
 اململكة العربية السعودية
اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن 

 الكرمي بربيدة
 معهد الفتيات للقرآن الكرمي

 الدبلوم العايل 

 

 

 

 
 

   التَّجويد يف تعلم    الواقع املعّزز توظيف تقنية  
 
 
 

 : ةإعداد الطالب
 روان بنت ابراهيم احلميد 

 
 
 
 األستاذة: إشراف 

 عبري الشربمي
 
 

 م 2019ه/ 1441دراسي العام ال
  



 (2)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 ةــــدمـــقـــامل
احلمد هلل رب العاملني محًدا يليق جبالله وعظيم سللللل ااه والوللللالة والسللللالم علي معلم البشللللرية ابينا  مد  مام  

 ، أما بعد:املتعلمني 

لعللاليللة اجلهود الكبرية واهلمللة البلل   هو الللدا ع  وعلوملله  ن احلرص علي الرقي والتميز يف خللدمللة القرآن الكرمي 
واسلللللتعماهلا يف تربية  املتعلم    مع ذهنية  تتالءمالوسلللللايت  ال    والبحث عن ،من البحث والدراسلللللة والتقولللللي والتدري 

 ،و عجازه، و عرابهه، تفسللري و  وجتويده،  ،من حيث ازوله، وقراءاتهوعلومه  هللا  ي كتاب علي تلق األجيا وتنشلل ة  
 هو من أكثر العلوم ال  جيلل  احلرص عليلله كيفيللة الن ق كلكلمللات القرآايللةوتعلقلله ب التَّجويللد ولعلل  علم  ورمسلله،

 .والبحث يف أ ض  أسالي  وطرق تعلمه وتعليمه

تعلم علم ال  حتتلللاىل  ل التلللدريللل  والت بيق العملي، و  للقرآن الكرمي من العلوم الت بيقيلللة، التَّجويلللد علم   ن 
  از  عليه القرآن من عند هللا   رسللللو مسلللللم ومسلللللمة،  الوالعم  به  رض عني علي ك   وأحكامه التَّجويد 
وًَّدا صون اللسان عن اللحن يف كالم هللا وغايته   ، سنة الرسو بوالتزام  يه،  تقرب  لو    ألمر هللاهو حتقيق و ، ُمج
،  يلزمه البحث عن أسلللللالي  وطرق مناسلللللبة تسلللللهم يف حتسلللللني وتسلللللهي  تعلمه  التَّجويد و ن احلرص علي تعلم

وتلك   ،تعليمية وميكن تعميق مهاراته من خال  اسللللتثمار ما اكتشللللفه العلم من تقنيات وت بيقاتبكفاءة و اعلية، 
 هلا.احلايل هي الفجوة البحثية ال  يسعي البحث 

تواجه املتعلمني يف  هم واكتسللللللللاب املفاهيم  املالحظة الشللللللللضوللللللللية لبع  الوللللللللعوكت ال  ختياراالسللللللللب  
ا ما يتعلق نعضللللاء الن ق والكالم حيث يوللللع  علي املتعلم توللللور و ثي  العملية التَّجويد واألحكام  ية، خوللللوصللللً

قد توللي  وقد  يف سللبي  الوصللو  له كثرية  ي مما قد جيعله يب    اوالت عشللوايتيةالتَّجويد الداخلية إلصللدار احلكم  
 نن تعليم القرآن الكرمي ال حيتاىل  ل وسلايت  وتقنيات تعليمية أو أاه ال توجد له الشلايتع  التولورلك ، وك  ال تولي 

 ،للوسللللايت  والتقنيات التعليمية كثر احتياًجااألومهاراته الت بيقية قد تكون  التَّجويد علم وه ا توللللور غري صللللايت ،  
ال  تناسل   مكاايااا وخولايتولها مهارات  التعليمية  التقنياتكلبحث عن  -بعد عون هللا وتو يقه-ل لك سلعيت 

يف تعلم  الواقع املعّززتقنية   ، وقد حرصت علي الوصو   ل توظيفالواقع املعّززهي تقنية   هاولع  أبرز  ،التَّجويد علم  
 ، و ق اخل ة اآلتية:التَّجويد 

 التمهيد  −

 .الواقع املعّززاملبحث األو : خلفية عن تقنية   −

 .الواقع املعّززاملبحث الثاين: ماهية تقنية   −

 .الواقع املعّززاملبحث الثالث: بنية تقنية   −



 (3)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 يف التعلم. الواقع املعّززاملبحث الرابع: دمج تقنية   −

 .التَّجويد يف تعلم   الواقع املعّززتوظيف تقنية  املبحث اخلامس:  −

 .الفهارس −

 علي أن من عليّ  أشللللللللكر هللا عز وج  ال ي ال ي ي  اللي   ال بشللللللللكره، وال ي ي  النهار  ال ب كره،مث  ين 
كما ي ي    ا ينتفع به.ا ان عً وجهه، وعلمً ا ل خالولللً سلللهللا  هللا العظيم أن جيعله عماًل ابنعمة  جناز ه ا العم ، وال ي 

بربيلدة،  للقرآن الكرمي  هلل ا البحلث معهلد الفتيلات عملةاللدااجلهلة  يل أن أتوجله جبزيل  شللللللللللللللكري، وعظيم امتنلاين  ل
 ال أملك  ال   ة األسلتاذة عبري الشلربمي، املشلر و وأشلكر ك  من أعاا  وسلاادين يف ه ا البحث من والدّي وأسلر ، 

 م.يبارك هلو خري اجلزاء   مجيزيه أن أدعو هللا أن 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 دـــيـــهـــمـــالت
 

 مصطلحات البحث:
 :(Reality Augmented) الواقع املعّززتقنية 
للللر  يلتو لللل  ؛املسللللللللتضدم احلقيقي واقع  يفعلللللللللي  سللللللللقاال األجسللللللللام اال تا يللللللللة واملعلومللللللللات  قايتمللللللللة  هي تقنية 

لل ها   ا يللللة، يسللللت يع املسللللتضدم التعاملللل  مللللعتكللللون اثابللللة موجلللله للللله أو   ما أن  معلومللللات   ةز مللللن خللللال  عللللدة أجهلل
يتللللللم ارتدااهللللللا كالنظللللللارات، والعدسللللللات   ال أو مللللللن خللللللال  األجهللللللزة احملمو  سللللللواء أكااللللللت  مولللللللة كاهلاتللللللف 

 (1) .للةاإللكتوايللال  الت بيقللات التفاعلل  معهللا مللن خ  كمدخللالت يتللم

 :التَّجويد
وجاد الشللللللليءج ججودة وَجو دة َأي صلللللللار جيِّداً وَأجدت الشللللللليَء  جاد   ،اجلَيِّد اقي  الرديء(، جود) من :لغة

 (2).القو  أَو الفع ويقا  ه ا شيء َجيٌِّد َبنيِّّ اجلجودة واجلَو دة وقد جاد َجو دة وَأجاد أَتي كجلَيِّد من ، مثله التَّجويد و 

 (3) خراىل ك  حرف من خمرجه مع  ع ايته حقه ومستحقه، ومو وعه الكلمات القرآاية.  اصطالًحا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .203 ، ص  عبد الراوف  مد  مساعي  ، ستاتيجية دعم التحو  الرقمي  املدينة ال كية:  ااظر:  (1)
 .720، ص9لسان العرب، ابن منظور، ىل  (2)
 .17الغ  املوري، ص  غاية اآلما  يف شرح حتفة األطفا ،  مد عبد    (3)



 (5)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 الواقع املعّزز خلفية عن تقنية  املبحث األول:
 

  الواقع  ل وجود صلللللللللللللليل جلديلدة للتفلاعل  قريبلة من أدى  املوللدة كحللاسلللللللللللللل  التفلاعليلة التقنيلاتالت ور يف  ن 
احلقيقي، وتسللللللمت للمسللللللتضدم كلقيام كلعديد من اخلربات والتجارب شللللللبة احلقيقة، ب  قد تكون أ ضلللللل  منها ملا  

 تقدمه من  مكاانت وقدرات وراية ما ال ميكن راية يف الواقع احلقيقي.  

