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 نفصلل مل يطللالف نصف للرقو نصر   لل   -عللرا نصللنو نيللونزا ن  لل ن    يأثر تنوع أسللبو 

ن للللف نيعللللمز يللللك تن  لللل  نيفللللا    نصعب  لللل   ن   ن   نصتعب   لللل  يللللك ولولللل  تانوصومل للللا نصو

 ثاني ن عرن ا نصبصرا  خفض نصعبء نيعريك صرى تال  ذ نصصف نص

 ح ر ح را أح ر نصس ر 

 .ملا ع  عين ش س -كب   نص رو   نصنوع   - س  تانوصومل ا نصتعب   

 Mohamed.hamdy@sedu.asu.edu.eg  نصبرقر ن صا ر ني:

 املستخلص:

 )فصدددد    -يهدددال اث اددددي الىددددشف  نفددددت اث أددددي عددددل ص ددددز  )دددام ص ددددلا   عددددز  اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل 

ا اثزقمية اثتعليمية فدد  بة ددة   )اثاايددش اثااقددع املعددن  ة ددز :  )ميددة املفددش ي  الخشص بمقشطع اثفياي 

اثعلميددددددددةك اابصرا، اث صددددددددز ك ا فدددددددد  اثعدددددددداإل املعزفدددددددد  ثددددددددا     يدددددددد  اثصددددددددي اث ددددددددش   ابعدددددددددااص ك 

اا دددتخاي فددد   ددد ا اث ادددي اثتصدددمي  اثتيز، دددت ل  ابحددداعتمتك اامدددتم  اث ادددي ع دددت  ت مددد   سدددتق  

قددشطع اثفيددايا اثزقميددةص اثددن  سددتا،شت: ص اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثفيددايا ااحددا ا ددا صاثدد)ص املدداا   مل 

 )فص   ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعن صك ا ضددمل اث اددي  دد ر  ت مدد ا   شةعددةك  -اثزقمية     ا ل 

اهدددد : صاملفددددش ي  اثعلميددددةك اابصرا، اث صددددز ك ا فدددد  اثعدددداإل املعزفدددد صك ا  ا دددد  عي)ددددة اث اددددي  ددددل 

ا  ددددل 40 
ن
اثصددددي اث ددددش   ابعددددااص  فدددد   ار ددددة لمددددزإل ابعااصيددددة ب)ددددمت اثتشةعددددة بصارإل اثددددااي      لميدددد 

يك اصظهدددز  اث)تدددشتب املز   دددة 2021/2022اثعدددشي   دددل اث دددش    ددد ل اثفصددد   اثتعليميدددةك الثددد 

بشملفددش ي  اثعلميددةك اابصرا، اث صددز ك ا فدد  اثعدداإل املعزفدد   شعليددة ص ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا   

 لاي عز  اث)ص املاا   امل  ا ل. امل)فص ك  قشر ة بأ 

 )فصددد  ك  قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددةك  -ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل  :نصكب لللامل نيفتاح للل 

   )اثاايش اثااقع املعن ك املفش ي  اثعلميةك ابصرا، اث صز ك  ف  اثعاإل املعزف .
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Abstract: 

The current research aims to reveal the impact of the diversity of 

the two styles of parallel text presentation (synchronous - 

separate) of educational digital videos in the environment of 

augmented reality technology for the purpose of: developing 

scientific concepts, visual perception, and reducing the cognitive 

burden of second-grade students. Experimental with two groups, 

and the research included one independent variable, which is 

“parallel text for digital videos” and it has two levels: “parallel 

text for digital videos (synchronous - separate) in augmented 

reality technology environment.” The research included three 

dependent variables, namely: “Scientific concepts” The research 

sample consisted of (40) students from the second preparatory 

grade at Ghamra Preparatory School for Boys affiliated to Al-

Waili Educational Administration, during the second semester of 

the year 2021/2022 AD, and the results related to scientific 

concepts, visual perception, The cognitive load reduced the 

effectiveness of the separate parallel text display method, 

compared to the synchronous parallel text display method.  

Keywords: stylistic parallel text presentation (synchronous - 

separate), digital videos, augmented reality technology, scientific 

concepts, visual perception, cognitive load reduction. 
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نصر      نفص مل يطالف نصف رقو  -أثر تنوع أسبو ي عرا نصنو نيونزا ن   ن   
ن ف نيعمز يك تن    نيفا    نصعب     ن   ن  نصبصرا  خفض نصعبء   يك ولو  نصو

 نيعريك صرى تال  ذ نصصف نصثاني ن عرن ا

    طر  :

تسددمب ب  ا،ددا نحددا  اثتق)يددش  املسددتاا ة اث ددت  AR  Augmented Realityاثااقددع املعددن   
عددددددن  ن  ش يددددددش  

 
املسددددددتخاي اتسددددددشعاا ع ددددددت ا خددددددشل اثقددددددزارا  اثااقددددددع ابىدددددديف بمعلا ددددددش  ن   ا ددددددية ت

ا ز اااهدددة  لسدددة اثتعش ددد  اتسدددهي   هش دددنك  دددا  ا تدددااص ثت )اثاايدددش اثااقدددع اح   اندددتت حيدددي ص هدددش  ددد 
 يمع بددمت اثعددشث  الىقيقددا ااثعددشث  اح   انددتتك حيددي يتفشعدد  اب سددشت  ددع اث شت)ددش  اب   ا ددية اث ددت 

شت)ددش  لمدد  حقيقيددة نفددت اث ة ددة الىقيقيددةك  سدده   تا ف املأها الىقيقا  ل حاثنك ص  ص ن ن ددش ة   
ةأ ٍ  ك مٍ  ف   اسمت اث ة ة اثتعليمية ثلمتعلممتك ايعددن   ددل  ددزص اثتاددال  اددا بة ددة تعليميددة صك دد  

  فشعلية.

ايأدددم  اثااقدددع املعدددن  ثت )اثاايدددش يدددت   دددل   ثهدددش عدددز  اثا دددشتف اثفشتقدددة  دددمل صصاا   
ك كمدددش  Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, & Dillenbourg, 2013; Lee, 2012 اثعددشث  اثددااق   

ٍ ثدد ع  ابىتا،ددش  اثزقميددة  ددع اثعددشث  الىقيقدد  
 سددتخاي اثااقددع املعددن  فدد   )فيدد  عمليددة ص ددٍب  نا وددت 

 Dunleavy & Dede, 2014   1  ك ص  ص دددن عمليدددة  ا ددديع ثلااقدددعك عوددد  عمليدددة   )اثاايدددة  ضددديي
 يددة بش ددتخااي ةعدد  ااصاا  اثزقميددةك اقددا   ددات  دد ا اث  قددش :  قددشطع  يدداياك صا ط قددش   علا ش

 ,Estapa & Nadolny ر دددا ش   تازكدددةك صا  قدددشطع .دددا يةك ... الم  دددش  دددل ابىتا،دددش  اثزقميدددة 
2015 . 

ا ثقار ددن ع ددت  )ميددة  ا اظيددي اثااقددع املعددن  فدد  اث ة ددش  اثتعليميددة يم دد   ددزارإل ك مدد إل   مددزن
 ,Joo-Nagata  عمليدددش  اكبسدددشي املعز دددةك ااقدددشإل ص دددز اثدددتعل ك ا اسدددمت ااصاإل اثتعلي دددت باادددٍن عدددشي

Martinez Abad, García-Bermejo Giner, & García-Peñalvo, 2017  ك كدد ث   ددوت  اظيددي
اثااقدددع املعدددن  فددد  املااقدددي اثتعليميدددة ثدددن  دددأ م ا  نييشبيدددة  يمدددش يتعلددد  بدددشاصاإل املعزفددد  بمادددشارا  ش دددةك 
اهددددد :  اثددددد اكزإلك ااح ب دددددشا اح تقدددددشك ك ااث  كمددددد ك اابصرا،ك االىسدددددشي اثز،شندددددتتك ااثتف مددددد  اثل ددددددا  ك 

ك ااح فعشثيددةك ااملأددشركة احاتمشعيددة  ااثدد  شإل اثعددشطف  املددز  ف بددد    ددل:  اثسددعشصإلك ا دد ف اثدد)ف 
 Ruiz-Ariza, Casuso, Suarez-Manzano, & Martínez-López, 2018 . 

نت ا ددددب)شص اثااقددددع املعددددن  ع ددددت تعاصيددددة اثا ددددشتفك اصعدددد  اثتفشعليددددة  سدددده  فدددد   لدددد  بة ددددة 
تعليميددة نييشبيدددةك تسدددت يع صت  دددا ز فددد  اثدددااا ع اثاا ليددة ثل ددد يك اتعمددد  ع دددت تعن،ن دددشك ن دددش ة نفدددت 

ك ااثااقددع املعددن  ثددن صاٌر  عددشٌل فدد   Shakroum, Wong, & Fung, 2018  تعن،ددن اب يددش ا  اا شصيميددة
تعن،دددن ا خدددزال املتعلمدددمت فددد  عمليدددة اثدددتعل ك ا ددد)اه  اثز دددش عدددل اث ة دددة اثتعليميدددةك ث دددل  دددع  دددزارإل 
نصرا، صت اثااقدددع املعدددن  ع)دددا  اظيفدددن فددد  اثفصدددال اثارا دددية قدددا يددداص  نفدددت ت يمددد  فددد  اث ة دددة اثهي ليدددة 

 . 2018اثیا  شث  الىلفشا ك  ك   Shakroum, et al., 2018 ثلفص  اثاراستت  

 

راجع العربية واألجنبيةة  للةت ثوثيةق الب ةث في جميع خطوات التوثيق في المتن وقائمة الم  استند الباحث  *   (1)

 APA version 6.0)  Americanالعلمةي التةابع للعمعيةةة الن اةية األةراإليةة االةةدا  الاةا   

Psychological Association   أةةةا بالناةةبة للمراجةةع العربيةةة فيإلتةة  ادسةة  امةةا و   فةةي قا ةةد  

 .في البيئة العربية ةعلوةات  ا  النشر المتاح فيها الب ث  اما هو ةعروف



 

 جامعة األزهر 

 كلية التربية بالقاهرة 

 مجلة التربية 
 م2022لسنة   يوليو(، 1لجزء )(، ا 195العدد: )

 

 

5 

 ,Chen اف  نطشر  )شال اثارا ش  اثسشبقة ثلااقع املعن   قا ا تم  صرا ددة مددل ار شقددن 
Chen, Huang, & Hsu, 2013  بتاظيددي اثااقددع املعددن   ددمل ي ك 2018اثیددا  ددشث  الىلفددشا   ك

 مددددددشي ثلددددددتعل  املدددددداقف ك ملدددددد)ب املتعلمددددددمت اثقددددددارإل ع ددددددت اثددددددتعل  فدددددد  اث ة ددددددش  املفتاحددددددة  ددددددشر  اثقشعددددددش  
اثارا دديةك ة ددز  صرا ددة ةعدد  املا دداعش  اثتعليميددة فدد   يددشل اثارا ددش  احاتمشعيددةك اصا ددى  

عددددن  عودددد  بة ددددش  اثددددتعل  املدددداقف ك ا شعليددددة اث)مددددال  املق دددد   فدددد  اث)تددددشتب اثتصددددار اث)مددددال   ثلااقددددع امل 
 Ibáñez, Di Serio, Villarán, & Delgado  )ميددة ةعدد   دداا ب اثددتعل ك ص ددش صرا ددة ني ددش ن ا   تددن 

Kloos, 2014   قدددددا ا دددددمها    صدددددمي   همدددددش  تعليميدددددة  سدددددب)اإل ع دددددت اثااقدددددع املعدددددن ك ا قشر مهدددددش 
بمهمددش   سددب)اإل ع ددت اثا،دداك اصا ددى  اث)تددشتب اادداص  شعليددة صكودد  ثا أدد ة املسددب)اإل ع ددت اثااقدددع 
املعددن  فدد  الىفددشح ع ددت حشثددة اثتددا   املسددتمز فدد  ص )ددشإل اثددتعل ك ن ددش ة نفددت  شعليتددن فدد   )ميددة املفددش ي  

ما دداعش  اثددتعل ك ا ااهدد  صرا ددة ا  او ددز،ل  اددا  اايددا اث)مددال  امل)ش ددا ثتاظيددي الخش.ددة ب 
اثااقدددددع املعدددددن  فددددد  صعددددد   ددددداري  امل)دددددشلث اثت )اثاايدددددة فددددد  ةعددددد  املدددددارا  اث ش ا،دددددة كمصدددددار رتة دددددتت 
ثلت لددا ع ددت اثدد)قص فدد  املزا دد  املار دديةك اقددا صا ددى  اث)تددشتب قددارإل اثااقددع املعددن  ع ددت  ددا م  بة ددة 

بىتا،دددددددش  امل)دددددددشلث اثت )اثاايدددددددة  ش دددددددةك اا دددددددمها   صرا دددددددة مدددددددش ب ا ز،قدددددددن اث ا دددددددت   ق)يدددددددة صاعمدددددددة
 Chang, Yu, Wu, & Hsu, 2016    ا ددع  مددال   ق دد   ثتاظيددي اثااقددع املعددن  عودد  اثددتعل  اثقددشت

ع ددددددددت اثلعددددددددا بايددددددددي يدددددددداع  اثااقددددددددع املعددددددددن    ددددددددزإل امددددددددع اث يش ددددددددش ك ا اددددددددزاإل املقددددددددشب   اث خصددددددددية 
اح   ا دددديةك ثدددداع  صرا ددددش  ةعدددد   ا دددداعش   قددددزر اثعلددددايك اصا ددددى  اث)تددددشتب اثفشعليددددة اث  مدددد إل 

  Wang, 2017 ثل دد ي عي)ددة اث ادديك ص ددش صرا ددة اا ددب ثل)مددال  املق دد   فدد   )ميددة الحاا ددا املعز يددة 
 قدددا ا دددمها   احعتمدددشص ع ددددت اثااقدددع املعدددن  فدددد    دددا،ز  )ما دددة ثا أدددد ة اثتعليميدددة  ددداع   هددددشرا  
اث تشبةك اصا ى  اث)تشتب  شعلية امل)ما ة اثقشتمة ع ت اثااقع املعن  فدد   )ميددة  هددشرا  اث تشبددة ثددا  

 اظيددي اثااقددع املعددن   ددمل   Kugelmann et al., 2018  ددة كيلمددشت ص زاص اثعي)ددةك اا ددمها   صرا
 ددددديشو  )ما ددددددة ثلدددددتعل  اثيأددددددف  ثددددداع  طدددددد ي  ليدددددش  اث ددددددا فددددد  اثا.ددددددال نفدددددت  سددددددتا،ش   عز يددددددة 
ن ددددددش يةك اقددددددا صا ددددددى  اث)تددددددشتب  شعليددددددة اثااقددددددع املعددددددن  كمددددددارص ن ددددددشف  ثددددددتعل  ةعدددددد  املا دددددداعش  

 اثارا ية اث  ية.  

عددا اث)مز،ددة املعز يددة ثلا ددشتف املتعدداصإل 
 
 Cognitive Theory of Multimedia (CTML)ات

 ق ددددددة ا  دددددد و قا،ددددددة مل)شقأددددددة  صددددددمي    )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن   نل نت  مز،ددددددة اثددددددتعل  بشثا ددددددشتف 
املتعدددددددداصإل ثددددددددايهش    ددددددددة ا   ا ددددددددش  يم ددددددددل  مايددددددددا  مشر ددددددددمهش ا ممددددددددة اثااقددددددددع املعددددددددن ك ا ز  ددددددددن  دددددددد ا 

 ك Limite capacity ك ااثقدددارإل ابىدددااصإل  Dual channelsاح   ا دددش  حدددال: اثق)ددداا  املنصاادددة  
: الخددشص بددشثق)اا  املنصااددة  أددم  نفددت فللاتف رنا نل    ك Active processingااملعشلحددة اثيأدد ة  

اادداص ق)ددش مت  )فصددلتمت  نحدداا مش بصددز،ة ااا ددز   ددمعيةك ا،ددت   ددل   ثهمددش ا ددتق شل املعلا ددش  
ت اثسددمعية ااث صددز،ة اث ددت اث ددت يددت   قددايمهش عودد  املعلا ددش  ا ددا  ددش  عوددت  ددزارإل  )ايددع ابىتا،ددش  بددم

 أدددم  نفدددت صت  لتدددش اثق)دددش مت ثدددايهمش اثقدددارإل   نتف لللرنا نصثلللاني:يدددت   قدددايمهش عوددد  ط قدددش  املعلا دددش ك 
ع ددت ا ددتق شل كميددة  اددااصإل  ددل املعلا ددش ك ا ددا  ددش  عوددت  ددزارإل اث)مددز ةع)شيددة نفددت كميددة املعلا ددش  

  تيدددشا  الىدددا اثددد   يم دددل ثلمدددتعل  اث دددت يدددت   قدددايمهش عوددد  ط قدددش  املعلا دددش  فددد  اثااقدددع املعدددن  
ا

ك اصح
ا ددددددا صت اثعأددددددز  تعلمددددددات  أددددددي اتك ياتددددددشاات نفددددددت بة ددددددة  أدددددد ة  نتف لللللرنا نصثاصللللل :ا ددددددبيعشبنك ا

ملمشر ددددة اثدددددتعل ك ا ددددا  دددددش يم ددددل  قايمدددددن عوددددد  ص ممددددة اثااقدددددع املعددددن ك اث دددددت تسددددمب ثلمدددددتعل  بتيدددددشري 
 . Mayer, 2005; Santos, et al., 2014 اص أ ة  ت)اعة  
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املدددددش  ش ددددد  اثف دددددزإل اا ش دددددية ثت )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  هددددد  احعتمدددددشص ع دددددت  يماعدددددة  دددددل 
اثت  يقددددددددش  تعمدددددددد  ع ددددددددت  اثيددددددددا .دددددددديا  تعدددددددداصإل ثل شت)ددددددددش  اثزقميددددددددة نح صت صك دددددددد  اث شت)ددددددددش  اثزقميددددددددة 

ش  ددددمل  )ما ددددة اثااقددددع املعددددن  هدددد   ك ااث ددددت  ت ش دددد   ددددع امل ددددات نصر   لللل   طللللالف نصف للللرقو ا ددددتخاا ن
 ددوت املت مدد ا  اثتصددميمية املز   ددة  (Henderson & Warmington, 2017)املددشص  فدد   دديشو ااحددا 

بتاظيددي اثفيددايا  ددمل   )اثاايددش اثااقددع املعددن   ددل اا ددار املهمددة اث ددت ييددا  )شاثهددش ع)ددا اثتصددا  
بيدددددش  نفدددددت صت اثارا دددددش  اث دددددت ا تمددددد  ثل ادددددي فددددد  اثااقدددددع املعدددددن ك ااخش.دددددة فددددد  ظددددد  نمدددددشرإل ةعددددد  ااص

عددا هدد  
ٌ
بشملعشلحددش  اثتصددميمية ثتقدداي  عددزا  اثفيددايا عودد  اثا،ددا ةأدد   عددشي اعودد  اثااقددع املعددن  ت

ش  ددشك ا اتددش  نفددت  ن،ددا  ددل اثفاددص ااثارا ددة    ,Chien & Chang, 2012; Merktاا ددز  قليلددة  اعددن
Weigand, Heier& , Schwan, 2011.  

ا فدددددد  ا دددددداص   قددددددشطع اثفيدددددداي  ا ك مدددددد ن ا اثزقميددددددة اثتعليميددددددة فدددددد    )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن  صارن
نكسدددددشي املتعلمدددددمت اثعايدددددا  دددددل املهدددددشرا  املت)اعدددددة  ثددددد ا  دددددوت احعتمدددددشص عل هدددددش ا اظيفهدددددش فددددد  املااقدددددي 

 ,yildizاثتعليمية املت)اعة  ددل اا ددار املهمددة ع ددت اثددزل   ددل ار فددشم   لفددة ن تشاهددش فدد  ةعدد  اااقددش   
نفددددت صت اا ميددددة اثيسددددعية   2022اثيددددا  امددددا ع ددددا الىميددددا.   دددد ا ابطددددشر تأددددم  صرا ددددة  ك افدددد  2004

ح ددددتخااي اثفيددددايا اثتعلي ددددت كع)صددددز  ددددل ع)ش.ددددز اثددددتعل  عودددد  اثا،دددداك ااث ددددت يزلددددا املتعلمددددات فدددد  
ك كمدددددش بلدددددا  ز ةدددددا ص ميمهدددددش بشثيسددددد ة ثلع)ش.دددددز %100اااص دددددش  دددددمل  سدددددتاصعش  اثدددددتعل  قدددددا بل ددددد  

ا  دددل ع)ش.دددز اثدددتعل  عوددد  اثا،ددداك  مدددش يدددال ع دددت ص ميدددة  15 شث دددة  دددل بدددمت اا دددز  نفدددت اثز  دددة اث  ع)صدددزن
صرا ددة  ت مدد ا   قددشطع اثفيددايا اثتعلي ددت فدد  بة ددش  اثددتعل  عودد  اثا،ددا ثتاقيدد  اح ددتفشصإل اثقصددا  

ي  نفددت صت 2001 نهش اثتاقي   خزاددش  اثددتعل  بفشعليددة اكفددشإلإل عشثيددةك ايأددم  حسددل حسددمت  ،تددات  
ع ابىتا   أحا ع)ش.ز عملية اثتصددمي  اثتعلي ددت  زاددع نفددت  سددلمتمت ص ش ددةتمتك ص مية  )مي   تشة 

ا مش: صت املددتعل  ح يددتعل   فددزصا  ابىتددا   ددزإل ااحدداإل  بدد   قدداي صا  ددار  ثددن اثااحدداإل  لددا اا ددز ك 
كددددد ث   ت)مدددددي   تدددددشةع ابىتدددددا  ثدددددن ع قدددددة ا يقدددددة بتةسدددددم  ص دددددز تعلددددد  اث ددددد ي ثلماتدددددا ك كمدددددش يددددد كز 

صت املقددددشطع املزتيددددة ثلفيددددايا ثهددددش قااعددددا  ا مهددددش كمددددش  ددددا الىددددشل فدددد  قااعددددا اثل ددددة  ي 2003يا ددددي  
اثااادددا  زاعش هدددش ب تدددش  امددد   فها دددةك ا دددل  ددد   دددوت اثقااعدددا اث )شتيدددة ثلمقدددشطع املزتيدددة املتم لدددة فددد  
 فزصا    ا اثل ة ييا  زاعش هددش ب تددش  تسلسدد   زكدد   فهددايك  شثلق ددة تعددا بم شبددة   ددزإلك ااثتتددشةع 

زك  ثه ا اثلق ش  بم شبة  تشةع ص  شر يت   زكيبهددش بع ددشإل  ددا   ا يددش    ) قدد ك  عودد  عددل اا  ددشر امل 
 االىقشت  ااملفش ي  ااملهشرا  ابختلفة املزاص  قلهش نفت املأش ايل.  

ا تممددد   قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة اثتعليميدددة الخش.دددة عوددد    )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  بب)ميدددة 
اثعلميددة ابختلفددةك ا ددع ا بأددشر  دد ا املقددشطع اا ددت ل  صددش يمهش  ي ددع الىشاددة نفددت  املهشرا  ااملفش ي 

 اايددا ص ددلاي اثعددز  اا  دد  ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة   هددت  ددل اا ددار املهمددة اث ددت يي  دد  صت  تااددن 
نث هددددش اثارا ددددش  اثعلميددددةك اقددددا ص عدددد  اثعايددددا  ددددل اثارا ددددش   شعليددددة  قددددشطع اثفيددددايا اثتعليميددددة فدددد  

ي ك ص دد   ددا   1993املهشرا  بصفة عش ةك ا نهش صرا ش      ل: صحما ع ا اثسدد ي اثودد اا      )مية
 ,Bukhari, 2013    Mohmediي ك اصرا ددش   دد   ددل  2003ي ك اثيددا  امددا يا ددي  2006عددناي  

Hayati, 2001    Lunin& Minaeva, 2015    Selim, 2010; Zanon, 2006).  

ااثيددددددا  امددددددا ع ددددددا  ك et al&.Fajardo,2010 ددددددزات   ا ددددددا  ددددددش صمددددددشر نثيددددددن  شاددددددشرصا او
نل يدددددد كز صت ص ددددددشثيا عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   ثلفيددددددايا ياتددددددش  نفددددددت اثعايددددددا  ددددددل ي   2022الىميدددددداك  

اثارا ددددش  اثتيز،عيددددة فدددد   ااقددددي تعليميددددة  ت)اعددددة  ادددداص كفددددشإلإل ص   ددددل  دددد ا اا ددددشثيا قددددا يصدددد   
ش فدد   صددمي   قددشطع اثفيددايا ثلمددتعل ك  عددز  اث)صدداص املاا ،ددة ملقددشطع اثفيددايا  دداص  ص ا ص ش ددي  ارن

الخش.دددة بدددشملتعلممتك  ددديم ل عدددل طز،قهدددش صت  ن،دددا  دددل  هددد  املعلا دددش   ا اكدددا شك ا ددداعمهشك ااشثتدددشف  
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 وت  )ش،  زارإل ح تيشر ص لاي اثعز  اا ساك ااث    سددشعا اث)مددال  اثعق دد  املعزفدد  ثلفددزص فدد  
 صع   )مي  ابىتا  ا أكياا.

 ,Henry ك ا ندد   امددات   (Benshetler, Smith, 2010ز ا ددميي ا،تفدد   دد   ددل: ةأددتل 
Shawn, 2010  ا ار ددداتك ا ا دددات   Horton, Zanon, 2006 ع دددت ااددداص ص دددلاامت  دددل ص دددشثيا  

 عز  اث)صاص اثزقمية املاا ،ة ملقشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليميةك ا مش:

نمل نيسل وع  مل    نصذا قت  عرا نصنصوص بشك     ن   لج  ف نلصو  ني  ن  : ▪
  ططف نصف رقو، صتظهر بشك   تونزا  ف نلصونمل  نصكب امل نينطو  .

 نصلذا ععلرا نصنصلوص نيونزلل  صر لون  نيومللو  و طلالف نصف لرقو  نفصلب   نينفص : ▪
 ع  نصف رقو،  يستط ف نيتعب  أن قطرأ ا بعر  شا رة نصف رقو.

صدداص املاا ،دددة ملقددشطع اثفيددايا  دددع ا ددل اث)مز،ددش  اث دددت  ا،ددا ص ددلاي اثعدددز  امل دد ا ل ثل) 
ث ددش ياك ااث ددت  ف دد   صت  The Dual Coding Theory اا.دداا  امل) اقددة  ددأت   مز،ددة اث   مدد  املددنصا 

لاكددددددزإل اثفددددددزص  ت ددددددات  ددددددل  مددددددش مت ث   مدددددد  املعلا ددددددش ك صحددددددا مش  ددددددشص ب   مدددددد  املعلا ددددددش  اثلفميدددددددة 
عشلحمهدددشك اا)دددشإلن ع دددت لثددد   دددوت املتعلمدددمت ا عشلحمهدددشك اا  دددز  دددشص ب   مددد  املعلا دددش  لمددد  اثلفميدددة ا 

 ك ا دد ا (Paivio, 2006يم ددنه  اثددتعل   ددل  دد ل راددف امل مدد ا  اثلفميددة المدد  اثلفميددة اث ددت يتلقا هددش. 
 ددش ا ددب)ا نثيددن اث اددي فدد  ص مددشل عددز  اث)صدداص بددشث  ا ل  ددع اثصددا  امل) دداو فدد   قددشطع اثفيدداياك 

ا نهددش: صرا ددة تأددشباثمت ااددا،لز بياثيددا ااددشااتك اثقددا صيددا   دد ا اث)مز،ددة اثعايددا  ددل اثارا ددش ك 
 ;Chapdelaine, Gouaillier, Beaulieu  &Gagnon 2007اايسدديمشك ااددش يا ا شصا دد  ك ااثددا  

Jensema, 2000; Paivio    &Sadoski, 2011; Wald, 2010.  

ثو اصبييددد  ثتددداع   مدددف اثعدددز    The Filter Theoryا دددأت   مز،دددة ا تقدددشإل املعلا دددش  
صدددد  ثل)صدددداص املاا ،ددددة ملقددددشطع اثفيددددايا  ددددع اا.دددداا  امل) اقددددةك ااث ددددت  ف دددد   ص ددددن ص )ددددشإل  قدددد  امل)ف

املعلا ش   ل   ل اثل ة لمدد  اثلفميددة  اثصددار بشثفيددايا  ااثل ددة اثلفميددة  اثصددا  ااث)صدداص  فدد  
ش ثهدددش   بييدددة ثبأدددب  ا ب دددشا املدددتعل   دددش بدددمت اثل تدددمتك نل يلتفددد  

ن
اقددد  ااحدددا  دددوت لثددد  يادددار تأايأددد

ش ث  ش ا،لتفددددد  ثلمعلا دددددش  اثلفميدددددة  اثصدددددا  ااث)صددددداص  صحيش دددددن لمعلا دددددش  املصدددددارإل بشثفيدددددايا صحيش دددددن
ص دددز   مدددش يددداص  نفدددت  قددداات ادددنإل  دددل املعلا دددش ك احددداار اثبأددداي  فددد  اثعدددز ك ثددد ا  و هدددش تسدددب)ا 

ااثدد    ف دد   صت صا دد   The Separated Dual Code Hypothesisثفددز  اث   مدد  اث )ددشك  امل)فصدد  
ث   م  املعلا ددش  اثلفميددة ا عشلحمهددشك  إحرن  اثعأز  احا شت ثل   م  ا عشلحة املعلا ش ك اثعق  ا
ث   مددد  املعلا دددش  لمددد  اثلفميدددة ا عشلحمهدددشك ثددد ا  دددشملتعل  اثددد   يب)دددشال املعلا دددش   دددل  ددد ل   نلخللرى 

ا ق)ددددش مت  )فصددددلتمت ص ضدددد   ددددل املددددتعل  اثدددد   يب)شاثهددددش  ددددل  دددد ل ق)ددددشإل ااحدددداإل فدددد  اقدددد  ااحدددداك ا دددد 
يب)ش ددددا  ددددع ط يعددددة اثعقدددد  اثعأددددز  فدددد  اادددداص طددددز،قمت  )فصددددلمت ملعشلحددددة املعلا ددددش    شثددددا  امددددا 

  ا ددل اثارا ددش  اث ددت صيددا   دد ا اث)مز،ددة صرا ددش  Mayer  &Anderson, 1991    2002 زادداتك 
 ,Chun& plass, 1997   Fargoun, 2000    Kandala, 1991    Mayer& Anderson دد   ددل  

1991    Solman& Wu, 1995   (Lang, 1995). 

ش ثدددتعل  اثت  يددد ك  هددد  يتعلمدددات عدددل طز،ددد   عدددا ابصرا، اث صدددز  ص ش دددن ا دددل اش دددا و دددز   
ا ع ددددت  هددددشرا  ابصرا، اث صددددز   ددددل  راددددف اامدددديشإل بصددددار ش ح دددد    عدددد  فدددد  ل ددددنه ك ا دددد  صك دددد  اعتمددددشصن

صرا دددة  امدددا اعفدددز   ا دددا اا دددز اثددد   صكا دددن  تدددشتب 1990املهدددشرا  ابحدددزصإل   تايدددة صحمدددا ب دددي ك 
ي  ااث دددت  دددشت اثهدددال  نهدددش  عز دددة  دددش نلا  دددشت  )دددش، ا دددت ل بدددمت اثت  يددد  فددد  عمليدددش  اح ب دددشا 2007 
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ابصرا،ك ا عز دددة  ددددش نلا  ددددشت  )ددددش، ا دددت ل فدددد  الحاا ددددا املدددد  ارإل عشتدددا نفددددت عش دددد   سددددتا  اثصددددي 
ش بددمت املعدددشقمت  ش ااثعدددشصيمت ثصدددشل  اثاراسددتتك ا ا.دددل  اثارا دددة نفدددت اادداص  دددزاو صاثدددة نحصدددشتي   دددمعي 

اثف ددة اا مدد إل فدد  ا ت ددشر اح ب ددشاك كمددش ااددا صت صراددش     يدد  اثصددي اث شثددي احبتددااك   ش دد  ص ضدد  
 ل صراش     ي  اثصي ااال احبتااك  ثا   لتددش اثف تددمتك  ت )اثاايددش اثااقددع املعددن  صصاإل  )ش دد ة 

  ا هددددش  )قدددد  املعلا ددددش  ثلمسددددتق لمت عودددد  ثدددداع  اثعمليددددش  املعز يددددة فدددد   ختلددددي ابحددددشح  اثتعليميددددة
ق)دددددداا  نصراكيددددددة  ختلفددددددةك اع ددددددت لثدددددد   ختلددددددي ط يعددددددة املعلا ددددددش  املضددددددش ة ب)ددددددشإلن ع ددددددت  ددددددام اثق)ددددددشإل 
خشط ددة ثددا  املسددتخايك اع ددت اثددزل   ددل صت اثااقددع املعددن  ب  يعتددن يم )ددن  اقيدد  لثدد  

 
ابصراكيددة اب

لا دددددش  املضدددددش ة فددددد  اث شث يدددددة اثعم ددددد    دددددات  دددددل  ددددد ل اميدددددع اثق)ددددداا  ابصراكيدددددةك نح صت  ددددد ا املع
بصددددددز،ةك ااث ددددددت  ب)ددددددام  ددددددش بددددددمت اثز دددددداي ااث)صدددددداص اابخ  ددددددش  ااثصددددددار اثااقعيددددددةك ااشثتددددددشف   هددددددت 
عددددن   سددددتا  ابصرا، اث صددددز  ثددددايه ك  أحددددا 

 
م نهددددش صت ت   )اثاايددددش  )ش ددددا املتعلمددددمت اث صددددز،متك ا، 

اسدددل  هدددشرا   ص ددد   ممددد ا     يددد    )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  فددد  اثفصدددال  م دددل صت    اثارا دددية ص هدددش ي 
  ا ددا اا ددز اثدد   صكا ددن صرا ددش  عايدداإلك Thornton, Ernst & Clark, 2012,19اثت  يدد  اث صددز،ة  

  2014)ك Radkowski, Oliver) ي   اصار ددة رص ا سدد   صااثيفددز2013  دد : صرا ددة  ضدديلة ع ددش   
ي  ااث ددت صكددا  اميعهددش  شعليددة 2020ي ك اصرا ددة ص دد  حسددشت اثسدديا  2015اصار ددة ن دد ي اهددشص  

 .  )اثاايش اثااقع املعن  ف   )مية  هشرا  ابصرا، اث صز  ثا  اثت  ي 

اع)دددددا الىدددددايي عدددددل اثع قدددددة بدددددمت  قدددددشطع اثفيدددددايا اثزقميدددددة اثتعليميدددددة ا هدددددشرا  ابصرا، 
ميدددددة اث صدددددز  نحدددددا  املهدددددشرا  اثضدددددزار،ة ثارا دددددة ابحدددددشح  اثعل اث صدددددز ك  تعتوددددد   هدددددشرا  ابصرا، 

صت صادد ار ااددا ز  هدد   Bestalozzi بصفة عش ة ا )شلث اثعلاي ع ددت ااددن  ددشصك ا،دد كز ةسددتشثا  
  ك ايأدددددم  صاايدددددز31ك ص2011امل مددددد ا  اث صدددددز،ة  ااددددداص فددددد  ابصرا، اث صدددددز   عمدددددشر ا يدددددااتك 

(Dwyer,2007)   نفددددت صت اثصددددارإل اث  )يددددة اث ددددت  دددد  تأدددد يلهش ثددددا  اثفددددزص  تأ دددد  ع ددددت  )ميددددة  هددددشرا
اث صددددز   بييددددة ا ددددب شرإل اثعقدددد  بم مدددد ا  بصددددز،ة حسدددديةك ا صرا، اثع قددددش   يمددددش بينهددددش  ددددل  ابصرا،

 دد ل  هددشرا   تاراددة   دداص بتعددزل اثأدد   اا.ددفنك ااثقددارإل ع ددت  اايددا صةعددشصا اط يعتددنك ا اليدد  
اثأددددد  ك اصرا دددددة اثع قدددددش  املتضدددددم)ة  يدددددنك ا اايدددددا  صدددددشتص  لددددد  اثع قدددددش  ا صدددددييفهشك ارادددددف 

  ااملع)يددة بشثقددارإل ع ددت اثددزاف بددمت ع)ش.ددزاك ااكبأددشل اثفيدداا  صا اث مددا  فدد  اثع قددش  فدد  اثأدد 
املعدددش   املز   دددة بشثقدددارإل ع دددت ا دددتيتش   عدددش   اايددداإلك  اا دددتخ ص لددد  اثع قدددش  ااثتقز،دددا بينهدددشك 

ااثتا.  نفت  فش ي  ا  شصئ علمية  ل   ل اثأدد   املعددزا ك اصار  قددشطع اثفيددايا اثتعليميددة فدد  
ا  امددددددزحنك ا بدددددددزا  اثع قددددددش  بدددددددمت امل مددددددد ا  اث صددددددز،ةك ااث  كمددددددد  ع ددددددت عمددددددد  املعز دددددددة  فسددددددم  ابىتددددددد 

املتضددم)ة فدد  ابىتددا ك ا ددل  دد   ددوت ا ددتخااي  قددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد   )ميددة ابصرا، 
ش فددد  تعن،دددن تعلددد   ددد ا املهدددشرا  ااكبسدددش هش ثل ددد يك ايعمددد    ص ش دددي 

ن
اث صدددز  ثدددا  اث ددد ي بدددش  عدددش  

ا، اث صددز  ع دددت  ،دددشصإل قدددارا  اثفددزص اثتاا.دددلية  دددع ا  دددز،لك ار ددع كفشإل دددن اثعقليدددة فددد   عشلحدددة ابصر 
ص ددددش ة ع ددددا اثددددزحملك   امل مدددد ا  اث صددددز،ة ابىي ددددة بددددنك اقددددا صا.دددد   تددددشتب صرا ددددش   تعدددداصإلك   دددد :

ي   2014 دددشينإل  يش ددداك (   (Kim,Wehry.,& Other., 2012ي ك 2011    نيمدددشت  دددعاك ي2010
يددددددة  هددددددشرا  ابصرا، اث صددددددز  فدددددد  امل)ددددددشلث اثارا ددددددية ا  دددددد  ا يييش  اثددددددتعل ك اصت يزا دددددد  بأ ميددددددة  )م

 صمما  صشصر اثتعل  ع ت ا ت ل ص ااعهش  )مية   ا املهشرا  ف  ناددزاإلا  ب)ددشإل ابىتددا  اص ددشثيا 
 .عز ن ا قايمن ا    ا يييش  اثتفشع   عن

يددددة اثتعليميددددة ااثع قددددش  بينهددددشك اتعددددا صرا ددددة املت مدددد ا  اث )شتيددددة فدددد   قددددشطع اثفيددددايا اثزقم
اا دداال اثزتةسددية ثلمصددم  اثتعلي ددت فدد    )اثاايددش اثتعلددي ك  صحدداا أ م  ش ف   دداا ب اثددتعل  ابختلفددة 

ح تخ ص املعشيم  ابرمشصية امل)ش  ة ثتصمي   دد ا املقددشطع ااح ددتفشصإل  نهددش ع ددت  اددا ص  دد ك ا،ددأت  
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 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة  -      دددد ا ل  دددد ا اث اددددي ثيب)ددددشال ص ددددلاامت ثعددددز  اثدددد)ص املدددداا
اثتعليميدددددة فددددد  بة دددددة   )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  ثت)ميدددددة املفدددددش ي  اثعلميدددددة اابصرا، اث صدددددز  ا فددددد  

 اثعاإل املعزف  ثا     ي  اثصي اث ش   ابعااص .

ا ثقدددددار هش ع دددددت  ،دددددشصإل  دددددعة ابىتا،ددددددش   اثااقدددددعاا)دددددشإل عليدددددنك  دددددوت   )اثاايدددددش  املعدددددن  ا مدددددزن
احعتيشصيددةك  ددل  دد ل را هددش بمقددشطع اثفيددايا اثزقميددة  ن،ددا  ددل  شعليددة  )ما ددة اثددتعل  ةأدد   عددشيك 
اقددددا ي ددددات ثهددددش صاٌر فدددد  حدددد   أدددد    املفددددش ي  اث ددددت  اااددددن اثت  يدددد ك ا ش.ددددة فدددد  ظدددد   أكيددددا  عل ددددت 
اث ددددد ي ع دددددت صت صحدددددا املأددددد    اا ش دددددية املز   دددددة بضدددددعي املفدددددش ي  املز   دددددة بماتدددددا  اثعلدددددداي 

تدددددا  املقددددداي فددددد  اث تدددددشي املارسدددددتت بشملعلا دددددش  اث)صدددددية صات لت  يددددد    هدددددت  ز  دددددن حدددددال   دددددا  ابىث 
ا حعت شرا   صددميمية  تعلقددة بشثت  يدد   ددل حيددي اااص ص  ا شتف رقمية  اع    ا ابىتا   ك ا مزن

ش ع دددت  مدددشي املعشلحدددة الخش.دددة  هددد   قدددار ه  ع دددت ا دددبيعشي  اتا،دددش  اثدددتعل  صات صت يم ددد  لثددد  ع  دددن
ا بقار ددددن ع ددددت ا ددددبيعشي ابىتددددا  ب ز،قددددة  )ش ددددبه ك  و ددددن يصدددد ب  ددددل اثضددددزار  ا  اثدددد   ي ددددات  فيددددان

ش قيدددددش   دددددا   دددددأ م    )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  ع دددددت  عدددددال الىمددددد  املعزفددددد  ثل ددددد ي  دددددل اا دددددار  صيضدددددن
 اث ايهية اث ت ييا صت يهت   هش اث اي الىشف .

: يدددددز  ف ب يفيدددددة  صدددددمي   صه للللاأ ا ي دددددع  أددددد لة اث ادددددي الىدددددشف   دددددل  ) لقدددددمت ص ش ددددديمتك 
 قدددددشطع اثفيدددددايا اثزقميدددددة فددددد   ددددداإل  )دددددام ص دددددشثيا عدددددز  اثددددد)ص املددددداا   ثهمدددددشك ارا هدددددش بت )اثاايدددددش 
اثااقع املعن   و دد  ا ييية ثلددتعل ك ااثصددعااش  اث ددت  اااددن املصددم  اثتعلي ددت فدد   دد ا ابطددشرك اكيددي 

ع ددددت ا ددددبيعشي اثسددددعة املتددددا زإل فدددد  ي مددددل فدددد  قددددارإل املصددددم  اثتعلي ددددت   نصثللللاني:يم ددددل اثت لددددا عل هددددشك 
 عشلحة  قشطع اثفيايا اثزقمية ا عة اثااقع املعن  ف  عمليش  اثتاز،ددز ااب شحددة ااثتددااال ااثيأددز 
ااثقااعدددا امل)ممددددة ثهددددشك  مدددش  سددددتا   اثاقددددال ع دددت ص  اثعاا دددد  املددددا زإل فددد  اثتخ دددديف ثهدددد ا املقددددشطع 

 .تصمي  ااب تش ا  ا،ز ش ااملت م ا  اث )شتية اث ت  ا   عمليش  اث 

ا،دددز  ف عدددز  اثددد)ص املددداا   فددد   قدددشطع اثفيدددايا اثتعليميدددة فددد  بة دددة اثااقدددع املعدددن  بقدددارإل 
املصددم  اثتعلي ددت ع ددت  )مددي  ع)ش.ددز املقددشطع ةأدد    عددشلك ثياظددي املسددشحش  اثت ا،ييددة اث صددز،ة 

طع فددد  االخصددشتص اثصدددا ية فددد   صدددمي  ابىتددا  اثتعلي دددتك اتعن،دددن ع)ش.دددزاك ا اقيدد  ص ددداال املقدددش
ش فدد    ددا م   )ددشا  أددش اإل لوددت بددشمل م ا ك ا ددل  )ددش يودد    ت مدد  ص ددلاي اثدد)ص املدداا   املسددتخاي حشثيددن
ك مدد   ددل  صددمي   قددشطع اثفيددايا اثزقميددةك اصارا فدد   )مددي  اثت ا،)ددش  اث صددز،ة اعز ددهش فدد   سددشحة 

اثأدددددددز   اثأشمدددددددةك ثيوددددددد   اثع قدددددددة بدددددددمت ع)ش.دددددددز ابىتدددددددا  املقددددددداي اا ش دددددددية   ابىتدددددددا ك اص دددددددشثيا
ش فدددد   سدددديب  ت ش دددد   عددددن  اثع قددددش  بينهمددددشك ا،ةسددددز عمليددددش   اابيضددددش  ك ا )مددددي   دددد ا اثع)ش.ددددز  عددددن

 .ابصرا، اث صز  ااثفه  ثا  املتعل 

ا  مددددل نمدددد شثيش  اثتعش ددددد   ددددع عدددددز  اثدددد)ص املدددداا   ملقدددددشطع اثفيددددايا اثزقميدددددة فدددد  قدددددارإل 
اثفيددايا اثزقميددة صات صت  بسددعا  املصددم  اثتعلي ددت ع ددت اثسددي زإل ع ددت عددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع

ف  عاإل  عزف   اتا ع ت املتعل ك اصات صت يتأ ز املتعل  بشث)ص املدداا   ع ددت حسددشي ابىتددا  املقددايك 
ا ا ميددددددة  ت مدددددد  اثددددد)ص املدددددداا   ملقددددددشطع اثفيدددددايا فدددددد   )مددددددي  ابىتدددددا ك ا حدددددداار اثت ش دددددد  بددددددمت  ا مدددددزن

   ددددة بددددن ع ددددت  دددداا ب اثددددتعل  ابختلفددددة   قددددا ع)ش.ددددزاك  )شاثدددد  صرا ددددش   تعدددداصإل  ددددأ م  املت مدددد ا  املز 
نفدددت  شعليدددة اثددد)ص املددداا   ملقدددشطع "(Chang, et. al, 2011) صمدددشر   تدددشتب صرا دددة تأدددش ب او دددز،ل

اثفيدددددايا اثزقميدددددة فدددددد  اثتاصدددددي ك ا خفدددددي  اثعدددددداإل املعزفددددد  فددددد   دددددد) ث اثو  يدددددةك اصت عدددددز  اثدددددد)ص 
 املعزف  املستخاي ف  اثارا ة.   امل)فص  صص  نفت  قلي  الىم  املعزف  باحثة  قيش  الىم  



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 
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ا هددت  اثارا ددة الىشثيددة بأ ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة 
فددد  بة دددة   )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  بشعت دددشرا صحدددا ص دددشثيا اثتصدددمي  ثهددد ا املقدددشطع اث دددت  بددديب ثلمدددتعل  

ثتتضددددددددمل: املعلدددددددد ك اابىتددددددددا ك اثتمتددددددددع بت ش دددددددد  اثع)ش.ددددددددز  ددددددددل حيددددددددي لددددددددنارإل امل مدددددددد ا  امددددددددماثيمهشك 
ااثا ددشتف اثزقميددة فددد   فدد  اثتاقيدد ك ا دددل ص ددشثيا عدددز  اثدد)ص املدداا   ملقدددشطع اثفيددايا اثزقميدددة 
اث ت ص ز  هش   ارا   صمي   عشلحة اثفيايا اثزقمية عددز  اثدد)ص امل دد ا لك ااثدد)ص امل)فصدد  ا مددش 

ش ع)دددا   دددا،ز  قدددشطع اثفيددداي  ش اا دددتخاا ن ا اثزقميدددةك اات  ددد  ص دددلاي ثدددن  دددل اا دددشثيا ااك ددد  مدددياعن
وثيش ددن الخش.ددة فدد  اثتصددمي  ااب تددش  اااصاا  املسددتخا ة ااثضدداابف ااثعاا دد  اث ددت ييددا  زاعش هددش 
 ددل حيددي: ص ددلاي اب تددش ك ا لفتددنك ا ددزعتنك اص ددشثيا اثتصددايز ااثيأددزك ااب شحددةك اابصارإلك  ددوت 

امل)ش دد ة فدد  ا ددتخااي ص   نهددش فدد    ددا،ز  دد ا اا دد شي تسددتا   صت يأ دد  املصددم  اثتعلي ددت اثقددزارا  
 قددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة اصرا ددددددة  ددددددا   أ م  ددددددش فدددددد   دددددداا ب اثددددددتعل ك كمددددددش   يدددددد  املااقددددددع اثبأددددددشركية 
اثتعليميددددة ا )صددددش  اثددددتعل   صددددمي   قددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة اث ددددت  تضددددمل عددددز  اثدددد)ص املدددداا  ك 

ا ع ددت  ااقدددع اثفيددايا اثبأدددشركي   You ة بصددفة عش ددة ا دددل صمددهز ش  اقددعايعددا صك دد  اا مدددشل ا بأددشرن
tube  اثدد   يقددداي ةعددز  اثدد)ص املددداا   بىتددا  اثفيددايا صات ااددداص صرا ددش  فدد   ددد ا اثصدداص  اكدددا

 -اادددداصا صا حك  ددددع عدددداي اادددداص صرا ددددش   ددددزاف بددددمت  دددد ا املت مدددد  ا ددددا عددددز  اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل 
  )فص   ف  بة ة اثااقع املعن .

