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فــاعــمية نــمط دعــم األداء في برنامج محاكاة ثالثـي 
بعاد لتنمية الميارات العممية لصيانة األجيزة األ

التعميمية لدى طــالب تكنــولوجــيا التــعميم في ظل 
  جائحة كورونا

 وفاء جمال عمى محمد العشماويد. 
مدرس بــقسم تــكنـولوجـــيا التـعمـيـم ومعـمم الــــحــاسب اآللــي، كــمية التــربــية النـوعيــة، 
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فــاعــمية نــمط دعــم األداء في برنامج محاكاة ثالثـي األبعاد لتنمية الميارات العممية 
 األجيزة التعميمية لدى طــالب تكنــولوجــيا التــعميم في ظل جائحة كورونا لصيانة

 وفاء جمال عمى محمد العشماويد. 

 مستخمص البحث:

ىدف البحث الحالي لالستفادة من التقنيات الحديثة التي ظيرت بتــكنولوجــيا 
مشكالت وتوظيفيا لمتغمب عمى  COVID-19التـــعميم وبخاصة في ظل جائحة كورونا 

الواقع وتدريب الطالب عمى الميارة العممية المرتبطة بمادة صيانة األجيزة التعميمية 
وصوال بيم إلى مستوى األداء المطموب، وذلك من خالل أنماط تصميم دعم األداء 
داخل برامج المحاكاة ثالثية األبعاد، بيدف تزويد القائمين عمى تصميم برامج المحاكاة 

نتاجيا بمجموعة من المعايير الفنية والتربوية المتعمقة بالتصميم، وذلك ثالثية األبعاد و  ا 
لرفع جودة برامج المحاكاة وكفاءتيا في تحقيق األىداف، وبيذا يعد البحث من فئة 
البـــــحوث التجريبية التي تستكشف فاعمية أنماط دعم األداء وفاعميتيا في تنمية مستوى 

 أداء الطالب المياري.

نتاج برنامج محاكاة بأنماط دعم أداء )صوتي، مرئي، وقامت ال باحثة بتصميم وا 
صوتي مرئي( لمقرر صيانة األجيزة التعميمية، ومن ثم قامت الباحثة بإعداد األداتين 
لقياس الجانب المعرفي لممقرر والجانب األدائي )الميارى(، واحتوت عيــــنة البحث من 

وذلك  2020/2021انية تكنولوجيا التعميم لمعام الدراسي طــــالًبا وطــــالبة الفرقة الث 60
( طالًبا من المجتمع األصمي، وقد تم توزيع عينة البحث إلى ثالث 100من إجمالي )

( طالًبا لكل مجموعة تجريبية وفق التصميم التجريبي. 20مجموعات تجريبية بواقع )
رئي مقارنة بنمط دعم وتوصمت نتائج البحث إلى فاعمية نمط تقديم الدعم الصوتي م

 األداء الصوتي فقط ونمط دعم األداء المرئي فقط.
 الكممات الرئيسة:

برامج المحاكاة ثالثية األبعاد، نمط دعم األداء، الميارة، صيانة األجيزة 
 التعميمية.
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The Effectiveness of pattern of performance Support of 3D 

Simulation Program for Development of the Practical Skills of 

Maintenance of Educational Equipment of Students of 

Education Technology   

Abstract: 

Aim of the current research is to take advantage of the 

modern technologies that have appeared in the field of educational 

technology, especially in light of the Corona pandemic, COVID-

19, and employ them to overcome the problems of reality and 

train students in the practical skill associated with the subject of 

maintenance of educational devices to reach the required level of 

performance, through design patterns of performance support 

Within the 3D simulation programs, with the aim of providing 

those in charge of designing and producing 3D simulation 

programs with a set of technical and educational standards related 

to design, in order to raise the quality of simulation programs and 

their efficiency in achieving the objectives, and thus the research 

is considered a category of experimental research that explores the 

effectiveness of performance support patterns and their 

effectiveness in developing The skill level of students' 

performance. 

Researcher designed and produced a simulation program 

with performance support patterns (audio, visual, audio-visual) for 

the educational device maintenance course, and then the 

researcher prepared the two tools to measure the cognitive aspect 

of the course and the performance (skills) aspect, and the research 

sample consisted of 60 students, the second division of education 

technology. For the academic year 2020/2021, out of a total of 

(100) students from the original community, and the research 

sample was distributed into three experimental groups of (20) 

students for each experimental group according to the 

experimental design. The results of the research found the 

effectiveness of the mode of providing audio-visual support 

compared to the mode of support for audio-only performance and 

the mode of support for visual performance only. 
 

Keywords: 3D simulation software, performance support pattern, 

skill, educational device maintenance. 
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 مقدمة البحث:
بشكل جذري كل جانب من جوانب  COVID-19لقد عطمت جائحة كورونا 

الحياة، بما في ذلك التعميم، وأصبحت المؤسسات التعميمية تطمب أنظمة وىياكل تضمن 
ــــعد وتقنيات تــكـــنولوجــيا التعميم  استمرار تعمم الطالب. ولقد كشفت تجارب التــــعــــمم من ب

المؤسـســــــات التــعميمـــية خالل الوباء تحــديات، بما في ذلك اإلنصاف التي نفذتيا 
 والوصول والقدرة.

ولما نمر بو من جائحة كورونا وتجاوًبا مع عصر المعموماتية، فقد تطورت  
صيغ وأساليب تعميمية في المقدمة منيا " التعمم اإللكتروني" الذي يمثل ثورة في نظم 

ث أوجد فمسفة وأىدافا وأسموبا جديدا في إدارة نظم التعمم وفي التعمم التقميدية، حي
 األدوار المنوط بيا المعمم وسائر جوانب العمـــمية التــعـــميمية.

وألن التــعمـــم بمساعدة الحاسوب من أكثر مجاالت استخداًما في التربية، ففيو  
اسوب، في حفظ كافة يتم معاونة المتعمم من خالل التفاعل المباشر بينو وبين الح

المعمومات سواء كانت صور أو أصوات أو رسوم مما ييسر توظيف ىذه التقنيات في 
طالع المتعمم  االستجابةتصميم المعمومات، وتمكن المتعمم من  ليا بأشكال مختمفة وا 

عمى مدى نجاحو وتقدمو في التعمم من خالل التغذية الراجعة الفورية بغرض تعزيز 
 (.195، 2018)دنيا محمد طمعت، الخاطئلتعمم المسار وتصحيح ا

والمحاكاة تمكن المتعمم من التفاعل مع مواقف تعميمية يصعب التعامل معيا  
تقدم لممتعمم بدائل حقيقية لخبرات ال يمكن التعامل معيا في الحقيقة  فييفي الواقع، 

عمى عامل ، أو لعدم احتوائيا والتكمفةبسبب احتياج المواقف إلى كثير من الوقت 
األمان مما يمثل خطورة عمى المتعمم، أو ما شابو ذلك في المواقف األخرى، كما أن 
محاكاة الواقع في بيئة مخطط ليا ومتحكم فييا، يمكنيا تنمية الميارات المختمفة لدى 
المتعمم مع الثقة بالنفس مما يساعده عمى تجنب الوقوع في األخطاء بشكل متكرر 

سمبيا عمى المتعمم )رحاب عمى  مؤثراحباط الذي يعتبر بدوره وبالتالي ال يتعرض إل
 (.2، 2015حجازي، 

وقد أكدت عديد من الدراسات عمى فاعمية المحاكاة في تنمية المعارف 
مدى فاعمية  (Chein, et al.,2011)والميارات لدى المتعممين، حيث لخصت دراسة 
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عمى أن المحاكاة ساعدت الطالب المحاكاة في تنمية ميارات الحاسوب وأكدت الدراسة 
 واجياتيم. التيعمى فيم المفاىيم المعقدة 

( أظيرت فاعمية المحاكاة في تنمية 2014كما أن دراسة )حنان المناخمي،  
 .االبتدائيميارات الخط العربي المقررة عمى تالميذ الصف الخامس 

 (2018)دنيا محمد طمعت،  ؛(2015وتوصمت دراسة )رحاب حسن حجازي، 
إلى فاعمية برنامج المحاكاة في تنمية الميارات العممية، حيث توفر المحاكاة فرصة 

 لممتعممين لتكرار التجربة تبعا لرغبتيم حتى يتسنى ليم إتقان الميارة.
وىناك دراسات عديدة تناولت أىمية تقديم دعم أداء المتعمم وتوجييو من خالل 

 & Lipscomb)ال من برامج المحاكاة الكمبيوترية، منيا دراسة ك

Sawanson,2012)  وىدفت إلى فاعمية نظم دعم األداء في مساعدة المتعمم عمى
 بدقة، وتعميق الفيم لمميمة المطموبة، وتحسين مستوى األداء. الموضوعةتحقيق أىدافو 

توصمت إلى تقميص الوقت  (Limniou & other,2009)كما أن دراسة 
نحو عممية التعمم ومساعدتيم عمى أداء الميام الالزم لمتعمم، وتحفيز المتعممين 

 الصعبة، وتقميل احتماالت شعورىم بالممل واإلحباط.
وترى الباحثة أنو يمكن تقديم أنماط مختمفة لدعم أداء المتعمم وتوجيو من 
خالل برامج المحاكاة الكمبيوترية، حيث يمكن االستفادة من إمكانيات ىذه البرامج 

