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 أ.د/ عبد العزيز طمبو عبد الحميد

 عة المنصورةجام –كمية التربية  -أستاذ تكنولوجيا التعميم
 د/ عبد الرحمن أحمد سالم

 جامعة بورسعيد –كمية التربية النوعية  –مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم الحاسب اآللى 
 د/ نيمة المتولى إبراىيم
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 المستخمص:
التعميمية المطبقة في مصر، وخاصة المدارس المتوسطة في العموم، بعض المشكالت من حيث تواجو الوسائل 

الجوانب القابمة لمتطبيق في ىذا الموضوع. العديد من البحوث التربوية تعالج مثل ىذه المشاكل وقد وجد 
لى الجوانب العممية الباحث ذلك في المقابالت والمالحظات الشخصية. من بين ىذه المشاكل أن المنيج يفتقر إ

وعدم االىتمام في الحوافز البصرية والحسية، والتي يمكن وصفيا بأنيا ظاىرة طبيعية أو بيئية ال يمكن أن 
يدركيا المتعمم بألوانو الحقيقية. وىو يتجاىل أيًضا تطوير ميارات التفكير االبتكارية ودوافعيا. ىذه المزايا ىي 

 رىا واكتسابيا من قبل متعممي المدارس اإلعدادية.أىم ميارات التفكير التي يجب تطوي
بناًء عمى ما تقدم، وبالتالي أصبح من الضروري استخدام الرسوم المتحركة واستخداميا، في عممية التعمم 
والتدريس مادة العموم في فصول الصف األول. مع تقدم الرسوم المتحركة وظيور الرسوم المتحركة ثالثية 

ي تم إضافة البعد الثالث لمصورة مما يجعميا أكثر واقعية. ىذا، بال شك، من شأنو تطوير األبعاد مجسمة، والت
ميارات التفكير اإلبداعي. ىنا تأتي أىمية وضرورة إجراء ىذا البحث. ألنو يتعين عمينا أن نعرف مدى فعالية 

قيقة واقعة، في مستوى تقريبي الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد المجسمة وبالتالي فإن ىذه التكنولوجيا تمثل ح
لمرسوم  S3D -لمغاية ، بيدف تطوير التفكير اإلبداعي لممتعممين. تم تنفيذ ذلك من خالل فيمم رسوم متحركة 

المتحركة لوحدة األرض والكون، في منيج العموم الذي يدرس في الصف األول التحضيري، والذي تم تطبيقو 
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ي مدى تكون الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد المجسمة فعالة في عمى طالب ىذه المرحمة الستكشاف إلى أ
الميارات التي من شأنيا  -المرونة(  -األصالة  -تحسين المعرفة وتطوير ميارات التفكير اإلبداعي )الطالقة 

 تعزيز مستويات التعمم بطريقة واضحة وممتازة.
 النتائج:
درجات المتوسطة ألول موضوعات المجموعة ( بين ال1.10ىناك فرق مع داللة إحصائية قدرىا ) .0

التجريبية )الطالب( في االختبار التمييدي واالمتحان أثناء اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح 
 االختبار البعدي.

( بين الدرجات المتوسطة لموضوعات المجموعة 1.10يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند ) .9
االختبار التمييدي واالمتحان أثناء اختبار ميارات التفكير اإلبداعي التجريبية الثانية )الطالب( في 

 لصالح االختبار البعدي.
( بين الدرجات المتوسطة لموضوعات المجموعة 1.10يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند ) .3

فكير التجريبية األولى والثانية )الطالب( في االختبار التمييدي واالمتحان أثناء اختبار ميارات الت
 اإلبداعي لصالح االختبار البعدي.
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Abstract: 
     Educational means applied in Egypt, particularly science subject -

intermediate schools, have some problems in terms of applicable aspects of the 

subject. Several educational researches tackle such problems and the researcher 

had found this in interviews and personal observation noted. Of these problems 

is that curriculum lacks practical aspects and disinterest in optical and sensual 

incentives, which can be characterized as natural or environmental phenomenon 

that cannot be realized by the learner in its true colors. It is also discards 

innovative thinking skills development and motivations. Such merits are the most 

important thinking skills which shall be developed and acquired by the 

preparatory school learners.          

 Based on the foregoing and hence it become a must for employing and using 

animation, within learning and teaching process Science Subject at first grade 

classes. With the advancement of animation and appearance of stereoscopic three 

dimension animations, in which the third dimension was added to the photo 

making it more realistic. This, undoubtedly, would development creative 

thinking skills development. Here comes the importance and the need for 

carrying out this research. For we ought to know how effective the stereoscopic 

three dimensioned animation are hence this technology represents reality, in a 

very approximate level, with a view to develop creative thinking of the learners. 
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  This was carried out through a cartoon – S3D animation film for the Earth 

and Universe Unit, in the curriculum of Science subject taught by the first 

preparatory grade, applied on the students of this stage to explore how far the 

stereoscopic three dimension animation is effective in improving knowledge and 

creative thinking skills development (Fluency – Originality – Flexibility) – the 

skills which would enhance learning levels in clear and remarkable manner. 

Results  

1. There is a difference with statistical significance of (0.05) among the mean 

marks of the first experimental group subjects (students) in pre and 

posttest during examination of creative thinking skills in the favor of 

posttest.     

2. There is a difference with statistical significance of (0.05) among the mean 

marks of the second experimental group subjects (students) in pre and 

posttest during examination of creative thinking skills in the favor of 

posttest.     

3. There is a difference with statistical significance of (0.05) among the mean 

marks of the First and second experimental Groups subjects (students) in 

pre and posttest during examination of creative thinking skills in the favor 

of posttest.     
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 المقدمة:
أى نظام تعميمى عمى الوسائل التعميمية ضرورة من الضروريات لضـمان نجـاح تمـك الـنظم  أصبح إعتماد     

أرقـى وجزء ال يتجزأ من بنيـة منظومتيـا ، وقـد مـرت الوسـائل التعميميـة بمراحـل تطـور كبيـرة حتـى وصـمت إلـى 
 مراحميا التى نشيدىا اليوم .

وُتعد الرسوم المتحركة نمط من أنماط الوسائل التعميمية الحديثة والتى تؤدى إلى إحداث تغيـرات أساسـية      
فى المفاىيم والعالقات والخصائص التى تعطى صورة جديدة لمحيـاه العمميـة والتعميميـة فـى جوانبيـا المختمفـة، 

الفصل بين العمم النظرى والعمم التطبيقى وىى شـكل مـن أشـكال الفـن المتطـور إذ  كما أنيا تقضى عمى عممية
تعد الرسوم المتحركة أداة ميمة يحقق فييا المتعممون نموىم العقمى لمـا تـوفرة مـن بيئـة خصـبة تسـاعد عمـى 

مداركــة  إســتثارة دافعيــة المــتعمم وتحثــة عمــى التفاعــل النشــط مــع المــادة التعميميــة فــى جــو واقعــى وقريــب مــن
الحســية وتجعمــة ينجــذب إلييــا بــل ويســعى إلــى التعامــل معيــا بإســموب مشــوق وممتــع لتحقيــق أىــداف معينــة 

 (.04، ص9100)إنجى توفيق، 
( أن الـتعمم المبنـى عمـى الخبـرات الحسـية ىـو الـتعمم المسـتمر حيـث 3، ص9102وقد ذكر )نبيـل جـاد،      

صــرية فالوســيمة البصــرية تــوفر عمميــة الــتعمم بتــوفير صــورة يتوقــف الفيــم الكامــل لشــل معــين عمــى الخبــرة الب
ترسيخ المعنى بطرق أفضل لمميارة المراد تعمميا كما أنيـا تقـدم لممـتعمم خبـرات أفضـل حيـث تزيـد مـن فاعميـة 
التدريس لجميع مستويات المتعممين وتعمـل عمـى تييئـة فـرص جديـدة لتيسـير الحصـول عمـى المعمومـات عـن 

كبر من الحواس البشرية كما تجعل العممية التعميمية ممتعة وشيقة وتـوفر لممـتعمم الوقـت طريق إستثارة عدد أ
الكاف ليعمل حسب سرعتو الخاصة كما تزودة بالتغذية الراجعة الفورية وتساعده عمى معرفة مستواه الحقيقى 

 من خالل التقيم الذاتى.
ام الصــور والرســومات البصــرية واألفــالم ( عمــى أىميــة إســتخد90، ص9101كمــا أكــد )إبــراىيم المبــرز،     

الثابتـة والمتحركـة الكرتونيـة، وأن الصـور البصــرية التـى يـتم مشـاىدتيا عــن طريـق الموحـات أو األفـالم تكــون 
أكثر ثباتًا لدى ذاكرة المتعمم، وكمما كانت الصور المتحركة قريبة من واقع المتعمم كمما كـان تأثيرىـا أقـوى مـن 

 الثبات.
( عمــى أن أفــالم الرســوم المتحركــة التعميميــة 003، ص9112دت )أمــل ســويدان، منــى الجــزار، وقــد أكــ     

والتى تقدم الموضوع عمى شكل قصة تستحوذ عمى عواطف المشـاىدين وتشـد إنتبـاىيم، كمـا أنيـا تـؤدى إلـى 
 لمتحركة فى تعميميم بعض األنماط السموكية المرغوب فييا بطريقة أفضل وأنجح، كما يمكن إستخدام الرسوم ا
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 تدريس بعض المفاىيم المعقدة نسبيا.
تـانو      وقد أثبتت العديد من الدراسات السابقة أىمية إستخدام الرسوم المتحركة فى التعمـيم مثـل دراسـة     

(Tannu, 2009 إلــى معرفــة مــدى فاعميــة ومالئمــة الرســوم المتحركــة كوســيمة لمــتعمم الــذاتى لــدى طــالب )
ــت ــد ل ــى المــدارس فــى الين ــت الدراســة عم ــوم، أجري ــييم  92عمم مــادة العم طالــب بطريقــة عشــوائية وأجريــت عم

التجربة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الرسوم المتحركة المتكاممة لتعميم العموم كانت أكثر مالئمـة لمسـاعدة 
 الطالب فى فيم وتعمم العموم.        

رســوم المتحركــة فــى تعمــم مــادة الفيزيــاء مــن خــالل ( عمــى أىميــة إســتخدام ال9101ودراســة نبيــل جــاد )     
ــة  ــاج الرســوم المتحرك نت ــذاتى وا  ــتعمم ال ــًا إلســموب ال ــرح وفق ــامج مقت ــر إســتخدام برن ــة أث ــام بيــا لمعرف دراســة ق
ــاىيم  ــامج فــى تنميــة المف ــم أثبتــت الدراســة فاعميــة ىــذا البرن ــة، ومــن ث ــبعض المفــاىيم الفيزيائي الكمبيوتريــة ل

ن  تاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية لممفاىيم الفيزياء.األساسية بتصميم وا 
( عمى أىمية إستخدام الرسوم المتحركة مع األطفال ذوى اإلعاقة العقمية 9102وقد أكدت رضا جرجس )     

القــابمين لمــتعمم مــن خــالل دراســة تيــدف معرفــة فاعميــة تطــوير أفــالم الرســوم المتحركــة لتنميــة بعــض ميــارات 
آللى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية القابمين لمتعمم، وقد أثبتت نتائج الدراسـة أن الرسـوم إستخدام الحاسب ا

المتحركة تعمل عمى تحقيق األىـداف المحـددة وبقـاء أثـر الـتعمم لـدى األطفـال، كمـا أنيـا تنمـى بعـض ميـارات 
 الحاسب اآللى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية القابمين لمتعمم.