ومن   و عالية،بسلهولة والتفاع  معه  للعاملواقعية  راية  تقدمي احلاسل  علي  اتيسلاعد التولور كسلتضدام رسلوم
مع أعما     املا يامليالدي  تعود  ل ستينيات القرن وهي  ، الواقع املعّززالتقنيات ال  تساعد علي حتقيق ذلك تقنية  

الواقع اال تا لللللللللللي ال  حتاو  اسلللللللللللتبدا  ك  جتربة  جتارب وممارسلللللللللللاتيف   (Ivan Sutherland)  يفان سلللللللللللاذرالاد 
الواقع اال تا لي يف يف  العقبةتكمن و  ،اواد ثالثية األبعاد مركبة مث  الرسلومات والولوت للواقع احلقيقياملسلتضدم 
 ظهرت  اوالت لدمج الواقع احلقيقياحلقيقي   الواقع وبداًل من حج  ا، كليً   احلقيقيواقع عن ال واافولللللاله  سللللليادته

 (1) . مكاانت جديدة تو ر و  الواقع املعّزز  ت تقنيةاشهللاواال تا ي مًعا ومنها 

كااللللللللللللللللللللت شركللللللللللللللللللللة بللللللللللللللللللللوينج املا ي عندما  امليالدي ات القرن ييف سبعين الواقع املعّززتقنية  استمرت جتارب 
(Boeing)   ركات    الوللليااة، عنلللدما يعمللل  عللللي صللليااة  ميكاايكيحتت  كرة مساعدة  الواقع املعّززتقللللللوم بتجربللللللة 

من راية ما بللداخ  احملللرك، ويسللت يع احلاسلل  أن  ي  ويتمكن امليكاايك  طللايترة، مللع اللـو مللن أجهللزة األشللعة السللينية،
  (2) .بع  األجزاء يشلري  ل

خمفيلللللة لسلللللنوات، وتركلللللزت أغلللللل  عمليلللللات الت وير علي  اكاة    اال تا ي  والواقع  الواقع املعّززظلت تقنيات  
بدأ   م1984يف عام و   ،ملللن القلللرن املا يامليالدية  مركبات الفضاء وال ايترات واملعدات العسكرية حىت الثمااينيلللات 

اتوا  كوسيله لتقدم   اال تا يالواقلللللللع    تقنياتجتربلللللللة  (Michael McGreevy)عامل احلاسبات مايك  ماكجريفي 
 يفالتللللللزا  تقللللللوم بللللللدور كبللللللري  ، وه ه الوصلةبللللللني احلاسلللللل  واإلاسللللللان تو   بتوميم واجهة  البشر مع احلاسبات،

صاغ مث   .اال تا يلفكرة الواقع  بعد سنوات قليلة  أدت  ل التقاال اإلعالم اال تا ي، و األاشللللللللللللللل ة البحثية للواقع 
تداولت وسللايت  اإلعالم مفهوم    امليالدية  التسللعينيات ويف  ، تا للياالمولل لت الواقع    (Jaron Lanier)جارون الاري 

بشلللهللان توقعات   ،يغلللري واقعللل  به، وكاات النتيجة دعايتية أع ت للكثري ملللن النلللاس مفهوم وااشغلت  اال تا يالواقع  
سلاد  مث  الدعاية،مل ينلللللللللللللللل  حظه من الت ور كما أدت  ليه بعد ذلك وما ميكن أن تفعله، و   اال تا ليالواقع   تقنيات

  اال تا ي  تضاء  اهتمام الناس به، وبدأ مو لت الواقع    االعتقاد ناه مفهوم غري وا ت املعامل وغري  لدد النتلايتج،

 
   ,José María Ariso, p.198  Augmented Reality: Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation ااظر:  (1)
 .11، صعبد احلميد بسيوين  ،تكنولوجيا وت بيقات ومشروعات الواقع اال تا يااظر:    (2)



 (6)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 اوالت ال تبالل  يف  البي لللات اال تا لللية، يفبدأ الت لللوير ـخللل  ُملللراه   مث   .الناسا عن أمسـا وتوقعلللات يتالشي بعيدً 
ظهللللللللر مولللللللل لت احلقيقللللللللة اال تا للللللللية أو الواقللللللللع   م1989عللللللللام  يف، و ات اظم البي ة اال تا يةقدرات أو ت بيق يف

والعللللللللللوامل  ،(Argumented Reality) الواقع املعّززثللللللللللللللللللللم امتللللللللللللللللللللد املو لت ليشم    (Virtual Reality)  اال تا ي
 Virtual Environments(. (1)(والبي لات اال تا ية  ،  )Virtual World(اال تا لية  

، (Thomas Caudell) من قب  الباحث توماس كودي  م1990يف عام  الواقع املعّزز ت صلللللياغة موللللل لت 
لوصللللف البي ة ال  تضللللاف من خال  معلومات اإلدراك احلسللللية عرب ال رق هو أو  من أطلق ه ا املولللل لت ويعد 

وميكن أن تكون املعلومات    ،والشللللللمّية ،واللمسللللللية، واجلسللللللدية ،والسللللللمعية،  املتعددة، اا يف ذلك البوللللللريةاحلسللللللية  
احلقيقي، يف حني لواقع ل ستضدميغرّي توور امل الواقع املعّززوب لك  قي،احلقي  للواقع  فيةأو خمج  فةيضاحلسية املتاكبة مج 

 (2) .يق احملاكاةاحلقيقي عن طر الواقع  أن الواقع اال تا ي حي     

يعترب علي ا اق واسللللللع العام ال ي   م2009قيد الت وير ألكثر من أربعة عقود،  ال أن عام  الواقع املعّزز ظ 
نماذىل التقنية السلللللابقة يف املا لللللي، مث  الهتمام بله  مشلللللاهب اواالهتمام هب ،سلللللايتدة الواقع املعّززأصلللللبحت  يه تقنية  

الواقع  سللللللتثمر عدد من الشللللللركات بكثا ة يف ت وير أجهزة وتقنيات توحالًيا   ،التسللللللعينياتالواقع اال تا للللللي خال  
،   للديهلا القلدرة علي تقلدمي العلديلد من الت بيقلات اجللديلدة الا يف ذللك التعليم والتلدريل  الواقع املعّزز أاظملة. و املعّزز

الواقع  تتضللمن مسللتشللعرات و  .ت املتاحف، واإلعالانت، واأللعاب، وجوالواملضاطر  وترمجة اللغات، وجتن  العوايتق
يتم تغ ية املعلومات ال  مت مجعها و  ،مقاطع  يديو أو الوللللللوت أو املوقع أو احلركة أو اإلشللللللارات الالسلللللللكية املعّزز

 (3) .ومعاجلتها بواس ة النظام و ًقا لتوور املستضدم

تعترب من التقنيلات حلديثلة ملدى السللللللللللللللنوات، و مرت كلعلديلد من مراحل  الت ور والنمو علي  الواقع املعّززتقنيلة 
بعد عدد من التجارب واملمارسلللللات    النشلللللهللاة اسلللللبًيا، حيث مت التحديد الدقيق ملوللللل لحها يف التسلللللعينات امليالدية

، ال تا للليلواقع اودمج الواقع احلقيقي ك  ،، واشلللهللاة يف بدايتها حملاولة جتاوز بع  سللللبيات الواقع اال تا لللياملمتدة
الت بيقات هي ولكن يف   ،لبية احتياجات جديدة خاصلللة هبا،  في النشلللهللاة هي وليدة الواقع اال تا للليمث ت ورت لت
 هلا خووصيتها التامة، ومازالت ت بيقااا يف طور النمو والتقدم. و موازية له  

 

۞۞۞ 

 
 .  41-   40، ص  عبد احلميد بسيوين  ،تكنولوجيا الواقع اال تا يااظر:    (1)
 .https://bit.ly/2Imv5eo، قاموس ميم،  املعّززااظر: الواقع    (2)
 ,Op cit, p.200  Augmented Reality: Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation ااظر:  (3)



