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الملخص

لقد عدت التقنيات المرتبطة بالواقع االفتراضي  ،من اهم المخرجات الخاصة بالثورة الرقمية وتداعياتها التكنولوجية،
والتي اثرت بشكل حيوي وفعال على عملية التصميم المعماري في السياق االكاديمي ،حيث مكنت هذه التقنيات من تفعيل المنتجات
المعمارية باشكال مطابقة للواقع وعرضها في واقعها االفتراضي بهيئات تصورية تفاعلية مجسمة ثالثية االبعاد،ذاتية التوجه ،
متعددة المسارات وغير محكومة بزمان اومكان بما يعزز القدرات التصميمية للطلبة لتعديل وتطوير وتقييم نتاجاتهم المعمارية من
خالل المعاينات التخيلية والموضوعية واخراج الرسومات ومايصاحب ذلك من التحليالت والمقارنات بين مجموعات البدائل
التصميمية المختلفة  .يناقش البحث الحالي اهمية ما ورد انفا وحقيقة المعرفة النظرية المطروحة عنه في الواقع المعماري
الستخالص المشكلة البحثية والمتمثلة بعدم وجود تصور معرفي يلم بالمؤشرات الخاصة بمفهوم الواقع االفتراضي بما يمكن من
استكشاف تأثير هذه التقنية في واقع الممارسات االكاديمية النظرية والعملية في مدارس العمارة وامكانياتها لتقديم االفكاروالبدائل
التصميمية المبتكرة.
وبناءا على هذه االشكالية البحثية فقد هدف البحث الكشف عن ذلك وتسليط الضوء على االبعاد النظرية لهذه التقنية
المتطورة ،وحدود تدخالتها المستقبلية في سياق العملية التعليمية في اقسام العمارة في ضوء التطورات التقنية لبيئات التعليم
التفاعلي ،وعلى المستويين ،النظري المرتبط بطروحات المقررات للمواد النظرية والمستوى العملي المرتبط بالعمليات التصميمية
 ،بما يفسر القدرات الخاصة الدوات الثورة الرقمية على ايصال االفكار والمحاكاة ،تلك االفكارالتي ماكانت لتتمكن من التعبير عن
تشكيالتها المعمارية والفراغية بطرق وادوات الهندسة التقليدية.اما االستنتاجات فقد جاءت لتؤكد على ان تفعيل استخدام تقنية
تمثيل التصميمات بالواقع االفتراضي ،اثرت وبشكل كبير على الممارسات واألفعال التصميمية لطلبة العمارة ،وان امكانية المناورة
والتنويع في طرح مجموعة البدائل التصميمية ارتبطت وبشكل وثيق باالمكانيات الخاصة لهذه التقنية،فضال عن ان توظيف مثل هذه
التقنيات قد يتطلب احداث تغييرات كبيرة في المناهج وطرق التدريس الخاصة بمادة التصميم المعماري والمواد االساسية االخرى
ذات العالقة  ،بما يوسع االفاق لخيارات واسعة على صعيد البدائل للنتاجات المعمارية االكاديمية من خالل تنمية كل من االفكار
االبتكارية والحس التجريبي لدى طلبة العمارة.
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Abstract
This study deals with investigating the epistemological aspects related to the virtual
reality techniques. Which are considered as the most important outputs of the digital revolution
and its impact vitally the architectural design process in the academic context , reinforcing
students design capacity to modulate , develop and estimate their architectural products, as well
as producing drawings, analyzing and comparing between different design alternatives. The
research discusses the importance of the subject, in order to conclude the research problem
which is represented by unclarity of the effect of this technique in both practical and theoretical
academic practice in schools of architecture, as well as, their abilities to present creative design
alternatives and ideas. The study aims to concentrate on the theoretical aspects of this developed
technique and the dimensions of its future intervention on teaching process, in a way that
explains the capabilities of the digital revolution tools that communicate the ideas and
simulation. The research concluded that, presenting designs by employing the virtual reality
techniques affected largely design practice of architectural students. And the capabilities of
presenting many design alternatives were connected strongly with capabilities of this technique ,
as the employment of these, may requires great changes in both curricula and teaching ways of
architectural design subject and other subjects , in a way that expands choices of alternatives
and innovative ideas for architectural academic products .
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 -1المقدمة

برزت العمررة الزقمير كرحرى تطبيقرر عصرز المعلومرر الري يمثر عصرز اقتصرر المعزفر ،حيث تكرو فير
المعلومر هي المحوة الزئيسي الي يتحكم في السيرس واالقتصر والحير االجتمرعير  ،وفير انتقلر القرو مر الزأسرمرلي
الر سريطز المعزفر التقنير والبزمجير  ,هريا العصرز الري تمكر مر لرم الشرم المعزفري متميراا بخرصري المؤالفر بري
المتضر ا كرلمؤالف بي المر والالمر والواقعي واالفتزاضري والحيرو والفيايررو واالنسررني وااللري ،حيرث تمكنر
الثوة الزقمي م اختزاق الخطوط الفرصل بي السك والتعليم والتىةيب واالنترج والتزفي  ,وكر المعزف الحرسوبي ا
تصرب برىيال عر الثقرفر البصرزي واللفظير ولري مكمرال لهرر  .وقرى برزت الواقر االفتزاضري الري برر ليشرك ةوح
التغييرزالمسرتقبلي ،كواحرى مر المخزجرر المتعرى للعمررة الزقمير و المتمثلر بكر مر :النميجر الحرسروبي computer
) )modelingالبزمج ) ، ( programmingالمحركرر ) )simulationالتخير )، ( imagingالقشرز ) ، ) skinالفضرر
االفتزاضي ). (2012/p.7-9/ El Shami (. ( cyberspace
تصعى اهمي تكنولوجير الواقر االفتزاضري فري كرفر المجررال الفنير ،المهنير واالكر يمير التعليمير بشرك عرر
واالكر يمي المعمرةي منهر عل وج الخصوص،و ايق العرملو في مجرل العمرة الضرزوة القصرو لالسرتفر مر هري
التقني وتطويعهر لتطويزالنظم المزتبط بهر ،فرليو تطزح التصميمير المعمرةي في المىاةس المعمرةي مستعين برلهنىسر
الفزاغي ثالثي االبعر للمىاول والتحلي والتعىي فزاغيرر وبشرك مبرشرزمىعوم برالمكرنيرر العرلير للتجرول خاللهرر لتخرى
بيلك العملير التصميمي في جمي مزاحلهر م ( تصميم ،تحلي ،تزكيب وتقييم ( الكتسرب خبزا تصميمي مركرن لتكتسب
برالسقرطر الهنىسي التقليىي م جه  ،فضال ع امكرني المعريش واالنىمرج في الفزاغر االفتزاضي للنترجر المعمرةي
هي االمكرنير التي لم تك مترح االبعى معريش تلك النترجر بعى انشرئهر فيايروير م جه اخز .

 -2ماهية الواقع االفتراضي

تم تعزيف المصطل فلسفير عل ان ك مر هو غيز حقيقري ولكنر يعرز فري ذا الوقر صرفر مر الحقيقر او
مشرربهر لهرر بصروة ترمر ،وغرلبر مرريتم توظيفر عمليرر للتعبيرز عر التشركيال التري يصرعب التعرمر معهر،وقرى مثر الواقر
االفتزاضي وفقر لىةاس ) ( El Shamyك م التكنولوجير او التقني التي تتي للمستخى التفرع م البيئر المقلى  ،سوا
اكرن تلرك البيئرر محركرر او تقليرى للعررلم الرواقعي منر او الخيررلي بمعنر اخرز  ،يمكر القرول برن الواقر االفتزاضري يتري
لمسرتخىمي انشرر بيئرر مشرربه للحقيقر حرسروبير،عبز كر مر الشرشرر الزقمير ،المكبزا المجسرم للصرو ،النظرةا
والقفرتا ( (، ) 2102/p.7-9/ El Shamiشك . )0امر ةاس )  ( Dreem 44فقرى عزفر المفهرو برنر ذا التجسريى
للواق  ،لكن لي حقيقير.( 2009/p.25/ Dreem44 ).في حي عزف ةاس ( مصطف ) الواق االفتزاضي م النواحي
الخرص بتعرطي الحرسروب مر مسرتخىمي حيرث اشررة الر حصرول حرلر مر التواجرى المتكرمر و يرتم ايهرر المسرتخى برنر
الوجو للحرسوب والعرلم الحقيقي  ،فال يز اويشعز بر شي سو هيا العرلم المصنوع الي يوجى الحرسوب ويتصرز
اخل بحزي ترم ،م خالل وسرئ اضرفي متعى كرلخوذ والنظرة والقفرتا االلكتزوني والتي تتي ل مالمسر االشرير
التي يظ انهر موجو  ( .مصطف .)2009 /p.16-18 /

