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 املستخلص
يهدف البحث إلى الكشف  نفأ ر فخ افف  ف  

نففففلت ال كجلللالفففففم التشففففف فديق ل شفففففم   ال خيففففف  

يميكخوسفلف  تفل    -تللجخام -االف خاضي) فلس بل 

 -، ور ففففخ ت منلهففففم يففففك رسففففللي ال  كلخ)الفففففم اي 

الففدافلي  ففففي بلتففق للففف ول  ابلك خونففي نبفففخ يج فففق 

ات إن فم  الك فمي يميكخوسلف  تل  نلفى تجتلفق يهفم 

ابلك خوني ال  منلي والحضفل  ابا تفمني ضنضفم  

ال خي  يأ رف مئي ذوي االح لمافمت الفمةفق، و فد 

 ,ElGazzar)اسففف فدم يفففجهث البحفففث ال  فففليخي

  طملفف  120واشفف تل  نلجففق البحففث نلففى ) (2014

وطملبفففففق بملدبلليفففففق الفمةفففففق  بكللفففففق نلفففففلم ذوي 

 االح لماففففففمت يتففففففأ يد سففففففل  ي ففففففخ  اسفففففف فدام

ال كجلللالم الحديثق في ال خبلفق الفمةفق، وت شفلتهم 

نشلائلم إلى سف  يجتلنفمت تجخيبلفق، وتف  ت فتل  

بلتق ال ول  ابلك خوني نبخ يميكخوسلف  تل  ال مئتق 

نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضفي يفأ فف ت اتبفمت 

  لل  ففففففتل  ال وللتففففففي، 2003نتففففففلذ  فتففففففلس )

  ردوات البحفث واش  مق التوميلخ ال  تلتلق، وتتثل

في اف بم  تح فللي، وب م فق ت لفل  التجف ث وي لفم  

الحضففل  ابا تففمني، وي لففم  ال  كلففخ، وروضففح  

الج مئث ر  هجم  ت منل بلأ نفلت تكجلللالفم ال شفم   

بففمل خي  ابف خاضففي ورسففللي ال  كلففخ، ور  ال فف ي 

يففففأ اسفففف فديلا ال لشففففبل  ل كجلللالففففم لل لاةففففل 

إ ت فففمت ففففي يشففف ل   ال شفففم لي بفففمل خي  ر هفففخوا

ال ح فففلل واالدا  الوتلفففي لتهفففم ات إن فففم  الك فففمي 

ابلك خونففي  والحضففل  ابا تففمني رنلففى يففأ رولتفف  

يأ اس فديلا يج ق يميكخوسفلف  تفل  وال للجفخام، 

التفاعل بني نوع التكنولوجيا املستخدمة لتشارك 
-التليجرام -) الفيسبوك لفريق اإلفرتاضيا

يف بيئة للتعلم  مايكروسوفت تيم(  وأسلوب التفكري
اإللكرتوني وأثرها على تنمية مهارات إنتاج الكتاب 
اإللكرتوني التفاعلي واحلضور اإلجتماعي ألعضاء 

    الفريق من أخصائي ذوي اإلحتياجات اخلاصة

 أمل عبد الغىن قرنى بدويد. 
 للالم ال ولل تكجل يد  

 بجي سلي اميوق  – نللم ذو  االح لمامت الفمةقلللق 
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وروةفففف  ببحففففلي يشفففف  بللق ت جففففموت ر ففففخإف  ف 

تكجلللالففم تشففم   ال خيفف  االف خاضففي ببلتففمت للفف ول  

 ول  رفخ .ابلك خوني نلى نلاتث ت

الكلتمت الت  محلق: تكجلللالم ال شفم  ، اسف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي، بلتففق تولفف  إلك خونففي ، الك ففمي 

رسللي  ابلك خوني ال  منلي ، الحضل  االا تمني ،

 ال  كلخ  رف مئي ذوي االح لمامت.

 مقدمة 
في اضونق اضفلخة وااهف  التسسشفمت ال وللتلفق 

ز تفففد ي  التولتفففلأ يفففأ يفففدا   واميوفففمت ويخالففف

ورنضففم  ال ففد يس تحففديمت همئلففق فففي  ففل ان شففم  

وبوففا الجزانففمت  يتففم  امئحففق لل ونففم يثففل اضوبتففق

رد  إلى  ابغ ق وتل   الد اسق لبوا الل   ول  

يوفففد هجفففم  ل فففم ات واهفففم للاففف  لهفففسال  ال ففف ي 

ويولتفففله  ، ولفففم  يلفففزم نلفففى هففف   التسسشفففمت ر  

س خاتلجلمت اديدة تل   ال  ل الشخيك تبحث نأ ا

ل كجلللالم التولليمت واالت فمالت الخ تلفق نفأ بوفد  

وتشمند نلى ال لاةفل ال وفمت نفأ بوفد بفلأ يولتلهفم 

وبوضففه  الففبوا، وبففلأ يولتلهففم وط بهفف ، وبففلأ 

ط بهفففففم وبوضفففففه  الفففففبوا، ولففففف ل  ل شفففففمنده  

لتسسشفففمت نلفففى ال كلففف  بشفففكل سفففخيك يفففك هففف   

بدا ة نتللفق ال ولفل  والف ول  نفأ  الظخوف الت غلفخة

بود واس تخا هم  ل ح ل  رهدافهم، بحلث تخاني ه   

االسفف خاتلجلمت الجديففدة الحففدود الجغخافلففق والزيجلففق 

بففلأ ط بهففم ويولتلهففم وتح فف  اسفف تخا يق ال  منففل 

االا تففمني االيجففمبي نففأ بوففد بففلأ رطففخاف نتللففق 

ل فم ة ال ولل  وال ول  وال ي يود االسم  ففي نجفمو و

الففف ول  ، وففففي ن فففس الل ففف  تحفففمف  نلفففى ال بمنفففد 

 االا تمني واهم للا  ال ي فخض في ذل  الل  . 

ويأ ه   االس خاتلجلمت الجديدة ال ي  هخت ففي 

اضونفففق اضفلففففخة وتفففف  تل ل هففففم فففففي بلتففففمت الفففف ول  

ابلك خونففففي يففففأ بوففففد هففففي اسفففف خاتلجلق ال خيففففف  

يجتلنففففق يفففأ التخاحففففل االف خاضفففيا وال ففففي هفففي 

ضتأ لل يجهم يجتلنق يأ اباخا ات والف لات ت 

 Lipnack لبجم  ال خي  االف خاضي ال ومت، ويوخف

and Stamps (1997)  ال خيف  ابف خاضفي نلفى

يجتلنففق يففأ اضشفففمب الت بمنففديأ اغخافلففم رنفف  

وزيجلم يوتلل  يوم وي  منلل  ضنجمز يهمم ي خاب فق 

ويلاففففف  نحلتح لففففف  هفففففدف يشففففف خ  بمسففففف فدام  

لففففمت االت ففففمت نبففففخ الليفففف ، لتففففم اطلفففف  تكجلللا

McNamara (2000)  نلففى ال خيفف  ابف خاضففي

توبلخا آفخ هل ال خي  التلزت اغخافلم، وهفل نبفم ة 

نأ يجتلنق يأ اضففخاد الف يأ يوتلفل  نبفخ الل ف  

والتشففمفق والحففدود ال جظلتلففق يففأ ففف ت  وابفف  يفف   

ت لي هفففم وتفففدنلتهم بمسففف فدام تكجلللالفففم ال لاةفففل 

خوني، ولديه  يهم ات يسهلق ويلزيلأ بهدف االللك 

نففففمم، ورهففففداف ردائلففففق يختب ففففق بملهففففدف الوففففمم، 

ويش خلل  ففي طبلوفق نتلهف  حلفث ت فك نلفى نفمت  

لل يجه  يشتلللق فه  التهمم الت للبق يج  وتج ل  ، 

بأنف  يجتلنفق رففخاد  Johnston  (2019)وتوخف  

ذو فبخات ويهفم ات و  مففمت ي جلنفق يفسدو  يهفمم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
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 خلق وي لاةفففلل  يفففك بوضفففه  الفففبوا بنجفففمز يشففف

 يهمم تجظلتلق ي خاب ق.

ال فخق ابف خاضفلق الجماحفق البفد يفأ  ول  ليخ

اتبففمت نتفففلذ  رو إسففف خاتلجلق لبجمئهففم بحلفففث تح ففف  

ال ففخق االف خاضففلق يهميهففم الت للبففق بك ففم ة، ويففأ 

ه   االس خاتلجلمتا اسف خاتلجلق ال خيف  االف خاضفي  

وال ففي  Tuckman and Jensen (1977) لفف 

ت كففل  يففأ فتففس يخاحففل : يخحلففق تشففكلل ال خيفف  

وي   فلهم ان  م  اضنضم  اس جمداً إلى رسس ويوميلخ 

سفففللتق وي بفففمدت رنضفففم  ال خيففف  التولليفففمت نفففأ 

بوضفففه  الفففبوا، ح فففى ت كفففل  الث فففق الشف فففلق، 

ويبفففدرو  ب لضففففلا اضهفففف داف الت لففففلي تح ل هففففم، 

سففمئل ات ففمت ووضفف ك ال ل وففمت التشفف خلق، وفلفف  و

بلفففجه ، يخحلفففق الو ففف  الففف هجي وتوفففخف بتخحلفففق 

ال  م ت نظخا ل ف  ف الث مفي لألنضفم  وافف  ف 

رسملل  توميله  يك الغلخ ويبخز دو  ال مئفد هجفم لحفل 

الف فففففمت ويبففففدرو  اضنضففففم  فففففي تحديففففد اضدوا  

والتشففتلللمت الفمةففق بكفففل نضففل، ووضففك راجفففدة 

بلففجه  يففأ ففف ت  للوتففل دافففل ال خيفف ، وبجففم  الث ففق

إل زام لل نضل بفدو   ففي إنجفمز التهتفق التشف خلق 

اآلفففخيأ ور  الوتففل يتلكفف  ال خيفف   وإ  جمنفف  بففدو 

لكفففل، يخحلفففق وضفففك التوفففميلخ وال لانفففد ال جظلتلفففق 

للو  ففمت والتوففمي ت بففلأ رنضففم  ال خيفف ، وتحديففد 

يوففميلخ ردا  ردوا هفف  ويشففتلللمته ، وابت ففمق نلففى 

التلاهففففق للوتففففل واضهففففداف الف ففففلط اب شففففمديق 

والتخاحل البجمئلق وهي يخحلق بفد  ال وفمو  ال ولفي، 

يبفدر اضنضفم  فلهفم بمل لفمم اضدا  وابنجفمز و يخحلق 

بففأدوا ه ، ويتم سففل  ن  ففمت ال وففمو  و ال ففخاب ، 

وي وففخف لففل نضففل نلففى دو   وتل وففمت اآلفففخيأ، 

وي  ه  لل نضل نلاحي ال لة و الضو  لدي  ولفد  

أ، وتجتففل الخغبففق فففي ردا  الففدو  الت لففلي اآلفففخي

لللةلت إلى الشول  بمبنجمز وتح ل  ال ات، وت لل  

وهففى التخحلففق ال ففي  إنجففمز التهففمم، يخحلففق ابنهففم 

يفففججا فلهفففم ال خيففف  ففففى تح لففف  الهفففدف التشففف خ  

وي فففلم رنضفففم  ال خيففف  ب  لفففل  الت لفففلي إنجفففمز  

 إنجففمزاته  نلففى رسففم  يوففميلخ ت للتلففق، واالح  ففمت

 & Rickards)بملتلنفد الجهفمئي ل شفلل  التشفخوت

Susan, 2000;  Kennedy& Nilson,2008). 

تجمولفففف  نديففففد يففففأ البحففففلي والد اسففففمت  ففففد 

 ;Malhotra et al., 2007 ) د اسفق الشفمب ق 

Ale Ebrahim, Ahmed & Taha, 2009 

;Hofmann, 2014;  Törmanen & Matti, 

2017; Manea, et al., 2021) ت إيكمنلفففم

ال ففخق ابف خاضففلق فففي بلتففمت اسفف فدام اسفف خاتلجلق 

ال ول  االلك خونيا فهي تشمند نلى فل  بلتفق نمللفق 

حلفث يفسدي الوتفل بأسفللي ال خيف  إلفى  يأ ال ح لفز

تح لفف  ال شففم   وهفف   هففي ال منففدة اضسمسففلق فففي 

نتفففل ال فففخق، فأنضفففم  ال خيففف  يشفففمندو  بوضفففه  

لتففم  الففبوا وي لحففدو  ل ح لفف  هففدفه  التشفف خ ،

رنهففففم ت ففففلا  ففففدً ا لبلففففًخا يففففأ التخونففففق فففففي تبففففمدت 

التولليمت والفبخات بلأ اضنضم  يتم يشفمند نلفى 

تح لففز ال ففد ات اببدانلففق، والتلاهفف  ال اتلففق لففد  
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اضنضفففم ، وتفففلفلخ االت فففمت الت  فففلو يففف أ فففف  ت 

ردوات وتكجلللالفففففمت االت فففففمت وال شفففففم   نلفففففى 

اففل ال خيف ، ابن خن ، يتم يشمند نلى بجفم  الث فق د

وتفففففدف  التولليفففففمت بشفففففكل رلبفففففخ داففففففل ال فففففخق 

ابف خاضلق، وتلللد رنظ  يلزة تجمفشلق يفأ التفلا د 

بففلأ ال ففخق، وتزويففد التسسشففمت التشفف فديق ل ففخق 

الوتفففل ابف خاضفففلق بتشففف ل  نفففمت يفففأ ال تمسففف  ، 

ى زيفففمدة إلفففويفففسدي الوتفففل ففففي ال فففخق ابف خاضفففلق 

تلللففق ضنضففم  الجففلدة وابن مالففق، تج لفف  التهففمم ال

ال خي  في الل ف  التحفدد، تفلفلخ يزيفد يفأ الشفول  

بملتشففتلللق، تزويففد التسسشففمت بتشفف ل  نففملي يففأ 

التخونق ورو مت اس جمبق رسخت للتهمم دو   ل  يأ 

ضل  التكم  رو الل   ، تلفلخ يش ل  نملي لل  لل  

ال اتي لل خق ل حشلأ يشمهتمت االنضم  ففي إنجفمز 

الهفدف التشف خ ، تجتلفق يهفم ة يهمم الوتل وتح ل  

 ت لل  اض خا  ويهم ات إدا ة الل  .

بملخغ  يأ فومللق ال ول  ال مئ  نلفى اسف خاتلجلق 

ال خي  االف خاضي ال ي تجمول هم البحلي والد اسفمت 

الشففففمب ق إال ر  هجففففم  بوففففا الحففففدود والتشففففك ت 

التختب فففففق بفففففديجميلكلمت التجتلنفففففمت ال شفففففم للق 

يثفففل: ال فففولبمت ففففي تجشفففل  بفففمل خي  االف خاضفففي 

الوتففففل الجتففففمني بمسفففف فدام ردوات وتكجلللالففففمت 

االت ففففمالت الحديثففففق نففففأ بوففففد، ون فففف  الففففلني 

بملتولليفففمت الت فففلفخة لل خيففف  ضنجفففمز التهفففمم يثفففل 

تل ل  تلفخالزي   في ال خي  حلفث رنهف  ي بمنفديأ 

زيجلم، وندم يوخفق اضنش ق ال ي ي ليل  بهم نظفخا 

ل  فففي ال خيفف  فففي الففخد نلففى ل ففأفخ بوففا التشففم ل

ر ففخانه  بففمل خي  يتففم فشففخوا هفف ا ال ففأفلخ فففي الففخد 

ونففدم ال لاةففل نلففى رنفف  ن فف  االه تففمم وابل ففزام، 

وةولبمت في تكليأ ن  مت نتل الدة بلأ رنضم  

ال خيفف  نففأ بوففد حلففث غملبًففم يففم ال يوففخف رنضففم  

ال خي  االف خاضي بوضه  البوا الفًدا ففي البدايفق، 

بخة الس فدام ال  بل فمت ال كجلللالفق يفأ ون   الف

 بل بوفا رنضفم  ال خيف ، يتفم  فد يفلف  فجفلة ففي 

تجشففل  الوتففل، وإنجففمز التهففمم دافففل ال خيفف ، ونففدم 

اسفففف وداد لففففل رنضففففم  ال خيفففف  لل  منففففل والوتففففل 

 ; Griffith, et al, 2003)الجتفففمني

Badrinarayanan & Arnett, 2008 ; 

Ocker & Fjermestad,2008) . مل  فمن ت ف

االا تمنلفففق يفففأ فففف ت اسففف فدام ت بل فففمت وردوات 

تكجلللالفم االت فمالت نبففخ ابن خنف  وال فد ي  نلففى 

اسفف فدايهم  يوففد نففمي  رسمسففلم يففأ نلايففل نجففمو 

 . ال شم   بلأ رنضم  ال خي  

  Bal and Foster (2000)يسلفففد لفففل  

ر  اسفف فدام  Duarte and Snyder (2001)و

ال لاةففل يففأ بوففد نبففخ شففبكق ال كجلللالففم وردوات 

االن خنفف  فففي بلتففق الوتففل يشففتا لل ففخق ابف خاضففلق 

بملب م  نلى ات مت وتشم   وت منل ور  تكفل  رلثفخ 

فمنللفففق ل خيففف ، حلفففث يكجففف ه  يفففأ ال غلففف  نلفففى 

تو لدات ال لاةل نبفخ التجفمط  الزيجلفق والتشفمفمت 

نففأ بوففد، وتشففتل هفف   اضدوات: االا تمنففمت واًهففم 

والبخيد ابلك خوني ويشم لق التل مت  للا  والهمت 
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ويفففففففستتخات ال لفففففففديل، ر  اسففففففف فدام تكجلللالفففففففم 

 االت مالت نأ بود في الوتل الجتمني االف خاضي. 

 Gibson and Cohen (2003)لتففم رلففد  

بأ  ال لة الح ل لق لججمو تشفم   ال فخق ابف خاضفلق 

ت ح فف  ف فف  نجففديم تكففل  نتللففمت االت ففمت فوملففق ، 

  فففمت بفففلأ نتللفففمت االت فففمت ال وفففمت ور  هجفففم  ن

والث ففق، حلففث هفف   الوتللففمت فففي ال ففخق ابف خاضففلق 

هفي اآلللفمت اضسمسفلق لبجففم  الث فق بفلأ رنضفم  هفف   

ال خق، ول ل   بجم  فخق ي تمسكق، وه ا يخافك إلفى 

ر  ردوات تكجلللالففم  التولليففمت االت ففمت نففأ بوففد  

رنضفم  ال وملق ت لا ال لاةل الت  لو والشخيك بفلأ 

ال خق وهل ستق ال غجى نجهم للو  مت ال مئتفق نلفى 

الث فففق وبفففدو  ال لاةفففل التجمسففف  تتلفففل الو  فففمت 

ال شم للق إلى التومنمة، وت فلا وتشفهل اتفك وتبفمدت 

التولليففففمات بففففلأ اضنضففففم  اآلفففففخيأ ذو الفبففففخة 

الجففففد يأ بملث ففففق، وتلفخال لاةففففل التشفففف تخ بففففلأ 

لل  منففففل اضنضفففم  والفففف ي بففففدو   يففففلفخ اضسففففم  

التشففف تخ يتفففم يشفففمند ذلففف  ففففي بجفففم  الث فففق، وهففف ا 

ال  منففل التشفف تخ يو بخآللففق بملغففق االهتلففق ل جتلففك 

 اضنضم  يوًم.

ر  فومللففق ال خيفف  Pauleen (2003) ويففخ  

ابف خاضي يتكأ ر  تف ل  اف  فًفم لبلفًخا يفأ فخيف  

إلى فخي ، ور  تخللز إه تمم التسسشمت والتجظتمت 

بف خاضففففلق بأحففففدي تكجلللالففففمت ب زويففففد فخ هففففم ا

ال شففم   وال لاةففل نففأ بوففد ال يك ففي لجوففل ال خيفف  

االف خاضففي فوففمالً فلجبغففي نففدم ال خللففز نلففى ت ففتل  

ونشففففخ هفففف   ال كجلللالففففمت ال شففففم للق دو  فهفففف   

 ل ففففق لل ففففخق ابف خاضففففلق وللفففف  لإلح لماففففمت التف

 Duarte and Snyder، وي  فف  يوفف   توتففل

ر  االسففف فدام الجفففماا  حلفففث رلفففدا نلفففى   (2001)

لل كجلللالفففم يشفففتل فهففف  االح لمافففمت ال كجلللالفففق 

لل خيفف ، ور  اف لففم  ال كجلللالففم ال ففي ت لاففف  يففك 

ي  لبفففمت يهفففمم ال خيففف  هفففل يفففم يح ففف  ال لاةفففل 

وال وففمو  ال وففمت. بمبضففمفق إلففى يجمسففب هم لتهففم ات 

ال لاةفففل الشف فففلق ضنضفففم  ال فففخق ابف خاضفففلق 

د نففمي   ئلشففلم يشففمند فففي وسففهللق اسفف فدايهم يوفف

نجففمو ال ففخق ابف خاضففلق فففي إنجففمز يهميهففم ، وهفف ا 

 ,Sivunen & Valo)تلةفل  لف  ريضفم د اسفق 

بفففأ  رسفففس اف لفففم  وسفففمئل االت فففمت داففففل  (2006

ال خيفففف  االف خاضففففي تشففففتل : االسففففس التختب ففففق 

بمالنضففففففففففففم  وهففففففففففففي إيكمنلففففففففففففق اللةففففففففففففلت 

(Accessibility وسففهللق تلاةففل اضنضففم  نبففخ 

 Social  تكجلللاي يولأ، والبود االا تمني)وسل

Distance بفففلأ اضنضفففم ، واضسفففس التختب فففق   

ب بلوففق التهتففق، وهففى يشففم لق اضفكففم  ويشففم لق 

 التولليمت.

و فففد تجمولففف  نديفففد يفففأ الد اسفففمت والبحفففلي 

الشففففففمب ق الته تففففففق بففففففديث اسفففففف خاتلجلق ال خيفففففف  

االف خاضفففي ففففي بلتفففمت الففف ول  ابلك خونفففي بد اسفففق 

للق ت بل ففففمت وردوات تكجلللالففففمت االت ففففمت رفضفففف

التف ل ق ال ي تشهل نتل ال خق االف خاضلق وتشتا 

لألفخاد بمل لاةل وال  منل وتبفمدت التولليفمت بشفكل 
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ي فزايأ وغلفخ ي فزايأ ، ف ففد تلةفل  ن فمئث د اسففق  

(2003) Pauleen   رنفففف  يجفففف  نلففففى التسسشففففمت

 الته تفففق بفففمل خق ابف خاضفففلق بفففأ  تبفففدر ففففي تخللفففز

االه تففمم بملوتففل ال شففم لي غلففخ الت ففزايأ يففأ راففل 

إب فففم  رنضفففم  ال خيففف  نلفففى اطففف ت دائففف  نلفففى ري 

تغللفففخات يفففأ فففف ت اسففف فدام ردوات وتكجلللالفففمت 

، ونجفففد  االلك خونفففيال شفففم   ال تزايجلفففق لملبخيفففد 

ال لمم ب ل  يتكأ لل خق ابف خاضلق تحشفلأ فوملل هفم 

  تخللًزا لبلفًخا بشكل لبلخ، حلث يأ الت ح  ر  هجم

اففًدا فففي الد اسففمت الشففمب ق نلففى الوتففل ال شففم لي 

الت زايأ وللس نلى الوتل ال شم لي غلخ الت فزايأ 

ويك اس تخا  التسسشمت في ر  ت با رلثخ نملتلفق 

فهجففم  نففدد يحففدود يففأ الشففمنمت فففي اللففلم يتكففأ 

ضنضفففم  ال خيففف  االف خاضفففي االا تفففمت بهفففم بشفففكل 

 ي زايأ.

ريضفم ال في  م نف  بفلأ فمنللفق ويفأ الد اسفمت  

ردوات وتكجلللالمت ال شم   ال تزايجلق وال زايجلفق 

نلففففى ردا  ال خيفففف  االف خاضففففي وال  ففففمن ت بففففلأ 

 Hirsh, Sellen and Brokoppرنضمئ  ، د اسق 

ال ففي ر هففخت ن مئجهففم ر  يففستتخات ال لففديل  (2005)

للن خانس ل  تح   تأ لخ لبلخ لتفم لفم  ي ل فك نلفى 

 خيفف  االف خاضففي ي م نففق بففأدوات تكجلللالففم ردا  ال

االت مت ال تزايجلق ) البخيد ابلك خونفي ،  ود اسف ق 

(2008 ,(Knox & Wilmott  ال في  م نف  بفلأ

اضدوات ابلك خونلففففف ق غلففففف خ الت زايجفففففق ) البخيفففففد 

ابلك خونفففففي، والفففففليكي، وللحفففففق الج فففففم  نلفففففى 

 ال لشفففففففففبل  واضدوات ابلك خونلفففففففففق الت زايجفففففففففق

تتخات ال ففففففلتلق وال لففففففديل لففففففلن خانس ، )التففففففس

ور هفففخت الج فففمئث فمنللفففق اضدوات غلفففخ الت زايجفففق 

ل س فدام في ال خق االف خاضلق بشكل رلثفخ ت فمن ، 

بلأ اضنضفم  ففي ري و ف  ويفأ  فهي ت لا ال لاةل

ري يكم ، وروة  بماخا  بحفلي يشف  بللق لتوخففق 

يففففد  فومللففففق ردوات وتكجلللالففففمت االت ففففمت نلففففى 

تللمت وال  من ت االا تمنلق بلأ رنضم  ال خيف  الو

 وتأ لخهم نلى ردائ  وردا  رنضمئ .

 ,Mukherjee & Natrajan)ريفم د اسفق 

 فففد  م نففف  بفففلأ تفففأ لخ اسففف فدام ال لشفففبل   (2017

والتدونمت  وشبكق الافل بلفس، وتلةفل  ن مئجهفم 

إلففى نففدم واففلد فففخق دات بففلأ اسفف فدام ال لشففبل  

ال فففخق االف خاضفففلق ، ولكفففأ والتفففدونمت نلفففى ردا  

وافففدت ففففخق دات بفففلأ اسففف فدام ال لشفففبل  وشفففبكق 

الاففففل بلففففس ل ففففملا ال لشففففبل ، ور  ال لشففففبل  

هففففلرلثخ ردوات ال لاةففففل ابا تففففمني فومللففففق نجففففد 

اس فداي  في ل كجلللالم تلاةل بلأ رنضم  ال فخق 

تخاضفففلق ال فففي تهفففدف إلفففى ت فففليخ يشفففخونمت tاال

 Aritz, et ) اسق  ت تل  البخيجلمت ، لتم هدف  د

al. 2018)  إلفى يوخففق ري يفأ ردوات وتكجلللالفمت

االت مت نبخ االن خن  لمن  رلثفخ فومللفق وتفأ لخا ففي 

ال لاةل بلأ رنضم  ال خيف  وذلف  يفأ فف ت تحللفل 

رن بمنففففففمت وآ ا  ال فففففف ي بملتشفففففف فديلأ لهفففففف   

ال كجلللالففففمت، ور هففففخت الج ففففمئث بففففأ  يشفففف جدات 

وتأ لخا في نتفل ال خيف ،  ف  الال هي اضلثخ  خا ا 
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، Hangoutال لشفبل ،  ف  يجتلنففمت الافل نبففخ 

،  ف  التفستتخات Skype ف   يفستتخات ال لفديل نبفخ 

ال لتلق نأ بوفد، وروةف  الد اسفق بفءاخا  بحفلي 

 يشفف  بللق لت م نففق  وسففلل لأ بشففكل يففأ ال   ففلل ت

بففدالً يففأ ال خللففز نلففى يجتلنففق واسففوق  يففأ هفف   

خهفففم بشفففكل رنتففف  نلفففى ردا  اضدوات لد اسفففق تأ ل

ال خيفف  االف خاضففي وت ففمن ت رنضففمئ ، ريففم د اسففق  

(Walsh,2019)  د  رشفم ت ن مئجهفم  إلفى ر  رلثفخ 

ردوات ووسمئ  تكجلللالم االت مت يأ بود  خا ا ففي 

تح لففففف  ال لاةفففففل ال وفففففمت بفففففلأ رنضفففففم  ال خيففففف  

االف خاضفففي  هفففي يفففستتخات ال لفففديلللن خانس  ففف  

ت بل فففمت الد دشفففق الج فففلق  االت فففمت الهفففمت ي  ففف 

 )ال ل يففق  فف  البخيففد اضلك خونففي، وروةفف  د اسففق 

Palmon,et al., 2021)-Reiter  بفءاخا  بحفلي

يشففف  بللق لد اسفففق ر خاسففف فدام يج فففمت ال لاةفففل 

ال كجلللالفففففق ال فففففي تجتفففففك بفففففلأ ردوات ال لاةفففففل 

ال زايجلفففق وال تزايجلفففق بفففمل خق االف خاضفففلق نلفففى 

لفففمت ال  فففتل  االبفففداني ال  منفففل االا تفففمني ونتل

ونتللمت حفل التشفك ت والو ف  الف هجي ال في تف   

 ر جم  ردا  يهمم ال خي . 

وبفففملجظخ إلفففى ن فففمئث هففف   البحفففلي والد اسفففمت 

فففف  ف ففففي تحديفففد رفضفففللق هففف   الشفففمب ق يلافففد إ

اضدوات وال كجلللالففمت ابت ففمت نففأ بوففد نلففى ردا  

ود اسق ال خي  االف خاضي في بلتمت ال ول  التف ل ق 

تأ لخهم نلى نتللمت ال  منل االا تمني بلأ رنضم  

ال خي ، يتفم دنفم البمحثفق إلفى إافخا  البحفث الحفملي 

والفففف ي ا   فففففخنلى د اسفففففق بوفففففا تكجلللالفففففمت 

ال شففم   وال لاةففل الشففمئوق االسفف فدام ببلتففق الفف ول  

الت خيق ، بمالضمفق إلي د اسق تفأ لخ فومللفق ديجهفم 

وني ال مئتق نلفى اسف خاتلجلق في بلتمت ال ول  االلك خ

ال خيففف  االف خاضفففي نلفففى ردا  ال خيففف  االف خاضفففي 

 والحضل  االا تمني ضنضم  ه   ال خق. 

ويففففففأ تكجلللالففففففمت ال لاةففففففل وال شففففففم    

التش فديق بمل خق االف خاضفي وتف  ديجهفم ففي بلتفق 

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  

وال فففي ر هفففخت ن فففمئث  االف خاضفففي بملبحفففث الحفففملي

اسفف   ت  ري ال فف ي نلجففق البحففث نففأ رنهففم رلثففخ 

ردوات ال لاةل يأ بود ال ي ي ضللنهم ففي ال شفم   

بففمل خي ا هففي نلففى ال ختلفف  ال لشففبل  وال للجففخام 

رحففد ت بل ففمت ويميكخوسففلف  تففل  ، وال لشففبل  هففل 

الجلل الثمني يأ ابن خن  ال ي يو تد نلى التشم لق 

ي فففخض طفففخق ورسفففملل  اديفففدة ففففي االا تمنلفففق و

وال ي يوتل  (Downes, 2005)ال ولل  االلك خوني 

لتج فففق ي  لحفففق نلفففى نكفففس رنظتفففق إدا ة الففف ول  

اضفففخ  وال ففي غملبففم يففم تكففل  و مئ هففم يحففدودة، 

حلفففث يشفففتا بفففديث ال  بل فففمت التف ل فففق ل ح لففف  

رهفففداف الففف ول  للتفففلاد ال وللتلفففق، وهفففل يفففأ رلثفففخ 

لفففق والت بللففق يففأ  بففل ط بجففم، ال كجلللالففمت  التأل

يدن  ال ول  البجمئي وال ول  ال شم لي، وي لا لل  ي 

ال حففففدي نففففأ تففففأي ته  حففففلت اضنشفففف ق ال وللتلففففق 

وإبخازهم لآلفخيأ بملتجتلنق في ن س بلتفق الف ول ، 

وتلفلخ التولليمت والتلا د لل  ي، وتح لفزه  يفأ 
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فففففف ت ال  منفففففل وال شفففففم    بمسففففف فدام ال فففففلت 

ل وال لديل وايكمنلففق الح ففلت نلففى تولل ففمت وال فف

نلففى يففمت  ا سففمل  بشففكل فففل ي يففأ ر ففخانه  يتففم 

 يدفوه  للوتل بجشمط في يهميه .

وريضففففم تفففف  اسفففف فدام ال للجففففخام ل كجلللالففففم 

ت بلفف  يخاسففلق لل شففم   بففلأ رنضففم  ال خيفف  وهففل 

يشفتا للتشف فدم بمل لاةفل  ي  فلو الت فد  يجفمني

ك، ويو تفففد نلفففى يفففك اآلففففخيأ بشفففكل آيفففأ وسفففخي

ال ففففزيأ الشفففحمبي، لتفففم رنففف  يفففأ رلثفففخ ت بل فففمت 

التخاسلق ريمنم وتش لخا، حلث يح لي نلى نديد يأ 

التلفففزات ال ففففي تحتفففي الف لةففففلق، نلفففى نكففففس 

، وي تلفز الفلاتس رييثفل  ت بل مت التخاسلق اضفخ 

ال  بلفف  بشففهللق اسفف فداي  حلففث يتكففأ يففأ ف لفف  

ال فل ، الت فمطك إ سمت واس  بمت الخسمئل الج فلق، 

إتمحفق  التخئلق وال لتلق، والتل فمت بجتلفك رنلانهفم

 1.5تبمدت التل مت التشم لق ذات الحج  الكبلخ ح ي 

، يك إيكمنلفق إنشفم   جفلات رو يجتلنفمت الجم بمي 

لكفل يجتلنفق،   نضفل 5000يتكفأ ر  تضف  ح فى 

ي ففلا إنجففمز التهففمم بشففكل رسففخت، وإيكمنلففق تلالفف  

نضفم  ال خيف  ففي ري افز  يفأ الدن  ابلك خونفي ض

يهمم نتل ال خي ، وإيكمنلفق ال ففزيأ الشفحمبي لكفل 

الد دشمت والتل مت ال شفم للق ال في تف  تبمدلهفم نبفخ 

 ;Sutikno, et al., 2016) يجتلنمت ففخق الوتفل.

Nobari, Reshadatmand & Neshati, 2017)  

لتم تف  اسف فدام يج فق يميكخوسفلف  تفل  ال في 

إدا ة ال ولففل  والفف ول  وال ففخق  هففي يففأ رهفف  يج ففمت

فففي اآلونففق  دو هففم الكبلففخ االف خاضففلق وال ففي  هففخ

اضفلخة في  ل امئحق لل ونم واس فديهم نديد يفأ 

التسسشففمت ال وللتلففق بملجميوففمت والتففدا   بشففكل 

 سففتي رو غلففخ  سففتي حلففث يفف   يففأ ف لهففم ن ففد 

االا تمنمت الت زايجفق رو الغلفخ ي زايجفق يفك إن فم  

 وفففمو ، والد دشفففق وت فففدي  الت حظفففمت، يشفففمحق لل

ويشففم لق التل ففمت وال  بل ففمت والخيففلز ال وبلخيففق، 

فففي فخيفف  لففديهم فمةففلق  فففدم الوتففلفهففي يج ففق ت

يتلففزة وهففي نففخض رحففدي ت ففمن ت فخيفف  الوتففل 

بحلفث يكففل  اتلففك رنضففم  ال ففخق نلففى رطفف ت دائفف  

لملد دشفففففففق واالا تمنفففففففمت   بأنشففففففف ق  ال خيففففففف 

، (Yen and Nhi,2021)ت والت حظمت والتخف م

ابن خنففف  ويشفففم لق  وت فففلا يكملتفففمت ال لفففديلنبخ

الشمشففق بشفففخنق ن فففل سفففخيوق ويشففف  خة، وتشفففهلل 

رنش ق ال د يس ر جم  التحمضخات، لتم ت لا تشجلل 

لل الل م ات واالا تمنفمت و فوهفم لتلف  فلفديلنلى 

التج ق للتكأ لل  ي إنمدة يشفمهدتهم يفخة رففخ ، 

االا تمنففمت وإيكمنلففق إ سففمت  إدا ة وادولففق هفف  و

دنففلة ل ففف ي التسسشففق ال وللتلفففق الت لففديأ داففففل 

 فخق ال لتز لحضل  االا تمت.

ونظففخا لهفف   االيكمنلففمت والف ففمئ  التتلففزة 

لكل يأ ال لشبل  وال للجخام ويج فق يميكخوسفلف  

 ره ت  نديد يأ البحلي الشمب ق بد اسق ر خ تل  ف د

لفق بوفا يفخافمت اس فدايهم لل نلى حدة نلى تجت

الففففف ول  لمل ح فففففلل االلفففففمديتي، ويهفففففم ات الففففف ول  

ال شفففم لي، والك مبفففق ال شفففم للق وال  كلفففخ الجم فففد ، 
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وال  كلفففخ الجتفففمني، و ضفففم الت ولتفففلأ واتجفففمهه  

نحلهم، وغلخهم يأ يفخامت ال ول  في بلتمت الف ول  

 ;Orta-Castañon, et al., 2018) التف ل فق

Heidari, et al., 2018; Suryati & 

Adnyana,  2020; Conde et al.,2021; 

Azizan,2021  ،ا 2021ا  اففففففففف  ، وآففففففففففخيأ

ولففف  تكفففأ    2022ا  الشفففخ موي،  2021شفففمهلأ،

هجم  د اسق نخبلق للت م نق بلأ هف   ال كجلللالفمت 

نجد ديجهم ففي بلتفق الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق نلفى 

اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  االف خاضففففي، ود اسففففق يففففد  

رنضففم  ال ففخق  هففم ويجمسففب هم يففك ف ففمئ تلاف 

 خت منلهففم راالف خاضففلق واح لماففمته  ال كجلللالففق و

يففك سففتمته  الشف ففلق ورنتففمط تولتهفف  نلففى تحشففأ 

ردا  ال خيفففف  االف خاضففففي، ف ففففد رلففففدت الوديففففد يففففأ 

البحلي الته تق بد اسق رسس ويوميلخ نجمو ال خق 

االف خاضففففلق ر  يففففأ رهفففف  نلايففففل نجففففمو ال ففففخق 

ق هفففل ال خللزنلفففى إف لفففم  وتزويفففد هففف   ابف خاضفففل

ال ففخق بففأدوات وتكجلللالففم ال لاةففل وال شففم   بففلأ 

يفففك ي  لبفففمت رنضفففم  ال فففخق االف خاضفففلق ي لاف فففق 

يهمم ال خي  بحلث تح ف  ال لاةفل وال وفمو  ال وفمت 

بمبضفففمفق إلفففى يجمسفففب هم لتهفففم ات ورنتفففمط الففف ول  

الشف فففففلق ورسفففففملل  ال  كلفففففخ ضنضفففففم  ال فففففخق 

 لق .ابف خاض

فد اسففففق رسففففملل  ال  كلففففخ ال ففففي ي ضففففلهم 

رنضفففم  ال فففخق االف خاضفففلق  ذو رهتلفففق لبلفففخة ففففي 

ال خي ق ال ي ي ضللنهم ل جظل  رفكفم ه  ر جفم  ردائهف  

للتهمم واضنشف ق التكل فلأ بهفم بفمل خي ، واضسفللي 

ال ي ي بولن  بيجمد حللت للتشفك ت ال في تفلااهه  

ضسمسففلق ال ففي ، فهففي توففد اضسففملل  يففأ الولايففل ا

يجبغي رفف هم ففي االن بفم  نجفد ت فتل  بلتفمت الف ول  

ابلك خونلفففففق ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

االف خاضي، حلث تختب  يتم سق الت ولتفلأ ضنشف ق 

ويهفففمم ال خيففف  وطخي فففق ال  منفففل وال شفففم   بلفففجه  

وال ي ي ضللنهم بنجمز هف   التهفمم وحفل التشفك ت 

ملل  ال  كلففخ هففي يجتلنفف ق بأسففملل  ال  كلففخا فأسفف

ي أ االس  خاتلجلمت وال خق التف ل فق ال في ي ضفلهم 

الت ولتفففلأ ويشففف فديلنهم لحفففل يشفففك ته  وإنجفففمز 

التهمم والتشفخونمت، و فد روةف  بوفا الد اسفمت 

بضخو ة يخانمة رسملل  ت كلفخ ال ف ي نجفد ت فتل  

ه   البلتمت ونجد تكليأ ال خق ابف خاضفلق يفأ هف   

 Guoود اسق Zhang (2007)اسقا الد اسمت د 

and Zhang (2009)  ود اسفقChen, Wei 

(2011) and Liu   ال في روةفف  بأهتلفق يخانففمة

ت ضل ت الت ولتلأ ورسملل  ت كلفخه  ر جفم  ت فتل  

بلتفففمت الففف ول  ابلك خونلفففقا بهفففدف يخانفففمة ال فففخوق 

ال خديق بلأ الت ولتلأ. ويأ    يجبغي ت دي  اضنش ق 

 كجلللالمت التجمسفبق ضنضفم  ال فخق و اللسمئل وال

ابف خاضلق وال ي تشفمنده  ففي إنجفمز يهفمم ال خيف  

بججفففمو نلفففى نحفففل ي جمسففف  يفففك رسفففملل  ت كلفففخه ، 

. ففءذا لفم  هجفم  وبدو   اللةلت لجلاتث تولف  رفضفل

تلاففف  بفففلأ رسفففملل  ال  كلخلفففدي ال فففخد يفففك  د اتففف  

 ال زيق ضدا  نتل يوفلأ يشف  لك ال لفمم بهف ا الوتفل
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نلفى نحففل رفضففل بتوجففى ر  اضسففملل  يهتففق لجلنلففق 

، ورهتلق (Sternberg, 1995)الوتل ال ي نف م   

د اس هم ال يخاك ل أ لخهم في الوتللفق ال وللتلفق ف ف  

ا بففل لففدو هم ريضففم فففي الحلففمة الوتللففق لل ففخدا فهففي 

تشففه  بشففكل لبلففخ فففي ال جبففس بملججففمو رو ال شففل فففي 

 . (Sternberg, 1997, P.79 )الحلمة الوتللق

ويففأ رسففملل  ال  كلففخ ال ففي  ففد تففس خ فففي ردا  

ال خق االف خاضفلق ببلتفمت الف ول  االلك خونفي ال مئتفق 

نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  االف خاضففففي ا رسففففملل  

الفففم اي  حلففث يشففلخ رسففللي  -ال  كلففخ ) الففدافلي

ال  كلخ الدافلى إلى طخي ق ت ضلل ال خد ففي تل لف  

ر جفففم  توميلفف  يفففك التلا ففف   د اتفف  وتجظفففل  رفكففم   

والتهمم واضنش ق التكل  بهفم، وي شف  اةفحمي هف ا 

اضسففففللي بزيففففمدة ال لافففف  نحففففل الوتففففل روالتهتففففق 

وال خللفففز الفففدافلي، وانف فففمض ابد ا  االا تفففمني 

 ،  و فففد 2004وال لاففف  نحفففل الففف ات )سففف خنبخ  ، 

  ر  اآلففففففخيأ يجظفففففخو  2005ذلفففففخت نثتفففففم  )

ي نلفى رنهف  يحفدودو لألشفمب ذوي ال لا  الفدافل

ال لم  االا تمني رو رنه  غلخ يش وديأ لل وميفل يفك 

اآلفخيأ، ولكفأ ففي الح ل فق ففءنه  ي ضفلل  ال لاف  

نحل الدافل، ونجفديم يخانفي لفديه  هف ا ال لاف  يفأ 

حلفففث إن فففمئه  رنتفففمالً ويهميفففمً فل ليفففل  بوتلهفففم 

بت ففخده ، ويفف   ت لففلته  ب خي ففق تجمسفف  رسففللبه ، 

يت فففمزيأ يفففأ الجمحلفففق اضلمديتلفففق حلجتففف  ي فففبحل  

والو  فمت الشف فلق، ريفم رسفللي ال  كلفخ الفففم اي 

يشففلخ إلففى طخي ففق ت ضففلل ال ففخد فففي تل لفف   د اتفف  

وتجظففل  رفكففم   ر جففم  توميلفف  يففك التلا فف  والتهففمم 

واضنشفففف ق التكلفففف  بهففففم، وي شفففف   رةففففحمي هفففف ا 

اضسللي بمل لاف  نحفل اضففخيأ واالنبشفمط، والوتفل 

وإ ت ففمت ابد ا  والففلني االا تففمني بتففم  ال شففم لي

 ، لتم رن  يح  2004يحدي لآلفخيأ. )س خنبخ  ، 

الوتل ال ي يو ي فخةفق ل جتلفق الو  فمت الشف فلق 

رلثففخ يففأ الوتففل التشفف  ل بت ففخد ، حلففث ي ضففل ر  

يشفففففم   ففففففي التهفففففمم ال فففففي ت فففففلا لففففف  ال خةفففففق 

ل  ليخن  مت  الشف لق، وه  يجبش  ويتلل للوتفل 

فففخيأ، ولديفف  حففس رو إد ا  اا تففمني رلثففخ يففك اآل

  .2005ووني رلثخ بملو  مت الشف لق) نثتم ، 

بلتمت ال ول  ال مئتق نلفى اسف خاتلجلق وفمنللق 

ال خي  ابف خاضي نبخ ابن خن  في تحشلأ وت ليخ 

تو تفففد ف فففد نلفففى اف لفففم   ردا  ال فففخق ابف خاضفففلق ال

 ردوات ال لاةفففففل ال كجلللالفففففق الت زايجفففففق وغلفففففخ

الت زايجففففق التجمسففففبق بح لماففففمت رنضففففم  ال ففففخق 

ابف خاضفففلق ورسفففملل  ت كلفففخه ، وإنتفففم ريضفففم نلفففى 

ل ففففم ة الحضففففل  االا تففففمني الجففففمتث نففففأ اففففلدة 

ال  ففمن ت االا تمنلففق وال ففد ة نلففى ال شففم   فففي 

ي فففففففمد  الففففففف ول  ال فففففففي تلفخهفففففففم هففففففف ة اضدوات 

وال كجلللالففففمت ال شففففم للق بففففلأ رنضففففم  ال خيفففف  

 Gunawardena )فكشف   د اسفق ابف خاضفي، 

& Zittle,1997)  نلفى ر  الحضفل  االا تفمني 

ال فف ي نففأ الفف ول  فففي بلتففق  يسشففًخا يهًتففم لخضففم

ال ففي زودت  CMCتوللتلففق  مئتففق نلففى تكجلللالففم 

ال  ي بمل د ة نلى اسف فدام الخيفلز لفلف  يشفمنخ 
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نمط لفففق، ورنففف  هفففل ي  فففمو يهففف  ل هففف  -اا تمنلفففق

ال ولل  نأ بوفد، وي في يفزداد الو  مت الشف لق في 

الحضل  االا تمني س زداد الو  مت الشف لق بفلأ 

 & Richardson)ال  ي ، لتم لش   د اسفمت  

Swan,2003; Hwang & Arbaugh, 2006; 

Williams et al. 2006)    ر  الحضففففل

ابا تمني ففي بلتفمت الف ول  نبفخ ابن خنف  لف  تفأ لخ 

ال فف ي نففأ  إيجففمبي نلففى اد ا  وت ففل ات و ضففم

 Hainsالففف ول  و ضفففمهم نفففأ التولففف ، ورضفففمف 

رن  للتفم زاد ونفي ال فخد بأنشف ق اآلففخيأ  (2021)

يأ رنضفم  ال خيف  زاد الفدافك ابا تفمني ويشفمنخ 

الحضل  االا تمني ففي سفلم مت ال خيف  االف خاضفي 

حلث يش  لك اضنضم  ي م نفق اهفلده  بشفكل بجفم  

ال  رنلفففى يفففك اآلففففخيأ وهففف ا بفففدو   يفففسدي إلفففى و

لل خيفف  ونجففمو ال خيفف  فففي ردا  يهميفف  الت للبففق، 

فففي بلتففمت الفف ول  االلك خونلففق فملحضففل  االا تففمني 

هفل د افق  Tu & McIsaac (2002)لتفم نخفف  

آلفخ يفأ ح ل ي لالشول  وابد ا  وال  منل بلالد 

 . (CMCف ت وسمئ  ابت مت االلك خونلق 

ليففففمت ونظففففخا لل  ففففل  الشففففخيك ل كجلللالففففم التول

واالت ففففمالت الخ تلففففق الفففف ي يشففففهد  الوففففمل  اآل   

و هل ت بل ففففمت وتكجلللالففففمت   تلففففق حديثففففق، 

رةففبا يففأ الضففخو ي نلففى التسسشففمت ال وللتلففق 

الته تق ب  دي  بخايث بنداد التولف  الوفمم ويولتفي 

ورف ففففمئي ذوي االح لماففففمت الفمةففففق ر  ت ففففلم 

 زويففففده  ب  ففففليخ هفففف   البففففخايث بحلففففث تشففففوى ل

يففففمت والتهففففم ات الخ تلففففق والتشفففف حد مت بملتولل

الولتلق وال كجلللالق ال ي تجوله  رلثفخ  فد ة نلفي 

وتد يبفف  نلففى  يلالبففق ي غلففخات الو ففخ الخ تففي،

ردوا   الجديففدة ال ففي نشففأت فففي  ففل هفف ا الو ففخ 

الخ تي ح ى يتكج  تأهلل ت يل   ورط مل  يأ ذوي 

االح لماففففمت الفمةففففق ويشفففففمندته  للففففديث ففففففي 

 ي رةففففبا يشفففف فديم ل كجلللالففففمت التج تففففك الفففف

الخ تلق في اتلك التجمحي ، ف فد رةفبا يولف  ذوي 

يح ففزا نلففى االح لمافمت الفمةففق  يلشففخا للف ول ، و

تلللد التوخفق واببدات لفدي ط بف ، ويشفجوم نلفى 

ال  منل وال لاةل ال ومت بلفجه ، ويلاهفم ويخشفدا 

ل  بففف  ب  فففدي  ال غ يفففق الخااوفففق وتفففلالهه  ففففي 

ويهجدسفففم للشفففلل  وضفففمب  لبلتفففق الففف ول  تولتهففف ، 

بحلث يشمند نلفى توفديل سفلل  ط بف ،  وي فتتم 

وي فففل ا للبفففخايث  والتفففلاد واللسفففمئل واالنشففف ق 

والفبففففخات ال وللتلففففق وي ففففمد  الفففف ول  الخ تلففففق 

التف ل ق ل ح ل  االهفداف الت للبفق وال في تجمسف  

يش ل  الت ولتلأ وطخق ت كلفخه  ورنتفمط تولتهف  

 مئ  إنم مته . وطبلوق وف 

و ففد رلففدت الجتولففق الدوللففق لل كجلللالففم فففي ال ولففل  

(ISTE, 2017  نلففى رنفف  يجفف  نلففى التولفف  ر  

يكل   مئًدا، ويلاطجًم، وي ومونًم، وي تًتم، ويلشًخا، 

يبدنم ففي ت فتل  بلتفمت تولف  وي فمد  تولف    ورفلًخا

 مئتق نلى ال كجلللالم الخ تلق للشفمند  ط بف  نلفى  

 خ واالبدات.ال  كل

ويأ ه   الت فمد  ال وللتلفق الخ تلفق ال في يجف  

نلففى يولتففي واف ففمئي ذوي االح لماففمت ر  يت لفف  
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التوم ف والتهم ات التختب فق ب  فتلتهم وإن ماهفما 

يح  ل    ت ي الك   ابلك خونلق ال  منللق ال ي هي 

يش ب  الك  مي الت ب لت ي أ حل ث الشكل، إذ ي ك ل  

فم الفففف ق، وةفففف حق غفففف  ف يفففف أ ةفففف حق غفففف ف 

دافللففف ق، فهفففخ  وي ديفففق وربفففلاي وف فففلت، ي فففلم 

رسمسففففم نلففففى الج ففففلب ابلك خونلففففق التدنليففففق 

بلسفففمئ  ي وفففددة  فففد تشففف تل ال ففف لت، والخسففف لم 

الثمب ففف ق والت حخلففف ق وال فففل  الثمب فففق والت حخلفففق، 

والتحملفففمة ابلك خونلفففق، ب جشفففل مت يف ل فففق، ونلفففى 

ى ردوات لل وللفف    وابفف  ي شففوبق، و ففد يشففتل نلفف 

والو يففمت التخاولفف ق ول مبفف ق التفف لخات ويكلنففمت 

ت منللففففق رفففففخ  وإيكمنلففففمت البحففففث وال ف ففففل . 

يح    نلف ى ال ف خب ال ف ل  رو رسف لانمت يديجفق 

رو نلى يلا فك ويف . وي فخر نلفى  ش مشف ق لتبلف لتخ 

يك بففف ي رو يحتففف لت رو راهففف زة إلك خونلففف ق فمةففف ق 

ق، يثف ل التشفمند الشف في ل خا ة الك ف  ابلك خونلف

 ، وتففففف   432، ب 2015الخ تففففي )فتففففلس ، 

الك فف  ابلك خونلفففق بتجتلنففق يفففأ الف ففمئ  يفففأ 

بوجمةخاللسمئ  الت وددة لملج فلب،  رهتهم   خائهم

، والخسفففليمت سفففلا  الثمب فففق وال فففلت، وال فففل 

والت حخلق واضنش ق ال وللتلق ال في تفلفخ بلتفق تولف  

لفف لت وحماففمت التفف ول ، ت منللففق ي جلنففق تجمسفف   ي 

ويشففتا لفف  بملشففلخ حشفف  ف ففل  الفف اتي، ال  منللففق 

حلث تلفخ الك   ابلك خونلق نديد يأ ن مط اللةلت 

Hyperlinks   يفففأ فففف ت اسففف فدام رنتفففمط اببحفففم

التف ل ففق للح ففلت نلففى يولليفف مت اضفف مفلق نلفف ى 

شفف بكق ابن خنفف   رو تلضفففلحمت لكلتفف مت يولجففف ق رو 

لففديل، لتففم تففلفخللت ول  ال ففد ة ةفف ل  رو سفف لم رو ف

نلففى الفف حك  فففي يكلنففمت اللسففمئ  الت وففددة بملك فف  

وال  منففل يوهففم ت ففمن ً نشفف مً إيجمبلففمً لبجففم  تولتفف ، 

التخونفففق  فففف ي إيكمنلففففق وةففف لت التففف ول  ب ففففل ة 

يبمشخة نبخ ابن خن  وتحتلل  في ري و   ويأ ري 

يكفففم  بأ فففل تكل فففق يمديفففق وففففي االسففف فدام وإضفففمفق 

حظفففمت وتفففدويجهم، ال مبللفففق لل غللفففخ، وال وفففديل، ي 

وال حديث، ال مبللق للبحث واببحم  الحخ وال ج ل بلأ 

ة حمت  واتلك يح ليمت  بشهللق يفأ فف ت  وابف  

دافللفففق، والثفففخا  بملففف خواب  الت شففف وبق واللسفففمئ  

ال مئ ففق، وال مبللففق للج ففل فففلتكأ تحتلففل الوديففد يففأ 

حفد، ويفسدي ذلف  إلفى الك   ابلك خونلفق ففي و ف  وا

 تلفلخ التشمحمت ال فزيجلق لت مد  ال ول  بملتك بق.

ور هفففخت بوفففا الد اسفففمت الشفففمب ق فمنللفففق 

الك ففف  االلك خونلفففق ال  منللفففق يفففك ذوي االح لمافففمت 

 Shamir and Baruchالفمةففق يثففل د اسففق

ال فففي رشفففم ت ن مئجهفففم إلفففى فومللفففق الك فففمي  (2012)

حشفففمبلق لففففد  ابلك خونفففي فففففي تحشفففأ الت ففففمهل  ال

اضط ففففففمت التوخضففففففلأ لف ففففففخ ةففففففولبمت الفففففف ول ، 

ال في   ,Schiavo and Buson (2014)ود اسفق

رشم ت ن مئجهفم إلفى ر  الك ف  ابلك خونلفق ال  منللفق 

ال تشفف فدم ف فف  لففدن  ل شففهلل ال ففخا ة ولكففأ ريًضففم 

ل خي ق ل  ليخ وتوزيفز  فد ات الف ول   لفد  اضط فمت 

 Pistoljevic (2017)ذونشفخ ال فخا ة، ود اسفق 

and Hulusic   ال ففي ر هففخت ن مئجهففم ر  الك فف
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ابلك خونلفففق ال  منللفففق  فففد حشفففج  لل هففف  وال شفففمي 

التولليففمت لففد  اضط ففمت الت ففمبلأ بمل لحففد، و للفف  

يأ سلل  اضط مت غلفخ ال ئف  ففي ال  فل، ود اسفق 

Shamir, Segal-Drori, & Goren, (2018) 

بلك خونفي نلفى ال ي ر هفخت ن مئجهفم تفأ لخ الك فمي ا

يشففف ل  تففف لخ ي فففخدات اللغفففق واسففف خامنهم لفففد  

االط ففففففمت التوخضففففففلأ لف ففففففخ ةففففففولبمت الفففففف ول ، 

ال ففي   Maor (2019 Shamir & (ود اسففق

رشففم ت ن مئجهففم إلففى تففأ لخ الك ففمي ابلك خونففي نلففى 

 إل شمي الت خدات بلأ ال  ي ذوي ابنم ق ال هجلق.

تفففي وي ضففف ا رهتلففف ق الك فففمي ابلك خونفففي ال ولل

لت ففد ا رسمسففلم للفف ول  فففي لففل بلتففمت ونظفف  الفف ول  

ابلك خوني، وفمنلل   في بوا يفخافمت الف ول  ففي 

اتلففك يخاحففل ال ولففل  الوففمم وتولففل  ذوي االح لماففمت 

الفمةففق، وهفف ا يخاففك لف مئ فف  حلففث ي ففلم نلففى 

يدفل اللسمئل الت وددة ال وللتلق ال  منللفق، وتكميفل 

  م ة وال منلل ق لوتلل ي ه   اللس مئل بت م يح    الك

ال ولففففل  والفففف ول ، وسففففهللق إسفففف فداي  وامذبل فففف ، 

ويجففف  إيفففداد التولففف  والشفففمب  بتهفففم ات ت فففتلت  

وإن ما  حلفث رةفبا هجفم  ضفخو ة ت خضفهم طبلوفق 

الجلفل الحففملي يففأ الت ولتففلأ الففخ تللأ الفف يأ تففأ خوا 

بكمففففق ال غلفففخات ال كجلللالففف ق فأةفففبح  الت فففمد  

مد ة بت خدهم نلى يف لالب ه  وتلبلف ق ال  للديق غلخ  

 إح لما مته  ال وللتل ق.

وب حللل الد اسمت والبحلي الشمب ق ي ضا نفد ة 

البحلي ال في تجمولف  تجتلفق يهفم ات ت فتل  وإن فم  

ه   الك   ابلك خونلق ال  منللفق لف وي ابنم فق لفد  

يولتفففي ورف فففمئي ذوي االح لمافففمت الفمةفففق لكفففي 

زيفففق ل ل ل ففف  ففففي يشفففمندة يت لكفففلا الك ميفففمت ال 

 الف ول  الخ تفي، ط به  يأ ذوي االنم مت في ن فخ

بففملخغ  يففأ اهتل هففم وايكمنلمتهففم ال ففي تح  هففم لهفف   

ال تففففق يففففأ ذوي االنم ففففمت ، بمالضففففمفق إلففففى نففففد ة 

الد اسفففمت الوخبلفففق ال فففي اه تففف  بد اسفففق رفضفففللق 

ردوات وتكجلللالفففمت ال شفففم   التشففف فديق بفففمل خق 

لتمت ال ول  ابلك خونفي ال مئتفق نلفى االف خاضي في ب

اس خاتلجلق ال خي  ابف خاضي وال في تح ف  ال  منفل 

االا تفففمني وال لاةفففل ال وفففمت بفففلأ رنضفففم  ال فففخق 

وال ي هل الوميل الخئلشي لججمو ال خي  االف خاضفي 

في إنجمز هدف  التش خ ،  ل ا  مي  البمحثفق ففي هف ا 

البحففففففففث لتحمولففففففففق الل شففففففففمف ري يففففففففأ ردوات 

 -ال للجفففخام –جلللالفففمت ال شفففم   ) ال لشفففبل  وتك

يميكخوسلف  تفل    ببلتفق الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

نلى اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي اضلثخ فومللق في 

تجتلففق يهففم ات إن ففم  الك فف  ابلك خونلففق ال  منللففق 

ال ي تود لت د  تول  ت منلي وا اي له   ال تفق يفأ 

الحضفففل  االا تفففمني    ذوي االنم فففق، ور خهفففم نلفففى

بلأ فخق يولتي ورف مئي ذوي االح لمامت الفمةق 

االف خاضفففلق التشففففجللأ ل فففف ي بملد اسففففمت الوللففففم 

بملكللففق والفف يأ يففأتل  يففأ ريففملأ ي بمنففدة اغخافلففم 

وزيجلففم حلففث يوتلففل  فففي يسسشففمت ويخالزتففد ي  

ي  خ ففق، ولففديه  و فف  ضففل  فففي حضففل  الل ففم ات 

م ر خ ذل  في حضل ه  والتحمضخات واهم للا  يت
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االا تففمني  بملبلتففق ال  للديففق، ود اسففق ر ففخ ت منففل 

 –ه   ال كجلللالمت يك رسفملل  ت كلفخه  ) الفدافلي 

الفففم اي  نلففى ردا  ال خيفف  فففى ت ليخيشففخونمت 

 ت تل  وإن م  ه   الك   االلك خونلق .

 األحساس مبشكلة البحث وصياغتها:

لق البحففث  تتكجفف  البمحثففق يففأ تحديففد وةففلمغق يشففك

 الحملي يأ ف ت التحمو  اضتلق:

  رنفف  بففملخغ  يففأ تأللففد ن ففمئث الد اسففمت الشففمب ق

نلى ال أ لخ ال ومت لكفل يفأ ردوات وتكجلللالفمت 

ابت فمت ال زايجلفق وال تزايجلفق نلفى رد  ال ففخق 

االف خاضففلق ببلتففمت الفف ول  ابلك خونففي، إال ر   ففد 

ضفللق اف ل  البمحثل  ففي هف   الد اسفمت ففي رف

إسففف فدام ردوات تكجلللالفففم االت فففمت ال زايجفففي 

وال تزايجلففق فففي تحشففلأ يفخاففمت الفف ول  وردا  

 Hirsh, Sellenال خي  االف خاضي ، فد اسفق 

and Brokopp (2005)    ر هخت ن مئجهفم ر

ردوات ال لاةففل ال زايجلففق لفف  تح فف  تففأ لخ لبلففخ 

لتففم لففم  ي ل ففك نلففى ردا  ال خيفف  االف خاضففي 

أدوات تكجلللالفم االت فمت ال تزايجلفق ، ي م نق ب

 Knox), 2008بلجتفم ر هفخت ن فمئث د اسف ق )

& Wilmott   ر  اضدوات ابلك خونلفف ق غلفف خ

الت زايجففق لمنفف  اضفضففل ل سفف فدام فففي ال ففخق 

االف خاضفففلق  بشفففكل رلثفففخ ت فففمن   نفففأ اضدوات 

بفلأ  ابلك خونلق الت زايجفق، فهفي ت فلا ال لاةفل

و فف  ويففأ ري يكففم  ، بلجتففم اضنضففم  فففي ري 

 ,Mukherjee & Natrajan)د اسفففق 

 د تلةل  ن مئجهم إلى ندم وافلد ففخق  (2017

دات بلأ اس فدام ال لشبل  والتدونمت نلى ردا  

ال خق االف خاضفلق ، ولكفأ وافدت ففخق دات بفلأ 

اسف فدام ال لشففبل  وشففبكق الافل بلففس ل ففملا 

 ،(Aritz, et al. 2018)ال لشبل ، ريم د اسق 

ال ففففي ر هففففخت ن مئجهففففم بففففأ  ردوات ال لاةففففل  

ال تزايجلق )يش جدات الافل  هفي اضلثفخ  فخا ا 

وتفففأ لخا ففففي نتفففل ال خيففف ،  ففف  ال لشفففبل ،  ففف  

،  فففففف   Hangoutيجتلنففففففمت الاففففففل نبففففففخ 

،  ف  التففستتخات Skypeيفستتخات ال لفديل نبفخ 

ال فففففففففلتلق نفففففففففأ بوفففففففففد، بلجتفففففففففم د اسفففففففففق  

(Walsh,2019) ر    ففد  رشففم ت ن مئجهففم  إلففى

رلثخ ردوات ووسمئ  تكجلللالم االت مت نفأ بوفد 

 ففخا ا فففي تح لفف  ال لاةففل ال وففمت بففلأ رنضففم  

ال خيفففففففففف  االف خاضففففففففففي  هففففففففففي يففففففففففستتخات 

ال لفففففديلللن خانس  ففففف  االت فففففمت الهفففففمت ي  ففففف  

ت بل فففمت الد دشفففق الج فففلق ال ل يفففق  ففف  البخيفففد 

اضلك خوني، وه ا االف  ف ففي ن فمئث الد اسفمت 

ى ااففخا  هفف   البحففث للكشفف   ففد دنففم البمحثففق إلفف

نفففففأ رفضفففففللق ردوات وتكجلللالفففففمت االت فففففمت 

التشفف فديق والتج شففخة بففلأ ط بجففم بتسسشففمتجم 

ال وللتلفففق وهفففي ال لشفففبل  وال للجفففخام ويج فففق 

يميكخوسلف  تفل  ففي تم لخهفم نلفى ردا  ال خيف  

االف خاضي نجد ت فليخ التشفخونمت ال شفم للق، 
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لخ إيجفمبي وحضل   االا تمني،  وهفل هف ا ال فأ 

 رم سلبي رم ال يلاد تأ لخ.

    تلةففلمت نديففد يففأ الد اسففمت الشففمب ق بففءاخا

التزيففففد يففففأ البحففففلي ل حديففففد رفضففففللق ردوات 

وتكجلللالمت االت مت وال لاةل ابا تمني ففي 

تحشلأ يفخامت ال ول  لفد  ال خيف  ابف خاضفي 

 & Knox), 2008د اسفف ق )وادائفف ، يثفففل 

Wilmott    بحففففففلي ال ففففففى روةفففففف  بففففففماخا

يشفففففففف  بللق لتوخفففففففففق يففففففففد  فومللففففففففق ردوات 

وتكجلللالففففففففمت االت ففففففففمت نلففففففففى الوتللففففففففمت 

وال  فففمن ت االا تمنلفففق بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  

 ود اسفق وتأ لخهفم نلفى ردائف  وردا  رنضفمئ ، 

Palmon,et al., 2021)-Reiter     بفءاخا

بحففلي يشفف  بللق لد اسففق ر خاسفف فدام يج ففمت 

بفففلأ ردوات ال لاةفففل ال كجلللالفففق ال فففي تجتفففك 

ال لاةففففففل ال زايجلففففففق وال تزايجلففففففق بففففففمل خق 

االف خاضففلق نلففى ال  منففل االا تففمني ونتللففمت 

ال  ففففتل  االبففففداني ونتللففففمت حففففل التشففففك ت 

والو ففف  الففف هجي ال فففي تففف   ر جفففم  ردا  يهفففمم 

 ال خي .

  الكش  نأ الو  ق بلأ تكجلللالفمت الحماق إلى

االت ففففففمت وال شففففففم   التشفففففف فديق بففففففمل خي  

خاضففففففي  ورسففففففملل  ال  كلففففففخ ) الففففففدافلي ابف 

والفم اي   ويدي ه   الو  فق ففي ال جبفس بفأدا  

 ,Chenال خي  االف خاضي  حلث روة  د اسق 

(2011) Wei and Liu   بأهتلففق يخانففمة

ت ضفففل ت الت ولتفففلأ ورسفففملل  ت كلفففخه  ر جفففم  

ت فففتل  بلتفففمت الففف ول  ابلك خونلفففق، لتفففم يشفففلخ 

(79.Sternberg (1997, p ر  رهتلففق  إلففى

د اسفففق رسفففملل  ال  كلفففخ ال يخافففك ل أ لخهفففم ففففي 

الوتللففق ال وللتلففق ف فف  ا بففل لففدو هم ريضففم فففي 

الحلمة الوتللق لل خدا فهي تشه  بشفكل لبلفخ ففي 

ال جبفففس بملججفففمو رو ال شفففل ففففي الحلفففمة الوتللفففق،  

ففخاد ربفخز الانف  وتتثل رسملل  ال  كلخ لفد  اض

يفأ الولايفل  الشف لق ابنشمنلق وتود اضسفملل 

اضسمسففلق ال ففي يجبغففي رففف هم فففي االن بففم  نجففد 

ت ففتل  بلتففمت الفف ول  ابلك خونلففق ال مئتففق نلففى 

إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي، حلفففث تفففختب  

يتم سففففق الت ولتففففلأ ضنشفففف ق ويهففففمم ال خيفففف  

وطخي فففففق ال  منفففففل وال شفففففم   بلفففففجه  وال فففففي 

ي ضففللنهم بنجففمز هفف   التهففمم وحففل التشففك ت 

ال  كلفخ، لتفم ر  تحديفد رسفملل  ال  كلفخ  بأسملل 

ال ي ي ضلهم الت ول  تشمند نلى تحديفد اللسفمئل 

وال كجلللالفففففمت التجمسفففففبق ضسفففففملل  ت كلفففففخ  

ويخانففمة ال ففخوق ال خديففق بففلأ الت ولتففلأا يتففم 

 يسد  إلى ه ا إلى إ ت مت يش ل  تح لله . 

  نففد ة الد اسففمت الشففمب ق نلففى حففد نلفف  البمحثففق

لبحث في الت غلخات ال  تلتلق في ال ي تجمول  ا

بلتمت ال ول  ابلك خوني ال مئتق نلى اسف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي حلففث ر  تبجففي اسفف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي فففي بلتففمت الفف ول  ابلك خونففي 

نبففخ االن خنفف  ونبففخ الهففمت  التحتففلت و لففم  
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ر خهففم نلففى ردا  ال خيفف  ونتللففمت  ال  منففل بففلأ 

حديثم ، بملخغ  يفأ ان شفم هم ففي  رنضمئ  يمزات

  ففمت التسسشففمت اب   ففمديق يجفف  ف ففخة طليلففق 

 ل حشلأ الدة إن ماهم.

ل ا حمول  البمحثق في ه ا البحث الكش  نفأ 

ر ففففخ اففففف  ف تكجلللالففففمت ال شففففم   التشفففف فديق 

بففمل خي  واضلثففخ ان شففم  لففد  ال فف ي بتسسشففمتجم 

ني، ال وللتلففق نلففى ردا  ال خيفف  وحضففل   االا تففم

حلفففث يوفففد اف لفففم  ردوات وتكجلللالفففمت ال شفففم   

التشف فديق بفمل خق يفأ رهف  الت غلفخات ال  ففتلتلق 

والولايففل ال ففي يو تففد نللهففم نجففمو ال خيفف  ال وففمت، 

نلفى ر    Duarte & Snyder (2001)ف فد رلفد 

اف لم  ال كجلللالم ال ي ت لافف  يفك ي  لبفمت يهفمم 

ال وففمت ، ال خيفف  هففل يففم يح فف  ال لاةففل وال وففمو  

 وبمل ملي نجمو ال خي .

ب حللفففل ن فففمئث يوظففف  هففف   البحفففلي  وريضفففم

الشففففمب ق الته تففففق بد اسففففق فومللففففق تكجلللالففففمت 

وردوات ال لاةففل التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففلق 

سففففلا  ال تزايجلففففق  وال زايجلففففق، والت م نففففق بففففلأ 

تأ لخهففم نلففى ردا  ال خيفف ، لفف  يكففأ هجففم  د اسففمت 

خبلفففففق تحفففففدد رفضفففففللق ري يفففففأ لمفلفففففق بملبلتفففففق الو

تكجلللالففمت االت ففمت وال لاةففل االا تففمني اضلثففخ 

ان شم ا بفلأ ط بجفم ففي بلتفق الف ول   يثفل ال لشفبل  

وال للجففخام والففلاتس ري وتففلي خ ال ففي لففديهم فومللففق 

نلففففففى ردا  ال ففففففخق االف خاضففففففلق ببلتففففففمت الفففففف ول  

اضلك خونففففففي وي م ن هففففففم بتج ففففففمت إدا ة الفففففف ول  

ل فففي اسففف فدي  رفلفففخا بدا ة نتللفففق االلك خونفففي ا

ال ولفل  والف ول  نفأ بوففد ففي  فخوف ان شفم  امئحففق 

لل ونففم واغفف ق التسسشففمت ال وللتلففق يثففل يج ففق 

يميكخوسففلف  تففل  رو يج ففق بفف   بففل د رو يج ففق 

يلودت يتفم دنفم البمحثفق إلفى اافخا  البحفث الحفملي 

لتحمولففففق الل شففففمف ري يففففأ هفففف   ال كجلللالففففمت 

ط بجفم لفلتكأ اسف فداي  ب ومللفق اضنش  لف مئ  

ففففففي بلتفففففمت الففففف ول  ابلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى 

اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي ل حشفلأ ردا  ال فخق 

االف خاضففففلق فففففي ت ففففليخ التشففففخونمت ال وللتلففففق 

وتح لف  ال  منفل االا تفمني وال لاةفل ال وفمت بفلأ 

رنضففم  ال ففخق االف خاضففلق، وا   ففخ الكشفف  نلففى 

جفففخام ويج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  ال لشفففبل  وال لل

حلث ه  ال كجلللالمت هي التج شخة بلأ ط بجم ففي 

 يوظ  التسسشمت ال وللتلق في اضونق االفلخة.

ويفففأ اللاضفففا افففف  ف ن فففمئث الد اسفففمت 

الشففففففمب ق حففففففلت تففففففأ لخات اسفففففف فدام ال لشففففففبل  

وتكجلللالففمت ال لاةففل نلففى يفخاففمت الفف ول  ، لفف ا 

أ تكجلللالفففمت اتجففف  هففف ا البحفففث الل شفففمف ري يففف

يج ففق  -ال للجففخام -ال شففم   واالت ففمت ) ال لشففبل 

يميكخوسففففلف  تل  التجمسففففبق لبلتففففق نتففففل ال خيفففف  

االف خاضي نبخ االن خن  وري يجهم رلثخ تفأ لخا نلفى 

تح لل  اضلمديتي ويهم ات  وحضفل   االا تفمني،  

 وهل ه ا ال أ لخ إيجمبي رم سلبي رم ال يلاد تأ لخ.

  لد اسفمت الشفمب ق ال في ره تف  البحفلي وا ند ة

بملشففمي ال فف ي التولتففلأ ويولتففي واف ففمئي 

ذوي االح لماففمت الفمةففق التوففم ف والتهففم ات 
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التختب فففق ب  فففتل  وإن فففم  الك ففف  ابلك خونلفففق 

ال  منللفق لفف وي االنم فق وف ففم لتوفميلخ ت ففتلتهم 

وال ي تود يأ رهف  ي فمد  الف ول  الخ تلفق لف وي 

هم الت وفددة الت تلفزة ففي االنم مت نظخا بيكمنلمت

تولففففلته  فففففي  ففففل تلاهففففمت الدولففففق ل ل لفففف  

تكجلللالفففمت ال ولفففل  الخ تلفففق ففففي تولفففل  وتولففف  

ل أهلله  وديجه  بفملتج تك، بمالضفمفق إلفى نفدم 

تلفخ يح ل  توللتفي رو ي فخ ات ببفخايث إنفداد 

رف مئ ففي ويولتففي ذوي االح لماففمت الفمةففق 

م ات يهفففدف بلفففى تجتلفففق هففف   الت فففمهل  والتهففف

التختب فففق ب  فففتل  وإن فففم  الك ففف  ابلك خونلفففق 

ال  منللفففق بمسففف فدام البفففخايث الجفففمهزة بن فففم  

 الك   االلك خونلق.  

  يفأ الد اسفمت الشفمب ق نلفى رهتلفق  نديفد رلدت

الحضفففل  ابا تفففمني وشفففول  رنضفففم  ال فففخق 

االف خاضلق ب لااد اآلفخ، ور  هجفم  ن  فق بفلأ 

ت ففمت التجمسففبق اسفف فدام ردوات وتكجلللالففم اال

والت لاف فففق يفففك اح لمافففمت ال فففخق االف خاضفففلق 

والحضففففل  االا تففففمني، ور  هجففففم  ر ففففخ لهفففف   

الو  ق نلى ردا  ال خي  ابف خاضي ونجمح  ففي 

حلفففففففث لشففففففف   د اسفففففففمت  إنجفففففففمز يهميففففففف ، 

(Richardson & Swan,2003; Hwang 

& Arbaugh, 2006; Williams et al. 

في بلتمت ال ول   ر  الحضل  ابا تمني  (2006

نبفففخ ابن خنفففف  لففف  تففففأ لخ إيجفففمبي نلففففى إد ا  

وت ففل ات و ضففم ال فف ي نففأ الفف ول  و ضففمهم 

نففأ التولفف ، ورنفف   ففلي الو  ففمت بففلأ ال فف ي . 

ر   Leong (2011)لتم رشم ت ن فمئث د اسفق  

ل حشففلأ اسفف ب م  ال فف ي فففي بلتففمت الفف ول  نبففخ 

ي ابن خن ، يج  ب ت الجهلد ل وزيز  ضفم ال ف 

نففأ الفف ول  يففأ هفف   البلتففمت ويتكففأ ال لففمم بفف ل  

يفففأ فففف ت االه تفففمم بث  فففق نلايفففل: الحضفففل  

االا تفففمني، واالسففف لومي التوخففففي، وااله تفففمم 

نجففد ت ففتلتهم، حلففث البففد ر  تكففل  بلتففمت تولفف  

 ففففمد ة نلففففى الح ففففم  نلففففى الشففففول  بمالن تففففم  

للتج تففففك والح ففففم  نلففففى يشففففم لق الت ولتففففلأ 

  نجفد زيفمدة  ضفم ال ف ي نفأ واس لومبه ، ورنف

بلتفففففمت الففففف ول  ابلك خونفففففي نبخابن خنففففف  زاد 

 حضل ه  االا تمني وبمل ملي تحشأ ردائه .

ولكفففففففففففأ الشفففففففففففسات هجفففففففففففم ري اضدوات   

وال كجلللالفففففففمت االت ففففففففمت سففففففففلا  ال زايجلففففففففق 

وال تزايجلفففففففق  رو التديجفففففففق لجفففففففلني االت فففففففمت 

والتشف فديق بففمل خق االف خاضفلق هففي اضلثفخ تففأ لخا 

نلففى الحضففل  ابا تففمني، وهفف ا يففم يحففموت البحففث 

 الحملي د اس   والكش  نج . 

 البمحثفففق ففففي ر جفففم  تد يشفففهم ل ففف ي  ي حظفففمت

الد اسففمت الوللففم بملدبلليففق الفمةففق والدبلليففق 

الوميففق فففي ال خبلففق الفمةففق  رنهفف   ي بلففلا نلففى 

حضل  التحمضخات واهفم للاف ، بمالضفمفق إلفى 

ل االا جتمني بلفجه   اس فدايه  لتج مت ال لاة

لل لاةففففل يففففأ راففففل يوخفففففق يففففم تفففف  تد يشفففف  

بملتحمضخات وايضم ت ضلله  نتل التشفخونمت 
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الوتللففق  ال ففي ت  لبهففم الت ففخ ات ال ففي تد سففهم 

له  البمحثق  نبخ ال شم    يأ ف ت الفلاتس ري 

او ال لشففبل  وذلفف  نظففخا لضففل  الل فف  لففديه  

حلففث رنهفف  بوتلففل  فففي يخالففز تففد ي  ونفف   

ذوي االنم مت والبوا االفخ يوتفل ففي يفدا   

ال خبلق الفمةق ، يتم شوخت البمحثق  بفأ  هجفم  

حماففق إلففى ت ففتل  بلتففق تولفف  إلك خونففي نففأ بوففد  

 مئتق نلى إسف خاتلجلق ال خيف  ابف خاضفي ت فلا 

لهففف  تجظفففل  وإدا ة نتلهففف  بفففمل خق االف خاضفففلق 

وال لاةل وال  منل ابا تفمني بلفجه  بمسف فدام 

دوات وال كجلالمت االت مت نفأ بوفد التأللففق اال

لففديه  وال ففي يشفف فديلنهم فففي حلففمته  اللليلففق 

يميكخوسلف  تل  والف ي  ونظمم ادا ة ال ول  نبخ

يود الجظمم الخستى بدا ة نتللفق ال ولفل  والف ول  

 في الكللق فمةق في  ل ان شم  امئحق لل ونم. 

  ثفق حلفث طب ف  البمحن مئث الد اسق االس كشفمفلق

  السف   ت  ري بوفا طف ي 1اس بمنق )يلحف  

  طملففف  وطملبفففق 60)  الد اسفففمت الوللفففم بملكللفففق

يتثلففففففق للتج تففففففك اضةففففففلي ) رف ففففففمئي ذوي 

االح لمافمت   ل حديففد يفدي حماففق رف ففمئي ذوي 

االح لمافففففففمت الفمةفففففففق ضل شفففففففمي التوفففففففم ف 

والتهفففم ات التختب فففق ب  فففتل   وإن فففم  الك ففف  

غبففففف ه  ودافولففففف ه  ابلك خونلفففففق ال  منللفففففق و 

التوخفلفق السف فدام بلتفمت تولف  الك خونلفق ت بجففي 

إسففف خاتلجلق تولففف  اديفففدة لءسففف خاتلجلق ال خيففف  

االف خاضففففففففي ، وب حللففففففففل ن ففففففففمئث الد اسففففففففق 

 االس كشمفلق تبلأ االتي: 

   للس لفديه  يوخففق بملت فمهل   %97ر

التختب ففففففق ب  ففففففتل  إن ففففففم  الك ففففففمي 

 ابلك خوني ال  منلي.

   يد سفففلا يفففأ  بفففل ففففي لففف    %100ر

ي ففففففخ ات د اسففففففلق سففففففمب ق ف ففففففلات 

ويوميلخ ت تل  وإن م  ل فمي إللك خونفي 

ت فففمنلي وفففف  إحفففد  نتفففمذ  ال  فففتل  

ال وللتففي وفففي  ضففل  يوففميلخ ت ففتلتلق 

يجمسففبق لف ففمئ  يثففل هفف   ال تففق يففأ 

 اضط مت.

   ربدوا  غب ه  في تول  يوميلخ  %98ر

ويهفففم ات ت فففتل  الك ففف  ابلك خونلففففق 

لفففق لففف وي االح لمافففمت الفمةفففق ال  منل

وإن ماهفففففم لألط فففففمت ذوي االح لمافففففمت 

 الفمةق  .

   فضفففففففللا د اسفففففففق هففففففف    %91.8ر

التهففم ات بأسففللي نلتففي حففديث ي ففلا 

 د اس هم نأ بود .

   فضللا اس فدام ال فلس بفل   % 54ر

السففففف فداي  لل شفففففم   وال  منفففففل يفففففك 

ر خانه  بشكل إلك خوني الن فم  يشفخوت 

فضفففففللا  %22توفففففموني نفففففأ بوفففففد ،  

اسففففف فدام ال للجفففففخام لفففففأداة تلاةفففففل ، 

فضفففففففللا اسففففففف فدام يج فففففففق  %16و

فضفللا البخيفد  %7يميكخوسلف  تفل  ، 
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فضفففففللا اسففففف فدام  %1اضلك خونفففففي ، 

 ت بل مت الال د اي  .

بلتفق تولف    يتم سب  ي ضا والد حمافق ل  فليخ 

إللك خونلففففففق  مئتففففففق نلففففففى إسفففففف خاتلجلق ال خيفففففف  

الففففففمت ال شففففففم   االف خاضففففففي  واسفففففف فدام تكجللل

  يج ففق يميكخوسففلف  تففل  -ال للجففخام –)ال لشففبل  

وال ففي يتكجهففم ت ففدي  الفف ول  ال وففمت نففأ بوففد ضنضففم  

ال خيفف  يففأ رف ففمئي ذوي االح لماففمت الفمةففق يففك 

إتمحففق ال  منففل االا تففمني االيجففمبي بلففجه ، وتحديففد 

ري يجهففم لفف  تففأ لخ فوففمت نلففى تجتلففق يهففم ات إن ففم  

ال  ففمنلي لألط ففمت ذوي االنم ففق  الك ففمي ابلك خونففي 

والحضفففففففل  االا تفففففففمني نلفففففففى رف فففففففمئي ذوي 

االح لمامت الفمةق وف م ضسملل  ت كلفخه  )الفدافلى 

 الفم اي . –

وففففي ضفففل  التبفففخ ات بملتحفففمو  الشفففمب ق تتكجففف  

البمحثفففق يفففأ ةفففلمغق يشفففكلق البحفففث ففففي الوبفففم ة 

 ال  خيخيق اآلتلق:

تكجلللالم  "تلاد حماق إلى الكش  نأ ر خ اف  ف

يميكخوسففلف   -ال للجففخام –ال شففم   ) ال ففلس بففل  

تل    بمل خي  االف خاضي ففي بلتفق للف ول  ابلك خونفي 

نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  تففل   ور ففخ ت منلهففم يففك 

الفففم اي  نلففى تجتلففق  –رسففللي ال  كلففخ ) الففدافلي 

يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي والحضل  

ال خيفففف  يففففأ رف ففففمئي ذوي ابا تففففمني ضنضففففم  

 االح لمامت الفمةق"

 أسئلة  البحث :
ت  ال لةل لحل لتشكلق البحث يأ ف ت االامبق نفأ 

 الشسات الخئلس اضتي:

لل  يتكأ ت فليخ بلتفق تولف  الك خونفي نبفخ 

يج ففق يميكخوسففلف  تففل    مئتففق نلففى  إسفف خاتلجلق 

ت منل اف  ف  ال خي  االف خاضي ، والكش  نأ ر خ

لم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفي تكجلللا

الففم اي  نلفى تجتلفق  –ورسللي ال  كلخ ) الفدافلي 

يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي والحضل  

 ؟  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق ابا تمني لد

 وي  خت ه ا الشسات إلى اضستلق ال خنلق اضتلق :

تففق الفف ول  يففم يوففميلخ ال  ففتل  ال وللتففي لبل  -1

ابلك خوني نبخ يميكخوسلف  تفل   ال مئتفق 

نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خاضفففففي  

   ؟2003بمتبمت نتلذ  فتلس)

للفف  تفف  بجففم  بلتففق الفف ول  ابلك خونففي نبففخ   -2

يميكخوسففففففففلف  تففففففففل   ال مئتففففففففق نلففففففففى 

إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي  بمسفف فدام 

  ووف فففم للتوفففميلخ 2003نتفففلذ  فتفففلس)

 الشمب ق؟

م ر خ اف  ف اس فدام تكجلللالفم ال شفم   ي -3

يميكخوسفففلف   –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

تل   في بلتق ال ول  االلك خوني نبفخ يج فق 

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلى إسف خاتلجلق 
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ال خيففف  االف خاضفففي ب فففخف الجظفففخ نفففأ 

رسفففللي ال  كلفففخ للتففف ول  نلفففى ال ح فففلل 

التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي 

لك خونفففي ال  فففمنلي لفففد  رف فففمئي ذوي اب

 االح لمامت الفمةق ؟

 -يففم ر ففخ اففف  ف رسففللي ال  كلففخ )دافلففي  -4

فم اي  ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالم 

ال شففم   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي نبففخ 

يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  ال مئتفففق نلفففى 

إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خاضفففففي نلفففففى 

ات إن فم  ال ح لل التوخفي التفختب  بتهفم 

الك مي ابلك خونفي ال  فمنلي لفد  رف فمئي 

 ذوي االح لمامت الفمةق ؟

يم ر خ ال  منل بلأ نلت تكجلللالفم ال شفم    -5

يميكخوسفففلف   –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

تل   في بلتق ال ول  االلك خوني نبفخ يج فق 

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلفى إسف خاتلجلق 

ال خيفففففففف  االف خاضففففففففي ال مئتففففففففق نلففففففففى 

 خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي ورسفففللي إسفف

فففم اي  نلففى ال ح ففلل  -ال  كلففخ )دافلففي 

التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي 

ابلك خونفففي ال  فففمنلي لفففد  رف فففمئي ذوي 

 ؟ االح لمامت الفمةق

يم ر خ اف  ف اس فدام تكجلللالفم ال شفم    -6

يميكخوسفففلف   –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

االلك خوني نبفخ يج فق تل   في بلتق ال ول  

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلى إسف خاتلجلق 

ال خيففف  االف خاضفففي ب فففخف الجظفففخ نفففأ 

رسللي ال  كلخ للتف ول  نلفى تجتلفق الجمنف  

اضدائفففي التفففختب  بتهفففم ات إن فففم  الك فففمي 

ابلك خونفففي ال  فففمنلي لفففد  رف فففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق  ؟

 -يففم ر ففخ اففف  ف رسففللي ال  كلففخ )دافلففي  -7

فم اي  ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالم 

ال شففم   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي نبففخ 

يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  ال مئتفففق نلفففى 

إس خاتلجلق ال خي  االف خاضفي نلفى تجتلفق 

الجمنففف  اضدائفففي التفففختب  بتهفففم ات إن فففم  

الك مي ابلك خونفي ال  فمنلي لفد  رف فمئي 

 ذوي االح لمامت الفمةق ؟

نل بلأ نلت تكجلللالفم ال شفم   يم ر خ ال  م -8

يميكخوسفففلف   –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

تل   في بلتق ال ول  االلك خوني نبفخ يج فق 

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلفى إسف خاتلجلق 

ال خيفففففففف  االف خاضففففففففي ال مئتففففففففق نلففففففففى 

إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي ورسفففللي 

ففففم اي  نلفففى تجتلفففق  -ال  كلفففخ )دافلفففي 

لتفففختب  بتهفففم ات إن فففم  الجمنففف  اضدائفففي ا

الك مي ابلك خونفي ال  فمنلي لفد  رف فمئي 

 ؟ ذوي االح لمامت الفمةق
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يم ر خ اف  ف اس فدام تكجلللالفم ال شفم    -9

يميكخوسفففلف   –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

تل   في بلتق ال ول  االلك خوني نبفخ يج فق 

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلى إسف خاتلجلق 

ف الجظفففخ نفففأ ال خيففف  االف خاضفففي ب فففخ

رسفففللي ال  كلفففخ للتففف ول  نلفففى الحضفففل  

ابا تمني لد  رف فمئي ذوي االح لمافمت 

 الفمةق ؟

 -يم ر خ افف  ف رسفللي ال  كلفخ )دافلفي  -10

فم اي  ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالم 

ال شففم   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي نبففخ 

يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  ال مئتفففق نلفففى 

ضفففففي نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خا

الحضفففل  ابا تفففمني لفففد  رف فففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق ؟

يفففم ر فففخ ال  منفففل بفففلأ نفففلت تكجلللالفففم  -11

 –ال للجففففففففخام  –ال شفففففففم   )ال لشففففففففبل  

يميكخوسفففففلف  تفففففل   ففففففي بلتفففففق الففففف ول  

االلك خونففي نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  تففل  

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

االف خاضفففففي ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق 

خيففففف  االف خاضفففففي ورسفففففللي ال  كلفففففخ ال 

ففففففففم اي  نلفففففففى الحضفففففففل   -)دافلفففففففي 

ابا تمني لد  رف فمئي ذوي االح لمافمت 

 ؟ الفمةق

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى:

ت ففففتل  بلتففففق تولفففف   ال لةففففل ل مئتففففق بتوففففميلخ -1

إلك خونفففي نبفففخ الليففف    مئتفففق نلفففى إسففف خاتلجلق 

 ال خي  االف خاضي .

الليفف    مئتففق  ت فتل  بلتففق تولفف  الك خونففي نبففخ -2

نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي، وبمتبفففمت 

  .2003نتلذ  فتلس)

الكش  نأ ري يأ تكجلللالم ال شم   )ال لس   -3

يج فففففففق يميكخوسفففففففلف   –ال للجفففففففخام  -بفففففففل 

تل  التش فديق بمل خي  ابف خاضي في بلتق للف ول  

ابلك خوني نبخاللي  اضلثخ فمنللق بداللق تأ لخهفم 

لتوخفي والجمن  اضدائفي لتهفم ات نلى ال ح لل ا

إن فففم  الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي والحضففففل  

ابا تفففففمني لفففففد  رف فففففمئي ذوي االح لماففففففمت 

 الفمةق.  

الكشفففف  نففففأ ر ففففخ اففففف  ف رسففففللي ال  كلففففخ  -4

الفففم اي  فففي بلتففق للفف ول  ابلك خونففي  -)الففدافلي

نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  نلفففى ال ح فففلل 

لتهففم ات إن ففم  الك ففمي  التوخفففي والجمنفف  اضدائففي

ابلك خونففي ال  ففمنلي والحضففل  ابا تففمني لففد  

 رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق.  

الكشفف  نففأ ر ففخ ال  منففل بففلأ نففلت تكجلللالففم  -5

يج ففففق  -ال للجففففخام –ال شففففم   ) ال ففففلس بففففل  
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يميكخوسفففففففلف  تفففففففل    التشففففففف فديق بفففففففمل خي  

االف خاضي في بلتق للف ول  ابلك خونفي نبفخ يج فق 

 –كخوسلف  تل  ، ورسفللي ال  كلفخ ) الفدافلي يمي

الفم اي نلى ال ح لل التوخفي والجمن  اضدائفي 

لتهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي 

والحضففففففل  ابا تففففففمني لففففففد  رف ففففففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق.  

 منهج البحث :

 نظخا ض  البحث الحملي يأ البحلي ال  ليخيفق

Developmental Research  ونظففخا ل بلوففق

البحفففث ال  ليخيفففق تشففف فدم البمحثفففق يفففجهث البحفففث 

 ,El Gazzar)ال  ففليخي  لتففم نخففف  الجففزا   

 بأن  تكميل   ي يجمهث للبحث :   (2014

يجهث البحث اللة ي وال ي تف  إسف فداي   -1

فففي يخحلففق الد اسففق وال حللففل بففملجتلذ ، 

 وابامبق نلى الشسات ال خني اضوت  .

جظليفففففمت والففففف ي تففففف  يفففففجهث ت فففففليخ الت -2

إسف فداي  ففي ت ففتل  بلتفق تولف  الك خونففي 

نبخ اللي    مئتق نلى إس خاتلجلق ال خيف  

االف خاضففي وذلفف  ب  بلفف  نتففلذ  فتففلس 

  لل  تل  ال وللتي، وابامبق نلى 2003)

 الشسات ال خني الثمني  .

التففجهث البحثففي شففب  ال جخيبففي وذلفف  فففي  -3

تجخبفففق البحفففث وف فففم لل  فففتل  ال جخيبفففي 

لإلامبففق نففأ اضسففتلق ال خنلففق يففأ الثملففث 

 ح ي الحمدي نشخ.

 أهمية البحث :  
 تخاك رهتلق البحث الحملي إلى رن :

يلاففف  نظفففخ ال فففمئتلأ نلفففى تولفففل  وتفففد ي   -1

رف ففمئي ويولتففي ذوي ابح لماففمت الفمةففق 

إلى فمنللق اس فدام بلتفمت الف ول  االلك خونفي 

ال مئتق نلفى إسف خاتلجلق ال خيف  االف خاضفي 

 في يجمت توللته  وتد يبه .

يلاففف  نظفففخ ال فففمئتلأ نلفففى تولفففل  وتفففد ي   -2

رف ففمئي ويولتففي ذوي ابح لماففمت الفمةففق 

إلى فمنللق إس فدام ردوات ال شم   ) ال فلس 

يميكخوسفففلف   ببلتففففمت  -ال للجفففخام –بفففل  

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

ال خي  االف خاضي لتم ل ل  يأ ر خ في يجفمت 

 توللته  وتد يبه ، وحضل ه  االا تمني.

يدنل إلى الجظفخ بملبحفث ففي رسفملل  ال  كلفخ  -3

ون   هففففففم  ب جتلففففففق ال ح ففففففلل التوخفففففففي 

والتهم ات ببلتفمت الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

 نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي.  

ل ففف  نظفففخ ي فففتتي بفففخايث إنفففداد وتفففد ي   -4

 يولتففي ورف ففمئي ذوي االح لماففمت الفمةففق

إلفففففى رهتلفففففق ت ليخهفففففم وتل لففففف  الففففف ول  

ابلك خونففي ال ففمئ  نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

 االف خاضي في تجتلق يهم اته  ويوم فه .
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ي ففدم البحففث إطففم ا ً نظخيففم ًويجتلنففق يففأ   -5

التوميلخ ال ي ت  ال لةفل إللهفم للبفمحثللأ ففي 

التجففمت الته تففلأ بففمل ول  ابلك خونففي ال ففمئ  

االف خاضففي بهففدف نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

 د اسق ي غلخات ت تلت .

 حمددات البحث:
 ا   خ البحث الحملي نلى:

رف فففففففمئي ذوي االح لمافففففففمت الفمةفففففففق  -1

بملدبلليفففففق الفمةفففففق بكللفففففق نلفففففلم ذوي 

االح لمافففففمت بمل  فففففل الد اسفففففي الثفففففمني 

 م .2021/2022

 –تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   ) ال لشفففففففبل    -2

يج ق يميكخوسلف  تفل   ببلتفق -ال للجخام 

ل  ابلك خونففي نبففخ الليفف   مئتففق نلففى للفف و

إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خاضفففففي، وتففففف  

اسفف فدام هفف   ال كجلللالففمت النهففم  بلتففمت 

ت ففلا ال لاةففل ال زايجففي وال تزيجففي الفف ي 

يح مافففففف  رنضففففففم  ال خيفففففف  االف خاضففففففي 

لل لاةفففل ال وفففمت، بمالضفففمفق إلفففى ان شفففم  

اسفففففف فدايهم بففففففلأ ط بجففففففم فففففففي يوظفففففف  

، وتفف  ت ضففلل اف لففم  التسسشففمت ال وللتلففق

ال للجخام نفأ الفلاتس ري نظفخا اليكمنلمتف  

في ن ل يل مت  ذات رحجمم لبلخة ت ل إلفى 

   الجم لكل يل  يك تففزيأ سفحمبي 1.5)

غلففخ يحففدود ويففدن  اتلففك رنففلات يل ففمت 

اللسمئ  الت وفددة وهف ا يفم يح ماف  البحفث 

الحفففملي الن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي ي وفففدد 

 ي.   اللسمئ   ال  منل

 الفم اي . -رسللي ال  كلخ ) الدافلي -3

  لل  ففتل  2003ت بلفف  نتففلذ  فتففلس) -4

ال وللتفي لت مب فق ال  ففتل  ال وللتفي لبلتففق 

الففففففففف ول  ابلك خونفففففففففي نبفففففففففخ يج فففففففففق 

يميكخوسفففلف  ال مئتفففق نلفففى إسففف خاتلجلق 

ال خيففففف  االف خاضفففففي لتوفففففميلخ ال  فففففتل  

 ال وللتي ح ى يخحلق ال  لي  الجهمئي.

 متغريات البحث:
: اشففف تل البحفففث الحفففملي نلفففى الت غلفففخات التشففف  لق

التشففف  ل، روال: نفففلت تكجلللالفففم  نفففميللأ للت غلفففخ

) ال ففلس  ال شففم   التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي

يج ففق يميكخوسففلف  تففل   ببلتففق  -ال للجففخام –بففل  

للفففف ول  ابلك خونففففي نبففففخ الليفففف ،  منلففففم : الت غلففففخ 

 –) الفدافلي ال  جل ى : وي تثل ففي رسفللي ال  كلفخ 

 الفم اي .

اشفففف تل البحففففث الحففففملي نلففففى الت غلففففخات ال مبوففففق: 

 الت غلخات ال مبوق اآلتلق :

ال ح ففلل التوخفففي لتهففم ات إن ففم  الك ففمي   ر)

 ابلك خوني ال  منلي .

الجمنفففف  اضدائففففى لتهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي   ي)

 ابلك خوني ال  منلي .

 الحضل ابا تمني .    )
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 عينة البحث :

ث فففي ال فف ي رف ففمئي ذوي تتثلفف  نلجففق البحفف 

  طملفففففف  وطملبففففففق، 120االح لماففففففمت ونففففففدده  )

بملدبلليفففق الفمةفففق بكللفففق نلفففلم ذوي االح لمافففمت 

، وتفففف  ت شففففلته  2021/2022الفمةففففق  بملوففففمم 

 نشلائلم إلى س   يجتلنمت تجخيبلق، لتم يلي:

  طملفففف  وطملبففففق الفففف يأ 20التجتلنففففق اضولففففى ) -

بفل  بففمل خي   اسف فديلا تكجلللالفم ال شففم   ال فلس

 اضف خاضي وذوي ت كلخ دافلي .

  طملفففف  وطملبففففق الفففف يأ 20التجتلنففففق الثمنلففففق ) -

اسففف فديلا تكجلللالفففم ال شفففم   ال للجفففخام بفففمل خي  

 اضف خاضي وذوي ت كلخ دافلي .

  طملففف  وطملبفففق الففف يأ 20) التجتلنفففق الثملثفففق  -

اس فديلا تكجلللالفم ال شفم   يج فق يميكخوسفلف  

 اضف خاضي وذوي ت كلخ دافلي .تل  بمل خي  

  طملفففف  وطملبففففق الفففف يأ 20التجتلنففففق الخابوففففق) -

اسف فديلا تكجلللالفم ال شففم   ال فلس بفل  بففمل خي  

 اضف خاضي وذوي ت كلخ فم اي .

  طملففف  وطملبفففق الففف يأ 20التجتلنفففق الفميشفففق ) -

اسففف فديلا تكجلللالفففم ال شفففم   ال للجفففخام بفففمل خي  

 ي .اضف خاضي وذوي ت كلخ فم ا

طملففف  وطملبفففق الففف يأ   20) التجتلنفففق الشمدسفففق -

اس فديلا تكجلللالفم ال شفم   يج فق يميكخوسفلف  

 تل   بمل خي  اضف خاضي وذوي ت كلخ فم اي .

 أدوات البحث :
 ي ضتأ البحث ردوات ال لم  اآلتلق:

 مئتفففففق رسفففففملل  ال  كلفففففخ لشففففف جبخ  ووااجفففففخ  -1

(Sternberg& Wagner,1992)  الجشففففق

   .2004خي  الد ديخ وال ل  )ال  لخة تو

اف بم  تح فللي يوخففي)  بلفي /بوفدي   ل لفم   -2

يففدي تح ففلل طفف ي الدبلليففق الفمةففق بكللففق 

نلفففلم ذوي ابح لمافففمت للتوفففم ف والت فففمهل  

التختب ففق بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

 ال  منلي ل وي االح لمامت يأ إنداد البمحثق.

 ففمي ابلك خونففي ب م ففق ت لففل  التجفف ث ل  لففل  الك -3

ال  منلي ال ي ت  ت فتلت  وإن ماف  بمسف فدام 

يففأ  Flip PDF Professionalبخنففميث 

 إنداد البمحثق.

