية الحديثة 

 ودور طريقة العمؿ مع الجماعات في مجاؿ  البيئةيـ دور الخدمة ضرورة تدع
دورًا أكثر فعالية في وضع وتنفيذ خطط األنشطة المعمـ يمعب  وأفاألنشطة البيئية 

 سمعيًا.لمطبلب المعوقيف  والبرامج الخاصة بحماية البيئة في المدرسة

  سمعيًا فى حماية عف كيفية مشاركة الطبلب المعوقيف إجراء المزيد مف الدراسات
لمتوصؿ إلى استراتيجيات لتعديؿ التصورات  البيئة والمحافظة عمى الموارد البيئة

بؿ وجميع أفراد وفئات المجتمع في  المعوقيف سمعياً البيئية الخاطئة لدى الطبلب 
 .نطاؽ مؤسسات الممارسة المينية المتنوعة

  عمى تشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيـ  معممي الطبلب المعوقيف سمعياً تشجيع
التعرؼ عمى أسباب التصورات ومساعدة المعمميف عمى  ،لدى الطبلبالبيئية 

 .الخاطئة لممفاىيـ البيئية

  تفاعمية تستيدؼ تعزيز توظيؼ الواقع المعزز والبرامج التعميمية  منصةاستحداث
 وقيف سمعيًا.التعميـ الذاتي لمطبلب المع فيالخاصة بالتمفوف المحموؿ 

  توعية المعمميف لمطبلب المعوقيف سمعيًا بأىمية توظيؼ تقنية االستجابة السريعة
 لمطبلب المعوقيف سمعيًا. الذاتيلمتعمـ 

 لمطبلب المعوقيف  ضرورة إجراء دراسات تفصيمية عمى مختمؼ المقررات الدراسية
وحساب الوقت الحقيقي في ظؿ رتب قوة السيطرة المعرفية ودراسة تأثير  سمعياً 

 والمراحؿ الدراسية في كؿ مف قوة السيطرة المعرفية. لمطبلبالخمفيات الثقافية 
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  التعمـ بالواقع المعزز السريعة في االستجابةاالىتماـ بتدريب المعمميف عمى توظيؼ 
مساعدة و البيئة حؿ المشكبلت  في الطبلب المعوقيف سمعياً عمى تنمية ميارات 

 فيالتصورات البيئة لدى الطبلب  استخداـف الطبلب في مواقؼ حقيقية تمكنيـ م
 .بشكؿ منطقي ومتتابعالتعامؿ مع البيئة المحيطة بيـ 

  ضرورة تركيز المعمميف عمى مواضع التعمـ التي تؤدي إلى زيادة مستويات قوة
، ويجب التركيز عمى أىداؼ التعمـ لدى الطبلب المعوقيف سمعياً  السيطرة المعرفية

المنشودة في المواقؼ التعميمية المختمفة حيث إف رتب قوة السيطرة المعرفية 
المرغوب فييا في التعمـ تعتمد عمى أىداؼ التعمـ، فإذا كاف اليدؼ ىو تنمية 

في مستويات  لمعرفةاكوف تا بفاعمية في المواقؼ الروتينية ميارات يمكف تطبيقي
مرتفعة مف الرتبة األولى مف قوة السيطرة المعرفية، وعندما يكوف اليدؼ ىو تنمية 

في المواقؼ غير المألوفة يكوف البيئة  القدرات المطموبة مف أجؿ حؿ المشكبلت
 .ىنا التركيز عمى مستويات مرتفعة مف الرتبة الثانية لقوة السيطرة المعرفية

 :الدراسةمقترحات 
، تـ اقتراح بعض الموضوعات التي تتطمب مزيدا مف الدراسةفي ضوء نتائج 

 :المستقبمية وفقا لآلتي والدراسة البحث

 أثر توظيؼ الرحبلت المعرفية عبر الويب(Web Quests)   تعديؿ التصورات
 .البيئة الخاطئة لدى الطبلب المعوقيف سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية

 القائـ عمى الويب وأثره عمى تنمية ميارات حؿ  التعمـ بالمشروعات إستراتيجية
بالمرحمة الطبلب المعوقيف سمعيًا السيطرة المعرفية لدى  وقوة البيئة المشكبلت
 .اإلعدادية

  تنمية ميارات البيئة  فيالسريعة  االستجابةفاعمية برنامج معزز بتقنية رموز
 لمطبلب المعوقيف سمعيًا.

