
 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٠٢  

 
  

حركة رسومات الكتاب اإللكرتونى ثالثى األبعاد على التحصيل املعرفى  أثر منط

  لتصميم اسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم
  دادــــإع

  مدرس مادة بقسم تكنولوجيا التعليم
هـجامعة بن –كلية التربية النوعية 

  

  شـــرافإ
  

  تكنولوجيا التعليم مدرس 
  جامعة بنها  - كلية التربية النوعية
  

    
   مساعد تكنولوجيا التعليمأستاذ 

 جامعة حلوان –كلية التربية 

    

  املستــخلــص

  -البحـــث:عنوان 
  

نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد على التحصيل المعرفي ر أث

  لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
  

   -ث:ـــــملخص البح
  

هدف البحث الحالي إلى عالج مشكلة تدني مستوى تحصيل الجانب المعرفي لتصميم 

المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل قياس أثر نمط حركة 

 -رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية للرسومات دون توقف 

ف أثناء العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم الحركة العادية للرسومات مع التوق

المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل إنتاج كتابين 

إلكترونيين أحدهما يستخدم نمط الحركة العادية للرسومات دون توقف، واألخر يستخدم 

لى: وجود نمط الحركة العادية للرسومات مع التوقف أثناء العرض، وتوصل البحث إ

) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ٠.٠١فرق دال إحصائيا عند مستوى (

األولى والثانية بعدياً في تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية، ترجع 
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 -إلى نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

توقف أثناء العرض)، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي الحركة العادية مع ال

استخدمت نمط الحركة العادية مع التوقف أثناء العرض لرسومات الكتاب اإللكتروني 

  ثالثي األبعاد. 

   -الكلمات المفتاحية:
  تصميم المجسمات التعليمية.   –حركة الرسومات  –الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد 

  

  مشتق من رسالة ماجست بحث

  -املقــدمــة:

لقد أحدثت التغيرات السريعة والمتالحقة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم 
اإللكتروني إلي تطوير العملية التعليمية واستخدام تقنيات جديدة في التعليم تغير من دور 

التعليمية، وكذلك المعلم من ملقن ومصدر للمعلومات إلى موجه ومرشد ومبرمج للمواد 
دور المتعلم أصبح مشاركاً نشيطاً في العملية التعليمية، ويُعد الكتاب اإللكتروني التعليمي 
من أهم تقنيات التعليم اإللكتروني والذي سوف يخفف عن كاهل الطالب في حمل العديد 

ليم من من الكتب إلي قاعات الدراسة، باإلضافة إلي أنه سيفتح اآلفاق للقائمين علي التع
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتبني استراتيجيات تعليمية حديثه تبتعد عن النظم 
التقليدية وتكسر حاجز الزمان والمكان وتأخذ في اإلعتبار إمكانات وقدرات الطالب 
وتراعي الفروق الفردية بينهم، إضافة إلي إثراء المادة العلمية باستخدام تكنولوجيا التعليم 

وتمكين الطالب من التواصل مع المادة الدراسية ومتابعة وتصفح الكتاب  اإللكتروني
المدرسي من خالل شاشة الكمبيوتر واإلبحار في فصوله والتركيز على األجزاء 

  .)*١()٤٧٠، ص٢٠٠٩والمضامين المطلوبة. (الغريب زاهر إسماعيل ،

الذي يستخدم القدرات ويُعد الكتاب اإللكتروني شكالً جديدا من أشكال التعلم التفاعلي 
الواسعة للكمبيوتر وتكنولوجيا اإلتصاالت مع استراتيجيات التعلم التي تعكس األدوار 

                                           
اإلصدار السادس (اسم المؤلف، سنة النشر، أرقام الصفحات) وفي األسماء APA ) اتبعت الباحثة نظام التوثيق *(

  العربية تبدأ الباحثة باألسم األول.
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المعاصرة للمعلمين والمتعلمين من خالل التعامل مع المحتوي التعليمي. (نبيل جاد 
)، ولقد تم تطوير الكتب اإللكترونية بما يتالءم مع إحتياجات ٢٧، ص٢٠١٤عزمي ،
ئات حيث يوفر الكتاب اإللكتروني بيئة تعلم تفاعلية غنية بالعديد من مصادر جميع الف

التعلم التي يجد فيها كل متعلم ما يريده، ويختار منها ما يناسب حاجته واهتماماته 
  ).Joan, M., et al., 2006, 233-242واستعدادته كفرد في موقف التعلم. (

 -3D Eالكتاب اإللكتروني ثالثي األبعادوللكتاب اإللكتروني أشكال عديدة من ضمنها 
Book”  وهو عبارة عن كتاب تفاعلي ثالثي األبعاد يتم تصميمه الستيعاب كم كبير من "

المعلومات لدعم عمليات التعلم لدي المتعلمين، حيث يتضمن وسائل تفاعلية تمكن المتعلم 
تها، وأهم ما يميز هذا من سهولة البحث عن المعلومات وقراءتها وتنظيمها وتحليلها وكتاب

النمط من الكتب أنه يُمكن المتعلم من التعامل مع الكتب كبيرة الحجم، ودعم عمليات 
البحث عن طريق الوصول الذكي من خالل الفهارس وجداول المحتويات الذكية والتي 

دعم يتم بنائها من خالل نماذج القراءة أو المعلومات التي يحتاج إليها القارئ أو المتعلم، و
القراءة عن طريق الزوم اآللي، باإلضافة إلي دعم التنظيم عن طريق المؤشرة والتظليل 
والحواشي السفلية، وإمكانية التقليب اآللي للصفحات عن طريق لمس الحافة العلوية من 
الكتاب لتقليب أي عدد من الصفحات باإلضافة إلي إمكانية تقليب صفحات الكتاب صفحة 

نها، وإتاحة إمكانية القص واللصق عن طريق تحديد منطقة تفاعلية صفحة والمقارنة بي
مستطيلة في الصفحة حول النص ويتم إرسالها وحفظها في تطبيقات أخري مثل 
ميكروسوفت وورد، باإلضافة إلي استخدام قواميس لمعرفة دالالت األلفاظ لمحتوى 

 ,.Card, S.K) عية واأللفةالنص ويتميز هذا النوع من الكتب بالتجسيم مما يُكسبه الواق
et  al., 2004,303-307) .  

وترى الباحثة أن الرسومات المتحركة تُعتبر من أهم المثيرات البصرية المستخدمة 
داخل الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد لما لها من قدرات هائلة وغير محددة في جذب 

وصياغتها وترسيخها في  إنتباه الطالب وتوضيح المعلومات ونقل األفكار التعليمية
أذهانهم بعيدا عن الطرق التقليدية التي تشعر المتعلم بالملل والرتابة، فهي تساعد المتعلم 
علي التفكير المتجدد واكتساب المعارف والمهارات بشكل جيد، حيث تمتاز بقدرتها 

رؤيته،  العالية على نقل الواقع الذي يراه الطالب وأيضا الواقع الذي يتعذر علي الطالب
ولقد شهدت األعوام األخيرة تطورا كبيرا في إنتاج الرسومات المتحركة وبعدة متغيرات 

  في تصميمها.
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وتُعد الرسومات المتحركة من أقوي الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها المعلمون 
لتوصيل المعلومات بطريقة شيقة وممتعة بعكس الطريقة التقليدية في التعليم، وتتميز 

مات المتحركة بالعديد من المميزات وهي الكشف عن القوي الغير مرئية في الرسو
الطبيعة، ووصف العمليات الحيوية وسرعة نقل الرسالة التعليمية بمجرد المشاهدة، 
وتبسيط العلوم وجمع األفكار والبيانات الهندسية المعقدة في الواقع، وتوضيح المفاهيم 

تعميمات مرئية من خالل إسقاطات الرسومات  المجردة وإعطائها صيغة بصرية، وخلق
المتحركة، ويمكن من خاللها إعادة بناء الماضي وتخيل المستقبل في الوقت الحاضر، 
وتساعد علي التقديم المنطقي والمتسلسل للعناصر واألفكار المترابطة، وتقديم مفاتيح 

وتجسيد األفكار من  بصرية لجذب اإلنتباه إلى ما هو هام والبعد عن كل ما هو غير هام،
، ٢٠١٤(نبيل جاد عزمي ، .خالل الخطوط واألشكال واأللوان واإلضاءة والحركة

  ).٢٣-٢١ص

ويُعتبر عنصر الحركة مع الرسومات التعليمية عنصر مهم ألن الحركة  تعمل على 
شد انتباه المتعلمين وزيادة تخيلهم العلمي كما أن استخدام عنصر الحركة يمكن أن يثبت 

ومة أكثر عند المتعلمين ويسرع عملية تخيل األشياء البطيئة جدا بعكس األشياء المعل
السريعة جدا التي يصعب تخيلها، وقد أتاح الكمبيوتر إمكانيات عديدة ومتنوعة إلظهار 
حركة الرسومات وتسريعها أو إبطائها أو إيقافها، باإلضافة إلي اختصار الوقت والجهد 

معالجتها وتلوينها وتجسيمها وتحريكها في العمق الفراغي المبذول في رسم الرسومات و
بجميع اإلتجاهات والسرعات وإضافة جميع المؤثرات البصرية والسمعية لها، ويوجد 
العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية عنصر الحركة في الرسومات التعليمية ومنها 

) التي تؤكد على (Vaughan, T. et al., 2008ودراسة  (Botto,F.,1995) دراسة
ً كما أنها تضفى جماال وفاعلية  أن الحركة تجعل الموضوع المقدم أكثر متعه وتشويقا

 )(Tversky, B.et al.,2002عندما تضاف هذه الحركة للرسومات، وتؤكد دراسة 
 ,.Ochanya, W. B)) ودراسة ((Schnotz, W. & Rasch, T., 2005ودراسة 

ركة والمصممة بشكل جيد تسهل توضيح األفكار المعقدة على أن الرسومات المتح 2006
والمركبة، وتفيد في اإلستيعاب والتعلم وتنمية التبصير، كما أنها تساعد المتعلمين في 
الحصول علي المعلومات وتنظيمها ومعالجتها في وقت أقل، مما يجعلها أكثر مناسبة من 

رسومات المتحركة معقدة أو سريعة الرسومات الثابتة ولكن مع مراعاة أن التكون تلك ال
  جداً حتي يمكن تصورها بدقة.
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كما تعد المجسمات التعليمية إحدي الوسائل التي توفر للمتعلم فرصة التعرف على 
األشياء بأبعادها الثالثة، وهي مصدر ال غنى عنه في العملية التعليمية ألنها تزيد من 

العديد من المهارات مثل مهارات اإلحساس فاعلية المتعلم في العملية التعليمية وتكسبه 
بالفراغ، والمجسمات تعد وسائط األشياء ذات الثالثة أبعاد مثل ( األشياء الحقيقة 
والعينات والنماذج واألشياء المبسطة والمناظر الطبيعية المجسمة )، وجميعها وسائط 

أوهي تقليد للشيء تعليمية محسوسة يمكن الحصول عليها من البيئة دون تغيير أو تعديل، 
األصلي بدرجة كبيرة عندما ال يتوفر هذا الشيء بغرض توضيحه. (كمال يوسف ودمحم 

  ).٣٣٨، ص ٢٠٠٣ذبيان، 

حيث يعد إمتالك الطالب المعلم لتصميم الفني للمواد التعليمية أمرا هاما له ألن الوسيلة 
اً مهماً إذ لم تُقدم من خالل التصميم التعليمية مهما كانت جيدة تربوياً وعلمياً إال أنها تفتقد جانب

الفني والتعليمي الجيد لها ولمحتواها التعليمي، ويشكل ذلك أهم أساسيات تصميم وإنتاج 
)، ويوجد العديد من ٧٤، ص٢٠٠٩الوسيلة الجيدة ومن ثم تقويمها. (عبد الحافظ دمحم سالمة،

م المجسمات التعليمية لدى الدراسات التي تؤكد على أهمية تنمية التحصيل المعرفي لتصمي
طالب تكنولوجيا التعليم، وضرورة تطوير طرق تدريس الجانب العملي والنظري لها بكليات 

) و (هشام صبحي أحمد ٢٠٠١التربية النوعية، ومنها دراسة (عصام شوقي شبل الزق ،
ر ) و (دمحم عنت٢٠٠٦) و (دمحم السيد كامل أحمد ،٢٠٠٥) و (شريف أحمد إبراهيم ،٢٠٠٣،

)، ٢٠١٠)، (دمحم جابر خلف هللا ،٢٠٠٩) و (عبد الحافظ دمحم سالمه ،٢٠٠٨دمحم حسن ،
)، (عبد الرحمن ٢٠١٣)، (تغريد عبد العظيم دمحم عبد الرحمن ،٢٠١٢(بيسة عبد هللا حامد ،

  ).٢٠١٣عبد الاله سرحان ،

ومن هذا المنطلق يسعي البحث الحالي إلي دراسة أثر نمط حركة رسومات الكتاب 
اإللكتروني ثالثي األبعاد على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب 

  تكنولوجيا التعليم.

