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 ملخص البحث

إن عملية تعليمية تعتمد على الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف التعلم والتعليم. فقط ظهرت 
ا يف جماالت خمتلفة. فالتقنية قادرة على تقدمي تقنية الواقع املعزز يف سنوات أخرة وكثر تطبيقه

الدرس بشكل رائع مما فيها من األشكال ثالثية األبعاد واألصوات املسجلة والصور املتحركة 
الىت تطوير عملية التعليم والتعلم يف احلصة الدراسية. فهدفت هذا البحث إىل كشف 

ومهاراهتا املختلفة بناء على جتربة  استخدامات تقنية الواقع املعزز يف جماالت تعليم اللغة
وقد اتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها أسلوب املنهج الوصفي عن طريق الدراسات السابقة. 

مراجعة املستندات والواثئق العلمّية املطبوعة ابجلامعة، ابإلضافة إىل االستفادة من األحباث 
 والكتب واجملالت العلمّية.

 
يا التعليم، تعلم اللغة واقع املعزز، الوسائل التعليمية، تكنولوج: تقنية الالكلمات املفتاحية

 العربية.
 

 املقدمة
إّن اعتمـاد أّي من النظـم التعليمـية علـى الوسـائل التعليميـة ضـرورة مـن الضــرورات لضــمان جنــاح 

و عملية توصيل (. والتعليم ه2009تلــك الــنظم، وجــزء مهــم فــي بنيــة منظومتهــا  )شاهني، 
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املعرفة وتزويد الطاّلب ابخلربات، من مهارات وعناصرها، كي يتّمكن الطاّلب من اكتساب 
الثقافة اجلديدة. وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصلهم إىل هدفهم. لذلك ال خيفى 

يف توفري على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمهية كربى 
 (.2004حممد حممود احليلة، اخلربات الىت أيخذ منها كل طالب ما حيقق أهدافه ويثري اهتمامه )

 
وتنبع أمهية الوسيلة التعليمية من أهنا تسهل عملية التعليم للمدرس، والتعلم للطالب. فهي 

د الزمان إاثرة الدافعية لدى الطلبة والتغلب على حدو تساعد املعلم على حسن عرض املادة و 
واملكان. وأمهيتها للمتعلم هي توسيع جمال اخلربات وجعل اخلربات التعليمية أكثر فاعلية وأبقى 

 أثرا وأقل احتماال للنسيان.
 

الوسائل التعليمية تؤثر يف اكتساب الطالب املهارات اللغوية  أتثريا "وأشار عبد الغين إىل أن 
جمموعة متنوعة من املواد كوسيلة مناسبة ومثرية  أكثر فعالية. لذلك، جيب أن يستخدم املعلمون

لتغيري البيئة التعليمية اجلامدة إىل بيئة جديدة ذات حيوية حىت يشارك الطالب يف عملية التعلم، 
وذلك بتطبيق األلعاب يف تعليم اللغة من خالل وسائل اإلعالم اإللكرتونية مثل: جهاز 

م الطالب وتركيزهم حنو تعليم وتعلم اللغات" احلاسوب، والرسومات القادرة على جذب اهتما
(Abd. Ghani Awang, 1996:60.) 

 
الواقعاملعّزز هي . تقنية (Augmented Reality) فمن الوسائل التعليمية احلديثة تقنية الواقع املعّزز

"التكنولوجيا اليت جتمع بني األشياء االفرتاضية يف العامل احلقيقي، وميكن للمستخدم التفاعل 
 إبضافة تسمح حيث (Abd. Ghani Awang, 1996:61)ع األشياء الظاهرية يف الوقت ذاته؛ م

نّصية. كما  ومعلومات الفيديو الصوتو ملفات األبعاد، وإدراج وثالثية األبعاد ثنائية األشكال
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 ,Yuen,S)حوهلم" من ما جيري وفهمهم األفراد معرفة على تعزيز تعمل أن التعزيزات هلذه ميكن

Yaoyune, G., & Johnson, E, 2011). 
؛ منها: "الواقع املضاف، والواقع استخدمت عدة من مصطلحات لتشري إىل الواقع املعزز فقد

( ، 2015املزيد، والواقع املوّسع، والواقع احملسن، والواقع املدمج، واحلقيقة املعززة)احلسيين، 
يف األلفاظ لطبيعة الرتمجة". ويف ومجيعها مصطلحات تدل على الواقع املعزز. ويعود االختالف 

هذه الدراسة اختارت الباحثة مصطلح "الواقع املعزز" نظرًا إىل أنه املصطلح األكثر استخداًما 
 يف األدبيات املرتمجة إىل العربية.