( شك  ) 0فضر ا الواق االفتزاضي – تقنير التخير
( ) 2102/p.7-9/ El Shami

) (Virtual reality space

امر ةاس (ا يب) فقى الحظ في ةاست ا الواق االفتزاضي ،فضر ا ةماير ) ( cyberspaceنرشئر م استخىا
االنسرر للحرسروب مرتحلال مر واقعر  ،ذائبرر فري واقعر الجىيرى  ،محركيرر الواقر او منررظزا لر لىةجر كبيرز  ،بحيرث يخير
للمستخى برن واق  .وقى تطزق ذا الىةاس لتعزيف الصوة االفتزاضي المشرهى في العوالم االفتزاضري  ،معتبرز ايرهرر
صوةا تنرظزي ةقمي تنشن م عملير الممرثل والمحركر الخيرلي مختلف بيلك ع الصوة التقليىي التي تنشن م الظزو
الواقعي  (.ا يب. )2112 /p.4 /
وفي السيرق ذات وصف ةاس ( )Omranع (الخبرت) مرهي الواق االفتزاضري مر نرحير كر مر المسرتخى
وطبيع التقني  ،ففيمرر يتعلر برلنرحير االولر الخرصر برلمسرتخى  ،فرنر محرولر لجعلر يرنغم فري بيئر افتزاضري لتحقير
اهىاف  ،معتبز الكترب العر اقى اشركرل الواقر االفتزاضري،الن ببسررط ينتقر برفكررة القررة الر عررلم افتزاضري ينشرئ
بنفس مستعينر بخيرل  .امر م نرحي الطبيع التقني للواقر االفتزاضري ،فرنر يشريز الر انغمررس البشرز فري بيئر اصرطنرعي
النهر م صن البشز وهي ليس طبيعي ( تخيلي م وحي الخيرل) وليسر واقعرر ملموسرر ،ويمكر التحرز والتفرعر مر
هي البيئ  ،ولي فقط لجع المستخى مزاقبر خرةجير لهر. )2007 /p.16-18/Omran(.
2
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وقى اتفق ةاسر سربق عل ذا الوصوفر للواق االفتزاضي  ،كونهر تقني تعتمى التحول أو االنتقررل بمرر مرر
م بيئتهرر للر بيئر افتزاضري و أ تغيرز فيايررئي حسري يطزأعلر تلرك المرر  .أويمكر التعبيرز عنهرر بننهرر :علرم تجسريى
األشير ونقلهر آنير ً في أوسرط غيز حقيقي م مكر لل آخز م اإلحسرس الكرم برلشك واللم والصو تُ َم ِّكر المسرتخى
م تجزيبهر والتعرم معهر ،كننهر عرلم طبيعي حقيقي وتفت عوالم جىيى لطموح اإلنسر تتي ل أ يط عل عرلم ُمفتَ ََز
ليطل في عنر أفكرة  ( .الس  ،حسيني. ) 2112 /p.2 /
يتضح مما تقدم ان التعريف الخااص للواقاع االفتراضاي يساتند علاى مجموعاة مان المحااور ،اشار المحاور االول
ارتباطاا بخصاائص حساية وادراكياة وبصارية لمساتخدميه فضاال عان خصاائص االمتاداد واضاطراب المشااعر،فاي حاين
اشرالمحور الثاني ارتباطا بقدرة المستخدم على اكتساب خبرات شخصية مختلفة واتخاذ القرارات السريعة كوناه وسايلة
اتصاال باين جهاات متعاددة اماا محاوره الثالاث فقاد اكاد ارتباطاه بمجموعاة االدوات والتجهيازات التقنياة الخاصاة ببنااء
عروضه ومشاهداته .

 -3اهمية تقنية الواقع االفتراضي ومجاالت توظيفه
تعو األهمي الخرص بتقني الواق االفتزاضي وانتشرةهر بحسرب الطزوحرر السرربق الر اتجرهر المبرشرز للعمر
بنف طزيق عم حواس اإلنسر الطبيعير ( البصرز – السرم – اللمر ) ،فهرو يحقر ةجر عرلير مر التشررب مر العروالم
الفيايرئي المر ي م جه والتواف م أسلوب ل ةا وفهم البشز للمشرهىا الطبيعي م جه ثرنير .وبنرر علر ذلرك فقرى ترم
توظيف في المجرال المعزفي المختلف النظزي منهر والتطبيقي (المصز  . )2101/p.32 /وسيتم التزكيا عل استعزا
الطزوحر التي تبزت اهمي هري التقنير ومجررال اسرتخىامهر فري السريرق التعليمري االكرر يمي عرمر والمعمررة منر بشرك
خرص.
 1-3الواقع االفتراضي والسياق التعليمي العام
تعررى المجرررال المعزفي ر العرم ر الترري يررتم توظيررف هرري التقني ر وفقررر لىةاس ر ( الس ر  ،حسرريني)2112 /p.3-5 /
وشررمل االمكرني رر الخرص ر برالظهرررة العلمرري للمعلومررر والمجرررال الطبي ر فضررال ع ر المجرررال الخرص ر برلمشرررةكر
التفرعلي  .ففيمر يتعل برلمعلومرر العلمير فرر توظيرف تقنير الواقر االفتزاضري يرتم عر طزير ل خررل المعلومرر الروفيز
للحرسوب ع موضوع معري وتنفيري الزسرومر التخيلير الخرصر بريا الموضروع والتري يصرعب تصروةهر كمرر فري حرلر
األجررزا السررمروي وشررك المجررزا و النمرررذج الجايئي ر ،امررر طبيررر فررر تكنولوجيررر الواق ر االفتزاضرري سرررعى األطبررر الجررزا
التجرةب العلمي الجزاحي بصوة ثالثي األبعر قب لجزائهر عل الجسم البشز  ،كمر أنهر مكن م تحىيى الطزيق المثلر للعالجرر

الخرص برالضطزابر النفسي  ،وع المشرةكر التفرعلي اشرة ذا الىةاس ال كو المشررةكر التفرعلير االفتزاضري
 collaborative virtualتسم للمستخىمي برلتفرع معر في لطرة م عرلم افتزاضي يمث بيئ مر  ،األمز الي يخلر مرر
يسم برلمجتمعر االفتزاضي  vitual communitesالتري قرى يرز الربعأ أنهرر قرى تكرو برىيال للرىول و الرنظم السيرسري
القرئم حرلير ،ويز العلمر ا لمث هي التطبيقر أهمي قصو في التفرهم والتحروة بي الثقرفر .
 2-3الواقع االفتراضي في الممارسات المعمارية
ا ةج الىةاسر العرم منهر والمتخصص مجموع م المجرال المعزفي و التي يتم فيهرر التوظيرف لتقنير العروالم
االفتزاضي  ،فبواسط تفعي هي العوالم  ،يصب برمكر المعمرةيي الممرةسي خل بيئرر معمرةير منشرر افتزاضرير تتسرم
بكو فزاغرتهر المر ي ومحكوم بقواعى جىيى اكثز تحزةا م القواعى التي تحكم الفزاغر الفيايروي  ،تتمت بمزون عرلير
في التصميم نتيج االمكرنير الواسع فري تغييرز كر مر اشركرلهر ونسربهر والوانهرر ،قربليتهرر العرلير علر اسرتيعرب اكثرز مر
وظيف وامتالكهر خرصي التشكي الىاخلي الحز واتال الحواجا بي الىاخ والخرةج  ،فضال ع االمتال لخرصي التشكي
الخرةجي الحز مر خرالل خلر تكوينرر معقرى ومبتكرز يصرعب ةسرمهر وتنفيريهر بررلطزق التقليىير وذلرك برسرتخىا تقنيرر
حرسوبي معقى مث تقني البزمج ( ) scriptingو تقني النميج ذا المحى ا ) ) parametric modelingوالتقنيرر الحرسروبي
اللوغرةتمي ) algorithmic computing techniqes

( . )2112/p.62/Leachحيررث يررتم توظيفهررر ضررم التوجهررر الخرص ر برلعمرررة الزقمي ر كرلعمرررة الخضررزا (شررك ، )2
عمرة االنبثرق (شك  ، )3عمرة الىوة الالنهرئي (شك ، )4عمرة القشرز (شرك  ، )5عمررة تحزيرف الجرىاة الخررةجي
(شك  ، )6وعمرة التموجر وااللتوا ا (شك .( 2012/p.10-38/ El Shami ) .)7

( شك  ) 2العمرة الخضزا

( شك  ) 3عمرة االنبثرق
) ( 2012/p.10-38/ El Shami
3

( شك  )4عمرة الحلق الالنهرئي
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(شك  )6عمرة تحزيف الجىاة
) ( 2012/p.10-38/ El Shami
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(شك )7عمرة التموجر وااللتوا ا

امر ةاسر ك م ( )Omranو(المصز ) فقى اشرة ال االمكرنير الخرص بهي التقني في الممرةسر
المعمرةي االكر يمي النظزي منهر والعملي عل حى سوا  ،ففي سيرق المقزةا النظزي تمك الطلب م التجوال في بيئر
افتزاضي ع موضوعر معين بىل مشرهىتهم للصوة ،واترح لهم التعلم ع بعى عل يى معلمي افتزاضيي للموا
الىةاسي النر ة وفهم وتفحص المشرةي التي تهى ال اعر تكوي الحضرةا القىيم بجم ك المعلومــر
الترةيخي والمنرخي والبيئي عنهر ثم اترح المجرل للطلب بايرةتهر افتزاضير ،وتحسسهر بشك واقعي ،و االنغمرس فيهر بشك
تر ليشرهىوا االحىاث وكننهم جا منهر  ( .المصز  . ) 2010 /p.35 /كمر يبزت وة هي التقني بشك فعرل في
الممرةسر المعمرةي االكر يمي العملي وتنثيزاتهر الحيوي عل عملير التصميم المعمرة م خالل محرول تفعي
النترجر المعمرةي برشكرل مطربق للواق ،بحيث يصب برمكر الطلب اةتير وفحص نترجرتهم و ةاس ابىاعرتهم بشك شب
حقيقي وبصوة تجزيبي للمشزوع الستكشر سلبيرت وايجربيرت ،والتي التظهز اال م خالل التعريش والتفرع م تلك
االشكرل والفضر ا بشك شب واقعي .وبشك عر ا ةج الىةاسر مجموع م الجوانب الخرص بترثيزا الواق
االفتزاضي عل عملي تعلم التصميم المعمرة واجملتهر بمر يلي :
 -0تقييمر لتشكيال المبرني واشكرل الكت الخرةجي والفزاغر بينهر وعالقتهر م السيرق المجروة .
 -2تحلي و ةاس مجموع الفضر ا الىاخلي منهر والخرةجي م خالل الىخول اليهر والتفرع والتجوال خاللهر .
 -3تقييم و ةاس التنثيزا البيئي بجوانبهر المختلف ( كرالضر والتوجي ) -------عل المبرن .
 -4التواص بي تخصص العمرة والتخصصر الهنىسي االخز  ،وبي العمال عبز حواجا اللغ والمكر .
 -5اعتمى  ،كن ا تسويقي حيوي للمشزوعر المعمرةي وخرص لمشزوعر التخزج لطلب المزاح المنتهي في التعليم
المعمرة (.محمى .)2116/ p. 6 /
 -6التزكيا عل اسلوب ح المشكال التصميمي بىةج اكبز ( )problem solvingوبىةج اق عل المحرضزا
النظزي  ،فرلتعلم اخ ستو يو التصميم سيتضم عزوضر متعى الوسرئط  ،مشجعر الطلب عل استكشر المعلومر فز ير
او جمرعير ( .جيت .)0222 /p.259 /

يتضح مما طرح ان لهذه التقنية تدخالت واسهامات فاعلة في مختلف المجاالت المعرفية النظرية منها والتطبيقية وعلى
صعيدالتعليم االكاديمي عامة والمعماري منه خاصة  ،بما يعزز القناعة باهميتها ويثير التساؤالت عن تاثيراتها المستقبلية المتوقعة
في سياقات التعليم المعمارية.

