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  هسخخلص البحث:
ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك ٌّظٌٗخ  ُرعل

ٌزمبٌىخ فيٛ نِايبب ثٝئيخ رقٝىٝيخ صالصٝيخ األثعيبك ُرٍميُ        

اوٍيييزعىً ٌيييُ اوٍعبٜايييخ ٖاوز بنيييه ٌعٕيييب ٌيييُ فيييالن    

ؽٗآٍ، ثؾٝش ٜاعو او وك أِٓ ٜزعيبٜ  ٖٜز بنيه ٌي     

زعىً ٖرَييزقلي ثٝئييبد اويي ،اوٗاقيي  اوؾقٝقييٛ ثمييه أثعييبكْ

االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك ويٜبكح اإلؽَبً ثبوٗاقعٝخ، 

ثعييبك، ٜميَٗ فٕٝييب  ؽٝيش رزيي ون ٌيُ ٌمِٗييبد صالصٝيخ األ   

اوٍَزقلي قيبكهاا نىيٙ اوز بنيه ٌي  اوجٝئيخ، ٖاٍيزقلاي       

اوٍييزعىً وٕييب ثاييمه فبنييه ٜييورجظ ثعٗاٌييه ٌٖز ٝييواد     

 ارغبٔبد اوٍزعىٍُٝ ِؾٗ اٍزقلإٌب. نلٜلح، ٌّٕب

وؾيبوٛ رؾلٜيل ارغبٔيبد رالٌٝين     ونوك ٔلف اوجؾش ا

اوٍوؽىخ االثزلائٝخ ِؾيٗ ليه ٌيُ اٍيزقلاي ثٝئيخ اويزعىً       

االفزواضييييٝخ صالصٝييييخ األثعييييبك ِٖؾييييٗ ٌييييبكح اوعىييييٗي،    

ٖوزؾقٝييه ٔيينا اوٕييلف قييبي اوجييبؽضَٗ ثسنييلاك ٌقٝييبً    

ارغبٔبد ِؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ اوزعىً االفزواضيٝخ صالصٝيخ   

ّيخ ٌيُ   األثعبك ِٖؾٗ ٌبكح اوعىٗي، ريً رغجٝقيٓ نىيٙ نٝ   

رالٌٝيين اوٍوؽىييخ االثزلائٝييخ، ٖلايي ذ اوّزييبئظ ٖعييٗك     

ارغبٔبد ٍىجٝخ ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي، ٖارغبٔيبد اٜغبثٝيخ   

ِؾييٗ اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك 

فٛ اويزعىً، ٖفيٛ ضيٗب مويك قيلي اوجيبؽضَٗ ٌغٍٗنيخ        

 ٌُ اوزٗصٝبد ٖاوٍقزوؽبد.  

ضٝخ صالصٝيخ  اومىٍبد اوٍ زبؽٝخ: ثٝئخ اوزعىً االفزوا

 ارغبٔبد رالٌٝن اوٍوؽىخ االثزلائٝخ -األثعبك

 هقذهت

ٜإل اوقوَ اوؾيبكٚ ٖاوعايوَٖ صيٗهح ٔبئىيخ فيٛ      

ٌغبن اوٍَزؾلصبد اوزمّٗوٗعٝخ، ٖاوزغٗه اوٕبئيه فيٛ   

رمّٗوٗعٝييييييب اوٍعىٌٗييييييبد ٖاالر ييييييبالد، ويييييينا ٌييييييُ 

اوضييييوٖهٚ أَ رٗالاييييات اوعٍىيييياٝخ اوزعىٍٝٝيييياخ ٔيييينْ   

د اوزيٛ ريّغً نيُ لضيوح     اوز ٝااواد وٍٗاعٕخ اوٍايمال 

ٖضقبٌخ ؽغً اوٍعىٌٗبد، ٖاىكٜيبك أنايالاك اوغيالة،    

ِٖقييييم اوٍعىٍييييُٝ اوٍ ٔىٝاايييياُ اوقبكهٜاايييياُ نىييييٙ     

االبخذائيت حنى اسخخذام  اجتبهبث حالهيذ املزحلت
بيئت الخعلن االفرتاضيت ثالثيت األبعبد يف حعلن 

 هبدة العلىم

 طبهز عبذ اهلل فزحبث/ د                        أهبنى حموذ عىض /أ.د         

 رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ هًٌل                                       أٍزبم رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ اوٍَبنل                           

 عبٌعخ كٌٝبط -لىٝخ اوزوثٝخ                        عبٌعخ كٌٝبط                              –لىٝخ اوزوثٝخ                  

 هزوة حموذ رفعج الصيبد/ أ

 رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ  ٌبكح ثقًَ ٌلهً
 عبٌعخ كٌٝبط -لىٝخ اوزوثٝخ 
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ٌٗاعٕيييياخ ٌضايييياه ٔاييييانْ اوز ٝايييياواد، ٖ ٝؤييييب ٌييييُ  

اوٍعٗقاييابد اوزييٛ رٗاعاييآ اوعٍىٝييخ اوزعىٍٝٝييخ  ٖموييك      

وزييٗفٝو أفضييه ثٝئييخ رعىييً ٌٍمّييخ وزقييوٜظ عٝيياه  قييبكه     

ٌييي  ٌز ٝيييواد ٔييينا اوع يييو، ٖولٜيييٓ    نىيييٙ اوزٗاصيييه

االٍيييزعلاك اوميييبفٛ وٍٗاعٕيييخ رؾلٜبريييٓ ٖصيييعٗثبرٓ،     

ِٖزٝغيييخ وٕييينا ثيييلأ ثعيييا اوٍٕزٍيييُٝ ٖاوٍزق  يييُٝ  

ثبوز مٝو فٛ نٌمبِٝخ رٗظٝين اوجٝئيبد االفزواضيٝخ فيٛ     

 اوزعىًٝ ٖاوزلهٜت.

فجٝئبد اوزعىً االفزواضٝخ ٔيٛ ثٝئيخ رعىيً ٌغَيٍخ     

اوؾقٝقييييٛ ٌٗوييييلح ثييييبومٍجٝٗرو، ثلٜىييييخ نييييُ اوٗاقيييي    

ُٖرؾبلٝٓ، ُرٍمُ اوٍزعىً ٌُ االِ ٍيبً فٕٝيب ٖاوز بنيه    

ٌعٕيب ٖاويزؾمً فٕٝيب ثبٍيزقلاي ٍٖيبئه فبهعٝيخ ريوثظ        

، 0002ؽٗاٍيييييييييٓ ثبومٍجٝٗروسٌؾٍيييييييييل فٍيييييييييٌٝ، 

142)*
*

ِجٝيه نيٌيٛ أَ   ٖفٛ اوَٝبق ِ َٓ ٖضيؼ  ، 

ثٝئبد اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝيخ األثعيبك ُرٍميُ اوغيالة     

َٖ، ٖٜلهٍييييٗا ٌييييُ أَ ٜجؾييييوٖا ثؾوٜييييخ لٍييييب ٜوٜييييل 

اوٍٗضيييٗنبد صالصٝيييخ األثعيييبك ٌيييُ ٌٗاقييي ، ٖىٖاٜيييب،   

 (.234، 0032ٖرعىٍٝبد ٌقزى خ سِجٝه نيٌٛ،

 ,.Harris et alلٍب ٖضؼ ٔيبهٌٜ ٖخفيوَٖ س  

( أَ ثٝئيييبد اويييزعىً االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ 1 , 2009

األثعبك رعزجو رٍضٝالا وىٗاق  نٌب صّبئٛ أٖ صالصيٛ األثعيبك   

ٖاوزييٛ  بوجاييب رؾزييٗٚ  ٍييٗاب لبِييذ عجٝعٝييخ أٖ ٍٖٔٝييخ

لبئّيييبد أٖ رٍضيييٝالد ثايييوٜخ، ٖاوجٝئيييبد االفزواضيييٝخ   

صالصٝيييخ األثعيييبك ريٜيييل ٌيييُ اوايييعٗه ثيييبوٗعٗك اوجٝئيييٛ   

ٖاالعزٍييبنٛ، فٝاييعو األفييواك ليي ًِٕ ٜز ييبنىَٗ ٌييي       

 ٌؾٝغًٕ االفزواضٛ ثلالا ٌُ اوٍؾٝظ اوغجٝعٛ.

                                                 
*

اإلصلاه  APAٜزً اوزٗصٝه فٛ ٔنا اوجؾش ٖفه وّظبي  

 اوَبكً لبوزبوٛ: ساًٍ اوٍ ون، ٍّخ اوّاو، هقً او  ؾخ(

ٖرزٍٝييي ٔيينْ اوجٝئييبد ث ِٕييب راييغ  اوٍييزعىً نىييٙ     

 ٍ ايييمالد، ٖرٍّٝيييخ اوٍ يييبًٔٝ،  اوٍايييبهلخ فيييٛ ؽيييه او

ؽٝش ُرظٕو األشٝبب صالصٝخ األثعيبك   ٖاوزعجٝو اإلثلانٛ،

فزاييبٔل اوٍؾزٜٗييبد اوزعىٍٝٝييخ ثييضالس قٝبٍييبد اوغييٗن  

ٖٜاييبها اوغييالة فييٛ ثٝئييخ   ٖاوعييو      ٖاالهر ييب ،  

نٜغبثٝخ را ىًٕ فٛ رعىً شبٌه وىعقه ٖاوغَيل، ٌٖضيه   

ٔيييينا اوييييزعىً ٍييييٍٝيط ثييييُٝ اوٍٕييييبهاد اوٍعوفٝييييخ،      

، 0002ٗعلاِٝخ، ٖاوّ ٌ ؽولٝيخ سلٍيبن ىٜزيَٗ،   ٖاو

142.) 

ِٖزٝغييخ وٕيينْ اإلٌمبِٝييبد اِزاييود ثٝئييبد اوييزعىً     

االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك، فٕيييٛ األٍيييىٗة األٌضيييه  

وزقييلًٜ اوزعىييًٝ ٖاوزييلهٜت، ؽٝييش رييٗفو ثٝئييخ ر بنىٝييخ     

ٌزمبٌىييخ ٌييُ اوٍٗييبئظ روانييٛ او ييوٖق او وكٜييخ ثييُٝ   

نثًٕ، ٖىٜيييبكح اوٍزعىٍيييُٝ، ٖويييلٜٕب اوقيييلهح نىيييٙ عييي    

 ,Creswell& Bagleyكافعٝييييزًٕ وىييييزعىً س 

2013,5.) 

ٖٜييي صو فيييٛ اٍيييزقلاي اوٍزعىٍيييُٝ وٕييينْ اوجٝئيييبد    

نٗاٌه نلٜلح ٌّٕيب االٍيزعلاك، ٖاوّضيظ، ٖاولافعٝيخ،     

ٖاوٍٍبهٍييخ ٖاوقجييوح، ٖرعييل االرغبٔييبد ٌييُ اوعٗاٌييه  

اوٍٍٕييخ اوزييٛ ريي صو فييٛ اوٍزعىٍييُٝ نّييل اٍييزقلإًٌ     

ٜغييت أَ ٜمييَٗ ولٜييٓ قجييٗن    وٕيينْ اوجٝئييبد، فييبوٍزعىً   

رمّٗوييٗعٛ الٍيييزقلاي ٔييينْ اوجٝئيييبد، فٍيييُ ٜعزقيييل أَ  

اوزمّٗوٗعٝيييييب ال رىجيييييٛ ؽبعزيييييٓ فٍيييييُ اوغجٝعيييييٛ أال    

َٜزقلٌٕب فٛ اوزعىيًٝ، ٖثبوزيبوٛ ّٔيبا نالقيخ عوكٜيخ      

ثُٝ اوٍعزقلاد اإلٜغبثٝيخ ٖثيُٝ اٍيزقلاي اوزمّٗوٗعٝيب     

فييٛ اوزعىييًٝ ٖرٗظٝ ٕييب فييٛ نٍىٝزييٛ اوزعىييًٝ ٖاوييزعىً،    

 ٜزً اوّغبػ فٛ اوٍٍبهٍبدٖومٛ 
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اوزوثٜٗخ الثل ٌُ رغٜٗو اوٍٗاقين اإلٜغبثٝيخ ويل٘    

   اوٍَزقلي رغبْ ٔنْ اوجٝئبد.

ٖقل أعوٜذ ثؾٗس ٖكهاٍبد نلٜلح ٔلفذ رؾلٜيل  

ارغبٔييبد اوٍعىٍييُٝ، ٖاوٍزعىٍييُٝ ِؾييٗ رقّٝييبد اوييزعىً   

اإلومزوِٖٛ اوٍقزى خ، لٍب ٔٗ اوؾبن فيٛ كهاٍيخ فبويل    

رميُٜٗ ارغبٔيبد نٜغبثٝيخ    ( اوزيٛ أصجزيذ   0002ِٗفه س

وييل٘ عييالة اوٍغٍٗنييخ اوزغوٜجٝييخ ظٕييود ٌييُ فييالن   

ٌقٝييييبً االرغبٔييييبد ِؾييييٗ اوجٝئييييبد صالصٝييييخ األثعييييبك   

ٖاٍييزقلإٌب فييٛ اوزعىييًٝ ٖنِزبعٕييب، ٖكهاٍييخ فىييٗك      

( اوزيٛ أصجزيذ رميُٜٗ ارغبٔيبد نٜغبثٝيخ      0033ثولٓ س

ويييل٘ عيييالة او ييين اوضيييبِٛ اوضيييبِٗٚ اوعىٍيييٛ ِؾيييٗ     

فزواضييٛ، ٖكهاٍييخ ٌؾٍييل ِييلا   اوٍقزجييو اومٍٝٝييبئٛ اال 

( اوزييٛ أصجزييذ رمييُٜٗ ارغبٔييبد نٜغبثٝييخ وييل٘  0033س

عيييييالة لىٝيييييخ اوزوثٝيييييخ ِؾيييييٗ اٍيييييزقلاي اوٍعبٌيييييه      

االفزواضٝخ. ٖثّببا نىٛ ٌب ٍجه فسَ اٍيزقلاي ثٝئيبد   

اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك ريٜييل ٌييُ كافعٝييخ        

ٖه جخ اوزالٌٝن ِؾٗ اوزعىً، ٖرؾقٝه ليه ٌيُ اوم يببح    

ىٝخ فيٛ اويزعىً، ؽٝيش ريٗفو ٔينْ اوزقّٝيبد ثٝئيخ        ٖاو بن

ٌوِخ ُرٍمُ اوٍزعىً ٌُ اإلثلا  فٛ رعىٍٓ لٍب رَبنلْ 

 فٛ رٗضٝؼ اوٍ بًٔٝ او بٌضخ. 

