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 لبيئيا/ينالمكافيكي الجر التصميم اعلى تعلم  اإلفتراضيةلبيئة اثير أت
 د اعـــدإ

 جوانا نبيل حسين البكري 
 ف اشــر إ

 الدكتور وائل وليد األزهري 
 الملخص
 

  لبيئيا/ينالمكاي فيكالجر التصميم اعلى تعلم  اإلفتراضيةلبيئة ا تأثير نابي إلىسة الدر اهدفت هذه 

 ستخدامإسة وتم الدر المتعلقة بابقة السات اسالدر النظري و ا األدبجعة امر سة؛ تم الدر اف اهداولتحقيق 

لب الطاملية دمج في ع اهمتس بعاداألثية ثال ضيةافتر ال تصميم بيئة لتجريبي من خالالوصفي المنهج ا

 تطور س درجةالقيقبلي وبعدي  إختبارل عليه من خال اهأثر  ناوبيلتعليمية التصميمة و العملية افي 

لمخصصة ا لبيئيافيكي الجر التصميم ادة افي مفيكي الجر اخلي و الدالتصميم اب طالل يةنالمكالقدرة ا

 :تيالالنحو اسط على و الالشرق امعة افيكي في جالجر التصميم التخصص  العليات اسادر لل

سة الدر اونت عينة ـلبة، وتكالب وطا( ط21)لغ عددهم الباسة و الدر اعينة قصدية من مجتمع  إختيارتم 

صر اعنمجموعتين ، مجموعة درست  إلىلبة  بحيث قسمت الب وطا( ط21) األصليلمجتمع امن 

لبيئة ا ل توظيفمن خال األخرىلمجموعة الملقن( و ادي )اعتيالا باألسلوبلبيئي افيكي الجر التصميم ا

تم  ،لبيئيايكي فالجر التصميم اصر العن ميةلتعليالتصميمة و العملية ابحيث تكون جزء من  اإلفتراضية

على  تراضيةاإلفلبيئة التجريبية, ومن ثم تطبيق ابطة و الضات العينالقبلي على ا ختباراإلتطبيق 

ئج انت أظهرت ا. وعندهثرألاس درجة البعدي لقيا ختباراإلتطبيق تم  التجريبيتين وبعدهامجموعتين لا



 ن

 

لتصميم افيكي و الجر اميم لتصاب بطة من طالالضالتجريبية و ات المجموعافؤ بين اسة وجود تكالدر ا

 لقبلي. ا ختباراإلعند  إحصائية(لة ت دالاوجود فروق ذ )عدم أيخلي الدا

لتصميم اب لتجريبيتين من طالاللمجموعتين  إحصائيةلة ت دالاسة وجود فروق ذالدر ائج انت أظهرت اكم

ك اولم يكن هن عدي.الب ختباراإلفي  اإلفتراضيةلبيئة ابمفهوم  ادرسو لذين اخلي و الدايم لتصمافيكي و الجر ا

لطريقة اب ادرسو لذين او  خليالدالتصميم افيكي و الجر التصميم اب بطة من طالالضا فروق للمجموعتين

 لبعدي. ا ختباراإللتقليدية عند ا اإلعتيادية

 لح تخصصاولص ةلتجريبيا ةللمجموع إحصائيةلة ت دالاسة وجود فروق ذالدر ائج انت أظهرت اكم

 البعدي. ختباراإل في اإلفتراضيةلبيئة اب ادرسو لذين اخلي و الدالتصميم ا

 .لبيئيافيكي الجر التصميم اعلي، التفالتعلم ا، يةنالمكالقدرة ا، اإلفتراضيةلبيئة ا المفتاحية:ت الكلما
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Abstract 
 

This study aimed to show the effect of virtual environment on learning spatial 

graphic design.  

To achieve the study objective theoretical studies related to study were reviewed.  

The experimental descriptive method is used through designing three dimensional 

virtual environment that contributes to the process merging the student in the design and 

educational process, and to show its effect on him through pre and post test to measure the 

degree of students, spatial capacity development in the internal and graphic design in the 

subject the environmental graphic design specific to the graduate studies major graphic 

design in the middle east university as follow:  

Purposeful sample is selected from the study population, its number reached (20) male 

and female students.  

The study sample consisted from the original population (20) male and female students. 

They were divided in to two groups, one group studied the subject environmental graphic 

design by the usual method (dictation) and the other group through employing the virtual 

environment to be part of the design and educational process.  

The per test is applied to the control and experimental groups, then applying the virtual 

environment to the two experimental groups, then applying the post-test to measure the effect 

degree.  



 ع

 

Results of the study showed the presence of equivalent between the experimental and 

control groups of the students of graphic design and internal design, which means (the 

absence of differences with statistically significance) in the pre- test.  

Also, results of the study showed the presence of differences with statistically 

significance between the two experimental groups of graphic design and internal design 

students who studied by the concept the virtual environment on the post- test, and there were 

no differences between the two control groups of students of graphic design and internal 

design who studied by the usual conventional method on the post-test.  

Also, results showed the presence of differences with statistically significance for the 

experimental group and in favor of the internal design who studied through the virtual 

environment on the post-test.  

Keyword: virtual environment, spatial capacity, Environmental Graphic Design.    
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 لوال ا لفصلا

 يتهاأهمو سة الدر اخلفية 

  لمقدمةا -1.1

لتي ات اجاحتيالاكب ايو  ابم امستمر  اتطوير  بلتي تستوجات الالمجالتعليمية من العملية التعليم و ايعد 

لمنهج اض اعر ستالتلقين في التقليدية و الطريقة امن لب الطاج اخر ال من خال كل فترة زمنية، اتفرضه

مع تطوير  لعملالب لسوق الطالتهيئة  والعملية،لنظرية المعرفية و اجة الحاي كاسلوب يحا إلىسي الدر ا

 لذي سعى لدخوله. التخصص او فق التي تو اعية ابدالالعملية و اته ار امه

ربوية لتاظمة نالاعلى  هأثر  ناب تكنولوجيا، اوغزو  امعرفي ار افجنالعشرون احد و الو القرن اشهد فقد 

 إلى ادورهدت بالتي او  ،متطورة ةجهز امج و اليه من بر التوصل اتم  ام خرال توظيف لتعليمية، من خالاو 

ئط تعليمية التي تتشكل على هيئة وساية، ناسنالالتعليمية و ا ةنشطاألت الاث تغير في شتى مجاحدا

 (.2188دي، البغدا)  .عليةالتفاظمة نالامن  اوغيره ضيةافتر ات اوفصول وبيئ

 لكترونيالا لتعليمات اتقني أكثرتعتبر من  اإلفتراضيةلبيئة ا نا( 2183) خروناسعودي و  ويشير

علية املية تفث عاحدالتي عملت على التكنولوجية ائل الوسامن  ارهاعتبا، وذلك بوسرعة اتطور علي التفا

 الواقعلب عن اطلاضية تعكسه، فتعمل على حجب افتر ال بيئة به، من خاللمحيط الم العالمستخدم و ابين 

 اهيئة مسبق، م انغماسيهغير  وا انغماسيهشبه  وا انغماسيه ضيةافتر اودمجه في بيئة  يعايشهلذي ا

 إستخداملتعلم بار و ابحالاعده على التي  تسالموسيقى ات و المجسمات و انالبيالصور و اصر، كالعنابشتى 

لرئيسية من او  لمرجوةاف اهدالاعل بهدف ترسيخ التفالمتعة و اسوب، فتضيف له مزيد من الحا اتكنولوجي

 لتعليمية .العملية ا



1 
 

 ا مجالبرزهأمن  نات، كالالمجات و التخصصالعديد من اب اإلفتراضيةت البيئارتبطت اوقد 

 .(2182لعبيدي،ا)نواعه. أبشتى  لتصميما

ت الخطو ا لعديد منافية و اعده ثقالمبنية على قاره افكالمصمم و ائم على فلسفة التصميم قاف

 ارسهادبسبب تعدد مئز اعد وركاقو  اتت لهالتي بالفنون اوفن من عية ابداره عملية اعتب، اللمحكمةا

 /ينالمكافيكي الجر التصميم اخلي و الدافيكي و الجر ا (، كالتصميم83سعد، الا) لتصميما نافي ميد اوفروعه

 لبيئي.ا

ك ادر الامة على ئاق ليةاعية نات ذهنية مكاقدر  إلىج اتحت يةإبتكار عملية  قع هوالو التصميم في اف

 (.Abdelhameed,2013لشكلية )ات البصري للتكوينا

 ابثق عنهلتي ينا ليةاعية نات مكاقدر  إلىج اتحت التصميمةت اقلعالال و اشكالافعملية تحليل 

ة عند بعض مفتقر  نيةالمكات القدر ا التصميمية، وتعدلخبرة الذي يعد جوهر او  ينالمكالتوجيه الحس و ا

 (.2184لجهني، المختلفة. )التصميم ات الافي مج متعلميها

لمصمم ا نافعليه ف ،يةنالمكالقدرة التصميم ومفهوم اضحة بين اجذرية و قة لك عالاهن نأشك  فال

لبصري اصور لتادة اوزي التخيلي،لعقل اغية في الفر ات اقعاللا إلدراكلحسية المعرفة ادة ازي إلىج ايحت

وفق  فرادألابين  اقتهل وعالاشكالاك حركة ادر إ إلى باإلضافة ،اعهاضو ألتصميمية بشتى اصر اللعن

 .(2183 بيالدبا) تفاعلية. ضيةافتر ابيئة 

علية التفاك لها، تالتي برزت بعدة سما ضيافتر الاقع الو ات اتقني إحدى اإلفتراضيةت البيئاتعد 

لعملية اي لب فالطابة، لدمج اتوظيف بيئة تعليمية جذ إمكانيةحت اتالتي او  ةسياغمنإلاركية و التشاو 

 أيى تصور مع قدرته عل اإلفتراضية هخل بيئتاد لبالطا، بحيث يتجول سياغمناسلوب ألتصميمية با
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لتصميم. اة في عليالفادة ازي إلىدى الذي امر الا ،خلهالتصميمية داصر العناة توظيف م هيكلي وكيفيانظ

 .(2188)حسن،

ب لطالا نا أوضحتلتي ا (Abdelhameed,2013) دعبد الحميسة اكدت على ذلك در أو 

 ضيافتر الا قعالو امج ابر  إستخدامعملية  نتاكلكمبيوتر، امج انمذجة بر  كبر فيالالخبرة الديهم  الذين

 لنسبة لهم.اسهولة وسرعة ب أكثر

 

 سةالدر امشكلة   -1.1

لنمطيِّة اتتسم ب ام البالتي غالتعليمية ادة الماطرح  ليةآم ضعف في التعليم بشكل عاجه ايو 

لمستقبل ار لب يكتفي في دو الطاو  التعليميِّة،لعمليِّة امحور لمعلم هو اف، لتلقيناب سلو ألمعتمدة على ا

  (.2181بي الدبالزغول و ا) لمطروحة.ادة اللم

وتخصص م التصميم بشكل عاد اتدريس مو  التي يتم فيها لية،آلالضوء على اء القا اردنأ ام اذا  و 

 بعض نا فقد ترى العملي،لتطبيق النظرية و ا نما بيلذي يجمع او  ص،افيكي بشكل خالجر ا التصميم

تي تتمحور لا"و  المطروحة،دة الماف اهدرة أليالمغاة تيجياستر الالمدرس على التعليمية يعتمد ات البيئا

سهمت في أ التي بدورهالملحوظ"، و التكنولوجي التقدم اكب ات تو ادو ألمصحوب بالعملي التطبيق احول 

كي اسة جوفن وبادر  كدتأ(. و 2181، نالقرعا)التصميم. في  يةبتكار إلاعية و ابدالات القدر اضمور 

 ذلك. ى، علGuven ،Baki and Kosa)211) اوكوس

 يةنالمكات ار لقداتكون  مةالعاوية نالثادة افي شه ليةاعت اصلين على درجالحالطلبة العديد من اف

فنرى من  نون،لفالتصميم و اهندسة و لات مثل افي تخصص سياسا دور الهلتي تعتبر ايهم ضعيفة، دل
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معة الطلبة للجاس بشكل جيد قبل دخول اتق وأرة، المهاتُدرَّس وتطور هذه  نالعربية ا ادر في بيئتنالنا

 .(2181 المطرب،)

عف ملحوظ حظت ضفيكي فقد الالجر اخلي و الدالتصميم احثة كمدرسة في قسم البا خبرةل اونظر  

ميمه ال تصتخيلب على الطاوعدم قدرة  ،بعاداألثي لثالاغ الفر التصميم في اصر اعنتوظيف  ليةافي 

 التصميم، صراقعي لعنالو التنفيذ او  يةبتكار إلاضعف في  إلى ات بدورهدّ أي تلاقع، و الو ارض اعلى 

لمفتقرة على المطروحة ادة الماتدريس  ليةآو  ،يبتكار إلالوظيفي و التنفيذ ابين  الك فجوة ماصبح هنأف

 الواقعية.بهة للبيئة الة مشالتصميم في بيئة تصميمية فعَّ اصر اعن إختبار

 لرئيسي:ال السؤ ا

 ؟لبيئيا/ينالمكافيكي الجر التصميم ا معلى تعلّ  اإلفتراضيةلبيئة ا تأثيرمدى  ام

 

 :   اتهاسة وفرضيالدر ا أسئلة -1.1

 ربعةالات المجموعاب في لطالات ابين متوسط درج إحصائيةلة هل يوجد فرق ذو دال   .8

لتقليدية( عند الطريقة التي تدرس با)بطة الضا(، و اإلفتراضيةلبيئة التي ستدرس التجريبية )ا

 ؟المكانيةلقدرة ا ختبارلقبلي إلالتطبيق ا

 ربعةالات المجموعاب في لطالات ابين متوسط درج إحصائيةلة هل يوجد فروق ذو دال  .2

لتقليدية( عند الطريقة التي تدرس بابطة )الضا(، و اإلفتراضيةلبيئة التي ستدرس التجريبية )ا

 المكانية؟لقدرة ا ختبارلبعدي إلالتطبيق ا



6 
 

ة لتجريبيات المجموعاب في لطالات ابين متوسط درج إحصائيةلة هل يوجد فروق ذو دال  .3

لمتغير  اتبع ةينالمكالقدرة ا ختبارلبعدي إلالتطبيق ا(، في اإلفتراضيةلبيئة التي ستدرس ا)

 التخصص؟

 سة: الدر اف اهدأ -1.1

  .لتصميمال امج اسيم لتعليمية والالعملية اعلي في التفام يلتعلاف على دور لتعرّ ا .8

 والجرافيكي.خلي الدالتصميم ابين تخصص  اد حقل مشترك ماجأي .2

كي يفالجر او  خليالدالتصميم اغ( ودوره في تخصص الفر التصميم )اصر اعنصر من عن هملتطرق ألا .3

 .ينالمكاو 

معلمين على لاعد التي تساو  لباللط يةنالمكالقدرة او  اإلفتراضيةلبيئة اقة بين لعالالكشف عن ا .1

 ب.لطالللنسبة التصميمية بات القدر اتحسين 

 لتدريس.افي عملية  اإلفتراضيةلبيئة اهج على تطبيق المنا حث مصّممي .5

  .لبالنسبة للطاب (بعاداألثي )ثال خلياالدغ الفر اخل اد يةنالمكالتجربة اتعزيز  .4

 خلي.الداغ الفر اودوره في  هأثر لبيئي و ا /ينالمكافيكي الجر التصميم التعرف على مفهوم ا  .1

 

  سة:الدر اية أهم -1.1

بين  ةفجوة واضحلك اصبح هنأ نأت بعد امعالجالتعليمية في المنظومة البحث في اية أهمتكمن 

صة امعي وخالجالب النسبة لطالتعليمية بالعملية اقصور في اللمعلومة و ال اتقنإوسرعة  ةالتكنولوجيلثورة ا

 ها:أهمط اية على عدة نقهمألاء القإولة البحث لمحا الجرافيكي فجاءلتصميم اقسم 
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فيكي الجر ام لتصميافيكي قبيل دخوله تخصص الجر التصميم الب الطاد وسيلة لتقيم اجيإ  .8

 ائيةإحصلة دال التي لهالب و اللط يةنالمكات القدر الذي يقّيم ا (بوردو) إختبارل من خال

ي على لعقلالتخيل او  بتكارإلاوعملية  األكاديميلتحصيل امة و العات القدر امرتبطة بي 

 .45-41 نما بيوح الذي يتر امة و العاوية نالثالذي يعتمد على معدل ا ام لدينالنظاعكس 

 لتجربةاسة وتعزيز مفهوم افي در  بعاداألثية هيم ثالالمفال ادخإية أهملضوء على اء القإ .2

كية ادر الاية و لبصر المعرفية و ا لبالطا تاعلى قدر  إيجابيتؤثر بشكل  التي بدورها يةنالمكا

غ الفر امفهوم  ناصة اخلي وخالداء الفضاخل التصميمية داصره اعلى توظيف عن وقدرته

 عالة.ففيكي بطريقة الجر التصميم الب اليست مطروحة في خطة ط يةنالمكا لتجربةاو 

ل طرح مفهوم لتعليمية وذلك من خالالبيئة اعلى  التكنولوجيا أثر نالة وبياطرق فع إبتكار .3

ختبارو  بعاداألثية علية ثالابيئة تف إبتكارب ،اضي وتطبيقه عمليافتر الا قعالو ا دة افي زي اهأثر  ا 

لتي او  لبالطاو المصمم ا ايتحلى به نالتي يجب الملكة اس اسالتي هي ا يةنالمكالقدرة ا

لب الطالى بعد ع التي تعكس فيماسية و الدر احل المر افي  اولة تنميتهاومح ،تميزه عن غيره

 .لعملالعملي لتهيئته لسوق اب نالجافي 

 سة:الدر ات امصطلح -1.1

  (:Teaching)لتعليم ا .0

 أدركه،و  بالشيء: احاطهيشتق من علم  العرب؛ ناسل في ورد التعليم لغة كماو لنظري: التعريف ا -

 وتعلمه:مر الاعلم  فيقال: ناتقالايه ناومن مع يتعلمها،جعله  وعالما؛ الصنعة تعليمالعلم و اوعّلمه 

 ( 82ص  :2182 وخبرته. )نمور،لشيء بمعنى عرفته اوعلمت  اتقنه،
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تدريسية  يبأسالل لب من خالاسبة للطالمعلم في تهيئة بيئة تعليمية منادور  :االجرائيلتعريف ا -

 .ابه كهاشر العلمية بطريقة سلسة و ادة المالب ال للطاصأي المادة بهدفف اهداو  ئمتال متطورة،

 :(place) نالمكا .8

وهـو متصـل  "،ءاشـيالا" وسط غير محدود يشتمل على  فهو: اهندسي :النظريلتعريف ا -

ذاع ارتفالالعرض و الطول و اثة هي ثال أبعادوذو  اجزائه،تميز بين  س الناومتج مـع ج .... وا 

بعـة ر اوله  الزماني، نالمكامفهوم جديد هو  اعنهم نشأحد افي تصور و  نالمكاو  نالزمابين 

  (215: ص 2188 ،)شالش. نالزماع و ارتفالالعرض و الطول و اهي  أبعاد

 ة،واالرضيسقف الاو  نالجدر اغ كالفر ات الذي يتحدد بمحددالحيز اهو  االجرائي:لتعريف ا -

 .بعاد(األثي )ثال

 

 :(Virtual Environment) اإلفتراضيةلبيئة ا .3

لم لتعات ا: " بيئاهناب اإلفتراضيةلبيئة ا( 342، ص2183)العزابي يعرف  لنظري:التعريف ا -

 إستخدام أيية )لبحثاللفظية اللعروض  الافع يلً ئط متعددة تعد بداتحويه من وس اوم اإلفتراضية

ل وتعمل اصتالات الحديثة في تقنيات التطور اتحفز  اهنا( حيث ات معً الكلمالرسوم و الصور و ا

 حوله". يدور الم ناسنالالمتعددة كوسيلة لتعزيز فهم ائط الوسا إستخدامت اينامكا إدراكعلى 

لمصمم ا والب الطادة قدرة التصميم لزياتوظف في  بعاداألثية بيئة ثال االجرائي:لتعريف ا -

 التصميمة.لعملية الذي يؤثر في اغ الفر ا إلدراك

 : Spatial ability)) يةنالمكالقدرة ا .4
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لعقلية ات العمليا: " اهناب يةنالمكالقدرة ا( 18، ص2184)الجهني تعرف : لنظريالتعريف ا -

طي س، دمج، و اعكنا، نالتي تتطلب تقدير دور ات و لمشكالالب في حل الطا التي يستخدمها

 ل".اشكالا

مستخدمة في لا يةنالمكالقدرة ا إختبارلطلبة في ا اتي يحصل عليهلالدرجة ا االجرائي:لتعريف ا -

 سة.الدر ا

 :Graphic Design)) الجرافيكيلتصميم ا .5

ي، لبصر ا باإلبداعلمعرفة ويعنى اسع من فروع اهو تخصص و : لنظريالتعريف ا -

ت الصفحاوتنسيق  الطباعية،لحروف اتصميم  الفني،ج اخر الانب عدة مثل اويشمل جو 

ر لصو ا بين ام والذي يجمع اخرى،عية ابدانب اوجو  المعلومات، اوتكنولوجي اوتصميميه

ر افكالافيكي مع الجر ا ويتعامل التصميم لجمهورا إلىلمعلومة ا والكلمات واالفكار لتصل

عة الطبال وذلك من خال متجانس،بشكل بصري  اويعرضهلصور النصوص و اهيم و المفاو 

 (2185ن، ا)قرع اخرى.ئل اوس أيلكترونية و الائل الوساو 

توظيف ل ل فكرة تصميمية للمتلقي من خالاصأي الهدف منهابصرية  لغة :ئياجر الالتعريف ا -

 للتصميم.لوظيفية الية، و الجماحية النافيكي لتحقق الجر التصميم اصر اعن

 :Interior Design)) خليالدالتصميم ا .1

ت اجاحتيالارية و المعمالهندسة الهندسية يجمع بين العلوم اهو فرع من فروع  لنظري:التعريف ا -

لتصميم المة لجسمية للفرد. وكالنفسية و احة الر اويحقق  الداخلي، التأثيثلية في الجمالوظيفية و ا
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لي( وتعني خالداخلي )الخلق، وكلمة داو  بتكارإلاع و ابدالالتصميم( و اخلي تتكون من كلمتين)الدا

 (2182زي،ا. )حجخليالداغ الفر اتصميم حيز  أيخلي الدا غحيز الفرا

 ل توظيفيتشكل من خال بعاداألثي ري ثالالمعماغ الفر اجزء من  هو :ئياجر الالتعريف ا -

 لمكان.للوظيفية اية، و لالجماحية الناغ بطريقة ليحقق الفر اخل اخلي دالدالتصميم اصر اعن

  :Design Elements)) التصميمصر اعن .1

لتطوير افيذ و لتنالتخطيط و اعلى  نالفناو المصمم اعد التي تسات المفرداوهي  لنظري:التعريف ا -

ب، الوها)عبد  اس بهاحسالالُمنَتج و العمل ا إدراكلمتلقي على اعد اوتس الُمَصمَّم، كماللعمل 

2182.) 

 ال ادونه لتي مناو  التصميم،لتي تكون اسية اسالالهيكلية و ات الوحداهي  ئي:اجر الالتعريف ا -

 جله.المعد من الدور احقق ي لتصميم والاكتمل ي

 سة:الدر احدود   -1.1

لتصميم اعليم تعلى  اإلفتراضيةلبيئة ا تأثيرعلى سة الدر استقتصر هذه  لموضوعية:الحدود ا -

 لبيئي.ا /ينالمكا

مج المختص بتعليم بر ا Trixel))تركسل معهد سة على الدر استقتصر هذه : يةنالمكالحدود ا -

 الجرافيكي.لتصميم ا

    (.2181- 2181العام )سة من الدر اسوف يتم تطبيق هذه ية: نالزمالحدود ا -
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  الدراسة:ت امحدد -1.1

  بحثية:ت امحدد .0

 .غالفر افي  التصميمصر اتوظيف عن  -

 ت مجتمعية:امحدد .8

  ينالمكافيكي الجر التصميم المرتبطة موضوع ابقة السات اسالدر اقلة   -

 اقتصادية:ت امحدد .3

  المطلوبة ضيافتر الاقع الو ات ادو ا إستخداملمقدرة على استوجبت عدم ا ،ليةامت امحدد  -
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 ينالثالفصل ا
 لصلةات ابقة ذالسات اسالدر النظري و ا األدب
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 ينالثالفصل ا

  لصلةات ابقة ذالسات اسالدر النظري و ا األدب 

فيكي الجر اصميم لتاتعلم  على اإلفتراضيةلبيئة ا بتأثيرلمتعلق النظري ا األدبلفصل ا ال هذو ايتن

 لبيئيا/ينالمكا

 لنظريا األدب 2.1

ت اسادر لاسيتم عرض  اسة، كمالدر المتعلق بموضوع النظري ا األدبل و الفصل تنا ايتم في هذ

 لصلة.ات اجنبية ذالالعربية و ابقة السا

 التفاعلي( )التعلم لوال المبحث ا 2.1.1  

 لمقدمة:ا

 اءاي تحدد بنلتاو  التعليمية،لبيئة اخل المتعلم دالمعلم و التعليمية على كل من العملية اتعتمد 

 أساليبو  ائصهاوخص ةمصادر المعرفلمبنية على طبيعة ا ،المنفذةلتعليمية ات ارسالمماذج و النماعلى 

والتعليم لم لتعاء فلسفية لكل من مفهومي ار اتعطي تعريف مبني على  التي بدورها، و اليهالوصول ا

 .(2111 والعاني، ناعيس)

 الايتحقق  ال لذيالتعليم، و التعليمية يطلق علية العملية اء اثنالمعلم( الذي يقوم به )ا فالنشاط

تعليمي يطلق لالموقف افي  ونشاطه التعليمية،لة الرسالذي توجه له المتعلم ابل وهو ابوجود عنصر مق

 .(2111 يفي،س مسبقا. )راشدي،ت لم تكون موجودة لديه ار امعرفة ومه باكتساللتي تؤهله التعلم و اعليه 

وعلم  ام،علعلمية بشكل ات الامجلالعديد من افي  تكنولوجيا ملحوظا اضر تطور الحالعصر اشهد 

 اهأثر ت اب اجذري احدثت تغير اتية اث ثورة معلوماحدا إلى ادت بدورهالتي اص، و ابشكل خ المعلوماتية
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 الحديثة تطور ات التقنياجدت و ا المجاالت. فقدلعديد من ا وتبادلها فيلمعلومة ال استقبافي كيفية  اضحاو 

ضمون م التعليمية، وعرضلعملية اترنت في نالالي و الاسب الحات ال توظيف تطبيقمن خال املحوظ

والترقب، لرغبة الب وتحدث فيه الطاتحفز  ابدوره المعتادة، التيللطرق  مغايرهلتعليمية بطريقة ادة الما

لطرق اب رنةالمقات بشكل سليم بالقدر ات و ار المهالمبذول وتوظيف الجهد الوقت و اعن توفير  عوضا

 (.2113لهيتي، التقليدية. )ا

لضوء اء القا بد من ال نالحديثة، كات التقنيا التي فرضتهارعة المتسا للتطوراتوكنتيجة حتمية 

في كيفية  د  حلول فوريةاجأيلة و ارعة ومحالمتسات التطور اك مع تل اكبتهالتقليدية ومدى مو اق لطر اعلى 

 ادهاستناحقة ،بتاللمات المتغير اكب اتو  لتي الالتقليدية، التعليمية ا ساليبألافي  لمطلوبالتغير اث احدا

قليدي غير بع تات طات ذاجدت شخصيو ا التي بدورهالحرفي، و الحفظ اء و القالالتلقين و ا أساليبعلى 

ر، استظهالالحفظ و ا أساليبلبعد عن التي تبتعد كل الجديد، و العصر ات التكيف مع مفرز ادر على اق

ل قل من خاللعال اعما، و بتكارإلاع و ابدالافة اثق إلىلتلقين اكرة و الذافة ال من ثقاتقنالابد من  ال نافك

 (.2182بو فخر، التعليمية . )العملية الحديثة في التعليم ات اتقني إستخدام

د اعدأردة في لمضطادة الزيا ات ومنهالتحديالكثير من ات امعالجالتقليدي في التعليم اجه افقد و 

لفردية الفروق ا اةعالتعليم، وعدم مر انجم عنه من تشعب في  الكبير ومالمعرفي ار افجنالالطلبة، وكذلك ا

االولية مور الاخرى من اتعليمية  أساليبئق و اد طر اجأيصبحت ات التحديالطلبة، وفي ضوء هذه ابين 

 (. 2181ت وبلحسيني، ات )نويبلمشكالاهذه  وطأةلتخفيف من افي  لتساهم

تشكيل شخصية و  المطلوب،لتغير ا إلحداثفية اصبحت غير كالتعليم التقليدية في ا ساليبألاف

لتعليمية ا بساليألابرزت  امن هن الحالية،ت التطور التكيف مع ا بإمكانهالتي ازنة المتو املة الشالب الطا



45 
 

ئمة لمالالحلول اد اجيألمحوسبة، لتسهم في اعلية التفالتعليمية امج البر او  التكنولوجيالتي توظف الحديثة ا

 (.2183، نات. )عدو المعلومائل من افرزه من كم ها التقدم وماة ار التعليمية، ومجالعملية التعزيز 

تلك ت بشكل ملحوظ بأثر لتي تات الالمجا أبرزمعي من الجالتعليم التربية و ال امج فأصبح

لتكيف ارورة ض التي فرضت عليهاقيل و العر اتعرضت للكثير من  التي بدورهارعة و المتسات التطور ا

ت في اغير ث تاحدا إلىد اق اوهذ والتقنية،لمعرفية ات الالمجاحقة في لمتالات التطور امع هذه  التأقلمو 

لمكتبة ادة، كت جديافبرزت مصطلح الجارف،لتطور ا اة هذار التقليدية بغية مجامعي الجالتعليم ات اتوجه

لتعلم افتوح، و لمامعي الجالتعلم التعلم عن بعد، و اعلي، و التفالتعلم التعلم، و ارة اداظمة ناة، و لكترونيالا

 . اإلفتراضيةمعة الجاو  ضيافتر الا

ت ايجيتاستر اضرورة وجود نوع جديد من   إلىلتعليم الجديدة في ات التوجهاستدعت تلك ا

لتعلم ات امليلتقليدية في عالطرق ا نالمختلفة للطلبة، حيث ات اجاحتيالاكب التي تو الحديثة التدريس ا

لمتطورة اهج المنالوقت ومع هذه ا المختلفة للطلبة في هذالكثيرة و ات ؤالالتساء اثر ت جدوى ألالم تعد ذ

ع لطلبة مان و اعل وتعال تفسية من خالالدر ات اعالقاخل اد النشاطحة ادة مسابد من زي لجديدة فالا

لمبتكرة اطورة لمتا ساليبألافه اة بكناستعالائمة بلعمل على خلق بيئة تعليمية مالالبعض، و ابعضهم 

ج استنتالالمعلومة و البحث عن اكهم في عملية اشر الطلبة و ارة تفكير اثاتزيد من  نا اهنالتي من شا

 Pahoa, Gica, Homeghiu andفسهم.)نالطلبة الجيدة بين اعية اجتمالات اقلعالاوتطوير 

Aurora-Catalina, 2013). 

