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 البحث:ملخص 

 جهزة في مراكز التدريباأل هذهحيث انتشرت الكثير من  الفنيجهزة المحاكاة في التعليم أهمية وفاعلية أ الدراسة هتوضح هذ

باحث الخوض لفي عملية التدريب فارتأى ا ةالمستخدم النمطيةجهزة الفعلية بينها وبين األ والمقارنةأ الجدل وبد التقنيةوالمعاهد 

من  . وذلك من حيث مخرجات التعلمةاالفتراضيجهزة عملية التعلم وبين األ علىوتأثيرها  الواقعيةجهزة في بحث يقارن بين األ

سلوب أحث نتهج البأف المتدربين.مان لدى من واألوعوامل األ والصيانةقديرات الزمن وبعض توالتكلفة المهارات الفعلية  كتسابا

جهزة محاكاة اللحام وهى منتشرة حديثا لدى ورش التدريب حيث تم اختيار أربع اوضاع للتدريب علي اللحام أ اختيارفتم  المقارنة

فاعلية االجهزة  فكانت نتائج البحث تميل الي االفتراضيفي تنفيذهم في الواقع وبين تنفيذهم في الواقع  المقارنةالمعتادة وتم اجراء 

 ةالفتراضياالستخدام االجهزة  األفضليةولكن كانت هناك  بسيطةولكن بنسب  الواقعيةزة في تعلم المهارات عن االجه ةاالفتراضي

الي  باإلضافةم لدى المتدربين في بداية عملية التعل الرهبةفي بداية عملية التدريب وذلك لتقليل زمن التدريب وتقليل التكلفة وفك 

 لواقعياوانتهى البحث الي ضرورة انتهاج اسلوب استخدام نوع التدريب  في عملية اللحام . المهنية السالمةتمكنها من الحفاظ علي 

  ةاالفتراضياالجهزة  علىبجانب التدريب 

 .االفتراضياللحام  اللحام،وضاع أ التقني،التعليم  المحاكاة، أجهزةمفتاحية: الكلمات ال
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The effectiveness of simulation devices in the achievement of technical education students 

specializing in welding mechanics 

 

Abstract: 

This study shows the importance and effectiveness of simulation devices in technical education, 

as many of these devices have spread in training centers and technical institutes, and the 

controversy and comparison between them and the actual, typical devices used in the training 

process, the researcher decided to go into a research that compares between real devices and their 

impact on the learning process and virtual devices. This is in terms of learning outcomes from 

acquiring actual skills, cost, some estimates of time, maintenance, and safety and security factors 

for the trainees. The research adopted the method of comparison, so welding simulation devices 

were selected, which are recently widespread in the training workshops, where four modes of 

training on the usual welding were selected, and a comparison was made in their implementation 

in reality and their implementation in virtual reality. But in simple proportions, but there was a 

preference to use virtual devices at the beginning of the training process, in order to reduce the 

training time, reduce the cost and relieve the dread of the trainees at the beginning of the learning 

process, in addition to enabling them to maintain professional safety in the welding process. The 

research concluded with the necessity of adopting the method of using the type of realistic training 

in addition to training on virtual devices. 

Keywords: Simulators, Technical Education, Welding Modes, Virtual Welding. 

 

 

 :مقدمة البحث

يتبعها المعلمون  يالتطرق استراتيجيات التدريس  فيلقد أدت التطورات الكبيرة الستخدامات تكنولوجيا التعليم إلى تحول كبير 

برامج ثالثية ولقد كانت ال ،الرقمية المرتبطة به والتكنولوجية اإللكترونيولعل معظم هذه التطورات تتجه نحو التعليم  ،مع الطلبة

على  وتساعد برامج المحاكاةاصابها هذا التطوير  التيتعد من أشكال المحاكاة االلكترونية الحديثة أحد اهم الجوانب  والتياألبعاد 

ة عالية قإعطاء الطالب الفرصة الالزمة الكتشاف الخبرات المختلفة والتفاعل معها بعيداً عن المخاطر كما انها تعمل بكفاءة ود

( وتعد المحاكاة نوع من اإلبحار التعليمي  3102مجدي  ،البحوث العملية من ناحية التجريب والتطبيق وحل المشكالت ) سعيد في

  ،أو قدمه أو استحالة التعامل معه مباشرة لخطورتهنظراً  الحقيقة فيللمواقف  مماثلةيتم فيه عرض مواقف  التي
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يد وتهدف المحاكاة إلى تقديم نماذج تف ،محدودية الزمان والمكان البيئات نتائج تشبه الواقع بعيدا عن الخطر، أو هذهحيث توفر 

اكاة عمليه فالمح ،مواقف فعليه فيالنموذج والتدريب على عمليات يصعب القيام بها ذلك بناء عمليه واقعيه من خالل محاكاة  في

حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف  ،مثيال أو تقليد األحداث من واقع الحياهتمثيل أو إنشاء مجموعة من المواقف ت

 وتنشأ الحاجه الى اجراء العديد من العمليات المعقدة والمحاكاة ثالثية األبعاد ،اسرارها والتعرف على نتائجها المحتملة عن قرب

لفة من ثالث عن البيئة المعتادة، ولكنها أيضا أصبحت اقل تك  رقميتوفر بيئة واقعية تفاعلية ليس فقط من حيث اضافة بعد  التي

يم الحديث على ويعتمد التعل ،لتعمل بما يعنى انها أصبحت اضافة للعملية التعليميةتحتاجها  التياألجهزة  فيحيث حجم ملفاتها أو 

جعل المعلم يواجه وهذا ي ،داف التربوية المطلوبةتنشيط العملية التعليمية وتعميق اثارها وتحقيق األه فياستخدام األجهزة التعليمية 

من اعداد الكوادر والبد  ،التطور السريع لمستحدثات األجهزة التعليمية وطرق تشغيلها واستخدامها داخل قاعات الدرس

جهزة واألكما أن خوف المعلمين من استخدام الوسائل  ،وإصالحها وتجهيزها لالستخدام ،المتخصصة من الفنين لصيانة األجهزة

درسة الموجودة داخل الم األجهزةكما أن تلف بعض  ،التعليمية خشية تعرضها للتلف يعد أحد معوقات استخدام األجهزة التعليمية

( . وتتيح برامج المحاكاة  3102دينا  ،نتيجة للمشكالت المتعلقة بالصيانة يعد أيضا من صعوبات استخدام األجهزة التعليمية )محمد

المواقف بدرجات مختلفة وتوفر له قدرا من الحرية وتسمح له بتعديل بعض المواقف وإهمال بعضها  فيوالتحكم  فرصة التدريب