( عمى فاعمية إستخدام الرسوم المتحركة مع األطفـال المعـاقين فكريـًا مـن 9102بت شادى حنفى )وقد أث     
خـالل دراســة قــام بيــا إلظيــار فاعميــة أنشــطة تعميميــة قائمــة عمــى تكنولوجيــا الرســوم المتحركــة ثالثيــة األبعــاد 

نشـطة الرسـوم المتحركـة الثالثيـة لتالميذ المرحمة اإلبتدائيـة لممعـاقين فكريـًا، وقـد أكـدت الدراسـة أن إسـتخدام أ
األبعـاد ثالثيــة األبعــاد تنمــى ميــارات األداء المغــوى لمتالميـذ وميــارات التواصــل بيــدف مســاعدتيم عمــى تكــوين 

 عالقات ناجحة.
ومع التطورات المستمرة فى تقنيات العرض المختمفة تطورت التكنولوجيا ثالثية األبعاد  حتى وصمت إلـى      

ى األبعــاد وأصــبح مــن أكثــر الموضــوعات التــى تتزايــد عمــى مســتوى الســنوات القميمــة الماضــية التجســيم  الثالثــ
وكانت غايتيا عممية الترفيو بإعتبارىا مستقبل جيد لعرض األفالم واأللعاب وأصـبحت أكثـر أنتشـارا فـى وسـائل 

ليـا فـى ألعـاب الفيـديو، اإلعالم وقد ُأسـتخدمت ىـذه التقنيـة فـى صـناعة األفـالم والسـينما كمـا أنيـا تسـتخدم حا
وأصــبحت الشــركات والمؤسســات تنفــق الماليــين مـــن الــدوالرات عمــى تطــوير ىــذه التكنولوجيــا لممســـتخدمين 

(Wesslen, 2011, p.2.) 
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وبما أن تقنية التجسيم الثالثى األبعـاد ُأسـتخدمت خـارج نطـاق التعمـيم فإنـو لـيس مـن الصـعب أنـو يمكـن      
ممية التعميميـة حيـث أنيـا ليـا القـدرة عمـى نقـل الطـالب إلـى العـوالم اإلفتراضـية دمجيا بالشكل الصحيح فى الع

حيث يمكن غمر أنفسيم فى بيئة تعميمية غنية أو إختبارات عممية فى العالم أو النظام الحقيقـى، وايضـا فإنـو 
يوضـع الطالـب يحمل وعـدًا لمتـدريس الفعـال وأدوات تعمـم فعالـة ويكـون الطالـب ىـو محـور العمميـة التعميميـة و 
 ,Hyangsookوسط بيئة التعمم والسماح بالتفاعل معيا وبناء المعرفة عمى أساس تجربة التعميم الخاصـة )

2013, pp.34-38.) 
كـذلك يمكــن إســتخدام تقنيــة التجسـيم  ثالثــى األبعــاد فــى المــواد التعميميـة لتســييل التعــرف عمــى المشــيد      

 (.Matsuura, 2013, p.187المجسم )المكانى واإلستفادة من تأثيرات العرض 
أن التعمــيم المبتكـر فـى العمــوم  (Hostovecky& Stubna, 2014)وقـد أكـد ىوسـتوفيكي و اســتوبنا      

و تقنيــات  ثالثيــة األبعــاد بكافــة أنواعيــا ودمــج أنــواع الطبيعيـة يــتم مــن خــالل إســتخدام صــور ديناميــة وأفـالم 
األفالم المختمفة فى التعميم من خالل األفالم الوثائقية وما شابو والتـأثير اإليجـابى ليـذه األفـالم وفاعميتيـا فـى 

 .(pp. 531-536 )تعميم المواد وخاصة مادة العمــوم 
أصــبحت أجيــزة التجســيم الثالثــى األبعــاد أكثــر إنتشــارًا وبعــد أن إنتشــرت تقنيــة التجســيم الثالثــى األبعــاد      

عـادة بنـاء  لممستيمك، حيث أن النـاس تـرى العمـق فـى العـالم الخـارجى مـن خـالل نقـل الصـورة إلـى العينـين وا 
الصورة الذىنية ثالثية األبعاد داخل المخ، وبالتالى فإن أجيزة التجسيم الثالثى األبعاد تقوم بتوليـد صـورة لكـل 

العينين التى ينظر بيا عمى التوالى من قبل المشاىد وبإستخدام ىذه الصورة الذىنية الثالثية األبعـاد عين من 
 (Hartzell, 2013, pp.7-9) . يكون المشاىد قادر عمى ادراك العمق المقدم فى الصورة أو البيئة 

ات التــى ناقشــت أثــر ىــذه إنتشــار تقنيــة التجســيم الثالثــى األبعــاد أجريــت فيــو مجموعــة مــن الدراســ ومــع     
التقنية عمـى المتعممـين مـن خـالل إسـتخدميا فـى األلعـاب التعميميـة وكانـت مـن ىـذه الدراسـات دراسـة ويسـمن 

(Wesslen, 2011( ودراسة ريـان )Ryan, 2014 وتوصـل اإلثنـان إلـى أن تقنيـة التجسـيم الثالثـى األبعـاد )
ممين كما أوصـى اإلثنـان بالحاجـة لمزيـد مـن األبحـاث تخمق ظروف لمعرض أكثر راحة ومتعة لالعبين أو لممتع

(  بعمـل Tawadrous, 2013فى تصميم األلعاب ثالثية األبعاد ذات تقنية التجسيم، كما أوصى تاوادروس )
ــاد ذات تقنيــة  ــة األبع ــى العــروض ثالثي ــدة ف دراســات مســتقبمية مــع تغيــر أو تطــوير أو إســتخدام معــايير جدي

 مى التحصيل المعرفى وتحقيق األىداف التعميمية.التجسيم ومعرفة أثر ذلك ع
( قـام بتحديـد أثـر إسـتخدام التجسـيم فـى األلعـاب ثالثيـة Tawadrous, 2013وفـى دراسـة تـاوادروس )     

األبعاد عمى إستجابة الالعبين أو المتعممين، حيث أنـو قـام بتطـوير لعبـة تـدريب حـدوث حرائـق فـى المختبـرات 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22J.+%C5%A0tub%C5%88a%22
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يـتم فييـا إشـراك الالعبـين أو المتعممـين لتطـوير الناحيـة المعرفيـة والمياريـة لـدييم  الكميائية وىى لعبـة خطـرة
وذلك من خالل اإلستفادة من تقنية التجسيم، وتوصمت النتائج إلـى أن عـرض المعبـة بتقنيـة التجسـيم الثالثـى 

 األبعاد أدى إلى تحسين إستجابة المتعممين.
ســين اإلدراك لتســتجابة لمكــوارث البيئيـة مــن خــالل البيئــات ( إلـى تحHartzell, 2013وىـدفت دراســة )     

ثالثيــة األبعــاد ذات تقتيــة التجســيم أو الغمــر، وقــام بتقــديم مجموعــة مــن البيئــات متنوعــة التضــاريس لعــرض 
مجموعــة أكبــر مــن التضــاريس لممســتخدمين وبالتــالى التجنــب لــبعض الحــوادث أو الكــوارث البيئيــة، وتوصــمت 

م تحسين إدراك الطالب لمتضاريس البيئية وبالتالى توقع بعض الكوارث البيئية التى يمكن أن النتائج إلى أنو ت
 تحدث ومن ثم القدرة عمى تجنبيا .

نمارســيا ونســتخدميا عــن قصــد فــي معالجــة التــى محــددة العقميــة العمميــات ال مــن ميــارات التفكيــر ُتعــد     
تتــراوح بــين تــذكر المعمومــات ووصــف األشــياء وتــدوين  المعمومــات والبيانــات لتحقيــق أىــداف تربويــة متنوعــة

 ســتنتاجاتإ إلــى لــى التنبــؤ بــاألمور وتصــنيف األشــياء وتقيــيم الــدليل وحــل المشــكالت والوصــولإالمالحظــات 
  .(30، ص9119)سامى ممحم، 

الت التفكير وتحتل تنمية ميارات التفكير اإلبداعى لدى المتعممين أىمية كبيرة وذلك لدورىا فى تنمية مجا     
، 9100اإلبــداعى والــذى بــدورة يســيم فــى تعزيــز وتنشــيط القــدرات العقميــة لــدى المتعممــين )خديجــة القــالف، 

 (.064ص
( أن التفكير اإلبداعى يمنح المتعممين الفرصة لتحقيق عـدد مـن المخرجـات 9103ويرى )إبراىيم السيد،      

 اإليجابية عمى النحو التالى:
 ممين إلى أقصى حد ممكن.تنمية قدرات المتع-0
 إثبات قدرة المتعممين عمى التفكير والتواصل.-9
 التعبير عما يجور فى خاطر المتعممين.-3
 يساعد المتعممين عمى إكتشاف قيمة األشياء.-2
 تنمية ميارات متعددة لدى المتعممين.-0
ستيعاب ثقتيم.-6  فيم المتعمم ذاتة وفيم اآلخرين وا 
 ية اإلحتياجات لمتغيرات السريعة فى العالم.مواجية التحديات وتمب-2

( أنو يمكن تحسين مستوى القدرات اإلبداعية لدى المتعممـين مـن خـالل Sharp, 2004وقد أكد شارب )     
اإلســتعانة بــبعض البــرامج المخصصــة لــذلك، كمــا أوضــح أن تحســين مســتوى القــدرات اإلبداعيــة بــين صــفوف 



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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الل اإلعتماد عمى عدد من المعمين، واإلسـتراتيجيات التدريسـية القائمـة المتعممين ىو أمر يمكن تحقيقة من خ
عمــى اإلبداعيــة مثــل طــرح عــدد مــن األســئمة المفتوحــة، وتحفيــز الســموك اإلبــداعى، وتشــجيع المتعممــين عمــى 

متداح المتعممـين الـذين يظيـرون عـدد مـن اإلسـتجابات المبدعـة الغيـر متوقعـة ) -pp. 5التجريب والمثابرة، وا 

12.) 
( و)خديجـــة القـــالف، 9100( و)ىويـــدا ىجـــرس، 9103وقـــد أكـــدت دراســـة كـــل مـــن )عـــادل الغامـــدى،      

-المرونـة-( عمى أن الرسوم المتحركة تقوم بشكل أساسـى بتنميـة ميـارات التفكيـر اإلبـداعى )الطالقـة9100
ى السـموك اإلجتمـاعى األصالة( فى مراحل التعميم المختمفة وخاصة مرحمة ريـاض األطفـال، كمـا أنيـا تـؤثر عمـ

لممتعممين وتؤثر عمـى القـدرات العقميـة بشـكل إيجـابى مـادام تـم وضـعيا ضـمن برمجيـة تربويـة موجيـة لتنميـة 
 قدرات التفكير اإلبداعى.

ثالثيـة األبعـاد( فـى التعمـيم سـوف -وترى الباحثـة أن إسـتخدام الرسـوم المتحركـة بأنواعيـا )ثنائيـة األبعـاد     
وير ميـارات التفكيـر اإلبـداعى، وذلــك لمـا تتميـز بـو الرسـوم المتحركـة مـن حركـة وألــوان يـؤدى إلـى تنميـة وتطـ

وأصوات مما يجعميا من أقوى المثيرات البصرية التى تجذب إنتباه المتعمم والتى يمكن من خالليا أيضـًا شـرح 
 التعميمية. المفاىيم المعقدة والمجردة، كما انيا من الوسائط المتعددة التى تناسب جميع المراحل

وبناءًا عمى ما سبق وألىمية تكنولوجيا الوسائط المتعددة بشكل عام والرسوم المتحركة بشكل خاص فى       
العممية التعميمية، ومع تطورات تكنولوجيا الرسوم المتحركة وظيور الرسـوم المتحركـة ثالثيـة الرؤيـة والتـى تـم 

واقعيــة والتــى يمكــن مــن خالليــا تنميــة ميــارات التفكيــر فييــا إضــافة البعــد الثالــث لمصــور ممــا جعميــا أكثــر 
 اإلبداعى ظيرت الحاجة الماسة إلجراء ىذا البحث.