  -ث:مشكلــة البحــ

  حيث تنبع مشكلة البحث الحالي من خالل اآلتي:

والرسومات المتحركة بصفه عامة، ومهارات تصميم التي تناولت الكتاب اإللكتروني 

  المجسمات التعليمية بصفه خاصة، كما يلي:
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أوصت العديد من الدراسات بضرورة تنمية التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات  -١

التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، وتطوير طرق 

لها، ومنها دراسة (عصام شوقي شبل الزق  تدريس الجانب العملي والنظري

) ودراسة (شريف أحمد إبراهيم ٢٠٠٣) ودراسة (هشام صبحي أحمد ،٢٠٠١،

) ودراسة (دمحم عنتر دمحم حسن ٢٠٠٦) ودراسة (دمحم السيد كامل أحمد ،٢٠٠٥،

) ودراسة (دمحم جابر خلف هللا ٢٠٠٩) ودراسة (عبد الحافظ دمحم سالمه ،٢٠٠٨،

) ودراسة (تغريد عبد العظيم دمحم عبد ٢٠١٢(بيسة عبد هللا حامد ،) ودراسة ٢٠١٠،

 ).٢٠١٣) ودراسة (عبد الرحمن عبد الاله سرحان ،٢٠١٣الرحمن ،

أكدت العديد من الدراسات األخرى على فاعلية الكتب اإللكترونية في تنمية بعض  -٢

ت التعلم المتغيرات التابعة والتي كان من أهمها التحصيل الدراسي وتنمية مخرجا

المختلفة واكتساب المفاهيم والمهارات في مختلف المقررات الدراسية، وأوصت 

بضرورة تفعيل دور المقررات والكتب اإللكترونية وبيئات التعليم اإللكتروني في 

مرحلة التعليم الجامعي، كما أوصت بضرورة تطوير الكتب اإللكترونية ومتغيرات 

باعتبارها ذات كفاءة وفعالية لتحسين التعليم،  تصميم الوسائط المتعددة بداخلها،

) ٢٠٠٥) ودراسة (دمحم أحمد الحسيني، ٢٠٠٥ومنها دراسة (سلوي أبو العال، 

) ودراسة (رشا السيد ٢٠٠٨) ودراسة (حنان خليل ،٢٠٠٦ودراسة (حسن الباتع، 

ودراسة (نبيل جاد عزمي ودمحم  )٢٠٠٩) ودراسة (نجالء قدري، ٢٠٠٨صبري ،

) ودراسة (عماد أبو ٢٠١١) (دينا عبد اللطيف نصار ،٢٠١٠مرادني، مختار ال

) ودراسة (غندور ٢٠١٢) ودراسة (مروة دمحم جمال الدين ،٢٠١١سريع حسين ،

) ودراسة (نبيل ٢٠١١) ودراسة (دمحم أنور عبد العزيز، ٢٠١٣عبد الرازق حسين ،

) ٢٠١٢تولي ،) ودراسة (شيرين دمحم دمحم م٢٠١١جاد عزمي، أميرة سمير سعد، 

ودراسة (هناء  Nancy M, F.,2014)) ودراسة (٢٠١٣ودراسة (هبه أحمد دمحم ،

) ودراسة ٢٠١٤) ودراسة (دمحم عبد القوي أحمد عبد العال ،٢٠١٤دمحم علي سعيد ،

 ).٢٠١٥(هالة إبراهيم حسن أحمد،

 أكدت العديد من الدراسات على أهمية عنصر الحركة مع الرسومات التعليمية ألنها -٣

تعمل على شد انتباه المتعلمين وزيادة تخيلهم العلمي وتثبيت المعلومات في أذهانهم 

ودراسة  )(Tversky, B.et al.,2002أكثر من الرسومات الثابتة ومنها دراسة 
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Schnotz, W. & Rasch, T., 2005)) ودراسة ((Ochanya, W. B., 2006 

مشكلة البحث الرئيسية ).  حيث تتلخص (Vaughan, T. et al., 2008ودراسة 

والتي يعمل هذا البحث على حلها هى قياس أثر نمط حركة رسومات الكتاب 

الحركة العادية مع التوقف  –اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

أثناء العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب 

  تكنولوجيا التعليم.

يم  ا التعل عبة تكنولوجي ى ش ة األول حيث قامت الباحثة بمقابلة عدد من الطالب في الفرق

ي  ب العمل ة الجان ارض وخاص احف والمع رر المت دريس مق ي ت م ف ن أرائه ؤالهم ع وس

يلهم  دراتهم وتحص تواهم وق ى مس رف عل ة، والتع مات التعليمي ميم المجس ي، لتص المعرف

ي  ب العمل ى أن الجان دوا عل الب أك ر الط ى أن أكث ة إل لت الباحث م توص ع أرائه وبتجمي

دى  عف ل ور وض ود قص للمجسمات التعليمية يتم شرحه بالطرق التقليدية، وأيضاً تبين وج

  الطالب في تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية. 

ة من  الب الفرق ة لط مات التعليمي ميم المجس ي لتص ب العمل خالل تدريس الباحثة للجان
كله  اك مش ا، وجدت أن هن ة بنه ة جامع األولى شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعي
رف  ة أن يتع مات التعليمي ميم المجس دريس تص اج ت ث يحت ب حي ذا الجان دريس ه ي ت ف

ي الطالب على طريقة رسم األشكال ال ية ف هندسية المبسطة، ومعرفة هيئة األشكال الهندس
ى واحدة  ة تالش أوضاعها المختلفة باإلضافة إلى القدرة على رسم المنظور لها سواء بنقط

د  قاط المتعام ام (اإلس ل األجس ى تمثي درة عل ا الق ك أيض من ذل  –أو بنقطتي تالشى، ويتض
اقط –اإلسقاط المائل  ل  اإلسقاط األيزومتري)، ورسم المس يطة مث مات البس ة للمجس الثالث

ور –(المكعب  رم  -المنش ود  –اله ة وج ت الباحث د الحظ تطيالت.......)، وق وازي المس مت
ة  ب بالطريق ذا الجان دريس ه ة لت الب، نتيج ي للط يل المعرف توى التحص ي مس ور ف قص
ا  بورة مم ى الس يحية عل وم التوض بعض الرس حوب ب ري المص التقليدية وهى الشرح النظ

درة يؤدى  ق ق ذا يعي وط وه اد والخط إلى بعض األخطاء والعيوب ممثله في عدم دقة األبع
  الطالب علي التحصيل المعرفي والتخيل لهذه المجسمات ولخطوات تصميمها.
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ي  اء ف ومما سبق ترى الباحثة أن هناك حاجه إلى إجراء مثل هذا البحث استجابة لما ج

ت ى باس ي توص ة الت ة واألجنبي ات العربي ومات الدراس ة والرس ب اإللكتروني خدام الكت

يم  ي التعل رورة استخدامها ف التعليمية المتحركة في تقديم المقررات الدراسية المختلفة وض

ن  ن م ة يمك اد معالج ا إليج يل، وأيض ي التحص ا ف دى فاعليته ى م د عل امعي، والتأكي الج

يل ي تحص يم ف ا التعل الب تكنولوجي دى ط عف ل كلة الض ى مش ب عل ا التغل ب  خالله الجان

ابين  ميم كت ة بتص وم الباحث وف تق ذلك س ة، ول مات التعليمي ميم المجس ي لتص المعرف

 –إلكترونيين ثالثيا األبعاد قائمين على نمط حركة الرسومات (الحركة العادية دون توقف 

  الحركة العادية مع التوقف أثناء العرض).

  -ث:مشكلــة البحــ

  السؤال الرئيسي التالي:مما سبق حددت الباحثة مشكلة البحث في 

ما أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

الحركة العادية مع التوقف أثناء العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات   –

  التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم"؟

  الفرعية التالية: ويتفرع من هذا السؤال السابق التساؤالت

ما أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون  -١

توقف) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا 

 التعليم؟

ما أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية مع  -٢

ناء العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى التوقف أث

 طالب تكنولوجيا التعليم؟

ما أثر إختالف نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة  -٣

الحركة العادية مع التوقف أثناء العرض) بالكتاب اإللكتروني  –العادية دون توقف 

لجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب ثالثي األبعاد على تحصيل ا

 تكنولوجيا التعليم؟
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      -أهـــداف البحـــث:

  يهدف هذا البحث إلى مايلى:

التعرف على أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة  -١

طالب  العادية دون توقف) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى

 تكنولوجيا التعليم.

التعرف على أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة  -٢

العادية مع التوقف أثناء العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات 

 التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

األبعاد (الحركة التعرف على أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي  -٣

الحركة العادية مع التوقف أثناء العرض) على التحصيل  –العادية دون توقف 

 المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

  -:ثأهميــة البحــ

  قد تسهم نتائج هذا البحث فيما يلى:

 التعليمية المختلفة.التأكيد على أهمية الكتاب اإللكتروني  في عرض المقررات  -١

معالجة مشكلة تدني وضعف مستوى تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات  -٢

 التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

تحديد النمط المناسب لحركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد على تحصيل  -٣

 يا التعليم.الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوج

إلقاء الضوء على بعض جوانب تصميم المجسمات التعليمية الواجب توافرها لدى  -٤

 طالب تكنولوجيا التعليم والتحصيل المعرفي لها.

  تطوير وتحسين أساليب التعليم باستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة. -٥

  -فـــروض البحـــث:

  التالية:يسعي البحث الحالي نحو التحقق من صحة الفروض 

) بين متوسطي درجات تحصيل الجانب ٠١,٠يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ( -١

المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية في التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة 
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التجريبية األولى التي استخدمت الكتاب اإللكتروني ثالثي االبعاد ذو حركة 

 البعدي.الرسومات العادية دون توقف لصالح التطبيق 

) بين متوسطي درجات تحصيل الجانب ٠١,٠يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ( -٢

المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية في التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة 

التجريبية الثانية التي استخدمت الكتاب اإللكتروني ثالثي االبعاد ذو حركة 

 صالح التطبيق البعدي.الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض ل

) بين متوسطي درجات تحصيل ٠١,٠ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ( -٣

الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية للمجموعتين التجريبية األولى التي 

استخدمت الكتاب اإللكتروني ثالثي االبعاد ذو حركة الرسومات العادية دون توقف 

انية التي استخدمت الكتاب اإللكتروني ثالثي االبعاد ذو والمجموعة التجريبية الث

 حركة الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض لصالح التطبيق البعدي. 

  -:ثحــدود البحــ

  يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:
بكلية  -شعبة تكنولوجيا التعليم  –عينة من طالب الفرقة األولي  أوالً: الحدود البشرية:

  ) طالب وطالبة٦٠التربية النوعية جامعة بنها، عددهم (

التعرف على أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني  ثانياً: الحدود الموضوعية:

اء الحركة العادية مع التوقف أثن –ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

العرض) على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية (النماذج الهندسية 

  نماذج المناظر المجسمة) لدى طالب تكنولوجيا التعليم. –المبسطة 

  م.٢٠١٧-٢٠١٦الفصل الدراسي األول للعام األكاديمي  ثالثاً: الحدود الزمانية:

  -ث:مجموعـــة البحـــ

  تجريبيتين: يتضمن البحث الحالي مجموعتين

المجموعة التجريبية األولي: تدرس من خالل كتاب إلكتروني ثالثي األبعاد قائم على  -١

) طالب ٣٠نمط حركة الرسومات بالحركة العادية دون توقف، ويبلغ عددها (

 وطالبة.
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المجموعة التجريبية الثانية: تدرس من خالل كتاب إلكتروني ثالثي األبعاد قائم على  -٢

مات بالحركة العادية مع التوقف أثناء العرض، ويبلغ عددها نمط  حركة الرسو

 ) طالب وطالبة.٣٠(

  -منــهج البــحث:

  يعتمد البحث على المنهجين التاليين:
سيتم استخدام هذا المنهج في البحث، لوصف وتحليل البحوث  المنهج الوصفي: -١

والدراسات السابقة للتوصل إلى أهمية استخدام نمط حركة رسومات الكتاب 

الحركة العادية مع التوقف  –اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

 يمية.أثناء العرض) على تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعل

لمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، أثر حركة  المنهج التجريبي: -٢

الحركة  –رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية دون توقف 

العادية مع التوقف أثناء العرض) على تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات 

 عليم.التعليمية لدى طالب تكنولوجيا الت

   -التصميم التجريبي البحـث:

  يقتصر البحث الحالي على مجموعتين تجريبيتين كما يلي:
  

  
  

  ) يوضح التصميم التجريبي للبحث١جدول (

  القياس البعدي  المعالجة التجريبية  القياس القبلي  المجمــــوعــــة

  التجريبية األولى
  ١مج

  إختبار تحصيلي

كتاب إلكتروني ثالثي األبعاد 
قائم على نمط حركة 

الرسومات بالحركة العادية 
  دون توقف.