 ي لم  الحضل  ابا تمني يأ إنداد البمحثق.  -4

 التصميم التجريبي:
ي بفففففففك البحففففففففث الحففففففففملي بحففففففففلي ت منففففففففل 

 Treatment × Treatment (TTI)التوملجمت

نفففلت تكجلللالفففم  حلفففث يبحفففث ت منفففل التوملجفففق )  

يج فففففق  –ال للجفففففخام  –ال شفففففم  ) ال فففففلس بفففففل  

 –يميكخوسلف  تل    يك رسللي ال  كلخ ) الدافلي 

الفففم اي  ، و ففد اسفف فدي  البمحثففق ال  ففتل  شففب  

 Factorial ال جخيبي التشفتى بمل  فتل  الوفميلي

Design 2   ×3   حلففث تفف  اف لففم  نلجففق البحففث ،

 شففففففلتهم   طملفففففف  وطملبففففففق، وت 120ونففففففددهم )

نشففلائلم إلففي سفف  يجتلنففمت تجخيبلففق  فف  ت بلفف  
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ابف بففم  ال ح ففللي  بللففم نلففى التجتلنففمت،  فف  تفف  

ت بلفف  الت غلففخ التشفف  ل " التوملجففمت ال جخيبلففق" 

نلففى لففل يجتلنففق،  فف  ال  بلفف  البوففدي ل ف بففم  

ال ح للي وب م لق ت لل  التجف ث وي لفم  الحضفل  

ال جخيبفى    ال  فتل 1االا تمني ، ويلضا شفكل )

 للبحث.  

ال  بل  ال بلي 

 ضدوات البحث

 تكجلللالم ال شم                   

 بمل خي  ابف خاضي                   
 

 رسللي ال  كلخ

 الخارجي( -الداخلي)

ال  بل  البودي  يج ق يميكخوسلف  تل  ال للجخام ال لس بل 

 ضدوات البحث

 

 

ابف بم  -1

 ال ح للي

ي لم  -2

ضل  الح

 االا تمني

 

 

 ال  كلخرسللي 

 الدافلي

التجتلنق اضولي ط ي 

اس فديلا، تكجلللالم 

ال شم   ال لس بل  

بمل خي  اضف خاضي 

وذوي ت كلخ دافلي 

  20ونددهم )

التجتلنق الثمنلق ط ي 

ال يأ اس فديلا 

تكجلللالم ال شم   

ال للجخام بمل خي  

اضف خاضي وذوي ت كلخ 

  20دافلي ، ونددهم )

التجتلنق الثملثق ط ي 

اس فديلا تكجلللالم 

ال شم   يج ق 

يميكخوسلف  تل  بمل خي  

اضف خاضي وذوي ت كلخ 

  20دافلي، ونددهم )

 

ابف بفففففففففم   -1

 ال ح للي

ب م ففق ت لففل  -2

 التج ث

ي لفففففففففففم   -3

الحضففففففففففففففففل  

 ابا تمني

 

 رسللي ال  كلخ

 الفم اي

التجتلنق الخابوق 

ط ي اس فديلا 

 شم   تكجلللالم ال

ال لس بل  بمل خي  

اضف خاضي وذوي ت كلخ 

  20فم اي ونددهم )

التجتلنق الفميشق 

ط ي اس فديلا 

تكجلللالم ال شم   

ال للجخام بمل خي  

اضف خاضي وذوي ت كلخ 

  20فم اي ونددهم )

التجتلنق الشمدسق ط ي 

اس فديلا تكجلللالم 

ال شم   يج ق 

يميكخوسلف  تل   بمل خي  

وذوي ت كلخ  اضف خاضي

  20فم اي ونددهم )

   ال  تل  ال جخيبي للبحث1شكل )

 فروض البحث :
البحث يأ الشسات الثفمني والثملفث  لإلامبق نأ رستلق

 والخابك ،  د  مي  البمحثق ب لمغق ال خوض االتلق:

ال ففخوض التختب ففق بففأ خ اففف  ف تكجلللالففم   روال :

           ال شفففم   التشففف فديق بفففمل خي  اضف خاضفففي 

ور خ ت منلهم يك رسللي ال  كلفخ ببلتفق للف ول  

ابلك خونفففى نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  

نلففى ال ح ففلل التوخفففي لففد  رف ففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق:

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -1

  بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت طففففففف ي 0.05)

التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اس فدي  تكجلللالم 

ال شم   )ال لشبل   وال ي اس فدي  تكجلللالم 
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ال شففففففم   )ال للجففففففخام  ، وال ففففففي اسفففففف فدي  

تكجلللالم ال شم   )يميكخوسلف  تل   ففي بلتفق 

الفففف ول  االلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق 

ال خيففف  ابف خاضفففي بغفففا الجظفففخ نفففأ رسفففللي 

ال  كلففخ فففي ال  بلفف  البوففدي الف بففم  ال ح ففلل 

بتهفففففم ات إن فففففم  الك فففففمي  التوخففففففي التفففففختب 

 ابلك خوني ال  منلي.

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -2

  بففففلأ ي لسفففف مت د اففففمت يجتففففلن ي 0.05)

ال فف ي ذو رسففللي ال  كلففخ الففدافلي والفففم اي 

بغا الجظخ نأ تكجلللالم ال شفم   التشف فديق 

بمل خي  االف خاضفى ففي ال  بلف  البوفدي الف بفم  

ي التففففختب  بتهففففم ات إن ففففم  ال ح ففففلل التوخففففف

 الك مي ابلك خوني ال  منلي.

≥ ال يلاد فخق ذو داللفق إح فمئلق نجفد يشف ل   -3

  بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت طففففففف ي 0.05)

التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اس فدي  تكجلللالم 

يميكخوسفلف   -ال للجفخام  –ال شم   )ال لشبل  

تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

اتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي وذو رسففففللي اسفففف خ

فففم اي  فففي ال  بلفف  البوففدي  -ال  كلففخ )دافلففي

الف بفففم  ال ح فففلل التوخففففي التفففختب  بتهفففم ات 

 إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي. 

ال ففخوض التختب ففق بففأ خ اففف  ف تكجلللالففم    منلففم :

ال شفففم   التشففف فديق بفففمل خي  اضف خاضفففي            

يك رسللي ال  كلفخ ببلتفق للف ول   ور خ ت منلهم

ابلك خونفففى نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  

نلففى الجمنفف  اضدائففي لتهففم ات إن ففم  الك ففمي 

ابلك خونففففي ال  ففففمنلي لففففد  رف ففففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق:

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -4

  بففففففلأ ي لسفففففف مت د اففففففمت  طفففففف ي 0.05)

اس فدي  تكجلللالم التجتلنمت ال جخيبلق ال ي 

ال شففففففم   )ال لشففففففبل   ، وال ففففففي اسفففففف فدي  

تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   )ال للجفففففففخام ، وال فففففففي 

اسففف فدي  تكجلللالفففم ال شفففم   )يميكخوسفففلف  

تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

اس خاتلجلق ال خي  ابف خاضي بغفا الجظفخ نفأ 

 رسللي ال  كلخ في ال  بل  البوفدي لب م فق ت لفل 

التجففف ث ففففي الجمنففف  اضدائفففي التفففختب  بتهفففم ات 

 إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي.

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -5

  بففففلأ ي لسفففف مت د اففففمت يجتففففلن ي 0.05)

ال فف ي ذو رسففللي ال  كلففخ الففدافلي والفففم اي 

بغففففا الجظففففخ نففففأ نففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   

ال  بلففف  التشففف فديق بفففمل خي  االف خاضفففي ففففي 

البوفدي لب م ففق ت لفل  التجفف ث ففي الجمنفف  اضدائففي 

التففففختب  بتهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي 

 ال  منلي.

≥ ال يلاد فخق ذو داللفق إح فمئلق نجفد يشف ل   -6

  بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت طففففففف ي 0.05)

التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اس فدي  تكجلللالم 
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ف  يميكخوسففل -ال للجففخام  –ال شم  )ال لشففبل  

تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي، وذو رسفففللي 

فففم اي  فففي ال  بلفف  البوففدي  -ال  كلففخ )دافلففي

لب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  اضدائفي التفختب  

 بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي. 

للالففم ال ففخوض التختب ففق بففأ خ اففف  ف تكجل  :  منلففم

ال شفففم   التشففف فديق بفففمل خي  اضف خاضفففي            

ور خ ت منلهم يك رسللي ال  كلفخ ببلتفق للف ول  

ابلك خونفففى نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  

نلى الحضل  ابا تمني لد  رف فمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق: 

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -7

   بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت طففففففف ي0.05)

التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اس فدي  تكجلللالم 

ال شففففففم   )ال لشففففففبل   ، وال ففففففي اسفففففف فدي  

تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   )ال للجفففففففخام ، وال فففففففي 

اسففف فدي  تكجلللالفففم ال شفففم   )يميكخوسفففلف  

تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

اس خاتلجلق ال خي  ابف خاضي بغفا الجظفخ نفأ 

ل  بلففف  البوفففدي لت لفففم  رسفففللي ال  كلفففخ ففففي ا

 الحضل  ابا تمني.

≥ ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل  -8

  بففففلأ ي لسفففف مت د اففففمت يجتففففلن ي 0.05)

طففف ي ذو رسفففللي ال  كلفففخ الفففدافلي والففففم اي 

بغففففا الجظففففخ نففففأ نففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   

التشففف فديق بفففمل خي  االف خاضفففي ففففي ال  بلففف  

 البودي لت لم  الحضل  ابا تمني.

≥ ال يلاد فخق ذو داللفق إح فمئلق نجفد يشف ل   -9

  بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت طففففففف ي 0.05)

التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اس فدي  تكجلللالم 

يميكخوسففلف   -ال للجففخام  –ال شم  )ال لشففبل  

تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي، وذو رسفففللي 

م اي  فففي ال  بلفف  البوففدي ففف -ال  كلففخ )دافلففي

 لت لم  الحضل  ابا تمني. 

 خطوات البحث :

 ل ح ل  رهداف البحث ت  اتبمت الف لات اضتلق:

إنففداد ابطففم  الجظففخي للبحففث، وي ضففتأ تحللففل  -1

اضدبلففففففمت والد اسففففففمت الشففففففمب ق التختب ففففففق 

 بت غلخات ويجمالت البحث لتم يلي:

  ي هفففلم لفففل يفففأ الففف ول  ال فففمئ  نلفففى

 خيففففففففف  االف خاضفففففففففي ال خيففففففففف  وال

وف مئ   ونجمةخ ، ورنتفمط ال فخق 

ابف خاضففلق ورشففكملهم، نلايففل نجففمو 

ال فففخق ابف خاضفففلق، يخاحفففل ت فففليخ 

ال خي  االف خاضي، وفمنللفق اسف فدام 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي ففففي 

 نتللق ال ولل  وال ول .

  تكجلللالففففمت ال شففففم   التشفففف فديق

 يميكخوسففلف  -ال للجففخام-)ال لشففبل  
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تفففففففففففل   بفففففففففففمل خي  االف خاضفففففففففففي، 

 وف مئ هم، وايكمنلمتهم، وفمنلل هم.

  ي هففلم رسففللبي ال  كلففخ ) الففدافلي– 

الفم اي  وستمت اضففخاد ذو رسفللي 

ت كلففففخ دافلففففي، وذو رسففففللي ت كلففففخ 

 فم اي وي ميلس رسملل  ال  كلخ.

  ، ي هففلم الحضففل  ابا تففمني وربوففمد

 و لمس ، والجظخيمت الت شخة ل   .

 فففمي ابلك خونفففي ورنلانففف  ي هفففلم الك 

 وف مئ   ونجمةخ  ، وفمنلل   . 

  االسس والجظخيفمت ال في يو تفد نللهفم

ت تل  بلتق ال ول  االلك خونفي ال مئتفق 

نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي 

واسفف فدام تكجلللالففم تشففم   ال خيفف  

فففففي تجتلففففق يهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي 

 االا تمني.  ابلك خوني والحضل 

ت تل  بلتق تولف  إلك خونفي  تق بتوميلخإنداد  مئ -2

نبفففخ الليففف   مئتفففق نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  

 ابف خاضي.

للبحث وهفي ت فتل   ال جخيبلقت تل  التوملجق  -3

بلتففق تولفف  إلك خونففي نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  

ال خيف  ابف خاضفي  اسف خاتلجلقتل    مئتق نلى 

  2003يففففأ ففففف ت اتبففففمت نتففففلذ  فتففففلس )

 .  لل  تل  ال وللتي

إنففففداد ردوات البحففففث وت بل هففففم نلففففى الولجففففق  -4

 االس   نلق لل ألد يأ ةد هم و بمتهم.

اف لم نلجفففففق البحفففففث وت شفففففلتهم إلفففففى سففففف   -5

 يجتلنمت تجخيبلق.

 إاخا  تجخبق البحث، وال ي تضتج  : -6

  ال  بلفففففف  ال بلففففففي ل ف بففففففم  ال ح ففففففللي

 التوخفي وي لم  الحضل  االا تمني .

 ك ففففمي تولفففف  يوففففم ف ويهففففم ات إن ففففم  ال

ابلك خونفففففففي ال  فففففففمنلي ببلتفففففففق للففففففف ول  

ابلك خونففى نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  تففل  

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

 .اضي وف م لل  تل  ال جخيبي للبحثاالف خ

 .ال  بل  البودي ضدوات البحث 

   ت ففففففحلا الففففففد امت و ةففففففدهم باففففففخا

 التوملجق االح مئلق .

 نخض ن مئث البحث ويجم ش هم وت شلخهم. -7

 ت دي  ال لةلمت والت  خحمت . -8

 مصطلحات البحث:
فى ضل  إط ت البمحثق نلى ال وخي فمت ال فى 

و دت فففى نديففد يففأ اضدبلففمت ال خبليففق ذات الو  ففق 

بت غلفففخات البحفففث، ويخانفففمة طبلوفففق بلتفففق الففف ول ، 

ونلجق البحث وردوات ، تف  تحديفد ي ف لحمت البحفث 

 إاخائلًم نلى الجحل االتى:

 : اضيال خي  االف خ 

توخففف  البمحثففق بأنفف  يجتلنففق يففأ رف ففمئي ذوي 

االح لماففمت الفمةففق التففلزنلأ اغخافلففم ي  ففمنلل  

بشففكل تكل ففي وي ففخاب  وديجففميلكي نبففخ بلتففق تولفف  
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إلك خوني نأ بود وي شم لل  يوفم ل خيف  بمسف فدام 

رحد تكجلللالمت ال لاةل ابلك خونفي) ال لشفبل  رو 

    ل ح لففف  ال للجفففخام رو يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل

هففدف يشفف خ  وهففل إن ففم  ل ففمي إللك خونففي ت ففمنلي 

 لألط مت يأ ذوي االنم ق .

 بلتق ال ول  ابلك خوني نبخ يج ق يميكخوسلف  تل  : 

ت منللق إف خاضلق ت دم يأ  بأنهم بلتق توخفهم البمحثق

ت ففلا ت ففدي  الفف ول  والتح ففلي  ففف ت شففبكق االن خنفف 

الك فمي ابلك خونفي ال وللتي التختب  بتهفم ات إن فم  

لل  ي نبخ اللي  في ري و   ويفأ ري يكفم  وفف  

ال ل ، وإدا ة نتللق تولل  وتول  ال  ي وتشفجلله  

وي مبو ه  وت لفل  ت فمنله  يفأ فف ت ردوات ال  منفل 

وإدا ة ال ول  ال في تلفخهفم يج فق يميكخوسفلف  تفل  

ل جفففففلات الد دشفففففق الج فففففلق، ون فففففد االا تمنفففففمت 

 يففففففق وتشففففففجللهم، ويشففففففم لق والتحمضففففففخات ال ل

الشمشففمت، ويكملتففمت ال ففلت وال لففديل، ويشففم لق 

التشفف جدات وال ففل  وتحخيخهفففم، و فففك ال كلل فففمت، 

وإنشففففم  ال ففففخق ابف خاضففففلق وإدا تهففففم ، وادولففففق 

 االا تمنمت نبخ ال  لي .

 تكجلللالم ال شم   بمل خي  ابف خاضي

وتوخفهفففم البمحثفففق بأنهفففم اضدوات ابلك خونلفففق 

يشفف فديهم ال خيفف  ابف خاضففي للسففل  تلاةففل ال ففي 

ل جظففل  نتلفف  وال شففم   نففأ بوففد فففي تح لفف  هففدف 

يش خ  وهل إن م  ل مي إللك خونفي ت فمنلي لألط فمت 

يففأ ذوي االنم ففق، وا   ففخ هفف ا البحففث نلففى ردوات 

ال لاةل االا تمني وال خي  االف خاضي ) ال لشبل  

 ، ال للجخام، ويج ق يميكخوسلف  تل  .

 بل ال لش

ا تمنلففق نلففى إيل ففك لشففبكق توخففف  البمحثففق بأنفف  

االن خنفف  ت ففلا للتشفف خللأ فلهففم يففأ رنضففم  ال ففخق 

ابف خاضففففلق آللففففمت ل كففففليأ ن  ففففمت يففففك ر ففففخانه  

وإنشفففم  تجتوفففمت ويشفففم لق التولليفففمت واضحفففداي 

 .2.0بمس فدام ت جلمت وي  

 ال للجخام

ي  ففلو  ت بلفف  يخاسففلق يجففمنيتوخففف  البمحثففق بأنفف  

 فففففد  يشفففففتا ضنضففففففم  ال فففففخق ابف خاضففففففلق  الت

بمل لاةففل يففك اآلفففخيأ بشففكل آيففأ وسففخيك ، يو تففد 

نلففى ال فففزيأ الشففحمبي وي تلففز بشففهللق اسفف فداي  

حلففث يتكففأ يففأ ف لففف  إ سففمت واسفف  بمت الخسفففمئل 

الج ففففلق، ال ففففل ، الت ففففمطك التخئلففففق وال ففففلتلق، 

والتل مت بجتلك رنلانهم، يفك إيكمنلفق إنشفم   جفلات 

  نضففل 5000نففمت يتكففأ ر  تضفف  ح ففى رو يجتل

 لكل يجتلنق.

 يج ق يميكخوسلف  تل  : 

بأنفف  يج ففق للفف ول  ال شففم لي توخففف  البمحثففق 

 365ال فففمئ  نلفففى الشفففحمبق، وهفففل رحفففد ت بل فففمت  

Microsoft  تشفف فدي  ال ففخق ابف خاضففلق فففي ن ففد

االا تمنمت الت زايجفق رو الغلفخ ي زايجفق يفك إن فم  

شفففق وت فففدي  الت حظفففمت، يشفففمحق لل وفففمو ، والد د

ويشففم لق التل ففمت وال  بل ففمت والخيففلز ال وبلخيففق 
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بحلث يكل  اتلفك رنضفم  ال خيف  نلفى اطف ت دائف  

 بأنش ق  ال خي .

 رسللي ال  كلخ :

توخف  البمحثق بأنف  االسفللي الف ي ي ضفل  ال فخد ففي 

تل لففف   د اتففف  وتجظفففل  رفكفففم   ر جفففم  توميلففف  يفففك 

دائف  للتهفمم واضنشف ق التلا   ال ي ي وفخض لهفم ور

التكلفف  بهففم، والفف ي ي بوفف  بيجففمد حلففلت للتشففك ت 

 ال ي تلااه .

 يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي:

يجتلنففق الجلانفف  التوخفلففق توخفهففم البمحثففق  بأنهففم 

واضدائلفففق  ال فففي تتكفففأ رف فففمئي ذوي االح لمافففمت 

الفمةفق يففأ ت ففتل  وإن فم  ل ففمي إللك خونففي ي وففدد 

 Flip PDFسفمئ  وت فمنلي بمسف فدام بخنفميث الل

Professional    يجتلنفق يفأ وف   بد ق ويهم ة

اضسس والتوميلخ والف لات ل ح ل  رهداف توللتلفق 

 لألط مت ذوي االنم ق .

 الك مي ابلك خوني ال  منلي:

بأنفف  يح فف ل    تفف ي يشفف ب   توخففف  البمحثففق

يف أ  الك  مي الت ب لت يف أ حلف ث الشفكل، إذ ي كف ل 

ةفففف حق غفففف ف فم الفففف ق وفهففففخ  وسلشففففلق يففففأ 

ال  حمت الت  مبوق ال  منللق فمئ  ق ال ش و  تح فل  

نلففى ن ففلب إللك خونلففق يدنليففق بلسففمئ  ي وففددة 

ت منللفففففففق  ففففففففد تشففففففف تل ال فففففففف لت، والخسفففففففف لم 

وال ل الثمب ففف ق والت حخلففف ق و وابففف  فمئ فففق، لتفففم 

تح ل  نلى اضدوات الفمة ق بمل  من ل ي ك يح فلا  

جل ففف ، يح ففف   نلففف ى ال ففف خب ال ففف ل  رو وسفففمئل وب

تفففزيأ فم الففق رو نلففى يلا ففك ويفف ، وي ففخر نلففى  

يفف   ال ج فف ل ش مشفف ق لتبلفف لتخ يك بفف ي رو يحتفف لت، و

 . ب ل أ نج مة خ  إي م ب خي    ف  ل ق رو غل خ ف لق

 الحضل  ابا تمني 

وت  د البمحثق بأن  الد افق ال في توبفخنأ ت فل ات 

ح لماففففمت الفمةففففق حففففلت يففففد  رف ففففمئي ذوي اال

ال ففففخاب  الوففففمط ي وال لااففففد يففففك ر خانفففف  اآلفففففخيأ 

بفمل خي  االف خاضففي  ر جففم  ال شففم   نففأ بوففد الن ففم  

الك فففمي ابلك خونفففي ، وتتمسففف  ال خيففف  وت منلففف  ، 

و ضففم  نففأ ردوات ال لاةففل وال شففم   االا تففمني 

ال ففي تشففمند  نلففى ن ففل يشففمنخ  وإن ومالتفف  وآ ائفف  

لق، وي فففم  بملد افففق الكللفففق ال فففي بفففمل خي  بشفففهل

يح فففففل نللهفففففم ال ملففففف  ففففففي  ي لفففففم  الحضفففففل  

 االا تمني يأ إنداد البمحثق.

 اإلطار النظري
يهففدف البحففث الحففملي  إلففى الكشفف  نففأ ر ففخ 

ال  منففل بففلأ نففلت تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق 

 –ال للجفففخام  –بفففمل خي  اضف خاضفففي ) ال فففلس بفففل  

للي ال  كلخ )الدافلي يج ق يميكخوسلف  تل    ورس

الفم اي  ببلتق تول  إلك خوني نبخ يميكخوسفلف   –

تل   مئتق نلفى إسف خاتلجلق ال خيف  ابف خاضفي نلفى 

تجتلففق يهففم ات ان ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي 

والحضفففففففل  ابا تفففففففمني  لفففففففد  رف فففففففمئي ذوي 

االح لماففمت بكللففق نلففلم ذوي االح لماففمت الفمةففق، 
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: الجظففخي للبحففث التحففمو  ال مللففقلفف ا ي جففموت ابطففم  

:
ࣰ
ال ول  ابلك خونفي ال فمئ  نلفى ال خيف  وال خيف   روال

تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق   منلففم: االف خاضففي، 

بفففمل خي  االف خاضفففي ببلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي نبفففخ 

الو  ففففق بففففلأ تكجلللالففففم ال شففففم     ملثففففم:الليفففف ، 

  ابوففم:بففمل خي  االف خاضففي و الحضففل  االا تففمني، 

فميشففم : الفففم اي  ،  –رسففملل  ال  كلففخ ) الففدافلي 

 سمدسفم:يهم ات إن م  الك مي ابلك خونفي ال  فمنلي، 

االسففس والجظخيففمت ال ففي يو تففد نللهففم ت ففتل  بلتففق 

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

االف خاضي واس فدام تكجلللالفم تشفم   ال خيف  ففي 

الك ففمي ابلك خونففي والحضففل   تجتلففق يهففم ات إن ففم 

 االا تمني

التحفففل  اضوت : الففف ول  ال فففمئ  نلفففى ال خيففف  

 وال خي  االف خاضي ببلتق لل ول  ابلك خوني : 

ي هلم ال ول  ال مئ  نلى ال خيف ، ي جموت ه ا التحل  

ونجمةفففخ  اضسمسفففلق، ي هفففلم ال خيففف  ابف خاضفففي 

وف مئ ففففف  ، ورشفففففكمل ، واضدوا  داففففففل ال خيففففف  

ال خي  االف خاضي،  ف خاضي، وإس خاتلجلق ت ليخاال

إيكمنلففمت اسفف فدام إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي 

ويشففففك تهم، ونلايففففل نجففففمو ال شففففم   بففففمل خي  

 وذل  نلى الجحل اآلتي: االف خاضي،  

 ال ول  ال مئ  نلى ال خي  ونجمةخ : ي هلم 

الفففف ول  ال ففففمئ  نلففففى ال خيفففف   تفففف  ت ففففليخ 

(TBL   بلاسفف قMichaelsen  فففي الشففبولجلمت

لءسفف خاتلجلق توللتلففق توففزز الفف ول  فففي يجتلنففمت 

ةففففغلخة يففففأ راففففل تح لفففف  التزيففففد يففففأ ال ومللففففق 

 Michaelsen et) بتشفم لق ال ف ي ففي تولتهف 

al., 2002) . 

الف ول  ال فمئ  نلفى ال خيف  نلفى رنف   يوفخف 

إس خاتلجلق توللتلق تفدن  الف ول  الجشف  نفأ طخيف  

  ي في ففخق ل  بلف  التح فل  االف بم  وتوللأ ال

نلففففى التشففففك ت البشففففل ق والتو ففففدة يففففأ ففففف ت 

ال ولل فففففففففففففففمت يفففففففففففففففأ فبلفففففففففففففففخ )فبفففففففففففففففخا   

،  (Michaelsen & Sweet, 2008)التح فل 

الف ول    Parmelee., et al.(2012)لتفم يوفخف  

ال ففمئ  نلففى ال خيفف  بأنفف  تولفف  نشفف  وإسفف خاتلجلق 

  7-5توللتلففق للتجتلنففمت ال ففغلخة ت كففل  يففأ )

لفخ لل فف ي فففخب توللتلففق ل  بلفف  ويتم سففق وتفف

التوخفق يأ ف ت يجتلنق يأ اضنش ق ال ي تشتل 

الوتففل ال ففخدي والوتففل الجتففمني وال غ يففق الخااوففق 

 ال ل يق.

يففخي ر   Koles, et al (2010)ريففم   

ال ول  ال فمئ  نلفى ال خيف  نتلذافم ي ضفتأ نتللفمت 

الفف ول  ففففي يجتلنففمت والففف ول  ال ففخدي يفففك ت فففدي  

ال غ يففق الخااوففق ال ل يففق حلففث ي ففلا الفف ول  الجشفف  

والفففدن  الت بفففمدت بفففلأ رنضفففم  التجتلنفففق وذلففف  

ل ح لفف  رهففداف الففف ول  بشففكل تشفففم لي يففأ فففف ت 

التجم شق ال شم للق للتوخفق التك شبق ففي ال  فلت 

 الد اسلق.
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ويختكفففز الففف ول  ال فففمئ  نلفففى ال خيففف  نلفففى  

غلفففخ   ر  دو التولففف   فففد ت1) :سفففت لأ  ئلشفففل لأ

ورةبا هل التلشخ بدالً يأ نم فل للتولليفمت، بلجتفم 

رةفبحلا يشفم لل  بجشفمط ففي رنشف ق حفل  ال ف ي

  رنفففففف  تفففففف  ت ففففففتلت  ف لً ففففففم 2التشففففففك ت، )

ل  فففليخال ول  التفففدا  ذاتلًفففم إلفففى تولففف   فففمئ  نلفففى  

 ,Michaelsen)التجتلنفففففففمت ال فففففففغلخة 

Davidson, & Major, 2014)  لتفم تو بفخ ،

والفف ول  ال وففموني يففأ الشففتمت  التشففم لق ال خديففق

 & Cagliesiاضسمسلق لل ول  ال مئ  نلفى ال خيف  

Ghanei, 2022) (  فهفففل إسففف خاتلجلق توللتلفففق

يبجلففق نلففى الجظخيففق وال جخيفف  تسلففد نلففى الفف ول  

ال شفففم لي ففففي يجتلنفففمت ةفففغلخة وتشففف تل نلفففى 

الفف ول  ال ففخدي والجتففمني، لتففم رنفف  تولفف  ي تخلففز 

ل  بجم  التوخففق ولفلس ن فل حلت ال مل  حلث ي لا 

التوخفق نفأ طخيف  تل لهفم بشفكل سفلبي يفأ التولف  

 لتم في التحمضخات ال  للديق ال ي تخلز نلى التول 

(Michaelsen & Sweet, 2008) 

 نجفد TBLويشتل ال ول  ال مئ  نلفى ال خيف  ) 

تج لف   بشففكل ةففحلا الوديفد يففأ الوجمةففخ التشفف خلق 

كلق اسف خاتلجلم، نتللفق ال مللق: ال خق الدائتق والتشف

ال أللد نلى االس وداد الكميل و غبق رنضفم  ال خيف  

فففي الوتففل، اضنشفف ق والتهففمم ال  بل لففق ال ففي تففدن  

ال  كلخالجم ففففد وتوففففزز الفففف ول  وتهففففدف إلففففى ت ففففليخ 

 ,Michaelsen & Sweet)ال خي ، ت لل  اض خا  

2008; Michaelsen & Sweet, 2011, 41) 

  يشفف تل نلففى ال غ يففق الخااوففق هفف ا بمالضففمفق إلففى ر

ال ل يفففق، والتشفففم لق ال خديفففق والجتمنلفففق ل حشفففلأ 

ال ول  حلث لل ففخد ففي ال خيف  يشفتلت نفأ د امتف  

ونففأ يشففمهتمت  ال خديففق بففمل خي  وريضففم نففأ نتففل 

ال خيففف  لكفففل، وللتفففم لفففم  اتلفففك رنضفففم  ال خيففف  

يوتلففل  يوًففم بشففكل رفضففل ، لففم  فففخي ه  ود اففمته  

ريفم   (Parmelee, et al., 2012 )ال خديفق رفضفل 

  Swanson et al., (2019)لفففففل يفففففأ  

 Cagliesi, G., & Ghanei, M. (2022)و

يففخ  ر  الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  يجهجلففق ي وففددة 

  1التكلنفففمت حلفففث يشففف تل نلفففى  ففف ي يخاحفففل : )

يخحلق إنداد  ال  ي وال ي ي   فلهفم تلالف  ال ف ي 

التهم ات د اسفق فخديفق لد اسق التوخفق والت مهل  و

  يخحلففق ت لففل  اسفف وداد ال فف ي للفف ول  2يشفف  لق، )

بمسففف فدام هففف ا الفففجهث حلفففث ي فففلم ال ففف ي بءلتفففمت 

  ولففف ل  إف بفففم  ال خيففف  iRAPابف بفففم  ال فففخدي )

(tRAP  ري تشتل الجلان  الخئلشفلق لوتللفق ت لفل  

يففد  اسفف وداد ال فف ي للفف ول  يففأ ففف ت  التشففم لق 

لل  لل  ال خدي و دود ال ول ال ل يفق  ال خديق ال زيق

ال ففي تحففدي ر جففم  ت لففل  ال خيفف ، لتففم ت ضففتأ هفف   

التخحلففففق يحمضففففخات ي ففففغخة ل لضففففلا يجففففمالت 

التشففكلق وال ففولبمت ال ففي تفف  تحديففدهم فففي ن ففمئث 

  يخحلفففق ال  بلففف  وال غ يفففق الخااوفففق 3االف بفففم ، )

وت ضتأ اضنش ق واللاابمت دافل ال  ل وال ي ي   

يهم ل  بلففف  الت فففمهل  والتوخففففق ال فففي تففف  اسففف فدا

  اضتففي اضطففم  الوففمم 2د اسفف هم ، ويلففف  الشففكل )
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 . (Mitchell & Vaughan, 2022)ى ال خيففف  وف فففم لجتفففلذ  لتخحفففل الففف ول  ال فففمئ  نلففف

 

 

 

 

 

 

 

 (Mitchell & Vaughan, 2022)  االطم  الومم لتخاحل ال ول  ال مئ  نلى ال خي  وف م لجتلذ  2شكل )

و ففد رلففدت ن ففمئث البحففلي والد اسففمت الشففمب ق 

نلففى فمنللففق يففدفل الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  حلففث 

يشفففتا لل ففف ي يتم سفففق التح فففل  يفففأ فففف ت ردا  

يجتلنق يأ التهمم واضنش ق الجتمنلق ال ي تشفهل 

الفف ول  الجشفف  وتحشففلأ الفف ول ، يففلفخ  ففد  لبلففخ يففأ 

التوخفففق ال ففي يجفف  نلففى رنضففم  ال خيفف  اللةففلت 

إللهفففم وإت منهفففم وت بل هفففم، ي فففلا يشفففم لق ال ففف ي 

لللةففلت إلففى حففل يشفف خ  للتشففملل الت خوحففق فففي 

التلا ففف  ال وللتلفففق، يجتفففي لفففديه  يهفففم ات ال  كلفففخ 

الجم د وال لاةل وال شم   ال ومت، لتم يجول ال ف ي 

ي حتلففل  التشففسوللق الل شففمي التوخفففق والتهففم ات 

 فدم فخيف  ب خي فق يشف  لق يفأ رافل التشفمهتق ففي ت

الوتل فه  يشتللل  نأ الدة نتله  ول ح ل  ذلف  

البففد يففأ تزويففد التجتلنففمت بملتولليففمت التجمسففبق 

ر  تكل  رهداف ال ول  يلاه ق وال لال  وال د ي  و

 ، وت تل  التهمم واضنش ق ال ي توزز الف ول للت ول  

، ي ففلا بلتففق تولفف  وفبففخات غجلففق ال ففخدي والجتففمني

لتجمسففبق والتج ظتففق يتففم لهففم يففأ بمل غ يففق الخااوففق ا

تأ لخ إيجمبي نلى تول  التح ل ، يح ز ال ف ي نلفى 

اضنفخاط في تول  التح ل  و ضم  يوظ  الل ف  ففي 

الوتففل نلففى التهففمم ال ففي ي ولتففل  فلفف  لل لففق ت بلفف  

التوخفففق ، تجتلفففق  ففد اته  نلفففى ت شففلخ التولليفففمت 

م ة ي لا لل  ي لل لق ت دي  ي حظفمت بجف وت للتهم ،

لأل خا  ولل لق ضب  سللللمته  لل بحلا يشفم للأ 

رلثخ فومللق ضتأ فخ ه ، ي لا له  تول  لل لفق الوتفل 

في فخي ، يجتفي لفديهتي يهفم ات الف ول  ال شفم لي،  

لتم تشمنده  نتللق ةجك ال خا  داففل ال خيف  نلفى 

 Michaelsen) إتفمذ  خا ات رفضل بشكل يش  ل، 

& Sweet, 2008 ; Parmelee, et al., 2012; 

Clark, et al., 2021) 
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 Cagliesi & Ghanei, (2022)لتفم ذلفخ  

ر  الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف   ففد ر بفف  نجمحفف  فففي 

زيفففمدة ال ح لفففز وتحشفففلأ اضدا  االلفففمديتي لل ففف ي 

يجف ضففففي ال ح ففففلل، لتففففم حشففففأ يففففأ إنفففففخاطه  

وإسف خامنه  للتولليففمت، وحشففأ يففأ نتففل ال خيفف  

ونتففي لففديه  ال  كلففخ الجم ففد  ويففأ د اففمت رنضففمئ ،

والدافولق لل ول ، لتم حشأ يأ حضل ه  وتلاافده  

بمل  فففلت، ونفففزز الد اسفففق التشففف  لق والتشففف تخة، 

وحشفففأ بلتفففق الففف ول  داففففل ال  فففل، وح فففز الوتفففل 

الجتمني والوتل ال شم لي وال  منل بفلأ الوديفد يفأ 

ال  ي لتم رةبا اتلك ال  ي رلثخ ونلمً بتشف ل  

 . د اته  التوخفلق وتولته  ال  دم في

ونجففففد اسفففف فدم الفففف ول  ال ففففمئ  نلففففى ال خيفففف  

توللتلففففق ل ففففد يس الت ففففخ ات نبففففخ  لمسفففف خاتلجلق

ابن خنف  يجفف  تشفلل  الضففل  نلفى بوففا ال حففديمت 

ال خيففدة الفمةففق ببلتففمت الفف ول  ال مئتففق نلففى ال خيفف  

 نبففففخ ابن خنفففف  وال ففففي تففففلفخ TBLابف خاضففففي  

يشفففمندة رنضفففم  هلتفففق التبفففمدل  ل وزيفففز الفففلني و

ال ففد يس بشففكل اسفف بم ي فففي يوملج هففم فففي وحففدة 

ال لال ، وال في توفزز اللافلد االا تفمني ، وتشفجك 

يشم لق ال  ي ، وتوزز ال شم   نبخ االن خنف  ففي 

الف ول ، وهفف   التبفمدل هففي : توخيف  ال فف ي بتففدفل 

لءسفففف خاتلجلق  TBLالفففف ول  ال ففففمئ  نلففففى ال خيفففف   

بلت ال ول  به ا التفدفل الجديفد، توللتلق، وتلاله  ل 

إف لفففم  ال كجلللالفففمت التجمسفففبق لل خيففف  لل لاةفففل 

 بشففففكل فوففففمت وذلفففف  لتلااهففففق تحففففديمت الحضففففل 

االا تمني وال شفم   ابف خاضفي نبفخ االن خنف ،  فد 

يبدو الوتفل الجتفمني وال شفم لي ببلتفق الف ول  ال فمئ  

نلففى ال خيفف  نبففخ االن خنفف  رلثففخ  تو لففًدا يففأ بلتففق 

ول  واًهففم للافف  ضنهففم ت  لفف  الوتففل يوًففم ل خيفف  الفف 

واحد لحل التشك ت التو دة نبخ ابن خنف  لف ا يجف  

فهفف  ال فف ي لتزايففم الفف ول  الجشفف  وتففلفلخ اضنشفف ق 

والتهفففمم ال  بل لفففق لتتم سفففق التهفففم ات والتوخففففق 

التك شففففبق  ولل لففففق يتم سففففق هفففف   اضنشفففف ق نبففففخ 

التجمسففبق  ابن خنفف  يففأ ففف ت تكجلللالففمت االت ففمت

 . (Clark, et al., 2021 )لل خي 

 ال خي  االف خاضي ونجمةخ : ي هلم 

توفففددت توخي فففمت ال خيففف  االف خاضفففي ال فففي   فففد 

تجمول هفففففم البحفففففلي والد اسفففففمت الشفففففمب ق  فوخفففففف  

Lipnack and Stamps (1997)   نلففى رنفف

يجتلنق يأ اضشفمب الت بمنفديأ اغخافلفم وزيجلفم 

نجفمز يهفمم ي خاب فق ل  بال يأ يوتلل  يوم وي  فمنل

تح لفففف  هففففدف يشفففف خ  بمسفففف فدام   ويلافففف  نحففففل

تكجلللالففففمت االت ففففمت نبففففخ الليفففف  ، لتففففم اطلفففف  

McNamara (2000)  نلففى ال خيفف  االف خاضففي

توبلخا آفخ هل ال خي  التلزت اغخافلم ، وهل نبم ة 

نأ يجتلنق يأ اضففخاد الف يأ يوتلفل  نبفخ الل ف  

أ ففف ت  وابفف  يفف   والتشففمفق والحففدود ال جظلتلففق يفف

ت لي هفففم وتفففدنلتهم بمسففف فدام تكجلللالفففم ال لاةفففل 

االللك خونفففي ، ولفففديه  يهفففم ات يسهلفففق ويلفففزيلأ 

بهفدف نفمم، ورهففداف ردائلفق يختب ففق بملهفدف الوففمم، 

ويش خلل  ففي طبلوفق نتلهف  حلفث ت فك نلفى نفمت  
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لففففل يففففجه  يشففففتلللق فهفففف  التهففففمم الت للبففففق يجفففف  

ر    Zigurs (2003)وتج لفففف هم، وات فففف  يوفففف   

ال خيففف  االف خاضففففي ي كفففل  يففففأ رففففخاد  يففففلزنلأ 

اغخافلففففم يوتلففففل  فففففي يسسشففففمت يف ل ففففق ولكففففأ 

ي لاةفففففففللأ بلاسففففففف ق تكجلللالفففففففم التولليفففففففمت، 

ر  ال خيففف    Gaudes et al.(2007)ورضفففمف

االف خاضفففي هفففل يجتلنفففق يفففأ اضففففخاد الت بمنفففديأ 

ال يأ يوتلل  بشكل ي خاب  و ي شم لل  التشفسوللق 

 و  نلى ال كجلللالم لدن  االت مالت بلجه .ويو تد

يفففففففخ  ر  ال خيففففففف    Kwaye (2018)ريفففففففم  

االف خاضي يجتلنق يفأ اضففخاد يفأ فل لفمت   مفلفق 

ي جلنفففق، يوتلفففل  يفففأ ريفففملأ اغخافلفففق يف ل فففق، 

وي وففمونل  فلتففم بلففجه  ل ح لفف  رهففداف يحففددة يففأ 

اس فدام ال كجلللالم الحديثق في ال لاةل، وفي هف ا 

ر  رنضففم   Johnston (2019)تضففل   الشففلمق

ال خيفف  االف خاضففي هفف  رفففخاد ذو فبففخات ويهففم ات 

و  مفمت ي جلنق يلؤدو  يهمم يش خلق وي لاةلل  

 يك بوضه  البوا بنجمز يهمم تجظلتلق ي خاب ق.

ويتم سب  يتكأ ال لت ر  ال خي  االف خاضي هل 

يجتلنق يأ اضفخاد ال يأ يت لكفل    مففمت ي جلنفق 

نلل  يوفم يفأ ريفملأ ي بمنفدة اغخافلفم وزيجلفم وي  م

وذلفف  بنجففمز يهففمم ي خاب ففق ويلافف  نحففل تح لفف  

هفففففدف يشففففف خ  بمسففففف فدام ردوات وتكجلللالفففففمت 

 ال لاةل نبخ شبكق االن خن .

 ,Brennan & Braswell)و فد ذلفخ لفل يففأ 

2005; Couzins & Beagrie, 2005; Barczak 

et al., 2006)  كففل  يففأ ر  ال خيفف  االف خاضففي ي

اضفخاد وال لمدة واضهداف ونتللفق االت فمت  :نجمةخ

ال وفففمت والو  فففمت والث فففق وال كجلللالفففم الحديثفففق ، 

وال ففي توففد نلايففل نجففمو ال خيفف  االف خاضففي وشففكل 

  االتي يلضحهم ، ويتكفأ تلففل  هف   الوجمةفخ 3)

 في االتي : 

اضفففففخاد )ال خنففففم  : وهفففف  رنضففففم  التكففففلنلأ  -1

  7إلفففففى  5ه  يفففففأ )لل خيففففف  وي فففففخاوو نفففففدد

ي جلنلأ في   مف ه  وففي يهفم اته  الشف فلق 

حلث انه  ي لااديأ في ريملأ ي بمندة اغخافلم 

وزيجلم وتجظلتلم ولكأ تجتوه  ن  فمت ل ح لف  

للبففق يوففم، ولكففل يففجه  دو  يهففمم يحففددة وي 

 :هي بمل خي ، وردوا  ال خي  لتم حددهم

  : الفف ي ي ففللى تلالفف  رنضففم   مئففد ال خيفف

يففففففففف  لكفففففففففل، وتلزيفففففففففك التهفففففففففمم ال خ

والتشففتلللمت، وتشففجلك لففل نضففل نلففى 

ال لمم بملدو  التجلط ب ، ونلفى التشفم لق 

ابيجمبلففق، ونللفف  ر  ي ألففد يففأ فهفف  لففل 

نضففل فففي ال خيفف  للهففدف اضسمسففي يففأ 

نتفففففل ال خيففففف ، وللف فففففلات الت لفففففلي 

إتبمنهففففم، ونللفففف  ال  خيفففف  بففففلأ اضدوا  

وواهفففمت الجظفففخ وففففا ري فففف ف بفففلأ 

ضففم ، وتشففهلل نتللففق وضففك ال خيفف  اضن

ضهداف ، واح فخام اآلففخيأ و بفلله  نلفى 

يففم هففل نللفف ، إن ففم  تلالهففمت واضففحق 

بنجففمز التهتففق الت للبففق، يخا بففق اضدا  
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ال خيفف  لكففل وت لففل  لففل نضففل ، والبففد ر  

يكففل  لديفف  يهففم ات ال لاةففل واسفف فدام 

ردوات تكجلللالفففم التولليفففمت، ويهفففم ات 

بوففد، وال ففد ة نلففى بجففم  إدا ة الوتففل نففأ 

الث ق بلأ رنضم  فخي  ، وال د ة نلى حل 

 التجمزنمت،  وإتفمذ ال خا ات.

   : ي ففلم ب جشففل  الوتللففمت  يجشفف  ال خيفف

واباخا ات والتهمم ال ي ت   داففل فخيف  

الوتففل، وتهلتففق بلتففق الوتففل بتففم فففي ذلفف  

تجظففل  اا تمنففمت ال خيفف ، ي ففلم ب جتلففك 

ق شففففميلق رنتفففمت ال خيفففف  لكففففل ففففي ف فففف

ي تمسفففكق، يشفففتلت نفففأ تجتلفففك رنضفففم  

ال خيفففف ، يشففففتلت نففففأ اتفففففمذ ال ففففخا ات 

ال م يق يك اس شم ة اضنضم  اآلفخيأ، 

يشفففتلت نففففأ تلضفففلا رهففففداف ال خيفففف ،  

يشمند ال مئد في تلزيك ردوا  ويشتلللمت 

اضنضفففم  داففففل ال خيففف ، ي وفففخف نلفففى 

يلاهفففف  اضنضففففم  ويشفففف فديهم لفديففففق 

نفف  هففمدي ذلففي رهففداف ال خيفف ، ي  فف  بأ

ويل لق ب  ونزيف  ويجضفب  ذاتلفم وي كفخ 

 إيجمبي ووا   يأ ذات .  

   يلشفففخال خي  )الفففدان  : يت لففف  يهفففم ات

اسففف فدام ال شفففهل ت ال كجلللالفففق، وهفففل 

يشمند يجش  ال خي  و مئد ال خي  لزيفمدة 

ل م ة ال خق ابف خاضلق يفأ فف ت اف لفم  

وسفففمئل االت فففمت ال كجلللالفففق التجمسفففبق 

اوفففففق يوفففففميلخ ردا  التهتفففففمت يفففففك ويخا

رنضم  ال خي  االف خاضي، ي ح   يأ ر  

الجتلك يشمهتل  في التجم شق ال شفم للق 

ابف خاضففلق حففلت ردا  التهتففمت يففأ  بففل 

رنضفففم  ال خيففف ، إنشفففم  يشفففمحق ضفكفففم  

واسفففتلق اتلفففك رنضفففم  ال خيففف  بتج فففق 

ال شفففففم  ،  ت فففففدي  الفففففدن  ال كجللفففففلاي 

ه  يهفم ات ضنضم  ال خيف  يفأ لفلس لفدي

تكجلللالفففففففق السففففففف فدام ردوات يج فففففففق 

ال شففم   ب ومللففق فففي ال حففدي والتجم شففق، 

حل اتلك التشفك ت ال في تلااف  رنضفم  

 ال خي .

   يج ففف  / يشفففجل ال خيففف :   ي فففلم بمالن بفففم

وال خللز نلى لل ال  مةلل الفمةق بتهمم 

ال خيفففف  ، ويشففففجل وتففففدويأ اسفففف جمبمت 

تجم شفق رنضم  ال خي  االف خاضي ر جم  ال

نبففخ يج ففق ال شففم   حففلت ردا  التهتففمت 

الت للبق، يلف  اضفكم  ال في تلةفل لهفم 

رنضففففففم  ال خيفففففف  ، وي ففففففلم ب ففففففلمغق 

االسففف جمبمت الجهمئلفففق ال فففي ات ففف  نللهفففم 

رنضفففم  ال خيففف  االف خاضفففي بوفففد تبفففمدت 

اضفكم  والج م  حلت ردا  التهتمت، يجظ  

يل فففففمت التهتفففففمت واضنشففففف ق الجهمئلفففففق 

 ففمي ابلك خونففي ب سففملهم إلففى ل  ففتل  الك

 رس مذ الت خ  للتخااوق وال  لل ..
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   ي ففلم )يلافف  : هففل يشففتلت نففأ  -يخا فف

يوم ضفففق اضنضفففم  نجفففد االنشفففحمي دو  

إتتفففمم يهفففميه  الفمةفففق، يحلفففل التشفففملل 

واضيففل  التو ففدة، ي ففلم ب  لففل  يشففمهتمت 

اضنضم  دافل ال خي ، يحلل ويخا   ردا  

نحففففل تح لفففف  رنضففففم  ال خيفففف  وتحلللفففف  

اضهداف الت للي تح ل هفم داففل ال خيف ، 

وإاففخا  ت لففل  دو ي لتوخفففق لل لففق سففلخ 

الوتل، وتحديد اضسبمي ال ي  فد تولف  يفأ 

 د ة رنضم  ال خي  نلفى تح لف  التهفمم، 

ت لفففل   فففد ة رنضفففم  ال خيففف  نلفففى تج لففف  

الف فففف  وتح ل هففففم، ويشففففجل االيجمبلففففمت 

لت ل كخا هفففم ، والشفففلبلمت ل ججبهفففم، يشفففت

نفففأ ال  فففموض وال جشفففل  يفففك اضنضفففم  

فففففم   ال خيفففف ، وي شفففف  بأنفففف  فضففففللي 

اا تففففمني، يب كففففخ، ةففففخيا، يفففف حتس، 

وغلخ ي حلز، لدي   ؤيق واضحق لل فل ة 

 الكللق لل خي .

 :  وي ففلم بفف ملبحث  البمحففث )يففديخ الت ففمد

نفففأ ي فففمد  التولليفففمت الخ تلفففق ال فففي 

ت  لبهم ردا  يهتمت ال خيف  وال ح ف  يفأ 

ل فففف   -لاهففففم ) يلا ففففك ويفففف  ةففففدق يح 

يخاافك نلتلفق   - PDFالك خونلق ب لغق 

فلفففديلهمت نلفففى  - فففلايلس إلك خونلفففق -

... ، تفلفلخ هف   الت مد بشفكل -الللتللي

يففففجظ  نلففففى يج ففففق ال شففففم   للجتلففففك 

ل س ومنق بهم ففي ردا  التهتفمت ال وللتلفق 

الت لففلي إنجمزهففم، ال لاةففل يففك رنضففم  

خ  للح ففلت فففم   ال خيفف  رو رسفف مذ الت فف

نلفففى التولليفففمت ال فففي يح ماهفففم انضفففم  

ال خي  ضدا  التهتفمت، يشفجك نلفى تل في 

اضفكم  الجديدة يأ اآلففخيأ، وي شف  بأنف  

يخت فففك ابنجفففمز وغلففف خ يففف  ح   واففف دي 

 وديجميلكي .

 :  وي ففلم بفف  ح لز رنضففم   يح ففز ال خيفف

ال خيفففففف  إذا  ففففففل حتمسففففففه  ر جففففففم  ردا  

لى تجج  التهتمت ، حث رنضم  ال خي  ن

ال ففففففخانمت الشف فففففففلق والتشفففففففك ت، 

ويحمولفففق إيجفففمد الحلفففلت بفففدالً يفففأ ذلففف ، 

وت دي  نبم ات ال شفجلك ضنضفم  ال خيف  

وح ففزه  نلففى االسفف تخا  ضدا  التهتففمت 

بميجمبلفففق، ويفففدفك رنضفففم  ال خيففف  نلفففى 

اتففففففمذ ال فففففخا ات ال فففففمئبق يوفففففمً ر جفففففم  

التجم شفففق ال شفففم للق، وت فففدي  التكمفففف ت 

رنجفزوا يهتف ه  ففي الل فف  لألنضفم  يفأ 

التحففففدد، واح ففففخام  لانففففد تجظففففل  نتففففل 

ال خيففف ، وشفففم   ب ومللفففق ففففي التجم شفففق 

 ال شم للق حلت يهتمت التشخوت.

 : وي فففلم ب ففف للخ رنضفففم   الضفففمب  للل ففف

ال خيفف  بملل فف  التحففدد ل شففلل  التهتففمت 

والل فف  الت ب ففي ضدا  التهتففق، وتل لفف  

ديفففد االن  فففمت إلفففى التهتفففمت ال مللفففق، وتح



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  40

ال خي فق ال ففي يجفف  ر  يشفلخ بهففم رنضففم  

ال خيففف  إلفففى الل ففف  الففف ي يخيفففدو  فلففف  

 ال حدي.

فففي حففلأ ر  اضهففداف يهتففق لكففل يففأ  اضهففداف: -2

ال خق ابف خاضلق وال  للديق، إال رنهفم ضفخو يق 

ضنضفففم  ال خيففف  االف خاضفففي الففف يأ الي فففمبلل  

بوضففه  الففبوا بشففكل ي كففخ ، و فففي  ففل هفف   

رهففداف ال خيفف  التلحففدة  الظففخوف فففء  تحديففد

ت فبا  فلة فوملفق ، ويفأ الضفخو ي ر  يشفم   

اتلك رنضم  ال خي  ففي يخحلفق تحديفد الهفدف 

للتشففخوت، ويجفف  نلففله  التشففم لق بجشففمط فففي 

حلا  بجم  لضتم  وضلو ه   االهداف وتحديد 

ي ففففففميلس االدا  ورنففففففلات الجهففففففلد ال خديففففففق 

الت للبففق، وإن ففم  ن ففمئث ردا  إيجمبلففق، ويجفف  

بشم ة إلى اضهفداف بشفكل ي كفخ يأ  بفل  فمدة ا

ال ففخق ل شففجلك ال ففخق ابف خاضففلق نلففى الب ففم  

في التشم  ال حلا في سفوله  ل ح لف  رهفداف 

 ال خي 

ال فففففخق  نتللففففمت االت فففففمت وبجفففففم  الو  فففففمت: -3

ابف خاضلق وال  للديق تش خ  في ستق ال لاةل 

إال ر  ال ففخق ابف خاضففلق لففديهم إيكمنلففق تح لفف  

 ففمت ال تزيجففي بففلأ رنضففم  ال خيفف   نبففخ االت

البخيد ال لتي والبخيفد االلك خونفي يتفم يخانفي 

اف  ف ال ل ل فمت الزيجلفق بفلأ انضفم  ال خيف  

الت بمنفففديأ اغخافلفففم بمالضففففمفق إلفففى االت ففففمت 

ال زايجفففففي نبفففففخ غفففففخف الد دشفففففق الجتمنلفففففق 

ويفستتخات الحفلا  بففملج  وال فلت وال ففل ة 

 Anderson et al. (2007)نأ بود،  ويفخ  

ر  االسففففف فدام ال وفففففمت لإلت فففففمت نلفففففى واففففف  

الف ففلب ففف ت التخاحففل اضولففى يففأ ت ففليخ 

ال خيفففف  يلوفففف  دوً ا يهًتففففم بففففج س ال ففففد  فففففي 

ال شمي الث ق والح م  نللهفم، و يجف  ر  يفد   

رنضم  ال خي  رهتلق ت دي  يفخامت الوتفل ففي 

الل فففففف  التجمسفففففف  وت ففففففدي  تولل ففففففمت نلففففففى 

  آففخيأ. يجف  ر  يف ول  التشمهتمت يفأ رنضفم

رنضم  ال خي  االف خاضي ر  ي  ل لا لت  للأ 

نشفف لأ، ور  نجففمو ال خيفف  يو تففد نلففى  ففد ة 

رنضم  ال خي  نلى تبفمدت التولليفمت لتلااهفق 

تحففدي الزيففم  والتكففم ، ويجفف  ر  يوتففل  ففمدة 

ال ففخق ابف خاضففلق بشففكل توففموني يففك رنضففم  

تفم فخي ه  في وضك يبفمدل تلالهلفق ةفم يق فل

ي ولفف  لففلس ف فف  "يففمذا" و "ي ففى" لل لاةففل 

ولكففأ ريًضففم "للفف " يفف   ال لاةففل، فمل لاةففل 

اللفففليي بفففلأ  مئفففد ال خيففف  ورنضفففم  ال خيففف  

ال ففففخديلأ هففففل الففففخاب  الفففف ي يففففخب  ال خيفففف  

االف خاضي يوًم وبجم    مفق اضل ق ففي الو  فمت، 

والث ففق هففي الت  ففمو ل حشففلأ نلنلففق ال لاةففل 

 بلأ رنضم  ال خي .

تكجلللالفففم تشفففم   ال خيففف  التشففف فديق : يوفففد  -4

تكجلللالم التولليمت واالت فمالت نفأ  اس فدام

بود ريضم يفأ الوجمةفخ الهميفق ففي دنف   تكفليأ 

ال خيفف  االف خاضففي الجففماا، حلففث رنهففم اضدوات 
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واللسففمئل ال ففي تففخب  رنضففم  ال خيفف  ببوضففه  

الففبوا  غفف  التشففمفمت الت بمنففدة وال ل ل ففمت 

ل فففق، وتشفففهل تبفففمدت التولليفففمت الزيجلفففق التف 

بلجه   بشكل التزايجي يأ ف ت اس فدام البخيفد 

االلك خونفففي والبلدلمسففف جث وشفففبكمت ال لاةفففل 

االا تفففففمني لمل لشفففففبل  ويج فففففمت ال خيففففف  

االف خضي لتج فق يميكخوسفلف  تفل   وتزايجلفم 

يفففففأ فففففف ت التفففففستتخات ال لفففففديل لفففففلن خانس 

ويففستتخات الحففلا  ال ففلتلق وغففخف الد دشففق 

ويجتلنففففمت الففففلاتس وال للجففففخام وبخيجلففففمت 

ال فففي توفففد يفففأ ال  بل فففمت  CMCوت بل فففمت 

ال كجلللالففففففففففففففق الت ول ففففففففففففففق بمسفففففففففففففف فدام 

الكتبللتخالت تتق للوتفل الجتفمني االف خاضفي 

ضنهففم تشففتا اضشفففمب غلففخ الت لااففديأ فففي 

يكففم  واحففد ب جظففل  الحففلا  فففي الل فف  ال ولففي 

م،  واالنفخاط فل  حلت يل  يشخوت رو يهتفق يف

وريًضفففم يتكفففأ توزيفففز نتفففل ال فففخق ابف خاضفففلق 

بمس فدام يل ك وي  يوفلأ  رو يج فمت ال خيف  

االف خضي، ويج  ر  ي ألد  مئد ال خي  نلفى ر  

رنضففم  ال خيفف  االف خاضففي يت لكففل  يهففم ات 

ال لاةفففففل ابلك خونفففففي واضاهفففففزة والبفففففخايث 

التجمسبق والكتبلفلتخ ال زيفق للتشفم لق بجشفمط 

خي ، ف  يتكأ لل فخق ابف خاضفلق في رنش ق ال 

ر  تلافففد ففففي يظهخهفففم الحفففملي بفففدو  اضدوات 

ال كجلللالفففق الت  ديفففق الت محفففق اللفففلم، ولكفففأ 

هجم  تحدي يلاا  يأ ي ليفل  ب  فتل  ففخ ه  

ابف خاضففلق وهففل يوخفففق ري يففأ تكجلللالفففمت 

ال لاةفففل وال شفففم   نفففأ بوفففد اضلثفففخ ي ئتفففق 

ي التشفم لق ل خ ه  وال فلا يحفموت البحفث الحفمل

في يوخففق بوفا ال كجلللالفمت تشفم   ال خيف  

ابف خاضففففي اضلثففففخ ي ئتففففق ل  ففففليخ يهففففم ات 

ال خيففففففف  االف خاضفففففففي يفففففففأ رف فففففففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق.  

الث ففق هففي رسففم  لففل نجففمو الو  ففمت  الث ففق : -5

االا تمنلق والجظفمم الفدافلي لل فخق ابف خاضفلق 

 يفففزولكفففي تفففججا فهففف  بحمافففق إلفففى بجفففم  وتوز

ن   ه  ، والث ق ن لجفق يوخففق رنضفم  ال خيف  

بأنف  يتكففأ االن تففمد نلففى اتلففك اضشفففمب فففي 

ال خي  بلتمت التهمم التلللق إلله . ن وة نلى 

ذل  ، لتم رنهم نج خ حللي لل فخق ابف خاضفلق 

 بشب  ندم والد ت منل شف ي واهمً للا .

ال لفففمدة : ال لفففمدة نج فففخ رفخهفففمم ففففي ال خيففف   -6

ضي حلفث ال مئفد يفأ ي فلم ب لزيفك ردوا  االف خا

رنضففففم  ال خيفففف ، وي ألففففد ر  لففففل نضففففل يففففأ 

رنضم  ال خيف   فد فهف  التهتفق الت للبفق يجف ، 

ويشففتلت نففأ تلضففلا رهففداف ال خيفف  والتهففمم 

الت للبق، ويشتلت نأ تجتلك رنضم  ال خي ، 

وت ولففل ال شففم  ، وإدا ة الج ففم  بلففجه  ر جففم  

ي الل فففففم  اسففففف فدام تكجلللالفففففم ال شفففففم   فففففف

اضسبلني التحدد با تمت ال خيف  ابف خاضفي، 

وتلالفف  رنضففم  ال خيفف  نحففل تح لفف  اضهففداف 

 التحددة.
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  ال خي  االف خاضي:  ف مئ 

 ;Leigh & Maynard,2002) د ذلخ لل يأ  

Bergiel, Bergiel & Balsmeier, 2008; 

Topaloglu & Anac, 2021)    يجتلنففق يففأ

 خيفف  االف خاضففي يففأ الف ففمئ  ال ففي ي شفف  بهففم ال

 رهتهم: 

ال بمند  بلأ رنضم  ال خيف  :  ري ر  رففخاد  -1

ال خي  يلزنلأ يكمنلفم وزيمنلفم ويوتلفل  

 في يسسشمت يف ل ق.

 

 

 

 

 

 

 

 

   الوجمةخ الخئلشق لل خي  االف خاضي3شكل )

ال لا  نحفل تح لف  الهفدف التشف خ   : ري  -2

رفففخاد ال خيفف  يوتلففل  يوففم بنجففمز التهففمم 

ق وذلفففف  ل ح لفففف  هففففدف واحففففد الت للبفففف

 يش خ  .

ا ت مت يش ل  الث ق: ري يكل  لد  لل فخد  -3

يففففأ رفففففخاد ال خيفففف  الث ففففق الومللففففق فففففي 

اآلففففخيأ، فملث فففق هفففي ابيتفففم  التشففف خ  

تجم  ال  خفمت االيجمبلق ضنضم  ال خيف  

االف خاضففففي، وتشففففتل الث ففففق الشف ففففلق 

والث فففففق التوخفلفففففق والث فففففق التسسشفففففلق، 

 فق بفلأ رنضفم  ال خيف  ويشمند تكليأ الث

نلى تشكلل فخي  نماا، وتزيد يفأ افلدة 

ال خا ات، وتشهل إدا ة ال خات، وتحشأ 

ال ول  بلأ رنضم  ال خي ، وتفدن  ال  كلفخ 

االبففداني، وتففدن  ردا  التهففمم نففأ بوففد ، 

والث ففففق تجشففففأ  ففففف ت اسفففف فدام رنضففففم  

ال خي  ردوات وتكجلللالمت االت فمت نفأ 

 اضلق.بود في التلا   ابف خ

 

 الث ق

ال ر   ا   را ي 

 
تكجلللالم  

 تشم   ال خي 

 االفخاد

 االهداف ال لمدة

نتللمت 

 االت مت 

  وبجم  الو  مت



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

43 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

ال تمس  : نلى الفخغ  يفأ ر  رففخاد ال خيف   -4

االف خاضفففي يوتلفففل  يفففأ ريفففملأ يف ل فففق 

اغخافلففم ، إال رنفف  يجفف  ر  يوتففل ال خيفف  

االف خاضي في وحدة لميلق ولخوو واحدة 

ل ح لفففف  ن ففففس الهففففدف، فهجففففم  ن  ففففق 

 إيجمبلق بلأ ردا  ال خي  وتتمس  افخاد .

ل خيف  ال شم للق والوتل ب ومللق: ري رففخاد ا -5

ي  فمنلل  بشففكل تشففم لي وو لفف  ل ح لفف  

  الففففد االج ففففمئث  الت للبففففق بتشفففف ل  رد

لل خيفف ، وتففس خ ال شففم للق نلففى إن مالففق 

رنضم  ال خي  ، ويأ الولايل ال في تفس خ 

نلى دن  ال شم للق ضدا  ال خي  : تكليأ 

ال خيفففف  االف خاضففففي، يشفففف ل  ال  ففففمه  

والتشفففم لق بفففلأ رففففخاد ال خيففف ، ال لفففمدة 

تشفف خلق، وإدا ة التشففمحجمت والتشففملل ال

بففففلأ رنضففففم  ال خيفففف ، وبتخانففففمة هفففف   

الولايففل يتكففأ فلفف  يجففم  تشففم لي الففد 

 لل خي .

ابل زام ب ح ل  الهفدف: ري ال  فتل  ونفدم  -6

الخغبفففق ففففي ال فلفففي نفففأ تح لففف  الهفففدف 

بتخو  الل ف  رو بزيفمدة الجهفلد التب ولفق 

ل ح ل  ، ويس خ ابل زام نلفى ردا  ال خيف  

لفففث يفففسدي نفففدم ابل فففزام إلفففى  هفففل  ح

ال شكك ون   الوتل ابضمفي، وإذا رابفخ 

ال ففففمدة رنضففففم  ال خيفففف  نلففففى االل ففففزام 

بتشخوت يم ، فءن  يشب  ذلف  يشفملل ففي 

 الجلدة .

ال فففففد ة نلفففففى إدا ة ال وفففففم ض وال فففففخات  -7

وال ضم  نللهم:  يود ال وفم ض بفلأ يهفمم 

رنضففففم  ال خيفففف  وال ففففخات بلففففجه  رحففففد 

 ال خي  االف خاضي ، وذلفخ يحدات نجمو 

Wakefield, Leidner, and   Garrison 

ر  يففأ الولايففل ال ففي تف ففا يففأ  (2008)

ال وففم ض وال ففخات بففلأ رنضففم  ال خيفف  

افففففلدة تكجلللالفففففمت االت فففففمالت نبفففففخ 

االن خن  التش فديق بلأ رنضم  ال خيف ، 

الهليفففق والشفففلمق التشففف خ ، طخي فففق حفففل 

لففففديهم الجففففزات، ال لففففمدة الحكلتففففق ال ففففي 

 يهم ات حل الجزات.

ال ففي هففي  : ففلة ونتفف  الو  ففمت الشف ففلق -8

ديجميلففمت  ئلشففلق فففي ال خيفف  االف خاضففي 

حلففث  ففلة الو  ففمت بففلأ رنضففم  ال خيفف  

 .Pinjani, p نلفى اضدا ، و يسلفد تفس خ

and   Palvia, P. (2013).  ر   بجفم

الو  مت يدن  فومللق ال خي  وغلمي ال ه  

لبي نلفى اضدا ، لتفم التش خ  ل  تفأ لخ سف

تظهفففخ الد اسفففمت ر  زيفففمدة ال  منفففل بفففلأ 

رنضفففففم  ال خيففففف  ويشففففف ل  ال وفففففمط  

والفففف لم  الوفففففمط ي واضةففففملق الومط لفففففق 

وابدا ة الومط لففق وال هفف  الوففمط ي يتكففأ 

 ر  يوفففففزز ردا  ال خيففففف  االف خاضفففففي
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(Cathro, 2020)  ف فففلة الو  فففمت ،

االا تمنلفففق بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  سفففتق 

 لجماا ال ومت.ال خي  ا

تشففم   التوخفففق: يوففد تشففم   التوخفففق رحففد  -9

ي ففمتلا نجففمو ال خيفف  االف خاضففي، وهففي 

توفففخف بأنهفففم نتللفففق ذات اتجفففمهلأ ي فففلم 

فلهففففم اضفففففخاد بففففمل خي  ب بففففمدت يوففففم فه  

وفلففف  يوخففففق يشففف خلق اديفففدة، ولشففف  

Kock and Lynn (2012)   ر  تبفمدت

التوخففففق بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  يهففف  ففففي 

 ومللق ول م ة ال خيف  االف خاضفي، ال جبس ب

 Davidavičiene et al. (2020)ورلفد  

ر  ال جففلت الث ففمفي، وال لففمدة ، والدافولففق 

 له  تأ لخ  لي نلى تشم   التوخفق.

االه تففمم بمل غ يففق الخااوففق ويوخفففق ن ففمئث  -10

رنتفففمله  بهفففدف ال  فففليخ وتحشفففلأ ردا  

ال خيفففف  لكففففل : تتكففففأ ال غ يففففق الخااوففففق 

  يففأ ال وففخف نلففى اففلدة رنضففم  ال خيفف

ون ففففمئث رنتففففمله  وتشففففجوه  نلففففى ردا  

رفضل في يشم يوه  الت بلق، وتشفمه  ففي 

تحشفففلأ يشففف ل  ل فففم ة رنضفففم  ال خيففف  

فهفففي تفففلفخ لهففف  يجفففم  يفففأ الث فففق وبلتفففق 

 تتكجه  يأ ت ليخ يهم اته  .

ال فففففد ة نلفففففى ال كلففففف  الث فففففمفي: ذلفففففخ  -11

Chang, H et al. (2011)   ر  ال كلف

التشملل ال ي تظهخنأ تجفلت  الث مفي ي لل

الث مففففمت داففففل ال خيففف ، وت فففليخ الففف لم  

الث فففمفي ففففي ال خيففف  يوفففزز ردا  ال خيففف  

 االف خاضى.

ال  ديخ وابح خام: يح فم  رنضفم  ال خيف   -12

إلى االح فخام وت فديخ اهفلده ، ري  ت فدي  

ي حظففق  ائوففق لوضففل ال خيفف  نففأ نتلفف  

الجلففد  والحكفف  نلففى يشففمهت   الشف ففلق 

وتففل ال وففموني، وهف ا يشففجك ال خيفف  ففي ال

نلففى اضدا  بشففكل رفضففل ، ويوففزز اضدا  

الج شي ابيجمبي، ويشفجك نلفى التجمفشفق 

للفف   ت فففديخه ، ويشففمند رنضفففم  ال خيففف  

االف خاضي نلى ال خللزنلى اهلد الججمو 

 في اضهداف. 

ال تكففففلأ : ري نتللففففق توزيففففز اسفففف   للق  -13

رنضفففففم  ال خيففففف  ففففففي نتلهففففف  وزيفففففمدة 

 لق ال فففي تفففسدي إلفففى زيفففمدة اتففففمذ التشفففم

 )ال خا  بشفكل رلثفخ نت ًفم ضفتأ ال خيف  

Wall, et, al., 2004) 

ال د ة نلى ال لاةل بلضلو يفك بوضفه   -14

الفففبوا والحفففخب الفففدائ  نلفففى ال لاةفففل 

ويحمولق حل التشك ت ال جلق ال في تظهفخ 

ر جفففففم  ال لاةفففففل ال كجللفففففلاي وي مبوفففففق 

 سفففمئل بوضفففه  الفففبوا وت فففدي  آ ائهففف  

للهففم نبففخ ردوات وتكجلللالففم االت فففمت ح

 نأ بود التش فديق.
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 :رشكمت ال خق ابف خاضلق 

 Kimall 1997) Duarte فد ةفج  لفل يفأ 

& Snyder,1999 ; ; Bal & Teo,2000   

ال فففخق ابف خاضفففلق إلفففى : ال فففخق الشفففبكلق ، ال فففخق 

الت لازيق ، ففخق ت فليخ التشفخوت ، ففخق االن فم  ، 

ال وففل، وهففي  دا ة، وفففخق فففخق الفففديمت ، فففخق اب

ال ففخق الشففبكلق:  وت كففل  يففأ اضفففخاد   1: )لففمالتي

الف يأ ي وفمونل  ل ح لف  رهفداف رو غفخض يشف خ ، 

وه  ي بمنفديأ اغخافلفم وزيجلفم ويسسشفلم، وتشفكلل 

رنضففم  هفف ا ال ففخق دائفف  ال غلففخ حلففث يح ففم  إلففله  

بففمل خي  الشففبكي نجففد الحماففق إلففى فبففخات رحففده  

 د ال يكلنل  نلفى د ايفق تسسشق ل ا النجمز يهمم بمل

تميففق بكففل رفففخاد ال خيفف ، وفففخق الوتففل للتسسشففمت 

ال ففخق   2تففدفل ضففتأ تلفف  ال ففخق الشففبكق، ) ال ففي

الت لازيففففق: وت كففففل  يففففأ رفففففخاد ريضففففم ي بمنففففديأ 

اغخافلفففم وزيجلفففم ويسسشفففلم يوتلفففل  نلفففى التفففد  

ال  ففلخ ل  ففليخ ول حشففلأ نتللففق رو نظففمم يففم يففأ 

وتكلل ففففمت فمةففففق لفففف د  تلفففف    تج لفففف  يهففففممففففف ت 

التسسشفففمت ال فففي لفففلس لفففديهم ال جهلفففزات الكمفلفففق 

فففخق ت ففليخ التجفف ث رو التشففخوت :   3باخائهففم،) 

تف ل ففلأ فففي التجففمط  وي ففلم رنضففم  هفف   ال ففخق ال

ب ج لفففف   الزيجلففففق، والتكففففم ، والحففففدود التسسشففففلق

يشففم يك رو الح ففلت نلففى يج لاففمت اديففدة وذلفف  

لح لت نلى الج فمئث التخافلة وا ل  خة زيجلق يحددة

التحددة وال مبلق لل لفم  التختب فق بهف   التشفم يك، 

وهففف ا البحفففث ي   فففخ نلفففى هففف ا الجفففلت يفففأ ال فففخق 

تففسدي هفف   ال ففخق فففخق االن ففم  :    4ابف خاضففلق،)

رنتماًل يو مدة ودائتفق، ونفمدة يفم ت شفكل تلف  ال فخق 

دافففل اف  ففمب يهجففي واحففد فحشفف  ويفف   تولففلأ 

نحففل يحففدد لتففم يتكففأ تتللففزه  نففأ  رنضففمئهم نلففى

ففففخق فديفففق الوتففف  :    5بفففم ي رففففخاد التسسشفففق،)

ودو هم تلفلخ يولليمت حلت فديق يولجق نلى يدا  

حلفث رنضفم   الشمنق، ري رنهم  لفد الوتفل بمسف تخا 

في يج  ف ه  ه   ال خق يوتلل  ر جم  سمنمت الجهم  

 الزيجلق    تج  ل لمفق اضنتفمت والتشفك ت الت لفلي

يوملج هم في نهميفق يفلم الوتفل إلفى فخيف  آففخ يوتفل 

فففففخق ابدا ة :    6فففففي التج  ففففق الزيجلففففق ال مللففففق)

ت كل  يأ التديخيأ ال يأ يوتلل  بشكل توموني نأ 

بوففففد نلففففى رسففففم  يففففليي التفففففمذ ال ففففخا ات لحففففل 

هفف ا الففجت  يففأ ال ففخق التشففك ت حففلأ و لنهففم، و

إال رنف  ال غملبم يم ي تكأ يأ تف ي الحفدود الدوللفق، 

فففخق ال وففل : هففي    7) ي ف ففى الحففدود التسسشففلق

فخق يف  ق ت  تشكللهم ل  خة زيجلق   فلخة افًدا، 

وي   اتك رنضم  ال خي  يوًم ل  دي  اس جمبق فل يفق 

  لتشكلق يم وي  خ ل  بتجخد حل التشكلق.

وا   فففخ هففف ا البحفففث نلفففى نتففف  ففففخق ت فففليخ 

لتهتففق التجفف ث رو التشففخوت حلففث ت لاففف  وطبلوففق ا

الت للبق  يأ ال خق ابف خاضفلق يفأ رف فمئي ذوي 

االح لمافففمت الفمةفففق وهفففي ت فففتل  وإن فففم  الك ففف  

 االلك خونلق لألط مت يأ ذوي االح لمامت .

 ال خي  االف خاضي :ت ليخ إس خاتلجلق 

تجمولفف  البحففلي والد اسففمت الشففمب ق الوديففد يففأ 

اسفففففف خاتلجلمت ونتففففففمذ  بجففففففم  وت ففففففليخ ال ففففففخق 
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وال ففي هففي نبففم ة نففأ يجتلنففق يففأ  ابف خاضففلق 

يخاحففل ت ضففتأ لففل يجهففم يجتلنففق يففأ االاففخا ات  

والف لات لبجفم  ال خيف  االف خاضفي ال وفمتا  فهجفم  

ذو اض بففك يخاحففل  Tuckman (1965)نتففلذ    

لبجم  ال خي  االف خاضي وهي : ال شفكلل ، والو ف  

 Tuckman، ووضفك ال لانفد، واضدا ، ونتفلذ  

and Jensen (1977)   : ذو الفتففس يخاحففل

ال شففففكلل ، والو فففف  ، ووضففففك ال لانففففد، واضدا ، 

الف ي ان تفد   Gersick (1988)ابنهفم ، ونتفلذ  

طففم  الزيجففي ) فتففس ف ففخات زيجلففق  نلفى وةفف  اب

التحففدد لتشففخوت ال خيفف  ، وتضففتأ   فف ي ف ففخات 

ان  مللففففق   ففففلخة فففففي البدايففففق ال ففففي تضففففك فلهففففم 

مز يهميهفم ، والج  فق التحتلنق اسف خاتلجلمتهم بنجف

اللسففف ى بنفففمدة فحففف  اسففف خاتلجلمت التجتلنفففق 

واباخا ات واضهفداف، وف ختفي نتفل طفليل لأ بفلأ 

ن مط االن  مت التشمبهق لتخحلق تملتم  اضدائلفق وهفي 

 ف ففخة ابنجففمز حلففث تج هففي التجتلنففق يففأ يهميهففم ،

للل فف  وال  منففل   McGrath  (1991)ونتففلذ 

 er, S.& Sahay, S. Sarkواضدا ، ونتفلذ  

الفففف ي ي ضففففتأ يخحلففففق: البففففد  لوتللففففمت  (2003)

االت مت بلأ رنضم  ال خي ، االس كشمف، ال شم  ،  

Lam, Chua, Williams وإسف خاتلجلق الج فمئث ، 

& Lee (2005)   وال ففي ت ضففتأ ر بففك  للجضففل

 ال لضى، الحلمة ، ال جظل ، الجضل .يخاحل: 

 خيفف  االف خاضففي  وفلتففم يلففي إسفف خاتلجلق ت ففليخ ال  

 Tuckman and Jensenوف ففففففم ت 

التشففف فديق بهففف ا البحفففث وال فففي ت ضفففتأ (1977)

و فففد   اآلتفففي  4فتفففس يخاحفففل يلضفففحهم شفففكل ) 

  ;Rickards & Susan, 2000) شففخحهم

Kennedy& Nilson, 2008) :لتم يلي ، 

 روال: يخحلق تشكلل ال خي : 

تود يخحلق تشفكلل ال خيف  االف خاضفي يفأ رلثفخ 

ل إدا ة ال فففففخق رهتلفففففق ض  نتللفففففق ان  فففففم  يخاحففففف

اضنضففم  اسفف جمداً إلففى رسففس ويوففميلخ سففللتق يشففه  

إيجمبلففم فففي يخحلففق تشففللخ و تحخيفف  ذلفف  ال خيفف ، 

وبملت مبففل إ  ا تكففمي اضف فففم  فففي تشففكلل ال خيففف  

 ف  ت  ف  الج فمئث ويفأ   يجول نتللق إدا ت  ةوبق،

 هفف   التخحلففق هففي، والجماتففق نففأ رنتملفف  بملشففلبلق

روت ف لة ال حلت يأ ال خديفق إلفى الجتمنلفق، حلفث 

ي حلت ال خد يفأ للنف  ففخدا إلفى نضفل، ويفأ للنف  

وحلففداً إلففى للنفف  ي  ففمن ً، ويففأ للنفف  يشفف    إلففى 

يشففم   و يشففلد هفف   التخحلففق اال تبففم  ض  اضفففخاد 

يكلنل  في يلا   اديدة غلخيأللفق لهف ،  وي بفمدت 

ه  البوا، ح ى رنضم  ال خي  التولليمت نأ بوض

ت كففل  الث ففق الشف ففلق، ويبففدر اضنضففم  فففي هفف   

التخحلفففق يفففأ تأسفففلس الث فففق وتلضفففلا اضهفففف داف 

الت لفففلي تح ل هفففم، ووضففف ك ال ل وفففمت التشففف خلق، 

وفل  وسمئل ات مت بلجه ، وان تمده  نلى بوضفه  

البوا، وي   فلهم يحموالت ل حديد وتوخي  التهتفق 

 هففم، ويحففموالت التشفف خلق وت خيففخ للفف  سففل   تح ل

ل حديد سلل  ال خيف  الت بف لت ولل لفق حفل التشفملل 

ال ففي تلاافف  ال خيفف ، وتففلفلخ ال ففد ي  نلففى الوتففل 

الجتمنى يفأ فف ت دنفلة رنضفم  ال خيف  للتجم شفق 
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ه   التجم شفمت  فد تفسدي بفدو هم إلفى زيفمدة تتمسف  

ال خيفف  وتحشففلأ الج ففمئث، وتففد ي  رنضففم  ال خيفف  

ال كجلللالففق لضففتم  سففلخ نلففى اسفف فدام ال  جلففمت 

الوتل داففل ال خيف  ب  منللفق دو  إن  فمت ابت فمت، 

ويكففل  الشففول  الشففمئد فففي هفف   التخحلففق الشففول  

بمب ففم ة وال خ فف  وال  ففمؤت والشفف  الفففلف وال لفف  

 حلت التهتق الت بلق.

 

 

 

 

 

 

 

 Tuckman and Jensen (1977)  نتلذ  ت ليخ ال خي  االف خاضي وف م 4شكل )

) يخحلففففق  نلففففم : يخحلففففق الو فففف  الفففف هجي م

 ال  م ت : 

وتوففد هفف   التخحلففق يففأ رةففو  التخاحففل بملجشففبق 

ل ففخق الوتففل ابف خاضففلق  بشففب  االففف  ف الث ففمفي 

بلأ اضفخاد و اف  ف رسملل  توميله  يك الغلخ، يتم 

يفففسدي إلفففى تو لفففد نتللفففق ال لاةفففل وال هففف  بلفففجه  

 ل ففق، لتففم وفمةففق نجففديم يكلنففلا ي كلتففل  لغففمت يف

تظهففففخ روافففف  ال شففففمب  واالففففف  ف بففففلأ اضنضففففم  

وتف ل  واهمت الجظخ وتبفخز ال فخانمت، والبفد ر  

پلففخز هجففم دو   مئففد ال خيفف  بففدنته  حففلأ يظهففخوا 

ف ففففمته  بأن شفففه  و لكفففأ ال يشفففتا بفففأي إهمنفففمت 

شف ففففلق و يشففففمند ال خيفففف  نلففففى ر  يخلففففز نلففففى 

ق، وتحديفد اضهداف الوميق بدالً يفأ الف ففمت الدافللف

طبلوففق التهتففمت ، ويبففدر رنضففم  ال خيفف  فففي تحديففد 

اضدوا  والتشففتلللمت الفمةففق بكففل نضففل، ووضففك 

راجففدة للوتففل دافففل ال خيفف ، وبجففم  الث ففق بلففجه  يففأ 

ففف ت إل فففزام لفففل نضفففل بففدو   ففففي إنجفففمز التهتفففق 

التش خلق وإ  جمن  بفدو  االففخيأ ور  الوتفل يتلكف  

مت ال خيفف  فففي هفف   ال خيفف  لكففل، وبملجشففبق لشففلللل

التخحلفففق ت تثفففل ففففي: ال شفففمي يهفففم ات االت فففمت، 

وال وبلفففخ نفففأ االف  ففففمت ففففي اضفكفففم  والتشفففمنخ 

واضفومت، وبدايق ل  منفل اضنضفم  يفك  مئفد ال خيف ، 

االسففف   ت واالن تفففمد الجزئفففي لألنضفففم . بملجشفففبق 

للتشمنخ الشفمئدة ففي هف   التخحلفق، تظهفخ ال  لبفمت 

 ر جم  ه   التخحلق. الحمدة في التشمنخ

 

 Performing ا دا  

 Forming    ال     / ال     

 Storming ال    ال   ي 

 Norming  ال  ا        ال  ا د 

 Adjourning  ا   ا  
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  ملثم: يخحلق وضك التوميلخ وال لاند ال جظلتلق

بود ان ضم  يخحلق ال فخات، تبفدر يخحلفق ال لافف  

و بفففلت اضنضفففم  لبوضفففه  الفففبوا ولفففألدوا  ال فففي 

سفففللوبلنهم، ولل خيففف  لكفففل، وت تلفففز هففف   التخحلفففق 

بمنف ففمض حففدة الجففزات، وبففد  ال وففمو  ال ولففي،  فف  

ت مق بفلأ اضنضفم  لللةفلت إلفى تزايد  تد يجلم واال

الهففففدف التشفففف خ ، وهففففي يخحلففففق وسففففل ق تتهففففد 

للتخحلففق ال مللففق وهففي يخحلففق إنجففمز التهففمم، ويفف   

ف لهفففم تحديفففد يوفففميلخ و لانفففد تجظلتلفففق للو  فففمت 

والتومي ت بلأ رنضم  ال خي ، وتحديد يوميلخ ردا  

ردوا هفففف  ويشففففتلللمته ، وابت ففففمق نلففففى الف ففففلط 

اهفففق للوتفففل واضهفففداف والتخاحفففل اب شفففمديق التل

البجمئلق، لتم يلضا له  رهتلق يشم ل ه  في تح ل  

الهدف التشف خ  لل خيف ، ويشفتلللق لفل نضفل نفأ 

تولتفف ، وتولفف  ب لففق رنضففم  ال خيفف ، ور  لففل نضففل 

يح ففف  هدفففف  يفففأ فففف ت التشفففم لق الجتمنلفففق فلتفففم 

بلفففجه ، يتفففم يشفففمند نلفففى توزيفففز الوتفففل ال وفففموني، 

اضدا  فلتففففم بلففففجه ، وهفففف ا يشففففمند ويففففدن  فومللففففق 

 اضنضم  بنجمز التهمم الت للبق يجه . 

وفففي هفف   التخحلففق ت ففبا ال ففخق  ففمد ة نلففى حففل 

الجزانففمت واالت ففمق حففلت سففبل الوتففل يوففم، وتوزيففز 

الو  ففمت، وزيفففمدة يشففف ليمت الث ففق بفففلأ اضنضفففم ، 

وتخسفففلال االل فففزام وال جشفففل  حلفففث ي  بفففل رنضفففم  

يلخ ال خيفففف ، ويفففف   ت للففففل ال خيفففف  ردوا هفففف  ويوففففم

ال فخات الوفمط ي بءتففمذ ال فخا ات الفمةفق بففمل خي  

يأ فف ت التجم شفمت وال  فموض وبجفم  ال لافف  بفلأ 

اضنضم ، وزيفمدة ونفي ال خيف ، وتبفمدت التولليفمت 

والتجم شففمت لبجففم  اضفكم ،وال ففخاحق و ال وبلففخ نففأ 

التشمنخ، وتكليأ الو  فمت االا تمنلفق والشف فلق 

ق والتخيحق، وبجم  ال  منفل ابيجفمبي الت بفمدت التخح

والث ففق يففأ ففف ت طلفف  ت ففدي  حلففلت للتشففك ت ال ففي 

تففلااهه  بففمل خي  بمالن تففمد نلففى بوضففه  الففبوا، 

ويحمولق تح ل  االنشجمم نأ طخي  تججف  ال فخات 

، والد امت التش ح ق سلف تتفجا ضنضفم  ال خيف  

ق: لكفففل،  ويكفففل  الشفففول  الشفففمئد ففففي هففف   التخحلففف

االن  ففففمدات البجففففم ة يففففأ رنضففففم  ال خيفففف ، وت بففففل 

اضنضففففم  لوضففففليق ال خيفففف ، وا ت ففففمت يوجليففففمت 

رنضففمئ ، و بففلت الهففدف التشفف خ ، الخاحففق الج شففلق 

لحل الجزانمت، و الوفزم نلفى ال وفمو  و التشفم لق ، 

الشول  بملتزيد يأ اللد والث ق في بوضهم الفبوا ، 

   .يشملل شف لق، و الشول  ب تمس  ال خي

ويكل  سللله  ففي هف   التخحلفق هفل الوتفل نلفى 

تشليق الف فمت، ويشخت اضنضم  في ه   التخحلفق 

فففففي ال لفلفففف  بففففلأ فل لففففمت يف ل ففففق ويشففففسوللمت 

ي جمفشق ي شف  بهفم رنضفم  ال خيف ، و ي  ف  ال خيف  

نلى  بلت يبمدل الوتل دافل ال خي . و ت  ف  هف   

 ،  بففلت التخحلففق ب ففد ة اضنضففم  نلففى الج ففد البجففم

 الوضليق دافل ال خي .

 : يخحلق اضدا  واالنجمز  ابوم

تبدر ه   التخحلق نجديم ي با ال خيف   فمد ا نلفى 

حل ةولبمت  الدافللق، ويأ     مد ا نلفى تشففل  
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التشففملل و حلهففم و اف لففم  آللففمت ال غللففخ و تج لفف هم. 

حلث يبدر اضنضم  في ال لفمم بفأدوا ه ، ويتم سفل  

  و ال خاب ، و ي وخف لل نضفل نلفى ن  مت ال ومو

دو   وتل وففمت اآلفففخيأ، ويفف  ه  لففل نضففل نففلاحي 

ال لة و الضو  لدي  و لد  اآلففخيأ، ويف لخ انشفم  

ال خيفففف  فففففي طخيفففف  ابنجففففمز و زيففففمدة ال منللففففق، 

ويتففففم   ال مئففففد دو   لتلافففف  ويففففد ي ونمةففففا، 

ويشمند اضنضم  نلى ت لل  ردا ه  ويشفلد الشفول  

 تبففدر ف ففلات ال  ففدم و ن مئجفف  فففيبملخضففم، حلففث 

الظهفففل ، والشفففول  بملث فففق بفففمضفخيأ، حلفففث تكفففل  

اضيففل   ففد اسفف  خت وتوففخف اضنضففم  نلففى بوضففه  

الففبوا، ولفف ل  الث ففق بففملج س، وتجتففل الخغبففق فففي 

ردا  الدو  الت للي لللةلت إلى الشول  بمبنجمز و 

تح ل  الف ات، وت لفل  إنجفمز التهفمم،  وي شف  سفلل  

ال خيفففف  بمل وففففمو ، و ال ففففد ة نلففففى ال جبففففس رفففففخاد 

بملتشك ت و الخغبق في ن اهم، وتحتفل التففمطخة 

راففل تح لفف  الهففدف واالنغتففم  فففي ال خيفف   يففأ

ويتكأ يشمندة ال خي  ايضفم بمل لالف  و ال فد ي  و 

تشجلك االت مت الفدلو  والفدائ  و التفساز ة ، فأنتفمط 

وفلف  االت مت تس خ بشكل إيجمبي نلفى ت فل  الث فق 

  واب  اا تمنلق بلأ اضنضم  دافل ال خي ،

 فميشم : يخحلق ابنهم :

وهى التخحلق ال ي يفججا فلهفم ال خيف  ففى تح لف  

الهدف التجشلد يج ، وحلجهم ي   إن هفم  ال خيف  يفأ 

تح لفف  هدففف  التشفف خ ، رو يتكففأ اسفف ثتم   اهففلد  

في البد  بهدف اديد والوتفل نلفى تح ل ف ، وتوفخف 

ملف ميلفففق لل خيففف  حلفففث ي فففل لمففففق ب هففف   التخحلفففق

اضدا ات الجهمئلفففق بمن هفففم  التهتفففق ال جظللتفففق لكففف ل 

نضففففل بففففمل خي ، وي ففففلم رنضففففم  ال خيفففف  ب  لففففل  

إنجفففمزاته  نلفففى رسفففم  يوفففميلخ ت لفففل  لثلفففخة ال فففى 

تشففف تل نلفففى: ت لفففل  ن فففمئث اضدا ، وت لفففل  تح لففف  

اضهداف الت للبق، و ضم  اضنضم ، وت لل  فمنللق 

ل االت ففمالت ال كجلللالففق ، وت لففل  التشففم لق وسففمئ

في إنجمز التهمم، لتم ي   ففي هف   التخحلفق االح  فمت 

بملتلنففد الجهففمئي حلففث ي ففلم  مئففد ال خيفف  بمالح  ففمت 

بمل تففمت وإنجفففمز يهفففمم ال خيففف  والبفففد ر  يوبفففخ نفففأ 

سومدت  بملوتل التججز وتح ل  اضهداف، ولف ل  البفد 

خي  يأ االح  فمت، وهف ا ر  يجد الشبل ال ي تتكأ ال 

االح  ففمت يشففمند نلففى بجففم   وابفف  اا تمنلففق  ليففقا 

 ضن  يو بخ رداة ت لل  إيجمبلق. 

   إيكمنلففففمت اسفففف فدام إسفففف خاتلجلق ال خيفففف

 االف خاضي ويشك تهم:

 Bal & Teo, 2000;  Paul) د لف   د اسق

et al., 2004; Malhotra et al., 2007; Ale 

Ebrahim, Ahmed & Taha, 2009)  يزايففم

ال فففخق ابف خاضفففلق ففففي رنهفففم تشفففمند نلفففى: فلففف  

يشففمواة نمدلففق فففي نفف   الوتففل بففلأ اضنضففم  يتففم 

يح فف  الخضففم لففد  رنضففم  ال خيفف ، وتففلفلخ فففخب 

االت فففففمت بفففففلأ رنضفففففم  الوتفففففل بفففففمل خي  اللاحفففففد 

بملتسسشففففمت  غفففف  االف  فففففمت التكمنلففففق وفففففخوق 

ال ل لففف  الزيمنلففففق وال غلفففف  نلفففى يشففففك ت البوففففد 

لجغخافففي بلففجه  يتففم ت لففل ال كففملل ، وتففلفلخ فففخب ا
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اللةففففففلت واالت فففففف مت بففففففملفبخا  ذو  التهففففففم ات 

والفبففخة فففي يجففمت يوففلأ، وتففلفلخ د اففق رلبففخ يففأ 

الحخيفففق لألففففخاد التشفففم للأ ففففي ال خيففف ، وتح لففف  

د افففق نمللفففق ففففي تبفففمدت التوخففففق والفبفففخات بفففلأ 

رنضففم  ال خيفف ، وسففخنق وفومللففق اتفففمذ ال ففخا ات، 

للففد رنظفف  يلففزة تجمفشففلق يففأ التففلا د التحففدودة وتل

بففلأ ال ففخق، وتزويففد التجظتففمت التشفف فديق ل فففخق 

الوتففل ابف خاضففلق بتشفف ل  نففمت يففأ ال تمسفف  بففلأ 

التخونفففففق واالبفففففدات، ويفففففسدي الوتفففففل ففففففي ال فففففخق 

ى زيفففمدة الجفففلدة وابن مالفففق، تج لففف  إلفففابف خاضفففلق 

، التهمم التلللفق ضنضفم  ال خيف  ففي الل ف  التحفدد

تففففلفلخ يزيففففد يففففأ الشففففول  بملتشففففتلللق، تزويففففد 

التسسشفففمت بتشففف ل  نفففملي يفففأ التخونفففق ورو فففمت 

اس جمبق رسخت للتهمم دو   ل  يأ ضل  التكفم  رو 

الل فف  ، تففلفلخ يشفف ل  نففملي لل  لففل  الفف اتي لل ففخق 

ل حشلأ يشفمهتمت االنضفم  ففي إنجفمز يهفمم الوتفل 

 وتح ل  الهدف التش خ . 

  ;Hofmann, 2014) ورشففم ت د اسففق 

Törmanen & Matti, 2017)  ر  ال فففخق

ابف خاضففففلق تشففففمند نلففففى فلفففف  بلتففففق نمللففففق يففففأ 

ال ح لزحلث يسدي الوتل بأسللي ال خي  إلى تح لف  

ال شفففم   وهففف   هفففي ال منفففدة اضسمسفففلق ففففي نتفففل 

ال خق،فأنضفففم  ال خيففف  يشفففمندو  بوضفففه  الفففبوا 

 وي لحدو  ل ح ل   هدفه  التش خ  ، لتم رنهم تفلفخ

الكثلخ يأ التخونق في الوتل دافل ال خق ابف خاضلق  

حلفففث ت فففلا  فففد ا لبلفففخا يفففأ التخونفففق ففففي تبفففمدت 

التولليمت والفبخات بلأ اضنضم  يتم يشفمند نلفى 

تح لففز ال ففد ات اببدانلففق، والتلاهفف  ال اتلففق لففد  

اضنضفففم ، وتفففلفلخ االت فففمت الت  فففلو يففف أ فففف  ت 

نلفى تشفكلل الث فق ال  جلمت ال كجلللالق، يتم يشمند 

دافففل ال خيفف ، وتففدف  التولليففمت بشففكل رلبففخ دافففل 

 ال خق ابف خاضلق .

 ,.Manea, et al)لتففم وضففح  د اسففق 

ر  االيكمنلففمت الخئلشففلق لل ففخق ابف خاضففلق  (2021

ت تثففل فففي تففلفلخ  منففدة يخنففق وبجلففق تح لففق رسمسففلق 

تشفففف فدم  ردوات االت ففففمت ال وففففمت فففففي بجففففم  الث ففففق 

م، وتوففد هفف   ال ففخق يج ففمت رسمسففلق والح ففم  نللهفف

للتسسشففمت ال فففي تهففدف إلفففى توظففل  التفففلا د نبفففخ 

الحفففدود الجغخافلفففق وففففي يكفففم  آففففخ، ت فففلا إنشفففم  

التشم يك التو دة بشكل رلبخ بمل شم   يفك اضطفخاف 

التشم لق ففي نتللفق البجفم  ، تفلفخ اب كفم ات ال فخق 

ابف خاضفففلق البجلفففق ال ح لفففق ال زيفففق لفففدن  ت فففليخ 

 لل  تجظل  اديدة.رسم

بملخغ  يأ فومللق ال ول  ال مئ  نلفى إسف خاتلجلق 

ال خي  االف خاضي ال ي تجمول هم البحلي والد اسفمت 

الشففففمب ق إال ر  هجففففم  بوففففا الحففففدود والتشففففك ت 

التختب فففففق بفففففديجميلكلمت التجتلنفففففمت ال شفففففم للق 

بفففمل خي  االف خاضفففي يثفففل: ال فففولبمت ففففي تغللفففخ 

ي وال جشففففل  الوتففففل يتم سففففمت االت ففففمت الجتففففمن

الجتفمني بمسف فدام ردوات وتكجلللالفمت االت ففمالت 

نففففأ بوففففد الحديثففففق ، ون فففف  الففففلني بملتولليففففمت 

الت فففففلفخة لل خيففففف  ضنجفففففمز التهفففففمم يثفففففل تل لففففف  
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تلفخالزي   في ال خي  حلث رنهف  ي بمنفديأ زيجلفم، 

وندم يوخفق اضنش ق ال ي ي ليل  بهفم نظفخا ل فأفخ 

  ففي الفخد نلفى ر فخانه  بوا التشم لل  في ال خيف

بففمل خي  يتففم فشففخوا هفف ا ال ففأفلخ فففي الففخد ونففدم 

ال لاةففففل نلففففى رنفففف  ن فففف  االه تففففمم وابل ففففزام، 

وةولبمت في تكليأ ن  مت نتل الدة بلأ رنضم  

ال خيفف  نففأ بوففد حلففث غملبًففم يففم ال يوففخف رنضففم  

ال خي  االف خاضي بوضه  البوا الفًدا ففي البدايفق، 

م  الشف في واهفم للاف  يتفم وهجم  فخب  لللق لل 

يلااهل  تحديًم في تكليأ ن  مت الوتل وال  من ت 

االا تمنلففق يففأ ففف ت اسفف فدام ردوات ال كجلللالففم 

ال تزيجلفففففق ، وريضفففففم تججففففف  الفففففبوا ال  فففففمن ت 

االا تمنلففففففق نبففففففخ ردوات ال كلللالففففففم ال زايجلففففففق 

لتففستتخات ال لففديلللن خانس ال ففي يتكففأ ر  تشففمند 

ف فففي التخاحفففل ت اا تمنلفففق فوملفففق، ففففي بجفففم  ن  فففم

اضولففففى يففففأ نتخال خيفففف   ت كفففف ل  طففففخق االت ففففمت 

الت زايجفففق رفضفففل ولكفففأ بوفففد إ ميفففق ن  فففمت بفففلأ 

اضنضم  وبجم  الث ق ت با ال خق ال كجلللالق غلخ 

الت زايجفففق رلثففففخ ن وففففم، بمالضفففمفق إلففففى االف  فففففمت 

الث مفلق ف د ال تلاد لغق يش خلق بلأ رنضم  ال خي  

توخ ل االت مت فمةق الت بمنديأ ففم   الحفدود يتم 

الدوللفففففق، ون ففففف  الفبفففففخة السففففف فدام ال  بل فففففمت 

ال كجلللالففق يففأ  بففل بوففا رنضففم ال خي ، يتففم  ففد 

يفل  فجلة في تجشفل  الوتفل، وإنجفمز التهفمم داففل 

ال خي ، ونفدم اسف وداد لفل رنضفم  ال خيف  لل  منفل 

 ; Griffith, T., et al, 2003 ) والوتل الجتمني

Badrinarayanan & Arnett, 2008 ; 

Ocker & Fjermestad,2008) .  

 :نلايل نجمو ال شم   بمل خي  االف خاضي 

ب حللفففففففففففففففففل البحفففففففففففففففففلي والد اسفففففففففففففففففمت 

 ,Rezgui,2007; Peters & Manz)الشففمب ق

2008, 105-130; Harwood, 2008, 59-83; 

Bergiel, Bergiel & Balsmeier, 2008 

;Taha, Ahmed & Ale Ebrahim, 2009; 

Morley, Cormican & Folan, 2015)  ال في

ره تفف  بد اسففق نلايففل ويوففميلخ ونتففمذ  ال خيفف  

الجففماا وال وففمت، يتكففأ تحديففد الولايففل  االف خاضفى

والتوميلخال ي سمندت في فومللق ال خي  ابف خاضي 

، وتود لأسس وي متلا ل ومللق ال شم   االف خاضفي 

 بلأ رنضمئ ، في اآلتي:

حجففف  ال خيففف  : يجففف  ر  يكفففل  حجففف  ت للفففل  -1

-5ال خي  االف خاضفي ةفغلخ ي فخاوو يفم بفلأ )

  رفففخاد، وي جمسفف  يففك حجفف  الوتففل، فففمل خق 7

ابف خاضلق الكبلخة  د ت  فد ال جشفل  وال لاةفل 

فلتففم بلففجه  ، وبمل ففملي ت شففل فففي ردا  التهتففق 

 الت للبق يجه .

