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 مقدمة :
يشيد واقعنا اليوم العديد من التغيرات السريعة ، نتيجة ظيور مستحدثات 
تكنولوجيا التعميم ، التى تحاول سد الفجوة بين الواقع والمأمول ، والمساىمة في إيجاد 

بفاعمية وكفاءة عالية بيدف إصالح وتطوير التعميم ، ولعل حمول تدمج التقنية بالتعميم 
االىتمام بصياغة الرسالة التعميمية من خالل وسيط معموماتي بمعايير محددة تعد 
طريقًا لممساىمة في إشباع حاجات التالميذ ودعم المناىج الدراسية واالرتقاء بالمستوى 

ن ىنا بدأ ظيور التعميم التعميمي لرفع نسبة التحصيل وميارات التفكير ، وم
اإللكتروني ، وىو أحد االتجاىات الحديثة في التعميم المتمركز حول المتعمم، حيث 
يتضمن وسائط وأساليب جديدة منيا تقنية الواقع المعزز ، والتي ظيرت مع الثورة 
الالسمكية والصناعية والتطور التقني الحديث ، ومن ثم انتقمت تمك التقنية إلى عممية 

  عميم والتعممالت
 ظهور وانتشار الواقع المعزز :

( ألواخر عام Augmented Realityيعود تاريخ ظيور تقنية الواقع المعزز )
م، أما صياغة المصطمح فعميًا  كان في أواخر التسعينات 0691بداية عام  0691

يات وبداية األلفية الثالثة حيث مرت تقنية الواقع المعزز بعدة خطوات لتصبح أحد تقن
 الحاسب اآللي التي القت انتشارًا واسعًا وسريعًا ، ومن أبرز تمك التطورات :  

  بدأ تنظيم عدد من المؤتمرات المخصصة لدراسة تقنية الواقع 0661في عام
المعزز تحت أسم " الندوات الدولية حول الواقع المختمط والواقع المعزز" 

ISMAR . 
 اريع والبحوث في سنغافورة وألمانيا وفي نياية التسعينات ظير عدد من المش

 والتي ركزت عمى تطوير تقنية الواقع المعزز .
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تعتبر األلفية الثالثة مع مرحمة ظيور األجيزة واليواتف الذكية مرحمة انتقالية 
لتقنية الواقع المعزز من االستخدام المحدود إلى االنتشار، وتبعًا لذلك فقد تعددت 

 مجاالت تطبيقو.
ثة مفيوم الواقع المعزز فقد تعددت المصطمحات التي تشير إليو، ومن ونظرًا لحدا

خالل الرجوع إلى أدبيات الواقع المعزز نالحظ كثيرًا من المصطمحات المرادفة ليذا 
الواقع  –الحقيقة المعززة  –الواقع المحسن  –المفيوم مثــــــــــــــــــــــــــل ) الواقع المضاف 

طمحات تدل عمى الواقع المعزز ، والسبب في اختالف األلفاظ المدمج ( وجميعيا مص
(  Augmented Realityطبيعة الترجمة لمصطمح الواقع المعزز بالمغة اإلنجميزية ) 

 ونعرض فيما يمي أبرز التعريفات لمفيوم الواقع المعزز:
( تقنية الواقع المعزز بأنيا : تقنية تفاعمية يدمج Azuma,1997يعرف ازوما ) 

 يا جزء من العالم االفتراضي بالعالم الحقيقى ، ويضاف لو اشكال ثالثية االبعاد.في
( بأنو تحويل الواقع في العمم 5102كما عرفو )عبد اهلل اسحاق، و احسان كنسارة، 

الحقيقى الى بيانات رقمية وتركيبيا وتصويرىا باستخدام طرق عرض رقمية تعكس 
 ائن الرقمى . الواقع الحقيقى لمبيئة المحيطة بالك

( بأنو دمج لمواقع االفتراضى 5109كما عرفتو )وداد الشتري ،و ريم العبيكان، 
مع العالم الحقيقى بواسطة اجيزة حاسوب يمكن ارتداؤىا كالنظارات أو شاشات 
كاليواتف الذكية ، ليظير المحتوى الرقمى كالصور والفيديو واألشكال ثالثية األبعاد 

وغيرىا ، مما يجعل الطالب قادر عمى التفاعل مع المحتوى والمواقع االلكترونية 
 الرقمى وتذكره بصورة افضل .

