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 المستخلص

ج ب أن وثيره على الصعععيد العال، ا اللعليم العال  جل ن وحو اللرزيع على اتكلكام مخ ل ا اللعليم القا م على اللكنولوجيا الرق،يةا السععااا ال    

للدمجب ال   وسععلمدمن    ال امعات جروم ال،رامات ال،رنية للرالب مدا الحياا اه ه  قاكلة للنسععيان كعد  لرا قصععيراا وهل هو هل ان اللعلم وا

كعة؟     ه ا اللعليم جحفع الرعالب على اتكلكام ولل  أ كام جدجدا وهل ال،واهب الل  ج،للكرا ال،لمر  زا ية تاهلن لدلوا الثوما الصععععناعية الرا

ر وحخ وبحث عخ اللغيير    ج،يع أوحاء العالم    إجراءات منصعة اللعلم عبر انولروت وز ل  وسععى الى اللوسعع    م اا اللعليم الوقت الحاضع 

ا على انقنا    ا قا ،  ا تعلي،ي ا جدجد ا ممصعصع  الشععوم   وعواملن الر يسعية مخ كعكل ومحلوا ال،ناهو وال،دل ت ال امعيةا    ع،لنا وقلرأ أو،وًج 

ا الح و واللرب يقات األلرا لللحفيع الشعععوم ا أوت ا سععنناقر تعرجفنا لمو م،وه مخ ال كعععوم وهل ج،كخ تربيقن    اللعليم اتلكلروو  وأجحعع 

مقاطع  حوا سعبب عععوكة اتسعل،رام    اللعلم اللقليد  كعيد ا عخ اللفكير الواع ا    ال عء ا،لرا وسعنقده اسعلمدمنا لللعلم انلكلروو   وكع   

 فيدجو( للوضععيأ أمثلة على ا،رام األسععاسععية لللحفيع ال وع  ال   ج،كخ اسععلمدامن    لمو  ممللفة تم تدمجسععرا    زلية الرندسععة    مراحل ال

اا سععععنقلرأ كع  اللربيقات الل  ج،كخ أن تعجد مخ ال،واهب  ممللفةا وه ه الدمو  عرضععععت على كع  ال،لروعيخ مخ األع،ام ممللفةا ألير 
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Abstract 

Globally, higher education is a change in innovation by stimulating digital technology- based education. The 

question that must possess is the learning and training that used in university education develops lifelong 

professional skills, and does this education motivate a student to create new thoughts, and does they get enough 
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talents that drive the fourth industrial revolution? and do they get enough talents that drive the fourth industrial 

revolution? Nowadays we look for change around the world in the procedure of online learning platform with 

the expansion that has occurred in the field of education and its main factors, shape, the content of curricula, 

and its inputs. In our work, we propose a new customized educational model-based on subliminal persuasion 

and other applications of subliminal stimulation. First, we discuss our definition of subliminal. We 

will also present arguments about why it is difficult to sustain learning far from conscious thinking. In the other 

parts, we used e-learning (some videos) to illustrate examples of the basic effects of subliminal stimulation that 

can be used in various lessons were taught in engineering college at different stages showed to volunteers of 

different ages. Finally, we suggest some applications that can increase human talent after establishing legal 

legislationا 

Key word: E-learning, Subliminal, Stimulation, Engineering Taught 

 