مع  يتالءمماطا مختمفة من ظم دعم أداء المتعممين بما وتوظيفيا في تصميم أن
خصائصيم ويفي احتياجاتيم، فيمكن استخداميم كل من لمرسومات والصور ثالثية 

 األبعاد، بجانب الصوت بأنواعو المختمفة.
عمى ما سبق يتضح أىمية برامج المحاكاة في التدريب عمى الميارات،  وبناءً 

تجارب العممية في شكل عروض متكاممة وغير تقميدية حيث يمكن من خالليا تقديم ال
تثير انتباه المتعمم مع السماح لكي يجر ويصل إلى النتائج بنفسو، كما يمكنو إعادة 
التجريب مرات عديدة حتى يتقن األداء المطموب في ظل بيئة آمنو وبتكاليف أقل مما 

يرة األخذ بيذه البرامج عمى ذلك فقد بدأ في اآلونة األخ بناءً ىو عميو في الواقع، 
وتوظيفيا عمى نطاق واسع في مجال التدريب المياري، ولكن دون مراعاة متغيرات 

 تصميميا التي يمكن أن تزيد من فاعميتيا وكفاءتيا.
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وألن التعميم الحديث يعتمد عمى استخدام األجيزة التعميمية في تنشيط الميمة 
داف التربوية المطموبة، وىذا يجعل طالب التــعميـــمية، وتعميق آثارىا وتحقيق األى

تكنولوجيا يواجو التطور السريع المتالحق لألجيزة التعميمية وطرق تشغيميا واستخداميا 
داخل قاعة الدرس، وبما أن ظروف جائحة كورونا أدت لعدم لتواجد طالب تكـــنولوجيا 

انة األجيزة التعميمية، التـــعـــميم داخل قاعة السكاشن العممي لمتدريب عمى تشغيل وصي
فقد سعى البحث الحالي إلى توفير برنامج محاكاة مزود بأنماط دعم وقياس فاعميتو في 

 تنمية ميارات حفظ وصيانة األجيزة التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

 مشكمة البحث:
 نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالي من خالل اآلتي:

أطمعت الباحثة عمى البحوث والدراسات التي تناولت  بقة:أوال: نتائج الدراسات السا
ميارات صيانة أجيزة التعميمية تأكدت من وجود مشكمة، حيث تؤكد نتائج عديد من 

( ودراسة )رشا 2013منيا دراسة )رييام الغندور،  والتيالبحوث والدراسات السابقة 
( وقد 2004 ( ودراسة )جالل جابر،2006( ودراسة )نسرين عزت، 2009حمدي، 

أكدت جميعيا عمى ضعف ميارات صيانة األجيزة التعميمية لدى طالب تكنولوجيا 
التعميم وضرورة  إكسابيم ىذه الميارات قبل إلحاقيم بالعمل في ميدان التربية والتعميم 
وأن ىناك حاجة إلى تطوير برامج إعدادىم عمى تمك الميارات وتبني أسموب تدريب 

 ,Shanjiang Feng)نة األجيزة التعميمية، كما أكدت دراسة يتناسب مع ميارات صيا
David,2011)  ودراسة(Zhang,2009)  ،( ودراسة 2009ودراسة ) وائل أحمد
( ودراسة )عبدالرحمن سالم، 2015( ودراسة )رحاب حجازي، 2018)دنيا طمعت ، 

لدى ( عمى فاعمية برامج المحاكاة عمى تنمية التحصيل المعرفي والميارات 2013
 الطالب. 

تناولت  التيمن المؤتمرات  برجوع الباحثة إلى العديدثانيا: توصيات المؤتمرات: 
 مستحدثات تكنولوجيا التعميم

بقسم  المعممينوجدت أن العديد من المؤتمرات أوصت بضرورة إكساب الطالب 
 تكنولوجيا التعميم كفايات استخدام المستحدثات التكنولوجية منيا )ميارات صيانة
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األجيزة التعميمية(، ومن ىذه المؤتمرات المؤتمر العممي الرابع لمتعميم عن بعد والتعميم 
، المؤتمر العممي الخامس لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 2015اإللكتروني 

( كما أكدت أيضا بعض المؤتمرات عمى ضرورة استخدام بيئات المحاكاة في 2009)
ختمفة، من ىذه المؤتمرات المؤتمر السابع لمجمعية العربية تنمية الميارات العممية الم

( والمؤتمر العممي الثاني لمتعميم من بعد والتعميم اإللكتروني 2013لتكنولوجيا التربية )
(2011.) 

قامت الباحثة بمقابالت شخصية غير مقننة ثالثا: المقابالت الشخصية الغير مقننة: 
( طال وطالبة، وتم 20تكنولوجيا التعميم وعددىم )مع مجموعة من طالب الفرقة الثانية 
ميارات صيانة األجيزة التعميمية؟، وىل  ىي )ماتوجيو عدد من األسئمة إلييم منيا 

التقنيات التي  ىيلديك القدرة عمى القيام بيذه الميارات بنفسك؟، وفي وجية نظرك ما 
ة بعد تحميل نتائج ىذه يمكنيا مساعدتك لتنمية ىذه الميارات لدي؟(، وتوصمت الباحث

 المقابالت الغير مقننة إلى اآلتي:
 أي%( من العينة ال يعرفون 80( طالب وطالبة والذين يمثمون نسبة )16) .1

 ميارة من ميارات صيانة األجيزة التعميمية.
ميارة  أي%( من العينة ال يمتمكون 100( طال وطالبة والذين يمثمون )20) .2

 ميمية.من ميارات صيانة األجيزة التع
%( من العينة يرون أن تقنية المحاكاة 85( طالب وطالبة والذين يمثمون )17) .3

كنيم من الحصول عمى الميارات وبخاصة في ظل جائحة ماألنسب في ت ىي
 كورونا والدراسة أونالين.

الحظت الباحثة من خالل عمميا كمدرس بقسم  رابعا: المالحظة الشخصية لمباحثة:
دريسيا لمقرر حفظ وصيانة األجيزة التعميمية تدني ميارات الطالب تكنولوجيا التعميم وت

في الميارات الخاصة بالمادة وبخاصة في ظل جائحة كورونا وعدم التواجد لمتطبيق 
 العممي بالسكاشن. 

وبذلك يمكن تحديد وصياغة مشكمة البحث في وجود ضعف لدى طالب 
التعميمية، األمر الذي يحتاج إلى  تكنولوجيا التعميم في ميارات صيانة وحفظ األجيزة

ضرورة مواجية ىذا الضعف، وذلك من خالل تحديد النمط المناسب لتقديم دعم األداء 
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في برامج المحاكاة الكمبيوترية لمتغمب عمى تدني مستوى األداء المياري لصيانة 
 األجيزة التعميمية لدى طالب تـــــكنـــــولوجيا التــــعــميم.

 سبق حددت الباحثة مشكــــمــة الـــبــــحث في السؤال الجوىـــــري القادم: لما وانطالقا
 ما فاعـــميـــة نمط دعم األداء في برنامج محاكاة ثالثي األبعاد لتنمية الميارات"

 العممية لمادة حفظ وصيانة األجيزة التعميمية لد طالب تكنولوجيا التعميم؟"
 أسئمة البحث:

 ال الرئيسي السابق األسئمة الفرعية اآلتية:ويتفرع من الـــســؤ 
 ما التصور المقترح لنمط دعم اآلداء؟ .1
 ما التصميم التعميمي المناسب لكل نمط؟ .2
ما فاعمية نمط دعم األداء )صوتي، مرئي، صوتي مرئي( من خالل برنامج  .3

المحاكاة ثالثي األبعاد في تنمية الجانب المعرفي لميارات صيانة األجيزة 
 لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟ التعميمية

ما فاعمية نمط تقديم دعم األداء )صوتي، مرئي، صوتي مرئي( من خالل  .4
في تنمية الجانب األدائي لميارات صيانة برنامج المحاكاة ثالثي األبعاد 

 األجيزة التعميمية لدى طالب تــــكنـــولوجيا الــتــعميم؟
 أىـــداف الـبـحـث:

مواجية الضعف لدى طالب تكنولوجيا التعميم في  سعى البحث الحالي إلى
 ميارات صيانة األجيزة التعميمية في ظل جائحة كورونا وذلك من خالل:

نتاجيا بيدف  .1 تصميم ثالث معالجات تجريبية )برامج محاكاة ثالثية األبعاد( وا 
التغمب عمى مشكالت الواقع في ظل جائحة كورونا وتدريب الطالب عمى 

 ة من خالليا.الميارات العممي
الكشف عن التصميم المناسب لنمط تقديم نظم دعم األداء من خالل برنامج  .2

المحاكاة ثالثي األبعاد. نمط )صوتي، مرئي، صوتي مرئي( وذلك بداللة كل 
 من التحصيل ومستوى األداء الميارى.

تحديد المعايير الفنية والتربوية الالزمة لتقديم نمط دعم األداء في برامج  .3
 كاة ثالثية األبعاد.المحا
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 أىمية البحث:
 األىمية النظرية لمبحث:

يقدم البحث معايير تصميم برامج المحاكاة ثالثية األبعاد بمجموعة مـن  .1
المـعايير التربوية والفنية الـالزمة لنمط دعم األداء )صوتي، مرئي، صوتي 

األجيزة تنمية الميارات العممية لمادة حفظ وصيانة  فيمرئي( في ىذه البرامج 
 التعميمية.

