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 معايير تصميم وإنتاج الواقع المعزز في بيئة الهاتف المحمول

Design and productionStandards of Augmented 

reality in the mobile environment 

 الشمريشعالن د.ثريا أحمد خالص 
 مدرس تكنولوجيا التعليم بجامعة الحمدانية

 الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل وضع معايري تصميم وبناء الواقع املعزز يف بيئة احملمول وقد ضمت املعايري اليت مت 

تخالصها من الدراسات والبحوث السابقة بعد عرضها على جمموعة من السادة احملكمني واليت مت اس
يف جمورين ، احملور األول:تصميم الواقع املعزز والذي مشل معيار   %08اإلتفاق عليها بنسبة جتاوزت ال 

لإلتصال بشبكة مؤشرات منها إمكانية حتميل احملتوى على اجلهاز دون احلاجة  5كفاءة التصميم وضم 
اإلنرتنت طول الوقت.و مراعاة حجم امليديا للمساحة التخزينية الصغرية للهواتف أو األجهزة اللوحية مقارنة 

معايري منها أن يتوافق  التطبيق مع أكثر من  إصدار من  3بأجهزة الكمبيوتر ومعيار االستخدام وضم 
توسطة السعر وما فوقها وجمال بناء الواقع املعزز والذي أنظمة التشغيألن يتوافق التطبيق مع اهلواتف الذكية م

مؤشرات منها أن تكون الرسوم املتحركة واضحة وذات مساحة  6مشل معيار جودة الرسم املتحرك وضم 
مؤشرات ومعيار أن يتمكن الطالب  4ختزينية قليلة و أن تكون األلوان واقعية ومعيار جودة الفيديو وضم 

 مؤشرات ومعيار السهولة وضم مؤشرين ....  4للتعامل مع الواقع املعزز وضم  من املهارات األساسية
 Augmentedالكلمات املفتاحية: الواقع املعزز،معايري الواقع املعزز،تصميم وإنتاج الواقع املعزز،

Reality 
 

Summary 

This study aimed to develop the standards of designing and building the 

Augmented Reality in the mobile environment. The standardsthat were 

drawn from the previous studies and researches were included after 

presenting them to a group of arbitrators who were agreed upon by more 

than 80% the standard of design efficiency includes 5 indicators, including 

the possibility of loading content on the device without the need to connect 
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to the Internet all the time. Taking into account the size of the media for the 

small storage area of phones or tablets compared to computers and the 

standard of use and included three standards , From a version of the 

operating systems that the application is compatible with smart phones 

medium price and above and the field of building the Augmented Reality, 

which included the quality of the animation includes 6 indicators, including 

that the animation is clear and has a few storage space and be realistic 

colors and video quality standard includes 4 indicators The standard is that 

students have the basic skills to deal with the Augmented Reality includes 

4 indicators and the standardsof ease and inclusion of two indicators. 

 

 

 المدخل

يواجه العامل اليوم يف القرن احلادي والعشرين جمموعة من التحوالت والتحديات السريعة واملتالحقة . 
العلمى والتكنولوجى الكبري ىف شىت جماالت احلياة املختلفة، باإلضافة إىل  وتتمثل هذه التحديات ىف التقدم

ثورة االتصاالت واملعلومات والىت تسببت ىف تضاعف املعرفة اإلنسانية وىف مقدمتها املعرفة العلمية 
ية، والتكنولوجية ىف فرتات زمنية قصرية جداً، حيث حدثت طفرة هائلة ىف جمال تكنولوجيا األقمار الصناع

 .والوسائط املتعددة، وشبكة االنرتنت

ل جدًا حىت حدثت قفزات هائلة يف التكنولوجيا حىت أهنا تبدو غري ممكنة إال يف عامل مل ميض وقت طوي
حيث ال ميكن ألحد أن  (Augmented Realityاخليال العلمي ومن هذه التكنولوجيا تقنية الواقع املعزز )

ة ظاهرة منتشرة يف ثقافة املستقبل)دينيس وليامز،ت أمل نصر الدين يتوقع أن تكون نظارة جوجل الذكي
 (00، ص  7802سليمان،

فمع بدايات تطور تقنية الواقع املعزز وتطبيقاهتا مل يتحمس املسؤولون عن تطوير التعليم لتبين هذه التقنية 
راسة كاملة بكافة واستخدامها تعليميا؛ حيث كان جمال البحث فيها ضئيال، ومل يكن هناك أحد على د

املعدات واألجهزة املطلوبة لتطبيق هذه التقنية يف الفصول الدراسية أو القاعات اجلامعية، وحىت بعدما 
تطورت األحباث يف هذا اجملال كان من الصعب التعامل مع هذه التقنية يف التطبيقات الدراسية؛ لكثرة 

 .((Johnson, Levine, Smith& Stone, S, 2010ة اإلعدادات املطلوبة لتهيئتها، إضافة لتكلفتها العالي
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ويرى كثري من اخلرباء العاملني حبقل التعليم بصفة عامة وتكنولوجيا التعليم بصفة خاصة أنه بإضافة 
الرسومات والفيديوهات والصوتيات إىل البيئة تستطيع تقنية الواقع املعزز توفري بيئة تعليمية ثرية 

 (. (Lee, 2012,p.19للطالب

: أتاح للطالب اكتشاف الظواهر الطبيعية بتنقية متطورة مع توفري طبيق الواقع المعزز في الجغرافيات
 (Shelton & Hedley ,2002,p. 8)املرونة الالزمة لتصور الظواهر الطبيعية