 
وعرف يوين واييونيانج وجونسون الواقع املعزز أبنه: " شكل التقنية الىت تعزز العامل احلقيقي من 

؛ حيث تسمح تقنية الواقع املعزز إبضافة احملتوى وى الذي ينتجه احلاسب اآليلخالل احملت
الرقمي بسالسة إلدراك تصور املستخدم للعامل احلقيقي؛ حيث ميكن إضافة األشكال ثنائية 
األبعاد وثالثية األبعاد، وإدراج ملفات الصوت والفيديو ومعلومات نصية. كما ميكن هلذه 

 ,Yuen, S., Yaoyune)تعزيز معرفة األفراد وفهم ما جيرى من حوهلم"  التعزيزات أن تعمل على
G., & Johnson, E, 2011.) 

 
اإلمكاانت اليت توفرها تقنية الواقع املعّزز يف التعليم والتعلم غري حمدودة، فهي أداة للتعلم لتمكني 

سياقات ترتبط  الطالب من رؤية العامل من حوهلم بطرق جديدة والتعامل مع قضااي واقعية يف
عدة دراسات سابقة إىل أن تقنية  أشارت .(Eric Klopfer and Josh Sheldon, 2010)هبم ابلفعل

، لكن أكدت حفيظة  (Billinghurst, M, 2010)الواقع املعّزز مناسبة ألن تطبَّق يف التعليم
اخل أو خارج أبن "دراسات تطبيق التقنية يف تعّلم اللغات، سواء د -الباحثة يف هذا اجملال-

 .(Hafiza, A. & Halimah, B. Z, 2011)"جدا ةالبالد ال تزال قليل
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 استخدامات تقنية الواقع املعزز
( ورجيف شاكر دراسة Ekrem Solak, 2015م، تناول الباحثان إكرام صالك )2015يف عام 

لدى متعلمي  أتثري املواد املصممة مع تقنية الواقع املعّزز على تعلم املفرداتحبثية بعنوان 
وكان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد مستوى التحفيز لدى املشاركني يف مركز تعليم  اللغة.

اللغات حنو املادة التعليمية املصممة ابستصحاب تقنية الواقع املعّزز، وحتديد العالقة بني 
ية من طالبا وطالبة يف املرحلة اجلامع 130التحصيل الدراسي واملستوى التحفيزي. شارك 

إحدى اجلامعات احلكومية يف تركيا يف هذه الدراسة، تستخدم النسخة الرتكية لتحديد مستوى 
الطالب اجلامعيني لتحفيز مجهور الطالب وجذهبم إىل املواد اليت مت تصميمها مع االستئناس 

هذه الدراسة بتقنية الواقع املعّزز لتعليم الكلمات اإلجنليزية يف املرحلة االبتدائية. وتشري نتائج 
إىل أن املواد املصممة بتقنية الواقع املعّزز كان هلا أثر إجيايب يف زايدة دافعية الطلبة اجلامعيني 
جتاه تعلم املفردات اإلجنليزية. تظهر هذه الدراسة أيضا وجود عالقة موجبة بني التحصيل 

 األكادميي والدافعية ابستخدام تقنية الواقع املعّزز يف تعليم اللغة.
 

القصص القصرية لألطفال ابلواقع وقامت جمموعة من ابحثي جامعة ليم كوك وينج بدراسة " 
واهلدف من هذه الدراسة هو تصميم وتطوير القصص القصرية ابستخدام الواقع املعّزز املعّزز. 