  إختبار تحصيلي

  التجريبية الثانية
  ٢مج

  إختبار تحصيلي

كتاب إلكتروني ثالثي األبعاد 
قائم على نمط حركة 

الرسومات بالحركة العادية 
مع حدوث توقف أثناء 

  العرض.

  إختبار تحصيلي
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  -النظرى للبحث:ر اإلطا

ي: سوف يتم عرض  ية ه اور رئيس ة مح الل ثالث اإلطار النظري للبحث الحالي من خ

مات  ميم المجس ارات تص ومات، مه ة الرس اد، حرك ي األبع ي ثالث اب اإللكترون الكت

  التعليمية.

  :أوالً: الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد

ً في  يُعد الكتاب اإللكتروني إحدى وسائل التقنية الحديثة التي أحدثت تطوراً واضحا
عالم القراءة والنشر، حيث ظهر نتيجة الثورة المعلوماتية التي نشهدها في عصرنا الحالي 
حيث أن الكتاب اإللكتروني يحوي في طياته الصفحات اإللكترونية المتعددة التي تتضمن 
بعض الرسوم والصور الثابتة والمتحركة ويحمل أيضا في ثناياه األصوات والمؤثرات 

  ).١١١، ص٢٠٠٩قسيم دمحم الشناق ، حسن علي احمد بني دومي ،الصوتية المختلفة. (

ويعتبر الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد هو نموذج جديد للتعليم من خالل المحاكاة، 
والذي يمزج بين مميزات الكتب اإللكترونية ذات الصور ثنائية األبعاد وبين التقنيات 

اة والتفاعلية، حيث أن هذا النوع من الحديثة في المسح الرقمي وذلك من خالل المحاك
الكتب يتيح بيئة تفاعلية من خالل استخدام الصور والنماذج والمجسمات ثالثية األبعاد 
وعرضها بزوايا مختلفة علي الطالب حتى يمكن استكشافها وفحصها، باإلضافة إلي 

رح والتوضيح إمكانية استخدام الفيديو التوضيحي أو التسجيالت الصوتية التي تساعد بالش
للطالب مما يسمح للطالب بالبحث واإلستكشاف وبالتالي يؤدي إلي تحسين نوعية الخبرة 
التي يحصل عليها الطالب وذلك يضمن نجاحهم في استخدام قدرتهم العقلية الستكشاف 

  . (Joane, M. et al.,2006. 233-242)المفاهيم والمبادئ العلمية. 

لكتروني حسب نوعه والهدف المرجو منه تختلف خصائص ومميزات الكتاب اإل
والمحتوى الذي يتضمنه، كل نوع من الكتب يتضمن خصائص ومميزات خاصة به، إال 
أن هناك العديد من الخصائص والمميزات المشتركة والشائعة التي تتوافر في جميع 

ث الكتب اإللكترونية علي اختالف أنواعها وهذا لكي تحقق األهداف المرجوة منها، حي
أوضحت الكثير من البحوث والدراسات واألدبيات الخصائص والمميزات األساسية 

) ، (وليد سالم الحلفاوي ٢٠٠٥للكتاب اإللكتروني ومنها دراسة (دمحم أحمد الحسيني ،
)، ( رشا السيد صبري إسماعيل ٢٠٠٧)، (سوسن محمود احمد عبد الجواد ،٢٠٠٦،
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)، (محمود عبد ٢٠٠٧ فتحي عبد الهادي ،) ، (دمحم٢٠٠٧)، (عبد الحميد بسيوني ٢٠٠٨،
)، (الغريب زاهر ٢٠٠٨)، (روجينا دمحم علي ،٢٠٠٨الكريم وهاشم الشرنوبي ، 

)، (نجالء ٢٠٠٩)، (قسيم دمحم الشناق وحسن علي احمد بني دومي ،٢٠٠٩إسماعيل ،
)، (دمحم عبد ٢٠١٠)، (نبيل جاد عزمي ودمحم مختار المرادني، ٢٠٠٩قدري مختار ،

)، (هاني نبيل عبد ٢٠١١)،، (محمود مصطفي عطية صالح ،٢٠١٠ريم المالح ،الك
 ,Amy D, B,.& Moran)) ، ٢٠١٤)، (مخلد حمزة حسين الخفاجي ،٢٠١٢السالم ،

M., et al.,2015) ،(Ching San, Lai., 2016) حيث تتلخص هذه الخصائص
  والميزات في ما يلى:

 والتتابع المنطقي للموضوعات بداخله.سالمة المحتوى ودقته العلمية والتسلسل  -١
التفاعلية العالية واستخدام عناصر الوسائط المتعددة والفائقة والتكامل فيما بينها بما  -٢

 يحقق الكفاءة في العملية التعليمية.
إستخدام األنشطة التعليمية المناسبة التي تعمل علي زيادة دافعية المتعلمين وجذب  -٣

 إنتباههم وبقاء أثر التعلم.
تقديم المعلومات للطالب بطريقة تشابه الواقع المحسوس الذي يعيشه المتعلم ليتم  -٤

تحويل المعلومات المجردة إلي الشكل الواقعي وتحسين وتبسيط وتعميق محتوى 
 المادة العلمية.

توفير التغذية الراجعة الفورية للمتعلمين وعالج أوجه القصور لديهم مما يحقق  -٥
 جوه.األهداف التعليمية المر

المرونة وحرية التنقل بين صفحاته والقابلية للتعديل والتغيير فيه مما يتيح للمتعلم  -٦
 إضافة المالحظات والتعليقات والتحكم في حجم الصفحات واأللوان والخطوط.

سهولة نقله وتحميله وعرضه علي األجهزة المختلفة داخل قاعات الدراسة باإلضافة  -٧
 إلي سهولة طباعة أي جزء منه.

لسعة والشمولية للمعلومات وإمكانية ربطه بمصادر المعلومات من مراجع وكتب ا -٨
 إلكترونيه ومواقع مختلفة.

سهولة فهرسته في المكتبات ووضعه علي حيز صغير باإلضافة إلي سهولة البحث  -٩
 عن أي موضوع بداخله.

ق قلة تكلفة إعداده ونشره إلكترونيا بعكس الكتاب الورقي المطبوع مع حماية حقو -١٠
 النشر والملكية للمؤلف.

 إمكانية الترجمة الفورية للكتاب اإللكتروني إلي العديد من اللغات في الحال. -١١
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يراعي الفروق الفردية لدي المتعلمين ويسمح للمتعلم بالسير حسب خطوة الذاتي  -١٢
 في عملية التعلم.

تنمية مهارات القراءة اإللكترونية لدى المتعلم ووصوله إلي كم هائل من  -١٣
 معلومات.ال

ينمي مهارات التعلم الفردي والذاتي ومهارات النقد والتحليل واإلستنتاج لدي  -١٤
 المتعلم.

يوسع فرص القبول للطالب مع حل مشكلة اإلزدحام داخل قاعات الدراسة وذلك  -١٥
 من خالل التعليم عن بعد.

  ثانياً: حركـــــة الرسومــــــــــات:
موضع إلى موضع أو من نقطة إلى نقطة في تعرف الحركة بأنها : إنتقال جسم من 

الفراغ، والجسم الساكن يظل ساكنا ما لَم تحركه قوة خارجية وإذا حركته قوة خارجية ال 

بد له في آخر المطاف من أن يسكن، أي يتوقف تماما عن الحركة بعد أن تقل سرعته 

سيره بسرعة  وإنتقال الجسم من موضع إلى موضع يعني حركته أي ويتباطأ شيئا فشيئا،

معيَّنة، وعند إنتقال الجسم من موضع إلى موضع، بـسرعة عادية تظل المسافة بين 

الموضعين ثابتة، ال تزيد وال تنقص الزمن الذي يستغرقه هذا اإلنتقال هو ما يمكن أن 

يتغير زيادة أو نقصانا، فزيادة سرعة الجسم المنتقل تنقص زمن اإلنتقال، ونقصانها يزيد 

قال، أما لو تسارع الجسم حتى أصبح يسير بسرعة تقارب سرعة الضوء فعندئذ زمن اإلنت

  ).٢٠٠٨، جواد البشيتي( يختصر "الزمن" و"المسافة" معاً.

الفيزيائية التي تناولت الحركة ومسببات حدوثها ويوجد العديد من النظريات العلمية 

والتي كان لها أثر كبير في تطور فن الرسوم المتحركة حتي عصرنا الحالي ومنها قوانين 

  ) وهي:١٤، ص٢٠١٦نيوتن للحركة والتي تذكرها ( بنان راجي الكريم، 

في خط  يظل الجسم  في حالته الحركية إما السكون التام أو الحركة القانون األول: -١

مستقيم بسرعة ثابثة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته، والقوة الخارجية 

هنا المقصود بها " قوة اإلحتكاك" وهذا مايطلق عليه القصور الذاتي ،وهذا هو 

السبب في ان الجسم الساكن يظل ساكنا نتيجة قوة اإلحتكاك التي بينه وبين السطح 

سر أيضا  أن أي جسم في بداية حركته يسير بسرعة الذي يرتكز عليه ، وهذا يف

كبيرة ثم تبدأ سرعته تتناقص شيئاُ فشيئاً إلي أن يتوقف تماما عن الحركة وذلك بسبب 

قوة اإلحتكاك التي بينه وبين السطح الذي يرتكز عليه ، ويزيد قوة اإلحتكاك  أو 
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تحريكها إذا كانت  القصور الذاتي في األجسام التي كتلتها كبيرة، وبالتالي يصعب

 ساكنة ويصعب إيقافها عن الحركة إذا كانت متحركة.

القوة المؤثرة على جسم تتناسب طرديا مع تسارعه ويكون إتجاهه  القانون الثاني: -٢

في نفس إتجاه القوة المؤثرة نفسها، بمعني أن الجسم في بداية حركته تبدأ سرعته في 

بالتسارع الموجب وهو عكس التسارع التزايد بدأ من الصفر وهذة الزيادة تسمي 

 السالب الناتج عن تباطؤ سرعة الجسم نتيجة قوة عكسيه تؤثر عليه.

لكل قوة فعل رد فعل مساوية لها في المقدار ومضاد لها في اإلتجاه،  القانون الثالث: -٣

) أن للحركة أهمية بالغة في عملية اإلدراك ٤٢، ص٢٠١٠وتذكر (شريفة مونية، 

الجهاز البصري يستجيب لحركة األشياء قبل التعرف عليها، البصري حيث أن 

فالموضوع المتحرك في العادة يمر أمام نظر الفرد حوالى عشرين مرة في مدة 

خمس ثواني أي بمعدل أربع مرات في الثانية الواحدة، وأن األثر المرئي الذي يتركه 

الثانية تقريباً، أي  من  0.25هذا الموضوع يبقي في الذاكرة الحسية لفترة تقدر بـ 

  تنقسم إلي مرحلتين: وتري أن عملية اإلدراك البصري ملي ثانية، 250حوالى 

 :والتي يتم فيها اإلحساس بالمثير واستقباله ثم استخالص  المرحلة األولى المبكرة

األشكال واألشياء من المنظر المرئى، أي تجميع المعلومات البصرية التي تتلقاها 

  ئية في شبكية العين.المستقبالت الضو

 :والتي يتم فيها  تحويل تلك المستقبالت إلى نبضات  المرحلة الثانية المتأخرة

عصبية يتم إرسالها إلى مراكز المعالجة البصرية بالقشرة المخية حيث يتم ترميزها 

وتشفيرها ومعالجتها إدراكيا  والتعرف على كال من هذة األشكال واألشياء 

  ت السابقة في الذاكرة وتحليل مالمحها وتكاملها.ومطابقتها بالمعلوما

) و (وائل دمحم البدوي ١٩٢-١٩٠، ص١٩٨٠ويذكر كال من (روبرت جيالم سكوت ،

- ١٧٨، ص٢٠١٢)، (إيناس عبد الرءوف سيد أحمد،٥٠-٤٦، ص٢٠٠٦عبد القادر ،

م ) عناصر ومقاييس الحركة والتي تساعد علي حدوثها أوالتغيير فيها وتعتبر من اه٢١٥

العوامل التي يمكن من خاللها إدرك حركة الرسومات المتحركة وتلخصها الباحثة في 

  األتي: 

أي المادة التي تتحرك وتمثل موضوع الحركة وتعني  العناصر التشكيلية المتحركة: -١

العناصر التي يتكون منها شكل العنصر الرسومي ويتعامل معها المصمم لبناء عمله 
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والمساحة والفراغ واللون والظل والملمس   الفني، وهي النقطة والخط

والمنظور....الخ.، وتعتبر كل هذه العناصر البصرية  ثابتة ال تتحرك حركة فعلية في 

حد ذاتها ولكن كل ما يحدث لها من تغيير يتوقف علي وضع واتجاه وحجم كل من 

وهذا يعني هذه العناصر مما يسبب اإلحساس بالحركة أو الثبات أو العمق أو الكثافة، 

أن الرسومات تظل ثابتة مالم تخضع لعامل الزمن ألعطاء التحريك الزمني والمكاني 

 لتحقيق الحركة.

