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 مستخلص البحث:
هدد ا بحث ددح بح ددىحا كحددع بحثردد   دد    دد   

بحيتع د   –تفى ل مجدىت  بح يةدا بحيدةد ا وبحعب د  

ح  ا( فا تنيةا  -بحضةق( و  لعب بحتعلم وحسع –

مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا 

بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم، وحت دةق هد ا 

ى دددددتم ب  مدددددنه  ت دددددعة  بحث دددددح لدددددى  بحثىحدددددح  

(، حتصدديةم  ة ددا وبلدد  ISDبحينظعمددى  بحتعلةيةددا و

بفت بضددا وفد ددى حيعددىةة  م دد كا، و دد ح  مدةدد   لددع 

وتيثلت  كوب  بحدةىس فا بختثى   ،VR Boxاظى ا 

ت صددةلا حدةددىس بحجىاددح بحيع فددا حيهددى ب  نددةىاا 

بح ى ح بنحا ، و  ىلا مالحظا بألكبء بحيهدى ى فدا 

تثنعحعجةددى بحددتعلم،  يددى تتضددي   بحصددةىاا حدد ى طددالب

بحث ددددح  كوب  تصددددنة  وترددددمةو بحعةنددددا، وهددددع 

مدد   ك دد بك فل  و دد ةلف مى   مدةددىس   ددىحةح بحددتعلم

( ت جيددددددا Felder  .&Silverman, 1998و

، ومدةددىس مهددى  (2012وبحسددة  م يدد    ددع هى ددم، 

بح ب  ا بحعىملدا، ك د بك و مدل  ثد  بحي سد  بح  ثدع، 

فددا بح ددالب بح سددةة   (، حةددح تيثلددت بحعةنددا2016

وبح   دددددةة  ولوى بحددددد ب  ا بحعىملدددددا بحينمفضدددددا 

( 54وبحيتع  ا، وتدم بحت ثةدق  لدع  ةندا لعبمهدى و

طىحث دددى مددد  طدددالب بحف لدددا بح ب عدددا لسدددم تثنعحعجةدددى 

( مجيع ددى ، و رددفت 6بحتعلددةم، تددم تدسددةيهم كحددع و

بحنتىئ     وجعك   د   ثةد  حثة دا بحعبلد  بتفت بضدا 

دةدددد ا بحيمتلفددددا  لددددع تنيةددددا  يجددددىت  بح يةددددا بحي

مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا 

بحعىملددا حثدددل مدد  بح سدددةة  وبح   ددةة  مددد  طدددالب 

تثنعحعجةددى بحتعلددةم،  يددى تعنددل بحث ددح بح ددىحا كحددع 

 دة   0.01وجعك ف وق كبحا كحصدىئةى  ند  مسدتعى 

متع ددددد ى  ك جدددددى   فددددد بك بحعةندددددا  ىحيجيع دددددى  

 صدةلا و د ح  فدا   ىلدا بحتج ةثةدا فدا بتختثدى  بحت

بحيالحظددا و ةضددى بحدد ب  ا بحعىملددا حصددىح  بح سددةة  

 متوسط –تفاعل جماالت الرؤية املقيدة )واسع 
 وأسلوب االفرتاضي الواقع بيئات يف( ضيق –

 تنمية على وأثره( حدسي- حسي) التعلم
 الذاكرة وحتسني اآليل احلاسب صيانة مهارات
     التعليم تكنولوجيا طالب لدى العاملة

 اب سعد حممديإيهد. 
 تثنعحعجةى بحتعلةم م  س

  نهىجىمعا  – لةا بحت  ةا بحنع ةا 
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بحدد ة  تع ضددعب حثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا ل  مجددى  

ك جددا(،  ةنيددى فضددل بح   ددةع   100مدةدد  وب دد  و

بحتعددد ب حثة دددا وبلددد  بفت بضدددا ل  مجدددى   يةدددا 

ك جدددا(، وحدددم ةفضدددل    مددد  اي دددع  80متع ددد  و

ع ( مجدى  بح يةدا بح   دة -  لعب بحتعلم وبح سةع 

 ك جا(. 60بحيدة  بحضةق و

 الكلمات املفتاحية: 
 –مجى  بح يةا بحيدةد   –بحعبل  بتفت بضا 

 .  لعب بحتعلم بح سا وبح   ا –بح ب  ا بحعىملا 

 مقدمة البحث:
حددددد   كى بحت ددددع  فددددا مجددددى  تثنعحعجةددددى 

بحتعلدددددةم كحدددددع رهدددددع  بحثثةددددد  مددددد  بحيسدددددت   ى  

رةفهدددى فدددا بحعيلةدددا بحتثنعحعجةدددا، وبحتدددا  ندددث  تع

بحتعلةيةا ض و ا مل ا حال تفىكا منهى فا  ف   فىء 

بحعيلةا بحتعلةيةا، وم   دة  تلد  بحيسدت   ى   ة دى  

بحدددددتعلم بتحثت واةدددددا بحتثةفةدددددا وبح  ةدددددا وبحعبلددددد  

بتفت بضددا و ة هددى مدد  بحثة ددى  بحتثنعحعجةددا بحتددا 

تعيددل  لددع م ب ددىا خصددىئو بحيتعليددة  ولدد  بتهم 

 ىئ  بحتنفة ةا ح ةهم.بحعدلةا وبحعر

وتتيثددل تثنعحعجةددى بحعبلدد  بتفت بضددا فددا 

 ة دددا تفى لةدددا  ال ةدددا بأل عدددىك لددد  تثدددع  خةىحةدددا بو 

تجسددة ب حلعبلدد ، وةددتم بحتفى ددل مدد  بحثة ددا مدد  خددال  

ب ددددتجى ى  بحيسددددتم  ،  ى ددددتم ب  مجيع ددددا مدددد  

 HMDبألكوب  وبحتدنةددددى  بحمىنددددا مثددددل بحمددددعلا 

بلددد  بتفت بضدددا واظدددى ب  بحع Glovesوبحدفدددى ب  

Gear VR  ،2014واثةدددددددل جدددددددىك   مدددددددع ،

، 2015و ضىا م يد    ةدا خيدة  و *(112ص.

(    هد   بحثة دا بحي ى ةدا بتفت بضدةا بحيعحدد ا 1ص.

 ددد  ط ةدددق   دددع  بح ى دددح بنحدددا  ال ةدددا بأل عدددىك 

وتتيةدددد   ىتاييى ددددةا وبحتفى لةددددا، ةددددنيي  فةهددددى 

 بحيرىه   ى تم ب  تثنعحعجةى حى ةا ممتلفا.

بحعبل  بتفت بضا  لع اظ ةى  تعلم  وةدع 

تعض   ة  تتم  يلةا بحتعلم وط ق بتحتفىر  ه م  

خددال  تدنةددا بحعبلدد  بتفت بضددا، منهددى اظ ةددا بحددتعلم 

بحتعحة   وهع اه  ةددع  فةده بحيدتعلم  د م  بحيع فدا 

بحج ةدد ا  نرددىط مدد  بحيعلعمددى  بحيم اددا  ىحفعددل فددا 

حتدددددع بحدددد مىم، ومنهددددى اظ ةدددددا مددددىة  ب ك ب ةددددا وب

 ,Mayer)ب دددتم مت حدددتعلم بحع دددىئ  بحيتعددد كا 

2014) Mayer’s Cognitive Theory of 

Multimedia Learning (CTML)  حةدددح

تددددع   لدددع اهددد   ندددىئا بحدندددىا تدددتم فةهدددى معىحجدددا 

بحيعلعمدى  بحسديعةا وبحثصدد ةا وتنظةيهدى وتم ةنهددى 

 ,Jeffries)فددا بحدد مىم، .  ةضددى اظ ةددا بحي ى ددىا 

2016) NLN Jeffries Simulation 

Theory  وبحتدددع تهدددتم  تعلدددةم بحيهدددى ب  بحيهنةدددا

 ي ى ددىا بحيثددى  بحدد   ةددتعلم فةدده بح ددالب، واظ ةددا 

وبحدددد    Situated learningبحددددتعلم بحيددددعلفع 

ةسددتم   اهجددى  نىئةددى حةددح ةددتعلم بح ددالب بحيهددى ب  

                                                 
ا ب ند ب  ب تم   فا بحتع ةق و تى ا بحي بجد   ىحث دح بح دىح *

thAPA 7 بحسددى   مدد  اظددى  جيعةددا  لددم بحددنف  بتم ةثةددا 

Style بحيددديحفة  ، و ىحنسدددثا حلي بجددد  بحع  ةدددا فةددد      ددديىء

   ىملا،  يى هع مع وا فا بحثة ا بحع  ةا.

 



 التعليم لتكنولوجيا ةالمصري الجمعية

5 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

 بحيهنةددا مدد  خددال  بحيرددى  ا بحفعىحددا فددا بحتج  ددا

 Chiou, 2020, pp. 442-443; Farra etو

al., 2018, p. 99; Mulders et al., 2020, 

p. 209). 

ومدد   ددة  بحييةدد ب  بح ئةسددا حتثنعحعجةددى 

بحعبلددد  بتفت بضدددا وبحتدددع ت ةددد  مددد  فى لةتهدددى فدددا 

بحددتعلما بحددت ثم فددا خصددىئو بحثة ددا بتفت بضددةا مدد  

حةح بح جم بحنسثا حأل ةىء فا بحععبحم بتفت بضدةا، 

ي سع دا، وتجسدة  وادل مصىك  بحيعلعمدى   ةد  بح

 & Winn, 1993; Winnوبألفثددى  بحيجدد كا 

Jackson, 1999, p. 6). 

 Field Of Viewوةعدد  مجددى  بح يةددا 

(FOV)  م   هم بحمصىئو بحتا ت ةد  مد  مسدتعى

بحعبلعةا  ىحثة دا بتفت بضدةا ، فعند  ب دتم ب  بحمدعلا 

، ةثدع  حلعةندة  بحةسد ى HMD ىحعبل  بتفت بضدا 

ن ددددىق بحع  ددددا، ة يثدددد  وبحةينددددع مجددددى   صدددد   ح

بحيسدددتم   مددد  بح صدددع   لدددع بحيعلعمدددى  بحي ئةدددا 

حي تعةددى  بحعبلدد  بتفت بضددا، وةددتم تثثةدد  وتصددية  

بحرى دددددا حل صدددددع   لدددددع مجدددددى   يةدددددا منى دددددح 

، ح ب فيعىحجدا  (Son et al., 2017, p. 19)حليتعلم

مجى  بح يةدا  ردثل منى دح ةردثل  هيةدا  ثةد ا فدا 

ةددديكى تع دددة  بو   ة دددى  بحعبلددد  بتفت بضدددا، حةدددح

تضةةق مجى  بح يةا فا  عد  بألحةدى  وخىندا مد  

تدنةا بحمعلا كحدع مردى ل كك ب ةدا اىتجدا  د    للدا 

 كبء تتثد  بحعددة  خىندا مدد   كبء بحي ةد  مدد  ح  ددى  

 .(Mihelj et al., 2014, p. 92و بح  س

ولدددد  ة جدددد  لحدددد  كحددددع    مجددددى  بح يةددددا 

 ب ، ثةدبحعب   بو بحضةق ة  ك مدد ب  بحينثهدى  وبحي

بحي فددد ب ( بحثصددد ةا بحي ئةدددا كبخدددل  ة دددا بحعبلددد  

بتفت بضدددا، ميدددى ةدددي    ردددثل مثى ددد  فدددا ب ك ب  

. (Ohmi, 2000, p. 179وبحثصدد   بحيثددىاا 

 ى ضدددىفا كحددددع تدددا ة    لددددع بحيردددثال  ب ك ب ةددددا 

 ترددددتت بتاتثددددى ، وبح ثددددم  لددددع بحيسددددىفا، وكوب  

فدا ا بح   ا، ح ح  ةجح    تيخ  بحيرثال  ب ك ب ة

بت تثى ، وكج بء بحي ة  م  بحتجى ب بحي تث ا  لدع 

معىحجددا مجدددى  بح يةدددا حت سددة  بحتدددا ة ب  بحنفسدددةا 

وب ك ب ةددا بحيمتلفددا، وتجنددح بحيرددتتى    نددىء  كبء 

 Rakkolainenو  ع  بحيهى   ىحثة ى  بتفت بضةا

et al., 2017, p. 3) 

وحد  تع ضت بحع ة  م  بح  ب ى  بحسدى دا 

ا   ن ددى  تيةةدد عدد   مجددى   يةددا بحعدد ب بألفدددا، وبحي 

 ااددده بح بوةدددا بحتدددا تيتددد  مددد  بحعدددة   لدددع جدددىاثا 

بحرى داا بألةسدد  وبألةيدد ، ومجدى  بح يةددا بحهن  ددا 

ا  ىح بوةددا بحتددا تيتدد  مدد  بحثددىمة ب  عدد   بألفدددا، بحي 

بتفت بضةا  لع بحجىاثة ا بألةس  وبألةي  م  اد دا 

 ,.Bos et alو بتفت بضةابح يةا  لع فى لةا بحثة ا 

2010, p. 517) . 

 Lin etوول    ى   ك ب ا حة  وآخ و  

al., 2002)  كحددع    مجددى  بح يةدا حدده   دد   ثةدد  فددع

بحرددعع   ددىحعجعك، وبت ددتيتىا، ومهددى  بحدد ب  ا فددا 

 ة ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا، فثددى  مجددى  بح يةددا  ندد  

ك جا  اسح مجى  حل يةا، ول  ة ج  لح  كحدع  140
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  فا بحرعع   ىحعجعك وبحد   مد  حثصمسىهيا ح ا ب

 ددااه    ةدد تث   ىحيجددى  بحثصدد   بحي  دد  ، فلثددل 

ك جدددا  فدة دددى،  180 دددة  مجدددى   يةدددا فددد ك  ةثلددد  

ك جا  120وبحين دا بحيت بخلا فا بحي     يتع   

 ك جا حل يةا بألحىكةا. 35-ك جا  30م  

كت  اه  ره   ك ب ى   خ ى ت سة   كبء 

بحيهيا ومعد   ندعع ا  يى بحيهى  م  حةح ولت ب ت

 100-90تنفةدد هى  ندد  مجددى  بح يةددا بحعب دد   ندد  

ك جا، حةح كاه   ةدىكا مجدى  بح يةدا وكلدا بحعد ب 

 Ni et al., 2006; Polys etوةت س   كبء بحيهى  

al., 2007) كت  ادده   ةدددىكا مجددى  بح يةددا تددد كبك ،

  دد بب مدد ب بحعبلدد  بتفت بضددا  لددع بحدد  م مدد  

ةح تعج   اللا كةجى ةا  ة  ، ح ةىكا ك جا بح ضع 

ك جددا بحتعبجدد  و  دد بب مدد ب بحعبلدد  بتفت بضددا 

Cybersickness  و اللددددا  ددددلثةا  ددددة  بحتيتدددد ،

وتنرددددة  بحدددد ب  ا و  دددد بب بحيدددد ب، ورهددددد   

ك جدا فدا لع،  140بأل  ب  ند  مجدى   يةدا مد  

و   بحت ثم بت دت بتةجا بحتلددىئا  يدةد   دى    لدع 

مسدتعى بحتعبجد   لةدلتدلةل    بب بحي ب وكو  تد

 ;Bos et al., 2010وك جددا  90-80و ددى   ندد  

Fernandes & Feiner, 2016; Keshavarz et 

al., 2011; Lin et al., 2002) ، 

فدددا حدددة    دددى   اتدددىئ  ك ب دددا  بكحدددع 

    (Ruddle & Lessels, 2009ووحةسددةل  

ك جدددا ةعيددل  لددع ت سدددة   48مجددى  بح يةددا  ندد  

بأل ى ةا، وبختلفدت اتدىئ  ةا بألكبء فا بحيهى  بحيثىا

 Zayer etوه   بح  ب ا م  ك ب ا  بة  وآخ و  

al., 2019)   وبحتدا  رهد   اتىئجهدى    تدةةد  مجدى

فعدددى  فدددا تمفةددد    ددد بب مددد ب  FOVبح يةدددا 

بحعبلدد  بتفت بضددا فددا  ددال بحجنسددة ، ومدد  لحدد  حددم 

ةعجددد  تدددا ة   ثةددد  حتدةةددد  مجدددى  بح يةدددا  لدددع  كبء 

 اددىو و دد ح  بحدد  ع ، وت جدد  ى بب   ددى   ىحثة ددا حدد 

هددد   بحنتةجدددا كحدددع ب دددتم ب  مجدددى   يةدددا ممتلددد  

 ك جا. 100كحع  50ةت بوح  ة  

 Kopper etو مى ك ب ا  دع   وآخد و  

al., 2011)  فتعندلت كحدع    مجدى  بح يةدا بألفددا

ك جدا  كى كحدع  كبء   دع   ثثةد   30بحضةق  يدد ب  

و  52   م  بحيستعةى  بأل لع م  مجى  بح يةدا  ند

ك جا   نىء بحتد  ةح، وحدم تجد  ك ب دا  بجدى   102

ف ل دددى كبت   (Ragan et al., 2015ووآخددد و  

كحصددىئةى فددا بألكبء  ددة  ك جددى  متع دد ا وم تفعددا 

مدد  مجدددى  بح يةددا، ولددد  ة جددد  هدد ب كحدددع    مجدددى  

بح يةدا بح   ددا  ددى   ى ت ددى  ندد  مسددتعى  ددى   حجيةدد  

فددىا  تبحتجددى ب، حةددح رلددت اسددثا بحعدد ب كحددع بت

 ى تدا،   ةددح بختلدد  مجدى  بح يةددا بح   ددا وبألفدددا 

 رثل متسدق،  يدى    مجدى  بح يةدا بحضدةق حده آ دى  

 لثةا  لع ب ك ب  بحثص   بحيثىاا، ومجى  بح يةا 

بحعب   كبخدل بحثة دى  بتفت بضدةا حده   د   ثةد   لدع 

 كبء بحيهددى  كبخددل اظددى  بحتدد  ةح، وحددم ةددي   مجددى  

 كبء بحيهددى  فددا بحعددىحم ة  بح يةددا بحعب دد   لددع ت سدد

 بح دةدا.
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وةعتي  تفسة  تدا ة  بخدتالا مجدى  بح يةدا 

 لددع اظ ةددا ب ك ب  بحثصدد  ، فةتثددع  بحيردده  مدد  

 لسددلا مدد  بحينثهددى  وبحي فدد ب  بحينفصددلا، حةددح 

كاددده مددد   دددل ح  دددا  دددة ، ةدددتم معىحجدددا بحيعلعمدددى  

بحيتددعف ا فددا بحيردده  بح ددىحا مدد  تلدد  بحيتددعف ا مدد  

 ,Alfano & Michel, 1990و بحيرده  بحسدى ق

p. 44) وت حددد  بتختالفدددى  فدددا مجدددى  بح يةدددا .

 تفسددة ب  حهدد ب بحتفددىو   سددثح حدد وو بضدد  ب ى  

، ةيثددد  (LaViola, 2000, p. 54و كك ب ةدددا

 معىحجتهددددددى  ددددددىحت ثم فددددددا بحي فدددددد ب  بحثصدددددد ةا

، وت ثةدق (Keshavarz et al., 2014, p. 649و

 & Fernandesو تدةةد  مجدى  بح يةدا بحد ةنىمةثا

Feiner, 2016)  وةدددتم بحتيةةددد  فدددا بحي فددد ب .

بحثص ةا م  خال  بحت ثم فا مجى  بح يةا  ى تم ب  

 Bolas etو بحملفةى  بحيستدلا وب طى ب  بحسدعكبء

al., 2017; Bos et al., 2010; Keshavarz 

et al., 2011) وبحددت ثم بحدد ةنىمةثا فددا  دد  ا ،

ب  اد ا كو ، وتجية  (Nie et al., 2017و ب   ى 

، (Kemeny et al., 2017وبح يةدا بتفت بضدةا 

 Nie etووطي  بحثىئنى  بتفت بضدةا  ةد  بحثدى  ا 

al., 2017)  ددل لحدد   ددى  حدده   دد  فعددى  فددا  ة ددى  ،

بحعبلددد  بتفت بضدددا  لدددع ب ك ب  بحيثدددىاا وبحددد ب  ا 

 بحيثىاةا وبتاتثى .

ومد  تلدد  بح  ب ددى  بحتددا بهتيددت  يعىحجددا 

ا فدددا  ة دددا بحعبلددد  بتفت بضدددا  يةدددتدةةددد  مجدددى  بح

تختثددى  بحعرددىئ  بحتنفة ةددا، وبحعرددىئ  بحيع فةددا ، 

وب ك ب ةا لب  بحصلا مثل بتاتثى  وبح ب  ا ، ك ب ا 

 Gamito et al., 2016, p. 11; Jansen etو

al., 2010; Rakkolainen et al., 2017; 

Zayer et al., 2019)   وفةهدى تضدى  ت بحنتدىئ ،

ه تتيثدل بت دت بتةجةا بحفعىحدا حمفد  كاد  ةضى، حةح

  ددد بب كوب  بحعبلددد  بتفت بضدددا فدددا تدلةدددل مجدددى  

(   نىء بح   ا أل  ه ب ةدلدل FOV يةا بحيستم   و

 Zayerوم  بحي ف ب  بحي ة دا  ىح   دا بحثصد ةا

et al., 2019) فددا حددة    ددى   ك ب ددا بو ددع ،

   مجدى  بح يةدا  (Usoh et al., 2000ووآخد و 

فضل فا ت سة  بح ب  ا وت دةق ك جا    بحعب    ى

بحتعبجدد  ،  يددى    مجددى  بح يةددا بحعب دد  ةددي    لددع 

ك جددا كك ب  بحفدد ك، وحثندده لدد  ةسددثح كوب  بح   ددا، 

كلددددا بحصددددع ا  وتثيدددد    ددددثىب تلدددد  بحيرددددثلا فددددا

وبحي فدد ب  بحتددا تعدد ب، حةددح ةعجدد  تنددىل   ددة  

بحيجدى  بحعب دد  وكلددا بحصدع ا، ولدد  بلت حددت بحع ةدد  

  معىحجا هد   بحيردثلا  اضدىفا كطدى ب  ب ىم  بح  

 ددعكبء  ةدد  حددىكا ألطدد با بحصددع ا  يدةدد  حيجددى  

 ,.Baek et al., 2005; Jones et alوبح يةدا

2013; Xiao & Benko, 2016). 

 ةضددى مجددى  بح يةددا بحضددةق ةدلددل   دد بب 

كوب  بتفت بضدددةا  لدددع حسدددىب بحردددعع   ىحتعبجددد ، 

ةجا  بتوحعددددالج تلدددد  بحيرددددثلا تددددم بحددددت ثم بت ددددت

وبحتلدددىئا وبحدد ةنىمةثا  يجددى  بح يةددا   نددىء جلسددى  

بحعبلدد  بتفت بضددا مدد  خددال   اظيددا بحتتثدد   ىحةدددا 

بحجددددعكا حت دةددددق بحتعبفددددق  ددددة  ب ك ب  بحثصدددد   
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 حليسددددتم    ىحثة ددددا بتفت بضددددةا وب ددددتجى ا بحنظددددى 

 .(Fernandes & Feiner, 2016و

 ,.Bailey et alو يدى    اتدىئ  ك ب دا 

2019, p. 3) عنلت كحع     كبء بألفد بك فدا حىحدا ت

بحعبلد  بتفت بضدا  ىحيجدى  بحعب دد    دع  فدا مهيددا 

بحددددددت ثم بحيثث ددددددا مدى اددددددا  ددددددىألف بك فددددددا حىحددددددا 

بحتلفى ومجدددددى   يةدددددا  لدددددل( حةدددددح ةدددددعف  بحعبلددددد  

بتفت بضددا  تدنةددا بحمددعلا حلفدد ك مجددىت حل يةددا   ثدد  

 ددىحي تعى و   لدد     ثدد  مدد  بحيرددىه ب  بحي تيلددا 

تفت بضدددا( مدى ادددا  ىحتلفدددى  ميدددى ةملدددق   بحليرددده

ددى  ددىحعجعك كبخددل بحثة ددا،  لددع بحدد  م مدد      كحسى  

بحمددعلا تدةدد  مجددى  بح يةددا بحعب ددعا حلفدد ك كت  اهددم 

ك جددددا فددددا بحعبلدددد   90 ندددد مى ةدددد ة و   يو ددددهم

بتفت بضا و سثح تتث  بح  س(  ة ى بحفد ك بحي ةد  

فدددددا بحيرددددده  بتفت بضدددددا،  ةنيدددددى بألفددددد بك بحددددد ة  

مع  بحتلفددددى   ةرددددىه و  مجددددىت  لددددل مدددد  تم ةسدددد

بح يةددددا، فددددىحي ة  بحي ئددددا حلرى ددددا بو بحيسددددت ح 

 بحثص   ةي    لع  كبء بحيهى .

و جىاددح بحددت ثم فددا مجددى  بح يةددا  ددىحعبل  

بتفت بضددددا ومعىحجددددا خصددددىئو بحعدددد ب  هدددد ا 

ت سددة  بحثة ددى  بتفت بضددةا و ةددىكا فى لةتهددى،  ددى  

يتعليدة  بح م  بحض و    ةضى بحنظد  كحدع خصدىئو

ومددى لدد  ةنددت   ندده مدد  بختالفددى  فددا تددا ة  بحثة ددا 

بتفت بضددةا، فعلددع بحدد  م مدد     بحعبلدد  بتفت بضددا 

ةتية   مصىئو ممتلفا  د  و دىئ  بحدتعلم بألخد ى 

فدددا خلدددق بتاييدددىس فدددا  ة دددا بحدددتعلم مددد  خدددال  

ب حسىس  ىحعجعك بح   ة س  اتدىئ  بحدتعلم، كت  اده 

ثردددىا بحثة ددددى  ب تلددد  ةردددثل  ث  دددى مع فةدددى  نددد  

بتفت بضددةا حددثع  بح ددالب بحدد ة  حدد ةهم  ايددىط تعلددم 

معةندددددا وبحددددد ة  ةعدددددىاع  مددددد  بحعدددددحء بحيع فدددددا 

 .(Hsu, 2017, p. 137وبح بئ 

وحددددددد  بهددددددتم بحثثةدددددد  مدددددد  بحت  ددددددعةة  

وبحيتمصصة   ا ىحةح تعلم بح الب فدا  ة دا بحعبلد  

فا بحثة ى   بتفت بضا، حةح ك    لعب تعلم بح الب

ى فا ط ةدا تعليهم، ح ح   ضةابتفت ب ب مهي  ةلعح كو  

ت تف   فىءا بحيتعلية  وفد دى أل دلعب بحدتعلم بحمدىص 

 ,.Huang et alو  هددم فددا بحعبلدد  بتفت بضددا

2018, p. 8) 

وتع  ا   ىحةح بحتعلم  ااهى ايد  بو ط ةددا 

تيةددد  بحيتعليدددة  مددد  حةدددح بحتفى دددل مددد  بحينثهدددى  

ةدددد   لددددع ت  بحثة ةددددا و ةفةددددا بت ددددتجى ا حهددددى وبح

 بحيعلعمددى  وب ددتدثىحهى ومعىحجتهددى   دد ق ممتلفددا

، ومد  (Felder & Spurlin, 2005, p. 103و

 ددم فددا  م ب ددىا بحفدد وق بحف كةددا فددا   ددىحةح بحددتعلم 

تجعددل  ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا   ثدد  فى لةددا، حةددح 

ةددددتعلم بألفدددد بك  رددددثل  فضددددل كبخددددل  ة ددددا بحعبلدددد  

ةددا تتفدق    بتفت بضا  ن مى ةتم تد ةم بحيعضدعا 

 ,Chen, Toh) م    دىحةح بحدتعلم بحيفضدلا حد ةهم

et al., 2005, p. 138) . 

ولدد  تضددى  ت اتددىئ  بحث ددعو وبح  ب ددى  

فةيى ةتعلق  افضل   ىحةح بحتعلم كبخدل  ة دى  بحعبلد  
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بتفت بضددا ألخدد هى فددا بت تثددى   يتيةدد ب  تصدديةم 

حتلددد  بحثة دددى ، ولحددد  فدددا م ىوحدددا  حددد بو بحتثةددد  

  خصىئو  ل متعلم وبحيعل  بحتعلةيدا  ة بحي لعب

كبخل بحثة ى  بتفت بضةا ، فا ف   اتىئ  ك ب ا  دل 

 ,Bell & Fogler, 1997; Chenومددد  

Chong, et al., 2005; Lee et al., 2010; 

San Chee, 2001; Zaharias et al., 2010) 

بتختالفددى  فددا   ددلعب بحددتعلم ت تددي    لددع  فددا   

 دا بتفت بضدةا حةدح ك  بحثة دى  حثةفدا ب اتدىئ  بحدتعلم

بتفت بضدددةا ت دددى ا بحعدددىحم بح دةددددا وتدددعف  خثددد ا 

حسددةا مليع ددا حليتعليددة ،  ى ضددىفا كحددع    هدد   

بحمث ا ت يثد  بحيتعليدة  مد   ندىء بحيع فدا وب تسدىب 

بحيعلعمددى   ردددثل متسلسدددل ومتتدددى  ،  دددالوا  لدددع 

لح ، فا  بحنسما بتفت بضةا حأل ةىء  عب  ا بحثة ا 

ااهى    تسددى    لددع تجسددة  بألفثددى  ، ةضددىا    ددمدد

ح ح  مى ةيثد     تدعف   بحيدعبك بحتعلةيةدا فدا بحدنو 

وبحصدددع  مدددد  مالحظددددا تاملةدددا وتصددددع  تج ةدددد   

حليتعليدددة ، و ىحتددددىحا فدددا  معلدددد  بحدددتعلم  ددددىحعبل  

 بتفت بضا ةي ا جية   ايىط بحيتعلية .

و دددىح  م مددد  لحددد  بختلفدددت معهدددم اتدددىئ  

 ;Azmy & Ismaeel, 2010وك ب دا  دل مد  

Horst & Dörner, 2019)  وبحتدا   دى   كحدع

     لعب بحتعلم بحج ئا  ى    ث  تا ة ب فدا بحثة دى  

بتفت بضددةا مدد    ددلعب بحددتعلم بحثلددع،  ةنيددى   ددى   

 ;Burdea & Coiffet, 2003وك ب دا  دل مد 

Chen, Toh, et al., 2005; Huang et al., 

2020; Jonassen, 2000; Lin & Wang, 

2019; Shen et al., 2017; Wang et al., 

كحدددع      دددلعب بحدددتعلم بح سدددع وبحمثددد ب   (2015

، و  ددلعب بحددتعلم بحنردد  وبحعيلددا(  ثة ددا  بح سددةا

بحعبلدد  بتفت بضددا   ثدد  فى لةددا فددع تعجةدده  ددلع  

بحيتعليددة  مدد  بأل ددىحةح بألخدد ى، و  جعددت بحنتةجددا 

  كحدددددع     ة دددددى  بحعبلددددد  بتفت بضدددددا تعددددد   كك ب

حيسدددتم مة  حأل دددةىء  ةددد  بحيعجدددعكا  ددد  ط ةدددق ب

ت عةدددل بحيفدددىهةم بحيجددد كا بحصدددعثا كحدددع تصدددع ب  

مليع ددددا، فددددىح الب بحدددد ة  ةفضددددلع  بحيعلعمددددى  

بحي ئةا ح ةهم مردى  ااباييىس   لدع  ردثل مل دعر 

فددا  ة ددا تعلددم بحعبلدد  بتفت بضددا مدد  بح ددالب بحدد ة  

 ةفضددلع  بحيعلعمددى  بحلفظةددا،  مددى  ىحنسددثا أل ددلعب

تعلم بحنرددد  لددد  ت جددد  بحنتةجدددا كحدددع    بحتعلددددةم بحددد

بحتج ةثا بح   ة     لع بحتي ةدا بح بجعدا بحيثى د ا 

وبحتفى دددل بحنرددد  كبخدددل  ة دددى  بحعبلددد  بتفت بضدددا، 

ةعددد   بحمثددد ا بحتج ةثةدددا  حلدددتعلم  يدددى   دددى  حددد ح  

، فددىح الب لوو  ايددىط (Haller et al., 1999و

سع دددا حي بحدددتعلم بحتج ةثةدددا بحنرددد ا وبحمثددد ب  ب

تفعلعب  لع بح الب بح ة  ح ةهم   دىحةح تعلدم تاملةدا 

 ,.Chen, Toh, et al)بو لىئيدا  لدع بحيالحظدا

2005) . 

ح ح  م  بحض و   فهم تا ة  تدنةا بحعبلد  

بتفت بضددا حت سددة   كبء بح ىحددح مدد  خددال  بحتفثةدد  

فددا   ددىحةح بحددتعلم بحيمتلفددا، حةددح ةعتيدد  بح سددةع  

يددعس،  ةنيددى بح   ددةع  حيل لددع بحددتعلم بحتج ةثددا ب
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ةعتيدد و   لددع بحتامددل وبحيالحظددا، و نددىء  لددع لحدد  

بحتضى ب فا اتىئ  بح  ب دى  بحسدى دا ةسدعع بحث دح 

بح ددىحا ح  ب ددا تددا ة  بحثة ددى  بتفت بضددةا  ددىختالا 

مجىت  بح يةدا بحيدةد ا وتفى لهدى مد    دلعب بحدتعلم 

وبح ساابح   دددا(  لدددع مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح 

ح ب  ا بحعىملا ح   طدالب تثنعحعجةدى   ببنحا وت سة

 بحتعلةم.

وتعدد  مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا مدد  

بحثفىةدددى  بأل ى دددةا ألخصدددىئا تثنعحعجةدددى بحتعلدددةم، 

وتتضددي  بحيع فددا بحثىملددا حثددل مثددع  مدد  مثعاددى  

بحجهددى ، وب ترددىا بأل  ددى  وترمةصددهى وكنددالحهى 

وب ددتث ب  بألجدد بء بحعىطلددا، وتتضددي   ةضددى بحعلىةددا 

 وو بأل  ددى . و  دد   بحع ةدد  مدد  بح  ب ددى    حددمدد

 لددع  هيةددا تنيةددا مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا 

ح دددالب تثنعحعجةدددى بحتعلدددةم ومنهدددى ك ب دددا  دددل مددد  

; حسددنىء  ثدد  بحعددىطع 2016و مددىاع بحيدد  م يدد   

; هثددا حسددة  2019بح ثددى& & آةددا طلعددت بحيدد   

 & Chukwuedo، وك ب ا و(2019 ث بح ية   

Ogbuanya, 2020 ) وبحتدددا ب دددتم مت ايدددعلج

Dreyfus model  ،حلت  ةح  لع مهى ب  بحصةىاا

وبحتدا   دى    (Ali et al., 2009وو د ح  ك ب دا 

كحددددع بح ىجددددا حت ددددعة  بحيهددددى ب  بحعيلةددددا  جدددد بء 

بحصةىاا بحعالجةا، وك ب ا مهى ب  بحصةىاا بحعلىئةا 

حف ددو بحجهددى  وتجنددح حدد وو بأل  ددى  وكنددالحهى 

ىحفدا حةددع  بحجهدى   د و   وةدتم بحتوب تث ب  بألج بء 

ترددديةله  ثفدددىءا ولحددد  مددد  خدددال   ة دددى  بفت بضدددةا 

 ت ى ع بحعبل .

و  ح  تع  تدنةى  بحعبل  بتفت بضا و دة  

فعددددى  فددددا تنيةددددا بحيهددددى ب  بحعيلةددددا  رددددثل  ددددى  

ومهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا  رثل خدىص، اتةجدا 

 بحتفى ددل بحثردد   مدد  بحعددىحم بح ليددا  ال ددا بأل عددىك،

ددددى ت فة ةددددا ومع فةددددا وتردددديةلةا بحدددد    ةددددد   ف ن 

وك  ب ةدددا و وحةدددا  رددد ط م ب دددىا  ايدددىط بحسدددلع  

 (.Troitska et al., 2019, p. 25بحيمتلفا و

وميى  ثق ةتضد     تصديةم  ة دى   ىحةدا 

بحجددعكا حلعبلدد  بتفت بضددا وخىنددا تلدد  بحي تث ددا 

 (FOV ىحمصددىئو بحثصدد ةا مثددل مجددى  بح يةددا 

Field Of Viewا تدددي    لدددع ك جدددا بحتددد( و

باييى دددةا بحفددد ك وتعبجددد   فدددا بحثة دددا بتفت بضدددةا، 

وم ب ىا   ىحةح بحتعلم، حم تي    لدع ت سدة  جدعكا 

 ة ا بحتعلم فد ،  ل تستم   فا بحع ةد  مد  بحيجدىت  

 ددددىحعالج وبحدةددددىس بحنفسددددا، وت سددددة  بحعرددددىئ  

 .(Son et al., 2017, p. 24و بحتنفة ةا حلعدل

عجةدددددددى بحعبلددددددد  نعححددددددد ح  ب دددددددتم مت تث

بتفت بضددددا حت سددددة   عدددد  بحعرددددىئ  بحتنفة ةددددا 

وبحتددا ة   لددع  ةفةددا ب ددتم ب  بحيتعليددة  حيهددى بتهم 

بحيع فةدددا بأل ى دددةا مثدددل بحدددت ثم بحتثثة دددع  بحثددد  

بحيع فدددا  حديددد  ب دددتجى ى  مهةيندددا،  لدددع  دددثةل 

بحيثدددى ،  ددد   بت دددتجى ا بح   ةدددا  ةددد  بحينى دددثا 

ى  بحتلدىئةددا، جى وبحددد  ا  لددع تعجةدده وليدد  بت ددت

وبحد  ا  لع بتاتثدى  بحثصد   حليثةد ب  لب  بحصدلا 

، فتعنلت (Bailey et al., 2019, p. 2) ىحيهيا 

كحددع  (Huang, 2020, p. 148)ك ب ددا هددعبا  
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فى لةددا  ة ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا بتاييى ددةا  لددع 

تع ة  بحيم و  بحيع فا حلف ك وتثثة  وتث ةل بحيهى  

ثةا،  يدى تدم ب دتم ب  بحعبلد  حعصدوت سة  بحي واا ب

بتفت بضددا فددا  ددالج بحضددع  بحمفةدد  فددا بحدد ب  ا 

بحعىملدددا  ددد  ط ةدددق بحتددد  ةح  لدددع مهدددى  بحتثددد ةل 

 وبحت عةدددددل وبحت ددددد ةح فدددددا بحثة دددددى  بتفت بضدددددةا،

حعثا بحيتىها    ةددا باييى دةه و ى دتم ب   ى تم ب  

(، حةح تدم  د ب بحيتىهدا مد  Gear VRاظى ب  

وم    لع( ميى ةسي  حليسدتم   ئ   بوةا  يةا بح ى

 تددد     ددد ب جدددع  حل ددد ق وميى  دددا بحتعجةددده 

بحيثىاا فا بحثة ا بتفت بضةا،  ى ضىفا كحع لح ، ل  

ة فظ بحف ك بأل ثى  بحهن  ةا بحتا ةجدح تد   هى فدا 

بحيتىها. و ره   بحنتىئ     بحيستم   ةددع   ىحع ةد  

  ثد بم  بحيهى  بحنىج ا مد  بحت سدة  فدا بحد ب  ا  ت

 .Varela-Aldás et al., 2019, pو تلد  بحيهدى 

289) 

و ندد  بحثىحددح بحع ةدد  مدد  بح  ب ددى  بحتددا 

تنىوحددت معىحجددى  ممتلفددا حمصددىئو  ة ددى  بحعبلدد  

بتفت بضدا مثدل بتاييى ددةا وك جدا بحتعبجد  ومجددى  

و بوةددا بح يةددا وك جددا بحددت ثم  ىحثة ددا، وتددا ة  لحدد  

، وتعجةده   ا لع ت سة  بحعردىئ  بحتنفة ةدا، وبحد ب

بتاتثى ، وبحت  ة   لع بحي ف ب  بحي تث ا  ىحيهيا، 

 ;Bailey et al., 2019)وبحعرددىئ  ب ك ب ةددا

Barkley, 2012; Bashiri et al., 2017; 

Jang et al., 2016; Li et al., 2020; 

Renner & Pfeiffer, 2017; Shin & Kim, 

2015; Smith & Burd, 2019; Varela-

Aldás et al., 2019; Ventura et al., 

، واتةجددا حدد ح  فىحيعىحجددا فددا خصددىئو   (2019

بحع ب  ثة ى  بحعبل  بتفت بضا حه  هيةا  ثة ا فا 

بحتا ة   لع بألار ا بحعدلةا، فدد  ةتدا   ليد  بتاتثدى  

و عا بحد ب  ا  ند  ت ثةدهيدى  يجدى  بح يةدا بحضدةق 

ب  و بحعب دد  جدد ب  ,Renner & Pfeiffer) جدد  

2017, p. 193)  

وم  بحعد ب بحسدى ق تتضد   هيةدا  ة دى  

بحعبلدد  بتفت بضددةا، وبخددتالا اتددىئ  بح  ب ددى  فددا 

تددا ة  مجدددىت  بح يةدددا بحيدةدد ا بحيمتلفدددا  لدددع  كبء 

بحيهدددى  ولحددد   دددىختالا   دددىحةح بحدددتعلم حليتعليدددة ، 

و اللدددددا بحثة دددددى  بتفت بضدددددةا  ىحددددد ب  ا بحعىملدددددا 

كحىددع  ىحاوبحعرددىئ  بحتنفة ةددا، وةسددعع بحث ددح بح دد

ك ب دددا   ددد  بحتفى دددل  دددة  مجدددىت  بح يةدددا بحيدةددد ا 

 ىحثة ى  بتفت بضةا و  ىحةح بحتعلم بح ساابح   دا 

 لع تنيةا مهدى ب  ندةىاا بح ى دح بنحدا وت سدة  

 بح ب  ا بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

 مشكلة البحث 
تيثدد  بحثىحددح مدد   لددع ا مرددثلا بحث ددح وت  ةدد هى، 

   بحي ىو  وبأل عىك بنتةااخال ونةى تهى، م 

ا بح ىجدددا كحدددع تنيةدددا مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح  بوت 

 بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةما

تعنددلت بحث ددعو وبح  ب ددى   لددع فى لةددا 

بحتددد  ةح  ا دددىحةح ممتلفدددا  لدددع تنيةدددا بحيهدددى ب  
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بحتثنعحعجةددا  عجدده  ددى  ومهددى ب  نددةىاا بح ى ددح 

  ب دى  مثدل بح  عجه خىص، حةح   ى   بحع ة  م 

; حسددنىء  ثدد  2016و مددىاع بحيدد  م يدد   ك ب ددا 

; هثددا 2019بحعددىطع بح ثددى& & آةددا طلعددت بحيدد   

 ,.Ali et alو، وك ب ا (2019حسة   ث بح ية   

2009; Chukwuedo & Ogbuanya, 

كحددددع بح ىجددددا حت ددددعة  بحيهددددى ب  بحعيلةددددا  (2020

 ج بء بحصدةىاا بحعالجةدا وبحعلىئةدا حل ى دح بنحدا، 

   لددع  هيةددا تنيةددا مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح   دد و

بنحددا حدد ى طددالب تثنعحعجةددى بحتعلددةم وبحتددا تعدد  مدد  

بحثفىةددى  بحضدد و ةا ح ددالب تثنعحعجةددى بحتعلددةم، ولدد  

تحظ بحثىحح م  خال  ت  ةسه حيىكا نةىاا بح ى ح 

بنحا ت اع فا بحيستعى بحيع فا وبألكبئدا حيهدى ب  

لددا بح ب عددا حف نددةىاا بح ى ددح بنحددا حدد ى طددالب ب

 دسددم تثنعحعجةددى بحتعلددةم، وخىنددا فددا رددل بحتعجدده 

ت دددتم ب  منصدددى  بحتعلدددةم ب حثت وادددا  ىحجىمعدددى  

وكاتىج بحيد  ب  كحثت واة ى، و  يى ة ج  لح  كحدع    

بحيهى ب  بحتثنعحعجةا ومنهدى ندةىاا بح ى دح بنحدا 

مددد  بحيهدددى ب  بحتدددا ت تدددىج كحدددع ولدددت وميى  دددا 

 بحيهى ا افسهى.

