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 الخيالية االطفال قصص وتصميم اخراج فى ااستخدامه واساليب معززال الواقع تقنية
 

 االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية   المطبوعة التصميمات –  مدرس           ى داهلا دبع  م يهاربإ دمحم  م إبراهي د/
 

 الملخص:  
الدرا      اقد أوضحت  الحديثة واسة  األخيرة أصبح هناك لتقنيات  اآلونة  ففي  الموجهة لألطفال،  القصص  لتى ساعدت في تطوير 

المعزز   الواقع  تقنية  وتعتبر  المختلفة،  بأشكالها  التعليم  فى  التقنيات  هذه  بتطبيق  كبير  من   Augmented Realityاهتمام 
يئة الحقيقية في الحاسب اآللى  تراضي الذي يهدف إلى تكرار الباالفمؤخرا، فهى نوع من الواقع  المصطلحات الجديدة التي ظهرت  

الذي   الحقيقي  المشهد  بين  للمستخدم يمزج  المعزز يولد عرضا مركبا  الواقع  فنظام  يكن جزءا منها،  لم  افتراضية  وتعزيزه بمعطيات 
 ة. المشهد الحقيقي بمعلومات إضافيعزز اسطة الحاسب اآللى والذي يينظر إليه المستخدم والمشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بو 

ان تقنية الواقع المعزز استطاعت في تغير شكل قصص األطفال التقليدية إلى قصص اكثر تفاعلية، ساعدت األطفال ليتمكنوا من 
بيئة تخيلية    لطفلاد نوع من التفاعل، يوفر لفهم وإدراك المعلومات والرسوم والتعامل معها بسهولة ويسر، كما تتميز هذه التقنية بإيج

إل ومصطنعة  جديد  مجسمة  بعد  بإضافة  جديدة  –كترونيا،  أبعاد  بروزًا    -أو  تكسبها  جديدة..  أعماقًا  والصور  الرسوم  على  لتضفى 
وتعد التفاعلية الميزة  ووضوحًا.. وتجعلها أكثر تأثيرًا فى نفوس األطفال، وتجعل ما فيها من صور وأحداث أكثر إيهامًا بالواقعية..  

تعساسياأل حيث  المعزز  الواقع  لتقنية  فى  ة  المتعددة  التفاعلية  الوسائط  ساعدت  وقد  مستخدميها.  وبين  بينها  التفاعل  إمكانية  طي 
التعلم  مهارات  العديد من  وتنمية  لالطفال،  االبتكارى  التفكير  مهارات  تنمية  فى  الخيالية  االطفال  األطفال وخاصة قصص  قصص 

 منة لدى األطفال.الكا
 الوسائط المتعددة.  –التقنيات   –التفاعلية –قع المعزز الوا  تاحية:المفالكلمات 

 مشكلة   البحث : 

قصص  استخدام تقنية الواقع المعزز فى تطوير الجانب الفكرى والجمالى لرسوم  الكشف عن أثر  تتحدد مشكلة البحث فى   -
 .األطفال الخيالية

 0استخدام التكنولوجيا الحديثة طفال من خالللأل لميةعزز فى تنمية المفاهيم العمعرفة اثر استخدام الواقع الم -
 .الخيالية طفالقصص األ مجال رسوم وتوظيفها فى ستخدام ودمج التقنيات الحديثةمحاولة إل -

 أ همية   البحث : 

ورسومها بشكل فى تطور شكل قصص االطفال بشكل عام    دور تقنية الواقع المعززتكمن اهمية البحث فى الكشف عن   -
 . متنوعة عبر وسائل التقنيات الحديثةطفل من وسائط ه للوما تمنح خاص

 . الواقع المعزز وتحديد أساسياته وخصائصه ومميزاتهالتعرف على التطور التاريخى لتقنيات  -
 طفال باستخدامهم التكنولوجيا الحديثة فى التعليم. استيعاب األ مدى رفع كفاءةالتعرف على  -
 الواقع المعزز. قنيةديدة لدراسات آخرى تختص بت فتح آفاقًا ج -
 . لدى األطفال استخدام طرق حديثة مواكبة للمستحدثات التكنولوجية ترفع من كفاءة التعليم -