 :مشكمة البحث
 :نبع اإلحساس بمشكمة البحث من خالل ما يمى

 :تبين ما يمى ةأواًل: المالحظة الشخصية لمباحث
بورســعيد ومــن خــالل التعامــل مــع  مــن خــالل جــوالت الباحثــة فــى عــدد مــن المــدارس اإلعداديــة بمحافظــة     

ميــارات التفكيــر تنميــة بعـض معممــين مــادة العمـوم، والمتعممــين فــى ىــذه المرحمـة، وجــدت الباحثــة قصــور فـى 
 .اإلبداعى لدى المتعممين وتأثير ذلك عمى التحصيل الدراسى

، وذلـك إلفتقـار الدراسـة كما تبين لمباحثة أن المعممين والمتعممين يرون أن المناىج غير مرتبطـة بـالواقع     
لمجانــب التطبيقــى والتركيــز عمــى الجانــب النظــرى فقــط، وبــاإلطالع عمــى بعــض األبحــاث العمميــة والبرمجيــات 



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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التعميمية الخاصة بمادة العموم الحظت الباحثة عدم وجود أفالم رسوم متحركة ثالثية الرؤية متخصصـة لشـرح 
فــى دراســتيا واألجــزاء الخاصــة بــالظواىر الطبيعيــة والبيئيــة بعــض األجــزاء التــى تعتمــد عمــى الجانــب التطبيقــى 

 .والتى يصعب عمى المتعمم رؤيتيا بشكل حقيقى
 :ثانيًا: المقابمة الشخصية المقننة

 :بناءًا عمى المالحظة الشخصية لمباحثة إتجيت إلى إجراء مقابالت شخصية مقننة مع  
 .بمحافظة بورسعيد بعض مدرسين مادة العموم فى بعض المدارس اإلعدادية-
 .بعض موجيين مادة العموم-
 .بعض الخبراء والمتخصصن فى إنتاج البرمجيات التعميمية-

نتــاج البرمجيــات التعميميــة أنــو يوجــد قصــور فــى إوقــد ذكــر المدرســون والموجيــون وبعــض خبــراء            
كتساب  عممين فى مادة العموم لوجود كثير لدى المتميارات التفكير اإلبداعى تحقيق بعض األىداف التعميمية وا 

من الوحدات تعتمـد عمـى الجانـب التطبيقـى ووحـدات أخـرى تخـتص بشـرح الظـواىر الطبيعيـة والبيئبـة الخطيـرة 
وبالتالى فإن عممية التدريس تـتم عـن طريـق الشـرح النظـرى والتمقـين لصـعوبة إجـراء التجـارب وصـعوبة رؤيـة 

الجانــب التطبيقــي فــى ىــذه اإلجــزاء وكفاءتــو فــى تحقيــق األىــداف الظــواىر الطبيعيــة، عمــى الــرغم مــن أىميــة 
التعميمية، كما أكدو عمى أىمية إستخدام الرسوم المتحركة الثالثية الرؤية فى ىذا المجـال نظـرًا لمـا تتمتـع بـو 

لـدى  ميـارات التفكيـر اإلبـداعىومسـاعدة ذلـك فـى تنميـة  ،من إضفاء البعد الثالث لمصور وجعميا أكثر واقعية
 المتعممين.

 ثالثًا: من خالل الدراسات السابقة:
 من خالل إستعراض الباحثة لمدراسات السابقة فى المحاور المختمفة لموضوع الدراسة ُوجد:     

 أكدت العديد من البحوث والدراسات السابقة عمى أىمية إستخدام الرسوم المتحركة فى التعميم.
ــى فــى المــواد العمميــة وذلــك إلن أوصــت العديــد مــن البحــوث والدراســات الســابق ة باإلىتمــام بالجانــب التطبيق

اإلعتمــاد عمــى الخبــرات الحســية فــى الــتعمم يــؤدى إلــى ترســيخ المعــانى والمفــاىيم بشــكل أفضــل لمميــارة المــراد 
 تعمميا.

  أشارت العديد من البحوث والدراسات السـابقة عمـى أىميـة إسـتخدام الرسـوم المتحركـة الثالثيـة األبعـاد فـى
 لمواد العممية خاصة فى الفيزياء والكيمياء.ا



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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  نوىت العديد من البحوث والدراسات السابقة بأىمية تنمية ميارات التفكيـر اإلبـداعى لممتعممـين، وذلـك إلن
اإلرتقاء بميارات التفكير اإلبداعى تساعد عمى تحسين قدرات المتعممـين اإلبتكاريـة وتحسـين قـدراتيم عمـى 

 التخيل وحل المشكالت.
  أشارت العديد من البحوث والدراسات السابقة إلى ضرورة اإلىتمام بالمتعممين فى مراحـل التعمـيم األساسـي

 ألنو فى تمك المرحل يتم بناء القدرات العقمية الخاصة بالمتعممين.
 كدت العديد من البحوث والدراسات السابقة عمـى أىميـة إسـتخدام تقنيـة الرؤيـة المجسـمة الثالثيـة األبعـاد أ

ى التعميم لمـا تـوفره ىـذه التقنيـة مـن بيئـة تعميميـة غنيـة شـبو واقعيـة تسـاعد عمـى تسـييل التعـرف عمـى ف
 المشيد المكانى.

ســـتعراض الباحثـــة لمدراســـات الســـابقة فـــى المحـــاور  مـــن خـــالل المالحظـــة الشخصـــية والمقابمـــة الشخصـــية وا 
 التالية:المختمفة لمبحث يمكن تحديد طبيعة المشكمة فى العبارة التقريرية 

ســتخدام الرســوم المتحركــة الثالثيــة الرؤيــة فــى عمميــة الــتعمم وخاصــة فــى مــادة العمــوم  "قصــور فــى توظيــف وا 
 لممرحمة اإلعدادية".

 أسئمة البحث:
 وتتضمن مشكمة البحث السؤال الرئيس التالى:

مــادة العمــوم لــدى مــا فاعميــة الرســوم المتحركــة ثالثيــة الرؤيــة فــى تنميــة بعــض ميــارات التفكيــر اإلبــداعى فــي 
 تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما ميارات التفكير اإلبداعى؟-0
 ما المعايير المستخدمة إلنتاج فيمم الرسوم المتحركة الثالثية الرؤية؟-9
 الثية الرؤية؟ما نموذج التصميم التعميمى المستخدم إلنتاج فيمم الرسوم المتحركة ث-3
مــا فاعميــة الرســوم المتحركــة الثالثيــة الرؤيــة فــى تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعى لتالميــذ الصــف األول -2

 اإلعدادى فى مادة العموم؟
 أىداف البحث:

ييدف البحث الحالى إلى تنميـة ميـارات التفكيـر اإلبـداعى لتالميـذ الصـف األول اإلعـدادى عـن طريـق تصـميم 
نتاج فيمم رس  وم متحركة ثالثية الرؤية، وتحديد فاعمية ىذا الفيمم فى تحقيق اإلىداف المحددة.وا 
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 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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 وذلك من خالل التالى:
 تحديد ميارات التفكير اإلبداعى فى مادة العموم. -0
 تحديد قائمة معايير إنتاج فيمم الرسوم المتحركة الثالثية الرؤية.-9
 ج فيمم الرسوم المتحركة الثالثية الرؤية.تحديد نموذج التصميم التعميمى المستخدم إلنتا-3
 -)المرونــة التعــرف عمــى فاعميــة الرســوم المتحركــة ثالثيــة الرؤيــة فــى تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعى-2

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى فى مادة العموم. الطالقة(-األصالة
 أىمية البحث:

 وتنقسم أىمية البحث إلى:
 أوال:األىمية النظرية:

 تحسين طرق عرض الدروس الموجودة فى المنيج لممتعممين.-0
 توفير بيئات تعمم جديدة ذات مؤثرات عالية.-9
 خمق بيئات تعمم تتسم بالمتعة والتشويق.-3
تقديم عروض تعميمية واضحة ومحددة الوظائف والعمميات والمكونات والتى تمثميا أفالم الرسـوم المتحركـة -2

 ثالثية الرؤية.
 عممية التعميم والتعمم وذلك من خالل جذب إنتباة المتعممين.تيسير -0
 توفير وسيمة فعالة فى شرح وتفسير المعمومات وخاصة المعمومات المركبة أو الصعبة.-6
 تدعيم المثيرات البصرية والفكرية لدى المتعممين.-2

 ثانيًا: األىمية التطبيقية:
 :معمملم-0

 التعميمية بعد أن كان ممقن لممعمومات فقط.تجعل المعمم مفسر وميسر فى العممية 
 تقمل الوقت والجيد الذي يستغرقو المعمم فى شرح أو تفسير بعض النقاط المعقدة.

 إستخدام المعمم الرسوم المتحركة ثالثية الرؤية كإحدى الوسائط المتعددة الحديثة فى العممية التعميمية.
 :ممتعممل-9

 عميمية.تجعل المتعمم ىو محور العممية الت
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 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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تنمـى جوانــب التفكيـر المختمفــة مثـل التفكيــر اإلبـداعى والتفكيــر الناقـد بــداًل مـن التركيــز عمـى الجانــب المعرفــى 
 فقط.

سـتخدميا فـى معالجـة  تدفع المتعمم باإلنطالق بخيالو مما يؤدى إلى ظيور جيل قادر عمـى توظيـف المعرفـة وا 
 المشكالت فى عالم الواقع.

 مطورى المناىج:ل-3
التعرف عمـى تكنولوجيـا الرسـوم المتحركـة ثالثيـة الرؤيـة واألىتمـام بيـا كأحـدى الوسـائط المتعـددة الحديثـة      

 المستخدمة فى التعميم ومحاولة تطويرىا ودمجيا مع المناىج التعميمية فى كافة المواد وفى المراحل المختمفة.
 فروض البحث:

درجـات طـالب المجموعــة  طى( بـين متوسـ10,1) داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدالـة ال يوجـد فـرق ذو -0
 التجريبية األولى فى التطبيق القبمى والبعدى إلختبار ميارات التفكير اإلبداعى.

