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 الملخص

فاعليىة بيةىة تعليميىة ما مىة على  الوامىز المعىية لتنميىة متىا ات إئتىاث البيةىات    يىة هدف البحث إلى  الكفىع عى  

وتحقيقًا ألهداف البحث، اُستخدام المنتجىي  الوفى و وهىبل التجريبىو ذو الت ىميم األبعاد لدى طالبات جامعة جدة. 

التعليمو القا م عل  المجموعة الواحدة ذات القياس )القبلو / البعدي(، وُطب ِّق البحث عل  عينة عفوا ية مكوئىة مى  

دوات التو أعدتتا الباحثة؛ فو ( طالبة م  طالبات المستوى السادس، مسم تقنية المعلومات، وتمثلت المواد واأل81)

ت ميم بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية تضمنت عددًا م  المواد والوسا ط وم  أهمتا: اختبا  معرفو، بطامة 

متابعة، بطامة تقييم منتج، ومد تم تطبيقتا مبليىاً وبعىدياً بعىد هىبطتا وتقنينتىا والتن ىد مى  فىدمتا و باتتىا. و ختبىا  

وخلصص البحصث  "SPSS".لبحث عولجت بيائاتتا إح ا ياً؛ باسىتخدام برئىامج التحليىال ا ح ىا وفحة فرهيات ا

بىىي  متوسىىطو د جىىات الطالبىىات فىىو          وجىىود فىىروت ذات د لىىة إح ىىا ية عنىىد مسىتوى الد لىىة  إلصى 

ل ىال  متوسىط د جىات  التطبيقي  القبلو والبعدي  ختبا  الجائب المعرفو لمتىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد،
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بىي  متوسىط          التطبيق البعدي. وأها ت إل  وجىود فىروت ذات د لىة إح ىا ية عنىد مسىتوى الد لىة 

د جىىات الطالبىىات فىىو التطبيىىق البعىىدي لبطامىىة متابعىىة متىىا ات إئتىىاث البيةىىات    يىىة األبعىىاد وبىىي  مسىىتوى ا تقىىا  

 وقصصدا البحصصث تو؛صصياته مصص    مهصصا سىىة فىىو بطامىىة المتابعىىة. %(، وذلىىف فىىو جميىىز المتىىا ات الر ي07المطلىىو) )

توظيع البيةات التعليمية القا مة على  الوامىز المعىية فىو تعلىيم المتىا ات ا ئتاجيىة المعقىدة، وعقىد و   ودو ات 

 تد يبية ألعضاء هيةة التد يس؛ لتنمية متا اتتم ا ئتاجية للبيةات    ية األبعاد. 

 يةة التعليمية، الوامز المعية، البيةات    ية األبعاد.الب الكلمات المفتاحية 

Abstract 

The aim of the research is to reveal the effectiveness of an educational environment 
based on augmented reality in developing the skills of producing three-dimensional 
environments among female students of the University of Jeddah. To achieve the 
objectives of the research, the two descriptive and quasi-experimental approaches with 
an instructional design based on the one-group pre-post test were used. the research 
was applied to a random sample of (18) sixth-level students, Department of 
Information Technology. The researcher prepared a number of materials and tools; It 
was design of an educational environment based on augmented reality that included a 
number of materials and media, the most important of which are: a cognitive test, a 
follow-up card, a product evaluation card, and it was applied before and after 
controlling and codifying it and ensuring its validity and stability. To test the validity 
of the research hypotheses, its data were treated statistically; Using the SPSS program. 
The research concluded the following results: There are statistically significant 
differences at the level of significance (α ≥ 0.05) between the mean scores of the 
students in the two applications, the pre and post applications to test the cognitive 
aspect of the skills of producing three-dimensional environments, in favor of the 
average scores of the post-application. It indicated that there were statistically 
significant differences at the significance level (α≥0.05) between the average scores of 
the students in the post-application of the three-dimensional environment production 
skills follow-up card and the required mastery level (70%), in all the main skills 
included in the follow-up card. The current research made a number of 
recommendations; The most important of them are: Employing educational 
environments based on augmented reality in teaching complex and difficult productive 
skills, and holding workshops and training courses for faculty; To develop their 
production skills for 3D environments. 

Keywords: educational environment, augmented reality, three-dimensional 
environments. 
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 المقدمة  

يتَّسىم الع ىىر الحىىالو بثتىىو   ىو ة علميىىة وتكنولوجيىىة أ ىىرت فىو التعلىىيم، وأبىىرةت أئماًطىىا وطرا ىىق  

عديىىدة للتعلىىيم، وبخافىىة الىىتعلم ال ىىردي والىىتعلم الىىماتو، الىىمي يقىىدم حلىىوً  لمفىىك ت التعلىىيم، حيىىث 

: الىىتعلم -علىى  سىىبيال المثىىا  ولىىيس الح ىىر-جموعىىة مىى  المسىىتحد ات التكنولوجيىىة، ومنتىىا ظتىىرت م

ا فتراهىو، والوامىز ا فتراهىو، والوامىىز المعىية، والبيةىات    يىىة األبعىاد، والىم اء ا فىىطناعو، 

 والروبوت، وغيرها، وما يميي همه األئواع م  التكنولوجيا ع  غيرها هىو إمكائيىة الت اعىال وا بحىا 

فو البيةات الم ممة،  ما تقىدم فرفىة ا ستكفىاف للت افىيال الخافىة بالمفىاهد والبيةىات التعليميىة؛ 

لما، يعد استخدام التكنولوجيا الرممية وتطبيقاتتا فىو التعلىيم أمىًرا متًمىا وهىرو يًا فىو تىد يس المىواد 

 دية. العلمية، التو تتضم  مناهجتا م ردات مجردة ي عُُب تد يُستا بالطرت التقلي

لتطىوير التعلىيم، وتىوفير  0707وتلبيةً لمتطلبات التحو  الرممو فو  ؤيىة المملكىة العربيىة السىعودية 

وظىىا ع المسىىتقبال، التىىو تعتمىىد علىى  متىىا ات ا ئتىىاث والتقنيىىة، وسىىرعة ا تسىىابتا؛ فقىىد عمىىدت إلىى  

  إلىىىىى  أ  التوجيىىىىىل بييىىىىىادة العنايىىىىىة بتطىىىىىوير التعلىىىىىيم؛ منتًجىىىىىا، وُمعلًمىىىىىا، وطالبًىىىىىا، فتىىىىىو تسىىىىىع

والتطىىو ات العلميىىة والحضىىا ية؛  ىىو يكىىو  الطالىىب مىىادً ا علىى  مواجتىىة الت يىىرات  المنىىاهج توا ىىب

المختل ة، والتكي ع معتا بطرت سليمة، وتوافىال دا ىم مىز أي تطىو ات ومسىتجدات علميىة ومعرفيىة؛ 

مى  خى   وذلف بتدف تحسي  مخرجات التعليم، والوفو  بىالط ) إلى  مسىتوى ا بىداع وا بتكىا  

 التعلم عبر بيةات متنوعة.

  "Augmented Reality"( إل  أ  الوامز المعية أو ما يطلق عليل با ئجليييىة2015) Ubariومد أها  

مىىى  الم ىىىطلحات الجديىىىدة التىىىو ظتىىىرت واسىىىتخدمت فىىىو العىىىالم العربىىىو. وبحكىىىم ائ تىىىا  التعلىىىيم 
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ه ومنثريل إل  ا ست ادة م  أحدث ما جادت بل التكنولوجيىا فىو تح يىي و التكنولوجيا، عل  س ْعو  وادِّ

المتعلمي ، وجعال عملية التعلم أ ثر  متعة، وتفويقًا، وإ ا ة؛ فقىد وجىدت تقنيىة الوامىز المعىية طريقتىا 

 هم بدو ها فو إعادة تعريع التعلم، وجعلل ذا غاية ومعنً .بستولة إل  مجا  التعليم، لتسا

ف  ويُعد  الوامز المعية م  التقنيات المعافرة فو العالم العربو التو أهي ت إل  مجىا  التعلىيم. وُعىرِّ

بنئل: "التقنية القا مة عل  إسىقاط األجسىام ا فتراهىية والمعلومىات فىو بيةىة المسىتخدم  الوامز المعية

 . (Rezk, 2017, P.572)وفر معلومات إهافية، أو تكو  بمثابة موجل لل" الحقيقية؛ لت

وباستط ع األد) التربوي، ئ حظ توجل ا هتمام إل  اسىتخدام وتوظيىع الوامىز المعىية فىو العمليىة 

 Saidin etأ دتل د اسة  ىال مى  التعليمية؛ ئثًرا لما لل م  ممييات وفوا د  تربويٍة ملحوظة، وهما ما 

al. (2015) يساعد المعلم عل  بناء بيةة تعلم ئفىطة تعمىال على  تح يىي الطالىب  عل  أ  الوامز المعية

أ  الطى ) يفىعرو  باسىتق لية فىو تعلىم  Bal and Bicen, (2016)د اسىة  ئحو تعلمل.  مىا أظتىرت

ىع إلى  ذلىف أ   التعلىيم المواد الد اسية، ويمكنتم الوفو  إلى  المىوا د المختل ىة بيسىر وسىتولة. أهِّ

ومى  هنىا، تثتىر أهميىة  ي ب  أ ثر متعة للط ) عند استخدام الوامز المعية فو ال  و  الد اسىية.

-الوامز المعية  بيةىة تعليميىة مح ىية  ئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد؛ حيىث إ  البيةىات    يىة األبعىاد 

اهتمىت بعىا الد اسىات  مى  المسىتحد ات التكنولوجيىة فىو هىما الع ىر، ومىد -ومنتا الوامىز المعىية

بىىالتعرف علىى  فاعليىىة تكنولوجيىىا الوامىىز المعىىية فىىو ةيىىادة التح ىىيال لىىدى المتعلمىىي ، ومنتىىا د اسىىة 

(Tan & Lee, 2017( و )Bacca et al., 2014). 

