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 تعميمتكنولوجيا الشعبة لدى طالب فتراضي الستوديو االا تصميمتنمية مهارات  يف يتدريببرنامج ثر أ    
 / محمد عبد الرحمن مرسي عبد الرحمن أ.م .د، أ.م .د/ رشدي فتحي كامل، رحاب أحمد فؤاد عمي إبراهيم

 مستخمص البحث:
أثر برنامج تدريبى عمى  ىدف البحث إلى تعرف التعرف ى إلىىدف البحث الحال       

يم فى جامعة فى تنمية ميارات تصميم استوديو افتراضى لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعم
 . المنيا

 

، واتبقققققن المققققنيج شقققققبو التجريبقققققى مى تققققدريبىتحقققققك ملقققققإ مققققر اقققققال  إعققققداد برنقققققامج        
مالحظققة وتمثمققت أدوات القيققا  فققى بطاهققة  ( طالققب وطالبققة،40المجموعققة الواحققدة هواميققا  

وتمثمققت مققادة وبطاهققة تقيققيم منققتج مقطققن فيققديو تعميمققى، ، ميققارات تصققميم اسققتوديو افتراضققى
برنقققامج لم ا يجقققابى ثقققراأل، وأظيقققرت النتقققااج إجمقققاً  تقققدريبىعالجقققة التجريبيقققة فقققى برنقققامج الم
 تققدريبى فققى تنميققة ميققارات تصققميم اسققتوديو افتراضققى لققدى طققالب شققعبة تكنولوجيققا التعمققيمال

ضققققرورة ةيققققادة ا ىتمققققام مققققر هبقققق  صققققناع القققققرار عمققققى بعينققققة البحققققث، كمققققا أوصققققى البحققققث 
العمق  عمقى تطقوير ، و الطقالبمر أثر كبيقر فقى رفقن مسقتوى أدا   ياالتطبيقات العممية؛ لما ل

بصقفة  تصميم اسقتوديو افتراضقىاألساليب المعتادة فى تعميم الميارات بصفة عامة وميارات 
     ااصة، واستادام أساليب حديثة فى التعميم.

 الكممات الرئيسة:         
 تكنولوجيا التعميمقققققق طالب ققققق  ياستوديو افتراضققققق  يتدريببرنامج 
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The Impact of a Training Program in Developing the Skills 

of Designing a Virtual Studio for Students of the Division of 

Instructional Technology  
            

   

        

     The Research aims to identify:" The Impact of a training 

program in developing the skills of designing a virtual studio for 

students of the division of instructional technology at Minia 

University. 

  

      This was achieved through preparation training program and 

follow the quasi- experimental method with one group of (40) 

students,  the measurement tools represented in observation sheet 

and product evaluation sheet  the skills of designing a virtual 

studio and experimental treatment material represented in training 

program, the results showed the overall the positive impact of 

training program in developing skills of designing a virtual studio 

for students of the division of instructional technology, research 

sample, The research also the need for increased attention by 

decision makers to practical applications. Because of its great 

impact on raising the level of students' performance, and working 

to develop the usual methods of teaching skills in general and the 

skills of designing a virtual studio in particular, and the use of 

modern methods of education. 
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 مقدمة البحث:
،  ومقر أىميقا صقياتة تقنيقات القتعمم عمقى المنظومقة التعميميقة التقنيقة أثرت الطفرة       

وأصقب  واضقًحا بالتكنولوجيا الحديثة،  والتى تمعب دوًرا كبيًرا فى إصالح العمميقة التعميميقة، 
أر مقققر يممقققإ العمقققم والتكنولوجيقققا فققق؛ر لقققو حقققك البققققا ؛ ممقققا يحقققتم عمينقققا أر نسقققابك القققةمر 

التعمققيم فققى بالدنقققا مققر كتققب وأدوات ووسقققااط ونضققاعف جيودنققا لالرتققققا  بكقق  مققا ياققق  
، فالعمميققة التعميميقة ليسققت مجقرد معمومققات يجقب عمققى ى إلققى ةيقادة الفاعميققة واينتاجيقةتقدد
نما ليا أبعاد أارى منيا الجانب التكنولوجى طالبال  .حفظيا وا اتبار فييا وا 

 

ي العممية يجابية لممتعممير ف طمك الحر  عمى ةيادة المشاركة اومر من      
يم المادة العممية وأساليب وطرك متنوعة لتقد اتيجياتجاد استر ى ايعي إلالتعميمية، بدأ الس
ورفن  سموب إلى تحسير نوعية التعميمألويددي ىما ا ،إ المتعمم فيياار بشك  يضمر إش

المجا   ىإ، توظيف مستحدثات التكنولوجيا فدا  عند المتعممير، ومر أمثمة ملألمستوى ا
جتماعي،  كتروني، وساا  التواص  ال االتعمم التعميم و  ميمي ومنيا الحاسوب،التع

،   جمال  عبد المتعددة التعميم المبرمج، الفيديو التفاعمي والتعمم النقا  وتكنولوجيا الوسااط
 .(072: 0202اهلل، 

 

ممية فيشيد العصر الحالي تطويرا كبيرا في وساا  ا تصا ت وا اتراعات الع       
الدراسقية،  في المناىج والمواد ا إعادة النظروجمين مناحي الحياة، جع  مر الميم جد

؛ نتيجة ا نفجار دريسية المستادمة في عمميات التعميم والتعمموكملإ ا ستراتيجيات الت
المعرفي، والكم الياا  مر المعمومات والميارات التي يستوجب عمى المقتعمم إتقانيقا 

وضرورة  ىنا وجد المربور أنفسيم في تحديات كبيرة لمواكبة ىما التطقور القسرين ،واكتسابيا
 عميم ؛ حتى   نتأار عر مواكبة العالم في ىقما التطور الياا تالتغيير وتطوير أساليب 

 .(55ققق 56:  ٠٢٠٢،ياب دفتحي )
 

يققرة، إر التطققور فققى صققناعة األفققالم الققمى أحدثققو الكمبيققوتر فققى األربعققير سققنة األا 
كقققار مقققمىاًل مقققر الناحيقققة الفنيقققة واينتاجيقققة، وحتقققى ا هتصقققادية، لقققي  فققققط لصقققناعة أفقققالم 
نمققققا وفققققر أيًضققققا لمارجققققى ومنتجققققى األفققققالم  الكرتقققور والتحريققققإ المجسققققم ثالثققققى األبعققققاد، وا 

