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ز الواقع تقنية استخذام أثر
ِّ
 مادة يف املعس

 الصف لطالب التحصيل على اآليل احلاسة
 جازان منطقة يف الثانوي الثالث

 **أحمذ بن سيذ آل مطعذ                                      *بنذر بن أحمذ بن علي الشزيف
 

 

 

م جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ في ماصة الخاؾب آلالي، كلى الخدصُل لؼالب َضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى ملغفت أزغ اؾخسضا اإلالخص_

بي، وجيىهذ كُىت البدض مً ) ( ػالًبا، مً ػالب 34الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان. واؾخسضم الباخشان اإلاىهج شبه الخجٍغ

( ػالًبا ُصّعِؾىا 17ين: ألاولى طابؼت )َـ، مىػكين كلى مجمىكخ1436/1437اإلاضعؾت للفصل الضعاس ي الشاوي مً اللام الضعاس ي 

لت الخللُضًت، بُت ) بالؼٍغ م جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ باؾخسضام جؼبُم )أوعاػما(. واكخمض 17وألازغي: ججٍغ ( ػالًبا ُصّعِؾىا كً ػٍغ

اث، هي: )الخ غي( هأصاة عةِؿت في البدض، بدُض ًلِـ زالزت مؿخٍى  –الفهم  –ظهغ الباخشان كلى الازخباع الخدصُلي )الخدٍغ

مين اإلاسخصين، طوي الخبرة والىفاءة في جسصص الخاؾب آلالي 
ّ

الخدلُل(. وجم الخأهض مً صضق الازخباع بلغطه كلى كضص مً اإلادِى

ا لصالح  ٌٌّ ئخصاةًُ وؤلاشغاف التربىي إلاجاٌ الخاؾب آلالي. وأؿهغث الىخاةج أن الخللم باؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ له جأزير صا

اث الخدصُل الشالزت كىض مؿخىي الضاللت )ػالا بُت، في جىمُت ظمُم مؿخٍى  بؼالب اإلاجمىكت 0.01ب اإلاجمىكت الخجٍغ
ً

(، ملاعهت

لت الخللُضًت اإلاخبلت في  لؼي َظٍ الىدُجت ئلى ما جخمخم به جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ مً مميزاث ججللها جخفىق كلى الؼٍغ
ُ

الظابؼت. وح

ض الخدصُل جضَعـ ماصة الخاؾب آلالي.  ىص ي الباخشان مللمي ماصة الخاؾب آلالي باالؾخفاصة مً جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ، التي جٍؼ ٍو

 .لضي الؼالب

ا.: جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ، ماصة الخاؾب آلالي، الخدصُلالكلماث اإلافتاحيت

 
 

 

 

 

 

 

 * وسارة التعليم _ إدارة التعليم بمنطلت حاسان
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س في مادة الحاضب آلالي على التحصيل  ِّ
أثز اضتخذام جلنيت الواكع اإلاعش 

 لطالب الصف الثالث الثاهوي في منطلت حاسان
ااإلالضمت. 1

ًلا          -وبشيل مؿخمغ -في ول ًىم مً َظا اللصغ، وشهض جؼىًعا ؾَغ

غ الخللُم؛ ف لض في الخلىُت، وهـًغا ألَمُت الخىىىلىظُا وصوعَا في جؼٍى

ى أخض الاججاَاث الخضًشت  صزل الخللم ؤلالىترووي في الخللُم، َو
ُ
أ

لض الخللم ؤلالىترووي مً أَم أؾالُب الخللم اإلاخم غهؼة خٌى اإلاخللم. َو

[، فهى ٌؿاكض في خل مشيلت الاهفجاع اإلالغفي والؼلب 1الخضًشت ]

لت، جيسجم مم  ىفغ مللىماث خضًشت وؾَغ اإلاتزاًض كلى الخللُم، ٍو

اث اإلاخللمين، وهظلً ًىفغ بغامج اإلاداواة والصىع اإلاخدغهت، اخخُاظ

ؿاكض كلى جلبُت  ً الخفاكلُت، والخؼبُلاث اللملُت، َو والخماٍع

اخخُاظاث اإلاخللمين الفغصًت، بدُض ًخللم ألافغاص خؿب كضعتهم 

وؾغكتهم الظاجُت، وجدؿين الاخخفاؾ باإلاللىماث، والىصٌى ئليها في 

جدضًض اإلاللىماث في الشبىت، وجىخُض الىكذ اإلاىاؾب، وؾغكت 

اإلادخىي واإلاللىماث لجمُم اإلاؿخسضمين، وجدؿين الخلاون، والخفاكلُت 

للل مً شلىع الؼالب باإلخغاط أمام ػمالةه كىض اعجيابه  بين الؼالب، ٍو

ا].2زؼأ ما ]

ومم ؿهىع الشىعة اللاعمت في جىىىلىظُا اإلاللىماث والاجصاالث،         

خضًشت جدمل في مظامُنها ملاٍن ظضًضة، أخضزذ ؿهغث مصؼلخاث 

ت ػالذ ظمُم مداوع اللملُت الخللُمُت؛ وأفغػث مىاهج  ٍغ حغيراث ظَى

مُت، جخلاػم خًُىا مم الخللُم الخللُضي،  ؿُت وجلٍى واؾتراجُجُاث جضَع

ا.وجدىافغ وجدباكض في أخاًين أزغيا

ي الظي اهدشغ في ومً مسغظاث الشىعة اإلاللىماجُت: الخللم ؤلالىتروو        

أعظاء اللالم الغغبي نهاًت ألالفُت الشاهُت، وبضأ صزىله بلىة ئلى 

مجخملاجىا اللغبُت في بضاًت ألالفُت الشالشت، كبر ؤلامياهاث الهاةلت التي 

وأفغػث الخؼىعاث  .(Internet) وفغتها الشبىت اللىىبىجُت اللاإلاُت

لت في مجاٌ الخىىىلىظُا مفاَُم  ظضًضة، فخدذ آفاق الهاةلت والؿَغ

ين؛ مً أظل الباخشالبدض الللمي كلى مصغاكُه، واؾخدشذ كضعاث 

الخلغف ئلى ئًجابُاتها وؾلبُاتها، واولياؾاتها كلى مجاالث الخُاة 

م في الخلىُت الخضًشت ؿهغ واكٌم ظضًٌض 3اإلاخلضصة ] [. ومم الخؼىع الؿَغ

ىُت الىاكم له اللضعة كلى الخىاصل مً زالٌ شبىت ؤلاهترهذ، ٌؿمى جل

ػا م. 1970والتي بضأث بالـهىع في بضاًت كام  (Augmented Reality) اإلالّؼِ

ػ" خضًشت، ففي كام  م 1990لىً صُاغت مصؼلح "جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

كىضما واهذ بلع الشغواث في طلً الىكذ حؿخسضم َظٍ الخلىُت 

ىغ" باػ ب مىؿفيها، كام باخض في شغهت "بٍى الق لخمشُل بُاهاتها ولخضٍع

ػ كلى شاشت كغض عكمُت واهذ جغشض اللماٌ  مصؼلح الىاكم اإلالّؼِ

ا].1أزىاء كملهم ئلى ظمُم ألاؾالن الىهغباةُت في الؼاةغاث ]

بضأث هشير مً الشغواث الىبري جخجه ئلى الاؾدشماع في مجاٌ جلىُت        

ػ، ومً طمً جلً الشغواث: شغهت "آبل"، خُض كاٌ  الىاكم اإلالّؼِ

ً: "ئن الىاكم الغةِـ الخى فُظي لشغهت آبل "جُم وىن" للمؿدشمٍغ

ػا ؾُيىن شًِئا كـًُما، وئن الشغهت  (Augmented Reality) اإلالّؼِ

اض الىجاح الهاةل الظي خللخه للبت ــً بلــت"، وطلــظٍ الخلىُــي َــغ فــحؿدشم

ػ بىهُمىن ظى ]  ].4الىاكم اإلالّؼِ

مً ألامشلت الخضًشت كلى  Pokemon Go حلض للبت بىهُمىن ظى         

ػ، فهي للبت أػللذ مإزًغا، وخـُذ بطجت  الاؾخفاصة مً الىاكم اإلالّؼِ

واؾلت، وحلخمض الللبت كلى ئؿهاع شخصُاث هغجىهُت حؿمى 

، هما لى أنها مىظىصة في  "بىهُمىهاث" كلى شاشت الهاجف اإلادمٌى

ها مدُؽ الالكب الخلُلي، وجيىن مهمت الالكب اللشىع كليها والخلاػ

مً أماهً مسخلفت، بلظها ًبلض كضة هُلى متراث. وحلض الخلىُت التي 

حؿخسضمها للبت )بىهُمىن ظى( هي جلىُت حؿمى الىاكم 

ػا ، حلخمض كلى صمج أظؿام افتراطُت،  (Augmented Reality)اإلالّؼِ

ومللىماث في بِئت اإلاؿخسضم الخلُلُت؛ بغغض جىظيهه أو جىفير 

طافت بلع ؤلازاعة لللبت ما، مً زالٌ مللىماث ئطافُت له أو ختى ئ

صمجها مم مدُؽ الالكب. وبالغغم مً وىن جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ 

مىظىصة مىظ ؾىىاث كضة، ئال أهه ًخىكم لها أن جدـى باهدشاع أهبر بلض 

الطجت التي أزاعتها للبت )بىهُمىن ظى(، خُض ؾِؿتهضفها مبرمجى 

مً جلً الىلىت التي  الخؼبُلاث بشيل مىشف؛ للخصٌى كلى هصُبهم

ا].5كض جضزل ظُىبهم ملُاعاث الضوالعاث ]

ػ ًمىً جىؿُفها في اللملُت الخللُمُت؛ بهضف          ئن جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

جلضًم اإلاؿاكضة ئلى اإلاخللمين؛ لُخمىىىا مً الخلامل مم اإلاللىماث، 

ا،  ًً ا بشيل ؾهل ومِؿغ. هما أنها جىفغ حللُما مجض ففي وئصعاهها بصغًٍ

، الظي ٌؿمذ (ITacitus) أوعوبا ًمّىٌ الاجداص ألاوعوبي مشغوق

خي، بدُض  للمؿخسضم أن ٌشير له بىاؾؼت واميرا ظهاٍػ في ميان جاٍع

ا].6ًغي اإلاىكم وهأهه في فتراث مسخلفت مً اإلااض ي ]

