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 سخلًطملا

ِ  تـدرٜ   برْـاَ   ٖدفت ايدراس١ إىل ايهشـ  نـٔ فانًٝـ١    ِ  َٓضـا   نًـ٢  قـا٥ ٞ  ايـخعً  اإليهرتْٚـ

ــ٘ يف ايخفانًٝــ١ ــارا  تُٓٝ ــدٟ املعــ   ايٛاقــ  تطبٝكــا  اســخلداّ َٗ ــت   املخٛســط١ املرحًــ١ َعًُــٞ ي بايهٜٛ

 ٜ                           ايكــــا٥ِ نًــــ٢ ايخضــــُِٝ ايخ ــــرٜ  يًُ ُٛنــــ١ ايٛاحــــد٠ اســــخلدَت ايدراســــ١ املــــٓٗ   ــــب٘ ايخ ــــر

ًُا َٔ َعًُٞ املرح١ً املخٛسـط١ بايهٜٛـت  ٚاسـخلدَت    63)قبًٞ/ بعدٟ(  ٚتهْٛت ن١ٓٝ ايدراس١ َٔ ) ( َعً

تٛصًت ايدراسـ١ اسبايٝـ١ إىل ٚجـٛد فـرم     ايدراس١ اخخبار ذبضًٝٞ ٚبطاق١ املالحظ١ نأداتني يًدراس١  ٚ

( بني َخٛسط درجا  صبُٛن١ ايدراسـ١ يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ     2020اٍ إحضا٥ًٝا نٓد َسخ٣ٛ دالي١ )د

يالخخبار ايخخضًٝٞ ٚبطاق١ املالحظ١ املخعًك١ مبٗارا  اسـخلداّ تطبٝكـا  ايٛاقـ  املعـ   يضـاط ايخطبٝـل       

بـٛ ار٠ ايخعًـِٝ    ايخدرٜب١ٝ ايرباَ  إنداد ن٢ً ايكا٥ُني ٝ٘ايدراس١ اسباي١ٝ بغرٚر٠ تٛج  ٚأٚصت ايبعدٟ

 0ايخدرٜب ٚطرم أسايٝب نأحد ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا باسخلداّ 

 تطبٝكا  -ايخفان١ًٝ Microsoft Teamsَٓض١  -ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا ايهًُا  املفخاح١ٝ: 

 0املع   ايٛاق 

The effectiveness of a training program based on interactive e-learning platforms 
in developing skills for using augmented reality applications among middle school 

teachers in Kuwait 
Dr.Ahmad M.R. Alenezi 

Abstract 
The study aimed to reveal the effectiveness of a training program based 

on interactive e-learning platforms in developing skills for using augmented reality 
applications among middle school teachers in Kuwait, The study used the semi-
experimental approach based on the experimental design of one group (pre / post), 
The study sample consisted of (36) middle school teachers in Kuwait, The study 
used an achievement test and the observation card as two tools of the study, The 
current study found a statistically significant difference at a level of significance 
(0.05) between the average scores of the study group in the pre and post 
application of the achievement test and the observation card related to the skills of 
using augmented reality applications in favor of the post application, The current 
study recommended that those in charge of preparing training programs in the 
Ministry of Education should be directed to use interactive e-learning platforms as 
one of the training methods and methods. 
Keywords: interactive e-learning platforms, Microsoft Teams interactive 
platform, augmented reality applications. 
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 يف ٚخاصـــ١ اسبٝـــا٠ جٛاْـــب طبخًـــ  نًـــ٢ ايخهٓٛيٛجٝـــا صبـــاٍ يف ٚايخكـــدّ ايخطـــٛر أثـــر    

ٌ  ايخـدرٜب  ٚاسـايٝب  ايطرا٥ـل  طبخًـ   ايخطـٛر  ٖـاا  الَـ   ٚقـد  ايخـدرٜ    ازباْب  ٚيف َبا ـر   بشـه

ِ  اسخ ابت ايخكدّ ٖاا ع٤ٛ ٍ  ايخعًُٝٝـ١  املؤسسـا   َعظـ  ايعًُٝـ١  يف ٚتٛظٝفٗـا  ايخهٓٛيٛجٝـا  إلدخـا

ٙ  ٚأصــبخت  رٜبٝــ١ ايخد ٘  مبــا  ايخهٓٛيٛجٝــا  ٖــا ٔ  تخغــُٓ ٔ  درجــ١  نًــ٢  َكَٛــا   َــ األُٖٝــ١ يف   َــ

ــدرٜب      ــا يف ايخــــدرٜب  َضــــطًح ايخــ ــبح ٜطًــــل نًــــ٢ دَــــ  ايخهٓٛيٛجٝــ ايعًُٝــــ١ ايخدرٜبٝــــ١  ٚأصــ

 اإليهرت0ْٞٚ

   ٞ نــٔ طرٜــل  ــبها  اإلْرتْــت   ٚقــد ظٗــر  اسباجــ١ إىل اســخلداّ ايخــدرٜب اإليهرتْٚــ

ايخكًٝـــدٟ يًشـــرنا  َٚؤسســـا  األنُـــاٍ املعاصـــر٠  حٝـــ  ٜســـاند   نبـــدٌٜ أٚ َهُـــٌ يًخـــدرٜب  

ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ نًــ٢ ربفــٝ  تهــايٝ  ايخــدرٜب   َثــٌ تهــايٝ  إنــداد ايــرباَ  ايخدرٜبٝــ١            

ٚأٜغا احملافظ١ ن٢ً ٚقت ايعُـٌ يًُـٛظفني ٚكيـو     ب تهايٝ  ايسفر ٚاالْخكاٍ إىل َران  ايخدرٜ

(0  0226أٟ ٚقت ٚأٟ َهإ )مح ٠  ايع ُٞ   بإتاح١ ايرباَ  ايخدرٜب١ٝ املسخُر٠ يف
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ٚايخدرٜب اإليهرتْٚٞ ٖٛ أحد أسايٝب ايخدرٜب حٝ  ٜـخِ تٛ ٜـ  املخـدربني املشـارنني فـ٢ ايخـدرٜب       

إىل فـرم صـػ ٠ تعُـٌ بايخعـإٚ َــ  بعغـٗا ايـبع  َـٔ أجـٌ حــٌ َشـه١ً َـا  أٚ ألدا٤ املُٗـ١ ايــ             

ــِٓٗ  َٚســاند٠ بعغــِٗ      قــدَٗا املــدري  ٜٚكــّٛ طــالي اجملُٛنــ١ بخٓظــِٝ       ــ  ايعُــٌ فُٝــا بٝ ٚتٛ ٜ

ايبع  يخخكٝل ٖدف اجملُٛن١  ٚنايو املسا١ُٖ ف٢ ايثٓا٤ ْٚكد بعغِٗ بعغـا  ٚكيـو َـٔ أجـٌ     

اسبضــٍٛ نًــ٢ َعــدٍ أدا٤ نــايٞ يًُ ُٛنــ١  ٜٚعُــٌ ٖــاا ايخــدرٜب نًــ٢  ٜــاد٠ ايخخضــٌٝ املعرفــ٢     

 . (Khan, 2016)ٚت١ُٝٓ املٗارا  االجخُان١ٝ ٚبٓا٤ فرٜل ايعٌُ

نًــ٢ ٚجــٛد  ٜــاد٠ قــدرٖا نشــر٠   (Parker & Martin, 2010)ٜٚٛعــح بــارنر َٚــارتٔ   

 0222إىل  0222أععاف يف َعدٍ اإليخخام بايرباَ  ايخدرٜب١ٝ نرب ايب٦ٝـا  اإليهرتْٚٝـ١ يف ايفـرت٠ َـٔ     

% َــٔ املخــدربني ٜســ ًٕٛ يف برْــاَ  تــدرٜ    02بايٛالٜــا  املخخــد٠ اإلَرٜهٝــ١  نُــا إٔ أنثــر َــٔ   

ن٢ً األثٌ ٜخِ َـٔ خـالٍ تًـو ايب٦ٝـا  نًـ٢  ـبه١ اإلْرتْـت ٚإٔ َعظـِ تًـو ايـدٚرا  تعخهـد             ٚاحد

 بشهٌ ر٥ٝ  ن٢ً تٛظٝ  أدٚا  ايخهٓٛيٛجٝا اسبدٜث١ املخ ا١َٓ ٚغ  املخ ا0١َٓ

ٚقد أند  ندٜد َٔ ايدراسا  نًـ٢ فانًٝـ١ ايخـدرٜب اإليهرتْٚـٞ  حٝـ  أنـدٕ دراسـ١          

ا ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ املضػر نرب ايٜٛب ٚأثرٙ ن٢ً تُٓٝـ١ ازباْـب   ( إىل فان١ًٝ تهٓٛيٛج0222ٝفرج )

املعــريف ٚاألدا٥ــٞ يهفاٜــا  تضــُِٝ اســرتاتٝ ٝا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ يــد٣ َعًُــٞ ايخعًــِٝ ايثــاْٟٛ    

( إىل ٚجــٛد أثــر نــب  الســخلداّ حكٝبــ١ تــدرٜب إيهرتْٚٝــ١ يف   0222نُــا تٛصــًت دراســ١ أمحــد ) 

ْٚٞ يد٣ َعًُٞ اسباسـب اييـٞ باملرحًـ١ ايثاْٜٛـ١  ٚتٛصـًت دراسـ١       ت١ُٝٓ َٗارا  ايخعًِٝ اإليهرت

ــدٟ ) ــارا  إنـــداد        0222ايػاَـ ــ١ َٗـ ــب يف تُٓٝـ ــ٢ ايٜٛـ ــٞ ايكـــا٥ِ نًـ ــدرٜب اإليهرتْٚـ ــ١ ايخـ ( إىل فانًٝـ

 االخخبارا  اإليهرت١ْٝٚ يد٣ َعًُا  املرح١ً ايثا١ْٜٛ جبد0٠
٥ط إتاحخٗــا يًُخــدربني  ٚيهــٞ ذبكــل ايــرباَ  ايخدرٜبٝــ١ أٖــدافٗا  فٝٓبػــٞ ذبــدٜ  ٚســا   

ــا ايخعًــِٝ ٚايــ   هــٔ          ٚتعــد َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفــانًٞ َــٔ أحــدو َٓخ ــا  تهٓٛيٛجٝ

تٛظٝفٗا يخٛصٌٝ ايرباَ  ايخدرٜب١ٝ امللخًف١ يًُخـدربني حـٍٛ ايعـاو  ٚيكـد أحـدثت ٖـاٙ املٓضـا         

حٝــ  تبــادٍ املعًَٛــا    تػــ ًا نــب ًا يف نٝفٝــ١ اإلتضــاٍ ٚاملشــارن١ بــني املعًُــني ٚطالبٗــِ َــٔ    

ــد أٚ  ــر   ٚصــار  ٚســ١ًٝ           نُــا أصــبخت َخاحــ١ يً ُٝــ  نــٞ ٜخعًُــٛا يف أٟ ٚقــت بــدٕٚ قٝ

 (02230يًخفانٌ بني املخعًُني بعغِٗ ايبع  )إمسانٌٝ  

نُا تعد َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ إحد٣ تطبٝكا  ب٦ٝا  ايـخعًِ ايخفانًٝـ١      

١ أْشط١ تعًُٝٝـ١ َضـاحب١ تـرتبط بأسـايٝب ايخكـِٜٛ ايخهـٜٛين       ٚاي  دبُ  بني املشاٖد٠ ٚممارس

                                                 

( اإلصدار ايسادس A.P.Aزبُع١ٝ األَرٜه١ٝ يعًِ ايٓف  )اتب  ايباح  ف٢ ايخٛثٝل ٚاإلسٓاد املرجع٢ ْظاّ ا (2)

حٝ  ٜانر )اسِ ايعا١ً٥   س١ٓ ايٓشر   أرقاّ ايضفخا ( يف ايدراسا  األجٓب١ٝ  أَا ايدراسا  ايعرب١ٝ فٝانر )اسِ 

 املؤي  ٚايًكب  س١ٓ ايٓشر  أرقاّ ايضفخا (0



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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يخع ٜ  فِٗ احملخ٣ٛ اياٟ تـخِ َشـاٖدت٘  حٝـ  تعُـٌ نًـ٢ تكـدِٜ ايعدٜـد َـٔ فـرظ ايخفانـٌ َـ             

 (.Stonebraker, Robertshaw & Moss, 2016) ايفعٌاحملخ٣ٛ نرب ممارس١ األْشط١ ايكا١ُ٥ ن٢ً 

بأنخبارٖــا أحـد أدٚا  ايـخعًِ أٚ ايخــدرٜب نـٔ بعــد    َٚٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفـانًٞ      

تعٌُ نًـ٢ اسبـد َـٔ ايخ ٗٝـ ا   فـال ذبخـاج إىل قانـا  دراسـ١ٝ ٚال سـاحا  ٚال َٛاصـال  ٚأدٚا            

ــ        ــٔ املـــخعًُني دٕٚ قٝـــٛد نُرٜـــ١ ٚجػرافٝـــ١  ٚتخُٝـ ــخٛنب نـــدد نـــب  َـ تعًُٝٝـــ١ َهًفـــ١  ٚتسـ

    ٚ ــخ اب١ املســـخُر٠   ــ١ ٚاإلسـ ــ١ يف املخابعـ ــرن١ ايعايٝـ ــِٝ و تعـــد     بايسـ ــ١ ايخعًـ ــ٢ إٔ نًُٝـ ــد نًـ تؤنـ

ضبضــٛر٠ يف تٛقٝــت أٚ َهــإ ضبــددٜٔ أٚ َغــبٛط١ يف جــدٍٚ صــارّ  بــٌ إَهاْٝــ١ ايخعًــِٝ يف أٟ     

 (0 0223؛ أمحد  0222َهإ ٚأٟ ٚقت بدٕٚ قٝٛد )ايعضُٝٞ  

ٚتخغــُٔ خضــا٥ط َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ نًــ٢ اإلْخاجٝــ١  حٝــ   هــٔ    

أٚ درٚس ٚضبخــ٣ٛ ايــخعًِ ٚتكد ــ٘ يًُــخعًُني َــٔ خــالٍ املٓضــ١  ٚســٗٛي١       يًُعًــِ إْخــاج َــٛاد  

ايخٓظِٝ َـٔ خـالٍ األدٚا  املسـخلد١َ يف املٓضـ١ ٚترتٝبٗـا شبدَـ١ ايعًُٝـ١ ايخعًُٝٝـ١ نـإٔ ٜـخِ           

مجعٗـــا يف  ـــهٌ درٚس أٚ ٚحـــدا   ٚســـٗٛي١ ايخٛصـــٌٝ ٚاإلتاحـــ١  ٚكيـــو بعـــر  ْٚشـــر احملخـــ٣ٛ   

ٚأُٖٝـ١ ايخعـإٚ ٚاملشـارن١ بايعُـٌ ازبُـانٞ بـني املـخعًُني        ٚإتاحخ٘ ٚعُإ ٚصٛي٘ يًُـخعًُني   

يف تٓفٝــا املٗــاّ ٚاملشــارٜ  ٚايخهًٝفــا  ٚايخعــإٚ بــني املــدربني بأ ــهاٍ َخعــدد٠  ٚإَهاْٝــ١ ايخكــِٜٛ        

بأ هاي٘ امللخًف١ ايخشلٝضٞ ٚاملبـد٥ٞ ٚايخهـٜٛين ٚايخ ُٝعـٞ  ٚتكـدِٜ ايخػاٜـ١ ايراجعـ١ املٓاسـب١        

 (02220   ً   َٚراد  0222  ازبرٜٟٛ  0222ٍ املٓض١ )ايبخ ٟ  ٚايخع ٜ  املبا ر َٔ خال

ٚقـــد أنـــد  ندٜـــد َـــٔ ايدرســـا  نًـــ٢ فانًٝـــ١ اســـخلداّ َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ    

( نًـ٢ فانًٝـ١ َٓضـا  ايـخعًِ     0222ايخفان١ًٝ يف ايخدرٜب ٚايخعًِٝ  حٝ  تٛصًت دراس١ َضـطف٢ ) 

ــ٢ املشـــرٚنا  اإليهرتْٚٝـــ   ــ١ ايكا٥ُـــ١ نًـ ــاٍ    ايخفانًٝـ ــاج صبـــال  األطفـ ــارا  إْخـ ١ نًـــ٢ تُٓٝـــ١ َٗـ

( إىل فانًٝــ١  0222اإليهرتْٚٝــ١ يطايبــا  نًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايٓٛنٝــ١  نُــا تٛصــًت دراســ١  ــًخٛ  )        

يخُٓٝــ١ َٗــارا  تٛظٝــ   "MOOCS"برْــاَ  تــدرٜ  َكــرت  قــا٥ِ نًــ٢ املكــررا  َفخٛحــ١ املضــدر  

عًــِٝ ايعــاّ  ٚأٜغــًا تٛصــًت    ــبها  ايخٛاصــٌ االجخُــانٞ نُٓضــا  تعًُٝٝــ١ ملعًُــٞ َــدارس ايخ    

( نًـــ٢ فانًٝـــ١ باملٓضـــا  ايخعًُٝٝـــ١ يف تُٓٝـــ١ َٗـــارا  إْخـــاج احملخـــ٣ٛ   0222دراســـ١  ـــً  َٚـــراد ) 

 اإليهرتْٚٞ ٚذبدٜد اياا  ٚاإلْدَاج ايدراسٞ يد٣ طالي ايدراسا  ايعًٝا0

ايخفانًٝـ١ أحـد َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١         Microsoft Teamsٚتعـد َٓضـ١     

ــا      ٚت ــا  ٚاالجخُانـ ــرا٤ احملادثـ ــاند يف إجـ ــا  ايســـخاب١ٝ تسـ ــ١ يًخطبٝكـ ــا: َٓضـــ١ رقُٝـ عـــرف بأْٗـ

 .(Microsoft, 2020)  (LMS)ٚإَها١ْٝ تشارى املًفا  ٚايخطبٝكا  ًَعا يف ْظاّ إدار٠ تعًِ ٚاحد

ــٞ ايخفانًٝــ١ ٚايــ  تعــد      ( Tsai, 2018)ٚأٚعــخت دراســ١     إٔ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚ

ايخفان١ًٝ ٚاي  تعٌُ نرب ند٠ تطبٝكا  أْظ١ُ ايخشـػٌٝ ٚاألجٗـ ٠ يف    Microsoft Teamsَٓض١ 

ٚظـا٥  ال ٜسـخطٝ  ايربٜـد اإليهرتْٚـٞ ايكٝـاّ بٗـا  مبـا يف كيـو          نٌ َهإ حٝ  تكدّ ٖاٙ املٓضا 

 غرف ايدرد ١ َٚؤمترا  ايفٝدٜٛ ٚاملٝ ا  األخر٣ اي  تكدَٗا ٚسا٥ٌ ايخٛاصٌ اإلجخُان0ٞ

ُر يخهٓٛيٛجٝــا املعًَٛــا  ٚاإلتضــاال  إىل تػــ ا  نــب ٠ يف ايب٦ٝــ١    ٚأد٣ ايخطــٛر املســخ   

ايخع١ًُٝٝ  حٝ  ٜخِ اسخبداٍ ايخفانٌ ٚجًٗا يٛج٘ يف ظٌ ايخعًـِٝ ايخكًٝـدٟ إىل تفـانال  تعًُٝٝـ١     

إيهرت١ْٝٚ  ٚمت اسخبداٍ ايسبٛر٠ ايبٝغـا٤ ايخكًٝدٜـ١ ٚاملـٛارد املطبٛنـ١ إىل َضـادر رقُٝـ١ َخٓٛنـ١        

   اإليهرت١ْٝٚ امللخًف0١تخا  نرب املٓضا

ــا           ْٚخٝ ــ١ كيــو و ٜعــد َطًــٛي َــٔ املعًُــني أثٓــا٤ اشبدَــ١ إىل إَــخالى ايفٗــِ ايهاَــٌ يًٓظرٜ

ايرتب١ٜٛ ٚتطبٝكخٗا ايخعًُٝٝـ١ فخسـب  بـٌ أصـبح َخٛقـ  َـِٓٗ إٔ  خًهـٕٛ املٗـارا  ايخهٓٛيٛجٝـ١          

ــ١      ــٞ امللخًفــــــــــ ــخعًِ اإليهرتْٚــــــــــ ــا  ايــــــــــ ــ  أدٚا  ٚب٦ٝــــــــــ ــخلداّ ٚتٛظٝــــــــــ ــب١ الســــــــــ                                               املٓاســــــــــ

(Tschida, Hodge& Schmidt, 2016) 0 

إٔ ٖٓــاى تــأث  نــب  الســخلداّ املعًُــني       (Ghavifekr & Rosdy, 2015)ٜٚٛعــح    

ــٌ       ــاٖ  َٚضـــادر ضبـــدٚد٠ بـ ــ٘ يـــٔ ٜكٝـــدِٖ مبٓـ ــ٢ املـــخعًُني  حٝـــ  أْـ يًٛســـا٥ط ايخهٓٛيٛجٝـــ١ نًـ



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْٚٝـــ١ َـــٔ  ـــاْٗا  ٜـــاد٠ دافعٝـــخِٗ يًـــخعًِ  ٚإثـــار٠ إْخبـــاِٖٗ    ســـٝ ٚدِٖ بأْشـــط١ ذبفٝ ٜـــ١ إيهرت 

 ٚدصبِٗ بشهٌ إػبابٞ يف ايع١ًُٝ ايخع١ًُٝٝ ٚجعًِٗ يف حاي١ ْشا  دا0ِ٥

ٚتهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع   أحد ايخكٓٝـا  ايـ  تسـُح بايـدَ  بـني ايٛقـ  اسبكٝكـٞ ٚايٛاقـ            

ٖــاٙ ايخهٓٛيٛجٝــا بأْٗــا تخــٝح دنــِ   اإلفرتاعــٞ ٚتكــدِٜ دنــِ يف ايٛقــت اسبكٝكــٞ يًُــخعًِ  ٚمتخــا     

 َر٥ــٞ يًُــخعًِ  ٚايــخعًِ اسبرنــٞ ٚايٓظــرٟ  ٚايــخعًِ اسبكٝكــٞ  ٚتــٛف  تعًــِ فــردٟ َٓاســب     
(Matcha & Rambli, 2013)   

ٚظٗــــر  تهٓٛيٛجٝــــا ايٛاقــــ  املعــــ   بعــــد تهٓٛيٛجٝــــا ايٛاقــــ  اإلفرتاعــــٞ  ٚتكــــّٛ ٖــــاٙ     

ر رقُٝــ١ بٗــدف ذبســني إدراى املــخعًِ    ايخهٓٛيٛجٝــا نًــ٢ تعــدٌٜ ايٛاقــ  اسبكٝكــٞ بإعــاف١ نٓاصــ   

إليخكــا  املعًَٛــا    Cameraٚنًــ٢ ٖــاا فإْٗــا تشــخٌُ نًــ٢ أربــ  نٓاصــر ر٥ٝســ٘  ٖٚــٞ: نــاَ ا        

ٚتسـخلدّ   Mobile Phonesٖٚٞ املعًَٛا  املسخٗدف٘  أجٗ ٠ اهلات   Markerاملسخٗدف١  نالَا  

ــدَا تهــٕٛ ايضــٛر٠ املًخكطــ١ يف امل      عًَٛــا  املســخٗدف١ )نالَــا (    يخلــ ٜٔ َٚعازبــ١ املعًَٛــا  نٓ

ٖٚــٛ ايــاٟ ســٝخِ نرعــ٘ نًــ٢ ايشا ــ١ نٓــدَا تهــٕٛ       Digital Contentٚأخــ ًا احملخــ٣ٛ ايرقُــٞ   

 .(Abd Majid, Mohammed & Sulaiman, 2015)ناَ ا اهلات  قادر٠ ن٢ً تخب  ايعالَا  

ٛجٝـا  إٔ ٖٓاى ثالو خضا٥ط أساس١ٝ يخهٓٛي (Serio, Ibáñez & Kloos, 2013)ٜٚٛعح   

( 0( أْٗــا دبُــ  بــني نٓاصــر ايٛاقــ  اسبكٝكــٞ ٚاإلفرتاعــ١ٝ يف ايب٦ٝــ١ اسبكٝكٝــ١         2ايٛاقــ  املعــ     

( ايخشــػٌٝ ايخفانــٌ يًعٓاصــر 6ضبــاكا٠ ايعٓاصــر اإلفرتاعــ١ٝ ٚاسبكٝكٝــ١ جباْــب بعغــِٗ ايــبع    

 اسبكٝك١ٝ ٚاإلفرتاع١ٝ يف ايٛقت اسبكٝك0ٞ

ــا ايٛاقــ  املعــ   بعــدد َــٔ ا       ــخعًِ     ٚمتخــا  تهٓٛيٛجٝ ملُٝــ ا   َٓٗــا: قدرتــ٘ نًــ٢ تشــ ٝ  اي

اسبرنــٞ   تــدنِٝ ايــخعًِ مب ُٛنــ١ نــب ٠ َــٔ نٓاصــر ايــخعًِ ايرقُٝــ١ ايــ  تســاند نًــ٢ دَــ    

 .(Diaza, Hincapiéb & Morenoc, 2015)املخعًُني يف نًُٞ ايخعًِ  ٚت ٜد َٔ دافعٝخِٗ عبٛ ايخعًِ 
ضا٥ط ٚممٝـ ا  ٚفانًٝـ١ تعًُٝٝـ١  فـإٕ     ْٚظرًا ملا متخا  ب٘ تطبٝكا  ايٛاق  املع   َٔ خ  

إَخالى املعًُني أثٓا٤ اشبد١َ ملٗارا  اسخلداَٗا يف ايخدرٜ  ٜعد عرٚر٠ ٚحخُٝـ٘ يف ظـٌ اْخشـار    

؛ 0222؛ ايػـٍٛ   0222؛  ٜٔ ايـدٜٔ   0222؛ ناو  نفايف  0202اسخلداَٗا  ٖٚاا َا أندت٘ دراس١ )ضبُٛد  

ُ 0222نبــدايع ٜ    ٝــ١ َٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يــد٣   ( حٝــ  أ ــار  إىل عــرٚر٠ تٓ

 املعًُني بٛصفٗا َٗارا  أساس يدنِ ايع١ًُٝ ايخع0١ًُٝ

                  يــــايو فــــإٕ تٛظٝــــ  َٓضــــا  ايــــخعًِ اإليهرتْٚــــٞ ايخفانًٝــــ١ ٚبشــــهٌ خــــاظ َٓضــــ١   

Microsoft Teams        ــا٥ط ــا  خبضـ ــ  متخـ ــدرٜب  حٝـ ــ١ ايخـ ــ١ يف نًُٝـ ــاف١ حكٝكـ ــد إعـ ــ١ ٜعـ ايخفانًٝـ

ممٝ ا  ندٜد٠ ٜٓبػٞ اإلسـخفاد٠ َٓٗـا يف دنـِ ايـرباَ  ايخدرٜبٝـ١ يًُعًُـني  ٚاإلسـخفاد٠ َـٔ َـٔ          ٚ

ممٝ اتٗا ٚسٗٛي١ اسخلداَٗا َٔ جاْب املعًُني  ٚنايو تدرٜب املعًُـني نـرب ايـرباَ  ايخدرٜبٝـ١     

          ٛ اقـ   اي  تسـخٗدف تُٓٝـ١ احخٝاجـاتِٗ املٗٓٝـ١ أثٓـا٤ اشبدَـ١  َٚٓٗـا َٗـارا  اسـخلداّ تطبٝكـا  اي

 املع  0

 
  ٚذبدٜــدٖا  ٚصــٝاغخٗا َــٔ خــالٍ احملــاٚر     ايدراســ١ متهــٔ ايباحــ  َــٔ بًــٛر٠ َشــه١ً       

 ٚاألبعاد ايت١ٝ:

   َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١يد٣  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  اسباج١ إىل ت١ُٝٓ َٗارا   -أٚاًل

  فكط الحـ  إٔ  ايخع١ًُٝٝ ار٠ ايرتب١ٝٛ ب َٛج٘ فين دراسا  ن١ًَُٝٚٔ خالٍ نٌُ ايباح  حٝ  

ٚيف عــ٤ٛ َــا مت نرعــ٘ َــٔ أُٖٝــ١  املعًُــني ال ٜســخلدَٕٛ تهٓٛيٛجٝــا ايٛاقــ  املعــ   يف ايخــدرٜ     

مب ُٛنـ١ َـٔ املكـابال  غـ      قـاّ ايباحـ    يف ايع١ًُٝ ايخعًُٝٝـ١   تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع   ٚفانًٝخٗا 

