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 :*مصتخلص

الخٓىُاث الخذًثت لها جأزحر َهاٛ نلى حمُو الٓؿاناث والتي مً أبشصها ْؿام الخهلُم الزي حًحر بشٙل 

مي.  حىهشي مً مُهىمه الخٓلُذي ئلى مُهىم ٌهخمذ نلى الخٓىُاث التي جخالةم مو مخؿلباث الجُل الْش

 VRوجٓىُت الىاْو الاَتراض ي  ARاإلاهضص مً أبشص الخٓىُاث الخذًثت والىاظهت الاهدشاس جٓىُت الىاْو و 

والتي حعاهم في خلٔ بِئت جمً٘ اإلاعخُُذًً مً ججشبت واظخ٘شاٍ نىالم اَتراغُت مىُطلت نً 

حز نلى ئ بشاص الُّش بحن جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي الىاْو الخُٓٓي. وبالخالي جم التٖر

بُت و الخذٍس ُُُت الخىقُِ ألامثل لٙل منهما في اإلاشاَس ، باإلغاَت الى الخهٍش وؤلامٙاهُاث الىانذة ٖو

بُت بما ًدٓٔ نلى مذي  و الخذٍس َانلُت جؿبُٔ جٓىُاث الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي خالٛ اإلاشاَس

بُت لخهلُمُت.أهذاٍ الهملُت ا و الخذٍس حز بالىسْت الخالُت نلى مششونحن مً  اإلاشاَس ألاٛو هى  ;وجم التٖر

خُت بخٓىُت  مششوم مىاظٚ الهمشة بخٓىُت الىاْو اإلاهضص وآلاخش هى مششوم إلبشاص مذًىت حذة الخاٍس

ت  ب الطُُي في معاس الخؿبُٓاث والبرمجت في شٖش الىاْو الاَتراض ي. وجم الخؿبُٔ نلى مجمىنت الخذٍس

ب الطُُي أدي الى  وادي م٘ت للخٓىُت.  ومً أبشص الىخاةج التي جىضلذ اليها الذاظت جخمثل في أن الخذٍس

ادة الثٓت في الٓذساث مً ْبل اإلاخذسبحن.  ض مهاساث الخهلم الزاحي لذي اإلاخذسبحن باإلغاَت الى ٍص  حهٍض

ُا اإلاهلىماثكلمات املفتاحية:  ٘ىىلىح م، ج ُاث الخهُل ٓى ت، ج َتراض ي، اإلاشاَسو الخذسٍُب و الا و اإلاهضص، الىْا  الىْا

Abstract 

Modern technologies have been instrumental in all sectors, most notably the education 
sector, which has fundamentally changed from its traditional concept to a new one based on 
technologies that fit the requirements of the digital generation. One of the most popular and 
widespread modern technologies is AR / VR, which contributes to creating an environment 
that enables users to experience and explore virtual worlds detached from reality. Therefore, 
the difference between AR and VR was highlighted with the promising possibilities and how 
to be best employed in training projects, as well as identifying the effectiveness of applying 
AR and VR technologies through training projects to achieve the objectives of the 
educational process. The focus has now been on two training projects; The first is the Umrah 
Rituals project with AR technology and the other is a project to highlight the historic city of 
Jeddah with VR technology. The application was implemented on the summer courses in the 
application and programming path at Wadi Makkah Technology Company. One of the most 
notable findings of the study is that summer training has enhanced the self-learning skills of 
the trainees as well as increased confidence in their abilities 
Keywords: Academic libraries, scholarly databases, information sources, Yarmouk 
University, Jordan 
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 :مقدمة 1/0

ألاخحرة، والزي ٌهخمذ بشٙل أظاس ي نلى مو هُمىت نطش اإلاهلىماث في العىىاث 

مُت وألاحهضة الزُٖت، أضبذ باإلمٙان جىلُذ ومهالجت ٖمُاث  ئظخخذام أحهضة الخىاظِب الْش

هاةلت مً اإلاهلىماث في الهالم الخُٓٓي. ٗل رلٚ أدي بشٙل مباشش ئلى الخُانل مو الهالم 

مي خُث أضبدذ زىسة ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث التي ًٌزحها ال خٓذم الهاةل في الخٓىُاث الْش

شحو حضء   للىمى الاْخطادي للذٛو في الهالم. ٍو
ً
 مهما

ً
ٗا الخذًثت والىجحرة اإلادعاسنت للهىإلات مدش

ادة في اظخخذام  و الىمى الاْخطادي والخًُحر الهُ٘لي في اإلاجخمهاث ئلى الٍض مهم مً حعَش

ُها بأجها ICTج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث  مجمىنت مً الخذماث  والتي ًمً٘ حهٍش

ت وصٍادة سغا ألاشخاص داخل بِئت لوالشبٙاث وألاحهضة والبرامج التي تهذٍ  ض اإلاهَش خهٍض

ت، العمهُت، اإلا٘خىبت واإلاؿبىنت التي  مهُىت، وحشمل حمُو أهىام أدواث الخ٘ىىلىحُا البطٍش

ت ) و للمهلىماث واإلاهَش شالخذَٔ العَش شهذ اإلاخًحر بشٙل وفي هزا اإلا (.Villegas et al., 2016جَى

الخٓىُاث الخذًثت بشٙل ٖبحر نلى حمُو ْؿاناث اإلاجخمو بشٙل نام. ومً هزه مدعاسم، أزشث 

ٗامل مً مُهىمه  أهم هزه الٓؿاناث التي جأزشث بشٙل ٖبحر هى ْؿام الخهلُم الزي حًحر بشٙل 

مي ً دىاظب الخٓلُذي ئلى مُهىم ًدخىي نلى الهذًذ مً الخؿىساث الخٓىُه ئلى حهلُم ْس

مي. مهكم الذٛو جدبنى اإلاهاساث ألاظاظُت واإلاُاهُم اإلاشجبؿت بخ٘ىىلىحُا  ومخؿلباث الجُل الْش

اإلاهلىماث والاجطاالث وخاضت في مجاٛ الخهلُم بانخباسها نىطش جٓني أظاس ي البذ للخهلُم أن 

 
ً
 في  ًخبىاه. ونلى الشيم مً أن ألاحهضة الزُٖت وألاوشؿت اإلاخهلٓت بالخاظىب جلهب دوسا

ً
مهما

 في 
ً
ا  خٍُى

ً
ئداسة اإلاهلىماث الخذًثت، ئال أن الهذًذ مً الخٓىُاث وألاهكمت ألاخشي ْذ جلهب دوسا

 ,Shindeْؿام الخهلُم ئرا جم جبىيها بشٙل صخُذ، مثل الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي )

2020; Barrow et al., 2019 .) 

مً أبشص الخٓىُاث الخذًثت والىاظهت الاهدشاس والاظخخذام هي جٓىُت الىاْو الاَتراض ي 

Virtual Reality (VR)  ً٘هٍش بأهه خلٔ بِئت ًخم مً خاللها ججشبت  اإلاعخخذمىن مً ، وَُ

 
ً
(. ولً٘ Villegas et al., 2016نً الىاْو الخُٓٓي ) واظخ٘شاٍ نالم اَتراض ي مىُطل جماما

ذ يها ت جخؿلب جٙلُت نالُت مً خُث جٙلُت ألاحهضة وئمٙاهُت الىضٛى ئلهزه الخٓىُ والجهذ والْى

ال٘بحر في ئوشاء اإلادخىي الاَتراض ي والىمزحت الهالُت لخلٔ بِئت َهاله للخُانل الاَتراض ي، 

 ,Villegasالتي جدذ مً الاهدشاس الىاظو الظخخذام هزه الخٓىُت في الخهلُم ) الىٓاؽويحرها مً 

et al., 2016; Yuen, Yaoyune & Johnson, 2011.)  ٍاثالخًلب نلى بهذ العابٓت ،  اإلاهْى
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، بانخباس أن هزه الخٓىُت ونلى ن٘غ Augmented Reality (AR)قهشث جٓىُت الىاْو اإلاهضص 

 نً الىاْو الخُٓٓي، بل حهخمذ نلى 
ً
 مىُطل جماما

ً
 اَتراغُا

ً
الىاْو الاَتراض ي، ال جداٗي واْها

ُب البُ هٍش الىاْو اإلاهضص بأهه Villegas et al., 2016ىاْو )الاهاث العُاُْت دون حًُحر جٖش (. وَُ

ٗاةىاث  ٗاةىاث اَتراغُت نباسة نً  جٓىُت حعمذ للمعخخذمحن بشؤٍت الهالم الخُٓٓي، مو وحىد 

ىحذ في الهالم الخُٓٓي ًمً٘ للمعخخذم الخُانل مهها )
ُ
 ,.Villegas et alسظىمُت خاظىبُت ج

2016.)  

ْذ ال جٙىن جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي حذًذة، خُث أجها بذأث جىدشش 

 بشٙل واظو في الُترة العابٓت، ئال أهه 
ً
بذأث الذساظاث وألابدار باٖدشاٍ ئمٙاهُت هزه خذًثا

الخٓىُت نىذ اظخخذامها في أوشؿت الخُاة الىاْهُت. وال جضاٛ مهكم جؿبُٓاث الىاْو اإلاهضص 

 جٓخطش ن
ً
 ,.Villegas et al) لى الخطىس البعُـ للٙاةىاث الاَتراغُت نلى مشاهذ مدذودة مٙاهُا

( باالغاَت الى رلٚ هىإ الهذًذ مً حىاهب جٓىُت الىاْو الاَتراض ي التي جدخاج ئلى 2016

اظخ٘شاٍ والهذًذ مً الخدُٓٓاث البدثُت اإلاعخٓبلُت ال ًضاٛ ًخهحن ئحشاؤها في هزا اإلاجاٛ 

ا بعبب الُٓىد اإلاخخلُت التي جشجبـ بهزه الخٓىُت الجذًذ وعب ًُ (Hsu & Huang, 2011). 