ػ، خُض أشاع         ىان زصاةص جخميز بها جلىُت الىاكم اإلالّؼِ َو

لى أنها ؾهلت وفلالت، وجؼوص اإلاخللم [، ئ7أهضعؾىن وليروهبِـ ]

بمللىماث واضخت ومىظؼة، وجمىً اإلاخللم مً ئصزاٌ مللىماجه 

لت ؾهلت، وجدُذ الخفاكل الؿلـ بين ول مً  وبُاهاجه، وئًصالها بؼٍغ

اإلاللم واإلاخللم، وججلل ؤلاظغاءاث بين اإلاللم واإلاخللم شفافت وواضخت، 

ا.لُتها للخىؾم بؿهىلتوجمخاػ بفلالُتها مً خُض جيلفتها، وكاب

ا كؼاع وهيؿاعة ]         ىان زصاةص أزغي ًظهَغ [ هخىفُظ 8َو

، أو ظهاػ  الخلىُت مً زالٌ خلٌى ؾهلت، مشل ظهاػ خاؾىب مدمٌى

، والجمم بين أشُاء خلُلُت وافتراطُت، وعبؽ مجاالث  َاجف مدمٌى

مسخلفت بلظها مم بلع، والخللُم والترفُه، وازخُاع اإلاىخج اإلاىاؾب 

كبل شغاةه، وظظب اهدباٍ الباخشين واإلاصممين بصىعة هبري في مجاالث 

ظُف واوغ بأن الخللم باؾخسضام جلىُت  جفاكل ؤلاوؿان والخاؾىب. ٍو

، وججللهم  ػ جدؿً ؤلاصعان لضي الؼالب لفترة أػٌى الىاكم اإلالّؼِ

ا].9ًخفاكلىن مم اإلااصة الخللُمُت بشيل أفظل ]

ػ جىفغ مخلت أهثر وظهًضا أكل في الفصٌى  هما أن جلىُت الىاكم          اإلالّؼِ

ػ وؾُلت هاجخت للخللم زاعط  [10] الضعاؾُت وحلض جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

، فهي طاث جأزير ئًجابي كلى الؼالب ،هما حلمل كلى  [11]الفصٌى

اأؾلىب الىخاب الخفاكلي ــا هـــضًمهــالٌ جلـــً زــالب مــت للؼــىمــاٌ اإلاللــئًص
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ض مً فاكلُخه ]الظي  ٍؼ ؼىع مً أصاء اإلاخللم ٍو ا].12مً شأهه أن ٌلؼػ ٍو

 مشكلت الذراضت. 2

ض مً الخفاكل والخماؽ،          ػ جىِظض اإلاٍؼ بما أن جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ض مً مؿخىي الخدصُل لضي الؼالب الخؿُني ] [ ومً بلض 1وجٍؼ

ػا مشل صووؿغ  الاػالق كلى الضعاؾاث التي جىاولذ جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

[ ً [ 15] [ وصعاؾت بيرػ لىبيز ووىهخيرو14] [ وصعاؾت الؿُض13وآزٍغ

ً [ وصعاؾت 17[ وصعاؾت حشً وحؿاي ]16] وصعاؾت فىوؿُيا وآزٍغ

ً يرا وآزٍغ [، وكض أوصذ ظمُلها باظغاء 1[ وصعاؾت الخؿُني ]10] باٍع

ػ في اللملُت  ض مً ألابدار خٌى اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ اإلاٍؼ

لخللُمُت، ولخبرة الباخشان في مجاٌ الخاؾب آلالي، مً زالٌ كُامه ا

ت؛ إلالغفت  باظغاء اإلالابالث مم مللمي الخاؾب آلالي في اإلاغخلت الشاهٍى

اإلاىاطُم التي ًظلف فيها مؿخىي الخدصُل لضي الؼالب في ماصة 

التي  -خؿب اػالق الباخشان-الخاؾب آلالي، ولللت البدىر اللغبُت 

ػ في حللُم الخاؾب آلالي، ومً جخدضر كً  اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

زالٌ مالخـت أن ألاظهؼة الظهُت أصبدذ مىدشغة مخِؿغة، خؿب 

ؤلاخصاةُت الصاصعة كً َُئت الاجصاالث وجلىُت اإلاللىماث، خُض ئن 

ملُىن ُمؿخسضم  21.6كضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في اإلاملىت وصل ئلى 

لاعهت مم بضاًت الؿىىاث الخمـ ألازيرة، هجض م. وباإلا2015بنهاًت اللام 

%. ٌلؼي َظا الاهدشاع في 89.5أن كضص اإلاؿخسضمين ػاص بيؿبت ملضعاَا 

اصة ألاظهؼة الظهُت ] ػ 18ؤلاهترهذ ئلى ٍػ [. وليىن جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ظا ٌؿهل اؾخسضام جلىُت -ملخمضة كلى ألاظهؼة الظهُت في جؼبُلها  َو

ػ في  ومً زالٌ ما ؾبم؛ جىلضث  -حللُم ماصة الخاؾب آلاليالىاكم اإلالّؼِ

ػ في ماصة  مشيلت البدض في الخلغف كلى أزغ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

الخاؾب آلالي. وكلُه ًمىً صُاغت ؾإاٌ الضعاؾت الغةِـ الخالي: ما 

ػ في ماصة الخاؾب آلالي كلى الخدصُل،  أزغ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

االشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟ لؼالب الصف

 ذراضتأضئلت الأ. 

لإلظابت كً الؿإاٌ الغةِـ، جداٌو الضعاؾت ؤلاظابت كً ألاؾئلت       

ا:الفغكُت الخالُت

( 0005َل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي صاللت ). 1

بُت والظابؼت في الخدصُل البلضي كىض  فأكل، بين اإلاجمىكخين الخجٍغ

االخظهغ لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟مؿخىي 

( 0005َل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي صاللت ). 2

بُت والظابؼت في الخدصُل البلضي كىض  فأكل، بين اإلاجمىكخين الخجٍغ

امؿخىي الفهم لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟

(، 0005كىض مؿخىي صاللت )َل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت . 3

بُت والظابؼت في الخدصُل البلضي كىض  فأكل بين اإلاجمىكخين الخجٍغ

امؿخىي الخدلُل لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟

 متغيراث الذراضتب. 

ا:اشخملذ الضعاؾت كلى اإلاخغيراث آلاجُت     

ػا : اإلاخغير اإلاؿخلل: اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ
ً

ا.أوال

ا: اإلاخغير الخابم: الخدصُل ًُ ا.زاه

 أىذاف الذراضتج. 

ا:حؿعى الضعاؾت ئلى جدلُم ألاَضاف الخالُت

ػ في ماصة الخاؾب آلالي  • الخلغف كلى أزغ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.كلى الخدصُل لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان

بُت والظابؼت في ملغفت الفغوق ؤلاخصاةُت بين اإلاجمىكخين الخ • جٍغ

الخدصُل الَبلضي كىض مؿخىي الخظهغ والفهم والخدلُل لؼالب الصف 

ا.الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان

 أىميت الذراضتد. 

ا.الاؾخفاصة مً جؼبُلاث ألاظهؼة الظهُت في اللملُت الخللُمُت •

ا.الخلغف كلى ػغق حللُمُت خضًشت في حللُم ماصة الخاؾب آلالي •

خىي الؼالب في مجاٌ الخاؾب آلالي، الظي ٌلض لغت جدؿين مؿ •

ا.اللصغ الخضًشت

ين مً َظٍ الباخشفخذ اإلاجاٌ إلظغاء صعاؾاث كغبُت أزغي، واؾخفاصة  •

ا.الضعاؾت

 حذود الذراضته. 

ا:جخدضص هخاةج الضعاؾت بالخضوص الخالُت     

مضعؾت  –الخضوص اإلاياهُت: اكخصغث الضعاؾت كلى مضًىت ظاػان  -

تاإلاىجا ا.عة الشاهٍى

الخضوص الؼماهُت: الفصل الضعاس ي الشاوي لللام الضعاس ي  -

ا.َـ1436/1437

ت: كُىت مً ػالب الصف الشالض الشاهىي بمضعاؽ  - الخضوص البشٍغ

ا.البىين الخيىمُت بمضًىت ظاػان

الخضوص اإلاىطىكُت: اكخصغث الضعاؾت كلى وخضة كماعة الخاؾب آلالي  -

ب الصف الشالض الشاهىي، باؾخسضام جلىُت في ماصة الخاؾب آلالي لؼالا

اث )الخظهغ،  ػ، وكُاؽ أزٍغ كلى الخدصُل كىض اإلاؿخٍى الىاكم اإلالّؼِ

ا(.الفهم، الخدلُل

 مصطلحاث الذراضتو. 

[ ألازغ بأهه: بلُت الص يء، والجمم: آزاع وأزىع، 19أزغ: كغف ابً مىـىع ]

َغ في الص يء: جغن فُه أزًغا
َّ
ز
َ
ا.وأ

[ في ماصة خصل، بأن 19مىـىع في لؿان اللغب ] الخدصُل: ًظهغ ابً

الخاصل مً ول ش يء: ما بلي وزبذ وطَب ما ؾىاٍ، ًيىن مً الخؿاب 

. والخدصُل: جمُيز ما 
ً

ا، خصل الص يء ًدصل خصىال وألاكماٌ وهدَى

ا.ًدصل، والاؾم: الخصُلت

[ فلغفخه بأهه: ملضاع ما ًخم ئهجاٍػ مً الخللم 1أما الخؿُني ]       

فغص. أو ملضاع ما ًىؿبه اإلاخللم مً زبراث ومللىماث، هدُجت لضي ال

ا.صعاؾخه إلاىطىق أو ملغع أو بغهامج حللُمي مدضص

ا بأهه: الخصُلت الللمُت النهاةُت التي  ًُ ف الخدصُل ئظغاة مىً حلٍغ ٍو

ػ  هخجذ كً كملُت الخللُم باؾخسضام أخض جؼبُلاث جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ؽ بالضعظت التي خصل كليها الؼالب في )جؼبُم أوعاػما( ؛ خُض ًلا

ا.الازخباع الخدصُلي الظي أكضٍ الباخشان في وخضة كماعة الخاؾب آلالي

ل الىاكم في اللالم الخلُلي ئلى بُاهاث عكمُت،  ػ: َى جدٍى الىاكم اإلالّؼِ

جغهب وجصىع، باؾخسضام ػغق كغض عكمُت حلىـ الىاكم الخلُلي 

ا].8للبِئت اإلادُؼت بالياةً الغكمي ]