 قائـ عمى تقنية الواقع المعزز عمى تنمية الميارات الجغرافية لدى  فاعمية برنامج
 الطبلب المعوقيف سمعيًا.

  أثر تقويـ عمميات التعمـ باألنشطة التعميمية القائمة عمى الويب عمى كبل مف
المعوقيف سمعيًا  الطبلبقوة السيطرة المعرفية وميارات التنظيـ الذاتي لدى 

 .بالمرحمة اإلعدادية
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  لدى الطبلب  تعديؿ التصورات البيئة الخاطئةفي  نشطة البيئة األدور
 المعوقيف سمعيًا بالمرحمة االبتدائية.

 لمعوقيف سمعياً لدى الطبلب ا اإلنفعاليوتنمية اإلبداع  قوة السيطرة المعرفية. 
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 :المراجع
التدخؿ الميني بطريقة العمؿ مع الجماعات  .(6101) ، أميرة عبد العزيزإبراىيـ

، مجمة كمية وتعديؿ التصورات البيئية الخاطئة لدى تمميذات المدارس
 .6332-6361(، 2)62، فالخدمة االجتماعية، جامعة حموا

تكنولوجيا الواقع المعزز  .(6102أبو بكر، ريحاب محمد وأبو المواىب منى محمد )
 كمدخؿ لمتجديد التربوي ومعوقات استخدامو في الجامعات المصرية.

( . االنيماؾ بالتعمـ في ضوء اختبلؼ مصدر 6116مرواف بف عمى. )، لحربيا
لسيطرة المعرفية لدى طبلب رفي ومستوى العجز المتعمـ ورتبة االعبء المع

(، 6) 62، دالمرحمة الثانوية، مجمة كمية التربية، جامعة الممؾ سعو 
320-322 . 

المعرفية والذكاء (. العبلقة السببية بيف قوة السيطرة 6102لخزاعي، عمى صقر )ا
(، 6)2، جامعة المثنى، الناجح لدى طمبة الجامعة، مجمة كمية التربية

624-622. 

. أثر إستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية (6102)لخطيب، منى فيصؿ ا
التحصيؿ وميارات الجدؿ العممي واالتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوى 

الخاصة لدى الطالبة المعممة، المجمة الدولية التربوية  حتياجاتاإل
 . 032-066( ، 01) 2المتخصصة، الجمعية األردنية لعمـ النفس، 

(. اختبلؼ نمط عرض رموز االستجابة السريعة رمز 6102لدخني، أماني أحمد )ا
مصحوب بنص _ نص مصحوب برمز بالكتاب اإللكتروني وأثره في 

والتقبؿ التكنولوجي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية،  تنمية المفاىيـ العممية
 .613-020(، 0) 62الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، 

(. 6103)لدىمش، عبد الولى حسيف، نعماف، عبدالقوى أحمد والفراص، ذكرى عمى ا
أثر استخداـ نموذج بابيى البنائي في تعديؿ التصورات البديمة لمادة العمـو 
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لعربية لمتربية العممية الصؼ الثامف األساس، المجمة ا لدى تمميذات
 .22-23(،0) 6، والتقنية

. أثر استخداـ بعض تقنيات الياتؼ النقاؿ في تحصيؿ (6102) لراوى، ضياء سالـا
مادة الكيمياء لدى طمبة كمية التربية لمعموـ الصرافة ابف الييثـ واستبقائيـ 

تعمـ في عصر التكنولوجيا ال" ، المؤتمر الدولي الحادي عشرلممعمومات
 .22-24، (0"، مركز البحث العممي، لبناف، )الرقمية