وبالخالي تهذٍ الىسْت الخالُت ئلى ئبشاص الُّش بحن جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو 

ُُُت الخىقُِ ألامثل لٙل منهما في الهملُت لهزه الخٓىُاث الاَتراض ي وؤلامٙاهُاث الىانذة  ٖو

 ملمىًظا نلى مهاساث الؿالب التي ًمً٘ . وخُث أن  الخهلُمُت
ً

اإلاششوم الخٓني اإلاخمحز ٌهذ دلُال

مما ًطٓل مهاسة الؿلبت بالُ٘اءة اإلاؿلىبت إلداسة اإلاششوم ألاظاظُت  ،أن جكهش ألصخاب الهمل

ب وخاضت في أماًٖ دانمت لهزا  و بهذ الاهتهاء مً مشخلت الخذٍس لػمان اظخمشاس هجاح اإلاشاَس

ت وادي م٘ت في حامهت أم الٓشي الىىم مً اإلاشاَس و جٓىُت و الخٓىُت مثل شٖش للخشوج بمشاَس

مي بما ًخىاةم مو أهذاٍ سؤٍت اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  أٖثر مالةمت لؿلبت الجُل الْش

 . َعِخم في الىسْت الخالُت الاحابت نلى حعاؤالث الذساظت:٠٢٠٢الؿمىخت 

بُت؟ ما الُّش بحن جؿبُٔ جٓىُت الىاْو اإلاهضص وج - و الخذٍس  ٓىُت الىاْو الاَتراض ي باإلاشاَس

و  - ما مذي َانلُت جؿبُٔ جٓىُاث الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي خالٛ اإلاشاَس

بُت؟  الخذٍس

بُت        و الخذٍس ألاٛو هى مششوم  ;خُث ظِخم ئلٓاء الػىء نلى مششونحن مً  اإلاشاَس

خُت بخٓىُت  مىاظٚ الهمشة بخٓىُت الىاْو اإلاهضص وآلاخش هى مششوم إلبشاص مذًىت حذة الخاٍس
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ب الطُُي في  الىاْو الاَتراض ي. الىسْت البدثُت الخالُت جم جؿبُٓها نلى مجمىنت الخذٍس

ت  ت مملٖى ت اظدثماٍس ت وادي م٘ت للخٓىُت والتي حهذ شٖش معاس الخؿبُٓاث والبرمجت في شٖش

س في ألاضٛى اإلاادًت هـ ، ورلٚ لالظدثما 1433بالٙامل لجامهت أم الٓشي ، جأظعذ نام 

ش اْخطاد  ت وجٓذم أوشؿت مخىىنت حعاهم في جؿٍى ت وؤلاهخاج الٓاةم نلى اإلاهَش والٍُ٘ش

ٔ الاظدثماس في  ت مً خالٛ الششاٖت بحن اإلاإظعاث الخهلُمُت والبدثُت نً ؾٍش اإلاهَش

ش الخبراث لؿلبت الجامهت وألاظاجزة. و التي حعانذ نلى جىمُت وجؿٍى ى باإلغاَت ال اإلاشاَس

ت وادي م٘ت للخٓىُت وراث معإولُت مدذودة، ت بالٙامل لشٖش ٗاث مملٖى ل  وحىد شش ٗو

ت وادي  ٗاث جٓذم الخذماث اإلاخىىنت التي جخالةم مو سؤٍت وسظالت شٖش ت مً هزه الشش شٖش

 . م٘ت للخٓىُت

 الدراشات الصابقة / 2

 اجليل الرقني والتعليه الرقني: 2-1

ذ الخالي زىسة ناإلاُت جٓىُت وج٘ىىلىحُت ٖبحرة أزشث بشٙل ٖبحر  ٌهِش الهالم في الْى

نلى حىاهب الخُاة اإلاخخلُت. الخ٘ىىلىحُا ووظاةل الاجطاٛ الخذًثت مً ألاحهضة الزُٖت وشب٘ت 

 بشٙل 
ً
 مخخلُا

ً
مُا  ْس

ً
ؤلاهترهذ والخٓىُاث اإلاخخلُت هي التي محزث هزا الجُل وحهلذ مىه حُال

حر ً ألاحُاٛ العابٓت لهٖلي ن مُت جم٘نهم مً اظخخذام . ومً ألاهمُت بمٙان جَى مهاساث ْس

أٖبر في خُاتهم وخاضت في مجاٛ الخهلُم، مهاساث مثل مهاساث البدث، و الخٓىُاث بشٙل ئًجابي 

الجُل  لخٙىن نملُت الخهلُم اإلآذمت لهم مىاظبت إلاخؿلباث هزا الخدلُل، اجخار الٓشاساث

(Cyrillic & Nicolini, 2019 جزٖش .)Hockly (2015 ًًأهه جم وضِ ألاشخاص الز )

ذ باهخكام نلى شب٘ت ؤلاهترهذ بأهه مىاؾىىن  ٓػىن الْى ٌعخخذمىن ألاحهضة الزُٖت ٍو

مُىن، ئل٘تروهُىن، الجُل  ذ نلى مذي انخماد Zْس مي ويحرها مً اإلاعمُاث التي جٖإ ، الجُل الْش

حهضه الزُٖت، وشب٘ت ؤلاهترهذ بشٙل متزاًذ في خُاتهم هزه الُئت نلى الخٓىُاث الخذًثت، ألا 

ذ  مُىن" نلى الُئت التي لم حهخذ هزه الخٓىُاث في ْو بِىما ًؿلٔ مطؿلح "اإلاهاحشون الْش

ٙىهىن   في خُاتهم ٍو
ً
ظابٔ مً خُاتها ولً٘ وضلىا لهزه الخٓبت الخٓىُت وانخادوا نليها الخٓا

مي.   مً الجُل الْش
ً
 نادة أٖبر ظىا

ش في بِئت الخهلُم الخٓلُذي بطًُخه وبال مُت العابٓت ال جخَى خالي، مهاساث الخهلُم الْش

اإلاخهاٍس نليها، ولزلٚ وحب نلى اإلاإظعاث مىاٖبت الخؿىس الخٓني ال٘بحر وئنذاد مطادس حهلم 
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مي بهذٍ ئًجاد الخٙامل بحن الاظخخذام اإلاتزاًذ للخٓىُاث  مخىاظبت ومخؿلباث الجُل الْش

الجىدة في الهملُت الخهلُمُت والتي حععى اإلاإظعاث الخهلُمُت ئلى جدُٓٓها  الخذًثت وبحن

(. الؿلبت في هزا الهطش ًدخاحىن ئلى ؤلاظخهذاد اإلاعخٓبل، وخاضت في نالم ٠٢٠٢)الششُذي، 

مُت وجىقُِ الخٓىُاث الخزًثت  و الىجحره ومخًحر باظخمشاس مما حهل ئجٓان اإلاهاساث الْش ظَش

. جخَى
ً
 مهما

ً
ش ألادواث وألاهكمت اإلاخهلٓت بخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث بشٙل مدعاسم، مؿلبا

وجم جبني الهذًذ مً هزه الخٓىُاث راث الطلت في ْؿام الخهلُم مما أزش بشٙل مباشش نلى 

ذ مً اإلاهاساث  نملُت الخهلُم، والخذَسغ والبدث الهلمي، ألامش الزي دنا ئلى الخاحت للمٍض

مُت لُخم جبني  هاٛ )الْش  (. Shinde, 2020هزه الخٓىُاث في ْؿام الخهلُم بشٙل هاجح َو

مي  مُت اإلاؿلىبت في الهملُت الخهلُمُت "الخهلُم الْش ؿلٔ نلى اإلاهاساث الْش ًُDigital 

Learning مي هى جٓذًم اإلاادة الخهلُمُت نبر الىظاةـ اإلاهخمذة نلى ألاحهضة ". الخهلُم الْش

الزُٖت وشب٘ت ؤلاهترهذ بشٙل ًدُذ له الخُانل اليشـ مو اإلادخىي الخهلُمي ظىاء بشٙل 

ض Barrow et al., 2019؛  ٠٢٠٨؛ يالب & هىسدًً، ٠٢٠٩متزامً أو يحر متزامً )ألؿِ،  (. وجٖش

ٓت للخهلُم جدىىم مً اإلاىكمت الهشبُت  مي نلى أهه ؾٍش ُها للخهلُم الْش ت في حهٍش للخىمُت ؤلاداٍس

ٗاظخخذام الىظاةل ؤلال٘تروهُت وج٘ىىلىحُا الخهلُم في الٓاناث الذساظُت، أو ْذ  ٗىجها بعُؿت 

جخهذاه لدشمل الخهلُم نبر الُطٛى الاَتراغُت مً خالٛ جٓىُاث الُُذًى والشبٙاث ويحرها 

مي بأهه أخذ الىمارج اإلاهاضشة اإلاهخمذة نلى  (.٠٢٠٩)لُلى،  مً٘ حهٍشِ الخهلُم الْش ًُ وبالخالي، 

مي واٍم ْادس نلى الخهامل مو  جُهُل الخٓىُاث الخذًثت في مجاٛ الخهلُم بهذٍ خلٔ حُل ْس

هالُت.     الخٓىُاث الخذًثت بُ٘اءة َو

 الواقع املعسز: 2-2

ضث أبدار الخهلم اإلاهضص بالخ٘ىىلىحُا والخٓىُاث الخذًثت    –في العىىاث ألاخحرة، ٖس

Technology-Enhanced Learning (TEL) –  نلى الخٓىُاث الخذًثت مثل الىاْو اإلاهضصAR ،

ويحرها مً الاظتراجُجُاث  U-Learning، جٓىُاث الخهلُم اإلاىدشش VR  الىاْو الاَتراض ي

بهذٍ جدعحن سغا اإلاخهلمحن وصٍادة سغاهم في بِئاث حهلم مهخمذة نلى  الخهلُمُت الخٓىُت

 (. Bacca et al., 2014الهذًذ مً الىظاةـ الخٓىُت الخذًثت )

مىز اهدشاس جٓىُت الىاْو اإلاهضص، جم وشش الهذًذ مً ألابدار والذساظاث التي جذسط 

ُه أزش اظخخذام هزه الخٓىُت في الهذًذ مً اإلاجاالث، مثل الهعٍ٘ش ت، الؿب، الخهلُم، التَر
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ذ أزبدذ الهذًذ مً Villegas et al., 2016; Yuen, Yaoyune & Johnson, 2011ويحرها ) (. ْو

في  -ظىاء ألاحهضه الزُٖت أو البرامج  –ألابدار َانلُت الاظخُادة مً هزه الابخٙاساث الخٓىُت 

ث ألاخحرة بحن اإلاعخخذمحن. بِئت الخهلم ورلٚ بعبب اهدشاس اظخخذامها بشٙل ٖبحر في العىىا

، هطجذ أبدار الىاْو اإلاهضص 
ً
َأضبدذ الخؿبُٓاث اإلاهخمذة نلى هزه  ARوبشٙل أٖثر جدذًذا

شه بشٙل ٖبحر في ألاحهضه الزُٖت بٙاَت أهىانها، وجم اظخخذام هزه الخٓىُت بشٙل  الخٓىُت مخَى

ذ نلى َانلُت الى  اْو اإلاهضص في الهملُت ٖبحر في مجاٛ الخهلُم خُث أن ألابدار التي أحٍش

ادة جدُحز الؿالب في نملُت الخهلم مً خالٛ  الخهلُمُت أزبدذ بشٙل متزاًذ أزش هزه الخٓىُت في ٍص

مي ) هىد العبب Bacca et al., 2014خلٔ بِئت حهلُمُت حزابت جدىاظب ومخؿلباث الجُل الْش (. َو

ه الىكاساث الٓابلت لالسجذاء والتي في رلٚ ئلى الاهدشاس الىاظو الظخخذام الهىاجِ اإلادمىلت وأحهض 

ت والٙامحراث نالُت الذْت وأحهضة الاظدشهاسمثل  مُت  GBSحشمل اإلاهالجاث الٍٓى والبىضلت الْش

ويحرها مً الخٓىُاث التي حعهل جُانل الصخظ مو ألاشُاء الاَتراغُت في الهالم الخُٓٓي 

(Villegas et al., 2016 .) 