وائط مًا م  توجتات وةا ة التعليم فو ومتنا الحالو، والمتمثلة فو "التحو  ئحو التعليم الرممو لىدعم 

والمعل ِّىىم"، و"تحويىىال التعلىىيم إلىى  عمليىىة تتمحىىو  حىىو  المىىتعلم لتنميىىة مد اتىىل ومتا اتىىل  تقىىدم الطالىىب

لمواجتة تحديات الحياة"، والعمال عل  "تحسىي  البيةىة التعليميىة المح ىية لعبىداع وا بتكىا ". ) ؤيىة 

https://www.new-educ.com/technologie-et-apprentissage-questions
https://www.new-educ.com/technologie-et-apprentissage-questions
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ومىى  منطلىىق تفىىجيز العمىىال الجمىىاعو غيىىر التقليىىدي، والسىىعو  (. 871-871، ص. 0781، 0707

ق المعرفىىة المكتسىىبة فىىو حىىال المفىىك ت، والوفىىو  إلىى  ابتكىىا ات جديىىدة ب تاحىىة ال رفىىة لتطبيىى

للمتعلمي  لتعديال األفكا ، وتطويرها؛ ب رض تحسي  التعلم، م  خ   دمج تقنيىة المعلومىات، وتقىديم 

تعلم المساعدة والدعم ال نو للمتعلمي  فو مجىا  ت ىميم وإئتىاث الوسىا ال التعليميىة الحديثىة، وبيةىات الى

المختل ة، والرفز م  متا اتتم األدا ية فيتا، المي بدو ه يرفز م    اءة العملية التعليميىة بفىكال عىام؛ 

فاعليصة بيئصة تعليميصة قائمصة علصى الواقصع المعصزز لتنميصة مهصارات إنتصاج جاء هما البحىث للكفىع عى  

 البيئات ثالثية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة.

    مشكلة وتساؤالت البحث

  ,.Mota et alتىل العديىد مى  ئتىا ج الد اسىات  د اسىة إل  ما أ دئبز ا حساس بمفكلة البحث استنادًا 

بىىل مىى   لمىىا تسىىم  تكنولوجيىىا الوامىىز المعىىية فىىو ا عىىدادات التعليميىىة اسىىتخدامبنئىىل يمكىى   (2016)

تضىىمي  عنافىىر افتراهىىية، و ؤيىىة البيةىىة الماديىىة ال عليىىة؛ لخلىىق وامىىز مخىىتلط فىىو الومىىت الحقيقىىو. 

( أها ت إل  وجود أ ر إيجابو للتىد يس باسىتخدام تقنيىة الوامىز المعىية 2016) Al-shathryود اسة 

ت؛ لىما، أوفىت عل  التح يال الد اسو لطالبات المرحلة الثائوية فو مقر  الحاسب وتقنيىة المعلومىا

باستخدام تقنية الوامز المعية، لتد يس مقر ات الحاسب اآللىو وتقنيىة المعلومىات، و ىملف اسىتخدامل 

( أ  هنىىىاا حاجىىىة إلىىى  2014) Nussli & Oh مىىىا أظتىىىرت ئتىىىا ج فىىىو جميىىىز المقىىىر ات الد اسىىىية. 

الد اسات التجريبية، التو تُثبت فحة ا فتراهات األساسية حو  أهمية تىد يب المعلمىي  للمفىا  ة 

، التو تربط همه الخ ىا   ال ريىدة بفىكال  ىاٍف مىز 3D ivWsفو البيةات ا فتراهية    ية األبعاد 

 فوا د التعلم المحتملة.
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  فكرة البحث، وذلف مى  خى   ئتىا ج الد اسىة ا ستكفىافية،  ما تن د لدى الباحثة حاجة المجا  لطر

( طالبة م  طالبات جامعة جدة؛ وهدفت لتحديد احتيىاث الطالبىات للمسىتحد ات 07التو أُجريت عل  )

التكنولوجية  ئتاث الوسا ال والمواد التعليمية بمىا يتوافىق مىز التحىو  الرممىو، ومتىا ات معلىم القىر  

تطبيقىات وبىرامج تكنولوجيىا الوامىز المعىية، وبىرامج إئتىاث البيةىات    يىة الواحد والعفىري  لىبعا 

ي  أ  المقىر ات تحتىاث 11األبعاد. واهتملت ئتا ج الد اسة ا ستكفافية عل  أ   % م  الطالبىات يىر 

إل  تحديث بما يلبو احتياجاتت  فو الومت الحالو، ويتوافق مز المستحد ات التكنولوجية، أمىا بالنسىبة 

% مىىى  الطالبىىات ليسىىت لىىىديت  خل يىىة  عنتىىىا، 01ولوجيىىا الوامىىز المعىىىية وتطبيقاتىىل، فثتىىر أ  لتكن

% ليسىت لىديت  أي خل يىة عنتىا. ومى   ىم سىع   70.0وبالنسبة للبيةات    يىة األبعىاد وبرامجتىا فى   

 البحُث لعجابة ع  السؤا  الر يس التالو:

في تنمية مهارات إنتاج البيئات ثالثية األبعصاد لصدى ما فاعلية بيئة تعليمية قائمة على الواقع المعزز 

 طالبات جامعة جدة؟

 ويت رع م  السؤا  الر يس السابق األسةلة ال رعية التالية: 

فو تنمية الجائب المعرفو لمتا ات إئتاث  ما فاعلية بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية .8

 البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة؟

فاعلية بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية فو تنمية الجائب األدا و لمتا ات إئتاث  ما .0

 البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة؟

ما فاعلية بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية فو مياس متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد  .0

 لدى طالبات جامعة جدة؟
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    داف البحث

ميىىاس فاعليىىة بيةىىة تعليميىىة ما مىىة علىى  الوامىىز المعىىية فىىو تنميىىة الجائىىب المعرفىىو ع  البحىىث إلىى  يسىى

واألدا و لمتا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعىة جىدة. وإلى  جائىب ذلىف يسىع  هىما 

 البحث إل  تحقيق األهداف التالية: 

فو تنمية الجائب المعرفو لمتا ات  ز المعيةد اسة مدى فاعلية بيةة تعليمية ما مة عل  الوام -

 إئتاث البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة.

استق اء فاعلية بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية فو تنمية الجائب األدا و لمتا ات إئتاث  -

 البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة.

ة ما مة عل  الوامز المعية فو مياس متا ات إئتاث البيةات    ية التحقيق فو فاعلية بيةة تعليمي -

 األبعاد لدى طالبات جامعة جدة.

   مية البحث 

تتض  أهمية البحث م  خى   أهميىة مت يراتىل التىو يتناولتىا، التىو تتمثىال فىو متىا ات إئتىاث البيةىات 

   يىة األبعىاد. ويسىىع  البحىث إلىى  تنميىة متىىا ات إئتىاث البيةىىات    يىة األبعىىاد، مى  خىى   بنىاء بيةىىة 

فىىادة أعضىىاء هيةىىة إمىىد يسىىتم البحىىث ئثريًىىا فىىو تعليميىىة افتراهىىية ما مىىة علىى  الوامىىز المعىىية؛ ولىىما، 

التىىد يس فىىو تنميىىل متىىا ات الىىتعلم وا ئتىىاث لىىدى المتعلمىىي  فىىو المقىىر ات المختل ىىة. وإ ىىراء األد) 

التربوي المي يتجل ئحو توظيىع الوامىز المعىية فىو العمليىة التعليميىة لتحسىينتا. با هىافة إلى  تقىديم 

معو؛ ومنتىىىا موا بىىىة حلىىو  علميىىىة متطىىىو ة ألفىىىحا) القىىرا  حىىىو  بعىىىا مفىىىك ت التعلىىيم الجىىىا

الجامعات للتطو ات التكنولوجيىة التىو تسىاعدها على  تقىديم الخىدمات التعليميىة دو  التقيىد بيمىا  أو 



 

8 

مكا ، وذلف فو إطا  يحا و الوامز. وتوجيل الباحثي  المتخ  ىي  فىو تكنولوجيىا التعلىيم والحاسىب 

 عاد. اآللو ئحو مييد م  البحوث فو تنمية إئتاث البيةات    ية األب

مى  خى   مىا ئ ىت عليىل اسىتراتيجية وةا ة  0707وتتضم  األهمية التطبيقية تطبيق  ؤية المملكة 

التعلىىيم مىى  أهىىداٍف، والمضىىمنة فىىو برئىىامج التحىىو  الىىوطنو، وبرئىىامج تنميىىة القىىد ات البفىىرية إلىى  

التعلىىيم تحسىىي  مخرجىىات منثومىىة التعلىىيم والتىىد يب فىىو جميىىز مراحلتىىا، مىى  التعلىىيم المبكىىر وحتىى  

تحسىي  البيةىة والتد يب المستمر مدى الحياة؛ للوفو  إل  المسىتويات العالميىة، ومى  تلىف األهىداف 

التعليميىىىة المح ىىىية لعبىىىداع وا بتكىىىا . وتقىىىديم بىىىرامج تعلىىىيم وتىىىد يب توا ىىىب مسىىىتجدات الع ىىىر 

ال ىىناعية  ومتطلباتىىل. إلىى  جائىىب تقىىديم بىىرامج تعلىىيم وتنهيىىال وتىىد يب تتوافىىق مىىز متطلبىىات الثىىو ة

 الرابعة واحتياجات التنمية وسوت العمال المحلو والعالمو المتسا عة والمتجددة.

 حدود البحث  

 يقت ر البحث عل  الحدود التالية:

يقت ر البحث عل  تنمية متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد م  خى   بيةىة تعليميىة ما مىة 

وهندسة الحاسب، مسم ئثم وتقنيىة المعلومىات عل  الوامز المعية.  لدى طالبات  لية علوم 

 هـ.8118بجامعة جدة، فو الن ع الد اسو الثائو م  العام 

 مصطلحات البحث 

Ibrahim (0780 )، التىو عرفتىا ويقصد بالبيئة التعليمية في  ذا البحث البيئة التعليمية االفتراضية

نا يىة، بحيىث يكىو  لكىال مىتعلم هخ ىيتل "وسىيلة جديىدة للىتعلم التعىاوئو تعتمىد على  النثريىة الب بنئتا

 ا فتراهية التو تمثلل، وتساعده عل  التوافال والت اعال مز اآلخري  فو أي ومت، وأي مكا .
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بيةىىة تعليميىىة افتراهىىية متاحىىة علىى  هىىبكة ا ئترئىىت، تُىىوفر  وتعصصرف البيئصصة التعليميصصة إجرائيهصصا ب نهصصا 

لبىىات جامعىىة جىىدة بتنميىىة متىىا اتت  فىىو إئتىىاث مجموعىىة مىى  المىىواد واألدوات التعليميىىة، وتسىىم  لطا

 ".Zapparالبيةات    ية األبعاد م  خ   الدخو  عليتا باستخدام تطبيق الوامز المعية "

( بنئىىل: "تحويىىال الوامىىز فىىو العىىالم 810، ص. 0781) Attar and Kssaraيعرفىىل  الواقصصع المعصصزز 

خدام طىىرت عىىرض  مميىىة تعكىىس الوامىىز الحقيقىىو إلىى  بيائىىات  مميىىة، وتر يبتىىا، وت ىىويرها، باسىىت

 الحقيقو للبيةة المحيطة بالكا   الرممو". 

