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Abstract   Keywords 
ً ع  یة، یة التنملى عملتھتم التنمیة المستدامة بذوي األحتیاجات الخاصة باعتبارھم طاقة بشریة معطلة تمثل عبئا

تمع المج فھى تحتاج لتنمیتھا عن طریق الرعایة والتدریب لتحویلھا إلى طاقة فاعلة عن طریق ادماجھم في
خالل یثة یة الحدالتقنیات واالتجاھات العالممن ذلك، نجد ان ما أحدثتھ  إال أنھ وبالرغموتحسین عالقتھم بھ. 

ة في مذھل النصف الثاني من القرن العشرین، من حالة جدیدة من الحضارة اإلنسانیة تمیزت بتحقیق إنجازات
والتي  ،ترونيتقنیات الحاسوب ووسائل االتصال مثال استخدام تكنولوجیا الواقع المعزز في مجال النشر األلك

 ت المشاكلأھمل تعمل على دمج عناصر افتراضیة بإضافة بیانات رقمیة للواقع الحقیقي؛ إال أنھا في الوقت نفسھ
یة اعة العلمالجم االنسانیة المصاحبة لھذه الحالة الجدیدة من الحضارة، حیث نالحظ األنخفاض النسبي في اھتمام

لخاصة اإلى مساعدة ذوي االحتیاجات  ویھدف البحث ة.والمجتمع، بمشاكل وتحدیات ذوي االحتیاجات الخاص
 لمعزز.اقع ا(المكفوفین /الصم والبكم) على االستغناء عن المساعد الشخصي من خالل استخدام تكنولوجیا الو

یفیة دیثة، وككأحد الوسائل التكنولوجیا الح الواقع المعززبتوصیف  الوصفي التجریبيالبحث المنھج ویستخدم 
ة. من لیومیاعدة ذوي األحتیاجات الخاصة لدمجھم في المجتمع وتسھیل التعامل مع أنشطة حیاتھم توظیفھ لمسا

تخدام ، واسخالل إجراء تطبیقات عملیة بوضع مقترح تصمیمي لعبوة جھاز كھربائي باستخدام تلك التكنولوجیا
وقد  صي.الشخ بدیال للمساعد إستمارة إستبیان، لقیاس مدى قابلیة الفئة المستھدفة للتعامل معھ، وكیف اصبح

 مباشر بینغیر الوإلى أن الواقع المعزز ھو احد الوسائل الفعالھ للتواصل والتفاعل المباشر  نتائج البحثأفضت 
یھ. لمقدمة الاسالة المرسل والمستقبل، مما لھ اثر ایجابي لدى الجمھور المستقبل، فتسھیل واستیعاب الھدف من الر

ً للمساعد الشخصي لذوي األحتیاجات الخاصة، من خالفالواقع المعزز یمكن أ یل ل توصن یكون بدیال فعاال
  آخر. ة للسؤال أو األستعانة بشخصتغنیھ عن الحاج المعلومات باستخدام الوسائط المتعددة المختلفة،

  الواقع المعزز    
Augmented Reality 

 للمساعد الشخصي 
Personal Assistant 

 لخاصةذوي االحتیاجات ا
People with Special 
Needs 
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:Introduction  
تشھد مصر في السنوات األخیرة طفرة غیر مسبوقة في مجال 
رعایة وتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة، والتي اصبحت على 

ة كیفیة دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في رأس أولویات الدول
ع؛ المجتمع بھدف االستفدة من قدراتھم وتفعیل دورھم في المجتم

ولعل أكبر التحدیات التي یواجھھا ذوي االحتیاجات الخاصة 
حاجتھم إلى مساعد شخصي یسھل علیھم مھمة التواصل في 

  التعامالت الیومیة المختلفة كالبیع والشراء.
البحث عن وسائل مختلفة تساعد ذوي  فبات من الضروري

االحتاجات الخاصة على االستغناء عن المساعد الشخصي 
ً مع المجتمع .   والتفاعل ذاتیا

ھا خداموتعتبر تكنولوجیا الواقع المعزز من الوسائل التي یمكن است
ً لكونھا وسیلة جذابة وسھلة االستخد ام لتحقیق ھذا الغرض نظرا

المعلومات باستخدام الوسائط  إلى جانب قدرتھا على توصیل
  المتعددة المختلفة.