ٖقييل قييبي اوجييبؽضَٗ ثييسعواب اٍييزغال  هأٚ ٜٕييلف 

اوزؾقييييه ٌييييُ خهاب اوٍعىٍييييُٝ ِؾييييٗ عوٜقييييخ اوزعىييييًٝ 

اوٍزجعييخ فييٛ رييلهٌٜ ٌييبكح اوعىييٗي وزالٌٝيين اوٍوؽىييخ       

ٝخ ثبو ين اوواثي  االثزيلائٛ، ٖلاي ذ اوّزيبئظ      االثزلائ

و ييعٗثخ  ٖعييٗك ارغبٔييبد ٍييىجٝخ ِؾييٗ ٌييبكح اوعىييٗي     

رقٝه اوزالٌٝن وجعا اوٍٗضٗنبد وعلي ريٗفو ٍٖيبئه   

، ٌٍيب اٍيزلنٙ اوجيبؽضَٗ وىزؾقيه     لبفٝخ واوػ اوٍيبكح 

ٌييُ ارغبٔييبد رالٌٝيين اوٍوؽىييخ االثزلائٝييخ ِؾييٗ ٌييبكح     

زواضيٝخ صالصٝيخ   اوعىٗي ِٖؾٗ اٍزقلاي ثٝئيخ اويزعىً االف  

األثعييبك فييٛ اوييزعىً، ويينوك ٔييلف اوجؾييش اوؾييبوٛ نوييٙ       

رؾلٜل ارغبٔبد رالٌٝين اوٍوؽىيخ االثزلائٝيخ ِؾيٗ ٌيبكح      

 .اوعىٗي ِٖؾٗ ثٝئخ رعىً افزواضٝخ صالصٝخ األثعبك

 هشكلت البحث
رعييل ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك ٌييُ      

ذ اوزقّٝيييبد اوؾلٜضيييخ وىيييزعىً اإلومزوِٖيييٛ، ٖقيييل أصجزييي    

عٍٝىييخ اوجؾييٗس ٖاولهاٍييبد فبنىٝزٕييب ٌّٕييب كهاٍييخ     

( ٖاوزييٛ ألييلد فبنىٝييخ اٍييزقلاي ثٝئييخ     0004فبوييل س

افزواضٝخ فٛ رعىًٝ اوعىٗي نىٙ رؾ ٝه عالة او ن 

   َ  اوَيييبكً األٍبٍيييٛ، ٖ كهاٍيييخ شيييّٝظ ٖخفيييوٖ

(Cheng et al. ,2010)   ٖاوزييٛ ألييلد فبنىٝييخ

اٍيييزقلاي ثٝئيييخ رعىيييً افزواضيييٝخ فيييٛ ٌؾبٖويييخ وزعىيييًٝ  

ؽٝييش  زيٗكك" وطع يبن ٌيُ مٖٚ ننبقيخ "اوزٗؽيل"     "او

ٜميييييَٗ "اوزيييييٗكك" عييييييب أٍبٍيييييٛ ٌيييييُ اوٗظٝ يييييخ  

االعزٍبنٝيييخ اوغجٝعٝيييخ اوزيييٛ ٜ زقيييو نوٕٝيييب اوٍ يييبثُٝ  

ٖقييل أشييبهد اوّزييبئظ نوييٙ أَ اٍييزقلاي      ،"ثبوزٗؽييل"

ٔييينْ اوجٝئيييبد ويييٓ أصيييو نٜغيييبثٛ فيييٛ رٍّٝيييخ ٌٕيييبهاد     

"اوزٗكك" ول٘ ٌوضٙ اوزٗؽل، ٖ كهاٍخ ٌوٖح ؽبٌيل  

( اوزييٛ أصجزييذ فبنىٝييخ ثٝئييخ رعىييً افزواضييٝخ      0030س

صالصٝيييخ األثعيييبك، فيييٛ رٍّٝيييخ رؾ يييٝه ٖارغيييبْ عيييالة   

رمّٗوٗعٝيييب اوزعىيييًٝ، ٖرٗصيييىذ ِزيييبئظ اولهاٍيييخ نويييٙ  

فبنىٝخ ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فٛ ىٜبكح 

كافعٝخ اإلِغبى ٖىٜبكح اوزؾ ٝه اولهاٍٛ ويل٘ عيالة   

ٝزٕيب فيٛ رٍّٝيخ ارغيبْ     رمّٗوٗعٝب اوزعىيًٝ، ٖلينوك فبنى  

اوغيييييالة ِؾٗٔيييييب، ٖ كهاٍيييييخ "ثٗريييييب ٖخفيييييوَٖ"     

( اوزيييٛ أصجزيييذ فبنىٝيييخ Bouta et al .,2012س

اٍزقلاي اوجٝئخ االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فيٛ ريلهٌٜ   
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اووٜبضييييٝبد فييييٛ اوزعىييييًٝ االثزييييلائٛ ثٗعييييٓ فييييب ، 

ٖرٗصييىذ ِزييبئظ اولهاٍييخ نوييٙ أَ اوجٝئييخ االفزواضييٝخ  

بوٝييخ فييٛ ٌَييبنلح اوغييالة   صالصٝييخ األثعييبك راييبها ث ع 

نىييييٙ رؾقٝييييه األٔييييلاف اوَييييىٗلٝخ، ٖاوٗعلاِٝيييييخ،     

ٖاوٍعوفٝخ ِزٝغخ وىز بنه ثٕب، ٖٔنا ثلٖهْ ٜ كٚ نوٙ 

ٌَزٗ٘ أنىٙ ٌُ ٌابهلخ اوغيالة فيٛ نٍىٝيخ اويزعىً     

 اوزعبِٖٛ.

ٖقييييل أصجزييييذ اوجؾييييٗس ٖاولهاٍييييبد أَ اٍييييزقلاي 

اوزمّٗوٗعٝب اوؾلٜضخ ٜورجظ ثعٗاٌه ٌٖز ٝيواد نلٜيلح   

ارغبٔييييبد اوٍعىٍييييُٝ ٖاوٍزعىٍييييُٝ ِؾييييٗ ٔيييينْ  ٌّٕييييب 

( 0002اوؾى يبٖٚ س  ٖوٝيل اوزمّٗوٗعٝب، ٌّٖٕب كهاٍخ 

ٖاوزييٛ أصجزييذ رمييُٜٗ ارغبٔييبد اٜغبثٝييخ وييل٘ عييالة       

 األثعيبك  صالصٝيخ  افزواضيٝخ  ثٝئخ رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ ِؾٗ

ٖ  شمه فٛ ً  كهاٍيخ ٌزؾن نومزوِٖيٛ،   اوايّبق،  قَيٝ

ٔيبد  اوزٛ أصجزيذ رميُٜٗ ارغب   (0030كٌٖٛ س ٖؽَُ

  ٘ ُ  نٜغبثٝيخ ويل ُ  اوٍعىٍيٝ ٗ  ٖاوٍزعىٍيٝ  اٍيزقلاي  ِؾي

 .اوعىٗي فٛ اإلومزوِٖٛ اوزعىً

ٖقييل قييبي اوجييبؽضَٗ ثلهاٍييخ اٍييزغالنٝخ وىزؾقييه    

ٖ ٖاق  اٍزقلاي ٌُ اوغوائه اوٍزجعخ فٛ ٌبكح اوعىٗي 

ٌ ييبكه اويييزعىً اوزقىٝلٜيييخ ٖاإلومزوِٖٝيييخ فيييٛ ريييلهٌٜ  

ٍُٝ ( ٌعى30اوٍبكح، ٖرً رٗىٜ  االٍزجبِخ نىٙ نلك س

فييٛ ٌلهٍييزٛ اوّ ييو االثزلائٝييخ اوٍاييزولخ ٌٖلهٍييخ   

اواٝـ اوقضوٚ ثلٌٝبط ٌُٖ فالن رؾىٝيه اٍيزغبثبد   

%( إِٔيً  40أشيبه س اوٍعىٍُٝ نؽ يبئٝبا رجيُٝ اٞريٛ:    

َٜيييزعّٝٗا ثبووٍيييٌٗبد ٖاو يييٗه اوضبثزيييخ فيييٛ شيييوػ  

%( 20ٌٗضٗنبد أعٕييح عَيً اإلَِيبَ، ٖأشيبه س    

َييبنل  أَ اٍييزقلاي اووٍييٌٗبد ٖاو ييٗه اوضبثزييخ ال ٜ   

رالٌٝييين اوٍوؽىيييخ االثزلائٝيييخ نىيييٙ الزَيييبة األٔيييلاف  

اوزعىٍٝٝيييييخ وٍٗضيييييٗنبد عَييييييً اإلَِيييييبَ، ٖألييييييل    

%( أَ اوغالة ٜغلَٖ صعٗثخ فٛ رقٝيه خوٝيخ   300س

نٍييه أعٕيييح عَييً اإلَِييبَ اوٍقلٌييخ وٕييً فييٛ ٌييبكح     

%( أَ اوٍّييبمط ر ييه ٌ ييبًٔٝ   20اوعىييٗي، ٖأشييبه س 

 ٝو صيؾٝؾخ نيُ خوٝيخ نٍيه أعٕييح عَيً اإلَِيبَ،        

%( أَ اٍيييزقلاي او يييٗه ٖاووٍيييٌٗبد 40شيييبه سٖأ

صالصٝييخ األثعييبك َٜييبنل رالٌٝيين اوٍوؽىييخ االثزلائٝييخ فييٛ  

رقٝيه ٌيب ٜؾيلس فييٛ عَيً اإلَِيبَ، ٖلاي ذ اوّزييبئظ       

نُ ٖعٗك ارغبٔبد ٍىجٝخ وىزالٌٝن ِؾٗ ٌبكح اوعىيٗي،  

ونا فسَ األٌو ٜزغىت اوزؾقه ٌُ فبنىٝيخ ثٝئيبد اويزعىً    

   ٛ رٍّٝيييخ االرغبٔيييبد   االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك فييي

االٜغبثٝييخ وييل٘ رالٌٝيين اوٍوؽىييخ االثزلائٝييخ ِؾييٗ ٌييبكح   

 اوعىٗي.  

ٖنىٙ موك ٍٜمُ رؾلٜل ٌامىخ اوجؾش اوؾيبوٛ فيٛ   

اوؾبعيييخ نويييٙ اوماييين نيييُ ارغبٔيييبد رالٌٝييين او ييين 

اوواث  االثزلائٛ ِؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ اوزعىً االفزواضيٝخ  

خ صالصٝيخ األثعيبك فيٛ رعىيً ٌيبكح اوعىيٗي، ٖأٌميُ ٌعبوغي        

ٌامىخ اوجؾش ٌُ فالن اإلعبثخ نُ اوَ ان اووئَٝٛ 

ارغبٔبد رالٌٝن اوٍوؽىخ االثزلائٝيخ ِؾيٗ   " ٌب  اوزبوٛ:

اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك فييٛ    

 ؟ ".رعىً ٌبكح اوعىٗي

 أهذاف البحث
ٔلف اوجؾش اوؾبوٛ اوزؾقيه ٌيُ ارغبٔيبد رالٌٝين     

ئخ رعىيً افزواضيٝخ   اوٍوؽىخ االثزلائٝخ ِؾٗ اٍزقلاي ثٝ

 .صالصٝخ األثعبك فٛ رعىً ٌبكح اوعىٗي
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 أهويت البحث
 رمٍُ أٍٔٝخ اوجؾش اوؾبوٛ فٍٝب ٜىٛ:

ٜٗعيييٓ ِظيييو اوٍَيييئٗوُٝ ٖاوٍعىٍيييُٝ نويييٙ أٍٔٝيييخ   

قٝييييبً االرغبٔييييبد ِؾييييٗ اوييييزعىً اإلومزوِٖييييٛ،  

ٖاٍزقلاي اوجٝئبد االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فيٛ  

 اوزعىً.  

 حذود البحث
 ٙ اوؾلٖك اوزبوٝخ:اقز و اوجؾش نى

         ِظييواا وعييلي ٖعييٗك ثٝئييخ وىييزعىً فقييل قييبي أؽييل

اوجييبؽضُٝ ثزغييٜٗو ثٝئييخ رعىييً افزواضييٝخ صالصٝييخ  

األثعيييبك ضيييٍُ نعيييواباد هٍيييبوخ اوٍبعَيييزٝو   

اوٍقلٌخ ٌّٕب، ٖريً نعيبىح اوجٝئيخ ثبو عيه، ٖريً      

اوزؾقه ٌُ فبنىٝزٕب، ٖاقز يو اوجؾيش اوؾيبوٛ    

لائٝخ نىٙ قٝبً ارغبٔبد رالٌٝن اوٍوؽىخ االثز

ِؾييٗ اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ  

 األثعبك فٛ رعىً ٌبكح اوعىٗي.

   رالٌٝييين او ييين اوواثييي  االثزيييلائٛ ثٍلهٍيييخ

 اوّ و االثزلائٝخ اوٍازولخ ثلٌٝبط. 

 أدواث البحث
ٌقٝيييبً رقيييلٜو ارغبٔيييبد رالٌٝييين اوٍوؽىيييخ    .3

 االثزلائٝخ ِؾٗ:

 ٌبكح اوعىٗي  - أ

اٍييييزقلاي ثٝئييييخ اوييييزعىً االفزواضييييٝخ     - ة

 صالصٝخ األثعبك فٛ اوزعىً.

 عينت البحث
رييً افزٝييبه نّٝييخ ناييٗائٝخ رٍضييه ٌغٍٗنييخ ٖاؽييلح   

( عبوجاب ٖعبوجيخ ٌيُ عيالة او ين اوواثي       00نلكٔب س

االثزييييلائٛ ثٍلهٍييييخ اوّ ييييو االثزلائٝييييخ اوٍاييييزولخ    

 ثلٌٝبط.

 هنهج البحث
فييٛ ٌوؽىييخ  ٛاٍييزقلي اوجييبؽضَٗ اوٍييّٕظ اوٗصيي  

وٚ ٖاولهاٍيبد  اولهاٍخ ٖاوزؾىٝه نو  اإلعبه اوّظي 

 اوَبثقخ ، ٖثّبب أكاح اوجؾش.  

 إجزاءاث البحث
 ٌو اوجؾش اوؾبوٛ ثبوقغٗاد اوزبوٝخ:

االعيييال  نىيييٙ اولهاٍيييبد اوَيييبثقخ ٖاألكثٝيييبد    

اوعوثٝيييييخ ٖاألعّجٝيييييخ ماد او يييييىخ ثٍٗضيييييٗ    

 اوجؾش.

ننلاك ٌقٝبً ارغبٔبد ِؾٗ ٌيبكح اوعىيٗي ِٖؾيٗ     

بك ثعي اٍزقلاي ثٝئيخ اويزعىً االفزواضيٝخ صالصٝيخ األ    

 فٛ اوزعىً.

نييو  ٌقٝييبً االرغبٔييبد نىييٙ ٌغٍٗنييخ ٌييُ   

اوٍؾمٍييُٝ فييٛ ٌغييبن رمّٗوٗعٝييب اوزعىييًٝ، ٖموييك 

إلثلاب خهائًٕ فٛ ٌل٘ ٖضٗػ صٝب خ نجبهاد 

ٌقٝيييبً االرغبٔيييبد، ٖاوز ضيييه ثبإلضيييبفخ، أٖ    

 اوؾنف، أٖ اوزعلٜه.

   افزٝبه نّٝخ اوجؾش. 

 رغجٝه أكاح اوجؾش ٖرَغٝه اوّزبئظ.    
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ٝخ وّزيبئظ رغجٝيه أكاح اوجؾيش    اوٍعبوغخ اإلؽ يبئ  

 ٖنو  اوّزبئظ ٌّٖبقازٕب.

رقييييلًٜ اوزٗصييييٝبد ٖاوٍقزوؽييييبد فييييٛ ضييييٗب     

                             اوّزبئظ اوزٛ رً اوزٗصه نوٕٝب اوجؾش.

 هصطلحبث البحث
 The ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك 

Three Dimensional Virtual 

Learning Environment: 

( ثٝئيخ  Scheucher, 2010,6عوف شيٝٗلو س ٜ  

ث ِٕب:" ثٝئيخ ٜز بنيه    اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك

ٌعٕب اوٍابهلُٝ ثايمه ؽَيٙ ٌي  ٌمِٗيبد اوجٝئيخ أٖ      

اومبئّيييبد اوٍٗعيييٗكح ثيييلافىٕب ٌٍيييب ٜعغيييٙ اوايييعٗه      

 ثبوٗاق  أٖ اإلؽَبً ثبوزٗاعل ٖاوؾضٗه.

( ثٝئخ اويزعىً  232، 0032ٖٜعوف ِجٝه نيٌٛ س

واضٝخ صالصٝخ األثعيبك ث ِٕيب:" ثٝئيخ ثلٜىيخ وىٗاقي       االفز

ٜزً فٕٝب اوزمبٌه ٖاولٌظ ثُٝ ثٝئبد اوزعىً االفزواضيٛ  

ٖثُٝ ثٝئبد رٗؽٙ ثضالصٝبد األثعبك ٌٍب ٜغعيه اوٍيزعىً   

ٜاعو ل ِٓ كافه نبوً ؽقٝقيٛ ٜز بنيه ٌي  اوٍؾزيٗ٘،     

ٖاألِاييييييييغخ، ٖاالفزجييييييييبهاد،  لمبئّييييييييبد صالصٝييييييييخ 

 ".3D Virtual Objectاألثعبك"

ٖرعيييوف نعوائٝيييبا فيييٛ ٔييينا اوجؾيييش ث ِٕيييب ثٝئيييخ       

نومزوِٖٝخ رقلي اوٍؾزيٗ٘ اوزعىٍٝيٛ ٌيُ فيالن لبئّيبد      

صالصٝخ األثعيبك، رزٍٝيي ثبوز بنىٝيخ ٖاالِ ٍيبً ٖٜيزٍمُ      

فالوٕب اوٍزعىً ٌيُ ر ٝٝيو ىاٖٜيخ اوو ٜيخ كافيه اوجٝئيخ       

 ثزؾوٜك  اومبئّبد فٛ أٚ ىاٖٜخ ٖفٙ أٚ ارغبْ.

 Attitude :االرغبْ  

، 0001ؽَيييُ شيييؾبرٓ، ىّٜيييت اوّغيييبه س ٜعيييوف 

( االرغيييبْ ث ِيييٓ اوٍٗقييين اوييين٘ ٜزقييينْ او يييوك أٖ    34

االٍييزغبثخ اوزييٛ ٜجييلٜٕب نىاب شييٛب نٌييب ثيييبوقجٗن أٖ      

اووفا أٖ اوٍعبهضخ ِزٝغخ ٌيوٖهْ ثقجيوح ٌعّٝيخ أٖ    

  شوٖط رزعىه ثنوك اواٛب أٖ اوؾلس.