" تسىم  ب هىافة ودمىج بيائىات  مميىة Zapparتقنية عل  مومز " ويعرف الواقع المعزز إجرائيها ب نه 

 ،للوفو  إليتىا "Marker" للوامز الحقيقو عل  هيةة وسا ط  ممية ت اعلية متنوعة، وتستخدم ع مات

وعرهىىتا مىى  خىى   األجتىىية المحمولىىة بفىىكال ممتىىز وجىىاذ)؛ لتنميىىة متىىا ات إئتىىاث البيةىىات    يىىة 

 األبعاد. 

"هو بيةات ذات    ة أبعاد توهى  الطىو ، والعىرض، وا  ت ىاع، مى  خى    البيئات ثالثية األبعاد 

بواسىطة بىرامج  أجتية العىرض، ويمكى  دو ائتىا وتحريُكتىا هىم  المحىاو  الث  ىة، وتُ ىمم وتُنىت ج

 (.Aqel et al., 2012, p. 7حاسوبية خافة" )

اسىتخدام طالبىات جامعىة جىدة متىا اتت  فىو إئتىاث  ويعرف إنتاج البيئات ثالثية األبعاد إجرائيهصا ب نصه 

 ,3D max  Lumion, Google Sketchupالبيةىات    يىة األبعىاد مى  خى   أحىد البىرامج الحاسىوبية )

Iclone,بيةات تعليمية    ية األبعاد فو هوء المعايير العالمية. (  ئتاث مفاهد 

 الدراسات السابقة
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سىىعت العديىىد مىى  الد اسىىات إلىى  ا بىىات فاعليىىة اسىىتخدام البيةىىات ا فتراهىىية لتنميىىة ت ىىميم وإئتىىاث 

( إل  التحقق م  فاعلية ئموذث تربوي 2015) Quintana & Fernándezالبيةات ا فتراهية  د اسة 

مقتر  لتحسي  األداء التد يسو لمعلمو ما مبال الخدمة، م  خ   بيةات التعلم ا فتراهىية، وللكفىع 

ع  فاعلية البيةات ا فتراهية فو تنمية المتىا ات التد يسىية لىدى معلمىو مىا مبىال الخدمىة مى  وجتىة 

 يجىىابو  سىىتخدام البيةىىات ا فتراهىىية فىىو متىىا ات ئثىىر الطالبىىات، ومىىد أظتىىرت النتىىا ج التىىن ير ا

التىىد يس لىىدى الطالبىىات المعلمىىات،  مىىا أظتىىرت النتىىا ج  هىىا المعلمىىي  والطالبىىات المعلمىىات عىى  

مستوى ا ئجاة المحقىق داخىال البيةىة ا فتراهىية، ومىد أهىا ت الد اسىة إلى  أ  البيةىات ا فتراهىية 

يىتتم ئحىو الىتعلم، ومىد أوفىت الد اسىة بضىرو ة توظيىع أستمت فو تح يىي المتعلمىي ، وةيىادة دافع

د اسىة برامج المحا اة للموامع التد يسية  ىداعم لعمليىة تنهيىال المعلمىي  مىا مبىال الخدمىة. ومىد سىعت 

Mota & et (2016 إلىى  تقىىديم أداة )VEDILS" وهىىو أداة مر يىىة تسىىتند إلىى  بيةىىة ""MIT App 

Inventor 2" ة، ويمك  ئفرها على  لت ميم سينا يوهات تعليمية ت  اعلية تتضم  موا د الوامز المعيَّ

؛  مىىا يمكىى  اسىىتخدام هىىما النىىوع مىى  التكنولوجيىىا فىىو ا عىىدادات التعليميىىة. ولقىىد ""Androidأجتىىية 

لتضىىمي  مىىوا د الوامىىز المعىىية،  "Appentor"عملىىت الد اسىىة علىى  تمديىىد ل ىىة حثىىر التطبيقىىات 

دمي  مز همه الموا د.  ما يىتم تضىمي  السىينا يو مثىاً  والح و  عل  معلومات حو  ت اعال المستخ

عل  سينا يو فو تطوير التعلم لط ) التندسة. مز هما النموذث األولو يمك  للط ) ت و  النماذث 

   ية األبعاد لألجياء الميكائيكية مز الوامز المعية فو جتاة محمو ، مما يوفر إد اً ا أفضىال لفىكال 

 ما توفىلت د اسىة . (2Dد، وتحسي  القد ة عل  فنز المفاهدات ا يضاحية )النموذث    و األبعا

Mahmoud Hussein (2017 إلىى  فاعليىىة بيةىىة افتراهىىية فىىو تنميىىة متىىا ات إئتىىاث عنافىىر الىىتعلم )

   ية األبعاد، والتنثيم الماتو لدى ط ) مسم تكنولوجيا التعليم. وفو هوء ما توفلت إليل الد اسىة 
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التوفيات م  أبرةها: هرو ة تطوير مقر ات الت ميم وإئتاث البرمجيات لمسىاعدة مدمت عدد م  

 Imamد اسىىة طىى ) تكنولوجيىىا التعلىىيم علىى  إئتىىاث عنافىىر الىىتعلم والبرمجيىىات    يىىة األبعىىاد، و

Asqalani (2018)   فاعليىىة بيةىىة الىىتعلم ا فتراهىىية    يىىة األبعىىاد علىى   ىىال مىى  التىىو توفىىلت إلىى

فو، واألداء المتا ي لمتا ات إئتاجتا، وا تجاه ئحو توظي تا مؤسسيًّا لىدى مجموعىة التح يال المعر

إلىى  ت ىىميم وإئتىىاث بيةىىة افتراهىىية تعليميىىة  Heba Abdulhaq (2019) مىىا سىىعت د اسىىة .الد اسىىة

   ية األبعاد لتنمية متا ات البرمجة لدى ط ) تكنولوجيا التعليم، ومد توفلت الد اسىة إلى  وجىود 

بىىي  المجمىىوعتي  التجريبيىىة والضىىابطة فىىو ا ختبىىا  التح ىىيلو البعىىدي ل ىىال  المجموعىىة  فىىروت

التجريبية، وبي  متوسطو بطامة الم حثة ل ال  المجموعة التجريبية. وفو هىوء مىا توفىلت إليىل 

الد اسىة تىم تقىديم عىدد مى  التوفىيات مىى  أبرةهىا: ا سىت ادة مى  البيةىة ا فتراهىية التعليميىة    يىىة 

األبعىىاد فىىو تقىىديم المعلومىىات والمعىىا ف، وعىىرض المتىىا ات العمليىىة، وةيىىادة التح ىىيال المعرفىىو، 

سىعت إلى  التعىرف على   Andreia Bos et Al. (2019) أما د اسةوتنمية األداء المتا ي للمتعلمي . 

اسىتخدام تن ير الوامز المعية المستخدم  نداة للمحتوى التعليمىو لقيىاس تر يىي الطى ) عنىد مقا ئتىل ب

توفلت الد اسة إل  ئتا ج إيجابية ئحو ةيادة ائتبىاه الطى ) أ نىاء  ومد تقنيات التعليم والتعلم التقليدية،

 بالمقا ئة مز الطريقة التقليدية.الوامز المعية  الت اعال مز تطبيق

 فرضيات البحث 

  طالبىىات بىىي  متوسىىطو د جىىات            يوجىىد فىىرت ذو د لىىة إح ىىا ية عنىىد مسىىتوى

 المجموعة التجريبية  ختبا  التح يال المعرفو القبلو والبعدي  ئتاث البيةات    ية األبعاد.
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  بىىي  متوسىىط د جىىات طالبىىات               يوجىىد فىىرت ذو د لىىة إح ىىا ية عنىىد مسىىتوى

مسىىتوى ا تقىىا  المجموعىىة التجريبيىىة فىىو القيىىاس البعىىدي لبطامىىة متابعىىة متىىا ات إئتىىاث، و

 %.07 المطلو)

  يوجىد فىرت ذو د لىة إح ىا ية عنىد مسىتوى  (α ≥ 0.05)  بىي  متوسىط د جىات الطالبىات فىو

 %.07مستوى ا تقا  المطلو) القياس البعدي لبطامة تقييم المنتج، و

 منهج البحث 

تم استخدام المىنتج الوفى و التحليلىو فىو مرحلىة الد اسىة والتحليىال ألدبيىات البحىث، والبحىوث التىو 

البيةىات التعليميىة ا فتراهىية، وتكنولوجيىا الوامىز المعىية لتحسىي  العمليىة التعليميىة، وإئتىاث تناولت 

البيةات    ية األبعاد لدى الطالبىات؛ وذلىف بتىدف الوفىو  إلى  متىا ات تنميىة إئتىاث البيةىات    يىة 

ية، وما مىىة بمعىىايير األبعىىاد، وإعىىداد ما مىىة بمعىىايير ت ىىميم البيةىىة التعليميىىة القا مىىة علىى  الوامىىز المعىى

ومتا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد.  ما استخدم البحث المنتج هىبل التجريبىو ذا الت ىميم التعليمىو 

القا م عل  المجموعة الواحدة ذات القياس )القبلو / البعدي(؛ باعتبا ه المنتج الم  ىم لطبيعىة البحىث، 

المسىتقال: )البيةىة التعليميىة القا مىة على  الوامىز  ويمك  ا عتماد عليىل فىو الكفىع عى  فاعليىة المت يىر

المعية( عل  المت ير التابز المتمثال فو )تنمية متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد( لدى طالبات مسىم 

ئثم وتقنية المعلومىات بكليىة علىوم وهندسىة الحاسىب فىو جامعىة جىدة، ومىد اسىتعائت الباحثىة لتحقيىق 

التجريبىىو للبحىىث مبىىال وبعىىد القيىىاس القبلىىو والبعىىدي لجميىىز الجوائىىب أهىىداف البحىىث بالت ىىميم هىىبل 

 (:8المعرفية والمتا ية  ما هو موه  فو جدو  )
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  التصميم شبه التجريبي للبحث قبل وبعد القياس القبلي والبعدي لجميع الجوانب )المعرفية، 1الجدول 
 المهارية(.

 القياس البعدي المعالجة سلوب  القياس القبلي

اختبا  معرفو لقياس الجوائب 
المعرفية لمتا ات إئتاث البيةات 

    ية األبعاد.

 

 

 

التعرض للبيةة التعليمية القا مة 
عل  الوامز المعية "تطبيق 

Zappar المتابعة فو + "
 المحاهرة

 

اختبا  معرفو لقياس الجوائب المعرفية 
 األبعاد.لمتا ات إئتاث البيةات    ية 

بطامة متابعة لقياس الجائب األدا و لمتا ات 
 إئتاث البيةات    ية األبعاد.

 بطامة تقييم منتج البيةات    ية األبعاد.