ل الخلتعليمية العملية اسية في اسالاصر العنا أهم أحدلب الطايعد ( 2181يوضح غربي) اكم

لذي امعي الجان لتكويالتعليمية، فعن طريق المؤسسة البة في الغالفئة امعي، ويشكل الجالتكوين افترة 
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ته اداستعداه و تامن تنمية قدر  لبالطا معة يتمكنالجافي  التي يمضيهاسته ات در ال سنو يستقبله خال

لمرحلة از ايجتالعملية بعد اته ال حيزمة خاللالالمعرفة التسلح باته بغية ار الشخصية، وتحسين مها

 .(Sagitova,2014معية.  )الجا

ت اعالقاخل اد أنفسهملطلبة المعلم وبين الب و الطاعل بين التفا نا( 2181بو سرية )اوتبين 

 اثين في هذحالبالتربويين و ام من قبل اهتمالامن  اكبير  الت قدر التي ناضيع المو ا أكثرسية من الدر ا

ثير من لكال تحقيق لتعلم من خالات الطلبة وتجويد مخرجافعية اره داثايته في همل، وذلك ألالمجا

 ف.اهدالات امستوي

 علي:التفالتعلم اظمة نأ -

عل التفاية صاكونه يتميز بخ األخرىلتعلم ائل الحديثة يختلف عن وسات التقنيالتعلم با نا

يمنح لفردي، و التعليم اف اهدايحقق  اضيع متسلسلة، ممادة على هيئة مو الما، حيث يقدم اإليجابي

فقد  ا. ومن هنلمطلوبةاللسرعة  ً اته ووفقاداستعداته، و اسب وقدر ايتن اسبة للتعلم بمالب فرصة منالطا

 تي:الاعلي كالتفالتعلم اط امنا( نمطين من 2185ع )ابو ضباردت و أ

 

 

 :دلالمتباعلي التفالتعلم ا  -8

لب الطابين و  واالستاذ،لب الطالتعليمية بين البيئة اعل في التفالذي يعتمد على اسلوب الا وهو

لتي الب للمعلومة و اطلا اقهلتي يتالالطريقة اتؤثر على  التي بدورهاعلية و ابيئة تف نشأبحيث ي والطالب،
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نقلة نوعية في  بحيث تحدث المتلقي، نفي ذه اتهاوثب ائهاعلى بق التأكيدمع  اتهاعلى مستوياتكون في 

 ( 8لشكل )ا إيجابية. انظرعلية ابيئة تف إلىلتعليمية من سلبية البيئة ا

 

 
  والطلبة(ذ استالاعلية بين اد بيئة تفاجأي )عملية (8) الشكل

 (Cambridge International Examinations ،2015لمصدر: )ا
 

نوع معين يتحدد ب ضر بحيث الالحالوقت المطلوب في اسلوب الا: وهو لمحوسباعلي التفالتعلم ا -2

لتعليم الي و عالتفا التعليمفيمزج بين  المطلوبة،لمجتمعية ات الحجائم مع لتعليم فهو يتالامن 

  (2)لشكل ا التعليمية. انظرلبيئة الب في الطاجل تفعيل امن  لكترونيالا
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 Multimodal interaction with real-time 3D rendering on PDA (2)لشكل ا

 (Peternier ،2009لمصدر: )ا
 

ئلة على تفريد ايتسم به من قدره ه الم التعلم؛ نظر اضح على عملية او  تأثيرلحديثة ات التقنياف

ئي بين اعلي ثناد تعلم تفاجيا  رف، و اجه من معايحت ام ءاتقناو لتعلم الب بالطابة لرغبة استجالالتعليم و ا

 وا نابزم مالتز الاتعلمه دون  اجعة مامن مر ذ يتمكن الب، الطالتقنية و المتوفرة عبر اظمة نالامج و البر ا

محلل  لىإلتدريس ارف من عضو هيئة الب من مستقبل للمعالطالطريقة ينتقل امعين، وبهذه  نامك

رة اثالاصر د عناجأية على و م، عالالنظاله  التي يتيحهاللتعلم  الميسرةت المعلوماعن طريق  اقد لهاون

سي الدر اوى لمحتالب و الطالمستمر بين اعل التفالذي له دور جوهري في التعلم التشويق في عملية او 

 (.2183طبه، امعي )خطالجاذ استالالب و الطاوبين 
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 (:8108 )الحسنات،لتعليم المستخدمة في اسوب الحامج ابر  -

سية الدر اصول لفاخل اوتستخدم د ،الراجعةلتغذية التعليم و اتعمل على تعزيز  :التعليميةمج البر ا -8

( 3ل )لشكا رالمحاكاة. انظمج ابر  مثال: المختلفة.ت ار المهاد و المو التدريس  خصيصاوصممت 

 األبعاد.ثي مج ثالاكس وهو برنالثري دي مامج ايمثل برن

 
 Autodesk 3D Studio Max, an example of widely used editor for 3D content (:3) لشكلا

 (Peternier,2009لمصدر: )ا
 

صول بسبب لفاخل اولكن تطبق بكثرة د للطالب، اتصمم خصيص لتي الاوهي  :التطبيقاتمج ابر  -2

 االتصاالت.مج ات وبر الكلمالجة امج معابر  مثال: للمشكالت. احله

 
  Word 2016, Office 365 (:4)الشكل 

 (https://products.office.com/ar/wordلمصدر: )ا
 

https://products.office.com/ar/word
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على  الصوتية مع قدرتها تبالمؤثرامج فيديو مدعمه ارة عن بر اعب المتعددة:ئط الوسامج ابر  -3

  (5)لشكل ا جذاب. انظرلفيديو بشكل الصورة و الصوت و اتوظيف 

 
 علية ابيئة تف إلحداثلبروجكتر ا إستخدام (:5)لشكلا

 (Rahim,2013) المصدر:
 

لب الطاد خطة اعدامثل  النشاطاتم بمختلف القيالمعلم باعد امج تسابر  المعلم:مج خدمة ابر  -1

 اإلختبارات.وتصحيح 

  (6) الشكل ر. انظمعينةكل ات لحل مشارزميالخو الممثلة باو  البرمجة:ت الغ -5

 
 عليةابيئة تف إلحداثلبروجكتر ا إستخدام (:6)لشكلا

 (http://www.qou.edu/home/faculties/tas/supplemets/javaSup1295.pdf) المصدر:
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ت التقنيا التي توفرهات الميز ا نا( 2181ت وبلحسيني)الصدد يؤكد كل من نويبا اوفي هذ

حيث تعمل  عليةالتفاهي:  اتهاميز  أهملتعليمية، ومن العملية اوسيلة مرغوبة في  الحديثة جعلت منها

 ختيارإل افقو  ،ليةالتالخطة ا الب فيقرر في ضوئهالطايصدر عن  اعلة لمالفابة استجالالتقنية على ا

 لطلبة.الفردية بين الفروق ا اة مبداعايمكن مر  الهعله، ومن خالالب ودرجة تفالطا

لقيم ات و ارسالممافل الضرورة تغايعني ب ال لكترونيالالتعلم ا التي يتيحها باإلمكانياتلوعي اف

ل اتصالافي تعزيز  ترونيلكالالتعلم ا التي ينفرد بهات الميز امن  اقطالنالحقيقية و التقليدية. ففي التعليمية ا

لتعليمية ا ذجالنمالنظر في ادة اعابد من ال نالة ومشوقة، كامن في بيئة تعليمية فعامتز لالاعلي التفا

لم، ومع ذلك فقد لتعالشخصية وتوجيه عملية المسؤولية الطلبة بقيم ام التز التقليدية من جديد وضرورة ا

ت القدر اهذه  مإستخدا إلىد ذلك اق امم لكترونيالاعلية للتعلم التفات القدر ا التعلم مؤخر ات امجتمع أدركت

سون رياغ)الجامعي لتعليم ات اعلي ضرورة من ضرور التفالتعلم اضحى ا اسع. من هناق و اعلى نط

 (.2114، نادرسو اناو 

 اثباتها لفاعليةلتربوية ات اسالدر ال ( من خالAnisimova and Krasnova,2015ويرى )

ده اعداتدريبهم و  في الهستغالالطلبة يمكن ات مختلفة لدى ار افي تنمية مه لكترونيالاعلي التفالتعلم ا

 .اتعليمي

رنة امق لتجريبياسية للتعلم اساعلي تعد ركيزة التفالتعلم ات اعملي نا( 8445دي )الهاويرى 

معرفة، وهذه لالب على عرض وتشكيل الطاعد المطبوعة فقط، وتساد المو المعتمد على ابت الثالتعلم اب

 لعملية.اته المعرفة في حياعلى توظيف  ادر الب ليصبح قالطالتي تعد القدرة هي ا
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علي تتمثل في تعزيز التفالتعلم اذ في استالامهمة  نا( 2114س )افيل ونحاويذكر كل من ب

بيئة  نال وذلك الطالب.لرئيسي يعود على الدور ال تعلمهم، و جونه خالايحت اوتزويدهم بكل م لطلبةا

سية، الدر ادة الماهم مع بين اعل فيمالتفالطلبة من اتخلق بيئة تعليمية تمكن  لكترونيالاعلي التفالتعليم ا

 مهم.امالمعروضة اكل الممكنة للمشالحلول اد اجيإل اركون معاويتش

ت ار المهالب الطاعلية طريقة مجدية ليتعلم التفالتعليم اطريقة  نالقول يتضح افلة اومن ن

 (.Mcdonald,2017ت )لمشكالاجل حل اء من البناقد النالتفكير ات ار امه وباألخصلضرورية ا

 :لكترونيال اعلي التفالتعلم امفهوم  -

دة الماديم سوب بهدف تقالحالمتعلم و اعل بين التفالذي يوفر التعلم اه:" نا( ب2181)ة بو سرياتعرفه 

لب اب ليبسط ويسهل موضوع معين للطالعالات، و البرمجياط مختلفة من امنافي  اشطتهنالتعليمية و ا

لمتعلم اعل الذي يوفر بيئة تعليمية نشطة تزيد من تفالمحددة و اف اهدالاتحقيق  إلى النهايةليصل في 

 لتعليمية".ادة المامع 

عل التفالتعليم يعتمد على اسلوب يستخدم في اه: "نا( ب2114) سافيل ونحايعرفه كل من ب اكم

سة الدر اة ، وذلك لتحويل بيئاب مع بعضهم بعضلطالاعل بين التفاذ، وكذلك على استالاب و لطالابين 

 (".Active) إيجابية واعلية اتف إلى( Passiveسلبية ) وامن منفعلة 

 :لكترونيال اعلي التفالتعلم اية أهم -

ط اخر نإلا ناعلى  ً لعمل، فضالال لتعلم من خالاعلى  المرتكزةعلية التفا لكترونيالالتعلم ايتيح 

ذ ا، ابقاس هتعلم التذكر وتوظيف ما ليةامحتالب يرفع من الطامن قبل  لكترونيالالتعلم اعل في الفا

ر افكالارف و اعلمامن  االستفادةعلى  لكترونيالالتعلم ات ادو ا التي تتسم بهاعلية التفاصية اخ تساهم
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لتعلم من اتيجية استر اعلى تطبيق  لكترونيالالتعلم اعد ا، وبذلك يسأنفسهملطلبة امن قبل  الهستغالاو 

 (.2181طبه )اعه خطاو نالعمل بشتى ال خال

علية يلعب التفالطرق التدريس با نا( Hussain and Safdar,2008)وسافدار ويبين حسين 

 امرة، وكم لألو لتي تقدم لهم ات المعلوما وباألخصلجديدة، ات الطلبة للمعلوماب استيعادور كبير في 

 يل، فضاللتحصالفهم و البعض في اعد بعضهم اذ يساب لطالان بين و التعاو  النشاطه يوجد نوع من نا

 سي.الدر اليوم اجعة بعد المر ار و استذكالالشرح ووقت اه يوفر جزء من وقت ناعن 

ء اركة وبقالمشالطلبة وتحفيزهم على اه اتبناعلي في قدرته على جذب التفالتعلم اية أهموتتجلى 

لذي اوقت لالتعلم في ار اه يحسن من مقدناعن  ً لطلبة فضالاوقت ممكن في عقول  ألطوللتعلم ا أثر

 (.2185مر، اع)تعقيدا د المعرفة وتزداتكثر فيه 

 االلكتروني:علي التفالتعلم ات امميز 

 :باآلتي( 2114س )افيل ونحاب اطرحه اكم المزاياعلي بجملة من التفالتعلم از ايمت

 ت.املمعلو المعرفة و الحصول على اء اثناعلة الفالطلبة اركة التعلم وذلك لمشايحفز على  -8

 .اضأيركة اوقت ممكن ويرجع ذلك للمش ألطوللتعلم ا أثرء اعد على بقايس -2

 هيم.المفاد صعوبة ازديالتعلم مع ار ايحسن من مقد -3

 لفريق.ا وات المجموعالتعلم فيه عن طريق عمل اتحدث عملية  -1

 موجه ورئيس ورشه عمل. امناو  اضر اذ فيه ليس محاستالا -5
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 Bokhari، Ahmad، Alam and) سعوديم ومحمد وعالاكيري و اويذكر ب

Masoodi,2011 )له فهو استعمامرونة  أبرزهات كثيره من ايتسم بميز  لكترونيالاعلي التفالتعلم ا نا

 أساليبدة بالمالحفظ، يقدم اء عند ابدون تعب وعن ابق ذكرهالساط الرجوع للنقايوفر وقت وجهد، ويمكن 

 ت.المعلوماكم ممكن من  أكبرب اكتساعد في الجهد وتساتوضيحية توفر 

 :لكترونيال اعل التفال اشكا -

لتطبيق اري و لنظالتعلم امعي بين الجاذ استالايربط  ناملة تتطلب اعملية ش لكترونيالالتعلم ا

بشكل  يلكترونالالتعلم اصر اعل بين كل عنصر من عنابدوره يفرض ضرورة وجود تف العملي وهذا

 يلي: اكم لكترونيالاعل التفا ال من هذاشكاربعة ا( 2181طبه )افقد طرحت خط اهن نخاص، وم

 المحتوى.لب مع الطاعل اتف -8

 معي.الجاذ استالالب مع الطاعل اتف -2

 الطالب.لب مع الطاعل اتف -3

 .لب نفسهالطالب مع الطاعل اتف -1

لتصميم، اية لصورة في عملالحقيقي لتدعيم افد الر اته اسوب وتقنيالحاضحى اتقدم  اوفي ضوء م

حل المر افي ف العقلية، والذهنية ادة تشكيل اعات وكيفية التقنيالربط بين هذه الضروري امن  ناك الذ

 اتهوتمثيال سوبالحات اتقني نالتصميم، حيث ا ألفكاررجي الخالتمثيل او  التصميم،لية من عملية و الا

سعة ام حرية و لمصماحة تمنح المتات التقنيالتصميم، فار في عملية افكالا وسيلة لطرح ارهاعتبايمكن 

 (.8، ص2111مجيد، )والتنفيذ. لتطبيق او  ختيارإلالمختلفة في ات الاحتمالاوتقدم له 
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 )التصـمـيـم(ي ناثلالمـبحـث ا 8.0.8

 مقدمة 

 ةصالخا ةيناسنالات اجاحتيالادة استوجبت زيا والمتسارعة المتطورة والحياةلذي نعيشه اقع الو ا نإ

 .(2115 البياتي،)والحياتية  اإلنسانيةلب المطات و اجالحالتصميم ليلبي افقد وجد  ،ةمالعاو 

بتكارو  ثاستحداد و اجأيستوجبت ا اإلنسانيةت الضرور ات و اجاحتيالافتلك  عية ات صناعاختر ا ا 

بية تل إلى التي تؤدي بدورهاو  الحياة،ت الافة مجاك معقدة في وا نتاك بسيطةعية، اغير صن وا

لتي ايطة به و لمحاخلية الدارجية و الخالبيئة الظروف او  ناسنالا بما يناسبلحسية او  النفسيةت اجاحتيالا

 (.Murray, Holm and Pauw. 2005) التصميميةلعملية اتؤكد على جوهر  ابدوره

ترتكز  االبتكاريةو  باإلبداعيةتتسم  اتنفيذ وأسهلعلية اف أكثرئل التصميمة وسالعملية اففرضت 

ميمية بطرق لتصاكل اد حلول للمشاجأي إلىلحقيقية افي  تساهملتي ات الخطو اعلى سلسلة من  بأكملها

ر افكا تهانهايعية تحقق في ابداعملية  الاهي ام ابينه ابكة فيمالمتشات الخطو اقة، وهذه عية خالابدا

 (.2185نة،و اجديدة. )خص

ع ابدالاقدرته على  تقوم على اهنابحيث  اإلبداعيةلعملية ا تلكلمصمم في ادور  يأتي اوهن

 (.2111س، ابو ر ا)المنشودة.  لألهدافمل محقق اد عمل متكاجأيرته في افته ومهار ثقاستثماو 

لغير امور الابحث في لات عقلية وبحثيه تدفعه للتفكير و ايتمتع بقدر ه ناز عن غيره بابحيث يمت

لقدرة ا، فهذه لتنفيذاوصعبة  المألوفعن  المغايرةمور الار في ابحالالتعمق و التشكل لديه حب  عتياديةإ

 ساهمةملرغبة في تقديم ا، و المطلوبةف اهدالاس لتحقيق الحمالمزيد من المصمم باتعمل على تزويد 

فع الدا اذت، فهالذالنفس وتحقيق الرضى عن الشعور باغة جديدة مبدعة وتنمية امبتكرة وقيمة وصي



26 
 

ف اهدالاق في تحقي يساهملي التاوب ذي قبلمن  أفضلية بطريقة ناسنالات اجالحاعد على تلبية ايس

 (.2185نة، و اخص)وميسرة بطرق سهلة  المعنية

 لتصميم:امفهوم  -

 قدم شكالي نشاطرة عن التصميم عبا نا، هو الو اهيم تدالمفا أكثرلتصميم ومن اهيم اتعددت مف

" Designare“ ةالالتيني إلى أصلها" يرجع  Designة، فكلمة " الحياب نال وجو اشكا لكافة امانظ وا

 وافع، خطة، ديكور، تكوين بصري ارسم، نموذج، د إلى:تترجم  الرسم. وكمالهدف و ا تعني:لتي او 

وين لتكا والنمط ا والرسم ائل ال وسلخطة من خالا إلتمامتشير  فأنهالهدف: افي معنى  اماسلوب. ا

 (.2114عمرو، )البصري 

لهندسية، ابيقية و لتطالفنون ادة فهو مرتبط بالعافعل، وفي  واسم التصميم كامفهوم  إستخداميمكن 

حقق عنصر ي وام انظ واهيكل  وا، اد مخطط لمنتج ماجيا  و  نشاءإعملية  إلىلتصميم )كفعل( يعود اف

ت( اصفامو  واذج ات، ونماح، ورسوماقتر ائية )كالنهاللخطة  امالتصميم ال استعماسم( يتم ا. و)كاهدف م

 Ralph and لتصميمائية للمشروع في عملية النهالصورة الخطة في ام بتلك القيائج ايستعمل لنت وا

Wand) 2008).) 

 بعاداألت ات ذار المها تأثيرلتصميم هو مدى ا نا إلى( Mozota 2003,)موزوتا يشير  ابينم

فر اصيب و ري نالمعماخلية، فللتصميم الدات الديكور ات، و الرسومات، و الخدمات، و المنتجالمختلفة في ا

مي يملتصاعند رؤية  الخطألوقوع في اد عن ابتعالاريف هو التعامن هذه  فالغايةت. ار المهامن هذه 

 كاربتإلايؤكد على نظرية  امنالي فقط، و الجما وارجي الخالشكل امن  المتمثلةئج النتامن منظور 

 .ارجي معالخالشكل اعية و الصنالجودة ام و اسجنالاو 
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نشائه التخطيطية لشكل شيء مالعملية اه: "نا( ب2115تي)البياويعرفه  رضية دفة مابطريقة ه وا 

 حد".او  نافي  ً الياوجم انفعي ناسنالاجة اتشبع ح

لصور اتجمع بين  واتحوي  اساسائل مرئية ارس جانتاه: " نا( ب2181لفضل )ايعرفه  اكم

دية(، ارشالمختلفة )تعليمية، توضيحية، ا لألغراضلمطبوعة ا والمخطوطة النصوص ات و الرسوماو 

 ".اعتهابغرض طب ،ليةاملجالوظيفية و احية الناوذلك بطريقة تجمع بين 

ل تحوي الهر يتم من خالالقر التصميم عملية مدروسة لصنع ا ناLocke,2004)لوكي )ويؤكد 

ورة لثا بدايةومع  (،غير ملموسة )خدمة واملموسة )منتج(  نتاكء انتيجة، سو  إلىت )فكرة( المعلوما

 ناه نوعمن حيث تفرعخر التصميم يتخذ منحى امفهوم  ذاك بدا نالني حدثت ات التطور اعية و الصنا

ت الالمجاتصنيفه في  أردنا ام إذامعنى مختلف  الهندسة"، ولكل منهمالفن" و"ا" اهم التصميم،من 

لتي يبنى اسس الاصر و العنالذي يعبر عنه و المعنى اعلى  بها، بناءالتي يمكن يدرس ا لية،الالتعليمية و ا

 المجالين. كال اعليه

صة به، الخا تهادو اع، له ابدالاو  بتكارإلالتصميم فكرة فنية معتمدة على ايعد  نايمكن  اومن هن

نصر من لف مع كل عالتازن و التو اله لمنظومة ونهج معين، يوجد من خال ً ا، وفقاعل معهالتفالتي يتم ا

مس وء وماللضاحة و المسالشكل و اللون و الخط و امة ومطلوبة كاصر هافهو يتصل بعن التصميم،صر اعن

 .(2111 الرشيد،ل ا)النهائية. لصورة التصب بمصلحة  السطوح بحيث تنصهر جميعها

دة ومتعددة مل معقالتصميم وعدة عو اصر ابة لعناستجال لتصميمي من خالاج النتابحيث يتشكل 

ت ل تشكياللمحيطة به من خالالبيئية اتي و الحياقع الو اية، يستخلصه بشكل موضوعي عن طريق نوعقال

 (.2114م، امالالرحمن و اقيم فنية )عبد  ابصرية تسيطر عليه
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لجديدة اة الحياضح في او  تأثير التي لها الفنيةئم الدعاحد أي و ناسنا نظامعن رة افهو عب 

خلي الدالتصميم ارة و العمالمختلفة كات الالمجالعديد من امتد ليضم اه نار اعتبا، على المعاصرة

ئز اتعد من رك لتيالمتنوعة، ات اجالنتالكثير من ا اء وغيرهازيالات و المعداجهزة و الافيكي وتصميم الجر او 

 (.2115تي، البيا)المعاصرة ة الحيا

 :خـليالدالتصـميـم ا -

 ناسنالا التي يشغلهالبيئة ات تعد  جزء من عملية تصميم اغالفر التخطيط وتصميم اعملية  نا

تم ربطه بمفهوم  ام اذا انسبي اريخية ، ويعتبر حديثالتات ار الحضاغ يعد مصطلح قديم بقدم الفر ا، فمفهوم 

فن تزين ب اخلية قديمالدارة العمام  ، عرفت ارة بشكل عالعمالتي تعد جزء من مفهوم اخلية و الدارة العما

تنظيم  نالعشرين ، حيث كالقرن ا بداية( حتى Decoration) وا(  Decoratingخلي )الداغ الفر ا

تركز  افني اخلية تخصصالدارة العماصبحت اري، ومن ثم  المعماص اختصايكون من  ام الباغ غالفر ا

سس  الال  توظيف ، من خال األخرىخلية الدات اغالفر اب اطهارتباغ ومدى الفر ا ائف هذاسة وظادر  ىعل

ز الطر انسجم مع ي اغ بمالفر ات التشكيلية لمحتويا الصياغةفي  التعبير عنهاد المر ا ،ليةاملجاهيم المفاو 

 .(2183 الجندي،لمستخدم. )ا

 إلىخلي الدا صنف الفضاءبحيث  المختلفة. باألنشطة ناسنالا لقيام يصلحخلي الداغ الفر اف

 :يأتي ( كما2183سة )زعرور، اف حسب در اصناث ثال

لتصميم ارة و العما الفن،صر بين اتخصص مع (:Interior Architectureالداخلية )رة العما -0

لتصميم اصر ارية وتوظيف عنالمعمالخبرة اسية ادة حسالث وزيالثالبعد ايهتم بتطوير  الداخلي،
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خلي الدا لتصميمارة و العماخلية من جهة و الدا اوفضاءاتهرة العما نما بي اتوحيد تصميم لمن خال

 اخرى.من جهة 

ي هر ابهدف ظ األصليللجسم  ام شيءفية تتضيف اضاعملية  (:Decorationsلتزويق )ا -8

 .تأثيرية كأداة ،ليةاملجالنوعية ادة اصوري لزي

لتصبح  الداخلية للعمارةت اءالفضال اكماعملية  :((Interior designالداخلي التصميم  -3

س احسالالتركيز على الكل مع اء و اجز الابطة بن الر ات اقلعالامل بالتعاو  لألشغالمهيئة 

 .باإلبداع

ية عاجتمالاة الحيا بأشكال الصلةعميق  اطارتباخلي الدالتصميم احل تطور اويرتبط مر 

 ساليبألاء بعض اختفاعي و اجتمالالهيكل اصل في الحالتغير ا نالفكرية، ويتضح الدينية و ادية و اقتصالاو 

ت اللتغير  ت حديثة نتيجةاهاتجام في ظهور عدة اله دور ه ناك المختلفة التاريخيةلحقب ال لموروثة خالا

حل امر لاء على اسلوب بنالا واز اكلمة طر  إطالقبحيث تم  المختلفة،لزمنية الحقب ال صلة خالالحا

 (.Beecher,2015كل حقبه زمنيه ) التي تميزت بهاريخية التا

على  البدايةيطلع في  ناخلي الدالمصمم اه يتوجب على نا( على 2115تي)البيايؤكد  الذ 

من ثم رسم حدوده ، و وهيكلتهلمبنى اتشكيل نظم  لية،ارية للمبنى ويدركه بشكل جيد وبالمعمالشخصية ا

  فيها.ت اجودلمو اوتكييف  اخلية وتزينهالدالبيئة ا واخلي الداء الفضاع اشبالة تصميم و و الية لمحو الا

 

 

 خلي الداريخي للتصميم التالتطور ا -
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بيعية لطالبيئية و امل العو انفسه من  لحمايةله  مأوىد اجيوهو يسعى إل ناسنالاخلق  نامنذ 

ي و أي لذيا نالمكاهي  اعهاو ناو  الهاشكأف ختالالقديمة على البيوت الكهوف و ا نتاكرجية حيث الخا

تي تعبر عن لات الرسومال غه وتزينه من خالالة تنظيم فر و الى في محو ألاحل المر اب ناسنإلا أفبد اليه،

ين لمتوفرة من طاد المو ا إستخدامل لديه من خال نتطوير المسكفي عملية  ابعده وافكاره، ثميومه 

 وحيزه.غه اء فر الة بنو افي مح ناسنالا بداية نتاك وحجارة، فهذه

د في بال ستعملتا دتنظيمي، فقمنه  أكثرلتزيني ابع الطاك تتخذ اذ ناخلية الدارة العما نتاك

 باأللوانتسم لتي تارزة و البالنقوش ا إلىفة اضا الحياتيةرف الزخالمزجج لتعبر عن ابوق الطا الرافدين

لك ادث هنح اوبعده ،القديمةلقبور في مصر ابد و المعا نالجدر الملون لتزين النقش استعمل او  ،الجذابة

 ان،الجدر م لتزين الرخالمصنوعة من الهندسية ال اشكالا إستخدامل من خال نالروماتطور في عصر 

 نافريسك لتزين جدر لاء و الفسيفسات ات بتقنياقونيألارية و الجدالصور ام انظ استخدمو البيزنطيون فقد ا اما

لخزف ات اطلهندسي وبالالكوفي العربي الخط ام و الرخاستخدم امية فقد سالالارة العماب اماو  الكنائس.

بل شملت  سقفالاو  نالجدر ات و ارضيالالتزيني على ابع الطا ايقتصر هذ . لماألمثلةمن  الملون وغيرها

 م، حساوزيتدبس )وغيرها. لتذهيب النقش و ال اعمالتطعيم و الحفر و ال اعماستخدم به الذي اث اثالا

،2114). 

رة العمت لاهاتجارس و اتظهر مد بداةسع عشر التالقرن ا وبدايةمن عشر الثالقرن اخر او أوفي 

لذي اري و املمعالشكل اتكوين  إلىدى الذي اخلي و الداغ الفر ادئ لتزيين اسس ومبا الداخلية. مبنية على

 .مختلفةرس وطرز المعتمدة على مدائية اتقنالارة العماعرف ب
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نية لفات الحركالحديثة و ات اهاتجالارس و المدالعديد من العشرين وظهور القرن ا بدايةومع 

لفسيولوجي ا ونشاطهلفرد ابسلوك  المرتبطةت اسالدر العديد من اتت بالتي العلوم و الحديثة ومع تقدم ا

ر. صال عنلذي يتحدد من خالاص و الخالحديث و ا اخلية مفهومهالدارة اللعم فأصبح الفراغ،ضمن 

Pile, 2017)) التصميم. دئ اومب 

 الداخلي:لتصميم اصر اعن -

لتي يعتمد اسية اسالالركيزة التي تعتبر اخلي الداصر للتصميم اسس وعنابد من وجود  ال ناك

رتكز على جمله هجه يارسه، ومناه، ومدأساليبلتصميم بمختلف اف ،التصميميةلعملية المصمم في ا اعليه

 اموضوعي اكر مبت اجانتا النهايةلتوجد في  امع وتتألفلموضوعية، تنسجم القيم الفنية، و اصر العنامن 

المتوفرة  تانامكالا كافةمة من التا االستفادةل علة من خالات فا، ويحقق متطلباومبدع ً امبتكر  اناسناو 

 (.2111ضرين، ان)

لمرجوة ا لغايةاتعمل على تحقيق  الداخليةلبيئة اخل التصميم داصر اسس وعناتوظيف  إمكانيةف

 وعناصر)2111 ابوراس:فقد ذكر ) المختلفة.ة الحيا أساليبو  خل بصورة تنسجمالدامن  نالمكا من تهيئة

  :يأتي التصميم كما

ئر الستالبيت مثل اع ابل مت الخشبية،ت اعالصنايقتصر على  ال ر:اكسسو ال اث و اثال ا -0

 (2111، والمصابيح. )ابوراست الثرياءة كاضالات ادو اد و ات ولسجارضيالات و المفروشاو 
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 خلي الداء الفضامود في العال  من خالث اثالاد امتدا (:7)لشكل ا

 (2188،)حميدلمصدر: ا
 

لضوء ا مل معالتعاسطح في كيفية الاعن طريق سلوك  التعرف عليه بصريايمكن  :الملمس -8

لك ابح هنت فيصالنتوءاب مليءلخشن ا الضوء بينمالمصقول يعكس السطح اف عليه،قط السا

  (2114 والغامق. )القطان، المضيءبين  ام تباين

 
 لسطح   الموجودة على ات النتوءال يمثل سطح خشن من خال (:8)لشكل ا

 (2115تي، البيالمصدر: )ا
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يستعمل  اوبعضه المختلفة، ألبنيةلتكميلية اصر العناتعتبر من  :التشطيبد ات ومو امالخا -3

اث. االثفي  استخدامهاعن  لسقوف فضالاو  نالجدر ارجية و الخاخلية و الدات ارضيالا ألنهاء

  (2115 البياتي،)

 
 خلي  الداء الفضالمستخدمة في ات امالخابعض  (:9)لشكل ا

 (2115تي، البيالمصدر: )ا
 

 نامألا وتوفير جانتالادة اية في زيأهم اخلي ولهالدالتصميم ات الويو اتعتبر من  :االضاءة -4

  (2115 وطبيعية. )البياتي،عية اءة صناضا إلىلسليم وتقسم العيش ات امين متطلباوت

 
 سيكية       ءة كالاضاوحدة  راليسا حديثة،ءة اضاليمين تمثل وحدة ا (:10)لشكل ا

 (2181،)الفرانلمصدر: ا
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لتشكيل اك ار دإيتم  الهلتي من خالاو  لمحددة للجسمالبصرية ائص الخصاي في نالثاعنصر  :االلوان -5

  (2114 تكامال. )القطان، أكثربصورة 

 
 ة تدرج لوني     األصليلصبغة اتمثل  (:11)لشكل ا

 (Adobe Photoshop)لمصدر: ا
 

فة امسلادت از  اكلم بحية المنظورية، التأثيراتتجة عن النالعمق ا إدراك لية،اوهو  :المقياس  -1

 (2114 الحجم. )القطان،ختلفت ا والمشاهد،لجسم ابين  ام

 
 لهند ا–س اهل بوميات الاحتفا بأحدصيل التفاس و القياتدرج في  ايمين (:28)لشكل ا

 لعمق   الملمس مع اتدرج  ار ايس
 (2114، نالقطالمصدر: )ا
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  الفراغ:ت امحدد -1

 
 واالسقف( نالجدر ارضية و الامن  تتشكلغ )بحيث الفر اتحليل  (:13)لشكل ا

 (8441ته، حسن ،المصدر: )شحا
 

 خلي:الدالتصميم اغ و الفر اعنصر  -

ت اقعال لتكون مترابطةصره بطريقه اعن ل توظيفمن خال الايقوم  لمبدع الاجح و النالتصميم ا

 تايلورو لذي عّرفه نيلسون اصر، العناغ( عنصر مهم من هذه الفر اويعد ) بينها، افيم متزنةشكلية 

(2011، Nielson and Taylorب )منزل خلية للالداحة المساه "عنصر تصميم يستخدم عند تصميم نا

 لمبنى.ا وا

ينقل  لذيالداخلي، التصميم اسي في اسالالمكون ا والتصميم الرئيسي في العنصر اغ الفر ايعد 

صر العنايتكون من  م الالعاء الفضالموجود في ا العام، فالبناءء الفضا إلىصة الخالحدود امن  ناسنالا

ل من خال غالفر ا إدراكص في مدى اشخالاحيث يشترك  ذاته،غ الفر ابل ب راعبالقلمحيطة ا اإلنشائية

خر الالضرورة مريح لشخص المريح للشخص ليس باغ الفر اعله معه، فاتفس به ومدى احسالا

(Alnasser,2013.) 
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ورته لمقتطع حجمه وصالجزء اطبيعة  الفراغ علىفي  ام بهالقياوطريقة  األنشطةحيث تعتمد  

 .(2183زعرور، )ابولمحيط به ارجي الخاغ الفر اطه بارتبالتصميمية ومدى ا

يعد من  وللمجتمع. فهئم لمالالسليم و اغ الفر الخلق  نالزماو  نالمكالبيئة و ايعي  نالمصمم افعلى 

جح هو من انلا مومواصفاتها، والمصم اعب بنسبهويتال المصمم في صنعهالتي يبدع اصر العنا أبرز

لتعبير احيحة و لصالصورة اربهم، وبذلك يتحمل مسؤولية نقل اوتج فرادألاسيس احا عن برعي اغايصمم فر 

 (.2183زعرور  )ابوت اللمجتمع اعنه

ن ب ماجذ داخلي لجعلهء افي فض ناك ام إذاصر له تعمل على تطويره اغ عدة عناوجد للفر 

من  ،ليةاع تاه تعمل على تحقيق مستوينالتي من شالنفسية و احية الناومقبولة من  الجمالية،حية النا

ت ار اكسسو إلات و الفتحالم و لسالات و ارضيالالسقوف و ات و اجهالو اعمدة و الا) واالداء، مثل ناتقالا

(Alnasser,2013.) 