حيث أنه من خالل التحكم في حجم الرسومات وأوضاعها  الحجم والمسافة: -٢

والمسافات التي بينها والتحريف في المنظور ومدي بعد الشكل أو قربه من خط 

 حركة.األرض يتم بها إدراك ال

وهذا يخظع لقوانين الحركة التي تم ذكرها مسبقا لنيوتن: أن حركة  الوزن والمادة: -٣

الجسم وسكونه اليتغير إال بفعل قوة خارجية، وأن كل فعل يحدث يقابله رد فعل 

مساوياً له في المقدار ومضاد له فى اإلتجاه، وأن حركة الجسم تتوقف علي مدي ثقله 

تحكم في وزن العناصر الرسومية تحديد شكل حركتها أو وزنه، ويمكن من خالل ال

 باإلضافة إلي سرعتها.

 حيث أن الصوت المصاحب للحركة يؤكد عليها ويجعلها أكثر فاعلية. الصوت: -٤

حيث أن إضافة البعد الزمني للصور والرسومات الثابتة يعتبر من أهم  التوقيت: -٥

مختلفة، بمعني أنه من العوامل التي تساعد علي إدراك حركة الرسومات بسرعات 

خالل التحكم في زمن العرض يمكن إدراك حركة الرسومات سريعة أو بطيئة، 

فبتحديد الزمن وتقسيمه إلي عدة أجزاء من الثانية يمكن تحديد عدد الكادرات الالزمة 

 لتحديد مدي سرعتها.

في يعني المجال الذي يتحرك فيه العنصر الرسومي ويعتبر التغيير  إتجاه الحركة: -٦

اتجاه الحركة من أهم مسببات اإلحساس بالحركة ، وهي مقياس أخر من مقاييس 

الحركة  أي شكل الحركة ووضعها ومسارها، فالحركة لها عدة أنواع وهي الحركة 

المستقيمة، أو الحركة العرضية األفقية، أو الحركة الرأسية، أو الحركة المقوسة، أو 

ة، أو الحركة الحلزونية، أو الحركة الدائرية، الحركة المتموجة، أو الحركة المنتظم

أو الحركة اإلشعاعية، أو الحركة الحرة، أو الحركة الترددية،...الخ. أي من 
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ً إلحداثياته الثالثة في الفراغ  اإلتجاهات التي يمكن أن يتحرك فيها أي عنصر وفقا

 ).(X,Y,Zالتقديري 

كته ومعدل سرعته واتجاه في يتحدد من خالل الوحدة بين الشكل وحر نوع الحركة: -٧

الفراغ التقديري ألن كال منها له تأثير متبادل علي األخر، ويكن تقسيم نوع الحركة 

 إلي األتي: 

 :أي يتساوي فيها قوى الجذب والتنافر  حركة منتظمة القوة واإلتجاه والزمن

 والسرعة والبطء والعلو واإلنخفاض.

  حيث يمكن إدراك الحركة هنا من  الزمن:حركة منتظمة القوة واإلتجاه متغيرات

 خالل التغير في الشكل أو اللون للعنصر نتيجة الحركة.

 :وتتم هذه الحركة من خالل تغتير اتجاه  حركة منتظمة القوة والزمن متغيرة اإلتجاه

 القوة الموثرة علي العناصر المتحركة ولكن مع ثبات مقدارها.

 :النسبة للقوة أو الزمن أوحجم الرسومات أو وتتم هذه الحركة إما ب حركة متزايدة

 العناصر المتحركة من األقل إلي األعلي.

 :وتتم هذه الحركة أيضا بنسبة للقوة أو الزمن أوحجم الرسومات أو  حركة متناقصة

 العناصر المتحركة ولكن من األعلي إلي األقل.

نقطة  ويعني مقياس الحركة ويتحدد حسب تغير السرعة عند كل معدل الحركة: -٨

ويسمي معدل السرعة، ويوجد العديد من المعدالت لسرعة حركة  العناصر وهي 

المعدل الثابت أو المتغير في نظام إطرادى أو مفاجئ وقد يكون معدل السرعة سريع 

أو بطئ أو متوسط أو متدرج أو مستمر أو متقطع أو منتظم أو غير منتظم وكل هذا 

ً بأنها هي المسافة التي يسمي بمتغيرات السرعات، حيث تعرف ال سرعة فيزيائيا

 السرعة تغير معدل يقطعها الجسم في وحدة الزمن، ويعرف التسارع بأنه هو

 سرعة في النقصان و◌ٔ ا الزيادة عن بها يعبر فيزيائية كمية الزمن وهو في المتجهة

) ١٢٠، ص٢٠٠٠ما خالل فترة زمنية معينة، حيث تقسم (سلوى أبو العال دمحم، جسم

 حركة العناصر داخل الكادر إلي األتي:سرعة 

 وهي ترمز إلي اإلعتدال الذي يبعث علي اإلطمئنان وهي أن تأخذ  العادية: الحركة

المظهر العادي المألوف لطبيعة األشياء وذلك في عدم تطرفها أو خروجها عن 

 المألوف. 
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 :كلما زاد عدد الكادرات المصورة في الثانية كلما زادت سرعة  الحركة السريعة

الجسم علي الشاشة ومظهرها أي أن الحركة السريعة تدل علي الشدة أو الحدة أو كل 

شئ خارج علي المألوف، وعندما تزيد سرعة الحركة عن الحد المعقول للتعرف 

عمل في توصيلها، عليها فتصيب المتلقي بعدم الفهم للرسالة التي يرغب مصمم ال

وعليه فأنه ينبغي أن التكون الحركة سريعة أكثر من الالزم  حتي تتمكن العين من 

 إلتقاطها وإدراكها وفهم  معانيها.

 :كلما قل عدد الكادرات المصورة في الثانية كلما كانت الحركة أبطئ  الحركة البطيئة

أني وترمز هذه الحركة  علي الشاشة ، وتستخدم هذه الحركة للتعبير عن الهدوء والت

إلي الثبات والتحقق من الشئ أو التأكد منه أي أنها وسيلة لتناول لحظه، ملفتة للنظر 

حيث أنها تظهر تفاصيل وتتابعات يصعب للعين مالحقاتها والتعرف عليها في 

) Hoban, G., &  Loughran, J., 2011., 5السرعة العادية، ويعرفها كال من (

بأنها تقنية مبسطة لجعل وقف الحركة متحركة وذلك من  Slow Mation”تقنية "

وذلك بإستخدام إثنان من اإلطارات لكل ثانية فقط  2D،3Dخالل التالعب بالرسوم 

) مرات من الرسوم المتحركة العادية، وتتطلب هذه ١٠وبذلك فإنها تتطلب عدد أقل (

حداث والعالقة بين التقنية من مصممها فهم مقدار التغيرات وتوقيتها وتسلسل األ

 أجزائها.

 :هي نوع  بسيط من الرسومات المتحركة  توقف حركة الرسومات أثناء العرض

والمجسمات المادية تتحرك، حيث يتم تحريكها  الرسومتينطبق عادة على جعل 

تم إلتقاطها بشكل منفصل، وعندما يتم دمج تلك  التي اإلطاراتبزيادات بسيطة بين 

تسلسل مستمر، ينتج  فيمختلفة قليال وعرضها مرة أخري السلسلة من الصور ال

صناعة  فيعنها إيهام بحركتها، ويتمتع تحريك الرسوم بإيقاف حركتها بتاريخ طويل 

 فيمعظم مجاالت التصميم بما  فينادر  باهتماماألفالم إال أن التقنية لم تحظى إال 

علي، ولهذه التقنية العديد والهندسة المعمارية والتصميم التفا المنتجات،ذلك تصميم 

، بما في ذلك أنه من السهل إنشاؤها وتشغيلها وال لإلهتماممن الخصائص المثيرة 

، مما يجعل والعفويةتحتاج إلي تكلفة عالية وتتمتع باإلحساس واألصالة والحيوية 

 Fallman, D. et)(تلك التقنية واعدة في مجال تصميم الرسوم المتحركة.  

a.,2012, 78-86. 
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وعلي ذلك ترى الباحثة أن سرعة حركة الرسومات ترتبط بعنصر التوقيت 

المخصص بعدد من الكادرات لكل جزئية من الثانية، أي يمكن القول بأن سرعة حركة 

الرسومات تتحدد بعدد الكادرات المخصص للحركة في الثانية الواحدة، كما أن المقصود 

ث الحالي: أي الفواصل أو الفترات بتوقف حركة الرسومات أثناء العرض في البح

الزمنية التي يتم عملها بين كل عدد من الكادرات التي وتعرض في الثانية الواحدة والتي 

توحي للمشاهد بالتوقف اللحظي لحركة الرسومات أثناء عرضها ثم عودة حركته مجدداً 

  وهكذا.

  ثالثاً: مهارات تصميم المجسمات التعليمية: 
التعليمية بأنها أشكال ذات أبعاد مختلفة حسب الشكل المراد تمثيله تعرف المجسمات 

أو تجسيده سواء أكان عضويا أو بشريا أم شكال لحيوان أو نبات، وقد يكون المجسم 

مكبرا أو مصغرا أو بنفس حجم الشئ المراد تجسيمه، والمجسمات شكل من أشكال 

  ).٩٥، ص٢٠١٠د حسني العزة،النمذجة غير الحية في عملية التعليم والتعلم. (سعي

ن  ال م ذكرها ك ي ي ويوجد العديد من المميزات التي تتميز بها المجسمات التعليمية والت

ارز، ال مب د الع ال عب ويدان ومن اح س د الفت ل عب الم ٧٧، ص٢٠٠٧(أم د س ) و (ولي

ون،٢٠٥، ص٢٠٠٧الحلفاوي، ين زيت نى ١٦٩، ص٢٠٠٧) و (حسن حس عيد حس ) و (س

  وهي:  )٩٩-٩٦، ص٢٠١٠العزة،

 قليلة التكاليف وسهلة التشكيل ومرنة وخفيفة الوزن وتصنع من خامات بيئة المتعلم. -١

 يمكن صبغها بألوان عديدة وثابتة وتخدم فترة زمنية طويلة جدا. -٢

 يمكن للطالب إعدادها وهذا يزيد من فرص التعاون والمشاركة في العملية التعليمية. -٣

تساعد الطالب علي فهم المجردات وتسهل عملية الشرح مما يساعد علي الحد من  -٤

 ظاهرة اللفظية في التعلم. 

 تثير حب اإلستطالع والميل إلي اإلستكشاف والبحث والتنقيب لدي الطالب. -٥

تساعد الطالب علي الفهم واإلستيعاب والتخيل واإلستنباط واإلستدالل واإلستنتاج  -٦

 كير العليا.وهي من مهارات التف

وسيلة جيدة إلجراء التجارب عليها وتعالج مشكلة الحجم سواء صغر أو كبر أو  -٧

 ضخامة األشياء.

 إحياء ما قد انقرض أو قد مضي ودراسة أطوار ومراحل تطوره. -٨
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  دراسة نماذج ألشياء يتوقع حدوثها أو استخدامها في المستقبل. -٩

ط وإعداد للوصول إلي الشكل ويعرف تصميم المجسمات التعليمية بأنه عملية تخطي

النهائي للمجسم التعليمي حيث يتم وضع المواصفات الخاصة بالمجسم ومحتواه التعليمي 

ويتم عمل تخطيطات ورسومات ينفذ من خاللها المجسم بكل دقه لتحقيق مبادئ الجودة 

  ).٢٨٩، ص٢٠٠١في التصميم. (عصام شوقي شبل الزق،

صول علي تصميم جيد للمجسمات التعليمية لكي ويوجد عدة مبادئ يجب مراعاتها للح

تحقق الهدف التعليمي بكفاءة وفاعلية والتي يذكرها كال من عصام شوقي شبل الزق، 

) و (فوزي فايز أشيتوه ، ربحي مصطفي عليان ، ٢٩١-٢٩٠،  ص٢٠٠١

  ) كما يلي:١١٥-١١٢، ص٢٠١٢) و (بيسه عبد هللا حامد،٢٠١٠،١٧٣ص

تعني خلو النموذج من التفاصيل والعناصر غير وهي  :Simplicityالبساطة  -١

المهمة التي قد تشتت انتباه المتعلم وبالتالي يسهل فهمه ويزيد استيعابه ، ويجب 

مراعاة البساطة أيضا في المحتوي اللفظي المصاحب للمجسم التعليمي والحرص 

 علي وضوحه وسالمته اللغوية.