إٔ    ٚخًضــت املكــابال  إىل ايٓخــا٥  ايتٝــ١: ًــَِع( 00ٚنــددِٖ ) املعًُــنياملكٓٓــ١ َــ  صبُٛنــ١ َــٔ  

ًُـا (  06) نـدد ايٛاقـ  املعـ    ٚإٔ   %  ال ٜسخطٝعٕٛ تعرٜ  22بٓسب١  املعًُني( 00ندد ) % 20 بٛاقـ   َعً

ًُـا ( 02نـدد ) اسـخلداّ تهٓٛيٛجٝـا ايٛاقـ  املعـ    ٚإٔ     يٝ  يدِٜٗ ايكدر٠ ن٢ً  % أنـدٚا  23بٛاقـ    َعً

 سخلداّ تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع   يف ايخدرٜ 0ان٢ً عرٚر٠ تدرٜبِٗ ن٢ً َٗارا  



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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٘  ٚتخفل َا تٛصٌ إيٝ٘ ايباح  َٔ املكـابال  َـ  َـا أنـد        ٔ ندٜـد َـٔ ايدراسـا      نًٝـ  َـ

عــرٚر٠ تُٓٝــ١ َٗــار  إْخــاج تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يــد٣ املعًُــني  حٝــ  أنــد  دراســ١ ضبُــٛد      

َعًُــٞ ايعًــّٛ ايخ ــارٟ  ٚأٜغــًا    ( نًــ٢ عــرٚر٠ تُٓٝــ١ َٗــارا  اســخلداّ ايٛاقــ  املعــ   يــد٣     0202)

( بأُٖٝــ١ تُٓٝــ١ َٗــارا  إْخــاج تكٓٝــ١ ايٛاقــ  املعــ   يــد٣ َعًُــٞ      0222أٚصــت دراســ١  ٜــٔ ايــدٜٔ )  

( نًـ٢ عـرٚر٠  تُٓٝـ١ َٗـارا  تضـُِٝ ٚإْخـاج       0222اسباسب اييٞ  ٚأنـد  دراسـ١ نـاو ٚنفـايف )    

( 0222ٚأٚصــت  دراســ١ نبــدايع ٜ  )    ملعًُــا  املخٛســط١ ٚايثاْٜٛــ١  Augmented Realityايٛاقــ  املعــ   

إىل عرٚر٠ ت١ُٝٓ َٗارا  إْخاج برصبٝا  ايٛاق  املع   يد٣ أخضـا٥ٞ تهٓٛيٛجٝـا ايخعًـِٝ  ٚأ ـار      

 0  األطفاٍ ا ی( إىل عرٚر٠ ت١ُٝٓ َٗارا  إْخاج ايٛاق  املع   يد٣ طايبا  ر0222دراس١ ايػٍٛ )

ّ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ نًٞ -ثاًْٝا   حٝ  َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ اسباج١ إىل اسخلدا

ن ــ ٤ َــٔ ْخــا٥  جا٥خــ١ نٛرْٚــا مت إغــالم ايالف املــدارس  ٚمت اإلنخُــاد نًــ٢ اســرتاتٝ ١ٝ           

ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ نلٝــار حخُـٞ ٚٚحٝــد يًخـدرٜ   األَــر ايـاٟ أدٟ إىل ٚجــٛد ذبـدٜا  نــب ٠       

ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ  ٚاسبفــاظ نًــ٢  تٛاجــ٘ املعًُــني يف ايخهٝــ  َــ  ايخــدرٜ  نــرب أدٚا  ٚتطبٝكــا   

نُـا أد     (König, Jäger-Biela & Glutsch, 2020)اسبد األدْٞ َٔ ايخٛاصٌ َـ  املـخعًُني ٚدنـِ تعًُٗـِ     

أًٜغا جا٥خ١ نٛرْا إىل انخُاد ٚ ار٠ ايخعًِٝ بدٚي١ ايهٜٛـت نًـ٢ اسـخلداّ إحـد٣ َٓضـا  ايـخعًِ       

ٝ ١ٝ السـخهُاٍ ايدراسـ١ نـٔ بعـد يًُـخعًُني       نلٝـار اسـرتات   (Microsoft Teams)ايخفان١ًٝ َٓضـ١  

ٚأنـد  دراسـ١ ايسـعدْٞ    ٚكيو ْظرًا ملا فٝٗا َٔ إَهاْٝا  ٚخضا٥ط تخٝح ايخفانًٝـ١ ٚايخعاْٚٝـ١    

ٚبايخـايٞ  ( ن٢ً عـرٚر٠ تٛظٝـ  َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يف ايخـدرٜب ٚايخعًـِٝ          0222)

 0يف ايخدرٜب (Microsoft Teams) هٔ اإلسخفاد٠ َٔ إَهاْٝا  ٚممٝ ا  ْض١ 

ٚممــا ســبل  هــٔ ذبدٜــد َشــه١ً ايدراســ١ يف تــدْٞ َٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ       

دراســ١ اإلســخفاد٠ َــٔ َٓضــا    املعــ   يف ايخــدرٜ  يــد٣ َعًُــٞ املخٛســط١ بايهٜٛــت  ممــا ٜخطًــب      

ٝـ       (Microsoft Teams)ايخعًِ اإليهرت١ْٝٚ ايخفان١ًٝ   ا  َخعـدد٠  َٚـا تشـخٌُ نًٝـ٘ َـٔ خضـا٥ط ٚمم

 0يف ت١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع   يد٣ املعًُني أثٓا٤ اشبد١َ بدٚي١ ايهٜٛت

 ذبدد ايسؤاٍ اير٥ٝ  يًدراس١ نايخايٞ:
برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يف تُٓٝـ٘           نٝ   هٔ تطـٜٛر 

  ق  املع   يدٟ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بايهٜٛت؟َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛا
 ٜٚخفرع َٔ ٖاا ايسؤاٍ ايخساؤال  ايفرن١ٝ ايخاي١ٝ:

َٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   ايال َــ١ يخــدرٜب َعًُــٞ املرحًــ١ املخٛســط١      َــا  20

 بايهٜٛت نًٝٗا؟
نًٝـ١ يخُٓٝـ١   َا َعاٜ  تطٜٛر برْاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفا       00

 َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع   يد٣ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بايهٜٛت؟
َــا ايخضــٛر املكــرت  يًربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١    60

 يخ١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع   يد٣ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بايهٜٛت؟
اَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يف تُٓٝـ٘ َٗـارا           فان١ًٝ برْ 20

ازباْــب املعــريف ملٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يــدٟ َعًُــٞ املرحًــ١ املخٛســط١      

 بايهٜٛت؟
َا فان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ يف تُٓٝ٘ َٗـارا    00

ملٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يــدٟ َعًُــٞ املرحًــ١ املخٛســط١     ازباْــب ايدا٥ــٞ

 بايهٜٛت؟   



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٖدفت ايدراس١ اسباي١ٝ إىل:
ٗـارا  اسـخلداّ تطبٝكـا  ايٛاقـ  املعـ   ايال َـ١ يخـدرٜب َعًُـٞ املرحًـ١          ذبدٜد قا١ُ٥ مب 20

 املخٛسط١ بايهٜٛت نًٝٗا0
رٜ  قـــا٥ِ نًـــ٢ َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ  ذبدٜـــد قا٥ُـــ١ مبعـــاٜ  تطـــٜٛر برْـــاَ  تـــد  00

ايخفان١ًٝ يخ١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاقـ  املعـ   يـد٣ َعًُـٞ املرحًـ١ املخٛسـط١       

 بايهٜٛت0
ايهشــ  نــٔ ايخضــٛر املكــرت  يًربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ        60

   يـد٣ َعًُـٞ املرحًـ١ املخٛسـط١     ايخفان١ًٝ يخ١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاقـ  املعـ  

 بايهٜٛت0
فان١ًٝ برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يف تُٓٝـ٘          ذبدٜد  20

َٗــارا  ازباْـــب املعـــريف ملٗـــارا  اســـخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقـــ  املعـــ   يـــدٟ َعًُـــٞ املرحًـــ١   

 0املخٛسط١ بايهٜٛت
ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يف تُٓٝـ٘     فان١ًٝ برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا       ذبدٜد  00

َٗــارا  ازباْــب ايدا٥ــٞ ملٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يــدٟ َعًُــٞ املرحًــ١           

 0املخٛسط١ بايهٜٛت

 تفٝد ايدراس١ اسباي١ٝ ازبٗا  ايخاي١ٝ:  
    :ــ١ املخٛســط١ ــ١ املٗٓٝــ١ املســخدا١َ      َعًُــٞ املرحً يرفــ  تشــ عِٗ نًــ٢ ايســ  عبــٛ ايخُٓٝ

ــًا     نفـــاٜخِٗ يف ايعُـــٌ ٚايخعاَـــٌ َـــ  املســـخخدثا  ايخهٓٛيٛجٝـــ١  يٝهـــٕٛ نًُـــِٗ َٓظُـ

 0ٖٚادفًا
 :تٛف  ب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ تفٝد طالي املرح١ً املخٛسط١ يف ايـخعًِ   طالي املرح١ً املخٛسط١

َٔ خالٍ ايٛاق  املع   يف أٟ ٚقت ٚأٟ َهإ ٚفكـًا يكـدراتِٗ ايااتٝـ١  َـ  إَهاْٝـ١ تـٛف        

 فٛر١ٜ هل0ِ تػا١ٜ
 :ًِٝسخفاد٠ َـٔ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ يخـدرٜب املعًُـني نًـ٢         إلا ٚ ار٠ ايخع

 املٗارا  ايدا١ٝ٥ املرتبط١ مب اٍ ن0ًُِٗ
 :قــد تفــخح ٖــاٙ ايدراســ١ ايطرٜــل أَــاّ دراســا  أخــر٣ تٗــدف إىل تُٓٝــ١ املٗــارا     ايبــاحثني

ايخدرٜبٝـ١ ايكا٥ُـ١ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ      ايدا١ٝ٥ امللخًف١ يًُعًُـني باسـخلداّ ايـرباَ     

 اإليهرتْٚٞ ايخفان0١ًٝ

 أيخ َت ايدراس١ اسباي١ٝ باسبدٚد ايت١ٝ:
  :أقخضــر تطبٝــل ايدراســ١ اسبايٝــ١ نًــ٢ ايفضــٌ ايدراســٞ ايثــاْٞ يًعــاّ          حــدٚد  َــــــــــ١ٝٓ

 02020-0222ايدراسٞ 
  :١ُٝٝ0 بدٚي١ ايهٜٛتاإلدار٠ ايعا١َ ملٓطك١ حٛيٞ ايخعًاسبدٚد املها١ْٝ 

  :63أقخضر  نًـ٢ ) اسبدٚد ايبشر١ٜ  ٔ َعًُـٞ املرحًـ١ املخٛسـط١ بـاإلدار٠ ايعاَـ١       ( َعًـِ َـ

 0ملٓطك١ حٛيٞ ايخع١ًُٝٝ بدٚي١ ايهٜٛت
  :اسبدٚد املٛعٛن١ٝ(  ََٗارا  اسخلداّ برْاAr  يًٛاق  املع )0 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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:
  تسـخلدّ بعــ  َٓـاٖ  ايدراسـا  ايٛصــف١ٝ    إىل ف٦ــ١ ايبخـٛو ايـ   ٖـاٙ ايدراسـ١  ٓخُـٞ  ت  

ايخ ـرٜ    ـب٘  )املسح ايٛصفٞ  ٚتطٜٛر ايٓظِ( يف َرح١ً ايدراسـ١ ٚايخخًٝـٌ ٚايخضـُِٝ  ٚاملـٓٗ      

 0ن٢ً َخػ ات٘ ايخابع١ يف َرح١ً ايخكِٜٛ يًدراس١نٓد قٝاس أثر املخػ  املسخكٌ 
 :َٔ ايدراس١ٚتهْٛت َخػ ا  

ٛ  ١ايدراس تا خًُ: املخػ  املسخكٌ ِ  ايخـدرٜ   ايربْـاَ   :ن٢ً َخػ  َسخكٌ  ٖـ  َٓضـا   نًـ٢  ايكـا٥

 ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ ايخعًِ
 :ُٖا إتابع َخػ إن٢ً  ١اسبايٝ ايدراس١ ا خًُت: املخػ ا  ايخابع١

 0  ازباْب املعريف ملٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع 

 0ازباْب ايدا٥ٞ ملٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع   

ايكــا٥ِ نًــ٢ تضــُِٝ اجملُٛنــ١ ايٛاحــد٠ كٚ   نًــ٢ ايخضــُِٝ ايخ ــرٜ    يدراســ١  نخُــدا  

 أدا٠ايـاٟ ٜعخُـد نًـ٢ تطبٝـل       one group pretest posttest designٚاالخخبـار )قبًـٞ/ بعـدٟ(    

 هلا0 بٝل ايبعدَٟٚٔ ثِ ايخط  جرا٤ املعازب١ ايخ رٜب١ٝإ  ثِ املعًُنيقبًًٝا ن٢ً  ايكٝاس

 يإلجاب١ نٔ أس١ً٦ ايدراس١ مت تٓفٝا َا ًٜٞ:
ــخعًِ        -2 ــا  ايــ ــ١  َٓضــ ــ١ً بايدراســ ــابك١ كا  ايضــ ــا  ايســ ــا  ٚايدراســ ــ٢ األدبٝــ ــالع نًــ اإلطــ

 َٗارا  اسخلداّ ايٛاق  املع  0 ،(Microsoft Teams)اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ  َٓض١ 
 ٚنرعـٗا يف  (Ar)ايٛاقـ  املعـ   باسـخلداّ برْـاَ       إنداد قا١ُ٥ مبٗارا  اسـخلداّ تطبكـا    -0

 0صٛرتٗا األٚي١ٝ ن٢ً احملهُني  ٚإجرا٤ ايخعدٜال   ٚإندادٖا يف صٛرتِٗ ايٓٗا١ٝ٥
ــٞ     إنـــداد   -6 ــخعًِ اإليهرتْٚـ ــا  ايـ ــا٥ِ نًـــ٢ َٓضـ ــاَ  تـــدرٜ  قـ ــٜٛر برْـ ــاٜ  تطـ قا٥ُـــ١ مبعـ

دٜال   ٚإنــدادٖا يف صــٛرتٗا األٚيٝــ١ نًــ٢ احملهُــني  ٚإجــرا٤ ايخعــ    ٚنرعــٗا يفايخفانًٝــ١ 

 0صٛرتِٗ ايٓٗا١ٝ٥
2-     ٞ بطاقـ١ َالحظـ١(  ٚنرعـِٗ يف صـٛرتِٗ األٚيٝـ١       -إنداد أداتـا ايدراسـ١ )اخخبـار ذبضـًٝ

 ن٢ً احملهُني  ٚإجرا٤ ايخعدٜال   ٚإندادِٖ يف صٛرتِٗ ايٓٗا0١ٝ٥  
ٚاســخُار٠ ايخكــِٜٛ   ،(Microsoft Teams)إنــداد احملخــ٣ٛ ايخــدرٜ  يعرعــ٘ نًــ٢ َٓضــ١     -0

 0٘اشباص٘ ب
نر  احملخ٣ٛ ايخدرٜ  َٚعـ٘ اسـخُار٠ ايخكـِٜٛ نًـ٢ صبُٛنـ١ َـٔ اشبـربا٤ املخلضضـني          -3

 يف صباٍ تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ  ٚإجرا٤ ايخعدٜال  يف ع٤ٛ آرا٥ِٗ َٚكرتحات0ِٗ  
 0 أداتا ايدراس١إجرا٤ ايخ رب١ االسخطالن١ٝ يكٝاس صدم ٚثبا   -2
 اخخٝار ن١ٓٝ ايدراس0١ -2
 ٢ صبُٛن١ ايدراس0١تطبٝل أداتا ايدراس١ قبًًٝا نً -2
 ن٢ً صبُٛن١ ايدراس0١ (ايربْاَ  ايخدرٜ اسخلداّ َاد٠ املعازب١ ايخ رٜب١ٝ ) -22



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًٜا ن٢ً صبُٛن١ ايدراس0١ -22  تطبٝل أداتا ايدراس١ بعد
 َعازب١ ايبٝاْا  بايطرم اإلحضا١ٝ٥ املٓاسب١ يًخٛصٌ إىل ايٓخا٥ 0   -20
 0 اس١ايدرتكدِٜ ايخٛصٝا  ٚاملكرتحا  يف ع٤ٛ َا أسفر  نٓ٘ ْخا٥   -26

"Microsoft Teams
ــ١ تكـــدَٗا  ـــرن١ َٝهرٚســـٛفت نـــرب ايٜٛـــب أٚ        ــا: َٓضـــ١ تفانًٝـ ــًا بأْٗـ تعـــرف إجرا٥ٝـ

تطبٝكـــا  ايـــخعًِ ايٓكـــاٍ  تكـــّٛ نًـــ٢ إتاحـــ١ أدٚا  َٚـــٛاد تفانًٝـــ١ يخكـــدِٜ َٚشـــارن١ احملخـــ٣ٛ   

تضـاٍ بايضــٛ  ٚايضـٛر٠ ٚإتاحــ١ ايخفانـٌ بـني املعًــِ ٚاملـخعًِ ٚبــني      ٚاملضـادر َـ  تــٛف  إَهاْٝـ١ اإل   

 املخعًُني بعغِٗ ايبع  يخخكٝل األٖداف ايخدرٜب١ٝ ٚايخع١ًُٝٝ امللخًف0١

تطبٝل نرب اهلات  املخٓكٌ ٜكّٛ نًـ٢ دَـ  ايٛاقـ  اسبكٝكـٞ بعٓاصـر      ٜعرف إجرا٥ًٝا بأْ٘:   

 0مبا ؼبكل األٖداف ايخع١ًُٝٝ املسخٗدف١ )فٝدٜٛ  صٛر  رسَٛا 00000(رق١ُٝ 

يًٛاقـ    Ar))تعرف إجرا٥ٝـًا بأْٗـا: املعـارف ٚاملٗـارا  ايدا٥ٝـ١ ايال َـ١  السـخلداّ تطبٝـل           

 املع   أثٓا٤ تدرٜ  َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ يًطالي بسٗٛي١ ٜٚسر0

ٕ ايدراســ١ اسبايٝــ١ تٗــدف إىل ايخعــرف نًـ٢ فانًٝــ١ برْــاَ  تــدرٜ  قــا٥ِ نًــ٢  ْظـرًا أل   

  فـإٕ  َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ ٚأثرٙ يف تُٓٝ٘ َٗارا  اسـخلداّ تطبٝكـا  ايٛاقـ  املعـ      

ــاْٞ:          اإلطــار ايٓظــرٟ اسبــايٞ ٜشــخٌُ نًــ٢ ثــالو ضبــاٚر  بــراَ  ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ  احملــٛر ايث

ايخفانًٝـــ١   Microsoft Teamsاإليهرتْٚـــٞ ايخفانًٝـــ١  ٚاحملـــٛر ايثايـــ : َٓضـــ١  َٓضـــا  ايـــخعًِ

ايعالق١ بني ايربْـاَ  ايخـدرٜ  ايكـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا       ٚاحملٛر ايراب : ايٛاق  املع    ٚاحملٛر اشباَ : 

 0ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ َٚٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  

تعدد  ايخعرٜفا  اي  تٓاٚيت براَ  ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ  حٝ  ٜعرف٘ مح ٠ ٚايع ُـٞ    

( بأْ٘:  أسًٛي َٔ أسايٝب ايخدرٜب   ٜخِ فٝ٘ اسخلداّ آيٝا  االتضاٍ اسبدٜث١ َـٔ حاسـب   22  0226)

َا  ٚآيٝا  حب  َٚهخبا  إيهرت١ْٝٚ ٚنـايو  ٚ بهات٘ ٚٚسا٥ط٘ املخعدد٠ َٔ صٛ  ٚصٛر٠ ٚرسٛ

 بٛابا  اإلْرتْت 0

    ٟ ِ  َٓظَٛٝـ١  نًُٝـ١   بأْـ٘   (6  0222) ٚنّرفـ٘ املٛسـٛ  َخٓكًـ١  تفانًٝـ١  ب٦ٝـ١  يف تـخ
 َخعـدد  ٚاسباسٛي االْرتْت  به١ اسخلداّ ن٢ً املب١ٝٓ ايخك١ٝٓ ايرق١ُٝ بايخطبٝكا  َشبع١

 اإليهرتْٚٝـ١   ايخدرٜبٝـ١  ٚايـدٚرا   اسبكا٥ـب ٚ يعـر  ايربصبٝـا    املخٓكًـ١  ٚاألجٗ ٠ ايٛسا٥ط
 ايخـدري  أْظ١ُ باتباع ايخ ا١َٝٓ  ايخ ا١َٝٓ ٚغ  ايخدرٜب١ٝ ايرباَ  ٚتكِٜٛ ٚتطبٝل يخضُِٝ

 ٞ ٞ  ايـاات  سـرن١  نًـ٢  بٓـا٤ً  ٚإتكـإ املٗـارا    ايخدرٜبٝـ١  األٖـداف  يخخكٝـل  ٚاملـ ٜ   ٚايخفـانً
  0 َٚٛاقعِٗ ازبػراف١ٝ حٝاتِٗ ٚ ِنًُٗ ٚظرٚف ايفهر١ٜ َسخٜٛاتِٗ ٚ ايخعًِ يف املخدربني

( بأْ٘   ْظاّ تدرٜ  ٜٗدف إىل تكدِٜ احملخـ٣ٛ ايخـدرٜ    06  0222نُا نرف٘ َضطف٢ )    

َٔ خالٍ اسايٝب تدرٜب ايهرت١ْٝٚ َخٓٛن١ تٛظ  فٝٗا ناف١ َٛارد ٚإَهاْا  اإلْرتْـت َـٔ أجـٌ    

 ذبكٝل ب١٦ٝ تدرٜب١ٝ فعاي١ 0



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ــا      ــابل يخعرٜفـ ــالٍ ايعـــر  ايسـ ــ  إٔ    َـــٔ خـ ــر٣ ايباحـ ــدرٜب اإليهرتْٚـــٞ ٜـ ــراَ  ايخـ بـ

ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ نبـار٠ نـٔ  ايعًُٝـ١ ايخدرٜبٝـ١ ايـ  ٜهـٕٛ فٝٗـا املخـدري َٓفضـال أٚ بعٝـدا نـٔ            

املــدري مبســاف١ جػرافٝــ١ ٜــخِ نــاد٠ ايخػًــب نًٝٗــا باســخلداّ ٚســا٥ٌ االتضــاٍ اسبدٜثــ١ )َٓضــا       

 ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ 0

ــ٢ فهــر٠ ضبٛرٜــ١ َؤداٖــا إٔ نــٌ فــرد ٜشــارى يف ايعًُٝــ١             ٜعخُــد تــدرٜب املعًُــني نً

ايخعًُٝٝـ١  سـٛا٤ نـإ َعًُــا أٚ باحثـا  أٚ َـدٜرًا  أٚ غـ  كيــو َـٔ ايٛظـا٥  ؼبخـاج إىل إٔ ُٜٓــٛ يف          

ألٖـداف  َٗٓخ٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ٖاا ايُٓٛ َسخُرا  ٚحاج١ ٖؤال٤ إىل ايُٓٛ املسخُر تعهس٘ صبُٛن١ َـٔ ا 

 (:23-20  0222 هٔ بًٛرتٗا َٔ خالٍ ايٓكا  ايت١ٝ )نبد ايع ٜ   

 0ت ٜٚد املعًُني باملعًَٛا  ٚاملسخخدثا  ايع١ًُٝ ٚايخهٓٛيٛج١ٝ ٚ ٜاد٠ ٚنِٝٗ بٗا 

            َٜــاد٠ نفــا٠٤ املعًُــني ٚذبســني أدا٥ٗــِ ايخدرٜســٞ َــٔ خــالٍ ايخخــاقِٗ بــربا 

ق١ مبسخ٣ٛ املٗٓـ١ َٚغـُْٛٗا ملسـاٜر٠    تخٓاٍٚ أحدو األفهار ٚاألسايٝب اي  هلا نال

 ايخكدّ ايعًُٞ  ايخهٓٛيٛج0ٞ

          ٔتأٌٖٝ املعًُني املٓغُني ملٗٓـ١ ايخـدرٜ  َـٔ غـ  املـؤًٖني تربٜٛـا  ٚال ٜسـخث٢ٓ َـ

ايدخٍٛ ذبت ٖاا اهلدف املعًُني ايأٜ مت إنـدادِٖ أصـال يًُٗٓـ١ ٚكيـو ألٕ ٖـاٙ      

تسـخطٝ  إٔ تـٛفر هلـِ َكَٛــا     ايهًٝـا  نًٝـا  ايرتبٝـ١ َٚعاٖـد إنـداد املعًُـني ال       

َســخكبٌ َٗــين ٜ ٜــد نــٔ بعــ  أساســٝا  ايرتبٝــ١ ٚأســايٝبٗا  ٚاالحخهــاى ايكًٝــٌ       

 بأسايٝب ايخدرٜ  َٚٛاقف٘ داخٌ ايفضٍٛ نٔ طرٜل درٚس ايرتب١ٝ ايع0١ًُٝ

 0ّتأٌٖٝ املعًُني يخدرٜ  َكررا  َطٛر٠ ن٢ً َسخ٣ٛ ايخعًِٝ ايعا 

 َ خالٍ تدرٜبِٗ نًـ٢ نٝفٝـ١ تٛظٝـ     إنساي املعًُني َٗارا  تك١ٝٓ َعاصر٠ ٔ

 ايخهٓٛيٛجٝا ٚاسخلداَٗا يف ايخع0ًِٝ

 0ذبسني املٗارا  املخد١ْٝ يد٣ بع  املعًُني 

 0ت١ُٝٓ االدباٖا  االػباب١ٝ عبٛ ١َٓٗ ايخدرٜ  ٚتهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ يد٣ املعًُني 
٠ َــٔ خــالٍ َــا ســبل ٜــر٣ ايباحــ  إٔ اهلــدف َــٔ بــراَ  ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ ٖــٛ  ٜــاد          

نفــا٠٤ املعًُــني ٚذبســني أدا٥ٗــِ ايخدرٜســٞ َــٔ خــالٍ ايخخــاقِٗ بــرباَ  تخٓــاٍٚ أحــدو األفهــار        

   ٚ ايخػًـب  ٚاألسايٝب اي  هلا نالق١ مبسخ٣ٛ امل١ٓٗ َٚغُْٛٗا ملساٜر٠ ايخكـدّ ايعًُـٞ ايخهٓٛيـٛجٞ  

تــٛف  مجٝــ  ٚســا٥ٌ ايخفانــٌ اسبــٞ بــني   َشــهال  أســايٝب ايخــدرٜب ايخكًٝدٜــ١ َــٔ خــالٍ    نًــ٢

 دري ٚاملدري0املخ

يــرباَ  ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ خضــا٥ط ندٜــد٠ ال تخــٛفر يف غــ ٙ َــٔ أســايٝب ايخــدرٜب       

ــا  اسباســٛي ٚاالْرتْــت ٚســا٥ط َُٗــ١ يًٛصــٍٛ إىل املعًَٛــا  بســرن١ ٖا٥ًــ١          ايخكًٝدٜــ١؛ فخكٓٝ

يف رفــ  ايــرٚ  املعٜٓٛــ١ ٚ ٜــاد٠ ايثكــ١  ٚيٓكًــٗا ٚتفســ ٖا ٚتًلٝضــٗا ٚتكٛ ٗــا  ٖٚــٞ أدٚا  َــؤثر٠  

بايٓف  يدٟ َسخلدَٝٗا  ٚيعٌ َٔ أِٖ اشبضا٥ط اي   ـ عت نًـ٢ اسـخلداّ ٖـاٙ ايخكٓٝـا  يف      

 ايخدرٜب بضف١ نا١َ  ٚيف تدرٜب املعًُني بضف١ خاص١ َا ٜأت٢:  

         ٍــ٢ تكًٝــٌ ْفكــا  ايخــدرٜب َــٔ خــال اإلقخضــاد١ٜ: ٜعُــٌ ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ نً

 ٓ شــ   ايخــدرٜب ايخكًٝدٜــ١  ٚنــايو َضــارٜ  ْشــر ٚطبانــ١ ايهخــب     تــٛف  بٓــا٤ امل

بعــ  األَثــاٍ نُــا اســخطاع إٔ    (,Judith, 2002 (1 ٜٚغــري جــٛدٜ    ايخكًٝدٜــ١

ٜكدَ٘ ايخدرٜب باسخلداّ اإلْرتْت يٝ  فكط يًعاًَني ٚيهٔ يًشـرنا  ايهـرب٣    

ــٞ إّ   ــخطانت آٟ بـ ــ  اسـ ــٛف  IBMحٝـ ــاّ   022تـ ــٞ يف نـ ــٕٛ دٚالر أَرٜهـ ــ 2222ًَٝـ ٌ بـ



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عانفت ايخدرٜب ايا٣ تكدَـ٘ اىل سـ  َـرا  بخهًفـ١ ايثًـ  نـٔ طـرم ايخـدرٜب         

%( ٚايخعًـِٝ   22ايخكًٝد١ٜ  ٚكيو باسخلداّ َ ٜ  َٔ ايخدرٜب باسخلداّ اإلْرتْـت ) 

%(  ٚنـــــايو اســـــخطانت  رن١ ارْســــت ْٜٚٛـــــؼ خف  تهـــــايٝ    02ايخكًٝــــد٣ ) 

خـ٣ٛ املكـدّ ٚتطـٜٛرٙ    %( مما نإ ٜٓفك٘ سابكا َ  ذبسـني احمل  60ايخدرٜب بٓسب١ )

فايخــــدرٜب باســــخلداّ اإلْرتْــــت ٜســــِٗ يف ربفــــٝ  تهــــايٝ  تكــــدِٜ اشبــــدَا     

ايخدرٜب١ٝ بشهٌ نب   خاصـ١ يف حـاٍ ٚجـٛد نـدد نـب  َـٔ املخـدربني  ْٚـدر٠ يف         

 أنداد املدربني0
 :ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ ٖٛ أحد أسايٝب ايخدرٜب حٝ  ٜـخِ تٛ ٜـ  املخـدربني     ايخعا١ْٝٚ

ايخـدرٜب إىل  فـرم صـػ ٠ تعُـٌ بايخعـإٚ َـ  بعغـٗا ايـبع  َــٔ         املشـارنني فـ٢   

أجــٌ حــٌ َشــه١ً َــا  أٚ ألدا٤ املُٗــ١ ايــ  قــدَٗا املــدري  ٜٚكــّٛ طــالي اجملُٛنــ١       

بخٓظـــِٝ ٚتٛ ٜـــ  ايعُـــٌ فُٝـــا بٝـــِٓٗ  َٚســـاند٠ بعغـــِٗ ايـــبع  يخخكٝـــل ٖـــدف  

اجملُٛنـــ١  ٚنـــايو املســـا١ُٖ فـــ٢ ايثٓـــا٤ ْٚكـــد بعغـــِٗ بعغـــا  ٚكيـــو َـــٔ أجـــٌ    

ــاد٠     اسب ــاا ايخـــدرٜب نًـــ٢  ٜـ ــاىل  يًُ ُٛنـــ١  ٜٚعُـــٌ ٖـ ضـــٍٛ نًـــ٢ َعـــدٍ أدا٤ نـ

 0(Mai, 2004, 2)ايخخضٌٝ املعرف٢  ٚت١ُٝٓ املٗارا  االجخُان١ٝ ٚبٓا٤ فرٜل ايعٌُ

  :حٝــ   هـٔ يًُخــدربني تًكـ٢ ايخــدرٜب باسـخلداّ اإلْرتْــت َـٔ أ٣ َهــإ      اإلتاحـ١

ايكـادرٜٔ نًـ٢ تًكـ٢ ايخـدرٜب     ٚف٢ أ٣ ٚقت ٜرٜدٕٚ  مما جعٌ ايخدرٜب ممهًٓا يػ  

  ِ ــ                                    ايخكًٝــــــــد٣ بســــــــبب بعــــــــد املهــــــــإ أٚ نــــــــدّ َٓاســــــــب١ ٚقــــــــت ايخــــــــدرٜب هلــــــ

(William, 2005,10.) 
 :ٟمتهـــني املـــدري ٚاملخـــدري َـــٔ نُـــٌ تكٝـــِٝ فـــٛرٟ ملـــد٣ دبـــاٚي   ايخكٝـــِٝ ايفـــٛر

يـ٘ املـدري َـد٣    اسـخبٝإ سـرٜ  ٚفـٛرٟ ٜسـخطً  َـٔ خال      املخدربني َٔ خالٍ نٌُ

                                     ٚايرتبٜٛـــــــــ١املـــــــــاد٠ ايخعًُٝٝـــــــــ١  تفانـــــــــٌ املخـــــــــدربني َعـــــــــ٘ َٚـــــــــ  ضبخـــــــــ٣ٛ 

(Roger& Dianne ,2006, 32.) 