لقدرة اب اوثيق اطارتباخلي، يرتبط الداغ اعية للفر ابدالالتصميمية الحلول ار و افكالا فعملية إبتكار

خر اب واشكل ب يساهملبصري الوعي ا اخلي، فهذالدالتصميم ادور مهم في  التي لهالبصرية للمصمم و ا

ية تتحول ت رمز اللجديد تكتسب دالالتصميم ات امفرد ناخلي حيث الدالتصميم ات اهاتجافي تطوير 

 (.Dursun,2009)لوظيفة الشكل و اع في ابدالا إلىلتقليد النمطية و امن 

 دتا ناسنالات اجاحتياف ختالا نا الازل، الائم منذ اغ بمفهومه قالفر ا نا( 2183لعلبي)اترى 

 :يأتي العصور كماغ عبر الفر احل تطور اعبرت عن مر  الفراغ. حيث اف رؤيته لهذختالا إلى
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يب م ينصب في نصاهتمالا نالية كو الالمرحلة افي  القديمة،لعصور اغ في الفر امفهوم  ابد  -8

قل الالنصيب المجوف اء الفضا نتاكو  البعض، امع بعضه ابطهارجية ومدى تر الخابنية الا

 رة و المتجات اءالفضاظهرت مفهوم  نا إلىم اهتمالافي 

رجية الخا نيةبباألمهم اهتمية الو امتس بنسهالفراغ في مفهوم  حدث تطوري نالرومالعصر افي   -2

 عشر.من الثالقرن احتى 

 F.W.G.Schellineل امثارة العماغ في الفر الية و المؤرخين على اسفة و لفالالعديد من ا أكد -3

Wollfing – Shmarsow)ى دي حتلميالاسع عشر التالقرن ابين  الفترة ماذلك في  نا( وك

 .نهايته

 مختلفةد او بعد دخول م ملحوظ وذلكبشكل  غ يتطورالفر امفهوم  أصبحلعشرين القرن ا بدايةفي  -1

حجم معروف وليس  أيغ هو الفر ا نا( Habrakenاوضح ) والحديد، وقدذ لفوالاو  الخرسانةمن 

 من غرفة. اجزء وا امحدد انايكون مك نايمكن  غرفه،يكون  نالضرورة اب
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 خلي:الدالتصميم ات الامج -

ي لكي خلاغ دافر  والب كل حيز الغاخلي لتضم في الدالتصميم ات الامج وتباينتختلفت ا

 يلي: ا( كم2115تي )البياقدمه  ات مالالمجاهذه  أهم، ومن بين اتخصص أكثرتصبح 

ت امجمعلالسكينة و ات ار العمالسكن و الذي يهتم بتصميم دور السكني: و اخلي الدالتصميم ا -0

 .اوغيره

خلي الداميم لتصا والحكومي الرسمي التصميم ام(: ويهتم بالعالسكني )اخلي غير الدالتصميم ا -8

عي حيث اصنلا التصميمعن  لدينية فضالابنية الارية و التجابنية الالمؤسسي وكذلك تصميم ا

 .التي يختص بهالفرعية اته الالكل تخصص مج نا

صميم ت ابكة، منهالمتشات التخصصالكثير من اص: ويندرج تحته الخاخلي الدالتصميم ا -3

م لسفن، وتصمياوتصميم  نعالالافيك و الجر ات متنوعة كالامل مع مجالذي يتعارض و المعا

ريخية، مع التابنية الاة وترميم ناحف وصيالمتاة على تصميم و زي، عالالتلفالمسرحي و الديكور ا

 اى تتطلبهخر ات امع تخصص اربم وا ابينه اخل فيماخلي تتدالدالتصميم ات اتخصص نالعلم ا

ع لمشرو ال على ذلك تجزئة ات فرعية، نطرح مثالاة على وجود مجو لتصميمة، عالالعملية ا

ت اءالفضامة، العات اءالفضالعمل، ات اءاريع )تصميم فضاحد على عده مشالو التصميم ا

 لمعيشة(.ات اءاصة، فضالخا

ص لتخصايعرف ب الك ماهن أصبحتية الحيات الالمجاصرة وتعدد المعاة الحياومع طبيعة 

لتصميم امنه يعرف ب أكبرل اخلي ففقد صنف تحت مجالدا حقل التصميم، ومع تطور لحقولامتعدد 

 البيئي.فيكي الجر ا
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 فيكـي الجـر التصـميـم ا -

ج اخر الانب عدة مثل البصري، ويشمل جو ا باإلبداعلمعرفة ويعنى اسع من فروع اهو تخصص و 

نب اجو و  المعلومات، اوتكنولوجي ات وتصميميهالصفحاوتنسيق  الطباعية،لحروف اتصميم  الفني،

 لتصميمويتعامل الجمهور، ا إلىلمعلومة ا والكلمات واالفكار لتصللصور ابين  ايجمع م اخرى،عية ابدا

ل لك من خالوذ متجانس،بشكل بصري  الصور ويعرضهالنصوص و اهيم و المفار و افكالافيكي مع الجر ا

 (2185ن،ا)قرع اخرى.ئل اوس أيلكترونية و الائل الوساعة و الطبا

 فيكي:الجر التصميم اة نشأريخ و اتلتحول في اط انق أهم -

لتي افيكية اجر لالفنون الذي يعبر عنه باو  ،القديمةلعصور ا إلىفيكي الجر التصميم اة نشأتعود 

ئي البدا ناسنالات رمزية ودينية تعبر عن الت دالات ذالرسومال لحجري من خالالعصر ا إلىتعود 

في  (lascoux) سكوفي كهوف الوجد  الحقبة مالممثلة بتلك ات الرسوما أهمته. ومن ابشخصيته وحي

بدء  إلىدت ات المرحلة عدة قفز احدثت في هذه   ق.م. (8511-811111إلى )تعود  اجنوب فرنس

شخيصية ت تاعلى شكل رسوم نتاكلتي ابة الكتاعدت على ظهور اس التي بدورهام و لكالافي  ناسنالا

 .(2181 بصرية. )صندوق،رموز  إلىلتي تطورت اصورية و 

 اطوره لتيارزة و الباعة الطباوهو  الاع اختر ا أعظمي نابة ثالكتاع اختر الصينيون بعد اقدم 

لمتفرقة وذلك في منتصف الحروف اعه بالة طبالتصبح  (Gutenber Johannesلمخترع غوتنبرغ )ا

لى إدت ا المستخدمة واآلالت التكنولوجياعية وتطور الصنالثورة ا ومع حدوث عشر.مس الخالقرن ا

 .(2115 )العربي،لمطبوعة.  اد المو ا جانتاد التصميم وزياليف اتك خفض
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ته اأيحديث، وبدلالفن الملصق في ابرز مصممي الفرنسي تولز لوتريك بوصفه ان الفناشتهر إ

 إختياردور في  انت لهالتي كاو لفنية اته ار موضوعاجعلته يخت لتياسيس احألات و امالهإلالتي ولدت با

 ،لغريبةالوتريك في طفولته  اهانالتي عاة انالمعالتي عبرت عن حجم ائية الفني كوسيلة دعالملصق ا

ي شهير عابداول ملصق ا اهنم بدأتلتي اريسية ابلاهي المقاعم و المطاهي و لمالالم اع إلىدته التي قا

فيكي اقع جر او  إلىقع تصويري مفصل التبسيط من و اسلوب المزج بين اع استطالتي اته، اقدمه في حي

ف الليثوغر انية سخر فيه تق لياتصائي و ابصري ودع بأسلوبلحقيقي ، وفن مطبوع التجسيد ايبتعد عن 

لقن اريخ اوسجلت ت، اوروباو  افي فرنس اجاقت رو ت الاعديدة للخروج بملصق أساليب التي وظف فيها

لعصرية اب تتسم فيها التيفيكي الجر الملصق اعة الكبير في صنالتحول  ا اهد على هذاكش لحديثا

ر اشتهام اعو امن  8411.-8141م او عا، حيث تعد عي الطبالفن التشكيلية و الة الحابين  ام ةوجالمز او 

 (2181لحديث .)حموري، العصر الملصق في افن 

لعشرين، القرن ات اأيفيكي وذلك في بدالجر التصميم افي تطوير  اً رز اب اً لحديثة دور ات اللتقني ناك

هيم اث مفاستحدالمصممين على الكثير من اعدت التي ساعة الطبات افي وتقنيالفوتوغر التصوير افتطور 

خترق ا اعندم فيكي حدثتالجر التصميم ال العظيمة في مجالثورة ا نا الافيكي. الجر التصميم اكثيره في 

لمتخصصة ا األخرىهد المعالتنسيق مع اب 8441م ا( عMITيد شركة )ل على المجا الكمبيوتر هذا

 (.2181صندوق، )بالكمبيوتر 

تم  لتكنولوجيةات الشركالقوية بين افسة المناو  الدؤوبلعمل اومن طريق  8411م افي ع ابينم

لذي ا( و Apple Macintoshشركة ) جانتافيك من الجر اص بتصميم اسوب خاز حال جهو ا إبتكار
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دمونه في س يستخالنا أصبح اه، لذإستخداموسهولة  األخرى باألجهزةرنة المقاض سعره باخفناز بامتا

 (.Meggs,1998لبسيطة )المطبعة اد المو ا إلنتاجزلهم امن

ترنت نالاكة لظهور شب نالقدر، فقد كا افيكي عن هذالجر التصميم ال ات في مجالتطور الم تتوقف 

 والتأثيرضح او لا ثرألات السبعينافي عقد  ات وتطورهالستينامريكية وذلك في عقد الالبحرية اعلى يد 

، وبذلك ترنتنالاميم عبر شبكة التصالصور و السهل نقل اضحى من المصممين، فقد اشر على المبا

رة امة للتجاوسيلة ه اهناعن  ت، فضالالمعلوما امنه ىكبر مكتبة يستقا اهناترنت بنالازت شبكة امتا

ترنت نالا قعايعرف بمو  الهم م لوجودلمصممين اتشجع  نالكبرى ات الشركادفع ذلك  اة، مملكترونيالا

فيكي وهو الجر التصميم اظهر فرع جديد في  ا، ومن هناتهم فيهاتهم وخدمانشر منتج الهيمكن من خال

 (.2181ترنت()صندوق، نالات ا)تصميم صفح

لقرن اضح في افيكي تطور بشكل ملحوظ وو الجر التصميم ا ناحظ نال افناورد  اوفي ضوء م

لمصمم ا وأصبح، العالميةت امعالجالكثير من اته يدرس في ابذ ائماق ً اصبح علمألعشرين، بحيث ا

ل من خال ام بهعهاقناس و اة للننيته في نقل صورة معيهمأل ام نظر احتر إلالتقدير و افيكي يحظى بالجر ا

، لعربيا) لصورةاللون و الخط و ام مع اسجنالات بصرية مشوقة عن طريق اقمة عالاقارته في امه

2111.) 

 ردن:ال افيك في الجر ا تصميمة تخصص نشأ -

 اطلق هذناد ردن، فقالالموجودة في الحديثة ات التخصصافيكي من الجر التصميم ايعتبر تخصص 

لذي اوك و ليرمامعة افي ج اآلداببع لكلية التالجميلة الفنون اضمن قسم  أكاديميمج التخصص كبرنا

 (.2111د، احد)( 8411م )اع تأسس
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يس لمهتمة بتدر اردنية الات امعالجافي عدد من  املحوظ التخصص نمو ا الحين شهد هذاومنذ ذلك 

م( 2182م )امعة عا( ج81بة )اقر  إلى( ليصل 8448م )امعتين في عاد في جازدالتخصص، حيث ا اهذ

(Al-Qur’an, 2012 .) 

ردن، الافي  نعالالال املة في مجالعات المؤسساضح في عدد من اذلك مع نمو و من اوقد تز 

لفترة اقيمت في ا( شركة 511) إلى( 8441و) 8418مي )اقيمت بين عا( شركة 25) احيث بلغ عدده

 (.2182 العامة، اإلحصاءاتئرة ا( )د2188م )ا(، وع2118م )ابين ع ام

ردن، الافيك في الجر التي تعين مصممي ات الجها أبرزمن  نعالالات اوبذلك تعتبر شرك

 المعمارية. لاعمالارة ادام وضروري في افيك كعنصر هالجر ات على مصمم الشركاحيث تستند تلك 

 (.2181، نالقرعا)

 

 الرئيسية: فيكيالجر التصميم اصر اعن -

 (:Typography) بوغرافييتلا -8

ونعني فيها كل ما له عالقه بالحروف واألنماط الكتابية وقياسات الحروف ووضوحها 

سواء الحروف المطبوعة أو المعروضة على الشاشة ،  استخدامهاوتأثيراتها البصرية وطرق 

الحروف وتنسيقها وترتيبها في التصميم حسب ذكاء  إستخدامحيث يتم اإلعتماد على 

الحرف ونوعه وحجمه والمسافات  بين األسطر  لون  إختيارالمصمم، من خالل 

(Leading)  والمسافات بين  األحرف (Kerning) كما يعتبر وسيلة إلخراج لوحة فنية

ختبارمعبرة من خالل التالعب باألحرف والكلمات و   التنسيقات التي تؤثر في عين الزائر ا 
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     عناصر التصميم . أهموتحرك مشاعره ليعتبر من 

  

 

 

 

 

 Minuscule L from Romain du Roi (:14)لشكل ا
 (Yildirim ،2012المصدر: )

 (IMAGE) لصورةا -8

ولونه  جسم،اللتوضيح شكل  ؛ءيللشهري الظاتسجيل دقيق للشكل  انهالصورة على اتعرف 

دات على ، ويدخل فيها كل المفر لتعبير عنهات الكلماظ و الفالاستطيع ت ال عماوملمسه وتعبر 

هيئة الصور مثل الرسم والصور واألشكال والجداول والرسوم البيانية وغيرها من مفردات 

 (2181 الردادي،)عام. ومؤثرات تصميمية تستخدم في التصميم بشكل 

     
 Designs for Barrack Obamas Election Campaign. (Poster on the right by (:15)الشكل 

Shephard Fairy)  
 (Yildirim ،2012المصدر: )
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 (: Illustrationلتوضيحية )الرسوم ا -3

هو العمل الفني الذي يمارس الشرح واإلستنتاج والتجميل، سواء كانت الرسوم التوضيحية بخط 

ير عن تعجز واقعية التصو اليد أم بالوسائل الرقمية، فإنها تأخذ أشكااًل عدة. وتنقل اإلنطباع الذي 

امدادنا به. انطالقًا من العمل الخطي المسودة إلى التفاصيل المهمة. حيث أن لكل خط أهمية 

 كبيرة.

دمت من قبل ستخالتوضيحية فقد ا التعبيريةلبصرية ائل الوساقدم ألتوضيحية من الرسوم اوتعد 

لقديمة خير اة لصوريابة الكتاوتعد  فيها،ش التي عالكهوف اسيسه في احألقديم ليعبر عن ان انسالا

 هم.والتفاعلم لتاطبة و المخاو  التعبير،سية في اسأكوسيلة  لصورالرسوم و ا إستخدامهد ودليل على اش

 (2181 الردادي،)

  المساعدة:اصر التصميم عن

 (:Line)الخط  -0

قد تكون خطوط طويلة أو قصيرة ملونة أو غير ملونة متصلة  تصميم،يتواجد الخط عادة في كل 

أو غير متصلة وممكن أن تكون منحنية أو متعرجة الخ ... تستخدم الخطوط في اغلب األحيان 

وع من حيث ان لكل ن الحركة، انشاءلرسم الحدود بين أقسام التصميم أو تقسيم الفراغ أو حتى 

ر عن تعب الناعمة مثالفالخطوط المستقيمة  شاهد،المأنواع الخطوط وقع بصري مختلف على 

 الهدوء واالستقرار.
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 أشكال مختلفة للخطوط (:84)الشكل 

 (2181، انالفرالمصدر: )
 (:Shape)الشكل  -8

ن مجموعة وهو في الواقع عبارة ع التصميم،ا في إستخدام كثرهو الهيئة ويعتبر العنصر الثاني األ 

ثلثات م مربع، مستطيالت،قد تكون األشكال  مختلفة. بأشكالجنب  إلىمن الخطوط موضوعة جنبا 

 .التجريديةأو غيرها من األشكال 

 

 

 

 

 

 ،Wassily Kandinsky (:81)الشكل 
Oil on canvas, 1912. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 

 (Millwood ،2013المصدر: )
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 (:Color)اللون  -3
ية في التصميم ألنه يعطي التأثير البصري األقوى / أهم كثرقد يكون اللون هو العنصر األ 

لنا فلأللوان تأثير واضح على عقو  لمالحظتها،مهارات رسم أساسية  إلى اللون واضح وال يحتاج
ن لم ندرك  ومشاعر  سالمشاهد أحاسيفلأللوان مدلوالت حسية كثيرة تثير في نفس  ذلك،حتى وا 

 ستخدامإفعلى سبيل المثال يفضل  معين،لون معين لموضوع  إستخدامفعادة ما يتم  مختلفة،
اللون األزرق بكثرة في التصاميم ذات العالقة بالعالج ألنه لون يوحي بالهدوء واالستقرار النفسي 

   .كما أنه مريح للعين لذلك من المهم معرفة األلوان وسيكولوجية األلوان

 
 الدائرة اللونية  (:81)الشكل 

 (2111المصدر: )وزيت، معاد، 
 

تتحقق من خالل  التصميم،هي درجة اإلضاءة أو درجة القيمة اللونية في  (:Value)القيمة  -4
التالعب بالنسبة الضوئية حيث يجب مراعاة الظل والنور لتكون المنطقة المعرضة للضوء ذات 

من التي تتعرض لضوء أقل، كما يستخدم الظل والنور في تسهيل فهم التصميم من  أكثرقيمة 
 التصميم.ضاح البعد الثالث في يإخالل 

 
 تمثل قيمة اللون من خالل األخضر الغامق والفاتح   (:84)الشكل 

 (2111معاد،  وزيت،المصدر: )
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  (:Texture)الملمس  -5

ا ية هذأهمتكمن  أخرى، إيحاءاتيعبر عن النسيج الظاهري للسطوح من خشونة أو نعومة أو 

لى إعطاء يعمل ع أجزاء التصميمه في التصميم كما أن تنوع المالمس بين إستخدامالعنصر في 

فنماذج مثل الصور المطبوعة على ورق قديم هي نوع  ،ةرتابويجعله أقل  أكثرالتصميم حيوية 

دراك إفالملمس في التصميم يعنى اإلحساس به عن طريق البصر ثم  البصري،من الملمس 

ن ت او ميمكن استلهام المالمس من الطبيعة فقد تكون من الحيوانات أو النباتا له، لالعق

 ((Lauer, D& Pentak, S.1999 الكائنات الحية بشكل عام.

 
 تعبر اللوحة عن ملمس الخشن من الناحية البصرية للمشاهد   (:21)الشكل 

 (2182المصدر: )غزوان،
  (:Space)الفراغ   -1

ويعني أن تكون  :White Space))األبيض في التصميم يعني الفضاء السلبي أو الفضاء 

ستخدمة العناصر الم أهمحيث يعد من  تصميمية،مساحة التصميم فارغة وال تحتوي على عناصر 

 محمد،)في العصر الحديث فهو يمنح باقي العناصر القوة والتأثير األكبر ويزيد من فاعليتها 

 (2188 طارق،
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  Negative Space (:28)الشكل 

 (Lee ،2007المصدر: )
 فيكي:الجر التصميم اغي في الفر ال ستدال الا -

سلبية  حةالتصميم فيعبر عنه بمسال افي مج ام انوع الغامضةهيم المفاغ من الفر ايعد 

ي حة للعين فاستر اتعد منطقة  ا، كم األخرىلتصميم اصر النصوص وعنالصور و امن  لية،اخ

فيكي الجر التصميم ال التصميم في مجاصر اعن أهمتعد من  ولذلكلمصمم المشهد افي  اء تجولهاثنا

 نا لمصمم يجبا نامعينة فلة المرجو فعند نقل رسالغرض ال حسب اشكاغ بعدة الفر ا، يوظف 

لموجهة يفضل ادية العات انعالالالة افي ح اماغ كبيرة ، الفر احة اتكون مس ناب اعيايكون و 

لصفحة ا تكون ام البالسعر فغارية متدنية التجات انعالالالة اقل ، وفي حاحة اغ بمسافر  إستخدام

 .( 2111لعربي ، اغ )الفر امن  لية،اخ

فيكي الجر ا لتصميمالتي تحيط بكتل ارغة الفا والسلبية احة المسا اغ هنالفر المقصود باو  

م، وقد يكون لتصميالموجود في اغ الفر الون  بنفس يأتيبيض، فقد اغ الفر ايكون  نايشترط  وال

لمنطقة ا وافة المسا اهنا( بShahlaei ،Mohajeri,2015) ايعرفه اكم (.White,2011مة )اخ

من  اغير منفصل وكم واوقد يكون منفصل  ايحيط به التصميم ومالموجودة في ات المكونابين 

 يكون محدد. نالممكن ا
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ثالثيا م ا ائياه ثنأبعادف ختالالتصميمي على العمل ات امكون أهم أحدغ هو الفر اويعتبر 

لفني العمل اويحيط  احقيقيً  ينالثا في يكون غي،الفر ا لعمقاب له ويرمز اوهميً  لو الا في يكون فبينما

ر صالعنائه على جميع احتو ال يته من خالأهميكتسب  امنا لتينالحا كال يالجهات. وفمن جميع 

هيم اهيئته، وضمن مف والعمل شكله ا يكسب ملامتك نسق في ايضمه لذيا ءالوعا خلة فيصبحالدا

 مالنظ اوفقً  لتصميمي، ويحددالعمل ا الذي ينفذ عليهال المجالتنظيمية فهو يمثل التصميم ا

 (.2182لعبيدي،ا) معينة تاساوقي وحدود

 لتصميم اطرق  -

  نوعين: إلىلتصميم تقسم اطرق  نا (2181)بو حق ايرى 

ترتيب  يويهتم فل اشكالاء الذي يبنى على بعدين في بنالتصميم البعدين وهو التصميم ذو ا اوال:

مج ام معظم بر اوبشكل ع مبتكر،دف اعمل ه إلخراجلمرئي ام اسجنالا اعياحة مر المساخل اصر دالعنا

 البعدين.ل ذو اشكالا جانتادرة على التصميم قا

 
  مج تصميم ال برنمن خال بعاداألئي اتصميم شكل ثن (:22)لشكل ا

 McKesson) ،2012لمصدر: )ا
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 أسهل أبعادثة ثاللالتصميم ذو ا البعدين، ويعتبر أبعادثة لذي يبنى على ثالالتصميم اهو  ثانيا:

 الجهات.ف هد من مختلاية ويشو امن ز  أكثرفهو يرى ب الخامة،لمتلقي في اس احسافي  وأقربلرؤية افي 

لعمق اب يلعب ناولكن يجب  محددة، ايحصر تصوره في زوي نايجب  ال نالمصمم في ا وتكمن وظيفة

 التصميم.لنوع من ا اغ في هذالفر او 

 
  بعاداألثي تصميم مجسم ثال (:23لشكل )ا

 (2181بوحق،المصدر: )ا
 

لة و اجنبية لمحالالعربية و اجع المر ابقة و السات اسالدر امن  في العديد في البحثحثة البامت اوعليه ق

 غير محدود يشتمل على هو: وسط )المكان(غ الفر افيكي في الجر ا التصميمد تخصص يربط اجأي

…. ع ارتفالالعرض و او  لطولاثة هي ثال أبعادوذو  اجزائه،تميز بين  س الناوهو متصل ومتج ،ءاشيالا

ذا  ربعة.اوله  الزماني، نالمكامفهوم جديد هو  اعنهم نشأحد افي تصور و  نالمكاو  نالزماجمع بين  وا 

 .(2188 شالش،)والزمان ع ارتفالالعرض و الطول و اهي  )أبعاد

صر المحدد بعناغ الفر ا بمفهومفيكي الجر ا ربطت التصميمحيث  (Daily ،2182)سة اءت در افج

وظيف ت بصرية، وعندصل ارة عن لغة تو افيكي عبالجر ا أن التصميم )المكان( وأوضحتلتصميم وهو ا
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صر العناذه ر هاعتبا مكاني فيمكنتوجه  اليها افاخلية مضافيكي في بيئة دالجر التصميم اصر اعن

 .يةنالمكالتجربة ايسمى  بعضها فيماخلة مع المتدا

فيكي الجر التصميم ات اتفرع كأحد ينالمكافيكي الجر التصميم المعروف بالتخصص ا اء هذاوقد ج

ت الامجو فيكي الجر التصميم اخلي و الدا وهي: التصميم الات الذي يتكون من عدة تخصصالبيئي و ا

 .خليالداغ الفر افي  اإلفتراضيةلبيئة الة بدور الرساحثة في حصر البامت اوق اخرى،

 

 :لبيـئيافيـكي الجر التصمـيم ا -

تهم اولغ تهمافابمختلف ثق باألشخاصوسطي يمثل بيئة حضرية تحيط  المدن مثالتعتبر 

 لبيئةاعل في تلك التفاحدة ومشتركة تسهل عملية الغة و  إلى الجميع يحتاجون نأبيد  وتوجهاتهم،

عل التفاموحدة تسهل عملية  ’د لغة بصرياجيلبيئي إلافيكي الجر التصميم ال اء مجاج المحيطة، فهنا

ن كامالالحركة في ا أرادوا تسهيل ام إذالرموز ائط و الخر ادية و ارشإلات املعالال ل من خالستدالإلاو 

لممثل اكبر أ إطار التفاعل ضمنق اتوسيع نط أردنا ام إذالرئيسية ا المباني، والعناوينم ارقالقريية، و ا

 (.Andrew ,2013) الحضري. عملية التخطيطفي 

طرية مع البيئة المحيطة دون فقدان الطبيعة الف مدموجةفعملية توظيف النتاج التصميمي بطريقة 

مع مراعاة ما يتميز به العصر من مميزات فكرية وتكنولوجية توظف في العملية  ةللبيئة المصمم

 (.2113)العيسوي،  البيئي.يدعوا له حقل التصميم الجرافيكي  األهداف التي أهممن  التصميمية

 

  الجرافيكي البيئيلتصميم اة نشأ -
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مع  امن وقتهاتز  لتيا العشرين.لقرن ا بدايةفي  بتثبيت جذورهلبيئي افيكي الجر التصميم ا أبد

ت التطور ان لعديد مافبرزت  االمريكية،لمتحدة ا الوالياتت على مجتمع أثر لتي اعية الصنا حدوث الثورة

خدم الذي استدعى وجود لغة تواصل بين المست الصناعة،ر ازدهالحضري و النمو و ام و العالنقل ائل افي وس

ومع  لمجاورة.الوسائل النقل والبيئة المحيطة به، لتسهل عملية التنقل والتجوال والتعرف على المناطق 

تخذون والتي يلحضري ا والعمارة والتخطيطفيكي الجر التصميم اك  تزامن وجود العديد من المجاالت 

لمحيطة، البيئة ا مع التواصل مكانيةإلت التخصصاك دمج بين تلملية حدثت ع الفترة،قاعدة قوية في تلك 

صبح أعشرين لالقرن اوفي منتصف  البيئي.فيكي الجر ا حقل التصميمدة وال بداية والتي بدورها كانت

لمتمثلة ات اتخصص قبل عدةقوي من  بتأثيرفيكي الجر التصميم ارة و العمابين حقلي  عملية دمجلك اهن

فيكي الجر اميم لتصابمفهوم  عترفاوعندها  والداخلي وغيرها، لحضريالتخطيط اعي و الصنا في التصميم

 . (Andrew, 2013)البيئي 

 

 (Environmental Graphic Design)لبيئي افيكي الجر التصميم امفهوم  -

لمحيطة البيئة التكيف مع اغ على الفر امستخدمي  والمصمم ا( قدرة 2113لعيسوي )ا يعرفه 

 التعايشلى لمستخدم وقدرته عاحة اعلى ر  ابدوره والتي تؤثرسبة وسلسله اخية بطريقة منالمنالظروف او 

لتي تعتمد التصميم اشطة نا أحده نا( ب2181تي )البيايعرفه  اكم االكبر،لقدر اخلي بالداغ الفر امع 

لفرد ا ت توجهار اشائل و ل وجود وسيط بصري كرموز ودالخال البصري منك ادر الالى على و الالدرجة اب

 بها.ته وتعرفه احج إلى
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طبيعية لالتصميم للبيئة ائمة البيئية ومو ات الجالمعاعلى  لمصمماقدرة  اهنا( ب2185لفكي)ا اوتعرفه

 فية. الجغر او 

 باإلدراكف لذي يعر المعرفي للبيئة" و المعنى ايسمى "  المستخدم مايكن لدى  نا المرجوة منه والغاية

مكانيةو  مثيرات. اربم واسلوكية  وادية ام نتاكء اسو  ابطهاورو  لألشياءلفعلي ا لبيئة التعرف على ا ا 

 اي بدورهلتات و احالمساو  بعاداألدية من حيث الما ائصهاوخص اهنالو او  الهاشكاو  اتهاغابفر  المستخدمة

التعبيرية. ل ئالوسالرموز و الممثلة با اصرهال توظيف عنلسلوكية من خالات ارسالمماق يتحق الو اتحقق 

 (. 2181عزوز، )

 صور ذهنية مصورة بهيئة رموز تعبر اخيرة تشكلت لدينالا اآلونةه وفي نا (2114)ويؤكد محمد 

لترجمة" اق عن تطبي النقالةتف الهو اب في الكتافيعبر رمز  اجله،لتي صممت من المعنى اعن  امنه كال

 ستخدم،الملفهم من قبل ات ميسره وسهلة ار اشا الاهي  ام اوكله الطقس،لة ابة تطبيق حالسحاورمز 

 اي وقتنوف السياحية.لقرى اصر و العنالذي يعبر عن وجود النخلة و ارمز  الة كثير و المتدامثلة الاومن 

 .ةوالصنع لحرفةاو  لفناو  لعملالتعبير عن الكف دور في الرمز  ناضر كالحا

 ((Environmental Graphic Designلبيئي افيكي الجر التصميم اية أهم -

عل التفالرئيسي هو قدرتك على ايكن هدفك  غالبا ماخلية اد وا نتاكرجية افي بيئة خلتجول اعند 

ك ارتبالالشعور با إلىجة الحالذي تريد دون ا نالمكا والوجهة ا إلىلمحيطة بطريقة تقودك البيئة امع 

 لخوف.او 

لحل تلك  التي وظفت خصيصالبيئي افيكي الجر اصر للتصميم اقد وجدت عن الضياع، بذلك وا

 :باآلتي( Ilgın Niron (2009طرحها , المشكلة كما
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ل لمطلوب من خالا نالمكا إلى ناسنالاتوجيه  ا( وظيفته(way finding ديةارشال ات املعالا  -0

مكانيةئية و الفيزيالبيئة ا  مكان. إلى ناره من مكابحا ا 

 
 Wayfinding signage system in 3me faculty: (21)لشكل ا

 (Makri,2015)لمصدر: ا
 

لمعقدة ات المعلوما ووظيفتها تقديم :((infographic design فيكيةالجر ات المعلوماتصميم  -8

بين جميع  موحدة لغةتكون  العالمية بحيثم الابلغة  وواضح، وتكتبلفهم ابصري سهل  بأسلوب

 لدولا

 
 ت ال كلمدية بصيغة صورة مصممة من خالارشات ا: معلوم(25)لشكل ا

 (Oyelola، 2014لمصدر: )ا
 



55 
 

لوجهة ا إلىلوصول ا إلىلشخص اتمكين  ا( وظيفتهBill Board) لسريعةالطرق ات افتم الانظ  -3

 العالم. بأنحاء مرتبطةئية كبيرة المطلوبة ضمن بيئة فيزيا

 إلىص اشخالا توجيه ا( وظيفتهSigns and wayfinding)والمرورية دية ارشال ات املعالا  -4

 ر به. ابحالايتهم نامكالمطلوب و ا نالمكا

 
 رجية  الخادية للطرق ارشات امعال (:24)لشكلا

 (Niron ، (2009لمصدر: ا

لمصممة ادة المات تفسيرية تقدم شرح عن ارة عن معلوماعب (Interpretive) لتفسيريةات املعالا -5

 بع معين. اط وا بأسلوب

 
 ئط تفسيرية اخر  (:21)لشكلا
 (Zeng ،(2011لمصدر:ا
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ي ثلمنطقة بهيئة مجسم ثالا( تعكس صورة مميزة عن طبيعة Place making) نامجسم للمك  -1

 األبعاد.

