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قدم للنرش يف 1441/8/19هـ ؛ وقبل للنرش يف 1441/12/14هـ
ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مدى احلاجة إىل إدخال تقنية الواقع املعزز يف تعليم التصميم 
املعامري، وحتديد املرحلة املناسبة من مراحل التصميم )مرحلة ما قبل التصميم، ومرحلة التصميم االبتدائي، 
ومرحلة التصميم النهائي(؛ لدمج هذه التقنية ضمن الوسائل التعليمية، ومدى تأثريها عىل استيفاء متطلبات 
هذه املراحل، داخل أستوديوهات التصميم املعامري بكلية العامرة والتخطيط بجامعة امللك سعود؛ للرفع من 
مستوى خمرجات التعليم ملقررات التصميم. اعتمدت الدراسة يف منهجيتها عىل املنهج االستداليل عن طريق؛ 
بمراحله  التصميم  أستوديوهات  يف  املعامري  التصميم  مقرر  تدريس  وطرق  أساليب  من  كلٍّ  مراجعة  أوالً: 
املختلفة، وتقنيات الواقع املعزز وعالقتها بأساليب التعليم احلديثة. ثانيًا: استخدام أداة االستبيان اإللكرتوين 
الوسائل املستخدمة يف تعليم  التدريس والطالب لتحديد  الدراسة بشّقيها أعضاء هيئة  الذي طبق عىل عينة 
التي  الصعوبات  وحتديد  املطلوبة،  للتقنيات  وتطبيقهم  الطالب  قدرات  وحتديد مستوى  املعامري،  التصميم 
تواجههم يف ذلك خالل مراحل تعليم التصميم املعامري الثالث )مرحلة ما قبل التصميم، ومرحلة التصميم 
الواقع املعزز يف  النهائي(، وأخريًا اخللوص بتوصيات حول تأثري إدخال تقنية  التصميم  االبتدائي، ومرحلة 
أظهرت  وقد  املعامري.  التصميم  تعليم  مراحل  يف  الطالب  تواجه  التي  والصعوبات  اإلشكاليات  معاجلة 
الدراسة أن استخدام تقنية الواقع املعزز يف التعليم املعامري سيكون هلا أثر كبري يف تعزيز العملية التعليمية، 
استيفاء  عند  خصوصًا  املعامري؛  التصميم  تعليم  مراحل  يف  التقنية  هذه  إدخال  إىل  احلاجة  أيضًا  وأظهرت 
متطلبات مرحلة ما قبل التصميم، وعند االنتقال األول بني الرسومات ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد يف مرحلة 
التصميم االبتدائي، وأخريًا عند مناقشة التفاصيل املعامرية واإلنشائية واهلندسية يف مرحلة التصميم النهائي؛ 

ملا تقدمه من دعم وتطوير للعديد من القدرات والتقنيات املطلوبة يف هذه املراحل.
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 املقدمة. 	

 )Design Studio( التصميــم  أســتديو  يقــع 
ــم  ــة التعل ــبِّ عملي ــامرة يف ل ــدارس الع ــم م يف معظ
عــىل  الطــالب  تدريــب  يتــم  حيــث  املعــامري، 
اكتســاب مهــارات التصميــم اســتنادًا إىل دراســة 
متطلبــات املــرشوع مــن الناحيــة الوظيفيــة، واجلاملية، 
واإلنشــائية، وضمــن احلــدود املاليــة هلــذه املشــاريع. 
ــم  ــي والفه ــىل الوع ــالب  ع ــب الط ــم تدري ــام يت ك
حــول تأثــري التصميــم املعــامري عــىل البيئــة املحيطــة 
ماديــًا واجتامعيــًا، وتدريبهــم عــىل تقديــم تلــك 
التصاميــم يف أشــكال خمتلفــة )مثــل: الرســومات 
املرئيــة، والــرد اللفظــي، والرســوم املتحركــة ثالثيــة 

ــاد(. األبع

بينــت الدراســات أن مــن املشــاكل الواضحــة 
ــود  ــدم وج ــو ع ــامري ه ــم املع ــس التصمي يف تدري
إمجــاع عــىل حمتــوى املعرفــة املتصلــة بالتصميــم التــي 
جيــب تدريســها يف مــدارس العــامرة واهلندســة املعامرية 
ــدوره إىل  ــؤدي ب ــذي ي ــة، وال ــتويات خمتلف ــىل مس ع
عــدم وجــود اتفــاق عــىل ماهيــة األســاليب واألدوات 
ــن  ــة م ــم، ويف أي مرحل ــس التصمي ــة لتدري املوجه
اســتخدامها  جيــب  التصميميــة  العمليــة  مراحــل 
يف  صعوبــة  نجــد  ثــم  ومــن   ،)Ciravoğlu, 2014(

ــة  ــر العملي ــز وتطوي ــبة لتعزي ــة املناس ــم املنهجي تعمي
التعليميــة يف مراحلهــا املختلفــة داخــل أســتوديوهات 
التصميــم. وقــد يكــون ذلــك عائــدًا إىل تبنــي النهــج 
الفعــال يف التدريــس املعــامري، حيــث يأخــذ الطالــب 
والــذي  التعلــم،  عمليــة  يف  الفعــال  املتعلــم  دور 
يــؤدي بــدوره إىل اختــالف أنــامط التعلــم مــن طالــب 

ــة بــني  ــي تنشــأ مــن وجــود فــروق فردي آلخــر، والت
الطــالب نتيجــة التجــارب الســابقة هلــم وطــرق 
 Ceylan( ــة ــة والثقافي ــاطهم االجتامعي ــم وأوس حياهت
مقــررات  أن خصوصيــة  إىل  إضافــة   .)et al, 2010

التصميــم املعــامري - مــن حيــث احلاجــة يف تعلمهــا 
إىل تفعيــل )دور كل مــن: اجلانــب املعــريف، واجلانــب 
ــي(  ــب التخي ــي، واجلان ــب اإلدراك ــاري، واجلان امله
لــدى الطالــب - جتعــل مــن أســلوب تدريســها 
معقــدًا للغايــة، ومــن ثــم فهــي حتتــاج بشــكل أســاس 
وفاعــل إىل تطويــر أســلوب تعليــم وأدوات ووســائل 
ــب  ــذه اجلوان ــل ه ــىل تفعي ــل ع ــة تعم ــة خاص تعليمي
العمليــة  متطلبــات  مــع  كبــري  بشــكل  وتندمــج 

ــة.  ــا املختلف ــة يف مراحله التصميمي

والوســائل  األســاليب  اســتخدام  نتــاج  إن 
التعليميــة املناســبة يف التعليــم املعــامري، هــو جمموعــة 
ــدى  ــا ل ــم تنميته ــي يت ــارات الت ــدرات وامله ــن الق م
ــة  ــدرات ذات عالق ــارات وق ــا: مه ــب )ومنه الطال
بجمــع وحتليــل املعلومــات، ومهــارات وقــدرات 
ذات عالقــة بالتصميــم واإلبــداع(، وصقــل جمموعــة 
ــتخدمها  ــي يس ــار والت ــم واإلظه ــات الرس ــن تقني م
الطالــب لتقديــم متطلبــات العمليــة التعليميــة والتــي 
تــرتاوح بــني تقنيــات الرســم اليدويــة ومهــارات 

.)UIA, 2011( الرســم باحلاســب اآليل

األكاديميــة  اخلطــط  يف  مؤخــرًا  اســُتحدث 
 )IT( املعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  اجلديــدة 
تلــك  خصوصــًا  املعــامري،  التعليــم  أســاليب  يف 
ــري  ــط احل ــة، أو التخطي ــة املعامري ــة باهلندس املتعلق
والتصميــم، أو هندســة البنــاء، وذلــك ألمهيــة أن 
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يكــون الطالــب قــادرًا عــىل احلصــول عــىل الكفــاءات 
واملهــارات املتعلقــة بالتعلــم النشــط والتعــاوين وإدارة 
املعلومــات الرقميــة، حيــث يتــم العمــل بجميــع 
هــذه األســاليب لتحقيــق نتائــج أرسع وأكثــر فعاليــة 
للطالــب مقارنــة باألســاليب التعليميــة الكالســيكية. 
الدراســات  مــن  العديــد  أوىص  األســباب  هلــذه 
ــع مــن  ــدة ترف ــة جدي بــرورة اقــرتاح طــرق تعليمي
أداء الطــالب ومشــاركتهم وحتفيزهــم، كــام تفــرتض 
اهتــامم  بزيــادة  تأثــري  وجــود  الدراســات  هــذه 
التقنيــات  هــذه  باســتخدام  األســاتذة  ومشــاركة 
الطــالب  فهــم  يف  وزيــادة  التدريــس،  عمليــة  يف 
ــج  ــن يف النتائ ــؤدي إىل حتس ــا ي ــو م ــوى، وه للمحت

 .)Escudero et al, 2016( األكاديميــة 

ــىل  ــزز )AR( ع ــع املع ــة الواق ــتحوذت تقني اس
اهتــامم املتخصصــني والباحثــني يف جمــال العــامرة 
ــاء  ــع أنح ــاء يف مجي ــة البن ــة وصناع ــة املعامري واهلندس
ــامل  ــا واألع ــة التكنولوجي ــور حال ــع تط ــامل، وم الع
اســتخدامه يف  املعــزز، ســيزيد  للواقــع  التجاريــة 
ــاع  ــذ وقط ــم والتنفي ــال التصمي ــل يف جم ــوق العم س
البنــاء                  معلومــات  نمذجــة  مثــل  متامــًا  البنــاء، 
والتــي   Building Information Modeling )BIM(
ــم  ــال التعلي ــية يف جم ــز األساس ــدى الركائ ــدت إح غ
ــة  ــإن دراس ــم ف ــن ث ــامري )Abboud, 2014(. وم املع
ــامري  ــم املع ــزز يف التعلي ــع املع ــة الواق ــال تقني إدخ
ــد  ــع العدي ــا م ــرًا لتقاطعه ــة، نظ ــت ذات أمهي أصبح
ــدرات  ــة ق ــامري يف تنمي ــم املع ــات التعلي ــن متطلب م
ــل يف  ــوق العم ــتجابة لس ــالب، واس ــارات الط ومه

ــة. ــذه التقني ــتخدام ه اس

 Gurjar and( ويف هــذا الســياق قدمــت دراســة
Somani, 2016( نظــرة عامــة عــىل الواقــع املعــزز، 