درجـات طـالب المجموعــة  طى( بـين متوسـ10,1داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدالـة ) ال يوجـد فـرق ذو -9
 ت التفكير اإلبداعى.التجريبية الثانية فى التطبيق القبمى والبعدى إلختبار ميارا

ــرق ذو  -3 ــة )ال يوجــد ف ــد مســتوى دال ــة إحصــائية عن ــين متوســطى10,1دالل درجــات طــالب المجموعــة  ( ب
التجريبية األولى والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة عنـد تطبيـق إختبـار ميـارات التفكيـر اإلبـداعى فـى التطبيـق 

 البعدى.
 منيج البحث:

 :فى ضوء طبيعة البحث سوف تستخدم الباحثة
المـــنيج الوصـــفى: وىـــو مـــنيج يســـتخدم فـــى جمـــع بيانـــات لظـــاىرة معينـــة وتحميميـــا وتفســـيرىا ووصـــفيا -0

ــة ىــذا المــنيج فــى جمــع ال ــائج منيــا، وســوف تســتخدم الباحث ســتخالص النت معمومــات المتعمقــة وتصــنيفيا وا 
 .بموضوع الدراسة

ــروض الدراســة لمعر -9 ــار ف ــتم إســتخدامو إلختب ــى: وي ــى المــنيج الشــبو التجريب ــر المســتقل عم ــر المتغي ــة أث ف
  المتغيرات التابعة.
 متغيرات البحث:
 المتغير المستقل: 

 فيمم الرسوم المتحركة ثالثية الرؤية.   
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 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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 المتغيرات التابعة:
 المرونة(.-األصالة -ميارات التفكير اإلبداعى )الطالقة-0

 عينة البحث:
مدرســة العاشــر مــن اإلعــدادى  األولصــف سـوف تقتصــر عينــة البحــث عمــى مجموعــة عشــوائية مــن تالميــذ ال

 وسوف يتم تقسيم العينة إلى مجموعتين:رمضان اإلعدادية بنين )إدراة شمال التعميمية ببورسعيد( 
فــيمم رســوم متحركــة األولــى: وتتكــون مــن مجموعــة مــن التالميــذ التــى تــدرس بإســتخدام  التجريبيــة المجموعــة

 ثالثية األبعاد.
م الرسـوم المتحركـة ة: و تتكون من مجموعة من التالميذ التى تدرس بإستخدام أفـالالثاني التجريبية المجموعة

 إلظيار العمق(. 3d)المستخدم فيو نظارات  ثالثية الرؤية
 مصطمحات البحث:

 Animated film :فيمم الرسوم المتحركة  
ــارة عــن مجموعــة مــن ال     ــة عنصــر ميــم وأساســى فــى برمجيــات الكمبيــوتر التعميميــة وىــو عب رســوم الثابت

المتتابعــة فــى تسمســل عرضــيا بتعاقــب محــدد عمــى الشاشــة لتعطــى اإلحســاس بالحركــة، وقــد يصــاحبيا تعميــق 
صـوتى أو بــدون، وتسـيم فــى محاكـاة األحــداث والمواقـف، مــع تجسـيد المفــاىيم المجـردة، مــع شـرح وتوضــيح 

ضــافة الحيويــة والجاذبيــة إلــى مفــاىيم الميــارات المعقــدة بشــكل مبســط، أو تقــديم التغذيــة الراجعــة والتع زيــز، وا 
 (.00، ص9110العروض المنتجة )زينب أمين، 

    3D Animated film : فيمم الرسوم المتحركة ثالثى األبعاد
تعرفو الباحثة  إجرائيا عمى أنو مجموعة من الرسوم الثابتة الثالثية األبعاد المتسمسمة والتـى يـتم عرضـيا     

ة مما يوحى بالحركة الوىمية، فيى تساعد عمى إستثارة دافعية المتعمم وتوفير جـو بشكل متتابع وبسرعة معين
 واقعى قريب من مداركو الحسية وبالتالى ترسيخ الميارات المراد تعمميا. 

 :Animated film tripartite visionفيمم الرسوم المتحركة ثالثى الرؤية  
 داخل وكأنو المشاىد يشعر أي العميق، البصري الوىم يزبتعز  يقوم مجّسمة حركية صورة عن عبارة ىو      

 لتسـجيل العاديـة الفيـديو كـاميرا نظـام يسـتخدم حيـث األبعاد، ثالثي التصوير من النوع ىذا إشتقاق وتم الفيمم،
( اإلنتـاج بعـد مـا مرحمـة فـي الكومبيـوتر بواسـطة منظـورين مـن الرؤيـة تضاف أو) منظورين من كرؤية الفيمم
التقنيـة ثالثيـة  تقتصـر ال الـوىمي، و العمـق لتزويـد ونظـارات المتحركـة الصـور وعرض إلسقاط ةخاص وأجيزة
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 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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 المباشـرة األفـالم تسـجيالت وفـي التمفزيـون عمـى أيضـاً  بـل السـينما، دور فـي السـينمائية األفـالم الرؤية عمـى 
 ( .Cohen & David, 2009تسويقية ) ألغراض األول المقام في تستخدم التي
تعــرف الباحثــة أفــالم الرســوم المتحركــة ثالثيــة الرؤيــة إجرائيــًا عمــى أنيــا مجموعــة مــن الرســوم الثالثيــة و      

األبعاد المجسمة ذات البعد الثالـث والتـى تقـوم بتعزيـز عمـق الـوىم البصـرى إلعتمادىـا عمـى نظـام الرؤيـة مـن 
بيئة تعميمية غنية قريبـة مـن  منظورين وبمساعدة بعض األجيزة الخاصة بيذه العروض مما يؤدى إلى توفير

ــة  ــق األىــداف التعميمي ــداعى( لتحقي ــر األب ــر )ميــارات التفكي الواقــع إلكســاب المتعممــين بعــض الميــارات التفكي
       والعمل عمى تنمية القدرات العقمية لممتعممين.

 أدوات البحث:
 إعداد مواد المعالجة التجريبية:

نتاج الرسوم المتحركة ثالثية األبعـاد لكـل مـن ىبـو عبـد تقتصر ىذه الدراسة عمي تطبيق نموذج ت     صميم وا 
(، وقـد تـم إسـتخدامو مـن قبـل العديـد 9109الحق، محمد الوصيف، أسامة عبد السـالم، عبـد الـرحمن سـالم )

 من الباحثين حيث أنو نموذج مرن وشامل ومفصل ومناسب إلجراءات ىذا البحث.
مس مراحل أساسية ىى: التحميل، التصميم، التطوير، التقويم، وىو مستمد من مدخل النظم ويشتمل عمى خ  

النشر، كما تشـتمل كـل مرحمـة مـن ىـذه المراحـل عمـى مجموعـة مـن الخطـوات التفصـيمية وذلـك لتحقيـق خطـة 
نتاج أفالم الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد، ويوضح الشكل )  ( خطوات النموذج:0واضحة لتصميم وا 

 
 د الحق وآخرون لتصمين وإنتاج الرسوم المتحركة التعليمية ثالثية األبعاد( نموذج هبة عب1شكل )

 المرحمة األولى: التحميل:
التحميــل ىــو نقطــة البدايــة فــى عمميــة التصــميم التعميمــي، ويجــب اإلنتيــاء منــو قبــل البــدء فــى عمميــات      

عممـين، تحديـد إحتياجـات التصميم. وتتضمن ىـذه المرحمـة عـدة خطـوات تربويـة تشـتمل: تحميـل خصـائص المت
 .المتعممين، تحديد األىداف التعميمية، تحميل آراء المعممين، تحميل المحتوى

 : تحميل خصائص المتعممين:أوالً 
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 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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فــى مدرســة العاشــر مـن رمضــان اإلعداديــة بنــين والتابعــة  0/2المتعممـين المســتيدفين ىــم تالميــذ فصـل      
كان عمى الباحثـة تحميـل خصائصـيم مـن حيـث  معرفـة إىتمـامتيم، إلدارة شمال التعميمية بمحافظة بورسعيد و 

ــة أمــر ضــرورى لتصــميم  ــة العمري ــى ىــذه المرحم ــة لمنمــو ف ــة، والخصــائص العامم ــدراتيم المعرفي ــوليم، وق ومي
 المحتوى بشكل مناسب ليم وخاصة انيم مجيولين بالنسبة لمباحثة.

مرحمة المراىقة لدييم بعض اإلتجاىات والميول فيم  تحديد إتجاىات وميول المتعممين: إن المتعممين فى     
لـــدييم إتجاىـــات نحـــو إحساســـيم بالمكانـــة اإلجتماعيـــة، بحـــث انيـــم يميمـــون إلـــى إحساســـيم بالنضـــج وســـط 
الجماعة، كذلك سعييم إلى الشعور باإلستقاللية فالمراىق ُيصـر عمـى أن يـؤدى أعمـاال مسـتقمة عـن اآلخـرين 

أن مشاعر المراىقين المتعارضة تجعميم فى حاجة إلى الشعور باألمان من قبل  ليثبت لنفسو إستقالليتو. كما
الوالــدين واألســرة. كــذلك فيــم يميمــون إلــى الــدخول فــى تجــارب جديــدة لكــى يكتشــفوا الحيــاة اإلجتماعيــة، فيــى 

 مرحمة لمتعرف عمى القدرات الذاتية والسعى لتحقيق الذات.
ــة المعرفيــة لممتعممــي      ــد الخمفي ن: فقــد قامــت الباحثــة بعمــل دراســة إستكشــافية لمدرســة العاشــر مــن تحدي

رمضان اإلعدادية بنين لتحديد معرفة مقدرا ميارات التفكير اإلبداعى لدى التالميذ، وكان من اىم ىذه األسئمة 
 فى الدراسة:

 ما عدد التالميذ الذين يمتمكون ميارات التفكير اإلبداعى؟ -
 ما ىذه الميارات إن وجدت؟ -
الرسوم المتحركة ثالية الرؤيـة أثنـاء تـدريس مـادة  تم إستخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد أوىل ي -

 العموم؟
وقـد كانـت النتيجـة أن المعممـين اخبرونــي أنـو يـتم تـدريس المـادة بأســموب التمقـين وبالتـالى فـإن جانـب تنميــة 

يمكــنيم اإلســتعانو بــأفالم وثائقيــة كوســائط  ميــارات التفكيــر اإلبــداعى ال يأخــذ حيــزا كبيــرا مــن اإلىتمــام، كــذلك
 متعددة ولكن ال يتم إستخدام الرسوم متحركة ثالثية األبعاد أو الرسوم المتحركة ثالثية الرؤية. 

ــى إســتخدام الرســوم  ــداعى، كــذلك ف ــر اإلب ــة ميــارات التفكي ــى تنمي ــى وجــود قصــور ف ــد توصــمت الباحثــة إل وق
 المتحركة ثالثية الرؤية.

سـنة، أى  02-09العامة لمنمو: كما أن العينـة المسـتيدفة ىـم تالميـذ يتـراوح أعمـارىم بـين  الخصائص     
انيم فى مرحمة المراىقة، ويتميز النمو العقمى والمعرفـى لممراىـق بالقـدرة عمـى إدراك المفـاىيم المجـردة بدرجـة 

رة طويمة نسبيا إلى أن بعضيم يميـل كبيرة، والقدرة عمى إدراك المفاىيم الخالقية، والقدرة عمى حفظ اإلنتباه لفت
إلــى أحــالم اليقظــة كنــوع مــن الطــرق والوســائل التــى يتخيــل ليــم أنــو يحقــق بيــا أحالمــو خاصــة تمــك التــى ال 
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 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    
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يستطيع تحقيقيا فى الواقع؛ يصل المراىق فى ىذه المرحمة إلى الحد األعمى من القدرات العقميـة، غيـر أن مـا 
 المعمومات والمعارف والقدرات التى يقوم باستعماليا.يزيد وينمو فيما بعد ىو الخبرات و 

 : تحديد إحتياجات المتعممين:ثانياً 
الشك من وجود فروق فردية بين المتعممين وفى نفسك الوقت تقدم ليم المنـاىج بطريقـة واحـدة، وىنـا ال      

ة المستيدفة أو مع جميع تكمن المشكمة فى طريقة التعميم إنما المشكمة فى عدم تناسب تمك الطريقة مع الفئ
 المتعممين.