ميكن أن ختدم هذه التقنية طلبة الدراسات :  تطبيق الواقع المعزز في الرياضيات والهندسة
كبري؛ حيث توفر هلم الوقت واجلهد يف تصميم مناذج جمسمة قد تساعد على التعبري عن   اهلندسية بشكل

 أفكارهم 
Chang, Morreale, &Medicherla, 2010,p.1380) .) إال أن الباحثة ملا مل جتد معايري حمددة لتصميم

 ج الواقع املعزز.وإنتاج الواقع املعزز مما حدى بالباحثة إىل وضع معايري حمكمة وحمددة لتصميم وإنتا 

إن غياب املعايري هو أحد أسباب خلط املفاهيم خبصوص الواقع املعزز وكيفية تحديد مشكلة البحث: 
تصميمه وبنائه مما يستلزم وضع معايري للواقع املعزز حبيث حيقق أهدافه وتوظيفه تربويًا توظيفا صحيحاًومن 

 :هنا نبعت مشكلة البحث احلايل، يف

 لتصميم وإنتاج الواقع المعزز في بيئة الهاتف النقال. غياب معايير محددة

 أسئلة البحث:

 ما معايري تصميم وبناءالواقع املعزز يف بيئة اهلاتف النقال لكي حيقق أهدافه وتوظيفه توظيفاً صحيحاً؟

 أهمية البحث:

 اء الواقع املعزز.يفيد هذا البحث القائمني بتطوير الواقع املعزز إلتباع هذه املعايري عند تصميم وبن -1
يساعد القائمني بتطوير التعليم حيث ميكن االسرتشاد هبا يف إعداد أدوات التقومي املختلفة حبيث  -2

 تغطي تلك األدوات مدي توافر هذه املعايري.
 يساعد أعضاء هيئة التدريس يف اختيار الواقع املعزز املنتجه بشكل جيد عند توجيه الطالب -3
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لبحث احلايل إيل بناء قائمة مقرتحة مبعايري تصميم وإنتاج الواقع املعزز مبا يؤدي يهدف اأهداف البحث:
 إيل رفع كفاءة هذا الواقع املعزز وزيادة فاعليته

 يفرتض البحث احلايل أنه باإلمكان حتديد معايري شاملة لتصميم وبناء الواقع املعزز.فروض البحث: 

ص هذه املعايري من الدراسات والبحوث واألدبيات يقتصر البحث احلاىل على استخالحدود البحث:
 املرتبطة واليت أمكن احلصول عليها، مث عرضها على عينة من األساتذة واخلرباء يف اجملال.

يتبع البحث احلايل املنهج الوصفي التحليلي، يف عرض البحوث ودراستها وحتليلها منهج البحث: 
  عرض هذه املعايري على عينة من األساتذة واخلرباء.الستخالص املعايري، مث الدراسة امليدانية يف

 :اتبع البحث الخطوات التالية :خطوات البحث

:عرض األدبيات والدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بالواقع املعزز وشكله وخصائصه وبنائه حىت أوال
 ميكن استخالص املعايري اخلاصة تصميمه وبنائه .

 تصميم وإنتاج الواقع املعزز عن طريق: : إعداد قائمة مبعايريثانيا  

 جتميع املعايري املستخلصة وتصنيفها منطقياً. -
 إعداد الصيغة املبدئية لقائمة املعايري وعرضها على احملكمني كعينة استطالعية. -
 تعديل هذه الصيغة املبدئية ، يف ضوء آراء احملكمني ومالحظاهتم ومقرتحاهتم. -
 هائية لقائمة املعايري.التوصل إىل الصيغة الن -

:إجراء الدراسة امليدانية، وذلك بتطبيق اإلستبانة كالتايل:عرض القائمة على عينة من األساتذة ثالثا  
 واخصائيني تكنولوجيا التعليم وخرباء يف  تصميم اجلرافيكس ومطوري نطبيقات اهلاتف احملمول.

 : التوصيات واملقرتحات.خامسا  : عرض نتائج البحث.رابعا  

 مصطلحات البحث:

ويعرف املعيار بأنه"جمموعة الشروط املتفق عليها وميكن من خالل تطبيقها حتديد : standardsالمعايير
، يف )عادل ""Good,1969نواحي القوة ومواطن الضعف فيما يراد تقوميه وإصدار احلكم عليه "
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من العبارات أو اجلمل اليت يستند  يف هذا البحث بأهنا"جمموعة وتعرف المعايير إجرائيا  (.7882،32السيد،
 إليها احلكم على جودة تصميم وبناء الواقع املعزز".

وتعرف إجرائيًا يف هذا  البحث بأهنا"جمموعة من العبارات اليت تصف بدقة : Indicatorsالمؤشرات 
حة وختتلف يف عمقها وبطريقة أكثر إجرائية املواصفات الواجب توافرها يف الواقع املعزز لتحقيق املعايري املقرت 

 ومستواها وفقاً للمجال الذي تنتمي إليه".

التكنولوجيا  ويعرف الواقع املعزز إجرائيًا يف هذا البحث بأنه":  Augmented Realityالواقع المعزز 
اليت تضع أشياء افرتاضية يف العامل احلقيقي، وتعزز معلوماتنا عن العامل من حولنا، من خالل طبقات من 

ات املفصلة يف الواقع املعزز توضع على الواقع احلقيقي الذي نراه من حولنا مع القدرة على التنل يف املعلوم
 "بيئة حقيقية.  