Statement of the problem 
ع تتلخص مشكلة البحث في كیفیة االستفادة من تكنولوجیا الواق

المعزز في االستغناء عن المساعد الشخصي لذوي االحتیاجات 
  الخاصة (الصم،البكم /المكفوفین).

Significance 
ي فإلقاء الضوء على إمكانیة استخدام تقنیة الواقع المعزز  - 1

مساعدة ذوي االحتیاجات الخاصة على االستغناء عن 
 المساعد الشخصي. 

دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المجتمع واالستفادة  - 2
القصوى من قدراتھم من خالل تسھیل المعالمالت الیومیة لھم 

قنیة الواقع دون الحاجة إلى مساعد شخصي بمساعدة ت
 المعزز. 

توفیر الوقت والجھد على فئة ذوي االحتیاجات الخاصة من  - 3
خالل توفیر وسیلة سھلھ لالحتفاظ بالكتیبات االرشادیة 

 وبیانات السلع دون الحاجة إلى مساعد خارجیھ.
Objective 

ا وجیاستغالل امكانات تكنولوجیا الواقع المعزز كوسیلة تكنول - 1
ستغناء عن المساعد الشخصي لذوي االحتیاجات حدیثة، لال

 الخاصة.
مات علوالتأكید على دور تكنولوجیا الواقع المعزز في تقدیم الم - 2

بطریقة جذابة وسھلة مما یساعد في توصیل المعلومة 
 لمختلف فئات المجتمع خاصة ذوي االحتیاجات الخاصة.

Methodology 
 زالواقع المعزتجریبي بتوصیف الوصفي الویستخدم البحث المنھج 

ي ذو كأحد الوسائل التكنولوجیا الحدیثة، وكیفیة توظیفھ لمساعدة
األحتیاجات الخاصة لدمجھم في المجتمع وتسھیل التعامل مع 
أنشطة حیاتھم الیومیة. من خالل إجراء تطبیقات عملیة بوضع 

م ثا، مقترح تصمیمي لعبوة جھاز كھربائي باستخدام تلك التكنولوجی
القیاس من خالل إستمارة إستبیان، لقیاس مدى قابلیة الفئة 

 المستھدفة للتعامل معھ، وكیف اصبح بدیال للمساعد الشخصي.
 Theoretical Framework 

  أوالً: الواقع المعزز:
بعد مصطلح الواقع االفتراضي، الذي الواقع المعزز ظھر مصطلح 

الم الكمبیوتر األمریكي جارون اشتھر في الثمانینات من قبل ع
 النیر أحد راود ھذا المجال. وقد قامت الموسوعة البریطانیة 

بتعریف الواقع المعزز كأحد وسائل البرمجة التي یتم فیھا (دمج) 
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أو (تعزیز) الفیدیو أو الصورة المعروضة من خاللھ، كأنھا طبقھ 
Layer یتم اضافتھا للمشھد الحقیقي، والتي یتم انتاجھا  ً رقمیا

  )William L. Hosch- 2020بواسطة الكمبیوتر.(
  مكونات وأدوات أنظمة الواقع المعزز: - 1

لي یرا، یكامالتقاط مشھد للعالم الحقیقي بالیقوم نظام الواقع المعزز ب
ذلك تعزیز المشھد الحقیقي بعناصر افتراضیة في شكل طبقات 

layers ام وعرض النتائج عم طریق وسیلة العرض. ویتكون نظ
  الواقع المعزز من:

 كامیرا .1
 حاسب آلي (وحدة معالجة البیانات) .2
 Display unitأداة للعرض  .3

  آلیة عمل تقنیة الواقع المعزز: - 2
تم یتم إدخال بیانات الصورة الملتقطة للمشھد الحقیقي، التي ی

ة قنیالتقاطھا بواسطة الكامیرا، الى النظام وتحلیلھا عن طریق ت
، یتم فیھا الكشف عن العالمات tracking technologyتعقب 

أوالتفاصیل الممیزة، كما یتم الحصول على معلومات التسجیل 
registrationي ، وذلك حتى یتم دمج المعلومات االفتراضیة الت

ھد تعرضھا وسیلة العرض في الوقت الفعلي، بكفاءة ودقة مع المش
ًا وفي نفس الوقت، لتظھر في  الحقیقي. وتحدث تلك الخطوات مع

  لنھایة بواسطة أجھزة عرض الواقع المعزز.ا
وتعتمد تقنیة الواقع المعزز على فكرة عرض معلومات (سواء 

شكل متزامن في العالم الحقیقي، بصوت.. الخ)  - صورة - نص
في وھ. ولكي یتم ذلك یحتاج النظام لمعرفة ما یراه المستخدم وموقع

معزز الغالب تستخدم الكامیرا كوسیلة عرض المشھد العام ال
  بالوسائط المتعددة المخلقة.