عند الشعور بانها عديمة األهمية وتتيح له فرصة ارتكاب األخطاء دون الحاق الضرر به وفرصة المشاركة بشكل بسيط وصنع 

 فيم إذ يتم التعلم تعليم العلو فيلمعلومات وتعتبر محاكاة الحاسوب طريقة فعالة القرارات التربوية بدال من أن يكون سلبيا متلقيا ل

بيئة التعليم باالكتشاف الذي اكد عليه جيروم وبرونر إذ أن وجود الحاسوب من خالل هذا النمط يتيح للطالب فرصة المثيل لها 

حالة ارتفاع تكاليف موادها الخام أو كونها غامضة أو  فيلمتابعة تعليمه خطوة خطوة وبالمحاكاة يمكن إجراء التجارب المقلدة 

خطورتها لذا اعتبرت محاكاة الحاسوب طريقة شاملة مفعمة بالحيوية مشوقة تسمح بظهور المشاعر واالنفعاالت واألفكار )عمر، 

يه ذات طابع مهارى مواد ميكانيكيه وهى مواد  تخصص مهنيكمعلم  العملية(. ويرى الباحث انه من خالل خبرته  3101ساميه 

سبيل  فعلى للمهنةواكتساب المهارات المختلفة   فيأن وجود أجهزة المحاكاة يعزز من القدرة على التحصيل المعر وعملي  علمي

 المحافظةومثل ضبط التيار المناسب وفقاً لسمك السلك ونوع الوصلة تعلم اللحام العملي المثال يمكن للطالب اكتساب مهارات 

قوس وضبط زوايا اللحام والمحافظة على معدل الترسيب للمعدن المنصهر من خالل ضبط سرعة السير بسلك اللحام على طول ال

من  يصعب عليه تنفيذها عملياً وتحتاج الى الكثير يالتبما يتناسب مع كل نوع من انواع الوصالت المختلفة بما فيها الوصالت 

 ضرر أو أيدون إلحاق  ذألكق الرأس ولحام المواسير بجميع أوضاعها وكل وفو التصاعديالتمرين حتى يتقنها مثل اللحام 

لى إ باإلضافةتكاليف للمواد الخام  أيدون  ذلكالتعرض ألى خطر مثل التعرض للحروق والتهاب العينين والوجه عموما وكل 

   رتكزات هذا البحث .وهنا تأتى مشعور الطالب باالستمتاع والتشويق الذى يشعر به أثناء العملية التعليمية 

 البحث:مشكلة ■ 

ة تدريس المواد العملية بصفة خاص فيبصفة عامة و التدريب فيانه ال احد بنكر أهمية المعامل والورش العملية   فيهمما ال شك 

المخاطر  إلى باإلضافةبدرجة عالية التجهيزات الخاصة بها وعدم توافر وسائل األمان  فيولكن أيضا نجد أن هناك قصوراً كبيراً 

ة يميكانيكالتخصصات ال التقنيقد يتعرض لها الطالب أثناء القيام بالتدريب العملي وعلى وجه الخصوص طالب التعليم  لتيا

أصبح  ةتراضياالفوالمحاكاة  االفتراضيونتيجة للتطور المذهل والثورة التكنولوجية المرتبطة بتطبيقات الحاسب اآللي والواقع 

 هذه التقنيات الحديثة مثل اجهزة المحاكاة وتكمن استخدامعلى المهن والتخصصات الميكانيكية المختلفة  بينمن الممكن للمتدر
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 وهل هي تحقق مخرجاته وما الفرق بينها وبين االجهزة الفنيفي التعليم  ةاالفتراضيمشكلة البحث في دراسة مدى مالئمة االجهزة 

 وهذا ما تبحث علية الدراسة ةاالفتراضي لألجهزةام انها مكمله  نمطيةالوهل يمكن االستغناء عن االجهزة  النمطية

 البحث:هدف ■ 

  الفعلية النمطيةمستوى مهارة المتدربين في عمليات اللحام الحقيقية  علىالتعرف  -

  الحقيقيةتحديد مستوى اجادة المتدربين لعمليات اللحام  -

  ةاالفتراضيتحديد مستوى المتدربين لعمليات اللحام علي االجهزة  -

 تحديد االختالف في مستوى مهارة المتدرب بين استخدام جهاز محاكاة اللحام واللحام الفعلي -

  االفتراضيو الحقيقياالمان في اللحام  واحتياطاتلعناصر التكلفة وعامل الزمن  بسيطةمقارنه  -

  البحث:منهج ■ 

على المراجع والكتب والدوريات العلمية والرسائل  االطالعحيث يعتمد الباحث على  فييعتمد منهج البحث على المنهج الوص -

تحقيق الهدف من الدراسة وهو الوقوف على الدور الفعال  فيتساعد  لتيالعلمية المتخصصة بغرض تحديد طبيعة المعلومات ا

 التقني.التعليم  لدى طالب المهارات المهنيةتنمية القدرة واكتساب  فيتلعبه أجهز المحاكاة  الذي

 

  :اإلطار النظري للبحث ■

  االفتراضيتعريف الواقع  (0

 ثالثية األبعاد. االفتراضأهمية معامل العلوم  (3

  ة.االفتراضيخصائص المعامل  (2

 ة.االفتراضيتحد من استخدام المعامل  لتيالمعوقات والسلبيات ا (4

 ة.االفتراضيانواع المعامل  (5

 ة.االفتراضينماذج وتجارب عالمية عن المعامل  (6

 

  :االفتراضيتعريف الواقع  (2

 تيلمضمونها حيث عرف بأنه " أحد المتحدثات التكنولوجية ا في متشابهولكنها  االفتراضييوجد العديد من التعريفات للواقع 

فرض إنشاء بيئة تخيلية ثالثية األبعاد تمكن ال فيتستخدم الكمبيوتر ، باإلضافة إلى بعض األجهزة والبرامج كمنظومة متكاملة 

من المعايشة والتفاعل والتعامل معها من خالل حواسة وبعض األدوات األخرى بحيث يشعر هذا الفرد كأنه يتعايش ويتفاعل مع 

للفرد باختالف  يفتراضااليتيحها الواقع  لتيبكل أبعاده وتختلف درجة الواقعية واالستغراق والتفاعل والمعايشة ا الحقيقيالواقع 

 (. 5، ص.3112 ،احمد ،ذاته" )كامل االفتراضينمط الواقع 

وعرف ايضا بأنه "محاكاة للواقع المحيط بنا عبر تمثيل مجموعة من العناصر المجسمة للظروف والمؤثرات والقوى أو النتائج  

 (. 2ص .  ،3105 ،وائل ،ويداخل برنامج يتيح لنا الحركة والمشاهدة والتفاعل مع هذه العناصر" ) الهال
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 ثالثية األبعاد: االفتراضيةأهمية معامل العلوم   (1

ول إلى وتوفير فرص التعلم الذاتي للطالب للوص التعليمية،ساعد التعلم بمساعدة الحاسوب على تسهيل فهم الطلبة للمفاهيم 

 السالمة ،و االمنإجراء التجارب العلمية بوقت قصير وبطريقة توفر  فيالمعرفة العلمية بأنفسهم وساعد استخدام الحاسوب 

مكن وي وبدقة علمية متناهية ، وهذا يزيد من قدرة المتعلم على المالحظة العلمية وتنمية الميول واالتجاهات العلمية لديهم .

