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 مستخلص البحث:
نظتتتو  البحتتتل الحتتتولر   تتت    استتتف    

لالخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يوستتتتف  ا  ن  تتتتر 

اإلنف ج افلتت ب يةظتتو    –ال ةظ وب ال فت مة )الةصر  

إدااة  علم إلكف ونر، والكشف عن  أثل ه على  ة لة 

الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

ب، وان بوعتتتو  ن عةتتت ، لتتت ل ال ولبتتتوب ال عل تتتو

يول توانة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة ي ون استتف  ا  

ولل صتت ل ل تتلا ال تت    تتم . ال ةظ تتوب ال فت متتة

استتف  ا  متتة ب البحتت و الف     تتة ومتتة ب البحتتل 

ب 2012) مح تتتت  ال ستتتت قرن تتتت    والةتتتت عر، 

للفص لم الفعلل ر لف     االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

اإلنف ج افل ب   –ال فت مة )الةصر    ية  ر ال ةظ وب

أو ي ون اسف  ا  مةظم يبلئة  علم قوا تتة علتتى نظتتو  

إدااة التتتتتفعلم ال تتتتتوي يشومعتتتتتة عتتتتتلن  تتتتت   

(ASU2learn) امفتتت اد الفصتتت لم . و تتتم   بلتتتق

الفش  بر  و ال ش  عة ال اح ة، مع االخفبوا التبلر 

و ك نتتع علةتتة والبع ل، فر ثالو معولشوب م فلفة.  

ب طولبتتة يولف قتتة الةولةتتة  تتعبة علتتم 75البحل متتن )

نف    يتت ل، يكللتتة البةتتوب، يشومعتتة عتتلن  تت  ، 

، قُستت ع عشتت االلو إلتتى ثتتالو مش  عتتوب  ش  بلتتة

و  ةلتتتتع أدواب البحتتتتل فتتتتر اخفبتتتتوا  حصتتتتللر 

قبلر/يعتتت ل، متلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر، 

اسفبونة مفف حة للفع   علتتى ان بوعتتوب ال ولبتتوب و

فبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، ون  تتر عتتن االخال عل وب  

. و تتم إجتت ار  ش يتتة البحتتل، ال ةظ تتوب ال فت متتة

فوعللة واخفبوا صحة الف وض. وكشفع الةفواب عن  

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتتة 

فتتتر د تتتودة اإلنف ج افلتتت ب  –)الةصتتتر ية  ل تتتو 

الفحصتتلل ال ع فتتر البعتت ل والكستتح فتتر الفحصتتلل، 

الخفبتتتتوا اإللكف ونتتتتر، متوانتتتتة وخفتتتتض قلتتتتق ا

يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون استتف  ا  متتةظم 

مفت  . وأثبفع الةفواب  سوول  أثل  ن  ر ال ةظ وب 

اإلنف ج افلتتت ب يوالخفبتتتوااب  –)الةصتتتر ال فت متتتة 

)النصي املتقدم  املنظم  اإلنفوجرافيك( -منطا 
رهما على تنمية باالختبارات البنائية النقالة وأث 

التحصيل املعريف وخفض قلق االختبار اإللكرتوني  
    لدى الطالبة املعلمة وانطباعاتها عنها

 زينب حسن حامد السالمى د.  
 أسفو  مسوع   كة ل جلو الفعللم 

 علن     جومعة  – البةوبكللة 
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الفحصتتلل ال ع فتتر البةوالتتة الةتولتتة علتتى كتتل متتن 

البع ل والكسح فر الفحصلل، وخفض قلق االخفبتتوا 

وأكتتت ب نفتتتواب الفحللتتتل الةتتت عر أن . لكف ونتتتراإل

ال ولبتتوب ال عل تتوب لتت   ن ان بوعتتوب إ شويلتتة نحتت  

استتتف  ا  االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة يول ةظ تتتوب 

ال فت مة. وقتت  فتتتلع ال ولبتتوب ال عل تتوب استتف  ا  

ن ط ال تتةظم ال فتتت   اإلنف ج افلتت  متوانتتة يتتول ةظم 

الةتولة حلتتل أنتت    يوالخفبوااب البةوالة  ال فت   الةصر

. وفتتر ءتت ر الةفتتواب  فسم يولشو يلة وإثتتواة االنفبتتوه

 .ق مع البوحةة مش  عة من الف صلوب وال تف حوب

االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة،  الكل تتتتوب ال ففوحلتتتتة 

ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة، ال   تتتتط 

الةصتتر، اإلنف ج افلتت ، نظتتو  إدااة 

الفعلم ال وي يشومعتتة عتتلن  تت   

(ASU2learn)،  قلتتتتق االخفبتتتتوا

اإللكف ونتتتتر، ان بوعتتتتوب ال ولبتتتتة 

 ال عل ة.

 املقدمة:  
و  ا م  تتتتل  لعتتتتح االخفبتتتتوااب اإللكف ونلتتتتة دوال

وأسوسللو ي ةظ مة الفعللم والفت  م اإللكف ونتتر عبتت  

يلئو   الفعل لة ال  فلفة س ار عب  ال  ح أو التوا ة 

على التتفعلم الةتتتول. و ةتستتم االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

 اع م فلفتتة، أه  تتو  االخفبتتوااب البةوالتتة، إلتتى أنتت 

واالخفبوااب الة والة. و ع  االخفبوااب البةوالة  تتكالل 

من أ كول الفت  م البةوار الفر  ت   علتتى الفتت ا بوب 

واألنش ة ال سف  ة وال صوحبة لكل ع للوب الفعلتتلم 

والفعلم، حلل  ت   يع  كل م ء ع متتن م ءتت عوب 

الب لتت  يولشتتكل الصتتحل ، الفعلم، للفأك  من ف م ال تت 

و ل  قبل االنفتول إلى ال  ء ع الفولر، و  كز علتتى 

م اجعتتة ع للتتوب التتفعلم جتت دة التتفعلم، و  تت   إلتتى 

و حستتلة و، متتن ختتالل  ح  تت  ج انتتح التتت ة لتت ل 

. أمتتو ال تتفعلم لفعز زهتتو، وج انتتح التتتعف لعالج تتو

االخفبوااب الة والة، ف ر االخفبوااب الفتتر  تتت   فتتر 

 قلوا أدار ال تتالب،لة الفعلم، و  كز على  ن و ة ع ل

ي تت   الفأكتت  متتن متت ل قتت اة ال تتالب علتتى  حتلتتق 

 األه ا  الفعلل لة يفعوللة وكفورة.  

وقتتت  حظلتتتع ع للتتتوب  صتتت لم االخفبتتتوااب 

اإللكف ونلتتتة ستتت ار الة والتتتة أو البةوالتتتة يوهف تتتو  

البتتوحةلن فتتر مشتتول  كة ل جلتتو الفعلتتلم فتتر الففتت ة 

و متتت  ع   تتت ا  كة ل جلتتتو اال صتتتول األخلتتت ة  زامةتتتل

وال عل متتوب وانفشتتوا نظتتم التتفعلم اإللكف ونتتر فتتر 

يعتت  ال ؤسستتوب الفعلل لتتة. وقتت  داد هتتلا االهف تتو  

انفشتتتوا جواحتتتة ك اونتتتو، والفتتتر ف ءتتتع الفبوعتتت  

االجف تتوعر، وانعتت ا  الف اصتتل ال بو تت  يتتلن ال علتتم 

وال تتالب، وجعلتتع ال ؤسستتوب الفعلل لتتة  لشتتأ إلتتى 

نظتتم الفعلتتلم والفتتت  م اإللكف ونتتر االعف تتود علتتى 

يأ تتكول  ال  فلفتتة. فتتت  أ شتت  البحتتل العل تتر نحتت  

 حسلن  ص لم االخفبوااب البةوالة ود تتودة فعوللف تتو، 

و ل  من خالل دااسة مفغل اب  ص ل  و، و  ظلف 

أج تتزة ال تتالب الش صتتلة الةتولتتة فتتر ع للتتوب نتتتل 

 الفعلم وإداا   إلكف ونللو.
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ل ااستتوب الفتتر  ةوولتتع وي  اجعتتة البحتت و وا

  تت    االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة البةوالتتة ك ااستتوب 

حستتن حستتونلن ومح تت  ؛ 2020)أح تت  الشةتت ل، 

؛ نود تتة 2018مح   حستتح  ،  ؛  2016الش  ى،  

؛ هونر الشلخ ود ود خللتتل، 2021عب    وأخ  ن،  

ب، نشتتت  أن تتتو اهف تتتع ي فغلتتت اب  صتتت لم 2012

نلتتة وعالقف تتو ي فغلتت اب االخفبوااب البةوالة اإللكف و

ا علتتى نشتتو    ويعة مفع دة، كون أه  و وأكة هو  أثل ل

الع للة الفعلل لتتة، مفغلتت  ن  تتويعلن ه تتو  الفحصتتلل 

ال ااستتتر وقلتتتق االخفبتتتوا، خوصتتتة قلتتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونر. و ع  قلق االخفبوا ن علو من التلتتق العتتو  

ال   بط ي  اقف االمفحون، حلل  ةل  هتتله ال  اقتتف 

االخفبوا تتة مشتتوع  مؤل تتة متتن ال تتم واالنزعتتو  

وال تتت   واالحبتتتوط لتتت ل ال تتتالب. و ُعتتت   قلتتتق 

االخفبوا يأنتت  حولتتة انفعوللتتة وج انلتتة مكتت اة  ةفتتوب 

ال ولتتتح أثةتتتور االستتتفع اد لالخفبتتتوا أو أثةتتتور أدار 

االخفبوا،  ف لتتز ي شتتوع  الفتت    وال تت   وال هبتتة 

واة واستتفةيوحسوستتوب جستت لة م فلفتتة، ال صتتح ية 

 الش ود العصبر. 

 

   سف    البحل الحولر اإلص اا السويع متن نظتو  ج علتة علتم 

للف ثلتتق وكفويتتة  APA Styleب ed. th7التتةف  األم  كلتتة )

ففكفتح األست ور كوملتة، ال  اجع. أمو يولةسبة لل  اجع الع يلتة  

و  ك و هر مع وفة يولبلئة الع يلة، حلل  س   الةظو  يلل  قلوستل

 على األس ور الصلةلة.  

 
 

وقتت  أكتت  ع  تت  متتن البتتوحةلن )يوستتم الشتت  ف، 

 Alibak, et)؛ 2019؛ مح تت  الستتع نر، 2021

al., 2019; Poorman,et al., 2019)  أن قلتتق

االخفبوا مشكلة  علل لة مةفش ة وخ ل ة  تتؤث  علتتى 

 تت  حة كبلتت ة متتن ال فعل تتلن فتتر ج لتتع ال  احتتل 

 Alibak, et) ودملاله  علر ي ال ااسلة، حلل أك  

)al., 2019  35٪ إلتتى 10أن و  ؤث  على مو يتتلن ٪

من طالب الشومعوب، و ُتتتعف يشتتكل كبلتت  قتت اا  م 

علتتى األدار فتتر م اقتتف االخفبتتوا، و تتؤث  يشتتكل 

ملح ظ علتتى مستتف ى الفحصتتلل ال ااستتر والصتتحة 

الةفستتلة. ف ةتتوق عالقتتة عكستتلة يتتلن مستتف ى قلتتق 

كةلتت  متتن االخفبتتوا ومستتف ى الفحصتتلل ال ااستتر.  ف 

ال تتالب  فشتتل ن أو  ةستتحب ن متتن ع للتتة التتفعلم، 

يسبح ع   ق اا  م علتتى م اج تتة م اقتتف االخفبتتوا 

والفكلف مع و. يوإلءوفة إلى أن  كل االخفبوا ون ع 

األستتئلة، وط  تتتة  ت   تت  ستت ار يتتول او والتلتتم أو 

إلكف ونللو، ق   ؤث  على مسف ى قلق ال الب. ك و أن 

لكف ونلة على ال تتط قتت    لتت  اسف  ا  االخفبوااب اإل

ا  عتت   يتلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر، والتتلل   تتع ال

 ش ع يلن مشتتوع  قلتتق االخفبتتوااب الفتلل  تتة وقلتتق 

اسف  ا  الك بل    و بكة االنف نع. كلل  فإن جة  

ال تتالب ومحفتت ى ال تتت ا ال ااستتر قتت   تتؤث  علتتى 

مسف ى الشع ا يولتلق. فت  أك ب يعض البحتت و أن 

كة  ع ء  ل    قلتتق االخفبتتوا عتتن التتلك ا اإلنوو أ

. لتتلل  Pagaria)2020 ,؛ 2008)يةلةتتة الحلتت ، 

)يوستتتم أوصتتتع ع  تتت  متتتن ال ااستتتوب والبحتتت و 
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؛ مح تت  2020؛ افلتتق الب يتت ل، 2021الشتت  ف، 

؛ ع لتتتة الشتتتلخ، 2021ح تتت ل وأمتتتل حستتتون، 

يتتت واة . Poorman, et al.,, 2019)؛ 2018

 لشلوب  علل لتتة الف خل الس  ع و ةبةر ط و واستتف ا

الفغلتتح هتتله ال شتتكلة. ح  ةة ل سوع ة ال الب علتتى  

ب 2020ك و أ واب دااسوب كل من واو  إس وعلل )

 ,Walker & Handley)ووكلتت  وهونتت لر 

ال تتالب علتتى م واستتة إلتتى أه لتتة  تت ا ح  (2016

، و  تتتتت    ال  تتتتتوااب االخفبتتتتتوااب االلكف ونلتتتتتة

 .الالدمة ل   م  الفكة ل جلة

)حستتن حستتونلن ض البحتت و كتتلل  أ تتواب يعتت 

 ;Cassady, 2004  2016ومح تت  الشتت  ى، 

Cassady & Gridley, 2005; Wilson, 

على ءتت واة استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة   (2018

اإللكف ونلة  يصفة مسف  ة ومصوحبة لكتتل ع للتتوب 

الفعلتتتلم والتتتفعلم، وأثةتتتور م حلتتتة االستتتفع اد ألدار 

الفحصتتتلل  االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة ي تتت   د تتتودة

الشتتتع ا يتتولتلق وال تت   متتتن ال ع فتتر، و تللتتل 

االخفبوا ل ل ال الب، و عز ز الشع ا يولةتة يولةف  

واالن  اط فتتر التتفعلم. فتتت   ستتوهم استتف  ا  ال تتالب 

الةشتتتط والفعتتتول لالخفبتتتوااب البةوالتتتة اإللكف ونلتتتة 

ال صتتح ية يولفغل تتة ال اجعتتة ال ةوستتبة، فتتر د تتودة 

ل الشع ا يتلق االخفبوا متتن الفحصلل ال ااسر و تلل

خالل م واسة م وااب أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

فر م اقف اخفبوا ة حتلتلة، وفر يلئة  علل لة آمةتت  

ال  شع  ال فعلم فل و يولف     والتلق، ك و  ح و فتتر 

م اقف االخفبتتوا الة والتتة، وهتت  متتو  عتت   يظتتوه ة 

 & Glover, 1989; Roediger)االخفبتتوا 

Butler, 2011) .الفشتتوي  ال حف تتل يتتلن  ك تتو أن

االخفبوااب البةوالة واالخفبوااب الة والة فر ال ظلفة 

و تتتكل األستتتئلة ومستتتف ى صتتتع يف و، قتتت   ستتت ل 

ع للوب اسف جوع ال عل موب فر م اقف االخفبتتوااب 

   اإللكف ونلة الة والة، وه  مو  ع   يأث  الف ا ح.

يوإلءتتوفة إلتتى  لتت ، أ تتواب دااستتوب ويحتت و 

 ,Wilson) ؛2020واو  إس وعلل،أخ ى ك ااسة )

إلتتى الحوجتتة إلتتى   ظلتتف أج تتزة ال تتالب  2018

الش صلة الةتولة عة   تتت  م االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

ي     لس  ع للوب الف ا ح علتتى م اقتتف االخفبتتوا 

واالسفع اد ل و فر الزمون وال كون ال ةوسح لل فعلم، 

ع ا يتتولتلق والتتلل قتت   تتؤث  يتت واه علتتى  تللتتل الشتت 

أثةور أدار االخفبتتوا الة تتوار.  فتتت  أكتت  كتتل متتن ملتت  

 ;Mir, et al., 2019)وآخ  ن ونوادل واانلل ى 

Nardi & Ranieri, 2019)  وواتتو  إستت وعلل

ب أن اسف  ا  االخفبوااب اإللكف ونلة الةتولة 2020)

ا لتت ى ال تتالب، وأدل إلتتى  تللتتل  حتتتق قبتت الل كبلتت ل

و أكتت ا وكتت  وهونتت لر مستتف  وب التلتتق لتت   م. ك تت 

(Walker & Handley, 2016)  أن الفعتت ض

ال ستتبق لالخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة متتن ختتالل 

األج زة الةتولة الش صتتلة  تلتتل متتن الفحتت  وب الفتتر 

 تويتتل ال تتالب أثةتتور أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

ويتتتلل   فتتتت  الحوجتتتة إلتتتى  صتتت لم الة والتتتة. 

ولة لفة لتتة الفحصتتلل وخفتتض االخفبوااب البةوالة الةت
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قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر لتت ى ال تتالب الشتتومعلن، 

 ي وصة اإلنوو أثةور الفعلم اإللكف ونر. 

ويفحللتتل ال ااستتوب والبحتت و الستتويتة الفتتر 

 ةوولتتع استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة وعالقف تتو 

يتلتتق االخفبتتوا. وجتت ب البوحةتتة أن أولتتح البحتت و 

ثل  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة   كز على الكشف عن  أ

على قلق االخفبوا ل ل ال الب، ك ااسة أسومة أملن 

ب ودااستتتة ع لتتتة أيتتت  الشتتتلخ 2019وأختتت ان )

ب، وأن عتت د قللتتل متتن البحتت و يتت أ   تتفم 2018)

ي فغلتت اب  صتت لم االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة البةوالتتة 

وعالقف تتو يولفحصتتلل أو قلتتق االخفبتتوا، وأن أولتتح 

   لتتح  تتت  م األستتئلة أو ن تتط  الف كلتتز كتتون علتتر

كلتترب أثةتتور –ع ض األسئلة علتتى الشو تتة ) فتتويعر  

االخفبوااب الة والتتة، ك ااستتة )عبتت  التت ح ن ستتولم، 

ب ، 2021؛ مح تتت  ح تتت ل وأمتتتل حستتتون، 2020

ب  صتت لم 2021و ةوولتتع دااستتة يوستتم الشتت  ف )

ال سواط عة   ت  م أسئلة االخفبوا اإللكف ونر، ومتتن 

ع يعض ال ااسوب ك ااستتة حستتن نوحلة أخ ى  ةوول

ب أن تتوط االستتفشوية والتتفحكم 2014جومع وآختت  ن )

فتتر دمتتن االستتفشوية فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

وعالقف تتتو يتتتولتلق. ك تتتو اهف تتتع يعتتتض البحتتت و 

ي فغلتتت اب  صتتت لم الفغل تتتة ال اجعتتتة يوالخفبتتتوااب 

؛ مح تت  2020اإللكف ونلة البةوالة )أح تت  الشةتت ل،  

؛ 2021ود ة عب    وأخ ان،  ؛ ن2018حسح  ،  

ب. ومتتع  لتت  لتتم 2012هتتونر الشتتلخ ود تتود خللتتل، 

إلى   -ح  علم البوحةة-على    بح وال ااسوب وال صل  

حلتتت ل جلا تتتة لعتتتال  مشتتتكلة قلتتتق االخفبتتتوااب 

اإللكف ونلتتة، والدال البتتوحة ن  بحةتت ن عتتن كلفلتتة 

 ص لم االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة لعتتال  هتتله 

 ال شكلة. 

وعلتتى جونتتح أختت ، نشتت  أن يعتتض ال ااستتوب 

والبح و السويتة الفر اهف تتع ي ااستتة ظتتوه ة قلتتق 

 ;Cassady, 2004)االخفبوا وم احل و  ك ااسوب 

Cassady & Gridley, 2005)   ؤكتت  أن 

مشكلة ان فوض مسف ى الفحصلل ال ع فر واا فتتوع 

مسف ى قلق االخفبوا اإللكف ونتتر لتت ل ال تتالب، متتن 

ل ع فلتتتة ال  تتت  بط  ي  حلتتتة األدار وج تتتة الةظتتت  ا

الفعلتتر لالخفبتتوا فتتتط، وإن تتو  تت  بط يشتتكل أسوستتر 

ي  حلة الفحتل  واالسفع اد لالخفبتتوا، حلتتل  عتتونر 

من صع يوب فر   ملز ال عل موب و ةظل  و ال الب  

و  ز ة تتتو يولتتتلاك ة، ويةتتتور الة تتتو   ال فوهل لتتتة، 

 ويولفولر  ش ون صع ية فتتر استتف جوع و أثةتتور أدار

و نظ  تتة االنفبتتوه واالخفبتتوا.  هتتلا متتو  ؤكتت ه أ تتتل

ال ع فر وقلق االخفبوا، أن السبح ال السر لتتتعف 

أدار  ال الب الل ن  عون ن من قلق االخفبوا ه  ع   

ق ا  م على الف كلز على ال   ة الفر  ت م ن ي تتو، 

و شتتفع انفبتتوه م واستتفغ اق م فتتر مالحظتتة التتلاب، 

ع فر، وصتتع ية فتتر واللى  ؤدل إلى خلل وظلفى م

استتف  ا  ال عل متتوب الالدمتتة لعجويتتة عتتن األستتئلة. 

 & Cassady)للل  أك  كل من كوسودى وجل دلتتر 

Gridley, 2005)  علتتتى حوجتتتة ال تتتالب إلتتتى

م واسة االخفبوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة إلتتى جونتتح 
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اسف  ا  اسف ا لشلة  علل لة فعولة ل ستتون ة ال تتالب 

 واسف جوع و.   عل موب أثةور ع للوب معولشة ال

 فتتتتت  متتتتن العتتتت ض الستتتتويق أن  صتتتت لم 

االخفبوااب البةوالة فر يلئة الفعلم اإللكف ونر ي تت   

د ودة الفحصلل ال ع فر وعال  مشكلة قلق االخفبوا 

اإللكف ونتتر لتت ل ال تتالب،  شتتح أن  تتفم فتتر ءتت ر 

استتف ا لشلة  علل لتتة فعولتتة  تت  بط يع للتتوب  ش لتتز 

كول ةظ تتوب ال فت متتة. حلتتل ال عل موب ومعولشف تتو،  

أحتت  استتف ا لشلوب وأستتوللح  ع  ال ةظ وب ال فت مة  

ايتتط ال عل متتوب الش  تت ة يول عل متتوب الت   تتة فتتر 

البةلة ال ع فلة لل فعلم، م و  سل  ع للوب التتفعلم  و 

ف ر  ت   على   ظلتتف أدواب دعتتم مع فتتر   .ال عةر

،  سون  ال ولح أثةور ع للوب يةور األفكتتوا وال فتتوهلم

و  ملزهو و ةظل  و و  ز ة و داخل اللاك ة ال اا ة، 

ويولفولر   كةتت  متتن استتف جوع و يستت  لة ويستت عة 

، و  فود يول ء   أثةور أدار االخفبوااب اإللكف ونلة

 والش  للة والفش    وحسن الفةظلم.  

ا أله لتتة ال ةظ تتوب ال فت متتة و أثل هتتو  ونظتت ل

ب الفعتتتول فتتتر  لستتتل  ع للتتتوب معولشتتتة ال عل متتتو

واالحففوظ ي و واستتف جوع و. فتتت  اهف تتع ع  تت  متتن 

يحتتت و  كة ل جلتتتو الفعلتتتلم يف ظلتتتف ال ةظ تتتوب 

ال فت مة كوستتف ا لشلة مع فلتتة فعولتتة يبلئتتوب التتفعلم 

اإللكف ونر ال  فلفتتة، ي تت    ة لتتة مفغلتت اب  ويعتتة 

ع   ة كولفحصلل ال ع فر ود ودة ال افعلتتة و حستتلن 

  ال  ادنتتر األدار وخفتتض التلتتق.  فتتت  قتتو  مح تت 

ب يفتتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 2017ونشالر ق ال )

ي سف  و  و ال  جزة والففصتتلللة قبتتل  ةفلتتل أنشتت ة 

الفعلم اإللكف ونر، و ع  األنش ة الفعلل لة  تتكل متتن 

أ كول الفت  م البةوار، ي    د ودة  حصلل ال فوهلم 

الفكة ل جلتتتة وال افعلتتتة للتتتفعلم. واستتتف  مع أمتتتل 

ك عوموب  علم ال ةظ وب ال فت مة  ب  2018سلل ون )

إج االتتة أثةتتور التتفعلم الةتتتول. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى 

الفأثل  الفعول لل ةظ وب ال فت مة على  ة لة م وااب 

إنفتتتو    بلتتتتوب ال تتتو ف التتتلكر والكفتتتورة اللا لتتتة 

ال  اكتتة لتت ى طتتالب  كة ل جلتتو الفعلتتلم. ك تتو أثبفتتع 

ال فت     ب فوعللة ال ةظم2007أح   عة ون )دااسة  

فر  ة لة الفحصلل وخفض قلق االخفبوا يشكل عو ، 

وقلق اخفبوا اإلحصور لتت ل طتتالب ال ااستتوب العللتتو.  

كتتلل  أ تتواب دااستتة ع تتود ستت عون وج تتول مح تت  

ب إلى فوعللة ال ةظ وب ال فت مة فتتر خفتتض 1993)

 قلق ال  وءلوب ل ى طالب ال  حلة الةون  ة.  

  م لتتتتلل   ففتتتت ض البحتتتتل الحتتتتولر أن  تتتتت 

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة قتت  

 حستتن متتن قتت اة ال ولبتتوب ال عل تتوب علتتى   ملتتز 

ال عل موب، و ةظل  و، ويولفتتولر  ستت ل استتف جوع و 

أثةور أدار االخفبوا، م و  تتؤدى إلتتى د تتودة الفحصتتلل 

ال ع فتتر، و  فلتتف األثتتوا الستتلبلة لتلتتق االخفبتتوا 

لل من مسف ى قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونر، ويولفولر  ت

اإللكف ونتتتر لتتت   ن، و حستتتن ان بوعتتتو  ن عتتتن 

االخفبوااب البةوالة الةتولة، و ز   متتن اقبتتول ن علتتى 

ب علتتى 2007استتف  ام و.  فتتت  أكتت  أح تت  عة تتون )

وجتت د عالقتتة يتتلن  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة قبتتل 
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االخفبوااب مبو  ة فتتر دمتتن االستتف جوع ومستتف ى 

أثةتتور  (Willis, 2007)ب و للتتز األدار. ك تتو أ تتوا

ع ض اسف ا لشلوب الفعللم التوا تتة علتتى التت مو  أن 

اسف  ا  ال ةظ وب ال فت مة خوصة البص  ة،  حسن 

ع للوب الفلك  والةشو  فر  أد تتة االخفبتتوااب. كتتلل  

 Retrieval) ففتتتتت ض نظ  تتتتتة االستتتتتف جوع 

Theory)    أن ال ةظ وب ال فت متتة أداة  علتتم،  لستت

 عل موب، وعلى  لتت  فتتإن  تتت  م ال تتةظم اسف عور ال

ال فت   قبتتل االخفبتتوا البةتتوار، ستتلؤدل إلتتى ستت  لة 

، 2007اسفعودة مو  م عل   من قبل )عتتودل ستت ا و، 

ب. لتتلل    تت   البحتتل الحتتولر إلتتى  صتت لم 120

االخفبوااب البةوالة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة فتتر 

علتتم يلئتتة  علتتم إلكف ونتتر قوا تتة علتتى نظتتو  إدااة  

لفة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

اإللكف ونتتر لتت ى ال ولبتتوب ال عل تتوب يكللتتة البةتتوب، 

والفع   عن ان بوعو  ن حتت ل االخفبتتوااب البةوالتتة 

 الةتولة يول ةظ وب ال فت مة.

  ج  أن وط م فلفة لفت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 

وع ءتت و يبلئتتوب التتفعلم اإللكف ونتتر ستت ار التوا تتة 

ى ال  تتح أو الةتولتتة، مة تتو  اللفظتتر ال كفتت ب أو علتت 

ال ستت  ع، أو البصتت ل، أو الستت عر يصتت ل. وقتت  

اهف ع ع  تت  متتن البحتت و وال ااستتوب يولبحتتل عتتن 

ن ط ال ةظ وب ال فت مة األكة  فوعللة ومةوسبة عةتت  

 ص لم يلئوب الفعلم اإللكف ونر ال  فلفة. فت  قوانتتع 

et  ,(Lagerwerfدااستتة الجل و تت   وآختت ون 

al., 2008)  يلن ن  ر ال ةظ وب ال فت متتة اللفظلتتة

والبصتت  ة ال صتتوحبة لةصتت ي التتت ارة. وأظ تت ب 

الةفتتواب أن ال تتةظم ال فتتت   البصتت ل ستت ل التتت ارة 

االنفتوالة، لكة  لم  عتتزد ع للتتوب االستتف جوع. يلة تتو 

ع تتل ال تتةظم ال فتتت   اللفظتتر علتتى  حستتلن الفتتلك  

كتتل متتن خولتت    قتتوان  واسف جوع ال عل موب.  ويول ةل

ب يتتتتلن ال ةظ تتتتوب 2015مولتتتت  وعلتتتتى خللفتتتتة )

الف  ل  تتة البصتت  ة والةصتتلة ال تتت ور أثةتتور  ةفلتتل 

م تتو  ال  تتح لتت ل طتتالب ال ااستتوب العللتتو م  فعتتر 

ومة فتر ال افعلة. وق  أسف ب الةفواب عن فوعللتتة 

ال تتةظم الف  لتت ل البصتت ل فتتر الشونتتح ال ع فتتر 

متتو ر.  كتتلل  قوانتتع واال شتتوه نحتت  الفةتت    ال عل 

 ,Bui & McDanielدااستتة يتت ل وموكتت انلل 

ب يتتلن ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة )م  تتط (2015

استتم    ل تترب ختتالل  تت و ن ال الحظتتوب  –نصتتر 

أثةور االسف وع لل حوء اب الص  لة فر متويل عتت   

 تتتت  م أل أدواب مستتتوع ة. وأ تتتواب الةفتتتواب إلتتتى 

دار االخفبوااب الفأثل  الفعول لل سم الف  ل ر على أ

يغض الةظ  عن الت اة ال الب على  ةظلم ال ع فتتة. 

أمو يولةسبة لل   ط الةصر فكون  أثل ه جل  يولةسبة 

لأل تتت وي  ول التتتت اة ال   فعتتتة علتتتى  ةظتتتلم 

ال عل موب، ول  أ تأ  أثل  فعتتول علتتى ال تتالب  ول 

التتت ااب ال ة فتتتة فتتر اخفبتتوا االستتف عور الحتت  

يع    تتت  م ال ستتوع ة. وهتتلا   لل عل موب فتط متوانة

 ؤك  الفأثل  الفعول لل ةظ تتوب ال فت متتة يشتتكل عتتو ، 

وال س   الف  ل لة يشكل خوي فر  حستتلن التتفعلم 

أثةور االسف وع. وق  أوصع ال ااسة يت واة البحل 
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لتتل  فتتتط فتتر فوعللتتة أن تتوط ال ةظ تتوب ال فت متتة 

يتتولفعلم اإللكف ونتتر، وإن تتو البحتتل عتتن  تتأثل  دمتتب 

 وب ال فت مة مع اسف ا لشلوب  علل لتتة أختت ى ال ةظ

 ي     ةشلط ع للوب معولشة ال عل موب و ةظل  و.  

ب ف تت فع إلتتى (Chen, 2007أمو دااسة  لن 

الفع   على  أثل  ن  لن لل ةظ وب ال فت مة، ه تتو  

خ   ة ال فوهلم ال  الة، وم  ط نصر مكف ب فتتر 

متتت ا الكف ونتتر قتتوام علتتى ال  تتح علتتى اكفستتوب 

 ع فتتة و  بلت تتو فتتر اخفبتتوا ن يعتت  لن، أحتت ه و  ال

اخفبتتوا اخفلتتوا متتن مفعتت د، واألختت  اخفبتتوا متتتولر. 

وأظ تت ب الةفتتواب عتت   وجتت د فتت و يتتلن الة  تتلن 

البصتت ل والةصتتر. إال أن الةفتتواب أظ تت ب الفواتت ة 

اإل شويلة لل ةظ وب ال فت مة، وق اا  و علتتى  لستتل  

 ةظ تتوب التتفعلم اإللكف ونتتر عبتت  ال  تتح، خوصتتة ال

البص  ة فر  تتكل ختت ااط مفتتوهلم متتع ال تتالب  ول 

و أو  ول ال ع فتتة  الت ااب الفعلل لة ال ة فتة لفظلتتل

الستتويتة ال ة فتتتة متوانتتة يأولئتت  التتل ن  ف فعتت ن 

أمتتل ستتلل ون يت ااب  علل لة عوللة. ك تتو استتف  مع  

كتت عوموب   ال فت مةب ن   لن من ال ةظ وب  2018)

ه تتو  ملتتف الفلتت    متويتتل إج االة يتتولفعلم الةتتتول، و

وكشتتفع الةفتتواب عتتن ملتتف نصتتر متت ع   يولصتت ا. 

 فتتتت و ال ش  عتتتتة الفش  بلتتتتة الفتتتتر استتتتف  مع 

ال ةظ وب الةصلة ال  ع مة يولصتت ا متويتتل الفلتت    

 . فر  ة لة الكفورة اللا لة ال  اكة

وي  اجعتتة نفتتواب البحتت و الستتويتة اُلحتت  أن 

م  ففق على هةوق  بو ن و تواب فر الةفواب، وأن و ل

أفتتتللة ن تتط علتتى آختت . فتتت  أكتت ب نفتتواب يعتتض 

البح و على أفتتتللة ن تتط ال تتةظم الةصتتر ك ااستتة 

؛ (Colliot, & Jamet, 2018)ك لل ب وجوملتتع 

)خولتت  مولتت  وعلتتر يلة و أك ب نفتتواب يحتت و أختت ى  

على فوعللة ن ط ال ةظم البص ل أو   ب2015خللفة،  

د ال ستت مر. وأكتت ب يحتت و أختت ى علتتى عتت   وجتت 

 ;Chen, 2007)فتت وو يتتلن الة  تتلن ك ااستتة 

)Starling, 2017Oloyede, 2011;  ك تتتو .

الحظع البوحةة أن فوعللة ن ط ال ةظم ال فت    تت  بط 

ي فغل اب ع   ة، مة و   تتكل يلئتتة التتفعلم، وط  تتتة 

 تتت  م ال حفتت ى الفعلل تتر األسوستتر، وال تت   متتن 

ل  ، و  قلتتع  ت   تت . وأن  تتأثال فتتت   تتت  م ال تتةظم 

علتتى الفحصتتلل ال ع فتتر  تت  بط ال فت    ن ط ال ةظم  

ية ع االخفبوا س ار أكون اخفبوا اسف جوع أ  اخفبوا 

  ع   أ  اخفبوا   لز عالقوب.  

هلا يوإلءوفة إلى ظ تت ا ن تتط ج  تت  لل ةظ تتوب 

البص  ة ال س مو لة، وهتت  اإلنف ج افلتت .   ال فت مة

 موب و ع  اإلنف ج افل  "فن  ح  ل البلونوب وال عل

وال فتتتوهلم ال عتتتت ة إلتتتى عةوصتتت  يصتتت  ة  تتتلتة 

وم فعة،  س ل ف   و واسفلعوي و ي ءتت  ، و كتت ن 

مبةلة على أه ا  واءحة"، و  فتتود هتتلا األستتل ب 

يع ض ال عل موب ال عت ة والصعبة، ي   تة يسل ة 

ونظتت ال   ب.2019وسلسة وواءحة )مح    تتلف ب،  

يعتتض   لعمكونلوب ال والة لعنف ج افلتت  فتتت  ا ش تتع

ا إلتتى   ظلتتف اإلنف ج افلتت  يبلئتتوب  البحتت و متتؤخ ل

؛ حةتتتون 2017التتتفعلم اإللكف ونتتتر )أن تتتوا علتتتر، 
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؛ ع  و داو ش وأمتتونر التت خةر، 2017إس وعلل،  

ب، وقتت  أثبفتتع ال ااستتوب فوعللتتة استتف  ا  2015

اإلنف ج افل  فر  ة لة مفغل اب  ويعة م فلفتتة مة تتو 

اهف تتع  الفحصتتلل ال ع فتتر والففكلتت  البصتت ل. ك تتو

دااستتتتوب أختتتت ل يولبحتتتتل عتتتتن أثتتتت  استتتتف  ا  

اإلنف ج افلتتت  ك تتتةظم مفتتتت   ك ااستتتة ستتتلفلووان 

(Setiawan, 2021)  الفتتتتتر أثبفتتتتتع فوعللتتتتتة

اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت   يصتت ل للف تتم الستت  ع 

للةص ي ال صتتفلة، حلتتل أنتت    فتتود يت ا تت  علتتى 

. كتتلل  قتتوان جتتلب االنفبتتوه و تللتتل الشتتع ا يول لتتل

ب يتتلن ن  تتر اإلنف ج افلتت  2020  )مح تت د الستتل

الةويع وال فح ق ك ةظ وب مفت مة يص  ة فتتر يلئتتة 

 علم إلكف ونر. وأ واب الةفواب إلتتى فوعللتتة كتتل متتن 

اإلنف ج افلتت  الةويتتع وال فحتت ق ك ةظ تتوب مفت متتة 

عةتت   علتتتم الب مشتتة. يلة تتتو قتتوان م تتت و  الفتتتتر 

-ب يتتتتتلن أستتتتتل ب الف جلتتتتت  )الةصتتتتتر 2019)

ل صوحح للفعلم يول شتت وعوب التتتوام ااإلنف ج افل ب  

وم وااب متتو  على ال  ح على  ة لة األدار األكود  ر

واار ال ع فة. وأ واب الةفواب إلتتى فوعللتتة أستتل ب 

الف جل  يوإلنف ج افلتت  فتتر متويتتل الف جلتت  الةصتتر. 

فتتال   جتت  دااستتة ستتويتة  -وعلتتى حتت  علتتم البوحةتتة

-قوانتتع يتتلن ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

نف ج افل ب يوالخفبوااب البةوالة الةتولتتة، والبحتتل اإل

عن  أثل ه و على  ة لة الفحصلل ال ع فتتر وخفتتض 

قلق االخفبوااب اإللكف ونلة ل ل ال ولبتتوب ال عل تتوب 

 وان بوعو  ن عة و.  

لتتلل    تت   البحتتل الحتتولر إلتتى   تت    نظتتو  

متف   لالخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يوستتف  ا  ن  تتر 

اإلنف ج افلتت ب يةظتتو    –ل فت مة )الةصر  ال ةظ وب ا

إدااة  علم إلكف ونر، والكشف عن  أثل ه على  ة لة 

الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

لتتت ل ال ولبتتتوب ال عل تتتوب، وان بوعتتتو  ن عة تتتو، 

يول توانة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة ي ون استتف  ا  

 تتةظم ال فتتت   ال ةظ وب ال فت متتة. وقتت  أختت  ن تتط ال

األول الشتتكل األسوستتر والفتللتت ل لفتتت  م ال ةظ تتوب 

ال فت مة، وه  الةص ي ال كف ية، وهر عبواة عن 

م  ط نصر  ل ص أهم ال عل متتوب ال الستتلة، ومتتو 

 ةتت ا   حف تتو متتن  فوصتتلل، متتع إيتت اد ال عل متتوب 

ال   تتة و  كلتتز االنفبتتوه علل تتو يوستتف  ا  الفظللتتل 

  التتة ط الةتتونر علتتى وال تتط الستت ل ، يلة تتو  تتت 

اإلنف ج افل  الةويع، فر  كل  ص    يص ل لةف  

ال عل موب يوسف  ا  ال ستت   واأل تتكول والةصتت ي 

 واألل ان الشلاية. 

 مشكلة البحث:  
فر ء ر الع ض السويق ي ت مة البحل، ومتتن 

خالل ال صودا وال حووا اآل لة،   كةع البوحةتتة متتن 

و، و لتت  علتتى  ح    مشكلة البحل الحولر وصتتلووف 

 الةح  اآل ر 

 مالحظوب البوحةة وال ااسة االسفكشوفلة  ▪

أدب الف  ااب الفكة ل جلتتة الح  ةتتة والف جتت  

نح  الفح ل ال ق ر، إلى اهف و  ع    من الشومعوب 
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إلتتى   ظلتتف الفتتت  م اإللكف ونتتر يشونتتح مةظ متتة 

الفعلتتلم والتتفعلم اإللكف ونتتر، وقتت  داد هتتلا االهف تتو  

حة ك اونتتو األخلتت ة، والفتتر ف ءتتع يع  انفشوا جوا

على ال ؤسسوب الفعلل لة االعف ود على نظم الفعللم 

والفت  م اإللكف ونتتر. وفتتر ظتتل هتتلا الف جتت  قومتتع 

جومعتتة عتتلن  تت   يف تت    نظتتو  إلدااة التتفعلم 

ب، وإنشتتتور وحتتت اب ASU2Learnاإللكف ونتتتر )

للتتفعلم اإللكف ونتتر، والفتتت  م والتلتتوا اإللكف ونتتر 

الشومعتتة، وخوصتتة فتتر كللتتة البةتتوب،  داختتل كللتتوب

ي    دعم و عز ز ال ستتف ى الفعلل تتر والف يتت ل. 

وعلل ، أصب  اسف  ا  االخفبوااب وأدواب الفتتت  م 

اإللكف ونر على ال ط يأن اع و وأ تتكول و ال  فلفتتة 

 جزر أسوسللو من مةظ مة الفعلم اإللكف ونر يولكللة.

اة نظتتو  إداالحظع البوحةة عةتت  استتف  ا   وق    

فتتتر  علتتتلم  بASU2Learnالتتتفعلم اإللكف ونتتتر )

يعض مت ااب  كة ل جلو الفعللم لل ولبوب ال عل تتوب 

يكللتتة البةتتتوب، وأثةتتور محووال  تتتو   بلتتق يعتتتض 

االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة البةوالتتتة علتتتى ال ولبتتتوب 

ال عل وب يولف قة الةولةة   ي ل، ان فتتوض مستتف ى 

 متتتنب ٪70الفحصتتتلل ال ع فتتتر لتتت ل أكةتتت  متتتن )

ال ولبوب يشعح   ي  تتة م فلفتتة، ووجتت ب أن أكةتت  

ال ولبتتتوب ال  تتتتبلن علتتتى استتتف  ا  االخفبتتتوااب 

اإللكف ونلتتة ي ءتتور وااحتتة. وقتت  عبتت ب يعتتض 

ال ولبتتوب عتتن  تتع اهن يتتول    والفتت    والتلتتق 

أثةور أدار االخفبوااب اإللكف ونلة على ال ط. وأن ن 

جلتتة  عونلن من يعض ال شكالب الفعلل لة والفكة ل 

 واالنفعوللة أثةور أدار االخفبوااب اإللكف ونلة. 

وللفأك  من صحة هتتله ال شتتكلة قومتتع البوحةتتة 

ي ااستتتة اسفكشتتتوفلة متتتن ختتتالل   بلتتتق استتتفبونة 

 حفتت ل علتتى ثالثتتة أستتئلة مفف حتتة، علتتى علةتتة 

ب طولبتتة معل تتة يولف قتتة 40عشتت االة  فكتت ن متتن )

الةولةة   يتت ل الال تتر   استتن متتت ا "حوستتح آلتتر 

لل تتتر"، يشتتتعبفر  كل لتتتور وفلز تتتور   يتتت ل،  ع

ب، وطلبتتع 2021-2020يولفصل ال ااستتر األول )

مة ن الفعبل  عن آااا ن يص احة وي ون خ   أو 

ح  ، ح ل م ى اوبف ن فر استتف  ا  االخفبتتوااب 

البةوالتتة اإللكف ونلتتة أثةتتور التتفعلم اإللكف ونتتر عبتت  

مةصة جومعة عتتلن  تت  ، وأستتبوب عتت   اقبتتول ن 

ار االخفبوااب اإللكف ونلة، وإ ا كونع لتت   ن على أد

أل مشتتوع  ختت   أو التلتتق نحتت  أدار االخفبتتوااب 

اإللكف ونلتتة علتتى ال تتط. ومتتن ختتالل  حللتتل نفتتواب 

 االسفبونة  بلن أن 

ب متتن ال ولبتتوب عتتن عتت   ٪70عبتت  ) -

اوبتتتف ن فتتتر استتتف  ا  االخفبتتتتوااب 

وأكتت ن أن تتن  عتتونلن متتن  .اإللكف ونلتتة

بة من االخفبوااب مشوع  ال    وال ه

يشكل عو ، ومن االخفبوااب اإللكف ونلة 

يشكل خوي، و ل  ألستتبوب ع  تت ة متتن 

وج تتة نظتت هن، مة تتو   تتع ا ال ولبتتة 

يوالنفعتتتتول والفتتتت   ، وال تتتت   متتتتن 

ال س ب أو الحصتت ل علتتى نفلشتتة ولتت  
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التتت اة علتتى   م ءلة فر االخفبوا، عتت  

الف كلتتز و تتلك  ال عل متتوب أثةتتور أدار 

االففتتتتتتوا اإللكف ونلتتتتتة، االخفبتتتتتوااب 

ل  تتوااب التتفعلم اإللكف ونتتر، وم تتوااب 

أدار االخفبوااب اإللكف ونلة؛ حلل أن ن 

حتتتتت  ل الع تتتتت  يوستتتتتف  ا  التتتتتفعلم 

اإللكف ونر، ولم  سبق ألولتتح ال ولبتتوب 

م واستتتة االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة أو 

 الف ا ح علل و من قبل.  

ب متتن ال ولبتتوب أن تتن  شتت ن ٪65أكتت  ) -

إلجوية عن أستتئلة االخفلتتوا صع ية فر ا

من مفع د يشكل عو ، حلتتل  فستتم يأن تتو 

محل ة ومةلتت ة لالا بتتوق والتلتتق، وهتت  

التتة ط الستتوا  فتتر االخفبتتوااب الة والتتة 

 يولكللة.  

ب من ال ولبتتوب عتتن ٪50عب  أكة  من ) -

يعض م ووف ن الفكة ل جلة ي صتت ي 

اإلجويتتة عتتن االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، 

انت تتوع االنف نتتع ال   ب ة يول    من  

أو الك  يتتور، وعتت   التتت اة علتتى حفتت  

اإلجويوب، وع   امفالق أج زة ك بلتت    

أو الف كن من م وااب اسف  ام و. كلل  

ال    من قلتتة أو ءتتلوع ال قتتع أثةتتور 

 أدار االخفبوااب اإللكف ونلة.

 االطالع على ال ااسوب والبح و السويتة  ▪

ال ااستتوب والبحتت و  م اجعتتةمتتن ختتالل 

ويتة الفر  ةوولع  ص لم االخفبتتواب البةوالتتة الس

اإللكف ونلتتتة والةتولتتتة ومفغلتتت اب  صتتت ل  و 

وعالقف تتو يولفحصتتلل ال ع فتتر وقلتتق االخفبتتوا، 

 اسف لصع البوحةة مو لر  

كشتتفع يعتتض ال ااستتوب والبحتت و )أح تت   -

؛ ع لتتتتة أيتتتت  الشتتتتلخ، 2007عة تتتتون، 

؛ مو ستتتتتتتتتة أيتتتتتتتتت  الفتتتتتتتتتتل، 2018

 ,Cassady, 2004; Wilson)؛2014

و متتن  2018 أن قلتتق االخفبتتوا عتتومالل م  تتل

يتتتلن الع امتتتل ال علتتتتة لعنشتتتود العتلتتتر 

وال ع فتتتتر يتتتتلن ال تتتتالب فتتتتر م فلتتتتف 

ال سف  وب ال ااسلة، فتتولكةل  متتن ال تتالب 

 فشتتل ن أو  فستت ي ن متتن الفعلتتلم يستتبح 

عتتت   قتتتت ا  م علتتتى م اج تتتتة م اقتتتتف 

االخفبوا، ومتتو  صتتوحح هتتله ال  اقتتف متتن 

و   ؤث  فر قتت ا  م اء  اب و     وانزع

على الفكلف مع م قف االخفبوااب. و ةوول 

؛ 2008)يةلةتتة الحلتت ،  ع    متتن البحتت و  

, 2020(Pagaria  الف وو يتتلن الشةستتلن

فتتر قلتتق االخفبتتوا، وأولتتح هتتله البحتت و 

وج ب ف وقلو دالة إحصواللو لصتتول  اإلنتتوو. 

أل أن ال ولبتتوب اإلنتتوو أكة ع ءتت  لتلتتق 

 االخفبوا.

من ال ااستتوب والبحتت و ) يوستتم    أكل  ع     -

؛ 2020؛ افلق الب   ى،  2021الش  ف ،  
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؛ 2021مح تتتت  ح تتتت ل وأمتتتتل حستتتتون، 

(Powell, 2020  علتتى أه لتتة وءتت واة

اسف  ا  االخفبوااب اإللكف ونلة، إال أن و فر 

نف  ال قع أوءحع أن هةوق يعض ال الب 

أثةتتتتور أدار فتتتتر  عتتتتون ن متتتتن اإلخفتتتتوو 

 م متتن  عتتونر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، ومتتة

من   ة التلق والف    أثةور ففتت ة االخفبتتوا، 

والفتتر قتت   كتت ن  ل تتو  تتأثل  ستتلبر علتتى 

مستتتتف ى الفحصتتتتلل ال ع فتتتتر، والصتتتتحة 

ب 2019الةفسلة. وأءو  مح تت  الستتع نر )

أن الفحتت ل متتن االخفبتتوااب الفتلل  تتة إلتتى 

االخفبوااب اإللكف ونلة  صوحب  مشوع  قلق 

الخفبتتوااب وختت  ،  ش تتع يتتلن التلتتق متتن ا

يصفة عومة، والتلق من اسف  ا  الك بلتت    

والفعومل مع األج زة اإللكف ونلتتة، وانت تتوع 

ع لتتة أيتت  الشتتلخ االنف نتتع. وقتت  أوصتتر 

ب ي ااستتتة مشتتتكلة قلتتتق االخفبتتتوا 2018)

اإللكف ونر الفر  عونر مة تتو أولتتح ال ولبتتوب 

يولشومعة، و ص لم ي امب  علل لتتة لف فتتلض 

اإللكف ونر، و تت ا ح   مسف  وب قلق االخفبوا

ال ولبتتتتوب علتتتتى م تتتتوااب اإلجويتتتتة عتتتتن 

االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة وم تتوااب الحوستتح 

اآللتتتتر ي تتتت    تللتتتتل قلتتتتق االخفبتتتتوااب 

 اإللكف ونلة.

أهف تتع أولتتح ال ااستتوب والبحتت و الفتتر  -

 ةوولتتع  صتت لم االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، 

ي فغلتت اب  صتت لم االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

أكةتت    كلزهتتو علتتى ن تتط  الة والتتة، وكتتون

 كلفتترب  -االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة )خ تتر

وال توانة يلة و، ك ااسة )افلق الب يتت ل، 

ب. ك تتتو 2019؛ مح تتت  الستتتع نر، 2020

ب ؛ مح تت  2020اهفم عب  التت ح ن ستتولم )

ب ية ط عتت ض 2021ح  ل وأمل حسون )

كلرب أو ع د األسئلة علتتر -األسئلة ) فويعر

ل. أمتتو يولةستتبة الشو تتة أو واج تتة الففوعتت 

لفص لم االخفبوااب البةوالة فت  انصتتح كتتل 

االهف تتو  علتتى  صتت لم الفغل تتة ال اجعتتة 

وط  تتتتتتة  تتتتتت    و )أح تتتتت  الشةتتتتت ل، 

؛ هتتونر 2018؛مح تت  حستتح  ، 2020

ب. ولتتم  بحتتل 2012الشتتلخ ود تتود خللتتل، 

البحتت و عتتن حلتت ل جلا تتة لعتتال  مشتتكلة 

 قلق االخفبوااب اإللكف ونلة.

 ااسوب والبح و )مو ستتة أيتت   أكل  يعض ال -

 ;Cassady, 2004)؛ 2014الفتتتتل،

Cassady & Gridley, 2005)  ، أن

مشكلة ان فوض مسف ى الفحصتتلل ال ع فتتر 

واا فوع مسف ى قلق االخفبوا لتت ل ال تتالب، 

 تت  بط يشتتكل أسوستتر ي  حلفتتر الفحتتتل  

واالستتفع اد لالخفبتتوا واألدار الفعلتتر، وهتتلا 

  ملتتز  علتتىيستتبح ءتتعف قتت اة ال تتالب 

ال عل متتتتوب و ةظل  تتتتو ويةتتتتور الة تتتتو   

و  ز ة و يولتتلاك ة أو م اجعف تتو ال فوهل لة،  
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قبل أدار االخفبوا، أو اسف جوع و فتتر م قتتف 

االخفبوا، ونتتتص م تتوااب الف كلتتز واالنفبتتوه 

ك تتو أاجعتت ا  لتت  إلتتى  واالستتفلكوا الفعتتول.

نتص فر االستتف ا لشوب ال ع فلتتة وم تتوااب 

ولتتلل  أكتت  كتتل متتن لم، الفةظتتلم التتلا ر للتتفع

 & Cassady)كوسودل وجل لتتر و لستت ن 

Gridley, 2005; Wilson, 2018) 

إلتتى م واستتة االخفبتتوااب على حوجة ال الب  

البةوالتتة اإللكف ونلتتة يشتتكل مستتف   للفتت ا ح 

علتتى م تتوااب االخفبتتوا اإللكف ونتتر، يشونتتح 

اسف  ا  اسف ا لشلة  علل لتتة فعولتتة ل ستتون ة 

ب  ش لتتز ال عل متتوب أثةور ع للتتوفر  ال الب  

وعللتتت ، فتتتإن  وم اجعف تتتو واستتتف جوع و.

استتف  ا  ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب 

ق   تتؤدل إلتتى  حفلتتز ع للتتوب البةوالة الةتولة  

ال عل موب و  ز ة تتو، و لستتل  التتفعلم   ملز  

ويولفتتولر  لستت  ع للتتوب التوام على ال عةتتر،  

الفتتتتلك  واستتتتف عور ال عل متتتتوب يستتتت  لة 

أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة   ويس عة أثةتتور

، والتتلل قتت   تتؤدل إلتتى  تللتتل االثتتوا الة والة

الستتلبلة للتلتتق متتن االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

ل ى ال ولبوب ال عل وب. فت  أ واب دااستتوب 

ب وع ود س عون وج ول 2007أح   عة ون )

 ال فت مةب أن  ت  م ال ةظ وب  1993مح   )

صتتع  تلتتل مستتف ى قلتتق االخفبتتوا، وقتت  أو

البح و يفتتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة ل تتو ل تتو 

متتن  تتأثل  إ شتتوير علتتى الفحصتتلل ال ع فتتر، 

و تللتتل مشتتوع  التلتتق فتتر م اقتتف التتفعلم 

واالخفبتتتتوا، ود تتتتودة ال افعلتتتتة واالنفبتتتتوه، 

وال ةوي ة، والفتتلك  واالحففتتوظ يتتولفعلم. لتتلل  

 تت ى البوحةتتة أن هةتتوق حوجتتة إلتتى  صتت لم 

لتتتتة يول ةظ تتتتوب االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتو

ال فت مة لفة لة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض 

قلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر لتتت ل ال ولبتتتوب 

 ال عل وب، والفع   على ان بوعو  ن عة و.

ال ةظ وب ال فت مة الحوجة إلى الكشف عن ن ط  ▪

األكةتتت  مةوستتتبة  يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة

وفوعللة لفة لة الفحصلل ال ع فر وخفض قلتتق 

بتتوا اإللكف ونتتر لتت ى ال ولبتتوب ال عل تتوب االخف

 والفع   على ان بوعو  ن عة  

 & ,Colliot)ي  اجعة نفواب البح و السويتة 

Chen, 2007; Oloyede, Jamet, 2018; 

)Starling, 20172011;   الحظتتع البوحةتتة أن تتو

أكتت ب علتتى فوعللتتة ال ةظ تتوب ال فت متتة فتتر دعتتم 

بتتوه ال تتالب ع للوب معولشتتة ال عل متتوب و  جلتت  انف

نح  البةلتتة ال فوهل لتتة ل  ءتت عوب التتفعلم، وإيتت اد 

الةتتتوط ال   تتة وال الستتلة و  ءتتل  العالقتتوب يتتلن 

ال فوهلم وال عل موب، و تللتتل الح تتل ال ع فتتر. ك تتو 

الحظع أن    ج  أن وط م فلفة لل ةظ وب ال فت متتة، 

وأن البح و لم  ففق علتتى أفتتتللة ن تتط علتتى آختت . 

البحتت و علتتى أفتتتللة ن تتط   فت  أكتت ب نفتتواب يعتتض

؛ (Colliot, & Jamet, 2018)ال تتةظم الةصتتر 
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)أمتتونر عتت ض، يلة تتو أكتت ب نفتتواب يحتت و أختت ى 

علتتى  ب2015؛ خولتت  مولتت  وعلتتر خللفتتة، 2008

فوعللة ن ط ال ةظم البص ل. وأ واب يحتت و أختت ى 

Starling, (Chen, 2007; Oloyede, 2011; 

 ةظ تتوب على ع   وج د ف وو يلن أن وط ال  2017(

كتتلل  اهف تتع دااستتوب ال فت مة الةصلة والبصتت  ة.  