ً فإن النظام یحتاج الى تحدید موقع واتجاه الكامیرا. حتى یتم  عملیا
وضع األجسام والوسائط المتعددة االفتراضیة المنتجة في المكان 
المناسب في مجال الرؤیة لتصبح مندمجة مع الواقع بشكل صحیح 

؛ حیث  trackingومقنع؛ وھنا تظھر أھمیة عملیة التتبع أو التعقب
كیفیة حساب وضعیة الكامیرا   trackingیقصد بمصطلح التعقب

 Nofal, Eslam) من حیث الموقع واالتجاه في الوقت الحالي .
2013)  

  :   Types of Trackingأو التتبع  انواع وطرق التعقب - 3
  Visual trackingالتعقب او التتبع البصري   - أ

 Sensor trackingالتعقب او التتبع بأجھزة األستشعار  - ب
 hybrid methodsالتعقب او التتبع المختلط او الھجین   - ت

 :Visual trackingالتعقب او التتبع البصري   - أ
في ھذا النوع من التعقب، یقوم النظام باستنتاج وضعیة 

ً على ما یراه. ویعتبر التتبع المرئي ھ فضل و االالكامیرا بناءا
ل الفعمن النظام بمع التطبیقات التي تكون فیھا الكامیرا جزء 

 او یمكن اضافة الكامیرا ودمجھا بسھولة. وتستخدم طریقة
  التعقب البصري العدید من طرق الكشف مثل: 

 Marker Based الكشف بالعالمات  - 1
   Feature Basedالكشف المعتمد على تمییز التفاصیل  - 2
   Model Based الكشف المعتمد على القوالب  - 3

ي ز فاساسي من نظام الواقع المعز ونظرا الن الكامیرا تعتبر جزء
ف الكثیر من التطبیقات، فإن التعقب البصري المعتمد على الكش

 بالعالمات ھو أكثر االنواع انتشارا. لذا سیتم شرحھ بشئ من
  Jun, J., Yue, 2012)(التفصیل في سیاق البحث. 

based -Markerالعالمات  باستخدامالكشف  - 4
Detection: 

ً، یعد استخدام العالما ت احد اشھر طرق الكشف واألكثر انتشارا
ً في الوسط المحیط،  حیث یتم وضع العالمات في مكان محدد مسبقا
ً بعد الكشف عنھا. ویمكن تعریف العالمة أنھا  لیتم تتبعھا بصریا
رمز أو صورة یمكن للكمبیوتر التعرف علیھا، وما إن تم التعرف 

ة للكامیرا. وھذا ما علیھا یمكن تحدید المقاسات والوضعیة الصحیح
 marker based trackingیسمى بالكشف باستخدام العالمة 

والمستخدم على نطاق واسع في العدید من تطبیقات الواقع 
  ),Hartley,R.& Zisserman- 2003(المعزز.
 & Marker typesأنواع العالمات وھویتھا  1-1

identification:  
ات لى إضافة عالمتحتاج تقنیة التعرف المستندة إلى العالمة إ

تعریف اصطناعیة خاصة مقدًما، أثناء مرحلة التصمیم، ثم 
تحلیلھا  والتعرف التعرف على وضعیة ومكان تلك العالمات، 

ً ما تكون ھذه العالمات رسو مات ووضعیة ومكان الكامیرا. وعادة
ھم بسیطة بألوان شدیدة التباین. وسنتطرق في ھذا البحث إلى أ

  . معززیتم استخدامھا في تطبیقات الواقع ال أنواع العالمات التي
العالمات على ھیئة نماذج أو اسطمبات  2-1-1

template markers: 
ج ماذنیحتاج ھذا النوع من العالمات الى قاعدة بیانات تحتوي على 

لعالمات ولكل نموذج اسم او رقم ھویة مرتبط بھ، بحیث یتم 
ً مقارنة العالمة موضع القیاس مع كل العالمات المخ ي ف زنھ مسبقا