إمكانقققات رااعقققة ييجقققاد عقققوالم افتراضقققية مجسقققمة ثالثيقققة  -الحقيقيقققة والبقققرامج التميفةيونيقققة 
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عالم الواهن التى سيضيفيا التقنيور والمبدعور الحرفيور عمى شاشات ةرها   األبعاد، تفوك
، وصققققار الممثمققققور ومقققققدمو البققققرامج يقفققققور فققققى اسققققتوديوىات فارتققققة إ  مققققر أو اضققققرا 

الكرومققا، فالبياققة ا فتراضققية تقققوم ملياتيققا مققر اققال  تكققوير مجموعققة متنوعققة مققر النمققامج 
نقققققت سقققققاكنة أم متحركقققققة، منفقققققمة بواسقققققطة بقققققرامج والمجسقققققمات ثالثيقققققة األبعقققققاد، سقققققوا  أكا

 (.690 -689: 2018الكمبيوتر.  ىبة عمي، 
 

وتةويده بالجديد مر  موتدريبي التقنى لمطالبالنمو ، إما كار ومر ىما المنطمك      
داا  المدسسات التعميمية  مفال يكفي إعدادى ، مو أىمية صميمية، والنمامج التياراتالم
بالتغيرات  تعمميرتعميمية جميعيا، حيث يتأثر المالمراح  ال ىف متي،  ب  يتم متابعفقط

، وهد تنا  المقررات هسطًا مر ىما لمجتمنالتي تسود ا والتكنولوجية العممية والتطورات
متدرب ومعد بصفة مستمرة لضمار تنفيم تمإ المقررات  طالبالتأثير مما يتطمب إعداد 

 .بصورة مأمولة
 

 عر كيفية تنمية ميارات تصميم استوديو افتراضى لبحث لمكشفجا  ىما القد و       
 بكمية التربية تكنولوجيا التعميمتاص   الفرهة الثالثة طالبلدى  باستادام برنامج تدريبى
، ليتمكنوا مر امتالإ الطالبوهد يسيم ملإ في تطوير أدا   النوعية جامعة المنيا، 

مر مواكبة التطور والتغيرات المتجددة ، و ميارات تصميم استوديو افتراضى تساعدىم في 
 .ثم ا رتقا  بأنفسيم ومجتمعيم

 

 مشكمة البحث 
مالحظة أدا  الطالب لمميارات هيد البحث  هد تحددت مشكمة البحث مر اال          

البحوث  نتااجو  ،ميارات تصميم ا ستوديو ا فتراضى وملإ مر اال  بطاهة مالحظة
 et al  ،(2016محمد عطا، نبيمة جاسم    راسة ك  مروالدراسات السابقة مث  د

,2012)  (Ya Zhao, ،Raluca, L,et all, 2011))  ، التى  كشافيةالدراسة ا ستونتااج
( بنسبة 13 تصميم استوديو افتراضى لم يستطيعوا  المير عدد ا ستجابات بأر أفادت

دوا بأنيم يمارسوا ىمه % ، وبمغ عدد استجابات الطالب المير أفا86.6ماوية هدرىا 
طالع عمى  احة الكمية  اومر اال   %، 13.3( بنسبة ماوية هدرىا 2الميارات  
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الاا  بطالب الفرهة الثالثة  تصميم استوديو افتراضىومحتوى المنيج المرتبط بميارات 
شعبة تكنولوجيا التعميم، شعرت الباحثة اهتصار عممية التدري  تالًبا عمى األساليب 

تادة والمألوفة،  دور استادام األساليب الحديثة فى التعمم؛ ومراعاة التحديث والتنوين المع
فييا، وتوظيف تقنيات التعميم ووسااط التعمم  التكنولوجيا( المتجددة ووفك متطمبات الجودة 
الشاممة التى أصبحت المظمة التى تحتمى بظالليا المدسسات المجتمعية عمى ااتالف 

العم  المتمية المى يضمر لمارجاتيا الجودة النوعية عالية التمية،   سيما أنواعيا ناشدة 
  .ونحر نعيش فى عصر الثورة المعموماتية وا تصالية والتقنية

أثر برنامج تدريبى فى تنمية هد تبمورت مشكمة البحث فى محاولة لمتعرف عمى         
 .جيا التعميم فى جامعة المنياميارات تصميم استوديو افتراضى لدى طالب شعبة تكنولو 

 أهداف البحث 
ىدف البحث الحالى إلى ا رتقا  بمستوى األدا  الميارى لدى طالب تكنولوجيا                    

 .تصميم استوديو افتراضىالتعميم فى 
 أهمية البحث 

 ى اآلتى:أهمية البحث ف بدوت
تكنولوجيا التعميم فى ا رتقا  بأداايم  مى متطور يساعد طالبتعم تدريبىقققققق تقديم برنامج 1

 الميارى.
قققققققق مسايرة ا تجاىات الحديثة فى مجا  ا تصا ت والتكنولوجيا فيما يا  استادام 2

 فى العممية التعميمية. تدريبيةالبرامج ال
ناىج قققققق توهن أر تفيد النتااج التى يسفر عنيا البحث التربويير والقاامير عمى تطوير الم3  

فى مراعاة الفروك الفردية بير المتعممير باستادام استراتيجيات وأساليب تعمم ماتمفة 
ومتنوعة تناسب هدراتيم، واستعداداتيم، وميوليم، بيدف مساعدة المتعمم عمى أر يتعمم 

 بفاعمية أكبر. 
وفك أحدث البرامج تصميم استوديو افتراضى قققققق المساىمة فى تطوير مقررات 4

 جاىات.وا ت
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 حدود البحث 
 :عمى ىاقتصر البحث الحال

وتشتم  الميارات  ،تصميم استوديو افتراضىحدود المحتوى: تتمث  فى ميارات  -1
 عمى:    

 (.Floorميارة رسم أرضية ا ستوديو    -
(         Lower Wall,Upper Wallالجدار السفمى والعموى   ميارة رسم -

 .الاا  با ستوديو
 درار الجانبية لمسقف.ميارة رسم الج -
 ميارة رسم جدار ديكورى. -
 " عمى الجدار الديكورى.Textميارة رسم "  -
 ميارة  إنشا  مجسمات ديكورية كما بالنمومج  الماتار. -
 ميارة تصميم مكتب. -
 ميارات رسم أرضيات ديكورية. -
ا فتراضى بواسطة " و ضافة الاامات وايضا ة لألستوديميارة إ -

Corona Plugin ." 
 ارة إضافة صورة عمى الجدار.مي -
 ميارة إنشا  الكاميرا. -

فى الفص  الدراسى األو  لمعام  ا لكترونى الحدود الةمانية: تم تطبيك البرنامج -2
 .2020/2021الدراسى