 (7)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 الواقع املعّززماهية تقنية  املبحث الثاين:
 

من أحدث التقنيات املعلوماتية ال  ظهرت ومازالت قيد الت وير، ومع ذلك تشلللهد سلللرعة يف  الواقع املعّزز ن 
االاتشللللللار و قبااًل علي ا اق واسللللللع، واسللللللتضدام يف خمتلف اذاالت واألوسللللللاال، وك  ذلك يدعو  ل احلرص علي 

 .التحقق من جدواهاالتعرف عليها واكتشاف ماهيتها و 

 تو لللليحية،ووسللللايت   تكون مزودة اعلومات يها     إن املواديف البي ة احملي ة    نظرلل الواقع املعّزز اسللللتضدام عند 
واقع   أن األو  عبارة عن اق ويكمن الفرق  ، علن الواقلع احلقيقيو ا عن الواقع اال تا ي  خيتلف  يزاييتيً  الواقع املعّززو 

 أما، (1)  البي ة القايتمة ويقوم ببناء معلومات جديدة عليها الواقع املعّززيستضدم و  تعزيزه بوسايت  متعددةمع حقيقي 
ُمازى، ومشللاهدة األحداث من الداخ ، واملسللا ة   ا تا للي  بواقع احلقيقي   الواقع يتم اسللللللللللللللللللتبدا   الواقع اال تا للي  

واجهلة احلقيقي تكون يف الواقع و ،  لاملاً   ا تا لللللللللللللليلةبي لة من خال   الواقع احلقيقي بشللللللللللللللكل  كلي يحل   ل   يهلا، 
احلقيقية أو العناصلر املادية بوصلفها عنللللللللللللللللاصلر  الوسلايت يللللللللللللللللتم اسلتضدام و  -ميكن ملسلها كليد -وسلة ملماملسلتضدم 

 هي احلقيقي  واقع تفرض علي الال  اال تا لية   الوسلايت  إن  الواقع املعّززاالتوللللللللللللللللا  والوصلللللللللللللللل  األسلاسلية، أما يف 
 (2)  . يه عنلاصر االتولا  والوصل 

 :واقع املعّززالتقنية أنواع 
، وه ه األاوـا تت ور وتتجدد بشلك   حتققهاحسل  مكواناا واألغراض ال   الواقع املعّززتتعدد األاوـا لتقنية 

  دوايلفلللللللللي   مستمر، وميكن تقسيمها  ل اوعني ريتيسني يندرىل حتتهما ُمموعة من األاوـا الفرعية، وهي كما اقتاحها
 :اآل عللللي النحلللو  ديلللدى

  ومن أمثلته ما يلي:  أماكنهايبنـــى علـــى أســـاس املواقـــع مـــن حيـــث جغرافيتهـــا وحتديـــد النوع األول:  

ــ   −   ع للللاء مبللللدأ  علللللي  القايتللللم ،اال تا يوالواقللللع   الواقع املعّززطريقللللة دمج بيللللن    هللللو :(Outline)املخطــ
 الفرصللللة يع للللي  ممللللا  ،ا تا ي آخللللر  جسللللم مللللع  جسللللم مللللن العريضللللة  اخل للللوال بدمللللج للشللللض  اإلمكاايللللة
لل  أجسللللام التقللللاال  أو ملللللس أو للتعاملللل ، املتاحللللف   يفالواقللللع، وهللللي موجللللودة بكثللللرة  يفة غيللللر موجللللودة و يلل

 .واملراكللز العلميللة التعليميللة

 
 .331-   330، ص  حوة  مد الشايعو   يدبعبدالرمحن الع نان  أ،  تكنولوجيا التعليم: االسس والت بيقاتااظر:    (1)
 .19، ص  عبد احلميد بسيوين،  كيف تعيش احلياة الثااية يف العامل اال تا ي ؟ااظر:    (2)



 (8)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

ــع   − ــز املوقــ كالنوللللوص، والرسللللومات، وامللفللللات الووتيللللة،   رقميللللة وسللللايت   تو للللر :(Highlight Site)متييــ
  مع احملمولللللللة األجهللللللزة أو  بواسلللللل ة اهلواتللللللفم للمسللللللتضد  ومقاطللللللع الفيديللللللو، واألشللللللكا  ثالثيللللللة األبعللللللاد

الوسللللللايت  املتعللللللددة تللللللزود البي للللللة املاديللللللة اعلومللللللات أكادمييللللللة أو  وه ه، ((GPS املواقللللللع  حتديللللللد  خاصيللللللة
   مالحيللة ذات صلللة كملوقللع.

 ومن أمثلته ما يلي:  الرؤيـــةو  املشـــاهدةأساس  قائـــم علـــى النوع الثاين:  

 ا، ويعتمللللللللد عليا واسللللللللتضدامً شلللللللليوعً  الواقع املعّززهللللللللو مللللللللن أكثللللللللر أاللللللللوـا   :(Projection)اإلســــــــقا    −
يراهللللا الفللللرد مللللن    ال لزيللللادة اسللللبة التفاصيلللل   احلقيقيو سللللقاطها علللللي الواقللللع   اال تا ية الوللللور اسللللتضدام

 والنشرات اجلوية.ة كما يظهر يف بع  املواقع اإلخبارية خللال  األجهللز 

  كاميللللرا  بواسلللل ة معيللللنتزويللللد املسللللتضدمني بوسللللايت  رقميللللة بعللللد أن يتللللم توويللللر شلللليء  :(Vision)الرؤيــــة   −
حبيللللث  عالمللللاتوال، والوللللور متعللللددة األبعللللاد، الباركود  أكللللواد  مثلللل  احملمولللللة األجهللللزة أو  احململلللو   اهلاتللللف

 و ييزهللا لعللرض املعلومللات املرتب للة هبللا. لتقاطهاا ااميللر تسللت يع الك

ــ ال   − ــى األشــ ــ ــرف عل   يقللللللوم هلللللل ا النللللللـو علللللللي مبللللللدأ التعللللللرف علي الشللللللك  من :(Recognition)التعــ
لتو يللللللر  اجلسللللللم؛ أو كالوجلللللله   للللللدد بشللللللك  اخلاصللللللة واالحننللللللاءات واحلللللللدود الزوايللللللا علللللللي التعللللللرف خللللللال 

، وعللادة مللا يسللتضدم هلل ا النللـو  احلقيقيالواقللع  يفمعلومللات ا تا يللة   ا يللة  لللي اجلسللم املوجللود أماملله 
ـسسللللللات احلكوميللللللة ذا الواقع املعّززمللللللن  العملللللل  كاملضابللللللرات  يف   سللللللريةمن ال العايلاملسللللللتوى    ت مللللللن امل

البحللللث عللللن ملفااللللم،  و املركزيللللة، أو أجهللللزة االسللللتضبارات؛ للتعللللرف علللللي الوجللللوه واألشللللكا  ل شللللضاص، 
 (1) .أو ك  مللا يتعلللق هبللم مللن معلومللات

القو  نهنللا قللابلللة ، ومع ذلللك ميكن الواقع املعّززتقع  يهللا أغللل  ت بيقللات تقنيللة الريتيسلللللللللللللليللة  ن هلل ه األاوـا 
علي تب  ه ه التقنية  امل ورة للتحديث والزايدة و  لا ة أاوـا جديدة عليها، خولوصًلا مع  قبا  اجلهات والشلركات 

 واالستثمار  يها.  