تواجو القائمين  التيتذليل الصعوبات والمشكالت  فيقد يسيم البحث الحالي  .2
 بتدريس مادة حفظ وصيانة األجيزة التعميمية. 

 األىمية التطبيقية لمبحث:
قد تفيد نتائج ىذه البحث عند تكامميا مع نتائج البحوث المشابية في تزويد  .1

نتاجيا بأنماط دعم األداء عمى تصميم برامج المحا القائمين كاة الكمبيوترية وا 
)صوتي، مرئي، مرئي صوتي( بما يؤدي إلى رفع أدائيم المياري وتحقيق 

 األىداف التعميمية المرجوة.
قد يفيد البحث في توفير فرص لمتدريب عمى ميارات العممية لصيانة األجيزة  .2

التدريس  التعميمية، وبذلك تذليل ما يجدوه من صعوبات باستخدام طرق
التقميدية بما ينعكس باإليجاب عمى مستوى أدائيم المياري وتحقيق أىداف 

 التعمم المرجوة. 
 فــــروض البــحــث:

 اآلتية:سعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفروض 
( بين متوسطات درجات 0.05ال يوجد فرق ذات داللـة إحصـائية عـند مستوى ) .1

في االختيار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي  التجريبيةطالب المجموعات 
لميارات حفظ وصيانة األجيزة التعميمية من خالل برنامج المحاكاة ثالثية 

نمط الدعم )صوتي، مرئي،  الختالفاألبعاد يرجع ذلك إلى التأثير األساسي 
 صوتي مرئي(.

 ( بين المجموعات0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصـــائية عند مستوى ) .2
التجريبية في متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في بطاقة 
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مالحظة أداء ميارات حفظ وصيانة األجيزة التعميمية المقدمة من خالل برنامج 
المحاكاة ثالثي األبعاد يرجع إلى التأثير األساسي الختالف نمط الدعم )مرئي، 

 صوتي، صوتي مرئي(.
 حدود البحث: 

 اآلتية:الحــــالي بالحــــدود  يكتفي البــــحــــث
عينة من طالب الفرقة الثانية قسم تـــكـــنـــولوجيا التـــــعميم بكمية  حــــدود بشرية: .1

 ( طالًبا.60التربية النوعية بجامعة بورسعيد قواميا )
اقتصر البحث عمى التعرف عمى فاعمية نمط دعم األداء في حدود موضوعية:  .2

ألبعاد في تنمية ميارات حفظ وصيانة األجيزة التعميمية برنامج محاكاة ثالثي ا
 لدى طالب تــــكـــــنولــــوجيا التعميم.

الفترة من  استغرق البحث الحالي شير الحدود مكانية وزمانية: .3
، ومن االستطالعي(، حيث تم التجريب 28/4/2021( حتى )28/3/2021)

 ثم التجربة األساسية لمبحث.
 ث:منــــيــج البــــح

 اعتمد البــــحـــث الحـــــالي عمى المنيجين اآلتيين:

المنيج الوصفي التحميمي: الذي يقوم بوصف ما ىو كائن وتفسيره وتم استخدام  .1
ىذا المنيج في البحث الحالي لالطالع عمى الكتب والمراجع المتخصصة 

 والدراسات السابقة التي تتعمق بموضوع البحث.
خدم في اختبار صحة الفروض ومعرفة أثر المتغــيــر المنيج شبو التجريبي: يست .2

 الـمستقل عمى المتـــغيــر التـــــابع.
 متغيرات البحث:

 .المتغــير المـستـقل:2

 :نمط دعم األداء في برنامج المحاكاة ثالثي األبعاد ولو ثالث مستويات 
 . نمط الدعم الصوتي.1
 . نمط الدعم المرئي.2
 ي.. نمط الدعم الصوتي مرئ3
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 .المتغير التابع:0
 . مستوى األداء الميارى لصيانة األجيزة التعميمية.2
. الجانب التحصيمي لممعمومات المرتبطة بميارات صيانة األجيزة 2

 التعميمية.
 التصميم التجريبي:

 ( التصــميم التــجريبي2جــدول )

 المـــتـــغير التـــــابع
 داء في برنامج محاكاة ثالثي األبعادالمــتــغــير المســتــــقل نمط دعم األ

 صوتي مرئي مرئي صوتي
 7م 0م 2م مستوى األداء الميارى

الجانب المعرفي المرتبط بميارات صيانة 
 7م 0م 2م األجيزة التعميمية

 
 أدوات البـحـث:

 أوال ـ أدوات جمع البيانات:
اكاة ثالثي األبعاد الالزمة إلنتاج برنامج محقائمة بالمعايير الفنية والتعميمية 

 صوتي مرئي( –مرئي  –بأنماط الدعم )صوتي 
 أدوات الـقيـاس:ثانًيا ـ 
 االختبار التحصيمي )إعداد الباحثة(. .1
 بطاقة المالحظة )إعداد الباحثة(. .2
 الـمعـالـجة التجريبية:مادة  ثالثًا ـ

الصوتي  –الصوتي  -برنامج محاكاة ثالثية األبعاد بأنماط الدعم )المرئي
 مرئي(.ال

 إجــراءات البحـث:
لتحقيق  الحاليمراجعة الدراســــــات الســــابقة والمراجع ذات الصمة بموضــــوع البحث  .1

تصميم برنامج المحاكاة ثالثية  الثانيلمبحث،  النظريإعداد اإلطار األول ىدفين: 
 مرئي صوتي(. –صوتي  -الدعم )مرئي بأنماطاألبعاد 
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إلنتاج برنامج محاكاة ثالثي األبعاد فنية والتعميمية الالزمة الاعداد قائمة بالمعايير  .2
 صوتي مرئي( )إعداد الباحثة(. –مرئي  –بأنماط الدعم )صوتي 

 تصميم أدوات البحث. .3
 االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة. القبميالتطبيق  .4
مرئي  – )صوتيالتدريس ألفراد العينة برنامج المحاكاة ثالثي األبعاد بأنماط الدعم  .5

 صوتي مرئي(. –
 وبطاقة المالحظة. التحصيميلالختبار  البعديالتطبيق  .6
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا ثم تفسيرىا. .7
تم التوصل إلييا والمقترحات لمبحوث  التيضوء النتائج  فيتقديم التوصيات  .8

 المستقبمية.
 مصطمحات البحث:

 المحاكاة ثالثية األبعاد:
بيئة تعمم افتراضية ثالثية األبعاد تحاكي الواقع بإضافة  تعرفيا الباحثة إجرائًيا

 يصعب تحقيقيا في الواقع. والتيبعد ثالث لتجسيده لتحقيق األىداف المنشودة 
 الميارة:

تعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنــيــا مقدرة المـــتــــعممين عــمــى القـــيام بصيانة األجيزة 
ة في األداء وتالفي األخطاء بقدر االستطاعة وصواًل التعميمية بدرجة من السرعة والدق

 إلى مستوى الكفاءة واإلتقان.
 أنماط دعم األداء:

تعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا تقديم التوجيو واإلرشاد خالل عمــمية التدريب عمى 
الميارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعمم، والوصول إلى المساعدات التي يحتاجيا 

 .وبنجاحيح أداء ميام التعمم بميارة بما يت
 اإلطار النظري لمبحث: 

نظًرا لما تقدمو برامج المحاكاة ثالثية األبعاد من أىمية في صقل ميارات  
المتعممين من خالل ما تقدمو ليم من فرص ىائمة لمتدريب عمى الميارات المختمفة وفًقا 

، وألن لممعمم دور ىام في توجيو الحتياجاتيم ووصواًل بيم إلى مستوى اإلتقان المطموب
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أثناء عممية تدريبيم داخل بيئات التعمم التقميدية، أصبح ىناك ضرورة لمبحث  المتعممين
عن أداة ذكية تمثل دور المعمم في توجيو المتعممين ومتابعتيم أثناء عممية التدريب، 

ثية األبعاد، حيث يمكن لتمك األداة من توجيو المتعممين من خالل برامج المحاكاة ثال
األمر الذي يسمح لممتعمم باالعتماد عمى نفسو في القيام بأداء الخطوات المناسبة لكل 

دون التدخل  الخاطئميمة ومعرفة نتائج ىذا األداء، بجانب قدرتو عمى تعديل أدائو 
 المباشر في كل لحظة من لحظات التعمم.