 أ هداف   البحث : 

ز  من خالل دمج تقنية الواقع المعز   طفاللأل بداع  فى اكتساب القدرة على التخيل واألدراسة أثر استخدام تقنية الواقع المعزز   -
 . طفالألاقصص  سومر ال  مج مع الوسائط المتعددة فى

ر  - تطوير  فى  الحديثة  التكنولوجيا  استغالل  فى  عامة    كتبالوم  سالمساهمة  األطفال  رسوم    فى  وبخاصة بصفة  قصص 
 .الخيالية

 الواقع المعزز. تقنية ستخدامهمدراسة تطور الجانب المعرفى والمهارى لدى االطفال إل -
 

 المقدمة   : 

العص     الحالي ثورة في مجال تكنو شهد  المعلومات واالتصاالت, وإقباالً لوجير  الحديثة والتى  ا  التقنيات  استخدام   متزايًدا على 
واستثمارها  الحديثة  التقنيات  بتوظيف  المطالبة  فازدادت  التعليم  ومنها  والقطاعات,  المجاالت  مختلف  في  حياتنا  على  أثرت 

أبرز التوجهات في هذا   االقتصاد المعرفي الذي أصبح أحدقيق  لدعم اإلبداع واالبتكار وتحاالستثمار األمثل في العملية التعليمية  
العصر. ومع تعدد وتنوع التقنيات الحديثة, واجه الفنانين تحدًيا صعًبا أال وهو إيجاد تقنية تتالءم مع توجهات ومتطلبات الجيل 

نها من بين أبرزها. ويرى الخبراء أ  معزز مكن اعتبار تقنية الواقع الالحالي, وتتناسب مع خصائصهم, وتجذبهم وتحفزهم للتعليم، وي 
وتطبيقات ، فقد توجه أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، إلى طرح أجهزة  يبسوف تغير حياة أطفالنا في المستقبل القر 

 واالستفادة منها فى مجال كتب وقصص األطفال.  جديدة تدمج هذه التقنيات
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( من بين الطرق الثورية التي تتيح دمج المعلومات االفتراضية  Augmented Reality)  تعتبر تقنية الواقع المعزز  كما       
. فعلى سبيل المثال، يمكن توجيه كاميرا  طفالمع العالم الواقعي، عبر إضافة مجموعة من المعلومات إلى اإلدراك البصري لأل 

ل الطفل وفهمه معلومات تشرحها، وتزيد من تفاع  نبهانحو كتاب أو قصة لتظهر بجا  أو التطبيق   التقنية  على  الهاتف الذي يحتوي 
إذ تعد  لما يحيط به،   القصص.  التعلم من خالل رواية  المعزز هي  الواقع  الغامرة مثل  التكنولوجيا  الملحة الستخدام  فاالستفادة 

ومفيد مالئم  محتوى  لتقديم  قوية  طريقة  التعلملألطفال  القصص  يثمر  كما  تتس  ،  بقصة  يقترن  عندما  إأكثر  الطفل. لل  قلب  لى 
 أحدث وأفضل األدوات الخارجية، ونرى مدى تمكننا لحث االطفال على صنع سعادتهم بعد ذلك. لنستكشف بعضًا من

لأل     الواقع    طفاليمكن  قصص  مفيدة.    المعززاستخدام  تعلم  خبرات  على  للحصول  مختلفة  طرق  واألصوات بعدة  كالصور 
أو الجهاز   هاتفطفال باستخدام الشعر الطفل وكأنه في قلب القصة. ويستطيع األوالتى ت  عادثنائية وثالثية األب  لرسوماوالفيديو و 
استمرت التطبيقات الحديثة بالظهور بتفاعالت واندماج فقد  القصة والنظر حول المشهد بناًء على اهتماماتهم،    التفاعل معاللوحي  
 . همه للمحتوى واالحتفاظ بهدف توسيع مداركه وزيادة مستوى فة به معلومات االفتراضية المناسببال طفالتزويد االوذلك ب، أكثر