يف ماليزاي. أجريت الدراسة من أجل تشجيع  12إىل  4استنادا للمتعلمني الصغار من سن 
ءة لدى األطفال يف الوقت احلاضر، وكذلك لتحسني لغتهم اإلجنليزية كلغة اثنية عادات القرا

(ESL( تناولت الدراسة خلفية الواقع املعّزز .)AR ودورها يف تغيري نوعية التعليم والتعلم. كما )
أهنا أشارت إىل دراسات أخرى أجراها ابحثون آخرون قد برهنت على فعالية تقنية الواقع املعّزز 

 قل التعليم.يف ح
أّن األطفال يشعرون ابمللل عندما  (Behrang, 2011) يرى الباحثون من جامعة ليم كوك وينج

يقرؤون ابلطريقة التقليدية. فحاول هؤالء الباحثون تقدمي نظام جديد يف شكل قصص قصرية 
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كثريا وهدف النظام هو تعزيز عادة القراءة لدى األطفال الذين ال يقرؤون   .ابستخدام التقنية
يف الوقت احلاضر؛ فإن هذا النظام ال يصمم لتشجيع عادة القراءة لدى الطالب فحسب، 
وإمنا لتوفري الرتفيه وجعل القراءة أكثر إاثرة لالهتمام يف الوقت نفسه. وعالوة على ذلك، يعّد 
 الصوت والرسومات وسائل أفضل إلفهام األطفال من قراءة الكلمات املطولة يف كتاب ابلطريقة

 التقليدية نفسها.
مفاهيم استخدام الواقع املعّزز ( يف مقالتها بعنوان Norabeerah, 2012أما نورابرية )

فهذه الدراسة النوعية قد أجريت انطالقًا من أهداف التكنولوجيا يف الدراسات اإلسالمية. 
لوسطى حتديد تصور املعلمني بقسم الدراسات اإلسالمية، مبعهد تدريب معلمي يف املنطقة ا

، وتطوير مفهوم االستخدام الذي ميكن أن يتم تنفيذه عند تعليم تقنية الواقع املعّززمن ماليزاي ل
وتعلم دراسات اإلسالمية. واستخدمت طريقة دراسة احلالة االستكشافية وهي تشمل ثالثة 

فيما  من مدريب املعلمني. متت مقابلتهم من قبل ابستخدام متعمق شبيه هبيكلة جدول املقابلة.
تقنية الواقع يتصل ابملقابلة، مجيع الردود اليت قدمها املختربون إجيابية للغاية، حيث قالوا أبن 

مناسبة الستخدامها يف الدراسات اإلسالمية. مفاهيم االستخدام الىت انقشت يف هذه  املعّزز
استخدام  الورقة ميكن استخدامها مبثابة مبادئ توجيهية ألولئك الذين يرغبون يف تطوير أو

 على أساس موضوعات الدراسات اإلسالمية. تقنية الواقع املعّززتطبيق 
 

 اخلالصة
ومما ال خيفى على البال، أنه قد كثرت الدراسات وتنّوعت األحباث الىت أجراها الباحثون ومنها: 

م(، 2011م(، هبرانج برهزكار )2011م(، يوان أيس والزمالء )2010دي سوماديو وزميله )
م(، مت دونليفي والزمالء 2012م(، جي برّيرا والزمالء )2012ة وزميلتاها )نورابري 

م(، أكرم صاالك وزميله 2014م(، بلدريس بّكا والزمالء )2014م(، أيه شيا )2014)
 م(. وهذه الكثرة متثّل التجارب املختلفة يف تطبيقتقنية الواقع املعزز وفعاليتها يف التعليم.2015)
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قنية يف اجملاالت املختلفة ال سيما يف جمال التعليم. وقد كشفت هذه فقد استخدمت هذه الت
الدراسة استخدامات هذه التقنية يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف تدريس مهاراهتا األربعة: 
القراءة، والكتابة، واالستماع، والكالم. واستفدان استفادا كثريا من الدراسات السابقة يف بيان 

 تقنية حنو تعليم هذه املهارات.استخدامات ال
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