 االتي:في  االفتراضيةحصر اهمية المعامل 

 عرضها من خالل التجارب الحقيقية ال يمكن لتيا إمكانية العرض المرئي للبيانات والظواهر .0

جة من خالل العمل الحقيقي ، نتي تحقيقهوهذا يصعب  تفاعلية،إمكانية تغطية كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عملية  .3

 لمحدودية اإلمكانيات والمكان والوقت المتاح للعملي.

بهة تماما للبيئة بعالم تخيلي وخلق بيئة مشا الحقيقيثالثية االبعاد يتم مزج العالم  االفتراضيةباستخدام تقنيات معامل العلوم  .2

 الواقعية 

 يستخدمها الطالب لتنفيذ تجارب ومشاريع تعليمية متنوعة حيث إن بيئته قابلة للسيطرة عليها وتحديد مكوناتها. .4

طير لمعلومات تتحرك أمامه ويعيش بداخلها كأنه ييتحقق حيث يري ا بتحقيقهيحلم  تحقق الخيال التعليمي للطالب فكل ما .5

 الفضائية. المجرةداخل 

 لذاتيا الوعيكما أنه يسمح بتنمية  والنماذج،الطبيعة والعالم المجرد للمفاهيم  فييعمل كقنطرة بين العالم المحسوس  .6

التعلم المرتبط  يفالتعلم تماثل ما يحدث عملية  فيطريقة تسمح للتالميذ باالنخراط  ال توجدوالتفاعل أثناء عملية التعلم وأنه 

 االفتراضي.بتكنولوجيا الواقع 

 يفحل المشكالت وتنمية المفاهيم والتعبير اإلبداعي حيث يشارك الطالب  فييشجع المستخدم أو المتعلم على المشاركة  .7

 حركية.فس لمعرفية والوجدانية والنتعلم شامل للعقل والجسد مثل هذا التعلم سيمزج بين المهارات ا فيبيئة ايجابية تشغلهم 

عملية التعليم المستمر والتدريب التخصصي والتعليم مدى الحياة بتقديمه خدمات عالية الجودة  فييقلل من الفجوة الكبيرة  .2

 حاليا.اقع عملهم دون الحاجة إلى الطرق التقليدية والمكلفة المتبعة وفي مللعاملين 

 بخطوة.لية خطوة تتيح إمكانية ممارسة التجربة العم .9

حيث انخفاض التكاليف وارتفاع مستوى االمان وتوفير الوقت كما انها  ميزة اقتصاديةلما  االفتراضيةاضافه الى ذلك المعامل 

 صغيرة.تشغل مساحات 

الكوادر  يفالى انها تسد العجز  باإلضافةللمعامل التقليدية وعدم تجهيزها  المحدودةة على المساحات االفتراضي المعاملوتتغلب 

 تنمية المهارة لدى الطالب. فيوالعناصر الفنية المدربة تدريباً جيداً وتساهم 

 

  االفتراضية:خصائص المعامل  ( 3

  االستغراق:. االنغماس أو 0

ذهنيا ويتحقق عن طريق المشاركة المتعمقة مع مكونات تلك  االنغماسويعنى اإلحساس بالتواجد داخل بيئة ما وربما يكون 

الفراغ مادياً عن طريق وسائط  وهو دخولالبيئة أو اإلحساس باالحتواء والتضامن مع البيئة وربما يكون االنغماس مادياً 

 التقنية.تتفاعل مع حواس اإلنسان باستخدام 
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على مبدأ مهم لتحقيق خاصية االستغراق وهو أن الفرد لديه القدرة على أن ينقل حضوره  االفتراضيوتعتمد تكنولوجيا الواقع  

عالم الحقيقي ال فيمتاح بالواقع   ويهدف االستغراق إلى توليد اإلحساس لدى الفرد بأنه موجود  ال يكوننفسيا إلى مكان اخر قد 

 .(3100وليد،  )سالم، االفتراضية.ولكنه االن متعايشاً داخل البيئة 

  المحاكاة:. 3

علم الواقع ويراد معايشتها لدراستها والت فيوتتم عن طريق برامج تختص بتمثيل ظروف معينة يصعب ويستحيل مشاهدتها 

معمل المدرسة لخطورتها أو الرتفاع تكاليفها أو لصعوبتها أو توافر  فييصعب إجراؤها  لتيتغنى عن التجارب ا وهيمنها 

لطبيعة نظراً ا فيمراقبتها مباشرة  ذرحاكي الظواهر الطبيعية التي يتعالمعلم المناسب كما أن برامج المحاكاة تسمح للطالب ان ي

 تكاليف.ل لسرعتها الفائقة أو لبطئها الفائق ويرصد بيانتها ونتائجها بأقل وقت وجهد وأق

  التفاعلية:. 2

ثالثي األبعاد باستعمال أدوات تفاعلية ترسل وتستلم المعلومات ويتم التعامل الفعلي مع  االفتراضيمعمل العلوم  فيوتبدأ التفاعلية 

ورداء كامل يغطي كافة  واألقنعة بلالخاصة  والنظارات التحكموعصى ة باستخدام أجهزة مثل قفازات البيانات االفتراضياألشياء 

 الرؤيةوالمصنوع والتأثير فيه عن طريق السمع  هذا العالم. االفتراضي فيالجسم وأجهزة عديدة مماثلة تتيح البناء والتشغيل والتحكم 

 وتكنولوجيا أخرى

   االصطناعية:. 4

المصنع يحاكي الواقع تماماً فليس عيباً أن يكون الشيء مصطنعاً فكل عوالم الواقع  الشيءيتفاخر بعض المصممين بأن    

مل العلوم تميز مع لتيمصطنعة ومع ذلك فإنها تستخدم لكي تجلب المنفعة والسعادة لمستخدمها وتعد االصطناعية ا االفتراضي

 سبيله للتميز. هياألبعاد  ثالثيي

  الفردية:.  5    

ؤكد التعليم والتعلم ومراعاة الفروق الفردية بينهم وهذا ما ت فيالمتعلمين المختلفة  راتيات الكمبيوتر مراعاة قدل برمجيتم من خال