( االرغيبْ  323، 0004لٍب ٜعيوف ٌؾٍيل هثٝي  س   

صبثييذ َِييجٝبد ٜؾييلك اٍييزغبثبد  ث ِييٓ اٍييزعلاك ٌمزَييت  

او وك ؽٝبن األشقب  أٖ اوٍجيبك  أٖ األفميبه، أٖ اِيٓ    

ؽبويييخ ٌيييُ االٍيييزعلاك أٖ اوز ٔيييت اوع يييجٛ ٖاوّ َيييٛ  

رّيييزظً ٌيييُ فيييالن فجيييوح او يييوك ٖرميييَٗ ماد رييي صٝو      

 رٗعٕٝٛ نىٙ اٍزغبثخ او وك.

ٖٜعوف نعوائٝب فٛ ٔينا اوجؾيش ث ِيٓ" االٍيزغبثخ     

اثييي  االثزيييلائٛ اىاب  اوزيييٛ ٜجيييلٜٕب رالٌٝييين او ييين اوو  

اٍييزقلإًٌ  وجٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك   

 فٛ رعىً ٌقوه اوعىٗي.

 اإلطبر النظزي للبحث
ٜزّبٖن اوجبؽضَٗ اإلعيبه اوّظيوٚ ٖأكثٝيبد اوجؾيش     

ٌييييُ فييييالن ٌؾييييٗهُٜ، اوٍؾييييٗه األٖن ثٝئييييخ اوييييزعىً  

االفزواضييييٝخ صالصٝييييخ األثعييييبك، رعوٜ ٕييييب، أِٗانٕييييب،     

ب، ٖرّبٖن اوٍؾٗه اوضبِٛ ٌ ٕيٗي  ف بئ ٕب، ٌٍٝيارٕ

االرغييبْ ، ٌمِٗييبد االرغييبْ، شييوٖط رمييُٜٗ االرغييبْ،    

أٍٔٝييخ رٍّٝييخ االرغييبْ ِؾييٗ ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ       

ثٝئييبد اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ   -3صالصٝييخ األثعييبك.  

 األثعبك

ً  ثٝئييبد ٌ ٕيٗي  -3-3  االفزواضييٝخ اويزعى

 :األثعبك صالصٝخ

( ثٝئيييخ 32، 0002نوفيييذ ٔيييل٘ نجيييل اوؾٍٝيييلس  

اويييزعىً االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك ث ِٕيييب ثٝئيييخ ٜيييزً     

نِزبعٕييب ثؾٝييش ُرٍمييُ اوٍَييزقلي ٌييُ اوز بنييه ٌعٕييب      
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ٍٗابا لبَ ثز ؾم ٌب رؾزٜٗيٓ ٔينْ اوجٝئيخ ٌيُ فيالن      

اإلٌمبِييييبد اوٍزبؽييييخ ثبٍييييزقلاي او ييييٗد ٖاو ييييٗهح 

ٖاووٍٗي صالصٝخ األثعبك إلِزبط ٌٗاقن ؽٝبرٝيخ ٜ يعت   

 ٖط نُ ٌؾٝغٕب.نىٙ ٌُ ٜز بنه ٌعٕب اوقو

 ,.Harris et alٖنوفٕيب ٔيبهٌٜ ٖخفيوَٖ س   

( ث ِٕيب رٍضيٝالا وىٗاقي  نٌيب صّيبئٛ أٖ صالصيٛ       1 , 2009

األثعييبك ٍييٗاب لبِييذ عجٝعٝييخ أٖ ٍٖٔٝييخ ٖاوزييٛ  بوجييبا   

رؾزيييييٗٚ لبئّيييييبد أٖ رٍضيييييٝالد ثايييييوٜخ، ٖاوجٝئيييييبد  

االفزواضييييٝخ ريٜييييل ٌييييُ اواييييعٗه ثييييبوٗعٗك اوجٝئييييٛ   

ًِٕ ٜز ييبنىَٗ ٌييي   ٖاالعزٍييبنٛ، فٝاييعو األفييواك ليي     

 ٌؾٝغًٕ االفزواضٛ ثلالا ٌُ اوٍؾٝظ اوغجٝعٛ.

( ثٝئيييخ اويييزعىً 30، 0030ٖنيييوف فبويييل ِٗفيييه س

االفزواضييييٝخ صالصٝييييخ األثعييييبك  ث ِٕييييب ثٝئييييبد ٌٗوييييلح    

لٍجٝٗروٜييبا، رؾييبلٛ ٖاقيي  ٌييبكٚ ٌييب، ٖرقييلي وىٍييزعىً      

فجيييوح ؽقٝقٝيييخ ٜميييَٗ اوٍَيييزقلي فٕٝيييب ٌز يييبنالا نويييٙ 

ٌغٍٗنيخ ٌيُ األكٖاد   أق ٙ كهعخ ٌٍمّخ ثبٍزقلاي 

 ٖاوزقّٝبد اوقبصخ.

( ث ِٕيب ثٝئيخ   302، 0033ٖنوفٕب ِجٝه نيٌٛ س

ثلٜىييخ وىٗاقيي  ٜييزً فٕٝييب اوزمبٌييه ٖاوييلٌظ ثييُٝ ثٝئييبد      

اوزعىً االفزواضٛ ٖثُٝ ثٝئبد رٗؽٛ ثضالصٝيبد األثعيبك   

ٌٍييب ٜغعييه اوٍييزعىً ٜاييعو ل ِييٓ كافييه نييبوً ؽقٝقييٛ       

" وٝزغييييٗن Avatarافزواضييييٛ ٜزٍضييييه ثاق ييييٝخ "

ٜييييخ ّٖٜزقييييه ٖٜجؾييييو ٖٜز بنييييه ٌيييي  اوٍؾزييييٗ٘،   ثؾو

ٖاألِاييييغخ، ٖاالفزجييييبهاد، ٖىٌييييال ْ، ٖاوٍعىٍييييُٝ،  

 " . 3D Virtual Objectلمبئّبد صالصٝخ األثعبك"

ٖوقيييل ٖضيييؼ ليييالا ٌيييُ ٌٝموٖثيييٗالً ِٖبرَيييٌ    

( أِٓ ٜغت Mikropoulos& Natsis, 2010, 2س

أَ رمَٗ ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝيخ األثعيبك قبئٍيخ    

ٗمط روثيٗٚ ٌ ليل أٖ ٜزضيٍُ ٖاؽيل أٖ ألضيو      نىٙ ٍِي 

ٌُ األٔلاف اوزعىٍٝٝخ، ٜيٖك اوٍَزقلٌُٝ ثقجواد ال 

ٜمِٗٗا قبكهُٜ نىٙ رغوثزٕب فيٛ اوعيبوً اوغجٝعيٛ لٍيب     

 ٜعيى ٌقوعبد اوزعىً اوٍؾلكح.

ِغييل ٌييُ ٌ ييبًٔٝ ثٝئييخ اوييزعىً صالصٝييخ األثعييبك اوزييٛ  

اٍزعوضٕب اوجبؽضَٗ إِٔب صيٍٍذ ويزٍمُ اوغيالة أَ    

ا ثؾوٜخ لٍيب ٜوٜيلَٖ، ٖٜلهٍيٗا اوٍٗضيٗنبد     ٜجؾوٖ

صالصٝخ األثعبك ٌُ ٌٗاق ، ٖىٖاٜيب، ٖرعىٍٝيبد ٌقزى يخ    

نٌييب ثبوٍاييٛ أٖ اوغٝييواَ فالوٕييب، ٌٍييب ٜزييٝؼ او وصييخ  

 ٌُ ِٗ وىغالة وىزعوف نىٙ اوجٝئخ االفزواضٝخ ٌ  ٌَز

 االِ ٍبً ٖاوز بنه ٌٍب ٜغعه اوٍزعىً ٌولي اوّابط.

ٝخ صالصٝخ أِٗا  ثٝئبد اوزعىً االفزواض -3-0

 األثعبك:

رٗعل نلح أِٗا  وجٝئبد اوزعىً االفزواضيٝخ صالصٝيخ   

( Isdal, 1998األثعبك، فقل قٍَٕب لالا ٌيُ اَٜيلان س  

( 3( نوييٙ فٍَييخ أِييٗا  ٔييٛس   (Bille,2002ٖ ثٝىييٛ 

 (1س، ( اوٍّنعييخ ثبو ٝييل0ِٜٗظييً ِبفيينح نىييٙ اوعييبوً، س 

ُ  اوزٗاعيل  (2س، اومبٌيه  االِ ٍبً أِظٍخ  (3س، ثعيل  ٌي

اوٍقزىغييخ، أٌييب ثٝييوٖر  ٖخفييوَٖ، ٖكٜٗلييبه  اوجٝئييخ

(، Peruch et al., 2000, 24ٖخفيييوَٖ س

فقيل صيّ ٗٔب نويٙ     Deuchar et al., 2003, 6)س

( ٌؾبليبح  0( ِظبي االِ ٍبً اومبٌه، س3ِٗنُٝ ٍٔب:س

افزواضٝخ صالصٝخ األثعبك، ٖقل قَيٍٕب أؽٍيل اوؾ يوٚ    

( ٌُ ؽٝش اوق بئم ٖاوٍزغىجبد نويٙ  32، 0000س

( اوجٝئييييخ االفزواضييييٝخ  ٝييييو  3ٗا  ٔييييٛ: سصالصييييخ أِيييي

( 1( اوجٝئخ االفزواضٝخ شجٓ اوٍزقلٌخ، س0اوٍزقلٌخ، س

اوجٝئيييخ االفزواضيييٝخ اوٍزقلٌيييخ، ثٍّٝيييب قَيييٍٕب لٍيييبن    

( ٌييييييُ ؽٝييييييش ٌييييييل٘ نٍييييييه 0002،02ىٜزييييييَٗ س
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( ِظيبي اوزعبٌييه  3االٍيز واق نويٙ صالصيخ أِيٗا  ٔيٛ: س     

( 1( ِظييبي اوزعبٌييه شييجٓ اوٍييّ ٌٍ، س    0اوَييغؾٛ، س 

 ِ ٍبً اومبٌه.ِظبي اال

ٖنىييٙ موييك ٍٜمييُ ر ييّٝن أِييٗا  ثٝئييبد اوييزعىً       

 االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك نوٙ:

ِظً ِبفنح نىٙ اوعبوً: ٖٜزً فٝٓ اٍزقلاي شبشيبد   

اومٍجٝيييييييٗرو اواق ييييييييٝخ اوعبكٜييييييييخ، َٖٜييييييييٍٙ  

Desktop VR" ٍٖٙييييٍٛ " ِبفيييينح نىيييي ،"

اوعبوً" ألِٓ ٜزً ه ٜخ اوعبوً االفزواضٛ ٌُ فالن 

 شبشخ اومٍجٝٗرو.

اوٍّنعيييخ ثبو ٝيييلٜٗ: ٖٔيييٗ ِ يييٌ اوّيييٗ  اوَيييبثه     

ٌضبف نوٝٓ لبٌٝوا فٝلٜٗ، رّقه صٗهح اوٍَزقلي 

ً  ٜو٘ االفزواضٛ، ؽٝش اوعبوً نوٛ ْ  اوٍيزعى  عَيل

ٛ   كافيه  ٓ  ٌي   ٌز يبنالا  اوعيبوً االفزواضي  لبئّبري

ً  ٌمِٗبد أؽل ٖل ِٓ ٖنّبصوْ، ٛ  اوعيبو  االفزواضي

 .اوجلاٜخ ٌّن ر ٍٍٝٓ رً اوزٛ

ً  أِظٍيخ   ً  ؽٝيش  :مبٌيه او االِ ٍيب  اٍيزقلاي  ٜيز

ٛ  وىوأً فٗماد  اوايقم  ثٗعيٗك  اإلٜؾيبب  وزعغي

ٛ  اوعبوً كافه ثبومبٌه ٛ  ٖاوؾ يٗن  االفزواضي  نىي

ٛ  ٖاالٍيزٍب   األثعيبك  صالصٝيخ  ه ٜيخ   األصيٗاد  نوي

ٛ  ثغوٜقيخ  ً  لٍيب  عجٝعٝيخ،  إِٔيب  ريٗؽ  اٍيزقلاي  ٜيز

  او ييٗه  نٍيييقبط أعٕيييح  ٌيييُ ٌغٍٗنييخ 

"Projection Displays"  ٛثعييا فيي 

ُ  قلٌيخ اوٍز األِيٗا   ٛ  ٌيب  وزميٜٗ ثيبومٕٗف   َٜيٍ

""Cave’s ٛاوٍَييزقلي  َٜييزغٝ  ؽغييوح ٖٔيي

ٛ  االفزواضٛ اوعبوً ٖه ٜخ فٕٝب اوزغٗن  لبفيخ  نىي

 .علهإِب

 وىٍَيزقلي  نؽَبً ٜعغٛ ؽٝش :ثعل ٌُ اوزٗاعل 

 ٓ ْ  ٜعيبٜ   أِي ُ  فجيو ٓ  أٖ ثعيل،  ٌي ٛ  ٜزٗاعيل  أِي  في

 ً ُ  اوعيبو ٓ  ثعيل،  ٌي ٛ  ٜؾيلس  ٌيب  ٜعيبٜ   فسِي  ٔينا  في

 فٝٓ.ٌزٗاعل  ٖل ِٓ اوعبوً

ً  : اوٍقزىغيخ  اوجٝئيخ   ُ  اويلٌظ  فٕٝيب  ٖٜيز  أِظٍيخ  ثيٝ

 ٌُ ٖاوزٗاعل اوٍعبٜاخ ٖأِظٍخ اومبٌه االِ ٍبً

 ٌيلفالد  ٌي   اوزعبٌيه  ٜزً األِظٍخ ٔنْ ٖفٛ ثعل،

ٛ  اوزٗاعيل  نوٕٝيب  ٌضيبفاب  ثعل ٌُ اوزٗاعل أِظٍخ  في

 ؽقٝقٝخ. ثٝئخ

ِظبي االِ ٍبً اومبٌه: ؽٝش ٜوريلٚ اوٍَيزقلي    

ٛ ثؾٝييش ٜز بنييه ٌيي    أعٕيييح اوٗاقيي  االفزواضيي  

ثيييواٌظ فبصيييخ رعغيييٛ نؽَيييبً ثيييبوىٌٍ ٌييي     

نؽَييبً ٖشييعٗه ٌاييبثٓ وىقجييواد فييٛ اوعييبوً      

 اوؾقٝقٛ.

ٌؾبليييبح افزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك: ٖٜيييزً فٕٝيييب  

رٗعٝييٓ اوّظييو ثٗاٍييغخ أعٕيييح اإلكفييبن س ٌضييه    

Joystick  ٖأMouse  ٖلزلهٜت اوغٝيبهُٜ أ )

هٖاك او ضيييبب، ؽٝيييش رَيييزقلي أعٕييييح فبصيييخ  

زقلي فيييٛ ثٝئيييخ لٍجٝٗروٜيييخ صالصٝيييخ رضييي  اوٍَييي

 األثعبك رقٝىٝبا ٖوٌٝ فٝيٜبئٝبا.

اوجٝئييخ االفزواضييٝخ  ٝييو اوٍزقلٌييخ: ٖٔييٗ اوييٍّظ   

اويييينٚ رزييييٗفو فٝييييٓ ٌعظييييً ف ييييبئم اوجٝئييييخ     

االفزواضييٝخ ثلهعييخ قىٝىييخ، ٖرعزجييو اوٍزغىجييبد     

اوالىٌخ وٕنا اوٍّظ ٌُ األعٕيح ٖاوجواٌظ قىٝىيخ  

ٌيييُ ؽٝيييش اوعيييلك، ٖثَيييٝغخ ٌيييُ ؽٝيييش كهعيييخ   

اوزعقٝيييل ٖاوزغيييٗه نّيييل اوٍقبهِيييخ ثٍضىٕٝيييب فيييٛ   

 اوٍّغُٝ األفوُٜ.

اوجٝئخ االفزواضٝخ شيجٓ اوٍزقلٌيخ: ٖرزيٗافو فيٛ      

ٔيينا اوييٍّظ ٌعظييً ف ييبئم اوجٝئييخ االفزواضييٝخ  
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ثلهعخ ٌزٍٗغخ، ٖثّيببا نىيٙ مويك فٕيٗ ٜزغىيت      

 أعٕيح ٖثواٌظ ألضو نلكاا ٖرقلٌبا.