 :  Augmented Reality الواقع المعززمفهوم وتعريف    -1

تقنية تفاعلية متزامنة تدمج خصائص العالم الحقيقي مع العالم اإلفتراضي  بأنه    Augmented Realityالواقع المعزز  يعرف     
ومن منظور تقني يرتبط الواقع  مفردات الواقع الحقيقي بإمكانات رقمية،  خر هو تعزيز  نى آ، أو بمعي أو ثالثي األبعادبشكل ثنائ 

إليه    باالضافة  المستخدم،  المطبوعللكتاب    مشهد افتراضى فهى تقنية تضيف  ذكية،  الجهزة  األ، أو  الحاسب اآللىالمعزز بأجهزة  
  تخدم فتقوم بدمج الواقع المحيط بمعلومات افتراضية.لمسق اي، حسب التطبالمصممة رقمًيا  طبقات من الصور الثابتة أو المتحركة

 . وجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشويقاً  طفالألالتكنولوجيا في تحفيز اهذه ساعدت وقد 
الحسي للعالم الحقيقي  إلى تحسين اإلدراك    حاسب اآللىالذي تم إنشاؤه بواسطة ال  virtual scene  فتراضىيهدف المشهد األ    
. ويهدف الواقع المعزز إلى إنشاء نظام ال يمكن فيه إدراك الفرق بين العالم الحقيقي وما أضيف طفل أو يتفاعل معه ال  يراه الذي  

البيئة   باستخدام هذه التقنية للنظر في البيئة المحيطة به فإن األجسام في هذه  طفلالعليه باستخدام تقنية الواقع المعزز، فعند قيام 
 . طفلي ينظر إليها البح حولها وتتكامل مع الصورة التت تس تكون مزودة بمعلوما

التي القت انتشارا عالميا واسعا في مجاالت مختلفة حتى تم إنشاء تعود جذور هذه التقنية إلى ستينيات القرن الماضى و        
المعزز   الواقع  منظمة  باسم  المتحدة  بالواليات  التقبتطو وتعنى    Augmented Reality Organizationمنظمة  تلك  نية  ير 

مؤسسات عديدة استخدامها لتعزز من إمكانات إصداراتها الورقية التقليدية، وتقديم خبرات مختلفة وبعد ذلك استطاعت    .ونشرها
هاتفه الذكي، بحيث   ، ولكن من خالل كاميراو الكتابأقصة قراءة ال طفللقرائها وكذلك المعلنين، فمن خالل تطبيق بسيط يمكن لل

الص وم  فحاتيرى  براوبط  معززة  ولكن  استخدامها المطبوعة  يمكنه  التي  العناصر،  من  ذلك  وغير  إضافية  فيديو وصور  قاطع 
 .ليشاهد أو يقرأ أو يستمع لمزيد من المحتوى عبر الدمج بين الوسيطين الورقي والرقمي

تعرض الواقع االفتراضي، وفيما يلي نس شأة  لمعزز، وقد ارتبط ظهورها بنوشهدت السنوات األخيرة تطور فعلي لتقنية الواقع ا    
 التطور التاريخي لنشأة تقنية الواقع المعزز. 

 تقنية الواقع المعزز:  نشأة وتطور   -2

ظهوور الوقووع المعووزز كوصووف للفكوورة التووي يقوووم عليهووا، ففووي عووام  تطووورت تقنيووة الواقووع المعووزز عبوور عوودة مراحوول ففووى البدايووة     
مجموعة مون النظوارات اإللكترونيوة التوي Lyman Frank Baum (1856-1919 )م باو  فرانكاألديب األمريكى وصف  1901

 .يمكن من خاللها رؤية شخصيات في قصته ) حكاية خيالية(  
عوزز، وفيموا تحولت الفكرة من خيال إلى واقع ومن أبرز ما تم في هذي المرحلة بلوورة مصوطلح تقنيوة الواقوع الم  ثم بعد ذلك   

 نقلة نوعية فيها : ية الواقع المعزز وما أحدثوه منيلي نستعرض رواد تقن
العوووالم االمريكوووى   : صووومم 1970 - 1960