مدد  بح ىجددا كحددع تنيةددا مهددى ب  دددق وحلت 

نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طدالب تثنعحعجةدى بحتعلدةم، 

 ج ى بحثىحح ك ب ا ب تثردىفةا  لدع طدالب بحف لدا 

بح ب عددددا فسددددم تثنعحعجةددددى بحتعلددددةم  ثلةددددا بحت  ةددددا 

جىمعا  نهدى، و  دف   اتىئجهدى  د  وجدعك  -بحنع ةا

كبفددد  لدددعى حددد ى بح دددالب حلتعددد ب حثة دددا بحعبلددد  

مددددددنهم ت  %86وتثددددددة   ةضددددددى     ضددددددا،بتفت ب

ةسددت ةعع  فدد  وت  ةددح وحدد ا بحنظددى   و    مثددع  

مدد  بح ى ددح بنحددا، ميددى كفدد  بحثىحددح ت تثرددىا 

بحيسدددت   ى  بحتثنعحعجةدددا بحتدددا مددد   دددااهى  فددد  

مسددددتعى كبفعةددددا بح ددددالب ا ددددع بحددددتعلم وت سددددة  

مهى بتهم  ىحرثل بحي لدعب، مد  م ب دىا خصىئصدهم 

 و  لعب تعليهم.

ح ىجددا كحددع ب ددتم ب   ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا ا ب ىاة ددى

حتنيةددا مهددى ب  بحصددةىاا وت سددة  بحدد ب  ا بحعىملددا 

 ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةما

ةت لح تعلم بحيهى ا ميى  دتهى وبحتد  ةثى  

بحعيلةا  لةهى ، فىحت  ةح بحعيلا مد  بت دت بتةجةى  

بحتا تسى    لع تنيةا بحيهى ب  و ددىء   د  تعليهدى، 

ة ا بحعبل  بتفت بضدا حليدتعلم بحيردى  ا فدا    وتتة

 اردد ا بفت بضددةا ميى لددا حتلدد  بحتددا ةعبجههددى فددا 

 ;Broeren et al., 2008وبح ةددىا بحعبلعةددا

Henderson et al., 2007) فتسدددي  حددده ،

 ىحتفى ل فا  ة ى  بفت بضةا ممتلفا وبح صع   لدع 

 & Saposnikو كوك  فعددى  فددا بحعلددت بح دةدددا

Levin, 2011, p. 1383)  فتددعف   ة ددا بحعبلدد ،

بتفت بضدددا كجددد بء م ى دددىا حسدددةنى ةعهى  و ارددد ا 

، (De Luca et al., 2019, p. 4ووبلعةددا

وت سدددددددة  بحتدددددددإل   بح   دددددددا، وب ك ب  بح سدددددددا 

 .Russo et al., 2017, pووبحثصد   وبتاتثدى  

. وهع مى ت تىجه مهى ب  ندةىاا بح ى دح بتحدا، (5

     فىةدا بألجهد ا ب ووفع ضعء  ةىكا    بك بح ال
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بحتا ةتم بحت  ةح  لةهى،  ىات هنى  حىجا كحع تدعفة  

مست   ى  ج ة ا  دىحعبل  بتفت بضدا حلتد  ةح  لدع 

مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا، وحددد ح  تعددد   ة دددا 

بحعبل  بتفت بضا ها بحثة ا بحينى ثا حدتعلم مهدى ب  

 نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

ا بح ىجا كحع ت  ة   اسح مجى  حل يةا أل دىحةح ث ى ىح

بحتعلم بحيمتلفا حتنيةا مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحدا 

 وبح ب  ا بحعىملاا

  ددى    عدد  بحث ددعو كحددع فى لةددا مجددى  

 بح يةدددا بحعب ددد  فدددا بحثة دددى  بتفت بضدددةا    ب دددا

 ;Kopper et al., 2011; Lin et al., 2002و

Usoh et al., 2000) ى   ك ب دا  د ، فدا حدة 

 ,Bailey et al., 2019; Ruddle & Lesselsو

 كحدددع فى لةدددا بحيجدددى  بحضدددةق،  مدددى ك ب دددا (2009

  ددى   كحددع فى لةددا  (Ragan et al., 2015و

 بحيجى  بحيتع  .

 يددى   ددى   بح  ب ددى  كحددع تددا ة  معىحجددا 

تدةة  مجى  بح يةا فدا  ة دا بحعبلد  بتفت بضدا  لدع 

حيع فةدا، وب ك ب ةدا ئ  ببحعرىئ  بحتنفة ةا، وبحعرى

لب  بحصددددلا مثددددل بتاتثددددى  وبحدددد ب  ا مثددددل ك ب ددددا 

 Gamito et al., 2016, p. 11; Jansen etو

al., 2010; Rakkolainen et al., 2017) ،

 ةنيى تضى  ت بحنتىئ  فع ت  ة   اسح مجدى  حل يةدا 

أل دددىحةح بحدددتعلم بحيمتلفدددا ، حةدددح   دددى   كحددد ى 

 يةددددا ةمفدددد    بحبح  ب ددددى  كحددددع    تدلةددددل مجددددى

  دد بب كوب  بحعبلدد  بتفت بضددا   نددىء بح   ددا أل  

هددددد ب ةدلدددددل مددددد  بحي فددددد ب  بحي ة دددددا  ىح   دددددا 

، فا حة    دى   (Zayer et al., 2019وبحثص ةا

   مجددى  بح يةددا  (Usoh et al., 2000وك ب ددا

بحعب    ى   فضل فا ت سة  بح ب  ا وت دةق ك جا 

   لدددع ةدددي  بحتعبجددد   يدددى    مجدددى  بح يةدددا بحعب ددد 

 .ك جا كك ب  بحف ك

واظ ب حتضى ب بحنتىئ ، وفع ضعء بلتد بح 

بحع ةدد  مدد  بح  ب ددى  معىحجددا مجددى  بح يةددا  اضددىفا 

كطددى ب   ددعكبء  ةدد  حددىكا ألطدد با بحصددع ا  يدةدد  

 Baek et al., 2005; Jones etو حيجدى  بح يةدا

al., 2013; Xiao & Benko, 2016)، ب ته ا 

مجدى  حل يةدا مدةد    اسدحبحث ح بح ىحا بحت دق مد  

 ثة دددا بحعبلددد  بتفت بضدددا حتنيةدددا مهدددى ب  ندددةىاا 

بح ى ح بنحدا وت سدة  بحد ب  ا بحعىملدا حد ى طدالب 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

 ب ع ىا بح ىجا كحدع بحثرد   د    د  تفى دل 

و  دددلعب بحددتعلم  لددع بحددد ب  ا  بحعبلدد  بتفت بضددا

 بحعىملا و ع  بحعرىئ  بحتنفة ةاا

ث ددعو بحتددا تنىوحددت   بح  ددى   بحع ةدد  مدد

بحعبلددد  بتفت بضدددا و  دددىحةح بحدددتعلم بح ىجدددا كحددددع 

بحثرد   دد    دد  تفى ددل بحعبلدد  بتفت بضددا و  ددلعب 

بحددددتعلم  لددددع بحدددد ب  ا بحعىملددددا و عدددد  بحعرددددىئ  

 & Lin) بحتنفة ةدا، فا دى   ك ب دا حددة  ووباد 

Wang, 2019)  كحع    م ب ىا   ىحةح بحتعلم وفدق
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ا، وبحي ئاابحلفظةدا، تداملفل  و دةلف مى   بحعيلاابح

وبح سعابح   ددا  ثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا بحتثةفددا 

 ك  كحددع  ةددىكا حيددىس بحيتعليددة  وت سددة   فددىءا 

تعليهددم، وك ددت بح  ب ددا كحددع بحددت ثم فددا خصددىئو 

بحعبل  بتفت بضدا وت  ةد    دىحةح بحدتعلم بحينى دثا، 

 ;Azmy & Ismaeel, 2010و  دى   ك ب داو

Horst & Dörner, 2019) بأل ددلعب  كحددع   

بحج ئا حعنىن  بحتعلم فا بحعبل  بتفت بضدا  دى  حده 

تدددا ة   لدددع  كبء بح دددالب و فدددىءتهم فدددا بحدددتعلم فدددا 

مدى ددددل بأل ددددلعب بحثلددددا،  دددد ح    ددددى   ك ب ددددا 

( كحددع      ددلعب بحددتعلم Wang et al., 2015و

بح سع فا  ة ى  بحعبل  بتفت بضا  ى    ث  فى لةدا 

ا ةلةهدى   دلعب بحدتعلم ح   دمدى اا  ا لعب بحدتعلم ب

 ,.Huang et alبحعيلدا، وهندى  ك ب دى  مثدل و

2020; Kilcoyne & Habig, 2016; Lee et 

al., 2010  ى   كحع     وجعك ف وق فا اتدىئ   )

بحتعلم بحيع فةا وبتافعىحةا حل الب لو   ايىط بحدتعلم 

بحيمتلفددددا فددددا  ة ددددا بحددددتعلم بحدىئيددددا  لددددع بحعبلدددد  

ح ددالب بحد ة   ىاددت حد ةهم  عدد     ببتفت بضدا، كت 

تفضدددةال    دددلعب بحدددتعلم ةجدددح    ةت يلدددعب  ث  دددى 

مع فة ى   ثد  حت دةدق افد  اتدىئ  بحدتعلم مثدل بح دالب 

بنخددد ة . و ندددىء  لدددع مدددى  دددثق، فتندددىل  بحنتدددىئ  

ةت لح بحثرد   د   اسدح مجدى   يةدا  ثة دا بحعبلد  

بتفت بضددددا مدددد    ددددىحةح بحددددتعلم بحيمتلفددددا حتنيةددددا 

ا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا ندددةىامهدددى ب  

 بحعىملا.

فددد  ب ددتم مت تدنةددى  بحعبلدد  بتفت بضددا 

فا ت سة  بحعرىئ  بحتنفة ةا ومنهى بحد ب  ا بحعىملدا 

 ,.Bailey et al., 2019; Bashiri et alو   ب دا

2017; Huang, 2020; Jang et al., 2016; 

Kishishita et al., 2014; Li et al., 2020; 

Renner & Pfeiffer, 2017; Shin & Kim, 

2015; Smith & Burd, 2019; Varela-Aldás 

et al., 2019)  و ،  يدددى لدددMakransky & 

Petersen, 2020)  ايدددعلج ت لةدددل مسدددى  حعاللدددا

بحعبلددد  بتفت بضدددا بتاييى دددا  دددثع  بحيتيةددد ب  

، بح بفعةدا interestبحنفسةا بحيع فةا مثدل بتهتيدى  

motivationبتةدددددا ءا بح، بحثفددددى self-efficacy ،

، بح يددل embodimentبحتجسددة وب ك ب  بحيجسدد (

-self، بحتنظددةم بحدد بتا cognitive loadبحيع فدا 

regulation  وبح ى     فةده    خصدىئو بحثة دى ،

بتفت بضددةا بتاييى ددةا تدددي   فددا تلدد  بحيتيةددد ب ، 

و ونددع  ضدد و ا كجدد بء ك ب ددى  تج ةثةددا حلت دددق 

حعبل  بتفت بضدا بتاييى دا  ة  بم  تل  بحيسى ب  

 وتل  بحيتية ب  و  ح  بحيتية ب  لب  بحصلا. 

وفددع ضددعء هدد   بأل عددىك تيثدد  بحثىحددح مدد  

ت  ةدددد  مردددددثلا بحث ددددح وندددددةى تهى فددددا بحعثدددددى ا 

بحتد ة ةا بنتةاا تعجد  حىجدا كحدع ت دعة  خصدىئو 

 ة ا بحعبل  بتفت بضا  يجىت   يةا مدةد ا ممتلفدا 

  ددلعب بحددتعلم حتنيةددا ى مدد  وبحثردد   دد  تفى لهيدد

مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا 

 بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.  
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 أسئلة البحث:
تددتلمو مرددثلا بحث ددح بح ددىحا فددا بحسدديب  

بحددد ئة  بنتددداا  ةددد  ةيثددد  تصددديةم  ة دددا بحعبلددد  

بتفت بضدددددا  يجدددددىت  بح يةدددددا بحيدةددددد ا ووب دددددعا، 

تفى لهيددى مدد       دد متع دد ا، ضددةدا( وبحثردد   دد

  دددلعب بحدددتعلم وبح سدددا، وبح   دددا(  لدددع تنيةدددا 

مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا 

 بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟

  بتتةااوةتف ا منه بأل  لا بحف  ةا 

مدددى مهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا بحعبجدددح  .1

تنيةتهددى ح ددالب بحف لددا بح ب عددا لسددم تثنعحعجةددى 

 م؟بحتعلة

معددىةة  تصدديةم  ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا فددا  مددى .2

ضددعء خصددىئو بحعدد ب ومجددى  بح يةددا بحيدةدد  

 بحعب  ، وبحيتع   وبحضةق(؟

مدددى بحتصددديةم بحتعلةيدددا بحينى دددح حثة دددا بحعبلددد   .3

بتفت بضددا فددا ضددعء بختالفددى  مجددى  بح يةددا 

 ضةق(؟–متع  –بحيدة  ووب  

متع د   –مى     مجىت  بح يةا بحيدة ا ووب    .4

 ثة ا بحعبل  بتفت بضا  لعاةق(  ض –

بحجعباح بحيع فةا حيهى ب  ندةىاا بح ى دح   -

 بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى تعلةم؟

بحجعباددح بألكبئةددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  -

 بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى تعلةم 

 بح ب  ا بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟ -

 ددا (  ثةح  دا –مدى   د    ددىحةح بحدتعلم وحسددا   .5

 بحعبل  بتفت بضا  لعا 

بحجعباح بحيع فةدا حيهدى ب  ندةىاا بح ى دح  -

 بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟

بحجعباددح بألكبئةددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  -

 بنحا ح الب تثنعحعجةى بحتعلةم؟

 بح ب  ا بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟ -

 ح  دا( –مى   د  تفى دل   دىحةح بحدتعلم وحسدا  .6

  ثة ا بحعبل  بتفت بضا  لعا 

بحجعباح بحيع فةدا حيهدى ب  ندةىاا بح ى دح  -

 بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟

بحجعباددح بألكبئةددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  -

 بنحا ح الب تثنعحعجةى بحتعلةم؟

 بح ب  ا بحعىملا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم؟ -

 أهداف البحث:
 كحعا ةه ا بحث ح بح ىحا

  ت  ة  مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا ح دالب

 بحف لا بح ب عا لسم تثنعحعجةى بحتعلةم.

  ت  ة  معىةة  تصيةم  ة ا بحعبل  بتفت بضا

فا ضعء خصىئو بحع ب ومجدى  بح يةدا 

 بحيدة (.

  بحتصددديةم بحتعلةيدددا حثة دددا وبلددد  بفت بضدددا

 يجدددىت   يةدددا ممتلفدددا ومدةددد ا ح دددالب 

 علم ممتلفا.حةح تتثنعحعجةى تعلةم لو    ى
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   بحثر         تفى دل مجدى  بح يةدا بحيدةد

ضدةق(  ا دىحةح بحدتعلم  -متع    –ووب   

 لددع مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا حدد ى 

 طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

    بحثر         تفى ل مجى  بح يةدا بحيدةد

ضددةق(  لددع ت سددة   -متع دد   –ووب دد  

بحدددد ب  ا بحعىملددددا حدددد ى طددددالب تثنعحعجةددددى 

 .تعلةمبح

 أهمية البحث:
 بوتا بألهيةا بحنظ ةاا

وض      اظ ةا فا تنيةا مهدى ب   -1

نةىاا بح ى ح بنحا وبح ب  ا بحعىملا 

    ط ةق  ة ى  بحعبل  بتفت بضا.

تدددد ةم كطدددى  اظددد   ح ددد ق وو دددىئل  -2

تنيةددا مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا 

وبح ب  ا بحعىملدا فدا ضدعء خصدىئو 

 جددىت  دد ب بحثة ددى  بتفت بضددةا وم

بح يةددا بحيدةدد ا( مدد  بخددتالا   ددىحةح 

 بحتعلم.

  ىاةىا بألهيةا بحت ثةدةاا

تصيةم  ة ا وبل  بفت بضا فدا ضدعء  -1

خصدددىئو بحعددد ب ومجدددىت  بح يةدددا 

بحيدةدددد ا(   حتنيةددددا مهددددى ب  نددددةىاا 

 بح ى ح بنحا وبح ب  ا بحعىملا.

تصيةم  ة ا وبل  بفت بضا تثةفةا فا  -2

ضددددعء خصددددىئو بح ددددالب و  ددددىحةح 

 ي ب ىا بحف وق بحف كةا.هم( حتعلي

تدددد ةم معدددىةة  ج ةددد ا حتصددديةم  ة دددا  -3

بحعبلددد  بتفت بضدددا حتنى دددح بح دددالب 

 ددىختالا   ددىحةح تعليهددم و يجددىت  

 يةدا ممتلفددا حتنيةددا مهددى ب  نددةىاا 

بح ى ددددح بنحددددا ح ددددالب تثنعحعجةددددى 

 بحتعلةم.

مدددى ل مددده بحث دددح بح دددىحا مددد   كوب   -4

ج ةدددد ا ةيثدددد  بت ددددتفىكا منهددددى فددددا 

 ها.مرى  ك ب ى 

مدددى ل مددده بحث دددح مددد  اتدددىئ  ةيثددد   -5

ت ثةدهددددددى فدددددددا بحيجددددددى  بحت  دددددددع  

 وتثنعحعجةى بحتعلةم.

 حدود البحث:
 تيثلت ح وك بحث ح فاا

بح دددد وك بحيعضددددع ةاا مهددددى ب  نددددةىاا  -

 بح ى ح بنحا وفدى حتعنة  بحيد  .

بح ددد وك بحثرددد ةاا طدددالب بحف لدددا بح ب عدددا  -

تثنعحعجةدددى بحتعلدددةم لو  بحددد ب  ا بحعىملدددا 

 ا وبحيتع  ا.ينمفضبح

بح ددد وك بح منةددداا تدددم بحت ثةدددق فدددا بحعدددى   -

 ، ولح  م    بةا 2020ا2019بحجىمعا 

بحفصل بح  ب ع بحثىاع لثل تعلةق بح  ب دا 

  سثح جىئ ا  ع واى.



 التعليم لتكنولوجيا ةالمصري الجمعية

17 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

 –بح دد وك بحيثىاةدداا  لةددا بحت  ةددا بحنع ةددا  -

 جىمعا  نهى

 عينة البحث:
تيثلدددت  ةندددا بحث دددح فدددا طدددالب بحف لدددا 

ى بحتعلدددةم ميددد  حددد ةهم  دددعا عحعجةدددبح ب عدددا لسدددم تثن

لب ددد ا  ىملدددا منمفضدددا ومتع ددد ا وفددددى حيدةدددىس 

(، 2016بحسعا بحعدلةا ألمل  ث  بحي سد  بح  ثدا و

( مددد  300حةدددح تدددم ت ثةدددق بحيدةدددىس  لدددع  ددد ك و

( ميدد  حدد ةهم 124بح ددالب وتددم بحتعنددل كحددع  دد ك و

 دعا منمفضددا ومتع دد ا فدا بحدد ب  ا بحعىملددا، وتددم 

 دددددلعب بحدددددتعلم  ةددددد    عددددد هى ت ثةدددددق مدةدددددىس ت 

 ,Felder & Silvermanو دد ةلف مى  وحفل  

، (2012وبحسددة  م يدد    ددع هى ددم، ( ت جيددا 1998

و عدد هى تددم ت  ةدد  مدد    دد وب   ثددتهم فددا بحيرددى  ا 

( طىحث ددى حسددع، 30 ىحث ددح، حةددح تددم بحتعنددل كحددع و

( طىحث دددددى ح  دددددا، و   ةددددددا  ردددددعبئةا تدددددم 30وو

م ، وتدد تددع ةعهم  لددع بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا بحسددت

تدسةم  ل اي  كحع  الو مجيع ى   ردثل  ردعبئا، 

و  نىء  يلةا بحت ثةدق تسد ب مد  بحيجيع دى   د ك 

م  بح الب وتم ب تثعىك بحثع  حع   بتحت ب ، و لةه 

فد  ونل حجم  ل مجيع دا مد  بحيجيع دى  بحسدت 

 ( طالب.9و

 متغريات البحث:
 ةتضي  بحث ح مجيع ا م  بحيتية ب  منهىا

 مجددىت  بح يةددا بحيدةدد ا  سددتدلابحيتيةدد  بحي

 وبحعب  ، بحيتع  ، بحضةق(

  بحيتيةددددد ب  بحتى عددددداا بحجىادددددح بحيع فدددددا

وبألكبئددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا، 

 بح ب  ا بحعىملا.

  بحيتيةددددد ب  بحتصدددددنةفةاا   دددددلعب بحدددددتعلم

 بح   ا( –وبح سا 

 منهج البحث:
ب أل  بحث ددح مدد  بحث ددعو بحت عة ةددا  اظدد  

Developmental Research  فدددا تثنعحعجةدددى

حدد ح  فددا  بحثىحددح ب ددتم   بحينددىه  بحثال ددا  بحتعلددةم،

بنتةا  رثل متتدى    يدى حد كهى  ثد  بحل ةد  بحجد ب  

(Elgazzar, 2014)ا 

  بحيددنه  بحعنددفاا وب ددتم مه بحثىحددح

فدددددا ت لةدددددل بألك ةدددددى  وبح  ب دددددى  

وبحث دددددعو بحسدددددى دا  هددددد ا ونددددد  

مرثلا بحث ح، وك  بك ب طى  بحنظد   

 ةددد  بحيهدددى ب  بحعبجدددح ، وت حلث دددح

تنيةتهددى ح ددالب تثنعحعجةددى بحتعلددةم مدد  

 مد   نةىاا بح ى ح بنحا.

  مدددنه  ت دددعة  بحينظعمدددى  بحتعلةيةدددا

(ا وب ددتم مه بحثىحددح حتصدديةم ISDو

وت عة   ة ا وبل  بفت بضدا  يجدىت  

 يةددا مدةدد ا  ى ددتم ب  ايددعلج م يدد  

 .2003  ةا خية ، 

 فى دل بحينه  بحتج ةثداا ح  ب دا   د  ت

 ة ددددا بحعبلدددد  بتفت بضددددا  يجددددىت  
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بح يةددا بحيدةدد ا و  ددىحةح بحددتعلم  لددع 

  ل م ا

بحجىادددددح بحيع فدددددا حيهدددددى ب   - 

نددةىاا بح ى ددح بنحددا ح ددالب 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

بحجىاددددددح بألكبئددددددا حيهددددددى ب   -ب

نددةىاا بح ى ددح بنحددا ح ددالب 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

 بح ب  ا بحعىملا. - 

 التصميم التجريبي للبحث:
ىحددح بحتصدديةم  ددثه بحتج ةثددا   بحثب ددتم 

( مجيع ى  وبحت ثةدق 6ل  بحيجيع ى  بحتج ةثةا و

 بحدثلا وبحثع  ، وةتض  لح  م  خال  بحرثل بنتاا

               لعب بحتعلم 
 بحت ثةق بحدثلا

            
 بحيعىحجا بحتج ةثةا

            
 بحت ثةق بحثع  

 بح   ا  بح سا

 مجيع ا 

 (1و

ا مجيع  

 بختثى  ت صةلا (4و

   دا مالحظا

مدةىس بح ب  ا 

 بحعىملا

وبل  بفت بضا  يجى   يةا  

 ك جا 100مدة  وب   

 

 بختثى  ت صةلا

   دا مالحظا

مدةىس بح ب  ا 

 بحعىملا

 مجيع ا 

 (2و

مجيع ا  

 (5و

وبل  بفت بضا  يجى   يةا   

 ك جا 80مدة  متع   

 

 مجيع ا 

 (3و

مجيع ا  

 (6و

ت بضا  يجى   يةا بف ل وب  

 ك جا 60مدة  ضةق 

 

 ( بحتصيةم  ثه تج ةثا حلث ح بح ىحا1 ثل و

مددددددد  بحتصددددددديةم بحتج ةثدددددددا ةتضددددددد  ب  

 بحيجيع ى  بحتج ةثةا  ىنتاا

(ا طددالب حسددةع  تع ضددعب حثة ددا 1مجيع ددا و

وبلدددد  بفت بضددددا  يجددددى   يةددددا 

 ك جا 100مدة  وب   

(ا طددالب حسددةع  تع ضددعب حثة ددا 2مجيع ددا و

فت بضددددا  يجددددى   يةددددا بلدددد  بو

 ك جا 80مدة  متع   

(ا طددالب حسددةع  تع ضددعب حثة ددا 3مجيع ددا و

وبلدددد  بفت بضددددا  يجددددى   يةددددا 

 ك جا 60مدة  ضةق 

(ا طددالب ح  ددةع  تع ضددعب حثة ددا 4مجيع ددا و

وبلدددد  بفت بضددددا  يجددددى   يةددددا 

 ك جا 100مدة  وب   

(ا طددالب ح  ددةع  تع ضددعب حثة ددا 5مجيع ددا و

يةددددا وبلدددد  بفت بضددددا  يجددددى   

 ك جا 80دة  متع   م



 التعليم لتكنولوجيا ةالمصري الجمعية

19 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

(ا طددالب ح  ددةع  تع ضددعب حثة ددا 6مجيع ددا و

وبلدددد  بفت بضددددا  يجددددى   يةددددا 

 ك جا 60مدة  ضةق 

 أدوات البحث:
 تيثلت  كوب  بحث ح بحمىنا  ىحدةىس فةيى ةاتاا

مدةىس بح ب  ا بحعىملا و مدل  ثد  بحي سد   -

 (2016بح  ثا، 

ك ددددد بك فلددددد    مدةدددددىس   دددددىحةح بحدددددتعلم  -

 ,Felder & Silvermanو  ةلف مى  و

وبحسة  م ي    دع هى دم، ( ت جيا 1998

2012) 

بختثى  ت صةلا حدةدىس بحجعبادح بحيع فةدا  -

حيهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا حددد ى 

 طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

  ىلددا مالحظدددا حدةدددىس بحجعبادددح بألكبئةدددا  -

حيهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا حددد ى 

 طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

 فروض البحث:
 ب دددى  بحسدددى دا ةيثددد  ندددةى ا ل ى حوفدددد

 ف وب بحث ح  لع بحن ع بنتاا

تعجدد  فدد وق كبحددا كحصددىئةى  ددة  متع دد ى   -1

ك جددى  بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا فددع  ددل مدد  

بألكوب  بحتىحةددا تثعددى تخددتالا مجددى  بح يةددا 

 ضةق(ا –متع    –بحيدة  ووب   

بتختثددددددى  بحت صددددددةلع حدةددددددىس  . 

بحجىاح بحيع فع حيهدى ب  ندةىاا 

 حاح بتبح ى 

  ىلددا بحيالحظددا حدةددىس بحجىاددح  .ب

بألكبئا حيهى ب  ندةىاا بح ى دح 

 بتحا

مدةدددىس بحددد ب  ا بحعىملدددا حدةدددىس  .ج

 ددددعا بحتمدددد ة  وبحددددد  ا  لددددع 

 بحيعىحجا  ىح ب  ا بحعىملا.

تعجدد  فدد وق كبحددا كحصددىئةى  ددة  متع دد ى   -2

ك جددى  بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا فددع  ددل مدد  

 حدتعلمبألكوب  بحتىحةا تثعدى تخدتالا   دلعب ب

 ح  ا(ا –وحسا 

بتختثددددى  بحت صددددةلع حدةددددىس  . 

بحجىادددددح بحيع فدددددع حيهدددددى ب  

 نةىاا بح ى ح بتحا

  ىلدددددددا بحيالحظدددددددا حدةدددددددىس  .ب

بحجىاددددددح بألكبئددددددا حيهددددددى ب  

 نةىاا بح ى ح بتحا

مدةىس بح ب  ا بحعىملدا حدةدىس  .ج

 دددعا بحتمددد ة  وبحدددد  ا  لدددع 

 بحيعىحجا  ىح ب  ا بحعىملا.

  تع دد ىتعجدد  فدد وق كبحددا كحصددىئةى  ددة  م -3

ك جددى  بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا فددع  ددل مدد  

بألكوب  بحتىحةدددا اتةجدددا بحتفى دددل  دددة  مجدددى  

ضددةق(  –متع دد   –بح يةددا بحيدةدد  ووب دد  

 ح  ا(ا –و  لعب بحتعلم وحسا 
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بتختثدددى  بحت صدددةلع حدةدددىس  . 

بحجىادددح بحيع فدددع حيهدددى ب  

 نةىاا بح ى ح بتحا

  ىلدددددا بحيالحظدددددا حدةدددددىس  .ب

بحجىاددددح بألكبئددددا حيهددددى ب  

 ح ى ح بتحاىاا بنة

مدةدددددىس بحدددددد ب  ا بحعىملددددددا  .ج

حدةدددددددىس  دددددددعا بحتمددددددد ة  

وبحددددددد  ا  لددددددع بحيعىحجددددددا 

  ىح ب  ا بحعىملا.

 خطوات البحث:
تم بتثىا بحم عب  بنتةا فدع كجد بء بحث دح 

 بح ىحاا

م بجعدددددددا و نددددددد  وت لةدددددددل بألك ةدددددددى   -1

وبح  ب ى  بحسدى دا،  هد ا ك د بك ب طدى  

بحنظدد   حلث ددح، وتعجةدده فدد وب بحث ددح 

 اظ ةا حينىلرا بحنتىئ .      ووض

ت  ةدددد  مهددددى ب  نددددةىاا بح ى ددددح بنحددددا  -2

بحي بك تنيةتهى ح الب بحف لدا بح ب عدا لسدم 

تثنعحعجةددى بحتعلددةم، وفددع ضددعء تعنددة  

 بحيد  . 

معىةة  تصديةم وب دتم ب   ة دا ك  بك لىئيا  -3

بحعبل  بتفت بضا  يجىت  بح يةا بحيدة ا 

ضددةدا( وبحمىنددا  –متع دد ا  –ووب ددعا 

مهدى  ت  ةثةدا  د  ندةىاا بح ى دح د ةم  ت

بنحا وت سة  بح ب  ا بحعىملا حد ى طدالب 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

ك ددددد بك  كوب  بح  ب دددددا وهدددددا بتختثدددددى   -4

بحت صدددةلا و  ىلدددا بحيالحظدددا حيهدددى ب  

ندددةىاا بح ى دددح، وت ثةيهدددى. وب دددتم ب  

مدةددىس بحدد ب  ا بحعىملددا ومدةددىس   ددىحةح 

 بحتعلم.

فت بضدددا لددد  بتتصددديةم وت دددعة   ة دددا بحعب -5

وفدددددق ايدددددعلج م يددددد    ةدددددا خيدددددة ، 

، ووفدى حليعدىةة  بحتدا تدم ت  ةد هى 2003

 فا بحم عب  بحسى دا.

كجدددددد بء بحتج  ددددددا بت ددددددت ال ةا ألكوب   -6

 –  ىلدددا بحيالحظدددا  –بحدةدددىس وبتختثدددى  

مدةدىس   دلعب  –مدةىس بحد ب  ا بحعىملدا 

بحتعلم(، وت  ةد  بحمصدىئو بحسدةثعمت ةا 

حلت ثةددق  لددع ةتهى حهددى وبحتا دد  مدد  نددالح

 ةنددا بحث ددح، و دد ح  ت ثددةم  ة ددا بحعبلدد  

بتفت بضا بحيصييا حلتا   م  ندالحةتهى 

حلت ثةدددددق وخلعهدددددى مددددد      دثدددددى   و 

نعع ى  ل  تعبجه  ف بك بحعةندا بأل ى دةا 

 حلث ح.

بختةى   ةنا بحث ح بأل ى ةا وفدى حيدةدىس  -7

بح ب  ا بحعىملا تختةدى  بح دالب منمفضدا 

حعىملددا،  ددم ت ثةددق   ا ب و متع دد ا بحدد ب

مدةىس   لعب بحتعلم حت  ة  اي دا بحدتعلم 
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بح سدددددا وبح   دددددا، وتدددددع ةعهم  لدددددع 

 مجيع ى  بحث ح.

ت ثةدددق  كوب  بحث دددح لثلةدددى  لدددع بحعةندددا  -8

حلتا دد  مدد  تثددىفي مجيع ددى  بحث ددح فددا 

بحجعباددددح بحيع فةددددا وبألكبئةددددا حيهددددى ب  

 نةىاا بح ى ح و  ح  بح ب  ا بحعىملا.

حتج ةثةدددا وفدددق حجدددا ب ددد ب مدددعبك بحيعى -9

بحتصيةم بحتج ةثدا حلث دح وكجد بء تج  دا 

 بحث ح وفق مم    منا م  ك.

كجدددد بء بحيعىحجددددى  ب حصددددىئةا بحينى ددددثا  -10

حلنتددىئ ، وت لةلهددى وبحت دددق مدد  فدد وب 

بحث دددددح، و ددددد ب بحنتدددددىئ  ومنىلردددددتهى 

وتفسددددة هى فددددا ضددددعء ب طددددى  بحنظدددد   

 وبح  ب ى  وبحنظ ةى  بحي تث ا.

بحنتدىئ  بحتدا تدم ضدعء  تد ةم بحتعنةى  فا -11

بحتعنددددددل حهددددددى، ومدت حددددددى  حلث ددددددعو 

 بحيستدثلةا بحي تث ا  يتية ب  بحث ح. 

 مصطلحات البحث:
 تثنددددع بحث ددددح بحيفددددىهةم ب ج بئةددددا بحتىحةددددا

 حيص ل ى  بحث حا

 بحعبل  بتفت بضاا  -

هع  ة ا  ال ةا بأل عىك ميثلا حلعبل  بحيليعس 

حددا  و  ةدد  بحيليددعس معحدد ا  دد  ط ةددق بح ى ددح بن

ثددد بم  خىندددا، وةدددتم بحتفى دددل معهدددى وبحدددت ثم فدددا  

م تعةىتهددى  دد  ط ةددق  جهدد ا و كوب  خىنددا، تثةدد  

حدددعبس بحيسدددتم   و لدددع    هدددى ةردددع  بحيسدددتم   

  ىتاييىس وبحتعىةش وبحتعبج  كبخل ه   بحثة ا.

وةعدد ا كج بئةددى  اادده  ة ددا  ال ةددا بأل عددىك 

تيثددددل  نىندددد  وبلعةددددا، ةتفى ددددل معهددددى بحيسددددتم   

، وتثع  بحثة ا لىئيا  لدع مجدىت   يةدا م  هىوةت ث

بحيدة ا ووب دعا، متع د ا، ضدةدا( حتنيةدا مهدى ب  

نةىاا بح ى ح بنحا وت سدة  بحد ب  ا بحعىملدا حد ى 

 طالب تثنعحعجةى بحتعلةم.

 مجى  بح يةا بحيدة ا  -

ت ثةق اسة  معدتم مد   ددح كبئد    دفىا 

 لددع م  دد  مجددى  بح يةددا بحمددىص  ىحيسددتم   كبخددل 

عبل  بتفت بضا. وتدم بحتدةةد  حدثالو مجدىت   ا بحاظى

 100 يةدددا وهددداا مجدددى  بح يةدددا بحيدةددد  بحعب ددد  

ك جددا،  80ك جددا، مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحيتع دد  

 ك جا.60مجى  بح يةا بحيدة  بحضةق 

   ىحةح بحتعلما -

  دددددلعب بحدددددتعلم ايددددد   و ط ةددددددا تيةددددد  

بحيتعليددة  مدد  حةددح بحتفى ددل مدد  بحينثهددى  بحثة ةددا 

 دددتجى ا حهدددى وبحت  ةددد   لدددع بحيعلعمدددى  ةدددا بتو ةف

 & Felderو وب تدثىحهى ومعىحجتهى   د ق ممتلفدا

Spurlin, 2005, p. 103). 

 بح ب  ا بحعىملاا -

هدددا  يلةدددا تنردددة  بحيعلعمدددى  بحيم ادددا 

 ىحدد ب  ا طعةلددا بحيدد ى،  يددى تدددع   ىحتنسددةق  ددة  
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بحيعلعمدددى  بحيعجدددعكا فدددا بحددد ب  ا طعةلدددا بحيددد ى 

لا مدد  بحدد ب  ا بح سددةا و مددل يسددتدثوبحيعلعمددى  بح

 (.2016 ث  بحي س  بح  ثا، 

وتع ا  ةضدى  ااهدى بحدد  ا  لدع بتحتفدىر 

 د   م  بحيعلعمى  فا بحعددل فدا لب  بحعلدت بحد   

 Swansonوةدع  فةه بحف ك  اار ا  دلةا  خد ى 

& Jerman, 2007) . 

مهددددى ب  نددددةىاا بح ى ددددح بنحدددداا ةع فهددددى  -

 لدع بحدةدى   فد  دد  ا بحثىحح كج بئةدى  ااهدى بح

وت  ةددح وتنظةدد  مثعاددى  بح ى ددح بنحددا، 

 م دعب  متتىحةددا كلةدددا كو  حدد وو    تلدد  

  و خ ا   نىء  يلةا بحف  وبحت  ةح.

 اإلطار النظري للبحث:
ةهدد ا بحث ددح بح ددىحا كحددع تنيةددا مهددى ب  

ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا وت سدددة  بحددد ب  ا بحعىملدددا 

مدةدد ا   يةددا  عب د ا  ة ددا وبلد  بفت بضددا  يجدىت 

ممتلفددا  حدد ح  فددد  تنددىو  ب طددى  بحنظدد   بحي ددىو  

 بنتةاا

  ة ا بحعبل  بتفت بضا -

مجدددددى  بح يةدددددا بحيدةددددد  فدددددا  ة دددددا بحعبلددددد   -

 بتفت بضا.

   لعب بحتعلم وبح سا وبح   ا( -

 بح ب  ا بحعىملا -

 نةىاا  جه ا بح ى ح بنحا -

معددددىةة  تصدددديةم  ة ددددا بحعبلدددد  بتفت بضددددا  -

 -متع د   –وب د  ةد ا و يجىت  بح وةدا بحيد

 ضةق(

ايدددعلج بحتصددديةم بحتعلةيدددا بحيسدددتم   فددددا  -

 بحث ح بح ىحا.

وةيثدد  ب ددتع بب تلدد  بحي ددىو  فةيددى ةلددا  رددعء 

 م  بحتفصةل  لع بحن ع بنتاا

 بحي ع  بألو ا  ة ا بحعبل  بتفت بضاا

تثنعحعجةى بحعبلد  بتفت بضدا مد  بحع دىئل 

ةدح ى ، حبحعب  ا فا بحيجى  بحت  ع  وبحتجى   وبحعد

  ثتت  اهى م  بحع ىئل وبألكوب  بحيثتث ا فا بحتعلةم 

و عق بحعيل وبحت فةده، وةت لدح تنفةد هى  نجدىح فدا 

مي سددددى  بحتعلددددةم بحعددددىحا تددددعبف  بحثنةددددا بحت تةددددا 

بحيت ددددع ا وبحيددددعرفة  بحيدددديهلة  وبح ددددالب لو  

 بحثفىءا فا بحع ىئ  بحيتع كا بحيت دع ا  ردثل  دىا  

 (Radianti et al., 2020, pp. 2-3و

 اVirtual Realityمفهع  بحعبل  بتفت بضا  .1

بحعبلدد  بتفت بضددا هددع م ى ددىا  يثةعت ةددا 

تفى لةا حعبل   و خةدى  ةع دا بحردعع   ىتاييدىس  و 

  يدى ةع فده  (Craig et al., 2009, p. 1)بحتعبجد 

 ااده م ى دىا  (Steed & Julier, 2013, p. 43و

ا  ددة  وبجهدد بحثيثةددعت  حلعبلدد   و بحمةددى   دد  ط ةددق

ب اسى  وبنحدا بحيت دع ا، وبحتدا تجيد   دة  تدنةدى  

مثل   عمى  بحثيثةعت ، ومعىحجا بحصع ، وبحتع ا 

 لدددع بألايدددىط، وبحددد  ىء بتنددد نى ا، وبحردددثثى ، 
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و اظيددددا بحصددددع  و ة هددددى، ميددددى ةع ددددا بحرددددعع  

 ىحعجعك م  خال   كوك بحفعل بحيتع كا بحي  دلا كحدع 

ا وبحليسدددةا حسددديعةبحدندددعب  بح سدددةا وبحثصددد ةا وب

  و ة هى(.

