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 الُمحاكاة اإللكترونية وأثرها في تنمية مهارات إلتقاط الصورة الرقمية 
 .لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم

 

  3أ.م.د/إيمان زكى موسى      2أ.د/ وليد يوسف محمد      1الزهراء مصطفى عبدالحفيظ
 

 المستخلص:
هدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات إلتقاط الصورة الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم 

م، وذلك من 2017/2018الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية جامعة المنيا في العام الجامعي 
إلطالع ل خالل استخدام برنامج محاكاة إلكتروني، ولتحقيق أهداف البحث اتبع المنهج الوصفي

على الدراسات والبحوث، والمنهج شبه التجريبي لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات 
(، 50، والضابطه وعددهم 10التابعة، وتكونت عينة البحث من مجموعتين )التجريبية وعددهم 

رقمية، لكما تمثلت أدوات البحث في ) اختبار تحصيلي للجانب المعرفي لمهارات إلتقاط الصورة ا
وبطاقة ُمالحظة لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية، وبطاقة تقييم لُمنتج الُمتعلمين على مهارات إلتقاط 
الصورة الرقمية(، وقامت الباحثة بتصميم برنامج للمحاكاة اإللكترونية على أن  يتضمن شرح ُمبسط 

دريب عليه، ارة يقوم الُمتعلم بالتلكل مهارة يعقبها فديو توضيحي للمهارة ومن ثَم نموذج لمحاكاة المه
ُثم نشاط يقوم بتطبيقه الُمتعلم على المهارة، وقد ُطبقت أدوات القياس قبل التعلم وبعده، وقد أظهرت 
نتائج البحث أثر الُمحاكاة اإللكترونية على تنمية  الجانب المعرفي واألدائي لمهارات إلتقاط الصورة 

 الرقمية. 
 

 .مهارات إلتقاط الصورة الرقميةحاكاة اإللكترونية، المُ  الكلمات المفتاحية:
 

E- Simulation and Its Impact on the Development of Digital Image 

Capture Skills among Students of Instrucational Technology 
 

AL-Zahra M. Abdelhafeez    Prof. Walid Y.  Mohamed Dr. Eman Z. Moussa 
 

Abstract: 

The current study aims to develop the digital image capture skills for 
                                                           

 قسم  تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا. ماجستير،باحثة  1
 أستاذ تكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة حلوان. 2

 .جامعة المنيا ، كلية التربية النوعية،ستاذ مساعد تكنولوجيا التعليمأ 3
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students of educational technology of Education Technology Department 

in Minia University Faculty of Specific Education in the academic year 

2017/2018, Through the use of E-Simulation Program to achieve the 

objectives of the study, it used the descriptive approach to study and 

research, The effect of the independent variables on the dependent 

variables. The research sample consisted of two groups (experimental 10 

and 50), and the Study tools involved (cognitive achievement test for 

digital image capture skills, an Observation card of capture digital skills; 

an Output evaluation card of the product learners to capture digital skills ), 

the researcher designed a program of electronic simulation that includes a 

simplified explanation of each skill, followed by Video Illustration of skill 

and then model to simulate the skill the learner's training it; then activity is 

applied learner to skill. Tools for pre-testing and post- testing were used. 

The results of the research showed the impact of electronic simulation on 

the development of the cognitive and practical aspects of digital image 

capture skills. 
 

Keywords: E- Simulation, Digital Image Capture Skills. 

 
 :مقدمة

التفاعلية ميز بيتحيُث من عملية التعلم  ُيسهلمدخاًل  اإللكترونيةالتعلم  بالمحاكاة ُيعد 
طريق تقديم  عنكما يتم  ،والديناميكية وُمشاركة الُطالب وتنشيط التفكير اإلبداعي والناقد لديهم

مواقف ذات معنى، ويقوم بربط التدريس بالخبرات الواقعية في الحياة بإسلوب افتراضي لما ُيمكن 
، ولوجيخرى الذي حظى بالتطور التكنإن التصوير شأنه شأن العلوم األ. الواقع الفعليأن يحدث في 

 يى مستوى نوعإل التناظريويرجع الفضل لتكنولوجيا التصوير فى اإلنتقال من مستوى التصوير 
 .مستويات معرفية جديدة تتعلق بقيمة الصور نتج عنهالذى  يجديد هو التصوير الرقم

إعدادت  وضبط حوث والدراسات أهمية مهارات اإللتقاط للصورة الرقميةتناولت عديد من الب
الكاميرا الرقمية وفًقا لما يتطلبه المشهد متوقًفا على اإلضاءة المتوفرة، وذلك بتحقيق قوانين التصوير 

 ،عبدالعظيم حمدي) ومنها دراسة كل من ،لحصول على صورة تعليمية جيدةا الرقمي بهدف
محمد الحيلة، )(،(Montano, L, Rivera. L, 2014(، 2013 ،جبرين حسين)، (2010
النجمان  ستين، (Johnson, C, 2017(شيرس جونسون  (،2015)سامح البرغوثي،، (2014

  .)(Langmann, S., & Pick, D, 2018 دايفيد بيكو 
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ية في تنم اإللكترونية مدى أهمية استخدام الُمحاكاة يتضح الدراساتنتائج  خالل من
حيُث ُمحاكاة المعلومات والتفاعل معها بشكل ديناميكي ُيثير انتباه المتعلمين  ،المهارات الُمختلفه

األداء وُيتيح لهم فرصة اإلندماج في بيئة تفاعلية تسمح لهم القيام ب ،وُيزيد من دافعيتهم نحو التعلم
واًل لُطرق وأسرعها وصفي تعلم المهارات من أفضل ا اإللكتروينة ولعل توظيف الُمحاكاة ،اآلمن

إلى توظيف  فعند الحاجه ،لتحقيق إتقان تعلم المهارة خاصة المهارات التي يتعثر تجربتها واقعًيا
الصور الرقمية في بعض المقررات فقد يواجه الُمتعلمين مشكلة عدم معرفة التعامل مع إعدادات 

 م الُمحاكاةلذلك ُيمكن هنا استخدا ،اومن ثم العبث به لإللتقاط صورة تعليمية جيدة الكاميرا الرقمية
ب على كاميرا رقمية كما لو كان الُمتعلم يحمل الكاميرا ويقوم بتجري إلكترويًنا للتدريب اإللكترونية

لتقاط اللقطه وفًقا لتلك اإلعدادات في القضايا  دمستختُ  اإللكترونية حاكاةالمُ ف ،وتعديل إعداداتها وا 
ة عن فهي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التمثيالت البصري والتعلمالُمتعلقة بدعم عملية التعليم 

ر مجموعات البيانات التجريبية واستكشاف اآلثار المترتبة على تغيي و التغيير فيأطريق التالعب 
 ، ( (Elmansy, R, 2018 رفيق المنسي، (Smetana, Bell ,2011). بعض المعايير
ورة إلتقاط الصعلى العرض السابق ترى الباحثة أنه من الضرورى تنمية مهارات  بناءً 

جاء البحث  وقدوذلك لألهمية الواضحة للتصوير الرقمي،  ،تكنولوجيا التعليم ُطالبلدى  الرقمية
 اةامج ُمحاكنمن خالل بر  إلتقاط الصورة الرقميةعلى مهارات الب كمحاولة لتدريب الطُ  يالحال

 مهارات إلتقاط الصورة الرقمية. حاكىيُ  إلكتروني
 :استشعرت الباحثة مشكلة البحث من عدة مصادر

 

 :ُمالحظة الباحثة .1
 الباحثة في:  ُمالحظةتحددت 

كثرة أعداد الطالب في السنوات األخيرة مما ُيقلل من إتقانهم التدريب على مهارات إلتقاط  -
 .الكاميرا الرقميةبإستخدام  الصورة

 .اإلعدادت األساسية ُموحده الكاميرات الرقمية ولكنتعُدد أنواع  -
 دمج الكاميرا في جميع األجهزة و الهواتف الذكية. -
 الدراسة اإلستكشافية  .2

تمثلت في اسةةةةةةتبانة لقياس الجانبي المعرفي، والجانب تم القيام بعمل دراسةةةةةةة إسةةةةةةتكشةةةةةةافية 
من  العينةتمثلت األدائي من خالل بطاقة ُمالحظة إلسةةةةةةةةةةةةةةتخدام المتعلمين للكاميرا الرقمية، وقد 

طرح مجموعة من األسةةةئلة حول ب طالبًا،  120تكنولوجيا التعليم وبلغ عددهم  الفرقة الثانيةطالب 
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مهارات لم يسمعوا من قبل عن  %60نت نتائج الدراسة كاألتى وكاإلتقاط الصورة الرقمية مهارات 
 %100منهم سةةةةةةمعوا عنها ولكن ال توجد لديهم المهارات واجمع  %40، إللتقاط الصةةةةةةورة الرقمية

ج نتةةائ يتضةةةةةةةةةةةةةةح من خاللإلتقةةاط الصةةةةةةةةةةةةةةورة الرقميةةة، من الطالب على رغبتهم في تعلم مهةةارات 
ب لدى طال إلتقاط الصةةةةةةةةةورة الرقميةي لمهارات قصةةةةةةةةةور في الجانب المعرفي والمهار  اإلسةةةةةةةةةتطالع

