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 المقدمة:
خالل العقود الماضية حققت تكنولوجيا الحاسوب ثورة فى مجال الرسومات ثالثية 

الواقعية المنفصمة عن حدود الزمان والمكان، األبعاد نظرًا لقدرتيا عمى تجسيد البيئة 
 بحيث يشعر المشاىد بأنيا مألوفة وواقعية واليمكن التفريق بينيا وبين المشيد الحقيقى.

 اإلحساس بالمشكمة:
الحظ الباحث أثناء عممو بقسم تكنولوجيا التعميم وتدريس مقرر التصوير 
الفوتوغرافى أن صعوبات التعمم عن طريق الخبرات المباشرة تنعكس عمى ظروف 
إنتاج الصور الفوتوغرافية التى ُتعتبر إحدى الوسائل التعميمية التى تنقل الواقع وتمثمو 

لُمكمف بإنتاج الصور الفوتوغرافية التواجد تمثياًل صادقًا والتى تتطمب من الشخص ا
تحميل الباحث لمقررات فى نفس البيئة الواقعية إللتقاط صور ليا، ومن خالل 

التصوير الفوتوغرافى وجد أنيا خمت من دراسة ميارات إنتاج الصور المولدة 
 بالحاسوب رغم أىميتيا مما ُيعد قصور فى إعداد أخصائى تكنولوجيا التعميم لمواكبة

نتاج الصور التعميمية.ما ُيستجد   من تطورات لتخطيط وا 
 مشكمة البحث:

 من خالل ما تقدم يمكن إجمال مشكمة البحث الحالى فى العبارة التالية:
قصور مقررات التصوير الفوتوغرافى مما أدى إلى تدنى ميارات طالب تكنولوجيا 

تحاكى الواقع من أجل  التعميم فى إنتاج الصور التعميمية المولدة بالحاسوب التى
التعميمية )الرقمية التقميدية( فى الواقع  الفوتوغرافيةتالفى صعوبات إنتاج الصور 

 الحالى.
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 أسئمة البحث:
ولمتصدى ليذه المشكمة حاول البحث الحالي إالجابة عمى السؤال الرئيسى     

 -التالى:
مهارات إنتاج الصور "ما فاعمية برنامج مقترح إلكساب طالب تكنولوجيا التعميم 

 المولدة بالحاسوب؟"
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

ما االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة   .1
 ؟بالحاسوب

ما الميارات الالزم توافرىا لدى طالب تكنولوجيا التعميم إلنتاج الصور المولدة   .2
 بالحاسوب؟

ما فاعمية البرنامج المقترح عمى الجانب التحصيمى لميارات إنتاج الصور المولدة   .3
 بالحاسوب؟

ما فاعمية البرنامج المقترح عمى الجانب األدائى لميارات إنتاج الصور المولدة   .4
 بالحاسوب؟

ما فاعمية البرنامج المقترح عمى مستوى إتقان الطالب فى إنتاج الصور التعميمية  .5
 بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاجيا؟المولدة 

 أهداف البحث:
 ىدف البحث الحالي إلي:     
بناء قائمة باالعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة  .1

 بالحاسوب.
ر وضع قائمة بالميارات الالزم توافرىا لدى طالب تكنولوجيا التعميم إلنتاج الصو  .2

 المولدة بالحاسوب. 
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قياس فاعمية البرنامج المقترح عمى الجانب التحصيمى لميارات إنتاج الصور المولدة  .3
 بالحاسوب.

قياس فاعمية البرنامج المقترح عمى الجانب األدائى لميارات إنتاج الصور المولدة  .4
 بالحاسوب.

لصور التعميمية قياس فاعمية البرنامج المقترح عمى مستوى إتقان الطالب فى إنتاج ا .5
 المولدة بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاجيا.