ا . اوجٝئيييخ االفزواضيييٝخ اوٍزقلٌيييخ: ٖرزيييٗافو فيييٛ ٔييين30

اويييٍّظ ٌعظيييً ف يييبئم اوجٝئيييخ االفزواضيييٝخ ثلهعيييخ  

نبوٝخ، لٍب ٜزغىت رغٕٝياد فبصخ ٖلضٝوح ثبإلضيبفخ  

 نوٙ ثواٌظ ٌزغٗهح ٌٖعقلح.

ِظييبي اوزعبٌييه اوَييغؾٛ: ٖفٝييٓ رعييو  او ييٗه   .33

ٌوٍييٌٗخ فييٛ رقغييٝظ أٖ ثاييمه ٜظٕييو األثعييبك     

اوضالصٝيييخ وٕيييب، ٖٜزٍٝيييي ٔييينا اوّظيييبي ثبِق يييب    

خ اومجٝيوح وابشيخ   رمى زٓ َِجٝبا، لٍب أَ اوٍَيبؽ 

اومٍجٝيٗرو ريٗفو قيلهاا نبوٝيبا ٌيُ اوو ٜيخ اوغٝييلح       

وىجٝئيييبد اوزقغٝغٝيييخ ٖاووٍيييٗي اوزيييٛ رعيييو      

 نىٕٝب.  

ِظبي اوزعبٌه شجٓ اوٍّ ٌٍ: ٖٔٛ ألضو األِٗا   .30

اِزابهاا ؽٝيش ٍٜميُ وعيلك لجٝيو ٌيُ اوٍايبهلُٝ       

أَ ٜغزٍعييٗا فييٛ  وفييخ راييجٓ اوٍَييوػ وعييو   

ٝئييخ فييٝىً صيي ٝو، ؽٝييش ٜاييبٔلَٖ نييوٖ  اوج    

االفزواضييٝخ نىييٙ شبشييبد لجٝييوح أٌييبًٌٕ رٍٝييه  

كهعيخ رٍيّؾًٕ ٌغيبالا    °( 310رغبًٕٔ ثياٖٜخ س

وو ٜخ لجٝيوح، ٖٔيٗ ٌيب ٍٜيّؼ ليه ٌيًّٕ شيعٗهاا        

َِجٝبا ثبالِلٌبط ٌ  ٌمِٗيبد اوجٝئيخ االفزواضيٝخ    

 اوزٛ ٜوأب أٌبٌٓ نىٙ شبشخ اومٍجٝٗرو.

ِظيييبي االِ ٍيييبً اومبٌيييه: ٔيييٗ اوايييمه األشيييٍه   .31

واضييٝخ ٖٔيينا اوّظييبي ٜزمييَٗ ٌييُ     وىجٝئييبد االفز

ٖؽلح نو  ث وٜخ ٌيكٖعخ، ٖفٝيٓ ٜيزً نيين    

اواييقم رٍبٌييبا نييُ اوعييبوً اوغجٝعييٛ اوقييبهعٛ   

ثٍّٝييب ٜؾييبط لييبٌالا ثبوؾقٝقييخ االصييغّبنٝخ ٌٍييب     

ٜعغييٛ شييعٗهاا قٜٗييبا ثٗعييٗكْ كافييه اوجٝئييخ اوزييٛ  

 ٜوأب.

ٖثييينوك ريييً نيييو  أِيييٗا  ٖر يييّٝ بد اوجٝئيييبد      

 ٖ رؾلٜييل ِييٗ  اوجٝئييخ اوزييٛ  االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك 

ٍٜمييييُ اٍييييزقلإٌب ، ٖاوزعييييوف نىييييٛ ف بئ ييييٕب     

ٖنٌمبِٝزٕييب، ٖاوجؾييش اوؾييبوٛ َٜييزقلي اوّييٗ  "ِظييبي   

اوزعبٌييييه اوَييييغؾٛ" ٖاوزييييٛ رَييييٍٙ أٜضييييبا " ثٝئييييخ 

افزواضييٝخ اِ ٍبٍييٝٓ نىييٙ ٍييغؼ اوٍمزييت "وطٍييجبة   

 اوزبوٝخ:

أِييٓ ٜ ييعت رغجٝييه ِظييبٌٛ اوجٝئييخ االفزواضييٝخ   

ِ ٍيييبً اوغيئيييٛ(،  شيييجٓ اِ ٍبٍيييٝٓ سثٝئيييخ اال 

ٖثٝئييييخ افزواضييييٝخ لبٌىييييخ االِ ٍييييبً سثٝئييييخ    

االِ ٍييبً اومىييٛ( فييٛ اوٍٝييلاَ اوزوثييٗٚ ِظييواا  

 الهر ب  رمى خ ٌزغىجبد رغجٝقًٕ.  

رزٍٝي ٔنْ اوجٝئخ ٌُ اِق يب  رمى زٕيب َِيجٝاب،     

ٍٖٕٗوخ رغجٝقٕب، ٖاوزعبٌيه ٌعٕيب نيُ عوٜيه     

وٗؽخ اوٍ برٝؼ ٖاو  هح ٌيُ قجيه اوغيالة نّٝيخ     

 اوجؾش.

ئم ثٝئييبد اوييزعىً االفزواضييٝخ   ف ييب -3-1

 صالصٝخ األثعبك:

نىٙ اوو ً ٌُ رعلك أ وا  اوجٝئبد االفزواضيٝخ  

صالصٝخ األثعبك نال إِٔب رازوا فٛ ف بئ يٕب، ٍٖٜميُ   

نعٍييبن رىييك اوق ييبئم فييٛ اوّقييبط اوزبوٝييخ لٍييب أشييبه  

( ٖ لٍبن ىٜزيَٗ  140-143، 0001ٌؾٍل فٌٍٝ س

، 0004( ٖأٍيييييل اوزٍٝؾييييييٛ س 120-123، 0002س

330:) 

: ٜعل اإلثؾيبه فيٛ اوجٝئيبد    Navigationاإلثؾبه  

االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك ٔييٗ اوزقّٝييخ األٍبٍييٝخ  

اوزييٛ رَييًٕ فييٛ شييعٗه اوٍييزعىً ثبالِ ٍييبً ؽٝييش  

ٍٜمّيييٓ ٌيييُ اويييزؾمً فيييٛ ِقيييبط اوو ٜيييخ، ٖرؾلٜيييل   

اوٍٗضيي  ٖاالرغييبْ اويينٚ ٜق ييلْ عجقييبا وقوٜغييخ      
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ٛ نقىٝخ افزواضٝخ وٍمِٗبد اوجٝئخ االفزواضٝخ اوزي 

 ٜزعبٌه ٌعٕب.

: ٖٔييييٗ نجييييبهح نييييُ   Immersionاالِ ٍييييبً  

نؽَبً اوٍزعىً فٛ اوجٝئبد االفزواضيٝخ ثبوزٗاعيل   

ٖاوؾضييٗه، ؽٝييش ٜاييعو اوٍييزعىً ضييٍُ اوجٝئييبد     

االفزواضييييٝخ ث ِييييٓ فييييٛ ثٝئييييخ ؽقٝقٝييييخ ٖوَٝييييذ    

اصييييغّبنٝخ، ٖرزٗقيييين كهعييييخ شييييعٗه اوٍييييزعىً    

ثبالِ ٍييبً نىييٛ ٌغٍٗنييخ ٌييُ اوعٗاٌييه ٌّٕييب:      

وىو ٜخ، ٖفٗهٜيخ رقيلًٜ اوز نٜيخ    رٗفو ٌغبن ٖاٍ  

 اوواععخ نوٛ اوغبوت.

: ؽٝييش ٜييزً اوز بنييه Interactivity  اوز بنىٝييخ 

كافه اوجٝئبد االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك ٌيُ فيالن   

نربؽيييخ اوؾوٜيييخ وميييه ٌيييزعىً ثيييبوزغٗن، ٖاوزعبٌيييه    

اوٍجبشييو ٖرعييلٜه اومبئّييبد االفزواضييٝخ، ٖرمييُٜٗ   

ٌمزٍىيخ،  ٖنِابب ٖنلٍيبن أعيياب نضيبفٝخ أٖ  ٝيو     

ٖال رقز ييو اوز بنىٝييخ نىييٛ اوعٍىٝييبد اوزييٛ ٜقييٗي    

ثٕييب اوٍييزعىً  ٖومّٕييب رزعييلٚ موييك نوييٙ اٍييزغبثخ       

 اوّظبي أٜضّب وٍب ٜقٗي ثٓ ٔنا اوٍزعىً. 

: ؽٝش ٍٜميُ ر ٝٝيو ٌقيبٌٜٝ      Scalingاوقٝبٍٝخ 

اوجٝئييبد االفزواضييٝخ، ٖر ٝٝييو اوؾغييً اوَّييجٛ ومييه 

ٝييش ٌييزعىً ثٍييب ٜزّبٍييت ٌيي  اوعييبوً االفزواضييٛ، ؽ 

ٍَٜؼ ومه فيوك أَ ٜ يجؼ فيٛ ِ يٌ اوؾغيً اوينٚ       

نىٝٓ األشٝبب اوجبو خ اوضقبٌخ سلبوّغٗي(، أٖ فٛ 

 ؽغً األشٝبب اوٍزّبٔٝخ او  وسلبونهاد(.

، 0004لٍيييب أضيييبف ليييه ٌيييُ ٖوٝيييل اوؾى يييبٖٚ س 

 ,Fletcher( ٖشيييٝوارلُٜ ٖفىٝزايييوس 004-012

2007, 90 &Shiratuddin    أَ ٌيُ ف يبئم )

 ٝخ صالصٝخ األثعبك:ثٝئبد اوزعىً االفزواض

: ٖٔيٛ رعجيو نيُ    View Pointىاٖٜخ اوو ٜخ  

قلهح اوٍزعىً نىٙ ر ٝٝو اوّقغخ أٖ اوياٖٜخ اوزٛ 

ٜو٘ اوجٝئخ ٌُ فالوٕب، ٖرؾوٜيك نّٝٝيٓ فيٛ أٚ    

 ٌمبَ ٖث ٚ ىاٖٜخ.

: ٖرعّٛ رقبًٍ ٌغٍٗنيخ  Sharingاوزابهلٝخ  

ٌُ اوٍزعىٍُٝ وجٝئخ افزواضٝخ فٛ ِ ٌ اوٗقيذ،  

ًٕ أَ ٜز بنييه ثٍ ييوكْ ٌيي  ثؾٝييش ٍٜمييُ ومييه ٌييّ

ٔييينْ اوجٝئيييخ، أٖ ٜز بنيييه فيييٛ ٖعيييٗك األفيييوُٜ    

ثؾٝش ٜقٗي له فوك ث كاب ٌٕيبي ٌعّٝيخ وىٗصيٗن    

فييٛ اوّٕبٜييخ نوييٙ رؾقٝييه اوٕييلف اوزعىٍٝييٛ ٌييُ     

 ر ًٍٝ ٖثّبب ٔنْ اوجٝئخ.

: رعيييييل اوجٝئيييييخ  Autonomyاويييييزؾمً اوييييينارٛ   

االفزواضييٝخ ثٝئييخ كّٜبٌٝمٝييخ ماد رؾمييً رعىٍٝييٛ،     

َٗ قبكهح نىٙ اقز يبب أصيو أٔيلافٕب    ٖموك نّلٌب رم

اوقبصيييييخ ٖرزجعٕيييييب ثم يييييببح، ٖثبوزيييييبوٛ اوقٝيييييبي   

ثٗظبئ ٕب كَٖ االوز يبف نويٛ ر يبنالد اوٍيزعىً أٖ     

 االنزٍبك نىٕٝب.

( أَ 314-333، 0030ٖأضييبف فبوييل ِٗفييه س   

 ٌُ ف بئم ثٝئبد اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك:

: ٖٔييييٗ لييييبئُ أٖ  Representationاوزٍضٝييييه  

" ٜؾبلٛ اوٍزعىً كافيه اوجٝئيخ   Objectو "نّ 

" ٖٜييييييزؾمً  Avatarاالفزواضييييييٝخ َٜييييييٍٙ " 

اوٍزعىً فٛ أؽلاس اوجٝئخ االفزواضيٝخ نيُ عوٜيه    

ٔنا اومبئُ لٍب لبَ ٌزٗاعلاا كافىٕب ثبو عه، ٖرزً 

نٍىٝيخ رؾوٜمييٓ أِٝيبا فييٛ ِ يٌ اوىؾظييخ، ٖٔيٗ ٌييب     

ٜعوف ثبوزٍضٝيه أٖ اوزغَيٝل، ٖالثيل ٌيُ ضيوٖهح      

و ٌييُ اوؾوٜييخ ومييٛ رييزً نٍىٝييخ     ٖعييٗك قييله لجٝيي  

 اوزؾمً ثَٕٗوخ َٖٜٝو.
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 Ability to اوقييييلهح نىييييٙ اوزعييييلٜه  

Manipulation  رعزجيييييو ٌيييييُ أٔيييييً اوغيييييوق :

اوز بنىٝيييخ اوٍٍٝييييح وجٝئيييبد اويييزعىً االفزواضيييٝخ،    

ٖرايييٝو ٔييينْ اوقبصيييٝخ نويييٙ قيييلهح اوٍيييزعىً نىيييٙ 

اوزعبٌه ٌجبشوح ٌ  ٌب رؾزٜٗٓ اوجٝئيخ االفزواضيٝخ   

، ٖٜزضييٍُ ٔيينا اوزعبٌييه "Objectٌييُ لبئّييبد"

اوقيييلهح نىيييٙ االِزقيييبب، ٖاوقيييلهح نىيييٙ اوزعيييلٜه      

ٖاوز ٝٝو فٛ أشمبن ٖأؽغبي ٖص بد رىك اومبئّبد 

 االفزواضٝخ.  

: System Management نكاهح اوّظييييبي. 1

راييٝو نٍىٝييخ نكاهح اوّظييبي نوييٙ ٌٍٕييخ ٜقييٗي ثٕييب    

اوٍزعىً ر صو نىٙ ٌؾٍه ِظيبي اوجٝئيخ االفزواضيٝخ    

مُ وىّظبي أَ ٜزقجه أٖاٌو ٌؾيلكح  ث لٍىٓ، ؽٝش ٍٜ

ٌٍييب ٜلفىييٓ اوٍييزعىً، ٍٜمّٕييب أَ ريي صو فييٛ عوٜقييخ  

نٍىٓ ٌُ ؽٝش ؽبوزٓ اوعبٌيخ أٖ ٌَيزٗ٘ اوز بنيه    

 اوٍقلي وٓ.

 Presence اوؾضييٗه ٖاوؾضييٗه ٌييُ ثعييل  .2

&Tele Presence أٚ اٍز واق اوٍزعىً فٛ ِظبي :

اوجٝئييخ االفزواضييٝخ، ٖٔيينا ٍّٜؾييٓ اواييعٗه ثٗعييٗكْ       

اوٍمييبَ اوؾقٝقييٛ وىقجييوح، فٝييلفه اوٍييزعىً   ثبو عييه فييٛ

ثٝئييييخ ٌييييُ اوٍعىٌٗييييبد اوٍؾييييلكح ٖاوٗاضييييؾخ ؽٝييييش  

َٜييزغٝ  وٍَييٕب ٖه ٜزٕييب ٖاالٍييزٍب  نوٕٝييب ثلهعييخ      

 رٗاعل نبوٝخ .

3. ٛ  Cooperative اوعٍيييه ٖاويييزعىً اوزعيييبِٖ

work & Learning رٕلف ٔنْ اوجٝئبد إلؽلاس :

ٌابهلخ عٍبنٝخ فالن ٌَبؽبد افزواضيٝخ فيٛ ِ يٌ    

ٗقيييذ، ٖنىيييٛ ٔييينا فيييسَ اوٍزعىٍيييُٝ ٖقيييذ اوز بنيييه  او

 اوؾقٝقٛ َٜعَٗ نوٙ نٍه أٖ نٍه رعبِٖٛ.  

 User.ر بنيييييييه اوٍَيييييييزقلي ٌييييييي  اوجٝئيييييييخ  4

Environment Interaction  ؽٝييييش رزييييٝؼ :

اوجٝئيييبد االفزواضيييٝخ وىٍيييزعىً نٌمبِٝيييخ اوز بنيييه ٌييي     

لبئّبرٕييييب ٖأكٖارٕييييب، ؽٝييييش ٍٜمّييييٓ رؾوٜييييك اوٍييييٗاك   

ٜيٓ أٖ ؽزيٛ ثؾوليخ نّٝيٓ أٖ     ٖاألشٝبب االفزواضٝخ ثٝل

 صٗرٓ. 