اث وخضة        ا بأهه: كغض مدخٍى ًُ ػ ئظغاة ف الىاكم اإلالّؼِ مىً حلٍغ ٍو

كماعة الخاؾب في ماصة الخاؾب آلالي لؼالب الصف الشالض الشاهىي، 

ل ااػم فُضًى ــىع وملــى صـــىي كلـــت، جدخــاكلُــت وجفــظابــت وظـــت مشىكـــبؼٍغ
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ا.اوأشياٌ زالزُت ألابلاص، باؾخسضام جؼبُم أوعاػم

 ظزي نؤلاطار ال. 3

ػا ا:مفهىم جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ػ بأهه هـام ًضمج بين بِئت الىاكم 20ٌلغف هىفل ]        [ الىاكم اإلالّؼِ

مً زالٌ جلىُت وأؾلىب زاص، بِىما  الافتراض ي والبِئت الىاكلُت،

ين واإلاصممين الباخش[ بأهه هىق مً الخلىُت ججظب اهدباٍ 21كغفه ليي ]

 (Human Computer Interaction) مم الىمبُىجغ في مجاٌ جفاكل

وبظلً حؿمذ باظغاء ججاعب حللُمُت طاث مغؼي، جغجىؼ كلى ػغق 

ت واللاػفُت  مىطىكُت إلًصاٌ اإلالغفت، والترهيز كلى الخىمُت الفىٍغ

للمشاَض؛ خُض ئّن أخضر وظهاث الىـغ جإهض أّن بِئاث الخللم بالىاكم 

ػ لضيها اللضعة كلى جلضً م كُمت كالُت ليل مً البِئاث الخللُمُت اإلالّؼِ

ػ ئطافت بُاهاث عكمُت جغهب وجصىع  والترفيهُت. وأن الىاكم اإلالّؼِ

باؾخسضام ػغق كغض عكمُت للىاكم الخلُلي للبِئت اإلادُؼت بالياةً 

ػ بأظهؼة  الحي، ومً مىـىع جىىىلىجي غالبا ما ًغجبؽ الىاكم اإلالّؼِ

ا، ى [22] طهُت ًمىً خملهاأو أظهؼة  همبُىجغ ًمىً اعجضاَؤ شيل  َو

مً أشياٌ الخلىُت التي حلؼػ اللالم الخلُلي مً زالٌ اإلادخىي الظي 

ػ باطافت اإلادخىي  ًيخجه الخاؾب آلالي خُض حؿمذ جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

الغكمي بؿالؾت إلصعان جصىع اإلاؿخسضم لللالم الخلُلي؛ خُض ًمىً 

ألاشياٌ زىاةُت ألابلاص وزالزُتها، وئصعاط ملفاث وؾاةؽ مخلضصة.  ئطافت

ؼ ملغفت ألافغاص وفهم ما  ؼاث أن حلمل كلى حلٍؼ هما ًمىً لهظٍ الخلٍؼ

ا].1ًجغي مً خىلهم ]

ػا سُت كً جلىُت الىاكم اإلالّؼِ ا هبظة جاٍع

ػا          ش ؿهىع جلىُت الىاكم اإلالّؼِ  (Augmented Reality) ًغظم جاٍع

 1970 م وبضاًت كام 1969كام  ألوازغا
ً
م، لىً صُاغت اإلاصؼلح فللُا

ػ ئطن حلىص ئلى ما ال ًلّل كً 23]خضًشت  ؾىت  30[. فخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

[. خُض ظغي جىفُظ بلع ألاكماٌ الغاةضة في َظا اإلاجاٌ. أما الُىم 24]

اؾخمغاع، مشل واميرا الهاجف فلض أصي جيازغ الخلىُاث التي جخدؿً ب

ت الجغغافُت "جي بي ئؽ  GBS الجىاٌ، وأظهؼة اإلاالخت، واإلالالجاث اللٍى

ػ. " ا، ئلى جؼىع الىاكم اإلالّؼِ ، كام مىعجىن َُلُغ، 1962ففي كام  وغيَر

ت بالصىث والصىعة  اإلاصىع الؿِىماتي بخصمُم ظهاػ مداواة صعاظت هاٍع

اSensorama [25]. وختى الغاةدت، أػلم كلُه اؾم

ظهغ أوباعي ]       Ivan ػىعث ئًفان ؾاطعالهض 1966[ أهه في كام 25ٍو

Sutherland  .أٌو ظهاػ كغض زالسي ألابلاص كلى شيل زىطة الغأؽ 

ا مً كبل اللضًض مً  ػ حؿخسضم خصٍغ وؿلذ جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ش  ب، وأغغاض أزغي ختى جاٍع الشغواث الىبري للمداواة والخضٍع

ٌاخُض وش1990 ىغ جىم واوصٌ وصًفُض ميز  غ مهىضؾان مً شغهت بٍى

(Tom Caudell & David Mizell)  ا.ملالت كً َظٍ الخلىُت

واهذ مهمتهما جخمشل في اؾدبضاٌ هـاٍم لخل مشىالث شبياث          

ضا  ػ في َظا اإلاجاٌ أمغا فٍغ ألاؾالن، ووان اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

له جلىُت حؿمذ  (Azuma) أػوما ابخىغا 1994مً هىكه. لىً في كام  وفٍغ

ػ زاعظُا خُض واهذ الاؾخسضاماث  باؾخسضام أظهؼة جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ػ ججبر اإلاؿخسضم كلى البلاء في ميان  الؿابلت لخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

له ظهاػ حللب ُمهجً، ًخللب ميان  مدصىع، وبظلً أطاف أػوما وفٍغ

شلاع جىظُهي كابل لإلمالت، اإلاؿخسضم، باؾخسضام بىصلت، وظهاػ اؾد

ا.واؾُخسضمذ جلىُت أػوما للغض ؤلاكالهاث الىصُت كلى اإلاباوي

عث ظاملت والًت شماٌ واعولُىا          هـام حللب  (UNC) وبلض طلً ػىَّ

مهجً، ٌؿخغل صكت ألاهـمت التي حلخمض كلى الافتراض وكىة ألاهـمت 

ضاًت ألالفُت الشالشت بين أوازغ الدؿلُىاث وب اإلاغىاػِؿُت. وفي الفترة ما

ػ اللضًض مً الخؼىاث لخصبذ أخض فغوق  زؼذ جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.كلىم الخاؾب آلالي

