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  ملخص البحث:

تعد الطفولة من أول المراحل التي يمر بها االنسان فهي الحجر األساسي في بناء شخصيته فتعتبر مرحلة رياض األطفال 

المعتقدات و الخبرات و المفاهيم ، و أن طفل  هي المرحلة التعليمية األساسية عند االنسان التي يكتسب من خاللها الكثير من

النمو المعرفي للطفل يمثل أهم جانب من جوانب النمو فهو الجانب الذي هذه المرحلة له خصائص معرفية و عقلية محددة  ف

لتفكير و يقابل الوظائف العقلية مثل حل المشكالت و االستدالل و المعرفه بجوانبها المختلفة كما أنه ينقسم الي مهارات ا

 تنمية المفاهيم و االدراك .

فبحلول التطور التكنولوجي تعددت الوسائل التعليمية التي تعمل علي تنميه النمو المعرفي لدي الطفل كما ظهر تقنيات حديثة 

في مجال الصورة فظهر التصوير المجسم ثالثي األبعاد بتقنياته المختلفة ليعطي االحساس بالعمق ويتمثل في التصوير 

افي و السينما المجسمة وتختلف هذه التقنيات في تكنولوجيا التصوير و العرض و بالواقع االفتراضي و التصوير الهولوجر

 وسيط الرؤية الذي نستطيع من خاللة رؤية التقنية.

 في كل تقنية فمن الكاميرات المستخدمة في السينما المجسمة  الى ظهور أحدث الكاميراتباالضافة 

 "Z CAM K1 Pro   ، Vuze XR 3D VR180°   ، insta360 EVO 3D/2D Convertible 360/180° VR 

Camera  "  

 Z CAM V1 Pro Cinematic VR Camera  ،YIو من الكاميرات المستخدمة في الواقع االفتراضي " 

Technology HAL ،360 Precision LTD Facebook 360Surround Camera Bundle with PC 

Hardware " 

mailto:n.kholod66@gmail.com
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 RED and Lucid Unveil 8K 3D Camera for 4V" فيو من الكاميرات المستخدمة  في الهولوجرا

Holographic Photos " 

فعند توظيف تكنولوجيا التصوير المجسم ثالثي األبعاد لعرض المحتوي التعليمي لطفل رياض األطفال  يعمل علي جذب 

 ه .انتباهه فيؤدي الي زيادة عملية االدراك و زياده المهارات المعرفية وتنميه المحتوي البصري لدي

 

 كلمات دالة: 

  السينما المجسمة –الواقع االفتراضي –الهولوجرافي –الطفل

 

Abstract 

Childhood is the first stage which person goes through and the basic stone in building his 

personality, so the kindergarten stage is considered the basic educational stage for a person, 

through which he acquires many beliefs, experiences and concepts, and the child of this stage 

has specific cognitive and mental characteristics, so the cognitive development represents the 

most important aspect of growth which corresponds to mental functions such as problem-

solving, inference and knowledge. It is also divided into thinking skills, conceptual 

development and perception. 

With the advancement of technology there are many educational methods that work to develop 

the cognitive development of the child, as well as new technologies in the field of image. Three-

dimensional imaging appeared with its various techniques to give a sense of depth and is 

represented in virtual reality, holographic and stereoscopic cinema. 

In addition to the emergence of the latest cameras in every technology, for example the cameras 

used in stereoscopic cinema  

Z CAM K1 Pro, Vuze XR 3D VR180 °, insta360 EVO 3D / 2D Convertible 360/180 ° VR 

Camera 

And the cameras used in virtual reality "Z CAM V1 Pro Cinematic VR Camera, YI Technology 

HAL, 360 Precision LTD Facebook 360Surround Camera Bundle with PC Hardware" 

And the cameras used in  the holography “RED and Lucid Unveil 8K 3D Camera for 4V 

Holographic Photos” 

When employing 3D technology to display the educational content for a child, this works to 

attract his attention, which leads to increase the process of perception, increases cognitive skills, 

and develops his visual content. 

 

key words: 

child –Holography  –Virtual Reality– Stereoscopic cinema  

 

  المقدمة:

أن االنسان هو محور الحياة في هذا العالم و من خالله تبني المجتمعات والحضارات فيمر االنسان خالل حياته بمراحل 

مختلفة تبدأ منذ الوالدة و حتي انتهاء حياته ، فالمرحلة األولي التي يمر بها االنسان في حياته هي الطفولة فهي تعتبر من 

النسان فهي تؤثر في حياته و تعتبر الحجر األساسي في بناء شخصيته ، فمرحلة ما قبل أهم المراحل العمرية التي يمر بها ا
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المدرسة تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها االنسان فهي تعمل علي تنمية مهاراته و اكسابه الكثير من الخبرات 

 و المفاهيم و المعتقدات و االتجاهات.

ة كبري في تحديد مدي نجاح الشخص من فشله فيجب االهتمام بكل ما يخص الطفل من ولذلك فان مرحلة الطفولة أهمي

 خصائص معرفية لبناء شخصيته بشكل سليم .