باب متعدده منها لديهم وفًقا ألس إلتقاط الصورة الرقميةتكنولوجيا التعليم ورغبتهم في تنمية مهارات 
واألخر بالجانب المهني، واألخر بجانب الهواية، وعليه تبرز أهمية  ،الخاص بمجال الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة

 لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم.  لصورة الرقميةإلتقاط االبحث الحالي في تنمية مهارات 
البعض منهم عنةد إلتقةاطهم للصةةةةةةةةةةةةةةورة بةالهواتف ُمالحظةة  تم على جةانةب األداء المهةاري

  أنهم وَتبينَ  ، وأثناء ُمالحظة اسةةةةةةةةةةةةةةتخدامهم الكاميرا الرقمية المتاحة بالكلية،الذكية الخاصةةةةةةةةةةةةةةة بهم
 الهاتف ويقتصةةةةةةةةةرون على الكاميرا أو بدون ضةةةةةةةةةبط أي اعدادت ُمتاحه لهم في يلتقطون الصةةةةةةةةةورة

 ط.ضبط زاوية التصوير والتقريب فق
 توصيات الدراسات المرتبطة  .3

 ,Gurley ) ،(2010 ،أنوار أحمد) ، ( (Westerlund, K, 2009 أوصت دراسة كل من -
et al, 2010)، (Scalise, K et al, 2011)   (Mager, et al., 2012)   بضرورة

 توظيف المحاكاة اإللكترونية في العملية التعليمية كأداة تفاعلية للمتعلمين. 
عليم استخدام التصوير الرقمي في الت مهارات إلتقاط الصورة الرقمية و أوصت الدراسات بأهمية -

 ،إيمان الشريف)  ودراسة ،(2013 ،جبرين محمد) دراسة   ومنها لخدمة المواقف التعليمية
2008.) 

 توصيات المؤتمرات  .4
الجامعة المصرية للتعلم  الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني، الذي تنظمه المؤتمراهتم  -

أبريل  14-12الفترة من  عنوان التعلم اإلبداعي في العصر الرقمي، فيتحت  ،اإللكتروني
ي للتعلم نكما جاءت التوصيات في المؤتمر الدولي الثا، بالُمحاكاة وتطبيقاتها التعليمية بالقاهرة

اإللكتروني في الوطن العربي حول التعلم اإللكتروني التشاركي في المجتمع الشبكي المنعقد 
  .2014يونيو  26-24بالقاهرة 

أكدت عديد من المؤتمرات والندوات الُمنعقدة على أهمية توظيف التصوير والصورة في عديد  -
 يم ومنها: مما دعى إلى ضرورة التوظيف في مجال التعل ،من المجاالت

المؤتمر الدولي للصورة والذي بدأ عام ، و 2014مؤتمر علوم الصورة والذي انعقد عام  -

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7
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بمدينة ميونيخ  MELTAالمنظم من قبل  2015مؤتمر الصورة الُمنعقد عام  ، و 2010
امعة فيالدلفيا ومؤتمر ثقافة الصورة بج ،والذي ساهم في تعليم اللغة اإلنجليزية بطريقه مبتكرة

 .مريكية بالقاهرةبالجامعة األ 2014 ومؤتمر الصورة مصر ،األردن، عمان
 19-16قد خالل الفترة معرض "رؤية عالمية حول التصوير الفوتوغرافي" في دبي الذى عُ  -

، والذي جاء من خالل مؤتمر صحفي استضافه مقر "جائزة حمدان بن محمد 2016مارس 
 ن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.ب

ة ونية الرقمية وتنميتها بالُمحاكاة اإللكتر  الصورةمهارات إلتقاط  ندرة الدراسات التي تناولت -
 .ةفي حدود علم الباحثة

 :شكلة البحثم
 ةالرقمي ةإلتقاط الصور تتحدد ُمشكلة البحث في ُقصور الجانب المعرفي واألدائٍي لمهارات 

لُمحاكاة للكشف عن أثر الذلك جاء البحث الحالي ، لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم الفرقه الثانية
 اإللكترونية في تنمية كاًل من:

 .لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم يةالرقم إلتقاط الصورةلمهةارات  المعرفيالجانب   .1
 .لوجيا التعليملدى ُطالب تكنو  يةالرقم إلتقاط الصورةالجانب األدائي لمهةارات  .2

 :أسئلة البحث
ما  :للتوصل لحل لمشكلة البحث يسعى البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

  ؟مية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليمالصورة الرق إلتقاطأثر الُمحاكاة اإللكترونية لتنمية مهـارات 
 األسئلة التالية: الرئيسويتفرع من هذا السؤال 

 إلتقاطات الكترونية لتنمية مهةار  إلنتاج ُمحاكاةما نموذج التصميم والتطوير التعليمي المالئم  .1
 الصورة الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم.

لصورة ا إلتقاطدائى لمهةارات واأل المعرفيما أثر الُمحاكاة اإللكترونية لتنمية الجانبين  .2
 الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم. 

 :أهداف البحث
 هدف البحث الحالي إلى تحديد:

ةارات الكترونية لتنمية مه إلنتاج ُمحاكاةنموذج التصميم والتطوير التعليمي المالئم  .1
 .الصورة الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم إلتقاط
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الصورة  إلتقاطواالدائى لمهةارات  المعرفيأثر الُمحاكاة اإللكترونية لتنمية الجانبين  .2
 الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم. 

 :أهمية البحث
 :األهمية التطبيقية ـ أوًل 
التغلب على القصةةةةةةةةةةةةةةور في مهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةةةةةورة الرقمية بإسةةةةةةةةةةةةةةتخدام برنامج ُمحاكاة  .1

 إلكتروني للحصول على صورة تعليمية صحيحة وتوظيفها في العملية التعليمية.
إتاحة أدوات بحثية تتمثل في: ) اختبار تحصيلي للجانب المعرف لمهارات إلتقاط الصورة  .2

 بطاقة تقييم ُمنتج لمهارات -بطاقة ُمالحظة لمهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةةةةةورة الرقمية –الرقمية 
 إلتقاط الصورة الرقمية(.

 س.التدريتوظيف تقنيات الُمحاكاة اإللكترونية في المقررات من قبل أعضاء هيئة  .3
 هم.بتنمية مهارات إلتقاط الصورة الرقمية لدي تحسين أداء الُمتعلمين في التصوير الرقمي .4
 :األهمية النظرية ـ ثانًيا
 إعداد محتوى ُمقترح لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. .1
يات المحاكاة اإللكترونية برنامج توظيف  .2 بالمقرر اإللكتروني الخاص بمقرر أسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة

 الفوتوغرافي.التصوير 
سةةةةةةةةتخدام اسةةةةةةةةترتيجيات جديدة في تدريس التصةةةةةةةةوير قد يفتح المجال أمام بحوث أخرى إل .3

 الرقمي.
 حث المتعلمين على عمل فريق ُمتخصص في التصوير الفوتوغرافي الرقمي داخل الكلية. .4

 حدود البحث
 ُيتناول البحث ضمن الحدود التالية:

ات ضبط مهار تتمثل في  الصورة الرقمية وهييشتمل على مهارات إلتقاط حدود الُمحتوى:  .1
رة سرعة مها -مهارة ضبط فتحة العدسة-) ضبط ُمثلث التعريض إعدادت الكاميرا الرقمية

 ,A/AV, S/TV, M, P" ضبط نظام اإللتقاط-مهارة ضبط درجة الحساسية  -الغالق
A+"  - مهارة التحكم في كمية التعرض للضوءExposure-  مهارة ضبط درجة اتزان

مهارات ضبط و ، مهارة ضبط درجة حدة الصورة ) الفوكس( -White Balanceالبياض 
 -هدزاوية المش -القص المرئي -التأطير -الخط -الفراغ -قاعدة األثالث) تكوين الصور
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وتم  ،لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم إلتقاط الصورةوذلك لقصور مهارات ، عمق الصورة(
نتاج إتحديد هذه المهارات وفًقا لما يتم دراسته في مقرري أساسيات التصوير الفوتوغرافي و 

 الصورة الرقمية التعليمية.