ة واحدة وقد يكون إما بالتركيز ويقصد به التركيز على فكر :Emphasisالتركيز  -٢

علي موضوع واحد أو أحد العناصر أو أحد األجزاء أو يتم التركيز إما بكبر الخط أو 

تغيير اللون أو كبر الحجم والمساحة أو وضع خط علي المكان أو الجزء المراد 

 التركيز عليه، والتركيز يكون من أجل التأكيد.

تعتبر الوحدة أساسا هاما من أسس التصميم فهي تضفي نوعا من  :Unityالوحدة  -٣

التآلف بين العناصر المتباينة أي الوحدة مع التنوع فتظهر جميع العناصر المرتبطة 

وإن كانت مختلفة، والوحدة قد تكون في الكتلة أو اللون أو المساحة أو الملمس ..الخ، 

ي ال تقبل التجزئة أو التفتيت فتعمل وهي العالقة بين عناصر المجسم التعليمي والت

كل عناصر المجسم كوحدة واحدة لتحقيق الغرض الذي يسعي لتحقيقه والوحدة قد 

تكون في الشكل أو األسلوب أو في وحدة الهدف أو الغرض أو الفكرة من المجسم 

التعليمي، وال تعني الوحدة التشابه بين أجزاء المجسم لكي تتآلف تلك األجزاء لتصبح 

ال متماسكا فقط، بل تعني أيضا إيجاد العالقات اإلرتباطية بين مكونات أو عناصر ك

المجسم سواء العالقة بين شكل األسهم والخطوط أو المربعات أو المستطيالت 

 المكونة أو الوحدة من حيث األلوان والزخارف والفراغات.
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وع للوحدات يتحقق اإليقاع من خالل التكرار والتدرج والتن :Rhythmاإليقاع  -٤

واألشكال والكتل والمساحات  ولإليقاع عدة أنواع هي ( اإليقاع الرتيب: تتشابه فيه 

كل الوحدات أو األوجه ، اإليقاع غير الرتيب: تتشابه فيه جميع الوحدات واألوجه 

ولكن مع اختالف الحجم واللون والملمس ، اإليقاع الحر: تختلف فيه الوحدات 

عن بعضها البعض اختالفا تاما وقد يكون اإليقاع متزايد أو  واألوجه المكونة للمجسم

 متناقص).

أن يكون المجسم مشابها للواقع من حيث الحجم والمظهر واأللوان وتوازن  الواقعية: -٥

األجزاء بحيث يكون مماثال للشئ األصلي حتى يسهل علي الطالب إدراكه وإدراك 

 يحة عن األشياء.العالقات بين أجزائه وبالتالي تكوين مدركات صح

أي مناسبة المجسم التعليمي للفئة المستهدفة وخبراتهم السابقة وقدراتهم  المالئمة: -٦

الجسمانية والعقلية باإلضافة إلي مناسبته للمادة الدراسية وللهدف أو الغرض المراد 

 تحقيقه.

أي مراعاة الدقة والوضوح في التفاصيل لكل جزء  :Clarityالوضوح واإلتقان  -٧

 اء المجسم التعليمي مع إمكانية رؤيته بشكل واضح ومريح لجميع التالميذ. من أجز

يعني أن يظهر المجسم التعليمي في حالة مستقره وثابتة وذلك  :Balanceالتوازن  -٨

بتوزيع عناصر النموذج التعليمي بانتظام علي السطح أو القاعدة أو في المكان الذي 

 تعرض فيه ويوجد نوعين من التوازن وهما:

 :ويعني اإلهتمام بمركز العرض للمجسم باإلضافة إلي تساوي  التوازن المتماثل

النصف األيمن مع الجزء األيسر من المجسم أو الجزء السفلي مع الجزء العلوي 

ويسمي هذا النوع بالتوازن الساكن ألنه يعطي الشعور باإلستقرار والهدوء مثل 

 نماذج القطاعات الطولية والعرضية.

  ويكون فيه عناصر المجسم غير متناسقة في الجزء  الغير متماثل:التوازن

األيمن واأليسر والتوازن الغير متماثل يعطي الشعور بالحركة فهو ذو نوعية 

ديناميكية ولذلك يسمي بالتوازن الحركي أو غير الشكلي ، والتوازن عموما 

  يشمل الشكل والمساحات والخطوط واأللوان.
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  -مصطلحـــات البحـــث:

بأنه  تعرفه الباحثة إجرائيا:: ”3D E- Book”الكتاب اإللكتروني ثالثي اإلبعاد  -١

كتاب رقمي تفاعلي يحاكي الكتاب الحقيقي من حيث التجسيم الخارجي وشكل 

الغالف وصفحاته الداخلية، ويمكن تصفحه بسهولة عن طريق النقر على حافتيه 

اليمني واليسري لتقليب الصفحات، وتحتوي صفحاته على الوسائط المتعددة التفاعلية 

ية وثالثية األبعاد وفيديو وصوت من نصوص وصور ورسومات ثابتة ومتحركة ثنائ

والتي تعمل على تيسير عملية التعلم وتنمية العديد من المهارات، ويمكن إتاحته علي 

األقراص المدمجة أو علي شبكة اإلنترنت، ويستخدم في قراءته الحاسب اآللي أو 

 أجهزة القراءة المتخصصة المحمولة.

رفها الباحثة إجرائيا: على تع ":”Graphic Animationsالرسومات المتحركة  -٢

أنها عبارة عن سلسلة من الرسومات الثابتة التي تعرض بسرعات معينة وفقا 

إلحداثياتها في الفراغ مما يعطى إيحاء بالحركة وتبدو وكأنها حقيقية ومجسمة ويمكن 

 رؤيتها من جميع اإلتجاهات والزوايا أثناء حركتها ودورانها.

عرف الباحثة تصميم المجسمات التعليمية في البحث ت تصميم المجسمات التعليمية: -٣

الحالي: بأنها تعني رسم أو تخطيط هندسي باستخدام مجموعة من الخطوط الهندسية 

المتداخلة الناتجة عن استخدام القياسات المختلفة ألبعاد الجسم أو الشئ الحقيقي المراد 

اإلرتفاع، بحيث يمثل عمل مجسم له، ويراعى فيه األبعاد الثالثة الطول والعرض و

في النهاية األبعاد الثالثة للشئ الحقيقي تمثيال دقيقا، وفي حالة تكبير أو تصغير 

المجسم يراعى توضيح مقياس الرسم المستخدم، مع مراعاة أسس التصميم الجيد 

 وذلك للوصول إلي النتائج المرجوة عند استخدام تلك المجسمات في العملية التعليمية.

  -ــث:لبحــإجـراءات ا

اإلطالع على بعض المراجع واألدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك  -١

بهدف إعداد اإلطار النظري للبحث، وإعداد مواد المعالجة التجريبية، وتصميم 

 أدوات البحث، وصياغة فروض البحث وتحليل نتائجه.
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المجسمات التعليمية بناء قائمة األهداف والمحتوى التعليمي الخاصة بتصميم  -٢

وعرضها على الخبراء والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم إلجازتها، ثم إعدادها 

 في صورتها النهائية.

إعداد السيناريو المبدئي للكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد وعرضه على الخبراء  -٣

هائية بعد والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم إلجازته، ثم إعداده في صورته الن

 إجراء التعديالت المقترحة وفق أراء السادة المحكمين.

إعداد مواد المعالجة التجريبية (كتابين إلكترونين ثالثيا األبعاد قائمين على نمط  -٤

الحركة العادية مع حدوث توقف  –حركة الرسومات (الحركة العادية دون توقف 

مجال تكنولوجيا التعليم أثناء العرض)، ثم عرضها على الخبراء والمحكمين في 

إلجازتها، ثم إعدادها في صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق أراء 

 السادة المحكمين.

إعداد اختبار تحصيلي لقياس مستوى تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات  -٥

ع التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك بصياغة بنود اإلختبار من نو

) ١٠٨الصواب والخطأ واإلختيار من متعدد، حيث بلغ عدد مفردات اإلختبار (

) ٧٢مفردة تغطي جميع جوانب المحتوى بأهدافه العامة واإلجرائية، مقسمة إلى (

) مفردة من أسئلة اإلختيار من متعدد، وقد تم ٣٦مفردة من أسئلة الصواب والخطأ و(

النمطين، ثم اجراء التجربة االستطالعية مراعاة الشروط الالزم توافرها في كل من 

لالختبار التحصيلى لحساب ثبات وصدق االختبار وسهولة وصعوبة ومعامل تمييز 

االختبار, وبالنسبة لثبات االختبار تم استخدام طريقة الفا كرومباخ, وتم حساب 

٪) وهذا ٩٨,٣وتم الحصول على معامل ثبات ( spssمعامل الثبات باستخدام برنامج 

دل على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية جداً، ولحساب معامل االرتباط تم ي

استخدام طريقة التجزئة النصفية وتم الحصول على معامل ثبات االختبار يساوى 

٪)، وبالنسبة لصدق االختبار تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ٩٩,١(

رداته والتأكد من الدقة العلمية حيث طلب منهم الحكم على االختبار ومراجعة مف

واللغوية وفى ضوء أراء المحكمين، ثم وضع االختبار فى شكله النهائى مكون من 

٪),  ثم اإلتساق ٩٩,٥٤) مفردة, وتم حساب الصدق الداخلى لالختبار وهو (١٠٨(

الداخلى حيث أن معامالت اإلرتباط بين المفردات واإلختبار التحصيلى جميعها دالة 
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) مفردة دالة عند ١٠) و(٠.٠١) مفردة دالة عند مستوى (٩٨أنه توجد (، حيث 

) ، مما يدل على وجود إتساق داخلى مرتفع بين مفردات االختبار ٠.٠٥مستوى (

) ٠.٨٠-٠.٤٧التحصيلى، وبالنسبة لمعامل السهولة لمفردات االختبار تراوح بين (

حظ ان االختبار ذو قوة ) ومن المال٠.٥٣-٠.٢٠ومعامل الصعوبة يتراوح ما بين (

)، وبعد  تم إنتاج االختبار إلكترونيا في ٠.٨٨-٠.٣٨تمييز مقبولة تتراوح بين (

) وتم وضع تعليمات flash action scriptصورته النهائيةً باستخدام برنامج (

اإلختبار في بداية اإلختبار اإللكتروني، وقد تضمنت وصفاً لإلختبار وطريقة اإلجابة 

اعت الباحثة أن تكون تعليمات اإلختبار واضحة ومختصرة ومناسبة عليه، وقد ر

لمستوى الطالب، توضح للطالب ضرورة اإلجابة عن جميع أسئلة االختبار، توضح 

كيفية اإلجابة على األسئلة، وتوضح له أن تصحيح الختبار سيتم بطريقة إلكترونية، 

 ختبار.وتحسب الدرجة والوقت المستغرق في اإلجابة في نهاية اال

التطبيق على عينة استطالعية لمراعاة أية مالحظات يذكرها أفراد العينة وإجراء  -٦

التعديالت الالزمة وحساب صدق وثبات اإلختبار وتحديد الزمن المستغرق في 

 اإلجابة.

 إجراء التجربة األساسية للبحث وفق الخطوات اآلتية: -٧

 للتصميم التجريبي  إختيار عينة البحث وتقسيمها إلي مجموعتين تجريبيتن ً وفقا

 للبحث.

  تطبيق اإلختبار التحصيلي اإللكتروني قبليا على طالب المجموعتين التجريبيتن

 وذلك بهدف التحقق من تجانس وتكافؤ المجموعتين كما يلي:

 :التكافؤ بين المجموعتين قبليا فى االختبار التحصيلى  

درجات تحصيل الجانب المعرفى الذى ينص " ال يوجود فرق دال احصائيا بين متوسطى 

ً لتصميم المجسمات التعليمية للمجموعتين التجريبية األولى التى استخدمت الكتاب  قبليا

االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة الرسومات العادية دون توقف والمجموعة التجريبية 

العادية مع  الثانية التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة الرسومات

  التوقف أثناء العرض".