 أوال : اإلطار النظري للبحث:

 الواقع المعزز المفهوم:

الواقع املعزز، أو املزيد، هو ببساطة (Augmented Realityتعددت التعريفات اليت تصف الواقع املعزز )
كنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بني الواقع احلقيقي والواقع االفرتاضي، أي بني الكائن احلقيقي والكائن ت

االفرتاضي، ويتم التفاعل معها يف الوقت احلقيقي، أثناء قيام الفرد باملهمة احلقيقية. ومن مث فهو عرض 
ي املولد بالكمبيوتر، الذي يضاعف مركب يدمج بني املشهد احلقيقي الذي يراه املستخدم واملشهد الظاهر 

املشهد مبعلومات إضافية، فيشعر املستخدم أنه يتفاعل مع العامل احلقيقي وليس الظاهري، هبدف حتسني 
 (.7،ص7805اإلدراك احلسي للمستخدم.)حممد عطية مخيس،

لى العامل احلقيقي ويعرفه قاموس أكسفورد بأنه "تكنولوجيا تركب الصور املولدة بالكمبيوتر أمام املستخدم ع
 Oxford dictionaryمما يعطي مزيج من الواقعي واالفرتاضي")

,http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/augmented-

reality?q=augmented+reality)  . 
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 " (006، ص 7805عطار، إحسان حممد كنسارة، عبداهلل أسحاقويعرفه )
قيإلىبياناترقميةوتركيبهاوتصويرهاباستخدامطرقعرضرقميةتعكسالواقعاحلقيقيللبيئةاحمليطةبهوحتوياللواقعفيالعاملاحلقي

 . " الكائنالرقمي
منمنظورتكنولوجي،غالبامايرتبطالواقعاملعزهزبأجهزةحاسوبيمكنارتداؤهاكالنظاراتأوشاشاتكاهلواتفالذكي وأضافواأهنه

 . ة
( Dunleavy & Dede, 2006, p.7ويعرفهدونليفيوديدي)

 . " مصطلحيصفالتقنيةالتيتسمحبمزجواقعيمتزامنللمحتوىالرقميمنربجمياتوكائناحتاسوبيةمعالعاملالواقعيهو 
 " : (بأنهه68، ص 7808ويعرفه )خالد نوفل،

 . " نظاميتمثلبدجمبينبيئاتالواقعاالفرتاضيوالبيئاتالواقعيةمنخاللتقنياتوأساليبخاصة
 وترى الباحثة أن هذه التعريفات اتفقت يف:

ن تكنولوجيا الواقع املعزز متزج بني العامل احلقيقي والواقع االفرتاضي فهي ليست واقع افرتاضي أ -
 بالكامل  بل البد من توافر واقع حقيقي يتم إضافة املعلومات والتوضيحات إليها.

 أن هذه التقنية قد تقدم على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة اجلوال أو األجهزة اللوحية. -
 الواقع المعزز: مراحل تطور

م على يد 0258يعود تاريخ أول ظهور لتقنية الواقع املعزز إىل عام  :Sensoramaسنسوراما  -
والذي فكر يف تقنية يكون هلا القدرة على (Morton Heiligاملصور السينمائي مورتون هيليج )

ويف عام .عالةوضع املشاهد يف النشاط اليت يظهر على الشاشة باستخدام مجيع احلواس بطريقة ف
سينما املستقبل أمساه "سنسوراما"  0255استطاع بناء منوذج أويل ملا أطلق عليه يف عام  0267

Sensorama (واليت سبقت الكمبيوترات الرقميةJulie Carmigniani,Borko Furht,2011,p 

4) 

 
 ( ألول جهاز لتقنية الواقع املعزز0شكل رقم)
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 هطالب من جمموعة مع املاضي القرن من الستينات يف ساذرالند إيفان قام : : Sutherlandساذرالند -
 عن عبارة النموذج سيفدميوقليس،كان ( Sward Damocles )عليه طلقأ منوذج بصنع هارفارد جامعة يف

 العامة الصورة إىل األبعاد ثالثية أشكال وتضيف ، احمليط برؤية تسمح ةنظار  مع اخلوذة يشبه جهاز
 ساذرالند جهاز يوضح يلاالت والشكل (7804)حداد،

 : 
 ( جلهاز ساذرالند2شكل رقم)

 &Tom Caudellيفيد ميزل)نشر مهندسان من شركة بوينغ: توم كاودا ود(:Boeing) يوينغ -

DavidMizell) م، وكان استخدام الواقع املعزز يف هذا اجملال أمرا فريدا من نوعه؛ 0228مقالة عام
ألهنا كانت املرة األوىل اليت تستخدم فيها هذه التقنية هبذه الطريقة، كما كان أمرا تارخييا؛ إذ يعترب  

 كاودل من صاغ مصطلح " الواقع املعزز".

وفريقه تقنية تسمح باستخدام أجهزة تقنية الواقع  (Azumaم ابتكر أروما )0224(:عام Azuma) أزوما -
املعزز خارجيا، وكان سبيلهم لتحقيق ذلك هو جماراة حركة املستخدم، فأضاف فريقة لتقنية الواقع 
املعزز جهاز تعقب مهجن يتعقب مكان املستخدم باستخدام بوصلة جريوسكوبية تقديرية ، 

 خدمت تقنية أروما لغرض اإلعالنات النصية االفرتاضية على املباين.واست

( حيث UNC:يف التسعينات جاء التطور اجلديد من جامعة والية مشال كارولينا )التعقب المهجن -
ابتكر الباحثون يف اجلامعة نظام تعقب مهجن يستغل دقة األنظمة اليت تعتمد على االفرتاضي وقوة 

ة. واستخدم هذا النظام العالمات اليت تعتمد عليها اليوم العديد من أنظمة الواقع األنظمة املغناطيسي
 املعزز.