 :ِحٝ  ٜعطـٞ املخـدري ايكٝـاد٠ ٚايـخخهِ يف ايعًُٝـ١ ايخدرٜبٝـ١ َـٔ         ايكٝاد٠ ٚايخخه

دراسـ١ املٓاسـب١  ٚذبهُـ٘    حٝ  اي َٔ اياٟ ٜرٜدٙ يٝدرس فٝـ٘  ٚاخخٝـار ٚسـا٥ط اي   

ــو      ــ  كيـــــ ــا  أٚ غـــــ ــاٍ ًَفـــــ ــٌ أٚ إرســـــ ــٔ ذبُٝـــــ ــ١ َـــــ ــا  االيهرتْٚٝـــــ                               يف ايعًُٝـــــ

 (0 23  0222)اسبرب٢  
 (:2-6  0223ٜخض  ايخدرٜب االيهرتْٚٞ جب١ًُ َٔ ايسُا  َٓٗا )ايكادرٟ  ٚ

  ٛ جـد عـرٚر٠ يخٛاجـد    ٜخ اٚ  ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ ناًَٞ اي َإ ٚاملهـإ  إك ال ت

املــدري ٚاملخــدربني يف ْفــ  املهــإ ٚاي َــإ نُــا يف ايخــدرٜب ايخكًٝــدٟ  ايــاٟ      

ــ٘ نًــ٢ املخــدربني االتضــاٍ باملــدري يف أٟ َهــإ ٚيف أٟ ٚقــت خــارج         ٜضــعب فٝ

 َإ َٚهإ ايخدرٜب املعًٔ نٓ٘  يف حني  هٔ يًُخدربني ايخٛاصـٌ َـ  املـدري    

يهرتْٚٝـا؛ بسـبب َـا تـٛفرٙ اإلْرتْـت َـٔ       َٔ أٟ َهإ ٚيف أٟ ٚقت ٜرغبـٕٛ بـ٘ إ  

 خضا٥ط يف ٖاا اجملا0ٍ

       ــل ــ٢ نٛا٥ـ ــب نًـ ــدرٜب ايخػًـ ــ١ ايخـ ــراف نًُٝـ ــٞ ألطـ ــدرٜب اإليهرتْٚـ ــٝح  ايخـ ٜخـ

ايخدرٜب ايخكًٝدٟ امللخًف١ َثٌ ايعٛا٥ل املاد١ٜ ٚايسـفر  أٚ املـر   أٚ اإلناقـ١     

 أٚ ترى ايعٌُ َٚا إىل كيو0 

   الســخفاد٠ َــٔ املخــدربني املخُٝــ ٜٔ بشــهٌ   ٜخــٝح ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ إَهاْٝــ١ ا

 أنرب ٚفعا0ٍ

    ٍٜٛفر ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ فرصًا ٖا١ً٥ السخثُار ايخكدّ ايخهٓٛيـٛجٞ يف صبـا

 ايخدرٜب بشهٌ نب   َ  تٛف  نب  يف ايٛقت ٚازبٗد ٚايٓفكا 0



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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       ٟٜــٛفر ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ إَهاْٝــ١ ذبــدٜ  احملخــ٣ٛ ايخــدرٜ  َــ  ظٗــٛر أ

 ٝ  فٝ٘  يف حني ٜضعب ذبكٝل كيو يف ايخدرٜب ايخكًٝد0ٟتطٜٛر أٚ تػ

      ٜٛفر ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ فرظ تدرٜب نب ٠ تفـٛم نـث ًا فـرظ ايخـدرٜب

ــاد٠ أنــداد املخــدربني          ايــ  ٜٛفرٖــا ايخــدرٜب ايخكًٝــدٟ  ٚيــايو فٗــٛ ٜســُح ب ٜ

 بشهٌ نب 0

   ٜشـا٤ٕٚ  ٜسُح ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ يًُخدربني بخهرار أْشط١ ايخدرٜب حسـبُا

 دٕٚ حرج ٚمبا ٜخٓاسب ٚقدراتِٗ حخ٢ ٜخكٓٛا املٗارا  ايخدرٜب١ٝ املطًٛب0١  

        ــ١ يف ــدرٜب يًُٓافسـ ــ٢ ايخـ ــا٥ُني نًـ ــرظ يًكـ ــٞ ايفـ ــدرٜب اإليهرتْٚـ ــٛفر ايخـ ٜـ

 ايخدرٜب ٚايخُٝ  فٝ٘  فٗاا ايعضر ال َهإ فٝ٘ يػ  ايخُٝ  ٚاإلبداع0

االيهرتْٚــٞ تخُثــٌ يف أْــ٘ ٜخ ــاٚ  َٚــٔ خــالٍ َــا ســبل ٜــر٣ ايباحــ  إٔ خضــا٥ط بــراَ  ايخــدرٜب  

ناًَٞ اي َإ ٚاملهإ  ٜخٝح ايخػًب ن٢ً نٛا٥ل ايخدرٜب ايخكًٝدٟ امللخًفـ١  ٜخـٝح إَهاْٝـ١ ذبـدٜ      

احملخ٣ٛ ايخدرٜ  باسخُرار  نُا ٜساند ن٢ً إنطا٤ تػاٜـ١ راجعـ١ فٛرٜـ١ يًُخـدري حـٍٛ تكدَـ٘       

 ايخع0ًُٞٝ

                   َـــٔ ممٝـــ ا  ايخـــدرٜب اإليهرتْٚـــٞ  حٝـــ  أ ـــار نـــٌ َـــٔ نبـــد ايـــرمحٔ    تٛجـــد ندٜـــد   

 ( إىل إٔ ممٝ ا  براَ  ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ تخُثٌ فُٝا ٜأتٞ:2  0223( ٚاي رنإ )23  0222)

           ٜسـخفٝد َـٔ ٚسـا٥ط ايخـدرٜب اسبدٜثــ١ ايـ  تعخُـد نًـ٢ تهٓٛيٛجٝـا املعًَٛــا

  ٛ تا ْٚضــا يف إٓ ٚاحــد يًدارســني يف ايٛقــت   ٚاالتضــاال  فٗــٞ تكــدّ صــٛر٠ ٚصــ

 اياٟ ال  هِٓٗ ذبكٝل كيو بٛسا٥ط أخر0٣ 

         ٕتٛصــٌٝ املــٛاد ايدراســ١ٝ ٚاملعًَٛــا  بســرن١ ٚدقــ١ فا٥كــ١ دٕٚ انخبــار يًُهــا

ٚاي َــإ  نُــا  هــٔ ربــ ٜٔ ايرســا٥ٌ ٚاملــٛاد ايعًُٝــ١ إىل إٔ تضــبح ازبٗــ١         

 ضاال  غ  املخ ا0١َٓاملسخكب١ً َسخعد٠ يكرا٤تٗا نُا ٖٛ اسباٍ يف االت

        ثٌ َعظُُٗا خطٛ  اتضـاال  ثٓا٥ٝـ١ االدباٙ ٖٚـاٙ اشباصـ١ٝ املُٗـ١ تـٛفر 

نالقــ١ تفانًٝــ١ بــني ايــدارس ٚاملعًــِ ٚاملشــرف األنــاد ٞ  ٚ َال٥ــ٘ ايطًبــ١       

ٚتخٝح ْٛنا َٔ اسبٛار ايفهرٟ يف ايع١ًُٝ ايخدرٜب١ٝ  ٚظبـد ايربٜـد اإليهرتْٚـٞ    

ٝح يًدارسـني ٚاملشـرفني األنـاد ٝني تبـادٍ     َٚؤمترا  اسباسب اييٞ اياٟ ٜخ

 املعًَٛا  ٚاالسخفسارا  فُٝا ب0ِٗٓٝ

        ٜٛفر طرقا ٚأسايٝب جدٜد٠ يًخـدرٜب ٚايـخعًِ نـاملؤمترا  املر٥ٝـ١ ٚاملـؤمترا

بٛساط١ اسباسٛي  نُا تعٌُ نًـ٢ تع ٜـ  االسـخفاد٠ َـٔ  ـبه١ اإلْرتْـت َٚـا        

 ذبخٜٛ٘ َٔ َعًَٛا  َٚضادر تدرٜب١ٝ آيٝا  ايبخ 0

    ٜعُــٌ نًــ٢ ذبســني ايخعــإٚ بــني املــدربني ممــا ٜــؤدٟ إىل تعــإٚ تربــٟٛ أنثــر

فان١ًٝ نُا ٜسـٌٗ ايخعـإٚ َـا بـني اشبـربا٤ احملًـٝني ٚاألجاْـب  ٚخاصـ١ نًـ٢          

 َسخ٣ٛ ايدراسا  ايعًٝا َٔ داخٌ ايبالد أٚ َٔ خارجٗا0

          ٜــٛفر ايخػاٜــ١ ايراجعــ١ بــني املعًــِ ٚايدارســني  ٚبــايو تعــ   فانًٝــ١ نًُٝــ١

درٜب ٚايخع0ًِنُا أْٗا متٓح َخسعا َـٔ ايٛقـت يًدارسـني يًـخفه  ٚايخأَـٌ      ايخ

 قبٌ اإلجاب١ أٚ إنطا٤ رأ0ٟ

      ٚإٕ تـــدرٜ  بعـــ  املـــٛاد َثـــٌ املٛســـٝك٢ ٚايفـــٔ  ٚإجـــرا٤ ايخ ـــاري ٚايعـــر

ايخٛعٝخ١ٝ يف ايعًّٛ ٚايخهٓٛيٛجٝا ٜخطًب ٚسـا٥ط غـ  َطبٛنـ١  إك ال  هـٔ     

 ٛ ي دٕٚ اســـخلداّ ايٛســـا٥ط املســـُٛن١  تدرٜســـٗا بطرٜكـــ١ فعايـــ١ تفـــٞ بـــاملطً

 ٚاملر١ٝ٥ اسبدٜث١ اي  ٜٛفرٖا ايخدرٜب اإليهرت0٢ْٚ



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ٜش   ن٢ً ايخدرٜب ايخعاْٚٞ ٚايعٌُ ازبُانٞ ٚن٢ً ربط مجانـا  ايدارسـني

بعغـِٗ بـبع  ٚإٕ نـاْٛا َخبانـدٜٔ يف املسـافا  نُـا تـدنِ ايٓـدٚا  ايعاَــ١         

 شرتن0١ٚتبادٍ ايرا٤ بني األفراد ٚكٟٚ االٖخُاَا  امل

         ٜساِٖ يف اسخثار٠ اٖخُاّ املخـدربني ٚرغبـخِٗ حٝـ  ٜـٛفر ب٦ٝـ١ تدرٜبٝـ١ ٦ًَٝـ١

 باملعارف ٚاشبربا  املخٓٛن١ يٝأخا نٌ َخعًِ َِٓٗ َا ٜث  اٖخُا0َ٘

     ٜــؤدٟ إىل تُٓٝــ١ قــدرا  ايــخفه  ايعًٝــا َــٔ خــالٍ ايــخفه  ايعًُــٞ اشبــالم يف

 ا0ايٛصٍٛ إىل حٌ املشهال  ٚترتٝب األفهار ٚتٓظُٝٗ

      ــد٠ ــا  ازبدٜـ ــ١ ايراَـــٞ إىل تُٓٝـــ١ االدباٖـ ــاند نًـــ٢ ذبكٝـــل ٖـــدف ايرتبٝـ سـ

 ٚتعدٌٜ ايسًٛى0

ممـا ســبل ٜخغــح إٔ بــراَ  ايخــدرٜب اإليهرتْٚــٞ تعــد َــٔ أٖــِ أقــا  ايخــدرٜب يف ايٛقــت اسباعــر    

فايخهٓٛيٛجٝا يػ١ ايعضر  ٚتهٓٛيٛجٝا ايخدرٜب أصبخت َٔ ايغرٚرٜا  األساسـ١ٝ يخطـٜٛر ايـٓظِ    

ٚايخدرٜبٝـــ١  ٚذبســـني ازبٛاْـــب امللخًفـــ١ يًخـــدرٜب  ممـــا ٜغـــٝ  نـــث ا َـــٔ املُٝـــ ا   ايرتبٜٛـــ١ 

 يًخدرٜب0

تعــدد  ايخعرٜفــا  ايــ  تٓاٚيــت َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١  ٚ هــٔ نــر         

 َٔ ٖاٙ ايخعرٜفا  ن٢ً ايٓخٛ ايخايٞ:بعغًا 

         ٞــا   ــبها  ايخٛاصــٌ اإلجخُــان ب٦ٝــ١ تعًُٝٝــ١ إيهرتْٚٝــ١ دبُــ  بــني إَهاْٝ

ٚأْظ١ُ إدار٠ ايخعًِ  ٚمتهٔ املخعًُني َٔ تبـادٍ احملخـ٣ٛ ايخعًُٝـٞ ٚتشـارن٘     

ٚأدا٤ ايٛاجبـــا  ٚاألْشـــط١ ايخعًُٝٝــــ١ ٚايخػاٜـــ١ ايراجعــــ١  ٚتع ٜـــ  ايخفانــــٌ     

َــــ  املعًــــِ ٚاملــــخعًُني فُٝــــا بٝــــِٓٗ ٚإجــــرا٤ املٓاقشــــا    ٚايخٛاصــــٌ ٚايخكــــِٜٛ 

ٚاملكــابال  بايفٝــدٜٛ ٚاالخخبــارا  اإليهرتْٚٝــ١ حــٍٛ ضبخــ٣ٛ ايــخعًِ )رَــ ٟ         

02220) 
   َٔٛاقــ  قا٥ُــ١ نًــ٢ اإلتضــاٍ ٚاملشــارن١ بــني املعًُــني ٚاملعًُــا  ٚطالبٗــِ َــ

ــ  تبـــادٍ املعًَٛـــا  ٚاألْشـــط١ ايخعًُٝٝـــ١ ٚايٛاجبـــا  باســـخلداّ األدٚا         حٝـ

 (02220اسبدٜث١ يًٜٛب ) ًخٛ  

       صبُٛن١ َخها١ًَ َٔ اشبدَا  ايخفان١ًٝ نـرب اإلْرتْـت ايـ  تـٛفر يًُعًُـني

ــا  ٚاإلدٚا       ــِٝ باملعًَٛـ ــارنني يف ايخعًـ ــٔ املشـ ــِ َـ ــا٤ ٚغ ٖـ ــخعًُني ٚايبـ ٚاملـ

ــ  تكــــــــــــــــــــدِٜ ايخعًــــــــــــــــــــِٝ ٚاإلدار٠     ــٛارد يــــــــــــــــــــدنِ ٚتع ٜــــــــــــــــــ                                                  ٚاملــــــــــــــــــ

(homanova & prextova, 2017). 

      ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ إيهرت١ْٝٚ تفان١ًٝ تخِ نرب اإلْرتْت ٚتٛظٝـ  تطبٝكـا  ايٜٛـب

يخٝس  نًُٝ  ايخعًِٝ ٚايخعًِ ٚمتهٔ املعًِ ٚايطـالي َـٔ ايخٛاصـٌ ٚايخفانـٌ     

ٚتبادٍ احملخ٣ٛ ٚاملعًَٛا  ٚايرا٤  نُا متهٔ أٚيٝا٤ أَٛر ايطالي َٔ اإلطـالع  

  ٚتكُٝٝا  أبٓا٥ِٗ  َٚخابع١ تعًُِٗ  مبا ٜؤدٟ إىل ذبكٝـل األٖـداف   ن٢ً ْخا٥

 (02220ايخع١ًُٝٝ املٓشٛد٠ )أبٛ ايٓضر  
ٚيف عـــ٤ٛ َـــا ســـبل  هـــٔ تعرٜـــ  َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚٝـــ١ ايخفانًٝـــ١ بأْٗـــا: ب٦ٝـــ١    

ــٛارد باإلعــاف         ١ إىل تفانًٝــ١ تخــٝح أدٚا  َٚــٛاد تفانًٝــ١ يخكــدِٜ احملخــ٣ٛ َٚشــارن١ املضــادر ٚامل

إَهاْٝــ١ اإلتضــاٍ بايضــٛ  ٚايضــٛر٠ ٚإتاحــ١ ايخفانــٌ بــني املعًــِ ٚاملــخعًِ ٚبــني املــخعًُني بعغــِٗ     

 ايبع  يخخكٝل األٖداف ايخدرٜب١ٝ ٚايخع١ًُٝٝ امللخًف0١

 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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اي  تشـ  إىل إٔ ايٓظـاّ   تعخُد َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ ن٢ً َبادئ ْظر١ٜ ايدافع١ٝ  ٚ

ــ١      ــٛ األنثـــر فانًٝـــ١ يف تُٓٝـــ١ ايدافعٝـ ــخُخاع ايشلضـــٞ يـــد٣ املـــخعًِ ٖـ األنثـــر ذبكٝكٗـــا يالسـ

يإلظبا   ٚمما ال و فٝ٘ إٔ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ مبـا تـٛفرٙ يًُـخعًِ َـٔ إَهاْٝـا  تسـاندٙ          

ســخٗدف١ )اسبًفــاٟٚ  بشــهٌ نــب  يف نًُٝــا  ايخُٓٝــ١ ايااتٝــ١ ايال َــ١ يخخكٝــل أٖــداف ايــخعًِ امل 

02220) 

ــٞ       ــخعًِ اإليهرتْـ ــا  ايـ ــا  ب٦ٝـ ــد َـــٔ تطبٝكـ ــ١ تعـ ــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفانًٝـ ــا  ايـ ــرًا ألٕ َٓضـ ْٚظـ

   ٞ                   ايخفانًٝـــــ١  فإْٗــــــا تشــــــرتى َعٗـــــا يف ندٜــــــد َــــــٔ اشبضـــــا٥ط   هــــــٔ تٛعــــــٝخٗا نايخــــــاي

(Sandybayev, 2020; Oproiu, 2015; Ch & Popuri, 2013) : 
ٜخٝح َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ ب١٦ٝ تعًِ تفانًٝـ١ بـني   : ١ٝInteractive ايخفانً 20

املعًُني ٚاملخعًُني  ٚبني املخعًِ ٚ َال٥٘ ٚبٝٓ٘ ٚبني املؤسس١ ايخع١ًُٝٝ  ٚبـني املـخعًُني   

ٚاحملخ٣ٛ ايخعًُٝٞ  ٚ هٔ االتضاٍ املبا ـر بـني املعًـِ ٚاملـخعًِ نـٔ طرٜـل ايخلاطـب يف        

  Really Chatting  بٛاســــط١ نــــد٠ طــــرم َٓٗــــا ايخلاطــــب ايهخــــابٞايًخظــــ١ ْفســــٗا 

 .Video Conferencing  ٚاملؤمترا  املر١ٝ٥ Voice Conferencingٚايخلاطب ايضٛتٞ 

ٜخـا  يًُـخعًِ يف َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفـانًٞ املرْٚـ١ يف ايـخعًِ          :Flexibleاملر١ْٚ  00

ٚس يف أٟ ٚقــت ٚيف أٟ َهـــإ  نُـــا  ٚفكــًا يظرٚفـــ٘ ٚٚقخــ٘  فُٝهٓـــ٘ ايٛصــٍٛ إىل ايـــدر   

 هٓــ٘ ايٛصــٍٛ إىل َضــادر املعًَٛــا  املخٓٛنــ١  حٝــ  ٜســٌٗ تعــدٌٜ ٚذبــدٜ  احملخــٟٛ      

ــاد٠          ــا  ايعضــر  املرْٚــ١ يف ْكــٌ ٚنــر  املعًَٛــا  ٚامل ايخعًُٝــٞ مبــا ٜخٛافــل َــ  َخطًب

ــٍٛ        ــاّ بٛصـ ــ١  ٚاالٖخُـ ــدا٥ٌ املخاحـ ــارا  ٚايبـ ــٛع االخخٝـ ــخعًِ ٚتٓـ ــط١ ايـ ــ١ ٚأْشـ ايخعًُٝٝـ

 خ٣ٛ نرب ايٜٛب ٚتدنُٝ٘ أثٓا٤ ايخعًِ ٚفل احخٝاجا  املخعًِ ٚرغبات0٘احمل
ٜساند َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ يف ذبكٝل َبدأ تهافؤ ايفرظ  :Equityايخهافؤ  60

ايخع١ًُٝٝ بني املخعًُني دٕٚ متٝ  نًـ٢ اسـاس املهـإ أٚ ايسـٔ أٚ ايًػـ١ 0000 حٝـ  إٔ أدٚا        

رصــ١ اإلدال٤ برأٜــ٘ يف أٟ ٚقــت ٚدٕٚ حــرج  خالفــًا يكانــا   االتضــاٍ تخــٝح يهــٌ َــخعًِ ف 

 ايدرس ايخكًٝد١ٜ اي  ذبرَ٘ َٔ ٖاٙ املٝ ٠  إَا بسبب اشب ٌ أٚ اشبٛف0   
ٜعخُد املخعًِ يف ب١٦ٝ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفـانًٞ      :Self-Learningايخعًِ ايااتٞ  20

خعًِ ٜرانـ٢ نٓـد تضـُُٝ٘ َـا     ن٢ً حضٛي٘ يًُعرف١ كاتًٝا  ٚخاص١ ٚإٔ ٖـاا ايٓـٛع َـٔ ايـ    

بــني املــخعًُني َــٔ فــرٚم فردٜــ١ َــٔ خــالٍ إنطــا٤ نــٌ َــخعًِ اسبرٜــ١ يف اخخٝــار ٚقــت   

ايـــخعًِ  ٚايـــخخهِ يف املســـار ٚايـــ َٔ ايـــاٟ ٜســـخػرق٘ يف نًُٝـــ١ ايـــخعًِ  حســـب قـــدرا     

 ٚاسخعدادا  نٌ َخعًِ ن٢ً حد٠ حخ٢ ٜضٌ إىل َسخ٣ٛ اإلتكإ احملدد0

ٜسـاند ايخٓــٛع يف نـر  احملخٜٛــا  ايخعًُٝٝـ١ نًــ٢     :Diversityايخٓـٛع يف نـر  احملخــ٣ٛ    00

إٜثار ايكدرا  ايعك١ًٝ يد٣ املخعًِ َٔ خالٍ تشه١ًٝ َـٔ املـث ا  ايـ  رباطـب اسبـٛاس      

امللخًف١  فٝسخطٝ  املخعًِ إٔ ٜشاٖد صٛرًا َخخرن١ أٚ صٛر ثابخ١  نُـا ٜسـخطٝ  إٔ   

  ً ــ١ املهخٛبــــ١ ٚاملســــُٛن١ َٚ ــ  ايٓضــــٛظ املهخٛبــ ــَٛا   ٜخعاَــــٌ َــ ــا  ايضــــٛ  ٚايرســ فــ

 ٚايخهٜٛٓا  اشبط١ٝ بهاف١ أ هاهلا0

خٝح َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ يًُخعًُني سـٗٛي١  ت :Communicationيخٛاصٌ ا 30

ايخٛاصــٌ َــٔ خــالٍ  ــبها  االتضــاال  بأْٛانٗــا امللخًفــ١ َــ  املعًــِ يف أســرع ٚقــت َــٔ     

ادثــ١ ســٛا٤ ناْــت ْضــ١ٝ أٚ خــالٍ َــا ٜــٛفرٙ ٖــاا ايٓــٛع َــٔ ايــخعًِ َــٔ تكٓٝــا  َثــٌ احمل 

مسع١ٝ أٚ َر١ٝ٥ إكا نإ ايخعًِ ت آًَٝا  أٚ َـٔ خـالٍ ايربٜـد اإليهرتْٚـٞ أٚ ايضـٛتٞ اكا      

نــإ ايــخعًِ غــ  تــ اَين  ٚنــايو ٜخــٝح ايخٛاصــٌ َــ  املــخعًُني َــٔ أَــانٔ طبخًفــ١   



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚيػـا  َخخـدد٠  ٖٚــاا يف صبًُـ١ ٜعـ   نًُٝــ١ ايـخعًِ نٓـد املــخعًُني  نُـا ت ٜــد أدٚا         

ضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفـــانًٞ َـــٔ فـــرظ ايرتابـــط بـــني املـــخعًُني َٚعًُـــِٝٗ    َٓ

 ٚتساند ن٢ً خًل ب٦ٝا  جدٜد٠ يًخفه  ازبُعٞ ٚحٌ املشهال  ٚايخعًِ ايخعا0ْٞٚ
ــ١   20 ــ١ ايخهًفـ ــٔ إٔ     :Low Castقًـ ــخعًُني ايـــ   هـ ــداد املـ ــ١ أنـ ــا  ايخعًُٝٝـ ــدد املؤسسـ ذبـ