 3-3الواقع االفتراضي في الطروحات النظرية
تنرول بعأ الطزوحر النظزي السربق تىاعير التىخ الزقمي في تغيز المفرهيم السرئى في واق ممرةس
وتعليم التصميم تعلق بتوظيف للتمثيال البصزي والعوالم االفتزاضي في بيئر تخيلي لتنمي الح االبتكرة وعل كال
م المستويي المهني واالكر يمي  ،وقى شمل الجوانب االتي :
 -1منرقش ترثيز تكنولوجير التصميم الزقمي عل اعمرل المعمرةيي العرلميي م خالل استقزا العالق بي التكنولوجير
والعق واليا  ،وا ا خرل هي التكنولوجير وبزامجهر المترح ال منهجير التصميم والتي ،سهل تمثي التصرميم والزسو
المعمرةي  ،واثز عل العملي التصميمي لتطويز االفكرة ولي لزسمهر فقط وبرلترلي تزجمتهر ال مجسمر ةقمي واخيهر
ال حيا الواق والتمك م بنرئهر ،فضال ع تمك هي البزامج م خل عمرةا افتزاضي التحتو عل اي عنرصز
فضرئي ملموس وتمثي المشزوعر المعمرةي الولئك المعمرةيي بفزاغر افتزاضي لتحفيا الحواس برلمؤثزا
المختلف .)1992 /p.55-56/ Douglas(.
 -2فزض التىاعير الخرص برلثوة الزقمي والتقنير المنبثق عنهر والتي تنىةج العوالم االفتزاضي تح لوائهر ،نوع
وشك لمفز ا تصميمي معين وافزت مجموع م المبر الفكزي المتزابط معهر والمتلخص في امكرني التحلي
والتصميم في بيئر ةقمي ،الخزوج برلعمرة م حىو حياهر التقليى الفيايرو ال عوالم تخيلي ،فضال ع الىعم
الالمحىو لالتجرهر الفكزي التفز ي واالفكرة غيز التقليىي (.محمى.)2116/p.12/
4

الشيخ :اثرتوظيف الواقع االفتراضي في الممارسات االكاديمية المعمارية
 -3تسليط الضو عل العالق بي تفعي التوظيف للعوالم االفتزاضي  ،وبي تنمي القىةا االستيعربي واالبتكرةي واتخرذ
القزةا والسعي الكتسرب المعزف في البيئر التعليمي  ،م خالل تج الطلب في بيئر افتزاضي لخل اجوا تعليمي
تفرعلي تمكنهم م التعرم م الموجو ا الخرص بهي البيئر  ،بطزق طبيعي و التاو برةشر ا صوتي وتفعي
ةسومر متحزك لتحقي االستجربر الجسمرني الكلي واستغالل كرف االمكرنر المترح لتنمي المهرةا المطلوب .
).(2112/p.15/Schwienhorst
 -4توضي االنعكرسر المبرشز لتقني الواق االفتزاضي عل التعليم الهنىسي المعمرة  ،وظهوة مريسم بنمطي كال م
الستو يوهر الخرص برلتعريش الجائ والستو يوهر الخرص برلتعريش واالنىمرج الكلي والتي تقو عل اسرس التىاخ
بي المعلومر المحوسب وحواس االنسر غري منهر برلتوص لتصرميم عرلي الكفر تختبز العرلم الحقيقي وتجزبت بعى
تصميم تجنبر لالخطر والعيوب التصميمي برستخىا ا وا ومعىا تقني خرص .
( خ هللا .)22 /p.16/ان خالصة المناقشة للطروحات السابقة افرزت مايلي:
 -0اجمرلي مرطزح يكزس الهمي الموضوع ويهير اسرسر نظزير يستنى الي البحث الحرلي.
 -2جر اغلب الطزوحر عمومي وغيز مؤطز برطرة نظز يغطي جمي الجوانب الخرص برلموضوع قيىالبحث
 -3القصوة ع تفسيز الترثيزا الخرص بتوظيف تقني الواق االفتزاضي واسقرطرتهر عل الفعرلير التصميمي لطلب
العمرة .

 -4استخالص المشكلة البحثية

وبنر ا عل مر تقى تحى المشكلة البحثية بعى وجو تصوةا معزفي كرفي تلم برلمؤشزا الخرص بمفهو
الواق االفتزاضي والتي تمك م استكشر ترثيزات المعتمى في سيرق التجرةب والممرةسر االكر يمي المعمرةي وتحى
البحث ترثز العملير التصميمي في ستو يوهر التصميم بتوظيف تقني الواق
هدفه برلكشف ع ذلك ،ويفتز
االفتزاضي ،امر منهج فتمث ببنر اسرس نظز شرم يضم االبعر الزئيسي المزتبط برلموضوع اوال ،وم ثم تطبي

مؤشزا محى م االطرة المستخلص في ةاس عملي تعتمى منهجر تجزيبير يىخ في طلب الىةاسر العلير  /قسم الهنىس المعمرةي
في جرمع الموص تجزب بحثي للتحق م صح الفزضي المطزوح ثرنير ،وأخيزاً طزح االستنترجر الخرص برالثرة المتزتب عل
توظيف الواق االفتزاضي في السيرقر التعليمي ومىيرتهر.

 -5المؤشرات الخاصة بمفهوم الواقع االفتراضي

تضررمن المؤشررزا الخرص ر بمفهررو الواق ر االفتزاضرري والترري استخلص ر م ر المتربع ر المتفحص ر للىةاسررر
المعمرةي ،ثالث ابعر ةئيسي  ،اةتبط البعى االول برلجوانب الحسي  ،في حري اةتربط بعرى الثررني برلجوانرب النفعير المهنير
العرم منهر واالكر يمي المعمرةي المتخصص ،امر البعى الثرلث للواق االفتزاضي فقى اةتبط بك مرل عالق بتقنيرت وا وا
تفعيل .
 1-5االبعادالخاصة بالجوانب الحسية:
تمحو المفز ا المزتبط برلجوانب الحسري والمتعلقر برنمررط االسرتجرب واال ةا للعروالم االفتزاضري والملتقطر مر
الطزوحر السربق حول العىيى م االنمرط  ،تمثلر بكر مر نمرط االنغمررس ،التفرعر ،المحركرر ،االصرطنرعي فضرال عر
النمط الخرص برلفعرلي  .جىول))1
ففيما يتعلق باالنغماس )  ( Immersionفقى اعتبزبحسب اال بير  ،المسؤول ع غمز المستخى في بيئ ثالثي
االبعر ليز فيهر مشرهى وصروة مجسرم ليشرعز بررلعم والفضرر المحريط بر ،بمرر تجعلر معراوال عر العررلم الخررةجي و
تتحرول حواسر السرمعي والبصرزي الر حرواس مسرتنبط مر الحرسروب )مصرطف . (2112/p.16-18/وا االحسررس
برالنغمرس او الشعوة برالحرط يعني اشزا المستخى م النموذج االفتزاضي ،بمر يقو ال التوهم برن ينظز برلفع ال
شي مصنوع م موا حقيقي ولي مر اةقرر ثنرئير  . ( 2009/p.27/Dreem ) .ويتفعر مفهرو االنغمررس وفقرر لىةاسر (
مصطف ) برلتواجى ع بعى)(Telepresenceحيث تقو هي الفكز عل مبرىا غمرز المسرتخى فري عررلم واقعري عر طزير
كرميزا الفيىيو،وتمكن في ذا الوقر مر االتصررل ،التحلير ،التتبر والترنثيز فري موقر مرر و الوجرو فري ذلرك الموقر
ويبزت مثرل عل ذلك عزو التصميم المختلف ) .شك  ) (2شك . )1993/p.32/ Aldridge( (2