 (Reality Virtual) االفرتاضي الواقع أنه  ندرك أن البد: المعزز والواقع االفتراضي الواقع بين الفرق
( 772، ص  7883،شرهانمجال عبدالعزيز ال (ويذكر.  (Augmented Realit) املعزهز الواقع عن متاماً  خمتلف

 دقيق، بشكل الواقع متثيل هبدف البديلة واخلربات املعلومات بعرض هتتم االفرتاضي الواقع تكنولوجيا أنه 
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 الرسوم واستخدام والنظم العقالنية على تعتمد إذ احلقيقي؛ الواقع من جداً  قريبة أو مشاهبة تكون وهي
 . العلمي اخليال باستخدام وتنسيقها املعلومات عرض يف البيانية
 ما عادةً  حاسوبية حماكاة" : بأنه االفرتاضي العامل (372، ص 7807)إبراهيم عبدالوكيل الفار،  ويعرهف
  "البعض يظن لعبةكما وليست اجتماعية شبكة مفهومها يف وهي األبعاد، ثالثية بيئة صورة يف تكون

 فعلياً، فيه موجود غري أنك مع ما، ان  مك يف موجود أنك تشعر جيعلك شيء كل هو االفرتاضي فالواقع .
 هذه مشاهدة ميكنه حبيث باملرء؛ احمليطة البيئة إىل إضافية ومعلومات مؤثرات إضافة يتم املعزهز الواقع لكن
 (( (Tang, Biocca& Lim, 2004, p.2 احمليط الواقع عن خمتلفة بطريقة البيئة
 كل حيجب االفرتاضي الواقع أنه  يف التقنيتني بني منيك االختالف أنه ) (7808)هند سليمان اخلليفة، وترى
 النظارات خالل من وذلك فقط االفرتاضي والواقع املشاهده اجملال ويصبح بك احمليط احلقيقي احمليط

 .احلقيقي مبحيطه موجودة غري افرتاضية وأصوات وأماكن بصور املستخدم يزود فاجلهاز ، )العرض جهاز(
 نصوص أو بصور )تعزهزه( عليه وتضيف باملستخدم احمليط احلقيقي الواقع فتستخدم املعزز الواقع تقنية أما

 التقنية ألجله املستخدمة التطبيق حسب
 يتم اليت التقنية وهي املعزهز الواقع مفهوم ( أنه 7805وتضيف)هند سليمان اخلليفة، هند مطلق العتييب، . 

 خللق واملرئية الصوتية املؤثرات أو األبعاد ثالثية لصوركا متعددة بوسائط افرتاضية مبعززات الواقع دمج فيها
  . واقعية شبه افرتاضية تعليمية بيئة

 أخطار من عليه ينضوي وما احلقيقي العملي التطبيق لصعوبة الطيب التعليم جماالت يف التقنية هذه وتنتشر
 التعليم على قاصرة ليست التقنية هلذه اهلائلة اإلمكانيات أن إىل يشريون الباحثني من العديد  أن   إال .

 Sawyer et) (Wojciechowski et al. 2013)) . املختلفة التعليم جماالت يف استثمارها ميكن بل الطيب
al. 2014 

 : المعّزز الواقع تقنية خصائص
 : كالتايل املعزهز الواقع تقنية خصائص تعداد املمكن من

 حممول هاتف جهاز أو حممول حاسوب هازج مثل بسيطة، حلول خالل من التقنية تنفيذ -
 . وافرتاضية حقيقية أشياء بني اجلمع -
 شراؤه قبل املناسب املنتج ،اختيار والرتفيه التعليم : مثل البعض، بعضها مع خمتلفة جماالت ربط -
 عبداهلل أسحاق)واحلاسوب  اإلنسان تفاعل جماالت يف أكثر واملصممني الباحثني انتباهب جذ -

 (.002-006، ص 7805حسان حممد كنسارة،عطار، إ
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 وجولري وفينر بيهرينغز بايلوتو أزوماو : من كل   ذكره ما املعزهز تقنيةالواقع هبا تتميهز اليت اخلصائص ومن
 ومقلينتري

(Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier&Machntyre, 2001, p. 1 ) : 

 . استخدامها عند الفعلي الوقت يف تفاعلية -
 . األبعاد ثالثية بكوهنا متتاز -

(أن من اخلصائص اليت تتميز هبا تقنية (Anderson &Liarokapis, 2014,p.2وذكر أندرسون ولريوكبيس 
 الواقع املعزز ما يلي:

 تزود املتعلم مبعلومات واضحة وموجزة. - بسيطة وفعالة. -

 ة سهلة.متكن املعلم من إدخال معلوماته وبياناته وإيصاهلا بطريق -

 تتيح التفاعل السلس  بني كل من املعلم واملتعلم. -

 جتعل اإلجراءات بني املعلم واملتعلم شفافة وواضحة. -

 متتاز بفعاليتها من حيث التكلفة، وقابليتها للتوسع بسهولة. -
مع خربات  من مميزات استخدام تقنية الواقع املعزز على املتعلمني باملقارنةالواقع المعزز: استخداممميزات

 (: (Radu, 2012,p. 19التعلم بدون استخدام تقنية الواقع املعزز ما ذكره رادو
زيادة يف فهم احملتوى العلمي يف مواضيع معينة، ويكون للواقع املعزز أثر أكثر فاعلية يف تدريس الطالب  -1

