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 ان�"اهعلى  الع���ة ال��اض�ة ��اقعأث� اس��	ام ال�سائ ال��ع	دة في ال
  دراسة ش"ه ت.��-�ة - ال+ف(ة ال�ئ�)ة ال�)��	م%$ ل�'ام%$

 تام� ال�7ش، شاك� ال34ابي، ش��1 ع�0ة ب�ران، ع*�هللا ع*�ال�ح�) دمحم

  ال�ل�3

ال ســـ�	ا  ،ال�ســـائ" ال	�عـــ�دة إحـــ�C أهـــ) ج�انـــ@ صـــ<اعة ت=ـــ	�) ال	�اقـــع اإلل��7ون�ـــة إن
��Oقـــة إن�ـــاج  ؛م�ـــ�����ح�ـــL تع	ـــل علـــى  ؛ت�	�ـــHE I	هـــ�ر F*�ـــ� مـــ� ال	�ـــاEع�� ال��اضـــ�ة ال�ـــي

�C و��Oقة ع�ضه�Q	ال�راسات اإلعالم�ة  ؛ال I�Fقع، فعلى ال�غ) م� ت��وم� ث) الUVل العام لل	
فـي ت7ـ��� ال=ـفQات  ااأللـ�ان واألحHـام واألشـUال وغ��هـفي حقل ال�=	�) على ت<اول ال�0�W و 

وت�]�1 ه4ه الع<اص� ل�ق�3) صفQات م�<اسقة وم*�عة وم��Qة للع�� وت�ف�� سه�لة واضQة في 
ن ال�<ـاول الُ	�=ـ^ لل�سـائ" ال	�عـ�دة EأشـUالها ال	��لفـة إفـ ���م��؛مل معها مـ� ق*ـل ال	�ـال�عا

في ال	�اقع ال��اض�ة ال	��==ة c3ُفي أه	�ة م�Qدة لل�راسة و�cع<ا أمام �bـاس دق�ـ` ل�ـأث��ات 
تق��) واع�	�ت ال�راسة ش�ه ال���H*�ة على ال	<هج ال���H*ي، ون	�ذج  ه4ا ال<�ع على ال	����م��.

ـــ اإOـــار  �د األEعـــاداألداء ال�=ـــ�h م�عـــ ��jعـــة  ا لل�راســـة؛ن�	Hـــى م ح�ـــL تـــ) ت0*�ـــ` ال<	ـــ�ذج عل
�ن kة أع�ها ال�اح�*��Hات ت	�	ذج ،ت=�وجـاءت أهـ) ال<�ـائج مVـ��ًة إلـى  ،وت) اخ��ـار فـ�وض ال<	ـ

 Visualدرجـة اإلدراك ال�=ـ�h ائ" ال	�عـ�دة و ـــــبـ�� جـ�دة ال�س ةــــــــة ارت�ا�Oـة إH3اب�ــــــــعالق وجـ�د

Perception اقــــع�بــــ�� جــــ�دة ال�ســــائ"  عالقــــة ارت�ا�Oــــة إH3اب�ــــة ، وFــــ4لp وجــــ�دال��اضــــ�ة لل	
 ك	ـا ث*ـr وجـ�د فـ�وق  ال��اضـ�ة. لل	�اقـع Visual Attentionدرجـة االن��ـاه ال�=ـ�h ال	�عـ�دة و 

�لة اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة لـ�ب�� سهC  عـات�	H	ـةال�*��Hفـي  ال� hن اإلخ�ـار�وsدراك ال	cـ	
 �فـي فائـ�ة ال	عل�مـات ال	�cـ	<ة فـي ال�سـائ" ال	�عـ�دة  فـ�وق و4Fلp ث*ـr وجـ�د  قع ال��اض�ة.اال	

 �فــي ال�ضــا ال�=ــ�h ث*ــr وجــ�د فــ�وق  ، وأخ�ــ�اقــع ال��اضــ�ةاوsدراك ال	cــ	�ن اإلخ�ــارh فــي ال	

                                                           

 ل�ة م�رسUE ب جامعة اإلعالم�  .، ال����Qال�ل��Hة EالHامعة ال	�اع� اإلعالم أس�اذ، و ، م=�ال�ادh ج<
 ارك اإلعالم أس�اذV	ال ��	امعة ،اإلعالم وتق<�ات االت=ال كل�ة وعHة ال�Hال�ل����Qال� ،.  
 ي اإلعالم أس�اذ	اع� ال�ق�	امعة ،الHد3ة ال�  ، ال		ل7ة الع���ة ال�ع�د3ة.اإلل��7ون�ة ال�ع
 أس�اذ `��  ، ال����Q.ال�ل��Hة EالHامعة ال	�اع� ال��
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م	ــا V3ــ�� إلــى رفــu  ؛ل��اضــ�ةقــع ااال	�عــ�دة فــي ال	�  اإلخ�ــارh لل�ســائ"العــام وsدراك ال	cــ	�ن 
  الف�وض ال=ف��ة والق*�ل Eالف�وض ال*�یلة.

  مق	مة

ل	ــا  ؛ن��نــr فــي العVــ� ســ<�ات األخ�ــ�ة ق�اعــ� تقــ�3) ال	عل�مــة شــUال ومcــ	�ناغ�ــ�ت اإل
cـعها فـي م�قـع م	ـا 3 ؛ذاتهـا أه	هـا ت0�رهـا ال�ـ��ع فـي ،ت�	�ع Eه ال�س�لة مـ� م�ـIات وخ=ـائ^

ال	ق�مة ع*� وسائل اإلعالم Fافة أشUال ال	cام�� تق�3)  علىلق�رتها  ؛الف��� ب�� وسائل االت=
ـــة VEـــ�ى أن�اعهـــا والـــ�UQ)  ل�ســـائ" ال	�عـــ�دةات�]�ـــ1  عل�هـــاوزادت  ،ال�قل��3ـــة <=ـــ� عفـــي والفائق

�ن  الF�Qة الO h4ال	ا Fان م�احا�Iود في ال�ل�ف�Qل مUVEم أ3ـ ؛����	لل �U3 (سـ��0ة  ةو�ال�الي ل
  . في ال�سائل ال�قل��3ة ع	�ما �فاعل�ةالأو ت�x (UQه الف�قاد عامل 

ل	ــا Fــان ال�=ــ	�) ی�ت7ــI علــى تــ�ف�� ب�zــة ال�عــ�ض لل	�Qــ�C وال�ؤ�ــة األن�ــ@ واألفcــل ف
ال سـ�	ا ال�ـي تقـ�م ال	�Qـ�C ال��اضـي الـjQ3 h4ـى HE	هـ�ر F*�ـ� ل	����مي ال	�اقع اإلل��7ون�ـة 

 hغ�ــواالق�=ــادE مقارنــة ،Cاألخــ� C� ال	�ــ����� علــىونjــً�ا ل��ــای� الH	هــ�ر �ه مــ� أشــUال ال	�Qــ
ة أو العUــ{، ور�	ــا 3فcــل الــ�عu 3ُفcــل الــ�عu ال	Vــاه�ة علــى القــ�اءفقــ�  -وال�عل�	ــي الkقــافي

شــUال ال�ســائ" ألإلــى ت�]�ــ1 مــ�روس وم�=ــ^  فإن<ــا QEاجــة -خــ�اآلخــ� ال�ــ	اع ل�ــ*@ أو آل
ال�ســـالة ال	ه<�ـــة  و�	ـــا Q3قـــ` لل�صـــ�ل إلـــى Fـــل أ�Oـــاف الH	هـــ�ر VEـــUٍل م��ـــاوٍ Fافـــة؛ ال	�عـــ�دة 

 واأله�اف ال	�س��ة.

مــ� أهــ) مQفــIات االن��ــاه ال�=ــ�h ال�ــي تHعــل العــ�� ت*ــ�أ ال<jــ�  ال�ســائ" ال	�عــ�دة تعــ�و 
لـ4ا  ؛نقـاW أخـ�C أقـل فـي جـ4ب االن��ـاه إلىث) ت<�قل  ،نق0ة ال*�ا3ة واأله	�ة األعلىب�صفها ها �لإ
 ل�Qف�ــI ان��ــاه مcــام�<هاعلــى أشــUال ال�ســائ" ال	�عــ�دة فــي تقــ�3)  ال	�اقــع ال��اضــ�ةع�	ــاد إن ا فــ

ات�ــاع  فــي ]ــل ، وخ=�صــاهــ� أمــ� م<0قــي لل�عــ�ض لل	�Qــ�C وال�فاعــل معــه وجE4ــه ج	ه�رهــا
ن��Hـة م�ــIات ل	عل�مـات لال�ـ�ف` الهائـل Eاإلضــافة إلـى  ،األنVـ0ة وال	�س�ـات ال��اضـ�ة فـي العـال)

 امcـ�0  و�Uـ�ن أمـام Fـ) هائـل مـ� ال*�انـات  H3عـل ال	�ـ���ممـا  ؛مkل الـ�واE" وال�سـائ" ال�Vـع*�ة
وهـ� مـا  ،الن��اهـه وجـE4ا إثـارةE4H3ه و�لفـr ان��اهـه و��Hـاوز ال	cـام�� األقـل  لالن�قاء وت�Qی� ما

�اها رغ*�ه علىEال����ة ی�ث� �Qاقع وم�والkقافة  ال�عل�)لل�*�ات وم����ات  وفقا في م�اEعة ه4ه ال	
أه	�ــة ال	�Qــ�C ال��اضــي ال	قــ�م  Schulez (2015)أكــ�ت دراســة  فقــ�، وال�7<�ل�ج�ــات ال	�احــة

rمــــات ت�ــــ^ ٩٢ن إإذ  ؛ع*ــــ� اإلن��نــــ�% مــــ� الH	هــــ�ر ی�اجــــع اإلن��نــــr للQ=ــــ�ل علــــى معل
م�ـــــاEعي  % مـــــ�٨٠أن حـــــ�الي  ،Beese (2012)وهـــــ� مـــــا أك�تـــــه دراســـــة  ،ال	�Qـــــ�C ال��اضـــــي

�C ال��اضي علـى ال�ل�ف�Iـ�ن ی�ـاEع�ن األحـ�اث ال��اضـ�ة ع*ـ� م�اقـع اإلن��نـr ل�<ـ�ع ��Oقـة �Q	ال
 C�فــإذا Fانــr ع<اصــ� الع	ل�ــة االت=ــال�ة (ال	�ــ���م، ال	�Qــ�C، . )٢٠١٦ مQ	ــ�د( تقــ�3) ال	�Qــ
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ال�ــ�ف`  ، ومقــ�م ال	عل�مــات) ه<ــا ت��ــ) Eاأله	�ــة واالرت7ــاز، فــإن فه	<ــا ل��0قــةاالت=ــاليال�ســ�" 
اس���ام مق�م ال	عل�مة لل�س�" االت=ـالي  علىإذ ی��قف نHاح ال�سالة  ؛ال	عل�ماتي ال 3قل أه	�ة

ــــ ــــ اإلن��نـــrوســـ�لة  علـــىالقـــائ)  ـ األكkـــ� مالءمـــة ل��]�ـــ1 إمUاناتـــه ال�=ـــ	�	�ة ل�قـــ�3) ال	�Qـــ�C  ـ
مــ� خــالل إح=ـــاءات  ،لل	�ــ���م��، الـــ4ی� 3قــ�رون بــ�وره) نHـــاح ال�ســالة مــ� ع�مـــهال��اضــي 

  وال�فاعل Eال�0ق ال	�احة مع ال	cام�� اإلخ�ار�ة. ،االس���ام في Fل م�قع

  ال	راسات ال)ا;قة: أوالً 

�عــــة مـــــ� ال�راســــ  	Hعها اتت�ــــ�ع�ض ال�راســـــة م��ضـــــ	E ث�قـــــة� ؛ال�ـــــاEقة ذات ال=ــــلة ال
إل�ـه ، وFـ4لp ال�قـ�ف علـى أحـ�ث مـا تـ) ال��صـل لالس�فادة م<هـا ن��jـا وم<ه�Hـا ومع��xـا وsج�ائ�ـا

ـــي kQقـــل ال�Qل  ؛فـــي هـــ4ا ال�ـــ4ا ت�	Qـــ�ر ال�راســـات ال�ـــاEقة حـــ ـــ` ل مQـــ�ر�� أساســـ���، األول ی�عل
ی�علـــ` خـــ� �ون�ـــة ال ســـ�	ا ال��اضـــ�ة، واآلEاســـ���ام ال�ســـائ" ال	�عـــ�دة فـــي ت=ـــ	�) ال	�اقـــع اإلل�7

 h�=اقع اإلل��7ون�ةفي  ب�راسات االن��اه ال��  .ال	

  :اس��	ام ال�سائ ال��ع	دة في ت+��A ال��اقع اإلل?��ون�ة  ) أ(

rدراســـة ت<اولـــ Liu and Jiang (2021)  قـــع علـــى أســـاس�ال�ق�ـــ�) الH	ـــالي ل�=ـــ	�) ال	
تفcــــ�الت ال	�ــــ���م�� ال	��ای<ــــة لل	�اقــــع مــــ� ح�ــــL ع	ل�ــــة  ودراســــة ،االنــــ�ماج م�عــــ�د ال�ســــائ"

 � ن � أن ال	�ـ���م�� م��ـای<إلـى اقـع، وت�صـلr ال�فاعل مع ال	�اقع وارت�اOها Eال<�احي الH	ال�ـة لل	
 Lاقع ته)تفاعالم� ح�� عل�ـهو�<ـاء  ،ومـ� ثـ) فهـ) م��ـای<�ن مـ� ح�ـL تق��	ـاته) الH	ال�ـة ؛مع ال	

�اجهـــة الفcـــل Eعـــu ال	Vـــاه�ی� ت=ـــ	�) 3ُ  hـــ4ب ال�=ـــ�Hاآلخـــ�  ،ذات ال uـــل الـــ�عcـــا 3ف	ب�<
 علـى Q=ـ�لم�قـع ال��ـ@ لل فـيقcـاء ال�k7ـ� مـ� ال�قـr  علـ�ه)ح�L ال ی�عـ��  ؛سه�لة ال�ص�ل

�ن ع<ه ماkQ�3ـاع�  ؛ی� r4ب ان��اه م�ـ���مي اإلن��نـHال�ي ت @��ل4لp، فإن ت=	�) صفQات ال
 �ع*�الQ	�ش�	اء  . وق� أضافrالف�ائ� االق�=اد3ةإلى ز�ادة م	ا ی�دh  ؛في ز�ادة ع�د ال	Vاه�ات

أن ال	�اقــع اإلخ�ار�ــة ال�ول�ــة ت�ــ���م ال�الغــة ال�ق	�ــة مــ� أســال�@ إق<ا��ــة  فــي دراســ�ها) ٢٠٢١(
�اهـــا وتق�3	ـــه للH	هـــ�ر �Qـــة مHـــة فـــي معال��Oر وعا�مـــ� خـــالل تق<�ـــات ال�ســـائ" الفائقـــة مـــ� صـــ

م	ـا ی��تـ@  ؛لل	����م�� UVEل أس�ع وأ�Eـ" �ص�لون=�ص وف��ی� ورس�م معل�مات�ة ل�Qق�` ال
�  عل�ه�Q	تفاعل أك*� مع ال C  ��	Q٢٠٢١(ع*�ال(.    