ح  ةتتة قلللتتة يوستتف  ا  اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت   

 ,Setiawan)؛ 2020يصتت ل )مح تت د الستتل ، 

 وأثبفع فوعللف .    2021 

اهف تتع يعتتض البحتت و ومتتن نوحلتتة أختت ى، 

وال ااستتتوب )خولتتت  الكةتتت ال وااو تتتة الح لتتت ان، 

ع لة أي  الشتتلخ،   ؛2020؛ افلق الب ي ى،  2019

 ,.Mir, et al)؛ 2020؛ واتتو  إستت وعلل، 2018

يولبحل عتتن ان بوعتتوب ال تتالب وا شوهتتو  م    2019

نحتت  استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، و  ظلتتف 

الفعلم الةتول وأج زة ال الب الش صلة فتتر ع للتتوب 

الفتتت  م اإللكف ونتتر، ومستتف ل  تتتبل م ل تتو. ك تتو 

 و يتتت وة الفعتت   أ واب يعض ال ااستتوب والبحتت 

على ان بوعوب و ص ااب ال تتالب وا شوهتتو  م نحتت  

يعتتتض أن تتتوط ال ستتتواط الفعلل لتتتة، كإنف ج افلتتت  

Yıldırım,  Bicen & Beheshti, 2017;(

2016) 

لتتتلل    تتت   البحتتتل الحتتتولر إلتتتى  صتتت لم  

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب 

م  تتط ال فت مة، حلل  ع ض الة ط األول فر  تتكل 

نصر، و ع ض الة ط الةتتونر فتتر  تتكل إنف ج افلتت  

ثويتتع، فتتر متويتتل  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

ي ون اسف  ا  مةظم مفت  ، فر يلئة  علم قوا ة علتتى 

، (ASU2Learn)نظتتتو  إدااة التتتفعلم اإللكف ونتتتر 

عن الفصتت لم األكةتت  مةوستتبة وفوعللتتة و ل  للكشف  

ض قلتتق االخفبتتوا لفة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتت 

اإللكف ونر لتت ل ال ولبتتوب ال عل تتوب، كتتلل  الفعتت   

علتتى ان بوعتتو  ن عتتن االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

يول ةظ وب ال فت مة، ون ط ال ةظم ال فتتت   ال فتتتل 

 ل   ن.

وعلل ،   كن  ح    مشكلة البحل، وصتتلووف و 

فتتر العبتتواة الفت    تتة اآل لتتة  "  جتت  حوجتتة إلتتى 

بوااب البةوالة الةتولة ية  تتر ال ةظ تتوب  ص لم االخف

اإلنف ج افل ب أو يتت ون استتف  ا    -)الةصر  ال فت مة

مةظم مفت   يةظو  إدااة الفعلم اإللكف ونر، والكشتتف 

عن أث هو على  ة لة الفحصلل ال ع فر وخفض قلق 

االخفبوا اإللكف ونر ل ل ال ولبة ال عل تتة، والفعتت   

البةوالتتة الةتولتتة علتتى ان بوعو  تتو عتتن االخفبتتوااب 

، ون ط ال ةظم ال فتتت   ال فتتتل ال فت مةيول ةظ وب  

 ل   و".

 أسئلة البحث:
السؤال ال السر   ةلحل مشكلة البحل ط حع البوحة

 اآل ر 

كلف   كتتن   تت    االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

اإلنف ج افلتت ب   -الةصتتر)  ال فت مةية  ر ال ةظ وب  

 علتتم إلكف ونتتر   ةأو ي ون اسف  ا  مةظم مفتتت   يبلئتت 
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، والكشف عن أث هو على على نظو  إدااة  علمقوا ة  

 ة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

اإللكف ونتتر لتت ى ال ولبتتوب ال عل تتوب وان بوعتتو  ن 

 عة و؟

 و فف ع من هلا السؤال األسئلة الف علة اآل لة  

متتو ال عتتو ل  الفصتت ل لة لف تت    االخفبتتوااب  -1

 ال فت متتةية  تتر ال ةظ تتوب  البةوالتتة الةتولتتة

اإلنف ج افل ب وي ون اسف  ا  مةظم،   -الةصر)

 على نظو  إدااة  علتتم علم إلكف ونر قوا ة    يبلئة

لفة لة الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا 

اإللكف ونتتتتتتر لتتتتتت ى ال ولبتتتتتتوب ال عل تتتتتتوب 

 وان بوعو  ن عة و؟

مو الفص لم الفعلل ر لالخفبوااب البةوالة الةتولتتة  -2

 -الةصتتتتترال فت متتتتتة ) تتتتتر ال ةظ تتتتتوب ية 

اإلنف ج افلتت ب ويتت ون استتف  ا  متتةظم مفتتت  ، 

 على نظو  إدااة  علتتم علم إلكف ونر قوا ة    يبلئة

لفة لة الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا 

اإللكف ونر ل ى ال ولبوب ال عل تتوب، فتتر ءتت ر 

معو ل  الفص لم السويتة، ويو بوع ن     مح تت  

 لفص لم الفعلل ر؟ب ل2012ال س قر )

ية  تتتر متتتو أثتتت  االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة  -3

اإلنف ج افلتت ب  -الةصتترال فت متتة )ال ةظ تتوب 

 علتتم إلكف ونتتر  ويتت ون استتف  ا  متتةظم، يبلئتتة

  على  على نظو  إدااة  علمقوا ة 

 ة لتتتة الفحصتتتلل ال ع فتتتر لتتت ى  -أ

 ال ولبوب ال عل وب؟

 الكسح فر الفحصلل ال ع فر؟ -ب 

اإللكف ونتتر  قلتتق االخفبتتواخفتتض  -ج

 ل ى ال ولبوب ال عل وب؟

متتو ان بوعتتوب ال ولبتتة ال عل تتة عتتن  صتت لم    -4

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب 

اإلنف ج افلتتت ب ويتتت ون  -ال فت متتتة )الةصتتتر

استتف  ا  متتةظم مفتتت  ، يبلئتتة  علتتم إلكف ونتتر 

 قوا ة على نظو  إدااة  علم؟

 أهداف البحث:  
       البحل الحولر إلى

إعتتت اد قوا تتتة يول عتتتو ل  الفصتتت ل لة لف تتت     -1

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب 

اإلنف ج افلتتت ب ويتتت ون  -ال فت متتتة )الةصتتتر

استتف  ا  متتةظم مفتتت  ، يبلئتتة  علتتم إلكف ونتتر 

قوا تتة علتتى نظتتو  إدااة  علتتم لفة لتتة الفحصتتلل 

ال ع فر وخفض قلق االخفبوا اإللكف ونتتر لتت ى 

  ة.ال ولبة ال عل

  تتت    االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر  -2

اإلنف ج افلتت ب  -ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

ويتتت ون استتتف  ا  متتتةظم مفتتتت  ، يبلئتتتة  علتتتم 

إلكف ونتتتتر قوا تتتتة علتتتتى نظتتتتو  إدااة  علتتتتم 

(ASU2Learn)  لفة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر
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وخفض قلق االخفبوا اإللكف ونر لتت ى ال ولبتتوب 

ل  الفصتتت ل لة، ال عل تتتوب، فتتتر ءتتت ر ال عتتتو 

ب 2012ويو بتتتوع ن تتت    مح تتت  ال ستتت قر )

 للفص لم الفعلل ر.

 ح  تتتت  أنستتتتح ن تتتتط لل ةظ تتتتوب ال فت متتتتة  -3

يوالخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يةظتتو  إدااة التتفعلم 

اإللكف ونر ي اللة  تتأثل ه علتتى  ة لتتة الفحصتتلل 

ال ع فتتر والكستتح فتتر الفحصتتلل وخفتتض قلتتق 

 ال عل ة.  االخفبوا اإللكف ونر ل ى ال ولبة

الفعتتت   علتتتى ان بوعتتتوب ال ولبتتتة ال عل تتتة   -4

وأاارهو عن اسف  ا  اخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة 

يول ةظ تتوب ال فت متتة ويتت ون استتف  ا  متتةظم 

مفت  ، و أثل هو على الفحصتتلل ال ع فتتر وقلتتق 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر، ون تتط ال تتةظم ال فتتت   

 ال فتل ل   و.

 أهمية البحث:  

 :الحولر فل و  لر  ك ن أه لة البحل

  جلتت  نظتت  البتتوحةلن، فتتر مشتتول  كة ل جلتتو  -1

الفعلتتتلم، نحتتت  مفغلتتت اب  صتتت لم االخفبتتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة كتتأدواب 

دعم مع فتتر يتتةظم التتفعلم اإللكف ونتتر متتن أجتتل 

د ودة الفحصلل ال ع فر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

 اإللكف ونر ل ل ال الب الشومعلن.

فتتر   تت    نظتتو  االخفبتتوااب والفتتت  م   االس و  -2

اإللكف ونتتر يبتت امب الفعلتتلم الشتتومعر، وخوصتتة 

يتت امب إعتت اد ال علتتم يكللتتوب الف يلتتة، وعتتال  

 مشكلة قلق االخفبوا اإللكف ونر.

  جل  نظ  البوحةلن وال  ف لن يف     الفعلتتلم  -3

الشتتتومعر، إلتتتى االهف تتتو  يف ظلتتتف األج تتتزة 

فعلتتلم والفتتت  م الش صلة الةتولتتة فتتر   تت    ال

 اإللكف ونر. 

  جلتت  نظتت  البتتوحةلن وال صتت  لن الفعلل تتلن  -4

نح    ظلف ال    وب الةصلة واإلنف ج افلتت  

ك ةظ وب مفت مة وأدواب دعم مع فر  صتتوحح 

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة لعتتال  مشتتكلة قلتتق 

 االخفبوا اإللكف ونر ود ودة الفحصلل ال ع فر.

 ف تتتلن يفصتتت لم   جلتتت  نظتتت  البتتتوحةلن وال  -5

االخفبتتتوااب وأدواب الفتتتت  م اإللكف ونتتتر إلتتتى 

البحتتتل عتتتن حلتتت ل ل شتتتكلة قلتتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونر وان فوض الفحصلل ال ع فر يبلئوب 

الفعلم اإللكف ونر، واللل قتت   تتؤدل إلتتى الفشتتل 

 األكود  ر.

  جلتت  نظتت  البتتوحةلن وال صتت  لن الفعلل تتلن  -6

الب نحتتت  االهف تتتو  يتتتولفع   علتتتى آاار ال تتت 

وان بوعتتو  م نحتت   صتت لم االخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة يول ةظ وب ال فت مة وأن وط و، و أثل هو 

علتتى د تتودة الفحصتتلل وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

 اإللكف ونر.

قتت   ستتوهم فتتر  زو تت  البتتوحةلن وال صتت  لن  -7

الفعلل تتتلن يإطتتتوا نظتتت ل و  جل تتتوب ع للتتتة 
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لتتة   بلتلة ح ل  ص لم االخفبوااب البةوالة الةتو

–ية  تتتتر ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة )الةصتتتتر 

اإلنف ج افل ب أو ي ون استتف  ا  متتةظم مفتتت  ، 

 فر ء ر ان بوعوب ال ولبوب ال عل وب. 

 عينة البحث:
قومتتع البوحةتتة يوخفلتتوا علةتتة البحتتل ي   تتتة 

متص دة من طولبتتوب الف قتتة الةولةتتة   يتت ل،  تتعبة 

علم الةف ، الال ر   استتن  متتت ا "الحوستتح اآللتتر 

لل تتتر"، يكللتتتة البةتتتوب جومعتتتة عتتتلن  تتت  ، الفع

والشوال إع ادهن للع ل ك عل وب، وق  يلغ عتت دهن 

 .  تتم 2021-2020ب طولبتتة يولعتتو  الشتتومعر 75)

 تستتل  ن عشتت االلو إلتتى ثتتالو مش  عتتوب مفكوفئتتة، 

علتتى الةحتت  اآل تتر  ال ش  عتتة الفش  بلتتة األولتتى، 

 ب طولبة،  لتلن االخفبتتوااب البةوالتتة25ويلغ ع دهو )

متتةظم مفتتت  ، ال ش  عتتة  استتف  ا الةتولتتة يتت ون 

ب طولبتتة،  لتتتلن 25الفش  بلة الةونلة، ويلتتغ عتت دهو )

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتتة ط ال تتةظم ال فتتت   

ا ال ش  عة الفش  بلة الةولةتتة، وقتت   )الةصرب، وأخل ل

ب طولبتتة،  لتتتلن االخفبتتوااب البةوالتتة 25يلغ ع دهو )

 ال فت   )اإلنف ج افل ب.الةتولة ية ط ال ةظم 

 متغريات البحث:
  فت ن البحل الحولر ال فغل اب اآل لة 

 شتتف ل البحتتل الحتتولر علتتى ال فغل  ال سفتل   

 صتت لم االخفبتتوااب البةوالتتة  مفغلتت  مستتفتل، وهتت 

متتةظم  استتف  ا الةتولة يول ةظ وب ال فت مة أو ي ون 

يبلئتتة  علتتم إلكف ونتتر قوا تتة علتتى نظتتو  إدااة مفت    

، ويولةستتتتبة لالخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة لتتتتم ع

-)الةصتتر، فل تتو ن  تتلن، ه تتو   ال فت مةيول ةظ وب  

 اإلنف ج افل ب.

 ل فغل اب الفويعة، و ش ل ا

 الفحصلل ال ع فر البع ل. -

 الكسح فر الفحصلل ال ع فر.   -

 قلق االخفبوا اإللكف ونر البع ل. -

 خفض قلق االخفبوا اإللكف ونر. -

ال ولبتتة ال عل تتة عتتن االخفبتتوااب   ان بوعوب  -

البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت مة ية  ل و 

 اإلنف ج افل ب أو ي ون مةظم.-)الةصر

  منهج البحث:

  عتت  البحتتل الحتتولر متتن البحتت و الف     تتة

Research)  (Developmental   فر  كة ل جلتتو

 كومتتل مةتتوهب البحتتل  الفعلتتلم؛ والتتلل  تتت   علتتى

  Elgazzar, 2014)) لة الةالثة اآل

 Descriptiveمتتتة ب البحتتتل ال صتتتفر -أ

Method)  ،ح  تت    تتم استتف  ام  عةتت ب 

لعجويتتتة عتتتن الستتتؤال ال عو ل الفصتت ل لة 

 الف عر األول.

 Systems)متتة ب   تت    ال ةظ متتوب ) -ب 

Development Method ، تتتتتتتتم 
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عةتت    تت    االخفبتتوااب البةوالتتة اسف  ام   

 -لةصتترالةتولة ية  ر ال ةظ وب ال فت مة )ا

متتتةظم  استتتف  ا اإلنف ج افلتتت ب أو يتتت ون 

مفت  ، يبلئة  علم إلكف ونر قوا ة على نظو  

ويو بتتتتوع ، (ASU2Learn)إدااة التتتتفعلم 

ب للفصتت لم 2012ن     مح   ال ستت قر )

لعجويتتتة عتتتن الستتتؤال الف عتتتر  الفعلل تتتر

  الةونر.  

 Experimental)ال تتتة ب الفش  بتتتر  -ج

Method)  ،  عةتت    بلتتق تتم استتف  ام 

للكشتتف عتتن أثتت  االخفبتتوااب  ش ية البحل  

البةوالة الةتولة ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة 

 استتف  ا اإلنف ج افلتت ب أو يتت ون   -)الةصر

يبلئة  علم إلكف ونر قوا ة علتتى   مةظم مفت  

فتتتر  ة لتتتة الفحصتتتلل نظتتتو  إدااة التتتفعلم 

ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا اإللكف ونتتر، 

يتتة عتتن الستتؤال جول ى ال ولبة ال عل تتة، لع

 الف عر الةولل.  

 Qualitative)متتة ب البحتتل الةتت عر ) -د 

Research Method   ي تت   اكفشتتو

معل متتوب حتلتلتتة وواقعلتتة عتتن ان بوعتتوب 

ال ولبوب ال عل تتوب وآااا تتن عتتن استتف  ا  

يول ةظ تتتتوب اخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة 

، و أثل هو على الفحصلل ال ع فتتر ال فت مة

، ون تتط ال تتةظم  ونتتراإللكف وقلتتق االخفبتتوا

وقتت   تتم استتف  ا  ال فتتت   ال فتتتل لتت   ن. 

 Content)أستتتل ب  حللتتتل ال حفتتت ى 

Analysis Method)  لفحللتتتل إجويتتتوب

ال ولبتتتوب علتتتى مش  عتتتة متتتن األستتتئلة 

ال فف حة الفر  م ط ح و من خالل استتفبونة 

و ل  لعجويتتة عتتن و صةلف و ك للو ون عللو،  

  السؤال الف عر ال ايع. 

 التجريبي:    التصميم

فر ءتت ر ال فغلتت  ال ستتفتل للبحتتل، استتف  مع 

البوحةتتة امفتت اد الفصتت لم الفش  بتتر  و ال ش  عتتة 

 One Group)ال احتت ة، واخفبتتوا قبلتتر ويعتت ل 

Pretest, Posttest Design) و لتت  فتتر ثتتالو ،

معولشتتوب م فلفتتة، حلتتل  تتم اخفلتتوا علةتتة البحتتل، 

ة و تستتل  و عشتت االلو إلتتى ثتتالو مش  عتتوب  ش  بلتت 

مفكوفئة، ثم  م   بلتتق االخفبتتوا الفحصتتللر ومتلتتوا 

قلق االخفبوا اإللكف ونر قبلللو علتتى ال ش  عتتوب، ثتتم 

  بلق ال فغل  ال سفتل )ال عولشتتوب الفش  بلتتةب، ثتتم 

  بلتتق االخفبتتوا الفحصتتللر البعتت ل، ومتلتتوا قلتتق 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر البعتت ل، واستتفبونة ان بوعتتوب 

سف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة ال ولبوب ال عل وب عن ا

والشتتكل اآل تتر   الةتولة ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة،

 .ب،   ء  الفص لم الفش  بر للبحل1 كل )
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 1 1 كل 

 الفص لم الفش  بر للبحل

 حلل 

1O التلوا التبلر ألدواب البحل على ال ش  عتتوب  

 الفش  بلة الةالثة.

Xلتت  ال ستتفتل   ال عولشة الفش  بلة لتلوا أث  ال فغ

" صتتت لم االخفبتتتوااب البةوالتتتة يول ةظ تتتتوب 

ية  ل تتو أو يتت ون استتف  ا  متتةظم"  ال فت متتة

 على ال فغل اب الفويعة، حلل 

1X  االخفبوااب البةوالة الةتولة ي ون مةظم. 

 

  علم ج علة  نظو   من  السويع  اإلص اا  البوحةة  اسف  مع 

( األم  كلة  وكفوية    APA Styleب  .7th edالةف   للف ثلق 

أعل واأل كول  الش اول  عةوو ن  كل  وفل   كفح  ى  ال  اجع. 

ي ط   الةونر  الس    الش ول، وعلى س   ن، و ك ن  أو  الشكل 

 موال.   

 

 

 

 

2X     ال فتتت  االخفبوااب البةوالة الةتولة ية ط ال ةظم 

 )الةصرب.

2X   ال فتتت   ط ال ةظم  االخفبوااب البةوالة الةتولة ية 

 )اإلنف ج افل ب.

2O  التلتتتتتوا البعتتتتت ل ألدواب البحتتتتتل علتتتتتى  

 ال ش  عفلن الفش  بلفلن.

 فروض البحث:
البحل،  م صلووة الفتت وض   أسئلةلعجوية عن  

 اآل لة 

  أوالل  الف وض ال وصة يولفحصلل ال ع فر

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب1

ب يتتتلن مف ستتت ر داجتتتوب طولبتتتوب 0.05)

 ال ش  عة

 

  1Oالتلوا التبلر 

 

X الفش يةب( 

 

  2Oالتلوا البع ل

 1ب

  ش  بلة أول

االخفبتتتوا الفحصتتتللر   ▪

 التبلر

متلتوا قلتق االخفبتتوا  ▪

 اإللكف ونر

:1X 

االخفبوااب البةوالتة الةتولتة يت ون 

 اسف  ا  مةظم مفت  

 البع ل. االخفبوا الفحصللر  ▪

متلتتتتتتوا قلتتتتتتق االخفبتتتتتتوا  ▪

 اإللكف ونر. 

االستتتتتتتتتفبونة ال فف حتتتتتتتتتة  ▪

الن بوعتتتتوب ال ولبتتتتوب عتتتتن 

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة 

 ية  ر ال ةظ وب ال فت مة. 

 2ب

  ش  بلة ثونلة

:2X 

ولتتة يتتة ط االخفبتتوااب البةوالتتة الةت

 ال ةظم ال فت   "الةصر"

 3ب

  ش  بلة الةولةة

:3X 

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتتة ط 

 ال ةظم ال فت   "اإلنف ج افل "
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ل ش  عتتة الفش  بلتتة األولتتر الال تتر  لتتتلن ا

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون استتف  ا  

متتةظم مفتتت   فتتر الف بلتتق التبلتتر، والف بلتتق 

البعتت ل لالخفبتتوا الفحصتتللر، و لتت  لصتتول  

 الف بلق البع ل.  

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب2

ب يتتتلن مف ستتت ر داجتتتوب طولبتتتوب 0.05)

ونلتتة الال تتر  لتتتلن ال ش  عتتة الفش  بلتتة الة

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتتة ط ال ةظ تتوب 

ال فت متتتة الةصتتتر فتتتتر الف بلتتتق التبلتتتتر، 

والف بلق البع ل لالخفبتتوا الفحصتتللر، و لتت  

 لصول  الف بلق البع ل.

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب3

ب يتتتلن مف ستتت ر داجتتتوب طولبتتتوب 0.05)

ن ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةولةتتة الال تتر  لتتتل

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتتة ط ال ةظ تتوب 

ال فت مة )اإلنف ج افل ب فر الف بلق التبلتتر، 

والف بلق البع ل لالخفبتتوا الفحصتتللر، و لتت  

 لصول  الف بلق البع ل.  

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب4

ب يتتتلن مف ستتت وب داجتتتوب طولبتتتوب 0.05)

ال ش  عتتوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر الف بلتتق 

ل لالخفبوا الفحصللر،   جتتع إلتتى  تتأثل  البع 

 ص لم االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ تتوب 

 ال فت مة أو ي ون اسف  ا  مةظم مفت  .

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب5

ب يلن مف ستت وب داجتتوب الكستتح فتتر 0.05)

الفحصلل ل ى طولبوب ال ش  عتتوب الفش  بلتتة 

وااب الةالو،   جتتع إلتتى  تتأثل   صتت لم االخفبتت 

البةوالة الةتولة يول ةظ تتوب ال فت متتة أو يتت ون 

 اسف  ا  مةظم مفت  .

 حتتتق االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر  ب6

ال ةظ وب ال فت مة يبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر، 

ا ال  تتتل ب فتتر 0,14عتتن ) حشتتم  تتأثل  كبلتت ل

الفحصلل ال ع فر، ل ى طولبتتوب ال ش  عتتوب 

 الفش  بلة الةالو.

  وض ال وصة يتلق االخفبوا اإللكف ونرثونللو  الف 

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى   ب7

ب يتتتلن مف ستتت وب داجتتتوب طولبتتتوب 0.05)

ال ش  عتتوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر الف بلتتق 

 البع ل ل تلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر.

  جتتت  فتتت و دال إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى  ب8

ب يلن مف س وب داجتتوب خفتتض قلتتق 0.05)

 ونر ل ل طولبوب ال ش  عتتوب االخفبوا اإللكف

 الةالو.

 حدود البحث:
 اقفص  البحل الحولر على 

طولبوب الف قة الةولةتتة   يتت ل،  تتعبة علتتم  -1

جومعتتة عتتلن  تت  ،  -نف ، يكللة البةوب  
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الفصتتل ال ااستتر الةتتونر، العتتو  الشتتومعر 

2020-  2021  .  

ال حفتتت ى الفعلل تتتر  أايعتتتة م ءتتت عوب  -2

" نظ  ة ء ن مت ا "حوسح آلتتر  علل تتر

التتتلل  تتتُ اا لل ولبتتتوب الف قتتتة الةولةتتتة 

   ي ل، يكللة البةوب، يشومعة علن    .

ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب  -3

اإلنف ج افلتتت  -البةوالتتتة الةتولتتتة )الةصتتتر

 الةويعب.

نظتتتتتتتتو  إدااة التتتتتتتتفعلم اإللكف ونتتتتتتتتر  -4

(ASU2Learn)  ال تتوي يشومعتتة عتتلن

.    

أستتئلة االخفبتتوا متتن مفعتت د كأحتت  أ تتكول  -5

خفبتتتوااب ال  ءتتت علة، حلتتتل  ف لتتتح اال

م تتواة فتتر اإلجويتتة، وقتت اة علتتى ا  تتو  

 الت اا، ك و أن و  فسم يتلة نسبة الف  لن.

ان بوعتتتتوب ال ولبتتتتوب ال عل تتتتوب عتتتتتن  -6

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يصتتفة عومتتة، 

واالخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة ية  تتتتر 

 -ال ةظ تتتتتتتتوب ال فت متتتتتتتتة )الةصتتتتتتتتر

 تتتةظم ال فتتتت   اإلنف ج افلتتت ب، ون تتتط ال

 ال فتل.

 أدوات البحث:
، والفأكتت  متتن اآل لتتةقومتتع البوحةتتة يإعتت اد األدواب 

 ص ق م وثبو  م   

اخفبتتتوا  حصتتتللر قبلتتتر/ يعتتت ى لتلتتتوا  -1

 الفحصلل ال ع فر.

 متلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر. -2

استتفبونة مفف حتتة للفعتت   علتتى ان بوعتتوب  -3

عن االخفبوااب البةوالتتة ال ولبوب ال عل وب  

 ولة، ون  ر ال ةظ وب ال فت مة.الةت

 خطوات البحث:
لفحتلتتق أهتت ا  البحتتل الحتتولر، ستتوا البحتتل 

 وفتلو لل   اب اآل لة 

إعتت اد اإلطتتوا الةظتت ل للبحتتل، و تتت ن  -1

م اجعتتتة و حللتتتل األديلتتتوب وال ااستتتوب 

الستتتويتة ال   ب تتتة ي فغلتتت اب ومشتتتوالب 

البحل وهتتر  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

ال فت متتتة يوالخفبتتتوااب ن  تتتو ال ةظ تتتوب 

البةوالتتة الةتولتتة، قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

وعالقفتتت  يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة 

 .يول ةظ وب ال فت مة

إع اد قوا تتة يول عتتو ل  الفصتت ل لة لف تت     -2

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة يول ةظ تتتوب 

اإلنف ج افلتت ب   -ال فت مة ية  ل و )الةصر
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مفتتت  ، يبلئتتة  علتتم   أو ي ون اسف  ا  مةظم

 إلكف ونر قوا ة على نظو  إدااة الفعلم. 

      االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر  -3

 -ال ةظ تتتتتتتتوب ال فت متتتتتتتتة )الةصتتتتتتتتر

اإلنف ج افلتت ب أو يتت ون استتف  ا  متتةظم 

مفتتت  ، يبلئتتة  علتتم إلكف ونتتر قوا تتة علتتى 

فتتتر ءتتت ر ال عتتتو ل  نظتتتو  إدااة التتتفعلم 

ح   ال ستت قر لة     مالفص ل لة، ووفتلو 

 ب للفص لم الفعلل ر.2012)

 إج ار  ش ية البحل، والفر  ت ةع  -4

 اخفلوا علةة البحل. -

الف بلتتق التبلتتر لالخفبتتوا الفحصتتللر،   -

 ومتلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر.

  بلتتتق االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة  -

 -ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

اإلنف ج افل ب أو ي ون استتف  ا  متتةظم 

مفت  ، يبلئة  علم إلكف ونر قوا تتة علتتى 

نظتتتو  إدااة التتتفعلم لفة لتتتة الفحصتتتلل 

ال ع فتتتتر وخفتتتتض قلتتتتق االخفبتتتتوا 

 اإللكف ونر.

 الف بلق البع ل ألدواب البحل. -

 صتتتتحل  واصتتتت  التتتت اجوب إلجتتتت ار  -

 ال عولشة اإلحصوالة.

 ع ض نفواب البحل ومةوقشف و و فسل هو. -5

  ت  م الف صلوب وال تف حوب. -6

 بحث:مصطلحات ال
 االخفبوااب البةوالة الةتولة  ▪

و فتتر البحتتل الحتتولر   ع ف تتو البوحةتتة إج االتتل

"يأن و مش  عة من األسئلة ال  ء علة متتن نتت ع 

االخفلوا من مفعتت د، م دعتتة ومستتف  ة  تتت   عتتتح 

االنف تتور متتن كتتل م ءتت ع  علل تتر، وقبتتل االنفتتتول 

لل  ءتت ع الفتتولر، داختتل يلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر 

نظو  إدااة الفعلم ال وي يشومعة عتتلن   التوا ة على

، و شلتتح عة تتو ال ولبتتة (ASU2learn) تت   

ال عل ة يوسف  ا  األج زة الةتولة الش صلة، ي    

 حسلن األدار ال ع فر ل و، والفع   علتتى ج انتتح 

الت ة والتعف فر أداا و، وم واستتة م تتوااب أدار 

االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة، واستتتف جوع ال عل متتتوب 

س لة وس  عة، و فبع اإلجوية عن االخفبتتوا   ي   تة

 ت  م الفغل ة ال اجعة ي  و م فلفة   غل تتة ااجعتتة 

آللتتتة ف ا تتتة متتتن ختتتالل الةظتتتو   تتتت   اإلجويتتتوب 

الصحلحة، يشونح  ت  م ال جع الففسل ل من ختتالل 

أسفو  ال ت ا داختتل مش  عتتوب ال ةوقشتتة والحتت اا 

 عب    بلق ال ا سوب". 

 فبوااب البةوالة الةتولة ال ةظم ال فت   يوالخ ▪

 ُعتت   البوحةتتة ال تتةظم ال فتتت   يوالخفبتتوااب 

و  يأنتت  متتةظم مفتتت    تتت    البةوالتتة الةتولتتة إج االتتل

عتتتح االنف تتور متتن كتتل م ءتت ع لل ولبتتة ال عل تتة 

، وقبل أدار االخفبوااب البةوالة الةتولة يففتت ة  علل ر
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قصل ة أثةور م حلة االسفع اد والفحتل  لالخفبتتوا، 

ل  ت   مل ص ألهم الةتتتوط ال الستتلة والف علتتة حل

ال وصة ي  ء ع التتفعلم، ي تت   مستتوع ة ال ولبتتة 

ال عل تتتة فتتتر م اجعتتتة التتتفعلم الستتتويق، و ةشتتتلط 

الع للوب العتللة، وايط ال عل موب يبعت و التتبعض 

داخل اللاك ة، و تللل الف خالب ال ع فلتتة، و ستت لل 

خفبتتوا ع للتتوب استتف جوع ال عل متتوب أثةتتور أدار اال

البةتتوار الةتتتول، والحتت  متتن اآلثتتوا الستتلبلة لتلتتق 

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر. وقتتت   تتتم استتتف  ا  ن  تتتلن 

لل ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة  

الة ط األول ال ةظم ال فت   الةصر  ه  عبتتواة عتتن 

 ت   أهم الةتتتوط   (outline)م  ط نصر إلكف ونر  

ي  ء ع التتفعلم يشتتكل ال السلة والف علة ال وصة  

مف ا  يوسف  ا  العةوو ن ال السلة والف علتتة، متتع 

  للز الكل وب والعبوااب ال   ة يتتول ط الستت ل  أو 

الفظللل. الة ط الةونر ال ةظم ال فت   اإلنف ج افلتت ، 

وهتت  عبتتواة عتتن   ةلتتل يصتت ل لتتةف  ال عل متتوب 

الفتتر  تتت م و ال تتةظم الةصتتر، فتتر  تتكل  صتت لم 

 ش تتتتع يتتتتلن ال ستتتت    يصتتتت ل جتتتتلاب وملتتتت ن

 والةص ي واأل كول. 

 قلق االخفبوا اإللكف ونر  ▪

و يأنتت  حولتتة انفعوللتتة    ع فتت  البوحةتتة إج االتتل

ستتلبلة   تت  ي تتو ال ولبتتة ال عل تتة قبتتل وأثةتتور أدار 

االخفبوااب اإللكف ونلة، حلل  ةفب و  تتع ا يتتولف    

وال    واالا بوق،  ةشتتأ عتتن    ف تتو متتن الفشتتل 

لحص ل على نفلشتتة ولتت  م ءتتلة، فر االخفبوا أو ا

واللل ق   ؤث  يشكل سلبر على الةتت احر ال ع فلتتة 

م تتو واالنفعوللة والستتل كلة لتت ل ال ولبتتة ال عل تتة،  

نتتتص التتت اة علتتى و ف  ح علل  ءتتعف فتتر األدار 

مستتف ى معولشة ال عل موب واستتف جوع و. و تتتوا  

يول اجة الكللة ل تلتتوا قلتتق االخفبتتوا قلق االخفبوا  

 ، اللى  م إع اده ي اس ة البوحةة.ونراإللكف 

ان بوعتتوب ال ولبتتة ال عل تتتة عتتن االخفبتتتوااب  ▪

 البةوالة الةتولة 

يأن تتو    ع ف و البوحةة إج االلو فر البحل الحولر

"أاار ال ولبة ال عل ة و ص اا  ن حتت ل استتف  ا  

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يصتتفة عومتتة، و صتت لم 

ية  تتتر ال ةظ تتتوب  االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة

اإلنف ج افلتت ب، ون تتط ال تتةظم -ال فت متتة )الةصتتر

 ال فت   ال فتل من وج ة نظ هو".

 ال ولبة ال عل ة  ▪

هن طولبوب الف قة الةولةة   ي ل، يكللة البةتتوب، 

جومعتتة عتتلن  تت  ، والشتتوال إعتت ادهن للع تتل 

 فر إح ى ال  ااا اإلع اد ة أو الةون  ة.ك عل وب 

 اإلطار النظري للبحث
  تت   البحتتل الحتتولر إلتتى  ة لتتة الفحصتتلل 

ال ع فتتر، وخفتتض قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر لتت ل 

ال ولبوب ال عل وب يكللة البةوب، جومعة علن    ، 

والفع   على ان بوعتتو  ن عتتن االخفبتتوااب البةوالتتة 

 الةتولة يول ةظ وب ال فت مة، و ل  متتن ختتالل   تت   

ر ال ةظ تتوب ية  تت نظو  لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة  
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اإلنف ج افلتت ب ويتت ون استتف  ا    -الةصتتر)  ال فت مة

علتتى نظتتو   علتتم إلكف ونتتر قوا تتة  مةظم مفت  ، يبلئة

، لتتلل  فتتإن اإلطتتوا (ASU2Learn) إدااة التتفعلم

هتتر  أوالل  الةظتت ل للبحتتل  ةتتوول أايتتع محتتووا، 

و  االخفبوااب البةوالة الةتولة يولفعلم اإللكف ونتتر،  ثونلتتل

ت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، ال ةظ تتوب ال ف

و  و ثولةتتل   خفتتض قلتتق االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، اايعتتل

ن تت    الفصتت لم الفعلل تتر ال ستتف    فتتر البحتتل 

 و ل  على الةح  اآل ر الحولر،  

ال حتت ا األول  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

 يولفعلم اإللكف ونر

 فةتتتتوول هتتتتلا ال حتتتت ا مف تتتت   االخفبتتتتوااب 

مف تت   االخفبتتوااب البةوالتتة  ونلتتة وأن اع تتو، اإللكف

الةتولتتتتة، وخصواصتتتت و، وم لزا  تتتتو، وحتتتت ودهو، 

ومب ااب اسف  ام و، ومعتتو ل   صتت ل  و، وفوعللتتة 

 و ل  على الةح  اآل ر   االخفبوااب البةوالة الةتولة،

 مف    االخفبوااب اإللكف ونلة وأن اع و 

تتت  م أكة  أدواب الف ع  االخفبوااب اإللكف ونلة  

  . و ع   الغ  تتح اإللكف ونر وأسوللب   ل علو و تبالل

ب االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة يأن تتو 2009إستت وعلل )

ع للة   ظلف  بكوب ال عل موب وأج زة الك بل    

وي امش  واسف  ا  وسوال الفتتت  م لفش لتتع و حللتتل 

اسفشويوب ال الب ي و  ستتوع  علتتى مةوقشتتة و ح  تت  

الفعلل لة، لل ص ل لحكتتم    أثل اب الب امب واألنش ة

متتتفتن قتتتوام علتتتى يلونتتتوب ك لتتتة وكلفلتتتة مفعلتتتتة 

يولفحصتتتلل ال ااستتتر. و ع ف تتتو مح تتت  ال تتت دوو 

إحتت ى  كة ل جلتتوب الك بلتت    الفتتر ب يأن تتو 2020)

  كن   ظلف و للفغلح على الصع يوب الفر   كتتن ان 

 علتتق االخفبتتوااب الفتلل  تتة ال اقلتتة، و عتت  وستتللة 

و، حلتتل   كتتن إعتت اد س لة لفتتت  م ال ولتت  ح إلكف ونلتتل

االخفبتتوااب ي   تتتة ستت لة   بلت تتو علتتى ال تتالب، 

و صحلح و إلكف ونللو وف ا لو، م و  ت ن ال ص اقلة 

 والشفوفلة فر الفصحل .  

و ةتستتتم االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة متتتن حلتتتل 

ال    إلى اخفبوااب يةوالة واخفبتتوااب ن والتتة، ك تتو 

ال ستتف  مة إلتتى  ةتستتم حستتح  كة ل جلتتو اال صتتول 

اخفبوااب إلكف ونلتتة معف تت ة علتتى الك بلتت   ، وهتتر 

االخفبتتوااب الفتتر  عف تت  علتتى استتف  ا  الك بلتت    

يأى ن ع من الشبكوب، حلل وي امش  ي ون اال صول  

 تتفم  ح لتتل االخفبتتوا علتتى ج تتود الك بلتت    و حفتت  

داجتتة ال ولتتح فتتر الب نتتومب أو  تتفم  ةز ل تتو. ومتتع 

وب واالنف نتتتع، ظ تتت ب   تتت ا  كة ل جلتتتو الشتتتبك

االخفبوااب اإللكف ونلة ال عف  ة على الشبكوب، حلل 

 تتفم استتف  ا   تتبكة االنف نتتع فتتر  تتت  م االخفبتتوا 

اإللكف ونر، و حف  داجوب ال الب على ال ود . وق  

انفش  اسف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة الةتولتتة، متتع 

ظ  ا أج زة الك بل   ال ح  لتتة وال  ا تتف اللكلتتة 

تولة و        بلتتتوب االخفبتتوااب عبتت  ال  يو تتل. الة

و تفصتت  البحتتل الحتتولر علتتى  صتت لم االخفبتتواب 

البةوالتتة الةتولتتة عبتت  نظتتو  إدااة التتفعلم  ال تتوي 

 يشومعة علن    .
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 مف    االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 عتت   االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يأن تتو أحتت  

ر الفر  تتفم يوستتف  ا  الفت  م البةوار اإللكف ونأن وط  

أج زة ال  ا ف الةتولة، والفر      إلى  ت  م ع ل 

ال ولح ل ع فة مو  ع ف  ال ولح يولفعل، ومو يإمكونتت  

التلو  ي ، والفع   على نتوط الت ة ل   ، و ش لص 

مشتتوالب الصتتع ية متتن أجتتل ا  تتو  قتت اااب يشتتأن 

، و  تتتتفم (Kopp, 2013)ال  تتتت اب الفوللتتتتة 

والتتة الةتولتتة فتتر ال تتتو  األول يشتت دة االخفبوااب البة

 علتتم ال تتالب. و أختتل االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

أ كوالل م فلفتتة،  شتت ل أستتئلة االخفلتتوا متتن مفعتت د، 

و ُع   مح   والص اب وال  أ، واإلجوية التصل ة.  

ب االخفبتتوااب البةوالتتة يأن تتو 196، 2003خ تتل  )

على كل     ا بوب وأنش ة و  بلتوب انفتوللة م دعة

ع للتتوب الفعلتتلم والتتفعلم،  تتت   لل فعل تتلن عتتتح كتتل 

مف    أو م  ة  علل لة ف علتتة أو جتتزر مة تتو، يعتت  

االنف تتور متتن ع ءتت  مبو تت ة، وقبتتل االنفتتتول إلتتى 

ال   تتة الفوللتتة، للفتت ا ح علل تتو و ت  ف تتو قبتتل أن 

 ةسوهو ال فعلم، و ل  ل سوع ة ال فعل لن علتتى يةتتور 

واالنفتتتول  تت ا شللو إلتتى األدار  التتفعلم واالحففتتوظ يتت ،

االخفبتتوااب   ستتف   الة وار فر االخفبتتوا الة تتوار. و

البةوالتتة أثةتتور الفكتت  ن الفعلل تتر، ي تت    حستتلن 

ج انتتح التتفعلم. لتتلل   ظ تت  نفواش تتو يشتتكل مبو تت ، 

و س م فتتر   جلتت  ال تتالب نحتت  اال شتتوه ال  وتت ب 

و ح  تت  ج انتتح التتت ة والتتتعف، وعتتال  ج انتتح 

إع تتور ال ولتتح فكتت ة واءتتحة عتتن أدااتت  التعف، و

 وإثواة دافعلف  للفعلم واالسف  اا فل . 

و ع ف و كتتل متتن الستتعل  عبتت  التت ادو ومح تت  

ب يأن تتو "مش  عتتة متتن األستتئلة 2018ع و تتة )

واألنش ة والف ا بوب الفر  عتح كتتل وحتت ة  علل لتتة 

داختتل يلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر،  فبتتع اإلجويتتة عة تتو 

الفغل تتة ال اجعتتة، ل فويعتتة متت ى  أن تتوط م فلفتتة متتن

الفتتتت   فتتتر الش انتتتح ال ع فلتتتة وال  وا تتتة لتتت ى 

ال فعل لن خالل ففتت ة التتفعلم و حستتلن ع للتتة الف تتم 

و      م وااب ال فعل لن. و ع ف تتو نود تتة عبتت    

ب يأن و مش  عة متتن األستتئلة  تتت   2021وأخ ان )

لل تتالب كةشتتوط أثةتتور ع للفتتر الفعلتتلم والتتفعلم يعتت  

نف تتور متتن دااستتة جتتزر معتتلن متتن ال حفتت ى اال

الفعلل ر، للف ا ح ال ستتف   علتتى ال صتت ل لعجويتتة 

الصحلحة والبع  عتتن اإلجويتتوب ال وطئتتة. و لتت  متتن 

خالل الحص ل على الفغل ة ال اجعة ال سف  ة ط ال 

 فف ة الفعلم.  

 ع فتتت  البوحةتتتة االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة 

و فتتر البحتتل الحتتولر "يأن  تتو مش  عتتة متتن إج االتتل

األسئلة ال  ء علة متتن نتت ع االخفلتتوا متتن مفعتت د، 

م دعتتة ومستتف  ة  تتت   عتتتح االنف تتور متتن كتتل 

م ء ع  علل تتر، وقبتتل االنفتتتول لل  ءتت ع الفتتولر، 

داخل يلئة الفعلم اإللكف ونر التوا ة على نظتتو  إدااة 

التتتتتتفعلم ال تتتتتتوي يشومعتتتتتتة عتتتتتتلن  تتتتتت   

(ASU2learn) ة ، و شلتتح عة تتو ال ولبتتة ال عل تت

يوسف  ا  األج زة الةتولة الش صلة، ي تت    حستتلن 
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األدار ال ع فتتر ل تتو، والفعتت   علتتى ج انتتح التتت ة 

والتتتتعف فتتتر أداا تتتو، وم واستتتة م تتتوااب أدار 

االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة، واستتتف جوع ال عل متتتوب 

ي   تة س لة وس  عة، و فبع اإلجوية عتتن االخفبتتوا 

 تتة ااجعتتة  ت  م الفغل ة ال اجعة ي  و م فلفتتة   غل

آللتتتة ف ا تتتة متتتن ختتتالل الةظتتتو   تتتت   اإلجويتتتوب 

الصحلحة، يشونح  ت  م ال جع الففستتل ل متتن ختتالل 

أستتفو  ال تتت ا داختتل مش  عتتوب ال ةوقشتتة والحتت اا 

 عب    بلق ال ا سوب". 

 خصواص االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 عتتت دب األديلتتتوب والبحتتت و الفتتتر  ةوولتتتع 

متتتل ي ستتتعل ل، خصتتتواص االخفبتتتوااب البةوالتتتة )أ

 Gikandi , et؛2007؛ مح تت  خ تتل ، 2005

al., 2011; Hargreaves, 2008   ب، وفر ءتت ر

  حللل و،   صلع البوحةة إلر ال صواص األ لة 

االستتف  اا ة    فتتود الفتتت  م البةتتوار يأنتت   ▪

ع للة مسف  ة ط ل مسوا ع للة التتفعلم، 

و     إلى  ح    م ى  ت   ال الب نحتت  

 لتتتة ال ةشتتت دة وم اقبتتتة األهتتت ا  الفعلل

أداره والع ل على  حستتلة ، يلة تتو   تت   

االخفبتتوااب الة والتتة إلتتى قلتتوا ع للتتة 

 الفعلم.

الففوعللة  وهر  شل  إلتتى الفعتتل وإمكونلتتة  ▪

اد الفعتتل يتتلن ال تتفعلم ويتتلن متتو  عتت ض 

علل ، كفت  م م  ة إلى ال تتفعلم وإمكونلتتة 

اده الستتت  ع علل تتتو يوستتتف  ا  أج تتتزة 

  ح  لة واألج زة الةتولة.الك بل    ال

الس عة  ستت عة االستتفشوية فتتر كةلتت  متتن  ▪

و فر  ت  م الفغل تتة  األحلون  ع  عومال م  ل

ال اجعتتة، ك تتو أن  تتت  م الفغل تتة ال اجعتتة 

الستتت  عة  ستتتوع  علتتتى حتتتل ال شتتتكالب 

 ال فك اة.

ال  ء علة دون  حلز، حلل أن اإلجويتتوب  ▪

ثويفتتة، متتع ستت  لة اإلعتت اد والفصتتحل ، 

 الفكوللف.وان فوض  

الستتعة الف ز ةلتتة العوللتتة  وهتتر التتت اة   ▪

على ال ص ل والفعومل متتع ك لتتوب كبلتت ة 

 من البلونوب.

 تت فل  الفغل تتة ااجعتتة   ف ةتتل فتتر  تتت  م  ▪

 غل ة ااجعة  لتوالة وف ا ة داخل أنظ تتة 

ويلئتتوب االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة الةتولتتة، 

حلتتتل  تتتت   يفحللتتتل االستتتفشوية يشتتتكل 

  م الفغل تتة ال اجعتتة  لتتتوار، ومتتن ثتتم  تتت 

ال ةوسبة، ك و  ت   الفغل ة ال اجعة يشكل 

مف ا ، مع إمكونلة  تتت  م أ تتكول وأنتت اع 

م فلفة من ال جتتع اإللكف ونتتر متتن ختتالل 

 الف اصل عب  ال  ا ف الةتولة.

اال صتتتول والف اصتتتل اإللكف ونتتتر  حلتتتل   ▪

 س   نتل و بودل األفكتتوا يتتلن ال فعل تتلن 

ال ش  عتتوب يعت م البعض وال عل تتلن و
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وال شتتواكة الفعولتتة للعةوصتت  متتع حفتت  

االجويوب وإمكونلة استتف جوع و متتن ختتالل 

 ال  ا ف الةتولة.

البةور والف ةلل  حلل  ش ل التتت اة علتتى    ▪

  ةلل األفكوا يأ تتكول وأستتوللح مفة عتتة، 

فتتتال علتتى إستت و  الفكة ل جلتتو فتتر دعتتم 

 ال فعل لن لفت  م أفكواهم.

ئتتة اإللكف ونلتتة الفح للتتة  حلتتل  تتت   البل  ▪

إمكونلتتة مشتتواكة العةوصتت  عبتت  الةظتتو  

 يأكة  من ط  تة وأسل ب.

اإل وحة والفةتل  حلل  فم  ت  م االخفبوااب  ▪

والف ا بوب فر كل مكون وكل وقتتع يتت ون 

قل د، يوسف  ا  أن اع ع   ة من األج تتزة 

ال فةتلتتتة كتتتول  ا ف اللكلتتتة والك بلتتت    

يأ تتكول الل حر. ك و  فم  ت  م االخفبوااب  

ا.  مفع دة والحص ل على البلونوب ف ال

إمكونلة اسف  ا  ال سواط ال ق لة ال  فلفة  ▪

)ص ب، ص اة، واس   مفح كتتةب أثةتتور 

 ت  م األسئلة او الفغل ة ال اجعة أو ال عم 

وه  مو  شعل ال  و  الفعلل لة  بتت و أكفتت  

 واقعلة.

االجف وعلتتتتة  حلتتتتل  فتتتتت ن الففوعتتتتل  ▪

ال فعل تتتلن، االجف تتتوعر يتتتلن ال علتتتم و

وال فعل تتلن يعتتت م التتبعض عةتت   تتت  م 

الفغل ة ال اجعة وال عم من ختتالل أج تتزة 

 ال  ا ف الةتولة.

الفكومللة مع ع للة الفعللم والفعلم  ي تت    ▪

      ع للوب الفعللم يتت الل متتن أن  كتت ن 

فتتتتتط لالخفبتتتتوا و ح  تتتت  مستتتتف ى أدار 

 ال الب.

الف  كز حتت ل ال تتفعلم، وهتتلا  عةتتى وءتتع  ▪

 لم فر قلح ع للة الفت  م.ال فع

 م لزاب االخفبوااب البةوالة الةتولة 

أوءتتتحع األديلتتتوب والبحتتت و )أستتتومة هةتتت اول، 

 & Cassady؛ 2018؛ مح تت  خ تتل ، 2010

Gridley, 2005; Deutsch, et al. 2012) 

ع    من ال زا و الفر  ف فع ي و االخفبوااب البةوالتتة 

 الةتولة، والفر  ف ةل فر اآل ر 

ل  الف ال واآللتتر و زو تت  ال تتفعلم الفصح ▪

يولفغل تتتة ال اجعتتتة الف ا تتتة وال ستتتف  ة 

يأ تتكول مفة عتتة وم فلفتتة فتتر أل وقتتع 

 وأل مكون.

إ وحتتة الف صتتة إلعتتودة الفتتت  م أكةتت  متتن  ▪

 م ة.

ستت  لة اال صتتول وإنشتتور مشف عتتوب  علتتم  ▪

علتتتى ال تتتط للتتتفعلم الفشتتتواكر و بتتتودل 

 ال ب اب.

 ر.إ وحة الف صة لل ص ل إلى ال ب ا  ▪
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الفت  م والتت عم ال ستتف   و شتت لص نتتتوط  ▪

التتتتعف و تتت فل  ال ستتتوااب العالجلتتتة، 

وقلتتتودة ال تتتفعلم و  جلتتت  نحتتت  اال شتتتوه 

 الصحل .

  صلل ال صتتودا الفعلل لتتة و تت فل  أدواب  ▪

إلكف ونلة مسوع ة أثةتتور أدار االخفبتتوااب 

 البةوالة.

ال  ونة فتتر   بلتتق االخفبتتوااب متتن حلتتل  ▪

 الزمون وال كون.

كلفتتة وستت  لة اإلعتت اد متتن ختتالل قلتتة الف ▪

 ية ق االسئلة.

 حستتلن األدار والفحصتتلل فتتر االخفبتتوااب  ▪

 الة والة.

ال ستتوه ة فتتر  تللتتل ال شتتوع  الستتلبلة  ▪

 ال   ب ة يتلق االخفبوا اإللكف ونر.

 تتتت  م التتت عم والف جلتتت  عةتتت مو  حفوجتتت   ▪

 ال فعلم أثةور أدار الف ا ح.

 ة  ع  ف ال فعلم يةفواب  عل   وإع وؤه فك ▪

 عن مسف ى أداا .

د ودة ال افعلة لل فعلم ود ودة االن  اط فتتر  ▪

 ع للوب الفعلم.

الفع   على م ى  حتلق ال الب لألهتت ا   ▪

 الفعلل لة.

مفويعتتتة  تتتت   ال تتتالب خ تتت ة ي  تتت ة  ▪

واالحففتتتوظ يستتتشالب وق اعتتت  يلونتتتوب 

إلكف ونلتتة ي ستتف ى أدار كتتل طولتتح علتتى 

 ح ة.

ف ة دمةلتتة د ودة االحففوظ يولفعلم و ةبلف  لف ▪

 كبل ة.

 ح تتل ال ولتتح مستتئ للة  علتتم وال شتتواكة  ▪

 الةش ة فر ع للوب الفعلم.

مستتوع ة ال علتتم وال صتت م الفعلل تتر علتتى  ▪

      أستتوللح واستتف ا لشلوب التتفعلم فتتر 

 ء ر نفواب ال الب.

ستتتت  لة استتتتف  ا  البلونتتتتوب و حللل تتتتو  ▪

ل يحز  الب امب اإلحصوالة.  إلكف ونلو

ب إلكف ونللو، من وسللة س لة لفتللم ال ال  ▪

خالل إع اد ية ق األسئلة خوصة يول ت ا، 

وستت  لة إعتت اد االخفبتتوااب متتن ختتالل 

اخفلوا األسئلة من ية ق األسئلة، واخفلوا 

مستتف ى صتتع ية األستتئلة، والفةتت ع فتتر 

األستتئلة وإمكونلتتة إعتت اد أستتئلة مفعتت دة 

ال سواط متتن ختتالل اافتتوو ملتتف الصتت ب 

 ومتوطع الفل   .  

 م نستتخ مفعتت دة متتن نفتت  إمكونلتتة  تتت  ▪

 االخفبوا.
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 ح ود االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 فتتت ن استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

عتت د متتن العلتت ب وال حتت داب )مح تت  ال تت دوو، 

 ب مة و 2007؛ مح   خ ل ، 2020

 حفتتتو  كتتتل متتتن ال ولتتتح وال علتتتم اإلل تتتو   -

ي  تتتوااب استتتف  ا  االخفبتتتوااب البةوالتتتة 

 الةتولة.

حف ول ح وو ع ل فتتر ج تتود ال  يو تتل أو ا -

 الك بل    ال ح  ل أو انت وع االنف نع.

 ف لح إع اد االخفبوااب الةتولتتة م تتواة متتن  -

 جونح ال علم.

صتتتتتع ية قلتتتتتوا مستتتتتف  وب الفحصتتتتتلل  -

وال  تتتوااب العللتتتو الفتتتر  ف لتتتح الف كلتتتح 

 واإلي اع.

 عونر يعض ال الب متتن قلتتق االخفبتتوا عةتت   -

 إللكف ونلة.اسف  ا  االخفبوااب ا

 مب ااب اسف  ا  االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 فستتتم االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة يوإل وحتتتة 

والفةتتتل فتتر كتتل مكتتون وفتتر كتتل وقتتع، حلتتل أن 

ال  ا ف الةتولة مفوحة كل ال قع متتع ال ولبتتوب. ك تتو 

 ف لز اسف  ا  ال  ا تتف الةتولتتة فتتر ع للتتوب التتفعلم 

ولتب ل وستتتت  لة الةتتتتتول والفتتتتت  م ال ستتتتف   يتتتت 

االسف  ا . ف ر  ستت   لل ولبتتة ال عل تتة فتتر البحتتل 

الحولر يأدار الفتت ا بوب واالخفبتتوااب البةوالتتة يشتتكل 

مستتف   عتتتح كتتل م ءتت ع  علل تتر، يشتتكل متت ن 

وي ون قل د، ف ر ول  م  ب ة ي كون ثويع. ك تتو أن 

أولح ال ولبوب ال عل وب   فلتت  ه ا تتف نتولتتة  كلتتة 

   عتت  ال  ا تتف الةتولتتة هتتر مفصتتلة يوإلنف نتتع. لتتلل

 األكة  مةوسبة وااحة لل ولبوب واألكة  قب الل ل   ن.

  البةوالة الةتولة ص لم االخفبوااب   معو ل 

يع  االطالع على األديلوب والبح و وال ااسوب 

الفر  ةوولع  ص لم االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة 

  والةتولة، وجتت ب البوحةتتة أن عتت دلا متتن البتتوحةلن قتت 

اهف تتت ا ي ءتتتع معتتتو ل  أو م اصتتتفوب لفصتتت لم 

االخفبوااب اإللكف ونلة وإنفوج و، و لتت  علتتى الةحتت  

 اآل ر.

ب مش  عتتة متتن 2007حتت د مح تت  خ تتل  )

الع امتتل الفتتر  ةبغتتر م اعو  تتو عةتت   صتت لم يتت امب 

 االخفبوااب اإللكف ونلة، من أه  و 

 أن  ك ن الب نومب س ل االسف  ا . -

ل تتوب واءتتحة حتت ل أن  بتت أ االخفبتتوا يفعل -

استتف  ا  االخفبتتوا، وحتت ل م ءتتت ع 

االخفبتتتتوا، وكلفلتتتتة اإلجويتتتتة عةتتتت ، 

وحتتت وده، وال قتتتع، وعتتت د األستتتئلة، 

 واحفلوطوب األمن. 

، User Friendlyود تتتتة ال ستتتتف     -

ي عةتتتى أن ال تتتفعلم  ةبغتتتر أن  شتتتع  

يول احتتتة، و حصتتتل علتتتى ال عل متتتوب 

 والف جل وب الفر  حفوج و يس  لة.
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 فعلم، ي عةى أن  ك ن الت اا د ودة  حكم ال -

و  حتتع  حكتتم ال تتفعلم، ف تت  التتلل  داا تتل

 تتت ا متتو ا ومفتتى  فعتتل فتتر ال  تت ة 

 الفوللة.

، ي عةتتى أن  ع تتى Flexibilityال  ونتتة  -

ال تتتفعلم الف صتتتة لعجويتتتة عتتتن هتتتلا 

الستتؤال قبتتل  اق. ك تتو  ع تتى الف صتتة 

لل  اجعتتة و غللتت  إجويفتت  أو الفعتت  ل 

 فل و فر أل وقع.

، ي عةتتى Safety Barriersمتتن ح ود األ -

أن  زود الب نومب يآللتتوب   ةتتع حتت وو 

أل مس  أو  عتت  ل ع ءتتر فتتر أستتئلة 

االخفبتتوا، نفلشتتة لالستتف  ا  ال تتوط . 

فإ ا ءغط ال فعلم يولص فة على مففتتو  

 حل  ال عل موب، ال  فم  ةفلتتل  لتت  إال 

يع  ظ  ا اسولة   ء  ل  أنتت  يصتت د 

لتت  حتتل  ال عل متتوب، وكلفلتتة  شةتتح  

 وال  و  مة  يسالمة.

و ةوولع دااسة أسومة دالعتتة  وطتتواو دالعتتة 

ب معو ل   صتت لم االخفبتتوا اإللكف ونتتر. وقتت  2019)

  صلع إلر قوا تتة ي عتتو ل  الشتت دة فتتر االخفبتتوااب 

ب فتتت اب م دعتتة علتتى 5اإللكف ونلتتة،  فكتت ن متتن )

أايع مشوالب، وهر، الفصتت لم والعتت ض، الف يتت ل، 

 ةوولع دااستتة نتت اا ك و  فع دة.   الفتةر، ال سواط ال 

ب  صتت لم الفتتت  م الفكتت  ةر 2019خللفتتة وآختت  ن )

اإللكف ونتتتر وقتتت    صتتتلع إلتتتى قوا تتتة يول عتتتو ل  

الفصتت ل لة  فتتت ن ستتبعة معتتو ل ، وهتتر معتتو ل   

الف  لط لألنش ة الفت   لة، اسف  ا  أدواب الفت  م 

الفك  ةر، كفوية فت اب األسئلة واألنش ة الفت   لة، 

لل وب الفت  م الفك  ةر،  صحل  اإلجويتتة، الفغل تتة  ع

 ال اجعة الف ا ة، الكفورة الفتةلة.