إمكانياتــه يف  بشــكل خــاص عــىل  الرتكيــز  مــع 
التعليــم، كــام وصفــت بعــض تطبيقــات الواقــع املعزز 
التعليميــة املســتخدمة حاليــًا بإجيــاز، وأخــريًا ناقشــت 
االجتاهــات املســتقبلية للواقــع املعــزز يف حتســني جمــال 
التعليــم. كــام تــم إجــراء بحــث نوعــي عــىل معلمــي 
ــق  ــن طري ــة ع ــات خمتلف ــن ختصص ــام م ــم الع التعلي
تطبيــق مقابلــة شــبه منظمــة مسرتشــدة باســتبيان 
ــام  ــة أقس ــتبيان مخس ــن االس ــة، تضم ــة املالحظ وتقني
ــة  )هــي: ملــف تعريــف املعلــم، ومــدى انتشــار تقني
ــتمر  ــب املس ــة للتدري ــدى احلاج ــزز، وم ــع املع الواق
الســتخدام التقنيــة، ومــدى اســتخدام النمذجــة 
والطــالب  املعلمــني  ومشــاركة  األبعــاد،  ثالثيــة 
الواقــع املعــزز(. وأظهــرت  يف تطويــر تطبيقــات 
النتائــج أن تطويــر تطبيقــات الواقــع املعــزز ممكنــة يف 
ظــل ظــروف معينــة، كــام أن احلــدود التــي تفرضهــا 
ــلبي يف  ــة عامــل س ــد تكــون بمنزل ــة ق ــج احلالي املناه
تطبيــق التقنيــة، يف حــني أن كاًل مــن شــخصية املعلــم، 
والرغبــة يف التعــاون بــني املعلمــني مــن التخصصــات 
 Tzima et al,( املختلفــة كانــت بمنزلــة عوامــل إجيابيــة

.)2019

Rizov and Rizo- دراســة  أكــدت  )وقــد 
ــزز يف  ــع املع ــتخدام الواق ــد اس ــىل فوائ va, 2015( ع

ــالب  ــج الط ــاس نتائ ــالل قي ــن خ ــايل، م ــم الع التعلي
الذيــن اســتخدموا التقنيــة كأداة تعليميــة يف املقررات. 
وأشــارت نتائــج املســح إىل أن الطــالب ُيظهــرون 
نتائــج أفضــل بشــكل كبــري يف زيــادة االهتــامم بفهــم 
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املــواد التعليميــة واســتيعاهبا، كــام وجــد معلمــو 
ــكل  ــن بش ــزز حيس ــع املع ــتخدام الواق ــة أن اس اجلامع
ــس  ــة التدري ــالب وعملي ــم للط ــة التعل ــري عملي كب

ــي. ــوي والتقن ــى الرتب ــم باملعن ــة هب اخلاص

ــرض  ــة )Khan et al, 2018( كان الغ ويف دراس
ــزز  ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــري اس ــم تأث ــاس وفه قي
ــي  ــع التعليم ــىل الداف ــول ع ــف املحم ــق اهلات يف تطبي
ــب  ــة كي ــني يف جامع ــة اجلامعي ــوم الصح ــالب عل لط
تــاون، حيــث درس البحــث االختالفــات يف الدافعيــة 
ــع  ــق الواق ــتخدام تطبي ــل اس ــب قب ــة للطال التعليمي
ــا  ــتخدم م ــده. واس ــة وبع ــف املحمول ــزز للهوات املع
جمموعــه 78 مشــاركًا تطبيــق الواقــع املعــزز للهواتــف 
ــل االســتخدام  ــوا اســتبيانات مــا قب ــة وأكمل املحمول
ومــا بعــده، وقــد أظهــرت النتائــج أن اســتخدام 
ــن  ــة زاد م ــف املحمول ــزز للهوات ــع املع ــق الواق تطبي
ــل  ــادة يف عوام ــع زي ــالب، م ــي للط ــع التعليم الداف

ــالب.  ــدى الط ــة ل ــا والثق ــاه والرض االنتب

 Gürçınar( ــة ــن دراس ــرض م ــني كان الغ يف ح
and Esen, 2018( هــو حتليــل تأثــري اســتخدام الواقــع 

ــم، وقــد أشــار االســتطالع  ــة التصمي املعــزز يف عملي
ــتخدام  ــالب إىل أن اس ــىل الط ــراؤه ع ــم إج ــذي ت ال
ــىل  ــايب ع ــري إجي ــه تأث ــزز كان ل ــع املع ــق الواق تطبي
إجــراء الرتتيــب األمثــل للمســاحة مــن خالل حتســني 
اإلدراك ثنائــي األبعــاد وثالثــي األبعــاد، حيــث يتيــح 
ــن  ــذي يمك ــوري«، وال ــور الف ــزز »التص ــع املع الواق
أن يســهل بشــكل خــاص التواصــل واختــاذ القــرار. 
ــالب إىل أن  ــن الط ــة م ــة الراجع ــارت التغذي ــام أش ك
ــور  ــة لتص ــدة وفعال ــت مفي ــزز كان ــع املع ــة الواق تقني

ــم املعــامري، عــىل الرغــم مــن أن الطــالب مل  التصمي
يكــن لدهيــم أي خــرة ســابقة يف اســتخدام التقنيــة إال 

ــهولة.  ــا بس ــوا معه ــم تأقلم أهن

 )Chandrasekera, 2014( دراســة  توثــق 
ــات  ــتخدام تقني ــة باس ــة البديل ــرتاتيجيات النمذج اس
 )AR( والواقــع املعــزز )VR( مثــل الواقــع االفــرتايض
يف تعليــم اهلندســة املعامريــة والتصميــم الداخــي، 
من خـــــالل نمــوذج قبــــــــول التكنولوجيــــــا 
تــم  والــذي   ،)Technology Acceptance Model(
ــزه  ــتخدم وحتي ــة املس ــد ني ــل حتدي ــن أج ــره م تطوي
الســتخدام تقنيــة معينــة، لفهــم أفضــل لكيفيــة 
ــتوديوهات  ــم يف أس ــول التصمي ــالب حلل إدراك الط
التكنولوجيــا  قبــول  نمــوذج  ويعتــر  التصميــم. 
ــذي  ــتخدامًا ال ــر اس ــري األكث ــار النظ )TAM( اإلط
ينظــر يف قبــول التكنولوجيــا مــن حيــث الفائــدة 
ــة إىل  ــج الدراس ــري نتائ ــتخدام. وتش ــهولة االس وس
أن طــالب التصميــم وجــدوا أن النــامذج املاديــة 
قابلــة للمقارنــة مــع نــامذج الواقــع املعــزز، وأن تقنيــة 

ــتخدام. ــهلة االس ــت س ــزز كان ــع املع الواق

مــن كل مــا ســبق يتضــح أن العمــل عــىل 
تقنيــة الواقــع املعــزز وعالقتهــا بالتعليــم بشــكل 
عــام وبالتعليــم املعــامري بشــكل خــاص؛ قــد حظــي 
بالكثــري مــن االهتــامم عــىل مــدى الســنوات الســابقة، 
ــة  ــة التــي تــالزم تطبيــق التقني كــام يتضــح اخلصوصي
ــدراس  ــات وامل ــة والتخصص ــتويات التعليمي يف املس
ــم  ــامري مل يت ــم املع ــال التعلي ــن يف جم ــة، ولك املختلف
ــري  ــي إىل تأث ــكل تفصي ــه بش ــياق ذات ــرق يف الس التط
ــل  ــات املراح ــة متطلب ــىل تلبي ــزز ع ــع املع ــة الواق تقني
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ــة  ــي: مرحل ــامري )وه ــم املع ــة التعلي ــة لعملي املختلف
ــي،  ــم االبتدائ ــة التصمي ــم، ومرحل ــل التصمي ــا قب م
هــذه  أن  وذلــك  النهائــي(،  التصميــم  ومرحلــة 
ــب  ــام يطل ــر في ــن اآلخ ــا ع ــف بعضه ــل خيتل املراح
مــن الطالــب تقديمــه فيهــا، ومــن ثــم احلاجــة إىل أن 
يتمتــع الطالــب بمجموعــة مــن املهــارات والقــدرات 

ــات. ــذه املتطلب ــذ ه ــن تنفي ــه م ــي متكن الت

املشكلة البحثية . 	

يوجــد العديــد مــن الوســائل والتقنيــات التــي 
تســاعد عــىل تعزيــز قــدرات ومهــارات الطالــب 
املعــامري، ابتــداًء مــن الرامــج احلاســوبية، ووصــوالً 
إىل البيئــات االفرتاضيــة واملعــززة واملختلطــة. وتعتــر 
تقنيــة الواقــع املعــزز مــن األســاليب والوســائل التــي 
ــام ويف  ــكل ع ــم بش ــتخدامها يف التعلي ــُتحدث اس اس
التعليــم املعــامري بشــكل خــاص، وهــي تتوافــق مــع 
أنــامط الطــالب املختلفــة يف التعلــم مــن حيــث أنــامط 

ــة واحلســية. ــم الســمعية والبرصي التعل

ــن  ــة م ــذه التقني ــال ه ــرار إدخ ــاذ ق ــاج اخت حيت
دراســية  كحالــة  تعليميــة  مؤسســة  أي  يف  عدمــه 
ختتلــف عن غريهــا؛ إىل دراســة الوســائل واألســاليب 
ــود أي  ــد وج ــم، ورص ــة التعلي ــتخدمة يف عملي املس
ــالب  ــدرات الط ــتوى ق ــكاليات يف مس ــور أو إش قص
يف مراحــل التصميــم املختلفــة، وحتديــد تأثــري إدخــال 
ــور أو  ــك القص ــم ذل ــىل دع ــزز ع ــع املع ــة الواق تقني
ــل  ــد املراح ــريًا حتدي ــكاليات، وأخ ــك اإلش ــل تل ح
املناســبة إلدخــال التقنيــة يف مراحــل التعليــم املعــامري 
الثــالث )وهــي: مرحلــة مــا قبــل التصميــم، ومرحلة 

ــي(. ــم النهائ ــة التصمي ــي، ومرحل ــم االبتدائ التصمي

أهداف البحث . 	

مــدى  حتديــد  إىل  الدراســة  هــذه  هدفــت 
ــم  ــزز يف تعلي ــع املع ــة الواق ــال تقني ــة إىل إدخ احلاج
ــن  ــبة م ــل املناس ــد املراح ــامري وحتدي ــم املع التصمي
مراحــل التصميــم )مرحلــة مــا قبــل التصميــم، 
ــم  ــة التصمي ــي، ومرحل ــم االبتدائ ــة التصمي ومرحل
التقنيــة ضمــن الوســائل  النهائــي( لدمــج هــذه 
ــات  ــتيفاء متطلب ــىل اس ــا ع ــدى تأثريه ــة، وم التعليمي
التصميــم  أســتوديوهات  داخــل  املراحــل  هــذه 
ــك  ــة املل ــط بجامع ــامرة والتخطي ــة الع ــامري بكلي املع
ســعود؛ للرفــع مــن مســتوى خمرجــات التعليــم 

ملقــررات التصميــم.

حدود البحث. 	