 أهمية البحث:
 قد ُيسِيم البحث الحالي عند تطبيقو فى:

 تطوير برامج إعداد أخصائى تكنولوجيا التعميم فى مجال إنتاج الصور التعميمية. .1
تكنولوجيا التعميم فى كميات تطوير مقررات إنتاج الصور التعميمية فى أقسام  .2

 التربية النوعية.
تقديم شكل جديد من أشكال الصور التعميمية التى يصعب إنتاجيا بالطرق  .3

 التقميدية فى عالمنا الواقعى.
إتاحة نوع جديد من الصور التعميمية المولدة بالحاسوب لتوفير الوقت والجيد  .4

 لصور بالطرق التقميدية.والمال المبذول فى السفر واإلنتقاالت عند إنتاج ا
تقديم صور تعميمية تجمع بين مزايا الصور الفوتوغرافية التى تتسم بواقعية  .5

 الخامات ومزايا الرسوم التوضيحية التى تتسم بالتجريد.
مواكبة أخصائى تكنولوجيا التعميم لمتطورات واإلتجاىات العالمية فى إنتاج  .6

 الصور المولدة بالحاسوب.
عمى القيام بميام جديدة فى ظل التقنيات الحاسوبية التى تشجيع المتعممين  .7

نتاج المواد التعميمية.  أصبحت وسيمة فعالة فى تعميم المقررات وا 
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 فروض البحث:
 سعي البحث الحالي لمتحقق من صحة الفروض التالية:  

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث فى  .1
التحصيمى قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده، لصالح التطبيق  نتائج االختبار

 البعدى.
توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث فى   .2

نتائج بطاقة المالحظة قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده، لصالح التطبيق 
 البعدى.

إنتاج الصور  %( عند85يصل طالب مجموعة البحث لمستوى اإلتقان )  .3
التعميمية المولدة بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند 

 لبطاقة تقييم المنتج. إنتاجيا، فى نتائج التطبيق البعدي
 حدود البحث:

 يقتصر ىذا البحث عمى الحدود التالية :      
 فى إنتاج صور تعميمية ثابتة مولدة بالحاسوب. Cinema 4Dاستخدام برنامج  .1
طالب وطالبو( من طالب الفرقة الثالثة بقسم  33مجموعة البحث مكونة من ) .2

 جامعو عين شمس. -كمية التربية النوعية -تكنولوجيا التعميم 
 متغيرات البحث:  .3

 المتغير المستقل :Independent variable  موديوالت تعميمية تُقدم من
 خالل موقع إلكترونى عمى شبكة اإلنترنت. 

  المتغيرات التابعة:Dependent variables 
لميارات إنتاج الصور المولدة التحصيل المعرفي  -

 .بالحاسوب
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 األداء العممي لميارات إنتاج صور مولدة بالحاسوب. -
الطالب لالعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور  مراعاة -

 التعميمية المولدة بالحاسوب فى المنتج النيائى.
 لجة التجريبية: مادة المعا

ديوالت تعميمية تُقدم من خالل موقع و تمثمت مادة المعالجة التجريبية في ثمانية م    
، واستخدامو لتدريب طالب مجموعة البحث عمى إلكتروني عمى شبكة اإلنترنت

 ميارات إنتاج الصور المولدة بالحاسوب.
 منهج البحث:

 التاليين:اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيجين 

ىو كائن وتفسيره وتم استخدام  : والذي يقوم بوصف ماي التحميمىالمنيج الوصف .1
ىذا المنيج فى البحث الحالي لوصف وتحميل األدبيات والبحوث والدراسات 
السابقة وعمل حصر لمبرامج التى تقوم بإنتاج الصور المولدة بالحاسوب، وبناء 

عداد قائمة االعتبارات  البرنامج المقترح فى ضوء نماذج التصميم التعميمي، وا 
التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة بالحاسوب وقائمة ميارات 
إنتاج الصور المولدة بالحاسوب، كذلك االستفادة من األدبيات والمراجع لبناء 

 األختبار التحصيمى وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم المنتج.

و المنيج الذي يستخدم لمعرفة أثر المتغير المستقل عمى المنيج التجريبي: وى .2
 المتغيرات التابعة.

 التصميم التجريبى لمبحث:
اشتمل البحث الحالى عمى مجموعة تجريبية واحدة وىى التى تستخدم البرنامج المقترح     

 (.2إلكتساب ميارات إنتاج الصور المولدة بالحاسوب كما يتضح بالجدول رقم )
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 التصميم التجريبى( 2جدول )
 قياس بعدى المعالجة التجريبية قياس قبمى مجموعة البحث

المجموعة 
 التجريبية

 تطبيق أدوات القياس قبميًا:
 اختبار تحصيمى. -
 بطاقة المالحظة. -

 تطبيق البرنامج المقترح:
ديوالت و دراسة ثمانية م

تعميمية من خالل موقع 
إلكتروني عمى شبكة 

 اإلنترنت.