ٌٖييُ فييالن ٌييب ٍييجه نوضييٓ ٜزضييؼ أَ ثٝئييبد       

اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعيبك وٕيب ري صٝو لجٝيو نىيٙ      

ىٜييبكح كافعٝييخ اوٍزعىٍييُٝ ٖفبصييخ اولافعٝييخ و ِغييبى،    

ؽٝيييش إِٔيييب رؾيييوا ٖرّايييظ ٍيييىٗلٝبرًٕ ٌيييُ فيييالن      

اوز بنالد ٌ  اوجٝئخ، ٖلبئّبرٕب، ٖاالِ ٍبً فٛ نيبوً  

 واضٛ صالصٛ األثعبك.افز

ٌٍٝيييياد ثٝئيييبد اويييزعىً االفزواضيييٝخ    -3-2

 صالصٝخ األثعبك:

ريييٗفو ثٝئيييبد اويييزعىً االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك   

وىجٝئبد اوؾقٝقٝخ ٌياٜب ٌزعلكح ؽٝش ٌُ فالوٕب ٍٜميُ  

رعييلٜه أؽغييبي ٌٖقييبٌٜٝ اوجٝئييخ اوؾقٝقٝييخ ثٍييب ٜؾقييه     

ه ٜخ ٌضبوٝيخ رقزىين نٍيب ٔيٗ ٌزيبػ ثيبوٗاق ، ٖلينوك        

ٌٗضيي  اوو ٜييخ ؽٝييش ٍٜمييُ وىٍييزعىً اوزغييٗن      ر ٝٝييو 

ثبوجٝئييخ االفزواضييٝخ ٌييُ أٚ ٌمييبَ ٜؾييلكْ، ٌٖييُ أٚ     

عبِييت ٜقزييبهْ، ٖليينوك ننغييبب ٌعىٌٗييبد رٗضييٝؾٝخ     

صييعت اوؾ ييٗن نىٕٝييب فييٛ اوجٝئييخ اوؾقٝقٝييخ، ٍٖٜمييُ  

رٗضيييٝؼ رىيييك اوٍٍٝيييياد لٍيييب أشيييبه نوٕٝيييب ليييه ٌيييُ     

 &Wood( ٖ سDalgaron, 2004: 9س

Hopkins, 2008, 43 أَ ثٝئييبد اوييزعىً  ( ؽٝييش

 االفزواضٝخ رزٝؼ ٌب ٜىٛ:

رقلًٜ اوزعىًٝ ث ٗهح عناثخ رؾزٗٚ نىٙ اوٍزعخ  

 ٖاوزَىٝخ ٌٖعبٜاخ اوٍعىٌٗبد.
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اوقييلهح نىييٛ نييو  رغييبهة ٖفجييواد ؽقٝقٝييخ     

نبوٝييخ اوغييٗكح ٌييُ فييالن اوزٍضٝييه صالصييٛ األثعييبك 

ٌ  كقخ فٛ اوزٍضٝه، ٌٍب ٜيٜيل نؽَيبً اوٍيزعىً    

 ثبوٍعبٜاخ.

اوٍييزعىً ٌيي  اوقجييوح اوزييٛ ٜوٜييل   نٌمبِٝييخ ر بنييه   

 رعىٍٕب ٌجبشوح.

رعييييى او يييٗه صالصٝيييخ األثعيييبك ثجٝئيييبد اويييزعىً       

االفزواضيييييٝخ اإلكهاا اوؾَيييييٛ وعٍيييييه ٖأثعيييييبك 

او ييوا ، فجٝئييبد اوٗاقيي  االفزواضييٛ رَييًٕ فييٛ    

 اإلؽَبً ثبوٗاق .  

 ,Scheucher et al., 2009لٍب أضبف له ٌيُ س  

( 022-024، 0030( ٖ او وٜت نٍٍبنٝه س65-71

أَ ٌيييُ ٌٍٝيييياد ثٝئيييبد اويييزعىً االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ     

 األثعبك إِٔب:

ريٜل اولافعٝخ ٖاوؾبفي وىزعىً ِزٝغيخ ىٜيبكح كهعيخ     

 اوٗاقعٝخ اوزٛ ٜعٝ  فٕٝب اوغبوت.

رييييلهٜت اوٍزعىٍييييُٝ نىييييٛ الزَييييبة اوٍٕييييبهاد    

ٖاألٌٗه او ّٝخ اوزٛ ٜ عت ريلهٜجًٕ نىٕٝيب فيٛ    

اوٗاقيي ، ؽٝييش رييٗفو ثٝئييبد اوٗاقيي  االفزواضييٛ    

فجييييواد ثلٜىييييخ ؽقٝقٝييييخ ٜ ييييعت أٖ َٜييييزؾٝه    

 الزَبثٕب فٛ اوٗاق  اوؾقٝقٛ.

رقييلًٜ ثٝئييخ افزواضييٝخ و ثؾييبه فٕٝييب ٌييُ فييالن       

غٝييواَ فييوا  صالصييٛ األثعييبك َٜييٍؼ ثييبوزغٗن ٖاو 

 ثلافىٕب ٌٖعبٜاخ ٖاقعٕب.

رعو  اومبئّبد ثبٍزقلاي ٌّظٗه ٖاقعٛ رَيٍؼ   

ثلهعييخ ٌييُ اوٗاقعٝييخ اوزييٛ رقزييوة ٌييُ اوغييٗكح   

اوز ٜٗوٜخ، ٌٍب ٜغعه اوٍزعىٍيُٝ قيبكهُٜ نىيٛ    

 اوزؾ ٝه ثَونخ ألجو. 

رٗفٝو ثٝئخ رعىٍٝٝخ نومزوِٖٝيخ اِ ٍبٍيٝٓ علٜيلح،     

رقيييييٗي أٍبٍيييييب نىيييييٛ رمّٗوٗعٝيييييب االر يييييبالد 

ىٌٗيييبد، ٖرٍميييُ اوٍيييزعىً ٌيييُ الزاييييبف     ٖاوٍع

األٌييبلُ ٖاألشييٝبب اوزييٛ ٜ ييعت اوٗصييٗن نوٕٝييب  

 ٖموك وقغٗهرٕب  ٖرمى زٕب اوعبوٝخ.

. رٗفٝو ثٝئخ رعىٍٝٝيخ فعبويخ رايغ  اوٍزعىٍيُٝ نىيٛ      4

اوزَييب الد ؽييٗن اوؾقييبئه اوعىٍٝييخ ٖاوٗاقعٝييخ،    

ٖاالٔزٍييييبي ثبوقٝييييبن وىٗصييييٗن نوييييٛ اوؾقٝقييييخ    

و  ٌعىٌٗييبد اوعىٍٝييخ، فييبوزعىً فٕٝييب وييٌٝ نيي   

نىييييٛ اوغييييالة، ثييييه أصييييجؼ ٌ ييييله أزٍييييبي     

ٖاٍزٍزب  ثز ٝٝو ٍىٗلًٕ ٖاِ ٍبًٍٕ ٌُ فالن 

 ٔنْ اوجٝئخ.

. رعييو  اوجٝئييخ االفزواضييٝخ ثبوٍقييبٌٜٝ اوؾقٝقٝييخ     2

ٖاوايييمه اوغجٝعيييٛ اوييينٚ ٜزّبٍيييت ٌييي  اوو ٜيييخ   

 اوجاوٜخ وطؽغبي.

( أَ 033،030، 0033لٍييب ملييو ٖوٝييل اوؾى ييبٖٚ س  

ىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك ٌب ٌُ ٌٍٝياد ثٝئبد اوزع

 ٜىٛ:

. رؾميً اوٍييزعىً، ؽٝييش ٍٜمييُ وىٍييزعىً أَ ٜييزؾمً فييٛ  3

ٌعٝييبه اوٍؾبلييبح أٖ اوَييونخ اوزييٛ رٍضييٛ ثٕييب     

اوٍؾبلييييبح، ؽٝييييش اوقييييلهح نىييييٛ ر ٝٝييييو ارغييييبْ  

اوو ٜخ، ٖاوزٛ ٜعغيٛ اِغجيب  ثبوؾوليخ اوَىَيخ     

 نجو اوجٝئخ.

. ىٜيييبكح اإلؽَيييبً ثبوؾضيييٗه ٖاالِ ٍيييبً اوىيييناَ   0

لصبَ ِزٝغخ اوزغَٝل فٛ شمه لبئُ افزواضٛ ٜؾ

 ومه ٌزعىً.

. رٍّٝخ اوٍٕبهاد اوٍقزى خ اوٍزضيٍّخ فيٛ اوٍّيبٔظ    1

 اوزعىٍٝٝخ اوٍقزى خ ول٘ اوغالة.
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وييينا فيييسَ ٌٍٝيييياد اوجٝئيييبد االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ      

األثعييبك، ٌٖييب رّ ييوك ثٕييب ٌييُ اوٗاقعٝييخ، ٖاالِ ٍييبً،    

ٖاوزعيو   ٖاوٗعٗك، ٖاوززج  فٛ نبوً صالصيٛ اإلثعيبك،   

ومضٝو ٌُ اوٍ بٌواد، ٖاوعقجبد اوزٛ ٜ عت اوزعو  

وٕييب فييٛ اوعييبوً اوؾقٝقييٛ رغعىٕييب ٌّبٍييجخ والٍييزقلاي     

فيالن اوٍايوٖنبد اوزعىٍٝٝييخ اوٍقزى يخ ٖفقيبا ألٔييلاف     

 ٔنْ اوٍاوٖنبد.

اإلٍيييٕبٌبد اوزوثٜٗيييخ وجٝئيييبد اويييزعىً  -3-3

 االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك:

 Dalgaronٜو٘ ليه ٌيُ كاوغيبهِٗ ٖخفيوَٖ س     

et al., 2004, 70 يوَٖ س ِٖ )Negron, 2009, 

(  وىجٝئيييخ االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك نٍيييٕبٌبد     54

 نلٜلح فٛ ٌغبن اوزعىً ؽٝش رعزجو:

      ٍُِيييٗمط الٍزمايييبف األٌيييبلُ اوزيييٛ ال ٍٜمييي

ىٜبهرٕيييب  ٌضيييه اوٍيييلَ اوزبهٜقٝيييخ، ٖاو ضيييبب    

اوقبهعٛ أٖ قب  اوٍؾٝغبد، ٌٍب ٜزٝؼ اوز بنه 

د اللزاييبف ٖكهاٍييخ   ٌيي  اوعّبصييو ٖاوٍمِٗييب   

 اوعٗاٌه او ٝو ٖاضؾخ.

    رغجٝييييه وزَٝييييٝو نعييييبكح اوٍٕييييبهاد اوجبٔظييييخ

اوزمى يييييخ أٖ اوقغٝيييييوح عيييييلاا  ٌضيييييه اوجٝئيييييبد    

اوٍَيييزقلٌخ وزيييلهٜت نٍيييبن ٌؾغيييبد اوغبقيييخ   

اوّٖٜٗيخ، أٖ وزيلهٜت هٖاك او ضيبب فيٛ صييٝبِخ     

 ٍ ُ او ضبب أٖ اوٍؾغبد او ضبئٝخ.

      ن ُرعيييل أكاح رعىٍٝٝيييخ ويٜيييبكح اويييلاف  ٌيييُ فيييال

االِ ٍبً  ؽٝيش أَ اولهعيخ اوعبوٝيخ ٌيُ اولقيخ      

فٛ ٖاعٕيخ ٔينْ اوجٝئيبد صالصٝيخ األثعيبك رَيٍؼ       

وىٍزعىٍُٝ ثزلفه اوٍابنو ٌُ فالن اوٍابهلخ 

فٛ ثعا األِاغخ اوغناثيخ اوزيٛ رؾيٗن رولٝيي     

نقييٗوًٕ ثعٝييلاا نييُ اوجٝئييخ اوٍؾٝغييخ اوؾقٝقٝييخ، 

 ٖثبوزبوٛ ٍَٜؼ وًٕ ثبوزولٝي فٛ اوٍٍٕخ.

( نويٙ  Negron,2009, 54وَٖ سلٍب أشبهد ِ ي 

أَ اٍيييزقلاي اوجٝئيييخ االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك فيييٛ  

اوزعىيييًٝ ٜييييٖك اوٍزعىٍيييُٝ ثيييو ٘، ٖفجيييواد، ٖنكاهح   

 مارٝخ وىزعىً رٍمًّٕ ٌُ:

     اوزعييييو  وىظييييٗأو اويييينُٜ ال ٍٜمييييًّٕ ه ٜزٕييييب

ٖرغوثزٕييب فييٛ اوعييبوً اوؾقٝقييٛ، ٖاوز بنييه ٌعٕييب      

 افزواضٝب كافه ٔنْ اوجٝئخ.

 وٍجبشييو وييجعا اوق ييبئم او ٝيٜبئٝييخ  اوزغوٜييت ا

 وىعّبصو ٖاألؽلاس.

     اوز بنييييه ٌيييي  اوعّبصييييو ٖاوٍمِٗييييبد اللزاييييبف

 ٖكهاٍخ اوعٗاٌه  ٝو اوٗاضؾخ.

االرغبٔبد ِؾيٗ اٍيزؾلاي ثٝئيخ اويزعىً االفزواضيٝخ       -0

 صالصٝخ األثعبك:

 ٌ ٕٗي االرغبْ: -0-3

( االرغيييبْ 310، 0004ٜعيييوف ٍيييبٌٛ ٌىؾيييً س   

ٌٝىٓ ِؾيٗ نّبصيو اوميَٗ    نىٙ أِٓ ِينخ اواقم أٖ 

، 0002اوزيييٛ رؾيييٝظ ثيييٓ ، ٖٜعوفيييٓ نيييبكن ٍيييواٜب س    

( نىييٙ أِييٓ ِينييخ ٖعلاِٝييخ ٜجييلٜٕب او ييوك ِؾييٗ     040

قضييٝخ أٖ ظييبٔوح أٖ ٌييبكح كهاٍييٝخ ٌعّٝييخ ثييبوقجٗن أٖ 

اووفا ِزٝغخ ٌوٖهْ ثعيلك ٌيُ اوقجيواد ٖاوٍٗاقين.     

، 0002لٍب نوف اواؾبد نزٍيبَ ٖأٌيبِٛ نيو  س   

ن اوايقم اويوأُ ِؾيٗ    ( االرغبْ نىيٙ أِيٓ ٌٗقي   32

اوقضييبٜب اوزييٛ رٍٕييٓ ثّييبب نىييٙ فجييواد ٌمزَييجخ نييُ  

عوٜه اوزعىًٝ ٌُ فجيواد اوؾٝيبح اوٍقزى يخ فيٛ اوجٝئيخ      

اوزٛ ٜعٝ  فٕٝب، ٖٔنا اوٍٗقين ٜ فين شيمه اوٍٗافقيخ     
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أٖ اويييوفا، ٖٜظٕيييو ٌيييُ فيييالن اوَيييىٗا اوى ظيييٛ أٖ 

 اوعٍىٛ وى وك.  

ثٍّٝب ٜعوف اوجبؽضَٗ االرغيبْ ث ِيٓ ٌغٍٗنيخ ٌيُ     

ٍيييزغبثبد اوقجيييٗن أٖ اويييوفا ِؾيييٗ اٍيييزقلاي ثٝئيييخ   ا

اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فٛ رعىً ٌبكح اوعىيٗي،  

ٖٜزضيييؼ مويييك ٌيييُ فيييالن رقيييجىًٕ أٖ هفضيييًٕ وييينوك     

ٖٜقيييبً نعوائٝيييبا ٌيييُ فيييالن اويييلهعبد اوزيييٛ ٜؾ يييه  

 نىٕٝب اوغالة فٛ ٌقٝبً االرغبٔبد.

( رمييُٜٗ 0002ٖوقييل أصجزييذ كهاٍييخ فبوييل ِٗفييه س 

نٜغبثٝييخ وييل٘ عييالة اوٍغٍٗنييخ اوزغوٜجٝييخ   ارغبٔييبد 

ظٕييود ٌييُ فييالن ٌقٝييبً االرغبٔييبد ِؾييٗ اوجٝئييبد      

صالصٝخ األثعبك ٖاٍزقلإٌب فيٛ اوزعىيًٝ ٖنِزبعٕيب، لٍيب     

( ثزميُٜٗ ارغبٔيبد   0033أصجزذ كهاٍخ فىٗك ثولٓ س

نٜغبثٝييخ وييل٘ عييالة او يين اوضييبِٛ اوضييبِٗٚ اوعىٍييٛ     

هاٍييخ ِؾييٗ اوٍقزجييو اومٍٝٝييبئٛ االفزواضييٛ، ٖليينوك ك 

( اوزيييٛ أصجزيييذ رميييُٜٗ ارغبٔيييبد  0033ٌؾٍيييل ِيييلا س

نٜغبثٝيييخ ويييل٘ عيييالة لىٝيييخ اوزوثٝيييخ ِؾيييٗ اٍيييزقلاي     

 اوٍعبٌه االفزواضٝخ.