اســتخدام  الرتبــاط  املوضوعيــة:  احلــدود 
ــتخدام  ــارش باس ــكل مب ــزز بش ــع املع ــات الواق تقني
احلاســب اآليل يف التصميــم، وكــون اهلــدف مــن 
الدراســة قيــاس مــدة احلاجــة إلدخــال تقنيــة الواقــع 
املعــزز وتأثريهــا عــىل تطويــر قــدرات وتقنيــات 
ــم يف  ــتوديوهات التصمي ــتخدمة يف أس ــالب املس الط
مراحــل التصميــم املختلفــة؛ فقــد متــت الدراســة عــىل 
ثالثــة مســتويات للتصميــم املعــامري تعتمــد يف تقديم 
متطلباهتــا عــىل اســتخدام احلاســب يف التصميــم، 
ــف  ــة واملنتص ــاط البداي ــتويات نق ــذه املس ــل ه ومتث
ــب اآليل  ــب للحاس ــتخدام الطال ــرتة اس ــة لف والنهاي
ــط  ــامرة والتخطي ــة الع ــامري يف كلي ــم املع يف التصمي
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ــعود. ــك س ــة املل بجامع

ــن  ــة م ــىل ثالث ــة ع ــرصت الدراس ــك اقت لذل
تصميــم  )هــي:  املعــامري  التصميــم  مســتويات 
ومــرشوع   ،6 معــامري  وتصميــم   ،3 معــامري 
التخــرج(. حيــث يبــدأ الطالــب، اختياريًا، باســتخدام 
احلاســب يف التصميــم املعــامري يف املســتوى اخلامــس 
)تصميــم 3(، بينــام يعتــر املســتوى الثامــن )تصميــم 
ــب  ــا الطال ــل فيه ــي يعم ــرتة الت ــف الف ــو منتص 6( ه
باســتخدام احلاســب يف التصميــم، واملســتوى العــارش 

ــرتة. ــذه الف ــة ه ــو هناي ــرج( ه ــرشوع التخ )م

احلــدود املكانيــة: حــدود البحــث املكانية قســم 
ــط،  ــامرة والتخطي ــة الع ــاء، بكلي ــوم البن ــامرة وعل الع

جامعــة امللــك ســعود.

ــة  ــذه الدراس ــل ه ــم عم ــة: ت ــدود الزماني احل

ــًا  ــالب إلكرتوني ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــىل أعض ع
خــالل الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام اجلامعــي 

1441هـ. 

املنهجية . 	

ســيتم اتبــاع املنهــج االســتداليل يف دراســة 
ــح يف  ــو موض ــام ه ــة، ك ــذه الورق ــداف ه ــق أه وحتقي

ــق:  ــن طري ــم )1(، ع ــكل رق الش

ــس  	 ــرق تدري ــاليب وط ــن أس ــة كلٍّ م مراجع
مقــرر التصميــم املعــامري يف أســتوديوهات التصميــم 
ــارات  ــدرات وامله ــد الق ــة، وحتدي ــه املختلف بمراحل
التــي جيــب أن يتمتــع هبــا الطالــب املعــامري، وحتديــد 
ــم  ــات الواقــع املعــزز وعالقتهــا بأســاليب التعلي تقني
التعليميــة  تعزيــز اجلوانــب  احلديثــة وتأثريهــا يف 

ــالب.  ــاتذة والط ــدى األس ــة ل واملهاري

الشكل رقم )	(. يوضح اخلطوات املنهجية املتبعة يف البحث.
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ــذي  	 اســتخدام أداة االســتبيان اإللكــرتوين وال
ــة  ــاء هيئ يها أعض ــقَّ ــة بش ــة الدراس ــىل عين ــق ع طب
التدريــس والطــالب؛ لتحديــد الوســائل املطبقــة 
فعليــًا يف تعليــم التصميــم املعــامري، والقــدرات 
فعليــًا يف  الطــالب  يتمتــع هبــا  التــي  واملهــارات 
ــات  ــد الصعوب ــة، وحتدي ــم املختلف ــل التصمي مراح
التــي تواجههــم يف ذلــك خــالل مراحــل تعليــم 
قبــل  مــا  )مرحلــة  الثــالث  املعــامري  التصميــم 
ــة  ــي، ومرحل ــم االبتدائ ــة التصمي ــم، ومرحل التصمي

التصميــم النهائــي(.

مطابقــة نتائــج مســح الدراســات الســابقة  	
احللــول  واســتخالص  االســتبيان،  ونتائــج 
تواجــه األســاتذة والطــالب،  التــي  للصعوبــات 
ــة  ــال تقني ــري إدخ ــول تأث ــات ح ــوص بتوصي واخلل
الواقــع املعــزز وتأثريهــا عــىل اســتيفاء متطلبــات 
التعليــم املعــامري يف مراحــل التصميــم املختلفــة.

تعليم التصميم املعامري يف أستوديوهات التصميم. 	

حــدد الباحثــون ثالثــة أنــواع خمتلفــة مــن 
 )1( وهــي:  املعــامري  التصميــم  أســتوديوهات 
Studio Internship Archi- ــامرة  ــب الع ــتديو تدري  أس
ــىل  ــدد ع ــني اجل ــب املعامري ــم تدري ــه يت tecture وفي

أيــدي املعامريــني املامرســني مثــل: برنامــج تطويــــــر 
 )Intern Development Program )IDP((  املتدربيــــن
يف الواليــات املتحــدة، أو برنامــج املتــدرب املعــامري 
 )2( كنــدا؛  يف   )Intern Architect Program )IAP((
Archi- لــإرشاف اخلاضــع  املعــامري   األســتوديو 
ــم  ــم تعلي ــًا يت ــه أيض tectural Studio Supervised وفي

ــني  ــدي معامري ــىل أي ــدد ع ــني اجل ــب املعامري وتدري
ــات؛  ــاتذة اجلامع ــن أس ــإرشاف م ــن ب ــني ولك ممارس
Studio Ar-( ــم ــاكاة التصمي ــامرة ملح ــتديو الع )3( أس
ــتوديوهات  ــي أس chitecture Simulation Design( وه

التصميــم املعــامري املوجــودة يف اجلــــامعات وهــــو 
 .)Mutaqi, 2018( حمـــــل دراســــتنا احلــاليــــــة

ويف هــذا النمــوذج يتــدرج املعــامري عــر 
سلســلة متتابعــة مــن األنشــطة التدريبيــة لــدورة 
التصميــم املعــامري، بــدءًا باملبــاين الصغــرية مــع 
مشــاكل بســيطة، وكلــام ارتفــع مســتوى الفصــل 
الــدرايس زادت املشــاريع حجــاًم، وأصبــح حــل 
ــة  ــن األولي ــام أن التامري ــدًا، ك ــر تعقي ــكالت أكث املش
ــم  ــىل تصمي ــط ع ــرص فق )Drafting Exercise( ال تقت
املبنــى، بــل أيضــًا عــىل البيئــة املحيطــة باملبنــى، 
ويتــدرب الطــالب يف األســتوديو عــىل التصميــم عــن 
ــراء  ــادي أو إج ــوذج م ــل نم ــم أو عم ــق الرس طري

ــاد. ــة األبع ــاكاة ثالثي حم

أســتوديوهات  يف  التعلــم  أنــامط  إىل  ُينظــر 
ــتخدام  ــب الس ــل الطال ــا تفضي ــىل أهن ــم ع التصمي
طريقــة معينــة كوســيلة للتعلــم، وقــد وجــد العديــد 
ــالب  ــم ط ــم ملعظ ــامط التعل ــات أن أن ــن الدراس م
التصميــم غــري متطابقــة مــع أســاليب التدريــس 
ملعظــم األســاتذة، وأوصــت بــأن يســتخدم األســاتذة 
ــالب  ــالت الط ــامط وتفضي ــاكاة أن ــة ملح ــًا خمتلف طرق
تكــون  قــد  والتــي  التعلــم،  عمليــة  يف  املختلفــة 
ــن  ــدد م ــني؛ لع ــص مع ــا يف ختص ــًا م ــاهبة نوع متش
ــاءة  ــرتكة أو الكف ــات املش ــل: االهتامم ــباب، مث األس
املتامثلــة. ويميــل الطــالب يف تعلــم التصميــم إىل 
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تفضيــل النمــط البــرصي، والتمتــع بالعمــل مــع 
ــة.  ــامذج األولي ــاء الن ــل بن ــة مث ــياء املادي األش

ــائل  ــن الوس ــة م ــات جمموع ــددت الدراس ح
واألســاليب التعليميــة يف أســتوديوهات التصميــم 
املرئيــة،  العــروض  أســلوب  )ومنهــا:  املعــامري 
وأســلوب حتليــل األمثلــة املشــاهبة، وأســلوب عمــل 
األفــكار،  تبــادل  وأســلوب  املتنوعــة،  األبحــاث 
ــاش  ــي، والنق ــاش اجلامع ــي، والنق ــف الذهن والعص
الراجعــة  والتغذيــة  واألســتاذ،  الطالــب  بــني 
بــني الطالــب واألســتاذ، والتغذيــة الراجعــة مــن 
ــم  ــتخدمة يف تقدي ــات املس ــن التقني ــا ع ــران(. أم األق
الرســومات  تلخيصهــا )يف:  تــم  فقــد  املتطلبــات 
األوليــة أو االسكتشــات )Sketches(، الرســومات 
باحلاســب اآليل، الرســومات ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد، 
عمــــل املجســمــــات الكتلــيـــة والتفــصــيليــــة 

.)Soliman, 2011, UIA, 2017(

ــم املعــامري الصــادر  ــاق التعلي كــام تطــرق ميث
عــن االحتــاد العاملــي للمعامريــني )UIA( إىل جمموعــة 
ــب أن  ــي جي ــية الت ــارات األساس ــدرات وامله ــن الق م
ــا  ــم تنميته ــي يت ــامري، والت ــب املع ــر يف الطال تتواف
ذكــر  وقــد  اجلامعيــة،  دراســته  ســنوات  خــالل 
امليثــاق جمموعــة القــدرات ذات العالقــة بجمــع 
املعلومــات وحتليلهــا )وهــي: القــدرة عــىل مجــع 
املعلومــات، والقــدرة عــىل حتديــد املشــاكل، والقــدرة 
عــىل التحليــل وتطبيــق نتائجــه(، يف حــني تطــرق إىل 
جمموعــة القــدرات ذات العالقــة بالتصميــم واإلبــداع 
)وهــي: القــدرة عــىل التخيــل، والقــدرة عــىل التفكــري 
ــىل  ــدرة ع ــكار، والق ــىل االبت ــدرة ع ــي، والق اإلبداع

.)UIA, 2011( )النقــد املعــامري

ــة يف العقــد املــايض إىل  ــة املعامري وصلــت املهن
ــتخدام  ــات واس ــرص املعلوم ــبب ع ــول بس ــة حت نقط
ــي  ــم ينبغ ــن ث ــم، وم ــر يف التصمي ــات الكمبيوت تقني
أن يكــون التعليــم الــذي يتلقــاه الطــالب يف مــدارس 
اهلندســة املعامريــة بمنزلــة جتهيزهــم ليأخــذوا مكاهنــم 
 Ceylan( يف عــامل مهنــي حيكمــه االبتــكار والتجريــب

.)et al, 2010

تقنيات الواقع املعزز واستخدامها يف التصميم . 	
والتعليم املعامري

ــرة  ــزز ألول م ــع املع ــح الواق ــتخدم مصطل اس
يف عــام 1992 مــن قبــل تــوم كــودل وديفيــد ميزيــل 
)Tom Caudell & Davied Mizell( لتســمية امتــزاج 
املعلومــات املحوســبة مــع العــامل احلقيقــي. بعــد 
ذلــك، اســتخدم التعبــري بــول ميليجــرم وفوميــو 
يف   )Paul Milgram & Fumio Kishino( كيشــينو 
ورقتهــام األساســية بعنــوان »تصنيــف العــروض 
ــا  ــان فيه ــي يصف ــة« الت ــة والواقعي ــة املختلط البرصي
ــرتايض  ــامل االف ــي والع ــامل احلقيق ــني الع ــل ب التواص
 Cieutat et al,( )2 ــم ــكل رق ــط( )الش ــع املختل )الواق

.)2012

يف   )Ronald Azuma( أزومــا  رونالــد  طــور 
عــام 1997م تعريفــًا تكميليــًا أكملــه يف عــام 2001، 
ــرام  ــة ميلج ــع مقارب ــب م ــًا إىل جن ــدم جنب ــذي ق وال
وكيشــينو، تعريفــني معرتفــًا هبــام بشــكل شــائع 
ــع  ــام الواق ــإن نظ ــا، ف ــًا ألزوم ــزز. وفق ــع املع للواق
ــات  ــي بكائن ــامل الواقع ــل الع ــام يكم ــو نظ ــزز ه املع
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افرتاضيــة )تــم إنشــاؤها بواســطة احلاســوب( بحيــث 
يبــدو أهنــا تتعايــش يف نفــس مســاحة العــامل احلقيقــي.