 :الواقع املعّززتقنية  مميزات
بقوة يف خمتلف اذاالت مع سللرعة االاتشللار والقبو ، ك  ذلك يسللتلزم أن تكون   الواقع املعّزز ن دخو  تقنية  

 هنالك مميزات مبتكرة و ريدة سا ت وعّززت ذلك، ويتضت أبرزها يف اآل :

 
مرجع  ،  التحو  الرقمياملدينة ال كية:  سلللللللتاتيجية دعم  كتاب  ن  م  اقاًل   ،Augmented reality teaching and learning, Dunleavy, M, Dede, p.65  :ااظر  (1)

   .  205- 204  صسابق،  



 (9)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 املعلومات مع األاشللل ة اليوميةدمج ت حبيث ،يف الوقت الفعلي الواقع احلقيقيف املعلومات  ل يضللل ت .1
 .وموقع املستضدم

 كني األطفا  من خال  تو ري ُمموعة واسلللعة  املعّززميكن للواقع حيث  ،مللمسلللتضد ني  تمكقق الحت .2
ا  كينهم من خال  السلللللللللماح هلم  و من اخلربات التعليمية  ي هم والتواصللللللللل  مع   ككتشلللللللللافأيضلللللللللً

  (1) .اآلخرين واحلوو  علي املعلومات

 . والعمليةعلمية نتايتج الال نيسحتتحفيز و الساعد علي زايدة ت .3

 .االحتفاظ هبا بشك  أ ض مما يسه   تشارك احلواس يف جتربة معينة، من د  يز ت .4

تاك  العناصلللر التكميلية علي تعندما    ،تنظيم املعلومات املنتشلللرة بسلللرعة عليوال اكرة  لدماغا عنيت .5
 .   السابقةاحلقيقية و كملعر ة   فككة عن طريق رب هاامللمعلومات لمعىن  ع يت ،قيقةاحل  الواقع مشاهد 

  املقياس ال ي يتم به عرض الكايتنات اال تا للللية، حبيث ميكن التعام  معها من يعد سللللاعد علي تت .6
علي سللللبي   ، بشللللك  أ ضلللل أو الكبرية جًدا أج   هم خوللللايت  وعالقات الكايتنات الوللللغرية جًدا 

  (2) .وجزي ات السوايت  واملعادن  األجسام السماوية املثا 

الواقع  ك  تلك املميزات وغريها مما ختت  به بع  اذاالت، هي مربرات  علية السلللللللللللتضدام وااتشلللللللللللار تقنية 
ـسسات واأل راد.  املعّزز  ، وهلا دور  جيايب يف حتقيق األهداف والغاايت ال  تسعي هلا امل

 : الواقع املعّززتقنية  عيوب
تقنية كوهنا    توللللللللل   لمل الواقع املعّززتقنية   ومع ذلكوكرزة،  وا لللللللللحةقد تكون  الواقع املعّزز  تقنية  مميزات ن 
   :اآل وقد يرجع ذلك  ل بع  العيوب وميكن  يضاحها ك  وُماالت احلياة الواقعية،  ك  اواحي  سايتدة يف

 وحوادث. سب  يف حدوث  صاكتتتقد و للض ر  املستضدم وتعرضه تور و اتباه  التشتت اا قد أهن .1

احلقيقلة امللدُملة  يف جتعل   اأهنل من خال   ،واال تا لللللللللللللليلةت مس التمييز بني البي لات احلقيقيلة  ا قلد أهنل  .2
 .كايتنات غري موجودة، وجتع  الكايتنات املوجودة هناك ختتفي

ـدي  ل اسلللللللتنتاجات خاط ة بشلللللللهللان مواقف معينةقد  .3 يعتمد علي املسلللللللتضدم  ذا  ن الفهم  حيث أ ت
يزيد  ذلك ك  و  الواقع املعّززفور املعلومات ال  تقدمها أاظمة ل لك عادًة ما ينق  املسلللللللتضدم علي ال

ـوليةامل من  (3) .اط ةاخل  ذا كان املستضدم يعتمد علي ه ه املعلوماتخووًصا و  ،س

 
 ,Op cit, p.201 - 202 Augmented Reality: Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation ااظر:  (1)
  Ibid, p.279 – 280   ااظر:  (2)
  Ibid, p.201 - 202 ااظر:  (3)
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ه ا هو حا    ليس شلليً ا يقل  من قيمتها أو يلغي  اعليتها ولكن الواقع املعّزز ن وجود ه ه العيوب يف تقنية  
اشتملت  الشضوية عند طرحها ألو  مرة احلاس اإلاتات وأجهزة  ك لكأغل  التقنيات اإللكتواية يف بدااياا،  

 ل  والوصللللو   ووقت للتكيف معها وتقييم مزاايها، لتفكري،يف األهنا تسللللتلزم طريقة جديدة علي عيوب وسلللللبيات، 
 ن ذلك هو السللب  األسللاسللي لت ور  و  ،من خالهلا  التعلم واملعر ةمن مث اآلخرين، و  ها ومع املعلومات، والتفاع  مع

 .ه ه التقنيات ومن مث اضجها وااتشار استضدامها علي ا اق واسع 

 واقعهتقوم علي أهنا تلك األاظمللة ال  يتواجللد  يهللا املستضدم، مع راية معززة يف  الواقع املعّزز ن ماهية تقنية  
احلقيقي،  ملا أن تكون هل ه الرايلة  حلداثيلات جغرا يلة أو معلوملات عن املكلان أو  يلديو تعريفي أو أي معلوملات  

، توجلد يف أي تقنيلة حلديثلةال  من املمكن أن هللا و بع  العيوب وال اغفل  عن وجود  أخرى تعزز الواقع احلقيقي،
ك  ذلك من شللللهللااه أن يشللللجع    وجديدة سللللا ت يف اسللللتضدامها وااتشللللارها، رةتتميز اميزات مبتك ويف املقاب  هي

 االهتمام هبا واحلرص علي اكتشاف  مكااناا وتوظيفها و ق االحتياجات والغاايت.

 
 
 
 

۞۞۞ 
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 الواقع املعّززبنية تقنية  املبحث الثالث:
 

، وحتديد  مكاايات توظيفها ودُمها يف الواقع املعّززتقنية  حتقيق االستضدام الفعا  واالستفادة القووى من     ن
 خمتلف اذاالت، قد يستلزم الكشف عن بنية ه ه التقنية وخوايتوها وسب   اتاجها وتنفي ها.

وحتسني الفهم واالدراك   واملعاجلة  تيسري االتوا   ضبغر   للمعلوماتتتضمن تنظيم وخترين    الواقع املعّززتقنية   ن  
، ،واملشاهدة  ،من خال  القراءة الواقع وغريها. وتقدمي ه ه املعلومات بوورة اش ة من خال     لعاباألو   واالستمـا

الوسايت  اال تا ية تنظيم  بنية و هو    الواقع املعّزز، وما ينبغي التكيز عليه يف  يفيد يف اكتساب املهارات واخلربات  املعّزز
وطبيعة   ،، وال يقتور االهتمام علي األشكا  اجلديدة للمعر ة ب  االهتمام نسلوب بنايتهااادة املقدمة من خالهلاملو 

 (1)  .وعملية تنظيمها داخ  ا اق املعر ة ،تقسيمها  ل كت  وأجزاء

 :الواقع املعّززبنية تقنية 
احلقيقي كلعنور اال تا ي املناس  هلا   علي تعرف النظام علي رب  معامل من الواقع  الواقع املعّززتعتمد تقنية  

  اللوحي  احلاسلللل  علي اسللللتضدام كامريا اهلاتف احملمو  أو الواقع املعّززوتعتمد برُميات  ا يف ذاكرته،واملضزن مسللللبقً 
كما أن    علي دمج العناصللللللر اال تا للللللية به.والعم   ا ملا هو م لوب من الربانمجلراية الواقع احلقيقي، مث حتليله تبعً 

ا ت ور ه ه التقنية سلللريعً  هو اختالف ال رق لكيفية عرض الكايتنات اال تا لللية، مما جيع  الواقع املعّززجوهر تقنية  
نسلللللللالي  متعددة، خلدمة املتعلم واملعلم و، ولتحقيق احتياجات خمتلفة، وميكن من اسلللللللتضدامها يف ُماالت متنوعة

  (2)والباحث. 