بارا دددددددة  ت مددددددد ا  اثتصدددددددمي ك ااث أدددددددي عدددددددل  أ م ا هدددددددش ايهدددددددت  علددددددد    )اثاايدددددددش اثتعلدددددددي  
ا فشع  هدددش  دددع  ددداا ب اثدددتعل  لا  اثع قدددةك ا دددل  )مدددار  دددأ م   ت مددد ا  اثتصدددمي  ع دددت  ددداا ب اثدددتعل  
ش بددددشمل م ا  اث صددددز،ة اعاا دددد  نصراكهددددش  ايعددددا ابصرا،  ش ا يقددددن

ن
 ددددوت عددددز  اثدددد)ص املدددداا   يددددز  ف ار  شطدددد

ا يقدددة اثصدددلة بأ دددشثيا عدددز  اثددد)ص املددداا   ملقدددشطع اثفيدددايا  اث صدددز  صحدددا صبدددز  املت مددد ا  اثتشةعدددة
اثزقميددة   هددا يددز  ف بقددارإل اثفددزص ع ددت: قددزاإلإل امل مدد  اث صددز ك ااثتصددار ااث  امددة اث صددز،ةك ااثتميمدد  
اث صدددز ك ا اميددد  امل مددد ا  اث صدددز،ةك ا )ميمهدددشك ا  تدددش   مدددشل  بصدددز،ة اايددداإل   دددل  ددد ل الخوددد ا  

صرا، اث صدددز   دددل املت ل دددش  اثزتةسدددية فددد  تعلددد   )دددشلث اثعلدددايك الثددد  اث صدددز،ة امل بسددد ةك ايعدددا اب 
ثلدداار الىيدددا  اثددد   يقدداي بدددن ملسدددشعاإل اثت  يدد  ع دددت  هددد  املفددش ي  اثعلميدددة ابحدددزصإلك  شحكبأدددش ش  
اثعلمية املهمة ف   يشل اثعلاي اعتما  ف  املقشي ااال ع ت ابصرا، اث صز ك كمددش صت  دد ا اث)ددام  ددل 

 - 24ك ص 2011قشعدداإل ص ش ددية ثلتف مدد  اث)شقددا ااثتف مدد  اببدداا  .  عمددشر ا يددااتك اثتف مدد   أدد   
31.  

ايهدددت  اث ادددي الىدددشف  بقيدددش   دددأ م  ص دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا   ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة 
ش  ددددددل صت اثتعليميددددددة ع ددددددت الىمدددددد  املعزفدددددد 

ن
عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   ملقددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة ك ا   قدددددد

م ا   اتملددة ع ددت الىمدد  املعزفدد ك  فدد  حددشل احعتمددشص ع ددت ص ددلاي اثعددز  امل دد ا لك ثن  أ  اثتعليمية  
ااثدد   يقددداي عدددز  اثددد)ص ةأددد    تدداا    دددع اثفيددداياك  دددوت لثددد  قددا يددداص  نفدددت تعددداص اثع)ش.دددز اث دددت 

كفددشإلإل ا ددبيعشي املددتعل  ثلماتددا  املقدداي عودد   فدد يددت   عشلحمهددش فدد  اثدد اكزإل اثعش لددةك ااشثتددشف  قددا يددا ز 
عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   امل)فصدددددد  ملقددددددشطع اثفيددددددايا ا ا عشلحتددددددنك كدددددد ث   ددددددوت احعتمددددددشص ع ددددددت اثفيدددددداي 

ا  ددددل الحهدددداص املعز يددددة اث ددددت ياددددشال  ددددل   ثهددددش اثزقميددددة اثتعليميددددة  قددددا يدددداص  نفددددت بدددد ل املددددتعل   ن،ددددان
 & ,Huk, Steinke نكمشل بشق  اثتفش.ي ك ا ا  ش ياص  نفت اثتأ م  باراددة  عي)ددة ع ددت الىمدد  املعزفدد  

Floto, 2010 . 

ا ددل  دد ا امل) لدد   ددأت  اثارا ددة الىشثيددة ثل أددي عددل اا ددز اا شسددتت ثت)ددام ص ددلا   عددز  
 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيدددددايا اثزقميددددة اثتعليميددددة فدددد  بة ددددة   )اثاايددددش اثااقدددددع  -اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل 
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املعددددن  فدددد   )ميددددة املفددددش ي  اثعلميددددة اابصرا، اث صددددز  ا فدددد  اثعدددداإل املعزفدددد  ثددددا     يدددد  اثصددددي 
 ابعااص .اث ش    

  شكب  نصبح :

 ددل  دد ل  ددش  دد  ك ا ددل ااقددع صرا ددة اا تمش ددش  اث شحددي   لددار   أدد لة اث اددي  ددل  دد ل اث)قددشل 
 اثتشثية:  

 ل   ل  ش ححمن اث شحي اااص  ددعي فدد   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة فدد   قددزر اثعلدداي ا فدد   •
ثتعلدددي ك اقيش دددن اثعددداإل املعزفددد  الثددد   دددل  ددد ل عمددد  اث شحدددي كمدددار  فددد  قسددد    )اثاايدددش ا

بشبمددددزال ع ددددت طدددد ي اث  بيددددة املياا يددددة ااددددا صت  )ددددش، ةعدددد  اثت  يدددد  فدددد   ختلددددي اثفصدددددال 
اثارا ددية  عددش ات ةعدد  اثصددعااش  فدد  صرا ددة  قددزر اثعلددايك اا خفددش   سددتا   اصدديله  فدد  
 لدد  املددشصإلك  قددا ححدد  اث شحددي احتيددش  اث دد ي ح ددتخااي ا ددشت  صك دد   عشثيددة ملسددشعا ه  فدد  

 ع ت اثصعااش  ف  اثتف م  ااثتاصي .  اثت لا

ابعددااص  بل دد   اث ددش   اثصددي  ددل  دد ل ا ددت  م رص  صاددزاا اث شحددي ع ددت عي)ددة  ددل طدد ي •
 ملعز ددددة  صددددارا  اث دددد ي ا عددددشر ه   اددددا ا ددددتخااي بة ددددة اثااقددددع املعددددن ك 70 

ن
ش اطشث ددددة   طشث ددددن

،دد  بة ددة اثااقددع املعددن  ا ش    تشتب اثارا ة ص ن ث   س   ثلعي)ة صرا ة  اتا  تعلي ددت عددل طز 
  صت ثهدددد ا اث ة ددددش   ااتددددا تعليميددددةك كمددددش صقددددز اث دددد ي %87,5 ك  اقددددع اث دددد ي بيسدددد ة  100% 

   بضزارإل  اري   صمي  اا)شإل بة ة اثااقع املعن .%95بيس ة  

 زااعة ثلارا ش  اث ت ا تم  بشملقشر ة بمت اا لاامت ا تيتب اث شحي اادداص  ددارإل اا ددىة فدد   •
ايددة اث ددت ا تمدد  ةعددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثفيددايا عودد  بة ددة اثااقددع املعددن ك اثارا ددش  اثعز 

ش  ددارإل اا ددىة فدد   )ددشال ص ددشثيا  ص ش ع ددت  سددتا  اثارا ددش  ااا)عيددة  قددا ححدد  اث شحددي صيضددن
عدددددددز  اثددددددد)ص املددددددداا   صا ددددددد   قدددددددشطع اثفيدددددددايا اثزقميدددددددة عوددددددد  بة دددددددة اثااقدددددددع املعدددددددن ك كمدددددددش صت 

 ,.Jensema et al)عددز  اث)صدداص فدد   مدد    )اثاايددة ص ددز  اثارا ش  اث ت ا تم  بأ شثيا 
2000; Chapdelaine et al., 2007; Benshetler & Smith, 2010; Wald, 2010; Huang et 

al., 2018; Masood et al., 2018)  قددا   شييدد   تشتيهددش  يمددش يتعلدد  بأ ضددلية ص ددلاي بشملقشر ددة
 .اثارا ش  ف    ا اثسيشو  ع ص لاي و زك ا ا  ش  ستلني نازاإل املن،ا  ل

اادددداص  ددددعي فدددد  املفددددش ي  اثعلميددددة ثددددا     يدددد  اثصددددي اث ددددش   ابعددددااص ك اقددددا ي ددددات  دددد ا  •
اثضدددددعي  بييدددددة عددددداي ا دددددتخااي ا دددددشت   عشثدددددة فددددد  اثتددددداري  ملسدددددشعا ه  فددددد  اثت لدددددا ع ددددددت 
اثصددعااش  اث دددت  ددداااهه  فدد   اصدددي   ددد ا املفددش ي ك اصت املسدددتاا ش  اثت )اثاايدددة يم دددل 

فدددد  حدددد   دددد ا املأدددد لة عددددل طز،دددد  ا ددددتخااي   )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن  املتضددددمل  صت تسددددشعا
عدددددزا  اثفيدددددايا اث دددددت تسدددددشعا اث ددددد ي ع دددددت ابصرا، اث صدددددز  ثلمفدددددش ي  املدددددزاص تعلمهدددددش ا ددددد  
 -ا تيددددددددشر  صددددددددمي  ص ددددددددلا   عددددددددز  اثدددددددد)ص املدددددددداا   اثفيددددددددايا اثزقميددددددددة اثتعليميددددددددة    دددددددد ا ل 

حاثهمددش ااث أددي عددل صيهمددش ص ضدد  ثتخفيددي  )فص   الث   مزا ثتضشري  تشتب اثارا ش  
 اثعاإل املعزف  ثت  ي  اثصي اث ش   ابعااص .
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 : ل ا  حصر  شكب  نصبح  نل الك يك نصسؤن  نصرئلس ي نصتالك •

 نفصل مل يطلالف نصف لرقو نصر   ل  نصتعب   ل   - ا أثر تنوع أسبو ي عرا نصلنو نيلونزا ن  ل ن   
ن للف نيعللمز يللك تن  لل  نيفللا    نصعب  لل   ن   ن  نصبصللرا  خفللض نصعللبء  يللك ولولل  تانوصومل للا نصو

 نيعريك صرى تال  ذ نصصف نصثاني ن عرن ا؟

  لتفرع    نصسؤن  نصرئلس ي نلسوب  نصفرع   نصتاص  :

 ددددش  عددددشيم   صددددمي  بة ددددة اثااقددددع املعددددن  بددددأ اام اثدددد)ص املدددداا   ملقددددشطع اثفيددددايا اثتعليميددددة ثت)ميددددة  -1
ا فددددددددد  اثعددددددددداإل املعزفدددددددد  ثدددددددددا     يددددددددد  اثصدددددددددي اث دددددددددش   ث صدددددددددز  اابصرا، ااملفددددددددش ي  اثعلميدددددددددة 

 ابعااص ؟

 ددددش اثتصددددمي  اثتعلي دددددت املق دددد   ثتصددددمي  بة دددددة   )اثاايددددش اثااقددددع املعدددددن  ثعددددز  ص ددددلا   عدددددز   -2
 )فصدد   ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة   -اث)ص املاا      دد ا ل  

 عزف  ثا     ي  اثصي اث ش   ابعااص ؟ا ف  اثعاإل امل اابصرا، اث صز   

 )فصددد   ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة اثتعليميدددة فددد   - دددش ص دددز ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل  -3
 بة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   )مية املفش ي  اثعلمية؟

ميدددة فددد   )فصددد   ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة اثتعلي  - دددش ص دددز ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل  -4
 ابصرا، اث صز ؟بة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   )مية  

 )فصددد   ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة اثتعليميدددة فددد   - دددش ص دددز ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل  -5
 بة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   ف  اثعاإل املعزف ؟

 أ رنف نصبح :

 ا مهال اث اي الىشف :

ااقدددددع املعدددددن  بدددددأ اام اثددددد)ص املددددداا   ملقدددددشطع اثفيدددددايا اثتعليميدددددة  اايدددددا  عدددددشيم   صدددددمي  بة دددددة اث  -1
ثت)ميدددددة املفدددددش ي  اثعلميدددددة ااثتق ددددد  اثت )اثدددددا   ا فددددد  اثعددددداإل املعزفددددد  ثدددددا     يددددد  اثصدددددي 

 اث ش   ابعااص .

 )فصدد   ملقدددشطع  - اايددا اثتصددمي  اثتعلي دددت امل)ش ددا ا دددلا   عددز  اثددد)ص املدداا      ددد ا ل  -2
ة ف  بة ة   )اثاايش اثااقددع املعددن  فدد   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة ااثتق دد  اثفيايا اثزقمية اثتعليمي 

 اثت )اثا   ا ف  اثعاإل املعزف  ثا     ي  اثصي اث ش   ابعااص .

 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة  -اث أددددي عددددل ص ددددز ص ددددلااش عددددز  اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل  -3
 ية املفش ي  اثعلمية.اثتعليمية ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   )م

 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة  -اث أددددي عددددل ص ددددز ص ددددلااش عددددز  اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل  -4
 . )مية ابصرا، اث صز  اثتعليمية ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   

 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة  -اث أددددي عددددل ص ددددز ص ددددلااش عددددز  اثدددد)ص املدددداا      دددد ا ل  -5
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 ة ة   )اثاايش اثااقع املعن  ف   ف  اثعاإل املعزف .اثتعليمية ف  ب 

 أ     نصبح :

 قا تسه   تشتب   ا اث اي ف :

 نا،ددددا اثقدددددشتممت ع ددددت  صدددددمي  ص ممددددة اثتعلدددددي  ابث   ا دددد  بميماعدددددة  ددددل ابرمدددددشصا  املعيشر،دددددةك -1
 ثا    هش ع)ا  صمي   قشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية ا  تشاهش.

 ات   بن ثتاظيي بة ش  اثااقع املعن .  قاي   مال  يم ل صت ي -2

 اايدددددن املهتمدددددمت بتقددددداي  ابىتدددددا  ابث   ا ددددد  فددددد  اح دددددتعش ة بدددددأصاا   قدددددشطع اثفيدددددايا اثزقميدددددة -3
 اثتعليمية ف  نعشصإل .يشلة ابىتا  اثعل ت.  

 حر   نصبح :

 اقتصز اث اي الىشف  ع ت الىااص اثتشثية:

    ي  اثصي اث ش   ابعااص .    حر   بشرل : -1

اث ش يددة بييددة اثدد رإل  ا  هددش صر عددة صرا :  اثدد رإلك   قددزر اثعلدداي:  اثاحدداإل ر    وملوع  :حل -2
ع دددددت  دددداإل املا ددددداعش  اابىددددداصا  الخش.دددددة  ااث شقددددةك ااثعددددداص اثددددد ر ك ااثعدددداص اث ت ددددد  

 بشمل) ثك ااث       اايا ش  ل   ل كتشي اثعلاي ثلصي اث ش   ابعااص .

ااثتعلددددي  نصارإل اثددددااي    اث  بيددددة )ددددمت ملايز،ددددةلمددددزإل ابعااصيدددة ب  :  ار ددددةحلللر    كا  للل  -3
   اثتعليمية.

  ي.2021/2022:       ي  اث اي   ل اثعشي حر   ز ا    -4

 فر ا نصبح :

   ت اث اي الىشف   اا اثتاق   ل اثفزا  اثتشثية:

  بدددددددددددمت  تا ددددددددددد   صرادددددددددددش     يددددددددددد  0.05  ≤ ح ياادددددددددددا  دددددددددددزو صحل نحصدددددددددددشتية ع)دددددددددددا  سدددددددددددتا   -1
ملفدددددش ي  اثعلميدددددةك يزادددددع ثلتدددددأ م  اا شسدددددتت ح دددددت ل ص دددددلا   عدددددز  ابحمددددداعتمت فددددد  ا ت دددددشر ا

  )فص   ملقشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية. -اث)ص املاا       ا ل 

  بددددددددددمت  تا دددددددددد   صراددددددددددش     يددددددددددد  0.05  ≤ ح يااددددددددددا  ددددددددددزو صحل نحصددددددددددشتية ع)ددددددددددا  سدددددددددددتا    -2
 دددددت ل ص دددددلا   ابحمددددداعتمت فددددد  ا ت دددددشر  قيدددددش  ابصرا، اث صدددددز ك يزادددددع ثلتدددددأ م  اا شسدددددتت ح 

  )فص   ملقشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية. -عز  اث)ص املاا       ا ل 

  بدددددددددددمت  تا ددددددددددد   صرادددددددددددش     يددددددددددد  0.05  ≤ ح ياادددددددددددا  دددددددددددزو صحل نحصدددددددددددشتية ع)دددددددددددا  سدددددددددددتا   -3
ابحماعتمت ف   قيش   فدد  اثعدداإل املعزفدد ك يزاددع ثلتددأ م  اا شسددتت ح ددت ل ص ددلا   عددز  

   ملقشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية. )فص   -اث)ص املاا       ا ل 
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 نينهج  نصتص    نصتجرلبي:

 ددد  ا دددتخااي املددد) ث مددد ن  يز، دددت اثقدددشت  ع دددت  صدددمي  ابحمددداعتمت اثتيدددز،عيمت لا  اح ت دددشر اثق  ددد  
 ااث عا  كمش  ا  ا   ف  الحاال اثتشف :

   اثتصمي  اثتيز، ت ملت م ا  اث اي.1ااال  

 ابحماعة

 اثقيش 
 قيش  ق   

املعشلحة 
 اثتيز،عية

 قيش  ةعا 

ا20ابحماعة اثتيز،عية ااافت  
ن
    لمي 

ص لاي عز  اثدد)ص املدداا   امل دد ا ل ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة 
 اثتعليمية.

   ي1 ب   1ي   و 1 ب  

ا20ابحماعة اثتيز،عية اث ش ية  
ن
    لمي 

ص دددددددددلاي عدددددددددز  اثددددددددد)ص املددددددددداا   امل)فصددددددددد  ملقدددددددددشطع اثفيدددددددددايا 
 ليميةاثزقمية اثتع

   ي2 ب   2ي   و 2 ب  

 ااشثتشف  امتم  اث اي الىشف  ع ت  يماعتمت  يز، ةتمت:

 طللللالف نصف لللرقو نصر   لللل  نصتعب   لللل  و سللللبو  ابحماعددددة اثتيز،عيددددة ااافددددت:    يدددد  يار ددددات  ▪
 .عرا نصنو نيونزا ني  ن  

   للل  و سلللبو   طلللالف نصف لللرقو نصر   للل  نصتعبابحماعدددة اثتيز،عيدددة اث ش يدددة:    يددد  يار دددات  ▪
 عرا نصنو نيونزا نينفص .  

 أ  نمل نصط اس:

 اعتما اث اي الىشف  ع ت ااصاا  اثتشثية: 

 فددش ي  بمددش  تضددم)ن  ددل  فددش ي  علميددة ثلت  يدد  اثصددي اث ددش   ابعددااص .   ددل  ا ت ددشر .1
 نعااص اث شحي 

 ا ت شر ملهشرا  ابصرا، اث صز .  ثلسيا نبزا ي  اثسمشصا   . .2

 ىم  املعزف    ل نعااص اث شحي . قيش  ثقيش  ال .3

 إملرنءنمل نصبح :

 ثلقيشي بوازاإلا  اث اي قشي اث شحي بشلخ اا  اثتشثية:

احطدددد م ع ددددت اثارا ددددش  ااث اددددار اثسددددشبقة ااملتعلقددددة بمت مدددد ا  اث ادددديك الثدددد   هددددال: نعددددااص  .1
ابطددددددشر اث)مددددددز  ثل اددددددديك ا عددددددااص املعشلحدددددددش  اثتيز،عيددددددةك ا صدددددددمي  صصاا  اث ادددددديك ا.ددددددديشلة 

  نك ااب شصإل  نهش ف   )شقأة  تشتب اث اي ا فسم  ش. زا 

ا تيددددددشر صحددددددا  مددددددشل  اثتصددددددمي  ااثت ددددددا،ز اثتعلي ددددددت امل تمددددددة ث  يعددددددة اث ادددددديك ااثعمدددددد  ا دددددد   .2
 نازاإلا ن امل) حية ف   صمي  املعشلحة اثتيز،عية ا  تشاهش.
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اطددددزو  نعدددااص قشتمددددة بشملعددددشيم  اعز ددددهش ع دددت اثسددددشصإل ابى مددددمت ااملتخصصددددمت فددد   يددددشل  )ددددشلث .3
 ثلقشتمددددة فدددد  

ن
 ددداري  اثعلدددداي باش  هددددشك اتعددداي  اثقشتمددددة فدددد   ددداإل وراإل اثسددددشصإل ابى مددددمتك ا.ددداح

 .ار هش اثنهشتية.

نعدددااص قشتمدددة بشملفدددش ي  اثعلميدددة فددد   دددشصإل اثعلددداي ثت  يددد  اثصدددي اث دددش   ابعدددااص   ثتاايدددا ص   .4
م دددددددد  .ددددددددعااة ثهدددددددد ك اعز ددددددددهش ع ددددددددت عدددددددداص  ددددددددل  عل ددددددددت اثعلددددددددا  يك ااثسددددددددشصإل املفددددددددش ي  اثعلميددددددددة   

املتخصصددددمت فدددد   يددددشل  )ددددشلث اطددددزو  دددداري  اثعلدددداي باش  هددددشك اتعدددداي  اثقشتمددددة فدددد   دددداإل وراإل 
 ثلقشتمة ف  .ار هش اثنهشتية.

ن
 اثسشصإل ابى ممتك ا.اح

 اايدددددا اا ددددداال اثتعليميدددددة فددددد   ددددداإل املفدددددش ي  اابىتدددددا  اثددددد    ددددد   اايددددداا  ثت  يدددددة اميدددددع  .5
 )ددشلث اطددزو  دداري  اثعلدداي  باش  هددش  دد  نعددااص ااا  ددنك اعز ددهش ع ددت املتخصصددمت فدد   يددشل 

 قشتمة اا اال ف  .ار هش اثنهشتية ةعا نازاإل اثتعاي   املق  حة ا   وراإل اثسشصإل ابى ممت.

 اليدددددد  ابىتددددددا  اثتعلي ددددددت ا عدددددددشصإل .دددددديشلتن  ببددددددزا  ص دددددداال املقدددددددزرك ا ددددددا  كفشيددددددة ابىتدددددددا   .6
 ا يمن  ددل ق دد  املتخصصددمت فدد   يددشل ثتاقي  اا االك ا ا  ار  شل ابىتا  بشا االك ا 

 . )شلث اطزو  اري  اثعلايك    تعايلن ف   اإل وراإل اثسشصإل ابى ممت

 ب)شإل صصاا  اثقيش ك ا تضمل: .7

نعدددااص اح ت ددددشر اثتاصددددي   ثلمفددددش ي  اثعلميددددة فدددد   دددشصإل اثعلددددايك اعز ددددن ع ددددت املتخصصددددمت فدددد   .8
فدد   دداإل وراإل اثسددشصإل ابى مددمتك   يددشل  )ددشلث اطددزو  دداري  اثعلدداي باش  ددنك اتعدداي  اح ت ددشر

 ا.اح نفت اح ت شر ف  .ار ن اثنهشتية.

نعددددااص  قيددددش  الىمدددد  املعزفدددد  الخددددشص بماتددددا   ددددشصإل اثعلددددايك ا ا يمددددن اا ددددعن فدددد  .ددددار ن  .9
 اثنهشتية.

 -ن تدددددش   دددددااص املعشلحدددددة اثتيز،عيدددددة ةعدددددز  اثددددد)ص املددددداا   ملقدددددشطع اثفيدددددايا اثتعليميدددددة    ددددد ا ل  .10
املعددن ك اعز ددهش ع ددت الخودد اإل فدد  ابحددشل باش  هددشك ا ددل  دد  نعددااص اث ة ددش   )فصدد   ب ة ددة اثااقددع 

 ف  .ار هش اثنهشتية ةعا نازاإل اثتعاي  .

نادددددزاإل اثتيزاددددددة اح ددددددت  عية ملددددددااص املعشلحددددددة اثتيز،عيددددددةك اا ت ددددددشر ابصرا، اث صددددددز    هددددددال  .11
اص اثعي)ددة ع)ددا قيددش    ددش  صصاا  اث ادديك ا عز ددة ص دد  اثصددعااش  اث ددت  اااددن اث شحددي صا ص ددز 

 نازاإل اثتيزاة اا ش ية.

ش ثلتصمي  اثتيز، ت ثل اي. .12 ش ع ت ابحماعتمت ا قن  ا تيشر عي)ة اث اي ا ا يعهش عأااتي 

 نازاإل  يزاة اث اي اا ش ية  ل   ل    ي  صصاا  اثقيش . .13

 ثلتاقدد   ددل  ددزا  "SPSS"نازاإل املعشلحة ابحصشتية ثل)تشتب بش ددتخااي اثو  ددش ب ابحصددشك   .14
 .اث اي

عدددز   تدددشتب اث ادددي ا فسدددم  ش ا )شقأدددمهش فددد   ددداإل اثارا دددش  ااث)مز،دددش  املز   دددة بمت مددد ا   .15
 .اث اي

 قدداي  اثتا.دديش  ااملق  حددش  بددشث اار املسددتق لية فدد   دداإل اث)تددشتب اث ددت  دد  اثتا.دد  نث هددش  ددل  .16
 .ااقع اث اي
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  صطر امل نصبح :

ا  اي  ف   اإل  ش اشإل ف  ابطشر اث)مز      اايا  ص  ىش  اث    كمش ي  :إملرنئ ًّ

 قشطع  يددايا تعليميددة  صددممة ا دد  ص ددلاي ابىش ددزإل   قددزر اثعلدداي ك   طالف نصف رقو نصتعب    : .1
 يت  ن شحمهش عو    )اثاايش اثااقع املعن ك ا،م ل ث    تعل   أش ا هش.

ااث   يت  عز  اث)صاص ةأ      ا ل لحميددع اا.دداا  املسددماعة ني  ن  :    نصنو نيونزا  .2
  ق ع اثفيايا  ثتمهز ةأ    تاا    ع اا.اا  ااث لمش  امل) اقة.   مل

ااثددددد    عدددددز  اث)صددددداص املاا ،دددددة ث ىددددداار املااددددداص فددددد   قدددددشطع اثفيدددددايا نينفصللللل :  نصللللنو نيلللللونزا  .3
  )فصلة عل اثفياياك  ست يع املتعل  صت يقزص ش ةعا  أش اإل اثفيايا.

ز  ف  ددددددش يتاثددددددا ثددددددا  اص :نيفلللللا    نصعب  لللللل  يللللللك  للللللا ة نصعبلللللو  .4 ثتلميدددددد   ددددددل  عز ددددددة ا عودددددد  ا هدددددد ك  دددددد 
بشملص  ىش  لا  اثصلة بما اعش  اثعلاي ثلصددي اث ددش   احعددااص ك ا،تاثددا  دد ا اثفهدد   بييددة 

 راف الىقشت  اثعلمية ب عضهشك ا ييشص اثع قش  اثقشتمة بينهشص.

ن ف نيعمز:  .5  قددزر  صص ب ةع   قددشطع اثفيددايا اثزقميددة بماتا،ددش  ارقيددة ملا دداعش تانوصومل ا نصو
  عوددد  اااهددددنإل اث)قشثددددة unite ARاثعلدددايك ا،ددددت  نصارإل  ددد ا اثعمليددددش  املعددددن إل بش دددتخااي    يدددد   

 املناصإل ب ش م ا  لفيةص.

عدددددزل 2ك 2005يب وددددد  اث شحدددددي تعز،دددددي اثسددددديا نبدددددزا ي  اثسدددددمشصا     نصبصللللرا: ن   ن  .6   ااثددددد     
ا تعز،ددي ثددنك ا،تضددمل اثعايددا ابصرا، اث صددز  ص ددن: صاثقددارإل ع ددت  فسددم   ددش  ددز ك ا ع ددشإل  عودد  ص

 دددددل املهدددددشرا ك اهددددد : اثتميمددددد  اث صدددددز ك ااثددددد اكزإل اث صدددددز،ةك ا صرا، اثع قدددددش  امل ش يدددددة اث صدددددز،ةك 
شك اابلددد و  شك الاكددزإل اثتتدددشةع اث صددز ك ااثع قددة بدددمت اثأدد   ااار دددية بصددز،  ا  ددش  اثأدد   بصدددز، 

 "اث صز .

اث شثددا ع)ددا اثددتعل   ددل  قددشطع اثفيددايا املقا ددة  صنامشل الحها اثعق   اث   ي  ثددن  نصعبء نيعريك: .7
ش ثعددددز  اثدددد)ص امل دددد ا ل صي امل)فصدددد    عودددد    )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن ك  ددددااإل ص ش دددد   صددددممة ا قددددن

 ثياق  اا اال اثتعليمية ب فشإلإل ا شعليةص.

ن لللللا  نصنظللللرا صببحلللل  للللللل نصللللنو نيللللونزا يطللللالف نصف للللرقو نصر   لللل  نصتعب   لللل  وبلولللل  
ن للللف نيعللللمز يللللك تن  لللل  نيفللللا    نصعب  لللل   ن   ن  نصبصللللرا  خفللللض تانوصومل للللا نص و
 نصعبء نيعريك:

:   )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن ك ا،تضددددمل نمل لللو  نل   ا ددددمهال ابطددددشر اث)مددددز   ددددتة  اددددشار ص ش دددديةك 
 فهدددداي اثااقددددع املعددددن ك ا لسددددفتنك اص ميددددة   )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن ك ا   يقددددش    )اثاايددددش اثااقددددع 

: ا،تضمل صرا ة ص ددلا   عددز  اثدد)ص املدداا    نمل و  نصثاني  شصئ  صمي  اثااقع املعن ك املعن ك ا 
امل)فصددددددد  ك اا دددددددتعزا   ددددددد  املعلا دددددددش  اامل دددددددشصئ  -ملقدددددددشطع اثفيدددددددايا اثزقميدددددددة اثتعليميدددددددة  امل ددددددد ا ل 

: يتضدددمل املفدددش ي  اثعلميدددة اع قمهدددش بأ دددلاي عدددز  اثددد)ص  نمل لللو  نصثاصللل اث)مز،دددة املز   دددة  همدددشك 
:  أددددم  ابصرا، اث صددددز  اع قتددددن  نمل للللو  نصرنبللللفاا   ملقددددشطع اثفيددددايا فدددد  بة ددددة اثااقددددع املعددددن ك املدددد 

: يهددددددت   نمل لللللو  نل لللللا سبأ ددددددلاي عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   ملقددددددشطع اثفيددددددايا فدددددد  بة ددددددة اثااقددددددع املعددددددن ك 
يددايا بشملعلا ش  اامل شصئ املز   ة بشثعاإل املعزف  اع قتن بأ ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثف

 : يا   اث)مز،ش  اث ت ا ب)ا نث هش اث اي. نمل و  نصسا سف  بة ة اثااقع املعن ك  
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ن ف نيعمز:  نمل و  نل   للل تانوصومل ا نصو

ن ف نيعمز: -1   فهو  نصو

عدددددددن  
 
تسدددددددمب   )اثاايدددددددش اثااقدددددددع املعدددددددن  ب  ا،دددددددا اثااقدددددددع ابىددددددديف بمعلا دددددددش  ا   ا ددددددديةك ت

عددا  دد ا اثت )اثاايددش اثيدداإل  ن  ش يش  املستخايك اتسددشعاا ع ددت ا خددشل
 
اثقددزارا ك اتسددهي   هش ددنك ات

يك حددمت قدداي اثعددشث  نيفددشت  ددشلرح ا 1960اثقددزت اثعأددز،ل  ددأال ظهددار  ع دد  ثهددش  ددشت فدد  واا ددز عددشي 
Ivan Sutherland   صال  مدددال   يز، دددت ثهددد ا اثت )اثاايدددشك ا دددا ع دددشرإل عدددل اهدددش  صمددد ن بخدددالإل لا

ضيي صم شل    يددة ااةعددشص نفددت اثصددارإل اثعش ددةك ص ددش .دديشلة  مشرإل تسمب بزؤ،ة اثعشث  ابىيف ك مش   
ش   فدد  عددشي  ش  هددت حاي ددة  سددعي  بددوط و  Tom Cadolيك قددشي اث شحددي  دداي  ددشصال 1990املص     عليدد 

زمدددددا اثعمدددددشل ص )دددددشإل عملهددددد  ع دددددت  يميدددددع   صددددد    اثااقدددددع املعدددددن  ع دددددت مشمدددددة عدددددز  رقميدددددةك  ش ددددد    
يك قددشي اث شحددي ص ا دددش 1997 ك افدد  عددشي 1يك 2017عمددشرك     ح)ددشتاا دد ، اث هزاشتيددة فدد  اث ددشتزا

Azuma    ز ددد    )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن ك اا.دددف  اثعايدددا  دددل املأدددش بيأدددز صرا دددة ا تقصدددشتية عل
ش.  

ن
ش   ىاظدد ا ا قددا ن  Azuma etاث ت  ااان  ل  اثت )اثاايشك ا )  لث  الىددمت صحددز   دد ا ابحددشل  مددا 

al, 2001, 34  

صددددد  ىش  املعوددددد إل عدددددل   )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن   ا،زادددددع لثددددد  نفدددددت الىاا دددددة اتعددددداص  امل 
اثيسدددددددعية ثهددددددددشك  ع)ددددددددا احطدددددددد م ع دددددددت ااصبيددددددددش  ااث اددددددددار الخش.ددددددددة  يدددددددا اثعايددددددددا  ددددددددل املصدددددددد  ىش  
املسددددددتخا ة ثلتع مدددددد  عنهددددددشك   دددددد : اثااقددددددع املن،دددددداك ااثااقددددددع املضددددددشلك االىقيقددددددة املعددددددن إلك االىقيقددددددة 

ش املا يددددددددددةك نح صت  صدددددددددد    ص  )  اثاايددددددددددش اثااقددددددددددع املعددددددددددن ص  عددددددددددا صك دددددددددد   دددددددددد ا املصدددددددددد  ىش  مددددددددددياعن
شك ث ث   ال يت  احعتمشص علين ف    ا اث اي.  اا تخاا ن

عز دددشت   )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  ص هدددش: ص  )اثاايدددش  ن،دددا  دددل    ددد ن  دددل ادددا م ين ا ز ش ددداين   
ص ددن بة ددة تأددتم  ع ددت  نصرا، املسددتخاي ثلااقددعك عددل طز،دد   قدداي  ع)ش.ددز ا   ا ددية ثهدد ا اثااقددعك ص 

 ,Gutierrez & Fernandezt ع)ش.ددز ا   ا دديةك اع)ش.ددز  ددل اثعددشث  الىقيقدد  فدد   فدد  اثاقدد ص. 
2014, 24  

  ص هددش: ص  )اثاايددش    يددة ااةعددشصك  ددا ب بددمت 2يك 2015(كمددش عز هددش  ادددما ع يددة  مددة  
   انتتك ا،ددت  اثتعش دد   عهددش اثااقع الىقيق  ااثااقع اح   انتت  ص  بمت اث شتل الىقيق  ااث شتل اح 

 ا  هددت عددز   زكدداك يددا ب بددمت املأددها 
ل
ف  اثاق  الىقيقدد  ص )ددشإل قيددشي اثفددزص بشملهمددة الىقيقددةك ا ددل  دد

ضددددددددشعي املأددددددددها  الىقيقدددددددد  اثدددددددد   يددددددددزاا املسددددددددتخاي ااملأددددددددها اثمددددددددش ز  املاثددددددددا بشلىش دددددددداي اثدددددددد   ي 
 اثة  اثمش ز ص.   ةأعز املستخاي ص ن يتفشع   ع اثعشث  الىقيق   ك بمعلا ش  ن ش ية

  ص هددش: صا تددااص ثت )اثاايددش اثااقددع اح   انددتت  2016فدد  حددمت عز هددش نيهددشي  ددعا  امددا   
ا ز اااهة  لسة اثتعش    يمع بمت اثعشث  الىقيقدد  ااثعددشث  اح   انددتتك نل يتفشعدد  اب سددشت 

 
 هت  

 شت)دددددش  لمدددددد   دددددع اث شت)دددددش  اح   ا دددددية اث ددددددت  تا دددددف املأدددددها الىقيقدددددد   دددددل حاثدددددنك ص  ص ددددددن ن دددددش ة 
 حقيقية نفت اث ة ة الىقيقيةص.

م ددل تعز،ددي   )اثاايددش اثااقددع املعددن  ص هددش: ص ددام  ددل اثااقددع اح   انددتت اثدد   يهددال  كمددش ي 
ا  نهددشك ا ع ددشرإل  نفددت   ددزار اث ة ددة الىقيقيددة فدد  الىش ددايك اتعن،ن ددش بمع يددش  ا   ا ددية ثدد    ددل اددنإلن

ش ث  ش  زك دددن لمسدددتخايك يمدددن  بدددمت املأدددها الىقيقددد  اثددد   ي)مدددز ص دددز   )مدددشي اثااقدددع املعدددن  ياثدددا عز دددن
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نثيددددددن املسددددددتخاي ااملأددددددها اثمددددددش ز  اثدددددد    دددددد  ن أددددددشؤا باا دددددد ة الىش ددددددايك ااثدددددد    عددددددن  املأددددددها 
  .2016الىقيق  بمعلا ش  ن ش يةص   يلة اثتعلي  ابث   ا  ك  

 دددت   عدددزل   )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  ص هدددش: ص ق)يدددة تعتمدددا ع96ك 2017ص دددش  امدددا نبدددزا ي   
ش فددددد  لاكز دددددن  رادددددف  عدددددشث   دددددل اثااقدددددع الىقيقددددد  بشثع)صدددددز اح   اندددددتت امل)ش دددددا ثهدددددشك اابخدددددنت  سددددد قن
 وحددداا يش  ا زا يدددة صا  علا دددش  عدددل امل دددشت صا  يدددايا تعز،فددد  صا ص   علا دددش  ص دددز  تعدددن  اثااقدددع 
الىقيقددددد ك اتعتمدددددا بز ييدددددش  اثااقدددددع املعدددددن  ع دددددت ا دددددتخااي  دددددش م ا اثهدددددش ي ابىمدددددال صا الىش ددددداي 
ش ملددددددش  دددددا   لددددداي  دددددل اثو  ددددددش ب ااثعمددددد  ع دددددت ص ددددددب  اثلددددداؤ  ثزؤ،دددددة اثااقدددددع الىقيقدددددد ك  ددددد   اليلدددددن   عدددددن

 اثع)ش.ز اح   ا ية بنص.

ن ف نيعمز  -2  :خصائو تانوصومل ا نصو

ي     )ددشإل  امددا ر و 2017   ص ا ددش  Persefoni & Tsinakos, 2015, 46 أددم   دد   ددل  
 اثااقع املعن ك اه :  نفت  يماعة  ل  صشتص   )اثاايش  575ك 2017

  يمع بمت اثااقعية ااح   ا ية. ▪
  ضمل اثتفشعلية ف  اثاق  الىقيق . ▪
   ات ف  بة ة    ية ااةعشص. ▪
  من  بمت الىقيقة ااح   ا ية ف  بة ة حقيقية. ▪
  ا ز  علا ش  اا ىة اصقيقة. ▪
 ن  ش ية نص شل املعلا ش  ب ز،قة  هلة ا عشثة. ▪
 ثلمستخا مت.   يع  ابازاإلا  املعقاإل  هلة ▪
  ضمل اثتعشات ااملأشركة ااثتفشع  اثفار  بمت املااص الىقيقية ااح   ا ية. ▪
ن،ا ابحسش  بشثعشث  الىقيق . ▪    
 يت  اثتفشع   عهش ف  اثعشث  ااثاق  الىقيق . ▪
قاي املعلا ش  ثلمستخاي عو  اث صزك صا اثسمع صا اثلم  صا اميعهش. ▪    
 ا ب عهش.   تعزل اث شت)ش  ف  اثعشث  الىقيق  ▪

ن ف نيعمز  -3  :أ ونع تانوصومل ا نصو

  دددل:  شثدددا 
 

 ددد   صدددييي ص ددداام   )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  نفدددت  مسدددة ص ددداام ص ش ددديةك كمدددش صارص دددش كددد 
 ي  2018 ا،دددداا  ددددعيا ع ددددا الىميدددددا  ي ك ا 2017ي ك اثي ددددت  امددددا صحمدددددا  2017 امددددا  زاددددات  

 Pasaréti, Hajdú, Matuszka, Jámbori, Molnár & Szabó, 2013, 11    Mekni & Lemieux, 
2014, 209    (Carmigniani & Furht, 2011, 29  :  اه  كمش ي 
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   2ااال رق   

 ص اام   )اثاايش اثااقع املعن  

 نصوظ ف  نصصو ة نل اص  وه نصنوع  

1 

 نصعال امل

Markers 

 

 

 

فددددد   ددددد ا اث)مدددددشي  قددددداي اث دددددش م ا 
بشثتقددددددددددددددددددددشل  دددددددددددددددددددد ا اثع  ددددددددددددددددددددش  

 دددددددددددددل  ددددددددددددد  عدددددددددددددز  ا ميم  دددددددددددددشك ا 
املعلا ش  اح   ا دية املز   دة 

  هش.

 

2 
تعرف نلشكا   
Recognition 

  

يقدددداي  دددد ا اث)مددددشي ع ددددت ص ددددش  
تعددزل اثأدد    ددل  دد ل  اايددشا 
احددااصا اا ا)شإلا ددنك  دد   ميمدد ا 
عددددددل لمدددددد اك اعددددددز  املعلا ددددددش  
الخش.دددة بدددنك اامل دددشل ع دددت لثددد  
تعددددددددددزل اااددددددددددخشص فدددددددددد   مددددددددددشي 
ابخدددددددشبزا   ددددددددل  ددددددد ل  اايددددددددا 

 ث  اثاان. عش

 Locationنيو ف  3

 

يقدددداي  دددد ا اث)مددددشي ع ددددت ص ددددش  
 اايددا  اقددع  عددمتك الثدد   ددل 

 .GPS  ل  ق)ية 
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 نصوظ ف  نصصو ة نل اص  وه نصنوع  

4 
ن سطاط  

Projection 

ا ددددددددا  ددددددددل صك دددددددد  ص دددددددداام اثااقددددددددع  
شك ا يدددددددددددددن يدددددددددددددت   املعدددددددددددددن  مدددددددددددددياعن
ا دددددددقشل اثصدددددددار اح.ددددددد )شعية 
ع ددددددددددت اثااقدددددددددددع اثفع دددددددددد ك الثددددددددددد  
ثن،شصإل  فش.ي  املأدها اتعن،دنا 

ك عددددددل طز،دددددد  اهددددددش  بشملعلا ددددددش 
 اب قشل.

 

5 
نمل طط  
Outline 

اه  طز،قة ثا ب اثااقدع املعدن   
 

ن
بددددددددددددددشثااقع اح   انددددددددددددددتتك  مدددددددددددددد  
م ددل ص ددب الخ ددال اثعز،ضددة  ي 
 دددددددل اسددددددد  اث دددددددخص صا ادددددددنإل 

  )ن  ع اس  و ز ا   انتت.

عدددددا   دددددشف   ا دددد   دددددام  دددددل  ددددد ا اا ددددداام ثدددددن  مم ا دددددن اعياادددددنك  دددددشث)ام اثقدددددشت  ع دددددت اثع  دددددش  رلددددد  ص دددددن   
ثلت  يقش  اث ت  تقيا ب ة ة  ااصإل ا شبتة نح ص ن ع)ا ا تخااي      دد ا اث)ددام ا   يقددن ييددا ع ددت 
ا  )ددددش،  املسددددتخا مت ط شعددددة اثع  ددددش  احملهددددش ح ددددتخااي اثت  يدددد ك افدددد  اثت  يقددددش  ااك دددد  تعقيددددان

 دداام رلدد  حشاددة نفددت بييددة  اتيددة ك مدد إلك  تم دد  فدد  مدد   عدداص ك مدد   ددل اثع  ددش ك اكدد ث   ددوت بددشق  اا 
ا  نهددش نح   ع ددت اث ة ددة اثةسدد  اددنإلن

ن
عددا  ددا  

 
  ددل اثع  ددش  اث ددت ت

ن
ص هددش تعتمددا ع ددت  مدد ا  ط يعيددة بدداح

صت  دددد ا اا دددداام تعتمدددددا ع ددددت صاهدددددنإل تعقددددا  تخصصدددددة اقا،ددددة بشثفعددددد ك اكدددد ث   اتدددددش  نفددددت  ق)يدددددش  
ا     . (Kote, S & Borkar, B. 2014ثلتب ع ااثبسحي  صك   تعقيان

ن ف نيعمز يك نصتعب      ي نمل توظ ف -4  :تانوصومل ا نصو

-126ك 2011ا،ا،ا يا ددددا ااا ش سددددات   ،ددددا،لك ا  24ك 2014اددددا م ين ا ز ش دددداين  حدددداص 
  مم ا   اظيي   )اثاايش اثااقع املعن  ف  اثتعلي  ع ت اث)اا اثتشف :  479ك 2017 ك صرصي  127

اثت  يددد  ثلعدددشث  الىقيقدددد ك  يعددد   ددد ا اثت )اثاايدددش اثدددتعل  صك ددد   تعددددة  دددل  ددد ل  ،دددشصإل نصرا،  •
  ااثتفشع  الىز  ع ااميشإل اح   ا ية.