 . المقدمة 1

ا وألى ا،نا زان الردم مخ أوة،ة اللدمجس   ألزثر مخ عشععرجخ عام 

ال،لعلما هو تكييف موال اللعلم كشعكل ازثر م  ،ة مع   (ITS) ال زية

   الوقعت الحعاضععععر اعععععبحعت الحعاجعة ملحعة الى تروجر أوة،عة 

اللعدمجس الع ز  وًلع  كعاسععععلمعداه اجرعا الك،بيوترا تلع لف أوة،عة 

مخ وحعدات ععدا هعد رعا مسععععاععدا ال،لعلما امعا   (ITS) اللعلم الع زيعة

ال،دم  جكفين امل ك واحدا مخ ه ه الوحدات واتسعلفالا منرا أرناء  

احليعاجعات ال،لعلم ومعدا تلقيعن لل،علومعةا ومع   العدم  اعل،عال ا على

ًل ا زاوت ه ه اتسعلراتي يات تعل،د كشعكل أسعاسع  على وةرجات  

اللعلم واللعدمجس الك سععععيكيعة حيعث لم جكخ للعواطف لوم مرم    

البداجةا ولر ا  إن أه،ية لمو ال،شعععاعر    تل  اتسعععلراتي يات قد 

السععععنوات األليراا   كععاهل،ععاه زبير     أربلععت  حةيععت  الواقعا    

الععدا ع   العواطفا ولععاععععععة  م ،وعععة ملعاجععدا مخ األع،ععاا أن 

وال،شععامزةا وانلماك مرتبرة على وراق واسععع    ممللف ال،راه  

[ا  حعععع  عخ ًل ا أعععععبحت أه،ية قيا  ال،شععععاعر  1ال،عر ية ]

والنةر  يرعا محوم الكثير مخ األكحعاا ال،لعاجعداا سعععععاععد توا ر  

ولة اسلمدامرا والقدما على تح،ل تكلفلرا األجرعا الفسعيولوجية وسر

   لم را    أوة،ة اللدمجسا ز،ا اضعععام اللعاون ال،ثير ل هل،اه  

واألجرعا الفسعيولوجية أو،وًجا للرالب كبياوات مارراا   (ITS) كيخ

رم تُسععععلمعده هع ه البيعاوعات لن،ع جعة ال،لف الشععععمصعععع  الععاطف   

ا لع لع ا تم اتمعاً والفسععععيولوج  لل،لعلم وكعاللعال  تكييف اللعلم و  قع 

لروا ألرا إلى األمعاه عنعد ال،شعععععاعر وقعد تم لمو انكعععععامات 

  .الفسيولوجية مع الواقع ات لراض 

ان وةرجات اللعلم الك سععععيكية تكون سععععرلة على اللدمجسعععع  و   

ملناوا اليد ومرامرا محدلا لكخ اسعلراتي يات اللعلم الحالية لرا قيول 

ت معقداا زاوت هناك ت امب تقوه ألورعا تسععععلنعد الى معال ة معلوما

على تقعدجم ال،علومعات ال،عقعدا    م ،وععة أجعاء لل،كيخ ال،لعلم 

تدمج ي ا مخ اللرزيع على قرعة عغيرا واحدا مخ اللغع    زل مرا  

ا مخ الع،ل    علم األعصاب قالوا إلى اتعلقال  ا زبير  وقد اربلت قدم 

ا منرعا ج،كخ أن جلم كع ن تعلم ال،علومعات البسععععيرعة كعل وحلى ال،عقعد

  .[2] لون إلماك أو وع  زامل

سععاكقا زاوت هناك أكحاا    علم األعصععاب تقوا إن أ  معلومات   

تُسععقو كسععرعة زبيرا كحيث ت ج،كخ إلمازرا كوع  مخ قبل ال،لعلم 

[ا وه ا النرو لخ جلم توجين أ  3 تسععع،ى انسعععقاط ال كععععوم ( ]

 .اللدمجس ال زيةاهل،اه إليرا    م ل،ع أوة،ة 

وعلقد ان ال ،ع كيخ ازلشعام ال،شعاعر وانسعقاطات ال كععومجة الل  

تردم إلى تعلم أسعر  وأ حعل    اللعلم ات لراضع  هو وةاه  رجد 

مخ ووععن    م عاا اللعليما ولم جلم طرحعن مخ قبعل على حعد عل،نعاا 

  وعلعه    ه ه الومقة اللحق  مخ ت رير ه ه اتسعلراتي ية ال دجدا  

اللعلما وسعنملام كع  ال،وال الدماسعية الل  تدم     زلية الرندسعة 
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وه  مجاضععيات والرسععم الرندسعع  ل،رحلة اتولى واسععس هندسععة 