تشتمل على عينة تطوعية من طالب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم حدود العينة :  .2
ث في بلية تخدم هدف البحلدراستها لمتطلبات ق ،جامعة المنيا –كلية التربية النوعية  –

 ُمقرر أساسيات التصوير الفوتوغرافي.
 . 2018 -2017 الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الزمني :  الحد .3
داخل معمل األبحاث العليمة بكلية التربية النوعية جامعة : ُيطبق البحث  الحد المكاني .4

 .لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية اإللكتروني الُمحاكاة برنامجمن خالله  المنيا
  منهج البحث

تم تحليل البحوث والدراسات والمؤتمرات المرتبطة بالُمحاكاة اإللكترونية وبناء المنهج الوصفي: 
عداد ُمح، وقد تم برامجها، وما تناول مهارات إلتقاط الصورة الرقمية توى اإلستفاده منها في بناء وا 

 .الُمعالجة التجريبيةالتعلم وأدوات القياس ومادة 
يختص بتطبيق المتغير المستقل وهو نموذج الُمحاكاة  اإللكترونية على  :المنهج شبه التجريبي 

 ، وهى:ثالبحللتحقق من صحة فروض  الطالب عينة البحث ودراسة أثره على المتغيرات التابعة
  لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم. إلتقاط الصورة الرقميةالجانب المعرفي لمهةارات 
  لدى ُطالب  تكنولوجيا التعليم. إلتقاط الصورة الرقميةالجانب األدائي لمهةارات 

  :متغيرات البحث
 الُمحاكاة اإللكترونية.  :المتغير المستقل 
  :يا لدى ُطالب  تكنولوج إلتقاط الصةةةةةةةورة الرقميةالجانب المعرفي لمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات المتغير التابع

 .ملدى ُطالب  تكنولوجيا التعلي إلتقاط الصورة الرقميةالجانب األدائي لمهةارات ، و التعليم
 :مادة المعالجة التجريبية

تمثلةةت مةةادة المعةةالجةةة التجريبيةةة في برنةةامج ُمحةةاكةةاة إلكتروني ُيحةةاكي الُمتعلم من خاللةةه 
لتقاط  الكاميرا الرقميةمهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةةةةةورة الرقمية، والتغير في قيم اإلعدادات المتوفره في  وا 

ظهار الكادر بإعداداته التي تم  صةةةةةةةةةةةةةةورة عن طريق بعض المشةةةةةةةةةةةةةةاهد الُمبرمجه داخل البرنامج وا 
 إلتقاطه بها.
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  التصميم التجريبي للبحث:
ن، تاستخدام التصميم التجريبي ذو المجموع حثضوء المتغير المستقل موضع الب في

 عدي.لبحث : " التجريبية والضابطه "، تطبيق قبلي وببحيُث يتم تطبيق أدوات القياس على عينة ا
  أدوات القياس:

 .اختبار معرفي لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية .1
 .بطاقة ُمالحظة لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية .2
 .بطاقة تقييم ُمنتج لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية .3

 فروض البحث
درجات طالب  متوسطى( بين 0.05) ≥عند مستوى  يةحصائذو داللة إوجد فرق ي .1

التجربيية الثانية و  ببرنامج المحاكاةولى التى درست تين، التجريبية األتجريبيتين الالمجموع
ت لمهارا يالمعرفالجانب اإلختبار التحصيلى في  ببرنامج الوسائط المتعددةالتى درست 

 التقاط الصورة الفوتوغرافية لصالح المجموعة التجريبية األولى. 
درجات طالب  متوسطى( بين 0.05) ≥عند مستوى  يةحصائذو داللة إوجد فرق ي .2

التجربيية الثانية  و  ببرنامج المحاكاةولى التى درست تين، التجريبية األتجريبيتين الالمجموع
التقاط  لمهارات األدائىالجانب بطاقة مالحظة في  ببرنامج الوسائط المتعددةالتى درست 

 المجموعة التجريبية األولى. الصورة الرقمية لصالح
درجات طالب  متوسطى( بين 0.05) ≥عند مستوى  يةحصائذو داللة إوجد فرق ي .3

التجربيية الثانية و  ببرنامج المحاكاةولى التى درست تين، التجريبية األتجريبيتين الالمجموع
جريبية تبطاقة تقييم المنتج لصالح المجموعة الفي  ببرنامج الوسائط المتعددةالتى درست 

 األولى. 
  :جراءات البحثإ

والدراسات المرتبطة العربية واالنجليزية  البحوثاعداد اإلطار النظري من خالل مراجعة  .1
 ستفادة منها في مراحل البحث. ذات الصلة بمتغيرات البحث الحالي لإل

 تحليل المحتوى الخاص بمهارات  إلتقاط  الصورة الرقمية.  .2
مهارات إلتقاط الصورة الرقمية المراد تنميتها لدى طالب تكنولوجيا التعليم ل إعداد استبانة  .3

 وعرضها على المحكمين. 
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 إعداد قائمة بمهارات إلتقاط الصورة الرقمية.   .4
والتى تتمثل نماذج المحاكاة اإللكترونية لمهارات إلتقاط  إعداد مادة المعالجة التجريبية   .5

 الصورة الرقمية .
 إعداد أدوات القياس وعرضها على المحكمين  وتشمل:   .6

 .إلتقاط الصورة الرقميةاختبار تحصيلي للجانب المعرفي لمهارات  -
 . إلتقاط الصورة الرقميةبطاقة مالحظة لمهارات  -
 إلتقاط الصورة الرقمية.بطاقة تقييم منتج لمهارات  -

إجراء التجربة اإلستطالعية لحساب صدق وثبات األدوات، ومعرفة صعوبات التطبيق،   .7
 وسبل حلها تمهيدًا للتطبيق الفعلي.

 طالب عينة البحث من طالب تكنولوجيا التعليم الفرقه الثانية.  اختيار  .8
 تطبيق أدوات القياس كتطبيق قبلى لطالب مجموعة البحث.  .9

 تطبيق مادة المعالجة التجريبية.   .10
 تطبيق أدوات القياس كتطبيق بعدى لمجموعة البحث.   .11
ختبار صحة الفروض والتوصل الى النتائج رصد البيانات ومعالجتها احصائيا إل  .12

 ومناقشتها على ضوء الدراسات المرتبطة .
 حث.بوالمقترحات المناسبة على ضوء ما تسفر عنه نتائج ال، تقديم التوصيات   .13

 :مصطلحات البحث
 الُمحاكاة اإللكترونية:

حيث يمثل هذا الواقع بواسةةةةةةةةةةةةةطة الكمبيوتر بحيث تتشةةةةةةةةةةةةةابه معطياته مع  ،افتعال واقع ما"
وذلك عن طريق اسةةلوب تعليمي يسةةتخدمه المعلم عادة لتقريب المتعلمين إلى العالم  ،الواقع الفعلي

 وبحيث تتاح الفرصةةةةةةةةةةةةة للمتعلم للتحكم في األحداث من ،الواقعي الذي يصةةةةةةةةةةةةعب توفيره للمتعلمين
حيةةث إمكةةانيةةة تكرارهةةا أو من حيةةث حةةدوثهةةا وفيهةةا يكون المتعلم مسةةةةةةةةةةةةةةؤاًل عمةةا يتخةةذ من قررات 
اسةةتلزمها ذلك األداء ولكن إذا أخطأ المتعلم ال يترتب على ذلك الخطأ ضةةرر أو خطورة ويسةةتطيع 

 (.2014". ) نبيل عزمي، تم التعلمأن يتدارك ذلك الخطأ ويؤدي الصواب ومن ثم ي
 مهارات إلتقاط الصورة الرقمية

ول على التعليم للحصةطالب الفرقة الثانية تكنولوجيا مجموعة من األداءات التي يقوم بها 
يلى ويتم قياسةةها من خالل اختبار تحصةة ،بإسةةتخدام الكاميرا الرقمية صةةور رقمية تعليمية صةةحيحة
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 للمهارات وبطاقة تقييم منتج وبطاقة مالحظة للجانب األدائى للمهارات.  المعرفيللجانب 
 اإلطار النظري للبحث والدراسات المرتبطة

 ،الُمحاكاة اإللكترونية ينقسةةةةةةةةةةةةم اإلطار النظري للبحث الحالي إلي محورين أسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةيين:
 .مهارات إلتقاط الصورة الرقميةو 

 

 :الُمحاكاة اإللكترونية ـ المحور األول
 :ماهية الُمحاكاة اإللكترونية

تعةةةةةددت األدبيةةةةةات والةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات التي تنةةةةةاولةةةةةت تعريف الُمحةةةةةاكةةةةةاة اإللكترونيةةةةةة ومنهةةةةا 
(Komáromy,M,  2003)، ( 2004،عبدالعزيز صفاء )و (،234 ، 2004 الفار،) إبراهيم و ،
عطيةةة  و)(،  14 ، 2007 عةةادل سةةةةةةةةةةةةةةرايةةا، (، و)2004،وأخرون عبةةدالسةةةةةةةةةةةةةةميع مصةةةةةةةةةةةةةةطفى)

(، ) سامي 71،2014 ،نبيل عزميو) ،(Esther,Z, 2011, p23)و(،  262 ، 2009،خميس
 (Glöckler, M, 2018 (، ميشةةةةةيل جلوكلير) 2017، ) محمد فضةةةةةل، (8، 2015عبدالحميد، 

 سةةةةةةلوب تعليمي يسةةةةةةتخدمه المعلم عادة لتقريب المتعلمينأوقد اتفقت على أن الُمحاكاة اإللكترونية 
تاح الفرصةةةةةةةةةةةة للمتعلم تُ  حيثُ  وتوفير بيئة تفاعلية، توفيره للمتعلمينالذي يصةةةةةةةةةةةعب  للواقع وتجريده

للتحكم في األحداث من حيث إمكانية تكرارها أو من حيث حدوثها وفيها يكون المتعلم مسةةةؤاًل عما 
 .بنجاح وأدائها بهدف إتقان المهارة ،عليه مخاطر وجود دونيتخذ من قررات 

 :أهداف المحاكاة اإللكترونية
تهدف الُمحاكاة اإللكترونية إلى فهم نظام ُيسةةةةةةتخدم في الواقع بطريقه أفضةةةةةةل بهدف زيادة 

كتسةةةةةةةةةةةةةةةابهم مهوالوجدانية والمهاريةمعرفة وفهم المتعلمين للمهارات بجوانبها المعرفية  ارة اتخاذ ، وا 
القرار من خالل التحكم في متغيرات النظةةام وعنةةاصةةةةةةةةةةةةةةره ومكونةةاتةةه حتى يتمكن المتعلم بعةةد هةةذه 

لتعامل مع النظام الحقيقي بكفاءة وهذا ما أكده كل من ) أكرم فتحي، ويحيى ا والتدريب الممارسةةةةةه
لى أن الُمحاكاة اإللكترونية إ( 2005(، كما أشةةةةةةارت دراسةةةةةةة )سةةةةةةالمة حسةةةةةةين، 2013بن محمد، 
م المعارف والمعلومات التي تسةةةةتخدم لتحسةةةةين جودة األداء داخل المؤسةةةةسةةةةات التربوية، ُتوفر وتُقد

مما ُتساعد في التدريب على إدارة المواقف وحل المشكالت وتنمية مهارات ُصنع القرارات الُمبتكرة 
 مستندة على نظم المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسة.