م ددددل   ييددددي  دددد ا اثت )اثاايددددش ةسددددهاثة  ددددع  ددددة)شر،ا ش  اثتدددداري  ابختلفددددةك كمددددش ص هددددش  ددددا ز  • ي 
 بة ة تعليمية تعم  ع ت نمزا، اميع الىاا  ثا  اثتلمي .

اع   ددد ا اثت )اثاايدددش عمليدددة ب)دددشإل املعلا دددش  ا عشلحمهدددش ثدددا  اث  •
 
ش  ددد ا ز  ز.دددن

 
تلميددد ك كمدددش ص هدددش  ددد

ثلدددددتعل  اا  ددددد ك ا زاعدددددشإل ص مدددددشل اثدددددتعل  املتعددددداصإلك نل يدددددتم ل  ددددد  طشثدددددا  دددددل اكبأدددددشل طز،قدددددن 
 الخشص.

تسددددشعا  دددد ا اثت )اثاايددددش فدددد  نمددددزا، اثت  يدددد  ا افمدددد    ع ددددت ا ت أددددشل املددددااص اثصددددفية  ددددل  •
م ددل   مشر دددمهش ةأدد     شمدددز  اايددش اااا ددا  ختلفدددةك كمددش تسددشعا   فددد   دداري  املدددااص اث ددت ح ي 

 احقيق  ف  اثااقع كعلاي اثفضشإل.
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تعمدد   دد ا اثت )اثاايددش ع ددت تعن،ددن اثتعددشات بددمت اثت  يدد  ااملعلمددمت ااددمت اثت  يدد  اص فسدده   ددل  •
  ل    يقش  اثااقع املعن  اثتعشا يةك اث ت تعتما ف   صددميمهش ع ددت اثبأددشر، بددمت املتعلمددمت فدد  

 صصاإل املهشي اثتعليمية.
سددشعا  •

 
ا ددا اا ددز اثدد   صكا ددن   دد ا اثت )اثاايددش ع ددت ت ددحيع اببدداام االخيددشل ثددا  اثت  يدد ك  ت

ي  ااث ددت  ددا   نفددت  عز ددة ص ددز ا ددتخااي  ق)يددة اثااقددع املعددن  2017صرا ة نيمشت  اما   زي  
فدددد   )ميددددة اثتف مدددد  اثتخي دددد  اع قتددددن بشثتاصددددي  اصقددددة اثددددتعل  ثددددا     يدددد  املزحلددددة احبتااتيددددةك 

تب اثارا دددددة  فددددداو    يددددد  ابحماعدددددة اثتيز،عيدددددة اثددددد يل تعز ددددداا ثارا دددددة اثقصدددددة اصظهدددددز   تدددددش
بش تخااي اثااقع املعن  فدد  ا ت ددشر اثتاصددي  ااثتف مدد  اثتخي دد  اصقددة اثددتعل ك  قشر ددة ب)مددزا ه  

 .   ي  ابحماعة اثضشب ة اث يل تعز اا ثارا ة اثقصة بش تخااي اث ز،قة اثتقلياية
سدددشعا  ددد ا اثت )اثاايدددش  •

 
ش ثقدددارا ه   ت اثت  يددد  ع دددت اثدددتا   فددد   عدددال اثدددتعل  الخدددشص  هددد  ا قدددن

 الخش.ةك كمش تعم  ع ت  هي ة بة ة تعليمية  )ش  ة بختلي ص مشل اثتعل .

ن ف نيعمز: -5  تطب طامل تانوصومل ا نصو

م نهدددددش صت  دددددا ز ن  ش دددددش  ك مددددد إل بمدددددزا، اثت  يددددد ك ا افمددددد    اصعددددد   نت   )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  ي 
  فدد  اث ة ددة املار دديةك اا ددزو ثدد  ي ددل  ددل املم ددل  اقيقهددش  ددل ق دد ك نل نت اثتاددال فدد  اثددتعل  نبددااعه

م )دددن صت ين،دددا  دددل  سدددتا  املأدددشركة ااثفهددد  ااثدددتعل ك اهددد  ع)ش.دددز   دددع اثت )اثاايدددش  دددأصاإل نصراكيدددة ي 
م ددددد  ل ص ش دددددية لحميدددددع اثددددد)م  اثتعليميدددددةك كمدددددش صت ص دددددب   )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  فددددد  اثتعلدددددي  ص دددددز ي 

 اقيقن ةسهاثة  ات اثت  ي  اثياي ص. ااا ع ددت صرايددة ك مدد إل ا ش لددة بشثتعش دد   ددع صاهددنإل   )اثاايددش 
 ك ا ب)دددام اثت  يقددش  اثتعليميدددة ثت )اثاايدددش Persefoni & Tsinakos, 2015, 45-46املعلا ددش   

ك AR-Flashcardsك ااث  شقددش  املعددن إل Augmanted Booksاثااقع املعددن  فدد  اثتعلددي   شث تددا املعددن إل 
  ا ددد)ب)شال  ددد ا اثت  يقدددش  ة دددتتإل  دددل AR games  Yuen et al, 2011, 127اااثعدددشي املعدددن إل 

 اثتفصي   يمش ي  :

 :Augmanted Booksنصاتب نيعمزة   1-5-1

عا اث تا املعن إل 
 
صحددا ص دد  اثت  يقددش  ثت )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد  اثتعلددي ك  Augmanted Booksت

 قليايددددددة اث ددددددل ع)ددددددا  اايددددددن  ددددددش م ا اثا،ددددددا صا اثهددددددش ي ابىمددددددال نث هددددددش  مهددددددز اهدددددد  ع ددددددشرإل عددددددل كتددددددا 
اثتم ي   اث صز،ة املعددن إل ملا ددام اث تددشيك الثدد  عددل طز،دد    عيدد  بز ددش ب  عددمت ع ددت اهددش  اثهددش ي 
ابىمدددال الخدددشص بشملسدددتخايك ا هددد ا اث ز،قدددة  و دددن يم دددل  اا،ددد  ص  كتدددشي عدددشص  ةعدددا ط شعتدددن نفدددت 

  .Kesim & Ozarslan, 2012, 301كتشي  عن   

 

 

 

 

 

  Augmented Books   Ivanova, Ivanov & Aliev, 2014, 133   مشل  ثل تا املعن إل  1م    
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م دددل تعز،دددي اث تدددا املعدددن إل ص هدددش: صاث تدددا اث دددت  يمدددع بدددمت ابىتدددا  اثزق دددت اط يعدددة اث تدددا  ااشثتدددشف  ي 
 & Limا اثارقيددة فدد  مدد   ااحدداص  املشصيددةك اادد ث   هددت  يمددع بددمت  نايددش اث تددا ابث   ا يددة ااث تدد 

Park, 2012, 172 ك  مددل  دد ل اثددزاف بددمت  دد ا ابىددشار يم ددل  لدد  طز،قددة  فشعليددة اايدداإل ثلددتعل ك 
ش ص ض  ثلمعز ة   ش ااكبسشبن  . Dias, 2009, 75يم نهش صت  ا ز  همن

 Zaniuddinا )ش، اثعايا  ل املمم ا  ح تخااي اث تا املعن إل ف  عمليددة اثددتعل ك اهدد   
et al, 2009, 6-10:  

 ن  ش ية ا تخاا هش صا   بة ة اثفص  اثاراستت اثتقليا . ▪
ص ددددن ييمددددع بددددمت  نايددددش اث تددددا ابث   ا يددددة بمددددش  اعمددددن  ددددل ا ددددشتف تعليميددددة ا نايددددش اث تددددا  ▪

 الىقيقية كقشبلية الىم  ااملزا ة ااملتش ة.
اث ددددد ي ع دددددت   افددددن اث ددددد يك ا يعددددد  عمليدددددة اثتعلدددددي  صك ددددد  ن ددددشرإل ث  تمدددددشيك كمدددددش تسدددددشعا ▪

ش صعم  ثايه  بشملا ام اث   يت  تعلمن.  اكبسشي املعز ة ةأ   ص زمك ا   ، ا   شعن
تسدددمب ملسدددتخا  هش بقزاإل دددن ك تدددشي عدددشص  فددد   فددد  اثاقددد  اثددد   يدددز   يدددن املسدددتخا ات  ▪

ا ددا  ددش يتفدد  نفددت حددا ك مدد   ددع  مز،ددة اثددتعل  اث ددشتل اح   انددتت املددز  ف بصددفاة اث تددشيك 
ااث ددددت  ددددز  صت اثددددتعل  ياددددار عددددل طز،دددد   Experimental Learning Theoryالخو اتدددد  

اثفعددددد  ااثعمددددد ك ا دددددل  ددددد   هدددددا  لسدددددفة صا  ) حيدددددة ثلتعلدددددي ك يددددد) م    هدددددش املتعلمدددددات فددددد  
 وددد ا    شمددددزإلك  هدددال  ،ددددشصإل  عدددشر ه  ا )ميددددة  هدددشرا ه ك عددددل طز،ددد  اثددددتعل  بشحكبأددددشل 

زكددددن اثدددددتعل  الخو اتدددد  ع  دددددت ص ميددددة الخوددددد إل فدددد  اثدددددتعل ك نل ااثتأ دددد  ااثتف مددددد  اث)شقدددداك كمدددددش ي 
طشثدددا صبددددىشي اثن عدددة الىسددددية بش ددددتخااي اث ة دددة ااامدددديشإل الىقيقيدددة االخودددد إل الىسددددية 

 ك اهددد  ط يعددة   )اثاايدددش اثااقدددع 46ك 2015امل شمددزإل فددد  اثتعلددي    امدددا ع يدددة  مددة ك 
ش ثهددددددشك  دددددد  تعددددددن   لدددددد  اامدددددديشإل املشصيددددددة بشا  ) لقددددددن مدددددديشإل املعددددددن  اث ددددددت  أ دددددد  اث ة ددددددة املشصيددددددة   

 اح   ا ية املز   ة  هش.

 :AR-Flashcardsنصبطا امل نيعمزة   1-5-2

عا نحا  طزو  اظيي   )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد  اثتعلددي ك  AR-Flashcardsنت اث  شقش  املعن إل 
 
ت

ملا ددام  عددمتك اع)ددا  اايددن  ددش م ا اثهددش ي ابىمددال صا الحهددش   ااهدد  ع ددشرإل عددل ب شقددش   امدد  .ددارن 
هش  قاي ةعز   م يدد  بصددز  صا ص.دداا   ز   ددة بشثأدد   املصددار ع ددت اث  شقددةك اتعددا  دد ا اثلاؤ  نث 

  .Senel, 2016, 61اث  شقش   عشثةك ااخش.ة ملل    ف  عمز   وت . م   
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  AR-Flashcards  Wise,2010, 29-61   مشل  ثل  شقش  املعن إل  2م    

اث ددت ص  بددد   عشثيدددة اث  شقددش  املعدددن إل  دددأصاإل ثلدددتعل ك  اقددا  ددد  نادددزاإل اثعايددا  دددل اثارا دددش 
ي  ااث ددت  ددا   نفددت ن أددشإل    يدد  بش ددتخااي   )اثاايددش 2011او ددز،ل   اثسدديا يفددمت  ا نهددش: صرا ددة

ك ا ش ددددد   تدددددشتب  51اثااقدددددع املعدددددن  ا دددددا اث  شقدددددش  املعدددددن إلك ا ددددد  نادددددزاإل اثارا دددددة ع دددددت 
ن
ش اطشث دددددة طشث دددددن

ش عددددل ا ددددتخااي  ددددد ا اث  شقددددش ك  دددددل اث دددد ي ص %89اثارا ددددة  ددددش ت :   ددددل اث ددددد ي  %87ظهددددزاا ر دددددن
صعزادداا عددل صت عمليددة اثددتعل   اتددش  نفددت   دد   دد ا اثت  يدد ك كمددش ص  بدد  اث)تددشتب صت اث  شقددش  املعددن إل 
تسددددددشعا ع ددددددت  ،ددددددشصإل اثقددددددارإل اث صددددددز،ة ثل دددددد يك اص هددددددش  يعدددددد  اثددددددتعل  صك دددددد   تعددددددة ا شعليددددددةك كمددددددش صت 

ضدديي نفددت صصاا  م نهددش  )ميددة نبدداام  اث  شقددش  املعددن إل    اثددتعل  ن دد  ا ييية تعلدد   فشعليددة ا بااعيددة ي 
  El Sayed et al, 2011 اث  ي ا هشرا ه  اثعلمية. 

ي  صرا دددددة  دددددا   نفدددددت  صدددددمي  ا  دددددا،ز 2014كمدددددش صادددددز   ددددد   دددددل:  دددددش  ااا دددددا اتأددددديش ا  
را دددة  دددأ م   يماعدددة  دددل اث  شقدددش  املعدددن إل ملا دددام   دددا،ل املدددااص فددد   دددشصإل اث يميدددشإلك الثددد   هدددال ص

اث  شقش  املعن إل  أصاإل ثلتعل ك ا اص اثتأ م  اثع    ثت )اثاايش اثااقددع املعددن ك  ددل  دد ل  قشر ددة 
 ددددددأ م   دددددد ا اثت )اثاايددددددش ع ددددددت اث دددددد ي لا  اث فددددددشإلإل اثعشثيددددددة اامل)خفضددددددةك اكدددددد ث  صرا ددددددة  اقددددددي 

ش اطشث دددددة 29اث ددددد ي  ادددددا  ددددد ا اثت )اثاايدددددشك اصاز،ددددد   ددددد ا اثارا دددددة ع دددددت عددددداص  فددددد  املددددداار   طشث دددددن
اث ش ا،ددددددةك ا ا.ددددددل   تشتيهددددددش نفددددددت صت اث  شقددددددش  املعددددددن إل صص  نفددددددت  اسددددددل ك مدددددد  فدددددد   سددددددتا  اث دددددد ي 
ش  ش  ددددع اث دددد ي  )خف ددددتت اثتاصددددي ك اصيضددددن اثاراسددددتتك كمددددش ص هددددش صك دددد   شعليددددةك اثهددددش  ددددأ م  صكودددد   سددددعي 

ش  اا   ا اث  شقش    ش نييشبي   . Cai, Wang & Chiang, 2014يمتل  اث  ي  اقفن

 :AR Gamesنلصعا  نيعمزة   1-5-3

ش  دددش  سدددتخاي املعلمدددات ااثعدددشي ملسدددشعاإل اثت  يددد  فددد  ا دددبيعشي املفدددش ي  اثارا دددية  لشث دددن
م ددددددل تعن،ددددددن  ك ةسددددددهاثة ا ددددددنصاص اثقيمددددددة اث  با،ددددددة ثاثعددددددشي بمسددددددشعاإل   )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن ك نل ي 

م نهددددش صت  ددددا ز ااثعددددشي املاادددداصإل فدددد  اثعددددشث  الىقيقدددد  ب  قددددش  ا   ا ددددية  ددددل ا ملعلا ددددش ك ااشثتددددشف  ي 
ش اايددداإل قا،دددة بظهدددشر اثع قدددش  ااثتاا.ددد ك ا،م دددل اثتعش ددد   دددع ااثعدددشي املعدددن إل  دددل 

ن
ثلمعلمدددمت طزقددد
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ش   ةدد  ااةعددشص ثلع ددة تعليميددة  نل لل   ل طز،قتمت    مهددز  مالاددن عددل طز،دد   يماعددة  ددل اثع  ددش    
تسددددمب   هدددددش ااثعددددشي املعدددددن إل  نصثا  لللل ت اثع  دددددةك اع)ددددا  اايددددن  دددددش م ا اثا،ددددا صا الحهددددش  ابىمدددددال ع دددد 

يأدد اا  شت)ددش  اصمدديشإل ا   ا دديةك  دد  يزا دداا  دد ا اث شت)ددش  فدد  ص ددشكل  ادداصإل  ث ع مت صا ثاثعشي صت ي 
م ددددل ث ع ددددمت اثتفشعدددد   ددددع  دددد ا اث شت)ددددش  اح   ا دددديةك ااث ددددت  فدددد  اثعددددشث  الىقيقدددد ك افدددد  اث ددددز،قتمت ي 

 ددل املاقددع ل  اثصددلة فدد  اثعددشث  الىقيقدد ك  شاثعددشي اثتعليميددة   مهددز با ددا  ع)ددا ش يق دد ي اث عددا
عددا بم شبددة صصاإل 

 
املعن إل تسمب ثلمتعلممت بمستا  عشٍل  ل اثتفشعلية ااح خزال فدد  اثددتعل ك كمددش ص هددش ت

 عشثدددة ثل شيدددة حكبسدددشي ا تمدددشي اث ددد ي اتعلددديمه  فددد   فددد  اثاقددد   يماعدددة  ت)اعدددة  دددل املهدددشرا . 
 Yuen et al, 2011, 128-129  

املم إل اا ش ية اث ت  متش   هش ااثعشي املعن إل ص هددش تسددمب ثلت  يدد  ةأدد    سددتمز بشثتفشعدد  
 ددددع ابىتددددا  اح   انددددتتك اعدددداي احقتصددددشر ع ددددت  أددددش ا نك ا ددددا اا ددددز اثدددد   صكا ددددن صرا ددددة  دددداا ب 

يدددش اثااقدددع ي  ااث دددت  دددا   نفدددت املقشر دددة بدددمت    يقدددمت ثت )اثاا2015ا دددش اا اتأدددش ا تأدددل ا ة)دددا  دددا  
املعددن  ااال ع ددشرإل عددل    يدد   قليددا  قددشت  ع ددت   )اثاايددش اثااقددع املعددن ك اا  ددز ع ددشرإل عددل    يدد  
قددشت  ع ددت   ددث ااثعددشي اثت)ش سددية ثدداع  ص أدد ة اثددتعل  اثقشتمددة ع ددت   )اثاايددش اثااقددع املعددن  ااث ددت 

از،دد  فدد   دديشقش  اثعددشث  الىقيقدد ك ا دد  ناددزاإل  دد ا اثارا ددة ع ددت  قددزر 
 
اثعلدداي اث يةيددة فدد  املزحلددة ص

احبتااتيددددددةك الثدددددد  ح ت أددددددشل  عشثيددددددة اثدددددد) ث املق دددددد   ثاثعددددددشي املعددددددن إل اثت)ش سددددددية  قشر ددددددة بددددددشث) ث 
اثااقددددددع املعدددددن  فدددددد  اثدددددزح   املياا يددددددةك اصظهدددددز   تددددددشتب اثارا دددددة صت ااثعددددددشي ثت )اثاايدددددش اثتقليدددددا  

اسددل صصاإل اثددتعل  ثددا  اث دد   ي فدد  اثددزح   املياا يددة فدد   قددزر اثعلدداي املعددن إل اثت)ش سددية يم نهددش صت   
  .Hwang, Wu, Chen & Tu, 2015اث يةية  

  دددل فددد 
ن

ي  صرا دددة  دددا   نفدددت   دددا،ز 2017 دددعي  ا ييدددش  ااا دددا ا دددا  ا  كمدددش صادددز  كددد 
 يماعددة  دددل ااثعدددشي املعدددن إل اثتعشا يددةك اقيدددش   دددا   عشثيمهدددش فدد  عددداص  دددل املا ددداعش  اثارا ددديةك 

ةأددد   تعدددشا    يمدددش بدددمت اث ددد ي اص فسددده ك اادددمت اث ددد ي ااملعلمدددمت اادددمت ا ددد     يددد   ددد ا ااثعدددشي 
اث  ي اصاثيشإل اا ارك ا ا.ل   تشتب اثارا ة نفت صت صك   ا  ددشر اث ددت  ز عدد  ع ددت ا ددتخااي ااثعددشي 
اثتعليميدددة املعدددن إل هددد   اسدددمت صصاإل اثدددتعل   يمدددش يتعلددد  بماتدددا  املعز دددة ا يزادددة اثدددتعل   يمدددش يتعلددد  

اثفشتددداإل ااح دددتمتشمك كمدددش  ا.دددل  اثارا دددة نفدددت صت اثتفدددشع   اث دددت  ادددار بدددمت اث ددد ي ص )دددشإل بدددشملز  ا 
اثلعدددددا  دددددشعا  ع دددددت  ،دددددشصإل  سدددددتا  اثتعدددددشات بيدددددنه ك كمدددددش صا.ددددد   ددددد ا اثارا دددددة بضدددددزارإل نمددددددزا، 
املتعلمددمت فدد  عمليددة  صددمي  ااثعددشيك ا صددمي  ااثعددشي املعددن إل ةأدد    سددشعا ع ددت  ،ددشصإل اثتفددشع   

ش صرا ددة  ي ش ي ددش ااثعددشي  ددل صادد   اايددا اثع)ش.ددز ااك دد   )ش دد ة فدد  اثتصددمي ك احاتمشعي  ةك اصيضن
ا صا.دد   لددد  اثارا ددة بضدددزارإل ناددزاإل املن،ددا  دددل اث اددار فددد   دد ا اثصددداص    ,Li, Spek, Feijsاص مدد ن

Wang & Hu 2017 .  

ف لللرقو نينفصللل مل يطلللالف نص -نمل لللو  نصثلللاني لللللل أسلللبواا علللرا نصلللنو نيلللونزا نني للل ن   
ن ف نيعمز:   نصر     نصتعب     يك ولو  نصو

 اص  ص شثيا عز  اث)صاص املاا ،ددة ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد  بة ددة اثااقددع 
ش فددد   صددددمي   قدددشطع اثفيددداياك  دددديم ل عدددل طز،قهدددش صت  ن،ددددا  دددل  هددد  املعلا ددددش    ا ص ش دددي  املعدددن  صارن

إل ح تيددددشر ص ددددلاي اثعددددز  اا سدددداك ااثدددد    سددددشعا ا اكددددا شك ا دددداعمهشك ااشثتددددشف   ددددوت  )ددددش،  ددددزار 
 اث)مال  اثعق   املعزف  ثلفزص ف  صع   )مي  ابىتا  ا أكياا.

ايعدددا  اايددددا ص ددددلاي اثعددددز  اا  ددد  ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة اثتعليميدددة فدددد  بة ددددة اثااقددددع 
اا  شادددددشرصا املعدددددن   دددددل اا دددددار املهمدددددة اث دددددت يي  ددددد  صت  تاادددددن نث هدددددش اثارا دددددش  اثعلميدددددةك ا دددددا  دددددش صكددددد 
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  صت ص مددشل اثا.ددال بىتا،ددش  اثفيددايا ياتددش  Fajardo, Inmaculada, et. Al, 2009ا  مددشكياحصا  
نفدددت عايدددا  دددل اثارا دددش  اثتيز،عيدددة فددد   ااقدددي تعليميدددة  ت)اعدددةك  اددداص كفدددشإلإل ص   دددل  ددد ا اا مدددشل 

 قا يص   ثلمتعل .

 ,Henry   امددات   ك ا ندد  (Benshetler, Smith, 2010ا،تفدد   دد   ددل ةأددتلز ا ددميي 
Shawn, 2010  ا ار ددددداتك ا ا دددددات   Horton, Zanon, 2006 ااتددددد  ر ضدددددشت ع دددددا الىمیدددددا  ك

ع دددددت ااددددداص ص دددددلاامت  دددددل ص دددددشثيا عدددددز  اث)صددددداص اثزقميدددددة املاا ،دددددة ملقدددددشطع اثفيددددددايا ي ك 2018 
 اثزقمية اثتعليمية ا مش:

 :Synchronous نصعرا ني  ن   -1

ةأدد     دد ا ل لحميددع اا.دداا  املسددماعة   ددل  دد ل  دد ا اث ز،قددة يددت  عددز  اث)صدداص
 دددمل  ق دددع اثفيدددايا ثتمهدددز ةأددد    تددداا    دددع  ددد  اا.ددداا  ااث لمدددش  امل) اقدددةك ا مهدددز كمدددش  دددا 
الىددشل فدد  عمليددش   زامددة اا دد ي  ددل اب يلم يددة نفددت اثعزايددة ع ددت  ددعي  امل ددشلك اث ددل فدد   دد ا الىشثددة 

ك ايأدددم   ا ٍ
  نفدددت صت ن ددد  ا ييية ص دددب Zanon, 2006 دددات  يدددت    دددزار اث لمدددش  امل) اقدددة ةأددد     دددتت 

اث)ص امل شفئ ثلصا  املسمام ف   قشطع اثفيايا اثتعليمية الخش.ة بتعل  املفددش ي   دداص  نفددت تعن،ددن 
تعلدد  املتعلمددمت ا  تشاهددشك ا ددل ص دد   مدد ا   دد ا اب دد  ا ييية اثددا ب بددمت ص دداام  ختلفددة  ددل اثا ددشت  

ع اثفيددايا  مددش ين،ددا  ددل صا عيددة املتعلمددمت ثلددتعل   اث )ددن اثتعليمية   .ا ك ا.ارإلك ا ص  فدد   ق دد 
  صت  دددددل عيددددداي  ددددد ا Danan, 1992, Vandergrift, 2007يتفددددد   دددددع صا دددددشت ا ش ددددداراز،ف   

ا حعتمدددددددشصا ع دددددددت اث)صددددددداص  اب ددددددد  ا ييية ص هدددددددش  قلددددددد   دددددددل ا ب دددددددشا املدددددددتعل  ثلماتدددددددا  املسدددددددمام   مدددددددزن
 املعزا ة.

  صت ص ددب اث)صدداص املاا ،ددة  ددع  قددشطع Jensema, 2000افدد   دد ا ابطددشر يدد كز ايسدديمش  
اثفيددددددايا يددددددداص  نفددددددت  اميدددددددٍ   اتددددددٍا ع دددددددت املددددددتعل   ا دددددددن  أددددددش ا املعلا دددددددش  اث صددددددز،ةك ا،قددددددداي بقدددددددزاإلإل 
ش صك ددد  فددد  قددزاإلإل اث)صددداص عدددل  اث)صدداص امل ش  دددة فددد   فدد  اثاقددد ك كمدددش صت املددتعل  قدددا  سدددت زو اقتددن

  اث ددت Chapdelaine et al.,& 2007ايلمت   أددش اإل املعلا ددش  اث صددز،ةك كمددش اددشإل  صرا ددة تأددشب 
ا تمدد  بتب ددع ا يددشا حزكددة اثعددمت فدد   تشةعددة املعلا ددش  اث صددز،ة اابىتددا  املقددزاإل ثتاكددا صت ابىتددا  
ش صكودد   ددل  اتددا  بددشق  اثع)ش.ددز املزتيددة فدد   قددشطع اثفيددايا   مددش  عوددت صت اثدد)ص  املقددزاإل  سددمهل  اقتددن

ش صت اثددد)ص املددداا   اث  ا ودددت املددداا   قدددا ييددد ي ا ب دددشا املدددتعل  عدددل بددد  شق  ع)ش.دددز اثعدددز ك ا،اكدددا صيضدددن
ا ع ددددت املددددتعل ك فدددد  حددددمت يددددز     اتددددان

ن
ثلفيددددايا ع ددددت رلدددد   ددددل ص ميتددددن فدددد  اثددددتعل  نح ص ددددن قددددا  سددددعا حمدددد 

ش فددد  حدددشل Benshetler  &Smith, 2010بيأدددةتلز ا دددميي     صت  مدددف اثددد)ص املددداا   قدددا ي دددات   شثيددد 
ش ع ددت املددتعل ك ص ددش ااثددا  قسيمن ملقشطع . م إلك الثدد  ح دد 

ن
   و ددن ياكددا (Wald, 2010  ح ي ددات نر شقدد

صت اثا.دددددال املددددداا    دددددل  ددددد ل اثددددد)ص املددددداا   قدددددا ص دددددش  اثفز.دددددة لحميدددددع املسدددددتخا مت  دددددل اثددددد يل 
 سمعات صا ح  سددمعات فدد  اح ددتفشصإل  ددل  لفددش  اثا ددشتف املتعدداصإلك اث ددت يددت  ن شحمهددشك كمددش صت لثدد  

ش يبيب ثلمستخا مت ن  ش ية  اااص  قشش  أدد  ، حددال  فدد   لددي اثا ددشتف املعددزا  علدد ه ك اصيضددن
 ددددوت اثدددد)ص املدددداا   يبدددديب ثلمسددددتخا مت  قليدددد  اثعدددداإل ع ددددت اثدددد اكزإل فدددد   دددد كز اثل ددددة امل) اقددددة حيددددي 
تسدددشعا اث)صدددداص فدددد   ددد ا الىشثددددة ع ددددت  دددد كز املعلا دددش  ا زااعددددة  دددد   ددددش  ددد  عز ددددن  ددددمل  لفددددش  

 اثا شتف املتعاصإل.

 ,Arslanyilmaz  &Abdurrahman  يلمش  اع ددددددا اثددددددزحمل  كمددددددش  ددددددا   صرا ددددددة صر دددددد 
  نفددت اثتاقدد   ددل  ددأ م  اثفيددايا املصددشحا بدد)ص ملددش ي) دد  ع ددت  )ميددة  هددشرإل اثتاددار ثددا  لمدد  2010
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املتاددددددددا مت اا.ددددددددليمتك اصمدددددددددشر  اث)تددددددددشتب نفدددددددددت صت ابحماعددددددددة اثتيز،عيددددددددة اث دددددددددت ا ددددددددتخا   اثفيدددددددددايا 
اصقددددة  ددددل ابحماعددددة اثضددددشب ة اث ددددت  ددددار  بشث ز،قددددة املصددددشحا بدددد)ص ملددددش ي) دددد   ددددش اا صك دددد  ط قددددة 

 اثتقلياية.

  نفددددت اثتاقدددد   ددددل اثفيددددايا املصددددشحا بدددد)ص Selim, 2010افدددد  لا  ابطددددشر  ددددا   صرا ددددة  ددددلي   
ش 27  دد ا  ملددش ي) دد  ع ددت اكبسددشي املفددزصا  ا هددد  ابىتددا ك ا ش دد  عي)ددة اث اددي   ا ددة  ددل     طشث دددن

ة  ل دددة صا)عيدددةك اقدددا صمدددشر   تشتيهدددش نفدددت عددداي ااددداص  دددزو  دددل اث ددد ي اثددد يل يار دددات اثل دددة اثعزايددد 
ش ح تخااي اث)ص امل  ا  ع ت اكبسشي املفزصا  اح ع ت  ه  ابىتا .  صال نحصشتي 

 :Separated نصعرا نينفص  -2

  ددشفئ الىدداار املسددمام  Transcript ل   ل   ا اث ز،قددة يددت  نعددااص  سددخة  صددية  ش لددة 
اثيسدددخة اث)صدددية  )فصدددلة عدددل اثفيددداياك حيدددي يم دددل ثلمدددتعل    دددمل  قدددشطع اثفيدددايا اعدددز   ددد ا

 قزاإل هش ةعا  أش اإل اثفيايا اثتعلي ت.

ا فدد  طز،قددة  )شاثددن اا ددبيعشبن  ا ك مدد ن ا ددا ز طز،قددة  يهمدد  املعلا ددش  اعز ددهش فدد  املددتعل   ددأ م ن
ش ث)مز،ددة    يدد  املعلا ددش   أددم   دد   و    نفددت  Strenbergا يهم ا اا تاعشإلا ثه ا املعلا ش ك    قددن

صت  دددا    يهمددد  املعلا دددش   دددل ابدددمل ي ددداص ببأدددفم  املعلا دددش  املسدددتق لة  هدددال ا.دددي  ددد ا اثز دددا  
ش ث ز،قدددة عز دددهش ا م هدددش   شثهدددال  ا اايدددا طدددزو  )شاثهدددش ا عشلحمهدددشك بددد  ا يهم  دددش اا دددتاعش هش ا قدددن

 تعل . ل  يهم  املعلا ش   ا  اايا ص ض  اث زو اث ت  اف   هش املعلا ش  ف  لاكزإل امل 

  صت عدددز  (Danon, 1992; Zanon, 2006افدد   ددد ا ابطددشر يدددز   دد   دددل صا دددشت ا ا ددات 
ش ثا.دددداا  بشثفيددددايا يدددداص  نفددددت تأددددب  اح ب ددددشا ااث  كمدددد  ع ددددت اثدددد)ص صات  اث)صدددداص امل ش  ددددة    ا )ددددن
اا.اا ك اث ث  يفضلات عز هش  )فصلة عددل اثفيدداياك ص  ص هدد  يفضددلات اثتتددشةع فدد  عددز  اثدد)ص 

 قشطع اثفيايا اثتعليمية.املاا   مل 

ايهددت  ص ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد  بة ددة   )اثاايددش 
اثااقددددددع املعدددددددن   ا دددددددن صحددددددا ص دددددددشثيا اثتصدددددددمي  ثهدددددد ا املقدددددددشطعك اث دددددددت  بدددددديب ثلمدددددددتعل  اثتمتدددددددع بت ش ددددددد  

تف اثزقميدددددة فددددد   فددددد  اثع)ش.دددددزك عوددددد  لدددددنارإل امل مددددد ا  امدددددماثيمهش ثتتضدددددمل املعلددددد  اابىتدددددا  ااثا دددددش
اثتاقيدد ك ا ددل ص ددشثيا عددز  اثدد)ص املدداا   ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اث ددت ص ز  هددش   ددارا   صددمي  
ش   عشلحة اثفيددايا اثزقميددة عددز  اثدد)ص امل دد ا لك ااثدد)ص امل)فصدد  ا مددش  ددل اا ددشثيا ااك دد  مددياعن

ش ع)دددا   دددا،ز  قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددةك اات  ددد  ص دددلاي ثدددن وثيش  دددن الخش.دددة فددد  اثتصدددمي  اا دددتخاا ن
ااب تددش  اااصاا  املسددتخا ة ااثضدداابف ااثعاا دد  اث ددت ييددا  زاعش هددش  ددل حيددي: ص ددلاي اب تددش ك 
ا لفتدددنك ا دددزعتنك اص دددشثيا اثتصدددايز ااثيأدددزك ااب شحدددةك اابصارإل   دددوت  ددد ا اا ددد شي تسدددتا   صت 

 دددا،ز  قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة يأ ددد  املصدددم  اثتعلي دددت اثقدددزارا  امل)ش ددد ة فددد  ا دددتخااي ص   نهدددش فددد    
اصرا دددددة  دددددا   أ م  دددددش فددددد   ددددداا ب اثدددددتعل . كمدددددش   يددددد  املااقدددددع اثبأدددددشركية اثتعليميدددددة ا )صدددددش  اثدددددتعل  
ا ع ددت   صمي   قشطع اثفيايا اثزقميددة اث ددت  تضددمل عددز  اثدد)ص املدداا  ك ايعددا صك دد  اا مددشل ا بأددشرن

اثدد   يقدداي ةعددز  اثدد)ص  You tube  ااقددع اثفيددايا اثبأددشركية بصددفة عش ددة ا ددل صمددهز ش  اقددع
املدددداا   بىتدددددا  اثفيدددددايا صات ااددددداص صرا ددددش  فددددد   ددددد ا اثصددددداص  اكددددا ااددددداصا صا حك  دددددع عددددداي ااددددداص 

  )فص   ف  بة ة اثااقع املعن . -صرا ش   زاف بمت   ا املت م  ا ا عز  اث)ص املاا       ا ل 
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نيلللونزا يطلللالف  نمل لللو  نصثاصللل  لللللل نيفلللا    نصعب  للل   عال اللللا و سلللبو  علللرا نصلللنو
ن ف نيعمز   :نصف رقو يك ولو  نصو

عا املفش ي  اثعلمية  ل ص    اا ب اثعل  اث ت باا  مهش يددت   )مددي  املعز ددة اثعلميددة لا  
 
ت

املعو ك  هت اثع)ش.ز امل)ممة اامل شصئ املااهددة ا   عز ددة علميددة يددت  اكبسددش هش فدد  اثصددي اثاراسددتتك 
ي  ددزارإل تعلدد  املفددش ي  اثعلميددةك ا اايددن طددزو تعلمهددش اثااهددة اقددا صكددا  اث  بيددة اثعلميددة  )دد  اثقددا

ش ش رتةسدددي 
ن
ا دددعن اث  با،ددداتك ا صدددمما  اثصدددىياةك اص.ددد ب اكبسدددشي اث ل دددة ثلمفدددش ي  اثعلميدددة  دددا 

 ص  ددشر  دد)م  املعزفدد  ااث ددت اث )ددشإل فدد  املهمددة اثتصددييي  زا ددانحددا   امل)شلث  صا صعيددنه ك  شملفددش ي 
 قار ددن  ددل ا ن،ددااثفددزص  تسددشعا املفددش ي   ددوت اثهدد ا ابىدداصإلك  اثمدداا ز عددل ا ار ش ددنك اايش ش ددن اثفددزص
 اامدديشإل فدد  تعز،ددي املفهدداي  ش يددة املعز ددةك ا  مددل ص ش دديش   اددااصإل  ددل لمدد  كميددة تعلدد  ع ددت

 ا صدد ب ا ددتعمشل اث لمددش   دد ل  ددل  ت ددات   لمددش  اث نهددش ثةسدد   شملفددش ي  االىددااصرك  ااثمدداا ز
  لمددش   ددل عددشصإل يت ددات  ااملفهددايك يتضددمنهش املفهدداي اث ددت اا  ددشر لعدد  تعودد  ع)ددشا،ل اث لمددش   دد ا

  .91-89ك 2014 ص فاك   اث لمش    )صار   ل  يماعة صا  فزصإل

اقدددا عددددزل بزا ددددز املفهدددداي اثعل ددددت ص ددددن: ص دددد   ددددش يتاثددددا ثددددا  اثفددددزص  ددددل  عودددد  ا هدددد ك يددددز  ف 
املتدداا زإل ثايددنص  يا ددي  ب لمش  صا ع شرا  صا عمليش   عي)ةك  عتمددا ع ددت  سددتا   لددحن االخودد ا 

  .58ك 2014 ش   علااتك يا ي  شل   اماك صحما ع ا اثن زإل  عاك  

نت املفدددددش ي  اثعلميدددددة تعتوددددد   دددددل ابىدددددشار اا ش دددددية اث دددددت  ددددداار حاثهدددددش بدددددزا ب املا سدددددش  
ك كمدددش صت 

ن
اثتعليميدددةك  دددشث  كم  ع دددت املفدددش ي  اا ش دددية اث دددت يقددداي عل هدددش ابىتدددا  ييعلدددن صك ددد  مدددماح

ك 2011  املفددش ي   سددشعا ع ددت ا تقددشل ص ددز اثددتعل  ةأدد   ك مدد    كز،ددش اثأددزايوتك  سددز،ة .ددشصوك  )مي 
93.  

م ددددل  فسدددم   مددددا املفددددش ي  فددد   ددددا هش ك)مز،ددددة  ا )شثددد  اثعايددددا  دددل  مز،ددددش  اثددددتعل  اث دددت ي 
 رحبلللللل   ييا ا دددددد  ك ااث ددددددت  ددددددز  صت عمليددددددة   ددددددا،ل املفهدددددداي  مددددددز ةسدددددد عة  زاحدددددد  ص ش دددددديةك اهدددددد : 

  رحبللل  نصعطلللر دددت يقددداي اثفدددزص   هدددش بتيميدددع اامددديشإل ا  ا سدددهش فددد   يماعدددش  عأدددااتيةك : اث نلكلللون 
  رحبللل : ااث دددت يدددت    هدددش  صدددييي اامددديشإل ع دددت ص دددش  .دددفة  أددد  كة صا اادددن مددد ن بينهدددشك نص رنوط للل 

: ا  هش يت   يميددع اامدديشإل  ددع ةعضددهش ثددة  ع ددت ص ددش  اادداص مدد ن بينهددش تاول  نملج وعامل نيتكا ب 
: ا  هددش نصعطللر نيلسبسللب   رحبلل ص ددش  ص هددش  يت ددت ثدد)ف  اثف ددةك ا دداص   فدد  اثاظيفددةك اث ددل ع ددت 

يدددت   صدددييي اامددديشإل ع دددت ص دددش  .دددفة  عي)دددة  نل نت املفهددداي اثااحدددا قدددا ي دددات ثدددن صك ددد   دددل .دددفةك 
ش ثلتصدددديييك  : نت لشللللا ل   رحبلللل  نصعطللللراصت  دددد  .ددددفة  ددددل  ددددد ا اثصددددفش   صدددد   ات   ددددات ص ش دددددن

: فدددد   دددد ا املزحلددددة يدددددت   رحبلللل  أشللللبام نيفللللا   بمزا ددددة    ايدددداإل  ددددل اث  اب دددددش ك  متددددش   دددد ا املزحلددددة 
 ثلتصددديييك  قدددا  تفددد  

ن
ا  ش.ددد   يميدددع اامددديشإل ب)دددشإلن ع دددت .دددفش هشك ااملعلددداي صت اثصدددفش  ثةسددد  حدددا 

: ا ددددد ا  رحبلللل  تاللللول  نيفللللا   ةعدددد  اامددددديشإل فدددد  ةعددددد  اثصدددددفش ك اث نهددددش ح  يت دددددت ثدددد)ف  اث)دددددامك 
يددة ثعمدد  املزاحدد  اثسددشبقة  نل يددت  اثا.ددال نفددت صت  دد  عددتتإل ثددن .ددفش   يمددع بة)ددن املزحلة  ت ات  بي 

  66-64ك 2015اامت صميشإل ص ز  قا   ات  ختلفة ع)ن.  ع   ع ا هللا  سش زك  

ااث ددددت  ا ددددد  صت   دددددا،ل املفهددددداي يمددددز بددددد  ر  زاحددددد ك اهددددد :  Brunerاكدددد ث   مز،دددددة بزا دددددز 
 ددة ابصرا ددش  الىسددية ااثتفشعدد  امل شمددز  ددع املاقددي ا ددع : فدد   دد ا املزحلددة  ددت   مشر نيرحب  نصع ب  

اامدديشإل املاادداصإل  يددنك افدد   دد ا املزحلددة يددت  راددف املددار ش  الىسددية بدد ع  اا عددشل صا ااعمددشل اث ددت 
: فدد   دد ا املزحلددة يددت   قدد  نيرحبل  نصصلو ل يقاي  هش اثفزص ع)ا تعش لن  ع املاقي ا ش بن  ددل صمدديشإلك 



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
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ملاقددديك ااث دددت يدددت    ا،نهدددش فددد  املزحلدددة اثسدددشبقة نفدددت  زحلدددة ابصرا، صا ددد  ابدددملك اامددديشإل املااددداصإل فددد  ا
ا صددد ب  وددد إل بايلدددة  سدددت يع اثفدددزص ا دددتاعشإل ش ب ددد   فش.ددديلهشك بشب دددش ة نفدددت  و ا دددن اثسدددشبقة عدددل 

: افدد   ددد ا املزحلددة يز ددن ثلمفهدداي ب لمددة صا نمدددشرإل صا ر ددن يددال ع ددت املفهددداي نيرحبلل  نصر مللل املفهددايك 
ن ا صشتصددددنك ا،ادددد  اثز ددددن فدددد   دددد ا املزحلددددة  ادددد  اثفعدددد ك ا ددددا   اثل ددددة اامل) دددد  فدددد   دددد ا ا.ددددفش  

  .105ك 2004املزحلة ف  تأ ي  اثز ن اث   يال ع ت املفهاي   ااص  ليمشت ق صإلك  

 ا،تم   اثاار اثزتة تت ثلمفش ي  ف  عملية اثتعل   يمش ي  :

 س  بشث فشإلإل.ص هش  عسف اثعشث  اثااق     ل صا   اا.  ا فش   يب   -1

ش ملش  تعل  بيملتن. -2 ش  )تممن  املفش ي   م    زكي ن

املفدددش ي  اثعلميدددة تسدددشعا ع دددت  )مدددي  الخوددد إل بصدددارإل  سددده  ا دددتاعشؤ ش ااثتعش ددد   عهدددش.  عدددنإل  -3
  13ك 2010 لي  ع ا اثفتش ك  

صدددددييي املفدددددش ي  ع دددددت ص دددددش   صدددددار اطز،قدددددة   دددددا،ل املفهددددداي نفدددددت  م دددددل    ا أددددد   عدددددشي ي 
اهددد  املفدددش ي  اث دددت  عتمدددا امدددتقشقهش ع دددت ك Concrete Conceptsي   اسا دددة:  ددداعمتك  مدددش:  فدددش 

امل حمددة االخوددد إل الىسدديةك ا دددال ع دددت صمدديشإل  ااددداصإل فددد  اثااقددعك ا دددت   عز مهدددش   ددل  ددد ل الىددداا  
اهدد  املفددش ي  اث ددت ح تسددتما   شمددزإل  ددل امل حمددة  Formal Conceptsابختلفددةك ا فددش ي   يددزصإل: 

ا اتددددددش  نفددددددت  سددددددتا،ش  صع ددددددت  ددددددل اث)مددددددا اثعق دددددد  كمفهدددددداي اثدددددد رإل  ع دددددد  ع ددددددا هللا  االخودددددد إل الىسدددددديةك 
ش  ك 16ك 2015 سددش زك  أدد   املفددش ي  اثعلميددة ابحددزصإل فدد  اثعلدداي  شلحن، ددش  ااثدد را   ادداين

 
نح ص ددن ت

ا ص ددددشي اث دددد ي  ات  ددددات  دددد ا املفددددش ي   فددددش ي   يددددزصإل  و هددددش  ت لددددا  ددددل اث دددد ي صت يتخيلدددداا  ك مدددد ن
 ددددددد ا  همدددددددة .دددددددع ة بشثيسددددددد ة ثل ددددددد يك  مدددددددش يت لدددددددا  اسدددددددمت ص دددددددشثيا اثدددددددتعل  اااصاا  ثفهمهدددددددشك ا 

ك  ماتددا  اثعلدداي يتضددمل اث  مدد  (Cai et al, 2014, 13)املسددتخا ة فدد   دداري    دد   دد ا املفددش ي  
 ددل اباددزاإلا  املعقدداإلك ااثعمليدددش  اث ددت يصددعا  خيلهدددش ا همهددش ب ز،قددة بدددىياةك افدد   دد ا اثصددداص 

يددددش اثااقددددع املعددددن  فدددد   دددداري  اثعلددددايك يم )ددددن صت ياقدددد  املن،ددددا  ددددل اثتقدددداي فدددد   ددددوت  اظيددددي   )اثاا
  Gopalan et al, 2016, 2-3ار ع  ستا  كفشإل هش.    عملية اثتعل ك 

كمددددددش  دددددد   اظيددددددي   )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن  ةأدددددد   ك مدددددد  فدددددد   يددددددشل تعلدددددد  اثعلددددددايك ااث ددددددت 
عددددن: اثفم يددددشإلك اااحيددددشإلك ااث يميددددشإلك  ددددش م  فدددد  تعن،ددددن ا تمددددشي اث دددد ي بددددتعل  اثعلدددداي بددددش ت ل  زا 

  ا دددا ع دددشرإل عدددل كتدددشي عدددشص  ياتدددا  ع دددت  صددداص AR Magic Bookا دددشت ص ددد   ددد ا اثت  يقدددش  
ا.دددارك ةعددد   ددد ا اثصدددار ثهدددش نطدددشر ص ددداص  دددمي  ع)دددا  اايدددن اث دددش م ا ابىماثدددة بشثيدددا نث هدددش يمهدددز 