 ٌ األثـاو املخــٛفر َــٔ َكانــد َٚٓاعــد  ٚقانــا    تسـخٛنبٗا يف عــ٤ٛ اإلَهاْٝــا  املخاحــ١ َثــ

ــخعًِ     ــ١ 0000 ٚيهـــٔ يف ظـــٌ َٓضـــا  ايـ ايدراســـ١ مبلخًـــ  َســـاحخٗا ٚاإلَهاْٝـــا  امللخًفـ

اإليهرتْٚـٞ ايخفــانًٞ األَــر ؽبخًــ   حٝــ  إٔ نـدد املــخعًُني ال ٜخكٝــد بٛجــٛد َكانــد  أٚ   

ًـ       ٢ ٖـاا ايٓـٛع َـٔ    قانا  َشػٛي١ أٚ َا ٜشب٘ كيو  ٚإقـا ٜخعًـل األَـر بكـدر٠ ايكـا٥ُني ن

ايــخعًِ بايســُا  ألنــرب نــدد ممهــٔ َــٔ املــخعًُني بايٛصــٍٛ اىل َٛقــ  َٓضــا  ايــخعًِ      

اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ  ٖٚاا ٜع٢ٓ ق١ً تهًف١ َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٞ َكار١ْ 

 بايخعًِ ايخكًٝد0ٟ

ــٜٛر   20 ــٗٛي١ ايخطـ ــخعًِ     :Easy Developmentسـ ــا  ايـ ــٜٛر يف َٓضـ ــ١ٝ ايخطـ ــل خاصـ تخعًـ

إليهرتْٚٞ ايخفانًٞ بعد٠ جٛاْب َثٌ آيٝا  ايعٌُ املرتبط١ بايخػٝ ا  اي  ذبدو ن٢ً ا

املسخخدثا  ايخهٓٛيٛجٝـ١ ايـ  ٜعخُـد نًٝٗـا َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفـانًٞ َثـٌ:          

أجٗــ ٠ ايهُبٝــٛتر ٚايشــبها  بأْٛانٗــا امللخًفــ١ ٚايــرباَ  ايــ  ٜــخِ اســخكداَٗا  ٚبايخــايٞ   

ٛع َٔ ايخعًِ باسخلداّ ٚتٛظٝ  ٖاٙ املسخخدثا   َٔ خـالٍ تـدرٜب   ٜخِ تطٜٛر ٖاا ايٓ

املعًُــني ٚاملــخعًُني ٚاإلدارٜــني نًــ٢ اســخلداَٗا  نُــا ٜخعًــل ايخطــٜٛر جبٛاْــب أخــر٣     

َثــــٌ: احملخٜٛــــا  ايخعًُٝٝــــ١  ٚايــــ  ٜهــــٕٛ َــــٔ ايســــٌٗ تطٜٛرٖــــا يف َٓضــــا  ايــــخعًِ    

     ٚ نــايو َضــادر املعًَٛـــا    اإليهرتْٚــٞ ايخفــانًٞ خاصــ١ ٚأْٗــا ضبخٜٛـــا  إيهرتْٚٝــ١  

اإليهرتْٚٝــ١  نُــا ٜعخُــد ايخطــٜٛر نًــ٢ املخابعــ١  حٝــ  إٔ هلــا دٚرًا نــب ًا يف نًُٝــ١          

تطـــٜٛر َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفـــانًٞ َـــٔ خـــالٍ ايهشـــ  نـــٔ ْكـــا  ايغـــع    

ٚاألخطا٤ ٚنالجٗـا  ٚنـايو ايهشـ  نـٔ ْكـا  ايكـ٠ٛ ٚايخأنٝـد نًٝٗـا  ٚبضـف١ ناَـ١           

ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفـانًٞ ْظـاّ َخ ـدد دا٥ُـًا  هـٔ تطـٜٛرٙ           هٔ ايكٍٛ إٔ َٓضـا  

 بسٗٛي١  َٚٔ ثِ ت داد فانًٝخ0٘
ــخعًِ      20 ــِٝ تطــٛر امل ــِٝ   :Multi -Evaluationســٗٛي١ ٚتعــدد طــرم تكٝ أنطــت أدٚا  ايخكٝ

يًُعًـِ طـرم َخٓٛنـ١ يبٓـا٤      َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١    خٗـا  ٝختايفٛرٟ ايـ   

ــٓٝ  املع  ــ  ٚتضـ ــخعًُني      ٚتٛ ٜـ ــٛر املـ ــد٣ تطـ ــِٝ َـ ــ١ًٗ يخكٝـ ــرٜع١ ٚسـ ــٛر٠ سـ ــا  بضـ ًَٛـ

 ايخع0ًُٞٝ احملخ٣ٛٚذبكٝكِٗ ألٖداف 
ٚيف ع٤ٛ كيو فإْ٘ ٜالح  إٔ تًو اشبضا٥ط اي  تخُٝ  بٗا َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ   

ايخفان١ًٝ  تخـٝح ايفرصـ١ يًُخـدري بايخٛاصـٌ َـ  املخـدربني األخـرٜٔ َٚـ  املـدري بسـٗٛي١ ٜٚسـر             

أ هاٍ َخٓٛن١ َٔ ٚسا٥ٌ األتضاٍ  نُا أْٗا تخسِ باإلتاح١ طٛاٍ ايٛقت ٚيف أٟ َهـإ    باسخلداّ

ٚتساند ن٢ً ايخدرٜب ايااتٞ ٚايخدرٜب َد٣ اسبٝا٠  نُا ٜؤدٟ ايخٓـٛع يف ٚسـا٥ط نـر  احملخـ٣ٛ     

 ايخدرٜب0سٗٛي١ ٚتعدد طرم تكِٝٝ ايخدرٜ  بأ هاٍ َخٓٛن١  ٚ

تخُٝــ  َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفــانًٞ بأْٗــا ال ذبخــاج إىل َخلضــط يف ايربصبــ١    

َــٔ أجــٌ ايخعاَــٌ َعٗــا نُســخلدّ  ٚيهٓٗــا تخطًــب صبُٛنــ١ َــٔ ايهفاٜــا  ايــ  ٜــٓهٔ تُٓٝخٗــا       

بســٗٛي١ يــد٣ َســخلدَٝٗا  نُــا إٔ تــٛفر يٛحــ١ ذبهــِ تســٌٗ نًُٝــ١ اإلدار٠ ٚتــٛفر ٚســا٥ٌ دنــِ   

املخعًِ ٚاملدٜر ٚاملطٛر ٚاملعًِ  ٚتخُٝ  بسٗٛي١ تطٜٛرٖا ٚذبدٜثٗا  ٚتخِ بطرٜكـ١   َخٓٛن١ يهٌ َٔ

َبا ر٠ ٚبأقٌ تهًف١ ٚأقٌ جٗد  ٚتخٝح ايفرص١ يًُخعًِ الخخٝار َسخ٣ٛ ايخخهِ املال٥ـو يكدراتـ٘   

 (02020ٚإَهاْٝات٘  مما ٜساندٙ ن٢ً ايخكدّ يف ن١ًُٝ تعًُ٘ بسٗٛي١ )نبدايكادر  خًٝف١  



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ٝح ممٝــ ا  َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١  نًــ٢ ايٓخــٛ ايخــايٞ )ايعضــُٝٞ          ٚ هــٔ تٛعــ 

 &Amandu, Muliira ؛Adzobu, 2014؛8102 إمسانٌٝ  ؛8102 أمحد  ؛Arkorful, 2017؛8102
Fronda, 2013:) 

 0دبُ  بني  بها  ايخٛاصٌ اإلجخُانٞ يخساندِٖ ن٢ً تبادٍ ايرا٤ ٚاألفهار 

 ضٍٛ افرتاع١ٝ إلجرا٤ حٛارا  يف صباَٝ  َخلضض0١متهٔ املعًِ َٔ إْشا٤ ف 

 0ًِتٛفر َهخب١ رق١ُٝ ذبخ٣ٛ ن٢ً َضادر ايخع 

 0تساند ن٢ً إنداد بٓٛى أس١ً٦ 
 0تسِٗ يف تٓٛع َضادر ايخعًِ مما ؽبًل فرصًا َخعدد٠ َٔ ايخخًٌٝ ٚاملٓاقش١ 

 0ٟإَها١ْٝ إتضاٍ املعًِ باملخعًِ ٚباملخعًُني األخرٜٔ يف فضٍٛ دراس١ٝ أخر 

 ٗٛي١ تكِٝٝ أنُاٍ املخعًُني َٔ قبـٌ املعًـِ  ٚإتاحـ١ ايفرصـ١ يًُـخعًُني بـاإلطالع نًـ٢        س

 درجات0ِٗ

 0 تش ٝ  املخعًُني ن٢ً تبادٍ َٚشارن١ املًفا 

 0ٞتساند ن٢ً ايخعًِ ايخشارن 

 0تساند ن٢ً ذبكٝل ازبٛ ايٓفسٞ ٚاإلجخُانٞ ائَ بني املعًُني ٚاملخعًُني 

 خٌُٝ ن٢ً اهلٛات  ايان0١ٝتخُخ  ٖاٙ ايرباَ  بسٗٛي١ ايخ 

 0تش ٝ  ن٢ً ايخٛاصٌ بني املعًُني ٚايدراسني ٚايطالي َٔ طبخً  أعبا٤ ايعاو 
 0سٗٛي١ ذبٌُٝ املًفا  ٚترابطٗا َ  ايربصبٝا  املساند٠ اي  تعٌُ َ   بها  اإلْرتْت 
       ٚجــٛد قٛايــب جــاٖ ٠ َعــد٠ َســبكًا يالســخلداّ مبــا ؽبــدّ تٓــٛع احملخــ٣ٛ ايعًُــٞ ٚاملعــريف

 كد0ّامل
        تٛف  ايب١ٝٓ ايربصب١ٝ ايس١ًُٝ يعر  قـاكج اإلر ـاد اإليهرتْٚٝـ١ عـُٔ قـاكج َخعـدد٠

 ٚطبخًف0١
ٚيف ع٤ٛ املُٝ ا  ايعدٜد٠ ملٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١  فكـد أنـد  ندٜـد َـٔ         

ــاايدراســـا  نًـــ٢  ــا تُٓـــٞ َٗـــارا  اســـخلداّ اإلْرتْـــت ٚخفـــ  ايعـــب٤ املعـــريف    أُٖٝخٗـ                  حٝـــ  أْٗـ

(  ٚت ٜــد اإلغبــرا  يف  0222؛ ايعٓٝــ ٟ  0222(  ٚت ٜــد ايخخضــٌٝ ايدراســٞ )ايعضــُٝٞ     0222)رَــ ٟ  

(  ٚتكًٌ َٔ ٚقت ايعًِ ٚت ٜد َـٔ احخفـاظ املـخعًُني    0222ايخعًِ َٚٗارا  َا ٚرا٤ اياانر٠  ) ٜدإ  

ــد     ــاط  محٝـ ــخعًُِٗ )صـ ــخطال    0202بـ ــب االسـ ــرٟ ٚحـ ــخفه  ايبضـ ــارا  ايـ ــٞ َٗـ ــرايف  (  ٚتُٓـ ع ازبػـ

 (02220(  ٚتعدٍ املفاِٖٝ اشباط١٦ ) رٜ   ايدٚال   0223)إمسانٌٝ  

ٚ هـــٔ اســـخلالظ ممٝـــ ا  َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفانًٝـــ١  يف أْٗـــا: تشـــ ٝ      

ــ٢ ايخــدرٜب ايخشــارنٞ  ٚذبكٝــل ازبــٛ           ــادٍ َٚشــارن١ املًفــا   ٚتســاندِٖ نً ــ٢ تب املخــدربني نً

ِ  ٚسٗٛي١ ذبُٝٗا ٚتشػًٝٗا ن٢ً اهلٛات  ايان١ٝ  ٚأْٗا تشـ ٝ   ايٓفسٞ ٚاإلجخُانٞ ائَ بٝٓٗ

 ن٢ً ايخٛاصٌ بني املخدربني بعغِٗ ايبع  ٚبني املخدربني ٚاملدربني0

ٗــر ايفهــر ايبٓــا٥ٞ يف ايعكــٛد انخُــد  ايدراســ١ اسبايٝــ١ نًــ٢ ايٓظرٜــ١ ايبٓا٥ٝــ١  حٝــ  ظ   

ايكًًٝــ١ املاعــ١ٝ نُٓــٛكج قــٟٛ جــدًا يف بٓــا٤ املعرفــ١ يــد٣ املــخعًُني  ٚايفهــر ايبٓــا٥ٞ ٜعخُــد نًــ٢       

ايخكٝــِٝ ايــااتٞ  ٜٚعخــرب طًــب املعرفــ١ تعًــِ دا٥ــِ  ٚنــايو ٜســِٗ ايفهــر ايبٓــا٥ٞ يف بٓــا٤ املعرفــ١        

 املبعثر٠ يد٣ ايفرد يف قايب َعريف َخُاسو0 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بٓا١ٝ٥ إىل نًُٝـ١ بٓـا٤ املعرفـ١ َـٔ اشبـرب٠  ٜٚعخربٖـا ايعًُـا٤ ٚايفالسـف١          ٚتش  ن١ًُ  

ٚنًُــا٤ االجخُــاع ٚنًُــا٤ نًــِ ايــٓف   ايهٝفٝــ١ ايــ  ْخعــرف بٗــا نًــ٢ ايعــاو َــٔ حٛيٓــا  فايعًُــا٤     

ٜســعٕٛ ٚرا٤ حكــا٥ل َٛعــٛن١ٝ بشــهٌ َســخكٌ َٚخخــرر نــٔ ايغــػٛ  االجخُانٝــ١  ٜٚخٛصــًٕٛ        

                      يٝكغــــٛا نًــــ٢ ايشــــو ايــــاٟ قــــد ٜعرتٜٗــــِ بشــــإٔ تًــــو ايٓخــــا٥   يٓخــــا٥   ثــــِ ٜعٝــــدٕٚ دبــــاربِٗ 

 (200  0226) ٜخٕٛ  

( إٔ أبـر  املبـادئ ٚازبٛاْـب ايرتبٜٛـ١ ايـ       0222( ٚايسـٝد ) 0222ٜٚش  نال َٔ نبـد اجملٝـد )    

ٞ  تهٕٛ َال١ُ٥ َٚٓاسب١ يخخكٝـل ٚإدراى   ٝـ      احملخـ٣ٛ اإليهرتْٚـ ١ َـا  َـٔ ٚجٗـ١ ْظـر املدرسـ١ ايبٓا٥

 :ٜأتٞ

  ٔ خــالٍ املعًُــني؛ يــدنِ ايــخعًِ رفٝــ    ايرتنٝــ  نًــ٢ أْشــط١ ايــخعًِ ايخفانًٝــ١ َــ

 .املع٢ٓ ايشلضٞ املسخ٣ٛ ٚاسبغٛر االجخُانٞ يًُساند٠ ن٢ً ت١ُٝٓ

   املسـخ٣ٛ ٚكيـو َـٔ خـالٍ َطـايبخِٗ       جعٌ املخعًُني ْشٝطني ٜؤدٕٚ أْشـط١ رفٝعـ١

ٚتسٌٗٝ ايخفسـ  ايشلضـٞ حملخـ٣ٛ     بخطبٝل املعًَٛا  يف املٛاق  ايع١ًُٝ امللخًف١ 

 .ايخعًِ  َٚٓاقش١ املٛعٛنا  داخٌ ازبُان١
        ٌ تسـٌٗٝ ايـخعًِ ايبٓـا٥ٞ  فايعُـٌ َـ        تشـ ٝ  ايـخعًِ ايخعـاْٚٞ بـني ايطـالي َـٔ أجـ

ايٛاقعٝــ١  ٜٚســُح هلــِ باســخلداّ  َــخعًُني آخــرٜٔ ٜعطــٞ املــخعًُني خــرب٠ اسبٝــا٠ 

 .ٚذبسني َٗارا  َا ٚرا٤ املعرف١ٝ
 ًُباإلعــاف١ إىل كيــو ػبــب االٖخُــاّ   ني ســٝطر٠ نًــ٢ نًُٝــ١ ايــخعًِ  إنطــا٤ املــخع

قــراراتِٗ نــٔ أٖــداف   مب ــاٍ االنخشــاف املٛجــ٘  حٝــ  ٜســخطٝ  املخعًُــٕٛ اربــاك  

 .ايخعًِ َٔ خالٍ تٛجٝ٘ املعًِ
     ايرتنٝ  ن٢ً ْشاطا  ايخعًِ ايخفان١ًٝ يخش ٝ  َسخٜٛا  ايخفه  ايعًٝا َـ  تـٛف

 عًِ بضٛر طبخًف0١اسبغٛر االجخُانٞ يًطالي ٚامل
            تــٛف  أْشــط١ َٚٗــاّ تشــ   املــخعًُني نًــ٢ تطبٝــل املعًَٛــا  يف َٛاقــ  نًُٝــ١

ٚتســـٌٗٝ ايخفســـ  ايشلضـــٞ حملخـــٟٛ ايـــخعًِ  َٚٓاقشـــ١ َٛعـــٛنا  َعٝٓـــ١ داخـــٌ   

 اجملُٛنا 0
     ِٗتـــٛف  بـــدا٥ٌ تعًُٝٝـــ١ ؽبخـــار َٓٗـــا ايطـــالي َـــٛاد ايـــخعًِ ايـــ  تكابـــٌ اٖخُاَـــات

 لخًف0١َٚسخٜٛاتِٗ املعرف١ٝ امل
   اســــخلداّ اســــرتاتٝ ٝا  ايخــــدرٜ  َثــــٌ: حــــٌ املشــــهال   ايطرٜكــــ١ االســــخكرا١ٝ٥

 االنخشاف املٛج٘  االنخشاف اسبر0 إخل0 
  0إٔ تهٕٛ اسرتاتٝ ٝا  تكِٝٝ ايطايب ضبدد٠ ٚٚاعخ١ َٚف١َٛٗ َٔ قبٌ ايطالي 
          ًِاسخلداّ أسـايٝب طبخًفـ١ َـٔ ايخكـِٜٛ  َثـٌ: ايخكـِٜٛ ايـااتٞ يًُـخعIndividual 

Self-Assessment  ٚتكـــــِٜٛ ايفرٜــــــل  Team Collaborative Assessment، 
 ٚاالخخبار ايكض ٠  ٚاملشرٚنا   ٚصبُٛنا  ايبخ   ًَٚفا  اإلظبا  اإليهرت0١ْٝٚ

     إٔ ٜرانــٞ يف ايخكــِٜٛ إٔ ٜعــ   اســرتاتٝ ٝا  ايــخفه  ايٓاقــد  ٚإٔ ٜهــٕٛ َخٓاســكًا َــ

 0أٖداف ايخعًِ
بخ  ن٢ً َبادئ ايٓظر١ٜ ايبٓا١ٝ٥  قاّ ايباحـ  بخـٛف  ب٦ٝـ١    ٚقد أنخُد ايباح  يف ٖاا اي  

تدرٜب تعًُٝٝـ١ غٓٝـ١ باملضـادر ايخعًُٝٝـ١ املخٓٛنـ١  اسـخلداّ اسـرتاتٝ ٝا  تعًُٝٝـ١ دبعـٌ املعًـِ           

دَٚاً يف حاي١ ْشا  ٚنايو تٛف  ب١٦ٝ تفانٌ اجخُان١ٝ  هٔ يًُعًُني َٔ خالهلا ايخفانٌ َـ   



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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   ٛ ــ ــ٘ املــدري أثٓــا٤        ايخــرٜٔ أٚ املــدري  ٚنــايو ت ــاج إيٝ ف  ٚســا٥ٌ نــد٠ يخكــدِٜ ايــدنِ ايــاٟ ؼبخ

 ايخدرٜب0

Microsoft Teams
َاٜهرٚسٛفت تُٝ  َٔ تطبٝكا  ٚبراَ  َاٜهرٚسـٛفت املخُٝـ ٠  ٜٚعخـرب أحـد اشبـدَا         

ا  َاٜهرٚسـٛفت    حٝـ  جـا٤ ٖـاا ايخطبٝـل عـُٔ تطبٝكـ      0222اي  مت إطالقٗـا ألٍٚ َـر٠ يف َـارس    

ٚاي  اسخطانت ب٘ َٓافس١  رنا  نـرب٣ َثـٌ  ـرن١ جٛجـٌ يخطبٝكٗـا       ، (Slack)اي  ٜكٛدٖا

جٛجــــٌ نــــالس رّٚ ٚفٝســــبٛى  ٖــــاا ايخطبٝــــل جــــا٤ يٝخكــــل ايخهاَــــٌ َــــ  طبخًــــ  تطبٝكــــا   

ٌ َاٜهرٚسـٛفت   ٜٛيٝـٛ   20  يف اإلصـدار األٍٚ َـٔ ايخطبٝـل نـإ َـدفٛنًا يهـٔ يف       (Office 365) َثـ

مت إصدار ايٓسل١ اجملا١ْٝ َٔ ٖـاا ايخطبٝـل  َـٔ املعًـّٛ إٔ  ـرن١ َاٜهرٚسـٛفت تكـدّ         0222ناّ 

 .(Skype for Business)ٚ (Office 365) طبخً  اشبدَا  يًشرنا  ٚاملؤسسا  َٓٗا

 : Microsoft Teams ٖٞٚ  (Microsoft, 2020)ٚتٛجد خضا٥ط ممٝ ا  ملٓض١ 

  ايدرد ١chat:  َٓضـ١  تخٝحMicrosoft Teams    إرسـاٍ رسـاي١ فٛرٜـ١    ايخفانًٝـ١ إَهاْٝـ١

ثٓا١ٝ٥ أٚ مجان١ٝ  نُـا تخـٝح إَهاْٝـ١ االْخكـاٍ إىل َهاملـ١ فٝـدٜٛ أٚ َشـارن١ ايشا ـ١         

َٔ أجٌ ن١ًُٝ ارباك قرارا  َخطٛر٠ بشهٌ سـرٜ   نُـا تخـٝح إىل ربضـٝط ايرسـا٥ٌ      

باسـخلداّ َٝـ ٠ ذبرٜــر ايـٓط املٓسـل  ٚٚعــ  نالَـ١ نًـ٢ األ ــلاظ يًفـت اْخبــاِٖٗ         

 ٚاسخلداّ تطبٝكا  املخعًُني املفغ١ً يف ايدرد 0١

  اإلجخُانــا  نــرب اإلْرتْــتOnline meetings :  حٝــ  تخــٝح َٓضــ١Microsoft Teams 

إَها١ْٝ اسخغاف١ اجخُانا  نرب اإلْرتْت سـٛا٤ ثٓا٥ٝـ١ أٚ ألنـداد َخٓٛنـ١ قـد تضـٌ إىل        

رب اإلْرتْــت جعــٌ اجخُانـا  نــ  Microsoft Teams ـلط  نُــا تخـٝح َٓضــ١    22222إىل 

ــانا٤        ــٔ ايــ ــخفاد٠ َــ ــ٣ٛ ٚاالســ ــٝام ٚاحملخــ ــارن١ ايســ ــالٍ َشــ ــٔ خــ ــ١ َــ ــر فانًٝــ أنثــ

اسبضـٍٛ   Microsoft Teamsاالصطٓانٞ يًخضٍٛ نًـ٢ املسـاند٠  ٚأٜغـًا تخـٝح َٓضـ١      

ن٢ً دبرب١ االجخُانا  نرب اإلْرتْت اي١َٓ َـ  ايضـٛ  ٚايفٝـدٜٛ َٚشـارن١ ايشا ـ١      

 ناي١ٝ ازبٛد0٠
  ٍاإلتضاcall:   ضـ١  َٓتخـٝحMicrosoft Teams   االتضـاٍ َـٔ   إَهاْٝـ١Teams  ٚأOutlook 

إنــالّ ايخــرٜٔ نٓــدَا تهــٕٛ   Microsoft Teamsأٚ جٗــا  ضبُــٍٛ نُــا تخــٝح َٓضــ١  

أٜغـًا   Microsoft Teamsَخٛفرًا أٚ نٓد إجرا٤ َهامل١ أٚ خارج املهخب  نُا تخـٝح َٓضـ١   

هاملا  ٖات  ايشـبه١ ايعاَـ١   َٔ حٝ  إجرا٤ ٚاسخكباٍ َ Microsoft 365ْظاّ اهلات  يف 

 0(PSTN)يًٗاتف١ٝ احملٛي١ 

  ٕ ذبسـني ايخعـإٚ يف مجٝـ      Microsoft Teamsَٓضـ١  حٝـ  تخـٝح    : Collaborateايخعـاٚ

  نُــا تخــٝح  احملادثــا  ٚاملًفــا  ٚاالجخُانــا  ٚايخطبٝكــا  يف َســاح١ نُــٌ َشــرتن١    

  ٝ ايٛصــٍٛ ٚايخعــإٚ ح إَهاْٝــ١ دبُٝــ  أنغــا٤ ايفرٜــل نــرب ايفٝــدٜٛ أٚ املهاملــا   نُــا تخــ

ايعٌُ َعـًا بسـٗٛي١ يف     نُا تخٝح يًُخعًُني PowerPointبسرن١ داخٌ تطبٝكا  َثٌ 

 0ايخٛقٝت اسبكٝكٞ نرب املسخٓدا  ٚايخكٛ ا  ٚاملًفا  املشرتن١

ايخفان١ًٝ ندٜـد َـٔ األدٚا   هـٔ نرعـٗا نًـ٢ ايٓخـٛ ايخـايٞ         Microsoft Teamsٚمتخًو َٓض١ 

(Microsoft, 2020): 

 ا٠ َــؤمترا  ايفٝــدٜٛ أدVideo conferencing:  ٖٚــٞ أدا٠ دبعــٌ نكــد االجخُانــا  أنثــر

 خضٛص١ٝ ٚت ٜد َٔ ايخعإٚ يف ايٛقت ايفع0ًٞ

  ــ١ ــارن١ ايشا ـ حٝـــ  تخـــٝح يًُعًـــِ َشـــارن١  ا ـــخ٘ َـــ     :Screen sharingأدا٠ َشـ

 املخعًُني األخرٜٔ حبٝ  ٜسخطٝعٕٛ رؤٜخٗا ٖٚٛ ٜهخب نًٝٗا0



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١ أدا٠ اشبًفٝــا  امللضضــCustom backgrounds:    ٚحٝــ  تخــٝح إْشــا٤ خًفٝــ١ َعٝٓــ١ أ

 إَها١ْٝ ذبٌُٝ خًف١ٝ َٔ اشبارج أٚ اخخٝار ٚع  ايخعخ0ِٝ
    ــا حٝــ  تخــٝح إَهاْٝــ١ تضــٛر إٔ املــخعًِ داخــٌ ايفضــٌ     :Together modeأدا٠ ٚعــ   ًَع

ايدراسٞ  َ  املخعًُني األخرٜٔ  ٜٚظٗر ٚنأْ٘ جـاي  رقُٝـًا يف خًفٝـ١ َشـرتن١ ممـا      

 شعرٙ باإلْخُا٤ ٚاأليف0١ٜ

     أدا٠ َشـارن١ املًفـاFile sharing:         ٖٞـٞ أدا٠ تخـٝح َشـارن١ املًفـا  يف ايٛقـت اسبكٝكـ

باإلعاف١ إىل رب ٜٔ املًفا   ٚإتاح١ ايٛصـٍٛ إيٝٗـا َٚشـارنخٗا ٚايخعـإٚ نًٝٗـا بأَـإ       

 َٔ أٟ َها0ٕ

    ٌ ٝط املٗــاّ  ٖــٞ أدا٠ تخــٝح تبســ    : Apps and workflowأدا٠ ايخطبٝكــا  ٚســ  ايعُــ

 ٚايعًُٝا  ايخ ار١ٜ اهلا١َ َٔ خالٍ دَ  ايخطبٝكا  َٚٗاّ س  ايع0ٌُ

  أدا٠ ايخسٛمMarket availability:        أدا٠ تخٝح سـٛم يًُـخعًُني ٖٚـاا ايسـٛم َخـٛفر بــ ٖٞ

 Windows ٚMac ٚiOS ٚAndroid0االتضاٍ نرب   نُا ٜخٝح سًٛقا 222يػ١ ٚ  06

  ٕأدا٠ اشبضٛص١ٝ ٚاألَاPrivacy and security    أدا٠ تخٝح تًبٝـ١ االحخٝاجـا ٖٞ :

 ايخٓظ١ُٝٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايخٓظ١ُٝٝ َٔ خالٍ نرٚ  اإلَخثاٍ ايرا٥د٠ يف اجملا0ٍ