ويعرف  بأنو التكنولوجيا القائمة عمى إسقاط األجسام االفتراضية والمعمومات في 
بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معمومات إضافية أو تكون بمثابة موجو لو، عمى 

قائم عمى إسقاط األجسام الحقيقية في بيئة افتراضية. النقيض من الواقع االفتراضي ال
يستطيع المستخدم التعامل مع المعمومات واألجسام االفتراضية في الواقع المعزز من 
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خالل عدة أجيزه سواء أكانت محمولة كالياتف الذكي أو من خالل األجيزة التي يتم 
 ارتداؤىا كالنظارات، والعدسات الالصقة .

( بأنو تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع 5102ميس ، ويعرفو ) محمد خ
الحقيقي  ولواقع االفتراضي، أي بين الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي، ويتم التفاعل 
معيا في الوقت الحقيقي، أثناء قيام الفرد بالميمة الحقيقية. ومن ثم فيو عرض مركب 

خدم والمشيد الظاىري المولد بالكمبيوتر، يدمج بين المشيد الحقيقي الذي يراه المست
الذي يضاعف المشيد بمعمومات إضافية، فيشعر المستخدم أنو يتفاعل مع العالم 

 الحقيقي وليس الظاىري، بيدف تحسين اإلدراك الحسي لممستخدم
وييدف الواقع المعزز إلى إنشاء نظام  ال يمكن فيو إدراك الفرق بين العالم 

عميو باستخدام تقنية الواقع المعزز، فعند قيام شخص ما الحقيقي و ما أضيف 
باستخدام ىذه التقنية لمنظر في البيئة المحيطة بو فإن األجسام في ىذه البيئة تكون 

 مزودة بمعمومات تسبح حوليا وتتكامل مع الصورة التي ينظر إلييا الشخص.
 الفرق بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز.

(  غير مترادف لمواقع المعزز Virtual Realityاالفتراضي ) ان مصطمح الواقع
(Augmented Reality ويوجد بينيما عدد من االختالفات الفارقة بينيما ، عمى ،)

الرغم من تشاركيما في العديد من الخصائص و المميزات. ونستعرض فيما يمى تمك 
 الفروق :
  الواقع االفتراضي ىو واقع اصطناعيArtificial  ثالثي األبعاد، مولد ،

بالكمبيوتر، يشير إلى اإلحساس أو األثر وليس الحقيقة، فنشعر بو عن طريق 
المثيرات الحسية، وال نتفاعل معو في الوقت الحقيقي، أما الواقع المعزز 

 فيجمع بين االفتراضي والحقيقي، ونتفاعل معو في الوقت الحقيقي .
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 يقي بالعالم االفتراضي، حيث يسيطر الواقع االفتراضي يستبدل العالم الحق
عمى المستخدم بحيث ال يمكنو رؤية العالم الحقيقي من حولو. بينما الواقع 
المعزز أقرب إلى العالم الحقيقي، حيث يسمح لممستخدم رؤية العالم الحقيقي 

 من حولو.
  المستخدم ينغمس في البيئة االفتراضية ويتفاعل معيا. بينما  يتفاعل

الواقع المعزز عبر ما يتم ارتداؤه أو حممو مع أجسام افتراضية  المستخدم في
 متعددة األبعاد. 