الرقميــة  التقنيــات  اســتخدام  ظهــر  لقــد 
مؤخــرًا كمنافــس قــوي لألســلوب التقليــدي يف 
ــني العقــل  ــذي ينشــأ برشاكــة ب ــم املعــامري، ال التعلي
الواعــي للطالــب واألســتاذ باســتخدام التقنيــات 
التقليديــة يف الرســم واإلظهــار والعــرض داخــل 
األســتوديو املعــامري. فاألســاليب املتكاملــة لنمذجــة 
ــات  ــائل وتقني ــدت وس ــاء )BIM( غ ــات البن معلوم
متكــن الطــالب مــن العمــل عــىل التصميــم بقــدرات 
أكــر، والوصــول إىل نتائــج تصميميــة أفضــل، بجهــد 
ــًا  ــه أيض ــة إىل قدرت ــرص، إضاف ــت أق ــل، ويف وق أق
ــة  ــات اخلاص ــات واملعلوم ــىل البيان ــل ع ــىل التعدي ع
ــواد  ــكل وامل ــاحة واهلي ــث املس ــن حي ــم م بالتصمي
 Morton,( ــة ــة عميق ــة تعليمي ــن يف رحل ــكل متزام بش

.)2014

ــات  ــة املعلوم ــم نمذج ــن نظ ــتفادة م وباالس
ــر عــدة أســاليب مســتخدمة إلدخــال  ــم تطوي فقــد ت
ــامري  ــم املع ــم التصمي ــزز يف تعلي ــع املع ــة الواق تقني

)وهــي: أســلوب التعلــم القائــم عــىل املشــاريع، 
وأســلوب تقييــم األقــران، وأســلوب التعلــم القائــم 
عــىل القضايــا، وأســلوب املشــاركة املتزامنــة(، والتــي 

ــم 3. ــكل رق ــا يف الش ــح تفصيله يتض

حيــث يســتعمل أســلوب التعلــم القائــم عــىل 
املشــاريع بنســبة )79٪( كاســرتاتيجية التعلــم األكثــر 
شــيوعًا يف التعليــم املعــامري، حيــث يقــوم املعلمــون 
بإرشــاد الطــالب الســتخدام تقنيــات الواقــع املعــزز 
)AR( الســتكامل مشــاريعهم وعروضهــم وتقاريرهــم 
ــاء  ــامذج بن ــاد ون ــة األبع ــامذج ثالثي ــن ن ــي تتضم الت
ــلوب  ــو أس ــتخدم ه ــاين املس ــلوب الث ــة. األس فعلي
تقييــم األقــران )11٪(، حيــث يقــوم الطــالب بتقييــم 
أعــامل الواقــع املعــزز التــي أنشــأها طــالب آخــرون 
بنــاًء عــىل معايــري التقييــم املقدمــة مــن قبــل املعلمــني. 
أمــا األســلوبان اآلخــران األقــل اعتــامدًا يف كثــري مــن 
ــث  ــا؛ حي ــىل القضاي ــم ع ــم القائ ــام التعل ــان فه األحي
ــم،  ــوى التعل ــق بمحت ــكلة تتعل ــالب مش ــش الط يناق
ــن  ــالب م ــل الط ــا يتفاع ــة وفيه ــاركة املتزامن واملش
ــة  ــب ملناقش ــت املناس ــزز يف الوق ــع املع ــالل الواق خ
.)Diao and Shih, 2019( زمالئهــم بمشــاركات معينــة

الشكل رقم )	(. يوضح مكونات الواقع املختلط.
 Source: Cieutat, J.-M., Hugues, O., & Ghouaiel, N. (2012(. Active Learning based on the use of Augmented
 Reality Outline of Possible Applications: Serious Games, Scientific Experiments, Confronting Studies with

.Creation, Training for Carrying out Technical Skills
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ــل  ــط الفاص ــزز اخل ــع املع ــة الواق ــو تقني متح
ــج  ــالل دم ــن خ ــة، م ــة االفرتاضي ــع والبيئ ــني الواق ب
املحتــوى الظاهــري الــذي يتــم إنشــاؤه بواســطة 
ــة  ــاحة املادي ــتخدم للمس ــة املس ــع رؤي ــوب م احلاس
إىل  التوصــل  عــىل  تســاعد  ثــم  ومــن  احلقيقيــة. 
ــًا  ــي غالب ــاد والت ــة األبع ــدة ثالثي ــامت املعق التصمي
ــاعد  ــام تس ــالب، ك ــًا للط ــا حتدي ــون إنتاجه ــا يك م
املســتخدمني عــىل عــرض نمــوذج افــرتايض والتنقــل 
فيــه وفهمــه بشــكل أكثــر ســهولة مــن الطــرق 

.)Ayer et al, 2016( التقليديــة 

ُيعتــر الواقــع املعــزز )AR( نوعــًا جديــدًا مــن 
واجهــة االســتخدام اإللكرتونيــة )Interface(، حيــث 
يتــم نقــل املعرفــة للمســتخدمني يف جتربــة مرئيــة 
)Visual( أو عمليــة )Hands-on Experience(. وقــد 

تــم حتســني الكفــاءة يف تقديــم املعرفــة بشــكل عــام، 
 Diao( وإجيــاد جتربــة تعليميــة فريــدة مــن نوعهــا
ل اســتخدام هــذه  and Shih, 2019(. حيــث يســهِّ

ــب  ــان واحلاس ــني اإلنس ــن ب ــل املحّس ــة التفاع التقني
ــم إنشــاؤها  ــي يت ــب املعلومــات الت مــن خــالل تركي
ــة األبعــاد،  بواســطة احلاســوب )مثــل: النــامذج ثالثي
ــىل اإلدراك  ــص(، ع ــة، والن ــات التوضيحي والتعليق
البــرصي الطبيعــي للمســتخدم البــرشي يف بيئــة 

ــي.  ــع احلقيق الواق

باســتخدام  املعــزز  الواقــع  آليــة  وتعمــل 
البيئــة  مــن  مشــاهد  اللتقــاط  الفيديــو  كامــريا 
ــزز  ــع املع ــج الواق ــة برام ــتخدم أنظم ــة، وتس املحيط
ــة  ــد عالم ــة لتحدي ــور الريع ــة الص ــات معاجل تقني
وذلــك  املشــهد،  يف  موضوعــة  أكثــر  أو  واحــدة 

الشكل رقم )	(. يوضح اسرتاتيجيات التعلم األربعة يف أستوديوهات التصميم.
Source: Diao, P.-H., & Shih, N.-J. (2019.(. Trends and research issues of augmented reality studies in ar-
chitectural and civil engineering education-A review of academic journal publications. Applied Sciences 

(Switzerland(, 9 (9(.
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نظــرًا ألن مواقــع الكامــريا واملســتخدم معروفــة، 
ــة.  ــا بدق ــات واجتاهه ــع العالم ــاب موض ــم حس ويت
وأخــريًا يثــري حمــرك عــرض الواقــع املعــّزز املشــهد 
إنشــاؤها  تــم  برســومات  املحيطــة  البيئــة  مــن 
بواســطة احلاســوب،   ويف النهايــة ُيعــرض هــذا 
                                                                                Turkan et al, 2017( املشــهد املختلــط للمســتخدم
Chandrasekera and Yoon, 2018( الشــكل رقــم )4(.

الواقــع املعــزز  مؤخــرًا اســتحوذت تقنيــة 
ــة  ــني يف صناع ــني والباحث ــال املتخصص ــىل خي AR ع

ــة  ــور حال ــع تط ــامل. وم ــاء الع ــع أنح ــاء يف مجي البن
التكنولوجيــا واألعــامل التجاريــة للواقــع املعــزز، 
ــاء واســعًا بشــكل  ســيصبح اســتخدامه يف قطــاع البن
ــاء  ــات البن ــة معلومــ ــل نمذج ــًا مث ــري، متــامــ كب
 .)6،5( رقــم  الشــكالن   ،)BIM( )Abboud, 2014(

الشكل رقم )	(. يوضح أبسط نظام الستخدام نظام الواقع املعزز يف التصميم املعامري باستخدام األجهزة اللوحية.
Source: https://coarchitects.com/cal-poly-ar-an-augmented-reality-app/.

الشكل رقم )	(. نامذج الستخدام تقنية الواقع املعزز يف التصميم املعامري باستخدام األجهزة الذكية.
Source:https://archicgi.com/blog/architecture/augmented-reality-apps-for-architects/
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االستبيان ومجع املعلومات . 	