االســـ���ام األمkـــل للع<اصـــ� ال*<ائ�ـــة أن  �هدراســـفـــي  )٢٠٢١ال�0ـــ@ ال=ـــادق ( أكـــ�ك	ـــا 
�ــة للH	هـــ�ر اإلدراكاح��اجــات الH	هـــ�ر VEــUل ی��ـــ` مــع القـــ�رات  یل*ـــيVEــUل انـــ�ماجي ت7ــاملي 

�عــة مــ�  علــىال�=ــ��ة لل	Hــالت اإلل��7ون�ــة ال	��==ــة، فوخلــ` اله��ــة 	Hالــ�غ) مــ� رصــ� م
ن ال�راســة أكــ�ت فعال�ــة دور ال�ســائ" إفــ ،هــ4ه ال	Hــالت �عــاني م<هــا م�ــ���م3ال=ــع��ات ال�ــي 

أو ال��اضــي  C ال	�ــ��  علــىال	�ــ���مة فــي تقــ�3) ال	�Qــ�h  الفائقــة ال�فاعل�ــةوالع<اصــ�  ال	�عــ�دة
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�ادث أو أخ�ار Qان@ ال�Hـة  ؛ةاالق�=اد3ال	ع�	عات ال��ث�� لل	�ضـQ�	الت ال�cجاءت تف Lح�
ـــة ال	�ـــاع�ة  ـــةEالع<اصـــ� ال*<ائ� ـــى ال	عل�مـــات بهـــال�ـــه�لة  ؛ نjـــ�اوال�فاعل�  وســـ�ع�ه الQ=ـــ�ل عل

رصـــــ� العالقـــــة بـــــ�� تعـــــ�ض  )٢٠٢٠( ع*ـــــ� الغ<ـــــي دراســـــة ه�ف�rاســـــF	ـــــا  .)٢٠٢١(ال=ـــــادق 
ـــامي ]ـــاه�ة ال�ع=ـــ@ ال��اضـــي، وقـــ�  ال	�ـــ���م�� ل	cـــام�� ال	�اقـــع ال��اضـــ�ة اإلل��7ون�ـــة وت<

�ل تف�cل الH	ه�ر رص�ت =Qاقع لل�ل	ـا ت�	�ـع Eـه  ؛ال	عل�مات ال��اضـ�ة علىاس���ام ه4ه ال	
حـ�اجI  ىال�ي ت��0اض�ة وال�غ�0ة ال�اسعة م� س�عة في م�اEعة م���Hات األم�ر واألخ�ار ال��

ال�<ــــ�ع فــــي أشـــUال تقــــ�3) األخ�ـــار وال�قــــار�� ال��اضــــ�ة مـــا بــــ�� ال	�Uــــ�ب  إلـــىEاإلضــــافة  ،الـــ�ول
   وغ�� ذلp. ،وال	=�ر وال	�س�م

ب�� اخ�الف أسل�ب ع�ض وتق�3) مcام�� الق=^ اإلخ�ار�ة على إن ث	ة عالقة ف ؛ل4ا
ال سـ�	ا مـع ت<ـ�ع ال�سـائ" ال�ـي ُتقـ�م ، وفهـ) هـ4ه ال	cـام�� تـ�F4الع	ل�ات ال	ع��xة لل	�لقي، م� 

�اذابهـاQـ� اسـ�kمـا أك�تـه  ؛ إذ إنهـا ت=ـ�ح أك �فـي  )٢٠٢٠خ0ـاب (علـى ان��ـاه ال	�ـ���م��، وهـ
ن���jـي ت	�kـل  علـىEاالع�	ـاد ، هاورصـ� ه4ه العالقـة�bاس اس�ه�فr ال�ي ش�ه ال���H*�ة دراس�ها 

�مة. و j>	مات وال��ث ٦٠ال�ي �Oقr على ال�راسة  أك�تال	علQد ، اً م��H3ـابي ل�ق<�ـات إتـأث�� وجـ
 ����عة ال���H*�ة ال�ي تع�ضr للق=ة اإلخ�ار�ة Eأسل�ب ال�=ـ���  إذ ؛الغام�ال�=	H	ال rق�تف

 ،hال�قل�ــ� ��عــة الcــا0Eة ال�ــي تع�ضــr للق=ــة Eأســل�ب الف�ــ�ی	H	فقــ� تــ) رصــ� الغــام� علــى ال
�عة ال���H*�ة	H	ـاه�ة فقـ"ق�=ـار علـى اال، وع�م تفاعل أك*� للV	ا ؛ال�أكkـ� إدراكـا  ومـ� ثـ) Fـان

�C  وت�F4ا�Q	٢٠٢٠(خ0اب  لل(.  
األمــ� لـــ) 3قــف ع<ــ� حـــ�ود ال�ســائ" ال	�عـــ�دة  فـــإنالت�ــاع قاعـــ�ة حقــل ال�=ــ	�)؛  ونjــ�اً 

�ل�ج�ة  ،وال�UQ) ف�ها ل�Qق�` أه�اف م�Qدة م� خالل ال�=	�)Uلفهـ) سـ� C�وsن	ـا نHـ� أه	�ـة ق=ـ
وم<هـا االن�0اعـات ال	�7�نـة  ،ال	����م�� وال�أث��ات ال<ف��ة ال	QفIة وال	F�Qـة والُ	VـUلة ل�ـل�Fه)

 �Vــــاركب ال	ع<�نــــة Pengnate, Sarathy, and Lee (2018) دراســــة وهــــ� مــــا ت<اول�ــــه ،لــــ�یه)
هـ4ه ال�راسـة ���Fـة تـأث��  ت<اولـrوقـ� ، االن�0اعات الH	ال�ة األول�ة ل	�قع ال��ـ@: تQق�ـ` ت��H*ـي

م�ــIات ت=ــ	�) م�قــع ال��ــ@ وت�ت�ــ@ صــفQات ال��ــ@ وال�عق�ــ� ال	�ئــي علــى االن�0اعــات الH	ال�ــة 
وال<�ــــة �ال�ــــالي ال	VــــارFة و  ؛I هــــ4ه االن�0اعــــات�ــــتعI علــــى  و���Fــــة تأث��هــــااألول�ــــة لل	�ــــ���م�� 

م�غ�ــ� ال�قــr ل�Qق�ــ` االن�0ــاع مــ�  علــىوقــ� اع�	ــ� ال�=ــ	�) ال���H*ــي  الســ���ام م�قــع ال��ــ@.
ابــل تــ�ك ال�قــr مف��حــا قم�قــع ألحــ� ال�=ــ	�	ات ال���H*�ــة خــالل تــ�ك ثان�ــة واحــ�ة لل�عــ�ض لل	

ت�ت�ـــ@ صـــفQة ال��ـــ@ یـــ�ث� و ال�Qل�ـــل أن  إلـــىال�راســـة  أشـــارتوقـــ�  ،ةألحـــ� ال�=ـــ	�	ات ال���H*�ـــ
E.ة وال<�ةFارV	ئ�ة وال�	اذب�ة الHعلى ال ��*F لUV  
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٥  ة الع���ة على ان��اه ال	����م��ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�أ

 ال�ـأث�� ال�ـل*ي ل�LQ )2016(آخ��� و Skulmowski دراسةجاءت ذاته، ال=�د وفي 
علــــى م=ــــ�ا�bة ال	�قــــع وجاذب��ــــه: ن	ــــ�ذج زم<ــــي لــــإلدراك الH	ــــالي  Saturationاللــــ�ني لل�Vــــ�ع 
ال	�ـــ���م�� حـــ�ل ال	�قـــع ت�Qقـــ` ت اان0لقـــr هـــ4ه ال�راســـة مـــ� ف�ضـــ�ة أن ان�0اعـــوقـــ� ، لل	�قـــع
ا آلل�ة الـIم�، تف�cل ال	�قع وم=�اق��ه وفقً  على��Eة مع�فة تأث�� الل�ن  ؛ي ثان�ةلل�م ٥٠خالل 

أن جاذب�ـة ال	�قـع ت�Qقـ` مـ� خـالل تـأث��ات ال�Vـ�عات الل�ن�ـة العال�ـة، F	ـا إلـى  وخل=r ال�راسـة
 تQق�ــــــ` الkقــــــةإلــــــى �دh یــــــأن Oــــــ�ل ف�ــــــ�ة ال�عــــــ�ض لل	�قــــــع 3	Uــــــ� أن إلــــــى  ت�صــــــلr ال�راســــــة

Trustworthiness قع�E	jه�  ت�أث� ح�	ا فاالن�0اعات األولى و�ال�الي تQق�` ال	=�ا�bة؛ ؛Eال	
�ن، F	ا أن األل�ان الق��ة Fان لهـا تـأث�� فـي تـ�F4ها  اإلرشاد3ةال	�قع والع<اص� 	c	د لل�ال�ي تق

ال�ــي  �ه)دراســ) فــي 2015ه (وزمــالؤ  Douneva هوهــ� مــا أقــ�  .ه�ــةاعــ� األلــ�ان الcــ��فة أو ال�
 rال�ة وأداء ت<اول	Hام الUلفة على االن�0اعات األولى واألح��	ال @��تأث��ات ت=	�	ات م�اقع ال

و�bـاس ال�=	�	ات ال	��لفة للVـ�Fات  تE `�*0عu م� خالل، تق�3	ي ق=��ال4اك�ة Eع� ع�ض 
ت=ـــ	�	ات  علـــىك�ة Eـــال�0*�` اوال�ق��	ـــات الH	ال�ـــة وأداء الـــ4 ن�0اعـــات األولـــىاال علـــىتأث��اتهـــا 

*��Hات �ــتFاقــع شــ�� .Douneva at el) ف��اضــ�ة ت<اولــr األلــ�ان وال<=ــ�ص وال=ــ�راة ل	

2015).   

  :ل?��ون�ةال"+�E ;ال��اقع اإل "اه دراسات االن�  ) ب(

االن��ـــاه ال�=ـــ�h لل	�ـــ���م�� فـــي تق<�ـــات تـــأث�� ت�ای<ـــr ال�راســـات ال�ـــي ت	Qـــ�رت حـــ�ل 
أسـ{ وق�اعـ� ج�یـ�ة فـي لل�ق�ف على ن�ائج ُت	Uـ� ال	=ـ		�� مـ� ال�قـ�ف علـى  ؛ال��اس وال�ص�

اع�	ـ�ت ال�ـي 2020) (��� وآخ Espigares-Jurado دراسةفHاءت  ؛ت=	�) ال	�اقع اإلل��7ون�ة
ة ل	�قـع ف<ـ�ق علـى ال��ـ@ االه�	ـام ال�=ـ�E hال=ـ�رة ال�ئ��ـعلى ت7<�ل�ج�ـات ت��ـع العـ�� ل��ـاس 

ال=ــ�ر ال�ــي ت�ــ���مها الف<ــادق علــى  تقــ�م Eــهعلــى الــ�ور الــh4  م�FــIةً ، 	�قعــه ونــ�ع ال�<قــلل وفقــا
ت�ــ	ح ال���Hــة ال	ق��حــة Eــال�Qق` مــ� ���Fــة و  ،فــي ت�Qــ�� االن�0ــاع األول م�اقعهــا علــى ال��ــ@

ــتــأث�� هــ4ه ال=ــ�ر علــى  	قــای�{ ال	�ئ�ــة ع<ــ� لفــr ان��ــاه ال	�ــ���م�� Eاإلضــافة إلــى ال<	" أو ال
أ]هـــ�ت ال<�ـــائج أن ال=ـــ�رة فـــي الHـــIء العلـــ�h مـــ� ال	�قـــع ت7ـــ�ن أكkـــ� وقـــ�  معـــال�Hه) ال	ع��xـــة.