فأدي ذلك الي تعدد وسائل االتصال التعليمية   ي األونة األخيرة الي كثير من التغيرات في عالم التكنولوجياو بتعرض العالم ف

فاهيمه و قدراته و خبراته ، و من هذه التكنولوجيا ظهور السينما المجسمة و الواقع االفتراضي التي تساعد الطفل علي تنميه م

االحساس بالعمق عن طريق األدوات و االساليب الخاصة في التصوير و العرض المجسم و الهولوجرام ، لنتمكن من خاللها 

ليد و يتم رؤيتها بمنظار خشبي بدائي الصنع العطاء حيث أن تكنولوجيا الصورة أخذت تتطور منذ ان كانت الصورة ترسم با

االحساس بالتجسيم حتي وصولها في الوقت الحالي الي أالت التصوير المجسم و شاشات العرض المجسمة و نظارات الرؤية 

لي تنمية المجسمة الالزمه في اعطاء االحساس بالعمق و جميع هذه التقنيات تجتمع علي انتاج صورة ثالثية األبعاد تعمل ع

المحتوي البصري للطفل و لكل تقنية من هذه التقنيات الثالثة طريقة تصوير وأساليب عرض مختلفة و نظارات رؤية خاصة 

 بكل تقنية . 

 

 :مشكلة البحث statement of the problem 

 تتركز مشكلة البحث في السؤال األتي:

ورة المتحركة المعدة للعروض الضوئية ثالثية األبعاد لتنمية ما هي التقنيات المجسمة الحديثة المستخدمة في تصميم الص

 المحتوي البصري لدي الطفل.

 

 :أهمية البحث Significance 

 تكمن أهمية البحث في:

 تطوير طرق التدريس لمرحلة رياض األطفال لمواكبة العصر. -1

 زيادة التفاعل الطالبي مع أسلوب التدريس -2

 زيادة القدرة االستيعابية للطالب  -3

 

 :هدف البحث Objectives 

 دراسة التقنيات المجسمة الحديثة لتصميم الصورة المتحركة لتنمية المحتوي البصري للطفل. -1

 وضع اعتبارات لتصميم الصورة التعليمية ثالثية األبعاد. -2

 

 :منهج البحث Methodology 

 .تعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي 

 :فروض البحث Hypothesis 

التصوير المجسم ثالثي األبعاد في األفالم المتحركة المقدمة للطفل تعمل علي تنميه المحتوي البصري توظيف تكنولوجيا 

 لديه
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 :حدود البحث : Delimitations 

 سنوات  6-4يقتصر البحث علي مرحلة رياض األطفال من 

 

 Theoretical Framework الدراسة النظرية:

 رياض األطفال:

 علي انه "أي شخص دون الثامنة عشرة".  1999يعرف الطفل وفقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة عام  -1

-4أشار قاموس التربية" بأنها مؤسسة تربوية أو جزء من نظام مدرسي خصص لتربية األطفال الصغار عادة من سن  -2

وهي تتميز بأنشطة متعددة منها اللعب المنظم الذي يهدف الي اكساب القيم التربوية و االجتماعية و اتاحة  سنوات ، 6

الفرصة للتعبير عن الذات ، و التدريب علي كيفية العمل و الحياة معا بتناسق مع بيئة و أدوات و مناهج و برامج مختارة 

 بعناية لتزيد من نمو و تطور كل طفل" .

 

 نمو العقلي المعرفي:الخصائص 

أن النمو المعرفي للطفل يمثل أهم جانب من جوانب النمو ، فهو الجانب الذي يقابل الوظائف العقلية مثل حل المشكالت و 

االستدالل و المعرفه بجوانبها المختلفة و يتضمن المجال العقلي المهارات األساسية مثل التعامل مع األعداد و األلوان و 

كال و المفاهيم الخاصة بالتشابة و الحجم و الوزن و المكان و االختالف، فينقسم النمو العقلي الي مهارات القياس و األش

 ( انقسامات النمو العقلي 1التفكير و االدراك و تكوين المفاهيم حيث يوضح شكل)

 
 ( انقسامات النمو العقلي1شكل )

 

 أوال االدراك:

االدراك هو الوسيلة التي يتصل بها االنسان مع بيئته المحيطة به ، فهو عملية تتم بها معرفة االنسان للعالم الخارجي عن 

 طريق التنبيهات الحسية 

 التطور االدراكي لطفل ما قبل المدسة:

 توجد خصائص تتعلق باالدراك عند طفل ما قبل المدرسة:

 ادراك الشكل.  -1

 ادراك الصور. -2
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 :الشكل ادراك -1

ان يختلف قدرة الطفل علي التميز لألشكال الهندسية باختالف عمرهم فهذا الجدول يوضح مجاالت ادراك األشكال الهندسية 

 ( تطور ادراك الشكل لطفل مرحلة الروضة 1حيث يوضح جدول)

 ( ادراك األشكال عند الطفل ما قبل مدرسة1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادراك الصور: -2

يختلف ادراك الطفل للصورة باختالف عمره فاذا وضعنا صورة امام الطفل نالحظ أن في سن الثالثة ال يدركون جميع 

فكلما زاد عمر الطفل زاد ادراكه لمعلومات الصورة ، حيث يقومون األطفال في سن  المعلومات التي توجد في الصوره ،

 الخامسة الي فحص جميع المعلومات التي توجد في الصورة.