 
 عن مكتبة    الحجر ليعبرمن  كتاب مبنيمن  أكثررة عن اعب كانمجسم للم (:21)لشكلا        

 

   غوالفرا (Environmental Graphic Design) لبيئيافيكي الجر التصميم ا -

 بهيئة تصميمات اجهاخر البيئية و ا التأثيراتلتصميم يركز على البيئي في المفهوم ام باهتمالا نا

 فق معالتو التصميم في اية أهمتي ا( فت2185 حسن،ت، ا)عبيد ناسنالالة اسبة تحسن من حاجديده من

لشكل اد في التضاو  قضالتنات و اغالفر ائية و البنالكتل اغم بين التنالبيئي من ام النظات امتطلب تفرضه ام

 (.2111ي، و لطحالاو  نالنعمالمضمون )او 

غية الفر البيئة التحول في ا، ادهاسية مفاساعده البيئة على قالمتعلق بالتصميمي الفكر اويقوم 

 اصره تعكسمعل تصميمية اعما جانتال لبيئة، من خالالمرتبط بافي الثقالوعي اظ اقأيلبصرية نحو او 

 (. 2181د، احمالمحيطة )لبيئة الفرد في ات اسب ومتطلبايتن ابم ناخلي للمكالدا واستغالل الفراغالواقع 
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، حيث ناللمك عيةاجتمالالقدرة ا واس للشكل اعكنا الاهو  البيئي ما التصميم الجرافيكيويعتبر 

ة تختلف عن دالعبالمبنى فدور الوظيفة  القدرة تبعا وابلية القاف و ختالالا اهذ إدراكلفرد ايستطيف 

 (.2182 وعيسى،ري، الباالمصانع )

ت املعالام من انظ نار اعتبالبيئي على افيكي الجر التصميم المصممون باون و نالفناهتم ا اولهذ

ل ن خاللمتلقي، مالمصمم و الوصل بين التعبير و المجردة في شكل صيغ بصرية وهي لغة الرموز او 

 بين تاقلعالا إدراك ىوتعتمد عل بصرية للتخاطبعنصر رمزي ووسيلة  إلىلطبيعي العنصر اقولبة 

 ثاحدا وا خر،ا لتنظيم بصري تحويله وا لشكل،ات ذهنية ال قدر استعما إلىج ايحت م،اجسالال و اشكالا

 (. 2181بد،ا)ع امدركة ذهني لاشكا إلى ابصري لمدركةا لاشكالا في تالتغير ا بعض

 
ي بحيث توظف لبيئافيكي الجر التصميم اصر ابعملية تصميم عن الملون(لجزء اغ )الفر اط ارتبا ( صورة تفسر24) الشكل:

 م العاص بالخاسبة لتربط ابطريقة من
 (Abrams ،2010لمصدر: )ا

 

لتصميم اصر اص وكيفية توظيف عنابشكل خ نالمكام و اغ بشكل عالفر اية أهمنرى  اومن هن

لتصميم اهوم يسمى بمف المحيطة بمالبيئة اعل مع التفاخله بطريقة تتيح للمستخدم افيكي دالجر ا

 البيئي.فيكي الجر ا
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 نامكلاتوظف في  نالبيئي يجب افيكي الجر التصميم اصر اعن نا( Adrew ،2013ويرى )

 لتحقق:

وذلك يكمن من  نالمكاسبة عن هوية المنالصورة اء اعطا( وهي (Identification :لهويةا  -8

حية النان م ناللمكلدقيق الفهم ال من خال بالمكان اولتي ستنفذ ا ألنشطةلدقيق الفهم ال خال

 ئية.الفيزيا

 تالذي يعطي معلومالمعلم ا واحي السيالمرشد ادور  تأخذلتي ا( هي (Interpretive لتفسيرا -2

 األثرية. باألماكن اهانر  ام الباوغ نالمكال تفسير قصة هد من خالاجديدة للمش

يعمل لبيئي و افيكي الجر امحتوى وظيفي للتصميم  أهملذي يعتبر ا( :Navigationر )ابحالا -3

ت اعاجتماة عاخلية تتمثل في قاء في بيئة دايبحث عنه سو  اد ماجأيلشخص على اعدة اعلى مس

ئية بشكل ايلفيز البيئة المصمم فهم افعلى  للشخص.ر و المجالحي ال على رجية للدالابيئة خ وا

من  اغيره وادية ارشالات املعالاكن اماوضع  آلليةه لعمل خطة محكمة إستخدامجيد وهدف 

 لىإلوصول ابطريقه سهلة وقدرته على  نالمكالموجود بالشخص ال اصأي مكانيةلرموز إلا

  المرادة.ت اهاتجالاجميع 

 

 المكانية( )القـدرة لثالثالمبحــث ا 8.0.3

 لمقدمة ا

ود ذلك م، ويعالفي عامن  أكثرلنفسية منذ ات اسالدر افي  ارز اب انالعقلية مكات القدر احتلت ا

لنفس اء الملنصيب ع واالجتماعية، فكانلتعليمية المهنية و ا فرادألاة ات في حيالقدر اية هذه أهمبسبب 
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سبة المناة سالدر الفرد لنوع الغة في توجيه اية بأهمله من  ال، لمالمجا ام بهذاهتمالاضح في اتوجه و 

. )زغلول اله ادوملتي يسعى الشخصية ات السماعده على تحقيق ايس بها، مماق التحده لالاعداته و القدر 

 .(2181 والدبابي،

لى ضح عاو  تأثير التي لهامة و الهات ار المهاحدة من او  ينالمكالتصور ا وا يةنالمكالقدرة اف

 نحونا،رك هية جسم يتحاوتحديد م اخر، إلى نالتنقل من مكاعلى  اليومية فهي تؤثر على قدرتنا اتناحي

 ار في بيئتندالناعلى ذلك ترى من  اءاوبن البيانية.لرسوم ات و المخططاوفهم  والكميات،م احجالاوتقدير 

لعديد امعة ، فالطلبة للجاس بشكل جيد قبيل دخول اتق وا يةنالمكالقدرة ارة ارة كمهاتدرس مه نالعربية ا

 ، فقد ال يةنالمكات ار امة يفتقدون للمهالعاوية نالثادة افي شه ،ليةاعت اصلين على درجالحالطلبة امن 

ت الامج لىإلفن ، وينتقلون الهندسة و اية مثل نات مكار ات تتطلب مهالاستهم في مجال در اكمايستطيعون 

 ح فيالنجالتخصص، فا اسة هذافي در  امضوهاب سنين اسة ،وقد يكون على حسالدر اخرى من ا

لقدرة ا من اليايمتلك مستوى ع نالب الطالتصميم يتطلب من الفنون و الهندسة و ات  مثل اتخصص

ت على اسار لدالمنطقي ، حيث دلت التفكير اهر امظ كأحدلعقلي ، التخيل ايطلق عليه  ام وا،  يةنالمكا

ض رت بعاشات عدة ، و الاسة في مجالدر اء في ادالاو  ينالمكاد استعدالات وثيقة بين اطارتباوجود 

 إلىج اتتح ات، جميعهاضيالريالرسم و التصميم و الهندسية و ا وا ميكانيكيةلال اعما نا إلىت اسالدر ا

 وا يةنالمكات القدر اصة تسمى ات خال قدر ثية من خاللثالا وائية الثنا بعاداأل وال اشكالاتوضيح 

 ( 2181لمطرب ، البصرية .) ا

 المكانية:لقدرة امفهوم  -
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لقدرة اه "ناب افمنهم من عرفه يةنالمكالقدرة احثين حول البا الهو التي تناريف التعالعديد من اك اهن

 (.2183نة ،و اء" )خصاشيالاغية بين الفر او  يةنالمكات اقلعالا إدراكعلى 

 إدراكبدقه،  بعاداألت و افالمسا إدراك: "اهنا( ب2115عن بلخيري) ( نقال8441ئيل )اميخ اويعرفه

 والسطحية اء اشيالات بين اقلعالا إدراكلحجم كذلك العمق و اع و ارتفالالسمك و العرض و الطول و ا

 قعية".ات حسية و اف، وهي تتعلق بمدركختالابه و امن تش ابينه اوم تالمجسما

ت اللمشكالفرد في حل ا التي يستخدمهالعقلية ات العمليا" انها: إلى( 2181بي )الدبايشير  اكم

 ".اوتصوره اهناودور  لألشياء اكادر التي تتطلب ا

 

 :يةنالمكالقدرة اية أهم -

 إستخدام نا إلى( Martin-,Roca , Garcia-and Carrodeguas ,2017سة )ائج در اكدت نتا

يقود  امستهم، مال در حدة خالالو احلول متعددة للمشكلة  إبتكارلطلبة من اتمكن  يةنالمكالقدرة ات ار امه

 تحصيلهم. ورفع مستوىعي ابدالاتطوير مستوى تفكيرهم  إلى

 Alqahtani, Daghestani and)هيم )ابر اي و ناغستاي، دنالقحطاسة ائج در اثبتت نتا اوكم

Ibrahim, 2017 لتصميم.اة في ثيلثالائية و الثنا بعادلطلبة لألافي دعم تعلم  تساهم يةنالمكات القدر ا نا 

 المكانية:لقدرة الطلبة ذوي ائص ات وخصاسم -

 ضح.ابشكل و  لية،الخياظر المنانقل رؤية   -8

 م.احجالات وتقدير اغالفر ال و اشكالابين  يةنالمكات اقلعالالوعي با  -2

 ل.الخيالرسم من ا والوصف ال من خال التي تمر بهاقف المو ايعبر عن   -3
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 .الخياليةظر المنايصف بدقة ووضوح  نا بإمكانه  -1

 لتصويب.اب العات، ويّفضل افالمسايقدِّر   -5

 لفني.التشكيل الرسم و التي تعتمد على اشطة نالارس ايم  -4

 (.2181بو مصطفى، ا)بها لمكلف ام المهات و اجبالو ال للتعبير عن اشكا وايرسم خطوط  -1

  يةنالمكالقدرة اع او نا -

 :  أتيي انوعين رئيسيين كم إلى يةنالمكالقدرة ايمكن تصنيف  نا (2183نة )و الخصاويشير 

ل وتدوير ولف وتحويل و القدرة على تناه ناويعرف ب (:Visualization) ينالمكالتصور ا -0

خالل من  (33: 2115ء، اوف )بلخيريدراسة س حسب اوتق صورة.مثير مقدم على شكل 

ت التجميعامن  احداو  إختيارلمفحوصين اويطلب من  الهندسية،ل اشكالامجموعه من  تقديم

 ءاشيالالتلك  اسبامن التي تمثل تجميعا

صر ضمن مثير اترتيب عن إدراكلقدرة على اه نابويعرف  (:Orientation) ينالمكالتوجه ا -8

وحسب  ر.للمثي يةنالمكالهيئة اتغيرت  النموذج مهما ام بهذكلتحالمقدرة على او  مرئي،لنموذج 

 السطوح. ثني وا لاشكالا تدوير تاإختبار بس اتق اهنا ( يرى33: 2115ء، اوف )بلخيريسة ادر 

المكانية ت القدر الث يؤثر في امل ثالك عاهن ( ان33: 2115ء، اوف )بلخيريسة اتشير در  اكم -3

ء اشيالابين  يةنالمكات اقلعالا إدراكب ( وتعرف(Spatial Relations المكانيةت اقلعالا وهو

 تاقلعالا وا ءاشيالا تجميع وا مكونة تاإختبار ب سايق االختالف.جه و او  شبهجه و امن حيث 

 .يةنالمكا

  يةنالمكالقدرة ام اقسا -
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 إلى: (2181مصطفى  )ابوسة احسب در  يةنالمكالقدرة اتقسم 

 المسطحة،ل اشكالالبصري لحركة التصور التي تدل على اوهي  :األبعادئية اثن يةنالمكالقدرة ا -0

ل اشكالاحيث تبقى هذ  الساعةرب اه عقاتجاعكس  واه اتجالمرسومة في ال اشكالامقل دورة 

 (32 :2181 مصطفى،بو ا )سهيلة ال حركتهلورقة خالاملتصقه بسطح 

رج سطح اخ اهنال في دور اشكالالتصور لحركة اوهي تدل على  األبعاد:ثية ثال  يةنالمكالقدرة ا -8

 نافة دور ل معر من خال اسهايمكن قي يةنالمكالقدرة ا ناحيث  المكان،لث الثافي لبعد  أيلورقة ا

 الثالث.لبعد الورقة في ارج ال خاشكالا

  :يأتيمثلة كمل الايمكن ذكر بعض  اوهن

لب تق اكمغ نصف دورة الفر افي  احول قطره دائرة،لذي ينتج من حركة نصف الشكل ا ام  -

 الكتاب.صفحة 

ر بحيث يدو  الفراغ،عه في ضالا أحدلمستطيل حول ا نالذي ينتج من حركة دور الشكل ا ام -

 (33: 2181بو مصطفى، ا االول. )سهيلةمله ليعود لموضعه ادورة ك
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  ((Measuring Methods of Spatial Ability يةنالمكالقدرة اس اطرق قي -

 )الدبابي لفةالمختل اشكالالعقلي لحركة الفرد في تصوره ابتحديد مستوى  يةنالمكالقدرة اس اتق

  :يأتي اكم إختبار 82 إلىوتقسم  (2183،

 (:Vandenburg)دنبرغ" نا"ف لعقلي لالتدوير ا إختبار  -0

 لهندسية ال اشكالا( فقرة من 13من)مكون  ختباراإل

 
Different                  Same           

 .يةنالمكالقدرة اس العقلي لقيالتدوير ا إختبارت افقر  إحدى: (31)شكل 
 (same الصحيح هناب الجو ا) (،نابهالشكلين متشا نا أي

    ( 2183نة، و المصدر: )خصا 
 

 ( Minnesota Test For Relations) يةنالمكات اقللعال إختبار مينيسوتا -8

وهو مصـــمم  :(Therston & Therston Test) (0613)ثيرســتون وثيرســتون  إختبار -3

 ئية ابتدالاللصفوف 

م اهتمالابند ويلقي  24يتكون من  (:Perforated Card Test)لمثقبة الكروت ا إختبار -4

ع اضــــــو افي  )البطاقات(ل اشــــــكالالجة ال معلبصــــــري من خالا ينالمكالتصــــــور اس اعلى قي

  (2183بي، الدبا) مختلفة.
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 :(Test of Human Body Status)ته اجاوح ناســـنال اء جســـم اعضـــالة اح إختبار  -5

 بأوضــاعبحيث تكون  ناســنالاكجســم  واء اشــياقد تكون صــورة لعدة  ســؤال، 21ويتكون من 

  (2183 الدبابي،)مختلفة. 

 :(Paper Folding test)لورق اس طي امقي  -1

ختيــارو  طيهــا، وا اثنيهــ الطــالــبيجــب على   المــذكورة. ت ار الخيــالصــــــــــــــحيحــة من ابــة اجــالا ا 

 (2111 )الزهراني،

 
 لورق     اطي  إختبار: (38)شكل 

 (2111 الزهراني،لمصدر: )ا             
 

 :(Mental Rotation Test)ل اشكالاتدوير  إختبار -1

لشكل ا اينمب ابهة مع تغير وضـعيهمال متشـاشـكالامن يألالشـكل ا نالتدوير، حيث ا إختباريبين  

 (2181بومصطفى، ا) وضعيهما.تغير  امهم ناسر مختلفيألا

 
 لاشكالا(: تدوير 32لشكل)ا
 (2181بومصطفى، المصدر: )ا
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 :(Cards Rotation)ت اقالبطاتدوير  إختبار -2

جري ات اقابط 1رة عن خط على يمينه انيوجرســــــي، عب بواليةلتربوية ات الخدماد مركز اعدامن 

 اغيرهتلتي تم ات اقالبطا إختيارب الطامهمة  اتجاه،تغير  واضــــــــــــــي مثل قلب اتحويـل ريـ اعليهـ

لتي تم الخط ار التي على يســـــــــاقة البطاتمثل التي اعة فقط و الســـــــــارب اه عقاتجاعكس  واه اتجاب

 ( 2111 )الزهراني،عة السارب اه عقاتجاعكس  واه اتجاعلى فرض ب اههاتجاتغير 

 
 ت         اقالبطاتدوير  (: إختبار33لشكل )ا                   

  (2111 ،انيالزهر لمصدر: )ا                                    
 

  :(Purdue Spatial Visualization) ينالمكابوردو للتصور  إختبار -6

من  (Guay 1076 أيجو )س اسالا تبانه فيلذي ا يةنالمكالقدرة اس اس بوردو لقيايعد مقي

تمثل كل فقرة ( فقرة 31)ويحتوي على  والثبات،من حيث صدق  يةنالمكات القدر ات اختبار اإل أشهر

ت اجسملمالمختبر من تصور تدوير اوضعت لمعرفة مدى تمكن  األبعاد،ثي دي ثالاعتياغير  شكال

 اهنالورقية بحيث النسخة اكي الي تحالاسب الحاء نسخة اتم بن (2114م )ا، وفي عاغ ذهنيالفر افي 

 ( 48 ص: 2181 )المطرب، بوردو.معة ايون في ج امت بهالتي قالُمعدَّلة النسخة اوسميت ب ادق،
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 لعربيةا للغةاب لُمعدَّلا بوردو إختبار تا: تعليم(31)شكل 
    ( 2181لمطرب، المصدر: )ا 

 
 فقرة، 82يتكون من  :(Surface Development Testلسطوح )اتطور  إختبار -01

 طحأسويعرض للمختبر  جابات،إخمس  الديه ابحيث كل منه فقرات، 4 ايحتوي كل منه

لهندسي اللشكل  أفرادوفي كل فقرة يوجد  اللدائن،و اورق امن قص  اهندسية يمكن عمله

 (2183 )الدبابي، المطلوب.لشكل ا إلعطاء ات ورق وكيفية طيهاصالمكون من قصا

 
 لسطوح اتطور  إختبار (:35)لشكلا

 (2183، )الدبابي المصدر:
 

ـــار -00 ـــدوير  إختب ـــات (: كـــــل فقرة مكونـــــة من زوج من (Cubes Rotation Testت المكعب

طلب وي الواحد،كعب ملابه رمز وجهين في ايتشــــــــــــــ ال نات على المكعباجه و اورمزت  المكعبات،
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مختلف. ه مكعــب نــا والــه  انــايمثــل دور  االخر،لمكعــب المكعــب هو ا ناكــ إذا المفحوص مــامن 

  (15: ص 2181 ابومصطفى،)

 
 ت المكعباتدوير  إختباريبين  (:34)لشكل ا

 (  2181مصطفى ، )ابو المصدر:
 

 ،8418م اويتكن ع : أعده(Embedded Figures Test) المتضــــمنةل اشــــكالا إختبار -08

حديد بحيث يمكن ت اليســـار،ليمين ومعقد على اســـئلة، شـــكل بســـيط على الايتكون من نوعين من 

  (2183 ،االدراكية. )الدبابيت الصفا إختبارلمعقد بحيث يعتمد على ال لبسيط من خالالشكل ا

 
  8418م اويتكن ع أعدهلمتضمنة ال اشكالا (: إختبار31)لشكل ا

 (2183، )الدبابي المصدر:
 

 & Titus) نار من قبل تيتش وهرزماتبخالاد اعداتم  :(Cutting Testلقطع )ا إختبار -03

Hotsman (ادبعاألثي يتكون من شكل هندسي ثال سؤال،يتكون من خمسة عشر  ،2114 سمة 

رجي الخاطح لساشكل  أحدهما يمثلل هندسية مستوية، اشكايليه خمسة  يمين المستطيل،يقع على 

  (81ص  :2183 األبعاد. )الدبابي،ثي لثالالقطع للشكل اتج عن النا
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 لقطع  ا إختبارت ايبين فقرة من فقر  (:31)لشكلا

 (2183، )الدبابي المصدر:
 

    (لبصريا ينالمكا )الذكاءلمتعددة ات اءالذكائمة على نظرية القالتعليم ات اتيجياستر ا -

ت تتضمن تحقيق اءاجر الاملة من ارة عن خطة منظمة ومتكاهي عب االستراتيجية:مفهوم 

ملة اومتك ملةابحيث تكون ش شهر، واسبوع ا وامتمثلة في فصل  محددة،لموضوعة لمدة زمنية اف اهدالا

لب الطائل وتقويم مختلفة لخدمة ات ووسار اومه ونشاطات أساليبوتحتوي على طرق و  التدريس،لعملية 

لطريقة ات و اتيجياستر الالفرق بين ا (34)لشكل اويمثل  والتقويم(لتعليم التعلم و ات اتيجياستر ا) والمعلم.

 التدريس.سلوب في الاو 

 
 لتدريس ا أساليبت وطرق و اتيجياستر ات بين الفروقا (:34لشكل )ا

 والتقويم(لتعليم التعلم و ات اتيجياستر المصدر: )ا
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سب ايتن أسلوبب التدريسية،ه أساليبلتنوع في المدرس الطلبة يحتم على ات بين افختالاوجود  نا

لتعلم ار اطيأليتهم في افع ايعززو  ناو  ذكائهم،لمقدرة على تطوير ابحيث يصبح لديه  الطالب،مع 

 ينالمكاء الذكاسب التي تنالتعلم ات ادو التدريس و ا أساليب ( أهم8) يوضح الجدولوالتعليم. و 

 (2184 )يوسف، البصري.

 (0)جدول رقم 
 البصريأساليب التدريس وادوات التعلم التي تناسب الذكاء المكاني  أهم

 لتعلمات ادو امثلة على ا لدرساطرق تدريس  ءالذكانوع 

ا
ا ينالمك

ري
صـ
لـب

 

 عيةالجمات المشروعا -0

 فنية أنشطة -8

 لمخبريالعمل ا -3

 تالمرئيا إستخدام -4

 صوريةب العا،  -5

 تاهاب متالعا -1

 حفالمتارة ازي -1

 لعلميةالعروض ا -2

 لقصصياسلوب الا -6

 تالرسوما -8

 تالمجسمائح الشر ا -2

 ئطالخر ا -3

 تالمكعبا -1

 لتصويرات امير اك -5

 ت فنيةادو ا -4

 مجابر  -1
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  ا:أهمهلفرد الدى  يةنالمكات القدر ا تؤثر علىمل عدة الك عو اهن نا (2111)ي نالزهر ابين  اكم

ثي الور ابين نامن ج يةنالمكا القدرةللفرد بحيث تتكون  )الذكاء(مة العالقدرة البيئية و ات المؤثر ا -0

 لمحيطة.البيئة الفرد ومكتسب من اي ف

 لب.المحتوى للطال اصأيعدم  وال اصأي ودوره فيلمعلم ا -8

 سية.الدر اهج المنالحديثة في ات المعلومال تقنية ادخا -3

 ثالحاسوب، حيمج الصفية وبر اشطة نالال من خال المتبعةلتعلم التدريس وطرق ا أساليب -4

ية غالفر الهندسة اسية في اتصميم وحدة در  ،ليةاعف نا( 8448حمد: ا )الغفيفي،سة ادر  أظهرت

 البعد.ثية ثال يةنالمكالقدرة التحصيل وتنمية اعلى  بإستخدام الحاسوب

( Alqahtani, Daghestani and Ibrahim, 2017دراسة ) اضأيكدت على ذلك اوقد 

 واشكل لاح اضيإ إلىلمصمم اج احيث يحت والتصميم، يةنالمكالقدرة الصلة بين اقة وطيدة عال وجود

 لبصري.التصور اصة في ات خاثية عن طريق قدر لثالا بعاداأل

 التي لهاديثة لحالتكنولوجية ا لأبرز الوسائلعدسة على ابد من تكبير  ه النانستخلص  اومن هن

 اشترك فيملتي تا فروعه،لتصميم بمختلف ال افي مج يةنالمكات القدر اضحة في عملية تنمية ابصمة و 

 التي لها بعاداألة ثيت ثالالب للبيئالطا إدراك، بحيث تتسع مدى يةنالمكات القدر الة تنمية و افي مح ابينه

 لتخصصي.اله افي مج دور فعال

لب لم يعد الطا، فابهاكتسارة بشكل يفوق سرعة ال بغز ات تنهالخبر اصبحت الي الحالعصر اففي 

ت، المعلوماب اكتساثية لتقليدي لثالالنمطي اسلوب الال ت من خالالخبر ا باكتسالفي الديه وقت ك

ت البيئالحقيقي ، فظهرت اقع الو ارسة في الممار و التكر ات عن طريق ار المها ناتقالعملي، و التدريب او 
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( 324، ص2112هلل، الدخل ات، )الب للخبر الطاب اكساعدت على تسريع عملية التي سا اإلفتراضية

لتفسير، اك، ادر الالتخيل، ال قدرتهم على ب من خالللطال يةنالمكات ار المهادت في تطوير ا التي بدورهاو 

ل قدرتهم لعقلية لديهم من خالات ار المهاتَطور  ُ اهنا باإلضافةل، اشكالالبصرية بين ات اقلعالاوفهم 

 .(Yurt and Sunbul,2012 لبصرية. )ات اقلعالاب وتنظيم وتفسير استيعالالفهم و اعلى 

 ,Fonseca, Villagrasa) وسانشزرتي وريدوندو اوم اساوفيلقر  اسة فونسيكائج در اوكذلك نت

Marti ، Redondo and Sanchez,2013)  دامإستخرية بالمعمالهندسة اتعليم  ناكدت على التي او 

شر اشكل مبيسهم ب اب، ممللطال أفضلي ناب فهم مكاكتساسهمت في ا بعاداألثية ثال ضيةافتر اذج انم

 سية. الدر اهج المنافي تحسين 

 

 

 

 

  



72 
 

 فتراضي(اإل )الواقــعبع الر المبحــث ا 8.0.4

 لمقدمة ا

ء العلمال و اح احينم الماضي،لقرن ات من اثينلثالات اأيبد إلى ضيافتر الاقع الو اريخ ايعود ت

ء انثا ابهة للتي يمكن حدوثهاد ظروًف مشاجأيوظيفته  نتاك"، Simulator" اليا )محاكيا( ايصممو  نا

 اقع، ومن هنالو ارض ائهم على امع بق ضيةافتر ات ائر اط إستخداملتدريب، بالحقيقي في فترة ا نالطير ا

( من وجهة نظر (Virtual Realityاإلفتراضي قع الو ا داإلفتراضية. ويعلبيئة ا واء الفضاة نشأوجدت 

 إمكانيةمع  عاد،األبثي سوب ثالالتي تتشكل بتجسيًد حاة لكترونيالات المنتجاتية هو فرع من المعلوما

 بركات،) عاد.األبثية علي في بيئة ثالابشكل تف امل معهالتعاضيع متنوعة، بحيث يمكن اتضمين مو 

2114). 

 الك لملتعليم وذال افي مج اإلفتراضيةت البيئا إستخدامية أهملتعليمية ات المؤسسا أدركت

لتعليمية العملية اة علياءة وفاتسهم في تحسين كف نات مختلفة يمكن اينامكامن  ضيافتر الاقع الو ايمتلكه 

وير جة ملحة للتطالتعليم بحات اخرى، وبامن جهة  اجههالتي تو ات لمشكالالسيطرة على امن جهة، و 

لتطوير للعملية ا أساليب كأحد ضيافتر الاقع الو المتطورة، َفُرشِّح ات المعلوما اري تكنولوجيالتحديث ليجاو 

 (.(Horne and Thompson, 2008 .اتهالتعليمية وتجويد مخرجا

 اإلفتراضيةت البيئا نا( Annetta, Flota and Klesath,2009سة )ائج در اكدته نتا ام اهذ

في  اؤيتهت يصعب عليه ر الب بتجربة بيئاح لطالسمال ، من خالكلياً  مستوى جديد إلىلتعلم اتبحر ب

سية ات در اعاقك بعاداألثية ثال اإلفتراضيةت البيئاهذه  فيتوظبصيون اختصالا افبدقعي، الو الم العا

 .التصميمية ُقبيل تنفيذهالهندسية و ارب التجاريع و المشا ختبارت إلاغات وفر اومختبر 
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ور لقصاب نالجة جو ادية، في قدرته على معاقتصالاحية النايته من أهم( 2114ويذكر شرف)

فيسهم . فرادألالمجتمع و الدولة و النفع على ات مرضية تعود باد مردوداجيا  لتقليدي، و التعليم ات اينامكافي 

 مية.النالدول املة في الشالتنمية اد اجأي في

 :اإلفتراضيةلبيئة امفهوم  -

متعددة وتتيح لائط الوساعلى  حاسوبيا، وتعتمد اقع، يتم برمجتهالو اكي ات َتَعلُّم تحاهي" بيئ

ئج بعد النتالحصول على ات و المتغير ال ادخال تمكينه من من خال المستخدم،وبين  اعل بينهالتفا

 (.2111لد، المدخلة")خات المتغير احسب هذه  الجتهامع

سئلتهم اتهم و اقويكتبون تعلي ويقرؤونس حقيقيين يفكرون انأمحيط للتعلم مهول ب اهنا: " اهنا اكم

دة السعاهم يضحكون ويشعرون بنا اترنت(، كمنالات )المية للمعلومالعالشبكة اقشة عن طريق المناعبر 

محمود، و  )حمادي لبعضاصمون مع بعضهم ازعون ويتخايتن وأحياناستهم امل ويخططون لدر الاوخيبة 

2182 .) 

سوبية اعلية حا: بيئة تفاهنا( بAlqahtani, Daghestani and Ibrahim, 2017) اويعرفه

ل لة من خالعاركة فالُمقِدمة مشا النشاطات ويشارك فيلمحتوى، اعلية مع اتف أكثر الب فيهالطايكون 

 ضيةافتر ا( بيئة 11لشكل )اقعية. ويوضح الو اتية الحيات ال للخبر استكمالتجول، فهي ار و ابحالاحرية 

 مصممة.
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 Virtual Environment (:11)لشكلا

 (Popovskir Nedelkovski Mijakovska,2014)لمصدر: ا
 

 لتعليم:افي  اإلفتراضيةلبيئة اية أهم -

( وذكر 2111لد، التعليم )خاة في اكالمحاسية لتحديث اساكركيزة  اإلفتراضيةلبيئة اية أهمتبرز 

 يلي: التعليمية كمالعملية افي  اإلفتراضيةلبيئة اية أهم( 2181لدين)ازين 

 .اليهالوصول الصعب التي من اء اشيالاكن و امالاف اكتشالب على الطاعد اتس -0

 .بعادألالزمن و الحجم و ا ييساالمبالغة بمقلحقيقية دون اء اشيالاف اكتشالب على الطاعد اتس -8

 دية.اعتياكن بعيدة بطرق غير اماخرين في الاعل مع التفالب من الطاتمكن  -3

 .اإلفتراضيةت ائنالكاعل مع التفالطلبة من اتمكن  -4

 :اإلفتراضيةلبيئة ات اميز  -

 وهي:  اإلفتراضيةلبيئة ات اميز  إلى (Boyles,2017)يشير 

 الطالب.ف وتعلم استكشالمعرفة وتيسير عملية اتقديم  -0



75 
 

 .اركة بهالمشاط و اخر نالال لتعليمية من خالالبيئة الب على الطاسيطرة  -8

 ية.المعرفتهم اقدر  متابعة تطور إمكانيةلتجريبي مع الَتَعلُّم الب فرصة اتتيح للط -3

لتعليم افهوم م إلىلتقليدي التعليم الب بحيث يخرج من مفهوم الطا ،ليةاعلفادة اتعمل على زي -4

 النشط.