ا لددددىمعس  ىمث ةدددد ج  ثدددد    ةنيددددى ة عدددد س 

ب ات ادددت بحعبلددد  بتفت بضدددا  ااددده مجيع دددا مددد  

بحصدددع  وبألندددعب  بحتدددا ةنتجهدددى بح ى دددح بنحدددا، 

وبحتدددا ةثددد و  اهدددى تيثدددل مثىا دددى  و معلف دددى ةيثددد  أل  

 ددمو بحيرددى  ا فةدده، وةيثدد     تثددع  مثددل هدد   

 .(Lan, 2020, p. 1و بحثة ا وبلعةا  و خةىحةا

وتسددتم   تدنةددا بحعبلدد  بتفت بضددا  جهدد ا 

 لع بح  س تين   يةا بحيستم   حليثة ب  بحثص ةا 

فددا بحعددىحم بح دةدددا وتسددي   تفى ددل بحيسددتم   مدد  

بحثة ى  بتفت بضدةا  ال ةدا بت عدىك بح ةنىمةثةدا، حةدح 

ت دددق بتاييى ددةا  ندددل بحعددىحم بح دةدددا بحددع بحفضددىء 

حيسددددتم    ىحتعبجدددد ، رددددع  ببتفت بضددددا،   ةددددح ة

وبنث ت تثلفا بحتصيةم  لل       لثل    ط ةدق 

 ,Birdو Unity, Unreal Engineت ثةدى  مثل 

2020, p. 122; Mühlhausen & Magnor, 

2020, p. 96; Richardt et al., 2020, p. 2) 

ومددد  بحتع ةفدددى  بحسدددى دا ةيثددد  حلثىحدددح 

ةدا  ال  وض  تع ة  حلعبل  بتفت بضا  لع  اه  ة دا

بأل عددىك ميثلددا حلعبلدد  بحيليددعس بو  ةدد  بحيليددعس 

معحدد ا  دد  ط ةددق بح ى ددح بنحددا  ثدد بم  خىنددا، 

وةتم بحتفى ل معهى وبحت ثم فا م تعةىتهى    ط ةق 

 جه ا و كوب  خىنا، تثة  حعبس بحيستم   و لع 

   هدددددى ةردددددع  بحيسدددددتم    ىتاييدددددىس وبحتعدددددىةش 

 وبحتعبج  كبخل ه   بحثة ا.

 تفت بضاابل  بخصىئو بحع

  ندد  بح  ب ددى  وبحث ددعو بحتددا تنىوحدددت 

 & Matsasوخصددددىئو بحعبلدددد  بتفت بضددددا 

Vosniakos, 2017, p. 145; Wienrich et 

al., 2018, p. 209)  ، وك ب دددا وكةهددىب  دددع

( ةيثدددددد  كةجددددددى  خصددددددىئو 47-46، ص. 2015

 بحعبل  بتفت بضا فا بحندىط بحتىحةاا

ةدددا  ددد ب  ىئندددى  بحدددتعلم فدددا ندددع ا  ال  -1

 .Three Dimension عىك بأل

 ددة  بحفعددل  Real timeبحعلددت بح دةدددا -2

 بح   ةدع   ه بحيستم   و ك فعل بحنظى .

فددا بحي ى ددىا وتيثةددل  Realismبحعبلعةددا  -3

 بحثىئنى  بحعبلعةا.

 عع  بحيسدتم    Immersiveبتاييىس  -4

  عبلعةا بحثة ا بتفت بضةا.

 .Presenceبحعجعك  و بحيعىةرا  -5

 ددددد  ط ةدددددق  Involvementبت تثدددددىط  -6

ت  ةددد  بحيدددتعلم  لدددع بحي فددد ب  بحثصددد ةا 

بحيتضينا كبخدل بحثة دا بتفت بضدةا، وبحتدا 

 ة تث   هى افسةى حةتعىةش معهى  رثل   ث .

لدددد  ا بحيسددددتم    interactiveبحتفى ددددل  -7

 لع بحتفى ل م  بحثىئنى   ال ةا بأل عىك  يى 

  ىحعبل  بح دةدا.
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 Hideبختفدددددىء وبجهدددددا بحيسدددددتم    -8

Interface   فىحيسددتم    نددث  جدد ءب مدد

 بحثة ا فال كب ا حعبجها خى جةا رىه ا.

 د  ط ةدق بحيردا  Navigationب   ى   -9

وبحجدددددددد   وبح ةدددددددد ب  كبخددددددددل بحثة ددددددددا 

بتفت بضةا، ومنهى ب   ى  بألفددا بحيعجده 

 وب   ى  بح  .

 Co-Operativeبحدددددتعلم بحتعدددددىواا  -10

Learning  دددددددددد  ط ةددددددددددق تفى ددددددددددل 

بحثة دى    فدا بحيستم مة  م   عضهم ولحد

 بتفت بضةا متع كا بحيستم مة .

  هيةا بحعبل  بتفت بضاا

تتددددة   ة ددددا بحعبلدددد  بتفت بضددددا حليددددتعلم 

بحيرددى  ا فددا  اردد ا بفت بضددةا ميى لددا حتلدد  بحتددا 

ةعبجههى فا بح ةىا بحعبلعةا،  و تيثةل حثة ى  ةصعح 

مرى  ا بحيتعلم فةهى  دىحعبل  بح دةددا مثدل بحثد ب ة  

 Broeren et al., 2008; Henderson etو

al., 2007)  فتسدددي   اظيدددا بحعبلددد  بتفت بضدددا

حليسددتم مة   ىحتفى ددل فددا  ة ددى  بفت بضددةا ممتلفددا 

وبح صددع   لددع  كوك فعددل فددا بحعلددت بحفعلددا حددع  

 & Saposnikو كبئهدددم  ى دددتم ب  بحثيثةدددعت 

Levin, 2011, p. 1383)  فتدعف   اظيدا بحعبلد ،

وكجدد بء م ى ددىا يةددا، بتفت بضددا بتاييى ددةا بحتعلة

 De Lucaوحسةنى ةعهى  و ارد ا بح ةدىا بحعبلعةدا

et al., 2019, p. 4) 

فااظيا بحعبل  بتفت بضا تت ع   ى تي ب  

دى وةيثد  ضدث هى  سدهعحا، فيد   وتصث   ني  حجي 

بحيتعلدد  باترددى هى  رددثل وب دد  حتصددل كحددع  مددى   

ممتلفددددا حتددددع كحدددددع منددددى   بحيتعليددددة ، وتتندددددعا 

مجددىت  ممتلفددا مثددل بحت فةدده تردديل ب ددتم بمىتهى ح

 .Shin & Kim, 2015, pو وبحتعلدةم وبحعدالج

3000). 

 ,.Russo et alوولدد    ددى   ك ب ددا 

2017, p. 5)  كحع فى لةدا  اظيدا بحعبلد  بتفت بضدا

بتاييى دددةا وبحردددثه باييى دددةه فدددا ت سدددة  بحتدددإل   

 بح   ا، وب ك ب  بح سا، وبحثص  ، وبتاتثى .

ثدد  ب ددتم ب   كوب   ، ةي ى ضددىفا كحددع لحدد

بحعبلدد  بتفت بضددا ح ندد  ولةددىس  كبء بحفدد ك لةى ددى 

كلةددددى،  يدددى ب دددتم مت  ددد بم  بحعبلددد  بتفت بضدددا 

حت سددة  بحعرةفددا ب ك ب ةددا، وتددد ةم ت فةدد   الجددا 

 فضدددل مددد  خدددال  تدنةدددى  تلددد  بحثة دددى  بتفت بضدددةا 

فتسدتم    (Parsons & Rizzo, 2008, p. 20و

 ددا و ع ددةلا حتددد ةم  ك ب دداكبا حترددمةو بحضددع  ب

 .(Cherniack, 2011, p. 285و الجى  ج ة ا 

وةسددي  بحعبلدد  بتفت بضددا  ىحتددا ة   لددع 

بحددددد ب  ا وبتاتثدددددى  وبحعرةفدددددا بحتنفة ةدددددا وبحدددددت ثم 

بحسددلع ا وتنظددةم بح ىحددا بحي بجةددا، وبحدد    دد و   

ةي   كةجى ةى وةثع   كبا فعىحا حلتدةةم وك ىكا بحتاهةل 

ع فةددددددددا وبحسددددددددلع ةا   بحيو ددددددددالج بتضدددددددد  ب ى

 (Maggio et al., 2019, p. 4و

 مستعةى   اظيا  ة ى  بحعبل  بتفت بضاا

تمتلددد  تصددددنةفى   اظيدددا  ة ددددى  بحعبلدددد  

بتفت بضددا فددا بألك ةدددى  وبح  ب ددى  بحتددا تنىوحدددت 
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بحعبل  بتفت بضا، فينهى ةصن  بألاظيا تثعى ح  جا 

 بتاييى ددةا وهددع مددى تثنتدده معظددم بح  ب ددى ، ومددنهم

نفهى تثعددددى حلع ددددىئ  بحيع وضددددا  ىحثة ددددا مدددد  ندددد

بتفت بضةا، ومنهى مدى  دى  بتخدتالا فدا بحيسديةى  

 مدد ب  بحسددي  بحيدى ددل حرددثه بتاييى ددةا  و بحعددعبحم 

بتفت بضةا وها بحيدى لا حلتعبج      ع ، ومنهى مدى 

 طلدددق  لةهدددى بحيمدددتل  وهدددا بحيدى لدددا حالاييى دددةا 

 و ة هى.

يع وةدددددددد ى بحثىحددددددددح    ت  ةدددددددد  مسدددددددد

الاييى ددةا ألاظيددا  دد   بحيثتددح مدد  بحيسدديةى  بح

بحمىط دا حةددح ك  بتاييى ددةا خىندةا مدد  خصددىئو 

بحعبل  بتفت بضا فال ةجح    تنع   تيىمى، وم  ه ب 

بحين لددق تصددن  بألاظيددا تثعددى ح مثىاةددى  وطثةعددا 

تفى ل بحيستم   معهى وك جا بتاييى ةا  ةضدى كو  

  بحثة ددا م    ددباعدد بمهى ووفد ددى ح  جددا  دد   بحيسددت

بحيىكةا بحي ة ا   نىء تفى لده مد  بحثة دا بتفت بضدةا 

 (Bevilacqua et al., 2019, p. 2و

وةتم تصنة  بحعبلد  بتفت بضدا كحدع  ال دا 

 اددعبا  ئةسدداا و (  اظيددا بحعبلدد  بتفت بضددا  ةددد  

بتاييى ددددةاوب(  اظيددددا بحعبلدددد  بتفت بضددددا  ددددثه 

ييى دةا بتا بتاييى ةا وج(  اظيا بحعبل  بتفت بضا

. (Onyesolu & Eze, 2011, p. 55و  ىحثىمدل

كت    بحثىحح ةفضدل    ة لدق  لدع  ةد  بتاييى دا 

 اظى      بحيثتح.

 بحعبل  بتفت بضا بتاييى اا - 

 ىكا  مى تتضي  بألاظيا بتاييى ةا  جه ا 

خىنددا مثددل  ى ددى  بحعدد ب بحيثثتددا  لددع بحدد  س 

(  و Head Mounted Display: HMDو

ب بحي ة دا و اظيدا بحثهدعا  ىملدا ب بحع   ى ى 

(، وبحدفدى ب  بحسدلثةا لب  Cave ى ى    ب  6

بألحةددىا بحضددعئةا، و جهدد ا تتثدد  بحيعلدد ، و اظيددا 

بحصدددع  بحتدددا تدددعف  ندددعت ى  ال دددا بأل عدددىك، فتدددعف  

دى  يةد دى  دىحعجعك   .Fox et al., 2009, pوكحسى  

97). 

مدددد  اىحةددددا  خدددد ى، ةعدددد  اظددددى  بحعبلدددد  

يى دددا هدددع بأل لدددع تثلفدددا، وةدددعف  بتايبتفت بضدددا 

  لددع مسددتعى مدد  بتاييددىس، وبحدد   ة دددق   لددع 

ك جددا مدد  تفى ددل بحيسددتم   مدد  بح  ددع  بحيت   ددا 

 ال ةددا بأل عددىك بحتددا ةددتم كارددىيهى  عب دد ا بح ى ددح 

بنحا، وتين  بحيستم   بحرعع   ااه ج ء م  بحثة ا 

بتفت بضددددةا، مدددد  ت بةدددد  لددددعا وحدددد ب  بحيعىحجددددا 

 ب  معىحجددا بح  ددعمى  بحي يعحددا، ا ووحددبحي   ةدد

 نث  م  بحييثد  تتثد  جيةد  مثعادى  اظدى  بحعبلد  

بتفت بضددا بحتفددى لا بتاييى ددا فددا جهددى  م يددع  

 Anthesو نية .  اح  ت ثةدى  بحعبل  بتفت بضدا

et al., 2016, p. 1) . 

 بحعبل  بتفت بضا  ثه بتاييى اا -ب

ة ددددددق اظدددددى  بحعبلددددد  بتفت بضدددددا  دددددثه 

مسدتعى  دى   مد  بتاييدىس، مد  بح فدىر يى ا بتاي

 لع  سىطا بحعبلد  بتفت بضدا بحيثتثدا بو ب دتم ب  
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ومثدددى   لدددع هددد با بحنظدددى    عددد  بحنيدددىلج بحيىكةدددا.

 ى ددددى   دددد ب  5 – 3بحثهدددد  وبحدددد    دددده مدددد  

CAVE (Cave Automatic Virtual 

Environment)   مثل ت ثةق م ى ا بحدةىكا ةثدع

دى  صدع  مج تم   ضدهى  لدع سديا ةدبحيستم   م ىط 

بحرى دددى ، وحثنددده ةددد ى فدددا  حددد  بحجعبادددح بحثة دددا 

بح دةدةدددا. وةيثددد  حليسدددتم   بحسدددة     ةدددا كبخدددل 

بحثهدددد  ومرددددىه ا بحثة ددددا بتفت بضددددةا  ى ددددتم ب  

 VRاظددددى ب  مجسدددديا.    ةدددددا ميى لددددا ألاظيددددا 

بحيددىم ا، تدددع   جهدد ا تتثدد  بح   ددا  ضددث   دد ب 

وضدد  بحصددع   لددع بحرى ددى  ح سددىب بحتيةةدد  فددا 

، (Blackledge et al., 2011, p. 2و حيسدتم  ب

مدد   يةددا بحيردده   رددثل حدةدددا فددا بحثة ددا و دد ح  

ة ى بحثة ا بحيىكةا بحعبلعةا وم   مثلتهى  ةضى  ةنيى 

9D .بحينتر ا 

 بحعبل  بتفت بضا     بحيثتحا -ج

ةع  اظى  بحعبل  بتفت بضا  د   بحيثتدح، 

 Windowبو  Fish Tankبح   ة  لق  لةه  ةضى 

on World   هددع بأللددل  ددىم ا وبأللددل تثلفددا مدد

 اظيا بحعبل  بتفت بضدا بألخد ى، حةدح ةت لدح  لدل 

ب وهددا تتددة  حليسددتم مة  بحتفى ددل ، بحيثعاددى  تعدةدد  

مددد   ة دددا  ال ةدددا بأل عدددىك مددد  خدددال   ى دددا  ددد ب 

مجسدددديا واظددددى ب ، وتردددديل بحيثعاددددى  بحرددددىئعا 

 بألخدددد ى حعحددددا بحيفددددىتة  ولفددددى ب  بحثةىاددددى 

 Ye, 2013, p. 1170)du & (Bamo. 

تعدد ب  اظيددا بحعبلدد  بتفت بضددا حسدد   

بحيثتدددح  ة ىتهدددى بتفت بضدددةا  لدددع  ى دددا بح ى دددح 

بنحدددا بحتدلة ةدددا وةدددتم ت دةدددق بحتفى دددل  ردددثل  دددى  

 ى تم ب  بحيدىوس وحعحدا بحيفدىتة  بحي تث دا. ومد  

لحدد ، ةيثدد     تدد  م بألجهدد ا بحي ئةددا وبحتفى لةددا 

بأل عدددىك  و   صدددى  ةدددا بألخددد ى مثدددل  اظدددى ب   ال

بحت ثم   لع  دثةل بحيثدى  ت بح صد ، و لدع  ثد  

بألاظيددا بحيعضدد ا   ددال ، ةددعف  بحعبلدد  بتفت بضددا 

دددى و لدددل تثلفدددا  بحيثتثددا ط ةددددا   ثددد   سددىطا وتنع  

، وك   ى  لح   لع حسىب تج  دا VRحت عة  اظى  

 . (Sharples et al., 2008, p. 58و  ث   ىم ا 

 Hamilton etو وحددد   ندد   ك ب ددا

al., 2020)   بح  ب ددى  وبحث ددعو بحتددا تيددت مددد

وبحتا تنىوحدت بحعبلد  بتفت بضدا بتاييى دا  2013

( وبح  ب ددددى  بحتددددا HMD دددد  ط ةددددق بحمددددعلا و

تنىوحدددت  اظيدددا بحعبلددد  بتفت بضدددا  ددد   بحيثتدددح، 

ك ب ددا منهددى   ثتددت فى لةددا بحعبلدد   29وتعنددلت    

  حددم ةجدد( و دد ك  لددل I-VRبتفت بضددا بتاييى ددا و

ف ولدددددى كبحدددددا كحصدددددىئةى  دددددة  بحعبلددددد  بتفت بضدددددا 

بتاييى ددددا وبحعبلدددد  بتفت بضددددا  دددد   بحيثتددددح، 

وتعنلت ك ب تى  كحدع وجدعك آ دى  ضدى ا ت دتم ب  

بحعبل  بتفت بضدا بتاييى دا  لدع بحيتعليدة ، منهدى 

 بحجس   وبحفسةعحعجا وبحنفسا.

وةعتيددددد  بحث دددددح بح دددددىحا  لدددددع بحعبلددددد  

 تدددد ى بحيسددددتم   حةددددح ةبتفت بضددددا بتاييى ددددا 

بحنظدددى ا بحتدددا تتضدددي  جهدددى  مع ةدددل مثثدددت  لةددده 

  ادددىم  بحعبلددد  بتفت بضدددا حل  ب دددا بح ىحةدددا، مددد  
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م ب ددىا معددىةة  ب ددتم ب   ة ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا 

 و جه ته.

 مثعاى  بحعبل  بتفت بضاا

تندسددم بحيثعاددى  بحضدد و ةا حثنددىء بحعبلدد  

ى  مثعاد -بتفت بضا وتج  ته كحع مثدعاة   ئةسدةة 

بألجه ا ومثعادى  بحثد بم  وةرديل  دل مثدع   د كب 

مدد  بحيثعاددى  بحف  ةددا، فيثعاددى  بألجهدد ا تتضددي  

وم  ا  يل بحثيثةعت ، و ى دى  بحعد ب بح سدةا، 

و  ىلدددى  تسددد ة  بحعيلةدددا، واظدددى  بحتتثددد  و جهددد ا 

ب كخددى (،  مددى مثعاددى  بحثدد بم  فتتضددي  و  اددىم  

ى   نىئةددا ح  ددعمبحني جددا  ال ةددا بأل عددىك، و  اددىم  ب

بأل عددىك، و  اددىم  ت  ةدد  بحصددع  بح ليددا، و دد بم  

 ,Onyesolu & Ezeو م ى دىا بحعبلد  بتفت بضدا

2011, p. 54). 

وة ى بحثىحح    بحعبل  بتفت بضا ةتثدع  

مدد   دد بم  تصدديةم حلعبلدد  بتفت بضددا وتتيثددل فددا 

تصدددديةم  – دددد بم  وتصدددديةم بحثىئنددددى  بتفت بضددددةا 

ب ددتع بب  ة ددا بحعبلدد   -ثة ددابحتفددى ال  وبحددت ثم  ىح

بتفت بضددا(،  جهدد ا ت ثددم  ثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا 

 جهدد ا  –و جهدد ا  دد ص  صدد   ونددعتا مجسددم 

 جه ا حي (، وفع  –تعدح ح  ا وبحيسى  وبتتجى  

بحنهىةدددا بحيسدددتم   بحددد   ةجدددح م ب دددىا خصىئصددده 

 بحنفسةا وبحتعلةيةا.

وتتثع   ة ا بحعبل  بتفت بضا بحيستم ما 

ح ىحا مد  اظدى ا وبلد  بفت بضدا، ة  دح ث ح بفا بح

 لةهى هىت  ل دا  يستردع ب  ح  دا، ومثثدت  لدع 

بحهددىت    اددىم  بحعبلدد  بتفت بضددا حيهددى ب  نددةىاا 

بح ى ح بنحا، وةض  بح ىحح  يى ا هىت  حةستي  

حلردد ح وةنعدد    دد  بحثة ددا بحي ة ددا، مدد  م ب ددىا 

خصىئصددددده، وتدددددم ت  ةددددد  مددددد ا بحتعددددد ب حلعبلددددد  

كلدددىئق وفددددى حل  ب دددى   10 وك لدددع حددد بتفت بضدددا

وبحث دددعو حعددد   تع ضددده أل ددد بب  مددد بب بحعبلددد  

بتفت بضددا، مدد  وجددعك مدةدد ب  حيجددى  بح يةددا  يددى 

 (2 ىحرثل و
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 ( اظى ا بحعبل  بتفت بضا م  مدة ب  مجى  بح يةا م  بحةية  ووب   ومتع   وضةق(2 ثل و

 تفت بضاابل  بمعىةة   نىء ت ثةدى  بحع

معددىةة   نددىء ت ثةدددى  بحعبلدد  بتفت بضددا  

هدددا جيلدددا بحيعبندددفى  وبحرددد وط بحيتفدددق  لةهدددى 

وبحيعث ا    جعكا و فىءا ممتل  بحعنىن  بحيثعاا 

حث مجةدددا بحعبلددد  بتفت بضدددا بحتعلةيدددا  يددد خالتهى 

وحثردد ةا وبح م ةددا وبحيىكةددا( و يلةىتهددى وبحت  عةددا 

وبحتدعةيةدددددا   بفةاوبحتعلةيةددددا وبحت  ةسدددددةا وب  ددددد

وبتجتيى ةدددا، ...( ومم جىتهدددى ومع فة دددى ومهى بة دددى 

ووج باة ى( و ة تهى وبحيىكةا وبتجتيى ةا(  يدى ةسدي  

 دةىس م ى جعكا بحث مجةا، و ثل ت عة هى وم يد  

 (.7، ص. 2010م يعك  ة  بح ة ، 

وتثنددع بحيعددىةة  فددا ضددعء مجيع ددا مدد  

ا فت بضددبحمصددىئو بحتددا تيةدد    مجةددى  بحعبلدد  بت

وبحتا ةجح م ب ىتهى، ومنهى بحعبلعةدا، وبتاييى دةا 

 .(Iorizzo et al., 2011, p. 1173و

 de Pougnadoresse etوولدد  حدد ك 

al., 2009, pp. 336-337)  عددا   ددىئ  حثنددىء   

ت ثةددددى  بحعبلددد  بتفت بضدددا وبحتدددا تعتثددد   يثى دددا 

معىةة  حيصييا بحعبلد  بتفت بضدا ا بحيسدتم   هدع 

حةددددح ةجددددح م ب ددددىا بحيجددددىت  صدددديةم   ددددىس بحت

بحيمتلفا حلرمصةا افسدةى و صدثةى حةسدت ة  بحعبلد  

بتفت بضا خ با حعبس بحيستم   وةع ةه كحسدىس 

 ىحتعبجد  وبحيعىةرددا، ت دةدق بتاييددىسا  د  ط ةددق 
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بحعدد ب بحيجسددم  ال ددا بأل عددىك وبحصددع  بحيجسددم، 

وت فةدد  بحع ةدد  مدد  بح ددعبس  رددثل متنددى م ةت دددق 

ا  ددد  ط ةدددق  جهددد ا ب كخدددى  تفى دددلبتاييدددىس، بح

وب خ بج، وبحتا ة ب ع فةهى    تثدع  طثةعةدا  دد   

ب مثددددى  حثددددع ة دددد و ب ك ب ، وةرددددع  بحيسددددتم   

 ىحعجعك، بحتي ةا بح بجعا بح سةاا حةح تثدع   كوك 

بألفعدددى  فدددا بحددد م  بح دةددددا، ووجدددعك تنى دددق  دددة  

بحع ة  م  بحي ف ب  بح سةا بحي تث ا  نف  بح د و 

 ثىئ  بتفت بضا. ف  بح و ا

و  ى   ك ب دا و ةندح م يد   مدة ، اثةدل 

( 35، ص.2014جىك   مدا، كاجدا م يد  تعفةدق، 

   مددد   هدددم معدددىةة  بحتصددديةم هدددع  نصددد  بح   دددا 

وبحدد   ت دد  و   ةيى ددل بحعبلدد  بح دةدددا، فلدده  هيةددا 

 ثةدد ا فددا  ددعع  بحيسددتم    عجددعك  كبخددل بحثة ددا 

 بتفت بضةا

 Stark etوولدد     ددتى    وآخدد و  

al., 2010, p. 179)  معدددىةة  كلةددددا حلنيدددىلج

وبحثىئنى  فدا بحثة دا بتفت بضدةا  لدع  دثةل بحيثدى ا 

ك جدددا بحعضدددعح وبحي وادددا وبح لدددا فدددا ب دددتم ب  

بألكوب  كبخل مسىحا بحعيدل    ةددا   ةهةدا وتيثةدل 

بحعنىنددد   يدددى  دددىحعبل     ةددددا حفظةدددا و  دددعمةا 

 وت  ةم بحعيل بحتعىواا.

 ,Brennesholtzو عوبحث د  يدى   دى  

2018; Hecht, 2016; Kim et al., 2017; 

Rakkolainen et al., 2016)   مد  بحيعدىةة   

بأل ى ةا حتصيةم  ة ى  بحعبل  بتفت بضداا    بح د  

ك جدا مجدى   يةددا  110بألكادع حيجدى  بح يةدا ةثلدد  

 ول   (.

وتحظ بحثىحدح مد  خدال  ت لةدل بح  ب دى  

ة   نددىء   مجةددى  بحعبلدد  معددىة بحسددى دا بحتددا تنىوحددت

بتفت بضددةا  اهددى  ةدد   ددىملا  و  ةدد  متثىملددا، وت 

تتضددي  معددىةة  ب ددتم ب    مجةددى  و جهدد ا بحعبلدد  

بتفت بضا،  يى  اهى حم تتنىو  خصىئو ف ا  ي ةدا 

معةنا و نىء بحيعىةة  فا ضعء ه   بحف ا، ح ب ةت لدح 

 بألمد  بحي ةدد  مد  بح  ب ددى  فددا  ندىء معددىةة  خىنددا

ةم وكاتدددددىج وب دددددتم ب    مجةدددددى  بحعبلددددد   تصدددددي

بتفت بضددا و اظيتدده بحيمتلفددا. و لةدده لددى  بحثىحددح 

 ا  بك لىئيا حيعىةة  تصيةم  ة دا بحعبلد  بتفت بضدا 

فا ضعء مجى  بح يةا بحيدة  حتنيةا مهى ب  ندةىاا 

بح ى ح بنحدا وت سدة  بحد ب  ا بحعىملدا حد ى طدالب 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

  بح يةدددا فدددا بحعبلددد  ا مجدددىبحي دددع  بحثدددىاا

بتفت بضدددداا ةتنددددىو  هدددد ب بحي ددددع  مفهددددع  

ومستعةى  مجى  بح يةدا  دىحعبل  بتفت بضدا 

 وبحتع ةيث  ب تع بضهى فةيى ةلاا

 مفهع  مجى  بح يةاا

 Field Of Viewةعد ا مجدى  بح يةدا 

(FOV)  فا بحعىحم بح دةدا  ااده مد ى بح بوةدا بحتدا

ه من دددا  و  اددتدى ددل مردده  بحعدد ب  مددى  بحعةنددة ، 

بحيجى  بحثص   بحتا ةيث  بح صع   لع بحيعلعمى  
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مد  خالحهدى فدا حي ددا مدعج ا  د و  ح  دا بحعددة   و 

 (Edwards et al., 2006, p. 275) بح  س

 ,.Mihelj et alو مدى مدىهةل  وآخد و  

2014, pp. 115-116)  فةع فددع  مجددى  بح يةددا

   ااه ةيثدل  د ب بحعدىحم بحي ئدا حىحة دى، وةثلد  مجدى

ك جدا  120ك جدا تد ةث دى مد   200يةا بحثر ةا بح 

م  بحت بخل  نىئا بحعةنة ، وتع  من ددا بحتد بخل هدا 

بأل ث   هيةا، ح ب فدا   ى دى  بحعد ب بحتدا ت تدع  

ب مدثعت  م   120 لع مجى   يةا  ك جا تي ا ج ء 

بح يةا بحثر ةا،  مى مجى  بح يةا حرى ا مثثتا  لع 

يثدد  حليسددتم   حدد   ةبحدد  س فهددع مددد ب  بحيردده  ب

 يةته كو  بح ىجا كحدع ككب ا    ده.  يدى فدا بحردثل 

 (3و

 

 

 

 

 

 

 

 160( ترة  بأللعبس كحع  وبةى بحيرىه ا فا بحعىحم بح دةداا ت ى  ل  ة  مجى   يةا ةثل  حعبحا 3 ثل و

بحيجه ةا ىحجا ك جا مت بخلا ومتىحا حليع 120ك جا،  200ك جا. ةنت     ه ب مجى   يةا  فدا م م    بوةا 

ح ةثاا ت ى  ل  ة  مجى   يةا  فدة ى  VRوبحتجسة . ترة  بأل هم لب  بح   ة  كحع بح وبةى فا  يى ا   س 

ك جا فد  منهى مت بخلا ومتىحا حليعىحجا  50ك جا مجيعا،  100ك جا، ميى ةيك  كحع  يةا  75ةثل  حعبحا 

 (Zhong et al., 2019, p. 4و بحيجه ةا بو بحتجسةم

ى  بح يةددا مد  خصددىئو بحعدد ب مجدد عد وة

 ثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا، وةرددى  كحةدده  اادده مددد ب  

بحن ددىق بحدد   ةيثدد  حليسددتم    يةتدده  لددع  ى ددا 

بحمدددعلا بحمىندددا  ددده فدددا ولدددت وبحددد ، وتتيثدددل فدددا 

بأل عدددىك بح   دددةا وبألفدةدددا وبحد  ةدددا حلعددد ب بحتدددا 

ةيثدد   يةتدده فددا بحيرددىه  بتفت بضددةا وتثلدد  لةيددا 

فدددا معظدددم بحنظدددى ب  حدددعبحا  FOVا مجدددى  بح يةددد

وتتض  فدا  .(Li et al., 2018, p. 2وك جا 100

 (  يى ةرة  بحسهم لو بح   ة .3بحرثل بحسى ق و

 مستعةى  مجى  بح يةا  ىحعبل  بتفت بضا

ةمتلدددد  مجددددى  بح يةددددا بحهن  ددددا كبخددددل 

) :field of view)  softwareSFOVبحث اىم  

OV: PF ددد  مجدددى  بح يةدددا بحيدددىك  بحفعلدددا و
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field of view hysicalp )وHwang et al., 

2006, p. 357) فيجى  بح يةا بحيىكى ة لق  لةده ،

وهدع  display FOV  ةضدى مجدى  بح يةدا حلرى دا

من ددا بحيجدى  بحي ئدا بحتدا ترديله بحرى دا، ومنهددى 

فهددا خىنددةا مىكةددا،  مددى مجددى  بح يةددا بحث اددىمجع 

 cameraة لق  لةده  ةضدى مجدى  بح يةدا حلثدىمة ب 

FOV  وهددع مسددىحا مدد  بحثة ددا بحي ئةددا بحي  ددعما

 Balaو لع  ى ا بحع ب ح ب فها خىنةا   مجةا 

et al., 2020, p. 84) حةددح ك  مجددى  بح يةددا ،

( هع بح بوةا بحيدى لا حلعدة  PFOVبحيىك  بحفعلا و

كحددع بح ددىفتة  بحةسدد ى وبحةينددع حرى ددا بحعدد ب، و 

هددددع و بوةددددا  (SFOV)مجددددى  بح يةددددا بحهن  ددددا 

ىمة ب  لددع بحيردده  بتفت بضددا( بح بوةددا ب بحثدد دد 

بحيدى لددا حلثددىمة ب بتفت بضددةا كحددع بح ددىفتة  بحةسدد ى 

وبحةينددددع حلثددددىمة ب بتفت بضددددةا  و وحدددد ا بح يةددددا، 

وهدد ب  بحنع ددى  ةجددح م ب ىتهيددى  ندد  ب  ددى ا كحددع 

خصددىئو بحعدد ب، و لةدده فددا  م ددع  بحت ثةددق هددع 

 ,Czerwinski et al., 2002وبحد   ةدت ثم فدةهم 

p. 197; Ni et al., 2006, p. 140)  وب تيد .

بحث ح بح ىحا  لع مجى  بح يةدا بحيدىك   د  ط ةدق 

 يدةد  وهدع  ثدى ا  د   VR BOXتدةة  بحنظدى ب  

هىحا  عكبء تعض   لع    دا بحنظدى ا حتدةد  مجدى  

بح يةدا. وةيثد  ت  ةد  مسددتعةى  مجدى  بح يةدا فةيددى 

 ةاتاا

 بحيجى  بحعب    ىحعبل  بتفت بضاا .1

بح يةددا فددا معظددم  ى ددى  بحعدد ب  مجددى 

( ت ة ةد    ضده  د  HMDsبحيثثتا  لع بحد  س و

ك جددا وهددع  ضددةق  ثثةدد  مدد  مجددى  بح يةددا  120

ومد   -ك جدا 200بحعىك  بح   ةثل    ضده حدعبحا 

لح ، فد   ثت    تدةة  مجى  بح يةا بحمىص  رمو 

مددى فددا  ة ددى  حدةدةددا ةددي    لددع  ددلع  بأل ددمىص 

بحيهددى ، و رهدد  بحعيددل فددا   كبء وةدديك  كحددع تدد هع 

 ة ى  بحعبل  بتفت بضا  ةضى    تدةة  مجدى  بح يةدا 

ةيثدد     ةدديك   HMDك جددا بو  لددل فددا  50كحددع 

،  (Arthur, 2000, p. 5و كحددع تدد هع  بألكبء

و ةدددىكا ندددعع ا بحيهدددى  بحي ئةدددا بحيمتلفدددا  ردددثل 

 .(Ware, 2004و ثة 

وةمتلددد  مصددد ل  مجدددى  بح يةدددا بحعب ددد  

ب دددا ألخددد ى، فدددد  حددد ك  ك ب دددا مددد  ك وك جتددده 

( مجدى  بح يةدا 2020وم ي   ة ب  و ةنح ةى ة ، 

 60ك جددا، ومجددى  بح يةددا بحي دد وك  360بحعب دد  

ك جدددا، وبحي ددد وك م تث دددا  دددىحعبل  بحيعددد   حةدددح 

، detail+ تفىندةل overviewتع ب اظ ا  ىمدا 

وحثدد   ضددىفت بح  ب ددا م  وكةددا بحددت ثم فددا مجددى  

بحثصد    بحت صةل وبحتفثةد ى    بح يةا بحي  وك،  ي

 ددى    لددع حدد ى بح ددالب فددا مجددى  بح يةددا بتو دد ، 

حث  ت ةعج  بخدتالا  دة  بحيجدى  بحعب د  وبحي د وك 

 فا  دىء     بحتعلم.

و  دددددى   ك ب دددددا  ةرةردددددةتى وآخددددد و  

كحع تدا ة  خصدىئو  (Kishishita et al., 2014و
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بحعددد ب   ةدددىكا بو بامفدددىب مجدددى  بح يةدددا، حةدددح 

ا كحدع وجدعك اد دا ت دع   د ةعا فدا ح  ب د  ى   ب

ك جدا تد ةث دى مد  معد ت  ب تردىا  130بألكبء  ن  

بحيجددى  بحينمفضددا حألهدد با بحتددا تظهدد  فددا بح يةددا 

ب ضدد ةال  حيجددى  بح يةددا  بحي ة ةددا، و   هنددى  تددا ة  

  لع ولت بت تجى ا و حء بحعيل بحعدلا.

وتتفدق اتدىئ  بح  ب دا بحسدى دا مد  ك ب ددا 

 اده   ةدىكا مجدى   (Duh et al., 2001, p. 239و

بض  ب  ى   ث  فا بحتعب   كبخل ةظه  بألف بك  بح يةا

 ة ا بحعبل  بتفت بضدا، وهد ب ةعندا  اده  ند مى ادد   

مرددىه   ي تعةددى  ممتلفددا، ومسددتعةى  ممتلفددا مدد  

بحتفى ل، وكلا ممتلفا فا  ة ى  باييى ةه، لد  تثدع  

كادع دةدق  هنى  حىجا كحع مجىت   يةدا ممتلفدا حت 

مستعى م   بحعجدعك  و  دى  كحدع     فضدل مجدى  

 120-ك جدددا  90حل يةدددا ل ددد   ةتددد بوح مدددى  دددة  

 ك جا.

فدددا حدددة     مجدددى  بح يةدددا بألو ددد  ةدلدددل 

 رددثل  ثةدد  مدد  ف نددا بأل دد بب وبحتددا ة ب  بحتددا 

 VRISE: Virtualةسدددثثهى بحعبلددد  بتفت بضدددا 

Reality-Induced Symptoms and Effects 

 ;Kim et al., 2017و بتاييدىس مسدتعىوة ةد  مد  

Rakkolainen et al., 2016) ترددة  بحيعددىةة  و

بأل ى ددةا حتصدديةم  ة ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا كحددع    

ك جددا مجددى   110بح دد  بألكاددع حيجددى  بح يةددا ةثلدد  

 ,Brennesholtz)  يةا ول   ( يى   ى  كحع لح 

2018; Hecht, 2016; Kim et al., 2017; 

Rakkolainen et al., 2016). 

وةعتيددد  بحث دددح بح دددىحا  لدددع    اظدددى ب  

بحعبل  بتفت بضع بحينتر ا وبحيستم ما فدا بحث دح 

ك جددا،  100بح ددىحا مجددى  بح يةددا بحمددىص  هددى هددع 

و لةه فهع فا بحث دح بح دىحا بحييثدل حيجدى  بح يةدا 

 بحيدة  بحعب  .

مجددددددددى  بح يةددددددددا بحيتع دددددددد   ددددددددىحعبل   .2

 بتفت بضاا

يددل  لددع خفدد  ةددا ةعك  تدلةددل مجددى  بح ي

 Visually Induced   بب م ب بتفت بضدةا 

Motion Sickness (VIMS) فا بحيدى دل ةدلدل ،

ك جددا بحتعبجدد ، حدد ح  هدد فت ك ب ددا  ددىت وآخدد و  

كحع بحثر     تا ة  مجدى   (Bala et al., 2020و

بح يةدا بحدد ةنىمةثا، وتثعادت بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا 

 بوةدا جاا  ك  360مجيع ى  ةع ب فة ةع  3م  

 40ك جا  ة  مدة ا  و مجى   يةا  ى دت  90 يةا 

 90 – 40ك جا، بو مجى   يةا مدة  كةنىمةثا  دة  

ك جدددددا، و وضددددد ت بح  ب دددددا    مجدددددى  بح يةدددددا 

بح ةنىمةثا ةمف  م  بأل  بب وة دىفظ  لدع ك جدا 

بحتعبج   ىحثة دا بتفت بضدةا. ولد  ب تيد  بحث دح  لدع 

 80تصل كحع تع   مدة  حيجى  بح يةا حليستعى بحي

 ك جا  فدةا
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 ابتفت بضامجى  بح يةا بحضةق  ىحعبل   .3

ب،  ى مديخ   ب تسثت بحدضىةى ب ك ب ةا بهتيىم 

ددى كحددع ت ددعة  بحتصددع  بحتفددى لا  وة جدد  لحدد    ى  

دنا حد ك ب  بحثصد   وبحفهدم،  بحج ة  حلتدنةدى  بحي  س 

ولدد  تددم تعجةدده هدد   بحتدنةددى  تدلةدد ة ى ا ددع  ى ددى  

( FOV يةددددددا بحضددددددةق وى  بحبحعدددددد ب لب  مجدددددد

، و دىكا  (Kishishita et al., 2014, p. 177و

 (HMDs))مى تعف  بحرى ى  بحيثثتا  لع بح  س و

ك جا م  مجى  بح يةا بألفدةا، وها ضدةدا  20-60

ب مدى ادددددددددددا  يجددددددددددى  بح يةدددددددددددا حلعدددددددددددة   جدددددددددد  

 .(Cakmakci & Rolland, 2006وبحثر ةا

ه ب، ول    ثتت بح  ب ى     مجدى  بح يةدا 

 Linو   فا مهى  بح ب  ا حةح تعندلت ك ب داحه   

et al., 2002)  ب ى جدد       كبء بأل ددمىص مترددى ه 

ك جدا، ولد   180ك جدا و  140ك جدا و 100 ن  

ةثددع  هدد ب  سددثح بحتثددىة  بحثثةدد  فددا بحثةىاددى   ندد  

ك جددا. ت تعجدد  فددد وق  ددة  مجددىت  بح يةدددا  140

( فددا ك جددا 180 – 140 – 100 – 60بحيمتلفددا و

وحث  وج   اه   ةىكا مجدى  بح يةدا ت تفد  ضع ، بح 

اسدددثا بح ضدددع  كبخدددل بحثة دددا بتفت بضدددةا وتددد كبك 

بأل  بب بحي ضةا، و ى  هندى  بخدتالا  دة  مجدى  

ومجدددىت  بح يةدددا بألخددد ى فدددا ت دةدددق  60بح يةدددا 

 140ك جدا  100ك جا بحتعبجد  حةدح بختلفدت  د  

ت ةعجدددد   180و 140و 100  وحثدددد   ددددة  180و

مهدى  بحد ب  ا، كت  اده فدا  بوةدا  ح  فدابختالا و د 

 ىات بحيتع  ى  متدى  ا و بك   ند   140و 100

،  يدددى    تعجددد   اللدددا  دددة  بحتعبجددد  ومهدددى  180

 بح ب  ا ورهع  بأل  بب بحي ضةا.