 ( ادراك الصور لطفل الروضة 2حيث يوضح شكل )

 الفئة العمرية مجال اإلدراك مثال

- 
بإدراك الدائرة والمربع والمستطيل،  ونادراً ما بدأ 

 يدرك شكل المثلث

 

 

ال يستطيع إدراك االختالف البسيط بين المثلث 

 والشكل اآلخر؛ فيسمي الشكلين مثلثاً 
 سنوات 3

 

يتسع عنده مجال الربط والمقارنة ألشكال متعددة 

 سنوات 4-3 بمختلف األحجام واالتجاهات

 المتداخلةيدرك األشكال  

 

يبدأ بإدراك أسماء األشكال ثنائية األبعاد، ولكن ال 

يستطيع أن يدرك األضالع والزوايا،  ويستطيع 

 تكوين األشكال الهندسية بواسطة األعواد

 سنوات 4

 
يدرك أنواع المستطيالت ويدرك الخصائص، مثل 

 عدد األضالع، وعدد الزوايا
 سنوات 4-5

 سنوات 5 مثل الخماسي والسداسييدرك األشكال األخرى  

 سنوات 6 يميز األشكال بدون أخطاء. -
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 ( ادراك الصور لطفل مرحلة الروضة2شكل )

 

الطفل يستخدم التفكير كوسيلة لتحقيق رغباتة و خدمة اغراضه ، و في هذه المرحلة تتكون الصوره ثانيا مهارات التفكير: 

الذهنية عند الطفل فتمتاز هذه المرحلة بظهور الوظائف الرمزية و اللغه كوسيلة الستيعاب المؤثرات البيئية، فيستطيع حل 

يبدأ في هذه المرحلة الوعي التدريجي ، كما يتمكن من مشكالته عن طريق تكوينات عقلية كبديل لألشياء نفسها ، حيث 

تصنيف األشياء علي حسب معيار محدد سواء كان الحجم أو اللون أو الشكل أو الطول ، و لكنه يعجز عن التفكير المنطقي 

 ومن مراحل نمو التفكير :لألشياء، 

 بياجيه تطور التفكير الي أربعه مراحل:حيث قسم استطاع بياجيه أن يصنف تفكير الطفل علي حسب مرحلته العمرية 

 المرحلة الحس حركية : تمتد من الميالد الي سن السنتين. -1

 مرحلة ما قبل العمليات الفكرية: تبدأ من سنتين الي سبع سنوات. -2

   احدي عشر سنه. مرحلة العمليات الفكرية العيانية : تبدأ من سن سبع سنوات الي -3

 لية : تبدأ من سن احدي عشر الي اربع عشر سنه فيما فوق.مرحلة العمليات الفكرية الشك -4 

 

 مرحلة الحس حركية: -1

هذه المرحلة تبدأ من الميالد حتي سنتين حيث يري بياجية أن بذور الفهم العقلي تكتسب أثناءهذه المرحلة فيبدأ في هذه 

 المرحلة :

 تكوين مهارات تتعلق بمفهوم ثبات المرئيات -1

 بمفهوم الفراغتكوين مهارات تتعلق  -2

 تكوين مهارات تتعلق بمفهوم دوام الشيء -3

 مرحلة ما قبل العمليات الفكرية: -2

هي المرحلة التالية لمرحلة الحس الحركية و يطلق بياجيه لها هذا االسم الن الطفل في هذه المرحلة ال يكون قادر علي 

 ( و المناظره ) مقارنه شىء باخر من نفس العينه(  العمليات المنطقية مثل ) الجمع( و )الطرح( و )الضرب ( و) القسمه

 وهذه المرحلة تنقسم لمراحل نوعية مثل:
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سنوات حيث يكون طفل هذه المرحلة غير قادر علي تكوين المفاهيم ففي هذه  4_ 2تمتد من مرحلة ما قبل المفاهيم:  -أ

االستقرارية( حيث تعتمد هذه المرحلة من ذهاب المرحلة تعتمد علي الوصول الي تعميمات األشياء و يطلق عليها ) القدره 

 الطفل من قضية جزئية الي قضية جزئية أخري بدال من الذهاب الي الكل او من الكل الي الجزء 

 مرحلة الحدس: -ب

سنوات و في هذه المرحلة يكون الطفل قادر علي فهم المفاهيم أو المدركات الكلية كما يرتكز تفكيره علي  7-4هي تمتد من 

 ما يراه الطفل في هذه المرحله و يبصره كما ان الطفل يرتكز علي جانب واحد فقط و يهمل باقي الجوانب في نفس الوقت.

