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     اإلضافاث الربجميت يف تنويت الستخذام التفاعليت احملاكاة فاعليت
  تصوين العناصر حالحيت األبعاد وحتريكها ههاراثالتحصيل و

 الذي طالب الذراساث العلي
  ()  الرحمن د/ محمد عبد الرحمن مرسي عبد

 )*(د/ ممدوح عبد الحميد إبراهيم أ.م.                                                                                       

 :هلخص البحج
ىػػػػدؼ البحػػػػث فلػػػػا الك ػػػػؼ عػػػػف فاعميػػػػة المحاكػػػػاة التفاعميػػػػة السػػػػتخداـ اإلضػػػػافات 

 (3ds Maxاألبعاد )برنػامج ثػري دي مػاكس  ثالثي والتحريؾ التصميـ بأحد برامج البرمجية
 التحصػػيؿ المعرفػػي وتنميػػة ميػػارات تصػػميـ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد وتحريكيػػا فػػي تنميػػة

لػػدى طػػالب الدراسػػات العميػػا  الفريػػة الثانيػػة  دبمػػـو خاصػػة   ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ  كميػػة 
( طالبػًا وطالبػة  ولمتح ػؽ 03) التربية النوعية بجامعة المنيا  وتحددت مجموعة البحث فػي

مػػػف اىػػػداؼ البحػػػث اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج  ػػػبو التجريبػػػي  واعػػػدا اختبػػػارًا معرفيػػػًا فػػػي 
  واختبػػػارًا عمميػػًا لميػػارات تصػػػميـ العناصػػر ثالثيػػػة اإلضػػػافات البرمجيػػة ميػػارات اسػػتخداـ

يػػديو تعميميػػة األبعػاد وتحريكيػػام تػػـ ت ييمػػو مػف خػػالؿ بطايػػة ت يػػيـ فنتػاج الطػػالب لم طػػات ف
تحتوي عما عناصر متحركة ثالثية األبعاد  ويد اظيرت النتائج فاعمية المحاكػاة التفاعميػة 
فػػي تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي  وتنميػػة ميػػارات تصػػميـ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد وتحريكيػػا  
كما اظيرت وجود عالية ارتباطية دالة فحصائًيا بػيف درجػات طػالب المجموعػة التجريبيػة  

االختبػػار التحصػػيمي  واالختبػػار العممػػي فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  ووجػػود فاعميػػة لممحاكػػاة  فػػي
التفاعميػػة فػػي تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي  وتنميػػة ميػػارات تصػػميـ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد 

. ويػػدـ البحػػث Blakeوتحريكيػػا لػػدى عينػػة البحػػث تزيػػد عػػف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ لػػبالؾ 
 ث الم ترحة. مجموعة مف التوصيات والبحو 

 الكممات المفتاحية:
ميػػارات تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة  -اإلضػػافات البرمجيػػة -المحاكػػاة التفاعميػػة

 طالب الدراسات العميا. -األبعاد
 

                                                 

 جامعة المنيا                            -كلية التربية النوعية  -تكنولوجيا التعليم مدرس بقسم 

                            جامعة المنيا -كلية التربية النوعية  -أستاذ مساعد بقسم تكنولوجياالتعليم * 
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 هقذهت:
فلػا طفػرة عمميػة فػي كافػة مجػاالت الحيػاة   متسػارع الػوتيرةادى التطػور التكنولػوجي ال

 مصػادر تعمػـتوفره المدارس والمؤسسػات التعميميػة مػف اف لما يجب  كبيرةظيور تحديات و 
وادوات وت نيػات مصػادر سػاىمت التكنولوجيػا بتػوفير  حيػثعمميػة التعمػيـ   يرسيوت نيات لت

 متطػػػورة بػػػرامجبتكػػػار الاتاحػػػت الفػػػرص و ادت فلػػػا تطػػػوير اسػػػاليب التعمػػػيـ والػػتعمـ   جديػػدة
ثػػػرال العمميػػػة وا    بيػػػنيـفرديػػػة حػػػؿ م ػػػكمة الفػػػروؽ الو  المتعممػػػيفتحفيػػػز  سػػػاىمت فػػػي ةفعالػػػ

عمػػػػػػا اإلنتبػػػػػػاه لعمميػػػػػػة ال ػػػػػػرح والتركيػػػػػػز واإلسػػػػػػتيعاب  ومسػػػػػػاعدة المتعممػػػػػػيف  التعميميػػػػػػة
ب ال اثر التعمـ  .واإلسترجاع  وا 

 المسػػتحدثات الضػػروريةاحػػد وتحريكيػػا ثالثيػػة األبعػػاد تصػػميـ العناصػػر بػػرامج  دوتعػػ
دراسػػػػتيا والتعػػػػرؼ عمػػػػا  فػػػػي دراسػػػػة معمومػػػػات وموايػػػػؼ يصػػػػعب تسػػػػاعد المتعممػػػػيفالتػػػػي 

سػػػػػتخداـ الكمبيػػػػػوتر لدراسػػػػػتيا دوف اخصائصػػػػيا الوايعيػػػػػة فػػػػػي طبيعتيػػػػػا  فيػػػػتـ محاكاتيػػػػػا ب
التعػػػػػرض ل خطػػػػػار المرتبطػػػػػة بعالميػػػػػا الػػػػػوايعي  او محاكػػػػػاة المعمومػػػػػات التػػػػػي يصػػػػػعب 

المكػاني او  ااو لبعػدى تياندر   ولكف لالحصوؿ عمييا في وايعيا الح ي ي رغـ عدـ خطورتو
فػػػي  العناصػػػر والكائنػػػاتتحريػػػؾ تصػػػميـ و حيػػػث تتػػػيج بػػػرامج المحاكػػػاة فمكانيػػػة  الزمػػػاني 

   . بعديف او ثالثة ابعاد  مما يساعد عما تمثيؿ اكثر وايعية لممعمومات
كمػػا تعػػد بػػرامج التصػػميـ والتحريػػؾ ثالثػػي األبعػػاد المسػػتوى األعمػػا فػػي مجػػاؿ فنتػػاج 
العػػػروض البصػػػرية نظػػػًرا إلمكاناتيػػػا اليائمػػػة فػػػي محاكػػػاة البيئػػػة الطبيعيػػػة بكافػػػة ظواىرىػػػا 
وعناصػرىا  وتحويميػا فلػا رسػػومات متحركػة ثالثيػة األبعػاد يػػتـ فخراجيػا فػي صػورة ممفػػات 

مصمـ فمكانات ال نيائية لتصميـ وايعػي يحػاكي بيئػات وعناصػر فيديو ريمية  مما يوفر لم
متحركػػػػة ثالثيػػػػة األبعػػػػاد  فضػػػػافة فلػػػػا ت مػػػػيص كمفػػػػة وزمػػػػف فنتػػػػاج مثػػػػؿ ىػػػػذه البيئػػػػات  او 

 العناصر  او الم اىد الوايعية المتحركة المجسمة. 
وبػػػالرغـ مػػػف المزايػػػا العديػػػدة لبػػػرامج التصػػػميـ والتحريػػػؾ ثالثػػػي األبعػػػاد فال انػػػو توجػػػد 
معويػػات عػػدة تحػػوؿ دوف االفػػادة مػػف تمػػؾ التكنولوجيػػا عمػػا راسػػيا التكمفػػة المرتفعػػة نسػػبيا 
ألجيػزة الكمبيػػوتر التػي تتعامػػؿ مػػن ىػذه النوعيػػة مػف البػػرامج  التػػي تتطمػب فمكانػػات ماديػػة 
خاصػػػة ذات كمفػػػة عاليػػػة لمواكبػػػة تمػػػؾ الت نيػػػات البرمجيػػػة  باإلضػػػافة فلػػػا صػػػعوبة تعمػػػـ 

حترافيام نظػًرا لكثػرة اوامرىػا  وخطػوات وت نيػات العمػؿ ودراسة كافة فمكانات  ىذه البرامج وا 
بيػػا  وصػػعوبة المفػػاىيـ المت دمػػة التػػي تتضػػمنيا ممػػا يتطمػػب زمًنػػا طػػوياًل لدراسػػتيا  األمػػر 
الػػذي يػػؤدي فلػػا فحجػػاـ عديػػد مػػف الدارسػػيف عػػف دراسػػة واحتػػراؼ مثػػؿ ىػػذه النوعيػػة مػػف 

 البرامج. 
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د الحموؿ لمتغمب عمػا معويػات تعمػـ مثػؿ ىػذه البػرامج والبحث الحالي يحاوؿ طرح اح
وت نياتيا الفائ ةم بيدؼ المساىمة في مواكبة احدث االتجاىات وت جين اإلبداع في مجػاؿ 
تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد  وتوظيػػؼ وتعزيػػز العمػػؿ بتمػػؾ الت نيػػة فػػي مجػػاؿ 

اصػر بيئػات الػتعمـ اإللكترونيػة ثالثيػة التعميـ  واالستفادة مف معطياتيا في تطوير فنتاج عن
 األبعاد.
المختمفػة دوًرا ميًمػا  ات ائمػة عمػا الصػور والرسػومالتؤدي المستحدثات التكنولوجيػة و 

عامػػة والتفكيػػر البصػػري خاصػػة لػػدى المػػتعمـ  ومػػف ثػػـ يسػػتطين بصػػفة فػػي تنميػػة التفكيػػر 
تسػػػتطين ر  كمػػػا سػػػالمػػػتعمـ اف يتطػػػور ويتكيػػػؼ مػػػن المجتمػػػن الػػػذي يعػػػيش فيػػػو بسػػػيولة وي

الصػػور البصػػرية  وادوات المحاكػػاة الكمبيوتريػػة اف تػػوفر ادوات لتمثيػػؿ وتن ػػيط العمميػػات 
رمػوز  وصػػور  ورسػـو بيانيػة  ومحاكػاة  ورسػػـو مػف خػالؿ لػدى المػػتعمـ  بصػريًا المعرفيػة 
تستطين نماذج التدريس والتعمـ البصري اف تح ؽ ما يسما بال يمػة المعرفيػة كما متحركة. 

مضػػافة لػػدى المػػتعمـ  حيػػث توجػػد يػػدرة معرفيػػة محسػػنة فعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ  فػػ ف التنظػػيـ ال
الذاتي والثرال الع مػي والػتعمـ بمسػاعدة الكمبيػوتر لػو ال ػدرة عمػا دعػـ المعرفػة واإلدراؾ مػف 

 *(.1322د )احمد السيد كوردي  اجؿ تنمية ذكال الفر 
 إلت ػاف وتػؤدي الطػالب  لػدى ةوالدافعيػ باالكت ػاؼ الػتعمـ المحاكػاة بػرامج وتح ػؽ

 متابعة لممتعمـ البرامج تمؾ خالؿ مف ويمكف الم كالت  وحؿ االجتماعي الميارات والتفاعؿ

 الساب ة خطواتو لتصحيج الفرصة يعطيو مما ايًضا نتيجتو عما والتعرؼ خطوة بخطوة تعممو

 العزيػػز عبػػد(اسػػتيعابو.  المطمػػوب المفيػػـو اسػػتيعاب لحػػؿ الم ػػكمة  او يصػػؿ حتػػا

 68)    2010طمبة 
وفػػا ذات االطػػػار يوجػػػد عديػػػد مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث التػػػا اظيػػػرت التػػػأثير الفعػػػاؿ 

التفاعميػػة فػػػا نػػواتج الػػػتعمـ المختمفػػػة  منيػػا  دراسػػػة )امػػاني محمػػػد عطػػػا   لبػػرامج المحاكػػػاة
  ودراسػػػػػة )ىايػػػػػدي بكػػػػػري حسػػػػػيف  (1322  دراسػػػػػة )امػػػػػاني محمػػػػػد العطيفػػػػػي(  و 1322
 (.  1322ة )السيد معوض يويطة  (  ودراس1322

                                                 

ريـ و الن ر   فسنةالمؤلؼ  يتـ ذكر ( اإلصدار السادس  بحيث APAنظاـ ) افاستخدـ الباحث* 
 االسـ األوؿ والعائمة ل سمال العربية.عما ذكر  افالباحثفي حيف اعتمد الصفحة  
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لػػذا سػػعا البحػػث الحػػالي فلػػا االسػػتفادة مػػف التطػػورات المعاصػػرة الحادثػػة فػػي مجػػاؿ 
رونيػػػة التفاعميػػػة عمػػػا وجػػػو الخصػػػوص  الػػػتعمـ اإللكترونػػػي عامػػػة  ومجػػػاؿ المحاكػػػاة اإللكت

التي تطور بيا عنصر التفاعمية بدرجة غير مسبوية اتاحت فرص اكبػر لم ػاركة المػتعمـ  
وزيػػادة فاعميتػػو بمػػا يعػػزز اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الػػذاتي  والػػتعمـ المسػػتمر ويسػػاىـ فػػي تييئػػة 
بيئػػة خصػػبة لمبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ب ػػ يو النظػػري والتطبي ػػي لتسػػخير تمػػؾ 

 الت نية في فثرال العممية التعميمية.
 هشكلت البحج:

البػػاحثيف لوجػػود فجػػوة  اسػػعة بػػيف نبعػػت م ػػكمة البحػػث الحػػالي مػػف خػػالؿ مالحظػػة 
التطػػػػور الػػػػذي ت ػػػػيده ت نيػػػػات بػػػػرامج التصػػػػميـ والتحريػػػػؾ ثالثػػػػي األبعػػػػاد  وبػػػػيف فمكانػػػػات 
توظيفيػػا فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بصػػفة عامػػة  كمػػا الحظػػا مػػف خػػالؿ الخبػػرة التدريسػػية لمختمػػؼ 
 األعػػػواـ الدراسػػػية وجػػػود يصػػػور فػػػي مسػػػتوى ميػػػارات اسػػػتخداـ بػػػرامج التصػػػميـ والتحريػػػؾ
ثالثػػػي األبعػػػاد لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػػيـ  كمػػػا كػػػاف الحتيػػػاج تػػػدريس ىػػػذه البػػػػرامج 

نظػػػرًا الحتوائيػػا عمػػػا واجيػػػات اسػػػتخداـ لػػػـ يألفيػػػا  -والتػػدريب عمييػػػا لفتػػػرات زمنيػػػة طويمػػػة
الطػػػالب مػػػف يبػػػؿ وكثػػػرة وتعػػػدد األوامػػػر والمفػػػاىيـ والنوافػػػذ التػػػي تتػػػيج التعامػػػؿ مػػػن ىػػػذه 

ي ضػرورة البحػث عػف اسػاليب جديػدة متنوعػة لمواجيػة ىػذه الع بػات اكبػر األثػر فػ -الت نية
والحصػػػوؿ عمػػػا نتػػػائج سػػػريعة تعػػػزز ميػػػارات الطػػػالب وث ػػػتيـ بأنفسػػػيـ لمسػػػاعدتيـ عمػػػا 

 مواصمة تعمـ المزيد مف الت نيات المت دمة ليذه البرامج.
ية كما الحظ الباحثػاف ايضػا مػف خػالؿ االىتمامػات البحثيػة والت صػي والخبػرة التدريسػ

بمجاؿ تعميـ برامج التصميـ والتحريؾ ثالثي األبعاد اىمية مػا يعػرؼ باإلضػافات البرمجيػة 
التػػي تكمػػؿ منظومػػة االسػػتفادة مػػف تكنولوجيػػا بػػرامج الكمبيػػوتر والتػػي يمكػػف ت سػػيميا فلػػا 

  والثػػػاني  يعػػػػرؼ Script ػػػ يفم األوؿ  مػػػػا يعػػػرؼ بالنصػػػػوص البرمجيػػػة او باالسػػػػكريت 
التػػػي يػػػتـ فضػػػافتيا فلػػػا بػػػرامج التصػػػميـ والتحريػػػؾ ثالثػػػي Plugins بالممح ػػػات البرمجيػػػة 

األبعػػػاد لزيػػػادة يػػػدراتيا عمػػػا التصػػػميـ والتحريػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير عديػػػد مػػػف اإلجػػػرالات 
واألوامػػر المتبعػػة فػػي تنفيػػذ الميػػاـ المعتػػادة  باإلضػػافة فلػػا تػػوفير الويػػت والجيػػد المبػػذوليف 

ا اىميػة االسػتفادة مػف ىػذه اإلضػافات البرمجيػة في الم روع  األمر الذي ال ا بظاللو عم
وتعرؼ ماىيتيا وت نياتيا وتناوليا بالدراسة لإلفادة منيا في تنمية ميارات طالب تخصػص 

 تكنولوجيا التعميـ في مجاؿ تصميـ وتحريؾ العناصر المتحركة ثالثية األبعاد.



 

191 

 

 مياراتالتحصيؿ و  اإلضافات البرمجية في تنمية الستخداـ التفاعمية المحاكاة فاعمية
 االدراسات العميلدى طالب  وتحريكيا تصميـ العناصر ثالثية األبعاد

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

نيػػة تصػػميـ االسػػتفادة مػػف ت بضػػرورة عديػػدة  دراسػػات تاوصػػباإلضػػافة فلػػا مػػا سػػبؽ 
) ػػادي  ػػعباف حنفػػي   وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ  منيػػا  دراسػػة

 الرسػػػـو تكنولوجيػػػا عمػػػا ان ػػػطة تعميميػػػة يائمػػػة فاعميػػػة ( التػػػي ىػػػدفت فلػػػا ييػػػاس1322
 المغػػػوى األدال لتنميػػػة فكرًيػػػا المعػػػاييف االبتدائيػػػة المرحمػػػة لتالميػػػذ األبعػػػاد ثالثيػػػة المتحركػػػة
 االبتػدائا الخػامس الصػؼ تالميػذ مػف تمميػذاً ( 21) مػف عينػة الدراسػة تكونػت حيث لدييـ 

اإلسػػػماعيمية  وتوصػػػمت نتائجيػػػا فلػػػا فاعميػػػة الرسػػػـو المتحركػػػة  بمحافظػػػة فكريػػػ  المعػػػاييف
ثالثيػػػة األبعػػػاد فػػػي تنميػػػة األدال المغػػػوي لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة  واوصػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة 

 فكرًيا. المعاييف التعميـ وتعميـ فا األبعاد ثالثية ةالمتحرك الرسـو توظيؼ تكنولوجيا
 عػػداد بال ػػائميف  توجيػػو نظػػر( التػػي ركػػزت عمػػا 1322ودراسػػة )نيػػاؿ حسػػف كامػػؿ  

الحديثػة  اسػتخداـ التكنولوجيػاتنمية ال ػدرات الفرعيػة المرتبطػة بال ػدرة المكانيػة بفلا المناىج 
ثالثػا األبعػاد فػي تػدريس  برنػامج محاكػاة سػتخداـاكيفيػة لدليػؿ لممعمػـ  توفيرو تدريس الفي 

 .األبعاد الجغرافيا  وتزويده بوحدة في الجغرافيا مصاغة ببرنامج محاكاة ثالثي
  فلػػا بنػػال يائمػػة باالعتبػػارات (1322  الحميػػد وليػػد محمػػد عبػػد) دراسػػة تىػػدفكمػػا 

بالحاسػوب  الميارات الػالـز توافرىػا لػدى طػالب تكنولوجيػا التعمػيـ إلنتػاج الصػور المولػدة و 
مسػػتوى فت ػػاف الطػػالب و   األدائػػيو   ييػػاس فاعميػػة برنػػامج م تػػرح عمػػا الجانػػب التحصػػيميو 

لميػػارات فنتػػاج الصػػور المولػػدة بالحاسػػوب فػػي ضػػول االعتبػػارات التػػي يجػػب مراعاتيػػا عنػػد 
بنػػال يائمػػة باالعتبػػػارات التػػي يجػػب مراعاتيػػا عنػػػد  فلػػانتػػائج الدراسػػػة  وتوصػػمت  فنتاجيػػا

لتعميميػػة المولػػدة بالحاسػػوب  وتػػـ بنػػال يائمػػة ميػػارات فنتػػاج الصػػور المولػػدة فنتػػاج الصػػور ا
فػػي التحصػػيؿ وتنميػػة وات ػػاف الميػػارات  التأكػػد مػػف فاعميػػة البرنػػامج الم تػػرح و بالحاسػػوب  

 واوصت بضرورة االىتماـ بات اف ميارات فنتاج واستخداـ الصور التعميمية. 
بضػرورة توظيػؼ بيئػة التػدريب ال ائمػة ( 1322)راغب مختار ابػو النجػا  اوصي كما 

عمػػا الػػدمج بػػيف المحاكػػاة التفاعميػػة ومصػػادر الػػتعمـ مفتوحػػة المصػػدر فػػي م ػػررات فعػػداد 
 .طالب الدراسات العميا  وكذلؾ تدريب طالب كمية التربية عمي الميارات المختمفة

كونػػة باإلضػافة فلػا ذلػؾ يامػػا الباحثػاف بػ جرال اسػتبانة استك ػػافية وجيػت لمجموعػة م
( طالبػػػػػًا وطالبػػػػة مػػػػػف خريجػػػػي الػػػػػدبمـو الخاصػػػػة تضػػػػػمنت اسػػػػئمة معرفيػػػػػة عػػػػػف 13مػػػػف )

اإلضػػػػافات البرمجيػػػػة  كمػػػػا طمػػػػب مػػػػنيـ ادال عممػػػػي لميػػػػارات تصػػػػميـ وتحريػػػػؾ عناصػػػػر 
  واظيػرت نتػائج 3ds Maxتعميميػة ثالثيػة األبعػاد باسػتخداـ اإلضػافات البرمجيػة ببرنػامج 
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%(  والنسػػبة 23ًيػػا  حيػػث لػػـ تتعػػد النسػػبة المعرفيػػة )ىػػذه االسػػتبانة يصػػوًرا معرفًيػػا  وعمم
%( ت ريبػػًا  ويػػد فسػػر الباحثػاف ذلػػؾ بعػػدـ تػػوافر محتػوى عممػػي موصػػؼ بالئحػػة 5العمميػة )

الكميػػة يتضػػمف ىػػذه الت نيػػات  او ميػػارات التعامػػؿ معيػػا فػػي اغمػػب الم ػػررات التػػي يدرسػػيا 
 الطالب.