 الذهني نغماساالوقد تم استخدام  االثنين.خليط بين  ما هوالتعليم منها السمعية ومنها البصرية ومنها  فيعليه نظريات علم النفس 

ا معمل المدرسة لخطورته فييصعب إجراؤها  لتيومن خاللها تم محاكاة التجارب ا االفتراضيالجزئي عند إعداد برامجية المعمل 

دام التعلم ومراعاة الفروق الفردية بينهم عند استخ فياو الرتفاع تكاليفها أو لصعوبتها وتم مراعاة قدرات المتعلمين المختلفة 

 (3102ثناء  ،)محمود الواقع.مصطنعة وتحاكي  االفتراضيكما أن برمجية المعمل  ياالفتراضبرمجية المعمل 

 االفتراضية.تحد من استخدام المعامل  لتيالمعوقات والسلبيات ا (4

 لتيعوقات امالتعليم إال أن هناك العديد من ال في االفتراضييتمتع بها المعمل  لتيبالرغم من المميزات واإليجابيات العديدة ا

ة داخل المؤسسات التعليمية غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن هذه العيوب رغم جديتها ال االفتراضيتحد من استخدام المعامل 

 :االتي فيتتمثل  لتيتقلل من أهمية استخدامه بل تدفع إلى البحث عن وسائل لتقليل أثر هذه العيوب والمعوقات وا

 من األجهزة واألدوات والمواد والمعلم والزمالء. الحقيقينقص التفاعل  -

 واضح.تتطلب أجهزة كمبيوتر ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثل الظواهر المعقدة بشكل  -
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المادة الدراسة وعلماء  في وخبراء المناهجتصميمها وإنتاجها إلى فريق عمل متخصص من المبرمجين والمعلمين  يحتاج - 

 التعليمية.بعض المؤسسات  فيال يتوفر  وهوما قدالنفس وغيرهم 

 معها.التعامل  فيتعتمد على اللغة العربية  لتيا االفتراضية المعاملندرة  -

 من خالل هذه المعامل لن تنافس المهارات االجتماعية المكتسبة من التجربة الحقيقة. الجماعيمهارة االتصال والعمل  -

 فقط. االفتراضيبرنامج المعمل  فيحددة المبرمجة التجارب الم فيمن المحتمل انحصار عمل الطالب  -

كثير من األحيان قد يحول بين الطالب وبين االقتراب من طبيعة الحياة  فييقدمه الحاسوب  الذيالواقع الموهوم المبهر  -

ويضيف  التعامل مع الواقع الحقيقي والهروب منه إلى علم الحاسب المبهر. فيحالة من اإلحباط  في ما يتجسدالواقعية وهو 

تعليم هو أن يشمل مجموعة متنوعة  وأفضلمن العيوب والنقد  خالينظام تعليمي  ال يوجدكلير هاري وكلير ادوارد الى أنه 

برات عليم الطالب وبالرغم من الخت فيمن البرامج التعليمية ولذلك يجب تشجيع المعلمين على أن يتبعوا أكثر من طريقة 

إال انه يعتمد تماما على الكمبيوتر فيتم التضحية بجوانب كثيرة عند اجراء التجارب المعملية  االفتراضييوفرها المعمل  لتيا

 التجربة. فيالمستخدمة  الكيمائيةمثل اللمس والحركة والتذوق وشم رائحة المواد 

 يفتعتبر ميزه كبيره بالنسبة لموضوع البحث فعندما نستخدم جهاز محاكاة اللحام أمالً  ويرى الباحث أن هذه النقطة بالتحديد

الية العاحتراق الكترود اللحام ودرجات الحرارة  ورائحةاكتساب الطالب مهارة جديدة نتالشى تعرض الطالب للوهج واألدخنة 

 .بدائيةكان األمر يتعلق باكتساب الطالب لمهارات  إذاقد يؤدى بالضرر للطالب خصوصاً  الذي األمر

 االفتراضيالمعمل  فيارتفاع تكلفة األجهزة المستخدمة   -

 التدريب مثل انقطاع التيار الكهربي اثناء التدريب إطارمن الممكن حدوث مشكالت خارجه عن  -

  .ةاالفتراضيانواع المعامل  ( 5

لير ) يرى كفيه وتجرى  لتيمن حيث الهدف الذى أنشأت من أجله والتجارب ا ة تختلفاالفتراضيتوجد أنواع عديدة للمعامل 

keller &keller  , 2005  خر ينبغي أن يكون عليه آة نوع يعتمد على العرض واالفتراضيالمعامل  مننوعان  هناك( ان

وهو المعمل اذى ينمى عمليات العلم ويدرب الطالب على الطريقة التي يفكر بها العلماء ويبدأ بمشكلة تحث  االفتراضيالمعمل 

 (3119محمد خميس  ،)عطية التالميذ على البحث واالستقصاء .

  االتي:ة االفتراضيومن أهم انواع المعامل 

  الترددية:المعامل االستكشافية  -

ل مرة حيث يقوم ك فيالبحث والوصول إلى نتائج جديدة  فيوهى طريقة مناسبة لتعلم االكتشافات العلمية وتطبيق الطريقة العلمية 

بإجراء تجربة عملية معينة إلثبات صحة القوانين الطبيعية وبعد أن يتوصل إلى نتائج معينة يعيد التجربة مرة أخرى مع تغير 

 يمكنهوالزمن هنا ليس متغير ألن المتعلم   تردديالحظ ماذا يحدث ويتوصل إلى نتائج جديدة وهكذا بشكل المقادير أو القياسات ثم ي

الظاهرات واألحداث وإسراعها أو إبطاءها أو  فيدقائق ويعرف النتائج وذلك عن طريق التحكم  في بالكمبيوترإجراء تجربة 

 .ا البحوث العلميةهبتجرى  لتيا  معامل المستقبل هيأسابيع وتعد هذه المعامل  فيالواقع  فيتجميدها على الشاشة بينما قد تحدث 
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  اإلجرائية:المعامل  - 

وتهدف إلى تدريب المتعلمين على خطوات وعمليات إجراء التجارب العلمية وتشغيل األجهزة الخاصة بها وهذه المعامل تمكن 

تجارب  يفالحال  هوبيئة أمنة وبتكاليف أقل كما  فيوالنادرة والمكلفة مرات عديدة  الصعبة والخطرةالمتعلمين من إجراء التجارب 

األول يتمثل  ة نوعاناالفتراضيويستخلص مما سبق أن المعامل  الكيميائية.وتجربة المعايرة  البيولوجيتشريح الضفدعة بمعمل 

المعمل  يف والثاني: يتمثلاع الخطوات الموضحة به المعتمد على العرض والمحاكاة وإتب أيالتوضيحي  االفتراضيالمعمل  في

االستقصائي ويتم إمداد المتعلم بخلفية سطحية بسيطة عن المطلوب اكتشافه وإثارته بسؤال أول مشكلة تدعوه للبحث  االفتراضي

 والتقصي.