، جٓىُت الىاْو اإلاهض 
ً
خُا ص والىاْو الاَتراض ي ال حهخبر مً الخٓىُاث الخذًثت. أٛو جاٍس

، خُث The University of Utahفي حامهت  1970sخىرة للىاْو الاَتراض ي جم ضىهها في نام 

جٙىهذ الخىرة مً شاشخحن وحًؿي الخىرة )ظمانت الشأط( إلاشاهذة الهالم الاَتراض ي، وفي 

ش ُْاص البُاهاث  1982sنام  ت الُذ وألاضابو وهٓل البُاهاث ئلى  DataGloveجم جؿٍى لُٓاط خٖش

 Ivan(. أما باليعبت لخٓىُت الىاْو اإلاهضص، ْام الهالم Elmqaddem, 2019ال٘مبُىجش )

Sutherland  م هخبر في هُغ  1968s( في نام 1)ضىسة ْس بطىو أٛو هكام للىاْو اإلاهضص، َو

ذ أٛو هكام للىاْو الاَتراض ي ٖزلٚ، خُث ٌع ت مثبخه في الشأط الْى خخذم شاشت نشع بطٍش

جدىىم في هىنها مابحن أحهضة حهٓب مُٙاهُُ٘ت  6DOFًخم حهٓبه بىاظؿت أحهضة حهٓب 

Mechanical tracker  وأحهضة حهٓب حهمل باإلاىحاث َّى الطىجُتUltrasonic tracker 
ً
، وهكشا

ذ، لم ًً٘  مً اإلامً٘ نشع ظىي إلادذودًت ْىة اإلاهالجت في أحهضة ال٘مبُىجش في رلٚ الْى

ذ الُهلي )  اإلاتزامىت في الْى
ً
 (. Arth et al., 2015بهؼ الشظىماث البعُؿت حذا

ُاث الىاْو اإلاهضص  ذ ٌهىد هزا الاخخالٍ ئلى ARجزٖش الذساظاث الهذًذ مً حهٍش ، ْو

بت إلاُهىم الىاْو اإلاهضص. جزٖش دساظت )ناٍس & أظبا ب ٖثحرة مً أهمها الخلـ بحن اإلاُاهُم الٍٓش

هبر نً الىاْو  Mixed Reality( أن الىاْو اإلاذمج ٠٢٠٨هىسدًً، 
ُ
ٌهخبر أخذ اإلاطؿلخاث التي ح

ج بحن الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي خُث ًمً٘  اإلاهضص في خحن أن الىاْو اإلاذمج هى مٍض



 ...الواقع الافتراض يمدى فاعلية ثطبيق الواقع املعسز             يماوي   هجوى حسين سمرقىدي، هىاء عبد الرحيمد. 

 

 
 م2227 أكتوبر، 2، ع8مج              754          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

ٔ دمج الىاْو الاَتراض ي والىاْو الخُٓٓي )العجماوي، هذال &  لمعخخذم الخُانل مهها نً ؾٍش

زلٚ ٌهخبر بهؼ الباخثحن أن الىاْو اإلاهضص أخذ أهىام الىاْو الاَتراض ي ٠٢٠٢يىذوس،  (. ٖو

( ألن ٖالهما ًىقِ الخٓىُت بهذٍ الذمج بحن البِئت الاَتراغُت والبِئت الىاْهُت ٠٢٠٧)نلُان، 

 انذ اإلاعخخذم نلى الخُانل مو ألاشُاء اإلاىحىدة في البِئت الاَتراغُت. حع

 

ًمً٘ حهٍشِ الىاْو اإلاهضص نلى أهه الخٓىُت التي جىقِ الخ٘ىىلىحُا مً خالٛ نشع 

ً اإلاعخخذم مً الخُانل مو
ّ
م٘ ًُ الٙاةىاث  ألاشُاء الاَتراغُت داخل الهالم الخُٓٓي مما 

الهالم الخُٓٓي وجدىىم ما بحن الُُذًى، ملُاث الطىث،  الاَتراغُت التي ًمً٘ ادساحها في

ت باإلغاَت ئلى ألاشٙاٛ الثىاةُت والثالزُت ألابهاد )يالب & هىسدًً،  ُّ ؛ ٠٢٠٨مهلىماث هط

Yuen, Yaoyune & Johnson, 2011 لُخمً٘ اإلاعخخذم مً الخُانل مهها مً خالٛ حهاصه )

ض الىاْو الخُٓٓي باإلغاَاث الاَت ( لخلٔ بِئت ٠٢٠٧؛ نلُان، ٠٢٠٨راغُت )والي، الزٗي لخهٍض

، ًلضم وحىد أسبهت AR(. وبالخالي، لبىاء هكام الىاْو اإلاهضص ٠٢٠٨حهلُمُت جىاضل َهالت )والي، 

 (:Villegas, et al, 2016نىاضش أظاظُت )

ٗامحرا. .1  حهاص اللخٓاؽ مشاهذ مً الهالم الخُٓٓي، ونادة ما ًٙىن 

ت مً خالٛ شاشت لهشع الطىس التي جم الخ .2 ٓت مشتٖر ٓاؾها والىمارج الاَتراغُت بؿٍش

 حهاص ٖمبُىجش أو هاجِ رٗي.
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مهالج لخُعحر مهلىماث الٙاةىاث اإلابيُت بالبِئت الاَتراغُت للخهٍش نليها وئحشاء نملُاث  .3

ٗاث.  الخٓذًش وجدبو الخش

ؿلٔ نليها  .4 ًْ ىحذ منها هىنان: وحىد نالماث   Marker basedٗاةً لخيشُـ الىاْو اإلاهضص، ٍو

مً خالٛ اظخخذام نالماث مدذدة ًخهٍش نليها الجهاص لبذء جُهُل الىاْو اإلاهضص، والىىم 

ٗاةً في  Marklessآلاخش بذون نالمت  وهىا ًمً٘ الخطٛى نلى اإلاهلىماث مً خالٛ أي 

 البِئت.

 الواقع االفرتاضي: 2/3

ذ  الخاغش بدُث أضبذ الخىٓل في الهىالم الاَتراغُت مخاح لجمُو ألاَشاد في الْى

مً٘ مً ججشبت ألاشُاء التي ال ًمً٘ الىضٛى  ٌعمذ بشؤٍت الهالم مً خالٛ أبهاد مخخلُت ٍو

ونالوة نلى  .(Ludlow, 2015) ئليها في الهالم الخُٓٓي أو ختى جلٚ التي لم ًخم اظخدذاثها بهذ

مً٘ ئوشاؤه وججع  رلٚ، َان نالم الشظىم زالزُت ألابهاد لِغ له خذود وال ُْىد ٍو
ً
ٓا ُذه َو

ت لذي ألاَشاد  جم جذاولها و إلاخخلِ الخؿلهاث والشيباث مً خالٛ الخٓىُت التي أضبدذ مألَى

 (. VRجدذ معمى جٓىُت الىاْو الاَتراض ي )

جٓىُت الىاْو الاَتراض ي ْذ بذأث في الكهىس في خمعُيُاث الٓشن اإلااض ي ول٘نها 

 في أواخش الثماهُيُاث والدع
ً
هُيُاث. وحهخمذ بِئاث الىاْو جؿىسث وأضبدذ أٖثر شُىنا

ت ًخم نشغها ئما نلى شاشت ال٘مبُىجش أو مً خالٛ  الاَتراض ي في ألاظاط نلى ججاسب بطٍش

شاشاث خاضت، ولً٘ ْذ جخػمً أًًػا الخدُحز العمعي مً خالٛ م٘براث الطىث أو 

ظماناث الشأط. ٖما ًمً٘ للمعخخذمحن الخُانل مو البِئت الاَتراغُت مً خالٛ أحهضة 

وبالخالي ًمً٘  (Burdea & Coiffet, 2003).مخخلُت مثل لىخت اإلاُاجُذ أو الُأسة أو يحر رلٚ 

الٓٛى أن الىاْو الاَتراض ي ْذ ًٙىن بِئت ال٘تروهُت جداٗي الهالم الخُٓٓي أو الهالم الخُالي 

مً٘ أن جداٗي الخىاط مثل البطش والعمو نلى الشيم مً وحىد الصخظ بالهالم الخُٓٓي.   ٍو

ما أهه ٌعخخذم الشظىماث التي ًخم ئوشاؤها بىاظؿت ال٘مبُىجش مً خالٛ الُُذًى والطىث ٖ

والطىسة والتي ًمً٘ أن جيخج بِئاث مخخلُت جماًما نً جلٚ اإلاىحىدة بالهالم الخُٓٓي 

(Johnston, Olivas, Steele, Smith, and Bailey, 2017) 

خ جٓىُت الىاْو الاَتراض ي ْذ ه نىذ اظخهشاع جذ حىاهب مخخلُت مً الخٓىُت جم جاٍس

يُاث الٓشن اإلااض ي. الىاْو الاَتراض ي جم اظخخذامت معبٓا ٖأداة جذٍسب  ججشبتها مىز نشٍش
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ٗاة دُْٓت لألخذار الخُُٓٓت في بِئت آمىت مما ًإدي الى  ش للمعخخذم مدا نع٘شي خُث ًَى

ا للًاًت. باالغاَت الى  ًُ ب الزي ٌهذ مٙل الىاْو الاَتراع ٌعمذ أن  جخُُؼ جٙالُِ الخذٍس

ب أٖثر َهالُت وأْل جٙلُت وخؿىسة. في نام  ب  1121بخذٍس ، َٓذ خاٛو أًذ لُى٘غ جٓذًم جذٍس

ً، وفي نام  ٗاة ؾحران والزي شهذ جؿىًسا  1130للؿُاٍس ت لُى٘غ أٛو حهاص مدا ، ضممذ شٖش

ش مىسًدا ٖبح ٗاهذ جَى ٗاهذ ٖبحًرا في العىىاث الالخٓت. ونلى الشيم مً أن الخٓىُت  ًرا ، َٓذ 

ت ) ٗاهذ اإلاهذاث زُٓلت ويحر مىزْى وخالٛ . )Brownridge, 2020الطىس راث حىدة مىخُػت و

 Sensoramaالخمعُيُاث خذر جؿىس هاةل في جٓىُت الىاْو الاَتراض ي خُث جم ابخٙاس حهاص 

عاهم في اوًماط اإلاشاهذ أزىاء  الزي لذًه الٓذسة نلى جدُحز خىاط اإلاعخخذم الخمعت َو