لعبػػارة التاليػػة  دوجػػود يصػػور فػػي وانطالًيػػا مػػف ذلػػؾ امكػػف تحديػػد م ػػكمة البحػػث فػػي ا
التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط بموضػػػػوع اسػػػػتخداـ اإلضػػػػافات البرمجيػػػػة ببػػػػرامج التصػػػػميـ 
والتحريػػػؾ ثالثػػػي األبعػػػاد  ويصػػػور عممػػػي فػػػي ميػػػارات تصػػػميـ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد 

 وتحريكيا  والسعي لمعالجة ىذا ال صور مف خالؿ المحاكاة التفاعميةد. 
ياغة الم ػػػػكمة فػػػػي السػػػؤاؿ الػػػػرئيس التػػػػالي  مػػػػا فاعميػػػػة المحاكػػػػاة كمػػػا تػػػػـ تحديػػػػد صػػػػ

 فػي تنميػة األبعػاد ثالثػي والتحريػؾ التصػميـ ببرامج البرمجية التفاعمية الستخداـ اإلضافات
لػػدى طػػالب الفريػػة الثانيػػة  التحصػػيؿ وميػػارات تصػػميـ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد وتحريكيػػا

تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ بكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة  بجامعػػػة دبمػػػـو خاصػػػة بالدراسػػػات العميػػػا  ػػػعبة 
 المنيا؟

 وتفرع من هذا السؤال األسئمة اآلتية:
مػػا التصػػميـ التعميمػػا المناسػػب لممحاكػػاه التفاعميػػة باسػػتخداـ اإلضػػافات البرمجيػػة  -

لتنميػػة ميػػارات تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد لػػدى طػػالب الدراسػػات 
 العميا؟

 التصػػػػميـ ببػػػرامج البرمجيػػػة اكػػػاة التفاعميػػػة السػػػتخداـ اإلضػػػافاتمػػػا فاعميػػػة المح -
التحصػػػيؿ لػػػدى طػػػالب الفريػػػة الثانيػػػة دبمػػػـو  فػػػي تنميػػػة األبعػػػاد ثالثػػػي والتحريػػػؾ

خاصػػة بالدراسػػات العميػػا  ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النوعيػػة  بجامعػػة 
 المنيا؟

 التصػػػػميـ ببػػػرامج البرمجيػػػة مػػػا فاعميػػػة المحاكػػػاة التفاعميػػػة السػػػتخداـ اإلضػػػافات -
فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات تصػػػػميـ العناصػػػػر ثالثيػػػػة األبعػػػػاد  األبعػػػػاد ثالثػػػػي والتحريػػػػؾ
لػػػػػدى طػػػػػالب الفريػػػػػة الثانيػػػػػة دبمػػػػػـو خاصػػػػػة بالدراسػػػػػات العميػػػػػا  ػػػػػعبة  وتحريكيػػػػػا

 تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية  بجامعة المنيا؟

وعػة التجريبيػة  فػي االختبػار ىؿ توجد عالية بيف متوسطي درجات طالب المجم -
 التحصيمي  واالختبار العممي في التطبيؽ البعدي؟
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 أهذاف البحج: 
 سعا البحث الحالي فلا الك ػؼ عػف فاعميػة المحاكػاة التفاعميػة السػتخداـ اإلضػافات

التحصػػػيؿ وتنميػػػة ميػػػارات  فػػػي تنميػػػة األبعػػػاد ثالثػػػي والتحريػػػؾ التصػػػميـ لبػػػرامج البرمجيػػػة
لدى طالب الدراسػات العميػا لمفريػة الثانيػة  دبمػـو  ثالثية األبعاد وتحريكياتصميـ العناصر 

 خاصة  عبة تكنولوجيا التعميـ  كمية التربية النوعية بجامعة المنيا.
 أهويت البحج: 

 تحددت اىمية البحث في االعتبارات اآلتية 
اسػػػتخداـ اإلضػػػافات توجيػػػو انتبػػػاه متخصصػػػي تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ والميتمػػػيف بالمجػػػاؿ ألىميػػػة  -

البرمجيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات الطػػالب لتنفيػػذ عناصػػر تعميميػػة متحركػػة ثالثيػػة األبعػػاد ممػػا يزيػػد 
 مف فاعمية برنامجيـ الدراسي.

ت ػػديـ دراسػػة مرجعيػػة متخصصػػة لمتربػػوييف والبػػاحثيف يمكػػف اف ت ػػكؿ فضػػافة فػػي مجػػاؿ تنميػػة  -
 تخداـ اإلضافات البرمجية.ميارات تصميـ وتحريؾ العناصر ثالثية األبعاد باس

محاولػػة فػػتج  فػػاؽ جديػػدة لمبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر المجسػػمة لن ميػػا فلػػا  -
بيئػات الػتعمـ اإللكترونيػة ثالثيػة األبعػاد وتوجيػو النظػػر فلػا موضػوع بحثػي يمكػف اف يكػوف لػػو 

 اثر فاعؿ في ىذا المجاؿ.

رية وال ػػدرات المكانيػػة لطػػالب الجامعػػة مػػف المسػػاىمة فػػي تطػػوير بعػػض جوانػػب الث افػػة البصػػ -
خالؿ تنمية مياراتيـ في التصميـ والتحريؾ لمعناصر البصرية ثالثية األبعاد في بيئات الػتعمـ 

 اإللكترونية.

فثػػرال البحػػث فػػي مجػػاؿ المحاكػػاة اإللكترونيػػة التفاعميػػة التػػي تعػػد مػػف المجػػاالت الضػػرورية فػػي  -
 اإللكتروني وتتطمب مزيد مف الدراسات والبحوث. مضمار البرمجة التعميمية والتعمـ

نتػػاج مصػػادر الػػتعمـ  العممػػي االرت ػػال بالمسػػتوى - لطػػالب الدرسػػات العميػػا مػػف خػػالؿ البحػػث وا 
 التخصص بالجامعة. المستوى التعميمي لطالب عما ينعكس المناسبة ليـ بما

  حمذداث البحج:
 ايتصر البحث الحالي عما المحددات اآلتية 

تػػػـ تطبيػػػؽ تجربػػػة البحػػػث االسػػػتطالعية واألساسػػػية ب اعػػػة تػػػدريس ومعمػػػؿ  مكانيةةةة: -
 ( ب سـ تكنولوجيا التعميـ  بكمية التربية النوعية  جامعة المنيا.0الحاسب ريـ )
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مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعي  األوؿتػػػػػـ تطبيػػػػػؽ تجربػػػػػة البحػػػػػث بالفصػػػػػؿ الدراسػػػػػي  زمانيةةةةةة: -
 ـ(.1322/1322)
( طالبػًا 03وعة مف طػالب الدراسػات العميػا يواميػا )ايتصر البحث عما مجم بشرية: -

 ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة  ةدبمػػـو خاصػػ الثانيػػةوطالبػػة مػػف طػػالب الفريػػة 
 3dsنظػػرًا لسػػابؽ دراسػػتيـ ألساسػػيات برنػػامج ثػػري دي مػػاكس النوعيػػة بجامعػػة المنيػػا.

Max   افرىػػا لػػدى المتعممػػيف فػػي اعػػواـ سػػاب ة بمػػا يمبػػي االحتياجػػات ال بميػػة الواجػػب تو
 يبؿ فجرال التجربة.

ايتصػػػر البحػػػث الحػػػالي عمػػػا اسػػػتخداـ اإلضػػػافات البرمجيػػػة فػػػي تصػػػميـ  المحتةةةو : -
  3ds Max 2014لإلصػدارة وتحريؾ العناصر ثالثية األبعاد ببرنػامج ثػري دي مػاكس 

ويػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ ىػػػػذه اإلصػػػػدارة مػػػػف برنػػػػامج ثػػػػري دي مػػػػاكس نظػػػػًرا لتػػػػوفر اغمػػػػب 
البرمجيػػة ليػػا  حيػػث يصػػعب تػػوفير جميػػن اإلضػػافات البرمجيػػة لإلصػػدارات  اإلضػػافات

األحػػدث لمبرنػػامج ألنيػػا تتطمػػب زمًنػػا فػػي برمجتيػػا وتجريبيػػا مػػف ال ػػركات المنتجػػة ليػػا 
   يبؿ طرحيا لمتداوؿ.

 هصطلحاث البحج:
تحػاكي بيئػة ممفػات برمجيػة تعميميػة تفاعميػة  تعرؼ فجرائيا بأنيا  :التفاعمية المحاكاة -

تيػدؼ فلػا و ؛  3ds Max 2014العمػؿ ببرنػامج التصػميـ والتحريػؾ ثػري دي مػاكس
 يػػػاميػػػارات تصػػػميـ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد وتحريكلتنميػػػة  عممػػػي ت ػػػديـ محتػػػوى

 لطػالب المركبػةوالميػارات  المفػاىيـ ت ريػب يػدؼب مباسػتخداـ اإلضػافات البرمجيػة
 الدراسات العميا. مرحمة

 ايػػػػتـ برمجتيػػػػ فجرائيػػػػًا بأنيػػػػا  ممفػػػػات برمجيػػػػة نصػػػػيةتعػػػػرؼ اإلضةةةةااات البرمجيةةةةة:  -
ا بصػػػفة مسػػػتمرة وفً ػػػ ا مػػػف يبػػػؿ ا ػػػخاص محتػػػرفيف او  ػػػركات متخصصػػػةوتطويرىػػػ

فلػػا  ا  ويػػتـ فضػػافتياواىميتيػػ المػػدى نجاحيػػ ووف ػػاً   لتطػػور فصػػدارات البػػرامج الرئيسػػة
يػػذا البرنػػامج  او ب متػػوفرةبيػػدؼ فضػػافة فمكانيػػات غيػػر  االتػػابن ليػػ سالبرنػػامج الػػرئي

 معينػػة   او لت مػػيص الػػزمف المسػػتغرؽ إلنجػػاز ميػػاـخاصػػةلتحسػػيف جػػودة ادال ميػػاـ 
 داخؿ البرنامج الرئيس.

 كائنػات رسػومية مجسػمة يػتـ تصػميميا فجرائًيػا بأنيػا  تعػرؼ العناصر ثالثية األبعاد: -
مج برنػػػا حيػػػث يتػػػيج األبعػػػاد  جرافيػػػؾ ثالثيػػػة وتحريكيػػػا مػػػف خػػػالؿ بػػػرامج الكمبيػػػوتر
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 او بيئػػػة او كػػػائف اي وضػػػبط وتحريػػػؾ تصػػػميـ ثالثػػػي األبعػػػاد لممسػػػتخدميف التصػػػميـ
 .  األبعاد ثالثي نطاؽ ضمف رسومي عنصر

تعػػرؼ فجرائيػػًا بأنيػػا  اإلجػػرالات  مهةةارات تصةةميم وتحريةةك العناصةةر ثالثيةةة األبعةةاد: -
الصحيحة التي ي ـو بيػا الطػالب مجموعػة البحػث بديػة وسػرعة إلنتػاج ل طػات فيػديو 
تعميميػػة تحتػػوي عمػػا عناصػػر متحركػػة ثالثيػػة األبعػػاد مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ اإلضػػافات 
البرمجيػػػػة ببرنػػػػامج ثػػػػري دي مػػػػاكس  ويػػػػتـ ت ييميػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ بطايػػػػة ت يػػػػيـ فنتػػػػاج 

 الطالب.
 أدواث البحج: 

 تمثمت ادوات البحث فيما يمي 
تمثمػػػت فػػػي اسػػػتبانة استك ػػػافية مػػػف فعػػػداد البػػػاحثيف تضػػػمنت  أداة جمةةةع البيانةةةات: -أولً 

اسػػػػئمة معرفيػػػػة  وعمميػػػػة لمويػػػػوؼ عمػػػػا وايػػػػن ميػػػػارات تصػػػػميـ وتحريػػػػؾ العناصػػػػر ثالثيػػػػة 
    األبعاد. 

 وتمثمت في األدوات األتية أدوات القياس،  -ثانًيا
 .اإلضافات البرمجية الجانب المعرفي لميارات استخداـ فياختبار تحصيمي  .2

لميػػػارات تصػػػميـ وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد لطػػػالب الفريػػػة  ر عممةةةياختبةةةا .2
   بكمية التربية النوعية.تكنولوجيا التعميـالثانية  دبمـو خاصة ب عبة 

فنتػػػاج الطػػػالب لم طػػػات فيػػػديو تعميميػػػة تحتػػػوي عمػػػا عناصػػػر متحركػػػة  بطاقةةةة تقيةةةيم .0
 ثالثية األبعاد. 

تمثمػػػت فػػػي مػػػادة محاكػػػاة فلكترونيػػػة تفاعميػػػة تعميميػػػة : مةةةادة المعالجةةةة التجريبيةةةة -ثالثًةةةا
فػػػػػي تصػػػػػميـ  2014لميػػػػػارات اسػػػػػتخداـ اإلضػػػػػافات البرمجيػػػػػة ببرنػػػػػامج ثػػػػػري دي مػػػػػاكس 

باسػػػتخداـ   تػػػـ فعػػػدادىا وتنظيميػػػا مػػػف يبػػػؿ البػػػاحثيف العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد وتحريكيػػػا
 ي اليػػف  وارتكيوليػػت سػػتور  Adobe Captivate CC 2019برنػػامجي ادوبػػي كابتيفيػػت

Articulate Storyline 3.0.  باإلضافة بعض البرامج األخرى المساعدة الممثمة في  ثػري
لمعالجػػة بعػػض  Adobe Photoshop  وادوبػػي فوتو ػوب 3ds Max 2014دي مػاكس 

لمعالجػػػة اغمػػػب النصػػػوص   Adobe InDesignالعناصػػػر الجرافيكيػػػة  وادوبػػػي فنػػػديزايف
 العربية المستخدمة.
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 البحج:جموىعت 

( طالبًا وطالبة مف طالب الدراسات العميا بالفرية 03تحددت مجموعة البحث في )
الثانية دبمـو خاصة  عبة تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية  جامعة المنيا لمعاـ 

ـ( ممف سبؽ ليـ دراسة اساسيات برنامج ثري دي ماكس في 1322/1322الجامعي )
 اعواـ دراسية ساب ة. 

 راءاث البحج: إج
 اتبن البحث الحالي اإلجرالات اآلتية 

عديد مف المراجن التربويػة طالع عما الااختيار موضوع البحث وتحديد م كمتو  و  -2
بالمحاكػػػػػاة اإللكترونيػػػػػة ة رتبطػػػػػالمالمطبوعػػػػػة واإللكترونيػػػػػة الدراسػػػػػات واألدبيػػػػػات و 

ت البرمجيػػة التفاعميػػة وفاعميتيػػا فػػي التحصػػيؿ وتنميػػة الميػػارات  وكػػذلؾ اإلضػػافا
وعاليتيػا بتنميػػة ميػػارات التصػػميـ والتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد ببرنػػامج ثػػري 

  دي ماكس.

وبنال المحتوى العممي الالـز لتصميـ وتنفيذ المحاكػاة اإللكترونيػة التفاعميػة تصميـ  -1
لميػػارات تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد باسػػتخداـ اإلضػػافات البرمجيػػة 

 اآلتية لات وفؽ اإلجرا

  اختيػػػار وتجربػػػة اإلضػػػافات البرمجيػػػة المناسػػػبة التػػػي سػػػوؼ يػػػتـ التػػػدريب عمييػػػا
ببرنػػػػامج التصػػػػػميـ والتحريػػػػػؾ ثػػػػري دي مػػػػػاكس وميػػػػػارات توظيفيػػػػا فػػػػػي تصػػػػػميـ 

 .تعميميومحتوى  العناصر ثالثية األبعاد وتحريكيا كموضوع

 األبعػػػػػاد المحتػػػػػوى العممػػػػػي لموضػػػػػوع ميػػػػػارات تصػػػػػميـ العناصػػػػػر ثالثيػػػػػة  فعػػػػػداد
 وتحريكيا.

  ال ػػػػكؿ المتويػػػػن ليػػػػتـ ت ديمػػػػو بسػػػػيناريوم صػػػػياغة المحتػػػػوى العممػػػػي فػػػػي صػػػػورة
جرال التعديالت الالزمةمجموعة مف  عما وعرضو   والمناسب لو  .المحكميف  وا 

 لميػارات  فنتاج مادة المعالجة التجريبية المتمثمة في المحاكاة اإللكترونية التفاعميػة
ية فػي تصػميـ وتحريػؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد  وذلػؾ استخداـ اإلضافات البرمج

  وادوبػػي  3ds maxباسػػتخداـ مجموعػػة بػػرامج تحػػددت فػػي  ثػػري دي مػػاكس 
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  وادوبػي  Adobe InDesign  وادوبػي فنػديزايفAdobe Photoshopفوتو ػوب 
 Articulate Storyline  وارتكيوليت ستوري اليف  Adobe Captivateكابتيفيت

3.0. 

 جػرال التعػديالت مجموعػة مػف  عمػا المعالجػة التجريبيػةمادة  عرض المحكمػيف  وا 
 .الالزمة

طػػالب الدراسػػات العميػػا الفريػػة الثانيػػة  دبمػػـو خاصػػة مػػف مجموعػػة البحػػث اختيػػار  -0
  كميػػة التربيػػة النوعيػػة  جامعػػة المنيػػا وتحديػػد خصائصػػيـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ  ػػعبة

 .واحتياجاتيـ

التعميمػػي لمجموعػػة المحتػػوى تحديػػد األسػػس التربويػػة والت نيػػة التػػي يمكػػف بيػػا ت ػػديـ  -2
   البحث.