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٢٦  

 
  

للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلى على عينة 

للعينات المستقلة عن طريق  T-test)البحث ، وبعد رصد النتائج وتحليلها باستخدام (

  ) توصلت الباحثة إلى:SSPS 18برنامج (

  )٢جدول رقم (
درجات االمجموعة التجريبية األولى والثانية قبليا فى داللة الفرق بين متوسطى 

  االختبار التحصيلى
  

  المتوسط  العدد  المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

  د.ح
قيمة 
  "ت"

 الداللة
Sig.  

مستوى 
  الداللة

  ٥,٣١٢  ٣٤,٨٣  ٣٠  األولى
  غير دالــة  ٠,١٩٣  ١,٣١٧  ٥٨

  ٣,٧٧٥  ٣٦,٤٠  ٣٠  الثانية

) ، وهذا يدل على ٠,١٩٣مستوى الداللة جاء مساوياً (ويتضح من الجدول السابق أن 

عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات التطبيق القبلى فى االختبار 

التحصيلى للمجموعة التجريبية األولى والثانية مما يدل على تكافؤ المجموعتين فى 

  الجانب المعرفى.

  
  

  القبلى فى االختبار) الفرق بين متوسطى درجات التطبيق ١شكل (
  التحصيلى للمجموعة التجريبية االولى والثانية 

  

 

 .عرض مواد المعالجة التجريبية على أفراد العينة وفق التصميم التجريبي للبحث 

 .تطبيق اإلختبار التحصيلي بعديا 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٢٧  

 
  

  قياس أثر نمط حركة رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد (الحركة العادية

حركة العادية مع التوقف أثناء العرض) على التحصيل المعرفي ال –دون توقف 

 لبعض مهارات تصميم المجسمات التعليمية  لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

 ) إجراء المعالجة اإلحصائية للنتائج عن طريق برنامجSPSS 18 وتفسيرها ،(

 ومناقشتها.

 .تقديم التوصيات والمقترحات بالبحث  

  -ث:ــــائج البحــــنت

حيث قامت الباحثة بتجميع البيانات أثناء إجراء التجربة األساسية للبحث وتطبيق 

ُ على عينة البحث وذلك تمهيدا لتحليل النتائج والتوصل  اإلختبار التحصيلي قبليا وبعديا

  إلي الدالالت اإلحصائية التي يمكن من خاللها إختبار صحة الفروض كما يلي:

) بين متوسطى درجات ٠.٠١يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى (الذى ينص " 

تحصيل الجانب المعرفى لتصميم المجسمات التعليمية فى التطبيق القبلى والبعدى 

للمجموعة التجريبية األولى التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة 

  الرسومات العادية دون توقف لصالح التطبيق البعدى".

للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلى على عينة 

للعينات المستقلة عن  T-test)البحث قبليا وبعديا ، وبعد رصد النتائج وتحليلها باستخدام (

  ) توصلت الباحثة إلى:SSPS 18طريق برنامج (

  )٣جدول رقم (
ية األولى قبليا وبعديا فى االختبار داللة الفرق بين متوسطى درجات االمجموعة التجريب

  التحصيلى

  المتوسط  العدد  التطبيق
االنحراف 
 المعيارى

  د.ح
قيمة 
  "ت"

 الداللة
Sig.  

مستوى 
  الداللة

  ٥,٣١٢  ٣٤,٨٣  ٣٠  القبلى
٠,٠٠٠  ٢١,٩٩٩  ٥٨  

دالــة عند 
مستوى 
  ٩,٤٨٦  ٧٨,٥٠  ٣٠  البعدى  ٠.٠١



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٢٨  

 
  

) ، وهذا يدل على ٠,٠٠٠مساوياً ( ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء

) بين متوسطى درجات التطبيق القبلى ٠.٠١وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى (

  والبعدى فى االختبار التحصيلى للمجموعة التجريبية األولى لصالح التطبيق البعدى.

  
  ) الفرق بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار٢شكل (

  للمجموعة التجريبية األولى التحصيلى 

) بين متوسطى درجات ٠.٠١الذى ينص " يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى (

تحصيل الجانب المعرفى لتصميم المجسمات التعليمية فى التطبيق القبلى والبعدى 
حركة للمجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو 

  الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض لصالح التطبيق البعدى ".
للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلى على عينة 

للعينات المستقلة عن  T-test)البحث قبليا وبعديا ، وبعد رصد النتائج وتحليلها باستخدام (
  حثة إلى:) توصلت الباSSPS 18طريق برنامج (

  

  )٤جدول رقم (
داللة الفرق بين متوسطى درجات االمجموعة التجريبية الثانية قبليا وبعديا فى االختبار 

  التحصيلى
  

  المتوسط  العدد  التطبيق
االنحراف 
 المعيارى

  د.ح
قيمة 
  "ت"

 الداللة
Sig.  

مستوى 
  الداللة

  ٣,٧٧٥  ٣٦,٤٠  ٣٠  القبلى
٠,٠٠٠  ٣٥,٣٣٤  ٥٨  

دالــة عند 
مستوى 
  ٧,٠٨١  ٨٨,١٧  ٣٠  البعدى  ٠.٠١



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٢٩  

 
  

ى ٠,٠٠٠ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء مساوياً ( دل عل ) ، وهذا ي
توى  د مس ائيا عن رق دال إحص ود ف ى  ٠.٠١وج ق القبل ات التطبي طى درج ين متوس ب

  والبعدى فى االختبار التحصيلى للمجموعة التجريبية الثانية لصالح التطبيق البعدى.
  

  
  

  ) الفرق بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار٣( شكل
  التحصيلى للمجموعة التجريبية الثانية 

الذى ينص " ال يوجود فرق دال احصائيا بين متوسطى درجات تحصيل الجانب 
المعرفى لتصميم المجسمات التعليمية للمجموعتين التجريبية األولى التى استخدمت 

لكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة الرسومات العادية دون توقف والمجموعة ا
التجريبية الثانية التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة الرسومات 

  العادية مع التوقف أثناء العرض".
عينة للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلى على 

للعينات المستقلة عن طريق  T-test)البحث ، وبعد رصد النتائج وتحليلها باستخدام (
  ) توصلت الباحثة إلى:SSPS 18برنامج (

  

  

  )٥جدول رقم (
داللة الفرق بين متوسطى درجات االمجموعة التجريبية األولى والثانية بعديا فى 

  االختبار التحصيلى
  

  المتوسط  العدد  المجموعة
راف نحاال

 المعيارى
  د.ح

ة  قيم
  "ت"

ة  الدالل
Sig.  

توى  مس
  الداللة

  ٩,٤٨٦  ٧٨,٥٠  ٣٠  األولى
٠,٠٠٠  ٤,٤٧٣  ٥٨  

دالــة عند 
مستوى 
  ٧,٠٨١  ٨٨,١٧  ٣٠  الثانية  ٠.٠١



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٣٠  

 
  

) ، وهذا يدل على ٠,٠٠٠ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء مساوياً (
التطبيق البعدى فى االختبار التحصيلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات 

للمجموعة التجريبية األولى والثانية لصالح المجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت 
  الكتاب االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض.

  

  
  ) الفرق بين متوسطى درجات التطبيق البعدى فى االختبار ٤شكل (

  التحصيلى للمجموعة التجريبية االولى والثانية

  -مناقشة النتائج وتفسيرها:

  التعليق على النتائج المتعلقة بفروض البحث وتفسيرها حيث توصلت الباحثة إلي األتي:

لي وجود فرق دال إحصائيا تم قبول الفرض األول للبحث حيث تشير نتائج البحث إ -١
) بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار ٠.٠١عند مستوى (

التحصيلى للمجموعة التجريبية األولى التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى 
 االبعاد ذو حركة الرسومات العادية دون توقف لصالح التطبيق البعدى.

حيث تشير نتائج البحث إلي وجود فرق دال إحصائيا تم قبول الفرض الثاني للبحث  -٢
) بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار ٠.٠١عند مستوى (

التحصيلى للمجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت الكتاب االلكترونى ثالثى 
  البعدى. االبعاد ذو حركة الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض لصالح التطبيق

  

يدل على وجود تأثير بعد تطبيق مادتي المعالجة التجريبية بالكتاب اإللكتروني  مما

ثالثي األبعاد على التحصيل المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا 
التعليم (عينة البحث).حيث ترجع الباحثة هذا األثر إلى فاعلية حركة الرسومات بالكتاب 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٣١  

 
  

ي ثالثي األبعاد، وهذا يتفق مع العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية اإللكترون
عنصر الحركة مع الرسومات التعليمية ألنها تعمل على شد انتباه المتعلمين وزيادة تخيلهم 

العلمي وتثبيت المعلومات في أذهانهم أكثر من الرسومات الثابتة، باإلضافة إلى فاعليتها 
كبة ووضوح تفاصيلها، ومنها دراسة (مني محمود دمحم جاد في تعلم المهارات المر

،٢٠٠١  (Tversky, B.et al.,2002)(  ودراسةSchnotz, W. & Rasch, T., 
 ,.Vaughan, T. et alودراسة  Ochanya, W. B., 2006)) ودراسة ((2005

)، وهذا يتفق أيضاً مع العديد من النظريات التي تؤكد على أهمية عنصر الحركة (2008
في إدراك األشياء والمسافة والعمق الخاص بها، حيث أن الحركة تقدم للمشاهد معلومات 
هامة إلدراك األشكال واألجسام والمسافات والعمق، مثل النظرية البنائية أو التجريبية 

لإلدراك، ونظرية  Gibsonهذة النظرية، ونظرية جيبسون  هو رائد Berkeleeyويُعد 
الحسابية التي تقوم على استخدام بعض القوانين الهندسية والفيزيائية في حساب العمق 

  والمسافة وتؤكد علي أهمية عنصر الحركة إلدراك األشكال واألجسام.
ب المعرفي ومن هنا توصلت الباحثة إلي األسباب التي أدت إلى زيادة تحصيل الجان

لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم فى البحث الحالى ويمكن 
  تلخيصها في األتي :

  أن الرسومات المتحركة عامة بصرف النطر عن نمط الحركة تعمل على جذب انتباه
 المتعلمين وتحفيزهم علي اإلستمرار ومتابعة عملية التعلم.

  المثيرات الفيزيائية التي تقدم مع الرسومات التعليمية ألنها أن الحركة تعتبر من أهم
تساعد المتعلم في عملية اإلنتقاء البصري للمعلومات المقدمة وتمييزها وتفسيرها 

وتحليلها، حيث أن تأثيرها يبقي في الذاكرة فترات أطول مما يساعد علي بقاء أثر 
 التعلم.

 اعد ومات يس ع الرس ة م ر الحرك تخدام عنص كال  أن اس ل األش ى تخي تعلم عل الم
طيح  ي والتس ة الط الل عملي ن خ ا م ه له ه المكون مة وإدراك األوج طحة والمجس المس

وين  ى تك تعلم عل اعد الم ا يس ة، مم اظير مختلف باإلضافة إلي دورانها وعرضها من من
 صورة ذهنية كاملة لها وإدراك أوجة اإلختالف والتشابة فيما بينها.

 عمل على تنمية القدرة المكانية والقدرة على تصور األشكال أن الرسومات المتحركة ت
 واألجسام  فى الفراغ وإدراك العالقات التي بينها وإدراك أبعادها.