 السيررا لل،رحلة الثالثة

 

 .  الالشعور 2

ز،ا ًزروا سععععاكق اا جرزع ه ا البحث على اللحفيع ال كعععععوم     

اا وةعاه ا لراضعععع  ر ر  األكععال للععجع اللعلما ق بعل ال،حعععع  قعدمع 

وحلا  إلى تحدجد ال،صعرلحات الل  سعيلم اسعلمدامرا    ه ه الومقة 

كوضععععوأا    الواقعا ج،كخ أن جال  م رل ًزر زل،عة م،وهعة إلى 

الفلنعة واتمتبعاك أزبر مخ الم م كيخ الع   جامخ ككروجعة األم   

وكيخ ًل  ال   جامخ اورا مسععرحةا وحخ واسععس لحا ع ت كعععوم   

كسعرعة زبيرا كحيث ت جل،كخ ال،سعلمده مخ انك ع عنن جلم إمسعالن  

  والشعوم كن    الوع 

انلماك الواع  ماسععف    علم األعصععاب ولصععا صععن معرو ة  

جيد اا إحدا ه ه المصعا   ه  وجول علبة للوععوا الى الواع ا 

هع ه ه  العلبعة كعاللحعدجعد الل  وقبلرعا على أورعا بالموب كيخ انلماك 

ا كاسعععم علبة   الواع  وال واع   وهو مصعععرلأ جُشعععام إلين أجحععع 

انلماك ال واع (ا إن اللقنية ال،سععلمدمة نمسععاا حا ع معيخ أقل 

مخ علبة انلماك ه ه ه  ما جُعرم كاسععم الحا ع ال كعععوم  كدت  

 .[4] مخ الحا ع كبن ال،ا ل ال   ج،كخ إلمازن كوع   وق العلبة

الحا ع ععوتي ا أو كصعرج اا   الع،لية ال،عر ية الل  تحدا عندما جكون

لر ا سععنقده معلومات مل،وسععة لفلرا قصععيرا جد ا وج،كخ أن تمللف 

   الكثعا عة وال،عدا واللكراما مع اربعات أن ال،علومعات ال،رسععععلعة  

سعلكون كشعكل ت كععوم  ج،كخ أن تال  إلى تحفيع السعلوك وحلى 

ا  [6] [5تسعععفر عخ ولا و أ حعععل    قل مواقف ت رجبية محدلا ]

الواقعا إن م رل إمسععععاا مسععععا ل ت كعععععومجة لون اتهل،اه    

كعالسععععيعاق أو األهعدام والعواطف ال،ركوكعة ج،كخ أن جثبعت أوعن كير  

 عاا أو كبسععاطة عدجم الفا داا ولر ا سععنراقب إسععقاط ت كعععوم  و 

 وس،يرا ال،عال ة ال واعيةا

 نبذة تأريخية . 3

ير ال كععععومجة  نعراء وب ا تامجمية سعععنعر  ت ركة ما عة للل ر 

أون زال مخ   1957[ا العى  يكام     عاه  7على النةاه البصر  ]