بضأ جىـُم مإجمغاث مسصصت لضعاؾت جلىُت  1998في كام            

ػ جدذ اؾم "الىضواث الضولُت خٌى الىاكم اإلاسخلؽ والىاكم  الىاكم اإلالّؼِ

ػ" و"الىضواث الضولُت خٌى ا لىاكم اإلالّؼِػ والىاكم الافتراض ي". لىً اإلالّؼِ

جُا بفظل جؼىع الخىىىلىظُا الالؾلىُت  َظا الىطم بضأ ًخغير جضٍع

وجللص حجم ألاظهؼة الخلىُت وجىُُف البرامج اإلاللىماجُت التي ًدخاظها 

ػ الزخباع َظٍ الخلىُت في أظهؼة الىمبُىجغ الصخصُت  الىاكم اإلالّؼِ

ػ ؿهىعَا وألاظهؼة الىلالت، وكض بضأث ا لخؼبُلاث الىلالت للىاكم اإلالّؼِ

الخىاصل الاظخماعي أٌو ، ووان مجاٌ الخغاةؽ وا2008ي كام ف

ب في مجاٌ  اإلاؿخفُضًً مً َظٍ الخلىُت، هما أن اؾخسضامها للخضٍع

الؼب واإلاجاٌ اللؿىغي َى ألاهثر جلضما، في خين أن جؼبُم جلىُت 

ػ في الخللُم ماػاٌ في بضاًخه ا.الىاكم اإلالّؼِ

ػ، 1( جىضح الخؿُني ]1ومً زالٌ الشيل عكم ) ش الىاكم اإلالّؼِ [ جاٍع

ا:ومغاخل جؼىعٍ

ا
 1 شكل

س، الواكع جلنيت جاريخ ِّ
اجطورو ومزاحل اإلاعش 

ا

ا

ا
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ا

ػا الىاكم جلىُت زصاةص ا:اإلالّؼِ

 جلىُت جميز التي الخصاةص مً أن[ 7] وليروهبِـ أهضعؾىنا طهغ        

ػا الىاكم  واضخت بمللىماث اإلاخللم وجؼوص وفلالت، ؾهلت أنها اإلالّؼِ

لت وئًصالها وبُاهاجه، مللىماجه ئصزاٌ مً اإلاخللم وجمىً ومىظؼة،  بؼٍغ

 وججلل واإلاخللم، اإلاللم مً ول بين الؿلـ الخفاكل وجدُذ ؾهلت،

 مً بفلالُتها وجمخاػ وواضخت، شفافت اإلاخللم و اإلاللم بين ؤلاظغاءاث

ا وأنها. بؿهىلت للخىؾم وكابلُتها جيلفتها خُض
ٌ
 زالٌ مً للخلىُت جىفُظ

ٌا ، خاؾىب ظهاػ مشل ؾهلت، خلى ، َاجف ظهاػ أو مدمٌى  مدمٌى

 بلظها مسخلفت مجاالث وعبؽ وافتراطُت، خلُلُت أشُاء بين والجمم

 شغاةه، كبل اإلاىاؾب اإلاىخج وازخُاع والترفُت، والخللُم بلع مم

 وؿانؤلا جفاكل مجاالث في أهثر واإلاصممين ينالباخش اهدباٍ وججظب

ا].8] والخاؾىب

ػا الىاكم أهىاق ا:اإلالّؼِ

لخين َىان أن ئلى[ 8] وهيؿاعة كؼاع أشاع       ػا الىاكم للمل ػٍغ ا:اإلالّؼِ

لت م كً جيىنا: ألاولى الؼٍغ  بدُض (Markers) كالماث اؾخسضام ػٍغ

ا؛ الخلاػها الياميرا حؿخؼُم ا.بها اإلاغجبؼت اإلاللىماث للغض وجمُيَز

لت  بمىكم حؿخلين ئهما(Markers)  كالماث محؿخسض ال: الشاهُت الؼٍغ

م كً الجغغافي الياميرا  الصىعة جمُيز ببرامج أو ،GPSزضمت ػٍغ

(Image recognition) ا.اإلاللىماث للغض

ػا الىاكم بغامج أهىاق مً ًيىنا كض        " الًغ" ًضعى بغهامج اإلالّؼِ

دُذ،اوألاهضعوٍض آلاًفىنا َىاجف مم ٌؿخسضم  مخلضصة ػبلاث كغض ٍو

ا، واإلاغظلاث وؤلاكالهاث، الترشُداث، جخظمً إلاللىماث،ا مً  وغيَر

ا.الجىاٌ واميرا كضؾت جلخلؼها التي لألشُاء

ػا الىاكم جلىُت أَمُت ا:الخللُم في اإلالّؼِ

ػا الىاكم اؾخسضم أَمُت ئن      هؼاق كلى جـهغ الخللُم مجاٌ في اإلالّؼِ

 الفترة في ؿهغث والتي الللمُت، اإلاسخبراث بِئت في وزصىًصا واؾم،

. الخلُلُت الضعاؾُت الصفىف في الخجاعب مسخلف إلظغاء ألازيرة،

ػا الىاكم جىىىلىظُا اؾخسضام زالٌ مً ًمىً بدُض  بين الجمم اإلالّؼِ

 مً اإلاىاؾبت اإلاللىماث واؾخسضام افتراطُت، وأزغيا خلُلُت أشُاء

ظا .الخلُلت ًداوي عكمي مدُؽ في الخاعظُت البِئت ا ًمشل ما َو
ً

 شىال

 مً ججلل الخلُلُت، للخىىىلىظُا الخضًشت الاؾخسضاماث مً ًًضاظض

 وأصواث ػغقا زلم وبالخالي والترفُه، الخللُم مجاالث عبؽ اإلامىً

 الغؾمُت، وغير الغؾمُت ألاوؾاغ في والخللُم الخللم لضكم ظضًضة

ـ في اإلاشاٌ، ؾبُل فللى  والصخصُاث الؼبُلُت الخىاصر جضَع

سُت، ت؛ اإلاىاكم أو آلازاع شُلجم ئكاصة ًمىً الخاٍع  مداهُت لخيىنا ألازٍغ

 ].8] الخلُلي اللالم ئلى ئطافتها زم ومً للىاكم،

 كامت، بصفت الخللُم خلل في اللاملين الخبراء مً هشيًرا ئن        

 الغؾىماث ئطافت أن ًغون زاصت، بصفت الخللُم وجىىىلىظُا

اث  لىاكما جلىُت مم بضمجها وطلً البِئت، ئلى والصىجُاث والفُضًَى

ػ، ت حللُمُت بِئت جىفغ اإلالّؼِ ا].21] للؼالب زٍغ

ػا الىاكم جلىُت كمل آلُت ا:اإلالّؼِ

ػا للىاكم           ا اإلالّؼِ
ً

 جلىُت وحلخمض مسخلفت، وأحجاًما مخلضصة، أشياال

ػا الىاكم  الخلُلي الىاكم مً ملالم عبؽ كلى الىـام كضعة كلى اإلالّؼِ

 حلخمض هما طاهغجه، في مؿبلا واإلاسؼنا لها، اإلاىاؾب الافتراض ي باللىصغ

ػا الىاكم بغمجُاث ، الهاجف واميرا اؾخسضام كلى اإلالّؼِ  أو اإلادمٌى

ا جدلُله زم الخلُلي، الىاكم لغؤٍت اللىحي، الىمبُىجغ
ً
 َى إلاا جبلا

 El sayedبه الافتراطُت اللىاصغ صمج كلى واللمل البرهامج مً مؼلىب

ا:اللمل آلُت[ 1] الخؿُني جىضح( 2) عكم الشيل زالٌ ومً .[14]

ا
 2شكل 

س  ِّ
 آليت عمل جلنيت الواكع اإلاعش 

ا:جلؿُم الصىعة

هي كملُت فصل الىظهت ألامامُت للياةىاث كً زلفُتها، باؾخسضام        

أؾالُب كُاؽ الخىاف وألابلاص، وجدضص صعظت ظىصة كملُت الفصل 

ا.مضي هجاح كملُت اؾخسغاط الياةىاث مً الصىعة

ا

ا

ا:الاؾخسغاط

لني        ظٍ  َو َظا اإلاصؼلح ئًجاص اللىاصغ اإلالغوفت كلى الصىعة، َو

اللىاصغ جخيىن مً أعوان وأشياٌ ومىدىُاث وزؼىغ، خُض جبضأ 

باؾخىشاف ألاعوان، زم الخىاف طاث الصلت، وفي النهاًت هشف وئخاػت 

ا.مغبم اللالمت

ا



225 

ا:اؾخىشاف اللالمت

لني ئًجاص مىكم ول زلُت كلى الصىعة، وآلان أصبدذ َ         ىان َو

كالماث ملىهت بضٌ اللىهين ألابُع وألاؾىص، بدُض ًخم اهدشافها 

ا.بشيل أؾغق مً اللالماث طاث اللىن ألابُع وألاؾىص

ا:جىظُه الياميرا

بلض جدضًض اللالمت بىجاح ًخم آلان جدضًض مىكم اللالمت في الخيز         

اإلاياوي؛ ألن الياةىاث اإلاضمجت ؾِخم ججؿُضَا كلى الصىعة؛ لُدىاؾب 

ا.هؼاكها واججاَها مم اللالمت اإلاىدشفت

ا:الضمج

الهضف مً َظٍ اإلاغخلت َى ججؿُض الياةىاث زالزُت ألابلاص، التي          

ؾِخم وطلها وئصعاظها كلى اللالمت صازل اإلاشهض، هما ًخم ئصعاط بلع 

ألاشُاء ؤلاطافُت في َظٍ اإلاغخلت، مشل ظىصة الخجؿُض، وعؾىم الـل، 

ا.وؤلاطاءة

ػ والىاكم الافتراض يالفغق بين  ا:الىاكم اإلالّؼِ

[ الفغق بين 8مً زالٌ الجضٌو الخالي ًىضح كؼاع وهيؿاعة ]        

ػ والىاكم الافتراض ي ا:الىاكم اإلالّؼِ

 1حذول 

س والواكع الافتراض ي ِّ
 الفزق بين الواكع اإلاعش 

س  ِّ
 الواكع الافتراض ي الواكع اإلاعش 

ػا الىاكم ًظُف ٌاٌلاللخجغبت الخلُلي الىاكم اإلالّؼِ م كً الخلُلي الىاكم ؼ
ّ
االخجغبت في اإلاخلل

لبر ملامل ئلى ًدخاط ال اافتراطُت ملامل ئلى ًدخاطاالخلُلي الىاكم كً وَُ

اافتراطُت أشُاء كلى جلخصغاافتراطُت وأزغيا خلُلُت أشُاء بين الجمم ًمىً

م ىللل الخلىُت حؿخسضماالغكمي الجهاػ صازل ئلى الخاعظُت البِئت لىلل الخلىُت حؿخسضم
ّ
االافتراطُت البِئت ئلى اإلاخلل

ػ في الخللُم ا:مؿّىغاث اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ػ في الخللُم        َىان مؿىغاث كضة الؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

اًىوي وظىوؿىن ] ً ٍو ا:وهي والخالي [26جدضر كنها ًٍى

مً اإلاشاعهت وجدفيز الؼالب كلى اهدشاف مللىماث اإلاىاص الخللُمُت . 1

ا.ػواًا مسخلفت

ػ في حللُم اإلاىاص التي ال ًمىً للؼالب . 2 حؿاكض جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.إلاؿها أو ئصعاهها بؿهىلت ئال مً زالٌ ججغبت خلُلت مباشغة

م مسُلخه إلصعان الخلاةم ا. 3 جلىُت الىاكم حؿدشير ئبضاق الؼالب، وجىّؾِ

ا.واإلافاَُم

لت الخ. 4 للم وفم كضعاتهم الاؾدُلابُت حؿاكض الؼالب كلى الخدىم بؼٍغ

لتهم اإلافظلت ا.وػٍغ

جىِظض بِئت حللم مىزىكت ومىاؾبت ألؾالُب حللم مخلضصة، وألكماع . 5

ا.مسخلفت

ػ في          ىان مؿىغاث أزغي الؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ َو

الخللُم، فهي حؿاكض اإلاخللم كلى فهم اإلادخىي الللمي في مىاطُم 

ـ الؼالب باإلالاعهت مم الىؾاةل ملُىت، وحلض أهثر فاك لُت في جضَع

ً الؼالب  ِ
ّ
ألازغي، والىخب وأشغػت الفُضًى والخىاؾِب اإلاىخبُت، وجمى

، هما لىخف اعجفاق  مً الاخخفاؾ باإلاللىماث في الظاهغة لفترة أػٌى

ػ، وهي  صعظت الخماؽ لضي الؼالب كىض جؼبُم جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ص اإلاجمىكت، وبين الؼالب ومللميهم جدؿً كالكاث الخلاون بين أفغا

ا].1]

ػ في اللملُت الخللُمُت ا:اؾخسضاماث جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

َىان اؾخسضاماث كضة لخلىُت الىاكم اإلالّؼِػ في الخللُم، فهي          

بىجاث وجىصُل  حؿاكض اإلاخللم اإلابخضب كلى أصاء مهام مللضة هصىم الٍغ

ان وجضفم الشبياث، وجغهُب ألاظؼاء الضازلُت لل خاؾب، وجىطُذ ؾٍغ

هما [27]  ياث اإلاسخلفاء الخاؾب وصازل الشبالبُاهاث صازل أظؼا

اء بشغح الخصاةص  ػ في مجاٌ الفيًز حؿخسضم جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

مىً  اإلاسخلفت لألظؿام، وجىطُذ خغهت الجؿم والؿغكت والدؿاعق، ٍو

ػ جىصُل اإلافاَُم اإلاجغصة للؼالب، لخؼبُلاث جلىُت الىاكم اإلالؼِّا

ومداواة الـىاَغ الؼبُلُت وجفاكالتها التي كض ال جيىن واضخت في 

هما أنها حؿخسضم في مجاٌ الىُمُاء ئط جدُذ  Lee [21]. الخُاة الخلُلُت

للؼالب الخفاكل وفهم ألاخماض ألامُيُت، هما أنها جدُذ للمخللم فغصت 

ة أؾهل وأوضح، وجدؿم هماطظها فهم التراهُب الىُمُاةُت بصىعا

مىً أن جسضم   [28] باإلاغوهت وؾهىلت الخصمُما الخلىُت ػلبت  َظٍٍو

الضعاؾاث الهىضؾُت ٌشيل هبير، خُض جىفغ لهم الىكذ والجهض في 

م. وجلضم  جصمُم هماطط مجّؿمت كض حؿاكضَم كلى الخلبير كً أفياَع

الخفاطل والخيامل( في ماصة جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ شغح )خؿاب 