اشــتملت الدراســة عــىل توزيــع اســتبيانني 
إلكرتونيــني، وزع االســتبيان األول عــىل أعضــاء هيئــة 
ــم  ــرر التصمي ــس مق ــىل تدري ــني ع ــس القائم التدري
ــك  ــة املل ــط بجامع ــامرة والتخطي ــة الع ــامري بكلي املع
ــد  ــتاذًا، وق ــم )52( أس ــغ عدده ــن بل ــعود، والذي س
بلــغ العــدد النهائــي لالســتبيانات املســرتجعة 30 
ــاين  ــتبيان الث ــام وزع االس ــبة 58٪. بين ــتبيانًا بنس اس
ــامري  ــم املع ــتويات للتصمي ــة مس ــالب ثالث ــىل ط ع
ــامري 6،  ــم مع ــامري 3، وتصمي ــم مع ــي: تصمي )وه
ومــرشوع التخــرج(، كعينــة طبقيــة للطــالب مقســمة 
إىل ثــالث طبقــات، واختيــار عينــة عشــوائية تتناســب 
مــع جمتمــع الدراســة )دويــدري، 2000(، بمجمــوع 
ــتبيانات  ــي لالس ــدد النهائ ــغ الع ــد بل ــًا وق 38 طالب

ــبة ٪84. ــتبيانًا بنس ــرتجعة 32 اس املس

املعــزز مــن  الواقــع  تقنيــة  ونظــرًا لكــون 

التقنيــات احلديثــة عــىل بعــض أعضــاء هيئــة التدريس 
اســتخدامها  منهــم  للكثــري  يســبق  والطــالب ومل 
أو التعــرف إليهــا، فقــد روعــي ذلــك يف صياغــة 
ــة  ــئلة الضمني ــىل األس ــار ع ــم االقتص ــتبيان وت االس
ــف  ــن الضع ــىل مكام ــا ع ــن خالهل ــتدل م ــي يس والت
والقــدرات  التعليميــة  بالوســائل  العالقــة  ذات 
ــذه  ــل ه ــن أن تعم ــي يمك ــة، والت ــارات املطلوب وامله
التقنيــة عــىل تعزيزهــا، بنــاء عــىل نتائــج مســح 
ــذه  ــم ه ــارة إىل اس ــابقة، دون اإلش ــات الس الدراس
التقنيــة رصاحــًة لعــدم معرفــة األكثريــة هبــا. باســتثناء 
الســؤالني اآلخريــن املتعلقــني بمعرفــة املشــاركني 
العمليــة  عــىل  إدخاهلــا  تأثــري  ومــدى  بالتقنيــة 
ــام إىل  ــن خالهل ــث م ــدف الباح ــث ه ــة، حي التعليمي
ــق إدخــال  ــق قــد تعي ــاك عوائ ــام إذا كان هن ــد في حتدي
التقنيــة ســواء كانــت )شــخصية أو تقنيــة أو إداريــة(.

ن االســتبيان اخلــاص بأعضــاء هيئــة  تكــوَّ
التدريــس مــن مخســة أجــزاء رئيســة )هــي: املعلومات 

الشكل رقم )	(. نموذج الستخدام تقنية الواقع املعزز يف التعليم املعامري باستخدام األجهزة الذكية.
Source:Gürçınar E. and Özge Ceylan Esen.(2018). The Application of Augmented Reality in Interior De-

sign Education. Proceedings of NordDesign 2018, Linköping, Sweden, 14th - 17th August 2018
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ــتخدمة  ــاليب املس ــائل واألس ــد الوس ــة، وحتدي األولي
يف التدريــس يف مراحــل التصميــم املختلفــة، وحتديــد 
ــب  ــا الطال ــع هب ــب أن يتمت ــي جي ــدرات الت ــة الق أمهي
يف مراحــل التصميــم املختلفــة، وأخــريًا تأثــري إدخــال 
تقنيــة الواقــع املعــزز يف تدريــس التصميــم املعــامري(، 
بينــام اشــتمل االســتبيان اخلــاص بالطــالب عــىل 
ــة،  ــات األولي ــي: املعلوم ــة )ه ــزاء رئيس ــة أج مخس
وتقييــم مــدى االســتفادة مــن الوســائل التعليميــة يف 
تدريــس التصميــم املعــامري، وحتديــد وجــود ضعــف 
ــم  ــتديو التصمي ــب يف أس ــدرات الطال ــور يف ق أو قص
املعــامري، وأخــريًا تأثــري إدخــال تقنيــة الواقــع املعــزز 

ــامري(. ــم املع ــس التصمي يف تدري

يوضــح اجلــدول رقــم )1( املعلومــات األوليــة 
للمشــاركني يف الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريس، 
ــة  ــاركني يف الدراس ــرة املش ــدول أن خ ــر يف اجل ويظه
ــني 10-1  ــت ب ــامري تراوح ــم املع ــم التصمي يف تعلي

أعــوام، بينــام تراوحــت درجاهتــم العلميــة بــني أســتاذ 
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــبة 73٪ م ــظ أن نس ــد، ويالح ومعي
التدريــس املشــاركني يف الدراســة تزيــد خرهتــم عــن 

6 ســنوات.

ويوضــح اجلدول رقــم )2( املعلومــات األولية 
للمشــاركني يف الدراســة مــن طــالب التصاميــم 
املختــارة، ويالحــظ أن أكــر نســبة مــن املشــاركني يف 
الدراســة ينتمــون للمســتوى املخصــص للتصميــم يف 
اخلطــة الدراســية )وهــي: املســتوى اخلامــس لتصميــم 
3 بنســبة 71.4٪، واملســتوى الثامــن لتصميــم 6 
ــرج  ــرشوع التخ ــارش مل ــتوى الع ــبة 75٪، واملس بنس
ــب  ــب بنس ــي النس ــوزع باق ــام ت ــبة 61.5٪(، بين بنس
ضئيلــة إمــا لفصــل ســابق ومــن ثــم يعتــر الطالــب 
ســابقًا للخطــة الدراســية، وإمــا لفصــل الحــق ومــن 
ــية  ــة الدراس ــن اخلط ــرًا ع ــب متأخ ــون الطال ــم يك ث

ــد. ــل واح بفص

اخلربة
١٠منأكثر١٠-٥٦-٣٤-١

املرتبة
األكاديمية

٠٠٠٧أستاذ
٠٠٢٢مشاركأستاذ
٤٢٢٤مساعدأستاذ
٠٢٢٢حمارض
٠٠١٠معيد

جدول رقم )	(.  املرتبة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس وسنوات خربهتم

الدرايس الفصل
م. العارشالتاسعم. م. الثامنم. السابعم. السادسم. اخلامس

----------------٢٨٫٦٪٧١٫٤٪٣تصميم

----٨٫٣٪٧٥٫٠٪١٦٫٧٪--------٦تصميم

التخرج ٦١٫٥٪٣٨٫٥٪----------------مرشوع

جدول رقم )	(. املستوى الدرايس للطالب
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املناقشة والتحليل. 	

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــتبيان أعض ــن اس ــج ع نت
يف اجلــدول رقــم )3( والــذي يوضــح الوســائل 
التعليميــة املســتخدمة يف مراحــل التصميــم املختلفــة؛ 
أن أغلــب الوســائل التعليميــة حمــل الدراســة صاحلــة 
ــة  ــة )مرحل ــم الثالث ــل التصمي ــتخدام يف مراح لالس
ــي،  ــم االبتدائ ــة التصمي ــم، ومرحل ــل التصمي ــا قب م
ومرحلــة التصميــم النهائــي( ولكــن بنســب متفاوتــة. 
واتفــق املشــاركون يف الدراســة عــىل أن أســلوب 
املناقشــة بــني األســتاذ والطالــب مــن أكثــر األســاليب 
ــني )85٪-95٪( يف  ــت ب اســتخدامًا بنســبة تراوح
مجيــع مراحــل التصميــم، بينــام يعتــر أســلوب تبــادل 

ــتاذ  ــن األس ــة م ــة الراجع ــلوب التغذي ــكار وأس األف
مــن أكثــر األســاليب اســتخدامًا يف مرحلــة التصميــم 
ــام  ــوايل، ك ــىل الت ــبة )90٪، 85٪( ع ــي بنس االبتدائ
وأســلوب  الذهنــي  العصــف  أســلوب  أن  نتــج 
ــاليب  ــر األس ــن أكث ــي م ــاط اجلامع ــاش والنش النق
اســتخدامًا يف مرحلتــي مــا قبــل التصميــم والتصميــم 
ــني )٪90.5 -٪80(  ــت ب ــبة تراوح ــي بنس االبتدائ
ألســلوب العصــف الذهنــي، وبنســبة تراوحــت 
بــني )90.5٪ -85٪( ألســلوب النقــاش والنشــاط 
اجلامعــي، وأخــريًا  يعتــر أســلوب التغذيــة الراجعــة 
مــن األقــران مــن أكثــر األســاليب اســتخدامًا يف 
مرحلــة التصميــم النهائــي بنســبة )80٪(. وقــد نتــج 
عــن ترتيــب الوســائل التعليميــة مــن األكثر فائــدة إىل 

التعليميةالوسائل

الطالباستجابةالتدريسهيئةأعضاءاستجابة
قبلمامرحلة

التصميم
التصميممرحلة

االبتدائي
التصميممرحلة

التخرجمرشوع٦تصميم٣تصميمالنهائي

التعليميةالوسائلتقييممتوسطاتاملئويةالنسبة
املرئيةالعروضوسيلةاستخدام
١٥٫٠٨٫١٤٦٫١٨٦٫٨٨٪٥٠٫٠٪٦١٫٩٪للمحارض

٥٠٫٠٦٫٥٧٦٫٠٠٧٫٢٥٪٥٥٫٠٪٤٢٫٩٪للطالباملرئيةالعروضوسيلةاستخدام
املرئيةالعروضوسيلةاستخدام
٣٠٫٠٤٫٧١٦٫٠٠٦٫٣٨٪٥٠٫٠٪٦١٫٩٪والطالبللمحارض

٩٥٫٠٩٫٠٠٩٫٥٥٨٫٢٥٪٨٥٫٠٪٨٥٫٧٪واألستاذالطالببنياملناقشة
٥٥٫٠٨٫١٤٦٫٧٣٦٫٦٣٪٩٠٫٠٪٧٦٫٢٪األفكارتبادل

١٥٫٠٧٫١٤٥٫٠٠٥٫٢٥٪٨٠٫٠٪٩٠٫٥٪الذهنيالعصف
٣٠٫٠٢٫٨٦٢٫٢٧٣٫١٣٪٣٥٫٠٪٨١٫٠٪املتنوعةالبحثيةاملشاريععملأسلوب
٧٥٫٠٥٫١٤٦٫٣٦٤٫٨٨٪٨٥٫٠٪٩٠٫٥٪اجلامعيوالنشاطالنقاش
٥٥٫٠٢٫٤٣٣٫٦٤٣٫٣٨٪٨٥٫٠٪٦٦٫٧٪األستاذمنالراجعةالتغذية
٨٠٫٠٤٫٤٣٥٫٤٥٤٫٨٨٪٧٠٫٠٪٤٢٫٩٪األقرانمنالراجعةالتغذية
١٥٫٠٣٫٤٣٣٫٠٩٢٫٨٨٪٧٠٫٠٪٣٣٫٣٪املعامريةاملجسامتتطوير

جدول رقم )	(.  تقييم وسائل التعليم املعامري يف مراحل التصميم املختلفة واملزاوجة بينها
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ــالب، أن  ــص للط ــتبيان املخص ــدة يف االس ــل فائ األق
الوســائل واألســاليب األكثــر فائــدة بالنســبة للطالــب 
ــب  ــتاذ والطال ــني األس ــة ب ــلوب املناقش ــي: أس )ه
 ،)9.55-8.25( بــني  تراوحــت  بمتوســطات 
ــت  ــطات تراوح ــكار بمتوس ــادل األف ــلوب تب وأس

 .)8.14-6.63( بــني 

حتديــد  عــن  نتــج   )4( رقــم  اجلــدول  يف 
ــة  ــدرات ذات العالق ــب بالق ــع الطال ــة متت ــبة أمهي نس
بجمــع وحتليــل املعلومــات يف اســتبيان أعضــاء هيئــة 
التدريــس، أن أغلــب هــذه القــدرات مطلوبــة وجيــب 
تنميتهــا لــدى الطالــب املعــامري يف مراحــل التصميــم 
ــاركون  ــق املش ــة، واتف ــب متفاوت ــن بنس ــة ولك الثالث
ــات  ــع املعلوم ــىل مج ــدرة ع ــىل أن الق ــة ع يف الدراس
ــا  ــة م ــة يف مرحل ــدرات املطلوب ــم الق ــن أه ــر م تعت
ــم بنســبة 100٪، وقــد صنفهــا طــالب  ــل التصمي قب
مــرشوع التخــرج بنســبة 50٪ ضمــن القــدرات التــي 
ــىل  ــاق ع ــم االتف ــني ت ــا، يف ح ــًا فيه ــون ضعف يعان
ــم  ــن أه ــر م ــاكل تعت ــد املش ــىل حتدي ــدرة ع أن الق

التصميــم،  املطلوبــة يف مجيــع مراحــل  القــدرات 
والتــي صنفهــا كل مــن طــالب تصميــم 3 وتصميــم 
6 بأهنــا ضمــن القــدرات التــي يعانــون ضعفــًا فيهــا 

بنســبة تراوحــت بــني )٪55.6 - ٪57.1(.

