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 المستخلص: 

إلى أبرز معوقات استخدام تقنية الواقع الُمعزز             هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف 

في   الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  االجتماعية  المهارات  تنمية  في في  االبتدائية  المرحلة 

ببناء استبانة مكونة من ) الباحثان  قام  فقد  العوامل 21مدينة جدة. وعليه،  أبرز  ( فقرة تقيس 

ثالثة  في  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  تعليم  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  تُعيق  التي 

الخاصة بالطالبات، والمعوقات التقنية  أبعاد، وهي: المعوقات الخاصة بالمعلمات، والمعوقات  

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  إلى 85والمادية.  للتعرف  الفكرية  التربية  معلمات  من  معلمة   )

المعزز،   الواقع  تقنية  استخدام  من  تحد  التي  المعوقات  أبرز  تقدير  في  بينهن  فيما  االختالف 

ا  وعدد  الخبرة،  سنوات  وهي:  المتغيرات،  من  لعدد  تبعًا  التقنية، وذلك  مجال  في  لدورات 

( 1وطبيعة البرنامج. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أبرز المعوقات مرتبة تنازليًا كاآلتي: ) 

و  والمادية،  التقنية  )(2المعوقات  وأخيًرا  بالمعلمات،  الخاصة  المعوقات  المعوقات 3(   )

إحصائية   داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  بينت  كما  بالطالبات.  استجابات الخاصة  بين 

طبيعة  وكذلك  التدريبية،  الدورات  وعدد  الخبرة،  سنوات  لمتغير  تُعزى  الدراسة  عيّنة 

 البرنامج.

معلمات التربية الفكريـة، الواقـع الُمعـزز، المرحلـة االبتدائيـة، المهـارات   الكلمات المفتاحية:

 االجتماعية، الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.

Abstract: 
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          The current study aimed to identify the obstacles of using 

augmented reality technology on developing social skills in students 

with intellectual disabilities in the primary stage in Jeddah city. A 

questionnaire was constructed consisting of (21) items to measure the 

most prominent obstacles that hinder using augmented reality 

technology in teaching students with intellectual disabilities education. 

The researchers used the cluster method in selecting the study sample 

that consisting of female teachers in intellectual education to identify 

the most prominent obstacles as they perceived according to some 

variables: years of experience, number of courses in the last five years 

in the field of technology and the nature of the program. The study 

results revealed that the most influencing obstacles can be arranged as 

follows: (1) Technical and material constraints, (2) Female teachers' 

obstacles, (3) Female students' obstacles. The study results also 

revealed that there are no statistically significant differences in the 

responses of the Female teachers 'due to years of experience, number 

of training courses and the nature of the program. 

, : intellectual disabilities education Female teachers’Keywords

Students Social Skills, , Level Elementary schoolAugmented Reality, 

.with Intellectual Disabilities 

 المقدمة 

شهد العالم خالل العقدين المنصرمين تطورات هائلة وملحوظة في المجال التكنلوجي          

ومازال   بعصر  والتقني،  يُسمى  ما  أو  الحالي  عصرنا  حتى  التصاعد  في  التطور  ذلك 

المجتمعات كل  على  كان  فقد  لذلك،  ونتيجةً  التطور،    التكنولوجيا.  بذلك  لاللتحاق  المسارعة 

وتسخير خدماتها لجميع أفرادها، وتنشئة أجيالها وتأهيلهم لالستفادة من التقنية واستغاللها في 

(. 2017مجابهة تحديات هذا العصر في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات )الشريف،  

منها:  والتي  المجاالت،  غالبية  في  اليومية  حياتنا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  التقنية  أصبحت  إذ 

يُعد  فيه،  شك  ال  ومما  وغيرها.  والترفيه،  والصحة،  والتعليم/التعلم،  االجتماعي،  التواصل 

تقدّم   في  مهًما  دوًرا  التعليم  يلعب  حيث  بالتكنولوجيا،  تأثرت  التي  المجاالت  أهم  أحد  التعليم 

المعلمة الد والفعَّالة، مما يسّهل على  الحديثة  التقنيات  لتحديد  ول ورقيها الحضاري، ويدفعها 

الفطنة توظفيها في العملية التعليمية لتعزيز خبرة طالباتها بالكثير من الواقعية وبُطرق محببة 

 ، ومع التطور السريع في التقنية، ظهرت تقنية( 2017وجاذبة النتباههن )الشامي والقاضي،

والتي تمكننا من التواصل الفعّال   Augmented Realityحديثة تسمى بتقنية الواقع الُمعزز  
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الُمعزز بأنها:  من خالل شبكات اإلنترنت. وتُعرف تقنية الواقع المعزز أو تكنولوجيا الواقع 

من  مجموعة  بإضافة  الحقيقي  الواقعي  العالم  مع  االفتراضية  المعلومات  بدمج  تقوم  تقنية 

من خالل إضافة األشكال ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد  مات المفيدة لإلدراك البصري،  المعلو

 (.  2019وإدراج الملفات الصوتية والمرئية والمعلومات النصية )السبوع،

ونظًرا إلى اإلمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه التقنية المميزة، حيث أنها تساعد في توفير       

فقد وصلت الخبرات   الواقعي؛  العالم  بالمعلومات في  المرتبطة  للطبيعة  التعليمية واالكتشاف 

ومثير  استكشافي  تعليم  من  توفره  لما  نتيجةً  التعليم  مجال  إلى  بسهولة  المعزز  الواقع   تقنية 

)الشثري،  توصيات   2016للطالبات  في  جاء  إذ  عصر (.  في  التعلم  حول  الدولي  المؤتمر 

الرقمية   العلمي،  التكنولوجيا  البحث  جيل  مستحدثات   ( 2016)مركز  توظيف  ضرورة 

الفكر  يُستثار  ألن  أدعى  وذلك  المختلفة،  التعليم/التعلم  مجاالت  في  المعاصرة  التكنولوجيا 

التعليمية  العملية  يجعل  أنه  كما  الطالبات،  لدى  اإلبداعي  التفكير  مستوى  ويرتفع  والحواس 

،  -بغض النظر عن قدراته-لتعليم حق من حقوق اإلنسان  وبما أن ا    أكثر عمقًا وثباتًا وجاذبية.

فال يُمكننا أن نحصر أهمية التعليم على الطالبات في التعليم العام ُمتجاهلين بذلك قريناتهن من 

وعليه،   اإلعاقة.  ذوات  ذوي الطالبات  األشخاص  رعاية  نظام  من  الثانية  المادة  نصت  فقد 

عل السعودية،  العربية  بالمملكة  في اإلعاقة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  تكفل  الدولة  أن  ى 

واحتياجاتهم  قدراتهم  مع  يتناسب  بما  المراحل  جميع  في  والتربوية  التعليمية  الخدمات  تقديم 

(، فالتعليم يُسهم بشكل كبير في تأهيل الطالبات ذوات 2000)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،  

حياتهن   متطلبات  تلبية  من  يُمكنهن  كما  ُمستقباًل اإلعاقة،  والمهنية  والوظيفية،  اليومية، 

الطالبات   .  (2020)البدو، لدى  االجتماعية  المهارات  الناجمة عن ضعف  للمشكالت  ونظًرا 

ذوات اإلعاقة الفكرية، فقد نالت اهتمام المتخصصين والمهتمين بشؤون هذه الفئة، إذ دفعهم 

لديهم   االجتماعية  المهارات  لتنمية  واألساليب  االستراتيجيات  أفضل  خلف  للبحث  ذلك 

 (.  2016)يوسف، 

 مشكلة الدراسة 

التعليم             جودة  أن  شك  الحالي-ال  الوقت  األحيان-ترتبط    -في  من  الكثير  بمدى   -في 

جاهزية البيئات الصفية الستخدام التكنولوجيا فيها، ومدى توفير الوسائل واألدوات المساعدة  

للمعلمات، والتي من أهمها الوسائل واألدوات التي تعتمد على التكنولوجيا أو التقنية الحديثة 

الثورة  ف مع  التي ظهرت  الحديثة  التقنيات  أبرز  من  الُمعزز  الواقع  تقنية  وتُعد  استخدامها.  ي 

الالسلكية والصناعية ثم انتقلت إلى عملية التعليم والتعلم التي نشهدها حاليًا. وفي هذا الصدد،  

 Demitriadou, Stavroulia, Lanitis  ديمترايدو، وستافروال، والنيتيس  أشارت دراسة

إلى أن الواقع المعزز سيُقدم للطالبات فرصة تعليمية ثرية من خالل تقديم عروض 2020) )

يكتسح   الُمعزز  الواقع  بأن  أكدت  حيُث  الواقعية،  الحياة  في  مرئية  غير  ألشياء  توضيحية 

كما أّكد العديد من الباحثين بأن بيئات   المجال التعليمي وسيُصبح أداةً هامة للغاية في التعليم.
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المختلفة وتقدم  الواقع   المهارات  الفكرية على تطوير  الطالبات ذوات اإلعاقة  تُساعد  المعزز 

 المعرفة بشكل أكثر فعالية من التدريس التقليدي الرتيب.  

على الدراسات السابقة التي تؤكد على أهمية دور التقنية ومن خالل اطالع الباحثين           

م الفكرية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إكساب  المختلفة  في  الحياة  مع هارات  الباحثة  وعمل 

أنه من أهم المهارات التي تلزم الطالبات ذوات اإلعاقة ، وجدا  الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية 

تفاعالتهن  تحسين  أجل  من  أكبر  بشكل  تنميتها  على  التركيز  علينا  يجب  والتي  الفكرية 

ارات االجتماعية. وهذا ما أكدت االجتماعية، ودمجهن بشكل سليم في شتى الميادين، هي المه

( عابد  دراسة  ذوي 2018عليه  للطلبة  االجتماعية  المهارات  قصور  بأن  فيها  جاء  والتي   )

اإلعاقة الفكرية يُعد أحد الخصائص الشائعة بينهن في مدارس الدمج. كما أنه لوحظ من خالل 

تو قِلة  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  بالطالبات  للباحثة  الُمباشر  الُمعزز االحتكاك  الواقع  تقنية  ظيف 

المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية، وقد ظهرت بعض  تنمية  بالتحديد في 

الدراسات األجنبية المهتمة بجانب تنمية المهارات االجتماعية والحياتية للطلبة ذوي اإلعاقة 

الدراسات العربية االهتمام  الفكرية عبر استخدام تقنية الواقع المعزز، وفي المقابل، لم تولي  

. ونظًرا لقلة الدراسات التي أًجريت على   -على حد علم الباحثين  -الكافي لتقنية الواقع المعزز

تطوير  في  المعزز  الواقع  تقنيات  تطبيق  في  وتحديدًا  الفكرية،  اإلعاقة  ذوات  الطالبات 

تُضعف تفعيل هذه التقنية مهاراتهن االجتماعية، فإن المجال بحاجة إلى دراسة المعوقات التي  

لدينا. لذا، اهتم الباحثان في هذا البحث بالتقصي خلف معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز 

 في تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية. 