 .ة التربية النوعية بجامعة المنياكمياستوديوىات الحدود المكانية:   -3
بكمية  "تكنولوجيا التعميم"تاص   طالب الفرهة الثالثةالحدود البشرية:  مجموعة مر  -4

 ( طالًبا وطالبة.40بمغت  التربية النوعية جامعة المنيا 
 مصطمحات البحث 

 :تدريبىبرنامج 
يعرف فى ىما البحث إجرااًيا عمى أنو برنامج يعتمد عمى تقديم مواد وأنشطة         

تاحة فرصة متعمقة،   فيو وسيمة يحداث تعمم مر اال  أسموب تعميمى فردى؛  ي



 

997 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 جاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في م

 ميارات لممتعممير لبنا  مياراتيم بأنفسيم ووفًقا لقدراتيم واستعداداتيم وميوليم،  وتنمية
لمواكبة التقنيات الرهمية الحديثة الموجودة اآلر، ميعد  افتراضى؛  تصميم استوديو

 Adobe photo shop cs5, Adobe Flash cs6, Gold wave ,باستادام 
5.67,, Adobe animate cc 2019, Screen cast v.2, Microsoft word 

ينتاج النصو  والصور الثابتة والرسوم المتحركة ولقطات الفيديو والصوت  (،2007
والموسيقى، ثم تأتى مرحمة البرمجة والتأليف وملإ بجمن ك  العناصر السابقة المكر مًعا 

لدى يو افتراضى تصميم استودلحدوث التفاع  بينيا وبير المستادم؛ لتنمية ميارات 
 Adobe animate cc 2019وملإ باستادام برنامج ، طالب تكنولوجيا التعميم 

Adobe, dreamweaver cs6  وهد تم استادام نظام ،Moodle لعم  نظام إدارة ؛
ضافة الطالب لمتفاع  من المحتوى ومن الباحثة وتم رفن المحتويات عميو.  التعمم وا 

 

 :ىتصميم استوديو افتراضمهارات 
تعرف إجرااًيا فى البحث الحالى بأنيا هدرة الطالب عمى التعام  من ميارات         

، والتى تتماشى من سوك العصر، والتطور الحادث فى التقنيات تصميم استوديو افتراضى
نجاةىا فى الوهت  الرهمية الحديثة، وأداايا بصورة أكثر فاعمية، وبأسموب مستق ، وا 

 الماص  ليا.
 

 حث فروض الب
 ى:فرض التالال حاول البحث اختبار صحة

درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيقير  ير متوسطك دا  إحصااًيا بو يوجد فر  -
لصال  التطبيك تصميم استوديو افتراضى ميارات  القبمى والبعدى لبطاهة مالحظة أدا 

 البعدى.
 منهج البحث 

تجريبى مو المجموعة التجريبية الواحدة، يستادم البحث الحالى المنيج شبو ال        
تصميم استوديو افتراضى فى تنمية ميارات  تدريبىبرنامج  تأثيروملإ لمتأكد مر مدى 

 لدى طالب تكنولوجيا التعميم. 
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 أدوات البحث  
 ى:تمثمت أدوات البحث ف

 مققر وجيققة نظققرتصققميم اسققتوديو افتراضققى ق هاامققة بالميققارات الالةمققة لتنميققة ميققارات  1
 . إعداد الباحثة( الابرا  والمتاصصير فى ىما المجا 

 :مادة المعالجة التجريبيةق  2
؛  بتقنيقققة الوسقققااط الفااققققةمعقققد  تقققدريبىأ قققققققق مقققادة المعالجقققة التجريبيقققة تتمثققق  فقققى برنقققامج   

نظًرا لما يتمتن بو ىما النوع مر البرامج مر إمكانقات تسقاعد عمقى البرمجقة   إعقداد 
 الباحثة (. 

ققققققق أوراك عمققق  لمطقققالب تضقققم مجموعقققة مقققر الميقققام التقققى يققققوم بيقققا الطقققالب اقققال   ب
 البرمجية  إعداد الباحثة(.

 ق أدوات القيا : 3
  إعداد الباحثة(.تصميم استوديو افتراضى قققققق بطاهة مالحظة ميارات      
 ثة(.ميارات تصميم استوديو افتراضى  إعداد الباح تقييم منتج بطاهة ققققققق     

 إجراءات البحث 
، واألطقققققر النظريققققة فقققققى مجقققققا  البقققققرامج سقققققابقةال والبحققققوث دراسقققققاتا طققققالع عمقققققى ال -1

 .تصميم استوديو افتراضى، وميارات تدريبيةال
 فى ضو  معايير تمإ البرامج.  رهمى تصميم استوديو افتراضىلإعداد اريطة المنيج  -2
 .رهمى تصميم استوديو افتراضى ميارات هاامةإعداد  -3
 :لألس  اآلتية وفقاً ، المقترح  دريبىداد البرنامج التإع  -4

 ا.يسعى البرنامج المقترح لتحقيقي ىوايجرااية التاألىداف العامة تحديد ققققق 
واألنشقققطة، والطقققرك، والوسقققاا ، واألسقققاليب المسقققتادمة فقققى  تحديقققد محتقققوى البرنقققامجقققققققق 

 والوصو  لمصورة تطبيكمر المحكمير لبيار صالحيتو لمعدد  مىع اوعرضيتقديمو، 
 . النيااية

 وعرضيا عمى ،بطاهة تقييم منتجبطاهة مالحظة، و  ىوالمتمثمة ف قيا إعداد أدوات ال  -5
جرا  التعديالت المناسبة لموصو  لمصورة النيااية لي المحكمير عدد مر  .اوا 
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شعبة طالب الفرهة الثالثة بكمية التربية النوعية " مر التجريبية البحث ةااتيار مجموع  -6
 تكنولوجيا التعميم" بجامعة المنيا.