اعدة التي يتم تقديميا الدعم التعميمي يعد نوًعا من أنواع التوجيو أو المس 
لممتعمم لمساعدتو عمى التعمم وتحقيق األىداف المنشودة، وقد أوصت دراسة )زينب 

( إلى أن الدعم في صورة التغذية الراجعة الفورية سواء موجو 2012خميفة ومنى جاد، 
أو غير موجو يؤدي إلى تحسين األداء وذلك عمى عكس الدعم في التغذية الراجعة 

 المؤجمة.
، المطموبةتساعد نظم دعم األداء عمى معرفة المتعمم كيفية أداء الميام و  

ومعرفة المعمومات التي يحتاجيا وتقديميا في أشكال متعددة مثل )لقطات الفيديو، 
 (.21، 2015الصوت، الصورة، والنصوص( )رحاب حجازي، 

إلى دعم األداء تحت مسمى التوجيو، وقد عرفو  (Carr,2012,p78)وأشار 
نو عممية مستمرة يتم من خالليا مالحظة أداء المتعمم، وتقديم التعميمات والتوجييات بأ

 واإلرشادات التي تساعد في الوصول إلى الحد األقصى في أداء الميام المطموبة.
الميارات بشرط أن تتوفر  اكتسابفاإلرشاد والتوجيو يمعب دوًرا ىاًما في عممية 

اء الجيد، وىذا يتطمب بدوره تحمياًل لمميارة، وذلك لممعمم معرفة كافية بطبيعة األد
، 2012باستخدام طرق تحميل العمل المختمفة الشائعة االستخدام )عبد الرحمن سالم، 

22.) 
ويتضح من السابق أن نظم دعم األداء بمثابة أدوات يتم تصميميا داخل برامج 

ي يقوم بو داخل بيئات التعمم الكمبيوتر التفاعمية عامة لتكون بديال عن المعمم ودوره الذ
التقميدية، وتكمن أىمية نظم دعم األداء في توجيو المتعممين لموصول بيم إلى مستوى 

 إتقان الميارات المنشود تعمميا.
برامج المحاكاة نوع من اإلبحار التعميمي التي يتم فيو عرض مواقف  تعد
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لحقيقة نظًرا لخطورتو أو مماثمة لمواقع، ويستخدم عندما يصعب تجسيد حدث معين في ا
 البعد الزماني والمكاني، أو استحالة التعامل المباشر معو، حيث توفر برامج المحاكاة

 شبيية بالمواقف الحقيقية. ةبيئة تعميمية بديم
( بأنيا أساليب تطبيقية يتم فييا التعميم والتعمم 324، 2014جاد،  )نبيلعرفيا 

ة والبحث والتحقق، وتتم عممية التعمم فييا بأن وفقا لمواقف افتراضية من حيث التجرب
 يدرس المشاركون مبادْى أساسية عن طريق تطبيقيا ومالحظة نتائج ىذه التطبيقات.

( بأن برامج المحاكاة 121، 2012 جاد،خميفة ومنى  )زينبوعرفتيا كال من 
الموقف  بناء وتمثيل بيئة شديدة الشبو بالبيئة الواقعية ييدف إلى فيم واستيعاب ىي

بالواقع مع االحتفاظ باألمن  الشبييةوحسن التصرف فيو والتدريب عمى الممارسات 
 والسالمة واالقتصاد في المال والجيد.

 ونظًرا ألن البحث الحالي ييدف إلى تحديد النمط المناسب لتقديم دعم األداء
ألجيزة التعميمية في برنامج محاكاة ثالثي األبعاد لتنمية مستوى األداء المياري لصيانة ا

وذلك لالستفادة منيا في  اكتسابيافمن الضروري التعرف عمى مفيوم الميارة وشروط 
إعداد وبناء مواقف تدريبية فعالة من خالل برامج محاكاة ثالثية األبعاد تتوافر بيا كافة 

 عوامل النجاح.
( بأنيا عبارة 658، 2000فقد عرف الميارة )فؤاد أبو حطب، وأمال صادق، 

عن السموك المكتسب الذي يتوافر لو شرطان جوىريان، أوليما أن يكون موجًيا نحو 
إحراز ىدف معين، والثاني ىو أن يكون منظًما بحيث يؤدي إلى إحراز اليدف في 

 أقصر وقت وبأقل جيد ممكن.
ويتضح بذلك أن التدريب عمى الميارات العممية ما ىو إال نظام متكامل يجب 

 ناصر من أجل تحقيق األىداف المحددة بنجاح، حيث البد من توفيرأن تتكاتف فيو الع
عدة عناصر منيا: نموذج يوضح طريقة أداء الميارة سواء بشكل جزئي أو كمي 
وأساليب لتقديم التغذية الراجعة الفورية، بجانب توفير فرصة لممتعمم لممارسة األداء 

واقف التدريب المياري، وتقديميا وتكراره، كل ىذه الشروط تعد بمثابة األساس لتصميم م
من خالل برامج المحاكاة ثالثية األبعاد بما يكفل مساعدة المتعممين عمى الوصول إلى 

 مستوى األداء المنشود.
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 تجربة البحث:
أواًل: التصميم التعميمي لبرنامج المحاكاة ثالثية األبعاد بأنماط دعم األداء )صوتي، 

 مرئي، صوتي مرئي(
، المرئي، الصوتي )الصوتيتعرف عمى فاعمية نمط دعم األداء تم استيداف ال

مرئي( في برامج محاكاة ثالثية األبعاد لتنمية ميارات صيانة األجيزة التعميمية لدى 
يندرج ىذا البحث تحت فئة البحوث طالب تكنولوجـــــيا التـــعــــميم في ىذا البحث، وبالتالي 

ت السببية بــيـــن المــتـــغيــرات المســـتـــقمــة وأثرىا في التي تستيدف دراسة واختبار العالقا
 المتغيرات التابعة، لذلك ُيعد "المنيج التجريبي "ىو المنيج المالئم.

( طالًبا وطــالــبة من طالب الفرقة الثانية 06تكونت العينة في ىذا البحث من )
جامعة  –بكمية التربية النوعية  0606/0602تكـــنولــــوجيا التعميم لمعام الجـامـــعي 

( طالًبا 266بورسعيد في مقرر حفظ وصيانة األجيزة التعميمية وذلك من واقع عدد )
 %(06من المجتمع األصمي بنسبة )

( طالًبا 06وقد تم توزيع طالب العينة عمى ثالث مجموعات تجريبية بواقع )
 لكل مجموعة تجريبية وفق التصميم التجريبي لمبحث.

الل إطالع الباحثة عمى نماذج التصميم التعميمي، فقد اختارت الباحثة ومن خ
( ألنو ييدف إلى تحديد السموك المدخمي وخبرات 0666المطيف الجزار،  نموذج )عبد

جراءات منيجية  المتعممين السابقة، وتحديد األىداف التعميمية المنشودة وفقا لخطوات وا 
صائص العقمية والجسمية لطالب الفرقة الثانية لموصول إلى تحقيقيا بما يتناسب مع الخ

 تـــكــنولــــوجيــا التعميم.
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 (1شكل )

 .مرحمة التــحــميل:2
تتضمن ىذه المرحمة عدة خطوات تربوية تشمل: تحميل المشكمة، تحميل 
ميمات التعميم، تحميل محتوى التعميم لمقرر صيانة األجيزة التعميمية إلنتاج برنامج 

  ثي األبعاد بنمط الدعم )مرئي، صوتي، مرئي صوتي(.محاكاة ثال
 . مرحمة التصميم:0

تتعمق ىذه المرحمة بوصف المــبـــــادئ الـــنـــظرية واإلجراءات العممية المتعمقة 
بكيفية تصميم برنامج محاكاة ثالثي األبعاد بأنماط دعم األداء )مرئي، صوتي، صوتي 
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التعـــميمـــية المرتجاة بنجاح، و تتضمن ىذه  مرئي( بشكل يعمل عمى تحقق األىداف
المرحمة الخطوات التالية: صياغة األىداف السموكية، تقسيم المحتوى التعميمي، تحديد 
األشكال والرموز المستخدمة، تحديد األلوان المناسبة في التصميم، بحيث تنقسم مرحمة 

ىداف السموكية، تحديد تتضمن )تحديد وصياغة األ تعميميالتصميم إلى مرحة تصميم 
 لبرنامج المحاكاة ثالثي األبعاد . الفنيوتقسيم المحتوى التعميمي(، والتصميم 

 . مرحمة اإلنتاج:7
وتم في ىذه العممية تحضير المواد الالزمة لعممية إنتاج المعالجات التجريبية 

 صميم.وتجميعيا تمييًدا لتنفيذ الخطوات واإلجراءات المحددة مسبًقا في مرحمة الت
 .مرحمة التجريب:4

نظًرا ألن البحث الحالي يسعى إلى الكشف عن أثر كل من المتغيرات المستقمة 
 الثالثة التالية:
 .نمط دعم أداء صوتي 
 .نمط دعم أداء مرئي 
 .نمط دعم أداء مرئي صوتي 

مرئي( في برنامج  يلذلك تم إنتاج ثالثة أنماط دعم أداء )مرئي، صوتي، صوت
بعاد ضوء مستويات المتغيرات المستقمة الثالثة موضع البحث الحالي، محاكاة ثالثي األ

بحيث تتفق جميع المعالجات في كل من استراتيجية تصميميا ومحتواىا التعميمي؛ بينما 
تختمف فيما بينيا في مستويات المتغيرات المستقمة السابقة، وبالطبع التعميمات الخاصة 

 عل معيا.بكل معالجة حتى يسيل لممتعمم التفا
 ثانًيا: بناء أدوات القياس

 .االختبار التحصيمي:1
عمى ضوء األىداف التعميمية وتحميل ميام التعمم وتحديد المحتوى التعميمي 

تقيسيا  التيعمى تحديد الجوانب المرتبطة بالميارة وبناًء  لبرامج المحاكاة ثالثية األبعاد،
حصيمي واحد تم تطبيقو قبمًيا وبعدًيا، أسئمة االختبار، قامت الباحثة بتصميم اختبار ت
تكون من أربعة أجزاء ويتكون من  الذيوتم بنائو وتم اختبار صدق وثبات االختبار 