(شك  )2استكشر الممزا الىاخلي الهزا الجيا
( المصز ) 2010 /p.5-6 /
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اما التفاعل )  ( Interactionفيطزح كرحى االنمرط المتمثلر في القىة عل التخي ،وا االشير تبىو حقيق فري
سيرق تفرع المستخى م العم  .اذ الوجو أل نوع م الواقعي في التفرعر مر ا تمثير الكتزونري (/p.51-/Mustafa
)0224 67
وتبرز المحاكاة )  ( Simulationواحى م االنمرط المهمر التري تفسرز تقنير الواقر االفتزاضري حيرث اةتبطر
بىةج كبيز م الواقعي بتطبيقر الحرسوب الكزافيكي و التي توفزالصوةالواضح وتبعث فيهر الحير بطزيقتهر  ،اذ تجع
هي النظم الصوة الخرص برشكرل المزئير تكر تكو حيـ لمر لهر م بنر بصـز ونـسيج واشعرع ضوئي يجريب العري
اخ سط ذو تفرصي ملمسي ةائع (محمى . )2116 /ا المحركر الواقعي المقصو فري الواقر االفتزاضري ليسر مجرز
الصوة والنمرذج التي تحركي الواق بىةج كبيز ب وايضر تلك التي تتي السلوكير البشزي الطبيعي مث الزؤي والمشري
وحتر الطيرزا اخر هري البرزامج .كمرر ويضرر الر ذلرك القرىة الخرصر بهري التقنيرر علر تمثير ومحركرر العررلم
االفتزاضي فري حجرم منرسرب تمرمرر لحجرم االنسرر الطبيعري وحتر وا كرر المسرتخى غيرز طبيعري  ،فضرال عر ذلرك ا
البيئر والمجسمر والنمرذج التي تم محركرتهر برمكرنهر االستجرب الفعرل المستخى اللحظير برسرتجربر منطقير ومبرشرز
وبرلام الحقيقي( .مصرطف  . . (1993/p.32/ Aldridge )، )2112/p.16-18 /ومثلر االصاطناعية Artifichality
)) م وجه نظز الىةاسر السربق بكو ك العوالم المنتمي للواق االفتزاضي مصطنع  ،وم ذلرك فرنهرر تجلرب المنفعر
والسعر لمستخىميهر وا هي االصطنرعي هي السبي للتميرا والري برىوة يسررعى عر االبتعرر عر الواقعير المقيتر التري
احيرنر تقت االبىاع .وعن نمط االستجابة الخاص بالفعالية – الالفعالية )  ) Activity- Passivityفقرى عرى نمطرر يشرزح
و يفسرز االسرتجربر فري امرتال نظرم الواقر االفتزاضري  ،ووفقرر لىةاسر )  ( Jarden Lanierوصرف ،برلقرىة علر
االستجرب بفرعلير احيرنرر وبرال فرعلير احيرنرر اخرز  ،بمعنر ا قرىةا االنسرر وعنرصرز البيئر واالشرير مر حولر علر
االستجرب قى التكو احيرنر وفقر الهوائ  ،وهكيا ايضر يجب ا تكو استجربر نظم البيئرر االفتزاضري ( .مصرطف /p.16-
. )211218
ان جميع ماورد اعاله يؤشر لكون انماط االستجابات لتكنولوجيا الحقيقة االفتراضية تتمحور حول كال مان خادا
الحااواس القامااة عااوالم وهميااة ماان صاانع الرمااوز ،وتعليااق االدرا كتجربااة نفسااية يمارسااها المسااتخدم لتااوهم العااالم
االفتراضي عالما حقيقيا ،بمايعززها كمتغيرات و يدعم اعتمادها في جوانب االطار العام للموضو .
(جدول )1القيم الممكنة للمتغيرات الخاصة بالجوانب الحسية
1

المتغيرات الرئيسية

القيم الممكنة

االنغمرس

المشرهى مجسم

المتغيرات الخاصة بالجوانب الحسية

التفرع

المحركر

االصطنرعي
الفعرلي

اإلحسرس برلفضر
االنعاال ع العرلم الخرةجي
الحواس المتحول
التواجى ع بعى
التواجى في أمرك حقيقي
قىةا تخيلي
التواجى في أمرك غيز حقيق
التواجى م أشخرص
التواجى م كرئنر حي
اخز
الالواقعي
محركر الواق الحقيقي
طيزا
محركر السلو
البشز
مشي
ةؤي
كرئنر
محركر الحجو
الطبيعي
أشير
محركر لألفعرل /مبرشز
عوالم مصطنع
عوالم مبىع
استجربر لألفعرل
عى االستجرب لألفعرل

 2-5االبعادالخاصة بالجوانب النفعية:
شمل الجوانب النفعي متغيزيي ةئيسيي ،اةتبط المتغيز االول منهمر برلنفعي عل المسرتو العرر ،في حري اةتربط
المتغيز الثرني برلنفعي علر المسرتو الخررص التعليمري المعمررة بشرقي النظرز (المقرزةا النظزير ) والعملري (العمليرر
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التصميمي )،وهو المستو الي تحرول الوةق البحثي تسليط الضو علي وتغطيت بشك مزكا،نظزا لالهمي المتوخر مر
هي التقني في مجرل التعليم المعمرة االكر يمي .جىول))2
 1-2-5النفعية بمستواها العام الشمولي
غط هيا الطزح مجموع م المتغيزا المستنبط م الىةاسر السربق والتي حى مرى الفرعلير والجرىو
م استخىا الواق االفتزاضي  ،فعل صعيى جيب االنتبر لاواة اجنح المعررة فقرى اثبتر الىةاسرر النجررح االعالمري
لتوظيف التقني و لوحظ الاير في تم بقرر الاواةبمعرىل ) ( 60-70%كمرر اثبتر نتررئج االبحررث ا البيئرر التفرعلير
للواق االفتزاضي تايى م القىة عل التعلم والتيكز والفهم واتخرذ القزةا السزيع فضال ع اكسرب مستخىميهر خبزا
شخصي متنوع بمر يعى اهىافر نفعي عرم ( .معو .)2005/p.2-4/
وعرى الىةاسرر ا تقنير العروالم االفتزاضري تمكنر مر توفيزنترجرر اكثرز تميرااع النترجرر التقليىير  ،وا
الشزكر التي تعرمل م هي التقني اكتسب ثق عمالئهر وحس انطبرعرتهم عمر تقىم لهم م خرالل تفعيلهرر لهري التقنيرر
.وتركيرىا علر ذا المنفعر المتوخرر مر هري التقنير فري المجررل التسرويقي للمشرزوعر الخرصر برلشرزكر وتبيرر كرفر
تفرصيلهر ،فقى اثبت التقني فرعليتهر ،حيث تشيز الىةاسر ال ا كبز الشزكر العرلمي  ،ةوج وسوق للموا الخرصر
بمشرةيعهر والخرمر المعمرةي المستخىم في مبرنيهر م خالل العزو التفرعلي التي اجزتهر ،وفضال ع هيا وذا فر
تقني الواق االفتزاضي عى وسيل مهم لالتصرل بي المرلكي للشزكر وعمالئهم بمر يختصز االبعر والحواجا المكرني
واللغوي (معو . )2005 /p.3-5/
كمر اعتبز ذا الىةاس ا المنفع العرم تتجسى م خرالل التكرمر فري االعمررل الهنىسري والرزبط الضرزوة
لجمي مكونر المكرتب المختص برالعمرل التصميمي برلتقنير الخرص برلعوالم االفتزاضي  ،حيث يتم الرىخول الر اجراا
المبن م خالل التقنير الجىيى بمر سيؤ ال مزاجعر نظرم المكرترب واجرزا التغييرزا الالتمر السرتيعرب المتغيرزا
المعرصز ذا السمر الزقمي (معو . )2005 /p.5-6
 2-2-5النفعية بمستواها التخصصي
تمحوةالبعرى النفعري بمسرتوا التخصصريفري الممرةسرر االكر يمير المعمرةير حرول قيمتري ثررنويتي تمرثال بكر مر
النفعير علر المسرتو النظرز  ،والنفعير علر المسرتو التطبيقري العملري ،فمان الناواحي النظرياة اشررة الىةاسرر الر
امكرنير طرالب العمررة مر اكتسررب الخبرزا مر خرالل تيررةاتهم للمبررني الترةيخير  ،االثزير منهرر والمعرصرز المهمر
والمنتشز في كرف انحر العرلم افتزاضير ،بهى التعريش واالنىمرج معهر واقعير قىة االمكر وتوظيف المعزف المستخلصر
م الطزوحر النظزي في اغنر واثزا االفعرل التصميمي للنترجر المعمرةي .وم نرواحي اخرز  ،فرر معريشر المبررني
المطزوح للمنرقشر فري سريرق مقرزةا المحرضرزا النظزير بتقنير الواقر االفتزاضري يسره علر الطلبر فهرم تفرصريلهر
الىقيق  ،العالقر والتقربال بي الكت واالسط فيمر لو تعرملوا معهر فزاغير .والمح الىةاسر الر االهمير المتوقعر مر
هي التقني في مجرال تنرف الطلب فيمر بينهم لاللمر بك مرهو جىيى م التطبيقر الخرص برلحرسب االلي وتقب التقنيرر
الحىيث بك معطيرتهر(.معو .(2112/p.15/ Schwienhorst) ،)2005/p.6-8/
وقى تطزق الىةاسر انف اليكز ال اسلوبي التعليم التجزيبي والي يعى م اهم تطبيقر الواق االفتزاضي فري
التعلريم المعمررة وذلرك لفهرم واسرتيعرب الرنظم االنشررئي واختيررةا المروا وتقييمهرر بشرك اولري علر المبنر االفتزاضري
المعريش تجزيبير م قب ك م الطلب واسرتيتهم .
امر م نرحي تحق النفعي بمساتواها التطبيقاي العملاي والمرزتبط برالفعررل التصرميمي فري اسرتو يوهر التصرميم
المعمرة فقى بزت نقط مهم أثرةتهر العىيى م الىةاسر السربق المتخصص ع أهمي العىيى م المنرف المتوقع م تطبي
هري التقنير فري السريرق االكرر يمي حيرث اشررة (معرو ) الر فرئرىتهر فري امكرنير وتوضري واسرتعزا االفكررة الخرصر
برلمشرةي المعمرةي للطلب  ،وبنر علي تتم عملير التحلير لمجموعر البرىائ والمقتزحرر المزتبطر بهري االفكررة وامكرنير
منرقشتهر وتطويزهر م اسرتيتهم .
امر عل صعيى توليى االشكرل الخرص برلنترجر المعمرةي وتصميم الفضر ا وك م الفزاغر الىاخلي
والخرةجي بكرف تفرصيلهر ومعطيرتهر ،فقى اشرة ذا الىةاس ال االمكرنير العرلي لتقني الواق االفتزاضي في توضي
جمي تواير المشزوع وةصى االشكرل الخرص برلكت التصميمي بصزير ،م حيث كال م انمرطهر،اةتفرعرتهر،حجومهر،
الوانهر  ........حيث مكن البيئر التفرعلي م اختبرة وتقييم الموا  ،االلوا ،الملم ،اشكرل الاخرة والنبرتر اضرف ال
امكرني اختبرة االضر وطزيق توتيعهر في المشرةي طبيعي كرن ا اصطنرعي وبحسب اوقر النهرةو تقييمهر ،الختيرة
مر هو االصل واالنسب منهر تصميمير.
وتتحق ذا الفرئى م االمكرنير الخرص للتقني م نرحي التفحص والمتربع للقواعى والمبر التي استنى
عليهر قواعى التشكي م حيث اتجرهيتهر ،تنرسبرتهر .....اضرف ال عالقرتهر م مرجروةهر م الفضر ا والكت  ..ويتطزق
(معو )ال فرئى التقني في تقييم نترجر الطلب المفعل افتزاضير كمزحل اخيز م مزاح التصميم امر بواسط اسرتيتهم
اوبتقييمهر ع بعى ع طزي الشبكر االلكتزوني .
وتبزت تطويز المجسمر والمنرظيز الثالثي االبعر المنتج حرسوبير كرحى اهم القيم النفعي لتقني الواق
االفتزاضي،حيث تستعز المشزوعر التصميمي للطلب بشك متكرم عل الهيئر التىةيسي مشزفي كرنوا ا مقيمي
م عى تواير ومحرول التعز عل تفرصي اكثزم خالل السيز والتجول اخ هي المشرةي ال الحى الــي قى يشم
سمرع االصوا  ،بمر يمك م تبر ل االةا واالفكرةم مشزفيهم وتعىي السلبير لتتواف م متطلبرتهم
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(معو  .) 2005/p.6-10/وتطربقر م ذا الطزح يعتبز ) ( Judkins&Shermanا م الخطر التعرمــ م
التصميمر بشك مسرقط ثنرئي االبعر ،في الوق الي نستطي ا نتحز ونىوة اخلهر،وا هي التقني ببيئرتهر االفتزاضي
اترح الفزص الختبرة التصميمر بشك متكزةال ا تص لحى االقنرع،فضال ع كونهر فزص للتشغي التجزيبي
تعىيلهرو
عل
واالخطر الفعلي التي يتضمنهر التصميم المقتزح والعم
المشرك
عل
للتعز
معرلجتهر  .(1992/Judkins/&Sherman).ان الطروحات السابقة تؤشر إلمكانية استثمار جميع هذه األساليب
والمناورة فيها وتفعيل التكنولوجيا التعليمية بتقنياتها الرقمية االفتراضية في سياقات االفعال والعمليات التصميمية في
استوديوهات العمارة .
(جدول )2القيم الممكنة للمتغيرات الخاصة بالجوانب النفعية
2