 ألدوات البحث. كشافيةإجرا  التجربة ا ست -7
 عمى مجموعة البحث. تطبيك أدوات القيا  القبمى -8
 تنفيم البرنامج المقترح عمى مجموعة البحث. -9

 إجرا  التطبيك البعدى ألدوات التقويم عمى مجموعة البحث. -10
 المالحظة، وبطاهة تقييم منتج. إجرا  المعالجة ايحصااية الااصة ببطاهة -11
 .إلى النتااج وتفسيرىا ومناهشتيا تحمي  البيانات لمتوص  -12
 تقديم التوصيات، والبحوث المقترحة فى ضو  ما توص  إليو البحث مر نتااج. -13

    

 والدراسات السابقةي النظر اإلطار

 فى العممية التعُممية تدريبيةالمحور األول: البرامج ال
 تدريبىال مفهوم البرنامج

بأنو عبارة عر اطة تتضمر بشك  رايسي  (193: 2013 محيرك مبروكة تعرفو       
ىداف التدريبية الماتارة في ضو  تحمي  العم  والمحتوى وطرك التدريب ألا مجموعة مر

ىداف، إضافة إلى أدوات التقويم ألىا تحقيك تمإ االالتي يتم مر ا والوساا  المساعدة
 ىدافو.ألالبرنامج  تحقيك ةمة لمتأكد مرالال

 

 :التدريبيةأهمية البرامج 
 لمبرامج التدريبية اىمية تتحدد فى النقاط التالية:

 هات البشرية داا  بياة العم الفي تطوير العسيم ت -1
 استادام التكنولوجيا الحديثة وتطوير النشاطات الماتمفة -2
 مميرلممتعالميارات الحالية و المستقبمية رفن القدرات و  -3
 المتعمميرتنمية ابرات ماتمفة لدى  -4
ساليب العممية في اتاام القراراتاستادام األ  -5
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ةيادة اينتاجية واألدا  التنظيمي مر اال  الوضوح في األىداف ، وطرااك   -6
جرا ات العم  ، وتعريف المتعممير بما ىو مطموب منيم ، وتطوير مياراتيم  وا 

(.2222عبد اهلل،  لتحقيك األىداف التنظيمية،  جمال 
 

( والتى أكدت عمى 2222 عبد اهلل  جمال  مر ىما ما دعمتو دراسة ك       
ستجابة السريعة في تنمية ميارات إنتاج "فاعمية برنامج تدريبي هاام عمى رمة ا 

ودراسة امود بنت  ، معممات المرحمة الثانوية بمحافظة بيشة" عناصر التعمم لدى
لتنمية ميارات طالبات  ة البرنامج التدريبىبتت نتااجيا فاعميوالتى اث (2207  سميمار

العموم المعممات الممتحقات ببرنامج الدبموم الرتبوي يعداد اطة در  تبعا 
 & Stephen, B)كشفت نتااج دراسة ، و  ستراتيجية الكتابة العممية ا ستكشافية

Iona, C ,2003: 6)  كراىية الطالب في الممارسة العممية، أر المااوف بشأر
تجاه التعمم القاام عمى الكمبيوتر عبر اينترنت يبدو أنو كار في تير محمو، وأر 

مستجيبير كانوا إيجابيير تجاه الموارد عبر اينترنت شريطة أر يكونوا التالبية 
التدري  عبر اينترنت واستراتيجيات تصميم و ، متعاطفير من احتياجات المتعممير

 .دمفي التعمم الفعا 


 
 

 :طوات تصميم البرنامج التدريبيخ
 يمر تصميم البرامج التدريبية بعدة اطوات يتم اتباعيا مر أج  الحصو  عمى الصورة 

ىداف المرجوة ألم  جمين عناصر البرنامج لتحقيك اتش ىالنيااية لمبرنامج التدريبي الت
 ،الصيرفي محمد و (146 -137: 2011، بال  امف أشار ك  مر  ثمنو، حي
 ( إلى أر:209-219: 2009

 :تصميم البرامج التدريبية يتضمر الاطوات التالية
 .حتياجات التدريبية كأسا  لتحديد نوع التدريب ومستواه تحديد ا -1
 .)معموماتية، ميارات، اتجاىات ىداف المطموبة مر البرنامج التدريبي ألاتحديد  -2
 .ةوضن محتوى البرنامج التدريبي واعداد المواد التدريبي -3
 .ساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبصرية والوسااط المتعددةألااتيار ا -4
 .(، الادمات المساعدةجيةة والمعداتالقاعة، األ ارى األت التدريبية التيياة التسيي -5
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 عداد الجدو  الةمني لمبرنامج. -6
 إعداد اطة الدر  لمموضوعات. -7

 :خصائص البرامج التدريبية
     كاديمية العربية في األ ادريبي يتسم بعدة سمات منيا ما تم تحديدىإر البرنامج الت

 :وىي كما يمي( 2013 لمتعميم العالي  البريطانية
 .التفردالاصوصية و  -1
 .يوجو إلى فاات محددة من المرونة في صياتة المحتوى العممي -2
 .تالبا ما يحتوي عمى عناصر المعرفة التطبيقية  -3
 .لردية التطبيقية لمجية المنظمة لمبرنامجيعك  البرنامج التدريبي عادة ا -4
 .هصير في مداه الةمني  -5
 مكثف في محتواه التعميمي.  -6

 

 "  Virtual Studio"ستوديو افتراضىالاالمحور الثانى: 

 مفهوم االستوديو االفتراضى
( استوديو افتراضى بأنو تقنية جديدة  تعتمد عمى 100: 3102تعرف يارا أحمد         

وتقوم فكرة العم  األساسية لنظام ا ستوديو   "Set Virtual ر ا فتراضى "تقنية الديكو 
ا فتراضىى عمى نظرية المةج بير أجةا  صورة حقيقية وأجةا  صورة افتراضية، حيث 
يتي  نظام األستوديو عر طريك األجيةة والتقنيات الحديثة المةج بير عناصر الصورة 

  فتراضية المامقة بالكمبيوتر سوا  كانت الحقيقية " مث  األشاا " والعناصر ا

2D3األبعاد أو  ثناايةD  ثالثية األبعاد مث  " الامفيات والمناظر" بحيث يمكر تصوير
العنصر الحقيقى داا  العنصر ا فتراضى فى محيط ثالثى األبعاد مطمى بمور واحد، 

ن التصوير، جيًدا بحيث تكور درجة وضوح المور متساوية فى ك  أرجا  موه ضا ومي 
 ويكور الكادر ممتمئ بالمور حتى يسي  فص  ىما المور بعد ملإ.