ك تتو  تتتلف البوحةتتة ال عتتو ل  اآل لتتة ال وصتتة 

يفص لم االخفبوااب البةوالة الةتولة، و فت ن  ص لم 

واج ة الففوعل  فستتم يستت  لة ويستتوطة االستتف  ا ، 

 تتة، و تللل ال وايط، ع ض سؤاالل واح لا علتتى الشو

 شةح     تت  األستتئلة، و تللتتل ال حفتت ل واستتف  ا  

الصتتت ا وال ستتت   يوألستتتئلة، استتتف  ا  األستتتئلة 

ال  ء علة من نتت ع االخفلتتوا متتن مفعتت د. م اعتتوة 

صغ  حشم الشو تتة، وقلتتة الستتعة الف ز ةلتتة وقصتت  

ع   الب وا ة، ونتتتص عتت ض ن تتوو التتفعلم الةتتتول. 

ا كلل  م اعوة يسوطة الةص ي و تللل حشتتم الصتت 

وال ستت   واستتف  ا  الفةستتلتوب ال ةوستتبة لل  ا تتف 

 الةتولة.

 فوعللة اسف  ا  االخفبوااب البةوالة الةتولة   

 عتتتت دب ال ااستتتتوب الفتتتتر  ةوولتتتتع  صتتتت لم 

االخفبوااب البةوالة اإللكف ونلة فتتر ج انتتح م فلفتتة، 

ب والفتتر أكتت ب 2018مةل دااسة مح   حستتح   )

وااب البةوالتتة أن الفتتت  م البةتتوار، وخوصتتة االخفبتت 

وسللة فعولة ل فع مستتف ى الفحصتتلل ال ااستتر لتت ى 

ال الب، ف ر  سفة  إلى مب أ أن أدار ال تتالب ستت   
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 فحستتن يشتتكل كبلتت  إن ف  تت ا ال تت   متتن  عل  تتم 

وأ ن هم من  حتلتتت ، ك تتو أن تتو  ستتوع  علتتى  ح  تت  

نتوط الت ة والتتتعف لتت   م و فتتل  مستتوع   م علتتى 

لم، وكلل   سوع  ال الب  شوود الصع يوب أثةور الفع

 ول الفحصتتلل ال تتة فض علتتى افتتع مستتف  و  م 

  حصلل م أكة  من ول هم.

 ,Hargreaves)وقتتت  أوءتتت  هتتتواج  فز

أن االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة  عتت  متتن أ تت    (2008

أدواب الفت  م اإللكف ونتتر ستت ار الفتتت  م البةتتوار أو 

فر أن  مص ا   رالة وار، و ك ن أه لة الفت  م البةوا

م تتم متتن مصتتودا  تتت  م الفغل تتة ال اجعتتة الف ا تتة 

يشكل مسف   ي     حسلن ع للوب الفعللم والتتفعلم. 

ك و أن  اسف ا لشلة  علل لة فعولة  تت ف  هتتلكالل لتت عم 

ال فعلم والففوعل يلن ال علم وال فعلم من خالل   فل  

ال افعلتتتتة ال ستتتتف  ة ودعتتتتم ال شتتتتواكة الةشتتتت ة 

لتتت اة علتتى الفةظتتلم وال ةفشة، و سوع  فتتر   تت    ا

اللا ر و ح ل ال الب ل سئ للة  عل  تتم والتتلل  عتت  

و أسوستتللو للةشتتو  فتتر التتفعلم اإللكف ونتتر عبتت   م لبتتل

ال  ح، فولففوعالب ال ودفة  عزد االن  اط فر الفعللم 

 والفعلم الع لق.

 جلكونتتتتتت ل وآختتتتتت  نوأ تتتتتتواب دااستتتتتتة 

(Gikandi, et al., 2011)   إلتتى أن االستتف  ا

فت  م البةتتوار فتتر يلئتتوب التتفعلم اإللكف ونتتر الفعول لل

 تت ف  استتف ا لشلة  علل لتتة مبفكتت ة  ستت ل ع للتتوب 

ال شواكة والففوعتتل أثةتتور التتفعلم اإللكف ونتتر، حلتتل 

 فم دمب أنش ة الفت  م البةوار أثةور ع للوب التتفعلم، 

و متتن هتتله الع للتتوب. و ؤكتت   ا م  تتل والفتتر  عتت  جتتزرل

 ,Lee & Hopkinsi)لتتر وهتت يكلةزى دااستتة 

 رأن   ةبغر  حسلن م وااب أدار ال تتالب فتت   (2020

االخفبوااب اإللكف ونلة و تللتتل الشتتع ا يتتولتلق، متتن 

ختتالل د تتودة ك لتتة الفتت ا ح علتتى استتف  ا  هتتله 

االخفبوااب يشكل مةفظم وهود  نح  خفض مسف ى 

 التلق ال صوحح ل   م.

 ,Stratling)و شتتتل  دااستتتة ستتتفواللةب 

فبوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة أن اسف  ا  االخ  (2017

يشكل مفك ا  ؤث  على ع للتتوب الف تتم الع لتتق لتت ى 

ال تتتالب. ك تتتو أنتتت   تتتؤث  علتتتى دوافع تتتم للتتتفعلم 

وسل كلو  م. وق  ق مع يح و سويتة ك ااستتة متتو   

ا علتتى  (Mayer et al, 2009)ودمالا   دللالل واف ل

أن استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة  تتؤث  علتتى قتت اة 

ى معولشة ال عل متتوب واستتف جوع و. ف تتن ال الب عل

خالل  ت  م الفغل ة ال اجعة،   كتتن مستتوع ة ال تتالب 

يشكل أكب  فتتر  ح  تت  ال فتتوهلم ال وطئتتة والفشتت اب 

فتتتر معتتت فف م ومعولشف تتتو. ك تتتو أن  تتتت  م الفغل تتتة 

و ال  تتوااب  ال اجعة الفش لصلة   كن أن  عزد أ تتتل

متتو واار ال ع فلتتة، و شتتتشع ال تتالب علتتى  بةتتتر 

 اسف ا لشلوب  علم فعولة.

ومع انفشتتوا استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

س ار البةوالة أو ن والة يةظم إدااة الفعلم اإللكف ونر 

وال ؤسسوب الفعلل لة،  تتم اال شتتوه لف ظلتتف أج تتزة 

ال الب الش صلة الةتولة واالسففودة مة و فتتر التتفعلم 
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ونلتتة، اإللكف ونر، والف ا ح على االخفبتتوااب اإللكف 

واستتف  ام و، خوصتتة وأن أولتتح ال تتالب   فلكتت ن 

وقتت  اهف تتع يعتتض البحتت و  م يو تتل  كلتتة.أج تتزة 

يتتتولفع   علتتتى آاار ال تتتالب وان بوعتتتو  م عتتتن 

استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة الةتولتتة، ومتت ى 

 تبل م ل و. فت  ه فع دااسة خولتت  الكةتت ال وااو تتة 

ب ب الفعتت   علتتى ا شوهتتوب طتتال2019الح لتت ان )

كللة الف يلتتة نحتت  استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 

الةتولة، و  صلع أن ا شوهوب ال الب مف س ة. ك تتو 

ب أه لتتتة 2020أيتتت دب دااستتتة واتتتو  إستتت وعلل )

دااستتتة يلئتتتوب االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة، و عتتت  ل 

 ص ل  و وفتُو آلاار ال الب و ص اا  م، والفعتت   

و ل الش صلة على م ل  تبل م لف ظلف أج زة ال  ي

فتتر إجتت ار االخفبتتوااب. وقتت  أكتت ب ال ااستتة علتتى 

استتف  ا  أدواب االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة ال فتت ف ة 

يتتتةظم إدااة التتتفعلم اإللكف ونتتتر. وقتتت   تتتم  صتتت لم 

االخفبوااب البةوالة والة والة الةتولة يولبحتتل الحتتولر 

علتتتتتتتتى نظتتتتتتتتو  إدااة التتتتتتتتفعلم اإللكف ونتتتتتتتتر 

(ASU2Learning)  علن    .ال وي يشومعة 

ال حتتتتت ا الةتتتتتونر  ال ةظ تتتتتوب ال فت متتتتتة 

 يوالخفبوااب البةوالة الةتولة  

 فةوول هلا ال ح ا  ع  ف ال ةظ وب ال فت مة، 

خصواص و، ف اا هو، والع امل ال ؤث ة على فوعللتتة 

، ومعتتو ل   صتت ل  و، ون  تتو ال فت متتةال ةظ تتوب 

ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

 -لتتتتة ن  تتتتو ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة )الةصتتتترفوعل

اإلنف ج افل ب يوالخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة، األستت  

 الةظ  ة للبحل الحولر، و ل  على الةح  اآل ر  

  ع  ف ال ةظ وب ال فت مة 

 Advance) عتتتت  ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة  

Organizers)  أهتتم ال فتتوهلم الفتتر    كتتز علل تتو

 عةى، والفتتر  تت ى أن نظ  ة أودويل فر الفعلم  و ال

التتفعلم  عف تت  علتتى التتت اة علتتى معولشتتة ال عل متتوب 

وال ع فة الستتويتة. وقتت  استتف  مع مستت لوب ع  تت ة 

، ومة تتو ال ةظ تتوب ال فت متتة عبتت  عتتن ال ةظ تتوب 

الف  ل  تتتة، أو ال ةظ تتتوب ال ب التتتة، أو مةظ تتتوب 

ال ب ة ال فت مة، أو مسوع اب الفتتلك  واالستتف جوع، 

 ع فر.  و عفب  البعض ال ةظ تتوب أو أدواب ال يط ال

و متتتتن أدواب التتتتفعلم ال ستتتتوع ة  ال فت متتتتة ن عتتتتل

(Adjunct Aids)  أو ستتتوالب التتفعلم ال ع فلتتة

(Ideational Scaffoldings) . 

 ,.Ausubel, et al) ُع   أودويل ودمللل   

1978, p. 252)  ال ةظ تتوب ال فت متتة يأن تتو متتودة

فش  تت     ل  تتة متت جزة علتتى مستتف ى عتتولر متتن ال

والع  ملتتتة والشتتت  للة عتتتن ال حفتتت ى الفعلل تتتر 

األسوسر،  ت   نظ ة عومة عن األفكوا ال السلة فتتر 

و،  حتتتق  مت تتع لتتل  يولتتت واة أن  كتت ن مكف يتتل

 أثل هتتو إلتتى حتت  كبلتت  عتتن ط  تتق الحتتل  البستتلط 

 ,Ausubel)لففوصتتلل معلةتتة. ك تتو  تت ل أودويتتل 

 أن تتو عبتتواة عتتن استتف ا لشلة  علل لتتة علتتى (1960
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و ي ستتف ى  و وثلتتتل ال ستتف ى الشزاتتر  تت  بط اا بوطتتل

الف م فر  صةلف يلتت  . وأن تتو استتف ا لشلة صتت  ع 

ي    دعم ال فعلم و لسل  ع للتتوب التتفعلم الش  تت ة. 

ب إلتتتتى أن 5، 1984و شتتتتل  أنتتتت ا الشتتتت قوول )

ال ةظ وب ال فت مة عبواة عن م ج وب أوللة  عف تت  

وا ح ل تتو، علل و ال فعلم فر  كتت  ن ال فتتوهلم واألفكتت 

والفتتتر علتتتى أسوستتت و  تتتفم االا بتتتوط يلة تتتو ويتتتلن 

 ال عل موب الش   ة.

ب 5، 2004ك تتتتتو  عتتتتت   أفةتتتتتون داوده ) 

ال ةظ تتوب ال فت متتة يأن تتو مةظ متتة متتن ال عل متتوب 

مبةلتتة ي   تتتة متتو يحلتتل  فتتت ن أهتتم ال فتتوهلم 

وال بتتتودل ال الستتتة ال شتتت دة الشتتتوملة لل حفتتت ى 

ط فل تتو ال عل متتوب الفعلل تتر ال تت اد  عل تت ، و فتت اي

ي   تة ه ملة ومة تلة، حلل  ت   يشكل  تت ا شر، 

، ثتتم األفكتتوا األقتتل ع  ملتتة، ثتتم  ال فوهلم العومة أوالل

ال فتتتوهلم األكةتتت  خص صتتتلة. أمتتتو حستتتن د فتتت ن 

ب فت  أوء  أن ال ةظ تتوب ال فت متتة 172؛  2001)

عبتتواة عتتن متتت موب عومتتة  فتتت ن مش  عتتة متتن 

ب األسوسلة، يحلتتل  تتفم األفكوا ال السة أو ال عل مو

 ةظتتتلم  فتتتويع هتتتله األفكتتتوا أو ال عل متتتوب، ففبتتت أ 

يولع  ملوب و ةف ر يولففوصلل الة علتتة، و تتت    لتت  

ال ةظ وب لل الب قبتتل استتفتبول م أو دااستتف م لتتلل  

 ال حف ى.

-17، 1981أمتتو يةلةتتة ع تتواة ففع ف تتو )    

ب يأن تتو أدواب ايتتط مع فلتتة  كتت ن متتن  تتأن و 18

ايط يلن ال عل متتوب الت   تتة وال عل متتوب إح او الف 

الش   ة ال  اد  عل  و. و كتت ن هتتله األدواب مفتتوهلم 

أكةتت  ع  ملتتة وأكةتت   تت  الل وأكةتت   ش  تت لا متتن 

ال عل متتوب الش  تت ة ال تت اد  عل  تتو فلستت ل حتت وو 

ال يط ال  ل ب، ويولفولر  س ل ايط أكب  ق ا م كن 

كتتل متتن من ال عل موب الش   ة وال فشوي ة. و ع    

 (Susar & Akkaya, 2011)سوستت  واكو تتو 

ال ةظ وب الفل لصلة يأن و إعتتودة صتتلووة لل حفتت ى 

األصتتلر فتتر عتت د قللتتل متتن ال  اقتتف، يحلتتل  بتتتر 

األفكتتوا ال الستتلة وال ستتتوع ة. أمتتو وللتت    ستتتف 

عبواة عتتن ع للتتة  فكل  تتة، ب فلع ف و يأن و 2011)

 فم فل تتو إعتتودة صتتلووة متتت  ن ال حفتت ى يإ شتتود 

ووء   ودون إخالل، أو ال اللة على محف ى ط  ل 

مح تت  خ تتتل  مفصتتل ي حفتت ى قصتتتل . و عتت   

استتف ا لشلوب ب ال ةظ تتوب ال فت متتة يأن تتو 2011)

وأستتتوللح لتتت يط ال عل متتتوب الش  تتت ة يول عل متتتوب 

الت   تتة ال  جتت دة أصتتالل فتتر  اكتت ة األمتت  ال   تتل؛ 

ل سوع ة ال تتفعلم علتتى استتف جوع ال عل متتوب؛ حلتتل 

فتتر  ةشتتلط البةلتتة   ال فت متتة   هله ال ةظ تتوب   سف 

ال ع فلة التوا تتة، و ش لتتع الففوصتتلل، و تتت  م إطتتوا 

 ع ل للفعلم.

م تتو ستتبق  فتتت  أن ال ةظ تتوب ال فت متتة  عتت  

ستتتوالب  علتتم أو أدواب دعتتم مع فتتر ،   تت   إلتتى 

 زو تتت  ال تتتفعلم يوطتتتوا مع فتتتر يتتتأهم ال عل متتتوب 

ل تتر، ومتتو ال الستتلة الفتتر  فتتت ة و ال حفتت ى الفعل

 ة ا   حف و من  فوصلل ي   تة م فص ة، وي اجة 

عوللة من الع  ملة والش  ل، يحلل  لستت  ع للتتوب 
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  ملز ال عل موب، و ةظل  تتو و  ز ة تتو، واالحففتتوظ 

ي و متتن ختتالل يةتتور اوايتتط مع فلتتة يتتلن ال عل متتوب 

الش   ة ال  ل ب  عل  و وال عل موب الستتويتة داختتل 

ؤدل إلى س  لة ف تتم و  ملتتز البةلة ال ع فلة، م و  

التتفعلم الش  تت  ي   تتتة هودفتتة  اب معةتتى، وستت  لة 

   ز ة  داخل اللاك ة، واسف جوع . 

 خصواص ال ةظ وب ال فت مة  

متتن ختتالل االطتتالع علتتى األديلتتوب والبحتت و 

الستتويتة الفتتر  ةوولتتع ال ةظ تتوب ال فت متتة )أمتتونر 

؛ 2008؛ ج ول التت  ن عبتت  ال تتودل،  2008ع ض،  

 ;Ausubel, et al., 1978؛ 2007 ا و، عودل ستت 

  كن  ل لص خصواص ال ةظ تتوب ال فت متتة   (2000

 على الةح  اآل ر 

التتت اة علتتى   ةلتتل األفكتتوا وال عل متتتوب  -

وال فتتوهلم ي   تتتة أكةتت   ش  تت لا أو  تت  الل 

 وع  ملة.

التت يط يتتلن ال عل متتوب الش  تت ة وال عتتوا   -

وال عل متتتوب الستتتويتة، ف تتتر  عتتت  ي ةويتتتة 

أو جس  لس  الفش ة يلن ال عل متتوب قة  ة  

الحوللتتتة ال  جتتت دة فتتتر البةلتتتة ال ع فلتتتة 

لل فعلم، ومو   وح فر  عل   من معل متتوب 

 أو مفوهلم أو أفكوا.

ال ءتتت   والع  ملتتتة والشتتت  للة وحستتتن  -

الفةظتتلم؛ يحلتتل  تتزود ال تتفعلم يفكتت ة عومتتة 

عن م ء ع الفعلم مفت ةلو ج لع العةوصتت  

ا على أو ال فوهلم األسوسلة ال فر  شعل  قودال

الفف  ق يلن األسوستتلوب والف علتتوب، وفتتر 

نف  ال قع  ك ن م جزة وم فص ة وقلللة 

 الففوصلل.  

 ش تتع العةوصتت  الفعلل لتتة فتتر صتت اة كللتتة  -

   ء  مو يلة و من عالقوب واوايط.

 صتتةلف ال فتتوهلم الش  تت ة يصتت اة  ستتت ل  -

دمش تتو متتع ال فتتوهلم ال  فزنتتة فتتر البةلتتة 

 ال ع فلة.

 ا  ال ةظ وب ال فت مة  ف ا

من خالل م اجعتتة األديلتتوب والبحتت و الستتويتة 

؛ مح تت  ال  ادنتتر ونشتتالر 2007)عتتودل ستت ا و، 

ب Ausubel , 1978; 2000؛ 2017قتتت ال، 

 ف فتتتع يولف ااتتت   ال فت متتتة فتتتت  أن ال ةظ تتتوب 

 وال ظواف الفعلل لة األ لة 

و يتتأهم   ال فت متتة  ف  ال ةظ وب   - ا مع فلتتل إطتتوال

وال عتتوا  الفتتر  شتتح إن  تتف كن  ال فتتوهلم

مة و ال فعلم، م و  لس  ف م يةلتتة ال حفتت ى 

ويةور قوع ة مع فلة سلل ة، لففودل أخ تتور 

 الف م و تللل الفعتل اب.

 لستتل  ع للتتوب التتفعلم  و ال عةتتر والف ةلتتل  -

الةتتوج  لل عل متتوب داختتل البةلتتة ال ع فلتتة، 

و كتت  ن ال عتتوا  الش  تت ة متتن ختتالل يةتتور 

ل وايط يتتلن ال عل متتوب الش  تت ة العالقوب وا

وال عل موب السويتة، ويولفولر  تللل الح تتل 

 أثةور الفعلم.فر ال ع فر 
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 لسل  ع للوب معولشتتة ال عل متتوب و ةظل  تتو  -

ود تتودة داجتتة ثبتتوب ال عل متتوب واالحففتتوظ 

ي تتو داختتل التتلاك ة ط  لتتة ال تت ى. والشتتكل 

ب اآل ر   ء  دوا ال ةظ تتوب ال فت متتة 3)

مع فلتتة يتتلن ال عل متتوب   كشس ا أو اوايتتط

الش  تتت ة وال عل متتتوب الستتتويتة و كتتت  ن 

و نتتتالل عتتن  مفتتوهلم ومعل متتوب ج  تت ة   ومتتل

 ب.114،  2007عودل س ا و )

 3 كل 

فر الع للة الفعلل لة  اب  ال فت مةدوا ال ةظ وب 

 ب114، 2007ال عةى )نتالل عن عودل س ا و، )

 ال فت متتتة صتتتوحح استتتف  ا  ال ةظ تتتوب  -

للة  ز   متتن قتت اة ال تتفعلم علتتى ع للوب عت

الف للتتز وإدااق العالقتتوب يتتلن ال عل متتوب 

 السويتة وال عل موب الش   ة.

 ُ كتتتن عتتت ض ال ةظ تتتوب ال فت متتتة يعتتت ة  -

يأ تتتكول وصتتتلغ م فلفتتتة مة تتتو اللفظتتتر 

 والبص ل والس عر يص ل.

 لستتل  ال ةظ تتوب ال فت متتة ع للتتوب  ةظتتلم  -

ال عل موب و ح    ال صتتودا ال ع فلتتة متتن 

لتلتتتو  يع للتتتوب الفةظتتتلم، ويولفتتتولر يةتتتور ا

 الة و   ال ع فلة. 

د تتودة االنفبتتوه ال تتالب لل فتتوهلم واألفكتتوا  -

ال الستتة و ةشتتلط الع للتتوب العتللتتة العللتتو 

 ل   م.

 تللل الشع ا يتتولف    والتلتتق أثةتتور ع للتتة  -

 الفعلم واالسفع اد لالخفبوااب.

 د ودة الفحصلل ال ع فر وال افعلة للفعلم. -

دعومتتوب  علل لتتة  ال فت متتةال ةظ تتوب  عتت   -

فك  تتة  ستتوع  ال تتفعلم علتتى ايتتط ال ع فتتة 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 

 2022يوليو    –المجلد الثاني و الثالثون .... العدد السابع  382

الش  تت ة يول عتتوا  الستتويتة ال  جتت دة فتتر 

يةلفتتت  ال ع فلتتتتة يحلتتتل  ستتتت ل دمش تتتتو 

 واسف عوا و.

الع امل ال ؤث ة على فوعللة ال ةظ وب ال فت مة فتتر 

 ع للة الفعلم 

ب يعض الع امل الفر 2007ح د أح   عة ون )

 ر فعوللة ال ةظ وب ال فت مة، ومة و    ؤث  ف 

ال ستتتف      شتتتل   نتتت ع ال تتتةظم ال فتتتت   -1

ا  ال ااسوب أن ال ةظ وب الحسلة أكة   تتأثل ل

متتتن ال ةظ تتتوب ال شتتت دة. وأن ال ةظ تتتوب 

ا من ال توانة.  الشواحة أكة   أثل ل

ط  تة الفت  م   ؤث  ط  تة عتت ض ال تتةظم  -2

و كل  علتتى فوعللتتة التتفعلم، ستت ار ال فت    

و أو يصتت  لو أو أ كون مكف يلو أو  تتف  لو، لفظلتتل

 س عللو يص  لو.

  قلع  ت  م ال تتةظم  قتت   تتفم  تتت  م ال تتةظم  -3

فر ي ا ة الفعلم م ة واح ة ولففتت ة مفصتتلة. 

وفتتى أحلتتون أختت ى قتت   تتت   علتتى ففتت اب 

قصل ة وم احل مففويعة، وق   ت   فر ففتت ة 

مف س ة يلن الب ا ة والة و ة، وق   ت   قبل 

فبوااب مبو  ة، ولكل وقتتع متتن أوقتتوب االخ

و لل  اقتتتف  الفتتتت  م  تتتأثل  علتتتى األدار  بعتتتل

الفعلل لة ومفغل ا  و. و ت   البحتتل الحتتولر 

علتتى  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة قبتتل أدار 

 االخفبوااب البةوالة الةتولة.

التتت ااب العتللتتة لل تتالب   ستتوع  ال تتةظم  -4

ال تتالب  ول التتت ااب العتللتتة ال ة فتتتة 

االستتف عور الحتت ، و ستتوع هم علتتى علتتى 

الفغلح علتتى ءتتعف  تتت  م ال حفتت ى، وفتتت  

وجتتت  أن ال تتتالب  ول التتتت ااب العتللتتتة 

ال   فعة ق  طتت اوا ألنفستت م استتف ا لشلوب 

 لفةظلم ال حف ى.

نتت ع االخفبتتوااب ال ستتف  مة   شتتل  نفتتواب  -5

 ,Glover)يعض البح و ك ااستتة جلتت ف  

ل  ال ةظ تتوب ال فت متتة ل تتو  تتأثأن  (1990

كبل  على نفتتواب التتفعلم فتتر حولتتة اخفبتتوااب 

االستتف جوع، وهتتلا الفتتأثل   تتتل فتتر حولتتة 

 اخفبوااب الفع  . 

إعتتودة صتتلووة ال تتةظم   تتفم إعتتودة صتتلووة  -6

ال ةظ وب ال فت مة من ختتالل إعتتودة قتت ارة 

ال ةظم فر وقع الفشفل ، ثتتم إعتتودة ق ار تت  

م ة أخ ل قبل االخفبتتوا، أو إعتتودة صتتلووة 

 اة أخ ى ول  الفر ق   ي و فتتر ال ةظم يص

كبلتت  فتتر د تتودة ال  حلتتة األولتتر، لتت  أثتت  

 الت اة الفلكل  ة لل عل موب ال فعل ة. 

 معو ل   ص لم ال ةظ وب ال فت مة 

ح د أودويل معو ل  خوصتتة يفصتت لم ال ةظ تتوب 

ال فت مة،  ةبغر االلفزا  ي تتو أوءتتح و عتتودل ستت ا و 

 ب، على الةح  اآل ر  120-121،  2007)
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األصتتتولة  و تصتتت  ي تتتو   ةلتتتل ال فتتتوهلم  -

واألفكتتوا والحتتتتواق األسوستتتلة، والستتت و  

 يوسفةفو  العالقوب ال ة تلة لل يط يلة و.

 ال ء   وك ول ال عةر. -

اإل شود وهلا  عةتتى أن  تتت   ال عل متتوب فتتر  -

  كل عبوااب وج ل قصل ة لكن مفل ة.

الش  ل   عةتتى التتت اة علتتى استتفلعوب كوفتتة  -

صلل الفر  فعلتتق يتتول حف ل الشزالوب والففو

 ال  اد  عل  و.

الع  ملتتتة  أن  كتتت ن عومتتتة فتتتر معةوهتتتو  -

 ومحف اهو.

الفسلستتل  أن  كتت ن مف اجتتة علتتى أستتوا  -

 مة تر وسلك ل جر.

الفوعللة والفأثل   يحلل  كتت ن لل تتةظم قتت ة  -

 أثل  ة علتتى ع للتتة  ةظتتلم ال عل متتوب فتتر 

 عتل اإلنسون م و  س ل ع للة الفعلم.

 ى ال تتةظم وط  تتتة ع ءتت ،  ةبغتتر يولةستتبة ل حفتت 

 ع ل اآل ر 

االطتتالع علتتى ال حفتت ى الفعلل تتر واخفلتتوا   ▪

 أنسح أن اع ال ةظ وب ال فت مة لفت    .

اخفلتتتتوا محفتتتت ى كتتتتل متتتتةظم ون عتتتت ،   ▪

 وال عل موب والحتواق األسوسلة ال فصلة ي . 

 ةظتتلم ال ةظ تتوب ال فت متتة يشتتكل مة تتتر  ▪

  ةوسح وقع الفعلم.

واسة فر التتفعلم التتتوام علتتى  حتلق مب أ ال    ▪

ال عةتتر، ل تتو ل تتو متتن دوا فتتر د تتودة ثبتتوب 

 ال عونر ووء ح  فر البةلة ال ع فلة.

ن  تتتو ال ةظ تتتوب ال فت متتتة يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة 

 الةتولة 

و   أختتتل ال ةظ تتتوب ال فت متتتة أ تتتكوالل وأن اعتتتل

ى مفعتت دة،   كتتن  تستتل  و حستتح ن تتط العتت ض إلتت 

علتتتى الةصتتت ي مةظ تتتوب مفت متتتة لفظلتتتة  عف تتت  

ال كف ية أو ال س  عة، ومةظ تتوب مفت متتة يصتت  ة 

أو اس ملة،  ت   يع ض ال فوهلم وال عل موب، ومو 

يلة تتو متتن عالقتتوب يتت ون ح كتتة يوستتف  ا  الصتت ا 

مةظ تتوب مفت متتة ستت علة وال ستت   والةصتت ي، و

و شتتف ل علتتى وستتواط مفعتت دة  ش تتع يتتلن يصتت  ة، 

وطتتح ال ستتواط البصتت  ة والستت علة والح كتتة، و  

و تتت   البحتتل الحتتولر علتتى   حوسفر الس ع والبص .

ن  لن من ال ةظ وب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة، وه تتو  ال تتةظم الةصتتر، وال تتةظم ال ستت مر 

فر  كل إنف ج افل  ثويع، حلتتل  تتفم  تتت  م ال تتةظم 

قبل أدار أل من االخفبوااب البةوالة الةتولتتة، كتتأدواب 

فتت خالب ال ع فلتتة أثةتتور دعتتم مع فتتر  تلتتل متتن ال

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة، و ستتتوع  ال ولبتتتوب 

ال عل تتوب علتتى التت يط يتتلن ال عل متتوب و ةظل  تتو 

وم اجعف تتتو، أثةتتتور م حلتتتة الفحتتتتل  لالخفبتتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة، م تتو  ستت ل علتتى ال ولبتتة ال عل تتة 

ع للتتتوب االستتتف جوع والفتتتلك  ال ةظ تتتة، و فةتتتوول 

 ل ل ن الة  لن.الشزر اآل ر ع ض 
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ن ط ال ةظم ال فتتت   الةصتتر يوالخفبتتوااب البةوالتتة  -1

 الةتولة 

 عتت  ال تتةظم ال فتتت   الةصتتر أحتت  األ تتكول 

اللفظلتتتة أو األن تتتوط الفتلل  تتتة األسوستتتلة لفتتتت  م 

 ت   هلا الة ط على الةص ي ال ةظ وب ال فت مة،  

اإللكف ونلتتتة ال كف يتتتة، و أختتتل  تتتكل ال    تتتوب 

(Outlines) ع الةصتتتلة ال  كتتتزة، الفتتتر وال تتتوط

 عبتتت  عتتتن ال تتتت  ن واإلطتتتوا العتتتو  لل حفتتت ل 

الفعلل ر األسوسر، و كتت ن علتتى داجتتة عوللتتة متتن 

الفش    والش  للة والع  ملة أعلى من ال عل موب 

الفر  فم   ا س و. و  فتتود يولبستتوطة فتتر ال فتت داب 

و  كلح الش ل، والت اة على نتل األفكوا وال عوا  

 س  لة وي   تة مبو  ة. ال  كزة ي قة و

 أن اع ال ةظ وب ال فت مة الةصلة 

ال ةظ تتتتتتتتوب ال فت متتتتتتتتة ال توانتتتتتتتتة   بأ)

Comparative Organizers  

 ع ل ال ةظم ال توان على  كومتتل ال فتتوهلم   

وال عل متتتوب الش  تتت ة متتتع ال فتتتوهلم ال فشتتتوي ة 

و فتتر البةلتتة ال ع فلتتة لل تتفعلم. ك تتو  ال  ج دة أسوستتل

ال تتفعلم علتتى الف للتتز يتتلن   ع تتل علتتى د تتودة قتت اة

األفكتتتوا الش  تتت ة واألفكتتتوا ال  جتتت دة فتتتر البةلتتتة 

ال ع فلة، والفر  ك ن م فلفتتة يشتتكل جتت ه ل عتتن 

األفكوا الش  تت ة، ولكة تتو   كتتن أن  ستتبح  تت اخالل أو 

و لل تتفعلم  . و ستتف    (Ausubel , 1978)اا بوكتتل

عتتودة ال تتةظم ال تتتوان عةتت   تتت  م محفتت ى  علل تتر 

 نسبللو ل ل ال فعل لن.ج    مأل   

ال ةظ وب ال فت مة الشواحة أو الففستتل  ة  ب ب)

Expository Organizers  

ب يأن تتتو 126، 2007 ع ف تتتو عتتتودل ستتت ا و )

مةظ تتتوب مفت متتتة  ستتتف    عةتتت مو  كتتت ن ال تتتودة 

و على ال الب، ف ر عبواة عتتن  الفعلل لة ج   ة   ومل

إطتتوا متتن ال عل متتوب العومتتة ال شتت دة والشتتوملة، 

  ةتتتل أهتتتم ال فتتتوهلم وال بتتتودل واألفكتتتوا والفتتتر 

ال فتتت ةة فتتر ال حفتت ى ال ااستتر ال تت اد  عل تت ، 

و  لق على هلا الة ع أحلونتتو ال ةظ تتوب اإل تتتوحلة 

أو الففستتل  ة. و تتت   هتتلا الةتت ع متتن ال ةظ تتوب 

ال فت متتة يفزو تت  ال فعل تتلن ي كتتواز أسوستتلة  بةتت ن 

 علل و مفوهلم وحتواق ال  ءتت ع الش  تت . وقتت   أختتل

ال ةظ تتتتوب الشتتتتواحة  تتتتكل  ع  فتتتتوب ال فتتتتوهلم 

Concept Definition   أو الفع ل تتتتتتتتتوب

Generalization و شتتتتف ل الفع  فتتتتوب علتتتتى .

ال ف تت   األسوستتر وال صتتواص والستت وب ال  لتتزة 

ل ، فتتر  تتكل عبتتوااب نصتتلة يستتل ة. و ستتوهم فتتر 

ع للة ال يط يلن األفكوا وال عل متتوب الش  تت ة، ومتتو 

وب ستتويت  فتتر يةلفتت  ال ع فلتتة. ل ل الف د من معل م

أمو الفع ل وب ف ر عبواة عتتن  ل تتلص لك لتتة كبلتت  

متتن ال عل متتوب فتتر ج تتل وعبتتوااب قصتتل ة م كتتزة 

 وم فص ة   كن  ع ل  و.

كلل  ق   ُتتت   ال ةظ تتوب ال فت متتة الةصتتلة فتتر 

ص اة أسئلة    ل  ة أو أستتئلة الفحتتتل ، أو ج تتل 

 كل التصة؛ ج ل اسفف وملة، أو ق   أخل خب  ة، أو  

و فت ن األفكوا ال السلة لل حف ى الفعلل ر ي تت   
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ال سوع ة على ال يط يلن ال ع فة السويتة وال ع فتتة 

 الش   ة.  

 خصواص ال ةظ وب ال فت مة الةصلة 

 فصتتف ال ةظ تتوب ال فت متتة الفتتر  تتت   علتتى 

الةصتت ي اإللكف ونلتتة، ي ءتت   الكفويتتة وستت  لة 

، 2015ل  )التتت ارة والف تتم. فتتت  أكتت  مح تت  خ تت 

ب أن الةصتت ي اإللكف ونلتتة يستتل ة الف كلتتح 410

وواءتتتحة ال عةتتتر  فصتتتف يوإلنت االتتتة، وستتت  لة 

الف م، و ل   تلل متتن الح تتل ال ع فتتر علتتى العتتتل، 

و تت ف  متتن الش تت  ال بتتلول، و ع تتر مستتوحة أكبتت  

للففكلتت . ك تتو  حستتن ع للتتوب اال صتتول اإللكف ونتتر 

 كف يتتة ال كفتت ب، و ستتوع  علتتى   صتتلل األفكتتوا ال

 يس  لة و س .

معتتتو ل   صتتت لم ال ةظ تتتوب ال فت متتتة اإللكف ونلتتتة 

 الةصلة 

يشونح الشتت وط الفتتر وءتتع و أودويتتل إلعتت اد 

ال ةظ تتوب ال فت متتة اللفظلتتة، حتت د مح تت  خ تتل  

ب معتتتتو ل   صتتتت لم الةصتتتت ي الفعلل لتتتتة 2015)

اإللكف ونلتتة، وقتت   تتم االستتفعونة ي تتو عةتت   صتت لم 

 الحولر، ك و  لر ال ةظ وب الةصلة فر البحل  

ال ت والة ووء   الكفوية من حلتتل نتت ع  ▪

ال تتط وأستتل ي  وحش تت ، وال ستتوفة يتتلن 

الكل وب، والس  ا وءتتبط ال حتتو اة. وقتت  

 تتم استتف  ا  خ تت ط مةوستتبة للتتت ارة متتن 

علتتى الشو تتة، ومة تتو ختتط الفتتو  ز، حلتتل 

أن و مص  ة أن  ت أ ي ءتت   متتن  و تتة 

   كشو ة األج زة الةتولة صغل ة الحشم.

أستتتل ب ال تتتط  استتتف  ا  أستتتل ب ال تتتط  ▪

ال ةوستتتح لفحستتتلن التتتت ارة واستتتفبتور 

 ال عل موب كول ط الس ل .

حشتتتم ال تتتط   فتتتتل استتتف  ا  ال  تتت ط  ▪

ال ف س ة الحشم. وأن حشم ال ط التلوسر 

للةص ي اإللكف ونلتتة الع يلتتة وال ةوستتح 

-14للتتت ارة متتن الشو تتة،  فتت او  يتتلن )

أمتتو ب، ك تتو أنتت  أستت ع فتتر التتت ارة. 16

و الستت    يولةسبة ل  ل الس   فلفتل أ تتتل

-55مف سط ال تت ل، والتتلل  شتتف ل علتتى  

ا للت ارة من علتتى الشو تتة، ألنتت    60 امزل

  س ل الف م و تلل الفشفع وح كة العلن.

ال ستتتوحوب البلتتتتور  الفصتتت لم الفوعتتتل  ▪

و، و تللتتل  لل سوحوب البلتتتور اأستتللو وأفتلتتل

االددحتتتتتو ،  ستتتتت ل التتتتتت ارة و ةظتتتتتلم 

موب علتتى الصتتفحة، و  جلتت  انفبتتوه ال عل 

التوال نحتت  ال عل متتوب ال   تتة، و حستتن 

 اإلنت االة.

البةلتتة و  كلتتح الش تتل   شتتح أن  ستتف     ▪

الش ل التصل ة يسل ة الف كلح. واسف  ا  

أسل ب ال بةر لل علتت   يتتت ا اإلمكتتون. متتع 

م اعوة   ايط ال عةر يلن الكل وب والش تتل 

ستتتل  ووءتتت   األفكتتتوا وال عل متتتوب، لفل

ع للوب إدااق البةلة الفةظل لة لل عل متتوب 

 والعالقوب يلة و.
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األلتت ان وال لفلتتوب  كفويتتة التتةص يولتت اكن  ▪

علتتتى ال لفلتتتة الفو حتتتة الستتتودة. و شةتتتح 

ال شتتففوب مةتتل  عتت د األلتت ان والتت وايط 

وال لفلوب. استتف  ا  اللتت ن األح تت  لشتتلب 

االنفبتتتوه يستتت عة، و تتتفم  تتتلك ه لففتتت اب 

 د األلتت ان فتتر الشو تتة ط  لة، أال  ز   عتت 

 ال اح ة عن أايعة.

اخفصوا الةص إلى الةصتتف يتت ون أن  فتتت   ▪

 ال عةى.

  لتتتز العةتتتوو ن ال الستتتلة عتتتن الف علتتتة  ▪

ووح ة الةظتتو ، واستتف  ا  الفعتت اد الةت تتر 

 وال ق ر.

 تستتلم التتةص إلتتى فتتت اب قصتتل ة حفتتى  ▪

 س ل ق ار تت  متتن علتتى الشو تتة، و شةتتح 

 اسف  ا  الف    .

ل فتتتتت   اإلنف ج افلتتتت  ن تتتتط ال تتتتةظم ا -2

 يوالخفبوااب البةوالة الةتولة  

 عتتت  اإلنف ج افلتتت  متتتن ال ةظ تتتوب ال فت متتتة 

ال ستت ملة أو ال صتت اة، الفتتر  عف تت  علتتى حوستتة 

البصتت ، و تتت   علتتى التت مب يتتلن ال ستت   يأن اع تتو 

عتتتت ض ال فتتتتوهلم والصتتتت ا والةصتتتت ي فتتتتر 

 .وال عل موب ومو يلة و من عالقوب

  Infographics ع  ف اإلنف ج افل   

 ت   مص ل  اإلنف ج افل  على متتز ب م كتتح 

، Informationمتتتن كل فتتتلن، ه تتتو  ال عل متتتوب 

، حلتتل  تتت   اإلنف ج افلتت  Graphicsوال ستت   

علتتى التت مب يتتلن وستتواط م فلفتتة يصتت اة مفكوملتتة 

كولةص ي، والص ا، وال س موب يأن اع و، ي    

و وكفتتورة    صتتلل ال عل متتوب يصتت اة أكةتت  وءتت حل

عللتتتة. و ُ لتتتق علتتتى مصتتت ل  اإلنف ج افلتتت  وفو

مس لوب ع   ة مة تتو  الف ةتتلالب البصتت  ة للبلونتتوب 

Data Visualization و صتتت لم ال عل متتتوب ،

Information Design  

ب الف ةلتتل 482،  2015 ع   مح تت  خ تتل  )

البصتت ل لل عل متتوب يأنتت  "  ةلتتل امتتزل وصتتفر 

مشتت د، أو أ تتت نر  صتت   ل لأل تتلور، والكواةتتوب، 

واألفكتتتوا، وال عل متتتوب، واألحتتت او، وال شتتتوع ، 

يوستتف  ا  ال متت د واأل ت نتتوب ال  فلفتتة، و شتت ل 

ج لتتتتتع الف ةتتتتتلالب الفصتتتتت    ة وال ستتتتت مو لة، 

ب 20،  2019و عتت   مح تت   تتلف ب )وال مز ة".  

ال ف تتت   العتتتو  لعنف ج افلتتت  يأنتتت  "فتتتن  ح  تتتل 

البلونوب وال عل موب وال فوهلم ال عت ة إلتتى عةوصتت  

ة  تتلتة وم فعتتة،  ستت ل ف   تتو واستتفلعوي و يصتت  

ي ءتت  ، و كتت ن مبةلتتة علتتى أهتت ا  واءتتحة"، 

و  فتتود هتتلا األستتل ب يعتت ض ال عل متتوب ال عتتت ة 

والصعبة، ي   تة يستتل ة وسلستتة وواءتتحة.  ك تتو 

يأن تتو متتز ب  ش تتع  (Burke, 2018) ع ف  يتت اق 

يتتلن الةصتت ي والعةوصتت  ال ستت مو لة البستتل ة، 

عالقتتوب ال عتتت ة يتتلن يغتت ض وصتتف و  ءتتل  ال

ال عل متتتوب فتتتر مستتتوحة صتتتغل ة، ووقتتتع قللتتتل، 

وي   تتتة  ستت ل ف تتم هتتله ال عل متتوب والعالقتتوب 
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يوسف  ا  ال س موب والص ا واألل ان، مع الكل تتوب 

ال تت جزة، و  كتتن إءتتوفة الح كتتة لف جلتت  ال تتفعلم 

أثةتتتتتتتتور  عل تتتتتتتت . و ع فتتتتتتتت  سل  شتتتتتتتتواو ن 

(Siricharoen,  2013)   ةلتتل يصتت ل  يأنتت  

 اتتر للبلونتتوب  ستتف لع نتتتل ال عل متتوب ال عتتت ة م

لل فعل لن يأسل ب  ُ كتتة م متتن استتفلعوي و، وف   تتو 

يستت  لة. ك تتو  ع فتت  عتتودل عبتت  التت ح ن وآختت ون 

ب يأنتت  أحتت  ال شتتتوالب الش افلكلتتة، وأحتتت  2016)

 تةلتتوب ال ستتواط ال فعتت دة فتتر عتت ض ال عل متتوب، 

والفر  ت   يف ج ة ال ةظ ااب الحستتلة عتتن ط  تتق 

، حلل  فألف من محف ى يص ل  ستتفة   الص اة أوالل

إلى نتتص معتتلن، حلتتل  تتت   اإلنف ج افلتت  يف ج تتة 

ونتل ال عل موب إلتتى صتت اة م التتة وفلتت    كتتن أن 

 فح ل الص اة من الحولة الةويفة إلى الحولة الةويتة 

يولح كة، ومن الحولتتة الصتتومفة إلتتى الحولتتة الةوطتتتة 

  البلونتتتوب ل ستتتوع ة األفتتت اد علتتتى استتتفتبول  لتتت 

وال عل متتتتوب وف تتتتم محف اهتتتتو. و تتتت ى حستتتتن 

(Hassan, 2016, p. 4)  يأنتت    ةلتتل يصتت ل

لل عل متتوب،  ستتوع  علتتى اكفشتتو  العالقتتوب الفتتر 

 ك ن متتن الصتتعح ف   تتو واكفشتتوف و فتتر العتت وض 

الفتلل  ة للةص ي، حلل  كتت ن ال ستت   يأن اع تتو، 

والصتت ا، والشتت اول، هتتر العةوصتت  األسوستتلة فتتر 

 ال  ار الفعول لل عل موب.   الف ةلل

م و ستتبق  فتتت  أن ن تتط ال ةظ تتوب ال فت متتة 

وستتواط  علل لتتة التوا تتة علتتى اإلنف ج افلتت  هتتر 

اس ملة مةوستتبة لف صتتلل كتتم كبلتت  متتن ال عل متتوب 

ال عت ة يشكل يص ل جلاب وي   تة م فص ة، متتن 

ال تتتز  يتتتلن ال ستتت   يأن اع تتتو ال  فلفتتتة ختتتالل 

  البلونلتتة وال ستت   كول ص ااب وال تت ااط وال ستت 

الف  ل لتتتتتة والشتتتتت اول وال لصتتتتتتوب والصتتتتت ا 

والةصتت ي ال كف يتتة ال  فصتت ة، ي تت    بستتلط 

ال عل متتوب وال فتتوهلم ال عتتت ة، و تتت    و ي   تتتة 

 ف   و و لك هو.  ادااك و وس  عة وواءحة  س ل 

 خصواص اإلنف ج افل  ك ةظم مفت   يص ل 

 ي  اجعة البحتت و وال ااستتوب الستتويتة )ستت لة

؛ ع تت و داو تتش وأمتتونر التت خةر، 2019الستتل ، 

؛ نلفتتتلن الستتتل ، 2020؛ مح تتت د الستتتل ، 2015

 ,Locoro, et al., 2017; Yildirim)؛ 2017

نستتتف لص أن اإلنف ج افلتتت  ك تتتةظم مفتتتت    2016

 يص ل، ق    فود يول صواص اآل لة  

الف ملز والفل لص  حلل   فود اإلنف ج افل   ▪

ب، وال فتتوهلم، يت ا تت  علتتى   ملتتز ال عل متتو

واألفكوا، وال عوا  فر  كل امتت د يصتت  ة، 

 فة ع مو يتتلن الصتت ا، واأل تتكول، واألستت م، 

وال ستت موب الةويفتتة وال فح كتتة، وفتتى نفتت  

ال قتتع ف تت  قتتودا علتتى اخفصتتوا واخفتتزال 

ال عل موب،  ةظلم ال فوهلم واألفكتتوا واي  تتو 

يولفعلم السويق فر  ص لم اس مو ر م فص ، 

ع متتن ع للتتوب التتفعلم، و تلتتل ويولفتتولر  رستت 

 دمن الفعلم.  

 ف لتتتز اإلنف ج افلتتت   اال صتتتول البصتتت ل  ▪

يفوعللفتتت  فتتتر   صتتتلل ال عل متتتوب يستتتبح 
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العةص  البص ل، و ف و ى هتتلا متتع نظ  تتوب 

اال صتتتول البصتتت ل الفتتتر  تتت ى أن صتتتلووة 

ال عل موب فر صتت اة يصتت  ة  شعل تتو أستت ل 

للف م والف ملتتز داختتل العتتتل البشتت ى، ففتت ل 

، (Paivio, 1991)ة الف ملتتز الةةتتوار نظ  تت 

أنتت  متتن الستت ل يولةستتبة لل تتفعلم استتف عور 

ال عل متتوب ال صتت اة أكةتت  متتن ال عل متتوب 

اللفظلتتة، حلتتل  حفتتز اإلنف ج افلتت  الف ملتتز 

الةةتتوار يولتةتتو لن البصتت  ة واللفظلتتة أثةتتور 

كتتتلل  فتتتإن ال تتتخ  عتتتولب حفظ تتتو يولتتتلاك ة. 

ال عل متتتوب ال صتتت اة ي   تتتتة أستتت ع متتتن 

ال عل متتوب الةصتتلة حلتتل  فعومتتل ال تتخ متتع 

الص ا دفعة واحتت ة يلة تتو  فعومتتل متتع التتةص 

 ي   تة خ لة مفعوقبة.

حلتتل   كتتن نشتت  التويللة للةش  وال شتتواكة    ▪

اإلنف ج افلتتت  ومشتتتواكف  عبتتت    بلتتتتتوب 

الف اصتتل االجف تتوعر، وعبتت   تتبكوب التتفعلم 

اإللكف ونتتر ال ةفشتت ة عبتت  ال  تتح. ويولفتتولر 

 كبل  من ال فعل لن.   ال ص ل لع د

متتتتن ختتتتالل  صتتتت لم  ق اا تتتت  اإلث االتتتتة  ▪

  كن إداا  ال وايط وعةتتوو ن اإلنف ج افل ،  

م اقع اإلنف نع اإلءوفلة الفتتر   كتتن لل تتفعلم 

ال ج ع إلل و إلثتت ار معوافتت  حتت ل م ءتت ع 

 اإلنف ج افل .

 شتتل  هتتله ال وصتتلة إلتتى الفصتت لم الشتتلاب   ▪

  تتتكل اإلنف ج افلتتت  متتتن حلتتتل الفصتتت لم،

والعةوصتتت  البصتتت  ة ال ستتتف  مة، والشتتتكل 

الش ولر واألل ان، والت اة علتتى جتتلب انفبتتوه 

ال فعل تتلن حلتتل  كتت ن ل تتو  تتأثل  علتتى  تبتتل 

ال فعلم وإدااك  لعنف ج افل ، واقبول م علتتى 

    الفعلم.

ال ء   والفةظلم  حلل   فتتود اإلنف ج افلتت   ▪

الشلتت  ي وصتتلة ال ءتت   وستت  لة التتت ارة 

متتوب، وخوصتتلة حستتن  ةظتتلم والف تتم لل عل 

ال عل موب و   لب و    لبلو مة تللو، م و  س ل 

اكفشتتو  العالقتتوب يتتلن ال عل متتوب، ومتتن ثتتم 

 فستتل هو، وال توانتتة يلة تتو، و تت  بط ي تتله 

ال وصتتلة استتف  ا  عةوصتت  يصتت  ة مأل فتتة 

ل ى ال فعل لن، م و  سوع  علتتى ع للتتة ف تتم 

 ال عل موب يشكل أكة  فعوللة.  

الستتف  ا  وستت  لف   و تصتت  ي  تتو التويللتتة ل ▪

س  لة اسف  ا  ال فعلم لعنف ج افلتت  وكوفتتة 

عةوص ه لفحتلق األه ا  الفعلل لة ال  ل ية، 

واقبول  على اسف  ام . وهتتر خوصتتلة  تت  بط 

يشو يلة  ص ل  ، وحستتن  ةظل تت ، ويستتوطة 

 وألفة العةوص  البص  ة ال سف  مة فل .

 أن اع اإلنف ج افل     

ف ج افلتت  الفعلل تتر حستتح ط  تتتة  ةتستتم اإلن

عتت ض ال عل متتوب إلتتى ثتتالو أنتت اع )أن تتوا علتتر، 

 ,Dai)؛ 2019؛ 2016؛ مح تت   تتلف ب، 2017

  هر  2014
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اإلنف ج افلتت  الةويتتع  عبتتواة عتتن عةوصتت   ▪

يصتتت  ة ثويفتتتة  ستتت ل ف   تتتو،  عبتتت  عتتتن 

و.  ال عل موب ال وصتتة ي  ءتت ع متتو إلكف ونلتتل

 حفتت ل علتتى الةصتت ي وال ستت   والصتت ا 

. فر  فم ع ء و ج لعلو فر  كل واحتت  ثويتتعال

ه  أيسط األن اع، و  كن  ص ل   يولب امب و

ال وصتتة يولفصتت ل وب الةويفتتة مةتتل يتت امب  

Photoshop ،Illustrator  حلتتتل   كتتتن

حف  الفصتت لم الة تتوار ك لتتف صتت اة ثويفتتة، 

لستت  لة مشتتوه   ، واسفع اءتت ، وطبوعفتت . 

 لم الفصتت الةتت ع األول و ةتسم إلى  ص ل لن   

األفتتتتر لعنف ج افلتتت   حلتتتل  تتتفم عتتت ض 

معل متتوب اإلنف ج افلتت  يشتتكل أفتتتر،  شتتب  

مةوستتتح ط  تتتتة ال  تتت ط الزمةلتتتة، وهتتت  

الستتتفع اض األحتتت او وال قتتتواع الفوا  لتتتة، 

وال حفتت ى التتلل  فستتم يولففتتويع األفتتتر متتن 

 الةتت ع الةتتونرالل تتلن لللستتوا، أو العكتت . و

 الفصتت لم ال أستتر لعنف ج افلتت   حلتتل  تتفم

ع ض ال عل موب يشكل اأسر من أعلى إلتتر 

أسفل أو العكتت ،  ستت   لل تتفعلم يوسفكشتتوف  

وهتتت  صتتتول  يوستتتف  ا  الف   تتت  ال أستتتر، 

للعتت ض علتتى أج تتزة الك بلتت    ال ح تت ل، 

واألج زة الل حلتتة، وال  ا تتف الةتولتتة، حلتتل 

 س ل الففوعل مع  عب     ط الفةتل ال أستتر 

 تتت  التتتلى  فتتتل  ح  تتتة الفةتتتتل يتتتلن محف  و

يستت  لة. وقتت  اقفصتت  البحتتل الحتتولر علتتى 

 اإلنف ج افل  الةويع.

اإلنف ج افل  ال فح ق  عبواة عن  صتت لم  ▪

البلونتتوب والف ءتتلحوب وال عل متتوب فتتر 

عةوصتت  يصتت  ة مفح كتتة متتن نصتت ي 

وامتت د وصتت ا  فحتت ق يح كتتوب معبتت ة 

وم مب مع و الفعللق الصتت  ر وال تتؤث اب 

ة الص  لة وال  سلتى، ي      ءل  فك 

متتو ي   تتتة  تتلتة وم فعتتة. و كتت ن ل تتو 

 سلةوا   كومل إلخ ا  الشكل الة وار.

اإلنف ج افلتت  الففتتوعلر  وهتت  عبتتواة عتتن  ▪

عةوص  يص  ة  فم ي مشف و يإءوفة يعض 

و متتن  أدواب التتفحكم واألكتت اد لف لتتق ن عتتل

 الففوعل مع و يفحكم ال فعلم.

اإلنف ج افلتت  الةويتتع متتن حلتتل   كن  صتتةلف  كلل   

 ,Dai؛ 2017و ال تت   )نلفتتلن الستتل ، الغتت ض أ

; Sirichoroen & Vinh 20172014 ب إلر 

اإلنف ج افلتتتتتتتتتتتتتتت  ال عل متتتتتتتتتتتتتتتو ر  ▪

Informational infographic  

 سف    هتتلا الةتت ع متتن اإلنف ج افلتت  فتتر 

ع ض كم كبل  من الحتواق، وال عل متتوب، 

وال فتتوهلم ال وصتتة حتت ل م ءتت ع متتو؛ 

 وي   تتتة يصتت اة أكةتت   فصتتلللة وج  تتة،

جلاية و لتة  س ل على ال فعل لن ع للتتة 

 ش لع وف م ومعولشة  ل  ال عل موب. ف   
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 ل تتص ال عل متتوب فتتر نتتتوط ستت لة الف تتم 

يوستتتتتتف  ا  األ ت نتتتتتتوب، وال ستتتتتت موب 

الف ءلحلة، والت اام، والصتت ا، وال متت د 

ال ستت مو لة. و عتت  هتتلا الةتت ع هتت  األكةتت  

و، و صل  لفحتلتتق ع  تت    ل علو واسف  امل

 ه ا  الفعلل لة.من األ

 Statisticalاإلنف ج افلتت  اإلحصتتوار  ▪

infographic وفل   تتفم  تتت  م وعتت ض  

البلونتتتوب وال عل متتتوب ال  ةلتتتة يصتتت  لو 

يوستتف  ا  ال ستت موب البلونلتتة، والشتت اول 

اإلحصتتتوالة، واألاقتتتو ، و ستتتف    لع تتتل 

 الفتوا   واإلحصوراب.

 Timelineاإلنف ج افلتتتت  الزمةتتتتر  ▪

infographicفتتتتر عتتتت ض    ستتتتف    

 تتتت اا خ م  تتتتة، أو   ءتتتتل   سلستتتتل 

مش  عتتتتة أحتتتت او، أو نتتتتتل معل متتتتوب 

مفسلسلة دمةللو، أو لف ءل    تت ا ظتتوه ة 

 أو م ء ع عب  فف ة دمةلة مح دة.

إنف ج افلتتتتتت  الع للتتتتتتوب أو ال  احتتتتتتل  ▪

:Process infographic  ستتف    فتتر 

عتتت ض ال  احتتتل ال ك نتتتة لع للتتتة متتتو، 

ستتلة خ لتتة و  ءل   فويع الع للوب فر سل

مفصتتلة أو مةفصتتلة ، حلتتل  ستتوع  علتتى 

 بسلط و  ءتتل  كتتل م حلتتة متتن ال  احتتل 

على ح ة، ووولبلو مو  كتت ن ط  تتتة عتت ض 

ال  احتتل متتن الل تتلن إلتتى اللستتوا أو متتن 

األعلتتى إلتتى األستتفل، ولز تتودة فوعللتتة هتتلا 

الفص لم  سف    الف قلم، وإءتتوفة األستت م 

 وال م د الف جل لة.

 Geographic افتتر اإلنف ج افلتت  الشغ ▪

infographic سف    أكة  فر ال شتتول   

الشغ افتتر لف ءتتل  ال  اقتتع، والستتكون، 

وال ستتوفوب، وداجتتوب الحتت ااة، وول هتتو 

متتن الظتت اه  الشغ افلتتة، ف تت   تتت   علتتى 

 ال  ااط الشغ افلة يأن اع و.