( مفردة غطت الجوانب المعرفية لميارات صيانة األجيزة التعميمية لمفرقة الثانية 20)
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 تكنولوجيا التعميم، وتم تقسيم االختبار إلى األجزاء التالية:
 (.اآلتية( مفردات )أسئمة لفظية أكمل العبارات 5األول: ضم )الجزء  -
 ( مفردات )أسئمة لفظية تخير اإلجابات الصحيحة(.6الجزء الثاني: ضم ) -
 ( مفردات )صح أم خطأ(.6الجزء الثالث: ضم ) -
 لفظية قارن بين(. )أسئمة( مفردات 3الجزء الرابع: ضم ) -

 :اآلتية راتوقد روعي عند صياغة أسئمة االختبار االعتبا
أن تكون كل مفردة واضحة دقيقة، ومختصرة، ومصاغة بأسموب سيل  -

 وواضح.
 أن تخمو كل مفردة من أي إشارة أو تمميح يدل عمى اإلجابة الصحيحة. -
 أن تقيس كل مفردة ىدف تعميمي معين. -
يجب أن تتناول المفردات الموضوعات واألىداف التي سبق تحديدىا بجدول  -

 المواصفات.
 تخدام صيغة النفي أو النفي المزدوج في صياغة السؤال.تجنب اس -
تجنب المفردات التي تحمل في طياتيا اإلجابة عن مفردات أخرى في نفس  -

 االختبار.
 وقد قامت الباحثة باختبار صدق وثبات االختبار التحصيمي:

 لتعميمميارات صيانة األجيزة التعميمية لمفرقة الثانية تكنولوجيا ا في التحصيميالختبار 
 أواًل ـ صدق االختبار:

صورتو المبدئية عمى عـدد مـن  في االختبارقامت الباحثة بعرض صدق المحكمين:  -أ
لتحديد مدى مناسبة تكنولوجيا التعميم  فيمجموعة من ىيئات التدريس المتخصصين 
مـادة صـيانة األجيـزة التعميميـة لمفرقـة  فـياألسئمة لقياس التحصيل والميارات العمميـة 

ثانية لتكـنولوجيا التعـميم، وتم إجراء التعديالت المقترحة لمسادة المحكمين مـن حـذف ال
عـــادة صـــياغة بعـــض األســـئمة  ضـــافة وا  الســـادة نســـب االتفـــاق بـــين  وامتـــدتوتعـــديل وا 

االختبـار  %( ، وأصـبح100إلـى 83بين ) ماالمحكمين عمى مدى صالحية األسئمة 
 في لمقرر صيانة األجيزة التعميمية.الجانب المعر ( سؤااًل لقياس 20مكون من )

عمــى العينــة االســتطالعية مــن  االختبــارقامــت الباحثــة بتطبيــق الــداخمي:  االتســاق -ب
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 الــداخمي( وذلــك لحســاب االتســاق 32طــالب الفرقــة الثانيــة تكنولوجيــا التعمــيم )ن   
بيـن درجة كل سؤال والدرجة الكميــة لالختبـار عن طريق احتساب مـعامالت االرتـباط 

 Spssبواسطة الحزمة اإلحصائية الخاصة بالعموم االجتماعية والمعروفة اختصاًرا ب

V.22 ( 0فكانت قيم معامالت االرتباط كما يتبين بجدول) 

 ( قيمة مـعــامالت ارتباط أسئمة االختبار بالدرجة الكمية2جــدول )

رقم 
 السؤال

قيمة معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

قيمة معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

قيمة معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

قيمة معامل 
 االرتباط

2 61720**  0 61700**  22 61700**  20 61700**  
0 61706**  7 617.0**  20 61726**  27 617.0**  
. 61720**  0 61000*  2. 614.0*  20 61700**  
4 61700**  0 61700**  24 61720**  20 6174.**  
0 61700**  26 61702**  20 61060*  06 61707**  

 0.1.)**( دال عند مستوى      0.0.)*( دال عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت ارتباط األسئمة بالدرجة الكمية 

والبعض اآلخر ذات داللة إحصائًيا عند  6162لالختبار دالة إحصائًيا عند مستوى 
مما يشير ؛ ( أى أنو يوجد اتساق ما بين أسئمة االختبار والدرجة الكمية6160ى )مستو 

 إلى أن االختبار عمى درجة مناسبة من الصدق.

 ثانًيا ـ ثبات االختبار:
 طريقة معامل ألفا لكرونباخ: -أ

 Cronbach'sاستخدمت الباحثة لحساب ثبات االختبار معامل ألفا لكرونباخ  

Alpha  Coefficient  في حالة حذف درجة السؤال من الدرجة الكمية لالختبار
( كما تم حساب معامل ثبات كل 61707فبمغت قيمة معامل ألفا العام لالختبار ككل )

 ( .سؤال فكانت قيم معامالت ثبات األسئمة كما مبين بجدول )
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 ( قيم معامالت ألـفـا ألسئمة االختبار3جـــدول )
رقم 
فاقيمة معامل أل السؤال رقم  

رقم  قيمة معامل ألفا السؤال
رقم  قيمة معامل ألفا السؤال

 قيمة معامل ألفا السؤال

2 6170. 0 61770 22 61702 20 61770 
0 617.. 7 61700 20 61707 27 61742 
. 617.0 0 61707 2. 61772 20 61742 
4 61770 0 61700 24 61707 20 61700 

0 61770 26 61702 20 61740 06 6.70. 

يتبين من السابق أن جميع قيم معامالت ثبات األسئمة أقل من معامل ثبات 
 االختبار ككل مما يشير إلى أن أسئمة االختبار عمى درجة مناسبة من الثبات.

 طريــقــة التــجـزئة النــصــفية: –ب 
 تم استخدام طريقة لمتحقق من ثبات االختبار ككل أال وىي التجـزئة النصـفية

Split half ( وبعد تصحيح 61777وبمغت قيمة معامل االرتباط بين نصفى االختبار )
بمغت قيمة معامل الثبات  Spearman-Brown أثر التجزئة بمعادلة سبيرمان وبراون 

 ( ويتضح مما سبق أن االختبار يتسم بدرجة مناسبة من الثبات. 61074)

فى صورتو النيائية ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبح االختبار 
الجانب المعرفي المرتبط بميارات صيانة األجيزة ( سؤااًل لقياس 06مكون من )

واالختبار بيذه الصورة النيائية صالح التعميمية لطالب الفرقة الثانية تكنولوجيا التعميم، 
 لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية.

 . بطاقة مالحظة األداء:0
ة مالحظة األداء المياري بطريقة التقييم الكمي قامت الباحثة بإعداد بطاق

بالدرجات حتى يمكن التعرف عمى مستوى الطالب في كل ميارة بطريقة موضوعية، 
تصفيات متدرجة لمميارات  10مفردة مقسمة في  23وتكونت مفردات البطاقة من 

قييم المستيدفة لممقرر وتغطي الميارات التي ترغب الباحثة بمالحظتيا ومستويات الت
 درجة حيث: 115الخماسي وكانت الدرجة الكمية 

 1راسب                           –لم يستطيع أداء أي جزء من الميارة  -
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 2مقبول                      –استطاع ممارسة بعض متطمبات الميارة  -
 3جيد                        –استطاع ممارسة معظم متطمبات الميارة  -
  4جيد جدا                       –كل متطمبات الميارة  استطاع ممارسة -
  5ممتاز                   –استطاع ممارسة كل متطمبات الميارة بإتقان  -

وبناًء عمى ذلك تم بناء بطاقة المالحظة بحيث تضمنت كل الميام الرئيسة والفرعية 
اقة مالحظة األداء الالزمة ألداء ميارات صيانة األجيزة التعميمية وقد اشتممت بط

عمى عشر ميام رئيسية وثالثة وعشرون ميمة فرعية تمت صياغتيا في عبارات 
 تصف األفعال المطموب من المتعمم القيام بيا في كل خطوة من خطوات األداء.

( عدد الميام الرئيسة والفرعية لميارات صيانة األجيزة التعميمية والقيم الوزنية 4جدول )
 بالدرجات

الرئيسة الميام م  القيمة الوزنية عدد الميام الفرعية 
 11 2 ميارة صيانة جياز الداتا شو 1
 15 3 ميارة صيانة الحاسب اآللي 2
 11 2 ميارة صيانة السبورة التفاعمية 3
 11 2 ميارة صيانة الكاميرا 4
 11 2 ميارة صيانة جياز عرض األفالم السينمائية 5
م الثابتةميارة صيانة جياز عرض األفال 6  3 15 
 11 2 ميارة صيانة جياز عرض الشرائح الشفافة 7
 11 2 ميارات الصيانة الوقائية 8
 15 3 ميارات الصيانة العالجية 9
 11 2 ميارات الصيانة المخططة 11

ميمة فرعية 23 المجموع درجة 115   
 :اآلتية حظة األداء االعتباراتالوقد راعت الباحثة عند تصميم بطاقة م

 ياغة كل ميمة في صورة إجرائية.ص -
 أن تكون الميمة دقيقة ومحددة. -
 أن تصف الميمة خطوة واحدة فقط في خطوات األداء. -
 الترتيب المنطقي لمميام الفرعية. -
 وضع تعميمات بطاقة المالحظة بطريقة واضحة. -
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 صدق بطاقة مالحظة األداء:
الظاىري، وذلك  لتقدير صدق البطاقة تم استخدام طريقة صدق محتوى البطاقة

بعرض البطاقة عمى مجموعة من خبراء المادة المتخصصين في مجال تدريس صيانة 
 األجيزة التعميمية، بيدف استطالع آرائيم في اآلتي:

 مدى ارتباط مفردات البطاقة باألىداف التعميمية المحددة. -
 مدى دقة الصياغة المغوية لكل من الميام الرئيسية والفرعية. -
 تتضمنيا البطاقة لقياس مستوى أداء المتعممين. التياألداءات مدى مناسبة  -
 مدى منطقية ترتيب الميام الفرعية المندرجة أسفل كل ميمة رئيسية. -

 ثبات بطاقة مالحظة األداء:
تم حساب ثبات بطاقة مالحظة األداء بأسموب تعدد المالحظين عمى أداء 

ستقل عن اآلخر بمالحظة أداء الطالب الواحد، حيث قام ثالثة مالحظين كل منيم م
الطالب أثناء إجراءاتو لمميارات في نفس الوقت، أي يبدأ المالحظون عممية المالحظة 
معا وينيون معا، وبعد ذلك يتم حساب عدد مرات كل االتفاق واالختالف فيما بينيم 

 جامعة بورسعيد –وقد استعانت الباحثة بإثنين من المعيدين بكمية التربية النوعية 
وتوجيييم وتدريبيم عمى كيفية استخدام بطاقة المالحظة وطريقة تدوين نتيجة 

 مالحظتيم ألداء الطالب.
وتم مالحظة أداء عشرون طالًبا بواسطة كل من الباحثة والمالحظين اآلخرين، 
وذلك بعد تعرض ىؤالء الطالب إلحدى المعالجات التجريبية لمبحث الثالث موضع 

 البحث الحالي.
  x)عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف( ÷   عدد مرات االتفاق  تفاقاالنسبة 
100 

 x 100  85%(20÷)17نسبة االتفاق  
مرة مع الزمالء المعاونين وعدد مرات  17عدد مرات االتفاق  كانوقد 
مرات فقط. وىكذا يتضح أن متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين عمى  3االختالف 

%( مما يدل عمى ارتفاع معد ثبات البطاقة، وبالتالي 85با بمغت )أداء العشرون طال
 صالحة لمتطبيق عمى أفراد عينة البحث الحالي. فيي
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 تجانس المجموعات التجريبية: 
تم تحميل نتائج االختبار التحصيمي القبمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات 

تجانس ىذه المجموعات فيما صيانة األجيزة التعميمية وذلك بيدف التعرف عمى مدى 
قبل إجراء تجربة البحث األساسية، باإلضافة إلى داللة الفروق بين المجموعات فيما 

 يتعمق بدرجات االختبار القبمي، وذلك لتحديد أسموب التحميل اإلحصائي المناسب.
 One Way Analysis Of“تم استعمال تحميل التباين في اتجاه واحد 

Variance” عرف عمى داللة الفرق بين المجموعات في درجات االختبار كأسموب لمت
 القبمي، ويوضح الجدول التالي نتائج ىذا التحميل.

( داللة الفرق بين المجموعات التجريبية الثالث في القياس القبمي لتحصيل الجانب 5جدول )
 المعرفي المرتبط بالميارة لمتحقق من تجانس المجموعات

مجموع  مصـدر التـــباين
 المربعات

درجات 
 الحريـة

متــوسط 
 المربــعات

قيــمة 
 "ف"

مستـــوى 
 الداللـة

 2.086 7 0.222 بيــــن المــجموعات
غير دالة عند  2.252

 5.694 70 422.22 داخل المجموعات 2.25
  79 420.22 الكمي

وقد أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية كما ىي مبينة في الجدول السابق إلى 
(، وىي غير ذات داللة إحصائًيا عند مستوى 0.050النسبة الفائية بمغت قيمتيا ) أن

 (.0.05الداللة )
وتدل ىذه النتيجة عمى عدم تواجد فروق دالة إحصائًيا بين المجموعات 
التجريبية الثالث، مما يشير إلى تماثل المستويات المعرفية لمطالب، وبيذا فإن 

افئة قبل إجراء التجربة األساسية، ويمكن إرجاع أي المجموعات التجريبية تكون متك
فروق تظير بعد إجراء التجربة إلى االختالفات في مستويات المتغيرات المستقمة 
موضع البحث الحالي، وليست إلى اختالفات موجودة فيما بين المجموعات التجريبية 

 وبعضيا البعض.
حصائي لمبيانات وفق وفيما يمي عرض النتائج التي أسفر عنيا التحميل اإل

 فروض البحث.
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 نتائج البحث وتفسيرىا:
.عرض النتائج الخاصة بالتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لمميارات العممية 2

 لمقرر صيانة األجيزة التعميمية:
من خالل البيانات التي تم الحصول عمييا نتيجة لمتطبيق البعدي لالختبار 

عات التجريبية وذلك بحساب المتوسطات الداخمية التحصيمي، تم تحميل نتائج المجمو 
ألفراد كل مجموعة من المجموعات التجريبية الثالث كل عمى حدة وكذلك تم حساب 
االنحرافات المعيارية ليذه المتوسطات طبقا لمتغيرات البحث المستقمة ومستوياتيا 

 ويوضح الجدول التالي نتائج ىذا التحميل.
لمعيارية والمتوسط لمتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لمميارات ( االنحرافات ا6جــــدول )

 العممية طبقا لمتغيرات البحث 
 الصوتي المرئي المرئي الصوتي نمط دعم األداء

 9.73 8.40 5.40 المتوسط
 4.25 3.34 1.77 االنحراف المعياري

ف عمى داللة وقد تم استخدام أسموب تحــــميل التــــباين في اتــجــاه واحد لمتعر 
الفروق بين المجموعات التجـــريبـية الثالث بالنسبة لمتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي 
لمميارة، ولقياس التفاعل بين متغيرات البحث المستقمة، باإلضافة إلى قياس التأثير 
األساسي لكل من متغيرات البحث الثالثة المستقمة، وىي متغيرات أنماط تقديم الدعم 

 / المرئي / الصوتي مرئي(. )الصوتي
ويبين الجدول القادم نتائج تحـميـل التبـــاين في اتجاه واحد بالنسبة لمتحصيل 

 المرتبط بالجانب المعرفي لمميارات العممية
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نتـــائج تحــميـل التـبـايـن في اتجاه واحد بالنسبة لمتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي ( 7جدول )
 ةلمميارات لمعممي

 

مجموع  مصــدر التـبـاين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة "ف" المربعات

 029.220 2 029.220 نمط تقديم الدعم الصوتي

02.924 

قيمة دالة عند 
2.22 

قيمة دالة عند  077.256 2 077.256 نمط تقديم الدعم المرئي
2.22 

نمط تقديم الدعم الصوتي 
قيمة دالة عند  080.605 2 080.605 المرئي

2.22 
 9.998 76 759.877 الخطأ

 
  87 2576.950 الكمي

( يمكن استعراض النتائج من حيث تأثير المتغيرات 7باستخدام نتائج جدول )
 اآلتية:الثالثة المستقمة، عمى ضوء مناقشة فروض البحث 

 

 (:)التحصيل.الفرض األول 1
بين المتوسطات  (0.05ًيا عند مستوى )" ال يــوجــد فرق ذات داللــة إحصائ -

لدرجات طــالب المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي المرتبط بالجــانب 
المعرفـي لميــارات صيانة األجيزة التعميمية المقدمة من خالل برامج المحاكاة 

مرئي  –الكمبيوترية، يرجع إلى التأثير األساسي الختالف نمط الدعم )صوتي 
 ي مرئي(".صوت -

يتبين أن قيمة النسبة الفائية المحسوبة ( 7وباستقراء النتائج في جدول )
لمتغيرات أنماط تقديم الدعم )مساعدة صوتية / مساعدة مرئية / مساعدة صوتية مرئية( 

(، وىي قيمة دالة إحصائية عند مستوى 76،1" عند درجة الحرية )20.914بمغت "
 ، ويتضح من ذلك ما يمي:(0.01)

( بين متوسطي درجات 0.01جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و 
طالب المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات 
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صيانة األجيزة التعميمية المقدمة من خالل برامج المحاكاة الكمبيوترية، يرجع إلى 
ة صوتية / مساعدة مرئية / مساعدة التأثير األساسي لنمطي تقديم الدعم )مساعد

 صوتية مرئية("
وعبرت عنو من خالل الفرض األول من  الباحثة،ويختمف ىذا مع ما توقعتو 

 حيث عدم وجود فرق.
( لمتعرف عمى متوسط 5ولمعرفة اتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى جدول )

رضوا لبرامج درجات الكسب في تحصيل أفراد المجموعات التجريبية الثالث الذين تع
المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم الصوتي فقط، ومقارنتو بالمجموعات التي تعرضت 
لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم المرئي، ونمط تقديم الدعم الصوتي المرئي، 
ويوضح الجدول التالي حساب كل من االنحرافات المعيارية والمتوسطات لمتعرف عمى 

 ق بين المجموعات التجريبية طبقا لنمط تقديم الدعم.اتجاه الفر 
 

 الفرق بين المجموعات التجريبية طبقا لنمط تقديم الدعم( 8جدول )
 االنحراف المعياري المتوسط المجموعات التجريبية طبقا لنمط تقديم الدعم

 7.77 7.59 مساعدة صوتية
 4.298 8.88 مساعدة مرئية

 4.57 20.27 مساعدة صوتية مرئية
ويتضح من خالل الجدول السابق تفوق متوسط درجات کسب افراد 
المجموعات التجريبية الذين تعرضوا لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم 

" بالمقارنة بمتوسط درجات الكسب في 12.07الصوتي المرئي، والذي بمغت قيمتو "
ج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم تحصيل أفراد المجموعات التجريبية الذين تعرضوا لبرام

، والذين تعرضوا أيضا لبرامج المحاكاة "7.59"الدعم الصوتي، والذي بمغت قيمتيا 
" ونستنتج من ذلك أن ۸,۸۸المعالجة بنمط تقديم الدعم المرئي، والذي بمغت قيمتو "

 اتجاه الفرق جاء لصالح نمط تقديم الدعم الصوتي المرئي ثالثي األبعاد في برامج
 المحاكاة الكمبيوترية.