المحكمػػيف  مجموعػػة مػػف  وعرضػػو عمػػا اختبػػار تحصػػيمي لموضػػوع الػػتعمـفعػػداد  -5
 ا.فحصائيً  ولمتأكد مف صالحيتو  وضبط

اختبػػػار عممػػػي  وبطايػػػة ت يػػػيـ فنتػػػاج الطػػػالب لم طػػػات فيػػػديو ريميػػػة تحتػػػوي فعػػػداد  -2
م المحكمػػيف مجموعػػة مػػفعمػػا ما   وعرضػػيعناصػػر متحركػػة ثالثيػػة األبعػػادعمػػا 

 ا.فحصائيً  يما  وضبطمالمتأكد مف صالحيتي
والتأكػػػػػػد مػػػػػػف   افحصػػػػػػائيً  وات البحػػػػػػثضػػػػػػبط ادلاالسػػػػػػتطالعيم التطبيػػػػػػؽ فجػػػػػػرال  -2

 .  وتجريب مادة المعالجة التجريبيةلمتطبيؽا صالحيتي
مجموعػة ا عمػا يبمًيػاالختبػار التحصػيمي  واالختبػار العممػي وبطايػة الت يػيـ تطبيؽ  -2

   .البحث
 .مجموعة البحث التجريبيةعما التجريبية المعالجة  ةماد تطبيؽ -2

نفػػس عمػػا  االختبػػار التحصػػيمي  واالختبػػار العممػػي وبطايػػة الت يػػيـ بعػػدًياتطبيػػؽ  -23
   .مجموعة البحث التجريبية

 .ومناي تيا  وتفسيرىا الجتيا فحصائيا رصد النتائج وتحميميا ومع -22

 .نتائجال عنوت ضول ما اسفر  فيت ديـ التوصيات والم ترحات  -21
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 :طار النظريإلا
يتنػػػػاوؿ اإلطػػػػار النظػػػػري ليػػػػذا البحػػػػث المحاكػػػػاة التفاعميػػػػة  وبػػػػرامج تصػػػػميـ وتحريػػػػؾ 

 العناصر ثالثية األبعاد  واإلضافات البرمجية الخاصة بيا  وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ 
 المحاكاة التفاعمية: -أولً 

  تناولػػػت كتابػػػات متعػػػددة تعريػػػؼ المحاكػػػاة التعميميػػػة بصػػػفة عامػػػة وتعريػػػؼ تعريفهةةةا
المحاكػػاة التعميميػػة الكمبيوتريػػة عمػػا وجػػو الخصػػوص منيػػا تعريػػؼ )محمػػد عطيػػة خمػػيس  

( لممحاكاة بصفة عامة بأنيا  نموذج تخيمي فجرائػي مبسػط  يحػاكي بعػض مظػاىر 1330
ناصػػػػرىا واحػػػػداثيا الح ي ػػػػة  الماديػػػػة او الطبيعيػػػػة او اإلجرائيػػػػة او االجتماعيػػػػة  الحيػػػػاة وع

يتفاعػػؿ معيػػا المػػتعمـ عمػػا اسػػاس يواعػػد او تعميمػػات او فجػػرالات معينػػة  لتح يػػؽ اىػػداؼ 
 تعميمية محددة. 
تعميميػة  يػاتبرمج  بأنيػا بالكمبيوتر( المحاكاة 202  1335سمطاف  عادؿ وُيّعرؼ )

لكترونيػػة ت ػػبو نسػػبيًا البيئػػة الح ي يػػة فتجعػػؿ المػػتعمـ يعػػيش الحيػػاة الوايعيػػة مػػف خػػالؿ بيئػػة 
المحاكػػػاة ) 222  1332عبػػػدال المحيسػػػف   فبػػػراىيـ(. ويصػػػؼ فػػػي الحيػػػاة الوايعيػػػة

 تجعػؿ التػي المتحركػة الطبيعيػة بالصػور وايػن الظػاىرة تمثيػؿ عػف اإللكترونيػة بأنيا عبػارة

   2009احمػد سػعيد  وائػؿ(معػو. ويعتبػر  والتفاعػؿ الوايػن تصػور تػرب كثيػًرا مػفي  المػتعمـ
 فيجػابي ب ػكؿ السػتخداـ الحاسػوب فريػداً  تدريسػياً  المحاكػاة اإللكترونيػة مػدخالً 132 - 131)

 .والخطأ بالصواب التعمـ خالليا مف يتـ حيث التدريسي المويؼ متطمبات وفؽ
 المحاكاة اي التعميم:

مجػااًل  تُحػدث اف واحػدة تعميميػة لوسػيمة يمكػف ال انػو التربويػة األبحػاث بعػض اكػدت
 فال اف الصػعبةم التعميميػة ل ىػداؼ الطػالب لتح يػؽ الالزمػة االسػتجابات مػف واسػعاً 

 فلػا الوصػوؿ ايًضػا الطػالب فػي وتسػاعد ذلػؾ تح يػؽ فػي تسػاعد اف المحاكػاة يمكػف
ف االسػتنتاجات  العائػد اف فال طويػؿ ويػت فلػا يحتػاج ذلػؾ اف الػبعض يػرى كػاف المطموبػة  وا 

 (  22  1323عمر فارس   وافضؿ. )سامية ايوى يكوف التعميمي
عديػد  تح يػؽ الكمبيوتريػة التفاعميػة المحاكػاة خػالؿ مػف يمكػفكما يضيؼ الباحثػاف انػو 

 الطػالب وتفسػيرىا وتوجيػو المعمومػات فػي عػرض التي تتمثػؿ التعميمية العممية مف مكونات

 الطػػالب اسػػتخداميا وتوظيفيػػا بال ػػكؿ الصػػحيج باإلضػػافة فلػػا فمكانيػػة ت ػػويـ كيفيػػة فلػػا
 .ايًضا
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    خطوات تصميم المحاكاة التعميمية
 يتـ تصميـ المحاكاة التعميمية وفؽ الخطوات اآلتية 

 اختيار محتوى المحاكاة وىذا يخضن لمعايير اختيار الوسائط التعميمية مف حيث  -2 

 ؼ التعميمي المحدد مسبً ا.مالئمة المحتوى لميد -

 مناسبة التكمفة من العائد المتوين. -

 مدى توفر الفرصة لمتدريب عما الميارات. -

 مدى وضوح ال واعد. -

 مدى فمكانية التعديؿ. - 

 تحميؿ خصائص المتعمـ مف حيث عمره  وخمفيتو العممية والث افية. - 

 تحديد اليدؼ التعميمي بدية. -1

التجربػػة األوليػػة لبيػػاف اوجػػو ال صػػور وتحميػػؿ الويػػت المناسػػب لمتنفيػػذ مػػن المتعممػػيف.  
عػػػػداد وتييئػػػػة األفػػػػراد  والحصػػػػوؿ عمػػػػا اسػػػػتجابات  عػػػػداد المكػػػػاف  وا  وتتضػػػػمف تجييػػػػز وا 

 (.122  1332المتعمميف  والت ويـ )كماؿ زيتوف  

 دراسات تناولت المحاكاة التفاعمية اي التعميم:
 عمػا التفاعميػة المحاكػاة بػرامج اثػر وفاعميػة اسػتخداـ لت صػي  يػدةعد ٌاجريػت دراسػات

 الموضػوعات الدراسػية مختمػؼ وفػي تحصػيؿ وميػارات الطػالب فػي المجػاالت المختمفػة 

 فػي كبيػرة فاعميػة ىػذه الدراسػات ويػد ح  ػت تعميميػة  عػدة مراحػؿ وفػي واإلنسػانية  العمميػة
( التػي ىػدفت فلػا 1322منيػا  دراسػة )امػاني محمػد عطػا   الت ميديػة م ارنة بالطرؽ التعميـ

التعػػرؼ عمػػا فاعميػػة نمػػط المحاكػػاة اإلجرائيػػة التفاعميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات ت ػػغيؿ اجيػػزة 
واظيػػرت نتػػائج البحػػث فاعميػػة برنػػامج المحاكػػاة العػػروض التعميميػػة لطػػالب كميػػة التربيػػة  

ارات ت ػػػغيؿ واسػػػتخداـ اجيػػػزة األوضػػػاع( فػػػا تنميػػػة ميػػػ / )االجرائػػػا والتفاعميػػػة بنمطيػػػ
  كمػػػػا اظيػػػػرت عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف بجانبيػػػػو  المعرفػػػػي والميػػػػاريالعػػػػروض التعميميػػػػة 

نمػط األوضػاع( فػا الجانػب المعرفػا وبطايػة  -المجموعتيف التجريبيتيف )الػنمط اإلجرائػا 
 .مالحظة ادال الطالب فا التطبيؽ البعدى

بنػػػال ووضػػػن يائمػػػة بالميػػػارات الػػػالـز ( 1322وتناولػػػت دراسػػػة )محمػػػد السػػػيد  ػػػعباف  
توافرىػػا لػػدى معممػػا مرحمػػة التعمػػيـ االساسػػا عنػػد اسػػتخداـ الكمبيػػوتر المػػوحا فػػا عمميػػة 



 

121 

 

 مياراتالتحصيؿ و  اإلضافات البرمجية في تنمية الستخداـ التفاعمية المحاكاة فاعمية
 االدراسات العميلدى طالب  وتحريكيا تصميـ العناصر ثالثية األبعاد

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

والجانػب  ي م ترح ويياس كؿ مف الجانػب التحصػيم محاكاة تفاعمية التدريس  وبنال برنامج
مػػػة التعمػػػػيـ فػػػا التػػػدريس لػػػدى معممػػػا مرح الميػػػارات اسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر المػػػوح ياألدائػػػ
فلػػا يائمػة الميػارات الػػالـز توافرىػا لػػدى معممػا مرحمػػة  الدراسػةنتػػائج  ي  وتوصػمتاالساسػ

وفاعميػة البرنػامج الم تػرح لتنميػة ميػارات اسػتخداـ الكمبيػوتر المػوحا فػا   التعميـ االساسػا
 . التدريس لدى معمما مرحمة التعميـ االساسا

ييػػاس فاعميػػة اسػػتراتيجية يائمػػة  (1322  ىػػدفت دراسػػة )امػػاني محمػػد العطيفػػيكمػػا 
  الثػػانوي الصػػناعي طػػالبعمػػي المحاكػػاة التفاعميػػة لتنميػػة ميػػارات األمػػف الصػػناعي لػػدي 

مجموعػػػة تجريبيػػػة   تػػػـ ت سػػػيميا فلػػػي مجمػػػوعتيف ا( طالًبػػػ23تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )و 
ضػػابطة و   تػػـ التػػدريس ليػػـ باسػػتراتيجية يائمػػة عمػػي المحاكػػاة التفاعميػػة ا( طالًبػػ03) بمغػػت

وتػػـ تطبيػػؽ ادوات البحػػث المتمثمػػة   تػػـ التػػدريس ليػػـ بالطري ػػة الت ميديػػة ا( طالًبػػ03بمغػػت )
    واالختبػػار التحصػػيمي يبميػػًا وبعػػديًا عمػػي عينػػة البحػػثالبفػػي  بطايػػة مالحظػػة ادال الطػػ

التحصػػيؿ لمجوانػػب المعرفيػػة لممجموعػػة التجريبيػػة التػػي  تفػػوؽفلػػي ت نتػػائج الدراسػػة وتوصػػم
عػػف المجموعػػة الضػػػابطة درسػػت باسػػتخداـ االسػػتراتيجية ال ائمػػة عمػػػي المحاكػػاة التفاعميػػة 

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية المحاكػػاة التفاعميػػة باوصػػت الباحثػػة التػػي درسػػت بالطري ػػة الت ميديػػة. و 
 .في التعميـ بصفة عامة

اثػػر اسػػتخداـ الػمػحػػاكػػػػاة ( عمػػا ييػػاس 1322يويطػػة   وركػػزت دراسػػة )السػػيد معػػوض
تنميػة ميػارات اسػتخداـ ماكينػات الػتحكـ الريمػا  فيالػػتػػػفػػاعػػمػػػية فا بيئة التعمـ اإلفتراضية 

احػػػدىما تجريبيػػػة   فلػػػا مجمػػػوعتيف وتػػػـ ت سػػػيـ عينػػػة البحػػػثلػػػدى معممػػػا التعمػػػيـ الفنػػػا  
االختبػػػػػار التحصػػػػػيما ل يػػػػػاس الجوانػػػػػب واألخػػػػػرى ضػػػػػابطة  وتمثمػػػػػت ادوات البحػػػػػث فػػػػػي 

 فلػػا تفػػوؽلدراسػػة نتػػائج االمعرفيػػة  وبطايػػة مالحظػػة ل يػػاس الجوانػػب األدائيػػة  وتوصػػمت 
عػف المجموعػة التػي درسػت بالطري ػة  المجموعة التجريبية التػي درسػت بالمحاكػاة التفاعميػة

يػؤدى فلػا  مػف دور الت ميدية. واوصا الباحث بأىمية التػدريس بالمحاكػاة التفاعميػة لمػا ليػا
 .عمميف نحو العممية التعميمية بموايفيا المختمفةتمف دافعية الم ويزيدتحسيف عممية التعمـ  

فلػػا تنميػػة الميػػارات اإلداريػػة  (1322كمػػا ىػػدفت دراسػػة )راغػػب مختػػار ابػػو النجػػا  
لػػدى ال يػػادات الوسػػػطا بالتربيػػة والتعمػػيـ بالدييميػػػة عػػف طريػػؽ تصػػػميـ بيئػػة تػػدريب يائمػػػة 

وتوصػمت النتػائج فلػا  .ما الدمج بيف المحاكاة التفاعمية ومصادر التعمـ مفتوحة المصدرع
وجػػود فػػرؽ داؿ فحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي درجػػات افػػراد عينػػة البحػػث فػػي التطبيػػؽ ال بمػػي  
والبعػػػدي لكػػػؿ مػػػف االختبػػػار التحصػػػيمي المػػػرتبط بالجوانػػػب المعرفيػػػة  وم يػػػاس الميػػػارات 

 لصالج التطبيؽ البعدي.  المرتبط بالجوانب األدائية
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ثػر اسػتخداـ المحاكػاة اييػاس ( 1322)نادية لطفا محمد العسػاؿ  دراسة  كما تناولت
الحاسػػوبية التفاعميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات البيػػن ال خصػػي والػػوعي بأخالييػػات البيػػن وح ػػوؽ 

   .المستيمؾ لدى طالب المدارس الثانوية التجارية
فلػػػػا تنميػػػػة ميػػػػارات تصػػػػميـ ( 1322ح  ) محمػػػػد محمػػػػود عبػػػػد الفتػػػػا ت دراسػػػػةىػػػػدفو 

واسػػػتخداـ  ػػػبكات الحاسػػػب لػػػدى اخصػػػائي تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ  وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ 
برنػػامج محاكػػػاة  ولتح يػػػؽ اىػػػداؼ البحػػػث اتبػػػن الباحػػث المػػػنيج  ػػػبو التجريبػػػي فػػػي ييػػػاس 

 (13تكونػػت مجموعػػة البحػػث مػػف )و فاعميػػة المتغيػػرات المسػػت مة عمػػا المتغيػػرات التابعػػة  
اخصػػائي  وتمثمػػت ادوات البحػػث فػػي اختبػػار تحصػػيمي ل يػػاس الجانػػب المعرفػػي لميػػارات 

بطايػػػة مالحظػػػة ل يػػػاس الجانػػػب الميػػػاري لميػػػارات و تصػػػميـ واسػػػتخداـ  ػػػبكات الحاسػػػب  
كػؿ  فػيفاعمية برنامج المحاكاة  الدراسةتصميـ واستخداـ  بكات الحاسب  واظيرت نتائج 

اري لميػػارات تصػػميـ واسػػتخداـ  ػػبكات الحاسػػب لػػدى مػػف التحصػػيؿ المعرفػػي واآلدال الميػػ
 .مجموعة البحث

اثػػػػر فعاليػػػػة البرنػػػػامج ال ػػػػائـ عمػػػػا ( 1322وبحثػػػػت دراسػػػػة )ىايػػػػدي بكػػػػري حسػػػػيف  
يتصػػر البحػػث عمػػا   االمحاكػػاة التفاعميػػو فػػا تنميػػة المفػػاىيـ التاريخيػػة لػػدى طفػػؿ الروضػػة

فػػػا  تالدولػػػة الحديثػػػة والتػػػا تمثمػػػالمفػػاىيـ التاريخيػػػة المناسػػػبة لطفػػػؿ الروضػػػة فػػػا عصػػر 
( توصػػمت النتػػائج فلػػا )زعػػيـ  عمػػـ  خػػط برليػػؼ  حػػرب اكتػػوبر  وطػػف  رئػػيس  عيػػد يػػوما

( بػػػػيف متوسػػػػطا درجػػػػات اطفػػػػػاؿ 3.32فػػػػرؽ ذو داللػػػػة فحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى ) وجػػػػود
المجمػوعتيف التجربيػة والضػابطة فػػا التطبيػؽ البعػدى الختبػػار المفػاىيـ التاريخيػة المصػػور 

( 3.32رؽ ذو داللػػة فحصػػائية عنػػد مسػػتوى )ووجػػود فػػ .اطفػػاؿ المجموعػػة التجربيػػةلصػػالج 
بػػيف متوسػػطا درجػػات اطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبي ػػيف ال بمػػي والبعػػدي الختبػػار 

 تػػأثير يػػوي لمبرنػػامج ال ػػائـ  اي وجػػود المفػػاىيـ التاريخيػػة المصػػور لصػػالج التطبيػػؽ البعػػدي
مرتفعػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المفػػػػاىيـ التاريخيػػػػة لػػػػدي اطفػػػػاؿ  اعميػػػػةوفعمػػػػي المحاكػػػػاة الكمبيوتريػػػػة 

 .الروضة
 :المحاكاة أنواع

 اربعة) 222  1331  عبد الوكيؿ الفار فبراىيـ (في (Lockard & Many) حدد
  ممثمة في  مممحاكاةل رئيسة انواع
 او اسػتخداميا بغػرض ماديػة فيزيائيػة ا ػيال بمعالجة تتعمؽ التي  الفيزيائية المحاكاة .2

 .عمييا التعرؼ
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 خطػوات تعمػـ او األعمػاؿ مػف سمسػمة تعمػـ فلػا تيػدؼ التػية  ائيػر اإلج المحاكػاة .1

 .معيف ويت في الستخداميا تطويرىا بيدؼ

 ولػيس يعػرض الػذي السػيناريو في اساسي دور لممتعمـ يكوف التي ع األوضا محاكاة .0
 واستراتيجيات. يواعد تعمـ مجرد

 اخارجيػ اومجرًبػ مرايًبػا يعػد بؿ دور اي فييا المتعمـ ؤديي ال التي  المعالجة محاكاة .2
 وعميو

 .العاليات ويربط يتخيؿ اف .5

مػادة المعالجػة  بنػال فػي األنػواع الثػاني  والثالػث  والرابػن عمػا االعتمػاد تػـ ويػد .2
متابعػػة خطػػوات العمػػؿ  فػػي المػػتعمـ دور تحػػدد فػػي النػػوع الثػػاني فذ التجريبيػػةم

الصحيحة بيػدؼ تجربتيػا وتطػوير ميػارة اسػتخداميا فيمػا بعػد  وفػي النػوع الثالػث 
تتح ػػؽ فيجابيػػة المػػتعمـ مػػف خػػالؿ دوره األساسػػي فػػي تنفيػػذ اإلجػػرالات والخطػػوات 

لتصميـ وتحريؾ العناصر ثالثيػة األبعػاد باسػتخداـ  3ds Maxالصحيحة ببرنامج 
بالم ػػاىدة والمرايبػػة والػػربط  المػػتعمـ نػػوع الرابػػن ي ػػـواإلضػػافات البرمجيػػة  وفػػي ال

 بيف العاليات والخطوات إلت اف وتنفيذ تمؾ الميارات.

 :فلا نوعيف التعميمية المحاكاة ت سيـ وباإلضافة فلا ماسبؽ ف نو يتـ بصفة عامة

النتػائج  وتتغيػر المػتعمـ معيػا يتعامػؿ التػي التجػارب وىػي: تفاعميةة متحركةة محاكةاة .2
 .المتعمـ يدخميا التي المعطيات وفؽ فييا

امػاـ  متحػرؾ كعػرض التجػارب فحػدى توضػيج بيػا وي صػد :اقةط متحركةة محاكةاة .1
 طري ػة فػي يػتحكـ اي سػينمائي كفػيمـ فيػو  الػتحكـ خػالؿ مػف معػو ويتفاعػؿ المػتعمـ

 في ُاعتمد البحث الحالي ويد). 2  1335سالـ   احمد عبد الرحمف(عرضو ف ط. 

 األوؿ. التصنيؼ المعالجة التجريبية عمامادة  بنال
 برامج تصميم المحاكاة التفاعمية:

يتـ تصػميـ المحاكػاة التفاعميػة ومعالجتيػا باسػتخداـ عػدة بػرامج معاصػرة تطػورت كثيػًرا فػي 
 اآلونة األخيرة مف يبؿ ال ركات المنتجة ليام وي سميا الباحثاف فلا يسميف 

وت ػػػـو ىػػػذه  بيئةةةات والمةةةؤثرات الواقعيةةةة:بةةةرامج محاكةةةاة العناصةةةر والكائنةةةات وال .2
البػػػرامج بمحاكػػػاة تصػػػميـ وتحريػػػؾ النمػػػاذج والكائنػػػات والعناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد 
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والبيئػػػات المختمفػػػػة والمػػػػؤثرات الفضػػػػائية وغيرىػػػا ومػػػػف ا ػػػػيرىا برنػػػػامج ثػػػػري دي 
 .3ds maxماكس 

مج وتعمػؿ ىػذه البػرا  Software Simulationبرامج محاكاة برامج بةالكمبيوتر  .1
ضػػافة خصػػائص  عمػػا الت ػػاط  ا ػػات العمػػؿ ببػػرامج الكمبيػػوتر والتعػػديؿ عمييػػا وا 
تفاعمية فلييا وىو ما يعرؼ ببرامج  روحات ال ا ة فيي ت ػـو بتسػجيؿ فجػرالات 
وخطوات العمؿ ببرامج الكمبيوتر ونوافذىا المختمفػة داخػؿ ممفػات ريميػة ثػـ فعػادة 

افة تعميمػػػات وتمميحػػػات او طمػػػب ت ػػػغيميا مػػػن فمكانيػػػة التحريػػػر والمعالجػػػة ب ضػػػ
استجابات معينة مف المتعمـ. ومف ابرز البػرامج التػي تتعامػؿ مػن ىػذه الت نيػة مػن 
احتوائيػػا عمػػا عديػػد مػػف اإلمكانػػات األخػػرى فػػي مجػػاؿ البرمجػػة التعميميػػة والػػتعمـ 

  Articulateمػف فنتػاج  ػركة  Articulate Storyline 3.0اإللكترونػي  برنػامج 
 Adobeادوبػػي  مػف فنتػاج  ػركة Adobe Captivate 2019يفيػت وبرنػامج كابت

المػػذيف اعتمػػد عمييمػػا الباحثػػاف فػػي فنتػػاج مػػادة المعالجػػة التجريبيػػة  حيػػث تعمػػؿ 
بػػػت  وتتػػػيج لممصػػػمـ فن ػػػال ممفػػػات  64ىػػػذه البػػػرامج عمػػػا نظػػػاـ ت ػػػغيؿ وينػػػدوز 

التفاعػؿ ريمية كاممة تحاكي فجرالات العمؿ ب ا ػات البرنػامج المػراد مػف المػتعمـ 
معػػػو بػػػالخطوات واإلجػػػػرالات الصػػػحيحة مػػػػن فتاحػػػة فمكانيػػػة التعػػػػديؿ عمػػػا تمػػػػؾ 
الممفػػػات إلضػػػافة تمميحػػػات او تعزيػػػزات وفػػػؽ اسػػػتجابات معينػػػة مػػػف يبػػػؿ المػػػتعمـ 

 وذلؾ عبر المعالجة المبا رة بالبرنامج مف يبؿ المصمـ التعميمي.
 مستويات برامج المحاكاة:

عدًيا وفػػؽ درجػػة صػػعوبة فنتاجيػػا فلػػا خمػػس ( تصػػا1332يسػػميا )كػػارير و خػػروف  
 مستويات 

 م الت ػاط ال ا ػة المستو  األولScreen Capture    وىػو مػف ابسػط انػواع المحاكػاة
ػػػػر الصػػػػوت األحػػػػداث الجاريػػػػة فػػػػي  حيػػػػث تعػػػػرض ال ا ػػػػات الفعميػػػػة لمبرنػػػػامج وُيفجسر

 البرنامج.