رة قاعدة البیانات. ویتواجد ھذا النوع من العالمات في شكل صو
ابیض واسود، عبارة عن اطار سمیك یحتوى عل صورة بسیطة 

  ).Wagner, Daniel 2007( )1كما ھو موضح في الشكل (

 
  ) مثال لعالمات في شكل صور ابیض واسود 1الشكل (

  في إطار سمیك یحتوى عل صورة بسیطة
د مات الشفرات الخطیة(الباركود) ثنائیة األبعاعال 3-1-1

2D barcode markers:  
في ھذا النوع من العالمات ال یتم فیھ التعرف أو الكشف عن 

، وإنما یتم template markersالعالمة فقط،  كما ھو الحال في
ً فك شفرة  المعلومات المشفرة في العالمة. وال  Decodingأیضا

اعدة بیانات، فال یمكن توقع المعلومات تحتاج تلك النوعیة الى ق
الناتجة، فقد تكون على سبیل المثال (رابط ، نص..الخ).وھي 

، data cellsعالمات تتكون من خالیا بیانات باألبیض واألسود
 landاو معالم  bordersوقد تتواجد في شكل خطوط محددة 

marks) 2.شكل رقم(  
ً لنوع  وھناك العدید من أنواع الباركود التي یتم اختیارھا وفقا

 QR Code ،Dataالتطبیق واستخدماتھ، على سبیل المثال 
Matrix،PDF417 ، Maxi Code ،Aztec Code ،

SPARQ Code . الخ... )Siltanen 2006(  

 
ة ) على الیمین عالمة ثنائیة بسیطة للتعرف على الھوی2شكل ( 

Binary ID markerثر ئیة أك، وعلى الیسار عالمة البیانات الثنا
  تعقیدا تستخدم في العدید من التطبیقات

  :circle markersالعالمات دائریة الشكل  4-1-1
عند رؤیة الدائرة تحت اسقاط المنظور تتحول إلى شكل بیضاوي 
(قطع ناقص)، و تتمیز العالمات في شكل الدائرة بالدقة في تحدید 
 موقع مركز الدائرة، مقارنة بالعالمات في شكل مربع، حیث أنھ

لتحدید مركز المربع تستخدم األربع نقاط الممثلة لرؤس الزوایا، 
بینما في الدائرة فإنھ یمكن استخدام العدید من النقاط على طول 
محیط الدائرة في تحدید وحساب موقع المركز. وتصبح النتیجة 
أكثر دقة في حالة تواجد أكثر من دائرة داخل بعضھا البعض، 
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 (Leonid Naimark and Eric Foxlin. 2002)) 3شكل (ما یسھل من عملیة الكشف والتحقق. بحیث تكون متحدة المركز. م

  
  )3شكل رقم (

 :Image Markerالعالمات على ھیئة صور  5-1-1
في ھذا النوع یمكن استخدام العالمات في شكل صور طبیعیة 

ً تحتوي على اطار او معلم  frame ملونة، وھي غالبا
تدالل لحساب وضعیة الكامیرا. ، كوسیلة اسlandmarksمعروف

ویقوم مطوري البرامج دائما باستخدام الصور ذات األطار في 

التطبیقات التي تحتاج الى دقة عالیة او مع الموبیالت ذات قوة 
) جھة 4. شكل (low processing capacityالتشغیل المنخفضة 

الیسار صور بإطار، في الوسط صوره مقسمة وفي اقصى الیمین 
   (Daniel Wagner- 2008 )حتوي على النقاط.صورة ت

  

  
  ،عالمة مقسمة القسام، وعالمة نقطیة )أمثلة على عالمات في ھیئة صورة، من الیسار إلى الیمین: عالمة ذات إطار4شكل (

ً أستخدام صور طبیعیة موجودة بالفعل بدون اط  ار،كما یمكن أیضا
 مكنبیل المثال یودون الحاجة الى تغیر البیئة المحیطة، فعلى س

استخدام صور موجودة بالفعل في تصمیم عبوة منتج غذائي او 
). والتي 5(شكل  image markerكتاب مدرسي لتصبح عالمة 

ً، كونھا تربط مباشرة المنتج لمادة با تعتبر من أكثر الطرق أستخداما
المعروضة وتقلل من تكلفة وعبئ تصمیم العالمة وتحدید موضع 

  ).(Lai, Andy & Wong- 2015مناسب لھا.