 القياس بعديًا:تطبيق أدوات 
 اختبار تحصيمى. -
 بطاقة المالحظة. -
 بطاقة تقييم المنتج. -

 مجموعة البحث:
طالب وطالبو( من طالب الفرقة الثالثة  33مجموعة البحث قصدية مكونة من )     

جامعة عين شمس، الذين درسوا  -كمية التربية النوعية  -بقسم تكنولوجيا التعميم 
نتاج رسومات تعميمية )1مقرري إنتاج رسومات تعميمية ) ( ومقرري أساسيات 2( وا 

نتاج الصور الفوتوغر   افية فى كاًل من الفرقة األولى والثانية.التصوير الضوئى وا 
 أدوات البحث:

 قام الباحث بإعداد األدوات التالية:
قائمة االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة  -1

 بالحاسوب.
 قائمة ميارات إنتاج الصور المولدة بالحاسوب. -2
إنتاج الصور المولدة اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفى لميارات  -3

 بالحاسوب.
بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائى لميارات إنتاج الصور المولدة  -4

 بالحاسوب.

بطاقة تقييم المنتج لقياس مستوى إتقان الطالب فى إنتاج الصور التعميمية  -5
 المولدة بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاجيا.
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 إجراءات البحث:
إجراء دراسة تحميمية شاممة لمبحوث واألدبيات ذات الصمة بموضوع ومتغيرات  .1

 .البحث الحالي
إعداد قائمة باالعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة  .2

 بالحاسوب وعرضيا عمى السادة المحكمين وتعديميا فى ضوء مقترحاتيم.
ولدة بالحاسوب وعرضيا عمى السادة إعداد قائمة ميارات إنتاج الصور الم .3

 المحكمين وتعديميا فى ضوء مقترحاتيم.
تحديد نموذج التصميم التعميمي المناسب لطبيعة البحث الحالى إلعداد مادة  .4

 المعالجة التجريبية.
وضع األىداف وتحميل محتوى موقع اإلنترنت في شكل وحدات تعميمية مصغرة  .5

المحكمين لمتأكد من سالمة األىداف )موديوالت(، ثم عرضو عمى السادة 
جراء التعديالت الالزمة فى ضوء مقترحاتيم.  وكفاية المحتوى وا 

 إعداد أدوات القياس: .6
  إعداد االختبار التحصيمى لقياس الجانب التحصيمى لميارات إنتاج الصور

 المولدة بالحاسوب وعرضة عمى السادة المحكمين وحساب صدقو وثباتو.
 حظة لقياس الجانب األدائى لميارات إنتاج الصور المولدة إعداد بطاقة المال

بالحاسوب التى اكتسبيا الطالب وعرضيا عمى السادة المحكمين وحساب 
 صدقيا وثباتيا.

  إعداد بطاقة تقييم المنتج لقياس مستوى إتقان الطالب فى إنتاج الصور
ا عند التعميمية المولدة بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتي

 إنتاجيا وعرضيا عمى السادة المحكمين وحساب صدقيا وثباتيا.
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تطبيق التجربة االستطالعية عمي عينة استطالعية من طالب تكنولوجيا  .7
التعميم لمتأكد من وضوح المحتوى واإلرشادات فى الموقع وسالمة روابط 

جراء التعديالت الالزمة تمييدًا لتطبيقو عمى  عينة اإلبحار بين النوافذ وا 
 البحث األساسية.

 تطبيق التجربة األساسية: .8
 بطاقة المالحظة(  -تطبيق أدوات القياس قبميًا )االختبار التحصيمى

 عمى مجموعة البحث.
 .تطبيق البرنامج المقترح عمى مجموعة البحث 
 بطاقة المالحظة -تطبيق أدوات القياس بعديًا )االختبار التحصيمى- 

 عة البحث.بطاقة تقييم المنتج( عمى مجمو 
معالجة النتائج إحصائيًا الختبار صحة فروض البحث، ثم التوصل إلى  -9

 النتائج وتحميميا وتفسيرىا.
 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء نتائج البحث. -13

 المعالجة اإلحصائية:
-Tلكي يتحقق الباحث من صحة الفروض تم استخدام األسموب اإلحصائي  )    

Test إليجاد الفروق بين المتوسطات وقد استعان الباحث باختبار "ت" ألنو من )
أشير مقاييس اإلحصاء البارامتري والذي يستخدم الختبار داللة الفروق في األداء 
وىو أكثر األساليب اإلحصائية مناسبة لمعالجة البيانات في ضوء التصميم التجريبي 

 ليذا البحث. 
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 نتائج البحث:
في ضوء اإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من صحة الفروض تم التوصل إلى     

 النتائج التالية:
أواًل: تم بناء قائمة باالعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور التعميمية المولدة 

 بالحاسوب.
 ثانيًا: تم بناء قائمة ميارات إنتاج الصور المولدة بالحاسوب.

