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 تطوير محتوى تعليمي تفاعلي لزيادة الفاعلية التعليميه بإستخدام الواقع المعزز

 ) مع التطبيق على مادة تك مطبوعات ذات القيمة(

Develop interactive learning content to increase educational effectiveness 

by using augmented reality 

(With the application of a technology of security printing Course) 

 خالد طلعت يوسف أ.د/

 جامعة حلوان -بكلية الفنون التطبيقية  - استاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف - دكتوراه الفلسفه فى الفنون التطبيقيه

 صوفيمصطفى أمين  م.م/

 بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه بالتجمع الخامس - مدرس مساعد بقسم الطباعة والنشر والتغليف

 ملخص البحث:

تحتاج المقررات التكنولوجٌه الى توافر بعض الخامات واألجهزه والمعدات التى تعٌن المحاضر على توصٌل محتوى 

مقرر تكنولوجٌا انتاج المطبوعات ذات القٌمه الذى ٌدرسه طلبه المقرر الى الطالب. وفى بعض المقررات الدراسٌه مثل 

الفرقة الثالثة بقسم الطباعه والنشر والتغلٌف، ٌحتاج األمر أكثر من ذلك نظرا لطبٌعه المقرر الذى ٌتناول العمالت الورقٌه 

غٌر تقلٌدٌه لشرح  هذه  والعالمات التأمٌنٌه الموجوده بها وطرق انتاجها، وهو ما ٌتطلب توافر ادوات واجهزه فحص

العالمات . و نتٌجه لتعدد وسائل التأمٌن داخل العمله الواحده فان فحص العمله وشرح كل مابها ٌتطلب توافر مجموعه 

كبٌره من األدوات واالجهزه  التى ٌعمل بعضها باألشعه تحت الحمراء أو باالشعه فوق البنفسجٌه وغٌرها من التقنٌات 

داخل القاعه الدراسٌه إلعتبارات كثٌره بعضها مرتبط بالتكلفه العالٌة وبعضها مرتبط باألمان  ،والتى ٌصعب توفٌرها

وبعضها مرتبط بالجانب األمنى . ونتٌجه لعدم توافر هذه األدوات واألجهزه لدى المحاضر فإن استٌعاب الطلبه ٌتأثر 

البحث الى استخدام تقنٌه الواقع المعزز إلنتاج بدٌل بالسلب، مما ٌنعكس بالتأكٌد على الفاعلٌه التعلٌمٌه ، وٌهدف هذا 

 افتراضى ألجهزه الفحص داخل محتوى تعلٌمً تفاعلى.

 مشكلة البحث :

عدم قدرة الطالب على اإلستٌعاب الكامل لبعض اجزاء مقرر تكنولوجٌا إنتاج المطبوعات ذات القٌمه وعدم ادراكهم 

لصعوبه توافر األجهزه واألدوات الالزمه لتوضٌح وشرح ذلك  نظرا إلحتٌاجها الكامل لبعض العالمات التأمٌنٌه نتٌجه 

 لتجهٌزات معقده ومعامل خاصة.

 

 أهميه البحث:

توفٌر بدٌل ألجهزه وادوات فحص العالمات التأمٌنٌه للعمالت قادر على معاونه المحاضر على شرح هذه األجزاء من  

 طالب وبالتالى على الفاعلٌه التعلٌمٌه .المقرر مما ٌنعكس باإلٌجاب على استٌعاب ال

 

 هدف البحث:

إستخدام تقنٌة الواقع المعزز فى تطوٌر محتوى تعلٌمً تفاعلى ٌساعد الطالب على استٌعاب ما ٌصعب شرحه لتحقٌق 

 الفاعلٌة التعلٌمٌة المنشودة.

 

 مصطلحات البحث:

هو نوع من الواقع االفتراضً الذي ٌهدف إلى تكرار البٌئة الحقٌقٌة فً  :Augmented Reality الواقع المعزز

الحاسوب و تعزٌزها بمعطٌات افتراضٌة لم تكن جزءا منها. و بعبارة أخرى، فنظام الواقع المعزز ٌولد عرضا مركبا 
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ؤه بواسطة الحاسوب و الذي للمستخدم ٌمزج بٌن المشهد الحقٌقً الذي ٌنظر إلٌه المستخدم والمشهد الظاهري التً تم إنشا

 ٌعزز المشهد الحقٌقً بمعلومات إضافٌة.

وهى وسائل ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث تكون غٌر : Covert آلٌات التأمٌن غٌر المرئٌة 

 مرئٌة وال ٌمكن التحقق منها اال عن طرٌق قارءات خاصة

ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث ٌمكن التحقق منها  وهً وسائل :Overt آلٌات التأمٌن المرئٌة  

بالعٌن المجرده وفى الضوء العادى بحٌث ٌمكن للمواطن العادى )رجل الشارع( المتعلم وغٌر المتعلم ان ٌتعرف علٌها 

 بسهولة

 منهج البحث:

الوصول الى منتج تفاعلً ناجح  ٌمكن تطبٌقه  ٌعتمد البحث علً تطبٌق المنهج التجرٌبى باجراء التجارب العملٌة حتى

 على ارض الواقع وداخل البٌئة التعلٌمٌة .

 