  
) تظھر عالقة كوكب األرض والشمس في شكل ثالثي 5شكل (

االبعاد، نتیجة للكشف عن عالمة في شكل صور طبیعیة مطبوعة 
  بالفعل في الكتاب

 :Sensor trackingالتعقب اوالتتبع بأجھزة االستشعار  - ب
عار  زة األستش ن اجھ د م وع العدی ذا الن ي ھ تخدم ف یس
ى  ول عل ة للحص ات المطلوب وفر المعلوم ي ت ة الت المختلف
ع  د المواق ام تحدی ال نظ ر، مث اه للعنص عیة واتج ادق وض

المي  و System Position Global )GPSالع ) وھ
ع  ا الواق ع تكنولوجی ً م تخداما ر االدوات اس د اكث أح

ي تل ھ ف ق علی زز، ویطل زز المع ع المع ة الواق ك الحال
ع  ز الموق ى تمیی د عل  Location basedالمعتم

augmented reality ـ تخدم ال ا یس  gyroscope، كم
ت)،  س الوق ي نف دوران ف ات وال اس األتجاھ از لقی (جھ

ذاتي  ور ال ب بالقص زة التعق  inertialواجھ
tracking.Felix, T. & Denecke, J. 2016)(  

 .hybrid methodsأو الھجین التعقب أو التتبع المختلط   - ت
ومن االسم یتضح أنھ في حالھ دمج واستخدام طریقتین أو 

  أكثر من طرق التعقب یطلق علیھ التعقب الھجین.
(Kurz, Daniel 2011)    

  Research Work: الدراسة العملیة
  أوالً :النموذج التطبیقي:

تستھدف الدراسة العملیة تقدیم مقترح تصمیمي لبطاقة تحوي 
) حیث تعمل ھذه 6نات لمنتج (مكواه بالبخار) شكل رقم (بیا

بھدف ) HP revealبرنامج (البطاقة بتقنیة الواقع المعزز (
 االستغناء عن المساعد الشخصي، كما تعتبر ھذه البطاقة بدیل

  لخطاب الضمان وكتالوج االستخدام.
  ویتم عرض بیانات الجھاز الكھربائي بعدة وسائط ھي :

یستھدف الفئة األولى (المكفوفین) حیث تسجیل صوتي : و - 1
. ً  یتم عرض البیانات سمعیا

صور ثنائیة األبعاد: توضح بیانات الجھاز الكھربائي،  - 2
 ) 7طرق التواصل مع خدمة العمالء.  شكل رقم ( 

نات فیدیو مدمج : مرفق بھ ترجمة بلغة اإلشارة لتوضیح بیا - 3
خر آیدیو المنتج، یستھدف الفئة الثانیة (الصم والبكم)، وف

ویتم فیة عرض طریقة تركیب المنتج مترجمة بلغة 
 )8االشارة. شكل رقم ( 

لخطاب الضمان وكتالوج االستخدام. شكل رقم  pdfنسخة  - 4
 )9 ( 

اف وقد تم طباعة عبارة استرشادیة بطریقة برایل على استنسل شف
) وضع ھاتفك على HP revealتحمل عبارة "حمل برنامج (

 للسھم" ، وذلك لمساعدة للفئة الثانیة ) المقابلةARعالمة (
  )10(الكفوفین) للتعرف على طریقة االستخدام. شكل رقم ( 

 - :استعراض النموذج التطبیقي
فیمایلي تستعرض الباحثة النموذج التطبیقي الذي تم تصمیمة 

  : كمایلي
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) یمثل 6شكل رقم ( 

  كارت لجھاز الكھربائي

  
 بائيعاد بسیط یعبر بایجاز عن البیانات الرئیسیة للجھاز الكھر) تصمیم ثنائي األب 7شكل رقم (

  
جھاز عن البیانات الرئیسیة وطریقة تركیب ال) یوضح فیدیوھات بلغة األشارة تعبر 8شكل ( 

  الكھربائي

  
) كتالوج 9شكل رقم (

الجھاز الكھربائي في 
  PDFصورة 

  
  على األستنسل لتوضیح كیفیة التعامل ) یمثل الجملة المطبوعة بطریقة برایل10شكل رقم ( 

 