المتغيرات الرئيسية
الجوانب
النفعي عل المستو
العر

المتغيرات الخاصة بالجوانب النفعية

الجوانب
النفعي عل المستو
الخرص

القيم الممكنة
جيب االنتبر
اتخرذ القزاةا السزيع
التىةيب عل اكتسرب خبزا شخصي سزيع
ا ا للتميا واالبىاع
ا ا تسوي
ا ا اتصرل بي الجهر المختلف
تكرم العم الهنىسي  /مزاجع نظم المكرتب
االبعر النفعي المزتبط تيرة المبرني الترةيخي
برلطزح النظز
تقب التقنير الجىيى
اسلوب التعليم التجزيبي
فهم التفرصي
استعزا االفكرة
االبعر النفعي المزتبط
برالجزا ا العملي
تحلي البىائ المختلف
المنرقش وتطويز البىائ آنير
م نرحي
هيئر الشك

توليى االشكرل
م نرحي
قواعى التشكي

انمرطهر

احجرمهر
اةتفرعهر
الوانهر
ملمسهر
اضر تهر
اخز
م نرحي االشكرل
ذاتهر
م نرحي عالقر
االشكرل بمر
يجروةهر

تقيم النترجر
تطويز المجسمر  /ثالثي االبعر
اختبرة التصميمر ومعريشتهر واقعير
اسلوب التشغي التجزيبي
 3-5االبعادالخاصة بالجوانب التقنية:
اخي الجوانب التقني الخرص برلواق االفتزاضي حياا واسعر م الشزوحر النظزي فري الىةاسرر المتخصصر وتفعلر
عل ثالث مستوير  ).جىول . )3
المستو االول تعل :بالمرتكزات التي تقوم عليها التقنية.
المستو الثرني تعل :بالنظم والبرمجيات المسؤولة عن تفعيل التقنية حاسوبيا.
في حي اةتبط المستو الثرلث :باالجهزة واالدوات الخاصة بمشاهدتها واالندماج بها.
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الشيخ :اثرتوظيف الواقع االفتراضي في الممارسات االكاديمية المعمارية
 1-3-5المرتكزات التي تقوم عليها التقنية
تبرين المزتكاا التي تقو عليهر التقني الخرص برلواق االفتزاضري وفقرر للطزوحرر مرربي مزتكراا
برلتقنيرر السرمعي  ،والتقنيرر البصرزي فضرال عر التقنيرر ( السرمعي -البصرزي ) المزتبطر برالفعررل والحزكر ،فقرى اعتبرز
(معو ) ا الواق االفتزاضي عبرة ع االمتااج لثالث تكنولوجير مختلف والتي بك م الهرتف،التلفايو اضرف الر
االلعررب الخرصر برلفيرىيوالنترج تقنير جىيرى تفرت االفررق لمسرتخىميهر المتخصصري مرنهم وغيرز المتخصصري الةتيرر
واختبرةاعمرلهم بشرك شرب واقعري وحقير )معرو  . )2115/p.10 /واكرى ( المصرز )علر ذا المبرر و اعتبرزا تقنير
الواق االفتزاضري تقرى لمسرتخىميهر عزوضرر برنوةامير ترزتبط برثالث مكونرر تتمثر فري الزؤير والسرم والتحسر  ،وا
المحروال مستمز لزبطهر بك اجاا الجسم االنسرني م خالل لبرس كرم يوص بمنرط االحسرس المختلف بهى تفعي
العى االكبز م الحواس الحىاث التفرعال الحسي االني والمبرشز (.المصز .)2101/p.15/
تتعلر

 2-3-5النظم والبرمجيات المسؤولة عن تفعيل التقنية حاسوبيا
ةصى الىةاسر السربق مجموع م االنظم والبزامجير الحرسوبي المسؤول ع تفعي التقني ووضرعهر فري
سيرق العم الفعلي  ،فعل سبي المثرل ا ةج ( )Omranعر (الخبررت) فري طزوحرتر خمر نظرم الكتزونير عرىهر اسرسري
لتشغي النظر تمثل بك م :
 - 0نظرر العرز البيررني )  ( Displayوالري يرىمج مسرتخىمي فري سريرق التقنير االفتزاضري مر خرالل شرشر العرز
المجسم عل عيني المستخى و المحمول عل الزأس.
 - 2نظر التتبر )  ( Trackingوالري يزصرى برسرتمزاة موقر واتجرر الرزأس لمسرتخىمي مر خرالل الكررميزا التري تزاقرب
حزكرتهم  ،ويعتمى هيا النظر عل مجرمي المتحسسر )  ( sensorوالمتتبعر الضوئي وفوق الصوتي لحزكر االذةع
 - 3نظر قرعى المعطيرر او(النمررذج التري تنشرر التقنير وتتررب تفرصريلهر) مر خرالل برزامج المعرلجر لمجموعر المعطيرر
والمتمثل في الزسو والصوة الخرص برلعرلم االفتزاضي .وبتفعي هيا النظر يمك الحصول عل النمررذج امرر عر طزير
بزامج التصرميم ،اوشرزا هر مر الكرترلوجرر الخرصر او برلحصرول عليهرر مبرشرز مر كررئ حقيقري عر طزير المرسر
الضوئي )( scanningاو ع طزي جهرت يىع المزقم ). ( 3D Digitize
 - 4النظر البيرني الي يولى  20-30صوة في الثرني ويغيزهر برستمزاة ويتكو م البزمجير التي تمتلك قربلي االظهرة
عل الشرش والمتمثل في تحوي ملفر المعطير الزقمي ال ةسو حرسوبي ثالثي االبعر وبررلام الحقيقري وبىقر عرلير
جرىا ومر ثرم اعطرئهرر الصرفر اللونير والبصرزي المالئمر لتحرركي الواقر وتبرىو حقيقير وهري الخطرو تسرم االظهررة (
).Rendering
 -5نظر المؤثزل الصوتي بك معطيرتهر(.)2117/P.22/ Omran.
 3-3-5االجهزة واالدوات الخاصة بالمشاهدة واالندماج في الواقع االفتراضي
تضمن تجهياا المشرهىا الخرص بتقني الواق االفتزاضي ووفقر ال بير متخصص مجرمي متنوع ومتبرين
،منهر االجها المثبت عل الزأس كرالقنع  ،سمرع االذني والمنظرة المتكرم ذو العىستي والتي يرم فري تصرغيز حجمهرر
وتطويزهر لتبىو في النهري كنظرة شمسي  .امر االجهرا الممسروك برليرى فقرى تبرينر مرربي القفررتا التري تتبر حزكر اليرى
واالصررب ،االذةع والصولجرنر ،اضررف الر العصرر الخرصر بررلتحكم . ,يضرر الر تلرك اال وا بىلر البيرنرر وتتمثر
برلمالب التي يزتىيهر م يوظف االحرسي الجسىي لالنىمرج في التقني ( ،شك )01
( ا يب  (،)2112 /p.4-10/المصز . )2101/p.15-18/