اطُاث للؼالب بشيل ٌؿاكض كلى جدؿين الفهم،  صجم كلى االٍغ َو

جؼبُم اإلافاَُم اإلاىدؿبت، وعبؼها بالخُاة الُىمُت، هما حؿاكضَم كلى 

ا].1جدؿين ألابلاص اإلاسخلفت لضيهم للفهم ]

ػ في الخللُم ا:جؼبُلاث ألاظهؼة الظهُت لخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ػ التي ًمىً الخصٌى كليها َىان ا         لىشير مً جؼبُلاث الىاكم اإلالّؼِ

ظٍ الخؼبُلاث ًمىً اؾخسضامها في  مً كبل الهاجف الظوي، َو

الخؼبُلاث الُىمُت، وهظلً ألغغاٍض حللُمُت، لخلضًم اإلادخىي 

ا.الخللُمي الظي ٌؿاكض كلى جدؿين الفصٌى الضعاؾُت

ػ في الخللُم ا:ومً جؼبُلاث الىاكم اإلالّؼِ

ػ في كلم   Anatomy 4D:جؼبُم          ى أخض جؼبُلاث الىاكم اإلالّؼِ َو

ذ أظؼاء ظؿم ؤلاوؿان  ألاخُاء، ٌؿاكض الؼالب كلى ئصعان وفهم حشٍغ

ممشله بىطم صىعة كلى ؾؼذ  4Dوالللب بخفاصُله الضكُلت بخلىُت 

مؿخٍى ومسح الصىعة مً زالٌ الياميرا ومشاَضة الهُيل وجغهُب 

ا].29] لإلوؿان الجهاػ الضوعي الضمىيا

الؾخىشاف الىُمُاء، ٌؿخؼُم الؼالب مً Elements 4D جؼبُم       

لت ممخلت ومشىكت. غافم  زالله اؾخىشاف اللىاصغ الىُمُاةُت بؼٍغ ٍو

 )اإلاىظىصة في  36مىلباث جدخىي كلى  6َظا الخؼبُم 
ً
 هُماةُا

ً
كىصغا

الجضٌو الضوعي لللىاصغ الىُمُاةُت( وليل وظه مً َظٍ اإلاىلباث 

كىصغ واخض مً اللىاصغ الىُمُاةُت، بدُض ًلىم الؼالب  الؿخت

بخىظُه الياميرا في ألاظهؼة الظهُت ئلى أوظه اإلاىلباث؛ لُىدشف 

ٌاـــخاث ـــىمـــملل خللـــاةُــمــُــغ الىـــاصـــظٍ اللىـــَ ى اا، ــا وأوػانهـــاءَــم أؾمـــت، ٍو
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ا].30وهظلً كمل جفاكل بين َظٍ اللىاصغ ]

الىاكم خُض ٌلخمض َظا الخؼبُم كلى جلىُت  Word Lens جؼبُم      

ػ للترظمت كبر واميرا الهاجف. ؿخسضم جؼبُم اإلالّؼِ واميرا  Word Lens َو

غ اليلماث وجغظمتها بشيل فىعي ئلى ؾبم لغاث  ألاظهؼة الظهُت لخصٍى

دخاط الخؼبُم الاجصاٌ باإلهترهذ ليي ٌلمل. ظا الخؼبُم  مسخلفت، ٍو َو

 أو بما ًدمله مً مؼاًا ٌؿاكض الؼالب كلى جغظمت اللغت ؤلاهجليزا
ً
ًت مشال

أي لغت أزغي، بشيل أؾهل مً زالٌ جىظُه الياميرا ئلى الىخاب 

 ].31اإلاضعس ي ومً زم ًلىم الخؼبُم بالترظمت الفىعٍت ]

ػ في الخللُم ا:جدضًاث جؼبُم جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

[ ئلى وظىص كضص مً 32[ والخلُفت ]8ٌشير وٌل مً كؼاع وهيؿاعة ]        

ػ ومنهاالخدضًاث التي جىاظه جؼبُم الىا ا:كم اإلالّؼِ

اإلاشيلت ألاؾاؾُت جخمشل في اولضام وظىص مىهجُت لخأػير الخلامل مم  -1

ا.نهغ اإلاللىماث اإلاخضفم

ل والبِئت الخدخُت  -2 ت اإلاضعبت. هلص الخمٍى وهلص اللىي البشٍغ

ا.اإلاالػمت للخللُم

ألامُت الخىىىلىظُت في اإلاجخمم وهلص الىعي بخىىىلىظُا الىاكم  -3

ػا ا.اإلالّؼِ

الظلف في هفاءة شبياث الاجصاٌ وكضم جىافغ ألاظهؼة والبرامج التي  -4

ا.جدخاظها

اكخماصَا الىبير كلى الخلىُاث الالؾلىُت للخىاصل، ألامغ الظي ًجلل  -5

ظه مً زالٌ  ا هبيًرا للؼاكت ال بض مً حلٍى
ً
مً َظٍ الخلىُت مؿتهلي

ا.أظهؼة مخسصصت

هدباٍ وجصغف الصخص كً الخلىُاث اللابلت لالعجضاء كض حشدذ الاا -6

اإلاهمت التي ًلىم بها، وكض ًصبذ ألامغ أهثر زؼىعة في بلع الخاالث، 

ا
ً
ا.واؾخسضامها أزىاء اللُاصة مشال

ين ئلى اإلاساوف ألازالكُت التي باجذ جفغطها الباخشٌشير اللضًض مً  -7

، وألاظهؼة اللابلت لالعجضاء كلى وظه 
ً
ػ كمىما جلىُاث الىاكم اإلالّؼِ

، خُض حلض الخصىصُت مً أبغػ اإلاؿاةل الشاةىت التي ًيبغي الخصىص

ا!أزظَا في الاكخباع كىض الخلامل مم جلً الخلىُاث، ومنها هـاعة ظىظل

ػ في الخللُم ا:ججاعب صولُت لخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

جىظض اللضًض مً الخجاعب واإلاشغوكاث الؾخسضام جلىُت الىاكم         

ػ كلى مؿخىي الضٌو في  الخللُم، منها ججغبت هُىػالهضا، خُض كام اإلالّؼِ

مسخبر )َُىمان ئهترفِـ( للخىىىلىظُا بابخياع كضص مً جلىُاث الىاكم 

ػ؛ الؾخسضامها في الخللُم، وزصىصا في اإلاىاص الللمُت  [33] اإلالّؼِ

وهظلً ججغبت بلع الضٌو ألاوعبُت، خُض ؿهغ مشغوق أًغاٌـ 

ت؛ لجلل الخخ ُاظاث الؼالب في فصٌى اإلاضاعؽ الابخضاةُت والشاهٍى

البِئت الخللُمُت مبخىغة، فُخمىً اإلاللمىن مً الخؼىع، وإلًجاص 

مماعؾاث ظضًضة لخضَعـ اإلادخىي الللمي والشلافي في الفصٌى 

له الاجداص ألاوعبي، وجمذ ججغبت اإلاشغوق في  اإلاضعؾُت، وجىّفل بخمٍى

، منها ا ]اللضًض مً الضٌو ا].1: مالؼا وأإلااهُا ولُخىاهُا وغيَر

 الذراضاث الطابلت. 4

ػ         ذ خٌى اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ مً الضعاؾاث التي أظٍغ

[ التي َضفذ ئلى اؾخسضام جلىُت الىاكم 15صعاؾت بيرػ لىبيز ووىهخيرو ]

ػ باًصاٌ مدخىي الىؾاةؽ اإلاخلضصة لضكم كملُت الخللُم  اإلالّؼِ

ـ ك ت كلى مؿخىي اإلاضاعؽ والخضَع لى الجهاػ الهظمي والضوعة الضمٍى

اإلاىهج  -في جلً الضعاؾت –ىن الباخشالابخضاةُت في أؾباهُا. واؾخسضم 

بي، وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ) ( ػالًبا مً 20( ػالبت و)19شبه الخجٍغ

الصف الغابم الابخضاتي. أؿهغث الىخاةج أن الؼالب الظًً اؾخسضمىا 

ػ اخخفـىا بلضع هبير مً مدخىي الىا ؾاةؽ اإلاخلضصة بخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

اإلالغفت، كىـ الؼالب الظًً اجبلىا اإلاىهج الخللُضي؛ مما ًـهغ لىا أن 

ػ هي أصاة واكضة لخدؿين صافم الؼالب  جىىىلىظُا الىاكم اإلالّؼِ

ـ في الؿُاكاث الخللُمُت  واَخمامهم، ولضكم كملُت الخللُم والخضَع

ا.اإلاسخلفت

ىهغ وبيخل ]        [ التي َضفذ ئلى 13هما أشاعث صعاؾت صووؿغ وولىغ َو

ػ في مؿاكضة الؼالب كلى الخللم مً  جلُُم فاكلُت هخب الىاكم اإلالّؼِ

زالٌ زالزت هخب حللُمُت في مفاَُم الىهغومغىاػِؿُت مضكمت بخلىُت 

ػ. وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً كشغ ػالباث في مضعؾت زاهٍى ت الىاكم اإلالّؼِ

بيُىػٍلىضا، واؾخسضمذ هصف اإلاجمىكت الىخب اإلاضكمت بلىُت الىاكم 

ػ.  ػ، والىصف آلازغ اؾخسضمذ الىخب بضون جلىُت الىاكم اإلالّؼِ اإلالّؼِ

ض  ػ جٍؼ وأؿهغث الىخاةج أن اؾخسضام الىخب اإلاضكمت بخلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا مً جدصُل الؼالب

       [ ً يرا وآزٍغ ضفذ صعاؾت باٍع الخأهض مً أن ألاػفاٌ [ ئلى 10َو

الظًً ًخللمىن اللغت مً زالٌ ججغبت ألاللاب بخلىُت الىاكم اإلالّؼِػ 

لت الخللُضًت.  ٌؿخىكبىن أهثر مً ألاػفاٌ الظًً ًخللمىن اللغاث بالؼٍغ

بي. وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً الباخشواؾخسضم  ىىن اإلاىهج شبه الخجٍغ