 Comparisonاإلنف ج افلتت  ال تتتوان  ▪

infographic ستتتف    للف للتتتز يتتتلن   

ألنتت اع ال  فلفتتة، و عف تت  علتتى األ لور وا

ال توانتتة يتتلن ال  ءتت عوب متتن م فلتتف 

الزوا تتو ال  كةتتة. فعتتن ط  تتت   تتفم إيتت اد 

ال زا و والعل ب، أو   ءتتل  أوجتت  الشتتب  

 واالخفال .

 Hierarchicalاإلنف ج افلتت  ال  متتر  ▪

infographic سف    هلا الةتت ع عتتودة   

لفةظتتلم ال عل متتوب ي   تتتة ه ملتتة علتتى 

 وب متتن أعلتتر إلتتى أستتفل أو هلئتتة مستتف 

العكتت ، ومتتن أمةلفتت  الشتت ل ة  سلستتل 

موستتل  ال  متتر للحوجتتوب، التتلل  عتت ض 

ا متتن   سلستتل االحفلوجتتوب اإلنستتونلة يتت رل

أكة هو أه لتتة فتتر قوعتت ة ال تت   إلتتى أقل تتو 

 أه لة فر ق ة ال   . 
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 Listإنف ج افلتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت اام  ▪

infographic   ستتف    هتتلا الةتت ع متتن 

ال عل موب، و تتت    و الفصوملم فر ع ض  

يشكل جلاب على هلئة قوا ة، حلل  ستتفغل 

العةوصتتت  ال  التتتة، وال  تتت ط واأللتتت ان 

الشلاية، فر إيتت اد عةوصتت  التوا تتة يشتتكل 

م لز وأكةتت  جو يلتتة متتن التتت اام الفتلل  تتة 

 الفر  عف   على الفع اد الةت ر.

 ف اا  اإلنف ج افل  ك ةظم مفت   يص ل 

و وال ااستتوب الستتويتة يفحللل األديلوب والبحتت 

؛ مح تتت د عبتتت  التتت ح ن، 2015)مح تت  خ تتتل ، 

 & Clark)؛ 2017؛ نلفتتتلن الستتتل ، 2020

 Özdal, & Ozdamli,Lyons, 2004; 

2017; Yildirim, 2016 الفر  ةوولتتع م لتتزاب و

وف ااتتت  اإلنف ج افلتتت  والف ةتتتلالب البصتتت  ة،  تتتم 

ع  تت  متتن الف ااتت  وال  لتتزاب الفعلل لتتة استتف الي 

 م و اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت   يصتت ل، الفتتر  تتت 

 و ل  على الةح  اآل ر 

دعم االنفبوه وال افعلة للتتفعلم، حلتتل  شتتلب  ▪

ال تت اد الفعلل لتتة البصتت  ة االنفبتتوه نحتت  

يتتتتولفعلم اإللكف ونتتتتر، األجتتتتزار ال   تتتتة 

و ستتتوع  ال تتتفعلم علتتتى االحففتتتوظ التتت اام 

يوالنفبتتوه. وك تتو  شعتتل التتفعلم  تتلتلو وأكةتت  

و  شتتتتشع ال فعل تتتتلن فتتتتر جو يلتتتتة، م تتتت 

 ال شواكة فر ع للة الفعلم.

 لعح اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت   وظلفتتة   ▪

استتف عوالة، حلتتل  ستتوع  ال فعل تتلن علتتى 

 لك  ال عوا  وال ب اب الستتويتة و ةشتتلط 

الة تتو   العتللتتة التوا تتة لتت ى ال فعل تتلن، 

و تت يط يتتلن ال عتتوا  الستتويتة وال ع فتتة 

ا   الش   ة. و ل  من خالل  ل لص و كبلتت ل ك ل

متتن ال عل متتوب، والتت يط يتتلن ال عل متتوب 

 ال كف ية وال ص اة.

 تلتتتل متتتن الح تتتل ال ع فتتتر  حلتتتل  تتتتل  ▪

ال ةظ وب ال فت مة البص  ة الش تت  الزااتت  

ال فتت وض علتتى التتلاك ة الشتتغولة أثةتتور 

 الفعلم.

يةتتتتور الة تتتتو   العتللتتتتة  قتتتت   ستتتتوع   ▪

اإلنف ج افلتتتت  فتتتتر   ةلتتتتل ال عل متتتتوب 

 تت ة ويةتتور  تتبكة مع فلتتة وال فتتوهلم الش 

مف اي تتة متتن الة تتو   العتللتتة لل عل متتوب 

 ال ع وءة فر  اك ة األم  ال   ل.

 تتتتت   اإلنف ج افلتتتت  ك تتتتةظم يصتتتت ل   ▪

ي ظلففلن أسوسلفلن ه و  وظلفتتة ج وللتتة، 

من خالل إءوفة  كل ج تتولر علتتى ط  تتتة 

ع ض ونتل الفعلم، ووظلفة  حللللة  ف ةل 

ل تتفعلم، متتن فتتر د تتودة التتت اة ال ع فلتتة ل

ختتتالل وصتتتف عتتت ض الحتتتتواق، كشتتتف 

التتتت وايط والة تتتتو   الفتتتتر   جتتتت  يتتتتلن 

 ال عل موب ال ت مة. 
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 ستتوع  اإلنف ج افلتت  فتتر ع للتتة  ةظتتلم  ▪

ال عل متتتوب و تتت فل  إطتتتوا يةتتتوار ويةلتتتة 

ه ملتتة لفةظتتلم لل عل متتوب الةصتتلة. ف تتن 

ختتتالل التتت مب يتتتلن الةصتتت ي وال ستتت   

، وال م د  فم  ل تتلص ال عل متتوب الكةلتت ة

و  ءتتل  ال عل متتوب ال عتتت ة، والفةظتتلم 

الشل ، والف  لح ال ة تر ل له ال عل موب، 

و  ءتتتتل  العالقتتتتوب والتتتت وايط داختتتتل 

ال حف ى، واسف  ا  األلتت ان الفتتر  ستتوع  

 على الف للز والف ءل .

دمتتن التتفعلم والش تت  ال بتتلول  حلتتل    تللل ▪

 ستتوع  ال تتفعلم علتتى الفعتت   علتتى ك لتتة 

فتتر وقتتع قصتتل  كبلتت ة متتن ال عل متتوب 

ويش تتت  قللتتتل، و لتتت  يف ظلتتتف العةوصتتت  

البص  ة ال أل فة الفر  ستتوع  علتتى إ شتتود 

 و  كلز هله ال عل موب.  

 ت  ة اللاك ة و حسلن يتور التتفعلم  حلتتل   ▪

 ستتف    الصتت ا وال ستت موب فتتر  ستت لل 

الفر  صعح  لك هو يسبح   ال عل موب لك   

ءعف   اي  و، وعتتن ط  تتق  ح  تتل هتتله 

عبة الفتتتلك  إلتتى   ةتتتلالب ال عل متتوب صتت 

مصتت اة أو م ستت مة،  صتتب  أكةتت  قويللتتة 

للفتتتلك  واالستتتف جوع متتتن  اكتتت ة األمتتت  

ال   تتل، علتتى أستتوا أن هتتله الف ةتتلالب 

 ف لح ج  لا عتلللو أقل لف ملزهو و تتلك هو، 

و ل  يوستتف  ا  صتت ا واستت موب مأل فتتة 

    بط ي له ال عل موب واألح او.

  ةظم مفت   يص ل معو ل   ص لم اإلنف ج افل  ك

اهف ع ع    متتن البحتت و وال ااستتوب الستتويتة 

يفح  تتت  معتتتو ل   صتتت لم اإلنف ج افلتتت  الفعلل تتتر 

يأن اعتت  ال  فلفتتة يتتولفعلم اإللكف ونتتر، و لتت  علتتى 

 الةح  اآل ر  

ب معتتتو ل  لفصتتت لم 2016حتتت د مح تتت   تتتلف ب )

 اإلنف ج افل  الفعلل ر،  ت ةع 

اخفلتتتتتتوا م ءتتتتتت ع واحتتتتتت  لفصتتتتتت لم  ▪

 افل ، واخفلوا عة ان معب  وم لز اإلنف ج

 ل .

اخفلتتوا يلونتتوب ومعل متتوب   كتتن   ةلل تتو  ▪

 يص  لو.

أن  فستتتتم ال عل متتتتوب الفتتتتر  فتتتتت ة و  ▪

 اإلنف ج افل  يولصحة وال  ث قلة.

أن  فستتم  صتت لم اإلنف ج افلتت  يولفسلستتل  ▪

 فر ع ض ال عل موب.

أن  فم اخفلوا ال متت د واال تتكول الفعبل  تتة  ▪

 ج افل  يعةو ة.الفر  فت ة و اإلنف 

أن  ك ن األل ان جلاية ومفةوسبة مع فكتت ة  ▪

 وه   اإلنف ج افل .

أن  ك ن اإلنف ج افل  ختتولر متتن األخ تتور  ▪

 االمالالة والةح  ة.
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ب معتتو ل  2020ك تتو أعتت  مح تت د الستتل  وأختت ان )

 لفص لم اإلنف ج افل  الةويع ك ةظم مفت  ،  فت ن 

 ح    أهتت ا  اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت    ▪

 ص اة دقلتة.ي

م اعتتوة الشتت  ل والع  ملتتة فتتر عتت ض  ▪

 ال عل موب.

ستت د ال عل متتوب متتن العتتو  إلتتى ال تتوي،  ▪

 ومن الكل إلى الشزر.

 ع   الف  و للففوصلل ال قلتة لل  ء ع. ▪

ايتتتط ال عل متتتوب ال ت متتتة يول عل متتتوب  ▪

 السويتة.

 صحة ال عل موب ال ت مة فر الفص لم. ▪

وءتت   الصتت ا والةصتت ي واإل تتوااب  ▪

 ة.ال ت م

 م اعوة الفةوسق الل نر فر الفص لم. ▪

استتف  ا  صتت ا وإ تتوااب  اب داللتتة عةتت   ▪

 ال فعلم.

م اعتتوة الفسلستتل والففتتويع ال ة تتتر فتتر  ▪

 ع ض ال عل موب.  

ب قوا تتتة 2017كتتتلل  وءتتتعع أمتتتل حستتتن )

ل عتتتو ل   صتتت لم اإلنف ج افلتتت  الفعلل تتتر الةويتتتع، 

  فت ن مشوللن لل عو ل    

الف يتتتت ل ال عتتتو ل  ال وصتتتة يولفصتتت لم  ▪

لعنف ج افل ، وا ف لع  م اعوة األهتت ا  

الفعلل لة، و تتت  م محفتت ى  علل تتر واءتت  

 ومح د، وم اعوة خصواص ال فعل لن.

ال عتتتتتو ل  ال وصتتتتتة يولفصتتتتت لم الفةتتتتتر  ▪

لعنف ج افلتت ، وا تتف لع  البستتوطة فتتر 

الفصتت لم، اإلختت ا  الشلتت ، استتف  ا  اللغتتة 

اللفظلتتة يشتتكل ستتللم،   ظلتتف ال  تت ط 

واأل كول واأللتت ان يشتتكل ستتللم،   وال س  

 مالام.

وفر ء ر مو ستتبق قومتتع البوحةتتة فتتر البحتتل 

الحتتتتولر يفح  تتتت  معتتتتو ل  ومؤ تتتت اب لفصتتتت لم 

اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت   يصتت ل يوالخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة، ك تتو سلفتتت  فتتر الشتتزر ال تتوي 

 يإج اراب البحل.  

 -فوعللتتتتة ن  تتتتو ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة )الةصتتتتر

 ج افل ب يوالخفبوااب البةوالة الةتولة   اإلنف 

  تتت   البحتتتل الحتتتولر إلتتتى   تتت    ن  تتتلن 

لل ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

كتتأدواب دعتتم مع فتتر واستتف ا لشلة  علل لتتة فعولتتة 

 ستتتون  ال ولبتتتوب ال عل تتتوب فتتتر ع للتتتوب   ملتتتز 

ال عل موب و ةظل  و، وال  اجعة اللهةلة لل عل موب 

ستتبق  عل  تتو، قبتتل أدار االخفبتتوااب البةوالتتة  الفتتر

الةتولتتة فتتر يلئتتة  علتتم قوا تتة علتتى نظتتو  إدااة  علتتم 

إلكف ونتتر، متويتتل عتت    تتت  م متتةظم، و ح  تت  ن تتط 
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ال تتةظم ال فتتت   األكةتت  مةوستتبة وفوعللتتة، لفة لتتة 

الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبوا اإللكف ونر، 

عل تتوب عة تتو، والفع   على ان بوعتتوب ال ولبتتوب ال 

وفل تتو  لتتر عتت ض ألهتتم ال ااستتوب والبحتت و الفتتر 

 ةوولتتع  صتت لم ال ةظ تتوب ال فت متتة، والبحتتل عتتن 

فوعللة كل متتن ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة، الةصتتر 

وإنف ج افلتتت  الةويتتتع، كأحتتت  أ تتتكول ال ةظ تتتوب 

 البص  ة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة 

ي  اجعة البح و وال ااستتوب الستتويتة نشتت  أن 

يعض البح و اهف تتع يفصتت لم ال ةظ تتوب ال فت متتة 

اللفظلة والبص  ة، والبحل عن  أثل هو علتتى نتت ا ب 

يحل خول  مولتت  وعلتتى خللفتتة الفعلم ال  فلفة، مة و  

ب والتتلل اهتتفم يتتولفع   علتتى أثتت  ن  تتر 2015)

ال س مو رب فر يلئتتة   –ال ةظ وب ال فت مة )الةصر  

أستتف ب   علتتم قوا تتة علتتى  ةفلتتل م تتو  ال  تتح. وقتت 

الةفواب على فوعللة ال ةظ وب الف  ل  ة البص  ة فر 

 كل اس   متوانة يول ةظ تتوب الةصتتلة علتتى  ة لتتة 

الشونح ال ع فر واال شوه نحتت  الفةتت    ال عل متتو ر. 

ب فوعللتتة 2018ك تتو  ةوولتتع دااستتة أمتتل ستتلل ون )

ال ةظ تتوب ال فت متتة أثةتتور التتفعلم الةتتتول، كتت عوموب 

يتتلن ن  تتر العتت ض الفلتت       علم إج االتتة، وقوانتتع

والةصتتر ال تت ع   يولصتت ا. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى 

فوعللة ال ةظ وب ال فت مة فر  ة لتتة م تتوااب إنفتتو  

  بلتوب ال و ف اللكر والكفورة اللا لة ال  اكة ل ى 

طتتالب  كة ل جلتتو الفعلتتلم، و فتت و ال تتةظم الةصتتر 

ال  ع   يولص ا علتتى الفلتت    فتتر الف بلتتق البعتت ل 

وهتتلا  تت ل علتتى وا للكفتتورة اللا لتتة ال  اكتتة.  الخفبتت 

  أثل  ال ةظ وب الةصلة على الكفورة اللا لة لل الب.  

ب ف  فع إلتتى 2014أمو دااسة أك   مص فر )

-  ظلتتتف ن  تتتر ال ةظ تتتوب ال فت متتتة )البصتتت ل 

ال  ار ال س  عب فر نظو  إلدااة الفعلم اإللكف ونتتر 

  التتفعلم. والفع   على أث ه و فر الفحصلل ويتور أث

وأ واب الةفواب إلى ع   وج د ف و يتتلن ال ةظ تتلن 

لتت ل طتتالب ال ااستتوب فر  ة لتتة الفحصتتلل الفتت ال  

 Bui. كلل  قوانع دااسة يتت ل ومتتوق دانلتتول العللو

& McDaniel, 2015) ب يتتلن ن  تتلن لل ةظ تتوب

  الةصر، فر  كل م  ط نصر، والبص ل ال فت مة

لل حوء اب فر  كل اسم    ل ر، أثةور االسف وع  

الص  لة مع  تت و ن ال الحظتتوب متوانتتة يعتت    تتت  م 

متتةظم، و أثل ه تتو علتتى األدار البعتت ل ولتتت اة علتتى 

 ةظتتلم التتفعلم. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى الفتتأثل  الفعتتول 

لل سم الف  ل ر على أدار االخفبوااب يغتتض الةظتت  

عن الت اة ال الب على  ةظلم ال ع فة. أمتتو يولةستتبة 

ون  أثل ه جل  يولةسبة لأل تت وي لل   ط الةصر فك

 ول الت اة ال   فعتتة علتتى  ةظتتلم ال عل متتوب، ولتت  

و  تتتأثل  فعتتتول علتتتى ال تتتالب  ول التتتت ااب  أ تتتتل

ال ة فتتتتة فتتتتط فتتتر اخفبتتتوا االستتتف عور الحتتت  

لل عل موب متوانتتة يعتت    تتت  م ال تتةظم. وهتتلا  ؤكتت  

الفتتتأثل  الفعتتتول لل ةظ تتتوب ال فت متتتة يشتتتكل عتتتو ، 

 لة يشكل خوي فر  حسلن التتت اة وال س   الف  ل

على اسف جوع التتفعلم والفةظتتلم التتلا ر. وقتت  أوصتتع 

ال ااستتة يتتت واة البحتتل لتتل  فتتتط فتتر فوعللتتة 
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ال ةظ تتتوب ال فت متتتة يأن وط تتتو ال  فلفتتتة يتتتولفعلم 

اإللكف ونر على ال ط، وإن و البحل عتتن  تتأثل  دمتتب 

ال ةظ وب ال فت مة مع اسف ا لشلوب  علل لتتة أختت ى 

لط ع للتتوب معولشتتة ال عل متتوب. ولتتلل  علتتى  ةشتت 

  تتت   البحتتتل الحتتتولر البحتتتل عتتتن  تتتأثل   تتتت  م 

ال ةظ وب ال فت متتة متتع االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

كوسف ا لشلة  علل لة وأدواب دعم مع فر ق   ستتوع  

ال ولبوب ال عل تتوب فتتر ع للتتوب معولشتتة ال عل متتوب 

 و ةظل  تتو واستتتف جوع و أثةتتور التتتفعلم اإللكف ونتتتر

ي تت   د تتودة الفحصتتلل ال ع فتتر و تللتتل الفتت خالب 

ال ع فلة واآلثوا السلبلة للشتتع ا يتتولتلق أثةتتور أدار 

 االخفبوااب اإللكف ونلة.

ونشتتالر وقتت  اهف تتع دااستتة مح تت  ال  ادنتتر 

ب يولبحتتل عتتن فوعللتتة  ةفلتتل أنشتت ة 2017قتت ال )

التتفعلم اإللكف ونتتر ال صتتح ية يول ةظ تتوب ال فت متتة 

 جزة والففصتتلللة فتتر يلئتتة  علتتم ي ستتف  و  و ال تت 

إلكف ونتتر وعالقف تتو يأستتل ب التتفعلم علتتى  ة لتتة 

 حصتتتلل ال فتتتوهلم الفكة ل جلتتتة وال افعلتتتة للتتتفعلم. 

وأستتف ب الةفتتواب عتتن فوعللتتة ال ةظ تتوب ال فت متتة 

يصفة عومة ال صوحبة لألنش ة البةوالة اإللكف ونلتتة 

فتتر د تتودة  حصتتلل ال فتتوهلم وال افعلتتة للتتفعلم لتت ل 

ب ال عل تتتلن. أمتتتو دااستتتة ك للتتتع وجوملتتتع ال تتتال

(Colliot & Jamet, 2018)    فت  حوولع الفع

علتتى  تتأثل  كتتل متتن  تتت  م م  تتط نصتتر جتتوهز فتتر 

متويل   لل ه أثةور الفعلم اإللكف ونر مفعتت د ال ستتواط 

علتتى أدار ال تتالب. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى فوعللتتة 

 ال   ط الةصر الشوهز فر  عز ز أدار ال الب ويتور

ك و أن لتت   تتأثل  فعتتول علتتى  حستتلن ع للتتوب .  الفعلم

ال عل موب و  ز ة و واالحففوظ ي و، من خالل     ملز

إي اد ال فوهلم ال السلة والف علة ومو  ةتت ا  يلة تتو 

من عالقتتوب ه ملتتة، واستتف  ا  العةتتوو ن ال الستتلة 

والف علة كفل لحوب يص  ة   ج  انفبوه ال الب نح  

البةلتتة ال ع فلتتة ل  ءتت ع   و  ءل الةتوط ال   ة،  

 تلل الح ل ال ع فر على اللاك ة قصتتل ة الفعلم. م و  

ال تت ل، و حتت ا ال تت ااد ال ع فلتتة، و لستت  يةتتور 

الة تتو   العتللتتة، واي  تتو متتع ال عتتوا  الستتويتة، 

والتتتلل  تتتؤدل إلتتتى  حستتتلن ع للتتتوب استتتف جوع 

 ال عل موب أثةور أدار االخفبوااب.

 oyede, (Olكتتلل   ةوولتتع دااستتة أول  تت 

البحل عن  أثل  ن  ر ال ةظ تتوب ال فت متتة  (2011

الةصرب على  حصلل ال تتالب فتتر متتت ا   -)ال ص ا  

الكل لتتور يول تت ااا الةون  تتة. وأظ تت ب الةفتتواب أن 

ال ةظ تتلن ال فتتت ملن  عتتزدون الفحصتتلل واالحففتتوظ 

يول  اد الفعلل لة فر الكل لور يشتتكل عتتو ، وأن ن تتط 

فتتر د تتودة  حصتتلل  ال تتةظم ال صتت ا أكةتت  فوعللتتة

واالحففتتوظ يتتولفعلم. أمتتو دااستتة اويةستت ن وكلتت اا 

(Robinson & Kiewra, 1995)   فتتت

قوانتتتع يتتتلن استتتف  ا  ن  تتتر عتتت ض ال ةظ تتتوب 

ال فت مة البص  ة فر  كل مصتتف فوب وال    تتوب 

الةصلة وع    ت  م متتةظم. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى أن 

ار ال الب الل ن استتف  م ا ال ةظ تتوب ال فت متتة ستت 

الةصلة أو البص  ة  ف ق ا فر استتف عور ال عل متتوب 
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ال وصتتة يولبةلتتة الكللتتة. وأن ال تتالب التتل ن  لتتت ا 

ال صتتف فوب  ف قتت ا علتتى ال تتالب التتل ن استتف  م ا 

ال    وب الةصلة فر  علتتم العالقتتوب ال  ملتتة. وقتت  

أ تتواب الةفتتواب إلتتى أن يعتتض أنتت اع ال    تتوب 

وب وال تت ااط ال ستت ملة ثةوالتتة األيعتتود كول صتتف ف 

ال ع فلة أفتل من ول هو فر نتل العالقوب ال  ملتتة 

يتتتلن عةوصتتت  ال عل متتتوب. وأن العتتت ض البصتتت ل 

لل عل متتتوب الةصتتتلة وط  تتتتة  ةظتتتلم الةصتتت ي 

والكل تتوب علتتى الشو تتة  تتؤث  علتتى ع للتتوب   ملتتز 

ال عل متتوب و ةظل  تتو، ويولفتتولر استتف جوع و. وان 

 تتالب إءوفة ال    وب الةصتتلة للةصتت ي  تت عم ال

التتتل ن  عتتتون ن متتتن ءتتتعف التتتت اة علتتتى الف تتتم 

والفل تتلص. كتتلل  أ تتتواب دااستتة أح تت  عة تتتون 

 تتتكل أن استتتف  ا  ال تتتةظم ال فتتتت   فتتتر  ب2007)

ع ض نصر م فصتت  ألهتتم ال فتتوهلم األسوستتلة، لتت  

 أثل  فعول على د ودة الفحصلل وخفض قلق االخفبوا 

ل ى طتتالب ال ااستتوب العللتتو. وقتت  أاجعتتع ال ااستتة 

الةفواب إلى أن  ت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة ستتوع  هله  

فر   ءل  ال فوهلم الغومتة، وال يط يلن ال فتتوهلم 

الش   ة وال ب اب السويتة ل ى ال فعل تتلن. ك تتو أدل 

إلى الح  من م وو  ال الب، وسوهم فر خفض قلق 

االخفبوا ل   م متوانة يولتتل ن لتتم  ستتف  م ا ال تتةظم 

 .ال فت  

ف تتع يعتتض البحتت و متتن نوحلتتة أختت ى، اه

وال ااستتوب يولبحتتل عتتن فوعللتتة اإلنف ج افلتت  

كأح  أ كول الف ةلالب البص  ة. فت  أثبفع دااسة 

فوعللتتتتة  (Setiawan, 2021)ستتتتلفلووان 

يص ل للف تتم الستت  ع اإلنف ج افل  ك ةظم مفت    

للةص ي ال صفلة، حلل أن    فود يت ا تت  علتتى 

  قوانتتع . كتتللجلب االنفبوه و تللل الشع ا يول لل

ب يتتتلن ن  تتتر 2020دااستتتة مح تتت د الستتتل  )

اإلنف ج افل  الةويع وال فح ق ك ةظ وب يصتت  ة 

   ل  ة فر يلئة  علم إلكف ونر. وأ واب الةفتتواب 

إلى فوعللة كل من اإلنف ج افل  الةويع وال فح ق 

ك ةظم    لتت ل عةتت   علتتم الب مشتتة. يلة تتو قتتوان 

ب يتتلن أستتل ب الف جلتت  2019م تت و  الفتتتر )

ال صتتتتوحح للتتتتفعلم اإلنف ج افلتتتت ب  -)الةصتتتتر

يول ش وعوب التوام على ال  ح على  ة لتتة األدار 

وم تتوااب متتو واار ال ع فتتة. وأ تتواب   األكود  ر

الةفواب إلتتى فوعللتتة أستتل ب الف جلتت  التتتوام علتتى 

 اإلنف ج افل  فر متويل الف جل  الةصر. 

م تتو ستتبق  فتتت   تتتواب الةفتتواب ال وصتتة 

نع يلن ن  ر ال ةظ تتوب ال فت متتة يولبح و الفر قوا

الةصتتلة والبصتت  ة، وأن ال ااستتوب ا ش تتع نحتت  

استتف  ا  اإلنف ج افلتت  يأن اعتت  ال  فلفتتة ك تتةظم 

مفت   أو أداة للف جل  وال ستتوع ة فتتر يلئتتوب التتفعلم 

اإللكف ونتتتر، إال أن هتتتله ال ااستتتوب الدالتتتع فتتتر 

م احل تتو األوللتتة. كتتلل  اهف تتع يعتتض ال ااستتوب 

أثل  ال ةظ تتوب ال فت متتة علتتى خفتتض يولبحل عن  تت 

قلق االخفبوا، لكن على ال وم من  ل  ال   ج  يحتتل 

 ةتتوول استتف  ا  االخفبتتوااب   -على ح  علتتم البوحةتتة-

البةوالة الةتولة يول ةظ تتوب ال فت متتة، والكشتتف عتتن 
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 - تتتتأثل  ن  تتتتر ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة )الةصتتتتر

اإلنف ج افلتت ب وعتت   استتف  ا  متتةظم مفتتت   علتتى 

الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا  ة لتتة 

اإللكف ونر ل ل ال ولبوب ال عل تتوب، والفعتت   علتتى 

 ان بوعو  ن عة و.

لتتلل  قتت   البحتتل الحتتولر ن  تتلن لل ةظ تتوب 

ال فت مة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، ن تتط ال تتةظم 

ال فت   األول  ت   على الةص ي ال كف يتتة، و أختتل 

ص أهتتم ال عل متتوب  كل ال   ط الةصر، اللل  ل تت 

ال السلة، ومو  ة ا   حف و من  فوصتتلل، متتع إيتت اد 

ال عل موب ال   ة و  كلز االنفبتتوه علل تتو يوستتف  ا  

الفظللتتل وال تتط الستت ل ، يلة تتو  تتت   ن تتط ال تتةظم 

ال فت   الةونر على اإلنف ج افلتت  الةويتتع، فتتر  تتكل 

 ص    يص ل لةف  ال عل متتوب يوستتف  ا  ال ستت   

صتتت ي واأللتتت ان الشلايتتتة إليتتت اد واأل تتتكول والة

 ال عل موب ال   ة، والفلكل  ي و.

األس  وال بودل الةظ  تتة الفتتر  تتت   علل تتو البحتتل 

 الحولر 

 تتت   الفصتت لم الفعلل تتر لالخفبتتوااب البةوالتتة 

-الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب ال فت متتتة )الةصتتتر

اإلنف ج افل ب يبلئة  علم قوا ة على نظو  إدااة  علتتم 

لتتى األستت  الةظ  تتة لعتت ة نظ  تتوب إلكف ونتتر، ع

  علل لة، و ل  على الةح  اآل ر 

الةظ  ة البةوالة والةظ  ة الستتل كلة  علتتى  -

ال وم متتن أن الفتتت  م البةتتوار قتت  ن تتو فتتر 

إطوا أس  الةظ  ة الستتل كلة إال أنتت   تتأث  

ي اجتتة كبلتت ة يول   تتتة البةوالتتة للتتفعلم؛ 

حلتتل  ؤكتت  البةوالتتة أن التتفعلم هتت  ع للتتة 

مع فتتر يةتتوار داخلتتر،  تتت   يتتت   نشتتوط

ال فعلم يةفس . وأن ال ع فة  ةفب من خالل 

نشوط  ت   ي  ال فعلم، و فم   ةلل تتو داختتل 

العتتتل، فتتر  تتكل يةلتتة مع فلتتة )مح تت  

ب.  حتتت و الفتتتت  م فتتتر 2011خ تتتل ، 

البةوالتتتة أثةتتتور التتتفعلم، وءتتت ن م  تتتوب 

حتلتلة. و ت  م االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة 

ال فت متتتتتة أثةتتتتتور التتتتتفعلم يول ةظ تتتتتوب 

اإللكف ونر ي ةوية أنش ة  علل لتتة  فوعللتتة 

 ح و أثةور الفعلم، وعتح كتتل م ءتت ع أو 

مف تت  ، و  تت   إلتتر دعتتم يةتتور ال ع فتتة 

وإعتتودة  شتتكلل البةلتتة ال ع فلتتة التوا تتة، 

و كتت  ن يةلتتة ج  تت ة، متتن ختتالل التلتتو  

ي   تتوب  اب معةتتى. كتتلل   ف لتتح التتفعلم 

عم وال سوع ة لل الب فتتر البةوار  ت  م ال 

معولشتتة ال عل متتوب ويةتتور التتفعلم. و عتت  

ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة ستوالب  علم مع فلة   كتتن ال تتالب 

متتن التلتتو  يوألنشتت ة العتللتتة، واستتف  ا  

استتف ا لشلوب وأستتوللح ايتتط ال عل متتوب 

الش  تت ة يول عل متتوب الت   تتة فتتر  ةشتتلط 

فلتتتتتة التوا تتتتتة، و ش لتتتتتع البةلتتتتتة ال ع 

الففوصتتتلل، و تتتت  م إطتتتوا ع تتتل للتتتفعلم، 

 و لسل  يةور الة و   ال ع فلة.
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أمتتو يولةستتبة ألستت  الةظ  تتة الستتل كلة فإن تتو 

إ وحة الف ي لل تتفعلم للفتت ا ح ال ستتف      ؤك  على

وال فكتتتت ا علتتتتى الستتتتل ق ال  لتتتت ب اكفستتتتوي ، 

وم واستتف ، ي تت   حفتت  التتفعلم ويتتتور أثتت ه، متتن 

شتت ة و تت ا بوب ال  اجعتتة، متتع استتف  ا  خالل األن

أسئلة مفع دة وم دعة الخفبوا ال الب؛ والفأك  من 

 حتلق ن ا ب الفعلم؛ ه  مو  ع   يتتتون ن الفتت ا ح 

ب؛ وأثتتتتت  االخفبتتتتتوا 2011)مح تتتتت  خ تتتتتل ، 

(Roediger & Karpicke, 2006) .  كتتلل

 زو تتتت  ال تتتتفعلم يتتتتولفعز ز والفغل تتتتة ال اجعتتتتة 

ى  تللل األخ ور، وإص اا ال ةوسبلن؛ ل سوع    عل

 االسفشويوب السل كلة ال  ل ية.

 نظ  ة الفعلم  و ال عةر والسعة العتللة  -

 ع  ال ةظ وب ال فت مة استتف ا لشلة وأستتوللح 

لتتت يط ال عل متتتوب الش  تتت ة يول عل متتتوب الت   تتتة، 

و ةشلط البةلة ال ع فلة التوا ة، و ش لع الففوصلل، 

؛ حلتتل  تت ى و لستتل  ع للتتوب معولشتتة ال عل متتوب

أن ع للتتة التتفعلم  حتت و نفلشتتة دختت ل  ودويتتلأ

معل موب ج  تت ة متتن البلئتتة ال واجلتتة إلتتى التتلاك ة 

حلتتل  كتت ن ل تتو صتتلة يول عل متتوب ال  فزنتتة فتتر 

البةلة ال ع فلة لل فعلم. ولتتلل   ؤكتت  علتتى ءتت واة 

ايط ال عل موب الش   ة يتت عر وإدااق متتن ال تتفعلم 

م فزنتتة فتتر   مع مو   ةل تتو متتن مفتتوهلم ومعل متتوب

يةلفتت  ال ع فلتتة. لتتلا فتتإن التتفعلم  و ال عةتتى  ستتوع  

ال تتفعلم علتتى أن  حتتفف  ي عظتتم متتو اكفستتب  متتن 

معل موب ومفوهلم ل تت ة ط  لتتة، و ز تت  متتن ق ا تت  

على اسفلعوب معل موب ج   ة ويت اة عوللة )عتتودل 

ب 2007كلل    ى عتتودل ستت ا و )ب.  2007س ا و،  

لعوملتتة يك لتتة كبلتت ة ن  عة مو  فم  ح لتتل التتلاك ة اأ

متتن ال عل متتوب  تلتتل كفور  تتو، م تتو  ف  تتح عللتت  

ان فتتوض مستتف ى األدار الفعلل تتر لل تتالب. وحلتتل 

مكتتون نتت  يوإلأن  من الصعح  غلل  السعة العتللة، ف أ

فتط د ودة كفور  و فر   ملز ال عل موب ومعولشف تتو 

عتتن ط  تتق  ةستتلق و ةظتتلم ال عل متتوب وال فتتوهلم 

حتت اب  اب معةتتى، م تتو  تلتتل ال ت مة فتتر صتت اة و

الح تتتل ال ع فتتتر الزااتتت ، و شعتتتل ع للتتتة ف تتتم 

 ا. ًل ا  سل ًل و واسف جوع  أم  ال عل موب واسفلعوي

استتتف ا لشلة ال  اجعتتتة اللهةلتتتة أو الفستتت لع  -

  Mental Rehearsalاللهةر 

إن  تتت  م مل تتص يتتأهم الةتتتوط ال الستتلة ومتتو  

  ة ا   حف و من  فوصلل من ختتالل ال تتةظم ال فتتت  

و متتن أنتت اع  عتت   يوالخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة،   ن عتتل

الفس لع اللا ر و ك اا لل ودة العل لة، اللل  حستتن 

ع للتتة الفتتلك ، ك تتو أن لتت  ف ااتت  ع  تت ة، مة تتو  

م اجعة الفعلم السويق واي   يول عل موب الش  تت ة، 

الفحتل  واالسفع اد لألدار الفعلر لالخفبتتوا،  ةظتتلم 

ةتتور الة تتو   ال ع فلتتة قبتتل و   لتتح ال عل متتوب وي

 أد ة االخفبوااب الة والة،  سوع  فتتر  تللتتل متتت اا 

األخ ور، ال حوفظتتة علتتى اللتظتتة اللهةلتتة والفأهتتح 

العتلر لعجوية عن االخفبوا، وخفض قلتتق االخفبتتوا 
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 ل ى ال ولبوب.  

أمتتو يولةستتبة لفصتت لم ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة 

الةظ  تتة علتتى  يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، ففتتت  

 ,Mayer) ال ع فلتتة لل ستتواط ال فعتت دة ل تتو  

و   (2002 والفر  ؤكتت  علتتى أن ال تتفعلم  ةشتتط مع فلتتل

عة مو  ة  ط فر  علم  و معةى، و ت   هله الةظ  تتة 

 على ع ة نظ  وب مة و 

نظ  تتة الح تتل ال ع فتتر متتن ختتالل الفأكلتت   -

على  تللل الح ل ال ع فر ال خلل، ود تتودة 

ثلتتق الصتتلة متتن أجتتل الح تتل ال ع فتتر و

 ستتتت لل ع للتتتتوب   ملتتتتز ال عل متتتتوب 

وقتت   تتم  صتت لم  و  ز ة تتو داختتل التتلاك ة.

ال ةظ تتتوب ال فت متتتتة ية  ل تتتتو الةصتتتتر 

واإلنف ج افلتتت  فتتتر ءتتت ر مبتتت أ  كةلتتتز 

ال ت متتة متتن  Chunking ال عل متتوب

 ختتالل ال ةظ تتوب ال فت متتة، ي تت    تللتتل

الح ل ال ع فتتر أثةتتور ع للتتوب ال  اجعتتة، 

لع ال ةظ وب ال فت مة ية  ل تتو حلل ا ف 

علتتى مل تتص ألهتتم ال عل متتوب وال عتتوا  

األسوسلة، ومو  ةتت ا   حف تتو متتن  فوصتتلل 

ءتت وا ة  ةبغتتر أن  فتتلك هو ال ولبتتة قبتتل 

أدار االخفبوا البةوار، وقتت   تتم  تستتلم هتتله 

ال عل موب إلى وح اب صتتغل ة  اب معةتتر 

حفتتى  ستت ل ق ار  تتو متتن ختتالل  و تتة 

متتع   للتتز الكل تتوب  ال  يو تتل الصتتغل ة،

والعبوااب ال   ة يول ط الس ل  والفظللتتل 

يتتول   ط الةصتتر ي تت    لستتل  ع للتتوب 

  ملزهتتو داختتل التتلاك ة، وهتت  متتو  عتت   

 Signalingي بتت أ الفأ تتل  أو الفل تتل  

principle.  

 Dual Codeنظ  تتة الف ملتتز الةةتتوار  -

Theory  ، والفر  تت ل أن ال عل متتوب  تتفم

و ويصتتت   لو، وأن الش تتتتع   ملزهتتتو لفظلتتتل

التت ظلفر يتتلن الةظتتوملن،  ستت ل ع للتتوب 

الف ملتتتتتتتز ال عل متتتتتتتوب ومعولشف تتتتتتتو 

واستتتف عوا و، و حستتتن ع للتتتوب الف تتتم 

 Cuesوالفعلم. ونظ  ة  ش لتتع ال ةلتت اب 

Summation Theory  الفتتر  تت ى أن

الفعلم  زداد يز ودة ع د ال ةل اب ال ش عتتة 

و، متتن ختتالل الفش لتتع يتتلن  وال ف اي تتة معتتل

وب والع وض البص  ة ال   ب ة ي و. الكل 

وي و أن العةوص  اللفظلة والبص  ة أسوا 

لفصتت لم اإلنف ج افلتت  وال   تتط الةصتتر، 

فإن تتتو  فتتتل  لل ولبتتتوب الف ملتتتز الةةتتتوار 

لل عل متتتوب ال فوحتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب 

ال فت متتة، م تتو  ستت ل ع للتتوب معولشتتة 

ال عل متتوب و  ز ة تتو،  تتلك هو، ويولفتتولر 

السلبلة للف خالب ال ع فلة الفر    تلل األثوا

 صوحح قلق االخفبوا، م و  حسن ع للتتوب 

  أد ة االخفبوااب اإللكف ونلة. 
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ال حتتت ا الةولتتتل  خفتتتض قلتتتق االخفبتتتوااب 

 اإللكف ونلة 

 فةتتتوول هتتتلا ال حتتت ا  ع  تتتف قلتتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونر، أع اض قلتتق االخفبتتوا، مستتف  وب قلتتق 

 ، م احتتل دواة االخفبتتوا، ومك نو تت ، وطتت و قلوستت 

الفعلم واالخفبوا وعالقف و يتلق االخفبوا اإللكف ونر، 

العالقتتة يتتلن قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر واالخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة، و لتت  علتتى 

 الةح  اآل ر 

  ع  ف قلق االخفبوا اإلكف ونر

 ُعتت   التلتتق يشتتكل عتتو  يأنتت  "حولتتة داخللتتة 

ة والفتت    والشتتع  يول هبتتة، مؤل تتة متتن العصتتبل

و كتتت ن مصتتتح يلو يوحسوستتتوب جستتت لة م فلفتتتة 

واستتتفشويوب مةتتتل ستتت عة دقتتتوب التلتتتح وال فتتتتون 

والعتت و واالا عتتوض واءتت  ايوب ال عتت ة" )ستتومر 

و 211،  2011ال فو ةة،   ب. و ع  قلتتق االخفبتتوا ن عتتل

من التلق العتتو  التتلى  ستتفةل ه م اقتتف االمفحونتتوب، 

ة  ؤث  على    حة كبلتت ة وه  مشكلة  علل لة سوا 

من ال فعل لن داخل ال ؤسسوب الفعلل لتتة ال  فلفتتة، 

حلل  ةل  م اقتتف الفتتت  م واالخفبتتوا ومفعلتو تت  فتتر 

ا يوالنفعتتول واالنزعتتو  والفتت    أثةتتور  ال تتفعلم  تتع ال

االستتتفع اد لالخفبتتتوا أو فتتتر وقتتتع االخفبتتتوا  ا تتت . 

قلتتق  (Spielberger, 1972)و عتت   ستتبللب ج 

يأنتت  حولتتة متتن االنزعتتو   ف لتتز ي شتتوع  االخفبتتوا 

الف    واألفكوا ال شح نة يتتول م، واستتفةواة الش تتود 

العصتتبى التتعاادى عةتت  م اج تتة ال تتفعلم مف لبتتوب 

الفحصلل فر ال  اقف الفت   لتتة. و ع فتت  م تتو عبتت  

يأنتت  "حولتتة نفستتلة أو ب 2013الحلتتلم وآختت ان )

 ظوه ة انفعوللة  ؤث  على  حصلل ال الب وستتل ك م

ال  استتتر، حلتتتل  تتتؤث  علتتتى أدار ال تتتالب أثةتتتور 

االخفبوا و ةشأ عن    ف م متتن الفشتتل أو ال ستت ب 

أو    ف م من الحص ل على نفلشة ول  م ءلة فى 

ا ستتلبللو متتن  االخفبتتوا، و شتت ل هتتله الحولتتة  تتأثل ل

الةوحلتتتتتة  ال ع فلتتتتتة، الشستتتتت لة، واالنفعوللتتتتتة، 

   والسل كلة".

نتت  حولتتة متتن ب يأ2008و ع فتت  يةلةتتة الحلتت  )

والفتت ج  والفتت    نو شتتة متتن   الشع ا يوإلء  اب

 ع ا ال ولح يأن  ق   فشل فر االمفحون أو حص ل  

على داجة نشو  مة فتة ال  تت ادى ط  حتت .  ك تتو 

أح تت  الب ةستتوول ووستتو  هتت ه د  ع فتت  كتتل متتن 

يأن  "حولة من الفحفلز ال بتتولغ فلتت ، م تتو   ب2020)

ادود أفعولتت  فتتر  ةعك  يولسلح على سل ق الفتت د و

ال  اقتتف التتتوو ة، م تتو  ف  تتح عللتت  ءتتعف فتتر 

األدار ويوألخص عة مو  حفو  ال  قف   كلتتز عتتولر 

فلع ف   (Tobias, 1985)من الف د". أمو   يلوا  

يأنتتت  حولتتتة متتتن العشتتتز فتتتر معولشتتتة ال عل متتتوب 

واستتف جوع و و ةتتوقص التتت اة علتتى التلتتو  ي  تتو  

 مح دة.  

ب قلتتق االخفبتتوا 2020و ُع   افلق الب ي ى )

اإللكف ونر يأن  حولة نفستتلة   تت  ي تتو ال ولتتح أثةتتور 

االخفبوا،  ح و نفلشة خ   ال ولح متتن الفشتتل فتتر 
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االخفبتتوا أو الحصتت ل علتتى نفتتواب م ءتتلة  حتتتق 

  قعوب اآلخ  ن فر مسف ى  حصلل  ي و  ؤدل التتى 

أثتتوا ستتلبلة فتتر الع للتتوب العتللتتة واالدااكلتتة لتت ى 

 تتلك  وانفبتتوه و  كلتتز. و ع فتت  ال ولتتح متتن  فكلتت  و

ب يأن  "وءتتع نفستتر   تت  2018ع لة أي  الشلخ )

ي  ال ولبة قبل االمفحون اإللكف ونر أو أثةتتور  ت   تت  

نفلشة   قع الفشتتل فلتت  أو ال تت   متتن ال ستت ب أو 

ادود األهل او ال وبة فر الفف و على األق ان".أمتتو  

ب فلع فتت  يأنتت  حولتتة 122، 2021يوستتم الشتت  ف )

لة  صتتتلح ال تتتالب ختتتالل ففتتت ة االخفبتتتوااب نفستتت 

و شتتع هم يوالءتت  اب والفتت    وال تت   متتن أدار 

االخفبوا أو ق ب اإلعالن عن م ع  االخفبوا و تتتوا 

 يول اجة الكللة ل تلوا قلق االخفبوا. 

 فت  م تتو ستتبق  عتت د  ع  فتتوب قلتتق االخفبتتوا 

س ار اإللكف ونر أو التت اقر الفتللتت ل إال أن تتو كل تتو 

ى أن  أح  أ كول  التلتتق العتتو ، التتلل  عتتونر  ففق عل

مةتت  ال فعل تتلن أثةتتور  أد تتة االخفبتتوااب أو قبل تتو أو 

يع هو، ويأن  حولة انفعوللتتة مؤقفتتة  ةشتتأ عة تتو حولتتة 

متتن ال تت   وال هبتتة والف   الشتت    ونتتتص الةتتتة 

و متتو   افتتق هتتله الحولتتة انشتتغوالب  يتتولةف ، ووولبتتل

ة الفر  ؤث  علتتى مع فلة، وإء  اب الع للوب العتلل

الت اة على االنفبوه والف كلز ال  ل ب لالخفبوا، م و 

 ةتتفب عةتت  وجتت د  فتت اخل مع فتتر  ف ةتتل فتتر أفكتتوا 

ستتلبلة ولتت  مةوستتبة عتتن االخفبتتوااب، ونتتتص فتتر 

إمكونلتتة معولشتتة ال عل متتوب، و ةظل  تتو و تتلك هو 

 واسف جوع و.

و عتتت   البوحةتتتة قلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر 

"حولة انفعوللة ستتلبلة   تت  ي تتو ال ولبتتة إج االلو يأن   

ال عل تتة، قبتتل وأثةتتور أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، 

حلل  ةفب و  ع ا يولف    وال    واالا بوق،  ةشتتأ 

عن    ف و من الفشل فر االخفبوا أو الحص ل علتتى 

نفلشة ولتت  م ءتتلة، والتتلل قتت   تتؤث  يشتتكل ستتلبر 

ل كلة لتت ل على الة احر ال ع فلتتة واالنفعوللتتة والستت 

م و  ف  تتح عللتت  ءتتعف فتتر األدار ال ولبة ال عل ة،  

نتص الت اة على معولشة ال عل موب واسف جوع و. و

يول اجة الكللة ل تلوا مسف ى قلق االخفبوا  و توا  

، التتلى  تتم إعتت اده ي استت ة اإللكف ونرقلق االخفبوا  

 البوحةة.

 أع اض قلق االخفبوا 

خفبتتوا متتن العتت ض الستتويق ل ف تت    قلتتق اال 

 فتتت  أنتت  حولتتة نفستتلة  تتؤث  علتتى ا تتزان ال تتفعلم 

الةفستتتر وعلتتتى ق اا تتت  علتتتى التتتفعلم واالستتتفلكوا 

واستتف عور ال عل متتوب واستتف جوع و قبتتل االخفبتتوا 

وأثةور  ت    . وق   ك ن مصح ية يأع اض نفستتلة 

وجستت  ة كتتولف    واألاو وستت عة الفتتةف  ود تتودة 

 دقوب التلح وفت ان الش لة.

للتتل األديلتتوب والبحتت و الستتويتة ومن ختتالل  ح

؛ مو ستتتة أيتتت  مستتتلم، 2017عبتتت    العبتتت ل، )

ب  ا تتت  أن هةتتوق أعتت اض كةلتت ة وم فلفتتة 2014

 ظ تت  علتتى ال تتالب قبتتل االخفبتتوا وأثةواتت  ويعتت ه، 

 ومة و   
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ب األعتتت اض ال ع فلتتتة )العتللتتتةب، و ف ةتتتل فتتتر 1)

الشع ا يعتت   التتت اة علتتى  الف كلتتز أو الففكلتت ، 

 عل متتوب، وقصتت ا ع للتتوب   ملتتز ونستتلون ال

ال عل متتوب و ةظل  تتو واستتف عوا و فتتر م اقتتف 

 االخفبوا.

ب األع اض الةفسلة، و ف ةل فر ظ تت ا أعتت اض 2)

الفتتت    والتتتتلق واألاو وقلتتتة الةتتتتة يتتتولةف  

والشع ا يول    من االخفبوا واالا بوق وخلبتتة 

 األمل والعصبلة، و  قع الفشل وال س ب.

لة، و ف ةتتتل فتتتر الشتتتع ا ب األعتتت اض الشستتت 3) 

ي فتتتتون التلتتتح والفعتتت و والغةلتتتون و تلتتتص 

العتالب، وفت ان الش لة واا شو  األ  ى أثةور 

الكفويتتة يوالخفبتتوا، وعتت   الةتت   فتتر اللللتتة الفتتر 

  سبق االخفبوا.

ب األعتت اض االجف وعلتتة، و ف ةتتل فتتر الشتتع ا 4)

يولعزلتتتة واالن تتت ار والتتتتلق الشتتت    وعتتت   

 سبوب االجف وعلة.ال شواكة فر ال ةو

 مسف  وب قلق االخفبوا 

 ةتسم قلق االخفبوا من حلل ال ستتف ل )مح تت  

 ب، إلر  2000ده ان،  

قلق االخفبوا ال فل  أو ال لستت   هتت  ال ستتف ى  -1

الشواع عة  أولح ال الب فر م اقف االخفبتتوا، 

، وهتتلا الةتت ع  حلل  ك ن مسف ى التلق معفتت الل

لتتة ود تتودة متتن التلتتق مفلتت  فتتر استتفةواة ال افع

الف كلتتتز واالنفبتتتوه ود تتتودة ال وقتتتة وال ةتتتوي ة 

و للحصتتت ل علتتتى  واالهف تتتو  يول تتتلاك ة  شةبتتتل

 داجوب مة فتة. 

قلتتتق االخفبتتتوا ولتتت  ال فلتتت  أو ال عستتت   هتتت   -2

مستتف ى التلتتق ال   فتتع ولتت  ال بلعتتر، والتتلى 

 سبح الكةل  من الف    واالء  اب. وك تتو أنتت  

 و تت ، وقتت   علق من ق اة ال فعلم علتتى أدار م 

 فسبح فر أثوا سلبلة كتعف الفحصلل و عس  

 أدار االمفحون. 

قلتتق االخفبتتوا ال فتتت    وهتت  نتت ع متتن  قلتتق  -3

االخفبوا ال   فع التوا اللى  حفو  إلى معولشة 

 اكللةلكلة من األطبور وال عولشلن الةفسلن.

 مك نوب قلق االخفبوا اإللكف ونر   

ق اخفلتتتف البتتتوحة ن فتتتر  ح  تتت  مك نتتتوب قلتتت 

االخفبتتوا، فتتولبعض  تت ى أن قلتتق االخفبتتوا  فتتت ن 

يعتتت  ن، ه تتتو  االنزعتتتو  واالنفعوللتتتة، أو التلتتتق 

والعوطفة. و شتتل  االنزعتتو  إلتتى االنشتتغول ال ع فتتر 

التتلى  فتت اخل متتع ال   تتة ال  لتت ب أداا تتو أثةتتور 

االخفبوا، حلل  فكتت  ال تتفعلم فتتر ع اقتتح الةشتتو  أو 

اجتتوب متتع الفشل أو متوانتتة متتو  حصتتل عللتت  متتن د

داجوب اآلخ  ن أوول هو متتن األفكتتوا الفتتر ال صتتلة 

ل تتو ي  قتتف االخفبتتوا. يلة تتو  شتتل  االنفعوللتتة إلتتى 

االثواة الفستتل ل جلة الفتتر  سفشتتع هو الفتت د نفلشتتة 

ل  تتت اة ال  قتتتف. أل أن تتتو اد فعتتتل متتتن الش تتتود 

العصتتتبر الةتتتو ب عتتتن ءتتتغ ط ال  قتتتف. و شتتتف ل 

وول هتتتو الشتتتع ا يتتتولف    والعصتتتبلة واالا بتتتوق 

(Spielberger, et al., 1978).    
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ثتتالو   ب2003عب  ال  لح الت   ر )يلة و ح د  

ب مكتت ن انفعتتولى 1مك نتتوب لتلتتق االخفبتتوا  شتت ل  )

 ف ةتتتل فتتتر مشتتتوع  ال تتت   والفتتت    واإلنزعتتتو  

ب مكتت ن مع فتتر و ف ةتتل فتتر 2الةفستتر والعتتوطفر. )

الفأثل اب السلبلة ل له ال شوع  الستتلبلة علتتى قتت اة 

فعلم علتتى الففكلتت  الستتللم ال  ءتت عر، واالنفبتتوه ال 

والف كلز، والفلك ، والشع ا يولعشز وعتت   الكفتتورة، 

ب مك ن فستتل ل جر، 3وال شلة من فت ان الفت   . )

و ف ةل فل تتو  ف  تتح علتتى حولتتة التلتتق متتن   غلتت اب 

فستتل ل جلة، كوا فتتوع  ءتتغط التت  ، ود تتودة معتت ل 

و تت ى ءتت يوب التلتتح وستت عة الفتتةف  والعتت و. 

البعض أن قلق االخفبتتوا  فكتت ن متتن أايتتع مك نتتوب، 

هر  التلق، االنفعول، الف خل ال ع فتتر، انعتت ا  الةتتتة 

 ب.  2021يولةف  )مح   ح  ل وأمل حسون، 

 قلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر 

فتتر ءتت ر االهف تتو  يتلتتوا مستتف  وب قلتتق 

االخفبوا ل ل ال فعل لن، فت   ةوولع يعتتض األديلتتوب 

قلتتق االخفبتتوا وأيعتتوده وكلفلتتة قلتتوا قلتتق والبح و  

صتتتت م ستتتتبللب ج  ودمتتتتالؤه  االخفبتتتتوا؛ حلتتتتل

(Spielberger, et al., 1978)  و لتلتتوا متلوستتل

ب مفتت دة،  فةتتوول 20لتلتتق االخفبتتوا  فكتت ن متتن )

يُع  ن  التلق أو ال تتم والعوطفتتة، وقتت    تتع   ج فتت  

سوااستت ن  أمتتوإلتتى ع  تت  متتن اللغتتوب ال  فلفتتة. 

(Sarason, 1984)  فت  أع  متلوا لتلق االخفبتتوا

 شتتف ل علتتى أايعتتة مك نتتوب م فلفتتة لتلتتوا قلتتق 

االخفبتتتوا، وهتتتر  الففتتتوعالب الشستتت  ة، الفتتت   ، 

و فعلتتتون يولبعتت  العتتوطفر، والتلتتق والففكلتت  ولتت  

 . ال الام يوالخفبوا، و فعلتون يولبع  ال ع فر

ب 2013م تتو عبتت  الحلتتلم وآختت ان )ك و أع ب  

الخفبتتوا لل تت اهتلن يولةون  تتة العومتتة، متلوسلو لتلتتق ا

ب مف دة، و ش ل أايعتتة أيعتتود، هتتر  40 فك ن من )

ال ع فتتتر، والشستتت ى، الستتتل كر، االنفعتتتولر، متتتع 

و مفتت ا  ثالثتتر  فتت او  يتتلن  حتت و  اسف  ا  متلوستتل

و، ال  حتت و أيتت لا. وأعتت ب يةلةتتة  و،  حتت و أحلونتتل داا تتل

و لتلتتوا قلتتق االخفبتتوا لتت 2008الحلتت  ) ى ب متلوستتل

قلتتق طتتالب الشومعتتة  فتتر ءتت ر   ج تتة متلتتوا 

وأعتت  مح تت  دهتت ان االخفبوا اللى أع ه ستتلللب ج . 

و لتلتتق االمفحتتون  عف تت  علتتى أهتتم 2000) ب متلوستتل

ب 93متتتو ل  قلتتق االمفحتتون ال ف اجتت ة، و بلتتغ )

عبواة م دعة على سفة متو ل  ف علة، هر  اهبة 

نتص االمفحون، اا بوق االمفحون، انزعو  االمفحون،  

م وااب االمفحون، اء  اب أختتل االمفحتتون. و عف تت  

ال تلوا على الفت    اللا ر من ختتالل االخفلتتوا يتتلن 

ا وأحلونلو ووولبلو.    ثالو ي اال، وهر  نودال

 Cassady)كلل  وءتتع كوستتودل وج نستت ن 

& Johnson, 2002)  و للشونتتح ال ع فتتر متلوستتل

والتتة السل كر لتلق االخفبوا،  فك ن فر صتت ا   الة 

ب عبواة،   كتتز فتتتط علتتى ال شتتول ال ع فتتر 27من )

لتلق االخفبوا، حلل  ستتفشلح ال تتالب علتتى متلتتوا 

للكتت ب ايتتوعر  فتت او  يتتلن " ة تتق عللتت  يشتت ة" 

و". أمتتو يولةستتبة لتلتتوا قلتتق  و"ال  ة بق علل    ومل

االخفبتتوا اإللكف ونتتر، فتتت  أعتت  ع لتتة أيتت  الشتتلخ 
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اإللكف ونتتر، ب اسفبونة لتلوا قلتتق االخفبتتوا  2018)

ب فتتتت ة  تويل تتو استتفشويوب وفتتتق 30 فكتت ن متتن )

متلوا للك ب خ وسر  فتت او  يتتلن ال  افتتتة يشتت ة 

وعتت   ال  افتتتة يشتت ة. ك تتو أعتت  علتتر يتت  ودمتتلاله 

(Alibak, et al., 2019)  و لتلتتوا قلتتق متلوستتل

االخفبوا اإللكف ونر عب  االنف نع عبواة  ت     ا تتر 

ن ثالثتتة أيعتتود ب مفتت دة،  فتتألف متت 18مكتت ن متتن )

ف علة، هر  البع  الةفستتر، و شتت ل ستتع عبتتوااب، 

والبع  الفسل ل جر، و ش ل خ تت  عبتتوااب؛ ويعتت  

عبتتوااب، و تتفم قلوستت و عبتت   7اإلنف نتتع، و شتت ل 

متلوا للك ب ايوعر. وفت  أ وا على يتت  ودمتتالؤه 

أن هةوق حوجة إلى  ص لم اخفبوا خوي يتلوا قلتتق 

ل وم من ال وا الحلتت ل االخفبوا اإللكف ونر. وأن  يو

اللل  لعب  أج زة الك بل    فر مشول الفعللم، إال أن 

يعتتض األ تت وي  عتتون ن متتن ال تت   والتلتتق متتن 

اسف  ا  أج تتزة الك بلتت    واإلنف نتتع، ك تتو  عتتون ن 

من قلة م تتوااب استتف  ام  و. وقتت  أظ تت ب دااستتة 

أن ال تتالب التتل ن  Glaister (2007) جللستتفوا

ن قلتتق الك بلتت    أداا تتم لتت   م مستتف ى عتتولر متت 

ءتتعلف فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة عةتت  متتتوانف م 

 يأولئ  الل ن ل   م مسف ى أقل من قلق الك بل   .  