 ( تقسيمات المهارات الفكرية عند طفل مرحلة الروضة 3حيث يوضح شكل )

 
 ( تقسيمات التفكير عند الطفل3شكل)

 

 ثالثا مفاهيم طفل ما قبل المدرسة:

ه عن تصور معين او فكرة بحيث يمكن من خالله التميز بين المجموعات أو التصنيفات ، كما انه الصورة ان المفهوم عبار

العقلية التي يكونها و يعطيها الطفل لألشياء و ان المعرفه المكتسبة تتكون من خالل خبراته التي يمارسها الطفل بنفسه 

 و تساؤالته. مستخدما فيها مهاراته المختلفه من خالل عضالته و حواسه

 

 و من األسس التي تقوم عليها تكوين المفاهيم:

  المفاهيم ال تعطي للطفل جاهزة و انما عليه ان يستخلصها من خبراته الذاتية فيجب أن يزود التعليم الطفل بالخبرات

 االزمه

 يمر بها الفرد و تنوعها يساعدان في تعميق معني المفاهيم تتكون المفاهيم كنتيجة لعملية مستمرة فكثرة الخبرات  التي 

  تنمو المفاهيم و تتسع بالخبرات و ليس التكرار و من هنا فان علينا ان نتوسع في استخدام األنشطة التي تقود الي اكتشاف

 و تنمية المفاهيم علي نحو فعال.

لخاصة و بني المفاهيم من خالل خبراته و أفكاره فيجب تتكون المفاهيم بشكل أفضل اذا عمل الطفل بفاعلية ضمن بيئته ا

 التركيز علي الخبرات العملية في تعليم المفاهيم
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 ( عوامل تنمية المفاهيم بالنسبه لطفل الروضة4حيث يوضح شكل )

 

 ( تنمية المفاهيم4شكل)

 

 الطفل و األفالم ثالثية األبعاد:

كانوا أكثر ميالً الستخدام اإليماءات أو لغة الجسد عندما  d3الذين درسوا باستخدام األفالم طفال أوضحت الدراسات أن األ

يصفوا المفاهيم، كما أنهم كانوا أفضل في ترتيب )تسلسل( المفاهيم، وأيضاً كانت المعرفة بالمفاهيم أكبر عندهم  والتدريس 

ز لديهم مهارات وصف ما تعلموه d3 باستخدام أفالم  الكتابة ، والتحدث بشكل أكثر من أقرانهم نمي لديهم مهارة و  ,عزَّ

ى استخدام  في الفصول  d3الذين لم يتعرضوا لهذه األفالم في دراستهم، وكانوا أكثر ميالً الستخدام نماذج التعلم. كما أدَّ

بين األطفال بعضهم الدراسية لدي األطفال احداث تغييرات إيجابية في أنماط سلوك وتواصل األطفال وتحسين التفاعل 

ب الصورة إلى الواقع بشكل كبير إلى ذهنالطفل؛ و تحفز  البعض ومن خالل ما سبق، يتَّضح أنَّ األفالم ثالثية األبعاد تقرِّ

دة والمعقَّدة، وتجعل األجزاء المجهرية والخلوية مرئية  ط المفاهيم المجرَّ الطفل علي سرعة الفهم واالستيعاب، كما أنَّها تبسِّ

حة بشكل جذاب للطفل كما تعمل علي تضخيم لألجزاء الصغيرة وتبسيط للمعلومات، فتعمل علي زيادة انتباههم وواض

 ودافعيتهم للتعلم.

 

 تكنولوجيا التصوير المجسم :

 أوال السينما المجسمة:

 :D stereoscopic movies3األفالم المجسمة ثالثية األبعاد مفهوم 

 النتاج افالم ثالثية االبعاد و اجهزه العرض و استخدام النظارات الخاصة لرؤية هذه األفالم.تعتمد علي التصوير و المونتاج 

 180ْتكنولوجيا انتاج الصورة المجسمة ال 

يوجد طريقتين لالنتاج و يرجع ذلك الختالف االدوات المستخدمة في طريقة  180ْو في عملية انتاج الصورة المجسمة ال  

 االنتاج :
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 األولي:الطريقة 

فيتم الحصول  180ْيتم فيها استخدام نظام مدمج واحد يحتوي علي عدد من الكاميرات و العدسات المثبتة بطريقة تغطي ال 

 علي تجميع للمحتويات الموجودة لنحصل علي صورة مجسمة  

 و من كاميرات هذا النظام :

Z CAM K1 Pro ( شكل الكاميرا5حيث يوضح شكل ) :  1-  

 

Z CAM K1 Pro (5شكل)  

بداخلها و ميكروفون  Fi-Wiالنتاج صورة ثالثية األبعاد كما تحتوي علي  fisheye lensesحيث تحتوي علي عدستين 

 SDXCو تسجل الصورة علي كارت 

2- Vuze XR 3D VR180 :( شكل الكاميرا6حيث يوضح شكل )  

 

 Vuze XR 3D VR180( 6شكل)

بفتحة عدسة  fisheye lensesدرجة ثالثي االبعاد فتحتوي علي عدستين  180فنستطيع من خاللها التصوير بنظام ال 

  k 5.7يصل الي   Resolutionكما ان ال 2.4

3- Insta360 EVO 3D/2D Convertible 360/180° VR Camera  :( شكل الكاميرا7حيث يوضح شكل ) 