   يحتاج الواقع االفتراضى إلى معامل افتراضية. بينما ال يحتاج الواقع المعزز
 إلى معامل 

  يضفي الواقع االفتراضى صبغة واقعية عمى منظر خيالي. بينما الواقع المعزز
 حقيقي. يضفي صبغة خيالية عمى منظر

  )الواقع االفتراضى غير متزامن )يستطيع المستخدم الدخول إليو في أي وقت
اما الواقع المعزز البد ان يكون متزامن )يتطمب وجود البيئة الواقعية واألجسام 

 االفتراضية معَا في وقت واحد(
يتضح مما سبق ان الواقع المعزز جاء ليطور الواقع االفتراضى ، فبعد ان كان 

الواقع االفتراضى اشكاال ثالثية االبعاد جاء الواقع المعزز ليضم اغمب  محتوى
المحتويات الرقمية ، وتغمب عمى بعض القيود الموجودة في الواقع االفتراضى 
كاالدوات والبرمجيات  والتى تتطمب احترافا ، حيث يمكن انتاج الواقع المعزز ببرامج 

مى الكثير من االشكال ثالثية االبعاد موجودة جاىزة عبر االنترنت والتى تحنوى ع
 الجاىزة ، ويمكن تعزيز الواقع بصورة او صوت او فيديو .
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 خصائص الواقع المعزز
 .يمزج الحقيقية واالفتراضية ، في بيئة حقيقية 
  .تفاعمية تكون في وقت استخداميا 
     ثالثي األبعاد 
  .توفر معمومات واضحة ودقيقة 
 بطريقة سيمة وفعا إمكانية ادخال المعمومات 
 .)إمكانية التفاعل بين طرفين مثل: )معمم ومتعمم 
  .رغم بساطة االستخدام إال أنيا تقدم معمومات قوية 
  جعل اإلجراءات المعقدة سيمة لممستخدمين 
  .فعالة من حيث التكمفة وقابمة لمتوسيع بسيولة 
  التعاون والمشاركة بين المواد الحقيقية واالفتراضية 
  الفورى بين المواد الحقيقية واالفتراضية عن طريق دمج البيانات التفاعل

الرقمية مع البيئة الواقعية من اجل تزويد الطالب بالخبرة الحسية الفائقة 
.والتفاعل يتم في ثالثة صور بين المتعمم والمحتوى التعميمى ، وبين المتعمم 

ساعدة الطالب والوسائل التعميمية ، تفاعل الطالب بعضيم البعض  وذلك لم
 لمتوصل لحل المشكالت عن طريق التعاون والعمل الجماعى ..

 انواع الواقع المعزز
 عمى أساس تمييز الموقع: -0

توفر الوسائط الرقمية لممستخدمين بواسطة اليواتف الذكية أو األجيزة المحمولة 
،كما أن الوسائط المتعددة )كالنصوص والرسومات  GPSخاصية تحديد المواقع 

مفات الصوتية ومقاطع الفيديو واألشكال ثالثية األبعاد( تزود البيئة المادية والم
 بمعمومات أكاديمية أو مالحية ذات صمة بالموقع.
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 عمى أساس الرؤية: -5
تزويد المستخدمين بوسائط رقمية بعد أن يتم تصوير شيء معين بواسطة كاميرا 

، والصور متعددة  Q.Rالياتف المحمول أو األجيزة الذكية المحمولة مثل )أكواد 
( بحيث تستطيع الكاميرا التقاطيا وتمييزىا لعرض Markersاألبعاد ،عالمات 

 المعمومات المرتبطة بيا
المعزز عمى تعرف النظام عمى ربط معالم من الواقع وتعتمد تقنية الواقع  

الحقيقي بالعنصر االفتراضي المناسب ليا و المخزن مسبقا في ذاكرتو، كإحداثيات 
جغرافية أو معمومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أي معمومات أخرى تعزز الواقع 

لياتف المحمول أو الحقيقي. و تعتمد برمجيات الواقع المعزز عمى استخدام كاميرا ا
الكمبيوتر الموحي لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحميمو تبعًا لما ىو مطموب من البرنامج 

 والعمل عمى دمج العناصر االفتراضية بو.
كما ان جوىر تقنية الواقع المعزز ىو اختالف الطرق لكيفية عرض الصورة  