جم اظخدذار  1191. وبهذ رلٚ في نام (Virtual Reality Association, 2017). اهذة الُُلم مش

أٛو وسخت مً هكاساث الىاْو  خُث جم بُومطؿلح "الىاْو الاَتراض ي" مً ْبل حاسون الهحر 

ذ خلٓذ هزة الخٓىُت خالٛ جلٚ الُترة الشًِ  الاَتراض ي  بمبلٌ حعهت الاٍ وأسبهماةت دوالس ْو

. زم بهذ رلٚ في نام بما ًم
ً
شة معخٓبال ، خذر جؿىس ٖبحر في مجاٛ جطمُم  1111ً٘ جؿٍى

ش جٓىُاث الىاْو  ألهاب الُُذًى واجاختها لألَشاد بأظهاس مهٓىلت وحزابت مما ظاهم في جؿٍى

تي 2014الاَتراض ي. وفي نام  مثل  Samsungو  Google، جم اظخدذار مىخجاث مً ْبل شٖش

ًذة التي حعمذ للىاْو الاَتراض ي أن ًٙىن أخذ الخٓىُاث الباسصة في العماناث والبرامج الجذ

مهكم الهىالم زالزُت ألابهاد .  (Virtual Reality Association, 2017 ). مجاٛ الخهلُم 

لها نبر جؿبُٔ أو مً خالٛ اظخخذام ؤلاهترهذ والتي  خم ججًز ٗاة ٍو الاَتراغُت حهخبر بِئاث مدا

ت". جمً٘ اإلاعخخذمحن مً الخُا نل مً خالٛ الىاحهاث الشظىمُت اإلاهشوَت باظم "الطىس الشمٍض

(Minocha & Hardy, 2016). 

ِ أو نملُت            ٗاة والتي ًٓطذ بها جٓلُذ مْى ٓت اإلادا  ,Baek)ًٓذم الىاْو الاَتراض ي ؾٍش

ههم مً خالٛ جٓذًم البرامج   (2010 ٗاث ألاَشاد ومْى ٗاة اإلاعخجُبت لخدش التي حهخمذ نلى اإلادا

وجدبو اججاهاث الىكش بهذٍ العماح للمعخخذمحن بمشاهذة بِئاث حذًذة واظخخذام 

ىهاث واْهُت جُانلُت حعمذ للمعخخذم مٓاسهتها بالبِئاث الخٓلُذًت مما ْذ ٌعاهم نلى  ظِىاٍس

دُذ أًًػا الٓذسة  (Franks, Bell, and Trueman, 2016).َهم اإلاىاِْ واظدُهابيها بشٙل أٖبر  ٍو

نلى جطىس اإلاُاهُم اإلاجشدة وصٍاسة ألاماًٖ نلى بهذ مئاث أو ختى آالٍ ألامُاٛ، وصٍاسة اإلااض ي، 

ت الى باالغاَت اإلاعخٓبلالخاغش أو  اسة مثل آمىت الًحر ألاوشؿت في اإلاشاٖس  أو البراٖحن ئخذي ٍص

ٍى ت، بعاخت الْى ت باإلاخاؾش أو يحر رلٚ.ئح أو اإلاهٖش  شاء ججاسب ُٖمُاةُت مدَُى
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وفي الخذًث نً بيُت جٓىُت الىاْو الاَتراض ي، هجذ أن هزه ألاهكمت الاَتراغُت جشبـ 

الهذًذ مً الهشوع اإلاشةُت مًها والتي ًجب أن جٙىن بشٙل متزامً باإلغاَت الى الٓىة 

 هاًما آخش في أهكمت الىاْو 
ً
الاَتراض ي. ًخلٓى اإلاٙىن الخعابي ألهكمت الخعابُت والتي حهذ نامال

الىاْو الاَتراض ي نملُت ؤلادخاٛ مً أحهضة اإلاذخالث وجخم مهالجت هزا ؤلادخاٛ في جؿبُٔ 

ٗاَت أحهضة اإلاخشحاث ولزلٚ حعخخذم الهذًذ  الىاْو الاَتراض ي ، ومً زم ًخم جذَٔ اإلاخشج ئلى 

جش التي جخم مضامىتها مو البرامج وألاحهضة مً أهكمت الىاْو الاَتراض ي مجمىنت مً أحهضة ال٘مبُى 

لدشًُل جؿبُٔ الىاْو الاَتراض ي. باإلغاَت الى رلٚ، حعخخذم بِئاث الىاْو الاَتراض ي أحهضة 

جُانل ال٘مبُىجش الشاتهت مثل  لىخت اإلاُاجُذ ، والُأسة ، وألاحهضة التي حهمل باللمغ، 

 .((Kabala, 2011ة اإلاهالجت الطىجُت( وألالهاب، وأًػا أحهضة الخدبو واإلاُ٘شوَىهاث )أحهض 

 تقيية الواقع املعسز والواقع االفرتاضي يف العنلية التعلينية: 2-3

اإلاضج بحن اإلاٙىهاث الخُُٓٓت والهالم الاَتراض ي بدُث  بامٙاهُتًخمحز الىاْو اإلاهضص 

ُت ًمً٘ للمعخخذم الخُانل مو ألاشُاء الاَتراغُت، مو الٓذسة نلى اظخخذام اإلاجعماث زالز

ذ ٠٢٠٨؛ يالب & هىسدًً، ٠٢٠٨التي جٙىن أْشب للمٙىهاث الخُُٓٓت )والي،  3Dألابهاد  ( ْو

و نلى ألاحهضة الزُٖت  ابلت لالظخخذام بشٙل ظَش ظانذ مً اهدشاس هزه الخٓىُت أجها ظهلت ْو

 لالهدشاس الىاظو لهزه ألاحهضه بحن اإلاعخخذمحن باإلغاَت ئلى اهدشاس مىطاث الجىاٛ )نلى 
ً
هكشا

(. ونلى الشيم مً الاهدشاس iOS, Android( )Yuen, Yaoyune & Johnson, 2011ظبُل اإلاثاٛ 

الىاظو لخؿبُٓاث الىاْو اإلاهضص في الهذًذ مً اإلاجاالث، ئال أن أٖثر اإلاجاالث التي جم َيها 

حهخبر جٓىُت الىاْو اإلاهضص أخذ الخٓىُاث الاظخُادة مً ممحزاث هزه الخٓىُت هى الخهلُم خُث 

ً بهذٍ جبىيها في الهملُت الخهلُمُت لٓذسة هزه  ٗادًمحن والتربٍى الخذًثت التي هالذ اهخمام ألا

ض الىاْو الخُٓٓي باإلاىاد الاَتراغُت الخهلُمُت الىىنُت التي جمً٘ الؿلبت مً  الخٓىُت نلى حهٍض

(. أزبدذ الهذًذ مً ٠٢٠٧؛ نلُان، ٠٢٠٨الي، الخُانل مهها مً خالٛ أحهضتهم الزُٖت )و 

الذساظاث أهه ًمً٘ جىقُِ جٓىُت الىاْو اإلاهضص بُهالُت في نملُتي الخهلُم والخهلم بهذٍ 

 بشٙل أظهل وأظشم في الاظدُهاب )نلُان، 
ً
ا معانذة الؿالب نلى ئدسإ اإلاهلىماث بطٍش

ادة جُانل الؿلبت مو اإلاادة الهلم٠٢٠٧ُ ش ٠٢٠٧ت )نلُان، ( مما ًإدي ئلى ٍص (. رٖش جٍٓش

EDUCAUSE Horizon Reoprt 2019 -  الزي ًبدث في جدذًذ الخٓىُاث الىاشئت التي ظُٙىن

و أن جٓىُت الىاْو  ٠٢٠٦لها أزش ٖبحر وئًجابي في نملُت الخهلُم خُث أهه مىز نام  جم الخْى
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 واظو الىؿاّ في مجاٛ الخهلُم وخاضت الخهلُم ا
ً
لهالي في الجامهاث اإلاهضص ظدشهذ اظخخذاما

ش في وسخخه ألاخحرة في نام  ، ٠٢٠٩خالٛ مذة جتراوح ما بحن ظيخحن وزالر ظىىاث. ورٖش الخٍٓش

ظٍى حعخمش في ٗىجها مً أَػل الخٓىُاث التي  MRأن جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو اإلاخخلـ 

 (. Alexander et al., 2019)أزبدذ الذساظاث َهالُت اظخخذامهما في العُاّ الخهلُمي 

 بدذ راجه، 
ً
هذ هذَا ٌُ وخُث أن اظخخذام الخٓىُاث الخذًثت في الهملُت الخهلُمُت ال 

بل ئن الهذٍ هى جدُٓٔ ألاهذاٍ الخهلُمُت بالىظاةل اإلاىاظبت لخدُٓٓها بما ًػمً حىدة 

اث الخهلم البذ أن جخػمً زالر ( 1115) لجشدوبىس مخشحاث الهملُت الخهلُمُت. ًزٖش ه أن هكٍش

 (:٨٠: ٠٢٢٧)الخُلت، َئاث 

ض(. .1 ت، الخ٘شاس، الخهٍض ت اإلاثحر والاظخجابت: وحشمل )اإلاشاٖس  مبادب هكٍش

ت ؤلادسإ: وحشمل )البيُت والخىكُم، ؤلادسإ، الُهم، الخًزًت الشاحهت، الُشوّ  .2 مبادب هكٍش

 الُشدًت(. 

ت الصخطُت: وحشمل نذد مً اإلابادب التي جشجبـ بالصخطُت مثل أن )الخ .3 هلم مبادب هكٍش

نملُت جلٓاةُت، الخهلُم ال ًخم في َشاى َالبذ مً مشاناة اخخُاحاث اإلاخهلم، الخهلم ال 

 ًدذر باوهضاٛ نً اإلاجخمو، اإلاشانش والاهُهاالث للمخهلم مهمت في الهملُت الخهلُمُت(. 

ُما ًخظ أهم الخطاةظ التي جمحز جٓىُت الىاْو اإلاهضص وججهلها مىاظبت للخؿبُٔ  َو

( أن هزه الخٓىُت جخمحز ٠٢٠٦) Anderson and Liarokapisخهلُمُت، َُزٖش في الهملُت ال

هالُت ٖبحره مً خالٛ جضوٍذ اإلاخهلم بمهلىماث واضخت ومىحضة جم٘ىه مً ئدخاٛ  ببعاؾت َو

ٓت ظهلت مً خالٛ اجاخت الخُانل بحن ألاشُاء الاَتراغُت في الهالم  همها بؿٍش اإلاهلىماث َو

ابلُت الخىظو مما ًجهلها مىاظبت لالظخخذام في البِئت  الىاْعي، باإلغاَت ئلى ْلت الخٙلُت ْو

مُت لخلٔ ٠٢٠٨الخهلُمُت بشٙل ٖبحر )يالب & هىسدًً،  (. ئن َ٘شة اظخخذام الخ٘ىىلىحُا الْش

( أو اإلاضج بحن الىاْو الاَتراض ي أو VRبِئت هجُىت اَتراغُت )مً خالٛ جٓىُت الىاْو الاَتراض ي 

( والتي ًمً٘ للؿالب مً خاللها الخىٓل والخُانل مو ARالىاْو اإلاهضص  اإلاادي )مً خالٛ جٓىُت

ادة الخدُحز  هزه البِئاث ظٍى ٌهضص مً ججشبت اإلاخهلم في البِئت الخهلُمُت وظِعانذ نلى ٍص

 والذاَهحن لذحهم في الخهلُم.