 

الجمن  بأنيا تقنية األستوديو ا فتراضي Attia,2016 (Shreif)يعرف شريف عطيا     
بير عناصر حية حقيقية وموضوعات جرافيكية ثالثية األبعاد داا  المشيد التميفةيوني، 

شاا  في محيط ثالثي األبعاد مطمي بمور واحد حيث تعتمد التقنية عمى تصوير األ
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متساوي في  (Background Hue)نو لور الامفية أومضا  بشك  جيد بحيث يصب  ك
كافة أنحا  المشيد المصور، فيتم فص  العنصر الحي عر امفيتو اعتماًد عمى كنو المور 

قة توىم الموحد ومر ثم يمكر مةج العناصر الحية من الموضوعات الجرافيكية بطري
وهد حاو  العديد مر العمما  والباحثير وضن تعريف لمفيوم  ،المشاىد بواهعية المشيد

األستوديو ا فتراضي حيث عرف بعضيم األستوديو ا فتراضي بأنو تكنولوجيا وسااط 
متعددة معقدة تعتمد عمى جياة الكمبيوتر، أو بأنو عالم التةامر بير موضوعات جرافيكية 

 هن.من موضوعات حقيقية في عالم الوا ثالثية األبعاد
 :مزايا األستوديو االفتراضى

 :رتم حداثة ظيور تكنولوجيا ا ستوديو ا فتراضى، إ  أنيا تتمية بعديد مر المميةات
 .  يحتاج إلى مساحة كبيرة لالنتاج ، حيث يعتمد عمى تقنية الكروما -1
 .  يحتاج إلى تكاليف عالية فى ا نتاج -2
يحتاج إلى بنا  الديكورات وا كسسورات، حيث يعتمد بناايا افتراضًيا سوا  كانت    -3

 .ثنااية أو ثالثية األبعاد داا  الكمبيوتر
طبيعة ىمه البرامج مسمية ومثيرة لعديد مر النا ، وتكور النتيجة تقديم المحتوى  -4

ة، اصوًصا لو أنيا بشك  أفض ، وىما ميم جًدا فى إنتاج المواد التعميمية والتدريبي
  .ستقدم لمشباب، حيث أنيم يحتاجور إلى التشجين أثنا  عممية التعمم

تيعد ىمه التقنية حاًل اهتصادًيا فاألمر   يحتاج ألكثر مر إستوديو واحد مطمى أو   -5
مةود بامفية ةرها  أو اضرا ، وتكور جمين ديكورات البرامج ماةنة فى الكمبيوتر 

واداا  المدثرات البصرية عمييا بواسطة البرامج،  يارا أحمد ،  من إمكانية تعديميا
2013  :411- 412.) 

مار، ويمكر ك  عنصر أو جة  بالديكور أو المنظر يمكر أر يتغير مر شئ إلى   -6
أر يتحرإ ويدور، إم يمكر استبدا  ديكور لمنظر كام  باألستوديو لبرنامج يماع 
عمى اليوا  بمنظر مار مر اال  أجيةة التحكم الااصة بالكمبيوتر، طالما أر البياة 
التى يراىا مشاىدوا التميفةيور ليست حقيقية، ولكنيا بياة افتراضية مولدة بواسطة 

 .(690: 2018اىيم، الكمبيوتر  ىبة إبر 



 

1003 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 جاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في م

لو كانت الصورة المصورة مسبًقا لنفسو من حوار معد اصيًصا، يظير وكأر مقدم   -7
 .البرنامج يكمم تو مو

يمكر بد  استادام تصوير مسبك، إضافة رسمة متحركة وشاصيات افتراضية،  -8
 (.2018وعند إحالليا يظير مقدم البرنامج  وكأنو يتفاع  معيا  صفا  السيد، 

 

إجراءات  (Gerald, M & Jim. O, 2008: 254-305)حدد جيرالد وجيم          
ما كما عدة طرق الشتقاق الخمفيات وهو  ،عممية االنتاج باستخدام االستوديو االفتراضى

 ]]  :يمى

 إجراءات عممية االنتاج باستخدام االستوديو االفتراضى:أوالـــ 
 يقف مقدم البرنامج أمام امفية ةرها . .1
 ن الكاميرا إلكترونًيا وملًيا لتعقب موهعيا. نظام تتب .2
جيقققاة حاسقققوبى مو محقققرإ جقققرافكي  لتحميققق  المجسقققات الثالثيقققة األبعقققاد وبقققرامج  .3

 لمبنا  والتعام  من النمامج الثالثية األبعاد.
 جياة فص  الكروما يجمن بير الصدرارة والصورة الامفية. .4
ر تولقققدىا البياققة ثالثيقققة برنققامج يعمققق  ككققاميرا افتراضقققية يققتم مقققر االلققو دمقققج صققو  .5

األبعقققاد ، مقققن صقققور حيقققة فقققى القققةمر الحقيققققى لمتصقققوير، ويكقققور مجمققق  ا نتقققاج 
التصققوير فققى نمققومج ثالثققى األبعققاد، فيبققدو مقققدم البرنققامج فققى بياققة تفاعميققة ثالثيققة 

 األبعاد.
 

 طرق اشتقاق الخمفيات: ثانًياـــ 
 ب مث  جة  مر الصحرا .موهن مناس ىالحدث ف بحيث يتم تصوير :استادام بدي   -

 استوديو ىبحيث يتم تصوير ىما العم  ف مر التصميمات: تادام مجموعةاس ــ 
يناإ أوهات ف ى، الحقيق ئالشافتراضى تم تصميمو عمى جياة الكمبيوتر ليشبو 

ربما يكور  ، هد تكور ىمه الامفية فارتةلمعم  توفر الامفية بياة محايدة تماًما
Chroma-key  بأر الشا  فتراضيةوب األكثر استاداًما يعطا  ا ىو األسمو 

، أو شاطئ القمعة، أو الحق  ماتبر عممى لألبحاث، أو مث  ىيقف أمام موهن حقيق
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إما تم ملإ بشك  جيد ،  ، ك  ملإ يتم بضغطة ةر واحد ، أو ساحة البمدةالبحر ، 
 .يمكر أر تكور ىمه التقنية مقنعة وفعالة من الجميور

، ( جة  مر صورة ثابتة تعرض الكاميرا لقطات موهن برج إيف  :ن المقترحالموه   ـــ
إداا  المدثرات من   ما يقف مقاب  جدار مر الطوب،  تقاطن من لقطات شات

  .(Gerald, M & Jim. O, 2008: 254-305) ، جيرالد وجيمالصوتية األارى
توديو افتراضي نظام اس  تطبيك أر)  (Shigeru ,S, 2005: 9 ويشير           

في  أنماط اينتاج التي يصعب أو يستحي  تحقيقيامر  متقدم كشف عر عدد جديد
ىمه التكنولوجيا الجديدة ىي أنيا تسم   ،  ومر أىم مميةاتبياة ا ستوديو التقميدية