�عـات ال	Vـار��Fل�7 ه<اك Eعu االخ�الفات في االن��اه ال�=�  ،فاعل�ة	Hب�� م h، إلـى�جـع وت 
@��  .م� ناح�ة أخ�h  	� ال	����موعُ  ،م� ناح�ة ن�ع ال	ه	ة ال�ي س��) ت<ف�4ها داخل م�قع ال

 ج�یـــ�، هـــ� ن	ـــ�ذج علـــى �تح�ـــL اع�	ـــ) ٢٠٢٠دمحم (�أبـــ� ال	Hـــ�  ن��Hـــة دراســـة rواخ�لفـــ
"hاإلرشــاد LــQ3ُ  "ال� h4هــام  �ِعــالــ	أحــ� ال hال�=ــ� LــQ،ال�ــي ت�0لــ@ االن��ــاه اإلدراك�ــةال�  �	ــcوت�

عـــادًة إجـــ�اء م�ـــح نVـــ" لل	Hـــال ال�=ـــ�h، وعلـــى الـــ�غ) مـــ� أن االخ��ـــار 3ع�	ـــ� فـــي ال*�ا3ـــة علـــى 
األشـ�اء ال�ـي ی<jـ� فـإن سـ��ع فـي ال<jـام ال�=ـ�VE ،hـUل أن ت4Hب ان��اه<ـا 3ُ	0��E �Uة  مQفIات
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  ٦ ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�ة الع���ة على ان��اه ال	����م��أ

إًذا ت�Qیــ� أh مــ� ف�7ــ3 1	Uــ� ت�Qیــ�ها فــي ضــ�ء ال	المــح ال��ــ�0ة، 3	Uــ� Fلهــا ل��ــr إل�هــا الفــ�د 
جــEً4ا، و��	kـــل  األكkــ�ع<اصــ� ال�=ــ	�) H3ـــ4ب ان��ــاه ال	�ــ���م أوًال و��جـــه ان��اهــه إلــى الع<اصـــ� 

	ــا Eالهــ�ف الــ�ئ�{ لل�راســة فــي رصــ� العالقــة بــ�� ال��]�ــ1 ال�Hــ� للع<اصــ� ال*<ائ�ــة علــى ال=ــفQة 
 uج�هــــه لــــ�ع��اذ علــــى ان��ــــاه ال	�ــــ���م وتQعات دون غ��هــــا علــــى �3ــــاع� علــــى االســــ��ال	�ضــــ

ال	�ضـ�عات، واع�	ـ�ت ال�راسـة فـي  تلـpال	�ـ���م ل	cـ	�ن  إدراكعلى سـ�عة  ذلpوأث�  ،ال=فQة
 hال�=ـ� LـQذج ال���bاسها ل	ـا سـ�ق�م Eـه الفـ�د أث<ـاء ع	ل�ـة ال�QـL ال�=ـ�h عـ� ال	�kـ�ات علـى ن	ـ

hاإلرشـــاد Guided Search Model Visual و�لـــغ عـــ�د ،��FـــارV	ن  ٩٠ ال�Oالً�ـــا م	ـــ� ی�رســـ
  .)٢٠٢٠(م<ال أب� ال	�H، ع*�هللا دمحم  ال����Q م	ل7ةفي EالHامعة ال�ل��Hة 

ح�ـL  ؛ال	cـ	�ن اإلخ�ـارh  وsدراكت�صلr إلـى عـ�م وجـ�د فـ�وق بـ�� اتHـاه لـ�ن الع<ـ�ان و 
اتHــاه لــ�ن الع<ــ�ان،  Fــانال	�ــ���مة فــي ال�راســة Eاه�	ــام القــ�اء أ3ًــا  الVاشــة األساســ�ةتjQــى ألــ�ان 

جــاء اتHــاه حHــ) الع<ــ�ان مــ� F	ــا جــEً4ا لالن��ــاه، األكkــ� اللــ�ن األح	ــ�  كــان pوعلــى الــ�غ) مــ� ذلــ
فـ�وق بـ��  كه<ـاFـان �x	ـا ی�علـ` EاتHـاه حHـ) ال=ـ�رة و ، hءEً4ا الن��اه القار جأك�k  لألصغ� األك*�

؛ جــEً4ا لالن��ــاهاألكkــ� صــغ��ة)  -  م��ســ0ة –ك*�ــ�ة ي (تــاالتHــاه اآلFــان ح�ــL  ؛اتHــاه حHــ) ال=ــ�رة
جــاءت فقــ�  ؛ال=ــ�رشــUل بــ�رة االه�	ــام علــى ال=ــفQة، أمــا Eال<�ــ�ة التHــاه تVــUل ال7*�ــ�ة ال=ــ�رة ف

 الVـUلإلى ما ی�	�ـE Iـه  ذلpم��ع)، و��جع  -  دائ�ة – (م���0لة ال=�رشUل الف�وق ل=الح اتHاه 
  .جEً4ا لالن��اهاألك�k و�ال�الي  ؛ال=��Qةاس���اًما على ال	�اقع الUVل األك�k ال	���0ل ب�صفه 

خـ� فـي الـ<هج ال�kQـي ل�راسـة االه�	ـام وم� ناح�ة أخ�C، ارتـأE Cعـu ال�راسـات م�ـاًرا آ
 hف ؛ال�=ــ�r0اقــع  )٢٠١٨رحــاب الــ�اخلي ( قــ� ســل�الcــ�ء علــى اله��ــة ال�=ــ��ة فــي ت=ــ	�) ال	

ـــــى ،الل=ـــــQف ال	�اقـــــع ال��اضـــــ�ة أن	�ذًجـــــ اإلل��7ون�ـــــة ـــــل  ، وأداة مـــــ<هج ال	�ـــــح مع�	ـــــ�ًة عل تQل�
�ن 	c	فة و  ،ال�Q=ة ال�=��ة لل��أدوات االت=ال ال�=�h الh4 ت�]فه  Cح�إأشارت إلى أن اله

اسـ)  أنخل=r ال�راسـة إلـى ها ��Oقة لل�	��I وال�ع��1 وال��F4، و ب�صف ال=Qف ل�Qق�` أه�افها
هي ع<اص� أساس�ة فـي ت7ـ���  ال	�قع اإلل��7وني والVعار واألل�ان ال	����مة في رأس ال=فQة

، وأن ال�م�ز غ�ـ� اللف�jـة ال�ـي اسـ���م�ها ال	�اقـع ال��اضـ�ة تعUـ{ معـاني ودالالت ه��ة ال	�قع
Eـــال�ع*�� عـــ�  ال	ـــ�ت�"هـــ� األكkـــ� اســـ���اما فـــي تلـــp ال�مـــ�ز  ىوFـــان ال	ع<ـــ ،�قـــعت�Fـــ� ه��ـــة ال	

وتـــ) ت�]�ـــ1 الVـــعار فـــي إOـــار ال	�ضـــ�عات ال��اضـــ�ة ال�ـــي تـــ�ت�" Eال��اضـــة  ،ال<VـــاW والF�Qـــة
ل��7ون�ـــة E	ـــا Vـــ�Uل ال*<ـــائي لVـــعارات ال=ـــ�Qفة اإلم�اشـــ�ة. وأوصـــr ال�راســـة cEـــ�ورة دراســـة ال�

(الــــ�اخلي  إلــــى جانــــ@ ال��افــــ` الــــ�اللي مــــع ال	�س�ــــة ال=ــــ��Qة ذاتهــــا ،ی�cــــ	� ال*<ــــاء الVــــUلي
٢٠١٨(.   

  :واإلفادة مJها على ال	راسات ال�عل%H(ج) 
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وات�ــاع الQقــل ال�kQــي  مــ�C ال�<ــ�ع ،ی�*ــ�� ل<ــا مــ� العــ�ض ال�ــاب` لل�راســات ذات ال=ــلة
نHـــ� ك	ـــا  ،عـــ� غ��هـــا وsن تVـــابهr فـــي الـــ<هج فـــي ال�=ـــ	�)؛ إذ ات�عـــF rـــل دراســـة نهHـــا مغـــای�ا

Fافـة مـ� أشـUالها �` واأله�اف، �xعu ال�راسات تعاOى مـع ال�سـائ" ال	�عـ�دة Eفي ال�0* اخ�الفا
، و4Fلp األم� Eال<��ة فق" مkل الف��ی� اواح� شUال �عcها ت<اولو م<ها،  ةدون ال��I�F على واح�

و�عcــها رFــI  ،االن�0اعــات الH	ال�ــة علــى ؛ xــ�عu ال�راســات رFــIلل	�غ�ــ�ات ال��kQــة ال	�روســة
في ال<��jـات  F	ا ت�ای<r ال�راساتال�Q=�ل ال	ع�في،  علىو�عcها رIF  ،على سه�لة ال�ص�ل

وه� ما ساع� ال�احL على ال	�ـ��C ال<jـ�h فـي ت�Qیـ� ن��jـة  ؛وال<	اذج ال<��jة ال	����مة ف�ها
وهــ� ن	ــ�ذج ج�یــ� ومغــای� ل7ــل  ،تق�ــ�) األداء ال�=ــ�h م�عــ�د األEعــادال�راســة ال	�	kلــة فــي ن	ــ�ذج 

علــــى ال	�ــــ��C أســـه	r األدب�ــــات العل	�ــــة  Fــــ4لpفـــي ال�راســــات ال�ــــاEقة،  عل�ــــهتــــ) االع�	ــــاد  مـــا
ح�ــL اع�	ــ�ت ال�راســة شــ�ه ال���H*�ــة علــى ال	ــ<هج ال���H*ــي م��ــقة بــ4لp مــع Eعــu  ال	<هHــي؛
علــى  اســة اســ�فادتF	ــا أن ال�ر  )،Espigares-Jurado )2020 مkــل دراســة ،ال�ــاEقةال�راســات 

واالن��ـاه وال�ـ�اخل  اإلدراكE -ال س�	ا �x	ا �3^ ال�ع��فات وال	فا��) ال�اصة -ال	���C ال	ع�في
  ال�اضح في Eعu ال�راسات.

  ال�	خل الE�OJ لل	راسة: ن��ذج تق%�A األداء ال"+�E م�ع	د األ;عادثان�ا: 

ل	ا تـ) رصـ�ه مـ� ال��جهـات ال<��jـة  ت ال�اEقة، واس�<ادال	ا ت*�� م� ع�ض ال�راسا وفقا
	ـ� �ُ مـا اع� ن	ـ�ذج ج�یـ� وم��لـف عـ علـىلل�اح��k فى ه4ه ال<ق0ة ال��kQة، فقـ� اع�	ـ�ت ال�راسـة 

ــــــاه ال�=ــــــ�h ل�ــــــع ــــــ�) األداء ال�=ــــــ�h م�عــــــ�د األEعــــــاد"وهــــــ� ن	ــــــ�ذج  ،ه فــــــي دراســــــات االن��  "تق�
Multidimensional Visual Performance Evaluation Model، ــــ  قاعــــ�ةمــــ�  اان0الًق

�عــة مــ� ال�ــاح��k ال=ــ�<�اآل ىال*ــ�ء مــ� ح�ــL ان�هــ	Hذج �خــ�ون، فقــ� وضــع م�لــh4 ا� هــ4ا ال<	ــ
ع<ـ� ت=ـفح ال	�ـ���م�� لل	�اقـع  ی�7�ن م� ثالثة م�ش�ات ت�دh إلى ن��Hة ال�ضا ال�=�h العـام

ـــة وال	�اقـــع ال=ـــ��Qة ،ل��7ون�ـــةاإل ـــات اإلخ�ار� Eا�ـــ) ال* ســـه�لة و H	ـــالي، وتVـــ	ل األداء ال ،ومـــ� ث
ال<	�ذج  ) انق�ام١( Uلي ی�ضح الVأتو�x	ا 3االس���ام، وأه	�ة ال	عل�مات Eال<��ة لل	����م��، 

�عـ�3Qة إلى ثالثة أجIاء رئ��	Hـل م<هـا علـى مF h�ة مـ� ال�فاصـ�ل الHاذEـة لالن��ـاه ال�ـي تQقـ` 
F	ــا  (Zhang et al. 2020) =ــ�h العــام عــ� ت=ــ	�) ال=ــفQةنها3ــة ال	0ــاف ال�ضــا ال�فــي 

  ي:أت3

ــــي: -١ أنــــ�اع ال�ســــائ" ال	�عــــ�دة  صــــ� ت=ــــ	�) ال	�Qــــ�E hاســــ���امو�Vــــ	ل ع<ا ال�+ــــ��A ال��ئ
وأشUال  ،وال�سائ" الفائقة ال�Vع*�ة واألص�ات ل=�ر وال�س�م والف��ی�Fال<=�ص واال	��لفة، 

 .(Ze-Nian 2021) �دــــ�اق مQـــــــي ســـــــ�C وفـــــــ) ال	�Qـــــــي تق�یـــف اـــــــت�]�فه
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  )et al Zhang(2020 . تق%�A األداء ال"+�E م�ع	د األ;عاد) ن��ذج ١(شUل 

�عة م� ال�=	�)  علىإذ ی<*<ي  ؛�ة لل�=	�) ال	�ئيتال	�حلة اآل : وهيمVش�ات األداء -٢	Hم
 �ة:تس م� خالل ال	�ش�ات الkالثة اآلال<�ائج ال�ي تقا