 أسئلة الدراسة 

المهارات   -1 تنمية  في  المعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  للطالبات  ماهي  االجتماعية 

 ذوات اإلعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلماتهن؟ 

2- ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  تقدير  α ≤ 0.05هل  في   )

لدى   االجتماعية  المهارات  تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  لمعوقات  المعلمات 

ا اإلعاقة  ذوات  الخبرة  الطالبات  سنوات  عدد  لمتغير  تُعزى  جدة  مدينة  في  لفكرية 

 سنة فأكثر(؟ 11سنوات،  10إلى   6سنوات فأقل، من 5)

الداللة  هل   -3 مستوى  عند  إحصائية  ذاللة  فروق  المعلمات   (α ≤ 0.05)توجد  تقدير  في 

الطالبات   لدى  االجتماعية  المهارات  تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  لمعوقات 

  5اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة تُعزى لعدد الدورات التي حصلن عليها في آخر  ذوات  

 دورات فأكثر( ؟  6دورات ،   5إلى  1سنوات في مجال التقنية )من 

الداللة   -4 مستوى  عند  إحصائية  ذاللة  فروق  توجد  المعلمات   (α ≤ 0.05)هل  تقدير  في 

المه تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  الطالبات  لمعوقات  لدى  االجتماعية  ارات 
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تُعزى جدة  مدينة  في  الفكرية  اإلعاقة  التربية    ذوات  )معاهد  البرنامج  طبيعة  لمتغير 

 الفكرية، صفوف الدمج الملحقة في مدارس التعليم العام(؟

 أهداف الدراسة 

التعرف على أبرز المعوقات التي تواجه المعلمات في استخدام تقنية الواقع الُمعزز مع   -1

 الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية. 

الكشف عن الفروق في استجابات المعلمات حول تقديرهن لمعوقات استخدام تقنية الواقع   -2

الُمعزز في تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية والتي تُعزى  

 إلى ُمتغير الخبرة. 

ابات المعلمات حول تقديرهن لمعوقات استخدام تقنية الواقع  الكشف عن الفروق في استج -3

الُمعزز في تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية والتي تُعزى  

 سنوات في مجال التقنية.  5إلى متغير عدد الدورات في آخر 

تقنية الواقع    الكشف عن الفروق في استجابات المعلمات حول تقديرهن لمعوقات استخدام -4

الُمعزز في تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية والتي تُعزى  

 إلى متغير طبيعة البرنامج )معاهد تربية فكرية، برامج دمج في مدارس التعليم العام(. 

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية 

، كمـا مام بجانب التقنية في التعلـيم تبُرز األهمية النظرية لهذه الدراسة في زيادة االهت

أنها قد تُشكل إضافةً إلى الدراسات العربية المتعلقـة باسـتخدام تقنيـة الواقـع المعـزز للطالبـات 

ة باستخدام تقنية الواقـع المعـزز فـي  ذوات اإلعاقة الفكرية؛ حيث إن الدراسات العربية المهتمَّ

، -على حد علم البـاحثين-قة الفكرية تُعَدُّ قليلةً تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعا

زت  قت للواقـع المعـزز، قـد ركـَّ كما الحظ الباحثاِن بأن الدراسات العربية واألجنبية التي تطرَّ

ي خلف معوقـات  على فئات أخرى غير الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية، وهذا ما دفعهم للتقّصِ

 استخدام هذه التقنية في تعليمهن. 

 همية التطبيقيةاأل

في الكشف عـن معوقـات اسـتخدام تقنيـة الواقـع تبُرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة  

المعزز في تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية البسـيطة فـي المرحلـة 

علـى   فالتركيز على المعوقات يجعل العاملين في الميـداناالبتدائية من وجهة نظر معلماتهن،  

درايٍة أكبر باألسباب المعيقة لتوظيفها في العملية التعليميـة؛ وذلـك مـن خـالل إيجـاد الحلـول، 

 وتزويد العاملين في إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة بالمعوقات والعمل على التغلُّب عليها.  

 حدود الدراسة 
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الكشف عن معوقات استخدام تقنية   الحدود الموضوعية:        الحالية على  تقتصر الدراسة 

المرحلة  في  االجتماعية  المهارات  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  تعليم  في  المعزز  الواقع 

 االبتدائية من وجهة نظر معلماتهن.

 هـ.  1441 – 1440الفصل الدراسي الثاني   الحدود الزمانية:       

 مدارس الدمج ومعاهد التربية الفكرية في مدينة جدة.  ة:الحدود المكاني       

البشرية:        التربية   الحدود  معاهد  في  الفكرية  اإلعاقة  معلمات  على  الدراسة  تطبيق  تم 

 الفكرية والصفوف الملحقة بمدارس الدمج في المرحلة االبتدائية. 

 مصطلحات الدراسة

المعوقات             ، بأنهاتعرف  :  Obstaclesأوًلا تحقيق   المعوقات  دون  يحول  ما  "جملة 
والتعلم  التعليم  عملية  في  وتطبيقه  ما  ص2017)المكانين،  "  شيء  كما   .(63،  والمعوقات 

استفادة   يمنع  أو  الُمعزز  الواقع  تقنية  توظيف  يُعطل  ما  ُكل  هي:  إجرائيًا  الباحثان  يعرفها 

   ها داخل الصفوف الدراسية.الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية من

تقنية يعرف الواقع الُمعزز بأنه  :  Augmented Realityثانياا، تقنية الواقع الُمعزز         

حاسوبية، تهدف إلى ربط العالم االفتراضي مع الواقع الحقيقي عن طريق التطبيقات التقنية 

المعرفي مدعم  المحتوى  ليظهر  الذكية،  والهواتف  اللوحية  األبعاد    واألجهزة  بالصور ثالثية 

والفيديوهات وغيرها من األشكال ووسائل اإليضاح وجذب االنتباه، مما يجعل الطالبة أكثر 

)جودة،   ومواقفها  بالحياة  وربطها  العلمية  المادة  مع  الواقع 2018تفاعاًل  تقنية  وتُعرف   .)

بالعالم الحقيقي والتفاعل  إمكانية دمج العالم االفتراضيالُمعزز إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها: 

معه في ذات الوقت عبر ما يمكن ارتداؤه أو حمله من أجهزة، مما يُرسخ المادة العلمية في 

 داخل الغرفة الصفية.  نذهن الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بشكل أكبر ويزيد من تفاعله

الفكرية           اإلعاقة  األمريكية :   Intellectual Disabilityثالثاا،  الجمعية  تعرف 

والنمائية   الفكرية   American Association on Intellectual andلإلعاقات 

Developmental Disabilities  (AAIDD)    يوصف عجز  بأنها:  الفكرية  اإلعاقة 

في   يبدو جليًا  التكيفي، حيث  والسلوك  الفكري،  الوظيفي  األداء  في  مهارات بقصور واضح 

سن   قبل  الظهور  في  العجز  هذا  يبدأ  كذلك  والعملية.  واالجتماعية،  المفاهيمية،   18التكيف: 

إجرائيًا:  (Schalock et al., 2010)سنة   الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  تعريف  وتم   .

بأنهن الطالبات المسجالت بمعاهد التربية الخاصة أو برامج الدمج في المدارس الحكومية في 

رحلة االبتدائية، والالتي لديهن قصور في المهارات االجتماعية بشكٍل واضح يؤثر على الم

 اندماجهم داخل وخارج الفصل الدراسي مع أقرانهن. 

اًلجتماعية:          المهارات  من رابعاا،  مجموعة  بأنها  االجتماعية  المهارات  تُعرف 

حقق التكيف والتفاعل اإليجابي مع السلوكيات االجتماعية التي يكتسبها الفرد وعن طريقها يُ 

المجتمع )جاد،   إطار يرتضيه  المهارات االجتماعية 2013اآلخرين في  الباحثان  (. ويعرف 

الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  تُمكن  والتي  المكتسبة  االجتماعية  السلوكيات  بأنها:  إجرائيًا 
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به وإمكاناتهن  لقدراتهن  وفقًا  المحيط  المجتمع  مع  التفاعل  المجتمع من  في  االنخراط  دف 

 واالستقالل بذواتهن.  

 اإلطار النظري واألدب التربوي

 اإلعاقة الفكرية 

الفكرية، يستخدم        الهوية الشخصية كتسمية تشخيصية جديدة لإلعاقة  تم اعتماد مصطلح 

النفسية   لالضطرابات  الخامس  التشخيصي   Diagnostic and Statisticalالدليل 

Manual of Mental Disorders  (DSM-5 الفكري النمو  اضطراب  أيًضا مصطلح   )

ال هذه  تتماشى  إذ  الشخصية،  الهوية  مع  لمنظمة  بالتبادل  الدولي  التصنيف  مع  مصطلحات 

العالمية   الحادية عشرة    –الصحة  . (World Health Organization, 2018)المراجعة 

للتربية  فئات  أربع  تحديد  تم  فقد  والنمائية،  الفكرية  لإلعاقات  األمريكية  الجمعية  وبحسب 

التع بطء  إلى  تشير  والتي  البسيطة،  الفكرية  اإلعاقة  )أ(  وهي:  والقدرات  الفكرية،  لم، 

و)ب(  المساندة؛  من  القليل  مع  واالستقاللية  للعمل  الفرصة  تتيح  التي  والمهنية  االجتماعية 

مقارنةً -اإلعاقة الفكرية المتوسطة، التي تشير إلى انخفاض المستوى في المهارات األكاديمية 

عي، ومهارات ، مع القابلية للتدريب على مهارات التكيف االجتما-باإلعاقة الفكرية البسيطة

تشير   التي  الشديدة،  الفكرية  اإلعاقة  و)ج(  تام؛  أشراف  تحت  بالمهام  والقيام  اليومية،  الحياة 

إلى قدرات تواصل محدودة، وعجز أو صعوبات في المهارات الحركية أو اضطرابات في 

اإلعاقة  ذوات  الطالبات  يتلقى  حيث  المعقدة،  المفاهيم  إدراك  في  والقصور  والكالم،  النطق 

لفكرية الشديدة المعلومات األساسية فقط، مما يستدعي التركيز على مهارات الحياة اليومية، ا

و)د(   بالمهام؛  القيام  أثناء  تام  إشراف  إلى  الحاجة  مع  والتدريب،  التعلم  في  أثناء  والتواصل 

التدريب  إلى  الحاجة  مع  ملحوظ،  بشكل  العجز  يظهر  حيث  جدًا،  الشديدة  الفكرية  اإلعاقة 

ومعايطة،  المستم )القمش  الشديدة  والمساندة  والرعاية،  والتدريب،  متولي، 2014ر،  ؛ 

2015 .) 