م احتتتل دواة التتتفعلم واالخفبتتتوا وعالقف تتتو يتلتتتق 

 االخفبوا اإللكف ونر  

إن ف تتم حولتتة أو مشتتوع  قلتتق االخفبتتوا لتت ل 

ةتولة،  ف لح ال الب وعالقف و يوالخفبوااب البةوالة ال

االخفبتتوا"؛ حلتتل -أوالل الفعتت   علتتى دواة "التتفعلم 

ثتتالو م احتتل  (Cassady, 2004)حتت د كوستتودل 

مففويعة ومفك اة لع للة الفعلم واالخفبوا  فأث  يحولة 

 ب اآل ر 2قلق االخفبوا،   ءح و الشكل )

 2 كل 

 االخفبوا  –دواة الفعلم 
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واالخفبوا   ب أن ع للة الفعلم2 فت  من  كل )

ب 1  تت  يتتةالو م احتتل مففويعتتة ومفكتت اة، وهتتر  )

 Test)م حلة الفحتل  واالسفع اد لالخفبوا الة وار 

Preparation)وم حلة  أد تتة االخفبتتوا ، (Test 

Preformnce) ا م حلتتة متتو يعتت  االخفبتتوا ، وأخلتت ل

، والفتتر (Test Reflection)الة تتوار أو الفأمتتل 

الحولر علتتى  صتت ااب      بط يفأثل  داجوب اإلخفبوا

ال تتتتالب عتتتتن االخفبتتتتوااب التودمتتتتة واالستتتتفع اد 

والفحتتتل  ل تتو. ك تتو  فتتت  متتن الشتتكل الستتويق أن 

ا على يعت و البعض  ال  احل الةالو  ؤث   أثل  كبل ل

يشكل مبو   وول مبو  ، فغولبلو مو  ت   اإلجتت اراب 

ال ستتفتبللة يةتتورل علتتى ال بتت اب الستتويتة. وقتت  أكتت ا 

 ,Cassady & Gridley)دلتتر كوستتودل وجل 

أن ال الب الل ن  عون ن من اا فوع مسف ى   (2005

قلتتق االخفبتتوا ال ع فتتر، والفصتت ااب الستتلبلة نحتت  

 أد ة االخفبوااب اإللكف ونلة، ق    ج  ن صتتع يوب 

فتتر م احتتل االخفبتتوا ال  فلفتتة، خوصتتة فتتر م حلتتة 

الفحتل  واالسفع اد لالخفبوا، يشونتتح م حلتتة األدار 

لالخفبوا. على عكتت  الةظتت ة  الفتلل  تتة الفتتر   الفعلر

اكزب على م حلة االخفبوا فتط. وفل تتو  لتتر عتت ض 

ألهم األستتبوب ال ؤد تتة لتلتتق االخفبتتوا أثةتتور م احتتل 

دواة التتفعلم واالخفبتتوا، متتن وج تتة نظتت  كوستتودل 

 ;Cassady, 2004)وكوستتتتودل وجل دلتتتتر 

Cassady & Gridley, 2005) . 

أن  (Cassady, 2004)أ تتتتوا كوستتتتودل 

الشتتع ا يتلتتق االخفبتتوا لتت  مش  عتتة مفة عتتة متتن 

ال ظتتوه  ختتالل م حلتتة الفحتتتل  لالخفبتتوا. فعلتتى 

مستتتف ى ال عولشتتتة ال ع فلتتتة األسوستتتلة،  بتتتلن أن 

ال الب الل ن  عتتون ن متتن مستتف ى م  فتتع متتن قلتتق 

االخفبوا ل   م عشز فتتر ع للتتوب   ملتتز ال عل متتوب 

ض فتتر و ةظل  و و  ز ة تتو يشتتكل مةوستتح، وان فتتو

ال ستتف ى ال ع فتتر، وءتتعف ا تتتون ال  تتوااب. ك تتو 

 عتتتون ن متتتن نتتتتص م تتتوااب   تتت    الف ةتتتلالب 

-Naveh)ال فوهل لة لل حف ى الفعلل تتر األسوستتر 

Benjamin et al., 1987) ، عتتالوة علتتى  لتت .

 ؤدل مسف  وب قلتتق االخفبتتوا ال   فعتتة إلتتى وجتت د 

 تتت خالب مع فلتتتة يولتتتلاك ة العوملتتتة أثةتتتور ع للتتتة 

حتتتل  لالخفبتتوا، م تتو  تتؤدل إلتتى  تللتتل كفتتورة الف

ال عولشتتتة ال ع فلتتتة لل عل متتتوب. كتتتلل  فتتتإن أحتتت  

ال ظتتتوه  الشتتتواعة الن فتتتوض إمكونلتتتة ال عولشتتتة 

ال ع فلة ه  ع   الت اة على   ظلف م وااب الفعلم 

وال ااسة الفعولة. و ع  نتص أو فشتتل ع للتتة  ةظتتلم 

ودة ال عل موب الستتبح األسوستتر لتتتعف األدار، ود تت 

 ,Azimi)وهتت  متتو  أكتت ه دااستتة عزمتتر  التلتتق.

أن متتن أستتبوب الشتتع ا يتلتتق االخفبتتوا هتت   (2016

وجتتت د مشتتتكالب فتتتر  علتتتم ال عل متتتوب و ةظل  تتتو 

وم اجعف و قبل االخفبوا أو االستتف عور أثةتتور م قتتف 

االخفبوا  ا  ، والتص ا فر االستتفع اد لالخفبتتوا ك تتو 

 . شح، واال شوهوب السلبلة نح  االخفبوا

يوإلءوفة إلى  ل ، فت  ل ح  أن ال تتالب التتل ن 

 عتتون ن متتن مشتتوع  قلتتق االخفبتتوا،  ففتتت ون إلتتى 

التتت اة علتتى م اقبتتة التتلاب والفةظتتلم التتلا ر للتتفعلم 
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أثةتتور م حلتتة الفحتتتل  لالخفبتتوا. ك تتو  عتتون ن متتن 

ان فتتتوض الكفتتتورة اللا لتتتة، و  للتتت ن إلتتتى إدااق 

 اقتتف     تت  االخفبوااب وم اقف الفتللم على أن و م

 ستتبح التتت ا. وقتت   تتؤث  هتتله الفصتت ااب الستتلبلة 

علتتى أدار ال تتالب فتتر م حلتتة الفحتتتل  لالخفبتتوا، 

واستتتف  ا  استتتف ا لشلوب  حتتتتل  ة ولتتت  فعولتتتة، 

ود ودة الفستت  ف و شةتتح م اقتتف االخفبتتوا، والتتلل 

ستت    تتؤدل يتت واه إلتتى الفشتتل فتتر أدار االخفبتتوا 

(Cassady & Gridley, 2005). 

سبوب   ى كل من كوستتودل وجل دلتتر ول له األ

(Cassady & Gridley,  2005)  أن ال الب فر

حوجة إلر استتف  ا  االخفبتتوااب والفتت ا بوب البةوالتتة 

اإللكف ونلتتة يصتتفة مستتف  ة متتع  تتت  م ال حفتت ل 

الفعلل ر مبو  ة، إلع ور ال تتفعلم الف صتتة للفتت ا ح 

علتتى ال عل متتوب و ت  ف تتو قبتتل أن  ةستتتوهو أو أن 

متتع ال عل متتوب األختت ى. ك تتو  ؤكتت ان علتتى   فتت اخل

أه لتتة استتف  ا  استتف ا لشلوب مع فلتتة مةوستتبة متتع 

م واستتة االخفبتتوااب البةوالتتة ي تت   عتتال  مشتتكلة 

نتتتص م تتوااب معولشتتة ال عل متتوب، و عز تتز األدار 

أثةور م حلة االخفبوا، و تللل األثتت  الستتلبلة التتتواة 

لر للتلتتق متتن االخفبتتوا. وعللتت ، فتتإن البحتتل الحتتو

  ظتتتف ن  تتتلن لل ةظ تتتوب ال فت متتتة يوالخفبتتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة ي تت   مستتوع ة ال ولبتتوب ال عل تتوب 

اكفسوب ال عوا  ال  ل ية، و لسل  ع للوب معولشة 

ال عل موب واالحففوظ ي و، من خالل ايط ال عل متتوب 

الش   ة يولفعلم السويق، و تللل الفتت خالب ال ع فلتتة، 

 االخفبوا اإللكف ونر.  ويولفولر خفض مشوع  قلق

وفتتتر ءتتت ر م احتتتل دواة االخفبتتتوا،  ؤكتتت  

أن  صتتت لم  ىعلتتت  (Wilson, 2018)و لستتت ن 

مف  كزة ح ل   علم االخفبوااب البةوالة الةتولة يبلئة

ال تتفعلم، وال شتتواكة الةشتت ة والفعولتتة متتن جونتتح 

ال تتتالب فتتتر أثةتتتور ع للتتتوب الفتتت ا ح وم واستتتة 

ن أن  تتؤث  علتتى االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة،   كتت 

مستتف  وب الكفتتورة اللا لتتة والةتتتة يولش تت  ال بتتلول 

للفحتل  لالخفبتتوا. فتتول الب التتل ن لتت   م مستتف ى 

م  فع متتن الكفتتورة اللا لتتة ستتلبلل ن ج تت لا أع تتق 

 ,Cassady)لفحتلق الةشو . كلل  أ وا كوستتودل 

أن عتتال  مشتتكلة قلتتق االخفبتتوا ال ع فتتر  (2004

بلة ال فعلتتتة يتتأدار و حسلن  ص ااب ال الب الستتل

االخفبوااب،  ف لح       ي نتتومب أو نظتتو   شتتف ل 

علتتتى  ح  تتت  فعتتتول لألهتتت ا ، و  تتت    م تتتوااب 

االستتتفع اد لالخفبتتتوا واالستتتفلكوا الفعتتتول، ودعتتتم 

ال الب أثةور اسفع ادهم لالخفبوا. كلل   ت  م ال عم 

العوطفر والفحفلزل من جونح األق ان أو ال عل لن، 

 وااب الفةظلم اللا ر أثةور م اقف والف ا ح على م

االخفبوا والفت  م. لتتلل    تت   البحتتل الحتتولر إلتتى 

البحع عن أث    تت    ن  تتلن لل ةظ تتوب ال فت متتة 

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة فر يلئة  علتتم إلكف ونتتر 

قوا ة علتتى نظتتو  إدااة  علتتم علتتى  ة لتتة الفحصتتلل 

ال ع فتتتتر وخفتتتتض مستتتتف  وب قلتتتتق االخفبتتتتوا 
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ف ونر ل ل ال ولبوب ال عل وب، والفعتت   علتتى اإللك

 ان بوعو  ن عة و.

العالقتتة يتتلن قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر واالخفبتتوااب 

 البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت مة 

من خالل م اجعة ال ااسوب والبحتت و الستتويتة 

اسف لصع البوحةة أه لة       االخفبوااب البةوالتتة 

ة ية  ل تتتو الةصتتتر الةتولتتتة يول ةظ تتتوب ال فت متتت 

واإلنف ج افل ، على د ودة الفحصلل ال ع فر وقلتتق 

 االخفبوا اإللكف ونر، و ل  على الةح  اآل ر  

اهف تتع يعتتض البحتت و وال ااستتوب يفصتت لم 

االخفبتتتوااب البةوالتتتة والفتتتت  م اإللكف ونتتتر ي تتت   

خفض قلق االخفبتتوا لتت ل ال تتالب ود تتودة الفحصتتلل 

ونلن ومح تت  ال ع فتتر، ومة تتو  دااستتة حستتن حستت 

ب الفتتتر استتتف  مع االخفبتتتوااب 2016الشتتت  ل )

البةوالتتة واألنشتت ة اإللكف ونلتتة يةظتتو  يتتالق يتت اد 

ل فتتض قلتتق االخفبتتوا ود تتودة الفحصتتلل وال افعلتتة 

لعنشتتود لتت ل ال تتالب ال عل تتلن، وأ تتواب الةفتتواب 

لفعوللة الفتتت  م البةتتوار اإللكف ونتتر فتتر خفتتض قلتتق 

حةتتع دااستتة أستتومة االخفبتتوا والتت افع لعنشتتود. وي

ب عن العالقة يتتلن استتف  ا  2019ال العة وأخ ان )

االخفبوااب اإللكف ونلة ون ط الففكل  علتتى الفحصتتلل 

وقلتتتق االخفبتتتوا والكفتتتورة اللا لتتتة لتتت ل ال تتتالب 

الشومعلن يوألادن، وأظ  ب الةفواب أن ال الب الل ن 

ل   م كفورة  ا لتتة مة فتتتة أو  ول التلتتق ال   فتتع 

االخفبتتوا اإلكف ونتتر أفتتتل متتن التت اقر، أداؤهم فر  

وأن االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة  ز تتت  متتتن الفحصتتتلل 

ونستتتبة الكفتتتورة اللا لتتتة و  فتتتض نستتتبة التلتتتق. 

ب أثتت  قلتتق 2013و ةوولتتع دااستتة ف تت  ال تتزى )

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر علتتتى األدار فتتتر االخفبتتتوااب 

اإللكف ونلتتة. وأ تتواب الةفتتواب إلتتى وجتت د عالقتتة 

ة يلن قلتتق االخفبتتوا وداجتتوب األدار فتتر اا بوط سلبل

ك تتو قومتتع دااستتة ك الجتتوال االخفبتتوا اإللكف ونتتر. 

يول توانتتة  ب,et al., 2018)  Kolagariوآختت  ن

يلن مسف ى قلق االخفبوا فر االخفبوااب اإللكف ونلة 

واالخفبوااب الفتلل  ة أثةتتور  علتتم الف تت  ض. وأكتت ب 

فلن فتتر الةفواب الى عتت   وجتت د فتت و يتتلن ال ش تت ع

مسف ى التلق. وأوصع ال ااسة يأه لة البحتتل عتتن 

 أثل  اسف  ا  االخفبوااب اإللكف ونلة عبتت  ال  يو تتل 

 واألج زة الةتولة على قلق االخفبوا وأدار ال الب.

كتتتتلل  قومتتتتع دااستتتتة  كوستتتتودل وجل التتتتى 

(Cassady & Gridley, 2005) فحللتتل أثتت  ي

نف نتتع علتتى االخفبوااب البةوالة اإللكف ونلتتة عبتت  اال

أدار ال تتالب الشتتومعللن، وعتتوداب االستتفلكوا وقلتتق 

االخفبتتتوا. وأ تتتواب الةفتتتواب إلتتتى الف ااتتت  ال والتتتة 

ل  واستتتة االخفبتتتوااب البةوالتتتة اإللكف ونلتتتة عبتتت  

االنف نع فر م حلتتة الفحتتتل  واالستتفع اد لالخفبتتوا 

للح  من األثتتوا التتتواة لتلتتق االخفبتتوا والفصتت ااب 

ود تتودة الةتتتة يتتولةف  ود تتودة السلبلة ل ل ال الب،  

ويول ةتتتتتتل، أكتتتتتت ب دااستتتتتتة  دمتتتتتتن التتتتتتفعلم. 

أن  تتت  م االخفبتتوااب   (Wilson, 2018)و لستت ن

البةوالة اإللكف ونلة الشبل ة يوالخفبوااب الة والة من 
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حلتتل نتت ع االخفبتتوا و تتكل  فتتر م حلتتة االستتفع اد 

لالخفبتتتوا  ز تتت  متتتن مستتتف ى الفحصتتتلل والكفتتتورة 

ستتف ى قلتتق االخفبتتتوا. وأن اللا لتتة، و تلتتل متتن م

م واسة االخفبوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة،  ز تت  متتن 

ألفتتتة ال تتتفعلم يوالخفبتتتوا، و حستتتن م تتتوااب أدار 

االخفبتتوا، ويولفتتولر  ز تت  متتن ق ا تت  علتتى اجفلتتوده 

يةشتتو . وأن  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة 

من خالل األج زة الش صتتلة الةتولتتة  لستت  ع للتتوب 

 ح علتتى م اقتتف االخفبتتوا واالستتفع اد ل تتو فتتر الف ا

الزمون وال كتتون ال ةوستتح لل تتفعلم، والتتلل قتت   تتؤث  

يتتت واه علتتتى  تللتتتل الشتتتع ا يتتتولتلق أثةتتتور أدار 

االخفبتتوااب الة والتتة ود تتودة الكفتتورة اللا لتتة والةتتتة 

 يولةف .

إلى جونح  ل ، اهف ع دااسوب ويح و أختت ل 

الش صتتلة يولبحتتل عتتن فوعللتتة استتف  ا  األج تتزة 

الةتولتتة فتتر أدار االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة، 

و تللتتل الشتتع ا يتتولتلق ود تتودة  تبتتل االخفبتتوااب 

اإللكف ونلة. فت  أ واب نفواب دااسوب كل متتن واتتو  

 & Nardi)ب ونوادل واانلل ى 2020إس وعلل )

Ranieri, 2019)  إلتتتتى أن  أد تتتتة االخفبتتتتوااب

الش صتتلة الةتولتتة اإللكف ونلتتة عبتت  أج تتزة ال تتالب 

ا لتت ى ال تتالب، وأدل إلتتى  تللتتل  حتتتق قبتت الل كبلتت ل

مستتف  وب التلتتق لتت   م. ك تتو أكتت ا وكتت  وهونتت لر 

(Walker & Handley, 2016)  أن الفعتت ض

ال ستتبق لالخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة متتن ختتالل 

األج زة الةتولة الش صتتلة  تلتتل متتن الفحتت  وب الفتتر 

الخفبتتوااب اإللكف ونلتتة  تويتتل ال تتالب أثةتتور أدار ا

يولبحتتل   ك و ا ش ع دااسوب ويحتت و نحتت الة والة.  

عتتن  صتت ااب ال تتالب وا شوهتتو  م نحتت  استتف  ا  

االخفبوااب اإللكف ونلة س ار عب  ال  ح أو الةتولتتة، 

مة تتتو دااستتتة خولتتت  الكةتتت ال وااو تتتة الح لتتت ان 

ب الفتتر هتت فع إلتتى الفعتت   علتتى ا شوهتتوب 2019)

نحتت  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة ال تتالب كللتتة الف يلتتة 

الةتولة، و  صلع إلى أن ا شوهوب ال تتالب مف ستت ة 

نح  االخفبوااب اإللكف ونلة الةتولة  عزى لع د م اب 

 الف ا ح والشة .

كلل  اهف ع دااسوب ويح و أخ ى ي فغلتت اب 

 صتت لم االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة وعالقف تتو 

مةتتل دااستتة   يز ودة الفحصلل وخفض قلق االخفبتتوا،

ب الفر  ةوولع العالقة يلن ن ط 2020أح   الشة ل )

الفغل تتتة ال اجعتتتة الفصتتتحلحلة و  قلتتتع  تتتت    و 

يوالخفبتتتتوااب البةوالتتتتة اإللكف ونلتتتتة علتتتتى  ة لتتتتة 

ال  وااب وخفض قلق االخفبوااب، وأ واب الةفتتواب 

إلى فوعللة ن تتط الفغل تتة ال اجعتتة التتت ةلة الف ا تتة 

ض قلق االخفبوا. و ةوولع على  ة لة ال  وااب وخف

ب العالقتتة 2012دااسة هتتونر الشتتلخ ود تتود خللتتل )

يتتلن نتت ع الفغل تتة ال اجعتتة ون تتط عتت د محتتووالب 

االجويتتتة يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة اإللكف ونلتتتة علتتتى 

الفحصلل ال ااستتر وإ تتتون التتفعلم. وأ تتواب الةفتتواب 

عتتتن فوعللتتتة نتتت ع الفغل تتتة ال اجعتتتة اإللكف ونلتتتة 

معوُب ون ط ع د محووالب اإلجوية   )  جل ر و تلل ر

الغل  مح ود فر اخفبتتوااب اإللكف ونلتتة البةوالتتة فتتر 
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الفحصلل ال ااستتر وإ تتتون التتفعلم. و ةوولتتع دااستتة 

ب  تتتأثل  مفغلتتت  2021نود تتتة عبتتت    وآختتت  ن )

مستتتف ى الفغل تتتة ال اجعتتتة يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة 

ة اإللكف ونلة التوا ة على محفزاب األلعوب على  ة ل

ال فوهلم ل ل طالب الةون ل. و ةوولع دااستتة مح تت  

ب العالقة يلن ن ط  ت  م األستتئلة 2021عب  ال كلل )

)حظ /ستت و ب لل جتت ع وعتت ض الةفتتواب )الفتت ال 

وال  جتتأب يوالخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة علتتى 

 ة لة الفحصلل ال ع فر ومسف ى قلق االخفبوا ل ل 

وأ واب الةفواب إلتتى ال الب الشومعلن يشومعة حوال. 

 فتت و ن تتط األستتئلة الستت و  يتتول ج ع والعتت ض 

الف ال للةفواب فر  ة لة الفحصلل ال ع فر وخفتتض 

 قلق االخفبوا.  

 فت  من الع ض السويق أن أولتتح ال ااستتوب 

والبحتت و الفتتر  ةوولتتع  صتت لم االخفبتتوااب البةوالتتة 

اإللكف ونلتتة اكتتزب علتتى مفغلتت اب  صتت لم الفغل تتة 

قف تتو يتلتتق االخفبتتوا و ة لتتة الفحصتتلل عالو  ال اجعة

ال ع فر. يول وم من أن هةوق مفغل اب أخ ل، اي تتو 

 ك ن أكة  أه لة، و حفو  إلى دااسة ويحل، ومة و 

 صتت لم ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولتتة. حلتتل أنتت  مفغلتت  ج  تت  لتتم  ةتتل خ تت  متتن 

 تت  ال ااسة والبحل. و ل  على التت وم متتن  أكلتت  ع 

األثتت  الفعتتول لفتتت  م  متتن البحتت و وال ااستتوب علتتى

ال ةظ وب ال فت مة فر د ودة الفحصلل وخفتتض قلتتق 

الفر قومتتع   ب2007االخفبوا، ك ااسة أح   عة ون )

يوستتف  ا  ال تتةظم ال فتتت   فتتر متتت ا اإلحصتتور فتتر 

 تتكل عتت ض م فصتت  ألهتتم ال فتتوهلم األسوستتلة، 

فتتلكل  والفع  ف ي و، وإع تتور أمةلتتة   ءتتلحلة، وال

يبعض ال فوهلم الشواعة ل ى طالب ال ااسوب العللتتو. 

وأ تتواب الةفتتواب إلتتى وجتت د  تتأثل  فعتتول الستتف  ا  

ال ةظ وب ال فت مة علتتى خفتتض قلتتق االخفبتتوا. وقتت  

أاجعع ال ااسة هله الةفواب إلى أن  ت  م ال ةظ تتوب 

ال فت متتة ستتوع  فتتر   ءتتل  ال فتتوهلم الغومتتتة، 

 ة وال ب اب السويتة لتت ى وال يط يلن ال فوهلم الش  

ال فعل لن، وقتت  ستتوهم فتتر  ةشتتلط الع للتتوب العتللتتة 

العللو وإدااق العالقوب، وهلا كل  أدل إلتتى الحتت  متتن 

م تتووف م، وستتوهم فتتر إدالتتة ال هبتتة وال تت   متتن 

الفشتتل. ويولفتتولر خفتتف متتن قلتتق االخفبتتوا لتت   م 

كتتلل    .متوانة يولل ن لتتم  ستتف  م ا ال تتةظم ال فتتت  

ب 1993ع ود س عون وج تتول مح تت  )اسة  ه فع دا

علتتى  ال فتتت  إلى البحل عن  تتأثل  استتف  ا  ال تتةظم 

 حستتتلن االحففتتتوظ يتتتولفعلم فتتتر متتتودة ال  وءتتتلوب 

طتتالب ال  حلتتة الةون  تتة  و  فلف قلق االخفبوا لتت ل

الصتتةوعر. وقتت  أ تتواب الةفتتواب إلتتى فوعللتتة  تتت  م 

ال ةظم ال فت   على   فلف قلتتق اخفبتتوا ال  وءتتلوب 

دااستتة ود تتودة الفحصتتلل واالحففتتوظ يتتولفعلم. أمتتو 

ب فتتت  أثبفتتع فوعللتتة 2007أءتت ار عبتت  الكتت  م )

اسف  ا  أسئلة الفحتل  التبللة كة ع من ال ةظ تتوب 

ال فت مة على د ودة الفحصلل و تللتتل الشتتع ا يتلتتق 

االخفبوا ل ل طلبة كللة الف يلتتة.  وأوصتتع ال ااستتة 

د تتودة مستتف ى  يوستتف  ا  األستتئلة التبللتتة متتن أجتتل

كتتلل  اهف تتع دااستتة الفحصلل و تللل قلق االخفبوا.  
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ب يولبحل عتتن 2017ونشالر ق ال )مح   ال  ادنر  

فوعللتتة ال ةظ تتوب ال فت متتة ي ستتف  و  و ال تت جزة 

والففصلللة ال صوحبة لألنش ة الفعلل لة اإللكف ونلة 

يبلئتتة  علتتم إلكف ونتتر علتتى  ة لتتة  حصتتلل ال فتتوهلم 

 افعلة للفعلم. وأستتف ب الةفتتواب عتتن الفكة ل جلة وال

فوعللة ال ةظ وب ال فت متتة يصتتفة عومتتة ال صتتوحبة 

ألنش ة الفت  م البةوار اإللكف ونر فر د ودة  حصلل 

 ال فوهلم وال افعلة للفعلم ل ل ال الب ال عل لن.

دااسوب  أخ ل، يولبحل عن  تتأثل   ك و اهف ع  

ب الفتت ا ح علتتى م تتوااب الف ئلتتة وأدار االخفبتتواا

والف ا بوب البةوالة واسف  ا  اسف ا لشلوب ال ااستتة 

ال ةفظ تتة وعتتوداب االستتفلكوا وال  اجعتتة الفعولتتة، 

على  تللتتل مستتف  وب قلتتق االخفبتتوا وافتتع مستتف ى 

 حصتتلل ال تتالب. فتتت  أثبفتتع دااستتة كلةتت   العو تتح 

ب  أن استتتتتف  ا  استتتتتف ا لشوب ال ااستتتتتة 2018)

حصتتلل ال ةفظ تتة ل تتو  تتأثل  فعتتول علتتى د تتودة الف

ال ااستتر حفتتى لتت ل ال تتالب التتل ن  عتتون ن متتن 

مستتف  وب التلتتق ال   فتتع. ك تتو أكتت ب أن استتف  ا  

عوداب دااسلة مةفظ ة  ح  من  أثل  قلتتق االخفبتتوا، 

و بعل فر ال ولح الشع ا يولةتة يولةف  وال  أنلةتتة 

وأظ تت ب   و شعل   فحكم إلى ح  مو فر قلق االخفبوا.

الكتت  م جتت اداب نفتتواب دااستتة مح تت  عبتت د وعبتت  

ب فوعللتتة الفتت ا ح علتتى م تتوااب ال ااستتة 2014)

علتتى خفتتض قلتتق االخفبتتوا لتت ى طتتالب ال  حلتتة 

ب فتتت  2014أمو دااسة مو سة أي  الفتل )  الةون  ة.

قومع يبةور ي نومب ل فض قلق االخفبوا لتت ى طتتالب 

الش ودة الةون  تتة العومتتة،  تتت   علتتى الفتت ا ح علتتى 

ستتتفع اد والف ئلتتتة لتتت ، م تتتوااب أدار االخفبتتتوا واال

وم تتوااب االستتفلكواوال  اجعة الفعولتتة، والفعتت   

علتتى متت ل فوعللفتت  علتتى خفتتض قلتتق االخفبتتوا متتع 

 اخفال  مفغل  الشة  والف صص.  

 أسلسلو على مو سبق،   ى البوحةتتة أن  صتت لم 

االخفبوااب البةوالة الةتولتتة فتتر يلئتتة  علتتم إلكف ونتتر 

الخفبتتوا وحتت ه ولتت  كتتوفر لعتتال  مشتتكالب قلتتق ا

اإللكف ونر، ومتتو  تت  بط ي تتو متتن  تت اخالب مع فلتتة، 

ونتص فر الت اة على معولشة ال عل موب و  ز ة تتو 

واالحففتتوظ ي تتو، ونتتتص م تتوااب التتفعلم اإللكف ونتتر 

و ةظلم اللاب والت اة على االسفلكوا الفعول، خوصتتة 

متتتع  أكلتتت  البحتتت و علتتتى الحوجتتتة إلتتتى   ظلتتتف 

م ع للتتوب معولشتتة استتف ا لشلوب مع فلتتة فعولتتة لتت ع

ال عل متتوب والتتفعلم  و ال عةتتر واالحففتتوظ يتتولفعلم 

واستتتف جوع ، كول ةظ تتتوب ال فت متتتة. لتتتلل   تتت ى 

البوحةة أن هةوق حوجة إلى االستتففودة متتن ال ةظ تتوب 

ال فت متتة كوستتف ا لشلة مع فلتتة فعولتتة وأدواب دعتتم 

مع فتتر لع للتتوب معولشتتة ال عل متتوب أثةتتور  تتت  م 

الةتولة لفة لة الفحصتتلل ال ع فتتر   االخفبوااب البةوالة

 وخفض قلق االخفبوا اإللكف ونر.

للل    تت   البحتتل الحتتولر إلتتى  صتت لم نظتتو   

لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة  

اإلنف ج افلتتت ب متوانتتتة يعتتت   -ية  ل تتتو )الةصتتتر

اسف  ا  مةظم يبلئة  علم إلكف ونر قوا ة علتتى نظتتو  

عتتتن أث ه تتتو علتتتى د تتتودة  إدااة  علتتتم، والكشتتتف
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الفحصلل ال ع فر وخفض قلق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

ل ل ال ولبوب ال عل وب يكللتتة البةتتوب، وان بوعتتو  ن 

 .ال فت مةعن االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب  

ال حتت ا ال ايتتع  ن تت    الفصتت لم الفعلل تتر 

 ال سف    فر البحل الحولر

لبلئتتوب التتفعلم   ع دب ن و   الفصتت لم الفعلل تتر

اإللكف ونتتر يصتتفة عومتتة الفتتر  عف تت  علتتى نظ  تتوب 

الفعلتتلم والتتفعلم ال  فلفتتة كة تت    مح تت  خ تتل  

ب إال أن 2014ب، عبتتت  الل لتتتف الشتتتزاا )2007)

البوحةة اعف  ب على ن     مح   إي اهلم ال س قر 

ب للفصتت لم الفعلل تتر، لفصتت لم يلئتتة التتفعلم 2012)

  إدااة التتتتفعلم اإللكف ونتتتتر التوا تتتتة علتتتتى نظتتتتو

(ASU2Learning)   ،    ال وي يشومعة علن

و ص لم االخفبوااب البةوالة الةتولة ية  ر ال ةظ وب 

ال فت متتة ويتت ون استتف  ا  متتةظم مفتتت   يولبحتتل 

ا لبستتوطة الة تت   ، ووءتت    الحتتولر، و لتت  نظتت ل

خ  ا تت  وإجتت اراب  ةفلتتله، يشونتتح أنتت  مةوستتح 

ب  ال  تتح والتتفعلم لفص لم يلئوب الفعلم اإللكف ونر ع

الةتول، ي و  فالر  مع طبلعة البحل الحولر. و شتتف ل 

الة تت    علتتى ستتع م احتتل يوإلءتتوفة إلتتى ع للتتة 

الفتلتتلم ال تت خلر، و فكتت ن الة تت    متتن ال  احتتل 

والع للوب األ لة  ع للة الفتلتتلم ال تت خلر والف لئتتة، 

م حلة الفحللتتل، م حلتتة الفصتت لم، م حلتتة اإلنفتتو ، 

ا م حلتتة الف بلتتق، والشتتكل م حلتتة الفتتت   م، وأخلتت ل

ب   ء  م احل الة     وخ  اب كل 3اآل ر  كل )

 م حلة.
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 اإلجراءات املنهجية للبحث

  تت   البحتتل الحتتولر إلتتى   تت    االخفبتتوااب 

 -البةوالة الةتولة ية  ر ال ةظ وب ال فت متتة )الةصتتر

يبلئتتة  علتتم اإلنف ج افل ب أو ي ون استتف  ا  متتةظم،  

قوا تتة علتتى نظتتو  إدااة التتفعلم اإللكف ونتتر ال تتوي 

ب، والكشف عن (ASU2learnيشومعة علن      

أث هو علتتى  ة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق 

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر لتتت ى ال ولبتتتوب ال عل تتتتوب 

وان بوعتتو  ن عة تتو، ومتتن ثتتم ا تتف لع إجتت اراب 

ئة التتفعلم البحل وءع قوا ة يول عو ل  الفص ل لة لبل

اإللكف ونتتر، واالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر 

اإلنف ج افلتت ب، ثتتم  -ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

  تت    يلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر يوستتف  ا  ن تت    

مح تتتتتتتت  ايتتتتتتتت اهلم ال ستتتتتتتت قر للفصتتتتتتتت لم 

 ب، ك تتو ا تتف لع اإلجتت اراب علتتى 2012الفعلل تتر)

بحل، خ  اب إع اد أدواب البحل، و  بلق  ش ية ال

 وفل و  لى ع ض ل له اإلج اراب 

أوالل   ح  تتت  ال عتتتو ل  الفصتتت ل لة لبلئتتتة التتتفعلم 

اإللكف ونتتر ولالخفبتتوااب البةوالتتتة الةتولتتة ية  تتتر 

 اإلنف ج افل ب  -ال ةظ وب ال فت مة )الةصر

قومتتع البوحةتتة يو تتفتوو قوا تتة يول عتتو ل   

ب، والفر  م يةورل علل تتو  صتت لم 1الفص ل لة ملحق )

الفعلم التوا ة على نظو  إدااة الفعلم اإللكف ونتتر   يلئة

لشومعتتة عتتلن  تت  ، واالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

 -يول ةظ تتتتتتوب ال فت متتتتتتة ية  ل تتتتتتو )الةصتتتتتتر

اإلنف ج افلتتت ب أو يتتت ون استتتف  ا  متتتةظم، حلتتتل 

ب معتتو ل  االستتلة 9ا تتف لع هتتله التوا تتة علتتى )

 شتتف ل علتتى مش  عتتة متتن ال ؤ تت اب، و لتت  متتن 

 لو  يول   اب األ لة خالل الت

 قوا ة مب الة يول عو ل   إع اد -1

ا تتفتع البوحةتتة قوا تتة ال عتتو ل  يعتت  االطتتالع   

على األديلوب والبحتت و وال ااستتوب الستتويتة )حةتتون 

؛ مح تتت  ح تتت ل وأمتتتل حستتتون، 2017إستت وعلل، 

؛ مح تتت د الستتتل ، 2015؛ مح تتت  خ تتتل ، 2021

ب، والفتتتر  ةوولتتتع 2017؛ نلفتتتلن الستتتل ، 2020

 ل   صتت لم  التتفعلم اإللكف ونتتر عبتت  نظتتم إدااة معتتو

الفعلم، واالخفبتتوااب البةوالتتة، وال ةظ تتوب ال فت متتة 

اإلنف ج افلتتت ب، وفتتتى ءتتت ر  -ية  ل تتتو )الةصتتتر

ال صتتودا الستتتويتة،  تتتم الف صتتتل لتوا تتتة ال عتتتو ل  

 الفص ل لة ال ب الة. 

 الفأك  من ص و ال عو ل   -2

ا تتة للفأكتت  متتن صتت و ال عتتو ل   تتم عتت ض التو

ال ب التتتتة علتتتتى خ ستتتتة متتتتن الستتتتودة ال بتتتت ار 

ال ف صصتتلن فتتر مشتتول  كة ل جلتتو الفعلتتلم؛ و لتت  

ي تت   إيتت ار آااا تتم للفأكتت  متتن صتتحة الصتتلووة 

اللغ  تتة، وال قتتة العل لتتة لكتتل معلتتوا ومؤ تت ا  ، 

و ح    داجة أه لة هله ال عو ل  ومؤ تت ا  و، وقتت  

 ح تتو، ا فت ا ج لعلو على أه لة ال عو ل  الفتتر  تتم اقف

وقتت   تتم التلتتو  يش لتتع الفعتت  الب ال  ل يتتة، والفتتر 

   ةلع فر  ع  ل صلووة يعض العبوااب.
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 الف صل إلى الص اة الة والة  -3

يع  إج ار الفع  الب ال تف حة، أصتتبحع قوا تتة 

ال عتتتو ل  جتتتوهزة فتتتر صتتت ا  و الة والتتتة، والفتتتر 

ب معو ل  االسلة، حلل  فت ن 9ا ف لع على ع د )

ى مش  عة من ال ؤ  اب ال الة عللتت ، كل معلوا عل

 ب   ء  هله ال عو ل .  1والش ول اآل ر ج ول )

    1ج ول  

 واالخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت مة يلون يول عو ل  ال السلة لف     يلئة الفعلم اإللكف ونر 

 ال علوا   
ع د  

 ال ؤ  اب 

و  علل لتتة محتت دة وواءتتحة، ومةوستتبة ل بلعتتة أن  ُصتت م لبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر أهتت افل  1

 ال   وب الفعلل لة وخصواص ال ولبوب.

4 

أن   اعتتر فتتر  صتت لم يلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر خصتتواص ال ولبتتوب ال عل تتوب وحوجتتو  م  2

 الفعلل لة.

4 

أن  ُص م محف ى  علل ر مةوسح، و ةظل   و ت     ي و  الام الفعلم اإللكف ونر عب  نظتتو   3

 الفعلم. إدااة

6 

أن  ُصتت م لبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر اخفبتتوااب يةوالتتة نتولتتة دوا تتة مصتتح ية يول ةظ تتوب  4

ال فت متتة أو يتت ون استتف  ا  متتةظم مةوستتبة ل  ءتت عوب التتفعلم  و حفتتز ال ولبتتوب علتتى 

 ال شواكة الةش ة واالن  اط فل و.

7 

اإلنف ج افلتت ب  -ةتولتتة )الةصتترأن  ص م ن  ر ال ةظ وب ال فت مة يوالخفبوااب البةوالتتة ال 5

 ي و  ةوسح األه ا  الفعلل لة وطبلعة االخفبوااب البةوالة الةتولة.  

12 

أن  صتت م لبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر أستتوللح مفة عتتة لفتتت  م الفغل تتة ال اجعتتة وال ستتوع ة  6

والف جل ، مةوسبة ل صتتواص ال ولبتتوب ال عل تتوب وطبلعتتة األهتت ا  وال   تتوب الفعلل لتتة 

 الفعلم الةتول.و

6 

 4 أن  ف اف  يبلئة الفعلم اإللكف ونر نظو  إلدااة الفعلم و فبع أنش ة ال ولبوب. 7

أن   اعر  ص لم وسواط  علل لة مفع دة ومفة عة لبلئة الفعلم اإللكف ونر  ةوسح األه ا   8

 الفعلل لة وطبلعة ال   وب الفعلل لة وخصواص ال ولبوب ال عل وب.

6 

لبلئة الفعلم اإللكف ونر واالخفبوااب البةوالة الةتولة واج ة  فوعل يسل ة وس لة أن  ص م   9

 االسف  ا  عب  األج زة الش صلة الةتولة لل ولبوب.

7 
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و  الفصتت لم الفعلل تتر لبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر  ثونلتتل

واالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب 

يتت ون استتف  ا  اإلنف ج افل ب أو    -ال فت مة )الةصر

و لة تت    مح تت   متتةظم مفتتت   يةظتتو  إدااة  علتتم وفتتتل

 اي اهلم ال س قر   

 م       يبلئة الفعلم إلكف ونر واالخفبوااب البةوالتتة 

 -الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب ال فت متتتة )الةصتتتر

اإلنف ج افلتت ب أو يتت ون استتف  ا  متتةظم يوستتف  ا  

نظتتو  إدااة التتتفعلم ال تتتوي يشومعتتة عتتتلن  تتت   

(ASU2Learn)  و لة تتت    مح تتت  إيتتت اهلم وفتتتتل

ب، وهتتت  ن تتت     تتتومل 116، 2012ال ستتت قر )

لش لع م احل الفص لم الفعلل تتر، ومةوستتح لف تت    

يلئوب التتفعلم اإللكف ونتتر والتتفعلم الةتتتول. وفل تتو  لتتر 

اإلجتتت اراب الفتتتر ا بعف تتتو البوحةتتتة لفةفلتتتل م احتتتل 

 وخ  اب الة    .

 الفتللم ال  خلر  ب1)

ال  تتت ة قلتتتوا ال ف لبتتتوب  تتتم فتتتر هتتتله      

ال  خللة ال  ل ية ال وصة لكتتل متتن  أستتفو  ال تتت ا 

)ال علتتمب وال ولبتتوب ويلئتتة التتفعلم، و تتم الفأكتت  متتن 

 تتت اف  ال ف لبتتتوب الالدمتتتة لفصتتت لم يلئتتتة التتتفعلم 

اإللكف ونر يةظو  إدااة الفعلم ال تتوي يشومعتتة عتتلن 

     و     هو، ك و  لر 

 ةب يولةسبة ألسفو  ال ت ا)البوحة

  فلتت  أستتفو  ال تتت ا م تتوااب الفصتت لم 

الفعلل تتتر وال  تتتوااب الفكة ل جلتتتة الالدمتتتة 

لف     يلئة الفعلم اإللكف ونر عب  نظو  جومعتتة 

علن     إلدااة التتفعلم واالخفبتتوااب البةوالتتة 

 -الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

 اإلنف ج افل ب.

الحتتولر  يولةستتبة لل ولبتتوب ال عل تتوب علةتتة البحتتل

وم ى  تت اف  ال بتت اب الالدمتتة الستتف  ا  يلئتتة 

 الفعلم اإللكف ونر واالخفبوااب البةوالة الةتولة   

للفأك  من   اف  ال ب اب وال ف لبتتوب الالدمتتة 

لتت ل ال ولبتتوب ال عل تتوب، قومتتع البوحةتتة يإعتت اد 

اسفبونة، و  بلت و علتتى ال ولبتتوب ال عل تتوب، علةتتة 

ب 6ر،  شتتف ل علتتى )البحل الحولر، يشتتكل إلكف ونتت 

أستتئلة   تت   إلتتى دااستتة ال اقتتع و حللتتل ال تت ااد 

والتل د ال   ب ة يف بلق البحل، ومن خالل  حللتتل 

 نفواب االسفبونة ا ت  أن 

ب من ال ولبتتوب ه ا تتف نتولتتة ٪90  فل  ) -

  كلة.

ب متتن ال ولبتتوب التتت اة علتتى ٪80لتت ى )  -

اال صتتتول ي ةصتتتة جومعتتتة عتتتلن  تتت   

ال  ا تتف الةتولتتة   اإللكف ونلة عب  أج تتزة

اللكلتتتتة ستتتت ار عتتتتن ط  تتتتق اال صتتتتول 

الالسلكر يشبكة االنف نع أو اال صول عب  

 أح  يوقوب االنف نع. 

ب متتن ال ولبتتوب مشتتف كوب ي  متتة 85٪) -

 االنف نع على ه ا ف ن اللكلة.
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ب متتتن ال ولبتتتوب ال  تتتوااب ٪98  فلتتت  ) -

الالدمتتتة الستتتف  ا    بلتتتتوب ال  استتتلة 

الف ا ة وال اد ة عبتت  ال  ا تتف الةتولتتة 

(WhatsApp- Messenger). 

ب متتن ال ولبتتوب ال  تتوااب ٪70  فلتت  )  -

األسوستتلة الستتف  ا  مةصتتة جومعتتة عتتلن 

    للفعلم اإللكف ونر، فتتت  ستتبق ل تتن 

التت خ ل الفتت اب علل تتو واستتف  ام و فتتر 

إلتتى ال تتت ااب اإللكف ونلتتة فتتر الفصتتل 

ا ل بلعتتة  ال ااستتر الستتويق. و لتت  نظتت ل

ال ااسة يولكللة، والفر  عف   علتتى التتفعلم 

 ال  مب.

ب متتتن ال ولبتتتوب ال  تتتوااب ٪65  فلتتت  ) -

األسوستتلة الستتف  ا  الك بلتت    والتت خ ل 

 على االنف نع.

ب متتتن ال ولبتتتوب ستتتبق ل تتتن أدار 45٪) -

م ءتت علة ستت ار اخفبتتوااب إلكف ونلتتة 

عب  مةصة الكللتتة أو   بلتتتوب إلكف ونلتتة 

 أخ ل.

ب ال ولبوب أن ن  شتتع ن يتتولتلق ٪70أك  ) -

والف    عة  أدار االمفحونوب ال  ء علة 

و متتن ٪85يصتتفة عومتتة، يلة تتو ) ب  ت  بتتل

ال ولبتتتوب أكتتت ن أن تتتن  شتتتع ن يتتتولتلق 

والف    من أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة. 

ون متتن أه  تتو  و لتت  ألستتبوب ع  تت ة كتت 

نتتتتتتتتص م تتتتتتتوااب أدار االخفبتتتتتتتوااب 

اإللكف ونلتتة، وال تت   متتن االخفبتتتوااب 

اإللكف ونلتتة يصتتفة عومتتة، وال تت   متتن 

انت وع الفلتتوا الك  يتتر او االنف نتتع، قلتتة 

ال قتتع، عتت   التتت اة علتتى الفعومتتل متتع 

  بلتوب االخفبوااب اإللكف ونلة، م تتوو  

عومتتة متتن  تتكل االخفبتتوااب واألستتتئلة 

لة، خوصة أستتئلة االخفلتتوا متتن ال  ء ع

 مفع د الفر  ف لح ا  و  ق اا.

يولةستتبة لبلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر والبةلتتة الفحفلتتة 

 الفكة ل جلة 

 ف اف  لتت ى الكللتتة نظتتو  إدااة  علتتم الكف ونتتر 

 ويع لشومعة علن    ،  س   يولفعلم اإللكف ونتتر 

الةتول يشكل كومل، وهتت  نظتتو  جومعتتة عتتلن  تت   

لكف ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفعلم اإل

https://asu2learn.asu.edu.eg/women. 

 ف اف  ل ى أولتتح ال ولبتتوب ه ا تتف نتولتتة  -

 كلة مفصلة يوالنف نتتع.  ك تتو  فتت اف  ي تتو 

البتتت امب والف بلتتتتوب ال  ل يتتتة للتتتفعلم 

-Google Chrome)الةتتتتتتتتتول 

FireFox)   و  بلتوب ال  اسلة الف ا تتة

(WhatsApp- Messenger)  . 

 ل جلتتو الفعلتتلم  فتت اف  ي عومتتل قستتم  كة -

وال عل موب، يكللة البةوب،  تتبكة انف نتتع 

 .(Wifi)السلكلة 
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 فت  من ع للة الفتللم ال  خلر   اف  ال ف لبوب 

 ال  خللة، وعلل   م االنفتول ل  حلة الفحللل.  

 ب م حلة الفحللل 2) 

  ا ف لع هله ال  حلة على ال   اب اآل لة 

 علل ر  ح    األه ا  العومة لل حف ل الف -أ

قومع البوحةة يفح    األه ا  العومة متتن ختتالل 

االطتتالع علتتى الف صتتلف ال تتوي ي تتت ا "الحوستتح 

األلى الفعلل ر"، واللل قو  يإع اده وم اجعف  ن بة 

متتن األستتو لة ال ف صصتتلن فتتر مشتتول  كة ل جلتتو 

الفعللم، وه  مت ا إجبوال ومف لح أسوستتر إلعتت اد 

جومعة علن    . ال ولبوب ال عل وب يكللة البةوب،  

ومتتتن ختتتالل م اجعتتتة ال حفتتت ل العل تتتر وقوا تتتة 

ال عتتوا  ال وصتتة ي  ءتت عوب ال تتت ا،  تتم اخفلتتوا 

أايعة م ءتت عوب أسوستتلة يتتول ت ا لف بلتتق  ش يتتة 

البحتتل، وفتتر ءتت ا و  تتم صتتلووة أايعتتة أهتت ا  

  علل لة عومة، ك و  لر  

ال    العو  األول  اكفسوب ال ولبة ال عل تتة 

لة ال فتتتوهلم األسوستتت 

ال وصتتة يتتولك بل    

الفعلل تتتتتر، ونظتتتتتم 

ال ستتتتواط ال فعتتتت دة 

 اإللكف ونلة.

ال    العو  الةونر  اكفسوب ال ولبة ال عل ة 

ال عتتتتوا  ال وصتتتتة 

ي ك نتتتتتوب يتتتتت امب 

ال ستتتتواط ال فعتتتت دة 

 اإلللكف ونلة.

ال    العو  الةولل  اكفسوب ال ولبة ال عل ة 

ال عتتتتوا  ال وصتتتتة 

ي عو ل   صتت لم نظتتم 

فعتتتت دة ال ستتتتواط ال 

 اإلللكف ونلة. 

ال تتت   العتتتو  ال ايتتتع  اكفستتتوب ال عتتتوا  

ال ولبتتتتتة ال عل تتتتتة 

ال وصتتتتتة يتتتتتأن اع 

واستتف ا لشلوب نظتتم 

ال ستتتتواط ال فعتتتت دة 

 اإلللكف ونلة.

األهتت ا  العومتتة إلتتى مك نو  تتو وق   تتم  حللتتل  

الف علة يوسف  ا  أسل ب الفحللل ال  مر من أعلى 

م العومتتة، إلى أسفل، حلتتل  بتت أ متتن أعلتتى يول فتتوهل

و ة ا  ألسفل نح  ال فوهلم الف علة، والفر  شتتكل 

األدار الة وار، اللل  ةبغر أن  صتتل إللتت  ال ولبتتوب 

يعتت  االنف تتور متتن دااستتة م ءتت عوب ال حفتت ى 

الفعلل ر، ومن ختتالل خ   تتة الفحللتتل ال  متتر،  تتم 

الف صتتل إلتتى قوا تتة يوألهتت ا  الفعلل لتتة ال الستتلة 

لحوستتتح اآللتتتر والف علتتتة ل  ءتتت عوب متتتت ا "ا

 الفعلل ر". 
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 ح    خصتتواص ال ولبتتوب العومتتة واحفلوجتتو  ن   -ب

 الفعلل لة 

يولةستتبة ل صتتواص ال ولبتتوب العومتتة، ف تتن 

طولبتتوب الف قتتة الةولةتتة   يتت ل،  تتعبة علتتم نفتت ، 

يكللة البةوب جومعة علن    ، والشوال إع ادهن 

ك عل وب ل  حلة الفعلتتلم الةتتون ل واإلعتت ادل، يلتتغ 

ب طولبة، لل  ل   ن  علم سويق ختتوي 75ع دهن )

يول حف ل الفعلل ر، لكتتن ستتبق ل تتن دااستتة متتت ا 

واح  فر  كة ل جلو الفعللم، وه  مت ا " كة ل جلو 

ب" فر العتتو  الستتويق،  فتت او  أع تتواهن 1الفعللم )

عو ، أولح ال ولبوب   فل  م وااب   22-19مو يلن  

  الفعومل متتع ال تتت ااب اإللكف ونلتتة يوستتف  ا  نظتتو

إدااة الفعلم  االلكف ونر لشومعة علن  تت  ، ستتبق 

لبعتتتت ن استتتف  ا  يعتتتض   بلتتتتوب االخفبتتتوااب 

 -Google Form)اإللكف ونلتتة الةتولتتة  مةتتل 

Microsoft Form)( ب متتن ال ولبتتوب ٪60، ل ى

ا شوهوب إ شويلة نح  الفعلم اإللكف ونر، خوصة متتع 

انفشتتوا جواحتتة ك اونتتو، و لتت  ل  ونتتة التتفعلم متتن 

ب متتتن ٪65الزمتتتون وال كتتتون. أكةتتت  متتتن ) حلتتتل

مف سطب من  –ال ولبوب  عونلن من مسف ى )م  فع 

قلق االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، وقتت  ا تتت  هتتلا متتن 

ختتتالل الف بلتتتق التبلتتتر ل تلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا 

ب متتن ال ولبتتوب ه ا تتف ٪90اإللكف ونتتر.   فلتت  )

ب متتن ال ولبتتوب لتتل  لتت   ن أل ٪85نتولة  كلتتة. )

لتتق  عل  تتن متتن ختتالل يلئتتة التتفعلم مشتتكالب  ع

 اإللكف ونر الةتولة.

 ب م حلة الفص لم 3) 

 ا ف لع هله ال  حلة على ال   اب اآل لة 

  ح    األه ا  اإلج االة  -أ

فر ء ر األه ا  الفعلل لة العومة،  تتم  تستتلم  

م ء عوب الفعلم، إلى أايعتتة م ءتت عوب االستتلة، 

ل ت ا" الحوسح  فةوول كل مة و أح  األه ا  العومة  

اآللر الفعلل ر"، وفى ء ر  ل   م  ح  تت  األهتت ا  

الفعلل لتتتة ال الستتتلة والف علتتتة لكتتتل م ءتتتت ع، 

وصتتتتلووف و ي   تتتتتة ستتتتل كلة قويلتتتتة لل الحظتتتتة 

ب 10والتلوا؛ حلل ا ف ل ال  ءتت ع األول علتتى )

ب أهتتت ا ، 7أهتتت ا ، وال  ءتتت ع الةتتتونر علتتتى )

ب 8ب أهتت ا ، أمتتو ال ايتتع علتتى )7والةولتتل علتتى )

أهتت ا . وقتت   تتم  صتتةلف األهتت ا  الستتل كلة لكتتل 

ل لفصةلف يل   لأله ا  الفعلل لة، متتن  م ء ع وفتو

أجل إع اد جتت ول ال  اصتتفوب ال وصتتة يوالخفبتتوااب 

اإللكف ونلتتة، وقتت    وحتتع األهتت ا  يتتلن مستتف ى 

 )الفلك ، الف م، الف بلقب.

 ص لم ال حف ى الفعلل ر ال ةوسح لبلئتتة التتفعلم   -ب

 نر الةتولة اإللكف و

من خالل  حللل م ءتت عوب التتفعلم األايتتع،  تتم 

الف صتتتل إلتتتى عةوصتتت  ال حفتتت ى ال وصتتتة يكتتتل 

م ءتت ع، ومتتن ثتتم  ةظتتلم ال حفتت ى فتتر صتت اة 

محوء اب  علل لة إلكف ونلة أسب علة، يحلل  غ ر 

كتتل أستتب ع األهتت ا  الفعلل لتتة ال الستتلة والف علتتة 

ال وصتتتة يأحتتت  ال  ءتتت عوب الفعلل لتتتة األايتتتتع 
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ب، 2حتتت دة، و  ءتتت  الشتتت ول اآل تتتر، جتتت ول )ال 

ال  ءتت ع الفعلل تتر، وعةوصتت  ال حفتت ى ال   ب تتة 

 ي . 

  2ج ول  

 األه ا  العومة ل  ء عوب ال ت ا وعةوص  ال حف ى ال وصة ي و 

 عةوص  ال حف ى  ال  ء ع  

 األول

ال فوهلم األسوسلة ال وصة يتتولك بل    

الفعلل تتتر، ونظتتتم ال ستتتواط ال فعتتت دة 

 ونلةاإللكف 

 مف    الك بل    الفعلل ر، ومشوالب اسف  ام .

ال فوهلم ال وصة يولفعللم التوام على الك بل    والفعللم ال  اا 

يتتتولك بل    والفعلتتتلم ي ستتتوع ة الك بلتتت    والفتتت و يلة تتتو، 

امكونلتتوب الك بلتت    الفعلل تتر، ال توانتتة يتتلن مفتتوهلم  التتةص 

عتت دة، متتن حلتتل الفتتواق وال ستتواط الفواتتتة، وال ستتواط ال ف

 ال صواص واالمكونلوب.

 الةونر
مك نتتتوب يتتت امب ال ستتتواط ال فعتتت دة 

 اإلللكف ونلة

ال ك نتتتوب األسوستتتلة للب نتتتومب  مت متتتة الب نتتتومب، التتتفحكم 

الفعلل تتر، واج تتة الففوعتتل، أ تتكول ال عل متتوب، ال ستتوع ة، 

 إن ور الب نومب

 الةولل
معو ل   ص لم ي امب ال سواط ال فع دة 

 نلةاإلللكف و
 الص ب -الفل       -الص ا وال س    -الةص ي

 ال ايع

أنتت اع واستتف ا لشلوب نظتتم ال ستتواط 

 ال فع دة اإلللكف ونلة

 

 ي امب الفعللم ال ص ي من حلل ال ف    وال ك نوب.

ي امب الف ا ح وال  واسة متتن حلتتل ال ف تت   وال ك نتتوب. 

الف و يلن ي امب الفعللم ال ص ي والفتت ا ح وال  واستتة. 

مب االخفبتتتتوااب اإللكف ونلتتتتة متتتتن حلتتتتل ال ف تتتت   يتتتت ا

 وال صواص واالمكونلوب والح ود.