 سع.اق و اعلى نط بأكملها عمل النظمة يب فهم كيفيسمح للطال -5

تجنب  ادورهلتي تؤدي باو  الواقع،رض اعلى  التجربة قبيل تنفيذهالمسبق على فشل التعرف ا -1

 المادية.ئر الخسا

  اإلفتراضيةلبيئة ات امعوق -

قـــدمـــه  امـــ التعليم ومنهـــافي  تطبيقـــهلتي تحول دون او  اإلفتراضـــــــــيـــةلبيئـــة اجـــه ات تو امعوقـــ  

(Boyles,2017):   

   االنترنت.لتقنية مثل فصل شبكة اكل التعرض للمشا -0

 اإلستخدام.ء اثنار الدو او  نالغثيابية كناج بأعراضب لطالاشعور  -8

 التقنية. إستخدامكيفية  واألساتذةب لطالاجة لفترة زمنية لمعرفة الحا  -3

مل التعاي د صعوبة فاجإي بسبب بمناهجهم،لتقنية ادمج تلك  األكاديميونتذة اسالارفض بعض  -4

 التكنولوجيا.مع تلك 

  ضيافتر الاقع الو ا ائص تكنولوجياخص -

  (:8113 )الشرهان، صنفها االفتراضي كماقع الو ا الرئيسية لتكنولوجيائص الخصا     

جود والمحاكاة واالصطناعية والو  واالتصال المباشر الشخصيةواإلنغماسية والمالئمة علية التفا -
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 بعد. عن

  ضيافتر الاقع الو اظمة نا -

عل التفارد و لفاج ادمناده على درجة اعتماب االفتراضي تكوينهاقع الو ام الم يستطيع نظاثة عو ك ثال اهن

 (8108لشريف، ااإلفتراضية )لبيئة امع 

 لمكتمل: اجد التو الة من اضي يخلق حافتر اقع او  -0

 ي العالمفقعي ومدموج الو الم العالمستخدم منفصل عن احيث يكون  جدا، ليةاع ةسياغمنإلا اوتكون فيه

ط به مل محياش ام رؤياكنظ ،ليةاعءة ات كفاجهزة ذال توظيف وذلك من خال حواسه،بكل  ضيافتر الا

 ألجلمة وظفت امسية تاغنإ (18)لشكل اويمثل  متطورة.ر استشعاجهزة او  بعاداألثي ثال ونظام صوتي

ختباركل و المشادي ادة لتفالقيالتدريب على ا  رئ. امر طاحدق  ام إذال افعالاردود  ا 

 
 ((Example of using the light vehicle simulator in full immersion VR(: 18)لشكلا

 (Alqahtani and Ibrahim، Daghestani ،2181) المصدر:
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 :نالمكالوظيفة و اضي محدود افتر اقع او  -8

الل خمن  االفتراضي،قع الو الحقيقي مدموج مع اقع الو اة بحيث يكون اكالمحاجهزة ايستخدم 
 وبروجيكتر لكمبيوتراشة اش ( إستخدام12لشكل )ايبين  معينة.ص اة خو اكالذي يقوم بمحا المستخدم

 النظارة. المفاتيح مع وفارة ولوحة

 
-Example of semi-immersive، (1) projection screen, laptop, and I(: 12)لشكل ا

glasses; (2) conventional monitor, keyboard, and mouse)) 
 (Alqahtani and Ibrahim، Daghestani ،2181) المصدر:

 
 ضي طرفي:افتر اقع او  -3

حد من ي ا، ممضيافتر الالم العا اإلعتيادية لرؤيةت اشالشا إستخداملة يتم الحافي هذه 

 ل عليه:  امث (13)لشكل ا. يمثل ضيافتر الالم العاقعي في الو اجد التو الشعور با

 
 ((.An example of using only a computer in desktop VR system(: 13)لشكل ا

 (Alqahtani and Ibrahim، Daghestani ،2181) المصدر:
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 وتطبيقاته: ضيافتر الاقع الو ات مدخال -

انظر  (2183 الحرازي،لي )التالتصنيف اعلية التفاته ادو او  ضيافتر الاقع الو اجهزة اتقسم 

 االفتراضي:قع الو اسية للمشهد اسالا ويوضح االدوات (11) الشكل

 
 .Basic components of VR immersive application: (11)لشكل ا

 (https://www.cg.tuwien.ac.atالمصدر: )
 

لتي اقيقة )لحا إلىل الخيامن  ضيافتر الاقع الو التي تعمل على تجسيد اوهي  :الخارجيةجهزة الاَ-أ

 إلى:سوب( وتقسم الحاتوصل ب

 إلى:لنشط وتقسم اعل التفاجهزة ا -0

يكن  ناء ممكن ارة عن غطا: عب(Head Mounted Display (HMD)س الر اء اغط -

 واشة اوجود شل لبعد من خالاثية م ثالاجسالايمكنك رؤية  الخوذة، واع القنامل يشبه اك

، وعزيز)اب )الستيريو(. ات كماصو اع اسم وادية احاهد العرض مش اخلهاشتين صغيرتين داش

 س الر ا ( غطاء15لشكل )اويبين  (2181 سويرح،بو ا
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 س    الر اء اغط (:15)لشكل ا

 (2183 المصدر: )محمود،
 

ف اليات وتحتوي على از القفاجهزة تشــــــــــــــبه ارة عن اعب (:Data Glovesة )لكترونيـال ات از اقفـ -

 ويرح،ســـــــــبو ا، المثال. )ابوعزيزرة على ســـــــــبيل الحر المحيطة كدرجة البيئة اتشـــــــــعرك ب بصـــــــــرية،

2181)  

 
 لكترونية        ات از اقف (:14)لشكل ا

 (2183 المصدر: )محمود،
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لجسد؛ اسب حركة التن الحركية ويمكن برمجتهات اهاتجالالتحكم في اوتعمل على  :التحكم اعص -

 اوله العصالمستخدم تلك الذي يحرك فيه اه اتجلال اتبع ضيافتر الاقع الو اصر اتتحرك عنحيث 

  (11)لشكل ا ظرنأ ل.اشكالالعديد من ا

 
 Various controls available on the Daydream controller (: 11)لشكلا

 (Chen ,2016)المصدر: 
 

لحركة يد  اعوتب اإلفتراضيةلبيئة اخل ادشرة اه مباتجا أيرة للتحرك في الفاتستخدم  الفارة: -

لشكل ا ظرنأ س.اغمنالاعل و التفافي  استخدامهالتي يمكن ات ادو الابسط امن  وهيلمستخدم، ا

(11)  

 
 
 
 
 
 

 
 .CyberMan from Logitech – desktop 6DOF: (11)لشكل ا

 (https://www.cg.tuwien.ac.atالمصدر: )
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 اضحة كماء رؤية مجسمة و اعطا، و بعاداألثية تقنية ثال ضيافتر الاقع الو ات ار اتوفر نظ :النظارات -

لحركة بتحريك ارة على تتبع النظاقدرة  إلى باإلضافة عالية،بجودة  الهلمرئية من خالالصور از اتمت

  (14)لشكل ا إلى ظرناس. ألر ا

 
 Elis Revelator Glasses (:14)لشكلا
 ((http://www.lncc.br/estrutura/default.php المصدر:

 إلى:لتتبع وتقسم اجهزة ا -8

لتعقيب التتبع و امن  اجهزة تمكنهاصة تحتوي ال بذلة خوذلك من خال يكية:نالميكالتتبع اجهزة أ -

من اتز لاوب الحاسوب،ز اجه إلىبصيغة رقمية  ناسنالالجسم ات عن اتدخل معلوم التي بدورهاو 

 (    51)لشكل ا انظر( 2112هلل الدخل ا) ةسياغمنإلاشعور ب نشأضي ياتر فإلالحقيقي مع ا

 
 .Mechanical tracking device: BOOM from Fake Space Labs (:51)لشكل ا

 (https://www.cg.tuwien.ac.at) المصدر:
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لحركات. اجهزة لرصد الاخل ات دالمجو النوع من ا اوتستخدم هذ طيسية:الكرتومغنال التتبع اجهزة أ -

لمخزنة ات اصو الال من خال ةضيافتر الالبيئة التحكم بال لتي تتم من خالا: و لصوتيةالتتبع ا اجهزة

 ( 58لشكل )ا نظرمسبقا. أ

 
 Electromagetic tracking system(: 58)شكل لا

 ((http://www.lncc.br/estrutura/default.php المصدر:
 

 Infrared بأنظمةلتي تعمل المتعددة ات المستشعر ال تعمل من خال ر:استشعالاجهزة ا -

Sensors))  ار الاو( فRe System )مر.أر اصداه يتم ناب فاقتر الامجرد  أي 

 إلى:لتي تقسم اخلية و الداجهزة الاَ-ب

لتحرك ا وناإلفتراضية دت البيئاخل السفر داو  باإلبحارلتي تتيح فرصة للمستخدم او  :لمالحةا .8

والتالعب  اإليماءات إلىفة اضإلاب (2185 الفضاء. )االغا،ء ارجافة التجول في كاو  مكانه،من 

 الصوت. والتعرف على المباشر

  التعليمية:لمستخدمة في لعملي ا (Vr Desktop) ضيافتر الاقع الو ات اع تطبيقاو نا -

  يأتي: اكم ضيافتر الاقع ات للو اع تطبيقاو نأ( عدة 2185 االغا،يشير )

http://www.lncc.br/estrutura/default.php)
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 (:Walkthroughلنوع )امن  (Desk Top) ضيافتر الاقع الو ات اتطبيق -0

قع الو ات اتقني إلىجة الحاطة دون البساز بايمت بعاداألثي ضي ثالافتر اقع ات و اوهي تطبيق 

 وا بعاداألثية ثال والتقليدية ارة الفات بسيطة مثل ادو ا إستخدامب بالتجاو  إمكانيةوتتيح  االفتراضي،

 المفاتيح.لوحة 

  (Flythrough)لنوع ا ( منDesktop) ضيافتر الاقع الو ات اتطبيق -8

في تكر وسيابحالات فيديو ولن يستطيع ا( وتكون في صورة لقط3D Studio Max) إستخدامب

 بالمشاهدة.

 (:QuickTime Movies)لنوع امن  (Desktop) ضيافتر الاقع الو ات اتطبيق -3

لنوع ا اهذص بالخامج البرناويتيح  للمستخدم،لتحكم امن  ،ليةاعت درجة التطبيقاوتتيح هذه 

 مية.اور ناج صور بالنتالصور ادمج عدد من 

  )التصميم(لتطبيقية التعليمي للعلوم اغ الفر احل تطور امر  -

لمملوكي العصر امن  ابتداءلتعليمي اغ الفر المتوفرة لتكوين اث ابحالات و المرجعيال من خال

ذ استالاقة بين )لعالالتي تعكس التحول و اط اث نقثال (2183،)الجنديسة افبينت در  الحالي،لعصر ا إلى

 خالل:من  والطالب( )الطالب والطالب(

لمملوكي ا الوسطى والعصرلعصور المهنية في العلوم ام باهتمالا: بظهور لىو ال التحول انقطة  -0

 لب(الطا-ذاتسالالتلقين بين )اة و اكالمحاعتمدت على الفترة المهنية وهذه ابة النقامفهوم  وظهر

غ فظهر الفر اعكست على تكوين نالتي اعية و الصنالعلوم ام باهتمالا: بظهور يةنالثالتحول انقطة  -8

ستخدامسع عشر و التالقرن استديو في الامفهوم  لب الطاة اكاسلوب محاعتمدت ات و اتيليهالا ا 
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س و اهو البال مدرسة لعشرين من خالالقرن اخرى في استديو بصورة الاومن ثم ظهر مفهوم  ألستاذه

 تطبيق.والية ر لنظالمهني وجمعت بين اذه و استالب و الطاعلية بين التفاسلوب اعتمدت على او 

ت اغالذي يتكون من فر المرسم السلوكية فظهر مفهوم العلوم ام باهتمالا لثة:الثالتحول انقطة  -3

 الطالب.-االستاذركية بين التشاسلوب اعتمدت على احد و اغي و اضمن تكوين فر  ومتناغمةمتعددة 

 
 لتقليدي المرسم ا (52لشكل )ا

 (2185 )رحيم،لمصدر ا
 

ت الرسوماة بناستعالاب بعاداألثية ت ثالال تكوين بيئ: من خاللتعليمياغ الفر اتطور مفهوم  -

، الف معهالتاسه، و ابمختلف حو  ارهاستشعالفرد من ابحيث تمكن  المحاكاةجهزة اسوبية، و الحا

 (، فيدمج2185 البيئة. )االغا،ج في تلك ادمنالاس باحسالالي يتعزز التا، وباتهاوتغيير معطي

 مفعمةبيئة تعلم  داجأيفي  فتساهملب الطالذي يعيشه ا للواقعبه امش ويكون بيئةل، الخياقع بالو ا

 (.2181لدين، ازين )الحسية خل المدائط متعددة الوساب
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لتي شجعت على ا( و 2185 )رحيم،سة انوعين حسب در  إلىلتصميم افقد تم تقسيم فصل  اومن هن

رض المعافة اك رةوزيا اقة بينهملعالاد اجيا  لكتل و الب من تحليل الطالتي تمكن ا اإلفتراضيةلفصول ا

  يأتي: اكم (Experiential)التجريبي لتعليم اعلى مفهوم  التأكيدجل اريخية من التاكن امالاو 

  (:non immersive design studio)جي ادمناغير  ضيافتر الالمرسم ا -0

من  وغيرهما Auto Cadاو 3d maxلمعرفة مثل اسوب الحامج اعلى بر  التصميم معتمداويكون 

 الحاسوب.شة اضي على شافتر اقع او  إبتكار الهلتي يتم من خالامج البر ا

 
 جي اماندلغير ا ضيافتر الالمرسم ا (53)لشكل ا

 (2185 رحيم،)المصدر 
 
 

  (:immersive design studio)جي ادمنال ا ضيافتر الالمرسم ا -8

ميم اد تصاجأيوذلك بهدف  ناسنالاس المحوسبة وحو ات المعلومابين  اخل ماد تداجأيوفيه يتم 

 بعاد.األثي ثاللم اع إلى ارقمي بعاداألئية الثنات الرسومايتم تحويل  عالية، وفيءة ات كفاذ
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 جيادماإلن ضيافتر الالمرسم ا (51)لشكل ا

 (2185، )رحيملمصدر ا  
 لتصميم او  اإلفتراضيةلبيئة ا -

سوب الحافي توظيف  له دور ناجهزة كالال ات في مجالُمستحدثاحق وظهور لمتالالتقني التطور ا

لمستمر احسين لكبير في عملية تالدور ا إلى باإلضافة الفنون،لتصميمية لطلبة كلية ات ار المهافي تجويد 

 (.2114 صقر،لتدريسية لهم.  )اهج اللمن

لفكر احسين ت الفعَّالة في المساهمةل لتصميم من خالالحديثة في تعليم ات التقنيا بحيث برز دور

ع، ابدالاو  كاربتإلالتي تمكنه من اته اقدر  التصميمية، وزيادةلعملية المصمم في ال ادة خيالبشري وزيا

. لتصميمات جديدة في اقل وعالاشكا والتعرف علىلمختلفة التصميمية الحلول اتقديم  إلى باإلضافة

 .(2111هيم،ابر ا)

، ويعود ضيافتر الاقع الو افي عملية تصميم  ً اضيع تحديالمو ا أكثر اإلفتراضيةت البيئايعد تصميم 

ي. ضافتر الم افي ع لطبيعية ويعيشالبيئة ايبتعد عن  نالمصمم ينبغي عليه ا نا إلىذلك 

 (.2، ص2115)مصطفى

رة، حيث العما ماقسالكثير من التعليمية في العملية اء عنه في استغنالايمكن  جزء الضحت احيث 

في  اهستخدامإ، وهذه ميزة يمكن اإلفتراضيةلبيئة اخل اريع دالمشالب تصميم وتجربة الطا بإمكان أصبح
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عل معه التفاو  لمشروعالشعور به بشكل كلي. فتطبيق او  لمشروعايمكن تجربة  لحقيقي حيث الالم العا

 (.2112هلل، الدخل ا)فيه لموجودة ات السلبيالضعف و اط اتبرز بوضوح في نق

مستخدم عل معه كاويتف ضيافتر الاقع الو الذي سيصممه في النموذج اء المصمم ببناحيث يقوم 

لصورة ا إلى لمشروعامه لكي يصل باومهئي النهات عليه ويغير من شكله لتعديالاءه ويجرى اداويقيم 

لصلة بين ايقة ملية وثاقة تكك عالاهن نايتضح  المشروع، ومن هنالمرضي ليتم تنفيذ ائي النهالشكل او 

هو  أكثر لمفيدا ناعي فاسة لوجود مصمم و اجة ماك حاهن ناك اذا. فاإلفتراضيةلبيئة اظمة نالتصميم و ا

طفى، مص)اعمالهم. لتقنية في مختلف امن هذه  االستفادةيمكنهم  للمصممينت جديدة اتوفير قدر 

2115) 

 لتصميم افي عملية  اإلفتراضيةت البيئا تأثيرات -

ومنونة  فوالتالية، )صط النقالتصميم في افي عملية  ضيافتر الاقع الو ا تأثيراتوعليه تبرز 

 (2181لشيخ، او 

 لها.لتحليلية اسة الدر ارجية مع الخاخلية و الدات اغالفر اخل ال دالتجو اعل و التفا -0

ت التقسيمار اعتبالاخذ بعين الام مع العاق السيامع  اسقهات ومدى تناغالفر افحص    -8

 المحيطة.رجية الخالكتل ال اشكاي و نات للمبلتشكيالاو 

 ي.نالمبا( على والتوجيه، كاإلضاءة) ابهنالبيئة بجميع جو ا التأثيراتل و اتن -3

 د.حالو اص اختصالاء وبين لعمالافية بين الجغر افة المسالرغم من اصل بالتو ا إمكانية -4

ء او ل سافع بأسلوب الة حلهو التصميمية ومحات لتوصل للمشكالالة و الطلبة على محاحث  -5

 النظرية.لمعتمدة على التقليدية الطريقة ابعكس  اعياجم وا افردي
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قة، لخالا ةيبتكار إلاته اذلك في تطوير قدر  أهمته ساسوب وتقنيالحالمصمم لغة اتقن ا ناوعليه 

لتقليدية ام لتصميات ادو اتتفوق على  ايجعله التصميم مما بأبجدياتلمصمم التقنية احيث تزود هذه 

فة، اضالاو  لحذفار و التكر المتنوعة وذلك بالفنية امج البر ال عن طريق اشكالامل مع ا، بحيث يتعاألخرى

 امهاحجاو  لاشكالاكن اماصية تغيير اوتتيح خ الشاشة،شر على سطح المبامل التعا إمكانيةعن  فضال

 (.2114صقر، )بالغة  وبسرعةبسهوله 

 اغالاسة اه در اتر  البسيط وذلك كما االفتراضيقع الو احثة نمط الباسة تبنت الدر اوفي هذه 

  ـ:بلتي تتميز او  (2185)

  .بعاداألثية ت ثالامل مع بيئالتعا -1

  .سوبالحاز ات كجهامعالجات افي بيئ اجدهاتو  إمكانية -2

 .مج بسيطة متوفرةاه يعتمد على بر ناحيت  األخرى، باألنماطرنة اه مقجانتاسهولة   -3

 تكلفة. االفتراضيقع الو اط امناقل ا  -4

 ت.از القفات و ار النظالخوذة و اصة مثل اخ ايتطلب تكنولوجي ال -5

 :ضيافتر الاقع الو ا في توظيفمثلة تطبيقية ا -

 التصميم:ل افي مجَ-أ

 لتعديل عليه قبيل تنفيذه التصميم و اف اكتشي النالمبار بين ابحالال افي مج -
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 VR Applied to building Applications: (55)لشكلا
 (http://www.lncc.br/estrutura/default.phpلمصدر: )ا       

 

لتي تعمل على دمج الطرق ا أهملذي يعتبر من او  (:Cave Painting)لكهف التلوين با  -
تقنية  إستخدامل المن خ بالكهفلتلوين ان نيالفنام استخدإوفي  الفنونفي بيئة  ضيافتر الاقع الو ا

2d 3 اوd، شعة ا اوتقوم من بعده ضيافتر الالكهف اة في بيئة الفرشات احيث تستخدم ضرب
 افتراضي.قع او  إلى افريد بتحويلهنالا

 
  cave paintingلكف التلوين في ا( 54لشكل )ا

 (2183 )الحرازيلمصدر: ا  

  الهولوجرام( )تقنيةخلي الداغ الفر افي  وتأثيره الواقع االفتراضي -
كعرض  دبعااألثية صور ثال إستخدامل لفنية من خالاحف المتاقنية في تلاستخدمت هذه أحيث 
  (2182 ويسارا. )فهمي، ايمينلتحرك المتلقي ايستطيع  األبعاد، ولوحات ثالثيةت المنحوت

http://www.lncc.br/estrutura/default.php
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 خلي )متحف(الداء الفضام في الهولجر ات ايوضح تطبيق (:51لشكل )ا

 (2182لمصدر: )فهمي، ا
 

لية خالداصر العنابحيث يمكن تغير  ضيافتر الا( عرض)الموديلكوسيلة  اضأيستخدمت أ -
لذي يمثل مشهد ا (51)لشكل ا ظرنا المراد.لتصميم ا إلىتصل  نأ إلىم قبيل تنفيذه احجألاو 

مكانيةو  لفضاء داخلي  اإلفتراضية:لبيئة ال ث من خالاثالاتعديل  ا 

 
 (.FhG Virtual Design (FhG IGD): (51)لشكل ا

 (https://www.cg.tuwien.ac.atلمصدر: )ا
 األخرى:ت الالمجافي َ-ب

 ( 54)لشكل افي  العسكر كمالجيش و اتدريب  -
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 VR Applied for training in military issues (54)لشكلا

 (http://www.lncc.br/estrutura/default.phpلمصدر: )ا       
 

 (11لشكل )افي  ات كمالعمليالطب في افي  -

 
 VR Applied Medicine: (41)لشكلا

 (Karunasekera.2011لمصدر: )ا   
 

 

 61)لشكل )افي  العلمية كماث ابحألا -

http://www.lncc.br/estrutura/default.php


32 
 

 

 VR Applied to Visuakiza-tion of Scientific Data: (48)لشكلا

 (http://www.lncc.br/estrutura/default.phpلمصدر: )ا   
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 بقةالسات اسالدر ا 8.8

سة، من ار لداقة بموضوع عال التي لهابقة السات اسالدر العديد من اع على طالالاب الباحثةمت اق

م لتشكيل تهاساحثين في در البا ارهاثالتي ات الموضوعادة من استفالا، و افية لهاء خلفية و اعطاجل ا

 اوفق اضهلتي تم عر اجنبية الالعربية و ات اسالدر ا، ومن هذه اء عليهالبنالتي يمكن ات المنطلقابعض 

 :ليالتالنحو امحورين وذلك على  إلىمقسمة  األحدث إلى األقدملزمني من ا التسلسله

 .يةنالمكالقدرة الت و التي تنات اسالدر ال: و الالمحور ا

 .اإلفتراضيةلبيئة الت و التي تنات اسالدر اي: نالثالمحور ا

لجنس على الخبرة و ا تأثير"  نابعنو   ,Shams & Rafee)8111فع وشمس )اسة ر ادر  -8

لتعرف ا ىإللتي هدفت ا" و  لهندسيالرسم ات في اضيالرياز في تعلم اجنال ا، و يةنالمكالقدرة ا

لسنة اهندسي في لالرسم اتية لتعلم الذاءة الكفا، و يةنالمكالقدرة اعلى  تأثير التي لهامل العو اعلى 

سة الدر ا، وطبقت اليزياوية في منالثارس ات للمدامستوي أربعلتحديد في تشكيل ا، وبالتأسيسية

لذكور. ا ( من814و)ث، انالامن  (15)لبة، بينهم اوط البا( ط221على عينة مكونة من )

ئهم، ادالكبيرة في تحسين اية همألاله  يةنالمكالتجربة اب بلطالاتعلم  ناسة الدر ائج انت أظهرت

وجود  أظهرت، و ينالمكامل العال، و اعتدات بالمتغير ادلة، بين المتباقة لعالا إلىرت اشاكذلك 

ين ركالمشا نا إلىسة الدر ارت اشالخبرة، كذلك امل ا، وعيةنالمكالقدرة اقة معتدلة بين عال

ئهم من انظر  رنة معالمقالهندسي، بالتعلم افي  إيجابيةولديهم  عالية،ية نالذكور، لديهم قدرة مكا

 ث.انالا
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 إستخدامر اثا"  نابعنو  ,Guven ,Baki and Kosa) 811) اكي وكوساسة جوفن وبادر  -2

ت اضياريلالمعلمي  ينالمكالتصور ات ار البدني على مهاعب لتالاميكية و الدينالهندسة امج ابر 

ت ار ادية على مهالماليدوية اميكية و الدينالهندسة ا أثرلتعرف على ا إلى  " ، هدفت لخدمةاقبل 

لتجريبي مع المنهج شبه استخدم الخدمة، حيث اقبل  تاضيالريالمعلمي  ينالمكالتصور ا

 ينالمكالتصور اس القي PSVT (Purdue Spatial Visualization Test)إختبارتطبيق 

ت من لى وتكونو الالتجريبية المجموعة ات، اث مجموعسة على ثالالدر اجريت ا، اوبعدي اقبلي

ية تكونت من نالثالتجريبية المجموعة اميكية، و الدينالهندسة ا إستخداملتعليم با ا( معلم تلقو 31)

لتعليم ا امعلم تلقو  31بطة تكونت من ادية، و مجموعة ضالماليدوية الهندسة ا ا( معلم تلقو 32)

 ،ليةاعف كثرأدية الماليدوية الهندسة ا إستخداملتعلم با ناسة الدر ائج ابينت نت بالنهاية  لتقليديا

 لتقليدية. الطريقة المعلمين من ات ار افي تطوير مه

ت ايضالريالتحصيل في او  يةنالمكالقدرة اقة بين لعالا" نا( بعنو 8101بو مصطفى )اسة ادر  -3

لكشف عن ا إلىلتي هدفت او لغوث ". الة ارس وكاسي بمداسالادس السالصف الدى طلبة 

سي، اسالادس السالصف ات لدى طلبة اضيالريالتحصـيل فـي او  يةنالمكالقـدرة اقة بين لعالا

سة في ار لدا، وعليه فقد تحددت مشكلة التحصيل عليهالجنس ومستوى امتغير  أثرومعرفة 

دس السا لصفالتحصيل لدى طلبة او  يةنالمكالقـدرة اقـة بـين لعالا الي مالتالرئيسي ال السؤ ا

سي وعـددهم اسالادس السالصف اشعب من طلبة  4سة من الدر اوتكونت عينة  .سياسالا

 نتاكسة فالدر ات ادو أ اماشعب للذكور،  3، لإلناثشعب  3 إلىلبة موزعين اوط الباط 221

ويتلـي،  بارإختعلـى  اعهـطالاحثة بعد الباعدته الذي ات اقالبطا دوران-المكانيللتوجيه  إختبار
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ستخدامو  لعينـة ا ادأفر ت علـى اقالبطا دوران-المكانيلتوجيه ا إختباربعد تطبيق  لوصفيالمنهج ا ا 

ط اتبر امل اد معاجيإم ثت اضيالريادة ات تحصيلهم في مامع درج ارنتهات لمقالدرجاورصـد 

ط ارتبـاـه يوجـد نات ووجد اضيالرياتهم في اودرج يةنالمكالقدرة ا إختبارتهم في ابيرسون بين درج

 اكم .بةلطلاعند  يةنالمكالقدرة ات و اضيالريالتحصيل في ابين  إحصائيةلة ذو دال إيجابي

 ناث انالات الـذكور ومتوسـط درجات ا)ت( بين متوسط درجـ إختبارء اجر اسة بعد الدر اكشفت 

 لمرتفعالتحصيل الطلبة ذوي ا ناكذلك تبين  .تالبالطاعلى من أية نات مكاب لديهم قدر لطالا

حصيل لتالمتوسط وذوي التحصيل امن ذوي  بأقرانهمرنـة ايـة مرتفعـة مقنايمتلكون قدرة مك

ة لقـدر التركيـز علـى اضرورة  اهأهمت من التوصياسة بعدد من الدر اوقد خرجت  .لمنخفضا

 .اويرهوتط يةنالمكالقدرة اتتعلق بلتي ات اسالدر المزيد من اء اجر التدريس و افي  يةنالمكا

لتعّلم بمنطقة ات ال ذوي صعوباطفالالدى  يةنالمكالقدرة ا" نا( بعنو 8103نة )و اسة خصادر  -1

 يةنالمكالقـدرة اء تطـور استقصـا إلىسـة الدر ا". هـدفت هـذه ت المتغير اببعض  اقتهئل وعالاح

 إلى افةباإلضت، المتغير اببعض  اقتهئل وعالالتعّلم بمنطقة حات ال ذوي صعوباطفـالالـدى 

سـي، الدر ا لصـفابمتغيـر  اقتهوعال يةنالمكالقدرة ا إختبارء على ادالالفروق في التعرف على ا

لبـة مـن طلبـة ذوي اوط البـا( ط228سـة علـى )الدر الجـنس. وطبقـت التعّلمية، و الصعوبة اونوع 

س المقيـ ابو اسـتجا ذإئـل، التعلـيم فـي منطقـة حالتربيـة و ارس مديريـة ابعين لمـدالتـالـتعّلم ات اصـعوب

ئج عـدم وجـود النتـا أظهرتلمحوسـبة. ابنسـخته (Vandenberg) ـدنبرغنالــ ف يةنالمكالقـدرة ا

تعزى لمتغير (Vandenberg)فاندنبرغ  إختبارء علـى ادألافـي  إحصائيةلـة ت دالافـروق ذ

 اتبع يةنالمكالقدرة ا إختبارلطلبة في ات اهرية بين درجاظ افروقـ أظهرت اسـي، كمـالدر الصف ا
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م بغرف اهتمالاحث بالباصى و ائج النتالطلبة. وفي ضوء التعّلميـة، وجنس الصعوبة المتغير 

شـــف لكات ادو التدريبيـــة و امج البـــر المدربـــة و ادر الكـــو التعّلم مـن حيـــث تـــوفير ات اصعوب

 .ملـتعلّ ات ات ذوي صـعوبائـدة ولتحسـين قـدر اكبـر فاسـبة، لتحقيـق المنالتشـــخيص او 

عي ابدالالتفكير اب اقتهوعال يةنالمكا ةالقدر “بعنوان: ( 8104) بيالدبالزغول و اسة اودر  -5

ــف عــن لكشا إلىلتي هــدفت او  لتكنولوجية ".اي للهندسة و الحجالتحصيل لدى طلبة كلية او 

ي للهندســــة و اــــلحجالتحصــــيل لــــدى طلبــــة كليــــة اعي و ابــــدالالتفكير ابــــ اقتهــوعال يةنالمكالقــدرة ا

ختبارلــورق و اطــي  إختبار إستخدامســة، تــم الدر التكنولوجيــة، ولتحقيــق هــدف ا  ناـع بعـد لقطا ا 

سـة مـن ار لداس، وتكونـت عينـة نالتـور ( اللفظـي )اعي ابـدالالتفكيـر اس ا، ومقيـاتـم تعريبهمـ

ي و الحجـاث من طلبـة كليـة انالا( من 812لذكور، و)ا( مـن 221لبـة مـنهم )اوط البـا( ط111)