 Ivan Sutherland(1938) إيفوووان سوووذرالند
مون  سوب اآللوىوالذى اشتهر فوي مجوال علوم الحا

جهووواز يقووودم صووووت وصوووورة  MITمعهووود التقنيوووة 
لجوووهري بووين هووذا ثالثيووة األبعوواد، وكووان الفووارق ا

الحاسووب هووو تغيوور الرسووومات  الجهوواز ورسووومات
على المكان الذي يقف فيوه المسوتخدم، مون بناءا  

خووووالل مستشوووووعر رئيسووووي يقوووووي  الموقووووع وزاويوووووة 
الوووووووورأس وبنوووووووواء عليووووووووه يتغيوووووووور نظووووووووام الكائنووووووووات 

 Ivan Sutherland-1969   جهاز ساذرالند   (1شكل )                                   (.1شكل ).االفتراضية
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 David Mizzll وديفيود ميوزل ,Tom Caudell : توم كادولBoeingمهندسان من شركة بيونغ خدم است 1990فى عام •
 يوضووع، موون خووالل ارتووداء جهوواز حوول مشووكالت شووبكات األسووالكمووا تتمثوول فووى اسووتبدال نظووام لمهمتهكانووت و شاشووة عوورض رقميووة 

توووم يووة لمفهوووم الواقووع المعووزز، حيووث يعتبوور ريختا اً لووواح الخشووبية التووي كانووت تسووتعمل، ويعتبوور ذلووك أموور علووى الوورأس، بوودال موون األ
 ".الواقع المعزز"أول من صاغ مصطلح  Tom Caudellكادول 
جهوواز تعقووب  ""HRL هيوووز شووركة تعموول فووي معاموول بحوووثن مووع بتعوواو 1994 فووى عووام Azuma وموواأز روبوورت  ابتكوور •

معووزز التووي كانووت تجبوور المسووتخدم البقوواء فووي مهجوون يتوويح للمسووتخدم حريووة الحركووة بشووكل أكبوور، ويعتبوور تطووور فووي تقنيووة الواقووع ال
 ت عالمية االستخدام.ية الواقع المعزز التي أصبحمكان محدد،  وهذه التقنية تعد خطوة أولى لتقن

، في نهاية التسعينات ظهر عدد من المشاريع والبحوث في سونغافورة وألمانيوا والتوي ركوزت علوى تطووير تقنيوة الواقوع المعوززو 
حودود إلوى ر األجهزة والهواتف الذكية مرحلة انتقالية لتقنية الواقع المعزز من االستخدام المثالثة ومع مرحلة ظهو وتعتبر األلفية ال
 ه في ميادين التعلم والتعليم واأللعاب والتطبيقات.ذلك فقد تعددت مجاالت تطبيقاالنتشار، وتبعا ل

 :لطفاالقصص الخيالية لألأثر استخدام تقنية الواقع المعزز على   -3

 حووداثن األقصووص األطفووال هووو نوووع موون أنووواع أدب الطفوول وأهمهووا فهووو يمتلووك مقومووات فنيووة خاصووة، يقوووم علووى مجموعووة موو    
تهودف إلوى غورس  ،شوتىة من الواقع أو الخيال، أو كالهما، تدور في بيئة زمانية ومكانية، وتمث ِّل قيمًا إنسوانية وحامستوال  المترابطة

، وإشوباع بعوا احتياجواتهم النفسوية، واإلسوهام فوي توسويع موداركهم وإثوارة خيواالتهم، األطفوالفوي نفووس القيم واالتجاهوات اإليجابيوة 
 .أبرز فنون أدب األطفال وأكثرها انتشاراً  نهذا الف دعياالستكشاف. و جابة لميولهم في المغامرة و واالست
موون خووالل اللجوووء إلووى الشخصوويات الخياليووة،  :هووي حكايووة سووردية قصوويرة تنتمووي صووراحة إلووى عووالم الوووهم القصصصا الاياليصصة     