  
   :ثانیاً:أسئلة، ونتائج االستبیان

 ینةتم عرض النموذج التطبیقي، وتوزیع استمارة اإلستبیان على ع
فرد مقسمة بالتساوي بین مجموعتان من ذوي  60بحث قوامھا  

م لیھاالحتیاجات الخاصة، المجموعة األولى من المكفوفین( یشار إ
  م لیھإلى) والمجموعة الثانیة من الصم والبكم ( یشار بالفئة األو

بالفئة الثانیة)، وفیما یلي تستعرض الباحثة أسئلة، ونتائج 
اإلستبیان( حیث تأتي نتائج الفئة األولى جھة الیمین والفئة الثانیة 

  جھة الیسار) كالتالي:

Results 
  ستبیان :االنتائج 

ھل تعتقد ان : 1السؤال 
لتكنولوجیا الحدیثة قد ا

تسھل علیك التعامل 
اثناء انشطة حیاتك 

  الیومیة؟
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ھل سمعت : 2السؤال 
عن تكنولوجیاالواقع 

  ؟  ARالمعزز 
  

  
كیف قمت : 3السؤال 

بالتعامل مع الكارت 
الخاص بعبوة الجھاز 

  الكھربائي؟
  

  
ھل : 4السؤال 

تكنولوجیا الواقع 
ممتعة عند AR المعزز
  امھا؟استخد

  

  
ھل سیجذبك : 5السؤال 

للشراء أي منتج 
تكنولوجیا  یستخدم

الواقع المعزز مقارنة 
  بمنتج آخر؟

 
 

ما مدى : 6السؤال 
سھولةاستخدامك 

  لبرنامج ؟
  

 
 

ھل تعتقد ان : 7السؤال 
تكنولوجیا الواقع 

المعززستكون بدیل لك 
عن المساعد الشخصي 

  (البائع) ؟

  

كنك ھل ام: 8السؤال 
التوصل للمعلومات 

على الكارت األساسیة 
الخاص بـ عبوة 
وكتالوج الجھاز 

  الكھربائي
باستخدام البرنامج 
الخاص بتكنولوجیا 

    الواقع المعزز ؟
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تكنولوجیا : 9السؤال 
الواقع المعززستمكنك 

من التفاعل بشكل 
افضل مع بعض 

المنتجات اثناء الشراء 
والتي لم تكن تستطیع 

ض منھا معرفة الغر
    او كیفیة استخدامھا؟

ھل تجد : 10السؤال 
نوع من الرضا في 

استخدام كارت (كتاب 
الواقع المعزز/ عبوة 

الجھاز الكھربائي) 
یصلح لكل الفئات 

للتعامل معھ ( 
 - المكفوفین  - المبصرین

الصم والبكم)، ولیس 
  لفئة خاصة بك فقط ؟ 

 
 

  Discussion  
 عبر فیھا اصحاب العینة 87بنعم بنسبة  جاءت اإلجابات %

ھم أاألولى من عینة البحث بأن التكنولوجیا الحدیثة ھي من 
اء العوامل التي سھلت بالفعل الكثیر من جوانب الحیاة، وج

ینة % من من أفراد الع87%، بینما 13االجابات بربما بنسبة 
 ير فالثانیة ترى أن التكنولوجیا الحدیثة تساھم في شكل كبی
 نسبةبتسھیل العدید من مھمام الحیاة، وجاءت االجابات بربما 

  %.3% بینما جاءت االجابات بالنفي بنسبة حوالي 10
معظم أفراد عینة البحث االولى لم یكونوا على درایة  - 

% فقط 3% و97بتكنولوجیا الواقع المعزز بنسبة وصلت 
دیھم لجد ویسمعوا بھا؛ بینما أفراد العینة الثانیة أجمعت أنھ ال 

  أدنى فكره عن تكنولوجیا الواقع المعزز على االطالق.
% احتاجوا 27% تعاملوا مع البطاقة بأنفسھم بینما 73 - 

ثانیة % من من أفراد العینة ال80الرشادھم إلى حد ما؛ بینما 
استخدموا البطاقة الخاصة بالكتاب والجھاز الكھربائي 

ة، ات االرشادیبأنفسھم بعد قراءة طریقة االستعمال والعالم
 % احتاجوا بعض االرشاد في بدایة االمر.20بینما 

مھم % من أفراد العینة األولى عند استخدا93تحققت متعة لـ  - 
 م ھيلتكنولوجیا الواقع المعزز، مما یؤكد أن متعة االستخدا

% من أفراد 87أحد أھم ممیزات ھذه التكنولوجیا؛ بینما 
واقع ا الاستخدام تكنولوجی العینة الثانیة أبدوا استمتاعھم عند

%  من 13المعزز، وأرادوا االحتفاظ بعینات التجربة، و 
 العینة استمتعت الى حد ما.