تكليأ رنضم  ال خي  بحلفث يكلنفلا ي جلنفل    -2

يففأ تحديففد رنضففم  ال خيفف  لففلس ف فف  : ف بففد 

نلى رسم  التوخفق والتهفم ات وال فد ات ذات 

ال لق ب تهتق ال خي ، ولكفأ ريًضفم نلفى رنتفمط 

شف لمته  والتلل إلى الث ق، ور  يكفل  لفديه  
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ال فففد ة نلفففى ال لفففمم بفففمضدوا  ال فففي تتكفففأ يفففأ 

الح ففلت نلففى الج ففمئث الت ل وففق يففأ ال خيفف  ، 

لكتللا بوضه  الفبوا ولديه  يهم ات يف ل ق ل

 يتم ي لده  ذل  إلى ردا  اتمني رفضل.

تففد ي  ال خيفف : يو بففخ تففد ي  رنضففم  ال خيفف   -3

فففففي لمفففففق الجلانفففف  الت ول ففففق بتهففففمم الوتففففل 

الت لففلي إنجففمز  ريففخ هففمم وحمسفف  فففي ت ففليخ 

ردا  ال خيفف  ، ويجفف  ايضففم ر  يغ ففى بخنففميث 

ال ففففففد ي  تجتلففففففق يهففففففم ات اسفففففف فدام ردوات 

 بت مت نأ بود الحديثق .وتكجلللالمت ا

اضففف  فففي االن بففم  ف ففمئ  رنضففم  ال خيفف    -4

ورنتفففففمط شف فففففلمته  ورسفففففللي ت كلففففففخه  : 

فففملبوا  ففد ي ضففل الوتففل احلمنففم بشففكل فففخدي 

دافل ال خي  والبوا  د ي ضل الوتل الجتمني 

 فه ا يلزم اف   في االن بم  نجد تكليأ ال خي .

  ر  حلفث يجف تحديد اضهداف الدافللق لل خي : -5

توخف و تحدد تحديفدا د ل فم يفأ رافل ر  يشفوي 

 ري نضل ل ح ل  ه   اضهداف 

ال لفففمدة  ال وملفففق هفففي ةففف ق  ال لفففمدة ال وملفففق : -6

رفخ  تللد الججفمو ففي إدا ة الوتلفي ال شفم لى 

سلا  لل خي  ال  للدي واالف خاضي، فتأ يهفمم 

ال مئد الوتل نلى تتمس   رنضفم  فخي ف ، وحفل 

ي ًظففففففم للغميففففففق لتجففففففك ال ففففففخات  ور  يكففففففل  

ال خانمت واالل شمف التبكخ للتشك ت وال ي 

ي  لفف  فبففخة  لمديففق لبلففخة، وريضففم ر  يكففل  

 مد  نلى يخا بق يد  الدة ردا  ال خي  بشكل 

دو ي، والوديد يأ التهمم ال في تشفمند ال خيف  

دة نمللفففق دو  يشفففملل نلفففى ردا  يهميففف  بجفففل

م  ال مئد لل خي ، فمف ل ال جظلتلقوف م لل لاند و

بحلففث ي  فف  بشففتمت تسهلفف  إلففى ال لففمم بهفف   

التهفففمم يفففك رنضفففم  فخي ففف  يوفففد يفففأ نلايفففل 

 ورسس نجمو ال خي .

ف بففد  ويوخفففق الج ففمئث: ال غ يففق الخااوففق تففلفلخ -7

  تكل  ال غ يق نأ ردا  ال خي  ون فمئث نتلف  ر

لق بحلففث يشففوخ لففل نضففل رنففف  شففمييلحففدة و

 فففي ن ففس الل فف ، يشففمه  فففي نجففموو يشففسوت

 نتل ال خي .

وال شففموي فففي نفف   الوتفففل :  ري  ال شففم للق -8

ففففي إنجفففمز يشفففم لق  اتلفففك رنضفففم  ال خيففف   

هق نحل هفدف ال خيف ، التهمم الت للبق والتلا

بحلففث يففف   تلزيففك اضدوا  والجهفففلد الت لفففلي 

بفف لهم ب ففل ة ي شففمويق يتففم يشففمند ذلفف  فففي 

شففول  رنضففم  ال خيفف  بملودالففق ال جظلتلففق فففي 

 الوتل.

التولليمت الفمةفق ب ح لف  هفدف فخيف   تلفلخ -9

الوتفل للجتلففك بحلفث يتكففأ يشفم لق لففل نضففل 

في ال خي  في اتففمذ ال فخا ات الت ول فق بملوتفل 

يتففم يزيففد رحشففم  االنضففم  بتشففتلللمته  نففأ 

 ن مئث الوتل.

ال اتلق: لكي يكل  ال خي  نماحم ففي  ابدا ة  -10

ردا  التهمم وفومال في نتل  يجف  ر  يشفتا ر  
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فخي  الوتل بءدا ة ن شف  بج شف  ففي إطفم  ي لم 

 الشلمسمت الوميق التجظتق دو   للد .

التهتفففق: إ  شفففول  لفففل نضفففل ففففي  تكميفففل -11

ال خي  بأن  يشسوت نأ از  يأ التهتفق ال في 

ي لم بهم ال خي  و بمل فملي التهتفق لكفل، يفسدي 

ذل  إلى زيمدة الدافولق تجم  الوتل ن لجق لزيفمدة 

 تلكلق .الشول  بملتشسوللق و ال

في التهمم: ال خق الجماحق تكفل   االن تمديق  -12

التهففمم بهففم يو تففدة نلففى بوضففهم الففبوا فففي 

سففبلل تح لفف  هففدف ال خيفف  االف خاضففي بحلففث 

يكل   لمم لفل نضفل بجفز  يفأ التهتفق يفدف  

لل لفففمم بملتهتفففق اضفففففخ  للوضفففل اآلففففخ فففففي 

 ال خي .

االا تففمني ونتفف  الو  ففمت: إ  بجففم   الففدن  -13

ابف خاضفففلق يح فففم  إلفففى يخانفففمة ففففخق الوتفففل 

الجمن  االا تمني رو الو  مت االا تمنلفق بفلأ 

رنضففم  ال خيفف  ري ر  بجففم  ال ففخق يح ففم  إلففى 

ر  يشففوخ لففل نضففل فففي ال خيفف  بأنفف  يففدن  و 

يشففمند اآلفففخ، وهفف ا الجمنفف  يتكففأ زيمدتفف  يففأ 

ال لمدة و ال ح لز، و هل املف  يهف  فمةفق ففي 

 ودحملق ال خق ابف خاضلق نأ ب

االت ففمت و ال جشففل  بففلأ رنضففم  ال خيفف :   -14

االت ففمت و ال جشففل  بففلأ رنضففم  ال خيفف  يففأ 

الولايل التهتق ال في يجف  يخانمتهفم نجفد بجفم  

فخي  الوتل االف خاضي، حلث ر  نجفمو ال خيف  

وت ل   يو تد نلى  فلة ال فخاب  وال لاةفل بفلأ 

رنضفففم  ال خيففف  وال فففي بفففدو هم تو تفففد نلفففى  

للالفففم االت فففمالت نفففأ بوفففد افففلدة  ردوات تكجل

 التش فديق وسهللق اس فدايهم .

وضففففك  لانففففد ويوففففميلخ تجظلتلففففق: ب حديففففد  -15

الهدف يأ التهتق ال في يفخاد انجمزهفم بلاسف ق 

رنضففم  ال خيفف ، وتحديففد التهففم ات ويشفف لي 

التوخفففففق و ال ففففد ات الت للبففففق فففففي رنضففففم  

ال خيفففففف  لل لففففففمم بملتهتففففففق، وتحديففففففد اضدوا  

الزيجلفق للتهفمم الت للبفق،  وتلزيوهم ، الجدولق

وضك آللمت ويوميلخ لل لاةل نأ بوفد، وآللفمت 

 ال  لل  ال خدي والجتمني لوتل ال خي  .

ويتم سب  ي ضفا ر  ل ح لف  نجفمو ال خيف  

ابف خاضفففي ففففي إنجفففمز يهتفففمم الت للبفففق بك فففم ة 

وفومللفففق البفففد يخانفففمة نلايفففل  ئلشفففلق يتكفففأ ر  

دت البمحثففق  ففد ان تففو  االتففي ، 5يلف ففهم الشففكل )

نلففففى هفففف   الولايففففل لأسففففس فففففي بجففففم  ال ففففخق 

ابف خاضففففلق ويحمولففففق ت ففففجل ه  وف ففففم ضسففففللي 

ت كلفففففخه  الفففففدافلى والففففففم اي وتحديفففففد التهفففففمم 

التش خلق الت للبق لكفل فخيف  وتوفخي ه  بمل لانفد 

والضففلاب  وآللففمت الوتففل بففمل خي ، وآللففمت ت ففلي  

اضنضفففم  وال خيففف  لكفففل، وإف لفففم  تكجلللالفففمت 

ت ففمت وال شفففم   نفففأ بوفففد ال فففى يشفففهل نلفففله  اال

اسفففف فدايهم واضلثففففخ ان شففففم ا وهففففي ال لشففففبل  

وال للجخام بمبضمفق إلفى يج فق يميكخوسفلف  تفل  

ال في تفف  تففد يبه  نلففى اسفف فدايهم  بففل البففد  نتففل 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  54

ال ففخق، وتففلفلخ ال غ يففق الخااوففق التشفف تخة نلففى 

رنتفففمله  نبفففخ هففف ة ال كجلللالفففمت ودنففف  ردائهففف  

وت ليخ  ، ويحمولق إدا ة التشفملل ال في وتحشلج  

 تظهخ بتشمندة  مئد ال خي .

 

 

 

 

 

 

 

   نلايل نجمو ال خي  االف خاضي5شكل )

تكجلللالففففمت ال شففففم    التحففففل  الثففففمني : 

 التش فديق بمل خي  االف خاضي 

نفخض ل كجلللالفم االت فمت   ي جموت هف ا التحفل 

ل  وال شففم   نففأ بوففد التشفف فديق فففي إدا ة وتجظففف

ال ول  االلك خونفي نبفخ  ببلتقنتل ال خق ابف خاضلق 

اللي  بملبحث الحملى، وإيكمنلمتهم في تح ل  رهداف 

ال خيففف  االف خاضفففي، ورسفففس ويوفففميلخ اف لم هفففم، 

ف كجلللالم االت مت التش فديق بمل خي  االف خاضفي 

تود يأ ره  نلايفل نجفمو ال خيف  ففي انجفمز يهميف  

ويأ ه   ال كجلللالفمت  وتح ل  رهداف  التش خلق ،

التشففففف فديق بملبحففففففث : ال لشفففففبل  ، ال للجففففففخام، 

يميكخوسلف  تل  ، وال ي س   شفخحهم ففي اضافزا  

 اآلتلق:

روال: ال لشفففبل  ل كجلللالفففم تشفففم   بفففمل خي  

 االف خاضي

  ي هلم ال لشبل 

تود شفبكق ال لشفبل  رحفد رهف  شفبكمت ال لاةفل 

 ا  ، سففففمندت نلففففى تبففففمدت اآلاضا تففففمني  وال ففففي 

وال وبلخ الحخ، وتشجلك اضفخاد نلى نخض افكفم ه  

وتشففففجللهم وطخحهففففم لل وللفففف  نللهففففم ويجم شفففف هم، 

وريضمً يشم لق ال ل  وال لفديل والتل فمت بأنلانهفم 

، ل ل  وفخت إيكمنلق ال  منل يك اآلفخيأ يفأ فف ت 

اضنش ق التف ل ق، وسمندت نلى ال شمي الفبفخات، 

نفل التشفم للأ، وتتكفأ يأ ف ت هف   اضنشف ق وت م

تلفف  الشففبكمت يشفف فديلهم يففأ ال جتففك فففي للمنففمت 

اا تمنلففق تشففمب  الكلمنففمت اللا ولففق ولكففأ فففي بلتففق 

 

ال لمدة 

 ال وملق

االت مت 

والو  مت 

الجلدة نبخ 

ردوات 
  ال كجلللالم

الث ق 

 وال تمس 

ال غ يق 

الخااوق 

 ال ل يق

ق يردا  ال خ

 االف خاضي

تكليأ 

 ال خي 

تشم   

 التوخفق 

 بلت والخضم 

نأ 

 ال كجلللالم 
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اف خاضففلق ت ف ففى حففلااز التكففم  والزيففم ، ويتكففأ 

اسفففففدام هفففف   ال جتوففففمت والكلمنففففمت فففففي التجففففمت 

فخةففق لمفلففق إلففى  ال وللتففي حلففث ت ففلا للت ولتففلأ

وففففف ا يجففففمت للحففففلا  تح لفففف  ن  ففففمت اا تمنلففففق 

ال  منلي، وزيفمدة يوفدت إتمحفق التح فل  االلك خونفي 

 نلى شبكق اضن خن .

ال لشفبل    Downes (2005) ويوفخف 

نفف  رحففد ت بل ففمت الجلففل الثففمني يففأ ابن خنفف  الفف ي بأ

يو تفففد نلفففى التشفففم لق االا تمنلفففق وي فففخض طفففخق 

ويوخففف    ورسففملل  اديففدة فففي ال ولففل  االلك خونففي،

Boyd & Ellison (2007)  رداة إت مت نلفى  بأن

ابن خن  ت لا للتش فديلأ إنشم  يل  شف في يفأ 

رال ال لاةل وال  منل يك اضشفمب ال يأ يشفكلل  

 ازً ا يأ شبك ه  االا تمنلق التت دة، وتوخف   ل ة

   بأنفففف  رحففففد يلا ففففك ابن خنفففف  33، ب 2012)   

الشففهلخة ال ففي ت ففلا للتشفف خللأ فلهففم آللففمت ل كففليأ 

  فففمت يفففك ر فففخانه ، وإنشفففم  تجتوفففمت ويشفففم لق ن

 2.0التولليمت واضحداي بمس فدام ت جلمت وي  

  & Pérez, Araiza)لتففم يوخففف  

Doerfer (2013)  ا تمنلففق إبأنفف  يل ففك لشففبكق

 نلى االن خن  ت لا لألفخاد تشم   التولليمت.

   ف مئ  ال لشبل 

 &  ,Boyd) ويفف   ال لبشفل  بوفدة ف فمئ .

Ellison, 2007; Russell-Bennett, R., &  

 ;Neale, L., 2009 944، ب2015فتلس، ) 

Caers, et al., 2013  ; Rice, R..et al, 

 :، يأ بلجهم يم يلي  ; 2017

: حلث اتلك اضحمديث وال ولل مت إيكمنلق الح    -1

الت بمدلفففق بفففلأ التشففف فديلأ يففف   ح ظهفففم نلفففى 

التل فففك ويتكفففأ الخافففلت إللهفففم ففففي ري و ففف  

  هم لجتلك االنضم  .و ؤي

إيكمنلق البحث: وهي  مبللفق البحفث نفأ رةفد م   -2

ذوي اه تميففمت ون للففمت ي شففمبهق وهففل يففم ال 

يتكففففأ تج لففففف   فففففي الحلفففففمة الومديففففق فمةفففففلق 

ال  جل :  د تف  نلفى ت فجل  رنضفمئ  ولفلس 

يجخد  ب ه  ببوا ، بمالضمفق إلى ال د ة نلى 

 تحديد يل ك التح ل  واضشفمب.

لجشففال: بتوجففى رنفف  يففأ الشففهل نشففال إيكمنلففق ا   -3

ةفففل ة رو توللفففف  رو ي فففمت رو فلففففديل يفففم يففففأ 

ابن خنفففف  لتل ففففك آفففففخ بففففدو  تغللففففخ ري يففففأ 

 ي يح .

ايكمنلق ال حخيخ: حلث ي ش  بمل د ة نلفى إنشفم   -4

وإنمدة إنشم  وتوديل وح ف يل فمت  التشفم لق 

  بل وبود يشم ل هم يك اآلفخيأ.

 فففففلق ايكمنلفففففق الح فففففم  نلفففففى الهليفففففق الشف  -5

للتش فديلأ والح م  نلفى اضنشف ق ال لاةفللق 

بتفففم ففففي ذلففف  الجشفففخ واالح  فففم  بملج فففلب رو 

 ال ل  رو ي مطك فلديل .

االن شفففففم  : ي فففففلا تكميفففففل وسفففففمئل ال لاةفففففل  -6

االا تففمني فففي الحلففمة اللليلففق لل ففخد للشففتمو 

بمل ج ففففل وال لاةففففل الت كففففخ  والت شفففف  يفففففك 
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أ اآلفخيأ في ن  فمت نتفل يف ل فق بحلفث يتكف

للتشفف فديلأ ال لاةففل بشففهللق وبشففكل ي كففخ  

 يك اآلفخيأ ر جم  ال ج ل رو الش خ.

ال  منللففق: وهففي توجففى تبففمدت الخسففمئل واضفكففم    -7

واآل ا  بففففلأ التشفففف فديلأ فففففي التلضففففلنمت 

 في اتجمهمت ي وددة.التف ل ق 

ال جففلت: ويوجففي تجففلت نجمةففخ نتللففق االت ففمت   -8

ة بتفم ي  ف  يأ ف ت االف لم ات الكثلخة الت لفخ

 يك حمامت التش فدم.

التخونفففق: اضشففففمب ففففي ال لشفففبل  تجتوهففف    -9

االه تميفففمت والتجفففمالت التشففف خلق  غففف  نفففدم 

يوخفففق لففل يففجه  بففمضفخ  بففل االل  ففم  الك خونلففم 

واالفففف  ف بفففلأ البلتفففمت والث مففففمت واضيفففملأ 

الجغخافلففق  غفف  ذلفف  ي لاةففلل  ويججحففل  فففي 

 ذل .

تلففك التشفف فديلأ، ي ففلا يشففمحق اف خاضففلق لج  -10

 ل دويأ التولليمت ال ي يخت في حلمته .

حخيفففق لل وبلفففخ نفففأ الفففخري  للتشففف فديلأ ي فففلا  -11

 والتشم لق يك اآلفخيأ

يوتل لتج فق بدا ة الف ول  ي  لحفق نلفى نكفس  -12

إدا ة الفففففف ول  اضفففففففخ  ذات الل ففففففمئ   نظفففففف 

 التحدودة

تشفمند ففي : وال في  فد  Flash Card فمةلق  -13

ل ملففف  نلفففى يتم سفففق تفففد يبمت تشفففمند ا بجفففم 

 تولت .

تشفمند ال ف ي وال في  Book Tag:    فمةفلق -14

 نلى تبمدت الك   وإنم تهم فلتم بلجه .

وهفف    :Do research for meفمةففلق   -15

تشمند ال  ي نلفى اتفك  التولليفمت  الفمةلق

 والبحث نأ يلضلت  يولأ.

: حلففففث ي ففففلا ال لشففففبل   Coursesفمةففففلق  -16

إضفففففمفق  إيكمنلفففففقبمسففففف فدام هففففف   الفمةفففففلق 

الت ففففخ ات واالن نففففمت واللاابففففمت، وتكففففليأ 

 حل مت ن م  ويجتلنمت للد اسق.

    إيكمنلفففمت اسففف فدام ال لشفففبل  ففففي ال شفففم

 بمل خي  االف خاضي:

ر هفففخت الوديفففد يفففأ البحفففلي والد اسفففمت 

 ,Idris, & Wang, 2009; Irwin)الشفمب ق  

et al., 2012; Al-Daboubi, 2014; 

Wang & Mark, 2018; Dhyab & 

Varo, 2018)  ابيكمنلفففففمت الوديفففففدة لشفففففبكق

ال لشفففبل  ففففي نتللفففق ال ولفففل  والففف ول  وال لاةفففل 

ابا تففففمني وال شففففم   االف خاضففففي واسفففف فدايهم 

لتج ففق للفف ول  ابلك خونففي وال شففم لي حلففث ي ففلا 

ت فففتل  بلتفففق توللتلفففق  مئتفففق نلفففى الليففف  بحلفففث 

تح فففلي نلففففى يح ففففل  رو رنشفففف ق تشففففتا بففففدن  

 فف ي وتلبلففق االح لماففمت والفف ول ، نتللففمت تولفف  ال

لتم رنف  ي فلا ت فتل  بلتفق تولف   مئتفق نلفى الليف  

ل وزيز بجم  التوخفق لد  ال  ي يأ فف ت ال  منفل 

يففك اض ففخا  رو غلففخه ، ويتكففأ تلفففل  إيكمنلمتفف  
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فففففففي نتللففففففق الفففففف ول  والفففففف ول  وإدا ة ال شففففففم   

االف خاضففي بففلأ رنضففم  ال ففخق ابف خاضففلق نبففخ 

 لمآلتي:االن خن  

تشهلل ال شم   والوتل الجتمني بلأ رنضفم   -1

ال خيفف  بمسفف فدام ال  جلففمت التأللفففق والت بللففق 

يأ  بل الله ، والف ول  يفأ بوضفه  الفبوا ري 

 ي لا ال ول  ال شم لي ال ومت.

يشففففف فدي  ال ففففف ي ففففففي تح لففففف  رهفففففدافه    -2

اضلمديتلففق وابا تمنلففق، فهففل يحشففأ الو  ففمت 

نده  نلفففففى ت فففففليخ اضلمديتلففففق بلفففففجه  ويشففففم

يشفففف لاه  اضلففففمديتي ويهففففم اته  االا تمنلففففق 

 واللغليق والث مفلق.

يوتففففل نلففففى دنفففف  رنشفففف ق إدا ة التح ففففل   -3

 ال وللتي، وتلفلخ التولليمت والتلا د لل  ي.

تح لففز ال فف ي يففأ ففف ت ال  منففل وال شففم      -4

بمسففف فدام ال فففلت وال فففل وال لديل وايكمنلفففق 

  ا سفمل  بشفكل الح لت نلى تولل مت نلفى يفمت

فل ي يأ ر خانه  يتم يدفوه  للوتفل بجشفمط ففي 

 يهميه . 

تشفففهلل تولففف  ال ففف ي ففففي ري و ففف  ويكفففم ،  -5

وتشفهلل تبففمدت ي فمد  الفف ول  بفلأ التولفف  وبففلأ 

 ال  ي رن شه  وتشجوله  نلى بجم  التوخفق.

ايكمنلففففففق اسفففففف فداي  فففففففي ت لففففففل  اض ففففففخا    -6

 ولتضل  لتل ك ت لل  حلفث يفلفخ للتشف فديلأ

يكمنًففففم لجشففففخ ري شففففي  لهفففف  ونخضفففف  نلففففى 

اآلفففخيأ، و ففد يح ففلل  نلففى تولل ففمت ر ففخانه  

نلففى يففم تفف  نشففخ  يففأ يولليففمت ورفكففم  نلففى 

الحمئ  في الل   ن ش  والح فلت نلفى إامبفمت 

 رو ا  خاحمت يأ التول  رو اض خا . ضستل ه 

ي لا ال لااد االا تمني ضنضم  التجتلنفمت  -7

ه  بفأنه  ي حفد ل  يأ ال ف ي يفأ فف ت شفول 

إلى شف  بفدالً يفأ ال حفدي لجهفمز الكتبلفلتخ، 

يتم ي با الشول  بمللالد االا تمني ض خانه  

ريًخا ضخو يًم للح فم  نلفى بلتفق توللتلفق فوملفق، 

ويتكأ لل  ي إب غ ال ف ي اآلففخيأ بتفزااه  

رو يشففففففمنخه  بمسفففففف فدام يلففففففزة "تحففففففديثمت 

ى رنهفف  الحملففق"، ويتكففجه  ببشففمطق ابشففم ة إلفف

للشففلا نلففى يففم يففخام ويوتلففل  نلففى التهتففق ، 

 بملتلل رو طل  التشل ة.

ي ففففلا ضنضففففم  هلتففففق ال ففففد يس والتولتففففلأ  -8

يشفففم لق الوديفففد يفففأ الت فففمد  ال وللتلفففق ال فففي 

 تكل  نلنم لل  ي ر جم  د اس ه .

يوتل لتج ق ي  لحق نلى نكس رنظتق إدا ة  -9

الفف ول  اضفففخ  وال ففي غملبففم يففم تكففل  و مئ هففم 

يحدودة، حلث  يشتا بديث ال  بل مت التف ل ق 

ل ح لفف  رهففداف الفف ول  للتففلاد ال وللتلففق، فتففأ 

الشهل إضمفق البلدلمسف  والبفث نبفخ ابن خنف  

ويج ديمت التجم شق وغلخهم ل س فدام ففي بلتفق 

 ال ول .

يشمند نلى ال حف لت يف أ الف  ول  الت تخلفز  -10

 حففف لت الت ولففف   إلففف ى الففف  ول  الت تخلففف ز حففف لت
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التفففف ول  حلففففث يففففدن  الفففف ول  البجففففمئي والفففف ول  

ال شم لي فمل لشبل  بلتق اا تمنلق  مئتفق نلفى 

الليفف  دائتففق لففديهم إيكمنلففق لففدن  الفف ول  يففد  

الحلفففففمة ، حلفففففث ت فففففلا لتجتلنفففففمت ال ففففف ي 

اسففففف تخا يق ال لاةفففففل وال  منفففففل، ويشفففففم لق 

التولليففمت وال  ففموض بشففأ  اضفكففم  وبمل ففملي 

ت ال  منففل يفك اض ففخا  رو بجفم  التوخففق يففأ فف 

 التول .

يلاد  للف ول  ي وفددة اللسفمئ   حلفث  يلفخ  -11

يتكففففأ للتولفففف  وال فففف ي تحتلففففل يففففلاد الفففف ول  

وي مد  الت  لبق بنجمز يهفمم ال فخق ففي شفكل 

ي ففمطك ال لففديل وال شففجل ت ال ففلتلق رو يففلاد 

اللسمئ  الت وددة اضفخ  يثل يل مت ال    رو 

لاد فففي بلتففمت الفف ول  يلتلففلي ، وديففث هفف   التفف

الفمةق به  نأ طخي  وسللق بد ا  ا تبمطمت 

 تشوبلق رو تضتلجهم لكمئجمت.

ي ففلا ت ففتل  الشففبكمت االا تمنلففق لتج ففق  -12

ال لشبل  لل  ي اضففخاد ال حفدي نفأ تفأي ته  

حفففلت اضنشففف ق ال وللتلفففق وإبخازهفففم لآلففففخيأ 

بملتجتلنق ففي ن فس بلتفق الف ول ، ويف   نفخض  

لتففدف ت فففي الجففدا بحلث تكففل  واتففك هفف   ا

يختبق تختلبًم زيجلًم وتكفل  يخئلفق لألنضفم  ففي 

ن س التجتلنق، وه   يلفزة فخيفدة يفأ نلنهفم 

 يلفخهم ال لشبل .

ت من ت يف ل ق حلث يفلفخ ف ةفمت  ي لا -13

نففففأ طخي هففففم يتكففففأ ضنضففففم  التجتلنففففق ر  

يوخفففلا بشففخنق يففم حففدي فففي يجتلنففمته   بففل 

 تمنلق.الدفلت إلى سمحمته  الج

 يدن  الث ق بملج س اح خام ال ات -14

يفففدن  لففف ً يفففأ االت فففمت غلفففخ الت فففزايأ  -15

والت زايأ نلفى ابن خنف  نفأ طخيف  التجم شفق 

وال وبلففخ نففأ رفكففم ه  يتففم يوففزز ذلفف  يهففم ات 

ال  كلففخ الجم ففد ، واضت ففمت الت ففزايأ يففأ ففف ت 

بد  يحمد ق في الل   ال ولي يك اآلففخيأ نبفخ 

 الد دشق يمسججخ . االن خن  نبخ ت بل  

 :تل ل  ال لشبل  في البحث الحملي 

 فففد تففف  تل لففف  ت بلففف  "ال لشفففبل " ففففي البحفففث 

 (CMC)الحففملي ل كجلللالففم ل ت ففمت وال شففم   

بهدف إدا ة وتجظل  نتل ال فخق ابف خاضفلق وبجفم  

الو  مت االا تمنلق بلأ رنضم  ه   ال خق، وبجم  

نلفففى  الث فففق وال تمسففف  بلفففجه  يتفففم يشفففمند  ذلففف 

تحشففلأ ردا  ال ففخق ابف خاضففلق لتهففم ات ت ففتل  

الك ف  ال  منللفق لألط فمت ذوي االنم فق ، وذلف  يففأ 

 ف ت يم يلي:

  اسفف فدايمت إدا يففق: وتشففتل تبففمدت التولليففمت

التختب ق ب جظل  وإدا ة نتل ال خق ابف خاضلق 

يأ حلث يلانلد الل م ات وت للخ ضمب  الل ف  

ال خيف  نفأ تلزيوف   ض خان  بهم ، وانف    مئفد

لألدوا  نلى رنضفمئ ، واالنف   نفأ ري اديفد 

يفففختب  ب جظفففل  هففف ا الوتفففل، وي مبوفففق يخا ففف  

ال خي  النتمت اضنضم ، إتمحق تلاةل ال ف ي 
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يففففففك اسفففففف مذ الت ففففففخ  الدا ة نتففففففل ال خيفففففف  

والتشفك ت وللجزانفمت ال ففي تظهفخ ر جفم  نتففل 

 ال خي .

 مت، اسفف فدايمت توللتلففق: وتشففتل تبففمدت التل فف

وال ففل ، وي فففمطك ال لفففديل الت  لبفففق ل  فففتل  

 يح ل  الك مي ابلك خوني ال  فمنلي ) التجف ث  

، ووحدات  التف ل ق، فض  نفأ نشفخ يجتلنفق 

يأ التجشل ات، وتل ي  دود ال ف ي وال وللف  

 نللهم.

  اسفف فدايمت ت ليتففق: وتشففتل إ سففمت ال كلل ففمت

الفمةفففق ب  فففتل  وإن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي  

 فففف ي، وتففففلاله  للبحففففث نففففأ التولليففففمت لل

التختب فففق بهففف   ال كلل فففمت، ويشفففم لق يفففم تففف  

ال لةل إلل  يك ب لق الزي  ، والح فلت نلفى 

ت لففل  اال ففخا  نلففى الجففز  يففأ هفف   ال كلل ففمت 

 ال ي ي لم ب .

   فمنللفففق اسففف فدام ال لشفففبل  ففففي الففف ول  وبجفففم

 الو  مت االا تمنلق بمل خق ابف خاضلق

د يففففأ البحففففلي نلففففى اسفففف فدام  لففففزت الوديفففف

الشفففبكمت االا تمنلفففق وبفمةفففق "ال لشفففبل " ففففي 

ال ولففل  وتأ لخاتفف  نلففى الجمنفف  ال خبففلي ويفخاففمت 

الففففف ول ، ورسفففففملل  الففففف ول  والو  فففففمت وال لاةفففففل 

 (Chong Min, 2011 )د اسق ، يثل ابا تمني 

إلفففى فحففف  تفففأ لخات ال لشفففبل  نلفففى التتم سفففمت 

يمضفففلمت، وتلةفففل  ال د يشفففلق لتولتفففي ي فففخ  الخ

ن مئجهم إلى ال أ لخ اللاضا لل لشبل  نلى ردا  ه   

التتم سفففففمت، وروةففففف  الد اسفففففق بوتفففففل بحفففففلي 

يشففف  بللق ل حديفففد الو  فففق بفففلأ شفففبكمت ال لاةفففل 

ابا تمني والشتمت الشف لق للتولتلأ،  ود اسفق  

Labus, et al., 2012)(    ر هخ تحللل ن مئجهم ر

لشبل  ضغخاض توللتلفق ال  ي ال يأ اس فديلا ال 

ح  ففلا إنجففمًزا رفضففل ي م نففقً بهففسال  ال فف ي الفف ي 

 ,O’Bannonاس فدي  يأ رال الت وق،  ود اسق 

Beard & Britt (2013)  ال في  ر هفخت ن مئجهفم

نففأ ال ففأ لخ الكبلففخ لل لشففبل  فففي ال ح ففلل ال فف ي 

لتلضفففلنمت ال كجلللالفففم، وتففف  اسففف فداي  بشفففكل 

 فففمت ال مئتفففق ويشفففم لق ي كفففخ  للح فففم  نلفففى الو 

ال ل  وال لاةل، ورشم  ال ف ي إلفى ر  يجتلنفق 

ال لشبل  لمنف  ي لفدة ففي تحشفلأ االسف وداد ل  لفل  

الت ففخ  الد اسففي، ولمنففف  ي ئتففق ووفففخت وسفففللق 

ات ففففففففمت الففففففففدة ونففففففففززت الفففففففف ول ، ود اسففففففففق 

(Jaffar,2014)  ال فففي ر هفففخت ن مئجهفففم االنففففخاط

وزيمدة دافول ه  اضلمديتي ل  ي ي خ نل  ال شخيا 

   (Wang & Mark, 2018)للفف ول ، ود اسففق 

ال ي رشم ت ن مئجهم  إلى ر  ال ف ي يفأ اسف فديلا 

ال لشففبل  لفف  يوففمنلا يففأ ري انف ففمض فففي التوففدت 

 ال خلتي.

ويأ ريثلق الد اسمت ال في ره تف  بد اسفق 

تأ لخات  نلى الجمن  الو  مت االا تمنلق وال لاةل 

ى سفففبلل التثفففمت: د اسفففق  بفففلأ ال ففف ي ، يجهفففم نلففف

(Hernandez, et al., 2012) في هفدف  إلفى ال 
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د اسفففق تفففأ لخ اضدوات التف ل فففق ال فففي تفففدن  تولففف  

ال ففففف ي وت فففففمنله ، وتففففف  ت شفففففل  ال ففففف ي إلفففففى 

يجتلنففمت تشفف فدم ال لشففبل ، ويشفف جدات الاففل، 

ويج فففديمت التجم شفففق ففففي نظفففمم إدا ة الففف ول . و فففد 

الففف يأ اسففف فديلا رشفففم ت الج فففمئث إلفففى ر  ال ففف ي 

 & Joo) ال لس بل  لمنلا رلثفخ ت فمن ،  ود اسفق

Teng, 2017)    ال ي ر هخت ن مئجهفم ر  ال لشفبل

رداة الدة لل لاةل يتكجهم تح ل  ال  م ي بلأ رففخاد 

اضسخة ولهم تفأ لخ إيجفمبي نلفى الو  فمت بلفجه  يتفم 

سلشمند نلى بجفم  يج تفك رفضفل وي جمسف  ا يجف  

بففففلأ رفففففخاد اضسففففخة وال لاةففففل تحشفففلأ الو  ففففمت 

 وتوزيزهم إلى يش ل  يج تك يلحد. 

يففففأ الد اسففففمت ال ففففي ر هففففخت ن مئجهففففم و

فومللفففففق ال فففففخق ابف خاضفففففلق التشففففف فديق لتل فففففك 

ال لشفففبل  ر جفففم  نتفففل ال فففخق وال لاةفففل بلفففجه ، 

ال ففي ر هففخت   (Tan, et al, 2009 )د اسففق 

ن مئجهففم إلففى ر  ال فف ي يففأ يشفف فديل  ال لشففبل  

ز لبلففخ للح ففم  نلففى ن  ففمت  ليففق يففك ف  حففملففديه

ر ففخانه  وت ليففق الففخواب  بلففجه ، وب كففخا  اسفف فدام 

ال لشففبل  بشففكل لبلففخ بلففجه  رد  إلففى زيففمدة الث ففق 

ابا تمنلففففففق والتشففففففم لق بلففففففجه  وبمل ففففففملي رد  

اسفف فداي  إلففى ت ففليخ فومللففق ال خيفف  االف خاضففي، 

وايضم رد  إلى تحشأ اللني االا تمني والحضفل  

االا تمني والهليق االا تمنلفق والتوخففق الت بمدلفق 

 ,Charlton )لفديه  ، لتفم ر هفخت ن فمئث د اسفق 

et al., 2009)   ر  اسف فدام طف ي نلفلم الحمسف

الجفففميوللأ لل لشفففبل  ففففي ال لاةفففل بهفففدف ت فففليخ 

يشخونه  وهل ت تل  بخيجلمت،  د طل  الو  فمت 

االا تمنلفففق بفففلأ رنضفففم  ال فففخق يتفففم سفففمند نلفففى 

تحشفففأ وفومللفففق ردائهففف  ففففي التشفففخوت، ود اسفففق 

(Wiggins, 2010 ال ففي ر هففخت ن مئجهففم فومللففق  

إس فدام  ال لشبل  لدي طف ي الد اسفمت الوللفم ففي 

تجتلففففق يهفففففم ات ال شفففففم   بفففففلأ رنضفففففم  ال فففففخق 

 ,Mukherjee & Natrajan)  ود اسق االف خاضلق، 

 ال ي رلدت ن مئجهم نلفى ر  الو  فق ابيجمبلفق (2017

بفففلأ نجفففمو ال خيففف  االف خاضفففي واسففف فدام وسفففمئل 

ال لاةففل االا تففمني لل غلفف  نلففى تحففديمت ال خيفف  

االف خضي وهي:  تجلت رنضم  ال خي ، ديجميلكلفمت 

ال خي  ، يهمم  ال خيف ، نتفل ال كجلللالفم وال غللفخ، 

اتفمذ ال خا  االس خاتلجي، والبود االا تفمني، حلفث 

 فديق بفففمل خق رتمحففف  اللسفففمئ  االا تمنلفففق التشففف

 ابف خاضففلق ال  كلففخ ال شففم لي بففلأ التجتلنففمت،

وسفففمندت ففففي بجفففم  الو  فففمت وحفففل ال فففخات بفففلأ 

ال خي  وبمل ملي  فل الل ف  التشف غخق التففمذ اتلفك 

 ال خا ات.

 ,.Orta-Castañon, et al)ود اسففق 

ال ففي ر ب فف  فومللففق اسفف فدام  ال لشففبل  فففي  (2018

أ يهجدسففففي تحشففففلأ ردا  ال ففففخق ابف خاضففففلق يفففف

الوملتلففق حلففث  ففد سففمنده   PACE يشففخونمت 

ال لشفففبل  نلفففى الح فففم  نلفففى ف لةفففلق نشفففمطه  

االا تفمني وففي ن فس الل ف  سفمنده  نلفى تكففليأ 

ن  ففمت  ليففق ي تمسففكق بلففجه  وات ففمت وت ففمن ت 
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و ؤيففق يشففف خلق والث فففق ال ففي بفففدو هم تشفففهل ن فففل 

التوخففففق وي فففمد هم يفففأ ةفففل  وي فففمطك ال لفففديل 

شففففم ل هم بشففففهللق، وتففففلفلخ  ضدوات ويل ففففمت وي

سمندته  ففي تجظفل  اضحفداي رو االا تمنفمت بهفدف 

 االن هم  يأ يهمم يشخونمته  ال شم للق.

ال ففي  (Zakaria & Yusof, 2020)ود اسففق

رلففدت نلففى ر  نجففمو ال ففخق ابف خاضففلق يو تففد نلففى 

اسففف فدام رنضفففمئهم ضدوات وتكجلللالفففمت االت فففمت 

يوخفففففق بهففففم، ور  هفففف   ال ففففي ي ضففففللنهم ولففففديه  

 Facebook  ،Googleال كجلللالفففمت وهفففي 

Drive ،Doodle  ، Drobox ،  Skype  فد يكجف 

ال ففخق ابف خاضففلق يففأ ال فف ي الفف يأ يوتلففل  فففي 

يفأ ال لاةفل بشفكل رلثفخ   X-Culture التشفخوت 

فومللففففق وان ظمًيففففم يتففففم لففففمنلا سففففل وللن  إذا لففففمنلا 

نلففى توففخف يوتلففل  واًهففم للافف  ، لتففم سففمندته  

بوضففه  الففبوا وبجففم  الث ففق بشففكل رسففخت، وتشففلل  

 التشخونمت في الل   التحدد .

 Aritz, Walker & Cardon)ود اسففق  

ال ي وضح  ر  يأ ال فو  ب بلوفق الحفمت  (2018,

تجشل  ال خق ابف خاضلق ففي يجفمط  زيجلفق يف ل فق 

ويففأ   مفففمت ونتففمذ  ن للفففق يف ل ففق لفف ا يجففف  ر  

خ وبخوتللففلالت تشففم   يلحففدة تكففل   هجففم  يوففميل

للوتل، يفك ال فد ي  نلفى ال لاةفل يفأ فف ت ردوات 

وتكجلللالففمت االت ففمت التجمسففبق لل خيفف  وال ففي توففد 

وسففللق الففدة ل جشففل  اضنشفف ق بففلأ رنضففم  ال ففخق 

ابف خاضففلق ودفففك التشففخوت إلففى اضيففمم، ور  يبففدر 

ال لاةففل واهففم للافف  وإذا لفف  ي ففلا ذلفف  فففلتكأ ر  

لففففلن خانس  نبففففخ يففففستتخات ال لففففديليحففففدي ذلفففف  

بمالضففمفق إلففى إنشففم  نظففمم يكمفففأة ل شففم   ال خيفف  

ل شجلك اضنضم  نلى ال لاةل بشفكل فوفمت ود لف ، 

وتلةل  ن مئث ه   الد اسق إلى ر  اللسفمئ  شفمئوق 

ابسف فدام ففي ال فخق ابف خاضفلق هفي نلفى ال ختلفف  

يأ اضنلى ان شم ا ا يحخ  يش جدات الال والبخيفد 

بلك خونففففففي  وال لشففففففبل ، ويففففففستتخات الليفففففف ، ا

والخسمئل الج لق، والتكملتمت الهمت لق، والتكملتفمت 

، لتفم  Dropboxالجتمنلق، والخسفمئل ال ل يفق، و 

رشففم ت ن ففمئث الد اسففق إلففى ال غللففخات الشففميلق فففي 

ت ففففل ات يففففم  بففففل التشففففخوت وبوففففد  الف لففففم ات 

اللسففمئ  بففمل خق ابف خاضففلق حلففث لمنفف  ت ففل ات 

ال خق ابف خاضلق ال وملفق نفأ تكجلللالفمت االت فمت 

و  Documents Googleوال شفففففففففم   وهفففففففففي: 

Facebook  وSkype  وGoogle Hangouts  

بأنهم رلثخ فمنللق ببلتق نتفل ال فخق ابف خاضفلق نفأ 

البخيد االلك خوني والخسمئل الج لق ورنهم رلثخ فمئفدة 

فففففي تكففففليأ الو  ففففمت االا تمنلففففق الجلففففدة ودنفففف  

ال جشفففففل  وبمل فففففملي بجفففففم  الث فففففق وال تمسففففف  بفففففلأ 

رنضمئهم، وروة  بد اسفق لل لفق اسف فدام يج فمت 

نتففل الشففبكمت ابا تمنلففق ب ومللففق فففي بلتففق الوتففل 

نبففخ االن خنفف  والبففد يففأ تففلفلخ يوففميلخ حففلت لل لففق 

اف لم   جلات االت مت التجمسبق لججفمو نتفل ال خيف  

م   االف خاضففففي الفففف ي يو تففففد نلففففى فومللففففق ال شفففف

 وال  منل نبخ ابن خن  بلأ رنضم  ال خي .
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يأ البوا يأ الد اسمت الشفمب ق وبملخغ  

نلففى  ر هفخت تفأ لخات اسفف فدام ال لشفبل  االيجمبلفق 

ال ح ففففلل االلففففمديتي ويفخاففففمت الفففف ول  بففففمل خي  

إال ر  هجفففم  الففففبوا ر هفففخ تأ لخاتفففف  االف خاضفففي  

 نلى ه   التفخامت يجهم نلى سفبلل التثفمت الشلبلق

هفدف  إلفى ال في  (Karbiniski, 2010 ): د اسق 

ال وخف نلى ر خ اسف فدام ال لشفبل  نلفى ال ح فلل 

الد اسففي لففد  طفف ي الجميوففق و ر هففخت الج ففمئث ر  

الد امت ال ي يح ل نللهم ال ف ي الت فمبول  نلفى 

ت  ا  ال لشفبل  ردنفى بكثلفخ يفأ تلف  ال في يح فل 

  الج ففمئث نللهفم ال ف ي الفف يأ ال يشف فديلن ، وبلجف

 يففأ ال فف ي الفف يأ شففتل ه  الد اسففق  79ر ) % 

ان خفففلا بففأ  شففبكق ال لشففبل   ر ففخت سففلبلم نلفففى 

 ,Michel )تح لله  الد اسي،  لتم هدف  د اسق 

إلففى ال وففخف نلففى ر ففخ اسفف فدام شففبكمت   (2010

ال لاةل ابا تمني نلى الو  مت ابا تمنلفق، و فد 

فمب ر هفففخت الج ففففمئث ر  رلثفففخ يففففأ ن ففف  اضشفففف

البفففففملغلأ الففففف يأ يشففففف فديل  شفففففبكمت ال لاةفففففل 

االا تمني يأ بلجهم ) ال لس بل  وبلبفل ويلتلفلي  

 ففد ان خفففلا بففأنه  ي ضففل  و  ففمً رطففلت نلففى شففبكق 

اضن خن  يأ ذل  الل   ال ي ي ضلن  يك رةد مئه  

ورنهفففم تشفففبب  ففففي تغللفففخ رنتفففمط حلفففمته ، ود اسفففق 

(2012) Junco ق بفلأ ال ي اه تف  بد اسفق الو  ف

اس فدام ال لشبل  وانفخاط ال  ي ففي الف ول ، و فد 

اففم ت الج ففمئث بشففلبلق الو  ففق بففلأ يوففدت اسفف فدام 

ال لشففففبل  وانففففديم  ال فففف ي فففففي نتللففففق الفففف ول ، 

ال ي رشفم ت ن مئجهفم   (Nomar, 2012)د اسق  و

إلفففى تففففأ لخ  الشفففلبي فففففي االت فففمت واهففففمً للافففف ، 

لاةفففل يفففك بمبضفففمفق إلفففى تفففأ لخ  الشفففلبي نلفففى ال 

 نمئ ته  ورةد مئه .

ونلفففى الجمنففف  اآلففففخ هجفففم  د اسفففمت ر هفففخت 

ن مئجهفم رنف  ال تلاففد ن  فق بففلأ اسف فدام ال لشففبل   

 .Butcher, M)د اسق وبلأ اضدا  اضلمديتي يثل 

ال ي هدف  إلفى فحف  الو  فق بفلأ شفبكمت   (2010

ال لاةففل ابا تففمني نلففى ابن خنفف  وتأ لخهففم نلففى 

  ل كجلللالفففم ال ولفففل  ال فففي ت فففديهم تل وفففمت ال ملففف

الجميوففق، تلةففل  ن مئجهففم إلففى  رنفف  ال تلاففد ن  ففق 

بلأ ندد الشفمنمت االسفبلنلق ال في ي ضفلهم ال ملف  

فففي اسفف فدام اضن خنفف  وبففلأ الفف ول  االفضففل الت ففدم 

 ,Wang & Mark)د اسففق  فف ت اضن خنف ، و

رلففدت ن مئجهففم نلففى  ر  اضشفففمب الفف يأ    (2018

  ال لشففبل  بشففكل ي كففخ  ال يف ل ففل  فففي ي  فف حل

اضدا  اضلمديتي نأ رولت  الف يأ  ي  ف حلن  بل ف  

ر  ففخ، وروةفف  بتزيففد يففأ البحففلي لد اسففق رفضففل 

 ال خق والشلم مت الس فدام ال لشبل .

ر    (Wang & Mark, 2018) ويفخ 

ن مئث الد اسفمت الشفمب ق ال في ر هفخت ر   اسف فدام 

دا  اضلفمديتي حلفث رنف  ال لشبل  يختب  بضفو  اض

ي ففخف ان بففم  ال فف ي نففأ الد اسففق  هففي د اسففمت 

اس جدت في الت مم اضوت نلى  دود االس   ت وهف ا 

غلخ لمفي للكش  نفأ لل لفق اسف فدام ال لشفبل  رو 
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تضتلج  في تول  ال ف ي ف بفد  يفأ اافخا  د اسفمت 

 لتوخفق رفضل ال خق والشلم مت الس فداي .

ن فففمئث الد اسفففمت ويفففأ اللاضفففا افففف  ف 

الشففففففمب ق حففففففلت تففففففأ لخات اسفففففف فدام ال لشففففففبل  

وتكجلللالففمت ال لاةففل نلففى يفخاففمت الفف ول  ، لفف ا 

اتجففف  هففف ا البحفففث الل شفففمف ري يفففأ تكجلللالفففمت 

يج ففق  -ال للجففخام -ال لشففبل ) ال شففم   واالت ففمت 

يميكخوسففففلف  تل  التجمسففففبق لبلتففففق نتففففل ال خيفففف  

ثخ تفأ لخا نلفى االف خاضي نبخ االن خن  وري يجهم رل

تح لل  اضلمديتي ويهم ات  وحضفل   االا تفمني،  

 وهل ه ا ال أ لخ إيجمبي رم سلبي رم ال يلاد تأ لخ.

 منلفففففم: ال للجفففففخام ل كجلللالفففففم تشفففففم    بفففففمل خي  

 االف خاضي

 ي هلم ال للجخام 

ي  ففلو  ال للجففخام هلت بلفف  يخاسففلق يجففمني

يشففتا للتشفف فدم بمل لاةففل يففك اآلفففخيأ  الت ففد 

شكل ريأ وسخيك، ويو تد نلى ال ففزيأ الشفحمبي، ب

لتم رن  يأ رلثخ ت بل فمت التخاسفلق ريمنفم وتشف لخا، 

حلففث يح ففلي نلففى الوديففد يففأ التلففزات ال ففي تحتففي 

الف لةفففففلق، نلفففففى نكفففففس ت بل فففففمت التخاسفففففلق 

اضفففخ ، وي تلففز ال  بلفف  بشففهللق اسفف فداي  حلففث 

يتكأ يأ ف لف  إ سفمت واسف  بمت الخسفمئل الج فلق، 

ال فففل ، الت فففمطك التخئلفففق وال فففلتلق، والتل فففمت 

بجتلففففك رنلانهففففم، يففففك إيكمنلففففق إنشففففم   جففففلات رو 

لكفل   نضفل 5000يجتلنمت يتكفأ ر  تضف  ح فى 

 ,Sutikno, et al., 2016; Nobari )يجتلنق 

 Reshadatmand & Neshati, 2017)  

  ف مئ  ال للجخام 

ي تلفففز ال للجفففخام لمحفففد رهففف  يج فففمت شفففبكمت 

با تفففمني  بتجتلنفففق يفففأ الف فففمئ  ال لاةفففل ا

 & Job, Naresh)والتتلفففففزات يجهفففففم

Chandrasekaran, 2015; Sutikno, et al., 

2016; Sawers, 2016; Iksan  & Saufian, 

2017; Conde, et al., 2021a)  : 

ي  ففلو الت ففد  وهفف ا يففم  إنفف  بخنففميث يجففمني .1

 يتلز  نأ اللاتس ري .

ل يف ل فق رنظتفق تشفغل حلفث يفدن  الفدن يخونق  .2

(Android ،iOS  ،Windows Phone  ،

Windows NT  ،Linux  ،macOS  ،

ت بل  اللي  ، و تظهخ الخسمئل في و   واحفد 

نلى اتلك اضاهزة، وه ا يم يتلز  نأ اللاتس 

يدن  الوديفد يفأ اللغفمت يفأ بلجهفم اللغفق ري لتم 

 .ابنجللزيق واللغق الوخبلق

ي  يففأ حلففث يتكففأ اسفف فدا  االسفف فدامسففهللق  .3

فففف ت اضاهفففزة التحتللفففق وراهفففزة الكتبلفففلتخ 

التك بلففق ويتكجففف  ف حفف  يفففأ ففف ت ي  ففف حمت 

 اللي  التف ل ق.

 ي  ل  ال جزيل يشمحق ةغلخة. .4

يتكففففأ إ سففففمت اتلففففك رنففففلات يل ففففمت اللسففففمئ   .5

ب جشفففل متهم التف ل فففق إلفففى رافففزا  يف ل فففق يفففأ 
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إضفمفق إلفى ، Telegram allالوفمل  بمسف فدام 

الخسمئل نلفى وةف ت تشفوبلق، إيكمنلق اح لا  

 وايكمنلق توديل ال ل .

إتمحفففق تبففففمدت التل ففففمت التشففففم لق ذات الحجفففف    .6

الجم بمي  يثل يل فمت ال لفديل  1.5الكبلخ ح ي 

 وال ي تتلز  نأ ت بل  اللاتس ري.

اضيأ والف لةلق فلدي  يودت ريم  نملي دافل  .7

البخنففميث ي م نففق بففملبخايث اضفففخ  يففأ ففف ت 

 نملي.نظمم تش لخ 

ي وددة في  Telegramيتكأ اس فدام حشمبمت  .8

اهففمز واحففد وةففل  يل ففمت توخيفف  ي وففددة فففي 

 حشمي واحد.

إيكمنلففق إنشففم  يجتلنففمت يجم شففق ي ففل الوففدد   .9

شففف  ضففتأ التجتلنففق اللاحففدة  5000إلففى 

يفففففك تل فففففك نظفففففمم حتميفففففق لخسفففففمئل وبلمنفففففمت 

التشفففففف فديلأ بحلففففففث يضففففففتأ لهفففففف  لميففففففل 

يحمضفخات لوفدد  الف لةلق، ل ا ي لد في نتفل

 لبلخ يأ ال  ي.

يتكفففأ ضي يشفففف فدم يففففأ يشفففف فديي ال  بلفففف   .10

التح ففل  بففخاب  فففمب  لبففثإنشفم   جففمة فمةففق 

يح فف  اسفف  التشفف فدم الفففمب بفف  ، ويففأ  فف  

بففدو  الحماففق يتكففأ لآلفففخيأ االشفف خا  بهففم، 

وسلح ففلل  نلففى تجبلفف   لتوخفففق   فف  الهففمت  

 نجد نشخ ري  سملق، رو يح ل  اديد.

فمةق )ال فديلخ الف اتي  ففي   سمئللى يح لي ن .11

 التحمد مت الشخيق.

 يتكأ توديل الخسمئل وح فهم بشهللق. .12

إيكمنلففق تفففزيأ لففل يففم يشففم ل  التشفف فدم فففي  .13

ال فزيأ الشحمبي يجمنم  يتفم اليفشفى ضفلمنهم 

 إذا ت  تغللخ الهمت  .

إيكمنلق تضفتلأ اسف   نمت الفخري لخسفمئل ففي  .14

 اللاتس ري.التحمد مت وه ا غلخ يلالد في 

 يتكأ إنجمز التهمم بشكل رسخت .15

التلفففففزات اضففففففخ  ففففففي  هجفففففم  الوديفففففد يفففففأ .16

Telegram Messenger   يثلTelegram 

Bots   ال ففففي هففففي حشففففمي  د تل ففففمئي يتكجففففف

االسفف جمبق لففج  يوففلأ واضيففخ بءن ففم  إامبففمت 

-Autoيجشف ق يشففب ًم، يمالضفمفق إلففى فمةففل ق 

Night Mode  ولفففففففف   اهففففففففمت االت ففففففففمت

الففمب  Telegramت وتف ل  والتجتلنم

 ب 

    ايكمنلففففمت اسفففف فدام ال للجففففخام فففففي ال شففففم

 بمل خي  االف خاضي 

ر هففففخت الوديففففد يففففأ البحففففلي والد اسففففمت 

 Iksan & Saufian, 2017 ; Yinka)الشمب ق  

& Queendarline, 2018; Pramesti & 

Kusuma, 2020; Abu-Ayfah, 2020; 

Aladsani, 2021)  لتج فففق ابيكمنلفففمت الوديفففدة

ال للجفففخام ففففي نتللفففق ال ولفففل  والففف ول  ابلك خونفففي 

وال لاةففل ابا تففمني وال شففم   االف خاضففي حلففث 

ي لا ت فتل  بلتفق توللتلفق  مئتفق نلفى الليف  تشفتل 
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التح ل  واضنش ق ال في تشفتا بفدن  نتللفمت تولف  

ال فف ي وتلبلففق االح لماففمت والفف ول ، لتففم رنفف  ي ففلا  

  وال  منففففل وبجففففم  ال لاةفففل االا تففففمني وال شفففم 

الو  ففمت االا تمنلفففق ال فففي توفففزز نجفففمو الوتفففل ففففي 

فخيفف ، ويتكففأ تلفففل  إيكمنلمتفف  فففي نتللففق الفف ول  

والففف ول  وإدا ة ال شفففم   االف خاضفففي بفففلأ رنضفففم  

 ال خق ابف خاضلق نبخ االن خن  لمآلتي:

انشم  يجتلنمت وفخق الوتل حلث لل فخي  لف   .1

ت تلفز  يجتلنق فمةق ب  بخاب  فمب وال في

بملف لةففففلق واضيففففأ فففففي بففففث التح ففففل  

والتهففففمم الفمةففففق بهفففف ا ال خيفففف ، ويح ففففل 

رنضم  ال خي  نلى تجبل  نجد نشخ ري  سملق 

 بهم.

ايكمنلق ال لاةل والتشم لق ال  منللفق ال زايجلفق  .2

وال تزايجلفق يففأ ففف ت هف   التجتلنففمت بففلأ 

التولفف  وط بفف  وبففلأ رنضففم  ال ففخق بففءاخا  

مالت ال ففلتلق رو التخئلففق، التكملتففمت واالت فف

 بمالضمفق إلى الد دشق الج لق ال زايجلق.

إ سففمت ال كلل ففمت والتهففمم يففأ  بففل ال فف ي إلففى  .3

التول  ، ويأ  بل رنضم  ال خي  لل   ال وللف  

 نللهم ويجم ش هم يك بم ي رنضم  ال خي .

إ سفمت الت حظفمت وال  ليتفمت وال ولل فمت نلففى  .4

نلفففففى  رنتففففمت ويهففففمم ففففففخق الوتففففل والففففخد

اس  شفففم ات ال ففف ي بشفففكل تزايجفففي بفففماخا  

يكملتق ةلتلق رو فلفديل وبشفكل غلفخ تزايجفي 

 بء سمت تولل  ةلتي يشجل رو يك لي .

إيكمنلق إضمف   إلى رحد التلا فك ال وللتلفق لفأداة  .5

 دن  ي زايأ.

ابنفففففف   نففففففأ ري إاففففففخا ات رو توللتففففففمت رو  .6

إ شففففمدات رو ل ففففم ات تففففف  تجظففففل  الوتففففل 

اضفففلق ويلانلفففد بفففد  وإنهفففم  بفففمل خق ابف خ

 التهتمت الت للي إنجمزهم. 

ايكمنلق ال لاةل لل فخي  يك ال خق االفخ  يأ  .7

 اتلك رنحم  الومل .

ي لاةل روللم  اضيفل  يفأ ف لف  يفك التولتفلأ   .8

 لت مبوق ربجمئه  ويش ل  توللته  بمس تخا .

تففففلفلخ التح ففففل  ابلك خونففففي الفففففمب بتهففففمم  .9

ففففي شفففكل يل فففمت ال خيففف  الت لفففلي إنجمزهفففم 

ةففففففلت رو ةففففففل  رو فلففففففديل رو يشفففففف جدات 

ب جشفففففل متهم التف ل فففففق، وسفففففهللق إ سفففففمل  

، بمالضفمفق إلفى رنضم  ال خيف  واس  بمل  بلأ

 فففمت لتل فففمت لاتمحفففق  الحجففف  الكبلفففخ يفففأ الت

 .ال لديل وه   يلزة تتلز  نأ اللاتس ري

 ي لا إنجمز التهمم بشكل رسخت. .10

ضنضفففم  إيكمنلفففق تلالففف  الفففدن  ابلك خونفففي  .11

 ال خي  في ري از  يأ يهمم نتل ال خي  .

إيكمنلففففق ال فففففزيأ الشففففحمبي لكففففل د دشففففمت  .12

والتل فففمت ال شفففم للق ال فففي تففف  تبمدلهفففم نبفففخ 

 يجتلنمت فخق الوتل نلى ال للجخام.
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  ال للجخام في البحث الحملي:  تل ل 

ول د ت  تل ل  ت بل  "ال للجخام" ففي البحفث 

ال خق ابف خاضلق الحملي بهدف إدا ة وتجظل  نتل 

وبجم  الو  مت االا تمنلق بلأ رنضم  ه   ال خق، 

ذلف  نلفى  الث ق وال تمس  بلفجه  يتفم يشفمند وبجم 

تحشففلأ ردا  ال ففخق ابف خاضففلق لتهففم ات ت ففتل  

الك ف  ال  منللفق لألط فمت ذوي االنم فق ، وذلف  يففأ 

 ف ت يم يلي:

  اسففف فدايمت إدا يفففق:  تففف  اسففف فدام ال للجفففخام

التولليمت التختب ق ب جظفل  وإدا ة نتفل  ل بمدت

ال ففخق ابف خاضفففلق وتشفففتل إنشفففم  يجتلنفففمت 

الوتفففل لل فففخق ابف خاضفففلق بلحفففث ت ضفففتأ لفففل 

رنضفففففم  يفففففأ رف فففففمئ  ذوي   5يجتلنفففففق 

االح لماففمت الفمةففق، نشففخ االن نففمت الفمةففق 

بتلانلففد الل ففم ات واالا تمنففمت الت زيجففق نبففخ 

ل خيففف  هففف   التجتلنفففق، نشفففخ توللتفففمت  مئفففد ا

لتجتلنق ال وللتمت و لاند ويوميلخ ال لواةل 

واسفف فدام ال للجففخام فففي ال شففم   بهففدف إنجففمز 

يهفف  ال خيفف ، إتمحففق تلاةففل ال ففخق ابف خاضففلق 

يففك اسفف مذ الت فففخ  لحففل وادا ة يشففك ت ال فففي 

تظهفخ ر جفم  نتفل ال خيف  ، نشفخ واالنف   نفأ 

ري اديد يختب  ب جظفل  الوتفل بفمل خي  ، ي مبوفق 

ا بق  يفدي إنجفمز يهفمم ال خيف  ويفد   لفمم ويخ

لففل نضففل بففدو   التجففلط بفف  وهفف   اضدوا  تفف  

تلزيوهفففم نبفففخ هففف   التجتلنفففق يفففأ  بفففل  مئفففد 

ال خيففففف ) يج ففففف  ويشفففففجل ال خيففففف ، التح فففففز، 

 والتلشخ وضمب  الل  ، ويديخ الت مد   .

  اس فدايمت توللتلق: ت  اس فداي  في شفخو رو

ت ففتل   تلضفلا نجمةفخ التح ففل  يفأ ف فلات

الك ففمي ابلك خونفففي ال فففي يلاافف  فلهفففم رنضفففم  

ال خيفف  ةففولبمت يففأ ففف ت اسفف فدام فمةففلق 

البلدلمسففف جث رو الد دشفففق ال زايجلفففق بمل فففلت 

وال لفففديل، إ سفففمت نتفففمذ  وإسففف تم ات يخاحفففل 

ت فففتل  الك فففمي للففف   يألهفففم يفففأ  بفففل رنضفففم  

ال خي  لل وف  تلزيك التهفمم،  تبفمدت التل فمت، 

ال لفففديل الت  لبفففق ل  فففتل   وال فففل ، وي فففمطك

يح ل  الك مي ابلك خوني ال  منلي ) التجف ث  ، 

ووحداتفف  التف ل ففق، فضفف  نففأ نشففخ يجتلنففق 

يأ التجشفل ات، وتل في  دود ال ف ي وال وللف  

نللهم، ت دي  ال غ يق الخااوق ال ليفق نلفى يهفمم 

 ال خي  ل  ليتهم وتحشلأ اضدا .

 كلل ففمت اسفف فدايمت ت ليتففق: وتشففتل إ سففمت ال 

الفمةفففق ب  فففتل  وإن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي  

لل فففف ي، وتففففلاله  للبحففففث نففففأ التولليففففمت 

التختب فففق بهففف   ال كلل فففمت، ويشفففم لق يفففم تففف  

ال لةل إلل  يك ب لفق الفزي  ، والح فلت نلفى 

ت لففل  اال ففخا  نلففى الجففز  يففأ هفف   ال كلل ففمت 

ال ي ي لم بف ، وت فدي  ال غ يفق الخااوفق ال ل يفق 

اسف مذ الت فخ  لتفم تف  إنجفمز  يفأ يهفمم يأ  بفل 

ال خيففف  والففف ي يجشفففخ  رنضفففم  ال خيففف  نلفففى 
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يجتلنفففقال للجخام لل خيففف  ل  ليتهفففم وتحشفففلأ 

 اضدا .

   فمنللففق اسفف فدام ال للجففخام فففي ال ولففل  والفف ول

 وال شم   بمل خي  االف خاضي 

الد اسفمت الشفمب ق  لزت الوديد يأ البحلي و

ام ال للجفخام لأحفد رهف  نلى اسف فدفي اللنق اضفلخة 

شففففبكمت ال لاةففففل االا تففففمني، نظففففخا لف مئ فففف  

الشفففمب ق ال فففي تتلفففز  ففففي نتللفففق ال ولفففل  والففف ول  

االلك خونففي وريضففم فففي إدا ة فففخق الوتففل نففأ بوففد  

 & Iksan )ويفأ ريثلفق هف   الد اسفمت:  د اسفق 

Saufian,2017)  ال ي ا هخت ن مئجهم ر  اس فدام

  الج فمت  فد حشفأ يفأ نتللفق ال للجخام في بلتق للف ول

تولفف  ال فف ي فففي ي ففخ  الولففلم ال خبليففق وابنشففمنلق 

وريضففم  ففد سففمند فففي ال  ففل  التهجففي لتولتففي فففي 

تد يس ه ا الت خ  الس فدايه  له   ال  جلق الجديفدة 

، لتم سفمند ففي حفل يشفكلق حضفل  ال ف ي ، و فدم 

طخي ففق ت ففلا التشففم لق الجشفف ق لجتلففك ال فف ي يففأ 

دام الهففمت  الج ففمت ب  ففلله  الد اسففلق، ففف ت اسفف ف

لتفففم اسففف ت ك التشفففم لل  بفففمل ول  نظفففخا لشفففول ه  

بملخاحفففق ر جفففم  التشفففم لق وردا  اضنشففف ق ونفففخض 

 Faraji, S.,  et ) واهمت نظخه  بحخيق، ود اسق

al.,2020)  ال ي رشم ت ن مئجهم إلى فومللق اس فدام

بلأ ال للجخام في الدة الحلمة لد  التفخاه لأ الت فم

  ,Suryati & Adnyana)بففملخبل، ود اسففق 

ال ففي هففدف  إلففى يوخفففق ر ففخ الفف ول  التففديث  (2020

بتشففمندة ال للجففخام نلففى يفخاففمت تولفف  الخيمضففلمت 

لفففد  طففف ي لللفففق الهجدسفففق وف فففم ضسفففللي الففف ول  

ور هفخت الج فمئث ر   الحخلفي  –الب فخي -)الشفتوي

شمندة هجم  تأ لخ لبلخ بس خاتلجلق ال ول  التديث بت

ال للجخام نلى يفخامت تول  الخيمضفميمت حلفث رنهف  

رفضل يأ ال  ي ال يأ يد سل  بمل خي ق ال  للديق، 

لتم رن  ال يلاد تأ لخ لل  منل بلأ إس خاتلجلق الف ول  

التفففففديث بتشفففففمندة ال للجففففففخام ورسفففففللي الفففففف ول  

 .الحخلي -الب خ -)الشتوي

 ,.Heidari, et al )وريضم د اسق لل يأ

2018 ;Alahmad, 2020)  ال ي ر هفخت ن مئجهفم

فومللففق اسفف فدام ال للجففخام فففي تولفف  يهففم ات اللغففق 

االنجللزيففق وي خداتهففم ويهففم ات الك مبففق ال وبلخيففق، 

 ,Swartz, Valentine & Jaftha )ود اسفق 

ال ففي اشففم ت ن مئجهففم إلففى ر  ال للجففخام يوففد  (2022

 يج ق لل لاةل ال ومت ويتكأ اس فداي  بشفكل فوفمت

ل  فففدي  يح فففل  التجفففمهث الد اسفففلق وال  منفففل يفففك 

ال فففففف ي ب خي ففففففق يجف ضففففففق ال  جلففففففق وال كل ففففففق، 

ويجف ضففق فففي اسفف فدام البلمنففمت، بتففم يت لكفف  يففأ 

يتلففزات تجولفف  يجمسففبًم ل  ففدي  يففجهث ذاتففي، ويففجهث 

تول  تشم لي حلث يوزز ال  منل ال ومت بلأ اض فخا ،  

ضففل  ال ففى رل فف  ال (Aladsani, 2021)ود اسففق 

نلففى اسفف فدام ال للجففخام للسففللق ل شففجلك ال فف ي 

نلى ال  من ت ال وللتلق، وب حللل ت ل ات ال ف ي 

تلةل  ن مئث هف   ال حلفل ت إلفى ر  ال للجفخام ح فز 

ال فف ي نلففى التشففم لق فففي التجم شففق وال  منففل يففك 

التول  ، وحشأ يأ إامبمت ال  ي نلى التهمم ال في 
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ي الفجففلللأ نلففى ر  ي خحهففم التولفف ، وح ففز ال فف 

ي ففففبحلا نشفففف لأ،  لتففففم شففففجك نلففففى ال  ففففمن ت 

االا تمنلففففق واضلمديتلففففق والومط لففففق بففففلأ ال فففف ي 

وبوضه  الفبوا يتفم فلف  لفديه  إحشمًسفم بمالن تفم  

إلى التج تك اضلمديتي يك التول  وال  ي، لتم واد 

ال  ي في الجهميق ر  ال للجفخام لفم  رلثفخ فمئفدة لهف  

لبخيففففد ابلك خونففففي والففففب   بففففل د، ال  منففففل يففففأ ا

وروة  الد اسق بضخوة إاخا  د اسمت ت م   بفلأ 

اسفف فدام ال للجففخام ونظفف  إدا ة الفف ول  اضفففخ  يففأ 

 .حلث دن  تولته  وت من ته  االا تمنلق

ويففأ الد اسففمت ال ففي اه تفف  بد اسففق ر ففخ 

اسفففففف فدام ال للجففففففخام  نلففففففى رد  ال ففففففخق الوتففففففل 

 ,Aghajani & Adloo) د اسفقابف خاضفلق : 

ال فففي تلةفففل  ن مئجهفففم إلفففى فومللفففق الففف ول  (2018

ال شم لي نبخ ال للجخام في تحشلأ يهفم ات الك مبفق 

ال شم للق لد  ال  ي حلث ر  ال  منمت االا تمنلق 

بففففلأ يجتلنففففمت ال فففف ي نبففففخ ال للجففففخام نففففززت 

يش ل  الث ق بلأ ال  ي يتم حشأ ردائه  في اللغفق 

لهففف  بفففمل وبلخ نفففأ رن شفففه  ابنجللزيفففق، لتفففم سفففتا 

ب خي ق رلثخ توبلخا بدو  ال ل  بشأ  ا تكمي رف فم  

لغليفففق، وسفففمنده  نلفففى ال ف فففل  الشفففلل  والتفففجظ  

لتشففخونه  ال وللتففي، ور هفففخوا اتجمهففمت إيجمبلفففق 

نحففل اسفف فدام ال للجففخام فففي تجتلففق يهففم ات الك مبففق 

 ,Abu-Ayfah) د اسفففق  ال شفففم للق لفففديه ، و

ن مئجهفففففم فومللفففففق اسففففف فدام ال فففففي ر هفففففخت (2020

ال للجفففخام ففففي تحشفففلأ وافففلدة التجففف ث ال شفففم لي) 

بحفففث  الففففمب بخيفففمدة االنتفففمت  ففففي بلتفففق للففف ول  

 Conde et )التديث ال مئ  نلى ال خيف ، ود اسفق 

al.,2021a)  ال ففي هففدف  إلففى يوخفففق يففدي إل شففمي

طفف ي نلففلم الحمسفف  الجففميوللأ ل ميففمت الوتففل فففي 

للجخام ففي ال لاةفل بفلأ ففخق فخي  نجد اس فدام ال 

الوتفففففل وتبفففففمدت التولليفففففمت والتل فففففمت الت  لبفففففق 

النجمزيهفففمم ال خيففف ، وبمسففف فدام  ردوات تحلفففل ت 

ال ول  تلةل  ن مئث الد اسق إلى زيمدة ندد الخسمئل 

التخسلق بلأ رنضم  ال خق نبخ ال للجخام،  وشفول  

ال فف ي بخاحففق لبلففخة ر جففم  اسفف فدام ال للجففخام فففي 

اةففل دافففل فففخق نتلهفف  حلففث رنفف  يففأ اضدوات ال ل

ال ي يش فديلنهم في الحلفمة اللليلفق ويفزود ال ف ي 

بءشففوم ات فل يففق ورلثففخ تلاف ًففم يففك رنتففمط حلففمته ، 

ووافلد ن  فق ايجمبلففق بفلأ يشففم لق رنضفم  ال ففخق 

وتح لفففزه  وبفففلأ ردائهففف  اضلفففمديتي، لتفففم ر هفففخت 

ل ففي فخوق ولكأ غلخ دالق في ال شفمي ل ميفمت الوتف

فخي  بلأ التجتلنق يأ ال ف ي التشف فديق لللحفق 

الخسفففمئل واآلففففخيأ التشففف فديلأ لل للجفففخام ولكفففأ 

تلافففد زيفففمدة ففففي ال شفففمي هففف   الك ميفففمت ل فففملا 

ال للجففففخام، وروةفففف  بضففففخو ة ااففففخاا  د اسففففمت 

لت م نق تفأ لخ افف  ف يج فمت ال لاةفل ابا تفمني 

فخيف ، لمل لللجخام واللاتس ري نلى ل م  الوتل ففي 

 واس فدام ال للجخام في يلا   توللتلق رفخ . 

وي ضا يتم سب  فومللق اس فدام ال للجفخام 

لأداة لل لاةل االا تمني بلأ ال  ي وبفلأ رنضفم  

ال خق ولبلتفق للف ول  نظفخا لشفهللق االسف فدام لفأداة 
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يأللففففق ففففي اسففف فدايمت الحلفففمة اللليلفففق، ونظفففخا 

ي إدا ة لف مئ فففف  وسففففتمتهم ال ففففي ت تلففففز بهففففم ففففف

ال لاةفففل وبجفففم  الو  فففمت االا تمنلفففق والث فففق بفففلأ 

 رنضم  ال خي .  

 ملثم: يج ق يميكخوسلف  تفل  ل كجلللالفم  

 تشم    بمل خي  االف خاضي

  ي هلم يج ق يميكخوسلف  تل 

 Martin and Dave Tapp (2019)يوخفهفم 

بأنهم بخنميث رو ت بل  تشف فدي  التسسشفمت بشفكل 

   يففففأ ف لفففف  ن ففففد  سففففتي رو غلففففخ  سففففتي يفففف

االا تمنمت الت زايجق رو الغلفخ ي زايجفق يفك إن فم  

يشفففمحق لل وفففمو ، والد دشفففق وت فففدي  الت حظفففمت، 

 .ويشم لق التل مت وال  بل مت والخيفلز ال وبلخيفق 

لتففم يوففخف بأنفف  نظففمم يففلفخ الد دشففق واالا تمنففمت 

 ,Microsoft Teams)والت حظفمت والتخف فمت

2020) . 

 بأنفف  Yen and Nhi   (2021)ويوخفهففم

فففي فخيفف  لديفف  فمةففلق يتلففزة  ت بلفف  يفففدم الوتففل

وهففي نففخض رحففدي ت ففمن ت فخيفف  الوتففل بحلففث 

يكل  اتلك رنضم  ال خق نلى اط ت دائف  بأنشف ق  

ال خيفف ، ويوففد رحففد يج ففمت ال ففد يس ال وملففق نبففخ 

  O'Neill (2021)ابن خن  للتولتفلأ، لتفم يوخفهفم 

ي ال ففمئ  نلففى الشففحمي، بأنفف  يج ففق للفف ول  ال شففم ل

، ويففف    Microsoft 365وهففل رحففد ت بل ففمت  

بتجتلنفففق يفففأ الف فففمئ  تشفففتل  سفففمئل الوتفففل 

 والتكملتمت وإا تمنمت ال لديل ويشم لق التل مت.

  ف مئ  يج ق يميكخوسلف  تل 

ت تلز يج ق يميكخوسلف  تفل   لأحفد رهف  يج فمت 

نتل ال خق ابف خاضلق نبخ االن خن   بتجتلنفق يفأ 

 Hai-Jew, 2020) الف فمئ  والتتلفزات يجهفم

;Çankaya & Durak, 2020; Yen & Nhi, 

2021)    : 

تشففجلل الت ففخ ات : حلففث ي ففلا إنشففم  فففخق رو   .1

ف فففلت د اسففففلق لل ففف لف ويج توففففمت الفففف ول  

التهجلففق، وتشففجلل ال فف ي فففي الت ففخا ت، لتففم 

ي ففلا لل فف ي ابنضففتمم للت ففخ ات ال ففي رنشففمهم 

رو دنفلة يحفددة يخسفلق  URLالتول  يأ ف ت 

يففأ  بففل يشففتلت ال خيفف  بمبيتلففل الجففميوي، رو 

 بملخاب  ال ي ا سل  التول   بمبيتلل االلك خوني.

نبفخ ابن خنف : ت كفل  ال فخق يفأ  إنشم  ل جلات .2

 جففلات الوتففل، لففل واحففد يح ففلي نلففى للحففمت 

فمةفق بفمل خق ل بففمدت يل فمت الوتففل والف ول  بففلأ 

ا لألنضففم  بففملخد تشففترنضففم  ال خيفف ، حلففث 

نلففى التجشففل ات يففك الففج  رو ال ففل  ويل ففمت 

GIF لتم يش  لك التول  إ سمت  سفمئل فمةفق ،

ضحد ال  ي ل لالهف  وا شفمد  ففي يهفمم يولجفق 

رو إ سفففففمت تغ يفففففق  ااوفففففق ضحفففففد ال ففففف ي رو 

 لتجتلنق يأ ال  ي.

ابت فمت الت ففزايأ وغلففخ الت فزايأ حلففث يشففتا  .3

ال ل يففففففق، رو  الجظففففففمم بمالت ففففففمت  والد دشففففففق

بمل ففلت نبففخ بختللففلت االن خنفف  رو يففستتخات 
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ال لاةفل بشفهللق بفلأ ال ف ي ال لديل يتم ي فلا 

 والتولتلأ رو ال  ي وال  ي.

إدا ة االا تمنففففففمت: يتكففففففأ للتولفففففف  ادولففففففق   .4

االا تمنمت رو إنشمئهم بشكل يف  ، وي تكأ 

ط ب  يفأ  ؤيفق االا تفمت  لفد ال  فدم حمللفم لفد  

يفف   إ سففمت دنففلة ل فف ي التسسشففق تلتلففز، لتففم 

ال وللتلففق الت لففديأ دافففل فففخق ال لتففز لحضففل  

 االا تمت.

: لفل فخيف  SharePointتفزيأ التل فمت نلفى  .5

لديفففف  يل ففففك نلففففى  MS Teamsيشفففف فدم 

SharePoint Online وهففل يكففم  ل فففزيأ ،

التشفف جدات يفف   ح فف  اتلففك التل ففمت ال ففي تتفف  

يجلفففدات يشفففم ل هم ففففي الد دشفففمت تل مئلًفففم ففففي 

 .SharePointفمةق نلى يل ك 

يكملتففففمت ال لففففديل نبففففخ ابن خنفففف  ويشففففم لق   .6

الشمشففق: يتكففأ للتشفف فديلأ اسفف فدام يكملتففمت 

ال لففديل بشففخنق ن ففل سففخيوق ويشفف  خة، ويتكففأ 

للتد سلأ ريًضم يشم لق الشمشق بشفخنق بل فم  

التحمضفففخات وتشفففهلل رنشففف ق ال فففد يس ر جفففم  

 التحمضخات.

ملتففففففمت واالا تمنففففففمت فمةففففففلق تشففففففجلل التك .7

والتحمضففخات، حلففث ي ففلا تشففجلل لففل الل ففم ات 

واالا تمنففمت و فوهففم لتلفف  فلففديلنلى التج ففق 

 للتكأ لل  ي إنمدة يشمهدتهم يخة رفخ .

يشفففم لق التح فففل : نشففف  لك نفففأ طخيففف  هففف    .8

الفديق يشفم لق التل فمت التف ل فق يفأ ت بل فمت 

 ,Excel, PowerPointيميكخوسفلف  يثفل )

Word ،(OneNote notebook  لتففم ت ففلا

هففف   الفديفففق التشففف فديلأ ال لفففمم بملوديفففد يفففأ 

ال جلات والتجتلنفمت وتحديفد يلضفلت يفم لكفل 

 يجه ، ول ل  ال حك  في ة حلمت ال خي 

إدا ة التل ففففمت: تشففففتا هفففف   الفديففففق ب ففففلفلخ   .9

يشفففمحق تفزيجلفففق لكفففل فخيففف ، حلفففث تتكفففأ لفففل 

رنضفم  ال خيف  يففأ إضفمفق الوديففد يفأ التل ففمت، 

ول ل  تحخ يهم ب خي ق تشم للق، لف ا يتكفأ ضي 

يجتلنق يأ ال  ي الوتل نلى ن س التل  في 

ن فففس الل ففف ، دو  وافففلد حمافففق بسففف فدام ري 

 نلت يأ ال  بل مت اضفخ .

الد دشففففق الجتمنلففففق رو الد دشففففق الفمةففففق:  .10

يتكججم إس فدام ت بل  يميكخوسفلف  تلتفز لأحفد 

 يلا فففففك ال لاةفففففل االا تفففففمني، فهفففففل يشفففففتا

للتش فديلأ بء سمت الخسمئل إلى شف  يولأ، 

بفففدالً يفففأ إ سفففملهم إلفففي يجتلنفففق، لتفففم يشفففتا 

بملد دشق الثجمئلق، وإيكمنلق الفدفلت ففي د دشفق 

 اتمنلق.

تففلفلخ يشففمحق للوتففل والفف ول : يميكخوسففلف   .11

تفففل  تشففف فدي  التسسشفففمت والشفففخلمت وايضفففم 

يش فدم ففي يجفمالت الف ول  التف ل فق، وذلف  لتفم 

  بلفف  يففأ إيكمنلففمت وفففديمت تشففهل يففلفخ  ال
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الوتففل وال ولففل  نففأ بوففد، فهففل يشفف  لك يحملففمة 

ال  ففلت الد اسففلق ابف خاضففلق، وي ففلا يشففم لق 

اآلفففخيأ فففي ردا  يهففميه ، حلففث يو تففد ت بلفف  

يميكخوسففلف  فففي اضسففم  نلففى التجتلنففمت، 

 وال ي ت  ل  الوتل وال ول  بشكل تشم لي.

ديففففق تشففففجلل الت حظففففمت: تشففففتا هفففف   الف .12

بمل شفففجلل الت حظفففمت الت ول فففق بفففمل خي ، يفففأ 

يشفففففم يك ويهفففففمم وتكلل فففففمت   طخيففففف  نظفففففمم 

 الت حظففففففمت الفففففففمب بجظففففففمم يميكخوسففففففلف 

(OneNote ،والتففففديث يففففك نظففففمم ال ففففخق ،  

وس شمند ه   الفديق في تشهلل وت ليخ الوتفل 

 الجتمني في يف ل  ال  م يخ الت ديق.

مت ال  ففففلي : يوففففد ال  ففففلي  رحففففد رهفففف  ت بل فففف .13

يميكخوسلف  تل  ال ي تشمند في تف فل  الل ف  

وا سمت إف م ات حلت يلنفد االا تمنفمت ال في 

س و د يك ال خيف  ولف ل  حفلت اضحفداي ال مديفق 

وف   الوتل اللليلق رو اضسفبلنلق رو الشفهخيق 

 ال مديق

   ايكمنلمت اس فدام يج ق يميكخوسلف  تل

 في ال شم   بمل خي  االف خاضي 

يأ البحلي والد اسفمت الشفمب ق  ر هخت الوديد

(Martin & Tapp, 2019 ;Alameri, et 

al., 2020 ; Poston, Apostel  & 

Richardson, 2020; Nguyen & Duong, 

2021;Yen & Nhi, 2021)  ابيكمنلفمت الوديفدة

لتج ق يميكخوسلف  تل  ففي نتللفق ال ولفل  والف ول  

وتففل ابلك خونففي وال شففم   االف خاضففي  بففلأ فففخق ال

حلث ي لا ت تل  بلتق توللتلق  نبخ ابن خن  تشفتل 

التح ل  واضنش ق ال في تشفتا بفدن  نتللفمت تولف  

ال فف ي وتلبلففق االح لماففمت والفف ول ، لتففم رنفف  ي ففلا  

ال شم   وال  منل وبجفم  الو  فمت ال في توفزز نجفمو 

الوتل في فخي ، ويتكأ تلفل  إيكمنلمت  في نتللق 

ة ال شففففم   االف خاضففففي بففففلأ الفففف ول  والفففف ول  وإدا 

 رنضم  ال خق ابف خاضلق نبخ االن خن  لمآلتي:

ي لا تجظل  ف ل د اسي اف خاضفي ويف   تشفجلل  -1

ال  ي ب  يأ ف ت االيتلفل الجفميوي، وي ضفتأ 

ردوات الفففففففف ول  وال  منففففففففل يثففففففففل الد دشففففففففق 

والتكملتففففمت، ويشففففم لق الشمشففففمت، وتشففففجلل 

 فف ي، التكملتففمت واالا تمنففمت ، والففخد نلففى ال

ووتف ففففل  واابففففمت وتكلل ففففمت لهفففف  ضدائهففففم 

 يختب ق بتح ل  الت خ ات الد اسلق.

ي فففلا الفففديث بفففلأ ال  فففلت الد اسفففلق ال  للديفففق  -2

وابف خاضفلق يفأ ففف ت الجتفك بفلأ التحمضففخات 

 ال  للديق وال كلل مت واضنش ق ابف خاضلق.

بجفففم  وإدا ة يح فففل  الت فففخ ات: حلفففث ت فففلا  -3

تح فل  ال وللتفي ففي شفكل التج ق للتولف  بجفم  ال

وحففدات ود و  وةفف حمت توللتلففق، يففك وضففك 

اضهففففففداف ال وللتلففففففق، واضسففففففتلق، وال تففففففم يأ، 

نأ  واالف بم ات، لتم ي لا الجظمم وضك يولليمت

الت ففففخ  و بفففف  التح ففففل  بمالنشفففف ق ال وللتلففففق 
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للت ففففخ ، والجتففففك بففففلأ التحمد ففففمت والتح ففففل  

يكفم  والتهمم وال  بل فمت ويشفم لق التل فمت ففي 

واحففد، ويشففتا للتولتففلأ ب لزيففك وتحليففل يهففمم 

ال مل  في ال   الد اسي نبفخ ال فخق بمسف فدام 

ت بلففف  اللاابفففمت، لتفففم ي فففلا الجظفففمم اس ضفففمفق 

التففستتخات ال ففلتلق ويففستتخات ال لففديل والليفف  

يففففك ري شففففف  دافففففل التسسشففففق ال وللتلففففق رو 

 فم اهم.

بمت إدا ة اللاابمت وال كلل مت: ي   إنشم  اللاا  -4

وتكلل مت يجزللفق لل ف ي رو يشفم يك لتجتلنفمت 

وت لتهففففم وتشفففففللتهم بمسفففف فدام تبليففففف  الوتففففل 

اللاابفففمت، وتف فففل  االف بفففم ات لل ففف ي يفففأ 

 ف ت ال كميل يك نتمذ  يلكخوسلف .

ي مبوففففق ردا  التفففف ول  واالنشفففف ق ال ففففي ي ففففديهم  -5

نجمةففخ بشففل ق بدا ة نتللففق الفف ول : حلففث ت ففدم 

ي يج ففق يلكخوسففلف  تلتلففز نظفف  إدا ة الفف ول  ففف

ت م يخ اضنش ق ال ي ي لم بهفم التف ول  ففي توميلف  

يفك الجظفمم يفأ رو فمت ي وفددة نفأ اتلفك الففدفلت 

نلففى الجظففمم، والت ففخ  والتشففم لمت فففي حل ففمت 

الج فففم  والتج فففديمت ونفففدد يفففخات الفففدفلت نلفففى 

التح ل ، وغخف الد دشق، والوديد يفأ ال  فم يخ 

نأ لل طمل  ففي توميلف   ال ي توتلي ت م يخ لميلق

 يك الجظمم، واتمحق ال خةق للتول  ل ط ت نللهم.

لل فف ي وضففك ف فف  لفف ولته  ، ود اسففق  يتكففأ -6

يح ففل  الففد و   بففل  بففل حضففل  ال  ففل ، رو 

 التجم شق في يجتلنمت للوتل نلى التشم يك

ي فففلا تبفففمدت التولليفففمت بأشفففكمل  التف لففف  يفففأ  -7

مت يش جدات وةل  وفلفديل وةفلت بفلأ يجتلنف

 ال  ي والتول  .

يتكفأ اسف فداي  ل  لففل  نتفل ال فخق ابف خاضففلق   -8

وتول  ال  ي، ب  دي  ال غ يق الخااوق يأ التول  ، 

 وريضم ت لل  ال  ي ض خانه . 

تلفخ إدا ة ال ولل  االلك خوني في يج فق ال لتلفز  -9

بشف لق ال زايجففي وغلففخ ال زايجفي الوديففد يففأ سففبل 

ل  وبفففلأ الت ولتفففلأ االت فففمت بفففلأ التولففف  والتففف و

البخيففففد  -ان شففففه  يجهففففم: التجم شففففمت الد دشففففق 

 االشوم ات واالن نمت. -االلك خوني

  تل لفففف  يج ففففق يميكخوسففففلف  تففففل  فففففي

 البحث الحملي:

ول ففد تفف  تل لفف  يج ففق "يميكخوسففلف  تففل " 

 في البحث الحملي ل ح ل  هدفلأ  ئلشلأ :

الهففففدف اضوت : إدا ة نتللففففق ال ولففففل  والفففف ول  

البحث لكفل  حلفث تف   ففك يلديفلالت الك فمي  لولجق

ابلك خونففففي ال  ففففمنلي، و فففففك يلفففف  ال وللتففففمت 

والتحمضخة ال تهلديق ، و واب  االف بم ات ال بللق 

والبوديق ، واالن   نأ يلانلفد ن فد التحمضفخات 

اضلك خونلق ال زايجلق ال مئتق نلفى ال لفديل، وت فدي  

  شفففم  الفففدن  والتشفففمندة لل ففف ي لكفففل ففففي ري اس

يف  التح فل  ال وللتفي رو اسف فدام اسف خاتلجلق 

 ال خي  االف خاضي ولل لق ت ليخهم  



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

73 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

الهففففدف الثففففمني : إدا ة وتجظففففل  نتففففل ال ففففخق 

ابف خاضففلق ال ففي انشففمؤهم نللهففم وبجففم  الو  ففمت 

االا تمنلففق بففلأ رنضففم  هفف   ال ففخق، وبجففم  الث ففق 

وال تمس  بلجه  يتفم سفمند ذلف  نلفى تحشفلأ ردا  

خق ابف خاضلق لتهم ات ت تل  الك   ال  منللق ال 

لألط ففففمت ذوي االنم ففففق، حلففففث تفففف  إنشففففم  فففففخق 

اف خاضفففلق لل ففف ي ذوي رسفففللي دافلفففي، ورففففخ  

لل ف ي ذوي رسفللي ففم اي، و فد اسف فدم طف ي 

ه   ال خق  التج ق في تبمدت التولليفمت التختب فق 

ب جظففففل  وإدا ة نتففففل ال ففففخق ابف خاضففففي، نشففففخ 

الفمةق بتلانلد الل فم ات واالا تمنفمت االن نمت 

الت زيجق نبخ ه   التجتلنق، ونشخ توللتفمت  مئفد 

ال خي ، و لاند ويوميلخ ال لاةفل وتلزيفك االدوا  

بففففلأ رنضففففم  ال خيفففف ،  إتمحففففق تلاةففففل ال ففففخق 

ابف خاضلق يك اس مذ الت فخ  لحفل وإدا ة يشفك ت 

ال ي تظهخ ر جم  نتل ال خيف ، نشفخ واالنف   نفأ 

اديفففد يفففختب  ب جظفففل  الوتفففل بفففمل خي  ، ي مبوفففق ري 

ويخا بفق يفدي إنجففمز يهفمم ال خيف  ويففد   لفمم لففل 

نضل بدو   التجفلط بف  وهف   اضدوا  تف  تلزيوهفم 

نبخهفف   التجتلنففق يففأ  بففل  مئففد ال خيفف ) يج فف  

ويشجل ال خي ، التح ز، والتلشخ وضمب  الل ف ، 

ويفففديخ الت فففمد   لتفففم تففف  اسففف فداي  ففففي إ سفففمت 

لل فففففمت الفمةفففففق ب  فففففتل  وإن فففففم  الك فففففمي ال ك

ابلك خونففففي، وتففففلاله  للبحففففث نففففأ التولليففففمت 

التختب ق به   ال كلل مت، ويشم لق يم تف  ال لةفل 

إللففف  يفففك ب لفففق الفففزي  ، والح فففلت نلفففى ت لفففل  

اض خا  نلى الجفز  التكلف  بف  يفأ هف   ال كلل فمت 

ال ي ي لم ب ، وت دي  ال غ يق الخااوفق ال ل يفق يفأ 

رس مذ الت فخ  لتفم تف  إنجفمز  يفأ يهفمم ال خيف   بل 

والفف ي يجشففخ  رنضففم  ال خيفف  نلففى  جففمة ال خيفف  

 ل  ليتهم وتحشلأ اضدا .

   فمنللففق اسفف فدام يج ففق يميكخوسففلف  تففل

ففففي ال ولفففل  والففف ول  وال شفففم   بففففمل خي  

 االف خاضي 

الد اسففمت الشففمب ق فففي  لففزت الوديففد يففأ البحففلي و

ام يميكخوسلف  تل  لأحفد نلى اس فداضونق اضفلخة 

رهففف  يج فففمت الففف ول  ابلك خونفففي، نظفففخا لف مئ ففف  

الشفففمب ق ال فففي تتلفففز  ففففي نتللفففق ال ولفففل  والففف ول  

االلك خوني وريضم في إدا ة فخق الوتل نأ بود ويأ 

 ريثلق ه   الد اسمت :  

ال فففي ر هفففخت (Azizan,2021)ود اسفففق

 ن مئجهفم االسفف وداد الكبلففخ ل فف ي الهجدسففق السفف فدام

يميكخوسلف  تل  في إنجمز يهمم فخق نتله  وف ت 

 ,.Jose, J )تولتهف  لت فخ اته  الد اسفلق  ود اسفق

& Jose, M.,2021)  ال ففي ر هففخت ال  ففل ات

االيجمبلق ل ف ي نفأ اسف فدام يج فق يميكخوسفلف  

تففل  وف ففم لجتففلذ  ال بففلت ال كجللففلاي حلففث  رنهفف  

يخونهففففم سفففففهلق االسفففف فدام وال لاةفففففل وال  منفففففل 

الك مبففق، والفف ول  يففأ التجففزت، ود اسففق ) شففمهلأ، و

  ال ففففي ا ب فففف  ن مئجهففففم فمنللففففق  اسفففف فدام 2021

يميكخوسلوف  ال زايجلق في تجتهلق يهم ات ال  كلفخ 
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لجم ففد لففد  ال ملبففمت الت  ل ففمت، ود اسففق ) افف  ، 

  ال ففففي ر هففففخت ن مئجهففففم فومللففففق 2021وآفففففخا ، 

التشفخوت إس خاتلجلق ال ول  ابلك خونفي ال فمئ  نلفي 

نبخ يميكخوسلف  تفل  ففي تجتلفق ال ح فلل التوخففى 

ويهففففم ات الفففف ول  ابلك خونففففي لففففدي طملبففففمت  شفففف  

اال   فففمد التجزلفففي وتكفففليأ اتجمهفففمت ايجمبلفففق نحفففل 

الففففف ول  بمسففففف فدام هففففف   ابسففففف خاتلجلق، ود اسفففففق 

  ال فففي تلةفففل  ن مئجهفففم إلفففى 2022)الشفففخ موي، 

تجتلفق ففي  فمنللق اس فدام يج ق يلكخوسلف  تلتفز

يهففففم ات ت ففففتل  وإن ففففم  ابف بففففم ات ابلك خونلففففق 

وإ ت مت يشف ل   ضفم ال ملف  التولف  بكللفق ال خبلفق 

 نجهم.

ريم الد اسمت ال ي ره ت  بمس فدام يج فق 

يميكخوسل   تل  ففي إدا ة نتفل ال فخق ابف خاضفلق 

ال في  (Martin & Tapp, 2019)يجهم : د اسفق 

ففي رل شفمي  ر هخت فومللق يج ق يميكخوسلف  تفل 

طففف ي الح فففلق الت فففمهل  والت فففخدات اللغليفففق ال فففي 

ي ضتجهم ي فخ  اللغفق وال فمنل  يفأ فف ت الوتفل ففي 

طفف ي ي ليففل   4يجتلنففمت لففل يجتلنففق ت ضففتأ 

ب ج لفففف  يجتلنففففق يففففأ اضنشفففف ق ال شففففم للق ال ففففي 

تشففمنده  نلففى ال شففمي هفف   الت ففمهل  والت ففخدات 

لفففث وبجفففم  الجتفففل والج ففف  بشفففكل تشفففم لي يوفففم ح

 Quizletت ضفففتأ هففف   التج فففق ب م فففمت توللتلفففق 

واف بفففففففففم ات ود دشفففففففففق اتمنلفففففففففق، نفففففففففخوض 

PowerPoint  ال  ديتلق في و   الوتل الجتمنلق

 ، تف ففففففل  تكلل ففففففمت لل فففففف ي ، ود اسففففففق 

(Ndubuisi, Slotta, & Marzi, 2021)  ال في

هففففدف  إلففففى ت ففففليخ ل ميففففمت توففففدد الث مفففففمت لففففدي 

تكفففأ ر  تشفففمنده  التهجدسفففلأ التشففف  بلللأ ال فففي ي

نلى ال لاةل ب خق يح خيفق   مفلًفم واتففمذ  فخا ات 

شففميلق بفففمل خق ابف خاضففلق الففف يأ ي شففم لل  فلهفففم 

بهفففدف ت فففليخ يشفففم يك هجدسفففلق ويفففأتل  يفففأ دوت 

دوت  ويففففأ   مفففففمت يف ل ففففق، و ففففد  10يف ل ففففق )

اسفف فدي  هفف   الد اسففق يج ففق يميكخوسففلف  تففل  

جلق، وتلةفل  نبخ التسسشمت باخا  التشم يك ال  

ن مئجهم إلى  ضفم ال ف ي الكبلفخ نفأ الشفمت الف ول  

بمسفف فدام يميكخوسففلف  تففل   حلففث سففمنده  نلففى 

ال لاةففل وإاففخا  اا تمنففمت فوملففق للغميففق، وشففجك 

ال  من ت االا تمنلق اضنت ، وسمند هف ا ففي بجفم  

الث فففق بلفففجه ، واوةفففلا بمسففف فداي  يفففك الجلشفففمت 

الج فففففمئث نجفففففمو  ال وللتلفففففق اضففففففخ ، و فففففد ر ب ففففف 

يميكخوسلف  تفل  ر جفم  امئحفق لل ونفم ب وملل ف  ففي 

 ,Yeh )ت ليخ ردا  ال فخق ابف خاضفلق،  ود اسفق  

et al.,2021)   ال ففي ر ب فف  ن مئجهففم فومللففق الفف ول

ال مئ  نلى ال خي  نبخ يميكخوسلف  تل  ففي تحشفأ 

ل ميففمت الخنميففق لففد  ال ملبففمت فففي ي ففخ  ال تففخيا 

الث ت الجمنف  التوخففي والتهفم ي  والحلمة بجلانبهم

 , Hargreaves, Clarke)واللاداني، ود اسفق 

& Lester, 2022)   ال فففي ر هفففخت ن مئجهفففم ر

اسفف فدام يميكخوسففلف  تففل  بففمل خق ابف خاضففلق  ففد 

سففمند فففي دنفف  االت ففمت دافففل ال خيفف  االف خاضففي، 

ودنففف  تبفففمدت التوخففففق، ودنففف  الو  فففمت وال فففدا ق 
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  ال خق يتم رد  ذل  إلى ا ت فمت الحتلتق بلأ رنضم

يشفففف ل  الث ففففق بلففففجه ، وتجتلففففق يهففففم ات ال  كلففففخ 

الجتمني حلث البد ر  ي    رنضفم  ال خيف  بءاتفمت 

اآل ا  نلففى حلففلت التشففكلق اضفضففل، لتففم ا هفففخت 

يففأ ال فف ي يففلاف لأ نلففى  رنفف   %100الج ففمئث ر  

 .سهل االس فدام وي لد، ورن  يدن  نتل ال خق

  فومللففق اسفف فدام يج ففق وي ضففا يتففم سففب

يميكخوسففلف  تففل   لتج ففق للفف ول  ابلك خونففي نبففخ 

شفففبكق االن خنففف ، وريضفففم ففففي ت فففليخ ردا  ال فففخق 

ابف خاضلق نأ بود ويهفم اته  ول ميفمته ، يتفم دففك 

البمحثففق فففي اسفف فداي  لتج ففق بدا ة نتللففق تولففل  

وتولفف  يهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي، 

 ل  ي ل  بدا ة فخ ه  ابف خاضلق .  واس فدام ا

   رهتلففق ردوات وتكجلللالففمت ال شففم   لأسففم

 ل ومللق ال خق ابف خاضلق:

ر    Bal and Foster (2000)يسلفففد 

اس فدام ال كجلللالم وردوات ال لاةل نفأ بوفد نبفخ 

شففففبكق االن خنفففف  فففففي بلتففففق الوتففففل يشففففتا لل ففففخق 

منل ور  ابف خاضلق بملب م  نلى ات مت وتشم   وت 

تكففل  رلثففخ فمنللففق ل خيفف ، وتشففتل هفف   اضدوات: 

االا تمنففففففمت واًهففففففم للافففففف  والهففففففمت  والبخيففففففد 

ابلك خونففي ويشففم لق التل ففمت ويففستتخات ال لففديل، 

ويج  االن بم  إلى االف  فمت بفلأ الث مففمت يفأ رافل 

يشمندة ال خق ابف خاضلق نلى ال لاةل بشكل رلثفخ 

ر  فومللق ال خي  Pauleen (2003) فومللق، ويخ  

االف خاضي يتكأ ر  تف ل  اف  فًفم لبلفًخا يفأ فخيف  

إلى فخي ، ور  تخللز إه تمم التسسشمت والتجظتمت 

ب زويففففد فخ هففففم ابف خاضففففلق بأحففففدي تكجلللالففففمت 

ال شففم   وال لاةففل نففأ بوففد ال يك ففي لجوففل ال خيفف  

االف خاضفي فوفمالً فلجبغفي  نفدم ال خللفز نلفى ت ففتل  

كجلللالففففمت ال شففففم للق دو  فهفففف   ونشففففخ هفففف   ال 

لإلح لمامت التف ل ق لل خق ابف خاضلق وللف  توتفل 

فتجتلنفففق اضففففخاد الففف يأ ي ضفففلل  نتففف  ال شفففم   

ال ففخدي فففي الوتففل  ففد يكلنففل  ر ففل فمنللففق فففي بلتففق 

 نتل ال خق ابف خاضلق . 