الملحوظ          التأخر  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  تُميز  التي  الخصائص  أبرز  من  وإن 

والمعايطة،   )القمش  المختلفة  الحركية  المهارات  إتقان  يتعلق 2014في  فيما  خاصةً   ،)

الف وردود  أن بالحركات  كما  الحركي،  والتوازن  المعقدة،  الحركية  والمهارات  الدقيقة،  عل 

)الحازمي،   الكبيرة  الحركات  في  حتى  ضعيف  لديهن  الحركي  البصري   (.2010التآزر 

الفكرية   اإلعاقة  ذوات  الطالبات  لُغة  عام   -وتتسم  وكذلك   -بشكل  اللغوي،  النمو  في  بالتأخر 

ال   بما  وبساطتها  اللغوية  المفردات  فشل ضعف  وكذلك  لهن،  الزمني  العمر  مع  يتناسب 

االتصال اللفظي باآلخرين. وتجدر اإلشارة إلى أن أبرز المشكالت التي تعاني منها الطالبات 

)الهجرسي،   التعبيرية  اللغة  في  الواضح  القصور  في  تكمن  الفكرية  اإلعاقة  (. 2008ذوات 

بمعدل  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  األكاديمية  المهارات  مستوى  انخفاض  نالحظ  كما 

صفين إلى خمسة صفوف دراسية عن قريناتهن في نفس العمر من طالبات التعليم العام. كما 
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)المبرز،   المدرسي  العمل  في  والفشل  باإلخفاق  يتسم  أداؤهن  ووفقًا2010أن  لجميع   (. 

السابقة،   التكيف  الخصائص  على  قدرةً  أقل  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  بأن  نجد 

 (. 2014االجتماعي وعلى التصرف في المواقف االجتماعية )الكبيسي والحياني، 

 المهارات اًلجتماعية 

تُعد المهارات االجتماعية ذات أهمية بالغة؛ نظًرا ألنها تُعزز مفهوم االستقاللية                  

الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية وصواًل بهن إلى حياة ذات جودة عالية، وهذا  وترتقي بحياة  

رؤيتها   في  السعودية  العربية  المملكة  إليه  تسعى  بكافة   2030ما  المجتمع  أفراد  لجميع 

والتنمية،   االقتصادية  الشؤون  )مجلس  بدراسة 2018مستوياتهم  االهتمام  تزايد  وقد   .)

تُمثل  إذ  االجتماعية،  اإلعاقة   المهارات  الطالبات ذوات  تحتاجها  التي  الهامة  العناصر  إحدى 

واالنسحاب  العُزلة  ُمشكالت  لدينا  تظهر  قد  بدونها  والتي  اآلخرين،  مع  للتعامل  الفكرية 

وتُعرف المهارات االجتماعية بأنها مجموعة من السلوكيات االجتماعية  (.2016)الشرقاوي، 

قن التكيف والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين في إطار التي تكتسبها الطالبات وعن طريقها يُحق

)جاد،   المجتمع  )  (.2013يرتضيه  السويلم  السلوكيات 2019ويُعرفها  بعض  بأنها:   )

االجتماعية التي يمكن للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية اكتسابها، والتي تساعدهن على التفاعل 

وإمكاناته قدراتهن  ضوء  في  المختلفة،  الحياة  ظروف  المجتمع. مع  في  االندماج  بهدف  ن؛ 

في  ضرورية  كأساليب  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  ُمهمة  االجتماعية  المهارات  وتعد 

التفاهم  سوء  عن  الناجمة  المشكالت  أو  االجتماعي،  الرفض  أو  التفاعل  صعوبات  مواجهة 

ب وشعورهن  معاناتهن  في  تتسبب  التي  الدوافع  وإشباع  األهداف  تحقيق  أو  اإلحباط بينهن، 

القصور الواضح في مستوى المهارات االجتماعية   (. ويجدر التأكيد على أن2006)مرسي،

(. ونظًرا 2018يُعد من أبرز الخصائص الشائعة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية )عابد،  

فقد   الفكرية،  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  لدى  االجتماعية  المهارات  عن ضعف  الناجمة  للمشكالت 

اه أفضل  نالت  خلف  للبحث  ذلك  دفعهم  إذ  الفئة،  هذه  بشؤون  والمهتمين  المتخصصين  تمام 

 (. 2016االستراتيجيات واألساليب لتنمية المهارات االجتماعية لديهم )يوسف، 

للطالبات وعليه،            االجتماعية  المهارات  بتنمية  اهتمت  أساليب حديثة  ِعدة  فقد ظهرت 

األنشطة الحركية ذوات اإلعاقة الفكرية، من أهمها: )أ( األنشطة الحركية الجماعية، حيُث أن  

العالقات  بعض  تكوين  على  كبير  أثر  لها  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  والترويحية 

معلما وبين  بينهن  الحركي الشخصية  النشاط  في  والتنافس  اللعب  مواقف  خالل  من  تهن 

حيُث أن استخدامها كأسلوب )ب( السبورة التفاعلية،  (؛ و2013دراسة )أبو خطوة،   الرياضي

من أساليب التدريس الحديثة يظهر تحسنًا في المهارات االجتماعية لدى الطالبات )العدوان،  

رة على نسج الصور الخيالية أمام الطالبات حيُث أن لها قدو)ج( القصص الرقمية،    (؛ 2018

في  الجوهري  دورها  إلى  باإلضافة  هذا  لهن،  جذبًا  وأكثر  للفهم  وأقرب  واقعية  أكثر  بشكل 

)كمال،   الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  الدايم،  2014تربية  عبد  األلعاب 2014؛  و)د(  (؛ 

بالتعلم  اإللكترونية،   مقارنة  المزايا  من  عدد  لها  أن  ودعم  حيُث  الطالبات  كتحفيز  التقليدي، 
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)الزين،   الدافعية  من  تزيد  أنها  كما  الجاذب،  الممتع  بالتعلم  التعليمية  و)ه(  2020العملية  (؛ 

االفتراضي   )  Virtual Reality (VR)الواقع  الُمعزز  من ARوالواقع  كل  يُظهر  إذ   ،)

لتعاونية، من خالل إتاحته الواقع االفتراضي والواقع المعزز نتائًجا فاعلة في تحسين المهام ا

عناصر  مع  ويتفاعلن  ويُناقشن،  الوقت،  نفس  في  العرض  يُشاهدن  طالبة  من  أكثر  تواجد 

الطالبات  بين  االجتماعي  التفاعل  ويقوي  يُعزز  أن  شأنه  من  وهذا  واحد.  وقٍت  في  المشهد 

( معلماتهن  وبين  بينهن  التعاون  ويدعم  المادي،  الحيز  ذات  في   ,Megahedالمتواجدات 

رقم    (.2014 الشكل  في  الباحثان  يستعرض  سبق،  ما  على  الحديثة  (1وتأكيدًا  األساليب   )

 لتنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بتصميم من إعداد الباحثين. 

  

 

 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية (: األساليب الحديثة في تنمية المهارات االجتماعية 1شكل )

 الواقع الُمعزز 

العالم          مع  االفتراضية  المعلومات  دمج  إمكانية  إلى  المعزز  الواقع  مصطلح  يُشير 

اإلدراك  إلى  المفيدة  المعلومات  من  مجموعة  إضافة  على  التقنية  هذه  وتعمل  الواقعي، 

تع مكّمل  ليست  المعزز  الواقع  فكرة  أن  إذ  لإلنسان،  هي البصري  بل  فحسب؛  تفاعلي  ليمي 

(. وعطفًا على ما سبق، يُضيف كاكير 2018)الشيراوية،    مشاركة لجميع الحواس في التعليم 

من   Cakir and Korzkmaz  ((2019وكوركماز   ترى  أن  للطالبة  يتيح  النظام  هذا  بأن 

الواقعية الحياة  في  ليس  أو حدث  لحظة  هناك  أن  الجهاز  تنطبق   كما  ،خالل شاشة  أن  يمكن 

 ,Azumaتقنية الواقع المعزز على جميع الحواس البشرية، مثل السمع، واللمس، وحتى الشم  

الطالبات على االستقصاء (.  (1997 قدرتها على تشجيع  الُمعزز  الواقع  تقنية  يميز  ما  ولعل 

للفروق  ومراعاتها  للمعلومات،  للوصول  وتحفيزهن  لديهن،  الدافعية  واستثارة  والبحث، 

العملية ا على  تُضفي  أنها  كما  أكبر،  بشكل  التعلم  أثر  على  واإلبقاء  الطالبات،  بين  لفردية 
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)الزين،   التقليدية  التعليمية  العملية  رتابة  تُخفف  ُمتعة  تدريب   (.  2020التعليمية  إن  وعليه، 

تقديم الخبرة بطرق متنوعة  المختلفة يستلزم  الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية على المهارات 

السويلم )ت ( على أهمية التنويع 2019تفاعل مع حواسهن بشكل أكبر، وفي هذا الصدد، أكد 

 للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.   في استخدام االستراتيجيات وطرق التدريس

 الواقع الُمعزز والطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية  

الطالب          تعليم  المعزز في  الواقع  تكنولوجيا  تفيد  الفكريةيمكن أن  في   ات ذوات اإلعاقة 

عدة أمور، نذكر منها: )أ( تُسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين الطالبات ذوات اإلعاقة 

الفكرية، و)ب( تعمل على تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية مما 

االجتماعي التكيف  على  و)ج(  يساعدهن  المهارات ،  جميع  نمو  في  المساعدة  على  تعمل 

)العقلية، االجتماعية، اللغوية، الحسية، الحركية( لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية، و)د(  

تشجع على التعاون وزيادة االستقاللية، وتدعم التقدير الذاتي والثقة بالنفس، و)ه( تُقدم فُرًصا  

وتنمية   االجتماعية  األنشطة  في  على للمشاركة  االعتماد  تقليل  و)و(  الحياتية،  المهارات 

استخدام الكمبيوتر (. باإلضافة إلى ذلك، يجدر بنا التأكيد على فعالية  2018اآلخرين )حسن،  

في إكساب الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية الكثير من المهارات االجتماعية والمفاهيم العلمية 

( واستقالليتهن  االجتماعي  تكيفهن  تدعم  أن 2019منصور،  التي  من  الرغم  وعلى   .)