 

 Insta360 EVO 3D/2D Convertible 360/180° VR Camera (7شكل)

 

( و يتم تخزين صورة الفيديو علي كارت  Fisheye Lensesهي كاميرا تنتج صورة افتراضية عن طريق عدستين)

  K5.7بجودة و تنتج صورة الفيديو  GB256ميموري بمساحة 

 

 الطريقة الثانية : 

ومن للحصول علي صورة مجسمة ، هيكل معدني للحصول هذا النظام يتم من خالل كاميرات منفصلة و يتم تركيبها مع 

 هذه الكاميرات:

RED DIGITAL CINEMA DSMC2 BRAIN with GEMINI  5K S35 Sensor (2018 Unified 

DSMC2 Lineup)   ، ARRI ALEXA LF Pro Camera Set with 4 x 2TB Drives ،RED DIGITAL 

CINEMA DSMC2 DRAGON 
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 السينما المجسمة:نظارات 

 كيفية الرؤية بالنظارات :

سم فان كل عين تري بمنظور مختلف  6،5ان الرؤية المجسمة لدي االنسان تعتمد علي ان عينين االنسان متباعدين بمسافة 

عضها فعند دمج الصورتين نحصل علي رؤية نسبيا فيقوم المخ باستغالل االختالف لحساب المسافة و بعد االجسان عن ب

 العمق و صورة ثالثية االبعاد

 أنواع نظارات الرؤية المجسمة ثالثية األبعاد :

 ( شكل نظارات األنجاليف8: حيث يوضح شكل ) anaglyphs نظارات األنجاليف -1

 

 نظارات األنجاليف( 8شكل)

 

و يتم عرض الفيلم   ان هذا النوع من النظارات يكون الفيلم مسجل علي طبقتين احداهما بالون االحمر و االخري بالسيان

داخل قاعة العرض عن طريق جهازين منفصلين و متزامنين حيث يعرض كل جهاز عرض طبقة من طبقات الفيلم باحدي 

العرض فيجيب علي المتفرج ارتداء النظارة ليشاهد الصورة اللونين حيث يتم اسقاط الصورتين في نفس مساحة شاشة 

مجسمة ثالثية االبعاد فهذه النظارة تتكون من مرشح احداهما بلون االحمر و االخر بالون السيان حيث يعمل كل مرشح 

 بالسماح للعين برؤية الصورة ذات اللون المخالف للمرشح.

 ( نظارات ذات مرشحات االستقطاب 9ث يوضح شكل )حي  polarizedالنظارات ذات مرشحات االستقطاب : -2

 

 ( النظارات ذات مرشحات االستقطاب9شكل)

 

فيعتمد فكرة العرض  علي جهازين عرض منفصلين و متزامنين فيعرض كل جهاز صورة من منظور مختلف فيتم وضع 

ت الضوئية للمسار االفقي مرشح مستقطب للضوء امام كل عدسة فيستقطب المرشح الخاص بجهاز العرض االول الموجا

لكن يستقطب المرشح الخاص بجهاز العرض االخر الموجات الضؤية للمسار العمودي فيتم اسقاط الصورتين علي نفس 

مساحة شاشة العرض و لكي نحصل علي صورة مجسمة ثالثية االبعاد نرتدي نظارة االستقطاب التي تحتوي علي مرشحين 

عرض اصبح جهاز العرض يضم عدستين لعرض الصورة بدال من استخدام جهازين مستقطبين و مع التطور النظمة ال

منفصلين ، و لكن االمر يختلف  في شاشات العرض المنزلي فيتم دمج منظوري الرؤية ليصبحا داخل اطار واحد فذلك 

س بالعمق و الرؤية يظهر اهتزاز و تشويش للصورة وذلك نتيجة منظوري الرؤية للمشهد ، و لكي يستطيع المتفرج االحسا

المجسمة ثالثية االبعاد يجب ارتداء نظارة االستقطاب تعمل علي فصل االطوال الموجية للضوء المنبعث من الشاشة 

 فيستقطب المرشح االول االطوال الموجية االفقية و يستقطب المرشح االخر االطوال الموجية العمودية 
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 ( نظارات ذات الغالق النشط10حيث يوضح شكل ) active shutter glassesالنظارات ذات الغالق النشط:  -3

 

 ( النظارات ذات الغالق النشط10شكل)

 

يعرف هذا النظام في بعض االحيان بنظام الصور المتناوبة ففي هذا النظام يتم طبع اطارات الشريطين المسجلين بواسطة 

العدستين علي شريط واحد سينمائي و ذلك بالتناوب فيتم وضع االطار االول من شريط ملتقط بالعدسة و الذي يمثل العين 

ط الملتقط بالعدسة الذي يمثل العين اليسري وتحدث هذه العملية حتي اخر اطار اليمني و يلية مباشرة االطار االول من شري