تاريخيوة، بجانوب  ، وقصصواً يوانواتالخرافيوة والمغوامرات والحل الفنتازي، األسطوري، وقصص الخيا  -الم غير الواقعي  وتصوير الع
لنووع قصص الخيال العلمي والقصص التي تتناول مشکالت اجتماعية أو شخصية، وعوادة يكوون األطفوال هوم أنفسوهم أبطوال هوذا ا

 من القصص.
ب      أو  الحيوان  لسان  األغلب على  بأنها قصة قصيرة، وتروى في  الخيالية،  القصص  الطبيعة، وتنطوي وتتميز  عا ظواهر 
من الحكاية، ولهذا كانت أقرب إلى الدروس التي تريد أن تغرس في النشء بعا المفاهيم  لى مضمون أخالقي هو المغزى  ع

الحكايات، في ثناياها، وعظًا، وتوجيهًا، ومغزى أخالقيا كما نالحظ مثال في كتاب »كليلة ودمنة« والقيم األخالقية، وتحمل هذه  
(. وكذلك ما ورد في حكايات  2شكل )  لعربية في القرن الثامن،تي ترجمها ابن المقفع إلى اوى على لسان الحيوانات، والالتي تر 

رواية   ايضا  ومن أشهر القصص الخيالية  ة التي أبدعتها مخيلة اإلنسان.»ألف ليلة وليلة« التي تعتبر من التحف األدبية النادر 
كارول  لوي   البريطانى  )كارو   الكاتب  العجائب  Lewis Carroll  ) (1832-  1898)ل  بالد  في  ألي   )مغامرات   ،Alice's 

Adventures in Wonderland  ،(3شكل  ،)  بوماالديب  ورواية فرانك  الذى   Frank Baum  (1856-1919)  األمريكي 
عام العجيب"  أوز  "ساحر  القصص ومنها  بكتابة  المغامرات ف1900اشتهر  أما قصص  الرحال.  بها قصص  ة والمغامرين يقصد 

ا القار والجغرافيين  الذين اكتشفوا  االكتشافألوائل  القصص األطفال حب  أبواب   .ات والبحار والمدن، وتعلم هذه  لهم  تفتح  كذلك 
 يريدونها.  المعرفة فيطرقون كل العوالم التى

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليلة كتاب من توضيحى رسم يوضح (2)  شكل

كليلة   من كلا  رويص م،1220 لسنة تعود  -منةود 

 . *آوى بنات من اثنين على أطلقا اناسم وهما ،ودمنة 

 

 

 

 بلد في أليس لمغامرات التوضيحية  الرسوم عن دراسات (3)  شكل

 تينيل للفنان Alice in Wander-Landالعجائب

Tenniel(1820-1914) - الحبر مع رصاصال بالقلم  منفذة  

 . األبيض و واللونالصينى 
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 : فى القصص الخيالية تطبيقات الواقع المعزز الحديثة  -4

  -  ن تكنولوجيا النشر التقليدية مثل الكتابة، والوسائط المتعددةبي  -عة  المطبو   كتب على عك  ال  -نية  اإللكترو   كتب تجمع ال    
الجديد يمكن أن يؤ   -من صور وصوت وفيديو التكامل والمحتوى  المثال يعتبر وهذا  فالفيديو على سبيل  إلى آثار مختلفة،  دي 

لتقديم رسائل بسيوسيطا معل اللفظية،وماتيا غنيا، وطريقة ممتازة  التي ترى عبر شاشة    طة عبر إشارات غير  الحاسب  والصور 
الممكن أن تؤدي طريقة االختال  المطبوعة، وبصفة عامة من  ف في عرض اآللى تتميز بتشبع لوني أفضل بكثير من الصور 

 . ثيرا قويا على اإلقناعتأالمحتوى إلى مزيد من االهتمام به عما يقدم بالكتب المطبوعة، فتتميز الرسائل االتصالية بأن لها 
وأصبح تقديم القصص الخيالية عبر اإلنترنت يتسم بالتحدي؛ بسبب هذه األدوات المتاحة، حيث يجب على الفنان أن يفكر      