 

 -للبحث:  التطبيقي اإلطار

 لنمطيافي تخصص اللحام كان لزاما علينا ادماج االجهزة في عملية تدريبيه بجانب التدريب  االفتراضيةلدراسة فاعلية االجهزة 

في عملية التدريب ثم اجراء عمليات مقارنه ولعمل ذلك اتبعنا اسلوب المنهج المقارن وذلك لمناسبته لهذا الوضع في البحث 

 ضاع البحثاخارات اللحام ومدى فاعليته كان لزاما علينا في تعلم وتدريب مه االفتراضيةولتوضيح تطبيقات المعامل  العلمي.

 كتالي: ثالثة اطاراتلعدة نقاط والتطرق اليها وستكون خطة البحث العملية في 

 التدريب.من المفترض ان يكتسبها المتدرب بعد عملية  لتيمهارات اللحام ا هيما  اوال:

 ال ولكناو  الوصول لهلالختبار ودراسة هل تم  وإخضاعهالتحقق منه تعتبر كل مهارة من مهارات اللحام حدث البد من  ثانيا:

 مجمل.لقياس واحد  األساسيةالدراسة سوف تخضع كل المهارات  هذهفي 

ام  الحقيقيوصوال للهدف هل التدريب  وأسرعهمنوع التعلم  أيالبحث عن متغيرات وفروق واضحة اخرى ترجح كافة  ثالثا:

 االفتراضي.

  االول: اإلطار

 االتي: ىلحام بعد اتمام عملية التدريب عليجب ان يكتسبها متدرب ال لتيتتمثل المهارات ا

 ضبط زاوية اللحام -

 ضبط سرعة اللحام  -

 (لهعبين سلك اللحام والش )المسافةضبط الثغرة  -

 للماكينةضبط التيار الكهربي  -

 التعامل مع عيوب اللحام  -
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اس وبتالي ستتركز قيالمهارات  هذهمتدرب ويقاس تميز المتدرب من عدمه بمدى جودته ل ألي األساسية هيتعتبر تلك المهارات 

   اليها.النقاط وما يؤدى  هذهالمهارات على 

 الثاني: اإلطار

 معتادةيه تقليد وبإمكانياتمدار عامين دراسيين  المهارات على كفاءتهم لهذهمدى  المبتدئين علىتم اخضاع عينه من المتدربين 

قدير تفكانت  راسي(الفوق  –الصاعد  – األفقي – )األرضي المعتادةاوضاع اللحام  علىفي تجارب  التدريب وذلكفي ورش 

    األتية:ول اطبقا للجد اتقانهم

 

 إلتقانها الزمنية المدة درجة اتقانها وضع اللحام المهارة رقم المتدرب

0 

 ضبط زاوية اللحام -

 ضبط سرعة اللحام -

 الثغرةضبط  -

 ضبط التيار الكهربي -

 التعامل مع عيوب اللحام -

 

 األرضي

 جيد جدا

 سنه تدريبيه

 جيد جدا 3

 مقبول 2

 جيد 4

 جيد جدا 5

 جيد 6

 مقبول 7

 مقبول 2

 

 

 المدة الزمنية إلتقانها درجة اتقانها وضع اللحام المهارة رقم المتدرب

0 

 اللحامضبط زاوية  -

 ضبط سرعة اللحام -

 ضبط الثغرة -

 ضبط التيار الكهربي -

 التعامل مع عيوب اللحام -

 األفقي

 جيد جدا

 سنه تدريبيه

 جيد 3

 مقبول 2

 مقبول 4

 مقبول 5

 جيد 6

 مقبول 7

 مقبول 2

 

 

 

 

 

 إلتقانها الزمنية المدة درجة اتقانها وضع اللحام المهارة رقم المتدرب

 ضبط زاوية اللحام - 0

 ضبط سرعة اللحام -

 ضبط الثغرة -

 ضبط التيار الكهربي -

 الصاعد

 جيد

 سنه تدريبيه

 مقبول 3

 مقبول 2

 مقبول 4

 مقبول 5

 (2جدول )

 (3جدول )

 (1جدول )
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 إلتقانها الزمنية المدة درجة اتقانها وضع اللحام المهارة رقم المتدرب

0 

 ضبط زاوية اللحام -

 ضبط سرعة اللحام -

 ضبط الثغرة -

 ضبط التيار الكهربي -

 التعامل مع عيوب اللحام -

 فوق الراس

 مقبول

 سنه تدريبيه

 مقبول 3

 عدم اجتياز 2

 عدم اجتياز 4

 عدم اجتياز 5

 عدم اجتياز 6

 اجتيازعدم  7

 عدم اجتياز 2

 

 

 التقديرات:تعقيب حول 

 االتي:تشير التقديرات لبيانات واضحة يمكن تلخيصها في 

من  %61وهو الوضع المعتاد للمتدربين وترتكز  األرضيوضع لحام كانت فيه التقديرات مرتفعة الوضع  أفضل -

ار وضبط التي الماكينةفيه سهله يتميز بسهولة ضبط  والسالمةوهو وضع سهل عوامل االمان هذا الوضع  علىالمشغوالت 

 اللحام.وضبط زوايا 

ن م الوضعية هذهالفوق الراس وذلك لعدة اسباب منها صعوبة ضبط  هياسوأ مهارة كانت نتائجها وتقديراتها غير مجديه  -

 لىعلحديد المنصهر حيث الزوايا وايضا صعوباتها من حيث ضبط التيار وعوامل االمان فيها منخفضة حيث يتساقط ا

  لألبخرةمتدرب اللحام ويكون المتدرب فيها عرضة 

 الباحث.للمدرب وهو  تقديريهوبنسب ذات تجهيزات متواضعة  لحام تقليديهورشة  فيالتجارب  هذهتم عمل  -

 جيد التعامل مع عيوب اللحام - 6

 مقبول 7

 مقبول 2

 (4جدول )
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قام فيها  لتي( واVirtual Reality Simulator Developed Welding Technology Skillsبعنوان )قامت دراسة 

 باآلتي:الباحث 

  كتالي. النتيجةلعملية استبيان فكانت  التقليديةاالجهزة  علىتدريبهم  لحام تممتدربين  01اخضع الباحث 

 