 ٌمِٗبد االرغبْ: -0-0

اوٍمَٗ اوٍعوفٛ: ٖٜاٝو نوٙ ٌغٍٗنيخ األفميبه   

ٖاوٍعزقلاد اوزٛ ٜزقجىٕب اواقم ِؾٗ اوجٝئيخ  

االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك، ٌٖيب ٜي ٌُ ثيٓ ٌيُ     

ب ٖٖعٕيييبد ِظيييو الزَيييجٕب ٌيييُ فجواريييٓ    خها

اوَبثقخ ٌ  ٌضٝواد ٔنْ اوجٝئخ ٌٍب ًَٜٕ فيٛ  

ننييييلاكْ ٖرٕٝئزييييٓ ٖر ٔجييييٓ والٍييييزغبثخ وٕييييب    

ٖرقٍٜٕٗب فٛ  اوٍٗاقن ٖاوظوٖف اوٍزابثٕخ 

ثييّ ٌ اوز مٝييو اوٍّغييٛ اوٍجّييٛ نىييٙ ٌعوفزييٓ  

 اوٍَجقخ وٕب.

اوٍميييييَٗ اوٗعيييييلاِٛ: ٖٜايييييٝو نويييييٙ ٌايييييبنو   

االفزواضيييٝخ اواييقم ٖه جبريييٓ ِؾييٗ اوجٝئيييخ   

صالصٝخ األثعبك ٌُٖ نقجبوٓ نىٝيٓ أٖ ٌيُ ِ يٗهْ    

ٌّيييٓ ٖؽجيييٓ أٖ لؤيييٓ ويييٓ، ٖٔييينْ االِ عيييبالد 

رامه اواؾّخ االِ عبوٝخ اوزيٛ ر يبؽت ر مٝيو    

او وك اوٍّغٛ ؽيٗن اوجٝئيخ االفزواضيٝخ صالصٝيخ     

 األثعبك ثٍب ٍٜٝيْ نُ فٝوْ.

اوٍمييييَٗ اوَييييىٗلٛ: ٖٜزضييييؼ فييييٛ االٍييييزغبثخ 

فزواضيٝخ صالصٝيخ األثعيبك    اوعٍىٝخ ِؾٗ اوجٝئخ اال

ثغوٜقخ ٌب ٖاوقغيٗاد اإلعوائٝيخ اوزيٛ ريورجظ     

ثز يوفبد اإلَِيبَ نىاب اوجٝئيخ ثٍيب ٜيلن نىييٙ      

قجٗوييٓ أٖ هفضييٓ ثّييببا نىييٙ ر مٝييوْ اوٍّغييٛ     

، 0002ؽٗوييييٓ ٖنؽَبٍييييٓ سنييييبكن ٍييييواٜب، 

043.) 

 :االرغبْ رمُٜٗ شوٖط -0-1

 اوز لٝل فّٝج ٛ االرغبٔبد رمُٜٗ نُ اوؾلٜش نّل

 ٙ  ثيبوٍضٝواد  او يوك  ؽ يٝىخ ري صو   االرغبٔيبد  أَ نىي

ٛ  اوعلٜيلح  ُ  ر يله  اوزي ٓ  ني  ٖأٍِيبط  ثبوجٝئيخ  ار يبو

 ٖاوزّائخ اوَبثقخ وطعٝبن ٖاوزواس اوؾضبهٚ اوضقبفخ

 اوقٗن ث َ فٍٝمُ ونا او وك، ثٕب ٍٜو اوزٛ االعزٍبنٝخ

 ٍٖٜمُ ٌٗهٖصخ أٖ فغوٜخ ٖوَٝذ ٌمزَجخ االرغبٔبد

 وىغالة اوضقبفٛ زواساوضقبفبد ٖاو وّقه اوجٝئخ رٗظٝن

ٛ  اوٍؾبليبح  فيالن  ٌُ ٛ  وىٍبضي  األثعيبك  صالصٝيخ  ثٝئيخ  في

 ٖالزَييبة االعزٍبنٝييخ رييزً اوزّاييئخ  ٖثبوزييبوٛ

اوؾى يبٖٚ   ٖوٝيل  كهاٍيخ  مويك  أليلد  ٖوقيل  اوٍٗهصيبد، 

 افزواضيٝخ  ثٝئيخ  ثزٗظٝين  اوجبؽش قبي ( ؽٝش0002س

ٌزؾيين نومزوِٖييٛ وزٍّٝييخ  شييمه فييٛ األثعييبك صالصٝييخ

عٝييييب اوزعىييييًٝ ِؾٗٔييييب ٖوقييييل ارغبٔييييبد عييييالة رمّٗوٗ
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أٍي ود ِزيبئظ اولهاٍيخ ٖعييٗك فيوق فيٛ االرغيبْ ثييُٝ       

اوٍغٍٗنييخ اوزغوٜجٝييخ ٖاوٍغٍٗنييخ اوضييبثغخ و ييبوؼ 

اوزغوٜجٝخ، ّٖٔبا نلكاا ٌُ اوعٗاٌه الثل ٌُ رٗافؤب 

عٍٝعييبا ؽزييٙ ٜزمييَٗ االرغييبْ اوّ َييٛ، ٍٜمييُ نٜغبىٔييب  

 (:0030فٍٝب ٜىٛ ٌوٖح ؽبٌلس

 او وكٜيخ  اوقجيواد  ثٓرايب  أٚ  :اوقجيوح  رمبٌيه  .3

 ٙ َ  ٜ يه  ؽزي ٙ  اإلَِيب ْ   نوي  اوقجيواد  رعٍيًٝ ٔين

ٓ  او يوك  أؽميبي  نّٕيب  ر يله  لٗؽيلح   ٖاٍيزغبثبر

 اوغيالة  رعو  موك اوٍزابثٕخ، ٖٜعّٙ وىٍٗاقن

ٓ  ثلٜىيخ  وقجيواد  األثعيبك  صالصٝيخ  اوجٝئيخ  كافيه   شيجٝ

ٓ  فٛ ثٓ ٍٜو وىٗاق  اوزٛ ٛ  أٖ ؽٝبري ٓ  ٍيٍٝو  اوزي  ثي

 ٛ ٛ  اوٍَيزقجه  في ٓ  في ٛ  نٍىي  ُ ٌيوٖهْ ني  ٖثبوزيبو

  .ٖعٓ ألٍه نىٙ اوعٍه ٜ ك٘ اوؾقٝقٝخ ثبوقجوح

ٛ   :اوقجوح رمواه .0 َ  فىمي ْ  ٜزميٗ  أَ ٜؾيت  االرغيب

ٙ  اوقجيوح،  رزميوه  َ  ٖٜعّي ٓ  مويك أ  اوقٝيبن  ٜزايبث

 خ اوٍمزَج اوقجوح ٖرزموه اوٗاق  ٌ  اوجٝئخ كافه

ُ  ث لضو ً  اواق يٝبد،  رقٍيم  عوٜقيٓ فٍيضالا   ٌي  صي

ُ  اوغٍبنٝخ اوٍّبقابد ٌ  ني ً  ،اواق يٝبد  ِ ي  صي

ٛ  نّٕيب  افزواضيٝخ  عٗوخ نٍه ٛ  رزوليي  ٖثبوزيبو  في

 .اوقجوح اوغالة مُٔ

 اوقجيوح  ٜعٍيه  اوؾيبك  فبالِ عيبن   :اوقجيوح  ؽيلح  .1

ٛ   يٗهاا  أثعيل  ٖٜغعىٕيب   ٖألضيو  ِ َيٝخ او يوك   في

 اوٍٗاقيين فييٛ ٍٖييىٗلٓ ثّيٖنييٓ اهرجبعاييب

ٙ  ثٍؾزيٗ٘ اوقجيوح   اوٍورجغيخ  االعزٍبنٝيخ   ٖٜعّي

 ٕٝييبنى اوز لٝييل ٖنٍِييب اوقجييوح رٍٕييٝ  نييلي

 .اوزعىً ؽزٙ ٜؾلس ثعوضٕب ٖاالٔزٍبي

ٛ  اوقجيوح  أَ أٚ  :اوقجيوح  رٍيبٜي  .2  ٍٜبهٍيٕب  اوزي

ٛ  األثعيبك ٖاضيؾخ   ٌؾيلكح  رمَٗ او وك ٚ  في  ٌؾزيٗ

 أصّيبب  ٍٜبصىٕيب  ثٍب ٜوثغٕب ؽزٙ نكهالٓ ٖ ر ٗهْ

 موك ٖٜعّٙ االعزٍبنٝخ، ثٝئزٓ ٌ  نّبصو ر بنىٓ

 األثعيبك ٌؾيلكح   صالصٝيخ  اوجٝئخ كافه اوقجوح نو 

ً  فعّيلٌب  ٖاضيؾخ   ٝيو  أٖ ٌجٍٕخ ٌٖٝو  ٌييط  ٜيز

ِايب  قل ثبوٗاق  اوقٝبن  وىغيالة  رايٜٗ   ٜؾلس أؽٝب

ً  أَ فٝغيت  ٙ  اوزولٝيي  ٜيز َ  ٖأَ اوقجيوح  نىي  رميٗ

 .األفغبب ٌُ صؾٝؾخ ٖفبوٝخ

ُ  اوقجيوح  رّزقيه  :اوقجيوح  أصيو  اِزقبن .3  عوٜيه  ني

ً  أٖ اوز مٝيو،  اوزقٝيه  أٖ اوز يٗه   أصيو  اِزقيبن  فٝيز

ُ  األثعيبك  صالصٝيخ  فزواضٝخاال اوجٝئخ كافه اوزعىً  ٌي

 .ٖنوضٕب وىقجوح ر ٗه فالن نٍه

 اإلعواباد اوٍّٕغٝخ وىجؾش

 قبي اوجبؽضَٗ أصّبب نعواب ٔنا اوجؾش ثٍب ٜىٛ :

 أٖواب: رؾلٜل ٌّٕظ اوجؾش اوٍَزقلي.

ٝاب: رؾلٜل نّٝخ اوجؾش.  صبِ

 صبوضاب: ثّبب ٖأكٖاد اوجؾش ٖضجغٕب.

زقلٌخ هاثعاييب: رؾلٜييل األٍييبوٝت اإلؽ ييبئٝخ اوٍَيي   

 فٛ اوجؾش.

 أٖالا: رؾلٜل اوٍّٕظ اوٍَزقلي:

اٍييزقلي اوجييبؽضَٗ اوٍييّٕظ اوٗصيي ٛ فييٛ ٌعبوغييخ  

ٌؾييبٖه اإلعييبه اوّظييوٚ، ٖاولهاٍييبد اوَييبثقخ، اوزييٛ   

 رّبٖوذ ٌز ٝواد اوجؾش.

 صبِٝبا: رؾلٜل نّٝخ اوجؾش:

قيييبي اوجيييبؽضَٗ ثبفزٝيييبه نّٝيييخ اوجؾيييش ثغوٜقييييخ      

ٛ ثٍلهٍيخ  ناٗائٝخ ٌُ رالٌٝن او ن اوواث  االثزلائ



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 0000ٌبٜٗ    –ك اوقبٌٌ اوٍغىل اوضالصَٗ .... اوعل 334

( 00اوّ و االثزلائٝخ اوٍازولخ ثلٌٝبط، ثىغ نلكٔب س

 .عبوجاب ٖعبوجخ

 صبوضاب: أكٖاد اوجؾش: 

    ٌٗقٝبً رقلٜو االرغبٔبد ِؾٗ ٌيبكح اوعىيٗي ِٖؾي

اٍييييزقلاي ثٝئييييخ اوييييزعىً االفزواضييييٝخ صالصٝييييخ   

 األثعبك:  

قبي اوجبؽضَٗ ثسنلاك ٌقٝبً رقيلٜو االرغبٔيبد ِؾيٗ    

ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ  ٌييبكح اوعىييٗي ِٖؾييٗ اٍييزقلاي

 صالصٝخ األثعبك ول٘ رالٌٝن اوٍوؽىخ االثزلائٝخ.

 اوٕلف ٌُ اوٍقٝبً:   

ف ٔينا اوٍقٝييبً نويٙ اوزعييوف نىيٙ ارغبٔييبد    ٜٕيل 

اوزالٌٝيييين نّٝييييخ اوجؾييييش ِؾييييٗ ثٝئييييخ اوييييزعىً    

االفزواضيييٝخ صالصٝيييخ األثعيييبك فيييٛ رعىيييً ٌيييبكح     

 اوعىٗي.

رؾلٜييل ٌؾييبٖه ٌقٝييبً االرغييبْ: ثعييل االعييال    

ولهاٍبد ٖاألكثٝبد اوزيٛ رّبٖويذ لٝ ٝيخ    نىٙ ا

ثّييبب ٌقييبٌٜٝ االرغبٔييبد، ٖليينوك االٍييز بكح    

ٌيييييُ فجيييييواد اوَيييييبكح اوٍايييييوفُٝ، رٍميييييُ   

اوجيييييبؽضَٗ ٌيييييُ رؾلٜيييييل ٌؾيييييبٖه ٌقٝييييييبً     

االرغبٔييييييبد رٍضىييييييذ فييييييٛ ٌؾييييييٗهُٜ ٔييييييٛ  

االرغبٔبد ِؾيٗ   -ساالرغبٔبد ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي

اٍييييزقلاي ثٝئييييخ اوييييزعىً االفزواضييييٝخ صالصٝييييخ   

 األثعبك(.

 نلاك ٌقٝبً االرغبْ فٛ صٗهرٓ األٖوٝخ: ن 

( نجبهح، ثؾٝش رميَٗ  30قبي اوجبؽضَٗ ث ٝب خ س

ٝاييب ِؾييٗ ٌييبكح   ٔاييب نٜغبث ِ ين رىييك اوعجييبهاد رٍضييه ارغب

اوعىٗي ِٖؾٗ اٍزقلاي ثٝئيخ اويزعىً االفزواضيٝخ صالصٝيخ     

ٝاب ِؾٗٔييب،       ٔايب ٍيىج األثعيبك، ٖاوّ ين األفيو ٍٜضييه ارغب

ٜه اويينٚ ٜعجييو نييُ  ٖٜغىييت ٌييُ اوزالٌٝيين افزٝييبه اوجييل  

ٌٗافه ٌُ ٌقٝبً فٍبٍٛ ٌزلهط اوالح ٔٗ سٌٗق ٓ 

 ٝيو ٌٗافيه    – ٝيو ٌٗافيه    -ٌؾبٜيل  -ٌٗافه –ثالح 

ثاييلح(، ٖقييل ؽييو  اوجييبؽضَٗ نّييل صييٝب خ نجييبهاد 

 اوٍقٝبً نىٙ اوّقبط اوزبوٝخ:  

 أَ رعجو له نجبهح ثٗضٗػ نُ فموح ٖاؽلح فقظ. -

 مبَ.أَ رَزقلي لىٍبد كقٝقخ ٌٖ وٗفخ قله اإلٌ -

 أَ رزغّت اومىٍبد اوزٛ رؾٍه ألضو ٌُ ٌعّٙ. -

 .أَ رزغّت اوعجبهاد اوٍّ ٝخ -

 نعبىح ٌقٝبً االرغبٔبد: -

ثعل اوزٗصه وى ٗهح األٖوٝخ ٌُ ٌقٝبً االرغيبْ،  

قييييبي اوجييييبؽضَٗ ثعوضييييٓ نىييييٙ اوَييييبكح اوٍؾمٍييييُٝ،  

ٖنعييواب كهاٍييخ اٍييزغالنٝخ نىييٙ نّٝييخ ٌييُ ٌغزٍيي   

ٖرىٍٝنح ٌُ رالٌٝين   ( رىٍٝن00اولهاٍخ، ثىغ نلكًٔ س

او يين اوواثيي  االثزييلائٛ ثٍلهٍييخ اوّ ييو االثزلائٝييخ     

 اوٍازولخ، ٖلبَ موك ثٕلف ٌب ٜىٛ:

 اوزؾقه ٌُ صلق ٌقٝبً االرغبْ:    -

ٜق ييييل ث ييييلق ٌقٝييييبً االرغبٔييييبد أَ رقييييٌٝ   

نجبهاد اوٍقٝبً ٌب ٖضعذ وقٝبٍيٓ، ٖقيبي اوجيبؽضَٗ    

 ثبوز لل ٌُ صلق ٌقٝبً االرغبٔبد ثبوغوق اٞرٝخ:

أٖالا: صييييلق اوٍؾمٍييييُٝ: ثعييييل ننييييلاك او ييييٗهح   

األٖوٝخ ٌُ ٌقٝبً االرغبٔيبد قيبي اوجيبؽضَٗ ثعوضيٓ     

نىيييٙ ٌغٍٗنيييخ ٌيييُ اوٍؾمٍيييُٝ ٖاوٍزق  يييُٝ فيييٛ 

ٌغبن رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ ٖنىً اويّ ٌ، ٖثعيل رعيوٜ ًٕ    

ثٍٗضييٗ  اوجؾيييش ٖٔلفيييٓ ٖاو ييو  ٌيييُ اوٍقٝيييبً،   

عىت ًٌّٕ اوز ضه ثسثلاب اووأٚ ؽيٗن ليه نجيبهح ٌيُ     

اد اوٍقٝيييييبً، ٌيييييُ ؽٝيييييش كقيييييخ صيييييٝب زٕب، نجيييييبه

ٖأٍٔٝزٕب، ٌ  رعلٜه، أٖ ؽينف، أٖ نضيبفخ ٌيب ٜوِٖيٓ     



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة 332

ٌّبٍيييجاب إلفيييبكح اوجؾيييش، ٖقيييل قيييبي اوجيييبؽضَٗ ثيييسعواب  

عٍٝ  اوزعيلٜالد اوالىٌيخ فيٛ ضيٗب أهاب اوٍؾمٍيُٝ،      

ٖصٗالا وى ٗهح اوّٕبئٝخ وٍقٝبً االرغبٔبد، ٖقل ثلأ 

ٍٝيين ث يي ؾخ رٍٕٝلٜييخ رزضييٍُ فغييبة ٌٗعييٓ نوييٙ اوزى

ٜعوفٓ ثبوٕلف ٌُ اوٍقٝبً، ٖٜغىت ٌّٓ اوزعجٝو نيُ  

 هأٜٓ ثمه ؽوٜخ.