في   مستويات  عدة  والصور،  في  والفيديو  والصوت  والتفاعلية،  والتصميم،  القصة،  وبناء  واألفكار،  الكلمات  في  يفكر  واحد  آن 
على كانت  والحكم  فإذا  بالتحليل،  و   الخبر  الشرح  هي  المطبوعة  وتشرح القصص  تعرض  اإللكترونية  القصص  فإن  اإليضاح، 

فهى ل األزرار واالرتباطات التشعبية،  تميز القصص اإللكترونية بالتفاعل من خال وت   أي تقوم بمهمتهما معا.  -وتوضح وتتفاعل  
فتفاعل الطفل مع هذا المحتوى    ومات الموجودة فى بناءه اإلدراكى السابق.عملية يقوم من خاللها الطفل باختيار ومعالجة المعل

 يقوده إلى التغير فى قدرته على الفهم.  ىهو الذ
تطبيقات الواقع المعزز مسارًا آخًرا لرواية القصص، وبداًل من أن تتبلور القصص حولك في تجربة  بعا    واتخذت أحدث     

ة الخاصة بك مثل المكتب أو األرضية. وبما أن القصص مرتبه في عدسات الجهاز، فإنها رقمية كاملة، تركز القصة في المساح
.  Augmented Stories  ،  Hungry Caterpillarحديثة هي   توفر تجربة أكثر واقعية وسالسة. بعضًا من هذه التطبيقات ال

لدوران حول المكتب لرؤية المشهد من جميع ا  االطفال، ويستطيع  3Dبحيث تسرد القصص بتقنية ثالثية األبعاد  (،  5(،)4شكل )
سرد القصص للواقع   الزوايا، ولدى االطفال خياًرا في طريقة عرضهم للقصة وتقدم بتنسيقهم المفضل. وتعد العديد من تطبيقات

 . في تطبيق واحد قصص االطفال معتعمل على اصدار ألعاب مدمجة  بعا الشركاتالمعزز في طور النمو، منها 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اطفالنا ، بحيث يصبح  Storyfabبالواقع المعزز، أحدها يسمى     الخيالية  ى لرواية القصصفهناك العديد من التطبيقات األخر   

أن العرض  الو مخرجي  باستخدام  استعراض قصة  االفسهم. وبداًل من  فإن  المطورين،  أحد  أنشأها  التي  المعزز  ينشئون    طفالاقع 
ة. وتستطيع شاشة الكاميرا رؤية المشهد من قصتهم الخاصة. ويضيفون شخصيات ودعائم ومشاعر وأحداث لتطوير حبكة القص

 ط التجربة. أي زاوية أو موقع اللتقاط أفضل جزء من القصة اثناء التقا
 :عيالتواصل االبداوانشاء األفكار 

اال    من  عملًيا    طفاليتوقع  محدودين  غير  أنهم  وبما  مبدعين.  متواصلين  يصبحوا  أن 
ابدا  قصص  انشاء  فيمكنهم  التخيل،  على  ثم  بقدرتهم  ومن  المعزز  الواقع  باستخدام  عية 

القص أنواع  تخيل  عائلتهم،  أفراد  أو  أقرانهم  مع  الفيديو  المشاركة  يمكن  التي    طفالكص 
. ويمكن أن تحل قصص الواقع  خياليةدات الكلمات أو الشخصيات الابتكارها باستخدام مفر 

النشاطات   محل  الحفالمعزز  على  كبيًرا  اعتماًدا  تعتمد  التي  اجراءات القديمة  اتباع  أو  ظ 
 صارمة. 
من      القصص  رواية  في  المعزز  الواقع  الستخدام  واضحة  أخرى  طريقة  خالل   وهناك 

تقدما كبيرًا للتجربة    SpyQuestواقع المعزز يسمى   حقق أحد الكتب الحديثة للفقد  الكتب،  
الحقيقي.   العالم  إلى  الصور  بجلب  القصة وذلك  تعريف  يساعد على  ل  شكالغامرة، حيث 

      رؤية أعمق للقصة.  لمسح المشهد وتقديم كالممثلين في مغامرة من خالل الكاميرا الموجودة في الجهاز طفالاأل فتجعل( 6)

يوضح طريقة استخدام  (  6شكل )

 قصة  فى معززتقنية الواقع ال

 Spy Quest . 