ئنات االفتراضية ، مما يجعل والفيديو والمواقع االلكترونية وغيرىا ، وكيفية وضع الكا
 تطور ىذه التقنية سريعا ويمكن من استخداميا في مجاالت متنوعة

 وىناك طريقتان لعمل الواقع المعزز. 
 ( استخدام عالماتMarkers تستطيع الكاميرا التقاطيا وتمييزىا لعرض  )

 المعمومات المرتبطة بيا.
 ( االستعانة بالموقع الجغرافي عن طريق خدمةGPS ) أو ببرامج تمييز

 ( لعرض المعمومات.Image Recognitionالصورة )
 مميزات الواقع المعزز  

  زيادة فيم المحتوى من خالل تعمم المغة المرافقة والييكل المكانى والوظيفى 
 تطوير المشاركة والتعاون بين المتعممين 
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  الحفظ عمى المدى الطويل 
  تطوير اداء الميمة الجسدى 
  لممتعممينتعزيز الدوافع 
 .يساعد في دعم محو األمية البصرية 
  ،اصبح يستخدم فى عدة مجاالت مثل مجال الترفيو، والتدريب العسكري

 والتصميم اليندسي، والروبوتات، والصناعة التحويمية وغيرىا من الصناعات.
  ، اثبت فاعميتو في تقميل الحمل المعرفي لدى الطالب ، وزيادة الدافع لمتعمم

، وكذلك في دعم مفاىيم  ARواتجاىيم االيجابى نحو القراءة باستخدام تقنية 
التدريس الكيرومغناطيسية لدى الطالب وامكانية  إجراء التجارب وأيضا 

عن طريق الصوت  اتاحة فرصة االختيار فى تمقى تعميمات من قبل المعمم
 الذي يفسر آثار تفاعالتو عمى الدائرة.

 .يمكن أن يزيد من التعايش من خالل التفاعل الحقيقي مع الكائنات 
ونتيجة لتمك المميزات التي توفرىا تقنية الواقع المعزز في التعميم ، دفعت الدول 

كثر تفاعال و المتقدمة إلى االىتمام بيا و محاولة االستفادة منيا في جعل التعميم أ
( لتعميم تاريخ أوروبا عن iTacitus.orgواقعية. فقد اعتمد االتحاد األوروبي مشروع )

طريق تركيز عدسة الجوال عمى بعض المناطق التاريخية لتظير لمزائر األحداث 
التاريخية التي مرت منيا. كما أن جامعة ويسكونسون األمريكية تستخدم برنامج 

(ARISلخمق بيئة ألعاب )  افتراضية يمكن توظيفيا في خدمة المنيج الدراسي. أما
( األلمانية فتعمل عمى تطوير كتب تفاعمية تنبض بالحياة بمجرد Metaioشركة )

تسميط كاميرا الجوال عمييا. وأخيرا في بادرة قد تكون األولى من نوعيا في مجالت 
عبة السباق ( بطرح لhttp://www.majid.aeالطفل العربية، قامت مجمة ماجد )

ميروو باستخدام تقنية الواقع المعزز، حيث يمكن لمطفل زيارة موقع المعبة ومن ثم 
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تشغيل كاميرا الجياز وتركيزه عمى شكل مطبوع خمف المجمة ليستطيع الطفل بعد ذلك 
 من قيادة السيارة باستخدام المجمة كمقود.