 ً : ٖرييً ؽَييبثٓ صبِٝييبا: او ييلق اوييلافىٛ وىٍقٝييب

 ثبوغوق اٞرٝخ :

: ٜق يل   Internal Validityاالرَيبق اويلافىٛ   -

ث لق االرَبق اولافىٛ ٌل٘ ارَبق له نجيبهح  

ٌُ نجبهاد اوٍقٝيبً ٌي  اوٍؾيٗه اوينٚ رّزٍيٛ      

اوجيييبؽضَٗ ثؾَيييبة االرَييييبق   نوٝيييٓ، ٖقيييل قيييبي    

اويييلافىٛ وىٍقٝيييبً ٖمويييك ٌيييُ فيييالن ؽَيييبة      

ٌعييبٌالد االهرجييبط ثييُٝ كهعييخ لييه نجييبهح ٌييُ      

نجبهاد ٌقٝبً االرغبْ ٖاولهعخ اومىٝخ وىٍؾٗه 

اويينٚ رّزٍييٛ نوٝييٓ، ٖٜزضييؼ ٌّييٓ أَ ٌعييبٌالد      

( 0542 – 0532االهرجيييييييبط رزيييييييواٖػ ثيييييييُٝ س 

ٖعٍٝعٕيييب كاويييخ نؽ يييبئٝبا نّيييل ٌَيييزٗ٘ كالويييخ  

ثنوك رعزجو نجبهاد اوٍقٝبً صيبكقٓ  ( 0503ٖس

 وٍب ٖضعذ وقٝبٍٓ.

-  ٛ ٜعزجييو  Structure Validity :او يلق اوجّيبئ

او يييلق اوجّيييبئٛ أؽيييل ٌقيييبٌٜٝ صيييلق ٌقٝيييبً 

االرغبْ، ٖاونٚ ٜقٌٝ ٌل٘ رؾقه األٔلاف اوزٛ 

ٜوٜيييل اوٍقٝيييبً اوٗصيييٗن نوٕٝيييب، ٖٜجيييُٝ ٌيييلٚ   

اهرجييييبط كهعييييخ لييييه ٌؾييييٗه ثبولهعييييخ اومىٝييييخ    

(، ؽٝيش  1ؼ فٛ اوغلٖنسوىٍقٝبً لٍب ٔٗ ٌٗض

ٜجيُٝ اوغييلٖن أَ ٌعييبٌالد االهرجيبط ثييُٝ كهعييخ   

ليه ٌؾييٗه ٖاولهعيخ اومىٝييخ وٍقٝيبً االرغبٔييبد    

( نىييٙ 0.22-0.24ٖاوزييٛ ثى ييذ وىٍؾييٗهُٜ س  

اوزورٝييت ٖعٍٝعييبا كاوييخ اؽ ييبئٝبا نّييل ٌَييزٗ٘     

(، ٖثييينوك رعزجيييو عٍٝييي  ٌؾيييبٖه   0.03كالويييخ س

 اوٍقٝبً صبكقخ وٍب ٖضعذ وقٝبٍٓ.  

: ِزييبئظ Intrinsic Validityريياٛاو ييلق اونا-

( 2او لق اونارٛ ٌٗضؾخ فٛ اوغلٖن هقً س

ٖٔٙ ٌور عيخ ٌٍيب ٜيلن نىيٙ او يىخ اوٗصٝقيخ       

 ثُٝ او لق اونارٛ ٖاوضجبد.

 (:  ٜٗضؼ ٌعبٌالد االهرجبط ثُٝ اولهعخ اومىٝخ ومه ٌؾٗه ٖاولهعخ اومىٝخ وٍقٝبً االرغبٔبد3علٖن س

 اوٍؾبٖه
 ٌعبٌه

 االهرجبط 

ٌَزٗ٘ 

 وخاولال

اولالوخ 

 االؽ بئٝخ

 كان 0.003 0.24 اوٍؾٗه األٖن: االرغبْ ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي

 كان 0.003 0.22 اوٍؾٗه اوضبِٛ: االرغبْ ِؾٗ اٍزقلي اوجٝئخ االفزواضٝخ

ؽَيييبة صجيييبد ٌقٝيييبً االرغبٔيييبد: ٜق يييل ثضجيييبد     -

اوٍقٝبً ٔٗ أَ ٜعغيٛ اوٍقٝيبً ِ يٌ اوّزيبئظ نما ٌيب      

  ٍ غٍٗنيييخ رؾيييذ ِ يييٌ  ُأنٝيييل رغجٝقيييٓ نىيييٙ ِ يييٌ او

اوظوٖف فٛ ٖقذ الؽه، ٖرؾقه اوجبؽضَٗ ٌيُ صجيبد   

ٌقٝيييبً االرغبٔيييبد ٌيييُ فيييالن عوٜقيييخ ٌعبٌيييه أو يييب    

لوِٖجييييبؿ ثبٍييييزقلاي ثوِييييبٌظ اوزؾىٝييييه اإلؽ ييييبئٛ    

( ٖلبِذ اوّزبئظ لٍيب ٔيٛ ٌجّٝيخ فيٛ اوغيلٖن      SPSSس

(، ٖٜزضيييييؼ ٌّيييييٓ أَ ٌعبٌيييييه اوضجيييييبد وٍقٝيييييبً   0س

 ( وىٍؾييييييييييٗه األٖن،0.244االرغبٔييييييييييبد ثىييييييييييغ س 

( وىٍقٝيييبً 0.241( وىٍؾيييٗه اوضيييبِٛ، ٖس 0.242ٖس
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لمه ٖٔٙ كهعخ صجبد ٌور عيخ، لٍيب أَ قٍٝيخ او يلق     

( 0.242( وىٍؾييٗه األٖن ٖ س0.241اويينارٛ ثى ييذ س 

 ( وىٍقٝبً لمه.0.223وىٍؾٗه اوضبِٙ ٖ س

 (: ِزبئظ أو ب لوِٖجبؿ وقٝبً صجبد ٌقٝبً االرغبٔبد0علٖن س

 او لق اونارٙ لوِٖجبؿٌعبٌه او ب  نلك اوعجبهاد اوٍؾبٖه 

 0.241 0.244 03 اوٍؾٗه األٖن: االرغبْ ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي

اوٍؾٗه اوضبِٛ:االرغبْ ِؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ اوزعىً 

 االفزواضٝخ
03 0.242 0.242 

 0.223 0.241 30 ٌقٝبً االرغبٔبد

هاثعييييييبا: اوغييييييوق ٖاألٍييييييبوٝت اإلؽ ييييييبئٝخ   

 اوٍَزقلٌخ فٛ اوجؾش اوؾبوٛ:

صلاه اوضيبِٛ ٖاوعايوُٜ ٌيُ اوجوِيبٌظ     رً اٍزقلاي اإل

فيٛ نعيواب اوزؾىيٝالد      (SPSS- 22.0اإلؽ يبئٛ س 

 اإلؽ بئٝخ اوٍزٍضىخ فٛ األٍبوٝت اإلؽ بئٝخ اوزبوٝخ:

ٌعبٌه اهرجبط ثٝوٍَٗ وىز لل ٌُ صلق االرَبق -

 اولافىٛ ألكاح اوجؾش.

 ٌعبٌه أو ب لوِٖجبؿ وىز لل ٌُ صجبد أكاح اوجؾش.-

 ؽَبة ٌوث  لبٚ.-

بئج البحرررث وهنبهشرررخهب عرررزض نخررر
 وحفسريهب:

ٌيييب  و عبثيييخ نيييُ ٍييي ان اوجؾيييش اوييينٚ ٜيييّم نىيييٙ: 

ارغبٔبد رالٌٝن اوٍوؽىخ االثزلائٝخ ِؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ 

 ؟اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فٛ رعىً ٌبكح اوعىٗي

قيييبي اوجيييبؽضَٗ ثيييبالعال  نىيييٙ ثعيييا اولهاٍيييبد 

د ٖاألكثٝيييبد اوعوثٝيييخ اوَيييبثقخ اوزيييٛ رٕيييزً ثبرغبٔيييب   

 اوغالة ِؾٗ اٍزقلاي ثٝئبد اوزعىً اإلومزوِٖٝخ ٌّٖٕيب 

(، ٖكهاٍيييييخ فىيييييٗك  0002كهاٍيييييخ فبويييييل ِٗفيييييه س 

(، ٖرييً 0033(، ٖكهاٍييخ ٌؾٍييل ِييلا س 0033ثولييٓس

نٍييييه اٍييييزجبِخ وقٝييييبً ارغبٔييييبد رالٌٝيييين اوٍوؽىييييخ 

االثزلائٝخ ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي ِٖؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ اويزعىً  

    ً ٖنوضيٕب نىييٙ   االفزواضيٝخ صالصٝيخ األثعيبك فييٛ اويزعى

نيييييلك ٌيييييُ اوٍؾمٍيييييُٝ اوٍزق  يييييُٝ فيييييٛ ٌغيييييبن  

رمّٗوٗعٝييب اوزعىييًٝ، إلثييلاب هأٜٕييً فٍٝييب رزضييٍّٓ ٌييُ    

ٌ وكاد، ثعل االِزٕبب ٌُ ضجغٕب ٖنعيواب اوزعيلٜالد   

اوٍغىٗثخ، رً اوزٗصه نوٙ او يٗهح اوّٕبئٝيخ وٍقٝيبً    

االرغبٔبد، ٖاشزٍه ٌقٝبً االرغبٔبد اوّٕيبئٛ نىيٙ   

أٚ اوزالٌٝيين نىييٙ نجييبهاد ( ٌ ييوكح، ٜييزً نثييلاب ه30س

 ٝييييو  -ٌؾبٜييييل -ٌٗافييييه -اوٍقٝييييبً سٌٗافييييه ثاييييلح

  ٝو ٌٗافه ثالح(. -ٌٗافه

( نىييٙ سٌٗافييه  ثاييلح(    نّييل ٖضيي  نالٌييخ س  

(، نّييل ٖضيي  نالٌييخ  3ٜؾ ييه اوزىٍٝيين نىييٙ قٍٝييخ س  

(، 2( نىيٙ سٌٗافيه( ٜؾ يه اوزىٍٝين نىيٙ قٍٝييخ س     س

( نىٙ سٌؾبٜيل( ٜؾ يه اوزىٍٝين    نّل ٖض  نالٌخ س

( نىيٙ س ٝيو   (، نّيل ٖضي  نالٌيخ س   1خ سنىٙ قٍٝي 

(، نّييل ٖضيي  0ٌٗافييه( ٜؾ ييه اوزىٍٝيين نىييٙ قٍٝييخ س

( نىٙ س ٝو ٌٗافه ثالح( ٜؾ يه اوزىٍٝين   نالٌخ س

 ( لٍب ثبوغلٖن اوزبوٛ:3نىٙ قٍٝخ س
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( ٌقٝبً ارغبٔبد رالٌٝن اوٍوؽىخ االثزلائٝخ ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي ِٖؾٗ اٍزقلاي ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ 1علٖن س

 الصٝخ األثعبكص

 ٝو ٌٗافه   ٝو ٌٗافه ٌؾبٜل ٌٗافه ٌٗافه ثالح نجبهاد اوٍقٝبً ي

 ثالح

3 2 1 0 3 

       

ٖقل رً رؾلٜل خهاب رالٌٝن نّٝيخ اوجؾيش ِؾيٗ ٌيبكح     

اوعىييٗي ثعييل اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ    

األثعبك فٛ اوزعىً ٖفقاب وٍقٝيبً وٝميود اوقٍبٍيٛ لٍيب     

 بوٛ:ثبوغلٖن اوز

 ( ٌقٝبً وٝمود اوقٍب2ٍٛعلٖن س

  ٝو ٌٗافه ثالح  ٝو ٌٗافه ٌؾبٜل ٌٗافه ٌٗافه ثالح اووأ٘

 3 0 1 2 3 اوٗىَ

 (3522 – 3س (0532 – 3540س (1512 – 0540س (2532 – 1520س (3 - 2500س اوٍزٍٗظ

( اوٍزٍٗيييييييغبد اوؾَيييييييبثٝخ 2ٜٗضيييييييؼ عيييييييلٖن س

ً الٍزغبثبد رالٌٝين نّٝيخ اوجؾيش فيٛ نجيبهاد ٌقٝيب      

االرغبٔبد ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي ثعيل اٍيزقلاي ثٝئيخ اويزعىً     

 االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فٛ اوزعىً.

 ( اوّزٝغخ اوّٕبئٝخ وزغجٝه ٌقٝبً االرغبٔبد3علٖن س

اوٍزٍٗظ  االرغبْ

 اوؾَبثٛ

  ِٗ

 االرغبْ

ارغبْ 

 اٞهاب

 ٌٗافه اٜغبثٛ 2532 ِؾٗ ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك

ٌٗافه  اٜغبثٛ 2543 اوعىٗيٌبكح 

 ثالح

( أَ اوٍزٍٗيغبد اوؾَييبثٝخ  0ٖٜزضيؼ ٌيُ ٌىؾييه س  

الٍزغبثبد رالٌٝين نّٝيخ اوجؾيش فيٛ نجيبهاد ٌقٝيبً       

االرغبٔبد ِؾٗ ٌبكح اوعىٗي ثعيل اٍيزقلاي ثٝئيخ اويزعىً     

االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك فٛ اويزعىً رواٖؽيذ ٌيب ثيُٝ     

ٍييٛ (، ٖٖفقيبا وٍقٝيبً وٝميود اوقٍب   2543 – 2530س

ٜزجييُٝ أَ االٍييزغبثبد رزغييٓ ِؾييٗ اوييوأٚ "ٌٗافييه"    

( 3ٖاوييوأٚ "ٌٗافييه ثاييلح"، ٖٜزضييؼ ٌييُ عييلٖن س   

اوّزٝغخ اوّٕبئٝخ وزغجٝه ٌقٝبً االرغبٔيبد فقيل رجيُٝ    

( 2543أَ اوٍزٍٗييظ اوؾَييبثٛ وىٍقٝييبً لمييه ثىييغ س    

ٖارغبْ اٞهاب ِؾٗ "ٌٗافه ثالح"، ٖٜيلن مويك نىيٙ    

ِؾيييٗ ٌيييبكح  االرغيييبْ االٜغيييبثٛ وزالٌٝييين نّٝيييخ اوجؾيييش 

اوعىييٗي ٖموييك ثعييل اٍييزقلاي اوجٝئييخ االفزواضييٝخ صالصٝييخ 

 األثعبك فٛ اوزعىً.