 

عرض للرسوم بشكل ثالثى االبعاد على سطح  يوضح( 5) شكل
 Hungry Caterpillar AR App تطبيق استخدامالمكتب ب 

قصص  عرض للرسوم ثالثية االبعاد فى ال يوضح( 4) شكل
 . Augmented Stories App تطبيق استخدامالخيالية ب 
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ال تبدو قصصنا حقيقية باستخدام التكنولوجيا الغامرة إطالًقا. فبإمكاننا التحكم بمكان دخول القصص إلى العالم الواقعي، وطريقة  
وتفاعله المشهد  الشخصيات.    تحرك  مع  المصممين  ويستأيًضا  لأل مر  مبتكرة  طرق  عن  ويظهروا طفال  بالبحث  يتعلموا  حتى 

 ذلك بأخذ معاييرهم بعين االعتبار. ال تنظر إلى الماضي ومصادره السابقة، بل إلى المستقبل. معرفتهم، و 
إللكتروني المختلفة، والتي أحد أشكال التعليم اتعد تقنية الواقع المعزز في التعليم من الواقع المعزز في التعليم:   استادام  -5

من النظريات والتي تمثل نماذج تقدم ُأسسًا واقعية تجريبية للمتغيرات التي  تعتمد في تطبيقاتها لعملية التعليم والتعلم على عدد 
 تؤثر في عملية التعلم والتعليم وتقدم توضيحات حول السبل التي يمكن أن يحدث بها هذا التأثير . 

 قع المعزز كيف تعمل تقنية الوا
ة في العالم الحقيقي وتتيح إمكانية التفاعل معها باستخدام في البداية فإن تقنية الواقع المعزز تقوم بإظهار العناصر الرقمي     

هر العناصر الهاتف او النظارة الخاصة بها، فهي ترتبط بمفهوم التفاعل في الزمن الحقيقي ولكن مع إمكانية تغيير األحدث، وتظ 
 كالمجسمات مثال باالعتماد على عناصر حقيقية بعدة طرق: الرقمية 
 (.     Marker-based AR اًدا على صورة ثابتة )بوجود عالمةاعتمتقنية الواقع المعزز  •
 . (Markerless AR )بدون عالمةتقنية الواقع المعزز  •
 اإلسقاط. تقنية الواقع المعزز باستخدام  •
 التراكب. استخدام تقنية الواقع المعزز ب •

 (  Marker-based AR)بوجود عالمة  اعتماًدا على صورة ثابتة يقة استادام تقنية الواقع المعزز طر 
ثابتة عتمد  ي       صورة  على  التعرف  على  أساسي  بشكل  النوع  على هذا  التعرف  خالل  من  مباشرة  معالجة  تجرى  انها  إذ   ،

االبعاد بوجود حاسب شخصى  التقنية على العالمة ثنائية    ويقوم هذا النوع من  العالمات، ثم التجسيد والعرض المباشر للرسوم،
 (. 7شكل) .عليهاثيات هذه الصورة واتجاهها ثم يقوم بإظهار العناصر ثالثية األبعاد باالعتماد ، يحدد الجهاز إحدوكاميرا
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marker-based ARباستخدام عالمة ثابتة   على صورةالواقع المعزز باعتمادها يوضح طريقة استخدام تقنية  (7شكل )
 :(Markerless ARبدون عالمة ) طريقة استادام تقنية الواقع المعزز 

عالمات    عتمدت       بدون  المعزز  الواقع  على     Markerless ARتقنية 
النوع الذي وهذا    GPSالموقع أو الموضع، أي قد يعتمد على مكانك الجغرافي  

عليه   االلعااعتمدت  يس ببعا  حيث  والجيروسكوب ت،  والبوصلة  الخريطة  خدم 
المس موقع  على  معتمدة  بيانات  لتقديم  التسارع  أن  تخدم  ومقياس  المتوقع  .ومن 

الالمحدودة   والتطبيقات  للحلول  نتيجة  المعزز  الواقع  الصيغة مستقبل  هذه  تكون 
يوضح طريقة استخدام    ( 8)شكل      (8)لكش  التى يمكن ابتكارها باستخدامها. 