. التعمـ باالستقباؿ والتعمـ باالكتشاؼ وعبلقتيما (6112)، أبو المجد إبراىيـ لشوريجيا
المرحمة اإلعدادية دراسة  بقوة السيطرة المعرفية لدى تبلميذ وتمميذات

 .224-212، (6)03حمواف،  ، مجمة كمية التربية، جامعةتنبؤية

(. أثر إستراتيجية تعميـ األقراف في تصحيح الفيـ 6112) ، أزىار أديبلصالحيا
، رسالة فية لدى طالبات الصؼ األوؿ متوسطالخاطئ لممفاىيـ الجغرا

 ماجستير، كمية التربية، جامعة بغداد.

 Augmented(. رؤية مستقبمية الستخداـ تقنية 6102) لعتيبي، سارة عبد العزيزا
Realty  كوسيمة تعميمية ألطفاؿ الدمج في مرحمة رياض األطفاؿ

-22(، 2)62بالمممكة العربية السعودية، مجمة رابطة التربية الحديثة، 
22 . 

، (: مناىج المواد االجتماعية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة6113بارث، جيمس )
المممكة د التعميمية، )ترجمة( عبد اهلل العجاجي النشاطات والموا ،0ط

 .، دار النشر العممي والمطابعالعربية السعودية

(. استخداـ كتاب رقمي مدعوـ بمغة اإلشارة لتنمية ميارات 6102) ، زكريا جابربشاي
التفكير التأممي في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوى اإلعاقة 

 . 024-012(، 2)61، السمعية، مجمة تربويات الرياضيات

(. فعالية برنامج لمكبلـ الممقف معزز 6102أحمد نبوي ) بطيخ، فتحية أحمد وعيسى،
لتيسير تعمـ القراف الكريـ  QR Codeبتقنية رموز االستجابة السريعة 
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ومات التربوية لمتبلميذ الصـ وضعاؼ السمع بمدينة جدة، مركز المعم
( ، 0)64، جامعة الزقازيؽ،، كمية عمـو اإلعاقة والتأىيؿوالنفسية والبيئية

22-066 . 

تينسوف المعدؿ في تصويب -فاعمية نموذج ميرؿ .(6113بمطية، حسف ىاشـ )
التصورات البديمة لبعض مفاىيـ الرياضيات لدى طبلب المرحمة 

 .22 -32، (0)2اإلعدادية، مجمة تربويات الرياضيات، 
(. فاعمية استخداـ مدخؿ األعجاز البيئي لمقراف الكريـ والسنة 6102حفني، ميا كماؿ )

النبوية الشريفة في تدريس الجغرافيا في تنمية ميارات التفكير التأممي 
وتصحيح التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ البيئة لدي تبلميذ الصؼ 

(، 0)20س، السادس اإلبتدائي، مجمة كمية التربية، جامعة عيف شم
662-622. 

اإلبداع االنفعالي وعبلقتو بكؿ مف قوة السيطرة المعرفية ( 6112خضر، عادؿ سعد )
، مجمة كمية التربية والقيـ لدى عينة مف طبلب الصؼ الثالث اإلعدادي

 031-23 021بقطر، 

مكتبة  القاىرة، دليؿ مقياس قوة السيطرة المعرفية، .(6114) ، عادؿ سعدخضر
 .ريةالنيضة المص

، ، وتكنولوجيا الواقع المعزز(. تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي6102خميس، محمد عطية )
( ، 0)62وتكنولوجيا الواقع المختمط، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، 

0-4 . 