استخدامها مع  تُعيق  ِعدة معوقات  ُهناك  إال أن  الُمعزز،  الواقع  تقنية  فاعلية  أثبتت  الدراسات 

وهي:   الفكرية،  اإلعاقة  ذوات  الواقع الطالبات  بتطبيقات  والخبراء  المتخصصين  ندرة  )أ( 

)ب( (؛ و2018بو بكر،  )أ   المعزز، ووجود ضعف في تفاعل بعض الطالبات مع هذه التقنية

العوامل التكنولوجية المتعلقة بكفاءة شبكات االتصال تُعرقل عملية توظيف الواقع المعزز في 

الدراسية الحصة    الصفوف  وقت  ضيق  تدريب    و)ج(  ،(2019)الحويطي،  وكذلك  نقص 

)الزهراني،   أعضاء هيئة التدريس يُشكل صعوبة من صعوبات دمج الواقع المعزز في التعليم 

الصف،  )د(  و  (،2018 داخل  الطالبات  عدد  وزيادة  الدراسية،  الحصة  خالل  الوقت  ضيق 

بالتكنولوجيا   الكافية  غير  المعلمات  وخبرة  الدراسية،  الفصول  مالءمة  بعض -وعدم  في 

البيئة التعليمية الُمفتقرة للموارد الالزمة  ، و)ه(  (Akçayır & Akçayır, 2017)  -األحيان

(Osuna, Gutiérrez-Castillo, Llorente-Cejudo & Ortiz, 2019 )و)و  ،)

)شواهين،   واألمان  الخصوصية  و)ي(  2019انخفاض  تحتية  (،  بنية  إلى  المالئم  االفتقار 

تكنولوجيا   ومهارات  تحتية  بشرية  بنية  إلى  واالفتقار  واالتصال،  المعلومات  لتكنولوجيا 

على الرغم من أن المعوقات السابقة تواجه (. و2017الخطابي،  المعلومات، ومقاومة التغيير)

توظيف تقنية الواقع الُمعزز في التعليم، إال أن فاعليتها وإمكاناتها المتعددة وأثرها الكبير قد 

)الزين،   عليها  التغلب  في  يُمكن   (.2020يُساعد  النظري،  األدب  على  االطالع  ومن خالل 

 ( من تصميم الباحثين.  2يلي في الشكل )تصنيف معوقات استخدام تقنية الواقع الُمعزز كما 
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 (: معوقات استخدام تقنية الواقع الُمعزز في التعليم2شكل )

 الدراسات السابقة 

الرقمية       القواعد  في  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  ومراجعة  االطالع  خالل  من 

، وغيرها، ETHOS، والمكتبة البريطانية  ERICالمختلفة كالمكتبة الرقمية، وقاعدة بيانات  

المالكي  كدراسة  والتقنية،  التعليم  مواضيع  تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  الباحثان  وجد 

التي بحثت خلف واقع التعليم اإللكتروني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، كما تناولت (  2020)

الجوانب  تنمية  على  أثرها  ناحية  من  بالتحديد  الُمعزز  الواقع  تقنية  موضوع  دراسات  ِعدة 

 (2017)مارتن وبروسياالستقاللية واإلجتماعية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية كدراسة  

Martín-Sabarís and Brossy  ودراسة كاكير وكروزكماز ،Cakir and Korzkmaz 

وشانج(2019 كانج  ودراسة   ،)  Kang  and  Chang ((2019  ودراسة بريدجيس ، 

وموتوا   وكون  وستيوارت   ,Bridges, Robinson, Stewart(2020)وروبنسون 

Kwon, and Mutua د ومعوقات ، كما اهتمت دراسات أُخرى بالبحث والتقصي خلف فوائ

، ودراسة Alkhattabi (2017 ) استخدام تقنية الواقع الُمعزز في التعليم، كدراسة الخطابي  

(، ودراسة 2019، ودراسة الحويطي )Akçayır and Akçayır(2017)أكشآير وأكشآير  

وأورتيزأوزونا   كيجيودو  واليورينت  كاستيلو  -Osuna, Gutiérrez (2019)وقوتيريز 

Castillo, Llorente-Cejudo, and Ortiz :إضافة إلى ذلك أخذ الباحثان بعين االعتبار ،

( وأن تكون بيئة الدراسة 2، )2020إلى عام    2017( الفترة الزمنية حيُث كانت من عام  1)

 بيئة تعليمية. 
 أبرز النتائج العينة المنهجية  الهدف منها  الدراسة 
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الخطابي   1.

Alkhattabi(2017 ) 

تهدف إلى  

استكشاف  

المعوقات  

والفوائد الرئيسية  

عند تبني  

المعلمين 

لتكنولوجيا الواقع  

الُمعزز في 

التعليم في 

المرحلة  

 االبتدائية 

المنهج 

الوصفي  

 االرتباطي 

معلمي المدارس 

االبتدائية 

  200بمجموع 

  115مشارك 

 ذكور 85إناث و

معوقات   كشفت نتائج الدراسة عن أبرز

استخدام التكنولوجيا في المدارس االبتدائية  

بالمملكة العربية السعودية، وهي: االفتقار 

المالئم إلى بنية تحتية لتكنولوجيا  

المعلومات واالتصال، واالفتقار إلى بنية 

بشرية تحتية ومهارات تكنولوجيا 

المعلومات، ومقاومة التغيير وضعف  

ز وأخيرا الرغبة في استخدام الواقع المعز

 تكلفة األجهزة والسوفت ويير. 

أكشآير وأكشاير  2.

(2017)Akçayır 

and Akçayır 

هدفت إلى  

التعرف على  

المزايا  

والتحديات  

المرتبطة بالواقع  

 المعزز

 ( دراسة 68) المنهج النوعي 

أظهرت بعض الدراسات بأن تقنية الواقع 

الُمعزز قد تُثقل العملية التعليمية كما كشفت 

بعض المعوقات التي تواجه مستخدمي عن 

الواقع المعزز، كضيق الوقت خالل  

الحصة الدراسية، وزيادة عدد الطالب  

داخل الصف، وعدم مالءمة الفصول  

الدراسية، وخبرة المدرسين غير الكافية  

بالتكنولوجيا، باإلضافة إلى المشاكل 

 التقنية. 

 مارتن وبروسي  3.

(2017) Martín-

Sabarís and 

Brossy 

تهدف إلى أن  

تكون هي 

األساس للتفكير  

في تحسين  

وتطوير الواقع  

المعزز المطبق  

على األشخاص 

ذوي متالزمة 

 داون

المنهج شبه  

 التجريبي 

( شخص من  15)

المصابين 

 بمتالزمة داون

أكدت الدراسة بأنه يمكن أن يقدم الواقع  

المعزز إمكانيات ذات صلة لتحسين التعلم 

خاص ذوي متالزمة والتواصل لدى األش

 داون

 ( 2019الحويطي ) 4.

الكشف عن  

اتجاهات معلمات  

الرياضيات في  

المرحلة  

المتوسطة نحو  

استخدام تقنية 

الواقع المعزز 

في تدريس  

الرياضيات  

وتحديد معوقات 

استخدامها من  

 وجهة نظرهن 

المنهج 

الوصفي  

 التحليلي 

( معلمة 55)

رياضيات 

للمرحلة  

 المتوسطة 

تُلخص أبرز المعوقات التي تحد من  

استخدام تقنية الواقع المعزز في: عدم  

امتالك جميع الطالبات لألجهزة، ارتباط 

التعليم بواسطة الواقع المعزز لعوامل 

تكنولوجية مثل كفاءة شبكات االتصال،  

وعدم وجود خبراء لمساعدة المعلمة في 

إيجاد المحتوى المناسب لتقنية، الواقع  

وكذلك عدم كفاية وقت الحصة  المعزز، 

الستخدام التقنية، كذلك صعوبة استخدام 

التقنية في القرى والمناطق النائية،  

باإلضافة إلى كثرة األعباء التدريسية،  

وعدم توفر شبكات انترنت مفتوحة في  

المدارس مما يُكلف المعلمات على حسابهن 

 الخاص. 
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نا جوتيريز  وأوس 5.

 وآخرون

(2019) Osuna et 

al 

البحث   تهدف إلى

عن صعوبات  

دمج الواقع  

المعزز في 

 التعليم الجامعي 

المنهج 

الوصفي  

 المسحي 

( من  115)

أعضاء هيئة  

 التدريس 

كشفت نتائج الدراسة أن نقص تدريب 

أعضاء هيئة التدريس من صعوبات دمج 

الواقع المعزز في التعليم الجامعي، فقد 

نيات يعارض بعض المعلمون إدخال التق 

الحديثة في التعليم عند وجود نقص في  

خبرتهم في تقديم المهارات عبر تقنيات  

الواقع المعزز، كما أشارت الدارسة إلى أن 

استخدام الواقع المعزز في غرفة الصف 

 يتطلب توافر وسائل وموارد معينة. 

كاكير وكروزكماز   6.

Cakir and 

Korzkmaz  

2019) ) 

تهدف الدراسة  

تصميم إلى 

وتطوير وتحديد  

فاعلية بيئات 

الواقع المعزز 

التي تهدف إلى  

تزويد األفراد  

ذوي االحتياجات  

التعليمية الخاصة  

 بتجارب ملموسة 

 

المنهج 

 التجريبي 

من معلمي   4

التربية الفكرية  

طالب من  6و

ذوي اإلعاقة  

 الفكرية 

تقنية الواقع الُمعزز وفقا للنتائج تعتبر 

مناسبة ومفيدة من حيث المساهمة في  

التطوير من األطفال ذوي االحتياجات  

التعليمية الخاصة من خالل تقديم تجارب 

واقعية لهم، عالوة على ذلك، لوحظ أن 

الطالب كانوا أكثر حماًسا وحماًسا تجاه 

زاد مستوى ، كما ذلك أثناء سير التطبيق 

اهتمامهم  استعدادهم للدرس وزاد  

بالمواضيع، وكانوا أكثر نشاًطا وأكثر 

احتماال للرد على األسئلة بشكل صحيح، 

 ازدادت مدة انتباه الطالب هذا وقد 

 كانج وشانج 7.