ويف مرحلــة التصميــم االبتدائــي والنهائــي 
ــىل  ــدرة ع ــىل أن الق ــة ع ــاركون يف الدراس ــق املش اتف
ــدرات  ــم الق ــن أه ــر م ــل تعت ــج التحلي ــق نتائ تطبي
املطلوبة بنســب تراوحــت بــني )٪71.4-٪94.4(، 
ــن  ــدرة ضم ــذه الق ــالب ه ــع الط ــف مجي ــد صن وق
القــدرات التــي يعانــون ضعفــًا فيهــا بنســبة تراوحــت 

بــني )٪66.7 -٪87.5(.

يظهر يف الشــكل رقــم )7( التغري يف نســبة أمهية 
القــدرات ذات العالقــة بجمــع املعلومــات وحتليلهــا، 
ــة  ــة والناجت ــم املختلف ــل التصمي ــة يف مراح واملطلوب
مــن اســتبيان أعضــاء هيئــة التدريــس )اجلــدول رقــم 
ــرر  ــب يف مق ــا الطال ــع هب ــب أن يتمت ــي جي 4(، والت
تصميــم معــامري3، كــام يظهــر القــدرات التــي حتتــاج 
إىل دعــم وتعزيــز خــالل مراحــل التصميــم املختلفــة 

التدريس هيئة أعضاء الطالباستجابة استجابة
قبل ما مرحلة
التصميم

التصميم مرحلة
االبتدائي

التصميم مرحلة
التخرج٦تصميم٣تصميمالنهائي مرشوع

املئويةاملئويةالنسبة النسبة
املعلومات وحتليل بجمع العالقة قدراتذات

٥٠٫٠٪١١٫١٪--------٤٤٫٤٪١٠٠٫٠٪املعلوماتمجععىلالقدرة
٢٥٫٠٪٥٥٫٦٪٥٧٫١٪٤٢٫٩٪٨٨٫٩٪٧٥٫٠٪املشاكلحتديدعىلالقدرة

٨٧٫٥٪٦٦٫٧٪٨٥٫٧٪٧١٫٤٪٩٤٫٤٪٣٠٫٠٪التحليلنتائجتطبيقعىلالقدرة
ذكر مما ١٢٫٥٪----١٤٫٣٪اليشء

جدول رقم )	(.  تقييم قدرات الطالب عىل مجع وحتليل املعلومات يف مراحل التصميم املختلفة
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والناجتــة عــن اســتبيان الطــالب )اجلــدول رقــم 4(. 
ــع  ــىل مج ــدرة ع ــة الق ــبة ألمهي ــىل نس ــغ أع ــث يبل حي
املعلومــات يف مرحلــة مــا قبــل التصميــم، ويبلــغ أقــل 
ــون  ــي، وك ــم االبتدائ ــة التصمي ــا يف مرحل ــة هل قيم
نتيجــة اســتبيان الطــالب يف مقــرر تصميــم معــامري 3 
مل تســجل أي ضعــف يف هــذه القــدرة؛ فهــي ال حتتــاج 
ــز  ــرر إىل تعزي ــالب املق ــاج ط ــام حيت ــز، بين إىل أي تعزي
ــة  ــاكل يف مرحل ــد املش ــىل حتدي ــدرة ع ــن الق يف كلٍّ م
ــي،  ــم االبتدائ ــة التصمي ــم ومرحل ــل التصمي ــا قب م
ــة  ــل يف مرحل ــج التحلي ــق نتائ ــىل تطبي ــدرة ع ويف الق

ــي. ــي والنهائ ــم االبتدائ التصمي

ــبة  ــري يف نس ــم )8( التغ ــكل رق ــح الش ويوض
أمهيــة القــدرات ذات العالقــة بجمــع املعلومــات 
ــة  ــم املختلف ــل التصمي ــة يف مراح ــا، واملطلوب وحتليله
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتبيان  مــن  والناجتــة 
)اجلــدول رقــم 4(، والتــي جيــب أن يتمتــع هبــا 
ومقــرر   6 معــامري  تصميــم  مقــرر  يف  الطالــب 
مــرشوع التخــرج، كــام يظهــر القــدرات التــي حتتــاج 

إىل دعــم وتعزيــز خــالل مراحــل التصميــم املختلفــة 
والناجتــة عــن اســتبيان الطــالب )اجلــدول رقــم 4(. 
ــرر  ــالب يف مق ــتبيان الط ــة اس ــرت نتيج ــد أظه وق
ــًا يف  ــرج؛ ضعف ــرشوع التخ ــامري 6 وم ــم مع تصمي
هــذه القــدرة، فهــي حتتــاج إىل تعزيــز يف مرحلــة 
ــي،  ــم االبتدائ ــة التصمي ــم ومرحل ــل التصمي ــا قب م
باإلضافــة إىل حاجــة طــالب املقرريــن إىل دعــم يف كل 
مــن القــدرة عــىل حتديــد املشــاكل يف مرحلــة مــا قبــل 
التصميــم ومرحلــة التصميــم االبتدائــي، ويف القــدرة 
ــم  ــة التصمي ــل يف مرحل ــج التحلي ــق نتائ ــىل تطبي ع

ــي. ــي والنهائ االبتدائ

حتديــد  عــن  نتــج   )5( رقــم  اجلــدول  يف 
ــة  ــدرات ذات العالق ــب بالق ــع الطال ــة متت ــبة أمهي نس
مراحــل  خــالل  املطلوبــة  واإلبــداع  بالتصميــم 
هيئــة  أعضــاء  اســتبيان  يف  املختلفــة  التصميــم 
التدريــس؛ أن أغلــب هــذه القــدرات مطلوبــة ولكــن 
بنســب متفاوتــة، واتفــق املشــاركون يف الدراســة 
ــري  ــىل التفك ــدرة ع ــد والق ــىل النق ــدرة ع ــىل أن الق ع

الشــكل رقــم )	(.يوضــح نســبة أمهيــة متتــع طــالب مقــرر تصميــم معــامري 	 بالقــدرات ذات العالقــة بجمــع املعلومــات وحتليلهــا 
واحلاجــة إىل تعزيــز بعــض هــذه القــدرات.
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اإلبداعــي تعتــران مــن أهــم القــدرات املطلوبــة 
ــالب  ــف ط ــد صن ــم، وق ــل التصمي ــع مراح يف مجي
تصميــم 6 القــدرة عــىل النقــد ضمــن القــدرات التــي 
يعانــون ضعفــًا فيهــا بنســبة 60٪، بينــام صنــف مجيــع 
ــن  ــي ضم ــري اإلبداع ــىل التفك ــدرة ع ــالب الق الط
القــدرات التــي يعانــون ضعفــًا فيهــا بنســبة تراوحــت 

.)٪85.7-  ٪57.1( بــني 

واتفــق املشــاركون يف الدراســة عــىل أن القــدرة 

عــىل التخيــل مــن أهــم القــدرات املطلوبــة يف مرحلــة 
ــبة  ــا بالنس ــبة 94.7٪، أم ــي بنس ــم االبتدائ التصمي
للقــدرة عــىل التفكــري ثالثــي األبعــاد فهــي مــن أهــم 
ــي  ــم االبتدائ ــة التصمي ــة يف مرحل ــدرات املطلوب الق
ــىل  ــدرة ع ــريًا الق ــي، وأخ ــم النهائ ــة التصمي ومرحل
االبتــكار اعتــرت مــن القــدرات املطلوبــة يف مرحلــة 
ــا  ــي وصنفه ــم النهائ ــي والتصمي ــم االبتدائ التصمي
الطــالب ضمــن القــدرات التــي يعانــون ضعفــًا فيهــا 

ــني )٪28.6 -٪70(. ــت ب ــبة تراوح بنس

الشــكل رقــم )	(. يوضــح نســبة أمهيــة متتــع طــالب مقــرر تصميــم معــامري 	 ومــروع التخــرج بالقــدرات ذات العالقــة بجمــع 
املعلومــات وحتليلهــا واحلاجــة إىل تعزيــز بعــض هــذه القــدرات.