التصوير دور الحاجة إلى  لحصو  عمى صور الفيديو المركبة أثنا امنتجير لم
تحسير واجية إلى  المستقب فى  ا يتوجب أر نسعىلم ،مرحمة ما بعد اينتاج
نظام  ، كما أروظااف أفض  المتعممير التقنيات لمن  صراعنالمستادم وتحسير 
وتضم  ، مر الواهن يمكر أر ينتج برمجة تنق  إحساًسا هوًيا ، ا ستوديو ا فتراضي
 .مقاطن فيديو سمسة

 

 استوديو افتراضى:التى اهتمت بتصميم والبحوث السابقة من الدراسات 
( التى ىدفت إلى تغيير بياة الطالب 2016دراسة محمد عطا، نبيمة جاسم         

التعميمية مر بياة جامدة معتادة إلى بياة تعميمية رهمية مرنة جديدة  تتمث  فى 
يتحرإ الطالب مر االلو بير البرامج التى  ،تصميم " استوديو افتراضى" مقترح

لفنى، وتمكنو مر اينطالك بحرية فى عوالم ايبداع مر اال  تساعده عمى ا بداع ا
ردية ما توص  إليو العالم فى مجا  الفنور الماتمفة، وتحددت نتااج البحث فى أر 

 تصميم استوديو افتراضى يساعد فى تفجير ميارات ا بتكار وا بداع لدى الطمبة.
واهن تطبيك استوديو التعرف عمى والتى ىدفت  (2013دراسة يارا أحمد        

 إلى أرافتراضى فى انتاج برامج تميفةيونية تعميمية فى مصر، وتوصمت الدراسة 
موهن التصوير وما يحتويو مر ديكور بايضافة إلى فر الحي  والمدثرات البصرية 

 .مر ايبيار عمى المادة المصورة مر أىم العناصر التي ساىمت في إضفا  جو
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القاام عمى فاعمية التعمم ,et al ,2012)  (Ya Zhao كما أظيرت نتااج دراسة
 ،ارتفاع مستوى التعميم التكنولوجي فى تنفيم ماتبر ا ستوديو ا فتراضيفى  الويب

عمى القدرة و  ،الجامعات طالبعممي لالتدريب وال ،تحسير عممية التدري و 
رسة بشك  ة والقدرة عمى الممامستوى المعرفة الميني تحسيرو  ،ا ستكشاف والتطوير

 ر.كبي
 

تصميم استوديو  تجربة توصمت إلى أر ((Raluca, L,et all, 2011دراسة        
كأداة داعمة لممشارين القاامة عمى الكمبيوتر  عبر اينترنت افتراضى معمارى

ريك برامج تحسير عممية التصميم عر طأدت إلى   استوديو تصميم بال أوراك(
عر الفضا  ا فتراضي فى المستقب  هد نتحدث ، و وثالثية األبعاد النممجة ثنااية

 كعالم مواٍة  الحياة الثانية( حيث يعيش الطالب ويصمم ويبني ويقيم أو يتم تقييمو. 
"  Virtual studio" سعى البحث الحالى إلى تصميم استوديو افتراضى 

 ؛ لتعمم الطمبة ميارات تصميمو، التى تساعده عمى 3rd Studio Maxعمى برنامج 
 .ا بداع وا بتكار فى مجا  دراستو، وفى مجا  عممو المستقبمى

 :نتائج البحث
 :البحث عرض النتائج المتعمقة بفرض

 عمى أنه: األول نص الفرض
درجقققات طقققالب المجموعقققة التجريبيقققة فقققى  اتك دا  إحصقققااًيا بقققير متوسقققطو يوجقققد فقققر قققققققققق 
تصقققميم اسقققتوديو افتراضقققى ارات بطاهقققة مالحظقققة أدا  ميقققفقققى  القبمقققى والبعقققدى تطبيققققيرال

 البعدى. تطبيكلصال  ال
 

 ير اتبققار صققحة ىققما الفققرض استامصققت درجققات مجموعققة البحققث فققى التطبيققق         
( 1،  والجققققدو   تصققققميم اسققققتوديو افتراضققققى القبمققققى والبعققققدى لبطاهققققة مالحظققققة ميققققارات 

ير درجقات طقالب يوض  المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعياريقة وهيمقة ت لمفقروك بق
 مجموعة البحث فى ىمه األداة فى التطبيك القبمى والبعدى والتى تم الحصو  عمييا:
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 (1جدول )
 لبحثالتجريبية قيداالقبمي والبعدى لممجموعة  التطبيقين اتبين متوسطداللة الفروق        

 (40)ن = تصميم استوديو افتراضى مهارات  فى بطاقة مالحظة أداء

 البطاقة
 التطبيق البعدي يق القبميالتطب

مستوي  قيمة ت
المتوسط  الد لة

 الحسابي
ا نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا نحراف 
 المعياري

تصميم 
نمومج 
لامفية 
 افتراضية

رسم أرضية 
 األستوديو

3.03 1.25 7.50 0.75 19.76** 0.01 

رسم الجدار 
السفمى والعموى 
 الاا  باألستوديو

7.38 2.16 31.85 1.61 54.91** 0.01 

رسم الجدرار 
 الجانبية لمسقف

6.78 1.67 22.30 1.47 44.72** 0.01 

 0.01 **64.97 1.78 37.60 2.39 9.03 رسم جدار ديكوري
" عمى Textرسم " 

 الجدار الديكوري
5.50 1.75 12.93 1.14 24.63** 0.01 

إنشا  مجسمات 
ديكورية كما 
 بالنمومج الماتار

35.98 10.19 134.35 8.09 43.27** 0.01 

 0.01 **37.71 6.96 105.08 9.44 27.63 تصميم مكتب
رسم أرضيات 

 ديكورية
10.13 3.45 39.65 2.60 42.14** 0.01 

إضافة الاامات 
وايضا ة 
لألستوديو  
 ا فتراضي

8.10 1.86 40.15 3.25 48.98** 0.01 

إضافة صورة عمى 
 الجدار

5.90 1.88 22.40 3.76 24.56** 0.01 

 0.01 **8.97 0.78 4.75 1.46 2.65 إنشا  الكاميرا
الدرجة الكمية 

 لممحور
122.08 14.85 458.55 13.12 94.49** 0.01 

 2.75( = 0.01      2.04( = 0.05 هيمة  ت( الجدولية عند مستوى د لة 
 (0.01** دا  عند مستوي    (0.05* دا  عند مستوي  
 ( ما يمى : 1  يتض  مر جدو 
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طققالب المجموعققة التجريبيققة  تدرجققا اتمتوسققطك دا  إحصققاايًا بققير و ققق وجققود فققر 
تصققققميم اسققققتوديو والبعققققدى لبطاهققققة مالحظققققة أدا  ميققققارات  القبمققققيفققققى التطبيقققققير 