 لذلك ترى الباحثة انو يمكن تحديد إحتياجات المتعممين فى النقاط التالية:
  المتعممــين فــى حاجــة إلــى وســيمة تعميميــة تــدعم العمميــة التعميميــة وتحوليــا مــن طــور التمقــين إلــى طــور

 ترونية لمتعميم والتعمم.اإلبداع، وتيدف إلى بيئة تعميمية غنية بالتطبيقات تجمع أشكال إلك
  طالق الطاقات الكامنة عند المتعممـين، ومحاولـة توليـد البحث عن طريقة إلثارة وتنمية التفكير اإلبداعى وا 

 أكبر قدر من األفكار، وزيادة معدل التحصيل، وتحسين القدرات.
 قائق واألفكـار والمعـانى توفير بيئات تعميمية يستخدميا المعمم لتحسين عممية التعميم والتعمم، وتوصيل الح

 لممتعممين؛ لجعميا أكثر إثارة وتشويقا، ولجعل الخبرة التربوية خبرة حية وىادفة ومباشرة فى نفس الوقت.
  يجاد الرغبة لمبحث والتنقيب، وقد يبحث المتعمم عمى إيجاد طريقة لـذلك فيحتـاج إلـى وسـائل خمق الدافع وا 

التـى يصـعب تحقيقيـا فـى الظـروف الطبيعيـة لمخبـرة التعميميـة، تعميمية لتوفير الخبـرات الحسـية والبصـرية 
 وكذلك تخطى العوائق التى تعترض عممية اإليضاح إذا أعتمد عمى الواقع نفسة.

 ثالثًا: تحديد األىداف التعميمية:
 وىنا تم تحديد األىداف التعميمية الموجو تحقيقيا من الوحدة الدراسية.

 : تحميل آراء المتعممين:رابعاً 
وقد قامت الباحثة بأخذ رأى بعض المعممين )معممـين مـادة العمـوم(  فـى مدرسـة حـافظ إبـراىيم اإلعداديـة      

بنين، ومدرسة جمـال عبـد الناصـر اإلعداديـة بنـات، ومدرسـة بورسـعيد اإلعداديـة بنـات، ومدرسـة العاشـر مـن 
ة مـن خبـراتيم فـى المـادة العمميـة. رمضات اإلعدادية بنين  فى موضوع فيمم الرسوم المتحركـة وذلـك لتسـتفاد

وقــد اتفــق المعممــين عمــى أن الوحــدة الثالثــة )األرض والكــون( لمصــف األول اإلعــدادي مناســبة لفــيمم الرســوم 
 المتحركة الثالثى الرؤية.
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 : تحميل المحتوى:خامساً 
قصـــد بتحميـــل المحتـــوى ىـــو تبويـــب وتصـــنيف موضـــوع المحتـــوى إلـــى عناصـــر او مواقـــف تمثـــل فـــى وي     

مجموعيا فيمم الرسوم المتحركة الذى يحقق ىدف التعمم. وقد تم تصنيف موضوع المحتوى فى شكل مجموعة 
الــذى مـن األىـداف التعميميــة المحـددة وتحديــد نوعيـا، وقــد أىـتم أسـموب تحميــل المحتـوى بالمضــمون والشـكل 

(، وقد تم تحكميا 2سيتم تقديم المحتوى من خاللو. وقد تم تحديد اىداف وميارات المحتوى فى الممحق رقم )
 من قبل السادة المحكمين والموافقة عمييا.

 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم:
مل ىذه المرحمـة وتيدف ىذه المرحمة إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بفيمم الرسوم المتحركة، تشت     

 .عمى إعداد سيناريو الفيمم، وتحديد عناصر الفيمم، وتحديد معايير تصميم الفيمم، وتحديد أدوات إنتاج الفيمم
 : إعداد سيناريو الفيمم:أوالً 

السيناريو ىو خريطة إجرائية تشتمل عمى خطوات تنفيذية إلنتاج الرسوم المتحركة. وىو يعد أساس إنتـاج      
حركة الحتوائة عمى توصيف الشخصيات، والحركات، والبيئات، والمؤثرات، والحـوارات التـى نشـاىدىا الرسوم المت
 .ونسمعيا

 : تحديد عناصر الفيمم:ثانياً 
فـى مقـرر مـادة العمـوم بعنـوان  -الفصل الدراسي الثـانى -تم إختيار الوحدة الثالثة لمصف األول اإلعدادى      

افة عناصر الفيمم من حيث البيئات، واإلضاءة، والحركات، واألصوات. وقد تـم )األرض والكون(، وقد تم تحديد ك
 اإلستعانو بآراء المعممين لمتأكد من إكتمال جميع عناصر الفيمم.

 : تحديد معايير تصميم الفيمم:ثالثاً 
اجيــا ســعيا عنــد تصــميم الرســوم المتحركــة البــد مــن األخــد فــى اإلعتبــار المعــايير والمتطمبــات االالزمــة إلنت     

لتحقيــق جميــع األىــداف التربويــة. ولفــيمم الرســوم المتحركــة معــايير تربويــة، ومعــايير فنيــة. بالنســبة لممعــايير 
التربوية فيـى تتكـون مـن معـايير خاصـة باألىـداف التعميميـة لمرسـوم المتحركـة ثالثيـة الرؤيـة، ومعـايير خاصـة 

ما بالنسبة لممعايير الفنية فيى تتكـون مـن معـايير خاصـة بالمحتوى التعميمي لمرسوم المتحركة ثالثية الرؤية. أ
بالفكرة، معايير خاصة بالشخصيات، معايير خاصة بالمشيد، معايير خاصة بـاأللوان، معـايير خاصـة بالصـوت، 

 معايير خاصة بالحركة، معاييير خاصة بالعرض المجسم الثالثى األبعاد.
 : تحديد أدوات إنتاج الفيمم:رابعاً 

 .ديد البرامج المستخدمة إلنتاج الفيمموىنا تم تح
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 المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير:
وفى ىذه المرحمـة يـتم تطـوير إنتـاج الفـيمم تمييـدا إلسـتخدامة، وتتضـمن ىـذه المرحمـة الخطـوات الفنيـة       

 .دامكميا، وىنا يتم تحويل كل الشروط والمواصفات التعميمية إلى منتجات تعميمية كاممة وجاىزة لتستخ
 : انتاج الشخصيات:أوالً 

أعتمــدت الباحثــة عمــى الســياق الوثــائقي لمفــيمم، وقــد كانــت الشخصــية األساســية فــى الفــيمم ىــى شخصــية      
 الراوى ولم تقوم الباحثة بتجسيد شخصية الراوى فى الفيمم.

 : انتاج عناصر الفيمم:ثانياً 
 الفيمم.وىنا يتم إنتاج العناصر التى تستخدميا الشخصيات فى    
 : إنتاج بيئات التعمم:ثالثاً 
نتــاج بيئـــات الرســـوم المتحركـــة الخاصــة بموضـــوع الفـــيمم طبقــا ألحـــداث الفـــيمم، ولقـــد       وىنــا تـــم تصـــميم وا 

وقـد كانــت أحـداث الفــيمم فـى حاجــة إلـى مجموعــة مـن البيئــات، فقـد تــم  3D Maxأسـتخدمت الباحثـة برنــامج 
لممجموعة الشمسية، وبيئات داخـل كوكـب األرض، وبيئـات مائيـة. وقـد إستخدام بيئات الفضاء الخارجى، وبيئة 

 تم التعديل فى البيئات سعيا لجعميا اقرب إلى األشكال الواقعية.
 : الخامات واإلكساء:رابعاً 
 .وفى ىذه المرحمة يتم إكساء وتغطية العناصر والنماذج والشخصيات المكونة لمشاىد الفيمم     
 : اإلضاءة:خامساً 
يعمل الضوء عمى إضافة النجاح والواقعية لممشاىد، وىو العنصر األىـم بـين العناصـر فبعـد تصـميم جميـع      

 .النماذج البد من إضاءة المشيد لرؤية المشيد لكى يطابق الواقع
 : تطبيق الحركة:سادساً 
ثية الرؤية مـع مراعـاة وىنا يتم إعداد الحركات األساسية لكل مشيد من مشاىد فيمم الرسوم المتحركة الثال      

خصائص حركة كل عنصر فى المشيد وذلك إلن لكل عنصر خصائصة التى تميزة عن غيره. وىنـا تـم إسـتخدام 
 .فى تحريك العناصر داخل مساقط الرؤية بالبرنامج 3D Maxأدوات برنامج 

 : تطبيق حركات الكاميرا:سابعاً 
ير المطموبة. حيـث يـتم إضـافة  الكـاميرا المناسـبة لممشـيد يتم تطبيق حركة الكاميرا بناء عمى زاوية التصو      

 وتحريكيا، وكذلك تحريك العناصر التى سوف تمتقطيا الكاميرات.
 : تسجيل الصوت:ثامناً 
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وىنا تم تسجيل وضبط الصوت فـى الفـيمم الرسـوم المتحركـة الثالثيـة الرؤيـة. وقـد قانـت الباحثـة باسـتخدام      
ضافة المؤثرات الصوتية.لتس Adobe Auditionبرنامج   جيل وضبط وتعديل الصوت وا 
 : عمل معالجة الفيمم:تاسعاً 
يــتم عمـل إخــراج او  3D Maxوىـو إخـراج الفــيمم فـى شـكمو النيــائي القابـل لمعــرض. وبإسـتخدام برنـامج      

renderingة عمى شكل صور أو فيديو. ويتم إخراج كل مشيد عمى حدة وتتمثل صعوبة ىذه المرحمة فى كميـ
 الوقت التى يحتاجيا كل مشيد إلخراجة.

 عاشرا: عمل المونتاج:
ضـافة أسـاليب اإلنتقـال بـين الشخصـيات.       وىنا يتم ترتيب لقطات الفـيمم، والجمـع بـين الصـوت والصـورة، وا 

 لعمل المونتاج الفيمم. Adobe Primiereوقد أستخدمت الباحثة برنامج 
 المرحمة الرابعة: التقويم:

 .إلنتياء من عممية اإلنتاج الولى لمفيمم يتم تجريبو وتقويمو وتعديمو قبل عممية اإلخراج النيائىبعد ا     
 إختبار مواقف لقياس تنمية ميارات التفكير اإلبداعى:إعداد 
ىنالك عدد من اإلختبارات المناسبة لتحديد اإلبداع، ويعتبر إختبـار تـورنس فـى صـورتيو الشـكمية والمفظيـة      

األساليب الموجودة لقياس القـدرة عمـى التفكيـر اإلبـداعى، حيـث أنـو يـتم تطبيقيـا عمـى كافـة المراحـل  من أفضل
العمريــة، كمــا أنيــا مازالــت ىــى اإلختبــارات األكثــر شــيوعا فــى ىــذا المجــال. لــذلك قامــت الباحثــة بإعــداد إختبــار 

لتفكيــر اإلبــداعى فــى مقــرر مــادة مواقــف لمتفكيــر اإلبــداعى لتالميــذ الصــف األول اإلعــدادى لقيــاس مــدى نمــو ا
ــر اإلبــداعى وىــى) الطالقــة ــوم عمــى عينــة البحــث، حيــث أن ىــذا اإلختبــار ســوف يقــيس ميــارات التفكي  -العم

 .المرونة( وذلك تبعا لممعيار الذى وضعو تورنس-األصالة
 ــا ىــو قيــاس مــدى تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعى )الطال ــار: وىــدف اإلختب  -قــةتحديــد اليــدف مــن اإلختب

 المرونة( لدى عينة البحث فى مقرر مادة العموم.-األصالة
 (91( مواقـف، حيـث أن كـل موقـف يحتـاج إلـى )2صياغة عبارات اإلختبار: تم صياغة اإلختبار عمى شكل )

ى وضــعيا تــورنس لقيــاس ميــارات التفكيـــر تــلممعــايير ال إســتجابة مــن التالميــذ. وقــد تمــت صــياغتو تبعـــاً 
 اإلبداعى.