( أَ اوٍزٍٗيييييغبد 1لٍيييييب ٜزضيييييؼ ٌيييييُ ٌىؾيييييهس

اوؾَبثٝخ الٍزغبثبد رالٌٝن نّٝخ اوجؾش فٛ نجيبهاد  
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ٌقٝييبً االرغبٔييبد ِؾييٗ اٍييزقلاي اوجٝئييخ االفزواضييٝخ  

 – 1520صالصٝييخ األثعييبك فييٛ اوييزعىً رواٖؽييذ ٌييب ثييُٝ س

، ٖٖفقييبا وٍقٝييبً وٝمييود اوقٍبٍييٛ ٜزجييُٝ أَ   (2540

االٍيييزغبثبد رزغيييٓ ِؾيييٗ اويييوأٚ "ٌٗافيييه" ٖاويييوأٚ  

( اوّزٝغييخ 3"ٌٗافييه ثاييلح"، لٍييب رجييُٝ ٌييُ عييلٖن س

اوّٕبئٝييييخ وزغجٝييييه ٌقٝييييبً االرغبٔييييبد فقييييل رجييييُٝ     

( 2532اوٍزٍٗييييظ اوؾَييييبثٛ وىٍقٝييييبً لمييييه ثىييييغ س  

ٖارغيييبْ اٞهاب ِؾيييٗ "ٌٗافيييه"، ٖٜيييلن مويييك نىيييٙ      

بثٛ وزالٌٝيين نّٝييخ اوجؾييش ِؾييٗ اوجٝئييخ     االرغييبْ اإلٜغيي 

 االفزواضٝخ صالصٝخ األثعبك ٖموك ثعل اٍزقلإٌب.

ٖروعيي  ٔيينْ اوّزييبئظ نوييٙ اوٍٍٝييياد اوزييٛ رٗفؤييب  

ثٝئبد اوزعىً االفزواضٝخ صالصٝيخ األثعيبك ٌيُ اوٍوِٖيخ،     

ٖاوٗاقعٝييييييخ، ٖاإلثؾييييييبه، ٖاالِ ٍييييييبً، ٖاوييييييزؾمً،   

جي  فيٛ   ٌٖعبٜاخ اوٍعىٌٗبد ٖاوٍزعيخ ٖاوزَيىٝخ، ٖاوزز  

نييبوً صالصييٛ األثعييبك، لٍييب إِٔييب رييٗفو فجييواد ثلٜىييخ        

ؽقٝقٝيييخ ٜ يييعت أٖ َٜيييزؾٝه الزَيييبثٕب فيييٛ اوٗاقييي      

 اوؾقٝقٛ.

االرغيبْ   ٌُٖ فالن موك رجُٝ ٌُ ِزبئظ ٔنا اوجؾيش 

االٜغبثٛ وزالٌٝن نّٝخ اوجؾش ِؾٗ ٌبكح اوعىيٗي ِٖؾيٗ   

اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك فييٛ    

أَ االرغبٔبد اإلٜغبثٝخ ول٘ اوزالٌٝن ِؾيٗ   اوزعىً، لٍب

اٍييزقلاي ثٝئييخ اوييزعىً االفزواضييٝخ صالصٝييخ األثعييبك فييٛ    

رعىً ٌبكح اوعىٗي قل رَبًٔ فيٛ رايغٝ  اوزالٌٝين نىيٙ     

اٍزقلاي اوجٝئبد االفزواضٝخ فٛ اوزعىً ٖاوزيٛ رَيبنل   

ثايييمه لجٝيييو فيييٛ ؽيييه اوعلٜيييل ٌيييُ اوٍايييمالد اوزيييٛ    

 .رٗاعًٕٕ

 الخىصيبث واملقرتحبث:
ٌُ فالن اوّزبئظ اوزيٛ ريً اوزٗصيه نوٕٝيب، فسِيٓ ٍٜميُ       

 اوزٗصٝخ ثٍب ٜىٛ:

االٔزٍييبي ثبرغبٔييبد اوزالٌٝيين ِؾييٗ اٍييزقلاي      -

 اوزعىً اإلومزوِٖٛ فٛ اوزعىًٝ.

اوعٍه نىٙ رلنًٝ ثٝئخ اوزعىً االفزواضٝخ فيٛ   -

 اوزعىًٝ.

رلهٜت اوزالٌٝن نىٙ ٌٕيبهاد اويزعىً اوينارٛ،     -

 اوزعىً.ٖاٍزقلاي اوؾبٍٗة فٛ نٍىٝخ 

بوعٍه نىٛ ِايو صقبفيخ اوزعىيًٝ اإلومزوِٖيٛ     ٍ -

 ٖصقبفخ االِزوِذ فٛ اوزعىًٝ.

       ٖٜقزوػ اوجيبؽضَٗ نعيواب ثؾيٗس فيٛ اوٍٗضيٗنبد

 اوزبوٝخ:

ننيييلاك ٌقٝيييبً ارغبٔيييبد وزؾلٜيييل ارغبٔيييبد    -

اوزالٌٝيييين ِؾييييٗ أٍييييبوٝت اوزعىييييًٝ ٖاوٍييييّٕظ   

 اولهاٍٛ فٛ ٌقوهارًٕ اوٍقزى خ.

ٝن ٖرؾ ٝىًٕ فٛ اوعالقخ ثُٝ ارغبٔبد اوزالٌ -

 ٌقوه اوعىٗي فٛ اوٍوؽىخ االثزلائٝخ.
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 املزاجع

 أٖال: اوٍواع  اوعوثٝخ

(. أٍِيبط اوٗاقي  االفزواضيٛ ٖف بئ يٓ ٖخهاب اوغيالة اوٍعىٍيُٝ فيٛ ثعيا ثواٌغيٓ          0000أؽٍل لبٌيه اوؾ يوٚ س  

مزييبة األٖن، اوٍغىييل ، اورمّٗوٗعٝييب اوزعىييًٝ ٍىَييىخ ٖكهاٍييبد ثؾييٗس ٖكهاٍييبد ٌؾمٍييخاوٍزبؽييخ نجييو اإلِزوِييذ. 

 .12-1اوضبِٛ ناو،     

 . نٍبَ: كاه أٍبٌخ اوٍاوق اوضقبفٛ.ٌعغً ٌ غىؾبد اإلِزوِذ ٖاوؾبٍٗة(. 0004أٍل اولُٜ اوزٍٝؾٛ س

أصو اٍزقلاي ثٝئخ رعىيً افزواضيٝخ فيٛ رعىيًٝ اوعىيٗي نىيٙ رؾ يٝه عىجيخ او ين          (. 0004عٍٝىخ شوٜن ٌؾٍل فبول س

. هٍييبوخ ٌبعَييزٝو، لىٝييخ اولهاٍييبد او ييٗس اولٖوٝييخ فييٛ ٌؾبفظييخ ِييبثىٌ اوَييبكً األٍبٍييٛ فييٛ ٌييلاهً ٖلبوييخ

 اوعىٝب، عبٌعخ اوّغبػ اوٗعّٝخ.

 (. ٌعغً اوٍ غىؾبد اوزوثٜٗخ ٖاوّ َٝخ، اوقبٔوح، اولاه اوٍ وٜخ اوىجّبِٝخ.0001ؽَُ شؾبرٓ، ىّٜت اوّغبهس

ىيًٝ ثعيا ٌٕيبهاد نِزيبط ثوٌغٝيبد      ثوِبٌظ ٌقزوػ إللَبة عالة قًَ رمّٗوٗعٝيب اوزع (. 0002فبول ٌؾٍٗك ِٗفه س

 . هٍبوخ كلزٗهاْ، لىٝخ اوزوثٝخ اوّٗنٝخ، عبٌعخ نُٝ شٌٍ.اوٗاق  االفزواضٛ اوزعىٍٝٝخ

. نٍييبَ : كاه اوٍّيبٔظ وىّاييو  رمّٗوٗعٝيب اوٗاقيي  االفزواضيٛ ٖاٍييزقلاٌبرٕب اوزعىٍٝٝيخ   (. 0030فبويل ٌؾٍيٗك ِٗفييه س  

 ٖاوزٗىٜ .

اومٍٝٝيبئٛ االفزواضيٛ فيٛ ريلهٌٜ ٌيبكح اومٍٝٝيبب وغىجيخ او ين اوضيبِٛ          فبنىٝيخ اوٍقزجيو    (.0033فىٗك نٍو ثولخ س

 . هٍبوخ كلزٗهاْ  ٝو ٌّاٗهح، لىٝخ اوزوثٝخ، عبٌعخ كٌاه.اوضبِٗٚ اوعىٍٛ

 . نٍبَ: كاه اوٍَٝوح وىّاو ٖاوزٗىٜ .ٍٝمٗوٗعٝخ اوزعىً ٖاوزعىًٝ(. 0004ٍبٌٛ ٌؾٍل ٌىؾً س

نىٝخ اٍزوارٝغٝخ ويلٌظ اويزعىً اإلومزوِٖيٛ ٌي  اوٍؾبضيواد      (. فب0002اواؾبد ٍعل نزٍبَ ٖأٌبِٛ ٌؾٍل نٗ  س

نجو اولائوح اوزىٝ يِٜٗٝيخ فيٛ رٍّٝيخ اوزؾ يٝه ٖاالرغبٔيبد ويل٘ عبوجيبد اولهاٍيبد اوعىٝيب ثغبٌعيخ اوٍىيك ٍيعٗك.             

،اوٍغىييل اوزبٍيي  اوغٍعٝييخ اوٍ ييوٜخ وزمّٗوٗعٝييب اوزعىييًٝ  رمّٗوٗعٝييب اوزعىييًٝ ٍىَييىخ ٖكهاٍييبد ٖثؾييٗس ٌؾمٍييخ،  

 .43-3اوواث ،      ناو، اوعلك

 . نٍبَ: كاه ٖائه وىّاو ٖاوزٗىٜ .اوز ًٍٝ اوزعىٍٝٛ ٖاوزعىً مٖ اوٍعّٙ(. 0002نبكن اوَٝل ٍواٜب س

 . اوقبٔوح: نبوً اومزت.رمّٗوٗعٝب اوٍعىٌٗبد ٖرؾلٜش اوزعىًٝ(. 0003او وٜت ىأو نٍٍبنٝه س

، اوغجعخ األٖويٙ،  ىً اإلومزوِٖٛ فٛ اوعىٗيأٍبٍٝبد اوزع(. 0002قًَٝ ٌؾٍل اواّبق، ؽَُ نىٛ أؽٍل ثّٛ كٌٖٛ س

 نٍبَ، اووٜب . اولاه او ٗرٝخ وىزوثٝخ. -األهكَ
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 . اوقبٔوح : نبوً اومزت.رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ فٛ ن و اوٍعىٌٗبد ٖاالر بالد(. 0002لٍبن نجل اوؾٍٝل ىٜزَٗ س

وزٍّٝخ ٌٕيبهاد اٍيزقلاي اوٍعبٌيه    ر ًٍٝ ثٝئخ رعىً نومزوِٖٝخ قبئٍخ نىٙ اوٍؾبلبح  (.0033ٌؾٍل ٍٍٝو ٌؾٍل ِلا س

، هٍيبوخ ٌبعَيزٝو  ٝيو ٌّايٗهح، لىٝيخ اوزوثٝيخ، عبٌعيخ        االفزواضٝخ ول٘ عالة لىٝخ اوزوثٝخ ٖارغبٔبرًٕ ِؾٗٔيب 

 كٌٝبط.

 . نٍبَ: كاه اوٍَٝوح وىّاو.أصٗن نىً اوّ ٌ(. 0004ٌؾٍل شؾبرٓ هثٝ  س

 : كاه اوؾمٍخ.. اوقبٔوحٌّزٗعبد رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ(. 0001ٌؾٍل نغٝخ فٌٍٝ س

 . اوقبٔوح: كاه اوَؾبة وىغجبنخ ٖاوّاو.رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ ٖاوزعىً(. 0002ٌؾٍل نغٝخ فٌٍٝ س

فبنىٝيخ ثٝئيخ افزواضيٝخ صالصٝيخ األثعيبك نىيٙ ىٜيبكح كافعٝيخ اإلِغيبى ويل٘ اوغيالة            (. 0030ٌوٖح ؽَيُ ؽبٌيل ؽَيُ س   

 ، لىٝخ اوزوثٝخ اوّٗنٝخ، عبٌعخ نُٝ شٌٍ.، هٍبوخ كلزٗهاْ  ٝو ٌّاٗهحٖارغبٔبرًٕ ِؾٗ اوجٝئخ االفزواضٝخ

 . اوغجعخ اوضبِٝخ، اوقبٔوح : َٜغوَٖ وىغجبنخ ٖاوّاو.ثٝئبد اوزعىً اوز بنىٝخ(. 0033ِجٝه عبك نيٌٛ س

(. فعبوٝيخ اٍيزقلاي اوٍعٍيه االفزواضيٛ فيٛ رٍّٝيخ اوٍٕيبهاد اوعٍىٝيخ وىمٍٝٝيبب          0002ٔل٘ نجل اوؾٍٝل نجيل او زيبػ س  

 ، اوٍغىل اوضبِٛ ناو ،اوعلك األٖن.غىخ اوزوثٝخ اوعٍىٝخٌوغالة لىٝخ اوزوثٝخ. 

 . اوقبٔوح: كاه او مو.ٌَزؾلصبد رمّٗوٗعٝب اوزعىًٝ فٛ ن و اوٍعىٌٗبرٝخ(. 0004ٖوٝل ٍبوً اوؾى بٖٚ س

ٍِييٗمط ٌقزييوػ وٍزؾيين نومزوِٖييٛ نجييو اإلِزوِييذ ٖفعبوٝزييٓ نىييٙ عييالة رمّٗوٗعٝييب  (. 0002ٖوٝييل ٍييبوً اوؾى ييبٖٚ س

 كلزٗهاْ  ٝو ٌّاٗهح، لىٝخ اوزوثٝخ، عبٌعخ نُٝ شٌٍ. . هٍبوخاوزعىًٝ

 . اوغجعخ األٖوٙ، اوقبٔوح : كاه او مو اوعوثٛ.اوزعىًٝ اإلومزوِٖٛ رغجٝقبد ٌَزؾلصخ(. 0033ٖوٝل ٍبوً اوؾى بٖٚ س

 

 صبِٝبا: اوٍواع  األعّجٝخ

Bagley, C. A., & Creswell, W. H. (2013). The role of social media as a tool for 

learning. ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated 

Human Computer Interaction, 18-38 

Bille, W. (2002). From Knowledge Representation to Virtual Reality 

Environments. Vrije Universiteit Brussel.   



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة 303

Bouta, H., Retalis, S., & Paraskeva, F. (2012). Utilising a collaborative macro-

script to enhance student engagement: A mixed method study in a 3D virtual 

environment. Computers & Education, 58(1), 501-517.  

Cheng, Y., & Ye, J. (2010). Exploring the social competence of students with 

autism spectrum conditions in a collaborative virtual learning environment–The 

pilot study. Computers & Education, 54(4), 1068-1077. 

Dalgarno, B. J. (2004). Characteristics of 3D environments and potential 

contributions to spatial learning.   

Deuchar, S., & Nodder, C. (2003, July). The impact of avatars and 3D virtual 

world creation on learning. In 16th Annual NACCQ Conference 

Harris, H., Bailenson, J. N., Nielsen, A., & Yee, N. (2009). The evolution of social 

behavior over time in second life. Presence: Teleoperators and Virtual 

Environments, 18(6), 434-448.  

Isdale, J. (1998). What is virtual reality? A homebrew introduction and 

information resource list. URL-http://www. isdale. com/jerry/VR/WhatIsVR. html.    

Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-

year review of empirical research (1999–2009). Computers & Education,56(3), 

769-780.  

Negrón, A. P. P. (2009). A Model for 3D Virtual Environment for learning based 

on the detection of Collaboration through an Autonomous Virtual Tutor.  

Péruch, P., Belingard, L., & Thinus-Blanc, C. (2000). Transfer of spatial 

knowledge from virtual to real environments. In Spatial Cognition II (pp. 253-

264). Springer Berlin Heidelberg.  

Scheucher, B. (2010). Remote physics experiments in 3D virtual environment 

(Doctoral dissertation, Master thesis).  



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 0000ٌبٜٗ    –ك اوقبٌٌ اوٍغىل اوضالصَٗ .... اوعل 304

Scheucher, B., Bailey, P. H., Gütl, C., & Harward, J. V. (2009). Collaborative 

virtual 3D environment for Internet-accessible physics experiments. iJOE,5(S1), 

65-71.  

Shiratuddin, M. F., & Fletcher, D. (2007). Utilizing 3d games development tool for 

architectural design in a virtual environment.  

Wood, D., & Hopkins, L. (2008, November). 3D Virtual Environments: Businesses 

are Ready But are Our'digital Natives' Prepared for Changing Landscapes?. 

Ascilite.  

 

 

 

 