 "ــاه�مــا األداء ال.�ــالي وتف'ــ�الت االن �عــ�  يءی<ــ�ج ع<ــه االن�0ــاع EالH	ــال ال<اشــ: وهــ
اس���ام م�Iج م� ع<اص� وس	ات ال�=	�) ال	��لفة، و���V األداء الH	ـالي إلـى ال�ق�ـ�) 

 Zhenyu  2021( ي ال4اتي لل�ؤ�ـة العامـة ل=ـفQة ال��ـ@ مـ� ق*ـل ال	�ـ���م��اإلدراك

Gu et al.( ـ@ ذات��، وه� ما ی�ف` مع ن��jة تف�cل االن��اه ال�ي تقcي Eأن م�اقـع ال
أه	�ـة الVــUل م	ـا ی�Fــ�  ؛تQ=ــل علـى م�Iــ� مـ� االه�	ـام واالن��ــاه األداء الH	ـالي العـالي

 Hormann) العــام لل	�قــع الــh4 ی�VــUل ب�<ــ�ع تق<�ــات وأشــUال تقــ�3) م�Qــ�C ال=ــفQة

2020, 26-27). 
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 ام	��ة: ســه�لة االســQــ���م ع*ــ� ال=ــف�	ك ال�، ف7ل	ــا �هوسالســ وُ�ق=ــ� بهــا ســه�لة ســل
���E Cعة دل كان ذلp ی�) �Eه�لة و�=ل ال�Q	م إلى ال����	قـ`  علىQ3 ) ناجح�	ت=

 Wilson et (2021 ال	�ـ���م�� Eأفcـل شـUلإلـى  إ3=ـالهاه�ف مقـ�م ال	عل�مـة فـي 

al.(ــ���م���	ع�فــي علــى ال	ــل ال	Qتقل�ــل ال pــ4لFــا ی��تــ@  ؛، و	ه جــ4ب ان��ــاهه)�ــعلم 
بـــ��  لـــ4ا فـــإن ه<ـــاك ارت�اOـــا وث�قـــا ؛عـــ� ال�Vـــ��r الـــh4 3=ـــاح@ زخـــ) ال	عل�مـــات اEع�ـــ�ً 

 .(Baughan et al. 2020) سه�لة االس���ام وان��اه ال	����م��

  ة ال�عل�مــات	فائــ��Yهــاو� 	ومــZ $%م	��ــ�� و: ارت"ا]هــا ;ال�)ــVات إلــى تQثــ�اء صــف
؛ �ـ���م�� و�Uـ�ن فـى ح�ـI اه�	ـامه)ب�قـ�3) م�Qـ�C ی<اسـ@ م�0ل�ـات ال	 ال��@ وفعال��هـا

 Lح��	*ـ�أ االن��ـاه االن�قـائي وفقـا ــ��م�� �إن ال	ن ی�لقـ ـــ ل�ال	عل�مـات وفًقـا لق�اعـ� مkـل  
�C  ،وال	<اف�ة ال	�ئ�ة الع<اص�حH)  اخ��ار�Q	سائ" ال�ي ُق�م بها ال� Wickens) أh ال

2021).  

ة � ال	�حلة األخ� ىEع� م�ور ال	����م Eال	�حل��� ال�اEق���، 3=ل إل: ال�ضا ال"+�E العام - ٣
  ل�ق��) ال�=	�) ال	�ئي ودرجة ال�ضا ع<ه Eع� إت	ام ع	ل�ة ال�=فح. 

  ال�ع��فات اإلج�ائ�ة لل	راسةثال\ا: 

ســه) ال�ــ�اث العل	ــي فــي بلــ�رة ال�ع��فــات اإلج�ائ�ــة ال	�ت�0ــة Eال�راســة للف=ــل ب�<هــا و�ــ�� أ
الـc3 h4ــعه ال�احـL ل�صـف م�ضــ�ع  ال�ع��ـ1اإلج�ائـي هــ�  1فـال�ع��، معهــاال	فـا��) ال	�ـ�اخل 

ا ووفًقـــ .Eـــال	�اجع العل	�ـــة ل��Qیـــ� أEعـــاده ةو�	Uـــ� لـــه االســـ�عان ،لل��ـــاس ا قـــاEًال ا F	ً�ـــدراســـ�ه وصـــفً 
ال	<هHــي واإلج�ائــي  EالHــان*��� ی�ت�0ــان �� أساســ��ث	ــة مفهــ�مفــإن �هــا؛ 	�ضــ�ع ال�راســة ون��jل

  واالن��اه. اإلدراك، ه	ا: لل�راسة

ففـي ال�قـr الـV3 h4ـ�� ، Attentionواالن��اه  Perception اإلدراكت�اخل ب�� وه<اك  
�اس، V3ــ��إلــى  )اإلدراك(األول  �xــهQــالE ــ�ة ال�اصــة�Qل�ــة ال	ــاني العkم�حلــة  ىإلــ )االن��ــاه( ال
 اإلدراكلـ4ا 3	Uـ� ت�Qیـ� مفهـ�مي االن��ـاه و  ؛�رFـةبـ�� الع<اصـ� ال	ُ  �ـ�Iوهي ال�	 اإلدراكم�  ىأعل

� اآل علىQ>ي:تال  

  :لالن�"اه ئيال�فه�م اإلج�ا

 I�Fـال��E اح	ـ�ة لل�ــ�Qات الIفــQ	ل�ـة ت�شــ�ح ال	ع �) ومــ� ثــ ؛القل�ــل م<هـا علــىاالن��ـاه هــ
 Focusال=ــفQة وال���FــI علــى (ال	�رFــة) مــ� الع<اصــ� ال	�ئ�ــة �k7ــ�فــإن االن��ــاه 3ع<ــي تHاهــل ال

    الkالkة.فالkان�ة  إلىواح�ة ث) االن�قال  على
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 _�  :اإلج�ائيم(	دات ال�ع�

 :�	ا یليx اإلدراكع<اص� ) وآخ�ون Noguchi )2007ح�د 

 ة، أ: أولها�Uان�U��0قة م�E ا ن االن��اه ی�شح	F*�أأ	ن االن��اه ان�قائي (ی�=ل به4ا ال 

 ،Selective Perception االن�قائي اإلدراك، و Selective Attentionاالن��اه االن�قائي 
 .)Selective Retentionاالح�فا  االن�قائي 

 ل�ة أ: اآلخ�	د مق�رة الع�Q3 h4ل الUVد في ال�ال	QفIات  علىن ع	ل�ة االن��اه لها ق�
، فاالن��اه ه� ع	ل�ة ت�=�^ ق�رة ان��اه<ا ب�� نف�ه ال�قr ال�ي س�عالج في

  .(Noguchi et al. 2007, 3163–3172) ال	QفIات ال	��لفة (ال�اخل�ة وال�ارج�ة)

  :لإلدراكال�فه�م اإلج�ائي 

یـــ�)  اإلدراكم�رســـة الVHـــ0الr أن  C تـــ�  ح�ـــL ؛اإلدراكاخـــ�الف فـــي ال�<�jـــ� حـــ�ل  ث	ـــة
 ن��jـة ب�ـ� أن  ،)Schirillo 472-469 ,2010( أجIائـهVEـUل جIئـي، وال7ـل أك*ـ� مـ� مH	ـ�ع 

: م�حلــة مــا ق*ــل ى3	ــُ� E	ــ�حل���، األولــ اإلدراكأن  رأت ؛آن ت�ســ	ان ت7امــل ال�ــ	ات ال�ــي قــ�م�ها
سـ*�ِل  علـىسـ	اٍت م<ف=ـلٍة، فإلـى  ؛ ففـي هـ4ه ال	�حلـة یـ�) تQل�ـل ال7ـائ��Pre-Attentiveاه االن�

، ثالث س	ات: الل�ن (األح	ـ�)، الVـUل (م�ـ��ی�) ىلQ	�اء ال�ي ت�ور ی�) تQل�لها إلال	kال ال�7ة ا
ألن Fــل ســ	ة مــ� هــ4ه ال�ــ	ات ُتعــالج فــي م<0قــة م<ف=ــلة فــي  ؛الF�Qــة (الــ�وران ناح�ــة ال�	ــ��)

ــــي هــــ4ه ال	�حلــــةال ــــ�عu ف  	ــــخ، F	ــــا أن هــــ4ه ال�ــــ	ات م�جــــ�دة VEــــUٍل م�ــــ�قل عــــ� Eعcــــها ال
)2013, 143 Goldstein(حلة األ�	أما ال ، Cع أو ال�مج فهي : خ��	Hم�حلة ال�Integration 
 ؛لل	Uان ال�اص Eال	Hـال ال	�ئـيی�) ت�ج�ه ب�رة االه�	ام أو م�IF االن��اه وف�ها  ؛ت�0ل@ االن��اهو 

 Lـخت�) ح�	<ف=لة داخل ال	ات ال	ع ه4ه ال�	ل�ة ج	( عBoeriis and Holsanova 2012, 

259–281(.  

فإن<ــا نQــ�د ال	فهــ�م اإلج�ائــي القابــل لل��ــاس  ؛اإلدراكا ل�ــ�اخل ال�ع��فــات ال	�=ــلة Eــنjــ�ً و 
�عــة مــ� الع<اصــ� ال	�ئ�ــة  إلــىال�Qــ�ة ال�ــي تVــ��  اتحــ� الع	ل�ــ"أ ي:تــال<Qــ� اآل علــى	Hد م�وجــ

  .ع	ل�ة ساEقة لالن��اه" اإلدراكوم� ث) فإن  ؛االن��اه ج4بت�<اف{ في 
 ال�Ucلة ال"(\�ة: ارا;عً 

ت=ــ	�) وsخــ�اج  ^ات�ــاع الQقــل ال�kQــي فــي ت�=ــإلــى  3فcــي ال�ــ�اث العل	ــي ال�ــاب`
ل	ا لل��اضة م�  ؛وال��اض�ة UVEل أك�k ت�=�=اً ال س�	ا ال	��==ة م<ها  ،ال	�اقع اإلل��7ون�ة

Eاإلضافة إلى عIوف الH	ه�ر عـ� م�اEعـة  ج	ه�ر F*�� ت	kل له ال	الذ األن�@ لل���xه وال��ل�ة،
�0ة ومIا3ـــــا تقـــــ�3) وســــائل اإلعـــــالم ال�قل��3ــــة واالتHـــــاه لإلن��نـــــE rإمUاناتــــه ال7*�ـــــ�ة وت7لف�ـــــه ال��ــــ
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E مــات�ه	ــا ت�ای<ــr م�ـــ���اته) ال�ــي ت	Uــ� ال	�ـــ���م�� م ـــــ ال�ســائ" ال	�عــ�دةـ شــ�ى ــــ 0ــ�ق ال	عل
ول	ــا وجــ�ت ال�راســة ، ن��Hــة جــ4ب ان��ــاهه) مــع ال	�Qــ�C مــ� ال�لقــي وال�فاعــل  	�ــة والkقا�xــةعل¢ال�

 رFـIت هـ4ه ال�راسـة، ال	�<ـ�عاإلخ�ـارh و  ���الVـUل العـام وال	�Qـ� مـ� ال�Qـ�ث ال�ـاEقة علـى  ت��FـIا
 ل�ع�IـI االن��ـاه وم�ـ��C ج�دتـه ال	�اقـع ال��اضـ�ةفـي  C ت<ـاول ت=ـ	�) ال	�Qـ�  علـى ش�ه ال���H*�ة

E	ــا c3ــ	� Eاســ���ام تق<�ــات ال�ســائ" ال	�عــ�دة، لــ�C ال	�ــ���م�� وت0ــ��� ت=ــ	�) هــ4ه ال	�اقــع 
و�	ــــا ی��ــــ` مـــع الQاجــــة لعــــ�ض ال	cــــام�� ال��اضــــ�ة VEــــUل  لل	عل�مــــات اً أســــ�ع وسل�ــــ وصـــ�الً 
ه) مـــ� ال�عــــ�ض علـــ�وFـــ4لE p	ـــا Q3قـــ` ال�ضـــا ال�=ـــ�h لل	�ـــ���م�� والفائـــ�ة العائـــ�ة  ،ت7ـــاملي
 C�ن هــ4ه إفــدة، ن��jــات ون	ــاذج م�عــ� فعلــى الــ�غ) مــ� ت�ــای� ال�ــاح��k فــى اع�	ــاده) علــى ،لل	�Qــ
�ـه ل�Qاث ؛ن	ـ�ذج تق�ـ�) األداء ال�=ـ�h م�عـ�د األEعـاد علـىال�=ـ	�) ال���H*ـي اع�	�ت في ال�راسة 

LـــQاشـــ� ب<ق0ـــة ال��	ـــه الOـــاس أثـــ�  ؛وارت�ا�b ـــة فـــي�kQلة ال�UـــV	ـــ�د الQســـائ" لـــ4ا ت��اســـ���ام ال
... فQة ال�ئ��ـــةال	�عـــ�دة فـــي ال	�اقـــع ال��اضـــ�ة الع���ـــة علـــى ان��ـــاه ال	�ـــ���م�� ل	cـــام�� ال=ـــ

  دراسة ش�ه ت��H*�ة.
  أه��ة ال"(d: اخام)ً 

 و�األخ^ صفQاتها ،ال��اض�ةفي ت<اولها ال	�=^ لل	�اقع ت�	kل أه	�ة ال�راسة 
�E ،Cاالع�	اد على ال	<هج ال���H*ية وأشUال ال�سائ" ال	�ع�دة ال	����مة ال�ئ���Q	؛ل�ق�3) ال 