ذات  ( المىىنتج التجريبىىو ذو الت ىىميم التعليمىىو القىىا م علىى  المجموعىىة الواحىىدة8يتضىى  مىى  الجىىدو  )

س متىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد للمجموعىة، مى  خى    القياس )القبلو / البعىدي(؛ حيىث تُىد  

البيةة التعليمية القا مة عل  الوامز المعية،  مىا ُطبىق ا ختبىا  المعرفىو مبليًّىا، وبعىديًّا على  مجموعىة 

لبيةىىات    يىة األبعىاد( بعىديًّا علىى  البحىث، بينمىا ُطبقىت بطامىة المتابعىىة، وبطامىة تقيىيم منىتج )مفىاهد ا

 مجموعة البحث.

وهىىما الت ىىميم يتطلىىب اسىىتخدام التجربىىة، وم حثىىة ئتىىا ج وا ىىا  )المت يىىر المسىىتقال( علىى  )المت يىىر 

التىىابز(، وهىىبط إجىىراءات التجربىىة؛ للتن ىىد مىى  عىىدم وجىىود عوامىىال أخىىرى تىىؤ ر فىىو التجربىىة غيىىر 

 المت ير التجريبو.

اختىا ت الباحثىة طالبىات مسىم ئثىم وتقنيىة المعلومىات عينىة البحىث حسىب  وهبًطا لمت يىرات البحىث

الفروط التالية: لم يسبق لت  تلقو إعداد ئثري فو متا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد،  مىا تتىوفر 

 لديت  متطلبات البرئامج المستخدم فو إئتاث مفاهد البيةات    ية األبعاد عل  أجتيتت .

 البحثمجتمع وعينة 

المسىتوى -تكو  مجتمز البحث م  طالبات  لية علىوم وهندسىة الحاسىب بقسىم ئثىم وتقنيىة المعلومىات
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( طالبىىة، 01بجامعىىة جىىدة، والمسىىج ت بمقىىر  ت اعىىال ا ئسىىا  والحاسىىب، والبىىال  عىىدده  )-السىىابز

لبىىة ( طا81والمقسىىمات علىى  هىىعبتي . وتىىم اختيىىا  عينىىة البحىىث بطريقىىة عفىىوا ية بسىىيطة، باختيىىا  )

يمثل  إحدى هعب المستوى السادس، وتىم تد يسىت  متىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد مى  خى   

 والدخو  عل  البيةة التعليمية القا مة عل  الوامز المعية. "Zappar"استخدام تطبيق 

 متغيرات البحث 

 تتمثل متغيرات البحث فيما يلي 

   عل  الوامز المعية. البيةة التعليمية القا مةالمتغير المستقل 

   متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد لدى الطالبات.المتغير التابع 

 مواد و دوات البحث 

اسىىتليم إجىىراء وتطبيىىق البحىىث للومىىوف علىى  ئتا جىىل إعىىداد مجموعىىة مىى  المىىواد واألدوات النوعيىىة 

واألدبيىات التربويىة فىو والكمية، وتم إعىدادها با سىت ادة ممىا و د فىو عىدد مى  الد اسىات والبحىوث 

المجا ، وم   م التن د م  فدمتا، و باتتا، وف حيتتا للتطبيق عل  عينىة البحىث، ومى   ىم تعميمتىا 

 عل  مجتمز البحث، وهو  التالو:

 مواد البحث 

 ( التالو:0م  خ   الجدو  ) -والتو أعدتتا الباحثة-يمك  وفع مواد البحث 

 : وصف مواد البحث.2اجلدول 
 اإلعداد األمهية/ االستخدام املواد م
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 اإلعداد األمهية/ االستخدام املواد م

ما مىىىة متىىىا ات البيةىىىات    يىىىة  8
 األبعاد.

متا ات تتعلق بالتالو: )تثبيت البرئامج، واجتة البرئامج، األهكا  أو 
البيةة، الفخ يات، ح ظ المفاهد، تن يىم البيةىات أو المفىاهد(، والتىو 

 وبناء ا ختبا ، وبطامة المتابعة.يتم فو هو تا تقييم األداء، 

دا
ع
  إ
م

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
حثـ
با
 ال
د

ـة
ـــ
ـ

 

0 
ما مىىة المعىىايير ال ةمىىة لت ىىميم 
بيةىىة تعليميىىة ما مىىة علىى  الوامىىز 

 المعية.

المعايير واألسس التو تتم مراعاتتا عند بناء البيةة التعليمية )المعايير 
 Suvi et alمعايير ) العامة، معايير بيةة الوامز المعية(؛ حيث تم تبنو

 ،2018.) 

0 
ما مىىىة المعىىىايير ال ةمىىىة  ئتىىىاث 

 البيةات    ية األبعاد.

المعايير التكنولوجية التىو يىتم بنىاء مفىاهد البيةىات    يىة األبعىاد فىو 
هو تا، وبناء بطامة تقييم منتج. تمت ا ستعائة بتا م   سالة الباحثة 

 فو مرحلة الماجستير.

1 
التعليميىىىة القا مىىىة  ت ىىىميم البيةىىىة

 عل  الوامز المعية.

( للت ىىميم التعليمىىو للوامىىز المعىىية، Aqel ،2013تىىم تبنىىو ئمىىوذث )
وإدخا  بعا التعدي ت بمىا يتناسىب مىز البيةىة التعليميىة وبنا تىا فىو 

 هو ل.

1 
عىىىرض تقىىىديمو، وفيىىىديو    ىىىو 
األبعىىاد للتعريىىع بالبيةىىات    يىىة 

 األبعاد.

التعريع بالبيةات    ية األبعاد )ماهيتتا، مميياتتىا، يفمال المحتوى، 
عنافىىىىىىرها، ئبىىىىىىمة عىىىىىى  بعىىىىىىا بىىىىىىرامج ا ئتىىىىىىاث(، التعريىىىىىىع 

 ، ووظي تل، ومميياتل، ومتطلباتل."Iclone7"ببرئامج

 ا  هاد إل   ي ية استخدام برئامج إئتاث مفاهد البيةات    ية األبعاد. "Iclone7"دليال برئامج  0

0 
فيديوهات تفمال هروحات لقوا م 

"، وطريقىىىىىىة "Iclone7برئىىىىىىامج 
 العمال عليل.

تضم هر  وتوهي  الية استخدام برئامج إئتاث مفاهد    يىة األبعىاد 
"Iclone7". 

  دوات البحث.

 ( التالو: 0يمك  وفع أدوات البحث التو أعدتتا الباحثة م  خ   جدو  )

 يوضح  دوات البحث.  3الجدول 

 اإلعداد االستخداا األدوات ا

ميىىاس الجوائىىب المعرفيىىة لمتىىا ات إئتىىاث البيةىىات    يىىة  اختبا  معرفو مبلو وبعدي 8
 األبعاد.

ثة
ح
با
 ال
اد
عد
  إ
م

 

 بطامة المتابعة 0
ميىىاس الجوائىىب األدا يىىة لمتىىا ات إئتىىاث البيةىىات    يىىة 

 األبعاد.

 مفاهد البيةات    ية األبعاد. تقييم بطامة تقييم المنتج 0
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 األداة األولى  اختبار معرفي لقياس الجوانب المعرفية لمهارات إنتاج البيئات ثالثية األبعاد

أعدت الباحثة اختباً ا معرفيًّا عند المستويات المعرفيىة التاليىة: )التىم ر، ال تىم، التحليىال(؛ حيىث تمىت 

 Abdulhaq(، ود اسىة 2018) Ashqalani(، ود اسىة 2016) ,.Mahmoud et alا سىتعائة بد اسىة 

( فو تحديد خطوات بناء ا ختبا . وهدف ا ختبا  المعرفو إل  مياس د جة معرفىة الطالبىات 2019)

)عينة الد اسة( لمتا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد، وتم تطبيقل مبليًّا للتن د م  مدى المعرفة السىابقة 

 ئتىىاث مفىىاهد  Iclone7"ت إئتىىاث البيةىىات    يىىة األبعىىاد، باسىىتخدام برئىىامج "للطالبىىات حىىو  متىىا ا

البيةات    ية األبعاد، وتم تطبيقل بعىديًّا بتىدف مقا ئىة تح ىيال المجموعىة مبليًّىا وبعىديًّا؛ للكفىع عى  

فاعليىىة المعالجىىة التجريبيىىة التىىو تعرهىىت لتىىا عينىىة البحىىث. وتىىم إعىىداد ما مىىة باألهىىداف السىىلو ية 

( هىىدفًا، وهىىملت األهىىداف 01موهىىوعات التعلىىيم الث  ىىة، وبل ىىت األهىىداف فىىو فىىو تتا األوليىىة )ل

مسىىتويات بلىىوم المعرفيىىة الث  ىىة التاليىىة: )التىىم ر، وال تىىم، والتحليىىال(، وعرهىىت علىى  مجموعىىة مىى  

المحكمي  للتن د م  دمىة فىياغتتا وفىحتتا، وأ نى  المحكمىو  عليتىا؛ لىما لىم يثتىر أي تعىديال على  

 فياغة األهداف أو الحمف وا هافة. وتم بناء جدو  المواف ات  التالو:

تم حسا) الوة  النسبو للموهوع عل  أسىاس الىيم  حساب األ مية النسبية للموضوعات   .1

 ( التالو:1المست رت فو تد يسل، ويتض  حسا) الوة  النسبو  ما فو جدو  )

 النسبي لموضوعات البيئة التعليمية.  الوزن 4الجدول 

 الوزن النسبي عدد الساعات الموضوعات الرئيسة

 %81بنسبة  ساعات 0 التعريع بالبيةات    ية األبعاد

 %81بنسبة  ساعات Iclone7" 0"التعريع ببرئامج 

 %07بنسبة  ساعة 81 متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد
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( موهىىوعات 0موهىوعات البيةىة التعليميىىة التىو تناولتىا البحىىث، وهىو )( السىىابق 1يوهى  جىدو  )

 %(.877( ساعة، والوة  النسبو للموهوعات هو )07  يسة، وعدد ساعات الموهوعات )

تمت فياغة األهداف السلو ية بتىدف بنىاء أسىةلة ا ختبىا  حساب األ مية النسبية لأل داف   .2

وذلف وفقًا لت نيع بلوم لألهداف السلو ية؛ حيىث المعرفو، لكال موهوعات البيةة التعليمية، 

هىىملت المسىىتويات التاليىىة )التىىم ر، وال تىىم، والتحليىىال(، وتىىم تحديىىد الىىوة  النسىىبو لألهىىداف، 

( التىىالو األهميىىة والىىوة  النسىىبو لمسىىتويات األهىىداف )التىىم ر، ال تىىم، 1ويوهىى  جىىدو  )

 التحليال(.