 . لصال  التطبيك البعدى افتراضى
 (2جدول ) 

طاقة مالحظة أداء فى بالتجريبية قيد البحث لممجموعة معامل ايتا ونسبة الكسب لبالك    
 (40)ن =  تصميم استوديو افتراضىمهارات 

 البطاقة
متوسط 
التطبيك 
 القبمي

متوسط 
التطبيك 
 البعدى

هيمة 
 2ايتا

معد  
الكسب 
 لبالإ

تصميم 
نمومج 
لامفية 
 افتراضية

 2.22 0.91 7.50 3.03 رسم أرضية األستوديو
رسم الجدار السفمى والعموى 

 الاا  باألستوديو
7.38 31.85 0.99 2.07 

 2.11 0.98 22.30 6.78 رسم الجدرار الجانبية لمسقف
 2.09 0.99 37.60 9.03 رسم جدار ديكوري

" عمى الجدار Textرسم " 
 الديكوري

5.50 12.93 0.94 2.19 

إنشا  مجسمات ديكورية كما 
 2.00 0.98 134.35 35.98 بالنمومج الماتار

 1.87 0.97 105.08 27.63 تصميم مكتب
 1.91 0.98 39.65 10.13 رسم أرضيات ديكورية

إضافة الاامات وايضا ة 
 لألستوديو  ا فتراضي

8.10 40.15 0.98 1.81 

 1.76 0.94 22.40 5.90 إضافة صورة عمى الجدار
 1.86 0.67 4.75 2.65 إنشا  الكاميرا

 1.95 0.99 458.55 122.08 الدرجة الكمية لممحور

 ( ما يمي : 2  يتض  مر جدو  
هيم ايتقا لممجموعقة هيقد البحقث فقى بطاهقة مالحظقة أدا  ميقارات تصقميم  تراوحتق 

كمقققا تراوحقققت هقققيم معقققد  الكسقققب ، ( 0.99:  0.67 مقققا بقققير اسقققتوديو افتراضقققى 
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أدا  ميقارات تصقميم اسقتوديو افتراضقى فقي تحسقير  تدريبىالبرنامج اللبالإ ألثر 
( ممققققا يشققققير إلققققي هققققدرة 1.0هيمققققة   ( وىققققي نسققققب تفققققوك0.00:  1.65مققققا بققققير  
لققدي طققالب أدا  ميققارات تصققميم اسققتوديو افتراضققى فققي تنميققة  تققدريبىالبرنققامج ال

 . المجموعة التجريبية هيد البحث 
 

 :بالنسبة لمفرض الثانى الذى نص عمى
ققققققق يوجد فرك دا  إحصااًيا بير متوسطى درجقات طقالب المجموعقة التجريبيقة فقى 

 .ى والبعدى لبطاهة تقييم المنتج لصال  التطبيك البعدىالتطبيقير القبم
 اتبققار صققحة ىققما الفققرض استامصققت درجققات مجموعققة البحققث فققى التطبيقققير 

( 3،  والجقققدو   تصقققميم اسقققتوديو افتراضقققىالقبمقققى والبعقققدى لبطاهقققة تقيقققيم منقققتج 
يوض  المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية وهيمة ت لمفروك بقير درجقات 

ب مجموعقققة البحققث فقققى ىققمه األداة فقققى التطبيقققير القبمقققى والبعققدى والتقققى تقققم طققال
 الحصو  عمييا:

 (3جدول ) 
               التجريبية قيد البحثالقبمي والبعدى لممجموعة  التطبيقينداللة الفروق بين متوسطي 

 (40فى بطاقة تقييم المنتج     )ن = 

 البطاقة
 بعديالتطبيق ال التطبيق القبمي

مستوي  قيمة ت
المتوسط  الد لة

 الحسابي
ا نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ا نحراف 
 المعياري

 0.01 **11.26 2.19 8.70 2.11 2.75 معايير تعميمية
 0.01 **38.16 2.06 17.65 1.63 3.40 معايير فنية
 0.01 **32.14 2.29 20.80 2.26 4.18 معايير تقنية
 0.01 **29.46 5.35 47.15 5.28 10.33 الدرجة الكمية

 2.75( = 0.01     2.04( = 0.05هيمة  ت( الجدولية عند مستوى د لة  
 (0.01** دا  عند مستوي    (0.05* دا  عند مستوي  
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 متوسقطيوجود فرك دا  إحصقاايًا بقير  ( ما يمى : 3يتض  مر جدو    
والبعققدى لبطاهققة تقيققيم  القبمققيطققالب المجموعققة التجريبيققة فققى التطبيقققير  تدرجققا

 . المنتج لصال  التطبيك البعدى
 تحميل نتائج البحث:

o وتقييم المنتج بطاقة المالحظة: 
 درجققققات اتك بققققير متوسققققطو د لققققة الفققققر  التحميقققق  المتعمقققققة بااتبققققار أظيققققرت نتققققااج       

فقققى بطاهقققة مالحظقققة الميقققارات وملقققإ لصقققال  البحقققث  ةمجموعقققل ىوالبعقققد ىالتطبيققققير القبمققق
 ميققاراتفققى تنميققة  تققدريبىطبيققك البعققدى،  ممققا يدكققد األثققر والفاعميققة اييجابيققة لمبرنققامج الالت

 ،  وهد ييعةى ىما إلى اآلتى:تصميم استوديو افتراضى
  جعقق  مققر طققالب مجموعققة البحققث محققوًرا  تققدريبىالقتعمم بمسققاعدة برنققامج

ة، لعممية التعمم، حيث كار الطالب يسير فى البرنامج حسب هدرتقو الماتيق
 ويتوص  لممعرفة بنفسو بدً  مر أر تعطى لو جاىةة.

    أر استادام الوسااط المتعددة، كالصوت والصور الثابتة والنصو
فى تقديم الرسوم المتحركة والجرافيإ والموسيقى المكتوبة واأللوار و 

المحتوى العممى بأسموب تربوى مشوك وبشك  منظم ومتقر مر اال  
عمم ويشعره بواهعية الموهف دافعية المتعمم لمت يثير، تدريبىالبرنامج ال

تعمم، وتعةيةه ، من إعطااو تغمية راجعة لما يتعممو ونسبة إتقانو لمالتعممى
 فى الوهت المناسب.