بناء البرنامج المقترح إلكساب طالب تكنولوجيا التعميم ميارات إنتاج الصور ثالثًا: تم 
 المولدة بالحاسوب.

رابعًا: تم التأكد من فاعمية البرنامج المقترح في إكساب طالب تكنولوجيا التعميم ميارات 
 إنتاج الصور المولدة بالحاسوب من خالل اآلتي:

رجات طالب مجموعة البحث فى ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط د .1
نتائج االختبار التحصيمى قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده، لصالح التطبيق 

 البعدى.
ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث فى  .2

 نتائج بطاقة المالحظة قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده، لصالح التطبيق البعدى.
%( عند إنتاج الصور التعميمية 85مجموعة البحث لمستوى اإلتقان ) وصل طالب .3

المولدة بالحاسوب فى ضوء االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاجيا، فى نتائج 
 لبطاقة تقييم المنتج. التطبيق البعدي

 التوصيات:
 عمى ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن التوصية بما يمي:

االىتمام باستخدام الصور المولدة بالحاسوب في كافة المجاالت ضرورة  .1
 التعميمية.
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  وليد محمد عبدالحميدأ. مهارات  انتاج       فاعلية برنامح مقترذ إلكساب طالب تكنىلىخيا التعليم 

ضرورة توجيو اىتمام ُمنتجى برمجيات الوسائط المتعددة نحو استخدام الصور  .2
 المولدة بالحاسوب فى أعماليم.

ضرورة تطوير برامج إعداد أخصائى تكنولوجيا التعميم فى مجال إنتاج الصور  .3
 التعميمية.

لدائم لمؤشرات قائمة االعتبارات بما يتوافق مع التقدم التكنولوجى لبرامج التطوير ا .4
 التصميم ثالثى األبعاد. 

نتاج خمفيات االستوديوىات  .5 االستفادة من قائمة االعتبارات فى تصميم وا 
 اإلفتراضية فى مقررات إنتاج برامج الفيديو التعميمية.

نتاج الصور التعميمية المولدة الربط بين االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إ .6
بالحاسوب ومعايير إنتاج بيئات الواقع اإلفتراضى التعميمية كى ُنكسبيا مزيدًا من 

 الواقعية.
ضرورة الرجوع إلي قائمة االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إنتاج الصور  .7

من التعميمية المولدة بالحاسوب التي توصل إلييا الباحث عند إنتاج ىذه النوعية 
 الصور.

االستفادة من قائمة ميارات إنتاج الصور المولدة بالحاسوب التي توصل إلييا  .8
الباحث عند بناء البرامج التدريبية إلكساب المتدربين ميارات إنتاج الصور 

 المولدة بالحاسوب.
 االستفادة من البرنامج المقترح عند بناء برامج تدريب أخصائى تكنولوجيا التعميم. .9

أخصائى تكنولوجيا التعميم عمى القيام بميام جديدة فى ظل التقنيات تشجيع  .13
نتاج المواد  الحاسوبية الفائقة التى أصبحت وسيمة فعالة فى تعميم المقررات وا 

 .التعميمية
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  2517والثالثىن  السادسمدلة دراسات فى التعليم الدامعى                                          العدد 

 البحوث المقترحة:
أثار البحث الحالي بعض التساؤالت التي يمكن أن تكون موضع لمبحث والدراسة،     

 مى النحو التالي:ويمكن تحديدىا ع
البحث فى أثر اختالف مستويات تجريد الموضوعات داخل الصورة التعميمية  .1

 الثابتة المولدة بالحاسوب عمى فئة عمرية أو مرحمة دراسية معينة.
المقارنة بين تأثير الصور المتحركة المولدة بالحاسوب والصور المتحركة  .2

ت التعميمية لدى فئة عمرية الواقعية لتحقيق مستوى اإلتقان فى أحد المجاال
 أو مرحمة دراسية معينة.

 
 
 