 (3). الواقع املعّززتوميم وبناء    يفالبنية التكيبية    (1)  الشك يو ت 

 
 .27مج،  2ـ،  306  –  295ص  ،املعّززالواقع  ،  زيد سعيد عبدالعا ترمجة:    جويري ديالكوت،،  مستقبليات: مركز م بوعات اليواسكوااظر:    (1)
 .36، ـ581  -   570، صوت بيقااا يف عملي  التعليم والتعلم  املعّززتقنية الواقع  ،  هناء رزق  مد،  جامعة عني مشس  دراسات يف التعليم اجلامعي:  ااظر:  (2)
 .205  ص  مرجع سابق،  ، ستاتيجية دعم التحو  الرقمياملدينة ال كية:    (3)
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 ( 1الشك )

 :الواقع املعّززخصائص تقنية 
 ن تنـو التقنيات التفاعلية والتشللللللللللابه الكبري بينها قد جيع  املوللللللللللمم واملسللللللللللتضدم هلا يف تشللللللللللتت بني حتديد  

املناسلل  التعرف علي اخلوللايت  املميزة لك  تقنية وم ابقتها مع  األاسلل  ملا خيدم أهدا ه وحيقق غاايته، ولع  من 
 : يزها وهي كاآل خوايت    ثالثأبرز أريسو حدد  الواقع املعّزز  احتياجاته للوصو  ملا يناسبه، ويف تقنية

   واال تا ية.مع بني املعلومات احلقيقية جت .1
 .الوقت احلقيقيافس يف  ةتفاعلي .2

 (1) .وسايت  متعددةتستضدم  .3

 : الواقع املعّزز تقنية طرق تنفيذ
من خال   ا، وتتضللللللللللللللت ال ريقتلان مل وتنلدرىل حتته تنفيل   حلدى طريقتلان يف ال الواقع املعّززتتبع ت بيقلات  اتلاىل 

 :اآل 

ــى: ــ ــة األول التقاطهللللا و ييزهللللا ا  حبيللللث تسللللت يع الكاميللللر  (Markers)عللللن طريللللق اسللللتضدام عالمللللات  الطريقــ
 املرتب للة هبللا.الرقميللة  لعللرض املعلومللات 
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عللللللن طريللللللق   اجلغرايف ا منللللللا تسللللللتعني اوقللللللع الكاميللللللر  (Markerless)ال تسللللللتضدم عالمللللللات  الطريقــــة الثانيــــة:
  للللللن خالللللللله أن تقللللللارن بيللللللن بيااللللللات املوقللللللع،أو بربامللللللج  ييللللللز الوللللللورة ميكللللللن م (GPS) العاملياظللللللام حتديللللللد املواقللللللع  

 .املرتب للة به  املعلومللات الرقميللةمث تعرض هللو اجلهللاز اللل ى يبحللث  يلله،   لتحديللد مللا

ع عالملللة  يتبلل الواقع املعّزز متماثلللة بغلل  النظللر عمللا  ذا كان  الواقع املعّززعملل  تقنيللة  يف ن اخل للوات املتبعللة و 
لل أو  جغرايفوحتديللللد موقللللع    ثالثي يتللللم التعللللرف علللللي العالمللللة، ثللللم ظهللللور الشللللك   حالللللة وجللللود عالمللللة يبللللدون، و لل

لل  عللللدم وجللللود عالمللللة يتللللم اكتشللللاف املوقللللع احمليلللل ، وتعييللللن املعلومللللات   حالللللة  ياألبعللللاد علللللي سلللل ت العالمللللة، و لل
 (1) .مللن اإلحداثيللات علللي الشللبكة الرقميللة  لللي ُمموعللة

 :الواقع املعّززتقنية إنتــاج 
ويرجع ذلك  ل   ؛شللضولليةالاسللبات  احل يف  تمت أن   أصللبحت من املمكن وتشللغيلها الواقع املعّززتقنية   دارة   ن 

هنللللللللللللاك ُمموعللللللللللللة مللللللللللللن  و  ،(2) الواقع املعّززوت بيقات  برُميات لتشغي  وت وير ياا يكف الشضويت ور احلاس  
، ومنهللللا  األاتاتعبللللر شللللبكات متو   منهللللا مللللا يكللللون  الواقع املعّزز اتللللاىل  يفتسللللتضدم  ال األدوات والت بيقللللات 

 اآل : علللي النحللو بعًضا منها يتللم تو يحهللا و ، احلاس  خللال  برامللجمللا يكللون مللن 

 تعليميللللللة معللللللزز  واقللللللع   بي للللللة  توميللللللم  تسللللللهي  يف  عللللللا  وبشللللللك يسللللللاهم   :(Aurasma) يــــأ أوراســــماتطب −
للل  وممتعللللللة وثريللللللة جاذبللللللة احلواسللللللي   مثلللللل  متعللللللددة  لكتوايللللللة منوللللللات خللللللال  ومللللللن اجلميللللللع  متنللللللاو  يو للل

 .الشللضوية أو اهلواتللف ال كيللة أو األجهللزة اللوحيللة

ــر  − ـــ ــأ ريـ ـــ  واخلرايتلللللللل ، كاذللللللللالت،  للمللللللللواد امل بوعللللللللة،  ويتيميكللللللللن مللللللللن  جللللللللراء مسللللللللت  :(Layar)تطبيـ
 .  جديللدة ب ريقللة  الواقللع  مللع  كلتفاعلل  يسللمت ممللا ،الواقع املعّزز إب ا للات وتعزيزهللا وامل ويللات

ــارات − ــ  نظــ   املفيللللدة كملعلومللللاتحيللللو  جهللللاز اهلاتللللف  لللللي موسللللوعة متكاملللللة  :(GlassGoogle) جوجــ
 مث يزودك  منتللللللج أو  شللللللهرية، املمع أو   نيللللللة، لوحللللللة علللللللي  كاميللللللراال توجيه من خال   احملي للللللة األشللللللياء  عللللللن
 عنها. للات مهمللةاعلوم

ــــ  − ــد تري ــ ــأ فيل ــ  واجللللللرد  اهلاتللللللف خلفيللللللة يف يعملللللل هللللللو دليلللللل  للعثللللللور علللللللي األشللللللياء   :(TripField)تطبي
 (3)  .الشلليءاب مللن شلليء، تنبثللق ب اقللة علللي شاشللة اهلاتللف، لتعللرض تفاصيلل  مهمللة حللو  هلل ا االقتللر 

مع الولللور   اخلاصلللة به الواقع املعّززإباشلللاء مشلللاهد  ألّي مسلللتضدمجتدر اإلشلللارة  ل أن ه ه األاظمة تسلللمت 
وتقلدم هل ه األاظملة واجهلات سللللللللللللللحل  و  الت بسللللللللللللللي لة للغلايلة ولغري   ،ثالثيلة األبعلاد نملاذىلومقلاطع الفيلديو وال
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مربمج   املسللتضدمليس من الضللروري أن يكون  ومن مث  ،د كبري ل ح الواقع املعّززاملربُمني، مما يبسلل  عملية  اشللاء 
 .الواقع املعّززن تقنية  حاس  أو خبري من أج  عم  توميمات م

ا نت راية مميزة للواقع ميكن أن يشار  ليها علي أهنا جتربة حسية، ألهنا راية أكثر تقدمً  قد  الواقع املعّززتقنية 
التجربة علي  احلفاظقدم العديد من االبتكارات، مع ت يوه ،واس وحدهااحلمما ميكن احلوو  عليه من خال  

هو التجربة الفكرية  علي وجه اخلووص الواقع املعّززيف   ن ما يتم تعديلهو  ،احلقيقي اإلاسااية التقليدية لفهم الواقع 
 .له  ة االجتماعيةاملعر ي  اخلربة، وه ا يضاعف  ل حد كبري  مستضدملل

 
 
 
 
 

۞۞۞ 
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 يف التعلم  الواقع املعّززدمج تقنية  املبحث الرابع:
 

، ال  حتللاو  سللللللللللللللللد الفجوة بني الواقع واملللهللامو ،  والتعلم التعليم تقنيللات مسللللللللللللللتحللد تالكثري من ظهور   ن 
ودعم املناهج  املتعلمني شللبـا حاجات  هبدف ،حلو  تدمج التقنية كلتعلم بفاعلية وكفاءة عالية واملسللا ة يف  جياد