جؿىسث اظخخذاماث جٓىُاث الىاْو الاَتراض ي واهخٓلذ مً نىالم الؿحران    

ت  الى الخؿىس الىاضح في مجاٛ الخهلُم وفي مخخلِ الخخططاث الهلمُت ومً بُنها والهعٍ٘ش
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ذ ومجاٛ الهلىم الؿبُت ) ( باالغاَت ئلى   Reede & Bailiff, 2016نلم ألاخُاء والدشٍش

ت والهىذظت ) خ والذساظاث الاحخمانُت والًُ واللًت ؤلاهجلحًز (.    Bell, 2016جخططاث الخاٍس

ذ مً ؤلازاسة للُطٛى الذساظُت وباليعبت إلاجاٛ الخه لُم جٓذم جٓىُاث الىاْو الاَتراض ي اإلاٍض

نىغا نً ما ًخم جٓذًمت مً خالٛ ألاظالُب الخٓلُذًت بالخهلُم، خُث جٓذم هزه الخٓىُت  

ت  ذ مً الخجاسب الخُانلُت واإلادمعت مما ٌعاهم في حصجُو الؿالب باإلاشاٖس الىاْو اإلاٍض

ذ مً الٓذسة الا  ٍض ذ خماط الؿالب واهذماحهم بالهملُت والخُانل ٍو ٍض ظدُهابُت للذسوط ٍو

 (.Catapano, 2017)ًمً٘ مً جدُٓٔ مٙاظب ٖبحرة في الخهلُم الخهلُمُت مما 

ابلت للخؿبُٔاسجبؿذ بالهملُت الخهلُمُت الجها جٓىُت الىاْو الاَتراض ي   نملُت ْو

(Reede,  & Bailiff, (2016 ذ جم حهٍشِ الىاْو الاَتراض ي مً ْبل حمهُت الىاْو الاَتراض ي . ْو

ذ جٓذمذ جٓىُت 2011) ( نلى أجها جٓىُت زالزُت ألابهاد ًمً٘ اظخ٘شاَها والخُانل مهها. ْو

 الىاْو الاَتراض ي ٖثحًرا مىز قهىسها في أواةل الدعهُىاث وخاضت في مجاٛ الخهلُم خُث وضح 

(Smedley & Higgins, 2005)ن جٓىُت الىاْو الاَتراض ي ظدخؿىس بشٙل ٖبحر في نملُاث أ

ذ جم احشاء الهذًذ مً الخجاسب نلى الهذًذ مً الخخططاث بما  الخهلُم في ألانىام اإلآبلت. ْو

ذ أقهشث الهذًذ مً الذساظاث أن جٓىُت الىاْو Kilmon et al., 2010في رلٚ الؿب ) (. ْو

مجاٛ الخهلُم نىذما ًخم انخمادها واظخخذامها  الاَتراض ي ًمً٘ أن جٙىن مشهت ومُُذة  في

زلٚ حعاهم  ب الهملي اإلاُُذ ٖو بشٙل مالةم. نالوة نلى رلٚ ، ًمً٘ أن حعاهم في جىُُز الخذٍس

ادة  في مماسظت ألاوشؿت اإلاُُذة بهملُاث الخهلم ورلٚ مً خالٛ نذة ؾّش مما ٌعاهم في ٍص

ش اإلاهاساث واإلاُاهُم  ذ جٙىن (. Häfner, Häfner, & Ovtcharova, 2013) معخىي الخبرة وجؿٍى ْو

الُاةذة اإلادخملت في اظخخذام جٓىُت الىاْو الاَتراض ي في الهملُت الخهلُمُت نىذما ًخم دمجها في 

شالخبراث الخهلُمُت ) ( نلى أن ًخم اظخخذم Kneebone, 2005اإلاىاهج الذساظُت ختى ًخم جؿٍى

ٗامل هزه الخٓىُت للمعانذة في نملُت الخذَسغ، ول  ,Verdaasdonk) ِغ اظدبذالها بشٙل 

Stassen, van Wijk, & Dankelman, 2007 .) ومو رلٚ الخلKneebone (2005 وحىد )

ٗاة، والتي ًمً٘ أن حشمل جٓىُت الىاْو الاَتراض ي، وجم  جدذًاث جخهلٔ باظخخذام جٓىُاث اإلادا

الىاْو الاَتراض ي ختى  جلخُظ الخدذًاث في نذة هٓاؽ سةِعُت جىضح ُِٖ ًمً٘ جُُٓم جٓىُت

ٗاة بمماسظت  جٙىن مالةمت لالظخخذام في الهملُت الخهلُمُت ومنها غشوسة أن حعمذ اإلادا

باالغاَت ئلى غمان دمج اإلاهاساث اإلا٘دعبت مً خالٛ مماسظت  .(552معخذامت في بِئت آمىت )ص 

ض اإلاىخكم للهملُت الخهلُمُت ويحر رلٚ  مً الىٓاؽ. نلى ٗل الخٓىُت في مىهج مدذد ًػمً الخهٍض
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ت ومخمدىسة خٛى اإلاخهلم حعاهم في ازشاء  ٗاة بِئت دانمت وجدُحًز ش بِئاث اإلادا خاٛ ًجب أن جَى

 .(Wells, 2019)نملُت الخهلم 

جٓىُت الىاْو الاَتراض ي جخمحز بٓذستها نلى ئزاسة الذاَو وؤلاهخمام وحهذ أداة َهالت 

ذ أزبدذ َهالُتها في ب نلى اإلاهاساث، ْو اإلاجاٛ الطحي خُث جم اظخخذام هزه الخٓىُت في  للخذٍس

ذ وحذث الذساظاث أن  ت الهملُاث باإلاعدشُُاث. ْو ب نلى اإلاهاساث اإلاخهلٓت ببِئت يَش الخذٍس

ت الهملُاث بشٙل ملخىف بحن الهملُاث  اظخخذام الىاْو الاَتراض ي أدي ئلى جدعحن أداء يَش

خذاماث جٓىُت الىاْو الاَتراض ي في اإلاجاٛ . والى حاهب اظخ(Seymour et al., 2002) الجشاخُت

ب الهع٘شي   (Bertrand et al.,2015)الطحي، َٓذ قهش اظخخذام الىاْو الاَتراض ي في الخذٍس

ت مً  ىهاث نعٍ٘ش ذ سد الُهل في ظِىاٍس ٗاة للعاخاث الٓخالُت والتي جِٓغ ْو مً خالٛ اإلادا

ٗاة التهذًذاث الٓخالُت. لزلٚ مً اإلاهم الاظخُ ادة خالٛ مدا ادة مً الخدذًثاث اإلاعخمشة لٍض

ت الجذًذة ، والدصجُو نلى اإلابادسة وحًُحر وحهاث  َانلُت الخهلُم مً خالٛ ال٘شِ نً اإلاهَش

جٓىُت الىاْو الاَتراض ي جؿىسث بشٙل باالغاَت الى حمُو ماظبٔ هكش الؿالب بشٙل ئًجابي. 

ُه، خُث ْامذ بهؼ د ٗامحراث ٖبحر في نذة مجاالث مً بُنها مجاٛ التَر وس اإلاعاسح بخثبِذ 

الىاْو الاَتراض ي التي حعمذ لألشخاص بمشاهذة الُهالُاث مً خالٛ البث اإلاباشش مً اإلاىاٛص  

(Ramaraj, 2017). 

 املشاريع التقيية بربامج التدريب الصيفي: 2-4

 ملمىًظا نلى مهاساث الؿالب التي ًمً٘ أن جكهش 
ً

اإلاششوم الخٓني اإلاخمحز ٌهذ دلُال

الهمل. نلى غىء رلٚ، ْذ ًخطظ بهؼ الؿالب حهذ أٖثر ووْذ أؾٛى إلجمام ألصخاب 

ب الطُُي. لزلٚ ًجب أن ًٙىن الؿالب نلى دساًت  اإلاششوم اإلاىص ى به خالٛ َترة الخذٍس

و بهذ الاهتهاء مً مشخلت  بمهاساث ئداسة اإلاششوم ألاظاظُت لػمان اظخمشاس هجاح اإلاشاَس

ب ب الطُُي حهذ أخذ البرامج الهملُت اإلا٘ثُت التي َان بشام ،هاخُت أخشي  . مًالخذٍس ج الخذٍس

ٗاث  زلٚ جدُذ الهمل في شش ٗاث الىاشئت ٖو ب للؿالب وحعاهم في جأظِغ الشش ش الخذٍس جَى

ب.  ل اليهم خالٛ َترة الخذٍس ادًت ْاةمت مما ًذنم الؿالب نلى الهمل نلى مهام خُُٓٓت جٗى ٍس

 مً الخخطظ ئلى حاهب رلٚ، في البرامج الطُُُت ًخم حه
ً
ٙىن نادة ُحن مشٍش لٙل ؾالب ، ٍو

ٓىم بخُُٓم الؿالب مً  ب باهخكام ٍو شإس اإلاشٍش في نملُت الخذٍس ب َو اإلاالةم إلاىغىم الخذٍس

ش اإلاشخلُت  ب مثل اإلاىاضُاث ألاولُت للمششوم ، الخٓاٍس خالٛ اإلاخؿلباث ألاظاظُت بمشخلت الخذٍس
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والٓطحرة باإلغاَت الى الهشوع الخٓذًمُت ال  .تي جدُذ للؿالب الُشضت لهشع البرامج واإلاشاَس

(Reddy, Kaur, & Chande, 2017)  .  