برنامج قائـ عمى استخداـ تطبيقات الحوسبة السحابية  .(6102)درويش، جيياف محمد 
، الجمعية معرفية لدى طبلب الدراسات العمياوأثره في تنمية السيطرة ال
 .020-002(، 0) 43العربية لتكنولوجيا التربية، 
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 واستراتيجيات(. البناء العاممي لمقدرة عمى حؿ المشكبلت 6100)دسوقي، شريف محمد 
مـ وقوة السيطرة المعرفية لدى طبلب كمية التربية التنظيـ الذاتي لمتع

 .22-00، (0) 26ببورسعيد، مجمة كمية التربية بالزقازيؽ، 

تقييـ ميارات ما وراء التعمـ وعبلقتيا بقوة  ( . 6112، محمد عبد السميع . )رزؽ
،  والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب المرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية
 .002-22( ،  6) 20بالمنصورة ،  مجمة كمية التربية

(. أثر نموذج رونز في 6100)، ماىر حسيف ، نجدت عبد الرؤؼ و العزاويرضا
تصحيح المفاىيـ الجغرافية ذات الفيـ الخاطئ لدى طبلب الصؼ األوؿ 

 021- 032، (0) 44، جامعة بابؿ ،، مجمة  كمية التربيةالمتوسط

األشياء وتوظيفيا بالعممية التعميمية، مجمة (. انترنت 6102) شمتوت، محمد شوقي
 .22-64(، 0) 02، التعميـ اإللكتروني، جامعة المنصورة

(. قوة السيطرة المعرفية في ضوء مستويات متباينة 6101)، أمنو عبد العزيز صالح
عة الممؾ مف بعض القدرات العقمية لدى عينة مف طالبات كمية التربية بجام

(، 0) 61ة، مجمة كمية التربية، جامعة اإلسكندرية عبد العزيز بمحافظة جد
441-622. 

 باستخداـ(. تعديؿ التصورات البيئة الخاطئة لدى الطبلب 6104)طاىش، خالد حسيف 
مقرر جغرافية الصؼ التاسع باليمف، رسالة المتشابيات في  استراتيجية
 ، معيد الدراسات والبحوث البيئة، جامعة عيف شمس. ماجستير

استخداـ الرسـو الكرتونية في تعديؿ التصورات . ( 6103) ، ريياـ رفعتاؿعبد الع
الخاطئة لبعض المفاىيـ البيئية بمقرر الدراسات االجتماعية وتنمية ميارات 

واالتجاه نحو المادة لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي  التفكير العممي
ة، كمية االجتماعي، الجمعية المصرية لمدراسات بجميورية مصر العربية
 . 632-022، (0) 20، التربية جامعة عيف شمس
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في تحصيؿ التبلميذ  افتراضي. فاعمية فصؿ (6102)عبد العاؿ، مصطفى أميف 
مركز تطوير  ،الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعداديةالمعاقيف سمعيًا لمفاىيـ 

 . 422-420، (0) 46التعميـ الجامعي، كمية التربية جامعة عيف شمس، 

(. قوة السيطرة المعرفية 6116عبد القادر، فتحي عبد الحميد و خضر، عادؿ سعد )
سة لدى طبلب كمية التربية جامعة الزقازيؽ في ضوء موضوع الدرا

والتخصص والنوع والصؼ الدراسي، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، 
36 (0 ،)016-024. 

المعزز في تنمية بعض ميارات  . فاعمية الواقع(6102)، محمد عبد الوىاب عبيد
الطبلب المعاقيف سمعيًا بمقرر الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية 

 ، كمية التربية جامعة بنيا.نحوه، رسالة ماجستير ـواتجاىاتي

الكائنات التعميمية وتكنولوجيا  (6102) ، إحساف محمدكنسارة، عبد اهلل اسحاؽ و عطا
 .مكتبة الممؾ فيد ربية السعودية،النانو، المممكة الع

. تصميـ االستجابة السريعة في التعمـ بالواقع المعزز وأثرىا (6102) عمي، أكـر فتحي
عمى قوة السيطرة المعرفية والتمثيؿ البصري إلنترنت األشياء ومنظور زمف 

، جامعة ، مجمة كمية التربيةدى طبلب الماجستير تقنيات التعمـالمستقبؿ ل
 . 22-02(، 0)24سوىاج، 

 استراتيجية(. فاعمية استخداـ الموديبلت التعميمية القائمة عمى 6103)غانـ، تفيدة سيد 
دروس الفروض والتجارب في تدريس العموـ في تعديؿ التصورات البديمة 