 النسبي لمستويات األ داف.  الوزن 5الجدول 

 المجموع التحليل الفهم التذكر مستوى الهدف

 25 0 1 88 عدد األ داف

 %111 %01 %00 %11 الوزن النسبي للمستوى

ُحددت عدد أسةلة ا ختبا  لت ب   عدد مفردات االختبار المعرفي وعدد الدرجات  .3

( د جة أي أئل لكال 01( سؤاً ، وبالتالو أفب  مجموع د جات ا ختبا  الكلو )01)

 سؤا  د جة واحدة. 

تم وهز جدو  المواف ات  ختبا  جدول الموا؛فات في ؛ورته النهائية   .4

ات ا ختبا ، التح يال المعرفو م  خ   ا ست ادة م  المعلومات السابقة بتحديد موهوع

ويتض  ذلف م  خ   واألهداف، والمستويات المعرفية المراد مياس الوة  النسبو لتا، 

 ( التالو:0جدو  )
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   موا؛فات عدد  سئلة االختبار لكل موضوع ولكل مستوى.6الجدول 

 مستوى    األ داف                   

 الموضوعات    

 التذكر

44% 

 الفهم

32% 

 التحليل

24% 

مجموع 
األسئلة لكل 
 موضوع

 1 8 8 0 %(81التعريع بالبيةات    ية األبعاد )

 Iclone7" (81)% 0 8 8 1"التعريع ببرئامج 

 80 1 0 0 %( 07متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد )

 25 0 1 88 مجموع األسةلة لكال مستوى

تمت فياغة أسةلة ا ختبا  المعرفو م  ئوع ا ختيا  م  متعدد فو هوء األهداف السىلو ية؛ حيىث 

( سىىؤاً ، ولكىىال سىىؤا  خمسىىة خيىىا ات، وتمىىت فىىياغة تعليمىىات ا ختبىىا  01تكىىو  ا ختبىىا  مىى  )

بعبىا ات م ىيرة وواهىحة، ووهى  أئىل يجىب اختيىا  بىديال واحىد فىحي  فقىط، و  تحتسىب ع مىة 

أ  معامىال ا  تبىاط تم حسا) فىدت ا تسىات الىداخلو ومىد ظتىر ي تُختا  لل إجابتا .  ما السؤا  الم

  ال )مستوى معرفو( م  )مستويات( اختبا  التح ىيال المعرفىو والد جىة الكليىة ل ختبىا  بي  د جة

 (؛ مما يد  عل  اتسىات المسىتويات المعرفيىة ل ختبىا 7.78دالة إح ا يًّا عند مستوى د لة أمال م  )

 وف حيتتا للتطبيق عل  عينة البحث.

 التحقق م  ثبات االختبار المعرفي  .5

 تم حسا)  بات اختبا  التح يال المعرفو بالطرت التالية: 

، وذلىىف ألئتىىا أ ثىىر هىىيوًعا فىىو ا ختبىىا ات التىىو (KR-20) 07معادلىىة  ىىود   يتفا دسىىو   .أ 

 تعط  فيتا د جة واحدة لعجابة ال حيحة، وف ر لعجابة الخاطةة. 

   معامل ثبات اختبار التحصيل المعرفي بمعادلة كودر ريتشاردسون.7الجدول 

 (KR-20) ع خ(× )مجموع ص  ن
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01 04711 874170 74007 

( السابق أ  معامال الثبىات  ختبىا  التح ىيال المعرفىو باسىتخدام معادلىة  ىود  0يتض  م  الجدو  )

(، وهما يد  عل  أ  ا ختبا  عل  د جة مناسىبة مى  الثبىات 0.720هو ) (KR-20) 07 يتفا دسو  

 والتجائس. 

 ( يوه  ئتا ج الثبات بتمه الطريقة.1معادلة أل ا  روئباخ، والجدو  ) .) 

   معامل ثبات اختبار التحصيل المعرفي بمعادلة  لفا كرونباخ.8الجدول 

  لفا كرونباخ ن

01 74080 

( السىىابق أ  معامىىال الثبىىات  ختبىىا  التح ىىيال المعرفىىو باسىىتخدام معادلىىة أل ىىا 1يتضىى  مىى  الجىىدو  )

، ويتمتىز (، وهما يد  عل  أ  ا ختبا  عل  د جة مناسىبة مى  الثبىات والتجىائس0.712 روئباخ هو )

تمىىت فىىياغة فقىىرات ا ختبىىا  المعرفىىو فىىو فىىو تتا النتا يىىة بعىىد  بد جىىة عاليىىة مىى  الثبىىات. ومىىد

ا ط ع عل  ا اء المحكمي  وتطبيقتا، والتن د م  فدت ا ختبا  و باتل وتجائسىل، وتحليىال م رداتىل 

والتمييىي؛ ليثتىر  إح ا يًّا، والتو أ ىدت أ  ا ختبىا  مقبىو  إح ىا يًّا مى  حيىث السىتولة وال ىعوبة

 ( سؤاً .01ا ختبا  فو فو تل النتا ية ا لكتروئية عل  ئماذث مومال وعدد فقراتل )

 األداة الثانية  بطاقة متابعة لقياس الجانب األدائي لمهارات إنتاج البيئات ثالثية األبعاد 

لىىت م تىىوم بطامىىة تىىم بنىىاء بطامىىة المتابعىىة بعىىد مراجعىىة العديىىد مىى  األدبيىىات والد اسىىات التىىو تناو

 Hussainالم حثىىة و ي يىىة بنا تىىا لقىىر) ت افىىيلتا مىى  بطامىىة المتابعىىة فىىو البحىىث، ومنتىىا: د اسىىة 

(، وتتىىدف البطامىىة إلىى  متابعىىة 2019) Abdulhaq(، ود اسىىة 2018) Asqalani(، ود اسىىة 2017)

 مبىىال الطالبىىات ومىىد وتقيىىيم مسىىتوى أداء الجوائىىب األدا يىىة لمتىىا ات إئتىىاث البيةىىات    يىىة األبعىىاد مىى 
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تكوئت بطامة المتابعة م  المتا ات األدا ية الموجودة فو ما مة متىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد 

تمىىت فىىياغة عبىىا ات و( متىىا ة فرعيىىة. 10( متىىا ات   يسىىة، و)7فىىو فىىو تتا األوليىىة، وهىىو )

با ات واهحة ومحددة؛ لتىتمك  وتعليمات بطامة المتابعة، ومد  اعت الباحثة أ  تكو  التعليمات والع

الباحثة وأستاذة المقر  مى  متابعىة الطالبىات بفىكال دميىق وموهىوعو، ومىد تضىمنت البطامىة التىدف 

 منتا، و ي ية تقدير الد جات. 

 األداة الثالثة  بطاقة تقييم منتج مشا د البيئات ثالثية األبعاد

عىاد بعىد ا طى ع ومراجعىة عىدد مى  الد اسىات تم بناء بطامة تقييم المنىتج لمفىاهد البيةىات    يىة األب

(، ود اسىىة 2017)Husein واألدبيىىات التىىو تناولىىت بطامىىة تقيىىيم المنىىتج، و ي يىىة بنا تىىا،  د اسىىة 

Abdulhaq (2019 ،؛ لتفىىتمال بطامىىة تقيىىيم المنىىتج علىى  معيىىا    ىىيس  ئتىىاث البيةىىات    يىىة األبعىىاد)

رات، وتتدف البطامة إل  مياس جىودة إئتىاث مفىاهد ويند ث تحتل معايير فرعية ومجموعة م  المؤه

تم بنىاء  البيةات    ية األبعاد الم ممة م  مبال الطالبات وفقًا لمعايير إئتاث البيةات    ية األبعاد. ومد

بطامىىة تقيىىيم منىىتج المفىىاهد    يىىة األبعىىاد مىى  خىى   ا عتمىىاد علىى  ال ىىو ة النتا يىىة لمعىىايير إئتىىاث 

بعاد، وذلف بعد التحقق م  إمكائية مابليتتا للقياس، والتىو سىتتكو  مى  معيىا    ىيس البيةات    ية األ

 ( مؤهًرا.08( معايير فرعية، ويند ث تحتتا )1)المعايير التكنولوجية(، و)

 اإلجابة ع  تساؤالت البحث  

 اإلجابة ع  السؤال األول بعرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 

علصصى  امصصا فاعليصصة بيئصصة تعليميصصة قائمصصة علصصى الواقصصع المعصصزز فصصي تنميصصة الجانصصب نصصص السصصؤال األول 

المعرفي لمهارات إنتاج البيئات ثالثيصة األبعصاد لصدى طالبصات جامعصة جصدة؟ا وتمصة اإلجابصة عنصه مص  
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 خالل 

  يوجىىد فىىرت ذو د لىىة إح ىىا ية عنىىد التحقىىق مىى  فىىحة ال رهىىية األولىى  التىىو ئ ىىت علىى  أئىىل: "

بىىي  متوسىىطو د جىىات طالبىىات المجموعىىة التجريبيىىة )عينىىة البحىىث(           ةمسىىتوى الد لىى

للتحقصق مص  ؛صحة  صذ   ختبا  التح يال المعرفو القبلو والبعىدي  ئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد". و

 الفرضية تم استخداا 

  اختبىىىىا   ىىىىولمجروف سىىىىميرئوف؛ للتحقىىىىق مىىىى  التوةيىىىىز الطبيعىىىىو لىىىىد جات المجموعىىىىة

)عينىىىىة البحىىىىث( فىىىىو التطبيقىىىىي  القبلىىىىو والبعىىىىدي  ختبىىىىا  التح ىىىىيال المعرفىىىىو التجريبيىىىىة 

( 7(. والجىىىدو  )07 ئتىىىاث البيةىىىات    يىىىة األبعىىىاد،   سىىىيما أ  عينىىىة البحىىىث أمىىىال مىىى  )

 يوه  ئتا ج ذلف.

  نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف للتحقق م  التوزيع الطبيعي لدرجات المجموعة التجريبية 9الجدول 
 البحث(  )عينة

 المستوى المعرفي الرقم
 البعدي القبلي

Z الداللة Z الداللة 
 1714 1784 0814 0104 التم ر 8
 0784 84700 0074 84707 ال تم 0
 0174 7104 0074 7174 التحليال 0
 0114 7104 1004 1074 ا ختبا  المعرفو الكلو 1

 

سىىىىميرئوف غيىىىىر دالىىىىة إح ىىىىا يًّا، ( أ  جميىىىىز مىىىىيم اختبىىىىا   ىىىىولمجروف 7يتضىىىى  مىىىى  الجىىىىدو  )

وذلىىىىىف لىىىىىد جات المجموعىىىىىة التجريبيىىىىىة فىىىىىو التطبيقىىىىىي  القبلىىىىىو والبعىىىىىدي  ختبىىىىىا  التح ىىىىىيال 

المعرفىىىىو  ئتىىىىاث البيةىىىىات    يىىىىة األبعىىىىاد؛ حيىىىىث  ائىىىىت جميىىىىز مسىىىىتويات الد لىىىىة أ بىىىىر مىىىى  

  (؛ ممىىىىا يىىىىد  علىىىى  أ  البيائىىىىات الخافىىىىة بىىىىد جات المجموعىىىىة التجريبيىىىىة فىىىىو التطبيقىىىىي7471)
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القبلىىىىىو والبعىىىىىدي  ختبىىىىىا  التح ىىىىىيال المعرفىىىىىو تتبىىىىىز التوةيىىىىىز الطبيعىىىىىو، وبالتىىىىىالو فىىىىى حية 

 استخدام ا ح اءات البا امترية.