بفأ   Gibson and Cohen (2003)ورلفد 

 خاضفففلق ال فففلة الح ل لفففق لججفففمو تشفففم   ال فففخق ابف

ت ح فف  ف فف  نجففديم تكففل  نتللففمت االت ففمت فوملففق ، 

ور  هجفففم  ن  فففمت بفففلأ نتللفففمت االت فففمت ال وفففمت 

والث ففق، حلففث هفف   الوتللففمت فففي ال ففخق ابف خاضففلق 

هفي اآلللفمت اضسمسفلق لبجففم  الث فق بفلأ رنضفم  هفف   

ال خق، ول ل   بجم  فخق ي تمسكق، وه ا يخافك إلفى 

يففمت االت ففمت نففأ بوففد  ر  ردوات تكجلللالففم  التولل

ال وملق ت لا ال لاةل الت  لو والشخيك بفلأ رنضفم  

ال خق وهل ستق ال غجى نجهم للو  مت ال مئتفق نلفى 

الث فففق وبفففدو  ال لاةفففل التجمسففف  تتلفففل الو  فففمت 

ال شم للق إلى التومنمة، وت فلا وتشفهل اتفك وتبفمدت 

التولليففففمات بففففلأ اضنضففففم  اآلفففففخيأ ذو الفبففففخة 

 ففففق، وتلفخال لاةففففل التشفففف تخ بففففلأ الجففففد يأ بملث

اضنضفففم  والفففف ي بففففدو   يففففلفخ اضسففففم  لل  منففففل 

التشففف تخ يتفففم يشفففمند ذلففف  ففففي بجفففم  الث فففق، وهففف ا 
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ال  منففل التشفف تخ يو بخآللففق بملغففق االهتلففق ل جتلففك 

 اضنضم  يوًم.

  Duarte and Snyder (2001)ويلضفا 

ر  اس فدام تكجلللالم االت مالت نأ بوفد ففي الوتفل 

ني االف خاضففي يكففأ ال ففخق ابف خاضففلق يففأ الجتففم

ال غل  نلى تو لدات ال لاةل نبفخ التجفمط  الزيجلفق 

والتشمفمت نأ بود، ورلد نلى ر  االسف فدام الجفماا 

لل كجلللالفففم يشفففتل فهففف  االح لمافففمت ال كجلللالفففق 

لل خيفف ، ور  اف لففم  ال كجلللالففم ال ففي ت لاففف  يففك 

اةفففل ي  لبفففمت يهفففمم ال خيففف  هفففل يفففم يح ففف  ال ل

وال وففمو  ال وففمت. بمبضففمفق إلففى يجمسففب هم لتهففم ات 

ال لاةفففل الشف فففلق ضنضفففم  ال فففخق ابف خاضفففلق 

وسففهللق اسفف فدايهم يوففد نففمي   ئلشففلم يشففمند فففي 

 نجمو ال خق ابف خاضلق في إنجمز يهميهم . 

ر  يتكفففأ   Kostner (2001)لتفففم يفففخ  

تحشلأ نتل ال خي  االف خاضي بشكل لبلخ يأ ف ت 

ي فففق ال ففففي يشفففف فدم بهفففم ال خيفففف  ال كجلللالففففم ال خ

لل شم  ، ونجديم ي   ال شم   بشكل ةحلا ، تكفل  

التكمسففف  همئلفففق، ف كجلللالفففمت ال شفففم   نفففأ بوفففد 

تتّكأ لفل ففخد ففي ال خيف  بمل لاةفل وبجفم  الو  فمت 

يك رنضم  فخي    بشكل رسخت يتم يسدي إلى ل فم ة 

واهفم رلبخ وتلاةل رفضل نأ الحضل  االا تمنمت 

ر  تكجلللالفم  Holton (2001) للاف ،  واضفمف 

االت ففمت نففأ بوففد يتكففأ ر  تشففمند رنضففم  ال خيفف  

االف خاضففي الجففماا فففي توزيففز الحففلا  الوتلفف  بلففجه  

والففف ي بفففدو   يفلففف  التوخففففق التشففف خلق و  مففففق 

ال شففم   ، ويسلففد نلففى رهتلففق الث ففق بففلأ اضنضففم  

ق الجمتجففق ل شففهلل ال شففم   ، ور  ال  ففمن ت التكث فف

نفففأ إنجفففمز ال خيفففف  للتهفففمم الت للبففففق يفففأ ففففف ت 

يتم سفففق اضنشففف ق ال  بل لفففق يجففف  ر  تغفففخ  ففففي 

اضنضم  الشول واالس وداد ل بفمدت اضفكفم  ويجم شفق 

الجزانمت ، ري ر  ال  من ت االا تمنلق ال ي تجشفأ  

بلأ رنضم  ال خي   د تزيد يأ الث ق بلفجه  وتتمسف  

دا  ال خيفف   ونجمحفف  فففي ال خيفف  وبمل ففملي تحشففأ ر

 انجمز رهداف .

ول ح لفف  ال  منففل وال لاةففل التشفف تخ يفففخ  

(2003) Pauleen   رنفففف  يجفففف  نلففففى التسسشففففمت

الته تفففق بفففمل خق ابف خاضفففلق بفففأ  تبفففدر ففففي تخللفففز 

االه تففمم بملوتففل ال شففم لي غلففخ الت ففزايأ يففأ راففل 

إب فففم  رنضفففم  ال خيففف  نلفففى اطففف ت دائففف  نلفففى ري 

اسففف فدام ردوات وتكجلللالفففمت تغللفففخات يفففأ فففف ت 

، ونجفففد  االلك خونفففيال شفففم   ال تزايجلفففق لملبخيفففد 

ال لمم ب ل  يتكأ لل خق ابف خاضلق تحشفلأ فوملل هفم 

بشكل لبلخ، حلث يأ الت ح  ر  هجم  تخللًزا لبلفًخا 

اففًدا نلففى الوتففل ال شففم لي الت ففزايأ  ولففلس نلففى 

الوتففففل ال شففففم لي غلففففخ الت ففففزايأ ويففففك اسفففف تخا  

سسشففمت فففي ر  ت ففبا رلثففخ نملتلففق فهجففم  نففدد الت

يحدود يأ الشمنمت في الللم يتكأ ضنضم  ال خيف  

 االف خاضي االا تمت بهم بشكل ي زايأ.

وي ضفففففا يتفففففم سفففففب  ر  يفففففأ رافففففل ديفففففث 

إس خاتلجلق ال خق ابف خاضلق بشفكل رفضفل ل حشفلأ 

 فلي  ردا  فخق الوتل بملتسسشمت، يأ التهف  تفلفلخ
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ق لإلت فففمالت وردوات ال شفففم   لفففجظ  البجلفففق ال ح لففف

االف خاضففي بففلأ رنضففم  ال ففخق ابف خاضففلق بحلففث 

تكفففل  ي ئتفففق ل بلوفففق يهتفففق ال خيففف  االف خاضفففق، 

وت ش  ب د تهم نلى ال وميل يك التلفزات ال في توفملث  

يشفففكلق تشففف   رنضفففم  ال خيففف  االف خاضفففي زيجلفففم 

ويكمنلففففم ، وتففففلفخ إسفففف فدام ردوات وتكجلللالففففمت 

ل ي تدن  لف ً يفأ ال  منفل الت فزايأ تشم   ال خي  ا

وغلفخ الت ففزايأ ، وتففلفخ يشففمحمت نتففل ور شففل مت 

يشفف خلق لتل ففمت الوتففل الجتففمني، وتففلفخ يولليففمت 

نأ رنضم  ال خيف  يثفل يفدي تشفم   رففخاد ال خيف  

وحضففل ه  االا تففمني ونشففمطه   غفف  نتلهفف  يففأ 

يلا فففك يف ل فففق دو  غفففزو لف لةفففلمته  ، وتفففلفخ 

دا ة التشففم يك، وتففلفخ الجدولففق فففديمت وبففخايث ال

يشفففمحق يجمسفففبق الزيجلفففق لتهفففمم ال خيففف  ، وتفففلفخ 

 لل فزيأ.

يجففف  ر  تشففف تخ  الججفففمو التشففف تخ ول ح لففف 

ال فففخق ابف خاضفففلق ففففي تلسفففلك وسفففمئل ال شفففم   

 ابلك خوني

يففففأ ففففف ت اضدوات والتج ففففمت ال كجلللالففففق 

الت محففق اللففلم الت زايجففق وغلففخ الت زايجففق، و جففلات 

مت نفأ بوفد للتجتلنفمت ال في تجتفك ب بلو هفم االت 

ال  منل ال زايجي وال تزايجي ففي ن فس التكفم  يتفم 

ت ففلا تجظففل  الحففلا  فففي الل فف  ال ولففي بففلأ رنضففم  

ال خي  االف خاضي وه ا بدو   ي لل بشفكل فوفمت يفأ 

الخسفففمئل ال مئ فففق وضفففلمت و ففف ه  ففففي البحفففث نفففأ 

ل  الخسفففمئل التخسفففلق يفففأ االففففخيأ بفففمل خي ، وتجظففف

انفففخاطه  حففلت يلفف  يشففخوت رو يهتففق وال شففم   

ففي توديلف ، وسفهللق وسفخنق تبفمدت التوخففق بلفجه  

فهففي تجشففف يل ًففم يخلزيًففم رو  جففمة لجتلففك االت ففمالت 

الت ول ففففق بملتجتلنففففق ، ويففففأ ريثلففففق هفففف   الففففجظ   

ت بل فففففففمت وبخيجلفففففففمت الشفففففففبكمت االا تمنلففففففففق  

 لففمل للجخام والففلاتس وال لشففبل  ، ويج ففمت إدا ة

ال خيفففف  االف خاضففففي لتج ففففق يميكخوسففففلف  تففففل   

وغلخهففم ، وفلتففم سففب  تفف    Slackويج ففق سفف   

نفففخض تكجلللالفففمت االت فففمت وال شفففم   نفففأ بوفففد 

التشفففففف فديق فففففففي إدا ة وتجظففففففل  نتففففففل ال ففففففخق 

ابف خاضفففلق بببلتفففق الففف ول  االلك خونفففي نبفففخ الليففف  

بملبحفففث الحفففملى، وإيكمنلمتهفففم ففففي تح لففف  رهفففداف 

 اضي.ال خي  االف خ

   رسفففس اف لفففم  تكجلللالفففم ال شفففم   بفففمل خي

 االف خاضي واس فدايهم:

 ,Malhotra)د وضففح  د اسففق لففل يففأ   فف

Majchrzak &  Rosen, 2007; Bull 

Schaefer & Erskine, 2012; Alward  & 

Phelps, 2019) جتلنق يأ اضسفس ال في يجف  ي

يخانمتهم نجد اس فدام تكجلللالفم االت فمت نفأ بوفد 

 فففق يجظتفففق بفففلأ رنضفففم  يوال لاةفففل ب خلل شفففم   

ال خيفف  االف خاضففي ل ح لفف  رهففداف ال خيفف  بججففمو،  

فبدو  تلاةل الد و  ق يكل  يفأ ال فو  نلفى ري 

 ويجهم:)فخي  ر  يوتل بشكل فومت نأ بود

اف لفففففففم  تكجلللالفففففففم تشفففففففم   ال خيففففففف   .1

االف خاضففي التجمسففبق ل بلوففق نتففل ال خيفف  
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وسفففهلق االسففف فدام لفففد  اتلفففك رنضفففم  

يففأ راففل الح ففلت نلففى ات ففمالت  خيفف  ال

 ونماحق بلجه .  فوملق

تففد ي  رنضففم  ال خيفف  االف خاضففي  لتففأ  .2

للس لديه  التهم ة والك م ة نلى إسف فدام 

هففف   ال كجلللالفففق  وذلففف  لضفففتم  ل فففم ة 

إدا ة نتففل ال خيفف  ابف خاضففي يففأ ففف ت 

إس فدايهم، وبمل ملي نجمو وت فلق ال خيف  

 الت للي. االف خاضي في تح ل  الوتل

ن فففد االا تفففمت اضولفففي واهفففم للاففف  بفففلأ  .3

رنضففففم  ال خيفففف  االف خاضففففي لتزيففففد يففففأ 

ال وفففم ف وبجفففم  الو  فففمت والث فففق وتحديفففد 

الهففففدف التشفففف خ  الفففف ي سلشففففوى اتلففففك 

 اضنضم  ل ح ل  .

ن فففد االا تمنفففمت الدو يفففق بفففلأ رنضفففم   .4

ال خي  االف خاضي نبخ تكجلللالم االت فمت 

  ابن  فمت يفأ نأ بود التشف فديق ففي ر جفم

يخحلففق إلففى يخحلففق اديففدة فففي يشففخوت رو 

 نتل ال خي  التخاد تج ل  .

ال خللز في ر جفم  ال لاةفل وال شفم   نلفى  .5

اضهففداف الوميففق ال ففي يشففوى ال خيفف  إلففى 

تح ل هففففم وال ففففي تفففف  االت ففففمق نللهففففم فففففي 

 االا تمت االوت.

تحديد ال لاند والتبمدل ال لالهلق وآللفمت  .6

 خي  وطخحهففم نلففى ال لاةففل والوتففل بففمل

الجتلك دافل ه   ال كجلللالفق التشف فديق 

حلث ت ضتأ تحديفد رطخيلانلفد ال لاةفل، 

ويففم سففل   ال لاةففل بشففأن ، والكل لففق ال ففي 

سفففل   ن فففد االا تمنفففمت بهفففم هفففل ه كفففل  

حلا يففففق ن ففففلق رم حلا يففففق يخئلففففق نبففففخ 

التففففستتخات التخئلففففق، وآللففففمت ال لاةففففل 

 وسخنق الخد .

ال شم لي بفمل خي  ال في  تل ل  ن مئث الوتل .7

تت  نبفخ تكجلللالفم ال لاةفل التشف فديق 

في ةل ة ف ق نتل يك لبق وتخفك لتلف  

 نلى ه   ال كجلللالق التش فديق.

ال ح لففففز االلك خونففففي وال وزيففففز التشفففف تخ  .8

للوتففففل ال شففففم لي بففففلأ رنضففففم  ال خيفففف  

االف خاضفففففي يفففففأ فففففف ت اسففففف فدام هففففف   

ال كجلللالفففففق وذلففففف  بتشفففففم لق رنضفففففم  

خيفف  فففي حففل التشففك ت ال م ئففق ال ففي ال 

تظهفففخ ر جفففم  الوتفففل بملتشفففخوت ال شفففم لي 

 لل خي .

ال وزيز االيجفمبي ال فل ي للوتفل ال شفم لي  .9

التتلفففز يففففأ ففففف ت االشفففمدة لهفففف ا الوتففففل 

لك خونلفففففق  إال شفففففم لي التتلفففففز بخسفففففملق 

بمسففففف فدام هففففف   ال كجلللالفففففق ضنضفففففم  

ال خيف  اتلوفم يلضففحم فلهفم الانف  ال ففلة 

ز فففي نتففل هفف ا ال خيفف  ويجتلنففق وال تلفف
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االنجففففمزات ال ففففي  فففففمم ب ح ل هففففم وال فففففي 

سففمندت ال خيفف  للفف ، لتففم ت ضففتأ ال وبلففخ 

نأ يد  ال  ديخ لوتل ه   التجتلنفق، ري 

ضفففخو ة اللجفففل  إلفففى اسففف فدام ال وزيفففز 

 االلك خوني الجتمني ال ال خدي. 

ضففففخو ة إ سففففمت الخسففففمئل ابلك خونلففففق  .10

الوتففل فففي  التهتففق والتختب ففق بف ففق سففلخ

التشخوت التش خ  في ةل  يل  لضفتم  

ح لت لل نضل يأ انضم  ال خيف  نلفى 

 نشفق ي  مب ق يأ التولليمت 

ضففففتم  اس تخا تلاةففففل اتلففففك رنضففففم   .11

ال خي  نبخ ه   ال كجلللالق حفلت الج فمئث 

ال ففففي رنجزوهففففم ل ح لفففف  رهففففداف الوتففففل 

الت لفففلي، وت فففدي  ال حفففديثمت التشففف تخة 

ال فففي تلةفففل إللهفففم  إلك خونلفففم للتولليفففمت

 االنضم  .

تلفلخال لاةفففل ال زايجفففي وغلفففخ ال زايجفففي  .12

ضنضم  ال خي  يأ ف ت ه   ال كجلللالق 

 التش فديق.  

ر  ي فففلافخ ف فففق اح لمطلفففق للح فففم  نلفففى  .13

االت مالت بلأ انضم  ال خي  نجفد حفدوي 

 رن مت ال ي خ يجهم في االت مت الشبكي .

بلتففق  التحففل  الثملففث: الحضففل  االا تففمني فففي

الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

دام تكجلللالففففم ال خيفففف  االف خاضففففي واسفففف ف

 -ال للجفففخام –ال لشفففبل  ال شفففم   بفففمل خي  )

 يميكخوسلف  تل  

 ي هلم الحضل  االا تمني 

يوفففد هففف ا الت ففف لا رشفففهخ ي ففف لا يشففف فدم 

لتوخففففق ووةففف  نتللفففق ت منفففل اضففففخاد ففففي بلجفففمت 

 فففد نفففخف ف  توفففددت توم ي ففف الففف ول  االلك خونلفففق و

(1976  Short et al (  ي هفففلم الحضفففل

االا تمني نلى رن  يتثفل د افق ال لافف  يفك اضففخاد 

اآلفخيأ التشفم للأ ففي نتللفق ال  منفل ويفم ي ختف  

نلى ذل  الح م يأ شول  ب جمغ ، وانشجمم الو  فمت 

االا تمنلففق ال  منللففق يففك اآلفففخيأ، حلففث يففخو  ر  

بجلفففق يو فففدة ت فففأ خ بوفففميللأ  الحضفففل  االا تفففمني

 ئلشفففللأ نلفففى د افففق لبلفففخة يفففأ اضهتلفففق، وهتفففم: 

د افففففق الحتلتلفففففق واالل فففففق ، وال  منفففففل ال فففففل ي 

Gunawardena & Zittle1997)  و ففد تفف . 

توخيفف  الحضففل  االا تففمني يففأ التجظففل  الج شففي 

االا تففمني نلففى رنفف  الشففول  بمل لااففد يففك اآلفففخيأ  

(1992,Heeter.  

ونففففي الت ولتففففلأ اآلفففففخيأ  لتففففم نففففخف بأنفففف 

وال  منففل فففي الوتللففق ال وللتففق اجبففمً إلففى اجفف  يففك 

ر خانه  يفك ت فديخ الجلانف  الشف فلق لهف ا ال  منفل 

(1992 ,Rice, 1993; Walther  و ففد نخففف ، 
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Gunawardena (1995)  نلى رن  إلى ري د افق

خ الشف  إلى ال خف اضفخ بأن  شف  ح ل في ظيج

التف ل ففففق، ونففففخف يففففأ ففففف ت وسففففمئ  ال لاةففففل 

بتشففف ل  الفففلني التشففف خ  بلافففلد شفففف  آففففخ  

(2002,HarmsBiocca &  ،   

في حلأ نخف الحضل  االا تفمني ففي ن   ف  

بمللسمئ  ال كجلللالفق التف ل فق والوفمل  االف خاضفي 

نلفففى رنففف :  الد افففق ال فففي يكفففل  فلهفففم التشفففم لل  

 ففمد و  نلففى إبففخاز رو إ هففم  رن شففه  نمط لففم يففأ 

 ,Garrison)ق االت ففمت التشفف فديق ففف ت وسففلل

Anderson, & Archer, 1999)  ويففففك

االسففففف فدام الت زايفففففد لبلجفففففمت الففففف ول  اضلك خونلفففففق 

وتل لفف  تكجلللالففم ال ولففل  فففي الوتللففق ال وللتلففقا 

  Tu & McIsaac (2002)ف ففد  ففمم لفف  يففأ

ب وخيففف  الحضففففل  االا تففففمني ففففي بلتففففمت الفففف ول  

ول  وابد ا  االلك خونلففففق نلففففى رنفففف  د اففففق الشفففف

آلفففخ يففأ ففف ت وسففمئ  ح ل ففي لوال  منففل بلاففلد 

  (2020)، لتفم نفخف (CMCابت مت االلك خونلق 

Kreijns, Bijker and Weidlich 

الحضل ابا تمني ففي بلتفمت الف ول  الك خونفي بأنف  

الد اففففق اللا ولففففق الجشففففديق الت ل وففففق لألشفففففمب 

اآلفففففخيأ نجففففد ال لاةففففل يففففأ ففففف ت تكجلللالففففمت 

 مالت الشلكلق وال سلكلق.االت 

الفففلني    بأنففف 2017لتفففم نخف ففف  بلشففف غ  )

التشفففف خ  لألفففففخاد بحضففففل ه ، وشففففول ه  بففففأنه  

ح ل لفففففلأ ففففففي ال  فففففمن ت ال فففففي تففففف   بلسفففففمطق 

ال كجلللالمت الحديثق لإلت فمت، لفم نفخف بأنف  بجلفق 

 ن شلق 

  يففففففخ  ر  الحضففففففل  2021اضن ففففففخ) ريففففففم

ففي ال وبلفخ  ابا تمني هل يش  ل  يهفم ات التف ول 

نففأ ذاتفف ، وتوزيففز ال ففخاب  االا تففمني بلجفف  وبففلأ 

ر خانف  والتولف ، واسف فدام ال لتلحف مت االا تمنلفف ق، 

وإاففف خا  الحفففلا ات الهمدففففق، وال وبلفففخ نفففأ  ريففف ، 

وإبففخاز ن فف مط تتلفف ز ، واسفف فدام رسففملل  ال لاةفف ل 

 الت زايجق وغلخ الت زايجق.

  وفففي ضففل  ال وخي ففمت الشففمب ق يتكففأ توخيفف

ملد اففق ال ففي الحضففل  االا تففمني فففي هفف ا البحففث ب

نففففأ ت ففففل ات رف ففففمئي ذوي االح لماففففمت  توبففففخ

الفمةففق حففلت يففد  ال ففخاب  الوففمط ي وال لااففد يففك 

ر خان  اآلففخيأ بفمل خي  االف خاضفي  ر جفم  ال شفم   

نأ بود الن فم  الك فمي ابلك خونفي، وتتمسف  ال خيف  

 شففم   وت منلفف  ، و ضففم  نففأ ردوات ال لاةففل وال

االا تففففمني ال فففففي تشفففففمند  نلففففى ن فففففل يشفففففمنخ  

وإن ومالت  وآ ائ  بمل خي  بشهللق، وي م  بملد افق 

الكللفففق ال فففي يح فففل نللهفففم ال ملففف  ففففي  ي لفففم  

 الحضل  االا تمني يأ إنداد البمحثق

   ي م نق نظخيق بلأ الحضل  االا تمني في ر جفم

      اس فدام تكجلللالم ال شم   بمل خي  االف خاضفي     

 يميكخوسلف  تل    -ال للجخام –) ال لشبل  

ت  خض فلف م لجظخيق الحضل  االا تمني ال ي 

ر  د اففق الحضففل  االا تففمني ت ففم  بد اففق ونففي 
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اضففففخاد بمل  فففمن ت ابف خاضفففلق ففففي بلتفففق يلا ففففك 

ال لاةل االا تمني، ورن  للتفم لفم  نميفل الحضفل  

خاط االنفففاالا تففمني  ففلي رد  ذلفف  إلففى يزيففد يففأ 

مضنش ق االت مللق نلى ه   التلا ك بهفدف الح فم  ب

نلفى التشفمنخ ابيجمبلففق، ففء  ال لشفبل  وال للجففخام 

لفففففأدوات لل لاةفففففل ابا تفففففمني يح  فففففم  نلايفففففل 

الحضففل  االا تففمني ال ففي ت تثففل فففي الففدف  والفف ي 

يشفففلخ إلفففى د افففق شفففول  اضففففخاد ب لاافففد اضففففخيأ 

 فففق الففف ي والتشفففم لق واالت فففمت يوهففف ، ونميفففل اضل

يشففلخ إلففى إد ا  اضفففخاد بلاففلد ن  ففمت  ليففق يففك 

اضففففخيأ،  واالحشفففم  الففف ي يشفففلخ إلفففى التشفففمنخ 

الجمتجق يفأ لفل طفخف تجفم  اضففخ ل  منفل ابنجفمي 

 وال ولل مت ابيجمبلق 

لفففف ا يففففأ الجمحلففففق الجظخيففففق يففففأ الت ل ففففك ر  

الحضففففل  االا تففففمني ل فففف ي نلجففففق البحففففث يففففأ 

ل شفففففم   بففففففمل خي  اسففففف فديلا  ال لشفففففبل  ففففففي ا

االف خاضففي  سففلكل  اضنلففى وهفف ا نظففخا لف مئ فف  

وايكمنلمتفف  لبلتففق تولفف  اا تمنلففق واسففوق االن شفففم  

للتش خللأ فلهم يأ رنضم  ال فخق ابف خاضفلق ت لا 

آللمت ل كفليأ ن  فمت يفك ر فخانه  وإنشفم  تجتوفمت 

ويشفففم لق التولليفففمت واضحفففداي بمسففف فدام ت جلفففمت 

ثفخ تكجلللالفمت ال لاةفل رل فق ، لتم رنف  رل2.0وي  

و مبللففففق فففففي االسفففف فدام نففففأ ال للجففففخام ويج ففففق 

يميكخوسلف  تل ، حلث يفلفخ الت وفق والشفهللق ففي 

االسففف فدام، وسفففهللق نفففخض التح فففل  ال وللتفففي 

وسففففففهللق اللةففففففلت إلففففففى التوخفففففففق وي ففففففمد هم 

واسفففف فدايهم، وهففففف ا يفففففم اوفففففل رنضفففففم  ال خيففففف  

رةبا ستق يش فديلن   بشكل ي كخ  وي كميل ح ى 

رسمسلق في حلمته  اللليلق، وه ا رتمو له  ال لاةل 

الت كخ  والت شف  يفك ر فخانه  بفمل خي  ر جفم  ال ج فل 

رو الشفف خ، واضطفف ت نلففى رنشفف ق ر ففخانه  اللليلففق 

وي مبو هفففم بشفففهللق وتفففدويأ تولل فففمته  نلفففى هففف   

االنشففف ق ر جفففم  تلاافففده  التشففف تخ والت كخ نلفففى 

يلفففم، وإنفففمدة هلكلفففق ةففف ح ه  نلفففى ال لشفففبل  يل

 رفكم ه  حلت ه   ال ولل مت، وبجم  يوخف ه .

ويلففي فففي تختلفف  د اففق الحضففل  ابا تففمني ا 

الحضففففل  االا تففففمني ل فففف ي نلجففففق البحففففث يففففأ 

اس فديلا ال للجخام في ال شم   بمل خي  االف خاضفي 

بخنففميث والفف ي ي تلففز بميكمنلففمت ي وففددة يجهففم رنفف  

حلث  االس فدام  لي  لو الت د  ، ورن  سه يجمني

يتكففففأ اسفففف فداي  يففففأ ففففف ت اضاهففففزة التحتللففففق 

وراهزة الكتبللتخ التك بلفق ويتكجف  ف حف  يفأ فف ت 

ي  فف حمت الليفف  التف ل ففق ، بإلضففمفق إلففى يخونففق 

رنظتففففففق تشففففففغلل يف ل ففففففق،  حلففففففث يففففففدن الففففففدن  

وتظهخالخسمئل في و   واحفد نلفى اتلفك اضاهفزة، 

اتلفك تجشفل مت يدن  الوديد يفأ اللغفمت، ويفدن  لتم 

يل فففمت اللسفففمئ  الت وفففددة وإتمحفففق تبفففمدت التل فففمت 

الجففم بميفف   1.5ح ففي التشففم لق ذات الحجفف  الكبلففخ 

لكل يل  يثل يل مت ال لديل وال فلت وا سفملهم ففي 

ن س الل   إلى رافزا  يف ل فق يفأ الوفمل  بمسف فدام 

Telegram all ويتكجفف  ا سففمت  سففمئل ةففلتلق ،

ضفمفق إلفى إيكمنلفق مبد ل فق، ب 60ي ل حجتهفم إلفى 
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، وايكمنلففق  اح ففلا  الخسففمئل نلففى وةفف ت تشففوبلق

توففديل ال ففل ، واتمحففق يشففمحق تفففزيأ سففحمبلق ال 

حدود لهم، واتمحق يش ل  نملي يأ اضيأ والحتميفق 

والف لةفففلق النضفففم  ال فففخق، لتفففم رنففف  يجفففمني 

وي  ففلو الت ففد  يتكففأ تغللففخ فففي فلاةفف  للجمسفف  

  يشمند في اسف فداي  اح لمامت التش فدم، وه ا لل

 يليلم بشكل ي كخ  بلأ رنضم  ال خي .

   الحضل  االا تمني ل  ي نلجق البحفث يفأ 

اسفف فديلا يج ففق يميكخوسففلف  تففل   فففي ال شففم   

وهي بلتفق يغل فق  ي   فخ الوتفل بمل خي  االف خاضي 

فلهم نلى رنضفم  ال خيف  داففل التسسشفق ال وللتلفق 

رنهففم ةففتت   وغلففخ ي  لحففق الت ففد  فففملبخغ  يففأ

ف ل ففم بدا ة الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  وإتمحففق 

ال لاةل بلأ رنضم  ال خي  ، إال رنهم بلتفق ال ي فلفخ 

فلهففم الانفف  وردوات الت وففق ال ففي ي لحهففم ال لشففبل  

رو ال للجففففخام ر جففففم  الفففف ول ، يتففففم يجوففففل ال فففف ي 

التشفف فديلأ لهففم ال ي لاةففلل  بمسفف فدايهم بشففكل 

ي ال لشبل ، وي   خ دفلفله  تكخا ي ويليي لتم ف

للبلتفففق ف ففف   ففففي اضو فففمت التحفففددة لتجم شفففق يهفففمم 

ال خي ، ولتم رنهم ال تف   ب مبللق اس فدام يخت وق 

يثففففل ال لشففففبل  وال للجففففخام فهففففي للشفففف  شففففمئوق 

االس فدام بشكل يليي بلأ ال  ي فهي تح فم   إلفى 

تففففد ي  يشففففب  لكل لففففق اسفففف فدايهم وو فففف  طليففففل 

ل  يشفمند ذلف  نلفى ال  منفل التشف تخ ل حتللهم  يتم 

بلفففجه  والففف ي  يفففس خ بفففدو   نلفففى تبفففمدت وتشفففم   

 التولليمت. 

  الحضل  االا تمني وربومد   لم 

بفففففمالط ت نلفففففى التختب فففففق ب لفففففم  الحضفففففل  

ابا تمني توفددت التجفمهث وال فخق لبجفم   ي فميلس 

الحضففل  االا تففمني االدبلففمت والبحففلي الشففمب ق ا 

لففى الففجهث ن) Short et al  1976ف ففد  لففز )

ال  مضلي الفداللي يفك رزوا  ر بفك للتفمت : شف في 

،  Personal-Impersonalغلفففففففخ شف فففففففى  –

-Warmبفففم د  -غلفففخ حشفففم  ، داففففف -حشفففم  

Cold  غلففففففففخ  مبلففففففففق لل لاةففففففففل  –، إا تففففففففمني

Sociable-Unsociable  حلففففففث  لففففففزوا نلففففففى

ال ف مت الجلهخيفق للسففللق االت فمت لج فل ابشففم ات 

 ق والومط لفففففق ،  ففففف   فففففمم ب  فففففليخ  االا تمنلففففف

Gunawardena and Zittle (1997)    ل لفم

لل ضفتأ  CMCالحضل  االا تمني في تكجلللالفم 

 -غلفففخ شف فففي ، يح فففز -ازوا  للتفففمت: شف فففي

غلففخ  مبففل لل لاةففل ،  -بففم د، إا تففمني -يتففل، دافففف

يوخ ففل، وتوففخف هفف   الت ففميلس بثجمئلففق  –يشففمند 

 ال   .

رداة بحثلففق ي ججففق رطلفف   Tu (2002)لتففم  ةففت  

نللهفففففم يشفففففتى "اسففففف بلم  الحضفففففل  االا تفففففمني 

 & Social Presenceوف لةففلق التفف ول "

Privacy Questionnaire (SPPQ)  بهففدف

 لم  اضبومد ال خنلق ال ي ت أل  يجهم بجلق الحضفل  

حلفث  CMCاالا تمني في بلتفق الف ول  االلك خونفي 

 ففق ربوففمد لشفف   الد اسفف ق ب لضفف لو نفف أ وافف لد   

 الحضففل  ئلشففلق ت ت ففك بأهتلففق فمةففق نجففد  لففم  
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االا تففففمني، وهففففي: الشففففلمق االا تففففمني الشففففمئد 

Social Context ونتللمت االت مت ابلك خونفي  ،

Online Communication وال  منللففففففففففففففففق ،

Interactivity. 

لتففم تفف  ت ففليخ رداة يشففا يج تففك االس   ففم  

(CoIلحضفل    للحضل  االا تفمني ال في تشف فدم ا

وال لاافففد لأسفففم  لل لفففم  وت ضفففتأ    فففق ربوفففمد 

 ئلشففلق للحضففل  ابا تففمني نبففخ االن خنفف  وهففي : 

، وال ففخاب   تجتلنففقال لاةففل الت  ففلو ، تتمسفف  ال

 ;Arbaugh et al., 2008) الشف في / الوفمط ي

Carlon et al., 2012; Diaz, Swan, Ice, 

& Kupczynski, 2010). 

ي لمسفم للحضفل    Kim (2011) وريضفم ةفتت 

ابا تففمني ي وففدد اضبوففمد لبلتففمت الفف ول  ابلك خونففي 

نففأ بوففد، وان تففد فففي بجمئفف  نلففى الولايففل الث  ففق 

الففف ي يهفففدف رسمًسفففم إلفففى  COIالخئلشفففلق لجتفففلذ  

ت ففليخ يج تففك توللتففي فوففمت يففأ ففف ت االس   ففم  

والحففففلا  وال ففففي توكففففس الف ففففمئ  االا تمنلففففق 

وهففففي الومط ففففق لل فففف ي فففففي التلا فففف  ال وللتلففففق 

واالن  ففمو وال تمسفف ، والت لففم  تضففتأ ر بففك ربوففمد 

هففي، ال ففخاب  الوففمط ي بففلأ رفففخاد التجتلنففق وال ففي 

هفي الد افق ال في يوبففخ بهفم التشفم لل  نفأ الو  ففق 

الحتلتق والدف  ال في توفد رسفم  االت فمت الجفماا، 

شفففففول  رففففففخاد  ابه تفففففمم والفففففدن  الت بفففففمدت وهفففففل

الدن  التج توي والخضفم  التجتلنق وإد اله  ل مئدة

نأ الجهد الجتمني، ال لاةل الت  لو وهل ال وخف 

وااله تففمم بتففم ي ديفف  اآلفففخيأ يففأ  سففمئل ورنتففمت، 

وإبدا  االه تمم بهم ر جم   لفميه  بف ل ، لتفم ي ضفتأ 

ريًضففم يشففمنخ رفففخاد التشففم للأ تجففم  إن  ففمو البلتففق 

ال ففي ي لااففدو  فلهففم لوففخض آ ائهفف  وإبففدا  الففخري 

هففم وهفف ا االن  ففمو رسففم  ال ففخاب  والث ففق  بففلأ حلل

رفففخاد التجتلنففق الت شففم للأ، ابحشففم  بمبن تففم  

للتجتلنففق ري لففل فففخد فففي التجتلنففق يشففمند االفففخ 

 ويدنت  في الجهلد التب ولق ل ح ل  اضهداف.

 ,Kiliç Çakmak, Çebiوريضفم  فمم 

and Kan(2014)     ب  فتل  ي لمسفه   للحضفل

أ اضبوففمد:  ال  منففل، وال تمسفف  ، ابا تففمني لل ضففت

 Garrison (2017)وال ففخاب  الوففمط ي، لتففم  ففمم 

بجفففم  ي لمسففف  ل لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ي وفففدد 

االبوففففمد لل ضففففتأ  االت ففففمت الوففففمط ي، واالت ففففمت 

 الت  لو،  وتتمس  رفخاد التجتلنق  

وبود االطف ت البمحثفق نلفى هف   الت فميلس 

ا تففمني فففي بلتففق  ميفف  ببجففم  ي لففم  الحضففل  اال

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

االف خاضي واس فدام تكجلللالفم ال شفم   واالت فمت 

وهل يأ نلت ي ميلس ال  خيخ الف اتي بحلفث ي ضفتأ 

االبومد الفث ي : ال فخاب  الوفمط ي والشفول  بمل لاافد 

يففك اض ففخا  بففمل خي  االف خاضففي، ال لاةففل الت  ففلو 

نفففأ تكجلللالفففم تلاةفففل ال خيففف ، تتمسففف  والخضفففم 

  االتفففي  6ال خيففف  التشففف تخ وت منلففف ، والشفففكل ) 

يلضفففففا ربوفففففمد الحضفففففل االا تمني ببلتفففففق الففففف ول  

االلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  
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االف خاضي لتم ي لشهم ي لفم  الحضفل  االا تفمني 

الف ي انددتفف  البمحثفق و ميفف  بحشفمي ةففد ق و بمتفف  

ت البحففث بففمالاخا ات التجهجلففق للبحففث لتففم فففي ردوا

 ال مديق.

   رهتلق الحضل  االا تمني في بلتمت ال ول

ابلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى اسففففف خاتلجق ال خيفففففف  

 االف خاضي واس فدام تكجلللالم تشم   ال خي  

يوففف د الحضففف ل  االا تففف مني بتثمبففف ق التكففف ل  

التشسوت نأ ال  من ت االا تمنلق، وال شفم   بفلأ 

لتففلأ وبوضففه ، وبلففجه  وبففلأ التولفف  ، حلفف ث الت و

يشلخ الحضل  االا تفمني إلفى يجتلنفق الشفللللمت 

ال ففي يتم سففهم التفف ول  لل وبلفف خ نفف أ ذاتفف  ، وتوزيفف ز 

ال ففخاب  يفف ك ر خانفف  ، وال وبلفف خ نفف أ  ريفف   وإبفف خاز 

شف ففففل   ون فففف مط تتلفففف ز ، بمسفففف  فدام ال وبلفففف خات 

سففمئل ال لاةففل الومط لففق وال لتلحففمت االا تمنلففق وو

التجمسفففبق الح لمافففمت  الت زايجففف ق وغلفففخ الت زايجفففق

 Johnson et ، و د رلدالت ولتلأ وطبلوق التلا  

al. (1985) ر  الحضفففل  االا تفففمني هفففل  فففمهخة

فخيدة يأ نلنهم لل  منل االا تفمني، وسفلجم يلهمت 

 ال  منل االا تمني .

الجففماا شففخط ضففخو ي للفف ول  ال شففم لي بففلأ 

  . وي شل ال ول  ال شم لي ابلك خونفي رنضم  ال خي

دو  ت منل نماا، ودو  اسف فدم ردوات وتكجلللالفم 

 ات مت وتشم   يجمسبق وفوملق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ربومد الحضل االا تمني ببلتق ال ول  االلك خوني ال مئتق نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي 6شكل ) 

 الحضل  االا تمني

ببلتق ال ول  اضلك خوني 

ال مئتق نلى اس خاتلجلق 

 ال خي  االف خاضي

ال لاةل الت  لو والخضم نأ 

 تكجلللالم تلاةل ال خي 

 ال خاب  الومط ي والشول 

 بمل لااد يك اض خا 

مس  ال خي  التش تخ تت

 وت منل 
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ر  يشفف ل   Horzum (2017) ريضففم رلففد و

لق التففف ول  ففففي ال  فففمن ت االا تمنلفففق نبفففخ يشفففم 

ابن خن  يود يسشخا  ليفم للحضفل  االا تفمني نلفى 

شفبكق ابن خنف   ابن خن . والحضل  االا تمني نلى

اتفففمذ  ففخا ات رفضففل هففل الحضففل  الفف ي يشففمند فففي 

ل حديفففد ي فففى وريفففأ وللففف  ويفففم هفففي ال خي فففق ال فففي  

تففففسدي إلففففى االنفففففخاط وال  منففففل االا تففففمني يففففك 

 ,Tu )ت ولتلأ اآلفخيأ نلى الشفبكق بشفكل رفضفلال

et al, 2014)  بففدالً يففأ ر  يكففل  لففديه  فلففم ات

 ال ول  الفمةق به .

ر    Duarte and Snyder (2001)ويخ  

الحضل  االا تمني نمي   ئلشفلم يشفمند ففي نجفمو 

ال ففخق ابف خاضففلق  ويوخفففم  نلففى رنفف  الد اففق ال ففي 

مت الشف فففففي نجفففففدهم تشفففففهل ال كجلللالفففففم االت ففففف

بمآلفخيأ. نلى سفبلل التثفمت، فمالت فمالت الت زايجفق 

يثففل االا تمنففمت واًهففم للافف ، ويففستتخات ال ففلت 

وال لديل ، ت لا  د ا لبلفخا يفأ الحضفل  االا تفمني 

يأ ف ت يم تلفخ  يأ لتلفق لبلفخة يفأ التولليفمت ، 

بتففم فففي ذلفف  الكلتففمت التج ل ففق، وتوبلففخات اللافف  

بلتق رنلى يأ االت مالت الغلفخ ولغق الجشد ويحل  ال

الت زايجففق يثففل البخيففد ابلك خونففي والبخيففد ال ففلتي، 

ونلفففففى الفففففخغ  يفففففأ ر  اسففففف فدام ال كجلللالفففففمت 

ال شم للق ال زايجلفق ال في ت فلا التزيفد يفأ الحضفل  

االا تمني  بتم يجظخ إللهم نلى رنهم رفضل إال رنهتفم 

  يخي ر  إذا  ل الحضل  االا تفمني ال في ت لحف  هف 

ال كجلللالففففمت فهفففف ا رحلمنًففففم ريكففففل  فضففففل لل ففففخق 

ابف خاضلق ضن  ي لل نتللمت ابلهم  ال ي تحفدي ففي 

التظهفففخ والشفففللللمت يثفففل  ؤيفففق رنضفففم  ال خيففف  

يففففدفلل  ويفخاففففل  يففففأ الغخفففففق ، رويفففففأللل  رو 

يشفففففخبل ، لتفففففم وضفففففحم ر  اسففففف فدام تكجلللالفففففم 

االت ففمالت نففأ بوففد فففي الوتففل الجتففمني االف خاضففي 

أ ال ففخق ابف خاضففلق يففأ ال غلفف  نلففى تو لففدات يكفف

ال لاةل نبخ التجمط  الزيجلق والتشفمفمت نفأ بوفد، 

ورلففد نلففى ر  االسفف فدام الجففماا لل كجلللالففم يشففتل 

فهفف  االح لماففمت ال كجلللالففق لل خيفف ، ور  اف لففم  

ال كجلللالم ال في ت لافف  يفك ي  لبفمت يهفمم ال خيف  

 ومت. بمبضمفق إلى هل يم يح   ال لاةل وال ومو  ال

يجمسفففب هم لتهفففم ات ال لاةفففل الشف فففلق ضنضفففم  

ال ففخق ابف خاضففلق وسففهللق اسفف فدايهم يوففد نففمي  

 ئلشلم يشمند في نجمو ال خق ابف خاضلق في إنجفمز 

 يهميهم . 

رنفف  يتكففأ   Kostner (2001)لتففم يففخ  

تحشلأ نتل ال خي  االف خاضي بشكل لبلخ يأ ف ت 

م بهففففم ال خيفففف  ال كجلللالففففم ال خي ففففق ال ففففي يشفففف فد

لل شم  ، ونجديم ي   ال شم   بشكل ةحلا ، تكفل  

التكمسففف  همئلفففق، ف كجلللالفففمت ال شفففم   نفففأ بوفففد 

تتّكأ لفل ففخد ففي ال خيف  بمل لاةفل وبجفم  الو  فمت 

يك رنضم  فخي   بشكل رسخت يتم يفسدي إلفى ل فم ة 

رلبخ وتلاةل رفضفل نفأ حضفل  االا تمنفمت واهفم 

هف   الو  فمت  وال  فمن ت االا تمنلفق للا . وبجفم  

هي رحد نجمةخ االسمسلق للحضل  االا تفمني ال في 

يو تففد نللهففم فومللففق الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  نبففخ 
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ردوات وتكجلللالفففففمت االت فففففمت الت فففففزايأ وغلفففففخ 

الت فزايأ حلفث تفس خنلى لفل يفأ الوتللفمت الومط لففق 

 التوخفلفففق واالا تمنلفففق ال ففففي تحفففدي ر جفففم  الفففف ول 

 بمل خي  وتشكلل وتكليأ وديجميلكمت ال خي .

ر  للتففم زاد ونففي  Hains (2021)ورضففمف 

ال خد بأنش ق اآلفخيأ يأ رنضم  ال خي  زاد الدافك 

ابا تمني ويشمنخ الحضل  االا تمني في سلم مت 

ال خيفف  االف خاضففي حلففث يشفف  لك اضنضففم  ي م نففق 

اهلده  بشكل بجم  يك اآلففخيأ وهف ا بفدو   يفسدي 

إلى وال  رنلى لل خي  ونجمو ال خي  في ردا  يهمي  

 الت للبق .

وتوفففددت البحفففلي والد اسفففمت الشفففمب ق ال فففي 

رلفففدت نلفففى ر  تح لففف  فمنللفففق بلتفففمت الففف ول  نبفففخ 

ابن خنففف  وردوات ال لاةفففل ال كجلللالفففق الت زايجفففق 

وغلخ الت زايجق في تحشلأ ن مئث ال ول   تو تفد نلفى 

لجففففمتث نففففأ اففففلدة ل ففففم ة الحضففففل  االا تففففمني ا

ال  ففمن ت االا تمنلففق وال ففد ة نلففى ال شففم   فففي 

 Gunawardena )ي مد  ال ول  ، فكش   د اسفق 

& Zittle, 1997)  نلفى ر  الحضفل  االا تفمني 

ال فف ي نففأ الفف ول  فففي بلتففق  يسشففًخا يهًتففم لخضففم

ال ففي زودت  CMCتوللتلففق  مئتففق نلففى تكجلللالففم 

لز لفلف  يشفمنخ ال  ي بمل د ة نلى اسف فدام الخيف

نمط لفففق، ورنففف  هفففل ي  فففمو يهففف  ل هففف  -اا تمنلفففق

الو  مت الشف لق ففي ال ولفل  نفأ بوفد، ي في يفزداد 

الحضل  االا تمني س زداد الو  مت الشف لق بفلأ 

 & Richardson)ال  ي ، لتم لش   د اسفمت  

Swan,2003; Hwang & Arbaugh, 2006; 

Williams et al. 2006)    ر  الحضففففل

 تمني ففي بلتفمت الف ول  نبفخ ابن خنف  لف  تفأ لخ ابا

إيجففمبي نلففى اد ا  وت ففل ات و ضففم ال فف ي نففأ 

ال ول  و ضمهم نأ التولف ، ورنف   فلي الو  فمت بفلأ 

 Leongال ففف ي . لتفففم رشفففم ت ن فففمئث د اسفففق  

ر  ل حشفففلأ اسففف ب م  ال ففف ي ففففي بلتفففمت  (2011)

 ال ول  نبخ ابن خن ، يج  بف ت الجهفلد ل وزيفز  ضفم

ال فف ي نففأ الفف ول  يففأ هفف   البلتففمت ويتكففأ ال لففمم 

بفف ل  يففأ ففف ت االه تففمم بث  ففق نلايففل: الحضففل  

االا تففمني، واالسفف لومي التوخفففي، وااله تففمم نجففد 

ت تلتهم، حلث البد ر  تكل  بلتمت تول   فمد ة نلفى 

الح فففم  نلفففى الشفففول  بمالن تفففم  للتج تفففك والح فففم  

، ورن  نجد زيمدة نلى يشم لق الت ولتلأ واس لومبه 

 ضفففففم ال ففففف ي نفففففأ بلتفففففمت الففففف ول  ابلك خونفففففي 

نبخابن خنفففف  زاد حضففففل ه  االا تففففمني وبمل ففففملي 

 تحشأ ردائه .

 Joksimovic et alلتففم تلةففل  د اسففق

ببلتفمت الف ول   إلفى ر  الحضفل  االا تفمني (2015)

رحففد التسشففخات التجبتففق  االلك خونففي نبففخ االن خنفف 

  Ma et al (2017)د اسق بمضدا  اضلمديتي، ري م 

فأشفففم ت ن مئجهفففم إلفففى وافففلد ن  فففق إيجمبلفففق بفففلأ 

الحضل  االا تمني واالتجم  نحل ال ول  وبلتق ال ول  

نبخ ابن خن ، وتألفد ذلف  ريضف م يف أ فف  ت د اسف ق 

(2019  Costley  حلث لش   ن مئجهم نفأ ا تبفمط

إيجفمبي بففلأ الحضفل  االا تففمني والوف   التوخففف ي 
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رو التفف ختب ، ويشفف ه  الحضفف ل  االا تففمني الل لفف   

 2016ريضفففم ففففي توزيفففز يهفففم ات ال  كلفففخ الجم فففد )

,Costley & Lange  لتفم رشفم ، Muljana 

and  Luo (2019)  لفى ر  االنففخاط ففي الف ول  إ

والشففول  بمالن تفف م  لتج تفف ك الفف  ول  يففختب  بشففكل 

لتفم لشف    إيج مبي بملحض ل  االا تف مني للتف  ول ،

 ,Anderson, 2017; Nolan-Grant )ق د اسف

ال  فففمن ت ابا تمنلفففق ال فففي هفففي نلفففى ر   (2019

نج خرسمسي في الحضل  االا تمني وال فد ة نلفى 

ال شفف م   ففف ي يفف لا د الفف ول ، وال لاةفف ل الت ففزايأ 

وغلفف خ الت ففزايأ، يففأ التوففميلخ التهتففق للحكفف  نلففى 

 فمنللفق بلتفف مت الف ول  نبففخ ابن خنف ، وحففدوي الفف ول 

 الوتل  رو اضةلل.

نتللفففففق ال  منفففففل وي ضفففففا يتفففففم سفففففب  ر   

وال لاةففل ابا تففمني وبجففم  الو  ففمت بففلأ رنضففم  

ال خيففف  االف خاضفففي، وشفففول ه  ب لاافففد اآلففففخيأ، 

وتوفففمط ه  يوهفففف  ، وشففففول ه  بمالن تففففم  لل خيفففف ، 

و ضمه  و بللله  ل كجلللالمت االت فمت وال شفم   

افف  ف حفدود  بلجه  ال في يشف فديلنهم لل غلف  نلفى

الزيفففففم  والتكفففففم  بلفففففجه ، وذلففففف  النجفففففمز التهفففففمم 

ال شم للق الت للبق يجه  تود يأ الوجمةخ اضسمسفلق 

للحضففل  االا تففمني الفف ي إذا تفف  ب ومللففق ول ففم  ة 

يفففسدي إلفففى  ضفففم ال ففف ي نفففأ الففف ول  ببلتفففق الففف ول  

االلك خونففي نبففخ االن خنفف  ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجق 

و   ي حشففأ وي  ففل  ردائهفف  ال خيفف  االف خاضففي وبففد

 ويهم اته ، ويفخامت تولته .

 الفم اي   -التحل  الخابك:  رسملل  ال  كلخ ) الدافلي

 ي هلم رسملل  ال  كلخ 

يوخف ال  كلخ بأن  طخي فق يجهجلفق يجظتفق لحفل 

و ففففد ا تففففب  ال  كلففففخ يشففففكلق رو رزيففففق يلاففففلدة. 

بمل خي ق التجهجلق ال ي يش فديهم االنشم  لل  فدي 

التشفففففك ت رو ال غلففففف  نللهفففففم، فهفففففل اضداة  لهففففف  

ال فففففملحق لتوملجفففففق التشفففففك ت وال غلففففف  نللهفففففم 

 ، وريضففففم هففففل 14، 2001)  ففففميي ، وتبشففففل هم 

لميأ ال يتكأ ي حظ   و لمسف  يبمشفخة  نشمط ن لي

ولكأ يتكأ االس دالت نلل  يفأ اضدا ، وريضفم نشفمط 

 يفففففففففزي ي ضفففففففففتأ ال وميفففففففففل يفففففففففك الخيفففففففففلز 

 ، لتففففففم يوخففففففف  14، 2014واس وتملهم)حشففففففأ،  

نفففففلت يفففففأ ال جظفففففل     بأنففففف 22، 1996نشفففففلاتي)

للوففمل  التحففل  بففمل خد، ويتكففأ فهتفف  يففأ ابد الففي 

ف ت يوخفق اضسفللي الف ي ي بوف  التف ول  ففي إد ا  

 التثلخات ال ي في يجملق االد الي .

ورسففففففففملل  ال  كلختوففففففففخف بأنهففففففففم طففففففففخق 

 واسفف خاتلجلمت اضفففخاد الت ضففلق فففي ال  كلففخ، وت ففك

بلأ الشف فلق وال فد ات، وتفس خ بشفكل  ئلشفي ففي 

يوملجق التوم ف والتولليمت وت شلخهم، بمل ملي ففي 

 ).اف لففففم  الشفففففلل  التجمسففففف  للتلا ففففف  والتهففففمم

Sternberg, 1995 

يوخففم   Harrison and Bramson(1982)يم ر 

رسففملل  ال  كلففخ بأنهففم طخي فففق لل تللففز الكل ففي بفففلأ 

ت ضفل ت  ففي اسف فدام  اضفخادا حلث يكل  لكفل ففخد
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رسللي يولأ نجديم ي كخ ففي حفل التشفك ت رو نجفد 

اتفمذ  خا ا وبمل ملي يكل  لكفل ففخد رسفللب  الففمب 

بتتلزاتفف  ، ونللبفف  يتففم يجولفف  يجمسففبم فففي يل فف  

ر   Murphyوغلخ يجمس  في يل   رفخ، ويفخ  

رسللي ال  كلخ هل طخي ق ال وميل التتلفزة لل فخد يفك 

ال خي فففق ال فففي تتلفففز ت فففخد  نفففأ  يشفففكلق يفففم ، تلففف 

اآلفخيأ وال في توتفل نلفى فديفق الهفدف الف ي يخيفد 

   . 40،  1989تح ل   ) مس  ، 

رسفملل  ال  كلفخ  Tullett  (1996) ويوفخف

بأنهفففم التكفففل  ابد الفففي الت ضفففل لفففد  ال فففخد ففففي 

تل لففف   د اتففف  وال شفففمي يوم فففف  وتجظفففل  رفكفففم   

ال وللتلفففق  وال وبلفففخ نجهفففم بتفففم ي لافففف  يفففك التهفففمم

، لتفم التلللق إلل ، وللس ل  ن  ق بمل د ة رو ال لم 

  بأنهففم ال خي ففق 2002يوخفهففم الشففخبلجي وةففمدق )

ال ففي يشفف  بل بهففم ال ففخد الفبففخة ويجظتهففم ويشففجلهم 

 ويفزنهم في يفزون  التوخفي .

فففي ضففل  يففم ت ففدم ي ضففا ر  رسففملل  ال  كلففخ هففي 

 جفم  ردا   طخي ق ال فخد الت ضفلق ففي تجظفل  رفكفم   ر

للتهمم واضنش ق التكل  بهم، واضسللي ال ي ي بوف  

 بيجمد حللت للتشك ت ال ي تلااه .

لتفففففم رنهفففففم يجتلنففففف ق يففففف أ االسففففف  خاتلجلمت 

وال ففخق التف ل ففق ال ففي يشفف فديهم اضفففخاد ب ففل ة 

نميق لحل يشك ته ، وإنجمز التهفمم والتشفخونمت، 

هم وسفففل خة ال فففخد ال اتلفففق نلفففى ن لففف ، ويشففف فدي

ال   ي ب  ل ة فمةق دافل ال  ل لحل يشفك ته  

ال وللتلق والشف لق وتجتلق التهفم ات واضفكفم  بتفم 

يح فففف  ويجتففففي اببدانلففففق، وهفففف   اضسففففملل  هففففي 

ي غلففخات نلنلففق نبففخ التهففمم والتلا فف  التف ل ففق ، 

ديجميفف لق وللشفف  اسفف متلكلق يك شففبق، ري رنهففم  مبلففق 

  خد .لل ول  وتف ل  نلى يدا  حلمة ال

  ف مئ  رسملل  ال  كلخ 

تففف   رسففملل  ال  كلففخ بتجتلنففق يففأ الف ففمئ  

، 2006وال ل  ) Sternberg (1995)رشم  لهم  

  ، وهي لمآلتي:2008  وربل همش  )67-70

رسففملل  ال  كلففخ للشفف   ففد ات بففل ت ضففل ت فففي  .1

اسففف فدام ال فففد ات. نلفففى سفففبلل التثفففمت، يتكفففأ 

 ، ولكففأ لشف ففلأ ر  يكلنففم رذللففم  بففج س ال ففد

يتكأ للتخ  ر  ي ضل الوتل بج ش ، وآفخ الوتل 

يفففك اآلففففخيأا يتكفففأ للتفففخ  ر  ي ضفففل ال لفففمم 

بمضشففلم  ب ففخق اديففدة وغلففخ ت للديففق، بلجتففم  ففد 

ي ضل شف  آفخ اضشلم  التجخبفق وال فحلحق 

حلففث يشفف غل الجففم   ففد اته  ب ففخق يف ل ففق ، 

واضفففخاد الفف يأ ت  فف  رسففملل  ت كلففخه  الت ضففلق 

  الت ل وففق يفجه  فففي التلا فف  التف ل ففق، يفك تلفف

فءن  ي   الحك  نلله  بأنه  ذوي يش ليمت رنلى 

 في ال د ات.

تف ل  اضسملل  يفأ يهتفق رو يل ف  إلفى آففخ،  .2

نلففى الففخغ  يففأ ر  اضشفففمب لففديه  ت ضففل ت 

في اضنتمط، إال رنهف  ال يشف  لول  دائًتفم ي مبوفق 

لنفق ه   ال  ضل ت، نجديم يوتل ال خد في يجت
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فتأ الت لد ر  يكل  ي جمغًتم يك اآلفخيأ ، ح ى 

لففل لففم  يتلففل إلففى ر  يكففل  وحلففًدا، فمضشفففمب 

ال يأ ه  اضلثخ نجمًحم نمدةً رولت  الف يأ يتكفجه  

توفففديل رسفففللبه  لل جمسففف  يفففك التل ففف  الففف ي 

ي وميل يو  ، ر  ي كل  بتخونق حش  يم ي  لب  

 التل  ، وال يل زم بأسللي واحد .

اضفففخاد فففي د اففق ت ضففل ته ا ويففأ  فف  يف لفف   .3

تف ل  رسمللبه  في ال  كلخا فهجم  رففخاد ت ضفل 

الوتففل يففك اضفففخيأ وهفف  ذو  رسففللي ال  كلففخ 

الفففففم اي ، فففففي حففففلأ ي ضففففل رفففففخيأ الوتففففل 

 بت خده  وه  ذو  رسللي ال  كلخ الفم اي.

ال يتكففف أ ال حكففف   نلففف ى رسفففملل  ال  كلففف خ فففف ي  .4

قا فلكففل يل فف  يففم الوتففلم بأنهففم الففدة رو سففلت

يجمسب  يأ رسللي فمضفضل في يل   يف م  ف د ال 

 يكل  اضفض ل ف ي ي ل    آفخ.

اا تمنلففق ويتكففأ ال شففمبهم يففأ  رسففملل  ال  كلففخ .5

ففف ت نت اففق يففم حللجففم ويففأ ففف ت ال  ففمن ت 

االا تمنلفففق  ففففمضفخاد لفففلس يللفففلديأ بأسفففملل  

  مب ق يلزم ابل زام بهم طلات حلمته ، ولكأ يتكأ

 تغللخهم .

نلفففى يفففدا  حلفففمة ال فففخد وف فففم  اضسفففملل  ت غلفففخ .6

لظففخوف الحلففمة و ففخوف تغلففخ يلللفف  الفمةففق ، 

فبوا الجم  ي بحل  رلثخ نملتلفق وشفتلللق ، 

والفففبوا اضففففخ يتللفففل  إلفففى يوخففففق ال  مةفففلل 

 واضازا .

ال لاف  بلأ رسملل  ال  كلخ وال د ات يجف ث نجف   .7

خد ففففي نتفففل رفضفففلا فوجفففديم ت  ففف  رسفففملل  ال ففف

ال  كلفففخ يفففك  د اتففف  ال زيفففق ضدا  نتفففل يوفففلأ 

يشفففففف  لك ال لففففففمم بهفففففف ا الوتففففففل نلففففففى نحففففففل 

بتوجفى ر  اضسفملل  يهتفق لجلنلفق الوتفل (رفضل

 ال ي نف م   .

اضسملل  يتكأ  لمسهم يأ ف ت ت تل  ي فميلس  .8

 د ل ق .

اضسفففملل  يتكفففأ تولتهفففم، ففففمذا اسففف فدم ال فففخد  .9

ءنفف  سففلف رسففللبم يوجففم فففي نففدد يففأ التهتففمت ف

يتلل الس فداي  غملبفم ففي ال وميفل يفك التهتفمت 

 اضفخ .

االسففملل  اضفضففل فففي و فف  يففم  بتففم ال تكففل   .10

اضفضل ففي و ف  آففخ فمضسفملل  الت ئتفق لوتفل 

 يولأ  د ال تكل  ي ئتق لوتل آفخ. 

االسملل  يخنق واضفخاد يف ل ل  في يخون ه   .11

  اضسفففللبلق ، ففففمضفخاد اضلثفففخ يخونفففق يتكفففأ ر

 يكلنلا رفضل في ال لاف  يك يف ل  التلا  .

االسملل  بلا  نمم للش  الفدة وسفلتق ولكفأ  .12

اضسففللي اضفضففل هففل اضسففللي الت ئفف  للتل فف   

وال ي  د يكل  غلخ ي ئتفم ففي يل ف  رو سفلمق 

 آفخ.

ي ضففا يتففم ت ففدم ر  رسففملل  ال  كلففخ للشفف  

هي ال د اتا فأسملل  ال  كلخ هي ال خي فق الت ضفلق 

  ال خد ال ي يل   بهم  د ات  ال ي يت لكهفم ، ريفم لد
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ال د ات هي يم يش  لك ال خد ال لمم بف ، لتفم تف لف  

اضفخاد ففي  فلة ت ضفل ته  ويفأ  ف  تف لف  رسفملل  

 ت كلخه  ويد  يخونق ه   اضسملل .

 ذوي ت فففففجل  رسفففففملل  ال  كلفففففخ وف ففففففمئ  

 :الفم اي  –الدافلي رسللبي ال  كلخ )

والجتففمذ  التف ل ففق ال ففي  توففددت الجظخيففمت

حمول  ت شلخ رسملل  ت كلخ اضفخاد، ويجهفم: نتفلذ  

(Paivio (1971  (1982)، ونتففلذ Harison 

and,Bramson    ونتففففلذ  الج فففف  لففففخويلأ

نتلذ  الفديمغ الكلفي و، Sperry (1960للديمغ ل  )

، ونظخيفق الشفل خة ال اتلفق  Herman (1987 )لف  

ا حلففففففث  ففففففدم  Sternberg(1988)الو للففففففق لفففففف  

Sternberg   نتلذاففم ضسفففملل  ال  كلفففخ ففففي ضفففل

نظخي فف  والففف ي يوفففد يفففأ رهففف  الجتفففمذ  ال فففي  فففدي  

فففي  Sternbergت شففلخاً ضسففملل  ال  كلففخ، ويففخ  

رسففللبمً لل  كلففخ تجففد    13ضففل  نظخي فف  ر  هجففم   

 ,Sternberg ;) تح  فتشق يجمالت رسمسلق هفي

  ، ا سففففف خيجبخ2004الفففففد ديخ، ال لففففف  ،  1995

2004  :  

رسففللي  : وتشففتلFunctionsالل ففمئ   .1

ال  كلفففففففف خ ) ال شففففففففخيو  ،وال ج لفففففففف ي ، 

 والحكتي  

: وتشفففففففتل رسفففففففللي  Formsاضشفففففففكمت  .2

ال  كلفف خ )التلكففي ، والهخيففي ، واض لففى ، 

 وال لضل   

: وتشففففتل رسففففللي  Levelsالتشفففف ليمت  .3

 الكلى ، والتحلى   ال  كل خ )الوملتي رو

: وتشفتل رسفللي  Leaningالجزن      مت  .4

 ال  كل خ)التحمف  ، وال  ديي روالت حخ  

رسللي : وتشتل  Scopesالتج         مالت  .5

 ال  كل خ)الدافلي ، الفم اي  .

وسفففلف ي   فففخ شفففخو ف فففمئ  رسفففللبى ال  كلفففخ 

الففدافلي والفففم اي ال ففي اسفف فديم ل  ففجل  نلجففق 

 البحث الحملي، فلتم يلي:

  : رسللي ال  كلخ الفم اي 

سفففللي ال  كلفففخ الففففم اي إلفففى طخي فففق يشفففلخ ر

ت ضلل ال خد في تل ل   د ات  وتجظل  رفكم   ر جفم  

توميل  يك التلا   والتهمم واضنشف ق التكلف  بهفم، 

وي شففففف  هففففف ا اضسفففففللي بمل لاففففف  نحفففففل اضففففففخيأ 

واالنبشففففمط، والوتفففففل ال شففففم لي وإ ت فففففمت ابد ا  

 ، وهففففل رسففففللي 2004االا تففففمني )سفففف خنبخ  ، 

شفففمطي الت تخلفففز حفففلت اضشففففمب، الشفففف  االنب

وغملبمً يم يكل  لدي  وني بتفم يحفدي لآلففخيأ. و فد 

  رن  يحف  الوتفل الف ي يو في 2005ذلخت نثتم  )

فخةففق ل جتلففق الو  ففمت الشف ففق رلثففخ يففأ الوتففل 

التش  ل بت خد ، حلث ي ضفل ر  يشفم   ففي التهفمم 

ال ففي ت ففلا لفف  ال خةففق ل  ليخن  متفف  الشف ففلق، 

يتلل للوتفل يفك اآلففخيأ، ولديف  حفس وه  يجبش  و

رو إد ا  اا تففففمني رلثففففخ وونففففي رلثففففخ بملو  ففففمت 

 الشف لق.
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 : ف مئ  ذوي رسللي ال  كلخ الفم اي 

ويففأ ف ففمئ  اضفففخاد ذوي رسففللي ت كلففخ فففم اي 

(Zhang & Sternberg, ; Sternberg, 1995 ; 

ا سفففف خيجبخ  ، 2004ا الففففد ديخ، ال لفففف  ،  2000

   يم يلي :  2004

  ضلل  الوتل ضتأ فخي  ويك اتمنمت.ي .1

يتلفففل إلفففى ر  يكلنفففلا رلثفففخ ان  مًحفففم وانبشفففمطم  .2

وتلاًهفففم نحففففل الجففففم  ،و لففففديه  حففففس وإد ا  

 اا  تمني رل ثخ وونى رلثخ بملو  مت الشف لق 

يخغبفففل  ب  فففدي  التشفففمندة لآلففففخيأ ففففي حفففل  .3

 ضفففميمه  ويشفففك ته ، يتفففم يشفففوخه  بملشفففومدة 

 فف  ال ففي تشففمند والخضففم، حلففث ي ضففلل  التلا

 نلى ال  منل يك اضفخيأ.

ي ضلل  ردا  التهمم واضنش ق ال شفم للق ال في  .4

يحففدي فلهففم ن فف مً ذهجلففمً لألفكففم  يففك اض ففخا ، 

ونجففففد ردائهفففف  لألنشفففف ق ي ضففففلل  االشفففف خا  

 بمضفكم  والح لت نلى التدف ت يأ اضفخيأ.

يتللل  ل ل  التشفل ة يفأ اآلففخيأ يفأ فف ت  .5

م ، بدالً يفأ البحفث نفأ الحلفلت يشم ل ه  بمضفك

فففي الك فف  رو الت ففمد  اضفففخ ، حلففث ي حففد ل  

يفففك اضففففخيأ لللةفففلت إلفففى التولليفففمت ال فففي 

يح ففففمال  إللهففففم رلثففففخ يففففأ ان تففففمده  نلفففففى 

  خا اته .

يحبل  يز  رفكم ه  يك اضففخيأ نجدالتجم شفق  .6

فهفففف  يتللففففل  إلففففى تبففففمدت اض ا  واضفكففففم  يففففك 

 اضفخيأ.

ففففخاد بفففأنه  ي وفففميلل  يفففك ي  ففف   هفففسال  اض .7

 اضف خاد بشهللق ويش خ دو  فجل .

يضولا واهمت نظخ اضفخيأ في حشفمبه  نجفد   .8

 اتفمذ  خا  يولأ

  الدافلي  ال  كلخرسللي 

يشفففلخ رسفففللي ال  كلفففخ الفففدافلى إلفففى طخي فففق 

ت ضلل ال خد في تل ل   د ات  وتجظل  رفكم   ر جفم  

كلف  بهفم، توميل  يك التلا   والتهمم واضنشف ق الت

وي شففف  هففف ا اضسفففللي بزيفففمدة ال لاففف  نحفففل الوتفففل 

روالتهتففففق وال خللففففز الففففدافلي، وانف ففففمض ابد ا  

االا تففففمني وال لافففف  نحففففل الفففف ات. )سفففف خنبخ  ، 

 ، وهل رسللي الشف  ال ي ي ضفل ال لاف  2004

الدافلي، فهل يج ل ي تخلز حلت التهتفق ففي بوفا 

  ذلمئف  اضحلم ، ويح  الوتل بت خد ، ويهف   ب  بلف

نلففى اضشففلم  رو اضفكففم  بولففداً نففأ اآلفففخيأ، ولديفف  

حففس رو إد ا  اا تففمني ر فففل للو  ففمت الشف فففلق. 

م  ر  اآلفففخيأ يجظففخو  2005و ففد ذلففخت نثتففم  )

لألشفمب ذوي ال لا  الفدافلي نلفى رنهف  يحفدودو 

ال لم  االا تمني رو رنه  غلخ يش وديأ لل وميفل يفك 

ءنه  ي ضفلل  ال لاف  اآلفخيأ، ولكفأ ففي الح ل فق فف

نحل الدافل، ونجفديم يخانفي لفديه  هف ا ال لاف  يفأ 

حلفففث إن فففمئه  رنتفففمالً ويهميفففمً فل ليفففل  بوتلهفففم 

بت ففخده ، ويفف   ت لففلته  ب خي ففق تجمسفف  رسففللبه ، 

حلجتففف  ي فففبحل  يت فففمزيأ يفففأ الجمحلفففق اضلمديتلفففق 

 والو  مت الشف لق.



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  92

  : ف مئ  ذو  رسللي ال  كلخ الدافلي 

  اضفففخاد ذوي رسففللي ت كلففخ ويففأ ف ففمئ

 ; Zhang & ; Sternberg, 1995) دافلفي 

Sternberg & Sternberg, 2000 ; 

Williams,2002  ،  ا 2004ا الفففففد ديخ، ال لففففف

   يم يلي :  2004س خيجبخ  ، 

ي ضففلل  الوتففل بت ففخده  ولففلس يففك اضفففخيأ  .1

ر جفففم  ردائهففف  للتهفففمم، وتفففلاهه  دائتفففمً نحفففل 

 الوتل رو التهت ق.

للففففل  إلففففى اللحففففدة والوزلففففق واالن ففففلا ، يت .2

، واد ا  ولففففديه  حففففس اا تففففمني يففففجف ا

، وي   فففففخو  إلفففففى الفففففلني إا تفففففمني ر فففففل

 الشف ي.

التهفففففففمم واضنشففففففف ق ال خديفففففففق،  ي ضففففففلل   .3

وي ضلل  اس فدام رفك م ه   ف ي إن جف مز هف   

التهففففففمم والتشفففففف خونمت، واضنشفففففف  ق دو  

 اس ش م ة اضفخيأ.

 كففجه  يففأ تبجففيي ضففلل  التلا فف  ال ففي تت .4

 رفكم ه  دو  االن تمد نلى اضفخيأ.

نجفففديم ت فففمدفه   ضفففميم ويشفففك ت تح فففم   .5

لحلفففلت ففففءنه  ي ضفففلل  البحفففث نجهفففم بشفففكل 

 فخدي.

يلااهففففل  يشففففملله  بأن شففففه ، ويو تفففف دو   .6

نلفف ى حكت هفف   الففف مب نلفف ى التلا فف  نجففد 

 اتفمذ  خا  يولأ.

يو تفف دو  نلففف ى ذل مئهفف   فففف ي ال وميفف ل يففف ك  .7

  فف   والت هفف مم ال وللتلفف ق ول لفف س ففف يالتلا

 ال وميل يك اضفخيأ.

يو تفففدو  نلفففى رن شفففه  ففففي اللةففف لت إلففف ى  .8

 التولليفمت ال في يح فمال  إللهفم دو  سفسات

 اضفخيأ نجهم.

 .ي ضلل  التشك ت ال حللللق واالب كم يق .9

 :لم  رسملل  ال  كلخ  

 د تجمولف  البحفلي والد اسفمت الشفمب ق الوديفق 

س بهففدف  لففم  رسففملل  ال  كلففخ يففأ يففأ الت ففميلل

رهتهم ورلثخهم اس فدايم، ي لم  رسفملل  ال  كلفخ ت  

Harison ,Bramson, Parlett and 

Associetes (1980)  و فففمم ي وخيبهفففم وت جلجهفففم

 مئتففق رسففملل  ال  كلففخ الجشفففق   ، و1996حبلفف )

 Sternberg  and Wagnerال ليلفق ال في رنفدهم 

 لف حك  الو لفي الف اتففي ضفل  نظخي ف ق ا  (1992)

الشففففمب  ي ال  كلفففخ نشفففف خ رسففف لل   فففقثالل لففف م  

ذلخهم، وهي تود رحفد ي فميلس ال  خيخالف اتي ل لفم  

نبفففم ة ت خيخيفففق،  104رسفففملل  ال  كلفففخ وت ضفففتأ 

نبفففم ات ، ويففف    8ي فففم  لفففل رسفففللي يفففأ فففف ت 

ابامبففق نجهففم ب خي ففق للكففخت يففأ سففبوق يشفف ليمت 

لخة ، تج بف  بد افق )تج ب  تتميم، تج ب  بد اق لب

ةففففغلخة، ال رسفففف  لك ر  احففففدد، ال يج بفففف  بد اففففق 

ةففغلخة، ال يج بفف  بد اففق لبلففخة ، ال يج بفف  تتميففم  

و فففد تففف  تخات هفففم وت جلجهفففم نلفففى البلتفففق الت فففخيق 

   ، لتففم رنففد1999بلاسفف ق نجففلة وربففل سففخيك )

Sternberg & Wagner ( 1992)   نشفففق

شففففق رففففخ  يفففأ  مئتفففق رسفففملل  ال  كلفففخ وهفففي الج

نبفم ة ت خيخيفق بتوفدت  65ال  لخة ال ي ت كل  يأ 
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لكففل رسففللي يففأ رسففملل  ال  كلففخ، و ميففم ي ففخدات  5

  ب وخيففف  وت جفففلأ هففف   2004الفففد ديخ ،وال لففف  )

ال مئتق نلى البلتفق الت فخيق وتكفل  الفد امت نلفى 

  ويف    7،  6،  5،  4،  2،3، 1ه   االسف جمبمت )

 ا وبمل ففملي ال وميففل يففك د اففق لففل رسففللي نلففى حففد

لففلس لل مئتففق د اففق لللففق. وتفف  االن تففمد نلففى هفف ا 

الت لم  في ت جل  نلجق البحث الحفملي إلفى طف ي 

ذو  رسففللي ت كلففخ فففم اي ورفففخيأ ذو  رسففللي 

  ، واف بففففم  رسففففملل  ال  كلففففخ لفففف ت كلففففخ دافلففففي

Grigorenko and Sternberg, (1995).. 

و فففد اسففف فدم البحفففث الحفففملي  مئتفففق رسفففملل  

لخلشفففف جبخ  التف  ففففخة  ال ففففي  ففففمم ب وخيبهففففم ال  ك

وت جلجهففم نلففى البلتففق الت ففخيق  الففد ديخ ،وال لفف  

 ، ويفففأ يبفففخ ات اسففف فدام البحفففث الحفففملي 2004)

له   ال مئتق  إنهم ت  ت جلجهم بحشمي  بمتهم وةفد هم 

 واتشم هم الدافلي نلى البلتق الت خيق .

  رهتلق رسملل  ال  كلخ ففي نتللفق ال ولفل  والف ول 

ببلتففمت الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي واسفف فدام تكجلللالففم ال شففم   

 بمل خي 

إلففى  Sternberg (1997,p.79يشففلخ )

ر  رهتلففق د اسففق رسففملل  ال  كلففخ ال يخاففك ل أ لخهففم 

فففي الوتللففق ال وللتلففق ف فف  ا بففل لففدو هم ريضففم فففي 

شففكل لبلففخ فففي الحلففمة الوتللففق لل ففخدا فهففي تشففه  ب

ال جبس بملججمو رو ال شل في الحلمة الوتللق ، ورضمف 

  ر  رسملل  ال  كلخ لد  االفخاد تتثفل 2004الشلد )

ربخز الان  الشف فلق ابنشفمنلق ، لتفم رنف  يوفد يفأ 

الولايل التس خة في الوتللفق ال وللتلفق سفلا  ال ولفل  

الجففففميوي رو  بففففل الجففففميوي ا ض  تحديففففد رسففففملل  

ال فففي ي ضفففلهم التففف ول  تشفففمند نلفففى تحديفففد ال  كلفففخ 

اللسمئل وال كجلللالمت  التجمسبق ضسفملل  ت كلفخه  

ويخانمة ال خوق ال خديق بلأ الت ولتفلأا يتفم يفسد  

 إلى ه ا إلى ا ت مت يش ل  تح لله .

 ,Bernardo وتلةفففل  د اسفففمت لفففل يفففأ

Zhang and Callueng (2002)  ، Fan & 

Zhang,(2009) ،)Yağcı, (2016 ،Ghanbari, 

)Papi, & Derakhshanfard (2020    إلففى ر

هجففففم  ن  ففففق بففففلأ رسففففملل  ال  كلففففخ وال ح ففففلل 

اضلفففمديتي ودافولفففق ابنجفففمز، لتفففم تلةفففل  إلفففى ر  

تحديد رسفملل  ال  كلفخ الت ضفلق لفد  الت ولتفلأ توفد 

الولايل ال ي تشه  في الججمو الد اسي وتح ل   يأ

،  وروةف  بأهتلفق الخضم اضلفمديتي لفد  الت ولتفلأ

د اسففق رسففملل  ال  كلففخ لففد  الت ولتففلأ وتحديففدهم 

وت دي  يم ي جمس  يك هف   اضسفملل ا فضف ً نفأ يفم 

&Conrad Richmond تلةفففل  إللففف  د اسفففق 

(2012) ،Chen (2018) ،  إلففففى رهتلففففق د اسففففق

رسفففملل  ال  كلفففخ لفففد  الت ولتفففلأ ففففي بلتفففمت الففف ول  

أداة لل جبفففس ابلك خونلفففق، حلفففث يتكفففأ اسففف فدايهم لففف

بمل ح ففففففلل االلففففففمديتي لل فففففف ي ببلتففففففمت الفففففف ول  

 ابلك خوني نبخ ابن خن . .
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   ر  72-71، 2006لتففففففم ذلففففففخ ال لفففففف  )

رسففملل  ال  كلففخ لهففم رهتلففق نتللففق لبلففخة فففي حلمتجففم 

الوميفففق وال وللتلفففق، وتجبفففك تلففف  اضهتلفففق يفففأ نفففدة 

ان بم ات رهتهم : رنهم تشمند نلتم  الج س ففي فهف  

غلففخ فففي اضدا  التد سففي والوتففل والفف ي ال بوففا ال 

يتكأ ر  يوزي ف   إلى ال خوق ال خديق ففي ال فد ات 

الو للففق، ورنهففم تشففمند فففي نتللففق تكففليأ الت ففمهل   

حلفث يشف تل ال  كلخنللهفم ولف ل  نلفى نتللفمت حفل 

التشفك ت ، رنهفم تشفمند فففي اف لفم  وان  فم  اضفففخاد 

   فد تشفمند ففي ر جم  الشل  الل ل ي ، لتفم يتكجهفم ر

تلضفلا ت فمن ت اضففخاد يفك بلتفمت الف ول  حلفث فففي 

ن ففس الل فف  يتكففأ ر  تففسد  بلتففق تولفف  يولجففق إلففى 

تجتلق وتشجلك رسللي ت كلخ يولأ بلجتفم تفسد  بلتفق 

رفففخ  إلففى الوكففس، لتففم رنهففم تكففل  ن ماففمً للتوخفففق 

التك شففففففبق وال  منففففففل بففففففلأ الجلانفففففف  التوخفلففففففق 

ئ  ال ففخد ال ففي تظهففخ والجلانفف   اللادانلففق وف ففم

في رسللي يتلز ل  ي بوف  ففي اضدا  التوخففي بلاف  

 فمب في ر جم  ت منل  يك ه   البلتمت.

  ر  رسففملل  72، 2006واَيضففم رلففد ال لفف  )

ال  كلخ لهم رهتل هم في ح دوي الف ول  حلفث واف د ر  

هجففم  ا تبففمط بلفف أ اضسففملل  وال ح ففلل اضلففمديتي 

  وحفل التشفك ت واببفدات وله م ت بل متهفم ففي الف ول

في يف ل  الان  رنش ق ال ول ، ولهم ت بل متهم ففي 

التجفففمالت غلفففخ اضلمديتلفففق ، وتشفففمند التولففف    ففففي 

تغللفففففخ طفففففخق ال  لفففففل  ورسفففففملل  ال فففففد يس ال فففففي 

يش فديهم تبومً الف  ف رسفملل  ال  كلفخ لفدي ط بف  

وال ففي  ففد تزيففد يففأ نشففمط ال  كلففخ نجففد ط بفف  يتففم 

ت دم التش ل  الد اسي لل  ي وت ل ه . يشمند في 

رنف   Zhang & (2002) Sternbergحلفث يفخ  

يجبغي نلفى التولف  االه تفمم بتوخففق رسفملل  ال  كلفخ 

لد  الت ولتلأا نظخاً ضهتلق الدو  ال ي ت لم ب  ففي 

نتللففق الفف ول ا وهفف ا يففأ شففأن  يشففمند التولفف  نلففى 

ل  إنفففداد اضنشففف ق ال وللتلفففق بتفففم ي  ففف  يفففك رسفففمل

 ت كلخه ، وه ا يجول نتللق ال ول  رلثخ فمنللق.

 الو  فففففق بفففففلأ رسفففففملل  ال  كلفففففخ ) الففففففم اي- 

الفففدافلي  ونفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   التشففف فديق 

بمل خي  االف خاضي ببلتفق الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

 نلى اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي:

تود رسملل  ال  كلخ يأ الولايل اضسمسلق ال ي 

جبغي رفف هم ففي االن بفم  نجفد ت فتل  بلتفمت الف ول  ي

ابلك خونلفففففق ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

االف خاضي، حلث تختب  يتم سق الت ولتفلأ ضنشف ق 

ويهفففمم ال خيففف  وطخي فففق ال  منفففل وال شفففم   بلفففجه  

وال ي ي ضللنهم بنجمز هف   التهفمم وحفل التشفك ت 

ي يجتلنفف ق بأسففملل  ال  كلففخا فأسففملل  ال  كلففخ هفف

ي أ االس  خاتلجلمت وال خق التف ل فق ال في ي ضفلهم 

الت ولتفففلأ ويشففف فديلنهم لحفففل يشفففك ته  وإنجفففمز 

التهمم والتشفخونمت، و فد روةف  بوفا الد اسفمت 

بضخو ة يخانمة رسملل  ت كلفخ ال ف ي نجفد ت فتل  

ه   البلتمت ونجد تكليأ ال خق ابف خاضفلق يفأ هف   

 (Zhang (2007); 2009الد اسفففمت د اسفففق 

ود اسففق  Guo and Zhang (2009)ود اسففق 
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(2011) Chen, Wei and Liu    ال في روةف

بأهتلففففق يخانففففمة ت ضففففل ت الت ولتففففلأ ورسففففملل  

ت كلفففخه  ر جفففم  ت فففتل  بلتفففمت الففف ول  ابلك خونلفففقا 

بهدف يخانمة ال خوق ال خديق بفلأ الت ولتفلأا ويفأ 

  ففف  يجبغفففي ت فففدي  اضنشففف ق ال فففي تشفففمند الت ولتفففلأ

بففمل خق ابف خاضففلق فففي إنجففمز يهففمم ال خيفف  بججففمو 

نلففى نحففل ي جمسفف  يففك رسففملل  ت كلففخه ، وبففدو   

تلاففف  . فففءذا لففم  هجففم  اللةففلت لجففلاتث تولفف  رفضففل

بففلأ رسففملل  ال  كلخلففدي ال ففخد يففك  د اتفف  ال زيففق 

ضدا  نتل يولأ يش  لك ال لمم به ا الوتل نلى نحفل 

جلنلق الوتل الف ي رفضل  بتوجى ر  اضسملل  يهتق ل

 .(Sternberg, 1995 )نف م   

فمل  ي ذو رسللي ال  كلخ الفم اي ي شفتل  

، بففأنه  ي ضففلل  الوتففل ضففتأ فخيفف  ويففك اتمنففمت

يتللفففل  إلفففى ر  يكلنفففلا رلثفففخ ان  مًحفففم وانبشفففمطم و

وتلاًهم نحل الجم ، ولديه  حس وإد ا  ااف  تمني 

 رلفف ثخ وونففى رلثففخ بملو  ففمت الشف ففلق لتففم رنهففف 

ي ضفففلل  ردا  التهفففمم واضنشففف ق ال شفففم للق ال فففي 

يحدي فلهفم ن ف مً ذهجلفمً لألفكفم  يفك اض فخا ، ونجفد 

ردائهففففف  لألنشففففف ق ي ضفففففلل  االشففففف خا  بمضفكفففففم  

والح فففلت نلفففى التفففدف ت يفففأ اضففففخيأ، يتللفففل  

ل لفف  التشففل ة يففأ اآلفففخيأ يففأ ففف ت يشففم ل ه  

رو  بمضفكففم ، بففدالً يففأ البحففث نففأ الحلففلت فففي الك فف 

الت فففمد  اضففففخ ، حلفففث ي حفففد ل  يفففك اضففففخيأ 

لللةففلت إلففى التولليففمت ال ففي يح ففمال  إللهففم رلثففخ 

يففأ ان تففمده  نلففى  ففخا اته ، يتللففل  إلففى تبفففمدت 

اض ا  واضفكففففم  يففففك اضفففففخيأ فهفففف  يحبففففل  يففففز  

 رفكم ه  يك اضفخيأ نجدالتجم شق.

ونظخا له   الشفتمت ال في ي  ف  بهفم ال ف ي 

يجمسفففبه  الوتفففل لفففخ ففففم اي ف فففد ذوي رسفففللي ت ك

ردوات ال شففففففم   بففففففمل خي   ال شففففففم لي بمسفففففف فدام

لمل لشبل  وال للجخام وال ي تلفخ لهف  اضدوات ال في 

تشففمنده  نلففى تح لفف  رهففدافه  ال شففم للق بففمل خي  

 رلثخ يأ اس فدام يج ق يميكخوسلف  تل .  

ريففففم ال فففف ي ذو رسففففللي ال  كلففففخ الففففدافلي 

 ً نحفففل الوتفففل رو التهتففف ق،  ي شفففتل  ب فففلاهه  دائتفففم

، واد ا  إا تففمني ولففديه  حففس اا تففمني يففجف ا

، وي   ففخو  إلففى الففلني الشف ففي، وي ضففلل  ر ففل

اسففففف فدام رفك م هففففف   فففففف ي إن جففففف مز هففففف   التهفففففمم 

والتش خونمت، واضنش  ق دو  اس شف م ة اضففخيأ، 

ويو ت دو  نل ى ذل مئه   ف ي ال ومي ل ي ك التلا ف   

لفف ق ، ويو تففدو  نلففى رن شففه  فففي والت هفف مم ال وللت

اللة لت إلف ى التولليفمت ال في يح فمال  إللهفم دو  

اضفخيأ نجهم، لف ا  فد تجمسفبه  رلثفخ اسف فدام  سسات

 يج ق يميكخوسلف  تل  نأ ال لشبل  وال للجخام. 

التحففففل  الفففففميس : يهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي 

 ابلك خوني ال  منلي:

 : ي هلم التهم ة 

الت فففخ  ليدا  و يهجفففم والتهفففم ة توخفهفففم سففف

  "بأنهففففم يتم سففففق ردا  يحففففدد نففففأ   ففففد 2014)

، 2002بشخنق ورت م "، ويوخفهفم الل فمني وحشفأ )
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  بأنهم ردا  نتل يم بد ق وسخنق وت م  الد فق 215

والشخنق نأ طخيف  يوفميلخ يحفددهم التف  فل  ففي 

التجمت، لتفم توفخف نلفى رنهفم التتم سفق الت  فلدة، 

بنجفمز نتفل يفم بأ  فى  فد  والتجظتق ب خي ق الفدة 

يأ الد ق، والشخنق، وابت م ، ور ل  د  يفأ الجهفد، 

والل فف ، ولفف ل  هففي الد ففق، والتهففم ة، والك ففم ة فففي 

 ردا  سلشلق يأ الف لات الت  مللق.

وت كل  التهم ة يأ   ي الان  ي خاب  ق يف ك 

بوضهم البوا وضفخو يق نجفد تولف  التهفم ة، وتفس خ 

ردائهم هف   الجلانف  هفي )ربفل في إل شمبهم ويش ل  

  1):  36، 2002ح فف ، ففف ساد ، ةففمدق، آيفف مت ، 

الجمنفففف  التوخفففففي فففففي التهففففم ة: ري ال ففففد ة نلففففى 

اس فدام التوخفق ب منللق وسهللق في يلا   اضدا ، 

فملتهففم ة ال تو بففخ نشففمطم حخللففم فحشفف  بففل ت  لفف  

الان  يوخفلق ونتللمت ن للق لمبنداد ال ي هلروت 

تول  للتهفم ة والف ي يفدفل ضفتأ الوتللفمت  يش ليمت

  الجمن  الوتلي ففي التهفم ة: وي  فد بف  2الو للق، )

الجمنفف  الشففلللي رو اضدائففي للتهففم ة وهففل يففم ي ففد  

يأ ال فخد يفأ رفوفمت سفللللق  مبلفق للت حظفق واضدا  

بتشفف ليمت توففخف بتشفف ليمت اضدا  ال ففي تج شفف  إلففى 

الفف ي يتثففل الحففد  نففلنلأ يففأ اضدا ا  اضدا  الوففمدي

اضدنفففى يفففأ االنجفففمز ال ولفففى الففف ي ي فففلم بففف  ال فففخد، 

واضدا  التمهخ ال ي يتثفل يشف لي رنلفى يفأ ابنجفمز 

ال ولففى وي تلففز بملشففخنق والد ففق والتخونففق والجففلدة 

فففي اضدا ا ويففأ  فف  فهفف ا اضد  يظهففخ فلفف  ف ففمئ  

  الجمنفف  اللاففداني فففي التهففم ة: وهففل 3التهففم ة، )

  ففل بمبحشففم  وابن وففمت ويوففد يففأ الجمنفف  الفف ي ي

ره  يلاهمت الشلل  ابنشمني ويفأ  ف  يوفد يفأ رهف  

 الان  ال ول  اضسمسلق. 

يتكففأ ر  توففخف يهففم ات  ضففل  يففم سففب وفففي 

يجتلنفففق إن فففم  الك فففمي الك خونفففي ال  فففمنلي بأنهفففم 

الجلان  التوخفلق واضدائلق ال ي تتكأ رف فمئي ذوي 

ن ففففم  ل ففففمي االح لماففففمت الفمةففففق يففففأ ت ففففتل  وإ

إللك خوني ي ودد اللسمئ  وت منلي بمسف فدام بخنفميث 

Flip PDF Professional    وفف   بد فق ويهفم ة

يجتلنففق يففأ اضسففس والتوففميلخ والف ففلات ل ح لفف  

 رهداف توللتلق لألط مت ذوي االنم ق.

 :ي هلم الك مي ابلك خوني ال  منلي 

  لفففلس E-bookإ  ي ففف لا الك فففمي ابلك خونفففي )

اديد فهل يلالد يجف  ال شفولجمت ويف لف   بت  لا

توخيفف  الك ففمي ابلك خونففي بففمف  ف التحفف ل  الفف  ي 

ي    ال وخيف  يفأ ف لف  ، ففملبوا يوخفف  يفأ حلفث 

واآلفخ يأ حلث ابن م  والبوا اآلفخ يأ ال  تل  

 حلث االس فدام.

  Auradha and Usha (2006)يوفخف 

تحليلف  ففي الك مي ابلك خوني بأن   ل مي ي بلت تف  

ويتكأ  خا ت  يأ ف ت اهمز الكتبلفلتخ شكل   تي 

الشف ي رو  خب يضغلط رو اهمز يحتلت ي ت  

ل ح لف  هف ا الغفخض  ويتكفأ تفلفلخ  نلفى ابن خنفف  

وي تلفز نفأ اللسفمئ  الت بلنفق  يأ ف ت ففديمتهم،

بءضمفق ندة يتلزات اديدة يحددة يثل  واب  الج  



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

97 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة

 دة، والتخاافففكال شفففوبي ونجمةفففخ اللسفففمئ  الت وفففد

 Firdausy  and Prasetyoويوخف  اضلك خونلق،

بأنف  نف    تفي يتكفأ  خا تف  يفأ فف ت   (2020)

اهففففمز الكتبلففففلتخ رو ري اهففففمز إلك خونففففي يففففدن  

بمللسمئ  الت وددة ال  منللق والديجميلكلق يفأ ةفلت 

وةففل  و سففلم  وفلففديل و سففلم ي حخلففق، وتكففل  

ً  يففأ الك فف  التولليففمت الت ديففق يت وففق ورلثففخ  ففخا

 ال  للديق.

وففخف لففل يففأ نبلففل نزيففي، والتخادنففي لتففم ي 

  الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي 260، ب 2010)

بأن  يح ل    تي ي مو نلى شبكق ابن خنف  ي كفل  

يأ سلشلق يأ ال ف حمت الت  مبوفق ال  منللفق فمئ ف ق 

ال ش و ، تح ف لي نلفى نجمةف خ اللسف مئ  الت وفددة 

لتفم تح فل  نلفى اضدوات الفمةف ق التثلخة ل ن بم ، 

بمل  منففف ل يففف ك يح لاهففف م وبجل هففف م، ويوخفففف   ربفففل 

  بأنف   رحف د رشفكمت ال ولففل  2013الفده ، ويفلنس )

تحليفل الك ف     وال ول  ابلك خوني حلث ي   يفأ فف 

ي أ ة ل تهم الل  ل ق إل ى ل     إلك خونلفق ب فلغق 

  تلفففق ففففي شفففكل ةففف حمت يجشففف ق بجشففف   ي وففف لأ 

ح ففففلي نلففففى الوديفففف د يفففف أ التثلفففف خات الشففففتولق وت

والب ففخيق، للوفففخض فففف ت شفففبكق ابن خنففف  رو يفففأ 

 ف ت ري وسل  إلك خوني.

  بأنفف  ي ففد  تولفف  2014وتوخففف  اللفف ميى )

إلك خونففففي ت ففففمنلي يفففف   ت ففففتلت  وف ففففم لتبففففمد   

ال  ففتل  ال وللتففي، ويتثففل بلتففق توللتلفف ق ي كميلفف ق 

 مت، لمللسفففمئ  تح فففل  نلفففى الوديففف د يففف أ االيكمنففف

الت وددة، وردوات الف حك ، واضنشف ق، واالف بفم ات، 

وال فففلايلس، واسففف   نمت الفففخري، لتفففم يففف    يففف أ 

ف لفف   إتمحفف ق ال لاةفف ل بملش فف بكمت االا تمنلففق يففك 

  2015ال خا  والت ف  فلأ ، لتفم يوخفف   سفولد )

بأن  ي د  تول  إلك خوني ت منلي ي    ت تلتق وف فم 

توللتي وي كفل  يفأ  بلتف ق توللتلف ق  لجت لذ  ت تل 

ي كميل ق تح  ل  نلفى الوديفد يفأ اللسفمئ  الت وفددة 

وااليكمنفففففف مت لمضنشفففففف  ق وردوات الفففففف حك  وردوات 

ال ولل   واالستلق واالف ب  م ات بمالضمفق إلفي إتمحفق 

لمفففق انففلات ال  منففل ولفف ل  ال  بل ففمت ال ففي تلفخهففم 

 .2.0تكجلللال م اللي   

  ريضففم بأنففف  يح فف ل    تففف ي ويتكففأ توخي ففف

يش ب  الك  مي الت ب لت ي أ حل ث الشكل، إذ ي ك ل  

يفففف أ ةفففف حق غفففف ف فم الفففف ق، وةفففف حق غفففف  ف 

دافللففف ق، فهفففخ  وي ديفففق وربفففلاي وف فففلت، ي فففلم 

رسمسففففم نلففففى الج ففففلب ابلك خونلففففق التدنليففففق 

بلسفففمئ  ي وفففددة  فففد تشففف تل ال ففف لت، والخسففف لم 

ثمب فففق والت حخلفففق، الثمب ففف ق والت حخلففف ق وال فففل  ال

والتحملفففمة ابلك خونلفففق، ب جشفففل مت يف ل فففق، ونلفففى 

 وابفف  ي شففوبق، و ففد يشففتل نلفف ى ردوات لل وللفف   

والو يففمت التخاولفف ق ول مبفف ق التفف لخات ويكلنففمت 

ت منللففففق رفففففخ  وإيكمنلففففمت البحففففث وال ف ففففل . 

يح    نلف ى ال ف خب ال ف ل  رو رسف لانمت يديجفق 

نلفى  ش مشف ق لتبلف لتخ رو نلى يلا فك ويف . وي فخر 

يك بففف ي رو يحتففف لت رو راهففف زة إلك خونلففف ق فمةففف ق 

ل خا ة الك ف  ابلك خونلفق، يثف ل التشفمند الشف في 

  .432، ب 2015الخ تي )فتلس ، 
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  بأنففف   2017لتفففم نخفففف  حشفففأ وسفففتخ  )

ل   مي يشف ب  الك ف مي ال  للف د  يف    ت فتلت  بشفكل 

إلك خونففففي ويأففففف  رلثففففخ يففففأ نتفففف  فففففي نخضفففف   

للتوللي مت وي   ال ج  ل ب ل أ نج مة خ  إي م ب خي    

ف  لفف   رو غلفف خ ف لففق، ويح ففل  نلففى الوديففد يففأ 

التثلففخات الشففتولق والب ففخيق، ويكففل  ي ففلفخ يففأ 

ففففف ت شففففبكق ابن خنفففف  رو يفففف أ ففففف  ت اض ففففخاب 

التديجففق، ويتكففأ نخضفف   نلففى راهففزة الحمسفف  رو 

 اضاهزة الللحلق

 ففمي ابلك خونففي ويتففم سففب  يتكففأ توخيفف  الك

يح فففف ل    تفففف ي يشفففف ب  الك فففف مي ال  ففففمنلي بأنفففف  

الت ب لت يف أ حلف ث الشفكل، إذ ي كف ل  يف أ ةف حق 

غفف ف فم الفف ق وفهفففخ  وسلشففلق يففأ ال ففف حمت 

الت  مبوفففق ال  منللفففق فمئ ففف ق ال شففف و  تح فففل  نلفففى 

ن ففففلب إللك خونلففففق يدنليففففق بلسففففمئ  ي وففففددة 

ت منللفففففففق  ففففففففد تشففففففف تل ال فففففففف لت، والخسفففففففف لم 

 ل الثمب ففف ق والت حخلففف ق و وابففف  فمئ فففق ، لتفففم وال

تح ل  نلى اضدوات الفمة ق بمل  من ل ي ك يح فلا  

وبجل ففف ، يح ففف   نلففف ى ال ففف خب ال ففف ل  رو وسفففمئل 

تفففزيأ فم الففق رو نلففى يلا ففك ويفف ، وي ففخر نلففى  

يفف   ال ج فف ل ش مشفف ق لتبلفف لتخ يك بفف ي رو يحتفف لت، و

 .و غل خ ف لقب ل أ نج مة خ  إي م ب خي    ف  ل ق ر

 :ف مئ  الك مي ابلك خوني ال  منلي 

بمبط ت نلى الوديد يفأ الد اسفمت ال في تجمولف  

نبففد يثففل ) ال  منللففقف ففمئ  الك فف  ابلك خونلففق 

ا 533-532، ب ب2008الكففخي  ،والشفففخنلبي، 

، 2010ا نزيففي، التخادنففي، 98،ب2010سففلد ، 

ا 276، ب2015ا نزيفففففففففففففففففففففففففففففففففي، 259ب 

ا سففولد 438-435، ب ب 2015افتففلس، 533

، ب 2017ا الففففففففففففففففففففففففففدفجي ، 27، ب2015، 

  ;Biňas, et al., 2012ا  167-166ب

Liesaputra & Witten, 2012 ;  Asrowi & 

Hanif, 2019 ; Firdausy, & Prasetyo, 

 ،  يتكأ تحديد ف مئ هم لتم في اآلتي:  2020 (

الثففففخا  بوجمةخاللسففففمئ  الت وففففددة لملج ففففلب،  .1

ت سففلا  الثمب ففق ، والخسفليموال فلت، وال ففل 

والت حخلفففق ال ففففي تشففففه  ففففي فهفففف  واسفففف لومي 

ال فففف ي للتولليففففمت ب ففففل ة رفضففففل، وريضففففم 

اضنش ق ال وللتلفق ال في تفلفخ بلتفق تولف  ت منللفق 

ي جلنففففق تجمسفففف   ي لفففف لت وحماففففمت التفففف ول ، 

 ويشتا ل  بملشلخ حش  ف ل  ال اتي.

تودد التثلخات وتجلنهم وتكميلهفم: تو تفد ت فتل    .2

لك خونلق نلى لثلخا يأ التثلخات سلا  الك   اب

الشتولق رو الب خيق يتم يشمند ذل  نلى تخللفز 

 الت ولتلأ لتلضلت ال ول 

ابلك خونلفففق: تو بفففخ ابلك خونلفففق الشفففتق اضلثفففخ   .3

تتلفففزا للك ففف  ابلك خونلفففق إذ رنهفففم تو تفففد نلفففى 

ال كجلللالم والخ تجق في ال  تل  وت فديتهم يفأ 

لق الحديثق، والوخض يأ ف ت اضاهزة ابلك خون

 ف ت شبكق االن خن . 
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الشففوق والشففتلللق: الك فف  ابلك خونلففق يتكففأ ر    .4

تشفف تل نلففى لفف  لبلففخ يففأ التولليففمت الت  ففلق 

بخواب  رفخ  ويخااك إلك خونلق ذات ةفلق يتفم 

 يثخي التلضلت ال ي ي دي  الك مي .

ال  منللق: تلفخ الك   ابلك خونلق نديفد يفأ ن فمط  .5

يففففأ ففففف ت اسفففف فدام  Hyperlinksاللةففففلت 

رنتمط اببحم  التف ل ق للح لت نلفى يولليف مت 

اضفف مفلق نلفف ى شففف بكق ابن خنفف   رو تلضفففلحمت 

لكلتففففف مت يولجففففف ق رو ةففففف ل  رو سففففف لم، لتفففففم 

تفففلفخللت ول  ال فففد ة نلفففى الففف حك  ففففي يكلنفففمت 

اللسمئ  الت وددة بملك ف  وال  منفل يوهفم ت فمن ً 

 .نش مً إيجمبلمً لبجم  تولت 

التخونفففق : ي تلففف ز الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي  .6

بملتخونق. فملتخون ق ف ي ايكمنلق وة لت التف ول  

ب ل ة يبمشفخة نبفخ ابن خنف  وتحتللف  ففي ري 

و ففف  ويفففأ ري يكفففم  بأ فففل تكل فففق يمديفففق وففففي 

 االس فدام وإضمفق ي حظمت وتدويجهم.