عادة صياغتو كما يمي "يوجد  وبناًء عمى ما تقدم تم رفض الفرض األول، وا 
بين متوسطات درجات طالب المجموعات ( 0.05فرق دال إحصائًيا عند مستوى )
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التجريبية في االختبار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات صيانة األجيزة 
الل برامج المحاكاة الكمبيوترية، يرجع إلى التأثير األساسي التعميمية المقدمة من خ

الختالف نمط الدعم )صوتي، مرئي، صوتي مرئي(، وذلك لصالح نمط الدعم الصوتي 
 المرئي.

وأيًضا اتفقت الباحثة مع الدراسة الخاصة بكال من عبد الرحمن سالم 
لى نظرية في أن ترجع نمط دعم األداء إ( 2015(، رحاب حسن حجازي )۲۱۰۲)

"، حيث إن AIbert Banduraالتعمم المعرفية االجتماعية كما عرضيا ألبرت باندورا 
الفرد يتعمم أنماط السموك التي تظير في سياق اجتماعي بشكل أفضل وذلك من خالل 
متابعة أنماط الدعم المرتبطة بالفيديو والتي ىنا متمثمة في النمط الصوتي المرئي. 

 ج تميل إلى نمط الدعم الصوتي المرئي.ويالحظ ىنا أن النتائ
. عرض النتائج الخاصة بالجانب المعرفي لمميارات العممية لمقرر صيانة األجيزة 0

 التعميمية:
من خالل البيانات التي تم الحصول عمييا نتيجة التطبيق البعدي لبطاقة 

ك بحساب مالحظة األداء المياري، تم تحميل نتائج المجموعات التجريبية الثالث وذل
المتوسطات الداخمية ألفراد كل مجموعة من المجموعات التجريبية الثالثة عمى حدة، 
وكذلك تم حساب االنحرافات المعيارية ليذه المتوسطات طبقا لمتغيرات البحث المستقمة 

 ومستوياتيا، ويوضح الجدول التالي نتائج ىذا التحميل
 داء الميارياالنحرافات المعيارية والمتوسطات لأل( 9جدول )
 الصوتي مرئي المرئي الصوتي نمط دعم األداء

 75.72 06.77 20.22 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

4.09 7.24 9.22 

وقد تم استخدام أسموب التحميل التبايني في اتجاه واحد لمتعرف عنى داللة 
إلى قياس  الفروق بين المجموعات التجريبية الثالثة بالنسبة لألداء المياري، باإلضافة

التأثير األساسي لكل من متغيرات البحث الثالثة المستقمة وىي متغيرات أنماط تقديد 
الدعم )الصوتية / المرئية / الصوتية المرئية(. ويبين الجدول القادم نتائج التحميل 

 التبايني في اتجاه واحد بالنسبة لألداء المياري.
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 تجاه بالنسبة لألداء المياري( نتـــائج تحميل التباين أحادي اال 22جدول )
درجات  مجموع المربعات مصـــدر التباين

 الحرية
 مستوى الدالة قيمة "ف" متوسط المربعات

2.22قيمة دالة عند  02.977 2099.775 2 2099.775 نمط تقديم الدعم الصوتي  
2.22قيمة دالة عند  7299.079 2 7299.079 نمط تقديم الدعم الصوتي  

دعم الصوتينمط تقديم ال 2.22قيمة دالة عند  7084.577 2 7084.577   
  4497.576 76 4497.576 الخطأ
  87 24524.822 الكمي

يمكن استعراض النتائج من حيث أثر المتغيرات ( 10باستخدام نتائج جدول )
 الثالثة المستقمة عمى ضوء مناقشة فروض البحث اآلتية:

 الفرض الثاني )الميارة العممـــية(: -
المتوسطات لدرجات  ( بين05،۱ توجد فرق دال احصائًيا عند مستوى )ال -

طالب المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة أداء ميارات صيانة األجيزة 
التعميمية المقدمة من خالل برامج المحاكاة الكمبيوترية، يرجع إلى التأثير 

 صوتي مرئي(". -مرئي  -األساسي الختالف نمط الدعم )صوتي 
يتبين أن قيمة النسبة الفائية المحسوبة ( 10استقراء النتائج في جدول )وب

لمتغيرات أنماط تقديم الدعم )مساعدة صوتية، مساعدة مرئية، مساعدة صوتية مرئية( 
وىي قيمة دالة احصائيا عند مستوى ( 76،1وعند درجة الحرية ) "21.977"بمغت 

 ( ويتضح من ذلك ما يمي:0.01)
( بين المتوسطات لدرجات طالب 0.05حصائًيا عند مستوى )"وجود فرق دال ا

 المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة أداء ميارات صيانة األجيزة التعميمية"
المقدمة من خالل برامج المحاكاة الكمبيوترية، يرجع إلى التأثير األساسي 

 ألنماط تقديم الدعم )الصوتي، المرني، الصوتي المرئي(".
النتيجة مع ما توقعتو الباحثة، وعبرت عنو من خالل الفرض  وتختمف ىذه

( 9الخامس من حيث عدم وجود فرق. ولمعرفة اتجاه ىذا الفرق تم الرجوع إلى جدول )
لمتعرف عمى متوسط األداءات الميارية ألفراد المجموعات التجريبية الثالث الذين 

صوتي، ومقارنتو بالمجموعات تعرضوا لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم ال
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التي تعرضت لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم المرئي، والمجموعات التي 
تعرضت لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم الصوتي المرئي، ويوضح الجدول 
التالي حساب كل من االنحرافات المعيارية والمتوسطات لمتعرف عمى اتجاه الفرق بين 

 المجموعات التجريبية طبقا لنمط تقديم الدعم.
 الفرق بين المجموعات التجريبية طبًقا لنمط تقديم الدعم( 22جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط المجموعات التجريبية طبًقا لنمط تقديم الدعم
 22.940 29.55 نمط مساعدة صوتية
 22.28 07.52 نمط مساعدة مرئية
 24.040 07.76 ئيةنمط مساعدة صوتية مر 

يتبين من خالل الجدول باألعمى تفوق متوسط أداءات أفراد المجموعة 
التجريبية الذين تعرضوا لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم الصوتي المرئي 

" بالمقارنة بمتوسط اداءات أفراد المجموعات التجريبية الذين 36,27والذي بمغت قيمتو "
"، 19.55معالجة بنمط تقديم الدعم الصوتي والذي بمغت قيمتو "تعرضوا لبرامج ال

والذي تعرضوا لبرامج المحاكاة المعالجة بنمط تقديم الدعم المرئي والذي بمغت قيمتو 
" ونستنتج من ذلك ان اتجاه الفرق جاء لصالح نمط تقديم الدعم الصوتي 23.50"

 المرئي في برامج المحاكاة الكمبيوترية.
ما تقدم تم رفض الفرض الثاني، حيث بينت النتائج تواجد فروق وبناًء عمى 

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية  (0.01دالة إحصائًيا عند مستوى )
عادة صياغتو كما يمي" يوجد فروق دالة إحصائًيا  في بطاقة مالحظة أداء ميارات "وا 

التجريبية في بطاقة بين متوسطات درجات طالب المجموعات ( 0.05عند مستوى )
مالحظة أداء ميارات "تحنيط الطيور" المقدمة من خالل برامج المحاكاة الكمبيوترية، 

صوتي مرئي(،  -مرئي  -يرجع إلى التأثير األساسي الختالف نمط الدعم )صوتي 
 وذلك لصالح نمط الدعم الصوتي المرئي.

(، ۲۱۰۲ن سالم )كما اتفقت الباحثة مع الدراسة الخاصة بكال من عبد الرحم
في أن ترجع نمط ( 2018(، ودنيا طمعت عبد العظيم )2015ورحاب حسن حجازي )

 Albertدعم األداء إلى نظرية التعمم المعرفية االجتماعية كما عرضيا "البرت باندورا 

Bandura حيث إن الفرد يتعمم أنماط السموك التي تظير في سياق اجتماعي بشكل ،"
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ابعة أنماط الدعم المرتبطة بالفيديو والتي ىنا متمثمة في أفضل وذلك من خالل مت
 النمط الصوتي المرئي، ويالحظ ىنا أن النتائج تميل إلي نمط الدعم الصوتي المرئي

 مناقشة نتائج البحث:
بعد عرض النتائج التي وصل إليــيا البحث الحالي واستعراضيا في الخطوة 

 كما يمي:السابقة، يأتي التعميق عمى ىذه النتائج 
توصل البحث الحالي إلى تفوق نمط تقديم الدعم في شكل مساعدة صوتية 
مرئية عمى نمط تقديم الدعم في شكل مساعدة صوتية، ونمط تقديم الدعم في شكل 
مرئي، وذلك فيما يتعمق بكل من تنمية مستوى األداء المياري وتحصيل المعمومات 

برامج المحاكاة الكمبيوترية، وىذا ما  المرتبطة بالجانب المعرفي لمميارة من خالل
 أشارت إليو کل نتائج الفروض.