 تدةة  مجى  بح يةاا 

تتلمو فثد ا تدةةد  مجدى  بح يةدا فدا مند  

بحت فة  بحي ة ا    ط ةق ت ثةدق اسدة  معدتم مد  

فىا  لع م  د  مجدى  بح يةدا بحمدىص ئ     دح كب

،  و اظى ب  بحعبلد  HMD ىحيستم   كبخل بحمعلا 

بتفت بضددا، وت عدد ا هدد   بت ددت بتةجةا  ةضددى  ى ددم 

دى  ألاهى تين  tunnelingبحنفق  بحيستم مة  با ثى  

 ددددددااهم ةسدددددددىف و   ثددددددد  افدددددددق.  يدددددددى  ىحردددددددثل 

 . (Adhanom et al., 2020, p. 645و(4و
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بحيدة  بح ةنىمةثا وهع ةت    ( و لع بحةية وبحيدة  بحثى ت  (بحصع ا  لع بحةسى وتدةة  مجى  بح يةا ( 4و  ثل

 (Adhanom et al., 2020, p. 645و نظ ا  ة  بحيستم  

 ىحفعدل  لدع  مجى  بح يةا تم ب تم ب  لةعك

ا ىق وب   فا تجدى ب بحعبلد  بتفت بضدا بحردىئعا، 

صديةم  ة دى  بحعبلد  كب  توةعنع  ه  عب د ا ك  دى

 .**Oculusو *Googleبتفت بضا م  

ولدد    دد   بحع ةدد  مدد  بح  ب ددى     تدةةدد  

مجددى  بح يةددا   نددىء بح   ددا هددا ب ددت بتةجةا فعىحددا 

بحتدا  Cybersicknessحتدلةل بأل  بب بحي ضدةا 

 & Fernandesوتظهدد  مدد  بحعبلدد  بتفت بضددا 

Feiner, 2016; Keshavarz et al., 2011; 

Ren et al., 2016) و، فتعندلت ك ب داRen et 

al., 2016)  اددده  ليدددى تدددم تدةةددد  مجدددى  بح يةدددا 

ك جددا(  ليددى بحتددىج بحيف ددعص كحددع ولددت  30×45و

 82×108فا كاجى  بحيهيا. وفع بح يةا بحعب دعا و

ك جا( ةثيل بأل دمىص بحيهيدا  ردثل   د ا، حةدح 

                                                 
 * https://developers.google.com/vr/elements/overview#locomotion : 

1/2020 

 ** https://developer.oculus.com/resources/bp-locomotion/ : 1/2020 

ة ى جية  بحعنىن   مىمه ومنهى ةنج  بحيهيا  رثل 

    ا.

 & Fernandesو ب دته فت ك ب دا يدى 

Feiner, 2016)   بحثردد   دد  تددا ة  لةددعك مجددى

بح يةدددا  لدددع بحردددعع   ىح بحدددا و  ددد بب  مددد بب 

(، وتدم بختةدى  5بحعبل  بتفت بضا   يدى فدا بحردثل و

ك جا م  تدةة  مجى  بح يةدا  90و 80مجى  بح يةا 

بو  دد   تدةةدد  ، ومنهددى  ىاددت هنددى     دد  مجيع ددى  

حلعبل  بتفت بضا فا جلسدتة   جيع اتع ضت  ل م

منفصددلتة ، وتعنددلت كحددع    بحدةددعك  يجددى  بح يةددا 

 دددى   بألفددد بك  لدددع بحثددددىء وبح بحدددا فدددا بحثة دددى  

بتفت بضةا، وتدلةل ح ا   د بب بحعبلد  بتفت بضدا 

ك جدددا ومدةددد ا فدددا مجدددى   90حصدددىح  بحيجيع دددا 

 بح يةا  ىحعبل  بتفت بضا.

 

 

https://developers.google.com/vr/elements/overview#locomotion
https://developer.oculus.com/resources/bp-locomotion/
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 -وبح بئ ا بح  لىء OFOVبحصية ا( و -وبح بئ ا بح ي بء IFOV  مجى  بح يةا م  تدةة ( اسة a( و5 ثل و

( fوe )50 - 100وd )58- 110وc )68 - 120وb )120 - 155و IFOV-OFOVبحثثة ا(. وبحيدة  ة  ك 

 g )36–80و 90–43

 (Zayer et al., 2019و وتعندلت ك ب دا 

  بب    تدةة  مجى  بح يةا فعى  فا بحتمفة  م   

مددد ب بحعبلددد  بتفت بضدددا حددد ى  دددل مددد  بحددد  ع  

وبتاددىو، وحددم ةثدد  هنددى  تددا ة   ددلثا حتدةةدد  مجددى  

 بح يةا  لع  كبء بحيالحا بحيثىاةا.

ومدةددد  بح يةدددا منددده بحثى دددت وبحددد ةنىمةثا 

 ,.Adhanom et alووبحدد ى تنىوحتدده ك ب ددا 

حةدددح طدددع   مدةددد   يةدددا كةندددىمةثا وفددددى  (2020

ةيث  حليستم       ، وتحيعض  اظ   ة  بحيستم  

 HTCةنظ  كحع بحيدة  افسه، ول  ب تم مت اظى ا 

Vivo     ك جا،  يى تعنلت  110 يجى   يةا ل

بح  ب ددا    تدلةددل مجددى  بح يةددا   نددىء بح   ددا ةدلددل 

مددد    ددد بب  مددد بب بحعبلددد  بتفت بضدددا، وتدةةددد  

مجدددى  بح يةدددا  ددد  ط ةدددق مدةددد  م  ددد   ى دددت فدددا 

ةت د   كةنىمةثةدى ا  و منتص   ى ا بحع ب حلنظدى 

وفدى حيعض  اظ   ة  بحيستم   ت ةعج  فد ق  ثةد  

 ةنهم، وحث  فا بحيدةد  بحثى دت  دى  حد ى بحيردى  ة  

 ترتت حةح ة تىج حيس   ص ى  و  .

 (Kim et al., 2018و وب تيد   ك ب دا

 لدددع وبلددد  بفت بضدددا لب  مجدددى   يةدددا  ةددد  مدةددد  

 د بب و خ ى  ة ا مدةد ا كةنىمةثةدى، وتعندلت     

مدد ب بحعبلدد  بتفت بضددا تظهدد   رددثل مل ددعر  عدد  

تث ب  بحتع ب حلثة ى  بتفت بضةا، وللت بأل د بب 

 رددددثل مل عرددددا مدددد  خددددال  تدةةدددد  مجددددى  بح يةددددا 

بحددد ةنىمةثا،  يدددى    ك جدددا بحتعبجددد  تددد كبك  تثددد ب  

 بحتع ب.

وةتفددق مددى  ددثق مدد  بأل دد  وبحنظ ةددى  

 ب  حتعدةدبحت  عةا، فىحنظ ةا بحيع فةا تي    لع    ب

فا بحيعبك بحثص ةا ةععق بحعيلةا بحتعلةيةا وتضدع  

تعلم بألكبء فا  ع  بحظد وا، وبحدتعلم ةثدع   فضدل 

كلب   ةلدددت بحتفىندددةل بحيةددد  م لع دددا مددد  بحيرددده ، 

 .Kartiko et al., 2010, ppوو  ثدت ك ب دا

لحدد  حةددح هدد فت ك ب ددتهم كحددع مع فددا  (882-884

ع اددىت  ضددا  لدد  دد  بحتعدةدد  فددا  ة ددا بحعبلدد  بتفت ب

بحتعلم وبتاييىس  ىحثة دا، فيد  وجهدا اظد  بحنظ ةدا 

بحيع فةا حلتعلم  ىحع ىئ     بحتعدة  فا بحصع  ةعةق 

تعلم بحيثتد   ،  ةنيدى   د   ك ب دى   خد ى    خلدق 
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 ة دددا وبلعةدددا وندددع  تردددثه بح دةددددا ةددديكى ح ةدددىكا 

اددعبت  بحددتعلم وبتتجددى  ا ددع بحددتعلم. و لةدده بلتصدد  

يدة  بحثى ت  لع اظى ب  بحعبل  لع بحبحث ح بح ىحا  

 بتفت بضا.

 –بحي دددع  بحثىحدددحا   دددلعب بحدددتعلم وبح سدددا 

 بح   ا(ا

تعدددد ك  مصدددد ل ى    ددددىحةح بحددددتعلم فددددا 

بحث دددعو وبألك ةدددى  حةدددح  ىادددت م بكفدددا حأل دددىحةح 

بحيع فةا  و بحتفضةال  بح سةا  و  ايىط بحرمصدةا، 

وبختلفت وجهى  بحنظ  فا تفسة  ه   بحيص ل ى ، 

بهتيت بحع ة  م  بح  ب ى   ىحتف لدا  دة  تلد   ومنهى

 ,Cassidyوبحيصدد ل ى  وتيةة هددى  دد   عضددهى 

2004, p. 420). 

ا   دددلعب بحدددتعلم  ااددده  بح  ةددددا  وة عددد  

بحيعددددد ا، وبحظددددد وا بحتدددددا فددددا ضدددددعئهى ةددددد    

بحيتعليددددع  وةعددددىحجع  وةم اددددع  وةتدددد   و  مددددى 

ةدا ة ىوحع  تعليه  رثل   ث  فى لةا،     اهى بح  

حتددا ة  دد   هددى بح ددالب  لددع بحيعلعمددى  بحج ةدد ا ب

ومعىحجتهددى وب ددتةعى هى وتدد   هى، فهددا مدد ة  مدد  

بحمصددددىئو بحيع فةددددا وبحنفسددددةا  ك ب  وتفسددددة  

بحثة دددددا بحتعلةيةدددددا وبحتفى دددددل معهدددددى وبت دددددتجى ا 

.  ةنيدى (Rochford, 2003, p. 667و حيثة بتهدى

 ةددتم تع ةدد  بألايددىط بحيع فةددا  ى تثى هددى  ط ةدددا

( طثةعةا ب تةىكةا ومفضلا حألف بك ت دتةعىب وط ق

بحيعلعمدددددددى  وبحيهدددددددى ب  بحج ةددددددد ا ومعىحجتهدددددددى 

، ومةد  مع تةيدع  (Reid, 1995ووبتحتفىر  هدى  

 ددة   ايددىط  (Mortimore, 2008, pp. 7-8و

بحدتعلم وبأل ددىحةح بحيع فةدا، فةرددة  كحدع      ددىحةح 

تددا بحددتعلم ة نظدد  كحةهددى  لددع  اهددى بت ددت بتةجةى  بح

تم مهى بحيتعليع  حلتعىمل م  بحتعلم، وتعتث   لل ةس

ب، ومدددد  اىحةددددا  خدددد ى، فددددا  بأل ددددىحةح  ب ددددتد ب  

 بحيع فةا مستد ا اسثة ى.

وتجددددد   ب  دددددى ا كحدددددع    بحتيةةددددد   دددددة  

ى  بأل دددلعب بحيع فدددا و  دددىحةح بحدددتعلم حدددة  وبضددد  

ى، أل   ع  بحيتمصصة  ةسدتم مع  بأل دلعب  تيىم 

ىحةح بحدددتعلم ي    دددبحيع فدددا  يصددد ل   دددى  ةتضددد

 .(Williamson & Watson, 2006و

وةيثددد  ب تثدددى    دددىحةح بحدددتعلم فدددا  ة دددا 

تعلةيةدددا منظيدددا  لدددع  اهدددى  يلةدددا مددد  خ دددعتة  ا 

تتضددي  بحم ددعا بألوحددع تلدددا بحيعلعمددى  بحمى جةددا 

فددددا بحتثددددعة  وبحتددددا ةيثدددد  مالحظتهددددى مدددد  خددددال  

بح ددعبس( بو ب ددتدثى  بحيعلعمددى  بح بخلةددا وبحنى دد ا 

ت ددددتث ى ( وبحيتىحددددا حدددد ى بح ددددالب  ةددددق ب دددد  ط

ومعىحجتهى  ىحت  ة   لع بحيعلعمى  بحيهيا وتجىهدل 

بحيعلعمددى  بألخدد ى،  مددى بحم ددعا بحثىاةددا فتتضددي  

معىحجا ه   بحيعلعمى   ىح فظ بحثسة ،  و بت ت ت  

بت ددتنثىطا،  و بت ددتنتىجا،  و بحتامددل وبحيالحظددا، 

تةجددا هددا وبحن  و بحسددلع ،  و بحتفى ددل مدد  بنخدد ة ،

   بحيددىكا كمددى  تددم تعليهددى   يعنددع  و  ددإلخ   و  حددم 

 ,Felder & Silverman, 1988وةدتم تعليهدى 

p. 674) ومنهددى   فهددى  فل  و ددةلف مى    ااهددى ،
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هدددددا مجيع دددددا بألفعدددددى  وبحسدددددلع ةى  بحيع فةدددددا 

وبتافعىحةدددا بحتددددا تسددددتم    يي دددد ب   لددددع ايدددد  

حثة ةدا،  ب  ببحيتعلم، وط ةدته فا  ةفةدا كك ب  بحيثةد

 وبحتفى ل معهى، وبت تجى ا حهى.

 يددى تعدد ا   ددىحةح بحددتعلم  ااهددى تفضددةال  

ميةدد ا ح دد ق تلدددع بحيددتعلم حليعلعمددى  ومعىحجتهددى، 

، وبحد   حد ك Kolbول  ارا ه ب بحيفهع  م   عحدح 

 كبا حدةددىس   ددىحةح بحددتعلم، و عدد هى  دد    بح  ب ددى  

ةدل و ت لفا بحت بة   ردثل  ثةد   د    دىحةح بحدتعلم، 

تلدد  بح  ب ددى  وجدد     معظددم بح  ب ددى  ب ددتم مت 

 Litzinger etو  ددلعب بحددتعلم حفل  و ددةلف مى  

al., 2007, p. 309). 

  هيةا ك ب ا   ىحةح بحتعلما

دددى فدددا حةدددىا  ب مهي  تلعدددح   دددىحةح بحدددتعلم كو  

بحيتعلية ، فعن مى ةتع ا بح الب  لع   لعب بحدتعلم 

ا بحدتعلم  يلةد بحمىص  هم،  ةتيثنع  م  كمجده فدا

بحمىنددا  هددم، واتةجددا حدد ح ،  ددتثع   يلةددا بحددتعلم 

دى، وةيثد  فةيدى ةلدا كةجدى     هل و   ا و  ث  اجىح 

  هيةا ك ب ا   ىحةح بحتعلما

فهم   لعب بحتعلم ةسى   بحيتعليدة  فدا تعلدم  -

 ةفةددا بحددتعلم، وتددعف  مع فددا   ددلعب بحددتعلم 

 ةضددى معلعمددى  حل ددالب حددع   ددثح تعليهددم 

   ةدددد هم، وتجعلهددددم لفددددا  دددد   ةدددددا ممت

ة دددد كو   هددددد بفهم، وةت يلددددع  مسددددديوحةا 

تعليهددم، فهددم فددا م  دد  بحعيلةددا و ددل  دداء 

ت ددددت  ددددة  تهم، فةث ثددددع   دددد  كجى ددددى  

حليرددددددددثال  وةسددددددددتفة و  مدددددددد   كبئهددددددددم 

وتفضددددةالتهم بحف ةدددد ا فددددا   ددددىحةح بحددددتعلم 

بحمىنا  هم،  لع  ث   وح د  بحد ة  حدم ةدتم 

م، ت  ةددددد  تفضدددددةالتهم فدددددا   دددددلعب بحدددددتعل

ىحتددىحا، ةصددث  بحيتعليددع    ثدد  ب ددتدالحةا و 

ومسدديوحةا  دد  تعليهددم، و ىحتددىحا،  ددت كبك 

 .Awla, 2014, pو دا بحيتعلية   اافسدهم 

242). 

ةسدددى   ت  ةددد    دددلعب بحيتعليدددة  فدددا حدددل  -

بحيردددثال   ردددثل   ثددد  فعىحةدددا، فثليدددى  دددى  

ددددى فددددا بحتعىمددددل مدددد   بحيتعليددددع    ثدددد  اجىح 

 ثم  رددثل م بحددتمرددى لهم،  ليددى  ددى   امثددىاه

 .(Biggs, 2001و فضل فا حةىتهم 

بحيدد ب مدد  م ب ددىا   ددىحةح بحددتعلم هددع     -

ةددددتعلم بح ىحددددح  فعىحةددددا، وةددددد   بحيعليددددع  

ت  ةسهم  ثفدىءا، وتيثدة  بحيدتعلم مد  بتمدىل 

 معلدد  كةجددى ا تجددى  بحيددىكا بحتددا ةددتم تعليهددى

 .Gilakjani & Ahmadi, 2011, pو

471) . 

عليدددة   لدددع م بحيةسدددى   فهدددم   دددىحةح بحدددتعل -

تصدديةم خ دد  بحدد  وس حتتنى ددح مدد   ايددىط 

طال هددددم، ومسددددى  تهم  لددددع تج  ددددا طدددد ق 

 .(Tuan, 2011وج ة ا حلتعلم 

تددي     ددىحةح بحددتعلم  لددع بألكبء بأل ددىكةيع،  -

و لدددع بتحتفدددىر  دددىحتعلم، و هيةدددا ب دددتم ب  
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  كوب  بحدددددتعلم بحدىئيدددددا  لدددددع بحتثنعحعجةدددددى

 (Litzinger et al., 2007, p. 309و

     ىحةح بحتعلماتصنة

تع ك  تصنةفى    ىحةح بحتعلم، وتثنع بحث ح 

 & Felderوبح دىحا تصدنة   فل  و دةلف مى   

Silverman, 1988, pp. 676-679)  أل دىحةح

بحتعلم وبح   نن    ىحةح بحتعلم كحع خيسا   ىحةح 

  نىئةا بحد ح  ىنتاا

 - Active :بحتدداملا –بأل ددلعب بحنردد  -1

Reflective Style ضددي  بأل ددلعب وةت

بحنر   و بحعيلا بألفعى  وبحسدلع ةى  بحتدا 

ةدع   هدى بحفد ك فدا بحثة دا بحي ة دا  ك ب  

ومعىحجا بحينثهى  مد  خدال  وبحينىلردا  و 

بحر ح(،  مدى بحدني  بحثدىاا وهدع بحيالحظدا 

بحتاملةددا فتن ددع   لددع ف ددو بحيعلعمددى  

 ومعىحجتهى  رثل ب تثىلا. 

 – Sensingبح   دا  –بأل دلعب بح سدا -2

Intuitive Style  وةدصد   ده مةدل بحفد ك

 ك ب  بحثة ددددا بحي ة ددددا، حةددددح ةتضددددي  

بحني  بح سا بحي بلثا وجيد  بحثةىادى  مد  

خال  بح عبس،  مدى بحدني  بح   دا فةدصد  

 دددده ب ك ب   ةدددد  بحيثى دددد   دددد  ط ةددددق 

 بحالو ا وبحتمية ، بحتمةل(.

- Visualبحلفظدددا  –بأل دددلعب بحثصددد   -3

Verbal Styleةفةددددا  صدددد   ددددها وةد 

ب ددتدثى  بحفدد ك حليعلعمددى    دد ق وكتئددل 

ممتلفا ةيث  تدسةم هد   بحد تئل كحدع  دالو 

مجيع ددددددددى ا بحي ئةددددددددا  و بحثصدددددددد ةا، 

بحسدددددديعةا، بح   ةددددددا، و ىحتددددددىحا هنددددددى  

 متعليع   ص ةع  و يعةع  وح  ةع .

 – Globalبحتتددى عا –بأل ددلعب بحثلددع  -4

Sequential Style  ا وةدص   ه ب تسىب

يعددى ا مدد  خددال  خ ددعب    وبحبحيعلعمددى

كلةدددا متتى عددا ومتسلسددلا مدى ددل ب تسددىب 

بحيعلعمددى     ةدددا  لةددا و ددىملا حجيةدد  

 جعباح بحيعل  بحتعلةيا.

 : بت دددتنتىجا –بأل دددلعب بت دددتد بئا -5

Inductive - Deductive Style 

فىح  ةدا بت تد بئةا تتدة  حلفد ك    ةثدع  

     ث  م واا فةفضل بحتد ةم بحين دا وبحد

 لددق مدد  بحتفىنددةل كحددع بحعيعمةددى ،  و ةن

مددددد  بحمدددددىص كحدددددع بحعدددددى ،  مدددددى بحدددددني  

بت ددتنتىجا فةثدد   مدد  بحعددى  كحددع بحمددىص، 

حةددددح ةتعنددددل بحيددددتعلم كحددددع بحيعلعمددددى  

وبحنتىئ  م  خدال  ت ثةدق  عد  بحنظ ةدى  

 وبحدعباة  بأل ى ةا.

وةفتدددددد ب ايددددددعلج  فل  و ددددددةلف مى  

حتدع حدح وب  خيسا   عدىك أل دىحةح تعلدم بح ى1988

، وب ك ب  ) بحتداملا –تتيثل فاا بحيعىحجدا وبحنرد  

 –بح   ددددددا(، وبحيدددددد خل وبحثصدددددد    -وبح سددددددا

بحتتدددى عا(، وبحتنظدددةم  –بحلفظدددا(، وبحفهدددم وبحثلدددع 
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دددتثع  بحثعددد   –وبت دددتد بئا  بت دددتنتىجا(، ولددد  ب  

بحتنظدددددةم    ني ةددددده بت دددددتد بئا " بحمدددددىم  

ةم وبت دددتنتىجا مدددد  بحنيدددعلج  ولحدددد  حعددد   تدددد  

ت  ةدددد  بحيسددددتي  حلددددتعلم بت ددددتنتىجا بحتدلةدددد  ، بح

وتجنددددح بأل عددددىك بحدىئيددددا  لددددع بحتامددددل وبحتمةددددل 

 ;Felder & Je, 2005, p. 103ووبحتج ةدح 

Felder & Henriques, 1995, pp. 22-25; 

Zywno, 2003, p. 8). 

 خصىئو بح سةع  وبح   ةع ا 

ة  ددددد  بحث دددددح بح دددددىحا  لدددددع بح سدددددةة  

ياحعا ألايىط بحدتعلم، حةدح ع  بحوبح   ةة ، وهع بحث

ددى   بحددا   ثدد  مدد   ةرددع  بحيتعليددع  بح سددةع   يعم 

بح ددددددىئق وبحيالحظدددددى   -بحيعلعمدددددى  بحيليع دددددا 

بحنظ ةددى  وبح مددع   -  ثدد  مدد  بحتج ةدد   -وبحثةىاددى  

وبحنيىلج بح ةىضةا.  مى بحيتعليع  بح   ةع ، فااهم 

ةيةلددددع  كحددددع    ةثعاددددعب  يلةددددة    ثدددد  ومليددددة  

وحددد ةهم بحي ةددد  مددد  بحصدددث  مددد  تثددد ب  ندددةل   ىحتفى

بح سى ى  وبحتجى ب  وحثنهم    ا فا حل بحيردثال  

بحت لةلةددا  و لددل مددةال  كحددع بحتفثةدد  خددى ج بحصددن وق، 

وة عددد    دددلعب بحدددتعلم هددد ب هدددع  حددد   ايدددىط بحدددتعلم 

بحيسددددتن ا كحددددع اظ ةددددا ةعادددد  ألايددددىط بحرمصددددةا 

 .(Felder & Brent, 2005, p. 59و

حعمع  بح سددةع    و ددعولدد  وندد  فلدد  

 ,Felderووبح   دةع   يجيع دا مد  بحمصدىئو 

2010; Felder & Spurlin, 2005; 

Litzinger et al., 2007)  ةيثدد  كةجى هددى فددا

 بحندىط بنتةاا

 ةتص  بحيتعليع  بح سةع   ىنتعا

ةيةل بح سةع  بكحع بح دىئق، وةفضدلع  حدل   -

بحيرثال     ط ةق  نىء خ   وبلعةدا، فهدم 

و ، ت ةنجدد  ع  كحددع بأل ددةىء وحدد    يلةددع 

 بحتا تت تث   ىحعىحم بح دةدع.

ةنسدددددجم بح سدددددةع  مددددد  بحثة دددددا بحي ة دددددا  -

وبحينثهددددى  بحي   ددددا مدددد  خددددال  بح ددددعبس، 

و دددددىكا مدددددى ةثعادددددع  متسددددد  ة  حليىةدددددا، 

 وةستيتعع   ىحي ف ب  بحيتية ا  ى تي ب .

ت ةهتيددددع   ت لةددددل بحيعبلدددد ، وة تفظددددع   -

ردددثل جةددد ، سدددةا   ىح ددددىئق وبحتفىندددةل بح 

 وح ةهم  دا  ىحنف     جا معدعحا.

ةعلنددع   ددا  بحمثدد ب  بحتج ةثةددا وبح دةدةددا  -

ى بح  ةدا بحيثلع حتنفة  بألمع .  ها كبئي 

منظددددددع  ومهةثلددددددع  وةاخدددددد و  خ ددددددعب   -

 ب تع بكةا حثل معل .

 ةتص  بحيتعليع  بح   ةع   ىنتعا

ةيةلددع  كحددع ب ترددىا بتحتيددىت  وبحعاللددى ،  -

 ج كب  وبحسةىلى  بحين دةا.ع بحيوةيةلع  كح

ة   ع  بألفثى  بحيج كا، وةفهيدع  بحعاللدى   -

 وبح وب   فا بحثة ا بحمى جةا.

ح ةهم كك ب  لعى حليتنىلضدى  بحتدا تنردا فدا  -

 بحثة ا بحمى جةا.
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ةسدددعع  كحدددع ت دةدددق اتدددىئ   فضدددل حألحددد بو  -

 بحيستدثلةا.

ةسدددددتيتعع   ىألحيددددددى  وبحتال دددددح  ىألحفددددددىر  -

 وبحيت بكفى .

كحددددع منىلرددددا بألفثددددى  وب تثرددددىا ع  ةلددددةي -

 ممتل  بتهتيىمى .

ةدد و   ددل  دداء فددا بح ةددىا ت دد ة ى، وحدد ةهم  -

 ك جا  ىحةا م  ب   با.

ةفثدد و   ى دددتي ب  فةيددى ةجدددح بحدةددى   ددده  و  -

 تج ةثه.

 لةىس   ىحةح بحتعلم بح سا وبح   اا

ةيث  ب تم ب   كبا مع علدا وندىح ا تددة   ايدىط 

بحت دعة  بحد بتا، حدة   تردجة و  ىحةح بحتعلم  اكبا ح

فد  م  خال  ترمةو  ةفةا تعلم بحنىس، وحثد  مد  

 Litzinger etوخال  كرهى   ةفةا تع ةد  تعليهدم ب

al., 2007, p. 309) وةددتم لةددىس   ددىحةح بحددتعلم.

 Index of)وفق فل  و دةلف مى ، مد  خدال  اظدى  

Learning Style- ILS)  مصددددديم حتدةدددددةم

يدعلج   دلعب بحدتعلم ىك حنبحتفضدةال   لدع    عدا   عد

 بح   نى ه فل  و ةلف مى . 

م     عا مدىةة ،  دل  ILSوةتثع  اظى  

با حسددا  11منهددى ة تدددع   لددع  ح  دددع،  - نصددد  

 لدددع.  -ارددد  وتتدددى عع  -حفظدددا، تددداملع  - صددد   

● وتلمدددو بحيددددىةة  بأل  عدددا  لدددع بحن دددع بنتدددعا 

بح سدددع ومليدددعس ،  يلدددا ، معجددده ا دددع بح ددددىئق 

 ددا ومفددىهةيا، مثتثدد ، معجدده بو ح وب جدد بءب ( 

م ئدا وةفضدل ● ا ع بحنظ ةى  وبحيعىاا بأل ى ةا( 

بحتيثةدددل بحي ئدددا حليدددعبك بحيع وضدددا، مثدددل بحصدددع  

وبح  ع  بحثةىاةا وبحيم  ى  بتاسةى ةا(  و بحلفظدا 

ارددد  ● وةفضدددل بحتفسدددة ب  بحيثتع دددا وبحين علدددا( 

وتعلم    ط ةق تج  ا بأل ةىء، وةستي   ىحعيل فدا 

(  و تدداملع وةددتعلم مدد  خددال  بحتفثةدد  فددا يع ددى مج

بأل ةىء، ةفضدل بحعيدل منفد كب  و مد   د ة  مداحعا 

تتددى عع وةيةددل حلتفثةدد  بحم ددا ، ● وبحدد   و ب نددة ( 

ةدددتعلم  م دددعب  ت  ةجةدددا(  و  لدددع وةيةدددل حلتفثةددد  

بحرددىمل، ةددتعلم  دفدد ب   ثةدد ا(، وبحيدد ب مدد  اظددى  

ILS هدددع    ةثدددع  م ى د دددى حدددنف  مدةدددىس مي ددد  

 ,Felder & Silvermanومصةا حيىة     ةج بحر

1988; Felder & Spurlin, 2005). 

 (2012بحسدددة  م يددد    دددع هى دددم وولدددى  

 ت جيددا بحيدةددىس وت  ةدد  خصىئصدده بحسددةثعمت ةا 

وبحصددد ق بحثندددىئع حددده  لدددع بحثة دددا بحع  ةةدددا، وهدددع 

 بحيدةىس بحيستم   فا بحث ح بح ىحا.

  ةتنددىوا بحي ددع  بح ب دد ا بحدد ب  ا بحعىملددا

ه ب بحي ع  مفهع  بح ب  ا بحعىملا، وايعلج  دىكحع 

وهةدددتش ، وهددد ب مدددى ةيثددد  تعضدددة ه فةيدددى ةلدددا 

  ىحتفصةل ا

 مفهع  بح ب  ا بحعىملاا

 & Baddeleyو   ا   ىكةلا وهةتش

Hitch, 1994, pp. 485-486)  بحددد ب  ا 
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بحعىملدددا  ااهدددىا  اظيدددا تم ةنةدددا خىندددا ورةفتهدددى 

ا، وتسدديع هدد   حلفظةددتمدد ة  وتثثددة  بحيعلعمددى  ب

بألاظيدددددا وبحيثدددددع  بحلفظدددددا(، و اظيدددددا ميى لدددددا 

حليعلعمدددى  بحي ئةدددا وبحيثىاةدددا وتسددديع وبحيثدددع  

بحثصددد   بحيثدددىاع(،  ى ضدددىفا كحدددع  اظيدددا  خددد ى 

خىنا  يعىحجا بحيعلعمى  تسيع وبحينف  بحي    ( 

حةددح تددتم فةدده  لسددلا مدد  بحيعىحجددى  حلعنددع  كحددع 

 بت تجى ا بحص ة ا.

ااهددددى ورةفددددا بحعدددددل ةضددددى   يددددى تعدددد ا  

بحجعه ةددا بحتددا تعتيدد   لددع  اظيددا بحيثددع  بحجثهددا 

ى،    اظدددى  م ددد وك بحسدددعا ةعيدددل  ب وبضددد   ب تيدددىك 

 يسىحا  يل حلعدل، و ىحتىحا ة عتد     حجم بحد ب  ا 

بحعىملا حلفد ك هدع بحي د ك بحد ئة  حدد  ا بحفد ك  لدع 

تنفةدددد  مجيع ددددا متنع ددددا مدددد  بحيهددددى  بحيع فةددددا 

 .(Morrison & Chein, 2011, p. 46و

وتعددد ا بحددد ب  ا بحعىملدددا  ااهدددى اظدددى  لو 

مثعادددى  متعددد كا حفهدددم بح  ةددددا بحتدددا تمددد    هدددى 

بحيعلعمددى ، فهددع  ددثل ميلددت مدد  بحتمدد ة  ةسددي  

 دددىحت ثم بحيع فدددا فدددا بحيعلعمدددى ، و ىحتدددىحا ة ددد ك 

 .بحيعلعمى  بحيتىحا وة     لع بحيعلعمدى  بحيهيدا

(Wright et al., 2014, p. 402)  

 Baddeley et فهى  ىكحع وآخد و  ووةع

al., 2020  ااهدددى اظدددى   دددعا م ددد وكا حلتمددد ة  )

بحييلدددت ومعىحجددددا بحيعلعمدددى  بحي لع ددددا حليع فددددا 

 بحيعد ا.

 ا(Baddeley & Hich)ايعلج  ىكحع وهةتش 

ددى حلدد ب  ا  بلتدد ح   ددىكحا وهةددتش  ايعلج 

بحعىملددا ووندد   ةفةددا حفددظ بحيعلعمددى  ومعىحجتهددى 

ددى ميلت ددى حدد ب  ا، فهددا حةسددت مجدد ك ممدد   فددا ب حفظ 

وحةددد ، حثنهدددى ترددديل  ال دددا مثعادددى  هددداا بحينفددد  

بحي  دد   وهددع مثددع  لو  ددعا م دد وكا ةددت ثم فددا 

بتاتثددددى ، وةتفددددد ا منددددده مثعاددددى  ف  ةدددددى  هيدددددىا 

بحيثدددع   بحلفظدددا وةدصددد   ددده بحيعلعمدددى  بحصدددعتةا 

بحيثددىااا وةدصدد   دده  -بحلفظةددا، وبحيثددع  بحثصدد   

 & Baddeleyوثىاةددا وبحي بحيعلعمددى  بحثصدد ةا

Hitch, 1974, p. 57) 

وبفتددد ب   دددىكحع وهةدددت      بحددد ب  ا 

بحعىملا تعتث  وحد ا بحتمد ة  بحييلتدا بحتدا تدتم فةهدى 

 يلةى  بحيعىحجدا حليهدى  بحيمتلفدا،  و بحثد  حيهيدا 

مى  و بتاتدى   ة  مهيا و خ ى، حةح ةددع  بتاتثدى  

حيهيا فا لا  ىبحيتعي   ىتحتفىر  ىحتيثةال  لب  بحص

بحدد ب  ا بحعىملددا وتثثددة  ومندد  بحي فدد ب   ةدد  لب  

  (Baddeley & Hitch, 2000, p. 134وبحصلا 

وةددددتم لحدددد  مددددد  خددددال  بحديدددد  بحيتعيددددد  

حليعلعمددددى   و بحعيلةددددى  بحنردددد ا حليىةددددا  و  ةدددد  

بحيتعبفدا م  بحيهى ، ول  ةتم ت ثةدق هد ب بحندعا مد  

ا  دددتثىلبحتثثدددة   نددد مى ةثدددع  هندددى  مثةددد  وبضددد  ب

و لع  ثةل بحيثى ، مثةد   و هد ا  ثسدا فدا بتجدى  

بح ىف  ة خل فا مجى  بح يةا(،  و م فع  ى  دىحيعل  

 ,Howard)بحدد   تددم معىحجتدده وتم ةندده  ىحدد ب  ا 

2013, p. 8). 
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 & Repovsووفسدد   ةثددعف  و ددىكحع 

Baddeley, 2006, p. 13)  مهدى  بحد ب  ا بحعىملدا

مثعاددى     دد  مدد  خددال  مثعاىتهددى وبحتددا تتضددي  

بحيثددددع   –بحيثددددع  بحلفظددددا  –وبحينفدددد  بحي  دددد   

بحجسد  بحي حلدا( تعيدل معدى فدا  –بحثص   بحيثىاا 

تددد ب   و تسدددىق وتثىمدددل، وفةيدددى ةلدددا  ةضدددىح حهددد   

 بحيثعاى  م     هى  ىحيهى ا

 اArticulatory Loopبحيثع  بحصعتع  -

ةدع  ه ب بحيثع   تمد ة   د ك م د وك مد  

بحنظددى  بحصددعتا بو ممدد   بحيعلعمددى  بحلفظةددا فددع 

، Phonological Storeبحيمددددد   بحفدددددعاةيع 

فة ددتفظ  ىحيعلعمددى  بحصددعتةا فددا ت تةددح متسلسددل 

حفت ا  منةا ت تتجىو   ىاةتة ، وتتع ب بحيعلعمدى  

حلفد  مى حم ةتم تنرة هى    ط ةدق بحتسدية ،  دم تدتم 

 Ariculatory يلةدددددددا بحتردددددددفة  بحلفظدددددددع 

rehearsal ى  بحلفظةددا يعلعمددوهددع بحيددت ثم فددا بح

ومت لثىتهدددى مثدددل تدددا ة  بحتردددى ه بحصدددعتا وتيى دددل 

بحيعنا وطع  بحثليا، وةدتلمو كو  بحثد  بحيع فدا 

 ,Baddeleyو فددا تثثددة  تددا ة  بحترددى ه بحصددعتا

2003, p. 191). 

 – Visualبحيثددىاا  -بحيثددع  بحثصدد    -

Spatial Sketchpadا 

ةدددع  هدد ب بحيثددع   ىتحتفددىر  ىحيعلعمددى  

ىاةدا وبحتعىمدل معهدى، وة تدع   د و   وبحيثبحثص ةا 

 لددع ممدد   ميلددت حليعلعمددى  بحثصدد ةا وبحيثىاةددا، 

 وح ب ( 4-3م  وكا تت بوح مى  ة  و وةتية   سعا

تددنمف  بحسددعا بحثصدد ةا حةنيددى تثددع  تلدد  بحسدديى  

منتيةا كحع   ث  م   ع  وبحلع ، وبحردثل، وبح جدم(، 

عدى  وحه مثع  ف  ع آخ  وهدع مثدث  بح   دى  وبألف

حتدددا ةددددع   هدددى بحفددد ك   ندددىء  كبء مهيدددا  صددد ةا ب

 . (Baddeley, 2000, p. 86و

بحجسدددددد  بحي حلدددددددا  و حددددددىج  بألحددددددد بو  -

Episodic Bufferا 

وهع بحيسيو     بحتثىمل  ة  بحيعلعمدى  

بحيعجعكا فا بح ب  ا طعةلا بحي ى وبحيعلعمى  بحتا 

ةددددتم معىحجتهددددى  ثدددد  بحيثعاددددى  بحيمتلفددددا حلدددد ب  ا 

مم اى ميلتى منفصال وم  وك بحسدعا  وةيثلبحعىملا، 

وةسددتعيل  ددف ا متعدد كا بحع ددىئل وبح دد ق، كل ةدددع  

 ىتحتفدددىر  ىحيعلعمدددا بحتدددا تددد م  خدددال   ددد ك مددد  

بألاظيدددا مددد  بحيثعادددى  بحف  ةدددا حلددد ب  ا بحعىملدددا 

و دد ح  بحدد ب  ا طعةلددا بحيدد ى وت عةلهددى كحددع   نةددا 

 ,Repovs & Baddeleyومع فةددا متيى ددثا 

2006, p. 16).  

 اCentral Executiveبحينف  بحي      -

هدددددع  حدددددد  مثعاددددددى  بحدددددد ب  ا بحعىملددددددا، 

وبحيسدددددديو   دددددد  بحددددددت ثم بحيع فددددددا ومعىحجددددددا 

بحيعلعمددى ، حةددح ةسددة    لددع بحي واددا بحيع فةددا، 

وبحث  بحيع فا، م  خدال  ورةفتدة ا ت  ةد  بتاتثدى  

 لددع بحيعلعمددى  بحج ةدد ا وتددعفة  مسددىحا حتم ةنهددى، 

بتاتثدى ، وتعتيد  هد   بحعردىئ  ع ةد   ى ضىفا كحدع ت
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 لددع آحةددا بحثدد  بحيع فددا حتفعةددل بتاتثددى  بتاتدددىئا، 

وتثثددددددددة  ومندددددددد  بحيثةدددددددد ب   ةدددددددد  بحي تث ددددددددا 

وةدددع  ، (Baddeley, 2000, p. 91و ىحيهيددا

 ىحتنسدددةق وبحتثىمدددل  دددة  مثعادددى  بحددد ب  ا بحعىملدددا 

وت  ةدد  مت لثددى   ددل مهيددا وتع ةعهددى  لددع بحيثددع  

بحيثدددددىاا، وةددددددع  بحينفددددد   –صددددد ى بحلفظدددددع بو بحث

 بحي   ى  ع ا مهى  منهىا

   آحةا بحت عةلا وهدع آحةدا تثد ةل بحيهدى  مد

خال  ت عةل بتاتثى ، وترة  ه   بحعرةفا كحع اظى  

ت ثدددم ل   دددعا باتثىهةدددا م ددد وكا مسددديوحا  ددد  

معىحجددددا بحيعلعمددددى ، وةعتثدددد  بحت عةددددل وبحتيةةدددد  

مظهدددد  مدددد  مظددددىه  لدددد  ا بحفدددد ك  لددددع مدىومددددا 

ال  بحسدددى دا بحتدددا ت جددد  كحدددع  كبء  دددى ق حتددد بخب

حعيلةددى  ممتلفدددا تتضددي  افددد  طثةعددا بحينثهدددى  

بح ىحةدددا، و جددد  بحفددد ك  ددد  مدىومدددا بحتددد بخال  

بحسددى دا ةعدد  مظهدد  مدد  مظددىه  بضدد  ب ى  بحفددو 

بحجثهدددا وبحتدددع ةردددى  كحةهدددى  دددىحعج  فدددا ت عةدددل 

 .Miyake et al., 2000, pوبحعجهدا بحعدلةدا 

53) . 