 ويمكن استخدام الواقع المعزز في :  
 حبتيم عند إنجازىم لمواجبات المنزلية. فعندما يتعثر دعم المتعممين و مصا

الطالب في إنجاز واجبو المدرسي، يمكنو االستعانة بكاميرا ىاتفو المتنقل التي 
يصوبيا نحو النقطة التي تشكل صعوبة بالنسبة لو ليظير لو فيديو معد 
مسبقا من طرف معممو، يشرح تمك النقطة، و يزوده بعناصر تساعده عمى 

 مشكمة.حل ال
  يتم تسجيل كممات موجزة لآلباء و األميات يقومون من خالليا بتشجيع

أطفاليم، و لصق بطاقة معمومات أو أي صورة معبرة عمى مقعد كل طفل. 
لمرجوع إلييا و تصفحيا بواسطة الياتف النقال كمما احتاج المتعمم لتشجيع و 

 تحفيز والديو.
 ردات يتم ربطيا بمقاطع فيديو يمكن إعداد بطاقات تعميمية تحتوي عمى مف

 توضح كيفية التعبير عن ىذه المفردات بواسطة لغة اإلشارة.
  يتم إعداد صور أو بطاقات تحمل رمز السالمة، و تعمق في جميع أنحاء

مختبر العموم بحيث تشغل وسائط متعددة عند تفحص الطالب ليا بواسطة 
بروتوكوالت السالمة كاميرات أجيزتيم الذكية، لتطمعيم عمى إجراءات و 

 المختمفة و الخاصة بمعدات المختبر.
 التطبيقات والبرامج التي استخدمت فيها هذه التقنية في التعميم:

 Elements 4D   منتج يستخدم تقنية الواقع المعزز، يمكن من خاللو خمق :
 تفاعالت كيميائية افتراضية من خالل األجيزة الذكية.
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  Anatomy 4Dمتعمم من خاللو تشريح الجسم البشري : تطبيق يمكن لم
واستكشاف أجيزتو المختمفة بطريقة افتراضية تفاعمية باستخدام تقنية الواقع 

 المعزز.
 Aurasma  من أشير تطبيقات اليواتف النقالة التي تستخدم ىذه التقنية :

)أوراسما( حيث يتمكن المستخدم من تصميم مواد تعميمية افتراضية تحاكي 
ستخدام تقنية الواقع المعزز كما يمكنو مشاركتيا مع اآلخرين. الواقعية با

التطبيق يمكن تحميل من متجر تطبيقات جوجل أو أبل ستور، واستخدامو 
يسير في متناول الجميع طمبة ومعممين. ومثال عمى استخدام ىذا التطبيق 
قيام طالب جامعة الممك عبد العزيز باستخدامو لتوضيح اماكن مبانى 

 و اسمائيا بمجرد تشغيل الكاميرا عمييا . الجامعة
  Layar ، حيث يمكن من خاللو اجراء مسح ضوئى لممواد المطبوعة :

كالمجالت والخرائط والمطويات ..... ومن ثم اغنائيا وتعزيزىا بإضافات 
 الواقع المعزز ، مما يسمح لك بالتفاعل مع الواقع بطريقة جديدة كميا .
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  5057والثالثىى  السادسالعدد                    هجلة دراسات فى التعلين الجاهعى                     

 المراجع :
  (: الكائنات التعميمية 5102اهلل اسحاق عطار، و احسان محمد كنسارة) عبد

 وتكنولوجيا النانو ، الرياض ، مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر والتوزيع .
  ( تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا  5102محمد عطية خميس" )

عميم ، الجمعية الواقع المعزز وتكنولوجيا الواقع المخموط" مجمة تكنولوجيا الت
 ابريل . 5، ع  52المصرية لتكنولوجيا التعميم ، مج 

  ( توجيات تقنية مبتكرة 5102ىند سميمان الخميفة ، ىند مطمق العتيبى " )
في التعميم االلكترونى : من التقميدية الى االبداعية . ورقة عمل مقدمة في 

 مؤتمر التعميم االلكترونى الرابع ، الرياض .
 بداهلل بن عبدالعزيز الشثرى، ريم بنت عبدالمحسن بن محمد وداد بنت ع

( " أثر التدريس باستخدام تقنية الواقع المعزز عمى 5109العبيكان ) 
التحصيل الدراسى لطالبات المرحمة الثانوية فى مقرر الحاسب"  مصر ، 

 ، اكتوبر 2، ع 52جامعة الممك سعود ، مجمة العموم التربوية ، مج 
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