 :مهارات إلتقاط الصورة الرقميةـ المحور الثاني 
بط مهارات ضةةةةةةةةة مها إلى:تناول البحث الحالي مهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةورة الرقمية وتم تقسةةةةةةةةةي
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 .مهارات ضبط تكوين الصورة، و إعدادت الكاميرا الرقمية
 رات ضبط إعدادت الكاميرا الرقمية:مها

 (،2008) إيمان الشةةةةريف،  ت مهارات ضةةةةبط إعدادت الكاميرا الرقمية كما أشةةةةارتتضةةةةمن
Weston, C., & Coe, C, 2013)  ،)  ،(2015(، )ســـــــــــــام  البر وثي،2014)محمــــد الحيلــــة ،

(Johnson, C, 2017)،  (Langmann, S., & Pick, D, 2018) :إلى ما يلي 

 ضبط ُمثلث التعريض: يحتوي على ثالث مهارات أساسية لضبط تعريض الكاميرا للضوء:أوًل ـ 

 " Aperature  "Fمهارة ضبط فتحة العدسة  .1
 (،(Fبالرمز لها ُيرمز و  في كمية الضةةةةةةةوء الذي يمر عبر العدسةةةةةةةة، تتحكم فتحة العدسةةةةةةةة

كلما زاد الرقم دل على فتحة عدسةةةةةةةةة ضةةةةةةةةيقة و ضةةةةةةةةوء أقل، و كلما َنُقَص الرقم دل فتحة أكبر و 
، ويعتبر  قيمة الرقم  f/1.4 : f/32 تتراوح مابينضةةةةةةةةةوء أكثر، والدرجات الموجودة في العدسةةةةةةةةةة 

f/1.4  هو أكبر من القيمةf/32 كمية ضوء أكبر فتحة عدسة أوسع و و يعطي. 
   Shutterمهارة سرعة الغالق  .2

، و كلما الضةةةةوئي على الحسةةةةاس السةةةةاقطكلما زادت سةةةةرعة الغالق نقصةةةةت كمية الضةةةةوء 
قلت سةةةةةرعة الغالق زادت كمية الضةةةةةوء، و ُيقاس سةةةةةرعة الغالق بالثانية أو جزء من الثانية ويتراوح 

 .من الثانية 1/4000إلى  30قيمته من 
 .ISOمهارة ضبط درجة الحساسية  .3

نقصةةت حسةةاسةةية الكاميرا للضةةوء سةةيتم الحصةةول على ضةةوء أقل ، وكلما زادت قيمة كلما 
إلى  100حسةةةاسةةةية الكاميرا للضةةةوء سةةةيتم الحصةةةول على ضةةةوء أكبر، وتتراوح درجات األيزو بين 

12800 . 
 : +A/AV, S/TV, M, P,Aضبط نظام اإللتقاطـ  ثانًيا

 A/AVاألولويةةة لفتحةةة العةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةة "  نظةةام، Mالنظةةام اليةةدوي األنظمةةة  هةةذهتضةةةةةةةةةةةةةةمن 
Apreture Priority نظام األولوية لسةةةةةةرعة الغالق "، و S/TV .Shutter-Priority النظام  ، و

 ( ،(P Program .Vorenkamp, T, 2016)، ) Correll, R. 2017المبرمج "
 :Exposureمهارة التحكم في كمية التعرض للضوء ثالثًأ ـ 

عرض لها حسةةةةةةاس الكاميرا عالية فإن الصةةةةةةورة تظهر زائدة عندما تكون كمية الضةةةةةةوء المُ 
 سةةةةاقطة"، أما في حال كون كمية الضةةةةوء الOver Exposureاإلضةةةةاءة وُيسةةةةمى " تعريض زائد 

ويتم اتباع زيادة  "،Under Exposureقليله فإن الصةةورة تظهر داكنة  وُيسةةمى " تعريض ناقص 
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أو  ،ريض وذلك بعد ضبط مثلث التعريضأو نقص تعريض الكاميرا للضوء من خالل مؤشر التع
 يتم ضبط المؤشر يدوًيا.

 :White Balanceمهارة ضبط درجة اتزان البياض رابًعا ـ 

طريقة مسةةةةتخدمة في الكاميرات الرقمية  لتصةةةةحيح األلوان والتأكد من أن األلون بالصةةةةورة 
 –الظل  – طبيعية عن طريق خيارات معدة مسةةةةةةبًقا لوضةةةةةةعيات إضةةةةةةاءة محددة مثل : ) الشةةةةةةمس

Probert, I., & Cope, P, 2007 ) ، (, Kim(الفالش ( –الفلورسنت  –التنجستن  –الغيوم 
, 2007J).  
 مهارة ضبط درجة حدة الصورة ) الفوكس(خامًسا ـ 
يتم ضةةةةةةةةةبط انعكاس العنصةةةةةةةةةر المراد تصةةةةةةةةةويره على حسةةةةةةةةةاس الكاميرا بحيث يظهر هذا  

نقطة التركيز على العنصةةةةةةةر اإلنعكاس على نقطة واحدة على سةةةةةةةطح الحسةةةةةةةاس، ويعتبر الفوكس 
الرئيس داخل الصورة، ويمكن ضبطه بالكاميرا أتوماتيك أي تقوم الكاميرا بضبطه تلقائًيا، أو يدوًيا 

 .Guy, N) م نقاط التركيز التي تظهر على شةةةاشةةةة العرض بالكاميرا الرقمية.وحينها يتم اسةةةتخدا
K, 2008، ) ( ،2012هشام مرعي، ) Weston, C., & Coe, C, 2013) ). 

 :مهارات ضبط تكوين الصور
خالل ُمحدد المنظر قبل الضةةةغط على زر  من ُيقصةةةد بها تنظيم العناصةةةر داخل الصةةةورة

 طبقتُ هناك عديد من قواعد التكوين التي ، و المشةةةةاهداإللتقاط للحصةةةةول على صةةةةورة ُمريحة لعين 
 ،( 2010 العظيم، عبةةد حمةةدي) يتم تنةةاول البعض منهةةا.إلنتةةاج صةةةةةةةةةةةةةةور ذات حس فني مقبول 

)  ،(2015البرغوثي، سةةةامح) (Weston, C., & Coe, C, 2013) ،(2013 الصةةةوي، بسةةةام)
 .(2016 عبدالحميد، وليد) (،2015 عطية، محمد
عملية تقسيم المشهد إلى ثالثة أقسام أفقية وأخرى عمودية بحيث يقع : قاعدة األثالث .1

 العنصر األساسي في تقاطع خطوط الثلث مما يعطي ذلك الوضوح المتكامل عند الهدف. 
 ويتطلب أال يزيد الفراغ في الصورة أكثر من، مساحة في الصورة ُتحيط بالمناظر: الفراغ .2

 ثلثها حتى ال يتسبب في التشويش عن الهدف منها. 
تجذب النظر إلى العنصر األساسي في الصورة بشكل جميل وحس فني مدرك : لخطا .3

  .لكيفية إظهار المضمون، وهناك نوعان من الخطوط، الخطوط الحقيقية والخطوط الوهمية
على إبراز العناصر الرئيسية والمضمون بشكل جيد ضمن إطار من داخل  تقوم: لتأطيرا .4

 الطبيعية  كإختيار المصور إطاًرا للصورة مثل النافذة أو أغصان األشجار. 
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ُيفضل تطبيق القص المرئي قبل إلتقاط الصورة من خالل تحديد العناصر : المرئي القص .5
 تجاهلها أثناء اإللتقاط وُيمكن تحقيق ذلك منالتي ال يجب أن تكون في الصورة، ومن ثَم 

 .خالل القرب من الموضوع أكثر، مع تجريب أكثر من زاوية تصوير
ال ُتعتبر الزاوية األمامية هي أفضل زوايا التصوير، فالصور التي تؤخذ : المشهد زاوية .6

ر صويوتعتبر زاوية الت بزوايا غير مألوفة ُتضيف إثارة وتشويق على موضوع الصورة،
 من  واحده من أفضل الطرق للتوصل إلى صورة غير مألوفة ُتعبر عن وجهة النظر