ا.26)  مً اإلاغخلت الابخضاةُت ببلغاٍع
ً
وأؿهغث الىخاةج أن َىان آزاًعا  ( ػفال

ت اإلاصاخبت  ئًجابُت كلى ألاػفاٌ، وأن اإلالخلاث الؿملُت والبصٍغ

ؼ حللم اإلافغصاث، وأن ألاػفاٌ أؿهغوا هخاةج  للخلىُت ؾاكضث كلى حلٍؼ

ا .عاتلت بلض ئظغاء ججغبت الخللُم اإلاؿخمض مً الىاكم الخس ي

ُت الىاكم [ فلض َضفذ ئلى اؾخسضام جلى14أما صعاؾت الؿُض ]       

ػ الؼالبُت. واؾخسضمذ  م جلضًم كمل بؼاكت الىاكم اإلالّؼِ ػ كً ػٍغ اإلالّؼِ

بي. وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ) انالباخش ( ػالبا 51اإلاىهج شبت الخجٍغ

ض مً اللضعة كلى  وػالبت. وأؿهغث الىخاةج أن جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ جٍؼ

ألابلاص التي الخلغف والخسُل، مً زالٌ اؾخسضام الىماطط زالزُت 

اصة مؿخىي الخللم لضي الؼالب ػ، وهظلً ٍػ ا جلىُت الىاكم اإلالّؼِ ا .جىفَغ

ضفذ صعاؾت الخؿُني ]        [ ئلى الخلغف كلى أزغ اؾخسضام جلىُت 1َو

اث اإلالغفُت  ػ في الخدصُل إلالغع الخاؾب آلالي كىض اإلاؿخٍى الىاكم اإلالّؼِ

شالض الشاهىي بمضًىت الفهم ،الخدلُل( لضي ػالباث الصف ال )الخظهغ،

بي وجيىهذ  الباخشانمىت اإلاىغمت خُض اؾخسضمذ  اإلاىهج شبه الخجٍغ

( ػالبت مً ػالباث الصف الشالض الشاهىي، 55كُىت الضعاؾت مً )

بُت، ُصّعِؾً باؾخسضام جلىُت 25جمشلذ في) ( ػالبت للمجمىكت الخجٍغ

ػ، و) اؾخسضام ( ػالبت للمجمىكت الظابؼت، ُصّعِؾً ب25الىاكم اإلالّؼِ

لت الخللُضًت لخضَعـ الخاؾب آلالي. وأؿهغث الىخاةج أن  الؼٍغ

ض مً  ػ في حللُم الخاؾب آلالي جٍؼ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.الخدصُل الضعاس ي لؼالباث الصف الشالض الشاهىيا

[ فلض َضفذ ئلى جلُُم ججغبت 16أما صعاؾت فىهِؿيا وػمالئها ]       

ػ بخصىع هماطط زالزُت ألابلاص وكغض اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلا لّؼِ

ػ كلى  ت، وجلُُم ؾهىلت اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ م اإلالماٍع اإلاشاَع
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أظهؼة الجىاٌ في البِئت الخللُمُت، وملغفت اللالكت بين اؾخلماٌ 

ألاصاة، ومشاعهت الؼالب، وجدؿين ألاصاء ألاواصًمي، بلض اؾخسضام 

 مً ػالب الهىضؾت 57مً ) الخلىُت. وجيىهذ كُىت الضعاؾت
ً
( ػالبا

ت بجاملت بغشلىها بأؾباهُا. واؾخسضم  ىن اإلاىهج الىصفي. الباخشاإلالماٍع

وأؿهغث الىخاةج أن اؾخسضام أظهؼة الهىاجف الىلالت صازل الفصل 

 هبيًرا ومشاعهت مً كبل الؼالب صازل الفصل 
ً

الضعاس ي جدضر جفاكال

ا هبيًرا مم 
ً
ا.الخدصُل الضعاس يالضعاس ي، وأن َىان اعجباػ

إهض حشً وحؿاي ]         [ في صعاؾتهما التي َضفذ ئلى جضٍعب 17ٍو

الؼلبت كلى حلٍغف وجدضًض اإلاللىماث اإلاؼلىبت، زم جدضًض ميان 

الىصٌى ئلى َظٍ اإلاللىماث، وجىـُمها، واؾخسضامها في اإلاىخبت، زم 

( 61جلُُم اإلاللىماث التي خصلىا كليها. وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً )

 و)
ً
( ػالبت مً ػالب الصف الشالض الابخضاتي الظًً ًضعؾىن 55ػالبا

بي والىصفي.  كلم اإلاىخبت بخاًىان. واؾخسضم الباخشان اإلاىهج شبه الخجٍغ

ض مً خماؾهم  ـ كلم اإلاىخبت للؼلبت ًٍؼ وأؿهغث الىخاةج أن جضَع

غ الظواء، وكض جفاكل الؼلبت  وعغبتهم في اللغاءة والاػالق والبدض وجؼٍى

ػا ا.بلظهم مم بلع صازل اإلاىخباث باؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

 الطزيلت وؤلاحزاءاث. 5

 منهج الذراضت أ.

ى          بي، َو لخدلُم أَضاف الضعاؾت اؾُخسضم اإلاىهج شبه الخجٍغ

ً، كلى ما َما كلُه في الىاكم، صون الخدىم  صعاؾت اللالكت بين مخغيًر

ى بظلً 34ٌفي اإلاخغيراث الشهغي] لض اإلاىهج اإلاىاؾب لؼبُلت َظٍ [ َو

بُت وطابؼت(، خُض ؾخلخمض  الضعاؾت التي حلخمض كلى مجمىكخين )ججٍغ

ـ وخضة كماعة  ػ في جضَع بُت كلى جلىُت الىاكم اإلالّؼِ اإلاجمىكت الخجٍغ

إلاضة أعبلت أؾابُم،  (Aurasma) الخاؾب، بدُض حؿخسضم أصاة أوعاػما

ا، في خين أن اإلاجمىك ًُ ت الظابؼت حؿخسضم بملضٌ خصخين أؾبىك

ـ وخضة كماعة الخاؾب، وهي الىخاب  لت الخللُضًت في جضَع الؼٍغ

ا.والؿبىعة

 مجتمع الذراضت وعينتها ب.

 أ. مجتمع الذراضت: 

جيىن مجخمم الضعاؾت مً ظمُم ػالب الصف الشالض الشاهىي،        

َـ، الظًً ًضعؾىن في 1436/1437للفصل الضعاس ي الشاوي، مً اللام 

ت الخابلت إلصاعة الخللُم بمىؼلت ظاػان، وكض بلغ اللضص  اإلاضاعؽ الشاهٍى

ا.( ػالًبا5612ؤلاظمالي إلاجخمم الضعاؾت )

 ب. عينت الذراضت: 

ازخيرث كُىت الضعاؾت مً ِكبل مللم الخاؾب آلالي في مضعؾت        

لت كصضًت؛ لخىفغ ألاظهؼة الظهُت وأصاة أوعاػما  ت، بؼٍغ اإلاىجاعة الشاهٍى

بُت، كليها لضي ػالب اإلاجمىكت ا ولىظىص مللٍم هفٍء ًملً الخبرة الخجٍغ

بُت مً )االيافُت،  ( 34وئصاعة مغهت ومخلاوهت، وجيىهذ اإلاجمىكت الخجٍغ

ت،  ػالًبا مً ػالب الصف الشالض الشاهىي في مضعؾت اإلاىجاعة الشاهٍى

ل االلفصل الضعاس ي هفؿه، 
َّ
مىا بالدؿاوي بين اإلاجمىكخين، خُض مش ّؿِ

ُ
ك

ل 17اإلاجمىكت الظابؼت )
َّ
لت الخللُضًت، ومش ( ػالًبا، ُصّعِؾىا بالؼٍغ

بُت ) ػا17اإلاجمىكت الخجٍغ ا .( ػالًبا ُصّعِؾىا باؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا:جيافإ اإلاجمىكخين

للخدلم مً جيافإ اإلاجمىكخين كبل البضء بخؼبُم الخجغبت، كام         

بلي، كلى اإلاجمىكخين: 
َ
غي( ك اإلاللم بخؼبُم ازخباع جدصُلي )جدٍغ

ـ لهما، بدُض ًيىن مخىؾؽ الضعظاث ال بُت والظابؼت كبل الخضَع خجٍغ

مخلاعًبا بين اإلاجمىكخين، واؾُخسضم ازخباع )ث( لضاللت الفغوق بين 

مجمىكتي البدض، في الازخباع الَلبلي لالزخباع الخدصُلي. والجضٌو الخالي 

ا:ًبين الىخاةج التي جم الخىصل ئليها

 2حذول 

بليهتائج اختبار )ث( لعينت
َ
 ين مطتللتين إلاعزفت جكافؤ اإلاجموعاث في الاختبار الل

 مطتوى الذاللت كيمت ث الاهحزاف اإلاعياري  اإلاتوضط الحطابي العذد اإلاجموعت ألابعاد

 0.146 1.491 1.45 6.88 17اطابؼت كبلي الخظهغ

بُت كبلي  1.54 6.12 17اججٍغ

 0.304 1.046 1.84 5.59 17اطابؼت كبلي الفهم

 2.09 4.88 17ابُت كبليججٍغ

 0.124 1.584 1.24 4.82 17اطابؼت كبلي الخدلُل

بُت كبلي  0.90 4.24 17اججٍغ

 0.110 1.644 3.48 17.29 17اطابؼت كبلي الضعظت اليلُت لالزخباع

بُت كبلي  3.82 15.24 17اججٍغ

ا.ًالخف أن الضعظاث للمجمىكخين ال ًىظض بُنهما فغقا

 تأدواث الذراضج. 