مبيععات الفشععععام والكوت كععد ومي  ت كعععععوم     سععععين،عا ويو 

جيرسعع  زاوت ه ه الومحععة سععرجعة جدا لدمجة لم جشعععر كرا احد 

م،خ زان جشععععاهد الفلما وقد تسععععبب ه ا اتلعاء    ضعععع ة لالل 

عد كحعععع سعععنواتا اعلرم  يكام  ك ن ولام  ال، ل،ع العل، ا ك

ولا  ن  كير موروقة( ت تبرم اسععععلنلاجاتن القوجة وأون ت جوجد لليل 

على انط ق على اون زان إقنا  ال كععوم ا لكخ الحعرم قد حدا 

كعالفععل حيعث اومف  ععدل البعاحثيخ الع جخ جع،لون ك عدجعة    هع ا 

ا اللالية عل ى األقلا  ح   ال،وضعو  كشكل زبير ل ا العشرجخ عام 

عخ ًل ا  إن القليل مخ عل،اء النفس الل رجبييخ ال جخ وشروا كالفعل 

عخ الةواهر ال،،وهة و اتحسعا  ال كععوم  زاووا كعيدجخ عخ أن  

و ععاأ انقنععا    إلى أن  رععععععة  البع   أكعععععام  جكوووا لاع،يخا 

(ا أن الفكرا  1982ال كعععععوم  زعاوعت كعيعدا للغعاجعة وًزر  مووما  

ت م رل أسععععروما وأن علينعا اللوقف عخ اللحقي   يرعا كع ز،لرعا زعاوع 

ا لكخ هعل ه  أسععععروما؟ هعل ج عب أن ولوقف؟    هع ا البحعث   ت،عامع 

سععع  ك ون ت جنبغ  لنا اللوقف وأن انقنا  ال كعععوم  واللربيقات 

 األلرا لللحفيع ال كعوم  ج ب اللحقي   يراا وليس ت اهلراا

 . الية العمل4

كععععوم  وتوقيفرا    الع،لية اللعلي،ية مخ  ان تنفي  اتحسعععا  ال 

ل ا  يدجو تعلي،  جشععرأ ال،الا العل،ية جلم ع،ل موولا  كاسععلمداه 

كروعامو  ز،لعازجعا( الع   زعان جل،لع كعإمكعاوعات زعا يعة ألربعات تحقي  هع ا 

 الع،لا ان ه ا البحث جحو  سينامجوهات ممللفة وه  زاتت ا 

ا تكون  ين ععوما جلم ( الفيدجو اتو2ترزيب  يدجو  عدل  (1

اتحسعععا  كرا كععععومجا وتكون واضعععحة والصعععوت  يرا عال  اما 

الفيعدجو الثعاو   رو اععالا لنفس الفيعدجو اتوا كععد ل،س رواو  ولكخ 

  الصوما تكون ليات  والصوت ضعيف جدا ت جس،ع

الفيدجو اتوا الشععوم  جشعرأ الدم  الحال  اما الفيدجو  (2

أ الدم  ال،قبل وز ه،ا كصعوما طبيعية الثاو   رو تكععوم  جشعر

 وكالسرعة اتعليالجة

الفيدجو اتوا الشعععوم  جشععرأ الدم  الحال  كالسععرعة   (3

اتعليالجة اما الفيدجو الثاو   رو تكعععععوم  جشععععرأ الدم  القاله 

 عدا كصوما أسر  كم،سة اضعام جعال تكرام الدم  مرات

ل  اما الفيدجو الفيدجو اتوا الشععوم  جشعرأ الدم  الحا (4

الثاو   رو تكععوم  جشعرأ الدم  القاله على كعكل ومحعة تلكرم  

 مرات عدا  لحةة قلب الصوما    الدم  اتوا
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الفيدجو اتوا الشععوم  جشعرأ الدم  الحال  اما الفيدجو   (5