                           Markerless ARنية الواقع المعزز بدون عالمة  تق
                                                       

 : لضوء ا   اسقاط طريقة استخدام تقنية الواقع المعزز اعتماداا على  

إسقاط الضوء أو الصور على  تعتمد تقنية الواقع المعزز هنا على           
ح مادي والسماح بالتفاعل معها، مثل لوحة المفاتيح الضوئية، حيث يتم  سط 

ويتم تحس  التفاعل البشري معه عن طريق  إسقاط الضوء المناسب للتجربة  
      م لمكانالمقارنة بين اإلسقاط األصلي والشكل الذي نتج عن لم  المستخد

            ية الواقع ( يوضح طريقة استخدام تقن9شكل )                                                        (.9شكل ). السقاط ا
 اسقاط الضوء المعزز اعتماداا على                                                                                         
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 : اصرواستبدال العن التراكبعتمادًا على طريقة استادام تقنية الواقع المعزز ا
د على التراكب بإجراء عملية استبدال يعتمد مفهوم الواقع المعزز المعتم     

عناصر  كلي أو جزئي لعنصر موجود مسبًقا أمام الكاميرا، الذي يسمح باستبدال 
                (10)لكش  افتراضي. بعناصر اخرى بشكل ةالخاص فى القصة

  
 . يوضح عملية التراكب والتغير لشكل الخلفية الخرى   (10شكل )              

   
ت،  تقنية الواقع المعزز تمكن الطفل من إنشاء احداث تفاعلية مليئة بالتفاصيل والمعلوما بأن    نهاية البحثفى    ن نقولنستطيع أو  

ال يشعرون بالملل والضيق، فالواقع المعزز فأصبح هناك وسيلة أكثر تفاعلية مع قراءة قصصهم، تجعلهم يشعرون بمتعة كبيرة، و 
لتكنولوجيا في المستقبل، لهذه انتوقع أن نرى العديد من االستخدامات أكثر ابتكاًرا  و لتعلم.  من التقنيات التي تحث األطفال على ا

 في المستقبل. للتعليم األساسية  وسائلالمن هي  لمعززيا الواقع اوربما تكون تكنولوج
 

 نتائج   البحث   : 

 يقا . اعدت تقنية الواقع المعزز في تحفيز األطفال وجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشو س -
بالظهور وبتفاعالت واندماج أكثر، وذلك بتزويد األطفال بالمعلومات اال - الحديثة  التقنيات والتطبيقات  فتراضية ساعدت 

 . بهالمناسبة وذلك بهدف توسيع مداركه وزيادة مستوى فهمه للمحتوى واالحتفاظ  
تقنيةساهم - ومبتك   ت  متطور  بشكل  االطفال  فى طرق عرض رسوم قصص  المعزز  تفاعلية  الواقع  بيئة  للطفل  يوفر  ر 

 افتراضية مرتبطة بالواقع .
 توصيات   البحث   : 

 نت أهم التوصيات مايلى: فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، كا 
وتعلمها باستخدام تقنية الواقع   الخيالية فى قصص االطفالتوفير برامج تدريبية عن تعليم استخدام التقنيات الحديثة  -

 المعزز.
 الواقع المعزز. تقنية  طفال الخيالية بالصور المتحركة ثنائية وثالثية االبعاد باستخدامتزويد قصص اال -
 الواقع المعزز وكيفية توظيفها فى مجال كتب األطفال.  تقنية  عقد ورش عمل عن أهمية -

 مقترحات   البحث : 
 لتفاعلية كالتالى:المرتبطة بالوسائط ا البحث الحالى يقترح الباحث استخدام تقنية الواقع المعزز فى ضوء

 بتكارى لدى االطفال. على تنمية التفكير االوقدرتها فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز فى قصص االطفال الخيالية  -
من صور ثابتة ومتحركة ونصوص التى تساعد أكثر  تعددة  وارتبطها بالوسائط الم فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز -

 ل.فى توصيل المعلومات لألطفا
 المراج ــــ ع 
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