( شك  )01تجهياا الواق االفتزاضي
( الس  ،حسيني) 2112 /p.2 /

كمر وتطزق الىةاسر ال مريسم بجهرت الكهف الي ياو مستخىمي برللقطر م خالل االسقرطر الهنىسري
للصوة المجسم الثالثي االبعر عل جىةا واةضي الحجز المكعب والتجول فيهر بحزير ترمر  ،ويبرزت) المكبرز الزقمري
الفرئ ( لتكبيز صوة الىقرئ والكرئنر المتنرهي الصغز )والمجهز المرس ( والي يتحس سرط العينر مبرشرز علر هيئر
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صوة مجسم ثالثي االبعر يمك تكبيزهر ال احجر مختلف واحىا م اهم التجهياا الموظف في تفعي هي التقنير ( شرك
 ). (03المصز . )2101/p15-18/
ان جميع ماورد اعاله يؤشر لالهمية المتحققة من تفعيل التقنيات التاي يساتند اليهاا الواقاع االفتراضاي وتوظياف
الانظم والبرمجياات التااي يعمال بموجبهااا بواساطة التجهياازات واالدوات فاي سااياق الممارساات واالفعااال المتخصصاة منهااا
وغير المتخصصة بما يعززها كمتغيرات تستثمر في جوانب االطار العام للموضو .
(جدول )3القيم الممكنة للمتغيرات الخاصة بالجوانب التقنية
3

المتغيرات الرئيسية
مبر التقني

المتغيرات الخاصة بالجوانب التقنية

نظم وبزامجير
التقني

اجها وا وا
التقني

القيم الممكنة
تقنير سمعي
تقنير بصزي
تقنير مشتزك ( سمعي  -بصزي  -حزكي )
نظر العز البيرني
نظر التتب
نظر قرعى المعطير
النظر البيرني
نظر المؤثزا الصوتي
اجها مثبت عل الزأس نظرةا
اقنع
منرظيز
سمرعر االذ
قفرتا
اجها ممسوك برليى
عصر التحكم
صولجرنر
جهرت يغطي الجسم برلكرم
المكبز الزقمي الفرئ
جهرت الكهف
المجهز المرس

اجها اخز

 -6التطبيق ومستلزماته

لغررز اختبرررة الفزضرري البحثيرر المطزوحرر والمتمثلرر برستكشررر االثرررة المتوقعرر مرر توظيررف تقنيرر الواقرر
االفتزاضي في العم التصميمي بمر يمك م طزح مجرمي البىائ التصميمي  ،تم اعتماد و تبني احد المتغيرات المنطوياة
ضاامن المفااردة الثانيااة والخاصااة باليااة توليااد االشااكال كونهااا اهاام المتغياارات التااي تحقااق هاادف البحااث الحااالي( .جاادول)2
ولغز اجزا التطبي ،البى م تحىيى مريلي:

 النمط الخرص برلبيئ االفتزاضي قيى التجزب تصميم نموذج البحث 1-6النمط الخاص بالبيئة االفتراضية قيد التجربة
اشرة ةاسر سربق ال تصنيفر النمرذج الخرص مر االسرتو يوهر االفتزاضري الموظفر فري تعلريم التصرميم
ووفقر لنظم عزوضهر االسقرطي ال كال مر :العرزو المزئير علر الشرشر الواحرى  ،والعرزو المزئير االسرقرطي علر
الشرشر المتعى ،وسيصرة ال اعتمر النمط االول م التصنيف في اجزا ا التجزب البحثي لالسبرب الترلي :
أ -كون يوفز اق ةج م االنغمرس والتفرع المر واعل ةجر التفرع المنطقي والعلمي.
ب -ا هيا النمط م العزو يستخى في االبحرث العلمي التي التترح لهر الفزص لبنر بيئر افتزاضي انغرمسي تصرحبهر
ة و افعرل وتغيير ةاجع  ،لتعية وجو االجها واال وا الخرص بتفعي استخىامهر في سيرق الجرمعر المحلي
العزاقي .
ج -تقى هي االنمرط م العزو االسقرطي برمكرنيرتهر المترح ،صوةا حي لالشكرل والمنرظز المماوج برلحزكر مكون
نظرمر معينر لبيئر افتزاضي تتي المشرةك في تفرعال حسي متنوع مزئي ،سمعي  ،حزكي ،بهى وض تصوةا ع
اجمرلي االشير المعزوض بربعر هر الثالث بمر يمك المستبيني م عين البحث م استكشر وفهم وا ةا هي االشير و
العالقر التي تزبطهر فيمربينهر(،)2112/p.15/Schwienhorst( .محمى.)2117/p.23/
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 2-6تصميم نموذج البحث
تطلب تصميم نموذج البحث توفيز مريلي:
ا -وصف المشزوع التصميمي
ج  -العين البحثي
 -االعىا والتهيئ للعز

ب -البزامج الحرسوبي المعتمى
 -نمط االختبرة

ا -وصف المشرو التصميمي
يعى المشزوع التصميمي قيى التطبي ،احى المشرةي الحضزي االكر يمي المقىم م قب طلب المزحل الخرمس
والي اختص برعر ترهي منطق جرم خاا في موق المىين القىيم في الموص وتوظيف الستخىامر تجرةي تزفيهي ،
وقى استنى الفكز الزئيس عل مستو االبعر الثنرئي (المخططر ) بمحركر التكوينر والعنرصز المشربه للنسيج
الحضز في المنطق ،حيث تم اختيرة االشكرل والهيئر المزبع والمتىةج في احجرمهر واةتفرعرتهر وتنرسبرتهر،في حي
تم معرلج الواجهر والمشرهى المنظوةي الخرص برلمشزوع برلي متنرقض م السيرقر الشكلي المتىاول في المنطق ،
فقى تم اعتمر الواجهر الشفرف والموا الحىيث براللوا السرطع ،بهى اثرة انتبر المستخىمي وتشجيعهم لممرةس
الفعرلير التجرةي جنبر ال جنب م الفعرلير التزفيهي .

(شك  )00لقطر م المشزوع التصميمي قيى التطبي
ب -البرامج الحاسوبية المعتمدة /تقنية االعداد والعرض
تم االعتمر عل العىيى م البزامج الحرسوبي بهى اعىا وتهيئ المشزوع التصميمي للعز وكمر يلي:
 استخىا بزنرمج )  (3D Studio Maxفي ةسم وتمثي كال م الكت والتشكيال الخرص برلفضر ا الخرةجيللمشزوع  ،والموا المستخىم في اكسرئهر وتلوينهر ،واعتمر نمرذج خرص لتمثي العنرصز الطبيعي والعنرصز البشزي
فضال ع استخىام في تحىيى مسرةا الحزك م وال مجموع المبرني لتكوي مشرهىا تحركي الواق برستغالل ك
االمكرنير التي يتيحهر البزنرمج.
في حي تم االعتمر عل بزامج ) (Adobe After Reflectionإلضرف المؤثزا الخرص برلصو واالضر .
واستخى لزبط المقرط الصوةي بعى تحىيى نقرط بىاي اللقط ونقرط انتهرئهر بزنرمج)(Adobe Premier Animation
لتحزيك الصوة واللقطر  .وظهز العز النهرئي ،بشك فيلم ) (Movieبرعتمر بزنرمج (Ulead Media Video
) Editionالي تم توظيف لزبط المقرط الخرص برلفيلم ليظهز بصيغ فيلم واحى متكرم وأخيزا تم تشغي الفيلم الخرص
برلمشزوع التصميمي م خالل بزنرمج ).(Real Player
ج -العينة البحثية
تم انتخرب مجموع م طلب الىةاسر العلير /قسم الهنىس المعمرةي  /جرمع الموص ،عين عمىي للتجزب
البحثي  ،كو مبىا تطبي وتفعي النظم المعلومرتي في العم التصميمي جا ال يتجاأ م المنرهج الخرص بطلب الىةاسر
العلير  ،فضال ع كو العين مىةب بصزير ومىةك لمىير تفعي العزو الخرص برلعوالم االفتزاضي عل االفعرل
والممرةسر التصميمي بمر يحق اغزا البحث.
د -نمط االختبار
خضع العين البحثي الختبرةا االجرب ع سؤال ةئيسي والمستنى عل المتربع للصفر االكثز خصوصي
وا ةاكر واثرة لالهتمر لمتلقيهر م عين البحث ،والي اشتم عل محوةي ةئيسيي  :عني المحوة االول بتزتيب بىي او
مجموع بىائ تصميمي حرسوبي للمشرهىا البصزي المتعلق برلهيئر التصميمي للمشزوع قيى العز م حيث ك م
،االنمرط الخرص برلكت ،اةتفرعر الكت والهيئر  ،الحجو  ،االلوا  ،الملم ..الخ.
في حي عني المحوة الثرني م السؤال المطزوح ،مر يتوجب عل العين المستبين طزح بىي او مجموع بىائ
تصميمي مقىم عل الحرسوب وفقر للمشرهىا البصزي المتعلق بقواعى التشكي م حيث كال م االشكرل بياتهر كرلهيمن
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 ،االتجرهي  ،النسب والتنرسب .....اضرف ال تثبي مجموع البىائ ع العالقر الخرص برالشكرل التصميمي بمر يجروةهر
م الفضر ا كعالقر ك م التجروة ،التىاخ او االحتوا .
ه -االعداد والتهيئة للعرض
استنى فكز العز عل تجائت ال مزحلتي  ،اختص المزحل االول بعز مجموع م الصوة واللقطر
) (Imagesالثربت والثنرئي االبعر وبشك متترب والتي اةتبط بك م عز المشرهىا البصزي للهيئر واألشكرل
التصميمي الخرص برلمشزوع فضال ع عز المشرهى المتعلق بقواعى تشكيل وعالقرتهر م مر جروةهر م الفضر ا
الخرةجي والىاخلي ( .شك . )02