  تت لح آحةا بحت د ةح م بلثدا  ةحا آحةا بحت

وت مةدد  بحيعلعمددى  بحددعب كا لب  بحصددلا  ىحيهيددا 

بحي  وحددا، ومدد   ددم م بجعددا بحعنىندد  بحيعجددعكا 

فدددا بحددد ب  ا بحعىملدددا  ردددثل منى دددح  ددد  ط ةدددق 

ب تث ب  بحيعلعمى  بحد ةيدا بحتدا حدم تعد  لب  ندلا 

 ىحيهيددا  يعلعمددى   حدد و و  ثدد  نددلا، وتتضددي  

ثد  بحيعلعمدى  بحد ةيدا   حتت وض   المى  ميلتا

وبألهم مد  لحد     ورةفدا  وبحتا حم تع  لب  نلا،

بحت دددد ةح هدددد   تتجددددىو  مجدددد ك بح فددددظ بحثسددددة  

حليعلعمى  لب  بحصلا  ىحيهيا كحدع  يلةدا بحتعد ةل 

بحدد ةنىمةثا  ي تعةددى  بحدد ب  ا بحعىملددا، وهدد ب هددع 

جعه   يلةا بحت  ةح ،   ت  م  تم ة  بحيعلعمى  

آحةا بحت  ةح  ةضدى مد  خدال   وتدىس رثل  لثا، 

مهدددددى  بحتسلسدددددل بح مندددددا وبح نددددد  ، بحي تث دددددا 

وة لددق  لةهددى حدردد ا بحيدد    ىحفصددعص بألمىمةددا

 Miyakeومهيا بحتتث ، ومهيا م بلثدا بحنييدى  

et al., 2000, pp. 56-57). 

وتدددددىس  ةضددددىح آحةددددا بحت دددد ةح  يهيددددا 

، ومهيدا تتثد  letter memory task بح د وا

 & keep track task  (Morrisبحيسدى ب  

Jones, 1990, p. 113) فت ددد ةح وم بلثدددا ،

تيثدددةال  بحددد ب  ا بحعىملدددا تت لدددح م بلثدددا وت مةددد  

بحيعلعمددى  بحددعب كا لب  بحصددلا  ىحيهيددا، ومدد   ددم 

م بجعا بحعنىن  بحيعجعكا فا بح ب  ا بحعىملا  رثل 

منى ح    ط ةق ب دتث ب  بحيعلعمدى  بحد ةيدا بحتدا 

 يعلعمددى   حدد و و  ثدد  نددلانددلا  حددم تعدد  لب  

 .Radvansky & Copeland, 2001, pو

1074). 

 مدددددل  ثددددد  بحي سددددد  بح  ثدددددا ولددددد مت 

مدةددددىس مهددددى  بحدددد ب  ا بحعىملددددا بحيلددددع   (2016و

معىحجددددا( بحدددددىئم  لددددع ايددددعلج  ددددىكحع  –وتمدددد ة  

وهةددت ، وبحدد ى حدد ك مثعاددى  بحدد ب  ا بحعىملددا فددا 

 –اع بحيثدددع  بحثصددد ى ا بحيثدددى –بحيثدددع  بحلفظدددع 
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( مهى   دل 6بحينف  بحي   ى، وةتثع  بحيدةىس م  و

مثع  مهيتى ، و ل مهيدا حهدى  د ك مد  بحيسدتعةى  

و ل مستعى حه م ىوحتى . وهع بحيدةدىس بحيسدتم   

 فا بحث ح بح ىحا.

بحي ددع  بحمددىم ا مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح 

 بنحا ح الب تثنعحعجةى بحتعلةما

ب ألهيةددا بح ى ددح بنحددا فددا  ددل مدد   اظدد  

سددددى  بحتعلةيةددددا و ةدددد  بحتعلةيةددددا، و ةددددىكا بحيي 

ب تم ب   جه ا بح ى ح بنحدا  ردثل  ثةد  فدا  ىفدا 

بحد ى ى ، تاتا بح ىجا كحع ت عة  بحيهى ب  بحعيلةا 

 جدد بء بحصددةىاا بحعلىئةددا وبحعالجةددا حدد ى  خصددىئع 

 تثنعحعجةى بحتعلةم.

 يدددى   دددى   بحع ةددد  مددد  بح  ب دددى  مثدددل 

; حسددنىء  ثدد  2016 و مددىاع بحيدد  م يدد  ك ب ددا 

; هثددا 2019بحعددىطع بح ثددى& & آةددا طلعددت بحيدد   

 ,.Ali et alو، وك ب ا (2019حسة   ث بح ية   

2009; Chukwuedo & Ogbuanya, 

كحع بح ىجا حتنيةا بحيهى ب  بحعيلةا  جد بء  (2020

بحصدددةىاا بحعالجةدددا وبحعلىئةدددا حل ى دددح بنحدددا حددد ى 

حثفىةدى  مد  ب  خصىئع تثنعحعجةى بحتعلدةم، وبحتدا تعد 

بحضددددد و ةا وادددددعبت  بحدددددتعلم بحيسدددددته فا ح دددددالب 

تثنعحعجةى بحتعلةم.  يى    مىكا نةىاا بح ى ح بنحدا 

ت تع   لع مجيع ا م  بحيهى ب  لد  ةصدعح  لدع 

بح دددالب ف صدددهى وك ب دددتهى وخىندددا مددد  بأل ددد بك 

بحثثة ا،  ى ضىفا كحع بحثثةد  مد  ب جد بءب ، وبحتدا 

 رثل   ث  جىل ةدا  ضهى ةيث  حلثة ى  بتفت بضةا  

 و ةضىحى.

حيددد ى ب ددديى ةل  يدددى ب دددتم مت ك ب دددا 

بحعبلدددد  بتفت بضددددع فددددا تنيةددددا  (2011 ددددعثى  و

مهدددددى ب  بح ى دددددح بنحدددددا مددددد  ايددددد  بحيسدددددى  ا 

واواندددددع (، و ا دددددلعب تدددددد ةم ومسدددددتي   نددددد  

بح ىجددا( و  ددى   بحنتددىئ  كحددع فى لةددا  ة ددى  بحعبلدد  

حدا، ح بنبتفت بضع فا تنيةا مهى ب  نةىاا بح ى 

و  ددد  ايددد  بحيسدددى  ا بحصدددعتةا مددد    دددلعب تدددد ةم 

بحيسى  ا مستي   لع بحيعى ا وبتكبءب  بحي تث ا 

 يهددددى ب  نددددةىاا بح ى ددددح بنحددددا ح ددددالب لسددددم 

تثنعحعجةددددى بحتعلددددةم، وبونددددت بح  ب ددددا  ىتهتيددددى  

  مصىئو تصيةم  ة ى  بحعبل  بتفت بضع.

وتم ت  ة   ه با وم تعى مهى ب  نةىاا 

مد  خدال  تعندة  بحيدد   وبتطدالا  بنحدابح ى دح 

 لع بح  ب ى  وبحث عو وبحثتح بحي تث دا  يهدى ب  

 ;Beales, 2003وندةىاا بح ى دح بنحدا، ومنهدى 

Chambers, 2009; Gookin, 2015; Press 

& Press, 2004) وبحتا  ى    بحثىحح فا  ندىء ،

لىئيددددا بحيهددددى ب  نددددةىاا بح ى ددددح بنحددددا ح ددددالب 

 ةم.تثنعحعجةى بحتعل

حي ع  بحسدىكسا ايدعلج بحتصديةم بحتعلةيدا ب

 حلث ح بح ىحاا

ك  اجددددىح  ة ددددى  بحددددتعلم بتفت بضددددةا فددددا 

ت دةق ه فهى بأل ى ا ةعتي   لع بحتصيةم بحتعلةيا 
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بحجة  حهى، حةح ت ب دع خصدىئو بحيدتعلم وبألهد با 

وبحي تددعى بحيدد بك ت دةددده، وتعدد  معددىةة  بحتصدديةم 

بحثة دا و ايدىط كبخدل بحجةد  حثىئندى  بحدتعلم بحيتضدينا 

بحتفى ددل وب   ددى  بحينى ددح و ة هددى مدد  ب جدد بءب  

بحضددد و ةا وبحيهيدددا حتصددديةم تعلةيدددا جةددد ، وفدددا 

ضدددعء لحددد  لدددى  بحثىحدددح  ي بجعدددا ايدددىلج بحتصددديةم 

بحتعلةيددا بحيتعلددددا  تصددديةم وت دددعة   ة دددى  بحعبلددد  

بتفت بضا ولى   ىختةى  ايعلج م ي    ةدا خيدة  

بحيعىحجدددددى  ثةعدددددا (  يدددددى ةتيى دددددع مددددد  ط2003و

 بحتج ةثةا م ل بحث ح بح ىحا.

 إجراءات البحث:
ب أل  بحث ح بح ىحا ةه ا كحدع بحثرد   اظ  

 –       مجىت  بح يةا بحيمتلفدا بحيدةد ا ووب دعا 

ضدددةدا(  لدددع ت سدددة  بحددد ب  ا بحعىملدددا  –متع ددد ا 

وتنيةدددا مهدددى ب  بحصدددةىاا بح ى دددح بنحدددا ح دددالب 

م، فددددا  حتعلددددةبحف لددددا بح ب عددددا  دسددددم تثنعحعجةددددى ب

كجدد بءب  ت ثةددق تج  ددا بحث ددح بح ددىحا تيددت  لددع 

 بحن ع بنتاا

  ت  ة  مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحدا ح دالب

 بحف لا بح ب عا  دسم تثنعحعجةى بحتعلةم

   ت  ة  معىةة  تصيةم وب دتم ب   ة دا بحعبلد

بتفت بضا  يجىت  بح يةا بحيدة ا ووب دعا 

ى  ضةدا( وبحمىنا  تد ةم مهد –متع  ا  –

 ةثةا    نةىاا بح ى ح بنحدا وت سدة  ت 

بحدددد ب  ا بحعىملددددا حدددد ى طددددالب تثنعحعجةددددى 

 بحتعلةم.

  بحتصدديةم بحتعلةيددا حثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا

متع  ا  – يجىت  بح يةا بحيدة ا ووب عا 

ضددةدا( حتنيةددا مهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  –

بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم وت سدة  

  ايدددعلج وم يددد   دددتم ببحددد ب  ا بحعىملدددا  ى

 (.2003  ةا خية ، 

 .نىء  كوب  بحث ح  

 بتختثى ب  ب حصىئةا بحيستم ما  ىحث ح 

 .كج بء تج  ا بحث ح 

بوت ا ت  ة  مهى ب  نةىاا بح ى دح بنحدا 

 ح الب لسم تثنعحعجةى بحتعلةما

لددى  بحثىحددح  ا دد بك لىئيددا مهددى ب  نددةىاا 

حتعلةم جةى ببح ى ح بنحا حلف لا بح ب عا  دسم تثنعحع

 م  خال  بحم عب  بنتةاا

ت  ة  بحهد ا مد  لىئيدا بحيهدى ب ا هد فت  -1

لىئيددا بحيهددى ب  حصدد  وت  ةدد  بحيهددى ب  

بح ئةسددا وبحف  ةددا حيددىكا نددةىاا بح ى ددح 

بنحا بحال   تنيةتهى حد ى طدالب تثنعحعجةدى 

 بحتعلةم. 

ك  بك بحدىئيا بحيث ئةا حليهى ب ا تم ت  ةد   -2

وخ دددعب    ةدددا بحيهدددى ب  بح ئةسدددا وبحف

تنفة  بحيهى ب  فا لىئيدا مث ئةدا وبحتدا تدم 

 ب تدىلهى م  خال ا

بحتةىجى  بح الب، وتم لحد  مد  خدال   -

مدى لا بحثىحح حل دالب فدا بحي ىضد ا 

بألوحددع، حةددح وضدد  بحثىحددح مفهددع  
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بحصددددةىاا وبحيهددددى ب  بح ئةسددددا حهددددى، 

وطلدددح مدددنهم ت  ةددد  بحتةىجدددىتهم مددد  

مهدددى ب  فدددا مدددىكا ندددةىاا بح ى دددح 

 حا. بن

بتطددددالا  لددددع بح  ب ددددى  وبحث ددددعو  -

وبحثتدددح بحي تث دددا  يهدددى ب  ندددةىاا 

بح ى ددددح بنحددددا ح ددددالب تثنعحعجةددددى 

 بحتعلةم.

بتطالا  لع تعندة  مدد    ندةىاا  -

بح ى ددددح بنحددددا  وف ددددو م تددددعى 

بحثتدددح بحيدددد  ا  لدددع طدددالب بحف لدددا 

 لةددا  -بح ب عددا لسددم تثنعحعجةددى بحتعلددةم

جىمعددددددا  نهددددددى  -بحت  ةددددددا بحنع ةددددددا

 بحيىضةا.نعب   ىحس

و لةه، فد  تم بحتعنل كحدع لىئيدا مهدى ب  

 ( مهى ب   ئةسا وهاا7تتضي  و

ت  ةددددددح بحعنددددددال  بحمى جةددددددا  -

 حلجهى  بح ى ح بنحا

تيةةددددددد    ى ةدددددددا بحلعحدددددددا بأل   -

Motherboard 

تيةةدددددددددد  م وحددددددددددا بحيعددددددددددىح   -

Processor 

 Powerتيةةددد  مددد وك بح ىلدددا  -

Supply 

 RAMتنظة  بح ب  ا بح ئةسا  -

حيعجددعكا  لددع  و  بتنظةدد  بحثدد -

 بحلعحا بأل 

تعنةل مريال   و ىط بحتمد ة   -

 بحثىاعةا

( مهددددى ا 27وتضددددينت تلدددد  بحيهددددى ب  و

 ( خ عا كج بئةا.107ف  ةا، و

بحت ددددق مددد  نددد ق لىئيدددا بحيهدددى ب ا تدددم  -3

  ب بحدىئيا فدا ندع تهى بحيث ئةدا  لدع 

( مدددددددددددد  بحمثدددددددددددد بء وبحي ثيددددددددددددة  9و

وبحيتمصصة  فا مجى  تثنعحعجةدى بحتعلدةم 

  مدد ى  فىةددا بحيهددى ب  ح ددالب  دددق مددحلت

تثنعحعجةدددددى بحتعلدددددةم ولحددددد  فدددددا ضدددددعء 

معبندددفى  بحمددد ة  وبحيهدددى ب  بحي لع دددا 

مدد  بح ىحددح  عدد  لحدد   اخصددىئا تثنعحعجةددى 

 تعلةم. 

وتددددم ت لةددددل ب ددددتجى ى  بحي ثيددددة   لددددع 

بحدىئيا وت  ة  ك جا بتتفىق  ةنهم  لع م ى ب تثىط 

  و دددد ح بحم ددددعب  ب ج بئةددددا  ىحيهددددى ب  بحف  ةددددا

بحيهى ب  بحف  ةا  ىحيهى ب  بح ئةسا وبحتدا وندلت 

(، و ةضى م ى  هيةدا بحيهدى ب  ح دالب %88.89و

تثنعحعجةدددى بحتعلدددةم وبحتدددا وندددل بتفدددىق بحي ثيدددة  

(، و ةضددى بحصددةى ا بحليعةددا %100 لةهددى  نسددثا و

 وبحتا تم تع ةلهى فا ضعء آ بء بحي ثية .

بحدىئيددا بحنهىئةددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  -4

ح ددالب تثنعحعجةددى بحتعلددةما وندددلت  بنحددا
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( 7بحدىئيددددا بحنهىئةددددا  عدددد  بحت ثددددةم كحددددع و

( مهددددى ا ف  ةددددا، 27مهدددى ب   ئةسددددا، و

 ( خ عا كج بئةا.107و

 ىاة ىا ت  ة  معىةة  تصيةم وب دتم ب   ة دا 

بحعبل  بتفت بضدا  يجدىت  بح يةدا بحيدةد ا ووب دعا 

ا ضةدا( وبحمىنا  تد ةم مهدى  ت  ةثةد –متع  ا  –

نةىاا بح ى دح بنحدا وت سدة  بحد ب  ا بحعىملدا    

 ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةما

تعنددل بحثىحددح كحددع لىئيددا مث ئةددا حيعددىةة  

تصيةم وب تم ب   ة ا وبل  بفت بضدةا فدا ضدعء مدى 

تم ب تع بضه م    عو وك ب دى  تنىوحدت بحيعدىةة  

وبحمصددددىئو بحتددددا ةجددددح م ب ىتهددددى  ندددد  تصدددديةم 

 ضا.بفت بوب تم ب   ة ا وبل  

ولدددى  بحثىحدددح  عددد ب تلددد  بحدىئيدددا  لدددع 

مجيع ا م  بحي ثية  فدا مجدى  تثنعحعجةدى بحتعلدةم 

حلتا   مد  ند ق لىئيدا بحيعدىةة   هد ا ك د بء بن بء 

وبحيالحظددى   ددعبء  دد م ،  و تعدد ةل،  و كضددىفا،  و 

حددددد ا    مددددد  بحيعدددددىةة   و بحيي ددددد ب ، وبتفدددددق 

عب  لددع بحيعددىةة ، وطلثدد %87.5بحي ثيددع   نسددثا 

 بء  ع  بحتع ةال ، وفا ضعء تل  بحتع ةال  تدم كج

( 3تتثدددع  مددد   ددد ك و بحتعندددل كحدددع لىئيدددا معدددىةة 

ب وو14مجدددىت   ئةسدددا وو ب، 104( معةدددى   ( مع ددد  

( بحيجددددىت  وبحيعددددىةة  و دددد ك 1وةعضدددد  جدددد و  و

 بحيي  ب  حدىئيا بحيعىةة  بح ئةساا 
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 ت بضا بتف ( لىئيا معىةة  تصيةم وب تم ب   ة ى  بحعبل 1ج و  و

   ك بحيي  ب  بحيعىةة   

 بحيجى  بألو ا بحمصىئو بحت  عةا وبحنفسةا بحتا ةجح  خ هى فا بت تثى   ن  بحتصيةم

 4 ت  ة  خصىئو بحف ا بحيسته فا 1-1

 7 ت  ة  اعبت  بحتعلم بحيسته فا 1-2

 8 فايسته ت  ة  بحي تعى بحتعلةيا وبحيهى  بحتا تتنى ح م  بحف ا وبحنعبت  بح 1-3

 10 ت  ة  بألار ا بحتعلةيةا 1-4

 7 بحتصيةم فا ضعء ب ت بتةجةا وبض ا 1-5

 7 تدعةم بحتعلم وتد ةم تي ةا  بجعا مالئيا 1-6

 بحيجى  بحثىااا بحمصىئو بحتدنةا فا بحتصيةم

 7  هعحا ب تم ب  وبجها   مجةا بحعبل  بتفت بضا 2-1

 8 تصيةم بحثىئنى  بتفت بضةا 2-2

 12 يةم بحثة ا بتفت بضةاتص 2-3

 14 تتة   ايىط بحتفى ل وبحت ثم فا بحث مجةا 1-4

 5 تنعا  كوب  ب   ى  وط له 1-5

 بحيجى  بحثىححا خصىئو   ب بحثة ى  بتفت بضةا وب تم بمهى

 5 تعلةت ومجى  بح يةا حلثة ى  بتفت بضةا 1-1

 5 ةق(بحض –بحيتع    –تدةة  مجى  بح وةا وبحعب    1-2

 5 ةستم    كوب  و جه ا متىحا 1-14

 ىحثددددىا بحتصدددديةم بحتعلةيددددا حثة ددددا بحعبلدددد  

بتفت بضا حثة ا بحعبل  بتفت بضدا  يجدىت  بح يةدا 

ضددددةدا( حتنيةددددا  –متع دددد ا  –بحيدةدددد ا ووب ددددعا 

مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طدالب تثنعحعجةدى 

 بحتعلةم وت سة  بح ب  ا بحعىملاا

ىحا ةهدد ا كحدع ت  ةدد  ح بح داظد ب أل  بحث دد

مجدددى  بح يةدددا بحيدةددد  بحينى دددح كبخدددل  ة دددا وبلددد  

ح  ددا(، لددى  -بفت بضددا مدد    ددىحةح بحددتعلم وحسددا

بحثىحددددح  ى ددددتم ب  ايددددعلج م يدددد    ةددددا خيددددة  

( فددا تصدديةم  ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا، مدد  2003و

كمدد   عدد  بحم ددعب  بحف  ةددا   نددىء تنفةدد  تصدديةم 

 تااع بنبحيعىحجى  بحتج ةثةا  لع بحن 
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 . م حلددا بحت لةددلا ب ددتيلت هدد   بحي حلددا 

  لع بحعيلةى  بنتةاا 

اظد ب ت لةل بحيرثلا وتدد ة  بح ىجدى ا  -1

حعدد   وجددعك معيددل خددىص  صددةىاا بألجهدد ا حتدد  ةح 

بح ددالب  لددع فدد  وت  ةددح  جهدد ا بح ى ددح بنحددا، 

وحىجا بح دالب كحدع بحتد  ةح بحعيلدا  لدع بألجهد ا، 

حث ددعو  دد  فى لةددا ى  وبواظدد ب حيددى   ثتتدده بح  ب دد

بحثة دددى  بتفت بضدددةا  ثة دددى    ةلدددا فدددا حىحدددا تعددد   

، تدددم تدددد ةم معىحجدددا تج ةثةدددا بحتعىمدددل مددد  بحعبلددد 

 ىحتعدد ةل فددا مجددى  بح يةددا حثة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا 

 - دد  ط ةددق مدةدد  حلعنددع  حددثالو مجددىت  ووب دد  

ضددةق( وتفى ددل لحدد  مدد    ددلعب بحددتعلم  -متع دد  

ع ت  ةدد  تددا ة  لحدد  نددل كحددح  ددا(، وبحتع –وحسددع 

 لع بحيعى ا وبحيهى ب  فدا ندةىاا بح ى دح بنحدا 

و دد ح   لددع بحدد ب  ا بحعىملددا. وفددع ضددعء لحدد  تددم 

ت  ةد  حىجدى  بح دالب مد  مهدى ب  ندةىاا بح ى دح 

 بنحا، وتيثلت فا بح ىجا كحعا

تعنددددةل  جهدددد ا ب كخددددى  وب خدددد بج  -

 ومص   بحثه  ىء  عح ا بحنظى 

 بأل  تيةة    ى ةا بحلعحا -

تيةةددد  م حدددا بحيعدددىح  ووضددد  مدددىكا  -

 بحتث ة .

 Powerتيةةددددد  مددددد وك بح ىلدددددا  -

Supply. 

 .RAMتنظة  بح ب  ا بح ئةسا  -

تنظةددددد  بحثددددد و  بحيعجدددددعكا  لدددددع  -

 بحلعحا بأل .

تعنددددةل مردددديال   و ددددىط بحتمدددد ة   -

 بحثىاعةا.

تتضدي   يلةدا ت لةل بحيهى  بحتعلةيةاا  -2

ح تدددا ةجدددت لةدددل بحيهدددى  بحتعلةيةدددا ت  ةددد  بحيهدددى  بح

بحتدد  ةح  لةهددى، وتتيثددل تلدد  بحيهددى  فددا بحعنىندد  

وبحيعضددع ى  بح ئةسددا وبحف  ةددا حيهددى ب  نددةىاا 

ولحدد  فددا ضددعء تعنددة  بحيددد   بح ى ددح بنحددا، 

وبحي تدددعى بحيعجدددعك وبحتةىجدددى  بح دددالب بحتدددا تدددم 

 فا بحتعىمل م   ل م ات  ة هى 

 وح ا بحنظى ، وتتضي  تعنةلا -

  ى ل بحثه  ىء حعح ا بحنظى  

 بحيفىتة  وبحفا ا حعحا 

 ى ل بحرى ا  

 ى ل بحرثثا  

 بحلعحا بأل ا -

  ف  وح ا بحنظى 

  ف  بحلعحا بأل 

  تيةة  بحث ى ةا بحيعجعكا  لع بحلعحدا

 بأل 

 بحيعىح ا -

  تيةة  م وحا بحتث ة 

   تنظةدد  بحيعددىح  ووضدد  مددىكا بحتث ةدد

  لةه.

 اPower Supplyم وك بح ىلا  -
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 ف  م وك بح ىلا 

  ته ووندددددالت  ةدددددح مددددد وك بح ىلدددددا

  ىحلعحا بأل 

 اRAMبح ب  ا بح ئةسا  -

  ف  بح ب  ا بح ئةساRAM 

  تنظة  بح ب  ا بح ئةساRAM 

  ت  ةح بح ب  ا بح ئةساRAM 

 بحث و  بحيعجعكا  لع بحلعحا بأل ا -

  فدد  بحثدد و  بحيعجددعكا  لددع بحلعحددا

 بأل  

  تنظةددددد  بحثددددد و  بحيعجدددددعكا  لدددددع

 بحلعحا بأل 

 ت  ةح بحث و  بحيعجعكا  لع بحلعحا 

 بأل 

 مريال   و ىط بحتم ة  بحثىاعةا. -

 ف  مريال   و ىط بحتم ة  بحثىاعةا 

   ت  ةددددح مردددديال   و ددددىط بحتمدددد ة

 بحثىاعةا

ت لةددل خصددىئو بحيتعليددة  و ددلع هم  -3

بحيددد خلاا تيثدددل مجتيددد  بحث دددح فدددا طدددالب بحف لدددا 

بح ب عددا وهددا بحف لددا بحنهىئةددا مدد  لسددم تثنعحعجةددى 

ددى 25 – 22بحتعلدةم، وت بوحدت   يددى هم  دة  و (  ىم 

ددى وبا دد با معةددى   23.5 يتع دد   يدد   و (  ىم 

(، وةتيتددد  طدددالب بحفددد ق بحنهىئةدددا  ثثدددى  2.985و

بافعىحا  د  اظدىئ هم  دىحف ق بألوحدع،  يدى    حد ةهم 

كبفد  و  ثددا م تفعدا فددا تعلدم بحج ةدد   ا دىحةح  ةدد  

تدلة ةا.  يى  اهدم ةتيتعدع   مصدىئو جسد ةا جةد ا 

عىمدل ت دت ضدي ، وبحت ةت يلع  فا ضدعئهى ب جهدىك

و  ثةعا بح دى  تتفدىو  تلد  بحمصدىئو مد   دمو 

نخ ،  يى    ح ةهم   ىحةح تعلم ممتلفدا ورهد  لحد  

لثل ت ثةق    مدةىس  لع بح الب مد  خدال  طثةعدا 

و عد  ت ثةدق    لتهم وتفى التهم   نىء بحي ىض ب ، 

 بحيدةىس تم ت  ة  بح سةة  وبح   ةة .

بحسدددلع   لةدددل  يدددى لدددى  بحثىحدددح  ددداج بء ت

بحيدد خلا حليتعليددة  حةددح تددم  ددد  حدددىء مفتددعح مدد  

طالب بحف لا بح ب عا تثنعحعجةى بحتعلةم  ثلةدا بحت  ةدا 

  2020ا2019بحنع ةا جىمعا  نهى بحعدى  بحجدىمعا 

مددد ى مددد    بةدددا بحفصدددل بح  ب دددع بحثدددىاع، ح  ب دددا 

منى دددثا خصدددىئو بح دددالب مددد  كمثىاةدددى  ولددد  ب  

تا دد  بضددا. و لةدده ، تفت بحتعىمددل مدد   ة ددا بحعبلدد  ب

بحثىحدح    بح دالب حد ةهم بح  ثدا وبحد بف  حليردى  ا 

فددددا بحتج  ددددا بح ىحةددددا حلث ددددح، وحدددد ةهم بحيهددددى ب  

بأل ى ددددةا ت ددددتم ب  بح ى ددددح بنحددددا وب ات اددددت 

وبحهعبتددد  بح  ةدددا، و   بحيتعليدددة  حدددم ةثددد  حددد ةهم 

معى ا  ى دا    مهى ب  ندةىاا بح ى دح وت  د  

ب مد  بح دالب ةعيدل فدا مجدى  ل ج   مهىمه كت   ك للة

بحصةىاا، وتدم ب دتثعىكهم مد  بحث بةدا،  يدى تدم بحتا د  

م  ن ا بح ىحدا بحنفسدةا وبحفسدةعحعجةا وبحجسد ةا 

وخىنددددا بحنظدددد  حدددد ى بحيرددددى  ة  حتفددددىكى رهددددع  

بأل ددد بب بحي ضدددةا بحمىندددا  دددىحعبل  بتفت بضدددا 

 ىحيثةددى   و كوب  بح   ددا، ولدد   ب ددع بحثىحددح  ندد  

ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا    ت ت ةدد  ب حثتعدد ب بح ددال
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كلددىئق، حتجنددح  10مدد ا بحتعدد ب فددا بحجلسددا  دد  

رهدددددددددددددددددع    ددددددددددددددددد بب كوب  بتفت بضدددددددددددددددددةا 

Cybersickness. 

م حلا بحتصيةما تتضي  تلد  بحي حلدا  -ب

 بحعيلةى  بنتةاا 

تصددديةم بألهددد با بحتعلةيةدددا وت لةلهدددى  -1

تدددم ندددةى ا بألهددد با بحتعلةيةدددا بحعىمدددا وتصدددنةفهىا 

ا فا ضعء اتىئ   يلةتا ت لةل بحيردثال  سلع ةوبح

وتددد ة  بح ىجددى  وت  ةدد  بحيهددى  بحتعلةيةددا حيهددى ب  

، حةدددح تدددم ت جيدددا  دددل مددد  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا

بحيهيى  بح ئةسا كحع  ه با تعلةيةا  ىما، وبحيهى  

لى لددا حلدةددىس وةتضدد  بحف  ةددا كحددع  هدد با  ددلع ةا 

ثىحدح كحدع نل بحو ىحتىحا تعفةهى بح   بألكاع حألكبء، 

بألهدد با بح ئةسدددا بحتىحةدددا، وبحتدددا تتيثدددل فدددا لددد  ا 

 بح ىحح  لعا

 بحتع ا  لع مفهع  بحصةىاا 

  ت  ةددددد   ادددددعبا بحصدددددةىاا وبحعلىئةدددددا

 وبحعالجةا(

   ت  ةدددح بحعندددال  بحمى جةدددا حجهدددى

 بح ى ح بنحا

   تيةةددددددددددد    ى ةدددددددددددا بحلعحدددددددددددا بأل

Motherboard 

   تيةةدددد  م حددددا بحيعددددىحProcessor 

  .حتث ةووض  مىكا ب

  تيةةددددد  مددددد وك بح ىلددددداPower 

Supply. 

  تنظة  بح ب  ا بح ئةساRAM. 

  تنظةددددد  بحثددددد و  بحيعجدددددعكا  لدددددع

 بحلعحا بأل .

   تعنددددةل مردددديال   و ددددىط بحتمدددد ة

 بحثىاعةا.

 ل    ع  بأل  ى  وط ق  الجهى 

ووضدد  بحثىحددح حألهدد با بحعىمددا بحسددى دا 

 هدد بفهى ب ج بئةددا بحتددا ةنثيددا  لددع طددالب بحف لددا 

م تثنعحعجةددى بحتعلددةم ب تسددى هى فددا مددد   عددا لسددبح ب 

ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا، وتدددم ت ثةيهدددى مددد  خثددد بء 

متمصصددة  فددا تثنعحعجةددى بحتعلددةم وبتفدددعب  نسددثا 

 لع بأله با وم ى ب تثىطهدى  ىألهد با  95.25%

بحعىما، وتم تيةة  نةى ا  ع  بألفعى ، و لةه، فد  

 ضدعئهىتم بحتعنل حدىئيا  ه با اهىئةدا، وبحتدا فدا 

تدددم ت  ةددد  لىئيدددا مهدددى ب  م تدددعى بحيدددد   و كوب  

 بحدةىس. 

تصددددددددددديةم بحي تدددددددددددعى بحتعلةيدددددددددددا  -2

تتضددددي   يلةددددا تصدددديةم وب ددددت بتةجةى  تنظةيددددها 

بحي تددعى بحتعلةيددا كجدد بءب  تج ئددا بحي تددعى كحددع 

ك وس، ومنهددددى تددددم ت  ةدددد  بحي تددددعى مدددد  بحثتددددىب 

بحجددددىمعا بحيددددد    لددددع بح ددددالب، ومدددد  بألك ةددددى  

ح ى ح بنحا، وتم جيد  بألهد با ىاا ببحي تث ا  صة

مددد  بحي تدددعى و  ضدددهى  لدددع بحسدددىكا بحي ثيدددة  

حت  ةد  مد ى ند لهى و فىةتهدى وب تثىطهدى  ىألهد با، 

 لددع بألهدد با  %89.2وبتفددق بحي ثيددع   نسددثا 
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وبحي تعى،  يدى تدم تنظدةم بحي تدعى    ةددا ه مةدا 

م    لع كحع   فل وم  بحعى  كحع بحمىص( فدا  دثل 

ى، بح  ةه ما وه    دا ها بألفضل وبأل ث  ب دتم بم 

ول   ب ع بحثىحدح تنظدةم بحي تدعى فدا اسدق ةعثد  

 هددد با م تدددعى بحث ادددىم ، وتدسدددةم بحي تدددعى كحدددع 

معضدددع ى  ف  ةدددا فدددا  دددثل ك وس ومهدددى  ةدددتم 

 بتختةى  منهى.   

تصدديةم ب ددت بتةجةى  بحتعلددةم وبحددتعلما  -3

 دا بتثعت كج بءب  تد ةم بحي تدعى بحتعلةيدا كبخدل  ة

عبلددد  بتفت بضدددا ب دددت بتةجةا بت تردددىا  افضدددل بح

ب ت بتةجةى  بحتعلم بحينى ثا ح ثةعا بحثة دى  بحدىئيدا 

 لع بحعبلد  بتفت بضدا، حةدح ةثدع  بحدتعلم متي  د  

حددع  بحيددتعلم وةثددع  فةدده بحيددتعلم اردد  ى وكةجى ة ددى، 

وةستثردد  بحثة ددا بتفت بضددةا    ةددا، حةددح ةتجددع  

عبلددد  بتفت بضدددا  دددا بحبحيدددتعلم    ةدددا تىمدددا فدددا  ة

بحيصددييا، وحثدد  مدد  تعجةدده مدد  بحثة ددا فددال ةدثددل 

 اج بء خ عا لثل بألخد ى، فةجدح بتثدىا ب جد بءب  

 بحي واا  لع بحسثع ا كبخل بحثة ا بتفت بضةا.

 يى تم ت  ةد  ب دت بتةجةا بحدتعلم مد  خدال  

بحعيددل، فةتعىمددل بح ىحددح مدد   ة ددا بحددتعلم بتفت بضددةا 

   كوب  بحثندىء وبحث مجدا  دتم بحثا ة د و بحدتعلم  ى

بحتا تعف هى بحثة ا بتفت بضةا حةتعىمدل معهدى بح ىحدح 

 ىحفدد  وبحت  ةددح،  ةضددى ب ددت بتةجةا بحددتعلم بحفدد ك  

 افضدددل ب دددت بتةجةى  بحدددتعلم حل دددالب، فثدددل مدددتعلم 

ةتعدد ب حلثة ددا مدد  خددال  هىتفدده بحي يددع  وةددت ثم 

  ى تم ب   ةيع  بحت ثم.

 بتةجةى  وب دددت تصددديةم وك ددد بك  دددةنى ةع -5

بحتفدددددى ال  بحتعلةيةددددداا تتضدددددي   يلةدددددا 

تصيةم بحسةنى ةع وض  بحم ة ا بحتنفة ةدا 

مثتع ا  صةى ا تعضد  تسلسدل بحم دعب  

بحتددددا ةتثعهددددى بح ددددالب فددددا  ددددثل م ئددددا 

مسيعا ةندل بأله با بحتعلةيةدا وم تعبهدى 

فا  ة ا بفت بضدةا. وتدم تصديةم بحسدةنى ةع 

ا فددا ضددعء بأل دد  وبحيعبنددفى  بحت  عةدد

فنةدددا ومعدددىةة  تصددديةم  ة دددى  بحعبلدددد  وبح

بتفت بضدددددا،  دددددم لدددددى  بحثىحدددددح  عددددد ب 

بحسددةنى ةع  لددع مجيع ددا مدد  بحي ثيددة ، 

و عدد  بتاتهددىء مدد  كجدد بء بحتعدد ةال  وفد ددى 

ن بء بحي ثيددة ، تيددت نددةى ا بحسددةنى ةع 

ب  اتددىج مددعبك  فددا نددع ته بحنهىئةددا تيهةدد  

بحيعىحجا بحتج ةثةا، وبتثد  بحثىحدح تصديةم 

 (ا6ع  يى  ىحرثل وةنى ةبحس
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 ( ايعلج حسةنى ةع  ة ا بحعبل  بتفت بضا  يجىت  بح يةا بحيدة ا6 ثل و

 يددى تددم ت  ةدد  ب ددت بتةجةا بحتفددى ال  مدد  

بحثة دددا مددد  خدددال  ت ثدددم بحيدددتعلم  ى دددتم ب   ةيدددع  

بحددت ثم  دد  ط ةددق بحضددي   لددع بحدد وب   حلعنددع  

 حل  س بحي لعب.

م و  دددىحةثها  يدددى    بحدددتعلت  ةددد  ايددد   -5

هدد ا بحث ددح بح ددىحا ك ب ددا تفى ددل مجددىت  بح يةددا 

بحيدةدد ا مدد    ددلعب بحددتعلم بح سددا وبح   ددا وهددم 

 ةنا بح  ب ا بحتا تدم ت د ةهى وتتعىمدل  ردثل فد كى 

مدد  بحثة ددا فةعدد  بحددتعلم بحفدد ك  هددع بألاسددح حلث ددح 

بح ددىحا  يددى ةتنى ددح مدد   ة ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا 

حنظدى ا ةعضد   هدى هدىت  ل دا،  مدتعلموب تم ب   ل 

وب تيددددد   بحثة دددددا  لدددددع   دددددلعب بحث دددددح وجيددددد  

 بحيعلعمى ، وبألار ا بحتعلةيةا.
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تصدددديةم ب ددددت بتةجةا بحتعلددددةم بحعىمدددداا -6 

تتضددي   يلةددا تصدديةم ب ددت بتةجةا بحتعلددةم بحعىمددا 

مجيع ددا بألاردد ا وب جددد بءب  بحتعلةيةددا بحي تثدددا 

ح  لدددع بحثىحددحت دةددق بألهدد با بحتعلةيةدددا، وب تيدد  

ب ددددتثى ا بح بفعةددددا وبت دددددتع بك حلددددتعلم، وتردددددجة  

 مرى  ا بحيتعلية ، وميى  ا بحتعلم.

بختةددى  مصددىك  بحددتعلم بحيتعدد كاا تيددت  -7

بت تعىاا  ثع  بحيثتثى  بحعىحيةا بحتا تتدة  ملفدى  

Max  حألجهدد ا، وبأل ددىو، وكجدد بء تعدد ةال   لةهددى

  تتعبفددددق مدددد  معبنددددفى  بحثىئنددددى  بح ليةددددا، و عدددد

اتهىء مد  كاتدىج هد   بحثىئندى  وك سدى هى بحمىمدى  بت

بحمىنددا  هددى ضددي  بحهةثددل بحعددى  حلثة ددا، تددم تصدديةم 

بحثة دددا بتفت بضدددةا بحعىمدددا وبحنيدددىلج  ال ةدددا بأل عدددىك 

 3Dوح  ددا بحثىئنددى  بح ليةددا  ى ددتم ب    اددىم  

Studio Max  وةسدددتم   فدددا كاتدددىج بحثىئندددى ،

ضدينا كبخدل بحيت بح ليةا  دعبء بحثى تدا  و بحيت   دا

بحثة ددا  ددعبء  ىاددت ومنضدد ا،  جدد بء حى ددح آحددا، 

مفثددى ،   ددال  تعنددةل...(، وتددم  نددىء هدد   بحثىئنددى  

  Eon Studio ردثل منفصدل، وب دتم     ادىم  

 اكبا تاحة  حت ثةددى   ة دا بحدتعلم بتفت بضدةا، حةدح 

ةسدددهل مددد  خالحددده  ندددىء بحت ثةددددى   ىحةدددا بحجدددعكا 

يسددتم  ،  يددى تددم  ا بحو سددهعحا وت ة تددىج كحددع خثدد

ب تم ب  ندع  جدىه ا و  مجتهدى  ى دتم ب    ادىم  

Flash. 

م حلددددا بحت ددددعة ا وتضددددينت هدددد    -جدددد 

 بحي حلا بحعيلةى  بنتةاا 

تدددم ت  ةددد  بحثددد بم  بحتم دددة  ح اتدددىجا  -1

بحتا ت صيم  هى بحثة ا و د ح   د بم  تصديةم  نىند  

 و  ىئنددى  بحددتعلم وتثثةتهددى  لدددع بحجهددى  حلثدد ء فدددا 

 ,3D Studio Max, Eon Studioج، وها اتىب

Unity 3D   وحيدداC++   و دد ح  ت  ةدد  مت لثددى

كاتىجهددددى مدددد   جهدددد ا وطى عددددى  ومى دددد  ضددددعئا 

وكات اددت و دد بم  ت  ةدد  بحثىئنددى  بحتعلةيةددا،  ةضددى 

 Bluetooth  ت  ةددد   جهددد ا بحتفى دددل مثدددل 

Remote Controller VR Box حلددت ثم فددا

بلدد  بتفت بضددا   بحعبحثة ددا، و ةضددى ب ددتم ب  اظددى ب

VR Box   بحتددا ةددتم ت  ةددح بحهعبتدد   لةهددى ولحدد

 حل يةا بحيجس ا  ىحثة ا وبتاييىس  ىحثة ا.