اطار في الثانية الواحدة و ذلك يمثل ضعف عرض  48فالشريط الجديد يتكون من طول مضاعف يتطلب عرضة بسرعة 

الثية االبعاد يجب ارتداء اطار في الثانية الواحدة و لكي يحصل المشاهد علي رؤية مجسمة ث 24السرعه العادية التي تكون 

  lcdالنظارة ذات الغالق النشط و لكن تصنيع هذه النظارات شديد التعقيد فهي تصنع من الكريستال السائل 

و ان النوع هذا من النظارات يستخدم مع اجهزة العرض المنزلي فهي تعمل علي التنقل بسرعة فائقة بين زوايا الرؤية 

ض و ذلك لكي تمكن المتفرج من رؤية المشهد بشكل مجسم ، فتعتمد نظام الرؤية في للمشهد المعروض علي شاشة العر

هذه النظارات علي ان الغالق يحجب الرؤية عن العين اليسري فتري العين اليمني الجانب االيمن من الجسم المعروض في 

فتري العين اليسري الجانب االيسر من اطار االول بينما في الصورة اليسري نري ان الغالق حجب الرؤية عن العين اليمني 

الجسم المعروض في اطار الثاني فتتم رؤية كل االطارات بهذا الشكل المتناوب و لكي نحصل علي صورة ثالثية االبعاد 

مرة في الثانية وذلك  60يجب ان تعمل النظارة بشكل متزامن مع التليفزيون فاذا كان الغالق االيمن في النظارة يغلق و يفتح 

اطار للعين اليسري فبذلك يجب ان تكون سرعة تردد الصور المعروضة في التليفزيون  60اطار للعين اليمني و  60لتمرير 

 اطار في الثانية الواحدة 120بمعدل 

 

 ثانيا الواقع االفتراضي:

 مفهوم العوالم االفتراضية:

يشير نبيل جاد "أنها بيئة تعطي االيهام بثالثية األبعاد التي تحاكي الواقع و تتيح للمعلمين ، و المتعلمين خلق محتواهم بأنفسهم 

كما تسمح بتبادل الخبرات و األفكار بين المعلمين و المتعلمين بغض النظر عن أماكن وجودهم و ذلك بتقمص كل فرد منهم 

 فعل ما يريدونه بدون خوف أو خجل".لشخصية افتراضية تتيح لهم 

و يشير سكوتشر "بأنها مجموعة التكنولوجيا التي تتيح قضاء الكتروني يحاكي الواقع و يسمح للمستخدم بالتفاعل مع كائنات 

 رقمية التي يضمنها الفضاء مما يعطية شعور بأنه جزء من الفضاء".

 ونات بيئة العوالم االفتراضية( مك11حيث يوضح شكل )مكونات بيئة العوالم االفتراضي:



 2022نوفمبر                       لعدد السادس والثالثون  ا –المجلد السابع  -مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

317 

 
 ( مكونات بيئة العوالم االفتراضية11شكل)

 

 تكنولوجيا انتاج الواقع االفتراضي

يوجد طريقتين لالنتاج و يرجع ذلك الختالف االدوات المستخدمة في طريقة  360ْفي عملية انتاج الواقع االفتراضي ال  

 االنتاج :

يتم فيها استخدام نظام مدمج واحد يحتوي علي عدد من الكاميرات و العدسات المثبتة بطريقة تغطي ال الطريقة األولي: 

 و من كاميرات هذا النظام:فيتم الحصول علي تجميع للمحتويات الموجودة لنحصل علي صورة افتراضية ،  360ْ

360 Precision LTD Facebook 360Surround Camera Bundle-1 :( شكل 12ل )حيث يوضح شك

 الكاميرا 

 

 :Precision LTD Facebook 360Surround Camera Bundle with PC Hardware 360( 12شكل)

 

 fisheyeعدسات ال  3و Sunexعدسة قصيرة البعد البؤري من شركة  14كاميرا و  17تحتوي هذه الكاميرا علي 

lenses  من نوعFujinonهارد من نوع  8تحتوي بداخلها علي عدد  ,  وSSDs   تيرا بايت ، كما  1بمساحة تخزين

 كمبيوتر المجهز مسبقا العدادات الفيسبوك.أن الكاميرا يتم توصيلها ب

 

2- Z CAM V1 Pro Cinematic VR Camera( شكل الكاميرا 13: حيث يوضح شكل ) 

 
 Z CAM V1 Pro Cinematic VR Camera( 13شكل )

كاميرات و كاميرا من أعلي و تحتوي علي كارت لتخزين المحتوي المراد تصويره و لكل  8تحتوي هذه الكاميرا علي 

  Z CAM WonderStitchكاميرا كارت للتخزين و يتم توصيلها بالكمبيوتر للحصول علي صورة افتراضية من خالل 

software 
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3- YI Technology HAL :( شكل الك14حيث يوضح شكل )اميرا  

 

 YI Technology HAL( 14شكل)

كاميرا و تحتوي علي واحدة من أعلي فيمكن تسجيل كل شيء من حولنا و عن  16كاميرا  17تحتوي هذه الكاميرا علي 

نستطيع ان نحصل علي فيديو افتراضي ، كما يمكن التحكم من خالل الموبيل   Google's Jump Assemblerطريق 

 التحكم في تشغيلها عن طريق البلوتوث.