(شك  )02مجموع م الصوة واللقطر الثربت والثنرئي االبعر
في حي اجز الجا الثرني م العز بطزيق الفيلم المتحز ليا المشزوع ) (Movieوالمعرلج برلعىيى م
البزامج الحرسوبي المشرة اليهر في الفقز السربق  ،وبمر يجع التجزب الفضرئي للمتلقي م عين البحث تمترت برالثرة
والتشوي م خالل التترب الحرص للقطر الخرص برلعنرصز التصميمي الطبيعي منهر والمصمم والتبىل الىائم لاواير
النظز م خ الل التحكم بحز المسرةا الحزكي والبصزي  ،فضال ع التشوي الحرص في تلقي التغيزا المستمز
والمتتربع لالةتفرعر واالنخفرضر بمستو االةضير والمحروة واالنتقرال العمو ي كرلىةج والمزتقير والمقتزن
جميعهر ،برلضبط بمؤثزا الصو وتوتي االضر والظالل لتوفيز اجوا تعات االنىمرج والتفرع م المشزوع
التصميمي قيى العز ( .شك . )03

(شك  )03مجموع م الصوة توض اللقطر المتحزك
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 3-6نتائج التجربة البحثية
قب الخو في منرقش نترئج التجزب البحثي البى م التنوي ال ا النسب المئوي المستحصل م بيرنر التحلي
االحصرئي ال تعني برلمستو الزقمي الحقيقي للنسب بقىة مر تهى ال استكشر المستو النوعي للنترئج وفقر لآللي التي
تم بهر طزيق االختبرة  ،ويبي (جىول )4العى الكلي للبىائ التصميمي المطزوح ونسبهر المئوي اتا ك متغيز م
المتغيزا قيى التطبي  ،وتوض االشكرل)02(،)02(،)07(،)06(،)05(،)04( ،خالص النترئج النهرئي للتحليال
االحصرئي .
جدول ( )4خالصة نتائج النسب المئوية للبدائل التصميمية الخاصة بالتجربة البحثية
المتغيرات
الرئيسية

المشاهدات الخاصة باللقطات الثابتة والمتحركة

الكت والهيئر
التصميمي

قواعى
التشكي

النسبة
عدد
المئوية
البدائل
للبدائل
المطروحة
(لقطات ثابتة)

النسبة
عدد
المئوية
البدائل
المطروحة للبدائل
(لقطات متحركة)

القيم الممكنة

5
3
6
2
7
4
4
4

%01
%6
%00
%07
%04
%2
%7
%2

7
2
6
4
2
0
2
3

%01
%03
%2
%6
%3
%2
%3
%5

الهيمن

2

%4

6

%2

االتجرهي

0

%2

7

%00

عالق التجروة

3

%6

3

%4

عالق التىاخ

3

%5

7

%01

عالق االحتوا

0

%2

01

%05

االشكرل
الحجو
االةتفرعر
االلوا
الملم
االضر
النسب والتنرسب
االشكرل
التصميمي ذاتهر
التوات

عالقرتهر م
المجروةا

أ -اظهرت النتائج الخاصة بالجزء األول من العرض الخاص بالمشاهدات البصرية للقطات ثنائية االبعاد والجزاء مختلفة
من المشرو التصميمي قيد العرض ما يلي:
* م نرحي المشرهىا البصزي المتعلق برلهيئر والكت التصميمي فقى بلغ النسب المئوي للبىائ التصميمي المطزوح
لك م :
االلوا الخرص برلكت ( ،)%07ملم الهيئر التصميمي (، )%04اةتفرعرتهر (، )%00احجرمهر( )%6االنمرط المتعلق
برضر اتهر( ،)%2واخيزا اشكرل الكت هنىسي كرن ا عضوي (.)%01

17%

20%

14%
11%

8%

10%
6%

15%
10%
5%

0%

(شك  )04النسب المئوي للبىائ الخرص برلكت والهيئر التصميمي
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* في حي تمك المستبيني م اعطر وتثبي بىائ تصميمي للمشرهىا
االشكرل التصميم بياتهر نسب مئوي بلغ وبرلتترب لك م :
توات االشكرل( ،)%2نسبهر وتنرسبرتهر (، )%7هيمن االشكرل(، )%4فضال ع اتجرهيتهر (.)%2
* امر مر استحص م نسب مئوي للبىائ الخرص لعالقر االشكرل التصميمي بمجروةاتهر فقى بلغ لك م :
عالقر تىاخ الكت فيمر بينهر( ، )%5عالق التجروة( ، )%6العالقر الخرص برالحتوائي (.)%2
 -ال

-

6%

8%

7%

5%

8%
6%
4%
2%
0%

4%
2%

6.0%
4.0%

2%
2.0%
0.0%
عالق

عالق
دخ

عالق

(شك  )05النسب المئوي للبىائ الخرص برالشكرل ذاتهر (شك  )06النسب المئوي للبىائ الخرص برلعالقر الفضرئي
ب -اما النتائج المتعلقة بالجزء الثاني من العرض ووفقا بالمشاهدات البصرية المتحركة فقد بلغت النسب المئوية
الخاصة باعطاء البدائل التصميمية كما يلي:
* م نرحي المشرهى البصزي المتحزك الخرص برلهيئر والكت التصميمي فقى جر نسب البىائ المطزوح كمر يلي
وبرلتترب لك م حجم الكت والهيئر ( ،)%03االنمرط الخرص برلكت ( ، )%01اةتفرعرتهر( ، )%2الوا الكت (، )%6
ملمسهر( )%3فضال ع التوتي الخرص برضر اتهر(.)%2

13%
9%
6%

2%

3%

15%
10%
10%
5%
0%

(شك  )07النسب المئوي للبىائ الخرص برلكت والهيئر التصميمي
النسب المئوي للبىائ بنر ً عل المشرهىا

واللقطر

* توتع
يلي:
توات الكت التصميمي ( ،)%5اتجرهيتهر ( ،)%00نسبهر وتنرسبرتهر( )%3اضرف ال النسب المئوي لهيمن االشكرل(.)%2
* امر النترئج المستحصل م المشرهى البصزي والخرص بعالقر االشكرل التصميمي بمجروةاتهر فقى احصي البىائ
التصميمي تصرعىير ولك م :
عالقر التجروة( ،)%4عالق التىاخ ( ،)%01عالق االحتوا (.)%05
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 -ال

15%

11%

15%

15%

9%
5%

3%

10%

10%

10%
4%

5%
0%

5%
0%

عالق

عالق

دخ

عالق

(شك  )02النسب المئوي للبىائ الخرص برالشكرل ذاتهر (شك  )02النسب المئوي للبىائ الخرص برلعالقر الفضرئي