وتتفق النتائج السابقة مع نظرية الوسائط المتعددة والمنشقة من نظرية التعمم 
المعرفية حيث أن الوسائط المتعددة التعميمية تحاول الجمع بين الكممات والصور بطرق 

عمم األشخاص بشكل أكثر عمًقا من الكممات تعظيم فعالية التعمم. وىي تؤكد عمى أن يت
والصور وحدىا وىذه الكممات يمكن أن تكون منطوقة أو مكتوبة، ويمكن أن تكون 
الصور باي شكل من أشكال الصور الرسومية بما في ذلك الرسوم التوضيحية والصور 

 والرسوم المتحركة او الفيديو.
 وء ما يمي:وترى الباحثة أنو يمكن تفسير نتائج البحث في ض

أتاحت المحاكاة ثالثية األبعاد نقل المحتوى المعرفي من خالل وسائط متنوعة،  -
حيث عممت ىذه الوسائط كمثيرات متعددة تربط بين ذاكرة المتعمم والمادة 
 التعميمية المعروضة لو، وتجعل المتعمم أكثر تركيزا وانتباىا لممحتوى التعميمي.

ل الصور ولقطات الفيديو والفالشات عرض المعمومات والميارات من خال -
ثالثية األبعاد مع أنماط دعم األداء )صوتي، مرئي، صوتي مرئي( زاد من 

 رغبة المتعمم ودافعيتو لمتعمم. 
کما نؤيد أيضا نظرية التعمم اإلدراكي لموسائط المتعددة كما عرضيا "ماير"  -

والصور  نتائج البحت الحالي وىي ان ىناك خمسة أشكال لتمثيل الكممات
ويمثل كل شکل مرحمة معينة أول شكل من أشكال التمثيل ىو الكممات 
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والصور في عرض الوسائط المتعددة. النموذج الثاني ىو التمثيل الصوتي 
)األصوات(. اما الشكل الثالث ىو األصوات والصور والشكل الرابع من التمثيل 

 , learning theories.comىو المفظية الشكل الخامس المخططات 

2015). 
ودراسة  (Lee,2013)ودراسة  (Lan,2014)واتفقت نتيجة البحث الحالي مع  -

(TOral,2013)  ودراسة(Chung,2012) ودراسة (Hearningon,2011) 
( ودراسة 2015حجازي،  )رحاب( ودراسة 2012سالم،  عبد الرحمن) ودراسة

في تنمية ( الذين أجمعوا عمى فاعمية برامج المحاكاة 2018دينا طمعت )
 التحصيل والجانب المياري لمطالب.

( حيث أشار أنو في حالة 2005واختمفت الباحثة مع دراسة عمى عبد المنعم ) -
عرض المثيرين السمعي والبصري معا تحدث عممية تبادل واختيار بينيم، 

 خالل فترة زمنية معينة. األخرىحيث يركز المتعمم عمى وسيمة واحدة وييمل 
 &Mousavl,Low)ئج ىذه الدراسة أيضا مع كما اختمفت نتا -

Sweller,2006) ودراسة (Lang,2006) و (Cooper,2007)  و
(Lewis,2008)  حيث أكدت كال منيم عمى ضرورة استخدام شكل واحد فقط

لمتعمم، حيث أن استخدام أكثر من مثير في وقت واحد قد يؤدي إلى الحمل 
عاقة   عممية التعمم.المعرفي الزائد عمى ذاكرة المتعمم وا 

 توصيات البحث:
 من خالل نتائج البحث ومناقشتيا توصي الباحثة بما يمي:

استخدام أنماط تقديم الدعم أثناء أداء المتعمم لمميارة من خالل برامج المحاكاة  .1
الكمبيوترية ثالثية األبعاد، حيث يتم تصميم أنماط دعم األداء في شكل 

طوة من خطوات أداء تعمم الميارة توجييات قصيرة ومنفصمة مصاحبة لكل خ
 المطموبة.

تحقيق مبدأ التعمم الذاتي من خالل برامج المحاكاة ثالثية األبعاد المصحوبة  .2
 كورونا. جائحةبأنماط دعم األداء وخاصة في الظروف االستثنائية كظروف 

 



 

879 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 مقترحات البحث:
 في ضوء إجراءات البحث ونتائجو، تقترح الباحثة اآلتي:

تتنـاول عالقـة المتغيـرات المسـتقمة بخصـائص المتعممـين وأثرىـا عمـى نـواتج إجراء بحوث 
التعمم المختمفة، وذلك في إطار بحوث تفاعل بين االسـتعداد والمعالجـة بيـدف تـوفير 
المعالجات المناسبة بما يتناسب مع خصائص وقدرات المتعممـين ويـنعكس باإليجـاب 

 عمى نواتج التعمم.

 :والمصادر المراجع

فعالية برنامج تعمم ذاتي في تنمية ميارات صيانة األجيزة التعميمية (. 2005مد عبد العزيز )أنس أح
، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، لطالب شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية

 جامعة عين شمس.
تنمية ميارات الخط  فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المحاكاة في(. 2014حنان عوض المناخمي )

ماجستير، كمية التربية.  ة. رسالاالبتدائيالعربي     المقررة عمى تالميذ الصف الخامس 
 جامعة بورسعيد.
فاعمية المحاكاة ثالثية األبعاد عبر الويب في تنمية ميارات صيانة (. 2018دنيا محمد طمعت )

ج ( أكتوبر 116بية ببنيا. العدد )كمية التر  ةمجم التعميم.أجيزة العرض لدى طالب تكنولوجيا 
(4.) 

فاعمية نمط دعم األداء في برنامج محاكاة مقترح لتنمية بعض (. 2015رحاب عمى حسن حجازي )
ماجستير. كمية التربية  ة. رسالالتعميمالميارات العممية إلنتاج العينات لدى طالب تكنولوجيا 

 النوعية، جامعة بورسعيد.
رنامج قائم عمى التعميم المدمج إلكساب ميارات صيانة األجيزة تصميم ب(. 2009رشا حمدي )

 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصورة.التعميمية لدى طالب كمية التربية
موقع تفاعمي في تنمية الميارات األساسية والمثابرة عمى  ةفاعمي (.2013رييام أحمد الغندور )

يزة التعميمية لدى طالب الفرقة الرابعة كمية التربية اإلنجاز الالزم في مقرر صيانة األج
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة طنطا.النوعية

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات استخدام بعض األجيزة التعميمية (. 2007سعيد حامد محمد )
دراسات عربية في التربية ، مجمة لدى معممي العموم قبل الخدمة وآثره عمى تحصيل تالميذىم

 (.1(، ع )1السعودية، مج ) –وعمم النفس 
عمى  االفتراضيأثر نمط التغذية الراجعة في المعمل (. 2012زينب حسن خميفة، منى محمود جاد )

. دراسات عربية في التربية وعمم النفس، ع تنمية ميارات استخدام بعض األجيزة التعميمية



 

880 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ، مارس.3، ج23
العالقة بين أنماط المساعدة والدعم في برامج المحاكاة  رأث (.2012حمد سالم )أ نعبد الرحم

اإللكترونية التعميمية وتوقيت تقديميا لممتعمم عمى تنمية األداء المياري لمطالب المعممين شعبة 
 . الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، المجمة العممية.معمم حاسب آلي

استكشافية الستخدام طالبات كميات التربية بجامعة اإلمارات  ةدراس (.2002الجزار ) فعبد المطي
تكنولوجيا  ةمجم التعميم.العربية المتحدة لنموذج تطوير المنظومات التعميمية في تكنولوجيا 

 .4ك ، 5مج  وبحوث،سمسمة دراسات  –التعميم 
 دار المعارف. القاىرة. الثقافة البصرية.(. 2005عمى محمد عبد المنعم )

 . القاىرة. مكتبة األنجمو المصرية.3ط. التربويعمم النفس (. 2000فؤاد أبو حطب، آمال صادق )
 دار الفكر العربي. .القاىرةبيئات التعمم التفاعمية. (. 2014نبيل جاد عزمي )

فعالية نظام التوجيو الكمبيوتري في إتقان طالب كمية التربية النوعية (. 2006نسرين عزت زكي )
، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة ارات صيانة أجيزة العرض الضوئيلبعض مي

 عين شمس.
فاعمية برنامج مقترح لمتدريس القائم عمى المحاكاة الكمبيوترية في مادة (. 2009وائل أحمد راضي )

 . مجمة تكنولوجياالرسم اليندسي لتنمية الذكاء الفراغي لدى طالب تخصص الزخرفة واإلعالن
 (.1(، ع )19سمسمة دراسات وبحوث محكمة. مج ) التعميم،

Carr,C.(2012).Smart Training: The Managers Guide to Training for 

work.Reading Research and Instruction. 

Chang,C.(2006).Computer Simulations for the Introductory Mechanics 

Laboratory “,American Assocation of Physics Teacher,A.P.T Summer 

Meeting University of Maryland,p36-39. 
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to modrate mental Rerardation.PHD,University of 

Georgia,No.A.A13025335. 
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