ااثدد   يا دد  اثهيش دد   AR Human Body Systemابىتددا  اح   انددتت ثلمسددتخايك اكدد ث     يدد  
اثبأدددز،اية فددد  اسددد  اب سدددشتك اقدددا ا دددتخاي  ددد ا اثت  يددد  اااهدددة  فشعددد   لما دددة ثلتفشعددد   عدددنك 

ااثددددد    عتوددددد    دددددشل  دددددشا  ثتاظيدددددي   )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  صا ددددد  اث تدددددا  AR Noteا   يددددد  
 دددددشصإل  اثارا ددددية ةأدددد لهش اثتقليدددددا ك ايهددددال  دددد ا اثت  يددددد  نفددددت  قددددداي   يماعددددة  مددددشر،ل  تعددددداصإل فدددد 

ا ددددا صحددددا  oAR Ethnobotany Workbokاث يميدددشإل تعتمددددا ع دددت اثتم يدددد    ةددد  ااةعددددشصك ا   يدددد  
اا  لددددة الحيدددداإل ثلت)فيدددد  ااافدددد  ثت )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن  فدددد  تعلدددد  اثعلددددايك نل يب)ددددشال  دددد ا اثت  يدددد  

  ابىتددددا   يددددشل اث) ش ددددش  اث  يددددةك ايعتمددددا فدددد  وثيددددة عملددددن ع ددددت اهددددش  كم يددددا ز ا ددددش م ا ا،ددددا ثتقدددداي 
اح   انتتك  ع)ا ش يت  ا ع اثع  ة ص ددشي  ددش م ا اثا،ددا يددت  عددز  ابىتددا    ةدد  ااةعددشص ث دد    ددش  

ا    يدد   صددار اثع قددة بددمت اار  LSS" AR Book: Live Solar Systemع ددت اثأشمددةك اص مدد ن ص اثدد   ي 
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ين بشثتفشعددددد  ااثأدددددم  ااث)يددددداي اابحدددددزإلك ا،دددددا ز  ددددد ا اثت  يددددد  اااهدددددة  لما دددددة تسدددددمب ملسدددددتخا 
  .Gopalan et al, 2016, 7-8املشص   ع ابىتا  اح   انتت  

بددوازاإل ي  2016   ا،يسددل اثتأكيا  شعلية  اظيددي   )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد  صرا ددة اثعلددايك قددشي
صرا ددة ا.ددفية  ددا   نفددت  اايددا اثعاا دد   ددااإل امل شمددزإل صي لمدد  امل شمددزإل اث ددت ثهددش  ددأ م  نييددش   ع ددت 

 ثعدداص تعل  اثعل 
ن

 73اي عددل طز،دد    )اثاايددش اثااقددع املعددن ك ا ضددم)  ناددزاإلا   دد ا اثارا ددة  الددي 
  مددل  )ددشاثاا  اظيددي   )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد   دداري  اثعلددايك ا ا.ددل   تددشتب  دد ا 

ن
ش اصرا ددة

ن
با دد

 اثارا ددة نفددت صت  شعليددة  اظيددي   )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد   دداري  اثعلدداي  تاقدد   ددل  دد ل صر عددة
:  ت )اثاايددددش اثااقددددع املعدددن   يسددددا اثمدددداا ز اثعلميددددة تطب للل  نل  للل  نيعريلللكعاا ددد  رتةسدددديةك اهدددد : 

اث ددت ح يزا ددش املددتعل  صا يتخيلهددشك ااث ددت  ت لددا  )ددن  سددتا  عددشي  ددل اثتيز،دداك كمددش ص هددش  ا دد  كيفيددة 
م نهددش صت  ن،ددا :  ت )اثاايددش اثااقددع املعددن  نصرنفع لل عمدد  اثمدداا ز اثعلميددة ابختلفددة ةسددهاثة صكودد ك  ي 

 ددددل  أددددشركة اث دددد ي ااملااقددددي ابييشبيددددة  اددددا تعلدددد  اثعلددددايك كمددددش ص هددددش تسددددت يع  اقيدددد   سددددتا،ش  
: اثتعلددي  املدداقف   ددا نيلو في نصتعبل  صع ت  ل املأشركة ف  ص أ ة اثتعل   ع ب ل اها نصرا   صق ك 

ن اثددتعل ك ا ا.ددل   تددشتب اث   يادداص كيفيددة ار  ددشل اثددتعل  بشث ة ددة ااثسدديشو ابىدداص اثدد   ياددار  يدد 
 دددد ا اثارا ددددة نفددددت صت  اظيددددي   )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن  فدددد  صرا ددددة اثعلدددداي  يعدددد  قيمددددة  دددد ا اثددددتعل  

 نصلللتعب   ادددار فددد   ددديشو ص.دددي   ا دددن يددداص  نفدددت  ،دددشصإل احث ددد اي ااثتافمددد  ااثفهددد  اثعميددد  ثلماتدددا ك 
اثعلددددددداي  ضدددددددال اث ددددددد ي :  عدددددددن  اثتددددددداري  اثقدددددددشت  ع دددددددت اح تقصدددددددشإل فددددددد  نصطلللللللائ  عقللللللل  نتستطصلللللللاء

ش فدد    ددا،ز  هددشرا  اث دد ي اث خصددية اقددار ه  ع ددت  اا تمددش ه  بددشثعلاي كمددش يم )ددن صت  سددشعا صيضددن
اثتعش ددد   دددع املأددد   ك ا ددددا اا دددز اثددد   حققتددددن   )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  فدددد  صرا دددة اثعلددداي  ا هددددش 

مدددددش ص هددددش تسدددددمب ثل ددددد ي  دددداع  ا دددددتق ل اث دددد ي ص )دددددشإل ا ت أدددددش ه  ااثددددتعل   دددددل  لقددددشإل ص فسددددده ك ك
  .Swensen, 2016بوازاإل  يشري ا   ا ية قا   ات بش مة اثت لفة صا   زإل ف  اثااقع اثفع    

للللللل ن   ن  نصبصللللرا  عال تلللله و سللللبو  عللللرا نصللللنو نيللللونزا يطللللالف  نمل للللو  نصرنبللللف
ن ف نيعمز   :نصف رقو يك ولو  نصو

)مدددز نفدددت ابصرا، اث صدددز  بصدددفة عش دددة ع دددت ص دددن عمليددد  ة ةسدددي ة اعفا،دددةك ع دددت اثدددزل   دددل ص دددن ع دددشرإل ي 
عددددددل  يماعددددددة ك مددددددد إل امدددددداياإل اثتعقيدددددددا  ددددددل اثعمليددددددش  املتضدددددددم)ة فدددددد   اا،ددددددد  املعلا ددددددش  الىسدددددددية 

 ك اابصرا، اث صددز  يختلددي عددل حش ددة اث صددز   فدد  حددمت 25ك 2004ا فسددم  ش   ددااص صبددا امل ددشريك 
عودد ك  ددوت ابصرا،  ددا اثدد   ي دد ا  صت حش ددة اث صددز  )قدد   ودد إل اش دداإل .ددمشإل  خلددا  ددل اثتع مدد  اامل 

 ل  الخو إل ا،يعلهش حيددةك ا،ضددف  عل هددش  ددل  ودد ا  اثفددزص اثسددشبقة  بمعودد  ص ددن  ع  هددش .ددارإل اايدداإل 
ش عددددل  يددددزص اث)مددددز نث هددددشك  شثعمليددددش  ابصراكيددددة اث ددددت  اددددا هش عمليددددة اببصددددشر ك مدددد إل  قدددا  ختلددددي  مش ددددن

ش بصز،ة ك م إل.  عمز باقصةك  
ن
  8ك 2014ا تعاصإل ا يتب ص مشط

صاثقددارإل ع ددت  )مددي  امل)بهددش  الىسددية ا فسددم  ش فدد    عقلل  كصللم ق  الل  تعرلللف ن   ن  نصبصللرا أ لله:
 دددداإل الخودددد إل اثسددددشبقةك الثدددد   ددددل  دددد ل ا ددددتيشبة اث ددددشتل اث دددد  اث صددددز،ة امل شمددددزإل املممدددد إل ثلم  ددددب 

 ددددة اثعددددشث  اث يةيددددةك ا دددداص   دددد ا اح ددددتيشبة نفددددت ا ددددتخ ص اث ددددشتل ثلمعلا ددددش  اث ددددت  م )ددددن  ددددل  عز 
امل شمددددددزك ا ادددددداص ع قتددددددن بددددددنك اابصرا، اث صددددددز  عمليددددددة نييشبيددددددة  تاقددددددي ع ددددددت اثتقددددددشل امل)ما ددددددة 
اث صددز،ة ثلمعلا دددش ك كمدددش ص هدددش عمليدددة ا تقشتيدددةك  مددل  ددد ل املتشةعدددة اث صدددز،ة ثلمعلا دددش  يصددد ب  دددش 

ش  مددددش  ددددا  تددددش  بشثفعدددد ص.    ددددز   امدددد  ا صا اش  ددددن ا اثع دددد ك  سددددت يع اث ددددشتل ا تخ .ددددن بشثفعدددد  اددددنإلن
  2ك 1991
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  عددزل ابصرا، اث صددز  ص ددن: صن ددفشإل صحثددة صا  عودد  صا 76ك 2004ص ددش اثسدديا ع ددا الىميددا  ددليمشت  
 أا،دد  صا  فسددم  ع ددت امل مدد  الى ددتت اث صددز ص الكددز صت ابصرا، اث صددز  يتضددمل اثعايددا  ددل املهددشرا  

 اه :

ك ااثا.ددال نفددت ح دد  ا تم دد  فدد  قددارإل اثفددزص ع ددت  اليدد    ا ددش  ابحددشل اب  :نيطاوطل  -
ن
ليددة

 
صرا دد   

بدددىيب ملدددش  سدددت زقن صا يتضدددم)ن  ددد ا ابحدددشلك صا ص هدددش اثقدددارإل ع دددت نعدددشصإل  )مدددي  ابحدددشل اث ي دددت 
ش ثلا.دددال نفدددت لا  ابحدددشلك اث دددل بصدددارإل ا ز ةدددا  ختلدددي  دددل املهدددشرا   ش  ختلفدددن املدددار،  )ميمدددن

 اث   ة ثإلصرا،.

 ددت  عز ددة الىددااص اثفشرقددة ااملممدد إل ثأدد   عددل : ا ددا  فهدداي  أددم  نفددت اثقددارإل عنصت  يل  نصبصللرا  -
بقية اام شل املأش هة  ل  شحية: اثلاتك ااثأ  ك ااث)مفك االححدد ك ا ددل ص  لددة لثدد  صت يممدد  

 طف  املار ة بمت الىزال املبأش هةك ااارقشيك ااث لمش  ااام شل.

 صانصثبلللامل ن   نكلللي -
ن

ش صا  : ا دددا عددداي ت يمددد  ط يعدددة املدددار، اث صدددز  ا ش يتدددن مددد   ش صا ثا دددن ححمدددن
اك  همش ا تلف  املسش ة بمت صةعشص   ا ش ن صا  سش ة اث)مز نثين. ش صا  سشحة صا عاصن  عمقن

قصدددددا بدددددن عددددداي اثقدددددارإل صا  دددددعفهش فددددد  اث  كمددددد  ع دددددت  :صللللعوا  نصت  يلللل  وللللين نصشللللك   نل ملللل   - ا، 
اقدد  ااحددداك ا تيددشر امل مددد ا  امل لااددة  دددل بددمت  يماعدددة  ددل امل مددد ا  امل)ش سددة ع)دددا حدداا هش فددد  

 اه   أ لة  ز  ف بشح ب شا اح تقشك  ا زعة ابصرا،.

: اهددد  صرادددة احتسدددشو ااثتاا ددد  ااثت)ش ددد  بدددمت حز دددش  اثعدددمت احز دددش  نصتللل ز  نصبصلللرا نل ركلللي -
ش صا كتشبة.  ااصاإل الىز   ثليا ع)ا صصاإل اث ف  ثيأشل حز   ر من

فدددد  ع ددددت  عز ددددة ا ددددع اامدددديشإل فدددد  :  أددددم   دددد ا املفهدددداي نفددددت قددددارإل اث إ  ن  نصعال للللامل نيكا  لللل  -
 اثفزاغ.

أددم  نفددت قددارإل اث فدد  ع ددت  عز ددة اامدديشإل اث)شقصددة بشعت شر ددش ن غللالا نصبصللرا  - :   ددات نصرا دد    
 ش لددةك ا ددل  دد   ددوت  همددة ابلدد و اث صددز  ييددا صت  تضددمل قددارإل اث فدد  ع ددت  اايددا  ش يددة 

 اام شل ح   اثا  ش    شقصة.

ا بمت اث شح متك ااخش.ة فدد  ا ا ددة اا مدد إلك نل يدداص  اقا  شل ابصرا، اث صز  ا تمش ن  ش ك م ن
همدددة فددد  اكبسدددشي اث فددد   ش فددد  حددداار اثدددتعل ك  عمليدددة ابصرا، اث صدددز،ة    ا  همددد  ابصرا، اث صدددز  صارن
الخو ا  اث  با،ة االىيش يةك كمش صت ص  قصار فدد  عمليددة ابصرا، اث صددز  ي   ددا عل هددش اادداص نعشقددش  

اخش.دددة فددد  اثقدددزاإلإل ااث تشبدددة االىسدددشيك  ق ددد  تعلددد  اثقدددزاإلإل ااث تشبدددة ييدددا صت فددد  عمليدددش  اثدددتعل  ا 
ي ددات قددا  مدد  ثددا  اث فددد  اثقددارإل ع ددت اثتميمدد  بددمت اامددد شل اااحددزلك ا صرا، صااددن اثأدد ن اصاادددن 
اح دددت ل بينهمدددشك اقدددارإل ع دددت  ددد كز اثصدددار االىدددزال ااارقدددشي ااثز دددا ك  عز دددة ط يعدددة اامددديشإل ع)دددا 

، اثع قدددددددة بدددددددمت اثأددددددد   ااار ددددددديةك ااثتدددددددي ر بدددددددمت حز دددددددش  اثعدددددددمت ااثيددددددداك اتعدددددددا عمليدددددددة رؤ،مهدددددددشك ا صرا
ت ددخيص  هدددشرا  ابصرا، اث صددز  لا  ص ميدددة قصدددا  فدد  ب)دددشإل ا صدددمي  اثودد ا ب اثع ايدددة ااث  با،دددة 
سددده  اثتددا   امل  دددز فدد   دددا م  اثدداع  امل)ش دددا ثل فدد ك ا ي)دددا اثاقددام فددد  املأدد    اث)فسدددية  كمددش   

ك بددداا   امدددا حسدددمتك  دددا   قشبيددد   مدددشيك فددد  املسدددتق  .   صددد فا صبدددا ابحدددا  دددليمشتااا شصيميدددة 
  159-139ك 2016ك  ص مشإل ع    ص فا

ا ددددددددل اثارا ددددددددش  اثسددددددددشبقة يب ددددددددمت صت ابصرا، اث صددددددددز  ثددددددددن صاٌر اص ددددددددٌز ك مددددددددٌ  فدددددددد  ا ددددددددتق شل 
  املتعلمدددمت املعلا دددش  ا عشلحمهدددش ا فسدددم   ددداثاح هشك اصت ص  قصدددار فددد   هدددشرا  ابصرا، اث صدددز  ثدددا

 ددال يددا ز ةأدد   ك مدد  فدد  قددار ه  ع ددت اثتاصددي  ااثددتعل ك ا ددل اش ددا و ددز اات   )اثاايددش اثااقددع 
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املعدددددددن  تعتمدددددددا ع دددددددت اثتم يددددددد  اث صدددددددز  ثلمعلا دددددددش   ثددددددد ث  ييدددددددا اح تمدددددددشي ةأددددددد   ك مددددددد  ب  يعدددددددة 
سددده  فددد  نصراكهددد  قا دددة ثلمتعلمدددمت عدددل طز،ددد   ددد ا اثت )اثاايدددشك بمدددش   

 
ش املعلا دددش  اث صدددز،ة امل ش بصدددز، 

 ةأ    لي ك ااشثتشف  ر ع املستا  اثتاصي   ثايه .

 ت )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن  صصاإل  )ش دددد ة ثدددداع  اثعمليددددش  املعز يددددة فدددد   ختلددددي ابحدددددشح  
اثتعليميةك الث  ا هش  )ق  املعلا ش  ثلمستق لمت عودد  ق)دداا  نصراكيددة  ختلفددةك اع ددت لثدد   ختلددي 

خشط ددة ثددا  املسددتخايك اع ددت اثددزل   ددل ط يعة املعلا ش  املضش ة ب)ددشإلن ع
 
 ددت  ددام اثق)ددشإل ابصراكيددة اب

صت اثااقدددددع املعدددددن  ب  يعتدددددن يم )دددددن  اقيددددد  لثددددد   دددددل  ددددد ل اميدددددع اثق)ددددداا  ابصراكيدددددةك نح صت  ددددد ا 
املعلا دددددش  املضدددددش ة فددددد  اث شث يدددددة اثعم ددددد    دددددات بصدددددز،ةك ااث دددددت  ب)دددددام  دددددش بدددددمت اثز ددددداي ااث)صددددداص 

م نهدددش صت  ااشثتدددشف   هدددت   )اثاايدددش  )ش دددا املتعلمدددمت اث صدددز،متك اابخ  دددش  ااثصدددار اثااقعيدددةك  ا، 
عددن   سددتا  ابصرا، اث صددز  ثددايه 

 
ك  أحددا ص دد   ممدد ا  (Jerábek et al, 2014, 598 –604) ت

اسددددددل  هددددددشرا  اث دددددد ي  م نهددددددش صت       يدددددد    )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن  فدددددد  اثفصددددددال اثارا ددددددية ص ددددددن ي 
  .Thornton, Ernst & Clark, 2012, 19اث صز،ة اامل ش ية  

ي ك ااث دددت  دددا   2014ص عددد   ددد ا اا دددز اثارا دددة اث دددت صازا دددش راص ا سددد   اصاثيفدددز   اقدددا
نفدددت  اش دددشإل ةعددد   ا دددش  اثعمددد  اث دددت تسدددتخاي فددد  اثصددد)شعة عدددل طز،ددد    )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن   

يهددددش نفددددت  عشثيددددة ثتعن،ددددن ابصرا، اث صددددز  اث  ي دددد  ثددددا  املسددددتخا مت ثهدددد ا ابى ددددش ك اصمددددشر   تشت 
ص ممدددددة  اش دددددشإل  ا دددددش  اثعمددددد  اادددددااا شك عدددددل طز،ددددد    )اثاايدددددش اثااقدددددع املعدددددن  فددددد  تعن،دددددن ابصرا، 

  .Radkowski & Oliver, 2014اث صز  اث  ي   ثا  املستخا مت ثتل  ابى ش   

ش اثارا ددة اث ددت صاز هددش  ضدديلة ع ددش    ي  ااث ددت  ددا   نفددت  اظيددي   )اثاايددش 2013اصيضددن
عددددن  فدددد   قددددزر اثارا ددددش  املعمشر،ددددةك الثدددد   هددددال تعن،ددددن نصرا، اث دددد ي اث صددددز  ثامدددد شل اثااقددددع امل 

م ددددنه   ددددل   ددددا،ز  صددددمي   عمددددشر   ددددشص  هدددد ك ا ا.ددددل   دددد ا اثارا ددددة نفددددت  عشثيددددة  املعمشر،ددددة بمددددش ي 
   ي  اثااقع املعن  ف   )مية  هشرا  اث دد ي اث صددز،ة بصرا، اامدد شل املعمشر،ددة كمددش صكددا  ا تمددشي 

  .Abas, 2013ي امل  ايا ب  يعة   ا اثت )اثاايش ااثارا ة  ل   ثهش  اث   

 قددشت  بز ددش ب ااث ددت  ددا   نفددت  عز ددة  شعليددةي  2016  ن دد ي اهددشص عددا  هللا اصرا ددة
 اثصددي طدد ي ثددا  اثعلدداي   اددي فدد  اثتف مدد  اث صددز    هشرا   )مية اثااقع املعن  ف  ع ت   )اثاايش

ش  ددل43اثارا ددة  ددل   ا  ا دد  عي)ددة فدد  لددنإلك اثتش ددع  اثتش ددع بمار ددة اثم  ددا،  اثصددي طدد ي   طشث ددن
 فدد ن  اثااقددع املعدد    )اثاايددش ع ددت اثقددشت  اثو  ددش ب نفددت  عشثيددة  اظيدديرا ددة اثا اا ش دديةك ا ا.ددل 

 .اث صز   ا  اثتف م شر  ه  )مية

ي  ااث ددت ص  بدد   شعليددة احدداإل  ق  حددة فدد  احقتصددشص 2017اصرا ددة  ددز مت  صدد فا حمددنإل  
 ف  قشتمة ع ت ن   ا ييية اثتخي  اثعق دد  بتق)يددة اثااقددع املعددن  فدد   )ميددة  هددشرا  اثتف مدد  اث صددز  املن

 احا اح ت  م ثا   لمي ا  املزحلة احبتااتية.
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نل للللا س للللللل نصعللللبء نيعريللللك  عال تلللله و سللللبو  عللللرا نصللللنو نيللللونزا يطللللالف نمل للللو  
ن ف نيعمز.  نصف رقو يك ولو  نصو

ححددددز اا دددددش  ث)مز،ددددة اثعدددداإل املعزفددددد ك ااثهددددال اا شسدددددتت  (Sweller, 2003) ا ددددع اددددات  دددددا،لز
ثل)مز،دددة  دددا كيفيدددة  قددداي  املعلا دددش  الحايددداإل  )ممدددة لخفددد  اثعددداإل املعزفددد  لمددد  اثضدددزار  عدددل 
اثددد اكزإل اثعش لددددة  ص   ددددا م  املدددداارص املعز يددددة االحهددددا اثعق دددد  ثددددا  املددددتعل  ث )ددددشإل ا  ددددا،ز ابخ  ددددش  

تسددهي  حدداار اثت مدد  فدد  لاكددزإل املددا  اث ا،دد ك ص  تسددهي  حدداار اثددتعل ك كدد ث  املعز يددةك ااشثتددشف  
 هددددال اثتصددددمي  اثتعلي ددددت نفددددت  ددددا م  اثأددددزال ااملاا.ددددفش  اثتعليميددددة امل)ش دددد ة ثتاقيدددد  اا دددداال 
اثتعليمية ب فددشإلإل ا شعليددةك اتأددت   دد ا اثأددزال ااملاا.ددفش   ددل  مز،ددش  اثتعلددي  ااثددتعل    امددا 

ااشثتدددددددشف   شثع قدددددددة بدددددددمت عددددددز  اثددددددد)ص املددددددداا   ملقدددددددشطع اثفيدددددددايا اثزقميدددددددة  ك 2011ع يددددددة  مدددددددة ك 
اثتعليمية ااثعاإل املعزف  ع قة ا يقةك  شث)مز،ة  )شص  بضزارإل  فدد  الىمدد  املعزفدد  اثددا ي  نفددت 
صقدد  حدددا  م دددلك ا فددد  الىمدد  املعزفددد  اا شسدددتت نفدددت  سدددتا    تدد  لىددداار عمليدددة اثفهددد ك كددد ث  

اثصددددلة مددددز،ف صت ي قددددا ابحمددددام ثا دددداام اث   ددددة صا دددد  حددددااص اثدددد اكزإل  )ميددددة الىمدددد  املعزفدددد  ا يدددد  
اثعش لدددة اثضددديقةك ا ددد ا ثدددل يادددار نح  دددل  ددد ل اح تمدددشي ب يفيدددة  قددداي  املعلا دددش  اعز دددهشك عدددل 

 طز،   قشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية  ااإل ص ش      ا )ة صي  )فصلة.  

  نصنظرللللل ،  ف  للللا ققللللك عللللرا أ للللونع  تتعللللر  أ للللونع نل  لللل  نيعريللللك وتعللللر   رنحلللل  تطللللو 
 مل2011نل    نيعريك: ن ح ر عط   خ لس،  

 ددل ق دد   يم ددل ت يمدد ا ح اث)ددام  دد ا صت  Sweller, 2004 ددا،لز   صكددا نلساسل ي: نيعريلك نل  ل  
املعزفدد    مز،ددة الىمدد   صبددىشي ع)ددا اثصددع ة اثتعليميددة املددشصإل نل تعددزل ااثتعلددي   اثددتعل   صددم ت
  عدداص املتاا لددة االحايدداإل  املتفشعلددة اثع)ش.ددز ك مدد   ددل عدداص ع ددت  اتددا   اث ددت املددشصإل ص هددش:  لدد 
 اثعش لددة  سددتا  .ددعاامهشك  شثدد اكزإل ع ددت  امددز اثتعليميددة املددشصإل  اتايهددش اث ددت املتفشعلددة اثع)ش.ددز
 املددتعل   ددعي  امل ددشل  سددت يع  قددفك  ع ددت  تفشعلددة ع)ش.ددز ع)صددز،ل صا    ددة  عشلحددة تسددت يع
 املددة   ددا،ل يددتعل  اثصددعااة صت  ددل اث ددل ةسددهاثةك  اب يلم يددة اث لمددش  ةعدد   تعلدد  امل تددائ

   هددش  لمددة ا عودد   دد    لفدد   لممهددش نفددت اح ب ددشا  ت لددا ا هددش اح يلم يددة  بشثل ددة ااحدداإل بددىياة
 .اثعشي ث حملةك ا  نهش ااث  كيا

الىمدد  اثدد   ص ددن:  ا  دد ؤا (Sweller, 2003)  ددا،لز عز ددن غيلر نصفعللا : نيعريللك نصللرخ   نل  ل  
اميدددع اثعمليدددش   اصت ثلمدددشصإل اثتعليميدددةك  ااثتعلددي  عدددل طز،ددد   صدددميمن اثددتعل   صددم  يفز ددن

اح  اثتعليميددة املددشصإل بماتددا     شمددزإل بصددارإل  ددز  ف اح اثعش لددة اثدد اكزإل  ددعة املعز يددة اث ددت تأدد   
   هال اثتعل 

ن
  تأ   حم 

ن
ش ص ي   اتددا   قددا يفددز  اثعش لةك  ع ت  ددعي  امل ددشل اث اكزإل ع ت  عز ي 

  اثقلددا ةأز  صاددناإل تعلي ت يتعل 
ن

ش ع ددت حمدد  ش ص ش ددي  قددا  اثاقدد   فسددن اثعش لددةك افدد  اثدد اكزإل  عز يدد 
  ابىتددا    صددمي   دد ا طز،قددة  فددز 

ن
ش ص ددي    عز يدد 

ن
ع ددت مدد   اددنصيل  .ددمم  قددا ا هددش حمدد 

ييعدد  ا ب ددشا  اااددناإل  )فصددلة عددل اثأددز    مددش ثهدد ا ا.ددارإل اثقلددا صاددناإل مددز   )فصددلمتك ا،ددت 
 اثددزاف ااثصددارإل اثدد)ص  بددمت ي)قسدد  املددتعل 

ن
 ,Chongاملا ددام.    هدد   ددل صادد   بصددعااة بينهددش  اددشاح

2005, P.159    

 & Kirschner م يي ددارص   ا ددشل  عز ددن صكز أددن  وايوملوع نصفعلا :  ث ل  نصصلب  نيعريلك نل  ل  
Van Merrienboer, 2002 املددتعل  حي)مددش يتفشعدد   ييأدد    هددشاث ددت  املعز يددة اثعمليددش    ص ددن:  يمددام

  ددع املددتعل  يتفشعدد   امل ددشل حي)مددش  ع ددت  ددعي   اثددتعل   ثعمليددة  شتدداإل اثتعليميةك ا  ات لا  املشصإل  ع
ع ددت  اصددي   املددتعل  لثدد   سددشعا  ددوت املت)اعددةك  اثتعليميددة اثيأددشطش  املددشصإل اثتعليميددة عددل طز،دد 
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اكبسددشي  ودد ا   ع ددت  عز يددة تسددشعاا ش  خ  دد  ع ددت مدد    املددا  طا،لددة اثدد اكزإل فدد   ودد ا   خددنت 
  ددل امل لااددة   صت اثيأددشطش  اثتعليميددةPaas, & et.al ,2003او ددزاتص   بددش  صكدداص اايدداإلك اقددا

ش ا يدد  اثصددلة  فز  املتعلممت   عز ي 
ن

ثهددش    سددشعاإل اثددتعل  صا ثعمليددة بشملا ددامك ا  ددات     ددة حم 
  سددتعملهش املددا  طا،لددة  عز يددة فدد  اثدد اكزإل  ددش  خ  ب)ددشإل ع ددت تسددشعا ا هددش  هددش   اثصددلة ا يقددة صا

  يأدد   اثدد اكزإل ع)ددا ش ياددار اثصددلة بشملا ددامك  ا يدد  املعزفدد  الىمدد   صت تعلمددن  بمعودد  فدد  املددتعل 
املددشصإل  ن قددشت  ددل  م )ددن  عز يددةك  ع ت ب)ددشإل  خ  ددش  املتعل  تسشعا اث ت املعز ية بشثعمليش  اثعش لة

 اثتعليمية.

ش   دددأ م  ص دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا   ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة ايهدددت  اث ادددي الىدددشف  بقيددد  
ش  ددددددل صت اثتعليميددددددة ع ددددددت الىمدددددد  املعزفدددددد 

ن
عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   ملقددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة ك ا   قدددددد

ثهش  أ م ا   اتملة ع ت الىم  املعزفدد ك  فدد  حددشل احعتمددشص ع ددت ص ددلاي اثعددز  امل دد ا لك اثتعليمية  
تدداا    دددع اثفيددداياك  دددوت لثددد  قددا يددداص  نفدددت تعددداص اثع)ش.دددز اث دددت ااثدد   يقددداي عدددز  اثددد)ص ةأددد    

يددت   عشلحمهددش فدد  اثدد اكزإل اثعش لددةك ااشثتددشف  قددا يددا ز فدد  كفددشإلإل ا ددبيعشي املددتعل  ثلماتددا  املقدداي عودد  
عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   امل)فصدددددد  ملقددددددشطع اثفيددددددايا اثفيددددددايا ا عشلحتددددددنك كدددددد ث   ددددددوت احعتمددددددشص ع ددددددت 

ا  ددددل الحهدددداص املعز يددددة اث ددددت ياددددشال  ددددل   ثهددددش قددددا يدددداص  اثزقميددددة اثتعليميددددة  نفددددت بدددد ل املددددتعل   ن،ددددان
 & ,Huk, Steinke نكمشل بشق  اثتفش.ي ك ا ا  ش ياص  نفت اثتأ م  باراددة  عي)ددة ع ددت الىمدد  املعزفدد  

Floto, 2010 . 

ملقددشطع اثفيددايا  امل دد ا ل اامل)فصدد   اثدد)ص املدداا   اعددل اثع قددة بددمت الىمدد  املعزفدد  اص ددلاامت عددز  
فدددد   )ميددددة املفددددش ي   نل يددددت  عددددز  املفددددش ي  املز   ددددة ثلمددددتعل  فدددد  .ددددارإل  قددددشطع  اثزقميددددة اثتعليميددددة

 ددددت  يددددايا تعليميددددة   ددددات بشثيسدددد ة ثددددن بييددددش   عز يددددة  خن ددددة ا ز   ددددة بما ددددام اثددددتعل ك تسددددشعا ع
 ف  الىم  املعزف  ا ي  اثصلةك عددل طز،دد   فدد  اثسددعة ابىدداصإل ثلدد اكزإل اثعش لددة  ا هددش تعش دد  
ش    عز يددد 

ن
كع)صدددز ااحددداك ع)دددا ش يدددت  ا دددتاعشؤ ش  دددل ق ددد  اثددد اكزإل اثعش لدددة  ا دددل  ددد  ح تسدددعا حمددد 

ش بشثيسددددد ة ثلمدددددتعل ك  مدددددش يقلددددد   دددددل  سدددددتا  .دددددعااة املهمدددددة 
ن

عل هدددددشك ا يعددددد   ا دددددام اثدددددتعل   أثا ددددد
اثتعليميدددةك ايسدددمب ثلمدددتعل  بمعشلحدددة عددداص ك مددد   دددل اثع)ش.دددز املعز يدددة بقليددد   دددل الحهدددا ا سدددتا  

 اثتعقيا ا أ    لقشك .

ا،م دددل قيددددش  الىمددد  املعزفدددد  عدددل طز،دددد  ص ددددلاامت: ااال  دددا املا دددداعية  قشبددد  اث ا يددددةك نل يصددددي 
ص هدددش  ا ددداعية  قددداي  اث ز،قدددة املسدددتخا ة فددد  اثقيدددش   ددد  هددد  لا يدددة  قددداي ع دددت اثتقز،دددز اثددد ات ؟ صي

ع ددت   حمدددة اثسددلا، صا اثمدددزال اثفسدددياثااية صا ااصاإل؟ ص ددش اث دددش  :  يم ددد  اثع قددة اثسددد عية بدددمت 
اثمددش زإل امل حمددة باا ددد ة املقيددش  ااثسدددمة اثعقليددة  ا ددام اح تمدددشي  ا،)قسدد  نفدددت طددزو   شمدددزإل 

  قشب  طزو لم    شمزإل.

 لا نصبح :نمل و  نصسا س للل نصنظرلامل نصتي نسلنر إصي

ااث دددت  ف ددد   صت لاكددزإل اثفدددزص  ت دددات  دددل  The Dual Coding Theory تعددا  مز،دددة اث   مددد  املددنصا 
 مش مت ث   م  املعلا ش ك صحا مش:  شص ب   م  ا عشلحة املعلا ش  اثلفميددةك اا  ددز:  ددشص ب   مدد  

   ددددل  دددد ل راددددف ا عشلحددددة املعلا ددددش  لمدددد  اثلفميددددةك اا)ددددشإل ع ددددت لثدددد   ددددوت املتعلمددددمت يم ددددنه  اثددددتعل 
&  Clarkامل مدددد ا  اثلفميدددددة المدددد  اثلفميدددددة اث ددددت يتلقا هدددددش  ددددل  ددددد ل عمليددددش  رتةسدددددية  زك ددددةك اهددددد :  

Paivio, 1991  
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يقددداي   هدددش املدددتعل  بع)دددشإل راابدددف  م يليدددة بدددمت امل مددد ا  اثلفميدددة ااثتصدددار اثلفمددد   اثعمليدددة ااافدددت: ▪
 ثهش صا   اثعق .

بع)دددددددشإل راابدددددددف  م يليددددددة بدددددددمت امل مدددددد ا  اثصدددددددار،ة ااثتصدددددددار يقدددددداي   هدددددددش املددددددتعل   اثعمليددددددة اث ش يدددددددة: ▪
 اثصار  ثهش صا   اثعق .

يقددددداي   هدددددش املدددددتعل  بع)دددددشإل راابدددددف  م يليدددددة ثلتصدددددار اثلفمددددد  ااثصدددددار  صا ددددد   اثعمليدددددة اث شث دددددة: ▪
ا عل  ا ام اثتعل  ك  . ش  احان  اثعق     يصار ح من

ثل)صدداص املت ش  ددة ملقددشطع اثفيددايا ا مددش  دد   يتلدد ك صت  دد ا اث)مز،ددة  ا،ددا  مددف اثعددز  امل دد ا ل 
 ددددع اا.دددداا  امل) اقدددددة فدددد   فدددد  اثاقددددد ك ا دددد ا  ددددش ا دددددب)ا نثيددددن اث اددددي فددددد   مددددف عددددز  اث)صددددداص 
بشث  ا ل  ع اا.اا  امل) اقة بمقشطع اثفيايا اثتعليمية عودد  بة ددة اثااقددع املعددن ك كمددش صيددا   مز،ددة 

  paivio  &saboski, 2011شصا ددد    اث   مددد  املدددنصا  اثعايدددا  دددل اثارا دددش   نهدددش صرا دددة بدددش يا ا 
 ااث ت صمشر   تشتيهش نفت ص ضلية اثعز  امل  ا ل ثل)صاص املصشح ة ثلصار.

: اتسددد   ب)مز،دددة اثبأدددفم  ااحدددشص  ثو اصبييددد  ااث دددت The Filter Theory  مز،دددة ا تقدددشإل املعلا دددش 
ثل ددة اثلفميددة  اث)صدداص   ف    ص ن ص )شإل  ق  املعلا ش   ل   ل اثل ة لم  اثلفمية  اثفيددايا  اا

 بييددة ثبأددب  ا ب ددشا املددتعل   ددش بددمت اثل تددمتك نل يلتفدد  ك فدد  اقدد  ااحددا  ددوت لثدد  ياددار تأدداي  ثهددش
ش ص ددز    مددش  شك ا،لتفدد  ثلمعلا ددش  اثلفميددة  اث)صدداص  صحيش ددن ثلمعلا ددش  املصددارإل  اثفيددايا  صحيش ددن

ثدد ا  و هددش تسددب)ا ثفددز  اث   مدد  ياص  نفت  قاات انإل  ل املعلا ش ك احاار اثبأاي  فدد  اثعددز ك 
ااثدددد    ف ددد   صت صا ددد  اثعقدددد   The Separated Dual Code Hypothesisاث )دددشك  امل)فصددد  

اثعأددددددددز  احددددددددا شت ثل   مدددددددد  ا عشلحددددددددة املعلا ددددددددش ك ااافددددددددت: ث   مدددددددد  املعلا ددددددددش  اثلفميددددددددة  اث)صدددددددداص  
هددشك اثدد ا  ددشملتعل  اثدد   يب)ددشال ا عشلحمهشك ااث ش ية: ث   م  املعلا ددش  لمدد  اثلفميددة  اثفيددايا  ا عشلحم

املعلا دددش   دددل  ددد ل ق)دددش مت  )فصدددلتمت ص ضددد   دددل املدددتعل  اثددد   يب)شاثهدددش  دددل  ددد ل ق)دددشإل ااحددداإل فددد  
اق  ااحاك ا  ا يب)ش ا  ع ط يعة اثعق  اثعأز  ف  اااص طز،قمت  )فصددلمت ملعشلحددة املعلا ددش . 

ش ثتصدددار بزاصAnderson, 2005    2002  شثدددا  زاددداتك  ا  Broadbentبيددد    اا قدددن ا ك مددد ن  دددوت قدددارن
ش فدد    ددل املعلا ددش  يمددز عودد  ق)اا )ددش الىسدديةك ا دد ا صكودد   ددل قددارإل اثعقدد  ع ددت  ز مدد  املعلا ددش  اميعددن
اقدددد  ااحددددا ا عشلحمهددددشك اثهدددد ا يف دددد   اادددداص  ل دددد  صا  زادددد  يدددد)م  ص ددددال املعلا ددددش  ثلعقدددد  بايددددي 

ق  املعلا دددش  فدد   خدددنت اثدد اكزإل اثقز، دددة   سددمب ث عضدددهش بددشملزار ث   م  دددش ا عشلحمهددشك فددد  حددمت  مددد  بددش
ش ةعدددا لثدد  بمدددزار اثاقدد  يأ ددد  فددد   ح دد  يم دددل ا ددتعشص هش ةعدددا اقدد  قصدددم  ملعشلحمهددشك ا دددش ي قدددا  خن ددن
شك اا)ددددددشإل ع ددددددت لثدددددد   ددددددوت  عشلحددددددة املعلا ددددددش  ح  ددددددت  نح ةعددددددا صت  امددددددا  اثضددددددعي ااثت عددددددتت  ددددددار،يي 

علا ددش  املصددارإل ااثلفميددة كمددش صت احتفددشح اثعقدد  بشح ب شا نث هش ا بيية ح ت ل  زعة ا ددتق شل امل 
ش و دددز لمددد    هدددش يختلدددي حسدددا  دددام اثق)دددشإل الىسدددية اث)شقلدددة اصت  ز مددد  املعلا دددش  املصدددارإل يأ ددد  طز،قدددن
املعلا ش  اثلفميةك نل نت رؤ،ددة املصددارا  اث ددت  خددص ابىتددا  اثلفمدد  قددا  اددا  ددل  اايددن اح تمددشي 

ث)مز،دددة  ا،دددا اثتتدددشةع فددد  عدددز  اثل دددة اثلفميدددة المددد  اثلفميدددة بدددن ع)دددا ش   ددد ا ل  عدددنك ااشثتدددشف   هددد ا ا
 ,Galottiع)دددا اثدددتعل   ثتي)دددا تأدددتة  اح ب دددشا اث)دددش ب عدددل اثعدددز  امل ددد ا ل ااثبأددداي  فددد  اثفهددد .  

2009; pashler, 1999.  
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 ن ملرنءنمل نينهج   صببح :

 ددت  قدداي عل هددش  ددل  دد ل ابطددشر اث)مددز  ثل اددي ص  ددل  اايددا امل ددشصئ ااا دد  اث)مز،ددة اث 
ا ات اث اي الىشف  يهال نفددت  اايددا ص ددز ص سددا ص ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا    نازاإلا  اث ايك ا مزن

 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيدددايا اثزقميددددة اثتعليميددددة فددد  بة ددددة   )اثاايددددش اثااقدددع املعددددن  فدددد   )ميددددة  -   ددد ا ل 
صدددي اث دددش   ابعدددااص ك املفدددش ي  اثعلميدددة اابصرا، اث صدددز  ا فددد  اثعددداإل املعزفددد  ثدددا     يددد  اث 

 ث ث   قا قشي اث شحي بشبازاإلا  اثتشثية:

 )فصدددددد   ملقددددددشطع  - اايددددددا  عددددددشيم  ا  ددددددشصئ  صددددددمي  ص ددددددلاي عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا      دددددد ا ل  ✓
 اثفيايا اثزقمية اثتعليمية ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعن .

طع اثفيددايا اثزقميددة  )فصدد   ملقددش -اثتصمي  اثتعلي ت ملعشلحش  عز  اث)ص املاا      دد ا ل  ✓
 اثتعليمية ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعن .

 نعااص صصاا  اث اي. ✓

 نازاإل  يزاة اث اي. ✓

 ا    )في    ا ابازاإلا  ع ت اث)اا اثتشف :

: تحرقلللللللر  عللللللللاقير   بللللللللا ا تصللللللل    أسللللللللبو  عللللللللرا نصلللللللنو نيللللللللونزا ن  لللللللل ن   
ا
 -أ ت

ن ف نيعمز. نفص مل يطالف نصف رقو نصر     نصتعب     يك ولو    تانوصومل ا نصو

ن للللف  -1 تحرقللللر نصهللللرف  لللل   ائ لللل   عللللاقير تصلللل    عللللرا نصللللنو نيللللونزا نصطللللائ  عقلللل  نصو
ا مها   اثقشتمة  اايا املعشيم  اث ددت يددت  ع ددت  ددا هش  صددمي   مددشي اثااقددع املعددن    نيعمز:

اثقددددشت  ع ددددت عددددز  اثدددد)ص املتدددداا   اامل)فصدددد ك اقددددا را دددد  فدددد  .دددديشلة املعددددشيم  صت تع دددد  
  مشي اثااقع املعن ك  ع  زاعشإل اا   اث  با،ة ث)مشي اثااقع املعن .   صشتص 

إعلرن  نصصلو ة نيبرئ لل  صطائ ل   علاقير أ  للاط علرا نصلنو ني لل ن    نينفصل  يطللالف  -2
ن لللللف نيعلللللمز:  دددددد  نعددددددااص اثصددددددارإل  نصف لللللرقو نصر   للللل  نصتعب   للللل  يلللللك ولوللللل  تانوصومل لللللا نصو

عددددددن  ع ددددددت  دددددداإل ابطددددددشر اث)مددددددز  ااثارا ددددددش  امل اتيددددددة ثقشتمددددددة  عددددددشيم  ص أدددددد ة اثااقددددددع امل 
   عدددشيم  6اثسددشبقة اث دددت  )شاثدد   عدددشيم  اثااقددع املعدددن ك اقددا مدددمل  اثقشتمددة امل اتيدددة ع ددت  

شك اقددددا  ش دددد   اددددشار املعددددشيم  اا ش ددددية ع ددددت اث)اددددا 46ص ش ددددية  ضددددم)    ا  زعيدددد     امددددزن
 دددددددش     صدددددددمي  اثددددددد)ص اثتدددددددشف : املعيدددددددشر ااال   صدددددددمي  عدددددددز  اثددددددد)ص امل ددددددد ا ل ك املعيدددددددشر اث 

امل)فصدددد  ك املعيدددددشر اث شثدددددي  امل ا دددددش  املشصيدددددة فدددد  اثااقدددددع املعدددددن  ك املعيدددددشر اثزاةدددددع  اثفيدددددايا 
ثلااقددددددددع املعددددددددن  ك املعيددددددددشر الخددددددددش    املسددددددددشعاإل ااثتاايددددددددن ك املعيددددددددشر اثسددددددددشص   اثقشبليددددددددة 

 ث  تخااي ث)مشي اثااقع املعن  .