دى تبلميذ الصؼ السادس في مفاىيـ عمـ الكوف وتنمية االتجاه نحوىا ل
وتنمية بلستثمارات العممية ، مجمة عالـ التربية، المؤسسة العربية لاالبتدائي

 .23-0(، 0) 32الموارد البشرية، 

 باستراتيجيةاختبلؼ نوع التقويـ القائـ عمى األداء (. 6103العاؿ )مبارز، مناؿ عبد
القائـ عمى الويب وأثره عمى تنمية ميارات حؿ  التعمـ بالمشروعات
السيطرة المعرفية في مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا  المشكبلت وقوة
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وجيا ، الجمعية المصرية لتكنوللدى طبلب المرحمة اإلعدادية المعمومات
 .622-642(، 0) 63التعميـ، 

وتطبيقاتيا  Realty Augmented. تقنية الواقع المعزز (6102، ىناء رزؽ )محمد
-220(،0)42، في عمميتي التعميـ والتعمـ، دراسات في التعميـ الجامعي

221. 

. التكنولوجيا المساندة لذوى (6102) أحمد نبويمطاوع، ضياء الديف وعيسي، 
، المممكة العربية السعودية، اإلعاقات واالضطرابات وصعوبات التعمـ

 .مكتبة الرشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

Arslan, M. (2011). Kara kodlar ilea hayatimiz degisecek [QR 

Codes will change our lives].Belem vet Terni, 523 (44), 

78- 123. 

Ayres, P . (2015 ) . State – of the – Art Research in to Multimedia 

Learning :A Commentary on Mayer`s Handbook of 

Multimedia Learning . Applied Cognitive Psychology , 

29 (4) , 631-636. 

Bacca,J., Baldiris,S and Fabregat,R .(2014).Augmented Reality 

Trends in Education :A Systematic Review of Research 

and Applications .Educational Technology & Society 

,17(4),133-149. 

Birisci , Sand  Metin, M. (2010). Developing an instructional 

material using a concept cartoon adapted to the 5E 

model: A sample of teaching erosion. Asia-Pacific 

Forum on Science Learning and Teaching,23(1) 23-67 . 

Boylan ,C. (2018). Exploring elementary students’ understanding 

of energy and climate change, International Electronic 

Journal of Elementary Education 12(1), 1-15. 

Bradley ,C and Holly , K . (2017 ) . Reflective Thinking and 

Jottrnal  Witting : Examining student Teachers 

,perception of preferred Reflective Modality ,Journal 

Writing Outcomes and Journal Structure in Career and 

Technical Education Research , 76 (2 )9-45 . 

Chen, N., Hung, I., and Fang, W.  (2015). Augmentation 

Strategies for Paper-Based Content Integrated with 

Digital Learning Supports Using Smartphone’s. 

Ubiquitous Learning Environments and Technologies 

,23(1), 99-118.  

Chen, N., Teng, D., and Lee, C.  (2011). Augmenting paper based 

reading activity with direct access to digital materials 

and scaffold questioning. Computers & Education, 

57(2), 1705–1715. 

   Cordero, E. (2011). Misconceptions in Australian Students’ 

Understanding of Ozone Depletion, Melbourne Studies 

in Education, 41(1), 65-89. 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

Dunleavy , M . (2014 ) . Design principles for augmented reality 

learning , Tech Trends , 58 (1) , 28-34 . 

Ekrem ,S.(2015). Exploring the effect of materials designed with 

augmented reality on language learners, Vocabulary 

learning ,The Journal of Educators ,13(2),1547-1598. 

Elias , T . (2011 ) . Universal instructional design Principles for 

mobile learning International Review of Research in 

Open and Distance learning ,12(2),143-156 . 

Figueiredo,M.(2015 ) .Teaching Mathematics With Augmented 

Reality In 12
th

 International Conference on Technology 

in Mathematics Teaching Universidad do Algarve , Faro 

, Portugal ,183. 

Ford , M. (2014) . Environmental education in the condor 

bioreserve :Current status and recommendations for 

future Work , journal of sustainable forestry ,18(2),257-

275. 