 م التحديػػد والن ػػر المسةةتو  الثةةانيPoint & Click   تعتمػػد اغمػػب بػػرامج المحاكػػاة
التفاعمية عما مستوى التحديد والن ر  حيث يمكف ىذا النوع كؿ متعمـ مف الن ػر عمػا 
ن طػػػة تفاعميػػػة تػػػـ تحديػػػدىا مسػػػبً ا عمػػػا ال ا ػػػة الممت طػػػة حيػػػث تركػػػز عمػػػا منػػػاطؽ 
محػػددة مػػف ال ا ػػة بخػػالؼ منػػاطؽ اخػػرى  فعنػػد ن ػػر المػػتعمـ عمػػا الن ػػاط المحػػددة  
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مج المحاكػػػاة بعػػػرض تغذيػػػة راجعػػػة واالنت ػػػاؿ فلػػػا الخطػػػوة التاليػػػة  او يسػػػتجيب برنػػػا
 ُيطمب مف المتعمـ الن ر عما ن طة محددة اخرى.

 م فدخػػاؿ بيانػػات المسةةتو  الثالةةثData Input   ويعػػد مػػف التطبي ػػات عاليػػة األدال
بطػػػابن تفػػػاعميم فباسػػػتخداـ عػػػدة ن ػػػرات بسػػػيطة تػػػتـ محاكػػػاة عناصػػػر اإلدخػػػاؿ مثػػػؿ 

مربػػػػن ال ائمػػػػة المنسػػػػدلة ومربعػػػػات االختيػػػػار وح ػػػػوؿ الػػػػنص  ويتػػػػيج فدخػػػػاؿ ال ػػػػوائـ و 
 البيانات الفعمية  فال انو ال يحاكي كؿ سموكيات التطبيؽ.

 م مسػػػارات اإلدخػػػاؿ المتعػػػددة المسةةةتو  الرابةةةعMultiple Input Paths تعػػػرض  
لتأكػد خيارات عدة إلكمػاؿ الميمػة التعميميػة وىػي طري ػة مع ػدة حيػث ي ػـو البرنػامج با

مف صحة البيانات التي ادخميا المتعمـ سوال كانت بينػات مفػردة او عػدة بيانػات ومػف 
 ثـ يعرض تغذية راجعة يبؿ االنت اؿ فلا الخطوة التالية لمدرس.

 م المحاكػػػػاة الكاممػػػػة المسةةةةتو  الخةةةةامس:Full Simulation  وت ػػػػمؿ جميػػػػن ن ػػػػاط
ا وبػػػػيف محاكػػػػاة المسػػػػارات التفاعػػػػؿ فػػػػي برنػػػػامج التػػػػدريب ويكمػػػػف الفػػػػرؽ الوحيػػػػد بينيػػػػ

المتعػػددة  اف عػػدد الخيػػارات فػػي محاكػػاة المسػػارات المتعػػددة تكػػوف محػػدودة  امػػا فػػي 
المحاكػػػاة الكاممػػػة ف نػػػو يػػػتـ توظيػػػؼ جميػػػن خيػػػارات التػػػدريب لتتػػػيج لممػػػتعمـ التػػػدريب 

 المحاكي لمواين.

ة عمػػػػا ويػػػػد اعتمػػػػدا الباحثػػػػاف فػػػػي بنػػػػال مػػػػادة المعالجػػػػة التجريبيػػػػة لممحاكػػػػاة التفاعميػػػػ
 المسػػتوى األوؿ والرابػػنم حيػػث يػػتـ  ػػرح المفػػاىيـ والميػػارات مػػف خػػالؿ المسػػتوى األوؿ  ثػػـ
يع ب ذلؾ المحاكػاة التفاعميػة لمػا يػاـ المػتعمـ بم ػاىدتو وتعممػو مػف خػالؿ المسػتوى الرابػن 
وذلؾ عػف طريػؽ ييامػو بتنفيػذ ذلػؾ بصػورة فعميػة تحػاكي وايػن العمػؿ ببيئػة برنػامج تصػميـ 

مػػػن ال يػػػاـ ب مػػػداده بػػػالتعزيز وتغذيػػػة الرجػػػن المناسػػػبة مػػػف  3ds Maxعناصػػػر وتحريػػػؾ ال
 البرنامج في كؿ اإلجرالات التي ي ـو بيا.

 كأحد برامج التصميم والتحريك ثالثي األبعاد: 3ds Maxثري دي إس ماكس برنامج 
اثػػرت الثػػورة التكنولوجيػػة الريميػػة المعاصػػرة تػػأثيًرا واضػػًحا فػػي تطػػور مجػػاؿ التصػػميـ 
واإلبػػداع  سػػوال كػػاف ذلػػؾ مػػف ناحيػػة تنػػاوؿ موضػػوعات ومجػػاالت جديػػدة  او مػػف ناحيػػة 
الخامػػات والوسػػائط واالمكانػػات والت نيػػات التػػي يجسػػد بػػو المصػػمـ فبداعػػو  حيػػث سػػاىمت 

ثية األبعاد في ت ديـ معالجات وت نيات مبتكرة لػـ يعيػدىا اي التكنولوجيا الريمية لمبرامج ثال
 مصمـ تعميمي مف يبؿ. 
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عممية تغيير في ييـ عنصر معػيف بمػرور بأنيا المتحركة الريمية  اتالرسوموتوصؼ 
طػارات او مفػاتيج الػتحكـ  الويػت بواسػطة ضػبط فطػارات مفتاحيػة والػتحكـ فػي تمػؾ ال ػيـ. وا 

المتحركػة   اتالمواضػن وال ػيـ فػي مفػاتيج معينػة مػف الرسػومفي الحركة ىي عمميػة تحديػد 
سػػػتكماؿ رسػػػـ الوينفػػػذ الكمبيػػػوتر مػػػا بػػػيف ىػػػذه المفػػػاتيج الرئيسػػػة لمػػػؿل المفػػػاتيج األخػػػرى 

المتحركػػة الريميػػة الم ػػيد موضػػن التنفيػػذ وتضػػيؼ حيػػاة  اتمتحػػرؾ سػػمس. وتضػػن الرسػػوم
  واي  ػػػيل فػػػي الم ػػػيد فلػػػا العناصػػػر وال خصػػػيات المتحركػػػة. فنػػػو تغيػػػر بمػػػرور الويػػػت

يحتػاج فلػا تغييػػر مػف ثانيػػة فلػا اخػػرى يمكػف اف يػتـ تنفيػػذ ذلػؾ بواسػػطة برنػامج الكمبيػػوتر 
ثنػػائي او ثالثػػي األبعػػاد )رانػػدي ديراخا ػػاني ودرويػػش  التحريػػؾالتصػػميـ و المتخصػػص فػػي 

   Randi Derakhshani & Dariush Derakhshani, 2014, 105)ديراخا اني 
 3ds برنػػامج التصػػميـ والتحريػػؾ ثالثػػي األبعػػاد ثػػري دي مػػاكس افتنػػاوؿ الباحثػػويػػد 

Max األبعػػاد لعػػدة  ةثالثيػػ العناصػػر كنمػػوذج لبػػرامج تصػػميـ وتحريػػؾ فػػي البحػػث الحػػالي
اسػباب مػف اىميػا  ارتباطػو الوثيػػؽ بموضػوع البحػث الحػالي لكونػػو احػد البػرامج الرائػدة فػػي 

 بعػػػاد  باإلضػػػافة فلػػػا ييػػػاـ ال ػػػركةالمتحركػػػة ثالثيػػػة األ العناصػػػرمجػػػاؿ تصػػػميـ وتحريػػػؾ 
بتطػػويره بصػػفة مسػػتمرة  وتكاممػػو مػػن عديػػد مػػف  Autodeskالمنتجػػة لمبرنػػامج اوتوديسػػؾ 

فوتو ػػوب ادوبػػي   Adobe Illustratorبػػرامج الجرافيػػؾ المتنوعػػة األخػػرى مثػػؿ  الرسػػاـ 
Adobe Photoshop   افتػػر ففكػػتس ادوبػػيAdobe After Effects وممفػػات الوايػػن  

 التػػي توسػػن مػػف نطػػاؽ اإلضػػافات البرمجيػػةفر عديػػد مػػف اوايضػػا تػػو   VRMLتراضػػي االف
مكاناتػػو عناصػػر ثالثيػػة  وتحريػػؾ واخيػػًرا تميػػزه ب مكانػػات تصػػميمية كبيػػرة إلنتػػاج  يدراتػػو وا 

األبعاد وبيئة تحاكي الواين عف طريؽ التعامؿ من خصائص الخامات في عمميػة اإلظيػار 
 .  Rendering النيائي
 :ببرامج الكمبيوتر ثالثية األبعادالتصميم والتحريك مزايا 

 توجد خمسة أسباب رئيسة انصب عميها اهتمام المصممين وهي:
  مػػن التصػػميـ ثالثػػي األبعػػاد يمكػػف رؤيػػة األمػػور عمػػا ح ي تيػػا رؤيةةة تصةةميمية أاضةةل -

امػػؿ والتعامػػؿ مػػن نمػػوذج ح ي ػػي فيػػتـ م ػػاىدة الزوايػػا واألبعػػاد والخبايػػا واألخطػػال  فالتع
مػػػن المجسػػػـ يػػػوفر فدراؾ اوضػػػج لمتصػػػميـ  وايضػػػا التعامػػػؿ مػػػن مراحػػػؿ متعػػػددة مػػػف 

 التصميـ مثؿ تحميؿ اإلجيادات والتحميؿ الحركي وغيره مف التطبي ات.
مػػف اىػػـ مميػػزات التصػػميـ ثالثػػي األبعػػاد فمكانيػػة فنتػػاج   أوتوماتيكًيةةا تإنتةةاج الرسةةوما -

جسػػػـ  ثالثػػػي األبعػػػاد اوتوماتيكًيػػػا وبسػػػرعة المسػػػايط والرسػػػومات ثنائيػػػة األبعػػػاد مػػػف الم
فائ ػػة  كمػػا اف فنتػػاج فمكانيػػة رؤيػػة مجسػػمة لم ػػكؿ ثنػػائي األبعػػاد تحتػػاج لعػػدة سػػاعات 



 

111 

 

 مياراتالتحصيؿ و  اإلضافات البرمجية في تنمية الستخداـ التفاعمية المحاكاة فاعمية
 االدراسات العميلدى طالب  وتحريكيا تصميـ العناصر ثالثية األبعاد

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

لرسػػمو مػػن عػػدـ وجػػود ديػػة فػػي المظيػػر المجسػػـ. امػػا مػػن البػػرامج ثالثيػػة األبعػػاد يمكػػف 
اطن فحتػا فػي فنتػاج المسػايط المتعامػدةم والمسػايط المسػاعدةم والمسػايط المفككػة والم ػ

حالة الرسومات البسيطة يمكف فنتاجيا بسرعة فائ ة فعند البدل برسـ المجسـ نفسو فػ ف 
%( م ارنػػػػة 033%( واسػػػػرع بحػػػػوالي )25ىػػػػذا يحتػػػػاج عػػػػدد خطػػػػوات ايػػػػؿ بحػػػػوالي )

 بأسموب الرسـ الت ميدي ثنائي األبعاد.
ة ولػذا فػ ف مػف   ي ػـو المصػمـ بالتعػديؿ والتغييػر مػرات عديػدسهولة تعديل التصةميمات -

اىػـ فوائػد التصػميـ ثالثػػي األبعػاد فمكانيػة التعػديؿ والتغييػػر والحػذؼ فػي اي ويػت وفػػا 
اي مرحمػػة  فيتػػيج ىػػذا األسػػموب تغييػػر األبعػػاد مػػن ييػػاـ البرنػػامج بتحمػػؿ عنػػال حسػػاب 

عادة رسـ المجسـ والمسايط وكؿ ما يتعمؽ بالتغيير بصورة اوتوماتيكية.  وا 
حيػث اف النمػوذج ثالثػي األبعػاد يحتػوى عمػا بيانػات : التطبيقةات التكامميةةالتعامل مع  -

ىندسية اكثر مما يحتويو الرسـ ثنائي األبعاد فيػذا يتػيج فمكانيػة التعامػؿ مػن عديػد مػف 
التطبي ػػػػات اليندسػػػػية األخػػػػرى كبػػػػرامج التحميػػػػؿ الحركػػػػي  وبػػػػرامج اإلفػػػػراد لممجسػػػػمات 

 .واألسطج  وبرامج تحميؿ السماحيات
  مػف األ ػيال الميمػة لكػؿ ال ػركات وال طاعػات األف ىػو فب ػال قميل زمن دورة اإلنتاجت -

منتجاتيـ فػي صػدر المنافسػة بت ميػؿ زمػف دورة اإلنتػاج  وبػالطبن تسػاعد البػرامج ثالثيػة 
األبعػػاد عمػػا ت ميػػؿ زمػػف دورة اإلنتػػاج كثيػػًرا عػػف بػػرامج الرسػػومات ثنائيػػة األبعاد.)احمػػد 

 ,Riaza & Badioze) وبػادويز (  كمػا اكػدت دراسػة رايػزا53 51  2222بغػدادي  

 الوسػػػائط بػػرامج فاعميػػة ( عمػػا1322فػػي ) يػػػات انػػور عبػػد المبػػدي   (100 ,2011
 زيػػػادة فػػػي األبعػػػاد ثنائيػػػة والرسػػػومات األبعػػػاد ثالثيػػػة الرسػػػومات عمػػػي ال ائمػػػة المتعػػػددة
 مػػف وباإلفػػادة ـ التعمػػي مجػػاؿ فػػي السػػرين بالت ػػدـ ذلػػؾ عممػػت ويػػد المعرفػػي  التحصػػيؿ
 تطبيػػؽ فػػي تسػػاعد التػػي( األبعػػاد وثنائيػػة ثالثيػػة الرسػػومات) المتعػػددة الوسػػائط عناصػػر
( 1( )2والمثػػػاؿ التػػػالي يحتػػػوي عمػػػا  ػػػكميف ) .وسػػػيمة م ػػػوية بصػػػورة العمميػػػة المػػػادة

لنموذج تصميـ متحػرؾ لعناصػر تعميميػة ثالثيػة األبعػاد تػـ تصػميميا ببرنػامج ثػري دي 
 ماكس 
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 (1 كؿ )                        (         2 كؿ )                  
يوضػػحاف ل طتػػاف لحركػػة عناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد لخاليػػا الػػدـ الحمػػرال اثنػػال مرحمػػة  

التصميـ بال كؿ جية اليميف والم يد النيائي لم كؿ جية اليسػار تػـ تنفيػذىا ببرنػامج ثػري 
   (Lean Saler  2017دي ماكس لممصمـ ليف سيمر )

 :دراسات تناولت تصميم وتحريك العناصر ثالثية األبعاد
اثر وفاعمية استخداـ او تدريب الطالب عما ميارات  ل ياس  عديدة ٌاجريت دراسات

 موضوعات دراسية وفي المجاالت تصميـ وتحريؾ العناصر ثالثية األبعاد في مختمؼ 

م ارنة بالرسومات ثنائية األبعاد  التعميـ في كبيرة فاعمية ىذه الدراسات متنوعة  ويد ح  ت
 تفاعما برنامج بنال فلا التي ىدفت (1320منيا  دراسة )را ا صالح الديف جماؿ  

 نظرية لضو  فا الفنوف كميات لطالب البصرى المكاني الذكال لتنمية الوسائط متعدد
 طالب لدى التصميـ اسس تح يؽ ميارات تنمية فلا ىدفت كما المتعددة  الذكالات
 برنامج األبعاد باستخداـ ثالثية وتصميمات األبعاد  ثنائية تصميمات إلنتاج الفنوف كميات
 البصري. المكانا الذكال لتنمية الوسائط متعدد تفاعما

 المرحمػػػة تالميػػػذ فتػػػور عػػػالج( عمػػػا 1320  محمػػػد حسػػػف ةىبػػػدراسػػػة ) كمػػػا ركػػػزت
 التعميمػػا المتحركػػة الرسػػـو مسمسػػؿ بيئػػة اخػػتالؼ اثػػر عمػػا التعػػرؼ خػػالؿ مػػف اإلعداديػػة

 - األبعػاد ثنائيػة متحركػة رسػـو بيئػة - األبعػاد ثالثيػة متحركػة رسػـو بيئة)المتعمميف  عما
 تالميػذ لػدىوالتحصػيؿ الدراسػي  الػوطنا اإلنتمال تنمية ييـ فا (ح ي ية متحركة رسـو بيئة

 متوسػطات بػيف فحصػائياً  دالػة فػروؽ الدراسة فلا وجود وتوصمت نتائج .اإلعدادية المرحمة
الػػوطنا   اإلنتمػػال يػػيـ لم يػػاس البعػػدى التطبيػػؽ فػػا الثالثػػة التجريبيػػة المجموعػػات درجػػات

https://www.turbosquid.com/Search/Artists/LeanSaler
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 الرسػػػػـو) األولػػػػا التجريبيػػػػة المجموعػػػػة درجػػػػات متوسػػػػطات لصػػػػالج التحصػػػػيميواالختبػػػػار 
 المتحركػػة الرسػػـو) الثانيػػة التجريبيػػة المجموعػػة يمييػػا(  األبعػػاد ثالثيػػة بيئػػة وفػػؽ المتحركػػة

 بيئػػة وفػػؽ المتحركػػة الرسػػـو) الثالثػػة التجريبيػػة المجموعػػة يمييػػا(  األبعػػاد ثنائيػػة بيئػػة وفػػؽ
 (.  ح ي ية

فاعمية استخداـ البيئة التعميمية ( 1325وبحثت دراسة )محمد صالح الديف محمد  
ة األبعاد في تعمـ م رر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لتالميذ المرحمة االفترضية ثالثي

التَّعرؼ عما فاعمية توظيؼ البيئػة التَّعميمية االفتراضية ثالثيػة  :خالؿمف  اإلعدادية
اكتساب بعض المفاىيـ التكنولوجية الخاصة بالكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات في األبعاد 

تنمية االّتجػاه نحو استخداـ و اـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات تنميػة ميارات استخدو 
  وتوصمت النتائج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لدى تالميذ الصؼ الثَّاني اإلعدادي

فاعمية استخداـ البيئة التعميمية االفتراضية ثالثية األبعاد في تعمـ م رر الكمبيوتر  فلا
ساب بعض المفاىيـ التكنولوجية الخاصة بالكمبيوتر اكتفي وتكنولوجيا المعمومات 
وفي تنمية ميارات استخداـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات وفي   وتكنولوجيا المعمومات

تنمية االتجاه نحو استخداـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لدي تالميذ المرحمة 
 .االعدادية

فلػػػا التعػػػرؼ عمػػػا فاعميػػػة  (1322)  و خػػػريف حػػػاـز احمػػػد السػػػيد دراسػػػة كمػػػا سػػػعت
استخداـ الكتاب اإللكتروني المدعـ بالرسـو المتحركػة ثالثيػة األبعػاد عمػا كتابػة التمرينػات 

تفػػوؽ  الػػفوالنػػدال عمييػػا لػػدى الطالػػب المعمػػـ بكميػػة التربيػػة الرياضػػية  وا ػػارت اىػػـ النتػػائج 
دعـ بالرسػػـو المتحركػػة المجموعػػة التجريبيػػة التػػا خضػػعت لبرنػػامج الكتػػاب االلكترونػػا المػػ

سػموب المتبػن )ال ػرح والنمػوذج(  بعاد عمي المجموعة الضػابطة التػي خضػعت لألثالثية ا
بعػاد فػا ألاستخداـ الكتاب االلكترونا المػدعـ بالرسػـو المتحركػة ثالثيػة اب اوصت الدراسةو 

 .اكساب الطالب المعمـ ميارات كتابة التمرينات والندال عمييا ب كؿ دييؽ
 تصػػػميـ افضػػؿ فلػػػي الوصػػوؿ ( فلػػي1322دراسػػة  يػػػات انػػور عبػػد المبػػػدي )وىػػدفت 

 وثالثيػػة األبعػػاد ثنائيػػة التعميميػػة الريميػػة الرسػػومات اسػػتخداـ عمػػي ال ائمػػة التعميميػػة لمبػػرامج
 األعػػػدادي  الثالػػػث الصػػػؼ لطػػػالب العمميػػػة المفػػػاىيـ اكتسػػػاب عمػػػي تعمػػػؿ والتػػػي األبعػػػاد

 الديي ػػة األجػػزال فلػػي المػػتعمـ انتبػػاة توجيػػو عمػػي تسػػاعد التػػي البصػػرية العناصػػر وتوظيػػؼ
 البصػػرية بالتمميحػػات يعػػرؼ مػػا توظيػػؼ نحػػو التوجػػو مػػف خػػالؿ التعميمػػي  المحتػػوي داخػػؿ