ن -3  دد  عددز  اثقشتمددة فدد    لف نيعلمز:نصتحطل   ل  صلرا  ائ ل   علاقير علرا نصلنو عبلر نصو
.ددار هش امل اتيدددة ع دددت  يماعدددة  دددل الخوددد اإل فدد   يدددشل   )اثاايدددش اثتعلدددي ك اامل)دددشلث اطدددزو 
اثتاري  ثتأكيددا صقددة املعددشيم  ااملامددزا  اث ددت  ب) ددت ث دد   عيددشرك الثدد  عددل طز،دد  ا ددب ش ة 

امددز بشملعيددشرك     ل   ثهش اح تفسشر  ل ابى ممت حددال:  .دد حية املعيددشرك اار  ددشل امل 
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ااثصدديشلة اثعلميددة ثلمامددز ك اقددا ص ددفز  عمليددة اثتا ددي  عددل اق دد ا  ةعدد  اثتعدداي   
    امزا .14املز   ة بصيشلش  ةع  املامزا ك اح ل  

:  م لدددد  اثصددددارإل اثنهشتيددددة ثقشتمددددة  عددددشيم  عددددز  اثدددد)ص نصصللللو ة نصيلائ لللل  صطائ لللل  نيعللللاقير -4
ا    ى  رق  32ص ش يةك  ضم)      عشيم   6املاا   عو  اثااقع املعن  ف      .  1   امزن

ا: نصتصلللللل    نصتعب رللللللي يعالجللللللامل عللللللرا نصللللللنو نيللللللونزا ن  لللللل ن     نفصلللللل مل  -ثا  للللللا
ن ف نيعمز   .يطالف نصف رقو نصر     نصتعب     يك ولو  تانوصومل ا نصو

  يقددش  يب)ددشال  دد ا ابىددار عددز  الخ دداا  ابازاتيددة اثزتةسددية اث ددت ا  عهددش اث شحددي فدد   صددمي  اثت 
اثقشتمدددددددددة ع دددددددددت   )اثاايدددددددددش اثااقدددددددددع املعدددددددددن  ثلت  يددددددددد  ا  ا،ز دددددددددشك اا)دددددددددشإل صصاا  اثقيدددددددددش ك ااثتيزادددددددددة 
ا   حمدددش  اث شحدددي ع دددت  يزادددة اث اددديك  اح دددت  عية ثل اددديك ااثتيزادددة اا ش دددية ثل اددديك اص مددد ن

فص  ثه ا الخ اا :  ا يمش ي   عز    

 للل تص    نصتطب طامل نصطائ   عق  تانوصومل ا
ا
ن ف نيعمز: أ ت  نصو

 )فصددد    -اثهدددال  دددل اث ادددي الىدددشف   اايدددا ص سدددا ص دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل 
ملقددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة اثتعليميددددددة فدددددد  بة ددددددة   )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن  ثت)ميددددددة املفددددددش ي  اثعلميددددددة 

اص اابصرا، اث صدددددز  ا فددددد  اثعددددداإل املعزفددددد  ثدددددا     يددددد  اثصدددددي اث دددددش   ابعدددددااص ك كمدددددش صت نعدددددا
ا  دددل املعدددشيم  اث دددت  ا صدددمي  ص  بز دددش ب صا    يددد  تعلي دددت ياتدددش   دددل املصدددم  اامل دددار صت يب دددع عددداصن

 ادددددداص مددددددزال  دددددد ا اثت  يدددددد  ا اا.ددددددفش نك اتعتودددددد   مددددددشل  اثتصددددددمي  ااثت ددددددا،ز اثتعلي ددددددت املددددددا   
اا شسدددددتت حعتمددددددشص اثت دددددا،ز ع ددددددت ص دددددش   مددددددز   دددددلي ك اع ددددددت لثددددد  قددددددشي اث شحدددددي بمزااعددددددة  مددددددشل  

 ث  يعة اث اي الىشف اثتصمي   
ن
  ل بينهش.  ااثت ا،ز اثتعلي ت ح تيشر اث)مال  ااك    )ش  ة

اقددددا   ودددد  اث شحددددي فدددد   زاحدددد  اثتصددددمي  ااثت ددددا،ز اثتعلي ددددت  زاحدددد  ا اددددزاإلا  اث)مددددال  
 ااثأ   اثتشف  يا    ل  املزاح :  ADDIEاثعشي ثلتصمي  اثتعلي ت  
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 بتصرف من الباحث"" ADDIE التصميم التعليمي العامنموذج  (2)شكل 

 Design مرحلة التصميم 

 . ث ليل الم توى وث داد الم اهي  المتضمنة( 2).  األهداف التعليمية ث داد( 1)

.تحديد إستراتيجية تنظيم المحتوى ( 4)    .   تحديد طرق تقديم المحتوى وتنظيمه (  3)   
.   تحديد التفاعل في مواد المعالجة التجريبية( 6)   . م ستراتيجيات وأساليب التعليم والتعلإتحديد   ( 5) 

.ستراتيجية التغذية الراجعةإتحديد ( 7)         
 

 .  الاينا اوهات( ثصمي  7)

                  ثصمي  العالةات والم توى ادفتراضي المرثبط بها( 8)

 
 

 Analysis مرحلة التحليل 

 يل المهمات التعليمية. ( ث ل2)  .    وث داد المشإللة( ث ليل 1)    

 . بيئة التعل  ي( ث ليل الموا   والقيو  ف4)        .     ال ئة الماتهدفة( ث ليل خصائص 3)

التن يذ ةرحلة  Implementation 

     ادستخدام ال علي للتطبيقات التعليمية( 2)     ث ميل التطبيقات التعليمية  لت األجهز  اللوحية.( 1)

 
 

 Development ةرحلة التطوار

.إجراء معالجات مقاطع الفيديو الرقمية (  2.  ) المحتوى الخاص بمقاطع الفيديو الرقمي(  1)   
.لبيئات الواقع المعزز ي التقويم المبدئ(  4.                ) تطوير نظام الواقع المعزز(  3)   

. قع المعززاإلخراج النهائي للتطبيقات التعليمية القائمة على تكنولوجيا الوا( 5)         
 

 
 

 .المعالعة ااحصائية للنتائج وةناقشتها. وث ايرها( 2.    )ثقوا  جوان  التعل ( 1)

التقوا  ةرحلة  Evaluation 

عة 
راج

ة ال
غذي

Fالت
ee

db
ac

k 
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ا،زاددددددع ا تيدددددددشر اث شحدددددددي ث)مددددددال  اثتصدددددددمي  ااثت دددددددا،ز اثتعلي ددددددت ثلعمددددددد  ا ددددددد  نازاإلا دددددددن 
 امل) حية ثعاص  ل اا  شيك اه :

 ص ن يتصي بشثسهاثة ااثا ا  ااثأمال باراة ك م إل. -

  زا ة   ا اث)مال  ةأ    سمب بشثت ايع  ين بمش يب)ش ا  ع ط يعة اث اي الىشف . -

  زاحلن اا ش ية  ب)ش ا نفت حا ك م   ع ط يعة اث اي الىشف .ط يعة   -

اع ددددت لثدددد   قددددا قددددشي اث شحددددي بتاايددددا الخ دددداا  اثفزعيددددة ث دددد   زحلددددة  ددددل  زاحدددد   مددددال  
ت دددع فددد   ADDIEاثتصدددمي  اثتعلي دددت اثعدددشي 

 
بمدددش يب)ش دددا  دددع ط يعدددة اث ادددي الىدددشف ك ثي دددات اث)مدددال  امل

 اث اي ع ت اثأ   اثتشف :

   زحلة  ل   ا املزاح :ا يمش ي   ا.ي  
 
  فصي   ثإلازاإلا  اث ت ا  عمهش اث شحي ف   

  رحب  نصتحب  :  - 1

 اامتمل    ا املزحلة ع ت ابازاإلا  اثتشثية:

 تحب    تحرقر نيشكب : 1-1

فدددد  اادددداص  دددددعي فدددد   سددددتا   اصدددددي   -كمددددش ارص فدددد  اثفصددددد  ااال  – م لدددد   أدددد لة اث اددددي الىدددددشف  
   ددشصإل اثعلددايك ا ددا اا ددز اثدد   صكا ددن اثارا ددة اح ددت  عية اث ددت قددشي اثت  يدد  ثلمفددش ي  اثعلميددة فدد 

 هددش اث شحدديك ا ضددم)  ناددزاإل عدداص  ددل املقددشب    ددع  عل ددت اثعلدداي فدد  املدداار ك اقددا صكددااا امدديعه  
ااددداص .دددعااة ثدددا  اثت  يددد  فددد  صرا دددة املفدددش ي  اثعلميدددةك كمدددش صكدددااا ص هددد   عتمددداات ع دددت اث ز،قدددة 

ي  ع دددت اثددددزل   دددل  أكيددددا اثعايدددا  ددددل اثارا دددش   ددددزارإل نعدددشصإل اث)مددددز فددد  طددددزو اثتقليايدددة فددد  اثتددددار 
ي ك اصرا ددددة 2010اص ددددشثيا اثتدددداري  املسددددتخا ة  ددددع اثت  يدددد  كارا ددددة ثدددداري  ن يدددد  ع ددددا امللدددد   

ي ك  مددش صعددش اث شحددي نفددت 2017ي ك اصرا ددة  ددعيا ع ددا اثددزحمل  امددا  2012 ددزاإل  ختددشر  امددا  
ش ي)ش ددددا ط يعددددة اثت  يدددد  ا،م ددددل  اظيفددددن ثهدددد ك اقددددا رص  اث اددددي فدددد  املسددددتاا ش  اثت )اث  اايددددة عمددددا

عددا  )ش دد ة ةأدد   ك مدد  ثلت  يدد ك  قددا ص عدد   دد ا اا ددز اثعايددا 
 
اث شحي صت   )اثاايش اثااقع املعددن  ت

ي ك اقدددا 2009ي ك اصرا دددة  دددار  ،دددل اثدددايل او دددز،ل  2016 دددل اثارا دددش ك   ددد : صرا دددة  ا،يسدددل  
ايش تعتما ع ت اثتم ي  اث صددز  فدد  عددز  املعلا ددش  ا قددايمهشك ااشثتددشف  يزاع لث  ات   ا اثت )اثا 

ش ثلت  يدد   ددا ه   عتمدداات ةأدد    عددا   شثيدد   هددت  خشطددا حش ددة اث صددز ثددا  املتعلمددمتك اا ددز اثدد     
ك ددد  ع دددت اث صدددز فددد  ا دددتق شل املعلا دددش  ا عشلحتدددنك  مدددش صعدددش اث شحدددي نفدددت بادددي ص دددز ا دددت ل  اايدددا 

فيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد  بة ددة  )فصدد   ملقددشطع اث  -)ص املدداا      دد ا ل ص سددا ص ددلاي عددز  اثدد 
  )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة اابصرا، اث صددز  ا فدد  اثعدداإل املعزفدد  ثددا  
 صت لشث يددددة اثارا دددش  ااث اددددار فدددد   ددد ا اثصدددداص ا تمدددد  

ن
   يددد  اثصددددي اث ددددش   ابعدددااص ك ااخش.ددددة

 
ن

 ةأدد   عددشي صات املقشر ددة ب اددي  عشثيددة ص ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا    ددااإل ص ددشت  تصدد 
ن

صي  )فصدد 
بينهمدددددش صيهددددد   دددددي ات اا ضددددد ك ح ددددد  صت اثارا دددددش  اث دددددت ا تمددددد  بأ دددددلاي عدددددز  اثددددد)ص املددددداا   ثددددد  

  ت زو بت )اثاايش اثااقع املعن .

ص ددددلاي عددددز  اثدددد)ص املدددداا   اا)ددددشإلن عليددددنك ظهددددز  الىشاددددة نفددددت ناددددزاإل اث اددددي الىددددشف   ثل أددددي عددددل 
اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد  بة ددة   )اثاايددش اثااقددع املعددن  فدد    )فصدد   ملقددشطع -اا سددا    دد ا ل 

 )ميددددددة املفددددددش ي  اثعلميددددددة اابصرا، اث صدددددددز  ا فدددددد  اثعدددددداإل املعزفدددددد  ثدددددددا     يدددددد  اثصددددددي اث دددددددش   
 ابعااص .
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 تحب   نيه امل نصتعب    : 1-2 

اثاراسددتتك اقددا  ددز   سمهال   ا ابازاإل  اايا املهمش  اثتعليمية امل لااةك اا تخ .هش  ددل املقددزر 
   ا ابازاإل بشلخ اا  اثتشثية:

قدددشي اث شحدددي ةعمددد  ا دددب ش ة  ح ددددت  م رص   عل دددت  دددشصإل اثعلددداي فدددد   ددداار  لمدددزإل ابعااصيدددة ب)ددددمت  
الثددددد  ح دددددت  م ورا هددددد  حدددددال صك ددددد  املا ددددداعش  .دددددعااة فددددد   دددددشصإل اثعلددددداي فددددد   قدددددزر اثصدددددي اث دددددش   

ش اث دددددل ع)ددددددا    يقهدددددش ع ددددددت 14 ددددداك  صابعدددددااص ك ا ضدددددم)   دددددد ا اح دددددب ش ة فدددددد  مددددد لهش امل  ص  ا دددددداعن
املعلمدددمت ا لدددد  صت  )ددددش، ةعددد  املا دددداعش  اث ددددت ح يدددت   اريسددددهش ثلت  يدددد  الثددد  ب)ددددشإلن ع ددددت اثيأددددزإل 
اثددددداارصإل نثددددد ه   دددددل   تدددددا اث  بيدددددة بمايز،دددددة اث  بيدددددة ااثتعلدددددي  فددددد   اش مدددددة اثقدددددش زإلك اع دددددت لثددددد  قدددددشي 

ش ثتلدددد  اثيأدددددزإلك اصعدددددا ش فدددد  مددددد لهش اثنهدددددشك  بتعددددداي  املا ددددداعش  املتضددددم)ة بشح دددددب ش   اث شحددددي ة ا قدددددن
  .2   ى   

قدددشي اث شحدددي ةعدددز  اح دددب ش ة ع دددت عددداص  دددل  عل دددت اثعلدددايك ا ش ددد   تدددشتب ا دددت  م رصيهددد  كمدددش  -
  ا  ا   بشلحاال اثتشف :

 

 مل 3ملر   ن

 نستطالع  أا نيعب ين حو  أكثر نيوموعامل صعوا  يك  ا ة نصعبو .

 نيوموع  
زن  نصو  نصتارن نمل

 نصنسبي
نصنسب  
 ح  نفت حا  ش   ع  نيوول 

 % 100 1 دددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددد  5 اث رإل   .1

 % 100 1 دددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددد  5  ستا،ش  اث شقة   .2

 % 80 0.8 دددددددددددددددددددددددد  2 3 اثعاص اث ر    .3

 % 80 0.8 دددددددددددددددددددددددد  2 3 ثعاص اث ت   ا  .4

 % 60 0.6 1 2 2 اثت هزي بشثاث   .5

 % 90 0.9 دددددددددددددددددددددددد  1 4 قش ات  اثاي  .6

 % 40 0.4 2 2 1 ابحشل اث هز     .7

 % 30 0.3 3 1 1 اث أشل اث هز     .8

 % 40 0.4 2 2 1 اث ى)ش  اث هزاية   .9

املعلمددمت يتلدد ك صت  ا دداعش :  اثدد رإلك ا سددتا،ش  اث شقددةك ااثعدداص اا)ددشإلن ع ددت  بييددة ا ددت  م رص  
اثدددد ر ك ااثعدددداص اث ت دددد ك اقددددش ات  اثدددداي ك اهدددد  صك دددد  املا دددداعش  .ددددعااة فدددد   ددددشصإل اثعلدددداي بشثيسدددد ة 
ثلت  يدد ك ثدد ث  ا ددتقز عل هددش اث شحددي ثت ددات  اتددا  اثت  يقددش  اثتعليميددة اثقشتمددة ع ددت   )اثاايددش 

لبعرمل نيوملللوع نل لللاص وطلللا ون كوصلللو و لن مل  لللف نيوملللوعامل نصتلللي  صايللللا نسلللاثااقدددع املعدددن ك 
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أمل ف نيعب ون عق  صعواالا تنتري مل  عها صفرع نصا   اء يك  حرة "ون   نصذ ة" يلك  طلر  نصعبلو  
   ف  ا عرن  وموع  ا ون كوصو  قنر ج تحت  وموع نصفي قاء.

أ    اتا    
 
  يقش  اثااقع املعن :اا ث      اايا املا اعش  اار ع اثتشثية ثب

 اث رإل.  1
  ستا،ش  اث شقة.  2
 اثعاص اث ر .  3
 اثعاص اث ت  .  4

 تحب   خصائو نصفو  نيسالرف : 1-3

 دددعي  لمدددزإل  اث ددد ي عي)دددة اث ادددي الىدددشف   دددل طددد ي اثصدددي اث دددش   ابعدددااص  بمار دددة
مشرإل  قشبلددة ثهدد  ااثتعلددي  نصارإل اثددااي   اثتعليميددةك اقددا  دد  نعددااص ا ددت  اث  بيددة ابعااصيددة ب)ددمت ملايز،ددة

 هددال اثتعددزل ع ددت ط يعددة  ودد ا ه  فدد  اثتعش دد   ددع   )اثاايددش اثااقددع املعددن ك اق دد   قدداي  اح ددتمشرإل 
 ثل  ي عي)ة اث اي    عز هش ع ت اثسشصإل ابى ممتك ا ل    نازاإل اثتعاي   امل لااة.  

 تحب   نيون    نصط و  يك ولو  نصتعب : 1-4

   همددش ك اهدد : اثدد رإلك ااث شقددةك ااثعدداص اثدد ر ك 4ااقددع  عددن    ا ددة  ددل   م لدد  بة ددة اثددتعل  فدد  بة ددة 
ااثعددداص اث ت ددد ك ا ددد   همدددة  قددداي  يماعدددة  دددل اا أددد ة  دددزاف بدددمت  اتا،دددش   شصيدددة ارقميدددةك ا،دددت  
 قدددددداي   سددددددختمت  ددددددل اث ة ددددددةك اثيسددددددخة ااافددددددت  ز   ددددددة بمقددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة املتصددددددلةك بة)مددددددش 

 قددددشطع  يددددايا رقميددددة  دددد  نعددددااص ش ثدددد)مف اثعددددز  امل)فصدددد ك ا،ت لددددا قشتمددددة ع ددددت  اث ش يددددةاثيسددددخة 
ا دددددتخااي اث ة دددددة ا دددددتخااي اثت  يددددد   اددددد  اث ادددددي لحهدددددش   قدددددشل ثايدددددن ا صدددددشل بشب    ددددد ك ا اميددددد  

   ثلااقع املعن .unite AR   ي   

  رحب  نصتص   : -2

 يفيددة نعددااص اثت  يقددش   تعل   دد ا املزحلددة با.ددي امل ددشصئ اث)مز،ددة ااباددزاإلا  اثعمليددة املتعلقددة ب 
ةأ   ي ف   اقي  اا اال اثتعليميددة املددزاص  اقيقهددشك ا تضددمل  دد ا املزحلددة الخ دداا    اثتعليمية

 اثتشثية:

 تحرقر نل رنف نصتعب    : 2-1

ش بتاايددددا اا دددداال اثتعليميددددة   تاايددددا  ش ا يقددددن
ن
يددددز  ف  يددددش  اثت  يقددددش  اثتعليميددددة املق  حددددة ار  شطدددد

سشعااا اال    تيشر الخودد ا  اثتعليميددة امل)ش دد ةك اا تيددشر  صددشصر اثددتعل  ااا أدد ة اطددزو ع ت ا    
سدددددشعا بددددداار ش فددددد   قددددداي  الخوددددد ا  اثتعليميدددددة امل)ش ددددد ةك اكددددد ث  ص دددددشثيا اثتقدددددا،  

 
اثتددددداري  اث دددددت ت

سددددشعا ع ددددت  ا دددديب  سددددتا   اقيددددش   دددداا ب اثددددتعل ك كمددددش صت اثتاايددددا اثدددداقي  ثا دددداال اثتعليميددددة   
لددددايك ا،ددددداص  نفددددت اث)يددددش  فددددد   اقيدددد   لددددد  اا دددداالك اثقددددا  اددددداص اثهددددال اثعدددددشي اثددددتعل  اااصاإل امل 

بىتدددا  اثت  يقدددش   يمدددش ي ددد : ص )ميدددة املفدددش ي  اثعلميددددة فددد   دددشصإل اثعلددداي ثدددا     يددد  اثصدددي اث ددددش   
 ابعااص ص.

شك  مددد  .ددديشلمهش فددد   ددداإل عددداص  دددل املعدددشيم 15اا ع ددد   دددل  ددد ا اثهدددال اثعدددشي   ش  زعيددد  ش نازاتيددد 
ن
ك    دددا 

 اه :

صشلة ةأ   اا   ا ااص. -  صت   ات ع شرإل اثهال   
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 صت   ات ع شرإل اثهال ااقعية ايسه    حممهش اقيش هش. -

ا. - ش ااحان ش تعليمي   صت   ات ع شرإل اثهال  تضمل  ش ين

)م  اا اال ف  تسلس   ز    ل اا ه  نفت اا.عا. -  صت   

 ص اغ  نل رنف نصسبوك    مبطها: 2-1-1

اثع)ش.دددددز اا ش دددددية ثاحددددداإل بييدددددة اثددددد رإل فددددد   قدددددزر اثعلددددداي ثت  يددددد  اثصدددددي اث دددددش    فددددد   ددددداإل  اايدددددا 
ابعددددااص ك  مدددد  .ددددديشلة ص دددداال اثدددددتعل  فدددد  مددددد   ع ددددشرا   دددددلاكية  ادددداص باقدددددة اثت يمدددد  امل لددددداي 
نحاا دددن فددد   دددلا، املدددتعل   ثت دددات قشبلدددة ثلم حمدددة ااثقيدددش  بما ددداعيةك ا صددد ب  ااهدددش  ثضددد ف 

قددددش ك اا تيددددشر صصاا  اثقيددددش  ااثتقددددا،  امل تمددددة ا عددددااص شك اقددددا صعددددا  ددددم  اا ت ددددشر  عشثيددددة اثت  ي 
اث شحدددي قشتمدددة اا ددداال فددد  .دددار هش امل اتيدددة  ددد  عدددز   ددد ا اثقشتمدددة ع دددت  ا مدددمت  تخصصدددمت فددد  

  يشل  )شلث اطزو  اري  اثعلاي   هال ا ت  م رصيه   يمش ي  :

لددا  ددل ابى دد  ا ددع ع  ددة  ا   اقي  ع شرإل     ددال ثلسددلا، اثتعلي ددت املددزاص  اقيقددنك  •
 
اط

   ف  الخش ة اث ت تعو  عل رصين  ااإل ص شت اثهال ياق  اثسلا، املزلاي صي ح.√ 

صقدددة .ددديشلة  ددد   دددال  دددل ص ددداال اثقشتمدددةك الثددد  بدددشق  ا  اثصددديشلة امل)ش ددد ة  ددداو اا ددداال  •
 اث ت يز  ابى   ص هش  اتش  نفت تعاي  ف  اثصيشلة.

ش باسدددشي اثيسددد ة امل ا،دددة ملدددا   اقيددد   ددد   دددال ثلت يمددد   مددد   عشلحدددة ناشبدددش  ابى مدددمت نح صدددشتي 
يمددع عليددن صقدد   ددل  %  ددل ابى مددمت 80امل لدداي نحاا ددن فدد   ددلا، املددتعل ك ا قددزر صت اثهددال اثدد   ي 

  ا  ال لم   لي   ااشثتشف  يت لا نعشصإل .يشلتن ا    اا هش  ابى ممت.  

 : اميع اا اال بشثقشتمددة حصددل  ع ددت  سدد ة ااشإل   تشتب اثتا ي  ع ت اا اال اثسلاكية كمش ي 
% عاا  مسة ص اال   ضم)  تعاي   ف  .يشلمهشك اقددشي اث شحددي بتعددايلهش ب)ددشإل 80  ا،ة صك    ل  

 ع ت  اا هش  اثسشصإل ابى ممت كمش يتل  ف  الحاال اثتشف :

  4ااال  

 نصتعرقالمل نصتي ن  رحها نصسا ة نمل ا ون عق   ائ   نل رنف. 

 نصهرف بعر نصتعرق    ب  نصتعرق نصهرف   

عاص اسيمش  اث)ااإل. • 1 ااص اسيمش  اث)ااإل. •     ي 

يا ددددددددددددددددددددد  اثفدددددددددددددددددددددزو بدددددددددددددددددددددمت اثو ا دددددددددددددددددددددات  • 2
 ااث)يا زات.

 يمم  اثفزو بمت اثو ا ات ااث)يا زات. •

3 
يدددددددددددددددددددد كز اثعدددددددددددددددددددداص اث ت دددددددددددددددددددد  ثع)صددددددددددددددددددددز  •

 اثهياراامت.
  ستيتب اثعاص اث ت   ثع)صز اثهياراامت. •

  ستيتب اثعاص اث ت   ثع)صز اث زاات. •  زاات.ي كز اثعاص اث ت   ثع)صز اث • 4

يدددددددددددددددددددد كز اثعدددددددددددددددددددداص اث ت دددددددددددددددددددد  ثع)صددددددددددددددددددددز  • 5
 اثصاصياي.

  ستيتب اثعاص اث ت   ثع)صز اثصاصياي. •
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  15اادد ث  ص.دد ا  قشتمددة اا دداال فدد  .ددار هش اثنهشتيددة ةعددا ناددزاإل اثتعدداي   اثسددشبقة  ت ددات  ددل  
ش    ى   

ن
  .3 ا 

 تض ن  وه:تحب   نمل توى  تحرقر نيفا    ني 2-2

 ا تضمل   ا املزحلة ابازاإلا  اثتشثية:

 تحب   نمل توى  مبطه: 2-2-1

 ددددل  دددد ل  اايددددا اا دددداال اثتعليميددددة فدددد  .ددددار هش اثنهشتيددددة  دددد  ا ددددتخ ص ابىتددددا  اثتعلي ددددت اثدددد   
    دد   دد ا اا دداالك ايعمدد  ع ددت  اقيقهددشك اا)ددشإلن ع ددت  ددش  دد  ك صعددا اث شحددي ابىتددا  اثتعلي ددت فدد  

 اتيددددةك  دددد  قددددشي ةعز ددددن ع ددددت اثسددددشصإل ابى مددددمت  ددددل املتخصصددددمت فدددد   يددددشل  )ددددشلث اطددددزو .ددددار ن امل 
  اري  اثعلاي   هال ا ت  م رصيه   يمش ي  :

  فدد  الخش ددة √ ا  ار  شل ابىتا  اثتعلي ت بشا اال اثتعليميددة املا دداعة ثددنك با ددع ع  ددة   •
   شل.اث ت تعو  عل رص  ابى    ااإل ص شت بشحر  شل صي ةعاي احر 

  فدد  الخش دددة اث دددت تعوددد  عدددل √ ددا  كفشيدددة ابىتدددا  ثتاقيددد  اا دداال اثتعليميدددةك با دددع ع  دددة   •
 رص  ابى    ااإل بشث فشية صي عاي اث فشية.

ز   ع ت ابى ممت كمش  ا  ا   بشلحاال اثتشف :  ا ش   اثقشتمة اث ت ع 

 ( 5) جدول
 قائمة تحكيم المحتوى التعليمي واألهداف التي تحققه. 

 ملفهاي ا

 ابىتا  اثتعلي ت  اا اال ابازاتية 

ةعا صرا ة   ا املفهاي ييا صت  
ا ع ت صت:  ي ات اثتلمي  قشصرن

ثتاقي  اا اال ابىاصإل    ا تيشر  
 ابىتا  اثتشف : 

 

ع شرإل  
 اثهال 

 ستا   
 اثهال 

  اا   
لم   

  اا   
 ابىتا  

 كفشية

 ابىتا  

احر  شل  
 بشا اال 

  شل
لم   
  شل

  ز  ف
لم   

  ز  ف

         

صعقددا لثدد  ناددزاإل املعشلحددة ابحصددشتية ح ددتيشبش  اثسددشصإل ابى مددمت باسددشي اثيسدد ة امل ا،ددة ملددا  
ار  دددددشل ابىتدددددا  اثتعلي دددددت بشا ددددداالك ا قدددددزر اعت دددددشر ابىتدددددا  اثتعلي دددددت اثددددد   ييمدددددع ع دددددت  اقيقدددددن 

ثتددددشف   سددددتااا نعددددشصإل %  ددددل ابى مددددمت ح ياقدددد  اثهددددال بشثأدددد   امل لددددايك ااش80ثلهددددال صقدددد   ددددل 
 اث)مز  ين ب)شإلن ع ت  اا هش ه .

كمدددددش  مددددد  املعشلحددددددة ابحصدددددشتية ح ددددددتيشبش  ابى مدددددمت باسدددددشي اثيسدددددد ة امل ا،دددددة ملددددددا  
كفشيدددددة ابىتدددددا  ثتاقيددددد  اا ددددداال اثتعليميدددددةك ا قدددددزر اعت دددددشر ابىتدددددا  اثددددد   ييمدددددع ع دددددت كفشيتدددددن 
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اا ددددداال بشثأددددد   امل لددددداي  %  دددددل ابى مدددددمت لمددددد   دددددشل ثتاقيددددد 80ثتاقيددددد  اا ددددداال صقددددد   دددددل 
 ااشثتشف   ستااا نعشصإل اث)مز  ين ب)شإلن ع ت  اا هش  اثسشصإل ابى ممت.

اا)دددشإلن ع ددددت  اليددد  ا ددددتيشبش  ابى مدددمت اددددشإل   سددد ة ار  ددددشل ابىتدددا  اثتعلي ددددت بشا ددداال اكفشيتددددن 
 شسددتت %ك اقددا يزاددع لثدد  نفددت اعتمددشص اث شحددي ع ددت اث تددشي اثددا ار  كمصددار ص80ثتاقيقهددش صك دد   ددل 

ا ث  ددتعش ة بددن ع)ددا ب)ددشإل اثسددة)شر،ا  فدد  نعددااص ابىتددا ك اع ددت لثدد   دد  نعددااص ابىتددا  اثتعلي ددت  مهيددان
 اا شستت ثلت  يقش .

 تحرقر نيفا    نيتض ن  وامل توى: 2-2-2

قزر ف  اث تشي املارستت فدد   ددشصإل اثعلدداي ثت  يدد  اثصددي اث ددش   
 
ا نفت  اتا  احاإل بيية اث رإل امل ا ب)شصن

ش ثتاا هددددش    تددددا اث  بيددددة الخش.ددددة بمايز،ددددة اث  بيددددة ااثتعلددددي  ةأددددأت املا دددداعش  اب  عددددااص ك اا قددددن
املقدددزرإل علددد ه ك  ا.ددد  اث شحدددي نفدددت صت  ددد ا اثاحددداإل  اتدددا  ع دددت صر عدددة  فدددش ي  كيميشتيدددة ص ش ددديةك 

 اه :

ا  دددددددددل املفدددددددددش ي  اثفزعيدددددددددةك اهددددددددد :  اث)دددددددددااإلك اابث  ددددددددد اتك  .1  فهددددددددداي اثددددددددد رإل: ا،تضدددددددددمل عددددددددداصن
 ااث)يا زات .  ااثو ا اتك 

  فهاي  ستا،ش  اث شقة. .2

  فهاي اثعاص اث ر . .3

  فهاي اثعاص اث ت  .   .4

ا يمددددش يخددددص املفهدددداي ااال ا أددددأت  ضددددم)ن ثعدددداص  ددددل املفددددش ي  اثفزعيددددة  قددددا رص  اث شحددددي صت يددددت  
)ددشإلن ع ددت رص  املتخصصددمت  ددل  عل ددت اثعلدداي ثلت  يدد ك  قددا   قايمددن ةأدد    ت ش دد  كمفهدداي ااحدداك ب 

 دد  ب دد   ددش  أددتم  عليددن  ددل  فددش ي   زعيددةك  صمددشراا نفددت
 
ص ددن  ددل اا ضدد   قدداي   دد ا املفهدداي ةأدد   ك

الثدددد  ح دددد  ح ياددددار ص   دددداا   فدددد  ط يعددددة املعلا ددددش  املقا ددددةك اادددد ث   قددددا  ضددددم)  اثت  يقددددش  
اثتعليميدددة فددد  مددد لهش اثنهدددشك  صر عدددة  فدددش ي  ص ش ددديةك  أدددتم  املفهددداي ااال  نهدددش ع دددت صر عدددة  فدددش ي  

  زعية.

 تحرقر لرا تطرق  نمل توى  تنظ  ه: 2-3

 ا تضمل   ا املزحلة ابازاإلا  اثتشثية:

 تحرقر لرا تطرق  نمل توى: 2-3-1

 ف دد   ط يعيدددة اثددتعل  عوددد  بة دددة اثااقددع املعدددن   قددداي  ابىتددا  عوددد    دددا متك صحددا مش  دددشص  اا  دددز 
    ا ددددش  6 ت ددددات  ددددل  ك ا،ددددت   قدددداي  امل ددددات املددددشص  فدددد  مدددد    همددددش  تعليميددددة  دددد   همددددة ا   انددددتت

رتةسية  ا   ثلمتعل  وثيش   مشر ددة املهمددش  املت)اعددة اكيفيددة  قا،مهددشك ا،ددت  راددف اددنإل  ادداص  ددل 
 دددد ا امل ا ددددش  ب  قددددة ا   ا ددددية عودددد  صحددددا    يقددددش  اثااقددددع املعددددن ك ا،ددددت   ددددل  دددد ل  دددد ا اث  قددددة 

قتمت ثعدددز  اثددد)ص  قددداي   يدددايا رق دددت ثدددن ع قدددة بما دددام اثدددتعل ك ا ددد   يدددايا يدددت   صدددميمن ب دددز، 
ش ا لاي اثعز  امل)فص . ش ا لاي اثعز  امل  ا لك ااث ش   ا قن  املاا  : ااافت ا قن
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ن ف نيعمز: -تص    نيه امل نصتعب     ننصطبط  نيا ق   2-3-2  نصو    مل يك  نظو   نصو

   يماعددة  ددل املهمددش  اثتعليميددة هدد  امل ددات املددشص  فدد   )ما ددة اثااقددع املعددن ك ا تضددمل  دد ا املهمددش
ا ددش  اث ت تعم  ع ت  نا،ا اثت  يدد  بيميددع ااصاا  اث ددت  م ددنه   ددل ن قددشت املهمددش  اثتعليميددةك  ابىشار 

   همددش  تعليميدددة ت  ددد   ا دداعش  اثدددتعل  اث دددت 4اقدددا  دد   صدددمي     تضددم)ن  دددل  اتا،ددش   زعيدددةك 
 وددت اثدد    دد   اايدداا اقددا  دد   نا،ددا طدد ي عي)ددة اث اددي  هدد ا املهمددش  ا دد  الحدداال اثن      اايا شك 

اقدددا  دد   صدددمي   دد ا املهمدددش   فدد  اثتيزاددة اا ش دددية ثل ادديك ح ددد  ي)فدد   ددد   لميدد   ت ل دددش  املهمددةك 
ش ثلم ا ش  اثتشثية:  ا قن

  ل   ل   ا الحنإل يددت  نع ددشإل  قا ددة عش ددة حددال املفددش ي  املز   ددة  اثاحدداإل نيطر  : ✓
هددددددال املقا ددددددة نفددددددت اعدددددد  املاقددددددي اث ش يددددددة بييددددددة اثدددددد رإل ك ا افمدددددد  اث دددددد ي ا  ددددددشر ه ك نل  

ش ثل  ي. ش ا زاحن  اثتعلي ت  زلاان

: اتعوددت اث شيددش  اثتعليميددة امل لدداي  اقيقهددش  ددل  )فيدد  املهمددة املز   ددة بأ دداال نل لرنف ✓
 اث ش ية بيية اث رإل .  اثاحاإل  ااصإل ف  اثتعش    ع

 : ا.ي  فصي   ملش ي)ينا اث شثا ف   هشية املهمة اثتعليمية.نيه امل  ✓

: ا.ددي  فصددي   ث خ دداا  اث ددت يمددز  هددش اث دد ي ح دد  اح مهددشإل  ددل ن يددش  نصع ب امل نيعمزة  ✓
املهمةك ا ش يتضم)ن لث   ل ن   ا يييش  اص أدد ةك ا صددمي  اثعمليددش  صا دد  اثيأددشل 

ش ا لاي اثعز  املتاا   اامل)فص .  يت  راف ف   ق ع  يايا يت   صميمن ا قن

حدددددددنإل نفددددددت اثت  يقدددددددش  ااملصددددددشصر اث دددددددت  سدددددددتخا هش  أددددددم   ددددددد ا ال نصتطب طللللللامل  نيصللللللا  :  ✓
 اث  ي ص زاص اثعي)ة  ل صا  نكمشل املهمة.

: يتضدددمل  ددد ا الحدددنإل  دددل اث)مدددال  املعدددشيم  اث دددت  دددال يدددت  ع دددت ص ش دددهش  قيدددي  نصتطلللول   ✓
ا،ت  ا ع املعشيم  ع ت م    قددشية  اثتقددايز  صددي  دد   تددشتب املهمددش    همش  اث  يك 

 املتاقعة.

شإل  ددددل .دددديشلة  دددد ا املهمددددش   دددد  عز ددددهش ع ددددت  يماعددددة  ددددل ابى مددددمتك صامعدددداا بيسدددد ة ا عددددا اح مهدددد  
   ع ت . حية   ا املهمش  ثلت  ي .  %80 خ    

ا صعللللللرا نصللللللنو نيتللللللونزا  2-3-3
ا
ن لللللف نيعللللللمز  فطلللللل تصللللل    نياللللللون نتف رنملللللل ي يللللللك  نظو لللللل  نصو

 ني  ن    نينفص :

   قددددشطع 6ية فددد  اثااقدددع املعدددن ك اقدددا  ددد  نعدددااص  يم ددد  ط قدددة املعلا دددش  اح   ا ددد اح   اندددتت امل دددات 
   قددشطع ثلميماعددة اثتيز،عيددة الخش.ددة بأ ددلاي عددز  اثدد)ص املدداا   امل دد ا لك ا دد  3 يددايا بااقددع  

 قددددداي  ابىتددددددا  اثصددددددات  فددددد  مدددددد    صدددددداص   تاادددددة  مهددددددز كأددددددز،ف  زامدددددة  نا )يددددددة عودددددد   قددددددشطع 
ل  دد ل اددخص يتاددار ث ددة ط يعيددة اثفياياك اقا را    ل   ثن عددز  ابىتددا  ةأدد   ط ي دد   دد 

عشصية ااايي ي ات ث   .ا   سمام  ددص   ددشفئ  عددز  بددشث  ا ل  ددع اا.دداا  املسددماعةك كمددش  دد  
   قدددشطع  يدددايا ص دددز  ثلميماعدددة اثتيز،عيدددة اث ش يدددة اث دددت  دددار  بش دددتخااي عدددز  اثددد)ص 3نعدددااص  

 املاا   امل)فص   أ لاي رتة تت ف   ا.ي  ابىتا،ش  املسماعة  ش ة.

  صقدددشت ك كددد ث  را ددد  عددداي اب دددزال فددد  ا دددتخااي 4قدددا را ددد  صت ي دددات   دددل املقدددشطع ح  ن،دددا عدددل  ا 
اث  تة ثل)مز ااث ت تعاو املأش ا عل  تشةعة  اتا،ددش  املقددشطعك كمددش  دد  احعتمددشص   اح تقشلص شثيا  
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شك اص دد  لاي ع ددت ص ددلاي اثق ددع اثدد   ٌ عددا صقصددز  سددش ة بددمت ثق تددمت   مددش ييعلددن لمدد    ىدداح  زتيدد 
ش ثلتا   املزك ك ا،يعلن ييسشي ب)عا ة.   املن  ا ن صق  ص شثيا اح تقشل اع  ا ن

   6ا،ا   ااال  

ش   مدددددددشل   دددددددل  قدددددددشطع اثفيدددددددايا اثزقميدددددددة بأ دددددددلاي عدددددددز  اثددددددد)ص املددددددداا   امل ددددددد ا ل اامل)فصددددددد  ا قددددددددن
 .ثلمعشلحتمت اثتيز، ةتمت ثل اي

رقددددددددددددددددددددددد  
 املأها

 ا دددام 
 املقزر 

 قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة بأ دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا    مدددشل   دددل  ا.ي اث)ص املاا   
ش ثلمعشلحتمت اثتيز، ةتمت ثل اي  .امل  ا ل اامل)فص  ا قن

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثعدددددددددددددددداص 
اثدددددددددددددددد ر  
ااثعدددددددداص 

 اث ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

نصعلللللر  نصاتقلللللك  نصعللللللر  
نصللللللذ ا يللللللك كلللللل  عناصللللللر 
نلجلللر   نصلللر  ا  عقللل  
  لللللللللللللللم نصعنصلللللللللللللللر   للللللللللللللل ، 
 لومللللللللر   للللللللم  خللللللللر ف للللللللا 
 عنلللله  للللذم نل  للللا    للللا 

نصلللللر   و يل لللللا؟؟  نصفلللللرا 
أسلللللللللف  نصر لللللللللم نيركلللللللللب 
نصا  لللايي عسلللره نصعلللر  

 ATOMIC نصللللللللذ ا 
NUMBER    نصلللللللللللللللللللللللللللللللر 

أعقللللللللللللللل    لللللللللللللللم نصعنصلللللللللللللللر 
أ   عسلللره نصعلللر  نصاتقلللك

 MASSعللللر  نصاتبلللل  
NUMBER  نصعللللللللر 

 لللللللللللللللو علللللللللللللللر   Zنصلللللللللللللللذ ا 
نصبر تو للللللللللللللللامل  وملبلللللللللللللللل  
نصشلللللل ن  نيومللللللللو ة يلللللللك 
 ونة نصعنصر،   و   ل  
ثاولللللللللت يلللللللللك مل  لللللللللف ك نمل 

 . ذن نصعنصر
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رقددددددددددددددددددددددد  

 املأها

 ا دددام 

 املقزر 

 قدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة بأ دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا    مدددشل   دددل  ا.ي اث)ص املاا   

ش ثلمعشلحتمت اثتيز، ةتمت ثل اي  .امل  ا ل اامل)فص  ا قن

ك  عنصلر  ل  عناصلر نلجلر     2

نصللللللللر  ا صلللللللله   لللللللل  ك ا  ح للللللللر، 

 ق ي م ع  غيرم    نصعناصر.

 

نصللر   نصثللاني  للو نصعللر  نصاتقلللك  3

 يعللرف  Aأ  عللر  نصاتبلل     للمم 

أ للللللللله كتبللللللللل   لللللللللونة نصلللللللللذ ة،   للللللللللو 

 ج لللللللللللللللوع كتبللللللللللللللل  نصبر تو لللللللللللللللامل 

  ج للللللللللللللللللوع كتبلللللللللللللللللل  نيوملبلللللللللللللللللل ، 

 نصن  ر  امل نيتعا ص .

صللللللللل  ق خللللللللللذ وللللللللللوزن نصبر تو للللللللللامل  4

نصساصب  ل سا  نصعر  نصاتقلك 

ن صصلللللللللل ر  ز لللللللللللا   ج هللللللللللا   ظللللللللللرا

  طا    واصنونة.

 اطاعلللللرة عا للللل  نصعلللللر  نصاتقلللللك  5

عسلللللللا ا نصعلللللللر  نصلللللللذ ا  علللللللر  

نصن  ر  للللللللللامل،  ل الللللللللل  تطب لللللللللل  

 لللللللذم نصطاعلللللللرة ل سلللللللا  علللللللر  

ة نصن  ر  للللللامل نيوملللللللو ة يللللللك  للللللون

ن لف  عرفل  نصعلر   أا ك ة     

 نصذ ا  عر  نصاتب  صه.
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 نيوموع نصثاني: نصذ نمل. 

1  

 

 

 

 

 

 

 نصذ نمل

 

 

 

 

 

 

نصلللللللللللللللللذ ة  لللللللللللللللللك  حلللللللللللللللللرة نصبنلللللللللللللللللاء 

نصرئلس   صم، يا  و  ومللو  يلك 

نصاللللللون، فولللللللي نيالللللللون نلصللللللل ر 

 صللذن وللاصطبف  صب للون   نصعناصللر

  ت ق ا   ؤلالا واصعين نملجر ة.

 

  نصسلللللللؤن   للللللل  تعبللللللل   او لللللللامل 2

ا.  نصذ ة   ا  تعرف كصم سولًّ

 

تتالللللون نصلللللذ ة بشلللللك  علللللا   للللل   3

 لللللونة قلللللر   حوصهلللللا  للللل او   للللل  

ن صا ر  للللللامل  ف  للللللا ققللللللك شللللللر  

  ذم نياو امل واصتفص  :

 نصنلللللللللللللللونة،  تحتلللللللللللللللوا عقللللللللللللللل  
ا
أ ت
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نصبر تو لللللللللللللللللللامل   لللللللللللللللللللك نيالللللللللللللللللللون 

نلساسلللللللل ي صبللللللللذ ة نصتللللللللي تعطيلللللللللا 

 تح لل   نل للونص نيتعبطلل   لللا، 

ك شلل ن   وملبلل  نصن  ر  للامل   لل

 تعا صلللل  نصشلللل ن ، صللللذن تح لللل  

  نصنونة ش ن   وملب .

ا ن صا ر  للللامل  نصتللللي توملللللر  4 ثا  للللا

يلللك علللر   للل   سلللتولامل نصطا للل  

تتحلللللللللللللر  فيللللللللللللللا  حلللللللللللللو  نصنلللللللللللللونة

ن صا ر  للللللللللللللامل بشللللللللللللللك  سللللللللللللللريف 

ن، تشلللبه بشلللك  كبيلللر حركللل   مللللرًّ

نصشلللللللل س يللللللللك نصاونكللللللللب حللللللللو  

  نملج وع  نصش س  .

أ لللللللللللللا عنلللللللللللللر شللللللللللللل نالا فتالللللللللللللون  5

شلللللل نالا سللللللاصب ،  كلللللل  ك ة صهلللللللا 

 سلللا ا  علللر   للل  ن صا ر  لللامل

صعر  نصبر تو لامل،   ل  نلجلرقر 

واصلللللللللللللذكر أن أا ك ة تعلللللللللللللر  لللللللللللللل  

  للللللذم نصعناصللللللر عنصللللللر  عللللللين 

ا وصللللللللو  لا نصطب ع للللللللل    وضلللللللل ا

مل 92يللللللللللللك صللللللللللللو ة ن عقلللللللللللل  نل ا

ن يلللللللك نلجلللللللر    ن  ومللللللللو ا عنصلللللللرا

  ا.نصر  

نل صلائو نصرئلسل   صبلذ نمل:   6

توملللللللللللر نل صللللللللللائو نصعرقللللللللللرة 

صبلللللللللللللللللللذ نمل، تحللللللللللللللللللللر  صللللللللللللللللللللفا لا 

  سبوكها  تت ث  يك.

 

نصعلللر  نصلللذ ا نصلللذا قحلللر   لللوع  7

نصعنصلللللللللللر نصلللللللللللذا تنترلللللللللللي إصيللللللللللللا 

نصلللللللللللللللللللللللللذ ة،  يسلللللللللللللللللللللللللا ا علللللللللللللللللللللللللر  

  نصبر تو امل يك نصذ ة.
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 نصعللر  نصللذ ا صبه ب للو    8
ا
 2ف للثال

ععنللللللللللللللللللللللللللللللي نحتون لللللللللللللللللللللللللللللللا عقلللللللللللللللللللللللللللللل  

ر  نصاتقللللللللللللللللللك نصعلللللللللللللللللل ور تللللللللللللللللللو ين، 

 ج لللللللللللللللوع عللللللللللللللللر  نصبر تو للللللللللللللللامل 

 نصن  ر  لللللللامل نيومللللللللو ة يلللللللك ك ة 

 عقللللللل   فلللللللس نيثلللللللا   نصعنصلللللللر، 

فلللللللان نصعلللللللر  نصاتقلللللللك صبه ب لللللللو  

عسللا ا أ  علل ، تحللع  نللا عللر  

نصن  ر  لامل قلؤثر يللك كتبل  نصللذ ةو 

صانلللللله ت قللللللؤثر عقلللللل  خصائصللللللها 

 نصا   ائ  .

نصلللللللللللللللللذ ة  لللللللللللللللللك  حلللللللللللللللللرة نصبنلللللللللللللللللاء  9

نصرئلسلللللللل   يللللللللا  للللللللو  وملللللللللو  يللللللللك 

اللللللون، فولللللللي نيالللللللون نلصللللللل ر نص

 صلللللللللللللللللذن  صب لللللللللللللللللون   نصعناصلللللللللللللللللر، 

وللللاصطبف ت ق الللل   ؤلالللللا وللللاصعين 

  نملجر ة.

 

 نيوموع نصثاص : نصطا  .

1  

 

 

 

 

 

 

 اث شقة

نصطا للللللللللللللل  إحلللللللللللللللرى خصلللللللللللللللائو 

نيلللا ة،  نيلللا ة  لللك كللل   للل يء صللله 

كتبلللل    جلللل   عللللين  شلللل    لللل  

 نصفرنغ نيوملو  ف ه.

 

 أشكا  نصطا  . 2

قومللللر صبطا للل  أشلللكا   تنوعللل   3

 نصتلللللللللللللي تنلللللللللللللر ج تحلللللللللللللت فوتلللللللللللللين 

 ئلسللللللللللللللللللتين،   لللللللللللللللللا: نصطا لللللللللللللللللل  

 نل رك  ،  نصطا   نصكا ن .