 باملقارنة مع أثر الوسائل االخرى .
 أطول. االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة لفرتة -2
 احلماس العايل لدى الطالب عند تطبيق تقنية الواقع املعزز يف التعليم. -3
 حتسن عالقات التعاون بني أفراد اجملموعة وبني الطالب ومعلميهم. -4

 :(ما يلي(Yuen, et al., 2011 ,pp. 119-140وأضاف يوين وأخرين 
 ليمية من زوايا خمتلفة.املشاركة وحتفري الطالب على اكتشاف معلومات املواد التع -5
تساعد الطالب يف تعليم املواد املدرسية اليت ال ميكن للطالب ملسها أو إدراكها بسهولة إال من خالل  -6

 جتربة حقيقية مباشر؛ على سبيل املثال: علم الفلك واجلغرافيا.
 تشجيع إبداع الطالب، وتوسيع خمتلفة إلدراك احلقائق واملفاهيم. -7
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 ع المعزز:آلية عمل الواق
 (002، ص 7803عطار، إحسان حممد كنسارة،عبداهلل أسحاق)أشار كال من 

 : املعزهز الواقع لعمل طريقتان هنالك إىل أنه 
 ومتيزها الكامريا التقاطها تستطيع حبيث ( Markers )عالمات استخدام طريق عن هي : األولى الطريقة
 . هبا املرتبطة املعلومات لعرض

 خدمة طريق عن اجلغرايف الكامريا مبوقع تستعني إمنا ( Markers ) عالمات تستخدم ال :الثانية الطريقة
(GPS) الصورة متييز أو بربامج (Image recognition) املعلومات لعرض . 

 (7804وميكن تقسيم خطوات عمل الواقع املعزز فيما يلي :)مها بنت حممد احلسيين،

 :مامية للكائنات عن خلفيتها، وميكن عمل ذلك هي عملية فصل الوجهة األ تقسيم الصورة
باستخدام أساليب قياس احلواف واألبعاد، وحتدد درجة جودة عملية الفصل مدى جناح عملية 

 استخراج الكائنات من الصورة.
 :هذا املصطلح يعين إجياد العناصر املعروفة على الصورة، العناصر تتكون أساسا من أركان  االستخراج

ل ومنحنيات، وتتألف هذه املرحلة من مراحل ثانوية تبدأ باستكشاف األركان مث وخطوط وأشكا
 احلواف ذات الصلة، وأخريا كشف وإحاطة مربع العالمة.

 :جيب تصميم العالمة احلقيقة بطريقة جتعل من السهل استكشافها لتكون فريدة استكشاف العالمة
خرى ؛ حىت يتيسر حتديد هويتها. وختتص بشكل كاف؛ ليسهل التعرف عليها من بني العالمات األ

 هذه املرحلة بإجياد موقع كل خلية على الصورة.
 :مبجرد أن يتم حتديد العالمة بنجاح تكون اخلطوات األخرية يف هذه العملية هي حتديد توجيه الكاميرا

ناسب نطاقها موقع العالمة يف احليز املكاين؛ ألن الكائنات املدجمة سيتم جتسيدها على الصورة؛ ليت
 واجتاهها مع العالمة املكتشفة.

 :اهلدف من هذه املرحلة هو جتسيد الكائنات الثالثية األبعاد اليت سيتم وضعها وإدراجها على الدمج
العالمة داخل املشهد، كما يتم إجراء بعض األشياء اإلضافية يف هذه املرحلة؛ مثل: جودة التجسيد، 

 ورسوم الظل واإلضاءة.
 :المعزز اقعالو  أنواع
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(؛ وفنسنت ونيجي وكوراتا (Patkar, Singh &Birji, 2013يشري كال من باتكار و سينغ وبريجي 
Vincent, )Nigay&Kurata, 2013) :إىل تقسيم أنواع الواقع املعزز فيما يلي 

وهو من أكثر أنواع الواقع املعزز شيوعا واستخداما، ويعتمد على (:(Projectionاإلسقاط  - أ
ام الصور االصطناعية وإسقاطها على الواقع الفعلي لزيادة نسبة التفاصيل اليت يراها الفرد من استخد

 خالل األجهزة، وأكثر اجملاالت استخداما هلذا النوع من الواقع هو يف جماالت بث املباريات الرياضية.

 
 (.3شكل رقم)

يقوم هذا النوع من أنواع الواقع املعزز على مبدأ التعرف (: (Recognitionالتعرف على االشكال - ب
على الشكل من خالل التعرف على الزوايا واحلدود واالحنناءات اخلاصة بشكل حمدد كالوجه أو 

 الواقع الفيزيائي.اجلسم؛ لتوفري معلومات افرتاضية إضافية إىل اجلسم املوجود أمامه يف 

 
 (4شكل رقم )

وهي طريقة يتم توظيفها لتحديد املواقع باالرتباط مع برجميات أخرى؛ منها: (:(Locationالموقع  -ج
اليت تقوم مقام الدليل يف  ((Triangulation Technology(، وتكنولوجيا التثليث (GPSحتديد املواقع 

توجيه املركبة أو السفينة أو الفرد إىل النقطة املطلوب الوصول غليها باستخدام نقاط التقاء فرضية وتطبيقها 
( اليت (GPSعلى الواقع؛ مثال ذلك: يف حال استخدام اهلواتف الذكية املدعومة بربجمية حتديد املواقع 

ى حتديد مكان الفرد، ومن خالل جمموعة من االسهم واإلشارات الفرضية والواقعة على صورة تساعد عل
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حية تقوم بتوجيه الفرد للوصول إىل النقطة الثانية املرغوب يف الوصول غليها، والشكل التايل يظهر الواقع 
 املعزز من النوع الذي حيدد املوقع.