 ص لم ال سواط ال فعتت دة ال ةوستتبة لبلئتتة التتفعلم   - 

 اإللكف ونر 

 تتتم اخفلتتتوا مش  عتتتة مفة عتتتة متتتن ال تتت اد 

ال ستتتواط الفعلل لتتتة اإللكف ونلتتتة و صتتت ل  و ي تتتو 

 ةوستتتح األهتتت ا  الفعلل لتتتة، ون علتتتة ال حفتتت ى 

 ر، وي و  الام الفعلم اإللكف ونتتر الةتتتول عبتت  الفعلل

نظو  إدااة الفعلم ال وي يشومعة علن    ، وقتت  

اعف تت ب ال ستتواط الفعلل لتتة علتتى خبتت اب التتفعلم 

)ال شتت دة والب  لتتةب. وقتت  ا تتف لع علتتى مش  عتتة 

من العتت وض الفت   لتتة مفعتت دة ال ستتواط الفتتر  تتم 
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 صتت   هو وإءتتوفة الفعللتتق الصتت  ر ل تتو يصتت ب 

فو  ال ت ا، لكر  صب  محوء اب فل     علل لة أس

قصتتتل ة مستتتشلة، وملفتتتوب ال حفتتت ى الفعلل تتتر 

الففوعللتتة، وهتتر عبتتواة عتتن ملفتتوب  تتم إعتت ادهو 

يب نتتومب معولشتتة الكل تتوب التت اد لفتتت  م ال حفتت ى 

الفعلل تتر لكتتل م ءتت ع  علل تتر علتتى حتت ة متتع 

األمةلة،  حف ل على الةص ي والصتت ا وال ستت   

ءوفة إلى التت وايط الفشتتعبلة والعالمتتوب الةويفة، يوإل

ال  جعلتتة، والفتتر  تتم  ح  ل تتو إلتتى ملفتتوب وستتواط 

 ب. PDF)مفع دة  فوعللة،  م حفظ و فر صلغة 

 صتتت لم االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر  -د

اإلنف ج افلتت ب أو  -ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

 ي ون اسف  ا  مةظم مفت   

ل لكتتل م ءتت ع  تتم  صتت لم اخفبتتوا يةتتوار نتتتو

 علل ر،  شف ل على مش  عة متتن أستتئلة االخفلتتوا 

متتن مفعتت د،  غ تتر األهتت ا  الفعلل لتتة الستتل كلة 

ال وصتتة يكتتل م ءتت ع متتن م ءتت عوب ال تتت ا 

األايع، وقتت   تتم اخفلتتوا أستتئلة االخفلتتوا متتن مفعتت د 

كأحتت  أن تتوط األستتئلة ال  ءتت علة، لتتت اا  و علتتى 

فتتة، وقلتتة قلوا مسف  وب الفحصلل ال ع فر ال  فل

نسبة الف  لن، وه  نفتت  نتت ع األستتئلة التتلل  تتفم 

استتف  ام  فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة الة والتتة 

وقتت   تتم   تت    ثتتالو  صتت ل وب لفتتت  م يولكللتتة. 

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة، الفصتت لم األول،  تتت  م 

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون متتةظم، أمتتو فتتر 

، فتتت   تتم  تتت  م االخفبتتوااب الفص لم الةونر والةولل

البةوالتتتة الةتولتتتة يول ةظ تتتوب ال فت متتتة، وقتتت   تتتم 

استتتف  ا  ن  تتتلن لعتتت ض ال ةظ تتتوب ال فت متتتة 

يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، التتة ط األول ال تتةظم 

ال فت   الةصر، حلل  م  ص لم ال ةظ وب ال فت مة 

 ل تتص  Outline فر  تتكل م  تتط نصتتر مكفتت ب

لم الفتتر  فةوول تتو م ءتت ع أهتتم األفكتتوا وال فتتوه

 تتم  تتت  م ال حفتت ل يشتتكل مفتت ا   التتفعلم، حلتتل

يوسف  ا  العةوو ن ال السلة والف علتتة، متتع   للتتز 

. الكل وب والعبوااب ال   ة يول ط الس ل  والفظللل

أمو التتة ط الةتتونر لل ةظ تتوب ال فت متتة، فتتت  اعف تت  

على اإلنف ج افل  الةويتتع، كأحتت  أ تتكول ال ةظ تتوب 

مش  عة متتن الفصتت ل وب ه  عبواة عن    البص  ة،

البصتتت  ة الشلايتتتة وال ل نتتتة يوستتتف  ا  ال ستتت   

نفتت  حلتتل  عتت ض    واأل كول الةويفتتة والةصتت ي،

ال عل موب األسوسلة الفر  ت م و ال ةظم الةصر مع 

إيتت اد ال عل متتوب ال   تتة و  كلتتز االنفبتتوه علل تتو، 

يوسف  ا  الفل لحوب البص  ة واألل ان و غلل  نتت ع 

ط وحش  . وق   م إع اد ال ةظ وب ال فت مة فتتر ال 

 كل صفحوب إلكف ونلة  فف  عة مو  تغط ال ولبتتة 

على اايتتط ال تتةظم قبتتل أداا تتو ألل متتن االخفبتتوااب 

ب   ءتت  3والش ول اآل تتر جتت ول )البةوالة الةتولة.  

م اصتتتفوب االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ستتت ار 

ظم، متتن يول ةظ وب ال فت مة أو يتت ون استتف  ا  متتة

حلل م ء ع الفعلم، وعتت د األستتئلة ال وصتتة يكتتل 

 اخفبوا يةوار.
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 3ج ول         

 ال  ء عوب الفعلل لة واالخفبوااب البةوالة الةتولة ال   ب ة ي و، وع د األسئلة       

اقم االخفبوا  

 البةوار الةتول 
 ال  ء عوب الفعلل لة 

ع د أسئلة االخفلوا  

 من مفع د

 األول
األسوسلة ال وصة يولك بل    الفعلل ر،   ال فوهلم

 ونظم ال سواط ال فع دة اإللكف ونلة
23 

 21 مك نوب ي امب ال سواط ال فع دة اإلللكف ونلة. الةونر 

 الةولل 
معتتتتو ل   صتتتت لم نظتتتتم ال ستتتتواط ال فعتتتت دة 

 اإلللكف ونلة.
11 

 ال ايع
أنتت اع واستتف ا لشلوب نظتتم ال ستتواط ال فعتت دة 

 اإلللكف ونلة.
16 

 ص لم اسف ا لشلة الفعلتتلم والتتفعلم اإللكف ونتتر   -هت

 عب  نظو  إدااة الفعلم ال وي يشومعة علن     

 علتتتلم  ش تتتع يتتتلن  استتتف ا لشلة تتم استتتف  ا  

الع ض واالكفشو  عة  عتت ض ال حفتت ى الفعلل تتر 

الش    واألمةلة، ك و  م استتف  ا  استتف ا لشلوب  علتتم 

ةشتتط مع فلتتة وفتت و مع فلتتة  ش تتع يتتلن التتفعلم ال

والتتفعلم البةتتوار والتتفعلم  و ال عةتتى عةتت   صتت لم 

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب 

اإلنف ج افلتت ب، وقتت  قتتو  التتفعلم  -ال فت مة )الةصتتر 

اإللكف ونتتر الةتتتول علتتى ن تتط التتفعلم الفتت دل يحلتتل 

 ك ن ال ولبة ي ف دهو مستتئ لة عتتن ع للتتة  عل  تتو، 

ت ا، من خالل مفويعة  حع م اقبة و  جل  أسفو  ال 

أنشتتت ف و اإللكف ونلتتتة وداجو  تتتو فتتتر االخفبتتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة و حلتتلالب التتفعلم والفتتتوا   الفتتر 

  ف هتتتتتتتو نظتتتتتتتو  إدااة التتتتتتتفعلم اإللكف ونتتتتتتتر 

(ASU2learn) وفل تتتو  لتتتى عتتت ض إلجتتت اراب ،

اسف ا لشلة الفعلم العومة الفتتر  تتم استتف  ام و أثةتتور 

 الفعلم اإللكف ونر  

فح ا  علتتتى انفبتتتوه ال ولبتتتوب واستتتفةواة االستتت  -

 ال افعلة 

     البحل الحولر إلى د ودة  حصلل ال ولبة 

ال عل ة لبعض م ء عوب متتت ا "الحوستتح اآللتتر 

الفعلل تتتر" ود تتتودة اقبتتتول ن التتتفعلم اإللكف ونتتتر 

واالن تتت اط فلتتت ، و تللتتتل الشتتتع ا يتتتولتلق أثةتتتور 

 علتتم االخفبوااب اإللكف ونلة، وللل   م   تت    يلئتتة 

إلكف ونتتر  فستتم يولشو يلتتة وستت  لة االستتف  ا ، 

و ت  م وسواط  علل لة مفعتت دة ومفة عتتة، وأنشتت ة 

واخفبوااب يةوالة نتولة ية  ر ال ةظ تتوب ال فت متتة 

اإلنف ج افلتت ب، ي تت   استتفةواة دافعلتتة  -)الةصتتر 
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ال ولبتتتة و شتتتشع م علتتتى االستتتف  اا فتتتر التتتفعلم 

متتن التلتتق   اإللكف ونر، حلل  عونى يعتتض ال ولبتتوب

متتن االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة والتتفعلم اإللكف ونتتر 

يصتتفة عومتتة. وقتت   تتم  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 

اإلنف ج افلتت ب لتت عم ال ولبتتوب  -ية  ل تتو )الةصتتر 

ال عل تتوب أثةتتور التلتتو  يوإلجويتتة عتتن االخفبتتوااب 

البةوالة الةتولة يبلئة الفعلم اإللكف ونر ومستتوع   ن 

و ةظل  و واستتف جوع و أثةتتور   على  لك  ال عل موب

 االخفبوااب البةوالة.

 الفع  ف يوأله ا  الفعلل لة  -

 تتتم  ع  تتتف ال ولبتتتوب ال عل تتتوب يوألهتتت ا  

الفعلل لتتة فتتر ي ا تتة كتتل محوءتت ة فلتت    مستتشلة، 

حلل قومع أستتفو  ال تتت ا يعتت ض قوا تتة يوألهتت ا  

الفعلل لة وعةوص  ال حف ى فتتر ي ا تتة ال حوءتت ة. 

 تتة يوألهتت ا  الفعلل لتتة فتتر ي ا تتة ك و  تتم  تتت  م قوا

 ال لف اإللكف ونر ال وي يول حف ى الفعلل ر.

 م اجعة الفعلم السويق    -

ح صع أسفو  ال تتت ا فتتر ي ا تتة كتتل محوءتت ة 

فل    مسشلة يفلكل  ال ولبوب يول فتتوهلم وال عتتوا  

الفتتتر ستتتبق دااستتتف و فتتتر ال حوءتتت اب الستتتويتة 

 وال   ب ة يولفعلم الش   .

 ى الفعلل ر الش    واألمةلة  ت  م ال حف  -

 م  تسلم ال حف ى الفعلل ر ال وي يتتول ت ا 

إلتتى محوءتت اب  علل لتتة أستتب علة،  فةتتوول كتتل 

أسب ع أح  األه ا  العومة الفر ستتبق   ءتتلح و. 

وقتت   تتم ا بتتوع أستتل ب العتت ض واالكفشتتو  عةتت  

 تتت  م ال حفتت ى، حلتتل قومتتع كتتل طولبتتة ي ف دهتتو 

تصتتل ة الفتتر قومتتع ي شوه ة محوء اب الفل    ال

يإعتت ادهو أستتفو  ال تتت ا وال  ف عتتة علتتى قةو  تتو 

على الل  ل ب، وكون ل و ح  ة الفتتت  م والف جلتتع 

والف قلف وإعودة ال شوه ة، والسل  فتتر ع للتتوب 

الفعلم وفتلو لستت عف و اللا لتتة متتع االلفتتزا  يتتولفف ة 

الزمةلتتة ال حتت دة لتتلل ، وهتتر خ ستتة أ تتو  لكتتل 

ال حف ى العل ر ال تتوي   م ء ع. كلل   م   فل 

فتتر  تتكل ملتتف إلكف ونتتر  فتتوعلر  تتم حفظتت  فتتر 

ب  حفتتت ل علتتتى  تتت   لل عتتتوا  (PDFصتتتلغة 

وال فتتوهلم وأمةلتتة   ءتتلحلة، يوإلءتتوفة لتت وايط 

 شعبلة واوايط ل صودا  علل لة إءتتوفلة إث االتتة. 

وفر أثةور ع للوب الفعللم والفعلم اإللكف ونر طلح 

 ى الفعلل تتر، متتن ال ولبتتة االطتتالع علتتى ال حفتت 

و ةفلتتتتل يعتتتتض األنشتتتت ة اللا لتتتتة، كفتتتت و ن 

ال الحظتتتتتوب، و ل تتتتتلص األفكتتتتتوا ال الستتتتتلة 

لل  ءتت ع، كتتلل  البحتتل علتتى يعتتض ال فتتوهلم 

والفع  فوب وأمةلة اإلءوفلة على  بكة االنف نتتع. 

ويع  االنف ور متتن ال تت ة ال حتت دة لتتفعلم ال حفتت ى 

 أ الفعلل ر و ةفلل األنش ة الفعلل لة ال صوحبة  بتت 

م حلتتة الفتتت  م البةتتوار متتن ختتالل االخفبتتوااب 

 البةوالة الةتولة.  

 تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة ية  تتر ال ةظ تتوب  -

اإلنف ج افلتت ب أو يتت ون  -ال فت متتة )الةصتتر 

 اسف  ا  مةظم 

قبل االنف ور من ال  ة ال حتت دة لتتفعلم ال حفتت ل 

الفعلل ر، وهتتر خ تت  أ تتو ،  تتفم  ح  تت  م عتت  أدار 
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لبةتتوار الةتتتول ال تتوي يوألستتب ع. وهتت  االخفبتتوا ا

عبواة عن اخفبوا إلكف ونتتر  شتتف ل علتتى مش  عتتة 

مح دة من أسئلة االخفلوا من مفع د،  غ ر األه ا  

الفعلل لة لل  ء ع الفعلل تتر. فتتر حولتتة ال ش  عتتة 

الفش  بلتتة األول،  تتم  تتت  م االخفبتتوا البةتتوار الةتتتول 

  بلفلن ي ون مةظم، أمو فر حولتتة ال ش تت عفلن الفشتت 

الةونلتتة والةولةتتة  تتم  تتت  م متتةظم مفتتت   قبتتل أدار 

االخفبتتوا البةتتوار يففتت ة قصتتل ة، وقتت   تتم عتت ض 

ال ةظ تتوب ال فت متتة أمتتو يتتولة ط الةصتتر أو يتتة ط 

اإلنف ج افلتت ، حلتتل أُ تتل  لل ولبتتة م اجعتتة ال تتةظم 

ال فتتت   يول   تتتة الفتتر  ةوستتب و، ثتتم  بتت أ يعتت هو 

بةوار حفى  تتت   يتتأدار يولتغط على اايط االخفبوا ال

االخفبوا البةوار عب  ال  يو ل الش صر لتلوا م ى 

  كة و متتن األهتت ا  الفعلل لتتة ال حتت دة. وقتت   لتتتع 

ال ش  عة الفش  بلة الةونلة ال ةظم ال فت   فر  تتكل 

م   وب نصلة مكف ية،  ت   مل ص ألهم ال عوا  

وال فتتتتوهلم ال وصتتتتة ي تتتتلا ال  ءتتتت ع، و لتتتتتع 

  بلة الةولةة ال ةظم ال فت   فر  تتكل ال ش  عة الفش

مش  عتتة متتن اإلنف ج افلتت  الةويتتع،  ل تتص أهتتم 

 ال عوا  وال فوهلم ال وصة يول  ء ع.  

  ت  م الفغل ة ال اجعة    -

يع  انف ور ال ولبوب من اإلجويتتة عتتن االخفبتتوا 

البةوار الةتتتول،  فلتتتر الفغل تتة ال اجعتتة ي تت  تفلن  

ااة الفعلم، حلتتل  تتم ال   تة األول من خالل نظو  إد

 ت    غل ة ااجعة آللة ف ا ة لكل طولبتتة علتتى حتت ة 

متتن ختتالل يلتتون   ءتت  ال اجتتة وأاقتتو  اإلجويتتوب 

الصتتتحلحة وأاقتتتو  اإلجويتتتوب ال وطئتتتة و صتتتحل  

لعجويوب ال وطئة. ال   تة الةونلة من خالل الح اا 

وال ةوقشتتة عبتت  ثتتالو مش  عتتوب للف اصتتل  تتم 

ل  شلح أستتفو  ال تتت ا إنشورهو على ال ا سوب، حل

عن أسئلة ال ولبوب ال وصتتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة، 

و ت    غل ة ااجعة   ءلحلة و فسل  ة م صصتتة 

 حسح اسففسوااب ال ولبوب.  

  ت  م ال سوع ة وال عم  -

ح صتتتع أستتتفو  ال تتتت ا علتتتى  تتتت  م التتت عم 

والف جل  ال سف   لل ولبوب متتن ي ا تتة ع للتتة التتفعلم 

ب ال ستتوع اب اإلج االتتة  1ع  )اإللكف ونتتر، و تتت ة

و شتت ل  ع  تتف ال ولبتتة يكلفلتتة الستتل  فتتر ع للتتة 

التتتفعلم، وكلفلتتتة اإلجويتتتة عتتتن االخفبتتتوااب البةوالتتتة 

الةتولة، واالسففودة من ال ةظم ال فت   ال صوحح ل و، 

وكلفلة اوالو االخفبوا ي   تة صحلحة لفلتى الفغل ة 

وإلجويتتة ال اجعة الف ا ة، كتتلل  الفعلل تتوب ال وصتتة ي

عتتتن االستتتفبونة ال وصتتتة ي تلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونتتتر أو االستتتفبونة ال وصتتتة يوستتتف الع أاار 

ال ولبتتة ال عل تتة حتت ل ان بوعو  تتو حتت ل االخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة. وقتت   تتم إعتت اد ملفتتوب الفعلل تتوب 

وافع و على نظو  إدااة الفعلم، وااستتول نستت ة مة تتو 

 عل تتوب علتتى ال ا ستتوب. على مش  عوب ال ولبتتوب ال

ب التت عم ال ستتف   عةتت  ال لتتح، وقتت  قومتتع أستتفو  2)

ال ت ا يفت     متتن ختتالل مش  عتتوب الف اصتتل عبتت  

  بلق ال ا سوب، حلل ح صتتع أستتفو  ال تتت ا علتتى 

مفويعة ال ولبوب يوسف  اا طتت ال األستتب ع، واإلجويتتة 
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عتتن اسففستتواا  ن ال  فلفتتة ستت ار اسففستتواا  ن 

الفعلل لة ال سشلة أو ال حف ى   ال وصة يول حوء اب

الفعلل ر، أو أل اسففسوا خوي يوالخفبوااب البةوالتتة 

 الةتولة.  

 ص لم واج وب الففوعل والففتتوعالب البلئلتتة يتتلن   -و

 ال ولبوب عن يع    

 تتتم  صتتت لم واج تتتة  فوعتتتل  فستتتم يولبستتتوطة 

وستت  لة االستتف  ا  متتن ختتالل االمكونلتتوب ال فوحتتة 

 تتم  تستتلم ال  ءتت عوب  يةظتتو  إدااة التتفعلم، وقتت 

الفعلل لتتة األايتتع إلتتى محوءتت اب أستتب علة، وهتت  

الةظو  ال فبع وقفلو لل عو ل  ال حتت دة متتن قبتتل وحتت ة 

الفعلم اإللكف ونر يولكللة، وق  ح صع البوحةتتة علتتى 

  حلتت   تتكل  ةظتتلم يلئتتة التتفعلم اإللكف ونتتر داختتل 

الةظو ، ووء   اوايط الفةتل والفش ل داختتل البلئتتة 

 ل على ال ولبوب اسف  ام و، كتتلل  ستت  لة حفى  س

استتف  ا  يلئتتة التتفعلم والففوعتتل مع تتو متتن ختتالل 

ال  ا ف اللكلتتة ال وصتتة يول ولبتتوب. والشتتكل اآل تتر 

ب   ءتت  صتت ا ل اج تتة الففوعتتل ال وصتتة 5 تتكل )

 يول ت ا داخل نظو  إدااة الفعلم اإللكف ونر. 

 5 كل 

 نظو  إدااة الفعلم اإللكف ونرص ا ل اج ة الففوعل ال وصة يول ت ا داخل  
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 ح    ف  ق ع ل إنفو  ال سواط ال فع دة ويلئة   -ا

 الفعلم اإللكف ونر الةتولة 

يولةستتبة إلنشتتور ال تتت ا، وافعتت  علتتى نظتتو  

إدااة التتفعلم، فتتت    لتتع وحتت ة التتفعلم اإللكف ونتتر 

يولكللتتة إنشتتور ال تتت ا، ثتتم قومتتع البوحةتتة كأستتفو  

يلئتتة التتفعلم إلتتى أستتويلع، وإعتت اد  ال تتت ا يفتستتلم

ال ستتتواط الفعلل لتتتة ال  ل يتتتة لعتتت ض ال حفتتت ى 

الفعلل تتر واألمةلتتة و صتت لم الفلتت   هوب الفعلل لتتة 

و ستتشلل و وافع تتو علتتى التةتتوة ال وصتتة ي تتو علتتى 

الل  ل ب. كتتلل  إعتت اد االخفبتتوااب الةتولتتة البةوالتتة 

 -والة والة وال ةظ تتوب ال فت متتة ية  ل تتو )الةصتتر

نف ج افلتت ب، وافع تتو علتتى نظتتو  إدااة التتفعلم اإل

ال تتوي يشومعتتة عتتلن  تت  . كتتلل  قومتتع يتتتبط 

اإلع اداب ال وصة يوألنش ة الفعلل لة على الةظتتو ، 

حلتتتل قومتتتع ي فويعتتتة  فتتتوعالب ال ولبتتتوب و فبتتتع 

 نشوط ن من خالل  توا   األدار ال ف ف ة يولةظو .

  ح    ي امب اإلنفو  ولغوب الب مشة  - 

امب ال وصتتتتة يإعتتتت اد الفلتتتت   هوب البتتتت  -1

الفعلل تتة التصتتل ة،  تتم استتف  ا  ي نتتومب 

 Microsoft)العتتتتت وض الفت   لتتتتتة 

PowerPoint 2016) إلعتت اد العتت وض ،

الفت   لتتتة ال وصتتتة يشتتت   ال حوءتتت اب 

الفعلل لتتتتتة، و تتتتتتم استتتتتتف  ا  ي نتتتتتتومب 

(Camtasia Studio 7.1)  لفستتتشلل

الصتتتت ب وإءتتتتوفة الفل لحتتتتوب البصتتتت  ة 

 لفتتتوب الفلتتت    إلتتتى صتتتلغة و ح  تتتل ال

(MP4)   ثم افع و على قةتتوة أستتفو  ال تتت ا

 على الل  ل ب.

 Microsoftي نتتومب معولشتتة الةصتت ي  -2

Word 2016) ملفتتوب ال حفتت ى  ب إلنفتتو

الفعلل تتر الففوعللتتة، متتع إءتتوفة ال ستت   

والصتت ا الفعلل لتتة ال ل نتتة، والفل لحتتوب 

البص  ة واللفظلة علل و. وق   م حفظ و فر 

. وقتتت   تتتم استتتف    نفتتت  Pdf))صتتتلغة 

الب نتتومب فتتر إعتت اد ال ةظ تتوب ال فت متتة 

الةصتتلة. وقتت   تتم  صتتغل  حشتتم ال لفتتتوب 

اسفع ادلا ل فع و فر مكون و داخل نظو  إدااة 

الفعلم، يحلل  سف لع ال ولبة ع ء و علتتى 

ج ودهو الةتول داخل البلئة أو  ح لل تتو علتتى 

الش ود ال تتوي ي تتو إ ا أادب  لتت . وقتت   تتم 

ب ملفتتتتوب لل حفتتتت ى الفعلل تتتتر 4 اد )إعتتتت 

ب ملفتتوب خوصتتة 4ل  ءتت عوب ال تتت ا، و)

 يول ةظ وب ال فت مة الةصلة. 

البتتت امب ال وصتتتة يإعتتت اد اإلنف ج افلتتت   -3

ال وي يول ةظ تتوب ال فت متتة   تتم استتف  ا  

وي نتتومب  (Illustrator CS6))ي نتتومب 

Adobe Photoshop 7) ب فتتر إعتت اد

 ال س   ال وصة يوإلنف ج افل .

  ص لم أدواب الفتللم والفت  م اإللكف ونر   -ط

قومتتع البوحةتتة يفصتت لم أدواب الفتتت  م والتلتتوا 
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يولبحتتل الحتتولر، والفتتر  تتت ةع  اخفبتتوا  حصتتللر 

قبلر/يعتتتت ل، ومتلتتتتوا مستتتتف ى قلتتتتق االخفبتتتتوا 

اإللكف ونتتتر، واستتتفبونة مفف حتتتة للفعتتت   علتتتى 

ان بوعوب ال ولبوب ال عل وب عن االخفبوااب البةوالة 

ةتولة، ون  ر ال ةظ وب ال فت متتة، و أثل هتتو علتتى ال

افتتتع مستتتف ى الفحصتتتلل وخفتتتض قلتتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونر. هلا يوإلءوفة إلى إع اد أايعة اخفبتتوااب 

يةوالة نتولة،  شف ل على أسئلة من ن ع االخفلوا من 

مفعتت د.  تتم  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة فتتر 

ال ش  عتتتة  ال ش  عتتتة األول يتتت ون متتتةظم، وفتتتر

الفش  بلة الةونلة، فت   تتم  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولتتة يتتة ط ال ةظ تتوب ال فت متتة الةصتتر، أمتتو فتتر 

ال ش  عة الفش  بلة الةولةة فت   م  ت  م االخفبتتوااب 

البةوالتتتتتة الةتولتتتتتة يتتتتتة ط ال ةظ تتتتتوب ال فت متتتتتة 

اإلنف ج افل . وس    فم  ةوول ع للة إع اد أدواب 

هو يولففصلل فر الشزر ال تتوي يتتأدواب البحل ويةور

 البحل.

 ب م حلة اإلنفو  4)

  ةوولع هله ال  حلة اإلج اراب اآل لة 

إنفتتو  ال ستتواط الفعلل لتتة ال فعتت دة واالخفبتتوااب  -

البةوالة الةتولة يول ةظ تتوب ال فت متتة يبلئتتة التتفعلم 

 اإللكف ونر   

 م إع اد ال تت اد ال ستتواط الفعلل لتتة وال حفتت ل 

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة اإللكف ونتتر و الفعلل تتر

استتفع ادلا ل فع تتو علتتى   ية  ر ال ةظ وب ال فت مة،

نظو  إدااة الفعلم اإللكف ونر ال وي يشومعة علةتتر 

    ، وق  ا ف لع على 

 إنفو  محوء اب الفل    الفعلل لة ال سشلة  -أ

 م إع اد محوء اب الفل    يوستتف  ا  ي نتتومب 

 Microsoft PowerPoint)الع وض الفت   لة 

، وكفويتتتة الةصتتت ي ومعولشتتتة الصتتت ا، (2016

و صتت    ال حوءتت اب و ستتشلل الفعللتتق الصتت  ر 

يصتت ب أستتفو  ال تتت ا، و  كلتتح اللت تتوب وإءتتوفة 

 Camtasia)ي نتتتومب الفل لحتتتوب يوستتتف  ا  

Studio 7.1) . ويعتت  ع للتتوب ال  نفتتو   تتم ءتتغط

الفلتتت   هوب و ح  ل تتتو لصتتتلغة الفلتتت    يومفتتت اد 

((MP4  وافع تتو علتتى قةتتوة أستتفو  ال تتت ا علتتى

الل  ل ب، وق   م افع ال ايط ال وي يكل فل    فر 

ب 4. وقتت   تتم إنفتتو  )التتفعلم مكونتت  علتتر نظتتو  إدااة

محوء اب فل    مسشلة، و م  تستتلم كتتل محوءتت ة 

إلتتى أجتتزار حستتح متت ة ال حوءتت ة، يحلتتل ال  ز تت  

ب. والشتتكل اآل تتر، و 30-20دمتتن الفلتت    عتتن )

ب   ء  ص اة قوا تتة محوءتت اب الفلتت    6)   كل

ال سشلة ال وصتتة ي تتت ا الحوستتح اآللتتر الفعلل تتر 

 على التةوة ال وصة يأسفو  ال ت ا على الل  ل ب.
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 6 كل 

 ص اة لتوا ة الفشغلل ال وصة ي حوء اب مت ا الحوسح اآللر الفعلل ر على قةوة أسفو  ال ت ا على الل  ل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وب ال حف ى الفعلل ر الففوعللة ملف إنفو  -ب

 م إعتت اد ملفتتوب ال حفتت ى الفعلل تتر يوستتف  ا  

 Microsoft Word)ي نتتومب معولشتتة الةصتت ي 

، متتع إءتتوفة ال ستتت   والصتت ا الفعلل لتتتة (2016

ال ل نتتة، والفل لحتتوب البصتت  ة واللفظلتتة علل تتو، 

والتت وايط الفشتتعبلة والتت وايط ال وصتتة يول صتتودا 

ة، ي تتتت   إءتتتتوفة عةصتتتت  اإللكف ونلتتتتة اإلث االتتتت 

، (PDF)الففوعللتتة. وقتتت   تتتم حفظ تتو فتتتر صتتتلغة 

و صغل  حش  و استتفع ادلا ل فع تتو فتتر مكون تتو داختتل 

نظو  إدااة التتفعلم، يحلتتل  ستتف لع ال ولبتتة ع ءتت و 

داخل البلئة أو  ح لل تتو علتتى ج ودهتتو الش صتتر إ ا 

ب ملفوب  علل لة  فوعللتتة 4أادب  ل . وق   م إع اد )

الفعلل ر واألمةلة والص ا وال س     لفت  م ال حف ى

 الف ءلحلة.  

إعتتت اد االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر  - 

اإلنف ج افلتت ب  -ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر 

 واالخفبوااب الفحصلللة التبللة والبع  ة 

 م إع اد ملف خوي يكتتل اخفبتتوا ستت ار يةتتوار 

 أو ن وار، وكفوية األسئلة وإع اد الصتت ا ال صتتوحبة

لألسئلة فر حولة األستتئلة الفتتر  شتتف ل علتتى صتت ا، 

 Microsoftيوسف  ا  ي نتتومب معولشتتة الةصتت ي 

Word 2016  وق   م االسفعونة ي له ال لفوب عةتت ،

ادختتتول ال فتتت داب ال وصتتتة يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة 

والة والة داختتل نظتتو  إدااة التتفعلم، و ح  تت  اإلجويتتة 
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خ واللصق، الصحلحة، من خالل اسف  ا  أم ل الةس

صتت ا لتتبعض ب   ءتت  7،  تتكل )والشتتكل اآل تتر

لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة الفتتر  تتم إعتت ادهو داختتل 

 يلئة الفعلم.

  7 كل 

 ص امن  و ة ال  يو ل لبعض لالخفبوااب البةوالة الةتولة الفر  م إع ادهو داخل يلئة الفعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -إعتتت اد ن  تتتر ال ةظ تتتوب ال فت متتتة )الةصتتتر  -د

 إلنف ج افل ب ا

 تتم استتف  ا  يولةستتبة لل ةظ تتوب الةصتتلة   -

 Microsoft)ي نتتومب معولشتتة الةصتت ي 

Word 2016)  إلعتت اد ال ةظ تتوب الةصتتلة

يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة فتتتر  تتتكل 

نص ي  علل لة مكف ية، وقتت   تتم استتف  ا  

العةتتتوو ن والفل لحتتتوب البصتتت  ة )األلتتت ان 

ل ولبتتة وال   ط وال ط الس ل ب ل سوع ة ا

علتتى الف للتتز الةتتتوط ال الستتلة عتتن الةتتتوط 

الف علة الفر  ة ا   حف و فر كل م ء ع. 

وق   م إع اد أايع مةظ تتوب مفت متتة  فكتت ن 

متتن عتت ة صتتفحوب  شتتف ل علتتى م   تتوب 

نصلة، لكتتل اخفبتتوا يةتتوار نتتتول ال    تتوب 

ال وصتتة يتت ، وقتت   تتم  ح  تتل ال لفتتوب إلتتى 

استتتتفع اد ل فع تتتتو متتتتع  (PDF)صتتتتلغة 

خفبوااب البةوالتتة الةتولتتة. والشتتكل اآل تتر اال

ب   ءتت  صتت اة ألحتت  صتتفحوب 8 تتكل )

 ال ةظ وب ال فت مة الةصلة.
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 8 كل 

 ال فت متتتتتتتة الةصتتتتتتتلة يوالخفبتتتتتتتوااب البةوالتتتتتتتة الةتولتتتتتتتة صتتتتتتت اة ألحتتتتتتت  صتتتتتتتفحوب ال ةظ تتتتتتتوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمو يولةسبة لل ةظ تتوب البصتت  ة فتتر  تتكل  -

ا   إنف ج افل  ثويع، فتتت   تتم إعتت اد ستتلةو

لكل إنف ج افل ،  فت ن عةوص  ال ستتواط 

من الةصتت ي واأل تتكول البصتت  ة، و لتت  

يعتتت   ح  تتتل األفكتتتوا والةتتتتوط ال الستتتة 

والف علة ال وصتتة يكتتل م ءتت ع  علل تتر، 

إلتتى أ تتتكول يصتتت  ة، وقتت   تتتم استتتف  ا  

ي نتتتومشر ف    تتت ب وإلستتتف   ا فتتتر 

إنفوج تتتتو. وقتتتت  اواعتتتتر عةتتتت  إنفتتتتو  

مةوستتتح  اإلنف ج افلتتت  أن  كتتت ن حش تتت 

للعتتت ض علتتتى  و تتتة األج تتتزة الةتولتتتة 

ب   ء  9الش صلة. والشكل اآل ر  كل )

صتت ا لتتبعض ال ةظ تتوب ال فت متتة يتتة ط 

 اإلنف ج افل .

 

 

 

 

الفل لحوب البص  ة 

ال ط   -الفظللل )

 باألل ان–الس ل  

مو العةوو ن ال السلة و

 ة ا   حف و من 

 م ء عوب ف علة 
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 9 كل 

 ص ا لبعض ال ةظ وب ال فت مة ية ط اإلنف ج افل  يوالخفبوااب البةوالة الةتولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعتتت اد ملفتتتوب الفعلل تتتوب وال ستتتوع اب  -

يوستتتتف  ا  ي نتتتتومب معولشتتتتة التتتتة اإلج ا

، Microsoft Word 2016الةصتت ي 

وقتت  ا تتف ل ملتتف الفعلل تتوب علتتى وصتتف 

 فصتتللر إلجتت اراب استتف  ا  يلئتتة التتفعلم 

وط  تتتتة الستتتل  فتتتر ع للتتتة التتتفعلم متتتع 

الف ءتتل  يولصتت ا، ك تتو  تتم إنفتتو  ملفتتوب 

خوصة يإج اراب  ةفلل االخفبوااب البةوالتتة 

ال فت متتتة الةتولتتتة واستتتف  ا  ال ةظ تتتوب 

ال صتتتتتوحبة، وكلفلتتتتتة أدار االخفبتتتتتوااب 

واستتفتبول الفغل تتة ال اجعتتة. وقتت   تتم حفتت  

ب، و صتتتغل  Pdfفتتتر صتتتلغة )ال لفتتتوب 

والشتتكل اآل تتر  حش  تتو استتفع ادلا ل فع تتو.

ب   ء  صتت ا لتتبعض صتتفحوب 10 كل )

 ملفوب الفعلل وب.
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 10 كل 

 ص ا لبعض صفحوب ملفوب الفعلل وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لففوعل والففوعالب البلئلة إنفو  واج ة ا -ه

يعتت  ع للتتة إنفتتو  ج لتتع مصتتودا التتفعلم وال ستتواط 

الفعلل لتتة اإللكف ونلتتة،  تتم  ةظتتلم واج تتة الففوعتتل 

ال وصة يول ت ا اإللكف ونر على نظتتو  إدااة التتفعلم 

، وإنشتتور الصتتفحوب (ASU2Learn)اإللكف ونتتر 

وال لفتتتتتوب والتتتتت وايط الالدمتتتتتة واالخفبتتتتتوااب 

واب التلوا، وافع مك نوب ال تتت ا اإللكف ونلة وأد

فتتتر أموكة تتتو، و ح  تتت  أدواب الف اصتتتل الفتتتر  تتتم 

اسف  ام و فر  ةفلل األنشتت ة الفعلل لتتة والف اصتتل 

يلن ال ولبوب واسفو  ال ت ا داخل البلئة. و م الفأك  

متتن افتتع ج لتتع عةوصتت  يلئتتة التتفعلم علتتى الةظتتو  

وءتتبط أدواب التتفحكم والففوعتتل داختتل البلئتتة، و تتم 

فتتور العةوصتت  حفتتى  تتفم كشتتف و  تت ا شللو حستتح إخ

ال  ة الزمةلة ال ح دة لفةفلل ال ت ا، ويع   ستتشلل 

ال ولبوب داخل ال ت ا،  م  تسلم ال ولبوب عشتت االلو 

وق   م م اجعة البلئة إلى ثالو مش  عوب  ش  بلة.  

متتن ستتالمة ج لتتع العةوصتت  متتن صتتفحوب والفأكتت  

قتت   تتم وملفتتوب ومشلتت اب واوايتتط واخفبتتوااب، و

إع اد نس ة كوملة من يلئة التتفعلم استتفع ادلا لع للتتة 

الةس ة األوللتتة متتن ويلل  أصبحع  الفت  م البةوار.  

 يلئة الفعلم اإللكف ونر جوهزة لالسف  ا .  

 م حلة الفت  م   

 وق  ا ف لع على اإلج اراب األ لة 

وقتت  متت ب اخفبوا يلئة التتفعلم اإللكف ونتتر    -1
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 لة  هله الع للة يول   اب اآل 

ع ض الةس ة األوللتتة متتن يلئتتة التتفعلم  -

على علةة مك نة من أايعة متتن الستتودة 

ال بتتتت ار ال ف صصتتتتلن فتتتتر مشتتتتول 

 كة ل جلتتتو الفعلتتتلم، والتتتل ن  ت متتت ن 

يفتتت ا   نفتتت  ال تتتت ا، والستتتف الع 

آااا تتتم فتتتر ءتتت ر قوا تتتة ال عتتتو ل  

الفص ل لة الفر سبق إعتت ادهو "ملحتتق 

. ب"، و ل  للفأكتت  متتن ستتالمة البلئتتة1)

وقتتت  جتتتورب نفتتتواب الفحكتتتلم مؤكتتت ة 

لصتتتتالحلة يلئتتتتة التتتتفعلم اإللكف ونتتتتر 

 للف بلق.

األوللتتتة علتتتى علةتتتة عتتت ض الةستتت ة  -

استتف العلة م ةلتتة ل شف تتع ال ااستتة، 

ب طولبتتة متتن طولبتتوب 30 فكتت ن متتن )

الف قتتة الةولةتتة  تتعبة كل لتتور   يتت ل، 

يكللتتتة البةتتتوب، فتتتر الفصتتتل ال ااستتتر 

ثتتتتالو  إلتتتتى األول، وقتتتت   تستتتتل  ن

  عتتتوب  ش  بلتتتة، كتتتل مش  عتتتة مش

 فك ن من عشتت  طولبتتوب، و  تتفص كتتل 

مش  عتتة يأحتت  ال عولشتتوب الفش  بلتتة 

الةالثة، وق   م الف بلتتق علتتل ن، وكتتون 

ال    متتن الف بلتتق البةتتوار الفأكتت  متتن 

سالمة يلئة الفعلم وصالحلف و للف بلتتق، 

وم اجعتتة ملفتتوب ال حفتت ى واألنشتت ة 

لتلتتوا، واالخفبوااب الفعلل لة وأدواب ا

 األهتت ا  لفحتلتتق  مةوستتبف  و  متتن  للفأك 

 سشلل ج لع مالحظوب   ال ح دة. وق   م

ال ولبتتتوب و عللتتتتو  م ال وصتتتة. وقتتت  

استتتتتفغ قع الفش يتتتتتة االستتتتتف العلة 

أستتتب علن مكةفتتتلن يولفصتتتل ال ااستتتر 

ب. 2021-2020األول للعو  الشتتومعر )

ويونف تتتتور ع للتتتتوب الفتتتتت  م البةتتتتوار 

 أصتتبحعة، ال تف حتت وإجتت ار الفعتت  الب 

  ش يتتة  فر  لالسف  ا   جوهزة  يلئة الفعلم

 البحل الحوللة.

ل  أدواب البحل   ثولةو

البحتتل فتتر  اخفبتتوا  حصتتللر   ةلتتع أدواب 

إلكف ونتتتتر قبلر/يعتتتت ل، متلتتتتوا قلتتتتق االخفبتتتتوا 

اإللكف ونتتتر، واستتتفبونة للفعتتت   علتتتى ان بوعتتتوب 

ال ولبوب ال عل تتوب نحتت  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

ب ال فت مة، ون ط ال تتةظم ال فتتتل، وفل تتو يول ةظ و

 لر ع ض  فصللر لكلفلة إع اد ويةور كتتل أداة متتن 

 أدواب البحل 

 االخفبوا الفحصللر التبلر/ البع ل    -1

ب ستتتؤاالل 55ا تتتف ل االخفبتتتوا علتتتى عتتت د )

ب، 2م ء عللو من ن ع االخفلوا من مفع د، ملحتتق )

 وق   م إع اد االخفبوا  بعو لل   اب الفوللة 

 ح  تتت  ال تتت   متتتن االخفبتتتوا    تتت   االخفبتتتوا  -

الفحصتتللر إلتتى قلتتوا ال عتتوا  وال فتتوهلم 

ال وصة يتتبعض ال  ءتت عوب الةظ  تتة ل تتت ا 
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"الحوسح اآللر الفعلل ر" ل ولبتتوب ال عل تتوب 

 يولف قة الةولةة   ي ل.

صتتتتلووة عبتتتتوااب األستتتتئلة وإعتتتت اد جتتتت ول  -

ال  اصتتتفوب  فتتتر ءتتت ر األهتتت ا  ال حتتت دة 

فعلم،  تتم إعتت اد أستتئلة مةوستتبة ل  ء عوب التت 

من حلل الع د والصلووة  تل  كل هتت   متتن 

األه ا  الفعلل لة وفتو لفصةلف يل   من نتت ع 

أسئلة االخفلتتوا متتن مفعتت د، حلتتل  شتتف ل كتتل 

 أثتت  لفتللتتل لعجويتتة يتت اال أايعتتة ستتؤال علتتى

الف  تتلن، وقتت   تتم إعتت اد جتت ول ال  اصتتفوب 

 ثةتتوار اال شتتوه حلتتل   ةتتل فلتت  م ءتت عوب

ال حفتتت ى اأستتتلو وأستتتئلة قلتتتوا األهتتت ا  

و، وقتتت  اواعتتتر فتتتر جتتت ول  ال ع فلتتتة أفتلتتتل

ال  اصفوب الف ادن يلن ع د األسئلة من حلل 

ب 4مسف  وب األه ا  الفر  تلستت و، وجتت ول )

  ءتتتت  ال  اصتتتتفوب ال وصتتتتة يوالخفبتتتتوا 

 الفحصللر 

 4ج ول  

 التبلر/البع ل  الفحصللر  االخفبوا م اصفوب

  لةال  ء عوب الفعلل
ال ش  ع الكلر  مسف  وب األه ا  وفتو لبل   

 لألسئلة

 الةسبة ال ئ  ة 

   بلق  ف م   لك   لع د األسئلة

ال فتتتتتتوهلم األسوستتتتتتلة ال وصتتتتتتة 

يولك بل    الفعلل ر، ونظتتم ال ستتواط 

 ال فع دة اإللكف ونلة

5 12 3 20 37٪ 

مك نتتوب يتت امب ال ستتواط ال فعتت دة 

 اإلللكف ونلة
3 7 - 10 18٪ 

 ل   ص لم نظم ال سواط ال فعتت دة معو

 اإلللكف ونلة
2 6 2 10 18٪ 

أنتت اع واستتف ا لشلوب نظتتم ال ستتواط 

 ال فع دة اإلللكف ونلة
3 12 - 15 27٪ 

 ٪100 55 5 37 13 ال ش  ع الكلى لألسئلة

 ٪100 - ٪9 ٪68 ٪23 الةسبة ال ئ  ة لع د األسئلة )%ب

  ع    صلووة  علل وب االخفبوا ون     اإلجوية -

صتتلووة  علل تتوب واءتتحة ويستتل ة لالخفبتتوا، 

حلل ا ف لع هتتله الفعلل تتوب علتتى ال تت   متتن 

االخفبتتتوا، ودمتتتن االخفبتتتوا، وعتتت د مفتتت داب 

االخفبوا، وكلفلة اإلجوية على مف داب االخفبوا، 

و لعجويتتة علتتى أن  حستتح  و تتم  صتت لم ن   جتتل
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داجة واح ة لكل إجوية صحلحة، وصف  لعجوية 

 م اعوة أث  الف  لن. ول  الصحلحة مع 

 ح  تت  صتت و االخفبتتوا   تتم م اجعتتة مفتت داب  -

االخفبوا للفأكتت  متتن ال الرمتتة العل لتتة واللغ  تتة 

ومةوستتبة ال فتت داب ل ستتف  وب األهتت ا  الفتتر 

 تلس و ويُع هو عتتن الغ تت ض، وكتتلل  م اجعتتة 

 علل تتوب االخفبتتوا متتن حلتتل ستت  لة ف   تتو 

وحستتن صتتلووف و؛ و لتت  متتن ختتالل عتت ض 

ب محك تتتلن 4علتتتى مش  عتتتة متتتن ) االخفبتتتوا

مف صصتتتلن فتتتر  كة ل جلتتتو الفعلتتتلم، والتتتل ن 

 ت متتت ن يفتتت ا   ال تتتت ا، وقتتت   تتتم األختتتل 

يول الحظوب الفر أيتت اهو هتتؤالر ال حك تتلن عةتت  

 إع اد الص اة الة والة لالخفبوا.   

 الةبتتوب حستتوب الفأكتت  متتن ثبتتوب االخفبتتوا   تتم -

 يحستتوبب التت اخلر الف وستت ) لالخفبتتوا التت اخلر

 البع  تتة  التت اجوب  على  ك ونبوخب α) ألفو  معومل

 البتت امب حزمتتة يوستتف  ا  الفحصتتللر لالخفبتتوا

ب α) ألفتتو حلتتل، SPSS (v. 18) اإلحصتتوالة

 أن علتتتتى مؤ تتتت  وهتتتتلاب. 0.871)  ستتتتووى

   .عوللة ج لا  ثبوب ي اجة  ف فع  االخفبوا

حسوب دمن االخفبوا   م حستتوب دمتتن االخفبتتوا  -

 ة لكتتل ستتؤال، الفحصتتللر يفح  تت  دقلتتتة واحتت 

دقتتواق  5ويتتلل   كتت ن اإلج تتولر يعتت  إءتتوفة 

دقلتتتة، ويعتت   60لتتت ارة  علل تتوب االخفبتتوا   

حستتتوب التتتزمن أثةتتتور الفش يتتتة االستتتف العلة 

يتستت ة مش تت ع التتزمن التتلل استتفغ ق  ج لتتع 

ال ولبوب فر االنف ور من االخفبتتوا علتتى عتت دهم 

دقلتتتة، و تتم إءتتوفة  80أصتتب  دمتتن االخفبتتوا 

للتتتتتل الشتتتتتع ا يتلتتتتتق االخفبتتتتتوا ب و لفت10)

اإللكف ونتتر، وعللتت   تتم  ح  تت  دمتتن االخفبتتوا 

ب دقلتتتة. وقتت   تتم   بلتتق االخفبتتوا 90الفعلتتر )

 قبلللو ويع  لو وحسوب ال اجوب إلكف ونللو.

 متلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر  -2

هتت  متلتتوا  ا تتر،   تت   إلتتى الفعتت   علتتى 

ر     ي تتو  ع ا ال ولبة ال عل ة والحولة الةفسلة الف

أثةتتور اإلجويتتة عتتن متتن قلتتق أو ختت   أو اا بتتوق 

االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة ال  ءتت علة علتتى ال تتط 

ب. 3يوستتف  ا  األج تتزة الش صتتلة الةتولتتة، ملحتتق )

 و م إع اده وفتلو لل   اب الفوللة 

 مصودا يةور ال تلوا    ▪

االطالع علتتى األديلتتوب   يع  م يةور ال تلوا  

 ةوولتتتع مف تتت   قلتتتق وال ااستتتوب الستتتويتة الفتتتر 

االخفبوا، وأيعوده ومك نو   وأع اء ، وقلوا قلتتق 

االخفبوا ال اقر أو اإللكف ونر. ك و  م م اجعة ع د 

من متو ل  الفر  ةوولع قلوا قلق االخفبوا يصتتفة 

عومة، وقلق االخفبوا اإللكف ونر مةل  متلتتوا قلتتق 

 Spielberger, et)سبللب ج  ودمتتالؤه  االخفبوا

al., 1978)  ومتلتتوا قلتتق االخفبتتوا لسواستت ن

(Sarason, 1984)  ومتلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا

ب، وقتت  ستتبق 2018اإللكف ونر لع لة أي  الشتتلخ )
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  ءتتل   لتت  فتتر ال حتت ا ال تتوي يتلتتق االخفبتتوا 

 وقلوس  يوإلطوا الةظ ل.

 يةور ال تلوا وصلووة عبواا      ▪

ب عبتتواة 30ب مفتت دة، )36ال تلتتوا متتن )  فكتت ن

العبتتوااب وااب م جبة. وق  صلغع  ب عب6سولبة، و)

 ةوولتتع ؛ ويلغة يستتل ة وواءتتحة ويلغتتة ال  وطتتح

هر  البعتت  ال ع فتتر ومعولشتتة و ش لتتز ثالو أيعود،  

ال عل متتتوب، والبعتتت  االنفعتتتولر، البعتتت  ال تتتوي 

ي  تتوااب استتف  ا  األج تتزة اإللكف ونلتتة واال صتتول 

ب   ءتت  5عب  اإلنف نع، والشتت ول اآل تتر جتت ول )

 ال تلوا على ال حووا.    د ع عبوااب

  5ج ول  

   د ع عبوااب ال تلوا على ال حووا

 أاقو  العبوااب محووا ال تلوا  

1 
، 1،2،4،7،8 البع  ال ع فر

10،11،12،18،19،24،25،26 

2 
،3،6،9،13،20،21،22،23،27،28،29،30 البع  االنفعولر

3132،33،34،35،36، 

3 
استتف  ا  األج تتزة اإللكف ونلتتة 

 نعواإلنف 

14،5 ،15 ،16  ،17 

 36 ال ش  ع

وقتتت   تتتم استتتف  ا  متلتتتوا  تتتت    للكتتتت ب 

"Likert"  خ وستتر،  فتت او  يتتلن  ة بتتق علتتر

ي اجة كبل ة ج لا إلى  ة بق علر ي اجة قلللة ج لا، 

حلل  شلح ال ولبة علر كل عبواة يأستتل ب الفتتت    

اللا ر، و ل  يوخفلوا أح  الب اال ال  سة ال ةوستتبة 

وق  اوعتتر فتتر  تتت    االستتفشويوب أن تتو لشع اهو.  

ب، ويتتولعك  فتتر حولتتة العبتتوااب 5 – 1 ف ا  من )

 ال  جبة، و ل  على الةح  اآل ر 

  ة بق علر ي اجة العبوااب

 
 كبل ة

ا  ج ل
 قلللة  مف س ة  كبل ة 

 قلللة

 ج ال 

 1 2 3 4 5 سولبة

 5 4 3 2 1 م جبة
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وءتتع  علل تتوب ال تلتتوا وكلفلتتة االستتفشوية  ▪

 علل    

 تتم إعتت اد  علل تتوب واءتتحة لل تلتتوا  بتتلن 

لل سفشلح ال    من ال تلتتوا، وكلفلتتة االستتفشوية 

 علل . 

  ح    ص و ال تلوا    ▪

 م ع ض ال تلوا فر ص ا   ال ب التتة علتتى عتت د 

ب متتن ال ف صصتتلن فتتر علتتم التتةف  الفعلل تتر 2)

ب متتن ال ف صصتتلن فتتر  كة ل جلتتو الفعلتتلم، 3و)

ل تلوا متتن حلتتل ي    مع فة اأ  م فر عبوااب ا

ال قة العل لتتة واللغ  تتة ومةوستتبة العبتتوااب لتلتتوا 

التلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر، و تتتم إجتتت ار ج لتتتع 

وهتت  حتتل    الفع  الب ال تف حة من قبل ال حك تتلن

ثتتتالو عبتتتوااب مكتتت اة، وإعتتتودة صتتتلووة يعتتتض 

 العبوااب.

 الفأك  من ثبوب ال تلوا  ▪

 تتتم حستتتوب الةبتتتوب التتت اخلر لالخفبتتتوا )الف وستتت  

ك ونبتتوخ علتتى ب αالتت اخلرب يحستتوب معومتتل ألفتتو )

ال اجوب البع  ة لل تلوا يوسف  ا  حزمتتة البتت امب 

 سووى ب α، حلل ألفو ) SPSS (v. 18)اإلحصوالة

ب. وهتتلا مؤ تت  علتتى أن االخفبتتوا  ف فتتع 0.957)

  .ي اجة ثبوب عوللة ج لا

استتتفبونة الستتتف الع ان بوعتتتوب ال ولبتتتوب نحتتت  -3

 نلة البةوالة يول ةظ وب ال فت مة االخفبوااب اإللكف و

ب، 4هتتر عبتتواة عتتن استتفبونة مفف حتتة، ملحتتق )

أع   و البوحةة ي    ج ع معل موب عتتن ان بوعتتوب 

حتت ل استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ال ولبوب  

يصفة عومة، واالخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب 

قفتت  اإلنف ج افلتت ب وعال  -ال فت مة ية  ل و )الةصر

 يفة لة الفحصلل وخفض قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر،

ون تتط ال تتتةظم ال فتتتت   ال فتتتتل، وقتتت   تتتم إعتتت اد 

  اآل لةاالسفبونة وفتلو لل   اب  

 صلووة عبوااب االسفبونة    ▪

ا تتف لع االستتفبونة علتتى ثتتالو محتتووا  عكتت  

ال    العو  الستتف الع ان بوعتتوب ال ولبتتوب، وهتتر  

عل تتتوب عتتتن  تتتت  م ب ان بوعتتتوب ال ولبتتتوب ال 1)

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يصتتفة عومتتة يبلئتتة  علتتم 

ب 2إلكف ونتتتر قوا تتتة علتتتى نظتتتو  إدااة التتتفعلم، )

ان بوعوب ال ولبتتوب ال عل تتوب عتتن  تتت  م ال ةظ تتوب 

ال فت مة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة، و أثل هتتو علتتى 

الفحصتتتتلل ال ع فتتتتر والشتتتتع ا يتلتتتتق االخفبتتتتوا 

 فتتتلالب ال ولبتتوب لتتة ط ال تتةظم  ب3اإللكف ونتتر، )

ال فتتت   يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، وان بوعتتو  ن 

ح ل  كل ال عل موب. وقتت  ا تتف لع االستتفبونة علتتى 

ستتبع أستتئلة مفف حتتة الة والتتة، حلتتل  تتُ ق لل ولبتتة 

مسوحة كوفلة لفسشلل إجويو  تتو يوألستتل ب وال   تتتة 

ب الفر   اهتتو، علتتى أن  تتفم  حللتتل محفتت ى استتفشويو

 ال ولبوب و صةلف و و ك   هو.

وصتتلووة األستتئلة   هلا وق   م اخفلوا ال حتتووا،
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يعتت  م اجعتتة و حللتتل ال ااستتوب والبحتت و الستتويتة 

واألديلوب الفر  ةوولتتع ان بوعتتوب ال ولبتتوب وآااا تتو 

ح ل االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت متتة 

ظ تتوب فر نظم إدااة الفعلم اإللكف ونتتر، ون  تتر ال ة

) ,Bicen & Beheshtiال فت متتة ك ااستتوب 

Mir, et al., 2019; Yıldırım, 2017; 

ب   ءتتتت  6والشتتتت ول اآل تتتتر، جتتتت ول ) (2016

 م اصفوب االسفبونة.

  6ج ول  

 م اصفوب اسفبونة ان بوعوب ال ولبوب ال عل وب ح ل االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت مة

 ألسئلةع د ا محووا االسفبونة  

 1 ان بوعوب ال ولبوب ح ل االخفبوااب البةوالة الةتولة 1

 4 ان بوعوب ال ولبوب ح ل ال ةظ وب ال فت مة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة 2

 فتلالب ال ولبوب لة ط ال ةظم ال فت   يوالخفبوااب البةوالة الةتولة، وان بوعو  ن ح ل  3

  كل ال عل موب
2 

 7 اإلج ولر

 االسفبونة  ص و   ▪

 م الفأك  من ص و االسفبونة، حلل  م ع ءتت و 

على ع د ثالثة من ال ب ار وال ف صصلن فر مشول 

 كة ل جلو الفعللم للفأك  متتن  دقتتة صتتلووة األستتئلة، 

وأه لف و، ومةوسبف و لل ولبوب، ومتتن ثتتم صتتالحلف و 

للف بلتتق، وقتت  أكتت  الستتودة ال بتت ار علتتى صتت و 

لتتق، ويتتتلل  أصتتتبحع االستتفبونة وصتتتالحلف و للف ب

 ب.4االسفبونة فر ص ا  و ملحق )

 اايعلو  إج ار  ش ية البحل  

يع  الف صل إلى الصتت اة الة والتتة لبلئتتة التتفعلم 

اإللكف ونر علتتى نظتتو  إدااة التتفعلم ال تتوي يشومعتتة 

،  تتم  ش  تتح يلئتتة (ASU2Learn)عتتلن  تت   

التتفعلم علتتى علةتتة البحتتل، طولبتتوب الف قتتة الةولةتتة 

علتتم نفتت ، و لتت  للكشتتف عتتن أثتت    يتت ل،  تتعبة 

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر ال ةظ تتتوب 

اإلنف ج افلتت ب ويتت ون استتف  ا    -ال فت مة )الةصتتر

متتةظم علتتى  ة لتتة الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق 

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر لتتت ى ال ولبتتتوب ال عل تتتتوب 

ب 6وان بوعو  ن عة و. وق  اسفغ قع  ش ية البحل )

ب، 2021-2020ال ااستتر الةتتونر )  أسويلع يولفصتتل

متتو    8متتواا حفتتى  تت    31فتتر الففتت ة متتن 

، وفل و  لتتر عتت ض ل  تت اب إجتت ار  ش يتتة 2021

 البحل 

اخفلوا علةة البحل   م اخفلوا علةة البحل  ▪

  يتت ل،  تتعبة من طولبوب الف قتتة الةولةتتة 

علتتم التتةف ، يكللتتة البةتتوب جومعتتة عتتلن 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 

 2022يوليو    –المجلد الثاني و الثالثون .... العدد السابع  438

 تت  ، وقتت   تتم  تستتلم الشتتعبة البتتولغ 

ب طولبتتة عشتت االلو إلتتى ثتتالو 97دهو )عتت 

مش  عتتوب  ش  بلتتة، إال أن البوحةتتة فتتر 

ن و ة  ش ية البحل قتت  استتفبع ب داجتتوب 

ال ولبتتوب الال تتر لتتم  ت تتن يوإلجويتتة عتتن 

ج لع االخفبوااب البةوالة الةتولة األايع أو 

و  اإلجويتتة عتتن ج لتتع أدواب البحتتل قبللتتل

ويعتت  لو، ويتتلل  يلتتغ العتت د الة تتوار لعلةتتة 

ب طولبتتتة. حلتتتل يلتتتغ عتتت د 75البحتتتل )

ب طولبتتة 25ال ش  عة الفش  بلة األولتتى )

 لتتتع االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون 

متتةظم، ويلتتغ عتت د ال ش  عتتة الفش  بلتتة 

ب طولبتتتة  لتتتتع االخفبتتتوااب 25الةونلتتتة )

البةوالة الةتولة يتتة ط ال ةظ تتوب ال فت متتة 

)الةصتتترب، ك تتتو يلتتتغ عتتت د ال ش  عتتتة 

ب طولبتتتة،  لتتتتع 25ةولةتتتة )الفش  بلتتتة ال

االخفبوااب البةوالة الةتولة ية ط ال ةظ وب 

 ال فت مة )اإلنف ج افل ب.  