تهدف إلى  

تدريب األطفال  

ذوي اإلعاقة  

الفكرية على 

عبر   غسل اليدين

استخدام تقنية 

 الواقع الُمعزز

المنهج 

 التجريبي 

أطفال من  4

ذوي اإلعاقة  

الفكرية في  

المرحلة  

 االبتدائية 

اتفق المعلمون على أن اللعبة حسنت من 

االعتماد على الذات واالستقاللية لدى  

طالبهم ذوي اإلعاقة الفكرية، كما أعرب 

المعلمون عن رغبة في زيادة المدة الزمنية  

في الحصة، وأظهروا رغبتهم في استخدام 

م المهارات المختلفة هذه الطريقة في تقدي

لطالبهم، كما أشاروا بأن التعليم يجب أن 

 يشتمل على التكنولوجيا قدر اإلمكان. 

بريدجيز  8.

 وآخرون

(2020) Bet 

a

l 

هدفت الدراسة  

دراسة آثار  إلى

استخدام الواقع  

المعزز لتحسين 

االستقالل في  

استكمال مهارات  

  الحياة اليومية

للطلبة ذوي  

 اإلعاقة 

المنهج 

 التجريبي 

( شخًصا 15)

بالغًا من ذوي 

اإلعاقة  

المتوسطة إلى  

 الشديدة 

أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن أن 

يؤدي اقتران نمذجة الفيديو والواقع  

يادة اكتساب مهارات الحياة المعزز، إلى ز

اليومية لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية  

والمساهمة في تحسين جودة حياتهم بشكل 

 عام.

دراسة 9.

ا

ل

م

هدفت إلى  

التعرف على  

واقع توظيف  

التعليم  

المنهج 

 الوصفي 

( معلًما  171)

ومعلمة للطلبة  

اإلعاقة  لذوي 

 الفكرية 

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة  

إحصائية الختالف سنوات الخبرة، وجاءت  

(  5الفروق لصالح ذوي الخبرة األقل من )

سنوات، باإلضافة إلى وجود فروق ذات 
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ا

ل

ك

ي

  

اإللكتروني  

للطلبة ذوي  

 اإلعاقة الفكرية 

داللة إحصائية ألثر البرامج التدريبية في 

الحاسب اآللي، وجاءت لصالح من تلقوا 

اآللي،  برامج تدريبية في مجال الحاسب

وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية  

ألثر الدورات التدريبية في مجال التقنية في 

التعليم، وجاءت لصالح من سبق لهم  

 االلتحاق بدورات تدريبية تُعنى بالتقنية. 

 التعليق على الدراسات السابقة

تحديد الفجوة البحثية التي   -إلى حد ما  –من خالل استعراض الدراسات السابقة، يمكننا        

تحاول الدراسة الحالية اإلسهام في تغطيتها، إذ تطرقت قلة من الدراسات لموضوع استخدام  

حيُث   االجتماعية  المهارات  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  إكساب  في  الُمعزز  الواقع  تقنية 

، ودراسة كانغ Martín-Sabarís and Brossy (2017)سة مارتين وبروسي  أوردت درا 

 ,Bridges (2020)بريدجيس وآخرون  ، ودراسة  Kang  and  Chang  ((2019وتشانغ   

et al  األثر اإليجابي الستخدام تقنية الواقع الُمعزز على تنمية المهارات االجتماعية وتدعيم ،

رية ُمستخدمةً بذلك المنهج التجريبي وشبه التجريبي، وتتفق استقاللية الطلبة ذوي اإلعاقة الفك

السابقة كونها تبحث في موضوع تنمية المهارات االجتماعية  الحالية مع الدراسات  الدراسة 

للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية وتختلف في المنهج حيُث اتبعت في ذلك المنهج الوصفي. كما 

دراسة   وأكشآير  ALkhattabi   ((2017الخطابي  تناولت  أكشآير  ودراسة   ،(2017) 

Akçayır and Akçayır( ودراسة أوزونا  2019، ودراسة الحويطي ،)  (2019)وآخرون 

Osuna, et al تتفق حيُث  التعليم،  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  وتحديات  معوقات   ،

معوقات   خلف  التقصي  موضوع  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  تقنية الدراسة  استخدام 

الواقع الُمعزز إذ كانت في مرحلة رياض األطفال، والمرحلة االبتدائية، والمرحلة المتوسطة، 

الدارسة  وتختلف  العام،  بالتعليم  اختصت  وجميعها  الجامعي  والتعليم  الثانوية،  والمرحلة 

الم الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  الدمج  في صفوف  المعوقات  خلف  بالبحث  لحقة  الحالية 

بمدارس التعليم العام، أو معاهد التربية الفكرية، كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المالكي 

الدورات  2020) وعدد  الخبرة  متغير سنوات  تأثير  تبحث عن  كونها  البحث  متغيرات  في   )

عليم  التدريبية في مجال التقنية على التعليم اإللكتروني، وأشادت الدراسة بأهمية التقنية في ت

الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية، إال أننا بحاجة لمعرفة معوقات استخدام تقنية الواقع الُمعزز 

في تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بالرغم من أن هنالك دراسات 

 أثبتت فاعليتها، وهذا ما تسعى إلى كشفه الدراسة الحالية. 

 

  ها منهج الدراسة وإجراءات

  منهج الدراسة 
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الذي        المسحي  الوصفي  المنهج  الباحثان  إلى استخدم  والتوصل  االستكشاف  إلى  يهدف 

العالقات  الدراسة وتحديد  أنه يفسر، ويتنبأ، ويسمح بكشف جوانب  استبصارات جديدة، كما 

)الخطيب،   عناصرها  واآلراء 2016بين  والتوجهات  لالتجاهات  كميًا  وصفًا  يقدم  أنه  إذ   .)

لمجتمع ما، وبتحليل تلك النتائج وتفسيرها يُمكن للباحث أن يعمم النتائج على مجتمع الدارسة 

(. وعليه، فإن المنهج يتفق مع أهداف الدراسة المتمثلة في التعرف على 2018)القحطاني،  

معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة 

 في مدينة جدة.  فكرية البسيطة في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلماتهنال

 مجتمع الدراسة وعينتها 

حيُث أن العينة   100معلمة تربية فكرية من أصل    85يتكون مجتمع الدراسة الحالية من       

في مدينة جدة، وقد قام الباحثان باستخدام    تشمل معلمات التربية الفكرية في المرحلة االبتدائية

( رقم  والجدول  العنقودية،  العشوائية  وفقًا 1العينة  الدراسة  لعيّنة  تفصيليًا  وصفًا  يُظهر   )

 لمتغيراتها المستقلة.

 وفًقا لمتغيراتها المستقلةوصف تفصيلي لعيّنة الدراسة  (:1جدول )

 أداة الدراسة 

الخماسي: موافق بشدة، موافق،    ( فقرة على ُمدرج ليكرت 21تم تصميم استبانة تتضمن )     

الخاصة  المعوقات  التالية:  المحاور  وتتضمن  بشدة،  موافق  غير  موافق،  غير  محايد، 

بواقع ) ) 8بالمعلمات  بواقع  بالطالبات  الخاصة  والمعوقات  فقرات،  والمعوقات 5(  فقرات،   )

 ( بواقع  والمادية  المست 8التقنية  بالمتغيرات  خاًصا  قسًما  تتضمن  كما  فقرات.  للدراسة،  (  قلة 

 عدد أفراد العينة فئات المتغير  المتغير المستقل

عدد سنوات الخبرة  

للمعلمات المشاركات  

 بالدراسة

 29 سنوات فأقل 5 -

 41 سنوات  10سنوات إلى  6من  -

 15 سنة فأكثر 11 -

عدد الدورات التي  

التحقن بها في  

تقنيات التعليم في 

 سنوات 5آخر 

 51 دورات  5إلى  1من  -

 34 دورات فأكثر 6من  -

 طبيعة البرنامج 

 31 معهد التربية الفكرية -

صفوف دمج ملحقة بالمدارس  -

 العادية 
54 

العدد الكلي ألفراد  

 العينة
 85 
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البرنامج   5وهي: سنوات الخبرة، عدد الدورات في آخر   سنوات في مجال التقنية، وطبيعة 

 )معاهد التربية الفكرية، والصفوف الملحقة بمدارس الدمج(. 

 الصدق والثبات 

( 7تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام الصدق الظاهري من خالل تحكيمها من قبل )     

)من   رقم  والجدول  لها،  الداخلي  االتساق  صدق  من  التحقق  تم  كما  يوضح 2الخبراء،   )

معامل  حساب  خالل  من  االستبانة  ثبات  من  التحقق  تم  كما  الداخلي،  االتساق  مؤشرات 

 ( يبين مؤشرات الثبات. 3كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية. والجدول رقم ) 

 صدق االتساق الداخلي (:  2جدول )

 . معامالت ثبات الدراسة(: 3الجدول )

عدد      أبعاد اًلستبانة 

 الفقرات 

التجزئة   الفا كرونباخ 

 النصفية 

 0.807 0.798 8 بالمعلماتمعوقات خاصة  البُعد األول

 0.740 0.815 5 معوقات خاصة بالطالبات البُعد الثاني 

 0.808 0.847 8 المعوقات التقنية والمادية  البُعد الثالث 

 0.749 0.897 21 الثبات العام لالستبانة 

 أساليب المعالجة اإلحصائية 

المئوية،   • والنسب  كالتكرارات،  الوصفي  واالنحرافات  اإلحصاء  والمتوسطات، 

 المعيارية. 

وتحليل   • ألفا،  كرونباخ  ومعامل  بيرسون،  االرتباط  كمعامل  االستداللي  اإلحصاء 

 التباين األحادي، وكروسكال وااليس، واختبار "ت" لعينتين مستقلتين. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

األول،           البحثي  الواالسؤال  تقنية  استخدام  معوقات  أبرز  تنمية ما  في  المعزز  قع 

المهارات اًلجتماعية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في المرحلة اًلبتدائية من وجهة نظر 

 معلماتهن؟

المئوية،           والنسب  التكرارات،  بحساب  الباحثان  قام  فقد  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

ومن ثم لكل محور من والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لكل عبارة،  

المهارات   تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  لقياس  المصمم  االستبيان  حاور 

 ( رقم  الجدول  فإن  وعليه،  جدة.  مدينة  في  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  ( 4االجتماعية 

 معامل اًلرتباط  اًلستبانة أبعاد 

 **  .861 معوقات خاصة بالمعلمات  1

 **  .886 معوقات خاصة بالطالبات  2

 **  .738 المعوقات التقنية والمادية  3
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 ( الجدول رقم  بينما  العبارات بشكل عام،  ترتيب  المستويا 5يستعرض  ت ( يستعرض ترتيب 

 الثالثة )محاور االستبيان( من حيث األكثر تأثيًرا على استخدام تقنية الواقع الُمعزز.