 الطريقة الثانية : 

 :واقع افتراضي و من هذه الكاميراتللحصول علي  AXAهذا النظام يتم من خالل كاميرات منفصلة و يتم تركيبها مع  نظام 

Sony UMC-S3C/P)، Blackmagic Design Micro Studio Camera 4K) 

 (VR):هو نظام لهيكل معدني يمكن من تركيب عدد الكاميرات للحصول علي صورة افتراضية AXA نظام ال

AXA Sony  1- 

 كاميرات فوقه من شركة سوني  10يتم تركيب  radiantimagesهو عبارة عن نموذج انتجته شركة 

 AXA Sony( شكل 15حيث يوضح شكل )

 

 AXA Sony( 15شكل)

 : AXA Blackmagic Specsأكسا بالك ماجيك  -2 

 بالك ماجيك كاميرات فوقه من  10يتم تركيب  radiantimagesهو عبارة عن نموذج انتجته شركة 

  AXA Blackmagic (16حيث يوضح شكل )

 

 AXA Blackmagic (16شكل)

 :نظاارت الواقع األفتراضي

Samsung Gear VR 1-  

هي من النظارات التي تحتاج لهاتف لتعمل فتنقل ما يتم تشغيله على الهاتف كما انها تعمل بشكل أفضل من األصدار السابق 

 ( شكل النظارة 17بحيث تدعم الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. حيث يوضح شكل )
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 Samsung Gear VR (17شكل)

 Oculus Rift 2-  

حيث أنها نوع من النظارات التي ال تعتمد على وجود الهاتف  فيتم توصيلها مباشرة  Palmer Luckey هي من تطوير

فنستطيع رؤية األفالم ثالثية األبعاد كما انها تحتوي على أكثر من حساس   USB او DVI بالحاسوب عن طريق كابل

 لمتابعة حركة األتجاهات والرأس و والتوافق مع المحاور الرئيسية . 

مليون بكسل في الثانية  233بكسل وتتحرك بسرعة  1200*2160أتي مع شاشة مدمجة بدرجة وضوح هذه النظارة ت

ولكنها ليست جيدة بالنسبة لأللعاب  HTC Vive من نظارة Oculus Rift هرتز، حيث تقترب مواصفات نظارة 90بتردد 

 ( هذه النظارة  18أفضل، حيث يوضح شكل) Oculus Rift ولكن درجة وضوح Sony Playstion VR مقارنة بنظارة

 

 نظارةOculus Rift (18شكل)

   HTC Vive 3-  

درجة فشاشة النظارة تعمل  360حساس ليتتبع حركة الرأس بزاوية  90هذه النظارة تعمل بدون الهاتف ايضا فتحتوي على 

لهذا السبب تكون هذه النظارة مميزة فبإمكانك التنقل في غرفتك وانت ترتدي النظارة بدون مشاكل وذلك  هرتزو 90بتردد 

 ( شكل النظارة 19بفضل الحساسات الموجودة في النظارة، حيث يوضح شكل )

 

 HTC Vive   (19شكل)

 

 ثالثا الهولوجرام:

 مفهوم تقنية الهولوجرام:

" بأنه تقنية ناتجة من التصوير الثالثي األبعاد تحدث مجسما ذو ثالث أبعاد و تتم تلك  حيث عرف "هاربير" الهولوجرام

العملية باستخدام أشعة الليزر علي شكل ضوء ينعكس في الفراغ تسمي عملية التصوير بالهولوجرافي و من عملية التصوير 

 نحصل علي مجسم الهولوجرام".

لوجرام " بأنه تقنية تستخدم لعرض الكائنات في صورة ثالثية األبعاد ، بحيث و قد عرف " بالنش و بيومين و اخرون" الهو

 يمكن رؤيتها بالعين البشرية بنفس الطريقة التي يري فيها الشخص كل شىء بواسطه عينه في البيئة المحيطه به"
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 تكنولوجيا الهولوجرافي:

 :آلية عمل التصوير الهولوجرافي التقليدى 1-

 فيلم هولوجرام (ويتم ترتيبهم  -مرايا –مجزىء الضوء  –عدسة  –البداية البد من توافر مجموعة من االدوات )ليزر  فى

 حيث نقوم بتوجية شعاع الليزر الى مجزىء الضوء الذى يقوم بدوره بتقسيم وفصل شعاع الليزر الى شعاعين ( شعاع

يا ويصل مباشرة الى العدسة المشتتة ويسقط على الفيلم الهولوجرام الجسم و شعاع المرجع ) ينعكس شعاع المرجع عن المرا

بينما ينعكس شعاع الجسم عن المرايا ويسقط على العدسة المشتتة التى بدورها تسقط هذا الشعاع على جميع اجزاء الجسم 

رام أهداب تداخل وهى المراد تصويرة ومن ثم ينعكس هذا الشعاع بنسبة معينة على فيلم الهولوجرام يظهر على الهولوج

 عبارة عن

دوائر ونقاط مضيئة ومعتمة تكون فى حدود الطول الموجى لليزر المستخدم ولكى نقوم برؤية الصورة ثالثية االبعاد يتم 

 ضوء الليزر على الهولوجرام وتتكون الصورة على المسافة نفسها التى يبعد عنها الجسم الهولوجرام.(  تمرير)

 

 : رافي الرقمىالتصوير الهولوج 2-

" قادرة علي انشاء الواقع الوهمي للهولوجرافي الحقيقي computer generated holograms( " CGHيطلق عليها )

 من قبل الحاسوب .