 لللللك نصطا للللل   نصطا للللل  نل رك للللل   4

نصناتجلللللل  عللللللل  حركللللللل  نلملسلللللللا  

نصتللللللللللللللي ت تبللللللللللللللم نصطللللللللللللللر ة عقلللللللللللللل  
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عاسلللللللللللللها نلملسلللللللللللللا   نل ركللللللللللللل ، 

تللللللللللللي ت ت تبللللللللللللم أا نصسللللللللللللاكن  نص

لا لل  حرك للل   ف  للا ققلللك صلللو ة 

  نصطا   نل رك  .

 

: نصطا لللل  ن شللللعاع    نصتللللي  5
ا
أ ت

ق الل  تعرفهللا  لل  خللال   ثاصهللا 

نصشللللللهير لا لللللل  نصشلللللل س ح لللللل  

تنتطللللل  نصطا للللل  نصش سللللل   إللللللل  

نل ا كطا لللللللللل  إشللللللللللعاع   يللللللللللك 

  صو ة نصضوء.

ا: نصطا لللللللل  نل رن للللللللل    للللللللك  6 ثا  للللللللا

كللللللللل  نصطا لللللللل  نصناتجلللللللل  علللللللل  حر 

  نصذ نمل  نلجملوامل يك نيا ة.

ا: لا للللللللللللل  نل ركللللللللللللل    لللللللللللللك  7
ا

ثاصثللللللللللللل

نصطا لللللل  نمل    للللللل  يللللللك نلملسلللللللا  

نيتحركلل  إك قللم ن  تهمليلللا كب للا 

زن مل سللللللرع  حركلللللل  نلملسللللللا ، 

ولن لللا تبعللل   لللذم نصطا للل  عنلللر 

  تو ف نلملسا .

 تعلللر لا للل  نصرللللا   للل  نل ثبللل   8

 صهذن نصشك     نصطا  .

ا: 9  لللللللللل  نصسللللللللللل ع   إك نصطا  نبعللللللللللا

نصصلللومل بسللليب تللل ثير  لللوة  قنلللت 

عقلللل   للللا ة  ع نلللل ،   للللا عسلللليب 

 لجللللللللللللر   ن  لللللللللللل نز  للللللللللللذم نيللللللللللللا ة، 

واصلللللللللللللللذكر أن  طللللللللللللللللرن  نصطا لللللللللللللللل  

نصناتجلللللللل  علللللللل  نصصللللللللومل قاللللللللون 

 وايطا  لللللللللللل   للللللللللللف أشللللللللللللكا  
ا
 بلللللللللللل ال

 نصطا   نلخرى.

ا:   10 قلللت   نصطا للل  نصاهراائ للل  نبعلللا

توص   نصطا ل  نصاهراائ ل  عبلر 
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  لرللللللللل  نلسللللللللال ،  كصللللللللم علللللللل

حركلللل  ن صا ر  للللامل، نصتللللي تعللللر 

ملسللللللل  امل صللللللل يرة  شلللللللل و  ، 

      نل ثب  عق   ذم نصطا  .

نصبللللللللللللللللرا نصللللللللللللللللذا ععللللللللللللللللر لا لللللللللللللللل    11

  كهراائ   لب ع  .

نصطا لللللللل  نصكا نلللللللل  تعللللللللرف أ لللللللللا:  12

نصطا لللللللل  نصناتجللللللللل  عللللللللل   مللللللللللو  

نلملسللللللللللللا  يللللللللللللك  ظللللللللللللا  و رتلللللللللللللب 

 علللللللين، إك قلللللللؤثر كللللللل  ملسللللللل  يلللللللك 

نصنظللللللللللللللللللللللللللا  عقلللللللللللللللللللللللللل  نلجسللللللللللللللللللللللللللل  

 عنلر  ة  حر ة، وطو  نآلخر
ا
ف ثال

 ملللللللو  كتللللللا  عقلللللل  نل ا فلللللل ن 

 للللللللللذن نصاتللللللللللا  ق تبللللللللللم لا للللللللللل  

كا نلل   كصللم بسلليب  ملللو م  للف 

نل ا إك قللللللؤثر كلللللل   يل للللللا عقلللللل  

  نآلخر وطوة.

 تحرقر إس رنت ج   تنظ   نمل توى: 2-3-3

ي   ددع اث شحددي فدد   )مددي  عددز  ابىتددا  طز،قددة اثتتددشةع اثهز دد   ثيددت  عددز  ابىتددا  كمددش ي دد :  فهددا ا
اثعدداص اثدد ر  ااثعدداص اث ت دد ك يليددن  فهدداي اث شقددةك  دد   سددتا،ش  اث شقددةك ا دد ا اثتتددشةع  ددا املاادداص 

 ف  اث تشي املارستت املقزر ع ت اثت  ي ك ا    فهاي  عتما ع ت املفهاي اث    س قن.

 تحرقر إس رنت ج امل نصتعب    نصتعب   أساص بل ا: 2-3-4

  بش ددتخااي بة ددة  عددن إل قشتمددة ع ددت اثتعلددي  املفددزصك نل يددتا      احعتمشص ع ت ص لاي اثتعل  اثفددزص
ش ا ددلاي اثتصددمي   املتعل  ف    ا اث ة ة ص )شإل اثتعل ك ااشثتشف  يتا   ف   تددشةع عددز  املعلا ددش  ا قددن

ش ثسزعتن اثفزصيةك اقارا ن ع ت اثتاصي  ااب يش .  املستخايك ا قن

 لي  :تحرقر نصتفاع  يك  ون  نيعالج  نصتجر  2-3-5

يضدددمل  مدددشي اثااقدددع املعدددن  امل دددار عددداإل ص مدددشل ثلتفشعددد  ار  دددن  حدددال  فشعددد  اثت  يددد  
 ددع امل ا ددش  املشصيددة ااح   ا ددية ثلااقددع املعددن ك ا فشعدد  اثت  يدد   ددع اااهددة    يدد  اثااقددع املعددن ك 

 ددت بشب ددش ة نفددت  فشعدد  اث دد ي  ددع املعلدد   ددل  دد ل ق)دداا  اثتاا.دد  عودد  اثت  يدد  املسددتخاي ااث 
     اايا ش ةأأت اح تفسشر عل ص   علا ش  حال ابىتا ك اثتعلي ت اكيفية  )في  املهمش .
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ك  دد  ااددن  ددش م ا  ش فدد  STARTعن،ددن  اث شثددا ثبأدد ي  اثت  يدد  قدد  بشثضدد ف ع ددت  ر 
  اا اثصارإل املاااصإل ف  اث تشي.

 

 

 

 تحرقر إس رنت ج   نصت ذق  نصرنملع : 2-3-6

عددة  ملتشةعددة ا زاق ددة  أددش اا  اثت  يدد ك احددمه  ع ددت ا ددت مشل  أددش اإل  دد   صددمي  اثت  يددة اثزاا
ش  ددددل  ددد ل اثتعليقدددش  عودددد   املق دددع ااباشبدددة عددددل اثسددداال املااددداص فدددد   هشيدددة  ددد   ق ددددع  يددداياك صيضدددن
اثت  يقددددددش   دددددد  نر ددددددشل تعليقددددددش   ددددددل املعلدددددد  ثلت  يدددددد  بددددددشثزص ع ددددددت ا تفسددددددشرا ه  صا  ا دددددديب ةعدددددد  

 املفش ي .

 مل نصط اس:تحرقر أ  ن 2-3-7

 دددددال يقددددداي اث شحدددددي بدددددشثعز  اثتفصدددددي   لحميدددددع ااصاا   دددددل  ددددد ل الحدددددنإل الخدددددشص بع)دددددشإل صصاا  
 اثقيش .

  رحب  نصتطولر:  -3

ةعددا اح مهددشإل  ددل كتشبددة اثسددة)شر،ا ش  ا صددمي  اثع  ددش  اابىتددا  اح   انددتت قددشي اث شحددي بددشثتيهم  
  )اثاايددددددش اثااقددددددع املعددددددن ك كمددددددش حدددددداص  ملزحلددددددة اثت ددددددا،ز ااب تددددددش  اثفع دددددد  ثلت  يقددددددش  اثقشتمددددددة ع ددددددت

اث شحدددددددي اثوددددددد ا ب اثت  يقيدددددددة اث دددددددت  دددددددةت  ا دددددددتخاا هش ثت دددددددا،ز اثت  يقدددددددش ك ا دددددددز   ددددددد ا املزحلددددددددة 
 بشبازاإلا  اثتشثية:

 إ تاج نمل توى نيا ا: 3-1

فدد   ددد ا املزحلدددة  ددد  ن تدددش  املهمدددش  اثتعليميدددة اط شعمهدددش فددد  .دددفاش  ارقيدددةك را ددد  فددد   ددد ا اثصدددفاش  
ا ددتاعشإل  قددشطع اثفيددايا اثزق ددت  لا ددة بايددي  سدده   عز مهددش  ددل  دد ل    يدد  اثااقددع  ط شعة .ددار 

 املعن ك ااشثتشف  يت  ا تاعشإل  قشطع اثفيايا اثزقمية  ل   ل امل ات املشص  صا اثارق .

 إ تاج نمل توى نل اص و طالف نصف رقو نصر ري: 3-2

  (Photoshopاحعتمدددددشص ع دددددت بدددددزا ب  نهدددددش  فددددد   ددددد ا املزحلدددددة  ددددد  ن تدددددش   شت)دددددش  اثفيدددددايا اثزق دددددتك ا ددددد 
  ثعمددددد   ا تدددددش  ملقدددددشطع اثفيددددداياك ااز دددددش ب Adobe Premierملعشلحدددددة اثصدددددار اثزقميدددددةك ااز دددددش ب  

  الثدددد  ثبسدددددحي  ابىتددددا  املتضددددمل فدددد   قدددددشطع اثفيددددايا الخددددشص بمقدددددزر Snagitتسددددحي  اثأشمددددة  
املهمدددش  اثتعليميدددة ا اتا،ش هددددش    ثتصدددمي Microsoft Wordاثعلددداي احددداإل  بييدددة اثددد رإل ك ااز دددش ب  

ش ثدد ث   دد  ن تددش       همددش  ث دد   عشلحددة  يز،عيددة ا دد   ددش 4   همددش  تعليميددة بااقددع  8املت)اعددةك ا قددن
    ابمشرإل نثين ف   زحلة اثتصمي .

 

 

 

START 
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أسللللللبو  عللللللرا نصللللللنو نيللللللونزا ن  لللللل ن  مل يطللللللالف نصف للللللرقو نصر   لللللل  نصتعب   لللللل  يللللللك ولولللللل   3-2-1
ن ف نيعم   :ز تانوصومل ا نصو

 مل3 ت  يك  ذم نيرحب  إ تاج عرا نصنو ني  ن   يطالف نصف رقو نصر     ك ا  و واصشك      ن

ص لاي عز  اثدد)ص املدداا    امل)فصدد   ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة اثتعليميددة فدد  بة ددة   يا   3م    
   )اثاايش اثااقع املعن .

و نصر   للللللل  نصتعب   للللللل  يلللللللك ولوللللللل  أسلللللللبو  علللللللرا نصلللللللنو نيلللللللونزا ننينفصللللللل مل يطلللللللالف نصف لللللللرق 3-2-2
ن ف نيعمز:  تانوصومل ا نصو

اف    ا املزحلة    ن تش  عز  اث)ص امل)فصدد  ملقددشطع اثفيددايا اثزقميددة كمددش  ددا  ا دد  فدد  اثأدد    
   4رق   

ص لاي عز  اث)ص املاا    امل)فص   ملقشطع اثفيايا اثزقمية اثتعليمية ف  بة ة    يا   4م    
 ملعن    )اثاايش اثااقع ا

 إملرنء  عالجامل  طالف نصف رقو نصر    : 3-3

   interactive video Play Posit  دد   اميدد   قددشطع اثفيددايا اث ددت  دد  ن تشاهددش نفددت  )صددة 
ث ىصال ع ت  قشر،ز املأددش اإلك ا عز ددة ناشبددش  اا دد لة املضددم)ة فدد   هشيددة  قددشطع اثفيددايا الخش.ددة 

 ا  انإل  ل صاناإل اثااقع املعن .  بشثت  ي ك اك ث   فعي   ش.ية  ش ع اثتخ  
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ن ف نيعمز: 3-4  تطولر  ظا  نصو

  .unite AR تب حسشي عو     ي    ▪

 نعااص .ارإل ر ن،ة ث    همة  ل  همش  احاإل بيية اث رإل. ▪

  امي  اثصارإل الخش.ة ب    همة ع ت الىسشي الخشص بت  ي  اثااقع املعن . ▪

 بشثصارإل الخش.ة بن. امي  اثفيايا اثزق ت الخشص ب    همة ارا ن   ▪

ا ت دددشر عمليدددة اثدددزاف بدددمت اثصدددار ااملقدددشطع ةعمددد   سددد   يز، دددت ث ددد  .دددارإل ا أكيدددا  اثيدددا  ▪
  قشطع اثفيايا الخشص بيثية اثعز  ابىاصإل.

  أز    .ارإل ةأ    )فص   ع اث شتل اثزق ت املز  ف  هش. ▪

 لا دددة  ح دددد   ط شعدددة  ددد  املهمدددش  اثتعليميدددة اث ددددت  دددةت  تسدددليمهش نفدددت ص ددددزاص اثعي)دددة ط شعدددة ▪
  سه  قزاإلإل اثصار  ل   ل  ش م ا الحهش  اث)قشل.

 اامل)فصدد    ا    مشل   ل  قشطع اثفيايا اثزقمية بأ لاي عددز  اثدد)ص املدداا   امل دد ا ل 5م    
 .(unite AR)صا      ي   

ن ف نيعمز: 3-5  نصتطول  نيبريي صبلوامل نصو

 يماعدددددة  دددددل ابى مدددددمت ثتأكيدددددا ن  ش يدددددة  ضدددددم)   ددددد ا املزحلدددددة عدددددز  املعشلحدددددش  اثتيز،عيدددددة ع دددددت 
احعتمددددددشص عل هددددددش فدددددد   )فيدددددد   مددددددشي اثااقددددددع املعددددددن ك ا )ش دددددد ة ص ددددددلا   عددددددز  اثدددددد)ص املدددددداا   امل دددددد ا ل 
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اامل)فصددد  ملقدددشطع اثفيدددايا اثزقميدددة عوددد  اثااقدددع املعدددن  اث دددت  ددد   )فيددد  ش ا ددد  املعشلحدددش  اثتيز،عيدددةك 
ى مددددددمت ع ددددددت صت بة ددددددش  اثااقددددددع املعددددددن  ا ددددددااص اع ددددددت  دددددداإل  تددددددشتب اثتقددددددا،  اثنهددددددشك ك ا لدددددد  ا فددددددشو اب

املعشلحدددة اثتيز،عيددددة  )ش دددد ة ا.ددددشلىة ثلت  يدددد ك ا اقدددد  ص ددداال اث ادددديك اادددد ث    ددددات اث ة ددددش  فدددد  
ش ع ت    ي  عي)ة اث اي.    م لهش اثنهشك  اش نإل ثلتيز،ا  ياا ي 

ن ف ني 3-6  عمز:ن خرنج نصيلايي صبتطب طامل نصتعب     نصطائ   عق  تانوصومل ا نصو

ةعددددددا اح مهددددددشإل  ددددددل عمليددددددش  اثتقددددددا،  اث )ددددددشك  اتعدددددداي  اثت  يقددددددش  فدددددد   دددددداإل  اا هددددددش  اوراإل اثسددددددشصإل 
ا ثتيهم  ش ثلعز  ااح تخااي اثفع  .  ابى ممتك    نعااص اثت  يقش  ف  م لهش اثنهشك   مهيان

  رحب  نصتنف ذ: -4

   ا املزحلة ابازاإلا  اثتشثية:  ا تضمل

 عليمية ع ت اااهنإل اثلاحية: امي  اثت  يقش  اثت  4-1

ف    ا املزحلة قشي اث شحي بتامي  اثت  يقددش  ع ددت صاهددنإل اثت  يدد  املتددش  ثددايه  صاهددنإل  قشثددةك ا دد  
يامدددد  اثت  يقددددش  الخش.ددددة بوحددددا  املعشلحددددش  اثتيز،عيددددةك اقددددا را ددددت اث شحددددي  ددددزارإل ن تددددش   اهددددش 

فش   تا دد ة  ح دد  ح يقتصددز اثت  يقددش  ةأدد   يضددمل ا ددتخاا هش ع ددت صاهددنإل ثاحيددة لا   اا.دد 
 ا تخاا هش ع ت صاهنإل لا   اا.فش   ش.ة. 

 نتستهرن  نصفعقك صبتطب طامل نصتعب    : 4-2

ش فدد  الحددنإل الخددشص بددوازاإل  يزاددة   اا دداحن
ن

ا )ددشال اث شحددي   دداا   دد ا املزحلددة ةأدد   صك دد   فصددي 
 اث اي.  

  رحب  نصتطول : -5

 ا تضمل   ا املزحلة ابازاإلا  اثتشثية:

 تطول  ملون ب نصتعب : 5-1

 دد   قددا،  ااا ددا اثددتعل  املعز يددة ااثاااا يددة عقددا صرا ددة اثت  يدد  بىتددا  اثت  يقددش ك الثدد   ددل 
 ددد ل اح ت ددددشر اثتاصددددي   ثتقددددا،  الحاا ددددا املعز يددددةك اا ت ددددشر ابصرا، اث صددددز ك ا قيددددش  الىمدددد  

 )اثاايش اثااقع املعن . الحاا ا اثاااا ية املز   ة بتق   اثت  ي  ثت   ثتقا، املعزف   

 نيعالج  ن حصائ   صبنتائ   تحب بها   نا شالا: 5-2

ش فددددد   تدددددشتب اث ادددددي  دددددل  ددددد ا   اا ددددداحن
ن

ا،ب)دددددشال اث شحدددددي   ددددداا   ددددد ا املزحلدددددة ةأددددد   صك ددددد   فصدددددي 
 اث اي.

ا للل وناء أ  نمل نصط اس:  ثا  ا

  م ل  صصاا  اثقيش  ف  اث اي الىشف   يمش ي  :

املددددز  ف بشلحاا ددددا املعز يددددة ثدددد ع  املفددددش ي  اثعلميددددة بمددددشصإل اثعلدددداي اح ت ددددشر اثتاصددددي    -
 ثلت  ي  بشثصي اث ش   ابعااص  ف  احاإل بيية اث رإل.
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 ا ت شر  هشرا  ابصرا، اث صز  املصار ثلسيا نبزا ي  اثسمشصا  . -

  قيش  الىم  املعزف . -
 نتختبا  نصتحص قك: -1

قيددش  الحش ددا املعزفدد  ملددش  دد   اقيقددن صا  اصدديلن  ددل  هددال اح ت ددشرا  اثتاصدديلية بصددفة عش ددة نفددت 
ص دداال  ددد ل   ددد إل   )يدددة  عي)دددةك افددد  اث ادددي الىددشف   دددال اح ت دددشر اثتاصدددي   نفدددت قيدددش  الحاا دددا 
املعز ية املتضددم)ة فدد  اا دداال اثتعليميددة ثلت  يدد  فدد  اثصددي اث ددش   ابعددااص ك نل قددشي اث شحددي بع)ددشإل 

 رإل بمددددش  تضددددم)ن  ددددل  فددددش ي  علميددددة ع ددددت طدددد ي اثصددددي اث ددددش   اح ت ددددشر اثتاصددددي   ثاحدددداإل بييددددة اثدددد 
ع دددت  ددداإل اا ددداال اثسدددلاكية املتاقدددع  اقيقهدددش  دددل املتعلمدددمت  -اثفصددد  اثاراسدددتت اث دددش   -ابعدددااص 

ةعدددا صرا دددة ابىتدددا  اثتعلي دددتك اثقدددا ا  دددع اث شحدددي فددد  ب)دددشإل اح ت دددشر اثتاصدددي     ددداا  عددداإلك اهددد  
 كمش ي  :

ا  فددش ي  ثقيددش   اصددي  تبا  نصتحص قك: تحرقر نصهرف    نتخ  1-1 صعا اث شحي ا ت شرن
اثت  يددددد  فددددد  اثصدددددي اث دددددش   ابعدددددااص  فددددد  احددددداإل بييدددددة اثددددد رإلك ا دددددال اح ت دددددشر نفدددددت قيدددددش  الحاا دددددا 

 املعز ية املتضم)ة ف  اا اال اثتعليمية.

اددددشإل  اميددددع اا دددد لة  ددددل  ددددام اح تيددددشر  ددددل  تعدددداصك تحرقللللر  للللوع نلسللللوب   عللللر  ا:  1-2
اثفهددد ص  –ت  ع دددت صر عدددة بددداات ك ال دددا اح ت دددشر  سدددتا،ش  اا ددداال املعز يدددة اح )دددشت صاثتددد كز اثقدددش

  30الث  فدد   دداإل  صددييي بلدداي ثا دداال املعز يددةك االددا عدداص  فددزصا  اح ت ددشر فدد  مدد لن امل دداك   
  فزصإل.  

قا دددددة تع ددددد  صحدددددا اا دددددداالصللللل اغ   فلللللر نمل نتختبلللللا :  1-3  امدددددتمل   فدددددزصا  اح ت ددددددشر ع دددددت   
 هدددد  ك ا،  لدددددا  ددددل اثتلميددددد  ةعددددا قزاإل هدددددش  –اثسددددلاكية اث ددددت  قدددددة  صحددددا املسدددددتا،ش  املعز يددددة   ددددد كز

ا تيددددشر اباشبددددة اثصددددىياة اث ددددت   تدددد   لدددد  املقا ددددة  ددددل عدددداإل بدددداات   م دددد  اباشبددددش  ابىتملددددةك ا دددد  
  زاعشإل عاص  ل املعشيم  ف  .يشلة املقا ة  ل بينهش:

صشغ ةأ   صقي  ا لي  ااا   ث  -1 ش.صت     ا، 
  أتم  اثساال ع ت  لمياش  ثإلاشبة اثصىياة. -2

ا
 صح

 صت ي ات ثلساال ناشبة بىياة ااحاإل  قف. -3
صت  قددددداي  أددددد لة صا  ددددداال صا ع دددددشرإل  شقصدددددة  فسدددددز ش صا  ييدددددا عنهدددددش صا   ملهدددددش ااحددددداإل  دددددل  -4

 اث اات  اثتشثية ملقا ة املفزصإل.
 صت  تي)ا ص  لة اث)ف  ا ش.ة اث)ف  املنصا . -5

ت  ع ددت صر ددع ناشبددش    دد   قا ددة اثسدداال   شمددزإلك اع ددت اثتلميدد  صت يختددشر  ددل بينهددش اامددتمل  اث دداا
 باي  ااحاك ارا   ع)ا .يشلة اث اات   ش ي  :

 صت   ات اميع اث اات   ت)ش قة ا تيش سة.  -1
ش. -2 ش اعلمي   صت  تف  اث اات   ع  قا ة املفزصإل ث ا، 
 صت ي ات عاص اث اات  لحميع اا  لة صر عة باات . -3
ز ا اث اات  اثصىياة ب ز،قة  )ممة ف   يشو اا  لة. -4  صح   
 صت  تي)ا اااص  لمياش  صا نمشرا   اؤ  بشباشبة اثصىياة. -5
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الثددد  ثل أددددي عددددل  ا يددددع اا دددداال إعلللرن  مللللر   نيونصلللفامل صالختبلللا  نصتحصللل قك:  1-4
 تا .ع ت ع)ش.ز ابىتا  ااثيس ة امل ا،ة ملستا،ش   ل  اا االك ا ا  ت  يمهش ثلما

( 7جدول )  
 جدول المواصفات لالختبار التحصيلي

 املفش ي  
 اا اال اثتعليمية

 اثيس ة امل ا،ة ابحمام
  ه    كز 

 31.25 5 1 4 املفهاي ااال:  اث رإل .

 25 4 1 3 املفهاي اث ش  :   ستا،ش  اث شقة .

 18.75 3 دددددددددددد ددددددددددددددددددددددد 3 املفهاي اث شثي:  اثعاص اث ر  .

 25 4 3 1 املفهاي اثزاةع:  اثعاص اث ت   . 

 دددددددددددددددددددددددددددد  16 5 11 ابحمام:

 100 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  31.25 68.75 اثيس ة امل ا،ة:

سددشعا اثت  يدد  قشي اث شحي با ع عدداص  ددل اثتعليمددش  ث  ت ددشر  ث دد  ت  مف تعب  امل نتختبا :    1-5
 ف   ه  ط يعة اح ت شرك ااثهال  )نك اعاص اا  لةك ااثن ل ابىاص ثإلاشبة.

.دداو اح ت ددشر  ددا صت يقددة  اح ت ددشر  ددش ا ددع ثقيش ددنك الثدد   عوددت صت تطلرقر صللرا نتختبللا :  2-6
يقددة   دد ا اح ت دددشر اا دداال اثتعليميددة اث دددت .ددم   ددل صاددد  قيش ددهشك اثتقددايز .ددداو اح ت ددشر قدددشي 
اث شحدددي ةعز دددن ع دددت  ددد عة  ا مدددمت فددد   يدددشل  )دددشلث اطدددزو  ددداري  اثعلددداي  ببدددااإل اثدددزص  اثعل دددت 

 حال اثع)ش.ز اثتشثية:

  ا    إل ة  فزصا  اح ت شر ثا اال. •
  ا  اثصىة اثعلمية ملفزصا  اح ت شر. •
 صقة ا   ة اثصيشلة اثل ا،ة ثلمفزصا . •

 ن ش ة ةع  املفزصا  صا ح  هش. •
 ت شر ثلت  ي . ا  . حية اح  •

 ا عا عز  اح ت شر ع ت اثسشصإل ابى ممت صمشراا نفت عاص  ل اثتعاي   ممل   ش ي  :  

 ا تصشر طال ةع  اا  لة. -

 نعشصإل .يشلة ةع  اا  لة. -

 نعشصإل .يشلة ةع  اث اات   ح    بسشا   ع بشق  باات  اثساال. -
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   8ااال  

 ي  اثعلمية ف   شصإل اثعلاي.تعاي   اثسشصإل ابى ممت حال ا ت شر املفش 

 نيفر ة  ب  نصتعرق   
ن مللللرنء نصلللذا نتفللل  

 عب ه نمل ا ون 
 نيفر ة بعر نصتعرق 

1 
..............  دددددددددددددددددددا عددددددددددددددددددداص اثو ا ا دددددددددددددددددددش  

 املاا ة ف  اث)ااإل.
تعاي  .يشلة  

 املفزصإل 
س   عدداص اثو ا ا ددش  املاا ددة    

 ف  اث)ااإل بدددددددد...........

2 
 يمددددددددددددددددددددددددام عدددددددددددددددددددددددداص  .............  ددددددددددددددددددددددددا 

 اثو ا ا ش  ااث)يا زا ش .
تعاي  .يشلة  

 املفزصإل 

 يمدددددددددددددام عددددددددددددداص  اثو ا ا دددددددددددددش  
 ااث)يا زا ش   س ت..........

 

3 

ح تسددددددددددقف ابث   ا ددددددددددش  فدددددددددد  اث)ددددددددددااإل 
 ةسعا ص هش.............

o   ز ا ح  ددد  كتلمهدددش .ددد م إل ادددان
 بشثعمت ابحزصإل.

o .اار ةسزعة ك م إل  

o .شث ة اث ى)ة  

o .ش   تعشصثة كهزاي 

عشصإل .يشلة ةع   ن
 اث اات 

ح تسددددددددددددددددقف ابث   ا ددددددددددددددددش  فدددددددددددددددد  
 اث)ااإل ةسعا ص هش.............

o .ا  كتلمهش . م إل اا 

o .اار ةسزعة ك م إل  

o .شث ة اث ى)ة  

o .ش   تعشصثة كهزاي 

4 

 ....... ام  اث)يا زا ش  اى)ة...

o  .اا ة  

o   .شث ة  

o   .تعشصثة  

o .ح  ااا ناشبة بىياة 

نعشصإل .يشلة  
 املفزصإل 

  ش .............اث)يا زا 

o .اا ة اث ى)ة  

o .شث ة اث ى)ة  

o .تعشصثة اث ى)ة  

o .ح  ام  ص  اى)ة 

اع ددت  دداإل  ددش ا فدد  عليددن اثسددشصإل ابى مدداتك قددشي اث شحددي بددوازاإل اثتعدداي   اث ددت صمددشراا نث هددشك ا دد  
  .4نعااص اح ت شر ف  .ار ن اثنهشتية    ى   

اإل  ث دددد  ناشبددددة بددددىياةك  .ددددفز  ث دددد  ناشبددددة  دددد   قددددايز  صراددددة ااحدددد تطللللرقر   ملللللامل نتختبللللا :  1-7
  شط ة.

عيددا    يقددن تطلرقر ثبلامل نتختبلا :  1-8
 
ش نلا  ددش ص قصددا با ددش  اح ت ددشر صت  ع دد   فدد  اث)تددشتب  قز، ددن ي 

  زإل ص ز  ف   ف  اثمزال ةعا  زار    إل   )ية  عي)ة.

ة ع ددددت قددددشي اث شحددددي باسددددشي   ددددش  اح ت ددددشر اثتاصددددي   ةعددددا    يدددد  اثتيزاددددة اح ددددت  عي 
عي)دددددة قاا هدددددش  مش يدددددة    يددددد ك بش دددددتخااي طز،قدددددة اثتينتدددددة اث)صدددددفيةك ااثتصدددددىيب  دددددل ص دددددز اثتينتدددددة 

صك ا دددت خص  ددد ا اث ز،قدددة فددد  ص دددن  دددت  Brawnص & Spearmanبش دددتخااي  عشصثدددة  ددد م  شت اادددزاات 
 ينتددددة اح ت ددددشر نفدددددت  صددددفمت  ت ددددش  متك يتضدددددمل اثقسدددد  ااال  يمددددام صرادددددش  اثتلميدددد  فدددد  اا ددددد لة 
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فزصيددة  ددل اح ت ددشر   ك ا،تضددمل اثقسدد  اث ددش    يمددام صراددش  اثتلميدد  فدد  اا دد لة اثناايددة  ددل اث 
اح ت دددشر ص ك  ددد  حسدددشي  عش ددد  احر  دددشل بينهمدددش بش دددتخااي  عشصثدددة حسدددشي احر  دددشل   دددااص اث هدددت 

  .2011ك384اثسياك  

 

 

 

 حيي نت:

 ر=  عش   احر  شل.

 اثاراش  اثنااية.    ب   ص=  يمام حش.   زي اثاراش  اثفزصية

  ب  =  يمام اثاراش  اثفزصية.

  ب ص=  يمام اثاراش  اثنااية.

 =  يمام  ز عش  اثاراش  اثفزصية.2 ب  

 =  يمام  ز عش  اثاراش  اثنااية.2 ب ص

ك الثددد  عدددل 0.81ا دددل املعشصثدددة اثسدددشبقة  ددد  حسدددشي  عش ددد    دددش  اح ت دددشر اثتاصدددي   ا دددشت  سدددشا  
  .384ك 2011شصثة اثتشثية:   ااص اث هت اثسياك  طز،  املع

 

 

 

 ا  ا اث)بيية تعوت صت اح ت شر اثتاصي   ع ت صراة  ق اثة  ل اث  ش .  

 (9جدول )
 نتائج حساب معامل الثبات لالختبار التحصيلي 

عاص ص زاص  
 اثعي)ة 

 يددد   يدددد ص  2 يددد    يدددد   
 2ص

 يددد    
 ص 

 عش    
 احر  شل

 عش    
 ش  اث   

8 77 759 74 704 725 0.68 0.81 

حسللللا   عا لللل  نصسلللللهوص   نصصللللعوا  نينلللل م  للللل  أثللللر نصته للللين وكللللل   فللللر ة  لللل   فلللللر نمل  1-9
 تدددأ ز املفدددزصا  اث دددت  قددداي فددد  ب)ش هدددش ع دددت ا تيدددشر ناشبدددة ااحددداإل  دددل نادددشبتمت صا  دددل ناشبدددش  نتختبللا : 

حتمدددشح  ابىددداصإل ث ددد   ددداالك ا،قددد   تعددداصإل بدددشثتخممتك ا،دددنصاص ص دددز  ددد ا اثتخمدددمت  لمدددش قددد  عددداص اح 
 لمددددش  اص  دددد ا اثعدددداصك ا، لددددا اثتخمددددمت صقصددددشا ع)ددددا ش يصدددد   دددد ا اثعدددداص نفددددت احتمددددشثمت ا،ضددددعي ص ددددزا 
ع)ددا ش يصدد   دد ا اثعدداص نفددت  ددتة احتمددشح ك اثدد ا يصددح  ص ددز اثتخمددمت ثلمفددزصا  اث ددت تعتمددا   ز هددش 
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مددشح  اث ددت  ن،ددا عددل  مسددة   ددااص اث هددت ع ت احتمشثمت صا    ة صا صر عة صا  مسةك اح يصددح  ث حت 
  . 444ك 2011اثسياك  

 ات اح ت ددشر اثتاصددي   قددشت  ع ددت صر عددة بدداات   ددشت ح
ن
بددا  ددل  صددىيب  فددزصا   دد ا  ا مددزا

اح ت ددشر  ددل ص ددز اثتخمددمتك اثقددا قددشي اث شحددي باسددشي  عددش    اثسددهاثة ااثصددعااة ث دد   فددزصإل  ددل 
ش ثلمعشصثة ا    .449ك 2011 ية:   ااص اث هت اثسياك   فزصا  اح ت شر ط قن

 
 

 حيي نت:
 
 

 ص= عاص اباشبش  اثصىياة ث    فزصإل.
 ا= عاص اباشبش  الخشط ة ثلمفزصإل  فسهش.

 ت= نامشف  عاص اا زاص.

ش  ددع ااصبيددش  املز   ددة  –ااعتمددا اث شحددي 
ن
صت املفددزصا  اث ددت يصدد   عش دد  اثسددهاثة ثهددش صك دد   –ا فشقدد

  مدددددداياإل 0.2ثةك كمددددددش صت املفددددددزصا  اث ددددددت يقدددددد   عش دددددد  اثسددددددهاثة ثهددددددش عددددددل    بشث ددددددة اثسددددددها 0.8 ددددددل  
 ددل املتعلمددمت ييددا حدد  هش ا هددش تعددا  %80اثصعااةك ااشثتشف   وت املفزصا  اث ددت يييددا عنهددش صك دد   ددل 

اك ااملفدددزصا  اث دددت يييدددا عنهدددش صقددد   دددل  اك اقدددا اقعددد   %20 دددهلة ادددا   دددل املتعلمدددمت تعدددا .دددع ة ادددان
 -0.20صددددحىة  ددددل ص ددددز اثتخمددددمت لحميددددع  فددددزصا  اح ت ددددشر فدددد  اثف دددد إل امل لقددددة   عدددش    اثسددددهاثة امل 

  قدد  28ك 15  اهت قي   تا  ة ملعش    اثسهاثةك  يمش عاا  فزص مت  ل  فددزصا  اح ت ددشر  0.80
  ثدد ث  قددشي اث شحددي بادد  ه  ع)ددا    يدد  اح ت ددشر ع ددت عي)ددة اث اددي 0.2 عش دد  اثسددهاثة ثهمددش عددل  

   فددزصإلك كمددش  أكددا اث شحددي صت 28ص.دد ب اح ت ددشر فدد  .ددار ن اثنهشتيددة يت ددات  ددل  اا ش دديةك اادد ث  
اح ت ددددددشر يتضددددددمل ص دددددد لة  أددددددش هة ثلمفددددددزصا  اث دددددد   دددددد  حدددددد  هش ثضددددددمشت اثتأكددددددا صت اح ت ددددددشر     دددددد  

 اا اال ابىاصإل ةأ    ش  .

فددت قددارإل  دد  ايأددم   عش دد  اثتميمدد  نحسلا   عا لل  نصت  يل  صكلل   فلر ة  لل   فللر نمل نتختبلا :  1-10
 قددزإل  ددل  قددزا  اح ت ددشر ع ددت اثتميمدد  بددمت ااصاإل املز فددع ااملدد)خف  ا ددزاص اثعي)ددة فدد  اح ت ددشرك ا،ددت  

 حسشبن  ل  عشصثة اثت شيل اثتشثية:  

  عش   اثصعااة   عش   اثتميم  =  عش   اثسهاثة 

 ددت  قةسدددهش  دد   فدددزصإل ا ددال اثقيمددة اثعاصيدددة اث)ش يددة ع دددت  ددا  اق ددد اي صا ابتعددشص اثفددزاو اثفزصيدددة اث 
اا لددددد   دددددل اث)تدددددشتب صت اميدددددع  فدددددزصا  اح ت دددددشر لا  قددددداإل  ميمددددد   )ش ددددد ةك اح ت دددددشرك   فدددددزصا  دددددل 

   فددزصإلك ا دد   قددايز  صراددة ااحدداإل  ث دد  28تسددمب بش ددتخاا ن اامددش صت  فددزصا  اح ت ددشر ص.دد ا   
   صراة.28ناشبة بىياةك   شثتشف    ات اثاراة اث لية ث  ت شر  

عقدددا    يددد  اح ت دددشر اثتاصدددي   ع دددت ص دددزاص اثعي)دددة اح دددت  عيةك  ددد  ر ز للل  نتختبلللا : تحرقللل 1-11
حسدددشي  تا دددف اثدددن ل اثددد   ا دددت زقن اثت  يددد  ع)دددا اباشبدددة ع دددت  فدددزصا  اح ت دددشرك الثددد  بيمدددع 
اثدددن ل اثددد   ا دددت زقن  ددد   لميددد  ع دددت حددداإل اصاإل اح ت دددشرك اقسدددمة اث)دددش ب ع دددت عددداص اثت  يددد ك االدددا 

   صقيقة.32اح ت شر    تا ف   ل
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 نختبا  ن   ن  نصبصرا: -2

حزكيدددة   يهدددال  ددد ا اح ت دددشر نفدددت قيدددش  املهدددشرا  ابصراكيدددة اث صدددز،ة  اثددد نصهللرف  للل  نتختبلللا : 2-1
  ل   ل   عة ااا ا ص ش يةك  سمهال    اش ا  نهش قيش   هشرإل نصراكية  عي)ة.

سددددد عة اثتشثيددددة  اثسددددديا نبدددددزا ي  اثسدددددمشصا  ك يقدددددة   دددد ا اح ت دددددشر املهدددددشرا  اث  حللللا   نتختبللللا :  2-2
  :4-2ك 2005

أم  نفددت قددارإل اث ددخص ع ددت املضددش شإل صا امل شبقددة Visual Discriminationاثتميم  اث صز   .1 : اي 
ش فدد  ةعدد  ااثتش ة لخصشتص اثأ لمت ع)مش ي ات نحاا مش  مل صم شل  ختلددي  ش طفيفددن

ن
 ت  دد

 الخصشتص  ع   ا اثأ  .
ايأدددم  نفدددت قدددارإل اث دددخص ع دددت  ددد كز  صدددشتص اثأددد   : Visual Memoryاثددد اكزإل اث صدددز،ة  .2

قاي ثنك الث  ا ددن ةعددا صت يتعددز  بحماعددة  ددل اامدد شل  دد ل   دد إل   )يددة صر عددة صا  مسددة 
 
امل

  ااتك ي  لا  )ن نييشص اثأ   امل شب   ل بمت  يماعة  ل اام شل املز  ة ب)مشي  عمت. 
أددم  نفددت قددارإل اث ددخص : Visual Spatial-Relationshipsنصرا، اثع قددش  امل ش يددة اث صددز،ة  .3 اي 

ع دددددت  اايدددددا مددددد   ااحدددددا  دددددل  يماعدددددة صمددددد شل  تمش لدددددةك اث دددددل ي دددددات  ددددد ا اثأددددد   فددددد  ا دددددع 
  ختلي عمش  ا  اااص ف  اام شل اا ز . 

ش  .4 أددم  نفددت قددارإل اث ددخص ع ددت صت يددز  اثأدد    :Visual Form-Constansy  ددش  اثأدد   بصددز،  اي 
ا ص ش ص ددن: قددارإل اث ددخص ع ددت  اايددا اثأدد   بأ  .ارإل .دد م ن عددزل صيضددن ا فدد  الححدد ك كمددش    ي ك مدد ن

.
ن

ش صا  شت  ش صا  ع ا ن  نلا  شت  قلاان
أددم  نفددت قددارإل اث ددخص  :Visual Sequential Memoryلاكددزإل اثبسلسدد   اثتتددشةع  اث صددز   .5

 
ات

ز  ددة ب)مددشي  عددمت ا  ش بصراكددن ع ددت اثتدد كز ةعددا صر عددة صا  مسددة  دداات بحماعددة  ددل اامدد شل     قددن
 بحماعة  ل بمت صر عة  يماعش   ستقلة  ل اام شل.

ش  .6 أددم  نفددت قددارإل اث ددخص : Visual Figure-Ground هددشرإل اثتميمدد  بددمت اثأدد   ااار ددية بصددز،  اي 
ش ع)ددا ش   ددات  لدد  اامدديشإل  اادداصإل ع ددت صر ددية  صددممة فدد  مدد    ددل  ع ددت نصرا، اامدديشإل بصددز، 

  ااصإل بااال  مم ا ا ااصا.اام شلك ع ت صت  ل  ااميشإل  
أددم  نفددت قددارإل اث ددخص ع ددت  اايددا اثأدد   لمدد  امل تمدد  : Visual Closureابلدد و اث صددز   .7 اي 

 ل بمت  يماعة  ل اام شل لمدد  امل تملددةك ا دد ا اثأدد    ددا  فسددن اثأدد   لمدد  امل تمدد  اثدد   
 يتعز  ثن.

را   زعيددةك  سددمهال  دد  ا ت ددشر يت ددات  دد ا اح ت ددشر  ددل  دد عة ا ت ددشتطلرقر   ملللامل نتختبللا :  2-3
   فددزصإلك افدد   دد ا اح ت ددشر يددت  16 ز دد  قيددش   هددشرإل نصراكيددة  عي)ددةك ا،ت ددات  دد  ا ت ددشر  ز دد   ددل  

   صراة.112 قايز صراة ااحاإل ث   ناشبة بىياةك ا ل      ات اثاراة اث لية ث  ت شر  

عدددا اح ت دددشر باسدددشي   دددش  اح ت دددشر ب ثبللامل نتختبللا :  2-4  ز،ق دددت اثتينتدددة اث)صدددفيةك ا عدددشصإل قدددشي   
   مددش يددال ع ددت صت اح ت ددشر يتصددي بمسددتا  0.90 -0.79اثت  يدد ك ا زااحدد   عددش    اث  ددش  بددمت  

 عشل  ل اث  ش .

عا اح ت شر باسشي .او اح ت شر بشثعايا  ل اث زوك اه :صرا نتختبا :  2-5  قشي   
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ر  دددددشل بدددددمت صرادددددة اثفقدددددزإل ااثارادددددة اثصدددداو اثددددداا   : ا ددددد  اثتاقددددد   )دددددن بوييدددددشص  عدددددش    اح  ▪
   مددش 0.01اث ليددة ثلمقيددش  اثفز دد ك اقددا  ش دد  اميددع  عددش    احر  ددشل صاثددة ع)ددا  سددتا  

 ياق  صراة ك م إل  ل احتسشو اثاا    ث  ت شر.
.دددداو اث )ددددشإل: ا دددد  اثتاقدددد   )ددددن عددددل طز،دددد  نييددددشص  عددددش    احر  ددددشل بددددمت   ا ددددش  اح ت دددددشر  ▪

ش  احر  شطدددددش  اثاا ليدددددة بدددددمت   ا دددددش  اح ت دددددشرك ا زااحددددد   عدددددش    ااثارادددددة اث ليدددددةك اصيضدددددن
    مددش يددال ع ددت صت اح ت ددشر 0.91 -0.86احر  شل بمت   ا ش  اح ت شر ااثاراددة اث ليددة بددمت  

  5يمتش  باراة عشثية  ل اثصاو.   ى  رق   
  ط اس نصعبء نيعريك:-3

اثعددددداإل املعزفددددد  ا يددددد  اثصدددددلةك االحهدددددا يهدددددال املقيدددددش  نفدددددت قيدددددش   نصهللللرف  للللل  ونلللللاء نيط لللللاس: 3-1
امل دددد ال املددددز  ف بش ددددتخااي ص ددددلا   عددددز  اثدددد)ص املدددداا   امل دددد ا ل اامل)فصدددد  عودددد  اثفيددددايا اثزق ددددت 

 املقاي ف  بة ة اثااقع املعن ك ا ا  قيش  لات  لم    شمز.

 ك اث دددت  ددد  ب)دددشإل املقيدددش  بشحعتمدددشص ع دددت اثعايدددا  دددل اثارا دددش  اااصبيدددش  صلللا   ونلللاء نيط لللاس: 3-2
  Cheon& Grant, 2012 )شاثدددد  كيفيددددة قيددددش  اثعدددداإل املعزفدددد ك   دددد :  قيددددش  مدددديات اازا دددد   

ثقيددددش  اثعدددداإل املعزفدددد  ا يدددد  اثصددددلةك ا قيددددش  الحهددددا اثعق دددد  امل دددد ال اثدددد    سددددأل عددددل .ددددعااش  
 ك Pass, 2003 ك ا قيددش  بددش   Kalyuga& Sweller, 2005اثتعل ك    :  قيش   شثيااددش ا ددا،لز  

  ثقيددش   ددا  اثصددعااة اعدداي اث فددشإلإل Yuanmingاثعق دد  امل دد ال ا قيددش  يددا م)ب اثدد ات   ث حهددا 
   ااثتأ م  اثسل ت ا قص الحها ف  بة ة تعل  قشتمة ع ت اثا،ا.

   فددزصإلك ارا دد    هددش 20  ددات املقيددش  فدد  .ددار ن اااثيددة  ددل   ونللاء نيط للاس يللك صللو ته نل ص لل : 3-3
املقددددددشية ك كمددددددش  دددددد  .دددددديشلة تعليمددددددش  املقيددددددش  ا مددددددال  ارقددددددة  اثأددددددزال اثاااددددددا  اا ز ددددددش فدددددد  ب)ددددددشإل

اح ددتيشبة ارا دد  ع)ددا .دديشلة تعليمددش  املقيددش  صت   ددات بل ددة اا ددىة ابددىياةك اقددا  دد  نعددااصا 
بش ددددددتخااي طز،قدددددددة ثي دددددددز ك اقددددددا را ددددددد  .ددددددديشلة اثع ددددددشرا   ح ددددددد   سدددددددت يع    يدددددد  اثصدددددددي اث دددددددش   

اثددتعل   ددل  دد ل بة ددة اثااقددع املعددن ك اقددا  دد  ا ددع  ابعددااص  اباشبددة عليددة   شمددزإل ةعددا اح مهددشإل  ددل
   دددة احتمدددشح  ث  دددتيشبة ع دددت  ددد  ع دددشرإل  دددل ع دددشرا  املقيدددش ك ااث دددت   ددد اا  بدددمت املاا قدددة اثتش دددةك 

  .1-3ااثز   اثتشيك اقا را   ف   قايز اح تيشبش  ص هش  تار   ل  

    ل   ل:   حسشي .او املقيش حسا  نصثونوت ن حصائ   صب ط اس: 3-4

 دد  حسدددشي اثصدداو اثمددش ز  ثلمقيددش  ةعز دددن ع ددت  يماعددة  ددل ابى مدددمتك  نصصللرا نصظللا را: -
 ددل علمددشإل علدد  اثدد)ف  ا  )اثاايددش اثتعلددي ك ا دد  عمدد  اثتعدداي   اث ددت صمددشراا نث هددشك كمددش  دد  حسددشي 

  اهددد  0.93اثصدداو اثدد ات  ثلمقيددش  بوييددشص الحدد ر اث  بي دد  ملعش ددد  اث  ددش ك اقددا ااددا ص ددن  سددشا   
  م    س ة عشثية  ل اثصاو اث ات .