 المشهد.
سحب العين تجاه الهدف من الصورة وهو ما ُيحققه أغلب قواعد تهدف إلى : عمق الصورة .7

 تحقق عند ما كالتكوين، حيُث ُيعتبر المسافة داخل الصورة التي يكون فيها التركيز فعال، 
عزل الخلفية و جعلها مشوشه لصرف النظر عنها و جعل الهدف في الصورة فقط محور 

 اهتمام الصورة. 
 :اإلطار التجريبي

ويتكون  (، ADDIEللنموذج العةةام )وفقةةا  ُمحةةاكةةاة إلكترونيببنةةاء برنةةامج  ةالبةةاحثةة تقةةامةة
 هذا النموذج من خمس مراحل هى:

 :ويتم فيهامرحلة التحليل  .1
  احتياجات عينة البحث.تحديد المشكلة وتقدير 
  نتاج قاط الُمحاكاة اإللكترونية لمهارات إلت برنامجتحديد الُمهمات التعليمية لتصةةةةةةةةةةةميم وا 

 الصورة الرقمية.
 الخاصة بمهارات التقاط الصورة الرقمية. تحديد األهداف العامة 
  البحث عينةتحليل خصائص. 
  المحاكاة اإللكترونية من خالله. برنامجتحديد نظام اإلدارة المستخدم في 
 في إنتاج برنامج محاكاة لمهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةةورة الرقمية  تحديد البرامج الُمسةةةةةةةةةةةتخدمه

  Adobe Photoshop-  Adobe Flash- Adobe Captivateمثل:
 المراد تنميتها لدي عينة البحث الرقمية لتقاط الصورةتحديد مهارات ا. 

 فيها:ويتم مرحلة التصميم  .2
  الُمحاكاة اإللكترونية لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. برنامجتصميم 
 لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. صياغة األهداف التعليمية 
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 المحتوى الخاص بمهارات إلتقاط الصوررة الرقمية التعليمية الصحيحه. وتجميع تحديد 
 .تصميم برنامج المحاكاة لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية 
 التعليمية الخاصة بمهارات إلتقاط الصورة. تصميم األنشطة 
 بطاقة  -لمهارات إلتقاط الصةةةةةورة الرقمية " اإلختبار التحصةةةةةيلي تصةةةةةميم أدوات القياس

 "بطاقة تقيم منتج لمهارات التقاط الصورة  -مالحظة لمهارات التقاط الصورة
 في برنامج الُمحاكاة اإللكتروني. اختيار استراتيجية التعلم الُمتبعه 

 ويتم فيها: النشاءمرحلة  .3
  الُمحاكاة اإللكترونية لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. برنامجإعداد سيناريو لتصميم 
 .إنشاء برنامج المحاكاة لمهارات إلتقاط الصورة 
  متضمن نماذج الُمحاكاة لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. للبرنامجاإلنتاج الفعلي 

برنةةامج الُمحةةاكةةاة اإللكترونيةةة داخةةل معمةةل األبحةةاث العلمي بةةالكليةةة تم تطبيق  التطبيق : .4
 على عينة البحث.

 -اإلختبار التحصةةةةةةةةةةيلي لمهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةورة الرقمية تطبيق أدوات القياس ) التقويم: .5
 بطاقة تقيم منتج لمهارات التقاط الصورة -بطاقة مالحظة لمهارات التقاط الصورة

  :إعداد أدوات القياس 
 تمثلت أدوات القياس في: 

 اإلختبار التحصيلي لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية ـ أوًل 
مسةةةةةةةةةةتوى الُمتعلمين في الجانب المعرفي لمهارات  ُيعد تصةةةةةةةةةةميم اختبار تحصةةةةةةةةةةيلي لقياس

إلتقاط الصةةةةةةةورة الرقمية الُمقدمة من خالل برنامج الُمحاكاة اإللكترونية من المتطلبات األسةةةةةةةاسةةةةةةةية 
 تم إعداد وتصميم اإلختبار التحصيلي وفًقا لعدة مراحل كما يلي:للبحث الحالي. و 

 تحصيل ُطالب تكنولوجيا التعليمهدف اإلختبار إلى قياس  تحديد الهدف من اإلختبار: .1
 الفرقة الثانية " عينة البحث"  للجانب المعرفي لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية.

للربط بين األهداف التعليمية لبرنامج الُمحاكاة اإللكتروني  :إعداد جدول مواصفات اإلختبار .2
ركيب(، وقد تحليل، توتحديد ُمفردات الُمحتوى ضمن مستويات بلوم ) تذكر، فهم، تطبيق، 

تم التركيز على مستوى التطبيق لموافقته طبيعة المهارات العملية المراد تنميتها، وتم إعداد 
 تيكاآل (1الجدول )
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 (: مواصفات الختبار1جدول )
 األهداف
) جوانب 
 التعلم(

 
 المستويات المعرفية

عدد األسئلة لكل 
جانب من جوانب 

 التعلم

الوزن 
 النسبي
 

   تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر 
 

تم إعداد اإلختبار التحصيلي من نوع أسئلة اإلختيار من  تحديد نوع مفردات اإلختبار: .3
ُمتعدد، ووضع عالمة صح أوخطأ وفق جدول المواصفات، وتم  وضع عدد اإلختيارات 

كان عدد و أربعه في أسئلة اإلختيار من متعدد بهدف تقليل نسبة لتخمين لدي الُمتعلمين، 
(، وفي أسئلة وصع عالمة الصح والخطأ 23الُمفردات في أسئلة اإلختيار من ُمتعدد )

 (، وذلك كي ُيحقق اإلختبار هدفه تم ُمراعاة ما يلي:15)
  ووضوح الصياغة اللغوية.دقة وسالمة 
 .أن يكون لكل هدف من األهداف ُمرده تقيسه 
  الصحيحة.أال تتضمن اإلجابات تلميح نحو اإلجابة 
 .تدرج األسئله من السهل إلى الصعب 
 .توزيع موضع اإلجابة الصحيحة بشكل عشوائي في األسئلة 
 .أال يحمل ألفاط اإلختيارات أكثر من تفسير واحد 
 يارات من الغموض والتعقيد.خلو اإلخت 

هدف وضوح ال يترتب على تعليمات اإلختبار تعليمات اإلختبار، ونموذج ورقة اإلجابة: .4
ختيار اإلجابه الصحيحه، األمر الذي دعى إلى وكيفية أدائه من قبل الُمتعلمينمنه  ، وا 

كتابة التعليمات بإسلوب واضح ولغة سليمة، كما تم تصميم للتعليمات وورقة إجابه ُمنفصله 
 تتضمن بيانات اإلسم والشعبة والقسم وتاريخ التطبيق وأرقام األسئلة.

ه تم عرض اإلختبار التحصيلي في صورت الُمحكمين.عرض الصورة األولية لإلختبار على  .5
صحة  للتحقق من ا التعليمياألولية على مجموعة من الُمحكمين الُمتخصصين بتكنولوج

صياغة األسئلة والبنود وُمناسبتها مع خصائص عينة البحث وُمناسبة ُكل سؤال مع الهدف 
 -تركيب-بيقتط -فهم -تذكرالذي ُيحققه، وذلك وفًقا لتصنيف األهداف لمستويات بلوم ) 

  تقويم( التي تم إعداد جدول المواصفات عليها.
وفًقا لتحكيم اإلختبار التحصيلي من قبل مجموعه من الصورة النهائية لإلختبار:  .6
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 -اإلضافة –الُمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعلم والتي جاءت تعديالتهم بة ) الحذف 
ت اإلستجابات وفق المعايير التي تم تصميم التعديل( في صياغة األسئلة، حيُث كان

 اإلختبار عليها كاألتي: 
 (  من الُمحكمين على صةةةةةةةةةةةالحية الُمفردات لقياس األهداف السةةةةةةةةةةةلوكية %100) وافق

 التي ُوضعت لقياسها.
 ( من الُمحكمين على ُمناسبة الدقة العلمية لمفردات اإلختبار.%92) وافق 
 الصياغة اللغوية لُمفردات اإلختبار.من الُمحكمين على سالمة ( 96)%وافق 

تم إجراء تلك التعديالت في ضوء آراء الُمحكمين، وأصبح اإلختبار التحصيلي لمهارات 
( 38إلتقاط الصورة الرقمية في صورته النهائية للتطبيق على الُمتعلمين والذي تضمن )

 ُمفردة.
إلجابة وضع درجة واحده لتم تصحيح اإلختبار بر درجات اإلختبار وطريقة التصحي : تقدي .7

( درجة، 38الصحيحة وصفر لإلجايه الخاطئة على أن يكون ُمحصلة نتيجة اإلختبار )
 وعدم تقدير أي ُمفرده بين الصفر والواحد الصحيح.