ابتمحق: ت فت  الك ف  ابلك خونلفق بأشفكمت نديفدة  .7

تلك فتمت الت ولتلأا لملك ف  الت فل ة تجمس  ا

ال ففي ي ضففلهم ضففومف الشففتك، والك فف  الجمط ففق 

ال ي يو تد نللهم التك لفلأ، وإيكمنلق ت فتلتهم 

بحلفففففث تجمسففففف  اتلفففففك التشففففف ليمت الوتخيفففففق 

 التف ل ق للتخاحل ال وللتلق.

ال مبللفففق لل غللفففخ، وال وففففديل، وال حفففديث: حلففففث   .8

ك ففف  تشفففهل نتللفففق توفففديل وتج فففلا يح فففل  ال

ابلك خونلفق دو  بفف ت اهففد رو تلفف  فففي ةفف حمت 

الك فف  نففأ طخيفف  اسفف فدام بففخايث ت ففتل  تلفف  

 الك   .

ال خديفففق: ت فففت  الك ففف  ابلك خونلفففق وف فففم لفففجت    .9

ال ول  ال فخدي يتفم يشفمند نلفى يخانفمة ال فخوق 

ال خديفففففق بفففففلأ الت ولتفففففلأ، واتمحفففففق الت ملوفففففق 

 ال خدي ق لك ل ي  ول  نلى حد .

بحففث واببحففم  الحففخ: تشفف تل الك فف  ال مبللففق لل  .10

ابلك خونلفففق نلفففى نظففف  اببحفففم  التف ل فففق نجفففد 

ت ففتلتهم حشفف  يح ففلا  يتففم يشففمند الت ولتففلأ 

نلففى ال جففلات بحخيففق وسففهللق والبحففث وال ج ففل 

بفففلأ ةففف حمت  واتلفففك يح ليمتففف  بشفففهللق يفففأ 

 ف ت  واب  دافللق.

إيكمنلففففق الففففديث وال كميففففل: تشفففف فدم الك فففف   .11

ك اتلفففك طففخق ورسفففملل  ال ولفففل  ابلك خونلففق يففف

وال ول  داففل ال منفمت الد اسفلق وفم اهفم، يتفم 

يشففهل الفف ول  لففد  الت ولتففلأ وزيففمدة دافولفف ه  

 لل ول .

الففف حك  ففففي طخي فففق الوفففخض: تشفففتا الك فففف   .12

ابلك خونلفففق الففف حك  ففففي نفففخض التح فففل  بتفففم 

يجمس  الت ول  سلا  رلم  ذل  في الوفخض الوفمم 

لوففففخض ال ففففل  رو نففففخض ت مةففففلل الك ففففمي 

 والخسليمت يأ حلث ال كبلخ رو ال  غلخ.

تففلافخ ي ففمد  التولليفف مت يفف أ ففف  ت تففلافخ  .13

نديفف د يفف أ التلسففلنمت والتخااففك ابلك خونلففق 
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ذات ال فففلق بتح فففل  الك فففمي ابلك خونفففي نلفففى 

يلا فك ابن خنف  ، وذلف   ن فس الجهفمز، رو نلفى

يأ ف ت  ب  للتمت رو نبم ات بملتح ل  بهف   

   ابلك خونلق الت مد

اب م ة الومللق للت ولتلأ: وذل  نظخا لإليكمنفمت  .14

الهمئلففق ال ففي ي ت ففك بهففم الك ففمي ابلك خونففي يففأ 

حلث فخب ال  منل، و فخا  التولليفمت، وحخيفق 

ال ج ل بلأ ة حمت ، واللة لت إلفى يلضفلنمت 

رفففف خ  ي  فففلق بتلضفففلت الك فففمي ابلك خونفففي 

التففف ول   الففف  ي يد سففف   التففف  ول ، يتففف م يجففف  ي

نحف ل ، ويثلففخ ان بفف م  ويشفف ثتخ طم متفف  التوخفلففق 

 ب ل ة رفضل.

الثخا  بملف خواب  الت شف وبق واللسفمئ  ال مئ فق:  .15

حلفففف ث رضفففف مف  تكجلللالفففف م ال جفففف   ال ففففمئ ، 

واللسففمئ  الت وففددة وال مئ فف ق، إيكمنلفف مت همئلفف ق 

وف حفف   يجفف مالت واسفففوق ريففمم التفف ول  للبحفففث 

الك ففففمي ابلك خونففففي وال  منففففل وال وميففففل يففففك 

ال  منلي. لتفم تتكفأ يفأ تشفبل  يح فل  الك فمي 

ابلك خونففي ال  ففمنلى و ب فف   بت فف مد  ويلا ففك 

توللتلفففف ق إلك خونلففففق يف ل ففففق، بمسفففف فدام هفففف   

 الخواب .

ال مبللق للج فل: ففلتكأ تحتلفل الوديفد يفأ الك ف   .16

ابلك خونلففق فففي و فف  واحففد ، ويففسدي ذلفف  إلففى 

لففففق لت ففففمد  الفففف ول  تففففلفلخ التشففففمحمت ال فزيج

 بملتك بق

   رنتمط ت تل  الك مي ابلك خوني ال  منلي 

 ,Allisonتجمولفف  البحففلي والد اسففمت الشففمب ق )

2003 ; Ongoz,& Adnan, 2010 ;  ، ريففلأ

ا  446، ب 2015ا فتفففففففففلس، 315، ب 2015

نفف دة   46، ب  2020، الشففمنخ ، 2017فلل ففق، 

لفف ق حلففث رشفف كمت ورنفف لات ل  ففتل  الك فف   ابلك خون

تف لفف  تبوففمً لألاهففزة التشفف فديق فففي  خا تهفف م، رو 

ل فف خق إدففف مت ال جفف   وهلتففق نشففخ ، رو للوجمةفففخ 

التش فديق في ابن م ، رو للجشف  التشف وتل، وهف   

 :اضشكمت هي

رشففكمت الك فف  ابلك خونلففق تبوففمً لألاهففزة    1)

التشفففففف فديق: ت جفففففف لت رشففففففكمت الك فففففف   

شففف فديق ابلك خونلففف ق تبوففف م لألاهففف زة الت

ففف ي ت فف  حهم، فهجفف م  :الك فف  التحتفف لق 

نلفففف ى ر ففففخاب يديجفففف ق وهفففف ي اضلثففففخ 

ان شم ا، ويتكأ ت  حهم بمس فدام راهزة 

الكتبلففلتخ التك بلففق والتحتللففق، والك فف  

ال ففففي ت  لفففف  راهففففزة فمةففففق، وتوففففخف 

 Dedicatedبملك   ابلك خونلق الفمةق 

E-book  يثففففففل ال فففففف لايلس الجمط فففففف ق

 فف   الجلفف   ابلك خونلففق والت خاتفف ق، ول

Pocket E-book بمبضفففف مفق إلفففف ى ،

اضاهففزة الك لففق، والتشففمندات الشف ففلق 

الخ تلففق، واضاهفف زة الج ملفف ق التف  فف ق 

ل خا ت  ، وراه زة الهلات  الحديثفق ال في 

 تح ل  نلى شمشمت نخض لبلخة نشبلم.
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رشففففكمت الك فففف  ابلك خونلففففق تبوففففمً لهلتفففف ق   2)

ك ف   ابلك خونلف ق الجشخ: ت ج لت رشفكمت ال

 تبو م لهلتق الجشخ، فهج م  

الك فف  ال ففي تجشففخنلى هلتففق يل ففمت ن ففلق سففلا  

، رو نل ى ةف لغق رحف د بف خايث HTMLنلى ةلغ 

رو غلففخ  DOC,TXT, RTFتحخيفف خ الج ففلب

ذلفف  يففأ ال ففلغ نففأ طخيفف  إدفملفف  بلاسفف ق للحففق 

الت ففمتلا الفمةففق بففملكتبللتخ، والك فف  االلك خونلففق 

أي ي فففف ا بففففي وففففددة ابسفففف فدام،  RTFب  ففففتل  

بخنففميث ويفف    خا تفف  بمسفف فدام يوففملث الج ففلب ، 

ويتكفف أ لل ففف م ل إدففف مت ري توفففديل رو تغللففخ نلفففى 

ت تل  الك مي وتجشل  ، والك   ابلك خونلق الثمب فق 

ال ففي تجشففخ يح ففل  وةفف حمت الك ففمي نلففى هلتففق 

يل ففف مت ةففف ل  بمسففف فدام التمسفففحمت الضفففلئلق ، 

 OCRالضف لئي نلف ى الحف خوف  وبخنميث ال وفخف

وهي   PDF، و الك   ال ي تجشخ نلى هلتق يل مت 

رشفففهخ هففف   ال فففلغ، ويففف   نفففخض الك فففمي ةففف حق 

ةفف حق، ويففأ ال ففو  ابدفففمت رو ال وففديل يففأ  بففل 

 Adobe ال فففم ل، وي ففف ا بلاسففف ق بخنفففميث

Acrobat وي تلز بءيكمنلفق تشف لخ الفج ، بحلفث ،

الف  ي يشف فدم  ال يش  لك رحد نشف ، وهف ل الجف لت

فففف ي بحل جفففف م اضلمديتلفففف ق ود اس متجففف م هفففف ل رهفففف   

ت ففف تل  نشففف فدي  بكثففف خة فففف ي يجمالتجففف م الولتلففف ق 

الك ف  ال في تجشفخ نلفى هلتفق والحلمتلق التف ل فق، و

هل يل  يضغلط ي كفل  يفأ )رنتفمط   EPUBل ي

،  XHTML، ويل ففمت style sheetsرو اق 

توففديل  ، وت تلزبمل ففد ة نلففى إنففمدة JPGوةففل 

يح لاهفففم وف ًفففم لتفففم ي جمسففف  يفففك شمشفففق الجهفففمز 

التش فَدم، وت لا إضمفق نجمةخ اللسفمئ  الت وفددة 

إلى الك   ابلك خونلق لجولهم ت منللفق، ي لاف فق يفك 

 يوظف  رنظتفق ال شفغلل، حلفث يتكجف   فخا ة يشف جد

EPUB  بحمسففلي رو هففمت  ذلففي رو اهففمز لففلحي

  وري  م ل إلك خوني.

لك خونلففق تبوًففم لوجمةفففخ رشففكمت الك فف  اب   3)

 ابن م : وت ج  إلى : 

)ر   الك فف  االلك خونلففق الغلففخ ت منللففق ا ويجهففم:  

الك ففف  ابلك خونلفففق الج فففلق حلففف ث ي كفففل  

الك مي يأ ن  ف   ويح فل  نلفى فهفم   

لللةفففلت الفففى التلضفففلنمت، لتفففم يح فففل  

نلفففى يحفففخ  بحفففث يففف   فلففف  البحفففث نفففأ 

ق الدالف  التلضلنمت وف م للكلت مت الت  محل

نللهففففففففففم دو  الخافففففففففففلت إلفففففففففففى  ؤو  

التلضففلنمت، والك فف  ابلك خونلففق الج ففلق 

الت ل ة وت ك ل  ي أ ن   وةف ل   مب ف ق 

و سففف لم تف ل لفففق وهففف   التكلنفففمت غلفففخ 

ت منللفففف ق، حلففففث تكففففل  ةفففف حمت الك ففففمي 

ي ففل ة رو يتشففلحق ضففلئلم، يف لفف  هفف ا 

الجففلت نففأ اضوت، فففي طخي فف ق البحففث، إذ ال 

محفث ر  يبحفث نفأ طخيف  نف  يتكأ ضي ب

الك ففمي، ولكففأ يجفف  ر  يو تففد نلففى  ؤو  

التلضفففلنمت نفففأ طخيففف  نجفففمويأ ف فففلت 

 -Talkinge“الك مي،  والك ف  الجمط فق    
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Book"  وال ي يو تفد االن تفمد اضلبفخ فلهفم

نلفففففى ال ففففف لت ون ففففف   الك ففففف  الجمط فففففق   

الكلتففففف مت ي تففففف م يشففففف مند ةفففففغم  الشفففففأ 

خ الففف يأ والتوفففم لأ ب فففخيم وضفففومف الب ففف

يومنل  يأ ةفولبمت ففي ال فخا ة يفأ فف ت 

 شمشمت الكتبللتخ.

 )ي  الك   ابلك خونلق ال  منللق، ويجهم :  

 Multimediaل فففف  اللسففففمئ  الت وففففددة 

Book   ويكففففل  فلهففففم الففففج  يففففدنليم بمل ففففل :

والخس ليمت وي فمطك ال لفديل وال فلت، بمبضف مفق 

 واالف بفففففم ات ال فففففد يبمتإلففففف ى يجتلنففففف ق يففففف أ 

وسج ت إنج مز ال ف  ي، ويتكف أ للتف  ول  ال  منفل 

يك اللسفمئ  الت وفددة ففي لفل ةف حق بشفكل ف في، 

وفى نلت يجهم ويوفخف بملك ف  اللسفمئ  الت وفددة ، 

وففففي نفففلت اففففخ يوفففخف بك ففف  اللسفففمئ  الت وفففددة 

 Multimedia Interactive Booksال  منللفق 

حلففث ي ففلا للتفف ول  إضففمفق ال ولل ففمت والت حظففمت 

نلى هلايش الك فمي ابلك خونفي ال  فمنلي، وريضف م 

نجففف د االت ففف مت بمبن خنففف  يشففف  لك التففف ول  حففف ل 

ال كلل ففمت واضسففتلق ال ففي تلاففد بملك ففمي وتشففللتهم 

نبخ البخيد ابلك خوني ويش  لك الت ول  ال ج فل بفلأ 

ة حمت الك مي بشفكل غلفخ ف في يف أ فف  ت الج فخ 

مئتفق يح ليفمت نلى للتف ق او اتلف ق او ةفل ة رو  

 اذا لم   يز اال تبمط ي ك ة  حمت اف خ .

وا   ففخ البحففث الحففملي نلففى تجتلففق يهففم ات  

إن فففم  هففف   الجلنلفففق يفففأ الك ففف  ابلك خونفففي لفففدي 

 اف مئي ذوي االح لمامت الفمةق.

ول فف  الفف ول  االلك خونففي والفف ول  الف لةففي   

Electronic Learning and Tutoring 

Instruments (ELTIS) Books  فلففف هم :

توخض رفك م  الك ف مي بش كف ل ف ل لف   فلف ديل، بلجتف م 

تو خض ال ت م يأ بشكل رلومي اللك خونلق ويحملف مة 

بمالضففمفق إلففى الج فف لب  .Simulationيبمشففخة 

وال فف ل  والخسفف لم وال فف لت وال لففديل والخسففلم 

الت حخلق لت م تش  تل ريض م نل ى ال لديل الت فدف ، 

م ض والت ففففففمح  ابلك خونلففففففق والففففففخواب  بملتوفففففف

ال  منللق. ولف  يوفد شفكل  لشفكل الك فمي ابلك خونفي 

ال  للدي ال ي ي   خ نلى ة حمت ف ف  إنتفم يتكفأ 

 ب فف  بفففخواب  فم الففق، ولففف ل  ي لفف  نلفففى هففف    

 ، وال  ي يوف د يشف  بل ELTISالك   اس   ن ظ مم)

 الك   ابلك خونلق.

 ل فففف  اللسفففففمئ  ال مئ ففففق بمالضففففمفق إلفففففى

Hypermedia Books  :  وت كف ل  يف أ التف مدة

الج فف لق ي كميلففق يفففك  سفف ليمت وةففل  ي حخلفففق 

ويحملفففمة ويجتلنففف ق يففف أ ال فففلتلمت والتخئلفففمت 

التختب ق ببوضهم بلة ت و واب  فمئ فق ي شفوبق، 

ل لشلخ ال ول  ال  منلي، ويزود بتلا ك وي  ، وهي 

ل   وسفمئ  ي وفددة، ولكجهفم تشف تل نلفى ت خيوفمت 

  ب لفف أ الو ففد، وت فف لم نلفف ى رسفف م  الو ففد و وابفف 

وت حفلت ل ف   الت شوبق، وت خر ب خي ق غلخ ف لفق،

اللسمئ  الت وددة ال  منللفق إلفى ل ف  وسفمئ  فمئ فق 

نجديم ت دم للت ول  تخلل  شبكي رو هخيي فلتم بلأ 

نجمةخهم وبحلث يتكفأ للتشف فدم ر  ي جفلت بلجهفم 

 وي  منل يوهم
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ال ففمئ    Intelligent Bookوالك ففمي الفف لي 

نلففى ال  ففتل  الفف  لي فففمل كل  وال وففديل وال جففلت 

نتللففق يشفف تخة، تبفف در يفف ك االسفف فدام لحظفف ق تولفف   

ال  مل   واس فداي  للك مي ال لي، وال يتكأ تحديفد 

يش م  الت  ول  سل م، بف ل تحف دد ي شف م ات  وي فبا 

يح  لا  نتللف ق ي جف ددة وف ف م لتحف ددات ال كلف  ، 

م  ال  ملففففف   ويل وففففف   الجغخافففففف ى، وهففففف ي يكففففف 

 وإس  جمبمت  وسللللمت ، وت من ت  في ر جم  ال ول 

 Augmentedو الك فف  االلك خونلففق التوففززة  

reality e-books  وهفي ل فف  ت فلم بشفد ال جففلة

بففلأ الوففمل  الح ل ففي والوففمل  االف خاضففي يففأ ففف ت 

اح لائهم نلى وسمئ  ي وددة تشتل  سفلم ي حخلفق 

بومد وي مطك فلديل وةلت بحلفث يشف  لك    لق اال

التفف ول  يففأ ففف ت تلالفف  لففميلخا الهففمت  التحتففلت 

إلففى االلففلاد التلاففلدة نلففى ةفف حمت الك فف  لخؤيففق 

الخسليمت وال ل  وي مطك ال لديل، وتود يأ رلثفخ 

ت بل فمت اللا ففك التوففزز إن شففم ا ونجمحففم فففي يجففمت 

ال ولل  وهى نبفم ة نفأ ل ف  ت فدم لل ملف  نخوضفم 

 جمئلفق و   لففق اضبوفمد، وفبففخات تولف  ت منللففق، يففأ 

فف ت تكجلللالفم اللا فك التوففزز، حلفث توفزز الك فف  

الل  لق بتشفمندة راهفزة تكجلللالفق يثفل الهلاتف  

ال للففففق والجظففففم ات الفمةففففق، لتففففم يح ففففل  نلففففى 

نجمةخ يأ اللا ك التوزز نجديم ي   تشلل  الكميلخا 

البلتق الح ل لفق، نللهم فء  ه   الوجمةخ ت  منل يك 

وبفف ل  يتكففأ إحلففم  الك فف  بءضففمفق نتففمذ    تلففق 

ي حخلففق ت منللففق فففي هلتففق ن ففلب رو  سففليمت 

   لق االبومد ي حخلق رو فلفديل يلافلدة بمل وفل ففي 

 الك مي ال  للدي.

 : نجمةخ الك مي ابلك خوني ال  منلي ويكلنمت 

ت ضففتأ الك فف  االلك خونلففق ال  منللففق يجتلنففق يففأ 

والتكلنفففمت تجمول هفففم الوديفففد يفففأ البحفففلي  الوجمةفففخ

ا 2008)شفففبل، والد اسفففمت الشفففمب ق وهفففي لمآلتي

ا 2011ا نوفففل ، 2008نبفففد الكفففخي  ، الشفففخنلبي، 

 :  2020ا شتق، 2017الدفجي ، 

الج لب ونجمةخ اللسمئ  الت وفددة، حلفث   1)

تو تففف د الك ففف  ابلك خونلففف ق ال  منللفففق نلففف ى 

مب ففففق الج فففف لب وال فففف ل  والخسففففليمت الث

والت حخلففق وال لففديل، والتففس خات ال ففلتلق، 

وال لت، وفلتم يلفي شفخو لوجمةفخ اللسفمئ  

 الت وددة بملك مي االلك خوني:

: هففففففففل الوج ففففففففخ Textsر. الج ففففففففلب 

اضسمسفففففي فففففف ي بجففففف م  ابلك خونلففففف ق، 

والجففلهخ اضسمسففي والهففدف الت  ففلد 

يففأ إنففداد وت ففتل  الك فف  ابلك خونلففق، 

 Hyper Textوتو خف ب ملج  ال فمئ  

وهفففل ي فففلا نفففخض التح فففل  الج فففى 

ب خي فففق غلفففخ ف لفففق، ويففف   ذلففف   نففف أ 

، link Hyperطخيفف   الفف خب  ال فف مئ  

 Hyperوت     فف ا الج فف لب ال مئ فف ق 

Text  سفففخنق وسفففهللق اللةفففلت إلففف ى

التولليففففف مت بتجففففف خد الضفففففغ  نللففففف   

بمبض مفق إل ى رن   يش مند الت ول  نلف ى 
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ضففففلنمت ال شففففمف وتولفففف  رشففففلم  ويل

اديدة ويزيد يأ يشف ل  ال  منللفق بفلأ 

الت ول  والتح فل ، ويوملجفق الج فلب 

فففففي الك ففففمي ابلك خونففففي ريففففخ يففففختب  

بفففملجلدة وال منللفففق، والفففج  ويوفففميلخ 

ت ففتلت  تففأتي فففي التختبففق اضولففى ال ففي 

تفففف حك  فففففي ال لتففففق ال جلففففق وال خبليففففق 

 للك مي االلك خوني .

مي : يح ففلي الك ففGraphicsي. الخسففلم 

ابلك خونفففي نلفففى لمففففق رنفففلات الخسفففلم 

الثمب ففق والت حخلفف ق سفف لا  لمنفف   جمئلففق 

اضبومد رو    لق اضبوفمد، ونلفى الت فت  

ر  يح دد إس خاتلجلق اس فدايهم سف لا  

لشففف خو التهتفففمت ال وللتلفففق والغميضفففق 

حلففففث تو ففففي إيضففففمحم رلثففففخ للت ففففمهل  

التجفففففففخدة وابفففففففخاز الج فففففففمط التهتفففففففق 

فدايهم لتفففففففجظ  بفففففففملتح ل ، رو اسففففففف 

تتهلدي ي   دم داف ل ة  حمت الك ف مي، 

ويجففف   ر  يخانففف ى الت ففف ت  يولم يففف ق 

 ت تلتهم بملجشبق لحج  الشمشق. 

: هففل يجظليفق تبوففث  Soundال فلت  - 

التلح ففف ق  Speakersيفففأ الشفففتمنمت 

بجه مز الكتبللتخ، و  د تش فدم بن فم  

التفففففف ول  إ شفففففف مدات وتلالهفففففف مت، رو 

الخسفلم ال في تظهفخ نلفى لل ولل   نل ى 

الشمشففق، ويلوفف  ال فف لت دو اً يهتففمً، 

فمةفففف ق رنفففف   يشفففف  فدم لثلففففخا لبففففديل 

للففج ، وال يشفف خط ر  يكفف ل  ال فف لت 

ل ل ي م يل  ى نلى ال   ي فف ي نتللفمت 

ال ولل  التف ل ق، ففمل وزيز دائتفم يشفمند 

التفففف ول ، ويشففففمند  نلففففى ال  ففففدم ففففف ي 

ي نتللففمت تولتفف ، ويظهففخ ال ففلت بففث 

رنتفففمط بملك فففمي ابلك خونفففي ريفففم توللففف  

ةفففففلتي ي فففففمح  الفففففج  رو نجمةفففففخ 

اللسمئ  الت وددة بملك مي ، رو يلسفل ى 

ال ى تود يأ ره  نجمةخ ا ي االن بفم  ، 

ف ففد تلضففك فففي ي ديففق الك ففمي، رو فففي 

ال لاةل بلأ رازا  الك مي، رو يفس خات 

ةلتلق ال ي ت ضتأ اضةفلات ال بلولفق 

ل وزيفففففففففز  وال فففففففففجمنلق وتشففففففففف فدم 

االسففففففف جمبمت ال فففففففحلحق للتففففففف ول  رو 

ال  لي  رف مئف ، ولف ل  لل خللفز نلفى 

ن فففمط يولجفففق ففففي التح فففل  رو التهفففم ة 

 التوخوضق ببخايث اللسمئ  الت وددة.

ال ففففل  الثمب ففففق والت حخلففففق: يح ففففل   -د

الك فففمي ابلك خونفففي نلفففى لمففففق رنفففلات 

ال فففل  الثمب فففق والت حخلفففق وال فففي يففف   

ة ل شفهلل التح فل  تل ل هم ب ل  الفد

الج  ي داف ل الك  مي، ويشمند ذل  ففي 

تشففهلل نتلل ففي ال ولففل  والفف  ول  بهفف    

البلتفف ق، توفف خض ب فف ل ة ي كميلففق يففك 

التح فف ل ، وتكففل  ي ففخو ة وواضففحق، 

 وت تل ز بملبشمطق وال  لاز  واالنشجمم.
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 Interactiveالتحملفمة ال  منللف ق: : -ه  

Simulations ك فف   تح فف ل  بوفف ا ال

االلك خونلق نلى رنتمط يأ التحملمة يثل 

تج لفففففف  ال  ففففففمن ت الكلتلمئلفففففف ق ويفففففف م 

ي  مح  ذل   ي أ تغلل خ فف ي اللف ل  رو 

ال شفلأ رو ان جم ات لل ه ا يحث نلى 

 ً  الشمشق لتم لل لم  ح ل لم

يشفمحمت ال  منففل وتففدويأ ي حظففمت ال ملفف    2)

وهففي يشففمحمت و لالفف  ويخبوففمت ت شفف  بهففم 

ك   ابلك خونلفق ل  فلا للتف ول  تفدويأ بوا ال

ي حظمت ، رو إنداد يلف فمت ر جفم  التف الخة 

 وال ول .

غففففف ف وةففففف حمت الك فففففمي، غملبفففففم تكفففففل    3)

ي فففتتق نلفففى شفففكل غففف ف وةففف حق ل فففمي 

نمدي، ويود ذل  تلتلحم رو تهلتق للت ول  بأنف  

 في يل   د اسي.

  وااهففف ق ال  منففف ل واالبحفففم : وتشففف تل نلفففى 4)

ات وال فففففف خق والتشفففففف م ات الت محفففففف ق اضدو

للتفففففففف  ول  لل  منففففففففل واسفففففففف فدام الك ففففففففمي 

ابلك خوني،وال ففي تج ففل التفف ول  وتحللفف  إلففى 

يلا ك رو ري يخااك رفخ  ذات ةفلق بملك فمي 

ال ي يد س ، وتتث ل وااه ق ال  من ل البلاب ق 

اضوللففف ق للففف دفلت إلففف ى ري نظففف مم إلك خونفففي، 

يف م يشف مند  نلف ى  ال ي يج   ى يج ه م التف  ول 

االت ففف مت وال  منففف ل االا تففف مني، وال جففف لت 

 ب ل أ ة  حمت  ، وتشتل: 

: حلفففففث يفففففزود  Search  ةففففجدوق البحفففففث 5)

الك ففمي ابلك خونففي بفف أداة للبحففث نففأ ف ففخات 

يولجففف ق رو يولليففف مت بولجهففف م دافففف ل الك ففف مي 

واالن   مت ل ه م ن أ طخي   البحفث، رو البحفث 

 ت الوملتلق.في  لاند البلمنم

 Navigation System  نظففف مم اببحففف م  :6)

اببحم  يشمند الت ولتفلأ ر  يوخففلا ريفأ هف ؟ 

وإلى ريأ ي هبلا فف ي البخنفميث ال وللتف ي، ري 

رنفف   ابسفف خاتلجلق ال ففي ي جففلت بهففم التفف ول  

داففف ل البخنففميث ، وي ففلا الك ففمي ابلك خونففي 

ج لت اس فدام رنتمط يف ل  ق ي أ اببح م  وال 

يجهففف م: اببحففف م  الف ففف ى اببحففف م  بمل مئتفففق، 

اببحفف م  الت  ففمبك، اببحفف م  الهخيففي، اببحفف م  

 الشبكي، واببحم  الحخ.

 Conferencing  يففففففففف ستتخات ال لففففففففف ديل 7)

Video يتكأ يأ ف ت االت  مالت الحديثف ق :

ر  ي فف مو ففف ي الك ففمي ابلك خونففي تكجلللالففم 

ملفف   ل فف ل ة حديثففق نفف أ طخيفف   لتفف س ال  

يولجففق يتكجفف  االت ففمت رو ي فف ا الحففلا  يفف ك 

التولففففف   رو ط ملففففف   آفففففف خ فففففف ي ري يكفففففم ، 

وبمل ففملي يكففل  ال ملفف    فف مد ا نلففى نففخض 

اضسفففتلق وال  منففف ل يففف ك التولففف ، ويتكفففأ ر  

 يكل  هجم  ات مت ب خي بلجهتم.

  الف ففلط وال لتلحففمت: وهففي ردوات اف لم يففق 8)

 ال  منل يك الك مي. للت ول  تتكج  لتزيد يأ
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  الفف خواب  واللةفف  ت، حلفف ث ت شفف   الك فف   9)

ابلك خونلففق الت محففق نلففى ابن خنفف  بلافف لد 

 ندي د ي أ اللة  ت وال خواب  ال مئ  ق .

 فمنللق الك   ابلك خونلق ال  منللق 

يوف د الك ففمي ابلك خونفي ي ففد  تولف  يتثففل شففك  

ول  ، لتفم ي تلفز اديدا لل ول  ال  منلي دافل بلتمت الف 

بففف  يفففأ إيكمنلفففمت نمللففف ق حلففف ث ي ديففف ث يففف م بففف لأ 

تكجلللالففم الحمسففبمت والتولليففمت يففك اسفف خاتلجلمت 

الففف ول  ال ففف ي توكففف س اضدوا  التومةفففخة للتولتفففلأ 

والت ولتففففلأ يفففف أ ففففف  ت ال وميففففل يففففك التح ففففل  

ال وللتفففي، يتفففم اد  إلفففي بففف ت الوديفففد يفففأ الجهفففلد 

ال وللتلفق ح فى ال ولفل   ل  ليوق في يف لف  التخاحفل

  ،  و فد رلف د2010الجفميوي، )نزيفي والتخادنفي، 

2015) (Yalman,  بأ  الك   االلك خونلفق ال  منللفق

تتثل الف لة ال مللق ففي يجفمت االب كفم ات ال وللتلفق، 

حلث ر  الت ولتلأ ي ضلل  ال  ول  ي أ ف  ت الك    

ق االلك خونلفففف ق ال  منللفففف ق، ويجففففدونهم رلثففففخ ي ئتفففف

للو فففخ الخ تفففي الففف ي ي ولتفففل  فلففف ، وال فففي ت فففلا 

للت ولتفف لأ الكثلفف خ يفف أ اضدوات ال  منللففق بمبضففمفق 

 إلى تلافخ ال  بل مت ال مئتق نلى اللي .

ول فففف د رلففففدت ن ففففمئث الوديففففد يففففأ الد اسففففمت 

فمنللفف ق اسفف فدام الك فف   ابلك خونلفف ق ال  منللففق ففف ي 

ة ال ح فلل نتلل ق ال  ول  وال شفمي التهفم ات وزيفمد

ال فففي ر هفففخت  Mubarez,(2008)يثفففل د اسفففق  

ن مئجهفففم فومللففف ق الك ففف   ابلك خونلففف ق فففف ي تجتلففف ق 

  يهم ات إن فم  نفخوض اللسفمئ  الت وفددة لتولتفى

ال ففي   Alzaq, E. (2008)الخوضففق، ود اسففق  

ا هخت فومللق الك مي ابلك خوني في تجتلق ال ح فلل 

ك خونلفففق لفففد  التوخففففي ويهفففم ات إن فففم  الك ففف  ابل

طفف ي الد اسففمت الوللففم تف فف  تكجلللالففم ال ولففل   

 Abdul Karimواالتجمهفففمت نحفففل  ود اسفففق 

ال ففي  ر هففخت فومللفففق الك ففمي ابلك خونفففي  (2011) 

ال  ففمنلي فففي تجتلففق ال  كلففخ االبففداني وات ففم  الفف ول  

لففففد  طففففف ي لللففففق ال خبلفففففق، ود اسففففق إسفففففتمنلل 

ت منل بلأ نت     ال ي ا ب   ن مئجه م وا لد2012)

رداة اببحف م  )الج فف مط الش مفجفف ق فف ي ي مبفف ل ال كبلفف خ 

الخ تفف ي  لت ففل ات الك ففمي ابلك خونففي واضسففللي 

التوخفي )ال بشل  ف ي ي مبفل ال و لف د التوخففي  فف ي 

تجتلفففف ق يهففففم ات ال  كلففففخ الب فففف خي لفففف د  طفففف  ي 

  ال فففي 2016ود اسفففق الشفففلد)تكجلللالففف م ال ولفففل ، 

جهفففم وافففلد ت منفففل بفففلأ نت فففم نفففخب ر هفففخت ن مئ

ال فل ة الخ تلفق ال وللتلفق )وا ولفق / يجفخدة  داففل 

الك فففمي ابلك خونفففي ال وللتفففي واضسفففللي التوخففففي 

ال بشل  في ي مبل ال و لد ور خ  نلى الحتل التوخفي 

وسهلللق ال شغلل واالس فدام لد  ط ي تكجلللالفم 

  ال فففي 2017ال ولفففل ، ود اسفففق حشفففأ وسففف تخ  )

خت ن مئجهف م واف لد ت منف ل ب لف أ نتف   ت ف تل  ر ه

الك ففمي ابلك خونففي وال ف فف  الولتفف ي ففف ي تجتلفف ق 

ي هففففف م ات ت فففففتلت  وإن ماففففف   لففففف د  الت ولففففف ديأ 

 والتحمض خيأ بملجميومت الشولديق،

 Suparno (2017)ود اسفففففف ق سفففففف لبم نل 

ال ففي تلةففل  إلفف ى فمنللفف ق نتففلذ  لك ففمي إلك خونففي 

الجم د في ئ  ، ف ي زي مدة ال  كل خت منلي ي ودد اللسم
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، ود اسففف ق الففف ول  اال   فففمدي لفففدي طففف ي الجميوفففق

ال  ي تلةل  إل ى ت ف ليخ  Alwan (2018)رل لا  

ل  مي إلك خوني ي و دد اللسمئ     في اضبوفمد يتكف أ 

إس فداي  نل ى راه زة الكتبللتخ والهلات  ال للفق، 

ام الك فمي ورشم ت ن مئث الد اسفق إلفى فومللفق إسف فد

ابلك خوني في نتللق ال ول  بشكل رسهل ورلثخ إ م ة 

، فففي ري و فف   ويفف أ ري يكفف م ، لتفف م رشففم ت إلففى 

رنجفف م اآل  لفف   نوففد نح ففم  ف فف  إلفف ى ل  فف   إلك خونلففق 

ت للديفففق تح فففلي نلفففى ن ففف لب فففف ي شففف كل يلففف  

PDF وإنت م نح  م  إل ى ل     إلك خونلف ق ت منللفق ،

توتفففففل ف ففففف  نلفففففى راهفففففزة  ي وفففففددة اللسفففففمئ ، ال

الكتبل لت خ ب ل توت ل ريضف م نلف ى الهلاتف  ال للف ق، 

ال فف ي رلففدت ن مئجهففم  Alsofyani (2019)د اسفف ق 

نلففى يشففم لق ال فف ي وتح لففزه  فففي إسفف فدام بلتففق 

الك ففمي ابلك خونففي ي وففددة اللسففمئ  فففي ر جففم  و فف  

ال خا ة في ال  ل الد اسفي، ورنخبف   دود ال ف ي 

نففأ فومللفف ق بلتفف ق الك فف  ابلك خونلففق نففأ  ضففمه  

ي وفففددة اللسفففمئ  نلفففى ردا  ال فففخا ة الوفففمم لفففديه ، 

ورنهفف  ي ضففلل  ال وففخض للج ففم  ال ففمئ  نلففى الفف ول  

ال شففففم لي يففففأ ففففف ت الك ففففمي ابلك خونففففي ي وففففدد 

اللسفمئ  بففدالً يففأ ال  فل الد اسففي ال  للففدي وا هفف م 

ال ففي ر ب فف   Wang (2020)ل لافف  ،  ود اسفف ق 

ئجهففم فمنللفف ق ديففث اضلوففمي والك فف  ابلك خونلففق ن م

وت جلمت اللا ك التوزز لدن  تولف  الولفلم ال فمئ  نلفى 

 .التشخونمت

بمالضمفق إلى  الد اسفمت ال في ر هفخت فومللفق 

الك ففف  االلك خونلفففق ال  منللفففق يفففك ذوي االح لمافففمت 

 Shamir and Baruchالفمةففق يثففل د اسففق

فومللفففق الك فففمي ال فففي اشفففم ت ن مئجهفففم إلفففى  (2012)

ابلك خونفففي فففففي تحشفففأ الت ففففمهل  الحشفففمبلق لففففد  

اضط ففففففمت التوخضففففففلأ لف ففففففخ ةففففففولبمت الفففففف ول ، 

ال في   ,Schiavo and Buson (2014)ود اسفق

اشم ت ن مئجهفم إلفى ر  الك ف  ابلك خونلفق ال  منللفق 

ال تشفف فدم ف فف  لففدن  ل شففهلل ال ففخا ة ولكففأ ريًضففم 

   لفد  اضط فمت ل خي ق ل  ليخ وتوزيفز  فد ات الف ول

 Pistoljevic (2017) ود اسفقذونشفخ ال فخا ة، 

and Hulusic  ا هففخت ن مئجهففم ر  الك فف  ال ففي

ابلك خونلفففق ال  منللفففق  فففد حشفففج  لل هففف  وال شفففمي 

التولليففمت لففد  اضط ففمت الت ففمبلأ بمل لحففد، و للفف  

ود اسفق يأ سلل  اضط مت غلفخ ال ئف  ففي ال  فل، 

en, (2018)Drori, & Gor-Shamir, Segal 

ال ي ر هفخت ن مئجهفم تفأ لخ الك فمي ابلك خونفي نلفى 

يشففف ل  تففف لخ ي فففخدات اللغفففق واسففف خامنهم لفففد  

االط ففففففمت التوخضففففففلأ لف ففففففخ ةففففففولبمت الفففففف ول ، 

ال ففي   Maor (2019)  Shamir &قود اسفف

رشففم ت ن مئجهففم إلففى تففأ لخ الك ففمي ابلك خونففي نلففى 

 هجلق.إل شمي الت خدات بلأ ال  ي ذوي ابنم ق ال 

يت م س ب  ي ض ا رهتلف ق الك فمي ابلك خونفي 

ال وللتي لت د ا رسمسلم لل ول  ففي لفل بلتفمت ونظف  

الففف ول  ابلك خونفففي، وفمنلل ففف  ففففي بوفففا يفخافففمت 

الفف ول  فففي اتلففك يخاحففل ال ولففل  الوففمم وتولففل  ذوي 

االح لماففمت الفمةففق، وهفف ا يخاففك لف مئ فف  حلففث 

 وللتلففففق ي ففففلم نلففففى يففففدفل اللسففففمئل الت وففففددة ال
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ال  منللق، وتكميل ه   اللس مئل بت م يح ف   الك ف م ة 

وال منللففففف ق لوتلل فففففي ال ولفففففل  والففففف ول ، وسفففففهللق 

إسفف فداي  وامذبل فف ، ويجفف  إيففداد التولفف  والشففمب  

بتهففففم ات ت ففففتلت  وإن مافففف  حلففففث رةففففبا هجففففم  

ضخو ة ت خضهم طبلوق الجلل الحملي يفأ الت ولتفلأ 

ال غلفخات ال كجلللالف ق  الخ تللأ الف يأ تفأ خوا بكمففق

فأةبح  الت مد  ال  للديق غلخ  مد ة بت خدهم نلى 

 ي لالب ه  وتلبل ق إح لما مته  ال وللتل ق.

: االسفففس والجظخيفففمت ال فففي يو تفففد  الشفففمد التحفففل  

نللهففم ت ففتل  بلتففق الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى 

للالفم لإس خاتلجلق ال خي  االف خاضي واسف فدام تكج

ل خيففف  ففففي تجتلفففق يهفففم ات إن فففم  الك فففمي تشفففم   ا

 ابلك خوني والحضل  االا تمني:

يو تد ه ا البحث  في ت تل  بلتفق الف ول  ابلك خونفي 

ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  ابف خاضفففففي 

وإس فدام تكجلللالم تشم   ال خي  ل جتلق التوفم ف 

ويهفففففم ات إف فففففمئي ذوي االح لمافففففمت الفمةفففففق  

لك   ابلك خونلق ال  منللق لألط فمت التختب ق بءن م  ا

ذوي ابنم ق وحضل ه  اضا تمني  نلفى يجتلنفق 

 يأ الجظخيمت االتلق:

  الجظخيق البجمئلق للف ول The Constructivism 

Theory of Learning   

تف لفف  هفف   الجظخيففق نففأ نظخيففق الشففللللق فففي 

ال ول  لشفكجخال ي تخلفز نلفى يفم يتكفأ تولتف  وللف  

إحداي تغللخ في الشلل  وإحداي ال ول ،  يتكأ للبلتق

فملجظخيففق البجمئلففق للفف ول  هففي نظخيففق ت تخلففز حففلت 

ال مل  وتخلز نلفى شفخو لل لفق تولف  اضففخاد ولفلس 

ف   نلفى يفم تولتفل  ري لل لفق تتثلفل ال فخد لفبخاتف   

ال ي ال شبهم نأ الومل   الففم اي يفأ فف ت ت منلف  

ذهجلفق  ةفل  الجشف  يفك اضشفلم  واضحفداي وتكليجف 

لهففففف   الفبفففففخات، ولل لفففففق تجظفففففل  هففففف   الفبفففففخات 

الس فدايهم يفأ فف ت تحليفل التوخففق الجديفدة ال في 

نلففى نشفففمط  وت منلفف  يفففك االشفففلم   ال شففبهم بجفففم ا

تفففم يت لكففف  يفففأ واضحفففداي ببلتفففق الففف ول ، و ب هفففم ب

فبفففخات سفففمب ق ل كفففل  ي لفففدة وذات يوجفففي للتففف ول  

هم ل ح ل  رهفداف وتكل  يجمسبق للتهتق ال ي ي لم ب

توللتلق يحددة، وي تثل الدو  اضسمسي للتولتلأ في 

ضففل  هفف   الجظخيففق فففي إنشففم  بلتففق تومونلففق لحففل 

 التشك ت وتشهلل اضنشف ق الجتمنلفق والتجم شفمت

;Bruner 1960)  ،38-37، 2003فتفففلس; 

Larkin & Richardson 2013  

والففففف ول  ال فففففمئ  نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف   

يشففتا لل فف ي ببجففم  التوخفففق وت بل هففم  ابف خاضففي

يففففأ ففففف ت ردا  يجتلنففففق يففففأ التهففففمم واضنشفففف ق 

الجتمنلفق ال في تشفهل الف ول  الجشف  وتحشفأ الف ول ، 

وي ففلا يشففم لق ال فف ي لللةففلت إلففى حففل يشفف خ  

للتشففففففملل الت خوحففففففق فففففففي التلا فففففف  ال وللتلففففففق 

وي حتلل  التشسوللق الل شفمي التوخففق والتهفم ات 

ق يفأ رافل التشفمهتق ففي ت فدم فخيف  ب خي فق يشف  ل

 الوتل فه  يشتللل  نأ الدة نتله .
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   نظخيفففق ال فففخاب  االا تفففمنيThe Social 

Interdependence Theory (SIT)  

ر  ال  فففمن ت بفففلأ  تفففج  هففف   الجظخيفففق نلفففى

ل ح لففففف  اضهفففففداف التحفففففددة  رنضفففففم  التجتلنفففففق

والح لت نلى الج فمئث يوفم هفي ت فمن ت إا تمنلفق 

ف ت االن تمد الت بفمدت ابيجفمبي بلفجه  حلفث ت   يأ 

يو تففد تح لفف  هففدف لففل فففخد فففي التجتلنففق نلففى 

وةلت وتح لف  اضنضفم  اآلففخيأ إلفى رهفدافه  ري 

ال يح   ال خد رهدافف  إال بوفد تح لف  رهفداف ال خيف  

لكل ل ا البد نلى لفل نضفل ففي التجتلنفق ر  يوفزز 

 ويفففدن  اهفففلد اآلففففخيأ التب ولفففق وي  منفففل يوهففف 

ويشفففم   بتفففم لديففف  يفففأ يفففلا د يوخفلفففق ويهفففم ات 

ل ح لففففف  اضهفففففداف التشففففف خلق للتجتلنفففففق لكفففففل 

(Johnson, Johnson, & Smith 2014)  . 

وهفف ا الجففلت يففأ الوتففل ال  ففمنلي ال وزيففزي هففل 

بمل وفففل يفففم يشفففجو  الففف ول  ال فففمئ  نلفففى إسففف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي، حلففث ر   هجففم  إن تمديففق فففي 

بجففز   ي  االف خاضففي فكففل نضففل ي ففلمالتهففمم  بففمل خ

يأ التهتق الف ي هفل يفدف  لل لفمم بملتهتفق اضففخ  

للوضفففل اآلففففخ ففففي ال خيففف ، لتفففم رنففف  يوفففزز بجفففم  

الو  فففمت ابا تمنلفففق  ال ليفففق وال وملفففق ال فففي هفففي 

رسم  نجمو نتل ال خي  بحلث  يشوخ لل نضل في 

ال خيففف  رنففف  يفففدن  ويشفففمند اآلففففخ ل ح لففف  يهفففمم  

 ت للي إنجمزهم.ال خي  ال

 نظخيق البجلق والوتللق والج مئثThe Structure 

-Process - Outcome Theory (SPOT)  

ت  ففخض هفف   الجظخيففق واففلد ن  ففق ف لففق بففلأ 

حلففث ري  التوخفففي والوتللففق ون ففمئث التل فف  البجففم 

تغللخ في الشلمق ال ي ي   فل  تجظل  الف ول  وت فتل  

ى الوتللفق ال ففي رنشف ق الف ول  سفلكل  لفف  تفأ خات نلف

تحدي يأ ف لهم ال ول  ري ال  من ت وال في بفدو هم 

سفف س خ نلففى ن ففمئث ال فف ي والك ففم ة ال اتلففق والث ففق 

 . (Johnson and Johnson 1989, 2005)لديه 

والففففف ول  ال فففففمئ  نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

االف خاضي يخلزنلفى الج فمئث الت للبفق حلفث ي  لف  

الت  لدة وت بل  التوخففق تحديد اضهداف ال وللتلق 

الوتللفففق  ل ح لففف  هفففف   ) بشفففكل اتفففمني تشفففم لي

لمق والتلا د اضهداف )الج مئث  يأ ف ت تجشل  الش

  ل حشفففففلأ ردا  ال زيفففففق واضنشففففف ق )ري الهلكفففففل

ويخلز نلى ر  نتللفق الف ول  ففي يجتلنفق  ال خي ، 

ةفففغلخة )ري ت فففمن ت ال خيففف   هفففي نتللفففق ن للفففق 

وبدو  ذل  لأ يكل  هجم  إ تبفمط للج مئث التخالة ، 

 يبمشخ بلأ الج مئث الهلكل.

 ففخا  اللسففمئ    نظخيففق Media richness 

theory (MRT) 

  ر  ردا  MRTت  فخو نظخيففق  ففخا  اللسففمئ  )

التهفمم ، وفمةففق التهففمم التو فدة ال ففي تج ففلي نلففى 

غتلض ، ي حشأ نجديم تكل  وسمئ  االت فمت رلثفخ 

لى رن  للتفم زاد غتفلض  خاً ،  لتم تج  الجظخيق ن
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الخسفففملق نلفففى التشففف  بل، للتفففم زادت الحمافففق إلفففى 

وسفللق رلثففخ  ففخاً  لج ففل هفف   الخسففملق وفهتهففم ، ور  

 جلات االت مت اضلثخ  خاً ا وفمةق ردوات ال لاةفل 

واًهفم للافف  تفسدي إلففى فومللفق رنلففى وت للفل  الل فف  

الفف زم بلتففمت التهففمم،  ور  نتللففمت االت ففمت ال ففي 

لك ال غلففف  نلفففى اضطفففخ التخاولفففق التف ل فففق تشففف  

وتلضففا ال ضففميم الغميضففق ل وزيففز ال هفف  فففي الل فف  

التجمس  تو بخ رلثخ  خاً ، ريم نتللمت االت فمت ال في 

 تش غخق و   رطلت لج ل ال ه  تكل  ر ل  خاً .

وتففج  نظخيفففق  فففخا  اللسفففمئ  نلفففى ر  اتلفففك 

 جلات االت مت تتل  ف مئ  يولجفق تجولهفم ر فل رو 

رلثففففخ  ففففخا  ل حشففففلأ ال لاةففففل ال وففففمت، وتشففففتل 

الف فمئ  ال في تجوفل اللسفمئ  رلثفخ  فخاً ا: ال فد ة 

نلفففى ال وميفففل يفففك يثلفففخات وإشفففم ات التولليفففمت 

الت وددة في و   واحد ، وال د ة نلى تشفهلل ت فدي  

ال غ يفففق الخااوفففق الشفففخيوق ، ال فففد ة نلفففى اسففف فدام 

الشف ي  اللغق ال بلولق، وال د ة نلى ا ي ال خللز

 ,Aritz, Walker & Cardon)لللسفللق االت فمت 

2018) . 

   نظخيفففففففق ال فففففففزايأ لللسفففففففمئMedia 

Synchronicity theory (MST) 

ت  ففخو  هفف   الجظخيففق ر  هجففم  فتففس  فففد ات 

لللسفففمئ : )ر  ال ل يفففق الشففففخنق ال فففي يتكفففأ بهففففم 

لللسفففمئ  ر  تج فففل الخسفففمئل إلفففى يشففف لتي الخسفففمئل 

غلففففخ  ئ  بملت زايجفففق رووبجفففم ا نللففف  تتلففففز اللسفففم

ي زايجففق ، )ي  ال ففلازي ري نففدد نتللففمت اب سففمت 

الت زايجق ال ي يتكأ ر  تحدي بلأ رنضم  ال خيف  ، 

)   يجتلنففمت الخيففلز ري نففدد ال ففخق ال ففي يتكففأ 

بهم تشف لخ التولليفمت و فد ة اللسفمئ  نلفى ال وميفل 

يك الخيلز ال بلولق التف ل ق بتم ففي ذلف  ابشفم ات 

ظلففق واللتشففلق والشففتولق والب ففخيق ، )د  غلففخ الل 

 مبللق إنمدة الضفب  ري الد افق ال في يتكفأ لتخسفلي 

الخسففمئل تحضففلخ  سففملق وضففب هم ، و )هفف    مبللففق 

إنففمدة التوملجففق ري إيكمنلففق اللةففلت إلففى الخسففمئل 

 ,Dennis, Fuller)بشخنق ويوملج هم يخة رففخ 

& Valacich, 2008) . 

الت ففمت وال شففم   وبففملجظخ إلففى تكجلللالففمت ا

االف خاضفففففي التشففففف فديق بملبحفففففث الحفففففملي وهفففففي 

ال لشبل  وال للجخام ويج ق يميكخوسلف  تل  فهفي 

ت تلفففز بف فففمئ   جفففلات ووسفففمئل االت فففمت ال فففي 

تضتجهم نظخيق  خا  اللسمئ  ونظخيق ال فزايأ حلفث 

ت ضففتأ ردوات ال لاةففل ال تزايجلففق وال زايجلففق فففي 

لهف   ال كجلللالفق  ن س الل   وففي وااهفق ال  منفل

وت لا تشف لخ ون فل التولليفمت ي وفددة اللسفمئل يفأ 

وفلففديل وتولل ففمت ةففلتلق ويل ففمت، بمالضففمفق  ةففل 

إلففى ريكمنلففق رنففمدة ضففب  ويوملجففق  سففمئل ال لاةففل 

بففلأ رنضففم  ال خيفف ، وال ففد ة نلففى ت ففدي  ال غ يففق 

الخااوفففق بشفففهللق وت فففدي  الفففخدود ال وفففل الشفففخيوق 

 ضنضم  ال خي .
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 خيففق  البجمئلففق ابا تمنلففق الجظThe social 

constructivist theory 

تو تفد هف   الجظخيفق بشفكل رسمسفي نلفى نتففل 

-Vygotsky (1962 نفففمل  الفففج س التوخففففي 

وهي تود ال ول  نشمًطم اا تمنلفم يتفم   فلف  (1978

الت ولتل  رنش ق فخديق واا تمنلق، يثل التجم شمت 

 ,Driver )  والت موضمت يك التولتلأ ويك ر فخانه

Asoko, Leach Scott ,& Mortimer,1994) ،

وت دم ت ل ا نتل ًم لل  ول  وش خوط حدو    ي م ن قً 

بملجظخيمت ال  للديفق، وت  فخض ر  التوخففق ال تو فى 

وال تكل  ي ل ق رو  مب ق، بل هي بجم  فخدي يف   ففي 

الشفففلم مت االا تمنلفففق ال فففي يحفففدي فلهفففم ال ولفففل ، 

رنفف  نتللففق بجففم  يشفف تخ تحففدي وت شففخ الفف ول  نلففى 

دافففل التفف ول  يفف أ ففف ت ت منلفف  يففك اآلفففخيأ يففأ 

حلل ، وت  خض ر  الت ول  يبجي يوخف   بج شف  روال 

   يبحث نأ التومونق والفدن  ويشفم لق التولليفمت 

 يك اضفخيأ الس كتمت نتللق البجم  التوخفي لدي . 

لتفففم ت  فففخض هففف   الجظخيفففق ر  التففف ول  يبجفففي 

 شففف  ففففي ضفففل  فبخاتففف  الشفففمب ق ر جفففم  يوخف ففف  بج

يحموالت  ل ه  يم يلااه  يأ يشك ت وفبفخات ففي 

التلا فف  ال وللتلففق لكلنفف  لففمئأ حففي نشفف  وبمحففث 

دائتم نأ التوجى، يتم يدفوف  ذلف  لبف ت نشفمط هفمدف 

فففي ت منففل اا تففمني ب لالفف  وإ شففمد ودنفف  التولفف  

للفف تكأ يففأ تلللففد الحلففلت وان  مئهففم، لللةففلت إلففى 

لهفف   التشففك ت ال ففي يلااههففم، وإلففى إنففمدة  حلففلت

تشفففكلل البجلفففق التوخفلفففق بملتلائتفففق بفففلأ التوخففففق 

الجديفففدة والشفففمب ق،  ففف  اسففف فدام البجلفففق التوخفلفففق 

الجديدة في ال  بل فمت الحلمتلفق، يتفم يجوفل الف ول  ذا 

ا 198 -162، ب ب. 2006يوجى )الشف يلني، 

  2011الوبد الكخي ، 

ردوات وي ففففمد  توففففد لتففففم تففففخ  ر  للفففف ول   

اللسففل ق بففلأ ال ففخد وتح لفف  الفف ول  وهففي: اضدوات 

الج شفففلق يثفففل اللغفففق والخسففف  والحفففلا  الل ففف ، ريفففم 

اضدوات التمديففففق  فهففففي ردوات نتللفففف ق يشفففف فديهم 

التول  ل ت د الت ولتلأ بكل ل ق الح لت نلي التوخفق 

ويجهفففم اضاهفففزة والت فففميلس،  وتو تفففد ريضفففم نلفففى 

ني التبجفففي نلفففى اللغفففق والو  فففمت ال  منفففل االا تفففم

االا تمنلففق بففلأ الت ولتففلأ، وال  ففموض االا تففمني 

ل كفففليأ ال وتلتفففمت، حلفففث تفففخ  ر  بجفففم  الت فففمهل  

والتوم ف وال شمي التهفم ات وال فل  يف   يفأ فف ت 

التجم شق االا تمنلق وال  موض بلأ التول  وال ف ي 

وبفففلأ ال ففف ي وبوضفففه  لوتللفففق اا تمنلفففق   مفلففف ق 

لالففف  ت كلففف خ ال ففف  ي وتكفففليأ التوجفففى، ف بلوفففق ل 

ال  منل االا تمني للت ول  هي ندم ف فل ال فخد نفأ 

التج تك في بجفم  الشفلمق التوخففي، وتشفجلك الف ول  

يأ فف ت الجشفمط الجتفمني، ففملتولتل  ال ي خضفل  

رفكم ه  نلى الت ولتلأ، ولكأ الف ول  الح ل في يفلف  

لفففد الل فففمئ  يفففأ فففف ت االشففف خا  ففففي الوتفففل وتلل

، 200۵الج شفففففلق ال خديفففففق )الججفففففدي، وآففففففخا ،  

347.  

لتم تسلفد نلفى ر  التف ول  يجتفل يوخفلفمً ب فد   

نتل  إا تمنلم، بتوجى ر  ال ول  ي فأ خ بث مففق البلتفق 
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التحل ففق والبلتففق ال خبليففق، لتففم تشففه  ال  ففمن ت 

االا تمنلق يك الث مفق التحل ق بفملت ول  ففي ت فليخ 

  2017، وآفخو  ،    مف  )نثتم 

  ر  الفففف ول  258، 2005لتففففم رلففففد يحتففففد )

البجففمئي ابا تففمني ي ضففتأ نتللففمت ت منللففق ذات 

بوديأ رسمسللأ هتفم بوفد نفمم وهفلر  التف ول  يبجفي 

يوخف ف ، رو يفف ول  نجففديم يكففل   ففمد اً نلففي ال  منففل 

االا تمني يك الومل  ال بلوي يأ حلل ، ويك غلفخة 

وهل يوجي ر  الت ول  يبجفي  يأ اضفخاد، وبودا فمةم

التوجفي نجفديم ي أيفل ت من تف  وذلف  وف فمً لفبخاتفف   

 الشمب ق.

ويففأ  فف  فففء  البجمئلففق االا تمنلففق  تخلففز نلففى 

دو  اآلفخ في بجم  الت مهل  والتوم ف لد  التف ول  

وتسلففففد نلففففى حففففدوي ال بففففمدت التثتففففخ للتوففففم ف 

حلفث  والتولليفمت بفلأ الت ولتفلأ بوضفه  الفبوا،

الففففف ول  يوخف ففففف  نفففففأ طخيففففف  ال  فففففمن ت  يبجفففففي

االا تمنلففق ال مئتففق نلففي ال هفف  التشفف خ  بلاسفف ق 

ال لاةففل اللغففلي واسفف فدام الك مبففق، ويشففمند هفف ا 

ال  منفففل نلفففى نتفففل البجلفففق التوخفلفففق لفففد  ال فففخد 

 وت ل هم بمس تخا .

    نظخيق الجشمطActivity Theory  

هففي يففأ رهفف  الجظخيففمت ال ففي ان شففخ اسفف فدايهم  

ن  الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  وت ففتل  التهتففمت لففد

نجمةخ  ئلشفلق:  7واالنش ق ال شم للق وت لم نلى 

التلضففلت ويفف   تحديففد  يففأ ففف ت التشففم للأ فففي 

الجشفففففمط، واضدوات و التفففففلاد التشففففف فديق ببلتفففففق 

الجشففففمط) ي ففففمد  الفففف ول  االلك خونلففففق واالاهففففزة ، 

 ماهففم والكففمئأ وهففي التج جففمت ال وللتلففق الت ل ففك ان

)يهتفففق ال خيفففف  ال شففففم للق ، الشففففلمق االا تففففمني 

والث فففففمفي الففففف ي يحفففففدي فلففففف  الجشفففففمط) الو  فففففمت 

االا تمنلق ون فل التوخففق بفلأ رنضفم  ال خيف  نبفخ 

تكجلللالففففففم  االت ففففففمت نففففففأ بوففففففد   ، وال لانففففففد 

والتوففميلخال ي ت لففد الجشففمط فففي التج تففك، وت شففل  

اد التج تك، التهمم وتحديد االدوا  والو  مت بلأ رفخ

الجففففمتث رو التفففففخ  وهففففي ن لجفففف  تحففففلت الكمئجففففمت 

ال وللتلففففق إلففففى يج جففففمت توللتلففففق تتففففمم ان ماهففففم) 

  .837، 2020الحشلجي، ونبد الحتلد، 

  نظخيففففففق الحضففففففل  االا تففففففمنيSocial 

Presence Theory 

ت ففلم ال كففخة اضسمسففلق لهفف   الجظخيففق نلففى ر  

نففق رو د اففق ال  منففل ابا تففمني بففلأ رفففخاد التجتل

ال خي   ر جم  نتللق االت مت فلتم بلجه  ت ل   نلفى 

د اففق اللاففلد رو الحضففل  ابا تففمني ضفففخاد هفف   

االتجتلنق ويوجي ذلف  ر  الحضفل  االا تفمني لكفل 

فففففخد فففففي التجتلنففففق يوجففففم  ال لاةففففل وإحشففففم  

اضطخاف اضففخ  بتفد  ت منفل هف ا الشفخي )ال لااد 

 الجشدي 

 اففففق الحضففففل  وت  ففففخض هفففف   الجظخيففففق ر  د 

االا تففمني ت ففم  بد اففق ونففي اضفففخاد بمل  ففمن ت 

ابف خاضفففلق غلفففخ الثمب فففق وغلفففخ اللا ولفففق ففففي بلتفففق 
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يلا ففك ال لاةفففل االا تففمني، نفففأ طخيفف  االت فففمت 

التبمشخ يأ ف ت اللغفق التشف فديق )اللغفق الل ظلفق  

واللغفففففق غلفففففخ الل ظلفففففق )لمبشفففففم ات وابنجفففففمي 

  يلا فك ال لاةفل والتشم لق ، ووف  الجظخيفق تح ف

االا تفففمني  ففف ي رشفففكمت يفففأ الحضفففل  ت تثفففل ففففي 

)الدف ، اضل ق، ابحشم   يشفلخ نميفل الفدف  إلفى 

د اففق شففول  اضفففخاد ب لااففد اضفففخيأ والتشففم لق 

واالت مت يوه ، بلجتم يشفلخ نميفل اضل فق إلفى إد ا  

اضفخاد بلالد ن  مت  ليق يفك اضففخيأ، ريفم نميفل 

التشمنخ الجمتجفق يفأ لفل طفخف ابحشم  يشلخ إلى 

تجففم  اضفففخ ل  منففل ابنجففمي وال ولل ففمت ابيجمبلففق، 

وتسلد الجظخيق للتم لفم  نميفل الحضفل  االا تفمني 

مضنشفف ق االنفففخاط ب  ففلي رد  ذلفف  إلففى يزيففد يففأ 

االت ففمللق نلففى يلا ففك ال لاةففل االا تففمني بهففدف 

الح ففم  نلففى التشففمنخ ابيجمبلففق وهفف ا يففم تجمول فف  

  .Gao, Liu & Li,2017)د اسق 

، John Shortول ففد رسففهت  اهففلد لففل يففأ 

Ederyn Williams  ،Bruce Christie  فففي

م، 1976تأسففلس نظخيففق الحضففل  االا تففمني نففمم 

فه  يوخفلا الحضل  االا تمني نلفى رنف  د افق يفأ 

الظهل  رو البخوز للشف  اآلفخ في نتللق ال  منل 

ق للو  فمت فلتفم والظهل  والبخوز الجمتث نج  بمل بولف

بلأ اضشفمب  فملحضل  االا تمني إذ  هفل د افق 

يأ ال فلل حلث ي فلل رحد اضطخاف والد الشفف  

اآلفخ )ال خف اآلفخ  في نتللق االت مت فوللم يوف ، 

ويفففس خ الحضفففل  االا تفففمني نلفففى د افففق ال  منفففل 

االا تمني الحمدي دافل بلتفمت الف ول  نبفخ االن خنف  

 لحديثق. نبخوسمئل االت مت ا

ول د بخزت رهتلق هف   الجظخيفق يفك  هفل  

ردوات وشبكمت ال لاةفل ابا تفمني، واه تفمم لثلفخ 

يأ اضبحمي بد اسق تأ لخاتهفم للسفل  ات فملي نلفى 

الو  ففففمت االا تمنلففففق وال  منففففل االا تففففمني بففففلأ 

اضفخاد، فمةق ور  ه   االدوات   د ت لفل يفأ د افق 

نظفخاً للففج    الحضفل  االا تففمني لفدي يشفف فديلهم 

ففففي اسففف فدام ابت فففمت غلفففخ الل ظفففي نلفففى فففف ف 

االت فففمت الشف فففي الففف ي يفففلفخ د افففق نمللفففق يفففأ 

ال  منل االا تمني بلأ رفخاد ، ولكفأ بظهفل  ردوات 

وشففبكمت ال لاةففل االا تمنلففق الحديثففق ال ففي تففلفخ 

د افففمت نمللفففق يفففأ ال ل يفففق لتشففف فديلهم، وت تلفففز 

خيفد ال فلتي بد اق حضل إا تمني يخت ك، يثفل الب

ويفففففففستتخات ال لفففففففديل لفففففففلن خانس، وال لشفففففففبل  

وال للجففخام والففلاتس ري ، وي ختفف  نلففى ذلفف  زيففمدة 

ال  منففل فففي ابت ففمت بففلأ اضفففخاد التشفف فديلأ يففأ 

 ف لهم. 

وت فففففج  نظخيفففففق الحضفففففل  االا تفففففمني 

وسفففمئل االت فففمت نفففأ بوفففد الت جلنفففق نلفففى رسفففم  

و  الحضل  االا تمني في ه   اللسمئل، حلث ت شم

د اق الحضل  االا تمني يك د اق ونفي الشفف  

 ,Sallnasبوتللفق ت منلف  وتلاةفل  يفك اآلففخيأ )

Rassmus-Grohn & Sjostrom,2000  

يحفدي ال لاةفل ال وفمت إذا لمنف   ونلى ه ا اضسفم 

وسففللق االت ففمت تففلفخ يشفف ل  ي ئفف  يففأ الحضففل  
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االا تففمني يشففتا للت ولتففلأ بففمالنفخاط والتشففم لق 

يهتففق يولجففق، لفف ل  فتففأ الظففمهخ ر  د اففق فففي ردا  

الحضففففل  االا تففففمني فففففي البلتففففمت ال مئتففففق نلففففى 

الحضل  واهفم للاف  توفد رنلفى يشف ليمت الحضفل  

االا تفففمني، بلجتفففم بلتفففمت ال لاةفففل التو تفففدة نلفففى 

الج فلب والك مبففق توففد اض ففل فففي يشفف ل  الحضففل  

االا تففففمني، لفففف ل  فففففء   يففففلز نظخيففففق الحضففففل  

 Short, Williams and Christieاالا تفمني 

يسلدو  نلى ر  نتللق ال  منفل وال لاةفل  (1976)

يج  ر  ت   ويشفم   فلف  طخففم  ول هتفم يشف خلم  

في االه تمم بأدوا  يولجق يكل  يحل هفم هفل ت فليخ 

رو التحمفظففق نلففى الو  ففق الشف ففلق فلتففم بلجهتففم، 

و د لم  ه ا واضحمً في توخي ه  لت ف لا الحضفل  

 .االا تمني

 :اإلجراء ات املنهجية للبحث

يهدف البحث الحملي إلى ت تل  بلتفق تولف  إلك خونفي 

نبخ يج ق يميكخوسلف  تل   مئتق نلى إس خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي والكشفف  نففأ ر خت منففل اففف  ف 

تكجلللالفففم ال شفففم   بفففمل خي  االف خاضفففي ورسفففللي 

ال  كلففخ نلفففى ال ح فففلل التوخففففي والجمنففف  اضدائفففي 

ات إن فففففم  الك فففففمي ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي لتهفففففم 

والحضفففل  ابا تفففمني لفففدي رف فففمئي نلفففلم ذوي 

االح لماففمت الفمةففق ، وت ضففتأ إاففخا  ات البحففث 

 التجهجلق اباخا ات اضتلق:

  إنفففداد  مئتفففق بملتوفففميلخ ال  فففتلتلق لبلتفففق

ال ول  ابلك خوني نبفخ الليف  ال مئتفق نلفى 

ق إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي والتديجفف

ب كجلللالففففم تشففففم   ال خيفففف  االف خاضففففي 

يج ففففففق  –ال للجففففففخام  –)ال ففففففلس بففففففل  

 يميكخوسلف  تل  

   ت ففتل  بلتفففق تولففف  إلك خونفففي نبفففخ الليففف

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

االف خاضففي والتديجففق ل كجلللالففم تشففم   

 –ال خيففففف  االف خاضففففففي ) ال ففففففلس بففففففل  

يج ق يميكخوسلف  تل   وف   –ال للجخام 

  2003ال  تل  ال وللتي فتلس ) نتلذ 

 وفي ضل  التوميلخ ال  تلتلق .

  إنفففففففداد ردوات ال لفففففففم  وال ألفففففففد يفففففففأ

 ف مئ هم الشلكلي خيق.

 .ال جخبق االس   نلق 

 . اف لم  نلجق البحث 

 .ال جخبق االسمسلق للبحث 

)روال  إنداد  مئتق بملتوميلخ ال  فتلتلق لبلتفق الف ول  

نلفففى إسففف خاتلجلق ابلك خونفففي نبفففخ الليففف  ال مئتفففق 

ال خيففف  االف خاضفففي التديجفففق ل كجلللالفففم تشفففم   

 –ال للجفففخام  –ال خيففف  االف خاضفففي ) ال فففلس بفففل  

 يج ق يميكخوسلف  تل  :

 ميففف  البمحثفففق بمشففف  مق  مئتفففق التوفففميلخ 

ال  تلتلق وال ي ت  بجم ا نللهفم ت فتل  بلتفق الف ول  

ابلك خونفففي نبفففخ الليففف  ال مئتفففق نلفففى إسففف خاتلجلق 
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  االف خاضفففي التديجفففق ب كجلللالفففم تشفففم   ال خيففف

 –ال للجفففخام  –ال خيففف  االف خاضفففي ) ال فففلس بفففل  

يج ق يميكخوسلف  تل   به ا البحث بملبحث الحملي 

حلففث اشفف تل  هفف   ال مئتففق نلففى رحففد نشففخ يولففم  

يسشففففخا وذلفففف  يففففأ ففففف ت ال لففففمم 135 ئلشففففي و 

 بملف لات االتلق :

   إنداد  مئتق يبدئلق بملتوميلخ1)

ن تففففدت البمحثففففق فففففي اشفففف  م هم ل مئتففففق التوففففميلخ ا

ال  فففتلتلق لبلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي نبفففخ الليففف  

ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خاضفففففي 

والتديجفففق ب كجلللالفففم تشفففم   ال خيففف  االف خاضفففي 

)ال ففففلس بففففل  ، ال للجففففخام، يج ففففق يميكخوسففففلف  

تل  ،نلى تحللل  بوا اضدبلمت والد اسفمت الشفمب ق 

وال فففففي ره تففففف  بتوفففففميلخ ت فففففتل  بلتفففففمت الففففف ول  

ابلك خونففي ال مئتفففق نلفففى الليفف ، ويوفففميلخ ت فففتل  

 ,Malhotra الف ول  ال فمئ  نلفى ال خيف  ، ويجهفم :

Majchrzak &  Rosen, 2007; Harwood, 

2008, 59-83; Bergiel, Bergiel & 

Balsmeier, 2008 ;Taha, Ahmed & Ale 

Ebrahim, 2009; Morley, Cormican & 

Folan, 2015; Alward  & Phelps, 2019; 

Bull Schaefer & Erskine, 2012;  ، ا فتفلس

   2020ا ن تم  وآفخا ، 2015ا نزيي، 2011

وفففي ضففل  الت ففمد  الشففمب ق تفف  اشفف  مق  مئتففق    

يبدئلففق بملتوميلخال  ففتلتلق لبلتففق الفف ول  ابلك خونففي 

نبفففففخ الليففففف   مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

 الف خاضي.ا

   ال ألد يأ ةدق التوميلخ : 2)

 ميففف  البمحثفففق بوفففخض ال مئتفففق التبدئلفففق يفففأ 

التوفففميلخنلى يجتلنفففق يفففأ التحكتفففلأ ففففي يجفففمت 

تكجلللالم ال ولل  ا وذل  بهفدف إبفدا  آ ائهف  لل ألفد 

يففففأ ةففففحق ال ففففلمغق اللغليففففق للوبففففم ات، وإبففففدا  

الت حظففمت بمل وففديل رو ابضففمفق رو حفف ف يففم يلففزم، 

د ق الولتلق لكل يولم  ويسشفخات ، ويفد  ا تبفمط وال

لففل يولففم  بتففم يجففد   تح فف  يففأ يسشففخات، وتحديففد 

د افق رهتلفق هف   التوفميلخ ويسشفخاتهم، و فد ات  فلا 

اتلوم نلفى رهتلفق التوفميلخ ويسشفخاتهم، و فد  ميف  

البمحثففق بففءاخا  ال وففدي ت الت للبففق ب وففديل ةففلمغق 

 بوا الوبم ات وح ف بوا التسشخات .

   ال لةل إلى ال ل ة الجهمئلق ل مئتق التوميلخ:3)

بود االن هم  يفأ نتفل ال وفدي ت الت للبفق، تف   

ال لةل إلى  مئتق بملتوميلخ ال  تلتلق في ةفل تهم 

 ، وال ففففففي اشفففففف تل  نلففففففى 2الجهمئلففففففق) يلحفففففف  

  يسشفففخا، حلفففث  135رحدنشفففخيولم   ئلشفففي و )

ق ي كل  لل يولم  يأ يجتلنق يفأ التسشفخات الدالف

 نلل  والتوميلخ هي :

التولففم  اضوت : ر  تشفف تل بلتففق الفف ول  ابلك خونففي 

نبخ الليف  ال مئتفق نلفى إسف خاتلجلق ال خيف  

االف خاضفففي واسففف فدام تكجلللالفففم ال شفففم   

يج فففففففففق  -ال للجفففففففففخام -)ال فففففففففلس بفففففففففل 
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يميكخوسففففلف  تففففل   نلففففى رهففففداف توللتلففففق 

إاخائلق واضفحق ويحفددة يجمسفبق لف فمئ  

الح لمافففمت الفمةفففق ) نلجفففق رف فففمئي ذوي ا

  5البحففث  والتهتففمت ال وللتلففق، وي ضففتأ )

 يسشخا.

التولففم  الثففمني: ر  ت ضففتأ بلتففق الفف ول  االلك خونففي 

نبففففخ الليفففف  ال مئتففففق نلففففى إسفففف خاتلجلق 

ال خيففف  االف خاضفففي واسففف فدام تكجلللالفففم 

يج ففق  -ال للجففخام -ال شفم   ) ال ففلس بففل 

سفبم يميكخوسلف  تل   يح فل  توللتلفم يجم

لألهفففداف والتهتفففمت ال وللتلفففق، وي ضفففتأ  

   يسشخا .9)

التولم  الثملث : ر  ت ت  نجمةخ اللسفمئ  الت وفددة 

ببلتق ال ول  االلك خوني نبفخ الليف  ال مئتفق 

نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  االف خاضفففففي 

واسففف فدام تكجلللالفففم ال شفففم   ) ال فففلس 

يج ق يميكخوسفلف  تفل    -ال للجخام -بل 

الدة فجلفم وي كميلفق  ويجمسفبق بحلث تكل  

ل ح لفففف  االهففففداف ال وللتلففففق والتهتففففمت 

ال وللتلفق وف ففمئ  الت ولتففلأ، وي ضففتأ  

    يسشخا . 34)  

التولففم  الخابففك: ر  ت ضففتأ بلتففق الفف ول  ابلك خونففي 

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

االف خاضفففي نلفففى رنشففف ق ويهفففمم توللتلفففق 

 ت فففففلا ال  منفففففل بففففففلأ رنضفففففم  ال خيفففففف 

االف خاضففي يففأ ففف ت تكجلللالففم ال شففم   

التشفففف فديق بففففمل خي  ويجمسففففبق ل ح لفففف  

اضهفففداف وف فففمئ  ال ففف ي،  وي ضفففتأ  

   يسشخا. 14)

التولم  الفميس : ر  تش تل بلتفق الف ول  االلك خونفي 

نبففففخ الليفففف  ال مئتففففق نلففففى إسفففف خاتلجلق 

ال خيففف  االف خاضفففي واسففف فدام تكجلللالفففم 

يج ففق  - للجففخامال -ال شفم   ) ال ففلس بففل 

يميكخوسفففلف  تفففل   نلفففى رسفففملل  ت منفففل 

وتحك  يجمسفبق لألهفداف ال وللتلفق وطبلوفق 

التهتفففمت واضنشففف ق ال وللتلفففق ال شفففم للق 

بمل خي  االف خاضي وف فمئ  الت ولتفلأ، 

   يسشخا.6وي ضتأ )

تففلفخ بلتففق الفف ول  االلك خونففي ر   التولففم  الشففمد :

نبففففخ الليفففف  ال مئتففففق نلففففى إسفففف خاتلجلق 

ال خيففف  االف خاضفففي واسففف فدام تكجلللالفففم 

يج ففق  -ال للجففخام -ال شفم   ) ال ففلس بففل 

يميكخوسففلف  تففل   يشففمندات وتلالهففمت 

لألف ففففمئي ذوي االح لماففففمت  تشففففمنده  

نلفففففى تح لففففف  االهفففففداف وادا  التهتفففففمت 

ال وللتلففففق ال شففففم للق بففففمل خي   بشففففهللق 

و احففففق ، وت ففففديتهم لهفففف  نجففففد ال لفففف ، ، 

 ا.  يسشخ5وي ضتأ )

التولفففم  الشفففمبك: ر  تفففلفخ بلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي 

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

االف خاضففي تغ يففق  ااوففق فوملففق ويجمسففبق 
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نبففففخ تكجلللالففففمت ال شففففم   التشفففف فديق 

 التسشففخاتبففمل خي  االف خاضففي وي ضففتأ 

(10.  

التولففم  الثففميأ:  ر  ت ففت  بلتففق الفف ول  ابلك خونففي 

جلق ال خيففففففف  ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتل

االف خاضففففففففي بحلففففففففث ت ضففففففففتأ نلففففففففى 

تكجلللالففمت وردوات تلاةففل ت ففلا تشففم   

رنضفففففم  ال خيففففف  االف خاضفففففي ويجمسفففففبق 

لف ففمئ  الت ولتففلأ واالنشفف ق ال وللتلففق 

بمل خي    الت للي انجمزهم ل ح ل  اضهداف

   يسشخا.13وي ضتأ  )

ر  تخانففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي التولففم  ال مسففك : 

لفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  ال مئتفففففففق ن

يبمدل ورسس ال ول  ال مئ  نلى االف خاضي 

  15ال خيففففف  االف خاضفففففي،  وي ضفففففتأ ) 

 يسشخا.

التولففم  الومشففخ: ر  ي ففلافخ ببلتففق الفف ول  ابلك خونففي 

ال مئتفففففففق نلفففففففى إسففففففف خاتلجلق ال خيففففففف  

االف خاضفففي ردوات  لفففم  يحكلفففق التخافففك 

بوديففق يجمسففبق ل لففم  اضهففداف، وي ضففتأ 

 خا.  يسش12)

ر  ت    يج ق وبلتق الف ول   التولم  الحمدي نشخ:

ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى إسفففف خاتلجلق 

ال خيفففف  االف خاضففففي بشففففهللق اللةففففلت 

و مبللففق ابسفف فدام وسففهللق ال  منففل يففك 

 يسشخا.    12يكلنمتهم، وي ضتأ )

  ت ففففتل  بلتففففق تولفففف  إلك خونففففي نبففففخ يج ففففق ) ملثففففم

جلق ال خيف  يميكخوسفلف  تفل   مئتفق نلفى إسف خاتل

  :2003االف خاضي بءس فدام نتلذ  فتلس )

  2003 (اس فدي  البمحثق نتفلذ  فتفلس        

  ال فففملي 3لل  ففتل  ال وللتففي لتففم يلضففح  الشففكل)

للشففففلخ وففففف  ف لاتفففف  فففففي ت ففففليخ بلتففففق الفففف ول  

ابلك خوني نبخ اللي  نبخ يج ق يميكخوسلف  تفل  

اسف فدام  مئتق نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي و

تكجلللالففففففم ال شففففففم   ) ال لشففففففبل ، ال للجففففففخام، 

يميكخوسففففلف  تفففففل   ا نظفففففًخا لشفففففتلللق يخاحلففففف ، 

وتكميلهم فلتفم بلجهفم، ويجمسفبق هف ا الجتفلذ  ل بلوفق 

البحث، و مبللق يخاحل  ال خنلفق لل وفديل بتفم يجمسف  

طبلوفففق يح فففل  الففف ول ا لففف ا ف فففد تففف  إافففخا  بوفففا 

ي ت  فلل  ، وفلتفم ال ودي ت نلى الجتلذ  لتفم سفلأت

 يلي نخض لتخاحل  وإاخا  ات إس فدام الجتلذ :

يخحلففق ال حللففل : و ففد اشفف تل  هفف   التخحلففق   1)

 نلى الف لات ال مللق:

 تحللل التشك ت وت ديخ الحمامت   1-1)

ت حفففدد التشفففكلق ففففي حمافففق رف فففمئي ذوي 

االح لمافففففمت الفمةفففففق إلفففففى إل شفففففمي التوفففففم ف 

لك خونلفففق والتهفففم ات التختب فففق بءن فففم  الك ففف  اب

ال  منللففففق ضففففتأ ي ففففخ ) اسفففف فدام ال كجلللالففففم 

الحديثففق فففي ال خبلففق الفمةففق  حلففث لفف  ت ضففتأ 

الت فففخ ات الشفففمب ق ال فففي سفففب  د اسففف هم ل ففف ي 

الدبلليففففق الفمةففففق  غفففف  رهتلففففق الشففففمبه  هفففف   

التهففففم ات فففففي  ففففل تلاهففففمت الدولففففق ل ل لفففف  
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تكجلللالفففمت ال ولفففل  الخ تلفففق ففففي تولفففل  وتولففف  

ذوي االح لماففمت الفمةففق ل ففأهلله   ال  يلفف  يففأ

وديجهفف  بففملتج تك، و ففد  رت البمحثففق ر  ت ففتل  

بلتق تول  إلك خوني  مئتق نلى إس خاتلجلق ال خيف  

االف خاضي ويديجق ب كجلللالفم تشفم   ت فلا لهف  

ال  منل وال شم   نأ بوفد ل خيف  اف خاضفي وف فم 

ضسففففللي ت كلففففخه   ففففد تشففففمند فففففي تجتلففففق هفففف   

هم ات يتفم يجتفي يهفم اته  التهجلفق التوم ف والت

التشفففف  بللق فففففي تل لفففف  تكجلللالففففمت ال ولففففل  

الخ تلففق فففي تأهلففل ت يلفف ه  ورط ففمله  يففأ ذوي 

االح لماففففمت الفمةففففق ويشففففمندته  للففففديث فففففي 

التج تفففك الفففف ي رةفففبا يشفففف فديم ل كجلللالففففمت 

الخ تلففق فففي اتلففك التجففمحي، و ففد شففوخت البمحثففق 

هففففم السفففف بمنق بهفففف   الحماففففمت يففففأ ففففف ت ت بل 

  طملففف  وطملبفففق 60اسففف   ت  ري نلفففى نلجفففق )

يتثلق للتج تك اضةفلي ، وب حللفل ن فمئث الد اسفق 

االس كشففمفلق تبلجفف  الحماففمت ال وللتلففق الخئلشففلق  

 ال مللق وال ي ت  يوملج هم بملبحث:
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    لل  تل   وال  ليخ ال وللتي2003   نتلذ   فتلس )3شكل )

 التخحلق رضولي: ال حللل:

 تحللل التهتمت/ رو التح ل  ال وللتي -2   تحللل التشك ت وت ديخ الحمامت -1

تحللل التلا د وال للد  في البلتق                    -4 تحللل ف مئ  الت ولتلأ وسللله  التدفلي-3

 ل وللتلق اضلثخ يجمسبق للتشك ت والحمامت  امذ ال خا  الجهمئي بشأ  الحللت اتف -5

 :التخحلق الثمنلق: ال  تل 

 ت تل  ردوات ال لم  يحكلق التخاك -2  ت تل  اضهداف ال وللتلق وتحلللهم وت جل هم-1

 ت تل  اس خاتلجلمت ال ولل  وال ول  -4  ت تل  التح ل  واس خاتلجلمت تجظلت  -3

 ل  من ت ال وللتلق ت تل  سلجم يل واس خاتلجلمت ا-5

  ت تل  اس خاتلجلق ال ولل  الوميق -7  تحديد نت  ال ولل  ورسمللب  التجمسبق -6

  وة  الت مد  -9   اف لم  ي مد  ال ول  الت وددة -8

 إتفمذ ال خا  بشأ  الح لت نلى الت مد  رو إن ماهم  -10

 التخحلق الثملثق: ال  ليخ:

 ل ف ل  ل ن م  ا -2    إنداد الشلجم يلهمت  -1

 نتللمت ال  لي  البجمئي -4    االن م   ال وليال  ليخ ) -3

 ال ش ل  واالفخا  الجهمئي للتج ل  ال وللتي -5

  

 التخحلق الخابوق: ال  لي  الجهمئي:

 ال  بل  واالس فدام التلداني في يلا   ح ل لق  -2  إنداد ردوات ال  لي  وال لم   -1

 التوملجق االح مئلق -4    ت بل  االدوات -3

 تحديد التخااومت الت للبق  -6 تحللل الج مئث ويجم ش هم وت شلخهم -5

 تشجلل ح لق التلكلق -8 إتفمذ ال خا  بشأ  االس فدام رو التخااوق -7

  

 التخحلق الفميشق: يخحلق الجشخ واالس فدام والت مبوق:

 ل  واالس فدام ال ج ل  ) ال ل  -3   ال بجي       -2   الجشخ    -1

 الت مبوق التش تخة  -5   ال ثبل  والديث -4
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  الحماق الى إل شمي رف مئي ذوي االح لمافمت

الفمةففق بوففا الت ففمهل  والتوففم ف التختب ففق 

بتهففم ات إن ففم  الك فف  ابلك خونلففق ال  منللففق 

لألط فففمت يفففأ ذوي االح لمافففمت الفمةفففق ففففي 

 ضل  يوميلخ ت تلتهم. 

  الحماق الى إل شمي رف مئي ذوي االح لمافمت

بوفففا الجلانففف  اضدائلفففق التختب فففق الفمةفففق 

بتهففم ات إن ففم  الك فف  ابلك خونلففق ال  منللففق 

لألط فففمت يفففأ ذوي االح لمافففمت الفمةفففق ففففي 

 ضل  يوميلخ ت تلتهم.

 تحللل التهتمت والتهم ات ال وللتلق  1-2)

ت  في هف   الف فلة تحللفل التهتفمت ال وللتلفق 

الوميففففق وتجظلتهففففم  فففففي ضففففل  تحللففففل الحماففففمت 

شففلق ال ففي سففب  تحديففدهم بمسفف فدام ال وللتلففق الخئل

التففدفل الهخيففى يففأ رنلففى إلففى رسفف ل حلففث يبففدر 

بملتهتففمت الخئلشففلق ويجففد   ضسفف ل نحففل التهتففمت 

 ال خنلق لتم يلي: 

  التهتق  ال وللتلفق الخئلشفق اضولفى : إل شفمي

الت مهل  والتوم ف التختب ق بتهفم ات إن فم  

الك ففف  ابلك خونلفففق ال  منللفففق ل ط فففمت ذوي 

ح لمافففففمت الفمةفففففق ففففففي ضفففففل  يوفففففميلخ اال

ت فففتلتهم و فففد تضفففتج  التهتفففمت ال خنلفففق 

 ال مللق: 

  ال شفففففمي ي هفففففلم الك فففففمي ابلك خونفففففي 1)

  تحديففففففد يتلففففففزات الك ففففففمي 2ال  ففففففمنلي، )

  تحديففففد نلففففلي 3ابلك خونففففي ال  ففففمنلي ، )

  تحديففففد 4الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي ،)

  5ف ففمئ  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي، )

  6ال تللففز بففلأ رنففلات الك فف  ابلك خونلففق، )

تحديففد نجمةففخ ويكلنففمت الك ففمي ابلك خونففي 

  تحديد إيكمنلفمت واسف فدايمت 7ال  منلي ، )

الك ففففففمي ابلك خونففففففي ال  ففففففمنلي يففففففك ذوي 

  تتللففففز يوففففميلخ 8االح لماففففمت الفمةففففق، )

ورسفففس ت فففتل  وإن فففم  الك ففف  ابلك خونلفففق 

تل  وإن فم    تتللز يخاحفل ت ف9ال  منللق ، )

  ال وففخف 10الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي، )

نلففففى بخيجلففففمت إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي 

 ال  منلي وف مئ هم.

  التهتففق ال وللتلففق الخئلشففق الثمنلففق : إل شففمي

التهفففم ات اضدائلفففق التختب فففق بءن فففم  الك ففف  

ابلك خونلفففففففففق ال  منللفففففففففق ل ط فففففففففمت ذوي 

االح لماففففمت فففففي ضففففل  يوففففميلخ ت ففففتلتهم 

 Flip PDF)مسفففففففففففففف فدام بخنففففففففففففففميث ب

Professional)     و فففف د تفففف   ت حللفففف ل هفففف

 التهم ات الخئلشلق إلف ى التهفم ات ال خنلف ق

 ال مللق: 

إل شفففففمي التهفففففم ات اضدائلفففففق التختب فففففق   1)

ب  فففتل  الك فففمي ابلك خونفففي وف فففم لتخاحفففل 

نتفففلذ  ال  فففتل  ال وللتفففى ويوفففميلخ ت فففتل  

  الك فف  ابلك خونلففق وذلفف  تشففم للم فففي ضففل

إسفففف خاتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي ا وال فففففي 

ت ضتأ: )ر  إل شمي يهم ات ت بل  ف فلات 
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يخحلفففق ال حللفففل بن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي 

بجفففم ا نلفففى الهفففدف الوفففمم للك فففمي الففف ي تففف  

االت ففمق نللفف  تشففم للم بففلأ رنضففم  ال خيفف  

يهتففمت ،  )ي   3ابف خاضففي، وت  ففخت إلففى 

ق إل شفففمي يهفففم ات ت بلففف  ف فففلات يخحلفففف

ال  ففتل  بن ففم  الك ففمي ابلك خونففي تشففم للم 

بلأ رنضم  ال خي  ابف خاضي ، وت  خت إلفى  

 يهتمت . 7

ال شففمي التهففم ات اضدائلففق بن ففم  الك ففمي   2)

ابلك خونفففي ال  فففمنلي وف فففم لتوفففميلخ ت فففتل  

 Flipالك فف  االلك خونلففق بمسفف فدام بخنففميث 

PDF Professional  وذلفف  تشففم للم فففي

لق ال خي  ابف خاضي ب  بلف  ضل  إس خاتلج

ف فففلات يخحلفففق االن فففم  وال  فففليخ، وال فففي 

ت ضفففففففتأ: )ر  إل شفففففففمي يهفففففففم ات إن فففففففم  

والح ففففلت   تلففففم نلففففى نجمةففففخ اللسففففمئ  

الت وفففففددة للك فففففمي االلك خونفففففي وتوفففففديلهم ، 

يهتففمت )ي  إل شففمي يهففم ات  6وت ضففتأ  

إن فففم  الجتفففلذ  االولفففي للك فففمي ابلك خونفففي 

خنفففميث التف ففف  الوفففمم ال  فففمنلي بمسففف فدام ب

ل فففف حمت الك ففففمي ابلك خونففففي والتح فففففل  

والج فففلب الخ تلفففق وتحليلففف  ففففي ةفففل ة 

PDF   تشففففففم للم  بففففففلأ رنضففففففم  ال خيفففففف

يهتفففق )    15ابف خاضفففي وي  فففخت نجهفففم  

إل شفففمي يهفففم ات نشفففخ الك فففمي ابلك خونفففي 

تشففم للم   Flip PDF Builderبمسفف فدام 

شف   بلأ رنضم  ال خيف  ابف خاضفي بوفد يجم 

 وت لللت  يأ  بل رنضم  ال خي  االف خاضي.

تحديفففد ف فففمئ  الت ولتفففلأ التشففف هدفلأ   1-3)

 وسللله  التدفلي: 

تكلن  ال تق التش هدفق يأ البحث يأ طف ي  

الدبلليفففق الفمةفففق بكللفففق نلفففلم ذوي االح لمافففمت 

الفمةق التشجللأ في ي خ  "اس فدام ال كجلللالفم 

لجففففميوي الحديثففففق فففففي ال خبلففففق الفمةففففق" للوففففمم ا

طملفففف  وطملبففففق،  120،  و لايهففففم 2021/2022

 وال ي تف   بملف مئ  ال مللق:  

  الف مئ  الوميق  : ت خاوو رنتم ه  يفم بفلأ

  نففمم  وبمل ففملي فهفف  يشفف خلل  فففي 23-30)

الف فففمئ  الو للفففق والجشفففتلق واالن ومللفففق، 

ولكففففأ يف ل ففففل  فففففي التشفففف ل  االا تففففمني 

 لق .واال   مدي ورسملل  تولته  التوخف

   يش ل  ال ح لل اضلمديتي: ي خاوو يشف ل

تح فففففلله  اضلفففففمديتي يخت فففففك حلفففففث ت فففففك 

ت ففديخاته  بففلأ ت ففديخ الففد اففدا والففد، وف ففم 

 ل حللل ن مئجه  الشمب ق .

   يشفف ل  الشففلل  التففدفلي : ب حللفف ل الشففلل

التففدفلي لل فف  ي  تبففلأ ر  لففلس لففديه  تولفف  

يهففم ات إن ففم  الك فف  ابلك خونلففق سففمب  نففأ 

ال  منللق فلف  يد سفلا ففي ري ي فخ ات سفمب ق 

لففلس لففديه  ، لتففم تب لفف أ ر   هفف   التهففم ات

يهففففم ات إسفففف فدام بلتففففق الفففف ول  ابلك خونففففي 
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، ال مئتق نلى إس خاتلجلق ال خيف  ابف خاضفي 

لفف  لفف ا تفف  تففد يبه  نلففى إسفف فدايهم وتلفلخي

، هفف ا  كل لففق ال  منففل يففك يكلنمتهففمتوللتففمت ل

غبففف ه  الكبلفففخة فففف ي فضففف  نففف أ   هففف ل   

ال   ولفف   يفف أ ففف  ت هفف   البلتففق ال مئتففق نلففى 

إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي  نظففخا النهففم 

ت فففففلا لهففففف  الففففف ول  يفففففك يخانفففففمة تبمنفففففده  

 الجغخافي.

  لففديه  راهففزة  لتبلففلتخ إلففى ر   بمبضففمفقهفف ا

ويهففففم ات اسفففف فدايهم ،  بمالن خنفففف ي  ففففلق 

تجخبفق لديه  دافولق و غبق في التشفم لق ففي 

البحففث للفف تكأ يففأ يهففم ات ت ففتل  وإن ففم  

الك   ابلك خونلق ال  منللق   في  ل تلاهمت 

الدولففق بماله تففمم  بفف وي االح لماففمت الفمةففق 

وديجهففففف  بفففففملتج تك يفففففأ فففففف ت تل لففففف  

ال كجلللالففمت الخ تلففق الحديثففق ال ففي ت لاففف  

 .وف مئ ه  و د اته  الفمةق

ول  تحللفففل التفففلا د وال لفففلد ففففي بلتفففق الففف   1-4)

 ابلك خونلق: 

فففي هفف   الف ففلة تفف   ةففد االيكمنففمت والت ففمد  

الت محفففق ففففي بلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي نبفففخ يج فففق 

يميكخوسفففلف  تفففل  ، ولمنففف  الت فففمد  وااليكمنفففمت 

 الت محق لمل ملي:

راهفففففزة الهفففففمت  ال للفففففق  الفمةفففففق بفففففمل  ي  -1

الت  لق بمبن خن  ل شجلل الدفلت ببلتفق الف ول  

مئتففق نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  ابلك خونففي  ال 

 تل  .

يج ففق يميكخوسففلف  تففل  وال ففي تففلفخ الجميوففق  -2

ضنضم  ال د يس بهم  للتق سخ وإيتلل افميوي 

للففففدفلت نلففففى هفففف   التج ففففق وإنشففففم  فففففخق 

اف خاضفففلق وتشفففجلل ال ففف ي بهففف   ال فففخق يفففأ 

ف ت االيتل ت  الفمةفق بملكللفق ال في يد سفل  

فففخق  بهففم ، واسفف فدي  هفف   التج ففق فففي نتففل

اف خاضفففلق ، و ففففك يح فففل  يل فففمت يلديفففلالت 

الك ففففمي االلك خونلففففق اض بففففك وال ففففي ت ضففففتأ 

التوففم ف والتهففم ات اضدائلففق التختب ففق بءن ففم  

الك فففف  ابلك خونلففففق ال  منللففففق، وإدا ة الفففف ول  

لل فففخق االف خاضفففي  والتحمضفففخات ابلك خونلفففق 

ال زايجلففق واالف بففم ات والتجم شففمت ال تزايجلففق 

 ابف خاضلق ون د الجلشمت ال تهلديق. لل خق

تكجلللالففففففمت وردوات ال شففففففم   التشفففففف فديق  -3

بففمل خي  االف خاضففي وال ففي  تفف  اسفف فدايهم فففي 

نتل يجتلنمت ال خق ابف خاضلق لل شم   ففي 

ت ففليخ التجفف ث ) الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي  

وهففففففففي ال لشففففففففبل  وال للجففففففففخام ويج ففففففففق 

 يميكخوسلف  تل 

لل لاةففل فففي بدايففق What s app ت بلفف    -4

ال جخبفففق ل شفففجلل ال ففف ي بفففمل خق ابف خاضفففلق 

نلى يج ق يميكخوسلف  تل  بمسف فدام اضيتلفل 

الجميوي الفمب به  وإن م لل فخي  اف خاضي 
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بمس  ال خي  وت شل  ال خق ابف خاضلق واف لم  

 مئدي ال خق وتلزيك ردوا  لفل نضفل بفمل خي ، 

ديق بففمل خي  ونفلت تكجلللالفم ال شففم   التشف ف

 االف خاضي.

بوا البخيجلفمت واالاهفزة والففديمت ال زيفق  -5

 ل  تل  بلتق ال ول  االلك خوني :

  بخنفميثMicrosoft Word Office 

لتوملجق الج فلب وتجشفل هم ال في  2019

ي ضفففففتجهم يح فففففل  يلديفففففلالت الك فففففمي 

 ابلك خوني اال بك.

   بخنفميثMicrosoft Word Office 

مئ  الت وففددة لوتففل نففخوض اللسفف 2019

 للتحمضخات ابلك خونلق. 

  بخنفففميثCamtasia 2020   بل  فففمط

وتشففجلل ل  ففمت ال لففديل لتهففم ات إن ففم  

الك فففففمي ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي ونشفففففخ  

 Flip PDF)بمسفففف فدام بخنففففميث  

Professional)    ونتففففل يلن ففففم  لهفففف

الل  فففمت ال لديليففففق  بءضفففمفق الج ففففلب 

 والوجففففففففمويأ وال لتلحففففففففمت الب ففففففففخيق ،

والتلسفففففففففل ى، وال وللففففففففف  ال فففففففففلتي 

 الت مح .

 Adobe Photoshop CC 2018 

 ال ل   والخسليمت. لتوملجق

   شفففففبكق االن خنففففف  للبحفففففث نفففففأ ال فففففل

 والخسلم التش فديق بملك   ابلك خونلق.

بن ففم   Flip PDF Professional بخنففميث -6

 الك مي ابلك خوني ونشخ 

ويففأ يول ففمت ال  بلفف  :  ان  ففمت وضففو   ففلة 

االن خن   في بوا االو مت ، بمالضمفق إلى ر   شبكق

ال فف ي لففلس لففديه  فبففخة سففمب ق للفف ول  بمسفف فدام 

إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي  لتففدفل اديففد فففي 

ال ول  وال شم   بن فم  يشفخوت تشفم لي نفأ بوفد ، 

لفف ا يتففم دنففم البمحثففق  إلففى نتففل الشففمت تتهلديففق 

ك خونفي نبفخ لشخو توللتمت إس فدام بلتق الف ول  االل

يميكخوسففلف  تففل  ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

االف خاضففففي ولل لففففق ال شففففم   نبففففخ تكجلللالففففمت 

ال شففم   التشفف فديق وهففي ال ففلس بففل  وال للجففخام 

ويج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  ، بمالضفففمفق الفففى الفففدن  

الج ي الت لفخ ببلتق ال ول  االلك خوني ل لضلا هف   

 ال وللتمت.

لتجمسففففففبق للتشففففففك ت اف لففففففم  الحلففففففلت ا  1-5)

 والحمامت: 

في ضل  تحللل التشك ت والحمافمت والتهتفمت 

ال وللتلفففق تففف  اف لفففم  بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي نبفففخ 

يج ففق يميكخوسففلف  تففل  ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي واسفف فدام تكجلللالففمت تشففم   

ال خي  الت تثلق في ال فلس بفل  وال للجفخام ويج فق 

  تفففل   ل جتلفففق يهفففم ات إن فففم  الك ففف  يميكخوسفففلف
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ابلك خونلفففق ال  منللفففق والحضفففل  ابا تفففمني لفففد  

رف ففمئي ذوي االح لماففمت الفمةففق ، حلففث  ففد ات فف   

يأ نلجق الد اسق ابس   نلق يأ رف فمئي  98%

ذوي االح لماففففمت الفمةففففق ر  لففففديه  حماففففق إلففففى 

إس فدام بلتق تول  إلك خونلق  مئتق نلفى إسف خاتلجلق 

ي  االف خاضي ل ول  هف   التهفم ات ال في تشفمند ال خ

نلى نتل يهفم اته  التهجلفق التشف  بللق ففي تل لف  

تكجلللالمت ال ولل  الخ تلق ل أهلفل ذوي االح لمافمت 

 وتجتلق يهم اته  الحلمتلق وديجه  بملتج تك . 