الطالباستجابةالتدريسهيئةأعضاءاستجابة
مامرحلة
قبل

التصميم

مرحلة
التصميم
االبتدائي

التصميممرحلة
النهائي

تصميم
٣

تصميم
٦

مرشوع
التخرج

املئويةالنسبةاملئويةالنسبة
واإلبداعبالتصميمعالقةذاتقدرات

٢٨٫٦٪٣٠٫٠٪٤٢٫٩٪٥٢٫٦٪٩٤٫٧٪٥٠٫٠٪التخيلعىلالقدرة
٥٧٫١٪٦٠٫٠٪٨٥٫٧٪٥٢٫٦٪٧٨٫٩٪٥٥٫٦٪اإلبداعيالتفكريعىلالقدرة

٥٧٫١٪٧٠٫٠٪٢٨٫٦٪٦٨٫٤٪٧٨٫٩٪٥٠٫٠٪االبتكارعىلالقدرة
٤٢٫٩٪٢٠٫٠٪٢٨٫٦٪٦٨٫٤٪٨٩٫٥٪٤٤٫٤٪األبعادثالثيالتفكريعىلالقدرة

٢٨٫٦٪٦٠٫٠٪----٨٩٫٥٪٧٨٫٩٪٦٦٫٧٪النقدعىلالقدرة
١٤٫٣٪----٢٨٫٦٪ذكرممايشءال

جدول رقم )	(.  قدرات الطالب اإلبداعية يف مراحل التصميم املختلفة
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ــبة  ــري يف نس ــم )9( التغ ــكل رق ــر يف الش يظه
ــداع  ــم واإلب ــة بالتصمي ــدرات ذات العالق ــة الق أمهي
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتبيان  مــن  والناجتــة 
ــم  ــل التصمي ــة يف مراح ــم 5(، واملطلوب ــدول رق )اجل
املختلفــة، كــام يظهــر القــدرات التــي حتتــاج إىل دعــم 
وتعزيــز خــالل مراحــل التصميــم املختلفــة والناجتــة 
ــث  ــم 5(. حي ــدول رق ــالب )اجل ــتبيان الط ــن اس ع
تشــرتك مجيــع القــدرات ذات العالقــة بالتصميــم 
واإلبــداع بأعــىل نســب لألمهيــة يف مرحلــة التصميــم 
االبتدائــي، مــا عــدا القــدرة عــىل النقــد والتــي تبــدأ 
نســبة أمهيتهــا مــن مرحلــة مــا قبــل التصميــم وتبلــغ 
أعــىل قيمــة هلــا يف مرحلــة التصميــم النهائــي، وكــون 
نتيجــة اســتبيان الطــالب يف مجيــع املقــررات قــد 
ــا  ــدرات؛ فإهن ــذه الق ــف يف ه ــود ضع ــجلت وج س
ــام  ــم، بين ــل التصمي ــع مراح ــز يف مجي ــاج إىل تعزي حتت
حتتــاج القــدرة عــىل التفكــري ثالثــي األبعــاد إىل تعزيــز 

ــي.   ــي والنهائ ــم االبتدائ ــة التصمي يف مرحل

وبغــض النظــر عــن األســباب التــي مــن 
ــدرات  ــذه الق ــف ه ــببًا يف ضع ــون س ــن أن تك املمك
ــف  ــة يف خمتل ــا ذات أمهي ــن كوهن ــالب وم ــدى الط ل
مراحــل التصميــم؛ فإنــه مــن املهــم جــدًا العمــل عــىل 
الرفــع مــن هــذا الضعــف وتعويــض النقــص احلاصل 
لــدى الطــالب. ويف هــذا الســياق فقــد ناقــش العديــد 
مــن الدراســات تأثــري تقنيــة الواقــع املعــزز عــىل زيادة 
ــدرة  ــني الق ــات، وحتس ــول إىل املعلوم ــة الوص إمكاني
عــىل استكشــاف واســتيعاب املعرفــة اجلديــدة وحــل 
Di- )املشــكالت مــع مســتويات أعــىل مــن التفاصيــل 
egmann et al, 2015( )Morton, 2014(، كام أهنا حتســن 

مــن عمليــة تعلــم الطــالب للتصميــم ومتكنهــم مــن 
تقييــم حلــول متعــددة بشــكل أرسع وبطريقــة سلســة                                                                                                                
)Milovanovic et al, 2017(. وتعتــر تقنيــة الواقــع 
التعلــــم  أنشطــــة  إلجــراء  فعالــة  بيئــة  املعــزز 
 Diegmann et al, 2015( التعـــاوين  االستقصائــــي 

 .)Sampaio and Almeida, 2018

الشــكل رقــم )	(. يوضــح نســبة أمهيــة متتــع طــالب مجيــع املقــررات بالقــدرات ذات العالقــة بالتصميــم واإلبــداع واحلاجــة إىل 
تعزيــز بعــض هــذه القــدرات.
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ويف ســياق القــدرات ذات العالقــة بالتصميــم 
ــع  ــة الواق ــن تقني ــوة م ــدة املرج ــإن الفائ ــداع ف واإلب
عــىل  الطــالب  قــدرة  تعزيــز  يف  تتمثــل  املعــزز 
يقومــون  التــي  املعامريــة  النــامذج  استكشــاف 
ــق  ــن طري ــك ع ــر؛ وذل ــكل أك ــًا بش ــائها برصي بإنش
 )Sketches( األوليــة  الرســومات  مــن  تطويــر كل 
إلكرتونيــة  صيغــة  إىل   )Drawings( والرســومات 
ثالثيــة األبعــاد    )3D Format of Models(، وقــد 
ــة  ــا املكاني ــم القضاي ــالب فه ــل للط ــذا النق ــاح ه أت
تفصيــاًل  أكثــر  بطريقــة  لتصميامهتــم  والبنائيــة 
ــومات  ــر الرس ــدي ع ــم التقلي ــن التعل ــًا م ووضوح
والنــامذج املاديــة، ومــن ثــم تعمــل عــىل تعزيــز 
ــالب )يف:  ــدى الط ــاد ل ــي األبع ــري ثالث ــدرة التفك ق
                                                                                                             )geometries( ــية ــكال اهلندس األدوات )tools( واألش
وإعــادة اإلظهــار   )representations( والرســومات 
أن رؤيــة  )graphics( )Diao and Shih, 2019(. كــام 
النمــوذج ثالثــي األبعــاد يف بيئــة حقيقيــة تعمــل عــىل 
تعزيــز التواصــل بــني الطالــب والطالــب أو بــني 
الطالــب واألســتاذ، ومــن ثــم يكــون تصــور وتفســري 
النــامذج التــي متــت دراســتها أكثــر ثــراًء بالتفاصيــل.

املعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  ويتيــح 
يف استكشــاف النمــوذج الرقمــي الناتــج تعزيــزًا 

تــؤدي  حيــث  النقديــة،  والقــدرات  للمهــارات 
تكــرارات  إىل  املعــزز  النمــوذج  مــع  التفاعــالت 
الطــالب  لــدى  تصميميــة فوريــة والتــي حتــرك 
دائــاًم اســتجابة نقديــة بالســؤال »مــاذا لــو كان«                    
)what if is( يف تتابــع رسيــع؛ وهــو مــا يــؤدي إىل 
ــة              ــا التعليمي ــة ونتائجه ــم النهائي ــة التعل ــراء رحل إث
)Morton, 2014(. باإلضافــة إىل ذلــك وجــد أن الواقع 
ــدرة  ــي والق ــري اإلبداع ــًا التفك ــن أيض ــزز حيس املع
عــىل استكشــاف واســتيعاب املعرفــة اجلديــدة وحــل 
 .)Diegmann et all, 2015( املحتملــة  املشــكالت 

عــن  الســؤال  عــن  الطــالب  إجابــة  ويف 
ملتطلبــات  اســتيفائك  عــدم  يف  املؤثــرة  العوامــل 
هــو  وكــام  املعــامري،  التصميــم  تعليــم  مراحــل 
موضــح يف اجلــدول رقــم )6(، كانــت اإلجابــة بنســبة 
ــم  ــص للتصمي ــت املخص ــة الوق ــدم كفاي ــة لع عالي
ــني )٪60 -٪87.5(،  ــت ب ــب تراوح ــامري بنس املع
ــب  ــات بنس ــذ املتطلب ــة لتنفي ــة العالي ــة املالي والتكلف

.)٪66.7-  ٪30( بــني  تراوحــت 

ــع  ــتخدام الواق ــاعد اس ــياق يس ــذا الس ويف ه
بالتعلــم  مقارنــة  التكاليــف  انخفــاض  يف  املعــزز 
ــات  ــام أن تطبيق ــل. ك ــدى الطوي ــىل امل ــدي ع التقلي

التخرج٦تصميم٣تصميم مرشوع
٣٧٫٥٪٣٠٫٠٪٦٦٫٧٪العاليةاملاليةالتكلفة
٨٧٫٥٪٦٠٫٠٪٦٦٫٧٪الوقتكفايةعدم

٣٧٫٥٪٣٠٫٠٪٣٣٫٣٪عائليةأوشخصيةمتطلبات
٢٠٫٠٪ذكرمماءيشال

جدول رقم )	(.  أسباب عدم استيفاء الطالب ملتطلبات مراحل تعليم التصميم املعامري
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التكاليــف  مــن  فقــط  تقلــل  ال  املعــزز  الواقــع 
املبــارشة، مثــل املــواد املطلوبــة، ولكــن أيضــًا الوقــت 
الــالزم إلعــداد الفصــول الدراســية، وهــو مــا يقلــل 

.)Diegmann et all, 2015( اإلمجاليــة  التكاليــف 

ــة  وقــد أظهــرت نتيجــة اســتجابة أعضــاء هيئ
ــال  ــىل أن إدخ ــة ع ــة عالي ــالب موافق ــس والط التدري
ــم  ــائل التعلي ــن وس ــيلة م ــزز كوس ــع املع ــة الواق تقني
النشــط ســيكون لــه أثــر واضــح يف تعليــم التصميــم 
ــو  ــام ه ــتجابة، ك ــط االس ــد كان متوس ــامري، فق املع
واضــح يف اجلــدول رقــم )7(، يف مــدى )3.88-
ــة  ــة واملوافق ــتوى املوافق ــر يف مس ــذا يعت 4.14( وه
بشــدة عــىل فــرتات مقيــاس ليكــرت اخلــاميس، والتــي 
تــرتاوح بــني )1- 1.5( لعــدم املوافقــة بشــدة، وبــني 
)1.51-2.50( لعــدم املوافقــة، وبــني )2.51- 

3.50( للموافقــة نوعــًا مــا، وبــني )3.51- 4.50( 
بشــدة      للموافقــة   )5  - وبــني )4.51  للموافقــة، 

.)Pimentel, 2010(

إن تطبيــق تقنيــة الواقــع املعــزز يف تعليــم 
ــرية،  ــات كب ــه صعوب ــن يواج ــامري ل ــم املع التصمي
هــو  وكــام  االســتبيان،  حتليــل  نتائــج  فبحســب 
واضــح يف اجلــدول رقــم )8( فــإن نســبة كبــرية مــن 
ــبة  ــت إىل 65٪ ونس ــس وصل ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــني )٪57.1 -٪76.9(  ــت ب ــالب تراوح ــن الط م
لدهيــم معرفــة ســابقة بتقنيــات الواقــع املعــزز، ونســبة 
21.9٪ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس قــد اســتخدموا 
هــذه التقنيــة خــارج العمليــة التعليميــة، ونســبة 

12.5٪ قــد اســتخدموها يف العمليــة التعليميــة.

متوسطات
هيئة أعضاء
التدريس

الطالب
التخرج٦تصميم٣تصميم مرشوع

النشطالتعليموسائلمنكوسيلةاملعززالواقعتقنيةإدخال
املعامرييفواضحأثرلهسيكون التصميم ٣٫٨٨٤٫١٤٣٫٥٨٣٫٨٥تعليم

جدول رقم )	(.  رأي املشاركني يف الدراسة بتأثري إدخال تقنية الواقع املعزز عىل تعليم التصميم املعامري

التدريس هيئة الطالبأعضاء
التخرج٦تصميم٣تصميم مرشوع

املعزز؟ الواقع قرأتعن أو سمعت ٧٦٫٩٪٥٧٫١٪٥٧٫١٪٦٥٫٦٪هل
املعزز؟ الواقع تطبيق استخدام لك سبق ١٥٫٤٪١٤٫٣٪٢٨٫٦٪٢١٫٩٪هل

التدريس يف املعزز الواقع تطبيقات استخدمت التعلمهل ٧٫٧٪٢٨٫٦٪١٤٫٣٪١٢٫٥٪؟أو

جدول رقم )	(.  معرفة املشاركني يف الدراسة بتقنية الواقع املعزز 
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النتائج. 		