 ئية والمعامالت العلمية لإلختبار:حساب الثوابت اإلحصا .8
 :تبار عرض اإلخصدق المحتوى: ، تم قياس صدق اإلختبار بطريقتين صدق اإلختبار

على مجموعة من الُمحكمين، أشةةةةةارت النتائج إلى اتفاق األراء على أن كل سةةةةةؤال من 
أسةةةةةةئلة اإلختبار يقيس ما ُوضةةةةةةع لقياسةةةةةةه وأن ُمحتوى األسةةةةةةئلة صةةةةةةحيح وُمناسةةةةةةب من 

( ، 10تم تطبيق اإلختبار على عينة قوامها) صدق اإلتساق الداخلي. و الناحية العلمية
إلرتباط بين درجة كل سةةةةةةةةؤال من أسةةةةةةةةئلة اإلختبار والدرجة وقد تم حسةةةةةةةةاب معامالت ا

 تراوحت معامالت اإلرتباط بين، و الكلية لإلختبار، بإسةةةةةةةةةتخدام معامل إرتباط بيرسةةةةةةةةةون
 0(0.92: 0.32درجة كل سؤال من أسئلة اإلختبار، والدرجة الكلية لإلختبار ما بين )

لى تسةةةاق الداخإلى اإلمما يشةةةير ( 0.05و ) (0.01وهى معامالت دالة عند مسةةةتوى )
 لإلختبار.

 زئية والتج سةةةةةةةةةةةةةةتخدام معامل إلفا لكرونبا ،إختبار بتم حسةةةةةةةةةةةةةةاب ثبات اإل: ثبات اإلختبار
من مجتمع البحث ومن  اً ( متعلم10وذلك على مجموعة اسةةةةةةةةةتطالعية قوامها ) النصةةةةةةةةةفية

واإلستناد إليةةةةةةه كمؤشر لمستوى أداة طالب عينة البحث غير مجموعة البحث األساسية 
لمهارات إلتقاط الصةةةةةةةةةةةةورة الرقمية، ومن خالل  المعرفياإلختبار التحصةةةةةةةةةةةةيلى للجانب في 
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 فية والتجزئية النصةةةةةةةةة سةةةةةةةةةتخدام معامل إلفا لكرونبا إالثبات ب معاملأن النتائج يتضةةةةةةةةةح 
د مسةةتوى دال عنلمهارات التقاط الصةةور الرقمية  المعرفيللجانب  يختبار التحصةةيللإل

 ختبار.مما يشير إلى ثبات اإل 0.01
 تم حسةةةةةةةاب معامالت ومعامل التميز لمفردات اإلختبار:  ُمعامل الســــهولة والصــــعوبة

سةةةةةةةةةةتخدام المعادلة الخاصةةةةةةةةةةة بذلك ، وامتدت معامالت إختبار بالسةةةةةةةةةةهولة لمفردات اإل
، حيُث (0.80:0.20ت الصةةةةةعوبة ما بين )( ومعامال0.80: 0.20السةةةةةهولة ما بين )

ختبةةةار علي التمييز بين الطالب من الخصةةةةةةةةةةةةةةةةةائص المطلوبةةةة لفقرات قةةةدرة اإل ُيعتبر
سةةةةةةةةتخدام المعادلة الخاصةةةةةةةةة بذلك، إختبار الجيد وقد تم حسةةةةةةةةاب معامالت التمييز باإل

، وبناءًا عليه فإنه يمكن اسةةةةةةةةةةةتخدام  (0.25: 0.16)وامتدت معامالت التمييز ما بين 
 لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. ختبار كأداة لقياس التحصيل المعرفياإل

  :تم تسجيل الزمن الذي استغرقه كل ُمتعلم في اإلجابة عن أسئلة تحديد زمن اإلختبار
(، وحسةةةةةةةاب الُمتوسةةةةةةةط 1اإلختبار، ُثم حسةةةةةةةاب المتوسةةةةةةةط الزمني إلجابات الُطالب )ز

(، ُثم حسةةاب زمن اإلختبار 1بي للدرجات) م(، والُمتوسةةط التجري2الُمرتقب للدرجات) م
فكان الزمن المناســــب لإلجابةعن (، 1ز ×( 1م ÷ 2= )م2زوفًقا للمعادلة اآلتية، ) 

 ( دقيقة.20اإلختبار )
 تصميم بطاقة مالحظة أداء الُمتعلمين لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية:  ـ ثانًيا

تم ُمالحظة أداء الُمتعلمين في تطبيق مهارات إلتقاط الصورة الرقمية ببطاقة الُمالحظة 
للتأكد من فاعلية أثر برنامج الُمحاكاة اإللكتروني على تنمية مهارات إلتقاط الصورة الرقمية وقد تم 

 تصمم البطاقه وفق الخطوات التالية:  
على البحوث والدراسات التي تناولت  تم اإلطالع: تحدد مصادر بناء بطاقة الُمالحظة .1

تصميم بطاقات ُمالحظة بصورة عامة، وفي موضوع مهارات إلتقاط الصورة الرقمية بصورة 
 (.2008خاصة) إيمان الشريف، 

تم تصميم بطاقة الُمالحظة بهدف قياس أداء عينة تحديد الهدف من بطاقة الُمالحظة:  .2
 البحث  في مهارات إلتقاط الصورة الرقمية.

تمت صياغة ُمفردات بطاقة ُمالحظة مهارات إلتقاط صيا ة ُمفردات بطاقة الُمالحظة:  .3
الصورة الرقمية وفُقا للمهارات التي تم تحديدها من قبل في قائمة المهارات األساسية إللتقاط 
الصورة الرقمية، حيُث تكونت بطاقة الُمالحظة من مهارتين رئيستين لمهارات إلتقاط الصورة 
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 إجراًءا فرعًيا.  32، الرقمية
تم ُمالحظة أداء الُمتعلمين أثناء تطبيق مهارات إلتقاط طريقة تصحي  بطاقة الُمالحظة:  .4

الصورة الرقمية من ِقبل الُمالحظين، وقد تم تحديد مستويين للتقييم في كل إجراء، بحيُث 
( 0فر )( عند قيامه بتطبيق المهارة، ودرجة ص1يحصل المتعلم على درجه واحد صحيح )

 إذا لم يُقم بتطبيق المهارة.
تم صياغة تعليمات بطاقة الُمالحظة بصياغه ولغه وضع تعليمات بطاقة الُمالحظة:  .5

واضحة وُمحددة لكي ُيسهل الُمالحظة بطريقة موضوعية من ِقبل الُمالحظين، وقد اشتملت 
ر الدرجات، تقدي التعليمات على الهدف من البطاقة، ومكوناتها، وطريقة استخدامها، وكيفية

 وطريقة التصحيح.
تم عرض بطاقة الُمالحظة في صورتها األولية الصورة األولية لبطاقة الُمالحظة: إعداد  .6

( في تخصص تكنولوجيا التعليم للتحقق من صحة 7على مجموعة من الُمحكمين وعددهم )
حية الصياغة البنود وُمناسبتها مع خصائص عينة البحث وُمناسبتها مع األهداف، وص

 البطاقة للتطبيق على الُمتعلمين.
 

وفًقا لتحكيم بطاقة الُمالحظة من قبل مجموعه الصورة النهائة لبطاقة الُمالحظة: إعداد  .7
من الُمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعلم والتي جاءت تعديالتهم في صور تعديل في 

 ائية.ورتها النهبعض الصياغة اللغوية، تم إجراء التعديالت لُتصبح البطاقة في ص
 حساب الثوابت اإلحصائية والُمعامالت العليمة لبطاقة الُمالحظة. .8

 تم التأكد من صةةةةةةةدق البطاقة عن طريق عرضةةةةةةةها على مجموعة من : صــــدق البطاقة
(، وقد أوصةةةوا بتعديل صةةةياغة بعض 7المحكمين فى مجال تكنولوجيا التعليم وعددهم)

ضةةةةةةةةةةةةةةافة بعض البنود األخرى، وحذف بعضةةةةةةةةةةةةةةها، ليصةةةةةةةةةةةةةةيح عدد بنود  بنود البطاقة وا 
 ( بندًا. 32البطاقة)

 المالحظين لحسةةةةةةةةةةةةةاب ثبات بطاقة  تم اسةةةةةةةةةةةةةتخدام طريقة اتفاق: ثبات بطاقة الُمالحظة
المالحظةة، حيةةث قةةامةت البةةاحثةةة وزميلين آخرين  كةةل على حةةدة  بمالحظةة المتعلمين 

( متعلمًا من طالب العينة اإلسةةتطالعية لمهارات التقاط الصةةورة الرقمية، 10وعددهم )
وفى كل مالحظة تم حسةةةةةةةةةةةةةةاب عدد مرات اإلتفاق بين المالحظين على أداء المهارات 

ات عدم اإلتفاق، وحسةةةةةةاب نسةةةةةةبة اإلتفاق بين المالحظين لكل فرد بإسةةةةةةتخدام وعدد مر 
معادلة كوبر، وبعد حساب ُمعامل اإلتفاق َتبَن أن أقل نسبة اتفاق بين المالحظين هى 
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(،  وأن متوسةةةةةةط  نسةةةةةةبة 94.67(، وأعلى نسةةةةةةبة اتفاق بين المالحظين هى )76.89)
ى أن بطاقة المالحظة على درجة (، مما يدل عل88.91اتفاق بين المالحظين هى )

 .عالية من الثبات
 تصميم بطاقة تقيم منتج الُمتعليمن لمهارات إلتقاط الصورة الرقمية. ـ ثالثًا