وسللايت  وأسللالي  جديدة   من خال التعليمي لر ع اسللبة التحوللي  ومهارات التفكري،  الدراسللية واالرتقاء كملسللتوى
التعليم   ، وال  ظهرت مع الت ور التق  احلللديللث، ومن مث ااتقلللت تلللك التقنيللة  ل عمليللةالواقع املعّززمنهللا تقنيللة 

 .موالتعل

حىت بلدأت جتلارب   ،األجهزة والت بيقلاتالبلدايلة كلاالت الدف  ل اختبلار  يف الواقع املعّززتقنيلة جتلارب معظم 
والعلوم    التقنياتعم  خرباء و  .الواقع املعّززواسلللللتضدامهم وتفاعلهم مع تقنية   أداء النللللللللللللللللللللاس لدراسلللللةعلماء النفس 

وال كاء  وقنللللوات احملركللللات والشللللبكات العوللللبية اإلحساس وأجهللللزةمن أج   هللللم طريقللللة عملللل  امللللل  مًعا   اإلاسااية
 هداف املرجوة  لمعّززة ماليتمة للقدرات البشرية و ققة واقعية    بي ة كيفية  اشاء  والوصو   ل  واإلدراك والت بيقات،
 (1) .منها بفاعلية وكفاءة

 :يف التعلم الواقع املعّززدمج تقنية 
والتعليم   واهلندسلللللة املعمارية، وعلم النفس، ،يف العديد من اذاالت مث  ال   الواقع املعّززتقنية   اسلللللتضدمت

أل ية ه ه العملية واالهتمام  يف عملية التعلم،   الواقع املعّزز دمج أسللللللللالي   وقد يسللللللللتلزم تو لللللللليتُماالت أخرى. و 
  مع عدد من األسللللللللالي  التبوية ةوا قوه ه التقنية مت، (2) الواقع املعّززبتقنية   من قب  خرباء التعليم والباحثني كبريال

 من أ ها:ال  اقتحتها اظرايت التعليم والتعلم    والتعليمية

من   املتعلمالنشللللللللل ة اا جيع  من املمكن أن يتعلم   التعليميةيتالءم مع املناهج  الواقع املعّزز  التعلم النشـــــــ : −
 .ت وير  بداعه عن طريق واش  مجيع املستوايت التعليمية ويف مجيع ُماالت املواد بشك  شام 

يف  طار معار ه  االاغماس يف مهامه و قامة رواب  أكثر عمًقا املتعلميسله  علي  الواقع املعّزز  :التعلم البنائي −
 كستضدام أاوـا متنوعة من املعلومات.  

يف سياق التعلم الفعلي من خال  دمج احلياة اليومية يف الفوو    املتعلميضع  ملعّززالواقع ا :التعليم املناس  −
 الدراسية. 
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بسلللللللللللرد ا تا لللللللللللي جي  أن يلع   يه دورًا معيًنا  املتعلم الواقع املعّززتغمر ألعاب  :التعلم القائم على اللعبة −
 يعده للتعام  مع احلياة اليومية. 

مناذىل ا تا للية مغمورة يف واكتشللاف جيع  من املمكن جتربة  الواقع املعّزز ارســت شــاف:التعلم القائم على  −
 (1) .احلقيقي  الواقع مشاهد 

 التعلم:يف  الواقع املعّززتقنية  سهاماتإ
علي أجهزة وأدوات مت ورة بشللللك  متزايد، يقوم  هيف البي ة التعليمية علي الرغم من أن اسللللتضدام املعّززالواقع  

أن تراك  عناصر حيث   حتسن عملية التعلم.  التعلم أكثر جدوى أو  التقنيةكيف جتع  ه ه   حتلي لكن ما يهم هو 
،  عًما  دراكًيا لفهم وتنفي  املهام املعقدةاد املعّززالواقع  الوسلللللللللللللايت  املتعددة املتنوعة ملشلللللللللللللاهد العامل املادي جيع  من 

 :  كآل   عملية التعلميف  الواقع املعّزز سهامات وتتضت 

 هل ه املفاهيم بشك  أ ض .  املتعلمتسهي   هم   فاهيم يف ثالثة أبعاد، وال  من شهللاهناامل سقاال  −

من  املتعلماألجهزة احملموللللة وأاظملللة املوقع اجلغرايف ال   كن  بنيتعلللاون الو  ،ووقلللت التعلم يف كللل  مكلللان  −
 االتوا  الالسلكي يف أي وقت ومكان.

واالاغمللاس يف البي للات اال تا لللللللللللللليللة، ممللا ينتهي بتوليللد ُمتمعللات تعليميللة  احلقيقيكلوجود  املتعلمشللللللللللللللعور  −
 ا تا ية.  

   احلقو  املغناطيسية أو التيارات اهلوايتية.مثدقيقة  من خال   ثي  مفاهيم  صحيحة ةمريتي اتتوور تقدمي  −

تولللد و  ،بعمليللة التعلم املتعلماهتمللام  يزيللد من الواقع املعّززالعالقللة بني التعليم الرمسي وغري الرمسي، ألن تعزيز  −
أطو  من اسللللللللللللللتضللدام املعلمني ملوارد أخرى مثلل  الكتلل    املتعلمجتللارب تبقي يف ذاكرة  الواقع املعّززتقنيللات 
 (2) .ية أو حىت الرقمية أو عروض الشرايتت أو عروض الفيديوالتقليد 

 يف التعلم: الواقع املعّزز تقنية استخدامات
 يما ، و والسلللللياحة واهلندسلللللة والتولللللميم التعليم والتدري  وال  من  يف ُماالت عديدة الواقع املعّززاسلللللتضدم 

علللللللوم  و واهلندسللللللة،  ،الراي يللللللاتو اجلغرا يللللللا، استضدامه يف تعلم  يف البي ة التعليمية   الواقع املعّززيتعلق كستضدامات 
وظهرت ه ه االستضدامات علي النحو  ، (3)  املكتبللللللاتو الفيزيللللللاء،  و احلاسلللللل ، و الكيميللللللاء،  ، و التشللللللريتو الفلللللللك، 
 اآل :  
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مشاهدة    وأكايتنات ثالثية األبعاد من  وال  تونع توور  QR))كت  حتتوي علي أكواد مث     هي  ال ت : −
 مقاطع  يديو اساعدة ت بيق مثبت علي جهاز تكنولوجي. 

تعرض بع  األلعاب سلليناريوهات ثالثية األبعاد ميكن مشللاهداا من خال  أي جهاز  مو ،   األلعاب: −
 اء كايتنات ا تا ية أو أشضاص.  بينما يسمت البع  اآلخر لالعبني إباش

 اشلللللللاء كايتنات ا تا لللللللية من أج  معاجلتها، واكتشلللللللاف احلاالت،   تتيت للمسلللللللتضدم منذجة األشــــــيا :  −
 واستكشاف خوايتوها، والتفاع  مع الكايتنات األخرى.

 Google)  ت بيق من األمثلة الوا لللللللللللحة علي ذلك :التعليماســــــــتخدام التطبيقات القياســــــــية أل را   −

Skymap)   وهو ت بيق مفتوح املوللللدر ال يسللللمت  ق  براية النجوم من خال  تركيز كامريا جهاز  مو ،
  (1) .املعلومات الرقمية ذات الولة احلوو  عليعليها، ب  أيًضا 

 يف التعلم: الواقع املعّززتقنية تطبيقات مناذج ل
لالسلتضدام يف خمتلف اذاالت وأصلبحت تقدم علي  الواقع املعّززتقنية  ق  السلريع يف ت ويع التسلاعد الت ور 

يف  بشلللللللللللللك  متزايد   التعلمغراض ألاجلديدة  الواقع املعّززتظهر ت بيقات اللوحية، و  ةأجهزة اهلاتف احملمولة، واألجهز 
مثل  ت بيق مكعبلات الكيميلاء، وت بيق  وهللا العلديلد من الت بيقلات  التعليميلة، خمتلف التضوللللللللللللللولللللللللللللللات واذلاالت

 :النماذىل يما يلي بع  و  ، (2)  التشريت ركعي األبعاد، وهنالك الكثري من املشاريع حالًيا الستضدام ه ه التقنية

−  (Word Lens :)وهو بلغللات أخرى احملمو علي ترمجللة الكلمللات ال  تركز عليهللا كللامريا اهلللاتف عملل  ي 
 مودر دعم لتعليم اللغات.