 
 (5شكل رقم )

وعادة ما توجد هذه التقنية يف أجهزة اهلواتف الذكية، والسيارات احلديثة، واملركبات احملددة االستخدام  
 كاملركبات العسكرية، 

ع املخطط هو طريقة دمج بني الواقع املعزز والواقع االفرتاضي، وهو أحد أنوا (:(Outlineالمخطط  -د
الواقع املعزز القائم على مبدأ إعطاء اإلمكانية للشخص بدمج اخلطوات العريضة من جسمه، أو أي جزء 
خمتار من جسمه مع جسم أخر افرتاضي، مما يعطي الفرصة للتعامل، أو ملس أو التقاط أجسام ومهية غري 

ية، وجيرى األن استخدامها يف موجود يف الواقع، وهي موجودة بكثرية يف املتاحف واملراكز العلمية التعليم
 األفالم املتعلقة بتطور األرض أو احلقب الزمنية القدمية.

 
 (6شكل رقم )

 

 التصنيف حسب طبيعة العمل:
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تطبيقات تقنية ((EL sayed,2011,p.p 21 -22السيد( ونيفني (Fitzgerahd, 2009ويصنف فيتزجريالد
 إىل مستويات على النحو التايل: الواقع المعزز وفق الطريقة التي تعمل بها والمعالم

يعد هذا املستوى الصيغة األقدم لتقنية الواقع املعزز، كما أنه ( من تقنية الواقع المعزز:1المستوى)
 املادي باالفرتاضي؛ حيث يبدأ بالباركود اخلاص مبنتج مادي املستوى األول هلا، ومت اخرتاعها لرتبط العامل

( يتم ختصيصه ملنتج بعينه وتسجيله يف قاعدة البيانات، وينطبق نفس الشيء على  (UPCأحادي البعد
(. وكوهنا هي الصيغة األقدام  (QR-codesاألكواد ثنائية األبعاد اليت تشتهر هبا األكواد سريعة االستجابة

 زز فهي األكثر تطورا، كما أهنا األبسط، وال حتتوى على جتسيد أو عرض حقيقي للرسومات للواقع املع

 
 (2شكل رقم )

هي  ((Marker lessتعترب تقنية الواقع املعزز املستغنية عن العالمات ( من تقنية الواقع المعزز:2المستوى)
(، وتعريف (GPSأجهزة حتديد املوقع -اليت متثل املستوى الثاين هلذا التقنية -األقوى، وتستخدم هذه التقنية

الصورة وغريها من التقنيات لتستعيض هبا عن غياب العالمات ومن املتوقع أن تكون هذه الصيغة مستقبل 
 دة اليت ميكن ابتكارها باستخدامها،الواقع املعزز نتيجة للحلول والتطبيقات الالحمدو 

 
 (0شكل رقم )
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:استخدم مهندسون من جامعة واشنطن للمرة األوىل تقنيات ( من تقنية الواقع المعزز3المستوى )
منة االلتصاق من الناحية البيولوجية مع دائرة تصنيع مبقاييس ميكروسكوبية ليدجموا عدسة مرنة وأ

(. ومازال هذا املستوى يف مرحلة التطوير وأن هذه العدسات (Hickey, 2008وأضواء إلكرتونية
ميكن ربطها جبهاز ذكي ليوضح احلالة الصحية لألشخاص . وميكن اعتبار نظارات جوجل اليت ظهرت 

 ((EL sayed, 2011,pp. 31مؤخرا تصنف حتت هذا املستوى.

 
 (2شكل رقم )

( أنواع (EL sayed, 2011 ,pp. 22-30تصنف نيفني السيد التصنيف حسب األجهزة المستخدمة :
 أجهزة العرض  املستخدمهإىل ثالث فئات رئيسة:

عبارة عن جهاز عرض حاسويب يتم (:(head-mounted displayاجهزة العرض الملحقة بالرأس  - أ
ارتداؤه على الرأس، ويكون على شكل خوذة أو جهاز على شكل نظارات واقية. توفر معظم هذه األجهزة 

 شاشة لكل عني؛ مما يعطي املستخدم إحساسا بعمق الصورة اليت ينظر إليها.
تستخدم األجهزة احملمولة باليد ؛ وذلك ( :(Hand Held Displaysأجهزة العرض المحمولة باليد  - ب

لها والتنقل هبا، وهناك أنواع خمتلفة متاحة من أجهزة العرض احملمولة باليد؛ منها : اهلواتف لسهولة مح
 Tabletالذكية و أجهزة احلواسب اللوحية

على عكس أجهزة العرض امللحقة باجلسم )امللحقة (: (Spatial Displaysأجهزة العرض المكانية  -ج
ملكانية اجلزء األكرب من التقنية عن املستخدم داجما الواقع املعزز بالرأس واحلمولة باليد(، تفصل أجهزة العرض ا

 بالبيئة احمليطة، وتوجد ثالثة طرق خمتلفة للعرض ختتلف حبسب تركيب اجلهاز وطريقة عملة.