ا تتضددددي  بحت ددددعة  وب اتددددىج( بحفعلددددا -2

 يلةا ب اتدىج بحفعلدا كاتدىج  ىئندى  بحدتعلم  ى دتم ب  

 word 365  بم  بحت  ة  مثدل معىحجدا بحنصدعص

 يلةددددى وكجدددد بء   photoshop cs5وبحصددددع  

 3Dبحيعاتدىج وتنفةد  بحسدةنى ةع وبحث مجدا  ثد بم  

Studio Max, Eon Studio, Unity 3D  

 .++Cوحيا 

 يددى تددم ت  ةدد  مدةدد ب   يةددا  لددع    ددا 

بحتدددا ةدددتم  VR Boxاظدددى ب  بحعبلددد  بتفت بضدددا 

ت  ةح بحهعبت   لةهدى، حةدح كاده  د و  وضد  مدةد  

ك جدا، وتدم وضد   100فها مجدى  بح يةدا بحعب د  

 لعب تعلم  لدع    دعك  لدع بحع  دا  يجدى    حألمدة

ك جا، و  ح  فا بحيجيع ا بحثىحثا  يدةد   80 يةا 

 ك جا. 60 يةا 
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 –( مدة  مجى  بح يةا مد  بحةيدة   بحعب د  7 ثل و

 بحضةق –بحيتع   

ا تدددم  ددد ب  يلةدددى  بحتددددعةم بحثندددىئا -3

بحيتمصصة  فدا  بحثة ا  لع مجيع ا م  بحي ثية 

ةم ت ددت الا آ بئهددم فددا  ة ددا بحتعلددمجددى  تثنعحعجةددى 

بحعبل  بتفت بضا وم ى ت دةدهدى حيعدىةة  بحتصديةم، 

وبح ة    ى وب كحع مجيع ا م  بحتع ةال ، منهدى    

تثدددع  فةددد ةعهى  بحرددد ح لصدددة ا، وتيةةددد   عددد  

بألحعب  فا بحملفةى  حثةال ترتت باتثدى  بحيدتعلم، ولد  

 ة .حي ثيلى  بحثىحح  اج بء بحتع ةال  وفد ى ن بء ب

ا  عد  بتاتهدىء بحتر ةح وب خد بج بحنهدىئا -6

مددد   يلةدددى  بحتددددعةم بحثندددىئا وكجددد بء بحتعددد ةال  

بحال ما تدم ك د بك بحنسدما بحنهىئةدا مد   ة دا بحعبلد  

حتعيددددل  لددددع مددددع ةال   apkبتفت بضددددا  ىمتدددد بك 

بتا  وة ، وبحتا   م   اهى تتعبفق م  هعبت   ةندا 

 بحث ح.

 

 

 

 

 

 

 

 وبجها  ة ا بحعبل  بتفت بضا لج م ( ايى4 ثل و

  ىحثى ا ك  بك  كوب  بحث حا

بتختثددددى  بحت صدددددةلا حدةددددىس بحجىادددددح  - 

 بحيع فا حيهى ا نةىاا بح ى ح بنحاا 

ب تيددد  بحث دددح بح دددىحا  لدددع ادددع ة  مددد  

   لا بتختثدى ب  بحيعضدع ةا    د لا بتختةدى  مد  

متعد ك، و  د لا ت تةدح كجد بءب  بحيهدى ا، ولد  بتثد  

 ح بحم عب  بحتىحةا فا ك  بك و نىء بتختثى .بحثىح

 ت  ة  بحه ا م  بتختثى ا -1    

هد ا بتختثددى  كحددع لةدىس بحجعباددح بحيع فةددا 

بحي تث ا  ىأله با بحتا تم ت  ة هى وبحمىنا  يهدى ب  

، حد ى طدالب تثنعحعجةدى بحتعلدةمنةىاا بح ى دح بنحدا 

اا وبحتددا تددم ت  ةدد هى فددا بحيعضددع ى ا تع ةدد  نددةى

وحد ا بحنظدى ، بحلعحدا بأل ،  ى ح بنحدا و اعب هدى، بح

، بحد ب  ا Power Supplyبحيعدىح ، مد وك بح ىلدا 
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، بحثدد و  بحيعجددعكا  لددع بحلعحددا RAMبح ئةسددا 

بأل ، تعندددةل مرددديال   و دددىط بحتمددد ة  بحثىاعةدددا، 

  ع  بأل  ى  وط ق  الجهى.

 ت  ة    ج   و  م  عبنف  ى  بتختثى ا -2 

بتختثدددى   ىألهددد با   تثدددىطحت  ةددد  مددد ى ب

بحي بك لةى هى، لدى  بحثىحدح  ا د بك جد و  معبندفى  

حالختثددى  بحت صددةلا، ووفدددى حصددةى ا بألهدد با فهددع 

تدة  بحيستعةى  بحثال ا بألوحع م  بحجىاح بحيع فا 

وهددا بحتدد    وبحفهددم وبحت ثةددق، وفددع ضددعء جدد و  

(  دديب ، وفدددى حددالو ب  75بحيعبنددفى  تددم ت  ةدد  و

 .ه بابحنسثةا حأل

 ت  ة  اعا بتختثى  ونةى ا مف كبتها -3 

تددم  نددىء بتختثددى  فددا ضددعء  هدد با مددد   

نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طدالب تثنعحعجةدى بحتعلدةم، 

و ددى  بتختثددى  معضددع ع، حدده اي ددى  مدد  بأل دد لاا 

   لا بتختةى  م  متع ك، و   لا بحت تةح  ج بءب  

 بحف  وبحتنظة  وبحت  ةح.

 ي  ى  بتختثى اتعلة وض    -4    

تعلةيى  بتختثى  م   ا حل الب فدع  ةفةدا 

ب جى ددا  لددع بأل دد لا، وط ةدددا ب جى ددا بحصدد ة ا، 

وخىنا فا    لا بحت تةح، وتعض  بحتعلةيى  بحعد ك 

ب جيىحا أل  لا بتختةى ، و  ك بأل  لا فا  ل ج ء 

مددد   جددد بء بتختةدددى ،  يدددى ةعضددد  حل ىحدددح  مددد  

ثددع  هنددى   ى تسددىيت  مدد  ت ة بتختثددى   ثددل، حثددا

 بح الب   نىء تاكةا بتختثى . 

 ك  بك بتختثى  فا بحصع ا بألوحةاا -5    

وفق جد و  بحيعبندفى  تدم ندةى ا   د لا 

بتختثدددى   ردددثل وبضددد  ووفدددق بحيسدددتعى بحيع فدددع 

( 75وخصىئو بح دالب، حةدح تثدع  بتختثدى  مد  و

 ، تتضددي    دد لا بتختثددى  مدد  متعدد ك  دد كهى  دديب

هدى ب  (  يبت، و   لا ت تةدح ب جد بءب  وبحي63و

(  يبت، ومنهى  نث ت بحدىئيا بحيث ئةا جىه ا 12و

 حلت ثةم م  لثل بحيتمصصة .

 بحمصىئو بحسةثعمت ةا حالختثى ا -6    

وتتيثل فا ن ق بتختثى  و ثىتده، ومعىمدل 

بتختةدى ، وت  ةد   مد   بحصعع ا وبحتيةةد  حيفد كب 

لحدد  ت ثةددق بتختثددى   لددع  ةنددا بتختةددى ، وةت لددح 

ب ت ال ةا م  افد   فد بك مجتيد  بح  ب دا، ومنهدى 

تم بحت ثةق  لع  ةندا ب دت ال ةا مد  طدالب بحف لدا 

( طىحثددددى 30بح ب عددددا تثنعحعجةددددى بحتعلددددةم،  دددد كهم و

وطىحثدددا، ولحددد  ح سدددىب بحمصدددىئو بحسدددةثعمت ةا 

 بنتةاا

     ى ابحثث    -

فددد  ةدصددد   ىحثثدددى     ةع دددع بتختثدددى  ا

بحنتددىئ  كلب مددى   ةدد  ت ثةددده  لددع افدد  بألفدد بك فددا 

اف  بحظ وا، وبحه ا م  لةىس  ثى  بتختثى  هدع 

مع فا م ى خلع  م  بألخ ىء بحتا ل  تية  مد   كبء 

 بحف ك م  ولت نخ   لع اف  بتختثى .

ول  لى  بحثىحح   سىب معىمل بحثثدى   لدع 

( 30ا بحتج  ددا بت ددت ال ةا بحتددا  لدد   دد كهم و ةندد
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طىحثى وطىحثا، وتم ت ثةدق بتختثدى   عد    ضده  لدع 

بحي ثيددة  وبحتا دد  مدد  بحسددالما بحليعةددا وب تثىطدده 

 ىأله با، وتم  ن  اتىئ  طالب بحعةنا بت ت ال ةا 

فددا ب جى ددا  لددع بتختثددى ، وحسددىب بحثثددى   ددىح  ق 

 بنتةاا

ى حث واثى&ا تدم حسدىب معىمدل ط ةدا معىمل  حف -     

ى  بحت صةلا حلجىاح بحيع فا حيهدى ب  بحثثى  حالختث

وبوضد ت  SPSSنةىاا بح ى ح  ى تم ب    اىم  

( 0.951بحنتددىئ     معىمددل  حفددى حث واثددى& ةسددىوى و

    اهددى تدد    لددع    بتختثددى   0.6وهددا   ثدد  مدد  

 ةتيت     جا  ثى   ىحةا ج ب .

نصدددفةاا حةدددح تعيدددل تلددد  ط ةددددا بحتج ئدددا بح -ب    

ىمددل بت تثددىط  ددة  ك جددى  بح  ةدددا  لددع حسددىب مع

اصددفا بتختثددى ، وتددم تج ئددا بتختثددى  كحددع اصددفة  

متثدددىف ة ، ةتضدددي  بحدسدددم بألو  مجيدددعا ك جدددى  

بح الب فا بأل  لا بحف كةدا، وةتضدي  بحدسدم بحثدىاا 

مجيددعا ك جددى  بح ددالب فددا بأل دد لا بح وجةددا،  ددم 

ةنهيدى، وتعندل بحثىحدح كحدع حسىب معىمل بت تثدىط  

 (ا2بحج و  و

 ( بحثثى     ةدا بحتج ئا بحنصفةا حالختثى  بحت صةلا حلجىاح بحيع فا م  مهى ب  نةىاا بح ى ح2      و  وج 

   ك بحيف كب 
 معىمل بت تثىط

معىمل بحثثى  

 حسثة مى    بو 

معىمل بحثثى  

 بحج ء بحثىاا بحج ء بألو  حجتيى 

38 37 0.959 0.979 0.972 

ل  ثدددى  (    معىمددد2وةتضددد  مددد  جددد و  و

بتختثى   لع ك جا م تفعا مد  بحثثدى ، وهدع ةع دع 

ك جا م  بحثدا  ن  ب دتم ب  بتختثدى   داكبا حلدةدىس 

فا بحث ح بح ىحا، وهع ةع  مي  ب   لع    بتختثدى  

ةيثدد     ةع ددع بحنتددىئ  افسددهى كلب مددى   ةدد  ت ثةددده 

 بحت ثةق افسهى.  لع اف  بحعةنا وفع ر وا

صدد ق  مدد ى وةدصدد   ىح ندد ق بتختثددى ا -

ب ت ى ا بألكبا بو كج بءب  بحدةدىس، لةدىس مدى 

هع م لعب لةى ده  و دى  بحصد ق  لدع بحن دع 

 بنتعا

ندد ق بحي ثيددة ا حةددح تددم  دد ب بتختثددى   - 

 لدددع مجيع دددا مددد  بحمثددد بء وبحيتمصصدددة  فدددا 

( حةح طلح منهم بح ثدم 9تثنعحعجةى بحتعلةم   كهم و

 دد لا ةدده، وبحتا دد  مدد  بح لددا بحعليةددا ومنى ددثا بأل ل

حيعةدددى و ليةدددى ومددد ى ب تثىطهدددى  ىحيهدددى ا بح ئةسدددا 

بحي بك تنيةتهى ونالحةتهى حلت ثةدق وفدع ضدعء آ بء 

بحي ثيدددة  ت بوحدددت اسدددثا بتفدددىق بحي ثيدددة   لدددع 

(، وتدددم %100 - %77.8  ددد لا بتختثدددى   دددة  و

 وضدد  م دد  ح دد ا بحعثددى ا بحتددا تدددل اسددثا بتتفددىق

 ، و لةدده حددم ةددتم حدد ا     ثددى ا%75فةهددى  دد  

وحثددد  تدددم تيةةددد   عددد  مددد  ندددة  بأل ددد لا حتثدددع  

وبضد ا حل دالب، ومدد   دم فىتختثددى  ةتيتد   ىحصدد ق 

 بحظىه  .
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ةتضد  مد  خدال   ن    ق بتتس   ىق بحد بخلاا -ب    

معىمددل بت تثددىط  ددة  بحيفدد كا وكجيددىحا بتختثددى   دد و  

ىحددح  ددىحت ثةق  لددع حدد ا ك جددا بحعثددى ا حةددح لددى  بحث

( 30ةا بحتدددا  لددد   ددد كهم و ةندددا بحتج  دددا بت دددت ال 

 طىحثى وطىحثا.

 ( بتتسىق بح بخلا  ة  بحيف كب  وكجيىحا بتختثى  بحت صةلا3ج و  و

 بحيف كب 
معىمل 

 بت تثىط
 بحيف كب 

معىمل 

 بت تثىط
 بحيف كب 

معىمل 

 بت تثىط
 بحيف كب 

معىمل 

 بت تثىط

1 0.595** 20 0.622** 39 0.577** 58 0.410* 

2 0.665** 21 .5180** 40 0.477* 59 0.398* 

3 0.440* 22 0.445* 41 0.425* 60 0.445* 

4 0.442* 23 0.648** 42 0.481* 61 0.558** 

5 0.504** 24 0.454* 43 0.488* 62 0.563** 

6 0.576** 25 0.594** 44 0.508** 63 0.504** 

7 0.454* 26 0.435* 45 0.473* 64 0.430* 

8 0.465* 27 0.622** 46 0.436* 65 0.670** 

9 0.526** 28 0.627** 47 0.495* 66 0.424* 

10 0.445* 29 0.539** 48 0.452* 67 0.449* 

11 0.484* 30 0.547** 49 0.401* 68 0.452* 

12 0.544** 31 0.418* 50 0.405* 69 0.566** 

13 0.504** 32 0.461* 51 595.0** 70 0.633** 

14 0.456* 33 0.473* 52 0.626** 71 0.531** 

15 0.648** 34 0.377* 53 0.414* 72 0.415* 

16 0.414* 35 0.700** 54 0.435* 73 0.637** 

17 0.418* 36 0.652** 55 0.543** 74 -0.011 

18 0.418* 37 0.672** 56 0.576** 75 -0.072 

19 0.632** 38 0.607** 57 0.432*   

 (0.05* مف كب  كبحا  ن  مستعى و  (0.01** مف كب  كبحا  ن  مستعى و

(    معدددددىمال  3ةتضددددد  مددددد  بحجددددد و و

بت تثددىط  ددة  كجيددىحا بتختثددى  وبحيفدد كب  جيةعهددى 

(  ةددد  كبحدددا وت 75(، وو74كبحدددا، وحثددد  بحعثدددى ا و

ةعج   ةنهم و دة  كجيدىحا بتختثدى  ب تثدىط ، ولد  تدم 

و لةدده فاادده ةعجدد  بتسددىق كبخلددا  حدد ا بحسدديبحة ،

 بحيف كب  وكجيىحا بتختثى .م تف   ة  

 معىمل نعع ا وتيةة  مف كب  بتختثى ا -

تدددم ت  ةددد  ندددعع ى  بحيفددد كب  وبحتعددد ا 

 لع م ى منى ثتهى حلعةنا، ول  تم ب تم ب  بحيعىكحدا 

 بحتىحةا ح سىب معىمل بحصعع اا 
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 يددى تددم حسددىب معىمددل بحتيةةدد   ى ددتم ب  

 لددع  ةدددا بحفدد وق بح  فةددا وهدد   بح  ةدددا تعتيدد  ط

ت تةح ك جى   ف بك بحتج  ا بت ت ال ةا تنى حةدى   دم 

تدسددةيهى كحددع طدد فة   لددع  و ددفلع،   ةددح ةتثددع  

مدد  بح دد ا  ٪27بحدسددم بحعلددع  مدد  ك جددى  اسددثا 

طدددالب(، وةتثدددع  بحدسدددم بحسدددفلع مددد   4بحييتدددى  و

 4مدددد  بح دددد ا بحضددددعة  و ٪27بحدددد  جى  اسددددثا 

  طالب(

 معىمل بحتيةة  حليف كا = 

 حةح ك ا

ص ا =   ك ب جى ى  بحص ة ا م   ف بك 

 بح  ا بحييتى .

ص س =  دد ك ب جى ددى  بحصدد ة ا مدد   فدد بك 

 بح  ا بحضعة .

   =   ك بألف بك بح ة   جى عب  لع بحيف كا.

و نىء  لع مى  ثق تم  ةضى حسدىب معىمدل 

لحدد  مدد  خددال  بحصددعع ا ومعىمددل بحتيةةدد  وةتضدد  

بحجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و  بنتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 ( معىمال  بحسهعحا وبحصعع ا وبحتيةة  حيف كب  بتختثى  بحت صةلا4 و  وج      

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

0.57 0.63 58 0.53 0.75 39  0.50 0.75 20  0.57 0.75 1  

0.57 0.38 59 0.53 0.63 40  0.50 0.50 21  0.57 0.75 2  

0.60 0.50 60 0.63 0.38 41  0.70 0.63 22  0.47 0.63 3  

0.60 0.75 61 0.53 0.38 42  0.60 0.75 23  0.70 0.38 4  

0.43 0.75 62 0.63 0.38 43  0.70 0.38 24  0.60 0.63 5  

0.60 0.50 63 0.53 0.38 44  0.60 0.75 25  0.57 0.50 6  

0.67 0.38 64 0.60 0.38 45  0.53 0.63 26  0.60 0.63 7  

0.63 0.75 65 0.70 0.38 46  0.57 0.75 27  0.53 0.75 8  

0.57 0.50 66 0.70 0.50 47  0.63 0.75 28  0.57 0.63 9  
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معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

معىمل 

 بحصعع ا

معىمل 

 بحتيةة 
  

0.60 0.25 67 0.67 0.38 48  0.63 0.75 29  0.60 0.50 10  

0.57 0.63 68 0.50 0.50 49  0.47 0.75 30  0.60 0.63 11  

0.70 0.63 69 0.53 0.38 50  0.57 0.25 31  0.43 0.75 12  

0.50 0.75 70 0.57 0.75 51  0.67 0.50 32  0.60 0.50 13  

0.53 0.50 71 0.57 0.75 52  0.60 0.38 33  0.57 0.75 14  

0.70 0.63 72 0.57 0.75 53  0.53 0.25 34  0.60 0.75 15  

0.60 0.75 73 0.67 0.50 54  0.60 0.75 35  0.57 0.50 16  

0.83 -0.13 74 0.63 0.63 55  0.50 0.75 36  0.57 0.25 17  

0.77 -0.13 75 0.57 0.50 56  0.50 0.75 37  0.57 0.63 18  

   0.63 0.63 57  0.50 0.75 38  0.67 0.75 19  

( ةتض     معىمل بحصعع ا 4م  بحج و  و

 حيفدددددددددد كب  بتختثددددددددددى  تتدددددددددد بوح مددددددددددى  ددددددددددة  

(، حةدددح ك  بحيفددد كب  بحتدددا ةصدددل 0.70 - 0.43و

تثدع   دهلا جد ب  0.8معىمل نعع تهى كحع   ث  م  

ةصددل فةهددى معىمددل بحصددعع ا كحددع بلددل وبأل دد لا بحتددا 

ثددع   دد ة ا بحصددعع ا،  يددى ك  بحيفدد كب  ت 0.2مدد  

( 0.75 -0.25لو لعا تيةة  منى دثا تتد بوح  دة  و

ول ةثدا مد  بحعبحد  بحصد ة ،  0.2ألاهى ت تدل  د  

( مد  بأل د لا 75، 74حث  م  بحيالحظ    بحسيب  و

بحسددهلا جدد ب و دد ح  مدد  بأل دد لا بحتددا ت تيةدد   ددة  

  تدم تفعلة  وبحينمفضع بحت صةل، و نىء  لةه فدبحي

 ح ا بحسيبحة  .

  م     بتختث    ى ا -7   

ددد ك  مددد  بتختثدددى  بحت صدددةلا حلجعبادددح  ح 

بحيع فةا حيهى ب  نةىاا بح ى ح    ط ةق حسىب 

متع   بأل مندا ح دالب بحعةندا بت دت ال ةا ووندل 

 ( كلةدا.60تد ةثى كحع و

 بحصع ا بحنهىئةااك  بك بتختثى  فا  -8    

ةا حالختثددددى  حدددد ك  بحمصددددىئو بحسددددةثعمت 

بأل  لا بحتا تتية   ىحص ق وبحثثدى  وبحصدعع ا بحينى دثا 

(، ومنهدددى 75، 74وبحتيةةددد  بحينى دددح وحددد ا بحعثدددى ا و

( مفدد كا، هدد فهى لةددىس بحجىاددح 73تثددع  بتختثددى  مدد  و

بحيع فددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا، و ددل  دديب  

  ةص      جا.
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م تصدددديةم بتختثددددى  وكاتىجدددده  ى ددددتم ب  وتدددد

Google Forms ،  وتدم  يدل جد وب  لدع بحدعبت

حثددل مجيع ددا مدد  بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا    ددى  

 وب   بتختثى  م  خالحهى وم   جل تةسة  بحتعبندل 

 م  بح لثا وب جى ا  لع ب تفسى بتهم. 

  ىلا بحيالحظا حدةىس بحجىاح بألكبئدا  -ب

بنحا ح ى طالب تثنعحعجةدى  حيهى ب  نةىاا بح ى ح

 بحتعلةما

ة  تدا ة  مجدىت  بح يةدا بحيدةد ا  لدع حت  

بحجىاح بألكبئا حيهى ب  نةىاا بح ى دح بنحدا، ت د  

م  وجعك  كبا لةىس بحجىاح بألكبئا، ول  تدم تصديةم 

 ه   بحث ىلا حه ب بحه ا وفد ى حلي بحل بحتىحةاا

بحهدد ا مدد    ىلددا بحيالحظدداا تهدد ا   ىلددا  -1

يالحظدددددا كحدددددع لةدددددىس بحجىادددددح بألكبئدددددا بح

طالب تثنعحعجةى بحتعلةم فا ندةىاا حيهى ب  

بح ى ددددح بنحددددا  عدددد  تدددد  ةثهم  لددددع هدددد   

 بحيهى ب  م  خال   ة ى  بحتعلم بتفت بضةا. 

ت  ة  بحيهدى ب  بحيد بك مالحظتهدى فدا ندع ا  -2

كج بئةاا وتم ت  ة  بحيهى ب  بحتدا ب دتيلت 

  لىئيدددا  لةهدددى   ىلدددا بحيالحظدددا مددد  خدددال

هددى مدد  بحيهددى ب  بحتددا تددم ك دد بكهى وت ثةي

لثددل متمصصددا تثنعحعجةددى بحتعلددةم، وت  ةدد  

 هدددم بحيهدددى ب  فدددا ضدددعء اتدددىئ  بحت ثدددةم 

وندددةى تهى فدددا ندددع ا كج بئةدددا، وتضدددي  

 ( مهى ب   ئةسا.7و

ت  ةدددد    ددددلعب تسددددجةل بألكبء  لددددع   ىلددددا  -3

بحيالحظددداا بتثددد  بحثىحدددح   دددلعب حةثددد   

بح ثدم  لدع  كبء بح ىحدح بحثال ع،   ةدح ةدتم 

الو تدددد ة ب  حث ىلدددا حليهددى ا مددد  خدددال   ددد

 كى    جددددددا  -( 1بحيالحظددددددا حددددددم ةدددددديك و

(، فددالب 3 كى  رددثل جةدد  و -( 2متع دد ا و

 كى بح ىحددح بحيهددى ا  اتدددى  ةسددجل بحتددد ة  

( فددددا   ىلددددا بحيالحظددددا،  ةنيددددى كلب  كى 3و

بح ىحح بحيهى ا  كبء متع د  ةسدجل بحتدد ة  

( كلب حددم 1و اخدد  بحتددد ة  و ( فددا بحث ىلددا،2و

 يهى ا.ةيك بح ىحح بح

وض ددد   تعلةي ددد ى      ىل ددد ا بحي  الحظ ددد اا  -4   

ب  ىحنسدددددثا  تعلةيدددددى  بحث ىلدددددا مهيدددددا جددددد  

حليالحظا، فها م   ا فا  ةفةدا بحيالحظدا 

ووض  بحتد ة  بحينى دح حيسدتعةى  بحدةدىس 

بحيمتلفدا، وت دد ك بحعد ك ب جيددىحا حليهددى ب  

ض   ةضى بحتعلةيى  بحيلددىا بحف  ةا،  يى ةع

 ك  ىكب  تنفة  بحيهى ب . لع بحيتعلم و

بحص   دددد ع ا بألوحة   دددد ا حلث     ىل   دددد اا مدددد   -5  

خددال  لىئيددا بحيهددى ب  تددم ت  ةدد  بحيهددى ب  

بح ئةسا وبحيهى ب  بحف  ةا بحي بك ك سدى هى 

حل ددالب، تددم نددةى تهى فددا نددع ا  ثددى ب  

 ا  ددلع ةا ةيثدد  مالحظتهددى مالحظددا مثى دد

حةدددددح ةعندددددد  بألكبء  عثدددددى ب  لصددددددة ا 

كج بئةدددى فدددا  مددد  بحيضدددى ا، وت مصدددى ا 

تتضي  كجد بءب  بو مهدى ب  م  ثدا فةجدح 
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   تثدع   ددل  ثددى ا ألكبء وبحد  فددد . و ددى  

بحعددد ك ب جيدددىحا حليهدددى ب  بحف  ةدددا وهدددا 

 ( كج بء107( مهى ا وو27و

بحمص ىئددددددددد و بحسةث عمت ةددددددددد ا حث  ىلددددددددد ا  -6

حددددح  ضددددث    ىلددددا بحي الحظدددد اا لددددى  بحثى

مصددددىئو بحيالحظددددا مدددد  خددددال  ت  ةدددد  بح

بحسددددةثعمت ةا حلث ىلددددا وبحصدددد ق، بحثثددددى ( 

حلعنددددع  كحددددع بحصددددع ا بحنهىئةددددا حث ىلددددا 

 بحيالحظا.

 بحثث         ى ا -

لى  بحثىحح   سىب معىمل بحثثى   لع  ةندا 

(، حةددح 30بحتج  ددا بت ددت ال ةا بحتددا  لدد   دد كهم و

ظددا، ولدد  ب ددتم    ندد   اتددىئجهم فددا   ىلددا بحيالح

 بحثىحح بح  ق بنتةاا

 ط ةدا  حفى حث واثى&ا -  

تددم حسددىب معىمددل بحثثددى  حث ىلددا بحيالحظددا 

حلجىاددح بألكبئددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح  ى ددتم ب  

وبوضددد ت بحنتدددىئ     معىمدددل  حفدددى  SPSS  ادددىم  

    0.6( وهدا   ثد  مد  0.995حث واثى& ةسدىوى و

تتيتد     جدا  ثدى    اهى ت    لع      ىلدا بحيالحظدا

  ىحةا ج ب .

 معىمال   حفى حث واثى& حليهى ب  بحف  ةا وكجيىحا   ىلا مالحظا مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا (5ج و  و

 معىمل بحفى حث واثى& بحيهى ب  بحف  ةا

 0.947 ت  ةح بحعنال  بحمى جةا حجهى  بح ى ح بتحا -1

 0.981 تيةة    ى ةا بحلعحا بأل   -2

 0.971 يةة  م وحا بحيعىح ت -3

 0.926 بح ىلا تيةة  م وك -4

 0.985 تنظة  بح ب  ا بحعرعبئةا -5

 0.973 تنظة  بحث و  -6

 0.988 تعنةل مريال  و ىئ  بحتم ة  بحثىاعةا -7

 ط ةدا بحتج ئا بحنصفةاا -ب 

حةح تعيدل تلد  بح  ةددا  لدع حسدىب معىمدل 

حظدددا، وتدددم بت تثدددىط  دددة  ك جدددى  اصدددفا   ىلدددا بحيال

متثدىف ة ، حةدح تدم  تج ئا   ىلا بحيالحظا كحدع اصدفة 

تع ةدد  مفدد كب  بحث ىلددا  ددل مهددى ا ف  ةددا  لددع حدد ا 

حلصع تة ،  م حسىب معىمدل بت تثدىط  ةنهيدى، وتعندل 

 بحثىحح كحع بحج و  بحتىحاا
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  ب  نةىاا بح ى ح( بحثثى     ةدا بحتج ئا بحنصفةا   ىلا بحيالحظا حلجىاح بألكبئا م  مهى6ج       و  و

 

   ك بحيف كب 
معىمل 

  تثىطبت

معىمل بحثثى  

 حسثة مى    بو 

معىمل بحثثى  

 حجتيى 
بحج ء 

 بألو 

بحج ء 

 بحثىاع

ت  ةح بحعنال  بحمى جةا  -1

 حجهى  بح ى ح بتحا
11 10 0.675 0.806 0.805 

 0.948 0.959 0.921 9 9 تيةة    ى ةا بحلعحا بأل  -2

 0.970 0.989 0.977 6 7  وحا بحيعىح تيةة  م -3

 0.849 0.874 0.777 3 3 تيةة  م وك بح ىلا -4

 0.922 0.992 0.984 6 7 تنظة  بح ب  ا بحعرعبئةا -5

 0.908 0.911 0.837 7 7 تنظة  بحث و  -6

تعندددةل مرددديال  و دددىئ   -7

 بحتم ة  بحثىاعةا
11 11 0.989 0.995 0.995 

 0.974 0.980 0.961 53 54 ب جيىحا

بحيالحظدا (      ىلدا 6وةتض  م  جد و  و

 لع ك جا م تفعا م  بحثثى ، وةع ع هد ب ك جدا مد  

بحثدا  ن  ب تم ب    ىلا بحيالحظدا  داكبا حلدةدىس فدا 

بحث دددح بح دددىحا، وهدددع ةعددد  مي ددد ب   لدددع      ىلدددا 

بحيالحظددا ةيثدد     ةع ددع بحنتددىئ  افسددهى كلب مددى   ةدد  

فدددع رددد وا بحت ثةدددق ت ثةدهدددى  لدددع افددد  بحعةندددا و

 افسهى.

 بحيالحظا  يعىكحا  ع  ا  ثى    ىلا  -ج  

تدددم  حسدددىب معىمدددل  ثدددى    ىلدددا بحيالحظدددا 

 ا دددلعب تعددد ك بحيالحظدددة   ل ددد ا    عدددا بفددد بك،  دددم 

حسدددىب معىمدددل بتتفدددىق  دددة  تدددد ة بتهم  ى  ددد تم ب  

حةددددح لددددى  بحثىحددددح  Cooperمعىكح دددد ا    دددد ع   

  عددا بفدد بك، ولدد  تددم  ىت دد ت ب  مدد    مةلددة   تدةدد ةم  

  بحثىحدح وبحد مةلة   ىحنسدثا حسدىب اسدثا بتتفدىق  دة

، وةعضددد  Cooperحثدددل طىحدددح  ى دددتم ب  معىكحدددا 

 ( معىمل بتتفىق  ة  بحيالحظة .7بحج و  و
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 ( معىم    ل بتف    ىق  ع       حث ىل    ا مالحظ    ا مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا7ج      و  و

بحف ك معىمل بتتفىق  لع 

 بألو 

معىمل بتتفىق  لع بحف ك 

 ىاابحث

معىمل بتتفىق  لع بحف ك 

 بحثىحح

معىمل بتتفىق  لع بحف ك 

 بح ب  

88.21% 85.32% 87.15% 88.10% 

ةتضددد  مددد  بحجددد و  بحسدددى ق،    متع ددد   

بتفددىق بحيالحظددة   لددع  كبء بح ددالب بأل  عددا ةسددىو  

( وبحتددا %70( وهددا   لددا مدد  اسددثا و%87.20و

كهى  دددع   ميدددى ةددد    لدددع ب تفدددىا  ثدددى    ىلدددا ة ددد 

بحيالحظا حيهى ب  ندةىاا بح ى دح بنحدا وهد ب ةعندا 

 نالحةا   ىلا بحيالحظا حلتدةةم.

 بحص  ع ا بحنه  ىئة  ا حث   ىل  ا بحي  الحظ  اا -7

ب دددتيلت   ىلدددا بحيالحظدددا فدددا ندددع تهى 

( 27( مهدددى ب   ئةسدددا تتضدددي  و7بحنهىئةدددا  لدددع و

( خ دعا كج بئةدا، و لةده فدا  107مهى ا ف  ةا وو

ا نددددىح ا حلت ثةددددق  لددددع  ةنددددا   ىلددددا بحيالحظدددد

 بح ب  ا.

 ن    ق      ىل   ا بحي   الحظ   اا -

وحلتا ددد  مددد  نددد ق   ىلدددا بحيالحظدددا تدددم 

  ب تم ب  ن ق بحي ثية ا

 ن       ق بحي ثي      ة ا –

تددم  دد ب   ىلددا بحيالحظددا  لددع مجيع ددا 

مدددنهم بح ثدددم  ( حةدددح طلدددح9مددد  بحي ثيدددة   ددد كهم و

ليةدددا ومنى دددثا بأل ددد لا  لةهدددى، وبحتا ددد  مددد  بح لدددا بحع

حيعةددددى و ليةددددى، ومدددد ى ب تثددددىط بحيهددددى ب  بحف  ةددددا 

 ىحيهددى ا بح ئةسددا ونددالحةتهى حلت ثةددق، وفددع ضدددعء 

آ بء بحي ثيدددة  ةتضددد  اسدددثا بتفدددىق بحي ثيدددة   لدددع 

وتددم وضدد  (، %100-%77.78  ىلددا بحيالحظددا و

ثا بتتفدىق فةهدى  د  م   ح  ا بحعثى ا بحتا تدل اس

 ا     ثدى ا وتدم تعد ةل ، وم   دم حدم ةدتم حد75%

(  ثددى ب  وفددق آ بء بحسددىكا بحي ثيددة  5نددةى ا و

 ومنهى ةتيت    ىلا بحيالحظا  ىحص ق.

 ن     ق بتتس    ىق بح بخلاا -

تددم حسددىب نددد ق بتتسددىق بحدد بخلع حث ىلدددا 

بحيالحظدددددا مددددد  خدددددال  خ دددددعتة ، بألوحدددددع حسدددددىب 

بحيفدد كب  و ددة  بحيهددى ب  بحف  ةددا، بت تثىطددى   ددة  

يهددى ب  بحف  ةددا وب جيددىحا   ىلددا بحيالحظددا، و ددة  بح

 ولح   لع بحن ع بنتاا

ن ق بتتسىق بح بخلا  دة  ب جد بءب   - 

وبحيهدددى ب  بحف  ةددداا ولددد  تدددم لةى ددده  ددد  ط ةدددق 

حسددددىب معىمددددل ب تثددددىط  ة  ددددع   ددددة  ب جدددد بء 

، وتتضد  وبحيهى ا بحف  ةا بحتا ةنتيا حهى ب ج بء

 بحنتىئ  فا بحج و  بحتىحاا
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 ( معىمال  بت تثىط  ة  ب ج بء وبحيهى ا بحف  ةا8  وج  و

 بحيف كب 
معىمل 

 بت تثىط
 بحيف كب 

معىمل 

 بت تثىط
 بحيف كب 

معىمل 

 بت تثىط
 معىمل بت تثىط بحيف كب 

 0.859 11-6 0.939 3-4 0.734 7-2 ت  ةح بحعنال  بحمى جةا

1-1 0.797 2-8 0.938 4-4 0.846 6-12 0.883 

1-2 0.850 2-9 0.906 4-5 0.939 6-13 0.930 

1-3 0.797 2-10 0.819 4-6 0.913 6-14 0.919 

 تعنةل مريال  بألل بص بحثىاعةا RAMتنظة  بح ب  ا  0.819 2-11 0.797 1-4

1-5 0.850 2-12 0.938 5-1 0.954 7-1 0.930 

1-6 0.797 2-13 0.932 5-2 0.911 7-2 0.932 

1-7 0.797 2-14 0.932 5-3 0.924 7-3 0.955 

1-8 0.851 2-15 0.906 5-4 0.954 7-4 0.890 

1-9 0.851 2-16 0.932 5-5 0.976 7-5 0.932 

1-10 0.797 2-17 0.943 5-6 0.954 7-6 0.955 

1-11 0.610 2-18 0.943 5-7 0.503 7-7 0.890 

 0.953 8-7 0.976 8-5 تيةة  م وحا بحيعىح  0.610 1-12

1-13 0.610 3-1 0.932 5-9 0.911 7-9 0.886 

1-14 0.491 3-2 0.924 5-10 0.976 7-10 0.700 

1-15 0.562 3-3 0.864 5-11 0.976 7-11 0.700 

1-16 0.562 3-4 0.929 5-12 0.924 7-12 0.835 

1-17 0.580 3-5 0.907 5-13 0.924 7-13 0.930 

 0.955 14-7 تنظة  بحث و  0.835 3-6 0.699 1-18

1-19 0.824 3-7 0.907 6-1 0.930 7-15 0.953 

1-20 0.851 3-8 0.835 6-2 0.921 7-16 0.932 

1-21 0.813 3-9 0.907 6-3 0.921 7-17 0.955 

 0.953 18-7 0.866 4-6 0.929 10-3 تيةة    ى ةا بحلعحا بأل 

2-1 0.932 3-11 0.864 6-5 0.866 7-19 0.890 

2-2 0.734 3-12 0.901 6-6 0.780 7-20 0.930 

2-3 0.818 3-13 0.426 6-7 0.778 7-21 0.835 

 0.700 22-7 0.824 8-6 تيةة  م وك بح ىلا 0.818 2-4

2-5 0.734 4-1 0.751 6-9 0.778   

2-6 0.938 4-2 0.751 6-10 0.778   

 (0.05ن  مستعى و* مف كب  كبحا     (0.01** مف كب  كبحا  ن  مستعى و



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2020ةعاةع   –  2...ج ىكسبحيجل  بحثال ع  .... بحع ك بحس 66

ال  بت تثىط  دة  ةتض  م  بحج و     معىم

ب ج بء وبحيهى ا بحف  ةا جيةعهدى كبحدا  ند  مسدتعى 

كبحدددا  نددد  مسدددتعى  13-3مدددى  ددد ب بحيهدددى ا  0.01

، ميى ة    لع وجعك بتسىق كبخلا م تفد   دة  0.05

 بحيف كب  وبحيهى ب  بحف  ةا  ث ىلا بحيالحظا.

بتتسددددددىق  ددددددة  بحيهددددددى ب   -ب

 بحف  ةا وكجيىحا   ىلا بحيالحظاا

لةى دده  دد  ط ةددق حسددىب معىمددل ولدد  تددم 

ب تثدددىط  ة  دددع   دددة  بحيهدددى ا بحف  ةدددا وكجيدددىحا 

   ىلا بحيالح ا، وتتض  بحنتىئ  فا بحج و  بحتىحاا

 ( معىمال  بت تثىط  ة  كجيىحا   ىلا بحيالحظا وبحيهى ب  بح ئةسا9ج   و  و

 ثىطمعىمل بت ت بحيهى ب  بحف  ةا

 0.882  ى ح بتحات  ةح بحعنال  بحمى جةا حجهى  بح -1

 0.982 تيةة    ى ةا بحلعحا بأل   -2

 0.978 تيةة  م  ا بحيعىح  -3

 0.981 تيةة  م وك بح ىلا -4

 0.935 تنظة  بح ب  ا بحعرعبئةا -5

 0.977 تنظة  بحث و  -6

 0.986 تعنةل مريال  و ىئ  بحتم ة  بحثىاعةا -7

ض  م  بحج و     معىمال  بت تثىط  دة  ةت

يىحا   ىلا بحيالحظدا وبحيهدى ب  بحف  ةدا جيةعهدى كج

، ميى ة    لدع وجدعك بتسدىق 0.01كبحا  ن  مستعى 

كبخلددا م تفدد  حث ىلددا بحيالحظددا،  ى تتيتدد  بحث ىلددا 

   ص ق م تف .