− (zooburst):   لل الب  مكااية  اشلاء قولولهم الرقمية اخلاصلة يف ثالثة أبعاد من خال  اجلمع بني يتيت
 الوور والنووص والتسجيالت الووتية.

−   :(LearnAR) حزمة من عشلللللللللللرة ت بيقات الكتسلللللللللللاب املعر ة حو  األحياء والفيزايء والراي للللللللللليات يو ر
 املضتلفة.واللغات 

− )DU(3:   (3)  .ال  تتيت للمستضدمني التفاع  والتعلم يف جامعة ا تا ية الواقع املعّززهي تقنية 

 اسللللللللللللللللللللللللللللللتكون هليف املستقب    الواقع املعّززتقنية  تتعدد النماذىل والت بيقات يف مث  ه ا مما يوع  حورها، و 
  ،   ا للللللللة  لللللللللياتاخلرايتلللللللل  اال تا يللللللللة علللللللللي زجللللللللاىل السلللللللليار مثلللللللل  ظهللللللللور  للللللللدوده ه احلاسللللللللتضدامات تتجللللللللاوز 
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 (18)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

ال  االبتللللكارات التقنيللللة  للللا حهللللو وه ا   ال لللل  والتواصلللل  يفميكللللن أن تسللللتضدم   ال الفيديوهللللات الثالثيللللة األبعللللاد 
   .فيللد اإلبللدـا واخليللا ت

 
 

 
 
 

۞۞۞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (19)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 التَّجويديف تعلم  الواقع املعّززتوظيف تقنية  املبحث اخلامس:
 

أاوـا يف ها  تحسللللللللللني ت بيقدُمها يف عملية التعلم، يتيت  رص ل و مكاايات الواقع املعّزز ن التعرف علي تقنية  
يف خمتلف   لسلللب  توظيفهااملقتحات الفر للليات و عدد من وجتري  عن طريق وصلللف  ،التعليمية املقرراتخمتلفة من 

 املستوايت التعليمية.

 ن العلوم ال  هلا مهارات عملية يت ل  اكتسلللللللاهبا ت بيق وتدري  عليها وه ا يكون كسلللللللتعراض و ثي  هل ه  
املهارات يف بي تها، كعلوم احلاسللللللللللل  وتقنية املعلومات، وال   والتشلللللللللللريت، والقيادة وال ريان، والعلوم ال بيعية من 

 (1)  حياء واجلغرا يا.الفيزايء والكيمياء واأل

هو  من النللاحيللة العمليللةللله الوا للللللللللللللع للقرآن الكرمي، و  التَّجويللد من العلوم ال  هلللا مهللارات ت بيقيللة علم  ن  
وًَّدا  از  عليه القرآن من عند هللا   رسلو ال وتلقاه من  ، وتلقته عنه الولحابة ،، وتلقاه من جربي   ُمج

وًَّداقراءة القرآن و   .امتواترً   الشلللللليو  ، وهك ا  ل أن وصلللللل   لينا عن طريق الوللللللحابة التابعون  ألمر  هو حتقيق  ُمج
 [،4]املزم :}وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيالً{  بتالوة القرآن التالوة الولللللللللحيحة وهو ال ي أمر بتتي  القرآن يه تقرب  لو    هللا
، والعم  به  رض عني علي ك  صلون اللسلان عن اللحن يف كالم هللا  وغايته  ، سلنة الرسلو بالتزام  ك لك و 

واملهارات الت بيقية يف علم  ،خراىل ك  حرف من خمرجه مع  ع ايته حقه ومسللتحقه، ويكون ذلك إبومسلللمة مسلللم
ددتنيأ التَّجويد  خمارىل  ، وأحكام املد، و أحكام امليم السلاكنة  ،أحكام النون السلاكنة والتنوين ،حكام امليم والنون املشلَّ

 (2). احلروف وصفااا

ويًداو  االقرآن الكرمي قراءة وتفسللللللللريً  تعليمن  ن التوللللللللور ن ، أو أاه ال  وتقنيات تعليمية وسللللللللايت   ل ال حيتاىل جتَّ
سللللللتعداد للتفكري يف االعن عدم  انتجتوللللللور غري صللللللايت  وقد يكون  عدادها، أو أتمينها،  ميكنتوجد له وسللللللايت   

قد تكون أحوىل  ومهاراته الت بيقية   التَّجويد . وعلم أو عن   ا    دراك، عدم الوسلللللللليلة ال  ميكن أن ختدم املادة، أو
األوايت   واألسللللللللللالف  أن رسللللللللللو   واحلاجة  ليه  تهأ يومما يد  علي ذلك و   التعليمية، للوسللللللللللايت  والتقنيات  املواد

 (3). ولفت االاتباه  واإل رة تقري تعليم والاستضدموا الوسايت  املتاحة هلم يف ذلك الوقت لل

 

 
 ,Op cit, p.159  Augmented Reality: Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation ااظر:  (1)
 .19-   17، ص  مرجع سابقغاية اآلما  يف شرح حتفة األطفا ،  ااظر:    (2)
 .189  –  188ااظر: راية منهجية لتدريس القرآن الكرمي، غادة  مد ال اهر، ص    (3)



 (20)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 : التَّجويديف تعلم   الواقع املعّززتوظيف تقنية 
  ، والت بيق حملاكاةكون كوالفنون، ت ملضتلف العلومالت بيقية العملية دعم اكتسلللللللللاب املعر ة  ن أشلللللللللار أريسلللللللللو أ

مهلارات  الت بيقيلة وال  منهلا هل ه املهلاراتميكن تعميق و  ،(1)  علاللة لإهنلا تكون  حلاسللللللللللللللوبعنلدملا تقتن احلاكلاة و 
ويللد  واراجعللة االسللللللللللللللهللامللات ، الواقع املعّززتقنيللة من خال  احملللاكللاة املتو رة يف  النللاحيللة الفنيللةمن القرآن الكرمي  جتَّ

، ميكن الوصلللللللو   ل اسلللللللتنتاجات واقتاحات  (2)يف التعلم ال  اقتاحها أريسلللللللو الواقع املعّززواالسلللللللتضدامات لتقنية  
 من خال  اآل :ذلك  ويتضت  التَّجويد يف تعلم   الواقع املعّززتقنية  توظيف ل

 :التَّجويديف تعلم  الواقع املعّززتوظيف تقنية أمهية 
ودعمها كلوور الثابتة واملتحركة والووت  بعاد،األة  يثالث األشكا  يف  التَّجويد فاهيم م سقاال  مكااية تو ري   −

 .والنووص

، دون التوقف علي تعليمهللا ووقللت يف كلل  مكللان و ثيلهللا وت بيقهللا العملي  التَّجويللد مهللارات تعلم  اتحللة  −
 .بي ات التعلم األكادميية الرمسية  ق داخ   

من خال  مثاًل مراقبلة   ،التَّجويلد ة املعززة عنلد تعلم واالاغملاس يف البي ل  احلقيقيالوجود  شللللللللللللللعورب املتعلمتزويلد  −
   األجزاء الداخلية للفم وحركتها عند تعلم أحد األحكام وكهللااه موجود كلفع  داخله ومكشوف أمامه.