( ئتا ج اختبا  )ت( للمجموعات المترابطة؛ المي استخدم للتعرف عل  ال ىروت 87ويوه  الجدو  )

القبلىو والبعىدي  ختبىا  التح ىيال بي  متوسطو د جات طالبات المجموعة التجريبيىة فىو التطبيقىي  

 المعرفو  ئتاث البيةات    ية األبعاد.

   نتائج اختبار )ت( للمجموعات المترابطة 11الجدول

المستوى 
 المعرفي

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بي  
 المتوسطي 

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التم ر
 84877 0410 81 القبلو

1.00 884111 7774 
 84710 7400 81 البعدي

 ال تم
 74100 0400 81 القبلو

1488 804001 7774 
 84007 0410 81 البعدي

 التحليال
 84710 8410 81 القبلو

0400 874110 7774 
 84081 1401 81 البعدي

ا ختبا  
 الكلو

 04700 0410 81 القبلو
80477 814707 7774 

 04000 07410 81 البعدي
 

أ  المتوسىىط الحسىىابو لطالبىىات المجموعىىة التجريبيىىة فىىو التطبيىىق القبلىىو ( 87يتضىى  مىى  الجىىدو  )

(، وفىىو 0410 ختبىىا  التح ىىيال المعرفىىو  ئتىىاث البيةىىات    يىىة األبعىىاد عنىىد مسىىتوى )التىىم ر( هىىو )

(، 0410(، وفىو التطبيىق البعىدي هىو )0400عند مستوى )ال تىم( هىو )و (.7400التطبيق البعدي هو )

(. با هىافة إلى  أ  المتوسىط 1401(، وفىو التطبيىق البعىدي هىو )8410وعند مستوى )التحليال( هو )

(.وأئىىل توجىىد فىىروت ذات د لىىة 07410(، وفىىو التطبيىىق البعىىدي هىىو )0410الحسىىابو )الكلىىو( هىىو )

( بي  متوسطو د جىات طالبىات المجموعىة التجريبيىة فىو 7.71  )إح ا ية عند مستوى د لة أمال م

التطبيقي  القبلىو والبعىدي  ختبىا  التح ىيال المعرفىو  ئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد ل ىال  التطبيىق 

البعىدي وعنىد جميىىز المسىتويات المعرفيىة، وا ختبىىا  المعرفىو الكلىو؛ حيىىث  ائىت مسىتويات الد لىىة 
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وتد  هىمه النتيجىة على  وجىود أ ىر إيجىابو  سىتخدام بيةىة (. 7.71  أمال م  )لجميز مستويات ا ختبا

تعليمية ما مة عل  الوامز المعية فو تنمية متا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد لىدى طالبىات جامعىة 

 جدة. 

 يتم رفض فرضية البحث الصفرية وقبصول الفرضصية البديلصة التاليصة  توجصد فصروقووفقًا لتمه النتيجة 

بصي  متوسصطي درجصات طالبصات المجموعصة          ذات داللة إحصصائية عنصد مسصتوى الداللصة 

 التجريبية في التطبيقي  القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي إلنتاج البيئات ثالثية األبعاد.

 (  معادلة  وهيdلقياس حجم تن ير استخدام بيةة تعليمية ما مىة على  الوامىز المعىية فىو )  تنميىة

 ( يوه  ذلف.88متا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة والجدو  )

 ( d  نتائج كو ي  )11الجدول 

المستوى 
 المعرفي

 بعدي قبلي
الفرق بي  
 المتوسطي 

 قيمة )ت(
حجم 
 العينة

االنحراف المعياري 
للفرق بي  
 المتوسطي 

d 
حجم 
 الت ثير

 مرت ز 0407 04707 81 884111 1400 7400 0410 التم ر
 مرت ز 0470 84187 81 804001 1488 0410 0400 ال تم
 مرت ز 0410 84077 81 874110 0400 1401 8410 التحليال
ا ختبا  
 الكلو

 مرت ز 0411 04000 81 814707 80477 07410 0410

علىى  الوامىىز المعىىية ( أ  اسىىتخدام بيةىىة تعليميىىة ما مىىة 88يتضىى  مىى  النتىىا ج الموهىىحة فىىو جىىدو  )

يت ع بحجم تن ير مرت ز فو تنميىة متىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد لىدى طالبىات جامعىة جىدة؛ 

 Cohen, 1988)(، وذلىف وفىق الت ىنيع الىمي حىدده )7417( أ بىر مى  القيمىة )dحيث إ  جميز ميم )

بعىىدي  مىىا هىىو موهىى  فىىو لتحديىىد حجىىم األ ىىر فىىو حىىا  المجموعىىة الواحىىدة ذات التطبيقىىي  القبلىىو وال

 (.80جدو  )
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 ( لتحديد حجم األثر.1988)  Cohen  تصنيف12الجدول

 d)قيم ) حجم الت ثير
 7.07 هعيع
 7.17 متوسط
 7.17 مرت ز

 ( معادلة ب اBlake للكسب المعد  للتحقق م  فاعلية استخدام بيةة تعليمية ما مة عل  الوامىز )

( 80البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة، والجىدو  )المعية فو تنمية متا ات إئتاث 

 يوه  ذلف.

   (Blakeبالك )   نتيجة معادلة الكسب المعدل13الجدول 

 المستوى المعرفي
متوسط 
 القبلي

متوسط 
 البعدي

الدرجة 
 النهائية

 الكسب المعدل

 8401 88 7400 0410 التم ر

 8407 1 0410 0400 ال تم

 8400 0 1401 8410 التحليال

 8401 01 07410 0410 ا ختبا  الكلو

( أ  البيةىة التعليميىة القا مىة على  الوامىز المعىية تت ىع بد جىة مرت عىة مى  80يتض  م  الجدو  )

ال اعلية فو تنمية الجوائب المعرفية لمتا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد لىدى طالبىات جامعىة جىدة؛ 

 ا   بىات (، وهىو التىو حىددها بى8407حيث  ائت جميز ميم ئسبة الكسب المعىد  أ بىر مى  القيمىة )

ال اعلية. وبناًء عل  ما سبق تم  فا ال رض ال  ري المي ئ ل: "  يوجد فرت ذو د لة إح ا ية 

بي  متوسطو د جات الطالبات فو التطبيق القبلىو، والبعىدي  ختبىا           عند مستوى الد لة 

 الجوائب المعرفية لمتا ات إئتاث البيةات    ية األبعاد"، ومبو  ال رض البديال. 

 تفسير نتيجة الفرضية األولى ومناقشتها 
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 جىات ( بىي  متوسىطو د7.71أها ت ئتا ج البحث إل  وجود فرت دا  إح ا يًّا عند مسىتوى د لىة )

الطالبات فو التطبيق القبلو، والبعدي ل ختبا  المعرفو لمتا ات إئتاث البيةىات    يىة األبعىاد، وذلىف 

ل ال  متوسط د جات التطبيق البعدي،  ما أظترت ئتا ج البحث أئل يوجد أ ىر إيجىابو مرت ىز للبيةىة 

فتراهىية القا مىة على  الوامىز التعليمية فو تنمية الجائب المعرفو؛ مما يفىجز على  اسىتخدام البيةىة ا 

المعية فو تنمية الجائب المعرفو لمتا ات إئتاث البيةات    يىة األبعىاد. ولعىدم تىوفر د اسىات سىابقة 

تعرهت لن س المت ير المستقال "بيةة تعليمية ما مة عل  الوامز المعية" فو البحىث مىز ئ ىس المت يىر 

  حد علم الباحثة م  خ   البحث والتق ىو فىو مواعىد التابز األو  "إئتاث البيةات    ية األبعاد" عل

البحىىث العلميىىة العربيىىة واألجنبيىىة؛ لىىما ئامفىىت الباحثىىة مىىدى ات ىىات واخىىت ف ئتىىا ج البحىىث مىىز ئتىىا ج 

الد اسىىات السىىابقة التىىو سىىعت لقيىىاس فاعليىىة بيةىىة الىىتعلم ا فتراهىىية لتنميىىة المتىىا ات فىىو مجىىا ت 

التىو تعىد  -لتو سعت لقياس فاعلية استخدام تكنولوجيا الوامز المعيةمختل ة، و ملف ئتا ج الد اسات ا

 لتنمية المتا ات فو مجا ت مختل ة. -م  البيةات ا فتراهية

( أمىىر) د اسىىة للبحىىث؛ حيىىث سىىعت للكفىىع عىى  فاعليىىة بيةىىة الىىتعلم Asqalani (2018تعىىد د اسىىة 

البيةىىات ا فتراهىىية. ويثتىىىر   سىىا) متىىا ات إئتىىاث  Second Life"ا فتراهىىية السىىكند يع "

 Second"ا خت ف فو ئىوع البيةىة ا فتراهىية المسىتخدمة فىو المت يىر المسىتقال وهىو السىكند يع 

Life"" بينما ئوع البيةة ا فتراهية فو البحث هىو تكنولوجيىا الوامىز المعىية ،"Zappar ومىد ات قىت ،

المعرفو لمتا ات إئتاث البيةات ا فتراهىية     الد استي  فو ئتيجة ا ختبا  المعرفو لتنمية الجائب

    ية األبعاد. 

وات قىىت ئتيجىىة البحىىث  ىىملف مىىز ئتىىا ج عىىدد مىى  الد اسىىات التىىو أ بتىىت فاعليىىة البيةىىات التعليميىىة 

ا فتراهىىية المختل ىىة لتنميىىة متىىا ات متنوعىىة فىىو تنميىىة الجائىىب األدا ىىو الىىمي تىىم مياسىىل مىى  خىى   
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 أظتىرت ئتا جتىا التىن يرالتىو ، Quintana & Fernández (2015)الم حثىة وا سىتبائات،  د اسىة 

ود اسىىة . ا يجىىابو  سىىتخدام البيةىىات ا فتراهىىيَّة فىىو متىىا ات التىىد يس لىىدى الطالبىىات المعل ِّمىىات

Abdulhaq (2019 التىىو توفىىلت إلىى  فاعليىىة ت ىىميم وإئتىىاث بيةىىة افتراهىىية تعليميىىة    يىىة األبعىىاد )

 لتنمية متا ات البرمجة. 