ســة الدر ا( مــن مجتمــع %82نســبته ) ائية بمــالعشــو الطريقــة اهم بإختيار لتكنولوجيـة، تــم اللهندسـة 

لتفكير او  يةنالمكالقدرة ابين  ائياحصالة اد إيجابيةقة ك عالاهن ناسة الدر ائج انت أظهرتلكلي، ا

قـة ئج وجـود عالالنتا أظهرت التكنولوجيـة، كماي للهندسـة و الحجـاعي لـدى طلبـة كليـة ابدالا

ت اوق ذئج وجــود فــر النتــا أظهرت التحصــيل، كمــاو  يةنالمكالقـدرة ابـين  ائياحصالـة اد إيجابية

لفـروق ا ءتا، وجـيةنالمكالكليـة للقـدرة الدرجـة اث( فـي اـناتعــزى للجـنس)ذكـور،  إحصائيةلــة دال

عي، ابدالالكليـة للتفكيـر الدرجـة افي  ائياحصالة افروق د أيلم تظهر  اث. بينمانالالح الص

لهندســـة اتعـزى للتخصـص  إحصائيةلـة ت دالائج عـدم وجـود فـروق ذالنتـا أظهرتو 

لحيويـة، الطيبـة الـــنظم ائيـــة، الكهربا واآلالتلقـــوى اســـوب، الحا، تالاتصالا، اإللكترونيات)

 .عيابدالالتفكير او  يةنالمكالقـدرة ا( فـي اإلنشاءرة ادا –لمدنيـة الحيويـة، الطبيـة اتيـة المعلوما
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 لتحصيل لدى طلبةامة و العات القدر اب يةنالمكالقدرة اقة : "عالنا( بعنو 8105لمطرب )اسة ادر  -4

لتخصــص اب اهقتوتحديــد عال يةنالمكالقــدرة اس اقيــ إلىلتي هدفــت او  لفنية""،التربية الهندسة و ا

معـة ايـة فـي جلفنالتربيـة الهندسـة وطلبـة امـة لطلبـة العات القـدر اسـي و الدر التحصيـل اديمي و اكالا

لمنهج اسة الدر استخدمت اهــ، و 8131م امـن عـل و الاسـي الدر الفصـل الملـك فيصـل فـي ا

 -لتربيةاوكليــة  لهندسةـالثـة فـي كليـة الثالسـنة اب سـة مـن طـالالدر الوصفي، وقد تكونـت عينـة ا

ســتخدمت هــذه ا، و البــا( ط884لــغ عددهــم )البالملــك فيصــل و امعــة الفنيــة فــي جالتربيــة اقســم 

 The Revised Purdue Spatial) يةنالمكالمعــدل للقــدرة اس بــوردو اســة مقيــالدر ا

visualization Testيـن ب إحصائيةلـة ت دالاــه توجـد فـروق ذناســة الدر ائــج ا(، وقــد بينــت نت

لهندسـة، اب لـح طـالالفـروق لصالتخصـص، وهـذه المتغيـر  اتبعـ يةنالمكالقـدرة اب فـي لطـالا

ب لطـالالـى ع يةنالمكالقـدرة الـي يتفوقـون فـي العالتحصيـل اب ذوي لطالا نائـج النتا أظهرت اكمـ

تفوقـون ي ،ليةاعلامـة العات القـدر اب ذوي لطالا نا، اضـأي أظهرت المنخفـض. كمـالتحصيـل اذوي 

 .لمنخفضـةامـة العات القـدر اب ذوي لطـالاعلـى  يةنالمكالقـدرة افـي 

-Roca) اروديغو ادومينغيز وك-ارسياغوتيريز، غ-رتناليز، ماغونز -اروك سةادر  -1

Gonzalez, Martin-Gutierrez, Garcia-Dominguez and Carrodeguas, 

دفت ه لهندسة" ،اب عند طال يةنالمكالقدرة التطوير  اإلفتراضيةت التقنيا" نا( بعنو  2017

 ستخدامإء تجربة تدريبية قصيرة باجر ال من خال يةنالمكات القدر التعرف كيفية تحسين ا إلى

لمنهج اب سلو اسة الدر استخدمت المعزز( ، اقع الو او  ضيافتر الاقع الو ا) اإلفتراضيةت التقنيا

يكية ناكلميالهندسة اب على عينة من طال يةنالمكات القدر اس ال قيلتحليلي من خالالوصفي ا
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عينة  ( بلغتايناسبا) ارياكن ناس دي جر الماس بمعة الالمدنية في جالهندسة اة و لكترونيالاو 

لتدريبية حسنت اشطة نالا نائج النتا أظهرتلى، و و الالسنة اب ( من طال811سة  )الدر ا

 إلى ضافةوباإل(، ينالمكالتوجه ا، و ينالمكالتصور العقلي، و اب و التنا) يةنالمكالقدرة اصر اعن

 يةنالمكالقدرة ا تايتعلق بمستوي اث فيمانالوالذكور اب لطالاتوجد فروق بين  ه الناذلك، تبين 

ليومية ا األنشطةبلمتعلق التدريب الحقيقة عن ا. وقد نتجت هذه ابعده والتدريبية التجربة اقبل 

لتجربة اذه ه نائج النتا وأيضا اكدت، التي يقومون بهالترفيهية اشطة نالاغ و الفر ات اقو افي 

 أفضل لحصول علىاستهم و افي در ت طفيفة اجهة صعوباب على مو لطالاعد التدريبية ستسا

 ت. شكاللمالهندسية لحل ات اءاجر الالمطلوبة للعديد من ا يةنالمكات القدر ائج، وتحسين النتا

 

 :اإلفتراضيةلبيئة المتعلقة بات اسالدر اي: نالثالمحور ا -

ت الياء جماأثر لي في ال اسـب افيكيـة للحالجر ات انامكالا أثر: " نا( بعنو 8118) بداسة عادر  -8

 إلىدفت لتي هاو  لقرى"،ام امعـة التربيـة بجالفنية بكليـة التربية ات قسم البالتكوين لدى طا

دة من استفالال لفـن من خالالعلم و اصل بين التو الفنية، ودعم التربية التجريب في اخل اء مداأثر 

لفنية. اربية لتافي تطوير طرق تدريس  المساهمة إلىهدف  الحديثة. كما التكنولوجيات و التقنيا

لمنفذة ات اميملتصالبحث يقـوم على ا نار اعتبالتجريبي، بالمنهج ا استهاحثة في در الباتبعت او 

دم كوسيلة لمستخامج البرنا نالبحـث: ائج انت أهم. ومن ائياعشو  اهإختيار لتي تم البحث العّينة 

ل اصأيضح في الو ا ثرألاله  كان Power Point) مجالوحدة )برناعدة عند تدريس امس

لكبيرة الفنية ات انامكالا (Dimensions) مجاللبرنـ نالبحـث و الدى عينـة  اوتثبيته المعلومات،
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ه عن فيكية بدور بديل يستغنى بالجر امج البر ام، تقوم ا. وبشكل عيةبتكار إلالعملية ايثري  ام

لى سرعة عد عايس الفنيـة، ممال اعمالا جانتالتشكيلية في التقليدية للحلول ات ادو الات، و امالخا

 لمميز.الفني ا جانتالاوسهولة 

ت ادصرة للوحات معاتصميم بتكارلحديثة إلالتقنية ا إستخدام"بعنوان:( 8115حيدرة )اسة بادر  -2

ث ار لتافظة على المحا إلىسة الدر اهدفت  لمكرمة"،التقليدية بمنطقة مكة اء ازيال المطرزة من ا

طريز لموجودة في تالتقليدية الغرز التعرف على ار، و ادثنالالمكرمة من التقليدي لمنطقة مكة ا

بتكارلمكرمة، و القديمة بمنطقة مكة ابس لمالا ت اميمل وتصاشكاة من ات حديثة مستوحاتصميم ا 

لتي الموضة ا تاكب تطور ات تو مكمال إلنتاجلحديثة ات التقنيادة من استفالالتقليدية، و ارف الزخا

لمطرزة ا تالوحدات اسة تصميمادر  نايلي:  اسة مالدر ائج اسفرت نتالعصرية. و ا المرأة اتعيشه

ت التقنيا إستخدامصرة، بات تقليدية معاتصميمج انتا إمكانيةفي  تساهملتقليدي الزي افي 

ت اتطور  سبالحديثة لتنات امالخات و التقنيا إستخداملتقليدية بالغرز ايمكن تطوير  لحديثة،ا

لحديث اعصر لات ائم متطلباقطع مبتكرة تو  جانتالحديثة في ات التقنيا إستخداملعصر، يمكن ا

  لتقليدية.الهوية افظة على المحامع 

 ضيافتر الاقع الو ا" دور  نابعنو  (Thompson, Horne,2008)سة تومبسون وهورن ادر  -3

ثي وثال ضيار فتالاقع الو التعرف على دور ا إلىسة الدر اوتهدف هذه  لتعليمية"البيئية اء افي بن

 هجالمنافي  التربوية لدمجها الفوائد واستكشافلتدريس التعلم و اسوبية" على الحالنمذجة ا" بعاداأل

 لىإمن مشروع بحثي يهدف  التي تم جمعهات انالبيات و بالالمقاسلوب ا إستخدام مالدراسية. ت

ن في جميع للموظفي اربعين مشروعاربعة و اوقد تم تطوير  امعة نورثومبريامل في جالتكاتعزيز 
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 ستخدامإسة تم الدر ارة للتحليل في هذه اريع مختالمشاثني عشر من هذه ا نالمدرسة، وكاء احنا

سة الدر ائج انت توتحليلها. توصلت انالبياسب لجمع نالالطريقة ا ارهاعتبالنوعية بالبحث اطرق 

 مية، وتعدلتعليا في البيئات احد كبير لتطبيقه إلى( قد قبلت 2D) بعاداألئية ات ثنتمثيال نا إلى

ق انط عل غير مقبولة علىالتفالتي تقدم ا، و ضيافتر الاقع الو ات اوتطبيق 3Dلكمبيوتر ات تمثيال

ت اوتقني 3Dلكمبيوتر النمذجة النظر في كيفية امل و التكاسة عن عملية الدر ارير اسع بعد. وتقاو 

سبة المنا ،ةليالحالتدريس التعلم وطرق اق افر مع توسيع نطاتتض نايمكن  ضيافتر الاقع الو ا

ر افكالانهج منظم في تسجيل  إستخدامئد افو  نتاكمج. و البرنات الات ومجالتخصصالمختلف 

لبيئة ا نا. و التكنولوجيالتي تستخدم اريع المشاعدت على تطوير اضحة وسالممكنة و ات اللتطبيق

وعي  دة كل منال، ويمكن زياملة على نحو فعالمتكات التطبيقاتعمل على تقدم  اإلفتراضية

سين لقدرة على تحا النمذجة لديهات اتقني نا التعلم. كما إلىب لطالافع الدالموظفين وكذلك ا

 لتدريس.ا أساليبتنوع  إلىفة اضالب، الطادة تحفيز التعلم، وزياوتوسيع عملية 

 يةضافتر الفن في بيئة ا:" تعلم  نابعنو  (Lincoln and Lian,2009) ناسة لينكولن وليادر  -1

 اإلفتراضيةت البيئالفن ضمن هذه اتعلم  ،ليةاعلتعرف على فا إلىسة الدر اهدفت " .بعاداألثية ثال 

سة ادر لاستندت او  اعليه باإلجابة امتدرب امدرس 81م اوق لكترونيالالبريد اب ناستبياء اجر ا، تم 

لبيئة ا امتلكهلتي تات انامكالا إلىسة الدر ائج انت البيانات وتوصلتلنوعي لتحليل التحليل ا إلى

لمعلمين ان عل بين مجموعة مالتفالة و الفعاركة المشابيئة تعليمية تسهل  افي كونه اإلفتراضية

لدى  اؤهالصور تم بناعة المعرفة في صنا ناموجودة و  نتاكلة الفعاركة المشا نالمتدربين ، و ا

لتعلم الذي يحصل عليه من مجتمع الدعم المتعلم، و اعل اتف ناحقيقة  إلى ايقودن اكل فرد. وهذ
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في  راتأثي كثرألامل العو ات من اث مجموعتعلمهم هي ثال ناحة لهم في مكالمتارد المو اوطبيعة 

دئ المباهيم و المفاتعلم  نا إلى اضأيئج النتا اإلفتراضية، واشارتلبيئة التعلم في اح اتحديد نج

 . بعاداألثية ثال اإلفتراضيةلبيئة الصور يحدث ضمن اعة افي صن

ئمة القاشطة نال ا تأثير" ناسة بعنو ا( در Yurt and Sunbul,2012وسنبول )سة يورت اودر  -5

 إلىت لتي هدفا. و لملموسة"ام اجسالاو  اإلفتراضيةت البيئا إستخداملمستحدثة بالنمذجة اعلى 

ستخدمت ا، اإلفتراضيةت البيئا إستخدامب نشطةالائمة على القالنمذجة ا تأثيرلتعرف على  ا

دس السالصف اب من طال الباط 11ت  ، طّبقت على  المعلومالجمع  كأداة ناستبيالاسة الدر ا

سي الدر ام اعلال ئية في مركز مدينة قونية خالابتدالال ال مصطفى كمابمدرسة مرس التحقو الذين ا

ملموسة لام اجسالاو  اإلفتراضيةت البيئا إستخدام نا إلىسة الدر ائج انت أظهرت، 2181-2188

لتخيل، ال قدرتهم على ب من خالللطال يةنالمكات ار المهافي تطوير  ،ليةاعف أكثرسيكون  امع

ت ار المهاطّور ت اهنا باإلضافةل اشكالا واء اشيالالبصرية بين ات اقلعالالتفسير، وفهم اك، ادر الا

 لبصرية.ات اقلعالاب وتنظيم وتفسير استيعالالفهم و ال قدرتهم على لعقلية لديهم من خالا

في  ضيافتر الاقع الو ا إستخدام"بعنوان: (Abdelhameed,2013) دعبد الحميسة ادر  -4

ن تطبيق ب ملطالادة استفالتعرف على مدى ا إلىلتي هدفت او  ري".المعمالتصميم ات استوديوها

لب لتسجيل اط 34على  اوتوزيعه ناستبيا، وقد تم تصميم ضيافتر الاقع الو الجديدة و ات انامكالا

ب، لطالات تصميم اعلى عملي ضيافتر الاقع الو ا إستخدام تأثيرءهم حول ار اتهم و احظمال

 كأداة ضيافتر الاقع الو ا ،ليةاعلكمي لتقييم فالتحليل النوعي و التحليل اسة منهج الدر استخدمت او 

عد ايس يضافتر الاقع الو ا اهذ نا إلىسة الدر ائج اري، وتوصلت نتالمعمالتصميم اتعليمية في 
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لتصميم ا لوقت نفسه على مستوىافي  الذي سيكون مفيداظمة و نالالهيكلية  أكثرب على فهم لطالا

ح اقتر التصميم في مرحلة اء عملية اثنا ضيافتر الاقع الو امج اب لبرنلطالاستخدم ا ناري و المعما

لهيكلي ام اظلنالة لتحديد وتصور افع بأداةب لطالالهيكلي يعمل على تزويد ام النظاف استكشاو 

تصميم لاو  ضيافتر الاقع الو ا إستخدامت اضح في مستوياتنوع و ك اهن نا، وكإنشائهوعملية 

 قد ظهرت كوسيلة تصميم في ضيافتر الاقع الو ا إستخدام مزايا نا الاب لطالالبصري بين ا

في  ضيافتر الاقع الو ا ستخدامت قليلة إلالاب مجلطالابرز اب وقد لنصية للطالات التفسير ا

صميم لتاشطة ناء اثناصره الهيكلي وعنام النظال باك وعي عاهن ناتهم وعروضهم وكاقشامن

 أيسبه التي تنالطريقة اب ضيافتر الاقع الو اكل مصمم يستخدم بيئة  نا إلى اضأيئج النتارت اشاو 

 خدامإستعملية  نتاكلكمبيوتر، امج الخبرة في نمذجة بر المزيد من الذين لديهم اب لطالا نا

 أكثر ،ليةاعف إلىلذي يؤدي امر الالنسبة لهم ، اسهولة وسرعة ب أكثر ضيافتر الاقع الو امج ابر 

 رية.المعمالهيكلية و ات المستويافي تصميم جميع  

 Fonseca,  Villagrasa, Marti) وسانشزرتي وريدوندو اوم اساوفيلقر  اسة فونسيكادر  -1

, Redondo and Sanchez,2013) :لهندسة التصور في تعليم ا" طرق بعنوان

قييم سة هو تالدر الرئيسي من الهدف او  ".بعاداألثية ثال  ضيةافتر اذج انم إستخدامرية بالمعما

ب لطالابعة امت سية يجعلالدر الفصول افي  التكنولوجيا إستخدام نالتي تفترض الجديدة المنهجية ا

استخدمت  .التي يتعلمونهات ار اللمه أفضلب اكتسايتيح  امم سهولة، أكثرد المو اضيع و اللمو 

رية امعملالهندسة الى من و الالسنة اب في ( مع طالنترنتالا إستخدامهري )بالظالمسح ا الدراسة

لذي يعطي لكل اس ليكيرت امقي إستخدام، وبالاسؤ  22من  ناستبيالاء حيث تكون البناوهندسة 
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ب لطالاعد المقترحة تسالجديدة المنهجية ا نا إلىسة الدر ائج ابة قيمة عددية. وتوصلت نتاجا

سية. الدر ا هجالمناشر في تحسين ايسهم بشكل مب العملهم، مم أفضلي ناب فهم مكاكتساعلى 

ع هذه لتجربة، ومادة تصميم اعالضروري ا، فمن الحصول عليهالتي تم ا لآلراء اومع ذلك، وفق

ئج النتاتوصلت و  ضيافتر الاقع اسية للو اسالاهيم المفالب على الطالحديثة، سيتم عرض التقنية ا

لتي يمكن ا الوجيلتكنو احد كبير على  إلىيعتمد  التكنولوجيائم على القالتعليم اح انج نا إلى اضأي

ت اجيمل مع تكنولو التعاب وسهولة لطالالمعلمين و امن قبل  ستخدامإلا، وسهولة اليهالوصول ا

 ء. البنارية و المعمالمهنية للهندسة اطر الالتدريس و اترتبط ب

ت اءالفضاح محتوى اجناخلي في الدالتصميم ا أثر: "نا( بعنو 8103بو زعرور )اسة ادر  -1

لتي ا. و " ابلس نموذجالفلل( في نالة )صلمنفالسكنية اي نالمبارجية "الخاخلية و الدارية العما

خلية الدات اغالفر اح اجناخلي في تعزيز و الدالتصميم اية أهمعلى  والتأكيدلضوء اء القا إلىهدفت 

تخطيط لالجيد و اد اعدالاري على المعمالمصمم اعد ادية تسارشالسكنية، ووضع خطوط اي ناللمب

تجة عن نقص الناء اخطالافي لسكنية، لتالاي ناخلية للمبالدات اغالفر ات تصميم ام بمتطلبالمالاو 

لي خالدا المصممقة ت لتنظيم عالالتخطيط، وكذلك وضع مقترحافرة عند المتو ات المعلوما

 إلى وصوال ان بينهمو اد منظومة تعاجيلسكني إلاقة للمبنى لعالاري مع ذوي المعمالمصمم او 

في لوصالمنهج اسة الدر استخدمت اصرة مشتركة، و اعية معابدار افكاتصميم جديدة و  أساليب

ب اصحاة من ء عينار ابلة للتعرف على المقاحثة الباستخدمت اسة الدر اف اهدالتحليلي، ولتحقيق ا

بلة المقا لجنيد، وقد شملتالمهندسين في منطقة ا ناسكالفلل( في المنفصلة )السكنية ات الوحدا

وخمسين وحدة سكنية مستخدمة)مسكونة(، وتسع عشرة  الذي يضم خمسا ناسكالا ناثلت سك
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عزيز خلي في تالدالتصميم اية أهمعلى  التأكيدسة الدر ائج اسفرت نتاوحدة غير مستخدمة. و 

ًء النفسي وبنادي و المالمستويين ائج على المستخدم بنتايعود على  ائه بماأثر ري و المعماء الفضا

لتصميم اء عملية اثنالمستخدم المصمم و اعل اسة بضرورة تفالدر اصت و ائج فقد النتاعلى تلك 

ت ار لتطو العصر و اكب الحصول على مسكن يو التنفيذ، وذلك بهدف افي مرحلة  واخلي الدا

 .نيالعمر اء انتمالاو لة اصالاويحقق  نالمكاشى مع روح ايتم نالحديثة، له هوية وعنو ا

 إستخدام" نا( بعنو Loureiro and Bettencourt,2014سة لوريرو وبيتنكورت )ادر  -4

لتي قد تؤثر ات المتغير التعرف على ا إلىلتي هدفت او  لي".العالتعليم اضة في افتر الات البيئا

؛ اإلفتراضيةت البيئا إستخداملتعلم بات اقاب في سيلطالا اهالتي يتلقات المعلومالمعرفة و اعلى 

سة الدر استخدمت اترنت. نالات ادو ا إستخداملتعلم بات الافي تحسين ح المساهمةوذلك بهدف 

 41 الي على عّينة بلغ عددهالعات طبقت على مؤسسة للتعليم المعلومالجمع  كأداة ناستبيالا

لتعلم ات اقاية تنفيذ سيأهم نا إلىسة الدر ائج انت أظهرتر، الكباديين و العاب لطالامن  الباط

سبب لتعلم عن بعد وذلك باق افة في سيالمساس باحسالاء على القضا( تتمّثل ب (3Dل ابطريقة 

هم، من ركية و فاوتش احافتناثقة و  أكثر اب  يكونو لطالا نا باإلضافةلرمزية ، الصورة اوجود 

لمتعلمين، ار من كباركة عدد التعليم تسمح بمشافي  اإلفتراضيةت البيئا إستخدام ناخرى، فاحية ان

عزز ي ناه نالقيود من شال من اهري( خاترنت في وقت وموقع )ظنالالتعلم عبر احيث يمكن 

 فعيتهم للتعلم.النضج، ويزيد دامستوى 

 ،Kohan، Arabshahi) (2017,ماماي و نالرخشازدة و العباهي ابشار او  ناسة كوهاودر  -81

Abbaszadeh، Rakhshani، Emam في بيئة  اتيالموجه ذالتعلم اجز ا"حو  بعنوان
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لموجه اتي الذالتعلم التي تعوق اجز الحو ات و التحدياسة ادر  إلىلتي هدفت او  "اإلفتراضيةلتعليم ا

ت بالامقلاسلوب اسة الدر استخدمت ا ثالطبية حيلعلوم افي  العليات اسالدر ابين طلبة  اتياذ

حليل . تم تنار أيفي  اإلفتراضيةلعلوم افي  العليالعلوم افي  الباط 23لموزع على ا ناستبيالاو 

 إلى انسة الدر ائي. وتوصلت استقر الالمحتوى اطريقة تحليل  إستخدامب التي تم جمعهات انالبيا

، ضيافتر الالتعليم افي  اتيالموجه ذالتعلم ام اماجز اضيع فرعية كحو ار وستة مو و اثة محك ثالاهن

لعجيب(، اير لتفكا والتعلم التركيز على اتي وعدم المعلومائد الز المعرفية )اجز الحو افي ذلك  ابم

لبيئية اجز الحو افية( و الكابة غير الكتات ار اومه التأقلمت ار امه كفايةصل )عدم التو اجز اوحو 

نب ف، وتجاب بشكل كلطالاية تجهيز أهمر( و ادو الالثقيل وغموض العمل التعليمية )عبء ا

 .اتيالموجهة ذاهري الظالتعليم ام اماجز الحو ا
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 لثالثالفصل ا
  اتهاءاجر اسة و الدر امنهجية 
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 لثالثالفصل ا

 اتهاءاجر اسة و الدر امنهجية 

 لباحثة،اتبعته الذي المستخدم المنهج اسة من حيث الدر ا إلجراءات الفصل وصفً ا ال هذو ايتن

عية تطالسالالتجربة ا ءاجر ا وخطوات ،بنائهاحل اومر  الدراسة،ت ادو او  وعينتها،سة الدر اوتحديد مجتمع 

  سبق: الم يلي عرض مفصل اسة وفيمالدر افي هذه  اهإستخداملتي تم ا حصائيةإلا ساليبألاو  والنهائية،

 سة الدر امنهجية  -1.1

 ينالمكاكي فيالجر التصميم ا على تعلم اإلفتراضيةلبيئة ا تأثيرلتحقق من اسة الدر الت و اح

ت تطبيق اءاجر الذي يتمثل في ا ،لتجريبيا لمنهجاسة هو الدر اسب لطبيعة المنالمنهج ا ناف الذ البيئي،/

  .ليةالحاسة الدر اسب لطبيعة المناحثة وهو البالمصممة من قبل ا اإلفتراضيةلبيئة ا
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ين ب امشكلة م واهرة السببية في ظات اقلعالاء استقصا"  انهابم(  2114)ويشير رجب وطه 

ت ات تجريبية ومجموعارنة بين مجموعالمقال من خال ابه المرتبطةوالنتائج لمحددة ات المتغير اعدد 

 .41" ص  الفروق بينهمابطة وتحليل اض

فيكي الجر التصميم اتعلم  على اإلفتراضيةلبيئة ا تأثير إلىتسعى  ،ليةالحاسة الدر ا نا اوبم

 اهدافها.سب لتحقيق نالاهو  بيلتجريالمنهج ا ناف ، لذاالبيئي/ ينالمكا

 

 

 

 :الدراسةمجتمع  -1.1

ت موضوع اهدالمشا واث احدالا وا فرادألامل اه " كناسة بالدر امجتمع  م(2118لطويسي )اعرف 

 .11 ص“سة الدر ا والبحث ا

تعمم عليهم  نالذين يمكن ا فرادألاه " جميع ناب م( 2113)ف العساسة عند الدر اويقصد بمجتمع 

 .42سة " ص الدر ائج انت

جستير المالمرحلة  خليالداو  فيكيالجر التصميم اتخصص  طلبةمن  ،ليةالحاسة الدر اوتكون مجتمع 

-مـ 2181سي الدر ام اللع لخالعليهم  لتجربةايتم تطبيق  وسوف (TREXIL) معهد "تريكسل"في 

 وطالبة.لب ا( ط21)لغ عددهم الباو  مـ،2181
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  الدراسة:عينة  -1.1

يتم جمع ، ئياحصالالمجتمع ا" مجموعة جزئية من انهأب م(2111)لخليلي او  عودة،يعرف 

 .818 " ص اهأفرادلب محددة في عدد الغالعينة في اوتكون هذه  مباشرة،بصورة  الهت من خالانالبيا

ت ائص وصفاسة تحمل خصالدر ا"شريحة )جزء( من مجتمع  اهنا( ب2118الطويسي) اوعرفه

 .85موضوع البحث". صهرة الظايخص  المجتمع وتمثله فيما اهذ

خلي الدالتصميم المسجلين تخصص ا لطلبةالمجتمع من اعينة  إختيار إلىحثة الباعمدت 

قد و  ماجستير،الفيكي لمرحلة الجر التصميم افي تخصص  ومسجلينس يو لور البكافيكي من حملة الجر او 

 ختيارئة لإلفاسة فرص متكالدر ات اجميع مفرد إلعطاءلقصدية الطريقة اسة بالدر احثة عينة البارت اختا

 أفراد يتوفر لدى كل فرد من نا"  وهو:خرون ات و ار له عبيداشا اكم معين،ترتيب  وام التقيد بنظادون 

ل من قبل تدخ واتحيز  أيه دون إختيار يتم  ناخر في افئة لكل فرد المتكالفرصة ا األصليلمجتمع ا

حيث  طتين،ضابمجموعتين تجريبيتين ومجموعتين  إلىسة الدر ا. وقد تم تقسيم عينة 813حث " ص البا

 ير(جستامال( و)البكالوريوسخلي )الدالتصميم امن طلبة تخصص  (5) لىو الا يبيةلتجر المجموعة اتضم 

( البكالوريوسفيكي )الجر التصميم امن طلبة تخصص  (5ية )نالثالتجريبية المجموعة او  جرافيكي،تصميم 

لتصميم امن طلبة تخصص  (5لى )و الابطة الضالمجموعة اتضم  ابينمفيكي. اتصميم جر  جستير(امالو)

( من طلبة 5ية )نالثابطة الضالمجموعة ا، و فيكياجستير( تصميم جر امال( و)البكالوريوسخلي )الدا

 فيكي الجر التصميم اتخصص من طلبة تخصص 

 (:2لجدول رقم )اهو موضح في  افيكي. كماجستير( تصميم جر امال( و)البكالوريوس) 

 (8)جدول رقم 
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 مجموعات الدراسة توزيع أفراد العينة على

 

وي على اطالب وطالبة مقسمة بالتس (21)( ان عينة الدراسة تكونت من 2)من الجدول يتضح 

 مجموعات متكافئة. أربع

 سة الدر اة ادأ -1.1

 السابقة.ت اسالدر النظري و ا األدبتحليل  -0

 رقم لحقم ظرنالطرفي ا ضيافتر الاقع الو ا: من نوع (اإلفتراضيةلبيئة ا )تصميملتجربة اة ادا -8

 Desk) ضيافتر الاقع الو ات اتطبيقلمستخدم فيه ا( (3DMAXمج ال برنلمصمم من خالا (8)

Top لنوع ا( من(Walkthrough )وقد تم  النظري، األدبئج تحليل ات نتاهو من مخرج والذي

 المصممة.لبيئة امن  للتأكد (Focus Group)ل المجا المختصين في هذال تحكيمه من خال

مج البر الجة بالمعالعروض اعلى عرض مجموعة من  اإلفتراضيةلبيئة استندت فكرة إوقد 

رة على تلقي لقدالبصرية، و الحركية و ات ار المسالتحكم باو  للزوايائم الدالتبدل اب والمصممةسوبية الحا

ت الاتقنالار و و المحات و ارضيالابمستوى  تاضاخفنالات و اعارتفبعة لالالمتتالمستمرة و ات التغير ا

 
 المرحلة الدراسية

 المجموعة
عدد أفراد العينة 

 المشاركين
المجموع الكلي 
 ماجستير سبكالوريو  للمجموعتين

 

التصميم 
تص الداخلي

ال
ـــمــ

الج
يم 

ـــ
 يـــكـــرافي

 5 المجموعة التجريبية االولى
01 

 5 المجموعة الضابطة االولى

التصميم 
 الجرافيكي

 5 ةالتجريبية الثانيالمجموعة 
  5           المجموعة الضابطة الثانية     01
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ميمي. لتصالمشروع اعل مع التفاج و ادمنالاء تعزز اجو ال لتوفير لظالاءة و اضالامودية، وتوزيع العا

لمختصين المحكمين الية على مجموعة من و الاهري للدليل تم عرضه بصورته الظالصدق اوللتحقق من 

 .لمطلوبالتعديل ا بإجراء امو اوق اإلفتراضيةلبيئة التصميم ومصممي ال افي مج

  :يةنالمكات القدر اس ابوردو لقي إختبار -3

لذي اس تصمم وتستخدم للغرض اة قيادأه " نأب م( 2111)م عرفه عال اكم ختباراإلويقصد ب

مرجعي  إطارله مغزى في ضوء  اتفسيرً  ات يمكن تفسيرهاوذلك للحصول على درج جله،أت من عدّ أ

 .21" ص سب امن

لمصممة ا ةاإلفتراضيلبيئة ا أثر ناوذلك لبي وبعدها،لمصممة البيئة الب قبيل الطا إختبارتم 

مصممة في لاصر العنا تحسين توظيففي  أثر التي لهاو  الطالب،لدى  يةنالمكات القدر افي تحسين 

  اإلفتراضية المصممة.لبيئة التي تمثله او  المكان(غ )الفر ا

  المكانية:القدرة  إختبارء ابن -

 لبيئي.ا /ينالمكا التصميم الجرافيكيدة افي م يةنالمكاب لطالاس قدرة اقي إلى ختباراإليهدف 

 لتعديل اقبل  ختباراإل( يبين 2)وملحق رقم 

ة الصلة كدراست ات ذاياألدبع على طالالال سئلته من خالاق اشتقاو  ختباراإلد اعداوقد تم 

-رتناليز، ماغونز -اروك سةادر  ودراسة( 8105لمطرب )اسة ادر و  ( 8104بي )الدباو  الزغول