تم تصميم بطاقة التقييم بهدف تقيم أداء عينة البحث من خالل ُمنتج وتحقيق هدف الوصول 
ول بإستخدام الكاميرا الرقمية والحصإلى درجة اإلتقان في تطبيق مهارات إلتقاط الصورة الرقمية 

 على صورة رقمية تعليمية صحيحة، وقد تم تصميم بطاقة تقييم الُمنتج على عدة مراحل كما يلي:
تم اإلطالع على البحوث والدراسات التي تناولت دد مصادر بناء بطاقة تقيم المنتج: تح .1

رقمية إلتقاط الصورة التصميم بطاقات تقييم الُمنتج بصورة عامة، وفي موضوع مهارات 
 (.2008بصورة خاصة) إيمان الشريف، 

تم تصميم بطاقة تقييم الُمنتج بهدف قياس أداء حديد الهدف من بطاقة تقيم المنتج: ت .2
عينة البحث في مهارات إلتقاط الصورة الرقمية من خالل إنتاجهم لصور رقمية تعليمية 

التصوير  م بالمشروع بعد دراستهم لقوانينصحيحة بإلتقاطها بالكاميرا الرقمية، وتم تكليفه
 وقوانين التكوين ببرنامج الُمحاكاة اإللكترونية ومن َثَم تقيم منتج الصور في شكله النهائي.

تم صياغة ُمفردات بطاقة تقييم المنتج لمشروع عينة ج: صيا ة عناصر بطاقة تقيم المنت .3
ي تم ة، وذلَك وفُقا للمهارات التالبحث النهائي في تطبيق مهارات إلتقاط الصورة الرقمي

تحديدها من قبل في قائمة المهارات األساسية إللتقاط الصورة الرقمية واألهداف والُمحتوى 
التعليمي، حيُث تكونت بطاقة تقييم الُمنتج من مهارتين رئيستين لمهارات إلتقاط الصورة 

لي المطلوب من الُمتعلم إجراًءا فرعًيا، حيُث تصف كل عباره األداء الفع 12الرقمية،  
 تحقيقه بالُمنتج النهائي، وقد تم مراعاة المعايير التالية في تصميم البطاقه كما يلي:

 .تعريف كل أداء مطلوب تقيمه تعريًفا اجرائًيا في عبارة قصيرة 
 .وضوح العبارات ودقتها 
 .أن تقيس كل عباره سلوك ُمحدد للُمتعلم 

( درجات على 2م تقيم المشاريع المطلوبه بوضع )تطريقة تصحي  بطاقة تقيم المنتج:  .4
( درجات على المهارة التي تم تأديتها بدرجة 1المهارة التي تم تأديتها، وواحد صحيح )

 ( على المهارة التي لم تؤدى.0ناقصه، وصفر)
ه تم صياغة تعليمات بطاقة تقييم الُمنتج بصياغه ولغوضع تعليمات بطاقة تقيم المنتج:  .5
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دة لكي ُيسهل التقييم بطريقة موضوعية من ِقبل الُمالحظين، وقد اشتملت واضحة وُمحد
التعليمات على الهدف من البطاقة، ومكوناتها، وطريقة استخدامها، وكيفية تقدير الدرجات، 

 وطريقة التصحيح.
تم عرض بطاقة التقييم في صورتها األولية صورة األولية لبطاقة تقيم المنتج: إعداد ال .6

( في تخصص تكنولوجيا التعليم للتحقق من صحة 7من الُمحكمين وعددهم ) على مجموعة
صياغة البنود وُمناسبتها مع خصائص عينة البحث وُمناسبتها مع األهداف، وصالحية 

 البطاقة للتطبيق على الُمتعلمين
ن وفًقا لتحكيم بطاقة التقييم من قبل مجموعه مصورة النهائة لبطاقة تقيم المنتج: إعداد ال .7

الُمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعلم والتي جاءت تعديالتهم في صور تعديل في بعض 
 الصياغة اللغوية، تم إجراء التعديالت لُتصبح البطاقة في صورتها النهائية.

 حساب الثوابت اإلحصائية والُمعامالت العليمة لبطاقة تقيم المنتج. .8
 :عرضةةةةةةةها على مجموعة من  تم التأكد من صةةةةةةةدق البطاقة عن طريق صــــدق البطاقة

(، وقد أوصةةةوا بتعديل صةةةياغة بعض 7المحكمين فى مجال تكنولوجيا التعليم وعددهم)
ضةةةةةةةةةةةةةةافة بعض البنود األخرى، وحذف بعضةةةةةةةةةةةةةةها، لُيصةةةةةةةةةةةةةةيح عدد بنود  بنود البطاقة وا 

 ( بندًا.12البطاقة)
  :تم اسةةتخدام طريقة اتفاق المالحظين لحسةةاب ثبات بطاقة التقييم، حيثثبات البطاقة 

( متعلمًا 10قامت الباحثة وزميلين آخرين  كل على حدة  بتقييم المتعلمين وعددهم )
من طالب العينة اإلسةةةةتطالعية لمهارات التقاط الصةةةةورة الرقمية، وفى كل مالحظة تم 
حسةةةةةةةةةةةةةةةةاب عةةدد مرات اإلتفةةاق بين المالحظين على أداء المهةةارات وعةةدد مرات عةةدم 

الحظين لكل فرد بإسةةةةةةةةةةةةتخدام معادلة كوبر اإلتفاق، وحسةةةةةةةةةةةةاب نسةةةةةةةةةةةةبة اإلتفاق بين الم
Cooper وبعد حسةةةةةةاب معامل اإلتفاق َتبنق أن أقل نسةةةةةةبة اتفاق بين المالحظين هى ،

(  وأن متوسط  نسبة اتفاق 95.54( وأعلى نسبة اتفاق بين المالحظين هى )80.52)
( ممةا يةدل على أن بطةاقةة التقييم على درجةة عةاليةة من 89.70بين المالحظين هى )

 . الثبات
 :عرض نتائج البحث وتفسيرها
 اوًل ـ عرض وتحليل نتائج البحث:

ما نموذج التصميم والتطوير التعليمي المالئم الذي يُنص على  األولالسؤال  نلإلجابة ع
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وقد  ،الصورة الرقمية لدى ُطالب تكنولوجيا التعليم إلتقاطالكترونية لتنمية مهةارات  إلنتاج ُمحاكاة
جراءات البحث، حيُث قامت الباحثة  بتبني النموذج العام للتصميم التعليمي إتم اإلجابة عنه ضمن 

 وتم تطبق جميع خطواته في المحور الخاص بالُمحاكاة اإللكترونية.
 حساب تجانس المجموعات 

عة مع المجمو  ببرنامج وسائط ُمتعددهولى التى درست تجانس المجموعة التجريبية األ
ية لإلختبار التحصيلى لقبلتم تحليل النتائج ا ببرنامج ُمحاكاة إلكتروني.ية الثانية التى درست التجريب

التقاط الصورة الرقمية، وبطاقة المالحظة مهارات التقاط الصورة الرقمية، وبطاقة التقييم لمهارات 
مج المحاكاة ببرناالتى درست  التجريبية األولىبهدف التعرف على مدى تجانس المجموعة المنتج، 

تم استخدام اختبار و  ببرنامج الوسائط المتعددة،التى درست الثانية والمجموعة التجريبيبة اإللكتروني 
T-Test  لثانيةا والمجموعة التجربيبة التجريبية األولىللتعرف على داللة الفرق بين المجموعة 

  .انيةى والمجموعة التجريبية الثولالمجموعة التجريبية األوفيما يلى عرض نتائج التجانس بين 
 

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ودللة )ت( للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة  :(2جدول )
 التجريبية الثانية فى التطبيق القبلى لإلختبار التحصيلى، وبطاقة المالحظة وبطاقة التقييم.

 

الدرجة  الداة
 الكلية

 المجموعة
 

 المتوسطات العدد
 

النحراف 
 المعيارى

)ت(  
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 نوع
 الدللة

الختبار 
 38 التجصيلى

 1.03 8.98 25 (1)التجريبية
 0.89 9.45 25 (2التجريبية) غير دال 0.45 48 2.67

بطاقة 
 96 المالحظة

 0.84 12.78 25 (1)التجريبية
 1.94 13.32 25 (2التجريبية) غير دال 1.67 48 3.56

بطاقة 
 24 التقييم

 1.34 7.46 25 (1)التجريبية
 غير دال 0.67 48 5.65.