لىسددشي اث اابدد  ابحصدددشتية ثلمقيددش   دد     يقددن ع ددت عي)ددة ا دددت  عية  حسللا  ثبللامل نيط للاس: -
ط يك  ل    ي  اثصي اث ش   ابعااص ك ا    صددىيب صاراو اح ددتيشبة ار.ددا اثدداراش   8قاا هش  

ا لىسدددشي اث اابددد  ابحصدددشتية ثلمقيدددش ك ا ددد  حسدددش ي   دددش  املقيدددش  بش دددتخااي  عشصثدددة صثفدددش  مهيدددان
ش  Crounbachكزا  دددددددشا    اهددددددد  قيمدددددددة  )ش ددددددد ة ثل  دددددددش   صددددددد   0.87ك اادددددددشإل   دددددددش  املقيدددددددش   سدددددددشا،ن

  أ ش  ثلت  ي .

ةعدددددا حسدددددشي .ددددداو ا  دددددش  املقيدددددش  ص.ددددد ب املقيدددددش  فددددد  .دددددار ن  نصصلللللو ة نصيلائ للللل  صب ط لللللاس: 3-5
ش  ل     6  ع شرإل.   ى   16اثنهشتية   ا ن
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ا
ا
 للل نصتجرا  نتستطالع   صببح : ثاصث

قدددشي اث شحددددي بددددوازاإل  يزاددددة ا ددددت  عية ع ددددت عي)ددددة  دددل    يدددد  اثصددددي اث ددددش   ابعددددااص  فدددد   ار ددددة 
طدد ي فدد   هشيددة اثفصدد  اثاراسددتت اث ددش    8لمزإل ابعااصيددة ب)ددمت  ددع صحددا  عل ددت الىش ددا ا فدد ك اعدداص 

عااش  اث ت قددا  اااددن اث شحددي ص )ددشإل يك ملاإل ص  ام ااحا   هال  عز ة اثص2021/2022 ل اثعشي  
اثتيزاة اا ش ية ثل ايك ااثتاق   ل    ة ابازاإلا ك ا قددايز  ددا    ددش  اح ت ددشر اثتاصددي  ك 
اا ت دددشر ابصرا، اث صدددز ك ا قيدددش  الىمددد  املعزفددد ك اكأدددف  اثتيزادددة اح دددت  عية عدددل   دددش   ددد  

الىمددددد  املعزفددددد ك كمدددددش كأدددددف  عدددددل   دددددل: اح ت دددددشر اثتاصدددددي  ك اا ت دددددشر ابصرا، اث صدددددز ك ا قيدددددش 
 . حية  ااص املعشلحة اثتيز،عية.

ا للل نصتجرا  نلساس   صببح :   نبعا

 دددد  ا تيددددشر عي)ددددة اث اددددي الىددددشف  ةأدددد   قصددددا   ددددل    يدددد  اثصددددي اث ددددش   نخت لللا  ع نللل  نصبحللل :  -1
ا ا لميدددد إل40ابعددددااص  فدددد   ار ددددة لمددددزإل ابعااصيددددة ب)ددددمت  االددددا عدددداص عي)ددددة اث اددددي  

ن
ك  دددد     لميدددد 

  قسيمه  ب ز،قة عأااتية نفت  يماعتمت كمش ي  :

: ا ددددددد     يددددددد  يار دددددددات  قدددددددشطع اثفيدددددددايا اثزقميدددددددة اثتعليميدددددددة نملج وعلللللل  نصتجرلي لللللل  نل لللللللل  ▪
 بأ لاي عز  اث)ص املاا   امل  ا ل. 

: ا دددددد     يدددددد  يار ددددددات  قددددددشطع اثفيددددددايا اثزقميددددددة اثتعليميددددددة نملج وعللللل  نصتجرلي لللللل  نصثا  للللل  ▪
 املاا   امل)فص .  بأ لاي عز  اث)ص  

ا:  -2 ش ع ددددددت تطب لللللل  نتختبللللللا  نصتحصلللللل قك  بب للللللًّ قددددددشي اث شحددددددي بت  يدددددد  اح ت ددددددشر اثتاصددددددي ت ق ليدددددد 
ابحمدداعتمت اثتيددز، ةتمت   هددال حسددشي اثدداراش  اثق ليددة فدد  اثتاصددي  املعزفدد  ثلمعلا ددش  

راش  املتضددم)ة فددد   اتددا  اثت  يقدددش ك ا دددشت اثت  يدد  ابث   ا ددد  ث  ت دددشر يقدداي بز.دددا اثدددا
ش. ا ملعشلحمهش نحصشتي  ش    قشي اث شحي بوعااص ش ف  كأال  ش.ة  هش  مهيان   لقشتي 

 ددددد   أكيددددا   ددددش ا ابحمدددداعتمت اثتيدددددز، ةتمت  يمددددش يتعلدددد  بددددداراش  تكللللافؤ نملج وعللللامل نصتجرلي لللل : -3
اح ت ددددشر اثق  دددد  اثدددد   يقددددة  اثتاصددددي  املعزفدددد  املددددز  ف فدددد   فددددش ي    اثدددد رإلك ا سددددتا،ش  اث شقددددةك 

اثعددداص اثددد ر ك ااثعددداص اث ت ددد   فددد   قدددزر اثعلددداي ثت  يددد  اثصدددي اث دددش   ابعدددااص ك اكددد ث  ا ت دددشر ا 
ابصرا، اث صدددز ك اقدددا  ددد   اليددد  اث)تدددشتب  هددددال  عز دددة  دددا    دددش ا ابحمددداعتمت اثتيدددز، ةتمت ق دددد  

   .نازاإل اثتيزاة اا ش ية ثل ايك بشب ش ة نفت صحثة اثفزاو  يمش يتعل  باراش  اثقيش  اثق  
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   10ااال  

 ثلمفش ي  اثعلمية.    صحثة اثفزاو بمت ابحماعش  ف  صراش  اثقيش  اثق    ح ت شر اثتاصي  

 وع  
 نتختبا  

 نيتوسطامل نصعر  نملج وع  
نت حرنف  
 نيع ا ا 

     t 

 نمل سوا  

   ملامل 

 نل رل 

 ستوى  
 نصرتص  

 

 

 

 

 

اح ت شر 
 اثتاصي  

  :1 يز،عية  

ص لاي عز  
ص املاا    اث)

امل  ا ل ملقشطع 
اثفيايا  
اثزقمية 
 اثتعليمية. 

20 5.55 

 

 

1.05 

 

0.578 
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 لم  صال 
  :2 يز،عية  

ص لاي عز  
اث)ص املاا    

امل)فص  ملقشطع 
اثفيايا  
اثزقمية 
 اثتعليمية. 

20 5.35 1.13 

ش بدددمت  تا ددد ش  ر دددا  صرادددش     يددد  يتلددد   دددل الحددداال اثسدددشب ك عددداي ااددداص  دددزاو صاثدددة نحصدددشتي 
 نلابحماعددة اثتيز،عيددة ق دد     يدد  املعشلحددش  اثتيز،عيددة فدد  اح ت ددشر اثتاصددي   ثلمفددش ي  اثعلميددة  

  ا دددا  دددش 0.05  فددد  اثتاصدددي  املعزفددد ك اهددد  قيمدددة لمددد  صاثدددة ع)دددا  سدددتا   0.578 ش ددد  قيمدددة      
   ددددددزاو  مهددددددز ةعددددددا  أدددددم  نفددددددت   ددددددش ا ابحماعددددددش  اثتيز،عيدددددة ق دددددد  اث دددددداإل فدددددد  نادددددزاإل اثتيزاددددددةك اصت ص

اثتيزاددددددة  زاددددددع نفددددددت اح ددددددت ل فدددددد  املت مدددددد ا  املسددددددتقلة ثل ادددددديك اثددددددة  نفددددددت ا ت  ددددددش   اادددددداصإل بددددددمت 
 ابحماعش  ق   نازاإل اث اي.

 تنف ذ تجرا  نصبح :  -4

ش ث خ اا  اثتشثية:      )في   يزاة اث اي ا قن

بشثتعددشات  ددع صحددا    عقا السة  مهياية ثلت  يدد   عي)ددة اث اددي ك   :نصت ه ر صتجرا  نصبح  ▪
 عل ددددددت الىش ددددددا ا فدددددد   ثتعددددددز،فه  ب  يعيددددددة اث ادددددديك ااثهددددددال  )ددددددنك ا ددددددش  ددددددا   لدددددداي  ددددددنه ك 

 اكيفية ا تخااي    ي  اثااقع املعن .

تعز،ي     يماعة بأت ثهش ص لاي اثعددز  اثدد)ص املتدداا   يددت   ددل   ثددن  )فيدد   فدد  املهددشيك  ▪
 تعليميةك ا )في  ش  ش لة.ا ااين عي)ة اث اي  اا  زارإل اثتفشع   ع املهشي اث 

 ددد  اثتيسدددي   دددع املعلددد  ث دددي املهدددشي ا صارإل عمليدددش  اثدددتعل  ا ددد  اددداال املا ددداعش  اثارا ددديةك  ▪
 ا ز ةا عز  املا اعش  ف  الحاال اثاراستت.

    ر.ا  فشع   اث  ي عو  اثت  ي ك ا اا هه  ح ت مشل  همش  اثتعل  املت)اعة. ▪
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 ي.2022/ 2021راستت اث ش    ل اثعشي الحش          ي   يزاة اث اي ف  اثفص  اثا ▪

ةعدددددددا اح مهدددددددشإل  دددددددل  يزادددددددة اث ادددددددي  ددددددد     يددددددد  اح ت دددددددشر  نصتطب للللللل  نصبعلللللللرا ل  نمل نصبحللللللل :-5
اثتاصي  ك اا ت شر ابصرا، اث صز ك ا قيش  الىم  املعزفدد ك اط شعددة  قز،ددز اثدداراش  ا عشلحمهددش 

 ح  اا ز.بش تخااي اا شثيا ابحصشتية: ا ت شر    ك ا عشصثة ح

  تائ  نصبح   تفسير ا:

يتضدددمل الحدددنإل الىدددشف   تدددشتب اث ادددي ا فسدددم  شك ااث دددت  دددال يدددت  عز دددهش  دددل ااقدددع ص ددد لة اث اددديك 
اص اا ددددددددنك ا زا ددددددددنك بشب ددددددددش ة نفددددددددت  )شقأددددددددمهش فدددددددد   دددددددداإل ابطددددددددشر اث)مددددددددز  ااثارا ددددددددش  اثسددددددددشبقةك 

امل)فصددد  ملقدددشطع اثفيدددايا ااثتااهدددش  اث)مز،دددة اث دددت ا تمددد  بأ دددلاي عدددز  اثددد)ص املددداا   امل ددد ا ل ا 
 اثزقمية اثتعليمية عو  بة ة اثااقع املعن ك ا يمش ي   اثعز  الخشص  ه ا اث)تشتب:

 للل عرا نصنتائ  نل اص  وا ملاو  ع  أسوب  نصبح :
ا
 أ ت

ا  -1
ا
ن لللللف نيعلللللمز  فطللللل ن ملاوللللل  عللللل  نصسلللللؤن  نل   صببحللللل   نل لللللاص وتحرقلللللر  علللللاقير تصللللل    نصو

 ني  ن    نينفص  يطالف نصف رقو نصر     نصتعب    :لسبو  عرا نصنو نيونزا  

 ددش  عدددشيم   صددمي  بة دددة "ااثددد   يدد)ص ع دددت: ، يخددتص  ددد ا ابىددار بشباشبدددة عددل اثسددداال ااال ثل اددي
اابصرا، اثااقددددع املعددددن  بددددأ اام اثدددد)ص املدددداا   ملقددددشطع اثفيددددايا اثتعليميددددة ثت)ميددددة املفددددش ي  اثعلميددددة 

ش ملددددش  دددد  عز ددددن فددددد  "، ا     يدددد  اثصددددي اث ددددش   ابعددددااص ؟ا فدددد  اثعدددداإل املعزفدددد  ثددددد اث صددددز   ا قدددددن
   عددشيم  ص ش دددية 6ناددزاإلا  اث اددي ص  ددل  اايددا  عددشيم  اثااقددع املعدددن ك االددا نامددشف   دد ا املعددشيم   

اك  ا عة ع ت ابىشار اثتشثية: ابىار ااال  صمي  عددز  اثدد)ص املدداا   امل دد ا ل 32بوامشف       امزن
   امددزا ك اابىدددار 4ابىددار اث ددش  :  صددمي  عدددز  اثدد)ص امل)فصدد  ا ضدد      امددزا ك ا 4ا ضدد   

   امددددزا ك اابىددددار اثزاةددددع: امل ا ددددش  اح   ا ددددية 6اث شثددددي: امل ا ددددش  املشصيددددة ثلااقددددع املعددددن  ا ضدددد   
   امددزا ك 6   امددزا ك اابىددار الخددش  :    يقددش  اثااقددع املعددن  ا ضدد   6ثلااقددع املعددن  ا ضدد   

     امزا .6اثقشبلية ث  تخااي ا ض     اابىار اثسشص :

ا لسلبو  علرا نصلنو  -2
ا
ن ملاو  ع  نصسؤن  نصثاني صببح   نل اص واصتصل    نصتعب رلي  فطل

 نيونزا ني  ن    نينفص  يطالف نصف رقو نصر     نصتعب    :

يخددتص  دد ا ابىددار بشباشبددة عددل اثسدداال اث ددش   ثل ادديك ااثدد   يدد)ص ع ددت: ص ددش اثتصددمي  
 )فصددددد   ملقدددددشطع اثفيدددددايا اثزقميدددددة  -لي دددددت املق ددددد   ا دددددلا   عدددددز  اثددددد)ص املددددداا      ددددد ا ل اثتع

ا فدد  اابصرا، اث صددز  اثتعليمية ف  بة ة   )اثاايش اثااقع املعددن  فدد   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة 
اثعددددداإل املعزفددددد  ثدددددا     يددددد  اثصدددددي اث دددددش   ابعدددددااص ؟صك اقدددددا  مددددد  اباشبدددددة عدددددل  ددددد ا اثسددددداال 

ثلتصمي  ااثت ددا،ز اثتعلي ددتك ا   يدد  نازاإلا ددن امل) حيددة  ددع    ADDIEمال  اثعشي  بش تخااي   
   زاحددددددد  5نادددددددزاإل ةعددددددد  اثتعددددددداي   اث دددددددت  ب)ش دددددددا  دددددددع ط يعيدددددددة اثااقدددددددع املعدددددددن ك الثددددددد  ا ددددددد   

ص ش يةك اه : اثتاليدد ك ااثتصددمي ك ااثت ددا،زك ااثت)فيدد ك ااثتقددا، ك الثدد  ع ددت اث)اددا امل ددمت فدد  
 نازاإلا  اث اي.

اولللل  علللل  نصسللللؤن  نصثاصلللل  صببحلللل   نل للللاص وتلللل ثير أسللللبو ي عللللرا نصللللنو نيللللونزا يطللللالف ن مل -3
ن ف نيعمز عق  تن    نيفا    نصعب   :  نصف رقو نصر     نصتعب     يك نصو

اثإلاشبدددة عددددل اثسددداال اث شثددددي ثل اددددي  ددد  ا ت ددددشر بددددىة اثفدددز  ااال ص ح يااددددا  ددددزو صحل 
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  صرادددددش     يددددد  ابحمددددداعتمت فددددد  ا ت دددددشر املفدددددش ي    بدددددمت  تا ددددد 0.05  ≤نحصدددددشتية ع)دددددا  سدددددتا  
 )فصددد   ملقدددشطع  -اثعلميدددةك يزادددع ثلتدددأ م  اا شسدددتت ح دددت ل ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل 

 اثفيايا اثزقمية اثتعليمية.

اثلتاقددددد   دددددل بدددددىة اثفدددددز  ااال الخدددددشص بشملقشر دددددة بدددددمت ابحماعدددددة اثتيز،عيدددددة ااافدددددت اث دددددت صر ددددد  
اثااقددددددددع املعددددددددن  اثقددددددددشت  ع ددددددددت اثفيددددددددايا املعددددددددا بأ ددددددددلاي عددددددددز  اثدددددددد)ص امل دددددددد ا ل ك بش ددددددددتخااي  بة ددددددددة 

اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يدددة اث ددت صر ددد  بش ددتخااي  بة دددة اثااقددع املعدددن  اثقددشت  ع دددت اثفيددايا املعدددا 
بأ ددلاي عددز  اثدد)ص امل)فصدد  ك الثدد   يمددش يتعلدد  بب)ميددة املفددش ي  اثعلميددةك  دد  ا ددتخااي ا ت ددشر 

   تدددددشتب ا ت دددددشر ص ص 11ثدددددة اثفدددددزاو بدددددمت ابحمددددداعتمت اثتيدددددز،عيمتك ا،ا ددددد  اددددداال  ص ص ملعز دددددة صح
 ا زاص  يماع ت اث اي اثتيز، ةتمت  يمش يتعل  بب)مية املفش ي  اثعلمية.

  11ااال  

املتا دددددددددف الىسددددددددددش   ااح اددددددددددزال املعيددددددددددشر  اقيمدددددددددة ص ص ملتا دددددددددد ش  صراددددددددددش  ص ددددددددددزاص ابحمدددددددددداعتمت  
   ث  ت شر  )مية املفش ي  اثعلميةاثتيز، ةتمت ف  اثت  ي  اث عا

 نيتوسطامل نصعر  نملج وع 
نت حرنف  
 نيع ا ا 

     t 

 نمل سوا  

   ملامل 

 نل رل 

 ستوى  
 نصرتص  

  :1 يز،عية  

ص لاي عز  اث)ص 
املاا   امل  ا ل  
ملقشطع اثفيايا  

 اثزقمية اثتعليمية. 

20 15.15 

 

1.49 

14.78 
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صال ع)ا 
  :2 يز،عية   0.05

ص لاي عز  اث)ص 
املاا   امل)فص  
ملقشطع اثفيايا  

 اثزقمية اثتعليمية. 

20 21.90 

1.41 

ش ع)دددا  سدددتا  11ا،تلددد   دددل  ددد ل قدددزاإلإل اث)تدددشتب فددد  اددداال    نحصدددشتي 
ن
ش صاثدددة

ن
 ك صت  )دددش،  زاقددد

 يمدددددش بدددددمت  تا ددددد   طددددد ي ابحماعدددددة اثتيز،عيدددددة ااافدددددت اث دددددت ا دددددتخا   بة دددددة اثااقدددددع املعدددددن   0.05
ع ددت عددز  اثدد)ص امل دد ا لك اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يددة اث ددت ا ددتخا   بة ددة اثااقددع املعددن   اثقددشت 

اثقدددشت  ع دددت عدددز  اثددد)ص امل)فصددد  ثصدددشل  ابحماعدددة اثتيز،عيدددة اث ش يدددة   قدددا بلدددا  تا دددف صراش هدددش 
 ك اال دد  قيمددة ص ص 15,15 ك بة)مددش بلددا  تا ددف صراددش  طدد ي ابحماعددة اثتيز،عيددة ااافددت  21,90 

  .14,78ىسااة  اب

ااشثتددشف   دد  ر دد  اثفددز  ااال ا عددشصإل .دديشلتن ع ددت اث)اددا اثتددشف : صيااددا  ددزو صحل نحصددشتية 
  بددمت  تا دد   صراددش     يدد  ابحمدداعتمت فدد  ا ت ددشر املفددش ي  اثعلميددةك يزاددع 0.05  ≤ ع)ددا  سددتا  

ع اثفيددايا اثزقميددة  )فصدد   ملقددشط -ثلتددأ م  اا شسددتت ح ددت ل ص ددلا   عددز  اثدد)ص املدداا      دد ا ل 
 اثتعليمية ثصشل  ابحماعة اثتيز،عية اث ش يةص.

اقدددا بل ددد   ك 2009 ع دددت  دددش ز   دددشيك  n2الىسدددشي قيمدددة ححددد  اا دددز  ددد  ا دددتخااي  عشصثدددة 
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 ك اهدددد  قيمددددة ك مدددد إل ا )ش دددد ةك ا ددددال ع ددددت صت 4,79قيمددددة ححدددد  اا ددددز ع ددددت  )ميددددة املفددددش ي  اثعلميددددة  
 ددة اثااقددع املعددن  اثقشتمددة ع ددت عددز  اثدد)ص املدداا   امل)فصدد   ددشت  س ة ك م إل  ل اثفزاو تعددن  نفددت بة 

 ثهش صار  شع  ف   )مية املفش ي  اثعلمية.

ن ملاولللل  علللل  نصسللللؤن  نصرنبللللف صببحلللل   نل للللاص وتلللل ثير أسللللبو ي عللللرا نصللللنو نيللللونزا يطللللالف  -4
ن ف نيعمز عق  تن    ن   ن  نصبصرا:  نصف رقو نصر     نصتعب     يك نصو

 )فصدددد   ملقددددشطع اثفيددددايا اثزقميددددة اثتعليميدددددةصك  -  عددددز  اثدددد)ص املدددداا      ددددد ا ل ح ددددت ل ص ددددلا  
اثإلاشبدددة عدددل اثسددداال اثزاةدددع ثل ادددي  ددد  ا ت دددشر بدددىة اثفدددز  ااال: صح ياادددا  دددزو صحل نحصدددشتية 

  بددددددددمت  تا دددددددد   صراددددددددش     يدددددددد  ابحمدددددددداعتمت فدددددددد  ا ت ددددددددشر  قيددددددددش  ابصرا، 0.05  ≤ ع)ددددددددا  سددددددددتا  
 )فصددد   ملقدددشطع  -ا شسددتت ح دددت ل ص دددلا   عددز  اثددد)ص املددداا      دد ا ل اث صددز ك يزادددع ثلتدددأ م  ا

 اثفيايا اثزقمية اثتعليميةص.

اثلتاقدددد   ددددل بددددىة اثفددددز  اث ددددش   الخددددشص بشملقشر ددددة بددددمت ابحماعددددة اثتيز،عيددددة ااافددددت اث ددددت صر دددد  
بش ددددددددتخااي  بة ددددددددة اثااقددددددددع املعددددددددن  اثقددددددددشت  ع ددددددددت اثفيددددددددايا املعددددددددا بأ ددددددددلاي عددددددددز  اثدددددددد)ص امل دددددددد ا ل ك 
اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يدددة اث ددت صر ددد  بش ددتخااي  بة دددة اثااقددع املعدددن  اثقددشت  ع دددت اثفيددايا املعدددا 
بأ ددلاي عددز  اثدد)ص امل)فصدد  ك الثدد   يمددش يتعلدد  بب)ميددة ابصرا، اث صددز ك  دد  ا ددتخااي ا ت ددشر 

ص ص    تدددددشتب ا ت دددددشر 12ص ص ملعز دددددة صحثدددددة اثفدددددزاو بدددددمت ابحمددددداعتمت اثتيدددددز، ةتمتك ا،ا ددددد  اددددداال  
 ا زاص  يماع ت اث اي اثتيز، ةتمت  يمش يتعل  بب)مية ابصرا، اث صز .

  12ااال  
ابحمدددددددددداعتمت املتا دددددددددف الىسددددددددددش   ااح اددددددددددزال املعيددددددددددشر  اقيمدددددددددة ص ص ملتا دددددددددد ش  صراددددددددددش  ص ددددددددددزاص  

 اثتيز، ةتمت ف  اثت  ي  اث عا  ث  ت شر  )مية ابصرا، اث صز .

 نيتوسطامل نصعر  نملج وع 
نت حرنف  

 ع ا ا ني
     t 

 نمل سوا  
   ملامل 
 نل رل 

 ستوى  
 نصرتص  

  :1 يز،عية  
ص لاي عز  اث)ص 

املاا   امل  ا ل  
ملقشطع اثفيايا  

 اثزقمية اثتعليمية. 

20 20.95 

 
1.66 

39.91 
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صال ع)ا 
  :2 يز،عية   0.05

ص لاي عز  اث)ص 
املاا   امل)فص  
ملقشطع اثفيايا  

 اثزقمية اثتعليمية. 

20 26.66 

 
1.29 

ش ع)ددا  سددتا   12ا،تلدد   ددل قددزاإلإل اث)تددشتب فدد  ادداال    نحصددشتي 
ن
ش صاثددة

ن
   يمددش 0.05 ك صت  )ددش،  زاقدد

بمت  تا    ط ي ابحماعة اثتيز،عية ااافت اث ت ا تخا   بة ة اثااقع املعددن  اثقددشت  ع ددت عددز  
قددع املعددن  اثقددشت  ع ددت عددز  اثدد)ص امل دد ا لك اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يددة اث ددت ا ددتخا   بة ددة اثاا

 ك بة)مددش بل دد  26.66اثدد)ص امل)فصدد  ثصددشل  ابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يددة  نل بلددا  تا ددف صراش هددش  
  .39.91 ك اال   قيمة ص ص ابىسااة  20.95 تا ف صراش  ط ي ابحماعة اثتيز،عية ااافت  



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 
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 : صيااددا  ددزو صحل نحصددشتية ع)ددا ااشثتددشف   دد  ر دد  اثفددز  اث ددش   ا عددشصإل .دديشلتن ع ددت اث)اددا اثتددشف
  بددددمت  تا دددد   صراددددش     يدددد  ابحمدددداعتمت فدددد  ا ت ددددشر  قيددددش  ابصرا، اث صددددز ك 0.05  ≤ سددددتا  

 )فصددد   ملقدددشطع اثفيدددايا  -يزادددع ثلتدددأ م  اا شسدددتت ح دددت ل ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل 
 اثزقمية اثتعليمية ثصشل  ابحماعة اثتيز،عية اث ش يةص.

اقدددا بل ددد  اقدددا  ك 2009 ع دددت  دددش ز   دددشيك  n2قيمدددة ححددد  اا دددز  ددد  ا دددتخااي  عشصثدددة  الىسدددشي
 ك اهدد  قيمددة ك مدد إل ا )ش دد ةك ا ددال ع ددت 21,62بل   قيمة حح  اا ز ع ددت  )ميددة املفددش ي  اثعلميددة  

صت  س ة ك م إل  ددل اثفددزاو تعددن  نفددت بة ددة اثااقددع املعددن  اثقشتمددة ع ددت عددز  اثدد)ص املدداا   امل)فصدد ك 
 ثهش صار  شع  ف   )مية ابصرا، اث صز . ا شت

ن ملاوللل  عللل  نصسلللؤن  نل لللا س صببحللل   نل لللاص وتللل ثير أسلللبو ي علللرا نصلللنو نيلللونزا  -5
ن ف نيعمز عق  خفض نصعبء نيعريك:  يطالف نصف رقو نصر     نصتعب     يك نصو

ل اثإلاشبة عل اثساال الخش   ثل اي    ا ت ددشر بددىة اثفددز  اث شثددي: صح يااددا  ددزو صح
  بمت  تا    صراش     ي  ابحماعتمت فدد   قيددش   فدد  اثعدداإل 0.05  ≤نحصشتية ع)ا  ستا  

 )فصددد   ملقدددشطع  -املعزفددد ك يزادددع ثلتدددأ م  اا شسدددتت ح دددت ل ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد ا ل 
 اثفيايا اثزقمية اثتعليميةص.

ثتيز،عيددددة ااافددددت اث ددددت صر دددد  اثلتاقددد   ددددل بددددىة اثفددددز  اث شثددددي الخددددشص بشملقشر دددة بددددمت ابحماعددددة ا
بش ددددددددتخااي  بة ددددددددة اثااقددددددددع املعددددددددن  اثقددددددددشت  ع ددددددددت اثفيددددددددايا املعددددددددا بأ ددددددددلاي عددددددددز  اثدددددددد)ص امل دددددددد ا ل ك 
اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يدددة اث ددت صر ددد  بش ددتخااي  بة دددة اثااقددع املعدددن  اثقددشت  ع دددت اثفيددايا املعدددا 

ك  ددد  ا دددتخااي ا ت دددشر زفددد خفددد  اثعددداإل املعبأ دددلاي عدددز  اثددد)ص امل)فصددد  ك الثددد   يمدددش يتعلددد  ب 
   تدددددشتب ا ت دددددشر ص ص 13ص ص ملعز دددددة صحثدددددة اثفدددددزاو بدددددمت ابحمددددداعتمت اثتيدددددز، ةتمتك ا،ا ددددد  اددددداال  

 .خف  اثعاإل املعزف ا زاص  يماع ت اث اي اثتيز، ةتمت  يمش يتعل  ب 

  13ااال  
تمت ابحمدددددددددداعاملتا دددددددددف الىسددددددددددش   ااح اددددددددددزال املعيددددددددددشر  اقيمدددددددددة ص ص ملتا دددددددددد ش  صراددددددددددش  ص ددددددددددزاص  

  ف  اثعاإل املعزف .اثتيز، ةتمت ف  اثت  ي  اث عا  ح ت شر  

 نيتوسطامل  نصعر  نملج وع 
نت حللللرنف 
 نيع ا ا 

     t 

 نمل سوا 

   ملامل  

 نل رل 

 سللللللللللللللللللللللللللللللتوى 
 نصرتص 

  :1 يز،عية  

ص لاي عز  اثدد)ص 
املدددددددددددددددددددددداا   امل دددددددددددددددددددددد ا ل 
ملقدددددددددددددددددددددشطع اثفيدددددددددددددددددددددايا 

 اثزقمية اثتعليمية.

20 55.80 

 

4.41 

13.40 
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صال ع)دددددددددددددددددددددددددددددا  
  :2 يز،عية   0.05

ص لاي عز  اثدد)ص 
املددددددددددددددددداا   امل)فصددددددددددددددددد  
ملقدددددددددددددددددددددشطع اثفيدددددددددددددددددددددايا 

 اثزقمية اثتعليمية.

20 70.55 

2.19 
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ش ع)دددا  سددتا   12ا،تلدد   ددل قدددزاإلإل اث)تددشتب فدد  اددداال    نحصددشتي 
ن
ش صاثددة

ن
  بدددمت 0.05 ك صت  )ددش،  زاقددد

ثااقدددع املعدددن  اثقدددشت  ع دددت عدددز   تا ددد   طددد ي ابحماعدددة اثتيز،عيدددة ااافدددت اث دددت ا دددتخا   بة دددة ا
اثدد)ص امل دد ا لك اابحماعددة اثتيز،عيددة اث ش يددة اث ددت ا ددتخا   بة ددة اثااقددع املعددن  اثقددشت  ع ددت عددز  

 ك بة)مدددش بلددددا 70.55اثددد)ص امل)فصددد  ثصددددشل  ابحماعدددة اثتيز،عيددددة اث ش يدددة  نل بلددددا  تا دددف صراش هددددش  
  .13.40اال   قيمة ص ص ابىسااة    ك 55.80 تا ف صراش  ط ي ابحماعة اثتيز،عية ااافت  

ااشثتددددشف   دددد  ر دددد  اثفددددز  اث شثددددي ا عددددشصإل .دددديشلتن ع ددددت اث)اددددا اثتددددشف : صيااددددا  ددددزو صحل 
  بمت  تا    صراش     ي  ابحماعتمت فدد   قيددش   فدد  اثعدداإل 0.05  ≤نحصشتية ع)ا  ستا  

 )فصددد   ملقدددشطع  - ا ل املعزفددد ك يزادددع ثلتدددأ م  اا شسدددتت ح دددت ل ص دددلا   عدددز  اثددد)ص املددداا      ددد 
 اثفيايا اثزقمية اثتعليمية ثصشل  ابحماعة اثتيز،عية اث ش يةص.

اقدددا بل ددد  اقدددا  ك 2009 ع دددت  دددش ز   دددشيك  n2الىسدددشي قيمدددة ححددد  اا دددز  ددد  ا دددتخااي  عشصثدددة 
 ك اهدد  قيمددة ك مدد إل ا )ش دد ةك ا ددال ع ددت 6.74بل دد  قيمددة ححدد  اا ددز ع ددت  )ميددة املفددش ي  اثعلميددة  

ك م إل  ددل اثفددزاو تعددن  نفددت بة ددة اثااقددع املعددن  اثقشتمددة ع ددت عددز  اثدد)ص املدداا   امل)فصدد ك   صت  س ة
 . ف  اثعاإل املعزف ا شت ثهش صار  شع  ف   

ا: تفسير  تائ  نصبح :  ثا  ا

تفسلللللير نصنتلللللائ  نيتعبطللللل  وللللل ثر أسلللللبو ي نصلللللنو نيلللللونزا يطلللللالف نصف لللللرقو نصر   للللل  عقللللل   -1
 نيفا    نصعب   :

اث ددت صمددشر  نفددت  شعليددة اثدد)ص املدداا   امل)فصدد  بشملقشر ددة بددشث)ص دددددد ييددة اث اددي الىددشف  يم ددل نراددشم  ب 
املددداا   امل ددد ا ل فددد   )ميدددة املفدددش ي  اثعلميدددة ددددددد نفدددت صت  قددداي  ابىتدددا  بشا دددلاي ااال قدددا  دددشعا ع دددت 

ا ح ددبيعشي اثت  يدد  لشث يددة املعلا ددش  اث ددت   )ميددة املفددش ي  اثعلميددة ثددا  اثت  يدد  باراددة ك مدد إل   مددزن
 دددددد   قددددددايمهش  ددددددل  دددددد ل اثتع مدددددد  عددددددل اميددددددع ع)ش.ددددددز ابىتددددددا  عددددددل ةأدددددد    فهددددددايك الثدددددد  ةع دددددد  
اث)صددددددداص اث  ا )يدددددددة اث ددددددددت قدددددددا ح  سدددددددتاعا اثت  يدددددددد  ةعضدددددددهشك  شثت  يددددددد  ياااهددددددددات .دددددددعااش  فدددددددد  

 ا بيعشي ةع  املعش   ا فش ي  اث لمش .

  عددل ص ددشثيا  صددمي  Tang et al., 2003ات  ا أت  اث)بيية الىشثية  تاا قددة  ددع  ددش لكددزا  ددش ب او ددز 
ا ددددشت  اثااقددددع املعددددن ك  شثتصددددمي  اا  دددد  ثلااقددددع املعددددن   ددددا اثتصددددمي  اثدددد    سددددت يع صت يقلدددد   ددددل 

 ك نل نت ك دد إل اثتاددز،  دداص  نفددت ةعدد  Reducing head and eye movementحزكددة اثددزص  ااثعددمت  
تددددا ك ااددددشث  ع يددددا ز فدددد  اكبسددددشي املفددددش ي  املأدددد    اثصددددىية اث ددددت تعيدددد  ا ددددتفشصإل املددددتعل   ددددل ابى

املز   ددة  هدد ا ابىتدددا ك اع ددت لثددد   اادداص اثددد)ص املتدداا   امل ددد ا ل اعز ددهش ةأددد    سددتمز ا تدددااف  
يددداص  نفددددت نر ددددشو اثت  يدددد ك ا اا،دددد  ا ب ددددش ه  ةأدددد    سدددتمز بددددمت  ددددش يددددت  عز ددددن فدددد   ق ددددع اثفيددددايا 

اثتصددمي  اثدد    عمدد  ع ددت  قليدد  اثتاددال  اابىتددا  املعددزا  ص ش ددنك  شثتصددمي  اا  دد  ثلعددز   ددا
  بدددمت  ددد    ا دددش  ابىتدددا ك ا دددا  دددش يم دددل صت  يددداا فددد  ص دددلاي Attention switchingفددد  اح ب دددشا  

 اثعز  امل)فص  ةع   اثعز  امل  ا ل.

ش ث)مز،دددة الىمددد   املعزفددد   دددوت اثعددداإل اثااقدددع ع دددت اثددد اكزإل اثعش لدددة  دددل  ددد ل اثتصدددمي  املسدددب)ا ا قدددن
مل)فص  ي ات صق  ةأ   ك م  ع ددت املعلمددمت ا ددا  ددش يدداع  ص ضددليتن فدد   )ميددة الحاا ددا ع ت اثعز  ا

املعز يددة   )مز،ددة الىمدد  املعزفدد  تأددم  نفددت ص ددن  لمددش تعدداص   صددشصر اثددتعل  اتعدداص  اثع قددش  بدددمت 
ٍ ع ددت املددتعل ك ا صدد ب املددشصإل اثارا ددية صك دد  .ددعااة 

  ا املصشصر   و هش  اص  نفت حاار حمٍ   عزفدد  
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ش  ددع  مز،ددة اثسددعة ابىددااصإل اث ددت  ددز  صت اثز ددشت  املزتيددة يم ددل  ف  عمليددة اثددتعل ك ا،ددأت  لثدد   تاا قددن
الىصددددال صت  ن،دددا  دددل عدددداإل  مدددشي تأددد ي  املعشلحددددةك ا بييدددة ثهددد ا يددددت   قددداات املعلا دددش  اث ددددت يدددت  

بأكملهددش ثددل  عل هددشك افدد   دد ا ابطددشر ع)ددا ش يددنصاص اثتاميدد  ع ددت  مددشي  عشلحددة املعلا ددش   ددوت اثز ددشثة
 ددت   عشلحمهددشك   لمددش احتشادد  اثز ددشثة  عشلحددة صك دد   قلدد  اثز ددشثة ابامشثيددة اث ددت يددت   دد كز ش  ددل 
اثز دددشثةك ا دددا  دددش يم دددل صت  يددداا ةأددد     شمدددز فددد  اث)صددداص اث  ا )يدددة اث دددت  مدددز ةأددد    دددزيع ص دددشي 

   ك مدددد  فدددد  قددددارإل املددددتعل  صات قددددارإل ع ددددت  عشلحددددة املعلا ددددش  اث ددددت  تضددددمنهش  ش ددددةك ا ددددا  ددددش يددددا ز ةأدددد 
املدددتعل  املز   دددة بفهددد  اثز دددشت  اثددداارصإل نثيدددن  دددل اث)صددداص اث  ا )يدددةك ا دددا ز بشثت عيدددة ع دددت  سدددتا  
اثتاصددي  ااملفدددش ي  الخددشص بدددنك الثددد  ع ددت اثع ددد  فددد  عددز  اث)صددداص امل)فصدددلة اث ددت تعمددد  ع دددت 

شي  عشلحددددددة نيصددددددشل ابىتددددددا  ااملفددددددش ي  املز   ددددددة بددددددن ةأدددددد   اا دددددد  ا عددددددشل صات ص  صع ددددددشإل ع ددددددت  مدددددد 
 املعلا ش .

ااث ددت  اكددا صت املعلا ددش   خضددع ثعمليددة  اليدد  اا تقددشإل  ا،تفدد   ددش  دد    ددع  مددشي  عشلحددة املعلا ددش 
ق ددد  اح دددتيشبة ثهدددشك اقدددا  سدددت يع اثفدددزص صت  سدددتييا بحماعدددة  دددل امل مددد ا  فددد   فددد  اثاقددد  ث )دددن 

لحددددةك بة)مددددش يقدددداي بش دددددب عشص ا  ضددددشعن ثعمليدددددن املعش يقدددداي بش تيددددشر صحددددا  دددد ا امل مددددد ا  ث  ب ددددشا ثددددنك 
ا مدددش يم دددل اح دددتاحل بدددن فدددد  اث ادددي الىدددشف   دددل حيدددي  ددددات  امل مددد ا  اا دددز  ا هدددش  أدددبتة ث  ب ددددشاك 

ش  اددا امل مدد ا  اثلفميددة املم لددة  ددل  دد ل اثعددز  امل دد ا ل صات اح ب ددشا  اثت  ي  قا ييا  فسددن  تيهددن
 مددش اعدد  احعتمددشص ع ددت اثعددز  امل دد ا ل  ثلم مدد ا  اث صددز،ة اا ددز  املقا ددة  ددمل  قددشطع اثفيددايا 

صق  اف  عملية اثتاصي   ل اثعز  امل)فص  اث    ددشت ثددن صار ك مدد  فدد  عدداي تأددب  ا ب ددشا املددتعل ك 
 اا ث  يز فع  عال اثتاصي  ثا  اث  ي ف  املعشلحة اثتيز،عية اث ش ية.

اثسددددشبقة اث ددددت صمددددشر  نفددددت ا ددددأت  اث)بييددددة الىشثيددددة  تاا قددددة  ددددع عدددداص ك مدددد   ددددل ااصبيددددش  ااثارا ددددش  
 ,Mayberry& Eichen, 1991; Ohene-Djan شعليددة عددز  اثدد)ص امل)فصدد  عددل اثدد)ص املتدداا    

Zimmer, Gorle, & Naqvi, 2003; Weaver, Hamilton, et al., 2010; Weaver, Starner, & 
Hamilton, 2010ش  ددشت اث)بييددة الىشثيددة  ددأت   تاا قددة  ددع اثارا ددش  اث ددت ص مددشر  نفددت  شعليددة  ك صيضددن

  )اثاايش اثااقع املعن  ف   اسمت اثتاصي  املعزف   ل  دد ل اا ممددة اث ددت  دداع  عمليددش  اثتددا   
اصعدددد  اث دددد ابف املعلا ددددشت ك ا ددددا  ددددش يدددداص  نفددددت  اسددددمت عمليددددش  اثفهدددد  املز   ددددة  املزكدددد  ثلمعلا ددددش ك 

 دددد ا اثسدددديشو صمددددشر   ا،دددد)ع   لثدددد  ةأدددد   ك مدددد  ع ددددت اثتاصددددي  املعزفدددد ك افدددد  بددددشبىتا  اثتعلي ددددتك 
  نفدددت  شعليددددة  مدددشي اثااقدددع املعددددن  فددد   )ميدددة الحاا ددددا املعز يدددة اصرا ددددة Wang, 2017صرا دددة اا دددب  

  ااث ددت صكددا   شعليددة اثااقددع املعددن  فدد   اسددمت  عز ددة املتعلمددمتك اصرا ددة Nadolny, 2017 ددشصاثوت  
ع املعددددن  فدددد  ا.ددددال   اث ددددت صا ددددى   شعليددددة اثااقدددد Kugelmann et al., 2018كيلمددددشت او ددددز،ل  

 املتعلممت نفت  ستا،ش   عز ية ن ش ية ا اسمت صصا ه .

تفسلللللير نصنتلللللائ  نيتعبطللللل  وللللل ثر أسلللللبو ي نصلللللنو نيلللللونزا يطلللللالف نصف لللللرقو نصر   للللل  عقللللل   -2
 ن   ن  نصبصرا:

نفددددت  فدددداو عددددز  اثدددد)ص امل)فصدددد  عددددل اثدددد)ص املتدددداا    عددددز  يم ددددل نراددددشم  بييددددة اث اددددي الىددددشف  
هاال  ا.ددددي  اثف ددددزإل اثعش ددددة املقصدددداصإل  ددددل ابىتددددا  صات احعتمددددشص ع ددددت اث)صدددداص امل)فصددددلة ا ددددم

 شث)صددداص   صددداص  هدددش  فش.دددي  ك مددد إل  ددداص  نفدددت نر دددشو اثددد اكزإل اثعش لدددة فددد   عشلحدددة بيش ش هدددش  ش دددةك 
اث  ا )يدددددة  ددددددل املم دددددل صت  دددددداص  نفدددددت تأددددددتة  املدددددتعل  اعدددددداي  زكمددددد  فدددددد  ابىتدددددا ك ا ددددددا  دددددش يدددددداص  نفددددددت 

ااا  ددددددشر اثعلميددددددة املز   ددددددة بددددددشبىتا  فدددددد  نطددددددشر  ددددددل الحهددددددا املعزفدددددد   .ددددددعااش  فدددددد   ا دددددديب الىقددددددشت 
 دد ا ن ددش ة نفددت صت  قددشطع اث)صدداص امل)فصددلة  ددشعا  ةأدد   ك مدد  ع ددت  ا.ددي  اثز ددشثة  املتدداا تك 
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ةسددزعة  ددع  ددا م  اثاقدد  االحهدداك ا ددشعا  ع ددت  ،ددشصإل اثفهدد  ااح ددبيعشي ااثتدد كز  ددل  دد ل   ددا،ل 
ليمة عددل طز،دد  اثا.ددي اث صددز  ث دد  املعلا ددش  املز   ددة بددشبىتا  املددار ش  ااثصددار اث  )يددة اثسدد 

املقددداي  دددل  قدددشطع اثفيددداياك ا دددشعا ش ع دددت  اقيددد  لثددد   لدددن صت  زكمددد  عدددز  اث)صددداص امل)فصدددلة 
ا  ددل املددتعل  ع)ددا  عشلحتددن  ش ك مدد   ا عقليدد  ي ددات ع ددت ع)ش.ددز  ادداصا فدد  املأددهاك الثدد  ح يت لددا اهددان

ةك  مدددددش  سدددددمب ثلمدددددتعل  اثتفدددددزغ ثعمليدددددش  املعشلحدددددة ااثتخيددددد  ا صرا، ثلمعلا دددددش  فددددد  اثددددد اكزإل اثعش لددددد 
 .اثع قة بمت امل ا ش  ةع   الىسشي املز  ف بشث)صاص اث  ا )ية

ثو اصبييدددد  ااث ددددت  ف دددد   ص ددددن ص )ددددشإل  قدددد   ا ددددأت   دددد ا اث)بييددددة  تاا قددددة  ددددع  مز،ددددة ا تقددددشإل املعلا ددددش 
ل ددة اثلفميددة  اث)صدداص  فدد  اقدد  ااحددا  ددوت املعلا ددش   ددل  دد ل اثل ددة لمدد  اثلفميددة  اثفيددايا  ااث 

لثدددد  ياددددار عدددداي نصرا، ثهددددش   بييددددة ثبأددددب  ا ب ددددشا املددددتعل   ددددش بددددمت اثل تددددمتك نل يلتفدددد  ثلمعلا ددددش  
ش ص دددز    مدددش يددداص  نفددددت  شك ا،لتفدددد  ثلمعلا دددش  اثلفميدددة  اث)صددداص  صحيش ددددن املصدددارإل  اثفيدددايا  صحيش دددن

ك ثددد ا  و هدددش تسدددب)ا ثفدددز  اث   مددد  اث )دددشك   قددداات ادددنإل  دددل املعلا دددش  احددداار اثبأددداي  فددد  اثعدددز 
ا ف دد   صت صا دد  اثعقدد  اثعأددز  احددا شت  The Separated Dual Code Hypothesisامل)فصدد  

ثل   مددد  ا عشلحدددة املعلا دددش ك نحددداا مش ث   مدددد  املعلا دددش  اثلفميدددة  اث)صددداص  ا عشلحمهدددشك ااا ددددز  
ثدد ا  ددشملتعل  اثدد   يب)ددشال املعلا ددش   ددل  دد ل ث   م  املعلا ش  لم  اثلفمية  اثفيايا  ا عشلحمهددشك ا 

ق)ددددش مت  )فصددددلتمت ص ضدددد   ددددل املددددتعل  اثدددد   يب)شاثهددددش  ددددل  دددد ل ق)ددددشإل ااحدددداإل فدددد  اقدددد  ااحدددداك ا دددد ا 
يب)ش ددا  ددع ط يعددة اثعقدد  اثعأددز  فدد  اادداص طددز،قمت  )فصددلمت ملعشلحددة املعلا ددش .   شثددا  زادداتك 

2002    Anderson, 2005  

ش ثتصددار بزاصبيددد   ا  ددل املعلا دددش  يمددز عودد  ق)اا )دددش الىسدديةك ا ددد ا  Broadbentاا قددن ا ك مددد ن  ددوت قددارن
ش فدد  اقدد  ااحدداك اثهدد ا يف دد   اادداص  ل دد   صكو   ل قارإل اثعق  ع ت  ز مدد  ا عشلحددة املعلا ددش  اميعددن
صا  زاددددد  يددددد)م  ص دددددال املعلا دددددش  ثلعقددددد   ح ددددد   سدددددمب ث عضدددددهش بدددددشملزارك ا ددددد ا يددددداص  نفدددددت  ز م  دددددش 

  قددا بددشق  املعلا ددش  فدد   خددنت اثدد اكزإل اثقز، ددة ح دد  يم ددل ا ددتعشص هش ةعددا اقدد   ا عشلحمهددشك فدد  حددمت
شك اا)ددشإل  ش ةعا لث  بمزار اثاق  يأ   ف  اثضددعي ااثت عددتت  ددار،يي  قصم  ملعشلحمهشك ا ش ي قا  خنا ن
ع ددددت لثدددد   ددددوت  عشلحددددة املعلا ددددش  ح  ددددت  نح ةعددددا صت  امددددا بشح ب ددددشا نث هددددش ا بييددددة ح ددددت ل  ددددزعة 

ق شل املعلا ددددددش  املصددددددارإل ااثلفميددددددة كمددددددش صت احتفددددددشح اثعقدددددد   هددددددش يختلددددددي حسددددددا  ددددددام اثق)ددددددشإل ا ددددددت 
ش و ز لمدد  املعلا ددش  اثلفميددةك نل نت رؤ،ددة  الىسية اث)شقلةك اصت  ز م  املعلا ش  املصارإل يأ   طز،قن

ف  املصددارا  اث ددت  خددص ابىتددا  اثلفمدد  قددا  اددا  ددل  اايددن اح تمددشي بددن ع)ددا ش   دد ا ل  عددنك ااشثتددش
 هدددد ا اث)مز،ددددة  ا،ددددا اثتتددددشةع فدددد  عددددز  اثل ددددة اثلفميددددة المدددد  اثلفميددددة ع)ددددا اثددددتعل   ثتي)ددددا تأددددتة  

  .Galotti, 2009; pashler, 1999اح ب شا اث)ش ب عل اثعز  امل  ا ل ااثبأاي  ف  اثفه .  