-Roca-Gonzalez, Martin-Gutierrez, Garcia) اروديغو ادومينغيز وك-ارسياغوتيريز، غ

Dominguez and Carrodeguas, 2017) سئلة اغة احثة بصيالبامت اذلك ق علىء اوبن

 :ختباراإلسئلة ال على ايلي مث سؤال، وفيما( 31) ختباراإلسئلة ا. وقد بلغت ختباراإل
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 : ختباراإلزمن  -0
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لب ال طو ا هرقستغالذي ابي للزمن الحسالمتوسط اب افقد تم تحديده بحس ختباراإللنسبة لزمن اب

 .( دقيقة21) لغالبا

 ختباراإلتجريب  -8

سة الدر امن مجتمع  بطال 5عية تكونت من ستطالاعلى عينة  ختباراإلحثة بتطبيق البامت اق

 :إلىعية ستطالالالعينة اوهدفت 

 

 ته.اوثب ختبارخلي لإلالدالصدق امن  للتأكد -0

 ختباراإلبة اجالذي تستغرقه الزمن اتحيد  -8

 لتمييز.الصعوبة و امل اد معاجيإل ختباراإلت اتحليل فقر  -3

 

  ختباراإلطريقة تصحيح  -3

مة لعالابة غير صحيحة، وبذلك تكون اجابة صحيحة، وصفر لكل اجاحدة لكل اتم تحديد درجة و 

مة عال وأدنى( 31مة كلية من )على عالا. تكون ختباراإلت امة لكل فقر ( عال31هي ) ختبارلكلية لإلا

 لمفحوص.ا ا( يحصل عليه0)

 :ختباراإلصدق  -4

 الل الصدقخمن  ختباراإللتحقق من صدق الية تم و الافي صورته  ختباراإلء امن بن ءانتهالابعد 

ي لمحكمين من ذو الية، حيث عرض على عدد من و الاء من صورته اتهنالالمحكمين بعد المعتمد على ا

 آرائهمع ستطالاللبيئي ا /ينالمكافيكي الجر التصميم التقويم وتخصص اس و القيا ص فياختصالالخبرة ا
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ب، لطالاى سبته لمستو اومن اتهؤالابة على تساجالاعلى  اسة وقدرتهالدر ا ألهدافسئلة الاسبة اعن مدى من

لى عدت عاة وسادالات أثر سة و الدر ادت افات قيمة احظلمحكمين مالاللغوية وقد قدم ا اغتهامة صيوسال

غة اعيدت وعدلت صيأتهم احظلمختصين ومالا آلراءهري. ونتيجة الظالصدق ابصورة تحقق  اجهاخر ا

 .لتعديلابعد  ختباراإل( يوضح صورة 3لملحق )او وترجمت  ختباراإلسئلة ابعض 

 

 اإلختبار:ت اثب -5

فظ على اد يحلفر ا نائج، ويعني النتار استقر ات الثباه "يقصد بنات بالثبا( 2008لقدومي )ايعرف 

لذي يتمثل القدر اب اله تقريبا، ويبقى على حختباراإلر النسبة لمجموعته، عند تكر اب الموقع نفسه تقريبا

ب اسة، وبحسالدر ا. وفي هذه 1ت مرتفع" صامل ثبابمع واس، القياري في المعيا للخطأفيه بقيمة صغيرة 

( وعدت 0.91ي )و ايس ختباراإلت امل ثبامع ناوجد ( Pearson Correlationبيرسون )ط ارتبامل امع

 مرتفع.ت ايتميز بثب ختباراإل نالقيمة تدل على اهذه 

 سة:الدر ات امتغير  -1.1

 التالي:لنحو اعلى  ،ليةالحاسة الدر ات اتتمثل متغير 

  :Independent variableلمستقل المتغير ا -0

تيجة لناعلى  هأثر لذي يطبق بغرض معرفة السبب ا وامل العاه " ناب م(2113)ف العساعرفه 

سبة للمجموعتين لناية بضافتر الالبيئة ا إستخداملتدريس بالمستقل في بالمتغير اويتمثل  ،314" ص 

 بطة.الضالنسبة للمجموعة ابلتقليدية الطريقة ا إستخداملتدريس باو  التجريبية،

 :Dependent variablesبع التالمتغير ا -8
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. 382لمستقل "ص امل العا تأثيرلذي ينتج عنه امل العاه " ناب (2113) عبيدات واخرونعرفه 

. لبيئيا /ينالمكاي فيكالجر التصميم الطلبة ام تعل إمكانيةيتمثل في  ،ليةالحاسة الدر ابع في التالمتغير او 

مل العو اجميع  أثر أبعاد"  م( 2113واخرون )ت ار عبيداشا اسة فيقصد به كمالدر ات اضبط متغير  اماو 

بع التامل العالتجريبي وبين امل العالربط بين احث من البابحيث يتمكن  التجريبي،مل العا اعد األخرى

 .382" ص 

ر لمتغيا اعد التجربة،على  ثرألات ارجية ذالخات المتغير احصر  نا م( 2113)ف العساويرى 

 :314ص  إلىه يهدف نالمستقل با

 النتيجة.على  اهأثر حتى يمنع  عزلها: -

 سواء.حد  ن علىوالضابطتيلتجريبيتين المجموعتين الدى  افرهامن تو  التأكدحتى يتم  تثبيتها: -

 المتغيرات.تؤثر على هذه  حتى ال ئياحصالالضبط ا  -

 

  الدراسة:ت اءاجر إ -1.1

 ،فئة ات متكاربع مجموعا إختبارفئة , وذلك بالمتكات المجموعاسة على تصميم الدر اتعتمد 

س مستوى اقيقبلي ل إختبار ابطتين , طبق عليهماموزعين على مجموعتين تجريبيتين و مجموعتين ض

 ينالمكافيكي الجر التصميم ات في التجريبيتين موضوعالمجموعتين ا, وتم بعد ذلك تدريس  يةنالمكالقدرة ا

نفس  لضابطتينالمجموعتين اتم تدريس   الغرض , بينما اصممت لهذ ضيةافتر ابيئة  إستخدام, بلبيئي ا/

فترة  ءاتهنالتقليدية , وبعد الطريقة ا إستخدام, بلبيئيا/ ينالمكافيكي الجر التصميم ات في الموضوعا

لقدرة اي لبعدي فا ختباراإل إلى نابطتالضا نالمجموعتاو  نالتجريبيتا نالمجموعتالتجربة خضعت ا
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ف على لتعر امكن اسة , الدر ات ات مجموعانالبي ئياحصالالتحليل ائج ارنة نتال مق, ومن خال يةنالمكا

ي فيكالجر التصميم اب لدى طاللبيئي ا/ ينالمكافيكي الجر التصميم اكوسيلة لتعليم  اإلفتراضيةلبيئة ا تأثير

 لتجريبي.التصميم الي يوضح التا(   44لشكل )  ا, و خلي الدالتصميم او 
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 سةالدر اتصميم  (18)شكل رقم 

ت اقو ال الخ الدراسة منعلى عينة  اتهاوثب امن صدقه التأكدة بعد ادالاحثة بتطبيق البامت اق

صة الخات ايملتعلاءة العينة قر ا أفرادحثة من الباطلبت  اذ ،كاملينسبوعين اليوم وعلى مدى امتفرقة من 

 أبدوة، وقد سب لكل فقر المنا نالمكافي  ابة عليهاجالابكل دقة ثم  ختباراإلت ابة عن فقر اجالابكيفية 

 إحصائيةرة بغرض تحليله بصو  ختباراإلحثة بجمع البامت اسئلة. بعد ذلك قالافي جميع  ابو الطلبة تجا

 ابير ك العينة تعاونابدت الحة. ولقد اص نتاك ختبارتم جمعه من نسخ لإل اجميع م ناحثة الباووجدت 

 حثة.البالتسهيل مهمة 

 :ليةالتات الخطو اتم تطبيق ومن ثم 

 سة.الدر ات ادو اد اعدامن  الغاية بالطلبة وشرحء التقالا -8

 الدراسة اتمجموع

 تينالضابط تينالمجموع ينتالتجريبي تينالمجموع

 قبلًياالقدرة المكانية تطبيق اختبار 

التدريس باستخدام الطريقة 
 التقليدية 

البيئة التدريس باستخدام 
 االفتراضية المصممة

 بعديًا  المكانيةالقدرة تطبيق اختبار 
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على  احثة شخصيً الباشرفت اوقد  والتجريبية،بطة الضات العينالقبلي على ا ختباراإلتم تطبيق  -2

 القبلي طبق ختباراإلوبعد تطبيق  ،الجرافيكيلتصميم ان مع مدرسي و التعاب ختباراإلتطبيق 

 احصائيا.ئج النتاعولجت لبعدي ومن ثم ا ختباراإل

   التالية:ت الخطو احثة بالبامت الخطوة قامن هذه ء انتهالابعد  -3

تهت ناو  تقريبا،بيع اساثة ستغرقت ثالاو  ،2181/ـ 82/ 84لفترة من افي  ،ليةالحاسة الدر اء تجربة اجر اتم 

 ( 3لجدول رقم )احسب  ،2181/  1/8في   

 (3)جدول رقم 
 م 8101ل وال اسي الدر الفصل التجربة في الزمنية لتطبيق الخطة ا

 ءاجر الا إلى–من  ريخالتا سبوع الا

 لقبلي ا ختباراإل 84/42/2147 -84/42/2147 ل و الا

  اإلفتراضيةلبيئة ا 3/4/2145 -84/42/2147 ث لالثاي+ نالثا

 لبعدي ا ختباراإل 1/4/2145 -3/4/2145 بع الر ا

 

 اإلحصائية:لجة المعا -1.1

ء اجر اسوب، و الحات في انالبيا بإدخالحثة البامت اسة، قالدر اسئلة ابة عن اجالاجل امن 

ستخدام(، و SPSSعية )اجتمالاللعلوم  ئياحصالالتحليل امج ابرن إستخدامسبة بالمنات لتحليالا  ا 

 تية:الا حصائيةإلات الجالمعا
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 سة:الدر ات ادو التقنين 

 يةنالمكالقدرة ا إختبارت امن ثب للتأكدط بيرسون ارتبامل امع -

 لفروض:اصحة  ختبارإل

 .يةنالمكالقدرة ا إختبارلطلبة في ا ألداءرية المعيات افاحر نالابية، و الحسات المتوسطا -

 بةلتجر ارنة( قبل وبعد المقاسة، الدر المجموعتين )اء ادالفروق بين ا ختبارإلT-test إختبار -

لمستقل على اغير للمت التأثيرد حجم اجيإل اإلفتراضيةلبيئة ا إستخدامعلية اللكشف عن ف اتأيمربع  -

  بع التا لمتغيرا
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 بعالر الفصل ا
 ائج وتفسيرهالنتاتحليل 
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 بعالر الفصل ا

 ائج وتفسيرهالنتاتحليل 

سطة ات بو انالبيابجمع  ةحثالبامت اق نابعد  اليهالتوصل التي تم ائج اللنت ايلي عرض افيم

  .لبيئيا / ينالمكافيكي الجر التصميم ا على تعلم اإلفتراضيةلبيئة ا تأثيرلمعرفة  سةالدر ا تادو ا

 ئج:النتا: تحليل الو ا

ند ع إحصائيةلة لذي ينص على " هل يوجد فرق ذو دالال و و الال السؤ المتعلقة بائج النتا 

لبيئة التي ستدرس التجريبية )ا ربعةالات المجموعاب في لطالات ا( بين متوسط درج1.15مستوى )

 "؟يةنالمكالقدرة ا ارختبلقبلي إلالتطبيق التقليدية( في الطريقة التي تدرس بابطة )الضا(، و اإلفتراضية

ختباررية و المعيات افاحر نالابية و الحسات المتوسطا فؤ بين التكا)ت( للتعرف على مستوى  ا 

فيكي الجر اميم لتصالقبلي لطلبة ا يةنالمكا القدرةإختبار لتجريبية( في ابطة و الضاربعة )الات المجموعا

 خلي.الدالتصميم او 

 (4لجدول رقم )ا
 مستوى المعنوية إلختبار التكافؤ لطالب التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي في البيئة التقليدية

 لمجموعةا لتصميما
لمتوسط ا

 بيالحسا

ف احر نال ا

 ريالمعيا
 Sig قيمة ت لحريةادرجة 

 فيكيالجر ا
 2.72 17.67 بطةالضا

81 8.11- 1.844 
 2.07 19.23 لتجريبيةا

 خليالدا
 1.36 14.709 بطةالضا

81 1.181 1.148 
 1.93 14.397 لتجريبيةا
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فيكي ار لجالتصميم اب فؤ لطالالتكا ختبارلمعنوية إلامستوى  نا إلى أعالهئج النتارت اشا

لقبلي وهي ا ختباراإللترتيب في ا على 1.148، 1.844 نتاكلتقليدية البيئة اخلي في الدالتصميم او 

 إحصائية( للمجموعاتلة ت دالافؤ )عدم وجود فروق ذايعني وجود تك امم 1.15من  أكبرقيمة 

 لتجريبية.ابطة و الضا

لمستقلة ات ا)ت( للمجموع إختبار إستخداملفرضية فقد تم امن صحة هذه  وللتأكد

(Independent Samples T-Test ومربع )(1)لجدول رقم ا. ويظهر ذلك اتأي. 

، لتجريبية(ابطة و الضا) تالمجموعالفروق بين ا( للتعرف على اتأي)ومربع  ثرأل احجم  إختبار( 5جدول )
 لقبليا ختباراإلفي لتقليدية الطريقة ا إستخدام إختبارفي 

حجم 

 ثرأل ا

مستوى 

 لةلدال ا
 قيمة ت

ف احر نال ا

 ريالمعيا

لمتوسط ا

 بيالحسا
 تصميملا لمجموعةا دلعدا

0.121 0.222 1.32- 
 بطةالضا 5 15.402 1.77

 فيكيالجر ا
 لتجريبيةا 5 16.686 1.26

1.145 1.531 -1.15 
 بطةالضا 5 12.279 1.95

 خليالدا
 لتجريبيةا 5 13.065 1.90

لطريقة ا إستخدامبطة عند الضابي للمجموعة الحسالمتوسط ا نا (5)لجدول رقم ايظهر من 

في  اما فيكيالجر التجريبية للتصميم ا( للمجموعة 84.414( و )15.402) لقبليا ختباراإلفي  لتقليديةا

( للمجموعة 83.145( و )82.214بطة )الضابي للمجموعة الحسالمتوسط اء اخلي فقد جالدالتصميم ا

 التجريبية.
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لمجموعتين القبلي بين ا ختباراإلفي  إحصائيةلة ت دالايوجد فروق ذ ه النالجدول اضح و ا اكم 

 لة لكالداللاءت قيمة مستوى اخلي حيث جالدالتصميم افيكي و الجر التجريبية للتصميم ابطة و الضا

  الترتيب.( على 1.531( )1.222لتصميمين )ا

 ستخدامإلسلبي منخفض  أثربق وجود السالجدول الموضحة في ا اتأيئج مربع انت أظهرت اكم

( 0.121) اكل منهمل اتأيحيث بلغت قيمة مربع  لتصميمينا لقبلي لكالا ختباراإلفي  اإلفتراضيةلبيئة ا

حجم  نا إلىر اشالذي امنخفض بحسب تصنيف كوهين  تأثيرلترتيب وهو حجم ا( على 151.1)

 (.0.14لقيمة )اقل من النتيجة ا نتاك إذا ايكون منخفض التأثير

عند مستوى  إحصائيةلة يوجد فرق ذو دال هل :علىلذي ينص او  لثالثال السؤ اعن  لإلجابة 

(، اإلفتراضية لبيئةالتي ستدرس التجريبية )ا ربعةالات المجموعاب في لطالات ا( بين متوسط درج1.15)

 ة؟المكانيلقدرة ا ختبارلبعدي إلالتطبيق التقليدية( في الطريقة التي تدرس بابطة )الضاو 

ختباررية و المعيات افاحر نالابية و الحسات المتوسطا ت المجموعان فؤ بيالتكا)ت( للتعرف على مستوى  ا 

 يةنالمكالقدرة ا ختبارلبعدي إلالتطبيق افي لتجريبية( ابطة و الضا)
 (1لجدول رقم )ا

 مستوى المعنوية لإلختبار البعدي للبيئة اإلفتراضية

 لمجموعةا لتصميما
لمتوسط ا

 بيالحسا

ف احر نال ا

 ريالمعيا
 Sig قيمة ت لحريةادرجة 

 3.72 9.79 بطةالضا فيكيالجر ا

81 -2.812 1.113 
 2.46 12.853 لتجريبيةا 

 خليالدا
 3.33 12.639 بطةالضا

81 -5.119 1.118 
 2.58 19.458 لتجريبيةا
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ب دى طالل اإلفتراضيةلبعدي للبيئة ا ختبارلمعنوية لإلامستوى  نا إلى أعالهئج النتارت اشا

يعني  امم 1.15من  أصغرقيمة  وهي 1.118 ناخلي كالداوللتصميم  1.113فيكي الجر التصميم ا

 اإلفتراضيةلبيئة خلي لالدالتصميم افيكي و الجر التصميم اب لبعدي لطالا ختباراإلفي  إحصائيةلة وجود دال

 إحصائيةلة ئلة بعدم وجود دالالقالصفرية الفرضية ايتم رفض  الة وبهذلدالاسط و الالشرق امعة افي ج

لتصميم اب العلى ط اإلفتراضيةللبيئة  إحصائيةلة ذو دال أثرئلة بوجود القالبديلة الفرضية ات اثباو 

 المكاني.

لمستقلة ات ا)ت( للمجموع إختبار إستخداملفرضية فقد تم امن صحة هذه  وللتأكد

(Independent Samples T-Test ومربع )(.1لجدول رقم )ا. ويظهر ذلك اتأي 

، لتجريبية(ابطة و الضا) تالمجموعالفروق بين ا( للتعرف على اتأي)ومربع  ثرأل احجم  إختبار( 1جدول )
 .خليالدالتصميم او  فيكيالجر التصميم ا بلطال اإلفتراضيةلبيئة ا ستخدامإل لبعديا ختباراإلفي 

 قيمة ت لةلدال امستوى  ثرأل احجم 
ف احر نال ا
 ريالمعيا

لمتوسط ا
 بيالحسا

 لتصميما لمجموعةا لعددا

1.431 1.138 -2.413 
 بطةالضا 5 19.868 3.38

 فيكيالجر ا
 لتجريبيةا 5 25.023 2.41

1.143 1.131 -2.481 
 بطةالضا 5 17.45 1.38

 خليالدا
 لتجريبيةا 5 23.776 3.24

 

لبعدي ا ختباراإلبطة في الضابي للمجموعة الحسالمتوسط ا نا (1)لجدول رقم ايظهر من 

للمجموعة  (25.123( و )84.141) اإلفتراضيةلبيئة ا إستخدامعند  فيكياجر لالتصميم اب لطال
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( وللمجموعة 81.15بطة )الضابي للمجموعة الحسالمتوسط اء اخلي فقد جالدالتصميم افي  امالتجريبية ا

 .(23.114لتجريبية )ا

حيث ية لتجريبابطة و الضا تالمجموعالبعدي بين ا ختباراإللجدول وجود فروق في اضح و ا اكم

قل ا خلي وهي قيمةالدا( للتصميم 1.131فيكي و )الجر ا( للتصميم 1.138لة )لدالاءت قيمة مستوى اج

 .(0.05من )

 ستخدامإلمرتفع  إيجابي أثربق وجود السالجدول الموضحة في ا اتأيئج مربع انت أظهرت اكم

 خليالدا( للتصميم 1.143فيكي و)الجر اللتصميم  (0.934) اتأيحيث بلغت قيمة مربع  اإلفتراضيةلبيئة ا

حجم  نا إلىر اشالذي امرتفع بحسب تصنيف كوهين  تأثيروهو حجم  اإلفتراضيةلبيئة ا إستخدامعند 

  (.0.14لقيمة )اعلى من النتيجة ا نتاك إذا ايكون مرتفع التأثير

وى عند مست إحصائيةلة يوجد فروق ذو دال ال على:لذي ينص الث و الثال السؤ اعن  لإلجابة

(، في راضيةاإلفتلبيئة التي ستدرس التجريبية )ا ت  المجموعافي  بلطالات ا( بين متوسط درج1.15)

 التخصص؟لمتغير  اتبع "يةنالمكالقدرة ا ختبارإل بعديلالتطبيق ا

رنة بين ات للمق إختبارء اجر التصميمين فقد تم ا لفروق بين كالالح من تكون اولمعرفة لص

 (1لجدول رقم )او  متوسطي مجتمعين
 (2لجدول رقم )ا

 المكانيفروق ذات داللة إحصائية في مجال التصميم 
درجة 

 لمعنويةا
 قيمة ت

ت ادرج

 لحريةا

ف احر نال ا

 ريالمعيا

لمتوسط ا

 بيالحسا

ت افئ

 لمتغيرا
 لالمجا

1.118 -.110 6 
 فيكياجر  19.569 2.02

 ينالمكالتصميم ا
 خلياد 25.553 2.04
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لذي او ي نالمكالتصميم ال افي مج إحصائيةلة ت دالاك فروق ذاهن نا أعالهلجدول ايظهر من 

 إلىلرجوع ا=&( وب1.15لة )لدالاعند مستوى  ائياحصالة ا( وهي قيمة د1.112لة )ء بمستوى دالاج

على  لذي حصلاخلي و الدا ينالمكالتصميم الح الص نتاكلفروق ا نابية نجد الحسات المتوسطاقيم 

بي افيكي على متوسط حسالجر ا ينالمكالتصميم ا( في حين حصل 25.553بي )امتوسط حس

(84.544.) 
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 مسالخالفصل ا

 تالتوصيائج و النتاقشة امن
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 مسالخالفصل ا

 تالتوصيائج و النتاقشة امن

 اقشتهاسة ومنالدر ائج اتفسير نت

فيكي الجر اصميم لتاتعلم  على اإلفتراضيةلبيئة ا تأثير لتعرف علىا ،ليةالحاسة الدر استهدفت ا

 وفيمالتجريبية. ابطة و الضالمجموعة ارنة ال مقمن خال TRIXEL)في معهد تركسل ) لبيئيا/نيالمكا

 :اوفروضه اسئلتهالتسلسل  اتبع اقشتهاومن اليهالتوصل التي تم ا ،ليةالحاسة الدر ائج ايلي تفسير نت

 صائيةإحلة لذي ينص على " هل يوجد فرق ذو دال ال و وال ال السؤ المتعلقة بائج النتاتفسير 

لتي ستدرس التجريبية )ا ربعةال ات المجموعاب في لطالات ا( بين متوسط درج1.15عند مستوى )

لقدرة ا ختبارلقبلي إلالتطبيق التقليدية( في الطريقة التي تدرس بابطة )الضا(، و اإلفتراضيةلبيئة ا

لقبلي ا بارختاإللتقليدية عند اللطريقة  إحصائيةلة ذو دال أثروجود  النتائج عدم أظهرتوقد  "؟يةنالمكا

 عيدالمجموعات وتبين هذه  تكافؤيدل على وجود  ابطة مماضلالتجريبية و ات اربع مجموعالالكل من 

يتعرضون لبيئة  الو از  ام نالتخصصا بطة من كالالضاو لتجريبية العينة ا أفراد نا إلىئج النتاحثة هذه البا

 ت.المجموعاذه ربة بين هاءت متقائج جالنتا نالي فالتالتقليدية وبالطريقة اعلى  واحدة تعتمدتدريسية 

ية نالثالفرضية اعلى  لإلجابةلذي ينص على " اي: و نالثال السؤ المتعلقة بائج النتاتفسير 

ت ا( بين متوسط درج1.15عند مستوى ) إحصائيةلة يوجد فروق ذو دال  لتي تنص على: "الاو 

لتي تدرس ابطة )الضا(، و اإلفتراضيةلبيئة التي ستدرس التجريبية )ا ربعةال ات المجموعاب في لطالا

 أثرحليل وجود لتائج انت أظهرتوقد  "؟يةنالمكالقدرة ا ختبارلبعدي إلالتطبيق التقليدية( في الطريقة اب
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 أثرعدم وجود و  اإلفتراضيةلبيئة ا إستخداملتي تدرس بالتجريبية ا لصالح المجموعاتمرتفع  إيجابي

 إلىلنتيجة ا ههذحثة البالتقليدية. وتعزو الطريقة ا إستخداملتي درست بابطة الضات اللمجموع إيجابي

ب لطالاين لفردية  بالفروق اعي الم تر  ينالمكالتصميم المستخدمة في تدريس التقليدية الطريقة ا نا

ك ادر الا والتخيل القدرة على الب الطاتعطي  ، واليةنالمكالقدرة اض اخفناون من ناب يعك طالافهن

ب ذي يتيح للطاللالمرئي امن  أكثرللفظي الشرح التلقين و التصميم حيث تعتمد على العقلي في عملية ا

د اعتما نا اقع،  كمالو ا إلىقرب اد تكون التي تكا اإلفتراضيةلبيئة امل مع التعالتخيل و القدرة على ا

ب لطالايمد  ال، لبيئيا/نيالمكافيكي الجر التصميم التقليدية في تدريس الطريقة المدرسين على تدريس ا

ء ارتقالائهم، و ادالتصميم، وتطور ات ار ابهم لمهاكتسالتي تعمل على تحسين تعلمهم و اسبة المنالطرق اب

لقدرة العقلية.  و ا لصوراء استدعالتخيل، و التركيز و امن  الياع اتتطلب قدر  لتيا يةنالمكاتهم ابمستوى قدر 

كلية وفرعية  تار امه إلىج اتحت اغي وجميعهالفر الشكل ارة رسم اغي، ومهالفر اللشكل  نالدور اعلى تخيل 

 توفيرهيدية عن لتقلالطريقة اتعجز  اجل تكوين صورة عقلية حقيقة، وهو ما والمكانية منلبصرية اللقدرة 

 ب.للطال

من  تحتويه اوملبيئي، ا/نيالمكافيكي الجر التصميم اسة ادر  نا إلىئج النتاحثة هذه الباتعيد  اكم

لتخيل الى سقه، يتطلب قدرة كبيرة عاقع وتنالو ال اكي جمات تحاوتطبيق بأمثلة اطهارتبات كثيرة، و ار امه

 انظيمهلقدرة على تا، و اغ، وغيرهالفر او  ناتز الاع و ارتفالالطول و التصميم من حيث توظيف اصر العن

 ناف اغ، لذالفر الموضع  ار تبعاليسا إلىليمين ال من اشكالاتنظيم بصري، وتمييز  إلىوتحويلة  اعقلي

ة اكالب من محالطاتدريسية حديثة تعتمد على تقنية حديثٍة تمكن  أساليب إلىج اوتعلمة يحت تدريسه

للمس، اع و لسمالرؤية و ال عن طريق اشكالامل مع التعالتصميم و ا استوحي منهالتي ال اشكالالطبيعة و ا
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تساعد الطالب  راضيةاإلفتلبيئة ا. فتحقيقهلتدريس من المستخدمة في التقليدية الطرق اتستطيع  ال اوهو م

 ينالمكالتخيل ات اعية في عمليابدات اقدر  اينتج عنه بعاداألثية ت ثالاغالفر او  بين ألشكاللتنقل ا من

لبعدي ا بارختاإللتجريبية على ات اللمجموع إيجابي أثرحثة وجود الباتعيد  نا الفعلية. كمارسة المماو 

 اإلنغماسيةجربة لتال لوجود من خالاء و التصور للفضاب قدرة على للطال تحاتأ اإلفتراضيةلبيئة ا نا إلى

لينكولن سة كل من ائج مع در النتالب.  وتتفق هذه اللط اإلفتراضيةلبيئة ا التي تتيحها ناعلية للمكالتفا

 سةاودر  ."بعاداألثية ثال  ضيةافتر الفن في بيئة ا" تعلم بعنوان: (Lincoln and Lian,2009) ناولي

لنمذجة ائمة على القاشطة نال ا تأثير" ناسة بعنو ا( در Yurt and Sunbul,2012يورت وسنبول )

 عبد الحميدسة اسة در اودر  لملموسة".ام اجسالاو  اإلفتراضيةت البيئا إستخداملمستحدثة با

(Abdelhameed,2013)  :لتصميم ات استوديوهافي  ضيافتر الاقع الو ا إستخدام“بعنوان

 ,Fonseca,  Villagrasa) وسانشزرتي وريدوندو اوم اساوفيلقر  اسة فونسيكاري". وكذلك در المعما

Marti , Redondo and Sanchez,2013) :لهندسة التصور في تعليم ا" طرق بعنوان

 أثر: "نا( بعنو 8103بو زعرور )اسة ادر سة اودر  ".بعاداألثية ثال  ضيةافتر اذج انم إستخدامرية بالمعما

لة صلمنفالسكنية اي نالمبارجية "الخاخلية و الدارية العمات اءالفضاح محتوى اجناخلي في الدالتصميم ا

عليم يعتمد لتاح انج نا إلى اضأيئج النتات اسالدر ائج هذه اكدت نتا". حيث  ابلس نموذجالفلل( في نا)

 اإلفتراضيةت البيئالتعلم عبر ا، حيث يمكن اليهالوصول التي يمكن ا التكنولوجياحد كبير على  إلى

 .كاريةواالبتعية ابدالاتهم افعيتهم للتعلم وقدر النضج، ويزيد دايعزز مستوى  ناه نالتي من شا

ية نالثالفرضية اعلى  لإلجابةلذي ينص على " الث و الثال السؤ المتعلقة بائج النتاتفسير  

ت ا( بين متوسط درج1.15عند مستوى ) إحصائيةلة يوجد فروق ذو دال  لتي تنص على: "الاو 
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 ختباردي إللبعالتطبيق ا(، في اإلفتراضيةلبيئة التي ستدرس التجريبية )ات   المجموعاب في لطالا

لتصميم ا بلح طالالص إيجابيا تأثيرائج النتا أظهرتوقد  التخصص؟لمتغير  ا" تبعيةنالمكالقدرة ا

 أكبرية ناة مكقدر  الداخلي لديهملتصميم اب طال نا إلىئج النتاهذه  التجريبية، وتعود الداخلي المجموعة

 حصلوا الي ربمخالدالتصميم اطلبة  نا إلىلنتيجة احثة هذه الباتعيد  اكم الجرافيكي.لتصميم امن طلبة 

 بعاداألثية ت ثالالبيئالمعتمد على اتخصصهم  بشأنفيكي الجر التصميم امن  أكبر تعليميةعلى فرصة 

عززت  ادورهب األبعاد، والتيئية التخصصية ثنادهم اغلب مو التي افيكي و الجر التصميم امع  بالمقارنة

يكي فالجر التصميم المطلوبة في تعلم ات ار المهاعدتهم في تعلم وتنمية اتهم وساوصقلت قدر 

يكي فالجر العملي للتصميم التطبيق المكتسبة بالنظرية ات المعلوماوربطت  لبيئي.ا/ينالمكا

ت ات ومتطلبادعلى تحقيق مفر  اتركيز  أكثر نتاك المصممة ربما اإلفتراضيةلبيئة ا نا البيئي. كما/ينالمكا

ت المنصاء هذه احتو المرئي، عن طريق اقع الو ات وتقليد اكامح اخلي، ومنهالدالتصميم اتخصص 

لتصميم اب لنسب لدى طالات و افالمسالعين على ا في تدريب ساهمت ضيةافتر ا ألشكال اإلفتراضية

ت اغالفر اي لتحكم فا، وكيفية اتهالستدالاغية و الفر النسب ا إدراكدت من قدرتهم على از  الداخلي وكذلك

ئص وهي الخصاو  لوظيفةاغ و الفر او  منها الموقعخلي الدالتصميم ات اسة محدداـ ودر المختلفة وتوزيعها

من  مكنواتالطالب ء هؤال نا إلىفة اضاخلي.  الدالتصميم اب طال اهيم ضرورية يدرسهات ومفامتطلب

 دور إلى المراقب من دور اليتحولو  اتهامكون مع وتعايشوااإلفتراضية لبيئة امع  التواجد، والتفاعل

عل التفاء و الفضاغ و الفر ا إدراكب كيفية لذي بدوره وضح للطالاضية و افتر الا لبيئةا مع علالمتفا ركالمشا

خلي. ادلالتصميم اب عي لدى طالابدالالفكر اى أثر  امم يةنالمكات المحددالتحرر من اعن  معه فضال

 اغية وتحليلهالفر ا تاقلعالا إدراكسهمت وبشكل كبير في ا اإلفتراضيةلبيئة ا نا إلىلنتيجة اتعود هذه  اكم



412 
 

ية، نائية مكات فضت مبنية على تخيالاخلي من خلق تصور الدالتصميم اب لعمق( مكن طالا إدراك)