ػ، جبّين أن        بلض الاػالق كلى اللضًض مً أصواث جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

بلظها غير مىخمل الخصاةص، أو ًصلب اؾخسضامه إلاسخلف 

اإلاخللمين؛ لظا وكم الازخُاع كلى أصاة مخِؿغة وؾهلت الاؾخسضام للمللم 

 واإلاخللم، وهي أصاة )أوعاػما(: وهي كباعة كً جؼبُم كلى ألاظهؼة الظهُت،

ًلىم باؾخسضام واميراث الجهاػ الظوي، لدؿلُؼها كلى صىعة أو شيل 

في الىخاب؛ ومً زم ًـهغ للؼالب ملؼم فُضًى أو صىعة أو صىث، 

ظا  م مم الخللُم الخفاكلي. َو فُجخمم للؼالب فيها اإلاخلت والدشٍى

، خُض ُؾمي الخؼبُم باؾم الشغهت Aurasma الخؼبُم ًغظم لشغهت

كمُل ظضًض  60،000أهثر مً  Aurasma ء شغهتهفؿها، وكض بلغ كمال

كمُل في ظمُم  100،000شهًغا اإلااطُت، مً ئظمالي أهثر مً  12في الـ 

أهداء اللالم. ومً كمالئها شغهت صًؼوي اإلاشهىعة، خُض جلىم 

م أزىاء  Aurasma باؾخسضام جؼبُم ض مً الدشٍى كلى أللابها؛ لخلم اإلاٍؼ

ملُاع صوالع  1.6ًلضع بدىالي الللب. وجخىكم الشغهت ئوشاء ؾىق 

ػ في كام ا.م2019 لخؼبُلاث الىاكم اإلالّؼِ
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ً
غي( أصاة مً َىا اكخمض الباخشان كلى الازخباع الخدصُلي )الخدٍغ

 للبدض؛ وطلً إلاىاؾبخه لؼبُلت البدض
ً
ا.عةِؿت

بالخؼىاث  - كبل وصىله ئلى صىعجه النهاةُت -وكض مغ أهمىطط الازخباع  

ا:الخالُت

ا:هضف مً الازخباعجدضًض ال. 1

َضف الازخباع ئلى كُاؽ الخدصُل اإلالغفي، في وخضة كماعة         

اث )الخظهغ، الفهم، الخدلُل(، وملاعهت  الخاؾب آلالي، وفًلا إلاؿخٍى

ألاصاء الَبلضي لؼالب الصف الشالض الشاهىي، ليٍل مً اإلاجمىكخين 

بُت والظابؼت؛ إلالغفت ئطا وان َىان فغوق طاث صاللت ئخ صاةُت الخجٍغ

بين اإلاجمىكخين، لصالح أٍيّ منهما؛ ومً زم الخىم كلى مضي أزغ 

بُت،  ػ في الخدصُل لضي اإلاجمىكت الخجٍغ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

لت الخللُضًت  باإلاجمىكت الظابؼت التي حللمذ بالؼٍغ
ً
ا.ملاعهت

ا

ا:صضق الازخباع. 2

ضص مً للخأهض مً صضق الازخباع ُكغطذ أصاة الضعاؾت كلى ك       

( مدىمين مً اإلاسخصين طوي الخبرة 10اإلادىمين، وبلغ كضصَم )

والىفاءة في جسصص الخاؾب آلالي وؤلاشغاف التربىي في مجاٌ 

الخاؾب آلالي؛ للخأهض مً أن أؾئلت الازخباع جلِـ ألاَضاف التي ُبني 

ا.الازخباع مً أظلها

ا:صضق الاحؿاق الضازلي لالزخباع. 3

ضق الـاَغي ألصاة الضعاؾت، كام الباخشان بلض الخأهض مً الص        

بُت، مسخلفٍت كً اللُىت  ا كلى كُىت اؾخؼالكُت ججٍغ ًُ بخؼبُلها مُضاه

( ػالًبا. وكلى طىء بُاهاث اللُىت كام الباخشان 12النهاةُت، ميىهت مً )

بدؿاب ملامل الاعجباغ بيرؾىن بين الضعظت اليلُت ألبلاص الازخباع، 

ع؛ إلالغفت الصضق الضازلي لألصاة، وطلً كلى والضعظت اليلُت لالزخبا

ا:الىدى الخالي

 3حذول 

 معامالث ارجباط بيرضون بين الذرحت الكليت لالختبار وأبعاد الاختبار

 معامل الارجباط ألابعاد م

**0.814 جظهغ 1  

**0.783 فهم 2  

**0.776 جدلُل 3  

ٌا زالٌ مً ًخطح         كىض صالت ألابلاص ظمُم أن الؿابم الجضو

ظا ،(0.01) مؿخىيا  الاحؿاق ملامالث اعجفاق كلى صاللت ٌلؼي َو

ـهغ هما الضازلي،  بها الىزىقا ًمىً ووافُت، مغجفلت صضق مإشغاث ًُ

ا.الخالُت الضعاؾت جؼبُم في

ا:الازخباع زباث. 4

 زباث ملامل باؾخسضام الضعاؾت أصاة زباث بلُاؽ الباخشان كام       

ٌا ألفاهغوهبار،  أصاة إلاداوعا الشباث ملامل كُمت ًىضح الخالي والجضو

ا:وهي الضعاؾت

 4 حذول 

 الذراضت أداة ثباث للياص ألفاكزوهباخ معامل

 معامل الثباث اإلاحور  الزكم

 0.821 جظهغ 1

 0.813 فهم 2

 0.829 جدلُل 3

 0.866 الشباث الىلي

ٌا زالٌ مً ًخطح         بصباث ًخمخم الضعاؾت ملُاؽ أن الؿابم الجضو

ٌا ا، ملبى ًُ ( 0.866( )ألفا) اليلُت الشباث ملامل كُمت بلغذ خُض ئخصاة

 بين ما الضعاؾت أصاة زباث ملامالث جغاوخذ هما. كالُت زباث صعظت وهي

 في بها الىزىقا ًمىً مغجفلت زباث ملامالث وهي ،(0.829 ،0.813)

ا.الخالُت الضعاؾت جؼبُم

ا:آلالي الخاؾب كماعة وخضة ازخُاع. 5

 بىاءًا للضعاؾت؛ مىهًجا آلالي الخاؾب كماعة وخضة الباخشان ازخاع      

 ئنها خُض للؼالب؛ الىخضة َظٍ وألَمُت آلالي، الخاؾب مللم زبرة كلى

ا.بها وؤلاإلاام ملغفتها الؼالب كلى ًجب التي آلالي الخاؾب أؾاؾُاث مً

ا:ألاولُت صىعجه في الازخباع همىطط صُاغت. 6

، 30 مً جيىهذ وكض الخدصُلي، الازخباع أؾئلت ئكضاص جم        
ً

 ؾإالا

 هىق مً فلغة( ٧١)و والخؼأ، الصىاب هىق مً فلغة(٧١) كً كباعة

ا.مخلضص مً الازخُاع

اث، زالزت كلى الازخباع صعظاث وػكذ وكض          مؿخىيا: وهي مؿخٍى

 ومؿخىيا( صعظاث كشغ) الفهم ومؿخىيا( صعظاث كشغ) الخظهغ

. تصعظ زالزين الضعظاث مجمىق ًيىنا بدُض( صعظاث كشغ) الخدلُل

 ول صعظت الخدؿاب ملُاع ُوطم آلالي الخاؾب مللم مم وبالخلاونا

ٌا في هما فلغة، ا:الخالي الجضو

 5 حذول 

 الاختبار فلزاث درحت احتطاب معيار

 درحت لكل فلزة عشز فلزاث من هوع الصواب والخطأ مطتوى التذكز

ُاع مً مخلضصؾبم فلغاث مً هىق الصىاب والخؼأ وزالر فلغاث مً هىق الازخ مؿخىي الفهم  صعظت ليل فلغة 

 صعظت ليل فلغة كشغ فلغاث مً هىق الازخُاع مً مخلضص مؿخىي الخدلُل
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 نتائج ومناكشتها. ال6

بلض الاهتهاء مً جؼبُم الخجغبت، والازخباع الَبلضي للمجمىكخين        

بُت والظابؼت، جم جدلُل الىخاةج لإلظابت كً ؾإاٌ البدض  الخجٍغ

ػ في ماصة الغةِـ، الظي ًىص كلى: م ا أزغ اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

الخاؾب آلالي كلى الخدصُل لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت 

ظاػان؟ ولإلظابت كً الؿإاٌ الغةِـ، ال بض مً ؤلاظابت كً ألاؾئلت 

ا:الفغكُت، وهي كلى الىدى الخالي

( 0005أ. َل جىظض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي صاللت )

بُت والظابؼت في الخدصُل الَبلضي كىض فأ كل، بين اإلاجمىكخين الخجٍغ

امؿخىي الخظهغ، لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟

بُت في الخؼبُم        جم بدؿاب مخىؾؽ صعظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

ت، وكُمت  الَلبلي والَبلضي كىض مؿخىي الخظهغ، والاهدغافاث اإلالُاٍع

ا:ن الىخاةج كلى الىدى الخالي( ًبي4)ث(. والجضٌو عكم )

 6حذول 

 هتائج اختبار )ث( لعينتين مطتللتين للفزوق في مطتوى التذكز بين اإلاجموعتين التجزيبيت والضابطت في الاختبار الَبعذي

 (5...) مطتوى الذاللت كيمت )ث( الاهحزاف اإلاعياري  اإلاتوضط الحطابي العذد اإلاجموعت

 0.010 2.748 1.62 7.35 17اطابؼت

بُت  1.60 5.81 16اججٍغ

ٌا مً ًخطح         بين ئخصاةُت صاللت طاث فغوق وظىص الؿابم، الجضو

 لصالح الخظهغ، مؿخىيا كىض والبلضي اللبلي الخؼبُم مخىؾؼي

بُت، اإلاجمىكت في الَبلضي اللُاؽ غيا الخجٍغ  َظٍ أن الباخشان ٍو

ا].1] الخؿُني صعاؾت هخاةج مم جخفم الىدُجت

ا( 0005) تــصالل ىياـــمؿخ ضـــكى تـــاةُــئخص تـــصالل طاث وقغاــــف ضــجىظ لـــَ. ب

بُت اإلاجمىكخين بين فأكل،  كىض البلضي الخدصُل في والظابؼت الخجٍغ

اظاػان؟ مىؼلت في الشاهىيا الشالض الصف لؼالب الفهم، مؿخىيا

بُت اإلاجمىكت صعظاث مخىؾؽ بدؿاب جم         الخؼبُم في الخجٍغ

ت، ثوالاهدغافا الفهم، مؿخىيا كىض والَبلضي الَلبلي (. ث) وكُمت اإلالُاٍع

ٌا ا:الخالي الىدى كلى الىخاةج ًبين الخالي والجضو

 7 حذول 

 البعذي الاختبار في والضابطت التجزيبيت اإلاجموعتين بين الفهم مطتوى  في للفزوق مطتللتين لعينتين( ث) اختبار هتائج