 1.21 8.26 25 (2التجريبية)

 

وفى بطاقة    (2.67التحصيلى بلغت ) ختبارفى اإل  ( أن قيمة "ت"2يتضح من الجدول )
غير دالة إحصائيا عند مستوى ( وجميعهم 5.65( وفى بطاقة التقييم بلغت )3.56المالحظة بلغت )

جموعة والم األولى ( وهذا يعنى عدم وجود فرق دال احصائيا بين المجموعة التجريبية0.05داللة )
لتقاط الصورة اوبطاقة المالحظة وبطاقة التقييم لمهارات التجريبية الثانية فى اإلختبار التحصيلى 

ن أى فرق يظهر بعد التجربة يعود إلى اإلالرقمية ختالف فى طبيعة المعالجة المقدمة لكل ، وا 
 . يبيتينتجربة فيما بين المجموعتين التجر مجموعة، وليست إلى اختالفات موجودة بالفعل قبل إجراء ال
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 في ضوء فروض البحث سيتم عرض النتائج:
 الفرض األول: 

تين درجات طالب المجموع متوســـــطى( بين 0.05) ≥عند مســـــتوى  يةحصـــــائذو دللة إوجد فرق ي
لوســـــــائط اوالتجربيية الثانية ببرنامج تين، التجريبية األولى التى درســـــــت ببرنامج الُمحاكاة اإللكتروني تجريبيال

 لمهارات التقاط الصورة الرقمية.  المعرفياإلختبار التحصيلى الجانب في التى درست ببرنامج  المتعددة
 ىاألول عةةة التجريبيةةةللتحقق من صةةةةةةةةةةةةةةحةةة الفرض األول  الخةةاص بةةالمقةةارنةةة بين المجمو 

المجموعتين لتعرف داللة الفرق بين  T-Testتم اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام اختبار  التجريبية الثانيةوالمجموعة 
 لمهارات التقاط الصورة الرقمي.  المعرفي ختباروفيما يلى عرض نتائج اإل التجريبيتين

 

 والمجموعة التجريبية ولى التجريبية األ المتوسطات والنحرافات المعيارية ودللة )ت( للمجموعة  :(3جدول )
 درجة( 38طالًبا(، )النهاية العظمى=  25)ن =  المعرفيلالختبار التحصيلى البعدى فى التطبيق الثانية 

 

 

( يتضةةةةةةةح أنه ال يوجد فروق دالة أحصةةةةةةةائيا عند مسةةةةةةةتوى 3بإسةةةةةةةتقراء النتائج فى جدول )
( بين متوسةةةةةةطى درجات طالب المجموعة التجريبية األولى التى درسةةةةةةت ببرنامج المحاكاة 0.01)

 رض. الوسائط المتعددة ومن ثم يتم قبول الفيبية الثانية التى درست ببرنامج والتجر اإللكتروني 
 

 الثاني:  الفرض
تين درجات طالب المجموع متوســــــــطى( بين 0.05) ≥عند مســــــــتوى  يةحصــــــــائذو دللة إوجد فرق ي

تين، التجريبية األولى التى درســـــــت ببرنامج المحاكاة اإللكتروني والتجربيية الثانية ببرنامج الوســـــــائط تجريبيال
بطاقة مالحظة الجانب األدائى لمهارات التقاط الصــــــورة في الُمتعددة التى درســــــت ببرنامج الوســــــائط المتعددة 

  الرقمية.

 ولىاأل وعةةة التجريبيةةةالخةةاص بةةالمقةةارنةةة بين المجم  الثةةانىالفرض  صةةةةةةةةةةةةةةحةةةللتحقق من 
للتعرف على داللةةةةة الفرق بين  T-Testتم اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام اختبةةةةار  التجريبيةةةةة الثةةةةانيةةةةةوالمجموعةةةةة 

 بطاقة المالحظة. وفيما يلى عرض نتائج  المجموعتين التجريبيتين
 
 

النحراف  المتوسط المجموعة
 المعيارى

)ت(  
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 48 13.78 1.53 35.88 (1التجريبية)
 

 كبير 0.95 دال 0.00
 1.77 29.40 (2التجريبية)
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  يةالتجريب والمجموعة  الولى التجريبية للمجموعة( ت) ودللة المعيارية والنحرافات المتوسطات :(4) جدول
 درجة( 96طالًبا(، )النهاية العظمى=  25)ن =  ليطاقة المالحظة البعدى التطبيق فى الثانية

 

( 0.01دالة أحصائيا عند مستوى ) ( يتضح أنه يوجد فروق4قراء النتائج فى جدول )ستإب
وني ببرنامج المحاكاة اإللكتر التى درست  األولى طالب المجموعة التجريبية درجاتبين متوسطى 

 والتجريبية الثانية التى درست ببرنامج الوسائط المتعددة، ومن ثم يتم قبول الفرض. 
لفروق لنتائج انوليها أن مفهوم الداللة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائية يعبر عن مدى الثقة التى  إلىونظرا 

لذا فقد تم حسةةةاب  ،(75-57، 1997منصةةةور، رشةةةدى بصةةةرف النظر عن حجم أثر تلك الفروق )
ديد بالجدول المرجعى الخاص بتح )(حجم التأثير "مربع إيتا"، وبمقارنة النتائج الواردة فى جدول 

  (.0.87)مستويات حجم التأثير وجد أن حجم التأثير كبير حيث بلغت قيمة مربع إيتا 

 الثالث: الفرض 
تين درجات طالب المجموع متوســــــــطى( بين 0.05) ≥عند مســــــــتوى  يةحصــــــــائذو دللة إوجد فرق ي

تين، التجريبية األولى التى درست ببرنامج المحاكاة اإللكتروني والتجربيية الثانية  التى درست ببرنامج تجريبيال
  بطاقة تقييم المنتج.في الوسائط المتعددة 

 ولىاأل الخةاص بةالمقةارنةة بين المجموعةة التجريبيةة  الثةالةثالفرض  صةةةةةةةةةةةةةةحةةللتحقق من 
للتعرف على داللةةةةة الفرق بين  T-Testتم اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام اختبةةةةار  التجريبيةةةةة الثةةةةانيةةةةةوالمجموعةةةةة 

 بطاقة التقييم. وفيما يلى عرض نتائج  المجموعتين التجريبيتين
 

 

 يةالتجريب والمجموعة  األولى التجريبية للمجموعة( ت) ودللة المعيارية واإلنحرافات المتوسطات :(5) جدول
 درجة( 24طالًبا(، )النهاية العظمى=  25لبطاقة التقييم )ن =  البعدى التطبيق فى الثانية

 

( 0.01دالة أحصائيا عند مستوى ) ( يتضح أنه يوجد فروق5النتائج فى جدول ) قراءستإب
وني ببرنامج المحاكاة اإللكتر التى درست  األولى بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية

النحراف  المتوسط المجموعة
 المعيارى

)ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

نوع 
 الدللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 1.77 93.68 (1)التجريبية
 كبير 0.87 دال 000. 48 12.53

 4.05 87.20 (2التجريبية)

النحراف  المتوسط المجموعة
 المعيارى

قيمة)ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

نوع 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 6.95 1.40 22.72 (1)التجريبية
 

 0.92 دال 000. 48
 كبير
 3.80 17.08 (2التجريبية) 
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 والتجريبية الثانية التى درست ببرنامج الوسائط المتعددة، ومن ثم يتم قبول الفرض. 
لفروق لنتائج انوليها وم الداللة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائية يعبر عن مدى الثقة التى هأن مف إلىونظرا 

لذا فقد تم حسةةةةةةةةةاب حجم التأثير "مربع إيتا"، وبمقارنة حجم أثر تلك الفروق؛  عنصةةةةةةةةةرف النظر ب
بالجدول المرجعى الخاص بتحديد مسةةةةةةةةةةةةةةتويات حجم التأثير وجد أن  (5)النتائج الواردة فى جدول 

  (.0.92)حيث بلغت قيمة مربع إيتا  حجم التأثير كبير
 :توصيات البحث

دمج برنامج الُمحاكاة اإللكتروني لمهارات التصوير الرقمي بالمقرر اإللكتروني الخاص  .1
 بُمقرر أساسيات التصوير الفوتوغرافي.

 اإلهتمام  بمستحدثات مجال التصوير الرقمي في العملية التعليمية. .2
 وخارج معمل التصوير الرقمي بشكل ُمستمر.داخل  ُمتعلمينلل ورش عملعقد  .3
تكوين فريق عمل للتصوير الرقمي من الُمتعلمين لخدمة الكليه بشكل خاص والجامعة  .4

 بشكل عام.
 :البحوث المقترحة

 إجراء دراسة حول مراحل تطوير الُمحاكاة اإللكترونية بمستوياتها الُمتقدمة. .1
 وأثرها على إنتاج صور رقمية أكثر فاعلية مألوفهالغير عداد بحوث حول قواعد التكوين إ .2

 في العملية التعليمة.
 المراجع والمصادر: 
 أوًل ـ المراجع العربية:

دار الفكر للطباعة والنشر  .استخدام الحاسوب في التعليم(.  2004الفار. )  إبراهيم عبد الوكيل
 .والتوزيع.عمان

 المحاكاة برامج بإستخدام التعليم نمط إختالف أثر(. 2013. )محمد بن يحيى و فتحي أكرم
 لصفا طالب لدى الفيزياء منهج في المهاري واألداء المعرفي التحصيل على الحاسوبية

 .3ج. 35 ع. النفس وعلم التربية في عربية دراسات. الثانوي الثالث
فيلمى الميكرو (. فعالية برنامج بالمحاكاة على تنمية مهارات اإلنتاج 2010أنوار أحمد عبداللطيف. )

في مادة المصغرات الفيلمية لدى طالب كلية التربية النوعية. رسالة ماجستير. تكنولوجيا 
 التعليم. جامعة القاهرة. معهد الدراسات والبحوث التربوية.
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