ت وادي م٘ت للخٓىُت الخابو لجامهت أم الٓشي  ب الطُُي اإلآذم مً شٖش هذ الخذٍس َو

ب الؿلبت وجأهُلهم لعّى الهمل مما ًم٘نهم مً ئؾالّ   حهذٍ ئلى جذٍس
ً
 م٘ثُا

ً
 نملُا

ً
بشهامجا

ادًت ٗاتهم الٍش و ْاةمت أو  شش ب الؿلبت نلى مشاَس بي نلى جذٍس في اإلاعخٓبل. ٌهخمذ البرهامج الخذٍس

و جٓىُت إلاذة  هملىن نلى مشاَس ٗاث الشاةذة َو أظابُو ما  ٨الهمل جدذ ئششاٍ نذد مً الشش

 
ً
با  في نذد مً اإلاعاساث منها: معاسالبرمجت، معاس  ٧ظانت بمهذٛ  ٠٠٢ٌهادٛ جٍٓش

ً
ظاناث ًىمُا

ادة ألانماٛ. الىمزحت، معاس   الخطمُم، ومعاس ٍس

 املياقشة والتحليل -1

خ والخهٍشِ  الىسْت الخالُت جىاْش جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي مً خُث الخاٍس

ب وؤلاظهاماث اإلادخملت لهزه الخٓىِخحن في الخهلُم البدث الخدلُل الىىعي واجبو . والخذٍس

Qualitative analysis  معاس بللبُاهاث التي جم حمهها مً اإلاخذسباث ونذدهم حعهت مخذسباث

 Semi-standardized (guided semi-structured)الخؿبُٓاث والبرمجت  مً خالٛ جؿبُٔ آلُت 

interview  والتي حهخمذ نلى ججهحز أظئله مدذدة مً ْبل الباخث للعإاٛ زم جكهش أظئلت

 أخشي مً خالٛ اإلآابلت ًمً٘ جػمُن
ً
وبىاء نلى رلٚ، جم ، (Yamani, 2013) في البُاهاث ها الخٓا

جدػحر أظئلت اإلآابلت للمجمىنخحن )مجمىنت مششوم الىاْو اإلاهضص، ومجمىنت مششوم الىاْو 

و التي جم جٓذًمها في نام . الاَتراض ي( ب الطُُي بىادي ٠٢٠٨مً أبشص اإلاشاَس م ببرهامج الخذٍس

ٗاهذ نباسة نً مششونحن: أخذه ما ًخهلٔ بخٓىُت الىاْو اإلاهضص وآلاخش ًخهلٔ بخٓىُت الىاْو م٘ت 

 منهما في اإلاجخمو العهىدي.
ً
ُما ًلي جىغُذ ل٘ال اإلاششونحن وأهمُت ٖال  الاَتراض ي. َو

 أوال: مشروع العمرة باستخدام ثقىية الواقع املعسز:

ٔ جىقُِ جٓىُت الىاْو  حهخمذ َ٘شة اإلاششوم نلى ئًػاح خؿىاث الهمشة نً ؾٍش

مً٘ جلخُطها ئلى ا إلاهضص. مش هزا اإلاششوم نلى نذد مً اإلاشاخل ئلى قهىسه بالطىسة النهاةُت. ٍو

 ما ًلي: 

: َُي البذاًت، جم جطمُم خؿىاث الهمشة نلى اإلاىاُْذ الخمعت وجم املشهد ألاول 

 ومً هم أهل ٗل مُٓاث باظخخذام جٓىُت 
ً
. في هزه الخؿىة Voice overششح الخؿىاث ضىجُا
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ٗان باإلمٙان اخخُاس جم مالخ كت أن اإلاهلىماث َٓـ لالظخمام ألهه نىذ ظإاٛ اإلاخذسباث ما ئرا 

ٗاهذ ئحابت ئخذي اإلاخذسباث "ال  مُٓاث مهحن للخطٛى نلى مهلىماث مدذدة لزلٚ اإلآُاث 

َٓـ ٌششح ٗل اإلاىاُْذ بذون وحىد خاضُت الخخُاس مُٓاث مهحن". وخُث أن هزا اإلاششوم جم 

ٓت سظم الٙاةىاث في هزا اإلاششوم جٓذًمه في معاس ا لبرمجت، َٓذ جم ظإاٛ اإلاخذسباث نً ؾٍش

بانخباس أن هزه مهاساث جطمُمُه ال جخىاَش نادة في اإلابرمجحن، َخم الشد مً أخذ اإلاخذسباث 

 ئخىا ما بذًىا باإلاىاُْذ، بذًىا باٛ 
ً
شوا اٛ Objectsٗالخالي: "َهلُا ، ْالىا في وادي م٘ت ئجهم خَُى

3D Models  ألهىا مبرمجحن ولعىاDesigners  ىا هخهلم نلى بشامج مثل  – Mayaبغ اغؿٍش

Blenders  ويحرها مً بشامج الخطمُم". جم اظخخذام بشهامجBlenders  3لخطمُمD Models 

ت ومٓام ئبشاهُم وحجش ئظمانُل وؤلاهاسة َّى الدجش والدجش ألاظىد  مثل ال٘هبت اإلاشَش

خُث أن الهذٍ   3D Modelsألن البرهامج ال ًطمم   Unityواإلاععى. لم ًخم اظخخذام بشهامج 

ُب اإلاشاهذ مو بهػها البهؼ، خُث  ألاظاس ي الظخخذام هزا البرهامج في هزا اإلاششوم هى جٖش

هؿي أشُاء حذا أَادث ئخذي   ". Basicsاإلاخذسباث "ئمٙاهُاجه مدذودة َو

مً وحهت هكش الباخثحن َان الخهلم الزاحي ومهاسة البدث نً اإلاهلىمت ٌهخبر مً أهم 

اإلاهاساث التي البذ للؿلبه اجٓاجها ْبل الالخداّ بعّى الهمل، لطٓل اإلاهاٍس واإلاهلىماث بشٙل 

 وخاضت ف
ً
 مهما

ً
ي مجاٛ الخٓىُاث الخذًثت والبرمجت. وهزا ما جم معخمش وهزا ٌهخبر مؿلبا

 نً مهكم البرامج 
ً
ب الطُُي خُث أن اإلاخذسباث لم ًً٘ لذحهً َ٘شه معبٓا جدُٓٓه في الخذٍس

 ما بلًىها  Blendersالتي جم جبىيها في اإلاششوم، ئخذاهً رٖشث "ما ٖىا وهٍش بشهامج 
ً
، أضال

ً
جماما

خطمُم والشظم، اخىا بدثىا بىُعىا واٖدشُىا اٌش اٌش البرامج اللي هٓذس وعخخذمها في ال

بشامج جم  ٩البرامج وشُىا َُذًىهاث واحهلمىا بىُعىا". رٖشث اإلاخذسباث أن هىإ أٖثر مً 

 ،
ً
، َٙلما قهشث لذحهم خاحت لهمل جطمُم مهحن في اإلاششوم ًخم البدث نىه راجُا

ً
حهلمها راجُا

ًخؿلب أن جٙىن الصخطُت التي جم سظمها لخمثل رٖشث اإلاخذسباث نلى ظبُل اإلاثاٛ أن اإلاششوم 

خؿىاث الهمشه أن جلبغ ؤلاخشام، ولخل رلٚ جم البدث لخحن الخىضل ئلى اظخخذام بشهامج 

Maya  مُاضل الصخطُت الاَتراغُت جم اظخخذام بشهامج ٚ لخدُٓٔ هزا الهذٍ. ولخدٍش

Mixamo  لهملCharacter  ومً زم ًخم نملRotation ساث هي مهاساث جم وحمُو هزه اإلاها

 جم اظخخذام خاضُت 
ً
 لخاحت اإلاششوم. وأًػا

ً
لخدذًذ  Unityفي بشهامج  Keyframeحهلمها راجُا

ٗاث حعم  ٗاة الُهلُه لخش ت الصخطُاث خؿىة بخؿىة. هزه الخؿىة جؿلبذ اإلادا ٓت خٖش ؾٍش
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م ن ٗاث في الىاْو لخدذًذ اإلاُاضل التي جخدٕش ٖو ذد ؤلاوعان الؿبُهُه، َخم جمثُل الخش

ٗاث.   الخش

: بهذ الاهتهاء مً جطمُم اإلاىاُْذ ونمل الصخطُت الاَتراغُت، جم املشهد الثاوي

ه وحجش ئظمانُل ومٓام ئبشاهُم. مً  البذء بخطمُم الؿىاٍ وظِخٙىن مً ال٘هبه اإلاشَش

 3Dالطهىباث التي واحهذ اإلاخذسباث هىا أهه ختى بهذ حهلم بهؼ بشامج جطمُم الصخطُاث 

جطمُم حمُو جُاضُلها، جم ئنادة جطمُم الصخطُت الاَتراغُت مشه أخشي ألن  والانخماد نلى

الصخطُت اإلاشظىمه لم حعجب اإلاد٘محن وجم ئنؿاء اإلاخذسباث مالخكت بانادة سظم الصخطُت 

 أن 
ً
بما ًدىاظب وبيُت الشحل، َالهذٍ هى ؤلاجٓان ختى في الخُاضُل الطًحره. مً اإلاالخل أًػا

ذ في َترة ال ٗاهذ غُٔ الْى ب الطُُي دَهذ اإلاخذسباث ئلى نذم اٖماٛ بهؼ اإلاهام التي  خذٍس

مً غمً جخؿُـ اإلاششوم، أَادث اإلاخذسباث أن الخؿت هى جطمُم شخطِخحن اَتراغُحن 

ذ وضهىبت جطمُم  )سحل وامشأه( بانخباس أن اإلاشأه جٓطش والشحل ًدلٔ، ولً٘ لػُٔ الْى

ٗاث جم الاٖخُاء بصخطُت الشحل َٓـ نلى  . الخش
ً
 أن ًخم اظخ٘ماٛ الخطامُم ألاخشي الخٓا

: مشهذ الععي في الهمشة. في هزا اإلاشهذ جم جطمُم حبلي الطُا املشهد الثالث

ت بحن الطُا واإلاشوة. جم  واإلاشوة وؤلاغاءاث الخػشاء وججشبت الصخطُت الاَتراغُت بالخٖش

ظاس ي مثل ئغاَت بهؼ اإلاهلىماث ؤلاغاَُت التي لم جً٘ مً غمً ؾلباث اإلاششوم ألا 

والخأٖذ  Image Targetاإلاهلىماث الىطُت والطىجُت في مشهذ الععي. في هزه اإلاشخلت جم جدذًذ 

 مً نمل الىاْو اإلاهضص بشٙل حُذ. 