 مدةىس بح ب  ا بحعىملاا -ج 

ب تم   بحثىحح مدةىس مهى  بح ب  ا بحعىملا 

معىحجدددددا( وةتضدددددي  وبحيثدددددع   –حيلددددع  وتمددددد ة  ب

حلفظددع، بحيثددع  بحثصدد  ابحيثىاع، بحينفدد  بحي  دد ى، ب

، 2016و  دد  بحيدةددىس  مددل  ثدد  بحي سدد  بح  ثددع، 

ولىمددت  تدنددة  بحيدةددىس واردد   حةتنى ددح مدد  بحثة ددا 

بحع  ةددا، وةهدد ا بحيدةددىس حدةددىس لدد  ا بحيددتعلم  لددع 

ةددا، مدد   ددل مدد  بحتمدد ة  وبحيعىحجددا حليثةدد ب  بحلفظ

، وبحيثةدد ب  خددال  مهيددا مدد ى بحجيددل ومهيددا بحيعنددع

بحثصدددد ةاا بحيثىاةددددا، مدددد  خددددال  مهيددددا بحيصددددفعفا 

بحثص ةا ومهيا بأل ثى  بحيت ى دا، و ةضى ةه ا كحع 

لةددىس  كبء بحينفدد  بحي  دد ى مددد  خددال  لةددىس لددد  ا 

بحيتعلم  لع ت  ةد  مت لثدى   دل مهيدا فدا حىحدا  كبء 

ع تع ةدد  بحيهددى   لددع بحيهددى  بحي كوجددا وبحددد  ا  لدد

 ب  ا بحعىملدا وبحلفظدعا بحثصد ى بحيثعاة  بحف  ةة  حل

بحيثددىاع(، ولحدد  مدد  خددال  مهيددا بح دد وا ومهيددا 

 بأل ثى .
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وتم ك د بك مهدى  بحيدةدىس فدا ضدعء اظ ةدا 

 ىكحع، وةتم حسدىب بحد  جى  وفددى حليهدى   لدع بحن دع 

 بنتاا

مهى  بحيثدع  بحلفظدع حلد ب  ا بحعىملداا وتتضدي   -

ة  بحيهيدددا بألوحدددع بختثدددى  مددد ى بحجيدددل، مهيتددد

( 30(   ىلددى  ت تددع   لددع و10ع  مدد  ووتتثدد

جيلا ننفا فا خيسا مسدتعةى ، وةتضدي   دل 

مستعى م ىوحتة ، فةع ب فدا بحيسدتعى بألو  

  ددىلتة ،  ددل   ىلددا جيلددا وبحدد ا حثددل م ىوحددا، 

وفع بحيستعى بحثىاع تتضي   ل   ىلا جيلتدة ، 

وبحدد ى ةتضددي  وهثدد ب حتددع بحيسددتعى بحمددىم  

ل م ىوحدددا   دددىلتة   دددل   ىلدددا خيددد  جيدددل حثددد

 فىنددل  منددع  ىاةددا وبحدد ا، و ددل جيلددا فددا  ددل 

مسدددتعى ةندصدددهى  ليدددا تدددتيم بحيعندددع، و عددد هى 

ة لح م  بحيف دعص ب دت  ىء بحثليدى  بألخةد ا 

 نف  ت تةثهى، وتع ع ك جا وبح ا حثل م ىوحدا 

نددد ة ا،  رددد ط كجى تددده كجى دددا نددد ة ا فدددا 

جى دددا  لدددع بحسددديب  بحثدددىاعى، بحي دددىوحتة ، وب 

( 10 – 0ك جددى  بحيهيددا مدد  وومنهددى تتدد بوح 

 ك جى .

بحيهيددا بحثىاةددا هددا مهيددا بحيعنددع وتتثددع  مدد  

( جيلا، تريل  ل منهى  ليا تفسد  بحيعندع، 70و

و لع بحيف عص كةجىكهى وب جى ا  لدع بحسديب  

(   ىلددا  و 14بحثددىاعى، وتتثددع  بحيهيددا مدد  و

سددتعةى ، وةتثددع  م ىوحددا مصددنفا  لددع  ددث  م

وة ةد  كحدع    تصدل بحيستعى بألو  م  جيلتدة  

فا بحيستعى بحسدى    يدىاا جيلدا حثدل م ىوحدا، 

 ( ك جا14 – 0وتد   ك جى  بحيهيا م  و

بحيثىاع حلد ب  ا بحعىملداا  -مهى  بحيثع  بحثص   -

وتتضي  مهيا بحيصفعفا بحثص ةا وتتثع  مد  

(   ىلددا،  ددل   ىلددا مثعاددا مدد  مصددفعفا 14و

، وتيثددددل بحيصددددفعفا تددددد  جى فددددا  دددددث  6×5

حثدددل مسدددتعى   ىلتدددى ، وفدددع  دددل  مسدددتعةى ،

مصفعفا تتضي   ع  بحي  عدى   لدع حد وا، 

وبحددددثع  بنخدددد   لددددع  ددددثل كبئدددد ا، وتدددد كبك 

بح دد وا   ةددىكا بحيسددتعى، وفددع  ددل مدد ا  لددع 

بحيف عص تثعة  جيلا م  بح  وب وتعتث  ه   

هدددا بحيهيدددا بحثىاعةدددا وبحيهيدددا بأل ى دددةا ب  

 دددم بحددد بئ ا  يدددى  ىادددت فدددا بحيصدددفعفا بحتدددا ة 

ضت حي ا  ىاةا وبحد ا فدا مصدفعفا فى  دا،   

 ( ك جا14 -0وتت بوح بح  جى  م  و

بحيهيا بحثىاةاا مهيا بأل ثى  بحيت ى داا تتثدع  

( م ىوحددا، حةددح 15(   ىلددا وتيثددل و30مدد  و

تع ب فدا بحي ىوحدا  دثل  لدع بحيف دعص،  دم 

اةا حنفش بحردثل ةمتفا،  م تع ب بحي ىوحا بحثى

 ددددى ق، و لددددع حثدددد  مدلددددعب  و من دددد ا بو مت

بحيف دددعص  عددد  ب جى دددا  لدددع   ددد لا بحيهددددى  

بحثىاعةددا،    ةددد    هددل بحردددثل مت ددى ق  مدددى ت، 

 ددعباع، وك جددى  بحيهيددا  10و مدد   ددل   ىلددا 

 (.15 -0م  و

مهددى  لةددىس بحينفدد  بحي  دد ىا وةتضددي  مهيددا  -

بح ددد وا كحددددع تهدددد ا حدةددددىس بحتددددإل   بحلفظددددع 
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صدددد  ، ولةددددىس  فددددىءا بحينفدددد  بحي  دددد ى، بحث

(   ىلددى ،  ددل   ىلددا 10بحيهيددا مدد  و وتتثددع 

مجيع ددا مددد  بحي  عدددى ،  دددل م  ددد   ددده كبئددد ا 

مثتعب  هى ح ا   ج  ، وت دت بحد بئ ا وكبخدل 

بحي  دددد  مثتددددعب ب ددددم بح دددد ا لدددد  ةت ددددى ق  و 

ةمتلددد ، وتتددد  ج بحيسدددتعةى  مددد  ب دددم وبحددد  

   (   دديىء ممتلفددا، وك جددا هدد5ممددىح  حتددع و

 ( ك جى .10 -0بحيهيا تت بوح م  و

(   ىلدا مصدنفا 12بأل ثى ا تتثع  مد  و مهيا

كحدددع  دددالو مسدددتعةى  مت  جدددا فدددا بحصدددعع ا، 

(   ىلددى   ةنهددى جيلددا 4ةتضددي   ددل مسددتعى و

( 3وبح ا خ ا، وتد  ج بحيسدتعةى  مد  وجدعك و

( م  عدى ، وة لدح 5م  عى  فا  ل   ىلا كحدع و

بحجيلددا  مدد  بحيف ددعص ت  ةدد  مدد ى كلددا وندد 

 بوح ك جددا حلردثل وب ددم بحرددثل بو بحلددع (، وتتدد

 ( ك جا.12 – 0بحيهيا م  و

ولىمدددت معددد ا بحيدةدددىس   سدددىب بحثثدددى   ددد  ط ةدددق 

ك ىكا بحت ثةق  ع    ثع ة  وحسدىب معىمدل بت تثدىط 

 ددة  بحت ثةدددة ، وجددىء  بحدددةم م تفعددا ت بوحددت  ددة  

( فددا بحيهددى ، وتددم حسددىب بحصدد ق 0.881-0.743و

بحي   وجىء  بحددةم م تفعدا حيعدىمال      ةدا ن ق

-0.732تثدددىط  دددة  بحيدةى دددة  وت بوحدددت  دددة  وبت 

0.842.) 

 بح   ع(ا –مدةىس   ىحةح بحتعلم وبح سا  -ك

، 1998  ددد  بحيدةدددىس فلددد    دددةل ف مى ،  

، كحدع بحليدا بحع  ةدا 2012وت جيه بحسة    ع هى دم، 

ولددى   دداج بء ت لةددل  ددىملع  لددع طددالب بحجىمعددا فددا 

ةددىس،  ددا بحع  ةددا حلتا دد  مدد  بحصدد ق بحعددىملع حليدبحثة

(  ند  حثدل 11(  ن  ب  عبلد  و44وةتثع  بحيدةىس م  و

 عدددد ، وةتثددددع  مدددد     عددددا   عددددىك  نىئةددددا بحد ددددحا 

 يلعاتددددددددداملع، حسعاح  دددددددددع،  صددددددددد ىاحفظع، 

تتددى ععا لع، و مددى   ددل  ندد  بختةددى ب ، ةيثددل بتختةددى  

( ك  1و بألو  و ( بحد ح بألو  وةع ع حل ىحدح بح  جدا

ثل بحد ح بحثىاع حلثعد  بختى  ، وبتختةى  بحثىاع وب( ةي

(، وةع دع بت دتثةى     د  1-وةع ع حل ىحح بح  جا و

 ك جى  وحة  حه ك جا  لةا.

وفدددع بحث دددح بح دددىحا لدددى  بحثىحدددح  ت ثةدددق  

بح   دع  –بحيدةىس وبح صع   لع ك جا  ع  بح سع 

 ،18، 14، 10، 6، 2م  خال  جي  ك جى  بحثندعك و

(، وهددددع  ثددددى ا  دددد  42، 38، 34، 30، 26، 22

(  ن ب، وتفس  بح  جا وبحيعجح حل سع وبحسدىحح 11و

 حل   ع( وفدى حيى ةاتاا

 3-كلب حصددل بح ىحددح  لددع ك جددا  ددة   -

فهددد ب ةعندددع  اددده ت ةفضدددل     3كحدددع 

   لعب  لع بحد ثة .

 5-كلب حصددل بح ىحددح  لددع ك جددا  ددة   -

فهددد ب ةعندددع  اددده  7كحدددع  5بو  7-كحدددع 

  ح  بأل لع ة     جا متع  ا. ةفضل

 9- ىحددح  لددع ك جددا  ددة  كلب حصددل بح -

فهد ب ةعندع  اده  11كحدع  9بو  11-كحع 

ةفضددل  حدد  بأل دددلع ة     جددا لعةدددا، 
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وها بحف ا بحتا تم بختةى هى فدا بحث دح 

 بح ىحا.

  ب ع ىا بحيعىحجا ب حصىئةاا

تدددم ب دددتم ب  ح مدددا بحثددد بم  ب حصدددىئةا 

 جد بء بحيعىحجدى   (SPSS 23)حلعلدع  بتجتيى ةدا 

يجيع ددددى  بحتج ةثةددددا فددددا ب حصددددىئةا حدددد  جى  بح

بحت ثةق بحدثلا وبحت ثةدق بحثعد  ، ولحد   لدع بحن دع 

 بنتاا

  ، معىمدددل بحفدددى، ومعىمدددل ب تثدددىط  ة  دددع

ومعىكحددددددا  ددددددع  ، وبحتج ئددددددا بحنصددددددفةا 

  يعىكحتع  ثة مى  وجتيى .

  بأل ددددددددلعب ب حصددددددددىئا بحال ددددددددى بمت ى

 Kruskal-Wallisوبح  و –  و ثى  

Test)   حت  ةدددددد  كتحددددددا بحفدددددد وق  ددددددة

بحيجيع ى  بحتج ةثةا لثلةى، حةتنى دح مد  

 بت  بك بحصية ا

   بختثدددى  ت لةدددل بحتثدددىة  متعددد ك بتتجىهدددى

Multivariate ANOVA   حت  ةدددد

تددا ة  تفددى ال  بحيتيةدد ب  بحيسددتدلا  لددع 

بحيتية ب  بحتى عا  ىحيجيع دى  بحتج ةثةدا 

 ب  بحتدددا بحسدددت، حةدددح كاددده مددد  بتختثدددى

 ثدد  تدددى    ددة  فدد وق بحيتع دد ى   ددة   

مدد  متيةدد  تددى   و  ثدد  مدد  متيةدد  مسددتدل 

فدددددا  ددددددل مدددددد  ب حصددددددىء بحثددددددى بمت ى 

 وبحال ى بمت ى.

 خىمس ىا تنفة  بحتج  ا بأل ى ةا حلث حا

 عدددد  بتاتهددددىء مدددد  كاتددددىج  ثة ددددا بحعبلدددد  

 –بتفت بضدددا  يجدددىت  بح يةدددا بحيدةددد ا وبحعب دددعا 

، وك ددددد بك  كوب  بحث دددددح بحضدددددةدا( –بحيتع ددددد ا 

 ددداج بءب  تنفةددد  بحتج  دددا  وضدددث هى، لدددى  بحثىحدددح

 بأل ى ةا حلث ح فا ضعء بحم عب  بنتةاا

 بحت ثةق بحدثلا ألكوب  بحث حا -1

لى  بحثىحح  ت ثةق مدةىس بحد ب  ا بحعىملدا 

حت  ةددددد   ةندددددا بحث دددددح وهدددددم بح دددددالب منمفضدددددا 

 ومتع  ع بح ب  ا بحعىملا، ومنهى تم بختةدى  بح دالب

وهددددع  56.25بح ىندددلة   لدددع ك جدددى   لدددل مددد  

  ى ع بحثىحح فدا ك جدى  مدةدىس بحد ب  ا بحعىملدا ب 

،  ليدددى  دددا  2016ألمدددل  ثددد  بحي سددد  بح  ثدددع، 

هدم  18.75بح الب بح ىنلة   لع ك جى   لدل مد  

منمفضددع بحدد ب  ا بحعىملددا، و دد ح  مدةددىس   ددلعب 

بحددتعلم حفل  و ددةلف مى  ت جيدددا بحسددة    ددع هى دددم، 

ولح  حت  ةد  بح سدةة  وبح   دةة ، ومنهدى  ،2012

( 11م بختةى  بح الب بح ىندلة   لدع ك جدى  فدا وت

 ندد  بحيمصصددة  حلثعدد  بح سددع وبح   ددع  ىحيدةددىس 

(، ومنهددى تددم 11، + 9(  و  ددة  و+11-،  9- ددة  و

تع ةدد   ددل مجيع ددا كحددع  ددالو مجيع ددى  ف  ةددا 

و عددد هى طثددددت  لدددةهم  كوب  بحث دددح متيثلدددا فدددا 

حت صددةلا و  ىلددا بحيالحظددا  لددع طددالب بتختثددى  ب

(، وب ددته ا بحت ثةددق 6 ددى  بحتج ةثةددا بحدد  وبحيجيع

بحدثلا ألكوب  بحث ح بحت دق مد  تثدىفي بحيجيع دى  

بحتج ةثةدددا فدددع بحجىادددح بحيع فدددا وبحجىادددح بألكبئدددا 
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حيهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا، و ةضدددى بحددد ب  ا 

 بحعىملا، ول  تعنل بحثىحح كحع بحنتىئ  بنتةاا 

تثدددددىفي بحيجيع دددددى  فدددددا بحجىادددددح  - 1

 يهى ب  نةىاا بح ى ح بنحاابحيع فا ح

حلت دددق مدد  تثددىفي بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا 

فا بحجىاح بحيع فع حيهدى ب  ندةىاا بح ى دح بنحدا 

فا  2ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم، تم حسىب لةيا  ى

 Kruskal-Wallisبختثدددى    و دددثى  وبحدددة  

Test  دددددة  بحيجيع دددددى  حت  ةددددد  كتحدددددا بحفددددد وق 

 -لعب بحدددتعلم وحسدددا ( وفددددى أل ددد6بحتج ةثةدددا بحددد و

ضدةق(   -متع    –ح  ا(، ومجى  بح يةا ووب   

( طدددالب فدددا  دددل 9اظددد ب حصدددي  حجدددم بحيجيع دددا و

 مجيع ا.

 (10ج       و  و

 يجيع ى (حثل بح 9ح تحا بحف وق  ة  بحيجيع ى  بحتج ةثةا فا بحت ثةق بحدثلا حالختثى  بحت صةلا و = 2لةيا  ى

 بتا  با بحيعةى   بحيتع   بح سى ع  تثعبحيتع   بح بحيجيع           ا 

 1.323 10.33 31.33 بحيجيع ا بألوحع وحسا م  مجى  وب  (

 1.202 9.78 23.94 بحيجيع ا بحثىاةا وحسا م  مجى  متع  (

 1.364 9.89 26.17 بحيجيع ا بحثىحثا وحسا م  مجى  ضةق(

 1.225 10.33 31.94 ا وح  ا م  مجى  وب  (بحيجيع ا بح ب ع

 1.323 9.67 23.00 بحيجيع ا بحمىمسا وح  ا م  مجى  متع  (

 1.167 10.11 28.61 بحيجيع ا بحسىك ا وح  ا م  مجى  ضةق(

 2.715 2لةيا  ى

  ة  كبحا – 0.744 بح تحا

(  ددد   وجدددعك 10وةتضددد  مددد  بحجددد و  و

يع دددددى  فددددد وق لب  كتحدددددا كحصدددددىئةا  دددددة  بحيج

ثددى  بحت صددةلا، بحتج ةثةددا فددا بحت ثةددق بحدثلددا حالخت

(، ميددى 0,744حةددح جددىء مسددتعى بح تحددا مسددىوةى  و

ةدد    لددع تثددىفي بحيجيع ددى  فددا بحجىاددح بحيع فددا 

حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا لثددل بحتعدد ب حثة ددا 

 بحعبل  بتفت بضع  يجىت  بح يةا بحيدة ا.  

كبئدا تثىفي بحيجيع ى  فدا بحجىادح بأل -2

 حيهى ب  نةىاا بح ى ح بنحاا

ق مدد  تثددىفي بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا حلت ددد

فددا بحجىاددح بألكبئددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا 

فا  2ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم، تم حسىب لةيا  ى

 Kruskal-Wallisبختثدددى    و دددثى  وبحدددة  

Test   حت  ةددددد  كتحدددددا بحفددددد وق  دددددة  بحيجيع دددددى
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 ضةق( -متع    –ح يةا ووب   ح  ا(، ومجى  ب -فددددى أل دددلعب بحدددتعلم وحسدددا ( و6بحتج ةثةدددا بحددد و

 (11ج       و  و

 ح تحا بحف وق  ة  بحيجيع ى  بحتج ةثةا فا بحت ثةق بحدثلا حث ىلا بحيالحظا 2لةيا  ى

 بتا  با بحيعةى   بحيتع   بح سى ع بحيتع   بح تثع بحيجيع           ا 

 1.732 109.67 27.22   مجى  وب  (بحيجيع ا بألوحع وحسا م

 1.424 109.56 25.61  ا بحثىاةا وحسا م  مجى  متع  (بحيجيع

 1.333 110.56 36.72 بحيجيع ا بحثىحثا وحسا م  مجى  ضةق(

 1.563 109.22 22.22 بحيجيع ا بح ب عا وح  ا م  مجى  وب  (

 1.093 109.78 27.39 بحيجيع ا بحمىمسا وح  ا م  مجى  متع  (

 1.000 109.67 25.83 بحيجيع ا بحسىك ا وح  ا م  مجى  ضةق(

 4.599 2لةيا  ى

  ة  كبحا – 0.467 بح تحا

(  ددد   وجدددعك 11وةتضددد  مددد  بحجددد و  و

فددددد وق لب  كتحدددددا كحصدددددىئةا  دددددة  بحيجيع دددددى  

بحتج ةثةا فا بحت ثةق بحدثلا حث ىلا بحيالحظا، حةح 

ى ةدد   (، ميدد0,467جددىء مسددتعى بح تحددا مسددىوةى  و

بئع حيهدى ب   لع تثىفي بحيجيع دى  فدا بحجىادح بحد 

نددةىاا بح ى ددح بنحددا لثددل بحتعدد ب حثة ددا بحعبلدد  

 بتفت بضع  يجىت  بح يةا بحيدة ا.  

 تثىفي بحيجيع ى  فا بح ب  ا بحعىملاا -3

حلت دددق مدد  تثددىفي بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا 

فدددا  دددعا بحددد ب  ا بحعىملدددا حددد ى طدددالب تثنعحعجةدددى 

فددا بختثددى    و ددثى   2تددم حسددىب لةيددا  ددىبحتعلددةم، 

حت  ةددد  كتحدددا  Kruskal-Wallis Test  وبحدددة

( وفددددى 6بحفددد وق  دددة  بحيجيع دددى  بحتج ةثةدددا بحددد و

ح  ددا(، ومجددى  بح يةددا  -أل ددلعب بحددتعلم وحسددا 

 ضةق( -متع    –ووب   
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 (12ج       و  و

 حدثلا حيدةىس بح ب  ا بحعىملاح تحا بحف وق  ة  بحيجيع ى  بحتج ةثةا فا بحت ثةق ب 2لةيا  ى

 بتا  با بحيعةى   بحيتع   بح سى ع بحيتع   بح تثع        ا بحيجيع    

 1.658 39.33 22.78 بحيجيع ا بألوحع وحسا م  مجى  وب  (

 1.537 40.11 29.61 بحيجيع ا بحثىاةا وحسا م  مجى  متع  (

 2.398 39.67 27.39 بحيجيع ا بحثىحثا وحسا م  مجى  ضةق(

 1.691 39.89 27.56 ب  (بحيجيع ا بح ب عا وح  ا م  مجى  و

 1.732 40.00 28.83 بحيجيع ا بحمىمسا وح  ا م  مجى  متع  (

 1.732 40.00 28.83 بحيجيع ا بحسىك ا وح  ا م  مجى  ضةق(

 1.146 2لةيا  ى

  ة  كبحا – 0.950 بح تحا

(  ددد   وجدددعك 12وةتضددد  مددد  بحجددد و  و

كتحدددددا كحصدددددىئةا  دددددة  بحيجيع دددددى   فددددد وق لب 

فا بحت ثةق بحدثلا حث ىلا بحيالحظا، حةح بحتج ةثةا 

(، ميددى ةدد   0,950جددىء مسددتعى بح تحددا مسددىوةى  و

 لع تثىفي بحيجيع دى  فدا بحجىادح بحد بئع حيهدى ب  

نددةىاا بح ى ددح بنحددا لثددل بحتعدد ب حثة ددا بحعبلدد  

 بتفت بضع  يجىت  بح يةا بحيدة ا.  

 ام   ىكا بحيع   ىحج   ا بحتج    ةثة   ا ت ثة   ق -5

 بحيجيع ى  بحتج ةثةا  ثى ا   ا 

( 1بحيجيع ددددددا بحتج ةثةددددددا بألوحددددددعاوم  -1

  دددلعب بحدددتعلم بح سدددا + مجدددى  بح يةدددا 

 بحيدة  بحعب  

( 2بحيجيع ددددددا بحتج ةثةددددددا بحثىاةددددددااوم  -2

  دددلعب بحدددتعلم بح سدددا + مجدددى  بح يةدددا 

 بحيدة  بحيتع   

( 3حثددددددااوم بحيجيع ددددددا بحتج ةثةددددددا بحثى -3

يةدددا   دددلعب بحدددتعلم بح سدددا + مجدددى  بح 

 بحيدة  بحضةق

( 4بحيجيع دددددا بحتج ةثةدددددا بح ب عدددددااوم  -4

  دددلعب بحدددتعلم بح   دددا + مجدددى  بح يةدددا 

 بحيدة  بحعب  

( 5بحيجيع ددددا بحتج ةثةددددا بحمىمسددددااوم  -5

  دددلعب بحدددتعلم بح   دددا + مجدددى  بح يةدددا 

 بحيدة  بحيتع  

( 6بحيجيع ددددا بحتج ةثةددددا بحسىك ددددااوم  -6

ب بحدددتعلم بح   دددا + مجدددى  بح يةدددا   دددلع

 ضةقبحيدة  بح

مد  مالحظدا     دل مجيع دا تد  س  يد ا 

( كلددىئق كبخددل بحثة ددا بتفت بضددةا و ددل 10تعدد ب و
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بحيجيع ى  تاخ  فىندل  مندا وبحد     فتد ا  بحدا 

( كلددىئق. بحيدد ا بح منةددا حت ثةددق بحتج  دداا 3مدد تهى و

لدددى  بحثىحدددح  ت ثةدددق بحث ادددىم  بح مندددا حلي تدددعى 

وب   لع  ل مد  بحيجيع دى  بحتج ةثةدا بحسدت وبألك

-2019فددا بحفصددل بح  ب ددا بألو  حلعددى  بحجددىمعا و

( كحدع 2020ا2ا8( فا بحفتد ا بح منةدا  دة  و2020

  دددى ة ( و دددى   5(، حيددد ا حدددعبحا و2020ا3ا10و

ب مدد   بحتدد  ةح فددع    عددا  ةددى  مدد   ةددى  بأل ددثعا  دد ء 

لة دى بو  بحجلسا بحتيهة ةا  دم ت ثةدق  كوب  بحث دح لث

علم  ددددم ك ب ددددا بحي تددددعى مدددد  خددددال   ة ددددى  بحددددت

بتفت بضدددةا  يجدددىت  بح يةدددا بحيدةددد ا،  دددم ت ثةدددق 

  كوب  بحث ح  ع ة ى.

 نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
حلتعنددل كحددع بحثردد   دد    دد  تفى ددل مجددى  

بح يةا بحيدة  مد    دلعب بحدتعلم بح سدا وبح   دع فدا 

ب  نددددةىاا تنيةدددا بحجىادددح بحيع فددددا وبألكبئدددا حيهدددى 

عىملددا حدد ى طددالب بح ى ددح بنحددا وت سددة  بحدد ب  ا بح

تثنعحعجةددى بحتعلددةم، وبحتا دد  مدد  ت دددق فدد وب بحث ددح، 

لددددددى  بحثىحددددددح   سددددددىب ت لةددددددل بحتثددددددىة  بحيتعدددددد ك 

Multivariate Tests MANOVA)  وجددىء ،)

 (.13اتىئ  بتختثى   يى هع  ىحج و  و
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 (13ج   و  و

 فا بحجىاح بحيع فا وبألكبئا و  لعب بحتعلم بحيدة  تفى ل مجى  بح يةا ت لةل بحتثىة  بحيتع ك حت  ة     

 ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم حيهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا وبح ب  ا بحعىملا

 بحيتية  بحتى   مص   بحتثىة 
مجيعا 

 بحي  عى 

ك جا 

 بح  ةا

متع   

 بحي  عى 
 بح تحا لةيا ا

م    

 كةتى

 مجى  بح يةا بحيدة 

 –متع    –   ووب

 نةق(

 0.803 0.000 97.825 289.852 2 579.704 بحجىاح بحيع فا

 0.765 0.000 78.137 3125.852 2 6251.704 بحجىاح بألكبئا

 0.809 0.000 101.831 418.167 2 836.333 بح ب  ا بحعىملا

  لعب تعلم 

 ح  ع( –وحسا 

 0.144 0.006 8.100 24 1 24 بحجىاح بحيع فا

 0.192 0.001 11.410 456.463 1 456.463 بألكبئا بحجىاح

 0.172 0.003 9.962 40.907 1 40.907 بح ب  ا بحعىملا

مجى  بح يةا 

 ×بحيدة  

   لعب بحتعلم

 0.935 0.000 342.525 1014.889 2 2029.778 بحجىاح بحيع فا

 0.938 0.000 362.527 14502.741 2 29005.481 بحجىاح بألكبئا

 0.886 0.000 186.349 765.241 2 1530.481 بحعىملا بح ب  ا

 بحم ا

 - - - 2.963 48 142.222 بحجىاح بحيع فا

 - - - 40.005 48 1920.222 بحجىاح بألكبئا

 - - - 4.106 48 197.111 بح ب  ا بحعىملا

 ب جيىحا

 - - - - 54 204198 بحجىاح بحيع فا

 - - - - 54 4400445 بحجىاح بألكبئا

 - - - - 54 210553 بح ب  ا بحعىملا

تعجد  فد وق ا ف     ب بألو  وبح   اصهبح -1

كبحددددددا كحصددددددىئةى  ددددددة  متع دددددد ى  ك جددددددى  

بحيجيع دددى  بحتج ةثةدددا فدددع  دددل مددد  بألكوب  

بحتىحةا تثعى تختالا مجى  بح يةا بحيدة  ووب د  

 ضةق(ا –متع    –

بتختثددددددى  بحت صددددددةلع حدةددددددىس  . 

 بحجىاح بحيع فع حيهدى ب  ندةىاا

 بح ى ح بتحا
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اددح   ىلددا بحيالحظددا حدةددىس بحجى .ب

بألكبئا حيهى ب  ندةىاا بح ى دح 

 بتحا

مدةدددىس بحددد ب  ا بحعىملدددا حدةدددىس  .ج

 ددددعا بحتمدددد ة  وبحددددد  ا  لددددع 

 بحيعىحجا  ىح ب  ا بحعىملا.

( بحمدددىص 13ةتضددد  مددد  خدددال  جددد و  و

 ت لةددل بحتثددىة  بحيتعدد ك لثددع  بحفدد ب بحثدد ةل حةددح 

 دة   0.01مسدتعى  تعج  ف وق كبحدا كحصدىئةى  ند 

بحتج ةثةدا فدع  كوب   متع  ى  ك جى  بحيجيع ى 

 –  ىلدددا بحيالحظدددا  –بحث دددح وبتختثدددى  بحت صدددةلع 

مدةىس بح ب  ا بحعىملدا( تثعدى تخدتالا مجدى  بح يةدا 

ضددةق(، وةتضدد  بتجددى   –متع دد   –بحيدةدد  ووب دد  

 ه ب بحف ق م  خال  بحج و  بحعنفا بنتاا 

 (14ج       و  و

مجى  –مجى   يةا مدة  متع  –يجى  بح يةا ومجى   يةا مدة  وب  ى  وبتا  بفى  بحيعةى ةا حل  جى  تثعى حبحيتع  

 فا  ل مجيع ا( 18 يةا مدة  ضةق(  ع ةى فا  كوب  بحث ح و =

 بح ب  ا بحعىملا   ىلا بحيالحظا بتختثى  بحت صةلع بتكبا

 بتا  با بحيعةى ى± بحيتع    مجى  بح يةا

 8.751± 63 36.870±283.611 9.703±62.444  يةا مدة  وب   مجى 

 2.870±66.333 12.399±297.722 4.583±64.222 مجى   يةا مدة  متع  

 4.382±56.833 18.244±271.389 3.745±56.556 مجى   يةا مدة  ضةق

(    بحف وق كبحدا 14وةتض  م  بحج و  و

 دة  متع د ا ك جدى   0.01كحصىئةى  ن  مسدتعى 

 بحت ثةدددق بحثعددد   فدددا  دددل مددد   كوب  بحث دددح  دددة 

بحيجيع ددى  تثعددى حيجددى  بح يةددا ومجددى   يةددا مدةدد  

مجدى   يةدا مدةد  –مجى   يةدا مدةد  متع د –وب  

ضةق(  ىات حصدىح  بحيجيع دا بحتدا تع ضدت حثة دا 

بحعبل  بتفت بضةا  يجى   يةا مدة  متع  ،  يى تدم 

( حت  ةددد  LSDكجددد بء بختثدددى    لدددل فددد ق كب   و

   يدى حف وق  ة  بحيجيع ى  بحثالو وجدىء  بحنتدىئب

 ةلاا
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 (15ج       و  و

  كوب  بحث ح( حلف وق  ة  بحيجيع ى   ىختالا مجى  بح يةا فا LSDبختثى  و

 بح ب  ا بحعىملا   ىلا بحيالحظا بتختثى  بحت صةلع بتكبا

 بحف وق  ة  بحيتع  ى  مجى  بح يةا

 (Jمجيع ا و (Iمجيع ا و (I-Jو

 *3.33- *14.11- *1.78-   مجى   يةا مدة  متع مجى   يةا مدة  وب  

 *6.17 *12.22 *5.89 مجى   يةا مدة  ضةق مجى   يةا مدة  وب  

 *9.50 *26.33 *7.67 مجى   يةا مدة  ضةق مجى   يةا مدة  متع  

 (J، وبت ى ا بحسىحثا تعنع باه حصىح  بحيجيع ا و0.01* كبحا  ن  مستعى 

  مدد  بحجدد و   ادده تعجدد  فدد وق كبحددا ةتضدد

 ددة  بحيجيع ددا بحتددا  0.01 ندد  مسددتعى كحصددىئةى 

تع ضت حيجى   يةدا مدةد  وب د  وبحيجيع دا بحتدا 

تع ضددت حيجددى   يةددا مدةدد  متع دد  حصددىح  مجددى  

 يةا مدة  متع د ، و دة  بحيجيع دا بحتدا تع ضدت 

حيجى   يةا مدةد  وب د  وبحيجيع دا بحتدا تع ضدت 

ضةق حصىح  مجى   يةا مدةد   حي ا مجى   يةا مدة 

يجيع ددا بحتددا تع ضددت حيدد ا مجددى  وب دد ، و ددة  بح

 يةا مدة  متع د  وبحيجيع دا بحتدا تع ضدت حيد ا 

مجددى   يةددا مدةدد  ضددةق حصددىح  مجددى   يةددا مدةدد  

 متع  ، ولح  فا  ل م ا

بتختثدددددى  بحت صدددددةلعا ميدددددى ةعندددددا  - -1

ت صددةل   لددع ألفدد بك بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا بحتددا 

جى   يةا مدة  متع   فا  ة ى  بحعبلد  ب تم مت م

فت بضددددا،  لددددع بحيجيع ددددى  بحتج ةثةددددا بحتددددا بت

ب تم مت مجى   يةا مدة  وب  ، مجى   يةدا مدةد  

ضددددةق فددددا تنيةددددا بحجعباددددح بحيع فةددددا بحي تث ددددا 

 يهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طالب تثنعحعجةى 

بحتعلةم،  يى    لةيا م  د  كةتدى بحمىندا   جدم بأل د  

( مددددد  %80.3    اددددده ةيثددددد  تفسدددددة  و 0.803

  فدددا ك جدددى  بتختثدددى  بحت صدددةلا حلجىادددح بحتثدددىة

بحيع فددا حيهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا  عب دد ا 

 متية  مجى  بح يةا بحيدة . 

  ىلددا بحيالحظدداا ميددى ةعنددا وجددعك  -ب-1 

فدد وق كبحددا كحصددىئةى ألفدد بك بحيجيع ددى  بحتج ةثةددا 

 د  فدا  ة دى  بحتا ب تم مت مجى   يةدا مدةد  متع

ع ى  بحتج ةثةدا بحتدا بحعبل  بتفت بضا،  لع بحيجي

ب تم مت مجى   يةا مدة  وب  ، مجى   يةدا مدةد  

ضةق فا تنيةا بحجعباح بألكبئةا بحي تث دا  يهدى ب  

نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طدالب تثنعحعجةدى بحتعلدةم، 

 0.765و ىات لةيا م    كةتى بحمىندا   جدم بأل د  

( مددد  بحتثدددىة  فدددا %76.5سدددة  و    اددده ةيثددد  تف

حيالحظددا حلجىاددح بألكبئددا حيهددى ب  ك جددى    ىلددا ب
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نةىاا بح ى دح بنحدا  عب د ا متيةد  مجدى  بح يةدا 

 بحيدة . 

مدةدددىس بحددد ب  ا بحعىملددداا     اددده  -جددد -1 

تعجدددد  فدددد وق كبحددددا كحصددددىئةى ألفدددد بك بحيجيع ددددى  

بحتج ةثةا بحتا ب دتم مت مجدى   يةدا مدةد  متع د  

بلددد  بتفت بضدددا،  لدددع بحيجيع دددى  فدددا  ة دددى  بحع

بحتدا ب دتم مت مجدى   يةدا مدةد  وب د ، بحتج ةثةا 

مجى   يةدا مدةد  ضدةق فدا ت سدة  بحد ب  ا بحعىملدا 

وتم ة  ومعىحجا(، و ىادت لةيدا م  د  كةتدى بحمىندا 

    ادددددده ةيثدددددد  تفسددددددة   0.809  جددددددم بأل دددددد  

( م  بحتثدىة  فدا ك جدى  مدةدىس بحد ب  ا %80.9و

 ية  مجى  بح يةا بحيدة .بحعىملا  عب  ا مت

فدددا ضدددعء ةجدددا بحفددد ب بألو  وةيثددد  منىلردددا ات

بأل ددد  وبحنظ ةدددى  بحت  عةدددا، فىحنظ ةدددا بحيع فةدددا 

تي دد   لددع    بحتعدةدد ب  فددا بحيددعبك بحثصدد ةا تعةددق 

بحعيلةدددا بحتعلةيةدددا وتضدددع  تعلدددم بألكبء فدددا  عددد  

بحظدد وا، وبحددتعلم ةثددع   فضددل كلب   ةلددت بحتفىنددةل 

حيره ، في  وجهدا اظد  بحنظ ةدا بحية  م لع ا م  ب

تعلم  ىحع ىئ     بحتعدة  فا بحصع  ةعةق بحيع فةا حل

تعلدددم بحيثتدددد  ،  يددددى    بحتعدةددد  فددددا  ة ددددا بحعبلدددد  

بتفت بضا ةي    لع اىت  بحدتعلم وبتاييدىس  ىحثة دا 

وهدع  (Kartiko et al., 2010, pp. 882-884و

مددى ةددعف   مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحيتع دد  ،  يددى    

ضدددةا اظ ةدددا ب ك ب  بحثصددد   فدددا بحثة دددى  بتفت ب

تعتيدددد   لددددع  لسددددلا مدددد  بحينثهددددى  وبحي فدددد ب  

بحينفصلا، حةح كاه م   ل ح  ا  دة ، ةدتم معىحجدا 

بحيعلعمددى  بحيتددعف ا فددا بحيردده  بح ددىحا مدد  تلدد  

 & Alfanoوبحيتدددعف ا مددد  بحيرددده  بحسدددى ق

Michel, 1990, p. 44)   ومنهددى  ددى   مجددى

 لددددع بحيعىحجددددا وبحددددت ثم فددددا بح يةددددا بحيتع دددد  

 ,Keshavarz et al., 2014وابحي ف ب  بحثصد ة

p. 649)  م  تدةة   يةا بحي فد ب   ةد  بحضد و ةا

 حليهيا.

وتتفدددق هددد   بحنتةجدددا مددد  اتةجدددا ك ب دددا 

 ;Ragan, 2010; Ragan et al., 2012و

Toet et al., 2007; Yeung & Li, 2013) 

ةجا  ةضدى فدا فا تنيةا بحيهى ب ، وةيث  تفسة  بحنت

 دلا معدد  ةتضدي   ضعء مفهع  بحتعلم  ااه  ارىط

كك ب  معلعمى  ج ة ا م  م فد ب  خى جةدا، و  د  

بحيعلعمدددى  بحج ةددد ا  ىحيعلعمدددى  بحتدددا تدددم تعليهدددى 

 دددددددى د ى، وتمددددددد ة  بحيعلعمدددددددى  بحج ةددددددد ا فدددددددا 

،  (Ragan et al., 2012, p. 302)بحد ب  ا 

  وةتيى ددددع هدددد ب مدددد  تدةةدددد  مجددددى  بح يةددددا حلعبلدددد

ب فددددددا بحددددددتعل م بتفت بضددددددا حةثددددددع    ثدددددد  تددددددا ة  

(Webster, 2015, p. 8)  حةددح  ددي  مجددى ،

بح يةدددا بحيدةددد  بحيتع ددد  حليسدددتم مة   دددىحنظ  كحدددع 

بألمى ، وتعل  بألج بء بحدىكما م  بحثة دا، وبحتم دة  

، وتمتلد  (Ragan et al., 2015وحال دتجى ا حهدى 

 ,.Ragan et alوك ب ددا  بجدد  وآخدد و  مدد  

وتعنلت حع   وحدعك فد ق كب  كحصدىئةى فدا  (2015

كبء  دددة  ك جدددى  متع ددد ا وم تفعدددا مددد  مجدددى  بأل

 .بح يةا
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و  ددف   بحنتةجددا  دد   فضددل مجددى   يةددا 

حلتددا ة   لددع بحدد ب  ا بحعىملددا حصددىح  مجددى  بح يةددا 

 Toetوبحيدة  بحيتع د  وتتفدق بحنتةجدا مد  ك ب دا 

et al., 2007)  وبحتا   دى   كحدع    مجدى  بح يةدا

 ع دد   كى كحددع كك ب  مثددىاا  فضددل حأل ددةىء فددابحيت

  بحسد  ا ب ك ب ةدا بامفضدت و   ة ا  ال ةدا بأل عدىك

  ىامفىب مجى  بح يةا.

وتتفددددق هدددد   بحنتةجددددا مدددد  اتددددىئ  معظددددم 

 Liao et al., 2020; Maggio etوبح  ب دى  

al., 2018; Marie et al., 2020; Riva et 

al., 2020) بحعبلد  بحتدا   دى   كحدع فى لةدا  ة دى  

صدددثا حلعردددىئ  بتفت بضدددا فدددا ك دددىكا بحتاهةدددل بحع

بحتنفة ةا حل ب  ا بحعىملا،  ىتاتثى  وب ك ب  بحثص   

وبحث  بحيع فا، ول  ة ج  لح  كحع طثةعدا  بحيثىاا،

بحث اىم  بحتدا  تىحدت بحف ندا  مدى  بح دالب حلتفى دل 

مدد  بحثة ددا بتفت بضددةا و كبء  اردد ا ومهددى  متثدد  ا 

ا مدد  بحتعدةدد ، وب تيددىك بحيهددى   لددع  دد  جى  ممتلفدد

متتىحةدددددددا ووضددددددد  بألجددددددد بء وبألكوب  خ دددددددعب  

بحضدد و ةا حليهيددا،  هدد ا بحت  ةدد  و ةددىكا بتتثددى  

 و   بحيثة ب   ة  بحض و ةا.