لقيىاس فاعليىة اسىتخدام تكنولوجيىا الوامىز  ما ائسجمت ئتىا ج البحىث مىز ئتىا ج الد اسىات التىو سىعت 

 .Bos etلتنمية المتا ات فو مجا ت مختل ىة،  د اسىة ) -والتو تعد م  البيةات ا فتراهية-المعية 

al. (2019نداة للمحتىوى التعليمىو لقيىاس  ، التو مدمت ئتا ج إيجابية عل  أ ر استخدام الوامز المعية 

نيات التعلم والتعليم التقليدية أ ناء عملية التعليم والتعلم؛ لما لىوحظ تر يي الط ) بمقا ئتل باستخدام تق

 م  ةيادة ائتباه الط ) أ ناء الت اعال مز تطبيق الوامز المعية.

وإهافة إل   ال ما تقىدم اتضى  أ  اسىتخدام تقنيىة الوامىز المعىية تسىاعد على  تعلىم المتىا ات الدميقىة 

د ) عليتا، و  ومت داخىال ال  ىال الد اسىو لتكرا هىا، وهىو التو تحتاث إل  تكرا  فو تعليمتا والت

تعىد مىى  المميىىيات التىىو تميىىي هىمه التقنيىىة،  مىىا أئىىل يمكىى  مىى  خى   تقنيىىة الوامىىز المعىىية إيجىىاد بيةىىة 

بة لمختلع أئواع التعلم.  تعليمية مناسِّ

 اإلجابة على السؤال الثاني بعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

الثصاني علصصى  امصا فاعليصة بيئصة تعليميصصة قائمصة علصى الواقصع المعصصزز فصي تنميصة الجانصصب نصص السصؤال 

األدائي لمهصارات إنتصاج البيئصات ثالثيصة األبعصاد لصدى طالبصات جامعصة جصدة؟ا وتمصة اإلجابصة عنصه مص  

 خالل 
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  يوجد فىرت ذو دالىة إح ىا ية عنىد مسىتوى التحقق م  فحة ال رهية الثائية التو ئ ت عل  أئل "

بىىي  متوسىىط د جىىات طالبىىات المجموعىىة التجريبيىىة فىىو القيىىاس البعىىدي لبطامىىة           الد لىىة

 وللتحقق م  ؛حة  ذا الفرض ". %07وبي  مستوى ا تقا  المطلو) متابعة متا ات إئتاث 

 (  ( لكال متا ة   يسية مى  المتىا ات التىو تتضىمنتا بطامىة 07أوً : تم حسا) ئسبة ا تقا%

 ( يوه  ئتا ج ذلف.81ات إئتاث. والجدو  )متابعة متا 

 %( لكل مهارة رئيسية م  المهارات التي تتضمنها بطاقة متابعة مهارات إنتاج.71  نسبة اإلتقان )14الجدول 

 المهارة الرئيسية ا
عدد 

المهارات 
 الفرعية

الدرجة 
 النهائية

نسبة 
اإلتقان 

(71)% 

8 
البيةات    ية  متا ات تن يب أو تثبيط برئامج إئتاث مفاهد

 Iclone7" " 0 0 1.0األبعاد

متا ات التعامال مز واجتة برئامج إئتاث مفاهد البيةات    ية  0
 " "Iclone7األبعاد

0 81 80.0 

0 
متا ات التعامال مز األهكا  أو البيةة والمفاهد فو برئامج إئتاث 

 ”Iclone7“البيةة    ية األبعاد 
0 08 81.0 

1 
مز الفخ يات فو برئامج إئتاث البيةة    ية متا ات التعامال 

 " "Iclone7األبعاد
1 80 1.1 

1 
متا ات ح ظ مفاهد البيةة فو برئامج إئتاث البيةات    ية 

 Iclone7" " 0 7 0.0األبعاد

0 
متا ات تن يم البيةات    ية األبعاد فو برئامج إئتاث مفاهد البيةات 

 clone7" " 0 81 80.0   ية األبعاد

 11.1 11 01 بطامة متابعة متا ات ا ئتاث  كال 0
 

%( لكال متا ة   يسية م  المتا ات التو تتضىمنتا بطامىة 07( ئسبة ا تقا  )81يتض  م  الجدو  )

 م حثة متا ات إئتاث )البيةات    ية األبعاد(.  

  الطالبىات  ائيًا: اختبا  )ت( للمجموعة الواحىدة؛ للتعىرف على  ال ىروت بىي  متوسىط د جىات

فىىو التطبيىىق البعىىدي لبطامىىة متابعىىة متىىا ات إئتىىاث )البيةىىات    يىىة األبعىىاد( وبىىي  مسىىتوى ا تقىىا  

 ( يوه  ذلف.81%(، والجدو  )07المطلو) )



 

28 

   نتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة 15الجدول

 
( وجود فروت ذات د لىة إح ىا ية عنىد مسىتوى الد لىة 81يتض  م  النتا ج الموهحة فو جدو  )و

( بىىي  متوسىىط د جىىات الطالبىىات فىىو التطبيىىق البعىىدي لبطامىىة متابعىىة متىىا ات إئتىىاث 7.71أمىىال مىى  )

%(، وذلىف فىو جميىز المتىا ات الر يسىة 07)البيةات    ية األبعاد( وبي  مستوى ا تقا  المطلىو) )

التو تتضمنتا بطامىة متابعىة متىا ات إئتىاث )البيةىات    يىة األبعىاد( وبطامىة المتابعىة  كىال؛ حيىث إ  

 (.  7.71جميز مستويات البحث لتمه المتا ات أمال م  )

 

وبناًء عل  ما سبق تحددت ا جابة ع  السؤا  المي ئ ل: "ما فاعلية بيةة تعليميىة ما مىة على  الوامىز 

إئتاث البيةات    ية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة؟"، وتم  فىا ال ىرض  المعية فو مياس متا ات

 ، ومبو  ال رض البديال. ال  ري

 الدرجة المهارة الرئيسية ا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Test 
Value 

 ت قيمة
مستوى 
 الداللة

8 
متا ات تن يب أو تثبيط برئامج إئتاث مفاهد 

 Iclone7" " 0 1.08 7.170 1.0 88.701 7774البيةات    ية األبعاد

0 
متا ات التعامال مز واجتة برئامج إئتاث 

 Iclone7" " 81 81.00 8.111 80.0 1.718 7774مفاهد البيةات    ية األبعاد

0 
األهكا  أو البيةة متا ات التعامال مز 

والمفاهد فو برئامج إئتاث البيةة    ية 
 " "Iclone7األبعاد

08 81.10 8.770 81.0 81.780 7774 

متا ات التعامال مز الفخ يات فو برئامج  1
 " "Iclone7 إئتاث البيةة    ية األبعاد

80 87.00 8.111 1.1 1.708 7774 

1 
إئتاث متا ات ح ظ مفاهد البيةة فو برئامج 

 Iclone7" " 7 1.10 7.010 0.0 01.700 7774البيةات    ية األبعاد

0 
متا ات تن يم البيةات    ية األبعاد فو برئامج 

 "Iclone7 إئتاث مفاهد البيةات    ية األبعاد 
" 

81 80.80 0.117 8040 1.701 7774 

 7774 80.707 11.1 1.007 01.70 11 بطامة متابعة متا ات ا ئتاث  كال 0
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 اإلجابة على السؤال الثالث بعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 

نص السؤال الثالث علصى  امصا فاعليصة بيئصة تعليميصة قائمصة علصى الواقصع المعصزز فصي قيصاس مهصارات 

 البيئات ثالثية األبعاد لدى طالبات جامعة جدة؟ا، وتمة اإلجابة عنه م  خالل إنتاج 

  يوجد فرت ذو د لة إح ا يَّة عنىد مسىتوى التحقق م  فحة ال رهية الثالثة التو ئ ت عل  أئل "

بي  متوسط د جات الطالبىات فىو القيىاس البعىدي لبطامىة تقيىيم المنىتج )البيةىات           الد لة 

 وللتحقق م  ؛حة  ذا الفرض ". %07وبي  مستوى ا تقا  المطلو)  ية األبعاد(   

 (  ( لكال معيا  م  المعايير التو تتضمنتا بطامة تقيىيم المنىتج 07أوً : تم حسا) ئسبة ا تقا%

 ( يوه  ئتا ج ذلف.80)البيةات    ية األبعاد(. والجدو  )

المعايير التي تتضمنها بطاقة تقييم المنتج )البيئات ثالثية  %( لكل معيار م 71  نسبة اإلتقان )16الجدول 
 األبعاد(.

 %(71نسبة اإلتقان ) الدرجة النهائية عدد بنود التقييم المعيار الرقم
 1.1 80 1 ف حية البيةة    ية األبعاد 8
 1.0 0 0 واجتة المستخدم 0
 0.0 7 0 ت اعال المستخدمي  0
 0.0 7 0 التحكم وا ئ ماس 1

 الوسا ط المتعددة الت اعلية وتفمال:
 1.0 0 0 ال وت 1
 87.1 81 1 ال و  والرسوم الثابتة 0
 1.0 0 0 ال يديو والرسوم المتحر ة 0
 11.8 00 08 بطامة تقييم المنتج  كال 1

%( لكال معيا  م  المعايير التو تتضمنتا بطامة تقيىيم 07( ئسبة ا تقا  )80يتض  م  الجدو  )     

 المنتج )البيةات    ية األبعاد(.  