 ت اإلختبار: تم وضع تعميمات اإلختبار فى الصـفحة األولـى لتوضـيح اليـدف مـن ىـذا اإلختبـار، وضع تعميما
ولحث التالميذ عمى قراءة العبارات قراءة جيدة، مع توضيح كيفيـة اإلسـتجابة لعبـارات اإلختبـار، مـع توضـيح 

 .اإلختبارالوقت المستغرق  لتجابة عمى 
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 د اإلختبار فـى صـورتو األوليـة تـم عرضـة عمـى مجموعـة مـن السـادة إعداد إستمارة تقييم اإلختبار: بعد إعدا
المحكمين إلبداء الرأى. وعمى ضوء آراء المحكمين تم إجـراء التعـديالت المقترحـة، كمـا أعيـد صـياغة بعـض 

 االلفاظ.
 طريقة تصحيح اإلختبار: تحسب درجات إختبار المواقف لتنمية ميارات التفكير اإلبـداعى تبعـا لممعيـار الـذى 

 وضعو تورنس بحيث أن )ط( تمثل الطالقة، )ص( تمثل األصالة، )ل( تمثل المرونة.
الطالقة )ط(: وىو عبارة عن عدد اإلستجابات، ويتم إستبعاد اإلستجابة الغير صحيحة، وتعطى درجة واحـدة -0

 لكل إستجابة صحيحة، ثم تجمع الدراجات لتمثل ميارة الطالقة.
 0وفقا لندرة شيوع الفكرة فى عينة الدراسة، حيث تعطى الدراجات كالتـالى ) األصالة)ص(: وقد تم تصحيحيا-9

 (.9)الدرجة  9(، وأقل من 0)الدرجة  44,2إلى  9فأكثر )الدرجة صفر(، من 
ــى -3 ــاء اإلســتجابة عم ــى يقــوم بيــا المــتعمم أثن ــر الت ــة )ل(: وىــى عــدد األفكــار أو التحــوالت فــى التفكي المرون

إلــى فئــات، وبالتــالى تعطــى درجــة واحــدة لكــل فئــة، ثــم تجمــع الــدرجات لتمثــل ميــارة النشــاط، فتصــنف الــدرجات 
 المرونة.

 المواقف لتنمية ميارات التفكير اإلبداعى: لضبط اإلختبار قامت الباحثة بما يمى:ر ضبط إختبا 
 إسـتخدام حساب ثبات إختبار المواقف ميارات التفكير اإلبداعى: لمتحقق من ثبات اإلختبار قامت الباحثـة ب

(، وميـارة 30,1(، وميـارة األصـالة ) 33,1معامل ألفا لكرونباخ فكانت قيم معامل ألفا لمميارة الطالقة ) 
(، وقــد دل ذلــك عمــى أن قــيم معــامالت ألفــا لمــثالث 36,1(، والدرجــة الكميــة لتختبــار ) 31,1المرونــة ) 

 تبار. ميارات والدرجة الكمية لتختبار مرتفعة مما يدل عمى ثبات اإلخ
ثــم قامــت الباحثــة  بإســتخدام طريقــة التجزئــة النصــفية،لمتحقق مــن ثبــات اإلختبــار ككــل وقــد بمغــت قيمــة معامــل 

( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة  سبيرمان  وبراون،  وقد بمغـت قيمـة 323,1اإلرتباط بين نصفى اإلختبار )
 يتسم بدرجة مناسبة من الثبات. (، ويتضمن مما سبق أن المقياس404,1معامل ثبات اإلختبار )

  حساب صدق اإلختبار: تأكدت الباحثة من صدق اإلختبار ، من خالل الصدق الظاىرى والذى يعنى عرض
اإلختبار عمى مجموعة مـن السـادة المحكمـين فـى مجـال تكنولوجيـا التعمـيم، ومنـاىج وطـرق تـدريس مـادة 

العموم، وذلك ألخذ آرائيم فى اإلختبـار، مـن حيـث  العموم، ومحموعة من الموجيين الفنيين، ومعممين مادة
المرونــة(، وشــموليتو ليــذه -األصــالة -مــدى قدرتــو عمــى قيــاس تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعى )الطالقــة

ــار بمــا  الميــارات، وصــالحيتو لمتطبيــق، ومــدى مناســبتو لعينــة البحــث، وقــد قامــت الباحثــة بتعــديل اإلختب
 حكمين.يتناسب مع مالحظات السادة الم



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 وبذلك أصبح اإلختبار فى صورتو النيائية صالح لمتطبيق عمى عينة البحث.
 إجراء التجربة اإلستطالعية:

دوات القيـــاس، قامـــت الباحثـــة بـــإجراء التجربـــة أبعـــد األنتيـــاء مـــن إعـــداد البرمجيـــة التعميميـــة،        
ادية بنين، بحيث أنو تم تقسـيم ( تمميذ من تالميذ مدرسة العاشر من رمضان اإلعد91اإلستطالعية عمى )
( تالميـذ تـم 01)واألبعـاد عمـييم،  يـة( تالميذ تم عرض فيمم الرسـوم المتحركـة ثالث01العينة إلى عينتين )

الرؤيــة عمــييم، مــن غيــر أعضــاء عينــة البحــث التجريبيــة ، وتتمثــل  يــةعــرض فــيمم الرســوم المتحركــة ثالث
وعمـل التعـديالت الالزمـة ليـا لكـى تكـون صـالحة لمتجريـب أىمية ىذه الخطـوة لضـبظ البرمجيـة التعميميـة، 

 النيائي، ولقد تم إجراء التجربة اإلستطالعية طبقا لما يمى:
  اليدف من التجربة اإلستطالعية: أجريت التجربة اإلستطالعية لمتأكد من مناسبة تجييـزات المكـان إلجـراء

اإلبداعى بشكمة لكل من العينـة ومـادة الـتعمم،  التفكير إختبار مواقف مياراتومناسبة  التجربة األساسية، 
كســاب الباحثــة خبــرة  والتعــرف عمــى الصــعوبات التــى يمكــن ان تواجــو الباحثــة أثنــاء التجربــة األساســية، وا 
ــرات  ســتبعاد المتغي تنفيــذ التجربــة، بمــا يضــمن إجــراء التجربــة األساســية بكفــاءة، باإلضــافة إلــى تحديــد وا 

 فاءة الداخمية لمواد المعالجة التجريبية.الدخيمة، والتأكد من مدى الك
 ر معمــل مركــز مصــادر الــتعمم بالمدرســة لكونــة المكــان يــاإعــداد مكــان تنفيــذ التجربــة اإلســتطالعية: تــم إخت

الوحيــد بيــا المؤىــل إلستضــافة التجربــة، كونــة جيــد التيويــة، ويمكــن الــتحكم فــى اإلضــاءة بداخمــة، كــذلك 
 .data showن حيث أجيزة الحاسوب، وجياز  عرض إحتوائة عمى التجييزات المطموبة م

 :إجراء التجربة اإلستطالعية: تم إجراء الخطوات التالية بيدف إجراء التجربة اإلستطالعية 
 إختيار مكان تنفيذ التجربة طبقا لما ذكر فى البند السابق.-0
عمـل مركـز مصـادر الـتعمم فـى مقابمة المسؤلين عن المدرسة المختارة، وذلك ألخذ موافقتيم عمى إسـتخدام م-9

 أوقات ال تتعارض مع سير الدراسة اليومى داخل المعمل. وتحديد تطبيق تجربة البحث
إختيــار أجيــزة الحاســب اآللــى التــى ســيتم إســتخداميا، وذلــك لمتأكــد مــن صــالحيتيا لتســتخدام، وخموىــا مــن -3

ستخدام البرمجية التعميم  ية.العيوب الفنية التى قد تؤثر عمى  عرض وا 
إختيار عينة التجربة اإلستطالعية بشكل عشوائي مـن تالميـذ الصـف األول اإلعـدادى، عمـى أال يكـون ممـن -2

 سيشتركون فى التجربة األساسية.
بعــد اإلنتيــاء مــن تييئــة مكــان التجربــة، تــم إســتقبال أفــراد العينــة اإلســتطالعية وشــرح البرمجيــة التعميميــة، -0

 ستخداميا.واليدف منيا تمييدا لمبدء فى إ



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 يـةوالبرمجية التعميميـة )فـيمم الرسـوم المتحركـة ثالثإختبار المواقف لتنمية ميارات التفكير اإلبداعى، تطبيق -6
 الرؤية(، وقد إستغرقت التجربة اإلستطالعية أسبوعان. يةفيمم الرسوم المتحركة ثالث -األبعاد

  دقيقة. 21بمغ متوسط زمن اإلجابة تم حساب متوسط زمن اإلستجابة عمى اإلختبار التحصيمي، وقد 
  نتــائج التجربــة اإلســتطالعية: كشــفت التجربــة اإلســتطالعية عــن فاعميــة البرمجيــة التعميميــة )فــيمم الرســوم

الرؤية( فـى تنميـة بعـض ميـارات التفكيـر اإلبـداعى  يةفيمم الرسوم المتحركة ثالث -األبعاد يةالمتحركة ثالث
وكـذلك ، بمعالجتيـا ةالتى قام الباحثـ األخطاء الفنية داخل البرمجيةلدى التالميذ، وكذلك كشفت عن بعض 

 إختبار تنمية ميارات التفكير اإلبداعى.تحساب ثبات 
 : التجربة األساسية:سادساً 
 -األبعـاد يـةبعد التأكد من صالحية كل من أدوات القياس، والبرمجية التعميمية )فيمم الرسوم المتحركة ثالث     

الرؤيــة( لمتطبيــق واإلســتخدام، تــم اإلعــداد لمتجربــة األساســية مراعــاة باإلسترشــاد  يــةمتحركــة ثالثفــيمم الرســوم ال
 بالمالحظات الناتجة عن التجربة اإلستطالعية، وقد أشتممت التجربة الساسية عمى ما يمى:

لعاشـر مـن إختيار العينة: يحتوى البحـث عمـى مجمـوعتين تجـريبيتين، وقـد أختيـرت العينـة مـن تالميـذ مدرسـة ا
ن، وتــم توزيــع العينــة بشــكل عشــوائى عمــى مجمــوعتين إحــداىما لفــيمم الرســوم المتحركــة ياإلعداديــة بنــ نرمضــا

ثالثية البعاد )مجموعة تجريبية أولى(، واألخرى لفيمم الرسوم المتحركة ثالثى الرؤية )مجموعة تجريبية ثانيـة(، 
تمميــذ، لــم يشــتركو فــى  91من كــل مجموعــة وذلــك بوضــع أســمائيم داخــل وعــاء بشــكل عشــوائى، بحيــث تتضــ

 التجربة اإلستطالعية.
  ختبـــاراتتنفيـــذ التجربـــة: قامـــت الباحثـــة بـــالتطبيق لتختبـــار القبمـــى، و ميـــارات التفكيـــر اإلبـــداعى لتالميـــذ  ا 

ــذ  ــل البــدء فــى تنفي ــين المجمــوعتين قب ــك لمتحقــق مــن التكــافؤ ب المجمــوعتين التجــربيتين بشــكل جمــاعى، وذل
-2-0اسية لمبحث، وقد بدأت الباحثـة فـى تنفيـذ التجربـة األساسـية لمدراسـة يـوم األحـد الموافـق التجربة األس

نتيــت مــن التجربــة يــوم اإلثنــين 9103 ، وذلــك بعــد اإلتفــاق مــع مــدير المدرســة، والســادة 9103-2-31، وا 
تناســب مــع معممــين الحاســب اآللــي، ومعممــين مــادة العمــوم عمــى مواعيــد إجــراء التجربــة األساســية، بحيــث ت

 جداوليم الدراسية، ومواعيد العمل فى معمل مركز مصادر التعمم، ويمكن تحديد خطوات التجربة فيما يمى:
 : المرحمة التحضيرية )ما قبل التجربة(:أوالً 
 يـةوتم فى ىذه المرحمة إعداد مواد المعالجة التجريبية الخاصة بالبحث الحال )فـيمم الرسـوم المتحركـة ثالث -0

 دوات القياس المستخدمة.أالرؤية( و  يمم الرسوم المتحركة ثالثفي -األبعاد



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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التأكد من صالحية جميع األجيزة الموجودة بالمعمـل لتسـتخدام، وتحميـل بـرامج التشـغيل، بجانـب البـرامج  -9
 الالزمة لعرض معالجة البحث التجريبية.