Gulbahar, Y and Tinmaz, H. (2016). Implementing Project-Based 

Learning and E- Portfolio Assessment in an 

Undergraduate Course, Journal of Research on 

Technology in Education, 38 (3)789-932. 

Herron, J .(2016) . Augmented in Medical Education and Training 

,Journal of Electronic Resources in Medical Libraries 

,14(1) ,1-5 . 

Kim , K. (2016 ) . Interacting Socially With the Internet of Things 

(IOT) Effects of Source Attribution and Specialization 

in Human – IOT Interaction Journal of Computer –

Mediated Communication , 21(6) , 420-435.  

Kossey, J., Berger, A., and  Brown, V. (2015). Connecting to 

educational resources online with QR Codes. FDLA 

Journal, 2 (1), 1-34 . 

Kurubacak, G. (2017). Promoting self-motivated learning through 

project based online learning, Journal of Educational 

Technology,3(4), 9-43. 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 225 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

Manevitch, L. (2017). Capture a quick response with QR codes. 

Wide-Format Imaging, Education International, 11, (3), 

165-167 

McCabe, M. and  Tedesco, S. (2012). Using QR Codes and 

Mobile Devices to Foster a Learning Environment for 

Mathematics Education. International Journal of 

Technology Inclusive and Inclusive Education,6 (1), 37-

43. 

Mcmahon, D., Cihak,D ., Wright,R and Bell,S . (2016) . 

Augmented reality for teaching Science Vocabulary to 

Postsecondary education students with intellectual 

disabilities and autism ,Journal of Research on 

Technology in Education ,48(1) ,38-56 . 

Parmer, R. and Cawley, J. (2018). Analysis of science textbook 

recommendations provided for students with learning 

disabilities. Exceptional Children, 59(1) , 518-531. 

Pons, D. (2011). QR Codes in Use: The Experience at The UOV 

Library. Serials-24 (3), 47- 56. 

Robertson, C. and Green, T.(2012). Scanning the potential for 

using or codes in the classroom. Tech Trends, The 

Journal of Special Education 56, (2), 11-12. 

Samretwit, D and  Wakahara, T. (2011). Measurement of reading 

characteristics of multiplexed image in QR code. 

Intelligent Networking and Collaborative Systems 

(Incas) , 43 (2) , 552-557. 

Sarrazine , A and Angela , R. (2015) . Addressing astronomy 

misconceptions and achieving national science standards 

utilizing aspects of multiple intelligences theory, , 

Master’s thesis , Indiana- university 

Sengul, S. (2017 ). Effects of Concept Cartoons on Mathematics 

Self- Efficacy of 7th Grade Students . Educational 

Sciences: Theory and Practice, 4(1).2305-2313 . 

Shelton, B. (2016). Augmented Reality and Education Current 

Projects and The Potential for Classroom Learning, New 

Horizons for Learning,. 23 (1). 1-25. 



تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى تصحيح التصورات البيئية الخاطئة وقوة 
 أحمد محمود أحمد محمود  .د         بالمرحمة اإلعدادية السيطرة المعرفية لدي الطالب المعوقين سمعياً 

 9102ابريل                                - 222 -           والثالثون                     التبسعالعدد 

Stevenson, J. (2014). Performance of the cognitive holding power 

questionnaire in schools, Learning and Instruction, 32 

(5), 393-410. 

Sweller , J . ( 2016 ) . Cognitive Load Theory , Evolutionary 

Educational Psychology and Instructional Design . In 

Evolutionary Perspectives on Child Development and 

Education , Springer International Publishing , (1) , 291-

306.  

Tee , Y .(2017 ) . Reflective Thinking Practices among Secondary 

School Mathematics Teachers , Master’s thesis 

,University Putra Malaysia . UNSPECIFIED. 

Yuens, S ., Yaoyune , Y And Johnson ,E . (2011) . Augmented 

Reality :An Overview and Five direct –tions for Arin 

education , Journal of Educational Technology 

Development and Exchang,4(1),119-140 . 

 