“Visual Cues ”فسػػػػتخداـ عمػػػػي وال ػػػػائـ الوسػػػػائط متعػػػػدد الكمبيػػػػوتري البرنػػػػامج داخػػػػؿ 
 افضػػػػػؿ لتحديػػػػد وذلػػػػػؾ  (األبعػػػػاد وثالثيػػػػػة األبعػػػػاد  ثنائيػػػػػة) الريميػػػػة التعميميػػػػػة الرسػػػػومات
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 والػذي المناسػب العػدد تحديػد وكػذلؾ الرسػومات  تمػؾ مػن فستخداميا يمكف التي التمميحات
 .الطالب إلنتباه ت تت حدوث دوف فاعميو اعمي معو يتح ؽ

االسػػتفادة مػػف المحاكػػاة  امكانيػػة ( فلػػا1322  نػػوراعمػػرو محمػػد وتوصػػمت دراسػػة )
والوايػػن االفتراضػػا فػػا الرسػػـو المتحركػػة مػػف خػػالؿ خصػػائص كػػؿ منيمػػا مثػػؿ المحاكػػاة 
الفيزيائيػػة ومحاكػػاة السػػموؾ ال ػػكمية وكػػذلؾ خاصػػية االنغمػػاس والتفاعػػؿ المرتبطػػة بػػالواين 

  لمػػيس حمػػدى سػػعيد) وركػػزت دراسػػة .االفتراضػػا والتػػا تسػػاعد عمػػا الت ػػاط حركػػة وايعيػػة
( عمػا رفػػن جػػودة تصػػميـ الوسػػائط التعميميػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي باسػػتخداـ 1322

ت نيػات الرؤيػة ثالثيػة األبعػاد فػػي دراسػة تطبي يػة عمػا مػػادة العمػـو لمصػؼ الرابػن االبتػػدائي 
نتػػػائج وتوصػػػمت   اتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج التحميمػػػا  والمػػػنيج التجريبػػػاو  .لرفػػػن فاعميتيػػػا

 اميًمػػ يًئاالوسػػائط التعميميػػة بالت نيػػات والبػػرامج الحديثػػة اصػػبج  ػػتصػػميـ الدراسػػة فلػػا اف 
فػػي العمميػة التعميميػػة ألف الطالػػب بحاجػة فلػػا فسػػتيعاب المعمومػات وىػػا مجسػػمة  اواساسػيً 

نسبة كبيرة مف الطمبة يمتمكػوف اجيػزة كمبيػوتر بػالمنزؿ وىػذا واف  .او في صورتيا الح ي ية
 .لتعميمية الريمية الثالثية األبعاديجعميـ يادريف عما تصفج الوسائؿ ا

 وي سميا الباحثاف فلا يسميف ىما  :3ds Maxاإلضااات البرمجية لبرنامج 
بأنػػػو عبػػػارة عػػػف  البرنػػػامج الممحػػػؽ افالباحثػػػ يصػػػؼ  Plugins البػػػرامج الممح ػػػة .2

يػػتـ برمجتػػو وتطػػويره م ارنػػة بحجػػـ البرنػػامج الػػرئيس ا صػػغير نسػػبيً  ممػػؼ برمجػػي
ووف ػػػػا لمػػػػدى نجاحػػػػو   لتطػػػػور فصػػػػدارات البػػػػرامج الرئيسػػػػة ابصػػػػفة مسػػػػتمرة وفً ػػػػ

ضػػػافتوواىميتػػػو  ويػػػتـ  فلػػػا البرنػػػامج الػػػرئيس التػػػابن لػػػو بيػػػدؼ فضػػػافة  فلحايػػػو وا 
فمكانيػػػات غيػػػر متاحػػػة بيػػػذا البرنػػػامج  او لتحسػػػيف جػػػودة ادال ميػػػاـ معينػػػػة  او 

ويػػتـ  لت مػػيص الػػزمف المسػػتغرؽ إلنجػػاز تمػػؾ الميػػاـ داخػػؿ ىػػذا البرنػػامج الػػرئيس.
فنتػػاج البػػرامج الممح ػػة وطرحيػػا لمبيػػن مػػف خػػالؿ  ػػركات متخصصػػة فػػي المجػػاؿ 
بصػػػورة مسػػػت مة عػػػف البرنػػػامج الػػػرئيس  وىػػػي تتنػػػوع فػػػي اسػػػعارىا وفً ػػػا ألىميتيػػػا 

 ولمدور الذي تؤديو في مراحؿ التصميـ المختمفة.

او مػا يعػرؼ بػالنص  اف مفيػـو االسػكريبت افيػرى الباحثػ  Scripts اتاالسػكريبت .1
  غيػػػر انػػػو البرنػػػامج الممحػػػؽواىدافػػػو تت ػػػابو فلػػػا حػػػد كبيػػػر مػػػن مفيػػػـو  لبرمجػػػيا

يختمؼ في اسموب التثبيت والتعامؿ معػو داخػؿ البػرامج الرئيسػة  حيػث يػتـ تثبيتػو 
سػػكريبت الخػاص ببرنػػامج ثػري دي مػػاكس ويػػتـ إلعػف طريػػؽ فضػافتو فلػػا مجمػد ا

او  3ds maxرنػػامج داخػػؿ ب Scriptالتعامػػؿ معػػو عػػادة مػػف خػػالؿ اوامػػر يائمػػة 
  Fileاسػػػػ ؿ يائمػػػػة ممػػػػؼ  Scriptاوامػػػػر فرعيػػػػة اسػػػػفؿ يػػػػوائـ البػػػػرامج مثػػػػؿ امػػػػر 
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( اآلتػي يوضػج م ارنػة 2لممؤثرات البصػرية. وجػدوؿ ) ببرنامج ادوبي افتر ففكتس
  واالسكريبتج الممحؽ ما ُيعرؼ بالبرنام بيف

ثالثيةةةة تصةةةميم وتحريةةةك العناصةةةر المسةةةتخدمة اةةةي  أمثمةةةة لفضةةةااات البرمجيةةةة
 األبعاد:
 فػػي ىػػذا ال ػػأف برنػػامج ثػػري دي مػػاكس كنمػػوذج أل ػػير بػػرامج افيتنػػاوؿ الباحثػػ 

 مػػػن اسػػػتعراض بعػػػض ابػػػرزاألبعػػػاد واوسػػػعيا انت ػػػاًرا.  ةثالثيػػػالعناصػػػر  تصػػػميـ وتحريػػػؾ
ببرنػامج ثػري  وتحريػؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد تصػميـ اإلضافات البرمجية المستخدمة في

  وىي كالتاليدي ماكس 
 البرنػػامج الممحػػؽيعػػد ىػذا  :RayFire 1.83 Plugin نةةار الشةةعاعبرنةةامج  -2

مػف اىػـ  هصػدار لػريـ فا وفً ػ 3ds Maxوتحميمػو عمػا نسػخة برنػامج  ؤهالذي يػتـ  ػرا
البػػػرامج الممح ػػػة ليػػػذا البرنػػػامج حيػػػث يػػػتـ اسػػػتخدامو بكثػػػرة فػػػي المػػػؤثرات البصػػػرية 

 وىػػػدـ السػػػينمائية واإلعالنيػػػة وغيرىػػػا  وبصػػػفة خاصػػػة فػػػي اعمػػػاؿ تحطػػػيـ وتفتيػػػت
بتػػػأثيرات بصػػػرية مختمفػػػة ويمكػػػف توظيفػػػو فػػػي محاكػػػاة ظػػػاىرة  العناصػػػر المجسػػػمة
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ىر الطبيعيػػػة التػػػي يػػػتـ تناوليػػػا فػػػي الػػػزالزؿ وانفجػػػارات الكواكػػػب وكثيػػػر مػػػف الظػػػوا
 .المحاكاة التعميمية

سكريبت ف ئين  :Debris Maker 2.0 Releaseسكريبت صانع الحطام إ -1
عػػدة نمػػاذج  3ds Max ثػري دي مػػاكس ببرنػػامج Debris Makerصػانن الحطػػاـ 

مجسػػمة متنوعػػة مػػف الكائنػػات الحطاميػػة كجػػذوع األ ػػجار الجافػػة ويوالػػب الطػػوب 
وغيرىػػا بسػػرعة وبديػػة عاليػػة مػػن فمكانيػػة تحديػػد مسػػتويات التفاصػػيؿ مػػف واألحجػػار 

يبؿ المصػمـ  ويمكنػو فن ػال تػدفؽ لجسػيمات ا ػكاؿ غيػر منتظمػة وع ػوائية تعمػؿ 
 ,Aaron Dabelow) مػن الكائنػات اليندسػية الموجػود ببرنػامج ثػري دي المػاكس.

ة فن ػال اسػراب وباإلضافة فلي ما سبؽ يحتوى ىذا اإلسػكريبت عمػا فمكانيػ (2010
مػػف الحمػػائـ المتحركػػة التػػي يمكػػف توظيفيػػا فػػي عػػدة تصػػميمات لعناصػػر متحركػػة 

 ثالثية األبعاد وف ا لرؤية المصمـ التعميمي وطبيعة تصميمو. 
 Path Node Offset Tool 1.0رسةكريبت نسةةز وزحزحةةة العناصةةإ -0

Script:  اىـ فػي   فال انػو يسػانت ػارهبالرغـ مف بساطة ىذا النص البرمجي وعدـ
حػػػؿ م ػػػكمة ال ػػػدرة عمػػػا نسػػػر وتوزيػػػن العناصػػػر بمسػػػافات متسػػػاوية سػػػوال كانػػػت 

او عناصػػػػػر رسػػػػػومية وذلػػػػػؾ عمػػػػػا المسػػػػػارات المرسػػػػػومة  ثالثيػػػػػة األبعػػػػػادعنصػػػػػر 
بمػػػا يسػػػاعد فػػػي تنفيػػػذ بنػػػال وتوزيػػػن عناصػػػر وكائنػػػات و ػػػرائج   بمسػػػافات متسػػػاوية

ن نصػػوص برمجيػػة مجسػػمة فػػي تصػػميمات والرسػػـو المتحركػػة المع ػػدة بالتكامػػؿ مػػ
اخػػرى كػػػالتي تسػػػتخدـ فػػػي فضػػػافة تػػػأثير نمػػو انػػػواع النباتػػػات المختمفػػػة فػػػي م ػػػاىد 
التحريػػػػػػػؾ ثالثيػػػػػػػة األبعػػػػػػػاد مثػػػػػػػؿ فسػػػػػػػكريبت فن ػػػػػػػال وتحريػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػرائج المجسػػػػػػػمة 

TurboSplines.   
 األساس النظر  لبرامج المحاكاة التفاعمية:

 استند البحث الحالي في جممتو عما مجموعة نظريات اىميا 
لػدى المػتعمـ مػف االستبصػار عمػا اىميػة جانػب التػي ركػزت  :شتالتنظرية الج -

لػػػتعمـ لحػػػدوث ا  ػػػرطكالفيػػػـ وال ػػػدرة عمػػػا اإلحاطػػػة بالمعمومػػػات وترابطيػػػا  خػػػالؿ
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الح ي ػػػػػي  واّف الػػػػػػتعمـ يجػػػػػب اف ي تػػػػػػرف بالنتػػػػػػائج  واّف الحفػػػػػظ والتطبيػػػػػػؽ اآللػػػػػػي 
فاالستبصػار حػافز يػوي  لممعارؼ المختمفػة امػر سػمبي ال يمػنج مسػاحًة لإلبػداعم 

. ويػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ ذلػػػؾ بصػػػورة بينمػػػا يعػػػّد التعزيػػػز الخػػػارجي حػػػافزًا ضػػػعيفًا لمػػػتعمـ
عممية مف خػالؿ فجػرالات التػدريب التفػاعمي بت نيػة المحاكػاة وتوجيػو المػتعمـ فلػا 

 ابتكار عناصر ثالثية األبعاد جديدة متنوعة وتحريكيا بأساليب مختمفة.

نظر عممال النظرية فلا التعمـ كعممية داخمية تتضػمف   حيث يالنظرية المعراية -
الػػػػذاكرة والتفكيػػػػر والدافعيػػػػة ومػػػػا ورال المعرفػػػػة  وىنػػػػا تعتمػػػػد عمميػػػػة الػػػػتعمـ عمػػػػا 
عػػػػػادة تنظػػػػػيـ لميياكػػػػػؿ المعرفيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ معالجػػػػػة المعمومػػػػػات  اسػػػػػتخالص وا 

دى باست باليا عبر الحواس ومف ثـ تحويميا فلا الػذاكرة يصػيرة المػدى فطويمػة المػ
عبػػػر العمميػػػات المعرفيػػػة المختمفػػػة ثػػػـ اسػػػترجاعيا مػػػف اجػػػؿ تطبي يػػػا. ومػػػف ىنػػػا 

الػػػػتعمـ المعرفػػػي عمػػػػا مجموعػػػة مػػػػف االفتراضػػػػات  ركػػػزت النظريػػػػة المعرفيػػػة فػػػػي
األساسػػية التػػي اسػػتفاد منيػػا الباحثػػاف فػػػي اختيػػار طػػرؽ تنظػػيـ المحتػػوى العممػػػي 

 والتي مف ابرزىا  

  جديدة فكارا وتكويف ة الساب خبراتوال األفكار بترتي فعادة  التعمـ يتضمف. 

 الجديدة المعمومات بمعالجة المتعمـ ـوي  عندما التعمـ يحدث. 

 فعاؿ غير يكوف وا التعمـ ال يتـ ربما يالكاف ستعداداال دوف. 

 فذا يػػاـ باالنتبػػاه لمخبػػرات الجديػػدة  معنػػا ذا الػػتعمـ يسػػتطين المػػتعمـ جعػػؿ
 الساب ة.ورمزىا وربطيا بالخبرات 

 فػي التػدريب عمػا اسػتخداـ التغذيػة الراجعػة المتعم ػة بمعرفػة المػتعمـ  التركيػز
وادائػػو وتنظيماتػػو التػػي يجرييػػا عمػػا ابنيتػػو المعرفيػػة مػػف اجػػؿ دعػػـ الػػروابط 

 (.05  1325الذىنية وتوجيييا. )حساـ الديف محمد مازف  

لتي تعتمد عمػا ا :نظرية التعلن اللفظي الوعرفي القائن على الوعنى ألوزوبل -
اف المػػػتعمـ يمتمػػػؾ خبػػػرة سػػػاب ة  تسػػػاعد فذا تػػػـ اسػػػتخداميا فػػػي فدخػػػاؿ معمومػػػات 
وخبػػػرات جديػػػدة  ونتيجػػػة لػػػذلؾ فػػػ ف ىػػػذا التركيػػػب يعػػػاد تكوينػػػو مػػػرة اخػػػرى بػػػدمج 
المعمومػػػػات الجديػػػػدة لتصػػػػبج جػػػػزًلا منػػػػو. ويػػػػػد تػػػػـ توظيػػػػؼ ذلػػػػؾ بتعزيػػػػز خبػػػػػرة 

ك ػػرط فػػي اختيػػار افػػراد  –مػػاكس المتعممػػيف السػػاب ة بأساسػػيات برنػػامج ثػػري دي 
بػػػػالمحتوى العممػػػػي الجديػػػػد المتمثػػػػؿ فػػػػي معمومػػػػات وميػػػػارات  -مجموعػػػػة البحػػػػث
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تصػػػػميـ العناصػػػػر ثالثيػػػػة األبعػػػػاد وتحريكيػػػػا وربػػػػط الخبػػػػرات السػػػػاب ة لممتعممػػػػيف 
 بالخبرات الالح ة.

اّف التعمػػػيـ ال ينفصػػػؿ عػػػف التطػػػور  التػػػي مػػػف اىػػػـ مبادئيػػػا :النظريةةةة الئنائ ةةةة -
لمعاليػػة بػػيف الػػذات والموضػػوع  واّنػػو ي تػػرف ب يػػاس الػػذات  المػػتعمـالمتنػػامي لػػدى 

عما الموضػوع ولػيس مجػرد تحصػيؿ معػارؼ عنػو  واّف االسػتدالؿ  ػرط اساسػي 
اف لبنػػػػػال المفػػػػػاىيـ المختمفػػػػػةم حيػػػػػث فّنػػػػػو يػػػػػربط العناصػػػػػر ببعضػػػػػيا الػػػػػبعض  و 

ـ ذاتيػػًا  واف الػػتعمـ ينظػػر لػػو كعمميػػة ن ػػطة  وانػػو ي تػػرف المتعممػػيف يبنػػوف معػػارفي
بالتجربػػػػة. ويػػػػد تػػػػـ تح يػػػػؽ ذلػػػػؾ فػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ الخصػػػػائص التػػػػي وفرتيػػػػا مػػػػادة 

التفاعميػػػة حيػػث تسػػاىـ بمػػػا ليػػا مػػػف  المعالجػػة اإللكترونيػػة المتمثمػػػة فػػي المحاكػػاة
خصػػائص متفػػػردة كت نيػػػة فلكترونيػػػة فػػػي مسػػاعدة المتعممػػػيف عمػػػا بنػػػال المعػػػارؼ 
والميػػػػارات بأنفسػػػػيـ واسػػػػتخالص الخبػػػػرات المتنوعػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ ن ػػػػاط المػػػػتعمـ 

 وتفاعمو من المحتوى العممي الم دـ مف خالؿ تمؾ الت نية.
نظريةةة اةةراو الط،ةةائار وييةةاب رل  ةةا بوةةراو الوعلطاهةةل  و اةةراو و،ةةائل  -

التػي اعتمػدت عمػا مضػموف انػو كممػا زاد غمػوض المضػموف والتبسػت  :اإلعالم
مػػا كانػػت الوسػػائط األكثػػر ثػػراًل ىػػي األنسػػب لػػو. وىػػذا مػػا يػػتـ تح ي ػػو معانيػػو  كم

فعميػػػا مػػػف خػػػالؿ ت نيػػػة المحاكػػػاة التفاعميػػػة التػػػي تعػػػد الوسػػػيط األكثػػػر ثػػػراًل بػػػيف 
الوسائط اإللكترونية األخرى نظػرًا لمػا تحتويػو مػف عنصػر التفاعػؿ المحظػي الػذي 

 يارة.يكسب المتعمـ المفاىيـ واإلجرالات الصحيحة ألدال الم
  فروض البحج:

في ضول ما تـ عرضو في اإلطار النظري والدراسات الساب ة المرتبطة تمت صياغة 
 فروض البحث الحالي كما يمي 

بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب ( < (0.05يوجػػد فػػرؽ داؿ فحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى  .2
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي االختبػػػػار التحصػػػػيمي المعرفػػػػي فػػػػي التطبي ػػػػيف ال بمػػػػي 

 لصالج التطبيؽ البعدي. والبعدي

بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب ( < (0.05يوجػػد فػػرؽ داؿ فحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى  .1
المجموعة التجريبية في االختبار العممي لميارات تصميـ العناصر ثالثية األبعػاد 

 وتحريكيا في التطبي يف ال بمي والبعدي لصالج التطبيؽ البعدي.
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درجات طالب المجموعة التجريبيػة  فػي توجد عالية دالة فحصائًيا بيف متوسطي  .0
 االختبار التحصيمي  واالختبار العممي في التطبيؽ البعدي.

 تنميػػػػػة فػػػػػي ((1,2 ≤ مسػػػػػتوى عنػػػػػد التفاعميػػػػػة المحاكػػػػػاة لبرمجيػػػػػة توجػػػػػد فاعميػػػػػة .2
 عينػػة لػػدى وتحريكيػػا ثالثيػػة األبعػػاد العناصػػر تصػػميـ ميػػارات وتنميػػة التحصػػيؿ 

 لبالؾ. المعدلة الكسب لنسبة وفً ا البحث

 الطريقة واإلجراءات:
 التصميم التجريبي: -أولً 

انطالًيػػػا مػػػف المتغيػػػرات التجريبيػػػة لمبحػػػث الحػػػالي المتمثمػػػة فػػػي المحاكػػػاة اإللكترونيػػػة 
التفاعميػػػػػة السػػػػػتخداـ اإلضػػػػػافات البرمجيػػػػػة ببػػػػػرامج التصػػػػػميـ والتحريػػػػػؾ ثالثػػػػػي األبعػػػػػاد  
والمتغيػػػػرات التابعػػػػة المتمثمػػػػة فػػػػي التحصػػػػيؿ  وميػػػػارات تصػػػػميـ العناصػػػػر ثالثيػػػػة األبعػػػػاد 

  تػػػـ اختيػػػار التصػػػميـ التجريبػػػي ذو المجموعػػػة التجريبيػػػة وتحريكيػػػا لػػػدى مجموعػػػة البحػػػث
اآلتػي  (1)الواحدة الختبار فروض البحث نظًرا لمالئمتػو لظػروؼ البحػث الحػالي  وجػدوؿ 

     يوضج ذلؾ  
 (2جدول )

 يوضح التصميم التجريبي لمبحث

 هنهج البحج: -حانيا  
 جمن الح ائؽ  والمعمومات  تـ استخداـ المنيج الوصفي في   المنهج الوصفي

وصؼ عممي دييؽ ألىـ  مف خالؿ  المحاكاة اإللكترونية التفاعميةعف  المفاىيـو 
وفاعميتيا في التحصيؿ وتنمية الميارات  وكذلؾ  ستفادة منياالوسبؿ ايا سمات

عف اإلضافات البرمجية وطرؽ استخداميا  وايضا في تحديد الم كمة  وتناوؿ 
 .فجرالات البحث  وعرض النتائج  وتفسيرىا

مجموعة 
 قياس بعدي المعالجة التجريبية قياس قبمي البحث

المجموعة 
 التجريبية

تطبيؽ المحاكاة  اختبار تحصيمي معرفي.
 التفاعمية الستخداـ
 اإلضافات البرمجية

 اختبار تحصيمي معرفي.