 (1...) لتمطتوى الذال كيمت )ث( الاهحزاف اإلاعياري  اإلاتوضط الحطابي العذد اإلاجموعت

 0.001 5.626 1.49 7.71 17اطابؼت

بُت  1.53 4.75 16اججٍغ
      

ًخطح مً الجضٌو الؿابم وظىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين       

مخىؾؼي الخؼبُم الَلبلي والَبلضي كىض مؿخىي الفهم لصالح اللُاؽ 

غي الباخشان أن َظٍ الىدُجت جخفم  بُت، ٍو البلضي في اإلاجمىكت الخجٍغ

ا].13هخاةج صعاؾت ]مم 

ــخـض مؿــــت كىـــاةُـــت ئخصـــغوق طاث صاللـــض فـــىظــل جـــط. َ ا( 0005ت )ــىي صاللــ

بُت والظابؼت في الخدصُل البلضي كىض  فأكل، بين اإلاجمىكخين الخجٍغ

امؿخىي الخدلُل، لؼالب الصف الشالض الشاهىي في مىؼلت ظاػان؟

بُت في الخؼبُم         جم بدؿاب مخىؾؽ صعظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

ت، وكُمت )ث(. الَلبلي وال َبلضي في مؿخىي الخدلُل، والاهدغافاث اإلالُاٍع

ا:والجضٌو الخالي ًبين الىخاةج كلى الىدى الخالي

 8حذول 

 هتائج اختبار )ث( لعينتين مطتللتين للفزوق في مطتوى التحليل بين اإلاجموعتين التجزيبيت والضابطت في الاختبار البعذي

 (5...) مطتوى الذاللت كيمت )ث( هحزاف اإلاعياري الا  اإلاتوضط الحطابي العذد اإلاجموعت

 0.017 2.528 1.77 6.65 17اطابؼت

بُت  2.11 4.94 16اججٍغ

ٌا مً ًخطح         بين ئخصاةُت صاللت طاث فغوق وظىص( الؿابم الجضو

 لصالح الخدلُل مؿخىيا كىض والَبلضي الَلبلي الخؼبُم مخىؾؼي

بُت، اإلاجمىكت في الَبلضي اللُاؽ غا الخجٍغ  َظٍ أن الباخشان ياٍو

ا].15] صعاؾت هخاةج مم جخفم الىدُجت

بُت تـىكــاإلاجم اثــصعظ ؽـــىؾـــمخ ابــخؿ مــج اــهم        ا الخؼبُم في الخجٍغ

اث، ظمُم كىض والَبلضي الَلبلي ت، والاهدغافاث اإلاؿخٍى  وكُمت اإلالُاٍع

ٌا ؛(ث) ى الغةِـ، الؿإاٌ كً ئظابت ئلى للىصى  اؾخسضام أزغ ما: َو

ػا الىاكم جلىُت  لؼالب الخدصُل كلى آلالي الخاؾب ماصة يف اإلالّؼِ

اظاػان؟ مىؼلت في الشاهىيا الشالض الصف

ٌا زالٌ مً وجبين ا:ًلي ما( 9) عكم الجضو

 9 حذول 

 والضابطت التجزيبيت اإلاجموعتين بين الَبعذي التطبيم في الذراس ي للتحصيل الكليت الذرحت في للفزوق( ث) اختبار هتائج

 (1...) مطتوى الذاللت كيمت )ث( الاهحزاف اإلاعياري  ابياإلاتوضط الحط العذد اإلاجموعت

 0.001 5.694 2.73 21.71 17اطابؼت

بُت  3.50 15.50 16اججٍغ

ًخطح مً الجضٌو الؿابم وظىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين       

اث لصالح  مخىؾؼي الخؼبُم الَلبلي والَبلضي كىض ظمُم اإلاؿخٍى

بُت؛ مما ٌلن بُت التي ُصّعِؾذ اإلاجمىكت الخجٍغ ي جفىق اإلاجمىكت الخجٍغ

ػ كلـــم اإلالـــىاكــت الـــضام جلىُـــباؾخس اي ُصّعِؾذ ــــت الخـــابؼـــت الظــــىكـــى اإلاجمـــّؼِ
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لت الخللُضًت ا.باؾخسضام الؼٍغ

ومً زالٌ اؾخلغاض الىخاةج، ًخطح أن اؾخسضام جلىُت الىاكم         

ب ا لصالح ػالب اإلاجمىكت الخجٍغ ًُ ػ وان لها جأزير صاٌ ئخصاة ُت في اإلالّؼِ

اث الخدصُل الشالزت )الخظهغ، الفهم، الخدلُل( كىض  جىمُت ظمُم مؿخٍى

 بؼالب اإلاجمىكت الظابؼت، خُض 0.01مؿخىي الضاللت )
ً
(، ملاعهت

ا(.0.001بلغذ )

ومً ًخأمل الىخاةج الؿابلت ًخطح له مضي ألازغ ؤلاًجابي        

ػ كلى مؿخىي الخدصُل لضي الؼ الب الؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

اإلاؿتهضفين، كىض صعاؾتهم وخضة كماعة الخاؾب آلالي، كىض ظمُم 

اث الخدصُل الشالزت )الخظهغ، الفهم، الخدلُل(. فلض وان لخلىُت  مؿخٍى

ػ أزغ واضح كلى أصاء الؼالب في الازخباع بىظه كام، خُض  الىاكم اإلالّؼِ

بُ ا، لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ ًُ ت أؿهغث الىخاةج وظىص فغوق صالت ئخصاة

التي ُصّعِؾذ وخضة كماعة الخاؾب آلالي باؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ 

م جؼبُم أوعاػما.  اكً ػٍغ

ظٍ الىدُجت حلخبر مىؼلُت، هـغا إلاا جخمخم به جلىُت الىاكم اإلالّؼِػ        َو

لت الخللُضًت اإلاخبلت في جضَعـ  مً مميزاث ججللها جخفىق كلى الؼٍغ

فان هدُجت َظا البدض حشير ئلى  ماصة الخاؾب آلالي. وكلى وظه اللمىم

وظىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؽ صعظاث ػالب اإلاجمىكت 

بُت ومخىؾؽ صعظاث ػالب اإلاجمىكت الظابؼت، لصالح  الخجٍغ

بُت، وجخفم هخاةج َظا البدض مم هخاةج الضعاؾاث  اإلاجمىكت الخجٍغ

ػ في جضَع ـ ماصة الؿابلت، اإلاخلللت باؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

[، وفي الخللُم مشل: صعاؾت 1الخاؾب آلالي، مشل: صعاؾت الخؿُني ]

ً [ وصعاؾت بيرػ لىبيز 14[ وصعاؾت هُفين الؿُض ]13] صووؿغ وآزٍغ

[ صعاؾت 17] [ وصعاؾت حشً وحؿاي16[ وصعاؾت فىوؿُيا ]15] ووىهخيرو

ً يرا وآزٍغ [، خُض أؿهغث َظٍ الضعاؾاث أن اؾخسضام جلىُت 10] باٍع

ض مً الخدصُل لضي الؼالبالىاك ػ في الخللُم جٍؼ ا.م اإلالّؼِ

 التوصياث. 7

في طىء ما جىصلذ ئلُه الضعاؾت مً هخاةج كضم الباخشان كضًصا        

ا:مً الخىصُاث واإلالترخاث، مً أبغػَا

ػ في جضَعـ ماصة الخاؾب آلالي؛ . 1 طغوعة اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

اصة جدصُل الؼالب في اإلا ا.اصةلضوعَا في ٍػ

ـ ماصة الخاؾب آلالي، . 2 ػ في جضَع الاؾخفاصة مً جؼبُلاث الىاكم اإلالّؼِ

 جلً الخؼبُلاث 
ً
م، زاصت

ّ
ض مً الضافلُت لضي الؼالب في الخلل التي جٍؼ

ا .اإلاجاهُت، اإلاخاخت للجمُم

 مشغفي الخاؾب آلالي في مياجب التربُت والخللُم كلى كلض . 3
ُّ

خض

بُت مؿخمغة في اؾخسضا ػ إلاللمي صوعاث جضٍع م جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.ومللماث الخاؾب آلالي

ػ في . 4 ض مً الضعاؾاث كً اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ ئظغاء اإلاٍؼ

ـ الخاؾب آلالي للؼالب والؼالباث ا.جضَع

ػ في . 5 ض مً الضعاؾاث كً اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ ئظغاء اإلاٍؼ

ا
ً
ا.اللملُت الخللُمُت كامت

ػ في ئظغاء اإلاؼا. 6 ٍض مً الضعاؾاث كً اؾخسضام جلىُت الىاكم اإلالّؼِ

ا.مىاػم أزغي مً اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت
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THE EFFECT OF USING AUGMENTED 

REALITY TECHNOLOGY IN COMPUTER 

CLASSES ON THE ACHIEVEMENT OF 

STUDENTS IN THE 3RD GRADE 

SECONDARY IN THE JAZAN REGION 

BANDAR A. A. ALSHAREEF                          AHMAD Z. AL MISA'D 

       King Saud University                                       King Saud University 

ABSTRACT: The research aims to investigate the effect of using augmented reality technology in 

computer classes on the achievement of students in the 3rd grade secondary in the Jazan region. 

The researcher used the quasi-experimental approach and the sample of the research is (34) 

students for the second semester of the academic year 1436/1437 AH, distributed in two groups: the 

first one is the control group of (17) students studied the traditional way. The other group is the 

experimental of (17) students studied via the augmented reality technology by using (Aurasma) 

application. The researcher depended on the (written) achievement test as a tool in the research, 

which measures three levels and they are: (Remembering, understanding, and analysis.) The validity 

of the test was tested by arbitrators that are specialist with experience, and competency in 

computers and educational supervisors in the computer field. The results showed that learning using 

augmented reality technology has had a statistically significant effect in favor of the experimental 

group students in the development of all three levels of achievement at the significance level (0.01) 

compared to the control group students. This result is attributable to the features of the Augmented 

Reality technology that make it outstand the traditional method used in the teaching of computer. 

The researcher recommends making use of augmented reality technology in the teaching of 

computer, which increases academic achievement among students. 

KEY WORD: Augmented Reality Technology, Computer Classes, Achievement. 

 

 

 

 

 