   يخحلق ال  تل : 2)

بجم ا نلى تف  ال لةفل إللف  ففي يخحلفق ال حللفل يفأ  

للتلفق، تف  البفد  ففي ف فلات يخحلفق يفخامت تو

 ، وهفي 2003ال  تل  وف فم لجتفلذ  فتفلس  )

 لمل ملي:

ل ففلمغق اضهففداف  ت ففتل  اضهففداف ال وللتلففق: -1

ال وللتلق ت  تخاتق التهتفمت ال وللتلفق الشفمب ق 

إلففى رهففداف سففللللق  مبلففق للت حظففق وال لففم ، 

و د اش تل  التهتق اضولفى ) إل شفمي الت فمهل  

التختب فففق بتهفففم ات إن فففم  الك ففف  والتوفففم ف 

ابلك خونلفففففق ال  منللفففففق ففففففي ضفففففل  يوفففففميلخ 

  رهففففففداف فخنلففففففق ، 10ت ففففففتلتهم  نلففففففى  )

والتهتففق الثمنلففق ) إل شففمي التهففم ات اضدائلففق 

التختب ففق بءن ففم  الك فف  ابلك خونلففق ال  منللففق 

ل ط فففمت ذوي االح لمافففمت ففففي ضفففل  يوفففميلخ 

 Flip PDF ت ففتلتهم بمسفف فدام بخنففميث 

Professional)( هفففدف 32  اشفف تل  نلفففى  

فخني ،    ت  ت جل هم حشف  ت فجل  "بلفلم" 

ل هفففداف ال وللتلفففق،  و فففد تففف  نفففخض  مئتفففق 

  يفففففأ الشفففففمدة 5اضهفففففداف الشفففففللللق نلفففففى )

التحكتفففلأ ففففي يجفففمت تكجلللالفففم ال ولفففل   وتففف  

توففديلهم نلففى ضففل  يففم ربففدا  الشففمدة التحكتففلأ 

هففداف فففي يففأ آ ا  ، وبفف ل  رةففبح   مئتففق اال

   .3 ةل تهم الجهمئلق ) يلح 

ت فففتل  ردوات ال لفففم  يحكلفففق التخافففك:  تففف   -2

ت ففففتلتهم فففففي ضففففل  اضهففففداف ال وللتلففففق ، 

وتضففففتج   مئتففففق رسففففملل  ال  كلففففخ لشفففف جبخ  

 (Sternberg& Wagner,1992)ووااجففخ 

الجشففففق ال  فففلخة توخيففف  الفففد ديخي وال لففف  

  ل  فففففجل  نلجفففففق البحفففففث، وإف بفففففم  2004)

 لفففم  يفففدي تح فففلل نلجفففق البحفففث تح فففللي ل

للجمنففف  التوخففففي يفففأ يهفففم ات إن فففم  الك ففف  

ابلك خونلفففق ال  منللفففق، وب م فففق ت لفففل  التجففف ث 

للجمنفففففف  اضدائففففففي لتهففففففم ات إن ففففففم  الك فففففف  

 Flipابلك خونلفق ال  منللفق بمسف فدام بخنفميث 

PDF Professional   وي لفففم  الحضفففل ،

ابا تففففمني لففففد  رف ففففمئي ذوي اضح لماففففمت 

مةففق لبلتففق الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى الف

إسفففف خاتلجلق ال خيفففف  اضف خاضففففي، و ففففد تتفففف  

ف فففلات بجم هفففم وإنفففدادهم، وذلففف  ففففي الجفففز  

الفففففمب بءنففففداد ردوات ال لففففم  وال ألففففد يففففأ 

 ف مئ هم الشلكلي خيق فلتم بود  .

ت ففتل  التح ففل  واسفف خاتلجلمت تجظلتفف :  تفف   -3

فففففي هفففف   الف ففففلة تحديففففد نجمةففففخ التح ففففل  
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وتجظلتهففم  فففي ضففل  لففل يففأ  مئتففق اضهففداف 

ال وللتلق و مئتق تحللل التهتمت ال وللتلفق ال في 

سفففب  تحديفففدهم ، و فففد  ونففف ي نجففف د اف لففف م  

التح  لي ر  يك ل  يختب  مً بمضه داف ويجمسفبمً 

للت ولتلأ، وةحلحمً يأ الجمحلق الولتل ق و فمب ً 

لل  بلفف  ولمفلففمً بن ففم  فكففخة واضففحق ود ل ففق 

يهم ات إن فم  الك ف  ابلك خونلفق ال  منللفق  نأ

لففف وي االح لمافففمت الفمةفففق، و فففد تففف  ت شفففل  

التح ففل  وتجظلتفف  فففي شففكل ل ففمي إلك خونففي 

   حلث:5 يلديلالت، يلح  )  4ي ضتأ )

  التلديففففلت اضوت : تجففففموت يلضففففلت ي هففففلم

الك فففففمي ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي ويتلزاتففففف  

وف مئ فففففف ، وت ضففففففتأ يجتلنففففففق يففففففأ 

ت ال خنلففق لتففم يلضففحهم اففدوت التلضففلنم

 ، و  ففد تفف  تجظففل  ت ففمبك نففخض يح ففل  1)

التلديففلت اضوت وف ففم ل ختلفف  تشلشففل تجظففل  

 التهتمت ال وللتلق الشمب  تحديدهم.

  التلديفففلت الثفففمني : تجفففموت يلضفففلت رنفففلات

ونجمةففففخ   الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي

وفمنلل ففففف  لففففف وي االح لمافففففمت، وت ضفففففتأ 

ت ال خنلفففق لتفففم يجتلنفففق يفففأ التلضفففلنم

  ، و ففد تفف  تجظففل  ت ففمبك 1يلضففحهم اففدوت )

نخض يح ل  التلديلت الثفمني وف فم ل ختلف  

تشلشفففل تجظفففل  التهتفففمت ال وللتلفففق الشفففمب  

 تحديدهم.

  التلديفففلت الثملفففث: تجفففموت يوفففميلخ ويخاحفففل

وبخيجلففففففمت ت ففففففتل  الك ففففففمي ابلك خونففففففي 

ال  ففففففففمنلي، وت ضففففففففتأ يجتلنففففففففق يففففففففأ 

ضففحهم اففدوت التلضففلنمت ال خنلففق لتففم يل

 ، و فففد تففف  تجظفففل  ت فففمبك نفففخض يح فففل  1)

التلديففلت الثملففث وف ففم ل ختلفف  تشلشففل تجظففل  

 التهتمت ال وللتلق الشمب  تحديدهم.

  التلديففلت الخابففك : تجففموت يلضففلت الخئلشففي

الثففمني وهففل التهففم ات الوتللففق بن ففم  الك ففمي 

ابلك خونففففففففففي ال  ففففففففففمنلي ل ط ففففففففففمت ذوي 

 Flipبخنفميث  االح لمامت الفمةق بمسف فدام

PDF Professional  وت ضتأ يجتلنق ،

يففففأ التلضففففلنمت ال خنلففففق لتففففم يلضففففحهم 

 ، و فففد تففف  تجظفففل  ت فففمبك نفففخض 1افففدوت )

يح ل  التلديلت الخابك وف م ل ختل  تشلشفل 

 تجظل  التهتمت ال وللتلق الشمب  تحديدهم.

  ال فففففملي يلضفففففلنمت 1ويلضفففففا افففففدوت)

ل  التح فففل  الخئلشفففلق لتلديفففلالت بلتفففق الففف و

االلك خونفففي نبفففخ يميكخوسفففلف  تفففل  ال مئتفففق 

 نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي .

  : ت تل  اس خاتلجلمت ال ولل  وال ول  -4

ان تد ال ول  في بلتق ال ول  االلك خونفي ال مئتفق 

نلى إسف خاتلجلق ال خيف  االف خاضفي واسف فدام رحفد 

تكجلللالففمت ال شففم   بففمل خي  االف خاضففي )ال ففلس 

يميكخوسففففلف  تففففل    ل جتلففففق  – للجففففخام ال –بففففل  
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يهم ات إن م  الك   ابلك خونلق ال  منللق والحضل  

ابا تففمني لففد  رف ففمئي ذوي االح لماففمت الفمةففق 

بملبحفففث الحفففملي يفففأ فففف ت الفففديث بفففلأ رلثفففخ يفففأ 

 إس خاتلجلق لل ولل  وال ول  ، حلث اس فدم :

   إسفف خاتلجلق تجتففك بففلأ الوففخض واالل شففمف والفف ول

  ال مئتففق نلففى الفف ول  ال ففخدي الت تخلففز حففلت الجشفف

ال مل ، حلث تل ى ال ملف  التح فل   ال وللتفي يفأ 

ف ت التحمضخات ابلك خونلق التبمشخة نبخ يج فق 

يميكخوسفففلف  تفففل   ال فففي ت فففديهم البمحثفففق لشفففخو 

التح ففل  ال وللتففي لتلديففلالت الك ففمي ابلك خونففي 

لل لفففق اض بوففق، وريضففم تل ففي اضهففداف ال وللتلففق و

تح ل هففم بمسفف فدام إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي 

ففففففف ت  التحمضففففففخة ال تهلديففففففق، لتففففففم اسفففففف فدم 

إس خاتلجلق ال ول  الجش  ال مئتق نلى ال ول  ال فخدي 

حلففففث ي ففففلم ال ملفففف  بملد اسففففق ال اتلففففق لتح ففففل  

يلديففففلالت الك ففففمي ابلك خونففففي ي وففففدد اللسففففمئ  

 اض بوق في الل   التجمس  ل  ويأ ري 

 إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي ق ال ول  االلك خوني ال مئتق نلى  يلضلنمت التح ل  الخئلشلق لتلديلالت بلت1ادوت )

 نجمةخ التح ل  الخئلشلق  للتلديلت التلضلت الخئلشي التلديلت      التلديلت

 التلديلت االوت
ي هلم الك مي ابلك خوني 

 ال  منلي ويتلزات  وف مئ  

  مي ابلك خوني ال  منلي.ي هلم  الك   1)

 يتلزات الك مي ابلك خوني ال  منلي .  2)

 نللي الك مي ابلك خوني ال  منلي.  3)

 ف مئ  الك مي ابلك خوني ال  منلي .  4)

 التلديلت الثمني

 رنلات الك مي ابلك خوني ال  منلي

ونجمةخ  وفمنلل   ل وي 

 االح لمامت

  رنلات ورشكمت الك   ابلك خونلق ال  منللق.  1)

 لوجمةخ التكلنق للك مي ابلك خوني ال  منلي .ا  2)

إيكمنلمت وو مئ  اس فدام الك مي ابلك خوني   3)

 ال  منلي ل وي االح لمامت 

 التلديلت الثملث

يوميلخ ويخاحل وبخيجلمت 

ت تل  الك مي ابلك خوني 

 ال  منلي

 يوميلخ ورسس ت تل  الك   ابلك خونلق ال  منلي  1)

 وني ال  منلي .يخاحل ت تل  الك مي ابلك خ  2)

بخيجلمت ت تل  الك مي ابلك خوني ال  منلي   3)

 وف مئ هم

 التلديلت الخابك  

التهم ات اضدائلق بن م  الك مي 

ابلك خوني ال  منلي  بمس فدام 

 Flip PDFبخنميث 

Professional 

ت بل  يخاحل نتلذ  ت تل  الك مي ابلك خوني    1)

   ال  منلي .

لك مي ابلك خوني ال  منلي التهم ات الوتللق الن م  ا  2)

 Flip PDF Professionalبمس فدام  بخنميث 
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يكم  يأ فف ت  فوهفم نلفى ال  فل االف خاضفي نبفخ 

يج ق يميكخوسفلف  تفل  الففمب بولجفق البحفث، يفك 

إتمحق حخيق ال حك  ففي نفخض هف ا التح فل  حشف  

سففففخن   ال اتلففففق، ور جففففم  د اسففففق ال ملفففف  ال اتلففففق 

ت يجلفف  نلففى االف بففم ات لتح ففل  هفف   التلديففلال

ال بللفففق والبوديفففق واالنشففف ق ال وللتلفففق ال فففي ت فففلا 

ال  منل الجش  يك التح ل  يتم يجولف  دائتفم نشفل م 

وي ظففم ن للففم وت ففلس يففد  فهفف  ال ملفف  للتولليففمت 

 ال ي ت ضتجهم ه   التلديلالت اض بوق  .

    إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي بهفففدف إن فففم

ل  منلي بمل شم   بفلأ رنضفم  الك مي ابلك خوني ا

ال خيفف  حلففث  ميفف  البمحثففق فففي البدايففق ب شففكلل 

 وتكففليأ ال ففخق ابف خاضففلق وف ففم ضسففللي ال  كلففخ

)الففدافلي والفففم اي  ونففلت تكجلللالففم ال شففم   

 –التشفف فديق بففمل خي  االف خاضففي ) ال ففلس بففل  

يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل   ) يلحففف   –ال للجفففخام 

لففففل فخيفففف  إف خاضففففي   ،  والشففففتمو ضنضففففم 7

بمف لم  ال مئد ال ي ي لم ب لزيك اضدوا نلله  بوفد 

يخحلففق ال وففم ف بلففجه  وتأسففلس الث ففق  واضدوا  

هي ) الكمت  رو التشجل لل خي ، التح فز لل خيف ، 

البمحففث ويففديخ الت ففمد ، التلشففخ وضففمب  الل فف  

لل خيفف   ،  فف  بدايففق ال  منففل بففلأ رنضففم  ال خيفف  

ل جظل  الوتفل النجفمز التهتفمت   اضف خاضي وال مئد

ال وللتلففففق الت  لبففففق الن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي 

ال  ففمنلي وتح لفف  الهففدف الوففمم للك ففمي الفف ي تفف  

اف لم   يوم وتوخف ه   بتخحلق الو  ،    ي لم 

رنضفففم  لفففل فخيففف  اف خاضفففي ب بفففمدت التجم شفففمت 

وال  منفففل ابيجفففمبي يوفففم بنجفففمز التهتفففمت وبجفففم  

تج ق ال كجلللالق  لل شم   الفمةق اضفكم نبخ ال

به  في ضل  ضلاب  ويوميلخ لوتل ال خي  وال في 

 ميفففف  البمحففففق بلضففففوهم وان نهففففم لل فففف ي فففففي 

الجلشفففففق ال تهلديفففففق التخفلنفففففق نلفففففى يج فففففق 

يميكخوسفففلف  تفففل  وتوفففخف هففف   بتخحلفففق وضفففك 

ال لانففد والتوففميلخ،  فف  يخحلففق اضدا  ال ففي تجتففل 

أ رنضم  ال خي  حلفث فلهم الخواب  االا تمنلق بل

يفف   ف لهففم ت لففل  يشففم لق لففل نضففل بففمل خي  فففي 

إنجمز التهتق ) إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي  

وتشفففجلك ويشفففمندة لفففل يفففجه  واآلففففخ النجفففمز 

التهتفففق بتوفففميلخاضدا  الت للبفففق، وت لفففل  يفففد  

تح   اضهداف التخالة التختب فق بتهفم ات إن فم  

  يلضففا 7نلي، وشففكل )الك ففمي ابلك خونففي ال  ففم

ال خق ابف خاضلق ال ي ت  رنشمؤهم نلى ال لشفبل  

 وال للجخام ويج ق يميكخوسلف  تل 
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  7)يلح     ال خق ابف خاضلق ال ي ت  رنشمؤهم نلى ال لشبل  وال للجخام ويج ق  يميكخوسلف  تل 7شكل )

 ال حك  ال وللتي:ت تل  اس خاتلجلمت ال  منل و -5

 د  ان  البمحثق ففي ت فتل  بلتفق الف ول  ابلك خونفي 

ضفففففي ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  اضف خا

 –ال ففففلس بففففل  واسفففف فدام تكجلللالففففم ال شففففم   )

 يج ق يميكخوسلف  تل    لتم يلي: -ال للجخام

ت منففل التفف ول  يففك التولفف : حلففث يتكففأ لل فف ي  -1

دوات ال لاةففل ال لاةففل يففك البمحثففق يففأ ففف ت ر

الت محفففق ببلتففففق الففف ول  االلك خونففففي نبفففخ يج ففففق 

يميكخوسففففففلف  تففففففل  ، وايضففففففم نبففففففخ التج ففففففق 

ال كجلللالفففق التشففف فديق لل شفففم   بفففلأ رنضفففم  

ال خي  االف خاضي النجمز التهتمت الت للبق  ال ي 

تتكففففجه  بء سففففمت  سففففمئل ل س  شففففم نأ حلففففلت 

 Flipللتشفك ت ال في  فمبل ه  ففي تثبلف  بخنفميث 

PDF Professional    واالس  شم  نأ الج مط ،
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الغلفففخ ي هليفففق بتح فففل  التلديفففلالت ، وت فففدي  

التشفففففمندة نجفففففد ت بلففففف  التهتفففففمت ال وللتلفففففق 

ال شفففم للق لتتم سفففق التهفففم ات الوتللفففق بن فففم  

الك ففففففمي ابلك خونففففففي ال  ففففففمنلي لإلط ففففففمت ذوي 

 Flipاالح لمافففمت الفمةفففق بمسففف فدام بخنفففميث 

PDF Professional  .  ( 8ويلضففا شففكل  

رحد االس  شم ات الت ديق يأ ال  ي نبفخ يج فق 

 يميكخوسلف  تل  .

 

 

 

 

 

 

 

تلااهه  ر جم  ال ول  نبخ يج ق   بوا تشمؤالت ال  ي واس  شم اته  حلت التشك ت ال ي 8شكل )

 يميكخوسلف  تل 

ت منففل التفف ول  يففك التح ففل : حلففث يفف تكأ  -2

يح فل   ال  ي يأ ال  منل بشكل فخدي يفك

يلديلالت الك مي ابلك خوني التخفلنق نلفى 

ال  ل االف خاضي بتج ق يميكخوسفلف  تفل  

لكل يجتلنق ويم ت ضفتج  يفأ ي فمد  تولف  

الك خونلفففففق ووسفففففمئ  ي وفففففددة ، ورنشففففف ق 

ويهتمت توللتلق، يتم ي لا ذل  توفديل فبفخة 

الت ول  التوخفلق والتهم يق وفهتف  لتهفم ات 

ي ال  فففمنلي لففف وي إن فففم  الك فففمي ابلك خونففف

  9االح لمافففمت الفمةففففق، ويلضففففا شففففكل )

 يلديلالت الك مي ابلك خوني اض بوق .
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   يلديلالت الك مي ابلك خوني اال بوق9شكل )
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ت منفل التفف ول  يففك التف ول : يفف   هفف ا ال  منففل  -3

ر جففم  تشففم   ال فف ي يوففم ل خيفف  اف خضففي 

شم   التشف فديق )ال فلس نبخ تكجلللالم ال 

يج ق يميكخوسلف  تل     –ال للجخام  –بل  

ضدا  يهتففففمت يوخفلففففق ونتللففففق لتتم سففففق 

وت بل  التوفم ف والتهفم ات الوتللفق بن فم  

الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي لألط فففمت ذوي 

 Flipاالح لمامت الفمةق بمس فدام بخنميث 

PDF Professional   ويلضففا شففكل ،

ت داففففل ال فففخق االف خضففففلق   ال  فففمن 10)

وف ففففم للتج ففففمت ال كجلللالففففق التشفففف فديق 

يج فففق  –ال للجفففخام  –بفففمل خي  )ال لشفففبل  

 يميكخوسلف  تل   نلى ال ختل  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  ال  من ت دافل ال خق االف خضلق وف م للتج مت ال كجلللالق التش فديق بمل خي  )ال لس بل  10شكل )

 ميكخوسلف  تل   .يج ق ي –ال للجخام 
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ت منفففل التففف ول  يفففك بلتفففق الففف ول  : يففف   هففف ا  -4

ال  منل ي أ ف  ت توميل الت ول  يك اللااهق 

الخئلشلق لبلتق ال ول  ابلك خوني نبفخ يج فق 

يميكخوسفففلف  تفففل  واالنضفففتمم إلفففى ال فففخق 

ابف خاضففلق ال ففي تفف  انشففمؤهم بهفف   البلتففق، 

ق وال وميل يك لل الخواب  واضي لنمت الفمةف

ويلضففففا شففففكل  .  7ببلتففففق الفففف ول ) يلحفففف  

  وااهففق ت منففل بلتففق الفف ول  ابلك خونففي 11)

نبففففخ يج ففففق يميكخوسففففلف  تففففل  وال ففففخق 

 ابف خاضلق التجشأة بهم .

 

 

 

 

 

 

   وااهق ت منل بلتق ال ول  ابلك خوني نبخ يج ق يميكخوسلف  تل  وال خق ابف خاضلق11شكل )

 تجمسبقتحديد نت  ال ولل  ورسمللب  ال -6

ت  به ا البحث اسف فدام رلثفخ يفأ نتف  لل ولفل  

ببلتففق الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

ال خيفف  االف خاضففي واسفف فدام تكجلللالففم ال شففم   

)ال لشففبل / ال للجففخام/ يميكخوسففلف  تل  حلففث تفف  

 اس فدام :

  نتفف  ورسففللي ال ولففل  الجتففمني:  يففأ ففف ت

ال فففي تل لهفففم  ت منفففل ال ففف ي يفففك التحمضفففخات

البمحثففففففففق  )اسفففففففف مذ الت خ  نبففففففففخ يج ففففففففق 

 يميكخوسفلف  تفل  حففلت التوفم ف والتهففم ات

التختب ففق بءن ففم  الك فف  ابلك خونلففق ال  منللففق 

 ل وي االح لمامت الفمةق.

  نت  ال ولل  ال اتي : يأ ف ت اطف ت ال ف ي

نلففى ي ففمد  الفف ول  والت تثلففق فففي يلديففلالت 

 ي الت محق نلى يجلد الك مي ابلك خوني ال  منل

Class Materials   نبفخ يج فق يميكخسفلف

تل  في اي و   وال ول  يج  لفل حشف  سفخن   

ال اتلق حلث ي ضتأ الك فمي انشف ق واف بفم ات 

 ذاتلق ل  لل  يد  تح  ه  الهداف الك مي.

  نت  ال ول  ففي يجتلنفمت  ةفغلخة تشفم للق

)ال ففخق ابف خاضففلق  : يففأ ففف ت ت شففل  نلجففق 

 ، لفففل 7إلفففى ففففخق إف خاضفففلق ) يلحففف   البحففث

طففف ي) الكمتففف  رو التشفففجل  5فخيففف  ي ضفففتأ 

لل خيفففف ، التح ففففز لل خيفففف ،  البمحففففث ويففففديخ 
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  وضففففمب  الل ففف  لل خيفففف  الت فففمد ، التلشفففخ

وإف لففم   مئففد ال خيفف  الفف ي ي ففلم ب لزيففك هفف   

اضدوا  نلى رنضم  ال خي  بود الشق ال وم ف 

يفف  بحلففث وتكففليأ الث ففق فففي بدايففق تكففليأ ال خ

ي شم   اتلك رنضم  ال خي  في تح لف  هفدف 

يشفف خ  وهففل ت ففتل  وإن ففم  ل ففمي إلك خونففي 

ت منلي في تف   االنم ق ،    بدايفق ال  منفل 

بلأ رنضم  ال خي  اضف خاضفي وال مئفد  ل جظفل  

الوتل النجمز التهتمت ال وللتلق الت  لبق الن م  

الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي وتح لفف  الهففدف 

لومم للك مي ال ي تف  اف لفم   يوفم وتوفخف هف   ا

بتخحلففق الو فف ،  فف  ي ففلم رنضففم  لففل فخيفف  

اف خاضي ب بفمدت التجم شفمت وال  منفل ابيجفمبي 

يوم بنجمز التهتمت وبجفم  اضفكفم نبخ التج فق 

ال كجلللالففق  لل شففم   الفمةففق بهفف  فففي ضففل  

ضفففلاب  ويوفففميلخ لوتفففل ال خيففف  وال فففي  ميففف  

ن نهففم لل فف ي فففي الجلشففق البمحففق بلضففوهم وا

ال تهلديق التخفلنق نلى يج فق يميكخوسفلف  

تففففل  وتوففففخف هفففف   بتخحلففففق وضففففك ال لانففففد 

والتوففميلخ،  فف  يخحلففق اضدا  ال ففي تجتففل فلهفففم 

الفخواب  االا تمنلففق بففلأ رنضفم  ال خيفف  حلففث 

ي   ف لهم ت لل  يشم لق لل نضل بمل خي  ففي 

نففففي إنجففففمز التهتففففق ) إن ففففم  الك ففففمي ابلك خو

ال  منلي  وتشجلك ويشمندة لفل يفجه  واآلففخ 

النجمز التهتق بتوفميلخاضدا  الت للبفق، وت لفل  

يففففد  تح فففف  اضهففففداف التخاففففلة التختب فففففق 

بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي، 

  يلضففا ال ففخق ابف خاضففلق ال ففي تفف  7وشففكل )

إنشفففمؤهم نلفففى ال لشفففبل  وال للجفففخام ويج فففق 

 .    يميكخوسلف  تل  

 ت تل  إس خاتلجلق ال ولل  الوميق:  -7

تفف  ت ففتل  ف ففق نميففق يجظتففق ت كففل  يففأ 

يجتلنق يحددة يأ اضنشف ق واالافخا ات ال وللتلفق 

يختبق ففي تشلشفل يج  في يجمسف  ل ح لف  اضهفداف 

ال وللتلفففق ففففي ال  فففخة الزيجلفففق ال فففي سففف  ب  بهفففم 

ال جخبق نلى لل يفأ التجتلنفمت ال جخيبلفق ، وذلف  

 ل ال ملي:نلى الجح

  ا ي ان بم  رف فمئي ذوي االح لمافمت وإسف ثم ة

دافول ه : حلث  مي  البمحثق بو د الشق تتهلديفق 

يك ال  ي نلجف ق البحف ث ل وفخي ه  ببلجف ق الف  ول  

ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى إسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

ابف خاضي نبخ يج ق يميكخوسلف  تفل   ولل لفق 

هفففم ففففي تفففد يبه  إسففف فدايهم وإيكمنمتهففف م، ورهتل 

نلففى يهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي 

لألط مت ذوي االح لمافمت الفمةفق، بمبضفمفق إلفى 

يخانفففمة رسفففملل  اففف ي االن بفففم  ب  فففتل  وااهفففق 

ت منففففل بلتففففق الفففف ول  االلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى 

إسفففف خاتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي نبففففخ يج ففففق 

 شففم   يميكخوسففلف  تففل  واسفف فدام تكجلللالففم ال

يج ففق يميكخوسففلف   -ال للجففخام –)ال ففلس بففل  

تففففل    بحلففففث تكففففل  ي وففففددة اللسففففمئ  وسففففهلق 

ابسففف فدام وي ضفففتجق ضدوات ت منفففل  وتشففففم   

 يأللفق في ال وميل يوهم.  
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  ال وخي  بمضهداف ال وللتلق : ت  نخض اضهداف

ال وللتلففق الشففللللق لكففل يلديففلت فففي بدايففق لففل 

ونفففي، وال فففي سفففل ولتهم يلديفففلت بملك فففمي ابلك خ

ويك شبهم ال  ي بود االن هم  يأ د اسق يح فل  

هفففف   التلديففففلالت اض بففففك للك ففففمي ابلك خونففففي 

والتففففختب  بتهففففم ات إن ففففم  الك فففف  ابلك خونلففففق 

ال  منللففففق، ويففففأ ففففف ت التحمضففففخة ال تهلديففففق 

  .9)يلح  

  : وتففف  ذلففف  يفففأ فففف ت يخااوفففق الففف ول  الشفففمب

ديففففد يففففأ ففففف ت لكففففل يلضففففلت تولفففف  اال هلتففففق 

اس دنم  التلضلنمت ال ديتق حلث تفختب  بوفا 

التلضفففففلنمت التفففففخاد تولتهففففف م بملتلضفففففلنمت 

 الشمب  تولتهم.

   ت دي  يح فل  الف ول  الجديفد: تف  ت فدي  التح فل

ال وللتي التجمس  لألهداف ال وللتلفق ولف فمئ  

الت ولتلأ يأ ف ت ي مد  تول  ي جلنق ت ضتأ: 

التحمضفففخات  فففف ت  نفففخض ت فففديتي تزايجفففي

ابلك خونلففق ال زايجلففق نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  

تل ، ويلديلالت الك مي ابلك خوني اض بوق ي وفدد 

اللسففمئ  ال  ففمنلي للت ففمهل  والتهففم ات الوتللففق 

التختب فففق ب  فففتل  وإن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي 

وي ضفففففتأ الك فففففمي ن فففففلب وةفففففل  و سفففففلم 

تف ل لففق وان لاخافلفف  وي ففمطك فلففديل توللتلففق 

غلففففخ تزايجلففففق، و وابفففف  لتلا ففففك نلففففى شففففبكق 

ابن خنففف  ، ورنشففف ق ويهتفففمت توللتلفففق ت بل لفففق  

يللهم تغ يق  ااوفق فل يفق ، ولفل يلديفلت ي جفموت 

يلضفففلت  ئلشفففي واحفففد الففف ي ي ضفففتأ نجمةفففخ 

يح فففل  فخنلفففق، بمالضفففمفق إلفففى يلففف  نتففففلذ  

ت بل ففى لتخاحففل ت ففتل  ل ففمي إلك خونففي لففف وي 

بلفففف  يهتففففمته  االح لماففففمت للشففففمنده  فففففي ت 

ال شفففففم للق بفففففمل خي  ل  فففففتل  وإن فففففم  ل فففففبه  

 ابلك خونلق ال  منللق.

    تجشفففل  يشفففم لق الت ولتفففلأ ففففي الففف ول  وت فففدي

ال وزيفففز والخافففك: تففف  تجشفففل  يشفففم لق رف فففمئي 

ذوي االح لماففففمت فففففي الفففف ول  يففففأ ففففف ت ت ففففدي  

 ابفف  لجتففلذ  الاففل  يجتلنففق يففأ اضسففتلق نبففخ

وللتلففق وإف بففم ات تلففي لففل هففدف يففأ اضهففداف ال 

ذاتلففق ل  ففلس يففدي تح  هفف  لهفف   اضهففداف ال ففي 

ي ضفففتجهم لفففل يلديفففلت يفففأ يلديفففلالت الك فففمي 

ابلك خونفففي اض بوفففق بمالضفففمفق إلفففى ابف بفففم ات 

ال بللففق والبوديففق للتلديففلالت،  فف  الح ففلت نلففى 

 ال غ يق الخااوق ال ل يق بود إامبمته .

  بلفي  ت بل  االف بم  يحكي التخاك:  تف  ت بلف 

وبوفففدي ل ف بفففم  ال ح فففللي وي لفففم  الحضفففل  

االا تمني، وال  بل  البودي لب م ق ت لل  التجف ث 

للجمنفف  اضدائففي لهفف   التهففم ات،  وذلفف   لتوخفففق 

يد  تأ لخ اف  ف ال كجلللالم التش فديق ل جظل  

نتففففل ال خيفففف  االف خاضففففي يففففأ رف ففففمئي ذوي 

 ابح لمافففمت ور فففخ ت منلهفففم يفففك رسفففللي ال  كلفففخ

الففففم اي  ببلتفففق للففف ول  ابلك خونفففي  –)الفففدافلي 

 مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي نلففى  

ال ح فففلل التوخففففي والجمنففف  اضدائفففي لتهفففم ات 

إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي، والحضفففل  

ابا تفففففمني لفففففدي رف فففففمئي ذوي االح لمافففففمت 

 الفمةق.   
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ي ففففمد  الفففف ول  الت وففففددة ووسففففمئل ،  اف لففففم  -8

 وة هم: و

تفف  اف لففم  ي  فف مد  الفف ول  ببلتفف ق الفف  ول  االلك خونففي 

ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي  ففف ي 

ضفف ل  اضهفف داف ال وللتلففق ، بحلفف   تجمسفف  رسففللي 

الفففف ول  لكففففل هففففدف وف ففففمئ  ال فففف ي وطبلوففففق 

التح ففف ل  ال وللتففف ي الففف  ي سفففب  تحديففف د ، و ففف د 

ل  ي وففففددة  ونفففف ي ففففف ي ت لفففف   الت ففففمد  ر  تكفففف

وي جلنق ل خاني ال خوق ال خديفق بفلأ ال ف ي، لتفم 

تثلخ إه تميه  وتزيد يأ دافولف ه  للف ول ، والت تثلفق 

ففففففففي الوفففففففخوض ال  ديتلفففففففق ي وفففففففددة اللسفففففففمئ  

نبخالتحمضخات ابلك خونلفق الت زايجفق، ويلديفلالت 

الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي ال ففففي  ونففففي نجففففد 

ال  فففتلتلق للك ففف  ت فففتلتهم  الوديفففد يفففأ التوفففميلخ 

 ، وت ضتأ وسمئ  ي وددة يفأ 5االلك خونلق) يلح  

ن فففلب وةفففل  و سفففلم وإن لاخافلففف  وي فففمطك 

فلديل توللتلق، و واب  لتلا فك نلفى شفبكق ابن خنف  

وه   التلديلالت ي محق نلى ال جمة ابف خاضلق نلى 

يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  الفمةفففق بكفففل يجتلنفففق 

بشفكل يشف  ل ففي ري وال ي ت فلا لكفل طملف  تولتهفم 

و ففف  ويفففأ ري يكفففم ، ونتفففلذ  ت بل فففى لتخاحفففل 

ت تل  ل فمي إلك خونفي لف وي االح لمافمت ) االنم فق 

الو للففق  للشففمنده  فففي ت بلفف  يهتففمته  ال شففم للق 

 بمل خي  ل  تل  وإن م  ل فبه  ابلك خونلفق ال  منللفق

  .8يلح  )

اتفففمذ  ففخا  بشففأ  الح ففلت نلففى الت ففمد  رو  -9

 إن ماهم  

ضففل  ن ففمئث نتللففمت ال حللففل ال وللتففي ون ففمئث  فففي

 ي ففمد  الفف ول  تفف  إن ففم  نتللففمت اف لففم  الت ففمد 

الشمب  اف لم هم : الك مي ابللك خونفي ي وفدد اللسفمئ  

ال  ففمنلي ويففم ي ضففتج  يففأ ن ففلب وةففل  و سففلم 

وان لاخافلفففف  وفلففففديل وانشفففف ق و وابفففف  فم الففففق، 

ال زايجلق  والوخوض ال  ديتلق للتحمضخات االلك خونلق

وال تهلديق، ويل  الجتفلذ  ال  بل في لتخاحفل ت فتل  

ل مي إلك خوني ل وي االح لمامت ، ويل  تج ل  يخاحل 

 ت تل  الك مي وف  نتلذ  ال  تل  الومم 

  ملثم : يخحلق ابن م  وال  ليخ

تفففف  فففففي هفففف   التخحلففففق إن ففففم  بلتففففق الفففف ول  

ابلك خونففففي نبففففخ يميكخوسففففلف  تففففل   مئتففففق نلففففى 

ي والتديجق ب كجلللالم اتلجلق ال خي  االف خاضإس خ

ال لشبل / ال للجخام/ يميكخوسلف  تفل   ، ال شم   )

 وذل  نلى الجحل ال ملي:

بلتففق إنففداد سففلجم يلهمت إن ففم  ي ففمد  الفف ول  ب  ر)

ال ول  االلك خوني ال مئتق نلى اس خاتلجق ال خي  

 ابف خاضي نبخ يج ق يميكخوسلف  تل :

ت فففتل  سفففلجم يلهمت تففف  ففففي هففف   الف فففلة 

للت ففمد  واللسففمئ  ال ففي تفف  اف لم هففم لبلتففق الفف ول  

ابلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى إسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

االف خاضففي نبففخ الليفف  واسفف فدام  ردوات ال لاةففل 

ال شفففم للق ) ال لشفففبل / ال للجفففخام/ يميكخوسفففلف  
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تل   والت محق نلى ال جفمة ابف خاضفلق لكفل يجتلنفق 

  ، 6، ويلحفف  5تففل ) يلحفف   بتج ففق يميكخوسففلف 

و فففد ان تفففدت البمحثفففق ففففي ت فففتلتهم نلفففى شفففكل 

الشففلجم يل ي وففدد االنتففدة، و ففد اشفف تل  الشففلجم يل 

نلففى   فف  الشمشففق، ونجلرنهففم، ووةفف  لتح ليففمت 

ة حمت الك مي الب فخيق والشفتولق، و سف  لخولفي 

لإلطم  ال ي ت ضتجهم ه   الت فمد  الف ول  والت تثلفق 

الك ففففمي ابلك خونففففي ي وففففدد  فففففي سففففلجم يل ت ففففتل 

  ويففففم ي ضففففتج  يففففأ 5اللسفففمئ  ال  ففففمنلي) يلحفففف 

ن فففلب وةفففل  و سفففلم وان لاخافلففف  وي فففمطك 

فلففديل ورنشفف ق و وابفف  فم الففق ، وسففجم يل ي ففمطك 

ال لففديل للتهففم ات الوتللففق التختب ففق بءن ففم  الك ففمي 

 Flip   PDFابلك خونفففي بمسففف فدام بخنفففميث 

Professional  جم يل نلى وةف  و د اش تل الشل

لوجمةخ اللسمئ  الت وددة ال ي ت ضتجهم لل يلديفلت 

يففأ يلديففلالت الك ففمي، وتلضففلا رسففللي ال  منففل 

واببحففففففم ، وت ففففففمن ت ال ففففففخق نلففففففى يج ففففففمته  

ال كجلللالففففق ال شففففم للق التشفففف فديق فففففي تجظففففل  

نتلهففف ، وطخي فففق ت فففتلتهم وتجظلتهفففم داففففل بلتفففق 

 فد تف  توفديلهم ال ول  ابلك خوني نبخه   التج مت، و

فففففى ضففففل  ر ا  التحكتففففلأ ل  ففففل فففففي ةففففل تهم  

    .5الجهمئلق في يلح  )

ت  ففي هف ة الف فلة تجهلفز ال ف ل  ل ن م  :   ي)

ي  لبفففمت إن فففم   بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي نبفففخ 

يميكخوسفففلف  تففففل  ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق 

ال خيففف  االف خاضفففي ويفففم تشففف تلهم يفففأ ي فففمد  

 . ف خاضلقال ول  وت ليخ ال خق اب

تفف  فففي هفف   الف ففلة االن ففم  ال  ففليخ ال ولففي:    )

 ال ولي لبلتق ال ول  وي مد هم لتم يلي:

إن ففم  و  تجففق نجمةففخ اللسففمئ  الت وففددة ال ففي    1)

ي ضفففتجهم يلديفففلالت الك فففمي ابلك خونفففي ي وفففدد 

اللسمئ  ال  منلي وف م للشلجم يل ويوميلخ ت تل  

 الك   االلك خونلق وذل  بءس فدام :

 م  الج ففففلب الخ تلففففق وةفففف حمت الك ففففمي إن فففف

ويوملج هففففففم وتجشففففففل هم  بمسفففففف فدام بخنففففففميث  

Word 2019 . 

  الح لت نلى بوا ال ل  والخسلم يفأ فف ت

يحخلمت البحث نلى شبكق ابن خن   ويوملج هم 

 Adobeبمسفف فدام بخنففميث يوملجففق ال ففل   

Photoshop CC . 

  إن ففم  غفف ف الك ففمي بمسفف فدام بخنففميث يوملجففق

 Adobe Photoshop CC  ال ل

   الخسففففلم واالن لاخافلفففف  بمسفففف فدام   إن ففففم

   PowerPoint 2019بخنميث 

  إن م  فلديلهمت التهم ات الوتللق الن م  الك فمي

 Flip PDFابلك خونففي بمسفف فدام بخنففميث 

Professional   ويوملج هفففففففففم 6)يلحففففففففف  ، 

واضمفق ال لت وال ولل مت الج لق وال لتلحفمت 

 ام بخنففميث تشففجلل الشمشففق  الب ففخيق بمسفف فد

Camtasia 2020   ففف   فوهفففم نلفففى  جفففمة 

الللتلففففلي البمحثففففق للشففففهل اضففففمف هم وديففففث 
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 واب هففم دافففل الك ففمي ابلك خونففي، وتضففتج  

 ه   الت مطك ال لديليق التهم ات الوتللق اآلتلق:

 Flipيهم ات تحتلل وتثبل  بخنميث   ر)

PDF Professional  ال ي يش فدم

الك فففففففمي ففففففففي ت فففففففتل  ةففففففف حمت 

 ابلك خوني .

يهففففم ات إن ففففم  ن ففففلب ةفففف حمت   ي)

الك فففمي ابلك خونفففي والتف ففف  الوفففمم 

 للك مي.

يهم ات الح لت والبحث نلى الليف     )

)ةفلت  نأ نجمةخ اللسمئ  الت وددة

 –ري لنفففمت  - سفففلم -فلفففديل -ةفففل –

 سفففلم ي حخلفففق   ال فففي تففف   - يفففلز

اف لم هفففم لفففديجهم ب ففف حمت الك فففمي 

 ابلك خوني. 

  رغل ففففففق للك ففففففمي يهففففففم ت ت ففففففتل  د)

 االلك خوني 

يهفففم ات تشفففغلل واسففف فدام بخنفففميث    )

PDF Flip Builder  الضففففمفق

ال  منللق وت فتل  الك فمي االلك خونفي 

 ال  منلي

يهفففم ات اد ا  يلففف  التف ففف  الوفففمم   و)

 PDFللك ففففمي االلك خونففففي ب ففففل ة 

وتجشل   واضمفق التكلنفمت االسمسفلق 

ن يفففمت يخاولفففق   -للك فففمي) فهفففخ 

 PDF Flipميث بمسففف فدام بخنففف

Builder 

يهففففففم ات إد ا  نجمةففففففخ اللسففففففمئ    ز)

الت وددة والخواب  ال شفوبلق بفملتف   

الوفففمم للك فففمي االلك خونفففي وتجشفففل هم 

 PDF Flipبمسففف فدام بخنفففميث 

Builder 

يهففم ات إد ا  االنشفف ق واالف بففم ات   و)

بففففملتف   الوففففمم للك ففففمي االلك خونففففي 

 PDFوتجشففل هم بمسفف فدام بخنففميث 

Flip Builder 

يهففففم ات نشففففخ الك ففففمي االلك خونففففي    ط)

 PDFوح ظففف  بمسففف فدام بخنفففميث 

Flip Builder 

  إن م  االنش ق واالف بم ات ال اتلق واالف بفم ات

ال بللفففق والبوديفففق للتلديفففلالت ال فففي ي ضفففتجهم 

الك مي ابلك خوني وذل  بمس فدام نتمذ  الافل 

وح ظهم نلى ال ففزيأ الشفحمبي الافل د ايف   

 مي االلك خوني. وديث  واب هم بملك 

  الح فففففلت نلفففففى يلا فففففك وي فففففمد تول  نلفففففى

ابن خنففف  لألنشففف ق اال خا لفففق  وديفففث  واب هفففم  

 بملك مي االلك خوني.

  اسفف فدام بخنففميثAdobe Acrobat CC 

pro  ل  ا الك مي ابلك خونفي بوفد ديفا نجمةفخ

اللسففففمئ  الت وففففددة بفففف  وتحليلفففف  فففففي ةففففلغق 
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PDFوال ألففد يففأ فمنللففق الففخواب  وةففح هم ، 

 وال ألد يأ تشغلل ي مطك ال لديل وس ي هم.

إن ففففففففم  الوففففففففخوض ال  ديتلففففففففق للتحمضففففففففخات   2)

والتحمضففففففخة ال تهلديففففففق بمسفففففف فدام بخنففففففميث 

PowerPoint 2019 (  9يلح  

بجم  بلتق الف ول  االلك خونفي وإدا ة نتللفق ال ولفل    3)

وتولفففف  التجتلنففففمت وال ففففخق ابف خاضففففلق نلففففى 

ي مسف فدام حشفمب  Microsoft Teamيج فق 

نلففففى هفففف   التج ففففق االيتلففففل الجففففميوي للبمحثففففق 

 ت :    حلث7،)يلح  

   إنشففففم  ف ففففللأ اف خاضففففللأ نلففففى يج ففففق

يميكخوسففلف  تففل ا  ف ففل إف خاضففي لل فف ي 

ذوي رسففللي ت كلففخ فففم اي وتشففجلله  بهففم، 

وف ففل اف خاضففي آفففخ لل فف ي ذوي رسففللي 

ت كلففففخ دافلففففي وتشففففجلله  بفففف  يففففأ ففففف ت 

ل ففم  التحمضففخات إيتففل ته  الجميولففق وذلفف  ب

ابلك خونلففق ال مئتففق نلففى الوففخوض ال  ديتلففق 

الت زايجق وادا ة نتللفق الف ول  وال لاةفل يفك 

 ال  ي .

  فففك الوففخض ال  ففديتي للتحمضففخة ال تهلديففق 

ال فففي تلضفففا لل لفففق الشفففلخ ففففي بلتفففق الففف ول  

ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي 

خاضفي وو لاند وتوللتمت الوتل في فخيف  اف 

  . 9نبخ اضن خن )يلح  

  ي ففمد  الفف ول  ال ففي تفف  إن ماهففم   فففك وإدا ة

ويجهففم يلديففلالت الك ففمي ابلك خونففي ي وففدد 

  .5اللسمئ  ال  منلي) يلح  

   تخفك يل مت الجتلذ  ال  بل ي لتخاحل ت تل

الك فففمي ابلك خونفففي، ويلففف  تج لففف  ف فففلات 

ال  ففتل  ال وللتففي لتجفف ث الك ففمي ابلك خونففي 

  ، 8س ق ال خي  بلاس ق ال خي  يلحف  )بلا

ويلفففففف  توللتففففففمت إسفففففف فدام بلتففففففق الفففففف ول  

االلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  

  . 9االف خاضي) يلح  

إن م  الج لب الخ تلق لتل  الجتفلذ  ال  بل في   4)

لف فففففلات ت فففففتل  ل فففففمي إلك خونفففففي، والتلففففف  

ال ج لففف ي لتج فففل  الك فففمي ابلك خونفففي بلاسففف ق 

 ،  ويوملج هففففففففم وتجشففففففففل هم  8)يلحفففففففف  ال خي 

 . Word 2019بمس فدام بخنميث  

إن فففم  االف بفففم ات ال بللفففق والبوديفففق وي لفففم      5)

الحضفففل  االا تفففمني، وذلففف  بمسففف فدام نتفففمذ  

الاففل وح ظهففم نلففى ال فففزيأ الشففحمبي الاففل 

د ايفف  وديففث  واب هففم بللحففق الج ففم  الفمةففق 

  بمل  للأ االف خاضللأ نلى يج فق يميكخوسفلف

 تل .

يجتلنففق نلففى الففلاتس لولجففق البحففث فففي  ت ففتل   6)

البدايفففق لل لاةفففل يفففك ال ففف ي، وا سفففمت  ابففف   

ي لفففففم  رسفففففللي ال  كلفففففخ الجشففففففق ال  فففففلخة  

 –ل  فففجل ه  وف فففم ضسفففللي ال  كلفففخ ) الفففدافلي 

الفففم اي ، والح ففلت نلففى إيتففل ته  ل شففجلله  

ال  فففل االف خاضفففي لفففل حشففف  يجتلن ففف  وف فففم 

لي ال  كلففخ ، وا سففمت  ابفف  لج ففمئث ي لففم  رسففل
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ال  ففل االف خاضففي لهفف ، وا سففمت ت شففل  ال ففخق 

ابف خاضفلق نللهفم لففل حشف  تكجلللالفم ال شففم   

 التش فديق بمل خي .

ت فففففففففففتل  فلفففففففففففديلهمت ويل فففففففففففمت الفففففففففففدن    7)

 ،  ميففف  البمحثفففق ب  فففتل  9والتشفففمندة)يلح  

يحمضفففخة فلفففديل لشفففخو لل لفففق ت بلففف  نتفففلذ  

  ) تجتلق يهم ات ال  تل  الومم نلى يلضلت تول

الوجميفففق بملففف ات الط فففمت ذوي االنم فففق الو للفففق ، 

ويل  توللتمت اسف فدام بلتفق الف ول  ال مئتفق نلفى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي، و ففففك ال لفففديل 

 Classوويل  ال وللتمت بتجلد التلاد ال وللتلق 

Materials   لكففل ف ففل اف خاضففي يففأ ال  ففللأ

محثفففق بوتفففل نفففخض االف خاضفففللأ، لتفففم  ميففف  الب

ت فففديتي للتحمضفففخة ال تهلديفففق تلضفففا لل ففف ي 

اضهففففداف ال وللتلففففق ال ففففي يجبغففففي تح ل هففففم بوففففد 

الد اسق يفأ فف ت هف   البلتفق، وتلضفلا فخي فق 

لتشفففم ه  دافففففل البلتففففق، و فوهفففم نلففففى يج ففففق 

 يميكخوسلف .  

إنشم  ال خق ابف خاضلق التشف فديق ل كجلللالفم    8)

يج ففففففق  -جففففففخامال لل –ال شففففففم   ) ال لشففففففبل  

 ، حلث  مي  البمحثفق 7يميكخوسلف  تل  )يلح  

بءنشفم  ال ففخق ابف خاضفلق التشفف فديق لل لشففبل  

نلففففى ةفففف حق ال لشففففبل  ال ففففي  ميفففف  البمحثففففق 

بءنشفففففمئهم بدا ة ال فففففخق ابف خاضفففففلق وإضفففففمفق 

رنضففم  لففل فخيفف  اف خاضففي ، لتففم  ميفف  بءنشففم  

ال خق ابف خاضلق نلفى يج فق يميكخوسفلف  تفل  

تش فديق له   التج ق في إدا ة وتجظل  نتفل وال

ال خي ، وإضمفق رنضم  لل فخي ، لتم تف  إنشفم  

ال خق ابف خاضلق نلفى ال للجفخام بلاسف ق  مئفدي 

هفف   ال ففخق ضنهففم رداة سففهلق االسفف فدام بملجشففبق 

  .  7له ) شكل 

يخحلق إن م  الجشففق اضولفي وال  فلي  البجفمئى   د)

مئتق نلفى اسف خاتلجلق لبلتق ال ول  ابلك خوني ال 

ال خي  االف خاضي واسف فدام تكجلللالفم تشفم   

يميكخوسففففلف  تففففل    -ال للجففففخام -) ال لشففففبل 

 بمل خي  :

بود إن م  الجشفق اضوللق لبلتق ال ول  ابلك خونفي 

نبففففخ يج ففففق يميكخوسففففلف  تففففل   ال مئتففففق نلففففى 

اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي واسف فدام تكجلللالفم 

يميكخوسففلف  تففل    -ال للجففخام -شففبل تشففم   ) ال ل

بففلأ رنضففم  ال ففخق ابف خاضففلق، وذلفف  فففي ضففل  

 مئتق التوميلخ ال  تلتلق ال ي سب  تحديدهم )يلح  

 ، ويأ ف ت تج ل  الشفلجم يل الف ي تف  إنفداد  ففي 2

نخض ه   الجشفق اضوللق له   يخحلق ال  تل ،    

البلتففففق نلففففى الت ف  ففففلأ فففففي يجففففمت تكجلللالففففم 

ولففففل ، السفففف   ت آ ائهفففف  فففففي ضففففل  التوففففميلخ ال 

  حفلت 2ال  تلتلق ال في تف  إنفدادهم يشفب م )يلحف 

يدي تح ل  هف   البلتفق لألهفداف التخافلة يجهفم ففي 

ضففففل  ال  ففففتل  ال جخيبففففي لهفففف ا البحففففث، ويففففد  

ةففف حل هم لل  بلففف ، و فففد ربفففد  التحكتفففلأ بوفففا 

ال وفففدي ت ال فففي رفففف ت ففففي االن بفففم  نجفففد ت فففتل  

جهمئلق لبلتق ال ول  ابلك خوني ال مئتق نلفى الجشفق ال

 اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي .



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  140

لتم ت  ت بل  بلتق الف ول  ابلك خونلفق نلفى نلجفق 

  طمل  يأ  طف ي الدبلليفق 30اس   نلق  لايهم )

الفمةفففق التشفففجللأ بت فففخ  اسففف فدام ال كجلللالفففم 

الحديثق في ال خبلق الفمةفق )ال جخبفق االسف   نلق   

ال ففي تفف  اسفف بومده  نففأ نلجففق البحففث  اضسمسففلقا و

وذلفففف  بهففففدف ال ألففففد يففففأ ةفففف حلق بلتففففق الفففف ول  

ابلك خونففي باففخا  ال جخبففق االسمسففلق، وال ألففد يففأ 

وضففففلو يح ففففل  يلديففففلالت الك ففففمي ابلك خونففففي 

وي مد  ال ول  التش فديق ويفد  يجمسفب هم لل ف ي 

)نلجففففففق البحففففففث ، وال وففففففخف نلففففففى ال ففففففولبمت 

ال ففففي تلاافففف  ال فففف ي ر جففففم  الفففف ول   والتشففففك ت

واس فدام ه   البلتق ال مئتق نلى اس خاتلجلق ال فخق 

ابف خاضففففلق، وضففففب  ردوات البحففففث الت تثلففففق فففففي 

)االف بففم  ال ح ففللي وب م ففق ت لففل  التجفف ث وي لففم  

الحضففل  االا تففمني  لتففم سففل   شففخحهم فففي ردوات 

 البحث.

بلتفق الف ول  )ه   إاخا  ال ودي ت وابفخا  الجهمئي ل

ال مئتفففففق نلفففففى اسففففف خاتلجلق ال خيففففف  ابلك خونفففففي 

 -االف خاضي واس فدام تكجلللالم تشفم   )ال لشفبل 

 : يميكخوسلف  تل   بمل خي   -ال للجخام

تفف  نتففل اتلففك ال وففدي ت الت للبففق فففي ضففل  آ ا  

التحكتفففلأ وتحللفففل ن فففمئث ال جخبفففق االسففف   نلق، 

ي ال مئتفق نلفى وب ل  رةفبح  بلتفق الف ول  ابلك خونف

اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي واسف فدام تكجلللالفم 

يميكخوسففلف  تففل    -ال للجففخام -تشففم   ) ال لشففبل 

اففمهزة لإلسفف فدام فففي ال جخبففق اضسمسففلق،  بففمل خي 

  .11ويلضحهم شكل )

  ابوم : يخحلق ال  لي  الجهمئي 

فففي هفف   التخحلففق تتفف  ف ففلات إنففداد ردوات 

ل  بلفف  واالسفف فدام التلففداني ال لففم  وال  ففلي ، وا

في يلا   ح ل لفق لبلتفق الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

نلفففى اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي واسففف فدام 

 -ال للجفففففففخام -تكجلللالفففففففم تشفففففففم   ) ال لشفففففففبل 

يميكخوسففلف  تففل   بففمل خي  ال ففي تفف  إن ماهففم فففي 

التخحلفففق الشفففمب ق نلفففى نلجفففق اسففف   نلق ونتفففل 

،    ت بل هم نلفى نلجفق البحفث التخااومت الت للبق

) االف بم   بمل جخبق االسمسلق وت بل  ردوات البحث

ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني   بللفففم،  -ال ح فففللي

 -ب م فق ت لفل  التجف ث - -وبوديم) االف بم  ال ح للي

ي لفففففم  الحضفففففل  االا تفففففمني ،  ففففف  التوملجفففففق 

ابح مئلق بمس فدام اضسملل  ابح فمئلق التجمسفبق  

ل  ال جخيبفففففى للبحفففففث، وتحللفففففل الج فففففمئث لل  فففففت

ويجم شفف هم وت شففلخهم، وهفف   الف ففلات تتفف  لتففم 

 يلي:

إنفففداد ردوات ال لفففم  وال ألفففد يفففأ ف مئ فففهم   1)

 الشلكلي خيق :

إنففداد االف بففم  ال ح ففللي وضففب  الف ففمئ    ر)

 الشلكلي خيق: 

  سفففففسات 79اشففففف تل االف بفففففم  ال ح فففففللي نلفففففى )

   ي فففخدة يفففأ نفففلت55يلضفففلني ، حلفففث تضفففتأ )
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  ي فخدة يفأ نفلت 24رستلق االف لم  يفأ ي وفدد، و )

رسفففتلق ال فففلاي والف فففأ،  و فففد تففف  إنفففداد االف بفففم  

ال ح فففللي وضفففب  ف مئ ففف  الشفففلكلي خيق وف فففم 

 للف لات ال مللق:

تحديففد الهففدف يففأ االف بففم  ال ح ففللي: هففدف  .1

االف بففم  ال ح ففللي إلففى  لففم  تح ففلل رف ففمئي 

لفمةففففق  ذوي االح لماففففمت الفمةففففق بملدبلليففففق ا

للت فففمهل  والتوفففم ف التختب فففق بتهفففم ات إن فففم  

الك فففف  االلك خونلفففففق لألط فففففمت ذوي االح لمافففففمت 

 الفمةق.

ةففففلمغق ي ففففخدات االف بففففم  ال ح ففففللي: بوففففد  .2

االطففف ت نلفففى اضدبلفففمت التوجلفففق بكل لفففق إنفففداد 

االف بففم ات التلضففلنلق، ف ففد تفف  بجففم  وةففلمغق 

ي ففخدات االف بففم  بحلففث ت جمسفف  ف ففمئ  نلجففق 

لبحففففث، وت ففففلس لففففل اضهففففداف التوخفلففففق ال ففففي ا

تضففتج هم بلتففق الفف ول  ابلك خونففي وف ففم ل  ففجل  

 ، 2بلففلم، ويلضففحهم اففدوت التلاةفف مت )اففدوت

ال ي يلضا ر  االف بفم  ال ح فلل يثفل يشف ليم  

 يأ يش ليمت بللم وهتم )ال  لخ، وال ه  .

توللتمت االف بم : ت  ةلمغق توللتفمت االف بفم   .3

حق وبشل ق، حلث اش تل  نلفى بحلث تكل  واض

الهفففدف يفففأ االف بفففم ، وزيفففأ االف بفففم ، ونفففدد 

ي ففففخدات االف بففففم ، ولل لففففق ت ففففحلا االف بففففم ، 

ووضففك ي  ففمو ل  ففحلا ابامبففمت، بحلففث تو ففى 

د اففق واحففدة ل امبففق ال ففحلحلق، ود اففق ةفف خ 

ل امبق الف أ، وال جبل  نلى ال  ي ندم تفخ  ري 

 تلق الًدا وب خللز. سسات دو  إامبق ، و خا ة االس

زيففأ االف بففم : تفف  ت ففديخ زيففأ االف بففم  بوففد  .4

ت بل  االف بفم  نلفى نلجفق ال جخبفق االسف   نلق 

د ل ففق وذلفف  بحشففمي  85فكففم  الففزيأ التجمسفف  

ي لس  زيفأ االف بفم  الف   اسف غخ   روت طملف ، 

والزيأ ال ي اس غخ   رفخ طمل  في االامبفق نفأ 

د ففمئ  ل فففخا ة  5ي ففخدات االف بفففم ، يففك إضفففمفق 

 توللتمت االف بم . 
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  يلاة مت االف بم  ال ح للي التوخفي للت مهل  والتوم ف التختب ق بتهم ات إن م  الك   ابلك خونلق 2ادوت )

 لألط مت ذوي االح لمامت الفمةق

نظمم ت فديخ الفد امت: تف  إن فم  د افق واحفدة  .5

نلففى االامبففق ال ففحلحق ونففدم إن ففم  ريففق د اففق 

لإلامبق الف أ ، ولمنف  الد افق الوظتفي ل ف بفم  

   د اق .79)

هللق وال فولبق وال تللفز حشمي يومي ت الشف .6

لت ففخدات االف بففم : تفف  حشففمي يوففمي ت الشففهللق 

وال ولبق لكل ي خدة يفأ ي فخدات االف بفم ، و فد 

  0.63 –0.37تخاوح  يومي ت الشهللق بلأ )

 -0.63بلجتففم تخاوحفف  يوففمي ت ال ففولبق بففلأ )

  وهففي تو بففخ يوففمي ت سففهللق وةففولبق 0.37

تللز لكل سسات ي بللق، لتم ت  حشمي يومي ت ال 

يففففأ رسففففتلق االف بففففم  بحشففففمي نففففدد ابامبففففمت 

للشسات اللاحفد ففي التجتلنفق الوللفم  –ال حلحق 

ال ففففي تضفففف  رو اق إامبففففمت االف ففففمئللأ الفففف يأ 

 اضهداف                     

 يلضلنمت  التح ل             

 الجشبق التتليق لألستلق ستلقندد اض يش ليمت اضهداف

   ال ه  ال  لخ

 %1 1 - 1 ي هلم  الك مي ابلك خوني ال  منلي.  1)

 %7 5 5 - يتلزات الك مي ابلك خوني ال  منلي .  2)

 %4 3 - 3 نللي الك مي ابلك خوني ال  منلي.  3)

 %14 11 8 3 ف مئ  الك مي ابلك خوني ال  منلي   4)

 %20 16 14 2 ق ال  منللق.رنلات ورشكمت الك   ابلك خونل  5)

 %11 9  8 1 الوجمةخ التكلنق للك مي ابلك خوني ال  منلي .  6)

إيكمنلمت وو مئ  اس فدام الك مي ابلك خوني   7)

 ال  منلي ل وي االح لمامت 

2 -  2 3% 

يوميلخ ورسس ت تل  الك   ابلك خونلق   8)

 ال  منلي

5 9  14 18% 

 %11 9  7 2 لي.يخاحل ت تل  الك مي ابلك خوني ال  من  9)

بخيجلمت ت تل  الك مي ابلك خوني ال  منلي   10)

 وف مئ هم

6 3  9 11% 

 %100 79  54 25 التجتلت
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ح فففللا نلفففى رنلفففى الفففد امت ففففي لفففل اف بفففم  

  يففأ ال جخبففق االسفف   نلق،  فف  %27ويتثلففلا )

للشفسات اللاحفد  –حشمي ندد ابامبمت ال فحلحق 

لتجتلنففق الففدنلم ال ففي تضفف  رو اق إامبففمت فففي ا

االف مئللأ ال يأ ح فللا نلفى ر فل الفد امت ففي 

  يفففففأ ال جخبفففففق %27لفففففل اف بفففففم  ويتثلفففففلا )

االسففف   نلق، و فففد تخاوحففف  يوفففمي ت ال تللفففز 

 -0.33ضسففتلق اف بففم  ال ح ففلل التوخفففي بففلأ )

   وهي تو بخ يومي ت تتللز ي بللق.0.73

دق االف بفم  يفأ ةدق االف بم : تف  حشفمي ةف .7

 ف ت :

  ةفففدق التضفففتل : تففف  نفففخض االف بفففم  نلفففى

الت ف  ففلأ فففي  يجففمت تكجلللالففم ال ولففل ا ببففدا  

الففخري فففي يففد  ا تبففمط ي ففخدات االف بففم  بملهففدف 

التخاففففففل  لمسفففففف ، ويففففففد  يجمسففففففب هم لتشفففففف ل  

وف ففففمئ  ال فففف ي نلجففففق البحففففث، ويففففد  د ففففق 

حف ف ةلمغ هم نلتلم ولغليم، وا  خاو ال ودي ت بمل

روابضففمفق رو إنففمدة ةففلمغق،  وتفف  نتففل ال وففدي ت 

الت للبفففق  وتتثلففف  ففففي ةفففلمغق بوفففا الت فففخدات 

 وتوديل بوا البدائل.

   لتم ت  إاخا  تجخبق فه  اضل م  حلفث تف  ت بلف

االف بففم  نلففى نلجففق بمل جخبففق االسفف   نلق ونتففل 

ال وففففدي ت بجففففمً ا نلففففى ي حظففففمته ، وبوففففد نتففففل 

ا  التحكتففلأ الت ف  ففلأ ال وففدي ت فففي ضففل  آ 

وي حظفففمت طففف ي ال جخبفففق االسففف   نلق، رةفففبا 

االف بم  ال ح للي  مبل لل  بل  نلى نلجق ال جخبق 

 اضسمسلق.

  االتشففمق الففدافلي للت ففخات: تفف  حشففمي يوففمي ت

اال تبمط بلأ لل سسات والد اق الكللفق لكفل اف بفم ، 

و فففد ر هفففخت اضسفففتلق يوفففمي ت ا تبفففمط لهفففم داللفففق 

  نجفففد 0,785 - 0,447ئلق ت فففخاوو بفففلأ )إح فففم

 ، وبفف ل  رةففبا االف بففم  0.05 -0.01يشفف ل  )

 ي ت ك بد اق الدة يأ االتشمق الدافلي.

اسف فدام يوفمدالت يوفمي ت   بمت االف بفم : تف  .8

الثبففمت لكففل يففأ سففبلخيم  وا تففم  وال ففي ي ضففا 

   ال ملي:3ن مئجهم في الجدوت)

ح لل التوخفي ال ح لل التوخفي التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني   يومي ت  بمت اف بم  ال 3ادوت )

 ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق 

 يوميل الثبمت نأ طخي  ال جزئق الج  لق

 ا تم  سبلخيم 

0.995 0.994 
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وبففملجظخ إلففى يوففمي ت اال تبففمط الشففمب قا واففد رنهففم 

 تبففمط سففبلخيم  دالففق إح ففمئلمًا حلففث بلففغ يوميففل ا

  يتفففم يجولجفففم ن تفففتأ 0.994 ، ا تفففم  )0.995)

إلى إس فدام االف بم  لأداة لل لم  بملد اسق الحمللفق 

فففي ضففل  ف ففمئ  نلج هففما حلففث رنهففم يوففمي ت 

 يخت وق.

االف بففم  ال ح ففللي ال ألففد يففأ ةففدق و بففمت  وبوففد

وإافففففخا  ال وفففففدي ت الت للبفففففق ففففففي ضفففففل  آ ا  

جفففمت تكجلللالفففم التف   فففلأ والتحكتفففلأ ففففي ي

ال ولفل ، رةففبا االف بفم في ةففل ت  الجهمئلفق ةففملا 

  .4لل  بل  نلى نلجق البحث )يلح  

إنفففداد ب م فففق ت لفففل  التجففف ث للجمنففف  اضدائفففي )ي  

لتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي وضففب  

 الف مئ  الشلكلي خيق 

 ففد تفف  إنففداد ب م ففق ت لففل  التجفف ث  وف ففم للف ففلات 

  ال مللق:

تحديد الهدف يأ ب م ق ت لل  التج ث :  لفم   .1

يففد  تتكففأ  ال فف ي يففأ الجلانفف  اضدائلففق 

لتهففم ات إن ففم  الك فف  ابلك خونلففق  لألط ففمت 

ذوي االح لمامت الفمةفق  بمسف فدام بخنفميث  

Flip PDF Professionals يففأ ففف ت ،

ت لففل  ردا  ال فف ي فففي إتبففمت يوففميلخ إن ففم  

نللق وال في ت تثفل ففي الك   ابلك خونلق ال  م

يففد  يخانففمته  لفف :  يوميلخت ففتل  االهففداف 

والتح فففففل  واضنشففففف ق ورسفففففملل  ال  فففففلي  

للك ففمي االلك خونففي، ويوميلخت ففتل  الغفف ف 

ووااهفففففففق ال  منففففففففل ل فففففففف حمت الك ففففففففمي 

ابلك خونففففففي، ويوففففففميلخ ت ففففففتل  نجمةففففففخ 

اللسمئ  الت وفددة، ويوفميلخ ت فتل  الفخواب  

لففف حك  وال  منفففل ال مئ فففق، ويوفففميلخ ت فففتل  ا

واالبحفففم  داففففل ةففف حمت الك فففمي، ويوفففميلخ 

  مبللق ويخونق االس فدام.

ةففففلمغق بجففففلد ب م ففففق ت لففففل  التجفففف ث: بوففففد  .2

االط ت نلى اضدبلفمت التوجلفق بتوفميلخ ت لفل  

الك   ابلك خوني، ف د ت  بجم  وةلمغق بجفلد 

الب م ق في ضل  االهداف ال في تف  تحديفدهم، 

 لفففل  ي فففلس يفففدي   بجفففد لل 62و تضفففتج  )

تح ففف  التوفففميلخ الخئلشفففلق الشفففمب ق بن فففم  

 الك   ابلك خونلق ال  منللق. 

توللتفففمت ب م فففق ت لفففل  التجففف ث: تففف  ةفففلمغق  .3

توللتفففمت ب م فففق ت لفففل  التجففف ث بحلفففث تكفففل  

واضحق وبشل ق، حلث اش تل  نلى الهفدف 

يففأ الب م ففق، ولل لففق ت لففل  التجفف ث، ووضففك 

 نظمم ت لل  اضدا  .

 ففحلا ب م ففق ت لففل  التجفف ث ونظففمم ي  ففمو ت .4

ت ديخ الفد امت: لفم  نظفمم ت فحلا لمل فملي: 

  إذا تففف  يخانفففمة نج فففخ 2تو فففى د افففق )ُ

ال  لل  بتش ل  ةحلا ويخت ك في ةف حمت 

  إذا تفف  يخانففمة نج ففخ 1الك ففمي، ود اففق )

ال  لل  ففي افز  يفأ الك فمي ابلك خونفي ولف  
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يخانففى فففي بففم ي ةفف حمت الك ففمي، ود اففق 

ا تفففف  يخانففففمة نج ففففخ ال  لففففل  رو تفففف    إذ0)

يخانمتفففف  بشففففكل فففففمطف ، وبلغفففف  الد اففففق 

   د اق .124الوظتي للب م ق )

ةدق ب م ق ت لفل  التجف ث: تف  حشفمي ةفدق  .5

ب م فففففق ت لفففففل  التجففففف ث يفففففأ فففففف ت ةفففففدق 

التضففففتل  حلففففث نطخضفففف  الب م ففففق نلففففى 

الت ف  ففلأ فففي  يجففمت تكجلللالففم ال ولففل ا 

تح لفف   وذلف  بهفدف إبفدا  الفخري حفلت يفد 

الب م ففق لألهفف داف، ويففد  شففتللهم للجلانفف  

اضدائلفق لتهففم ات التخاففل  لمسففهم فففي ضففل  

االهففففداف الشففففمب  تحديففففدهم، ويففففد  د ففففق 

ةلمغ هم نلتلًم ولغليًم، ووضلو ال وللتفمت، 

وا  ففخاو ال وففديل  بتففم يخونفف  يففأ حفف ف رو 

إضمفق رو إنمدة ةلمغق، وت  نتل ال وفدي ت 

لمغق بوففففا الت للبففففق يففففأ توففففديل فففففي ةفففف

 الب م ق.

تفف  حشففمي  بففمت  بففمت ب م ففق ت لففل  التجفف ث :  .6

ب م ق ت لفل  التجف ث نفأ طخيف  رسفللي توفدد 

الت حظفففلأ نلفففى ردا  الت َحففف  اللاحفففد  ففف  

حشففمي يوميففل االت ففمق بففلأ ت ففديخه  لففألدا  

نأ طخي  اس فدام يومدلق " لفلبخ" ل حديفد 

 ، Cooper, 1974, 175نشفف  االت ففمق )

بففم جلأ يففأ الففزي  ، وبوففد  وتتفف  االسفف ومنق

نخض ب م ق ت لل  التج ث نلله  ويجم شف ه  

في يح لا  وتوللتمت اسف فدايهم، تف  ت بلف  

الب م ق، وذل  ب  لل  التج ث ال شفم لي ل فخق 

 فف ي ،  فف  حشففمي يوميففل االت ففمق ، ويلضففا 

الجففدوت ال ففملي يوميففل االت ففمق بففلأ ال ففمئتلأ 

لففث ي نلففى ت لففل  التجفف ث ال شففم لي لل ففخق ا

 يأ رف مئي ذوي االح لمامت.

 الك مي ابلك خوني  لل خق الث ي)   يوميل االت مق بلأ ال مئتلأ نلى ت لل  التج ث ال شم لي4ادوت )

  يوميل االت مق 

 الثملث الثمني اضوت

91.98% 93.12% 94.27% 

بمس  خا  الجش  الشمب ق بملجدوت الشفمب  ي ضفا ر  

ل فمئتلأ نلفى ت لفل  التجفف ث ات فمق ا تي لسف  يوفمي 

  وهف ا %93.12ال شم لي لل خق الفث ي يشفمو  )

يوجففى ر  ب م ففق ت لففل  التجفف ث نلففى د اففق نمللففق يففأ 

 الثبمت، ورنهم ةملا  لأداة لل لم .

ال ألد يأ ةفدق و بفمت ب م فق ت لفل   وبود 

وإضمفق ال ودي ت الت للبق في ضفل  آ ا   التج ث

تكجلللالفففم  التف   فففلأ والتحكتفففلأ ففففي يجفففمت

ففففي ةفففل تهم الجهمئلفففق  الب م فففقال ولفففل ، رةفففبح  

  .4ةملحق لل  بل  نلى نلجق البحث )يلح 
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الحضل  االا تمني لد  رف فمئي ذوي ي لم  )   

 :االح لمامت الفمةق

 فففد تففف  إنفففداد ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني  وف فففم 

 للف لات ال مللق: 

تحديفففد الهفففدف يفففأ ي لفففم  الحضفففل   .1

د افففق الحضفففل  االا تفففمني :  لفففم  

االا تفففمني لل ففف ي ففففي بلتفففق الففف ول  

االلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق 

ال خيفففففففف  االف خاضففففففففي واسفففففففف فدام 

 -تكجلللالففففففم ال شففففففم  ) ال لشففففففبل 

يميكخوسففلف  تففل  ، وهففي  -ال للجففخام

الد افففففق ال فففففي توبفففففخنأ ت فففففل ات 

رف ففففمئي ذوي االح لماففففمت الفمةففففق 

حفلت يففد  ال فخاب  الوففمط ي وال لااففد 

ر خانففففففف  اآلففففففففخيأ بفففففففمل خي  يفففففففك 

االف خاضففي  ر جففم  ال شففم   نففأ بوففد 

الن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ، وتتمسفف  

ال خيف  وت منلف  ، و ضفم  نففأ ردوات 

ال لاةففل وال شففم   االا تففمني ال ففي 

تشمند  نلفى ن فل يشفمنخ  وإن ومالتف  

 وآ ائ  بمل خي  بشهللق

ةففففففلمغق بجففففففلد ي لففففففم  الحضففففففل   .2

لى اضدبلفمت االا تمني: بود االط ت ن

التوجلق بت ميلس الحضفل  االا تفمني 

فففففي بلتففففمت الفففف ول  ابلك خونففففي نبففففخ 

االن خنففف  الشفففمب  ذلخهفففم ففففي االطفففم  

الجظففخي، ف ففد تفف  بجففم  وةففلمغق بجففلد 

الت لم  حلث تضتأ   ي ربومد هي : 

ال فففخاب  الوفففمط ي والشفففول  بمل لاافففد 

يفففففك اض فففففخا  بفففففمل خي ،  ال لاةفففففل 

لللالفففففم الت  ففففلو والخضفففففم نفففففأ تكج

تلاةفففففل ال خيففففف ، تتمسففففف  ال خيففففف  

التشففف تخ وت منلففف ، وهفففل يفففأ نفففلت 

الت ففميلس ال  خيففخ ال اتلففق، و تضففتأ 

  نبففففم ة ت خيخيففففق ت ففففلس هفففف   56)

 االبومد الث ي.

توللتمت ي لم  الحضفل  االا تفمني:  .3

تفف  ةففلمغق توللتففمت ي لففم  الحضففل  

ابا تففففمني بحلففففث تكففففل  واضففففحق 

وبشففل ق، حلففث اشفف تل  نلففى الهففدف 

يفففأ الت لفففم ، ولل لفففق االامبفففق نلفففى 

نبم اتففففففف ، ووضفففففففك نظفففففففمم ت فففففففديخ 

 االس جمبمت نلى نبم ات الت لم  .

ي  ففففمو ت ففففحلا ي لففففم  الحضفففففل   .4

االا تمني ونظمم ت ديخ الد امت: تف   

ابامبق نلفي بجفلد الت لفم  يفأ فف ت 

االف لفففففففم  يفففففففأ البفففففففدائل الفتشفففففففق 

ل سفففف جمبمت وف ففففم ل خي ففففق ال  ففففديخ 

ي: )يلاففففف  الفتمسففففي لللكففففخت وهفففف

بشففففدة، يلاففففف ، غلففففخ ي ألففففد، غلففففخ 

يلاف ، غلفخ يلافف  بشفدة ، حلفث تف  
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ت فحلا الت لفم  بمل  فديخ الكتفي لتفم 

 يلي: 

في حملفق الوبفم ات التلابفق ت فحا ابسف جمبمت  -

بحلث: تح فل ابسف جمبق يلافف  بشفدة نلفى 

 ، غلففخ ي ألففد نلففى 4  د اففق، ويلاففف  )5)

خ  ، وغلف2  د اق،  وغلخ يلاف   نلفى )3)

  .1يلاف  بشدة )

فففي حملففق الوبففم ات الشففملبق تح ففل ابسفف جمبق   -

 ،  غلفخ 2 ، ويلافف  )1يلاف  بشدة نلفى )

 ، وغلفخ يلافف  2 ، وغلفخ يلافف  )3ي ألد)

  .1بشدة )

وبففف ل  تكفففل  الجهميفففق الوظتفففى لفففد امت الت لفففم   

  .56 ، والجهميق ال غخ  للد امت )280)

ةففدق ي لففم  الحضففل  االا تففمني:  .5

نفخض الت لفم  ففي ةفل ت   حلث ت 

اضوللففق نلففى يجتلنففق يففأ التحكتففلأ 

ففففي يجفففمت تكجلللالفففم ال ولفففل  ونلففف  

الففج س ا لل ألففد يففأ يففد  إ تبففمط لففل 

يحل  ببجفلد ، ويفدي ةفدق الت لفم  

فلتم وضك ل لمسف ، والشف يق اللغليفق 

لتحففمو  الت لففم ، وإضففمفق رو حفف ف 

ري نبفففم ة غلفففخ يجمسفففبق يفففأ واهفففق 

ال وففففدي ت نظففففخه ، و ففففد تفففف  نتففففل 

الت للبق ويجهفم إنفمدة ةفلمغق بوفا 

الوبففم ات، وتوففديل  فففي بوففا يحففمو  

الت لففففم  وبجففففلد ، فففففي ضففففل  آ ا  

 التحكتلأ.

االتشمق الدافلي: ت  حشمي يومي ت اال تبفمط بفلأ  -

د اق لفل نبفم ة والد افق الكللفق للت لفم ، واتضفا 

ا ت ففمت  ففل  يوففمي ت اال تبففمط، حلففث اففم ت اتلففك 

ل  يوفففمي ت ا تبفففمط تخاوحففف  يفففم بفففلأ الوبفففم ات ب ففف

** ، وهففي دالففق إح ففمئلمً نجففد 0,811-*0.345)

 ، يتفففم يوجفففي ر  الت لفففم  0,05، 0.01يشففف ل  )

ي ت ففك بد اففق نمللففق يففأ االتشففمق الففدافلي، لتففم تفف  

حشففففففمي يوففففففمي ت اال تبففففففمط لتحففففففمو  الت لففففففم  

 والت لم  لكل وواد رنهم يخت وق لتم يلي:

  تبمط بلأ يحمو  ي لم  الحضل  االا تمني   يومي ت اال 5ادوت ) 

ال خاب  الومط ي  التحمو 

والشول  بمل لااد يك 

 اض خا 

ال لاةل الت  لو والخضم 

نأ تكجلللالم تلاةل 

 ال خي 

 تتمس  التجتلنق

تتمس  ال خي  

 التش تخ وت منل 

 الت لم  لكل

ال خاب  الومط ي والشول  بمل لااد 

 يك اض خا 

___    

ةل الت  لو والخضم نأ ال لا

 تكجلللالم تلاةل ال خي 

0.791** ___   

  ___ **0.936 **0.864 تتمس  ال خي  التش تخ وت منل 

 ___ **0.984 **0.953 **0.923 الت لم  لكل
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 بفففمت ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني:  .6

 ميفففف  البمحثففففق بففففمل ح   يففففأ  بففففمت 

الت لففم  بحشفف مي ي وميفف ل رل فف م لتفف م 

نبم " لل أل د ي أ  ب مت ا  خح   "کخو

ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني لكفففل، 

ويحففمو   الففث ي لففل نلففى حففد  وذلفف  

بءسفف فدام حزيففق البففخايث االح ففمئلق 

SPSS v.20  والف ي يلضفا ن مئجف ،

   ال ملي: 6ادوت )

   الثبمت االح مئي لت لم  الحضل  ابا تمني ويحمو  6ادوت )

   αيوميل ) ندد البجلد يحمو  الت لم  

 0,911  14 ال خاب  الومط ي والشول  بمل لااد يك اض خا 

 0,883  16 ال لاةل الت  لو والخضم نأ تكجلللالم تلاةل ال خي 

 0,905  26 تتمس  ال خي  التش تخ وت منل 

 0,962 56  الت لم  لكل

   ر   لتففق يوففمي ت 6ي ضففا يففأ اففدوت )

 الثبففمت ضبوففمد الت لففم  لففل نلففى حفف  وبلغفف  نلففى

  وهفففي  فففل  0,905، 0,883، 0,911ال ختلففف  )

 بففمت الففدة،  بلجتففم يوميففل ال ففم لخونبففم  للت لففم  

  وهل يوميل  بفمت يخت فك رنلفى 0.962)  لكل بلغ

 ، α = 0.52يفأ ال لتفق التحميفدة لتوميفل الثبفمت )

يتم يسلفد نلفى ال تمسف  الفدافلي لت لفم  الحضفل  

لفى ابا تمني، و بفمت د افمت الت لفم  إذا ططبف  ن

 ن س الولجق في ن س الظخوف.

ي لففففم  ال ألففففد يففففأ ةففففدق و بففففمت  وبوففففد

الحضففل  ابا تففمني وإضففمفق ال وففدي ت الت للبففق 

فففي ضففل  ر ا  التف   ففلأ والتحكتففلأ ، رةففبا 

الت لم  في ةفل ت  الجهمئلفق ةفملا لل  بلف  نلفى 

  .4نلجق البحث )يلح  

 -الفففففففدافلي) رسفففففففللي ال  كلفففففففخي لفففففففم  )د  

 :الفم اي 

فدي  البمحثق ل  جل  نلجق البحث وف فم  د اس 

الفففففم اي   ي لففففم   -ضسففففللي ال  كلففففخ ) الففففدافلي

 Sternberg and  (1991رسففملل  ال  كلففخ ت  

Wagner  ،الجشفق ال  لخة، والف ي  فمم الفد ديخي

  ب وخيبفففف  وت جلجفففف  نلففففى البلتففففق 2004وال لفففف  )

 لس    ق نشخ رسللبمً يفأ  ، وي4الت خيق يلح  )

  ي فخدة 65 كلخ، وي كفل  الت لفم  يفأ )رسملل  ال 

بتوفففدت فتفففس ي فففخدات لكفففل رسفففللي يفففأ رسفففملل  

ال  كلخ، وهل يفأ نفلت ال  خيفخ الف اتي يشفأت اضففخاد 

نفففأ طففففخق ت كلفففخه  ال ففففي يشففف فديلنهم فففففي ردا  

اضشفففلم  داففففل التد سفففق رو الجميوفففق رو الوتفففل ففففي 

ضل  ي لم  سبمني االس جمبق )ال تج ب  إط  مً، ال 
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بد اففق لبلففخة، ال تج بفف  بد اففق ةففغلخة، ال  تج بفف 

رنخف، تج ب  بد اق ةغلخة، تج ب  بد اق لبلفخة، 

 5،  4،  3،  2، 1تج ب  تتميمً ، وتو ى الفد امت )

  وللشففف  للت لفففم  د افففق لللفففق، إنتفففم يففف   7،  6،

ال وميففل يففك د اففق لففل ي لففم  فخنففي )لففل رسففللي 

ت كلففخ  نلففى حففدة، وتفف  ان تففمد رسففللبلأ ف فف  فففي 

 -جل  نلجفق الد اسفق الحمللفق بفلأ ت كلفخ )دافلفي ت 

 فم اي .

  بمت الت لم :  

  بحشففمي 2004 ففد  ففمم الففد ديخي، وال لفف  )

طملففف  وإنفففمدة  120 بفففمت الت لفففم  ب  بل ففف  نلفففى 

يلم فكم  يوميفل  بفمت ي لفم   12ت بل   بود يخو  

 ، ويوميففل  بففمت 0.87رسففللي ال  كلففخ الفففم اي )

  وهل يوميل 0.85افلي )ي لم  رسللي ال  كلخ الد

 بمت يخت ك رنلى يأ ال لتق التحميدة لتوميل الثبفمت 

(α = 0.52 يتففم يسلففد نلففى ال تمسفف  الففدافلي ، 

لت ميلس رسملل  ال  كلخ، وبءنمدة ت بل   نلى نلجفق 

الد اسق الحمللق تبلأ ر  يوميل  بمت ي لم  رسفللي 

** ، وضسفففللي ال  كلفففخ 0,797ال  كلفففخ الفففدافلي )

  .0,903** ، وللت لم  لكل )0,785ي )الفم ا

 ةدق االتشمق الدافلي: 

  بحشففمي 2004 ففد  ففمم الففد ديخي، وال لفف  )

يومي ت  بمت نفأ طخيف  حشفمي يوفمي ت االتشفمق 

الدافللفففق بمسففف فدام يومدلفففق رل فففم لخونبفففم  وافففم ت 

الج فففمئث لتوميفففل االتشفففمق لت لفففم  رسفففللي ال  كلفففخ 

تشمق ي لفم  ** ، ويوميل اال0.78الدافلي لمن  )

** ، وبءنففففمدة 0.84رسففففللي ال  كلففففخ الفففففم اي )

يوميففل ت بل فف  نلففى نلجففق الد اسففق الحمللففق تبففلأ ر  

االتشففففففمق لت لففففففم  رسففففففللي ال  كلففففففخ الففففففدافلي 

** ، وضسفففففففففللي ال  كلفففففففففخ الففففففففففم اي 0,971)

(0,997. ** 

بمت وةفدق ي لفم  رسفملل  ويتم سب  ي ضا  

سف فدام   وةف حل   ل ال  كلخ )الفدافلي والففم اي

 في ت جل  نلجق البحث الحملي.

 :ال جخبق االس   نلق للبحث  2)

 ميفف  البمحثففق بففءاخا  تجخبففق اسفف   نلق نلففى 

  ي الد اسفمت الوللفم )دبلليفق فمةفقنلج ق ي أ طف  

ي أ ن  س ف مئ  نلجق يج تك البحث بلغ  لايهفم 

ط ملفف   تفف   اف لففم ه  ب خي ففق نشففلائلق و فف د   30)

لجفف ق البحففث اضسمسففلق بشففكل تفف   اسفف بومده  يفف أ ن

 يلم . 15دو ي لتدة 

الل فففلف نلفففى  :الهففدف يفففأ ال جخبفففق االسففف   نلق

ال فففولبمت ال ففف ي  ففف د تلااففف   البمحثفففق ر جفففم  تج لففف  

ال جخبففق اضسمسففلق ويففأ  فف  نتففل ف ففق لتوملج هففم، 

وال شب  فب خة ت بل  ال جخبق وال د ي  نللهفم بتفم 

ك فففم ة، يضفففتأ إافففخا  ال جخبفففق اضسمسفففلق للبحفففث ب

ال ألد يأ وضلو وس يق التح ل  ال وللتي الت فدم 

يفففأ فففف ت بلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي، اسففف كتمت ضفففب  

االف بفف م  ال ح ففللي، وب م ففق ت لففل  (ردوات البحفف ث 
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التجففف ث، وي لفففم  الحضفففل  ابا تفففمني  بحشففف مي 

، ولف ل  حشف مي ي ومي ل الثبفمت والشفهللق وال تللفز

 .زيأ االف بم  ال ح للي

و فففد رشفففم ت ن فففمئث ال جخبفففق االسففف   نلق إلفففى 

 بففمت لفف ل يفف أ: االف بففم  ال ح ففللي، وب م ففق ت لففل  

التج ث،  وي لم  الحضفل  االا تفمني، وتف  حشفمي 

ال ح ففللي،  لتففم لشفف   الج ففمئث نففأ  زيففأ ابف بففم 

ةفففف حلق بلتففففق الفففف ول  ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى 

ضي واسف فدام تكجلللالفم اتلجلق ال خي  االف خااس خ

يميكخوسففلف  تففل    -تللجففخام -ال لشففبل ال شففم   )

 لل  بل .

 اف لم  نلجق البحث:  3)

نلجق البحفث يفأ طف ي الدبلليفق  ت  اف لم 

  طملففف  120الفمةفففق بملد اسفففمت الوللفففم و لايهفففم )

ب خي فففق نشفففلائلق ،  ففف  ت فففجل ه  وف فففم ضسفففللي 

 60)  رسففللي ت كلففخ دافلففيال  كلففخ إلففى طفف ي ذو 

 60)  طملففف   ، وطففف ي ذو رسفففللي ت كلفففخ ففففم اي

طملففف  ،  ففف  ت شفففل  يجتلنفففق ال ففف ي ذو رسفففللي 

ال  كلففخ الففدافلي نشففلائلم إلففى   فففخق اف خاضففلق لففل 

ففخق   4ط ي  حلث يشف فدم ال لشفبل  ) 5فخي  ) 

 4ففففففخق  ، ويميكخوسفففففلف  تفففففل  )4، وال للجفففففخام)

ي ذو رسفللي ال  كلفخ فخق ، وريضفم تف  ت شفل  ال ف 

 5الفم اي نشلائلم إلى فخق اف خاضلق لفل فخيف  ) 

ففففففخق  ،  4طففففف ي  حلفففففث يشففففف فدم ال لشفففففبل  ) 

 فخق . 4فخق ، ويميكخوسلف  )4وال للجخام)

 ال جخبق اضسمسلق للبحث:  4)

اس غخق تج لف  ال جخبفق اضسمسفلق لهف ا البحفث 

/ 9/5، ح ففى 6/3/2022  رسففمبلك ، اب ففدا ا يففأ 8)

 م الف لات ال مللق، وال ي يلضفحهم شفكل وف 2022

(12:    

ت  ن د الشفق تتهلديفق يفك ال ف ي ففي اضسفبلت  -1

اضوت وذلففف  ففففي إحفففد   منفففمت ال فففد يس بكللفففق 

نللم ذوي االح لمافمت الفمةفقا وذلف  ل وفخي ه  

بأهفداف ال  بلف ، وال وففخف نلفى طبلوفق ال  منففل 

والفف ول  يففأ بلتففق الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى 

س خاتلجلق ال خي  االف خاضي، وردوا  لل نضل ا

في ال خي  االف خاضي ويهمم لفل دو ، وتوفخي ه  

بت  لبمت ال ول  يأ ه   البلتفق يفأ تفلافخ راهفزة 

يلبميفففل تفففدن  ال  بل فففمت الحديثفففق رو تمبلففف  رو 

بأنفف   اهففمز لتبللتخي  ففل بمبن خنفف ، وتجبففلهه  

 س ل   ا س مت له  نبخ يجتلنق اللاتس الفمةق

بملت خ   اب  لت لفم  رسفملل  ال  كلفخ ل  فجل ه  

وف ففم ضسففللي ت كلفففخه ،  فف  ت شفففلته  يففأ  بفففل 

البمحثففق إلففى فففخق اف خاضففلق لففل يجتلنففق فففخق 

س ش فدم إحد  تكجلللالمت ال لاةل وال شفم   

يميكخوسففلف  تففل    ،  -ال للجففخام –) ال لشففبل  

لتففم سففل   تشففجلله  وف ففم ضسففللي ت كلففخه  فففي 

ضففي نلففى يج ففق يميكخوسففلف  تففل ، ف ففل اف خا

وال أللفففف د نل لفففف ه  بضففففخو ة  ففففخا ة توللتففففمت 

اسففف فدام بلتفففق الففف ول   ال فففي نلفففى سففف خفك نلفففى 

 التج ق.
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تفف  ت بلفف  ي لفففم  رسففملل  ال  كلفففخ نلففى نلجفففق  -2

 Googleالبحفث يفأ فف ت إ سفمت  اب ف  نلفى 

Form  نلى يجتلنفق الفلاتس ال في رنشفت  ففي

نلجق البحث، وبجفم ا البدايق اليكمنلق ال لاةل يك 

نلففففى ن مئجفففف  تفففف  ت ففففجل  نلجففففق البحففففث إلففففى 

يجتلنق ط ي ذو رسفللي ت كلفخ دافلى،وآففخ  

 ذو رسللي ت كلخ فم اي .

تفففف  إنشففففم  ف ففففللأ اف خاضففففللأ نلففففى يج ففففق  -3

يميكخوسفففلف  تفففل ، إحفففداهتم تففف  فلهفففم تشفففجلل 

طملف  ،  60) ال  ي ذو رسللي ال  كلفخ الفدافلي

رسفففللي ت كلفففخ  واآلففففخ تففف  تشفففجلل ال ففف ي ذو

طملففف   بمسففف فدام ايتفففل ت ال ففف ي 60ففففم اي)

التخسفففلق يفففجه  ، وذلففف  لخففففك التفففلاد ال وللتلفففق 

وي ففمد  الفف ول  ويلديففلالت الك ففمي ابلك خونففي 

ويل ففففمت ت ففففتل  الك ففففمي ابلك خونففففي وت بلفففف  

يخاحففل ال  ففتل ، وإدا ة نتللففق ال ولففل  والفف ول  

 لولجق البحث لكل . 

خاضلق لل  ي ذوي رسفللي ت  تشكلل ال خق ابف  -4

ت كلففخ دافلففي يففأ  بففل البمحثففق، ويضفف  لففل فخيفف  

ط ي ، حلث ت  تشفكلل ر بفك ففخق اف خاضفلق  5)

لكفففففل تكجلللالفففففم يفففففأ تكجلللالفففففمت ال لاةفففففل 

 -ال للجففففففففففففخام -وال شفففففففففففم    )ال لشففففففففففففبل   

يميكخوسففففلف  تففففل  ، لتففففم تفففف  تشففففكلل ال ففففخق 

ابف خاضلق لل ف ي ذوي رسفللي  ت كلفخ ففم اي 

تفففف  تشففففكلل ر بففففك فففففخق اف خاضففففلق لكففففل حلففففث 

تكجلللالففم يففأ تكجلللالففمت ال لاةففل وال شففم    

يميكخوسفففلف  تففففل  ،  -ال للجفففخام -)ال لشفففبل   

وا   ففففخ اسفففف فدام  ال ففففخق ابف خاضففففلق لهفففف   

ال كجلللالففففمت نلففففى ال لاةففففل وال شففففم   فففففي 

ت ففتل  وإن ففم  ل ففمي إلك خونففي ت ففمنلي لألط ففمت 

ايه  رداوتهففففم ذوي االنم ففففق يففففأ ففففف ت اسفففف فد

ال زايجلففففق وال تزايجلففففق يففففأ للحففففق ن ففففم  رو 

 يستتخات فلديل رو يكملتمت ةلتلق.

تففف  إضفففمفق رنضفففم  ال فففخق ابف خاضفففلق الففف يأ  -5

يشفف فديل  ال لشففبل  فففي ال لاةففل بلففجه  نلففى 

ة حق ال لشبل  الفمةق بملبمحثق وإضمف ه  ففي 

 ، وإضففمفق رنضففم  7)  فففخ ه  ابف خاضففلق شففكل

ضففلق الفف يأ يشفف فديل  ال للجففخام ال ففخق ابف خا

إلفففى  جفففمة ال للجفففخام الفمةفففق بملبمحثفففق، ونتفففل 

 ، وإضفففمفق 7يجتلنفففمت لل فففخق نللهفففم  )شفففكل 

رنضفففم  ال فففخق ابف خاضفففلق الففف يأ يشففف فديل  

يج ففففق يميكخوسففففلف  تففففل   إلففففى فففففخ ه  نلففففى 

  .7التج ق )شكل 

تفف  ال ألففد يففأ تكففمفس وتجففمنس التجتلنففمت فففي  -6

ي  للت ففمهل  والتوففم ف ال ح ففلل التوخفففي ال بلفف

التختب فففق بءن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي، 

 ، لتم يلي : وريضم في الحضل  االا تمني

  اف بففم  ال جففمنس فففي االف بففم  ال ح ففللي: فلتففم

 حللفففل ال بفففميأ يلفففي نفففخض الج فففمئث الفمةفففق ب

ل لضفلا ال فخوق بفلأ نلجفق البحفث ففي الج فمئث 

 ح فففلل الفمةفففق بفففمل  بل  ال بلفففي الف بفففم  ال
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التوخفففففي التففففختب  بتهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي 

ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي لفففففد  رف فففففمئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق.

  ن مئث تحللل ال بميأ ل لضلا داللق ال خوق بلأ ي لس مت د امت ط ي التجتلنمت ال جخيبلق الش  7ادوت )

  م  الك مي ابلك خوني ال  منليفي ال  بل  ال بلي ل ف بم  ال ح لل التوخفي التختب  بتهم ات إن

 ي د  ال بميأ
يجتلت 

 التخبومت

د امت 

 الحخيق

ي لس  

 التخبومت

 )ال بميأ 

 لتق 

 )ف 

الداللق 

 ابح مئلق

 الداللق تنل

 2.555 5 12.775 بلأ التجتلنمت

0.183 
0.968 

 

 غلخ دالق 13.942 114 1589.350 دافل التجتلنمت

  119 1602.125 التجتلت
 

 

لجظخ إلففى  لتففق )ف  بملجففدوت الشففمب  واففد رنهففم بففم

 ا حلفففث 0.05غلفففخ دالفففق إح فففمئلمً نجفففد يشففف ل  )

  وهفي ر فل يفأ  لتفق )ف  الجدوللفق 0.183بلغ  )

 ، لتفففم ر  يشففف ل  الداللفففق 2.65وال فففي  لت هفففم )

وهففف ا  ، 0,05  رلبفففخ يفففأ  لتفففق الداللفففق )0.968)

ال ح ففلل التوخفففي يوجففى واففلد تجففمنس بلجهتففم فففي 

ل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ال ح ففل

ابلك خوني ال  منلي لد  رف فمئي ذوي االح لمافمت 

 .الفمةق

   اف بففففففم  ال جففففففمنس فففففففي ي لففففففم  الحضففففففل

االا تمني : فلتفم يلفي نفخض الج فمئث الفمةفق 

 حللل ال بميأ ل لضلا داللق ال خوق بلأ نلجفق ب

البحفففث ففففي الج فففمئث الفمةفففق بفففمل  بل  ال بلفففي 

لحضفففل  ابا تفففمني لفففد  رف فففمئي لت لفففم  ا

 ذوي االح لمامت الفمةق.

  ن مئث تحللل ال بميأ ل لضلا داللق ال خوق بلأ ي لس مت د امت ط ي التجتلنمت ال جخيبلق الش  8ادوت )

 في ال  بل  ال بلي لت لم  الحضل  ابا تمني

 ي د  ال بميأ
يجتلت 

 التخبومت

د امت 

 الحخيق

 ي لس  التخبومت

 )ال بميأ 

 لتق 

 )ف 

الداللق 

 ابح مئلق

 نلت الداللق

 3.833 5 19.167 بلأ التجتلنمت

0.890 
0.491 

 

 غلخ دالق 4.309 114 491.200 دافل التجتلنمت

  119 510.367 التجتلت
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بفففملجظخ إلفففى  لتفففق )ف  بملجفففدوت الشفففمب  

 ا 0.05واد رنهم غلخ دالفق إح فمئلمً نجفد يشف ل  )

 فففل يفففأ  لتفففق )ف    وهفففي ر0.890حلفففث بلغففف  )

 ، لتففم ر  يشفف ل  2.65الجدوللففق وال ففي  لت هففم )

 ، 0,05  رلبففخ يففأ  لتففق الداللففق )0.491الداللففق )

الحضفففل  وهففف ا يوجفففى وافففلد تجفففمنس بلجهتفففم ففففي 

 .االا تمني لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق

بوففد ال ألففد يففأ تكففمفس التجتلنففمت ال جخيبلففق،  -7

الف ول  يفأ فف ت  يبدر ال  ي بمبنديم  في نتللق

بلتفق الفف ول  ابلك خونفي ال مئتففق نلفى اسفف خاتلجلق 

ال خي  االف خاضي واس فدام تكجلللالم ال شفم   

يميكخوسففففلف  تففففل    -ال للجففففخام -) ال لشففففبل  

الت محفق نلففى يج ففق يميكخوسفلف  تففل  لل شففم   

وال لاةففل فلتففم بلففجه  النجففمز التهتففق ال شففم للق 

إن ففففم  الك ففففمي الت للبفففق يففففأ ال خي )ت ففففتل  و

 ابلك خوني ل وي االنم ق  لتم يلي:

تشجلل ال  ي الفدفلت إلفى ال  فل االف خاضفي  .ر

 التج تلأ ل  نلى يج ق يميكخوسلف  تل .

ابسفف تمت لتحمضففخة إلك خونلففق ي زايجففق رل  هففم  .ي

البمحثفففق ل ففف ي لفففل ف فففل اف خاضفففي ل وفففخي ه  

وتفففففد يبه  نلفففففى لل لفففففق ال  منفففففل يفففففك ردوات 

ل  نلفى يج فق يميكخوسفلف  ونجمةفخ بلتفق الف و

تففل ، لففدن  لل فف ي ويشففمندته  نلففى اسفف فدام 

التج فففق بشفففهللق واللةفففلت للتفففلاد وي فففمد  

 ال ول  الت محق له  نللهم .  

 فف   ففخا ة ال فف ي لتلفف  ال وللتففمت التخفففلت   . 

الففف ي بتجلفففد التفففلاد ال وللتلفففق نلفففى التج فففق و

يشففمنده  فففي ال جففلت واالبحففم  فففي بلتففق الفف ول  

ونفففي ال مئتفففق نلفففى اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابلك خ

للةففلت لتح ففل  ي ففمد  االف خاضففي، ولل لففق ا

، ولل لففق بجففم  ال خيفف  االف خاضففي الفف ول  نللهففم

بججففففففمو، وإدا ة التجم شففففففق ال شففففففم للق نبففففففخ 

تكجلللالفففم ال شفففم   التشففف فديق بنجفففمز يهفففمم 

ت ففففتل  يشففففخوت الك ففففمي ابلك خونففففي لفففف وي 

 تحدد وب منللق.االح لمامت الفمةق في الل   ال

   االس تمت لتحمضخة تزايجلق إسفبلنلم لشفخو  .د

يح فففل  لفففل يلديفففلت يفففأ يلديفففلالت الك فففمي 

 ابلك خوني اض بوق .

 فف  الد اسففق ال خديففق لل فف ي لتلديففلالت الك فف   . 

ابلك خونففي ي وففدد اللسففمئ  ال  ففمنلي الفف ي يفف   

تحتللففف  نلفففى يجلفففد  التفففلاد ال وللتلفففق لل  فففل 

ق، وتح فففففل  هففففف   االف خاضفففففي نلفففففى التج ففففف

التلديففففلالت نلففففى يوففففم ف ويهففففم ات ت ففففتل  

وإن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي بحلفففث ي ضفففتأ لفففل 

يلديلت ي ديفق ورهفداف واف بفم   بلفي وانشف ق 

توللتلفففق ي وفففددة اللسفففمئ  ت منللفففق واف بفففم ات 

ذاتلفففق واف بفففم  بوفففدي و وابففف  لت فففمد  تولففف  

 ، ويهمم تشم للق يف   5لأنش ق ا خائلق يلح  )

 م نبخ تكجلللالم ال لاةل التش فديق.تج ل ه
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خاضففلق ل ج لفف  التهتفففق  فف  الوتففل فففي فففخق اف  .و

ت فففتل  وإن فففم  ل فففمي الك خونفففي  ال شفففم للق )

بمسفف فدام تكجلللالففم ال شففم   وال لاةففل فلتفففم 

بلجه  ووف  اسف خاتلجلق ال فخق ابف خاضفلق لتفم 

 يلي:

    بوففد تشففكلل ال ففخق ابف خاضففلق تفف  ن ففد ل ففم

يففمدي بففلأ رنضففم  ال ففخق  واهففم للافف  بشففكل

ابف خاضفففففلق لل وفففففخف نلفففففى بوضفففففه  الفففففبوا 

 واف لم   مئد لل خي  .