   ترتيب عبارات االستبيان(:  4جدول )

، العبارات الخاصة بالمعوقات التقنية والمادية:   أوًلا

 العبارات  رقم العبارة 
المتوسط  

 الحسابي 

اًلنحراف  

 المعياري

ترتيب  

 العبارة 

 

 

1 

الدراسات العربية حول فاعلية استخدام  قلة 

تطبيقات تقنية الواقع المعزز في تعليم الطالبات  

 ذوات اإلعاقة الفكرية يحد من استخدامها.

 

 

4.01 

 

 

0.880 

 

 

5 

 

 

2 

نتائج الدراسات المتعلقة بفاعلية   هناك فجوة مابين

استخدام تطبيقات تقنية الواقع المعزز في التعليم  

ومدى االستفادة منها في تعليم الطالبات ذوات  

 اإلعاقة الفكرية. 

 

 

4.00 

 

 

0.886 

 

 

6 

 

 

3 

ضعف البنية التحتية لشبكات اإلنترنت يعيق  

استخدام تطبيقات تقنية الواقع المعزز في تعليم  

 الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 

 

4.00 

 

 

1.091 

 

 

7 

 

 

4 

ندرة المتخصصين في تصميم وإنتاج تطبيقات  

تقنية الواقع المعزز العربية يحد من االستفادة  

 منها في تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية. 

 

 

4.35 

 

 

0.767 

 

 

2 

 

 

5 

للطالبات  عدم توافر أجهزة لوحية وأجهزة ذكية 

ذوات اإلعاقة الفكرية ومعلماتهن يحد من  

 استفادتهن من تطبيقات تقنية الواقع المعزز.

 

 

4.66 

 

 

0.589 

 

 

1 

 

6 

تعذر الحصول على إشارات الموقع الجغرافي  

(GPS  يُعيق من إمكانية االستفادة من تطبيقات )

تقنية الواقع المعزز في تعليم الطالبات ذوات  

 الفكرية. اإلعاقة 

 

 

3.82 

 

 

1.049 

 

 

8 

7 

الحاجة لميزانية عالية إلنشاء تطبيقات تقنية  

الواقع المعزز يحد من استخدامها في تعليم  

 الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 

 

4.22 

 

 

0.905 

 

 

4 

   الستخدام تطبيقات   الصفوف الدراسية غير مهيئة 
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تقنية الواقع المعزز مما يحد من استخدامها في  8

 تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 

4.33 

 

0.878 

 

3 

 

 

9 

أفتقر إلى المعلومات الكافية عن 

تطبيقات تقنية الواقع المعزز المستخدمة 

 في مجال التعليم. 

 

 

3.85 

 

 

1.052 

 

 

4 

 

 

10 

والمتطلبات التدريسية تحد  كثرة األعباء 

من قدرتي على توظيف تقنية الواقع  

 المعزز داخل الصف الدراسي. 

 

 

4.22 

 

 

0.891 

 

 

2 

 

 

11 

الحوافز المادية والمعنوية يحد    إنعدام 

من رغبتي في استخدام تطبيقات تقنية  

 الواقع المعزز داخل الصف الدراسي. 

 

 

3.92 

 

 

1.082 

 

 

3 

 

 

12 

توظيف تطبيقات تقنية الواقع المعزز في  

تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 يزيد من األعباء التدريسية. 

 

 

3.26 

 

 

1.167 

 

 

6 

 

 

13 

أواجه صعوبة في توظيف تطبيقات  

تقنية الواقع المعزز نظًرا لقلة ورش 

العمل والدورات التدريبية في هذا  

 المجال. 

 

 

4.28 

 

 

0.811 

 

 

1 

 

 

14 

أتخوف من تغيير التقنيات التعليمية 

التقليدية المستخدمة حاليًا مع الطالبات  

 ذوات اإلعاقة الفكرية. 

 

 

2.78 

 

 

1.179 

 

 

7 

 

 

15 

استخدامي للتقنيات التعليمية الحديثة  يعد 

مع الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 محدود. 

 

 

3.59 

 

 

1.061 

 

 

5 

 

 

16 

 

أجد بأن استخدام تطبيقات تقنية الواقع  

المعزز تضيع الوقت والجهد في العملية  

 التعليمية. 

 

 

2.49 

 

 

1.087 

 

 

8 
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 ترتيب معوقات استخدام تقنية الواقع الُمعزز من حيث أكثرها تأثيًرا (:  5الجدول )

( يتبين بأن المعوقات التقنية 5( و)4من خالل استعراض النتائج الموضحة في الجدول )     

والمادية كانت األكثر تأثيًرا على استخدام تقنية الواقع الُمعزز في تنمية المهارات االجتماعية 

المعوقات  تليها  جدة،  مدينة  في  معلماتهن  نظر  وجهة  من  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات 

 ثالثاا، العبارات الخاصة بالمعوقات الخاصة بالطالبات:  

رقم 

 العبارة 

المتوسط   العبارات 

 الحسابي 

اًلنحراف  

 المعياري

ترتيب  

 العبارة 

 

 

17 

كثرة عدد الطالبات ذوات اإلعاقة 

الفكرية داخل الصف الدراسي يحد من  

 استخدام تطبيقات تقنية الواقع المعزز.

 

 

3.99 

 

 

1.075 

 

 

1 

 

 

18 

انخفاض الدافعية لدى الطالبات ذوات  

اإلعاقة الفكرية يحد من المشاركة  

بفاعلية في استخدام تطبيقات تقنية  

 الواقع المعزز.

 

 

3.36 

 

 

1.100 

 

 

3 

 

 

19 

استخدام تقنية الواقع المعزز قد ال 

يشكل  استراتيجية فاعلة بالنسبة 

 للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 

 

2.91 

 

 

1.221 

 

 

5 

 

 

20 

المهارات اإللكترونية المحدودة لدى  

الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية ال تدعم  

 استخدام تطبيقات تقنية الواقع المعزز.

 

 

3.66 

 

 

1.041 

 

 

2 

 

 

21 

محدودية استفادة الطالبات ذوات 

اإلعاقة الفكرية من تطبيقات تقنية   

 الواقع المعزز يحد من فاعليتها.

 

 

3.35 

 

 

1.110 

 

 

4 

أبرز معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز في  

تنمية المهارات اًلجتماعية للطالبات ذوات  

اإلعاقة الفكرية في المرحلة اًلبتدائية من  

 وجهة نظر معلماتهن 

 

المتوسط  

 الحسابي 

 

اًلنحراف  

 المعياري

 

 

 الترتيب 

 2 0.675 3.55 معوقات خاصة بالمعلمات 

 3 0.843 3.45 معوقات خاصة بالطالبات 

 1 0.620 4.18 المعوقات التقنية والمادية 

 0.595 3.73 الدرجة الكلية للمعوقات 
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خاصة بالمعلمات، أما المعوقات الخاصة بالطالبات فقد جاءت في المرتبة األخيرة. ويُمكن ال

إذ   بواقعية  النتيجة  هذه  بيئة تفسير  بناء  في  األساس  يُعد  والتقنية  المادية  الظروف  تهيئة  أن 

في والتقنية  المادية  المعوقات  على  التغلب  تم  ما  فإذا  المعزز،  الواقع  بتقنية  ُمعززة   تعليمية 

التغلب على  المهارات االجتماعية الالزمة، سيمكننا  الفكرية  اإلعاقة  الطالبات ذوات  إكساب 

الطالبات  مع  المعزز  الواقع  تقنية  استخدام  على  البشرية  الكوادر  تهيئة  عبر  المعوقات  بقية 

ذوات اإلعاقة الفكرية في بيئة ُمهيئة وعبر تطبيقات ُمخصصة لهن، وبالتالي إزالة الحواجز 

الُمعزز. الت الواقع  تقنية  عبر  االجتماعية  المهارات  اكتساب  وتجربة  الطالبات  بين  تحول   ي 

الخطابي   دراسة  مع  الحالية  النتيجة  أكشآير Alkhattabi  ((2017وتتفق  ودراسة   ،

)Akçayır and Akçayır (2017)وأكشاير الحويطي  ودراسة  أشارت 2019،  والتي   ،)

بما   التقنية  المشكالت  أن  المعلومات إلى  لتكنولوجيا  مالئمة  تحتية  بنية  إلى  االفتقار  من  فيها 

واالتصال، وضعف كفاءة شبكات االتصال، وندرة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات،  

باإلضافة إلى التكلفة العالية لألجهزة والبرامج، كما أن ضعف تهيئة الصفوف الدراسية تعد  

 . قنية الواقع الُمعززمن أكثر المعوقات التي تعيق استخدام ت 

 ≥ αالسؤال البحثي الثاني، هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )       

المهارات 0.05 تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  لمعوقات  المعلمات  تقدير  في   )

لمتغير عد  تُعزى  جدة  مدينة  الفكرية في  اإلعاقة  الطالبات ذوات  لدى  د سنوات اًلجتماعية 

 سنة فأكثر(؟ 11سنوات،  10إلى   6سنوات فأقل، من 5الخبرة )

 Kruskal االختبار الغير معلمي كروسكال والس  لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام       

Wallis Test   للتعرف على مدى تأثير عدد سنوت الخبرة للمعلمات في تقديرهن لمعوقات

تنم في  المعزز  الواقع  تقنية  اإلعاقة استخدام  ذوات  الطالبات  لدى  االجتماعية  المهارات  ية 

 ( يوضح النتائج الُمتعلقة بهذا السؤال. 6الفكرية في مدينة جدة. والجدول رقم )

 Kruskal-Wallis واليس -نتائج اختبار كروسكال(:  6جدول )

 العدد  المجموعات المحور
متوسط 

 الرتب

قيمة مربع  

 كاي 
 مستوى الدًللة

معوقات خاصة  

 بالمعلمات 

سنوات فأقل 5  29 41.40 

1.429 0.489 
غير 

 دالة 

 10سنوات إلى  6من 

 سنوات 
41 46.05 

سنة فأكثر 11من   15 37.77 

معوقات خاصة  

 بالطالبات 

سنوات فأقل 5  29 39.64 

1.214 0.545 
غير 

 دالة 

 10سنوات إلى  6من 

 سنوات 
41 45.99 

سنة فأكثر 11من   15 41,33 

المعوقات التقنية 

 والمادية

سنوات فأقل 5  29 43,16 
1.188 0.552 

غير 

 45,09 41 10سنوات إلى  6من  دالة 
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 سنوات 