 الثاو   رو تكعوم  وهو عباما عخ مشاهد ًات علة كال،وضو 

الدم  الحال  اما الفيدجو الفيدجو اتوا الشععوم  جشعرأ   (6

الثاو   رو تكعععوم  جشععرأ الدم  ليس لرا ع قة كالدم  وًل  

للحفيع اتكعدا  وات كعام ال عدجعدا إً جللقى الرعالعب موضععععوعيخ 

ممللفيخ وه ا السععينامجو لم ول،كخ مخ قيا  وسععبة اللروم اتكداع  

 لدا الرلبة ألون ت تلو ر لدجنا وسععععبة اتلل م كيخ ال،وضععععوعيخ

ومك،عا جحلعا  الى  لرا زمنيعة طوجلعة جعدا ل ربعات ولكخ كحعدجعث 

منفصععععل مع الرلبعة اسععععلشعععععروعا ان لعدجرم القعاكليعة على اتكعدا  و 

 اتكلكام لاعة    مالا اسس هندسة السيررا

 . نتائج التجربة ومناقشتها5

( ت،عت ال،قعاموعة كيخ لم  الرجعاضععععيعات كعاللون  1هنعا    الشععععكعل  

كعاللون اتزمق لفاعات ع،رجعة ممللفعة    اتح،ر مع لم  الرسععععم  

هع ا اتللبعام تم اسععععلمعداه السععععينعامجو اتوا وتم اجراء املحعان 

لل،لروعيخ اقررت النلا و اللقامب كيخ مالا الرجاضعععيات والرسعععم  

الرنعدسعععع     حيخ    اللعليم اللقليعد  جكون لم  الرجعاضععععيعات 

ه ا الدم     واجصاا الفكرا للرالب ال،شكلة الكبيرا ل سلاً لصعوكة

وه ا كعد لليل على اسععل اكة قوجة لسحسععا  ال كعععوم  ان تكون  

عاه(    39-30ولا و اتملحان مقامكة لدم  الرسعم الرندسع  اما كيخ  

هناك تسعاو     الدمجات ع يب وجبدأ اللفوق الرفيف للرجاضعيات  

سعنة ز،ا    30سعنة واللفوق للرسعم    اتع،ام اقل مخ   39 وق سعخ  

  29-20ير الى ان ازثر اتع،عام اسععععل عاكعة معا كيخ  ان النلعا و تشعععع 

 عاه(ولر ا سلكون كاق  اتللبامات  قو على ه ه الفاة الع،رجة

( زعان اجعاكعة الرلبعة حوا اسععععلبيعان قعده لرم  ي،عا اًا 2   الشععععكعل  

كععروا ان هناك تشعوجشعا     الفيدجو اه ت وزاوت النلي ة ان اتكلبية  

يل على ان اتحسععا  الواع  لم كعععروا كاللشععوجر ولكنن مقبوا لل

 جسلشعر كوجول  يدجو الر

( و حظ ولا و اتملحان ووسععععب الن اأ كاسععععلمداه 3   الشععععكل  

( ج،ثل ولا و 4السعينامجو الثاو  والثالث لدم  الرجاضعيات والشعكل  

ولكخ زعان    3اتملحعان كععد عر  وفس لم  الفيعدجو    الشععععكعل  

 حظ زيف زاوت وسععب لم  الرجاضععيات كدون ت رير ت كعععوم  و

 الن اأ ملدوية جدا قبل ان جش،ل الفيدجو اللعلي،  ماررات تكعومجة

( ج،ثل لمجات الرلبة كاسعععلمداه السعععينامجو الراكع   5الشعععكل مقم  

لدم  اسععععس هندسععععة السععععيررا وزان الدم  هو النةاه ال،فلوأ  

  والنةاه ال،غل  واللغ جة العكسية

لرلبعة كالسععععينعامجو المامس    ( ج،ثعل مدا ت رير ا6الشععععكعل مقم   

لم  السععععيررا حيث زان الدم  حوا اتسععععل اكة العمنية للنةاه 

وطلب مخ الرلبة اعراء مثاا لر ا النةاه  كاوت تةرر على كععععكل 

ومحعات ععوما للدمجات سعرعة السعياما  كاوت وسعبة زبيرا اعرت  

 تفس ال،ثاا ووسبة ت ك   كرا اعرت مثاا مقامبا  

Affections of Subliminal with 

age structure

Under 10 

years old

10-19 years 

old

20-29 years 

old

30-39 years 

old

40-49 years 

old

50-59 years 

old

Above 60 

years old

3.20%

20.20%

30.30%

23.20%

13.70%

5.40%
4%

Drawing Mathematics

3.10%

19.40%

29.70%

23%

14.40%

6.10%
4.8%

 