-7االستنتاجات

 1-7االستنتاجات الخاصة باالطار النظري

 م خالل منرقش مر طزح في الىةاسر السربق امك استنترج ا تفعي استخىا تقني تمثي التصميمر برلواقاالفتزاضي ،اثز وبشك كبيز عل الممرةسر واألفعرل التصميمي لطلب العمرة  ،وا امكرني المنروة والتنوي في
طزح مجموع البىائ التصميمي اةتبط وبشك وثي برالمكرنير الفرئق للتقني م نرحي التجسيمر ثالثي االبعر ،
المحركر  ،االظهرة ،فضال ع التحزة م المحى ا المكرني  ،بمر يثز الفكز المعمرة بشك عر ويحق اهىافر تصميمي
في المجرال االكر يمي التعليمي بشك خرص.
 عل الزغم م التنوع والتىاخ في المعطير المعزفي للسرب م الىةاسر اال انهر هير أسرسر نظزير ً استنى علي البحثالحرلي ،وكرن قربل للتبويب في مجرمي استثمز لبنر االطرة العر للواق االفتزاضي والي اةتبط بثالث ابعر ةئيسي
والمشتمل عل كال م الجوانب الحسي  ،النفعي  ،فضال ع الجوانب التقني .
 2 -7االستنتاجات الخاصة بالدراسة العملية
 نرقش الىةاس وبشك مفص الصيغ االكثز مالئم لتفعي توظيف تقني الواق االفتزاضي في الممرةسر التصميميم خالل المقرةن الموضوعي بي مجموع م الصيغ لتحقي االستفر القصو  ،فقى ابزت النترئج الخرص برلتجزب
البحثي  ،التبري والتفرو الكبيز في النسب المئوي للبىائ التصميمي المطزوح في اختبرةا الجا االول م العز ع
نظيزتهر المطزوح في الجا الثرني ،حيث ل صيغ العزو الفيىيوي المتحزك عل فرعلي اكثز في تحقي ذلك.
 بين النترئج ا البىائ التصميمي المطزوح بنر ً عل المشاهدات والعروض البصرية بالقطات والصور الثنائية االبعادوبطزيق تاامني متتربع توتع بنسب ( )%66للمشرهى الخرص برلهيئر التصميمي مقرب نسب ( )%34للعزو
الخرص بقواعى تشكيلهر .ا ذلك قى يز وبشك عر  ،ال طبيع الصيغ التي اجز بهر العز ،حيث مك اجزا العز
بهي الصيغ  ،الطلب م التىقي والتزكيا عل التفرصي الىقيق وعل المستو التشكيلي (السطحي) كراللوا  ،الملم ،
االضر  ..كو الصوة المعزوض ع المشزوع  ،ثربت  ،غيز متفرعل وا ةج في سيرق العز بفتزا تمني محى ،
مقرب ذلك ،وليا السبب المتعل بطبيع تقني العز تىن نسب البىائ التصميمي المثبت عل مستو قواعى التشكي
حيث لم يتمك الطلب م فهم العالقر التي تزبط كت المشزوع فيمر بينهر بمر يضعف م القربلير االستيعربي التي تمك
م االحسرس برالحتوا ا الفضرئي الخرص برلعم التصميمي والقىة عل تفسيزهر لتجهياوطزح البىائ التصميمي
المطلوب .
 وعل المستو التفصيلي  ،تمك المستبينو م عين البحث م طزح الحلول التصميمي بنسب مئوي عرلي لكتلالمشرو التصميمي وهياته م حيث ك م الوانها ،الملمس الخرص بهر،ارتفاعاتها مقرب حجومهر واضر تهر ،وا ذلك
قى يعو لطزيق العز برلصوة الثربت ،حيث اثز بشك او برخز في فهم واستيعرب الخصرئص الشكلي التي تخص
المالم والصفر الخرص برلكت ،وحفا برتجر طزح البىائ التصميمي الجىيى ،مقرب ذلك تىن النسب المئوي للبىائ
المطزوح ع القواعد الخاصة بالتشكيل لك م االشكرل ذاتهر وعالقرتهر م مجروةاتهر ،حيث لوحظ تفرع المستبيني
وتحفاهم لطزح بىائ تصميمي بنسب متوسط لك م القواعى الخرص بتوازن الكت ونسبها وتناسباتها خالل فتز
العز الثرب .
وا ذلك قى يزج لكو هي الخصرئص وصفرتهر المعزوض عمو ير وافقير استحث عل الفهم واال ةا لحى مر وفتح
المجرل لطزح حلول محىو م خالل المحروال المقتضب للزبط والتجمي لمجموعر الصفر المالحظ عليهر ،امر م
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نرحي عالقر االشكرل فقى كرن لعالقتي التجاوروالتداخل وبرلتترب النصيب االكبز م اثرة االهتمر وشى االنتبر والتحفيا
برتجر تثبي الحلول التصميمي مقرب عالق االحتوا  ،وا ذلك مز لسهول االستيعرب م قب العين البحثي لهيا النمط م
العالقر ووفقر لنمط العز المعمول ب .
 اظهز االجزا ا البحثي الخرص بطزح البىائ التصميمي والمستحصل م المشاهدات البصرية للتجربة الفضائيةبتقنية ) (Animationالعزو المتحزك  ،ا النسب المئوي لهي البىائ المثبت بحسب المشرهىا والعزو بقواعى
التشكي لالشكرل بياتهر ،والعالقر الزابط فيمر بينهر نسب عرلي بلغ ( )%57مقرةن م النسب المئوي المتىني للبىائ
المثبت ع التشكيال التصميمي وهيرتهر( ،)%43وا ذلك قى يزج لكو تقني نظر العزو المتحزك المعرلج سمعير
وبصزير وفز امكرنير للتعبيز ع الفزاغر  ،المحركر وايصرل االفكرة الخرص برلمشزوع بمر يسه عل الطلب
المستبىيني ا ةا وتحلي العالقر الفزاغي عل المستو التحليلي (العمي ) بربعر هر الثالث والترم فيهر متحزةي بيلك م
انمرط تمثي العالقر التقليىي للمشزوعر الفيايروي بمر مكنهم م خل تصوةا مبني عل تخيال فضرئي المكرني
المنروة والتحويز واعر صيرغ وتشكي بىائ تصميمي متنوع ومبتكز .
 وتفصيلير امك استنترج ا اعل نسب بىائ تصميمي ثبت م قب العين البحثي م نرحي الكتل والهيئات التصميميةفي جا العز الثرني عل الزغم م تىني نسبهر في اجمرلي النتيج ووفقر لمر تم االشرة الي في الفقز السربق  ،ذهب
المتمثل بالحجم ،الشكل،االرتفاعات الخرص برلكت مقرب ك م االضر والملم  ،وا ذلك قى يز اللي
للصفر
العزو المتحزك و برلتترب لللقطر الفىيوي ،اثز بشك او برخزبتسهي وا ةا البعى الثرلث بك مىيرت واترح فزص للترم
والزصى وبشك معم بمر مك م طزح الحلول التصميمي المبتكز برتجر هي الصفر  ،وفي الجه المقربل  ،فر البىائ
التصميمي المطزوح م ناحية القواعد الخاصة بالتشكيل لالشكرل ذاتهر جر بنسب مزتفع نوعر مر لك م اتجاهية
الشك وهيمنته مقرب نسب وتنرسبرت ...وا ذلك قى يعا ليا السبب السرب  ،كو المنرظز المتحزك سرهم وبشك كبيز
في تترب الزؤي المنظوةي وتشجي المستبيني عل المتربع المستمز والمتواصل لتقصي واستيعرب اتجرهي كت المشزوع
وسرهم في تسهي فهم هيمنتهر وشى االنتبر لهر وبرلترلي التحفا لتثبي الحلول الجىيى  .واخيزا فسح المشرهىا الخرص
بتقني العز المتحز المجرل الواس للطلب بتوليى بىائلهم التصميمي الحرسوبي بنسب عرلي وخصوصر فيمر يتعل بعالقر
االحتواء وم ثم عالقر التداخل ....تتربعر مقرب عالقر التجروة ،وا ذلك مز للتفرعال الحرصل بي العز الفضرئي
والمستبيني م عين البحث والتي سرهم ال حى كبيز في تعمي التفسيز لمجموع العالقر بي الكت التصميمي للمشزوع
الجمرلي المشرهى المتعرقب  ،بمعن ا الطلب تلقوا االشكرل المصمم في العز الفيىيو ضم بيئرتهر ومر جروةهر كعالقر
مقصو وبرلترلي فس المجرل لهم بطزح حلول تصميمي تعلق بعالقر فزاغي فضرئي غيز مرلوف ومبتكز .

البدائل الخاصة بالهيئات
والكتل التصميمية

البدائل الخاصة بقواعد
التشكيل

البدائل الخاصة بالهيئات
والكتل التصميمية

34%

البدائل الخاصة بقواعد
التشكيل

66%

43%
57%

(شك  )21خالص االستنترجر النهرئي لنسب البىائ التصميمي المطزوح
 3-7االستنتاجات العامة
 توصل الىةاس ال ا تفعي البيئر االفتزاضي في الممرةسر التصرميمي سره الر حرى كبيرز نقر المقرصرى الخرصربرلتشركيال المعمرةير واالحسررس برلجمرليرر مر خرالل ا ةاكهرر برلبعرى الزابر  ،كمرر مكر مر بزمجر القواعرى المزتبطر
برلتشكي واستحىاث البزامج المؤهل للتصميم الفزاغي لغر تشكيلي خرص بهر بمر يمك م التجول في بحوةهر ومىيرتهر.
 ابزت النترئج ا تقنير الواقر االفتزاضري الفزاغير بكر ابعر هرر وامكرنيرتهرر التقنير المتطروة والتري مكنر مر معريشرالمشزوع التصميمي بنر عل المشرهىا البصزي المتحزك والتفرع معهر ،شرجع الطلبر علر اتخررذ قرزاةا تصرميمي
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متفرعل وفوةي ،مكنتهم م تصحي االخطر التصميمي المزصو  ،بمر يسهم الر حرى كبيرز فري تسرزي اكسرربهم الخبرزا
والكفر ا  ،تلك الخبزا التي م الصعب اكتسربهر اال عبز سني عىيى م الممرةسر المهني والعملي .
 اترح االمكرنير الزقمي للعوالم االفتزاضي  ،توظيف الحرسوب كر ا تصرميمي تفرعلير  ،لطرزح برىائ تصرميمي مبتكرزوخالق م جهر ،ووفرز بيئر تعليمير حققر التواصر والمشررةك  ،بمرر انعكر علر القربليرر االسرتيعربي للطلبر وصرق
القىةا االستكشرفي م حه ثرني .
 فتح ر تقني ر العرروالم االفتزاضرري برمكرنيرتهررر المترح ر فرري سرريرق التجزب ر البحثي ر  ،المجرررل امررر الطلب ر المسررتبيني لطررزحتصررميم تشرركيال وبررىائ معمرةير مزكبر و معقررى بسرربب ترروفز البزمجيررر المختلفر الترري انصررب جميعررر لخىمر العمليررر
التصميمي ووفز في ذا الوق امكرنير لخزوج العمرة م حياهر المر و بيئرتهر التقليىي ال حرىو الحيرا الالمرر
او البيئر االفتزاضي .
 ابزت الىةاس ا المنرخ العر للبيئر التعليمي تتنرسب بشك طز م تنمي االفكرة االبىاعي لطلب العمرة  ،كو هيالبيئر فعل أ وا ووسرئط تعليمي سرنى  ،متطوة حفا برتجر تنمير كر المرىاة الحسري (سرمعي –بصرزي ) الجمرلير ،
و عم القىةا الستىعر االفكرة ،بمر مك م ةصى وح المشكال التصميمي وطزح البىائ المنرسب لهر.
 ا توفيز مث هي التقنير التفرعلي في السيرقر التعليمي  ،جريب اهتمرر العينر البحثير مر الطلبر وحفراتهم علر تبرر لاالةا والخبزا  ،لتحقي التكرم بي الجوانب النظزي والتطبيقي م نرحي  ،فضرال عر تحقير التكرمر فري بنرر المنررهج
التعليمي وةبطهر بمتطلبر التنمي واحتيرجر البيئ والمجتم م نرحي ثرني .
 اثز الوسرئ التمثيلي الموظف في التجزب البحثي بشك كبيز عل النتررئج الخرصر برلبرىائ التصرميمي المطزوحر ،كوهي الوسرئ تعبز ع التصميم وتنقل م مخيل المصمم ال الواق المزئري مر جهر  ،وا توظيرف مثر هري التمثريال فري
العم التصرميمي ،شركل منظومر فكزير ما وجر ترم مر خاللهرر تبرر ل االفكررة و المعلومرر بري اال ا والمصرمم واثرز
عنرصررز المنظومر علر بعضررهر الرربعأ ،وتغيررز كر واحررى بتغيررز الثرنير وبرلترررلي فررر أ تغييررز فرري اال ا او فرري ذهنير
المصمم ا ال تغييز في نترئج البىائ التصميمي .
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