اسبة إلجراء التجربـة األساسـية إعداد جدول زمنى لتطبيق إجراءات التجربة األساسية، ووجد أن المدة المن -3
دقيقة، أى أربـع حصـص إسـبوعيا، وذلـك فـى  20حصة دراسية، مدة الحصة  09ىى شير كامل، بمعدل 

أيام األحد واألربعاء بمعدل حصتان فـى كـل يـوم، مـن السـاعة التاسـعة صـباحا وحتـى الثانيـة عشـر ظيـرا، 
 تجربيتين، وقد إستعانت الباحثة بمدرس عموم.وقد تم التطبيق بواسطة الباحثة عمى أفراد المجموعتين ال

تم عقد جمسة تنظيمية مع مدرسي العموم، ومدرسي الحاسب اآللى بالمدرسة بيدف تنسيق مواعيـد إجـراء  -2
التجربة األساسية، واإلتفاق معيم عمى مواعيد دراسة كل مجموعة عمى حدة وفقا لمجدول الزمنى الذى تم 

 المواعيد المخصصة ليما مع التاكيد عمى اإللتزام بيذه المواعيد.تحديده، وتم إخطار المجموعتين ب
التفكيــر اإلبــداعى قبميــا عمــى أفــراد المجمــوعتين التجــربيتين، كــال عمــى حــدة، ثــم تــم رصــد  إختبــارات تطبيـق -0

درجات التالميذ، وذلك بيدف قياس مـدى إلمـام التالميـذ بـالمحتوى التعميمـي، وقيـاس مـدى تواجـد ميـارات 
 إلبداعى لدى التالميذ، وتحقيق تكافؤ المجموعات.التفكير ا

 : مرحمة التجربة:ثانياً 
وتـرك لمتالميـذ  د المحـددة لكـل منيـا،يعاتم إستقبال المجموعتين التجريبيتين كل منيا عمى حدة، وفى المو  -0

 حرية إختيار مكان الجموس فى الصفوف.
 ة، وما ىيتيا، واليدف منيا.تم تقديم شرح تمييدى مختصر يعبر عن فكرة البرمجية التعميمي -9
األبعــاد( عمــى المجموعــة التجريبيــة األولــى،  يــةتــم عــرض البرمجــة التعميميــة )فــيمم الرســوم المتحركــة ثالث -3

الرؤية( عمى المجموعة التجريبيـة الثانيـة، وذلـك  يةوعرض البرمجية التعميمية )فيمم الرسوم المتحركة ثالث
ستعانت الباحثة بمعمم حاسب اآللى، ومعمم مـادة العمـوم، وقـد إقد وفقا لمتصميم التجريبي لمبحث الحالى، و 

قامت الباحثة بمتابعة المجموعتين التجريبيتين لمتأكـد مـن مـدى إلتـزام التالميـذ بإتبـاع التعميمـات الموجيـة 
 موعتين التجريبيتين.جستفسارات من قبل تالميذ المإليم، والرد عمى اى 



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 يا:النتائج ومناقشت
 ير الفرض األول:مناقشة وتفس

دلــت نتــائج اإلختبــار اإلحصــائي إلــي عــدم صــحة الفــرض األول، حيــث أنــو يوجــد فــرق دال إحصــائيًا عنــد      
مسـتوي الداللــة المــذكور فــي الجــدول الســابق بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة األولــي فــي التطبيــق 

الح اإلختبــار البعــدي، حيــث إن متوســط القيــاس القبمــي والبعــدي إلختبــار تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعي لصــ
، مما يشير إلـي خطـأ الفـرض الـذي إفترضـتو الباحثـة فـي 02.93والقياس البعدي يساوي  00.36القبمي كان 

بداية دراستيا، وبالتالي يجب قبول الفرض البديل الذي يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصـائية غيـر راجعـة 
نمـا ترجـع إلـي البرمجـة التعميميـة التـى إعـدتيا الباحثـة وىـى فـيمم الرسـوم إلي الصدفة أو أخطاء فـي ال قيـاس وا 

المتحركة ثالثية األبعاد، حيث سمحت ىذه البرمجة بتنمية ميارات التفكير اإلبداعى عند التالميـذ وذلـك لقـدرتيا 
ة أثنـاء عمميـة الـتعمم، عمى إثارة المثيرات البصرية والسمعية لدى التالميذ، وبـذلك فقـد إسـتثارت أكثـر مـن حاسـ

وبالتالى عممت عمى تنمية المدارك البصرية والسمعية لدى التالميذ وقد ساعد ذلك عمـى تنميـة ميـارات التفكيـر 
 بدييم وخصوصًا ميارات التفكير اإلبداعى.

كـن أن ، فقد إفترضـت أن الفـرد يمجيروم . س . برونروترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي النظرية المعرفية  ل     
يتعمم موضوع ما من خالل إثراء البيئة المحيطة بو وبالتالى ينمو تفكير الفرد من خالل تفاعمية مـع تمـك البيئـة 
وتصوره الخاص ليا، وقد وفرت البرمجية بيئة إثرائية فعالة تحاور كل متعمم وتعمل عمى إستثارة حواسة لتنميـة 

 ميارات التفكير.
 :الثانىمناقشة وتفسير الفرض 

، حيــث أنــو يوجــد فــرق دال إحصــائيًا عنــد الثــاتىدلــت نتــائج االختبــار اإلحصــائي إلــي عــدم صــحة الفــرض      
مســتوي الداللــة المــذكور فــي الجــدول الســابق بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــي التطبيــق 

عــدي، حيــث إن متوســط القيــاس القبمــي والبعــدي إلختبــار تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعي لصــالح اإلختبــار الب
، ممـا يشـير إلـي خطـأ الفـرض الـذي إفترضـتو الباحثـة فـي 03.4والقيـاس البعـدي يسـاوي  02.06القبمي كان 

بداية دراستيا، وبالتالي يجب قبول الفرض البديل الذي يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصـائية غيـر راجعـة 
نما ترجـع إ لـي البرمجيـة التـى أعـدتيا الباحثـة وىـى فـيمم الرسـوم المتحركـة إلي الصدفة أو أخطاء في القياس وا 

ــز بــين حجــم اإلشــياء  ثالثيــة الرؤيــة والتــى ســمحت بتــوفير بيئــة تعميميــة ذات عمــق، يمكــن مــن خالليــا التمي
والمسافات بينيـا، وبالتـالى تحقيـق الشـعور بشـل مـن الواقعيـة، وقـد سـاعد ذلـك المـتعمم عمـى التخيـل، وبالتـالى 
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يــارات التفكيــر اإلبــداعى لديــو ممــا وفرتــو البرمجيــة مــن بيئــة تعميميــة فعالــة وجذابــة وتراعــي الفــروق إســتثارة م
 الفردية بين المتعممين.

والتـى تـنص عمـى أىميـة إدراك المـتعمم لمموقـف  الـتعمم الجشـطالتيةوترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي نظرية      
كتساب الميارة لـيس إال ا  تعمم الحقيقي، حيث إن بناء المعرفة و ستبصار شرط الالتعميمى وعناصرة، كذلك فإن اإل
، وقد قـدمت البرمجيـة تفصـياًل لجميـع عناصـر المـادة التعميميـة ممـا ستبصارها  النتيجة المباشرة إلدراك الموقف و 

 ساعد التالميذ عمى تنمية ميارات التفكير وخصوصًا ميارات التفكير اإلبداعى.
 :ثالثالمناقشة وتفسير الفرض 

، حيــث أنــو يوجــد فــرق دال إحصــائيًا عنــد الثالــثدلــت نتــائج االختبــار اإلحصــائي إلــي عــدم صــحة الفــرض      
مســتوي الداللــة المــذكور فــي الجــدول الســابق بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة األولــي والمجموعــة 

بــداعي لصــالح المجموعــة التجريبيــة التجريبيــة الثانيــة فــي التطبيــق البعــدي إلختبــار تنميــة ميــارات التفكيــر اإل
ومتوســـط القيـــاس لممجموعـــة  02.10الثانيـــة، حيـــث إن متوســـط القيـــاس لممجموعـــة التجريبيـــة األولـــي كـــان 

، مما يشير إلي خطأ الفرض الذي إفترضتو الباحثة فـي بدايـة دراسـتيا، وبالتـالي 02.46التجريبية الثانية كان 
جود فروق ذات داللة إحصـائية غيـر راجعـة إلـي الصـدفة أو أخطـاء يجب قبول الفرض البديل الذي يشير إلي و 

نمــا ترجــع إلــي برمجيــة فــيمم الرســوم المتحركــة ثالثيــة الرؤيــة التــى قامــت الباحثــة بتطبيقيــا عمــى  فــي القيــاس وا 
المجموعة التجريبية الثانية، حيث سمحت البرمجية بتنمية ميارات التفكير اإلبداعى بصـورة أعمـى وأفضـل، لمـا 

رتو من مثيرات بصرية ذات عمق وأبعاد نسبية عممت عمى إثـارة وجـذب المتعممـين، وكانـت أقـرب إلـى الواقـع وف
ســتبعاد العناصــر األخــرى الغيــر ميمــة، كمــا أنيــا مثمــث  مــن خــالل إظيــار العناصــر األساســية لمشــكل األصــمى وا 

ــو ــالحواس إلســتحالة أو صــعوبة التواجــد في فســيمت عمميــة اإلدراك، كمــا  الواقــع المجــرد الــذى يصــعب إدراكــو ب
إستثارت خيال المتعمم، كذلك ساعدت فى تنمية وتوظيف اإلبداع وذلك مـن خـالل إعطـاء المـتعمم مسـاحة كبيـرة 

 لرؤية الموضوع من زاويتو الخاصة. 
ــتعمم، والتــى تــنص عمــى أن المــتعمم يبنــى المفــاىيم       وُترجــع الباحثــة ىــذه النتيجــة إلــي النظريــة البنائيــة لم

الظواىر من خالل اإلستكشاف، كما أن المتعمم يبنى معموماتو من خالل البيئـة المحيطـة بيـو، كـذلك فـإن بيئـة و 
التعمم المثيرة التى توفر مثيرات متعددة وجذابة إليصال المادة التعميمية من خالليا، أفضل مـن البيئـات الفقيـرة، 

تجاىات المتعممـين والفـروق الفرديـة بيـنيم، ورفـع وكمما إحتوت بيئة التعمم عمى ميثرات مختمفة مراعية ميو ل وا 
ستثارة عمميات التفكير لدية وبالتالى تنمية ميـارات التفكيـر، وبالتـالى رفـع  رغبة المتعمم نحو المادة التعميمية، وا 

 كفاءة ومستوى المتعمم ودفعو إلى اإلبداع واإلبتكار.
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 اإلستنتاجات:
 ة:وقد توصمت الباحثة لتستنتاجات التالي

فاعميــة الرســوم المتحركــة ثالثيــة الرؤيــة فــى تنميــة ميــارات التفكيــر اإلبــداعى فــى مــادة العمــوم لــدى تالميــذ  -0
 الصف األول اإلعدادى.