ــا  ايــ  تســُح بايــدَ  بــني ايٛاقــ  اسبكٝكــٞ             ــا ايٛاقــ  املعــ   أحــد ايخكٓٝ تعــد تهٓٛيٛجٝ

اإلفرتاعٞ ٚتكدِٜ دنِ يف ايٛقـت اسبكٝكـٞ يًُـخعًِ  ٚمتخـا  ٖـاٙ ايخهٓٛيٛجٝـا بأْٗـا تخـٝح         ٚايٛاق  

دنِ َر٥ٞ يًُخعًِ  ٚايخعًِ اسبرنـٞ ٚايٓظـرٟ  ٚايـخعًِ اسبكٝكـٞ  ٚتـٛف  تعًـِ فـردٟ َٓاسـب          

ٚتعدد  ايخعرٜفا  اي  تٓاٚيت ايٛاق  املع   ٚ هٔ اسخعرا  بع  ايخعرٜفا  يًٛاق  املعـ   نًـ٢   

 خٛ ايخايٞ:ايٓ

      ٍتطبٝل ٜخِ َٔ خالٍ أجٗ ٠ املٛبٌٝ ٜٚكّٛ ن٢ً تفانٌ املسخلدّ َـٔ  ا ـ١ اهلـات  ايٓكـا

 .(Diaza, Hincapiéb & Morenoc, 2015)َٔ خالٍ حاس١ ايًُ  
     ايب٦ٝـــ١ ايـــ  تشـــٌُ نـــٌ َـــٔ نٓاصـــرايٛاق  االفرتاعـــٞ ٚ ايعـــاو اسبكٝكـــٞ  فٗـــٛ ٜســـُح

ْشا٤ نا٥ٓا  افرتاعـ١ٝ  تـدَ  َـ  ايعـاو     يًُسخلدّ برؤ١ٜ ايعاو اسبكٝكٞ َٔ خالٍ إ

 .  (Chen, 2014) اسبكٝكٞ

        ّب١٦ٝ تعًِ قا١ُ٥ ن٢ً املٛبٌٝ دبُ  بني ظـٛاٖر ايعـاو اسبكٝكـٞ ٚاملعًَٛـا  ايـ  تسـخلد

فٝٗــا ايضــٛر ٚايرســّٛ ٚاألصــٛا  بٗــدف تع ٜــ  نًُٝــ١ ايــخعًِ ٚذبســني نًُٝــ١ ايفٗــِ        

 .(Salmi, Kaasinen& Kallunki, 2012)ٚ ٜاد٠ دافع١ٝ املخعًِ عبٛ ن١ًُٝ ايخعًِ 

     طرٜكــ١ نــر  َبا ــر٠ أٚ غــ  َبا ــر٠ يف ب٦ٝــ١ ايــخعًِ اسبكٝكــٞ  تعــ   بإعــاف١ نٓاصــر

 . (Carmigniani  & Furht, 2011)رق١ُٝ َٛيد٠ بايهُبٝٛتر
 ٚيف ع٤ٛ َا سبل ٜسخلًط ايخايٞ نٔ ايٛاق  املع  :

  0ٍتكّٛ ن٢ً ايخفانٌ بني املسخلدّ ٚ ا ١ اهلات  ايٓكا 

 0ٞترتبط بايربط بني نٓاصر ايٛاق  اإلفرتاعٞ ٚايعاو اسبكٝك 

         ّٛــ ــٛر ٚايرسـ ــا ايضـ ــخلدّ فٝٗـ ــ  تسـ ــا  ايـ ــٞ ٚاملعًَٛـ ــاو اسبكٝكـ ــٛاٖر ايعـ ــني ظـ ــ  بـ دبُـ

 0ٚاألصٛا 

 0تع   بإعاف١ نٓاصر رق١ُٝ َٛيد٠ بايهُبٝٛتر 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ٜــ٘ خضــا٥ط ندٜــد٠  ٖــاٙ    ايٛاقــ  املعــ   نٛاقــ  طبــخًط َٚعــ   يًٛاقــ  اسبكٝكــٞ يد        

اشبضــا٥ط ٖــٞ ْخــاج دَــ  أنثــر َــٔ تكٓٝــ١ َثــٌ )ايٛاقــ  اإلفرتاعــٞ ٚتطبٝكــا  اهلــات  ازبــٛاٍ       

 ؛Wu, Lee, Chang & Liang, 2013) نايخــايٞٚاسباســٛي(  ٚ هــٔ ذبدٜــد أٖــِ اشبضــا٥ط   

 (:0222اسبًفاٟٚ  

  :ٝـ    تكدِٜ ضبخ٣ٛ ثالثٞ األبعاد   تٓـدَ  َـ    حٝ  ٜخِ إتاح١ نا٥ٓـا  ثالثٝـ١ األبعـاد حب

 ايها٥ٓا  اسبكٝك١ٝ اي  تسِٗ يف تع ٜ  ن١ًُٝ ايخع0ًِ

 :حٝ   هـٔ يًُـخعًِ ايـاٟ  خًـو أجٗـ ٠ كنٝـ١ إٔ ٜشـاٖد ايـدَ  بـني           سٗٛي١ اسبرن١

 ايٛاق  اسبكٝكٞ ٚايٛاق  اإلفرتاعٞ يف ب١٦ٝ ايخع0ًِ

 :ٍٛيف أ٣  حٝ  ٜسٌٗ ايٛصٌ يًها٥ٓا  اإلفرتاع١ٝ املع  ٙ يًها٥ٓا  اسبكٝك١ سٗٛي١ ايٛص

 َهإ ٚيف أ٣  َإ تٛجد فٝ٘  به١ ٜٚب0

 حٝــ  ٜسـٌٗ َــٔ خــالٍ ايٛاقـ  املعــ   تفانـٌ املــخعًُني َــ  املعًُـني َٚــ  بعغــِٗ      يخفانـٌ: ا

 ايبع  بفان١ًٝ ٚسٗٛي0١

 حٝ   هٔ يًطالي ٚاملعًُني اسبضٍٛ نًٞ )اشبد١َ( َٔ أٟ َها0ٕاملر١ْٚ : 

 :ّاملع   ألٟ َٗارا  حاسٛب١ٝ أٚ َٗـارا   الؼبخاج اسخلداّ تك١ٓٝ ايٛاق   سٗٛي١ االسخلدا

 خاص0١

  :ٕٚحٝ  ٜسـخطٝ  املـخعًُني ايخعـإٚ َـ  بعغـِٗ َـٔ خـالٍ تكٓٝـ١ ايٛاقـ  املعـ   ممـا            ايخعا

 ٜع   ايخعإٚ بني املخعًُني ٚبعغِٗ ايبع   ٢ُٜٓٚ َٗارا  ايخفانٌ اإلجخُان٢ يد0ِٜٗ

 ,Akçayır, Akçayır, Pektas & Ocak(يف ايٓكـا  ايخايٝــ١    هـٔ تٛعــٝح ممٝـ ا  ايٛاقــ  املعــ    

2016; Radu, 2012; Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011): 

 0ٜٞساند ايٛاق  املع   ايطالي ن٢ً اإلغبرا  يف اإلسخهشافا  يف ايعاو اسبكٝك 

         َٛاقـ    ذبسٔ تك١ٝٓ ايٛاق  املعـ   املٗـارا  امللخربٜـ١ يـد٣ املـخعًُني ٚتسـاندِٖ نًـ٢ بٓـا٤

 إػباب١ٝ تخعًل بعٌُ امللخربا  ايفٝ ٜا0١ٝ٥
 0ًُٜٞادٙ يف فِٗ احملخٟٛ ايع  

        تساند تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع   املخعًُني يف تعًـِٝ املـٛاد ايدراسـ١ٝ ايـ  ال  هـٔ يًُـخعًُني

ملســٗا أٚ إدرانٗــا ســٗٛي٘ إال َــٔ خــالٍ دبربــ٘ حكٝكــ٘ َبا ــرٙ  نًــٞ ســبٌٝ املثــاٍ: نًــِ   

 ا0ايفًو ٚازبػرافٝ

       االحخفــاظ باملعًَٛــا  يف ايــاانر٠ يفــرت٠ أطــٍٛ؛ حٝــ  إٕ احملخــ٣ٛ املهخســب خــالٍ اخخبــار

تطبٝكـا  ايٛاقــ  املعـ   َــٔ قبـٌ املــخعًِ ٜرسـة يف ايــاانر٠ بشـهٌ أطــٍٛ َـٔ كيــو ايــاٟ       

 ٜهخسب٘ املخعًِ َٔ خالٍ ايٛسا٥ٌ ايخكًٝد١ٜ بدٕٚ اسخلداّ تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع  0

 عًُني ن٢ً انخشاف َعًَٛا  املٛاد ايخع١ًُٝٝ َٔ  ٚاٜا طبخًف0١املشارن١  ٚذبفٝ  املخ 

     ِٗتســاند املــخعًُني نًــ٢ ايــخخهِ بطرٜكــ١ ايــخعًِ َــٔ خــالٍ ايخعًــِٝ ٚفكــا ملــد٣ اســخٝعاب

 ٚطرٜكخِٗ املفغ0١ً  

            ِٖاسبُاس ايعـاٍ يـد٣ املـخعًُني نٓـد تطبٝـل تهٓٛيٛجٝـا ايٛاقـ  املعـ   يف ايخعًـِٝ  ٚ ـعٛر

 بايرعا ٚاالسخُخاع أنثر  ٚرغبخِٗ يف إناد٠ دبرب١ تطبٝكا  ايٛاق  املع  0



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٜٚســخلًط ممــا ســبل إٔ ايٛاقــ  املعــ   ٜســاند املــخعًُني نًــ٢ اإلغبــرا  يف ايــخعًِ  ٜٚ ٜــد َــٔ            

حملخـــ٣ٛ ايعًُـــٞ  ٚاإلحخفـــاظ باملعًَٛـــا  يف ايـــاانر٠ يفـــرت٠ أطـــٍٛ    ايخخضـــٌٝ ايدراســـٞ  ٚفٗـــِ ا

ٚايكــدر٠ نًــ٢ ايــخعًِ يف عــ٤ٛ قــدراتِٗ ايشلضــ١ٝ  ٚتســاندِٖ نًــ٢ ايشــعٛر بايرعــا ٚاإلســخُخاع      

 بايخع0ًِ

 : (Dunleavy, 2014)تعدد  أقا  ايٛاق  املع    حٝ  تٓكسِ تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املع   إىل  هًني  ُٖا

ٚايـ  متهـٔ َـٔ     GPSٜٚعخُد فٝٗا نًـ٢ تكٓٝـ١     Location-Basedايكا١ُ٥ ن٢ً املٛق  اسبايٞ  -2

إتاح١ ايٛسا٥ط ايرق١ُٝ املخٓٛن١ يًُخعًِ خـالٍ ذبرنـ٘ نـرب ايٛسـا٥ط املادٜـ١ اسبكٝكٝـ١       

 امللخًف0١

ٓكـاٍ إىل  ٖٚٞ ترتبط بخٛجٝ٘ املـخعًِ نـاَ ا ازبٗـا  اي     Vision-Basedايكا١ُ٥ ن٢ً ايرؤ١ٜ  -0

 ٚاق  َادٟ ضبدد ٜخِ نرع٘ ن٢ً ايٓكاٍ يف صٛر٠ ٚسا٥ط رق١ُٝ َخٓٛن١
 ( إىل إٔ ٖٓاى قطني يًٛاق  املع    ن٢ً ايٓخٛ ايخايٞ:0220يف حني ٜش  نطار ٚنٓسار٠ )

حبٝـــ  تســـخلدّ ايهـــاَ ا   (Markers)ٜهـــٕٛ نـــٔ طرٜـــل اســـخلداّ نالَـــا    ايـــُٓط األٍٚ: 20

 ا  املرتبط١ ب0٘إيخكاطٗا ٚمتٝ ٖا؛ يعر  املعًَٛ

إقـا تسـخعني مبٛاقـ  ايهـاَ ا ازبػـرايف نـٔ        (Markers)ال تسـخلدّ نالَـا     ايُٓط ايثـاْٞ:  00

 يعر  املعًَٛا 0 (Image Recognition)  أٚ برباَ  متٝٝ  ايضٛر٠ (Gps)طرٜل خد١َ 

ِ  ٚقد أند  ندٜد َٔ ايدراسا  نًـ٢ أُٖٝـ١ ايٛاقـ  املعـ    حٝـ  ُٜٓـٞ َٗـارا            ايخٓظـٝ

يإلظبـا    ١ٝـ ٚايدافع ١ٝـ ايرقُ ايضـٛر  َعازبـ١  (  ُٜٚٓٞ َٗارا 0222 ٚايخخضٌٝ )نبداسبُٝد  ايااتٞ

(  ُٜٓـٞ َٗـارا  ايـخفه     0222 (  ٜٚساند ن٢ً تضٜٛب املفاِٖٝ ايع١ًُٝ اشباط٦ـ١ )رعـا   0222)ايسٝد  

 (02220 ايعًٝا )اي ٖراْٞ 

اسـخلداّ  ٜعخُـد نًـ٢   اياٟ ايُٓط ٚانخُد  ايدراس١ اسباي١ٝ ن٢ً تدرٜب املعًُني ن٢ً   

٘   (Markers)نالَا     حٝـ   حبٝ  تسخلدّ ايهاَ ا إيخكاطٗا ٚمتٝ ٖا؛ يعر  املعًَٛا  املرتبطـ١ بـ

ترتبط بخٛجٝ٘ نـاَ ا ازبٗـا  ايٓكـاٍ إىل ٚاقـ  َـادٟ ضبـدد       حٝ   ،Vision-Basedن٢ً ايرؤ١ٜ تكّٛ 

 0ٜخِ نرع٘ ن٢ً ايٓكاٍ يف صٛر٠ ٚسا٥ط رق١ُٝ َخٓٛن١

تؤنــد ندٜــد َــٔ ايدراســا  نًــ٢ ايفانًٝــ١ ايهــب ٠ يخطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ   يف ايخعًــِٝ       

(  ٚتُٓـٞ َٗـارا  ايـخفه     0222حٝ  أْٗا: تساند يف تضٜٛب ايفِٗ اشبطأ يًُفـاِٖٝ ايعًُٝـ١ )رعـا     

(  0222(  ٚتُٓٞ َٗـارا  َعازبـ١ ايضـٛر ايرقُٝـ١ ٚايدافعٝـ١ يإلظبـا  )ايسـٝد         0222ايعًٝا )اي ٖراْٞ  

 (02220ٚتُٓٞ َٗارا  ايخٓظِٝ ايااتٞ ٚايخخضٌٝ )نبد اسبُٝد  

كيـو   أد  ٖاٙ ايفٛا٥د إىل ايخٛس  يف اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع   يف ايخعًِٝ  يف عـ٤ٛ   

أصبح ت١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ ٖاٙ ايخطبٝكا  يد٣ املعًُني أثٓا٤ اشبد١َ أَر عـرٚرٟ  إك أنـد    

ندٜد َٔ ايدراسا  ن٢ً عرٚر٠ ايعٌُ ن٢ً ت١ُٝٓ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكـا  ايٛاقـ  املعـ    َٓٗـا:     

( ايـــ  أنـــد  نًـــ٢ عـــرٚر٠ تُٓٝـــ١ َٗـــارا  تضـــُِٝ ٚإْخـــاج ايٛاقـــ     0222دراســـ١ نـــاو ٚنفـــايف ) 

  ملعًُــا  املخٛســط١ ٚايثاْٜٛــ١ باســخلداّ تطبٝكــا  ايخــدرٜب ايكــا٥ِ نًــ٢   Augmented Realityملعــ   ا

( اي  أند  ن٢ً عرٚر٠  إنسـاي َعًُـٞ ايعًـّٛ ايخ ارٜـ١ جـدارا       0202ايٜٛب  ٚدراس١ ضبُٛد )

إىل  ( ٚايـ  أ ـار   0222اسخلداّ ايٛاقـ  املعـ   َـٔ خـالٍ ايـرباَ  ايخدرٜبٝـ١  ٚدراسـ١ نبـد ايع ٜـ  )         

عــرٚر٠ اإلنخُــاد نًــ٢ ايــرباَ  ايخدرٜبٝــ١ يف تُٓٝـــ١ َٗــارا  إْخــاج ايٛاقــ  املعــ   يــد٣ أخضـــا٥ٞ           

 0تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ياا فإٕ تدرٜب املعًُني ن٢ً َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاقـ  املعـ   َـٔ خـالٍ ايـرباَ         

تعخُـد نًـ٢ ايٛسـا٥ط     ايخدرٜب١ٝ ٖٛ أَر عرٚرٟ  ٚأْٗا أًٜغا َٔ ايغرٚر٠ تضُِٝ براَ  تدرٜب١ٝ

ايخهٓٛيٛج١ٝ اسبدٜث١  ٚاي  تعد َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ أحـدٖا  ٚقـد أ ـار  ندٜـد         

( نًـ٢ إٔ ايـدَ  بـني    0202؛ نطٝـ١   0202؛ ايٛنٝـٌ   0202َٔ ايدراسـا  َٓٗـا: )نبـد ايـرمحٔ  احملُـدٟ       

ــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفانًٝـــ١  ٜخســـ    ــا  ايـ ــ١   ايـــرباَ  ايخدرٜبٝـــ١ ٚبـــني َٓضـ ــ١ ايخدرٜبٝٝـ ِ بايفانًٝـ

ٚبايخايٞ ٜخغح إٔ اسخلداّ برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ ايخفانًٝـ١ ٜعـد          

أحــد االدباٖــا  اسبدٜثــ١ يف ايخــدرٜب  ٚايــ  تعــد إعــاف١ يًــرباَ  ايخدرٜبٝــ١  ٚإٔ اســخلداَٗا يف      

ملعًُـــني نًـــ٢ اســـخلداّ تُٓٝـــ١ َٗـــارا  املعًُـــني امللخًفـــ١ ٜعـــد أَـــر عـــرٚرٟ  نُـــا إٔ تـــدرٜب ا  

 تطبٝكا  ايٛاق  املع   ٜعد حٟٝٛ يف دنِ نًُٝا  ايخعًِ ٚايخعًِ ٚذبكٝل ْٛات  ايخعًِ املسخٗدف0١

 ١ٝ:ٚكيو َٔ خالٍ اشبطٛا  ايت اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  مت ذبدٜد قا١ُ٥ َٗارا  

 السخلداّ تطبٝكـا  ايٛاقـ  املعـ     تٗدف ايكا١ُ٥ إىل حضر املٗارا  اير٥ٝس١ٝ ٚايفرن١ٝ   

 يد٣ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بايهٜٛت0

ُ   السخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  يخخدٜد املٗارا  اير٥ٝس١ٝ ٚايفرن١ٝ    ٝٓٗا ايـ  مت تغـ

 يف ايكا١ُ٥  قاّ ايباح  مبا ًٜٞ:

    ( :ضبُـٛد  اإلطالع ن٢ً ندٜد َٔ ايدراسا  املرتبط١ بخطبٝكا  ايٛاقـ  املعـ    َٓٗـا 

 (0 0222 ايع ٜ   نبد  ؛0222 ٚنفايف  ناو ؛0202
 0ًِٝاإلسخعا١ْ ب را٤ بع  اشبربا٤ ٚاملخلضضني يف صباٍ تهٓٛيٛجٝا ايخع 

ُٝٗا إىل َٗارا  أساس١ٝ  ٜٚخب  نٌ َٗار٠ أساسـ١ٝ صبُٛنـ١   ٚبعد اسبضٍٛ ن٢ً املٗارا  مت تكس

 َٔ املٗارا  ايفرن١ٝ املخعًك١ بٗا0

مت نــر  ايكا٥ُـــ١ يف صـــٛرتٗا األٚيٝـــ١ نًـــ٢ صبُٛنـــ١ َـــٔ اشبـــربا٤ ٚاملخلضضـــني يف    

 صباٍ تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ  ٚطًب َِٓٗ إبدا٤ ايرأٟ يف:

 ػٞ إٔ تشخٌُ ن١ًٝ َٔ جٛاْب0مشٛي١ٝ ايكا١ُ٥ ملا ٜٓب 
 0سال١َ ايضٝاغ١ ايًػ١ٜٛ  ٚايدق١ ايع١ًُٝ يهٌ َٗار٠ 
  0اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  ذبدٜد درج١ أ١ُٖٝ نٌ َٗار٠ َٓٗا ف٢ 
 0 إبدا٤ أ١ٜ َالحظا  أٚ َكرتحا 

ٚمت إجــرا٤ ايخعــدٜال  ايــ  رأ٣ ايســاد٠ احملهُــٕٛ عــرٚر٠ تعدًٜــٗا  حٝــ  أنٝــد صــٝاغ١     

 ارا   ٚحاف ٚاسخبعاد بع  املٗارا  األخر٣ ٚكيو يًخشاب٘ ٚايخهرار0بع  املٗ

ٚبعد اسباف ٚاإلعاف١ ٚايخعدٌٜ بٓا٤ نًـ٢ آرا٤ ايسـاد٠ احملهُـني مت ايخٛصـٌ إىل ايضـٛر٠ ايٓٗا٥ٝـ١        

 (320(  ٚاملٗارا  ايفرن١ٝ )0ٚبًؼ ندد املٗارا  اير٥ٝس١ٝ )

 

 

 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

31 

 

 

 
قــاّ ايباحــ  بإنــداد قا٥ُــ١ مبعــاٜ  َعــاٜ  تطــٜٛر برْــاَ  تــدرٜ  قــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا          

 0ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ بإتباع اشبطٛا  ايخاي١ٝ
االطـــالع نًـــ٢ األدبٝـــا  ٚايدراســـا  ايـــ  تٓاٚيـــت ايـــرباَ  ايخدرٜبٝـــ١ َٚٓضـــا  ايـــخعًِ           20

؛ ايعٓٝـ ٟ   0222ايعضـُٝٞ   ؛ 0222رَـ ٟ   ؛ 0202يخفان١ًٝ  َٓٗـا: )صـاط  محٝـد     اإليهرتْٚٞ ا

 0(0222 ٜدإ  ؛ 0222

ذبدٜــد ايشــرٚ  ٚاملٛاصــفا  ازبٝــد٠ يبٓــا٤ برْـــاَ  تــدرٜ  قــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايـــخعًِ            00

 0اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ
خفانًٝـ١  ٚقـد   إنداد قا١ُ٥ مبعاٜ  برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ اي    60

تغــُٓت قا٥ُــ١ املعــاٜ   ثالثــ١ َعــاٜ  أساســ١ٝ  ٖــٞ: َعــاٜ  بٓٝــ١ ضبخــ٣ٛ ايربْــاَ           

ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١؛ َعــاٜ  تضــُِٝ ضبخــ٣ٛ       

ايربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١؛ َعــاٜ  نــر         

ٜ  ايكا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفانًٝـ١  ٚتٓظُٝٗـا    ضبخ٣ٛ ايربْاَ  ايخدر

( َؤ ر  هٔ َـٔ  63ٚنٌ َعٝار تغُٔ ندد َٔ َؤ را  األدا٤  ٚبًػت َؤ را  األدا٤ )

 0خالهلا قٝاس جٛد٠ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ
نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ  ايخأنــد َــٔ صــدم قا٥ُــ١ َعــاٜ  برْــاَ  تــدرٜ  قــا٥ِ    20

ايخفانًٝــ١؛ بعرعــٗا نًــ٢ بعــ  املخلضضــني يف تهٓٛيٛجٝــا ايخعًــِٝ يًخأنــد َــٔ َــد٣     

َٛثٛق١ٝ املعاٜ   ٚقد اسخفاد ايباح  َٔ ايرا٤ إىل أبدٜت يف تعد يضٝاغ١ بع  املعـاٜ    

١ صـاسب١ يخخـا بٗـا نٓـد تضـُِٝ املعازبـ        ٚبايو أصبخت ايكا١ُ٥ يف صٛرتٗا ايٓٗا٥ٝـ١ 

ايخ رٜب١ٝ املسخلد١َ يف ايبخ  اسبايٞ  ٚبايو أٜغا  ٜهٕٛ قـد مت اإلجابـ١ نـٔ ايسـؤاٍ     

َعاٜ  تطـٜٛر برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ نًـ٢      َا ايثاْٞ َٔ أس١ً٦ ايدراس١ اياٟ ْط ن٢ً:   

َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يخُٓٝــ١ َٗــارا  اســخلداّ تطبٝكــا  ايٛاقــ  املعــ    

 0"خٛسط١ بايهٜٛت؟يد٣ َعًُٞ املرح١ً امل

ِ  ايخدرٜ  يًربْاَ  ايخعًُٝٞ انخُد  ايدراس١ اسباي١ٝ يف ايخضُِٝ    َٓضـا   نًـ٢  ايكـا٥

 ِ ٞ  ايــخعً ُِٝ ٚســـٗٛي١ يبســـاط١ ايخضــ  ADDIE Modelايخفانًٝـــ١ نًــ٢ ايُٓـــٛكج ايعــاّ    اإليهرتْٚــ

اإلســخلداّ َٚٓاســـبخ٘ يًُبـــدت٦ني  نُـــا ٜعـــد ايُٓـــٛكج ايعـــاّ يًخضـــُِٝ ايخعًُٝـــٞ نأحـــد قـــاكج   

ايخضُِٝ ايخعًُٝٞ ٖٚٛ أسًٛي ْظاَٞ يع١ًُٝ تضُِٝ ايخعًِٝ ٜ ٚد املضُِ بإطار إجرا٥ـٞ ٜغـُٔ   

 إٔ تهــٕٛ املٓخ ــا  ايخعًُٝٝــ١ كا  فانًٝــ١ ٚنفــا٠٤ يف ذبكٝــل األٖــداف  ٚفُٝــا ًٜــٞ  ــر  يخًــو          

 اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ َٓضــا  نًــ٢ ايكــا٥ِ ايخــدرٜ  املراحــٌ يف عــ٤ٛ ايخضــُِٝ ايخعًُٝــٞ يًربْــاَ    

 ايخفان١ًٝ:

ــُِٝ       ــ١ ايخضـ ــر٣ يف نًُٝـ ــٌ األخـ ــ١ٝ يًُراحـ ــ١ األساسـ ٖٚـــٞ املرحًـ

 :ٚ هٔ تٛعٝح خطٛاتٗا ن٢ً ايٓخٛ ايخايٞايخعًُٝٞ  

يدراس١ يف ٚجٛد تدْٞ يد٣ َعًُٞ املرحًـ١ املخٛسـط١   ذبدد  َشه١ً ذبدٜد َشه١ً ايدراس١:  -2

ِ  تـدرٜ   يف َٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع    ٚذباٍٚ ايدراس١ اسباي١ٝ تضُِٝ برْاَ   قـا٥

 ايخفان١ًٝ يًخػًب ن٢ً ٖاٙ املشه0١ً اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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 متخا  ن١ٓٝ ايبخ  باشبضا٥ط ايخايٞ: ذبًٌٝ خضا٥ط املعًُني: -0

 ٖ( نا230ّ-62بني ) ِ املرح١ً ايعُر١ٜ: ترتاٚ  أنُار 

  َعًِ َٔ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط0١ 63: املعًُنيندد 
 ْٛنِٗ: كنٛر. 