: وهى مشهذ ؤلاخالٛ. وهىا ًخم الخىغُذ أن الخٓطحر للمشأة والخلٔ املشهد الرابع

م مىاحهتها هىا هى جخؿُـ للشحل مً خالٛ مهلىماث ضىجُه. ول٘م مً الطهىباث التي ج

ُِ ًمً٘ ئًػاح الُ٘شه للمشاهذ خٛى الخلٔ والصخطُت الاَتراغُت ماصالذ في  اإلاشهذ ٖو

 . الععي، وجم الاٖخُاء هىا باإلاهلىماث الطىجُت َٓـ

وبالخالي، جكهش أهمُت هزا اإلاششوم بخىأَ الهذٍ ألاظاس ي مىه مو سؤٍت اإلامل٘ت 

مي في الهملُت الخهلُمُت في والتي رٖش  ٠٢٠٢الهشبُت العهىدًت  مي والخدٛى الْش ث الخهلُم الْش

ٓت جُانلُه باالنخماد نلى جٓىُت الىاْو  نذد ٖبحر مً الجىاهب. جىغُذ خؿىاث الهمشة بؿٍش

 ٌهخبر خؿىة مهمت لخٍٓشب اإلاُاهُم اإلاجشدة للؿلبت. َالؿالب 
ً
اإلاهضص في مىاهج الخهلُم الهام مثال

ٓت جُ انلُه وبخٓىُت الىاْو اإلاهضص، ظُٓىم بالخُانل مهها وبالخالي الزي ًشي الخؿىاث بؿٍش
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اإلاهلىماث ظخكل نلى اإلاذي البهُذ لذي راٖشة الؿالب وهزا ما حهذٍ ئلُه الخهلُم في مخشحاجه 

الخهلُمُت ورلٚ لعهىلت سبـ اإلاهلىماث الاَتراغُت بالىاْو الخُٓٓي، وبعبب َشضت ج٘شاس 

ذه ا ذ الزي ًٍش لؿالب وخاضت أهه ًجب اظخخذام ألاحهضه الزُٖت لخُهُل اإلاهلىماث في الْى

 نلى ألاحهضه الزُٖت 
ً
 مهخمذا

ً
مُا  ْس

ً
الىاْو اإلاهضص وهزا ما ًىاظب الؿلبت الزًً ٌهخبرون حُال

 بشٙل ٖبحر. 

الخىايم في الهمل جدذ الػًـ وبٙل ظشنه وظهىلت مً أبشص اإلاهاساث التي جم 

ب، ئخذي اإلا خذسباث أَادث "ضاسث نىذها الصجانت ئهىا هخهلم أي اٖدعابها خالٛ َترة الخذٍس

ذ وجدذ أي غًـ وبٙل ظهىلت وظشنت، زٓخىا بىُعىا صادث واحهلمىا العشنت  ش ي وبأي ْو

والهمل جدذ اإلاخاؾشة". مً حاهب آخش، ٌهذ الخُ٘حر في الاظدثماس أخذ الجىاهب التي بذأ 

ب نلى الخهلُم صسنها في ؾلبت الخهلُم اإلاخذسباث ًُ٘شن بها، وهزه ئخذي الُٓم اإلاهمت والتي ًج

ادة الانخماد الزاحي وحهذد  ادة حعاهم في ٍص و ٍس ل ألاَٙاس ئلى مشاَس ومخشحاجه ورلٚ بػشوسة جدٍى

اللي ْمىا   Objectsمطادس الذخل بهذ الخخشج. ئخذي الؿالباث رٖشث "َ٘شها في بُو اٛ 

 بخطمُمها، نادة وشترحها حذا يالُت، مثال مشهذ ال٘هبت ج
ً
با ٗامل .. ٌهني  ٠٢٢ٍٓش دوالس ولِغ 

 بذون الدجش ألاظىد مثال، اإلاهاساث التي جم حهملها َشضت حُذة لالظدثماس".

في  ٠٢٠٢ومً هاخُت أخشي َان الخؿبُٔ بخٓىُت الىاْو اإلاهضص ظُذنم سؤٍت اإلامل٘ت 

ض هزا ال ٓؿام حىاهب الدج والهمشة والتي خشضذ اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت َيها نلى حهٍض

ٗاث الؿىاَه   ًمً٘ لىصاسة الدج جبني هزا اإلاششوم الخٓني بالدشذًذ نلى شش
ً
بشٙل ٖبحر.  َمثال

ً بخدمُل الخؿبُٔ وؾبانت  لػمان خطٛى  Image Targetواظخٓذام الدجاج واإلاهخمٍش

ً نلى اإلاهلىماث الصخُدت مً مطادسها ألاضلُت. وبالخالي ظِخم الخخُُِ مً  اإلاهخمٍش

ت  اإلاخالُاث التي ً والتي حهىد أيلبها ئلى الجهل ونذم اإلاهَش جطذسنادة مً هإالء اإلاهخمٍش

ذنم رلٚ ئغاَت الهذًذ مً اللًاث التي حششح مىاظٚ  ٗامل ٍو الصخُدت بأداء اإلاىاظٚ بشٙل 

ت وألاسدو مً خالٛ الاظخهاهه بهذد مً  الهمشه بهذد مً اللًاث مثل الهشبُت، ؤلاهجلحًز

 اإلاترحمحن.

  :ستخدام ثقىية الواقع الافتراض يإجدة التاريخية بمشروع ثاهيا: 

حر جؿبُٔ ًذنم العُاخت باظخخذام جٓىُت الىاْو           َ٘شة اإلاششوم جخمدىس في جَى

ش اإلابنى مً ْبل  ذ جم جطٍى خُت ْو  الى مبنى حذة الخاٍس
ً
الاَتراض ي بدُث ٌعمذ بالعُش اَتراغُا
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ذ جػمً اإلاششوم لهبت  Photoshop اإلاخذسباث وحهذًل بهؼ الطىس باظخخذام بشهامج ْو

يهُت.   جَش

 أما َُما ًخهلٔ باإلامحزاث ألاظاظُت للخؿبُٔ َهي نلى الىدى الخالي: 

 اإلاحزة الاولى: الجىلت الاَتراغُت بذون ئنؿاء خُاساث إلاعخخذم الخؿبُٔ. 

اسجه. الخُانل بدُث ًخد٘م اإلاعخخذماإلاحزة الثاهُت:   في اخخُاس اإلاٙان الزي اسيب بٍض

ت لألمام أو الخلِ أوالُمحن داخل  الخىٓلاإلاحزة الثالثت:  اإلابنى بدُث ٌعخؿُو اإلاعخخذم الخٖش

 أوالِعاس أوالهىدة للطىسة العابٓت. 

خُت الىضٛى الى  اإلاحزة الشابهت:  شىاسم حذة الخاٍس

حرمهلىماث نً اإلابنىاإلاحزة الخامعت:   ؿت والخجٛى داخل  والعماح بشؤٍت جَى اإلاباوي داخل الخٍش

 جلٚ اإلاباوي 

ٗان هىإ مهلىماث نً اإلاٙان الزي ًخم الاظخمام للمهلىماث وؤلاسشاداث َاإلاحزة العادظت:  ارا 

 باإلغافى الى ؤلاسشاداث اإلا٘خىبت.  الذخٛى الُه ظُٙىن هىإ اسشاداث ضىجُت

ذ اسجبـ مششوم الىاْو الاَتراض ي مو سؤٍ            خُث  ٠٢٠٢ت اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت ْو

أن الخٓىُت الصالذ جخؿىس بشٙل معخمش وخُث أن اإلاخذسباث ًخؿلهً لخؿبُٔ الهذًذ مً ألاَٙاس 

التي ًمً٘ جىُُزها مً خالٛ جٓىُت الىاْو الاَتراض ي نلى ظبُل اإلاثاٛ اإلاخاخِ وصٍاسة اإلاىالث 

ب الطُُي ظاهم  في  للدعّى مً داخل اإلاجٛز وبهذها ًخم جىضُل الؿلباث. ٖما أن الخذٍس

ش ْذساث اإلاخذسباث وظاهم في جىمُت مهاساث الخهلُم الزاحي مً خالٛ مشاهذة الُُذوهاث  جؿٍى

ُاث الاًجابُت  وخػىس الذوساث وئنذاد الهشوع الخٓذًمُت باالغاَت الى مماسظت بهؼ العلٖى

ه أي مشٙلت ٌشهشون باإلالل مثل ئنادة اإلاداولت بشًِ واضشاس خاضت أن اإلاخذسباث نىذ مىاحه

ب الطُُي أنخمذث اإلاخذسباث نلى  و لً٘ خالٛ َترة الخذٍس شيبىن في الىضٛى لخل ظَش يالبا ٍو

أظلىب ج٘شاس اإلاداولت للبدث نً الخل ألامثل للمشاٗل. نلى ظبُل اإلاثاٛ خالٛ ألاظابُو ألاولى 

ب واحهذ اإلاذسباث مشٙلت  ذ وأظخمشث مداوالتمً الخذٍس هم إلاذة أظبىنحن ورلٚ بشمجت اإلاْإ

وحمُو الُُذًىهاث الخهلُمت اإلاخاخت  وسخت ؤلاضذاس للبدث نً خل للمشٙلت بعبب اخخالٍ 

ٗاهذ لإلضذاساث الٓذًمت لزلٚ جم الانخماد نلى الٓذساث الزاجُت. الى حاهب الٓشاءة والاؾالم 
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ادة  الٓذسة نلى واظخخذام أظالُب مخخلُت حعهل مً نملُت خل اإلاش٘الث. باالغاَت الى ٍص

 جدمل اإلاخاؾش.

ضمُهىم جٓىُت الىاْو الاَتراض ي وجضوٍذ ألاشخاص            ومً أبشص ممحزاث الخؿبُٔ حهٍض

خُت. في اإلآابل مً أبشص الطهىباث اظخخذام  ببهؼ اإلاهلىماث العُاخُت نً حذة الخاٍس

ٗاث خالٛ مشخلت البرمجت جٓذًم الخًزًت ال شاحهت وؾلب "مىهجُت ألاحاًل" التي جدُذ للشش

الخهذًالث التي ًدخاحىجها نلى ظبُل اإلاثاٛ ؾلب حًحر اللىن أو الطىث أو يحر رلٚ مما ًجهل 

ذ والجهذ والخبرة. ومً الخدذًاث ٖزلٚ نذم الخىأَ بحن  اإلابرمجحن في ْلٔ داةم إلادذودًت الْى

ٔ ولً٘ بىحه نام قهىس اإلاشاٗل باإلاششوم أدي الى ئٖدشاٍ هٓاؽ  الٓىة بهؼ أنػاء الٍُش

 ومً الخدذًاث ذحهم. ل
ً
ُُت واإلاخاخت والتي جدىاظب مو  أًػا ش الُُذًىهاث الخهٍش نذم جَى

ش  ؤلاضذاساث الجذًذة ذ الخطٍى ذ الهذًذة التي ًخؿلبها اإلاششوم مثل جطٍش باالغاَت الى الخطاٍس

ذ الذخٛى للمبنى.  وجطٍش

ب اإلاداوالث  يومً أبشصالخدذًاث التي جخهلٔ بمششوم الىاْو الاَتراض            ازىاء الخذٍس

اإلاخ٘شسة والخجشبت والاخخباس للىضٛى الى الخُاس ألاَػل والخًلب نلى ألاخؿاء بالبرمجت مما 

خؿلب وحىد معدشاس مإهل ٌعاهم في خل اإلاش٘الث  ذ والجهذ ٍو ذ مً الْى ًخؿلب بزٛ اإلاٍض