   الشلسوب الف  ل  ة ▪

 م ع ل جلسة    ل  ة لل ولبتتوب ال عل تتوب فتتر 

كل مش  عة  ش  بلة على حتت ة، ي ع تتل الك بلتت    

وال ستتتواط ال فعتتت دة، يتستتتم  كة ل جلتتتو الفعلتتتلم 

و لتت  قبتتل البتت ر فتتر لبةتتوب، وال عل متتوب، يكللتتة ا

وه فع الشلستتة إلتتى    ش ية البحل يح الر أسب ع.

 ع  ف ال ولبوب ي   اب السل  فر  ش ية البحتتل، 

وأه لتتة اإلجويتتة عتتن االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

وكلفلتتتة استتتف  ا  نظتتتو  إدااة التتتفعلم اإللكف ونتتتر 

واإلجويتتة عتتن االخفبتتوااب وال تتتو ل  اإللكف ونلتتة 

ا ف اللكلة الش صلة لل ولبوب. ك تتو طلتتح عب  ال  

من ال ولبوب أثةتتور الشلستتة الف  ل  تتة اإلجويتتة عتتن 

ب،  حفتت ل 5اسفبونة إلكف ونلة اسفكشوفلة، ملحق )

على سع أسئلة      إلى الفع   علتتر  األج تتزة 

الفر  سف  م و ال ولبة لال صول يةظتتو  إدااة التتفعلم 

اإللكف ونتتر ال تتوي يشومعتتة عتتلن  تت  ، متت ل 

اسف  ام و للةظو ، الف بلتتتوب الفتتر  ستتف  م و فتتر 

الف اصتتل متتع أستتو لة ال تتت ااب والتتزملالب، متت ى 

  كة تتو متتن م تتوااب الك بلتت   ، هتتل ستتبق ل تتو 

استتف  ا  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة، هتتل لتت   و أل 

مشتتوع  قلتتق أو ختت   نحتت  استتف  ا  االخفبتتوااب 

اإللكف ونلتتة عبتت  أج تتزة الش صتتلة الةتولتتة. ومتتن 

 ل اإلجويوب  م  ح    خصواص ال ولبوب.  خال

إنشتتتتور مش  عتتتتوب للف اصتتتتل عبتتتت    بلتتتتق  ▪

 ال ا سوب   

 م إنشتتور ثتتالو مش  عتتوب علتتى ال ا ستتوب 

لكل مش  عة  ش  بلة مش  عة خوصة ي تتو، و تتم 

مشتتواكة اايتتط ال ش  عتتة متتع ال ولبتتوب. وكتتون 

ال    من كتتل مش  عتتة الف اصتتل ال ستتف   متتع 

الفعلل تتوب اإلج االتتة، ال ولبوب، ومشواكة ملفوب  

و ت  م ال عم والف جل  ال سف  ، يشونتتح الفغل تتة 

 ال اجعة.
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   بلق أدواب البحل قبلللو  ▪

 تتم   بلتتق االخفبتتوا الفحصتتللر ومتلتتوا قلتتق 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر علتتى ال ولبتتوب ال عل تتوب متتن 

ختتالل نظتتو  إدااة التتفعلم اإللكف ونتتر، قبتتل إجتت ار 

إلجويتتة عتتن االخفبتتوا ويعتت  قلتتوم ن يو ش ية البحل،  

الفحصللر التبلر، والفأك  من أن  ال   جتت  أل طولبتتة 

ب فتتر االخفبتتوا ٪80حصتتلع علتتى داجتتة التتف كن )

الفحصللر،  م  حللل نفواب الف بلتتق التبلتتر لالخفبتتوا 

الفحصتتتللر ومتلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر 

 One)يوسف  ا  اخفبوا  حللل الفبو ن احودل اال شوه  

Way ANOVA)،  للفأك  من  شون  ال ش  عوب

ب 8ب، وجتت ول )7الفش  بلة الةالو، و  ء  ج ول )

علتتى الفتت الر، نفتتواب اخفبتتوا  حللتتل الفبتتو ن احتتودل 

اال شتتوه لحستتوب  كتتوفؤ ال ش  عتتوب فتتر الف بلتتق 

التبلر لالخفبوا الفحصللر، والف بلق التبلر ل تلوا 

 قلق االخفبوا اإللكف ونر.

 7ج ول  

اخفبوا  حل الفش  بلة نفواب  ال ش  عوب  طولبوب  داجوب  مف س وب  يلن  الف و  ل اللة  اال شوه  احودل  الفبو ن  لل 

 الةالو فر االخفبوا الفحصللر التبلر 

 مص ا الفبو ن 
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

 الح  ة

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ال اللة

ال اللة عة   

 ب 0.05)

 13.693 2 27.387 يلن ال ش  عوب 

1.817 0.170 
 ول  دالة

 
 7.536 72 542.560 داخل ال ش  عوب 

  74 569.947 ال ش  ع

ب  فت  أن قل تتة 7ج ول )يوسفت ار الةفواب فر 

ولتت  ب، وأن تتو 1.817) ب ال حستت ية  ستتووى )

ب، م و  ؤك  عتت   0.05دالة إحصوالو عن مسف ى )

وج د ف وو دالة إحصتتوالو يتتلن مش  عتتوب البحتتل 

 ل ال ع فر التبلر.الةالو فر الفحصل

 8ج ول   

نفواب اخفبوا  حللل الفبو ن احودل اال شوه ل اللة الف و يلن مف س وب داجوب طولبتتوب ال ش  عتتوب الفش  بلتتة  -

 الةالو فر متلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر التبلر  

 مص ا الفبو ن 
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

 الح  ة

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ال اللة

اللة عة   ال 

 ب 0.05)

 82.440 2 164.88 يلن ال ش  عوب 

1.079 

 

0.345 

 

 ول  دالة

 
 76.404 72 5666.00 داخل ال ش  عوب 

  74 164.88 ال ش  ع
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ب الستتويق، أن قل تتة 8جتت ول ) فت  من نفواب  

ول  دالتتة ب، وأن و  1.079) ب ال حس ية  سووى )

د ب، م و  ؤك  ع   وج 0.05إحصوالو عن مسف ى )

ف وو دالة إحصتتوالو يتتلن مش  عتتوب البحتتل التتةالو 

 فر قلق االخفبوا اإللكف ونر التبلر.

م تتو ستتبق  فتتت  أن ال ولبتتوب ال عل تتوب فتتر  

ال ش  عوب الفش  بلة الةالو، لم  كن يلتتة ن فتت وو 

فر أل من الفحصلل التبلر أو مسف ى قلق االخفبتتوا 

اإللكف ونتتتتر قبتتتتل البتتتت ر فتتتتر الفش يتتتتة، أل أن 

وب مفشونسة. ومتتن ثتتم فتتإن أل فتت وو يعتت  ال ش  ع

إج ار الفش يتتة   كتتن إاجوع تتو إلتتى  تتأثل  مفغلتت اب 

 البحل.

خ  اب السل  فر ع للة الفعلم اإللكف ونر عب   ▪

نظتتو  إدااة التتفعلم و تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة 

 - الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

 اإلنف ج افل ب أو ي ون اسف  ا  مةظم.

 لتتتر عتتت ض ل  تتت اب الستتتل  فتتتر  علتتتم  فل تتتو

ال  ء ع األول، كة     ل   اب السل  فتتر التتفعلم 

 اإللكف ونر، و ل  على الةح  اآل ر 

ُطلح من ال ولبة أسب عللو دااسة م ءتت ع  -

الفعلم ال ح د متتن ختتالل نظتتو  إدااة التتفعلم 

وحستتح اإللكف ونر، حلتتل قومتتع ي ف دهتتو  

ر س عف و اللا لتتة يتتفعلم ال حفتت ى الفعلل تت 

متتتن ختتتالل مشتتتوه ة محوءتتت اب الفلتتت    

واالطالع علتتى ملفتتوب ال حفتت ل الفعلل تتر 

الففوعللتتتة، والتلتتتو  يوألنشتتت ة الفعلل لتتتة 

ال حتتتت دة. يعتتتت  االنف تتتتور متتتتن دااستتتتة 

و لل  عتت  ال حتت د  ستتفع   ال حفتت ل، ووفتتتل

ال ولبتتتة لعجويتتتة عتتتن االخفبتتتوا البةتتتوار 

الةتول، واللل  شتتف ل علتتى مش  عتتة متتن 

وا متتن مفعتت د،  تتتل  متت ى أستتئلة االخفلتت 

 حتتتتق األهتتت ا  الفعلل لتتتة لل  ءتتت ع. 

يولةستتبة لل ش تت عفلن الفشتت  بلفلن الةونلتتة 

والةولةة  م  تتت  م متتةظم مفتتت     تت   إلتتى 

مسوع ة ال ولبة علتتى م اجعتتة واستتف جوع 

أهتتم األفكتتوا وال فتتوهلم ال الستتلة ال وصتتة 

ي  ء ع الفعلم و ةظل  تتو داختتل التتلاك ة، 

ة عتتن االخفبتتوااب البةوالتتة و ل  قبل اإلجوي

الةتولتتة ي قتتع قصتتل ، حلتتل عتتُ ض علتتى 

طولبوب ال ش  عة الفش  بلة الةونلة ال ةظم 

ال فتتت   فتتر  تتكل م  تتط نصتتر، وفتتر 

ال ش  عة الفش  بلة الةولةة،  م ع ء  فر 

 تتتكل إنف ج افلتتت  ثويتتتع، أمتتتو يولةستتتبة 

لل ش  عتتتة الفش  بلتتتة األولتتتى، فتتتت   تتتم 

لبةوالتتة الةتولتتة اإلجويتتة عتتن االخفبتتوااب ا

ي ون اسف  ا  أل مةظ تتوب مفت متتة. ويعتت  

االنف ور من اإلجويتتة عتتن االخفبتتوا البةتتوار 

الةتول  لتع ال ولبوب  غل تتة ااجعتتة ف ا تتة 

 صحلحلة ي اس ة الةظو . ك و قومع أسفو  

ال ت ا يولف اصتتل متتع ال ولبتتوب متتن ختتالل 

مش  عوب ال ةوقشة عب    بلق ال ا ستتوب 
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ستتتواا  ن ي صتتت ي لعجويتتتة عتتتن اسفف

 أسئلة االخفبوا. 

 متتن االنف تتور يعتت   يعتت   و البحتتل أدواب   بلتتق ▪

ع للوب الفعلم اإللكف ونر لل  ء عوب ال ح دة 

 البع ل،  الفحصللر أسب عللو،  م   بلق االخفبوا

ومتلتتتوا قلتتتق االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر يعتتت  لو، 

واالسفبونة ال فف حة الن بوعتتوب ال ولبتتوب عتتن 

ال فت متتة بةوالة الةتولة يول ةظ تتوب  االخفبوااب ال

 .ية  ل و

داجتتوب    صتتحل    تتم   التت اجوب  واص    صحل  ▪

ومتلتتتوا قلتتتق  البعتتت ل، الفحصتتتللر االخفبتتتوا

 و ش لتتع  ال اجوب،  االخفبوا اإللكف ونر، واص 

 واخفبتتوا إحصتتواللو، ل عولشف تتو    لتت لا الةفتتواب

 نفتتتواب و فستتتل  ومةوقشتتتة الفتتت وض، صتتتحة

فشويوب ال ولبتتوب علتتى ك و  م  حللتتل استت   .البحل

االستتفبونة ال فف حتتة الن بوعتتو  ن، و ش لع تتو 

وحستتوب الفكتت اااب والةستتح ال ئ  تتة،    لتت لا 

  نفواش و.  و فسل  ل ةوقشة

 نتائج البحث مناقشتها وتفسريها:

: نتائج البحث:  أوالا

 18.0اإلصتت اا  SPSS تتم استتف  ا  ي نتتومب 

الخفبتتوا صتتحة الفتت وض والف صتتل لةفتتواب البحتتل، 

ل  تتتتتتم   بلتتتتتتق اخفبتتتتتتوا )بب لعلةفتتتتتتلن حلتتتتتت 

، واخفبتتوا  Paired Sample T-testمتت  ب فلن

، ك تتو  تتم ANOVA حللتتل الفبتتو ن احتتودل اال حتتوه 

 حسوب حشم الفأثل ، وفل و  لى ع ض ل له الةفواب   

الةفواب ال وصة يولفحصلل ال ع فر والكسح فر  ب1)

 الفحصلل   

   بط هله الةفواب  يولف وض البحةلة من األول 

لى السودا، حلتتل   تتفص هتتله الفتت وض يحستتوب إ

داللتتتة الفتتت و يتتتلن مف ستتت ر داجتتتوب طولبتتتوب 

ال ش  عتتة الفش  بلتتة األولتتى ) لتتتلن االخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة يتت ون متتةظمب فتتر الف بلتتق التبلتتر، 

والف بلتتق البعتت ل لالخفبتتوا الفحصتتللر، و حستتوب 

داللتتتة الفتتت و يتتتلن مف ستتت ر داجتتتوب طولبتتتوب 

 بلتتة الةونلتتة ) لتتتلن االخفبتتوااب ال ش  عتتة الفش 

البةوالة الةتولة يول ةظم الةصرب فر الف بلتتق التبلتتر، 

والف بلق البع ل لالخفبوا الفحصللر، وحسوب داللتتة 

الفتت و يتتلن مف ستت ر داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتة 

الفش  بلة الةولةة ) لتتتلن االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

تبلتتتتر، يتتتتول ةظم اإلنف ج افلتتتت ب فتتتتر الف بلتتتتق ال

والف بلق البع ل لالخفبوا الفحصتتللر. كتتلل  حستتوب 

داللتتتة الفتتت و يتتتلن مف ستتت وب داجتتتوب طولبتتتوب 

ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر الف بلتتق البعتت ل 

لالخفبوا الفحصللر والكسح فر الفحصتتلل، وحستتوب 

حشم  أثل   ص لم االخفبوااب البةوالة الةتولة ية  تتر 

 ا  متتةظم مفتتت   أو يتت ون استتف   ال فت متتةال ةظ وب  

يةظتتتو  إدااة التتتفعلم اإللكف ونتتتر علتتتى الفحصتتتلل 

ال ع فتتر، وفل تتو  لتتر عتت ض الخفبتتوا صتتحة هتتله 

 الف وض   
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 الف ض األول 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض األول،  تتم استتف  ا  

 Paired Sampleاخفبوا )بب لعلةفلن م  ب فلن  

T-test ىمف ستتت يتتتلن ، لحستتتوب داللتتتة الفتتت و 

) لتتتلن الفش  بلة األولى  طولبوب ال ش  عة  داجوب  

 االخفبوااب البةوالة الةتولة ي ون مةظمب يةظتتو  إدااة

والف بلتتق  التتفعلم اإللكف ونتتر فتتر الف بلتتق التبلتتر

والشتت ول اآل تتر جتت ول   ،لالخفبوا الفحصللر  البع ل

 ب   ء  نفواب الفحللل.9)

 9ج ول  

لفش  بلة األولى فتتر الف بلتتق التبلتتر والبعتت ل اخفبوا )بب ل اللة الف و يلن مف س ر داجوب طولبوب ال ش  عة ا 

   لالخفبوا الفحصللر

 االخفبوا 
الع د  

 )نب 
 ال ف سط

الف و يلن  

 ال ف س لن

داجة 

 الح  ة
t 

مسف ى 

 ال اللة
 ال اللة

 23.92 13.36 25 قبلر 

 
24 22.34 0.000 

 دال  عة  مسف ى 

 37.28 25 يع ى ب 0.05)

ب 9ول ) فتتت  متتن نفتتواب الشتت ول الستتويق جتت 

اا فوع ال ف سط الحسوير للف بلق البعتت ل لالخفبتتتوا 

ب، عتتتن ال ف ستتتتتط الحستتتوير 37.28الفحصتتتللر )

ب حلتتل يلتتغ الفتت و يتتلن 13.36للف بلتتتتق التبلتتر )

ب ل اللتتتة tب، ويحسوب قل تتتة )23.92ال ف س لن )

الفتتتت و يتتتلن ال ف س تتتتلن، وجتتت  أن تتتو  ستتتتووى 

كونتتتع ب، و24ب عةتتت  داجتتتتة الحتتتتت  ة )22.34)

ب أقل من مسف ى ال اللة 0.000ال اللة ال حس ية )

ب، أل أن تتو دالتتة إحصتواللو عة  هلا 0.05الف ءر )

و  و داللتتتة  ال ستتتتف ى، وهتتتلا  عةتتتى أن هةتتتوق ف قتتتل

إحصوالة يلن مف ستت ر داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتة 

الفش  بلتتتة األولتتتى فتتتر الف بلتتتق التبلتتتر والبعتتت ل 

  الف بلتتق البعتت ل، لالخفبوا الفحصللر، و ل  لصتتول

افتتض الفتت ض الصتتف ل، وقبتت ل الفتت ض ول لا  تتم  

، وهتتلا  عةتتى وجتت د أثتت  لالخفبتتوااب البحةتتر األول

التتفعلم اإللكف ونتتر علتتى   البةوالة الةتولتتة يةظتتو  إدااة

 الفحصلل ال ع فر. 

 الف ض الةونر 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض الةتتونر،  تتم استتف  ا  

 Paired Sampleاخفبوا )بب لعلةفلن م  ب فلن  

T-test ىمف ستتت يتتتلن ، لحستتتوب داللتتتة الفتتت و 

طولبوب ال ش  عة الفش  بلة الةونلتتة ) لتتتلن داجوب  

االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظم ال فتتت   الةصتترب 

  علتتم إلكف ونتتر فتتر الف بلتتق التبلتتر يةظتتو  إدااة

والشتت ول  ،لالخفبتتوا الفحصتتللر والف بلتتق البعتتت ل

 الفحللل.  ب   ء  نفواب10اآل ر ج ول )
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 10ج ول  

اخفبوا )بب ل اللة الف و يلن مف س ر داجوب طولبوب ال ش  عة الفش  بلة الةونلتتة فتتر الف بلتتق التبلتتر والبعتت ل  

   لالخفبوا الفحصللر

الف و يلن   ال ف سط الع د )نب  االخفبوا 

 ال ف س لن

داجة 

 الح  ة

t  مسف ى

 ال اللة

 ال اللة

 36.04 13.44 25 قبلر 

 

 دال  عة  مسف ى  0.000 44.95 24

 49.48 25 يع ى  ب 0.05)

ب 10 فت  من نفواب الشتت ول الستتويق جتت ول )

اا فوع ال ف سط الحسوير للف بلق البعتت ل لالخفبتتتوا 

ب، عتتتن ال ف ستتتتتط الحستتتوير 49.48الفحصتتتللر )

ب حلتتل يلتتغ الفتت و يتتلن 13.44للف بلتتتتق التبلتتر )

 اللتتتة ب لtب، ويحسوب قل تتتة )36.04ال ف س لن )

الفتتتت و يتتتلن ال ف س تتتتلن، وجتتت  أن تتتو  ستتتتووى 

ب، وكونتتتع 24ب عةتتت  داجتتتتة الحتتتتت  ة )44.95)

ب أقل من مسف ى ال اللة 0.000ال اللة ال حس ية )

ب، أل أن تتو دالتتة إحصتواللو عة  هلا 0.05الف ءر )

و  و داللتتتة  ال ستتتتف ى، وهتتتلا  عةتتتى أن هةتتتوق ف قتتتل

ال ش  عتتة إحصوالة يلن مف ستت ر داجتتوب طولبتتوب 

الفش  بلتتتة الةونلتتتة فتتتر الف بلتتتق التبلتتتر والبعتتت ل 

لالخفبوا الفحصللر، و ل  لصتتول  الف بلتتق البعتت ل، 

ول لا  تتم افتتض الفتت ض الصتتف ل، وقبتت ل الفتت ض 

، وهتتلا  عةتتى وجتت د أثتت  لالخفبتتوااب البحةتتر الةتتونر

البةوالة الةتولة يتتول ةظم ال فتتت   الةصتتر يةظتتو  إدااة 

 الفحصلل ال ع فر.الفعلم اإللكف ونر على  

 الف ض الةولل 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض الةولتتل،  تتم استتف  ا  

 Paired Sampleاخفبوا )بب لعلةفلن م  ب فلن  

T-test ىمف ستتت يتتتلن ، لحستتتوب داللتتتة الفتتت و 

طولبوب ال ش  عة الفش  بلة الةولةة ) لتتتلن داجوب  

االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يتتتتول ةظم ال فتتتتت   

 علتتتم إلكف ونتتتر فتتتر    إدااةيةظتتتواإلنف ج افلتتت ب 

لالخفبتتتتوا  والف بلتتتتق البعتتتتت ل الف بلتتتتق التبلتتتتر

ب   ءتت  11والشتت ول اآل تتر جتت ول ) ،الفحصتتللر

 نفواب الفحللل.

 11ج ول  

اخفبوا )بب ل اللة الف و يلن مف س ر داجوب طولبوب ال ش  عة الفش  بلة الةولةتتة فتتر الف بلتتق التبلتتر والبعتت ل  

   لالخفبوا الفحصللر

 بوااالخف
العتت د 

 )نب
 ال ف سط

الفتتتت و يتتتتلن 

 ال ف س لن

داجتتتتتتتتتتتة 

 الح  ة
t 

مستتتتتف ى 

 ال اللة
 ال اللة

 12.44 25 قبلر
34.68 24 24.79 0.000 

 دال  عة  مسف ى

 47.12 25 يع ى ب0.05)
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ب 11 فت  من نفواب الشتت ول الستتويق جتت ول )

اا فوع ال ف سط الحسوير للف بلق البعتت ل لالخفبتتتوا 

ب، عتتتن ال ف ستتتتتط الحستتتوير 47.12الفحصتتتللر )

ب حلتتل يلتتغ الفتت و يتتلن 12.44للف بلتتتتق التبلتتر )

ب ل اللتتتة tب، ويحسوب قل تتتة )34.68ال ف س لن )

الفتتتت و يتتتلن ال ف س تتتتلن، وجتتت  أن تتتو  ستتتتووى 

ب، وكونتتتع 24ب عةتتت  داجتتتتة الحتتتتت  ة )24.79)

ب أقل من مسف ى ال اللة 0.000ال اللة ال حس ية )

ل أن تتو دالتتة إحصتواللو عة  هلا ب، أ0.05الف ءر )

و  و داللتتتة  ال ستتتتف ى، وهتتتلا  عةتتتى أن هةتتتوق ف قتتتل

إحصوالة يلن مف ستت ر داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتة 

الفش  بلتتتة الةولةتتتة فتتتر الف بلتتتق التبلتتتر والبعتتت ل 

لالخفبوا الفحصللر، و ل  لصتتول  الف بلتتق البعتت ل، 

ول لا  تتم افتتض الفتت ض الصتتف ل، وقبتت ل الفتت ض 

وهتتلا  عةتتى وجتت د أثتت  لالخفبتتوااب  ةولتتل،البحةتتر ال

البةوالة الةتولة يول ةظم ال فتتت   اإلنف ج افلتت  يةظتتو  

 إدااة الفعلم اإللكف ونر على الفحصلل ال ع فر. 

 الف ض ال ايع 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض ال ايتتع،  تتم استتف  ا  

 One Way) اخفبوا  حللل الفبتتو ن أحتتودل اال شتتوه

ANOVA) ن مف ستت وب لحستتوب داللتتة الفتت و يتتل

داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر 

الف بلق البع ل لالخفبوا الفحصللر، و  ء  جتت ول 

ب  حللتتل الفتت وو، يلة تتو   ءتت  الشتت ول اآل تتر 13)

 ب حسوب ال ف س وب.  12ج ول )

 12ج ول  

 مف س وب داجوب االخفبوا الفحصللر البع ل لكل مش  عة  ش  بلة

 ال ف سط ع د ال ال ش  عة الفش  بلة

 47.28 25 باألولر االخفبوااب البةوالة الةتولة )ي ون مةظم

 49.48 25 الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظم الةصرب

 47.12 25 الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظم اإلنف ج افل ب

 13ج ول  

لن مف س وب داجوب طولبوب ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر اخفبوا  حللل الفبو ن احودل اال شوه ل اللة الف و ي

 الف بلق البع ل لالخفبوا الفحصللر

 مص ا الفبو ن 
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

 الح  ة

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ال اللة

ال اللة عة   

 ب 0.05)

 1046.813 2 2093.62 يلن ال ش  عوب

41.414 
0.000 

 

 دالة

 
 25.277 72 1819.92 داخل ال ش  عوب

  74 3913.54 ال ش  ع
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ب أن قل تتتتة ) ب 13 فتتتتت  متتتتن جتتتت ول )

ب، وال اللة ال حستت ية 41.414ال حس ية  سووى )

ب، وهتتتر دالتتتة إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى 0.000)

ب، ويولفتتولر   جتت  فتت و دال إحصتتوالو يتتلن 0.05)

مف س وب داجوب ال ش  عوب التتةالو فتتر االخفبتتوا 

ول تتتلا  تتتم افتتتض الفتتت ض  الفحصتتتللر البعتتت ل،

. وهتتلا  عةتتى الصف ل، وقب ل الف ض البحةر ال ايع

أنتت    جتت  أثتت  لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر 

ال ةظ تتوب ال فت متتة يةظتتو  إدااة التتفعلم اإللكف ونتتر 

على الفحصلل ال ع فر البع ل. ونفلشة ل اللتتة قل تتة 

 Scheffe)) ب  تتتتم ال فويعتتتتة يوخفبتتتتوا  تتتتلفل  )

ال فعتت دة لف جلتت  الفتت وو ال التتة يتتلن  لل توانتتوب

ال ش  عتتوب التتةالو لصتتول  إحتت ى ال ش  عتتوب، 

 ب نفواب اخفبوا  لفل .14و  ء  ج ول )

 14ج ول  

 داللة الف وو يلن مف س وب داجوب ال ش  عوب الفش  بلة الةالو فر الفحصلل البع ل 

 ال ش  عة 
االخفبوااب البةوالة  

 الةتولة ي ون مةظم 

بةوالة  االخفبوااب ال

الةتولة يول ةظم  

 ال فت     الةصر 

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

يول ةظم ال فت     

 اإلنف ج افل  

األولر االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 ب)ي ون مةظم
- 

0.000 

 )دالةب 

0.000 

 )دالةب 

الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم الةصرب

0.000 

 )دالةب 
- 

0.259 

 )ول  دالةب 

الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم اإلنف ج افل ب

0.000 

 )دالةب 

0.259 

 )ول  دالةب 
- 

ب الستتويق، وجتت د 14 فت  من نفتتواب جتت ول )

ف و دال إحصوالو يلن مف س ر داجتتوب ال ش  عتتة 

الفش  بلة األولر )االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون 

ة )االخفبتتوااب متتةظمب وال ش  عتتة الفش  بلتتة الةونلتت 

البةوالتتة الةتولتتة يتتول ةظم  ال فتتت    الةصتترب لصتتول  

ال ش  عة الةونلة، ك و   ج  ف و دال إحصتتوالو يتتلن 

مف ستت ر داجتتوب الفش  بلتتة األولتتر )االخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة يتت ون متتةظم مفتتت  ب وال ش  عتتة 

الفش  بلة الةولةة )االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظم 

  اإلنف ج افلتت ب لصتتول  ال ش  عتتة الةولةتتة، ال فتتت 

كتتلل  ال   جتت  فتت و دال إحصتتوالو يتتلن مف ستت ر 

داجتتوب ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةونلتتة وال ش  عتتة 

الفش  بلتتة الةولةتتة. وهتتلا  عةتتى  فتت و ال ش تت عفلن 

الفش  بلفلن الةونلة والةولةة اللفلن  لتتتلن االخفبتتوااب 

فتتتر  فت متتةال البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب 

الفحصلل البع ل متويل عتت   استتف  ا  متتةظم مفتتت  ، 
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وع   وج د  أثل  لة ط ال ةظم. أل أن  أثل  كتتل متتن 

ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة الةصتتر واإلنف ج افلتت  

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة مفستتوول علتتى الفحصتتلل 

 ال ع فر البع ل.

 الف ض ال وم  

ا  الخفبوا صتتحة الفتت ض ال تتوم ،  تتم استتف  

 One Way) اخفبوا  حللل الفبتتو ن أحتتودل اال شتتوه

ANOVA)  لحستتوب داللتتة الفتت و يتتلن مف ستت وب

داجوب الكسح فتتر الفحصتتلل ال ع فتتر لتت ل طولبتتوب 

ب 16ال ش  عوب الفش  بلة الةالو، و  ء  ج ول )

 حللل الفتت وو، يلة تتو   ءتت  الشتت ول اآل تتر جتت ول 

 ب حسوب ال ف س وب. 15)

 15ج ول  

 وب الكسح فر الفحصلل لكل مش  عة  ش  بلةمف س وب داج 

 ال ف سط الع د  ال ش  عة الفش  بلة

 23.92 25 باألولر االخفبوااب البةوالة الةتولة )ي ون مةظم

 36.04 25 الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظم الةصرب

الةولةتتتتة االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة )ال تتتتةظم 

 اإلنف ج افل ب
25 834.6  

 16ج ول  

فتتر اخفبوا  حللل الفبو ن احودل اال شوه ل اللة الف و يلن مف س وب داجوب طولبوب ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو  

 الكسح فر الفحصلل ال ع فر

 مص ا الفبو ن 
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

 الح  ة

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ال اللة

ال اللة عة   

 ب 0.05)

 1192.653 2 2385.307 يلن ال ش  عوب

34.824 
0.000 

 

 دالة

 
 34.248 72 2465.840 داخل ال ش  عوب

  74 4851.147 ال ش  ع

ب أن قل تتتتة ) ب 16 فتتتتت  متتتتن جتتتت ول )

ب، وال اللة ال حستت ية 34.824ال حس ية  سووى )

ب، وهتتتر دالتتتة إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى 0.000)

ب، ويولفتتولر   جتت  فتت و دال إحصتتوالو يتتلن 0.05)
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 ستت وب داجتتوب الكستتح فتتر الفحصتتلل ال ع فتتر مف

ل تتلا  تتم افتتض ل ل ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو،  

 الف ض الصف ل، وقب ل الفتت ض البحةتتر ال تتوم .

وهلا  عةى أن    ج  أث  لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

يول ةظ وب ال فت متتة يةظتتو  إدااة التتفعلم اإللكف ونتتر 

ة ل اللتتة فتتر الكستتح فتتر الفحصتتلل ال ع فتتر. ونفلشتت 

 Scheffe)قل ة ) ب  تتم ال فويعتتة يوخفبتتوا  تتلفل  )

لل توانتتوب ال فعتت دة لف جلتت  الفتت وو ال التتة يتتلن 

ال ش  عتتوب التتةالو لصتتول  إحتت ى ال ش  عتتوب، 

 ب نفواب اخفبوا  لفل .17و  ء  ج ول )

 17  ج ول

 حصلل ال ع فرداللة الف وو يلن مف س وب داجوب ال ش  عوب الفش  بلة الةالو فر الكسح فر الف 

 ال ش  عة 

االخفبوااب 

البةوالة الةتولة  

 ي ون مةظم 

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 يول ةظم ال فت   الةصر 

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

يول ةظم ل فت    

 اإلنف ج افل  

األولر االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 ب)ي ون مةظم
- 

0.000 

 )دالةب 

0.000 

 )دالةب 

بوااب البةوالة الةتولتتة الةونلة االخف

 )ال ةظم الةصرب

0.000 

 )دالةب 
- 

0.981 

 )ول  دالةب 

الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم اإلنف ج افل ب

0.000 

 )دالةب 

0.981 

 )ول  دالةب 
- 

ب الستتويق، وجتت د 17 فت  من نفتتواب جتت ول )

ف وو  اب داللتتة إحصتتوالة يتتلن كتتل متتن ال ش  عتتة 

نلة ) لتتتلن االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة الفش  بلة الةو

يتتول ةظم ال فتتت   الةصتترب وال ش  عتتة الفش  بلتتة 

الةولةتتة ) لتتتلن االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتتول ةظم 

ال فت   اإلنف ج افل ب، فر متويل ال ش  عة األولتتر 

)االخفبوااب البةوالة الةتولة ي ون مةظم مفتتت  ب، فتتر 

صتتلل ال ع فتتر، مف ستتط داجتتوب الكستتح فتتر الفح

لصتتتول  ال ف ستتتط األعلتتتى )ال ش  عتتتة الفش  بلتتتة 

الةونلتتةب. ك تتو  فتتت  عتت   وجتت د فتت و دال يتتلن 

مف ستتت ر داجتتتوب ال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةونلتتتة 

وال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةولةتتتة. وهتتتلا  عةتتتى أن 

 ال فت متتتةاالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب 

اإلنف ج افلتت  س ار أكونع يولة ط الةصتتر أمتتو يتتة ط  

ا فعتتوالل فتتر د تتودة مستتف ى الكستتح فتتر  كون ل و  أثل ل

الفحصلل ال ع فر ل ل ال ولبوب ال عل وب يول توانتتة 

يول ش  عتتتتة الفش  بلتتتتة األولتتتتر الال تتتتر  لتتتتتلن 

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون استتف  ا  متتةظم 

 مفت  .  



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 

 2022يوليو    –المجلد الثاني و الثالثون .... العدد السابع  448

 الف ض السودا 

، وال تتوي الخفبتتوا صتتحة الفتت ض الستتودا

)االخفبتتوااب البةوالتتة أثل  ال فغلتت  ال ستتفتل يحشتتم  تت 

الةتولة ية  ر ال ةظ وب ال فت مة أو ي ون استتف  ا  

متتتةظم يبلئتتتة التتتفعلم اإللكف ونتتترب علتتتى الفحصتتتلل 

ال ع فر، ل ى طولبوب ال ش  عوب الفش  بلة الةالو. 

ال  ءتتحة يولشتت ول لحستتوب  (t) تتم استتف  ا  قل تتة 

ب   ءتت  18حشتتم الفتتأثل ، والشتت ول اآل تتر جتت ول )

 وحسح قل ة م يع إ فو.  نفواب الفحللل

 18ج ول  

االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة أو يتت ون متتةظم يبلئتتة التتفعلم   ومت اا حشم  أثل      2η  قل ة

 اإللكف ونر علر الفحصلل ال ع فر

 مت اا حشم الفأثل   2ηقل ة   t ال فغل  الفويع  ال فغل  ال سفتل

ااب البةوالتتتتتتة الةتولتتتتتتة       االخفبتتتتتتو

 ب)ي ون مةظم

الفحصلل  

 ال ع فر

22.341 
0.95 

 كبل  

 ب 0.14)أكب  من 

االخفبتتتتتتوااب البةوالتتتتتتة الةتولتتتتتتة      

 )ال ةظم ال فت   الةصرب

44.994 
0.99 

االخفبتتتتتتوااب البةوالتتتتتتة الةتولتتتتتتة      

 )ال ةظم ال فت   اإلنف ج افل ب

24.798 
0.96 

 ب أن 18ويق ج ول ) فت  من الش ول الس

حتتتتع ال ش  عتتة الفش  بلتتة األولتتر الفتتر  -

 لتتتع االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون 

متتتةظم مفتتتت   حشتتتم  تتتأثل  كبلتتت  متتتت ااه 

ب، وأن ال ش  عة الفش  بلة الةونلة 0.95)

الفتتتر  لتتتتع االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة 

يول ةظم ال فت   الةصر حتتتتع حشتتم  تتأثل  

ب، يلة تتتو  حتتتتتع 0.99كبلتتت  متتتت ااه )

ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةولةتتة الفتتر  لتتتع 

االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظم ال فتتت   

اإلنف ج افلتت  حشتتم  تتأثل  كبلتت  متتت ااه 

ب، ويولفولر  م قب ل الف ض البحةر 0.96)

االخفبتتتتوااب الستتتتودا، وهتتتتلا  عةتتتتى أن 

البةوالة الةتولة ية  ر ال ةظ تتوب ال فت متتة 

ج افل ب أو ي ون استتف  ا  اإلنف   -)الةصر

مةظم مفت   يبلئة الفعلم اإللكف ونر التوا ة 

ل و حشم  تتأثل  كبلتت  على نظو  إدااة الفعلم  

 على الفحصلل ال ع فر لل ولبوب ال عل وب.

 ب الةفواب ال وصة يتلق االخفبوا اإللكف ونر   2)

   بط هله الةفواب يولف ءتتلن البحةلتتلن الستتويع 

ستتوب داللتتة الفتت و يتتلن والةتتومن، حلتتل   تتفص يح

مف ستت وب داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتوب الفش  بلتتة 
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التتةالو فتتر الف بلتتق البعتت ل ل تلتتوا قلتتق االخفبتتوا 

اإللكف ونر، وفى خفتتض قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر، 

 وفل و  لر ع ض الخفبوا صحة هله الف وض   

 الف ض السويع 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض الستتويع،  تتم استتف  ا  

  One Way) لفبو ن أحودل اال شتتوهاخفبوا  حللل ا

ANOVA)  لحستتوب داللتتة الفتت و يتتلن مف ستت وب

داجتتوب طولبتتوب ال ش  عتتوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر 

الف بلق البع ل ل تلتتوا قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر، 

ب  حللتتل الفتت وو، يلة تتو   ءتت  20و  ء  ج ول )

 ب حسوب ال ف س وب. 19الش ول اآل ر ج ول)

 19ج ول  

 داجوب متلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر البع ل لكل مش  عة  ش  بلةمف س وب  

 ال ف سط الع د  ال ش  عة الفش  بلة

 94.24 25 باألولر االخفبوااب البةوالة الةتولة )ي ون مةظم

 80.12 25 الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظم الةصرب

 83.20 25 م اإلنف ج افل بالةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظ

 20ج ول  

اخفبوا  حللل الفبو ن احودل اال شوه ل اللة الف و يلن مف س وب داجوب طولبوب ال ش  عوب الفش  بلة التتةالو فتتر 

 الف بلق البع ل ل تلوا قلق االخفبوا اإللكف ونر 

 مص ا الفبو ن
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

 الح  ة

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ل اللةا

ال اللة عة   

 ب 0.05)

 1378.093 2 2756.18 يلن ال ش  عوب

28.32 
0.000 

 

 دالة

 
 48.656 72 3503.20 داخل ال ش  عوب

  74 6259.38 ال ش  ع

ب أن قل تتتتة ) ب 20 فتتتتت  متتتتن جتتتت ول )

ب، وال اللتتة ال حستت ية 28.32ال حستت ية  ستتووى )

ب، وهتتتر دالتتتة إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى 0.000)

، ويولفتتولر   جتت  فتت و دال إحصتتوالو يتتلن ب0.05)

مف س وب داجوب ال ش  عتتوب التتةالو فتتر الف بلتتق 

 تتم البع ل ل تلوا قلق االخفبوا اإللكف ونتتر، ول تتلا  

افتتض الفتت ض الصتتف ل، وقبتت ل الفتت ض البحةتتر 

. وهلا  عةى أن    ج  أث  لالخفبوااب البةوالتتة السويع

قلتتق الةتولتتة يةظتتو  إدااة التتفعلم اإللكف ونتتر علتتى 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر البعتت ل. ونفلشتتة ل اللتتة قل تتة 
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 Scheffe)) ب  تتتتم ال فويعتتتتة يوخفبتتتتوا  تتتتلفل  )

لل توانتتوب ال فعتت دة لف جلتت  الفتت وو ال التتة يتتلن 

ال ش  عتتوب التتةالو لصتتول  إحتت ى ال ش  عتتوب، 

 ب نفواب اخفبوا  لفل .21و  ء  ج ول )

 21ج ول  

  عوب الفش  بلة الةالو فر قلق االخفبوا اإللكف ونر البع لداللة الف وو يلن مف س وب داجوب ال ش  

 ال ش  عة

 

االخفبتتتتتتتتتتتتوااب 

البةوالتتتتة الةتولتتتتة 

 ي ون مةظم

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 يول ةظم ال فت   الةصر

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة 

 يول ةظم ال فت   اإلنف ج افل 

األولر االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 بم)ي ون مةظ
- 

0.000 

 )دالةب 

0.000 

 )دالةب 

الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم الةصرب

0.000 

 )دالةب 
- 

0.302 

 )ول  دالةب 

الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم اإلنف ج افل ب

0.000 

 )دالةب 

0.302 

 )ول  دالةب 
- 

ب الستتويق، وجتت د 21 فت  من نفتتواب جتت ول )

 اب داللتتة إحصتتوالة يتتلن كتتل متتن ال ش  عتتة ف وو  

الفش  بلة الةونلة )االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظم 

ال فتتتت   الةصتتترب وال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةولةتتتة 

)االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يتتتتول ةظم ال فتتتتت   

اإلنف ج افلتت ب، فتتر متويتتل ال ش  عتتة الفش  بلتتة 

لة ي ون مةظمب، فتتر األولر )االخفبوااب البةوالة الةتو

التلتتوا البعتت ل ل تلتتوا قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر، 

لصتتتول  ال ف ستتتط األعلتتتى )ال ش  عتتتة الفش  بلتتتة 

األولرب. ك و  فت  ع   وج د فتت و يتتلن مف ستت ر 

داجتتوب ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةونلتتة وال ش  عتتة 

الفش  بلة الةولةة. وهلا  عةى أن مف سط داجوب قلق 

ر البع ل كونع أعلر لتت ى طولبتتوب االخفبوا اإللكف ون

ال ش  عة الفش  بلة األولر الال ر  لتلن االخفبوااب 

البةوالة الةتولة ي ون متتةظم مفتتت  ، متوانتتة يكتتل متتن 

طولبتتوب ال ش تت عفلن الفشتت  بلفلن الةونلتتة والةولةتتة 

اللفتتلن  لتفتتو االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب 

ظم ال فتتت  . يغتتض الةظتت  عتتن ن تتط ال تتة ال فت متتة

ويلل   فت  أن اسف  ا  االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

س ار أكونتتع يتتولة ط الةصتتر أ    ال فت مةيول ةظ وب  

ا فعوالل ومفسوو لو فر  ية ط اإلنف ج افل  كون ل و  أثل ل

 تللتتل داجتتوب قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر البع  تتة، 

متوانة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون استتف  ا  

 مةظم مفت  .
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 الف ض الةومن 

الخفبتتوا صتتحة الفتت ض الةتتومن،  تتم استتف  ا  

  One Way) اخفبوا  حللل الفبو ن أحودل اال شتتوه

ANOVA)  لحستتوب داللتتة الفتت و يتتلن مف ستت وب

داجوب خفض قلق االخفبوا اإللكف ونر لتت ل طولبتتوب 

ب 23ال ش  عوب الفش  بلة الةالو، و  ء  ج ول )

ءتت  الشتت ول اآل تتر جتت ول  حللل الفتت وو، يلة تتو   

 ب حسوب ال ف س وب. 22)

 22ج ول  

 مف س وب داجوب خفض قلق االخفبوا اإللكف ونر لكل مش  عة  ش  بلة 

 ال ف سط الع د  ال ش  عة الفش  بلة

 36.80 25 باألولر االخفبوااب البةوالة الةتولة )ي ون مةظم

 49.04 25 الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولة )ال ةظم الةصرب

 الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولة  

 )ال ةظم اإلنف ج افل ب
25 44.36 

 23ج ول  

اخفبوا  حللل الفبو ن أحودل اال شوه ل اللة الف و يلن مف س وب داجوب طولبوب ال ش  عوب الفش  بلة التتةالو فتتر 

 خفض قلق االخفبوا اإللكف ونر 

 مص ا الفبو ن
مش  ع 

 ال  يعوب

داجوب  

   ةالح

مف سط 

 ال  يعوب

 قل ة

 ) ب

مسف ى 

 ال اللة

ال اللة عة   

 ب 0.05)

 953.640 2 1907.28 يلن ال ش  عوب

8.651 
0.000 

 

 دالة

 
 110.232 72 7936.72 داخل ال ش  عوب

  74 9844.00 ال ش  ع

ب أن قل تتتتة ) ب 23 فتتتتت  متتتتن جتتتت ول )

ب، وال اللتتة ال حستت ية 8.651ال حستت ية  ستتووى )

، وهتتتى دالتتتة إحصتتتوالو عةتتت  مستتتف ى ب0.000)

ب، ويولفتتولر   جتت  فتت و دال إحصتتوالو يتتلن 0.05)

مف س وب داجوب خفتتض قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

افتتض ل ل ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو، ل تتلا  تتم  

. الفتت ض الصتتف ل، وقبتت ل الفتت ض البحةتتر الةتتومن

وهلا  عةى أن    ج  أث  لالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

دااة الفعلم اإللكف ونتتر علتتى خفتتض مستتف ى يةظو  إ

قلق االخفبوا اإللكف ونتتر. ونفلشتتة ل اللتتة قل تتة ) ب 
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لل توانتتوب  Scheffe) تتم ال فويعتتة يوخفبتتوا  تتلفل  )

ال فعتت دة لف جلتت  الفتت وو ال التتة يتتلن ال ش  عتتوب 

الةالو لصتتول  إحتت ى ال ش  عتتوب، و  ءتت  جتت ول 

 ب نفواب اخفبوا  لفل .24)

 24ج ول  

 الف وو يلن مف س وب داجوب ال ش  عوب الفش  بلة الةالو فر خفض مسف ى قلق االخفبوا اإللكف ونر داللة  

 ال ش  عة 

 

االخفبوااب 

البةوالة الةتولة  

 ي ون مةظم 

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 يول ةظم ال فت   الةصر 

االخفبوااب البةوالة الةتولة 

 يول ةظم ال فت   اإلنف ج افل  

خفبوااب البةوالة الةتولة األولر اال

 ب)ي ون مةظم
- 

0.000 

 )دالةب 

0.045 

 )دالةب 

الةونلة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم الةصرب

0.000 

 )دالةب 
- 

0.295 

 )ول  دالةب 

الةولةة االخفبوااب البةوالة الةتولتتة 

 )ال ةظم اإلنف ج افل ب

0.045 

 )دالةب 

0.295 

 )ول  دالةب 
- 

ب الستتويق، وجتت د 24جتت ول ) فت  من نفتتواب  

ف وو  اب داللتتة إحصتتوالة يتتلن كتتل متتن ال ش  عتتة 

الفش  بلة الةونلة )االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظم 

ال فتتتت   الةصتتترب وال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةولةتتتة 

)االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يتتتتول ةظم ال فتتتتت   

اإلنف ج افلتت ب، فتتر متويتتل ال ش  عتتة الفش  بلتتة 

ر )االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون متتةظم األولتت 

مفتتت  ب، فتتر مف ستتط داجتتوب خفتتض قلتتق االخفبتتوا 

اإللكف ونتتر، لصتتول  ال ف ستتط األعلتتى )ال ش  عتتة 

الفش  بلة الةونلةب. ك و  فتتت  عتت   وجتت د فتت و دال 

يلن مف س ر داجتتوب ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةونلتتة 

وال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةولةتتتة. وهتتتلا  عةتتتى أن 

 ال فت متتتةاالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يول ةظ تتوب 

س ار أكونع يولة ط الةصتتر أ  يتتولة ط اإلنف ج افلتت  

ا فعتتوالل ومفستتوو لو فتتر خفتتض مستتف ى  كون ل و  تتأثل ل

قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر لتت ل ال ولبتتوب ال عل تتوب 

يول توانة يول ش  عة الفش  بلة األولر الال ر  لتتتلن 

الةتولتتة يتت ون استتف  ا  متتةظم االخفبتتوااب البةوالتتة 

 مفت  .  

ا: مناقشة نتائج البحث وتفسريها:
ا
 ثاني
مةوقشتتتة و فستتتل  الةفتتتواب ال   ب تتتة يفتتتأثل   بأ)

يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب 

 على  ة لة الفحصلل ال ع فر ال فت مة 

 شل  الةفتتواب ال وصتتة يولفحصتتلل إلتتى اا فتتوع 

ل ش  عتتوب التتةالو مسف ى الفحصتتلل البعتت ل لتت ل ا
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فتت وو دالتتة متوانتتة يولفحصتتلل التبلتتر، وأنتت    جتت  

إحصتتتواللو يتتتلن مف ستتت وب داجتتتوب ال ولبتتتوب فتتتر 

ال ش  عوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر الف بلتتق البعتت ل 

لالخفبتتوا الفحصتتللر، وفتتى الكستتح فتتر الفحصتتلل 

لصتتول  ال ش  عتتة الفش  بلتتة الةونلتتة وال ش  عتتة 

البةوالة   مو االخفبوااب  الفش  بلة الةولةة، اللفلن اسف

يول ةظ وب ال فت متتة، يول توانتتة يول ش  عتتة   الةتولة

األولى الفر  لتع االخفبوااب ي ون مةظم مفت  . ك تتو 

 شتتل  الةفتتواب إلتتى عتت   وجتت د فتت وو يتتلن ن  تتر 

ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتتة 

س ار الة ط الةصر أو ن ط اإلنف ج افل  فر كل من 

لفحصلل البع ل والكسح فر الفحصلل. كتتلل  أكتت ب ا

الةفتتواب أن  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يةظتتو  

إدااة الفعلم اإللكف ونر، خوصة يول ةظ وب ال فت متتة 

ب، وهتتلا  تت ل 0,14 حتق حشم  أثل  كبل  أكب  من )

علتتى أن استتف  ا  ال ةظ تتوب ال فت متتة عةتت   صتت لم 

أثل  فعول على د ودة كل متتن االخفبوااب البةوالة ل و  

الفحصتتلل ال ع فتتر البعتت ل والكستتح فتتر الفحصتتلل، 

وأن  ت  م ن  ر ال ةظ وب ال فت متتة ستت ار الةصتتر 

أو اإلنف ج افل  ل  و نف  الفأثل  الفعتتول فتتر  ة لتتة 

الفحصلل البع ل، والكسح فر الفحصلل، وه  األمتت  

التتلى  شعتتل هةتتوق م ونتتة وح  تتة فتتر   ظلتتف أل 

ص لم االخفبوااب البةوالة الةتولتتة لفة لتتة مة  و عة   

 الفحصلل ال ع فر. 

وفل و   ص  فتت و ال ش تت عفلن الفشتت  بلفلن 

الةونلتتة والةولةتتة اللفتتلن  لتلتتو االخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة يول ةظ تتوب ال فت متتة فتتر الفحصتتلل ال ع فتتر 

البع ل والكستتح فتتر الفحصتتلل، فتتل كن ااجتتوع هتتله 

 الةفلشة إلى اآل ر 

 ت  م ال ةظ وب ال فت متتة ية  ل تتو قبتتل    ع  -

أدار االخفبوااب البةوالة الةتولة استتف ا لشلة 

 علل لتتة وأداة دعتتم مع فتتر فعولتتة ستتوع ب 

ال ولبتتة علتتتى  حتلتتتق التتتفعلم  و ال عةتتتر، 

و حستتتتلن ع للتتتتوب   ملتتتتز ال عل متتتتوب 

و  ز ة تتو واالحففتتوظ ي تتو؛ حلتتل أن  تتت  م 

ف صتتة أ تتو  لل ولبتتة  ال فت متتةال ةظ تتوب 

ل  اجعتتتة و ةظتتتلم أهتتتم ال عل متتتوب، ومتتتو 

 ة ا   حف و متتن  فوصتتلل، ي   تتتة  تتوملة 

ومبستت ة قبتتل أدار االخفبتتوا البةتتوار ي قتتع 

قللتتل. ك تتو أن عتت ض ال ةظ تتوب ال فت متتة 

سوع  فر ع للة  كومل ال عل موب ال ةظ تتة 

مع ال ع فة الستتويتة، وإعتتودة  ةظتتلم البةلتتة 

ال ع فلتتتتة، وانفتتتتتور األفكتتتتوا وال عتتتتوا  

ال   ة، واكفشو  العالقتتوب ولتت  واءتتحة، 

واستتف جوع ال عتتوا  ال ةستتلة، والتتلل متتن 

 أن  أن  ؤدل إلتتى ثبتتوب ال عل متتوب داختتل 

اللاك ة، و س لل ع للوب اسف جوع و أثةتتور 

أدار االخفبتتوااب، ويولفتتولر د تتودة الفحصتتلل 

واالحففتتوظ يتتولفعلم. وهتتلا متتو أكتت ه كتتل متتن 

ر أودويتتتل فتتتر نظ  تتتة التتتفعلم  ل ال عةتتت 

 ونظ  ة معولشة ال عل موب.

ية  ل تتو قبتتل   ال فت متتةأن  ت  م ال ةظ تتوب   -
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أدار االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، أل فتتتر 

م حلتتة الفحتتتل  واالستتفع اد لالخفبتتوا  عتت  

أحتتتت  استتتتف ا لشلوب ال  اجعتتتتة اللهةلتتتتة 

Mental Rehearsal   ومعلةتتوب الفتتلك

الفتتر   تت   إلتتى ايتتط ال عل متتوب الش  تت ة 

ال أل فتتتتة، فتتتتت  أدل  تتتتت  م يول عل متتتتوب 

إلتتى  ستت لل ع للتتوب  ال فت متتةال ةظ تتوب 

ال  اجعتتة ال ةظ تتة، ود تتودة التتت اة علتتى 

االنفبتتوه والف كلتتز علتتى جز ئتتوب ال حفتت ى 

الت وا ة، ومستتوع ة ال ولبتتة علتتى  ةظتتلم 

األفكتتتوا وال عل متتتوب    لب تتتو، و لستتتل  

ع للوب االستتف عور الفتت ال. كتتلل  الفكومتتل 

التصتتتل  يتتتلن  تتتت  م  والفتتت ايط الزمةتتتى

واإلجويتتتتتة عتتتتتن  ال فت متتتتتةال ةظ تتتتتوب 

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة،  ف و تتى متتع 

 Temporalقوعتتت ة الفشتتتووا الزمةتتتر 

Contiguity حلتتل أن  تتت  م ال ةظ تتوب ،

مبو  ة قبل اإلجويتتة عتتن االخفبتتوا   ال فت مة

سوع  ال ولبة على م اجعة ال ودة الفعلل لتتة 

لتتة ال ع فلتتة، ي   تتتة مةظ تتة و ةشتتلط البة

واالحففتتتوظ يول عل متتتوب كف ةتتتلالب  هةلتتتة 

داخل اللاك ة، ويولفتتولر استتف جوع و يتتةف  

ال   تة ال ةظ ة أثةور اإلجوية عن األسئلة. 

وفتتر نفتت  ال قتتع فتتإن استتف عور اإلجويتتوب 

أثةور اإلجوية عن االخفبوا، ثم  تتت  م ال جتتع 

الفتت ال ال ةوستتح لتت  أثتت  كبلتت  فتتر د تتودة 

ة الفلكل  تتتة لل عل متتتوب الفحصتتتلل والتتتت ا

  ال فعل ة.

أدى االسف  ا  ال فك ا وال سف   لالخفبوااب  -

البةوالة الةتولة يول ةظ وب ال فت مة يوستتف  ا  

أج زة ال ولبوب الش صلة الةتولة يبلئة الفعلم 

اإللكف ونتتر  إلتتى  تت فل   علتتم يةتتوار حتلتتتر، 

 فسم يولةشوط والففوعللة، حلل  تتت   ال ولبتتة 

ور معواف تتتو و كتتت  ن ال عتتتونر، ي ف دهتتتو يةتتت 

و ة  ط أثةور اإلجوية عن األسئلة فر م  وب 

 علل لة حتلتلتتة  اب معةتتى. ك تتو أن استتف  ا  

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة  ستت   لل ولبتتوب 

ي  واستتة الفتتت  م التتلا ر يح  تتة، والفتت ا ح 

على إجوية عن االخفبتتوا فتتر ال قتتع وال كتتون 

 ال ةوسح ل و.

فبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يعتت  اإلجويتتة عتتن االخ -

م اجعة ال ةظ وب ال فت مة، سوع ب ال ولبتتة 

علتتى استتف  ا  ال ع فتتة الفتتر  تتم اكفستتوي و، 

و ةشلط البةلة ال ع فلة واسف عور ال عل موب 

وإعتتودة  ةظل  تتو، يوإلءتتتوفة إلتتى أن  تتتت  م 

الفغل تتة ال اجعتتة الف ا تتة ال ةوستتبة أدل إلتتى 

بعود  عز تتتتز االستتتتفشويوب الصتتتتحلحة واستتتتف

االسفشويوب ال وطئتتة. وهتتلا  ففتتق متتع قتتون ن 

)مح تتت   Law of Exerciseالفتتت ا ح 

ب، التتتلى  ؤكتتت  أن  كتتت اا 2011خ تتتل ، 

ع للتتوب الفتت ا ح ال صتتح ية يولف جلتت ، متتع 

 ت  م ال جع،  حستتن ع للتتوب الفتتلك  و ةشتت  
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ط و اسف جوع إءوفلة، و ز تت  متتن احف وللتتة 

استتتف عور ال عل متتتوب يشتتتكل صتتتحل  فتتتر 

بل، هتتت  متتتو  عتتت   يتتتأث  االخفبتتتوا ال ستتتفت

(Roediger & Butler, 2011;  

Roediger & Karpicke, 2006)  كلل .

و متتن  فإن االخفبوااب البةوالة الةتولة  عتت  ن عتتل

الفتتت  م الفش لصتتر ال ستتف  ، التتلل أ تتو  

لل ولبتتتة الفعتتت   علتتتى نتتتتوط التتتت ة لتتت   و، 

لفت  ف و ونتوط التعف لعالج و. وق  أدل هلا 

دة قتت ا  و علتتى الفحصتتلل واالحففتتوظ إلى د تتو

يتتتتولفعلم لففتتتت ة أطتتتت ل حفتتتتى االخفبتتتتوااب 

وهتتلا  ففتتق متتع نفتتواب  اإللكف ونلتتة الة والتتة.