تق��) األداء ( م� خالل ت0*�` ن	�ذج نh�j ج�ی� Q3ق` أه�اف ال�راسة �bاس دق�`إلى  لل�ص�ل
 ومق��حات ع	ل�ة ل	=		ي حل�ال تق�م عق@ ذلpن ال�راسة إف وم� ث) ؛)ال�=�h م�ع�د األEعاد

  ال	�اقع ال��اض�ة لc	ان ت=	�) أك�k فعال�ة وراحة لل	����م��.
  أه	اف ال"(d: اسادسً 

� اآل علىان رئ��ان لل�راسة ث	ة ه�فQ>يتال:  
�ــ���م�� علــى ان��ــاه ال	 ای�<ــاول الهــ�ف األول �bــاس أh أشــUال ال�ســائ" ال	�عــ�دة أكkــ� تــأث��ً   ) أ(

  ؟ةل	cام�� ال=فQة ال�ئ��
١-  Wاس االرت�ا�b دة ب��� Visual Attention درجة االن��اه ال�=�h ال�سائ" ال	�ع�دة و ج

 �  قع ال��اض�ة.الل	
ــــائ" ال	�عـــــــــــــ�دة و جـــــــــــــ�دة �bـــــــــــــاس االرت�ـــــــــــــاW بـــــــــــــ��  -٢ ال�=ـــــــــــــ�h  اإلدراكدرجـــــــــــــة ال�ســـــــــ

Visual Perception  �  قع ال��اض�ة.الل	
ال�Qقــ` مــ� فــ�وض ن	ــ�ذج تق�ــ�) األداء ال�=ــ�h م�عــ�د فــي  خــ�اآلالهــ�ف الــ�ئ�{  ی�	kــل  ) ب(

، مــــــــــ� Multidimensional Visual Performance Evaluation Modelاد ـــــــــــــــاألEع
  :ال	�ت�0ة Eال�سائ" ال	�ع�دة ةخالل �bاس أEعاده الkالث
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�ن اإلخ�ارh في ال	�  علىسه�لة اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة �bاس تأث��  -١	c	قـع اإدراك ال
  ال��اض�ة.

�ن  علىال�سائ" ال	�ع�دة ال	عل�مات ال	�c	<ة في  فائ�ة و�b	ةتأث�� �bاس  -٢	c	إدراك ال
 �  قع ال��اض�ة.ااإلخ�ارh في ال	

فـــي لل�ســـائ" ال	�عـــ�دة ال	cـــ	�ن اإلخ�ـــارE  hـــإدراكالعـــام ال�ضـــا ال�=ـــ�h  عالقـــة�bـــاس  -٣
 �  قع ال��اض�ة.اال	

  م�غ%�ات ال"(d  ا:سا;عً 

ال	ـــ�ور ب��Qیــــ� م�غ�ــــ�ات ال�راســــة  دون مــــ� ل*ــــ�ء فــــي ت�Qیـــ� فــــ�وض ال�راســــة ال 3	Uـــ� ا
� اآل على يوه ،ال	�غ�� ال	��قل وال	�غ�� ال�س�" وال	�غ�� ال�اEعة، ة الkالثال�ئ��Q>ي:تال  

  م�غ��ات ال�LQ )١ج�ول (  
  ال	��قلال	�غ�� 

  

  ال�س�0ةال	�غ��ات 

  

  ال�اEعال	�غ�� 

  ال�سائ" ال	�ع�دة ج�دة
  سه�لة االس���ام

  الفائ�ة
 h�=ال�ضا ال�  

  االن��اه

 ًJراسة ف�وض: اثام	ال  

أن  إلـىو��جـع ال�ـ*@ فـي الH	ـع ب�<ه	ـا  ؛�راسة ب�� �bاس االرت�ـاW والفـ�وق تH	ع ه4ه ال
سـائ" ه	ا ال� ا حـ�إ ،ه4ا ال<	�ذج ل) 03*` في ال�راسات الع���ة، ول	ا Fان ه4ا ال<	ـ�ذج لـه ج<احـان

فـــإن ال�راســـة ت*ـــ�أ مـــ� الفـــ�وض  ؛دراســـات ع���ـــة م�عـــ�دة اي ت<اول�هـــ�ـــال	�عـــ�دة وآل�ـــات إدراكهـــا ال
ـــال<	�ذج  C هـــيخـــ� ، والH<ـــاح األ	�جهـــةال E غ�ـــ�ات ال�اصـــة�	ـــ�� ال ـــ�) �bـــاس الفـــ�وق ب ـــ) ی ال�ـــي ل

ح�ـL ال  ؛ةال=ـف�� ةفإن �bاس الف�وق 3أخـ4 ال=ـ�غ ول4لp ؛في ال�راسات الع���ة م*����اإاخ��ارها 
  .ت�ج� دراسات ع���ة ت��Fه أو ت<��ه

  :ف�وض ال��جهةال)  أ(  

 ال�=ــــ�h  اإلدراكدرجــــة جــــ�دة ال�ســــائ" ال	�عــــ�دة و  بــــ��إH3اب�ــــة ت�جــــ� عالقــــة ارت�ا�Oــــة  .١
Visual Perception  � ال��اض�ة. قعالل	

 Visualدرجة االن��اه ال�=�h �ة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة و ت�ج� عالقة ارت�ا�Oة إH3اب .٢

Attention  �  ال��اض�ة. قعالل	
  :+ف��ةالف�وق ال(ب) 

�عــات  Cال	�عــ�دة لــ��لة اســ���ام ال�ســائ" ال ت�جــ� فــ�وق بــ�� ســه .١	H	ــةال�*��Hدراك  ال�sو
�ن اإلخ�ارh في 	c	ال �  قع ال��اض�ة.اال	
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فائـــ�ة ال	عل�مـــات ال	�cـــ	<ة فـــي ال�ســـائ" ال	�عـــ�دة وsدراك ال	cـــ	�ن  بـــ��ال ت�جـــ� فـــ�وق  .٢
 �  قع ال��اض�ة.ااإلخ�ارh في ال	

�ن  ب��ال ت�ج� ف�وق  .٣	c	دراك الsالعام و h�=سـائ"ال�ضا ال��ال	�عـ�دة فـي  اإلخ�ارh لل
 �  قع ال��اض�ة.اال	

  ال	راسة ن�ع: اتاسعً 

ال�ي ت��لف فـي  xperimentE-Quasiال�راسات ش�ه ال���H*�ة إلى  ت<�	ي ه4ه ال�راسة
ي �ــإلج�ائهــا، ال اأساســ� اشــ�Oب�صــفها ال���H*�ــة ال�ــي ت�0لــ@ العVــ�ائ�ة مع�0اتهــا عــ� ال�راســات 

، F	ا أن ال�راسـات ال���H*�ـة )Leppink 9-5 ,2019( ع� ش�Oًا في ال�راسات ش�ه ال���H*�ةتُ  ال
ال	�غ�ـ� ال	�ـ�قل، ب�<	ـا إلـى  ال=ـ�ق الـ�اخلي الـh4 3عـhI أh تغ�ـ� فـي ال	�غ�ـ� ال�ـاEع علـىقائ	ة 

ب�ع	ــ�) ن�ــائج ال�راســة خــارج الع�<ــة  ى��H*�ــة Eال=ــ�ق ال�ــارجي الــh4 3ُع<ــتهــ�) ال�راســات شــ�ه ال�
ت�ت7ـI هـ4ه ال�راسـة  عل�هو�<اء  ؛)Achen 20-19 ,2021( ال���H*�ة في م�اقف و]�وف م	اثلة

H<ه	ة. على يفي ب<ائها ال�*��Hال�راسة ش�ه ال�  

  ال�+��A ش"ه ال�.��-ي/ ع%Jة ال	راسة :اعاش�ً 

 :H3ـــــ@ أن ت��افـــــ` الع<اصـــــ� ال�	ـــــ{ لل	ـــــ<هج ال���H*ـــــي ؛ل�0*�ـــــ` ال	<ه�Hـــــة ال���H*�ـــــة
ال�<ف�34ـــة ســـ��ات��Hة ) اال٤مقـــای�{ ال�راســـة () ٣) ال�=ـــ	�) ال���H*ـــي (٢ف�ضـــ�ات ال�راســـة ( )١(

Implementation Strategy )ل سل�ـلة م�=ـلة  األسال�@ اإلح=ائ�ة. )٥UـVفهـ4ه الع<اصـ� ت
ال�=	�) ال���H*ي ون���ة  على، فف�وض ال�راسة تف�ض نف�ها اآلخ� علىی�ث� ف�ها Fل ع<=� 

�عــــات ال	�ــــ���مة فــــي ال���Hــــ@	H	ــــاس  ؛ال��	یــــ� ال�Qومــــ� ثــــ) تh4ی الــــIــــF� األســــال�@  علــــى
Fـل مـ� الع�<ـة ال�Vـ��ة  علـى3ع�	ـ� ال�=ـ	�) ال���H*ـي  ؛ لـ4لBloom(p 20 ,2008( ةاإلح=ـائ�

 @��Hاد3ة ال�ي ی�) ال�	والع�<ة ال ،@��Hف اإلل��7ون�ة عل�هاال�اضعة لل�Q=ات لل	�	وهي ت= ،
  .عل�هالل���H@  ��م� ق*ل ال�احkال�ي ت) إع�ادها 

�cع Eراسة أدوات: حاد	ال  

مـ�  هي األداة ال�ئ��ة لH	ع ال*�انات وال�Qق` م� ف�وض ال�راسة وف�وقهـا ال	الحjةع� تُ 
�عـات ال���H*�ـة ورصـ� االخ�الفـات  ؛خالل ال���Hة	H	اردة مـ� ال�لcـ	ان الـ�UQ) فـي ال*�انـات الـ

ت=ـــ	�) وســـائ" م�عـــ�دة ر�اضـــ�ة ت��ـــای� فـــي تـــ)  فقـــ� ؛ب�<هـــا والقـــ�رة علـــى وصـــفها VEـــUل تف=ـــ�لي
(جـــ�دة عال�ـــة، ، ح�ـــVideo Resolution L عل�هـــا�0لـــ` ، و ودقـــة عـــ�ض الف�ـــ�ی�هاتج�دتهـــا 

ــــة عـــــــــــ� دقــــــــــة الVاشــــــــــات ال	ع�وفـــــــــــةوهــــــــــي وجــــــــــ�دة م��ســــــــــ0ة، وجــــــــــ�دة ضـــــــــــ��فة)،   م��لفــــــ
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4K  )٢١٦٠×٣٨٤٠  (8k )هات ع*ــ� شاشــات ٤٣٢٠×٧٦٨٠�) ال�ــي ت�ــ���م لعــ�ض الف�ــ�ی
�ن ال�ق	�ة �I184 ,2019(ال�ل�ف Janevski(،  ًا�jلع�م ت���)  ونrـة  اإلن��ن���للف��ی�هات مـ� ن

4K  p4لF8وk  ال�راسة �	هات اآل علىتع��  .�ةتج�دة الف��ی
  ) ج�دة الف��ی�هات ال���H*�ة٢ج�ول (

  ض��فةج�دة   ج�دة م��س0ة  ج�دة عال�ة
٤٢٠×٧٢٠  ٧٢٠×١٢٨٠  ١٠٨٠×١٩٢٠  

Full High Definition High Definition  Standard Definition 

نـه فإ ،ها م� الف��ی�هات ال	��ار�ةال�غ) م� ت���) اإلن��نr لف��ی�هات أقل في ج�دت على
هـ4ا األسـاس فـإن ال	�ـ���م  علىتفق� الف��ی�هات ال	ع�وضة ال�فاص�ل. و  إذ ؛��kFاً  عل�هاال 3ع�ل 

ـــkالث ـــ�ائل ال ـــ لعـــ�ض مcـــ	�ن الف�ـــ�ی�هات ال��اضـــ�ة ��3ـــار أحـــ� ال* القاعـــ�ة األساســـ�ة ي ]ـــل ف
ـــــه مـــــ�  ،للHـــــ�دة ، ب�ـــــ� أن )Johnston 91 ,2019( زادت الHـــــ�دة ال��UـــــالتFل	ـــــا زاد عـــــ�د أن

وم� ث) 3قل أو  ؛اإلن��نrن��نr أو اس�هالك Eاقة ل��عة اإل ال	����م �Q3د ال�قة ال	<اس�ة له وفقاً 
�عي ��Oقة ی��I االن��اه وفقً O لUVE د�Q3 h4م ال����	م� ق*ل ال h�=ا له4ه القاع�ة، فاالن��اه ق
�عــات  إلــىومــ� ثــ) تــ) تق�ــ�) ع�<ــة ال�راســة  ؛(Styles 2006, 127) اخ��ــار الHــ�دة	Hثــالث م

� اآل علىQ>ي:تال  
�cراسة  :ثاني ع	ة الJ%ع  

ــ �عــات ال���H*�ــة ألداة ال�راســة  اوفًق	H	عــات إلــىتــ) تق�ــ�) ال�	Hعــة  ،ثــالث م�	Hــل مF
�ر وال<=ـف اآلخـ� مـ� اإلنـاث، ول	ـا Fانـr هـ4ه  ،مف�دة ٣٠م��او�ة الع�د ب�اقع F4ن=فه) م� ال

�ائ�ة ال�ي تع� ش�Oا ل�عu االخ إلىال�راسة ت<�	ي Vة فإن الع�*��Hـارات سـ��)ال�راسات ش�ه ال��� 
األول مـ� Oـالب ب�نـامج اإلعـالم  C ال	���  علىEال�0*�` اخ��ار الع�<ة،  �أخ4ها في االع��ار ع<