 استخدامات تقنية الواقع المعزز في التدريس والتعليم:
 الدراسية:ومن األمثلة على تطبيقات تقنية الواقع املعزز يف بعض العلوم 
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: جعل باإلمكان عرض صور ثالثية األبعاد متحركة لألجسام الكونية ، تطبيق الواقع المعزز في الفلك
فريي الطالب هذه الصور كأهنا حية أمامه، ويتحكم فيها من خالل حركة يدية يف مواضعها، ويضيف 

 (. (Johnso, et al.., 2010,p. 21كونيةوحيذف منها؛ ليحقق نظرية، أو يستعرض أي ظاهرة 
: إن تقنية الواقع املعزز تتيح للطالب التفاعل وفهم األمحاض األمينية  تطبيق الواقع المعزز في الكيمياء

كما أهنا تتيح للمتعلم فرصة فهم الرتاكيب الكيميائية بصورة أبسط وأوضح ، وتعترب مناذجها سهلة 
 (.(Ivanov&Ivanova,2011,p.177التصميم ومرنة 

: تساعد تقنية الواقع املعزز املتعلم املبتدئ على أداء مهام معقدة؛  تطبيق الواقع المعزز في الحاسب
: تستخدم تقنية تطبيق الواقع المعزز في الفيزياء(، (Hou, et al.. ,2013,p.451كصنع الروبوتات 

 .Lee, 2012,p)سرعة والتسارعالواقع املعزز بشرح اخلصائص املختلفة لألجسام ،وحركة اجلسم ؛ مثل: ال

16) 

 :ثانيا :بناء أدوات البحث
 ( مصادر اشتقاق معايير الدراسة الحالية1)

 المراجع التي هدفت إلى وضع المعايير: - أ
أصبح اإلهتمام باملعايري حركة عاملية ومطلبا قوميًا يف كل اجملاالت ومنها التعليم، فعلى املستوى العاملي 

 ISO" International Standardization"الدولية )املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  تقوم منظمة املعايري

Organization( بتحديد املعايري اخلاصة باألداءات والعمليات واملنتجات )ISO 9000-9004 وهي )
معايري عامة مل توضع ملنتجات أو خدمات معينة، ولكنها تصلح للتطبيق على أي منتجات أو خدمات 

 جمموعة وهي:  (SCORM)معاييرسكورم  (.7884ا التعليمية )حممد عطية مخيس،فوزية أبا اخليل،ومنه
 بشكل  إليه  والوصول  تبادله   ميكن تعليمي حمتوى  إنشاء    إىل هتدف واملواصفات املعايري من

 وهي معايير فنية وهي: متنوعة. سياقات يف استخدامه إعادة ميكن مستمر
 معيار التشغيل البيين -ستخدام  معيار إعادة اال -
 معيار اإلستدامة -معيار سهولة الوصول   -

 الدراسات التي تناولت المعايير: -ب 
 (T.Markina,sazilah Salalm,2011,p183معايير تصميم الواقع المعزز ألغراض التعليم )
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 ها.تقدمي الصورة الكلية و حتديد كل جزء وشرح وظائف -1
 احلقيقي ملولد الواقع املعزز.تقدمي االستخدام  -2
 توفري الرسوم املتحركة واليت تعمل مرارا وتكرارا. -3
 للواقع املعزز. QR codeتقدمي عالمة  -4
 تقدمي الواقع املعزز بشكل شيق وخطوة خطوة. -5

 ( عينة البحث:7) 
وضح يف جدول أستاذًا وخبريًا من املهتمني هبذا املوضوع يف التخصصات املختلفة كما هوم 72مشلت 

(0.) 
 ( وصف عينة البحث0جدول)

خ مدرس أستاذ مساعد أستاذ الدرجةالتخصص م
 بري

 النسبة املئوية% اجملموع

 44 07 ـ 5 3 4 تكنولوجيا التعليم 0

 02 5 5 ــ ـــــ ـــ تصميم اجلرافيكس 7

 32 08 08 ــ ـــــ ـ مطوري تطبيقات احملمول 3

 088 72 05 5 3 4 اجملموع

  088 56 00 00 05 بة املئويةالنس

 ثالثا:تطبيق أدوات البحث:
 صدق المعايير: (1)

( معيارا يف جمال تصميم 5وللتأكد من صدق هذه املعايري، أعدت الباحثة استبيان يتكون من )
( معايريا يف جمال بناء الواقع املعزز، مقسمة إىل معايري وتصميم جرافيس وتطوير 2الواقع املعزز ، )

وعرضها على جمموعة من احملكمني واخلرباء يف جمال تكنولوجيا التعليم وتصميم اجلرفيكس حمتوى 
( حمكما وذلك هبدف إبداء اآلراء واملالحظات على هذه 72ومطوري تطبيقات احملمول وعددهم )

 املعايري.
 آراء ومالحظات احملكمني: (2)
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 ج الواقع املعزز كاآليت:أبدى احملكمون آرائهم ومقرتحاهتم حول معايري تصميم وإنتا 
 إلغاء التصنيف الثنائي للمعايري)تصميم اجلرفيكس /تطوير احملتوى(  -1
 دمج بعض املعايري مع معايري مشاهبة هلا -3تعديل صياغة بعض العبارات   -2

 تعديل املعايري والتوصل إىل صيغتها النهائية: (3)
بأخذ هذه التعديالت بعني االعتبار ، كما وقد استفادت الباحثة من آرائهم ومقرتحاهتم، وقامت 

قامت بكافة التعديالت اليت حصلت عليها منهم، سواء باإلضافة، أو احلذف، أو التعديل، ويف 
( 3ضوء هذه اآلراء واملالحظات،مت تعديل هذه املعايري لتصبح يف شكلها النهائي، وتتكون من )