 اتقان المهارة المهارة رقم المتدرب

 عالي ضبط التيار الكهربي من خالل جهاز المحاكاة 0

 عالي األفقيالقيام بعملية اللحام علي الوضع  3

 عالي مم 6تحضير حواف قطعه بسمك  2

 عالي ضبط الثغرة 4

 عالي للعمل الزاويةضبط  5

 عالي ضبط زاوية اللحام 6

 متوسط عمل خطوط لحام طوليه 7

 متوسط عمل تماويج للحام 2

 عالي ضبط سرعة االليكترود 9

 عالي  الهندسيقراءة وفهم المخطط للرسم  01

 2.2 لنسبة اتقان المهاراتالمتوسط العام 

3

1

0 0

2 2 2

0

3

5

6

2

0 0 0

6

0

1

2

3

4

5

6

7

االرضى االفقى الصاعد الفوق راسى 

بيانى اوضاع اللحام 

جيد جدا جيد مقبول عدم اجتياز

 (2شكل )

 (5جدول )
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حام محاكاة اجهزة ل علىمع قياس فعلي لمدى اتقان تلك المهارات  األسئلةنفس  علىمدربين آخرين  01ثم اخضع الباحث عدد 

 :فكانت النتيجة كتالي

 اتقان المهارة المهارة رقم المتدرب

 عالي ضبط التيار الكهربي من خالل جهاز المحاكاة 0

 عالي األفقيالقيام بعملية اللحام علي الوضع  3

 عالي مم 6تحضير حواف قطعه بسمك  2

 عالي ضبط الثغرة 4

 عالي للعمل الزاويةضبط  5

 عالي ضبط زاوية اللحام 6

 متوسط عمل خطوط لحام طوليه 7

 متوسط عمل تماويج للحام 2

 عالي ضبط سرعة االليكترود 9

 عالي  الهندسيقراءة وفهم المخطط للرسم  01

 4.12 المتوسط العام لنسبة اتقان المهارات

 

نه هناك بعض اال ا االفتراضيةواجهزة اللحام  التقليديةاالجهزة  علىالتقارب بين مستوى المتدرب  الي مدىتشير مقاربة النتائج 

  اإلطار الثالثيمكن بحثها في  لتيالعوامل االخرى ا

 الثالث: اإلطار

راسي(الفوق  –الصاعد  – األفقي – )األرضي الشائعةقطع لحام في االوضاع  أربعحساب تكلفة التدريب لعدد   

المذكورة  الشائعةاوضاع  على االربعحساب الزمن لتنفيذ التدريب  -  

تقدير عدد تكرار المحاوالت لتنفيذ تلك االوضاع والتمرن عليها  -  

المستخدمة( الماكينةنوع  –للمتدرب  والسالمةاحتياطات االمان  – لصيانة)اتقدير مفردات اخرى مثل  -  

كتالي:وكان حساب وتقديرات تلك العمليات   

 -اللحام: تكلفة التدريب لقطع  حساب -1

 بالدوالر(والسعر  4ثم الضرب في  األرضيالوضع  )عينة

 (6جدول )
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 جرام  21تزن في المجمل  لتي( مم وا5×21×41تقدر االبعاد لعينة التدريب المعتادة والمطروحة في ورش التدريب )

 ولكننا هنا التدريبيوتختلف طبقا للبرنامج  ألخرىومن ورشة تدريب  ألخرى متغيرة من عملية بأبعادها العينة هذهمع العلم ان 

دوالر وبذلك يكون سعر  0111يفترض عند كتابة البحث وصل سعر الطن من الحديد  االستخدام.في  المتوسطة العينةوضعنا 

دوالر وهذ الرقم  1.12= 21×1.110 الواحدة القطعةيكون ثمن  تاليالوب دوالر  1.110ويكون سعر الجرام   دوالر  0الكيلو 

ريب يتم التدريب عليها  فيصبح مجموع تكلفة قطع التد لتيع اوضاع المفرداته متوسط  يتم ضرب هذا الرقم في االرب بالتبعية

المتدرب محاوله واحده فقط فقد يلزمه في  فيفقط وال يك الواحدةدوالر ولكن يعتبر هذا الرقم في المحاولة  1.23= 4× 1.12

محوالت حتى الخروج بالمستوى المطلوب ومن الممكن الزيادة في بعض المستويات  بالتالي نحن في صدد  2الوضع الواحد 

محوالت ولتبسيط  الثمانياوضاع في  لألربعدوالر  01.34=  1.23× 23الحصول علي ارقام اخرى جديدة يمكن حسابها كتالي  

  االتيك يتم ذل

 (7جدول )

 (5×21×41)  التقريبية العينةابعاد 

 جرام 21  الوزن المتوسط للعينه 

 $ 01111 للحديد منخفض ومتوسط الكربون  الدوالريالسعر 

 $0 سعر الكيلو من الحديد

 الوضع األرضي
 الوضع األفقي

 الوضع الرأسي

 وضع الفوق راس 
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 -المذكورة:  الشائعةأوضاع  على االربعالزمن الالزم لتنفيذ التدريب  حساب-2

.ألخروايضا يختلف من وضع  ألخريختلف زمن تنفيذ التدريب من متدرب   

= زمن التجهيز + زمن اللحام األرضيالوضع  فيالزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلي   

زمن التجهيز + زمن اللحام األفقي =الوضع  فيالزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية    

= زمن التجهيز + زمن اللحام الرأسيالوضع  فيالزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية   

س = زمن التجهيز + زمن اللحاملرأفوق ا الوضع فيالزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية   

(8جدول )  

 حساب الزمن الالزم إلنجاز األربع أوضاع

 الوصلة بالرسم زمن اللحام )ث( زمن التجهيز)ث( الوضع

 

          

 

 األرضي         

 

 

 

315 

 

 

 

225 

 
 

 

 

 

 األفقي

 

 

315 

 

 

225 

 

 
 

 دوالر 1.12= 21×1.110  الواحدة القطعةثمن 

 دوالر 1.23= 4× 1.12 فقط المستخدمةاوضاع  لألربعتكلفة قطع التدريب 

 دوالر 01.34=  1.23× 23 اوضاع فقط لألربعمحاوالت  2تكلفة 
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 الرأسي

 

 

 

315 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 فوق الرأس

 

 

 

315 

 

 

245 

 

 

 

 الزمن إجمالي

 

 

2322 

 

522 

 

 )ث( 2822

 

 

دقيقة  21 = 61/  0211ع أوضاع للطالب الواحد دون تكرار = األربالزمن المقدر لتنفيذ  إجمالي  

 دقيقة. 341=  21*  2محاوالت =  2لتنفيذ ال 

ويرى الباحث انه عند تنفيذ نفس العمليات باستخدام جهاز المحاكاة يكون هناك اختصار كبير لزمن التجهيز حيث أن عملية 

يكون لها  هذه الحالة فيالتجهيز يتم تنفيذها افتراضيا وبشكل مسبق فال يكون هناك وجود له من األساس ولكن عملية التجهيز 