 أجٗ ٠ كن١ٝ ٚيدِٜٗ ايكدر٠ نًـ٢ اسـخلداّ َٓضـ١ ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ       ِٜٜٗخٛفر يد

   ايخفان0١ًٝ

سـ٣ٛ تـٛافر ٖـات      ْٞ ايخفان١ًٝاسخلداّ َٓض١ ايخعًِ اإليهرتٚال ٜخطًب  ذبًٌٝ ب١٦ٝ ايخعًِ: -6

 ْكاٍ حدٜ  )كنٞ( أٚ جٗا  حاسب آيٞ ٖٚٛ َا ٜخٛافر يد٣ مجٝ  أفراد ن١ٓٝ ايدراس0١

 َر  َرح١ً ايخضُِٝ باشبطٛا  ايخاي١ٝ: 

ٚمتثٌ اهلدف ايعاّ يف: ت١ُٝٓ ايخخضٌٝ َٗارا  اسخلداّ تطبٝكـا    ذبدٜد األٖداف ايخع١ًُٝٝ: -2

 املع   يف ايخدرٜ 0   ايٛاق 
مت اسـخلداّ اسـرتاتٝ ١ٝ ايـخعًِ باحملاعـر٠ اإليهرتْٚٝـ١ ٚكيـو يف       ذبدٜد اسرتاتٝ ١ٝ ايـخعًِ:   -0

ايخــدرٜب  ٚمت يف بداٜــ١  ايخــدرٜبدٜــد أٖــداف  َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١  حٝــ  مت ذب   

بعــ  أســ١ً٦   ايخــدرٜب َــٔ خــالٍ نــر  احملخــ٣ٛ بأ ــهاٍ ٚٚســا٥ط تعًُٝٝــ١ َخٓٛنــ١  ٚتــٛف         

إعـاف١  ايٓكاش أثٓا٤ احملاعر٠   ٚنر  بع  ٚنر  يكطا  ايفٝدٜٛ أٚ نر  فٝدٜٛ َبا ر َ  

إعـاف١ بعـ  املٗـاّ ٚاألْشـط١ يف ْٗاٜـ١      ايخـدرٜب  ثـِ   أثٓا٤  املعًُنيايخعًٝكا  ٚايخًُٝخا  إلر اد 

 0جًس١ ايخدرٜب
ٝ   ذبدٜد املٛارد: -6 ُٝـ١ املٓاسـب١ ٚقـد حضـٌ ايباحـ       مت ايبخ  يف  به١ اإلْرتْت نـٔ املضـادر ايخعً

 ايخهٓٛيٛجٝــا نًــ٢ بعــ  املضــادر املخُثًــ١ يف ايضــٛر َٚكــاط  فٝــدٜٛ ٚايــ   هــٔ اســخلداَٗا يف          

بايٓسب١  ،Adobe Photoshop Csٚيهٓٗا ناْت يف حاج١ يًخعدٌٜ ٚمت تعدًٜٗا باسخلداّ برْاَ  

 ملعازب١ يكطا  ايفٝدCamtasia Studio  0ٜٛيًضٛر  ٚبرْاَ  

ٖـاٙ املرحًـ١ مت ذبدٜـد ايٛسـا٥ط املخعـدد٠ ايـ  سـٝخِ اسـخلداَٗا يف          ٜد ايٛسا٥ط املخعدد٠:ذبد -2

 0َٓضا  ايخعًِ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ

 َر  َرح١ً اإلْخاج باشبطٛا  ايخاي١ٝ: 

املخعـدد٠  انخُد ايباح  ن٢ً ندد َـٔ ايـرباَ  إلْخـاج ايٛسـا٥ط      ذبدٜد براَ  ايٛسا٥ط املخعدد٠: -2

 املسخلد١َ  ٖٚٞ:

 ٛي ٛبرْاَ  ايفٛت Adobe Photoshop Cs5 0 

 ايٓضٛظ  برْاَ  َعاجلMS Word 2013.   
   َبرْا(Singate 9) 0ٜٛيخس ٌٝ يكطا  ايفٝد 

ــدد٠:  -0 ــا٥ط املخعـ ــاج ايٛسـ ــخعًِ   بخضـــُِٝ  قـــاّ ايباحـــ  إْخـ ــا  ايـ ــدد٠ ايال َـــ١ ملٓضـ ــا٥ط املخعـ ايٛسـ

 :ايخايٞ  ٚتهْٛت َٔ اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ

 :اســخلداّ برْــاَ   ايٓضــٛظMicrosoft Word  ًٝــا يف كيــو يهخابــ١ ايٓضــٛظ  َران

ٚح ـِ ايشا ـ١ نهـٌ  ٚاملسـاح١ امللضضـ١ يعـر         Fontايخٛافل بني ح ِ ايـٓط  

 ايٓط ن٢ً ايشا 0١

 :اسـخلدّ برْـاَ     ايضٛر ايثابخ١Adobe Photoshop      إلْخـاج ايضـٛر  ٚفًكـا يًخاجـ١

ٚايـاٟ  ( jpg) يخٛعـٝخ١ٝ  ثـِ حفـ  ايضـٛر باالَخـداد     ٚإعاف١ ايخعًٝكـا  ايٓضـ١ٝ ٚا  

 ٜضًح يًٓشر ن٢ً اإلْرتْت َٔ حٝ  اسب ِ ٚايٛعٛ 0



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٜٛقـــاّ ايباحـــ  باســـخلداّ برْـــاَ  يكطـــا  ايفٝـــد :(singate 9)   يخســـ ٌٝ يكطـــا

 ايفٝدٜٛ  جبٛد٠ ناي0١ٝ
ّ  ذبدٜد طرٜك١ تٛصٌٝ احملخ٣ٛ ايخـدرٜ :  -6 نًٝـ١  ايخفا Microsoft Teamsَٓضـ١   مت اسـخلدا

يخٛصــٌٝ احملخــ٣ٛ ايخــدرٜ   ٚايــ  متخــا  بســٗٛي١ اإلســخلداّ ٚتٓــٛع أدٚاتٗــا  ٚإَهاْٝــ١ َشــارن١     

 ايضٛر ٚايفٝدٜٖٛا  ٚايب  املبا ر باإلعاف١ إىل إَها١ْٝ َشارن١  ا ١ املدري0

 َر  َرح١ً ايخٓفٝا باشبطٛا  ايخاي١ٝ: 

َٓضــ١ مت بٓــا٤ ديٝــٌ اســخلداّ   ايخفانًٝــ١: Microsoft Teamsَٓضــ١ إنــداد ديٝــٌ اســخلداّ   -2

Microsoft Teams      ايخفان١ًٝ حبٝ  تساند املعًُني ن٢ً اسـخلداَٗا بهفـا٠٤ يف ايخـدرٜب يخخكٝـل

 األٖداف ايخدرٜب١ٝ املسخٗدف0١

ايخفانًٝـ١   Microsoft Teamsَٓضـ١  مت تطبٝـل   إجرا٤ ايخ رب١ اإلسـخطالن١ٝ نًـ٢ املعًُـني:    -0

احملخــ٣ٛ  ٚكيــو يًخأنــد َــٔ ســال١َ     ( َعًــِ َــٔ َعًُــٞ املرحًــ١ املخٛســط١       02نًــ٢ نٝٓــ١ َــٔ )   

  ٚقــد اســخػرم ايخكــِٜٛ ايبٓــا٥ٞ  يًخطبٝــل ١هــٕٛ صــاسبتٚنُــٌ ايخعــدٜال  ايال َــ١ يهــٞ  ايخــدرٜ  

 سبٛع0أ

متثًت َرح١ً ايخكِٜٛ يف نر  احملخ٣ٛ ايخدرٜ  ن٢ً احملهُـني:   

ــاٍ    ٜ  احملخـــ٣ٛ ايخـــدر مت نـــر   ــ١ َـــٔ احملهُـــني املخلضضـــني يف صبـ ــانًـــ٢ صبُٛنـ  تهٓٛيٛجٝـ

ِ ٚكيو باسـخلداّ اسـخُار٠     ايخعًِٝ ٚفـ٢ عـ٤ٛ آرا٤ اشبـربا٤ ٚاحملهُـني مت     احملخـ٣ٛ ايخـدرٜ      تكـٜٛ

 0ٚأصبخت جاٖ ٠ يًخطبٝل ن٢ً ن١ٓٝ ايدراس١ )َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بدٚي١ ايهٜٛت(خعدٌٜ اي

 :ا خًُت خطٛا  االخخبار ايخخضًٝٞ ن٢ً اشبطٛا  ايخاي١ٝ

ازباْب املعريف ملٗارا  اسخلداّ ايٛاقـ  املعـ     إىل قٝاس  ٖدف االخخبار ذبدٜد ٖدف االخخبار: -2-2

 -ٚفكًا ملسـخٜٛا  بًـّٛ املعرفٝـ١ ايـثالو ٖٚـٞ: )ايخـانر      يف ايخدرٜ  يد٣ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١  

 0يًدراس١ايخطبٝل(  قبٌ ٚبعد ايخ رب١ املٝدا١ْٝ  -ايفِٗ 

مت ذبدٜــد ْــٛنني َــٔ أ ــهاٍ االخخبــارا  املٛعــٛن١ٝ       ذبدٜــد ٚصــٝاغ١ َفــردا  االخخبــار:    -2-0

 0يٝسخلدّ يف إنداد االخخبار ٖٚٛ )االخخٝار َٔ َخعدد ٚايضٛاي ٚاشبطأ(
  ٚكيــو ايخخضــًٝٞ فا  يالخخبــارقــاّ ايباحــ  بإنــداد جــدٍٚ املٛاصــ  إنــداد جــدٍٚ املٛاصــفا : -2-6

يًــربط بــني األٖــداف ايخعًُٝٝــ١  ٚبــني احملخــ٣ٛ  ٚيخخدٜــد نــدد املفــردا  ايال َــ١ يهــٌ ٖــدف يف          

( 62َســخٜٛا  )ايخــانر  ايفٗــِ  ايخطبٝــل( حٝــ  بًــؼ نــدد َفــردا  االخخبــار يف صــٛرت٘ ايٓٗا٥ٝــ١ )    

 0َفرد٠

ٚ    ٚعــ  تعًُٝــا  االخخبــار:   -2-2  عــ  ايباحــ  تعًُٝــا  االخخبــار   بعــد صــٝاغ١ َفــردا  االخخبــار 

 0ايخخضًٝٞ
االخخبار ايضادم ٖٛ اياٟ ٜكٝ  َا ٚع  يكٝاس٘  ٚيايو تٗـدف   ايخخكل َٔ صدم االخخبار: -2-0

ٖــاٙ اشبطــ٠ٛ إىل ايخخكــل َــٔ متثٝــٌ االخخبــار يخٖــداف احملــدد٠ يــ٘  ٚكيــو نــٔ طرٜــل نــر             

ِ  ٓٛيٛجٝـا تهاالخخبار يف صٛرت٘ األٚي١ٝ نًـ٢ نـدد َـٔ احملهُـني املخلضضـني       ٚكيـو بٗـدف     ايخعًـٝ

ٝ  قاّ ايباحـ  بـإجرا٤ ايخعـدٜال  ايـ  اقرتحٗـا ايسـاد٠ احملهُـٕٛ  ٚايـ  متثًـت            حاسخطالع رأِٜٗ

 فُٝا ًٜٞ: إناد٠ صٝاغ١ بع  َفردا  االخخبار  اسخبداٍ أٚ حاف بع  ايهًُا  تأنٝدًا يًٛعٛ 0

َـٔ صـدم االخخبـار ايخخضـًٝٞ       بعـد ايخخكـل   ايخ رب١ االسـخطالن١ٝ يالخخبـار ايخخضـًٝٞ:    -2-3

ٖ َعًُــٞ املرحًــ١ املخٛســط١ أجرٜــت ايخ ربــ١ االســخطالن١ٝ نًــ٢ صبُٛنــ١ َــٔ     ( 02) ِ  بًــؼ نــدد

   ٚنإ اهلدف َٔ ايخ رب١ االسخطالن١ٝ َا ًٜٞ:َعًِ )َٔ خارج ن١ٓٝ ايبخ  األساس١ٝ(



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ي١ يهٌ َفرد٠ مت حساي َعاٌَ ايسٗٛ :حساي َعاٌَ ايسٗٛي١ ٚايضعٛب١ ملفردا  االخخبار -2-3-2

ــار   ( ٖٚــٞ َعــاَال  ســٗٛي١   2032 -2062ٚتراٚحــت َعــاَال  ايســٗٛي١ َــا بــني )     َــٔ َفــردا  االخخب

 0ٖٚٞ َعاَال  صعٛب١ َكبٛي١( 2030-2066ٚتراٚحت َعاَال  ايضعٛب١ َا بني )  َكبٛي١

ٜعـرب َعاَـٌ ايخُٝٝـ  نـٔ قـدر٠ نـٌ َفـرد٠ َـٔ َفـردا  االخخبـار            :حساي َعاٌَ ايخُٝٝـ   -2-3-0

-2002ٚتراٚحـت َـا بـني )   ٢ ايخُٝٝ  بني األدا٤ املرتف  ٚاألدا٤ املٓلف  ألفراد ايعٝٓـ١ يف االخخبـار    نً

ــار إٔ املفــرد٠ ايــ  ذبضــٌ نًــ٢ َعاَــٌ متٝٝــ  أقــٌ َــٔ )       (  2022 ( كا  قــدر٠ 200َــ  ايٛعــ  يف االنخب

 متٝ ٜ٘ ععٝف0١

الخخبــار ْفـ  ايٓخــا٥  إكا  ٜكضــد بثبـا  االخخبــار إٔ ٜعطـٞ ا  : حسـاي َعاَـٌ ثبــا  االخخبـار    -2-3-6

أنٝد تطبٝكـ٘ نًـ٢ ْفـ  األفـراد يف ْفـ  ايظـرٚف  ٚاهلـدف َـٔ قٝـاس ثبـا  االخخبـار ٖـٛ َعرفـ١              

َد٣ خًٛ االخخبار َـٔ األخطـا٤ ايـ  تػـ  َـٔ أدا٤ ايفـرد َـٔ ٚقـت يخـر نًـ٢ ْفـ  االخخبـار  ٚمت             

(  باسـخلداّ ح َـ١   2022ٚبًـؼ َكـدارٙ )    Crounbachحساي ثبا  االخخبـار مبعاديـ١ أيفـا نرْٚبـا      

  َٚٔ ثِ  هٔ ايٛثٛم يف ايٓخا٥  اي  ٜخِ اسبضـٍٛ نًٝٗـا نٓـد تطبٝـل     (SPSS) ايرباَ  اإلحضا١ٝ٥

 االخخبار ن٢ً ن١ٓٝ ايبخ 0

ِ نـٌ   ٘قاّ ايباح  بخس ٌٝ ايـ َٔ ايـاٟ اسـخػرق    :ذبدٜد اي َٔ املٓاسب يالخخبار -2-3-2 يف  َعًـ

ايــ َٔ املٓاســب     َٔ ايــال ّ يإلجابــ١ نــٔ االخخبــار  اإلجابــ١ نًــ٢ االخخبــار  ثــِ حســاي َخٛســط ايــ   

 دقٝك0١ 60=  َعًِ 02÷ دقٝك١  222يالخخبار = 

نًــ٢ درجــ١ ٚاحــد٠ نًــ٢ نــٌ َفــرد٠ ػبٝــب نٓٗــا  املعًــِضــٌ ؼب طرٜكــ١ تضــخٝح االخخبــار: -2-2

إجابــ١ صــخٝخ١  ٚصــفر نًــ٢ نــٌ َفــرد٠ ترتنٗــا أٚ دبٝــب نٓٗــا إجابــ١ خاط٦ــ١  ٚبــايو تهــ ٕ    

ــار )ايدرجــ١ ايهًٝــ١ ي  ــار يف صــٛرت٘ ايٓٗا٥ٝــ١       ( درجــ62١الخخب ٚبعــد ٖــاٙ اإلجــرا٤ا  أصــبح االخخب

 0صاسبًا يالسخلداّ

ّ تطبٝا  ايٛاق  املع  نداد بطاق١ إ -0 أتب  ايباح  اإلجرا٤ا  ايخاي١ٝ يف  :َالحظ١ َٗارا  اسخلدا

 :َالحظ١ َٗارا  اسخلداّ تطبٝا  ايٛاق  املع  إنداد بطاق١ 

َالحظـ١ ذبدٜـد َسـخ٣ٛ املعًُـني يف     اسـخٗدفت بطاقـ١    :املالحظـ١ طاقـ١  ذبدٜد اهلدف َـٔ ب  0-2

 0َٗارا  اسخلداّ تطبٝا  ايٛاق  املع  

مّت ذبدٜـد األدا٤ا  َـٔ خـالٍ االنخُـاد نًـ٢       الحظ١:املذبدٜد األدا٤ا  اي  تخغُٓٗا بطاق١ -0-0

ــ١ يكا٥ُــ١ َٗــارا      ــا  ايٛاقــ  املعــ     ايضــٛر٠ ايٓٗا٥ٝ قا٥ُــ١ َٗــارا     ٚقــد ا ــخًُت  اســخلداّ تطبٝ

ــؼ إمجــايٞ األدا٤ا  بــ٘ )    ا ( َٗــار0نًــ٢ ) اســخلداّ تطبٝــا  ايٛاقــ  املعــ      ( َرتبطــ١ 32ر٥ٝســ٘ ٚبً

 0  ٚقد رٚنٞ إٔ ترتب املٗارا  ترتٝبا َٓطكًٝااسخلداّ تطبٝا  ايٛاق  املع  مبٗارا  
حظـ١  مّت اسـخلداّ ايخكـدٜر ايهُـٞ يبطاقـ١ َال     الحظـ١: املٚع  ْظاّ تكدٜر درجـا  بطاقـ١   -0-6

َـٔ أٍٚ   يـخدا٤ )أد٣ املٗـار٠   ثـالو خٝـارا     حٝ  أ خٌُ ن٢ً اسخلداّ تطبٝا  ايٛاق  املع  َٗارا  

ؤدٟ املٗـار٠(  ٚمت  تٛ ٜـ  درجـا  ايخكٝـِٝ ملسـخٜٛا  األدا٤ ٚفـل       ٜـ و  -أدٟ املٗار٠ بعد ضباٚيـ١  – َر٠

 ايخكدٜر ايخايٞ:
 ( درج00١( )َٔ أٍٚ َر٠ املٗار٠ ٣املسخٟٛ )أد 
 ( درج20١أدٟ املٗار٠ بعد ضباٚي١( )املسخ٣ٛ ) 
  صفر( درج0١ؤدٟ املٗار٠ٜاملسخ٣ٛ  )و( ) 

( 202أصــبخت ايدرجـ١ ايٓٗا٥ٝــ١ يبطاقـ١ َالحظــ١ َٗـارا  اســخلداّ تطبٝـا  ايٛاقــ  املعــ   )    ٚبـايو  

 درج0١
ايخخكــل َــٔ صــدم بطاقــ١  املالحظــ١ٜكضــد بعًُٝــ١ عــبط بطاقــ١  :املالحظــ١عــبط بطاقــ١  0-2

 ٚقد مّت ايخخكل َٔ كيو ٚفل اإلجرا٤ا  ايخاي١ٝ:  ٚثباتٗا املالحظ١

ٔ  ايبطاقـ١  صـدم  مّت تكـدٜر  :املالحظـ١ ايخخكل َٔ صدم بطاقـ١   -أ   ايضـدم  طرٜـل  نـ
٘  ٜٚكضـد  ايظـاٖرٟ:  ّ  املظٗـر  بـ  ٚنٝفٝـ١  يًبطاقـ١ َـٔ حٝـ  ْـٛع املفـردا        ايعـا



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دقخٗـا  حٝـ  مّت نـر  بطاقـ١      َٚـد٣  ايبطاقـ١   ٚتعًُٝـا   ٚٚعـٛحٗا   صـٝاغخٗا  

صبُٛنــ١ َــٔ احملهُــني ٚاشبــربا٤ املخلضضــني يف صبــاٍ )تهٓٛيٛجٝــا  نًــ٢ املالحظـ١ 

 ملفـردا   اإلجرا١ٝ٥ ايضٝاغ١ ايخعًُٝا   ٚسال١َ ايخأند َٔ دق١ ايخعًِٝ( بٗدف
 ٜرْٚٗا0 تعدٜال  أٟ ٚإبدا٤ ٚٚعٛحٗا  املالحظ١بطاق١ 

مّت حساي َعاٌَ ثبا  ايبطاق١ بأسـًٛي تعـدد املالحظـني     :املالحظ١حساي ثبا  بطاق١  -ي 

ايٛاحـد  ثـِ حسـاي َعاَـٌ االتفـام بـني تكـدٜراتِٗ باسـخلداّ          املعًِ أدا٤ن٢ً َسخ٣ٛ 

يخأدٜــ١ َٗـارا  اســخلداّ تطبٝــا    َعًُـني َعاديـ١  نــٛبر   حٝـ  مت اخخٝــار سســ١   

بخكٝـِٝ أدا٤ اشبُـ       حٝ  قاّ ايباح  باال رتاى َـ  أثـٓني َـٔ ايـ َال٤    ايٛاق  املع  

%(  26066اشبُس١ ٜسـاٟٚ )  أدا٤ املعًُني ن٢ً َخٛسط اتفام املالحظنيٚبًؼ   َعًُني

صـاسب١ يالسـخلداّ ٚايخطبٝـل     املالحظـ١ ٖٚٛ ٜعـد َعاَـٌ ثبـا  َرتفعـًا  ٚإٔ بطاقـ١      

 0ن٢ً ن١ٓٝ ايبخ  نأدا٠ يًكٝاس
قاّ ايباحـ  بايبـد٤ يف ايخ ربـ١ األساسـ١ٝ ايـ  اسـخػرقت        :ايدراس١خطٛا  تٓفٝا دبرب١  -خاًَسا

 باملراحٌ ايت١ٝ: يًبخ ب١ األساس١ٝ ٚقد َر  ايخ ر  قراب١ ايشٗر

ٔ  ايبخـ   مت اخخٝـار نٝٓـ١   :ايدراسـ١  نٝٓـ١  اخخٝـار  20  َعًُـٞ املرحًـ١ املخٛسـط١ بـاإلدار٠     َـ

 0( َع63ًِايخع١ًُٝٝ ٚبًؼ نددِٖ ) حٛيٞ ملٓطك١ ايعا١َ

ٞ  ايخطبٝـل  مت: قبًٝـاً  ايدراسـ١  أداتا تطبٝل 00 ٞ     ايكبًـ  -ألداتـٞ ايدراسـ١ )االخخبـار ايخخضـًٝ

 ظ١( ن٢ً صبُٛن١ ايدراس0١بطاق١ املالح
 تٓفٝا مت ايدراس١ تٞألدا ايكبًٞ ايخطبٝل َٔ اإلْخٗا٤ بعد :األساس١ٝ ايخ رب١ تٓفٝا 60

 اإلجـرا٤ا   ٚفـل  ايخ ربـ١  تٓفٝـا  مت ٚقـد  بايدراسـ١  اشباصـ١  األساسـ١ٝ  ايخ ربـ١ 
 :ايخاي١ٝ

  ايخــدرٜبأٖــداف َعًُــٞ ايدراســ١ ٚمت تعــرٜفِٗ بَــ   متٗٝــدٟ يكــا٤مت نكــد  
ٌ ٜ َٚـا  ٙضبخٛا ٚطبٝع١ ٘  شـخُ ٔ  نًٝـ  مت ٚقـد  إظبا ٖـا   ٚنٝفٝـ١  ٚأْشـط٘   َـ

َــٔ خــالٍ َٓضــا  ايــخعًِ  يًخــدرٜب املعًُــني دافعٝــ١ إثــار٠ فــ٢ ٖــاا ايًكــا٤

 0اإليهرتْٚٞ ايخفان١ًٝ
     مت إجــرا٤ جًســ١ تدرٜبٝــ١ نــرب َٓضــ١Microsoft Teams   ايخفانًٝــ١ َٜٛٝــًا ملــد٠

 ثالو أسابٝ 0
    ــ١     تــٛف  أدٚا  يًخفانــٌ بــني املــدري ٚاملع ــدرٜب يخــٛف  ايخػاٜ ــا٤ فــرت٠ ايخ ًُــني أثٓ

 ايراجع١ ايال ١َ هل0ِ
  َــٔ خــالٍ ايــااتٞ ٚقــدراتٗ ِٚفــل خطــٖٛ ايخــدرٜب ُخخــ٣ًٛي نــٌ َعًــِدراســ١ ِ

تٛف  فٝدٜٖٛا  ازبًس١ ايخدرٜب١ٝ حبٝ   هٔ يًُعًُني َراجعخٗا ٚايخـدرٜب يف  

 ع٥ٛٗا0
   يـ١ ْشـا  أثٓـا٤ فـرت٠     تٛف  أْشط١ تدرٜب١ٝ فرد١ٜ ٚمجان١ٝ زبعـٌ املعًُـني يف حا

 ايخدرٜب0
ٔ  اإلْخٗـا٤  بعـد  :بعـدٜاً  ايدراسـ١  أدٚا  تطبٝـل  20 ٞ أدا تطبٝـل  مت  ايدراسـ١  دبربـ١  َـ  تـ

 ن٢ً َعًُٞ صبُٛن١ ايدراسـ١  بعدًٜا  ايدراس١ )االخخبار ايخخضًٝٞ/ بطاق١ املالحظ١(
 0اإلحضا١ٝ٥ املٓاسب١ باألسايٝب َٚعازبخٗا ايٓخا٥  ٖاٙ تس ٌٝٚمت 

 

 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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α≤

يًُكارْـ١   ((Paired Sample t-test      ٚالخخبار ٖـاا ايفـر  اسـخلدّ ايباحـ  اخخبـار       

درجا  َعًُٞ اجملُٛنـ١ ايخ رٜبٝـ١   فرٚم بني َخٛسطٞ بني نٝٓخني َرتابطخني  يخخدٜد دالي١ اي

( يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ    ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً ايكا٥ِ ايخدرٜ  ايربْاَ )

  ٚقد مت ايخٛصـٌ إىل ايٓخـا٥    ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  يالخخبار ايخخضًٝٞ املرتبط مبٗارا  

 (:2املٛعخ١ جبدٍٚ )

يالخخبار دالي١ ايفرٚم بني َخٛسطٞ درجا  َعًُٞ اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ  (2جدٍٚ )

 ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  ايخخضًٝٞ املرتبط مبٗارا  

االعبراف  املخٛسط ايعدد ايخطبٝل

 املعٝار٣
 ايدالي١ ق١ُٝ     د0 

Sig. 

 َسخ٣ٛ ايدالي١

 20222 220222 60 20230 26002 63 ايكبًٞ

 

داي١ نٓد َسخ٣ٛ 

 20232 60062 ايبعدٟ (2020)
(  ٖٚاا ٜدٍ ن٢ً ٚجـٛد فـرم   20222ٜٚخغح َٔ ازبدٍٚ ايسابل إٔ َسخ٣ٛ ايدالي١ َساًٜٚا )  

 ايــــخعًِ َٓضــــا  نًــــ٢ ايكــــا٥ِ ايخــــدرٜ  ايربْـــاَ  ) اجملُٛنــــ١ ايخ رٜبٝــــ١ َعًُــــٞبـــني درجــــا   

اسـخلداّ  ٚايبعدٟ يالخخبار ايخخضًٝٞ املرتبط مبٗارا   ( يف ايخطبٝل ايكبًٞايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ

ٞ   ٚحٝـــ  إٔ َخٛســـط درجـــا    (α ≤ 2020نٓـــد َســـخٟٛ ايداليـــ١ )  ايٛاقـــ  املعـــ     تطبٝكـــا    َعًُـــ

ٞ (  َٚخٛسـط درجـا  درجـا     26002اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يًخطبٝل ايكبًٞ َسـاٜٚا  )  اجملُٛنـ١   َعًُـ

اجملُٛنــ١ ايخ رٜبٝــ١ َعًُــٞ فٗــاا ٜــدٍ نًــ٢ تفـٛم   ( 60062ايخ رٜبٝـ١ يًخطبٝــل ايبعــدٟ َسـاًٜٚا )  

( يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ    ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً ايكا٥ِ ايخدرٜ  ايربْاَ )

  َٚـٔ ايٓخـا٥  ايسـابك١ ٜـخِ     ايٛاقـ  املعـ    اسـخلداّ تطبٝكـا    يالخخبار ايخخضًٝٞ املرتبط مبٗارا  

 (≥2020α)ٜٛجد فرم كٚ دالي١ إحضا١ٝ٥ نٓد َسـخ٣ٛ  أْ٘   اإلحضا٥ٞ اياٟ ٜٓط ن٢ً قبٍٛ ايفر 

ِ  ايخدرٜ  ايربْاَ بني َخٛسطٞ درجا  َعًُٞ اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ ) ِ  َٓضـا   نًـ٢  ايكـا٥  ايـخعً

اسـخلداّ  ( يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ يالخخبار ايخخضًٝٞ املرتبط مبٗارا  ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ

  0خطبٝل ايبعدٟيضاط اي ايٛاق  املع  تطبٝكا  



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يالخخبار ايخخضًٝٞ املرتبط اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ  َعًُٞ( َخٛسطٞ درجا  2 هٌ )

 ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  مبٗارا  

 

ــاس    ــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يف        ٚيكٝ ــ٢ َٓضــا  اي ــاَ  تــدرٜ  قــا٥ِ نً فانًٝــ١ برْ

ملٗـــارا  اســـخلداّ تطبٝكـــا  ايٛاقـــ  املعـــ   يـــدٟ َعًُـــٞ املرحًـــ١    تُٓٝـــ٘ َٗـــارا  ازباْـــب املعـــريف 

 Black Modified Gain  قاّ ايباح  باسخلداّ َعادي١ ايهسـب املعـدٍ يــ  بـالى      املخٛسط١ بايهٜٛت

Ratioٜٚعرب نٓٗا باملعادي١ ايت١ٝ:     ٚكيو سبساي ايفان١ًٝ 

 

 ْسب١ ايهسب املعدٍ=      

 حٝ  إٕ:

 الخخبار ايبعد0ٟظ= َخٛسط ايدرج١ يف ا

 س= َخٛسط ايدرج١ يف االخخبار ايكب0ًٞ
 د= ايٓٗا١ٜ ايعظ٢ُ يًدرج١ اي   هٔ اسبضٍٛ نًٝٗا يف االخخبار0

( 200ٜٚكرت   بالى  إٔ ايربْـاَ  ٜهـٕٛ كا فانًٝـ١ إكا حكـل حـدًا أدْـ٢ هلـاٙ ايٓسـب١ قـدرٙ )           

فانًٝـ١ برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ     (  ٚيف ع٤ٛ كيو فكد بًػـت ْسـب١ َعـدٍ ايهسـب ي    0ٚحدًا أن٢ً قدرٙ )

نًـــ٢ َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ ايخفانًٝـــ١ يف تُٓٝـــ٘ َٗـــارا  ازباْـــب املعـــريف ملٗـــارا  اســـخلداّ  

(  ٚبايخـايٞ  هـٔ   200ٖٚٞ ت ٜد نٔ اسبد األد٢ْ اياٟ ٚعع٘  بـالى  ) (  20232)تطبٝكا  ايٛاق  املع   

ٓ ايكــٍٛ إٔ ٖٓــاى  ضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يف  فانًٝــ١ يًربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َ

تُٓٝـــ٘ َٗـــارا  ازباْـــب املعـــريف ملٗـــارا  اســـخلداّ تطبٝكـــا  ايٛاقـــ  املعـــ   يـــدٟ َعًُـــٞ املرحًـــ١     

 0املخٛسط١ بايهٜٛت



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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α≤

يًُكارْـ١   ((Paired Sample t-test      اخخبـار  ٚالخخبار ٖـاا ايفـر  اسـخلدّ ايباحـ       

درجا  َعًُٞ اجملُٛنـ١ ايخ رٜبٝـ١   بني نٝٓخني َرتابطخني  يخخدٜد دالي١ ايفرٚم بني َخٛسطٞ 

( يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ    ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً ايكا٥ِ ايخدرٜ  ايربْاَ )

  ٚقـد مت ايخٛصـٌ إىل ايٓخـا٥     ايٛاقـ  املعـ    لداّ تطبٝكـا   اسـخ مبٗارا   املرتبط١ املالحظ١ يبطاق١

 (:0املٛعخ١ جبدٍٚ )

يبطاق١ دالي١ ايفرٚم بني َخٛسطٞ درجا  َعًُٞ اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ  (0جدٍٚ )

 ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  مبٗارا   ١املرتبط املالحظ١

 االعبراف املخٛسط ايعدد ايخطبٝل

 املعٝار٣
 ايدالي١ ق١ُٝ     د0 

Sig. 