 يف جمال بناء الواقع املعزز.( معايري 6معايري يف جمال تصميم الواقع املعزز و)
 توصلت الدراسة إىل القائمة التالية:
 أوال : مجال تصميم الواقع المعزز

 :المعيار األول: كفاءة التصميم
 :وينبغي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية

 يتناسب احملتوى املعزز مع حجم شاشات اهلواتف احملمول املختلفة من حيث الوضوح. .1
 . وضع تلميحات واضحة لكيفية االستخدام3سهولة اإلحبار واالستخدام.  .2
 إمكانية حتميل احملتوى على اجلهاز دون احلاجة لإلتصال بشبكة اإلنرتنت طول الوقت. .3
 مراعاة حجم امليديا للمساحة التخزينية الصغرية للهواتف أو األجهزة اللوحية مقارنة بأجهزة الكمبيوتر. .4

 اني: التشغيل:المعيار الث
 :وينبغي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية

 (Android,Ios,BlackBerry,Windowsphoneأن يتوافق التطبيق مع أكثر من نظام تشغيل) .1
 أن يتوافق  التطبيق مع أكثر من  إصدار من أنظمة التشغيل  .2
 ما فوقها.أن يتوافق التطبيق مع اهلواتف الذكية متوسطة السعر و   .3

 المجال الثاني: بناء الواقع المعزز
 :المعيار األول: جودة الرسم المتحرك

 وينبغي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية: 
أن يكون الرسم املتحرك واضح وبسيط مع مراعاة النسبة والتناسب بني مساحة الرسم ومساحة  .1

 ذات مساحة ختزينية قليلة..  أن تكون الرسوم املتحركة واضحة و 7العرض 
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 . أن تكون جمسمة دقيقة الزواياHD4.أن تكون عالية اجلودة 3
 . أن تثري انتباه املتعلم6أن تكون األلوان واقعية .5

 :المعيار الثاني: جودة الفيديو
 وينبغي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية: 

 خالل شريط حتكم الفيديو أن يتاح للمتعلم التحكم يف عرض الفيديو من .1
 أن تستخدم السرعة الطبيعية يف عرض لقطات الفيديو  .2
 mpg,aviأن تستخدم الصيغ القياسية مللفات الفديو مثل   .3
 أن يتكامل استخدام الفيديو مبا يتناسب مع األهداف واحملتوى التعليمي. .4

 عامل مع الواقع المعززالمعيار الثالث: أن يتمكن الطالب من المهارات األساسية للت
 وينبغي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية:

 أن يتفاعل الطالب مع البيئة املعززة  بسهولة .1
 أن يتمكن الطالب من معرفة القوائم األساسية واملتقدمة .2
 يتمكن الطالب من مشاهدة الفيديو ومساع ملفات الصوت. .3

 المعيار الرابع: السهولة 
 ي أن يتوافر في هذا المعيار المؤشرات التالية:وينبغ

 وضع قوالب جاهزة متكن املعلم من إضافة املصادر وربطها باحملتوى املعزز .1
 وضع قوالب جاهزة للتصميم خيتار املعلم ما يتناسب مع احملتوى ولغة املقرر .2

 رابعا :نتائج الدراسة الميدانية:
تسعة معايري تتناول تصميم وبناء الواقع املعزز ويتفرع كل معيار إىل تتكون الدراسة امليدانية احلالية من 

 جمموعة من املؤشرات اليت تعمل على حتقيق هذا املعيار.
 التوصيات والمقترحات:

 يف ضوء نتائج البحث ، يوصي باآليت:
 .تطبيق هذه املعايري عند تصميم وبناء الواقع املعزز -1
ريس إىل مراعاة هذه املعايري عند اختيار الواقع املعزز اجليد لتقدميه توجيه انتباه أعضاء هيئة التد -2

 .لطالهبم
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إجراء دراسات تفاعلية، هتدف إىل دراسة فاعلية الواقع املعزز يف بناء املعرفة وتنمية املهارت العملية  -3
 وبني املتغريات التالية:

 بيئات تعلم خمتلفة -نوع احملتوى وخصائص املتعلمني   ب  - أ
 المراجع

وساااااائل االتصاااااال التعليمياااااة م(. 7803إحســـــان بـــــن حممـــــد كنســـــارة ؛ و عبـــــداهلل بـــــن إســـــحاق عطـــــارة. )
 (، مكة املكرمة: مؤسسة هبادر لإلعالم.5)ط والتكنولوجيا الحديثة.

المعايير الالزمة لتطوير األداء المهني لمديري مدارس المستقبل (:7882عادل السيد حممد سرايا)
، جملة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا ة السعودية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات بالمملكة العربي

 .7882التعليم،اجمللد السابع عشر، العدد الثالث،يوليو 
معايير تصميم برامج الوسائل المتعددة التفاعلية لتالميذ (. 7884حممد عطية مخيس، فوزية أبا اخليل)

 -املستحدثات التكنولوجية وتطوير التعليم يف الوطن العريب، كلية الرتبية، مؤمتر مدارس التربية الفكرية
 .7884مايو  08-2جامعة املنصورة واجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم يف الفرتة من 

( Augmented Reality(.أثراستخدام تقنية الواقع المعزز )7804مها بنت عبداملنعم حممد احلسيين.)
،رسالة ماجستري،  حاسب اآللي في  تحصيل  واتجاه طالبات المرحلة الثانويةفي وحدة من مقرر ال

 جامعة أم القري، كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس.
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