  من عینة البحث األولى انجذابھم لتكنولوجیا 80أبدى %
ا، مالواقع المعزز كأحد العوامل التي ستجذبھم لشراء منتج 
بات ألنھ سیمدھم بمعلومات أكثر عن المنتج، وجاءت االجا

 % من إجابات 77%. بینما 3% و ال بنسبة 17بربما بنسبة 
ك افراد العینة الثانیة جاءت بنعم فالمنتج المستخدم لتل

بتھم % كانت إجا13التكنولوجیا سیجذبھم حتما للشراء، بینما 
بربما حیث أنھم یرون وجود عوامل اخرى للجذب مثل 

ا جاءت السعر وتوافر مركز صیانھ على سبیل المثال، بینم
  %.10االجابات بالنفي بنسبة 

 وصف نصف عینة البحث األولى استخدام البرنامج بانھ سھل - 
% 37% كان بالنسبة لھم سھل جدا، و13االستخدام بینما 

نة % من أفراد العی90كان استخدامھ متوسط السھولة. بینما 
ن ا بیالثانیة عبرت اجابتھم بسھولة استخدام البرنامج قسمت م

% 7% سھل االستخدام، بینما وجد 23دا و % سھل ج67
یھ جد فمن افراد العینة الثانیة أن استخدام البرنامج قد تتوا

 % وجدوا صعوبة في استخدامھ.3بعض الصعوبات، وبنسبة 

  بالتوافق مع قولھم "حسینا77جاءت االراء بنعم بنسبة % 
عزز اننا مش محتاجین لحد" فوجدوا في تكنولوجیا الواقع الم

 % من عینة17لتحقیق االستقاللیة التامة، ویعتقد  وسیلة
د مساعالبحث أنھ ربما تكون تكنولوجیا الواقع المعزز بدیل لل

 الشخصي لكن لن یكون ذلك في البدایة، فحتى االَن یحتاج
بعضھم للمساعدة الخارجیة في بعض نواحي الحیاة، بینما 

 % من عینة البحث ال تعتقد انھ یمكنھم االستغناء عن6
ت المساعدة الخارجیة في بعض االوقات. بینما جاءات إجابا

الواقع  %  بـ نعم لتؤكد ان تكنولوجیا80العینھ الثانیة بنسبة 
َ لھم في التعامل دون الحاجة للمساع د المعزز ستكون عونا

% یعتقدون أنھ ال 7% بـ ربما بینما 13الشخصي، وبنسبة 
  استغناء للبائع أو المساعد الشخصي.

توصلھم على % 83عینة البحث األولى بنسبة  أجمعت - 
بینما  للبیانات والمعلومات الرئیسیة للعبوة الجھاز الكھربي،

% من أفراد العینة الثانیة توصلت للمعلومات 80بنسبة 
بـ  اتھاذاألساسیة الرئیسیة للعبوة، بینما جاءت إجابات العینة 

  %.20الى حد ما بنسبة حوالي 
ة م تكنولوجیا الواقع المعزز بنسبجاءت االفضلیة باستخدا - 

 % حیث یعاني افراد العینة األولى من الوصول87وصلت لـ 
ا بشكل واضح لجمیع البیانات والمعلومات التي یبحثون عنھ

 سواء ماھیة الغرض منھا أو كیفیة استخدامھا .. إلخ عند
بة ة بنسأكدت الغالبیة العظمى من العینة الثانیالشراء. بینما 

كل ستخدام تلك التكنولوجیا سیحقق لھم التفاعل بش% ان ا90
% كانت 10أفضل مع بعض المنتجات أثناء الشراء و 