 ( ت،ت ال،قاموة كيخ لم  الرجاضيات كاللون اتح،ر مع لم  الرسم كاللون األزمق1الشكل  
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 ( زان اجاكة الرلبة حوا اسلبيان2الشكل  

 

 ( ج،ثل ولا و اتملحان لدم  الرجاضيات3الشكل  

 

 ولا و اتملحان لعر  لم   يدجو لم  الرجاضيات كدون ت رير ت كعوم  ( ج،ثل 4الشكل  

 

 ( ج،ثل لمجات الرلبة كاسلمداه السينامجو الراكع لدم  اسس هندسة السيررا  5الشكل مقم  
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 ( ج،ثل مدا ت رير الرلبة كالسينامجو المامس    لم  السيررا 6الشكل مقم  

 

 االستنتاجات. 6

ا  جعد اللعلم ال واع     وةاه لمو  ا لراضعععع  ر ر  األكعال ور  

جعدجعد اا وعلى حعد عل،نعاا لم وعثر على أ  ع،عل موجول ملعل  كرع ا 

البحعث ال،حعدل ت    م ل،ع أوة،عة النقعل الع زيعة وت    م ل،ع  

اللفاعل مع الك،بيوتر البشعععر  و   سعععياق ه ا النةاه مخ اللدمجس  

ات لراضعععع  ر ر  األكععالا على عكس اللعدمجس اللقليعد ا وج،كخ  

 :تلمي  ما اسلنل ناه زاتت 

أوت  ا تم اسععععلمعداه ال وع  تسععععلنبعاط ال،عر عة ال،،لوزعة كعالفععل  

للحصوا على  رم أ حل وأسر  لل،شكلة ال،رروحة مخ ال، ،وعة  

اء  ال،عرضععة ل،حفع ت كعععوم ا لقد أقرروا أون لم جلم تحسععيخ األل

العاه لر ه ال، ،وعة  حسعبا كل تم اللصعام الوقت ال   جسعلغرقن 

ال،لعل،ون لسجعاكعة على األسععععالعة مخ ل ا وجول وحعدا انععدال  

 .ال كعوم 

راوي ا ا جعد لمو البياة الشعبيرة كاأللعاب ر رية األكعال وال،سعلشععرات 

ا جدجد ا    حد ًاتن ا و ز،ا  الفسعيولوجية وال،حفعات ال كععومجة أمر 

أقررت النلعا و جبعدو أورعا تسععععفر عخ ولعا و واععدا للغعاجعة مخ ل ا 

إقرام مسعلوجات عالية مخ اللحفيع واتسعل،لا  وز ل  اتكدا  ال   

ج،كخ ان جكون اسععاسععا  لللعليم و   الثوما الصععناعية الراكعة وعالم  

 .ال،عر ة واتكدا  و اتكلكام

سععععل عاكة الععاطفية مخ حيث رالثع ا ا قدمنعا للي    سععععيولوجيع ا جدعم ات

تكا ا اللرياة ال كععععومجة    سعععياق اللعلم    كياة ا لراضعععيةا    

ضعععوء النلا و ال،شععع عةا ومرو زع،ل مسعععلقبل  للحدجد واللحق   

ك،عجد مخ اللفاععيل كالصعوما الل  ت،كخ الرالب مخ اللعاا سعنيخ  

 الدماسة الى كحعة كروم

 

انعدال كدت مشع عة للغاجةا إت ماكعا ا على الركم مخ أن ولا و ه ا 

أونا وح م مخ إسععاءا اسععلمداه الل،ريد ال كعععوم  مك،ا جال  إلى 

اضعرراكات لررا    ال،راه ال امجة كعيدا عخ ال قيات اللدمجسا 

او قعد تال  الى اسععععلغ لرعا كعاللع رير العقعا عد  والفكر  الع   جارر  

ون وتحعدجعد على ال، ل،ع كع ز،لعن مسععععلقب  لرع ا وقلرأ تشععععرجع قعاو

 اتطر ال،باحة    اسلمداه مثل ه ا النو  مخ اللعليما
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