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تصميم تطبيقات الواقع المعزز باستخدام الوسائط الرقمية من اجل العثور علي المسار 

  وأدراجها علي االجهزة االلكترونية وأثرها علي المتلقي

Design of applications Augmented Reality using digital media in order to 

way finding the path and its inclusion on the Electronic devices and its 

effects on the recipient 
 

 قنصـوة أحمد د/ مـروة عبـد المنعم محمد م.

 أكاديمية الشروق  -المعهد الدولي العالي لإلعالم  -مدرس بقسم انتاج اخباري 

 جـامعة االسكنــدرية  –كلية الفنـون الجميـلة 

 البحث :  ملخص

ٌشهد عصرنا الحالً تغٌرا مستمرا وتطورا سرٌعا فً مختلف جوانب الحٌاة بما فً ذلك التطور التقنً والتقدم العلمً ، 

الوسائط الرقمٌة من اجل باستخدام  المعزز الواقع لتقنٌة استخدام التطور التكنولوجً أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 المراحل إلى البحــث ٌتطـرق ، و ...غٌرها أو حدائق أو دراسٌة أماكن أو عامة أكانت أماكن العثور علً المسار سواء

 أن المراحل هذه دراسة من ٌمكن كـٌف و ، استجابة ثم إدراك ثم إحساس من التفاعلٌة تحدث لكً بها المتلقً ٌمر التً

 دوافعه على التأثٌر ٌمكنها كٌف الوسائط الرقمٌة التً تم تصمٌمها لتوصٌل المعلومات ، و لمتلقً وا بٌن نعزز التفاعل

 و واتخاذ القرار من خالل تقنٌة الواقع المعزز التً توفر مشاهدات افتراضٌة للعثور علً المسار فً البٌئة الحقٌقٌة,  لجذبه

 سلوك على الواقع المعزز باستخدام الوسائط الرقمٌة تصمٌم أنماط تأثٌر إمكانٌة مدى فً البحث مشكلة تكمن هنا من و

 أنماط و أفكار و إمكانٌات باستخدم أنه البحث يفترض ، و اإلٌجاب من اجل العثور علً المسار  أو بالسلب المتلقً

البحث الً  يهدف و االجتماعً، سلوكه فً ستؤثر بالمتلقً المحٌطة الحٌاة مجاالت التفاعلً للواقع المعزز فً التصمٌم

( فً تنمٌة مهارات التفكٌر البصري Augmented Realityدراسة والتعرف علً الفاعلٌة القائمة على تكنولوجٌا الواقع المعزز )

 كافة ٌشمل دراسة بما حٌث من الجانب اإلٌجابً عن الكشف إلىلدي المتلقً وادراكه للوسائط الرقمٌة الموصلة للمعلومات 

 و تطوٌر و لتقنٌة الواقع المعزز التفاعلً التصمٌم دور لتأكٌد البحث أهمية تأتً و تناسب المتلقً، التً ةالمختلف األنماط

 على البحث منهجية تقوم و ، سلوك المتلقً على الواقع المعزز أنماط تأثٌر حول الضوء إلقاء و ، المتلقً سلوك بناء

 .  الوصفً التحلٌلً المنهج

 المتلقً سلوك -اإلبداعى  التفكٌر  -الوسائط الرقمٌة  – معززالواقع ال  : المفتاحٌة الكلمات
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