 اختبار عممي وبطاية ت ييـ. اختبار عممي وبطاية ت ييـ.
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  وىو المنيج الذي يستخدـ التجربة في فثبات الفروض   التجريبيشبه المنهج
واتخاذ سمسمة مف اإلجرالات الالزمة لضبط تأثير العوامؿ األخرى غير العامؿ 

(  وحيث اف ىدؼ البحث الحالي ىو 220  1333التجريبي )جودت عطوى  
التعرؼ عما فاعمية برمجية المحاكاة التفاعمية الستخداـ اإلضافات البرمجية 

مج الكمبيوتر لمتصميـ والتحريؾ ثالثي األبعاد كمتغير مست ؿ في متغيريف ببرا
تابعيف ىما  التحصيؿ وتنمية ميارات تصميـ العناصر ثالثية األبعاد وتحريكيا 
لدى عينة مف طالب الفرية الثانية  دبمـو خاصة  عبة تكنولوجيا التعميـ بكمية 

حث الحالي فلا فئة األبحاث التي التربية النوعية  جامعة المنيا لذا ينتمي الب
تستيدؼ اختبار العاليات السببية بيف المتغير المست ؿ  والمتغيرات التابعة  
وذلؾ يعد المنيج  بو التجريبي ىو اكثر مناىج البحث التي تناسب تح يؽ ىذا 

 اليدؼ. 
 :إعذاد أدواث البحج -حالخا  

واختبػػار عممػػي يػػتـ ت ييمػػو تحصػػيمي معرفػػي  اختبػػار   ، اشةةتممت عمةة لقيةةاساأدوات 
مػػػف خػػػالؿ بطايػػػة ت يػػػيـ فنتػػػاج ممفػػػات الفيػػػديو لتصػػػميـ وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد 
لطػػالب الدراسػػات العميػػا الفريػػة الثانيػػة دبمػػـو خاصػػة ب ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة 

 النوعية بجامعة المنيا  وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ 

 مجموعػػػةطػػػالب الييػػػاس تحصػػػيؿ فلػػػا االختبػػػار ا ىػػػذىػػػدؼ   الختبةةةار التحصةةةيمي
اسػتخداـ اإلضػافات البرمجيػة ببرنػامج التصػميـ والتحريػؾ  البحث لمجانب المعرفي لميارات

وف ػػًا لميػػدؼ العػػاـ  هوبنػػالاالختبػػار  تصػػميـتػػـ م حيػػث 3ds maxلمعناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد 
صػػػميـ وبنػػػال االختبػػػار وتحميػػػؿ الميػػػاـ واألىػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة  ويػػػد مػػػرت عمميػػػة ت

 باإلجرالات الفرعية اآلتية 

   طػػالب الدراسػػات العميػػا الفريػػة  ييػػاس تحصػػيؿتحػػدد فػػي تحديػػد ىػػدؼ االختبػػار
الثانية دبمـو خاصة ب عبة تكنولوجيا التعمػيـ بكميػة التربيػة النوعيػة بجامعػة المنيػا  

اسػػػتخداـ تصػػػميـ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد وتحريكيػػػا بلمجانػػػب المعرفػػػي لميػػػارات 
 .3ds Maxاإلضافات البرمجية ببرنامج 
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  الموضػػػوعيتحديػػػد وصػػػياغة مفػػػردات االختبػػػار  تػػػـ صػػػياغة مفػػػردات االختبػػػار 
 تصػميـ وتحريػؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد. حيػثالجانب المعرفػي لميػارات  ل ياس

اسػػػئمة الصػػػواب والخطػػػػأ  نػػػوع ( مفػػػردة مػػػف 13) يػػػامن ممفػػػردة (03)تكػػػوف مػػػف 
عمػػي راس  مفرداتيػػا التػػي احتػػوت االختيػػار مػػف متعػػدداسػػئمة  ( مفػػردات مػػف23و)

السؤاؿ واربن بػدائؿ لفظيػة بيػنيـ بػديؿ واحػد يمثػؿ اإلجابػة الصػحيحة  ويػد روعػي 
اسس صياغة عبػارات االختبػارات  المعرفيعند تحديد وصياغة مفردات االختبار 

 .  المتعارؼ عمييا الموضوعية
  ضػػوح تعميمػػات االختبػػار لممػػتعمـ بحيػػث صػػياغة تعميمػػات االختبػػار  تػػـ مراعػػاة و

 .تمكنو مف اإلجابة دوف الرجوع فلي مساعدة خارجية

  عرض االختبار في صورتو األولية عمي المحكميف 

  بأيسػػػاـ تػػػـ عػػػرض االختبػػػار فػػػي صػػػورتو األوليػػػة عمػػػي مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف
إلبػػػدال وذلػػػؾ   وعمػػػـ الػػػنفس مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا التعمػػػيـالمنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس  و 

جرال التعديالت الالزمة. الراي  وا 
 المعرفي الصورة النيائية لالختبار  

  رال المحكمػػػيف بنسػػػبة تفػػػوؽ اغمػػػببعػػػد اسػػػتعراض  رال المحكمػػػيف تبػػػيف فجمػػػاع  
% عمػػػي وضػػػػوح األسػػػػئمة وسػػػػالمة صػػػياغتيا وارتباطيػػػػا بػػػػالمحتوي التعميمػػػػي 25

دد اسػػئمة االختبػػار واألىػػداؼ التعميميػػة وعػػدـ فضػػافة او حػػذؼ اي اسػػئمة ليظػػؿ عػػ
عمػي ذلػؾ  لً وبنػا  فعادة صياغة بعػض اسػئمة االختبػار من  سؤاالً  (03)كما ىي 

تعديؿ الصورة األولية لالختبػار فػي ضػول ىػذه الم ترحػات  واُعػد االختبػار فػي تـ 
عمػػا تعميمػػات ادال االختبػػار واصػػبج صػػالحًا لمتطبيػػؽ  متضػػمًناصػػورتو النيائيػػة 

   التجربة االستطالعية. طالب

  التجربة االستطالعية لالختبار المعرفي 

  الدراسػػات مػػف طػػالب ( 23) يواميػػا عينػػة اسػػتطالعيةتػػـ تجريػػب االختبػػار عمػػا
تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النوعيػػة  ب ػػعبة الثانيػػةمفريػػة العميػػا دبمػػـو خاصػػة ل

مػػف مجتمػػن البحػػث ومػػف غيػػر العينػػة األصػػمية  لمتأكػػد مػػف وضػػوح جامعػػة المنيػػا ب
داتػػو وحسػػاب ثباتػػو ومعػػامالت السػػيولة والتمييػػز لمفػػردات االختبػػار  وامتػػدت مفر 

(  وألف يػػػدرة االختبػػػار عمػػػا التمييػػػز 3.22 -3.00معػػػامالت السػػػيولة مػػػا بػػػيف )
بػػيف الطػػالب تعػػد مػػف الخصػػائص المطموبػػة لف ػػرات االختبػػار الجيػػد  تػػـ حسػػاب 
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دت معػػػػامالت معػػػػامالت التمييػػػػز باسػػػػتخداـ المعادلػػػػة الخاصػػػػة بػػػػذلؾ  حيػػػػث امتػػػػ
( وبنػاًل عميػو ف نػو يمكػف اسػتخداـ االختبػار كػأداة 3.15 -3.11التمييز ما بػيف )

 ل ياس الجانب المعرفي. 
  كمػػا تػػػـ حسػػاب صػػػدؽ بنػػود االختبػػػار  وثبػػات درجاتػػػو  وذلػػؾ مػػػف خػػالؿ صػػػدؽ

االتسػػػاؽ الػػػداخمي بحسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ سػػػؤاؿ مػػػف اسػػػئمة 
(  وىػػػػػػذه 3.22 -3.53)ة  فكانػػػػػػت ممتػػػػػػدة مػػػػػػا بػػػػػػيف الكميػػػػػػ االختبػػػػػػار والدرجػػػػػػة

االرتباطػػات ذات داللػػة فحصػػائية  ممػػا يؤكػػد صػػدؽ االختبػػار. امػػا الثبػػات ف ػػد تػػـ 
( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػا ثبػػػػات 3.22حسػػػػابة بمعادلػػػػة الفػػػػا كرونبػػػػاخ  وجػػػػالت ييمتػػػػو )

 االختبار. 
 الختبار العممي وبطاقة تقييم إنتاج ممفات الفيديو لمطالب:

تػػـ فعػػداد االختبػػػار العممػػي ل يػػاس مسػػػتوى ميػػارات تصػػميـ العناصػػػر ثالثيػػة األبعػػػاد 
لطػػػالب الدراسػػػات العميػػػا  3ds Maxوتحريكيػػػا باسػػػتخداـ اإلضػػػافات البرمجيػػػة ببرنػػػامج 

بالفرية الثانية دبمػـو خاصػة  ػعبة تكنولوجيػا التعمػيـ )عينػة البحػث( وا ػتمؿ االختبػار عمػا 
دتيـ فػػي االسػػتجابة العمميػػة الصػػحيحة لالختبػػار  وتكػػوف تعميمػػات موجيػػة لمطػػالب لمسػػاع

االختبػػػار مػػػف سػػػؤاؿ عممػػػي ل يػػػاس يػػػدرة الطػػػالب عمػػػا تصػػػميـ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد 
. وتػـ كتابػة تعميمػات االختبػار 3ds Maxوتحريكيا باستخداـ اإلضافات البرمجيػة ببرنػامج 

 عما الصفحة األولا. 
صدؽ االختبار عف طريؽ عرضو عما    تـ التأكد مفصدق الختبار العممي

( ويد اوصوا بتعديؿ 2)مجموعة مف المحكميف فا مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وعددىـ 
صياغات معينة بسؤاؿ االختبار لتح يؽ مزيد مف الوضوح. وتـ بنال بطاية ت ييـ فنتاج 

العناصر الطالب لممفات الفيديو الريمية التي احتوت عما بنود ت ييـ مياراتيـ في تصميـ 
 ثالثية األبعاد وتحريكيا وفؽ ما يمي 
  تحدد اليدؼ مف البطاية في ت ييـ ممفات الفيديو تحديد الهدف من بطاقة التقييم

 الريمية التي ا ممت عما ميارات الطالب في تصميـ العناصر ثالثية األبعاد وتحريكيا. 
 وذلؾ مف خالؿ  تحديد المعايير التي تتضمنتها بطاقة التقييم:

االطالع عما بعض المراجن التي تناولت ميارات تصميـ العناصر ثالثية األبعاد 
(  ودراسة ) ادي  عباف حنفي  1320 الحؽ  عبد حسف محمد وتحريكيا ومنيا  )ىبة
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  نوراعمرو محمد (  ودراسة )1322  و خريف حاـز احمد السيد(  ودراسة )1322
 (.1325(  ودراسة )محمد صالح الديف محمد   1322

خبرات الباحثيف في مجاؿ تدريس الم ررات النظرية والعممية التي تناولت ميارات 
تصميـ العناصر ثالثية األبعاد وتحريكيا والتي منيا  م رر فنتاج الرسومات التعميمية 
لمفرية األولا  عبة تكنولوجيا التعميـ  وم رر تطبي ات الحاسب في التعميـ لمفرية الرابعة 

 ي.  عبة معمـ حاسب  ل

  تضمنت البطاية معايير ت ييـ ميارات تصميـ العناصر محتو  بطاقة التقييم
 ثالثية األبعاد وتحريكيا باستخداـ اإلضافات الرمجيةم التي تـ تنظيميا داخؿ البطاية. 

تصميم العناصر ثالثية األبعاد  الختبار العممي وبطاقة تقييم إنتاج الطالب اي ثبات
 :هاوتحريك

االختبػػػار العممػػػي وبطايػػػة ت يػػػيـ فنتػػػاج الطػػػالب فػػػي تصػػػميـ العناصػػػر لحسػػػاب ثبػػػات 
ة ثبػات المصػححيف حيػث يػاـ بػالت ييـ عػدد طري ػ يفاسػتخدـ البػاحثثالثية األبعاد وتحريكيا 

طػػػػالب ( 23عمػػػػا عينػػػػة يواميػػػػا )( مصػػػػححيف باإلضػػػػافة فلػػػػي احػػػػد البػػػػاحثيف وذلػػػػؾ 1)
( يوضػػػج 0األصػػػمية وجػػػدوؿ ) مػػػف مجتمػػػن البحػػػث ومػػػف خػػػارج العينػػػة تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ

 .معامالت االرتباط بيف الم يميف
 ( 3جدول ) 

 (10مهارات تصميم صفحات الكتاب اإللكتروني )ن = لالختبار العممي ل ت الثباتمعامال
معامل التفاق بين 
 المقٌيم األول والثاني

معامل التفاق بين 
 المقٌيم األول والثالث

معامل التفاق بين 
 والثالث المقٌيم الثاني

متوسطات معامالت 
 التفاق

0.91 0.92 0.90 0.91 
 هححو معامححت ات ححا  ( 2.91 متوسححم معامححت اقت ححا   ( أن 1يتضححم مححه جححد    

 .اقختبار العملي  بطاقة التقييم  صالحيتهما للتقييم ثبات يؤكدمما  مرت ع،

 أداة المعالجية التجريبية: -ثانياً 
تمثمػػت اداة المعالجػػة التجريبيػػة فػػي المحاكػػاة التفاعميػػة السػػتخداـ اإلضػػافات البرمجيػػة 

عػداد  بنػال عمميػة ومػرت 3ds Maxفي تصميـ وتحريؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد ببرنػامج  وا 
اإللكترونيػة التفاعميػة بعػدة مراحػؿ بعػد الرجػوع فلػا عػدة نمػاذج متنوعػة مػف  المحاكػاة مػادة

(  ونموذجػػػو الثػػػاني 1332عميمػػػي  منيػػػا  نمػػػوذج نبيػػػؿ جػػػاد عزمػػػي )نمػػػاذج التصػػػميـ الت
( 1331  ونمػػػػوذج عبػػػػد المطيػػػػؼ الجػػػػزار )ADDIE 2002))(  ونمػػػػوذج 1321لمجػػػػودة )



 

111 

 

 مياراتالتحصيؿ و  اإلضافات البرمجية في تنمية الستخداـ التفاعمية المحاكاة فاعمية
 االدراسات العميلدى طالب  وتحريكيا تصميـ العناصر ثالثية األبعاد

 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

( والتػػػي تتفػػػؽ فػػػي مجمميػػػا مػػػن اغمػػػب عناصػػػر 1325ونمػػػوذج محمػػػد فبػػػراىيـ الدسػػػويي )
 :اآلتي التصميـ ومراحمو والتي يمكف تمخيصيا وف ا لطبيعة البحث الحالي في

 البرنػامج  اف يحتويػو ينبغػي لمػا كامػؿ تصور وضن المرحمة تـ ىذه في  :التصميم مرحمة
 واسػئمة تعميميػة  عامػة  وتعميميػة  وان ػطة اىػداؼ مػف التعميمػي لممحاكػاة التفاعميػة

المالئػـ لتنفيػذ  البرنػامج واختيػار الذي سيتـ محاكاتو  المستخدـ البرنامج وتحديد ت ويمية 
تحديػػد اسػػتخداـ اإلضػػافات البرمجيػػة فػػي تصػػميـ  تػػـ حيػػث المحاكػػاة التفاعميػػة ت نيػػة 

 .لمػتعمـ وموضػوعاً  عمميػة كمػادة 3ds max العناصػر ثالثيػة األبعػاد وتحريكيػا ببرنػامج
وبرنامًجػػػا ممحً ػػػا  Scripts( نًصػػػا برمجًيػػػا 13وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تثبيػػػت وتجربػػػة يرابػػػة )

Plugins ثػػػي األبعػػػاد ثػػػري دي مػػػاكس وال يػػػاـ بتجربػػػة ببرنػػػامج التصػػػميـ والتحريػػػؾ ثال
عمميػـ بكفػػالة لمتأكػد مػػف اىميػتيـ فػػي مجػاؿ تصػػميـ وتحريػؾ العناصػػر ثالثيػة األبعػػاد 
بالبرنػامج  ثػـ تػـ اختيػار افضػؿ مجموعػة فضػافات برمجيػة تػـ تجربتيػا وعرضػيا عمػا 
بعػػض المتخصصػػيف ذوي الخبػػرة فػػي مجػػاؿ تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد 

د ايػػػػر المتخصصػػػػوف فػػػػي المجػػػػاؿ بأىميػػػػة ىػػػػذه اإلضػػػػافات البرمجيػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة ويػػػػ
 ( فضافات برمجية.2التصميـ والتحريؾ بالبرنامج والتي بمغت في مجمميا النيائي )

 المتمثمػة فػي  التصػميـ متطمبػات تجييػز المرحمػة ىػذه تػـ خػالؿ :واإلعةداد التجهيز مرحمة
 :اآلتي

 التعميمية. األىداؼ صياغة  

 صغيرة تعميمية دروس فلا المحتوى التعميمي ت سيـ. 

 الدراسػات العميػا الفريػة الثانيػة بالػدبمـو الخاصػة  طػالب وىـ المتعمميف  خصائص تحديد
  بكمية التربية النوعية بجامعة المنيا.

  تحديػػد المتطمبػػات المدخميػػة ال بميػػة لمػػتعمـ  والتػػي تحػػددت فػػي دراسػػة الطػػالب مجموعػػة
 ثري دي فس ماكس في اعواـ دراسية ساب ة.البحث ألساسيات برنامج 

 وىػو الحديثػة  التعمػيـ تفريػد انمػاط احػد اسػتخداـ خػالؿ مػف الػتعمـ واسػموب طري ػة تحديػد 

لسػرعة  وف ػاً  الذاتي التعمـ عما تعتمد التي التعمـ باستخداـ المحاكاة اإللكترونية التفاعمية
 .العممي عما التحصيؿ ومدى يدرتو المتعمـ

 وتجييزىا المحتوى التي تحتوي عما الميارات لكامؿ الدروس كتابة. 

 وتجييزىا الطالب  لمستوى المناسبة التعميمية األن طة فعداد. 
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 الدراجيا بالممفات التفاعمية لممحاكاة والسالبة الموجبة التعزيز طرؽ تحديد. 

 مالئـ ب كؿ البرمجة في مرحمة المستخدـ المكتوب النص فعداد. 

 فلػا العريضػة الخطػوط ترجمػة فييػا يػتـ التػي المرحمػة وىػي :السةيناريو تحريةر مرحمةة 

فػي ىػذه المرحمػة  ال يػاـ تػـ ويػد عمػا الػورؽ المخصػص لػذلؾ  تصػاغ فجرالات تفصػيمية
 :يمي بما

 ا ة لكؿ الصوتية والتعمي ات المؤثرات تحديد . 

 عددىا ومعرفة  ا ة بكؿ الخاصة والمتحركة الثابتة الصور تحديد. 
 وتسمسميا ال ا ات عدد تحديد. 

 المصاحبة والبيانات ال ا ة عما األسئمة عرض موين تحديد . 

 واخرى معمومة كؿ بيف الزمنية والفواصؿ المعمومات ظيور تسمسؿ تحديد. 

 والتػي  ت نية المحاكػاة التفاعميػة  فنتاج ابرز مراحؿ  مف التنفيذ مرحمة تعد :التنفيذ مرحمة
 ىػذه خػالؿ تػـ ويػد بال ػكؿ المناسػب  العمػؿ عديػدة لخػروجوويتػًا وتجػارب  جيداً  تتطمب

اإللكترونيػة مػادة المعالجػة التجريبيػة المتمثمػة فػي ممفػات المحاكػاة  ب نتػاج ال ياـ المرحمة
  وارتكيوليػت   Captivate CC 2019 برنػامجي  ادوبػي كابتيفيػت باسػتخداـ التفاعميػة

المحاكػاة التفاعميػة وذلػؾ نظػرًا  طنم ػا لتنفيػذ Articulate Storyline 3.0ستوري اليف 
  كمػػا تػػـ تنػػاوؿ خاصػػية التكامػػؿ بػػيف البػػرامجلتعػػدد مزاياىمػػا ولتح يػػؽ االسػػتفادة مػػف 

ب ضػافاتو البرمجيػة كمحتػوى تعميمػي لممحاكػاة    3ds Studio Max 2014 برنػامج
 اغمػػب جودتػػو فػػي معالجػػةل  Adobe InDesign  CCوكػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج

 Adobeتػػـ توظيفيػػا فػػي مرحمػػة تنفيػػذ البرمجػػة  وبرنػػامج  العربيػػة التػػيالنصػػوص 

Photoshop .لتنفيذ بعض الواجيات واعماؿ الجرافيؾ بمادة المعالجة التجريبية 

 مػادة المعالجػة التجريبيػة المتمثمػة فػي المحاكػاة  تجريػب تػـ :والتطػوير التجريػب مرحمػة
راسات العميا بالفرية الثانيػة بالػدبمـو ( طالب مف الد23مكونة مف ) عينة عما التفاعمية
سػيولتيا  مػدى مػف لمتأكػد وذلػؾ البحػث خػارج عينػة  عبة تكنولوجيػا التعمػيـ مػف الخاصة

ومناسػػبتيا ألفػػراد العينػػة ومعالجػػة اي اخطػػال برمجيػػة فف وجػػدت لتناسػػب  فػػي التعامػػؿ
 لو. اعدت الذي التعميمي الغرض

  ما يمي فجرالات التطبيؽ  تضمنت فجرالات التطبيؽ 
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  تـ فجرال التجربة النيائية عما النحو التالي  التجربة النيائية فجرال 
  تػـ اختيػار مجموعػة عمديػة مػف طػالب الفريػة الثانيػة  بالدراسػات العميػا  اختيار العينػة

( 03يواميػا )بكميػة التربيػة النوعيػة جامعػة المنيػا دبمـو خاصة  ػعبة تكنولوجيػا التعمػيـ 
تجريبية  لتطبيػؽ ادوات البحػث ومػادة المعالجػة التجريبيػة المتمثمػة طالبًا وطالبة كعينة 

فػػي المحاكػػاة التفاعميػػة  وتػػـ ع ػػد ل ػػال معيػػـم الطالعيػػـ عمػػا طبيعػػة تجربػػة البحػػث  
جرالاتو ومياـ التعمـ  وتم ي اسئمتيـ  واإلجابة عمييا.   وا 

  بػار التحصػيمي  تـ تطبيؽ ادوات البحث الخاصة بال يػاس ال بمػي )االخت ال ياس ال بمي
واالختبػػػار العممػػػي لميػػػارات تصػػػميـ وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد وبطايػػػة الت يػػػيـ 

( ب سػـ تكنولوجيػا التعمػيـ بكميػة التربيػة 0عما مجموعة البحث بمعمؿ الحاسػب اآللػي )
 النوعية.