 َسخ٣ٛ ايدالي١

 20222 230222 60 00022 62000 63 ايكبًٞ

 

داي١ نٓد َسخ٣ٛ 

 00222 226002 ايبعدٟ (2020)
(  ٖٚاا ٜدٍ ن٢ً ٚجـٛد فـرم   20222ٜٚخغح َٔ ازبدٍٚ ايسابل إٔ َسخ٣ٛ ايدالي١ َساًٜٚا )  

 ايــــخعًِ َٓضــــا  نًــــ٢ ايكــــا٥ِ ايخــــدرٜ  ايربْـــاَ  ) اجملُٛنــــ١ ايخ رٜبٝــــ١ َعًُــــٞبـــني درجــــا   

اسـخلداّ  مبٗـارا    املرتبطـ١  املالحظـ١  يبطاقـ١ ( يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعـدٟ  ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ

ٞ   ٚحٝـــ  إٔ َخٛســـط درجـــا    (α ≤ 2020نٓـــد َســـخٟٛ ايداليـــ١ )  ايٛاقـــ  املعـــ     تطبٝكـــا    َعًُـــ

ٞ (  َٚخٛسط درجا  درجـا   62000اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يًخطبٝل ايكبًٞ َساٜٚا  ) اجملُٛنـ١   َعًُـ

اجملُٛنـ١ ايخ رٜبٝـ١   َعًُـٞ  (  فٗـاا ٜـدٍ نًـ٢ تفـٛم     226002ايخ رٜب١ٝ يًخطبٝل ايبعـدٟ َسـاًٜٚا )  

( يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ    ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً ايكا٥ِ ايخدرٜ  ايربْاَ )

  َٚــٔ ايٓخــا٥  ايســابك١ ٜــخِ ايٛاقــ  املعــ  تطبٝكــا   اســخلداّمبٗــارا   املرتبطــ١ املالحظــ١ يبطاقــ١

ٜٛجـــد فــرم كٚ داليـــ١ إحضــا١ٝ٥ نٓـــد َســـخ٣ٛ   اإلحضــا٥ٞ ايـــاٟ ٜــٓط نًـــ٢ أْــ٘      قبــٍٛ ايفـــر  

(2020α≤)  ( نًـــ٢ ايكـــا٥ِ ايخـــدرٜ  ايربْـــاَ بـــني َخٛســـطٞ درجـــا  َعًُـــٞ اجملُٛنـــ١ ايخ رٜبٝـــ١ 

 املرتبطــ١ املالحظــ١ يبطاقــ١ٚايبعــدٟ ( يف ايخطبٝــل ايكبًــٞ  ايخفانًٝــ١ اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ َٓضــا 

  0يضاط ايخطبٝل ايبعدٟ ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  مبٗارا  



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يبطاق١ اجملُٛن١ ايخ رٜب١ٝ يف ايخطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ  َعًُٞ( َخٛسطٞ درجا  0 هٌ )

 ايٛاق  املع  اسخلداّ تطبٝكا  مبٗارا   ١املرتبط املالحظ١

ــاس    ــاَ  تــ  ٚيكٝ ــ١ برْ ــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يف     فانًٝ ــ٢ َٓضــا  اي درٜ  قــا٥ِ نً

ملٗـــارا  اســـخلداّ تطبٝكـــا  ايٛاقـــ  املعـــ   يـــدٟ َعًُـــٞ املرحًـــ١   ايدا٥ـــٞتُٓٝـــ٘ َٗـــارا  ازباْـــب 

 Black Modified Gain  قاّ ايباح  باسخلداّ َعادي١ ايهسـب املعـدٍ يــ  بـالى      املخٛسط١ بايهٜٛت

Ratioرب نٓٗا باملعادي١ ايت١ٝ:ٜٚع     ٚكيو سبساي ايفان١ًٝ 

 ْسب١ ايهسب املعدٍ=      

 حٝ  إٕ:

 ظ= َخٛسط ايدرج١ يف االخخبار ايبعد0ٟ

 س= َخٛسط ايدرج١ يف االخخبار ايكب0ًٞ
 د= ايٓٗا١ٜ ايعظ٢ُ يًدرج١ اي   هٔ اسبضٍٛ نًٝٗا يف االخخبار0

( 200ايٓسـب١ قـدرٙ )  ٜٚكرت   بالى  إٔ ايربْـاَ  ٜهـٕٛ كا فانًٝـ١ إكا حكـل حـدًا أدْـ٢ هلـاٙ          

فانًٝـ١ برْـاَ  تـدرٜ  قـا٥ِ     (  ٚيف ع٤ٛ كيو فكد بًػـت ْسـب١ َعـدٍ ايهسـب ي    0ٚحدًا أن٢ً قدرٙ )

ٞ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يف تُٓٝــ٘ َٗــارا  ازباْــب         ملٗــارا  اســخلداّ    ايدا٥ــ

(  ٚبايخـايٞ  هـٔ   200ى  )ٖٚٞ ت ٜد نٔ اسبد األد٢ْ اياٟ ٚعع٘  بال(  20000)تطبٝكا  ايٛاق  املع   

فانًٝــ١ يًربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚــٞ ايخفانًٝــ١ يف    ايكــٍٛ إٔ ٖٓــاى 

ملٗـــارا  اســـخلداّ تطبٝكـــا  ايٛاقـــ  املعـــ   يـــدٟ َعًُـــٞ املرحًـــ١   ايدا٥ـــٞتُٓٝـــ٘ َٗـــارا  ازباْـــب 

 0املخٛسط١ بايهٜٛت

( بــني ≥2020αفــرم كٚ داليــ١ إحضــا١ٝ٥ نٓــد َســخ٣ٛ )  ًت ْخــا٥  ايدراســ١ إىل ٚجــٛدتٛصــ  

 ايــخعًِ َٓضــا  نًــ٢ ايكــا٥ِ ايخــدرٜ  ايربْــاَ َخٛســطٞ درجــا  َعًُــٞ اجملُٛنــ١ ايخ رٜبٝــ١ )  

ٚبطاقـ١ َالحظـ١ األدا٤   ( يف ايخطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـدٟ يالخخبـار ايخخضـًٝٞ      ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ

ٟ   ايٛاق  املع  ٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  مب ١املرتبطاملٗارٟ    ٜٚعـ ٟ ايباحـ    يضاط ايخطبٝـل ايبعـد

ايخفانًٝــ١  اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ َٓضــا  نًــ٢ ايكــا٥ِ ايخــدرٜ  ايٓخــا٥  ايســابك١ إىل: أتــا  ايربْــاَ   

أْشــط١ تعًُٝٝــ١ تكــّٛ نًــ٢ ازبُــ  بــني املٗــاّ ايفردٜــ١ ٚايخشــارن١ٝ ٚايخكــِٜٛ ايــاات٢ َٚعرفــ١         

 ن٢ً ت١ُٝٓ ازباْب املعريف ٚاألدا٥ٞ ملٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املعـ    رار ساندايٓخا٥  باسخُ



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ــاَ      ــا٥ط يف ايربْـ ــٛع ايٛسـ ــا أد٣ تٓـ ــر  نُـ ــٗٛي١ ٜٚسـ ــدرٜ  بسـ ــا٥ِ ايخـ ــ٢ ايكـ ــا  نًـ ــخعًِ َٓضـ  ايـ

املعًُــني ٚســاندِٖ نًــ٢ تهــٜٛٔ إدباٖــا  إػبابٝــ١ عبــٛ       جــاي اْخبــاٙ    ايخفانًٝــ١ إىل  اإليهرتْٚــٞ

ايفرصـ١   ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚٞ ايخعًِ َٓضا  ن٢ً ايكا٥ِ ايخدرٜ  أتا  ايربْاَ  اسخلداَٗا نُا

ِ سـخطٝ   ٝبدرج١ َـٔ اسبرٜـ١ ف   مسح هلِٚبايخايٞ  َْٚ٘  َا ٜشاٖد ٛاإٔ ٜخفانً يًُعًُني يف  املعًـ

نًــ٢ تُٓٝــ١ ازباْــب املعــريف    ســاندايخدرٜبٝــ١ ٖٚــٛ َــا   خخهِ يف َعــدٍ نــر  ضبخــٟٛ املــاد٠   ٜــإٔ 

ٞ  ايخعًِ َٓضا  تتاحارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع    نُا أٚاألدا٥ٞ ملٗ  ايخفانًٝـ١  اإليهرتْٚـ

إَهاْٝــ١ اسبضــٍٛ نًــ٢ املســاندا     ممــا أتــا    يًُعًُــني تكــدِٜ قــط ايخػاٜــ١ ايراجعــ١ ايفٛرٜــ١     

يٛســـا٥ٌ املُهٓـــ١ يخكـــدِٜ ايخػاٜـــ١  تٓٛنـــت اٚايخٛجٝٗـــا  أٚ ايـــدنِ ايخعًُٝـــٞ بشـــهٌ أفغـــٌ حٝـــ   

َـــٔ خـــالٍ ايـــرد ايفـــٛرٟ نًـــ٢ اسخفســـارا   ايخفانًٝـــ١ اإليهرتْٚـــٞ ايـــخعًِ ا َٓضـــايراجعـــ١ نـــرب 

ازباْـب املعـريف   إىل  ٜـاد٠   املعًُـني احخٝاجـا   املعًُني  نُـا أد٣ تكـدِٜ ايخػاٜـ١ ايراجعـ١ يف عـ٤ٛ      

 0ٚاألدا٥ٞ ملٗارا  اسخلداّ تطبٝكا  ايٛاق  املع  

  إىل ايخدرٜب ؼبدو ْخٝ ـ١  نُا ٜخفل كيو َ  ايٓظر١ٜ ايبٓا١ٝ٥ اإلجخُان١ٝ اي  تش  

ايخفانال  يف ب١٦ٝ ايخدرٜب  حٝ  قاّ ايباح  بخٛف  تفانال  َٔ خالٍ إتاح١ ايٓكاش نـرب ايشـا    

خالٍ َٓضـا  ايـخعًِ اإليهرتْٚـٞ أثٓـا٤ تٓفٝـا ايربْـاَ  ايخـدرٜ   حٝـ    هـٔ ايخٛاصـٌ ٚايخفانـٌ            

اند تــٛف  قــد نــب  َــٔ ايــخخهِ  بــني املخــدربني بعغــِٗ ايــبع  ٚبــني املخــدربني ٚاملــدري  نُــا ســ 

يًُخــدري يف ايربْــاَ  ايخــدرٜ  ايكــا٥ِ نًــ٢ َٓضــا  ايــخعًِ اإليهرتْٚٝــ١ إىل إحساســ٘ بايســٝطر٠    

 ٚاإلسخكالي١ٝ ٚبايخايٞ ساند كيو إدران٘ يًُعرف١ ٖٚٛ َا ٜخٛافل َ  ْظر١ٜ ايخٓظِٝ اياات0ٞ

ٚ     أنخُـــد    نًـــ٢ اســـخلداّ  ْـــٞ  ايربْـــاَ  ايخـــدرٜ  ايكـــا٥ِ نًـــ٢ َٓضـــا  ايـــخعًِ اإليهرت

  ٖٚٛ َا تٛافل َ  قاند٠ أثـر ايٛسـا٥ط   يًُخدربنيايٓضٛظ ٚايضٛر َعًا يخٛعٝح املعارف ٚاملٗارا  

ٜخعًُــٕٛ بشــهٌ أفغــٌ نٓــد اســخلداّ   املخــدربنيٚايــ  تشــ  إىل إٔ  Multimedia Effectاملخعــدد٠ 

اسخلداّ ايٛاقـ  املعـ       ٚقد ساند كيو ن٢ً ت١ُٝٓ َٗارا  ايٓضٛظ املهخٛب١ ٚايضٛر ٚايرسّٛ َعًا

ٚتكد ــ٘ يف أبســط صــٛرٙ بعٝــدًا نــٔ  ايخــدرٜ   خكســِٝ احملخــ٣ٛيــد٣ املعًُــني  نُــا قــاّ ايباحــ  ب

ٚايـ  تكـّٛ نًـ٢ إٔ     ،Cognitive Load Theoryايخعكٝد  ٖٚـٛ َـا تٛافـل َـ  ْظرٜـ١ اسبُـٌ املعـريف        

ْٝـا  ضبـدٚد يف نـِ    كا  إَها (Short-Term Memoryايـاانر٠ ايشـػاي١ )كانـر٠ األَـد ايكضـ       

احملخ٣ٛ يف أبسط صٛرٙ يٝهٕٛ اسبٌُ األساس بسـٝطًا    ياا فإْ٘ مت تكدِٜ املعًَٛا  ٚندد ايعٓاصر

 املٗارا  ٚاملعارف املطًٛب0١ ت١ُٝٓن٢ً  املخدربنيمما ٜساند 
( اي  تٛصًت إىل فانًٝـ١  0222) ٚتخفل ْخا٥  ايدراس١ اسباي١ٝ َ  ْخا٥  دراس١ َضطف٢  

 صبـال   إْخـاج  َٗـارا   تُٓٝـ١  نًـ٢  اإليهرتْٚٝـ١  املشـرٚنا   نًـ٢  ايكا٥ُـ١  ايخفان١ًٝ ايخعًِ َٓضا 

ٟ  َـ  ْخـا٥  دراسـ١    ايٓٛنٝـ١  ٚتخفـل   ايرتبٝـ١  ن١ًٝ يطايبا  اإليهرت١ْٝٚ األطفاٍ  ايـ  ( 0222) رَـ 

 اإلْرتْــت اســخلداّ َٗــارا  تُٓٝــ١ يف ايخفانًٝــ١ اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ َٓضــا  فانًٝــ١ إىل تٛصــًت

 ( ايــ  تٛصــًت فانًٝــ١ برْــاَ 0222نُــا تخفــل َــ  ْخــا٥  دراســ١  ــًخٛ  ) املعــريف  ايعــب٤ ٚخفــ 

  ــبها  تٛظٝــ  َٗــارا  يخُٓٝــ١ "MOOCS" املضــدر َفخٛحــ١ املكــررا  نًــ٢ قــا٥ِ َكــرت  تــدرٜ 

ايعــاّ  ٚأٜغــًا تخفــل َــ  دراســ١   ايخعًــِٝ َــدارس ملعًُــٞ تعًُٝٝــ١ نُٓضــا  االجخُــانٞ ايخٛاصــٌ

 احملخــ٣ٛ إْخــاج َٗـارا   تُٓٝــ١ يف ايخعًُٝٝـ١  تٛصــًت إىل فانًٝـ١ باملٓضــا  ( ايـ   0222)  ـً  َٚــراد 

 إمسانٌٝ دراس١ ايعًٝا  ْٚخا٥  ايدراسا  طالي يد٣ ايدراسٞ ٚاإلْدَاج اياا  ٚذبدٜد اإليهرتْٚٞ

ــخعًِ َٓضـــا  فانًٝـــ١ تٛصـــًت ايـــ ( 0223)  ايـــخفه  َٗـــارا  تُٓٝـــ١ إىل ايخفانًٝـــ١ اإليهرتْٚـــٞ ايـ

 0ازبػرايف العاالسخط ٚحب ايبضرٟ

 

 

 

 

 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يف ع٤ٛ ْخا٥  ايدراس١ َٚٓاقشخٗا ٚتفس ٖا تٛصٞ ايدراس١ مبا ًٜٞ:

       ٔعــرٚر٠ اإلســخفاد٠ َــٔ املســخخدثا  ايخهٓٛيٛجٝــ١ نــرب ايٜٛــب بشــهٌ نــاّ ٚاإلســخفاد٠ َــ

ــخعًِ َٓضــا  ــٞ اي ــٍٛ نًُٝــ١ َخطــٛر٠      ايخفانًٝــ١ اإليهرتْٚ بشــهٌ خــاظ يف تكــدِٜ حً

   ايخدرٜب ٚايخعًِٝ مبا ٜٛانب ايخطٛر ايخهٓٛيٛجٞ اسبدٜ 0ملشهال
 َٓضـا  بٛ ار٠ ايخعًِٝ باسـخلداّ   ايرباَ  ايخدرٜب١ٝ إنداد ن٢ً ايكا٥ُني ٙیتٛج  ِ  ايـخعً

 ٞ  ٖــاٙ يكــدر٠ ٚكيــو ايخــدرٜب  ٚطــرم أســايٝب نأحــد ايخفانًٝــ١ اإليهرتْٚـ
ٝ  ايفرٚم ن٢ً َرانا٠ اإلسرتاتٝ ١ٝ خـ٘ يف تُٓٝـ١ املٗـارا     ايفرد١ٜ يد٣ املخـدربني ٚفانً

 األدا١ٝ٥ امللخًف0١
  ايبعـد  ٔ ٞ  تعخُـد  ايـ   ايخـدرٜب  ٚطـرم  أسـايٝب  نـ  يًُعرفـ١   نُضـدر  املخـدري  نًـ

ٍ  تـدٚر  اي  ايخدرٜب ٚطرم ٚايرتنٝ  ن٢ً األسايٝب ِ  نُٓضـا  املخـدري   حـٛ  ايـخعً

 .ايخفان١ًٝ اإليهرتْٚٞ

 اس١ مبا ًٜٞ:يف ع٤ٛ ْخا٥  ايدراس١ تكرت  ايدر

ِ  مبٓضا  أثر ايخفانٌ بني تٛقٝت ايخػا١ٜ ايراجع١ 20 ٞ  ايـخعً ٚاألسـًٛي املعـريف يف    اإليهرتْٚـ

 0بايهٜٛت يد٣ َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ اإليهرتْٚٞ ايهخاي إْخاج َٗارا ت١ُٝٓ 

 اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ مبٓضــا قــط ايخػاٜــ١ ايراجعــ١ ايكا٥ُــ١ نًــ٢ ايخخًــٝال  ايخعًُٝٝــ١    00

 إْخاج اإلخخبـارا  اإليهرتْٚٝـ١ يـد٣ َعًُـٞ املرحًـ١ املخٛسـط١       يخ١ُٝٓ َٗارا  ايخفان١ًٝ

 0بايهٜٛت
ــ١      60 ــارا  إدار٠ املعرفـ ــ  اإلفرتاعـــٞ يف تُٓٝـــ١ َٗـ ــ٢ ايٛاقـ ــا٥ِ نًـ ــدرٜ  قـ ــاَ  تـ فانًٝـــ١ برْـ

 0َعًُٞ املرح١ً املخٛسط١ بايهٜٛتايشلض١ٝ يد٣ 
 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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ٌ (0 0222ضبُــد )أبــٛ ايٓضــر  َــدحت  20 0 ايكــاٖر٠: ايخــدرٜب نــٔ بعــد: بٛاباتــو ملســخكبٌ أفغــ

 اجملُٛن١ ايعرب١ٝ يًخدرٜب ٚايٓشر0

ّ  أثـر (0 0222) نبداسبُٝد أمحد أمحد  خايد 00  تُٓٝـ١  يف إيهرتْٚٝـ١  تـدرٜب  حكٝبـ١  اسـخلدا

ٞ  املؤمتر ايثا١ْٜٛ  باملرح١ً اييٞ اسباسب َعًُٞ يد٣ اإليهرتْٚٞ ايخعًِٝ َٗارا   ايـدٚي

 أنخـٛبر  3 جاَعـ١  ايرتبٝـ١  ن١ًٝ  ايعربٞ بايٛطٔ ٚتُٓٝخ١ املعًِ إنداد َسخكبٌ: ثاي اي

 ٚرابطـــ١ ايرتبٝـــ١ نًٝـــ١ - أنخـــٛبر 3 جاَعـــ١ ايعـــري  ايرتبـــٜٛني رابطـــ١ َـــ  بايخعـــإٚ

 0يًُعًُني امل١ٝٓٗ ٚاألناد ١ ايعري ايرتبٜٛني

كًــٛي املٛجــ٘ مبٗــارا   (0 أثــر اســرتاتٝ ١ٝ ايــخعًِ امل 0223أمحــد  نبــدايعاٍ نبــداد ايســٝد )  60

ايــخفه  َــا ٚرا٤ املعــريف يف تُٓٝــ١ َٗــارا  اســخلداّ املٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ ايخفانًٝــ١ يــد٣    

نًٝـ١   -  جاَعـ١ حًـٛإ   دراسا  ترب١ٜٛ ٚاجخُانٝـ١ طًب١ َاجسخ  تهٓٛيٛجٝا ايخع0ًِٝ 

 22030 -2222(  6) 00ايرتب١ٝ  

 Thinglinkضـــٛر ايخفانًٝـــ١ (0 فانًٝـــ١ اســـخلداّ َٓضـــ١ اي 0223إمسانٝـــٌ  َـــر٣ٚ حســـني )  20

يخُٓٝـــ١ َٗـــارا  ايـــخفه  ايبضـــرٟ ٚحـــب االســـخطالع ازبػـــرايف يـــد٣ تالَٝـــا املرحًـــ١    

ــ0١  ــ١االندادٜــ ــ١   صبًــ ــا  االجخُانٝــ ــ١ يًدراســ ــ١ ايرتبٜٛــ ــ١  ازبُعٝــ ــ١ ايرتبٜٛــ   ازبُعٝــ

 220 -2  26يًدراسا  االجخُان١ٝ  

٤ ٦ٖٝـ١ ايخـدرٜ  عبـٛ    (0 ادباٖـا  أنغـا  0222ايبخ ٟ    ٜٔ نبد اسبفٝ  نبـد ايكـادر )   00

قٛكجــًاEdmodo  0تطبٝـل املٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ اإليهرتْٚٝــ١ يف ايخـدرٜ : َٓضــ١ إدَــٛدٚ   

 0220 -032  02ن١ًٝ اإلنالّ بايكاٖر0٠  -  جاَع١ األ ٖرصب١ً ايبخٛو اإلنال١َٝ

يف  (avatars)(0 ٚاقـ  اسـخلداّ ايضـٛر ايرَ ٜـ١     0222ازبرٜٟٛ  سٗاّ بٓت سًُإ ضبُد ) 30

 .(moocs)را  املٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ اإليهرتْٚٝــ١ املفخٛحــ١ ٖا٥ًــ١ اإليخخــام    تضــُِٝ َكــر 
     ( 6) 22جاَعــ١ نــني مشــ 0  -  نًٝــ١ ايرتبٝــ١صبًــ١ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ يف ايعًــّٛ ايرتبٜٛــ١ 

22- 320 

فان١ًٝ أقٛكج يًخدرٜب اإليهرت٢ْٚ إلنسـاي  (0 0222سٌٗٝ بٔ ساو بٔ سًُإ )اسبربٞ   20

 (.DBAE)يف١ٝٓ ايهفاٜا  ايال ١َ فـ٢ عـ٤ٛ االدبـاٙ ايخٓظُٝـ٢     َع٢ًُ َٚعًُا  ايرتب١ٝ ا

 رساي١ دنخٛرا0ٙ ن١ًٝ ايرتب0١ٝ جاَع١ أّ ايكر0٣
ايكاٖر٠: دار ايفهـر   ايخعًِٝ اإليهرتْٚٞ تطبٝكا  َسخخدث0١(0 0222اسبًفاٟٚ  ٚيٝد ساو ) 20

 ايعرب0ٞ

ٜٛــب ٚقٝــاس (0 قــٛكج َكرتحــ١ ملٓضــ١ فٓٝــ١ نــرب اي  0222اسبًفــاٟٚ  ٚيٝــد ســاو ضبُــد )  20

املــؤمتر فانًٝخٗــا يف تُٓٝــ١ ايــخفه  اإلبــدانٞ يــد٣ ايطــالي املعًُــني يف ايرتبٝــ١ ايفٓٝــ0١     

  ٌ   نًٝـ١  ايعًُٞ ايراب  ٚايدٚيٞ ايثاْٞ: ايخعًِٝ ايٓٛنٞ: ذبدٜا  اسباعـر ٚرؤٟ املسـخكب

 ايرتب١ٝ ايٓٛن١ٝ  جاَع١ نني مش 0

 ايرتبٜٛــ١ املعــاٜ  (02260فــال  ) ســاو ْــد٣ نبــدايعظِٝ  ايع ُــ٢   ضبُــد إٜٗــاي محــ ٠  220

 دراسـا  ايهٜٛـت0   بدٚيـ١  االيهرتْٚـ٢  ايخـدرٜب  بـراَ   ف٢ املخٓكٌ ايخعًِ يخٛظٝ  ٚايف١ٝٓ

 02 -2(  2) 26ايعري   ايرتبٜٛني   رابط١ايٓف  ٚنًِ ايرتب١ٝ يف نرب١ٝ



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(0 قــٛكج َكــرت  الســخلداّ ايٛاقــ  املعــ   يف تضــٜٛب  0222رعــا  حٓــإ رجــا٤ نبدايســالّ ) 220

  صبًـ١ نًٝـ١ ايرتبٝـ١   طأ يًُفاِٖٝ ايع١ًُٝ يد٣ تالَٝـا املرحًـ١ االبخدا٥ٝـ0١    ايفِٗ اشب

 2020 -222(  2) 66ن١ًٝ ايرتب١ٝ   -جاَع١ املٓٛف١ٝ 

(0 املٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ ايخفانًٝــ١ ٚأثرٖــا نًــ٢ تُٓٝــ١ َٗــارا      0222رَــ ٟ  ٖــاْٞ  ــفٝل )  200

اجملًـ١  رح١ً اإلنداد0١ٜ اسخلداّ اإلْرتْت ٚخف  ايعب٤ املعريف يد٣ املعاقني مسعٝا بامل

نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ايٓٛنٝـ١      -  جاَعـ١ بٓٗـا   ايع١ًُٝ يًدراسا  ٚايبخٛو ايرتبٜٛـ١ ٚايٓٛنٝـ١  

2  220- 2360 

َــــؤمتر ايخعًــــِٝ (0 دٚر املعًــــِ فــــ٢ ايخعًــــِٝ اإليهرتْٚــــ0٢ 0223خًٝــــٌ حســــٔ )اي رنــــإ   260