 يفيكون هناك اختصار للزمن بشكل فعال لصالح استخدام أجهزة المحاكاة  وبالتالييز( التجه )زمنعالقة بتجهيز البرنامج 

  للطالب.عمليات التدريب 

 -عليها:تقدير عدد تكرار المحاوالت لتنفيذ تلك االوضاع والتمرن    -3

يذ من تكرار نفس التمرين أكثر من مره والقيام بتنف أنه البدمجال التعليم والتدريب  فيلقد رأى الباحث من واقع خبرته العملية 

 لية يبدأالعممستوى اكتساب المهارات  فيغالب األمر التحسن  فيالمستوى وانه  فيمرات حتى يحدث تحسن  المهارة لعدةنفس 

كل  الرقم ثمانية لتكرار بين المتدربين تم اختيارالثامن ولمراعاة الفروق الفردية الظهور بداية من التكرار الخامس إلى  في

 تنفيذها.مهارة مطلوب 
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 –للمتدرب  والسالمةاحتياطات االمان  – الصيانة)تقدير مفردات اخرى مثل  -4 

 -:(المستخدمة الماكينةنوع 

من اعمال التعليم والتدريب على الماكينات إجراء عمليات الصيانة  بأييلزم قبل  

بقواعد األمان  االلتزامالبسيطة كما أنه يجب على كل من المدرب والمتدرب 

 على سالمة العنصر البشري والمعدات  والسالمة حفاظاً 

-Miller-CST280نوع )من  كهربائيتم التدريب على ماكينة لحام قوس  أنهكما 

Stick-Welders) 

  ( VRTEX 360المحاكاة المستخدم كان من نوع )  جهازوبالنسبة ل

 .  أمريكيدوالر  62.576.56وتقدر قيمة الجهاز ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /(https://tawred.com(    المصدر )2شكل )

 البحث:نتائج 

 الحقيقية.في اللحام بجانب االجهزة  المحاكاةيفضل استخدام اجهزة  (0

تحقيق الهدف من خالل االدراك  وبالتالياستخدام أجهزة محاكاة اللحام يساعد على تطوير مهارات اللحام األساسية  (3

 المتدرب.يقدمها  لتيواالستجابة ا

 يفوقت االنجاز للعمليات المختلفة مع االخذ  فيتكاليف المواد الخام ويوفر  فيالتدريب من خالل اجهزة المحاكاة يوفر  (2

 .مليةتقوم بنفس الع لتيوا التقليديةاالعتبار ارتفاع اسعار اجهزة محاكاة اللحام بالمقارنة مع اسعار ماكينات اللحام 

 يضا.اللحام ا ومهاراتوضوحا عند اجراء عملية اللحام  أكثركان فهم متدرب المحاكاة  (4

 /https://tawred.com( المصدر 2شكل )
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 مة.الالزوغيرها من المعدات  العملأهدار قطعة  فييساعد جهاز محاكاة اللحام المتدرب على إعادة التمارين دون التفكير  (5

 المختلفة.محاكاة اللحام يوفر خبرة وفهماً لتقنيات اللحام  جهازاستخدام  (6

 الواقعي.من الصعب اكتشافها عن طريق اللحام  لتيمحاكاة اللحام يمكن أن يكشف ويحسن العيوب ا استخدام جهاز (7

 

 النتائج:مناقشة 

هذه الورقة البحثية ان نكشف عن فاعلية استخدام اجهزة المحاكاة ثالثية  فيمما ال يدع مجال للشك اننا حاولنا قدر المستطاع 

السابقة  دبيةالدراسات اال فياثراء العملية التعليمية والتدريب ولقد تبين لنا من خالل أجراء التجارب العملية والنظر  فياألبعاد 

ة يعود بالنفع على الطالب حيث انه يساعد على تطوير المهارات االساسية للطالب كحيث اظهرت الدراسة ان استخدام اجهزة المحا

 ( 3106،ابراهيم ،)احمد بإثباتهقام  الذياألمر 

نجاز للعمليات وظهر يف استخدام المواد الخام ووقت اإلتكال فيكما اظهرت الدراسة ان التدريب من خالل اجهزة المحاكاة يوفر 

تكرارات لكل تمرين  حتى يصل الى القدر المطلوب  2تمارين مختلفة بعدد  4قام بها الطالب لتنفيذ  لتيذلك من خال التجارب ا

لمهارة كان لزاما علينا توفير هذه الكمية  من الخامات وكلما ذاد عدد الطلبة المطلوب تدريبهم ذادت كمية الخامات من اتقان ا

ث انه ال يوجد التدريب حي فيالوقت المطلوب للتنفيذ مما يعطى افضلية الستخدام اجهزة المحاكاة  يزدادالمطلوبة بالتبعية كما انه 

 العمل . يفالى اختصار وقت التجهيز قبل الشروع  باإلضافةوف يتم تنفيذ التمارين عليها س لتيتكاليف تخص الخامات ا أي

تسمع بإعادة التجربة بدون الخوف  لتيا اإللكترونيمن طرق التعلم  االفتراضيالواقع   Randall kindlyويعتبر راندال كيدى 

تمد على الواقع الذى يع اإللكترونيمن الفشل فعن طريق برامج التعلم اإللكترونية  يمكننا ان نطور ونعدل السلوك واالداء فالتعلم 

القراءة ويكون ومقيد بطريقة محددة وهى المالحظة  التقليدي اإللكترونيالتعلم  فيهوه تعلم بعمل حيث يكون المتعلم   االفتراضي

ها ويدعم التجربة متغيرات فيفالمتعلم يختار التجربة ويتابع بنفسة ويتحكم  االفتراضيالواقع  فيشيء نادر الحدوث أما  تفاعله

 يكون أداؤه المهارى ارتفع كثيرا .  االفتراضيفإن المستخدم للواقع  وبالتاليبالمعطيات الالزمة 

ذلك بسبب التركيز العالي أثناء اللحام كما انها تحتاج إلى التمرين المتكرر وبذلك يصل أدائها و فيبعض األوضاع تكون صعبة 

كانت  القيام بإعمال اللحام فيوخبيرا بالفعل  موهوبامن أن هناك شخصا الرغم  وعلىالطالب الى مستويات متقدمة ومقبولة مهنيا 

 مهارة اللحام ".  ال تختفيحتى  متكررةتمارين  إلى تنفيذهناك حاجة 

يتكون من  افتراضيوجود محيط  فيرأى المستخدمون  االفتراضي"انه عند استخدام الواقع  )  Mattoon 1994كما صرح )

 اكيالمحأنشأها  لتيوكانوا جزًءا من المحاكاة لم يكن الفارق كبير بسبب هذا العامل الن جميع الميزات المادية ا الماديالمحيط 

إنشاء مشاعر عملية اللحام المشابهة  في". وهذا يوضح ايضا أن جهاز محاكاة اللحام نجح الواقعيميزات  اللحام كانت مشابهة مع 

تعامل عند ال الفعلية والمحيط االفتراضيموجود بين الحالة  اإليجابي"ذكر أن تأثير النقل  (vora et al . 2001)  كما ان للوقع.