سنة فأكثر 11من   15 37.00 

الدرجة الكلية  

 للمعوقات 

سنوات فأقل 5  29 40.33 

1.468 0.480 
غير 

 دالة 

 10سنوات إلى  6من 

 سنوات 
41 46.33 

سنة فأكثر 11من   15 39.07 

عدم وجـود فـروق ذات ( يتبين  6من خالل استعراض النتائج الموضحة في الجدول )            

( فأقل بين استجابات أفراد عيّنـة الدراسـة نحـو تقـدير معوقـات اسـتخدام 0,05داللة إحصائية )

الطالبـات ذوات اإلعاقـة الفكريـة فـي تقنية الواقع المعزز في تنمية المهارات االجتماعيـة لـدى  

المرحلة االبتدائية في مدينة جدة باختالف سنوات الخبـرة، ممـا يعنـي بشـكل أوضـح أن حداثـة 

التعيين أو قدم التعيين في السلك التعليمي ال تؤثر في تقدير معوقات الواقـع الُمعـزز مـن وجهـة 

نـة جـدة، وتُعـزى هـذه النتيجـة إلـى أن نظر معلمات التربية الفكرية بالمرحلة االبتدائية فـي مدي

ا للتعـرف علـى أهـم التقنيـات  تغيير بنود الترقيات في السلم الـوظيفي للمعلمـات قـد يكـون دافعـً

الحديثة في دعـم التعلـيم والتطـوير لكافـة المعلمـات بمختلـف سـنوات الخبـرة، وتختلـف نتيجـة 

ذات داللـة جها إلى وجود فـروق ( والتي أشارت نتائ2020الدراسة الحالية مع دراسة المالكي )

 ( سنوات.5إحصائية الختالف سنوات الخبرة، وجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة األقل من )

 α)توجد فروق ذًللة إحصائية عند مستوى الدًللة  هل  السؤال البحثي الثالث،                   

الواقع    (0.05 ≥ تقنية  استخدام  لمعوقات  المعلمات  تقدير  المهارات في  تنمية  في  الُمعزز 

التي   الدورات  لعدد  تُعزى  جدة  مدينة  في  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  لدى  اًلجتماعية 

 ؟دورات فأكثر( 6دورات ،  5إلى   1 سنوات في مجال التقنية )من 5حصلن عليها في آخر 

السؤال،        هذا  مستقلتين،  لإلجابة عن  لعيِّنتين  اختبار )ت(  استخدام   Independent  تم 

Sample T-test    سنوات في مجال التقنية على   5للتعرف على مدى تأثير الدورات في آخر

ذوات  للطالبات  االجتماعية  المهارات  تنمية  في  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  تقدير 

( رقم  والجدول  جدة.  مدينة   في  االبتدائية  المرحلة  في  الفكرية  النتا 7اإلعاقة  يُلخص  ئج ( 

 الُمتعلقة بهذا السؤال. 

 اختبار )ت( لمتغير لعدد الدورات (:  7جدول )

 العدد طبيعة البرنامج أبعاد الدراسة 
المتوسط  

 الحسابي

اإلنحراف  

 المعياري
 قيمة ت 

درجة  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

معوقات  

خاصة  

 بالمعلمات 

 . 63680 3.5441 51 دورات  5 – 1من 
0.073 83 0.942 

غير 

 . 73867 3,5551 34 دورات فأكثر  6 دالة 

غير  0.457 83 0.747 . 86905 3,4010 51 دورات  5 – 1من معوقات  
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خاصة  

 بالطالبات 
 . 81282 3,5412 34 دورات فأكثر  6

 دالة 

المعوقات  

التقنية  

 والمادية 

 . 61693 4,0784 51 دورات  5 – 1من 

1.781 83 0.079 
غير 

 . 60552 4,3199 34 دورات فأكثر  6 دالة 

الدرجة  

الكلية  

 للمعوقات 

 . 56207 3,7137 51 دورات  5 – 1من 

1.013 83 0.314 
غير 

 . 59897 3,8431 34 دورات فأكثر  6 دالة 

يتبـين مـن النتـائج الموضـحة (  7من خالل استعراض النتائج الموضحة في الجدول رقـم )     

( فأقـل بـين 0,05بالجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة )

استجابات أفراد عيّنة الدراسـة نحـو تقـدير معوقـات اسـتخدام تقنيـة الواقـع المعـزز فـي تنميـة 

بتدائية في مدينة جدة المهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في المرحلة اإل

سنوات في مجال التقنية، وتختلـف النتيجـة   5تُعزى للدورات التدريبية التي حصلن عليها آخر  

أظهـرت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ألثـر ( والتـي  2020الحالية مع دراسة المـالكي )

تحاق بـدورات الدورات التدريبية في مجال التقنية في التعليم، وجاءت لصالح من سبق لهم االل

 تدريبية تُعنى بالتقنية.

 ≥ α)هل توجد فرروق ذًللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدًللرة السؤال البحثي الرابع،          

فرري تقرردير المعلمررات لمعوقررات اسررتخدام تقنيررة الواقررع الُمعررزز فرري تنميررة المهررارات  (0.05

لمتغير طبيعة البرنرامج   تُعزىاًلجتماعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في مدينة جدة  

 )معاهد التربية الفكرية، صفوف الدمج الملحقة في مدارس التعليم العام(؟ 

تم استخدام           السؤال،  لعيّنتين مستقلتين  لإلجابة عن هذا   Independentاختبار )ت( 

Sample T-test  للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 

وبرامج  الفكرية،  التربية  )معاهد  البرنامج  طبيعة  تأثير  معرفة  حول  الدراسة،  عيّنة  أفراد 

لدى الدمج(   االجتماعية  المهارات  تنمية  في  المعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  تقدير  في 

جدة  مدينة  في  االبتدائية  المرحلة  في  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  ) الطالبات  رقم  والجدول   .8 )

 النتائج الُمتعلقة بهذا السؤال.يُلخص  

 اختبار )ت( لتوضيح لمتغير طبيعة البرنامج (:  8جدول )

 العدد  طبيعة البرنامج  أبعاد الدراسة 
المتوسط  

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري 
 قيمة ت 

درجة 

 الحرية 
 مستوى الداللة 

معوقات خاصة  

 بالمعلمات 

 , 55724 3.5202 31 معهد التربية الفكرية 

0.292 83 0.771 
غير 

صفوف دمج ملحقة في   دالة 

 المدارس العادية 
54 3.5648 73881 , 

معوقات خاصة  

 بالطالبات 

 , 74988 3.5032 31 معهد التربية الفكرية 

0.380 83 0.705 
غير 

 دالة 
صفوف دمج ملحقة في  

 المدارس العادية 
54 3.4306 90065 , 
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المعوقات التقنية 

 والمادية 

 , 53947 4.3347 31 التربية الفكرية معهد 

1.823 83 0.072 
غير 

 دالة 
صفوف دمج ملحقة في  

 المدارس العادية 
54 4.0833 64929 , 

الدرجة الكلية  

 للمعوقات 

 , 50057 3.8264 31 معهد التربية الفكرية 

0.736 83 0.464 
غير 

 دالة 
صفوف دمج ملحقة في  

 المدارس العادية 
54 3.7305 61856 , 

عدم وجود فروق   ( يتبين 8من خالل استعراض النتائج الموضحة في الجدول رقم )          

( فأقل بين استجابات أفراد عيّنة الدراسة نحو 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الطالبا  لدى  االجتماعية  المهارات  تنمية  في  المعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  ت تقدير 

البرنامج لطبيعة  تُعزى  مدينة جدة  في  االبتدائية  المرحلة  في  الفكرية  اإلعاقة  ويُفسر  ذوات   ،

الباحثان هذه النتيجة إلى أن بيئة المدارس ومعاهد التربية الفكرية متشابهتان إلى حد كبير في 

 التهيئة وبالتالي ال تظهر فروق في تقدير المعوقات تعود لمتغير طبيعة البرنامج. 

 توصيات الدراسة

الدراسة هي             هذه  إنجاز  بعد  الباحثان  يُقدمها  أن  يُمكن  التي  التوصيات  أبرز  من  إن 

ضرورة إعداد دورات تدريبية للمعلمات حول استخدام وإعداد تطبيقات تقنية الواقع الُمعزز 

االمتيازات  بمنح  الُمعلمات  تحفيز  إلى  باإلضافة  الفكرية،  اإلعاقة  ذوات  بالطالبات  الخاصة 

وذلك وا والجهد،  الوقت  تُهدر  التي  التدريسية  الُمتطلبات  وتخفيف  والمعنوية  المادية  لحوافز 

لزيادة دافعيتهن الستخدام تقنية الواقع الُمعزز داخل الصفوف الدراسية، كما يُوصي الباحثان 

مع  الُمعزز  الواقع  تقنية  استخدام  فاعلية  تُثبت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  من   باالستفادة 

الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من خالل تشجيع المعلمات على البحث واالستقصاء في نتائج 

تنمية مهارات استخدام التقنيات  الدراسات عن أحدث األساليب التعليمية لهن، باإلضافة إلى 

على  والعمل  لهن،  تدريبية  دورات  تقديم  من خالل  الفكرية  اإلعاقة  ذوات  للطالبات  الحديثة 

ومعاهد تهيئة   المدارس  جميع  في  وذكية  لوحية  أجهزة  توفير  خالل  من  الدراسية  الصفوف 

التربية الفكرية، وتوفير الُمخصصات المالية الالزمة لتلك التهيئة، وتشجيع المتخصصين في 

تصميم وإنتاج تطبيقات تقنية الواقع الُمعزز على التعاون مع معلمات الطالبات ذوات اإلعاقة 

إلنتاج   الفكرية الفكرية  اإلعاقة  ذوات  الطالبات  لخصائص  ُمراعية  عربية  تطبيقات 

واحتياجاتهن؛ لتحقيق الفائدة منها على الوجه األمثل، كما يدعو الباحثان إلى االهتمام بإجراء 

دراسات تجريبية متنوعة؛ إلثبات فاعلية  استخدام تقنية الواقع الُمعزز في تطوير المهارات 

 ياة الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية. الُمختلفة وتحسين جودة ح
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 المراجع العربية 

(. تكنولوجيا الواقع المعزز كمـدخل للتجديـد 2018أبو بكر، ريحاب محمد ثروت عبد الغني )

جامعــة أســيوط، كليــة  التربــوي ومعوقــات اســتخدامه فــي الجامعــات المصــرية.
 .305 –  274، ص ص3ع  ،34التربية. مج 

تأثير برنـامج مقتـرح لأللعـاب الصـغيرة علـى اللياقـة   (.2013إمبية )أبو خطوة، لبيب محمد  
رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،   .الحركية والمهارات االجتماعية للمعاقين ذهنيًا

 ليبيا: جامعة طرابلس.