� اآل علىالHامعة ال�ل��Hة في Q>ي:تال  
  ) ت�ز�ع ع�<ة ال�راسة ال���H*�ة٣ج�ول (

�ر  Fع  إناث  ذ�	H	ال  
�عة األول	H	٣٠  ١٥  ١٥  ىال  

�عة الkان�ة	H	٣٠  ١٥  ١٥  ال  
�عة الkالkة	H	٣٠  ١٥  ١٥  ال  

 dثال:�cراسة  ع	ال mمقای�  
، ال�ضاEاالس���م، واآلخ� خاص  ب���ساس�ان لل�راسة: أح�ه	ا، خاص أم��اسان  ه<اك

� اآل على االس���ام 3��3	�U ت�Qی� ال	��اس ال	����م في وQ>) يتالNorman 2022(:  
  :�ةتلل�عای%� اآل وت)��	م وفقا ،Usability Metricsمقای�o m)� االس��	ام   ) أ(

 .Fان االس���ام أ��3)ل	ا قل ال�قr ال�قr ال	��غ�ق في أداء ال	ه	ة (ك -١
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١٥  ة الع���ة على ان��اه ال	����م��ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�أ

 .ض��1) - م��س" –ال�ضا ال4اتي لل	����م (ال�ضا عالٍ  -٢

ــــــــــــــ (ب) �p�ــــــــــــــالء :ال�ــــــــــــــاص ;ال�ضــــــــــــــا خــــــــــــــ�س اآلاال	رضــــــــــــــا الع Wــــــــــا ــــ ــــــــــــــاس نق  م��
Customer Satisfaction Score اخ�=ارE ع�وف	الCSAT  ����3م م��ـاس h4رضـاال 

 ،الع	ــالء أو ال	�ــ���م�� عــ� ال�ــ�مات ال	ق�مــة مــ� الVــ�Fة أو ال	�قــع أو الVــ�اء أو ال�فاعــل
 .(Hill and Brierley 2017)  ٣-�١قع ه4ا ال	��اس ب�� و 

 :�cاإلح+ائ�ةرا;ع ع mال�قای�  
وتـــــ) اخ��ـــــار  ال�ادســـــة والعVـــــ���،ن�ــــ��ه فـــــي  PSSSب�نـــــامج  علـــــىاع�	ــــ�ت ال�راســـــة 

وذلــp ل��ــاس االرت�ــاW  ؛oefficientC orrelationC Spearman'sلالرت�ــاW  ســ*��مان معامــل
 istributionDrobability Point J االح�	ـالي ال	Vـ��كبـ�� م�غ�ـ��� رت*�ـ�� شـ��0ة ال��ز�ـع 

. ول��ـاس الفـ�وق بـ�� inear RelationL (Morgan 2011, 126)أن ت7ـ�ن ال*�انـات خ�0ـة 
�عــــات اع�	ــــ�ت ال�راســــة 	H	م��ــــاس علــــىال H Wallis-Kruskal معالال	ــــي ال*ــــ�یل  �Qل�ــــل لل

Anova ـا���*O ز�عا�وقـ� تـ) ال�Qقـ` مـ� ذلـp مـ�  ،F	ـا أنهـا غ�ـ� م�Hان�ـة ،فال*�انات ل) ت�زع ت
  .  estsTith Wlots PNormalityال��ز�ع ال0*�عي  اخ��ارخالل إج�اء 

  ) اخ��ار ال��ز�ع ال0*�عي٤ج�ول (
  اخ��ار ال��ز�ع ال0*�عي

 

�عات	H	ال 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic 
درجة 
 ال��Qة

 Statistic  .ال�اللة
درجة 
 ال��Qة

 .ال�اللة

قابل�ة 
 االس���ام

�عة	H	٠٬٠٠٠ ٣٠  ٠٬٦٥٦ ٠٬٠٠٠ ٣٠  ٠٬٤٠٥ ١ال  
�ع	H	٠٬٠٠٠ ٣٠ ٠٬٧٥٤ ٠٬٠٠٠ ٣٠ ٠٬٣١٣ ٢ةال 

�عة	H	٠٬٠٠٠ ٣٠ ٠٬٥١٥ ٠٬٠٠٠ ٣٠ ٠٬٤٧٦ ٣ال 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Lإنح�ــ  �أن ال*�انــات م�زعــة ت�ز�عــا  إلــىذلــV3 pــ�� و  ،٠٬٠٥ال�اللــة أصــغ� مــ�  C م�ــ�
�O عيغ��.  

  ) اخ��ار ال�Hان{٥ج�ول (
 اخ��ار ال�Hان{

 Levene’s 
Test 

 ١درجة ال��Qة
درجة 
 ٢ال��Qة

 .ال�اللة

قابل�ة 
 االس���ام

  ٠٬١٠٨ ٨٧  ٢  ٢٬٢٨٦ على ال	��س" ب<اءً 
 ٠٬٠٦٧ ٨٧ ٢ ٢٬٧٩٦ على أساس ال�س�"

 ٠٬٠٦٨ ٦٨٬٨٤٢ ٢ ٢٬٧٩٦  dfومع�لب<اًء على ال�س�" 

 ٠٬٠٦٠ ٨٧ ٢ ٢٬٩١٥ ب<اء على م��س" الق0ع
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  ١٦ ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�ة الع���ة على ان��اه ال	����م��أ

 مـــا ســـ*` فقـــ�ت علـــى ، و�<ـــاءً فـــإن ال*�انـــات م�Hان�ـــة ٠٬٠٥ �	ـــا أن ال�اللـــة أك*ـــ� مـــ�و 
، وتQقـ` وه	ـا ال*�انـات ال7	�ـة، وال��ز�ـع ال0*�عـي لل*�انـات ،Anovaش�Oي ال�عامل مع  ال*�انات

ـــىو  شـــ�W واحـــ� فقـــ" وهـــ� ال��ز�ـــع ال0*�عـــي، Kruskal- علـــىهـــ4ا األســـاس تع�	ـــ� ال�راســـة  عل

 H Wallis.����3م لع�<ات غ�� م�ت�0ة h4ال ،  

 :�cع mراسةخام	ائج ال�ن  

و�bــاس الفــ�وق بــ�� ال	��ســ0ات ال�اصــة  الفــ�وض،تVــ	ل ن�ــائج ال�راســة اخ��ــار صــQة 
�عــات الــkالث	H	الE عــ�دة ال��اضــ�ة�	ســائ" ال�الخ��ــار صــQة الفــ�وض  وذلــp ؛ال�ــي ت�عــ�ض لل

  تق��) األداء ال�=�h م�ع�د األEعاد. ب<	�ذجال�اصة 

 اإلدراكدرجة ائ ال��ع	دة و ت�ج	 عالقة ارت"ا]�ة إo.اب�ة ب%$ ج�دة ال�سالف�ض األول: 
 E�+"الVisual Perception اض�ة لل��اقع�  .ع-� اإلن��نw ال�

  اإلدراكدرجة و ) اخ��ار العالقة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة ٦ج�ول (
  ال�=�h  اإلدراكالعالقة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة و 

 
ج�دة ال�سائ" 

 ال	�ع�دة
 h�=اإلدراك ال� 

 معامل س*��مان

ج�دة ال�سائ" 
 ال	�ع�دة

W٠٬٥٨٩ ١٬٠٠٠ معامل االرت�ا** 

Sig. (2-tailed) ٠٬٠٠٠ ٠ 

N ٩٠ ٩٠ 

 h�=اإلدراك ال� 

W١٬٠٠٠  **٠٬٥٨٩ معامل االرت�ا 

Sig. (2-tailed) ٠ ٠٬٠٠٠ 

N ٩٠ ٩٠ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ال�=ـ�h  اإلدراكودرجـة  ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دةی�*�� م� ال�Hول أن مع�ل االرت�اW ب�� 
rة  ،٠٬٥٨٩إلى  وصل�� V3ـ�� وه4ا ٠٬٠٠٠وه� مع�ل ارت�اW ف�ق م��س" دال ع<� م���h مع<

أن  م	ـا 3ع<ـي ؛ال�سـائ" ال	�عـ�دة ودرجـة إدراكهـا بـ�� جـ�دة ق��ة �Oد3ة وج�د عالقة ارت�ا�Oةإلى 
ال�=�h لهـا (ال	�غ�ـ�  اإلدراكودرجة  )ال	�غ�� ال	��قل(ه<اك ت�ادل�ة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة 

ـــــ، و��Fلهــــا ال�=ــــ�h  اإلدراكزادت درجــــة  ،ال	�عــــ�دةال�ســــائ" ال�ــــاEع)، ف7ل	ــــا زادت جــــ�دة  ـــــ� هـ 4ه ـ
ـــم �k7ــ�قة الــــالQق� ـــ�ة وال�راســــادر العل	ــــ� ال	=ـ ـــة فــــات ال�اEقـ . (Sidaty 2014) أنــــ4ا الVــــي هـ

وال	Q	ــ�ل  ی�ــادمkــل اآل ،مــ� األجهــIة ال	�ئ�ــة ال�k7ــ��bــاس جــ�دة الف�ــ�ی� فــي  تــ) فــي هــ4ه ال�راســةو 
والHـ�دة  HDوالHـ�دة العال�ـة  ،FHDوال�ل�ف�Iـ�ن ال�ق	ـي HEـ�دة م��لفـة بـ�أت مـ� الHـ�دة العال�ـة 

�دة ال	�رFة اأن ج�دة الف��ی� لها تأث��ه إلىوت�صلr ال�راسة  ،SHDال	��ار�ة Hعلى ال،  r�*وأث
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١٧  ة الع���ة على ان��اه ال	����م��ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�أ

 Deshpande ن�ــائج دراســة ؛وقــ� أكــ�ت هــ4ه ال�راســة .اإلدراكبــ�� الHــ�دة ودقــة  اأن ه<الــp تــأث�� 
 مkــــل دراســــة ،ال	�ئــــي اإلدراك أكــــ�ت ال�راســــات ال�Qیkــــة القائ	ــــةنف�ــــه ال	<ــــ�ال  وعلــــى ،(2009)

Danilo B.Coimbra (2021)  ال�ـي rصـل� اإلدراك�اهـا أن Qف ،مـا ن��Hـة م��ای<ـة ن�عـاً  إلـىت
 hــ�ال عل�ــه�ث� یــال�=ــ��k7 امــل ال�ــي 3=ــع@ ف=ــلها��ــة ال�ــاEقة، اإلدراكة �ــم<هــا ال��H و  ،مــ� الع
ي ال�ي ت�ث� ج	�عها فـي ال	ـ�رFات ال�=ـ��ة، F	ـا 3=ـع@ ف=ـل اإلدراكي، وال�ق��) اإلدراكوالعIو 

  .�ة ال�=��ة ع� ال=�ر ال4ه<�ة ال�اEقةاإلدراكال	�غ��ات 

درجة االن�"اه ب%$ ج�دة ال�سائ ال��ع	دة و  ت�ج	 عالقة ارت"ا]�ة إo.اب�ة الف�ض ال\اني:
 E�+"الVisual Attention   ال��اض�ة. قعاوال'�y_) لل��  ،(العالي، وال���س

  واالن��اه) اخ��ار العالقة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة ٧ج�ول (
 h�=ع�دة واالن��اه ال��	سائ" ال� العالقة ب�� ج�دة ال

ال�=�h االن��اه  ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة   

معامل 
 س*��مان

ج�دة ال�سائ" 
 ال	�ع�دة

W٠٬٥٧٧ ١٬٠٠٠ معامل االرت�ا**  

Sig. (2-tailed) ٠٬٠٠٠ ٠ 

N ٩٠ ٩٠ 

االن��اه 
 h�=ال� 

W٠٬٥٧٧ معامل االرت�ا**  ١٬٠٠٠ 

Sig. (2-tailed) ٠ ٠٬٠٠٠ 

N ٩٠ ٩٠ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ی�cح م� م�ش�ات ال�Hول أن مع�ل االرت�اW ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة ودرجة االن��اه 
rوصـل hسـ" دال ع<ـ ٠٬٥٧٧إلـى  ال�=ـ�� ؛٠٬٠٠٠مع<��ـة  C � م�ـ�� وهـ� معـ�ل ارت�ـاW فـ�ق م�

��V3 ا	ـة إلى  م�Oد عالقـة ارت�ا�إH3اب�ـة رفu الف�ض ال=ف�h وق*�ل الف�ض ال*ـ�یل القائـل ب�جـ
بــ�� جــ�دة ال�ســائ" ال	�عــ�دة ودرجــة االن��ــاه لهــا، ب�ــ� أنــه ع<ــ� مقارنــة درجــة االرت�ــاW بــ�� �Oد3ــة 
ی�*ــــ�� أن  ٠٬٥٧٧ومعــــ�ل االرت�ــــاW ال�ــــاص Eاالن��ــــاه ال�=ــــ�h  ٠٬٥٨٩ال�ــــاب`  اإلدراكمعــــ�ل 
pافارقــ ه<الــ  Wومعــ�ل اإلدراك بــ�� معــ�ل االرت�ــاzــان ضــF نsــ ،ًال �وx أن 3قــ�م داللــة �U	� أن علــى
 �فقــ�ان Eعــu ال	عل�مــات ع<ــ الح�	ال�ــة؛ W أكkــ� مــ� االن��ــاه، وهــ4ا أمــ� �OعــيEــه ارت�ــا اإلدراك