فأشار "وينجان" أن الصورة ثالثية األبعاد المولدة بالحاسوب تحتوي علي كثيير من المزايا مقارنة بالصورة ثنائية األبعاد و 

 الكفاءة و االنتقائية الطيفية و امكانية اعطاء احتماالت متنوعة للمحتوي . ذلك من حيث

كما أشار "فرناندو و بابارا" ان الصورة ثالثية االبعاد تسمح للمشاهد بتصور البيانات ثالثية االبعاد من كل زاوية للرؤية و 

 توضح التفاصيل و ذلك يصعب في الوضع ثنائي االبعاد .

كما أشار "أبين " ان الصورة ثالثية االبعاد الهولوجرامية المولدة بالكمبيوتر تتميز بان االشياء التي يريد المرء ان يظهرها 

ال يجب ان تمتلك اي واقع مادي لها و يطلق عليها في هذه الحالة )الجيل الهولوجرامي االصطناعي بالكامل( حيث يوضح 

 وجرافيه التقليدية و المولدة بالكمبيوتر( الفرق بين الصورة الهول20شكل )

 
 ( الفرق بين الصورة الهولوجرافية التقليدية و المولدة بالكمبيوتر20شكل )

 

 :أحدث كاميرات التصوير الهولوجرافي

 كشفت شركتا الكاميرات RED و Lucid 8عن كاميرا  K 3D / 4V جديدة تم تصميمها للعمل مع الهاتف المجسم

3D Fusion technolgy برنامج Lucid بتقديم كاميرات عالية الدقة بينما توفر RED تقوم RED Hydrogen 

One  

يعرض محتوى ثالثي   8kوتعد الكاميرا الجديدة "أول كاميرا مزدوجة تمنح المستخدمين إمكانيات فيديو وصورة كاملة بدقة 

 جسمة ثالثية االبعاد بدون وسيط للروية.األبعاد حيث تتيح تقنية التصوير بهذه الكاميرا باعطاء صورة م
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 استخدام التصوير المجسم ثالثي األبعاد في تقديم المحتوي التعليمي للطفل:

أن من خالل الدراسة النظرية للطفل و خصائصة و الدراسة النظرية لتكنولوجيا التصوير المجسم أكدت الدراسات أن 

نتباه الطفل و زيادة قدرته علي استيعاب المحتوي التعليمي المقدم له و لكن الصورة المجسمة ثالثية األبعاد تعمل علي جذب ا

عند تصميم الصورة التعليمية الموظفه للطفل يجب أن يراعي كيفية توظيف عناصر التصميم في تقديم المحتوي التعليمي 

 للطفل 

 ( عناصر التصميم و عالقتها بالطفل 21حيث يوضح شكل )

 
 التصميم بالنسبة للطفل( توظيف عناصر 21شكل)

 

 Results النتائج:

 يحقق الفيلم التعليمي ثالثي األبعاد جاذبية أكثر للطفل من الفيلم التقليدي . -1

 يزيد الفيلم التعليمي ثالثي األبعاد من ادراك الطفل فيعمل علي زيادة المهارات العقلية و المعرفية لديه. -2

 الفيلم التعليمي ثالثي األبعاد اقرب الي الواقع كلما زاد عملية االدراك بالنسبة للطفل. كلما كانت الوان -3

يستطيع الفيلم التعليمي ثالثي األبعاد تقريب الهدف المرجو بالنسبه للطفل و عزل الطفل عن الخلفيه فذلك يعمل علي  -4

 جذب انتباهه 

 أكثر من االضاءة الصناعية . استخدام االضاءة الطبيعية تعطي الطفل االحساس بالواقع -5

  تقديم المحتوي التعليمي للطفل بصوة مجسمة يعمل علي جذب انتباهه وزيادة استيعابه للمحتوي التعليمي.  -6

 Recommendations التوصيات:

الصورة التعليمية الخاصة بالطفل أن يكون مواكبا للتكنولوجيا في مجال التصوير وذلك لتعزيز  يجب علي  مصمم -1

 المهارات الفكرية لديه. 

 يجب علي مصمم الصورة التعليمية عند تصميمه للمحتوي التعليمي ادراك أنه يتعامل مع صورة ثالثية األبعاد -2

 وير ثالثي األبعاد في تقديم المحتوي التعليمي للطفل. يجب علي المؤسسات التربوية استخدام تقنية التص
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