 مع المهمة ".

 

 الخالصة:

 يفنهاية الدراسة ومن خالل المقارنة بين الطرق التقليدية للتدريب على عميات اللحام المختلفة واستخدام أجهزة المحاكاة  في

التدريب قد تبين انه يوجد مميزات لهذا النمط من التدريب حيث انه يعمل على توفير المواد والمواد االستهالكية والغاز والطاقة 

اللحام وتقليل  تدريب فياكسيد الكربون  ثانيحيث انها تساعد على تقليل انبعاثات  للبيئةحام صديقة وتعتبر اجهزة محاكاة الل
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مثالية  فهي تاليوبالكما انها تعمل على توفير تقنية جذابة للجيل الجديد من الطالب مما يجعلها اكثر جاذبية  ليةتكاليف الطاقة العا

كما انها تقلل المخاطر األمنية ومخاطر االصابة الجسدية للمتدربين وذلك بسبب انه يجب عليهم الوصول لمستوى معين قبل 

إلى الوقاية الصحية من خالل العمل المريح كما ان هذا النوع من  باإلضافيمنطقة اللحام الحقيقية  فيالسماح لهم بالتدريب  

ون د وذلكجودة  وباعال  زمناوقت اقصر  فيللجماعات واالفراد  الفرديوية جديدة حيث التدريب االجهزة تتيح مفاهيم ترب

 يفيعمل ايضا على تحسين جودة التعليم من خالل رفع مستوى مهارة المتدربين  و المعدات والبنية التحتية فياستثمارات مكلفة 

اننا  حام حيثاللعن الطرق التقليدية للتدريب على  نستغنيتطيع ان اننا باستخدام أجهزة المحاكاة نس ال يعنىاقصر وقت . وهذا 

ام عمليات التدريب ومن هنا يلزم االشارة إلى ان استخد فيتقوم به الطرق التقليدية  والمهم الذيان نغفل الدور الفعال  ال نستطيع

يل واكتساب عملية التحص فييؤثر بشكل كبير التدريب قد اضاف الكثير الى العملية التعليمية والتدريب و فياجهزة المحاكاة 

 .المهارات المختلفة

 

 البحث:توصيات 

إليه البحث وتعايش الباحث ودرايته بالعملية التعليمة والتدريب داخل المدارس والهيئات  ما توصلومن خالل  ما سبقضوء  في

 يلي:يوصي بما  الحاليتخصص لحام المعادن فإن البحث  في التقنيذات الصلة بالتعليم 

 ع مدارسبجميحث صناع القرار ومخططي العملية التعليمية بوزارة التربية والتعليم للعمل على تجهيز أقسام اللحام  (0

 للتدريب.الى جنب مع الطرق التقليدية  الطلبة جنباً تدريب  فيبأجهزة محاكاة للمساهمة  الوزارة

 األبعادرات الحاسوب بشكل عام ومع أجهزة المحاكاة ثالثية الوزارة حول مها لمعلميعمل دورات تدريبية مستمرة  (3

 عليها.بشكل خاص وفنيات التعامل معها وطرق صيانتها والمحافظة 

القصوى من أجهزة المحاكاة ثالثية األبعاد داخل األقسام عند  باالستفادةالبعد عن البيروقراطية ووضع أليات تسمح  (2

 تواجدها.

 لتعليم.لاالستفادة من تجارب الدول المنتجة والمستخدمة لبرامج وأجهزة المحاكاة الحاسوبية بشكل يتائم مع البيئة المحلية  (4

 طكنم)عليها تعمل  لتيإجراء دراسات حول أثر اختالف بعض عناصر تصميم أجهزة المحاكاة الحاسوبية والبرامج ا (5

 االهتزازية(لحركات _ األصوات وا التوجيهأبعاد الصور _ أو نمط 

 نوصى بعمل أبحاث اخرى على أن تكون تجريبية ذات صلة موضوع البحث وتخدم تخصصات أخرى. (6
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  استخدام أجهزة العرض لدى طالبات كلية  اتفاعلية برنامج ثالثي األبعاد في تنمية مهار (.3102) مجدي ،عقلسعيد

 .090- 057من  العدد الرابع ،للدراسات التربوية والنفسية المجلد الحادي والعشرونتربية مجلة الجامعة اإلسالمية ال

  تنمية مهارات صيانة أجهزة العرض لدى  فيالمحاكاة ثالثية األبعاد عبر الويب  فاعلية (.3102) دينا طلعت،محمد

 .(4( اكتوبر ج )006صر العدد )طالب تكنولوجيا التعليم مجلة كلية التربية بنها م

  واتجاهاتهم  العلميالمحاكاة على التحصيل االني والمؤجل لطلبة الصف الحادي عشر  أثر (.3101) سامية ،فارس

 فلسطين. ،الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ومعلمها كليةنحو وحدة الميكانيكا 
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  المتاحةبعض برامجه  فيواّراء الطالب المعلمين  وخصائصه االفتراضيالواقع  انماط (.3113) حمدأ ،الحصرى 

 . 22 – 0من  الثانيعبر األنترنت مجلة التعليم الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم المجلد 

 باستخدام لغة   االفتراضيلتطبيقات الواقع  التفاعليةتصميم المشاهد  مبادئ (.3115) وائل ،الهالوىvrml    دار الكتب

 .للنشر والتوزيع العلمية

 القاهرة العربيتطبيقات مستخدمة دار الفكر  اإللكترونيالتعليم  (.3100) وليد ،سالم. 

 ،ظرينمدخل  الصناعيتنمية القدرات المهنية لطالب التعليم  فية االفتراضيتطوير دور المعامل (. 3109)ثناء  محمد 

 السادات.مجلة معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة 

 ،الثانية.ة الطبع. القاهرة مصرللطباعة والنشر والتوزيع  دار السحابالتعليم والتعلم  تكنولوجيا (.3119) محمد خميس  

 ة لصيانة تنمية المهارات األساسي في االفتراضيبرنامج تدريبي بتكنولوجيا الواقع  فاعلية إبراهيم )د.ت(. ،براهيمإحمد أ

كة لالمجلة العلمية جامعة جازان المم والنشر العلميالتعليمية لدى طالب قسم تقنيات التعليم إدارة البحوث  األجهزة
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