  تمت بػدًلا مػف األسػبوع التػالي لتطبيػؽ ادوات ال يػاس   تطبيؽ مادة المعالجة التجريبية
حيػػػث تػػػـ توزيػػػن مػػػادة المعالجػػػة التجريبيػػػة عمػػػا افػػػراد مجموعػػػة البحػػػث  ويػػػد اسػػػتغرؽ 

( ل ػػػػالات 2( يومػػػًام بمعػػػدؿ ثػػػػالث ل ػػػالات اسػػػبوعًيا  بمػػػا يعػػػادؿ )12التطبيػػػؽ مػػػدة )
بعػػد االنتيػػال مػػف تطبيػػؽ التجربػػة وفػػؽ  ال يػػاس البعػػدي بمعػػدؿ سػػاعتيف لم ػػال الواحػػد. 

مػػة مػػن مجموعػػة البحػػث بمعمػػؿ الحاسػػب اآللػػي الجػػدوؿ المحػػدد لمتطبيػػؽ تػػـ فجػػرال م اب
( ب سػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ لتطبيػػؽ ادوات ال يػػاس المتمثمػػة فػػي االختبػػار التحصػػيمي  0)

 واالختبار العممي وبطاية الت ييـ عمييـ بعديًا.

 :وتفسريها نتائج البحج
لحسػػاب  (Ver. 22) فصػػدارة SPSS تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الحػػـز اإلحصػػائية 

المعالجػػات اإلحصػػائية بيػػدؼ التأكػػد مػػف صػػحة الفػػروض. حيػػث تػػـ حسػػاب داللػػة الفػػروؽ 
   فػػتـ اسػػتخداـالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبي ػػيف ال بمػػي والبعػػديبػػيف متوسػػطات درجػػات 

ومػف ثػـ حسػاب مربػن     فضافة فلػا حسػاب حجػـ التػأثيرpaired sample T-testاختبار 
لحسػػػاب الفاعميػػػة   Blackؾر وكػػػذلؾ اسػػػتخداـ معادلػػػة بػػػال(  لمعرفػػػة حجػػػـ األثػػػ²ηايتػػػا )

وتحريػػػػؾ كػػػػؿ مػػػػف الجانػػػػب المعرفػػػػي لميػػػػارات تصػػػػميـ  لممحاكػػػػاة التفاعميػػػػة فػػػػيالداخميػػػػة 
. تمػػؾ الميػػاراتل العممػػيوالجانػػب العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد باسػػتخداـ اإلضػػافات البرمجيػػة  

 لية ائج التاومف خالؿ ما تـ طرحو مف فروض البحث توصؿ البحث فلا النت
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 بالنسبة لمفرض األول الذي نص عم :  -
بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب ( < (0.05)يوجػػػد فػػػرؽ داؿ فحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى 

المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي المعرفي في التطبي يف ال بمػي والبعػدي لصػالج 
 التطبيؽ البعدي.(

فػي  بػيف التطبي ػيف ال بمػي والبعػدي لمتح ؽ مف صحة الفرض األوؿ الخػاص بالم ارنػة
وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد لميػػارات تصػػميـ االختبػػار التحصػػيمي لمجانػػب المعرفػػي 

لمتعػرؼ عمػا داللػة الفػرؽ بػيف  T-Testتـ استخداـ اختبػار باستخداـ اإلضافات البرمجية  
ارات تصػػميـ المعرفػػي لميػػلمجانػػب  التحصػػيمي عػػرض نتػػائج االختبػػاري التطبي ػػيف وفيمػػا يمػػ

( 2وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد باسػػػتخداـ اإلضػػػافات البرمجيػػػة مػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ )
 اآلتي  

 ( 4)جدول 
 التحصيميلالختبار لمتطبيق القبمي والبعدي المتوسطات والنحرااات المعيارية ودللة )ت( 

 وتحريك العناصر ثالثية األبعاد باستخداملمهارات تصميم لمجانب المعراي  
 اإلضااات البرمجية لممجموعة التجريبية 

(  12.23( يتضػػػج اف ييمػػػة )ت( المحسػػػوبة بمغػػػت )2باسػػػت رال النتػػػائج فػػػا جػػػدوؿ )
يوجػد فػرؽ ذو داللػة فحصػائية عنػد ( اي انػو 3.32وىا ييمة دالة فحصػائيا عنػد مسػتوى )

فػػػػي التطبي ػػػػيف ال بمػػػػي  المجموعػػػػة التجريبيػػػػة درجػػػػات متوسػػػػطي بػػػػيف( 3.32) ≥مسػػػػتوى 
وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة لميػػارات تصػػميـ لمجانػػب المعرفػػي والبعػػدي لالختبػػار التحصػػيمي 

  ومػف ثػـ يػتـ يبػوؿ الفػرض. البعػدي التطبيػؽلصػالج  األبعاد باستخداـ اإلضافات البرمجية
ونظػػًرا فلػػا اف مفيػػـو الداللػػة اإلحصػػائية يعبػػر عػػف مػػدى الث ػػة التػػي نولييػػا لنتػػائج الفػػروؽ 

ـ حسػػاب حجػػـ التػػأثير دمربػػن فيتػػاد  بصػػرؼ النظػػر عػػف حجػػـ اثػػر تمػػؾ الفػػروؽم لػػذا ف ػػد تػػ
بالجػدوؿ المرجعػي الخػاص بتحديػد مسػتويات حجػـ  (2)وبم ارنة النتائج الواردة فػا جػدوؿ 

 (.  3.22التأثير وجد اف حجـ التأثير كبير حيث بمغت ييمة مربن فيتا )

الدرجة 
 الكمية

 المجموعة
 التجريبية

النحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة  قيمة )ت( 
مستو  
 الدللة

مستو  
مربع  الدللة

 ايتا
حجم 
 التأثير

30 
 4.25 12.07 30 قبمي

29.60 0.00 

دالة عند 
مستو  

(0.01) 
 كبير 0.97

 بعد 
30 

43.00 3.80 
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 ويفسر الباحثان نتيجة هذا الفرض اي العوامل اآلتية:

 المعالجػػػة التجريبيػػػة المتمثمػػػة فػػػي ممفػػػات جػػػودة تنظػػػيـ المحتػػػوى العممػػػي لمػػػادة -

مثيػػرة  اإللكترونيػػة التفاعميػػة واحتوائيػػا عمػػا عناصػػر تصػػميـ وتحريػػؾ المحاكػػاة
 .وم وية لممتعمميف

كمحػور ومحتػوى عممػي  ػيؽ  3ds Maxعنصػر الجػذب الػذي يتميػز بػو برنػامج  -
 ألبعاد ا ثالثية ابتكار تصاميـ وحركة لمعناصر والرسومات عما ب درة عالية يتمتن

 ساىـ في فيباؿ المتعمميف عما موضن التعمـ. 
 األ ػكاؿ عػرض خػالؿ اإللكترونيػة التفاعميػة مػف المحاكػاة ت نيػة فػي المثيػرات تنػوع -

سػاعد  واضػج ومتػزامف ب ػكؿ واألصػوات والحركػة والتمميحػات والصور والرسػومات
 واضػحة واسػتيعاب المعمومػات الم دمػة فػي المحتػوى بصػورة فيػـ عمػا الطػالب

 .مستوى التحصيؿ لدييـ عما انعكست
 بيػدؼ مفيػـو كػؿ نيايػة بعػد الػذاتي السػتراتيجية الت ػويـ المحاكػاة التفاعميػة دعػـ -

 الفوريػة  الراجعػة التغذيػة وجود فلا باإلضافة التعميمي لممحتوى فيـ الطالب تعميؽ

 .في تحسيف التحصيؿ المناسبة في كؿ خطوة يخطوىا المتعمـ ساعد والتمميحات
 ت ػديـ فػي التػدرج فلػا باإلضػافة صػغيرة مػف المعمومػات  اجػزال فلا المحتوى ئةتجز  -

مػف السػيؿ فلػا الصػعب ومػف المفػاىيـ المبسػطة فلػا المفػاىيـ  لممػتعمـ المعمومػات
 المركبة ساىـ في زيادة معدؿ التحصيؿ.

احتوتيػػا مػػادة المعالجيػػة التجريبيػػة الممثمػػة فػػي  األن ػػطة التعميميػػة المتنوعػػة التػػي -
 .المحاكاة التفاعمية ساىمت في تثبيت المفاىيـ والتحصيؿ

التعامػػػؿ بصػػػورة كميػػػة مػػػن المفػػػاىيـ المعرفيػػػة ثػػػـ التطػػػرؽ فلػػػا التفاصػػػيؿ الثانويػػػة  -
والتفاصػػػػيؿ الديي ػػػػة وىػػػػو األسػػػػموب األنسػػػػب لمتعامػػػػؿ مػػػػن المػػػػتعمـ وف ػػػػا لنظريػػػػة 

وات التػي اعتمػد عمييػا الباحثػاف فػي عديػد مػف خطػ Gestalt Theoryالج ػتالت 
 تنظيـ وبنال المحتوى التعميمي.

الػتعمـ المفظػي المعرفػي ال ػائـ  وذلػؾ بػالتطبيؽ العممػي لنظريػة معنػا ذا التعمـ جعؿ -
عمػػا المعنػػا ألوزوبػػؿ مػػف خػػالؿ مػػا يػػاـ بػػو المػػتعمـ مػػف تركيػػز وانتبػػاه لمخبػػرات 
الجديػػدة المتاحػػة بمػػادة المعالجػػة التجريبيػػة وربطيػػا بػػالخبرات السػػاب ة التػػي تمثمػػت 

 3ds maxفػػي معرفػػة افػػراد المجموعػػة التجريبيػػة بأساسػػيات التعامػػؿ مػػن برنػػامج 
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طيػػا بػػالخبرات الجديػػدة لمتصػػميـ والتحريػػؾ بػػنفس البرنػػامج ممػػا اتػػاح والتػػي تػػـ رب
 تح يؽ االستفادة واكساب معنا لمتعمـ. 

ويد اتف ت نتيجة ىذا الفرض من نتائج اغمػب الدراسػات التػي تناولػت فاعميػة المحاكػاة 
التػي توصػت فلػا ) 1323عمػر فػارس   إللكترونيػة فػي التحصػيؿ ومنيػا  دراسػة )سػاميةا

 ع ػر الحػادي لطمبػة الصػؼ والمؤجػؿ اآلنػي التحصػيؿ عمػا بالحاسػوب وجود اثػر لممحاكػاة

( التػي 1322ومعمميػا  ودراسػة )ىايػدي بكػري حسػيف   الميكانيكػا واتجاىػاتيـ نحػو العممػي
 ا المحاكػػاة الكمبيوتريػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ التاريخيػػةتوصػػمت فلػػا فعاليػػة برنػػامج يػػائـ عمػػ

التػػػي توصػػػمت فلػػػا فاعميػػػة ( 1322  )نيػػػاؿ حسػػػف كامػػػؿلػػػدى اطفػػػاؿ الروضػػػة. ودراسػػػة 
تنميػػة ال ػػدرة المكانيػػة وب ػػال اثػػر التحصػػيؿ فػػي ي الجغرافيػػا فػػبرنػػامج محاكػػاة ثالثػػي األبعػػاد 

 .  لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي
 الثاني الذي نص عم :بالنسبة لمفرض  -

بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب ( < (0.05)يوجػػػد فػػػرؽ داؿ فحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى 
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي االختبػػػػار العممػػػػي لميػػػػارات تصػػػػميـ العناصػػػػر ثالثيػػػػة األبعػػػػاد 

 وتحريكيا في التطبي يف ال بمي والبعدي لصالج التطبيؽ البعدي.(

  ارنػػة بػػيف التطبي ػػيف ال بمػػي والبعػػديالخػػاص بالم الثػػانيلمتح ػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض 
وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد لميػػػارات تصػػػميـ لمتوسػػػطي درجػػػات االختبػػػار العممػػػي 

لمتعػرؼ عمػا داللػة الفػرؽ بػيف  T-Testتـ استخداـ اختبػار باستخداـ اإلضافات البرمجية  
العناصػػر  وتحريػػؾعػػرض نتػػائج االختبػػار العممػػي لميػػارات تصػػميـ  يوفيمػػا يمػػ  التطبي ػػيف

     ثالثية األبعاد مف خالؿ الجدوؿ اآلتي
 (5جدول )

 العممي لمهاراتختبار لمتطبيق القبمي والبعدي لالالمتوسطات والنحرااات المعيارية ودللة )ت(  
 وتحريك العناصر ثالثية األبعاد ألاراد المجموعة التجريبيةلمهارات تصميم 

(  15.21( يتضػػػج اف ييمػػػة )ت( المحسػػػوبة بمغػػػت )5باسػػػت رال النتػػػائج فػػػا جػػػدوؿ )
يوجػد فػرؽ ذو داللػة فحصػائية عنػد ( اي انػو 3.32وىا ييمة دالة فحصػائًيا عنػد مسػتوى )

الدرجة 
 الكمية

 المجموعة
 التجريبية

النحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 )ت( 

قيمة 
مستو  
 الدللة

مستو  
مربع  الدللة

 ايتا
حجم 
 التأثير

40 
 3.88 10.87 30 قبمي

25.72 0.00 

دالة عند 
مستو  

(0.01) 

 كبير 0.96

 3.23 33.13 30 بعد 
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فػػػػي التطبي ػػػػيف ال بمػػػػي  المجموعػػػػة التجريبيػػػػة درجػػػػات متوسػػػػطي بػػػػيف( 3.32) ≥مسػػػػتوى 
لصػػػػالج  تحريػػػػؾ العناصػػػػر ثالثيػػػػة األبعػػػػادو ختبػػػػار العممػػػػي لميػػػػارات تصػػػػميـ لالوالبعػػػػدي 
 ومػف ثػـ يػتـ يبػوؿ الفػرض. ونظػًرا فلػا اف مفيػـو الداللػة اإلحصػائية يعبػر البعػدي التطبيؽ

عػف مػػدى الث ػػة التػي نولييػػا لنتػػائج الفػروؽ بصػػرؼ النظػػر عػف حجػػـ اثػػر تمػؾ الفػػروؽم لػػذا 
بالجػػدوؿ  (5)ا جػػدوؿ ف ػػد تػػـ حسػػاب حجػػـ التػػأثير دمربػػن فيتػػاد  وبم ارنػػة النتػػائج الػػواردة فػػ

المرجعػػي الخػػاص بتحديػػد مسػػتويات حجػػـ التػػأثير وجػػد اف حجػػـ التػػأثير كبيػػر حيػػث بمغػػت 
   (.3.22ييمة مربن فيتا )

 ويفسر الباحثان ما تم التوصل إليه من نتيجة هذا الفرض اي ضوء العوامل اآلتية:

والتعزيػػػزات والتمميحػػػات  3ds Maxالمحاكػػػاة التفاعميػػػة الفعميػػػة لبيئػػػة العمػػػؿ ببرنػػػامج  -
الفوريػػة فػػي حػػاؿ االسػػتجابة الخطػػأ مػػف المػػتعمـ سػػاعدت فػػي ات ػػاف الميػػارات بػػرغـ مػػف 

 تعدد وكثرة فجرالات العمؿ بالبرنامج.

عنصػػػر المغػػػامرة والت ػػػويؽ التػػػي تتصػػػؼ بيػػػا ت نيػػػة المحاكػػػاة التفاعميػػػة التعميميػػػة مػػػف  -
مت فػػي زيػػادة دافعيػػة المػػتعمـ خػػالؿ رحمػػة المػػتعمـ فػػي تجريػػب الميػػاـ واإلجػػرالات سػػاى
 وتحديو إلت اف المحتوى العممي والميارات التي يحتوييا.

احتوتيػػا البرمجيػػة ع ػػب ت ػػديـ المفػػاىيـ والميػػارات  األن ػػطة التعميميػػة المتنوعػػة التػػي -
 .المتنوعة ساىمت في تنمية ميارات التصميـ والتحريؾ لدييـ

لتطبي ػات العمميػة التػي  يػاـ بيػا افػراد اوزوبػؿ مػف خػالؿ تنػوع ا التطبيػؽ العممػي لنظريػة -
المجموعػػة التجريبيػػة سػػاىـ فػػي ربػػط ميػػاراتيـ العمميػػة الجديػػدة بالميػػارات السػػاب ة ممػػا 
كاف لو اكبر األثر في تعزيز اكساب ميػارات تصػميـ وتحريػؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد 

 . 3ds maxباستخداـ اإلضافات البرمجية ببرنامج 

برنػامج المحاكػاة التفاعميػة عمػا اسػتخداـ التغذيػة الراجعػة المتعم ػة في التدريب ب التركيز -
بمعرفػػػة المػػػتعمـ وادائػػػو وتنظيماتػػػو التػػػي يجرييػػػا عمػػػا ابنيتػػػو المعرفيػػػة مػػػف اجػػػؿ دعػػػـ 
الػػػػروابط الذىنيػػػػة وتوجيييػػػػا  مػػػػف خػػػػالؿ االسػػػػتفادة مػػػػف معطيػػػػات النظريػػػػة المعرفيػػػػة 

Cognitivism Theory بنػال عديػد مػف مفػاىيـ برنػامج  التي اعتمد عمييا الباحثاف فػي
 المحاكاة التفاعمية.