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
١٣٢  

 
  

  أن استخدام الرسومات المتحركة بالكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد أضفى عنصر
 الله.التشويق والجاذبية مما ساعد علي قوة عرض المادة العلمية المقدمة من خ

تم رفض الفرض الصفرية الثالث للبحث حيث تشير النتائج إلي وجود فرق دال  -٣
إحصائيا بين متوسطى درجات التطبيق البعدى فى االختبار التحصيلى للمجموعة 

التجريبية األولى والثانية لصالح المجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت الكتاب 
 الرسومات العادية مع التوقف أثناء العرض.االلكترونى ثالثى االبعاد ذو حركة 

مما يدل على تفوق المجموعة الثانية على المجموعة األولى في تحصيل الجانب 
المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية، حيث ترجع الباحثة هذا األثر إلى فاعلية حركة 

أثناء رسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد عامة ونمط توقف حركة الرسومات 

العرض خاصة بالكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد علي مستوى تحصيل الجانب المعرفي 
لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، ويتفق هذا مع نتائج  العديد من 

الدراسات التي أكدت على أهمية نمط توقف حركة الرسومات أثناء العرض في تحسين 
 ,Changاب المهارات وزيادة التحصيل المعرفي، ومنها دراسة عملية التعلم واكتس

H.,& et al., 2010) والتي تؤكد على تأثير تصميم الرسوم التي تتحرك بطريقة (
جزئية في تحسين فهم الطالب لطبيعة جسيمات وجزئيات المادة والعمليات الديناميكية 

سير مصطفي محمود عبد الرحمن، التي تتم بداخلها وفهم الظواهر الكيميائية، ودراسة (تي
) والتى تؤكد على فاعلية نمط العرض الجزئي للرسومات المتحركة في زيادة ٢٠١٢

التحصيل وتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم العلمية في مقرر األحياء لطالب المرحلة 
كاملة الثانوية، ألن استخدام هذا النمط يساعد المتعلم في تنظيم التعلم وتكوين صور ذهنية 

  عن المعرفة ثم معالجتها مما يؤدي إلي زيادة التحصيل وتكوين مدركات صحيحة.
التي أكدت على فاعلية استخدام أسلوب (Fallman, D. et a.,2012) ودراسة 

إيقاف الحركة مع الرسومات في تطوير وتحسين الرسم التخطيطي في مجاالت مختلفة 
والهندسة المعمارية والتصميم  جاتالمنتتصميم  من أعمال التصميم وخاصة مجال

التى أثبتت فاعلية  )Garry, H., &Wendy, N.,2014، ودراسة كال من ( التفاعلي
الرسوم المتحركة بنمط إيقاف الحركة في تعزيز تعلم الطالب للمفاهيم العلمية وحل 

ب مشكلة سوء الفهم لمراحل القمر والحركة النسبية بين الشمس والقمر واألرض عند طال
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المرحلة اإلبتدائية، حيث أثبتت الدراسة أهمية هذه التقنية في تعلم المفاهيم العلمية وتقترح 
  الدراسة استخدام هذة التقنية في تدريس المفاهيم الجغرافية والهندسية والجيولوجية.

وترى الباحثة أن نمط توقف حركة الرسومات أثناء العرض يراعي استخدام السرعة 
فواصل زمنية لحركة الرسومات مما يسمح بثبات أجزاء الرسومات  المناسبة مع عمل

حتى يتمكن المتعلم من رؤيتها بشكل أفضل ورؤية األشكال واألجسام من زوايا ومناظير 
مختلفة وهذا ما أدي إلي تفوقها على أنماط العرض األخري، وهذا يتفق مع نتائج العديد 

) والتي تؤكد على أن (Tversky, B.et al.,2002من الدراسات ومنها دراسة 
الرسومات المتحركة والمصممة بشكل جيد تسهل توضيح األفكار المعقدة والمركبة، 
وترجع أهميتها في أنها تنقل معلومات أكثر دقة وتتضمن تفاعالت تفيد في اإلستيعاب 

ميز والتعلم وتنمية التبصير، كما أنها تقدم طريقة إضافية لتمثيل المعلومات باستخدام تر
بصري وترميز لفظي مما يجعلها جاذبة لالنتباه وتزيد الدافعية لدي المتعلمين، كما يتيح 

استخدام الرسومات المتحركة قدرات كبيرة لتعزيز الخبرات التعليمية، حيث تساعد 
المتعلمين في الحصول علي المعلومات وتنظيمها ومعالجتها، ولكن مع مراعاة أن ال 

  تحركة معقدة أو سريعة جدا حتي يمكن تصورها بدقة.تكون تلك الرسومات الم
 ·&,.Guido, O) ودراسة كل من Naito,T.,&et al.,2010وتوكد دراسة (

Patrick, H., 2013) (, ودراسة كال من(Mauro, C.,& Francesco, L.,2013) 
على ثأثير نمط السرعة في عرض الرسومات والصور واألجسام علي اإلدراك البشري 

ث تعتبر السرعة من المحفزات البصرية الهامة في العملية التعليمية ولها أثر لها، حي
كبيرفي إدراك اإلختالفات الحادثه في المجال البصري للرؤية، وأن استخدام السرعات 

الثابتة أفضل من السرعات المتغيرة في عرض التسلسالت المتوالية من حركة الصور أو 
) والتي أكدت علي أن تأتير سرعة ٢٠١٦عبد المجيد (األجسام، ودراسة مَي هشام أحمد 

 –رأسية  –حركة الرسومات المتحركة كان له األثر األكبر من تأثير اتجاه حركتها (أفقية 
مائلة) داخل برامج األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات الحدس العددي لدى 

  تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي.
نا توصلت الباحثة إلي األسباب التي أدت إلي تفوق وأفضلية نمط الحركة ومن ه

العادية مع التوقف أثناء العرض لرسومات الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد في زيادة 
تحصيل الجانب المعرفي لتصميم المجسمات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم فى 

  ي :البحث الحالى ويمكن تلخيصها في األت
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أن استخدام هذا النمط من الحركة مع الرسومات يساعد على زيادة تركيز المتعلم  -١
وثبات المعلومات في الذاكرة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين في عملية التعلم 

حيث يقوم هذا النمط على العرض الجزئي المتتابع للمعلومات، وذلك بسبب ما يحدث 
الرسومات، وتكوين صور ثابته ألجزاء منها، مما يساعد من توقف لحظي لحركة 

 على تثبيت المعلومات  في ذاكرة المتعلم، وإستدعائها فى أي وقت.
أن استخدام هذا النمط من الحركة مع الرسومات يساعد المتعلم علي تكوين صور  -٢

ذهنية كاملة عن األشياء في نهاية العرض نتيجة التركيز علي كل جزء من 
 وتوضيح الشكل واألبعاد والتفاصيل. الرسومات

أن استخدام هذا النمط من الحركة مع الرسومات يساعد على إتقان التعلم نتيجة توقف  -٣

الحركة اللحظي للرسومات أثناء عرضها مما يوحي للمتعلم بأنه قد شاهد هذة 
 الرسومات أكثر من مرة وبالتالي إتقان تعلمها وتخيلها.

الحركة مع الرسومات يساعد في ذاتية التعلم أي يتعلم أن استخدام هذا النمط من  -٤
المتعلم وفق أسلوبه الخاص في الفهم واإلدراك والمالحظة والتمييز ومعالجة 

ً للخبرات السابقة  المعلومات وإستخالص الحقائق وإصدار األحكام الجديدة وفقا
  والخبرات الجديدة. 

  -ث:توصيــات البحــ

  الباحثة باألتي:في ضوء نتائج البحث توصى 
 حث التالميذ على استخدام الكتب اإللكترونية في عملية التعلم. -١
إجراء نفس البحث علي مقررات علمية مشابهة ولكن في مراحل دراسية مختلفة  -٢

 وقياس نواتج تعلم أخري مثل بقاء أثر التعلم.
إجراء المزيد من األبحاث حول الكتب اإللكترونية ومتغيرات عرض الوسائط  -٣

تعددة بداخلها على كل من التحصيل وتنمية المهارات في المقررات الدراسية الم
   المختلفة ومهارات التفكير العليا والميول واإلتجاهات.

البعد عن الطرق التقليدية في تدريس كافة المقررات الدراسية وخاصة مقرر المتاحف  -٤
عليمية لدى والمعارض وتدريس الجزء العملي منه الخاص بتصميم المجسمات الت

 طالب تكنولوجيا التعليم.
اإلستفادة من إمكانات الرسومات المتحركة في تدريس كافة المقررات الدراسية  -٥

 لمختلف المراحل العمرية.
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إستخدام الكتاب اإللكتروني ثالثي األبعاد القائم علي نمط  توقف حركة الرسومات  -٦
 تكنولوجيا التعليم. أثناء العرض في تدريس تصميم المجسمات التعليمية لطالب

 

  -ة:البحــوث المقترحــ
  توصي الباحثة بإجراء البحوث األتية:

دراسة أثر متغيرات عرض الوسائط المتعددة بالكتاب اإللكتروني على كل من  -١
التحصيل المعرفي ومهارات التعلم الذاتي ومهارات التفكير العليا، والميول 

 واإلتجاهات.
الطالب عند التعلم من الكتب اإللكترونية وتشخيصها دراسة الصعوبات التي تواجة  -٢

 وعالجها.
تصميم كتاب إلكتروني في ضوء معايير الجودة ومعرفة أثره على الطالب المعلم في  -٣

 كليات التربية النوعية.
دراسة أثر بعض أنماط تصميم الرسومات المتحركة بالكتب اإللكترونية على تنمية  -٤

 رات التي تدرس في كليات التربية النوعية.المهارات العملية في أحد المقر
عمل دراسة مسحية للتعرف على أثر استخدام الكتب اإللكترونية في التعليم الجامعي  -٥

  وقياس مدي فاعليتها في تنمية المهارات المختلفة لدى الطالب.
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  -: ـعالمـــراجــ

). التقنية في التعلم، ٢٠٠٧عبد العال مبارز (أمل عبد الفتاح سويدان ، منال  -١

 "مقدمات أساسية للطالب المعلم"، القاهرة، دار الفكر.
). المؤثرات الحركية للتصميم الرقمي كمدخل ٢٠١٢إيناس عبد الرؤوف سيد احمد ( -٢

 للوحة الزخرفية المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
 ) قوانين الفيزياء ، المصدر متاح:٢٠١٦(  بنان راجي الكريم -٣

http://download2.nust.na/pub4/sourceforge/o/oh/ohodquizgame/
Books/physics. pdf ٢٨/١٢/٢٠١٦مشاهدة تاريخ ال. 

). جماليات الفراغ في إثراء المشغوالت المعدنية ٢٠١٢بيسه عبد هللا حامد رحمه ( -٤
 المجسمة في التربية الفنية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

). تصميم صياغات تشكيلية هندسية ٢٠١٣تغريد عبد العظيم دمحم عبد الرحمن عمار ( -٥
 ام الكمبيوتر، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة بنها.مجسمه باستخد

). أثر التفاعل بين نمط عرض ٢٠١٢تيسير مصطفي محمود عبد الرحيم ( -٦
الرسومات ثالثية األبعاد وأسلوب التحكم فيها في برامج الكمبيوتر التعليمية علي 

ألحياء لطالب التحصيل وتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم العلمية في مقرر ا
 المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.

الحوار المتمدن ، ع ) الحركة والسكون في الكون ،٢٠٠٨جواد البشيتي ( -٧
   محور الطب والعلوم، المصدر متاح: ، ٢١٨١

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123802)تاريخ 

 .٢٢/١٢/٢٠١٦المشاهدة 
المنظورين البنائي  ). تصميم مقرر عبر االنترنت من٢٠٠٦حسن الباتع دمحم ( -٨

والموضوعي وقياس فاعليته في تنمية التحصيل والتفكير الناقض واالتجاه نحو التعلم 
القائم علي االنترنت لدي طالب كلية التربية جامعة اإلسكندرية، رسالة دكتوراه، 

 كلية التربية، جامعة اإلسكندرية.
لوجيا التعليم ). أساسيات الوسائل التعليمية تكنو٢٠٠٧حسن حسين زيتون ( -٩

 المفهومات والممارسات، الرياض، دار الصوتية للتربية.
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). تصميم ونشر مقرر في تكنولوجيا التعليم في ضوء ٢٠٠٨حنان حسن خليل (  -١٠
معايير جودة التعليم االلكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي طالب كلية 

 لمنصورة.التربية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ا
). فاعلية الكتاب االلكتروني علي تنمية كال من ٢٠١٢دينا عبد اللطيف نصار (  -١١

مهارة صيانة الحاسب والذكاء البصري المكاني لدي طالب الفرقة الرابعة شعبه 
 معلم حاسب ألي، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.

سة مزودة بأنشطة فان هيل ). فاعلية تدريس هند٢٠٠٨رشا السيد صبري (  -١٢
باستخدام الكتاب االلكتروني في تنمية التفكير الهندسي والتحصيل لدي تالميذ الصف 

 األول اإلعدادي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.

). أسس التصميم، ترجمة الدكتور عبد الباقي دمحم ١٩٨٠روبرت جيالم سكوت (  -١٣
والنشر، القاهرة. المصدر متاح :  واخرون، دار نهضة مصر للطيع

https://ia601703.us.archive.org/22/items/261thedesign/261thede
sign.pdf)  ٢٥/١١/٢٠١٦) تاريخ المشاهدة. 