ا ز كمدددش  دددأت  اث)بييدددة الىشثيدددة  تاا قدددة  دددع اثارا دددش  اث دددت صمدددشر  نفدددت صت اث)صددداص اث  ا )يدددة قدددا  ددد 
صت ص ددددب   (Jensema et al., 2000ع ددددت ابصرا، اث صددددز  ثلمأددددش اك  يدددد كز اييسددددمش او ددددزات 

اث)صدددداص اث  ا )يددددة  ددددع  أددددش ا  قددددشطع  يددددايا يدددداص  نفددددت بدددد ل اهددددا عق دددد  صكودددد   ددددل املددددتعل   ا ددددن 
 أددش ا املعلا ددش  اث صددز،ةك ا،قدداي بقددزاإلإل اث)صدداص اث  ا )يددة فدد   فدد  اثاقدد ك كمددش اددشإل  صرا ددة 

ش صكودد   ددل  (Chapdelaine et al., 2007) او ددز،ل ش لددايل  ثتاكددا صت ابىتددا  املقددزاإل  سددمهل  اقتددن
 اتدددا  بدددشق  اثع)ش.دددز املزتيدددة فددد   قدددشطع اثفيدددايا   مدددش  عودددت صت اث)صددداص اث  ا )يدددة ع دددت اثدددزل   دددل 

ا ع دددت اثت  يدد ك ا قلددد  ابصرا، اث صددز  ع دددت املددتعل ك فددد  حددمت يدددز   دد   ددد    اتددان
ن

ل ص ميمهددش تسددعا حمددد 
ش نح فدد  Benshetler& Smith, 2010ببأددتلز ا ددميي     صت  مددف اث)صدداص اث  ا )يددة ح ي ددات   شثيدد 
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ش ع ددددددت املددددددتعل   ات اثتتشةعددددددش  املسددددددتمزإل ثهدددددد ا 
ن

حشثدددددة  قسدددددديمن ملقددددددشطع .دددددد م إلك ح دددددد  ح ي ددددددات نر شقددددد
 اث)صاص   ات بم شبة عاإل ع ت  مشي املعشلحة الخش.ة بشملتعل .

وللللل ثر أسلللللبو ي نصلللللنو نيلللللونزا يطلللللالف نصف لللللرقو نصر   للللل  عقللللل   تفسلللللير نصنتلللللائ  نيتعبطللللل  -3
 خفض نصعبء نيعريك:

قددا  زاددع  دداا اث)بييددة اث ددت صمددشر  نفددت ص ضدد  ص ددشثيا اثعددز  اثدد)ص امل دد ا ل بشملقشر ددة  ددع اثعددز  
امل)فصدددد  الثددددد   يمددددش يتعلددددد  بشلىمددددد  املعزفدددد  نفدددددت صت احعتمددددشص ع دددددت اثعدددددز  اث)صدددداص امل ددددد ا ل ثهدددددش 

 ت ش ددددددد  نيصدددددددشل ابىتدددددددا  اثعل دددددددتك اتسدددددددشعا ةأددددددد   ك مددددددد  ع دددددددت  خفدددددددي  اثعددددددداإل ااا دددددددا  تعددددددداصإل 
الثددد  ةع ددد  اث)صددداص اث  ا )يدددة اث دددت صص  نفدددت  اثااقدددع ع دددت املدددتعل  فددد   عشلحدددة املعلا دددش ك  املعزفددد 

ش يم دددل نرادددشم   ددا   ر دددشت   علا ش يدددة  ش دد  بم شبدددة عددداإل ك مددد  ع ددت  مدددشي  عشلحدددة املعلا ددش ك  صيضدددن
اثعددز  امل)فصدد  ص ضدد   ددل امل دد ا ل  يمددش يتعلدد  بشثعدداإل املعزفدد  نفددت    نفددت صت دد ا اث)بييددة اث ددت تأددم

صت اثعددز  امل)فصدد  حفددن املددتعل  ع ددت  مشر ددة ص أدد ة تعليميددة  ت)اعددة ح ددت مشل بددشق  اثتفش.ددي  
فددد  نطدددشر اثسددديشو اث  ددد  ملقدددشطع اثفيدددايا اث دددت يت ش ددد    هدددش ابىتدددا  اث صدددز ك ا دددا  دددش  سدددشعا املدددتعل  

 ا   دد   خن،نهددش فدد  اثدد اكزإل طا،لددة املددا  ع ددت مدد    خ اطددش   عز يددة  ددشعا ن فدد  ع ددت  اصددي   ودد 
اكبسددشي  ودد ا  اايدداإلك ن ددش ة نفددت صت املمشر ددش  اث ددت  ددز  ف بددشثعز  امل دد ا ل  فددز  ع ددت املددتعل  

  عددزل بشثعدداإل ا يددد  اثصددلة بشملا ددام 
ن

ا هدددش تسددشعا ع ددت ب)ددشإل  خ اطدددش   عز يددة فدد  اثددد اكزإل  حمدد 
اهدددددد  اث ددددددت ح  سددددددتعملهش املددددددتعل  فدددددد  تعلمددددددنك بمعودددددد  صت اثعدددددداإل املعزفدددددد  ا يدددددد  اثصددددددلة  طا،لددددددة املددددددا ك 

بشملا امك ياار ع)ا ش  يأ   اث اكزإل اثعش لة ف  اثعمليش  املعز يددة اث ددت تسددشعا املددتعل  ع ددت ب)ددشإل 
   خ اطش   عز ية  م )ن  ل ن قشت املشصإل اثتعليمية.

ا دددز  صت  زكمددد   Cognitive Load Theoryاملعزفددد  ا تاا دد   ددد ا اث)بييدددة  دددع   دددشصئ  مز،دددة الىمدد  
قدددا ح ياتدددش   -اثعدددز  امل)فصددد  ع دددت اثع)ش.دددز اا ش دددية ثلماتدددا  صات لم  دددش  دددل  فش.دددي  ك مددد إل 

 ,Kalay & Marx   ددشعا ع ددت  خفيددي اثعدداإل املعزفدد  عليددنك احسددل  ددل عمليددة اثددتعل  -نث هش املتعل  
ش ث)مز،دددة اثسدددعة ابىدددااصإل2005  دددشت ا دددتخااي اث)صدددداص  Limited Capacity Theory  ك اط قدددن

ش  دددع اميدددع اا.ددداا  قدددا يددداص  نفدددت  ن،دددا  دددل عددداإل اثتاميددد  فددد  اثددد اكزإلك اح  اث  ا )يدددة املت شبقدددة  ليددد 
 سدددشعا ع دددت  ا ددديب املدددشصإل اثتعليميدددةك بددد   عمددد  ع دددت  فددد  قدددارإل لاكدددزإل اثدددتعل  اثيأدددف   مدددش ييدددتب 

 تعل  بأكملهش ا ف  عمليش  اثت كز ااثتاصي .ع)ن  امي   عزف   اتا ياص  نفت نعشقة عملية اث 

 توص امل نصبح : 

 ددزارإل  زاعددشإل  ت مدد  اثسددزعة الخددشص بشثفيددايا ملددش ثددن  ددل  ددأ م  ع ددت  شعليددة اادداص اثدد)ص  ددع  .1
ش ثلمتعل  ثا  شت اثفيايا يت  عز ن ةأ    زيع.     عز ي 

ن
 اثتعلي ك اقا  سعا حم 

ش ثددن  ددل  ددأ م  ع ددت الىمدد  املعزفدد ك ا دد ا قددا  زارإل  زاعشإل  فش.ددي  املأددها  ددع اادداص اثدد)ص ملدد  .2
ش ثلمتعل .     سعا تأتةتن

ا  ددع اثصددا ك بمعودد   لمددة صا  لمتددشت صا  لمددش   .3 ا تخااي  لمش   صية ب  ش ة  )خفضددة اددا 
  اار،ة كتلميب  قف ث حش ا اثصات  املصشحا ثلعز .

شك  .4  مددل املم ددل ا ددتخااي  زارإل  ا   املتعل  ف  اثعز ك اثا  شت اثتا   ع)ددا املددتعل  عشصيدد 
 اث)ص املصشحاك اف  حشثة ح يااا  ا   بشثعز   ياار اثبأب .
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 ددددزارإل اثتا ددددع فدددد  عمليدددددش  اثددددتعل  اثقددددشت  ع ددددت املهدددددشيك اصعمهددددش بت )اثاايددددش اثااقددددع املعدددددن ك  .5
 ااخش.ة  يمش يتعل  ب)اا ب اثتعل  اثقشتمة ع ت ااصاإل املهشر .

عضدددددشإل  ي دددددة اثتددددداري ك ااملتعلقدددددة بمهدددددشرا   صدددددمي  اثتا دددددع فددددد  اثوددددد ا ب اثتار،عيدددددة املااهدددددة ا  .6
 ا اظيي اثو ا ب اثتعليمية اثقشتمة ع ت اثااقع املعن .

 ددددزارإل اثتا ددددع فدددد  عمليددددش   اا،دددد  اث تددددشي اثاراسددددتت ااملقددددزرا  اثارا ددددية نفددددت كتددددا  عددددن إلك  .7
الثدددد  ثددددداع  عمليدددددش  اثددددتعل   تعددددداص اثق)ددددداا ك ااثت لددددا ع دددددت اثعق دددددش  اث ددددت تع ددددد   بة دددددش  

 املشصية.اثتعل   

ا دددددع  عدددددشيم  ع)دددددا عدددددز  اثددددد)ص املددددداا   ثلفيدددددايا اثتعلي دددددت اثزق دددددت  تم ددددد  فددددد    دددددل اثعدددددز   .8
 املز  ف بشثفياياك ا اتا  اثفيايا املقاي.

  ط رحامل صبحوث  ستطبب  :

 ص ز ا ت ل ك ش ة املصشصر عو  بة ة اثااقع املعن  ف   )مية  اا ب اثتعل . .1

 ا )يددة اامل)فصددلة ثلماتا،ددش  اثزقميددة ا شعليمهددش صرا ددة اثت ش دد  بددمت  مدد  عددز  اث)صدداص اث  .2
 ف  ر ع كفشإلإل اثتعل  ابختلفة.

صرا ددة اثع قددة بددمت عددز  اث)صدداص امل  ا )ددة اامل)فصددلة  ددع   ددل عددز  اثفيددايا اثزق ددت ع ددت  .3
  اا ب تعل  ص ز .

صرا دددة ك ش دددة ع)ش.دددز اثا ددددشتف فددد  اثااقدددع املعدددن  اع قمهددددش بشا دددشثيا املعز يدددة ثت)ميدددة  دددداا ب  .4
 .ثتعل  ابختلفةا
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 نيرنملف 

 نيرنملف نصعرا  :
ا
 أ ت

 . ص ددز بز ددش ب  يددايا بخددشر  اا.دداا  فدد  تسددهي  تعلددي  الىددزال اث حشتيددة 1993صحمددا ع ددا اثسدد ي اثودد اا   
شك اقزاإلإل اثأفشاك   ك  لية اث  بيةك اش عة حلاات.ر شثة  شاستم ثلت  ي  املعشقمت  معي 

 ا  اثتف مدددد ر    شعليددددة بز ددددش ب قددددشت  ع ددددت   )اثاايددددش فدددد   )ميددددة  هددددش2016 صحمددددا  ن دددد ي اهددددشص عددددا  هللا
Augmented Reality    اثااقددع املعددن  اث صددز  فدد    اددي اثعلدداي ثددا  طدد ي اثصددي اثتش ددع ة ددنإلك

  ك  لية اث  بيةك اش عة اا  زك لنإلر شثة  شاستم 

اث دداي   فدد  ب  ددة  -طع اثفيددايا اثزق ددت  امل ددشفئ  .  م ددش اثا.ددال ملقددش2018صمددزل صحمددا ع ددا اثعن،ددن   دداات.  
 - اث  بيددددة   )اثاايددددش اثااقددددع املعددددن  اص ز مددددش ع ددددت اثتاصددددي  االىمدددد  املعزفدددد  ثددددا  اث دددد ي اثصدددد ك

   .71-1ك  35م اااارك  صرا ش 

at 17/3/2022   http://search.mandumah.com/Record/1011612 

 .  مدددف عدددز  املعلا دددش  ااثتفشعددد  فددد    )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  اص دددزا فددد  2020ص ددد  حسدددشت اثسددديا حسدددل  
 )ميددة املفددش ي  اثعلميددة بمددشصإل اثعلدداي اابصرا، اث صددز  ااثتق دد  اثت )اثددا   ثددا  اثت  يدد  اثصدد ك 

 ك  لية اث  بية اث)اعية.ر شثة صكتاراا

اظيدددي اثصدددارإل املتازكدددة اثتعليميدددة فددد   )ميدددة  هدددشرإل   ددد  اثل دددة اثفز سدددية ثدددا   .  2006ص ددد   دددا   عدددناي  
 ك  لية اث  بيةك اش عة حلاات.ر شثة  شاستم ط ي  ليش  اث  بيةك  

 . ص دددددز ا دددددتخااي  ق)يدددددة اثااقدددددع املعدددددن  فددددد   )ميدددددة اثتف مددددد  اثتخي ددددد  2016نيمدددددشت  امدددددا   دددددزي   دددددت مدددددعيا  
  يدد  املزحلددة احبتااتيددةك  يلددة اث اددار فدد   يددشح  اث  بيددة اع قتن بشثتاصي  اصقددة اثددتعل  ثددا   

 .104-34ك  7اث)اعيةك م

 https://search.mandumah.com/Record/935319 at 19/3/2022 

 يلددددددة اثتعلدددددددي   . املسددددددتاا ش  اثت )اثاايددددددة املز   ددددددة بددددددشثااقع اح   انددددددتتك 2016نيهددددددشي  ددددددعا  امددددددا   
 .19اش عة امل)صارإلك م   -ابث   ا  

ك  ليدددة  يلدددة  )وددد  اث  با،دددة . اثااقدددع املعدددن  ا   يقش دددن فددد  اثتعلدددي  ث )دددشإل  يتمدددع املعز دددةك 2017)دددشت عمدددشر  ح
 .3-1ك1اث  بيةك اش عة بةأةك م

 https://shms.sa/language-picker/en/?from=/authoring at 1/4/2022   

املعلا ش : صرا ة  مز،ددةك  ليددة   .  صمي  اثا شتف املتعاصإل ا    مز،ش   ز م 2002 شثا  اما  زاات  
: اث  بيددددة اقضددددشيش اثتاددددايي ااثت)ميددددة فدددد  املددددا مز اثعل ددددت اثسدددد)ا  اثعشمددددزاث  بيددددةك اش عددددة حلددددااتك 

 اثاطل اثعز  .

 .  اظيددي   )اثاايددش اح تيسددشا اث صددز  اثلم ددتت فدد  اثااقددع اثتعلي ددت املعددن ك 2017 شثددا  امددا  زاددات  
 6-5شص  عأددددز ثلددددتعل  ابث   ا دددد  ا  )اثاايددددش اثتعلدددددي ك الىددددد  -ارقددددة عمدددد   قا ددددة ثلمددددا مز اثددددااف 

 ص سمو ك اثقش زإل.

1081417 at 5/4/2022-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM  

بز ش ب  ق    ا يشري ث فدد   ددش ق دد   : .  ما املفش ي  اثعلمية ثاطفشل2011 كز،ش اثأزايو    سز،ة .شصو  
 .ك اثقش زإل1املار ةك صار اثف ز اثعز  ك ل 

http://search.mandumah.com/Record/1011612
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 . . ا ت شر  هشرا  ابصرا، اث صز ك   ت ة اا يلا  صز،ةك اثقش زإل2005اثسيا نبزا ي  اثسمشصا    

ك 1 . ابصرا، اث صدددددددز  ا.ددددددددعااش  اثددددددددتعل ك صار اثف ددددددددز اثعز دددددددد ك ل 2004اثسددددددديا ع ددددددددا الىميددددددددا  ددددددددليمشت  
 .اثقش زإل

ية ثاطفددشلك صار اثن ددزاإل ثليأددز ااثتا يددعك  .  )ميددة املفددش ي  اثعلميددة ااثز،ش دد 2010عددنإل  ليدد  ع ددا اثفتددش   
 .ك اثز،ش 2ل  

 .ك اثقش زإل1 .  )مية املفش ي  ث ا  اححتيشاش  الخش.ةك صار اثسىشيك ل  2015ع ت ع ا هللا  سش ز  

 . ابحصددشإل اح ددتاحف  فدد  اثعلدداي اث)فسددية ااث  با،ددة ااحاتمشعيددةك اثقددش زإلك   ت ددة 2009ع ت  ش ز   شي  
 ةاح يلا املصز،

 . اثتيهمدد  ابصرا دد  اث صددز :  قشراددة  عز يددة فدد  نطددشر  مز،ددة   ددا،ل ا )ددشال املعلا دددش ك 2014عمددز باقصددة  
 .ك اثقش زإل1صار ني  ا، ثل  شعة ااثيأز ااثتا يعك ل

 .  شعليدددة احددداإل  ق  حددة ثتددداري  اثتددشر،  بش دددتخااي  دددزاتف اثعقدد  فددد   )ميدددة 2017 ددشينإل صحمدددا الىسدديوت  
ز  ااثاا عيددة ثإل يددش  ثددا     يدد  ااال ابعددااص . صرا ددش  عزايددة فدد  اث  بيددة  هددشرا  اثتف مدد  اث صدد 

 اعل  اث)ف . 

 . احددددداإل  يز،عيدددددة  ق  حدددددة فددددد  اثز،ش ددددديش  الىاي دددددة ثلت  يددددد  اثصددددد  بشملار دددددة 1990 تايدددددة صحمدددددا ب دددددي   
ش عدددددة ك  ليددددة اث  بيددددةك ار ددددشثة  شاسدددددتم ابعااصيددددة امله)يددددة ثل  بيدددددة الخش.ددددة اايددددشت  دددددا   عشثيمهددددشك 

 .امل)ا ية

 . اثع قددة بدددمت ابص ا ر، اث صددز  ااملامدددزا  اثعش ددة ث ر قدددشإل اثعق دد  ثدددا  1991  ددز   امدددا حسددل اثع ددد   
 .ك  لية ا صايك اش عة اثقش زإلك ر شثة  شاستم ااطفشل اثز ع ف  اثس)ة ااافت  ل اثعمز

ك 3صار اثف ددددددز اثعز دددددد ك ل  . علدددددد  اثدددددد)ف  ابحصددددددشك  اقيددددددش  اثعقدددددد  اثعأددددددز ك 2011 ددددددااص اث هددددددت اثسدددددديا  
 اثقش زإل.

 .ك اب  )ار،ة1 . اا ش يش  ف   اري  اثعلايك صار املعز ة الحش عيةك ل 2004 ااص  ليمشت ق صإل  

 . اثااقع املعن ك  يلة   )اثاايش اح صددشح  ثتعليميددةك اش عددة اثسددل شت قددشبا ك 2017ثي ت  اما صحما  
1-5. 

:    يقددش  اثت )اثاايددش امللتقا اثااف  ااال ث لية اث  بيددة  ااح   انتتك  . اثااقع املعن 2017 اما نبزا ي   
  .9ف  اث  بيةك  لية اث  بيةك اش عةك بنهشك 

https://search.mandumah.com/Record/841432 at 19/5/2022 

ا   . اح ب ددشا ا  ددأ ابصرا، اث صددز  اع قمهمددش بمسددتا  اثتاصددي  اثددا ا رسددتت ثدد 2007 امددا اعفددز  شبدد   
اش عددة اب ددشرا  - يلددة  ليددة اث  بيددة اثعزايددةاملعددشقمت  ددمعيش  ددل    يدد  املزحلددة احبتااتيددة اااثيددةك 

 .236-201ك  2اثعزاية املتااإلك م

 http://search.mandumah.com/Record/2030 at 25/4/2022 

املاا   ملقشطع اثفيددايا  . ص ز اثتفشع  بمت  ام اث)ص 2016 اما ع ا الحلي  اث)يشرك نبزا ي  ع ااث شر .  
اثتعليميددة عودد  اثا،ددا ا مددف عز ددن ع ددت  )ميددة  اصددي  املفددزصا  ا هددشرإل اح ددتمشم ثل ددة اب يلم يددة 

 .110-13ك  3م  ,40 ب اث  با،ةك اثعلاي ف   اث  بية  لية  يلة. ثا  ط ي املزحلة اث ش ا،ة

2022https://search.mandumah.com/Record/815126/Description at 16/4/  



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 

 

 

76 

 .   )اثاايدددش اثااقدددع اح   اندددتت ا  )اثاايدددش اثااقدددع املعدددن  ا  )اثاايدددش اثااقدددع 2017 امدددا ع يدددة  مدددة   
  .3-1ك  2ك م25ك  ب يلة  لسة باار اصرا ش    )اثاايش اثتعلي ابختلفك 

https://search.mandumah.com/Record/699888 at 18/5/2022 

ك اب ددد )ار،ة: صار ف مدد  اث صددز  فددد   دداإل   )اثاايدددش اثتعلددي اثت  2007 امددا عيددا حش ددداك  يدداال حش دددا  
  .الحش عة الحايا

 . 2016 صددددد فا صبدددددا ابحدددددا  دددددليمشت  بددددداا   امدددددا حسدددددمت   دددددا   قشبيددددد   مدددددشي  ص دددددمشإل ع دددددت  صددددد فا  
 .159-139ك  26اثع   ك  يلة  لية اث  بية بق)شك م -اثب خيص  -ابصرا، اث صز  املفهاي

/article_142181_0.html at 25/4/2022https://journals.ekb.eg  

 . ص ميددة املفددش ي  اثعلميددة فدد   دداري  اثعلددايك ا.ددعااش  تعلمهددشك  يلددة اثارا ددش  2014 )صددار  صدد فا  
 .108-88ك  8ااث اار احاتمشعيةك م 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/79386 at 1/5/2022  

 . ص ددز    يدد  اثااقددع املعددن  فدد   )ميددة املهددشرا  2017  ددشر،   ز مت  اما نبزا ي   صددز   ددا    ددشر،  ددلمشت 
ع ددت طشث دددش  اش عددة اث دددشتي اا يش ددش ه   ادددااك  يلدددة  HTML5اا ش ددية ثتصدددمي   ااقددع اثا،دددا 

  .189-149ك  33صرا ش  اااار   )اثاايش اث  بيةك م

https://search.mandumah.com/Record/870338 at 3/4/2022 

صرا ددددش  فدددد    .  ق)يددددة اثااقددددع املعددددن  ا   يقش هددددش فدددد  عملي ددددت اثتعلددددي  ااثددددتعل ك  يلددددة2017 )ددددشإل  امددددا ر و  
 .581-570ك  36ك  زكن   ا،ز اثتعلي  الحش   ك اش عة عمت مم ك ماثتعلي  الحش   

https://search.mandumah.com/Record/861786/Description at 16/4/2022  

بددمت   )اثاايددش اثااقددع املعددن  اثقشتمددة ع ددت اث شت)ددش  اثز ددا ية   . اثع قددة2018 ا،دداا  ددعيا ع ددا الىميددا.  
ص )شتية /    يددةص ااةعددشص اااهددة اثضدد ف صصا  دد  /  ددشر  ص اص ز ددش ع ددت الىمدد  املعزفدد  ااح خددزال فدد  

  295-235ك  2   ,178م  اث  بيةك  يلة. اثتعل  ثا  ط ي الحش عة

http://search.mandumah.com/Record/950750 at 16/5/2022 

لمدد   - . اثتفشعدد  بددمت  مددف اكبأددشل  قددشطع اثفيددايا   ااددن 2018ااتدد  ر ضددشت ع ددا الىمیددا صبددا يا ددي.  
 اادددن  ب ة دددة اثااقدددع املعدددن  ا سدددتا  اثقدددارإل ع دددت  امددد  اث مدددا  اص ز مدددش ع دددت اثتاصدددي  املعزفددد  

 139-73ك  35م  اااارك  صرا ش  -  اث  بية   )اثاايش. ااح خزال ف  اثتعل 

search.mandumah.com/Record/1011614 at 13/4/2022https://  

 . اثع قددة بددمت  مددف عددز  ط قددش  املعلا ددش  بددشثااقع املعددن  ا سددتا  2018اثیددا  ددشث   امددا الىلفددشا ك  
الىشادددددة نفدددددت املعز دددددة عوددددد  ب  دددددش  اثدددددتعل  اثقدددددشت  ع دددددت املهدددددشي فددددد   )ميدددددة  هدددددشرا  اح بأدددددهشص املزا ددددد  

 ااادددارك صرا دددش  - اث  بيددة   )اثاايدددش. ي ثدددا  طشث دددش   لیددة اث  بيدددةابث   ا دد  ااثقشبليدددة ث  ددتخاا
  https://search.mandumah.com/Record/971064/Details at 20/4/2022.139-16ك  36م

 اددددايي  - .  اظيددددي ص ددددلاي عددددز  املعلا ددددش  املدددداانإل   مز،ددددز اثأددددز،ف 2022اثيددددا  امددددا ع ددددا الىميددددا.  
قشتمددة ع ددت  ق)يددة اح ددتاصيا اح   انددتت اص ددزا فدد   )ميددة اثفهدد  اثأددز،ف  صا دد  بة ددة تعلدد  نث   ا يددة 

ابحلدددددددددددددة اثااثيددددددددددددة ثلتعلدددددددددددددي   .اثعميدددددددددددد  ااثتق ددددددددددددد  اثت )اثددددددددددددا   ثدددددددددددددا  طدددددددددددد ي   )اثاايدددددددددددددش اثتعلددددددددددددي 
 502-379 ك  1 5ابث   ا  ك

https://ijel.journals.ekb.eg/article_217075_30594.html at 13/5/2022  
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ع قدددة بددددمت ص دددشثيا  تددددشةع ابىتدددا  فدددد  بدددزا ب اثفيددددايا اثتعليميدددة ا سددددتا   . اث2003اثيدددا يا دددي نبددددزا ي   
 ك  لية اث  بيةك اش عة حلاات. شثة صكتارااااصاإل املهشر ك ر

 . املفدددددددددش ي  اثعلميدددددددددة 2014يا ددددددددي  ش ددددددددد  علددددددددداات  يا ددددددددي  دددددددددشل   امدددددددددا  صحمددددددددا ع دددددددددا اثن دددددددددزإل  ددددددددعا  
 .ك عمشت 1علميةك لاا   ا يييش  تعليمهشك   ت ة ابحمع اثعز   اصار اث تا اث

 ثانيًا: المراجع العربية باللغة اإلنجليزية:   

Arslanyilmaz & Abdurrahman (2010). Improving Production Using 
Subtitled Similar Task Videos, language Teaching 
Research./(4), 377-395. available at: www.eric.gov, 
(EJ9(XH>X4). 

Bukhari, M. (2013). Ihram Languages Via Subtitles While Watching 
Movies With Lamp 

Carmigniani, J. & Furht, B. (2011). Augmented Reality:An Overview, 
IN: - Handbook of Augmented Reality, Springer Science+ 
Business Media. 

Fargoun, K. M. (2000). Diskussion der Zcitpuinktc Animating und 
verbal-Abstrakten verstehcns-Bcispiel: Internet, Ph D, 
Germany. Cologne University. 

Hayati, A.. & Mohmcdi, F. (2011). The effect of films with and 
without subtitles on listening comprehension of EFL learners. 
British Journal oj Educational Technology, 42{\), 181-192. 

Selim. A. A. M. (2010). The Effect Of Using Same Language 
Subtitling (Sis) In Content Comprehension And Vocabulary 
Acquisition In Arabic As A Foreign Language (AFL), ll>e 
American University in Cairo. School of Humanities and Social 
Sciences. 

Senel, M. (2016). Mall and Augmented Reality, Participatory 
Educational Research (PER), Special Issue, 58-64. 

Wald. M. (2010) Synote: Accessible and Assistive Technology 
Enhancing Learning for All Students. ICCHP 2010 Proceedings 
of the 12th international conference on Computers helping 
people with spccial needs. 2. 177-184. 

Zainuddin, N, M, M & Zaman, H, H, B & Ahmed, Z. (2009). Learning 
Science Using AR-Book by Blended Learning Strategies: A 
Case Study on Preferred Visual Needs of Deaf Students, 
Malaysian Journal of Educational Technology , Vol.9, No.2, 5 –
20. 

الثًا: المراجع األجنبية: ث  

Anderson,J. R. (2005). Cognitive Psychology and Its Implications, 
Sixth Edition. New York: Worth Publishing. 

Azuma, R. & Baillot, Y & Behringer, R. & Feiner, S. &Julier, S & 
Macintyre, B. (2001). Recent Advancesin Augmented Reality, 
IEEE Computer Graphics and Applications , 34-47 

http://www.eric.gov/


 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 

 

 

78 

Azuma, T, R. (2017). A Survey of Augmented Reality, Teleperators 
and Virtual Environments, Vol.6, No.4, 355-385 

Bcnshctlcr,  Evan& Smith. Jonathan M. (2010). Web Site for 
Collaboration and Task Distribution in Video Caption Creation 
- C3, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia.!-8.  

Bryans Bongey, S., Cizadlo, G., & Kalnbach, L. (2006). Explorations 
in course-casting: podcasts in higher education. Innovations in 
Education and Teaching. 23(5), 350-367. 

Cai, S & Wang, X & Chiang, F, K. (2014). A Case Study of 
Augmented Reality Simulation System Application in a 
Chemistry Course, Computers in Human Behavior , Vol. 37, 31 
– 40. 

Chang, H.-Y., Yu, Y.-T., Wu, H.-K., & Hsu, Y.-S. (2016). The Impact 
of a Mobile Augmented Reality Game: Changing Students' 
Perceptions of the Complexity of Socioscientific Reasoning. 
Paper presented at the Advanced Learning Technologies 
(ICALT), 2016 IEEE 16th International Conference on . 

Chang, H.-Y., Yu, Y.-T., Wu, H.-K., & Hsu, Y.-S. (2016). The Impact 
of a Mobile Augmented Reality Game: Changing Students' 
Perceptions of the Complexity of Socioscientific Reasoning. 
Paper presented at the Advanced Learning Technologies 
(ICALT), 2016 IEEE 16th International Conference on . 

Chapdelaine, C., Gouaillier, V., Beaulieu, M„ Gagnon. L. (2007). 
Improving video captioning for deaf and hearing- impaired 
people based on eye movement and attention overload, 
Computer Research Institute of Montreal (CR1M), 550 
Sherbrook West. Suite 100, Montreal, QC. Canada, 113A 1B9. 

Chapdelaine, C., Gouaillier, V., Beaulieu, M„ Gagnon. L. (2007). 
Improving video captioning for deaf and hearing- impaired 
people based on eye movement and attention overload, 
Computer Research Institute of Montreal (CR1M), 550 
Sherbrook West. Suite 100, Montreal, QC. Canada, 113A 1B9. 

Chen, D., Chen, M., Huang, T.-C., & Hsu, W.-P. (2013). Developing a 
mobile learning system in augmented reality context. 
International Journal of Distributed Sensor Networks, 9(12), 
594627 . 

 

Chien, Y.-T., & Chang, C.-Y. (2012). Comparison of different 
instructional multimedia designs for improving student science-
process skill learning. Journal of Science Education and 
Technology, 21(1), 106-11. 

Chun, D. M. & Plass. J. L. (1997). Research On Text Comprehension 
in Multimedia Environments, Language Learning A 
Technology. 7(1), 6C>-81. 



 

 جامعة األزهر 

 كلية التربية بالقاهرة 

 مجلة التربية 
 م2022لسنة   يوليو(، 1لجزء )(، ا 195العدد: )

 

 

79 

Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). 
Designing augmented reality for the classroom. Computers & 
Education, 68, 557-569 . 

Danan, M. ( 1992). Reversed Subtitling and Dual Coding Theory: New 
Directions for Foreign Language Instruction, in Language 
Learning. 42 (4). 497-527. 

Danan. M. (2004). Captioning and subtitling: Undervalued language 
learning strategic. Meta: Journal des traducteurs Meta:/ 
Translators' Journal. -/9(1), 67- 77. 

Dunleavy, M., & Dede, C. (2014). Augmented reality teaching and 
learning Handbook of research on educational communications 
and technology  ( pp. 735-745): Springer . 

Estapa, A., & Nadolny, L. (2015). The effect of an augmented reality 
enhanced mathematics lesson on student achievement and 
motivation. Journal of STEM Education: Innovations and 
Research, 16(3), 40  . 

Fajardo, I., & ct al. (2009). Technology for Supporting web 
Information Search and Learning in Sign Language. Interacting 
with Computers journal. 21, 243-256. 

Galotti. K. M. (2009). Cognitive Psychology In and Out of the 
Laboratory, SAGE Publications, Inc; Fifth Edition, 91-92. 

Gopalan, V & Zulkifli, A, N & Mohamed, N, F, F & Alwi, A & Mat, 
R, C & Abu Bakar, J, A & Saidin, A, Z. (2016). Augmented 
Reality Books for Science Learning- A Brief Review, 
International Journal of Interactive Digital Media, Vol.4, No.1, 
6-9. 

Gunawardena, C, G & Samaradiwakara, G, D, M, N. (2014). 
Comparison of Existing Technology Acceptance Theories and 
Models to Suggest a Well Improved Theory/ Model, 
International Technical Sciences Journal (ITSJ), Vol.1, No.1, 
21-36. 

Gutierrez, J, M. & Fernandez, M, D, M. (2014). Augmented Reality 
Environments in Learning, Communicational and Professional 
Contexts in Higher Education, Digital Education Review , 
No.26, 22-35. 

Henderson, L. M., & Warmington, M. (2017). A sequence learning 
impairment in dyslexia? It depends on the task. Research in 
Developmental Disabilities, 60, 198-210. 

Henry, Shawn, L. (2010). Transcripts on The Web: Getting people to 
your podcasts and videos. 

Horton, S. (2005). Access by Design: A Guide to Universal Usability 
for Web Designers, New York, New Riders Press, p.5. 



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 

 

 

80 

Hwang, G, J & Wu, P, H & Chen, C, C & Tum N, T.(2015). Effects of 
an Augmented Reality-Based Educational Game on Students ’ 
Learning Achievements and Attitudes in Real-Word 
Observations, Interactive Learning Environments ,Vol.24, No.8, 
1895-1906. 

Ibáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Delgado Kloos, C. (2014). 
Experimenting with electromagnetism using augmented reality: 
Impact on flow student experience and educational 
effectiveness. Computers & Education, 71, 1-13. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.09.004 

Ivanova, G. & Alive, Y & Ivanov, A. (2014). Augmented Reality 
Textbook for Future Blended Learning247Education, 
International Conference on e-Learning 14 , 130-136. 

Jensema. C. J., HI Sahrawi, S., Danturthi, R. S., Burch, R.. & Hsu. D. 
(2000). Eye movement patterns of captioned television viewers. 
American Annals of the Deaf. N5(3), 275-285.  

Jerabek, T & Rambousek, V & Wildova, R. (2014). Specifics of 
Visual Perception of the Augmented Reality in the Context of 
Education, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.159, 
598–604. 

Joo-Nagata  ,J., Martinez Abad, F., García-Bermejo Giner, J., & 
García-Peñalvo, F. J. (2017). Augmented reality and pedestrian 
navigation through its implementation in m-learning and e-
learning: Evaluation of an educational program in Chile. 
Computers & Education. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.04.003 

Kandala, C. K. (1991). An Investigation of the effect of pictorial and 
graphic organizers on fourth- grade students comprehension of 
social studies text. D.A.l, -52(12), 4220. 

Kesim, M. & Ozarslan, Y. (2012). Augmented Reality inEducation: 
Current Technologies and the Potential,Procedia-Social and 
Behavioral Sciences , Vol. 47,297 – 302. 

Kote, S & Borkar, B. (2014). A Survey on Marker-lessAugmented 
Reality, International Journal ofEngineering Trends and 
Technology (IJETT) , 

Kugelmann, D., Stratmann, L., Nühlen, N., Bork, F., Hoffmann, S., 
Samarbarksh, G.,... Waschke, J. (2018). An Augmented Reality 
magic mirror as additive teaching device for gross anatomy. 
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 215, 71-77. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.aanat.2017.09.011 

Kugelmann, D., Stratmann, L., Nühlen, N., Bork, F., Hoffmann, S., 
Samarbarksh, G., Waschke, J. (2018). An Augmented Reality 
magic mirror as additive teaching device for gross anatomy. 
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.09.004
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.04.003
https://doi.org/10.1016/j.aanat.2017.09.011


 

 جامعة األزهر 

 كلية التربية بالقاهرة 

 مجلة التربية 
 م2022لسنة   يوليو(، 1لجزء )(، ا 195العدد: )

 

 

81 

Li, J & Spek, E, V, D & Feijs, L & Wang, F & Hu, J. (2017). 
Augmented Reality Games for Learning: A Literature Review, 
5th International Conference, DAPI 2017 Held as Part of HCI 
International 2017 Vancouver , Canada, 9–14 July, 612 – 626. 

Lim, C & Park, T. (2012). Exploring the Educational Use of an 
Augmented Reality Books, Semantic Scholar,172-182. 

Lunin, M. & Minaeva, L. (2015). Translated Subtitles Language 
Learning Method: a New Practical Approach to Teaching 
English, GlobF.LT: An International Conference on Teaching 
and Learning English as an Additional I-language, Antalya - 
Turkey. Procardia - SocmI and Behavioral Sciences, IW, 268 - 
275. 

Mayberry, R. I., & Eichen, E. B. (1991). The long-lasting advantage of 
learning sign language in childhood:Another look at the critical 
period for language acquisition. Journal of memory and 
language, 30(4), 486-512. 

Mayer, R. E. (2005). The Cambridge handbook of multimedia 
learning: Cambridge university press . 

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive 
load in multimedia learning. Educational psychologist, 38(1), 
43-52 . 

Mayer, R. F... & Anderson, R. B. (1991). Animations need narrations: 
An experimental test of a dual-coding hypothesis. Journal of 
educational psychology, «(4), 484. 

Mekni, M. & Lemieux, A. (2014). Augmented Reality:Applications, 
Challenges and Future Trends, Applied Computational Science , 
205-214 

Merkt, M .Weigand, S., Heier, A., & Schwan, S. (2011). Learning 
with videos vs. learning with print: The role of interactive 
features. Learning and Instruction, 21(6), 687-704. 

Nadolny, L. (2017). Interactive print: The design of cognitive tasks in 
blended augmented reality and print documents. British journal 
of educational technology, 48(3), 814-823. 

Ohene-Djan, J., Zimmer, R., Gorle, M& .Naqvi, S. (2003). A 
personalisable electronic book for video-based sign language 
education. Journal of Educational Technology & 

Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and 
instructional design: Recent developments. Educational 
Psychologist, 38, 1-4. 

Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (Eds.). (2003). Cognitive load 
theory. Educational Psychologist , 38(1), Whole Issue. 

Paivio, A. (2006). Dual coding theory and education. Draft chapter for 
the conference on Pathways to Literacy Achievement for High 



 
منفصل( لمقاطع   -أثر تنوع أسلوبي عرض النص الموازي )متزامن 

 .... الواقع المعزز في تنميةالفيديو الرقمية التعليمية في بيئة تكنولوجيا 
 محمد حمدي أحمد السيد د/ 

 

 

82 

Poverty Children, The University of Michigan School of 
Education. 

Paivio, A. (2006). Dual coding theory and education. Draft chapter for 
the conference on Pathways to Literacy Achievement for High 
Poverty Children, The University of Michigan School of 
Education.www.rcadytoleamresearch.org/pathwaysc onfcrcncc’
1 presen tations/paivio.pdf. 

Paivio,A., Sadoski. M. (2011). Lexicons, contexts, events, and images: 
Commentary on from the perspective of dual coding theory. 
Cognitive Science, 3.5(1), 198. 

Paivio,A., Sadoski. M. (2011). Lexicons, contexts, events, and images: 
Commentary on from the perspective of dual coding theory. 
Cognitive Science, 3.5(1), 198. 

Pasareti, O. & Hajdu, H & Matuszka, T. & Jambori, A. & Molnar, I & 
Szabo, M, T. (2013). Augmented Reality in education, 
International Journal of Gaming and Computer-Mediated 
Simulations , Vol.3, 1-15. 

Persefoni, K & Tsinakos, A. (2015). Use of Augmented Reality in 
Terms of Creativity in School Learning, Make2Learn 2015 
workshop at ICEC’15, Trondheim, Norway, 45-53. 

Radkowski, R & Oliver, J. (2014). Enhanced Natural Visual 
Perception for Augmented Reality- Workstations by Simulation 
of Perspective, Journal of Display Technology, Vol.10, No.5, 
333-334. 

Radkowski, R & Oliver, J. (2014). Enhanced NaturalVisual Perception 
for Augmented Reality-Workstations by Simulation of 
Perspective, Journalof Display Technology, Vol.10, No.5, 333-
334. 

Ruiz-Ariza, A., Casuso, R. A., Suarez-Manzano, S., & Martínez-
López, E. J. (2018). Effect of augmented reality game Pokémon 
GO on cognitive performance and emotional intelligence in 
adolescent young. Computers & Education, 116, 49-63. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.09.002 

Shakroum, M., Wong, K. W., & Fung, C. C. (2018). The influence of 
Gesture-Based Learning System (GBLS) on Learning 
Outcomes. Computers & Education, 117, 75-101. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.10.002 

Silva, P, M. & Dias, G, A. (2007). Theories About Technology 
Acceptance: Why The Users Accept Or Reject The Information 
Technology? Brazilian Journal Of Information Science(BJIS), 
Vol. 1, No. 2, 69 – 86. 

Sweller, J. (2004). Instructional design consequences of an analogy 
between evolution by natural selection and human cognitive 
architecture. Instructional Science, 32, 9–31. 

http://www.rcadytoleamresearch.org/pathwaysc
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.09.002
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.10.002


 

 جامعة األزهر 

 كلية التربية بالقاهرة 

 مجلة التربية 
 م2022لسنة   يوليو(، 1لجزء )(، ا 195العدد: )

 

 

83 

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (1998).Cognitive 
architecture and instructional design. Educational Psychology 
Review, 10, 251–296. 

Swensen, H. (2019). Potential of Augmented Reality in Sciences 
Education a Literature Review, Proceedings of ICERI 2016 
Conference, 14th-16th November, Seville, Spain, 2540-2547. 

Tang, A., Owen, C., Biocca, F., & Mou, W. (2003). Comparative 
effectiveness of augmented reality in object assembly. Paper 
presented at the Proceedings of the SIGCHI conference 
onHuman factors in computing systems. 

Thornton, T & Ernst, J, V & Clark, A, C. (2012). Augmented Reality 
as a Visual and Spatial Learning Tool in Technology Education, 
Technology, and engineering teacher , 18 – 21. 

Wang Y.-H. (2017). Exploring the effectiveness of integrating 
augmented reality-based materials to support writing activities. 
Computers & Education, 113, 162-176. 

Weaver, K. A., Hamilton, H., Zafrulla, Z., Brashear, H., Starner, T., 
Presti, P., & Bruckman, A. (2010). Improving the language 
ability of deaf signing children through an interactive American 
Sign Language-based video game. Paper presented at the 
Proceedings of the 9th InternationalConference of the Learning 
Sciences-Volume 2. 

Weaver, K. A., Starner, T., & Hamilton, H. (2010). An evaluation of 
video intelligibility for novice american sign language learners 
on a mobile device. Paper presented at the Proceedings of the 
12th international ACM SIGACCESS conference on Computers 
and accessibility 

Yildiz, M. (2004). Role of Media Production in Developing Media 
Literacy Skills Among Teacher Educators. Proceedings of 
Society for Information Technology & Teacher Education 
International Conference. Atlanta, USA, 2767-2774. 

Yuen, S, C & Yaoyuneyong, G & Johanson, E. (2011). Augmented 
Reality: An Overviewand FiveDirections for AR in Education 
Applications, Journalof Educational Technolog Development 
and Exchange , Vol.4, No.1, 119– 140. 

Zanon, N., T. (2006). Using subtitles to enhance foreign language 
learning. PORTA IJNGUARUM 6. junio 2006, 41- 52. 

 