 ائيًىىا: اختبىىا  )ت( للمجموعىىة الواحىىىدة  "One Samples Test"  ؛ للتعىىىرف علىى  ال ىىروت بىىىي

المنتج )البيةات    يىة األبعىاد( وبىي  متوسط د جات الطالبات فو التطبيق البعدي لبطامة تقييم 
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 ( يوه  ذلف.80%(، والجدو  )07مستوى ا تقا  المطلو) )

   نتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة 17الجدول

 الدرجة المعيار ا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Test 
Value 

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 7774 81.707 141 7.000 88.00 80 ف حية البيةة    ية األبعاد 8
 7774 88.011 140 7.188 1.10 0 واجتة المستخدم 0
 7774 01.700 0.0 7.010 1.10 7 ت اعال المستخدمي  0
 7774 87.110 0.0 7.170 1.08 7 التحكم وا ئ ماس 1

 الوسا ط المتعددة الت اعلية وتفمال

 7774 87.711 140 7.170 1.07 0 ال وت 1
 7774 10.101 87.1 7.101 81.01 81 والرسوم الثابتةال و   0
 7774 1.000 1.0 84770 1.00 0 ال يديو والرسوم المتحر ة 0
 7774 01.880 11.8 84711 07.70 00 بطامة تقييم المنتج  كال 1

( وجىود فىروت ذات د لىة إح ىا ية عنىد مسىتوى الد لىة 80يتض  م  النتا ج الموهحة فو جىدو  )

( بي  متوسط د جات الطالبات فو التطبيق البعدي لبطامة تقييم المنىتج )البيةىات    يىة 7.71أمال م  )

امىة تقيىيم %(، وذلف فو جميز المعايير التىو تتضىمنتا بط07األبعاد( وبي  مستوى ا تقا  المطلو) )

 (. 7.71المنتج؛ حيث إ  جميز مستويات البحث لتمه المعايير وللبطامة  كال أمال م  )

وبناًء عل  ما سبق تحددت ا جابة ع  السؤا  المي ئ ل: "ما فاعلية بيةة تعليميىة ما مىة على  الوامىز 

طالبىات جامعىة جىدة؟"، المعية فو تنمية الجائب األدا و لمتىا ات إئتىاث البيةىات    يىة األبعىاد لىدى 

 ، ومبو  ال رض البديال. وتم  فا ال رض ال  ري

 تفسير نتيجة الفرضية الثانية والثالثة ومناقشتها 

( بىي  7.71أها ت ئتا ج البحث إل  وجود فروت ذات د لة إح ىا ية عنىد مسىتوى الد لىة أمىال مى  )

إئتىاث )البيةىات    يىة األبعىاد(  متوسط د جات الطالبات فىو التطبيىق البعىدي لبطامىة متابعىة متىا ات

%(، وذلىىف فىىو جميىىز المتىىا ات الر يسىىة التىىو تتضىىمنتا بطامىىة 07وبىىي  مسىىتوى ا تقىىا  المطلىىو) )
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متابعة متا ات إئتاث )البيةات    ية األبعاد( وبطامة المتابعة  كال؛ حيث إ  جميز مستويات الد اسىة 

بحث إل  وجىود فىروت ذات د لىة إح ىا ية عنىد (،  ما أها ت ئتا ج ال7.71لتمه المتا ات أمال م  )

( بي  متوسط د جات الطالبات فو التطبيق البعدي لبطامىة تقيىيم المنىتج 7.71مستوى الد لة أمال م  )

%(، وذلف فو جميز المعايير التىو تتضىمنتا بطامىة تقيىيم المنىتج؛ 07وبي  مستوى ا تقا  المطلو) )

 (.7.71يير وللبطامة  كال أمال م  )حيث إ  جميز مستويات البحث لتمه المعا

( أمىىىر) د اسىىىتي  للبحىىىث؛ حيىىىث سىىىعت Asqalani (2018( ود اسىىىة 2017) Huseinوتعىىىد د اسىىىة 

( للكفع عى  فاعليىة بيةىة افتراهىية فىو تنميىة متىا ات إئتىاث عنافىر الىتعلم 2017) Huseinد اسة 

وعيىة بقنىا ا لكتروئىو"،  مىا سىعت    ية األبعىاد، واختىا  البيةىة ا فتراهىية "مومىز  ليىة التربيىة الن

 Second Life"( للكفىع عى  فاعليىة بيةىة الىتعلم ا فتراهىية السىكند يع "2018) Asqalaniد اسة 

  سا) متا ات إئتاث البيةات ا فتراهية، ويثتر ا خت ف فو ئوع البيةىة ا فتراهىية المسىتخدمة 

 ليىىة التربيىىة النوعيىىة بقنىىا ا لكتروئىىو"، فىىو الد اسىىتي  السىىابقتي   مت يىىر مسىىتقال، وهمىىا: "مومىىز 

، ومىد Zappar"والسكند يع، بينما ئوع البيةة ا فتراهية فو البحث هو تكنولوجيىا الوامىز المعىية "

ات قىىت ئتيجىىة بطامىىة الم حثىىة فىىو الد اسىىتي  مىىز بطامىىة المتابعىىة فىىو البحىىث لتنميىىة الجائىىب األدا ىىو 

ية األبعاد،  ملف ات قت ئتيجة بطامة تقييم المنتج فو البحىث مىز لمتا ات إئتاث البيةات ا فتراهية    

( فافتقرت لبطامىة تقيىيم 0781) Asqalani( أما د اسة 2017)  Huseinبطامة تقييم المنتج فو د اسة 

 المنتج، وا ت ت با ختبا  المعرفو وبطامة م حثة األداء.     

ات التىىو أ بتىىت فاعليىىة البيةىىات التعليميىىة وات قىىت ئتيجىىة البحىىث  ىىملف مىىز ئتىىا ج عىىدد مىى  الد اسىى

ا فتراهية المختل ة لتنمية متا ات متنوعة فو تنمية الجائب األدا و المي تم مياسىل مى  خى   بطامىة 

التىىو  Quintana & Fernández  ( 2015)الم حثىىة فقىىط بمىىا يتناسىىب أهىىداف الد اسىىات،  د اسىىة 
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أظترت ئتا جتا التن ير ا يجابو  سىتخدام البيةىات ا فتراهىيَّة فىو متىا ات التىد يس لىدى الطالبىات 

المعل ِّمىىات،  مىىا أظتىىرت النتىىا ج  هىىا المعل ِّمىىي  والطالبىىات المعل ِّمىىات عىى  مسىىتوى ا ئجىىاة المحقَّىىق 

عليىة ت ىميم وإئتىاث بيةىة ( التو توفلت إلى  فا2019) AbdulHaqداخال البيةة ا فتراهيَّة، ود اسة 

 افتراهية تعليمية    ية األبعاد لتنمية متا ات البرمجة.

 ملف ائسجمت ئتا ج البحث مز ئتا ج الد اسات التىو سىعت لقيىاس فاعليىة اسىتخدام تكنولوجيىا الوامىز 

 لتنميىة المتىا ات األدا يىة فىو مجىا ت مختل ىة،  د اسىة -التىو تعىد مى  البيةىات ا فتراهىية-المعية 

AbuKhater (2018 التو أس رت ئتا جتا ع  فاعلية برئامج لتوظيع تقنية الوامز المعية فىو تنميىة )

بعا المتا ات األدا ية لتر يب دوا ر الروبوت ا لكتروئية، ومىد ا ت ىت الد اسىة ببطامىة الم حثىة 

مز المعية عل  ةيىادة لتقييم الجائب األدا و، وبتما دلت ميمة حجم األ ر عل  موة تن ير تكنولوجيا الوا

 مستوى الطالبات فو الجائب األدا و.

 ملخص نتائج البحث

فو هوء ا جابة ع  تساؤ ت البحث، والتحقىق مى  فرهىياتل، وتحقيىق أهدافىل، توفىال البحىث إلى  

 مجموعة م  النتا ج، يمك  تلخي تا فيما يلو:

فاعليىىىة البيةىىىة التعليميىىىة القا مىىىة علىىى  الوامىىىز المعىىىية فىىىو تنميىىىة الجائىىىب المعرفىىىو لمتىىىا ات  -

إئتىىىاث البيةىىىات    يىىىة األبعىىىاد لىىىدى طالبىىىات جامعىىىة جىىىدة؛ حيىىىث أهىىىا ت ئتىىىا ج البحىىىث إلىىى  

بىىىىىي  متوسىىىىىطو          وجىىىىىود فىىىىىروت ذات د لىىىىىة إح ىىىىىا ية عنىىىىىد مسىىىىىتوى الد لىىىىىة 

مىىىات فىىىو التطبيقىىىي  القبلىىىو والبعىىىدي  ختبىىىا  الجائىىىب د جىىىات طالبىىىات ئثىىىم وتقنيىىىة المعلو
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المعرفىىىو لمتىىىا ات إئتىىىاث البيةىىىات    يىىىة األبعىىىاد، وذلىىىف ل ىىىال  متوسىىىط د جىىىات التطبيىىىق 

 البعدي.

بىىىي  متوسىىىط د جىىىات           وجىىىود فىىىروت ذات د لىىىة إح ىىىا ية عنىىىد مسىىىتوى الد لىىىة  -

ة متابعىىة متىىا ات إئتىىاث البيةىىات طالبىىات ئثىىم وتقنيىىة المعلومىىات فىىو التطبيىىق البعىىدي لبطامىى

%(، وذلىىىىف فىىىىو جميىىىىز المتىىىىا ات 07   يىىىىة األبعىىىىاد وبىىىىي  مسىىىىتوى ا تقىىىىا  المطلىىىىو) )

الر يسىىىىة التىىىىو تتضىىىىمنتا بطامىىىىة متابعىىىىة متىىىىا ات إئتىىىىاث البيةىىىىات    يىىىىة األبعىىىىاد وبطامــىىىىـة 

 المتابعة  كــال. 

ي  متوسىىىط د جىىىات بىىى          وجىىىود فىىىروت ذات د لىىىة إح ىىىا ية عنىىىد مسىىىتوى الد لىىىة  -

طالبىىىات ئثىىىم وتقنيىىىة المعلومىىىات فىىىو التطبيىىىق البعىىىدي لبطامىىىة تقيىىىيم المنىىىتج )البيةىىىات    يىىىة 

%(، وذلىىىىىف فىىىىىو جميىىىىىز المعىىىىىايير التىىىىىو 07األبعىىىىىاد( وبىىىىىي  مسىىىىىتوى ا تقىىىىىا  المطلىىىىىو) )

 تتضمنتا بطامة تقييم المنتج البيةات    ية األبعاد.

 تو؛يات البحث

 نتا ج يستخل  البحث التوفيات التالية:بناًء عل  ما أس رت عنل ال

عقد و   ودو ات تد يبية ألعضاء هيةة التد يس؛ لتنمية متىا اتتم ا ئتاجيىة للبيةىات    يىة  -8

 األبعاد م  خ   تد يبتم عل  برامج إئتاث البيةات متعددة األبعاد.

ا ئتاجيىة المعقىدة؛ توظيع البيةات التعليمية القا مة على  الوامىز المعىية، فىو تعلىيم المتىا ات  -0

ـا لتا م  أ ر فعا  فو تنمية الجوائب المعرفية واألدا ية المختل ة.  لِّـم 

 ا هتمام بت ميم وتطوير ئماذث  ئتاث البيةات ا فتراهية متعددة األبعاد. -0
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 مقترحات البحث

 فو هوء ما توفلت إليل النتا ج يقدم البحث عددًا م  المقترحات البحثية المستقبلية:

 اء د اسات مما لة للبحث باستخدام برامج مختل ة  ئتاث البيةات متعددة األبعاد.إجر .8

إجىىراء د اسىىات لتنميىىة اتجاهىىات إيجابيىىة ئحىىو إئتىىاث البيةىىات متعىىددة األبعىىاد لىىدى طالبىىات  .0

 الجامعات. 

إجراء د اسات تقويمية للبيةات التعليمية ا فتراهىية لتنميىة المتىا ات ا ئتاجيىة لىدى طالبىات  .0

 جامعات.ال
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