�ل م� Qاالن��اه. إلى  اإلدراكال�  

ودرجة  )ال	�غ�� ال	��قل(ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة  �Oد3ة م	ا 3ع<ي أن ه<اك ت�ادل�ة 
زادت درجــة االن��ــاه ادت جــ�دة ال�ســائ" ال	�عــ�دة، ال�=ــ�h لهــا (ال	�غ�ــ� ال�ــاEع)، ف7ل	ــا ز  االن��ــاه

ال�=ـ�h) و(االن��ـاه ال�=ـ�h)  اإلدراكبـ�� ال	�غ�ـ�ات الـkالث ( مقارنـةعقـ� نقـ�م Eلـ4ا  ؛ال�=�h لها
  ي:ال�Hول اآلتF	ا في  و(ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة)
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  ١٨ ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�ة الع���ة على ان��اه ال	����م��أ

  واالن��اه اإلدراك) اخ��ار العالقة ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة و ٨ج�ول (
واالن��اه ال�=�h  اإلدراكاالرت�اW ب�� ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة و   

ج�دة ال�سائ"   
 ال	�ع�دة

اإلدراك 
 h�=ال� 

االن��اه 
 h�=ال� 

معامل 
 س*��مان

ج�دة 
ال�سائ" 
 ال	�ع�دة

W٠٬٥٨٩ ١٬٠٠٠ معامل االرت�ا**  ٠٬٥٧٧**  

Sig. (2-tailed) ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٠٠ ٠ 

N ٩٠ ٩٠ ٩٠ 

اإلدراك 
 h�=ال� 

W٠٬٥٨٩ معامل االرت�ا**  ٠٬٧٦٠ ١٬٠٠٠**  

Sig. (2-tailed) ٠٬٠٠٠ ٠ ٠٬٠٠٠ 

N ٩٠ ٩٠ ٩٠ 

االن��اه 
 h�=ال� 

W٠٬٥٧٧ معامل االرت�ا**  ٠٬٧٦٠**  ١٬٠٠٠ 

Sig. (2-tailed) ٠ ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٠٠ 

N ٩٠ ٩٠ ٩٠ 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

عالقــة ارت�ــاW ق��ــة بــ�� معــ�ل  وجــ�دمعامــل االرت�ــاW بــ�� ال	�غ�ــ�ات الــkالث  مــ�ی�*ــ�� 
یــ�ث� Fـــل م<ه	ـــا فـــي  اإلدراكأن االن��ـــاه و إلـــى  م	ــا V3ـــ�� ؛٧٦٠ رهاامقـــ� اإلدراكاالن��ــاه ومعـــ�ل 

اآلخــ� و��ــأث� بــ�وره	ا HEــ�دة ال�ســائ" ال	�عــ�دة VEــUل م��لــف، وقــ� أكــ� ذلــp ال�راســات ال�اصــة 
فقـــ�  ،بـــ�� ال�ـــاح��k وأن ه<الـــp ســـHاال ،Eال	Hـــال ال�=ـــ�h وsدراك العـــ�� لل	عل�مـــات واالن��ـــاه لهـــا

ال�ا��ـة، یـ�) فقـ�  في مUان ما بـ�� شـ��Uة العـ�� وت���H<ـا ال�=ـ��ةأنه  Boynton   (2005)رأت
عادة ما ن�رك فق" إما األجIاء األك�k ب�وًزا في ال	Vه� و  ،غال*�ة ال	عل�مات ال�ي ت�ث� على الع��

بـــــ�أت وقـــــ� . (Boynton 2005, 564-569) ال	�ئـــــي أو األجـــــIاء ال�ـــــي ن�ل�هـــــا اه�	اًمـــــا نVـــــ0ًا
��3ـــار الـــ�ماغ  إ]هـــار �Fـــ1القـــ�رة علـــى األQEـــاث ال�Qیkـــة حـــ�ل ال�ال3ـــا الع=ـــ*�ة ال�=ـــ��ة فـــي 

ماذا �Q3ث السـ�HاEات ال�ال3ـا الع=ـ*�ة  ال	kال،ال	عل�مات ال	�ئ�ة ال�اردة و��Hاهلها. على س*�ل 
�عـة  م�جـه،مkـل شـ��" ملـ�ن  واحـ�،ال	�ئ�ة ع<�ما ی�) ت�ج�ه االن��اه إلى ع<=ـ� 	Hمـ�مج بـ�� م

j�ُهــ� هــ4ا ال�QــL أن االن��ــاه إلــى الVــ��" ال	�جــه 3ق�ــ� ال	Hــال و مــ� األشــ�Oة ال	�جهــة األخــ�C؟ 
تjهـ� أQEـاث  ذلـp،إلـى هـ4ا الع<=ـ� الفـ�دh. ومـع  ال�=ـ��ة وصـ�الاالس���الي لل�ال3ا الع=ـ*�ة 

 Cـــ� أخـــ�Fات ال�ال3ـــا الع=ـــ*�ة مـــع ت�EاHیـــ�ث� علـــى اســـ� hأن االن��ـــاه إلـــى هـــ4ا الع<=ـــ� الفـــ�د
  ال	Hال ال�=�h.ال	Hاالت ال	��ق*لة في ج	�ع أنQاء 

�ل�ج�ة Cب�� أن األم� اخ�لـف ن�عـا مـا لـ�Uث ال�ـ�� ,Tas, Luck فقـ� رأت دراسـة ؛ال�Qـ

and Hollingworth (2021)  ـ�  ه<ـاك جـ�الأن�*Fئ�ـة ا�	الـ4اك�ة العاملـة ال rانـF ل مـا إذا� حـ
Visual Working Memory )VWM اًمــــــا واحــــــً�ا الخ��ــــــارjل نUــــــVت hواالن��ــــــاه ال�=ــــــ� (
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١٩  ة الع���ة على ان��اه ال	����م��ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�أ

أنj	ة م�	�Iة 3	�U ف=لها ع<�ما ت��ای� r �ة ذات ال=لة Eال	ه	ة أو ما إذا Fاناإلدراكال	عل�مات 
  م0ال*ها ال�	�kل�ة.

dفـــ�وق بـــ%$ ســـه� الفـــ�ض ال\الـــ 	: ال ت�جـــ	دة لـــ	عـــ�ال� ال�.��عـــات Z لة اســـ��	ام ال�ســـائ
  قع ال��اض�ة.او}دراك ال�'��ن اإلخ"ارE في ال��  ال�.��-�ة

  ب�� سه�لة وصع��ة ال�سائ" ال	�ع�دةم��س0ات الف�وق ) ٩ج�ول (
 Ranks ال�ت@

 h�=اإلدراك ال� 

easy N Mean Rank 

 ٢٧٬٨١ ٢٧ سهل

 ٥٣٬٢٠ ٣٥ م��س"

 ٥٢٬٩٣ ٢٨ صع@

�ع	H	٩٠ ال  

 C بـــ�� م�ـــ��  انHـــ� أن ه<الـــp ف�وقـــ ،مـــ� خـــالل دراســـة الفـــ�وق بـــ�� ال	��ســـ0ات الـــkالث
��، وال=ــع��ة ٢٧ال�ــه�لة Fانــr  إنح�ــL  ؛ال	��ســ0ةة وال��ســ"، ل=ــالح الفzــة ال�ــه�لة وال=ــع

 rــ��  ؛٢٨كانــV3 ــا	ف�وقــ إلــىم pلة، ب�ــ� أن ه<الــ�بــ��  اعــ�م وجــ�د فــ�وق بــ�� ال=ــع��ة وال�ــه
أنـــه ل7ـــي ت�Qقـــ`  إلـــىذلـــC  p ، و�عـــC I وال�ـــه�لة وال=ـــع��ة مـــ� ناح�ـــة أخـــ�  ال�ســـ�0ة مـــ� ناح�ـــة،

ال	عل�مـات، یـ�) مـ�  إلـىH3ـ@ أن U3ـ�ن ه<ـاك جـIء م*ـ4ول مـ� ق*ـل ال	�ـ���م لل�صـ�ل  ال�فاعل�ة
  .ال�ي ی��� أن ی�ع�ض لها خالله ت�Qی� ال	�ض�عات

F	ــا  ال	�=ـلة ب�عــ� تعق�ـ� ال��ــارات7ـارh ه��ــ� ل ال�فاعل�ــةمــع QEـ�ث  وت�فـ` تلــp ال<��Hـة 
�ل على س	�ه FارC (تع�د ال��ارات) =Qه م� ال>U	3 ،م����	م� ب�یل لل �k3ع<ي تق�3) أك h4ال

ال	Hهـ�دات ال	*4ولـة "3ق=ـ� �Eـه�لة الQ=ـ�ل علـى ال	عل�مـات ال0ـ�ف اآلخـ�  علـىو ال	عل�مـات، 
�ل على ال	عل�مات=Qم لل����	مات "م� ق*ل ال��ل  ال�ي، ف�أت FارC أن ال	عل=Qعل�های�) ال 

�ل  ال�يثالث �b)، وال	عل�مات  Eالفأرة تأخClick 4م� ضغ0ة واح�ة =Qغ���0  عل�های�) الcE
ــــــيتأخــــــ�b 4	�ــــــ��،    Carrie بــــــkالث ضــــــغ0ات تأخــــــ�b 4	ــــــة واحــــــ�ة عل�هــــــایــــــ�) الQ=ــــــ�ل  وال�

 ال�فاعل�ـةفي تقـ�3	ه	ا ألEعـاد  "ل�في مارك"و "�ماسي ب��"ذلF pل م�  وأك�) 219-223 ,1989(
  .(Brian and Levy 1999) في وقr الح`

ت�0لــــــ@ أن 3قــــــ�م ال	�ــــــ���م بــــــ�ور فعــــــال للQ=ــــــ�ل  اإلن��نــــــrومــــــ� ثــــــ) فــــــإن O*�عــــــة 
ـــــي ی علـــــى ـــــى ��ـــــ�ها وال ی�Qـــــ�ل ال	عل�مـــــات ال� صـــــع��ة  أنF	ـــــا  لل	عل�مـــــات،م�ـــــ�ق*ل ســـــل*ي إل

ــــــىالQ=ــــــ�ل  ــــــىال	عل�مــــــات تHعــــــل ال	�ــــــ���م V3ــــــع� Eق�تــــــه فــــــي ال�صــــــ�ل  عل ال	عل�مــــــات  إل
  ال�ي ی���ها.
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  ٢٠ ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�ة الع���ة على ان��اه ال	����م��أ

  وصع���ها ال�سائ" ال	�ع�دة) الف�وق ب�� سه�لة ١٠ج�ول (
 Test Statisticsa,b االخ��ار اإلح=ائي  

  h�=اإلدراك ال� 
Kruskal-Wallis H ٢٠٬٥٧٣ 

 ٢ درجة ال��Qة

 ٠٬٠٠٠ م���C ال�اللة

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: easy 

�ل  اإلدراكم� خالل اس�ق�اء ب�انات ال�Hول ال�اص Eالف�وق في =Qلة ال�وفقا ل�ه
م	ا 3ع<ي رفu الف�ض ال=ف�h ؛ ٠٬٠٥م�  أقلأن مع�ل ال�اللة j3ه� ال�سائ" ال	�ع�دة،  على

 ��عات ال���H*�ة C لة اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة ل�ال�اص Eع�م وج�د ف�وق ب�� سه	H	ال
 ��ن اإلخ�ارh في ال		c	دراك الsد ف�وق ، و قع ال��اض�ةاو��لة ب�� سه ق*�ل الف�ض ال*�یل ب�ج

�ن اإلخ�ارh في ال	�  Cاس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة ل�	c	دراك الsة و�*��Hعات ال��	H	قع اال
  ال��اض�ة.