و  دددى   بحع ةددد  مددد  بح  ب دددى     مجدددى  

بح يةا ةي    لدع ك جدا بحتعبجد   ىحثة دا بتفت بضدةا 

  وهدد ب مدد (Fernandes & Feiner, 2016و

 عجدده   ددااه ةدديكى كحددع ت سددة  بحعرددىئ  بحتنفة ةددا

 ددى  وبحدد ب  ا بحعىملددا  عجدده خددىص، حةددح تعنددلت 

 Gamito et al., 2017; Kober et) ك ب دا

al., 2012) م  خال  لةىس ب  ى ب  بحعصثةا حعةنا

بح  ب دا   ندىء تع ضدهم حثة دا بحعبلد  بتفت بضدا    

ةدددىكا  ةدددىكا ك جدددا بحتعبجددد  وبتاييى دددةا  كى كحدددع  

ئ  بحيع فةدا،  ار ا منىطق بح مىم بحي تث ا  ىحعرى

   بحعبلد   (Huang, 2020ووه ب مى    تده ك ب دا

بتفت بضا وبحرعع   ىحتعبجد  فةده ةعيدل  لدع تنرد  

منددىطق بحدد مىم، وخىنددا بحدردد ا بحيمةددا بحيعجددعكا 

 ىحفصددعص بحجثهةددا بحي تث ددا  ىحعرددىئ  بحتنفة ةددا، 

ثدة  وتثد ةل بحيهددى ، خىندا تلد  بحي تث دا  يهدى  بحتث

نددل كحددع تددا ة  مثى دد   عدد  ومدد  لحدد   حددم ةددتم بحتع

بحتددد  ةح بألو  مثى ددد ا ميدددى ةردددة  كحدددع    تدددا ة  

ب معةن ددى مدد  بحعلددت حلتددا ة   لددع  بحتعبجدد  ةت لددح لدد   

بحدد ب  ا بحعىملددا، وةفسدد  هدد ب اتةجددا بحث ددح بح ددىحا 

 عجعك تا ة  لدعى حثة دى  بحعبلد  بتفت بضدا  تثد ب  

ة ا بتفت بضدةا  يجدىت  بح يةدا بحيدةد ا بحتع ب حلث

 حيمتلفا فا بحجلسى  بحيمتلفا.ب

لدد    مددى  دد  مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحضددةق

ةتسددددثح فددددا تددددا ة ب  تدددد هع  بألكبء  لددددع بحيهددددى  

بحيمتلفددا مدد  خددال   ة ددا بحعبلدد  بتفت بضددا. فعفد ددى 

ةلد   وجدعك مجدى   يةدا  (Rieser et al., 1992و

حلعدددىحم وبح فدددىر  لةددده،  ثةددد   اردددىء تيثةدددل كلةدددق 

يجددى  مدد  تدلةددل  بوةددا مجددى  وةدديك  تدةةدد  هدد ب بح

بح يةدا بألفدةدا  و بح   دةا كحددع حد وو خلدل فدا هدد ب 

بحتيثةل، ميى ةديك  كحدع ضدع   كبء ب ك ب  بح   دا 

 Fortenbaugh et al., 2007; Mangalmurtiو

et al., 2020; Toet et al., 2007). 
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 Mangalmurti etوول    ى   ك ب دا

al., 2020)    ح فددا مجددى  بح يةددا بحضددةق تسددث

 ةدىكا بح   دا حتيةةدد  مجدى  بح يةددا ومردىه ا بحثة ددا 

 ىملا ميى ةنت   نده بتصدى   ةد  مندتظم فدا بحردثثا 

وجيد  معلعمدى   ةد  اي ةدا   ميدى ةسدثح فردل فددا 

بتاتثددددى  بتاتدددددىئا  سددددثح بحفرددددل فددددا بح ضددددع  

وبت دددتجى ا  لددددع بألهدددد با وفردددل فددددا بحسددددة  ا 

بحدر ةا  بحيثث اوبحت ثم بحيثث (  سثح فرل بحي ب  

حلجثهددا بحجىاثةددا فددا تددعفة  بحددت ثم فددا بحسددلع ةى   

 رثل  دى ، تردة  بح  ب دى  كحدع مثل ح  ا بحعة ، و

   مجى  بح يةا بحضدةق ةيثد     ةثدع  حده تدا ة ب  

 Ragan etو لثةا  لع ب ك ب  بحثصد   بحيثدىاا 

al., 2015)  بحعىملا  رثل  ى .ومنهى  لع بح ب  ا 

ق كب  كحصددىئةى بحفدد ب بحثددىاعا ةعجدد  فدد  -2

 دة  متع دد ع ك جدى  مجيددع تع بحتج ةدح فددع 

 ددل مدد  بألكوب  بحتىحةددا تثعددى تخددتالا   ددلعب 

 ح  ا(ا –بحتعلم وحسا 

بتختثددددددى  بحت صددددددةلع حدةددددددىس  . 

بحجىاح بحيع فع حيهدى ب  ندةىاا 

 بح ى ح بتحا

  ىلددا بحيالحظددا حدةددىس بحجىاددح  .ب

ى ب  ندةىاا بح ى دح بألكبئا حيه

 بتحا

حعىملدددا حدةدددىس مدةدددىس بحددد ب  ا ب .ج

 ددددعا بحتمدددد ة  وبحددددد  ا  لددددع 

 بحيعىحجا  ىح ب  ا بحعىملا.

( بحمدددىص 13ةتضددد  مددد  خدددال  جددد و  و

 ت لةددل بحتثددىة  بحيتعدد ك لثددع  بحفدد ب بحثدد ةل حةددح 

 ددة   0.01ةعجدد  فدد ق كب  كحصددىئةى  ندد  مسددتعى 

صدةلع متع  ا ك جى   كوب  بحث ح وبتختثدى  بحت 

حعىملددددا( مدةددددىس بحدددد ب  ا ب –  ىلددددا بحيالحظددددا  –

ح  ددا(، وةتضدد   - ددىختالا   ددلعب بحددتعلم وحسددا 

 بتجى  ه ب بحف ق م  خال  بحج و  بحعنفا بتتعا 
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 (16ج      و  و

فا  27و =  كوب  بحث حح  ا(  ع ةى فا –بحيتع   وبتا  با بحيعةى   حل  جى  تثعى أل لعب بحتعلم وحسا

  تة (بحيجيع

 بح ب  ا بحعىملا يالحظا  ىلا بح بتختثى  بحت صةلع بتكبا

 بتا  با بحيعةى ى± بحيتع      لعب تعلم

 7.985±62.926 27.083±287.148 7.974±61.741 حسا

 5.903±61.185 29.389±281.333 6.500±60.407 ح  ا

(    بحفدد ق كب  16وةتضدد  مدد  بحجدد و  و

  متع د ا ك جدى   دة 0.01كحصىئةى  ن  مسدتعى 

 ددددة   ى  بحت صددددةلابحت ثةددددق بحثعدددد   فددددا بتختثدددد

ح  ددا(  –وحسددابحيجيع ددى  تثعددى أل ددلعب بحددتعلم 

 ددددى  حصددددىح  بحيجيع ددددا بحتددددا تع ضددددت حلعبلدددد  

بتفت بضا لب    لعب بحتعلم بح سدا. و لدع بحد  م 

م  وجدعك كتحدا كحصدىئةا حالخدتالا فدا بحفد وق كت 

اظدددد ب     بحفدددد ق  ددددة  بحيتع دددد ى  حددددة  م تفعددددى

فددا مجددى   حلتفى ددل، و    ددل ايدد  تعلددم حدده تفضددةل

بح يةا بحيدة  وحصل  لدع ك جدى  متدى  دا وةتضد  

لحد  مدد  خدال  بحفدد ب بحثىحددح، و دى  بحفدد ق حصددىح  

 بح سةة  فا  ل م ا

بتختثى  بحت صةلعا حةح ك  ت صدةل  - -2

 ف بك بحيجيع ا بحتج ةثةدا لب   دلعب بحدتعلم بح سدا 

ت بضددا   لددع مدد  بحيجيع ددا فددا  ة ددى  بحعبلدد  بتف

عب بحددددتعلم بح   ددددع حلجعباددددح بحتج ةثةددددا ل    ددددل

بحيع فةددا بحي تث ددا  يهددى ب  نددةىاا بح ى ددح بنحددا 

ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم،  يى    لةيا م    كةتدى 

    ادده ةيثدد  تفسددة   0.144بحمىنددا   جددم بأل دد  

( مددددد  بحتثدددددىة  فدددددا ك جدددددى  بتختثدددددى  %14.4و

يع فا حيهى ب  نةىاا بح ى دح بحت صةلا حلجىاح بح

 متية    لعب بحتعلم.  بنحا  عب  ا

  ىلددا بحيالحظدداا حةددح ةعجدد  فدد ق  -ب-2 

كب  كحصدددددىئةى  دددددة  متع ددددد ع ك جدددددى  بح سدددددةة  

وبح   ةة  بحتا تع ضدت حلعبلد  بتفت بضدع حصدىح  

بح سدددةة  فدددع تنيةدددا بحجعبادددح بألكبئةدددا بحي تث دددا 

تثنعحعجةى  يهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طالب 

بحمىندا   جدم بأل د   بحتعلةم، و ىات لةيدا م  د  كةتدى

( مددددد  %19.2    اددددده ةيثددددد  تفسدددددة  و 0.192

بحتثىة  فدا ك جدى    ىلدا بحيالحظدا حلجىادح بألكبئدا 

حيهدددى ب  ندددةىاا بح ى دددح بنحدددا  عب ددد ا متيةددد  

   لعب بحتعلم. 

مدةدددىس بحددد ب  ا بحعىملددداا     اددده  -جددد -2 

متع ددد ع ك جدددى   ةعجددد  فددد ق كب  كحصدددىئةى  دددة 

 ضددددددت حلعبلدددددد  بح سددددددةة  وبح   ددددددةة  بحتددددددا تع

بتفت بضدددع حصدددىح  بح سدددةة  فدددا ت سدددة  بحددد ب  ا 

بحعىملددا وتمدد ة  ومعىحجددا(، و ىاددت لةيددا م  دد  كةتددى 

    ادده ةيثدد  تفسددة   0.172بحمىنددا   جددم بأل دد  
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( م  بحتثدىة  فدا ك جدى  مدةدىس بحد ب  ا %17.2و

 بحعىملا  عب  ا متية    لعب بحتعلم.

وتتفدددق اتةجدددا بحفددد ب بحثدددىاع مددد  اتدددىئ  

 & Huang et al., 2020; Linو ك ب ددا

Wang, 2019; Shen et al., 2017; Wang 

et al., 2015)  وبحتا   ى   كحع      دلعب بحدتعلم

بح سددددا مدددد   فضددددل   ددددىحةح بحددددتعلم فددددا بحثة ددددى  

بتفت بضةا حلتا ة   لع اعبت  بحدتعلم. وةيثد  تفسدة  

ة ددددى  بحعبلدددد  بتفت بضددددا هدددد   بحنتةجددددا فددددع     

بأل عدددىك تعددد   كك ب  بحيسدددتم مة   ىحي ى دددىا  ال ةدددا 

حأل ةىء  ةد  بحيعجدعكا  د  ط ةدق ت عةدل بحيفدىهةم 

 Burdeaوبحيج كا بحصعثا كحع تصع ب  مليع ا 

& Coiffet, 2003; Jonassen, 2000) ،

و ىحتددىحا فهددا تسددي  حدد وى   ددىحعب بحددتعلم بح سددا 

  وبحيهدى ب   سدهعحا  ى تسىب بحيعدى ا وبحيعلعمدى

ةا،  يدددى ةفضدددل بحيتعليدددع  كبخدددل بحثة دددا بتفت بضددد

بح سدددةع  م بلثددددا بحثةىاددددى  مدددد  خددددال  بح ددددعبس، 

وةفضدددددلع  بح ددددددىئق وبحتج ةدددددح،  ةنيدددددى ةفضدددددل 

بحيتعليدددع  بح   دددةع  ب ك ب   ةددد  بحيثى ددد   ددد  

ط ةددددق بحالو ددددا، وة ثددددع  بحيثددددىك  وبحنظ ةددددى  

 & Felder & Silverman, 1988; Wangو

Mendori, 2015). 

هم وفدددع ضددددعء خصدددىئو بح سددددةع   دددداا

ة تفظدع   ىح ددىئق وبحتفىنددةل بح سدةا  ردثل جةدد ، 

وحدددد ةهم  دددددا  ددددىحنف     جددددا معدعحددددا، ومنظددددع  

ومهةثلع  وةاخ و  خ عب  ب تع بكةا حثدل معلد ، 

وحددةهم بحددد  ا  لددع ب تثرددىا بحيهددى  فددا بحثة ددى  

بتفت بضددةا، وةعبجهددع  بح يددل بحيع فددع   ثدد  مدد  

 ةثندددع  بحيع فدددا بحج ةددد ا   دددةة ، و لةددده فهدددم بح

   ب  ا  يل م  وكا وبح   حه تا ة  جة   لع بحتعلم

 .(Zhang et al., 2014و

ةيةلددددع  كحددددع ب ترددددىا  مددددى بح   ددددةع  فهددددم 

بتحتيدددىت  وبحعاللددددى ، وةيةلددددع  كحددددع بحيجدددد كب  

وبحسددددةىلى  بحين دةددددا، وبألفثددددى  بحيجدددد كا، وفهددددم 

بحددتعلم، حدد ب  ددى  مجددى   بحعاللددى  وبحدد وب   فددا  ة ددا

ضل  ىحنسدثا حهدم، حثدنهم ةفثد و  بح يةا بحيتع    ف

 ى دددتي ب  فةيدددى ةجدددح بحدةدددى   ددده  و تج ةثددده  ةنيدددى 

بح   ةع  ةعلنع   ا  بحمث ب  بحتج ةثةا وبحعبلعةا 

ى بح  ةدا بحيثلع حتنفة  بألمع .  ها كبئي 

بحف ب بحثىححا تعج  فد وق كبحدا كحصدىئةى  -3

حيجيع ددى  بحتج ةثةددا  ددة  متع دد ى  ك جددى  ب

ىحةددا اتةجددا بحتفى ددل  ددة  فددع  ددل مدد  بألكوب  بحت

ضدةق(  –متع    –مجى  بح يةا بحيدة  ووب   

 ح  ا(ا –و  لعب بحتعلم وحسا 

بتختثددى  بحت صددةلع حدةددىس  . 

بحجىادددح بحيع فدددع حيهدددى ب  

 نةىاا بح ى ح بتحا

  ىلدددددا بحيالحظدددددا حدةدددددىس  .ب

بحجىاددددح بألكبئددددا حيهددددى ب  

 حانةىاا بح ى ح بت

مدةدددددىس بحددددد ب  ا بحعىملدددددا  .ج

 ة  حدةددددددىس  ددددددعا بحتمدددددد
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وبحدددددد  ا  لدددددع بحيعىحجدددددا 

  ىح ب  ا بحعىملا.

( بحمدددىص  ت لةدددل 13ةتضددد  مددد  جددد و  و

بحتثدددىة  بحيتعددد ك لثدددع  بحفددد ب بحثددد ةل حةدددح تعجددد  

 ددددة   0.01فدددد وق كبحددددا كحصددددىئةى  ندددد  مسددددتعى 

متع  ى  ك جى   كوب  بحث ح وبتختثى  بحت صةلع 

مدةدىس بحد ب  ا بحعىملدا(  عد ةى  –  ىلا بحيالحظدا  –

بحتج ةثةا ومجى   يةدا مدةد  وب د  مد   حليجيع ى 

مجددى   يةددا مدةدد  وب دد  مدد   –  ددلعب تعلددم حسددا 

مجى   يةدا مدةد  متع د  مد   –  لعب تعلم ح  ا 

مجدى   يةدا مدةد  متع د  مد   –  لعب تعلدم حسدا 

مجددى   يةددا مدةدد  ضددةق مدد   –  ددلعب تعلددم ح  ددا

   يةددا مدةدد  ضددةق مدد  مجددى –  ددلعب تعلددم حسددا 

( ةعضدددد  17حجدددد و  و  ددددلعب تعلددددم ح  ددددا(، وب

بحيتع  ى  وبتا  بفى  بحيعةى ةدا حليجيع دى  فدا 

 ك جى   كوب  بحث ح.

 (17ج       و  و

فا  ل  9و = كوب  بحث ح بحيتع  ى  وبتا  بفى  بحيعةى ةا حليجيع ى  بحتج ةثةا فا بحت ثةق بحثع   

 بحيجيع ى (

 بح ب  ا بحعىملا   ىلا بحيالحظا بحت صةلعبتختثى   بتكبا

 بتا  بفى  بحيعةى ةا± بحيتع  ى   بحيجيع ا 

 0.707±71.333 0.782±319.111 1.302±71.778 بحيجيع ا بألوحع وحسا م  مجى  وب  (

بحيجيع ا بحثىاةا وحسا م  مجى  

 متع  (

60.333±2 
287.333±4.444 64.333±2.739 

 3.018±53.111 7.176±255 1.269±53.111 م  مجى  ضةق( بحيجيع ا بحثىحثا وحسا

بحيجيع ا بح ب عا وح  ا م  مجى  

 وب  (

53.111±1.537 
248.111±7.253 54.667±2.449 

بحيجيع ا بحمىمسا وح  ا م  مجى  

 متع  (

68.111±2.571 
308.111±8.007 68.333±1 

بحيجيع ا بحسىك ا وح  ا م  مجى  

 ضةق(

60 ±1.225 
287.778±7.172 60.556±0.726 
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ف وق كحع    مجيع دا تدم وحت  ة  كتحا بح

( وتتضدددد  LSDب ددددتم ب  بختثددددى   لددددل فدددد ق كب  و

 (18بحنتةجا  ىحج و  و

 (18ج      و  و

 ( حليدى اا  ة  بحيجيع ى  بحتج ةثةا فا متع  ى  ك جى   كوب  بحث ح  ع ةىLSDبختثى  و

 ب  ا بحعىملابح    ىلا بحيالحظا بتختثى  بحت صةلع  

 (I-Jبحف ق  ة  بحيتع  ى و (jبحيجيع ا و (Iبحيجيع ا و

 *7.000 *31.778 *11.444 حسا م  مجى  متع   حسا م  مجى  وب  

 *18.222 *64.111 *18.667 حسا م  مجى  ضةق

 *16.667 *71.000 *18.667 ح  ا م  مجى  وب  

 *3.000 *11.000 *3.667 ح  ا م  مجى  متع  

 *10.778 *31.333 *11.778   ا م  مجى  ضةقح

 *11.222 *32.333 *7.222 حسا م  مجى  ضةق حسا م  مجى  متع  

 *9.667 *39.222 *7.222 ح  ا م  مجى  وب  

 *4.000- *20.778- *7.778- ح  ا م  مجى  متع  

 *3.778 0.444- 0.333 ح  ا م  مجى  ضةق

 1.556- **6.889 0.000 ب  ح  ا م  مجى  و حسا م  مجى  ضةق

 *15.222- *53.111- *15.000- متع   ح  ا م  مجى 

 *7.444- *32.778- *6.889- ح  ا م  مجى  ضةق

 *13.667- *60.000- *15.000- ح  ا م  مجى  متع   ح  ا م  مجى  وب  

 *5.889- *39.667- *6.889- ح  ا م  مجى  ضةق

 *7.778 *20.333 *8.111 ى  ضةقح  ا م  مج ح  ا م  مجى  متع  

 (J، وبت ى ا بحسىحثا تعنع باه حصىح  بحيجيع ا و0.05، ** كبحا  ن  مستعى 0.01  مستعى * كبحا  ن

( وجعك ف وق كبحدا 18ةتض  م  بحج و  و

 ددددة  بحيجيع ددددى   0.01كحصددددىئةى  ندددد  مسددددتعى 

بحتج ةثةا حصدىح  بحيجيع دا بحتج ةثةدا بألوحدع بحتدا 

عبلدد  بتفت بضددا    ددلعب بحددتعلم تع ضددت حثة ددا بح

جدددى  بح يةدددا بحيدةددد  بحعب ددد   ةلةهدددى بح سدددا مددد  م

بحيجيع ددددا بحتج ةثةددددا بحمىمسددددا    ددددلعب بحددددتعلم 

بح   ددع مدد  مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحيتع دد   ةلددةهم 

فدددا بحيجيع دددا بحتج ةثةدددا بحثىاةدددا    دددلعب بحدددتعلم 
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بح سدددددا مددددد  مجدددددى  بح يةدددددا بحيدةددددد  بحيتع ددددد   

بحسىك دددا    دددلعب بحدددتعلم  وبحيجيع دددا بحتج ةثةدددا

ح يةدا بحيدةد  بحضدةق ، وجدىء  بح   ع م  مجى  ب

  ع  بتختالفى  فا اتىئ  بألكوب   يى ةاتاا

بتختثددددددددى  بحت صددددددددةلعا حصددددددددلت  - -3

بحيجيع دددا بألوحدددع وبحمىمسدددا  لدددع بحت تةدددح بألو  

وبحثىاع  لع بحتعبحا وةعج  ف ق كب  كحصىئةى  ةدنهم 

فد ق كب  كحصدىئةى  حصىح  بألوحدع، فدع حدة  ت ةعجد 

بحسىك ا و ىاعب فدا بحي تثدا  ة  بحيجيع ا بحثىاةا و

بحثىحثا، وت ةعج  فد ق كب  كحصدىئةى  دة  بحيجيع دا 

بحثىحثددا وبح ب عددا و ددىاعب فددا بحي تثددا بح ب عددا، ولحدد  

فدددع تنيةدددا بحجعبادددح بحيع فةدددا بحي تث دددا  يهدددى ب  

نةىاا بح ى ح بنحا ح ى طدالب تثنعحعجةدى بحتعلدةم، 

 0.935  لةيا م    كةتى بحمىندا   جدم بأل د   يى  

( مددد  بحتثدددىة  فدددا %93.5    اددده ةيثددد  تفسدددة  و

ك جدددددى  بتختثدددددى  بحت صدددددةلا حلجىادددددح بحيع فدددددا 

حيهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا  عب  ا تفى ل متية  

 مجى  بح يةا بحيدة  و  لعب بحتعلم. 

  ىلدا بحيالحظدداا  ةضددى فددا بحجىاددح  -ب-3 

ع ددا بألوحددع وبحمىمسددا  لددع بألكبئددا حصددلت بحيجي

بحثىاع  لع بحتدعبحا وةعجد  فد ق كب  بحت تةح بألو  و

كحصىئةى  ةنهم حصىح  بألوحع، فع حة  ت ةعج  فد ق 

كب  كحصددددىئةى  ددددة  بحيجيع ددددا بحثىاةددددا وبحسىك ددددا 

و ددىاعب فددا بحي تثددا بحثىحثددا،  ةنيددى ةعجدد  فدد ق كب  

كحصدددىئةى  دددة  بحيجيع دددا بحثىحثدددا وبح ب عدددا حصدددىح  

لحد  ع ا بحثىحثا و ىات فا بحي تثدا بح ب عدا، وبحيجي

فا تنيةا بحجعباح بألكبئةا بحي تث ا  يهى ب  نةىاا 

بح ى ح بنحا ح ى طالب تثنعحعجةدى بحتعلدةم، و ىادت 

    اده  0.938لةيا م    كةتى بحمىنا   جدم بأل د  

( مدد  بحتثددىة  فددا ك جددى  %93.8ةيثدد  تفسددة  و

هددى ب  نددةىاا   ىلددا بحيالحظددا حلجىاددح بألكبئددا حي

تيةدد  مجددى  بح يةددا بح ى ددح بنحددا  عب دد ا تفى ددل م

 بحيدة  و  لعب بحتعلم. 

مدةدددىس بحددد ب  ا بحعىملددداا حصدددلت  -جددد -3 

بحيجيع دددا بألوحدددع وبحمىمسدددا  لدددع بحت تةدددح بألو  

وبحثىاع  لع بحتعبحا وةعج  ف ق كب  كحصىئةى  ةدنهم 

حصددىح  بألوحددع،  ةضددى ةعجدد  فدد ق كب  كحصددىئةى  ددة  

ا بحثىاةدددا وبحسىك دددا حصدددىح  بحيجيع دددا بحيجيع ددد

ةا بحتا جىئت فا بحي تثا بحثىحثا، وت ةعج  فد ق بحثىا

كب  كحصىئةى  ة  بحيجيع ا بحثىحثدا وبح ب عدا و دىاعب 

فددا بحي تثددا بحمىمسددا، ولحددد  فددا ت سددة  بحددد ب  ا 

بحعىملددا وتمدد ة  ومعىحجددا(، و ىاددت لةيددا م  دد  كةتددى 

  تفسددة      ادده ةيثدد 0.886بحمىنددا   جددم بأل دد  

ىس بحد ب  ا ( م  بحتثدىة  فدا ك جدى  مدةد%88.6و

بحعىملددا  عب دد ا تفى ددل متيةدد  مجددى  بح يةددا بحيدةدد  

 و  لعب بحتعلم.
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 بحيجيع ى  بحتج ةثةا فا متع  ى  ك جى   كوب  بحث ح  ع ةى( بحف ق  ة  5 ثل و

و  ف   اتةجا بحفد ب بحثىحدح  د   فضدل 

ح  دا( ومجدى   -ا تفى ل  دة    دىحةح بحدتعلم وحسد

ضدددةق( حصدددىح   -تع ددد  م -بح يةدددا بحيدةددد  ووب ددد  

مجدددى  بح يةدددا بحيدةددد  بحعب ددد  مددد    دددلعب بحدددتعلم 

بح سددا، مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحيتع دد  مدد    ددلعب 

بحنتةجا فا ضدعء ه    بحتعلم بح   ا، وةيث  تفسة 

بحرددعع   ىحتعبجدد  فددا بحثة ددا بتفت بضددةا و اللتهددى 

 (Lin et al., 2002و   يجدى  بح يةدا، حةدح    دى

  بح يةددا ت تفدد  اسددثا بح ضددع  كحدع  ادده   ةددىكا مجددى

وبحتعبج  كبخل بحثة ا بتفت بضةا، و   ه ب  بحرعع  

 ىحعجعك  ةتدة  بحدتعلم بح سدع وبحتج ةثدا مد  خدال  

بحثة ى  بتفت بضةا بحتا تيك  فا بحنهىةدا كحدع بحنددل 

 ,Stevens & Kincaidوب ةجدددى ا حليع فدددا

فدددق هددد   بحنتةجدددا مددد  اتدددىئ  ك ب دددا ، وتت(2015

 & Traphagan et al., 2010; Weibelو

Wissmath, 2011)   دا   ةدىكا بحردعع   ىحتعبجد 

د  بحيسدتم مة  مد   كبخل  ة ا بحعبل  بتفت بضا ةيث س

بحتندددددل وب تثرددددىا ومعىحجددددا وف ددددو بحثىئنددددى  

وبت تجى ا حلي ف ب  فا بحعلت بحفعلا،  جىاح  اهدى 

 تثرددىفةا تسدي   ددىحتعلم مدد  خددال  تتدة   ة ددا تعلددم ب

ح سدددع وبحتج ةدددح، و ىحتدددىحا، فدددا   فضدددل ب ك ب  ب

بحت ثةددددى  بحتعلةيةدددا حلعبلددد  بتفت بضدددا مددد  مجدددى  

بح يةدددددا بحعب ددددد  تسدددددتن  كحدددددع بحنظ ةدددددا بحثنىئةدددددا 

وتنى ددح مدد  بح سددةة ، حدد ب  (Chen, 2010)حلددتعلم

  ى  بحيجى  بحعب    فضل حهم.

حعب دد   ندد   يددى    بختةددى  مجددى  بح يةددا ب

حث دعو بحسدى دا، ك جا  ى  وفددى حل  ب دى  وب 100

 120حةح ك  بح ةىكا فدا مجدى  بح يةدا كحدع مدى  عد  

ك جدا( مد  بحي تيدل     180ك جدا و 140ك جا و

تددنمف  ب ددتجى ى  بألفدد بك فددا  كبء بحيهددى  ح دد وو 

  ددددد بب  مددددد بب بحعبلددددد  بتفت بضدددددا وبحعدددددحء 

 ى  ب ك ب دددا حليدددتعلم، وبحددد   لددد  ةسدددثح بضددد  ب
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 & Fernandesو كك ب ةدددا وتردددتت بتاتثدددى 

Feiner, 2016; Kopper et al., 2011; Lin 

et al., 2002)  ك ب دددا  بةددد  ، و رهددد   اتدددىئ

   تدةةد  مجدى   (Zayer et al., 2019ووآخد و  

بح يةا فعى  فا بحتمفة  م    د بب مد ب بحعبلد  

ب ددتم ب  مجددى  و    بتفت بضددا فددا  ددال بحجنسددة ،

ك جدا  دى   100كحدع  50ةت بوح  دة    يةا منى ح

 Duh etوبحتعلم، وك ب ا كوح وآخد و    فضل فا

al., 2001, p. 239)   دى   كحدع     فضدل مجدى  

 120-ك جدددا  90حل يةدددا ل ددد   ةتددد بوح مدددى  دددة  

ك ب ددا  ددع    ى ضددىفا كحددع مددى تعنددلت كحةدده ك جددا. 

   مجددى   (Kopper et al., 2011ووآخدد و  

ك جددا  كى كحددع  30 يددد ب  بح يةددا بألفدددا بحضددةق 

مدد  بحيسددتعةى  بأل لددع مدد  مجددى   كبء   ددع   ثثةدد  

 .ك جا   نىء بحت  ةح 102و 52بح يةا  ن  

 فددا حددة    ددى   ك ب ددا  و ددع وآخدد و 

   مجدى  بح يةدا بحعب د   (Usoh et al., 2000و

 دددى   فضدددل فدددا ت سدددة  بحددد ب  ا وت دةدددق ك جدددا 

 لدددع بحتعبجددد   يدددى    مجدددى  بح يةدددا بحعب ددد  ةدددي   

   بح   ددا،ك جددا كك ب  بحفدد ك، وحثندده لدد  ةسددثح كوب

ةنسددجيع  وهدع مدى تنى ددح مد  بح سدةة  حةددح كاهدم 

مدد  بحثة ددا بحي ة ددا وبحينثهددى  بحي   ددا مدد  خددال  

بح دددددددعبس، ومتسددددددد  ع  حليىةدددددددا وةسدددددددتيتعع  

  ىحي ف ب  بحيتية ا  ى تي ب .

 Ren etووتعندلت ك ب دا    وآخد و  

al., 2016)  مجدددى  بح يةدددا   اددده  ليدددى تدددم تدةةددد

يف ددعص كحددع ولددت ك جددا(  ليددى بحتددىج بح 30×45و

 82×108فا كاجى  بحيهيا، وفع بح يةا بحعب دعا و

ك جددا( ةثيددل بأل ددمىص بحيهيددا، حةددح ةدد ى جيةدد  

 بحعنىن   مىمه و لةه ةنج  بحيهيا  رثل    ا.

وتنى دددح مجدددى  بح يةدددا بحيدةددد  بحيتع ددد  

ك جدددا( مددد  بح   دددةة   ددد  بحيجدددى  بحعب ددد   80و

ك جددددا(، ةيثدددد  تفسددددة    ددددااهم ةسددددتيتعع   100و

حيددى  وبحتال ددح  ىألحفددىر وبحيت بكفددى ، وةيةلددع   ىأل

كحع منىلرا بألفثى  وب تثرىا ممتلد  بتهتيىمدى ، 

وت ةفضلع  رهع  مثةد ب  وم فد ب   ةد  م تث دا 

 ىحيهيا، حةح كاه فا ضعء اظ ةدا بحعدحء بحيع فدا 

  بئ ب  ه ا تد ةم تصيةم تعلةيا فعى  ت ة  و حيال

ا بحعدحء بحيع فدا  لع بح ب  ا بحعىملا، وترة  اظ ةد

كحدع ضدد و ا تدلةددل ترددتت بتاتثددى ، وبحدد   ةنددت  مدد  

خددال  ب كحددى  بحثة ددا بحتعلةيةددا  ثثةدد  مدد  بحينثهددى  

وبحيرددتتى  بحتددا ت تددىج مدد  بحيددتعلم ت عةددل بتاتثددى  

 ددة  بحي فدد ب  وبحتفثةدد  فددا   ثدد  مدد  مصدد   مدد  

بح سدةة  بحد ة  ت ةنجد  ع  بحيعلعمى  وةتنى ح م  

تددا تتدد تث   ىحيهيددا،  ى ضددىفا كحددع كحددع بأل ددةىء بح

بحعددحء بحيع فددا بحدد خةل بحدد ى ةنرددا اتةجددا حصددعع ا 

وتعدةدد  بحيهيددا، وبحدد ى ةعيددل  لددع  ةددىكا مسددتعى 

ندددددعع ا كك ب  بحعاللدددددى   دددددة   نىنددددد  بحيعلددددد  

بحتعلةيددع ومنهددى  ددى  مجددى  بح يةددا بحيدةدد  بحيتع دد  

 يى  اده ةتدا    كبء بحد ب  ا بحعىملدا   فضل حل   ةة .

 .ى  ىحتعلم  ن مى ةثع  هنى  حيل كك ب ا مف ط لث  
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 توصيات البحث:

فا ضدعء اتدىئ  بحث دح ومنىلردتهى ةعندع 

 بحث ح  يى ةلاا

تعرة  مجى  بح يةا بحيدة  فا  ة دا بحعبلد   -1

بتفت بضا م    لعب بحتعلم بحينى دح وفدق 

يةدددا اتدددىئ  بح  ب دددا، حةدددح  دددى  مجدددى  بح 

ى بحيدةدد  بحعب دد   فضددل مدد  بح سددةة ،  ةنيدد

 ى  مجى  بح يةا بحيدة  بحيتع    فضل مد  

 بح   ةة .

بتهتيى   ت سة  بح ب  ا بحعىملا حيى حهى مد   -2

 هيةا فا ت دق ادعبت  بحدتعلم كبخدل بحثة دى  

 بتفت بضةا.

بت تفىكا م   كوب  بح  ب دا بح ىحةدا و ة دا  -3

ع ف ددى  بحعبلدد  بتفت بضددا فددا بحتج ةددح  لدد

 لدع   ي ةا ممتلفا، ومع فا مد ى تا ة هدى

 بح ب  ا بحعىملا.

بتهتيى   تنيةا مهى ب  بحصةىاا ح ى طدالب  -4

تثنعحعجةددى بحتعلددةم حيددى حهددى مدد   هيةددا فددا 

حةىته بحعيلةا  ع  لح   اخصدىئا تثنعحعجةدى 

 معلعمى .

ب ددتم ب  معددىةة  بحتصدديةم بحيسددتم ما فددا  -5

 بحث دددددح بح دددددىحا حتصددددديةم  ة دددددى  بحعبلددددد 

 بتفت بضا 

 مقرتحات حبثية:

ا بح  ب دددى  وبحث دددعو فدددا ضدددعء م بجعددد

واتددىئ  بحث ددح بح ددىحا ةدتدد ح بحثىحددح بحيعضددع ى  

 بحث ثةا بحتىحةاا

  ددد  بحتفى دددل  دددة  ايددد  بحتي ةدددا بح بجعدددا  -1

و دددددعا بحددددد ب  ا بحعىملدددددا  لدددددع تنيةدددددا 

 بحيهى ب .

 –فى لةدددا مجددددى  بح يةدددا بحيدةدددد  ووب دددد   -2

لم حدد ى ضددةق(  لددع  فدىءا بحددتع –متع د  

 طالب تثنعحعجةى بحتعلةم

  بح يةدا بحيدةد  وم  د  بحضدث  تفى ل مجى -3

  لع تنيةا بحيهى ب  وبح بفعةا بح بتةا

    بحتلية ى   ثة ا بحعبل  بتفت بضا  لع  -4

 ت سة  بح ب  ا بحعىملا وبحتفثة  بحثص  .
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Abstract 

The aim of the research is to reveal the effect of the interaction of the field 

of view Restriction (wide - medium - narrow) and the learning style (sensory - 

intuitive) in developing computer maintenance skills and improving working 

memory of educational technology students, to design a virtual reality environment 

according to specific criteria, as well as restricted to VR Box glasses, and the 

measurement tools were an achievement test to measure the cognitive aspect of 

computer maintenance skills for educational technology students, and a chechlist 

card for performance skills in maintenance for students of learning technology, 

and the research also includes classification tools And the diagnosis of the sample, 

which is a scale of learning methods prepared by Felder &. Silverman, 1998, 

translated by (Mr. Muhammad Abu Hashem, 2012), and a scale of working 

memory tasks prepared by (Amal Abdel Mohsen Al-Zoghbi, 2016), where the 

sample represented sensory, intuitive and memory students Low labor force, and it 

was applied to a sample of (45) students from the fourth year students, 

Department of Educational Technology, they were divided into (6) groups, The 

results revealed a significant impact of the virtual reality environment with 

different restricted fields of view on developing computer maintenance skills and 

improving working memory for both sensory and intuitional students of 

educational technology. In the achievement test, as well as in the observation card, 

as well as the working memory in favor of the sensory ones who were exposed to a 

virtual reality environment with a wide restricted field (100 degrees), while the 

intuitions preferred exposure to a virtual reality environment with a medium field 

of view (80 degrees), and neither of the two types preferred the learning style 

(Sensory-intuitive) narrow restricted field of view (60°). 

key wordsا 

Virtual reality - restricted field of view - working memory - sensory 

and intuitive learning style – computer maintenance. 
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 قائمة املراجع
  وتا بحي بج  بحع  ةا

م لىئيددا  لددع بحعددعبحم بتفت بضددةا حتنيةددا بحسددلثا فددا  ة ددا تعلدد -(. بحتع ةدد  ب ةجددى ا 2016 مددىاع بحيدد  م يدد . و

تثنعحجةدى بحتعلدةم . هى ب  نةىاا بح ى ح بنحا وت سة  بح ضى    بحتعلم ح ى طالب تثنعحعجةى بحتعلةم. م

  .320-237(  2و26   لسلا ك ب ى  و  عو م ثيا

بحدددىه ا، مثتثددا  ا(.معىحجدد -مدةدىس مهددى  بحدد ب  ا بحعىملددا بحيلدع  وتمدد ة  (. 2016 مدل  ثدد  بحي سدد  بح  ثددا. و

  .بتاجلع بحيص ةا

(. ايددعلج مدتدد ح حعددالج  عدد  مرددثال  بحعبلدد  بتفت بضددا فددا ضددعء مسددت   ى  2015هددىب  ددع  م يدد  . وكة

 . جىمعا  نهى،  لةا بحت  ةا بحنع ةا.  ىحا ك تع باتثنعحعجةى بحتعلةم. 

  بحعکةل بح کع بحيتع ك و  دلعب  د ب (. بحتفى ل  ة  اي2019حسنىء  ث  بحعىطع بح ثى&  & آةا طلعت بحي . و

عى  ثة ا كفت بضدةا و  د    لدع تنيةدا مهدى ب  ندةىاا بح ى دح بنحدع وبحتنظدةم بحد بتع حد ى طدالب بحي ت

 .210-127(  1و7  بحيجلا بحعليةا بحي کيا حلجيعةا بحيص ةا حلکيثةعت  بحتعلةيداتکنعحعجةى بحتعلةم. 

https://doi.org/10.21608/eaec.2019.53203  

ى ددل  ددة   ايددىط مسددى  ب  بحددتعلم و  ددىحةح تددد ةيهى كبخددل بحثة ددا (.   دد  بحتف2011حيدد ى ب دديى ةل  ددعثى . و

ب فت بضددةا فددا تنيةددا مهددى ب  نددةىاا  جهدد ا بح ى ددح بنحددا حدد ى طددالب  ددعثا معلددم بح ى ددح بنحددا. 

  .214-149(  4و21  تثنعحجةى بحتعلةم .  لسلا ك ب ى  و  عو م ثيا

(. بح  ع  بحيت   ا بحتعلةيةا ، اثةل جدىك   مدع 2014    اثةل جىك   مع  وكاجع م ي  تعفةق و ةنح م ي   مة

 .59-1. بحدىه اا كب  بحفث  بحع  ع. ص ص.  ة ى  بحتعلم بحتفى لةاوم   (  

 (. بحصد ق بحثندىئا حنيدعلج فلد   و  دةلف مى  أل دىحةح بحدتعلم حد ى طدالب بحجىمعدا.2012بحسة  م ي   ع هى دم. و

24(004). http://search.mandumah.com/Record/427248  

(. مجىت بح يةا وبحعب  ابحي  وك( فا  ة ا بحعبل  بحيع   2020م ي   ة ب   ث  بح ية  &  ةنح ةى ة  م ي . و

بح ى دح بنحدا حد ى  تنيةدا مهدى ب  بحتفثةد  بحثصد   و ددىء   د  بحدتعلم فدا مدىكا   ى دةى  و   هيى  لع

  .210-105(، 2و30تثنعحعجةى بحتعلةم.  لسلا ك ب ى  و  عو،  .بح الب بحصم
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(. تثنعحعجةددى بحعبلدد  بتفت بضددا وتثنعحعجةددى بحعبلدد  بحيعدد   وتثنعحعجةددى بحعبلدد  2015م يدد    ةددا خيددة . و

ا بحجيعةددا بحيصدد ةا حتثنعحعجةددى بحتعلددةم، تثنعحعجةددى بحتعلددةم.  لسددلا ك ب ددى  و  ددعو م ثيددا .بحيملددعط

 .3-1(، 2و25

ئةا حجدعكا   مجةدى  بحعبلد  بتفت بضدع بحتعلةيدع وبحثة دى   ال ةدا بحيعىةة  بحثنى(. 2010م يعك  ة  بح ة .و م ي 

. و لدا مد مدا كحدع بحند وا بألوحدع فدع ت ثةددى  تدنةدا بحيعلعمدى  وبتتصدى  فدع بحتعلدةم وبحتد  ةح  بأل عىك

 .35-1بحسععكةا، 

   م  ددىح، ، جىمعدا لىند  دىحا مىجسدتة ح  ددعب بح  ب دا، (. بحعجد  بحيدتعلم و اللتده   ى2014اىكةدا  ى دع . و

 و للا.  لةا بحعلع  ب اسىاةا وبتجتيى ةا. بحج بئ .

(.     بحتفى ل  ة  اي  ميى  ا بألار ا  ة ةا بحتعلم بحيدلدعب وبأل دلعب بحيع فدا 2019هثا حسة   ث بح ية . و

مجلدا   دعو    ةدا فدا مجدىت  حتعلدةم. فا تنيةا مهى ب  نةىاا بح ى ح بنحا حد ى طدالب تثنعحعجةدى ب

  .92-21  15  ةا بحنع ةابحت  
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