   بوففد يخحلففق ال وففم ف بلففجه  وتأسففلس الث ففق

بدر رنضم  لل فخي  يك  مئده  الحفلا  الشمب ق، 

والتجم شق والو   ال هجي يوم نبفخ تكجلللالفم 

ال لاةل التش فديق بهفدف تحديفد طبلوفق يهتفق 

إنجمزهفففم وهفففي إن فففم  ل فففمي  ال خيففف  الت لفففلي

إلك خوني ت منلي لإلط مت ذوي االنم ق واالت فمق 

   10نلى نجلا  الك مي) شكل 

   ( الكمتف      لمم  مئدي ال فخق ب لزيفك اضدوا

رو التشفففجل لل خيففف ، التح فففز لل خيففف ، البمحفففث 

   مد ، التلشخ وضمب  الل   لل خيف ويديخ الت

يفف  يففك نلففى رنضففم  ال خيفف  االف خاضففي،  فف   لم

رنضفففمئ   بلضفففك ضفففلاب  ل جظفففل  الوتفففل داففففل 

ال خيففف  وتل ل فففمت الل فففم ات الت زايجفففق بلفففجه ، 

 وتل ل مت تشلل  التهتمت.

   لمم  مئدي ال فخق ب لزيفك التهفمم الفمةفق    

بكففل يخحلففق يففأ يخحلففق ت ففتل  وإن ففم  الك ففمي 

ابلك خونففففي نلففففى رنضففففم  ال خيفففف ، وي مبوففففق 

ال زايجلفففق  رنتفففمله ، وتحديفففد يلنفففد للتجم شفففق

 للتهمم ال ي ت  إنجمزهم.

   بود ان هم  لل نضل بفمل خي  االف خاضفي يفأ

إنجمز الجز  الفمب ب  يفأ التهتفق يخفوف  نلفى 

للحفففق الج فففم  الفمةفففق ب كجلللالفففم ال لاةفففل 

 وال شفففم   التشففف فديق، وذلففف  ل بفففمدت اضفكفففم 

والتجم شففق يففك بففم ي رنضففم  ال خيفف ، وإيكمنلففق 

وتوفففخف هففف   بتخحلفففق  ل مبفففق تولل فففمته  نللففف ،

 اضدا  ال ي تجتل فلهم الخواب  االا تمنلق بلجه .

     ت دم البمحثق تغ يفق  ااوفق لل خيف  حفلت هف

التهتمت التخسلق يأ اضنضم  نبخ ال كجلللالفم 

التشفف فديق، لتففم ت ففدم الففدن  ال ففلتي والج ففي 

لهفففف  ر جففففم  إنجففففمزه  هفففف   التهتففففمت، وت لففففل  

هتففمت، وذلفف  يشففم لق إنجففمز رنضففم  ال ففخق للت

ل حشفففففلأ ردائهففففف  وت فففففليخ  ويحمولفففففق ففففففا 

التجمزنففففمت بففففلأ رنضففففم  ال ففففخق ال ففففي تظهففففخ 

 بتشمندة  مئدي ال خق.

   في الجهميق ي لم  مئد ال خيف  يفك ال لاةفل   

يففك رنضففم  فخي فف  النهففم  التشففخوت وتشففللت  

للبمحثق  لل  لل ، ويأ نتمذ  يشخونمت) الك فمي 

لاس ق رحد طف ي االلك خوني   ال ي ت  ان ماهم ب

   .8نلجق البحث يلح  )
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تفف  ال  بلفف  البوففدي لكففل يففأ ابف بففم  ال ح ففللي  -8

وب م فففففق ت لفففففل  التجففففف ث وي لفففففم  الحضفففففل  

 االا تمني نلى التجتلنمت ال جخيبلق الش .

بود االن هم  يأ ال جخبق اضسمسلق للبحث  مي   - -9

البمحثق ب  حلا و ةد د امت لل يفأ ابف بفم  

ال ففل ي والتخاففأ، وي لففم   ال ح ففللي البوففدي

الحتففل التوخفففي تتهلففدا لل وميففل يوهففم اح ففمئلم 

االةففففدا    (SPSS)بءسفففف فدام حزيففففق البففففخايث 

0.20  . 
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   ابطم  الومم ل جخبق البحث12شكل )

  60ط ي ذوي رسللي ت كلخ فم اي  ) =

 ال  بل  ال بلي ل ف بم  ال ح للي وي لم  الحضل  ابا تمني 

   في الوتل في ال خق االف خاضلق وتشكللهم وت شلتهم وف م لجلت تكجلللالم ال لاةل وال شم   التش فديق بمل خي   لتم يليالبد

 

  60ط ي ذوي رسللي ت كلخ دافلي ) =

 تحللل ن مئث ال  بل  ال بلي لل ألد يأ تجمنس التجتلنمت ال جخيبلق 

بلتق ال ول  االلك خوني ال مئتق ل وخف نلى طبلوق ال  منل وال ول  يأ لق اضسمسلق ن د الشق تتهلديق يك ال  ي  بل بد  ال جخب

 نلى اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي

 

يأ ال  ي ذوي رسللي  ال خق االف خاضلق يخحلق تشكلل-1

وتلزيوه  وف م لجلت تكجلللالم  الدافلي  والفم ايال  كلخ 

فلهم: اف لم   ال لاةل التش فديق بلأ رنضم  ال خق، وت 

 ال مئد، ال وم ف بلأ اضنضم  ، ال د ي 

ال خق االف خاضلق التش فديق لتميكخوسلف  تل   ذو ت كلخ 

  12-11-10-9دافلي )

 

 4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

يش فدديل  ال لشبل  في ال لةل 

 بلجه 

 

 ال خق االف خاضلق التش فديق لل للجخام

   8-7-6-5ذو ت كلخ دافلي  )

 

يش فدديل   4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

 ال لشبل  في ال لةل بلجه 

 

 ال خق االف خاضلق التش فديق لل لشبل 

   4-2-2-1ذو ت كلخ دافلي )

 

 4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

يش فدديل  ال لشبل  في ال لةل 

 بلجه 

ال خق االف خاضلق التش فديق لتميكخوسلف  تل  ذو  

   24-23-22-21ت كلخ فم اي )

 

 4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

يش فدديل  ال لشبل  في ال لةل 

 بلجه 

 

 ال خق االف خاضلق التش فديق لل للجخام

   20-19-18- 17ذو ت كلخ فم اي)

 

 4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

يش فدديل  ال لشبل  في ال لةل 

 بلجه 

 

 ال خق االف خاضلق التش فديق لل لشبل 

   دافلي16-15-14--13م اي )ذو ت كلخ ف 

 

 4إلى  1ال خق االف خاضلق يأ 

يش فدديل  ال لشبل  في ال لةل 

 بلجه 

 

 ، وت  فلهم: تحديد الهدف التش خ  والتهتمت، تلزيك اضدوا  ، تجظل   لاند الوتل بلأ رنضم  ال خي يخحلق الو   ال هجي -2

 رنضم  ال خي  لتهتمت وتل ل متهم، يجم شق وتبمدت االفكم  حلت يهتق لل نضل ، بجم  ال  من ت والو  مت االا تمنلق االيجمبلق والث ق وال تمس  بلأ ، وت  فلهم: تحديد يوميلخ إنجمز ايخحلق التوميلخ -3

 تشلل  التشخوت الجهمئي -ت لل  تح ل  اضهداف الت للبق، و ضم  اضنضم ، وت لل  فمنللق وسمئل االت مالت ال كجلللالق، وت  فلهم: يخحلق اضنهم   -5

 ي مبوق ال لاةل التش تخ، ت لل  يشم لق انجمز التهتمت لكل نضل ،  ---، وت  فلهم: بدايق إنجمز التهتق ال شم للق يخحلق اضدا  -4

 البدايق

   طمل  إلى يجتلن لأ وف م ضسللي ت كلخه 120ت شل  نلجق البحث نشلائلم ونددهم ) 

 

االف خاضي ببلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق ال شجلل للدفلت لل  ل 

يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلى اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي لل  ي ذوي 

 ال  كلخ الدافليرسللي 

ال شجلل للدفلت لل  ل االف خاضي ببلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق 

ي ذوي يميكخوسلف  تل  ال مئتق نلى اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي لل  

 ال  كلخ الفم ايرسللي 

 واضهداف توللتمت بلتق ال ول  ابلك خوني  خا  

 والبد  في د اسق يح ل  يلديلالت الك مي االلك خوني ي ودد اللسمئ  ال  منلي وي مد  ال ول  بشكل فخدي 

 ك مي االلك خوني ي ودد اللسمئ  ال  منلي والتختب  بتهم ات ت تل  وإن م  الك مي ابلك خوني االس تمت لتحمضخات إلك خونلق تزايجلق اسبلنلم يأ اس مذ الت خ   لشخو يح ل  يلديلالت ال

 ال  بل  البودي ل ف بم  ال ح للي وب م ق ت لل  التج ث وي لم  الحضل  االا تمني ويوملجق الج مئث واف بم  ةحق ال خوض 
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  التوملجق االح مئلق للبلمنمت ونخض ن مئث البحث

 هم:وت شلخ

تتفف  التوملجففق االح ففمئلق للبلمنففمت ال ففي ح ففل  

نللهم البمحثق في التخحلق الشمب ق بءس فدام بخنفميث 

 SPSS)الحففففزم االح فففففمئلق للولفففففلم االا تمنلفففففق )

   بهفففففدف ال ح ففففف  يفففففأ تكفففففمفس 20.0االةفففففدا   )

وتجففففمنس التجتلنففففمت، وحشففففمي يوميففففل الثبففففمت 

ضدوات البحففث، وال ح فف  يففأ ةففحق فففخوض البحففث 

ةففففل للج ففففمئث، حلففففث تفففف  إسفففف فدام اضسففففملل  وال ل

االح ففمئلق ال مللففق : طخي ففق رل ففم لخونبففم  لحشففمي 

يوميفففل الثبفففمت ضدوات البحففففث، رسفففملل  االح ففففم  

اللةفففففف ي ) الت لسفففففف  واالنحففففففخاف التولففففففم ي ، 

 Two Wayاف بم تحللففل ال بففميأ  جففمئي االتجففم  

Anova   حلففث ر  اتلفك الف يففم ي شفمويق والولجففق

 طمل  وطملبق.  120بلغ  )

وفلتم يلي نخض الج مئث ال ي رس خنجهم ال حللفل 

االح مئي وف  تشلشفل ال فخوض ال في تف  ةفلمغ هم 

 يأ  بل لتم يلي:

ن فففففمئث اف بفففففم  ةفففففحق ال فففففخوض التختب فففففق  روال:

 بمل ح لل التوخفي :

تختب  ن مئث ه ا التحل  بمبامبق نلى الشسات الثملث 

 ن ه : والخابك والفميس يأ رستلق البحث و

 -يففففم ر ففففخ اففففف  ف رسففففللي ال  كلففففخ )دافلففففي  -

فم اي  ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالم ال شفم   

بملتولليفمت ففي بلتفق الفف ول  االلك خونفي نبفخ يج ففق 

يميكخوسففلف  تففل  نلففى ال ح ففلل التوخفففي التففختب  

بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي لففد  

 رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق ؟

 ففففخ اففففف  ف نففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   يففففم ر -

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي  –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسلف  تفل  

ب فففخف الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ للتففف ول  نلفففى 

تهففم ات إن ففم  الك ففمي ال ح ففلل التوخفففي التففختب  ب

لد  رف فمئي ذوي االح لمافمت  ابلك خوني ال  منلي

 مةق ؟الف

يففم ر ففخ ال  منففل بففلأ نففلت تكجلللالففم ال شففم    -

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي  –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسلف  تفل  

ففم اي  نلفى ال ح فلل  -ورسللي ال  كلفخ )دافلفي 

التوخفي التختب  بتهم ات إن فم  الك فمي ابلك خونفي 

  لمامت الفمةق؟ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح

وتففختب  هفف   الج ففمئث ب ففحق ال ففخوض : اضوت، 

والثففففمني،  والثملففففث حلففففث تففففف   هفففف   ال ففففخوض 

بمل أ لخ اضسمسي للت غلخات التش  لق لل نلفى حفدة، 

ال  منل الثجمئي بلأ لل يأ  تكجلللالم ال شم    ور خ

 -التشفففففف فديق بففففففمل خي  ابف خاضففففففي )ال لشففففففبل 

، ورسللي ال  كلخ نلفى يميكخوسلف  تل   -ال للجخام

ال  بلفففف  البوففففدي ل ف بففففم  ال ح ففففللي التوخفففففي، 

والف بففم  ةففحق هفف   ال ففخوض تفف  إسفف فدام اف بففم  

،   Two Way ANOVAتحللفل ال بفميأ الثجفمئي 

  ، 9ولمنفف  ن ففمئث  ال حللففل لتففم يلضففحهم اففدوت )

   ال ملي: 10و)
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ال ح لل التوخفي  اف بم  في ال لم  البودي  الت لس مت واالنحخاف التولم ي لت غلخات البحث 9ادوت )

 التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق

 االنحخاف التولم ي الت لس  الودد نلت تكجلللالم ال شم   رسللي ال  كلخ

 

 دافلي

 0.967 57.25 20 ال لشبل 

 0.979 43.70 20 ال للجخام

 1.309 50.85 20 وسلف  تل يميكخ

 5.684 50.60 60 االاتملي

 

 فم اي

 0.951 77.80 20 ال لشبل 

 0.788 64.10 20 ال للجخام

 0.826 72.95 20 يميكخوسلف  تل 

 5.782 71.62 60 االاتملي

 

 االاتملي

 10.449 67.53 40 ال لشبل 

 10.367 53.90 40 ال للجخام

 11.243 61.90 40 يميكخوسلف  تل 

 11.998 61.11 120 االاتملي 

  الفففففمب بحشففففمي 9ي ضففففا يففففأ ففففف ت الجففففدوت )

الت لسفف مت واالنحففخاف التولففم ي لت غلففخات البحففث 

نلى اف بم  ال ح لل التوخفي في ال لم  البودي ر  

التوملجفففق ال جخيبلفففق ال فففي اشففف تل  نلفففى رسفففللي 

ال  كلففخ )دافلففي  يففك تكجلللالففم ال شففم   )تللجففخام  

ر فففل التوملجفففمت ال جخيبلفففق للبحفففث يفففأ حلفففث  هفففي

الت لسففف  الحشفففمبيا حلفففث بلغففف   لتفففق الت لسففف  

 ، بلجتففففم لمنفففف  التوملجففففق 43.70الحشففففمبي لهففففم )

ال جخيبلففق رسففللي ال  كلففخ )فففم اي  يففك تكجلللالففم 

ال شفم   )فلشفبل   هفي رنلفى التوملجفمت ال جخيبلفق 

للبحث يأ حلث الت لس  الحشمبيا حلث بلغ   لتق 

ونجفففد ان بفففم   ، 77.80لسففف  الحشفففمبي لهفففم )الت 

تختل  التوملجفمت ال جخيبلفق للبحفث وف فمً لت لسف هم 

الحشفففمبي اضنلفففى، يففف   تختلبهفففم لتفففم يلفففي: رسفففللي 

ال  كلفففخ )ففففم اي  يفففك نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   

)فلشففبل    فف  رسففللي ال  كلففخ )فففم اي  يففك نففلت 

تكجلللالففم ال شففم   )يميكخوسففلف  تففل    فف  رسففللي 

 كلفففخ )ففففم اي  يفففك نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   ال 

)تللجفففخام   ففف  رسفففللي ال  كلفففخ )دافلفففي  يفففك نفففلت 

تكجلللالم ال شم   )فلشبل    يلله  رسللي ال  كلفخ 
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)دافلي  يك نلت تكجلللالم ال شم   )يميكخوسفلف  

تفففل   وافلفففخاً رسفففللي ال  كلفففخ )دافلفففي  يفففك نفففلت 

ا  تكجلللالفففم ال شفففم   )تللجفففخام ، ولت مبوفففق إافففخ

ال حلفل ت لل ألفد يفأ وافلد ففخوق دالفق إح فمئلًم تف  

 Levene's)إافخا  اف بفم  تجفمنس ال بفميأ للل فلأ 

Test)  لل ألففد يففأ تشففموي تبففميأ الولجففمت لففد امت

،  Sig.=0.116االف بم ، وال ي بلغ   لتق الداللفق )

وهففي دالففق إح ففمئلمًا حلففث رنهففم رلبففخ يففأ يشفف ل  

وففق إاففخا  ال حلففل ت ي مبيتكففأ  ا لفف ا 0.05الداللففق )

ابح ففمئلق بمسفف فدام رسففللي تحللففل ال بففميأ  جففمئي 

لل ألففد يففأ واففلد فففخوق دالففق إح ففمئلًم لتففم  االتجففم 

   ال ملي10بجدوت )

لد امت رفخاد يجتلنمت البحث ال جخيبلق في   Two Way ANOVA  ن مئث تحللل ال بميأ الثجمئي 10ادوت)

 توخفي ال  بل  البودي ل ف بم  ال ح للي ال

 وفلتفم نفخض ن فمئث ةفحق ال فخوض وف فم ل ففأ لخ

نلفى حفدة ولفف ل  تفأ لخ ت منلهتفم يوفم فففي  لفل ي غلفخ

 ال  بل  البودي ل ف بم  ال ح للي:

 اف بففففففم  ةففففففحق ال ففففففخض اضوت ) ال ففففففأ لخ  1)

اضسمسففففي الففففف  ف تكجلللالففففم ال شففففم   

التش فديق بفلأ رنضفم  ال خيف  االف خاضفي 

 نلى ال ح لل التوخفي  :

يف   ه ا ال فخض ب حف  تفأ لخإف  ف تكجلللالفم 

يميكخوسفلف  تفل    -ال للجفخام -ال شم   ) ال لشبل 

في بلتق للف ول  ابلك خونفي ال مئتفق نلفى إسف خاتلجلق 

 ففق يميكخوسففلف  تففل  ال خيفف  ابف خاضففي نبففخ يج

  ويفج  نلفى رنف  :نلفى ال ح فلل التوخففي البوفدي، 

≥ " ال يلاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل 

  بلأ ي لسف مت د افمت طف ي التجتلنفمت 0.05)

ال جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   

)ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   

تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  

)يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي 

 يجتلت التخبومت ي د  ال بميأ
د اق 

 الحخيق
  لتق )ف  ي لس  التخبومت

يش ل  

 الداللق

الداللق نجد 

  0.05يش ل  )

 دات 0.000 1935.480 1875.208 2 3750.417 تكجلللالم ال شم  

 دات 0.000 13676.91 13251.008 1 13251.008 رسللي ال  كلخ

تكجلللالم ال شم   

x لخرسللي ال  ك 
17.717 2 8.858 9.143 0.000 

 دات

    0.969 114 110.450 الف أ التولم ي

     120 465237.00 التجتلت الكلي
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ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي بغففا 

الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ ففففي ال  بلففف  البوفففدي 

الف بففم  ال ح ففلل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  

 الك مي ابلك خوني ال  منلي"

  ر   لتفق )ف 10وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهففففي دالففففق   1935.480  ، تشففففموي )114، 2)

ولهف ا ،  α≤0.05  نجد يش ل  )0.000اح مئلمً )

، ري رنففففف  يلافففففد تففففف   ففففففا ال فففففخض ال ففففف خي

تأ لخرسمسفففففففي الفففففففف  ف تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   

خي  االف خاضففففي نلففففى ال ح ففففلل التشفففف فديق بففففمل 

التوخفففى ل ففملا الت لسفف  اضلبففخ، وبففملجظخ لج ففمئث 

ي حفففف  رفضففففللق تكجلللالففففم ال شففففم     9اففففدوت )

)ال لشبل   نلى تكجلللالم ال شفم   )يميكخوسفلف  

تففل  ، ونلففى تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام  نلففى 

ال ختلفففف ا حلففففث ر  الت لسفففف  الحشففففمبي لففففد امت 

 فديلأ ل كجلللالفففم ال شفففم   رنضفففم  ال فففخق التشففف

  رنلى يأ الت لسف  الحشفمبي 67.53)ال لشبل   )

لفففد امت رنضفففم  ال فففخق التشففف فديلأ ل كجلللالفففم 

 ، رنلففى يففأ 61.90ال شفم   )يميكخوسففلف  تففل   )

الت لسفففففف  الحشففففففمبي لففففففد امت رنضففففففم  ال ففففففخق 

التشففففف فديلأ ل كجلللالفففففم ال شفففففم   )ال للجفففففخام  

ملي يلضفففا حجففف   ، والخسففف  البلفففمني ال ففف53.90)

ال ففخوق بففلأ هفف   الت لسفف مت وي ففدا  ال غلففخ الفف ي 

 حدي بود ال  بل  البودي الف بم  ال ح لل التوخفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ي لس مت د امت التجتلنمت التش فديق ل كجلللالم ال شم   )ال لشبل / ال للجخام/ يميكخوسلف  13شكل )

 التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي تل   في ال لم  البودي الف بم  ال ح لل التوخفي
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تففف   ففففا ال فففخض وففففي ضفففل  الج فففمئث الشفففمب ق  

، الف ي يفج  نلففى  ال ف خي، و بفلت ال فخض البففديل

≥ واففففلد فففففخق ذو داللففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل 

  بفففففلأ ي لسففففف مت د افففففمت التجتلنفففففمت 0.05)

ال جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   

وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  ، 

)ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   

)يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي 

ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي بغففا 

الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ ففففي ال  بلففف  البوفففدي 

الف بففم  ال ح ففلل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  

ي ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي ل فففففملا اسففففف فدام الك فففففم

تكجلللالففم ال شففم   نبففخ ال لشففبل  يللفف  تكجلللالففم 

ال شم   نبخ يج ق يميكخوسلف  تل   ف  تكجلللالفم 

 .ال شم   نبخ ال للجخام

إف بم  ةحق ال خض الثمني ) ال أ لخ اضسمسي   2)

 الف  ف رسللي ال  كلخ نلى ال ح لل التوخفي :

تففأ لخ رسففللي ال  كلففخ يففف   هفف ا ال ففخض ب حفف  

في بلتق لل ول  ابلك خوني ال مئتفق نلفى إسف خاتلجلق 

ال خي  اب  خاضي نلى ال ح لل التوخففي البوفدي، 

: " ال يلاففففد فففففخق ذو داللففففق  ويففففج  نلففففى رنفففف 

  بففلأ ي لسفف مت 0.05≥ )إح ففمئلق نجففد يشفف ل 

د اففففمت يجتففففلن ي ال فففف ي ذو رسففففللي ال  كلففففخ 

أ تكجلللالفففم الفففدافلي والففففم اي بغفففا الجظفففخ نففف

ال شففففم   التشفففف فديق بففففمل خي  االف خاضففففى فففففي 

ال  بل  البودي الف بم  ال ح فلل التوخففي التفختب  

 بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي".

 ر   لتفق )ف  10وي ضا يأ ن مئث ادوت ) 

التحشففلبق لل ففأ لخ اضسمسففي ضسففللي ال  كلففخ نجففد 

  13676.91 ، تشففموي )114، 1د ا ففي حخيففق )

 نجفففففد يشفففففف ل  0.000وهفففففي دالفففففق اح فففففمئلمً )

(α≤0.05  ،ري ولهفف ا تفف   فففا ال ففخض ال فف خي ،

رسمسي الف  ف رسللي ال  كلخ نلى  رن  يلاد تأ لخ

 ال ح لل التوخفى ل ملا الت لسف  اضلبفخ، وبفملجظخ

رفضفففللق رسفففللي ال  كلفففخ ي حففف    9لج ففمئث افففدوت )

 )فففم اي  نلففى رسففللي ال  كلففخ )دافلففي ا حلففث ر 

الت لسفففف  الحشففففمبي لففففد امت ال فففف ي ذو رسففففللي 

  رلبفففخ يففففأ الت لسفففف  71.62ال  كلفففخ الفففففم اي )

الحشمبي لد امت ال  ي ذو رسللي ال  كلخ الدافلي 

، والخسففف  البلفففمني ال فففملي يلضفففا حجففف   50.60)

ال ففخوق بففلأ هفف   الت لسفف مت وي ففدا  ال غلففخ الفف ي 

 ي.حدي بود ال  بل  البودي الف بم  ال ح لل التوخف
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  ي لس ي د امت  ال  ي ذو رسللي ال  كلخ )الدافلي / الفم اي  في ال لم  البودي الف بم  14شكل )

 ال ح لل التوخفي التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي

تففف   ففففا ال فففخض وففففي ضفففل  الج فففمئث الشفففمب ق 

، الف ي يفج  نلففى  ال ف خي، و بفلت ال فخض البففديل

≥ لد فففففخق ذو داللففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل وافففف

  بففلأ ي لسفف ي د اففمت يجتففلن ي ال فف ي 0.05)

ذو رسفللي ال  كلففخ الفدافلي والفففم اي بغفا الجظففخ 

نفففففأ تكجلللالفففففم ال شفففففم   التشففففف فديق بفففففمل خي  

االف خاضففى فففي ال  بلفف  البوففدي الف بففم  ال ح ففلل 

التوخفي التختب  بتهفم ات إن فم  الك فمي ابلك خونفي 

 ي ل ملا رسللي ال  كلخ الفم اي.ال  منل

اف بففم  ةففحق ال ففخض الثملففث ) ر ففخ ال  منففل   3)

بلأ تكجلللالم ال شم   بفمل خي  ابف خاضفي 

 ورسللي ال  كلخ نلى ال ح لل التوخفي  :

يفففف   هففف ا ال فففخض ب حففف  تفففأ لخ ال  منفففل بفففلأ 

تكجلللالم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفي  

لف ول  ابلك خونفي ال مئتفق ورسللي ال  كلفخ ففي بلتفق ل

نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي نبفففخ يج فففق 

يميكخوسففلف  تففل  نلففى ال ح ففلل التوخفففي البوففدي، 

: " ال يلاد فخق ذو داللق إح فمئلق  ويج  نلى رن 

  بفففلأ ي لسففف مت د افففمت 0.05≥ )نجفففد يشففف ل 

طففففف ي التجتلنفففففمت ال جخيبلفففففق ال فففففي اسففففف فدي  

 -ال للجففففففخام  – تكجلللالفففففم ال شففففففم   )ال لشفففففبل 

يميكخوسلف  تل   في بلتق ال ول  االلك خوني ال مئتفق 

نلفففى اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي وذو رسفففللي 

فففففم اي  فففففي ال  بلفففف  البوففففدي  -ال  كلففففخ )دافلففففي

الف بففم  ال ح ففلل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  

 الك مي ابلك خوني ال  منلي".

)ف   ر   لتفق 10وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهي دالفق اح فمئلمً   9.143  ، تشموي )114، 2)
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ولهفففف ا تفففف  ،  α≤0.05  نجففففد يشفففف ل  )0.000)

، ري رنف  يلافد تأ لخلل  منفل  فا ال فخض ال ف خي

ي  بففففلأ  تكجلللالففففم ال شففففم   التشفففف فديق بففففمل خ

 االف خاضي ورسللي ال  كلخ نلى ال ح لل التوخفى.

ونظففخا للاففلد ر ففخ دات بملجشففبق للت غلففخيأ 

بفمل خي  رسللي ال  كلفخ، ونفلت تكجلللالفم ال شفم   

نلففففففى ال ح ففففففلل التوخفففففففي ل فففففف ي ابف خاضففففففي 

التجتلنمت ال جخيبلق الش ق ، ولف ل  هجفم  ر فخ دات 

لتوخففي لل  منل بلجهتم في تأ لخهتم نلفى ال ح فلل ا

ل  ي نلجق البحث، ول حديد رفضل التجتلنفمت يفأ 

حلففففث تففففأ لخ الت غلففففخيأ )رسففففللي ال  كلففففخ، نففففلت 

تكجلللالفففم ال شفففم   ، ولففف ل  ر فففخ ال  منفففل بلجهتفففم 

بملجشفففبق الف بفففم  ال ح فففلل التوخففففي ضففففخاد نلجفففق 

البحفففث، ففففء  هففف ا يشففف لزم إافففخا  اف بفففم  ل لالففف  

 ق، و ففد تفف  ال ففخوق بففلأ التجتلنففمت ال جخيبلففق الشفف

ل لالف  ال فخوق بفلأ  Scheffeإاخا  اف بم  شل ل  

التجتلنففمت، و ففد و ففك االف لففم  نلففى هفف ا االف بففم  

بمل حديفففدا نظفففخاً ض  التجتلنفففمت ال جخيبلفففق الشففف ق 

للبحففففث ي شففففمويق، و ففففد ت لفففف  هفففف ا روالً حشففففمي 

الت لسففف مت واالنحخاففففمت التولم يفففق للتجتلنففففمت 

ل ح فلل التوخففي ففي ا نلفى اف بفم ال جخيبلق الش ق 

 Scheffeال لم  البوفدي،  ف  إافخا  اف بفم  شفل ل  

 بود ذل  لتم يلي: 

 للت م نمت البوديق الف بم  ال ح لل التوخفي للتجتلنمت ال جخيبلق للبحث Scheffe  ن مئث اف بم  شل ل  11ادوت )

                                                 
  0.05*   دالق نجد ) 1

 

 التجتلنمت ال جخيبلق
 الت لس 

 (ق) للمقارنة الطرفية بين المجموعات لتق 

التجتلنق 

 اضولى

التجتلنق 

 الثمنلق

التجتلنق 

 الثملثق

التجتلنق 

 الخابوق

التجتلنق 

 الفميشق

التجتلنق 

 الشمدسق

 التجتلنق اضولى:

 )ت كلخ دافلي + تشم   نبخ ال لشبل  
57.25                           

 التجتلنق الثمنلق:

 ))ت كلخ دافلي + تشم   نبخ تللجخام
43.70 13.55*1                          

 التجتلنق الثملثق:

 )ت كلخ دافلي + تشم   نبخ يميكخوسلف  تل  
50.85 6.40* 7.15*                         

 التجتلنق الخابوق:

 )ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال لشبل  
77.80 20.55* 34.10* 26.95*                        

 التجتلنق الفميشق:

 فم اي + تشم   نبخ تللجخام  )ت كلخ
64.10 6.85* 20.40* 13.25* 13.70*                       

 التجتلنق الشمدسق:

 )ت كلخ فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  تل  
72.95 15.70* 29.25* 22.10* 4.85* 8.85*                  
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 بمس  خا  بلمنمت الجدوت الشمب  ي ضا رن :

 ا 0.05 فمئلمً نجفد يشف ل  )يلاد ففخق دات إح -

لأ *  وذلف  بف13.55حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

ال فففف ي ذوي التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثمنلففففق )

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ تللجففخام ، 

والتجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى )ال ففف ي ذوي 

رسللي ت كلفخ دافلفي + تشفم   نبفخ ال لشفبل   

ا ال فخق وذل  في اف بم  ال ح لل التوخفي، وه 

ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففىا حلففث إ  

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى  فففد بلفففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 57.25)

  .43.70الثمنلق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد ففخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

لأ   وذلفف  بفف*6.40حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

ال فففف ي ذوي التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثملثففففق )

رسفففففففللي ت كلفففففففخ دافلفففففففي + تشفففففففم   نبفففففففخ 

يميكخوسففففلف  تففففل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق 

اضولفففى )ال ففف ي ذوي رسفففللي ت كلفففخ دافلفففي + 

تشففففم   نبففففخ ال لشففففبل   وذلفففف  فففففي اف بففففم  

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففىا حلففث إ  ي لسفف  

 ، 57.25لفغ )التجتلنق ال جخيبلفق اضولفى  فد ب

بلجتم ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الثملثق  د بلفغ 

(50.85.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 20.55حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففق )ال فففف ي ذوي 

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

ال لشفففففبل  ، والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى 

 ي ذوي رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   )ال فف

ال لشفففبل   وذلففف  ففففي اف بفففم  ال ح فففلل  نبفففخ

التوخفففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا التجتلنففففق 

ال جخيبلفق الخابوفقا حلففث إ  ي لسف  التجتلنففق 

 ، بلجتففففم 57.25ال جخيبلففففق اضولففففى  ففففد بلففففغ )

ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلفففق الخابوففق  ففد بلفففغ 

(77.80.  

-  ً  ا 0.05نجفد يشف ل  ) يلاد فخق دات إح فمئلم

*  وذلفف  بففلأ 6.85حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق )ال ففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال للجخام ، 

والتجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى )ال ففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ دافلفي + تشفم   نبفخ ال لشفبل   

خق وذل  في اف بم  ال ح لل التوخفي، وه ا ال ف

ل ملا التجتلنق ال جخيبلفق الفميشفقا حلفث إ  

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى  فففد بلفففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 57.25)

  .64.10الفميشق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 15.70حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

 ي ذوي التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق )ال ففف

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

يميكخوسفففففلف تفففففل  ، والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق 
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اضولفففى )ال ففف ي ذوي رسفففللي ت كلفففخ دافلفففي + 

ال لشففففبل   وذلفففف  فففففي اف بففففم   تشففففم   نبففففخ

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلث إ  ي لسف  

 ، 57.25)التجتلنق ال جخيبلق اضولفى  فد بلفغ 

بلجتم ي لس  التجتلنفق ال جخيبلفق الشمدسفق  فد 

  .72.95بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 7.15حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثملثففففق )ال فففف ي ذوي 

رسفففففففللي ت كلفففففففخ دافلفففففففي + تشفففففففم   نبفففففففخ 

يميكخوسففففلف  تففففل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق 

ال ففف ي ذوي رسفففللي ت كلفففخ دافلفففي + الثمنلفففق )

تشففففم   نبففففخ ال للجففففخام  وذلفففف  فففففي اف بففففم  

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففقا حلففث إ  ي لسفف  

 ، 43.70التجتلنق ال جخيبلفق الثمنلفق  فد بلفغ )

بلجتم ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الثملثق  د بلفغ 

(50.85.  

 ا 0.05مئلمً نجفد يشف ل  )يلاد فخق دات إح ف -

*  وذلف  بفلأ 34.10حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففق )ال فففف ي ذوي 

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

ال لشفففففبل  ، والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثمنلفففففق 

)ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   

نبفففخ ال للجفففخام  وذلففف  ففففي اف بفففم  ال ح فففلل 

هفففف ا ال ففففخق ل ففففملا التجتلنففففق التوخفففففي، و

ال جخيبلفق الخابوفقا حلففث إ  ي لسف  التجتلنففق 

 ، بلجتففففم 43.70ال جخيبلففففق الثمنلففففق  ففففد بلففففغ )

ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلفففق الخابوففق  ففد بلفففغ 

(77.80.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 20.40حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

يشففق ) ال فف ي ذوي التجتلنففق ال جخيبلففق الفم

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال للجخام ، 

والتجتلنفففق ال جخيبلفففق الثمنلفففق ) ال ففف ي ذوي 

رسفللي ت كلففخ دافلفي + تشففم   نبفخ ال للجففخام  

وذل  في اف بم  ال ح لل التوخفي، وه ا ال فخق 

ل ملا التجتلنق ال جخيبلفق الفميشفقا حلفث إ  

ق  فففد بلفففغ ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الثمنلففف

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 43.70)

  .64.10الفميشق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 29.25حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق )ال ففف ي ذوي 

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

 يميكخوسففففلف  تففففل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق

الثمنلففق ) ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ دافلففي + 

تشففففم   نبففففخ ال للجففففخام  وذلفففف  فففففي اف بففففم  

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلث إ  ي لسف  

 ، 43.70التجتلنق ال جخيبلفق الثمنلفق  فد بلفغ )



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  166

بلجتم ي لس  التجتلنفق ال جخيبلفق الشمدسفق  فد 

  .72.95بلغ )

 ا 0.05فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  )يلاد  -

*  وذلف  بفلأ 26.95حلث بلغ  ي لس  ال خق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففق )ال فففف ي ذوي 

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

ال لشفففففبل  ، والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثملثفففففق 

)ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   

نبففففخ يميكخوسففففلف  تففففل   وذلفففف  فففففي اف بففففم  

ل ح فففففلل التوخففففففي ، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا ا

التجتلنفق ال جخيبلفق الخابوففقا حلفث إ  ي لسفف  

 ، 77.80التجتلنق ال جخيبلق الخابوق  فد بلفغ )

بلجتم ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الثملثق  د بلفغ 

(50.85.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 13.25حلث يلغ ي لسف  ال فخق )

لنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق )ال ففف ي ذوي التجت

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال للجخام ، 

والتجتلنفففق ال جخيبلفففق الثملثفففق ) ال ففف ي ذوي 

رسفففففففللي ت كلفففففففخ دافلفففففففي + تشفففففففم   نبفففففففخ 

يميكخوسففلف  تففل   وذلفف  فففي اف بففم  ال ح ففلل 

التوخفففففي ، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا التجتلنففففق 

تجتلنفق ال جخيبلق الفميشقا حلث إ  ي لس  ال

 ، بلجتفففم 64.10ال جخيبلفففق الفميشفففق  فففد بلفففغ )

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الثملثفففق  فففد بلفففغ 

(50.85.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 22.10حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففق ) ال فف ي ذوي 

رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

ل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق يميكخوسففففلف  تفففف

الثملثففق ) ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ دافلففي + 

تشم   نبخ يميكخوسلف  تل   وذل  ففي اف بفم  

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلث إ  ي لسف  

التجتلنففففففق ال جخيبلففففففق الشمدسففففففق  ففففففد بلففففففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 72.95)

  .50.85الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ 13.70حلث بلغ ي لسف  ال فخق )

التجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق )ال ففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ ففم اي + تشفم   نبفخ تللجفخام ، 

والتجتلنفففق ال جخيبلفففق الخابوفففق ) ال ففف ي ذوي 

شفبل   رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال ل

وذل  في اف بم  ال ح لل التوخفي، وه ا ال فخق 

ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففقا حلففث إ  

ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الفميشففق  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 64.10)

  .77.80الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 4.85حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففق ) ال فف ي ذوي 
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رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ 

يميكخوسففففلف  تففففل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق 

الخابوق ) ال  ي ذوي رسفللي ت كلفخ ففم اي + 

تشففففم   نبففففخ ال لشففففبل   وذلفففف  فففففي اف بففففم  

ال ح فففففلل التوخففففففي ، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

بوففقا حلفث إ  ي لسفف  التجتلنفق ال جخيبلفق الخا

التجتلنففففففق ال جخيبلففففففق الشمدسففففففق  ففففففد بلففففففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 72.95)

  .77.80الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح فمئلمً نجفد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 8.85حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففق ) ال فف ي ذوي 

   نبففففففخ رسففففففللي ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم

يميكخوسففففلف  تففففل  ، والتجتلنففففق ال جخيبلففففق 

الفميشففق ) ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ فففم اي 

+ تشفففم   نبفففخ ال للجفففخام  وذلففف  ففففي اف بفففم  

ال ح فففففلل التوخففففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا 

التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلث إ  ي لسف  

التجتلنففففففق ال جخيبلففففففق الشمدسففففففق  ففففففد بلففففففغ 

لنففق ال جخيبلففق  ، بلجتففم ي لسفف  التجت72.95)

  .64.10الفميشق  د بلغ )

ويلضا الشكل البلمني ال فملي ال  منفل بفلأ 

 –ال للجففخام  –نففلت تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  

يميكخوسففلف  تففل   فففي بلتففق الفف ول  االلك خونففي نبففخ 

 -يج ق يميكخوسلف  تفل  ورسفللي ال  كلفخ )دافلفي 

فم اي  نلفى ال ح فلل التوخففي التفختب  بتهفم ات 

إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي لد  رف مئي ذوي 

 االح لمامت الفمةق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يميكخوسلف  تل   في بلتق ال ول   –ال للجخام  –  ال  منل بلأ نلت تكجلللالم ال شم   )ال لشبل  14شكل )

  نلى ال ح لل التوخفي فم اي -االلك خوني ال مئتق نلى اس خاتلجلق ال خق ابف خاضلق ورسللي ال  كلخ )دافلي 

 التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق
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وفففي ضففل  هفف   الج ففمئث تفف   فففا ال ففخض 

ال  خي سفمل  الف لخ و بفلت ال فخض البفديل والف ي 

واففلد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يففج  نلففى "

   بففلأ ي لسفف مت د اففمت طفف ي0.05≥ )يشفف ل 

التجتلنففمت ال جخيبلففق ال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم 

يميكخوسفففلف   -ال للجفففخام  –ال شفففم   )ال لشفففبل  

تففففل   فففففي بلتففففق الفففف ول  االلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي، ورسفففللي ال  كلفففخ 

ففففم اي  ففففي ال  بلففف  البوفففدي الف بفففم   -)دافلفففي

 ففمي ال ح ففلل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك

ابلك خونففي ال  ففمنلي، ويخاففك إلففى ر ففخ ال  منففل بففلأ 

رسللي ال  كلخوتكجلللالفم ال شفم   التشف فديق ففي 

بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى اسففف خاتلجلق 

 ال خي  ابف خاضي "

ن ففففمئث اف بففففم  ةففففحق ال ففففخوض التختب ففففق    منلففففم :

بملجمنفف  اضدائففي لتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

 نلي:ال  م

تفففختب  ن فففمئث هففف ا التحفففل  بمبامبفففق نلفففى الشفففسات 

 الشمد  والشمبك والثميأ يأ رستلق البحث ون ه : 

يففففم ر ففففخ اففففف  ف اسفففف فدام تكجلللالففففم ال شففففم    -

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي  –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسفلف  تفل  

االف خاضفي ب فخف ال مئتق نلى إس خاتلجلق ال خيف  

الجظخ نأ رسللي ال  كلخ للت ول  نلى تجتلفق الجمنف  

اضدائففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

 ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق  ؟

ففم اي   -يم ر خ اف  ف رسفللي ال  كلفخ )دافلفي  -

ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالفم ال شفم   ففي بلتفق 

لك خونفففي نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  الففف ول  اال

ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي نلففى 

تجتلق الجمن  اضدائي التختب  بتهم ات إن فم  الك فمي 

ابلك خوني ال  منلي لفد  رف فمئي ذوي االح لمافمت 

 الفمةق ؟

يفففم ر فففخ ال  منفففل بفففلأ نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم    -

ف  تفففل   ففففي يميكخوسفففل –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسفلف  تفل  

ال مئتق نلى إسف خاتلجلق ال خيف  االف خاضفي ال مئتفق 

نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي ورسللي ال  كلخ 

فففففم اي  نلفففى تجتلففففق الجمنففف  اضدائففففي  -)دافلفففي 

التختب  بتهم ات إن م  الك فمي ابلك خونفي ال  فمنلي 

 ؟ ي االح لمامت الفمةقلد  رف مئي ذو

وتففختب  هفف   الج ففمئث ب ففحق ال ففخوض : الخابففك، 

والفففميس،  والشففمد  حلففث تففف   هفف   ال ففخوض 

بمل أ لخ اضسمسي للت غلخات التش  لق لل نلفى حفدة، 

ور خال  منل الثجمئي بلأ لل يأ  تكجلللالفم ال شفم   

 -التشفففففف فديق بففففففمل خي  ابف خاضففففففي )ال لشففففففبل 

ف  تل  ، ورسللي ال  كلخ نلفى يميكخوسل -ال للجخام

ال  بل  البودي لب م ق ت لل  التج ث، والف بم  ةفحق 

هففف   ال فففخوض تففف  إسففف فدام اف بفففم  تحللفففل ال بفففميأ 

، ولمنف  ن فمئث    Two Way ANOVAالثجفمئي 

   ال ملي: 13  ، و) 12ال حللل لتم يلضحهم ادوت )
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التختب  بتهم ات  في ال لم  البودي لب م ق ت لل  التج ث بحثالنحخاف التولم ي لت غلخات ال  الت لس مت وا12ادوت )

 إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق

 االنحخاف التولم ي الت لس  الودد نلت تكجلللالم ال شم   رسللي ال  كلخ

 

 دافلي

 1.081 91.30 20 ال لشبل 

 1.040 73.65 20 ال للجخام

 933. 82.65 20 خوسلف  تل يميك

 7.336 82.53 60 االاتملي

 

 فم اي

 1.538 121.45 20 ال لشبل 

 1.309 101.35 20 ال للجخام

 1.701 109.05 20 يميكخوسلف  تل 

 8.483 110.62 60 االاتملي

 

 االاتملي

 15.323 106.37 40 ال لشبل 

 14.075 87.50 40 ال للجخام

 13.437 95.85 40 يميكخوسلف  تل 

 16.161 96.57 120 االاتملي 

  والففففمب بحشفففمي 12ي ضفففا يفففأ فففف ت افففدوت )

الت لسفف مت واالنحففخاف التولففم ي لت غلففخات البحففث 

في ال لم  البودي لب م فق ت لفل  التجف ث ر  التوملجفق 

ال جخيبلففففق ال ففففي اشفففف تل  نلففففى رسففففللي ال  كلففففخ 

هفي )دافلي  يك نلت تكجلللالم ال شفم   )تللجفخام  

ر ل التوملجمت ال جخيبلفق للبحفث يفأ حلفث الت لسف  

الحشففمبيا حلففث بلغفف   لتففق الت لسفف  الحشففمبي لهففم 

 ، بلجتففم لمنفف  التوملجففق ال جخيبلففق رسففللي 73.65)

ال  كلفففخ )ففففم اي  يفففك نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   

)فلشبل   هي رنلى التوملجمت ال جخيبلق للبحث يفأ 

ق الت لسف  حلث الت لس  الحشمبيا حلث بلغف   لتف

ونجفففد ان بفففم  تختلففف   ، 121.45الحشفففمبي لهفففم )

التوملجفففففمت ال جخيبلفففففق للبحفففففث وف فففففمً لت لسففففف هم 

الحشمبي يأ اضنلفى، يف   تختلبهفم لتفم يلفي: رسفللي 

ال  كلفففخ )ففففم اي  يفففك نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   

)فلشففبل    فف  رسففللي ال  كلففخ )فففم اي  يففك نففلت 

رسففللي  تكجلللالففم ال شففم   )يميكخوسففلف  تففل    فف 

ال  كلفففخ )ففففم اي  يفففك نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   

)تللجفففخام   ففف  رسفففللي ال  كلفففخ )دافلفففي  يفففك نفففلت 

تكجلللالم ال شم   )فلشبل    يلله  رسللي ال  كلفخ 
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)دافلي  يك نلت تكجلللالم ال شم   )يميكخوسفلف  

تفففل   وافلفففخاً رسفففللي ال  كلفففخ )دافلفففي  يفففك نفففلت 

ت مبوفففق إافففخا  تكجلللالفففم ال شفففم   )تللجفففخام ، ول

ال حلفل ت لل ألفد يفأ وافلد ففخوق دالفق إح فمئلًم تف  

إافففففخا  ب م فففففق ت لفففففل  تجفففففمنس ال بفففففميأ للل فففففلأ 

(Levene's Test)  لل ألففففد يففففأ تشففففموي تبففففميأ

الولجففمت لففد امت الب م ففق ت لففل ، وال ففي بلغفف   لتففق 

، وهففي دالففق إح ففمئلمًا حلففث  Sig.=0.115الداللفق )

يتكففأ  ا لفف ا 0.05رنهففم رلبففخ يففأ يشفف ل  الداللففق )

ي مبوق إاخا  ال حلل ت ابح مئلق بمس فدام رسللي 

لل ألفد يفأ وافلد ففخوق  تحللل ال بميأ  جفمئي االتجفم 

   ال ملي13دالق إح مئلًم لتم بجدوت )

لد امت رفخاد التجتلنمت ال جخيبلق للبحث في   Two Way ANOVA  ن مئث تحللل ال بميأ الثجمئي 13ادوت)

 ي لب م ق ت لل  التج ث ال  بل  البود

وفلتم نخض ن مئث ةحق ال خوض وف م ل أ لخلل 

ي غلخنلفففى حفففدة ولففف ل  تفففأ لخ ت منلهتفففم يوفففم ففففي 

 ال  بل  البودي لب م ق ت لل  التج ث :

ال فففففأ لخ  فففففخض الخابفففففك )اف بفففففم  ةفففففحق ال  4)

اضسمسففففي الففففف  ف تكجلللالففففم ال شففففم   

التش فديق بفلأ رنضفم  ال خيف  االف خاضفي 

نلى الجمن  اضدائي التختب  بتهم ات إن فم  

 الك مي ابلك خوني  :

يف   ه ا ال فخض ب حف  تفأ لخإف  ف تكجلللالفم 

يميكخوسفلف  تفل    -ال للجفخام -ال شم   ) ال لشبل 

ابلك خونفي ال مئتفق نلفى إسف خاتلجلق  في بلتق للف ول 

ال خيفف  ابف خاضففي نبففخ يج ففق يميكخوسففلف  تففل  

نلفففى الجمنففف  اضدائفففي يفففأ يهفففم ات إن فففم  الك فففمي 

" ال يلاففد   ويففج  نلففى رنفف  :ابلك خونففي البوففدي، 

  بفلأ 0.05≥ )فخق ذو داللق إح مئلق نجد يشف ل 

ي لس مت د امت ط ي التجتلنمت ال جخيبلق ال ي 

  تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي

اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام ، وال ففي 

اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   )يميكخوسففلف  تففل   

في بلتق الف ول  االلك خونفي ال مئتفق نلفى اسف خاتلجلق 

 يجتلت التخبومت ي د  ال بميأ
د اق 

 الحخيق
  لتق )ف  ي لس  التخبومت

يش ل  

 الداللق

الداللق نجد 

  0.05يش ل  )

 دات 0.000 2127.460 3578.425 2 7156.850 تكجلللالم ال شم  

 دات 0.000 14066.56 23660.208 1 23660.208 رسللي ال  كلخ

 x   تكجلللالم ال شم

 رسللي ال  كلخ
72.517 2 36.258 21.556 0.000 

 دات

    1.682 114 191.750 الف أ التولم ي

     120 1150289.0 التجتلت الكلي
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ال خيفف  ابف خاضففي بغففا الجظففخنأ رسففللي ال  كلففخ 

ففي الجمنف  في ال  بل  البودي لب م فق ت لفل  التجف ث 

اضدائففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

 ال  منلي"

 ر   لتفق )ف  13وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهففففي دالففففق   2127.460  ، تشففففموي )114، 2)

ولهف ا ،  α≤0.05 ل  )  نجد يش0.000اح مئلمً )

، ري رنففففف  يلافففففد تففففف   ففففففا ال فففففخض ال ففففف خي

تأ لخرسمسفففففففي الفففففففف  ف تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   

التش فديق بمل خي  االف خاضي نلى الجمنف  اضدائفي 

يفففأ يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي 

  12ل ملا الت لس  اضلبخ، وبملجظخ لج مئث افدوت )

  )ال لشفبل   نلفى ي ح  رفضللق تكجلللالم ال شفم 

تكجلللالفففم ال شفففم   )يميكخوسفففلف  تفففل  ، ونلفففى 

تكجلللالم ال شم   )ال للجفخام  نلفى ال ختلف ا حلفث 

ر  الت لسفففف  الحشففففمبي لففففد امت رنضففففم  ال ففففخق 

التشففففف فديلأ ل كجلللالفففففم ال شفففففم   )ال لشفففففبل   

  رنلففى يففأ الت لسفف  الحشففمبي لففد امت 106.37)

م ال شفففم   رنضفففم  ال فففخق التشففف فديلأ ل كجلللالففف

 ، رنلفى يفأ الت لسف  95.85)يميكخوسلف  تل   )

الحشففففمبي لففففد امت رنضففففم  ال ففففخق التشفففف فديلأ 

 ، والخسف  87.50ل كجلللالم ال شم   )ال للجخام  )

البلففففمني ال ففففملي يلضففففا حجفففف  ال ففففخوق بففففلأ هفففف   

الت لس مت وي فدا  ال غلفخ الف ي حفدي بوفد ال  بلف  

 البودي لب م ق ت لل  التج ث.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ي لس مت د امت التجتلنمت التش فديق ل كجلللالم ال شم   )ال لشبل / ال للجخام/ يميكخوسلف  15شكل )

 تل   في ال لم  البودي لب م ق ت لل  التج ث التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي
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تففف   ففففا ال فففخض وففففي ضفففل  الج فففمئث الشفففمب ق  

، الف ي يفج  نلففى  ال ف خي، و بفلت ال فخض البففديل

≥ واففففلد فففففخق ذو داللففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل 

  بلأ ي لسف مت د افمت طف ي التجتلنفمت 0.05)

ال جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   

)ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   

)ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   

لك خونفففي )يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي بلتفففق الففف ول  اال

ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي بغففا 

الجظخ نأ رسللي ال  كلخ في ال  بل  البودي لب م فق 

ت لففل  التجفف ث فففي الجمنفف  اضدائففي التففختب  بتهففم ات 

إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي ل ففملا اسفف فدام 

تكجلللالففم ال شففم   نبففخ ال لشففبل  يللفف  تكجلللالففم 

ق يميكخوسلف  تل   ف  تكجلللالفم ال شم   نبخ يج 

 .ال شم   نبخ ال للجخام

إف بففففم  ةففففحق ال ففففخض الفففففميس ) ال ففففأ لخ   5)

اضسمسفففي الفففف  ف رسفففللي ال  كلفففخ نلفففى الجمنففف  

 اضدائي يأ يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني :

يفففف   هففف ا ال فففخض ب حففف  تفففأ لخ رسفففللي 

ال  كلففخ فففي بلتففق للفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلفففى 

لجلق ال خيفففف  اب  خاضففففي نلففففى ال ح ففففلل إسفففف خات

: " ال يلاد ففخق  ويج  نلى رن التوخفي البودي، 

  بفففلأ 0.05≥ )ذو داللفففق إح فففمئلق نجفففد يشففف ل 

ي لسفف مت د اففمت يجتففلن ي ال فف ي ذو رسففللي 

ال  كلففففخ الففففدافلي والفففففم اي بغففففا الجظففففخ نففففأ 

تكجلللالم ال شم   التش فديق بفمل خي  االف خاضفى 

ي لب م ق ت لل  التجف ث ففي الجمنف  في ال  بل  البود

اضدائي التفختب  بتهفم ات إن فم  الك فمي ابلك خونفي 

 ال  منلي".

 ر   لتفق )ف  13وي ضا يأ ن مئث ادوت ) 

التحشففلبق لل ففأ لخ اضسمسففي ضسففللي ال  كلففخ نجففد 

  14066.56 ، تشففموي )114، 1د ا ففي حخيففق )

 نجفففففد يشفففففف ل  0.000وهفففففي دالفففففق اح فففففمئلمً )

(α≤0.05  ،ري لهفف ا تفف   فففا ال ففخض ال فف خيو ،

رن  يلاد تأ لخرسمسي الف  ف رسللي ال  كلفخ نلفى 

الجمنفف  اضدائففي لتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

  12ل ملا الت لس  اضلبخ، وبملجظخلج فمئث افدوت )

رفضففففللق رسففففللي ال  كلففففخ )فففففم اي  نلففففى ي حفففف  

رسللي ال  كلخ )دافلي ا حلث ر  الت لس  الحشمبي 

امت ال ففففف ي ذو رسفففففللي ال  كلفففففخ الففففففم اي لفففففد 

  رلبففخ يففأ الت لسفف  الحشففمبي لففد امت 110.62)

،  82.53ال فففف ي ذو رسففففللي ال  كلففففخ الففففدافلي )

والخس  البلمني ال ملي يلضا حج  ال فخوق بفلأ هف   

الت لس مت وي فدا  ال غلفخ الف ي حفدي بوفد ال  بلف  

لب م فق ت لفل  التجف ث ففي الجمنف  اضدائفي يفأ البودي 

 .يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي
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  ي لس ي د امت  ال  ي ذو رسللي ال  كلخ )الدافلي / الفم اي  في ال لم  البودي لب م ق ت لل  16شكل )

 التج ث في الجمن  اضدائي التختب  بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي

 فففخض تففف   ففففا الوففففي ضفففل  الج فففمئث الشفففمب ق 

، الف ي يفج  نلففى  ال ف خي، و بفلت ال فخض البففديل

≥ واففففلد فففففخق ذو داللففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل 

  بففلأ ي لسفف ي د اففمت يجتففلن ي ال فف ي 0.05)

ذو رسفففففللي ال  كلفففففخ الفففففدافلي والففففففم اي بغفففففا 

الجظففخنأ تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق بففمل خي  

االف خاضى في ال  بلف  البوفدي لب م فق ت لفل  التجف ث 

لجمنفف  اضدائففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي فففي ا

ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي ل فففففملا رسفففففللي ال  كلفففففخ 

 الفم اي.

ر فخ ال  منفل د  )اف بم  ةحق ال خض الشفم  6)

بلأ تكجلللالم ال شم   بفمل خي  ابف خاضفي 

ورسففللي ال  كلففخ نلففى الجمنفف  اضدائففي يففأ 

 يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني  :

 حففف  تفففأ لخ ال  منفففل بفففلأ يفففف   هففف ا ال فففخض ب

تكجلللالم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفي  

ورسللي ال  كلفخ ففي بلتفق للف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي نبفففخ يج فففق 

يميكخوسلف  تل  نلفى الجمنف  اضدائفي يفأ يهفم ات 

:  ويفج  نلفى رنف إن م  الك مي ابلك خونفي البوفدي، 

≥ لاففد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد يشفف ل " ال ي

  بلأ ي لسف مت د افمت طف ي التجتلنفمت 0.05)

ال جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   

يميكخوسلف  تل   في بلتفق  -ال للجخام  –)ال لشبل  

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  

فففم اي  فففي  -ابف خاضففي ورسففللي ال  كلففخ )دافلففي

ال  بلففف  البوفففدي لب م فففق ت لفففل  التجففف ث ففففي الجمنففف  

اضدائففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

 ال  منلي".

 ر   لتفق )ف  13وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهفففففففي دالفففففففق   21.556  ، تشفففففففموي )114، 2)
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ولهف ا ،  α≤0.05  نجد يش ل  )0.000اح مئلمً )

، ري رنففففف  يلافففففد تففففف   ففففففا ال فففففخض ال ففففف خي

تأ لخلل  منففل بففلأ  تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق 

بففمل خي  االف خاضففي ورسففللي ال  كلففخ نلففى الجمنفف  

 االدائي يأ يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني.

أ ونظفففخا للافففلد ر فففخ دات بملجشفففبق للت غلفففخي

بفمل خي  رسللي ال  كلفخ، ونفلت تكجلللالفم ال شفم   

نلففى الجمنفف  االدائففي يففأ يهففم ات إن ففم  ابف خاضفي 

بملجشففففبق ل فففف ي التجتلنففففمت الك ففففمي ابلك خونففففي 

ال جخيبلففففق الشفففف ق للبحففففث، ولفففف ل  هجففففم  ر ففففخ دات 

نلفففى الجمنففف  لل  منفففل بلجهتفففم ففففي تأ لخهتفففم نلفففى 

ل ف ي خونفي االدائي يأ يهم ات إن م  الك فمي ابلك 

نلجق البحفث، ول حديفد رفضفل التجتلنفمت يفأ حلفث 

تففأ لخ الت غلففخيأ )رسففللي ال  كلففخ، نففلت تكجلللالففم 

لب م فق ال شم   ، ول ل  ر خ ال  منل بلجهتم بملجشفبق 

ضفففخاد نلجففق البحففث، فففء  هفف ا يشفف لزم ت لففل  التجفف ث 

إافففخا  اف بفففم  ل لالففف  ال فففخوق بفففلأ التجتلنفففمت 

د تففف  إافففخا  اف بفففم  شفففل ل  ال جخيبلفففق الشففف ق، و ففف

Scheffe  ل لالفف  ال ففخوق بففلأ التجتلنففمت، و ففد

و ك االف لفم  نلفى هف ا االف بفم  بمل حديفدا نظفخاً ض  

التجتلنمت ال جخيبلفق الشف ق للبحفث ي شفمويق، و فد 

ت لففف  هففف ا روالً حشفففمي الت لسففف مت واالنحخاففففمت 

التولم يق للتجتلنفمت ال جخيبلفق الشف ق ففي ال لفم  

ب م فق ت لفل  التجف ث ففي الجمنف  اضدائفي يفأ ل البودي

،  ف  إافخا  اف بفم  يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني 

 بود ذل  لتم يلي:  Scheffeشل ل  

للتجتلنمت لب م ق ت لل  التج ث في الجمن  اضدائي للت م نمت البوديق  Scheffe  ن مئث اف بم  شل ل  14ادوت )

 ال جخيبلق للبحث

 

 خيبلقالتجتلنمت ال ج
 الت لس 

 (ق) للمقارنة الطرفية بين المجموعات لتق 

التجتلنق 

 اضولى

التجتلنق 

 الثمنلق

التجتلنق 

 الثملثق

التجتلنق 

 الخابوق

التجتلنق 

 الفميشق

التجتلنق 

 الشمدسق

 التجتلنق اضولى:

)ت كلخ دافلي + تشم   نبخ 

 ال لشبل  

91.30                           

 منلق:التجتلنق الث

 ))ت كلخ دافلي + تشم   نبخ تللجخام
73.65 17.65*                          

 التجتلنق الثملثق:

)ت كلخ دافلي + تشم   نبخ 

 يميكخوسلف  تل  

82.65 8.65* 9.00*                         

 التجتلنق الخابوق:

)ت كلخ فم اي + تشم   نبخ 

 ال لشبل  

121.45 30.15* 47.80* 38.80*                        

 التجتلنق الفميشق:

 )ت كلخ فم اي + تشم   نبخ تللجخام 
101.35 10.05* 27.70* 18.70* 20.10*                       

 التجتلنق الشمدسق:

)ت كلخ فم اي + تشم   نبخ 

 يميكخوسلف  تل  

109.05 17.75* 35.40* 26.40* 12.40* 7.70*                      
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 بمس  خا  بلمنمت الجدوت الشمب  ي ضا رن :

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 17.65حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الثمنلففق )ال فف ي ذوي رسففللي 

ت كلخ دافلي + تشم   نبخ ال للجخام ، والتجتلنق 

دافلفي  ال جخيبلق اضولى )ال  ي ذوي رسللي ت كلخ

+ تشففم   نبففخ ال لشففبل   وذلفف  فففي ب م ففق ت لففل  

التج ث في الجمن  االدائي يأ يهم ات إن فم  الك فمي 

ابلك خونفففففي، وهففففف ا ال فففففخق ل فففففملا التجتلنفففففق 

ال جخيبلففففق اضولففففىا حلففففث إ  ي لسفففف  التجتلنففففق 

 ، بلجتففم ي لسفف  91.30ال جخيبلففق اضولففى  ففد بلففغ )

  .73.65التجتلنق ال جخيبلق الثمنلق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

  وذلففف  بفففلأ *8.65حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففق )ال فف ي ذوي رسففللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ يميكخوسففلف  تففل  ، 

والتجتلنق ال جخيبلق اضولى )ال ف ي ذوي رسفللي 

 ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   وذلفف  فففي

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

التجتلنففففق ال جخيبلففففق اضولففففىا حلففففث إ  ي لسفففف  

 ، 91.30التجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى  فففد بلفففغ )

بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففق  ففد بلففغ 

(82.65.  

 ا 0.05ل  )يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف  -

*  وذلففف  بفففلأ 30.15حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الخابوفق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال لشففففففبل  ، 

والتجتلنق ال جخيبلق اضولى )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   وذلفف  فففي 

يهفم ات ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

التجتلنفففق ال جخيبلفففق الخابوفففقا حلفففث إ  ي لسففف  

 ، 91.30التجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى  فففد بلفففغ )

بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففق  ففد بلففغ 

(121.45.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

لأ وذلففف  بففف * 10.05حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

ال  ي ذوي رسللي التجتلنق ال جخيبلق الفميشق )

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال للجففففففخام ، 

والتجتلنق ال جخيبلق اضولى )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   وذلفف  فففي 

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

ل ففففخق ل ففففملا إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ا

التجتلنففق ال جخيبلففق الفميشففقا حلففث إ  ي لسففف  

 ، 91.30التجتلنفففق ال جخيبلفففق اضولفففى  فففد بلفففغ )

بلجتم ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الفميشفق  فد بلفغ 

(101.35.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 17.75حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

ال ففففف ي ذوي التجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الشمدسفففففق )

رسللي ت كلخ فم اي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  
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تل  ، والتجتلنفق ال جخيبلفق اضولفى ) ال ف ي ذوي 

رسفففللي ت كلفففخ دافلفففي + تشفففم   نبفففخ ال لشفففبل   

وذل  في ب م ق ت لل  التج ث في الجمنف  االدائفي يفأ 

يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق 

شمدسفففقا حلفففث إ  ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق ال

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق اضولففففى  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتففففم ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق 91.30)

  .109.05الشمدسق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 9.00حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففق )ال فف ي ذوي رسففللي 

م   نبففخ يميكخوسففلف  تففل  ، ت كلففخ دافلففي + تشفف

والتجتلنق ال جخيبلق الثمنلق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال للجففخام  وذلفف  فففي 

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثملثففففقا حلففففث إ  ي لسفففف  

 ، 73.65جخيبلفففق الثمنلفففق  فففد بلفففغ )التجتلنفففق ال 

بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففق  ففد بلففغ 

(82.65.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 47.80حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الخابوفق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال لشففففففبل  ، 

 جخيبلق الثمنلق )ال ف ي ذوي رسفللي والتجتلنق ال

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال للجففخام  وذلفف  فففي 

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

التجتلنفففق ال جخيبلفففق الخابوفففقا حلفففث إ  ي لسففف  

 ، 73.65التجتلنفففق ال جخيبلفففق الثمنلفففق  فففد بلفففغ )

ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففق  ففد بلففغ بلجتففم 

(121.45.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 27.70حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الفميشق )ال  ي ذوي رسللي 

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال للجففففففخام ، 

والتجتلنق ال جخيبلق الثمنلق )ال ف ي ذوي رسفللي 

 كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال للجففخام  وذلفف  فففي ت

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

التجتلنففق ال جخيبلففق الفميشففقا حلففث إ  ي لسففف  

 ، 73.65التجتلنفففق ال جخيبلفففق الثمنلفففق  فففد بلفففغ )

بلفغ  بلجتم ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الفميشفق  فد

(101.35.  

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 35.40حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الشمدسفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  

تففل  ، والتجتلنففق ال جخيبلففق الثمنلففق )ال فف ي ذوي 

ام  وذلف  رسللي ت كلخ دافلي + تشم   نبخ ال للجخ

ففففي ب م فففق ت لفففل  التجففف ث ففففي الجمنففف  االدائفففي يفففأ 

يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق 
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ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففقا حلفففث إ  

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثمنلففففق  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتففففم ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق 73.65)

  .109.05الشمدسق  د بلغ )

 ا 0.05 مئلمً نجد يشف ل  )يلاد فخق دات إح -

*  وذلففف  بفففلأ 38.80حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الخابوق ) ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال لشففففففبل  ، 

والتجتلنق ال جخيبلق الثملثق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلفففخ دافلفففي + تشفففم   نبفففخ يميكخوسفففلف  تفففل   

في الجمنف  االدائفي يفأ  وذل  في ب م ق ت لل  التج ث

يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق 

ل ففففملا التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففقا حلففففث إ  

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففق  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتفففم ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق 121.45)

  .82.65الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 18.70لفففغ ي لسففف  ال فففخق )حلفففث ب

التجتلنق ال جخيبلق الفميشق )ال  ي ذوي رسللي 

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال للجففففففخام ، 

والتجتلنق ال جخيبلق الثملثق ) ال  ي ذوي رسللي 

ت كلفففخ دافلفففي + تشفففم   نبفففخ يميكخوسفففلف  تفففل   

وذل  في ب م ق ت لل  التج ث في الجمنف  االدائفي يفأ 

إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق يهفففم ات 

ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففقا حلفففث إ  

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق  فففد بلفففغ 

 ، بلجتفففم ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق 101.35)

  .82.65الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

لأ بففف*  وذلففف  26.40حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

ال ففففف ي ذوي التجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الشمدسفففففق )

رسللي ت كلخ فم اي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  

تففل  ، والتجتلنففق ال جخيبلففق الثملثففق ) ال فف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ يميكخوسففلف  

تل   وذل  في ب م ق ت لل  التج ث في الجمن  االدائي 

وهف ا ال فخق  يأ يهفم ات إن فم  الك فمي ابلك خونفي،

ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففقا حلفففث إ  

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق  فففد بلفففغ 

 ، بلجتفففم ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق 109.05)

  .82.65الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 20.10حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

لفميشق )ال  ي ذوي رسللي التجتلنق ال جخيبلق ا

ت كلففففففخ فففففففم اي + تشففففففم   نبففففففخ ال للجففففففخام ، 

والتجتلنق ال جخيبلق الخابوق )ال  ي ذوي رسللي 

ت كلخ ففم اي + تشفم   نبفخ ال لشفبل   وذلف  ففي 

ب م ق ت لل  التج ث ففي الجمنف  االدائفي يفأ يهفم ات 

إن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي، وهفففف ا ال ففففخق ل ففففملا 

الخابوفففقا حلفففث إ  ي لسففف   التجتلنفففق ال جخيبلفففق

 ، 101.35التجتلنق ال جخيبلق الفميشق  فد بلفغ )

بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففق  ففد بلففغ 

(121.45.  
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 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 12.40حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففق ال ففي )ال فف ي ذوي 

فم اي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف   رسللي ت كلخ

تفل  ، والتجتلنففق ال جخيبلفق الخابوففق )ال فف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذل  في ب م ق ت لل  التج ث في الجمنف  االدائفي يفأ 

يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق 

ل ففففملا التجتلنففففق ال جخيبلففففق الخابوففففقا حلففففث إ  

تجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق  فففد بلفففغ ي لسففف  ال

 ، بلجتفففم ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق 109.05)

  .121.45الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلففف  بفففلأ 7.70حلفففث بلفففغ ي لسففف  ال فففخق )

التجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الشمدسفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  

ل  ، والتجتلنق ال جخيبلق الفميشق )ال ف ي ذوي ت

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال للجففخام  

وذل  في ب م ق ت لل  التج ث في الجمنف  االدائفي يفأ 

يهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي، وهففف ا ال فففخق 

ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففقا حلفففث إ  

غ ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق  فففد بلففف

 ، بلجتفففم ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق 109.05)

  .101.35الفميشق  د بلغ )

ويلضففا الشففكل البلففمني ال ففملي ال  منففل بففلأ نففلت 

 –ال للجفففففخام  –تكجلللالفففففم ال شفففففم   )ال لشفففففبل  

يميكخوسلف  تفل   ففي بلتفق الف ول  االلك خونفي نبفخ 

 -يج ق يميكخوسلف  تل  ورسفللي ال  كلفخ )دافلفي 

جمنففف  االدائفففي التفففختب  بتهفففم ات ففففم اي  نلفففى ال

إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي لفففد  رف فففمئي 

 ذوي االح لمامت الفمةق:

 

 

 

 

 

 

 

يميكخوسلف  تل   في بلتق ال ول   –ال للجخام  –  ال  منل بلأ نلت تكجلللالم ال شم   )ال لشبل  17شكل )

فم اي  نلى الجمن  االدائي التختب   -فلي االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسلف  تل  ورسللي ال  كلخ )دا

 بتهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق
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تف   ففا ال فخض ال ف خي وفي ضل  هف   الج فمئث 

وال ي يج  نلفى  سمل  ال لخ و بلت ال خض البديل

≥ وافففلد ففففخق ذو داللفففق إح فففمئلق نجفففد يشففف ل "

د افمت طف ي التجتلنفمت   بلأ ي لس مت 0.05)

ال جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   

يميكخوسففلف  تففل  ، فففي  -ال للجففخام  –)ال لشففبل  

بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى إسففف خاتلجلق 

 -ال خيفففف  ابف خاضففففي ورسففففللي ال  كلففففخ )دافلففففي

فم اي  في ال  بل  البودي لب م ق ت لل  التج ث في 

تهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي الجمنفف  اضدائففي ل

ال  فففمنلي، ويخافففك إلفففى ر فففخ ال  منفففل بفففلأ رسفففللي 

ال  كلففففخ ونففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   التشفففف فديق 

بفففمل خي  ففففي بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي نبفففخ يج فففق 

يميكخوسفلف  تفل  ال مئتفق نلفى إسف خاتلجلق ال خيفف  

 ."ابف خاضي 

ن ففففمئث اف بففففم  ةففففحق ال ففففخوض التختب ففففق   ملثففففم:

 ملحضل  ابا تمني :ب

تفففختب  ن فففمئث هففف ا التحفففل  بمبامبفففق نلفففى الشفففسات 

 الشمد  والشمبك والثميأ يأ رستلق البحث ون ه : 

يففففم ر ففففخ اففففف  ف اسفففف فدام تكجلللالففففم ال شففففم    -

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي  –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسفلف  تفل  

اتلجلق ال خيف  االف خاضفي ب فخف ال مئتق نلى إس خ

الجظففخ نففأ رسففللي ال  كلففخ للتفف ول  نلففى الحضففل  

 ابا تمني لد  رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق ؟

ففم اي   -يم ر خ اف  ف رسفللي ال  كلفخ )دافلفي  -

ب خف الجظخ نأ نلت تكجلللالفم ال شفم   ففي بلتفق 

الففف ول  االلك خونفففي نبفففخ يج فففق يميكخوسفففلف  تفففل  

نلففى إسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي نلففى ال مئتففق 

الحضل  ابا تمني لفد  رف فمئي ذوي االح لمافمت 

 الفمةق ؟

يفففم ر فففخ ال  منفففل بفففلأ نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم    -

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي  –ال للجفففخام  –)ال لشفففبل  

بلتق ال ول  االلك خوني نبخ يج ق يميكخوسفلف  تفل  

خاضفي ال مئتفق ال مئتق نلى إسف خاتلجلق ال خيف  االف 

نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي ورسللي ال  كلخ 

فففم اي  نلففى الحضففل  ابا تففمني لففد   -)دافلففي 

 ؟ رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق

وتففختب  هفف   الج ففمئث ب ففحق ال ففخوض : الشففمبك، 

والثفففميأ،  وال مسفففك حلفففث تفففف   هففف   ال فففخوض 

ة، بمل أ لخ اضسمسي للت غلخات التش  لق لل نلفى حفد

ور خال  منل الثجمئي بلأ لل يأ  تكجلللالفم ال شفم   

 -التشفففففف فديق بففففففمل خي  ابف خاضففففففي )ال لشففففففبل 

يميكخوسلف  تل  ، ورسللي ال  كلخ نلفى  -ال للجخام

ال  بلفففف  البوففففدي لت لففففم  الحضففففل  ابا تففففمني، 

والف بففم  ةففحق هفف   ال ففخوض تفف  إسفف فدام اف بففم  

،   Two Way ANOVAتحللفل ال بفميأ الثجفمئي 

  ، 15ولمنفف  ن ففمئث  ال حللففل لتففم يلضففحهم اففدوت )

   ال ملي: 16و) 
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لد  رف مئي    الت لس مت واالنحخاف التولم ي لت غلخات البحث في ال لم  البودي لت لم  الحضل ابا تمني15ادوت )

 ذوي االح لمامت الفمةق

  ياالنحخاف التولم الت لس  الودد نلت تكجلللالم ال شم   رسللي ال  كلخ

 

 دافلي

 1.694 212.85 20 ال لشبل 

 1.483 173.10 20 ال للجخام

 1.451 192.00 20 يميكخوسلف  تل 

 16.442 192.65 60 االاتملي

 

 فم اي

 2.215 269.80 20 ال لشبل 

 1.625 234.30 20 ال للجخام

 1.387 253.85 20 يميكخوسلف  تل 

 14.744 252.65 60 االاتملي

 

 ياالاتمل

 28.903 241.33 40 ال لشبل 

 31.028 203.70 40 ال للجخام

 31.350 222.93 40 يميكخوسلف  تل 

 33.902 222.65 120 االاتملي 

  والففففمب بحشفففمي 15ي ضفففا يفففأ فففف ت افففدوت  )

الت لسفف مت واالنحففخاف التولففم ي لت غلففخات البحففث 

في ال  بل  البودي لت لم  الحضفل  االا تفمني ر  

ال جخيبلفففق ال فففي اشففف تل  نلفففى رسفففللي  التوملجفففق

ال  كلففففخ )دافلففففي  يففففك نففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   

)تللجفخام  هفي ر فل التوملجفمت ال جخيبلفق للبحفث يفأ 

حلث الت لس  الحشمبيا حلث بلغف   لتفق الت لسف  

 ، بلجتفففم لمنففف  التوملجفففق 173.10الحشفففمبي لهفففم )

ال جخيبلففففق رسففففللي ال  كلففففخ )فففففم اي  يففففك نففففلت 

 شم   )فلشفبل   هفي رنلفى التوملجفمت تكجلللالم ال

ال جخيبلق للبحث يأ حلث الت لسف  الحشفمبيا حلفث 

 ، 269.80بلغففف   لتفففق الت لسففف  الحشفففمبي لهفففم )

ونجد ان بم  تختل  التوملجمت ال جخيبلق للبحث وف مً 

لت لسفف هم الحشففمبي يففأ اضنلففى، يفف   تختلبهففم لتففم 

يلفي: رسفللي ال  كلفخ )فففم اي  يفك نفلت تكجلللالففم 

ل شم   )فلشبل      رسللي ال  كلخ )ففم اي  يفك ا

نفففلت تكجلللالفففم ال شفففم   )يميكخوسفففلف  تفففل    ففف  

رسففففللي ال  كلففففخ )فففففم اي  يففففك نففففلت تكجلللالففففم 

ال شفم   )تللجفخام   ف  رسفللي ال  كلفخ )دافلفي  يففك 

نففلت تكجلللالففم ال شففم   )فلشففبل    يلففله  رسففللي 

ال  كلففففخ )دافلففففي  يففففك نففففلت تكجلللالففففم ال شففففم   

)يميكخوسلف  تل   وافلخاً رسللي ال  كلفخ )دافلفي  
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يففك نففلت تكجلللالففم ال شففم   )تللجففخام ، ولت مبوففق 

إافففخا  ال حلفففل ت لل ألفففد يفففأ وافففلد ففففخوق دالفففق 

إح ففمئلًم تفف  إاففخا  اف بففم  تجففمنس ال بففميأ للل ففلأ 

(Levene's Test)  لل ألففففد يففففأ تشففففموي تبففففميأ

ق الداللفق الولجمت لد امت االف بفم ، وال في بلغف   لتف

(Sig.=0.172  وهفففي دالفففق إح فففمئلمًا حلفففث رنهفففم ،

ي مبوفق  ا لف ا يتكفأ 0.05رلبخ يفأ يشف ل  الداللفق )

إاخا  ال حلل ت ابح مئلق بمس فدام رسفللي تحللفل 

ال بففميأ  جففمئي االتجففم  لل ألففد يففأ واففلد فففخوق دالففق 

   ال ملي.16إح مئلًم لتم في الجدوت )

لد امت رفخاد التجتلنمت ال جخيبلق للبحث في   Two Way ANOVAأ الثجمئي   ن مئث تحللل ال بمي16ادوت)

 ال  بل  البودي لت لم  الحضل  ابا تمني 

وفلتففم يلففي نففخض ن ففمئث ةففحق ال ففخوض وف ففم 

 غلخنلفى حفدة ولف ل  تفأ لخ ت منلهتفم يوفم ل أ لخلل ي

 في ال  بل  البودي لت لم  الحضل  ابا تمني :

ال ففففأ لخ اف بففففم  ةففففحق ال ففففخض الشففففمبك )  7)

اضسمسففففي الففففف  ف تكجلللالففففم ال شففففم   

التش فديق بفلأ رنضفم  ال خيف  االف خاضفي 

نلففى الحضففل  ابا تففمني ضنضففم  ال ففخق 

 ابف خاضلق  :

لخإف  ف يففففف   هفففف ا ال ففففخض ب حفففف  تففففأ 

 -ال للجففففففخام -تكجلللالففففففم ال شففففففم   ) ال لشففففففبل 

يميكخوسلف  تل   في بلتق لل ول  ابلك خوني ال مئتفق 

نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي نبفففخ يج فففق 

يميكخوسلف  تل  نلى الحضل  االا تفمني البوفدي، 

" ال يلاففففد فففففخق ذو داللففففق   ويففففج  نلففففى رنفففف  :

لسففف مت   بففلأ ي 0.05≥ )إح ففمئلق نجففد يشفف ل 

د امت ط ي التجتلنمت ال جخيبلق ال ي اسف فدي  

تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي  

تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  

تكجلللالففم ال شففم   )يميكخوسففلف  تففل   فففي بلتفففق 

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  

ي ال  كلفففخ ففففي ابف خاضفففي بغفففا الجظفففخنأ رسفففلل

 ال  بل  البودي لت لم  الحضل  ابا تمني"

 يجتلت التخبومت ي د  ال بميأ
د اق 

 الحخيق
  لتق )ف  ي لس  التخبومت

يش ل  

 الداللق

الداللق نجد 

  0.05يش ل  )

 دات 0.000 5103.032 14158.675 2 28317.350 تكجلللالم ال شم  

 دات 0.000 38925.07 108000.00 1 108000.0 رسللي ال  كلخ

 xتكجلللالم ال شم   

 رسللي ال  كلخ
141.650 2 70.825 25.527 0.000 

 دات

    2.775 114 316.300 الف أ التولم ي

     120 6085538.0 التجتلت الكلي
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 ر   لتفق )ف  16وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهففففي دالففففق   5103.032  ، تشففففموي )114، 2)

لهف ا و،  α≤0.05  نجد يش ل  )0.000اح مئلمً )

، ري رنففففف  يلافففففد تففففف   ففففففا ال فففففخض ال ففففف خي

تأ لخرسمسفففففففي الفففففففف  ف تكجلللالفففففففم ال شفففففففم   

التشفففف فديق بففففمل خي  االف خاضففففي نلففففى الحضففففل  

ابا تمني ل فملا الت لسف  اضلبفخ، وبفملجظخ لج فمئث 

ي حففف  رفضفففللق تكجلللالفففم ال شفففم     15افففدوت )

)ال لشبل   نلى تكجلللالم ال شفم   )يميكخوسفلف  

ى تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام  نلففى تففل  ، ونلفف

ال ختلفففف ا حلففففث ر  الت لسفففف  الحشففففمبي لففففد امت 

رنضفففم  ال فففخق التشففف فديلأ ل كجلللالفففم ال شفففم   

  رنلففففففى يففففففأ الت لسفففففف  241.33)ال لشففففففبل   )

الحشففففمبي لففففد امت رنضففففم  ال ففففخق التشفففف فديلأ 

ل كجلللالففففففففم ال شففففففففم   )يميكخوسففففففففلف  تففففففففل   

شفمبي لفد امت  ، رنلى يفأ الت لسف  الح222.93)

رنضفففم  ال فففخق التشففف فديلأ ل كجلللالفففم ال شفففم   

 ، والخسفففف  البلففففمني ال ففففملي 203.70)ال للجففففخام  )

يلضففا حجفف  ال ففخوق بففلأ هفف   الت لسفف مت وي ففدا  

ال غلفففخ الففف ي حفففدي بوفففد ال  بلففف  البوفففدي لت لفففم  

 الحضل  ابا تمني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلللالم ال شم   )ال لشبل / ال للجخام/ يميكخوسلف  ي لس مت د امت التجتلنمت التش فديق ل ك  18شكل )

 تل   في ال  بل  البودي لت لم  الحضل  ابا تمني 

تففف   ففففا ال فففخض وففففي ضفففل  الج فففمئث الشفففمب ق  

، الفف ي يففج  نلففى ال فف خي، و بففلت ال ففخض البففديل

≥ واففففلد فففففخق ذو داللففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل 

  بلأ ي لسف مت د افمت طف ي التجتلنفمت 0.05)

 جخيبلففففق ال ففففي اسفففف فدي  تكجلللالففففم ال شففففم   ال

)ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   
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)ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   

)يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي 

ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  ابف خاضففي بغففا 

الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ ففففي ال  بلففف  البوفففدي 

لت لففففم  الحضففففل  ابا تففففمني ل ففففملا اسفففف فدام 

تكجلللالففم ال شففم   نبففخ ال لشففبل  يللفف  تكجلللالففم 

ال شم   نبخ يج ق يميكخوسلف  تل   ف  تكجلللالفم 

 .ال شم   نبخ ال للجخام

ال أ لخ اضسمسفي إف بم  ةحق ال خض الثميأ )  8)

الفف  ف رسففللي ال  كلففخ نلفى الحضففل  ابا تففمني 

 ضلق :ضنضم  ال خق ابف خا

يف   ه ا ال خض ب ح  تأ لخ رسللي ال  كلفخ 

ففففففي بلتفففففق للففففف ول  ابلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى 

إسفف خاتلجلق ال خيفف  اب  خاضففي نلففى الحضففل  

: " ال يلافد  ويج  نلى رن ابا تمني البودي، 

  0.05≥ )فخق ذو داللق إح فمئلق نجفد يشف ل 

بففلأ ي لسفف مت د اففمت يجتففلن ي ال فف ي ذو 

لفدافلي والففم اي بغفا الجظفخ رسللي ال  كلفخ ا

نفففأ تكجلللالفففم ال شفففم   التشففف فديق بفففمل خي  

االف خاضى في ال  بل  البودي لت لم  الحضفل  

 ابا تمني".

 ر   لتفق )ف  16وي ضا يأ ن مئث ادوت ) 

التحشففلبق لل ففأ لخ اضسمسففي ضسففللي ال  كلففخ نجففد 

  38925.07 ، تشففموي )114، 1د ا ففي حخيففق )

 نجفففففد يشفففففف ل  0.000)وهفففففي دالفففففق اح فففففمئلمً 

(α≤0.05  ،ري ولهفف ا تفف   فففا ال ففخض ال فف خي ،

رن  يلافد تأ لخرسمسفي الفف  ف رسفللي ال  كلفخ ففي 

ال لم  البودي للجمن  اضدائي لتهم ات إن م  الك مي 

ابلك خونففي ل ففملا الت لسفف  اضلبففخ، وبملجظخلج ففمئث 

رفضفففففللق رسفففففللي ال  كلفففففخ ي حففففف    15افففففدوت )

  كلففخ )دافلففي ا حلففث ر  )فففم اي  نلففى رسففللي ال

الت لسفففف  الحشففففمبي لففففد امت ال فففف ي ذو رسففففللي 

  رلبفففخ يفففأ الت لسففف  252.65ال  كلفففخ الففففم اي )

الحشمبي لد امت ال  ي ذو رسللي ال  كلفخ رسفللي 

، والخس  البلفمني ال فملي  192.65ال  كلخ الدافلي )

يلضففا حجفف  ال ففخوق بففلأ هفف   الت لسفف مت وي ففدا  

لت لفففم  ال  بلففف  البوفففدي ال غلفففخ الففف ي حفففدي بوفففد 

 الحضل  ابا تمني.
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ال  ي ذو رسللي ال  كلخ )الدافلي / الفم اي  في ال  بل  البودي لت لم     ي لس ي د امت19شكل )

 الحضل  ابا تمني

تفف   فففا ال ففخض وفففي ضففل  الج ففمئث الشففمب ق 

، الف ي يفج  نلففى  ال ف خي، و بفلت ال فخض البففديل

≥ لففففق إح ففففمئلق نجففففد يشفففف ل واففففلد فففففخق ذو دال

  بففلأ ي لسفف ي د اففمت يجتففلن ي ال فف ي 0.05)

ذو رسفففففللي ال  كلفففففخ الفففففدافلي والففففففم اي بغفففففا 

الجظففخنأ تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق بففمل خي  

االف خاضففى فففي ال  بلفف  البوففدي لت لففم  الحضففل  

ابا تففمني ل ففملا  التجتلنففق ذو رسففللي ال  كلففخ 

 الفم اي.

ر ففخ ال  منففل  مسففك )اف بففم  ةففحق ال ففخض ال  9)

بلأ تكجلللالم ال شم   بفمل خي  ابف خاضفي 

  :لي ال  كلخ نلى الحضل  ابا تمنيورسل

يفففف   هففف ا ال فففخض ب حففف  تفففأ لخ ال  منفففل بفففلأ 

تكجلللالم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفي  

ورسللي ال  كلفخ ففي بلتفق للف ول  ابلك خونفي ال مئتفق 

 خاضفففي نبفففخ يج فففق نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  االف

يميكخوسلف  تل  نلى الحضل  ابا تفمني البوفدي، 

: " ال يلاد فخق ذو داللق إح فمئلق  ويج  نلى رن 

  بفففلأ ي لسففف مت د افففمت 0.05≥ )نجفففد يشففف ل 

طففففف ي التجتلنفففففمت ال جخيبلفففففق ال فففففي اسففففف فدي  

 -ال للجففففففففخام  –تكجلللالففففففففم ال شم  )ال لشففففففففبل  

 خوني ال مئتفق يميكخوسلف  تل   في بلتق ال ول  االلك

نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي، ورسففففللي 

فففففم اي  فففففي ال  بلفففف  البوففففدي  -ال  كلففففخ )دافلففففي

 لت لم  الحضل  ابا تمني".

 ر   لتفق )ف  16وي ضا يأ ن مئث  ادوت )

التحشلبق لل أ لخ اضسمسي لجلت تكجلللالم ال شم   

التشفف فديق بففمل خي  ابف خاضففي نجففد د ا ففي حخيففق 

وهفففففففي دالفففففففق   25.527  ، تشفففففففموي )114، 2)
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ولهف ا ،  α≤0.05  نجد يش ل  )0.000اح مئلمً )

، ري رنففففف  يلافففففد تففففف   ففففففا ال فففففخض ال ففففف خي

تأ لخلل  منففل بففلأ  تكجلللالففم ال شففم   التشفف فديق 

بمل خي  االف خاضفي ورسفللي ال  كلفخ نلفى الحضفل  

 ابا تمني.

ونظفففخا للافففلد ر فففخ دات بملجشفففبق للت غلفففخيأ 

بفمل خي  ، ونفلت تكجلللالفم ال شفم   رسللي ال  كلفخ

بملجشفففبق ل ففف ي الحضفففل  ابا تفففمني ابف خاضفففي 

التجتلنففمت ال جخيبلففق الشفف ق للبحففث، ولفف ل  هجففم  

ر فففففخ دات لل  منفففففل بلجهتفففففم ففففففي تأ لخهتفففففم نلفففففى 

ل فف ي نلجففق البحففث، ول حديففد الحضففل ابا تمني 

رفضففففل التجتلنففففمت يففففأ حلففففث تففففأ لخ الت غلففففخيأ 

تكجلللالفم ال شفم   ، ولف ل   )رسللي ال  كلفخ، نفلت

ر فففخ ال  منفففل بلجهتفففم لت لفففم  الحضفففل  ابا تفففمني 

ضفخاد نلجفق البحفث، ففء  هف ا يشف لزم إافخا  اف بفم  

ل لالفف  ال ففخوق بففلأ التجتلنففمت ال جخيبلففق الشفف ق، 

ل لالففف   Scheffeو فففد تففف  إافففخا  اف بفففم  شفففل ل  

ال خوق بلأ التجتلنمت، و د و ك االف لم  نلى ه ا 

م  بمل حديففدا نظففخاً ض  التجتلنففمت ال جخيبلففق االف بفف

الش ق للبحفث ي شفمويق، و فد ت لف  هف ا روالً حشفمي 

الت لسففف مت واالنحخاففففمت التولم يفففق للتجتلنففففمت 

لت لففففم   ال جخيبلففففق الشفففف ق فففففي ال لففففم  البوففففدي

،  ففف  إافففخا  اف بفففم  شفففل ل  الحضفففل  ابا تفففمني 

Scheffe  :بود ذل  لتم يلي 

 للتجتلنمت ال جخيبلق للبحث لت لم  الحضل  ابا تمنيللت م نمت البوديق  Scheffe بم  شل ل    ن مئث اف17ادوت )

 

 التجتلنمت ال جخيبلق
 الت لس 

 (ق) للمقارنة الطرفية بين المجموعات لتق 

التجتلنق 

 اضولى

التجتلنق 

 الثمنلق

التجتلنق 

 الثملثق

التجتلنق 

 الخابوق

التجتلنق 

 الفميشق

التجتلنق 

 دسقالشم

 التجتلنق اضولى:

 )ت كلخ دافلي + تشم   نبخ ال لشبل  
212.85                           

 التجتلنق الثمنلق:

 ))ت كلخ دافلي + تشم   نبخ تللجخام
173.10 39.75*                          

 التجتلنق الثملثق:

 )ت كلخ دافلي + تشم   نبخ يميكخوسلف  تل  
192.00 20.85* 18.90*                         

 التجتلنق الخابوق:

 )ت كلخ فم اي + تشم   نبخ ال لشبل  
269.80 56.95* 96.70* 77.80*                        

 التجتلنق الفميشق:

 )ت كلخ فم اي + تشم   نبخ تللجخام 
234.30 21.45* 61.20* 42.30* 35.50*                       

 الشمدسق:التجتلنق 

)ت كلخ فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  

 تل  

253.85 41.00* 80.75* 61.85* 15.95* 19.55*                 
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 بمس  خا  بلمنمت الجدوت الشمب  ي ضا رن :

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 39.75حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

ال ف ي ذوي رسفللي التجتلنق ال جخيبلق الثمنلفق )

ت كلففففففخ دافلففففففي + تشففففففم   نبففففففخ ال للجففففففخام ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، وهففف ا 

ال ففخق ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففىا حلففث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففى  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 212.85)

  .173.10الثمنلق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

  وذلفف  بففلأ *20.85حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الثملثفق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ يميكخوسففلف  تففل  ، 

)ال ففففف ي ذوي والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى 

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، وهففف ا 

ال ففخق ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففىا حلففث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففى  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 212.85)

  .192.00الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05 مئلمً نجد يشف ل  )يلاد فخق دات إح -

*  وذلفف  بففلأ 56.95حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الخابوق )ال  ي ذوي رسفللي 

ت كلفففففخ ففففففم اي + تشفففففم   نبفففففخ ال لشفففففبل  ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

هففف ا وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، و

ال خق ل ملا التجتلنفق ال جخيبلفق الخابوفقا حلفث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففى  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 212.85)

  .269.80الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 21.45حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

ميشففففق )ال فففف ي ذوي التجتلنففففق ال جخيبلففففق الف

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال للجففخام ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، وهففف ا 

ال خق ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الفميشقا حلفث 

د بلففغ إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففى  فف

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 212.85)

  .234.30الفميشق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلف  بفلأ التجتلنفق 41.00حلث بلغ ال خق )

ال جخيبلففق الشمدسففق )ال فف ي ذوي رسففللي ت كلففخ 

فففففم اي + تشففففم   نبفففففخ يميكخوسففففلف  تفففففل  ، 

)ال ففففف ي ذوي  والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق اضولفففففى

رسففللي ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   
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وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، وهففف ا 

ال خق ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلفث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق اضولففى  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 212.85)

  .253.85الشمدسق  د بلغ )

 ا 0.05إح مئلمً نجد يشف ل  )يلاد فخق دات  -

*  وذلفف  بففلأ 18.90حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنق ال جخيبلق الثملثفق )ال ف ي ذوي رسفللي 

ت كلففخ دافلففي + تشففم   نبففخ يميكخوسففلف  تففل  ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثمنلفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلفففخ دافلففي + تشفففم   نبففخ ال للجفففخام  

ا تمني، وه ا ال فخق وذل  في ي لم  الحضل  اال

ل فففملا التجتلنففففق ال جخيبلفففق الثملثففففقا حلففففث إ  

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثمنلففففق  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 173.10)

  .192.00الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 96.70حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

جخيبلق الخابوق )ال  ي ذوي رسفللي التجتلنق ال 

ت كلفففففخ ففففففم اي + تشفففففم   نبفففففخ ال لشفففففبل  ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثمنلفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلفففخ دافلففي + تشفففم   نبففخ ال للجفففخام  

وذلففف  ففففي ي لفففم  الحضفففل  االا تفففمني ، وهففف ا 

ال خق ل ملا التجتلنفق ال جخيبلفق الخابوفقا حلفث 

لففق الثمنلفففق  ففد بلفففغ إ  ي لسفف  التجتلنفففق ال جخيب

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 173.10)

  .269.80الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 61.20حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الفميشففففق )ال فففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال للجففخام ، 

جخيبلفففففق الثمنلفففففق )ال ففففف ي ذوي والتجتلنفففففق ال 

رسففللي ت كلفففخ دافلفففي + تشففم   نبفففخ ال للجفففخام  

وذل  في ي لم  الحضل  االا تمني، وه ا ال فخق 

ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق الفميشففقا حلففث إ  

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثمنلففففق  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 173.10)

 . 234.30الفميشق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 80.75حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الشمدسففففق )ال فففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  

تل  ، والتجتلنفق ال جخيبلفق الثمنلفق )ال ف ي ذوي 

رسففللي ت كلفففخ دافلفففي + تشففم   نبفففخ ال للجفففخام  

 لم  الحضل  االا تمني، وه ا ال فخق وذل  في ي

ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففقا حلففث إ  

ي لسفففف  التجتلنففففق ال جخيبلففففق الثمنلففففق  ففففد بلففففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 173.10)

  .253.85الشمدسق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

لأ *  وذلفف  بفف77.80حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )
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التجتلنق ال جخيبلق الخابوق )ال  ي ذوي رسفللي 

ت كلفففففخ ففففففم اي + تشفففففم   نبفففففخ ال لشفففففبل  ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثملثفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ دافلي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  

تل   وذل  ففي ي لفم  الحضفل  االا تفمني، وهف ا 

ال خق ل ملا التجتلنفق ال جخيبلفق الخابوفقا حلفث 

سفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففق  ففد بلففغ إ  ي ل

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 269.80)

  .192.00الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 42.30حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الفميشففففق )ال فففف ي ذوي 

خام ، رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال للجفف

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الثملثفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ دافلي + تشفم   نبفخ يميكخوسفلف  

تل   وذل  ففي ي لفم  الحضفل  االا تفمني، وهف ا 

ال خق ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الفميشقا حلفث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الفميشففق  ففد بلففغ 

  ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق234.30)

  .192.00الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 61.85حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الشمدسففففق )ال فففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  

تل  ، والتجتلنفق ال جخيبلفق الثملثفق )ال ف ي ذوي 

نبفخ يميكخوسفلف  رسللي ت كلخ دافلي + تشفم   

تل   وذل  ففي ي لفم  الحضفل  االا تفمني، وهف ا 

ال خق ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا حلفث 

إ  ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق الشمدسففق  ففد بلففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 253.85)

  .192.00الثملثق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 35.50غ ي لسفف  ال ففخق )حلففث بلفف

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الفميشففففق )ال فففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال للجففخام ، 

والتجتلنفففففق ال جخيبلفففففق الخابوفففففق )ال ففففف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذل  في ي لم  الحضل  االا تمني، وه ا ال فخق 

يبلفففق الخابوفففقا حلفففث إ  ل فففملا التجتلنفففق ال جخ

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق  فففد بلفففغ 

 ، بلجتففم ي لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق 234.30)

  .269.80الخابوق  د بلغ )

 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 15.95حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الشمدسففففق )ال فففف ي ذوي 

فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  رسللي ت كلخ 

تل  ، والتجتلنق ال جخيبلق الخابوفق )ال ف ي ذوي 

رسففللي ت كلففخ فففم اي + تشففم   نبففخ ال لشففبل   

وذل  في ي لم  الحضل  االا تمني، وه ا ال فخق 

ل فففملا التجتلنفففق ال جخيبلفففق الخابوفففقا حلفففث إ  

ي لسففف  التجتلنفففق ال جخيبلفففق الشمدسفففق  فففد بلفففغ 

 لسفف  التجتلنففق ال جخيبلففق  ، بلجتففم ي253.85)

  .269.80الخابوق  د بلغ )
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 ا 0.05يلاد فخق دات إح مئلمً نجد يشف ل  ) -

*  وذلفف  بففلأ 19.55حلففث بلففغ ي لسفف  ال ففخق )

التجتلنففففق ال جخيبلففففق الشمدسففففق )ال فففف ي ذوي 

رسللي ت كلخ فم اي + تشم   نبخ يميكخوسلف  

تفففل  ، والتجتلنفففق ال جخيبلفففق الفميشفففق )ال ففف ي 

لي ت كلفففففخ ففففففم اي + تشفففففم   نبفففففخ ذوي رسفففففل

ال للجخام  وذل  ففي ي لفم  الحضفل  االا تفمني، 

وه ا ال خق ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الشمدسقا 

حلث إ  ي لس  التجتلنق ال جخيبلق الشمدسفق  فد 

 ، بلجتففففففم ي لسفففففف  التجتلنففففففق 253.85بلففففففغ )

  .234.30ال جخيبلق الفميشق  د بلغ )

ل  منففل بففلأ نففلت اويلضففا الشففكل البلففمني ال ففملي 

 –ال للجففففخام  –تكجلللالففففم ال شففففم   )ال لشففففبل  

يميكخوسلف  تل   في بلتفق الف ول  االلك خونفي نبفخ 

 -يج ق يميكخوسلف  تل  ورسللي ال  كلخ )دافلي 

نلففى ي لففم  الحضففل  االا تففمني لففد   فففم اي 

 رف مئي ذوي االح لمامت الفمةق:

 

 

 

 

 

 

 

 

يميكخوسلف  تل   في بلتق ال ول  االلك خوني نبخ  –ال للجخام  –الم ال شم   )ال لشبل    ال  منل بلأ نلت تكجللل20شكل )

 فم اي  نلى الحضل  ابا تمني ضنضم  ال خق ابف خاضلق -يج ق يميكخوسلف  تل  ورسللي ال  كلخ )دافلي 

تفف   فففا ال ففخض ال فف خي فففي ضففل  هفف   الج ففمئث 

  نلفى وال ي يج سمل  ال لخ و بلت ال خض البديل

≥ ذو داللفففق إح فففمئلق نجفففد يشففف ل وافففلد ففففخق "

  بفففففلأ ي لسففففف مت د افففففمت التجتلنفففففمت 0.05)

ال جخيبلففففففففففق ال ففففففففففي اسفففففففففف فدي  تكجلللالففففففففففم 

يميكخوسففلف  تففل    -تللجففخام  –ال شم  )فلشففبل  

في بلتق ال ول  االلك خونفي ال مئتفق نلفى اسف خاتلجلق 

 -ال خيفففف  ابف خاضففففي، ورسففففللي ال  كلففففخ )دافلففففي

ل  بلففف  البوفففدي لت لفففم  الحضفففل  ففففم اي  ففففي ا

 ."ابا تمني
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 مناقشة النتائج وتفسريها
يجم شفففففق ن فففففمئث اف بفففففم  ةفففففحق ال فففففخوض  روال:

التختب فففق بملجمنففف  التوخففففي يفففأ يهفففم ات إن فففم  

الك مي ابلك خوني ال  منلي ببلتق ال ول  ابلك خوني 

ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي 

 -م    ) ال لشفففففبل واسففففف فدام تكجلللالفففففم ال شففففف

 يميكخوسلف  تل  : -ال للجخام

رشففففم ت ن ففففمئث ال حللففففل االح ففففمئي الشففففمب  

الف بم  ةحق ال خوض البحثلق التختب ق بمل ح لل 

التوخفففي للتوففم ف والت ففمهل  التختب ففق بتهففم ات 

إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي :اضوت،  والثفمني، 

مئلق نجفد والثملث، إلي:  وافلد ففخق ذو داللفق إح ف

  بففففففلأ ي لسفففففف مت د اففففففمت 0.05≥ )يشفففففف ل 

التجتلنففمت ال جخيبلففق ال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم 

ال شففففم   )ال لشففففبل  ، و)ال للجففففخام ، و)يج ففففق 

يميكخوسفففلف  تفففل   ففففي بلتفففق الففف ول  االلك خونفففي 

ال مئتق نلفى اسف خاتلجلق ال خيف  ابف خاضفي بغفا 

الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ ففففي ال  بلففف  البوفففدي 

بم  ال ح لل التوخففي التفختب  بتهفم ات إن فم  الف 

الك ففففمي ابلك خونففففي ال  ففففمنلي ل ففففملا اسفففف فدام 

تكجلللالم ال شفم   نبفخ ال لشفبل  يللف  تكجلللالفم 

ال شفففففم   نبفففففخ يج فففففق يميكخوسفففففلف  تفففففل   ففففف  

، لتففم ر هففخت تكجلللالففم ال شففم   نبففخ ال للجففخام

وافففففلد فففففخق ذو داللفففففق إح ففففمئلق نجفففففد الج ففففمئث 

  بفففففففلأ ي لسففففففف ي د افففففففمت 0.05≥ )يشففففففف ل 

يجتفففلن ي رسفففللي ال  كلفففخ الفففدافلي والففففم اي 

بغفففا الجظفففخنأ تكجلللالفففم ال شفففم   التشففف فديق 

بففمل خي  االف خاضففى فففي ال  بلفف  البوففدي الف بففم  

ال ح ففلل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي 

ابلك خونفففففي ال  فففففمنلي ل فففففملا رسفففففللي ال  كلفففففخ 

بففلأ تكجلللالففم  الفففم اي، لتففم تبففلأ واففلد ت منففل

ال شفم   التشفف فديق بففمل خي  االف خاضففي ورسففللي 

  0.05≥ )ال  كلففخ تففأ لخدات اح ففمئلم نجففد يشفف ل 

نلففى ال  بلفف  البوففدي الف بففم  ال ح ففلل التوخفففى 

ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الخابوق ال ي اس فدي  

 ال لشبل  وذورسللي ت كلخ فم اي.