صلفة التفضيم أو  مث    داخلية دقيقةمن خال   ثي  مفاهيم  التَّجويد ألحكام ة صلحيحة مريتي اتتولور تقدمي  −
 .خمرىل حرف العني

  واملسللللللللللللللا ة يف التغل  علي املشللللللللللللللكالت ال  تواجه، التَّجويد ت وير أسللللللللللللللالي  تقدمي احملتوى التعليمي يف  −
 .املتعلمني كمحدودية  رص التدري ، و يق الوقت، وعدم تو ر املعلم املتمكن

أطو    املتعلمجتلارب تبقي يف ذاكرة  الواقع املعّزز ةتوللد تقنيل حيلث  ،التَّجويلد  بعمليلة تعلم املتعلماهتملام  ةدزاي −
 .من استضدام موارد أخرى مث  الكت  التقليدية أو حىت الرقمية أو عروض الشرايتت أو عروض الفيديو

 :التَّجويديف تعلم  الواقع املعّززتوظيف تقنية سالي  أ
 ال  تو لللللللللت الواقع املعّززيف تقنية  ة   تا للللللللليكسلللللللللتضدام الكايتنات اال التَّجويد من جة مفاهيم وأحكام علم  −

   ها.وايت ، والتفاع  معاخلستكشاف  تسمت كاحلاالت، و 
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 ( 2الشك ) 

  QR))أكواد من خال  احتوايتهلا علي  لواقع املعّززامللدعوملة ك التَّجويلد أتليف الكتل  ملفلاهيم وأحكلام علم  −
،  مقاطع  يديوو  وثنايتية األبعاد، ورسلللللللللللللومات  بتة ومتحركة،كايتنات ثالثية  من   اتتولللللللللللللور  ورب  وصلللللللللللللنع 

  ومقاطع صوتية.

ملفاهيم وأحكام   ،للواقع املعزز يف  حدى الت بيقات املفتوحة املولللللللللللللدر متعددة وسلللللللللللللايت تولللللللللللللميم مكتبة  −
 يساهم خبف  التكلفة للجهة املنتجة و اتحة االستضدام اذاين للمستضدم.، وذلك التَّجويد 

  ، وير ق لللله كتيللل التَّجويلللد توللللللللللللللميم ت بيق علي املتلللاجر اإللكتوايلللة ل جهزة احملموللللة للواقع املعزز لعلم  −
ي،  التَّجويلد ، واجرد توجيله الكلامريا علي الكتيل  يظهر الت بيق العملي للحكم التَّجويلد للمفلاهيم وأحكلام 

ية، وال يكتفي كلت بيق  التَّجويد مع خولللللللايت  اإلعادة والتكرار، ويشلللللللم  ُمموعة واسلللللللعة لك  األحكام 
  راء اذازين.    العملي ل حكام ب  يزود املستضدم اعلومات عنها، ويكون حتت  شراف الق

يف التعام     اجلسللللمألعضللللاء مع  شللللراك وأدوات ا تا للللية   أدوات حقيقية منتشللللتم  اا   الواقع املعّزز ن تقنية  
املعّزز بني الواقع احلقيقي واال تا لللللي،   التدري  منمهارة حقيقية تتيت اكتسلللللاب  ،يف تنفي   جراءات حقيقية هامع
من خال   التَّجويد ، وه ه هي الفكرة ال  جي  السلللللللللعي للوصلللللللللو  هلا يف علم  النتيجة النهايتية املتوقعةه ه تكون و 

   .تدري  معّزز تكون اتيجة النهايتية اكتساب مهارة حقيقة صحيحة

 :التَّجويديف تعلم  الواقع املعّززتوظيف تقنية مناذج ل

، يف هل ا اجلزء التَّجويلد أحكلام ومفلاهيم يف تعلم  الواقع املعّززتوظيف تقنيلة علد ذكر بع  املقتحلات النظريلة لب
 احلقيقة ل لك، واالطالـ عليها يكون كتبـا اخل وات التالية:   العمليةعرض لبع  النماذىل 

 من متاجر الت بيقات املتاحة يف اهلواتف احملمولة. (HP Reveal)حتمي  ت بيق   .1

 ربيد  لكتوين واسم مستضدم.بالتسجي    .2

 .الواقع املعّززبتقنية  د التَّجويحكم   سيظهرمث علي الوور يف األسف   اههالنقر علي زر الكامريا وتوجي .3

 :الواقع املعّززمناذج تقنية 
 (.2خمرىل حرف اجليم الشك  ) -
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 ( 5الشك )

 (.3خمرىل حرف الضاد الشك  ) -

 
 ( 3الشك )

 (.4الشك  ) صفة القلقة -

 
 ( 4الشك )

 (.5الشك  ) صفة التفشي -

 

 

 

 

 

 



 (23)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

ـدي اإلمكاانت التعليمية ل رف جديدة، بناًء علي امعوابتكار أسالي  و  ل ت وير  الواقع املعّززتقنية قد ت
براية   السابقةواألسالي    عادة تفسري األ كار  حيث ميكن    والتوميم، واإلاتاىل، واالستضدام.  التض ي ،التحلي ، و 
  يف البي ات التعليمية.مبتكرة لدعم األغراض التعليمية وحتدي املفاهيم النم ية  أسالي     اتقنية لديه   هي  الواقع املعّزز
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 (24)  التَّجويد يف تعلم  املعّزز توظيف تقنية الواقع 

 

 

 ةـــامتـــاخل
 

احلمد هلل محًدا طيًبا مبارًكا  يه، احلمد هلل ال ي بنعمته تتم الواحلات، علي أن أمت ه ا البحث بفضله وكرمه، 
 أهم النتايتج ال  توص  هلا البحث:خنل   ل أن يكون علًما ان ًعا وعماًل متقباًل، و  وأرجو من هللا 

، ويقابله تركيز كبري علي ت بيقات املوحف والتفسري والووتيات التَّجويد ادرة الت بيقات التعليمية احلديثة لتعلم   −
ـسسي  ضم.   القرآاية بدعم م

 يرتكز علي ما يناس  ذهنية املتعلم واوعية املهارات املكتسبة.  التَّجويدن اختيار وسايت  وتقنيات تعلم    −

الهتمام أكرب يف اختيار وااتقاء الوسايت  حتتاىل لتعلقها بن ق الكلمات القرآاية يقية الت ب التَّجويد ن مهارات   −
 والتقنيات التعليمية.

 الت بيقية.  التَّجويدتناس  مت لبات مهارات علم    الواقع املعّززن خوايت  و مكاايات تقنية    −

ن  ُمها بني الواقع احلقيقي واال تا ي، و لد  التَّجويدحتا ظ علي التجربة التقليدية لفهم  الواقع املعّززن تقنية   −
 أبرز ما يتم تعديله عند املتعلم هو التجربة الفكرية بشك  أكرب مما يضاعف اخلربة لديه.

 .التَّجويد إبمكاايااا وت ورااا ُما  واسع لالبتكار والبحث عن أسالي  جديدة لتعلم    الواقع املعّززتقنية   −

ما هي  ال معينات لتعلم مهارات   الواقع املعّززالتقليدية واحلديثة وال  منها تقنية  ن الوسايت  والتقنيات التعليمية    −
 و تحه. بعد تو يق هللا   التَّجويد 

 التَّجويد يف  وء ما أسفرت عنه النتايتج هنالك عدد من التوصيات ال  ميكن أن تسهم يف تيسري تعلم 
 ، وتتمث  يف اآل :الواقع املعّززكستضدام تقنية  

 جراء حبوث ميدااية جتريبية علي األ كار واملقتحات الواردة يف البحث لتهللاكد منها، وتعميم اتايتجها، و تت  −
 بت ويرها.اذا  للباحثني  

 تنفي  وت وير بع  األ كار واملقتحات ال  توص  هلا البحث من خال  اجلهود الت وعية ل  راد ذوي اخلربة. −

ـسسات وجهات كربى راغبة يف تقدمي شراكة وخدمة ُمتمعية لتمويلها ت − ب  ه ه األ كار واملقتحات من قب  م
 علي مستوى  ضم.

والوالة واحلمد هلل ال ي  ن كان من صواب  هو بفضله وكرمه، و ن كان من خ هللا  هو من افسي والشي ان،  
 والسالم علي ابينا  مد وعلي آله وصحبة أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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