ادة الىعي نً الام .اإلاخ٘شسة و الاَتراض ي حهمل نلى ٍص ٘شة مششوم الْى اًٖ العُاخُت في َو

مما  خُث ًمً٘ جؿبُٔ َ٘شة اإلاششوم نلى الهذًذ اإلاهالم العُاخُت ألاخشي باإلامل٘ت اإلامل٘ت

عاهم في حزب العُاح للمىاؾٔ التي  اسة ألاماًٖ العُاخُت َو حر الخٙالُِ لٍض ٌهمل نلى جَى

استها. باالغاَت الى رلٚ َ٘شة مششوم الىاْو اإلاهضص جىاةم اخخُاحا ث اإلاجخمو الحهخمىن لٍض

ذ الزي ًخم اخخُاسة. اسة اإلاٙان لعُاحي في الْى  العهىدي خُث ًمً٘ ٍص

ومً الخؿـ اإلاعخٓبلُت التي جم رٖشها مً ْبل اإلاخذسباث أجهم ًخؿلهىن لالظخمشاس في         

ش الزاث و مخىىنت جخهلٔ بخٓىُت الىاْو الاَتراض ي جخذم حامهت أم الٓشي  جؿٍى ونمل مشاَس

شوم العّى الاَتراض ي والالهاب الخهلُمُت. أًػا الشيبت في الخىاضل مو باإلغاَت الى مش

الهذًذ مً اإلاؿىسًٍ للخطٛى نلى الخبرة واإلاعاهمت في خل اإلاشاٗل التي لم ًجذوا لها خل بهذ 

ت اإلامحزاث  ل باالغاَت الى ؾلب الاظدشاسة مً ْبل اإلاخخططحن باإلاجاٛ إلاهَش البدث الؿٍى

ٓت جىُُزه.وجُُٓم اإلاششوم ومذة جىُ  ُزه وؾٍش
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 اليتائج

الهذٍ الشةِس ي مً هزه الىسْت هى الخدٓٔ مً مذي ئمٙاهُت جىقُِ جٓىُت ٗان 

بُت بما ًدٓٔ أهذاٍ الهملُت الخهلُمُت  و الخذٍس الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي خالٛ اإلاشاَس

بُت خُث جمذ  و الخذٍس ت الُّش بحن جٓىُت الىاْو اإلاهضص والىاْو الاَتراض ي باإلاشاَس ومهَش

شه باظخخذام الىاْو اإلاهضص، وجم نشع مىاْشت مششوم مىاظٚ  الهمشة الزي جم بشمجخه وجؿٍى

و  شه بخىقُِ جٓىُت الىاْو الاَتراض ي غمً مشاَس خُت الزي جم جؿٍى مششوم مذًىت حذة الخاٍس

ت وادي م٘ت بجامهت أم الٓشي.  ومً أبشص  ب الطُُي في معاس الخٓىُت والبرمجت بشٖش الخذٍس

و الخٓىُت اإلاىجضة ومً خالٛ ئحشاء الىٓاؽ التي ًمً٘ جلخُطها بهذ ؤلا  ؾالم نلى اإلاشاَس

 اإلآابالث الصخطُت لُّش اإلاعاساث الخٓىُت ما ًلي: 

  ب الطُُي باإلغاَت ئلى الخماط الهالي إلهجاص ضة اإلآذمت في الخذٍس ب اإلاٖش مذة الخذٍس

حن إلجٓان مهاساث و الخٓىُت للُىص في اإلاىاَعت النهاةُت، دَو بهؼ اإلاشاٖس أخشي  اإلاشاَس

إلجمام مششوم الهمشه  3D Modelsمخخلُه نً جخططاتهم مثل مهاسه جطمُم 

 باظخخذام الىاْو اإلاهضص. 

  في 
ً
كهش رلٚ حلُا ب الطُُي نضص مً مهاسة الخهلم الزاحي لذي اإلاخذسبحن، ٍو الخذٍس

 مً خالٛ نذد مً اإلاىطاث مثل 
ً
اظخخذامهم للهذًذ مً البرامج التي جم حهلمها راجُا

YouTub وGoogle  ويحرها باإلغاَت الى خػىس الذوساث وئنذاد الهشوع الخٓذًمُت

ُاث الاًجابُت مثل ئنادة اإلاداولت بشًِ واضشاس للىضٛى الى  و مماسظت بهؼ العلٖى

 الخلٛى اإلاالةمت.

  ذ الٓطحر هى ما محز اإلاششوناث الخٓىُت إلنؿاء اإلاخذسبحن ججشبت الهمل الذْت في الْى

 م مىاحهخه في الخُاه الهملُت الىاْهُت. جدذ الػًـ وهزا ما ًخ

  اإلاششوناث الخٓىُت لِعذ مً اخخُاس الؿلبت ولً٘ ًخم ئنؿاء اإلاخذسبحن مىغىناث

ش الُ٘شة وؤلاغاٍ نليها َٓـ.  ٙىن دوس اإلاخذسبحن في جؿٍى . ٍو
ً
 اإلآترخاث معبٓا

 ب الطُُي في هزه اإلاذة اإلا٘ثُت أنؿى للمخذسباث الثٓت في ْذساتهً، خ ُث أهه الخذٍس

ٗان مً اإلاهخٓذ أن بشمجت الىاْو اإلاهضص ًخؿلب أشخاص  خعب ئَادة الؿالباث أهه 

 جٓىُحن نلى معخىي نالي مً الخبرة واإلاهاسة.
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  الخُ٘حر في الاظدثماس أخذ الجىاهب التي بذأ اإلاخذسباث ًُ٘شن َيها، وهزه ئخذي الُٓم

ل  اإلاهمت والتي ًجب نلى الخهلُم صسنها في ؾلبت الخهلُم ومخشحاجه ورلٚ بػشوسة جدٍى

ادة الانخماد الزاحي وحهذد مطادس الذخل بهذ  ادة حعاهم في ٍص و ٍس اأَٙاس الى مشاَس

 الخخشج. 

 ىاسد حهخبر ْلت اإلاResources  مً أٖثر الطهىباث التي واحهذ اإلاخذسباث وخاضت َُما

ُُت واإلاخاخت والتي جدىاظب مو  ش الُُذًىهاث الخهٍش ش باللًت الهشبُت مثل نذم جَى ًخَى

ذ التي ًخؿلبها  ؤلاضذاساث الجذًذة باالغاَت الى احشاءاث الخطٛى نلى الخطاٍس

 ٛ ذ الذخى ش وجطٍش ذ الخطٍى  للمبنى ويحر رلٚ. اإلاششوم مثل جطٍش

  مً الخدذًاث ولً٘ قهىس اإلاش٘الث بشٙل ٔ نذم الخىأَ بحن بهؼ أنػاء الٍُش

 .ٔ ش اإلاششوم أدي الى ئٖدشاٍ هٓاؽ الٓىة لذي أنػاء الٍُش  مخ٘شس أزىاء مشاخل جؿٍى

  و الىاْو الاَتراض ي والىاْو اإلاهضص بشؤٍت اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت اسجباؽ مشاَس

ٓىُت الصالذ جخؿىس بشٙل معخمش وخُث أن اإلاخذسباث ًخؿلهً خُث أن الخ ٠٢٠٢

 لخؿبُٔ الهذًذ مً ألاَٙاس التي ًمً٘ جىُُزها مً خالٛ جلٚ الخٓىُاث.

  ت غشوسة الخطٛى نلى الاظدشاساث مً ْبل اإلاخخططحن باإلاجاٛ واإلاؿىسًٍ إلاهَش

ٓت جىُُزه خالٛ مشاخل بىاء و  ش اإلامحزاث وجُُٓم اإلاششوم ومذة جىُُزه وؾٍش جؿٍى

حز نلى أهمُت جىاحذ  ب التٖر اإلاششوم الخٓني مما ًخؿلب مً الجهاث الٓاةمت نلى الخذٍس

ٔ الاظدشاسي اإلاإهل والٓادسنلى جٓذًم الذنم الالصم للمخذسبحن خالٛ َترة  الٍُش

ب.   الخذٍس

  ٛالذساظاث اإلاعخٓبلُه: ًمً٘ جمذًذ ألاَٙاس التي جخهلٔ بخٓىُت الىاْو اإلاهضص مً خال

مً٘ نمل بشهامج لهشع يضواث نمل ظلع لت مً خُاة الصخابه للخهلُم الهام ، ٍو

الىبي ضلى هللا نلُه وظلم وأماًٖ سخلت الهجشة بخٓىُت الىاْو الاَتراض ي خُث أن 

ب اإلاُاهُم للؿلبت مً اإلاهلىماث  اإلاهلىماث الخعُت الخُانلُه جٙىن أٖثر في جٍٓش

ت َٓـ مً خالٛ اظخخذام الخٓىُاث والىما رج التي ججزب ألاؾُاٛ باالغاَت الىكٍش

اسة اإلاخاخِ وصٍاسة و بخٓىُت الىاْو الاَتراض ي لٍض ش ألاَٙاس بهمل مشاَس اإلاىالث  الى جؿٍى

.  للدعّى مً داخل اإلاىاٛص
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 اخلامتة

بما جٓذمه هزه الخٓىِخحن مً ممحزاث في  VRوالىاْو الاَتراض ي  ARحهخبر جٓىُت الىاْو اإلاهضص   

ذًت وخلٔ البِئاث الخهلُمُت ظهىلت الخطٛى نلى الخً ب اإلاُاهُم الخجٍش زًت الشاحهت وجٍٓش

مُت، حهخبر مً أبشص الخٓىُاث  ت في سخلت الؿالب الْش اإلاهاضشة التي جخلٔ َشص حهلُم يىُت وزٍش

الىانذة في مجاٛ الخهلُم بشٙل نام. وبالخالي َان الخٙامل الُهلي لهزه الخٓىُاث الىانذة 

ذ وجىقُُها في الهملُت الخه لُمُت ٌهذ مً الاظتراجُجُاث اإلاهمت التي ًجب الهمل نليها لخجٍى

مخشحاث الخهلُم بما ًخىأَ مو سؤٍت اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت. ولً٘ ًجب الىغو في الانخباس 

الخٓىُاث بُهالُت وبُ٘اءة لخدُٓٔ مخشحاث جٓىُت حهلُمُت ًجب أن ًخم  أن جؿبُٔ هزه

ت بهذٍ بخخؿُـ حُذ ًخػمً مهاساث جٓىُت  ٗادًمُت جشبٍى نالُت، باإلغاَت ئلى مهاساث أ

الخىقُِ الجُذ لهزه الخٓىُاث خُث أهه ئلى آلان لم ًخم الخىقُِ ألامثل لهزه الخٓىُاث في 

 مجاٛ الخهلُم وما صلىا في البذاًت.
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