 0جاَع١ ايبخرٜٔ-االيهرتْٚٞ

هٓٛيٛجٝــا ايٛاقــ  املعــ   يف تُٓٝــ١ َٗــارا      (0 أثــر تٛظٝــ  ت 0222اي ٖراْــٞ  ٖٝفــا٤ نًــٞ )   220

  املرنـ   صب١ً ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١ ٚايٓفسـ١ٝ   ايخفه  ايعًٝا يد٣ طايبا  املرح١ً املخٛسط0١ 

 220 -22(  03) 0ايكَٛٞ يًبخٛو غ ٠  

اســـرتاتٝ ٝا  ايخـــدرٜ  رؤٜـــ١ َعاصـــر٠ يطـــرم ايخعًـــِٝ   (0 0226حســـٔ حســـني ) ٜخـــٕٛ   200

 0 ايكاٖر٠: ناو ايهخب0ٚايخعًِ
(0 َـــدخال تضـــُِٝ األســـ١ً٦ ايغـــ١ُٝٓ بايفٝـــدٜٛ  0222 ٜـــدإ  أ ـــرف أمحـــد نبـــدايع ٜ  ) 230

ايخفانًٞ نرب املٓضا  ايرق١ُٝ )داخٌ َٓض١ ايفٝدٜٛ ٚخارجٗا( ٚأثرُٖا ن٢ً االغبرا  

  ازبُعٝـ١ املضـر١ٜ يخهٓٛيٛجٝـا    تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝيف ايخعًِ َٚؤ را  َا ٚرا٤ اياانر0٠ 

 230 -6(  6) 02ايخعًِٝ  

(0 تطـٜٛر ب٦ٝـ١ تـدرٜب تشـارنٞ قا٥ُـ١ نًـ٢ اسـخلداّ        0222 ٜٔ ايـدٜٔ  ضبُـد ضبُـٛد )    220

تطبٝكــا  اسبٛســب١ ايســخاب١ٝ يخُٓٝــ١ َٗــارا  إْخــاج تكٓٝــ١ ايٛاقــ  املعــ   يــد٣ َعًُــٞ      

نًٝــ١  -  جاَعــ١ بٛرســعٝد  صبًــ١ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ اسباســب اييــٞ ٚادباٖــاتِٗ عبٖٛــا0   

 6220 -062  02ايرتب١ٝ  

(0 ايخفانــــٌ بــــني اســــرتاتٝ ٝا  ايخعًــــِٝ    0222نبــــدايرمحٔ خًٝــــٌ )  ايســــعدْٞ  ضبُــــد  220

)املشرٚنا  اإليهرت١ْٝٚ  يعب األدٚار( ٚح ـِ صبُٛنـا  ايعُـٌ )صـػ ٠  َخٛسـط١( يف      

ايخعًــِٝ املكًــٛي ٚأثــرٙ نًــ٢ إنســاي ايطــالي املعًُــني َٗــارا  تٛظٝــ  َٓضــ١ ايخعًــِٝ    

ِ اإلجخُـــانٞ  أدَـــٛدٚ  يف ايـــخع0ًِ    ُعٝـــ١ املضـــر١ٜ يخهٓٛيٛجٝـــا     ازبتهٓٛيٛجٝـــا ايخعًـــٝ

 6200 -022(  2) 02ايخعًِٝ  

(0 َبـاد٤٣ تضـُِٝ املكـررا  اإليهرتْٚٝـ١ املشـخك١ َـٔ       0222ايسٝد نبد املٛىل ايسـٝد ) ايسٝد   220

دراســـــ١ َكدَـــــ١ إىل َـــــؤمتر  دٚر ايـــــخعًِ  ْظرٜـــــا  ايـــــخعًِ ٚتطبٝكاتٗـــــا ايخعًُٝٝـــــ0١  

ــ"اإليهرتْٚـــٞ يف تع ٜـــ  صبخُعـــا  املعرفـــ١     ٜـــٔ يًـــخعًِ اإليهرتْٚـــٞ:  0 املٓعكـــد مبرنـ

 جاَع١ ايبخر0ٜٔ
ِ  برْاَ  ِٝ(0 تض0222ُايسٝد  نُاد أبٛ سرٜ  حسني ) 020  املعـ    ايٛاقـ   ایتهٓٛيـٛج  نًـ٢  قـا٥

 ايضـ   اٝـ تالَ يـد٣  يإلظبـا   ١ٝـ افعٚايد ١ٝـ قُاير ايضـٛر  َعازبـ١  َٗارا  بع  ١ٝيخُٓ

ٟ  األٍٚ   226بـٜٛني ايعــري     رابطـ١ ايرت دراسـا  نربٝــ١ يف ايرتبٝـ١ ٚنًـِ ايــٓف    0 اإلنـداد

202- 0220 
 

 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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(0 أثـر اسـخلداّ املٓضـا  ايخعًُٝٝـ١     0222 رٜ   أمسا٤ بساّ؛ ايدٚال   ندْإ ساو فال  ) 020

ــ١ يــدٟ طايبــا  ايضــ  ايخاســ  األساســ0ٞ        ــ١ يف تعــدٌٜ َفــاِٖٝ ايبٝٛيٛجٝــ١ ايبدًٜ صبً

ٕٛ  ــ٦ -  ازباَعــ١ اإلســال١َٝ بػــ ٠ ازباَعــ١ اإلســال١َٝ يًدراســا  ايرتبٜٛــ١ ٚايٓفســ١ٝ 

 2220 -222(  3) 02ايبخ  ايعًُٞ ٚايدراسا  ايعًٝا  

( 0 أثـر ايخفانـٌ   0222 ً   سٛسـٔ إبـراِٖٝ أبـٛ ايعـال؛ َـراد  ْٗـ٢ ضبُـٛد أمحـد ضبُـٛد )          000

بــني قــط املٓاقشــ١ اإليهرتْٚٝــ١ ٚح ــِ صبُٛنــا  ايخفانــٌ بٗــا باملٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ يف   

  ٚاإلْـدَاج ايدراسـٞ يـد٣ طـالي     ت١ُٝٓ َٗارا  إْخاج احملخ٣ٛ اإليهرتْٚٞ ٚذبدٜد ايـاا 

  ازبُعٝــ١ ايعربٝــ١ يخهٓٛيٛجٝــا  دراســا  ٚحبــٛو  -تهٓٛيٛجٝــا ايرتبٝــ١  ايدراســا  ايعًٝــا0  

 0220 -202  66ايرتب١ٝ  

(0 أثــر برْــاَ  تــدرٜ  َكــرت  قــا٥ِ نًــ٢ املكــررا  َفخٛحــ١  0222 ــًخٛ   ضبُــد  ــٛقٞ ) 060

جخُـــانٞ نُٓضـــا  يخُٓٝـــ١ َٗـــارا  تٛظٝـــ   ـــبها  ايخٛاصـــٌ اال" MOOCS" املضــدر 

ــا0ّ    ــِٝ ايعـ ــدارس ايخعًـ ــٞ َـ ــّٛ ايرتبٜٛـــ١ تعًُٝٝـــ١ ملعًُـ ــاٖر٠  ايعًـ ــ١ ايكـ ــ١  -  جاَعـ نًٝـ

 2220 -622(  0) 00ايدراسا  ايعًٝا يًرتب١ٝ  

(0 تـأث  إعــاف١  0202صـاط  صـاط أمحـد  ـانر؛ محٝـد  نبــدايرمحٔ أمحـد سـاو سـاو )         020

ْٚٞ ن٢ً  َٔ ايـخعًِ ٚبكـا٤ أثـرٙ    اشبرا٥ط ايا١ٖٝٓ ايخفان١ًٝ إىل َٓضا  ايخعًِ اإليهرت

تهٓٛيٛجٝـا  يد٣ طالي  عب١ تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛن١ٝ جاَع١ املٓضٛر0٠ 

 220 -22(  2) 62  ازبُع١ٝ املضر١ٜ يخهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ  ايخعًِٝ

(0 فانًٝــ١ املكــررا    0222نــاو  رؤٟ َضــطفٞ ضبُــد؛ نفــايف  ٚفــا٤ َضــطف٢ ضبُــد )       000

يف تُٓٝــــــــ١ َٗــــــــارا  تضــــــــُِٝ ٚإْخــــــــاج ايٛاقــــــــ    "MOOCفخٛحــــــــ١  اإليهرتْٚٝــــــــ١ امل

  ملعًُــا  املخٛســط١ ٚايثاْٜٛــ١ يف ٚادٟ ح ــر بايســعٛدAugmented Reality    0١ٜاملعــ   

 0020 -222  ١ٜٚايبشر ١ٝٓٛيٛجهايخ ١ٝايخُٓ ١ٝمجع   اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًخعًِٝ باإلْرتْت
ايٓــد٠ٚ َعٓــاٙ ٚأدٚاتــ٘ ٚأُٖٝخــ0٘   (0 ايخــدرٜب االفرتاعــ0222٢نــادٍ ايعابــد )نبــد ايــرمحٔ   030

   طرابً : يٝبٝا0ايك١َٝٛ حٍٛ ايخعًِٝ ٚايخدرٜب املٗين االيهرتْٚٞ ٚايخعًِ نٔ بعد

فانًٝـ١ ايـخعًِ ايخعـاْٚٞ ٚايفـردٟ ايكـا٥ِ نًـ٢ ايشـبها         (0 0222ٜاسر  ـعبإ ) نبد ايع ٜ    020

دباٖــاتِٗ يف تُٓٝــ١ َٗــارا  اســخلداّ ايــرباَ  ازبــاٖ ٠ يــد٣ طــالي نًٝــا  ايرتبٝــ١ ٚإ  

 0 رساي١ دنخٛرا0ٙ ن١ًٝ ايرتب0١ٝ جاَع١ املٓضٛر0٠عبٛ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ

 0 ٜٓاٜر0200 عاملٌٓٗ(0 ْظر١ٜ ايخعًِ ٚايخعًِٝ اإليهرت0ْٞٚ 0222أمحد صادم )نبد اجملٝد   020

(0 أثر اسخلداّ تهٓٛيٛجٝا ايٛاق  املعـ   نًـ٢   0222نبداسبُٝد  فاط١ُ ضبُد نبدايعًِٝ  ) 020

دراســا  ايخٓظــِٝ ايــااتٞ ٚايخخضــٌٝ يـد٣ طايبــا  ايضــ  األٍٚ ايثــا0ْٟٛ   تُٓٝـ١ َٗــارا  

 0020 -023  222  رابط١ ايرتبٜٛني ايعري  نرب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚنًِ ايٓف 

(0 0202) ايــدٜٔ مجــاٍ ضبُــد َــر٠ٚ أمحــد؛ احملُــدٟ  ضبُــد ايســٝد إٜٓــاس نبــدايرمحٔ  620

ــدرٜب َٓضــا  اســخلداّ ــ١ ايخ ــ٢ ايكا٥ُــ١ اإليهرتْٚٝ  نًــ٢ ٚأثرٖــا األيعــاي ضبفــ ا  نً

ــٌٝ ــريف ايخخضـ ــ١ املعـ ــارا  ٚتُٓٝـ ــخفه  َٗـ ــدٟ ايـ ــخُهني ايٓكـ ــٞ ٚايـ ــد٣ ايرقُـ ــالي يـ  طـ

 00220 -0220  22ايرتب١ٝ   ن١ًٝ - سٖٛاج   جاَع١ايرتب١ٜٛ اجمل١ًايعًٝا0  ايدراسا 

(0 فانًٝـ١ ب٦ٝـ١ تعًـِ إيهرتْٚٝـ١ يخُٓٝـ١ َٗـارا  إْخـاج        0222نبدايع ٜ   ضبُٛد إبـراِٖٝ )  620

  جاَعـ١  صبًـ١ نًٝـ١ ايرتبٝـ١   ايٛاق  املع   يد٣ أخضا٥ٞ تهٓٛيٛجٝا ايخعًـ0ِٝ  برصبٝا  

 23220 -2322(  0) 22ن١ًٝ ايرتب١ٝ   -نفر ايشٝة 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(0 تضٛر َكرت  قـا٥ِ  0202نبدايكادر  َٗا ضبُد أمحد ضبُد؛ خًٝف١  ٖشاّ أْٛر ضبُد ) 600

كٝــل أٖــداف نًــ٢ فًســف١ ايخعًــِٝ َــٔ بعــد يف تٛظٝــ  املٓضــا  ايخعًُٝٝــ١ ايرقُٝــ١ يخخ 

اجملًـــ١ ايعًُٝــ١ ايخعًُٝٝــ١ َــٔ ٚجٗـــ١ ْظــر أنغــا٤ ٦ٖٝــ١ ايخـــدرٜ  جباَعــ١ األ ٖــر0         

 2200 -362  22ن١ًٝ ايرتب١ٝ   -  جاَع١ سٖٛاج ايرتب١ٜٛ

(0 أثـر اسـخلداّ َٓضـ١ اجخُانٝـ١ تفانًٝـ١ يف      0222ايعضُٝٞ  جٛاٖر را د نبدايرمحٔ ) 660

ـــ   ا  املرحًـــ١ ايثاْٜٛـــ١ مبدٜٓـــ١ تُٓٝـــ١ ايخخضـــٌٝ ايدراســـٞ يف َـــاد٠ ايفٝ ٜـــا٤ يـــد٣ طايب

 2220 -226  260  مجع١ٝ ايثكاف١ َٔ أجٌ ايخ١ُٝٓ  ايثكاف١ ٚايخ١ُٝٓ ايرٜا 0

ايها٥ٓـــــا  ايخعًُٝٝـــــ١ (0 0220نطـــــار  نبـــــد اد إســـــخاف  ٚنٓســـــار٠  إحســـــإ ضبُـــــد )   620

 0 ايرٜا : َهخب١ املًو فٗد ايٛط١ٝٓ يًٓشر ٚايخٛ ٜ 0ٚتهٓٛيٛجٝا ايٓاْٛ

ِ  قـط  بـني  ايخفانٌ (0 أثر0202) ايسخارنبد  عبإ ٚا٥ٌ نط١ٝ  600 ٞ  احملخـ٣ٛ  تكـدٜ  اإليهرتْٚـ

ــرا   ــدٜٛ ضباعـ ــرا /  فٝـ ــدٜٛ ضباعـ ــ  فٝـ ــدر  اْفٛجرافٝـــو َـ ــاند٠ تكـــدِٜ َٚضـ  املسـ

ٍ  َـا  َٗـارا   ت١ُٝٓ يف ايرق١ُٝ باملٓضا   كن١ٝ/  بشر١ٜ  ِ  حـٛ ٞ  ايـخعً  ٚايـخفه   ايرقُـ

 صبــاال  يف ايبخــٛو ًــ١صبايشــرٜ 0  بــاأل ٖر ايرتبــٟٛ ايخأٖٝــٌ دارســٞ يــد٣ ايبضــرٟ

 2620 -222  02ايٓٛن١ٝ   ايرتب١ٝ ن١ًٝ - املٓٝا   جاَع١ايٓٛن١ٝ ايرتب١ٝ

ــد )  630 ــ  نبداجملٝـ ــ١    0222ايعٓٝـــ ٟ  ٜٛسـ ــا  ايخعًُٝٝـ ــخلداّ املٓضـ ــ١ اسـ   Edmodo(0 فعايٝـ

صبًـ١  يطًب١ ربضط ايرٜاعٝا  ٚاسباسـٛي بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ األساسـ١ٝ بدٚيـ١ ايهٜٛـت0       

 0220 -220(  3) 66ن١ًٝ ايرتب١ٝ   -سٝٛ    جاَع١ أن١ًٝ ايرتب١ٝ

ٞ  ايخدرٜب فان١ًٝ(0 0222) فاعٌ سا١َٝ ايػاَدٟ  620 ِ  اإليهرتْٚـ  تُٓٝـ١  يف ايٜٛـب  نًـ٢  ايكـا٥

 صبًـــ١ جبــد٠   ايثاْٜٛــ١  املرحًــ١  َعًُــا   يـــد٣ اإليهرتْٚٝــ١  االخخبــارا   إنــداد  َٗــارا  

ــ١ ــّٛ جاَعـ ــّٛ ايفٝـ ــ١ يًعًـ ــ١ٝ ايرتبٜٛـ ــ١  ٚايٓفسـ ــّٛ جاَعـ ــ١ - ايفٝـ ــ١ اي نًٝـ                (2) 2 رتبٝـ

026- 0220 
 ايــانٞ ٌٝــبايٛن ايــخخهِ قطــٞ نيبــ ايخفانــٌ أثــر(0 0222) أمحــد ضبُــد ٗــاّٜايػــٍٛ  ر 620

ٛاقــ  اي إْخــاج َٗــارا  ١ٝــتُٓ يف( خــارجٞ - داخًــٞ) ايغــبط ٚٚجٗــ١( َٛجــ٘ - َســخكٌ)

ــا ايرتبٝــ١  0 األطفــاٍ ا ٜــاملعــ   يــد٣ طايبــا  ر   ــ١ دراســا  ٚحبــٛو  -تهٓٛيٛجٝ   ازبُعٝ

 2200 -662  62ٛيٛجٝا ايرتب١ٝ  ايعرب١ٝ يخهٓ

ٙ  ايٜٛـب  نـرب  املضـػر  اإليهرتْٚٞ ايخدرٜب تهٓٛيٛجٝا(0 0222) محد٣ سٗ  فرج  620  نًـ٢  ٚأثـر

 يــد٣ اإليهرتْٚــٞ ايــخعًِ اســرتاتٝ ٝا  تضــُِٝ يهفاٜــا  ٚاألدا٥ــٞ املعــريف ازباْــب تُٓٝــ١

 ٞ ِ  َعًُـ  02  ايخعًــِٝ يخهٓٛيٛجٝـا  املضـر١ٜ  ازبُعٝـ١  ايخعًــِٝ  تهٓٛيٛجٝـا  ايثـاْٟٛ   ايخعًـٝ

(2)  026- 6220 
املـؤمتر ايعربـٞ األٍٚ   (0 ايخـدرٜب اإليهرتْٚـٞ نـرب اإلْرتْـت0     0223سًُٝإ أمحد )ايكادرٟ   220

ــٛارد ايبشــر١ٜ    ــ١ امل ــدرٜب ٚتُٓٝ ــ١  -رؤٜــ١ َســخكب١ًٝ  -يًخ  0 َرنــ ازباَعــ١  اهلامشٝ
 ايدراسا  ٚخد١َ اجملخُ 0 ٚاإلسخشارا 

تــدرٜب ســخاب١ٝ يف إنســاي َعًُــٞ ايعًــّٛ   (0 فانًٝــ١ ب٦ٝــ0202١ضبُــٛد  صــابر حســني ) 220

صبًـــ١ حبـــٛو نربٝـــ١ يف صبـــاال  ايرتبٝـــ١ ايخ ارٜــ١ جـــدارا  اســـخلداّ ايٛاقـــ  املعـــ  0  

 6000 -020  22  رابط١ ايرتبٜٛني ايعري  ايٓٛن١ٝ
 

 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ
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(0 أقـا  ايخشـارى داخـٌ اجملُٛنـا  مبٓضـا       0222َضطف٢  بشـر٣ نبـدايباق٢ أبـٛ  ٜـد )     200

ن٢ً املشرٚنا  اإليهرتْٚٝـ١ ٚأثرٖـا نًـ٢ تُٓٝـ١ َٗـارا  إْخـاج        ايخعًِ ايخفان١ًٝ ايكا١ُ٥

ــ0١       ــ١ ايرتبٝــ١ ايٓٛنٝ ــا ايرتبٝــ١  صبــال  األطفــاٍ اإليهرتْٚٝــ١ يطايبــا  نًٝ  -تهٓٛيٛجٝ

 0230 -200  22  ازبُع١ٝ ايعرب١ٝ يخهٓٛيٛجٝا ايرتب١ٝ  دراسا  ٚحبٛو

 به١ االْرتْـت فـ٢   (0 أثر تٛظٝ  ايخدرٜب االيهرت٢ْٚ نرب 0222أنرّ فخخ٢ )َضطفٞ   260

تُٓٝـــ١ بعـــ  َٗـــارا  تضـــُِٝ االخخبـــارا  االيهرتْٚٝـــ١ يـــد٣ أنغـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايخـــدرٜ     

 –املــؤمتر ايــدٚىل ايســاب  )ايخعًــِٝ فــ٢ َطًــ  األيفٝــ١ ايثايثــ١  ازبــٛد٠    جباَعــ١ ايــٛاد0٣ 

 0  ايخعًِ َد٣ اسبٝا٠ ( َضر –االتاح١ 
ات٘ يف تطـٜٛر املـٛارد ايبشـر١ٜ    (0 ايخدرٜب اإليهرتْٚٞ ٚتطبٝك0222ن٢ً بٔ  رف )املٛس٣ٛ   220

ايٓـــد٠ٚ األٚىل يف تطبٝكــا  تكٓٝـــ١ املعًَٛـــا   يف قطــاع ايخعًـــِٝ يف دٍٚ اشبًــٝ  ايعربـــ0ٞ   

 إبر0ٌٜ  22 -20  يف ايفرت٠ ٚاإلتضاال  يف ايخعًِٝ ٚايخدرٜب

 َٓضــ١ باســخلداّ املعهــٛس ايــخعًِ إســرتاتٝ ١ٝ (0 فعايٝــ0202١) أمحــد ضبُــٛد ايٛنٝــٌ  200

 َٗـــارا   ٚبعـــ  املعـــريف  ايخخضـــٌٝ ذبســـني  يف احملخـــ٣ٛ دار٠إل Acadox أنـــادٚن 

ــ١املٛســٝك0١ٝ  يًرتبٝــ١ املعًُــني ايطــالي يــد٣ ايخــدرٜ  ــّٛ يف ايرتبٝــ١ نًٝــ١ صبً  ايعً

 2330 -32(  2) 22ايرتب١ٝ   ن١ًٝ - مش  نني   جاَع١ايرتب١ٜٛ

46. Abd Majid, N., Mohammed, H. & Sulaiman, R. (2015). 
Students' perception of mobile augmented reality 
applications in learning computer organization. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences. 176. 111 – 116. 

47. Adzobu, N. (2014). Design, Use and Evaluation of E-Learning 
Platforms: Experiences and Perspectives of a Practitioner 
from the Developing World Studying in the Developed World, 
Informatics, 1, 147-159. 

48. Akçayır, M., Akçayır, G., Pektas, H. M., & Ocak, M. A. )2016(. 
Augmented Reality In Science Laboratories: The Effects Of 
Augmented Reality On University Students' Laboratory Skills 
And Attitudes Toward Science Laboratories. Computers In 
Human Behavior. 57 (88). 334-342. 

49. Amandu, G., Muliira, J. & Fronda, D. (2013). Using moodle e-
learning platform to foster student self-directed learning: 
Experiences with utilization of the software in undergraduate 
nursing courses in a Middle Eastern university. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 93, 677 – 683. 

 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

42 

 

 

50. Arkorful, V. (2017). Awareness and Use of Electronic Learning 
Platforms: A Case of a Developing Country. World Journal of 
Computer Application and Technology, 5(2), 13-23. 

51. Carmigniani, J. & Furht, B. (2011). Augmented Reality: An 
Overview. B. Furht (ed.), Handbook of Augmented Reality, 
Springer Science+Business Media. 

52. Ch, S. & Popuri, S. (2013).Impact of online education: A study 
on online learning platforms and edX, 2013 IEEE International 
Conference in MOOC, Innovation and Technology in Education 
(MITE), 366-370. 

53. Chen, C. & Tsai, Y. (2012). Interactive Augmented Reality 
System For Enhancing Library Instruction In Elementary 
Schools. Computers & Education. 59 (22). 638–652. 

54. Diaza, C., Hincapiéb, M. & Morenoc, G. (2015). How The Type 
Of Content In Educative Augmented Reality Application 
Affects The Learning Experience. Procedia Computer Science 
.75. 205 – 212. 

55. Dunleavy, M. (2014). Design Principles For Augmented Reality 
Learning.  Tec trends. 58 (1). 28-34. 

56. Ghavifekr, S. & Rosdy, W. (2015). Teaching and learning with 
technology: Effectiveness of ICT integration in schools. 
International Journal of Research in Education and Science 
(IJRES), 1(2), 175-191. 

57. Homanova, Z. & Prextova, T. (2017). Educational Networking 
Platforms Through the Eyes of Czech Primary School Students. 
Academic Conferences International Limited, European 
Conference on e-Learning; Kidmore End, 195-204.  

58. Judith, B. (2002). An Assessment of the Effectiveness of E- 
Learning in Corporate Training Programs. The International 
Review of Research in Open and Distance Learning. 3 (1). 

59. Khan, I. (2016). Effectiveness of E-learning for the Teaching of 
English: A Study of Comparative Strategies, Advances in 
Language and Literary Studies, 7 (3). 

 
 



 0202  يس١ٓ    (  األٍٚايثالثٕٛ    )ايعدد اسبادٟ  اجملًد                                                         ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلسهٓدر١ٜ    صب١ً ن١ًٝ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ

 

 

 

42 

60. König, J., Jäger-Biela, D. & Glutsch, N. (2020) Adapting to 
online teaching during COVID-19 school closure: teacher 
education and teacher competence effects among early 
career teachers in Germany, European Journal of Teacher 
Education, 43 (4), 608-622. 

61. Mai, N. (2004). Cooperative Learning on the Web: A Group 
Based, Student Centered Learning Experience in the 
Malaysian Classroom. Australasian Journal of Educational 
Technology. 20 (2).  

62. Matcha, W. & Rambli, D. (2013). Exploratory study on 
collaborative interaction through the use of Augmented 
Reality in science learning. Procedia Computer Science. 25. 
144 – 153  

63. Microsoft (2020). Microsoft Teams More ways to be a team, 
available in 22/12/2020, on: 
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-
software 

64. Oproiu, G. (2015). A Study about Using E-learning Platform 
(Moodle) in University Teaching Process. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 180, 426 – 432. 

65. Parker, M. & Martin, F. (2010). Using virtual classrooms: 
Student perceptions of features and characteristics in an 
online and a blended course, MERLOT Journal of Online 
Learning and Teaching, 6 (1).  

66. Radu, I. (2014). Augmented Reality In Education: A Meta-
Review And Cross-Media Analysis. Personal And Ubiquitous 
Computing. 18(6). 1–11. 

67. Roger, M. & Dianne, S. (2006). Adding an Online Component 
to a Teacher Training Program Helps. Learning & Leading with 
Technology. 33 (17). 32–35. 

68. Salmi, H., Kaasinen, A., & Kallunki, V. (2012). Towards an Open 
Learning Environment via Augmented Reality (AR): Visualising 
the Invisible in Science Centres and Schools for Teacher 
Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 45(0), 
284-295. 



 أمحد َساند ربح ٌَٓٗد0        يف تُٓٝ٘ َٗارا   يهرتْٚٞ ايخفان١ًٝفان١ًٝ برْاَ  تدرٜ  قا٥ِ ن٢ً َٓضا  ايخعًِ اإل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

53 

 

 

69. Sandybayev. A. (2020).The Impact of E-Learning Technologies 
on Student’s Motivation: Student Centered Interaction in 
Business Education. International Journal of Research in 
Tourism and Hospitality (IJRTH), 6 (1), 16-24. 

70. Serio, A., Ibáñez, M. & Kloos, C. (2013). Impact of an 
augmented reality system on students’ motivation for a visual 
art course. Computers & Education. 68. 586–596. 

71. Stonebraker, I., Robertshaw, M. & Moss, D. (2016). Student 
See versus Student Do: A Comparative Study of Two Online 
Tutorials. Linking Research and Practice to Improve Learning, 
60 (2), 176-182. 

72. Tsai, P. (2018) Business Chat Apps in 2018: Top Players and 
Adoption Plans . 20 December. The Spice works Community. 
[Online]. Available from: 
https://community.spiceworks.com/blog/3157-business-chat-
apps-in-2018-topplayers-and-adoption-plans. 

73. Tschida, C., Hodge, E., & Schmidt, S. (2016). Learning to teach 
online: Negotiating issues of platform, pedagogy and 
professional development. In V. Wang (Ed.), Handbook of 
research on learning outcomes and opportunities in the 
digital age (pp. 664-684). Hershey, PA: Information Science 
Reference. 

74. William, J. (2005). Transforming a Traditional Personnel 
Preparation Program in Orientation and Mobility into an 
Online Program At The University Of Arkansas At Little Rock. 
JVIB. 99 (11). 1-10. 

75. Wu, H., Lee, S. W., Chang, H., & Liang, J. (2013). Current 
Status, Opportunities, And Challenges Of Augmented Reality 
In Education. Computers and Education. 62 (13). 41–49. 

76. Yuen, S., Yaoyuneyong, G. & Johnson, E. (2011). Augmented 
Reality: An Overview And Five Directions For AR In Education. 
Journal of educational technology development and exchange 
.4. 119–140. 

 