  ."ربما"اجابتھم 
سبة ، بنبالطبع كان رد فعل معظم أفراد العینة األولى والثانیة - 

% فدمجھم في المجتمع والمساوة ما بین جمیع 97حوالي 
  كبیر.  الفئات ھي أحد متطلباتھم والتي تشعرھم برضا

Conclusion: 
مازال حتى االَن مصطلح الواقع المعزز غریب على كثیر من  - 

من  االشخاص إال أنھ في سبیلھ لالنتشار السیما بانتشار العدید
ذي التطبیقات واأللعاب في الفئات الجدیدة من الموبایالت. وال

  بدوره سینشر المصطلح بشكل اكبر الفتره القادمة.
 فعالھ للتواصلولوجیا الواقع المعزز أحد الوسائل التمثل تكن - 

ثر ألھ  والتفاعل المباشر وغیر المباشر بین المرسل والمستقبل، مما
 ایجابي لدى الجمھور المستقبل یدفعھ إلى تحسین اتجاھتھ نحو

 الھدف من الرسالة المقدمة.
ً فعاًال للمساعد  -  یمكن لتكنولوجیا الواقع المعزز أن تكون بدیال

الشخصي للعدید من الفئات، من خالل توصیل المعلومات باستخدام 
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الوسائط المتعددة المختلفة، بما یناسب كل فئة وقدراتھا 
  واحتیاجاتھا.

ستخدام تقنیة الواقع المعزز لخدمة ذوي األحتیاجات الخاصة ا- 
في  الذي تم االشارة إلیھ في التجارب العملیة للدراسة، سیساھم

لك تمستدامة، وتمكین الدولة من االستفادة من تحقیق التنمیة ال
ً على التنمیة م ل ن خالالطاقة البشریة المعطلة، حتى ال تكون عبئا

 توفیر فرص حقیقیة تمكنھم من الخروج من عزلتھم ودمجھم بشكل
ً إكامل في المجتمع والذي یؤثر  ً وبیئوإجتماعی  واقتصادیأ یجابیا ً.ا  یا

References 
- William L. Hosch-Augmented reality- 

Publisher: Encyclopædia Britannica, inc.- 
September 10, 
2020https://www.britannica.com/technology/au
gmented-reality. 

- Felix, T. & Denecke, J. & Effenberger, I.. 
(2016). Mobile phone sensors for calibrating 
actuators - Suitability and use of mobile phone 
sensors for calibrating industrial actuators. WT 
Werkstattstechnik. 

- Hartley, R. and Zisserman, A., 2003. Multiple 
view geometry in computer vision. Cambridge 
university press.  

- Daniel Wagner, Tobias Langlotz, and Dieter 
Schmalstieg. (2008). Robust and unobtrusive 
marker tracking on mobile phones. In 
Proceedings of the 7th IEEE/ACM 
International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality (ISMAR '08). IEEE 
Computer Society,  

- Jun, J., Yue, Q. & Qing, Z. (2010)An Extended 
Marker-Based Tracking System for Augmented 
Reality. International Conference on Modeling, 
Simulation and Visualization Methods, 
http://doi.ieeecomputer society.org 

- Kurz, Daniel & Himane, Selim. (2011). Inertial 
sensor-aligned visual feature descriptors. 
Proceedings / CVPR, IEEE Computer Society 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition. IEEE Computer Society 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition 

- Lai, Andy & Wong, Chris & Lo, Oscar. (2015). 
Applying Augmented Reality Technology to 
Book Publication Business. 

- Nofal, Eslam. (2013) Taking Advantages of 
Augmented Reality Technology in Museum 
Visiting Experience- Conference: 6th 
International Congress “Science and 
Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin” Athens, 
Greece- Volume: III  

- Siltanen, S., & Hyväkkä, J. (2006). 
Implementing a natural user interface for 
camera phones using visual tags. AUIC. 

- Leonid Naimark and Eric Foxlin. (2002). 
Circular Data Matrix Fiducial System and 
Robust Image Processing for a Wearable 
Vision-Inertial Self-Tracker. In Proceedings of 
the 1st International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality (ISMAR '02). IEEE 
Computer Society, USA. 

- Wagner, Daniel. (2007). Handheld Augmented 
Reality. Unpublished Doctoral Thesis- Graz 
University of Technology Institute for 
Computer Graphics and Vision- Graz, Austria 

 

 
  

https://www.britannica.com/technology/au
http://doi.ieeecomputer