أظهــرت الدراســة أن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــامري جمموع ــم املع ــم التصمي ــتخدمون يف تعلي يس
ــم  ــة، وأه ــاليب الفعال ــائل واألس ــن الوس ــة م متنوع
ــدى  ــرية ل ــدة كب ــا فائ ــي كان هل ــاليب والت ــذه األس ه
طــالب التصميــم املعــامري )هــي: أســلوب املناقشــة 
بــني الطالــب واألســتاذ، وأســلوب تبــادل األفــكار، 
ــة الراجعــة مــن األســتاذ، أســلوب  وأســلوب التغذي
ــاء عــىل ذلــك  ــة مــن املحــارض(. وبن العــروض املرئي
يتمتــع الطــالب يف أســتوديوهات التصميــم املعــامري 
ــة  ــارات ذات العالق ــدرات وامله ــن الق ــة م بمجموع
ــدرات  ــارات وق ــا، ومه ــات وحتليله ــع املعلوم بجم
هــذه  ولكــن  واإلبــداع،  بالتصميــم  عالقــة  ذات 
وتنميــة،  تعزيــز  إىل  والقــدرات حتتــاج  املهــارات 
لتصــل إىل املســتوى الــذي يمكــن الطالــب مــن 
ــة  ــة وثالثي تقديــم متطلبــات التصميــم املعــامري ثنائي

ــدد. ــت املح ــوب ويف الوق ــكل املطل ــاد بالش األبع

الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  فــإن  ثــم  ومــن 
ــري  ــر كب ــه أث ــيكون ل ــامري س ــم املع ــزز يف التعلي املع
يف أســتوديوهات التصميــم؛ لكــون تطبيــق هــذه 
ــة يعتمــد بشــكل مبــارش عــىل األســاليب التــي  التقني
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــا م ــم ترجيحه ت
وذات الفائــدة األكــر للطــالب؛ فهــي أداة تســتخدم 
ــتاذ،  ــب واألس ــني الطال ــاش ب ــة النق ــهيل عملي لتس
ــاش إىل  ــتوى النق ــّول مس ــن أن حُي ــن املمك ــذي م وال
عــرض مرئــي مقــدم مــن الطالــب أو األســتاذ لباقــي 
ــي  ــاز الذك ــة اجله ــط شاش ــق رب ــن طري ــالب؛ ع الط
ــذي  ــة )Smart Bord(، وال ــة الذكي ــتخدم بالشاش املس

يــؤدي بــدوره إىل تبــادل األفــكار بــني األســتاذ 
ــًا يف  ــهم وخصوص ــالب أنفس ــني الط ــالب وب والط

مراحــل التصميــم األوىل.

تعمــل تقنيــة الواقــع املعــزز عــىل تعزيــز 
القــدرة عــىل استكشــاف واســتيعاب املعرفــة اجلديــدة 
ــة  ــامذج مرئي ــرض ن ــة إىل ع ــكالت، إضاف ــل املش وح
ــة  ــات النمذج ــة بتقني ــزز املصحوب ــع املع ــة الواق بتقني
ــي  ــل الفراغ ــح التحلي ــاد )BIM(، وبرام ــة األبع ثالثي
والعمــراين واملناخــي، والتــي تعطــي الطالــب تعزيــزًا 
كبــريًا يف القــدرة عــىل التحليــل وتطبيــق نتائــج هــذه 
ــز  ــىل تعزي ــل ع ــه تعم ــياق ذات ــالت، ويف الس التحلي
القــدرة عــىل التخيــل واإلبــداع والنقــد، وقد ســجلت 
هــذه القــدرات نصيبــًا كبــريًا مــن األمهيــة لــدى 
ــرية  ــبًا كب ــجلت نس ــام س ــس، ك ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــالب. ــدى الط ــف ل ــن الضع م

يف  املعــزز  الواقــع  اســتخدام  يســاعد  كــام 
الــالزم  الوقــت  وتقليــل  التكاليــف،  انخفــاض 
ــة  ــام املطلوب ــذ امله ــية وتنفي ــول الدراس ــداد الفص إلع
وهــو مــا يقلــل التكاليــف اإلمجاليــة، والتــي ســجلت 
ــر يف  ــل تؤث ــالب كعوام ــتبيان الط ــبة يف اس ــر نس أك
ــم  ــل تعلي ــات مراح ــالب ملتطلب ــتيفاء الط ــدم اس ع

التصميــم املعــامري.

التوصيات. 		

ــائل  ــاليب ووس ــل أس ــج حتلي ــىل نتائ ــاء ع بن
ــالب ذات  ــدرات الط ــل ق ــامري، وحتلي ــم املع التعلي
ــدرات  ــا، أو الق ــات وحتليله ــع املعلوم ــة بجم العالق
ــة  ــة أنظم ــداع، ودراس ــم واإلب ــة بالتصمي ذات العالق
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الواقــع املعــزز؛ تــويص الدراســة بتطبيــق تقنيــة 
التصميــم  أســتوديوهات  داخــل  املعــزز  الواقــع 
املعــامري بحســب املراحــل واملســتويات التاليــة: 

جلميــع  	 التصميــم  قبــل  مــا  مرحلــة 
ــتاذ،  ــطة األس ــم بواس ــم: وتت ــتوديوهات التصمي أس
ــل املوقــع  ــال مشــابه وحتلي ــل ملث وذلــك بعــرض حتلي
ــع إرشاك  ــه، م ــل ونتائج ــوات التحلي ــاح خط وإيض
ــىل  ــاعد ع ــا يس ــو م ــة، وه ــذه العملي ــالب يف ه الط
تنميــة قــدرة الطالــب عــىل مجــع املعلومــات والقــدرة 

ــد.  ــىل النق ــدرة ع ــل والق ــىل التخي ع

جلميــع  	 التصميــم  قبــل  مــا  مرحلــة 
ــني  ــال األول ب ــد االنتق ــم: عن ــتوديوهات التصمي أس
الفكــرة التصميميــة وجمســم الفكــرة التصميميــة، 
ــم  ــاء جمس ــم إنش ــث يت ــب، حي ــطة الطال ــم بواس وتت
رقمــي للكتلــة األساســية للمبنــى ومناقشــتها بشــكل 
ــىل  ــدرة ع ــة الق ــىل تنمي ــك ع ــيعمل ذل ــي، وس مجاع
ــي  ــري اإلبداع ــىل التفك ــدرة ع ــاكل والق ــد املش حتدي

واالبتــكار والتفكــري ثالثــي األبعــاد.

جلميــع  	 االبتدائــي  التصميــم  مرحلــة 
ــني  ــال األول ب ــد االنتق ــم: عن ــتوديوهات التصمي أس
الفكــرة التصميميــة والرســومات ثنائيــة األبعــاد، 
وتتــم بواســطة الطالــب؛ لتنميــة القــدرة عــىل حتديــد 
املشــاكل والقــدرة عــىل تطبيــق نتائــج التحليــل.

جلميــع  	 االبتدائــي  التصميــم  مرحلــة 
ــني  ــال األول ب ــد االنتق ــم: عن ــتوديوهات التصمي أس
ــم  ــاد، وتت ــة األبع ــاد وثالثي ــة األبع ــومات ثنائي الرس
بواســطة الطالــب؛ لتنميــة القــدرة عــىل التفكــري 

اإلبداعــي واالبتــكار والقــدرة عــىل التخيــل والتفكري 
ثالثــي األبعــاد والقــدرة عــىل النقــد.

بواســطة  	 النهائــي:  التصميــم  مرحلــة  يف 
الطالــب، وعنــد مناقشــة التفاصيــل املعامريــة بالنســبة 
ــل  ــة التفاصي ــامري 3، ومناقش ــم مع ــالب تصمي لط
ــرشوع  ــم 6 وم ــالب تصمي ــية لط ــائية واهلندس اإلنش
ــة القــدرة لــدى  التخــرج، وســيعمل ذلــك عــىل تنمي
الطالــب عــىل تطبيــق نتائــج التحليــل والقــدرة عــىل 
التخيــل والقــدرة عــىل النقــد والقــدرة عــىل االبتــكار 

ــاد.  ــي األبع ــري ثالث والتفك

كــام تــويص الدراســة بعمــل أبحــاث مســتقبلية 
بحجــم عينــة دراســية أكــر، وخــالل أكثــر مــن فصل 
ــل  ــج، والعم ــة النتائ ــبة دق ــادة نس ــد لزي درايس واح
عــىل دراســات جتريبيــة يــامرس فيهــا الطالــب العمــل 
عــىل تقنيــات الواقــع املعــزز وقيــاس النتائــج البعديــة 
ومقارنتهــا بنتائــج الدراســة احلاليــة فيــام خيــص 
دراســة قــدرات الطالــب املعــامري ومهاراتــه، ونتائــج 
دمــج تقنيــات الرســم واإلظهــار احلاليــة بتقنيــة 

ــزز. ــع املع الواق

ويف جانــب جعــل هــذه التقنيــة يف متنــاول 
أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب؛ تــويص الدراســة 
املناســب  املســتوى  لتحديــد  دراســات  بعمــل 
أســتوديوهات  داخــل  التقنيــة  تطبيــق  ملتطلبــات 
ــني اســتخدام  ــرتاوح ب ــذي ي ــم املعــامري، وال التصمي
األجهــزة الذكيــة للطــالب وارتباطهــا بنظــام العــرض 
الذكــي )Smart Bord(؛ وتوفــري نظــام متكامل منفصل 
ــري  ــة بتوف ــويص الدراس ــام ت ــزز. ك ــع املع ــة الواق لتقني
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التطبيقــات اإللكرتونيــة املرتبطــة بالعمــل عــىل تقنيــة 
ــي  ــة الرامــج املرخصــة الت الواقــع املعــزز ضمــن باق

ــة. ــة باجلامع ــالت اإللكرتوني ــامدة التعام ــا ع توفره

املراجع. 		
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Abstract. This study aims to determine the impact of augmented reality technology on architectural design 
education, its integration into educational methods, and its role in developing the capabilities of students 
at various levels of architectural design studio at the College of Architecture and Planning at King Saud 
University. The literature review focuses on methods of teaching architectural design studios, augmented 
reality techniques and their role in architectural design education. The study methodology uses questionnaire 
tool, administered electronically to faculty and students, to assess the level of education in architectural 
design studios, and determine the role of augmented reality technology in the educational process. The study 
showed that architectural education in the design studios at the College is active education and depends 
on a wide variety of educational methods based on guidance, initiative and cooperation. Further, the study 
showed that use of augmented reality technology in architectural design education will have a major impact 
in enhancing the educational process. It contributes to the development of student’s capabilities and use of 
techniques. The study concludes with a set of recommendations for the application of augmented reality 
technology at various stages and levels of design education.
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