 ل ملي:ويتكأ ت شلخ ه   الج مئث نلى الجحل ا

  ت شلخ ن مئث ال خض اضوت) ال فأ لخ اضسمسفي 1)

الفففف  ف تكجلللالفففم ال شفففم   التشففف فديق بفففلأ 

رنضفففففم  ال خيففففف  االف خاضفففففي نلفففففى ال ح فففففلل 

 التوخفي :  تخاك البمحثق ن مئث ه ا ال خض إلى :

    ر  ال فففخق ابف خاضفففلق التشففف فديق لل لشفففبل

نلففى الففخغ  يففأ رنهفف  لمنفف  فففخق ي تمسففكق حلففث 

ل  يأ ريملأ يف ل ق اغخافلم، إال رنه  لفمنلا يوتل

يوتلففل   بجشففمط ولففخوو واحففدة ل ح لفف  هففدفه  

التشفف خ ، ولففم  لففديه  ابل ففزام ب ح لفف  الهففدف، 

وتشفففم للا ففففي ي فففمد  التوخففففق وفلففف  يوخففففق 

يشفف خلق اديففدة بلففجه  حلففث اسفف ثتخوا واففلده  

نلففففى ال لشففففبل  فففففي تحتلففففل ي ففففمد  للتوخفففففق 

تهتق ونشخ  نلفى حفمئ  ي جلنق حلت يلضلت ال

ال خيفففف  يتففففم ر ففففخوا بجففففمئه  التوخفففففي، ولففففمنلا 
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ي جم شل  بشكل يليي ويش تخ حلت يلضفلنمت 

التهتفمت، بمالضففمفق إلفى  مئففدي هف   ال ففخق لففمنلا 

ي ت ول   بتهم ات حل الجزات بلأ رنضم  ال خي  

وتجشففل  الوتففل بلففجه ، ولكففأ ال ففخق التشفف فديق 

جففخام الحظففف  لتج ففق يميكخوسففلف  تففل    وال لل

البمحثق  رنه  للس دائتفي ال لاةفل ولمنف  تخسفل 

دائتم  سمئل  ل ح لفزه  وتشفجلوه  بمالضفمفق رنف  

لمنففف  هجفففم  بوفففا التجمزنفففمت ال فففي تففف  حلهفففم 

بتشمندة   مئدي ال خق ، بمالضفمفق رنف  لفم  لفلس 

لففديه  دافولففق لبلففخة لل شففم   التوخفففي وا   ففخ 

مح هففم الففبوا يففجه  نلففى ي ففمد  الفف ول  ال ففى ات

البمحثق بتلديلالت الك مي ابلك خوني ببلتق الف ول  

  Kock and Lynn (2012)وه ا يم رلد نلل   

ر  تبففمدت التوخفففق بففلأ رنضففم  ال خيفف  يهفف  فففي 

ال جبس ب ومللق ول م ة ال خي  االف خاضي، لتفم رلفد  

Davidavičiene et al. (2020)  ر  ال جففلت

تفأ لخ  فلي نلفى  الث مفي، وال لمدة ، والدافولق له 

 تشم   التوخفق.

   الف ففمئ  التتلففزة لل لشففبل  نففأ ال للجففخام

ويميكخوسلف  تل  وال ي سفمندت رنضفم  ال فخق 

ابف خاضفففلق التشففف فديق لففف  ففففي ر جفففم  ال لاةفففل 

وتجظل  نتل ال خي  ويهمي  ال شفم للق  ففي بجفم  

يوفففففخف ه   وت فففففل ه  ففففففي ال ح فففففلل الت فففففمهل  

إن ففففم  الك ففففمي  والتوففففم ف التختب ففففق بتهففففم ات

ابلك خونففففي نففففأ ر ففففخانه  بففففمل خق ابف خاضففففلق 

االفخ  ال ي اسف فدي  يج فق يميكخوسفلف  تفل  

وال للجففخام  هففي : رنفف  شففبكق تلاةففل إا تمنلففق 

واسففففوق االن شفففففم  يشففففف فديهم رنضفففففم  ال فففففخق 

ابف خاضلق بشفكل ي كفخ  وي كميفل ح فى رةفبح  

ستق رسمسلق في حلمته  اللليلق، وهف ا رتفمو لهف  

ل لاةففل الت كففخ  والت شفف  يففك ر ففخانه  بففمل خي  ا

ر جفففم  ال ج فففل رو الشففف خ، واضطففف ت نلفففى رنشففف ق 

ا ففففخانه  اللليلففففق وي مبو هففففم بشففففهللق وتففففدويأ 

تولل فففمته  نلفففى هففف   االنشففف ق ر جفففم  تلاافففده  

التش تخ والت كخ  نلى ةف ح ه  نلفى ال لشفبل  

يليلفففففم، وإنفففففمدة هلكلفففففق رفكفففففم ه  حفففففلت هففففف   

  يوففخف ه ، وهفف ا يففم رلففدت نللفف   ال ولل ففمت، وبجففم

نظخيفففق الحضفففل  االا تفففمني فكلتفففم لفففم  نميفففل 

 الحضل  االا تمني  لي رد  ذلف  إلفى يزيفد يفأ 

مضنشففففف ق االت فففففمللق نلفففففى يلا فففففك االنففففففخاط ب

ال لاةل االا تمني بهدف الح م  نلفى التشفمنخ 

 ,Gao,2017ابيجمبلق وه ا يم تجمول ف  د اسفق )

Liu & Li.  

االا تففففمني لفففف  ي ففففلافخ بشففففكل وهفففف ا الحضففففل  

لبلخيثففل يففأ اسفف فديلا ال لشففبل   لففدي رنضففم  

ال خيففففففف  ابف خاضفففففففلق التشففففففف فديق لتج فففففففق 

يميكخوسففففلف  تففففل  و ال ال للجففففخام حلففففث لمنفففف  

البمحثففففق  ت ففففلم بم سففففمت  سففففمئل تح لزيففففق لهفففف  

 الس تخا  ال لاةل. 

  لتففم ر  ال لشففبل  رلثففخ تكجلللالففمت ال لاةففل

 فدام نفأ ال للجفخام ويج فق رل ق و مبللق في االس

يميكخوسففلف  تففل ، حلففث يففلفخ الت وففق والشففهللق 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022يلللل    –التجلد الثمني و الث  ل  .... الودد الشمبك  192

فففففي االسفففف فدام ، وسففففهللق نففففخض التح ففففل  

ال وللتفففففي وسفففففهللق اللةفففففلت إلفففففى التوخففففففق 

 Zakaria andوي مد هم واس فدايهم ف د رلد 

Yusof, (2020)   نلفففففى ر  نجفففففمو ال فففففخق

ابف خاضلق يو تد نلى اسف فدام رنضفمئهم ضدوات 

لللالفففمت االت فففمت ال فففي ي ضفففللنهم ولفففديه  وتكج

يوخفق بهم، ريم يج ق يميكخوسفلف  تفل  وت بلف  

ال للجخام ل  يكلنفلا واسفوي االن شفم  واالسف فدام 

ولكأ بدا االه تمم بهتم ففي  فل  فخوف لل ونفم ، 

لتففم الحظفف  البمحثففق ر  يوظفف  نلجففق البحففث لففلس 

لفففديه  حشفففمي نلفففى ال للجفففخام ولفففمنلا ي ضفففلل  

اللاتس ري نج  ولكفأ لظفخوف الد اسفق اس فدام 

 ميلا بوتل حشمي له  نلى ال للجخام ، وريضفم لف  

يشفف فديلا يففأ  بففل يج ففق يميكخوسففلف  تففل  إال 

لحضل  التحمضخات نأ بود ف   وللس في إدا ة 

فففخق الوتففل، وهفف  ال بففلت والخضففم نففأ اسفف فدام 

ال خيففف  االف خاضفففي ل كجلللالفففمت ال لاةفففل بفففلأ 

االا تففمني اسف تخا  ال  منفل رنضفمئ  يفس خ نلففى 

االيجفففمبي بلفففجه  والففف ي يوفففد يفففأ نلايفففل نجفففمو 

ال خي  االف خاضي في إنجمز يهمي  وبفدو   يفس خ 

نلى يشم ل ه  لت فمد  التوخففق وبجفم  التوفم ف 

والت مهل  ر جم  ه ا ال  منل، وه ا يفم رلفدت نللف  

 The  نظخيفففق البجلفففق والوتللفففق والج فففمئث

Structure-Process-Outcome Theory 

(SPOT)   ال ي ت  خض والد ن  ق ف لفق بفلأ

البجم  التوخفي والوتللق ون مئث التل    حلث ري 

تغللفففخ ففففي الشفففلمق الففف ي يففف   فلففف  تجظفففل  الففف ول  

وت ففتل  رنشفف ق الفف ول  سففلكل  لفف  تففأ خات نلففى 

الوتللفففففق ال فففففي تحفففففدي يفففففأ ف لهفففففم الففففف ول  ري 

ال  فففمن ت وال فففي بفففدو هم سففف س خ نلفففى ن فففمئث 

 Johnson)ل  ي والك م ة ال اتلق والث ق لديه ا

and Johnson 1989, 2005) . 

  وبففملخغ  يففأ هفف   الف ففمئ  التتلففزة لتج ففق

يميكخوسففلف  تففل  ال ففي سففمندت ال فف ي بففمل خق 

ابف خاضلق التكلن  نللهم ففي بجفم  يوفخف ه  حلفث 

ي لسفف  تح ففلله  التوخفففي لففلس يجف ضففم لثلففخا 

اسفففف فديلا نففففأ ي لسفففف  د اففففمت ال فففف ي يففففأ 

ال لشفففبل   إال رنهفففم لففف  تك شففف   بفففلال لبلفففخا ففففي 

االسفف فدام لففدي ال فف ي نلجففق البحففث التشفف فديلأ 

لهم لتم ال شبهم ال لشبل  حلفث رنهفم بلتفق ةفتت  

ف ل ففم بدا ة الفف ول  ال ففمئ  نلففى ال خيفف  وإتمحففق 

ال لاةفففل بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  وال ي فففلفخ فلهفففم 

ال لشبل  وهفي الان  وردوات الت وق ال ي ي لحهم 

بلتق يغل ق  ي   خ الوتل فلهم نلى رنضم  ال خيف  

داففل التسسشففق ال وللتلفق وغلففخ ي  لحفق الت ففد  

وه ا يم اول طف ي نلجفق البحفث التشف فديلأ لهفم 

ال ي لاةففلل  بمسفف فدايهم بشففكل تكففخا ي ويففليي 

لتم في ال لشبل ، وا   خ دفلله  للبلتق ف    في 

همم ال خي ، ولتم ربفدي اضو مت التحددة لتجم شق ي

ال فف ي رنهففم تأفففد و فف  طليففل فففي ال حتلففل يففأ 

ابن خن  يتم ل  يشمند ذل  نلفى ال  منفل التشف تخ 

بلففجه  والفف ي  يففس خ بففدو    نلففى تبففمدت وتشففم   
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التولليمت حلث ا   خلثلخا نلى ال خاسل ال فل ي 

بملج لب دو  ال لاةل نبفخ التكملتفمت ال فلتلق 

لتل مت  يتم ر خ نلى ال  منفل او ال لديل، وتشم   ا

 جفففففمئي االتجفففففم   بلفففففجه  وتبفففففمدت االفكفففففم  حفففففلت 

يلضلنمت الف ول   وهف ا يتفم يكفل  لف  تفأ لخ نلفى 

يشففف ل  بجفففم  يوفففم فه  حفففلت يلضفففلنمت تولففف  

 يهم ات إن م  الك مي االلك خوني.

  Kostner (2001)وهفف ا يففم رلففد نللفف    

حلففففث رنفففف  يففففخ  يتكففففأ تحشففففلأ نتففففل ال خيفففف  

ي بشففكل لبلففخ يففأ ففف ت ال خي ففق ال ففي االف خاضفف

يش فدم بهم ال خي  ال كجلللالفم لل شفم  ، ونجفديم 

يففففففف   ال شفففففففم   بشفففففففكل ةفففففففحلا نبفففففففخ ردوات 

وتكجلللالففمت االت ففمت الت ففزايأ وغلففخ الت ففزايأ 

تكففل  التكمسفف  همئلففق، ويحففدي ال لاةففل وتبلجففى 

الو  مت بشكل رسخت يتم يسدي إلى ل م ة رلبخ في 

لفففق والتوخفلففق واالا تمنلفففق ال فففي الوتللففمت الومط 

 تحدي ر جم  ال ول  بمل خي .

    ريفففم طففف ي ال فففخق االف خضفففلق يفففأ اسففف فديلا

ال للجفففخام افففم  تح فففلله  ر فففل يفففأ ال ففف ي يفففأ 

اس فديلا ال لشبل  ويميكخوسلف  تل ، نظفخا ض  

ط ي نلجق البحث يفأ فف ت ي حظفق البمحثفق لفم  

م، ولفلس يوظته  للس لديه  حشمي نلفى ال للجفخا

لففديه   بففلال تكجلللالففم السفف فداي ، وربففدوا  ريهفف  

بففأنه  ي ضففلل  اسفف فدام ال لشففبل  رو الففلاتس ري 

رويج ق يميكخوسلف  تل  ال في تف  تفد يبه  نللهفم 

نفففأ اسففف فدام ال للجفففخام فهفففي رداة غلفففخ واسفففوق 

االن شم  بلفجه ، لتفم الحظف  ر  دافولف ه  لل شفم   

ام لمنف  يجف ضفق والحضل  روال لااد نبخ ال للجخ

إلففى حففد يففم يتففم دنففي البمحثففق إلففى إ سففمت  سففمئل 

تح لزيفففففق بشفففففكل يكثففففف  السففففف تخا  ال لاةففففففل 

وال  منففل، بمالضففمفق إلففى  هففل  بوففا التشففك ت 

بففلأ رنضففم  ال ففخق  فففي البدايففق وحمولفف  البمحثففق 

حلهفم يفك  مئفدي ال فخق، ف فد رشفم ت ن فمئث د اسفق  

Leong (2011)  ي ففي ر  ل حشلأ اس ب م  ال ف

بلتفففمت الففف ول  نبفففخ ابن خنففف ، يجففف  بففف ت الجهفففلد 

ل وزيففز  ضففم ال فف ي نففأ الفف ول  يففأ هفف   البلتففمت 

حلث البد ر  تكفل  بلتفمت تولف   فمد ة نلفى الح فم  

نلفففى الشفففول  بمالن تفففم  للتج تفففك والح فففم  نلفففى 

يشففم لق الت ولتففلأ واسفف لومبه ، ورنفف  نجففد زيففمدة 

يفففزاد  ضففم ال ففف ي نفففأ الففف ول  يففأ هففف   البلتفففمت 

حضل ه  االا تمني وبمل فملي تحشفأ ردائهف ، لتفم 

نلفففى ر   Joksimovic et al (2015)رلفففد 

رحفد ببلتفمت الف ول  االلك خونفي  الحضل  االا تمني

   التسشخات التجبتق بمضدا  اضلمديتي.

ر  فومللففق Pauleen (2003) لتففم رلففد  

ال خي  االف خاضي يتكأ ر  تف لف  اف  فًفم لبلفًخا 

إلفففففى فخيففففف ، ور  تخللفففففز إه تفففففمم يفففففأ فخيففففف  

التسسشمت والتجظتمت ب زويفد فخ هفم ابف خاضفلق 

بأحدي تكجلللالفمت ال شفم   وال لاةفل نفأ بوفد 

ال يك ففي لجوففل ال خيفف  االف خاضففي فوففمالً فلجبغففي 

نففففففدم ال خللففففففز نلففففففى ت ففففففتل  ونشففففففخ هفففففف   

ال كجلللالففمت ال شففم للق دو  فهفف   لإلح لماففمت 
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خاضفلق وللف  توتفل التف ل ق ضنضم  ال خق ابف 

 Davidavičiene etهف   ال فخق، ورلفد  ريضفم 

al. (2020)  ر  ال لمدة والدافولق لل ول  لهفم تفأ لخ

 ففلي نلففى تشففم   التوخفففق بففمل خق ابف خاضففلق  

وبمل ملي بملبجم  التوخفي لفد  ال ف ي وتح فلله  

 التوخفي.

وبففففملخغ  يففففأ ذلفففف  ي بففففلأ يففففأ الج ففففمئث ر  

لفففدي طففف ي ال فففخق  ال ح فففلل التوخففففي البوفففدي

ابف خاضفلق التشف فديق لل للجفخام  فد تحشفأ نجففد 

ي م ن ففف  ب ح فففلله  ال بلفففي  بشفففكل لبلفففخ ولكفففأ 

بتشففف ل  ر فففل  لفففل  يفففأ تح فففلل طففف ي ال فففخق 

ابف خاضلق التش فديق لل لشبل  ويميكخوسفلف  

نظخا للف مئ  التتلزة لكفل تكجلللالفم نفأ   تل 

ا يسلففد اضفففخ  فففي تح لفف  االت ففمت ال وففمت، وهفف 

نلى فومللق اس فدام ال للجخام ل كجلللالم تشفم   

يتكفففففأ اسففففف فدايهم لل لاةفففففل وبجفففففم  الو  فففففمت 

وال  فففمن ت االيجمبلفففق بفففلأ رنضفففم  ال فففخق ففففي 

بلتفمت الف ول  ابلك خونففي ال مئتفق نلفى اسفف خاتلجق 

ال خي  االف خاضي حلث رنف  ي تلفز بتخونفق الفدن  

لخسفمئل رنظتق تشغلل يف ل فق، وتظهخا حلث يدن 

يففدن  فففي و فف  واحففد نلففى اتلففك اضاهففزة، لتففم 

الوديد يفأ اللغفمت، ويفدن  اتلفك تجشفل مت يل فمت 

اللسمئ  الت وددة وإتمحق تبمدت التل مت التشفم لق 

الجم بمي  لكفل يلف   1.5ح ي ذات الحج  الكبلخ 

يثل يل فمت ال لفديل وال فلت وا سفملهم ففي ن فس 

 فدام الل فف  إلففى راففزا  يف ل ففق يففأ الوففمل  بمسفف

Telegram all  ويتكج  ا سمت  سمئل ةلتلق ،

ضففففمفق إلففففى د ل ففففق، بمب 60ي ففففل حجتهففففم إلففففى 

،  إيكمنلففق اح ففلا  الخسففمئل نلففى وةفف ت تشففوبلق

وايكمنلففق توففديل ال ففل ، واتمحففق يشففمحق تفففزيأ 

سحمبلق ال حفدود لهفم، واتمحفق يشف ل  نفملي يفأ 

اضيففأ والحتميففق والف لةففلق النضففم  ال ففخق، 

مني وي  فلو الت فد  يتكفأ تغللفخ ففي لتم رن  يج

فلاة  للجمس  اح لمافمت التشف فدم،  وهف ا للف  

 يم يتلز  نأ ت بل  اللاتس ري.

 هفف ا بمبضففمفق إلففى تتلففز ال لشففبل  نففأ  وريضففم

ال للجخام ويج ق يميكخوسلف  تل   لبلتفق ا ابفق 

وت منللق  ويت وفق ت فلا  تبفمدت الخسفمئل واضفكفم  

وال لفديل بفلأ رنضفم   واآل ا  والتل مت وال فل 

ال خق ففي يلضفلنمت  الف ول  التف ل فق وايكمنلفق 

ح فف  اتلففك االحمديففث وال ولل ففمت الت بمدلففق بلففجه  

نلى ةف حق ال خيف  والخافلت إللهفم ففي ري و ف  

و ؤي هففم لجتلففك اضنضففم  يتففم يففدن  اسفف تخا يق 

ال لاةفففل بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  وال فففي توفففد يفففأ 

ال  منل التت ك  نلايل نجمو ال خي ، ويشمند ه ا

والتش تخ ال ي ي لح  ال لشفبل  لل ف ي ال شفمي 

الت ففمهل  والفبففخات الجديففدة يففأ ففف ت يشففم لق 

اضنشففففف ق بفففففلأ رنضفففففم  ال خيففففف  االف خاضفففففي، 

واالنفففخاط فففي يجم شففمت وتبففمدت اضفكففم  واح ففخام 

آ ا  اآلفففففخيأ ويشففففم ل ه  بففففمل ولل  نلففففى يففففم 

رسفففهتلا بفففف ا فل ولتففففل  طفففخق الح ففففلت نلففففى 

 توخفق بت خده  . ال
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 & ,Moran,  Seamanف ففد رلففد   

Tinti-Kane(2011)  ر  يلا ففففففففك ال لاةففففففففل

االا تففمني ردوات  لتففق وفوملففق للفف ول  ال شففم لي 

البجففففففمئي، فلف ففففففم بف خاضففففففمت نظخيففففففق الفففففف ول  

االا تمني الت ول  يبجي يوخف   بج شف  ففي ضفل  

فبخات  الشفمب ق ر جفم  يحموالتف  ل هف  يفم يلااهف  

ت وفبفففخات ففففي التلا ففف  ال وللتلفففق يفففأ يشفففك 

ويبحففففففث نففففففأ التومونففففففق والففففففدن  ويشففففففم لق 

التولليففمت يففك اضفففخيأ السفف كتمت نتللففق البجففم  

التوخفي لدي ، يتفم يدفوف  ذلف  لبف ت نشفمط هفمدف 

في ت منل اا تمني ب لال  وإ شفمد ودنف  التولف  

لل تكأ يأ تلللد الحلفلت وان  مئهفم، لللةفلت إلفى 

ال ي يلااههفم، وإلفى إنفمدة  حللت له   التشك ت

تشففكلل البجلففق التوخفلففق بملتلائتففق بففلأ التوخفففق 

الجديففدة والشففمب ق،  فف  اسفف فدام البجلففق التوخفلففق 

الجديدة في ال  بل فمت الحلمتلفق، يتفم يجوفل الف ول  

 -162، ب ب. 2006ذا يوجففففى )الشفففف يلني، 

  .2011ا الوبد الكخي ، 198

  يففففأ وت  فففف  ن ففففمئث هفففف ا البحففففث يففففك الوديففففد

  (Öztürk, 2015;الد اسمت الشمب ق يثل د اسفق

Çakır, & Tan, Dwamena,et al.,2016; 

 ; Park, Song & Hong,2018)2017  ال في

رلففدت نلففى فومللففق اسفف فدام ال لشففبل  فففي تجتلففق 

ال ح لل االلمديتي  لفدي يشف فديل  يفأ ال ف ي 

لبلتق لل لاةل  وال  منل لتتم سق االنشف ق ال في 

بجفم  يوفخف ه  ففي ضفل  فبفخاته   تشمنده  نلفى

الشففمب ق ، لتففم رلففدت نلففى الو  ففق االيجمبلففق بففلأ  

 اس فدام ال لشبل  وبلأ ال ح لل التوخفي .

  ولكففأ بففملجظخ إلففى يشفف ل  ال ح ففلل التوخفففي

البوفففدي ل ففف ي ال فففخق ابف خاضفففلق التشففف فديق 

 –ل كجلللالفففففففففففمت ال شفففففففففففم   ) ال لشفففففففففففبل  

 م نفق بتشف ل  ال للجفخام   ي –يميكخوسلف  تل  

تح لله  ال بلي ي ح  تحشأ لبلخ يتم يسلد ذلف  

نلفففى فومللفففق اسففف فدايهم ل كجلللالفففمت لل شفففم   

وال لاةففل فففي بلتففمت الفف ول  اضلك خونففي ال مئتففق 

نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  االف خاضففي فففي تحشففلأ 

الجمنفففف  التوخفففففي يففففأ يهففففم ات إن ففففم  الك ففففمي 

و  فففمت ابلك خونفففي ال  فففمنلي يفففأ فففف ت بجفففم  ال

وال  ففمن ت االا تمنلففق  االيجمبلففق بففلأ رنضففم  

ال ففففخق وزيففففمدة الث ففففق بلففففجه   ل بففففمدت التوخفففففق 

وي فففمد هم بشفففكل رسفففخت وحخيفففق ابفففدا  آ ائهففف  

بك مبفففق ال ولل فففمت بفففدو  فجفففل التلااهفففق واهفففم 

 للا  في بلتق ال ول  ال  للدي.

وهفففف ا يخاففففك للف ففففمئ  التتلففففزة لكففففل   

ال شم   التش فديق  تكجلللالق يأ ال كجلللالمت

بمل خق ابف خاضلق الشمب  يجم شف هم ،وريضفم إلفى 

يخانمة البمحثق التوميلخ ال  فتلتلق لبلتفمت الف ول  

االلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

االف خاضففي يففأ حلففث  تحديففد االهففداف الت للبففق 

والتجمسففففبق لف ففففمئ  الت ولتففففبأ، واشفففف تملهم 

هففففداف والتهتففففمت يح ففففل  توللتلففففم يجمسففففبم لأل

ال وللتلق ي ودد اللسمئ  ت  ت تلت  ففي وت ديتف  
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في شفكل ل فمي إلك خونفي ي وفدد اللسفمئ  ت فمنلي 

وف م لتوميلخ ت فتل  الك ف  االلك خونلفق ال  منللفق 

يح فففل  نلفففى ر بفففك يلديفففلالت توللتلفففق ت ضفففتأ 

التوم ف والت مهل  والتهفم ات الوتللفق التختب فق 

لففففف وي االنم فففففق، بءن فففففم  الك فففففمي ابلك خونفففففي 

واشففف تملهم نلفففى رنشففف ق توللتلفففق ت فففلا ال  منفففل 

ال شفففم لي بفففلأ رنضفففم  ال فففخق ابف خاضفففلق يفففأ 

ففففف ت اسفففف فدام وادوات لل لاةففففل فوملففففق وهففففي  

يميكخوسفففلف  تفففل  لفففل -ال للجفففخام  -ال لشفففبل  

حشفففف  التوملجففففق ال جخيبلففففق ، واشفففف تملهم نلففففى 

رسففملل  تحكفف  يجمسففبق للت ولتففلأ، وت ففدي  الففدن  

اللك خونففففي الج ففففي وال ففففلتي للتشففففمندة فففففي ا

تح لفف  اضهففداف،  بمالضففمفق إلففى اشفف تملهم نلففى 

رسففففملل  لل غ يففففق الخااوففففق ل  لففففل  يهففففمم ال ففففخق 

ابف خاضلق ، واسفملل   لفم  وت فلي  للحكف  نلفى 

ردا  ال خيفففف  االف خاضففففي للكففففل وردا  افففففخاد  ، 

ويخانمتهففففم ضسففففس ويبففففمدل بجففففم  اسفففف خاتلجلق 

 ضي ونلايل نجمحهم .ال خي  االف خا

ت شلخ ن فمئث ال فخض الثفمني) ال فأ لخ اضسمسفي   2) 

 -الفففففففف  ف رسفففففففللي ال  كلخ)الفففففففدافلي

الفففففم اي  نلففففى ال ح ففففلل التوخفففففي :  

 تخاك البمحثق ن مئث ه ا ال خض إلى :

   ر  ال  ي ذو رسفللي ال  كلفخ الففم اي ي شفتل

بتجتلنق يأ الشتمت ال ي سمندته  في ال  لق في 

ل التوخفففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ال ح ففل

ابلك خوني ال  منلي نأ ال ف ي ذو رسفللي ال  كلفخ 

ي ضففلل  الوتففل ضففتأ فخيفف  ويففك  الففدافلي، حلففث

يتللففففل  إلففففى ر  يكلنففففلا رلثففففخ ان  مًحففففم ، اتمنففففمت

وانبشمطم وتلاًهم نحل الجم ، ولفديه  حفس وإد ا  

، اا  تمني رلف ثخ وونفى رلثفخ بملو  فمت الشف فلق 

ي ضفففلل  ردا  التهفففمم واضنشففف ق ال شفففم للق ال فففي 

يحدي فلهم ن ف مً ذهجلفمً لألفكفم  يفك اض فخا ، ونجفد 

ردائهففففف  لألنشففففف ق ي ضفففففلل  االشففففف خا  بمضفكفففففم  

والح ففلت نلفففى التفففدف ت يفففأ اضففففخيأ، يتللفففل  

ل لفف  التشففل ة يففأ اآلفففخيأ يففأ ففف ت يشففم ل ه  

  رو بمضفكفم ، بففدالً يفأ البحففث نفأ الحلففلت ففي الك فف

الت فففمد  اضففففخ ، حلفففث ي حفففد ل  يفففك اضففففخيأ 

لللةففلت إلففى التولليففمت ال ففي يح ففمال  إللهففم رلثففخ 

يففأ ان تففمده  نلففى  ففخا اته ، يتللففل  إلففى تبففمدت 

اض ا  واضفكفففم  يفففك اضفففففخيأ فهففف  يحبفففل  يففففز  

 رفكم ه  يك اضفخيأ نجدالتجم شق.

 ( ت    ه  الج لجق يك ن مئث د اسق ; Bernardo, 

& Callueng , 2002Zhang   ، ا 2006ال لف 

Fan & Zhang, 2009  ; Yağcı, 2016;  

Chen, 2018 ; Ghanbari, Papi, & 

Derakhshanfard, 2020    ال ي رلدت ر  رسفملل

ال  كلخ لهم رهتل هم في ح دوي ال ول  حلفث ر  هجفم  

إ تبمط بل أ اسملل  ال  كلخ وال ح لل اضلمديتي لف ا 

اة لل جبففس بمل ح ففلل االلففمديتي يتكففأ اسفف فدايهم لففأد

لل  ي ببلتمت ال ول  ابلك خوني نبخ ابن خنف ، لتفم 

الولايففل ال ففي تشففه  فففي الججففمو الد اسففي  توففد يففأ

 وتح ل  الخضم اضلمديتي لد  الت ولتلأ.
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  لتم ت    ه   ن لجق يك اف خاضمت نظخيق البجمئلفق

االا تمنلففق حلففث ت  ففخض ر  التوخفففق ال تو ففى وال 

 ل ففق رو  مب ففق، بففل هففي بجففم  فففخدي يفف   فففي تكففل  ي

الشفففلم مت االا تمنلفففق ال فففي يحفففدي فلهفففم ال ولفففل ، 

والت ول  يبجي يوخف   بج ش  روال ففي ضفل  فبخاتف  

الشفففمب ق ر جفففم  يحموالتفففف  ل هففف  يففففم يلااهففف  يففففأ 

يشك ت وفبخات ففي التلا ف  ال وللتلفق،  ف  يبحفث 

نفففأ التومونفففق والفففدن  ويشفففم لق التولليفففمت يفففك 

فخيأ يأ حلل  السف كتمت نتللفق البجفم  التوخففي اض

لديفف ، وهفف ا بمل وففل يففأ سففتمت ال فف ي ذو رسففللي 

ال  كلففففخ الفففففم اي حلففففث ي حففففد ل  يففففك اضفففففخيأ 

لللةففففلت إلففففى التولليففففمت ال ففففي يح ففففمال  إللهففففم 

ويتللففل  إلففى تبففمدت اض ا  واضفكففم  يففك اضفففخيأ، 

ويز  رفكم ه  يك اضففخيأ نجدالتجم شفق يتفم يوفزز 

لفف  بجففمئه  التوخفففي وبمل ففملي تح ففلله  اضلففمديتي. ذ

 ت شففلخ ن ففمئث ال ففخض الثملففث) ر ففخ ال  منففل بففلأ 3)

تكجلللالففم ال شففم   بففمل خي  ابف خاضففي ورسففللي 

 ال  كلخ نلى ال ح لل التوخفي :  

≥ يخافففك وافففلد ت منفففل دات اح فففمئلم نجفففد يشففف ل 

بفففففلأ تكجلللالفففففم ال شفففففم   التشففففف فديق   0.05)

 - خاضفففي ورسفففملل  ال  كلفففخ ) الفففدافليبفففمل خي  االف

الففففم اي   ببلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى 

اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  ابف خاضففففي نلففففى ال ح ففففلل 

التوخففففي البوفففدي التفففختب  بتهفففم ات إن فففم  الك فففمي 

ابلك خونففي  ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق الخابوففق 

ال ففي اسفف فدي  ال لشففبل  فففي ال شففم   وال لاةففل 

ضففم  ال خيفف  االف خاضففى وذو رسففللي ت كلففخ بففلأ رن

 فم اي إلى ر  :

  تكجلللالفففم ال شفففم   )ال لشفففبل   التشففف فديق

ببلتففق الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق 

ال خيفف  ابف خاضففي بهففدف  ال لاةففل وال  منففل بففلأ 

رنضففم  ال خيفف  النجففمز التهففمم ال شففم للق الت للبففق 

ق وي  لحفق تجمسف  يجه  وفخت بلتفق ا ابفق وت منللف

ف ففففمئ  وسففففتمت ال فففف ي ذوي رسففففللي ت كلففففخ 

فففم اي حلففث رنهفف  ي شففتل  بمالن  ففمو واالنبشففمط ، 

ويحبفففل  ال شفففم   ففففي االفكفففم  وتبفففمدت اآل ا  يفففك 

اآلففففخيأ حفففلله   يفففأ فففف ت الو ففف  الففف هجي يفففك 

ر خانه  في ال خي  ، لتم يتللل  ل ل  التشل ة يأ 

 ، بففدالً يففأ اآلفففخيأ يففأ ففف ت يشففم ل ه  بمضفكففم

البحث نأ الحلفلت ففي الك ف  رو الت فمد  اضففخ ، 

حلث ي حد ل  يك اضفخيأ لللةلت إلفى التولليفمت 

ال فففي يح فففمال  إللهفففم رلثفففخ يفففأ ان تفففمده  نلفففى 

  خا اته .

وهفف ا يففم تففلفخ  لهفف  بلتففق ال لشففبل  حلففث    

ت ففلا تبففمدت الخسففمئل واضفكففم  واآل ا  بففلأ رنضففم  

تف ل ق ال ي تفختب  بءنجفمز ال خق في التلضلنمت ال

التهتق التش خلق بشفهللق وبشفكل رسفخت يفأ فف ت 

يففميلفخ  يففأ ردوات ات ففمت تزايجلففق وغلففخ تزايجلففق  

حلففث يففلفخ ف ةففمت نففأ طخي هففم يتكففأ ضنضففم  

ال خي  ر  يوخفلا بشفخنق يفم حفدي ففي ففخي ه   بفل 

الفففدفلت إلفففى سفففمحمته  الجتمنلفففق، وايكمنلفففق ح ففف  

ل ففمت الت بمدلففق بففلأ رنضففم  اتلففك االحمديففث وال ول
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ال خي  نلفى ةف حق ال خيف  والخافلت إللهفم ففي ري 

و   و ؤي هم لجتلك اضنضم  يتم يدن  اسف تخا يق 

ال لاةل بلأ رنضم  ال خي  وال في توفد يفأ نلايفل 

نجففمو ال خيفف  النجففمز يهميفف ، ويشففمند هفف ا ال  منففل 

الففف ي ي لحففف  ال لشفففبل  لل ففف ي ال شفففمي الت فففمهل  

جديفدة يفأ فف ت يشفم لق اضنشف ق بفلأ والفبخات ال

رنضم  ال خي  االف خاضي، واالنفخاط في يجم شفمت 

وتبففمدت اضفكففم  واح ففخام آ ا  اآلفففخيأ ويشففم ل ه  

بفففمل ولل  نلفففى يفففم رسفففهتلا بففف ا فل ولتفففل  طفففخق 

  الح لت نلى التوخفق بت فخده  . ف فد رلفد لفل يفأ

Moran, Scaman and Kane (2011) ر  

الا تفففمني ردوات  لتفففق وفوملفففق يلا فففك ال لاةفففل ا

 لل ول  ال شم لي البجمئي.

  وه   الج لجق ت    يك نظخيفق الف لم  الجفماا لتفم

 Grigorinko & Sternberg (2004)ذلفخ 

يتكففأ لل فف ي ر  ي ولتففلا ب خي ففق فوملففق رلثففخ إذا 

لففم  تولففلته  ب خي ففق ت جمسفف  يففك رنتففمط  د اتفف ، 

يففأ  فملفف لم  الجففماا هففل اسفف وتمت نظففمم ي كميففل

ال د ات ال زيقا بحفخاز الججفمو ففي الحلفمة، لتفم 

 يحددهم ال خد، ضتأ يحل   الث مفي ابا تمني.

  ف فففمئ  بلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى

اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي وال ي ت  ت تلتهم 

الففدا بتخانففمة التوففميلخ ال  ففتلتلق لبلتففمت الفف ول  

ليخ وبجففم  االلك خونففي نبففخ ابن خنفف  ورسففس ت فف

ال خيفف  االف خاضففي حلففث تفف  االففف  فففي االن بففم  

نلايففل ورسففس نجفففمو هفف   ال ففخق ابف خاضفففلق، 

ويخانمة رسفملل  ت كلفخ ال ف ي نجفد ت فتل  هف   

البلتففق ونجففد تكففليأ ال ففخق ابف خاضففلق حلففث تفف  

إنشفففففففم  ف فففففففللأ اف خاضفففففففللأ نلفففففففى يج فففففففق 

يميكخوسففلف  تففل  ففف  اف خاضففي لل فف ي ذوي 

لففي وآفففخ لل فف ي ذوي رسففللي رسففلي ت كلففخ داف

ت كلخ فم اي ، و فك  يح ل  الك مي االلكجخونفي 

فففي شفففكل يلديفففلالت ي وفففددة اللسفففمئ   ت منللفففق 

ت ضتأ  واب  تشوبلق و واب  لت مد  تول  نلفى 

االن خن  ورنش ق فخديق تخاني ف مئ  ال ف ي 

ذوي رسفففللي ال  كلفففخ الفففدافلي الففف يأ ي ضفففلل  

وريضم رنشف ق تشفم للق  الجت  ال خدي في ال ول  ، 

تخانفففي ف فففمئ  ال ففف ي ذوي رسفففللي ت كلفففخ 

فم اي ال يأ ي ضلل  نتف  الف ول  ال شفم لي ف فد 

 Guoود اسق  Zhang (2007)روة  د اسق 

and Zhang (2009)  ود اسقChen, Wei 

(2011) and Liu   بتخانففمة رسففملل  ت كلففخ

ال فف ي وت ضففل ته   نجففد ت ففتل  بلتففمت الفف ول  

لففق  بهففدف يخانففمة ال ففخوق ال خديففق بففلأ االلك خون

الت ولتففلأا ويففأ  فف  يجبغففي ت ففدي  اضنشفف ق ال ففي 

تشففمند الت ولتففلأ بففمل خق ابف خاضففلق فففي إنجففمز 

يهمم ال خي  بججمو نلى نحل ي جمس  يك رسفملل  

 ت كلخه .

يجم شق ن مئث اف بم  ةحق ال خوض التختب فق   منلم :

 فمي ابلك خونفي بملجمن  اضدائي يأ يهم ات إن م  الك

ال  ففففمنلي ببلتففففق الفففف ول  ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى 

اس خاتلجلق ال خيف  ابف خاضفي واسف فدام تكجلللالفم 

 يميكخوسلف  تل  : -ال للجخام -ال شم    ) ال لشبل 
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رشففم ت ن فففمئث ال حللفففل االح ففمئي الشفففمب  الف بفففم  

ةففحق ال ففخوض البحثلففق التختب ففق بملجمنفف  اضدائففي 

  فففم  الك ففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي :يففأ يهفففم ات إن

الخابك،  والفميس، والشمد ، إلفي :وافلد ففخق ذو 

  بفففففلأ 0.05≥ )داللفففففق إح فففففمئلق نجفففففد يشففففف ل 

ي لسفففف مت د اففففمت التجتلنففففمت ال جخيبلففففق ال ففففي 

اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  ، وال ففي 

اسفف فدي  تكجلللالففم ال شففم   )ال للجففخام ، وال ففي 

لففم ال شففم   )يميكخوسففلف  تففل   اسفف فدي  تكجلللا

في بلتق الف ول  االلك خونفي ال مئتفق نلفى اسف خاتلجلق 

ال خي  ابف خاضي بغفا الجظفخ نفأ رسفللي ال  كلفخ 

في ال  بل  البودي لب م فق ت لفل  التجف ث ففي الجمنف  

اضدائففي التففختب  بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي 

  نبففخ ال  ففمنلي ل ففملا اسفف فدام تكجلللالففم ال شففم 

وافلد ففخق ذو داللفق لتم ر هخت الج فمئث ال لشبل ، 

  بفففلأ ي لسففف ي 0.05≥ )إح فففمئلق نجفففد يشففف ل 

د افففففمت يجتفففففلن ي رسففففففللي ال  كلفففففخ الففففففدافلي 

والفففففم اي بغففففا الجظففففخنأ تكجلللالففففم ال شففففم   

التش فديق بمل خي  االف خاضفى ففي ال  بلف  البوفدي 

لب م ففق ت لففل  التجفف ث فففي الجمنفف  اضدائففي التفففختب  

بتهففم ات إن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ال  ففمنلي ل ففملا 

رسللي ال  كلخ الفم اي، لتم تبلأ والد ت منل بفلأ 

تكجلللالم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفي 

≥ ورسففللي ال  كلففخ تففأ لخدات اح ففمئلم نجففد يشفف ل 

  نلففى ال  بلفف  البوففدي لب م ففق ت لففل  التجفف ث 0.05)

ن م  الك مي ابلك خونفي في الجمن  اضدائي لتهم ات إ

ل ملا التجتلنق ال جخيبلق الخابوق ال في اسف فدي  

 ال لشبل  وذورسللي ت كلخ فم اي.

 ويتكأ ت شلخ ه   الج مئث نلى الجحل ال ملي:

) ال ففففأ لخ  ت شففففلخ ن ففففمئث ال ففففخض الخابففففك  1)

اضسمسففففي الففففف  ف تكجلللالففففم ال شففففم   

التش فديق بفلأ رنضفم  ال خيف  االف خاضفي 

ن  اضدائي التختب  بتهفم ات إن فم  نلى الجم

الك ففمي ابلك خونففي :  تخاففك البمحثففق ن ففمئث 

 ه ا ال خض إلى :

  ف ففففمئ  ال لشففففبل  لأحففففد شففففبكمت ال لاةففففل

ابا تمني اضلثخ إن شفم ا واسف فدايم حلفث يفدن  

لفففف ً يففففأ ابت ففففمت غلففففخ الت ففففزايأ والت ففففزايأ 

ضنضففم  ال ففخق ابف خاضففلق التشفف فدي  لفف  نففأ 

 شفففق وال وبلفففخنأ رفكفففم ه  ول مبفففق طخيففف  التجم

ال ولل مت حلت يم ت  إنجمز  يفأ يهتفمت تشفم للق 

لل  ففتل  وإن ففم  الك ففمي ابلك خونففي وال ففي تكففل  

ي مو  ؤي هم لجتلك رنضم  ال خي  حفلأ ا سفملهم 

وففففي ري و ففف  يتفففم يخانفففي افففف  ف ال ل ل فففمت 

الزيجلفق بفلأ رنضففم  ال خيف  الت بمنفديأ اغخافلففم 

ابت ففمت ال زايجففي يففأ ففف ت بففد  بمالضففمفق إلففى 

يحمد ففق فففي الل فف  ال ولففي يففك اآلفففخيأ بففمل خي  

نبخ ت بل  الد دشق يمسججخيتم سمند ذلف  نلفى 

 ب   رنضم  ال خي  ابف خاضي ببوضه  البوا، 

وبجففم  ن  ففمت اا تمنلففق  ليففق ي تمسففكق بلففجه  

وات ففمت وت ففمن ت وتكففليأ  ؤيففق يشفف خلق حففلت 

للي إنجمزهم، وال لاةفل التهتمت ال شم للق الت 
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بشفكل رلثفخ فومللففق وان ظمًيفم يتففم لفمنلا سففل وللن  

إذا لففمنلا يوتلففل  واًهففم للافف  ، و ففد سففمند ذلفف  

نلفففى بجفففم  الث فففق بشفففكل رسخت،وتشفففهلل تبفففمدت 

ي مد  التولليفمت بلفجه  والت  لبفق بنجفمز يهفمم 

ال خي  يأ ةل  وفلديل وةلت و سلم ي حخلق 

ا ففك نلففى الليفف  وويل ففمت ن لةففأ و وابفف  لتل

ت ففدم رنشفف ق توللتلفففق لتلا ففك يح ففزات اضلوفففمي 

وال ففففي سففففل   ديجهففففم فففففي ل ففففمبه  ابلك خونففففي 

ال  منلي، بمالضمفق إلفى تفلفلخ  ضدوات سفمندته  

في تجظل  اضحداي رو االا تمنمت بهفدف االن هفم  

يأ يهمم يشفخونمته  ال شفم للق و تشفللتهم  ففي 

 . الل   التحدد

 نظخيففق  ففخا  اللسففمئ ، ق يففك وت  فف  هفف   الج لجفف

فلف ففم لهفف   الجظخيففق فففء  ال لشففبل  بتففم ي ضففتج  

يأ ردوات تلاةل تزايجلق وغلخ تزايجلق يوفد يفأ 

لثففخ  ففخا ا ل حشففلأ ال لاةففل  جففلات االت ففمت اض

ال ومت بلأ رنوضفم  ال فخق االف خاضفلق يفأ فف ت 

 د تفففف  نلففففى ال وميففففل يففففك يثلففففخات وإشففففم ات 

  واحد، وال فد ة نلفى التولليمت الت وددة في و 

تشففهلل ت ففدي  ال غ يففق الخااوففق الشففخيوق ، ال ففد ة 

نلى اس فدام اللغق ال بلولفق بفأ رنضفم  ال خيف ، 

وال ففففد ة نلففففى افففف ي ال خللففففز الشف ففففي ضداة 

 ,Aritz, Walker & Cardon)االت ففمت 

جظخيفففففق ال فففففزايأ لللسفففففمئ  ا ، ووف فففففم ل (2018

ت ففمت فمل لشففبل  لديفف   ففد ات تجولفف  تكجلللالففم ا

فوملففق بففلأ رنضففم  ال خيفف  ل د تفف  نلففى تشفف لخ 

التولليفففففمت وال وميفففففل يفففففك الخيفففففلز ال بلولفففففق 

التف ل فففق بتفففم ففففي ذلففف  ابشفففم ات غلفففخ الل ظلفففق 

والشففففتولق والب ففففخيق، إيكمنلففففق اللةففففلت إلففففى 

الخسففمئل بشففخنق ويوملج هففم يففخة رفففخ  وإنففمدة 

 & ,Dennis, Fuller)ضفففب  للخسفففمئل 

Valacich, 2008)جولفف  يشففمند  فففي ، وهفف ا ي

نجمو ال خي  ابف خاضي بنجمز يهمي  ال شفم للق  

 بشهللق وسخنق وتشللتهم في الل   التحدد. 

  وت  ففففف  هففففف   الج لجفففففق يفففففك ن فففففمئث د اسفففففق( 

Charlton, et al., 2009; Wiggins, 2010; 

Mukherjee & Natrajan, 2017; Orta-

Castañon, et al. 2018; Zakaria & 

Yusof, 2020) ي رشم ت إلى ر  ال لشبل   فد ال 

سففمند رنضففم  ال ففخق ابف خاضففلق نلففى ال لاةففل 

بشففكل رلثففخ فومللففق وان ظمًيففم ، لتففم سففمنده  نلففى 

توخف بوضه  الفبوا وبجفم  الث فق بشفكل رسفخت، 

 وتشلل  التشخونمت في الل   التحدد.

  وبت م نق يش ل  اضدا  الوتلفي البوفدي لتهفم ات

 ي ال خق ابف خاضفلق إن م  الك مي ابلك خوني ل 

التش فديق ل كجلللالمت ال شم   )يميكخوسفلف  

ال للجفففخام   يفففك يشففف ل  اضدا  االوتلفففي  –تفففل  

ابف خاضففلق التشفف فديق لل لشففبل   ال ففخقل فف ي 

ي حفف  واففلد تحشففأ لبلففخ فففي التهففم ات الوتللففق 

الن ففففففم  الك ففففففمي ابلك خونففففففي لجتلففففففك ال ففففففخق 

جلللالمت ولكفأ االف خاضلق  التش فديق له   ال ك

ت ل فف  يجتلنففق ال لشففبل   ل سففبمي الشففمب  ، 

يتفففففم يسلفففففد ذلففففف  نلفففففى فومللفففففق اسففففف فدام هففففف  

ال كجلللالمت لل شم   وال لاةل في بلتمت ال ول  
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ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

االف خاضففففي فففففي تحشففففلأ الجمنفففف  اضدائففففي يففففأ 

 يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني ال  منلي.

 ا يخاك للف مئ  التتلزة لكفل تكجلللالفق وه

يففففأ ال كجلللالففففمت ال شففففم   التشفففف فديق بففففمل خق 

ابف خاضلق الشمب  يجم ش هم ، بمالضمفق إلى يخانفمة 

البمحثق التوميلخ ال  تلتلق لبلتمت ال ول  االلك خونفي 

ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  االف خاضففففي ، 

  االف خاضي وضسس ويبمدل بجم  اس خاتلجلق ال خي

ونلايل نجمحهم،  وت دي  وتجظل  التح ل  ال وللتفي 

لهفف   البلتففق التجمسفف  لألهففداف والتهتففمت ال وللتلففق 

فففي شففكل ل ففمي إلك خونففي ي وففدد اللسففمئ  ت ففمنلي 

ال ي  ميف  البمحثفق ب  فتلت  وإن ماف  وف فم لتوفميلخ 

ت ففتل  الك فف  االلك خونلففق ال  منللففق حلففث يح ففل  

توللتلفففق ت ضفففتأ التوفففم ف  نلفففى ر بفففك يلديفففلالت

والتهفففففم ات الوتللفففففق التختب فففففق بءن فففففم  الك فففففمي 

 ابلك خوني ل وي االنم ق .

و فففد تففف   بملك فففمي ابلك خونفففي ال  فففمنلي ديفففث 

ال فففففل وي مطك ال لفففففديل) يحمضفففففخات التزايجلفففففق 

للتهففم ات الوتللففق  يففأ إن ففم  البمحثففق  ال ففي تشففخو 

مي التهففم ات الوتللففق ل  ففتل  وإن ففم  ةفف حمت الك فف

ابلك خونففففي بمل   ففففلل بمسفففف فدام بخنففففميث تشففففجلل 

، و وابففف  لت فففمد  Camtasia 2020الشمشفففق 

إ خائلق  تشفمند ال ف ي نلفى الح فلت نلفى ال فل  

والخيففلز واالي لنففمت وال لففديل ال ففي يح مالنهففم فففي 

ت فتل  وإن فم  ل فبه  ابلك خونلفق، وديجهفم بملك ففمي 

لل لفق  ريضم لت مطك فلديل يفأ إن ماهفم تشفمنده  ففي

نتففل بحففث نفففأ هفف   الت فففمد  ي وففددة اللسفففمئ  ، 

ويوملج هفففم ، وديجففف  ايضفففم بأنشففف ق توللتلفففق ت فففلا 

ال  منل ال شم لي بلأ رنضم  ال خق ابف خاضلق يأ 

-ال للجففففففففخام  -ففففففففف ت  اسفففففففف فدام : ال لشففففففففبل  

يميكخوسفففلف  تفففل  لفففل حشففف  التوملجفففق ال جخيبلفففق 

فق إلففى ل  ففتل  وإن ففم  الك ففمي ابلك خونففي ، بمبضففم

اح لائفف  نلففى  ابفف  لتثففمت ونتففلذ  ت بل ففي ي ضففتأ 

يخحلففففق تحللففففل وت ففففتل  ل ففففمي إلك خونففففي ل جتلففففق 

 التهم ات الحلمتلق ل وي االنم ق الو للق . 

لتففم تضففتأ الك ففمي ابلك خونففي وبلتففق الفف ول  نلففى 

رسففففملل   لففففم  وت ففففلي  ذاتلففففق، وال ففففي سففففمندت 

رنضم  ال خق نلفى تحشفأ ردائهف  الوتلفي، وريضفم 

نلى رسملل  ت لي  نهمئلفق للحكف  نلفى ردا  ال خيف  

 االف خاضي ورنضمئ .

   وريضم تخاك ه   الج مئث إلى ت دي  البمحثفق الفدن

االلك خونففي الج ففي وال ففلتي التشفف تخ لتشففمندة  

رنضففم  ال ففخق االف خاضففلق فففي تح لفف  اضهففداف 

وحفففل التجمزنفففمت بفففلأ رنضفففم  ال فففخق، وت فففدي  

ق وال تزايجلفففق لل فففخق ال غ يفففق الخااوفففق ال زايجلففف

ابف خاضففلق ح ففي يج هففلا يففأ إنجففمز يهففمم ال خيفف  

ال شففففم للق الن ففففم  الك ففففمي ابلك خونففففي وتشففففلل  

التشخوت ، يك ت فدي  نبفم ات ال شفجلك وال ح لفز 

لل لاةل التش تخ النجمز التهمم الوتللق وتلضلا 

إه تمم إدا ة الكللق ب  ليخ يثل هف   الجلنلفق يفأ 

ق نلففى ت بلفف  ال كجلللالففمت التشففخونمت ال مئتفف

 الحديثق لدن  ذوي االح لمامت الفمةق. 
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ال ففففأ لخ ) ت شففففلخ ن ففففمئث ال ففففخض الفففففميس  2)

اضسمسفففي الفففف  ف رسفففللي ال  كلفففخ نلفففى 

الجمنفف  اضدائففي يففأ يهففم ات إن ففم  الك ففمي 

ابلك خونفففي :  تخاففففك البمحثففففق ن ففففمئث هفففف ا 

 ال خض إلى :

الشفففتمت ال فففي ي  ففف  بهفففم ال ففف ي ذو رسفففللي 

  كلفففخ الففففم اي ال فففي سفففمندته  ففففي ال  فففلق ففففي ال

اضدا  الوتلفففي لتهفففم ات إن فففم  الك فففمي ابلك خونفففي 

ال  ففمنلي نففأ ال فف ي ذو رسففللي ال  كلففخ الففدافليا 

فبمالضففمفق إلففى الشففتمت ال ففي تفف  يجم شفف هم بففمل خض 

الثمني  وهي رنهف   ي ضفلل  الوتفل ال شفم لي ضفتأ 

ففخيأ ففي يخغبفل  ب  فدي  التشفمندة لآل، فه  فخي  

حل  ضفميمه  ويشفك ته ، وي ضفلل  التلا ف  ال في 

تشمند نلى ال  منل يك اضففخيأ حلفث يشفوخه  هف ا 

بملشومدة والخضم، فه  ي    ل  بأنه  ي وفميلل  يفك  

ر ففخانه  بفففمل خي  بشففهللق ويشففف خ دو  فجففل، لتفففم 

ي ضفففلل  طلففف  التشفففل ة يفففأ اآلففففخيأ حفففلت ردا  

ففف ت التجم شففق  التهففمم الوتللففق الت للبففق يففجه  يففأ

وتبففمدت االفكففم  يففك ر ففخانه  بففمل خي  ونففدم االن تففمد 

ف   نلى آ ائه ، فه  يضفولا واهفمت نظفخ اضففخيأ 

فففي حشففمبه  نجففد اتفففمذ  ففخا  يوففلأ، لتففم يففد لل  

رهتلق الوتل الجتمني ور  نجمو ال خي  يو تفد لفلس 

نلفى نجففمو ال ففخد فففي ردا  يهت فف  ولكففأ يو تففد نلففى 

رنضم  ال خي  التتفمم يهفميه   تكميل وتشم   اتلك

لكففل بججففمو، ري يففد لل  رهتلففق االن تففمد الت بففمدت 

االيجففمبي بففلأ رنضففم  ال خيفف  النجففمز التهففمم ال ففي 

تكل  يو تدة نلى بوضفهم الفبوا ففي سفبلل تح لف  

هدف ال خي  االف خاضي بحلث يكل   لفمم لفل نضفل 

بجففز  يففأ التهتففق يففدف  لل لففمم بملتهتففق اضفففخ  

خ فففي ال خيفف ، ويحففموالته  التشفف تخة للوضففل اآلففف

للتجم شق لحفل ري يجمازنفمت تظهفخ بلفجه  بفمل خي  ، 

وهف ا  فد الحظ فف  البمحثفق ايففم يجتلنفمت ال فف ي ذو 

رسففللي ت كلففخ دافففي لمنفف  ت شفف  بكثففخة التجمزنففمت 

ويحمولق البمحثق حلهم يك  مئدي ال خق  يتم ر خ ذل  

م  الك مي نلى ل م  ردا  يهمم ال خي  ال شم للق) إن 

 Hainsابلك خونفففي  وهففف ا ي  ففف  يفففك يفففم رشفففم  

إلل  وهل رن  للتم زاد ونفي ال فخد بأنشف ق  (2021)

اآلفففففخيأ يففففأ رنضففففم  ال خيفففف  زاد لديفففف  الففففدافك 

ابا تمني وه ا بدو   يسدي إلى وال  رنلى لل خيف  

ونجمو ال خي  في ردا  يهمي  الت للبفق، لتفم لشف  

Kock and Lynn (2012)  ت التوخففق ر  تبفمد

والتهفففم ات  بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  يهففف  ففففي ال جبفففس 

 ب ومللق ول م ة ال خي  االف خاضي.

  نللفف   نظخيففق تففج  وت  فف  هفف   الج لجففق يففك يففم

ر  ال  ففففمن ت بففففلأ   ال ففففخاب  االا تففففمني  نلففففى

رنضفففم  التجتلنفففق  ل ح لففف  اضهفففداف التحفففددة 

والح ففففلت نلففففى الج ففففمئث يوففففم هففففي ت ففففمن ت 

ف ت االن تمد الت بمدت ابيجمبي إا تمنلق ت   يأ 

بلفففجه  حلفففث يو تفففد تح لففف  هفففدف لفففل ففففخد ففففي 

التجتلنففففق نلففففى وةففففلت وتح لفففف  اضنضففففم  

اآلفخيأ إلى رهدافه  ري ال يح   ال خد رهدافف  إال 

بود تح لف  رهفداف ال خيف  لكفل لف ا البفد نلفى لفل 
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نضفففل ففففي التجتلنفففق ر  يوفففزز ويفففدن  اهفففلد 

ويشففم   بتففم  اآلفففخيأ التب ولففق وي  منففل يوهفف 

لدي  يأ يلا د يوخفلق ويهم ات ل ح ل  اضهداف 

 ,Johnson)التشففففف خلق للتجتلنفففففق لكفففففل 

Johnson, & Smith 2014)  . 

  ت  ففففففف  هففففففف  الج لجفففففففق يفففففففك ن فففففففمئث د اسفففففففق

(Volpentesta, et al., 2011 ;  Kao, Lei 

& Sun, 2008     ال ففي ا ب فف  تففأ لخ رسففملل

ت ال  فتل  التهفم ات لتهفم ا ال  كلخ نلى تجتلفق 

ال شم لي ، ويهم ات  البحفث نفأ يولليفمت نبفخ 

  اللي ، ويهم ات ال لاةل االا تمني.

  ال ففي رلففدت ر  رسففملل  ال  كلففخ لهففم رهتل هففم فففي

ح دوي ال ول  حلث ر  هجفم  إ تبفمط بلف أ اسفملل  

ال  كلخ وال ح لل اضلمديتي ل ا يتكأ اسف فدايهم 

ي ببلتففمت لففأداة لل جبففس بمل ح ففلل االلففمديتي لل فف 

 الفف ول  ابلك خونففي نبففخ ابن خنفف ، لتففم توففد يففأ

الولايل ال ي تشه  في الججفمو الد اسفي وتح لف  

 الخضم اضلمديتي لد  الت ولتلأ.

) ر فخ ال  منفل  ت شلخ ن مئث ال خض الشمد   3)

بلأ تكجلللالم ال شم   بفمل خي  ابف خاضفي 

ورسففللي ال  كلففخ نلففى الجمنفف  اضدائففي يففأ 

 لك مي ابلك خوني  :يهم ات إن م  ا

 تخاك البمحثق ن مئث ه ا ال خض إلى :  

  ف فففمئ  بلتفففق الففف ول  ابلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى

اس خاتلجلق ال خي  االف خاضي وال ي ت  ت تلتهم 

ت تلتلق حلفث رنهفم بلتفق ت فلم نلفى  لتوميلخوف م 

الففف ول  والوتفففل ال شفففم لي ف فففد تضفففتج  رنشففف ق 

ي ذو رسففللي تشففم للق  ت لاففف  وت ضففل ت ال فف 

ال  كلفخ الففم اي  وال في يتم سفلنهم يفك ر ففخانه  

ففففي ال خيففف  نبفففخ اسففف فدام إحفففدي تكجلللالفففمت 

 -ال للجفففففخام -االت فففففمت وال شفففففم   )ال لشفففففبل 

يميكخوسففلف  تففل     وال ففي سففمندته  نلففى بجففم  

الو  مت االا تمنلق االيجمبلق يك ر فخانه  وتبفمدت 

  التهففمم الحففلا  واالفكففم  والتولليففمت حففلت تج لفف

الت للبق  وبدو   رد  ذل  إلفى تحشفأ يهفم اته  

الوتللق الن م  الك مي ابلك خوني، وهف ا ي  ف  يفك 

بففأ  يتكففأ تحشففلأ   Kostner (2001)يففخا  

نتففل ال خيفف  االف خاضففي بشففكل لبلففخ يففأ ففف ت 

ال خي ففق ال ففي يشفف فدم بهففم ال خيفف  ال كجلللالففم 

 لل شففم  ، ونجففديم يفف   ال شففم   بشففكل ةففحلا ،

 رشففففم ت د اسففففق تكففففل  التكمسفففف  همئلففففق، لتففففم 

(Hofmann, 2014;  Törmanen & 

Matti, 2017)  ر  ال ففخق ابف خاضففلق تشففمند

نلفففى فلففف  بلتفففق نمللفففق يفففأ ال ح لزحلفففث يفففسدي 

الوتل بأسللي ال خي  إلفى تح لف  ال شفم   وهف   

هي ال منفدة اضسمسفلق ففي نتفل ال فخق، فأنضفم  

 لحفففدو  ال خيففف  يشفففمندو  بوضفففه  الفففبوا وي

ل ح ل   هدفه  التشف خ  ، لتفم رنهفم تفلفخ الكثلفخ 

يففأ التخونففق فففي الوتففل دافففل ال ففخق ابف خاضففلق  

حلففث ت فففلا  ففد ا لبلفففخا يفففأ التخونففق ففففي تبفففمدت 

التولليففمت والفبففخات بففلأ اضنضففم  يتففم يشففمند 

نلى تح لز ال د ات اببدانلفق، والتلاهف  ال اتلفق 
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و يففف أ لفففد  اضنضفففم ، وتفففلفلخ االت فففمت الت  فففل

ففف  ت ال  جلففمت ال كجلللالففق، يتففم يشففمند نلففى 

تشففكلل الث فففق دافففل ال خيففف ، وتففدف  التولليفففمت 

 بشكل رلبخ دافل ال خق ابف خاضلق.

  البمحثففففق فففففي ت ففففتلتهم لبلتففففق الفففف ول   يخانففففمة

ابلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

تلفخ لل خق االف خاضفلق يجفم  يفأ االف خاضي  ر  

تففق تتكففجه  يففأ ت ففليخ يهففم اته ، حلففث الث ففق وبل

نلايففل ورسففس بجففم  ال ففخق ابف خاضفففلق  انفف  

ويحمولق ت جل ه  وف م ضسللي ت كلخه  الفدافلى 

والفم اي وتحديد التهمم التش خلق الت للبق لكل 

فخي  وتوخي ه  بمل لاند والضلاب  وآللمت الوتل 

بففمل خي ، وآللففمت ت ففلي  اضنضففم  وال خيفف  لكففل، 

تكجلللالمت االت فمت وال شفم   نفأ بوفد وإف لم  

ال ففى يشففهل نلففله  اسفف فدايهم واضلثففخ ان شففم ا 

وهففي ال لشففبل  وال للجففخام بمبضففمفق إلففى يج ففق 

يميكخوسفففففلف  تفففففل  ال فففففي تففففف  تفففففد يبه  نلفففففى 

اسفف فدايهم  بففل البففد  نتففل ال ففخق، واففلدة هفف   

ال كجلللالففمت وسففهللق اسفف فدايهم يو تففد نللهففم 

ل وال جشففل  بففلأ رنضففم   ففلة ال ففخاب  وال لاةفف

ال ففخق ال ففي هففي يففأ الولايففل االسمسففلق ل  ففلق 

ال خيففف  االف خاضفففي ول م تففف  ففففي االن هفففم  يفففأ 

يشم يوه  الوتللق والدتهفم ، لتفم وففخت ال غ يفق 

الخااوففففق التشفففف تخة نلففففى رنتففففمله  نبففففخ هفففف   

ال كجلللالمت ودنف  ردائهف  وتحشفلج  وت فليخ  ، 

بتشفففمندة  ويحمولفففق إدا ة التشفففملل ال فففي تظهفففخ

 مئففدي ال ففخق، وت ففدي  الففدن  الوففمط ي والتوخفففي 

وبتخانفمة هف   الولايفل ريكفأ فلف  لولجق البحفث  

يجففم  تشففم لي الففد لل خيفف   ففد سففمند فففي تجتلففق 

الجمنفف  اضدائففي ضنضففم  ال ففخق االف خاضففلق يففأ 

 يهم ات إن م  الك مي ابلك خوني.

  تففلفلخ ي ففمد  الفف ول  ي وففددة اللسففمئ   ت منللففق

نق لملك مي االلك خوني ال ي ي ضتأ نجمةفخ ي جل

ووسفففففمئ  ي وفففففددة و وابففففف  ورنشففففف ق فخديفففففق 

وتشم للق  تشمند نلجق البحث في تح ل  رهدافهم 

 التش خلق ب ومللق. 

  ال ول  ال مئ  ووف م للجظخيق البجمئلق التوخفلق فبلتق

تشففففتا  ابف خاضففففينلففففى إسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

أ ففف ت ردا  لل فف ي ببجففم  التوخفففق وت بل هففم يفف

يجتلنففق يففأ التهففمم واضنشفف ق الجتمنلففق ال ففي 

تشففففهل الفففف ول  الجشفففف  وتحشففففأ الفففف ول ، وت ففففلا 

يشففففم لق ال فففف ي لللةففففلت إلففففى حففففل يشفففف خ  

للتشففففملل الت خوحففففق فففففي التلا فففف  ال وللتلففففق 

وي حتلفففففففل  التشفففففففسوللق الل شفففففففمي التوخففففففففق 

والتهففم ات يففأ راففل التشففمهتق فففي ت ففدم فخيفف  

 الدة نتله . الوتل فه  يشتللل  نأ

يجم شفففق ن فففمئث اف بفففم  ةفففحق ال فففخوض  ملثفففم: 

التختب ففق بملحضففل  ابا تففمنى فففي بلتففق الفف ول  

ابلك خونفففي ال مئتفففق نلفففى اسففف خاتلجلق ال خيففف  

 االف خاضي:

رشفففم ت ن فففمئث ال حللفففل االح فففمئي الشفففمب  

الف بم  ةحق ال خوض البحثلفق التختب فق بملحضفل  

ماففمت الفمةففق االا تففمني لففد  رف ففمئي ذوي ابح ل
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في بلتق الف ول  ابلك خونفي ال مئتفق نلفى اسف خاتلجلق 

ال خيفففف  االف خاضففففي، وهففففي : الشففففمبك،  والثففففميأ، 

وال مسففك، إلففي :واففلد فففخق ذو داللففق إح ففمئلق نجففد 

  بفففففففلأ ي لسففففففف مت د افففففففمت 0.05≥ )يشففففففف ل 

التجتلنففمت ال جخيبلففق ال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم 

تكجلللالففم ال شففم   )ال لشففبل  ، وال ففي اسفف فدي  

ال شففم   )ال للجففخام ، وال ففي اسفف فدي  تكجلللالففم 

ال شففففم   )يميكخوسففففلف  تففففل   فففففي بلتففففق الفففف ول  

االلك خونفففففي ال مئتفففففق نلفففففى اسففففف خاتلجلق ال خيففففف  

ابف خاضففي بغفففا الجظفففخ نفففأ رسفففللي ال  كلفففخ ففففي 

ال  بل  البودي لت لم  الحضل  ابا تمني ل فملا 

لتففم بل ، اسفف فدام تكجلللالففم ال شففم   نبففخ ال لشفف

وافلد فففخق ذو داللفق إح ففمئلق نجففد ر هفخت الج ففمئث 

  بلأ ي لس ي د امت يجتلن ي 0.05≥ )يش ل 

رسللي ال  كلفخ الفدافلي والففم اي بغفا الجظفخنأ 

تكجلللالم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  االف خاضفى 

فففي ال  بلفف  البوففدي لت لففم  الحضففل  ابا تففمني 

تبففلأ واففلد ل ففملا رسففللي ال  كلففخ الفففم اي، لتففم 

ت منل بفلأ تكجلللالفم ال شفم   التشف فديق بفمل خي  

االف خاضففي ورسففللي ال  كلففخ تففأ لخدات اح ففمئلم نجففد 

  نلففى ال  بلفف  البوففدي لت لففم  0.05≥ )يشفف ل 

الحضففل  ابا تففمني ل ففملا التجتلنففق ال جخيبلففق 

الخابوق ال ي اسف فدي  ال لشفبل  وذورسفللي ت كلفخ 

التجتلنمت تبفلأ ر  فم اي، وبت م نق ال خوق بلأ 

طفف ي التجتلنففق الخابوففق يففأ اسفف فديلا ال لشففبل  

 وذو رسللي ت كلخ فم اي.

 :وتخاك البمحثق ن مئث ه ا ال خض إلى

   ل كجلللالفمالف مئ  التتلزة لشفبكق ال لشفبل 

لل شففففففم   وال لاةففففففل ويففففففأ رهتهففففففم سففففففهللق 

اسففففف فدايهم وا ت فففففمت  ضفففففم  رنضفففففم   ال فففففخق 

تفم سفمند ذلف  نلفى االف خاضلق التشف فديق لهفم ي

ال  منففففل االا تففففمني التشفففف تخ وبمل ففففملي زيففففمدة 

تلاافففففده  االا تفففففمني ، يفففففك تلفلخهفففففم ضدوات 

االت فففففففمت الت زايجفففففففق والخيفففففففلز وال للتحفففففففمت 

االا تمنلففق ال ففي يشفف فديهم اضنضففم  لل وبلففخنأ 

حمل ه  الج شلق لآلفخيأ بفمل خي  يتفم يشفوخونه  

لجظخيفق  ب لااده  الح ل ي لتم ر  ال شلبل  وف فم

الحضففففل  االا تففففمني  يففففلفخ لتشفففف فديلج  يففففأ 

 ففف ي رشفففكمت يفففأ الحضفففل  ت تثفففل ففففي ال ففف ي  

يشففلخ نميففل ، حلففث  )الففدف ، اضل ففق، ابحشففم  

الدف  إلى د افق شفول  اضففخاد ب لاافد اضففخيأ 

والتشففم لق واالت ففمت يوهفف ، بلجتففم يشففلخ نميففل 

اضل ق إلى إد ا  اضفخاد بلافلد ن  فمت  ليفق يفك 

فخيأ، ريم نميل ابحشم  يشلخ إلفى التشفمنخ اض

الجمتجق يأ لل طخف تجم  اضفخ ل  منل ابنجفمي 

 .وال ولل مت ابيجمبلق

 Johnson etوت    ه   الج مئث يك د اسق  

al. (1985)  ال ي رلدت نلى ر  الحضل  االا تمني

هفففففففل  فففففففمهخة فخيفففففففدة يفففففففأ نلنهفففففففم لل  منفففففففل 

اا شفففففخط االا تمني،وال  منفففففل االا تفففففمني الجفففففم

ضفففخو ي للففف ول  ال شفففم لي بفففلأ رنضفففم  ال خيففف  . 

وي شفففل الففف ول  ال شفففم لي ابلك خونفففي دو  ت منفففل 
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نففففماا، ودو  اسفففف فدم ردوات وتكجلللالففففم ات ففففمت 

 (2017)وتشففففففم   يجمسففففففبق وفوملففففففق، ود اسففففففق 

Horzum   ال ففي رلففدت نلففى ر  يشفف ل  يشففم لق

الت ول  في ال  من ت االا تمنلفق نبفخ ابن خنف  يوفد 

 سشخا  ليم للحضل  االا تمني نلى ابن خن . ي

  وريضففم تخاففك ن ففمئث هفف   ال ففخوض إلففى  الشففتمت

ال ففي ي شفف  بهففم طفف ي ذو رسففللي ت كلففخ فففم اي 

وال ففي ت لاففف  ف ففمئ  وايكمنلففمت بلتففق الفف ول  

االلك خونففففي ال مئتففففق نلففففى اسفففف خاتلجلق ال خيفففف  

االف خاضي يك ف مئ ه  يتفم لفم  لفديه  شفول  

لفففف ول  يجهففففم واسفففف فدام ري يففففأ بملخضففففم نحففففل ا

تكجلللالففففمت ال شففففم   التديجففففق يوهففففم سففففلا  

ال لشبل  وال للجخام ويميكخوسفلف  تفل  ل ح لف  

ال  منففل االا تففمني الفف ي ي ضففللن  لففي يججففزوا 

لتفففم رشفففم ت ويفففسدو  يهفففمم ال شفففم   الت للبفففق 

ر  ل حشفففلأ  Leong (2011)ن فففمئث د اسفففق  

ابن خنف ،  اسف ب م  ال ف ي ففي بلتفمت الف ول  نبفخ

يج  ب ت الجهلد ل وزيز  ضفم ال ف ي نفأ الف ول  

يففأ هفف   البلتففمت ويتكففأ ال لففمم بفف ل  يففأ ففف ت 

االه تفففمم بث  فففق نلايفففل: الحضفففل  االا تفففمني، 

واالسفف لومي التوخفففي، وااله تففمم نجففد ت ففتلتهم، 

حلث البد ر  تكل  بلتمت تولف   فمد ة نلفى الح فم  

ح ففم  نلففى نلففى الشففول  بمالن تففم  للتج تففك وال

يشم لق الت ولتفلأ واسف لومبه ، ورنف  نجفد زيفمدة 

 ضففففم ال فففف ي نففففأ بلتففففمت الفففف ول  ابلك خونففففي 

نبخابن خنفف  زاد حضففل ه  االا تففمني وبمل ففملي 

 تحشأ ردائه .

  وت    ه ا الج مئث يك نظخيق الحضل  االا تفمني

ت فففلم فكختهفففم اضسمسفففلق  نلفففى ر  د افففق ال فففي 

التجتلنففففق رو  ال  منففففل ابا تففففمني بففففلأ رفففففخاد

ال خي   ر جفم  نتللفق االت فمت فلتفم بلفجه  ت ل ف  

نلى د اق اللالد رو الحضل  ابا تفمني ضففخاد 

ه   االتجتلنق وال ي ت م  بد اق وني اضففخاد 

بمل  من ت ابف خاضلق غلخ الثمب ق وغلخ اللا ولق 

في بلتق يلا فك ال لاةفل االا تفمني، نفأ طخيف  

اللغفففق التشففف فديق  االت فففمت التبمشفففخ يفففأ فففف ت

)اللغففق الل ظلففق  واللغففق غلففخ الل ظلففق )لمبشففم ات 

وابنجمي والتشفم لق ، ويوجفي ذلف  ر  الحضفل  

االا تمني لكل فخد في التجتلنق يوجم  ال لاةفل 

وإحشفففم  اضطفففخاف اضففففخ  بتفففد  ت منفففل هففف ا 

الشفففخي )ال لااد الجشفففدي ، وللتفففم لفففم  نميفففل 

 يزيفد يفأ  الحضل  االا تمني  لي رد  ذلف  إلفى

مضنشففففف ق االت فففففمللق نلفففففى يلا فففففك االنففففففخاط ب

ال لاةل االا تمني بهدف الح م  نلفى التشفمنخ 

 ,Gao,2017ابيجمبلق وه ا يم تجمول ف  د اسفق )

Liu & Li.  

  وت  ففف  ن فففمئث هففف   ال فففخوض يفففك ن فففمئث د اسفففق

(Richardson & Swan,2003; Hwang & 

Arbaugh, 2006; Williams et al. 2006; 

Leong ,2011; Anderson, 2017; Nolan-

Grant, 2019; Luo, et al.,2019)    ال ففي

نتللففق ال  منففل وال لاةففل ابا تفففمني رلففدت ر  

وبجففم  الو  ففمت بففلأ رنضففم  ال خيفف  االف خاضففي، 

وشففول ه  ب لااففد اآلفففخيأ، وتوففمط ه  يوهفف  ، 
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وشول ه  بمالن تم  لل خيف ، و ضفمه  و بللفله  

ال شففففم   بلففففجه  ال ففففي ل كجلللالففففمت االت ففففمت و

يشفف فديلنهم لل غلفف  نلففى اففف  ف حففدود الزيففم  

والتكففم  بلففجه ، وذلفف  النجففمز التهففمم ال شففم للق 

الت للبففففق يففففجه  توففففد يففففأ الوجمةففففخ اضسمسففففلق 

للحضفففل  االا تفففمني ، إذا تففف  ب ومللفففق ول فففم  ة 

يففسدي إلففى  ضففم ال فف ي نففأ الفف ول  ببلتففق الفف ول  

تق نلفى اسف خاتلجق االلك خوني نبخ االن خن  ال مئ

ال خيفففف  االف خاضففففي وبففففدو   ي حشففففأ وي  ففففل  

 ردائه  ويهم اته ، ويفخامت تولته .

 توصيات البحث :
فففي ضففل  الج ففمئث ال ففي تلةففل اللهففم البحففث الحففملي 

 فمن  يتكأ اس ف ب ال لةلمت ال مللق:

ب  بلفففف  بلتففففق الفففف ول  ابلك خونففففي  ابه تففففمم -1

 خاضففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق ال خيفف  االف

فففي ي ففخ ات توللتلففق افففخ  ل جتلففق يهففم ات 

  ونلاتث تول  افخ .

ضخو ة ابه تمم بملت غلخات ال  تلتلق لبلتفق  -2

الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق نلففى اسفف خاتلجلق 

ال خيففففف  االف خاضفففففي يثفففففل حجففففف  ال خيففففف  

االف خاضفففففي، نفففففلت ال  فففففمن ت االا تمنلفففففق 

 .بخ تكجلللالم االت مت التش فديقوالدتهم ن

لاففف  نظفففخ ال فففمئتلأ نلفففى تولفففل  وتفففد ي  ي  -3

رف ففمئي ويولتففي ذوي ابح لماففمت الفمةففق 

إلى فمنللق إسف فدام ردوات ال شفم   ) ال فلس 

يميكخوسففففلف   ببلتففففمت  -ال للجففففخام –بففففل  

الفف ول  االلك خونففي ال مئتففق نلففى إسفف خاتلجلق 

ال خي  االف خاضي لتم ل ل  يأ ر فخ ففي يجفمت 

 الا تمني.توللته  وتد يبه ، وحضل ه  ا

لبحففث فففي رسففملل  ال  كلففخ يففدنل إلففى الجظففخ بم -4

ب جتلفففففففق ال ح فففففففلل التوخففففففففي  ون   هفففففففم

والتهففم ات ببلتففمت الفف ول  ابلك خونففي ال مئتففق 

 نلى إس خاتلجلق ال خي  االف خاضي.  

ي فففدم البحفففث إطفففم ا ً نظخيفففم ًويجتلنفففق يفففأ  -5

التوففففميلخ وردوات ال ففففي تفففف  ال لةففففل إللهففففم 

ته تففففلأ بفففففمل ول  للبففففمحثللأ فففففي التجفففففمت ال

ابلك خونففي ال فففمئ  نلفففى إسففف خاتلجلق ال خيففف  

 االف خاضي بهدف د اسق ي غلخات ت تلت .

 املقرتحات لبحوث مستقبلية
فلتففم تلةففل إللفف  البحففث يففأ ن ففمئث ويففم  ديفف  يففأ 

 تلةلمت يتكأ ا  خاو البحلي التش  بللق ال مللق:

د اسففق ر ففخ اففف  ف حجفف  ال خيفف  االف خاضففي  -1

االلك خونفففففي ال مئتفففففق نلففففففى  ببلتفففففمت الففففف ول 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي نلفففى افففلدة 

  ال  من ت االا تمنلق بلأ رنضم  ال خي  .

د اسفففق ر فففخاف  ف ت بل فففمت وردوات ابت فففمت  -2

ال زايجي وال تزايجي  في بلتمت ال ول  الت فغخ 

الج فففمت نلفففى يفخافففمت الففف ول  التف ل فففق  يثفففل 

التوخفففي يهففم ات الفف ول  ال شففم لي والحضففل  

  واالا تمني.
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د اسففففق الو  ففففق بففففلأ تكجلللالففففمت ال شففففم    -3

وال لاةففففل التشفففف فديق بففففمل خي  االف خاضففففي 

بملبحفففث الحفففملي ورنتفففمط رففففخ  يفففأ رسفففملل  

ال  كلففخ ورسففملل  الفف ول  ون   هففم  بمل ح ففلل 

 وابح  م  بمل ول  والحتل التوخفي .

د اسففففق ر ففففخ تل لفففف  ت ففففدي  ال غ يففففق الخااوففففق  -4

نجفففمز يهفففمم ال خيففف  ببلتفففق الففف ول  الت فففمحبق ال

ال مئتففق نلفففى اسففف خاتلجلق ال خيففف  ابف خاضفففي 

 .يهمم ال خي  وابح  م  بمل ول نلى الدة ردا  

إاففخا  ربحففمي يثففل هفف ا البحففث ت جففموت يح ففل   -5

توللتى يف ل  في ي خ ات رفخ   بتفم تف لف  

 ن مئث ه ا البحث نأ البحث الحملي.

ت ال لاةففل ردوات وشففبكم امد اسففق ر ففخ اسفف فد -6

ل لي خوابنشفف جخام فففي  االفففخ  االا تففمني

بلتففففففمت الفففففف ول  االلك خونففففففي ال مئتففففففق نلففففففى 

اسففف خاتلجلق ال خيففف  االف خاضفففي نلفففى ال بفففلت 

ال كجلللاي والخضم االا تمني ويش ل  الث فق 

 وتتمس  رنضم  ال خي . 

د اسففففق ر ففففخ اففففف  ف طبلوففففق يهتففففق ال خيفففف   -7

الف ول   بشفل ق  ففي بلتفمت –ال شم للق ) يو دة 

االلك خونففي ال مئتففق نلفففى اسفف خاتلجلق ال خيففف  

االف خاضففي نلففى اففلدة ردا  ال خيفف  وتتمسفف  

رنضففم  ال خيفف ، واففلدة الو  ففمت االا تمنلففق 

 بلأ رنضم  ال خي .
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The interaction between the type of technology used to participate in the 

virtual team (Facebook - Telegram - Microsoft Team) and the thinking style 

in an E-learning environment and its effect on Developing the Production 

Skills of  the Interactive E-book and the Social Presence of team members 

from Specialists with Special Needs 

Amel Abdel Ghani Korani Badawi 

Educational Sciences Dept. (  Specialized Instructional Technology) 

 Faculty of Special Needs Sciences, Beni Suef University 

Absract 

The research aims to reveal the effect of the interaction between the type of 

collaboration technology (Facebook - Telegram - Microsoft Team) in the virtual 

team and the (external - internal) thinking style in an e-learning environment via 

the Microsoft Team platform on the development of interactive e-book production 

skills and the social presence of team members from a specialist With special 

needs, To Achieve the objects Of The Research,  the Developmental Approach ( El 

Gazzara,2014)  have been used. The research sample included (120) students with 

a special diploma in the College of Special Needs who are studying the course of 

using modern technology in special education, and It was divided randomly into 

six experimental groups. The e-learning environment via Microsoft Team based on 

the virtual team strategy has been developed by following the Khamis´s model of 

Educational Design(2003). The search tools include an achievement test, a product 

evaluation card, a social presence scale, and a thinking Style scale. The results 

showed that there is an interaction between the type of collaborative technology in 

the virtual team and the (internal-external) thinking style and the students who 

used Facebook as a technology for collaborative communication between The 
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members of  the team showed an increase in the level of The achievement and 

practical performance of e-book production skills and social presence is higher 

than those who used Microsoft Team and Telegram. The research recommended 

future research that deals with the effect of other different collaboration 

technologies in e-learning environments based virtual team on other learning 

outcomes. 

Keywords: collaboration technology, virtual team, Microsoft Team learning 

platform, interactive e-book, social presence, special needs specialist 
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 املراجع

 روال : التخااك الوخبلق

 . فمنللففق اففف  ف بوففا رنتففمط ت ففتل  الك ففمي 2013، سففلد شففوبم  )ربففل الففده ، يحتففلد يحتففد ، و يففلنس 

يجلفق ابلك خوني ال  منلي في تجتلق يهم ات ت تل  وإن م  الت خ ات ابلك خونلق لد  يولتفي الحمسف  اآللفي، 

 .200-145 ، 41)1، د اسمت نخبلق في ال خبلق ونل  الج س

 ،  ال مهخة :  يك بق اضنجلل الت خيق .7ط خبلي،نل  الج س ال  . 2002ح  ، فساد، وةمدق، آيمت ) ربل

 . الف فمئ  الشفلكليختلق ل مئتفق رسفملل  ال  كلفخ ففي ضفل  نظخيفق سف خيجبخ  2008ربل همش ، الشلد يحتفد  )

 .269، يجلق يخلز بحلي لللق ال خبلقلد  ط ي الجميوق، اميوق التل  سولد، لللق ال خبلق، 

بففل ال كبلففخ  . ر ففخ ال  منففل بففلأ نتفف  رداة اببحففم  )الج ففمط الشففمفجق فففي ي م2012) إسففتمنلل، زيجفف  يحتففد الوخبففي

الخ تففي  لت ففل ات الك ففمي ابلك خونففي واضسففللي التوخفففي )ال بشففل  فففي ي مبففل ال و لففد التوخفففي  فففي تجتلففق 

، لللففق د اسففمت فففي التجففمهث وطففخق ال ففد يسيجلففق يهففم ات ال  كلففخ الب ففخي لففد  طفف ي تكجلللالففم ال ولففل ، 

 .54-15، 189ال خبلق، اميوق نلأ شتس، 

 . إسف خاتلجلق ي  خحفق  مئتفق نلفى الفديث بفلأ إسف خاتلجل ي ال جظفل  2021) سفولد نبفد التلافلد نلفى اضن خ، 

واالا تففمني، وابنجففمز للفف ول  ويج توففمت االس   ففم  نبففخ الليفف ، ور خهففم نلففى الحضففل  التوخفففي، الفف اتي 

يجلففق تكجلللالففم طفف ي الد اسففمت الوللففم بلللففق ال خبلففق، ،  ي، وال وميففل يففك الضففغلط اضکمديتلففق لففد  اضکففمديت

 .240-114 ،  9)31، ال ولل ، سلشلق د اسمت وبحلي يحكتق

 ، ال مهخة: التسسشق الوخبلق للوللم والث مفق.الثل ة ال كجلللالق  ؤ  وت بل مت . 2015ريلأ ، زيج  يحتد )

يجلفق الحكتفق للد اسفمت  .  تجموت ي هلم الحضل  االا تمنى فى د اسق التلديم الجديدة، 2017  )بلش غ ، زيج

 .294-282، 11، ابن يلق واالت مللق

 . ر فخ ال  منفل بفلأ نتف  ت فتل  الك فمي 2017)  ستخ ، نتمد يحتد نبفدالوزيز،  حشأ، يحتد يجمهد ن خ الديأ

ابلك خونففي وال ف فف  الولتففي فففي تجتلففق يهففم ات ت ففتلت  وإن مافف  لففد  التولففديأ والتحمضففخيأ بملجميوففمت 

 .485-432 ، 2)173، يجلق لللق ال خبلق، اميوق االزهخالشولديق،، 

، نتففم  : يك بففق التج تففك الوخبففي  للجشففخ ال  كلففخ بففخايث توللتفف  ورسففملل   لمسفف  . 2014   افف  )حشففأ، هففد

 وال لزيك.

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0073&page=1&from=
https://tesr.journals.ekb.eg/?_action=article&au=416071&_au=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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الك فف   ال  منففل بففلأ نت ففلأ لوففخض الخسففليمت ال وللتلففق واضسففللي التوخفففي فففي  .2017فلل ففق، ريففل لففخم )

يجلففق ، ال ولففل  ي تكجلللالففمور ففخ  نلففى تجتلففق ال  كلففخ الب ففخي واالنفففخاط فففي الفف ول  لففد  طفف  ابلك خونلففق

 .116-3  ، 4)27،  تكجلللالم ال ولل ، سلشلق د اسمت وبحلي يحكتق

، ال فمهخة ، دا الشفحمي الجز  االوت:اضفخاد واللسمئ  -ي مد  ال ول  االلك خوني  .  2015فتلس، يحتد ن لق )

 لل بمنق والجشخ وال لزيك.

 ، ال مهخة، دا  الحكتق للجشخ وال لزيك. ولل نتللمت تكجلللالم ال   .2003فتلس، يحتد ن لق)

، ال فمهخة، دا  الشفحمي اضةلت الجظخيفق وال م يفلفق ل كجلللالفم الف ول  االلك خونفي  .2011فتلس، يحتد ن لق)

 للجشخ وال لزيك. 

 . إفف  ف نتف  نفخض  يفز االسف جمبق الشفخيوق ) يفز ي فحلي بفج  / نف  2017الدفجي، ريمني رحتد يحتد)

ز  بملك مي ابلك خوني ور خ  في تجتلق الت مهل  الولتلق وال  بل ال كجللفلاي لفد  ت يلف  التخحلفق ي حلي بخي

 .204-151 ، 1)27 ، يجلق تكجلللالم ال ولل  ) سلشلق د اسمت وبحلي يحكتق ،ابب دائي

 لي يومةفخة،نظخيفمت ود اسفمت وبحف: رسملل  ال  كلخ . 2004الد ديخ، نبد التجو  رحتد، وال ل ، ن مم نلى )

 ال مهخة: نمل   الك  .

 . فمنللفق ال ولفل  2021 ا ،  ضل  ي   ى ، وإبخاهل ، نبلخ  اغ  اضتخبي، والوخا ى،  انلم يح فل  حبلف )

فففي تجتلففق يهففم ات تولفف  فففأ  Teams Microsoftابلك خونففي ال ففمئ  نلففى طخي ففق الفف ول  بملتشففخوت نبففخ  

 .653-577، 36، يجلق البحلي في يجمالت ال خبلق الجلنلقاال   مد التجزلي،  التكخيلق لد  طملبمت

، تخاتق نمدت سود يلس ، يخااوق : يحتد رحتد الدسفل ي،  ال فمهخة: رسملل  ال  كلخ  . 2004 وبخت س جبخ )

 يك بق الجهضق الت خيق.

تجتلفق يهفم ات ففي  2.0 . فمنللق ل مي إلك خوني ت منلي  مئ  نلى ت بل مت اللي  2015سولد، سود يحتد ريمم )

يجلفق تكجلللالفم ال ولفل  سلشفلق د اسفمت ت تل  االف بم ات ابلك خونلق لد  ال ف ي التولتفلأ بكللفق ال خبلفق، 

 .316-259 ، 3)25 وبحلي،

الو  مت ال  منللق بلأ بوا رسفملل  ال  كلفخ وال تثلفل التوخففى بتشف ليمتهتم نلفى ” .2004الشلد، رحتد البهي )

 .44-1 ، 44)14لتجلق الت خيق للد سمت الج شلق، ال  كلخ اببدانى، ا
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 . فمنلل ق نتفلذ  الف ول  البجلفلي ففي تجتلفق ال ح فلل وال  كلفخ االب كفم ي ففي يفمدة ففي 2006الش يلني، حجم  )

 اميوفق  جفمة الشفليس، . يجلفق لللفق ال خبلفق بمبسفتمنلللق،الشك وال خويث لد  طف ي التفدا   الثمنليفق ال جم يفق

76، 162 -. 198 

 . ر فخ افف  ف رسفملل  2014د )الت فخي، سفلل  ف حفي يحتفل، ويهجفم،  لفى يحتفدسليدا ، ريل نبد ال  مو، و 

نففخض التهففم ة بمسفف فدام اللسففمئ  الت وففددة فففي تجتلففق يهففم ات الخسففليمت ال وللتلففق لففد  طفف ي لللففق  ت ففمبك

-559  ، 22)2، اسففمت وبحففلي يجلففق تكجلللالففم ال خبلففق ) د فففي الجتهل يففق الوخبلففق الشففل يق ،  ال خبلففق

588 .  

  . الك   ابلك خوني : إن ما  ونشخ ، الخيمض : يك بق التل  فهد اللطجلق.2010سلد، رحتد فميز رحتد )

يجففخدة دافففل الك ففمي  -لففق  . نت ففم نففخض ال ففل  الخ تلففق ال وللتلففق وا و2016الشففلد، يحتففد حتففدي رحتففد )

ابلك خوني ال وللتي واضسللي التوخفي ال بشل  في ي مبل ال و لد ور خ  نلى الحتل التوخفي وسهللق ال شغلل 

،  يجلففق تكجلللالففم ال ولففل ، سلشففلق د اسففمت وبحففلي يحكتففقواالسفف فدام لففد  طفف ي تكجلللالففم ال ولففل ،  

26(2، 93-160. 

نللق بخنميث إ خائي في تجتلق ال  كلخ الجم د بمس فدام ت بل  يميكخوسلف  تلتفز  . فم2021شمهلأ، نلني يولأ )

يجلففق الولففلم ابنشففمنلق للفف ول  الت ففزايأ نففأ بوففد لففد  طملبففمت ال خبلففق الفمةففق الت  ل ففمت فففي اميوففق يستفف . 

 89-48، 5، ابا تمنلق

لففى ال ح ففلل التوخفففي و اضدا   . ر ففخ إففف  ف وااهففق ت منففل الك ففمي ابلك خونففي ن2008شففبل، ن ففمم شففل ي )

 ، 2)23، يجلفق البحفلي ال خبليفق والج شفلقالتهم ي لد  دا سي يماش لخ ت جلمت ال ولل  و اتجمهمته  نحفل ، 

104-141 . 

 ال مهخة : دا  ال كخ الوخبي.  رط مت نجد ال تق ، . 2002الشخبلجي، زلخيم ، وةمدق : يشخيق )

ففي تجتلفق  Microsoft Teams لق اس فدام يج فق يلكخوسفلف  تلتفزفمنل  . 2022)الشخ موي، فمطتق فم وق

يهففم ات ت ففتل  وإن ففم  االف بففم ات ابلك خونلففق لففد  ال فف ي التولتففلأ بكللففق ال خبلففق شففوبق ال ولففل  ال جففم ي 

 250-1  ،2)46يجلق لللق ال خبلق في الوللم ال خبليق،ويد   ضمه  نجهم،  

 ، ال مهخة: دا  ال كخ الوخبي.1، ط لالم الك مي ال ليتكجلل  . 2020الشمنخ ، حجم  يحتد ) 
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 . الو  ففق بففلأ نت ففي الخسففلم التولليمتلففق "اس   ففمئلق / حلا يففق" 2020شففتق ، يحتففد نبففد الففخازق نففلض) 

وتكليجهم التكمني " بل / بود" الج  بك مي إلك خوني ت فمنلي ور خهفم نلفى تجتلفق التهفم ات الخ تلفق وال تللفز 

يجلفق تكجلللالفم ال ولفل ، سلشفلق د اسفمت    التوخففي لفد  ت يلف  التخحلفق ابب دائلفق ، الب خي وف ا الوف

 .173-89  ، 9)30،  وبحلي يحكتق

  . رسملل  ال  كلخ ، نظخيمت ود اسمت وبحلي يومةخة، ال مهخة: نمل  الك   .2006ال ل ، ن مم نلى)

 تمنلففق وت بل متهففم ال د يشففلق فففي التففجهث، يخلففز  .الجظخيففق البجمئلففق االا2011الوبففد الكففخي ،  اشففد بففأ حشففلأ )

 بحلي لللق ال خبلق، اميوق التل  سولد.

 . ر فخ افف  ف ي فمد  التولليفمت ابلك خونلفق نلفى 2008نبد الكخي ، يحتفلد رحتفد ، الشفخنلبي، همشف  سفولد) 

خت وفق والتجف ضفق، ، ال ح لل ويهم ات الف ول  الف اتى لفد  طف ي تكجلللالفم ال ولفل  ذو  الشفومت الو للفق الت

 .522-589 ، 137)2،  يجلق لللق ال خبلق اميوق االزهخ

 .بلتفمت الف ول  2020نثتم ، الشحمت سود يحتد، و فخحمت، طمهخ نبفد  رحتفد، ال ونفدي، وةف م  نلفد يحتفد)

 فلد نتفل ابلك خونلق ابنداد الجلد يأ حلث ت تلتهم، وت ليخهم، واس فدايهم وإدا تهم وف  يوميلخ يحفددة ت

الت ت  في لل يخحلق يأ يخاحل ال  تل  وتش فدم لأداة ل  لي  تل  البلتمت، يجلق تكجلللالفم ال ولفل  سلشفلق 

 . 84-49  ،  3)30بحلي ود اسمت يحكتق، 

سفف م، بمسفف  ةفففبخي ، نبففدالخحتأ، يحتففد رحتففد ، نلففى، يحتففد الوففزي حشففأ، نثتففم ، نلففد نبففدالغجي الففدي 

 خبلففق،  . البجمئلفق االا تمنلففق: نتمذاهفم واسف خاتلجلمت ت بل هففم، يجلفق الولفلم ال خبليففق، لللفق ال2017)يحتفد

 .190-167، 31اميوق اجلي اللادي، 

 . ال  منففل بففلأ التشفف ل  واضسففللي التوخفففي ورنتففمط الشف ففلق ون   فف  بك ففم ة 2005نثتففم ، سففميلق رحتففد. )

 اضدا  التهجي لد  نلج لأ يهجل لأ يف ل  لأ،   سملق دل ل ا  غلخ يجشل ة، اميوق نلأ شتس، ال مهخة.

 ، ال مهخة : يك بق ال  و للجشخ وال لزيك.ال ول  ال  منللق . بلتمت 2015نزيي، نبلل امد )

 . ر خ ال  منل بلأ رنت مط يف ل  ق يف أ دنميفمت الف ول  البجمئلفق 2010نزيي، نبلل امد، والتخادني ، يحتد يف م )

للفق يجلفق لدافل الك مي االلك خونفي ففي ال ح فلل ول فم ة الف ول  لفد  طف ي الد اسفمت الوللفم بكللفمت ال خبلفق، 

 321-251 ، 3)16، ال خبلق، اميوق حللا 
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 . فمنللق بلتمت ال ول  غلخ الت زايجق يج ديمت الج م  ال وللتلق ففي تجتلفق الحضفل  2016الوتخي، يهدي يحتد  )

يجلفق ال خبلفق ابا تمني والشول  بمضن تم  لتج تك ال  ل الد اسي ل  ي لللق ال خبلق بجميوق التل  فل ل، 

 . 232 - 267 ، 4)171، اميوق اضزهخ ق،، لللق ال خبل

 ،  نتم  : دا  الشخوق.سلكلللالق ال د يس . 2001  ميي، يلس ، و   ميي ، نمي ق )

، ال فمهخة : نفمل  1، طيجفمهث ال وللتفي بفلأ اللا فك والتشف  بل . 2002، رحتد حشفلأ ، وحشفأ، فم نفق ) الل مني

 .الك  

ي ل جتلففق الحففس الوففددي وتففأ لخ  نلففي ال ح ففلل الخيمضففلمت والفف لم   . نتففلذ  بجففمئ2005يحتففد، وائففل نبففد   )

، الجتولففق الت ففخيق يجلففق التجففمهث وطففخق ال ففد يسالتج  ففي الخيمضففي لففدي ت يلفف  ال فف  الشففمد  االب ففدائي. 

 .258 - 225، 108للتجمهث وطخق ال د يس، 

حديثفق ففي تولفل  الولفلم ففي ضفل   . اتجمهفمت 200۵الججدي، رحتد ، وسولدي، يجى نبد الهمدي، و اشد، نلى )

 التوميخ الوملتلق وتجتلق ال  كلخ والجظخيق البجمئلق. ال مهخة: دا  ال كخ الوخبي.

 ، نتم : دا  ال خ م  لل بمنق والجشخ وال لزيك.3نل  الج س ال خبلي، ط . 1996نشلاتي، نبد التجلد )

 .6-1، 34،  يجلق التولليمتلق، تزايمالك مي ابلك خوني، الت هلم وال . 2011نول ، يحتد الشولد )

 . فمنللق ل مي إلك خونفي ت فمنلي ل جتلفق يهفم ات ت فتل  وتل لف  الفخح ت التوخفلفق نبفخ 2014اللميي ، هد )

 ، اميوق رم ال خ ، لللق ال خبلق. سملق دل ل ا اللي  لد  ال ملبمت التولتمت، 

 . بلتفمت الف ول  2020)ال ونفدي، ةف م  نلفد يحتفد، فخحفمت، طفمهخ نبفد  رحتفد، ونثتم ، الشحمت سود يحتفد

ابلك خونلق ابنداد الجلد يأ حلث ت تلتهم، وت ليخهم، واس فدايهم وإدا تهم وف  يوميلخ يحفددة ت فلد نتفل 

 ، يجلففق تكجلللالففم 3)30،الت ففت  فففي لففل يخحلففق يففأ يخاحففل ال  ففتل  وتشفف فدم لففأداة ل  ففلي  تلفف  البلتففمت

 .84-49ال ولل ، 

  منلم : التخااك اضاجبلق
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