  التعمم تبنى البرنامج استراتيجيات تدريسية متعددة ومنيا التعمم الماتى، و
والتاي ،   ،الناهد، والتأم والتفكير اتاام القرار،و  بح  المشكالت،

وأسموب ، والربط، والمحاكاة، والردية الشاصية، بنا  األدلة الداعمة
والممارسة، والتعمم القاام عمى المشروع،  واستادام أنماط  المماثمة،
 .ةتدريسي

 استادام نوع أو نمط واحد مر فالمستادمة،  تعمميةتنوع األساليب ال
كررة، ف؛ر ىما يصيب لعالج صعوبة بعينيا بصورة مستمرة ومت ساليباأل

ما بير  ساليبلما فقد تتنوع تمإ األ ، عممالطالب بالمم  ويصرفو عر الت
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، األسموب تير مباشر والمى أعطى الطالب حرية أكبر لمتفاع  والنقاش
 واألسموب الفردى المى ماية بير اصاا  الطالب وصفاتيم.

 أى ميققارة  تميققة البرنققامج ب؛عطققا  الطالققب الفرصققة الكافيققة لفيققم وممارسققة
 والتمكر منيا هب  ا نتقا  إلى ميارة أارى.

  المنظققور ا نسققانى ىققو فمسققفة واتجققاه عققام ، ويققدثر فققى مكوناتققو األاققرى
مققر أىققداف وطققرك وأسققاليب وأنشققطة وتقققويم، وييققتم بالعالهققات ا يجابيققة 

  .بير المتعمم والقاام عمى التدري  لمساعدتو عمى اييمار بنفسو وماتو
 يب التققققدري  مققققن أسققققاليب الققققتعمم عققققةة بشققققك  كبيققققر مققققر مطابقققققة أسققققال

فيقققى ليقققا تقققأثيرات عميققققة عمقققى معالجقققة المقققواد،  ، اينجقققاةات األكاديميقققة
  وتصميم التمقارير، وتقييمقات األدا ،  والتركيقة عمقى الحقد  ، والشقعور،
وا ستشققققعار، والايققققا ، لمتواصقققق  مققققن أسققققاليب الققققتعمم، وملققققإ باسققققتادام 

تفكير، والتصور، والتجريب،  وتوظيف مجموعة مجموعات ماتمفة مر ال
 . متنوعة مر تقنيات التقويم

  الققققتعمم بمققققا يضققققمر إيجابيققققة الطالققققب، ويحقققققك  ومصققققادرتنققققوع األنشققققطة
،  ويقققددى إلقققى نتققققااج األىقققداف المرجقققوة، وياقققدم المحتقققوى فققققى البرنقققامج

 تعميمية أفض .
 المرفقققوع عمقققى منصقققة مقققود   نقققامج ا لكترونقققىالبر وفر كمقققا يقققMoodle 

 ،  حيققث اشققتم بحسققب طبيعققة اليققدف المنشققود تحقيقققو لتقققويم المسققتمر،ا
 عمى تقويم ماتى لقيا  مدى استيعاب الطالب لممعمومات.

 وينمققققى مسققققتواىم فققققى بتقققققدم ب؛شققققعارىم وملققققإ المتعممققققير ثقققققة مققققر يةيققققد 
 .مياراتيم

  يصقققح  القققمى فيقققو همقققك أو رىبقققة،  دور برنقققامجال مقققن المتعممقققير يتعامققق 
 .أاطاايم

  مية مما رفن مر كفا تيا ونجاحيا.فر طرك إثرااية لمعممية التعمتو 

  مية جديدة وناجحة، بفكر متجدد ساىم فى إكساب إيجاد بياة تعمي
 .المتعممير الميارات
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  توفير أساليب متنوعة بالبرنامج حقك نمو المتعمم فى جمين جوانبو
 .المعرفية والميارية والوجدانية

 توصيات البحث:
 فرت عنه نتائج البحث الحالى تتقدم الباحثة بالتوصيات التالية:فى ضوء ما أس

ثققرا  المكتبققة العربيققة التققى  1 قققققق مراجعققة المعققايير الااصققة بصققياتة المنققاىج الدراسققية،  وا 
 .التدريبية تفتقد إلى ىما النوع مر البرامج

مر أثر كبير فى  قققق ةيادة ا ىتمام مر هب  صناع القرار عمى التطبيقات العممية؛ لما ليا2
 رفن مستوى أدا   الطالب. 

ققققق العمققق  عمقققى تطقققوير األسقققاليب المعتقققادة فقققى تعمقققيم الميقققارات بصقققفة عامقققة وميقققارات  3
 بصفة ااصة، واستادام أساليب حديثة فى التعميم. تصميم استوديو افتراضى

مالحقققة ؛  لتنميققة ميقارات أاققرى تسقاعد عمققى مسقايرة أو تدريبيقةضققرورة إعقداد بققرامج  قققق 4
 .لمتكيف من سوك العم  التطورات التكنولوجية العصرية؛ 

  .طرااك التدري  الماتمفةفى استادام ضرورة التنوع والدمج  قققق 5
الوظيفيققة والتققى  اسققتادام أسققاليب تقققويم متنوعققة تقققي  جميققن جوانققب الققتعمم؛ المعرفيققةقققققق 6

نرتققب فققى أر يققتم  تتحقققك مققر اققال  مالحظققة سققموإ المققتعمم وهياسققو والتققى تبققير مققا
 ،فقى التطبيقك وربقط التعمقيم بالحيقاة والمياريقة ،تحقيقو مقر هبق  المقتعمم كةيقادة المعرفقة
والتققى تتمثققق  فقققى  والوجدانيقققة ،وحققق  المشققكالت بايضققافة إلقققى ميققارات التفكيقققر الناهققد
 .الممارسات الفعمية لمجانب الميارى

 البحوث المقترحة:
التعمققيم المتمققاية فققى تنميققة ميققارات البرمجققة لققدى  هققاام عمققى تققدريبىق فاعميققة برنققامج  1

 طالب الحاسب اآللى وفك نمط تعمميم. 
فققققى تنميققققة ميققققارات التصققققاميم الجرافيكيققققة  وتقققققدير الققققمات  تققققدريبىق فاعميققققة برنققققامج  2

 األكاديمى لدى طالب تكنولوجيا تعميم.
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و  المسقجمة عمقى فى تطقوير ميقارات المعمقم عمقى إنشقا  القدر  تدريبىقق فاعمية برنامج 3  
الحاسب بالصوت وصورة، وأثقره عمقى تنميقة اتجاىقات طالبيقم بالمرحمقة الثانويقة نحقو 

 المادة.
فققى تنميققة ميققارات البحققث العممققى والتفكيققر ا بتكققارى لققدى  تققدريبى ق فاعميققة برنققامج 4  

 طالب الدراسات العميا. 
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