بي الدبالزغول و اسة ائج مع در النتاتفقت هذه او  ومبتكرة.  مألوفةغية غير ات فر اهاتجاب استيعاو 

ي و الحجالتحصيل لدى طلبة كلية اعي و ابدالالتفكير اب اقتهوعال يةنالمكالقدرة ا"بعنوان:( 8104)

 ،ليةاعية ناكت مابقدر  اكبير  اطارتباعية ترتبط ابدالات القدر ا ناكدت التي او  لتكنولوجية ".اللهندسة 

لتحصيل لدى طلبة امة و العات القدر اب يةنالمكالقدرة اقة : "عالنا( بعنو 8105لمطرب )اسة ادر وكذلك 

وان خصص لتات تعزى لمتغير الفروقافي  تباينك اهن ناكدت التي او  لفنية""،التربية الهندسة و ا

لمنخفـض. التحصيـل اب ذوي لطـالاعلـى  يةنالمكالقـدرة الـي يتفوقـون فـي العالتحصيـل اذوي  الطالب

ب لطـالاعلـى  يةنالمكالقـدرة ايتفوقـون فـي  ،ليةاعلامـة العات القـدر اب ذوي لطالا نا، اضـأي أظهرت اكمـ

دومينغيز -ارسياغوتيريز، غ-رتناليز، ماغونز -اروك سةادر وكذلك   .لمنخفضـةامـة العات القـدر اذوي 

 Roca-Gonzalez, Martin-Gutierrez, Garcia-Dominguez and) اروديغو اوك

Carrodeguas, 2017  لهندسةاب عند طال يةنالمكالقدرة التطوير  اإلفتراضيةت التقنيا" نا( بعنو،" 

لتصور الي، و لعقاب و التنا) يةنالمكالقدرة ا تحسين عناصردور في  اإلفتراضيةللبيئة  ناكدت التي او 

 عطى فرصة تعليمية لهم لتطويرالهندسة وهو بدورة اب كلية (، لدى طالينالمكالتوجه ا، و ينالمكا

ء ار أثلي في ال اسـب افيكيـة للحالجر ات انامكالا أثر: " نام( بعنو 8111)بد اسة عادر . ويةنالمكاتهم اقدر 

ان كدت اي لتاو  لقرى"،ام امعـة التربيـة بجالفنية بكليـة التربية ات قسم البالتكوين لدى طات الياجم

 ب.لطالالدى  يةبتكار إلالعملية ايثري  الكبيرة مالفنية ات انامكالا (Dimensions) للبرنـامج

 ت:التوصيا

 فيكي الجر ام لتصمياتخصص  دخولهلب قبل اللط المكانية(لقدرة اس بوردو )لفحص اتوظيف مقي -8
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 بيئةمفهوم الل ربط من خال االردنية،لمكتبة اء اأثر جل الية من الحاسة اثلة للدر اسة مماعمل در  -2

 األكاديمي.لتحصيل امتغير نية بالمكا نغماسية والقدرةاإل اإلفتراضية

 الجرافيكي.لتصميم افي تخصص  أكثر بعاداألثي لثالاغ الفر ا مل مفهو ادخالة و امح -3
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 جعالمر ائمة اق

  :لعربيةاجع المر ا
 

ي، ر المعمالتصميم افي  واستخداماته ضيافتر الاقع الو ا(. 2113حمد معوض عوض )اهيم، ابر ا -

الرابط: ح على امت مصر. القاهرة،،حلوانمعة الهندسة، جابحث منشور مقدم لكلية 

 http://www.kau.edu.sa/Files/137/Researches/55291_25638.pdf 

للوحة الفني في تصميم اع ابدالالكمبيوتر ودوره في تنمية ا(. 2111هيم، محمد علي عبده)ابر ا -

معة ا، جمعيالجالتعليم السنوي لمركز تطوير القومي اورقة علمية مقدمة للمؤتمر لزخرفية، ا

 مصر . القاهرة،،عين شمس

لجودة ارة ادامعي في ضوء مفهوم الجالتدريس ائق ا(. طر 2182) ناهيمي، مكي فرحابر الا -

ي لعمل فالتعليم مع سوق ات امل مخرجاتك)بعنوان لدولي اعدت للمؤتمر اورقة عمل ملة، الشا

ردنية ال المملكة السلط، التطبيقية، اء البلقامعة المنعقد في جاص( و الخام و العاع القطا

د اعتمالا ومعاييرلتعليم اشرة )جودة العالجلسة افي  ـ( 8108ر اذا 82-85شمية في )الها

 ق.العر ادسية، القامعة اج لي(،العالتعليم الجودة في او 

ث اثات امية كمصدر لتصميم وحدسالالارف الزخا(. 2111هلل )اب بنت عبد اس، رحابو ر ا -

 عودية.لسالعربية المملكة ا الرياض،سعود،لملك امعة اجستير غير منشورة، جالة مارس صرة،امع

http://www.kau.edu.sa/Files/137/Researches/55291_25638.pdf
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ت اءالفضاح محتوى اجناخلي في الدالتصميم ا أثر(. 2183هلل )ابو زعرور، روند حمد ا -

لة اسر  ،ابلس نموذجالفلل( في نالة )صلمنفالسكنية اي نالمبارجية "الخاخلية و الدارية العما

 .فلسطين، بلس، ان، جامعة النجاح الوطنية جستير غير منشورة، ام

م لتعلامج اتيجية مقترحة لتوظيف برناستر ا إستخدام أثر(. 2185هيم )ابر اء اع، شيمابو ضبا -

لة ارس ،س وميولهم نحوهاسالالث الثالصف اميذ بي لدى تالالكتالتعبير اعلي في تنمية التفا

 ، فلسطين.مية، غزةسالالامعة الجاجستير غير منشورة، ام

ت اضيالريالتحصيل في او  يةنالمكالقدرة اقة بين لعالا(. 2181)نابو مصطفى، سهيلة سليما -

جستير غير منشورة، الة مارس لغوث،الة ارس وكاسي بمداسالادس السالصف الدى طلبة 

 ، فلسطينمية، غزةسالالامعة الجا

ري، المعمالفكر ات على تطور المعلوما اتكنولوجي تأثير(. 2188حمد، محمد حسن خليل )ا -

 ر.مصالقاهرة،  ،زهرالامعة اجستير غير منشورة، جالة ما، رسغير منشورة جستيرالة مارس

ن على عينة مية ناميدسة ادر  ينالمكا باإلدراكقته لعقلي وعالالتخيل ا(. 2181) ناحمد، مروا -

دمشق، الجمهورية العربية ،معة دمشقامجلة جمعة دمشق، ابجيكية نالميكالهندسة اب كلية طال

 .421-545(، ص1لعدد )ا(، 24لمجلد)ا .السورية

لضغوط اجهة ات مو ار اقته بمهطفي وعالالعاء الذكا(. 2181د مصطفى )اسطل، مصطفى رشالا -

، ، غزةميةسالالامعة الجاجستير غير منشورة، الة مارس ت غزة،امعالتربية بجات الدى طلبة كلي

 فلسطين
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هدة المشافيكي في تحديد نسبة الجغر التصميم ادور (. 2183هيم)ابر اء محمد اسعد، سنالا -

 ،ناعمسط، و الالشرق امعة اجستير غير منشورة، جالة ما، رسترنتنال اردنية في ال اقع اللمو 

 ردن.الا

ر لتفكيافي تنمية  ضيافتر الاقع الو ا تكنولوجياعلية اف(. 2185خليل ) نا، منى مرواغالا -

معة الجاجستير غير منشورة، الة مارسسي بغزة، اسالاسع التالصف ات البالبصري لدى طا

 ، فلسطين.مية، غزةسالالا

لتحصيل افي تنمية  اإلفتراضيةمل المعا إستخدام أثر(. 2185هلل )ال دكين، سعيد بن عبد ا -

الرياض،  ض،الريابمدينة وية نالثالمرحلة اء بالكيمياقد بمقرر النالتفكير ات ار اسي ومهالدر ا

-of University of Palestine, Majallat Jamiat Filastin lil المملكة العربية السعودية

Abḥath Journal 

ء ازيال ات تصميم ار امج مقترح لتنمية بعض مهابرن(. 2111هلل )اطمة بنت عبد ال رشيد، فا -

جستير اة ملارس لفنية/جدة،التربية المنزلي و اد اقتصلتربية لالالتخصص بكلية ات البالدى ط

 لسعودية.العربية المملكة اجدة، لعزيز، الملك عبد امعة اغير منشورة، ج

 تاصـرة للوحدات معاتصـميم بتكارلحديثة إلالتقنية ا إستخدام(. 2115محمد ) الين باحيدرة، -

، كرمةالمجستير غير منشورة، مكة الة ما، رسلمكرمةالتقليدية بمنطقة مكة اء ازيال المطرزة من ا

 المملكة العربية السعودية.

علي كمقدمة للتعليم التفالتعليم ا(. 2181س، محمود نديم)اهلل عمر؛ ونحافيل، عبد اب -

المملكة جدة ،  ،لعزيزالملك عبد امعة الهندسة في جاتجربة كلية  لكترونيال اعلي التفا

http://dspace.up.edu.ps/jspui/handle/123456789/6
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 من:بحث منشور، مسترجع  العربية السعودية.

http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/109.pdf 

-يومبالفلتربية امجلة كلية ، اإلفتراضيةلتعلم ات ا(. بيئ2188محمود) ادي، محمد رضالبغدا -

 .34-8(، ص88لعدد)ا ،مصر

ل اطفالاللفظي عند الفهم ابقدرة  يةنالمكالقدرة اب اضطر اقة عال(. 2115ء )ابلخيري، وف -

ج الحامعة اجستير غير منشورة، جالة مارس لعصبي،اصل الات الحركية ذا باإلعاقةبين المصا

 ئر.الجز الخضر، 

 ،دالي، بغدامعة ديا، ج8، طخليالدالتصميم اء اب ألف(. 2115سم خلف )اتي، نمير قالبيا -

 .العراق

مة في العاخلية الدات اءالفضالة في الدات املعالاءة ا(. قر 2181)سم خلف اتي، نمير قالبيا -

 Journal of Humanities and العراق. بغداد، (،انموذجالدولية ات ار المطاق )العر ا

Social 2017 Vol.1 Issue 1, pp.58-76 . 

، ةخليالدات اءالفضاعلى تصميم  وتأثيرهاك ادر الاسيكولوجية (. 2118جرجيس، سعد محمد ) -

  بط:الر اح على ابحث منشور، مت

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__bejiv3XAhWE0RQKHXBjDC4QFggp

MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext

%26aId%3D36929&usg=AOvVaw1z4yOVK4iIs8zNR95N620B 

http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/109.pdf
http://platform.almanhal.com/Details/Article/103954
http://platform.almanhal.com/Details/Article/103954
http://platform.almanhal.com/Details/Article/103954
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__bejiv3XAhWE0RQKHXBjDC4QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D36929&usg=AOvVaw1z4yOVK4iIs8zNR95N620B
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__bejiv3XAhWE0RQKHXBjDC4QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D36929&usg=AOvVaw1z4yOVK4iIs8zNR95N620B
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__bejiv3XAhWE0RQKHXBjDC4QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D36929&usg=AOvVaw1z4yOVK4iIs8zNR95N620B
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi__bejiv3XAhWE0RQKHXBjDC4QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D36929&usg=AOvVaw1z4yOVK4iIs8zNR95N620B


415 
 

لقدرة الهندسي ومستوى التفكير اقة بين مستوى لعالا(. 2184)عطا اهلل انجميع عايشهلجهني، ا -

-البحاثالعربية للعلوم ونشر المجلة المنورة، المدينة اب ويةنالثا لمرحلةات البالدى ط يةنالمكا

 .15-41(، ص4لعدد)ا(، 2، مجلد)فلسطين-االبحاثلعربية للعلوم ونشر المجلة ا مؤسسة

 ية على عينةناسة ميدالعلمي "در البحث اترنت في نال ا إستخدامقع او (. 2185ب )اج، جغالحا -

جستير غير الة مارس معة ورقلة"،ابج افيالديموغر اع و اجتمالاستر قسم علم المامن طلبة 

 الجزائر. ، ورقلة-حاصدي مربامعة قامنشورة، ج

 لسلةس ليرموكاث ابحامجلة لتغيير، اجهة اردن: مو الالتصميم في ا(. تعليم 2111د)اد، زياحد -

 ردن.الاربد، اليرموك، امعة اج عية،اجتمالاية و ناسنال العلوم ا

مل العو اضمن  بعاداألثية ثال ضيةافتر اء بيئة تعلم اتصميم وبن معايير(. 2188حسن، مروة) -

، مصر-وبحوث دراسات-التربية ا(، مجلة تكنولوجيVirtual worlds) ،ليةالحا اإلفتراضية

 .114-141، ص2188كتوبر ا

لمحوسب اعلي التفالتعليم امج ات تطبيق برناصعوب(. 2182حمد حسين )اح ات، نجالحسنا -

لة ا، رساجهت غزة وسبل عالافظالدولية بمحالغوث الة ارس وكابمد الدنيالمرحلة اميذ على تال

 مية، غزة.سالالامعة الجاجستير غير منشورة، ام

قع الو ابين  اإلفتراضيةلتعلم ابيئة  مزايا(. 2182لرحيم )اثير عبد ا؛ ومحمود، ادي، عدي عطاحم -

دة لمنعقاو لقدس، امعي في كلية الجاء ادالالجودة و ا ناشعبة ضم برعايةورشة عمل لطموح، او 

 لقدس.ا، كلية 84/88/2182في 
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 لة، رساالحضريلتصميم افي  اتهاهرتية وتطبيقالظامفهوم ( 2113رة منذر عبد )الحمزة، سا -

 جستير غير منشورة.ام

يل لعلوم على تحصافي تعليم  ضيةافتر ابيئة تعلم  إستخدام أثر(. 2111لد، جميلة شريف )اخ -

ة لارس بلس،افظة نالدولية في محالغوث الة ارس وكاسي في مداسالادس السالصف اطلبة 

 بلس، فلسطين.الوطنية، ناح النجامعة اجستير غير منشورة، جام

لعلوم ات اسامجلة در لتصميم، اعي في ابدالالتفكير ا(. عملية 2185د )اأيد انة، فؤ و اخص -

 .8221-8281(، ص12لمجلد)ا عية،اجتمالاية و ناسنال ا

لتعلم بمنطقة ات ال ذوي صعوباطفالالدى  يةنالمكالقدرة ا(. 2183حمد سليم)انة، محمد و اخص -

(، 3لعدد)ا(، 4لمجلد)ا لتربوية،العلوم اردنية في ال المجلة ات، المتغير اببعض  اقتهئل وعالاح

 .213-243ص

 اهثر ألطبي و اء الشفالمبنية لمجمع البيئة اصر اعن تأثيرسة ادر (. 2181خضر، رسمية محمد ) -

 ، فلسطين.مية، غزةسالالامعة الجاجستير غير منشورة، الة مارس لحركة فيه،اعلى 

 لكترونيال اعلي التفالتعلم ام انظ إستخدام(. 2183نظمي محمد) نامتناطبه، اخط -

(MOODEL من قبل )هم،جهالتي تو ات المعيقاليرموك و امعه التدريس في جاء هيئة اعضا 

 ردن.الاربد، اليرموك، امعة اجستير غير منشورة، جالة مارس

خلي للمسكن الدارؤى مستقبلية للتصميم (. 2181لرحمن )ابنت محمد بن عبد  افد، سالو اد -

لقرى، ام امعة اغير منشورة، ج دكتوراهطروحة الذكية، اظمة نال اهيم اصر في ظل مفالمعا

 لسعودية.العربية الملكة االرياض ، 



411 
 

لتحصيل لدى اعي و ابدالالتفكير اب اقتهوعال يةنالمكالقدرة ا (.2183هيم)ابر ابي، خلدون الدبا -

ربد، ا، ليرموكامعة اغير منشورة، ج دكتوراهطروحة التكنولوجية، اي للهندسة و الحجاطلبة كلية 

 ردن.الا

 يةنالمكالقدرة ال في تنمية اكتالفر امج مقترح في هندسة اعلية برناف(. 2185د)اجهء ، والنادحم -

لة ارس ،بلسافظة نافي مح العلياسية اسالات للمرحلة اضيالريالتدريسي لدى معلمي اء ادالاو 

 بلس، فلسطين.الوطنية، ناح النجامعة اجستير غير منشورة، جام

، ريالمعمالهندسي التعليم اعلى  اهأثر تية و المعلومالثورة ا(. 2112من نجيب )أيهلل، الدخل ا -

  الرابط: على  حمنشور، متابحث 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan02

4024.pdf 

 لمصرياخلي للمسكن الدالتصميم البصري في اع الخدا(. 2114لدين مصطفى)ادرويش، بدر  -

 .44-13(، ص2لعدد)ا(، 28، مجلد)مصر-وبحوث دراسات-وفنونصر، مجلة علوم المعا

لة ا، رسءالفضاربة في هندسة الكرنك لنجيب محفوظ مقا رواية (2182لدهيمي، سهيلة )ا -

 ،الجزائر.بوضياف، المسيلةمعة محمد اجستير غير منشورة، جام

 نميالمصمري المعمالتصميم افي  ضيافتر الاقع الو ات اتطبيق أثر(. 2185جي)ام نارحيم، سه -

  الرابط: ح على امت العراق.،اندستر د مهندسي كو اتحاسية، الة در اح-لمحليينا

http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Soham%20Naje%20

Rahem.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024024.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024024.pdf
http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Soham%20Naje%20Rahem.pdf
http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Soham%20Naje%20Rahem.pdf
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صيل لتحاعي و ابدالالتفكير اب اقتهوعال يةنالمكالقدرة ا(. 2181بي، خلدون )الدبافع؛ و الزغول، ر ا -

(، 81لمجلد)ا لتربوية،العلوم اردنية في ال المجلة التكنولوجية، اي للهندسة و الحجالدى طلبة كلية 

 .518-114(، ص1لعدد)ا

ء اتصميم وبن معايير(. 2183دية)الحسيني، ناو  خالد؛ونوفل،  امل؛، ناوسويد نها؛سعودي،  -

-التربية امجلة تكنولوجيترنت، اإلنعبر  ةسياغماإلنلتعليمية شبه ا اإلفتراضيةقع الو ات ابيئ

 .112-311، صيناير 2183، مصر-وبحوث دراسات

سية اسيلالتنمية الفلسطيني ودوره في ا ضيافتر الالتعليم اق افا(. 2114روق حسن )اشرف، ف -

 بلس، فلسطين.اجستير غير منشورة، نالة ما، رسفلسطينية( ضيةافتر امعة ا)نحو ج

قع الو اتوظيف  أثر(. 2181لشيخ، شذى يعقوب )ام؛ و ا؛ ومنونة، نعم بهناء حناصفو، بيد -

-Vol.22 No. 3 April 2014 ،Alرية المعماديمية اكالات ارسالممافي  ضيافتر الا

Rafidain Engineering. 

ت ار المهاسوب كمدخل مقترح لتنمية الحالتصميم با(. 2114در)القالسيد عبد احمد اصقر،  -

مر ورقة علمية مقدمة للمؤتلبحرين، امعة دلمون بابجلجميلة الفنون اب كلية لتصميمية لطالا

لي في العالتعليم امج ات وبر المؤسس األكاديمي داعتملالبع( الر العربي ا-لوال الدولي السنوي )ا

 م.2114بريل ا 4-1لمنعقد في ا، لعربيالم العامصر و 

لتسويق الويب ودوره في اعلي في صفحة التفالتصميم ا(. 2181) نانورهصندوق،  -

 لسورية.العربية الجمهورية امعة دمشق، اجستير غير منشورة، جالة ما، رسلكترونيال ا
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لبنية افية في تشكيل الثقالطبيعية و البيئة ا تأثير( 2111يعقوب ) نالنعماو ، ناي، رضوو لطحالا -

بع الر اجلد لمادمشق،الجمهورية العربية السورية . لهندسية،امعة دمشق للعلوم امجلة جئية الفضا

 ي.نالثالعدد العشرون، او 

ت اليــاء جماأثر لي في ال اسب افيكية للحالجر ات انامكالا أثر(. 2112ي درويش )ناما عابد، -

جستير الة ما، رسلقرىام امعــة التربيــة بجالفنيــة بكليــة التربيــة ات قســم البــالتكــوين لــدى طا

 لسعودية.العربية المملكة القرى، ام امعة اغير منشورة، ج

مية لات عاهاتجا) ضيافتر الالتعليم او  لكترونيال التعليم ا(. 2185لرؤوف )ارق عبد امر، طاع -

 لنشر.العربية للتدريب و المجموعة اهرة: القا صرة(،امع

خلي بين الدالتصميم ا(. 2114ظم )الدين كاء م، عالامالام؛ و لسالاسيل عبد الرحمن، اعبد  -

 .841-814(، ص52لعدد)ا، األكاديميمجلة لموضوعية، اتية و الذا

لبصرية في تصميم افة الثقا(. تفعيل منظومة 2185صم؛ وحسن، سلوى محمود )ات، عاعبيد -

 .14-51(، ص8لعدد)ا(، 1لمجلد )ا، ردنية للفنونال المجلة اصر، المعاث اثالا

-دراساتمجلة عي، الطبالتصميم اء في الفضا(. تشكيل 2182س علي)اسم عبالعبيدي، با -

 .821-881(، ص8لعدد)ا(، 34، مجلد)االردن-واالجتماعيةية ناسنال ا العلوم

ت افظالغوث في محالة ارس وكاعلي بمدالتفالتعلم امج اعلية برناف(. 2183ئد زكي)ا، ر ناعدو -

معة الجاجستير غير منشورة، الة ما، رسلوظيفيا برضاهم اقتهلمعلمين وعالاغزة من وجهة نظر 

 مية، غزة.سالالا

 ع.لتوزياليوسف للنشر و ار ا: دنالبن ،الجرافيكي، بيروتلتصميم ا (.2111لعربي، رمزي)ا -
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-ابداعو مجلة فكر لتعليم، افي عملية  اودوره اإلفتراضيةلبيئة ا(. 2183بي، يونس عيسى)العز ا -

 .315-351(، ص18، مجلد)مصر

خل الفرد دافة على سلوك الثقالهوية و ا تأثير(. 2181للطيف )اعزوز، خلود حسن عبد  -

 هرة.القامعة اج ب.ا، مدينة رحريةالمعمات اغالفر ا

لعينة  يةناسة ميدافسية در التنالميزة التصميم بتحقيق ارة اداقة عال(. 2114لد)اخ نهاعمرو، د -

رق لشامعة اجستير غير منشورة، جالة مارس ردن،ال املة في العالتعمير او  اإلنشاءت امن شرك

 ردن.الا، ناعمسط، و الا

 باكتسال ارجي للمبنى على الخاف لغالاتصميم  تأثير(. 2113حمد)اح الفتالعيسوي، محمد عبد ا -

لة ا، رسيرجالخاف لبيئي للغالالتصميم امنهج لعملية  للمستعملين،رية الحر احة الر اري و الحر ا

 ، القاهرة ، مصر.هرةالقامعة اجستير غير منشورة، جام

لعشرين ادي و الحالقرن افي  لكترونيال التعلم ا(. 2114، تيري )نادرسواناريسون، د.ر؛ واغ -

 لتوزيع.اللنشر و  نالعبيكاض: مكتبة الريا، لتطبيقاعمل للبحث و  إطار

ت اهاجتسة تحليلية ال المحلي در المجتمع الي في تنمية العالتعليم ادور (. 2181ح)اغربي، صب -

 معة محمداغير منشورة، ج دكتوراهطروحة ا، معة محمد خيضر بسكرةارية في جادالات ادالقيا

 ئر.الجز اخيضر بسكرة، 

دية المالبيئة اي و ناسنال السلوك ادلة بين المتباقة لعالا(. 8444عيل حلمي )اسماهر ات، بافرح -

 مصر.القاهرة،  ،معة عين شمساجستير غير منشورة، جالة مارسية، نالعمر ات اغالفر افي 
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 صرةالمعالرقمية ات التقنيات تعدد اوسلبي إيجابيات(. 2181عي محمد )الرفالفضل، محمد ا -

للعلوم  نالسودامعة اغير منشورة، ج دكتوراه أطروحة عته،اوطب اإليضاحيلتصميم افي 

 .نالسودا، التكنولوجياو 

ي نامبلا إستخداملتكلفة بالبيئي وتقليل التصميم اتحقيق ( 2185لمعز محمد )ارة الفكي، سا -

للعلوم  نالسودامعة اج جستير غير منشورة،الة ما، رس(نالدرمام الة اسة حابية )در التر ا

 .التكنولوجياو 

ي فيك فالجر ال تصميم المطلوبة في مجات لمؤهالا أهم(. تحديد 2181م درويش )ا، حسنالقرعا -

(، 11لمجلد)ا، عيةاجتمالاية و ناسنال العلوم ات اسامجلة در لسوق، ات اردن: متطلبالا

 (.8لملحق)ا

شطة ناترنت نال التعلم عبر الب في الطاتفعيل دور (. 2181)لدسن، اري؛ ودونام اد، ريتاكونر  -

 لتوزيع.اللنشر و  ناعبيك: مكتبة ،الجمهورية العربية السعوديةضالريا عي،ابدإيم لدر تعاومص

ر جستيالة مارس حف،المتابنية اغي على تصميم الفر ال ستدال الا تأثير(. 2183) النالك، ام -

 لسورية.العربية الجمهورية ا دمشق، دمشق،معة اغير منشورة، ج

بحث  ،ريالمعمالتصميم اع في ابدالافيكية لتطوير ار جلات التقنيا(. 2111صبحي ) امجيد، رش -

-http://www.uotechnology.edu.iq/dep  الرابط: ح على امنشور، مت

architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-

18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in

%20Architectural%20Design.pdf 

http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in%20Architectural%20Design.pdf
http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in%20Architectural%20Design.pdf
http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in%20Architectural%20Design.pdf
http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in%20Architectural%20Design.pdf
http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues16-17-18/Graphic%20Techniques%20for%20Developing%20Creativity%20in%20Architectural%20Design.pdf
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ئط الوساة و لكترونيالاقع المو اعلى  هأثر فيك و الجر ا(. تصميم 2114لدين )ال اجد كمامحمد، م -

  : الرابطح على المتعددة، بحث منشور، متا

file:///C:/Users/Only%203/Downloads/ActivityFile_1784_34_25.pdf 

ط: بالر اح على ابحث منشور، مت ،ضيافتر الاقع الو التصميم و ا(. 2115حمد وحيد)امصطفى،  -

http://www.ergo-eg.com/ppt/2vrc.pdf 

لتحصيل لدى طلبة امة و العات القدر اب يةنالمكالقدرة اقة (. عال2185لد بن سعد )المطرب، خا -

 .8العدد ، 82لمجلد ا، رقةالشامعة امجلة جلفنية، التربية الهندسة و ا

لفكـر ار اسكندرية، مصر: دالات امنـشور لعقليـة،ات القدر ا(. 8441ئيل)امعوض، خليل ميخ -

 معي.الجا

لتعليم عن بعد في المفتوح و التعليم ا(. تطوير 2185لعلوم )افة و الثقالعربية للتربية و المنظمة ا -

لبحث الي و العالتعليم المسؤولين عن اء ابع عشر للوزر الر المؤتمر ائع العربية، وقات امعالجا

 08-6ريخ ابت ،الممكلة العربية السعودية.ضالريالمنعقد في العربي الوطن العلمي في ا

 .8104رس ام 03-0435/01ل وال ادى اجم

  م5/82/2181رة الزياريخ اليرموك، تامعة اموقع ج

https://admreg.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&

id=44&Itemid=384 

معي للنشر الجالفكر ار اد ،مصرهرة:القا، 2، طلعقليةات القدر ا(. 8441ئيل، خليل )اميخ -

 لتوزيع.او 

file:///C:/Users/Only%203/Downloads/ActivityFile_1784_34_25.pdf
http://www.ergo-eg.com/ppt/2vrc.pdf
https://admreg.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=44&Itemid=384
https://admreg.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=44&Itemid=384
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سعودي مبتكر  ألثاثز ار طتصميم (. 2111ب)الوهالح بن عبد ادة بنت محمد صاضرين، غان -

 رياض ،  لقرى،ام امعة اجستير غير منشورة، جالة مارس س،و اهو البال مفهوم مدرسة من خال 

 لسعودية.العربية المملكة ا

لتصميم ا(. 2184)ناوطرمبي، رو ؛روانبن محظوظ، او  شيماء؛صرة، اوب سعيد؛نقيطي، نهى  -

 .811-881(، ص51لعدد)ا، مصر –لتربية الم امجلة عصرة، امدرسية مع ينالمبخلي الدا

لمعلم ا( دور learning) لكترونيالالتعلم ا(. هل غير 2181ت، قدور؛ وبلحسيني، وردة )انويب -

ت المعلوما اسوب وتكنولوجيالحاص: ا، عدد خعيةاجتمالاية و ناسنال العلوم امجلة لمتعلم؟، او 

 لي.العالتعليم افي 

لتعليم في مصر، ات لتطوير المعلوما ا(. نحو توظيف تكنولوجي8445دي، محمد محمد)الها -

-03هرة القات، اسبالحا ات وتكنولوجيالمعلوماي لنظم نالثالعلمي المؤتمر ات اساودر  ثابحا

 ات وتكنولوجيالمعلومالمصرية لنظم الجمعية الذي نظمته وعقدته ا 0664ديسمبر  05

 القاهرة، مصر./ديمية.اكالالمكتبة ا، تالمعلوما

 ، ورقة عمل تلقىلكترونيالالتعليم التقليدي و التعليم ا(. 2113هيم )ابر ار الستالهيتي، عبد ا -

لعربية اللغة اقسم  010م سالامية سالالافة الثقالمقرر  لكترونيال التعليم الضوء على تجربة ا

  الرابط: ح على ا، متميةسالالات اسالدر او 

http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/35.pdf 

 

 

http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/35.pdf
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 (1لملحق رقم )ا

 لمصممة  ا اإلفتراضيةلبيئة ا

 

  3DMAXل امج ابرن إستخداموسط بالالشرق امعة المصممة لمكتبة جا اإلفتراضيةلبيئة ا
(walk through desktop virtual) 

 
  3DMAXل امج ابرن إستخداموسط بالالشرق امعة المصممة لمكتبة جا اإلفتراضيةلبيئة ا

(walkthrough desktop virtual ) 
 



451 
 

 (8لملحق رقم )ا

 لترجمة  االتعديل و  قبيل ختباراإلنموذج 

 
  



455 
 

 (3لملحق رقم )ا

 نموذج اإلختبار بعد التعديل

 لرحيما اهلل الرحمنبسم 

 ع علىاالطاليرجى  المكانية،لقدرة اس ابوردو لقي إختبارلبة بين يدك الطاختي الب / الطاخي ا

ختيارو  بتمعن،ت اختيار إلا دقيقة  11ختباراإلمدة  نا اعلم االجابات،حدة من بين ابة و اجا ا 

 فقط.لعلمي البحث ا ألغراض الامة ولن تستخدم امل بسرية تاستع ختباراإل ونتائج

 نكم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،و الحسن تع اشكر 

 لبكريانبيل حسين  اناحثة: جو البا

 االساسية:ت انالبيا: الو ا

 لتخصص: .....................ا
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 ت :التوجيها

لشكل اف التفالبصري لطريقة التصور ال صمم بطريقة يختبر اسؤ  31مكون من  ختباراإل اهذ

 .  لية،الالمتبقية بنفس اسئلة الال يوضح طريقة طرح امث ا. وهذ بعاداألثي ثال

 بحيث ستقوم ب : 

 ل و الالسطر الشكل با ناسة كيفية دور ادر  -8

 لية،الافه بنفس التفاتم  ام اذالمنتصف السطر اهر في الظالشكل ا  نادور  لية،ا اتصور عقلي -2

 لية،التي تمثل ا( و A,B,C,D & Eلخمسة ) ات اباجالاحدة صحيحة من بين ابة و اجا إختيار -3

 لصحيحة.الطريقة اف بالتفالا
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 (4الملحق رقم )

 لمحكمينا بأسماءئمة اق

 لتخصصا لعملا مكان لخبرةات اعدد سنو 

 فيكاتصميم جر  لتطبيقيةالعلوم امعة اج 81

 خلياتصميم د هليةالا عمانمعة اج 1

 ريةالمعما الهندسة التكنولوجيالعلوم و امعة اج 83

 ITل اقسم  لتقنيةامعة الجا 5

 كيفياجر  برامج تصميمء تخصص اخبر   Trixel تركسل معهد 21

 