(. فاعليـة اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم المسـاندة فـي الـدمج 2020البدو، أمـل محمـد عبـد   )

المؤسسـة التربوي لذوي االحتياجـات الخاصـة بالمـدارس مـن وجهـة نظـر المعلمـين. 
 .304-273(،  1)3  ،الدولية آلفاق المستقبل

نتبـاه لـدى تالميـذ المهارات االجتماعية وعالقتهـا باضـطراب تشـتت اال(.  2013جاد، أحمد )
رسالة ماجستير غير منشـورة. كليـة التربيـة،   الحلقة األولى من التعليم األساسي.

 جامعة حلوان.

(. استخدام الواقع المعزز في تنمية مهارات حل المشكالت 2018جودة، سامية حسين محمد )

 الحسابية والذكاء االنفعالي لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة ذوي صـعوبات تعلـم 

 –دراسات عربية في التربية وعلم النفس    الرياضيات بالمملكة العربية السعودية.
 .52 –  23،   95السعودية، ع

ــة(. 2014الحــازمي، عــدنان ) ــة الفكري ــذوي اإلعاق ــدريس ل (. عمــان، األردن: دار 2)ط  الت

 .  المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

عمـان، األردن: دار  .لـذوي اإلعاقـة الفكريـةالتـدريس  (.2010الحازمي، عدنان بن ناصـر )

 المسيرة للنشر والتوزيع.

تكنولوجيــا الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز فــي التعلــيم. (. 2018حســن، هيــثم عــاطف )
 الفاهرة: المركز األكاديمي للنشر والتوزيع.

(. اتجاهات معلمات الرياضـيات للمرحلـة المتوسـطة 2019الحويطي، هدى رحيل ضوبعن )

استخدامها في تدريس الرياضـيات فـي مدينـة نحو تقنية الواقع المعزز ومعوقات  

   .238 –  197ص ص   ،112دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ع   تبوك.

الحميد.) عبد  سلوى  االج(.2016الخطيب،  البحث  كتابة مناهج  في  الطالب  ودليل  تماعي 
 الرياض. المملكة العربية السعودية: الشقري للنشر وتقنية المعلومات.  . الرسائل العلمية

ــة. ) ــؤون االقتصــادية والتنمي ــس الش ــاة (. 2018مجل ــودة الحي ــامج ج ــة برن ــم  .2020وثيق ت
ــل  ــي إبريــــــــــــــــ ــترجاع فــــــــــــــــ ــن 2020، 21االســــــــــــــــ ، مــــــــــــــــ

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/QoL 

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/QoL
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(. أثـر توظيـف تكنولوجيـا الواقـع المعـزز فـي تنميـة مهـارات 2018الزهراني، هيفاء علي )

مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية. .  التفكير العليا لدى طالبات المرحلـة المتوسـطة
 .  90-70(. ص ص 26ع )، 2مج

الرياض،   المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية. (.2020بنت أسعد. ) الزين، حنان 

 جامعة األميرة نورة      بنت عبد الرحمن. 

فاعليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــى التعلــيم المتمــازج  (.2019الســبوع، ماجــدة خلــف خليــل )
المعرفـة بتوظيف الواقع المعزز في تنمية الكفـاءة الذاتيـة اإللكترونيـة المدركـة و

رسـالة دكتـوراة، عمـان،   .البيداغوجية لـدى معلمـي العلـوم فـي محافظـة الكـرك

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

(. فعالية استخدام الدراما في إكساب المهارات 2019السويلم، ابراهيم بن محمد بن ناصر. )

(،  9أهيل. مج )مؤسسة التربية الخاصة والتاالجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية.  
 . 134 -95(، ص ص 33ع)

(. أثــر برنــامج تــدريبي 2017الشــامي، إينــاس عبــد المعــز، القاضــي، لميــاء محمــود محمــد )

الستخدام تقنيات الواقع المعزز في تصـميم وإنتـاج الـدروس اإللكترونيـة لـدى الطالبـة 

 ،المنوفيـة  مجلـة كليـة التربيـة بجامعـةالمعلمة بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر.  
32(4  ،)123-154. 

تقنيـة الواقـع  (. أثـر التـدريس بإسـتخدام 2016الشثري، وداد بنـت عبـد   بـن عبـد العزيـز )

المعزز على التحصيل الدراسـي لطالبـات المرحلـة الثانويـة فـي مقـرر الحاسـب 

 -137أكتـوبر، ص ص  ،4مجلـة العلـوم التربويـة، مصـر، ع.  وتقنية المعلومات

173. 

التدريب على المهـارات االجتماعيـة ورفـع   (.2016الشرقاوي، محمود عبد الرحمن عيسى )
دسـوق: دار العلـم   فال المعاقين عقليًا القـابلين للـتعلم.الكفاءة االجتماعية لدى األط

 واإليمان للنشر والتوزيع.

(. أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في مادة  الحاسـب 2017الشريف، بندر بن أحمد بن علي )

. المجلـة اآللي على التحصيل لطالب الصـف الثالـث الثـانوي فـي منطقـة جـازان
 .233-220، ص ص 2، ع6مجالتربوية الدولية المتخصصة،  

األردن: عـالم الكتـب  .الواقـع االفتراضـي والواقـع المعـزز  (.2019شواهين، خيـر سـليمان )

 الحديث للنشر والتوزيع.

 Augmentedأثـر التـدريس القـائم علـى تقنيـة الواقـع المعـزز ) (.2018الشـيراوية، ليلـى )

Reality  واالستدالل المكاني لدى طلبـة ( في اكتساب مفاهيم المضلعات والدائرة
الســلطان رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة . الصــف الســادس األساســي

 قابوس، مسقط، سلطنة عمان.
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(. برنامج تدريبي لتحسين المهـارات االجتماعيـة لـدى 2018عابد، حسام عطية حسين سالم )

ا فـي مـدارس الـدمج.   لعلـوم وتأهيـل ذوي المجلـة الدوليـة  األطفال المعاقين عقليـً
 .167  -90، ص ص (4االحتياجات الخاصة. ع )

فاعليـة بعـض اسـتراتيجيات الـتعلم النشـاط الـدائم علـى القصـص   (.2014عبد الـدايم، رشـا )
رسـالة   العلمية لتنمية الخيال العلمـي والقـدرة علـى التعبيـر لـدى طفـل الروضـة.

 دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان.

(. فاعليـة اسـتخدام السـبورة التفاعليـة فـي تحسـين 2018قفطان عبد العزيـز )العدوان، صيدا  

 المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقليـة البسـيطة مـن وجهـة نظـر المعلمـين.

 .376  -396، ص ص 179ع،  1جامعة األزهر، كلية التربية. مج 

.  المزجية  –النوعية  –تصميم البحوث الكمية   (.2018القحطاني، عبد المحسن عايض. )

 الكويت: دار المسيلة للنشر والتوزيع.

سـيكولوجية األطفـال ذوي  (.2014القمش، مصطفى نوري. المعايطة، خليـل عبـد الـرحمن )
عمـان: دار اإلعصـار العلمـي   االحتياجات الخاصة )مقدمة في التربية الخاصة(.

 للنشر والتوزيع.

 مــدخل إلــى التربيــة الخاصــة.(. 2014حــد، والحيــاني، صــبري بــردان )الكبيســي، عبــد الوا

 األردن: مركز ديبونو لتعليم التفكير.

فاعلية برنامج قصصي في ضـوء معـايير الجـودة علـى تنميـة (.  2014كمال، يوسف محمد )
رسالة دكتوراه، معهـد الطفولـة،   بعض المهارات االجتماعية لدى طفل الروضة.

 جامعة عين شمس.

(. واقع توظيف التعليم اإللكتروني فـي العمليـة التعليميـة 2020لكي، مريم خميس هباش )الما

المجلـة العربيــة لعلــوم  للطلبـة ذوي اإلعاقــة الفكريـة مــن وجهــة نظـر المعلمــين.
 .86  -51ص ص   (،11اإلعاقة والموهبة. ع )

(. الرياض: الشـريف 2)ط.  التدريس الناجح لذوي اإلعاقة الفكرية(.  2010المبرز، إبراهيم. )

 للدعاية واإلعالن.

طــرق  –النظريــات المفســرة  –اإلعاقــة العقليــة: المــدخل  (.2015متــولي، فكــري عــاطف )
   الرياض: مكتبة الرشد.  الوقاية.

ــنعم) ــد الم ــة عب ــي، جليل ــارات 2006مرس ــض المه ــاب بع ــدريبي إلكس ــامج ت ــة برن (. فعالي

المجلــة  الطالبـات المســتجدات.االجتماعيـة لتخفيــف حـدة الضــغوط النفسـية لــدى 
 .263 –  113ص ص   ،51المصرية للدراسات النفسية. ع 

البيـان الختـامي للمـؤتمر الـدولي الحـادي عشـر ، أبريـل(.  2016مركز جيل البحث العلمي. )
.  أعمـال المـؤتمر الـدولي الحـادي عشـر: حول التعلم في عصـر التكنولوجيـا الرقميـة

رقميـة، مركـز جيـل البحـث العلمـي وجامعـة تيبـازة، التعلُّم فـي عصـر التكنولوجيـا ال

 طرابلس، لبنان.



 -  الخامسالمجلد                         المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة
   م2020   يناير(   15العـدد )
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(. معيقات العمـل بـالفريق متعـدد التخصصـات فـي مؤسسـات التربيـة 2017المكانين، هشام)

الكويـت،  –المجلة التربويـة  الخاصة باألردن من وجهة نظر مديريها ومديراتها.
31 (123  ،)51 – 88. 

المهــارات الرقميـة لـذوي االحتياجــات فـي القـرن الحــادي  (.2019مـيالد)منصـور، ماريـان 
 مصر، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.  والعشرين.

 . الرياض، دار الزهراء.تربية األطفال المعاقين عقليًا(. 2008الهجرسي، أمل معوض. )

ــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء ــة المعــوقين.(. 2000. )هيئ ئاســة مجلــس ديــوان ر نظــام رعاي

 ، من2020،  21الوزراء، تم االسترجاع في إبريل  

 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/872950d8-7059-

41fd-a6f1-a9a700f2a962/1 

الدراما اإلبداعية في (. فاعلية برنامج تدريبي باستخدام  2016يوسف، الطيب محمد زكي. ) 

  عالج وتعديل االضطرابات السلوكية لدى األطفال المعاقين عقليًا القابلين للتعلم.

 .494-451ص ص (، 17، ع)مجلة البحث العلمي في التربية
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