قصــور طــرق التــدريس التــى ال تراعــى الفــروق الفرديــة بــين المتعممــين، والتــى ال تــوفر بيئــة تعميميــة تقــوم  -9
 من حاسة أثناء العممية التعميمية. بإستثارة ميول المتعممين، والتى ال تثير أكثر

وىو ما أتفقت عميـو نتـائج بعـض الدراسـات السـابقة التـى سـبق وأن أشـارت ليـا الباحثـة فـى الفصـل األول مـن 
البحث، والتى كانـت تـدور حمـول فاعميـة إسـتخدام الرسـوم المتحركـة فـى العمميـة التعميمـة بشـكل عـام، وفاعميـة 

الرؤيـة والتـى تحتـوى عمـى صـورة أكثـر عمقـًا وقربـًا إلـى الواقـع بشـكل خـاص إستخدام الرسوم المتحركـة ثالثيـة 
 وخصوصا فى المواد العممية كمادة العموم.

(، Escobar, 2015، )(Hartzell, 2013)(، Tawadrous, 2013وتتفــق ىــذه الدراســة كــاًل مــن )     
(CUI, 2015( ،)Wuerzburger, 2017 ،)فاعمية الرسـوم المتحركـة  وغيرىا من الدراسات التى أكدت عمى

تقـان تعمـم الميـارات، وزيـادة  ثالثية الرؤية المجسمة عمى تنمية ميارات التفكير، وزيادة الدافعية نحو التعمم، وا 
 بقاء أثر التعمم لسيولة إسترجاع المشاىد البصرية القرب إلى الواقع.

حركـة ثالثيـة الرؤيـة المجسـمة، قامـت ىـذه وترجع الباحثة ىذه النتائج إلـى أنـو عنـد إسـتخدام الرسـوم المت     
البرمجيــة بإســتثارة الحاســة البصــرية والســمعية لــدى المــتعمم، كــذلك إســتثارت الجانــب اإلدراكــى لبيئــة المــادة 
التعميمية، حيث أنيا وفرت لممتعمم بيئـة تعميميـة أكثـر قربـًا لمشـكل الحقيقـى والنـو يصـعب عمـى الباحـث التواجـد 

ة ميــارات التفكيـر اإلبـداعى لـدى المتعممـين، فعنــدما يـتم دمـج التـدريس بوسـائل شــيقة فيـو، وقـد أدى ذلـك تنميـ
وفعالة ومستوحاه من العالم الحقيقى وخصوصـًا فـى مـادة العمـوم سـيؤدى ذلـك إلـى تنميـة التخيـل واإلبـداع لـدى 

دخاليـا ضـمن الترفيـة المتعممين، وتنمية ميارات التفكير األكثر تعقيدًا، وبالتـالى رفـع كفائـة العمميـة التعميم يـة وا 
سـترجاع، وأيضـًا يـؤدى ذلـك إلـى رفـع مسـتويات التفكيـر لـدى المـتعمم  بعد ان كانت مجرد عمميـة تمقـين وحفـظ وا 

 مما يخمق جيل قادر عمى اإلبداع واإلختراع.
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 :المراجع
 المراجع العربية:

 (ـــر ـــو الخي ـــى9103أحمـــد اب ـــذاتى ف ـــارات التنظـــيم ال ـــى مي ـــائم عم ـــامج ق ـــر برن ـــارات                                            (. أث ـــة المي تنمي
الحياتية وعادات اإلستذكار لدى طالب المدرسة الثانوية، رسالة دكتوراة غير منشورة، معيـد الدراسـات 

 التربوية، جامعة القاىرة.
 ( تأثير برنـامج بإسـتخدام الوسـائط المتعـددة التفاعميـة عمـى الدافع9114إبراىيم غنيم .) يـة والتحصـيل

المعرفـى ومسـتوى األداء الحركـى لممبتـدئين فـى رياضــة المالكمـة، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، كميــة 
 التربية الرياضية، جامعة المنصورة.

 ( فاعميــة الرســوم المتحركــة فــى إكســاب تالميــذ الصــف األول اإلعــدادى بعــض 9100إنجــى توفيــق .)
يوتر فى مادة الحاسـب اآللـى، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، ميارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمب

 كمية التربية ،جامعة المنيا.
 ( أثر إستخدام كل مـن الـتعمم المـدمج والـتعمم اإللكترونـى فـى تنميـة التحصـيل 9103جوىرة درويش .)

 المعرفــى وحــل المشــكالت والدافعيــة نحــو الــتعمم لطــالب الصــف العاشــر بالمممكــة االردنيــة الياشــمية،
 رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 ( فاعميــة وحــدة دراســية فــى العمــوم بإســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة التعميميــة فــى 9102رأفــت ســميم .)
كتســاب المفــاىيم العمميــة لــدى تالميــذ المرحمــة اإلعداديــة، رســالة  تنميــة ميــارات التفكيــر التخيمــى وا 

 منشورة، كمية التربية بالغردقة، جامعة جنوب الوادى. ماجستير غير
 ( تطــوير أفــالم الرســوم المتحركــة لتنميـة ميــارات إســتخدام الحاســب اآللــى لــدى 9102رضـا جــرجس .)

األطفال ذوى اإلعاقة العقمية القابمين لمتعمم، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة 
 بورسعيد. 

  (. نظــم تــأليف الوســائط المتعــددة باســتخدام 9110نبيــل عزمــى )زينــب أمــين، وAuthorware 5 ،
 المنيا، دار اليدى لمنشر والتوزيع.

 ( مناىج الدراسة فى التربية وعمم النفس، عمان، دار المسيرة.9119سامى ممحم .) 
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 ( فاعمية تكنولوجيا الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد فى تنمية األدا9102شادى حفنى .) ء المغوى
لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية المعاقين فكريا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة 

 قناة السويس.
 ( القياس والتقويم التربوى والنفسى أساسياتو وتطبيقاتو ووتوجيياتو المعاصرة، 9111صالح عالم .)

 القاىرة، دار الفكر العربى.
 ( أساليب9116عصام الطيب .) .التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة، القاىرة، عالم الكتب 
 ( القيم المتضمنة فى أفالم الرسوم المتحركة "دراسة تحميمية"، المؤتمر 9112عميان الحولى .)

، كمية التربية، 92/00/9112-93التربوى األول، التربية فى فمسطين وتغيرات العصر فى الفترة 
 الجامعة اإلسالمية.

 (. أثر إختالف نمطى تصميم الرسوم المتحركة عمى التحصيل وتنمية اإلتجاة 9101متوت )محمد ش
نحو مادة الدراسات اإلجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى، رسالة دكتوراة غير منشورة، 

 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
 ( مقاييس فى صعوبات التعمم، األردن، 9116عمر خطاب .).مكتبة المجتمع العربى 
 ( عالقة التحصيل الدراسى بدافعية التعمم لدى المراىق المتمدرس "دراسة 9103لوناس حدة .)

ميدانية لتالميذ السنة الرابعة متوسط"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلجتماعية 
 واإلنسانية، جامعة أكمى محند أولحاج البويرة.

 ( أثر9101نبيل جاد .)  نتاج الرسوم استخدام برنامج مقترح وفقا إلسموب التعمم الذاتى فى تصميم وا 
المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاىيم الفزيائية، مجمة دراسات فى المناىج وطرق التدريس ، العدد 

 ، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.061
 ( بيئات التعمم التفاعمية، القاىرة، دا9102نبيل جاد .).ر الفكر العربى 
 ( أثر إختالف نمط الصور والرسوم التوضيحية فى برامج الكمبيوتر المتعددة 9110ىانى الشيخ .)

الوسائط عمى التحصيل المعرفى لوظائف أجزاء كاميرا التصوير الفوتوغرافى، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

 تطوير مسمسل رسوم متحركة تعميمي ثالثى األبعاد متعدد البيئات لتنمية (. 9103) ىبو عبد الحق
 ، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة بورسعيد.الوطنى قيم اإلنتماء

 المراجع األجنبية:



فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 9104 يونيو - العاشر العدد –التربية النوعية كمية مجمة 

1- 111 - 
| P a g e 

 Annetta,M.(2012). Seymour Deeply: Exploring Stereoscopic 3D as   

Storytilling Tool in Interactive Media, Un published master's dissertation 

,university of southern California,United States.  
 Arnulfo,D. (2012)  . Developing Effective Virtual Simulations and Serious 

Games : The Effect Of Background Sound Cues on Visual Quality perception , 

Un published master's dissertation , university of Ontario Institute of 

Technology, Canada. 
 Beghetto, Ronald A (2008) . Prospective Teachers' Beliefs about Imaginative 

Thinking in K-12 Schooling, Journal Articles, Thinking Skills and Creativity, 

v3 n2 p134-142 Aug 2008 
 Cohen, David S (2009). "Filmmakers like S3D's emotional wallop". (Available 

at): (http://en.wikipedia.org/wiki/3D_film#cite_note-1) [Access on 10-12-

2014]. 
 Dewey, J.)2004( . Democracy and education, Mineola, New York,Dover 

Publications. 
 Hannum,W.(2001). The Physical of the Roller Coaster:Learning Physical 

through simulation .Education Technology, 41(1),pp25-35. 
 Hartzell,T.(2013). Improving Perception in 3D Stereoscopic Disaster Response 

Environment , Un published master's dissertation, Purdue University,  Indiana. 

 Hosťovecký,M.& Štubsa,J.(2014). The Impact of Film-based Learning in 

Science Education. New Trends in Networking, Computing, E-learning, 

Systems Sciences, and Engineering,PP531-536. 

 Hyangsook, L.(2013). 3D holographic technology and its educational 

potential, Journal of TechTrends, Vol 57 Issue 3, pp 34-39. 

 Matsuura,S.(2013). Effective Usage of Stereoscopic Visualization for the 

Learning of a Motional Mechanism, Universal Access in Human-Computer 

Interaction. Applications and Services for Quality of Life ,PP 178-194. 

 NYU Langone Medical Center (2012). NYU School of Medicine Division of 

Educational Informatics Faculty Introduce 3D BioDigital HumanTM at 

TEDMED . (Available at):(   http://communications.med. 

 nyu.edu/media- relations/news/nyuschool- medicine-division    educational-

informaticsfaculty- introduce-3d-biodi) [Access on 12-12-2014]. 

 Ramsin,K. (2012). Revolutionizing Laparoscopy: Bringing Glasses-free 

Multiview 3D into the Operating Room , Un published master's dissertation, 

University of California, United States. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06764-3
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06764-3


فاعليت الزسوم الوتحزكت ثالثيت الزؤيت في تنويت بعض هياراث التفكيز اإلبداعي في هادة العلوم لدى تالهيذ 

 الوزحلت اإلعداديت

 لوتولي إبزاىين،عبد الحويد،د/ عبد الزحون أحود سالن، د/ نيلت ا أ.د/ عبد العزيزطلبو إعداد /  

 ساره الوعز باهلل هحود عباسأ/                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 9104 يونيو - العاشر العدد –التربية النوعية كمية مجمة 

1- 114 - 
| P a g e 

 Rotbain, Y,Marbach, G, Stavy, R.(2008). Using acomputer animation to teach 

high school molecular biology. Journal of Science Education and Technology, 

17(1), pp 49-58. 

 Ryan, .C (2014). Stereoscopic Depth Axis Interaction: A Study of 

Performance and Engagement in Stereoscopic 3D Games ,Un published 

master's dissertation, University of Ontario Institute of Technology, Canada. 

 Tawadrous, M. (2013). The Effects of Stereoscopic 3D on an Incidence 

Response Training Game , Un published master's dissertation, University of 

Ontario Institute of Technology, Canada. 

 Wesslen,E (2011). Stereoscopic 3D and Its Effects On The Perception Of 

Immersion, Un published master's dissertation, Purdue University, Indiana. 