فائ	ة ال�عل�مات ال��'�Jة في ال�سائ ال��ع	دة و}دراك  ب%$ال ت�ج	 ف�وق  الف�ض ال�ا;ع:
  قع ال��اض�ة.اال�'��ن اإلخ"ارE في ال�� 

�عت*�� م� خالل األسzلة ال�اصة 	H	ة لل��Hة ق*ل إج�اء ال��*��Hأن ع�<ة ات ال�
�ل ع� ال	عل�مات ال�اصة Eاألن�3ة ال�ي إلى  ال�راسة ت4ه@=Qاقع اإلخ�ار�ة ال��اض�ة لل�ال	

�ل =Qم� ال �kعها أكHV<اف�ة علىت	األن�3ة الE مات ال�اصة�ألن األن�3ة ال�ي تفcلها  ؛ال	عل
Fانr ن�ائج الف�ق ال	<اف�ة  خاصة إذا ،خالف األن�3ة ال	<اف�ة علىتQق` لها ن�عا م� ال	�عة 

ه4ا األساس 3	�U ر�"  على، و تQق` ن�ائج أفcل م� ال�ي تQققها الف�ق أو األن�3ة ال�ي تHVعها
خالف ال�ع�ض لل	�اقع  علىع<=�h ال	�عة والفائ�ة معا �x	ا ی�عل` E	Vاه�ة ال	�اقع ال��اض�ة، 

ال�ع�ض لل	عل�مات ول�7 ی�Qق` ه�ف أو و]�فة  فيال	�عة <�في معها تإذ  ؛ال��اس�ة أو العامة
��لف ه4ا األساس ت علىو  ،Kitchin (2006) دراسة ه، وه4ا ما أك�تال�»�ة م� ال	ع�فة

  :يتلل�Hول اآل ال	��س0ات وفقاً 
  م��س0ة) -صغ��ة  -(ك*��ة ال�سائ" ال	�ع�دة الفائ�ة ال	�Qققة م�م��س0ات الف�وق ب��  )١١ج�ول (

 Rank ال�ت@ 

 N Mean Rank الفائ�ة 

 ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة

 ٢٤٬٠٠ ٣٧ ك*��

 ٦١٬٨٩ ٣١ م��س"

 ٥٨٬٥٧ ٢٢ ض��1

�ع	H	٩٠ ال  
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٢١  ة الع���ة على ان��اه ال	����م��ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�أ

م��ســ0ات الفائــ�ة ال	�Qققــة مــ� ال�عــ�ض لل�ســائ" ال	�عــ�دة ی�cــح مــ� الHــ�ول ال�ــاب` 
E اقع ال��اض�ة فائ�ة  اإلدراكور�0ها�اإلخ�ارh لل	�اقع ال��اض�ة، فق� Fان ع�د ال4ی� تQق` له) ال	

 ؛٢٤ره افــي حــ�� أن االخــ�الف بــ�� ال	��ســ0ات Fــان ضــ��فا مقــ� ،مفــ�دة مــ� ع�<ــة ال�راســة ٣٧
��V3 ا	ـه إلى  م�x rانـF h4ال rق�ال�Hان{ ب�� ال	�ض�عات ال�ي تQق` فائ�ة لل	Vاه�ی�، في ال

مفـ�دة F*�ـ�ة للغا3ـة  Q٣١قـ` لهـ) فائـ�ة م��سـ0ة وعـ�ده) ال	��س0ات لـ�C الـ4ی� ت االخ�الفات في
االخ�الفــات لــ�یه)  Fانــr فائــ�ة م��ســ0ةلــ�یه) تQققــr م	ــا 3ع<ــي أن الــ4ی�  ؛٦١٬٨٩إلــى  rوصــل

  .٥٨٬٥٧مف�دة ب�اقع  ٢٢ك*��ة مقارنة Eال4ی� ل�یه) فائ�ة ض��فة وع�ده) 

عــ�م ال�Hــان{  إلــىVــ�� لــ�یه) فائــ�ة م��ســ0ة تل=ــالح الــ4ی� إن الفــ�وق فــي ال	��ســ0ات 
 pعــات، وم�ج��ــة ذلــ�	H	ســ0ة ال  إلــىواالضــ�0اب بــ�� هــ4ه ال�Qقــ` ت�أن الــ4ی� لــ�یه) فائــ�ة م�

الفائـ�ة وال	�عـة  فإنه) Q3ققـ�ن  على، أما أولpz ال4ی� ل�یه) فائ�ة أ وال ال	�عة UVEل Fاملالفائ�ة له) 
ـــ�یه) فائـــ�ة ضـــ��فة  ـــ4ی� ل ـــ�، وال ـــ4ی� Q3ققـــ�ن فائـــ�ة  ه)م��ســـ0اتVEـــUل أك* ـــة مـــ� أولzـــp ال م�قار�

  م��س0ة. 
�ن اإلخ�ارh لل	�اقع ال��اض�ةال�سائ" ال	�ع�دة  الفائ�ة ال	�Qققة م�) الف�وق ب�� ١٢ج�ول (	c	دراك الsو  

 Test Statisticsa,b االخ��ار اإلح=ائي  

 ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة 

Kruskal-Wallis H ٥١٬٨٢٩ 

 ٢ درجة ال��Qة

 ٠٬٠٠٠ م���C ال�اللة

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: benefit 

م	ــا 3ع<ــي  ؛٠٬٠٥أقــل مــ� وهــ�  ٠٬٠٠٠هــ� أن معــ�ل ال�اللــة ت�ضــح م�شــ�ات الHــ�ول 
فـــ�وق فـــي فائـــ�ة ال	عل�مـــات ال	�cـــ	<ة فـــي ال�ســـائ" رفـــu الفـــ�ض ال=ـــف�h القائـــل Eعـــ�م وجـــ�د 

، وق*ــ�ل الفــ�ض ال*ــ�یل القائــل ب�جــ�د قــع ال��اضــ�ةااإلخ�ــارh فــي ال	� ال	�عــ�دة وsدراك ال	cــ	�ن 
ـــ��فـــ�وق  ـــارh فـــي  ب ـــ�ة ال	عل�مـــات ال	�cـــ	<ة فـــي ال�ســـائ" ال	�عـــ�دة وsدراك ال	cـــ	�ن اإلخ� فائ

 ��ل ال	��قعة م� ال	�قـع مـ� الع�امـل ، ح�L ت��F ال�راسات قع ال��اض�ةاال	=Qأن مع�ل فائ�ة ال
ال	�قــع مــ� ناح�ــة أخـــ�h  وتفاعل�ــةال	�ــ���م�� لل	�قــع مــ� ناح�ــة  إ�bــال علــىاألساســ�ة ال	ــ�ث�ة 

(Varela, Mäki, and Kapov 2013).  

mف�وق الف�ض ال�ام 	العام و}دراك ال�'��ن  ب%$: ال ت�ج E�+"ال�ضا ال اإلخ"ارE لل�سائ
  .قع ال��اض�ةاال��ع	دة في ال�� 

 �3ــ^ ال<اح�ــة الVــUل�ة الــh4یــ�h ال�k7ــ� مــ� ال�ــاح��k أن ال�ضــا ال�=ــ�h مــ� ال	�قــع، 
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  ٢٢ ث� اس���ام ال�سائ" ال	�ع�دة في ال	�اقع ال��اض�ة الع���ة على ان��اه ال	����م��أ

ی�Qق` م� خالل ال�=	�) ال��H ال	�=ل ب�ـ�اف� ال�سـائ" ال	�عـ�دة  ــــول��r ال<اح�ة ال	عل�مات�ة  ــــ
وتقــ�3)  ا،ونف�ــ�ً ا E=ــ��ً  ؛ األمــ� الــh4 یــ��ح القــارhءال=ــفQة علــىوت�ز�ــع الع<اصــ� VEــUل م�<ــاغ) 

  .)٢٥٩، ٢٠١٧(م�Q@ أل�ان م�<اسقة 
  ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دةالف�وق ب�� ال�ضا ال�=�h و ) م��س0ات ١٣ل (ج�و 

 Ranks ال�ت@ 

  h�=ال�ضا ال� N Mean Rank 

ج�دة ال�سائ" 
 ال	�ع�دة

 ٢٧٬٣٥ ٤٦ ك*��

 ٥٦٬٠٧ ٣٠ م��س"

 ٨٢٬٥٠ ١٤ ض��1

�ع	H	٩٠ ال  

ی�*ـ�� أن الـ4ی� Fـان لـ�یه)  ،ال�=�h العـاما مقارنة ال	��س0ات ال�اصة Eال�ضم� خالل 
م� إج	الي الع�<ة، وFان الف�ق في ال	��س0ات ل�یه) V3ـUل  h�=E٤٦ ع� ال	�قع ع�ده) رضا 

رنة مقا h�=E، األش�اص ال4ی� ل�یه) رضا ان�Hام ىم	ا ��V3 إل ؛وه� م��س" ض��1 ٢٧٬٣٥
ال	��سـ" ألفـ�اد ع�<ـة ن إح�ـL ة؛ مفـ�د E٣٠=ـ�h م��سـ" وعـ�ده)  Eأولpz ال4ی� Fان ل�یه) رضا

3عـIز  ؛ األمـ� الـh4ی� م�تفـعاوهـ� ت�ـ ،٥٦٬٠٧ ىب�<ه) وصل إلـ اأن ه<اك ت�ای< ى��V إلال�راسة 3
�عات ال�=�h  قل ال�ضا 	اق�cة أنه Fل	H	؛ زادت الف�وق ب�� ال Lان ل�یه) رضاإح�F ن ال4ی� 

 علـىأ إلـى  درجة ت�ـای� ال	��سـ0ات لـ�یه) rفي ال�قr الh4 وصل ،مف�دة h�=E١٤ قل�ل ع�ده) 
 لـ�یه) رضـاالـ4ی�  Cلـ� rأو ال��ای<ـات Fانـ العل�ـاأن الفـ�وق إلـى  م	ا V3ـ�� ؛٨٢٬٥٠مع�ل مق�اره 
  h�=E أقل.

  ال�=�h وج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة) الف�وق ب�� ال�ضا ١٤ج�ول (
     Test Statisticsa,b االخ��ار اإلح=ائي  

 ج�دة ال�سائ" ال	�ع�دة 

Kruskal-Wallis H ٦٦٬٩٠٢ 

 ٢ درجة ال��Qة

 ٠٬٠٠٠ م���C ال�اللة

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: satisfy 

م	ـا 3ع<ـي أنـه ت�جـ�  ؛٠٬٠٥ی�*�� م� م�ش�ات ال�Hول ال�اب` أن معـ�ل ال�اللـة أقـل مـ� 
رفــu الفــ�ض ال=ــف�h القائــل Eاإلضــافة إلــى فــ�وق ذات داللــة إح=ــائ�ة فــي م��ســ" الــ�رجات، 

وsدراك ال	cــ	�ن اإلخ�ــارh لل�ســائ" ال	�عــ�دة فــي ال�ضــا ال�=ــ�h العــام Eعــ�م وجــ�د فــ�وق بــ�� 
 �ال�ضــا ال�=ــ�h العـــام وsدراك �جــ�د فــ�وق بـــ�� بوق*ـــ�ل الفــ�ض ال*ــ�یل القائـــل  .قــع ال��اضــ�ةاال	
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 ؛ال�=ـــ�h  ال�ضـــام	ـــا 3عـــIز دور  ؛قـــع ال��اضـــ�ةاال	�عـــ�دة فـــي ال	�  اإلخ�ـــارh لل�ســـائ"ال	cـــ	�ن 
 �Fالو�ال�الي ی�	Hلفـة،  يءال<اش يال�ور ال��	) ال�	ات ال�=	ج م� ع<اص� وس�Iع� اس���ام م

ي الـــــ4اتي لل�ؤ�ــــة العامــــة ل=ـــــفQة ال��ــــ@ مــــ� ق*ـــــل اإلدراكــــو�Vــــ�� األداء الH	ــــالي إلـــــى ال�ق�ــــ�) 
  ،(Zhenyu Gu et al. 2021) ال	����م��

مQـــ�د قـــ�h ات ال	�ئ�ـــة ل�اجهـــات ال7	*�ـــ�ت� تVـــ�� األQEـــاث ال�Qیkـــة إلـــى أن الH	ال�ـــك	ـــا 
ت�فـ` ن�ـائج هـ4ا و . )Lavie and Tractinsky 298-269 ,2003( ال	����م�� وم�ع�ه)ل�ضا 

 إلــىال�ـي ت�صـلr ، الH	ال�ـات ال�=ـ��ة علـىال�Hا�xــp  تـأث���راسـة ال�اصـة ���UEـة الالفـ�ض مـع 
و�VــUل خــاص �x	ــا  ،داللــة فــي ت�Qــ�� م<jــ� صــفQة ال��ــ@ اذ دوراً  �دhأن ال�ســ�م ال�Hا�U�xــة تــ

�انـــ@ الH	ال�ـــة  علـــىی�=ـــل ب�أث��اتهـــا HالE علقـــة�	ـــ���م�� ال�	ـــاع� الVمAesthetics  ةQل=ـــف
*<ـي <وم� ث) UV3ل ال�ضا الH	الي ع� ال	�قع الق*�ل العام أو الـ4وق العـام لل	�قـع الـh4 ی ال��@؛

  .(Cheng, Hsing, and Chun 2013, 217-227)ق*�ل ال	�قع أو رفcه  عل�ه

  : لل�عJ%%$ ;ال�+��A مق��حات ال	راسة

�اها�Qاقع ال��اض�ة وم��عة م� ال��ص�ات ل	=		ي ال		Hها ما 3أتتق��ح ال�راسة م	ي:، وأه  

 ال��اضــــي C�Eاســــ���ام أكkــــ� مــــ� شــــUل مــــ� أشــــUال ال�ســــائ" ال	�عــــ�دة  تقــــ�3) ال	�Qــــ
��ة Q=ـــــ	ـــــة الF�Q�	م ال�ـــــ�ی� وال�ســـــ وعـــــ�م االك�فـــــاء VEـــــUل واحـــــ�، مـــــع تفcـــــ�ل الف�

 ب�عل�` ص�تي.

 ــ�U	3 تفــاعلي C�ال	�ــ���م�� مــ� ال	VــارFة اآلن�ــة فــي ال	�Qــ�C ال ســ�	ا  ت=ــ	�) م�Qــ
�C ال	�اش� (ال*L ال	�اش�).�Q	مع ال 

 ــامالF C�مــع م�اعــاة تــ�ف�� أكkــ� مــ� دقــة للف�ــ�ی� ت*ــ�أ  ،HEــ�دة ودقــة عال�ــة تقــ�3) ال	�Qــ
F	ا أن  ،مع ت0�ر س�عات اإلن��نr وارتفاع دقة الVاشات افأعلي وخ=�ص ٧٢٠م� 

ل�ـــ�ء  ؛ال	�ــ���م��علـــى دقــة الف�ــ�ی� األقـــل تفقــ� ال	�Qــ�E Cعـــu ال�فاصــ�ل وتVــ�ش 
�دة وضعف ال�ض�ح.Hال 

  ــ���م�� فــي ال�عــ�ض�	ل0*�عــة ال IــFل ُمل�ــ^ وم�UــVE C�الQفــا  علــى تقــ�3) ال	�Qــ
�C آ�Q	لة لالن�قال لHخ�.ال���ع والع   
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