لم االلكتروني في تنمية المهارات المعلوماتية ). فاعلية التع٢٠٠٨روجينا دمحم علي (  -١٤
والتحصيل في مادة العلوم لدي تالميذ المرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، كلية 

 التربية، جامعة عين شمس.
). الوسائل التعليمية والتكنولوجيا المساعدة في خدمة ٢٠١٠سعيد حسنى العزة (  -١٥

 ان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.، عم١العاديين وذوي اإلعاقات المختلفة، ط 
). الكتاب االلكتروني والرسوم المتحركة، المؤتمر العلمي ٢٠٠٥سلوى أبو العال (  -١٦

التاسع للفنون التطبيقية وثوابت ومتغيرات تعليم التصميم في إطار منظومة عالمية 
 للتعليم، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

). أساسيات تصميم شخصيات الرسوم المتحركة ٢٠٠٠(سلوى أبو العال محمود   -١٧
 بأساليب لتقنية الحديثة، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

). فاعلية وحدة بنائية مقترحة في هندسة الفركتال ٢٠٠٦سها توفيق دمحم النمر (  -١٨
اص بها لدي بمصاحبة الكتاب االلكتروني وتنمية مستويات التفكير الرياضي الخ

 طالب كلية التربية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
). فاعلية بعض متغيرات تصميم الكتاب ٢٠٠٧سوسن محمود احمد عبد الجواد (  -١٩

االلكتروني في التحصيل ومهارات التعلم الذاتي واالنطباعات لدي الطالبات 
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وراه، كلية البنات، جامعة عين المعلمات في مقرر تكنولوجيا التعليم، رسالة دكت
 شمس.

). فاعلية اختالف زوايا التصوير التليفزيوني في تنمية ٢٠٠٥شريف أحمد إبراهيم (  -٢٠
مهارات إنتاج النماذج لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعليم المتمدين والمستقلين في 

 المجال اإلدراكي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر.
). تأثير العبء اإلدراكي على اإلنتباه األنتقائي البصري، ٢٠١٠ية (شريفة مون  -٢١

رسالة ماجيستر، كلي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، الجمهورية الجزائرية، المصدر 
متاح على: 

)gie/ACHA3540.pdfhttp://bu.umc.edu.dz/theses/psycholo( 

). أثر استخدام أنماط التجول في الكتب االلكترونية ٢٠١٢شيرين دمحم دمحم متولي (  -٢٢
في تحصيل طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي وتنمية اتجاهاتهم نحوها، رسالة 

 ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.
نتاج المجسمات التعليمية لدي ). تنمية مهارات إ٢٠٠٤طارق دمحم احمد العفيفي (  -٢٣

طالب تكنولوجيا التعليم من خامات البيئة، رسالة ماجستير، معهد الدراسات 
 التربوية، جامعة القاهرة.

). درجة توافر مهارات التصميم الفني للمواد ٢٠٠٩عبد الحافظ دمحم سالمه (  -٢٤
النفسية التعليمية لدي طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود، مجلة البحوث 

 ، كلية التربية، جامعة المنوفية.٧٤) ٢( ٢٤والتربوية، 
 –التأليف  –اإلعداد  –). الكتاب االلكتروني، "القراءة ٢٠٠٧عبد الحميد بسيونى (  -٢٥

 التوزيع"، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. –النشر  –التصميم 
ف بعض متغيرات التصميم ). فاعلية اختال٢٠١٣عبد الرحمن عبد الاله سرحان (  -٢٦

لبرنامج حاسوبي في تنمية مهارات إعداد العينات والمجسمات التعليمية لدي 
 اختصاصي تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة األزهر.

). برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إنتاج ٢٠٠١عصام شوقي شبل الزق (  -٢٧
الب شعبة تكنولوجيا التعليم، رسالة الماجستير، كلية بعض النماذج التعليمية لدي ط

 التربية، جامعة المنوفية.
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). فاعلية استخدام الكتاب االلكتروني في تنمية ٢٠١١عماد أبو سريع حسين السيد (  -٢٨
بعض مهارات الرسم الفني لطلبة المرحلة الثانوية الصناعية، رسالة دكتوراه، كلية 

 التربية، جامعة المنوفية.
). التعليم االلكتروني من التطبيق إلي االحتراف ٢٠٠٩الغريب زاهر إسماعيل (  -٢٩

 ، القاهرة، عالم الكتب.١والجودة، ط
). أثر استخدام الكتاب االلكتروني في تنمية ٢٠١٣غندور عبد الرازق حسين (  -٣٠

مهارات الجدولة االلكترونية لتالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، معهد 
 ت التربوية، جامعة القاهرة.الدراسا

). تكنولوجيا التعليم النظرية ٢٠١٠فوزي فايز اشيتوه ، ربحي مصطفي عليان (  -٣١

 والممارسة، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع.
). أساسيات التعليم ٢٠٠٩قسيم دمحم الشناق ، حسن علي احمد بني دومي (  -٣٢

 االلكتروني في العلوم، عمان، دار وائل.
). مقدمه في التكنولوجية ٢٠٠٣اسكندر ، دمحم زبيان الغزاوي (كمال يوسف   -٣٣

  ، الكويت، مكتبة الفالح.٢التعليمية،ط
). فاعلية الكتاب االلكتروني مفتوح المصدر في ٢٠١١ماجدة أنور عبد الجليل (  -٣٤

 تحقيق كفاءة التعلم وبقاء أثره، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.
). استخدام الكتاب االلكتروني في التعليم الجامعي وقياس ٢٠٠٥( دمحم أحمد الحسيني  -٣٥

فاعليته باكتساب مهارة صيانة الحاسب اآللي، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، 
 جامعة عين شمس.

). األشكال الهندسية األولية واإلفادة منها في استحداث ٢٠٠٦دمحم السيد كامل احمد (  -٣٦
لشريحة لطالب كلية التربية النوعية، رسالة ماجستير، مشغوالت معدنية مجسمة ل

 كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.
). أثر متغيرات الروابط الفائقة في الكتب ٢٠١١دمحم أنور عبد العزيز محمود (  -٣٧

االلكترونية علي كفاءة التعلم لدي طالب تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستير، كلية 
  ن.التربية، جامعة حلوا

). فاعلية استخدام فاعلية كل من التعليم االلكتروني ٢٠١٠دمحم جابر خلف هللا (  -٣٨
والمدمج في تنمية مهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

 ).٨٢(٢١بكلية التربية جامعة األزهر، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، 
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) أثر استخدام كتاب إلكتروني قائم على حل ٢٠١٤(دمحم عبد القوي احمد عبد العال   -٣٩
المشكالت في تدريس العلوم على تنمية بعض مهارات التفكير لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية، رسالة ماجستير،كلية التربية ،جامعة المنوفية.
، ١). األسس التربوية لتقنيات التعليم االلكتروني، ط ٢٠١٠دمحم عبد الكريم المالح (  -٤٠

 ن، دار الثقافة.عما
). برنامج مقترح لتنمية مهارات مقرر المتاحف ٢٠٠٨دمحم عنتر دمحم حسن صالح (  -٤١

والمعارض التعليمية لدي طالب قسم تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستير، كلية التربية 
 النوعية، جامعة عين شمس.

، ١ط ). المكتبات والمعلومات في عالم جديد، ٢٠٠٧دمحم فتحي عبد الهادي (  -٤٢

 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية.
). أثر التفاعل بين مصادر المعلومات ٢٠٠٨محمود عبد الكريم ، هاشم الشرنوبي (  -٤٣

االلكترونية والسعة العقلية في التحصيل ومهارات التعلم الذاتي لدي طالب تكنولوجيا 
 ).٢( ١٣٧زهر، التعليم بكلية التربية جامعة األزهر، مجلة كلية التربية، جامعة األ

). فاعلية كتاب إلكتروني لعالج صعوبات ٢٠١١محمود مصطفي عطية صالح (  -٤٤
تعلم الرياضيات لدي تالميذ المرحلة االبتدائية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

 عين شمس.
). فاعلية الكتاب اإللكتروني في التحصيل ٢٠١٤َمخلد حمزة حسين الخفاجي (  -٤٥

يا لدى طالب المرحلة الثانوية بالعراق واتجاهاتهم نحوه، رسالة وكفاءة تلم الجغراف
 ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.

). اثر استخدام كتاب إلكتروني تفاعلي ٢٠١٢مروة دمحم جمال الدين المحمدي (  -٤٦
مقترح لمقرر تحليل النظم والتصميم في تنمية الجوانب المعرفية والمهارية لطالب 

شعبة الكمبيوتر التعليمي، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية،  الدبلوم العامة
 جامعة القاهرة.

). فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة علي ٢٠٠١مني محمود دمحم جاد (  -٤٧
الرسوم والصور المتحركة في تعليم المهارات الحركية، رسالة دكتوراه، كلية 

 التربية، جامعة حلوان.
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). أثر اتجاه حركة الرسومات المتحركة داخل ٢٠١٦شام أحمد عبد المجيد (مَي ه  -٤٨
برامج األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات الحدس العددي لدى تالميذ 

 الحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة ماجيستير، كلية التربية، جامعة حلوان.
 ، القاهرة، دار الفكر العربي.١لتفاعلية، ط ). بيئات التعلم ا٢٠١٤نبيل جاد عزمي (  -٤٩

). معايير تصميم وإنتاج الكتب ٢٠١١نبيل جاد عزمي ، أميرة سمير سعد (  -٥٠
االلكترونية للمرحلة الجامعية ،مجلة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، تصدرها 

 الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
). أثر التفاعل بين أنماط مختلفة من ٢٠١٠المرادني (نبيل جاد عزمي ، دمحم مختار   -٥١

دعامات التعلم البنائية داخل الكتاب االلكتروني في التحصيل وكفاءة التعلم لدي 

طالب الدراسات العليا بكليات التربية، مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية 
 .٣٢١- ٢٥١)، كلية التربية، جامعة حلوان، ص.ص من ٣(١٦

). أثر التفاعل بين مستويات كثافة عناصر الوسائط ٢٠٠٩ي مختار (نجالء قدر  -٥٢
المتعددة ونمط األسلوب المعرفي للمتعلم علي مستوي التحصيل الدراسي لدي 

 دارسي تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
ف النباتات بجامعة ). تصميم كتاب في مقرر تصني٢٠١٥هالة إبراهيم حسن احمد (  -٥٣

 الخرطوم، رسالة دكتوراه، كلية التربية، قسم تقنيات التعليم، جامعة الخرطوم.
). المواصفات الفنية والجمالية لتصميم الكتاب ٢٠١٢هاني نبيل عبد السالم (  -٥٤

االلكتروني في التربية الفنية للمرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، 
 ن.جامعة حلوا

). أثر التفاعل بين نظامي عرض الكتاب ودافعية ٢٠١٣هبه احمد دمحم عواد (  -٥٥
االنجاز علي تنمية مهارات تصميم المواقع االلكترونية، رسالة ماجستير، كلية 

 التربية النوعية، جامعة بنها.
). فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية ٢٠٠٣هشام صبحي احمد (  -٥٦

إنتاج النماذج والعينات التعليمية والتحصيل لدي طالب شعبة بعض مهارات 
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

 األزهر.
). أثر استخدام الكتاب االلكتروني علي التحصيل ٢٠١٤هناء دمحم علي سعيد دمحم (  -٥٧

لم األساسية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا الدراسي وتنمية بعض مهارات عمليات الع
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المعلومات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، 
 جامعة بنها.

). القيم التشكيلية لحركة العناصر المجسمة ٢٠٠٦وائل دمحم البدري عبد القادر (  -٥٨
ية التربية النوعية، جامعة باستخدام الكمبيوتر كأساس للتصميم، رسالة دكتوراه، كل

 عين شمس.
). مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية، ٢٠٠٦وليد سالم الحلفاوي (  -٥٩

 ، عمان، دار الفكر.١ط
). نموذج مقترح لمتحف الكتروني عبر االنترنت ٢٠٠٧وليد سالم الحلفاوي (  -٦٠

التربية، جامعة عين وفاعليته علي طالب تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية 

  شمس.
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Abstract 
Research Title: 
 

The impact of the three-dimensional electronic smart book 
graphics movement on the cognitive achievement of the design 
of educational models among students of educational 
technology. 
 

Research Summary: 
 

The objective of the current research is to address the problem 
of low cognitive attainment for the design of learning models 

among the students of educational technology by measuring the 
impact of the three-dimensional electronic smart book graphics 

movement (the normal motion of non-stop graphics - the normal 
movement of graphics while stopping during the presentation) on 

the cognitive achievement of the design of educational models 
among students of educational technology. This is through the 

production of two electronic books, one of which uses the pattern 
of normal motion of non-stop graphics, and the other uses the 

pattern of normal movement of graphics while stopping during the 
presentation. The research findings are: There is a statistically 

significant difference at the level (0.01) between the mean scores of 
the first and second experimental groups at the post scale in the 

achievement of the cognitive aspect of the design of the educational 
models; this is due to the pattern of movement of the three-

dimensional e-book graphics (the normal motion of non-stop 
graphics - the normal movement of graphics while stopping during 

the presentation) in favor of the second experimental group that 
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used the normal movement of graphics while stopping during the 
presentation for 3D e-book graphics. 

 

Key words: 
 
The three-dimensional electronic smart book (3D e-book) - 

Graphics movement- Design of Educational Models. 

  