ىػػذا مػػا اتفػػؽ مػػن نتػػائج الدراسػػات التػػي تناولػػت فاعميػػة المحاكػػاة التفاعميػػة فػػي تنميػػة و 
( التػػي توصػػمت فلػػا فاعميػػة 1335سػػالـ   احمػػد الميػػارات ومنيػػا  دراسػػة )عبػػد الػػرحمف

 وصػيانة لتجميػن ألساسػيةا فػي تنميػة الميػارات ثالثػي األبعػاد تػـ فنتاجػو محاكػاة برنػامج
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( 1322  نػوراعمػرو محمػد ) معمػـ الحاسػب اآللػي  ودراسػة  ػعبة لطػالب اآللػي الحاسػب
التػػػػػي اسػػػػػتخدامت المحاكػػػػػاة  والوايػػػػػن االفتراضػػػػػي كأسػػػػػموب لتحسػػػػػيف األدال فػػػػػي الرسػػػػػـو 

التػػػي توصػػػمت فلػػػا  (1322  امػػػاني محمػػػد العطيفػػػيالمتحركػػػة ثالثيػػػة األبعػػػاد  ودراسػػػة )
اسػتراتيجية يائمػة عمػػا المحاكػاة التفاعميػة فػي تنميػػة ميػارات األمػف الصػناعي لػػدى فاعميػة 

( التػػػػي توصػػػػمت فلػػػػا 1322طػػػػالب الثػػػػانوي الصػػػػناعي  ودراسػػػػة )محمػػػػد السػػػػيد  ػػػػعباف  
فاعميػػػة برنػػػامج يػػػائـ عمػػػا المحاكػػػاة التفاعميػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الكمبيػػػوتر المػػػوحي فػػػي 

( 1322ساسػي  ودراسػة )راغػب مختػار ابػو النجػا  التدريس لػدى معممػي مرحمػة التعمػيـ األ
التػػي توصػػمت فلػػا فاعميػػة تصػػميـ بيئػػة تػػدريب يائمػػة عمػػا الػػدمج بػػيف المحاكػػاة التفاعميػػة 
ومصػػػادر الػػػتعمـ مفتوحػػػة المصػػػدر فػػػي تنميػػػة الميػػػارات اإلداريػػػة لػػػدى ال يػػػادات الوسػػػطا 

 بالتربية والتعميـ بالدييمية.
 م :بالنسبة لمفرض الثالث الذي نص ع -

)توجػػد عاليػػة دالػػة فحصػػائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة  فػػي 
 االختبار التحصيمي  واالختبار العممي في التطبيؽ البعدي.(

لمتح ػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ رصػػػد درجػػػات طػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي 
لتجريبيػػػة  وحسػػػاب االختبػػػار التحصػػػيمي  واالختبػػػار العممػػػي بعػػػد تطبيػػػؽ مػػػادة المعالجػػػة ا

معامػػػػؿ بيرسػػػػوف بػػػػيف المتوسػػػػطات لمك ػػػػؼ عػػػػف داللػػػػة العاليػػػػة بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات 
( وىػذا يػدؿ 3.22المجموعة التجريبية في االختباريف  حيػث كانػت ييمػة معامػؿ االرتبػاط )

عمػػػا وجػػػود عاليػػػة دالػػػة فحصػػػائيا بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي 
( اآلتػػػي يوضػػػج مسػػػتوى داللػػػة تمػػػػؾ 2تبػػػار العممػػػي. وجػػػػدوؿ )االختبػػػار التحصػػػيمي واالخ

 العالية  
 ( 6جدول )

  ختبار العممي لمهاراتلاالعالقة بين الختبار التحصيمي و 
 المجموعة التجريبيةلد  طالب  وتحريك العناصر ثالثية األبعادتصميم  

 الختبار التحصيمي -
 الختبار العممي -

 الدللةمستو   لبيرسونمعامل ارتباط 
 (3.32داؿ عند مستوى ) 3.223

االختبػار درجػات  يوجػود عاليػة ارتباطيػة بػيف متوسػط بػأعاله (2) يتضج مػف جػدوؿ
  ممػا يػدؿ عمػا (3.32عند مستوى داللة ) التحصيمي ومتوسطي درجات االختبار العممي

متوسػػط اف الزيػػادة فػػي متوسػػط درجػػات الطػػالب فػػي االختبػػار التحصػػيمي تػػؤدي فلػػا زيػػادة 
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درجػػاتيـ فػػي االختبػػار العممػػي  والزيػػادة فػػي متوسػػط درجػػات االختبػػار العممػػي تػػؤدي فلػػا 
زيادة متوسط درجات الطالب في االختبار التحصيمي. وبالتالي تح ؽ صحة ىػذا الفػرض  
ويعزي الباحثاف ىذه النتيجة فلػا المميػزات الفريػدة التػي تتمتػن بيػا ت نيػة المحاكػاة التفاعميػة 

ـ مست ؿم مف حيث يدرتيا عما تنميػة التحصػيؿ بػالتزامف مػن ميػارات تصػميـ كمصدر تعم
وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد بسػػبب زيػػادة عنصػػر تفاعػػؿ المػػتعمـ مػػن الجانػػب النظػػري 
نظػػًرا لعرضػػو بصػػورة م ػػوية وألىميتػػو ايًضػػا فػػي تنفيػػذ الجانػػب العممػػي. وكػػذلؾ االرتبػػاط 

ريػػػة والتطبي ػػػات واألن ػػػطة العمميػػػة لمميػػػارات داخػػػؿ الوثيػػػؽ بػػػيف المعمومػػػات والمفػػػاىيـ النظ
محتػػوى برمجيػػة المحاكػػاة التفاعميػػة سػػاىـ فػػي تػػرابط مفػػاىيـ المحتػػوى ممػػا اتػػاح لممتعممػػيف 
الػربط بػيف المعمومػات النظريػة والعمميػة والمسػػاىمة فػي زيػادة معػدالت الػتعمـ لػدى الطػػالب 

 في الجانب النظري والعممي مًعا.
 رابع الذي نص عم :بالنسبة لمفرض ال -

 التحصػيؿ  تنميػة فػي ((1,2 ≤ مسػتوى عنػد التفاعميػة المحاكػاة لبرمجية )توجد فاعمية
 لنسػػبة وفً ػػا البحػػث عينػػة لػػدى وتحريكيػػا ثالثيػػة األبعػػاد العناصػػر تصػػميـ ميػػارات وتنميػػة
 لبالؾ.( المعدلة الكسب

وتنميػػػة التحصػػػيؿ  فػػػي تنميػػػة  لبرمجيػػػة المحاكػػػاة التفاعميػػػةالداخميػػػة   الفاعميػػػةل يػػػاس 
حسػػػاب نسػػػبة ميػػػارات تصػػػميـ وتحريػػػؾ العناصػػػر ثالثيػػػة األبعػػػاد لػػػدى عينػػػة البحػػػث  تػػػـ 

وفػػؽ المعادلػػة  (221  2222 ىنػػداـ  يػػا)يح Blakeكمػػا حسػػبيا دبػػالؾد  ةالكسػػب المعدلػػ
   اآلتية 

 
 = المتوسط الحسابا بعدي.  1حيث اف    ـ
 = المتوسط الحسابا يبمي. 2ـ            
 ف = النياية العظما لمدرجة.             
  نتيجة الحساب وفؽ المعادلة الساب ة كما يمي  (2ويوضج جدوؿ )
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 (7جدول )
 وتنمية مهارات تصميم وتحريك العناصر ثالثية األبعاد اي تنمية التحصيل ةنسبة الكسب المعدل 

الدرجة  المتغير  
 العظم 

متوسطي درجات 
 مجموعة البحث

نسبة 
الكسب 
 المعدل

تنمية ي ا المحاكاة التفاعميةااعمية مد  
مهارات تصميم وتحريك التحصيل، وتنمية 

 بعد  قبم  العناصر ثالثية األبعاد

 اعالة 2.76 43.00 12.07 30 الختبار التحصيم 

 اعالة 1.51 33.13 10.87 40 الختبار العممي 
يػد بمغػت  فػي تنميػة التحصػيؿ ةاف نسػبة الكسػب المعدلػ بأعاله (2يتضج مف جدوؿ )

(  2.52) يػد بمغػتميارات تصميـ وتحريػؾ العناصػر ثالثيػة األبعػاد تنمية في   و (1.22)
وبالتػالي تجحج ُػؽ صػحة   (2.1) ميػةعلمفاBlake  المؤ ػر الػذي ايترحػو بػالؾ اكبػر مػف وىػا

ىذا الفرض الػذي نػص عمػا فاعميػة برمجيػة المحاكػاة التفاعميػة فػي تنميػة التحصػيؿ  وفػي 
تنميػػة ميػػارات تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثالثيػػة األبعػػاد لػػدى عينػػة البحػػث. وىػػذا مػػا ايدتػػو 

 ساب ًا. اغمب نتائج الدراسات الساب ة التي تناولت فاعمية المحاكاة التفاعمية كما تـ ذكرىا 

 تىصياث البحج:
ضرورة االستفادة مف ت نيات المحاكػاة التفاعميػة فػي تيسػير تعمػـ مزيػد مػف بػرامج   .2

 الكمبيوتر التي ت كؿ صعوبة في تعمميا.
ضػػػػػرورة تنميػػػػػة وعػػػػػي مصػػػػػممي العناصػػػػػر المتحركػػػػػة ثالثيػػػػػة األبعػػػػػاد بأىميػػػػػة   .1

ؼ مراحػػػؿ اإلضػػػافات البرمجيػػػة وانواعيػػػا وكيفيػػػة اسػػػتخداميا وتوظيفيػػػا فػػػي مختمػػػ
 اإلنتاج.

لطػػالب الدرسػػات العميػػا وتطػػوير  العممػػي ضػػرورة االىتمػػاـ باالرت ػػال بالمسػػتوى  .0
 برامجيـ التعميمية. 

اىميػػػػة تطػػػػوير وتنويػػػػن مصػػػػادر الػػػػتعمـ اإللكترونيػػػػة لػػػػدعـ اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ   .2
 الذاتي.

ظػًرا اىمية المتابعة والويػوؼ عمػا التطػورات المعاصػرة لت نيػة المحاكػاة التفاعميػة ن .5
 لمت دـ الكبير الذي ت يده مف خالؿ تطوير برامج الكمبيوتر المنفذة لتمؾ الت نية.
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 حبىث هقرتحت:
 فجرال دراسة في فاعمية المحاكاة التفاعمية في التحصيؿ الفوري وب ال اثر التعمـ. .2
فجػػرال دراسػػة فػػي مجػػاؿ تنميػػة ميػػارات تصػػميـ وتحريػػؾ العناصػػر ثنائيػػة األبعػػاد  .1

 باستخداـ اإلضافات البرمجية في برامج التصميـ والتحريؾ ثنائي األبعاد. 
فجرال دراسة وصفية لحصر اىـ انواع اإلضافات البرمجيػة وتحديػد مػدى اىميتيػا  .0

 وسبؿ االستفادة منيا في مختمؼ برامج الكمبيوتر.
رال دراسػة ل يػاس فاعميػة اإلضػافات البرمجيػػة فػي تطػوير ميػارات فنتػاج بيئػػات فجػ .2

 الواين االفتراضي التعميمية بعناصرىا ثالثية األبعاد.
ت نيػػػة المحاكػػػاة إلنتػػػاج  معػػػايير الجػػػودةفجػػػرال دراسػػػة لمتوصػػػؿ فلػػػا مجموعػػػة مػػػف  .5

 .وفً ا لمستحدثات برامج دعـ تمؾ لت نية بصورة اكثر كفالةالتفاعمية 
 ائوت املراجعق
 املراجع العربيت: -أوال  

 .دار الفكر ال اىرة 1) ط (التعميـ  في الحاسوب استخداـ (2002). عبد الوكيؿ الفار فبراىيـ
الريػاض    ) 2ط ( وتحػديث  تأصػيؿ العمػـو تػدريس (2007). عبػد ال المحيسػف فبػراىيـ

 .العبيكاف
التفاعمية في بيئػة الػتعمـ االفتراضػية (. اثر استخداـ المحاكاة 1322السيد معوض يويطة )

عمػا تنميػػة ميػارات اسػػتخداـ ماكينػات الػػتحكـ الريمػي لػػدى معممػي التعمػػيـ الفنػػي. 
 رسالة ماجستير  يسـ تكنولوجيا التعميـ  كمية التربية  جامعة المنصورة.

 (. تكنولوجيا المعمومات والتفكير البصري. متوفر عما 1322احمد السيد كوردي )
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325902 

(. دبػرامج التصػميـ ثالثيػة األبعػادد عػالـ الكمبيػوتر واإلنترنػت. السػنة 2222احمد بغدادى )
 53 50األولا. العدد السادس. مصر  ص ص 
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تصػميـ اسػتراتيجية يائمػة عمػا المحاكػاة التفاعميػة لتنميػة  (.1322) اماني محمػد العطيفػي
مػػف الصػػناعي لػػدى طػػالب الثػػانوي الصػػناعي. رسػػالة ماجسػػتير. يسػػـ ميػػارات األ

 تكنولوجيا التعميـ. كمية التربية. جامعة المنصورة.
(. فاعميػػة نمػػط المحاكػػػاة التفاعميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات ت ػػػغيؿ 1322امػػاني محمػػد عطػػا )

اجيػػزة العػػروض التعميميػػة لطػػالب كميػػة التربيػػة. رسػػالة ماجسػػتير. يسػػـ تكنولوجيػػا 
 التعميـ. كمية التربية. جامعة حمواف.

(. اثػػػػر التفاعػػػػؿ بػػػػيف نمػػػػط عػػػػرض الرسػػػػومات الريميػػػػة 1322 يػػػػات انػػػػور عبػػػػد المبػػػػدي )
التعميميػػة وكثافػػة التمميحػػات البصػػرية عمػػا اكتسػػاب بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة لػػدى 
تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة. رسػػالة ماجسػػتير. يسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ. كميػػة التربيػػة 

 نوعية. جامعة عيف  مس.ال
. مويػػن اىميػػة الرسػػـو المتحركػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة(. 1322) تسػػنيـ عبػػد الػػرحمف النمػػر

  https://bsr.onl/19838  فلكتروني بعنواف بصائر تربوية. متوفر عما الرابط 

فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ الكتػػػػاب اإللكترونػػػػي المػػػػدعـو  (.1322  و خػػػػروف )حػػػػاـز احمػػػػد محمػػػػد
متحركة ثالثية األبعاد عما كتابة التمرينػات والنػدال عمييػا لػدى الطالػب بالرسـو ال

 مصػر -المجمػة العمميػة لمتربيػة البدنيػة والرياضػة  .المعمـ بكمية التربيػة الرياضػية

  196 – 166ص ص  22ع

(. تكنولوجيػػػػػا تصػػػػػميـ التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ بػػػػػيف الفكػػػػػر 1325حسػػػػػاـ الػػػػػديف محمػػػػػد مػػػػػازف )
 والتطبيؽ. دار العمـ  واإليماف لمن ر والتوزين. مصر. 

(. تصػػميـ بيئػػة تػػدريب يائمػػة عمػػا الػػدمج بػػيف المحاكػػاة 1322راغػػب مختػػار ابػػو النجػػا ) 
اريػة لػدى ال يػادات التفاعمية ومصادر التعمـ مفتوحة المصدر لتنمية الميػارات اإلد

الوسطا بالتربية والتعميـ بالدييمية. رسالة ماجستير  يسػـ تكنولوجيػا التعمػيـ  كميػة 
 التربية  جامعة المنصورة.

 المكػاني الػذكال لتنميػة الوسػائط متعػددة برنػامج فعاليػة(. 1320) جمػاؿ الديف صالح را ا
. ال ػػػاىرة جامعػػػة .دكتػػػوراه رسػػػالة. الفنػػػوف كميػػػة طػػػالب ادال عمػػػا واثػػػره البصػػػري

 .التعميـ تكنولوجيا يسـ. التربوية والدراسات البحوث معيد

لطمبػة  والمؤجػؿ اآلنػي التحصػيؿ عمػا بالحاسػوب المحاكاة . اثر(1323) عمر فارس سامية
 ماجسػتير ومعمميػا  رسػالة الميكانيكا نحو واتجاىاتيـ العممي ع ر الحادي الصؼ

 .الدراسات العميا كمية الوطنية  النجاح من ورة  جامعة غير
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(. فاعمية تكنولوجيا الرسـو المتحركة ثالثية األبعػاد فػي تنميػة 1322 ادي  عباف حنفي )
األدال المغػػوي لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػة المعػػػاييف فكرًيػػػا. رسػػػالة ماجسػػػتير. 

 جامعة يناة السويس. كمية التربية. يسـ المناىج وطرؽ التدريس.
مػػػػارات  مكتبػػػػة الفػػػػالح (. اإل2تكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ والتػػػػدريب  )ط (.1335) سػػػػمطافعػػػػادؿ 

 لمن ر والتوزين.
  ) 1ط(التعمػيـ   تكنولوجيػا ومسػتحدثات اإللكترونػي . التعمػيـ(1323) طمبػة عبػد العزيػز

 .والتوزين لمن ر العصرية المكتبة المنصورة 
نتاجػو األبعػاد ثالثػي محاكػاة برنػامج تصػميـ (.1335سػالـ ) احمػد عبػد الػرحمف لتنميػة  وا 

 طػالب لػدى فاعميتػو وييػاس اآللػي الحاسػب وصػيانة لتجميػن األساسػية الميػارات

 حمػواف  التربيػة  جامعػة كميػة من ػورة  غيػر ماجسػتير اآللػي  معمػـ الحاسػب  ػعبة

 .ال اىرة
(. المحاكػػػاة والوايػػػن االفتراضػػػي كأسػػػموب لتحسػػػيف األدال فػػػي 1322)نػػػور اعمػػػرو محمػػػد 

حركػػػػة ثالثيػػػػة األبعػػػػاد. رسػػػػالة دكتػػػػوراه. يسػػػػـ الزخرفػػػػة. كميػػػػة الفنػػػػوف الرسػػػػـو المت
 التطبي ية. جامعة حمواف. 

(. مستويات التدريب في المحاكاة فػي  نبيػؿ جػاد عزمػي )محػرر(  1332كارير و خروف )
( ال ػػػػػػاىرة  يسػػػػػطروف لمطباعػػػػػػة 251-252( )ص1بيئػػػػػات الػػػػػػتعمـ التفاعميػػػػػة )ط

 والن ر.
(. تكنولوجيػا التعمػيـ فػي عصػر المعمومػات واالتصػاالت. 1332كماؿ عبد الحميد زيتػوف )
 ( ال اىرة.1عالـ الكتب. )ط

فػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ تصػػػميـ الوسػػػائط التعميميػػػة  ةرفػػػن جػػػود(. 1322) لمػػػيس حمػػػدى سػػػعيد
جامعػػػػة  . رسػػػػالة ماجسػػػػتير.سػػػػتخداـ ت نيػػػػات الرؤيػػػػة الثالثيػػػػة األبعػػػػادااألساسػػػػا ب

 .حمواف. كمية الفنوف التطبي ية. يسـ الطباعة والن ر والتغميؼ
(. فاعمية برنامج يائـ عما المحاكػاة التفاعميػة لتنميػة ميػارات 1322محمد السيد  عباف ) 

لػػػدى معممػػػػي مرحمػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػي. رسػػػػالة الكمبيػػػوتر المػػػػوحي فػػػي التػػػػدريس 
 ماجستير. يسـ تكنولوجيا التعميـ. كمية التربية النوعية. جامعة عيف  مس.

عميػػة اسػػتخداـ البيئػػة التعميميػػة االفترضػػية ثالثيػػة فا (.1325محمػػد صػػالح الػػديف محمػػد )
األبعػػػػػاد فػػػػػي تعمػػػػػـ م ػػػػػرر الكمبيػػػػػوتر وتكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات لتالميػػػػػذ المرحمػػػػػة 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%8c+%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3+%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%89.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%8c+%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3+%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%89.&criteria1=2.
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ة. رسػػالة دكتػػوراه. يسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس. كميػػة التربيػػة. جامعػػة عداديػػاإل
 بني سويؼ.

فاعميػػػة برنػػػامج محاكػػػاة فػػػا تنميػػػة ميػػػارات تصػػػميـ (. 1322محمػػػد محمػػػود عبػػػد الفتػػػاح )
. رسػػػالة ماجسػػػتير.  ػػػبكات الحاسػػػب لػػػدى اخصػػػائي تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ واسػػػتخداـ

 النوعية. جامعة المنيا.يسـ تكنولوجيا التعميـ. كمية التربية 
(. اسػػػتخداـ المحاكػػػاة الحاسػػػوبية التفاعميػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات 1322ناديػػػة لطفػػػا محمػػػد )

البين ال خصي والػوعي بأخالييػات البيػن وح ػوؽ المسػتيمؾ لػدى طػالب المػدارس 
التجاريػػة. رسػػالة ماجسػػتير  يسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس  كميػػة التربيػػة  جامعػػة 

 طنطا.

ي الجغرافيػػػا لتنميػػػة ال ػػػدرة فػػػ(. برنػػػامج محاكػػػاة ثالثػػػي األبعػػػاد 1322مػػػؿ )نيػػػاؿ حسػػػف كا
المكانيػػػػػة وب ػػػػػال اثػػػػػر التحصػػػػػيؿ لػػػػػدى تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ األوؿ اإلعػػػػػدادي. رسػػػػػالة 

 ماجستير. يسـ المناىج وطرؽ التدريس. كمية التربية. جامعة الزيازيؽ. 
مبيوتريػػػػة لتنميػػػػة (. فعاليػػػػة برنػػػػامج يػػػػائـ عمػػػػا المحاكػػػػاة الك1322ىايػػػػدي بكػػػػري حسػػػػيف )

المفػػػاىيـ التاريخيػػػة لػػػدى طفػػػؿ الروضػػػة. رسػػػالة ماجسػػػتير. يسػػػـ الطفولػػػة. كميػػػة 
 التربية. جامعة المنوفية.

 متعػػدد األبعػػاد ثالثػػي تعميمػػي متحركػػة رسػػـو مسمسػػؿ تطػػوير(. 1320) حسػػف محمػػد ىبػػة
 .التعمػػػيـ تكنولوجيػػػا يسػػػـ. ماجسػػػتير رسػػػالة. الػػػوطني االنتمػػػال يػػػيـ لتنميػػػة البيئػػػات
 .  بورسعيد جامعة. النوعية التربية كمية

الكمبيوتريػة  المحاكػاة عمػا ال ػائـ لمتػدريس م تػرح برنػامج . فاعمية(1332) احمد سعيد  وائؿ
 الزخرفػة تخصػص طػالب لػدى الفراغػي الػذكال لتنميػة اليندسػي الرسػـ مػادة فػي

 . ((1ع ع ر  التاسن المجمد التعميـ  لتكنولوجيا المصرية واإلعالف  الجمعية
 التعمػيـ تكنولوجيػا طػالب إلكسػاب م تػرح برنػامج فاعميػة (.1322) الحميػد وليد محمػد عبػد

 الجػامعا التعمػيـ فػا دراسػاتمجمػة  .بالحاسػوب المولػدة الصػور فنتػاج ميػارات

 .02  ع مصر.
. دار (ىنػػداـ طػػرؽ) الرياضػػيات فػػا الكبػػار تفكيػػر (. مسػػارات2222يحيػػا حامػػد ىنػػداـ )

 الرياضيات. ال اىرة. مصر.   تدريس طرؽ في كتب سمسمةالنيضة العربية. 

ا
 
 املراجع األجنبيت: -حاني
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