ال ااستتوب والبحتت و الستتويتة علتتى فوعللتتة 

م واسة االخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة فتتر 

عبتت    العبتت ل، د تتودة الفحصتتلل ال ع فر)

؛ 2012هتتونر الشتتلخ ود تتود خللتتل، ؛ 2017

(Wilson, 2018. 

أمو فل ص يولفأثل  ال فسوول لكتتل متتن ن  تتر 

اإلنف ج افلتت ب فتتر  -ال ةظ تتوب ال فت متتة )الةصتتر

 ة لتتتة الفحصتتتلل ال ع فتتتر البعتتت ل والكستتتح فتتتر 

الفحصلل، فل كن  فستتل  هتتله الةفتتواب فتتر ءتت ر متتو 

  أ ر   

 ال فت مةكل من ن  ر ال ةظ وب  م  ص لم   -

أستت  اإلنف ج افلتت ب فتتر ءتت ر -)الةصتتر 

ومبودل نظ  تتة محتت دة ومعتتو ل   صتت ل لة 

سلل ة، م و كتتون لتت  أثتت  فعتتول علتتى د تتودة 

الفحصلل ال ع فر، فت  اواعر عة   ص لم 

كتتتتال الة  تتتتلن ا بتتتتوع مبتتتتودل نظ  تتتتة 

 ستتت ل ع للتتتوب واستتتف ا لشلوب مع فلتتتة 

معولشة ال عل موب، ويةور ال ع فتتة، والفتتر 

،  شعل ال  اد الفعلل لة ال ت متتة  اب معةتتى

 Chunkingة و  اسف  ا  مب أ الفكةلز  وم

ي     تللل الح ل ال ع فر والش   العتلتتر 

ال بلول أثةور م اجعة ال ةظ وب ال فت متتة، 

ية  ل تتو  ال فت متتةفتتت  ا تتف لع ال ةظ تتوب 

علتتى نفتت  ال عل متتوب ال ت متتة، والفتتر 

ا تتف لع علتتى مل تتص ألهتتم ال عل متتوب 

وال عوا  األسوسلة ومو  ة ا   حف تتو متتن 

لل ء وا ة  ةبغر أن  فلك هو ال ولبة  فوص

قبتتل أدار االخفبتتوا البةتتوار، وقتت   تتم  تستتلم 

هتتله ال عل متتوب إلتتى وحتت اب صتتغل ة  اب 

معةر ي   تتتة مةظ تتة  ستت ل علتتى ال ولبتتة 

ق ار  و من خالل  و ة ال  يو ل الصغل ة. 

انفبتتوه ال ولبتتة لل عل متتوب جتتلب كتتلل   تتم 

ال   تتتتة، و  ءتتتتل  البةلتتتتة ال ع فلتتتتة 

فبولةستتبة لتتة ط ال تتةظم  . ع التتفعلملل  ءتت 

فت   م  ةظلم الةص ي فر ال فت   الةصر،  

 تتتت   ال حفتتت ل  Outline تتتكل م  تتتط 

يشكل مف ا  يوسف  ا  العةتتوو ن ال الستتلة 

والف علتتة، متتع   للتتز الكل تتوب والعبتتوااب 

ال   تتة يتتول ط الستت ل  والفظللتتل ي تت   

 لسل  ع للوب   ملزهو و  ز ة تتو واي  تتو 
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لسويتة داختتل التتلاك ة، وهتت  متتو يول عوا  ا

 عتتتتت   ي بتتتتت أ الفأ تتتتتل  أو الفل تتتتتل  

Signaling principle و ف و تتر هتتله .

الةفواب ال وصة يول ةظ وب الةصتتلة متتع متتو 

أ تتواب إللتت  ال ااستتوب والبحتت و الستتويتة 

(Bui  & McDaniel, 2015; 

Calliot & Jamet, 2017; Fiorella 

&  Mayer,  2016)  أن عتتت ض

 فت متتة فتتر  تتكل م   تتوب ال ةظ تتوب ال

نصتتلة مكف يتتة   ءتت  البةلتتة الفةظل لتتة 

لل عل متتوب، متتع إيتت اد ال عل متتوب ال   تتة 

و  كلتتز االنفبتتوه علل تتو  عتت  أداة  علل لتتة 

مستتوع ة ومفلتت ة  ع تتل علتتى د تتودة ف تتم 

ال عتتوا  وإدااك تتو، و تتؤدل إلتتر  حستتلن 

مستتتف ى  حصتتتلل ال تتتالب واستتتف عوا م 

 فلتتة. و لتت  لل عل موب فر االخفبوااب ال ع

ألن هتتلا الفةظتتلم الشلتت  لل ةظ تتوب الةصتتلة 

و  ءل  يةلة ال  ء ع ومو  ة ا   حفتت ، 

 تلتتتل الح تتتل ال ع فتتتر والش تتت  العتلتتتر 

ال بلول، و ح ا ال  ااد ال ع فلة، و لستت  

يةور الة و   العتللة، واي  و مع ال عتتوا  

السويتة، واللل  تتؤدل إلتتى إنعتتوض التتلاك ة 

ال عل متتتوب  و حستتتلن ع للتتتوب استتتف جوع

 أثةور أدار االخفبوااب الة والة.

أمتتتتو يولةستتتتبة لتتتتة ط ال تتتتةظم ال فتتتتت    -

اإلنف ج افل ، فت   م  ت  م نف  ال عل موب 

األسوستتلة الةصتتلة، ومتتو  ةتت ا   حف تتو متتن 

 فوصتتلل فتتر  تتكل  صتت لم يصتت ل جتتلاب 

وملتتتت ن يوستتتتف  ا  ال ستتتت   واأل تتتتكول 

والةص ي. ك و  م أ َتتتأ إيتت اد ال عل متتوب 

ة و  كلتتز االنفبتتوه علل تتو، يوستتف  ا  ال   تت 

 ل لحوب يص  ة مشوي ة للفر  م اسف  ام و 

فتتر التتة ط الةصتتر، وهتتر األلتت ان والفتت قلم 

و غلل  ن ع ال ط وحش تت . وقتت  ستتوع  هتتلا 

الف ملز ال فع د لل عل موب فر  س لل الفعلم 

واالحففوظ يتت  متتن ختتالل   ز ة تتو فتتر عتتتل 

 ال ولبتتوب فتتر  تتكل صتت ا وامتت د عتللتتة،

ال سواط ال فع دة، وأثتت    وه  مو  ع   يأث 

؛ 2011الفشتتتتتتووا )مح تتتتتت  خ تتتتتتل ، 

(Mayer, 2014  كتتلل  فتتإن  صتت لم .

اإلنف ج افلتت   تتت   علتتى   ظلتتف ال ستت   

والةص ي، واللل  ع  ن     جلتت  لف بلتتق 

 Dual Codingنظ  تتة الف ملتتز الةةتتوار 

Theory والفتتر  تت ل أن ال عل متتوب  تتفم ،

و ويصتتتت   لو، وأن الش تتتتع   ملزهتتتتو لفظلتتتتل

التت ظلفر يتتلن الةظتتوملن،  ستت ل ع للتتوب 

الف ملز ال عل موب ومعولشف و واستتف عوا و، 

و حسن ع للوب الف م والتتفعلم. كتتلل   ففتتق 

 Cuesمتتتع نظ  تتتة  ش لتتتع ال ةلتتت اب 

Summation Theory  الفتتر  تت ى أن

الفعلم  زداد يز ودة عتت د ال ةلتت اب ال ش عتتة 

و، متتن ختتالل الفش  لتتع يتتلن وال ف اي تتة معتتل
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الكل وب والع وض البص  ة ال   ب تتة ي تتو. 

و ففق الةفتتواب ال وصتتة يفتتأثل  ن تتط ال تتةظم 

ال فتتتتت   اإلنف ج افلتتتت  علتتتتى الفحصتتتتلل 

ال ع فتتتر متتتع نفتتتتواب البحتتت و الستتتتويتة 

؛ م تت و  2020)مح  د الستتل ،  ك ااسوب  

الفتتر  )Setiawan, 2021؛ 2019الفتر، 

أكتت ب علتتى الفتتأثل  الفعتتول لعنف ج افلتت  

ةظم مفت   أو أداة   جل  ومسوع ة يبلئتتة ك 

 الفعلم اإللكف ونر.

كلل   ففتتق الةفتتواب ال وصتتة يفستتوول  تتأثل   -

 -)الةصتتر  ال فت متتةكل من ن  ر ال ةظ وب  

اإلنف ج افلتت ب يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

علتتتى الفحصتتتلل ال ع فتتتر والكستتتح فتتتر 

الفحصلل، مع مو أ واب إلل  يعض البحتت و 

 ;Starling, 2017)ب الستتويتة ك ااستتو

Robinson & Kiewra, 1995)  يتتأن

كتتل متتن ال    تتتوب الةصتتلة وال ةظ تتتوب 

البص  ة ل  و نف  الفتتأثل  فتتر حولتتة  كتتوفؤ 

ال عل موب ال ت مة يول ةظم ال فت  ، خوصتتة 

إ ا كونع ال عل موب ال ت مة مةظ ة ي   تتتة 

جل ة  لس  على ال فعلم ف م البةلة ال ع فلتتة 

لفةظلم الشل  لل عل موب من لل حف ل. ف لا ا

خالل ال   ط الةصتتر أو اإلنف ج افلتت  قلتتل 

من الش   العتلتتر ال بتتلول، و ستت  ع للتتوب 

معولشة ال عل موب و ةظل  و واالحففوظ ي تتو 

واسف جوع و أثةور االخفبوااب الة والة. لكن 

فتتر نفتت  ال قتتع أكتت ب هتتله ال ااستتوب أن 

 تتأثل  هتتله الةفتتواب قتت    فلتتف فتتر حولتتة 

فبوااب الفتتر  ف لتتح م تتوااب مكونلتتة أو االخ

الف كن من العالقوب ال  ملة يتتلن ال فتتوهلم، 

وهلا لم  كن م ل ب فر البحل الحولر. هتتلا 

 & Stull)يوإلءوفة إلى، أن سف ل ومتتو   

Mayer, 2007)  ق  اعفب ا أن ال    تتوب

الةصلة  كل من ال ةظ وب البصتت  ة، ألن تتو 

لتت  كتتون    ُظ   البةلة الفةظل لة للتتةص حفتتى

ا متتن ال ةظ تتوب  الف  لح ال كتتونر أقتتل يتت ودل

ال ستتت مو لة ك تتت ااط ال فتتتوهلم وال تتتةظم 

 الشش ل.  

مةوقشتتتة و فستتتل  الةفتتتواب ال   ب تتتة يفتتتأثل   ب ب)

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر ال ةظ تتوب 

 ال فت   على خفض قلق االخفبوا اإللكف ونر 

 شتتتتل  الةفتتتتواب ال وصتتتتة يتلتتتتق االخفبتتتتوا 

ر إلتتى ان فتتوض مستتف ى قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتت 

اإللكف ونر البعتت ل لتت ل ال ش  عتتوب التتةالو، وأنتت  

فتت وو دالتتة إحصتتواللو يتتلن مف ستت وب داجتتوب   ج   

ال ولبتتوب فتتر ال ش  عتتوب الفش  بلتتة التتةالو فتتر 

الف بلتتق البعتت ل ل تلتتوا قلتتق االخفبتتوا اإللكف ونتتر 

البع ل، لصول  ال ش  عتتة الفش  بلتتة األولتتر، الفتتر 

ع االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يتت ون متتةظم. ك تتو  لتتت 

 شتتل  الةفتتواب أن هةتتوق فتت وو دالتتة إحصتتواللو يتتلن 

مف س وب داجوب ال ولبوب فر خفض مستتف ى قلتتق 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر لصتتول  ال ش  عتتة الفش  بلتتة 
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 البةوالتتتة الةتولتتتةالةونلتتتة الفتتتر  لتتتتع االخفبتتتوااب 

الةفواب إلتتى   يول ةظ وب ال فت مة الةصلة. كلل   شل 

عتت   وجتت د فتت وو يتتلن ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة 

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة ستت ار يتتولة ط الةصتتر أو 

يولة ط اإلنف ج افل  فر كل من متلوا قلق االخفبوا 

اإللكف ونتتر البعتت ل وخفتتض مستتف ى قلتتق االخفبتتوا 

اإللكف ونر. وهتتلا  تت ل علتتى أن استتف  ا  ال ةظ تتوب 

م االخفبوااب البةوالة الةتولتتة ل تتو ال فت مة عة   ص ل

 تتأثل  فعتتول علتتى خفتتتض مستتف ى قلتتق االخفبتتتوا 

اإللكف ونتتر، وأن ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتة ستت ار 

الةصر أو اإلنف ج افل  ل  و نف  الفأثل  الفعول فتتر 

 خفض الشع ا يتلق االخفبوا اإللكف ونر. 

يوإلءتتوفة لتتلل  نشتت  أن نفتت  ال ش تت عفلن 

اللفتتلن  لتفتتو االخفبتتوااب البةوالتتة الةونلتتة والةولةتتة 

الةتولة يول ةظ وب ال فت مة، قتت  وصتتال إلتتى مستتف ى 

م  فع من الفحصتتلل ال ع فتتر البعتت ل والكستتح فتتر 

الفحصلل متوانة يول ش  عة الفش  بلة األولتتى الفتتر 

 لتع االخفبوااب البةوالتتة يتت ون متتةظم مفتتت  . وهتتلا 

أيتت     ؤك  مو أ واب إلل  ال ااستتوب الستتويتة )ع لتتة

 Keogh, et؛  2013ف   ال زى،  ؛ 2018الشلخ، 

al., 2004)  أن هةتتوق عالقتتة ستتلبلة يتتلن مستتف ى

الفحصتتلل ال ع فتتر ومستتف ى قلتتق االخفبتتوا، وهتتلا 

 عةتتى أن استتف  ا  ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب 

البةوالتتة الةتولتتة، كتتون لتت   تتأثل  فعتتول علتتى د تتودة 

ف ى مسف ى الفحصلل ومو  فبعتت  متتن ان فتتوض مستت 

قلق االخفبوا اإللكف ونر ل ل ال ولبتتوب. و ففتتق هتتله 

الةفلشتتة متتع أثبففتت  البحتت و وال ااستتوب الستتويتة 

ع تتود ؛ 2007)أء ار عبتت  الكتت  م، أح تت  عة تتون، 

ب أن استتتتف  ا  1993 ستتتت عون وج تتتتول مح تتتت ،

ال ةظ تتتوب ال فت متتتة،  ز تتت  الفحصتتتلل ال ع فتتتر، 

و تتؤدل إلتتى خفتتض مستتف ى قلتتق االخفبتتوا. و  كتتن 

 ل  هله الةفواب فر ء ر مو  أ ر   فس

أدل ال مب يلن ال ةظ وب ال فت مة كأدواب  -

  جل  ودعم مع فتتر واالخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة يبلئة الفعلم اإللكف ونتتر إلتتى   تت    

مةظ متتتة  علل لتتتة إلكف ونلتتتة مفكوملتتتة، 

واستتف ا لشلة  علل لتتة فعولتتة ستتوه ع فتتر 

عتتتال  ال شتتتكالب ال ع فلتتتة واالنفعوللتتتة 

ل   ب ة يتلق االخفبوا اإللكف ونر، والفتتر ا

 عتتتتونر مة تتتتو يعتتتتض ال ولبتتتتوب أثةتتتتور 

االخفبتتوااب اإللكف ونلتتتة، والفتتتر حتتت د  و 

يعض البح و السويتة )مو سة أي  الفتل، 

 ;2014Cassady, 2004؛ 2008

Cassady & Gridley, 2005)  ،

ومة و  قص ا ع للوب معولشة ال عل موب، 

االستتف ا لشلوب نتص  و  خالب ال ع فلة، و

ال ع فلتتتة الالدمتتتة الكفستتتوب ال عتتتوا  

وال فوهلم أثةور م حلة االسفع اد لالخفبوا، 

كولت اة على   ملتتز ال عل متتوب و ةظل  تتو 

ويةور الة و   ال فوهل لة، وءتتعف التتت اة 

على اسف جوع ال عل موب والشع ا يتتولتلق 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 

459 
 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

والف    أثةور أدار االخفبتتوا، والتتلى  تتؤدل 

 تتتفعلم علتتتى الف كلتتتز، إلتتتى عتتت   قتتت اة ال

و  د ع االنفبتتوه متتو يتتلن األمتت ا ال   ب تتة 

يول   تتتة الفعلل لتتتة واألمتتت ا ال   ب تتتة 

   يوللاب.

سوهم ع ض ال ةظ وب ال فت متتة ية  ل تتو  -

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة إلى د ودة قتت اة 

ال ولبة على معولشتتة ال عل متتوب الفعلل لتتة 

 والتت يط يتتلن ال عل متتوب الش  تت ة والتتفعلم

الستتتويق، و كتتت  ن إطتتتوا  عتتتو  للبةلتتتة 

ال ع فلتتتتة ل  ءتتتت عوب التتتتفعلم، ويةتتتتور 

العالقوب يلن األفكوا ال الستتلة ومتتو  ةتت ا  

 حف تتتو متتتن  فوصتتتلل و ةظل  تتتو ي   تتتتة 

مة تلتتة ومفسلستتلة داختتل التتلاك ة، م تتو 

 ستتت ل ع للتتتوب استتتف جوع و أثةتتتور أدار 

االخفبتتوا، و تلتتل متتن الفتت خالب ال ع فلتتة 

ع ا يتتتولتلق وال تتت   الفتتتر  ستتتبب و الشتتت 

واالا بوق. وق  أثبفع الةفواب  سوول  تتأثل  

ن  تتر ال ةظ تتوب ال فت متتتة علتتى د تتتودة 

الفحصتتلل ال ع فتتر البعتت ل والكستتح فتتر 

الفحصلل، ويولفويعلة كون ل  و نف  الفأثل  

ال فستتتوول علتتتى خفتتتض مستتتف ى قلتتتق 

االخفبوا اإللكف ونر. وهلا   جع إلى أن   م 

ر الة  لن ي   تة  ت  م نف  ال عل موب ف 

م فصتت ة ومةظ تتة   ءتت  أهتتم األفكتتوا 

وال عل موب، ومو  ة ا   حف و من  فوصلل 

ي   تة مة تلة مسلسلة، مع الح ي على 

اسف  ا  الفل لحوب البص  ة واللفظلتتة فتتر 

كتتال الة  تتلن إليتت اد ال عل متتوب ال   تتة 

و  جل  انفبوه ال ولبة إلل و من خالل  غللتت  

ظللتتل واأللتت ان. ي تتو حشم ال ط و كل  والف

يةتتور م  تتط البةلتتة ستت ل علتتى ال ولبتتة 

ال ع فلتتتتتة يشتتتتتكل مففتتتتتويع، و  تتتتتز ن 

ال عل موب فر  اك ة األم  ال   تتل، والتتلل 

 ستتتت  علل تتتتو استتتتف جوع و أثةتتتتور أدار 

و ففتتق هتتله الةفتتواب متتع متتو االخفبتتوااب. 

 (Wilis, 2007)أك  تت  دااستتة و لتتل  

ي ص ي اسف ا لشوب الفعلم ال سفة  على 

لتت مو ، والتتت اة علتتى  أد تتة االخفبتتوااب ا

يةشو ، حلل أكتت ب علتتى  أه لتتة استتف  ا  

ال ةظ تتتوب ال فت متتتة، خوصتتتة البصتتت  ة 

لفلسل  ع للوب الةشتتو  فتتر أدار االخفبتتوا، 

متتتتن ختتتتالل ايتتتتط ال عل متتتتوب الش  تتتت ة 

يول عتتتوا  الستتتويتة، و لستتتل  ع للتتتوب 

معولشة ال عل موب ويةور العالقوب و كتت  ن 

لتتتتة، و  للتتتت  التتتتفعلم  و الصتتتتالب ال ع ف 

 كةلتتتز ال عل متتتوب ال عةتتتر. هتتتلا يشونتتتح 

والفأكلتت  علتتى التتفعلم الةشتتط وال  واستتة 

ال فك اة وال  اجعة ال ستتف  ة لل عل متتوب 

ي     حفلتتز خال تتو ال تتخ و عز زهتتو، م تتو 
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 ستتوع  علتتى االحففتتوظ يول عل متتوب داختتل 

 اللاك ة.  

كتتلل  فتتإن م واستتة ال ولبتتوب ال ستتف  ة  -

خفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة وال وا تتتة لال

يول ةظ تتتوب ال فت متتتة ية  ل تتتو يعتتت  كتتتل 

م ءتت ع أدل إلتتى انغ تتوا ال ولبتتوب فتتر 

ج تت  و  كلتتز ع للتتوب  علتتم ع لتتتة ويتتلل 

واكفسوي و م تتوااب واستتف ا لشلوب عتلر،  

الفعلم اإللكف ونر ود ودة الت اة على انشود 

ال  و  الفعلل لة ال  ل ية وا تون و، يشونح 

  ن الفكة ل جلتتة، والتتلل أدل    ا م واا

ي واه إلى د تتودة الشتتع ا يولكفتتورة اللا لتتة 

والةتتتة يتتولةف  وخفتتض مشتتوع  ال تت   

والتلتتق متتن أدار االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة. 

وهلا  ففق مع مو أوءح  كل متتن كوستتودل 

وكوستتتتتتتودل وجل دلتتتتتتتر وو لستتتتتتت ن 

(Cassady, 2004; Cassady & 

Gridley, 2005; Wilson, 2018) .

 ف و ى متتع ان بوعتتوب ال ولبتتوب حتت ل ك و  

 ت  م االخفبوااب البةوالة الةتولة يول ةظ وب 

ال فت متتتتة حلتتتتل عبتتتت ب أحتتتت  طولبتتتتوب 

يول ش  عة الفش  بلة الةولةة "عة مو كةتتع 

أخفق فر  لك  اإلجويتتة كةتتع ا تتلك  الشتتكل 

ال  فق فر ال ةظم م و سوع نر على  تتلك  

 اإلجوية يس عة ويس  لة".

لتتى الفتتأثل  الفعتتول لفتتت  م هتتلا يوإلءتتوفة إ -

الفغل ة ال اجعة والفعز ز الف ال، حلل  م 

 ت  م الفغل تتة ال اجعتتة فتتر البحتتل الحتتولر 

ي تت  تفلن  ال   تتتة األولتتى يشتتكل فتت ال 

وآلتتر يعتت  االنف تتور متتن أدار االخفبتتوااب 

البةوالة الةتولة مبو تت ة، وال   تتتة الةونلتتة 

من خالل أسفو  ال ت ا حلل خصص وقتتع 

ة أستتئلة االخفبتتوااب البةوالتتة متتع ل ةوقشتت 

ال ولبتتتوب واإلجويتتتة عتتتن اسففستتتواا  ن 

ي صتتتت ي األستتتتئلة ويتتتت اال االجويتتتتوب 

ال   وحة من ختتالل مش  عتتوب ال ةوقشتتة 

على   بلق ال ا سوب. وهله  ففتتق متتع متتو 

  ,Gikandi)أ وا إلل  جلكون ل وأخ ون

et  al. ,2011)  من أن االسف  ا  ال وال

البةوالتتة اإللكف ونلتتة   وال سف   لالخفبوااب

مع  ت  م ال عم والف جل  والفغل ة ال اجعة 

الف ا ة  ؤدل إلى د ودة الفحصلل ال ع فر 

وا تتتون م تتوااب أدار االخفبتتوااب، والتتلى 

 تتؤدل يتت واه إلتتى حفتتض قلتتق االخفبتتوا 

 اإللكف ونر.

استتف  ا  التتفعلم الةتتتول وأج تتزة ال  يو تتل  -

ةتتور الش صلة أثةور الفعلم اإللكف ونتتر وأث

اإلجويتتتتتة عتتتتتن االخفبتتتتتوااب البةوالتتتتتة 

يول ةظ تتتتتتتوب ال فت متتتتتتتة ال وا تتتتتتتة، 

واالخفبوااب الة والة، كون ل  ف اا  ع   ة 

أثتت ب يشتتكل فعتتول علتتى  ة لتتة م تتوااب 
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ال ولبتتتوب الفكة ل جلتتتة، وم تتتوااب أدار 

االخفبتتتتتتوااب اإللكف ونلتتتتتتة، ود تتتتتتودة 

االعف ود ة على اللاب و ح ل ال سئ للة، 

كونتتتع مستتتئ لة عتتتن  فول ولبتتتة ي ف دهتتتو

ع للتتة  عل  تتو و ت   تت  و حستتلة  فتتر 

ء ر نفتتواب االخفبتتوااب البةوالتتة وال جتتع 

ال تتت  ، والتتلى أدل يتت واه إلتتى د تتودة 

الفحصتتتلل ال ع فتتتر، والشتتتع ا يولةتتتتة 

يولةف ، ويولفولر ان فوض مسف ى التلتتق 

نح  االخفبوااب اإللكف ونلة. ك و أن الفعلم 

فعلم فتتر كتتل الةتول أ و  لل ولبة ف صتتة التت 

مكون وفر أل دمون، مع س  لة اال صتتول 

والحصتتتت ل علتتتتى التتتت عم وال ستتتتوع ة 

ال ستتف  ة ستت ار متتن أستتفو  ال تتت ا أو 

الزملالب، واللل داد من الشتتع ا يوأللفتتة 

نح  االخفبوااب اإللكف ونلتتة. وهتتلا  ففتتق 

متتع متتو أ تتواب إللتت  ع  تت  متتن البحتت و 

حستتتتن حستتتتونلن ومح تتتت  الشتتتت  ى،  )

ب. كتتلل  2017العب ل،    عب   ؛  2016

أن   (Wilson, 2018)أكتت ب و لستت ن

 عتتت ض ال تتتالب لالخفبتتتوااب البةوالتتتة 

اإللكف ونلة الشبل ة يوالخفبوااب الة والة، 

 ز   من ألفة ال فعلم يوالخفبوااب و حسن 

م تتوااب أدار االخفبتتوااب، ويولفتتولر  ز تت  

 الت اة على اجفلودهو يةشو .  

ا  األج تتزة هتتلا يوإلءتتوفة، إلتتى أن استتف   -

الش صتتتلة الةتولتتتة فتتتر اإلجويتتتة عتتتن 

االخفبوااب البةوالة  س  ع للوب الفتت ا ح 

على م اقف االخفبوا واالستتفع اد ل تتو فتتر 

الزمون وال كون ال ةوسح لل ولبتتة، والتتلل 

ق  أث  ي واه علتتى  تللتتل الشتتع ا يتتولتلق 

أثةتتور أدار االخفبتتوا اإللكف ونتتر الة تتوار.  

وب )واتتتو  فتتتت  أكتتت ب البحتتت و وال ااستتت 

 ,.Mir, et al ؛ 2020إستت وعلل، 

2019; Nardi & Ranieri, 2019; 

Walker & Handley, 2016)   أن

استتتف  ا  األج تتتزة الةتولتتتة فتتتر  أد تتتة 

االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة والفتت ا ح علل تتو 

ا ل ى ال تتالب، و تتؤدى   حتق  قب الل  كبل ل

 إلى  تللل مسف  وب التلق ل   م.  

خفبتتوااب البةوالتتة قتت  ستتوهم استتف  ا  اال -

الةتولة فر  تت ا ح ال ولبتتوب علتتى م تتوااب 

أدار االخفبوااب اإللكف ونلة واالسفع اد ل و 

و، و لتت  متتن ختتالل  مع فللو ونفسللو وانفعوللتتل

م واستتتتتتة م تتتتتتوااب أدار االخفبتتتتتتوااب 

اإللكف ونلتتة فتتر م اقتتف حتلتلتتة م وثلتتة 

ومشوي ة ل  اقف االخفبوا الة وار، فت   م 

ألداة فر إع اد االخفبوا فتتر اسف  ا  نف  ا

كتتل متتن االخفبتتوااب البةوالتتة والة والتتة، 

ونف  ط  تة  ت  م األسئلة، ونف  ن علة 

األسئلة، من ن ع االخفبوا من مفعتت د. وقتت  

 تتم  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة فتتر يلئتتة 

 علل لتتة إلكف ونلتتة آمةتت  ال  شتتع  خالل تتو 
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ال ولبتتة يولف   تت  أوالتلتتق، ك تتو  حتت و فتتر 

قف االخفبوا الة والة. وهتتلا متتو عبتت ب م ا

عةتت  أحتت  ال ولبتتوب يول ش  عتتة األولتتر" 

أن تتو )االخفبتتوااب البةوالتتةب  شعلةتتر ا اكتت  

اوم عةر من أجل االخفبوا حفر ل  مكةش 

عللتت  داجتتوب يتتولعك  اللتتر مكتتةش عللتت  

داجوب ده كون يولةسبة للو حوجة ج للتتة". 

ك و أن  فوعل ال ولبوب ونشوط ن ال سف   

ثةتتتور أدار االخفبتتتوااب البةوالتتتة أدل إلتتتى أ

د تتتتودة الففوعتتتتل واالن تتتت اط الفعلل تتتتر 

و حفلزع للتتتتتوب معولشتتتتتة ال عل متتتتتوب 

واسف جوع و، واكستتوب ال ولبتتوب م تتوااب 

 التتفعلم واالستتفلكوا الفعولتتة. وهتتله الةفتتواب

 ,Glover) ف و تتتر متتتع أكتتت ه جلتتت ف  

عن ظوه ة االخفبتتوا، والفتتر  شتتل    (1989

م اقف االخفبتتوا الحتلتلتتة إلى أن م واسة  

قتتت   تتتؤدل إلتتتى  عز تتتز األدار فتتتر م تتتو  

االخفبتتوا الالحتتتة. وإن الفشتتوي  ال حف تتل 

يتتلن االخفبتتتوااب البةوالتتتة والة والتتتة فتتتر 

ال ظلفة والصع ية والشكل  س ل ع للوب 

نتتتل معل متتوب واستتف عوا و أثةتتور م اقتتف 

االخفبتتوا الة والتتة، وهتت  متتو  عتت   يتتأث  

ن  ت  م األسئلة مصح ية االخفبوا. كلل  فإ

يولفغل ة ال اجعة الفصتتحلحلة الف ا تتة فتتر 

آن واحتت  علتتى نفتت  الشو تتة،  عتتزد متتن 

ق اة ال تتفعلم علتتى  عتت  ل البةلتتة ال ع فلتتة 

 Cassady)الحوللة وإ وااب االسف جوع 

& Gridley, 2005) . 

) ب مةوقشة نفواب االسفبونة ال فف حة و فستتل هو 

بوب ال عل وب عن للفع   على ان بوعوب ال ول

استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة ية  تتر 

 ال ةظ وب ال فت مة 

متتتن أجتتتل الفعتتت   علتتتى ان بوعتتتوب ال ولبتتتوب 

ال عل وب فر ال ش  عتتوب الفش  بلتتة عتتن استتف  ا  

االخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ية  تتتر ل ةظ تتتوب 

اإلنف ج افل ب أو ي ون اسف  ا    -ال فت مة )الةصر

وعالقف تتو يكتتل متتن د تتودة الفحصتتلل  متتةظم مفتتت  ،

ال ع فتتتتر وخفتتتتض الشتتتتع ا يتلتتتتق االخفبتتتتوا 

اإللكف ونر،  م  حللل اسفشويوب ال ولبوب ال عل تتوب 

يشتتكل ك تتر وكلفتتر علتتى األستتئلة ال فف حتتة الفتتر 

ب ان بوعتتوب 1 ةوولف تتو محتتووا استتفبونة، وهتتر  )

ال ولبتتوب عتتن  تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

ة التتفعلم التوا تتة علتتى نظتتو  إدااة يصفة عومتتة يبلئتت 

ب ان بوعوب ال ولبتتوب عتتن  تتت  م 2 علم إلكف ونر، )

ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

و أثل هتتو علتتى الفحصتتلل ال ع فتتر والشتتع ا يتلتتق 

ب  فتلالب ال ولبتتوب لتتة ط 3االخفبوا اإللكف ونر، )

ة. ومتتن ال ةظم ال فتتت   يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتت 

أجل الف صل الن بوعوب ال ولبوب وآااا تتن و حللتتل 

أسبوب هله االن بوعتتوب ومةوقشتتف و و فستتل هو،  تتم 

اسف  ا  أسل ب  حللل ال حفتت ل، و لتت  متتن ختتالل 

 اإلج اراب اآل لة    
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جويتتوب ال ولبتتوب علتتى كتتل إقتت ارة ج لتتع  -

سؤال، و حع كل سؤال  م  تت و ن كتتل إجويتتة 

كتت  هتتله  تتم  ك هتتو، وحستتوب عتت د متت اب  

اإلجويتتة والستتبح، حفتتى لتت   تتم  ك هتتو متت ة 

واحتت ة متتن جونتتح إحتت ى ال ولبتتوب. ثتتم  تتم 

 ش لع اإلجويتتوب و حللل تتو و صتتةلف و حستتح 

األسبوب وال ب ااب ال لك اة يشتتكل نتت عر. 

ثم  م حسوب الفك اااب والةسح ال ئ  ة عتتن 

ان بوعتتو  ن اإل شويلتتة والستتلبلة، وقتت   تتم 

 شويلتتتة، ألن الف كلتتتز علتتتى االن بوعتتتوب اإل

 أولح أاار ال ولبوب كونع م جبة.

وللفأكتت  متتن صتت و وثبتتوب ع للتتة  حللتتل   -

ال حفتت ل إلجويتتوب ال ولبتتوب قومتتع البوحةتتة 

يع للتتة الفحللتتل وحستتوب الةستتح، و صتتةلف 

األستتبوب وال بتت ااب،  تتم طلبتتع متتن دمللتتة 

أخ ى يتتةف  الف صتتص، ي  اجعتتة ع للتتوب 

 حللتتتتل االستتتتفشويوب و صتتتتةلف األستتتتبوب 

 ااب، و م األختتل يولفصتتةلفوب الفتتر  تتم وال ب

يتتتلن االثةتتتلن،  ٪90ا فتتتوو علل تتتو يةستتتبة 

واسفبعود مو لم  صل ل له الةسبة، وفل و  لر 

 ع ض لةفواب الفحللل و فسل هو   

عتتت ض ومةوقشتتتة ان بوعتتتوب ال ولبتتتوب  -1

ال عل وب عن اسف  ا  االخفبوااب البةوالتتة 

 الةتولة يةظو  إدااة  علم إلكف ونر   

محف ى إجويوب طولبتتوب ال ش  عتتوب    م  حللل

الفش  بلتتتة التتتةالو عتتتن الستتتؤال األول ال وصتتتة 

يون بوعتتتو  ن عتتتن استتتف  ا  االخفبتتتوااب البةوالتتتة 

الةتولتتة يصتتفة عومتتة أثةتتور التتفعلم اإللكف ونتتر ل تتلا 

ال تتت ا، حلتتل نتتص الستتؤال علتتى  "متتن وج تتة 

نظ ق، كلف    ن  ت  م االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة 

لم اإللكف ونتتتر ل تتتت ا الحوستتتح اآللتتتر أثةتتتور التتتفع

الفعلل ر، متتع   ءتتل  الستتبح؟"، وقتت  ا تتت  متتن 

 حللل إجويو  ن أن أولح ال ولبوب فتتر ال ش  عتتوب 

ب لتت   ن ان بوعتتوب ٪94الفش  بلة التتةالو يةستتبة )

إ شويلتتة نحتت  استتف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة 

أثةتتتور التتتفعلم اإللكف ونتتتر ل تتتت ا الحوستتتح اآللتتتر 

علل ر عب  نظو  إدااة الفعلم اإللكف ونتتر ال تتوي الف

يشومعة علن    ، وأن ج لتتع ال ولبتتوب  تت  ن أن 

اسف  ا  االخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة مفلتت ة وم  تتة 

وء وا ة أثةور الفعلم اإللكف ونر فر هتتلا ال تتت ا، 

والةستتبة التلللتتة جتت لا متتن ال ولبتتوب الفتتر كتتون ل تتو 

الخفبتتتوااب يعتتتض االعف اءتتتوب علتتتى استتتف  ا  ا

البةوالتتة الةتولتتة، كونتتع يستتبح مشتتكالب  تةلتتة أو 

مود تتة لتتل  ل تتو عالقتتة يولةظتتو  التتلى  تتم   تت   ه، 

مة تتو  عتت   قتت اا  ن علتتى  تت فل  خ متتة اإلنف نتتع 

يصفة مسف  ة أو ءعف االنف نع لتت   ن أو يستتبح 

حولة األج زة الةتولة الش صلة. وق  أاجع ال ولبوب 

خفبتتتوااب البةوالتتتة ان بوعتتتو  ن اإل شويلتتتة عتتتن اال

الةتولتتة إلتتى عتت ة أستتبوب،  تتم  حللتتل محفتت ى هتتله 

االستتتتفشويوب واستتتتف  ا  األستتتتبوب ال شتتتتف كة 

وال فكتت اة يتتلن ال ولبتتوب، والشتت ول اآل تتر، جتت ول 

ب   ءتت  أيتت د هتتله األستتبوب، والفتتر  كتت اب 25)
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ب يتتتلن طولبتتتوب ٪80يةستتتبة كبلتتت ة أكةتتت  متتتن )

ستتف  من ال ش  عوب الفش  بلة الةالو س ار الفر ا

االخفبوااب البةوالة الةتولتتة يول ةظ تتوب ال فت متتة أو 

 ي ون اسف  ا  مةظم مفت  .

 25ج ول  

 أهم األسبوب الفر ط حف و ال ولبوب ك و مب ا الن بوعو  ن اإل شويلة نح  االخفبوااب البةوالة الةتولة

 أهم األسبوب ال   وحة السف  ا  االخفبوااب البةوالة الةتولة    

 ا ح ال سف   عن االخفبوااب اإللكف ونلة، و كل األسئلة وط  تة اإلجوية.الف  -1

 الفششلع على االسفلكوا ال سف   ويشكل دوال ل  ء عوب ال ت ا. -2

  ت  م الفغل ة ال اجعة الف ا ة.  -3

 د ودة نسبة الفحصلل من اخفبوا ألخ . -4

االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة الة والتتة يعتت    االجويتتة عتتنأثةتتور   د تتودة الشتتع ا يولةتتتة وال  أنلةتتة وال احتتة  -5

 اسف  ا  االخفبوااب البةوالة الةتولة ال وا ة عب  األج زة الةتولة الش صلة.

  تللل الشع ا يوالا بوق والتلق أثةور اإلجوية عن االخفبوااب اإللكف ونلة. -6

 تتزة ال  ا تتف الةتولتتة الش صتتلة، متتن حلتتل س  لة اإلجوية عن االخفبوااب البةوالة الةتولة من خالل أج  -7

 الزمون وال كون.

وفل تتتو  لتتتر علةتتتة متتتن استتتفشويوب ال ولبتتتوب 

يول ش  عتتوب التتةالو  ال ش  عتتة األولتتى  " م  تتة 

ومفلتت ة وال  يو تتل ستت ل ومفتت ف  متتع الكتتل وك تتون 

يولةسبولر أس ع ول  ألل ظ   انو ي ة البلتتع هتتت ا 

تلتتق الةتتو ب امفحن"، " م م ومفل  ألن   تلتتل متتن ال

عن الفتتت  م الة تتوار"، "و لتت  لكةتت ه  تت ا بةو علتتر 

االخفبوااب االلكف ونل "، "مفل ه فتتر ظتتل الظتت و  

وال ءع الحولر) ك اونو ب"، "سوع  ةر علتتى ف تتم 

ال ت ا ومشوه ة الفل   هوب والفغل تتة ال اجعتتة يعتت  

كونع مفل ة حلل أن و كونع  شعلةر ا اكتت   كل اخفبوا

خفبتتوا حفتتر لتت  مكتتةش عللتت  اوم عةر متتن أجتتل اال

داجوب يتتولعك  اللتتر مكتتةش عللتت  داجتتوب ده كتتون 

يولةسبة للو حوجة ج للة مش علشون مفلش داجتتوب 

علشون يف للةر ا اك ".  ال ش  عة الةونلة " كونتتع 

 فل  ةر فر مع فتتة  تتكل االمفحتتون وأنتت اع األستتئلة 

وكون ل و أث  إ شوير ع  حصللر ال ااستتر فتتر متتودة 

ر الفعلل ر"، "أداكتتع ن علتتة األستتئلة الحوسح اآلل

وكلفلة اإلجوية علل تتو عكتت  االخفبتتوا البةتتوار االول 

كون هةوق اهبة وختت   متتن األدار ، وا تتتو أداكتتع 

الةتوط الفى  عل ف و فى االخفبوااب السويتة"، "فك ة 

الفتتت  م البةتتوار جلتت ة جتت ا ولتتم ا  تت و ل تتو اثةتتور 

وفلتت  دااسفر   الةالو ستتة اب ستت ل هتتله الستتةة  

هله ال ودة فتط وكونع  ش ية مفل ة جتت ا لتتر والتلتتو  

ي لا الفتتت  م يشتتكل دوال عبتت  ال تتو ف جعتتل االمتت  
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 سل  عللةو"، " قللع نسبة الف    والتلق ل ل نحتت  

االخفبوااب اإللكف ونلة" "مكةفةتتر متتن الفعومتتل متتع 

االخفبوااب االلكف ونلتتة"، " قلتتل متتن  تت   ل و لتت  

الخفبتتوااب البةوالتتة يشتتكل العفلودل علتتر م واستتة ا

دوال". ال ش  عة الةولةة  "حل ة ج ا ، اول حوجة 

ان و سوع  ةر انر ا اك  وا ع   علر ال تتودة واف تتم 

ال حفتتت ل واستتتف عب  وا تتت   داجتتتة استتتفلعوير 

لل ت ا يتت ل متتلاك  ر قبتتل االمفحونتتوب ي قتتع قصتتل  

واءغط علتتر نفستتر، وك تتون يفتت ف  ال قتتع ويفتت ف  

"، "قلتتل متتن  فعومتتل مع تتوالش تت  وستت لة فتتر ال

 ع ال يتتولتلق واالا بتتوق الن متتع استتف  اا وكةتت ة 

الفتتت  م البةتتوار  ستتوع نر علتتر إءتتوفة معل متتوب 

وداجة الفت  م البةوار  ع د عللو يأث  إ شتتوير ستت ار 

لفحستتلن    أكونع داجة ءعلف ف ر  ز   متتن دافعلتتة

ال اجة وأ تو ال اجة العوللة  سوع نر علر الحفتتوظ 

ل سف ل"، "قل التلتتق وال تت    تت ا شلو علر هلا ا

من االمفحونوب متتع  كتت اا االمفحونتتوب ويتت اب الةتتتة 

واالط ئةون"، " جعلفةر أ ع  يولةتة والسعودة ألن و 

 جعلع ل  و مع ف  يةتوف  الفعلم اإللكف ونر". 

 فتتتت  م تتتو ستتتبق أن ال ولبتتتوب لتتت   ن   

ان بوعوب م جبتتة نحتت  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، 

  أاجعتتن  لتت  إلتتى األستتبوب اآل لتتة  ال  واستتة وقتت 

ال وا ة لالخفبوااب البةوالة الةتولة يع  كتتل م ءتت ع 

 علل ر أدب إلى الف كن من م وااب أدار االخفبوااب 

اإللكف ونلة، وم وااب االسفلكوا الفعول، وهلا  ففتتق 

مع قون ن أثتت  الفتت ا ح. كتتلل  أدى  تت ا ح ال ولبتتوب 

ون علف تتو، إلتتى د تتودة  علتتى ط  تتتة  تتت  م األستتئلة

الت اة علتتى اإلجويتتة عتتن األستتئلة ي   تتتة صتتحلحة 

 ,Glover)ويس عة، وه  مو  ع   يتتأث  االخفبتتوا 

1989; Roediger & Butler, 2011) ،

ال  اجعة ال سف  ة لع للوب الف م والفعلم، والفتتت  م 

ال سف   للفغل ة ال اجعتتة الف ا تتة اآلللتتة متتن ختتالل 

علتتى الفغل تتة ال اجعتتة متتن الةظتتو . كتتلل  الحصتت ل 

أستتفو  ال تتت ا الفتتر مكةتتع ال ولبتتوب متتن ال  اجعتتة 

ال ستتف  ة ل ستتف  وب  عل  تتن الش صتتلة لفعتت  ل و 

و حسلة و.  وكل هلا ي واه أدل إلى د ودة الفحصتتلل 

والشتتع ا يولةتتتة ال  أنلةتتة أثةتتور أدار االخفبتتوااب 

اإللكف ونلة الة والة، ويولفولر خفتتض الشتتع ا يتلتتق 

وا. و ففتتق هتتله الةفلشتتة متتع متتو أ تتواب إللتت  االخفبتت 

نفواب يعض ال ااسوب والبح و السويتة مةل دااستتة 

ب الفتتر أكتت ب علتتى أن  تتت  م 2020واو  إستت وعلل )

االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يةظتتو  إدااة التتفعلم ل تتو 

 تتأثل  علتتى اا فتتوع  تبتتل ال ولبتتوب ألدار االخفبتتوااب 

ل اسف  ا  األج زة اإللكف ونلة، واا فوع مسف ى  تب

ا  الش صتتلة فتتر أدار هتتله االخفبتتوااب، و لتت  نظتت ل

ل ج د يعض ال  لزاب، مة و  تتت  م ال جتتع الفتت ال 

ودواه فتتتر  حستتتلن األدار، استتتف  ا  االخفبتتتوااب 

البةوالتتتتة الةتولتتتتة  تتتتتلف قل تتتتة لع للتتتتة التتتتفعلم 

اإللكف ونر. ك و ط حع دااسة واو  إس وعلل يعتتض 

، كونت تتوع الك  يتتتور أو الفحتت  وب الفةلتتة والفتةلتتة

ءعف االنف نع أو  ع ل الةظتتو  او أج تتزة ال ولبتتوب 

الش صلة. وهلا  ف و ى مع ط حف  يعض ال ولبتتوب 

فر البحل الحتتولر متتن مشتتكالب ءتتعف االنف نتتع أو 
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ع   إمكونلة   فل  انف نع يوسف  اا أو  ع ل أج زة 

ال ولبتتوب الش صتتلة.  كتتلل  أ تتواب نفتتواب يحتت و 

؛ خولتت  2016ح تت  الشتت  ى، )حستتن حستتونلن وم

 ,Cassady؛ 2019الكةتت ال وااو تتة الح لتت ان،

2004; Wilson,2018 ب إلتتتى الفتتتأثل  اال شتتتوير

والفعتتول لالخفبتتوااب البةوالتتة اإللكف ونلتتة ال ستتف  ة 

وال وا تتتة علتتتى  ة لتتتة اال شوهتتتوب واالن بوعتتتوب 

اإل شويلتتة لتت ل ال تتالب حتت ل استتف  ا  االخفبتتوااب 

الفحصتتتلل، و تللتتتل الشتتتع ا اإللكف ونلتتتة، ود تتتودة 

يولتلق، حلل أن  ك اا اسف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة 

اإللكف ونلة  حسن متتن م تتوااب وعتتوداب االستتفلكوا 

 الفعول.  

ب ع ض ومةوقشة ان بوعتتوب ال ولبتتوب ال عل تتوب 2)

عتتتتن استتتتف  ا  ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة ية  ل تتتتو 

يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة يةظتتتو  إدااة  علتتتم 

  ونر، ون ط ال ةظم ال فت   ال فتل ل   ن إلكف

للفعتتتت   علتتتتى ان بوعتتتتوب ال ولبتتتتوب فتتتتر  

ال ش  عة الفش  بلة الةونلتتة وال ش  عتتة الفش  بلتتة 

الةولةة نحتت   تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب 

البةوالة الةتولة، وآااا ن عن  أثل هو علتتى الفحصتتلل 

ال ع فتتتتر وقلتتتتق االخفبتتتتوا اإللكف ونتتتتر، ومتتتت ل 

استتتففود  ن متتتن  تتتت  م ال ةظ تتتوب ال فت متتتة عةتتت  

اسف  ا  االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة، فتتت   تتم طتت   

مش  عتتة متتن األستتئلة ال فف حتتة، والشتت ول اآل تتر 

ب   ءتت  الةستتح ال ئ  تتة الن بوعتتوب 26جتت ول )

ال ولبوب ح ل  ت  م ال ةظ وب ال فت مة يوالخفبتتوااب 

ل ال ع فتتر البةوالتتة الةتولتتة، و أثل هتتو علتتى الفحصتتل

 والشع ا يولتلق نح  االخفبوااب اإللكف ونلة.

 26ج ول  

الةستتح ال ئ  تتة الن بوعتتوب طولبتتوب ال ش تت عفلن الفشتت  بلفلن الةونلتتة والةولةتتة عتتن  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 

 يوالخفبوااب البةوالة الةتولة  

  
 

 السؤال

 ال ش  عة الفش  بلة الةونلة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )الةصرب 

  ش  عة الفش  بلة الةونلة ال

 ن ط ال ةظم ال فت   )اإلنف ج افل ب

 ال إلى ح  مو  نعم ال إلى ح  مو  نعم

1- 

متتن وج تتة نظتت ق، هتتل  تت  ن أن  تتت  م 

ال ةظم ال فت   يوالخفبوااب البةوالة الةتولة 

م تتم أثةتتور التتفعلم اإللكف ونتتر لل تتت ا؟ 

 وءحر السبح.

92٪ 8٪ - 96٪ 4٪ - 

2- 

ال فتتت   ق، هل كون لل ةظم  من وج ة نظ 

يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة  تتأثل  علتتى 

 حسلن مسف ى  حصتتلل  ال ع فتتر أثةتتور 

92٪ 8٪ - 96٪ 4٪ - 
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 السؤال

 ال ش  عة الفش  بلة الةونلة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )الةصرب 

  ش  عة الفش  بلة الةونلة ال

 ن ط ال ةظم ال فت   )اإلنف ج افل ب

 ال إلى ح  مو  نعم ال إلى ح  مو  نعم

؟ وءتتتحر أدار االخفبتتتوااب اإللكف ونلتتتة

 السبح.

3- 

ال فتتت   من وج ة نظ ق، هل كون لل ةظم  

يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة  تتأثل  علتتى 

  أثةتتور أدار خفض مشوع  التلق وال تت 

 ؟ وءحر السبح.االخفبوااب اإللكف ونلة

84٪ 8٪ 8٪ 88٪ 8٪ 4٪ 

4- 

هتتل  فتتتللن استتف  ا  اخفبتتوااب البةوالتتة 

الةتولة يول ةظ وب ال فت مة عةتت  دااستتف  

ألل مت ااب إلكف ونلة أختت ل ستت ار فتتر 

 كة ل جلتتتتتو الفعلتتتتتلم أو ول هتتتتتو متتتتتن 

 وءحر السبحال ت ااب؟ 

88٪ 12٪ - 92٪ 8٪ - 

 ب مو  لر 26  من الش ول السويق ج ول ) فت

ا فتتتتتع ال ولبتتتتوب فتتتتر ال ش تتتت عفلن   -1

الفشتت  بلفلن ستت ار الال تتر  لتتتلن ال تتةظم 

ال فتتتتتت   يتتتتتولة ط الةصتتتتتر أو يتتتتتة ط 

 -٪92اإلنف ج افل  يةسبة  فتت او  يتتلن )

ب فتتر أن  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 96٪

يوالخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة م  تتتتة 

لم اإللكف ونتتر، ومتتن وء وا ة أثةور الفع

خالل  حللل محف ى استتفشويوب ال ولبتتوب، 

 بتتلن أن متتن أستتبوب ان بوعتتوب ال ولبتتوب 

اإل شويلة نحتت   تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 

قتت اة   :يوالخفبوااب البةوالة الةتولة مو  أ ر

 ةظتتلم ال حفتت ى علتتى  ال فت مةال ةظ وب  

الفعلل تتتتر، الفتتتتلكل  يولةتتتتتوط ال   تتتتة 

م اجعتتة ال عل متتوب  وال الستتلة،  ستت لل

ي   تتتت  ستتت  عة قبتتتل أدار االخفبتتتوااب 

وفل تتو  لتتر علةتتة متتن استتفشويوب البةوالة.  

ال ولبتتوب يتتول ش  عفلن الةونلتتة والةولةتتة. 

ال ش  عة الةونلتتة  "أستتف لع متتن خاللتت  

أاجع مو  ك    فر كو  صتتفحة واستتف جع 

ال عل موب للل  م م ج ا"، " م م ج اااا 

جتتع ال عل متتوب النتت  يلستتوع نو انةتتو ن ا

ي   ت  ستت  ع  قبتتل التت خ ل للفتتت  م ودة 

يل اجع معل مو ةو وا تو يلتلل من الفتت    

وال تتت  "، "م تتتم النتتت   تتتت   يفةظتتتلم 

معل مو ر". ال ش  عتتة الةولةتتة  " نعتتم.. 
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م تتم جتت ا جتت ا ألنتت   تتب   ل تتلص لل تتودة 

ويل للةو ن كز على الةتوط ال   ة ويشتتكل 

ال   ة.. س ل ج ا"، " كون  ش ل الةتوط  

ي ةوية خ   ة  هةلة"، وق  عب ب طولبتتة 

فر ال ش  عة الةونلة عتتن ءتت واة  تتت  م 

ال ةظم ال فت  ، لكة و اقف حع  ت     قبتتل 

 تتت  م االخفبتتوااب البةوالتتة الةتولتتة يففتت ة 

نعتتم م تتم وءتت وال لل  اجعتتة أطتت ل " 

أثةور االمفحون ي  ال احتت  يلكتت ن مفتت    

ل يلةستتر ل و يل اجع قبل االمفحتتون عل تت 

ال عل متتتوب فلشتتتح  بتتتتر م جتتت د قبتتتل 

 االمفحون يفف ة ط  لة". 

ا فتتتتتتع ال ولبتتتتتوب فتتتتتر ال ش تتتتت عفلن  -2

 -  ٪92الفش  بلفلن يةستتبة  فتت او  يتتلن )

ب على أن  ت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 96٪

ل   تتأثل  فعتتول يوالخفبوااب البةوالة الةتولة  

فتتر  حستتلن مستتف ى الفحصتتلل ال ع فتتر 

، ومتتن لم اإللكف ونتترلل ولبتتوب أثةتتور التتفع

خالل  حللل محف ى استتفشويوب ال ولبتتوب، 

 بتتلن أن ال ولبتتوب أاجعتتع  لتت  إلتتى أن  

 لستتل  ع للتتة  ةظتتلم   ال فت متتةال ةظ وب  

ال عل متتوب و تتلك هو، م اجعتتة ال حفتت ى 

 حسلن ع للوب الف تتم والتتفعلم، الفعلل ر،  

وفل تتو  س  ع ع للة اإلجوية عن األسئلة.  

ال ولبتتتوب   لتتتر علةتتتة متتتن استتتفشويوب

كتتون "  ال ش  عة الةونلتتة يول ش  عفلن،  

مفلتتت ا لتتتر حلتتتل أنتتت  ل تتتص لتتتر كتتتل 

ال عل متتوب اللتتر كونتتع مفبعةتت ه"، "نعتتم 

ألن ال تتةظم ال فتتت    ك نتتر يول عل متتوب 

الفر  م ملاك   و وهلا جعلةر أحصل على 

مسف ل م  فع"، "كون  ز   من   كلزل 

ألن  ود ودة س عفر على اإلجوية"، " نعم

فبتتوا البةتتوار يتتول ةظم ال فتتت   جعلةتتر االخ

ا لك  ال عل موب وجعل و ثويفة فر  اك  ر 

م و أدل إلتتر افتتع مستتف ل  حصتتللر فتتر 

متتتتتت ا الحوستتتتتح اآللتتتتتر الفعلل تتتتتر". 

ال ش  عة الةولةة " لزودنر ي ل ص ل تتو 

 تتم ملاك  تت  وم اجعتتة أهتتم الةتتتوط فتتر 

ال حف ل وده يلسوع نر علر الحل الشلتت  

اا فوع  حصللر"، " نعم اثةور االمفحون و

الن  يل فص  لةو اهم األجزار و  ء  لةتتو 

اهتتم الشزالتتوب الفتتر ن كتتز علل تتو و ع تتل 

ك  اجعتتتتة ستتتت  عة قبتتتتل االخفبتتتتوا"، 

"الس عة فر الحل مع الف كلتتز، وده ألنتت  

ادانتتتر م اجعتتتة علتتتر اهتتتم الةتتتتوط قبتتتل 

االمفحتتتون وده ستتتوع نر علتتتر ستتت  لة 

ه و ففتتق هتتل   اسف جوع و والحتتل الشلتت ".

الةفتتتواب متتتع متتتو أ تتتواب إللتتت  يعتتتض 

ال ااستتوب والبحتت و )خولتت  مولتت  وعلتتى 

؛ مح تت  ال  ادنتتر ونشتتالر 2015خللفة،  

 ,Bui & McDaniel)؛ 2017ق اى، 

متتن أن  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة  2015
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لتتت  قتتت اة علتتتى  حستتتلن مستتتف ى األدار 

 والفحصلل واالحففوظ يول عل موب.

 بلفلن ا فتع ال ولبوب يتتول ش  عفلن الفشتت  -3

ب أن ٪88 -٪84يةستتتبة  فتتت او  يتتتلن )

ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب البةوالتتة 

فعول على خفض مشتتوع  الةتولة ل و  أثل   

التلتتتق وال تتت   أثةتتتور أدار االخفبتتتوااب 

، وقتت  أاجعتتن  لتت  إلتتتى أن اإللكف ونلتتة

ال ةظ تتتوب ال فت متتتة   لستتت  م اجعتتتة 

ال عل موب و ةبلف و واسف جوع و، ود ودة 

 ا يولةتة يتتولةف ، و تللتتل الفتت خالب الشع

وفل و  لر علةتتة متتن استتفشويوب ال ع فلة.  

ألنتت   نعتتم ال ش  عة الةونلتتة  "ال ولبوب  

 شعلةر ا ع  يتتونةر قتتوداة علتتى استتفعودة 

مو  ك   "، "نعم قلتتل مةتت  )التلتتقب كةلتت  

ألن  ج تتع  تتفو ر"، "كتتون  تتةظم و  لتت  

اسف جوع ال عل موب"، "ألن  يشونتتح انتت  

نر يول عل متتوب ف تت   ز تت  متتن ثتفتتر  لك 

يةفسر". ال ش  عة الةولةة  " نعم.. ألنتت  

يلأك  لةو ك ون على كتتل ال عل متتوب يشتتكل 

س  ع وستت ل وم فصتت "، " نعتتم، حلتتل 

 تتت   ي ستتوع  ر يع تتل م اجعتتة ستت  عة 

واسفلكوا قبل أدار االخفبوا"، " أستتف لع 

التتتتور نظتتت ه ستتت  عة علتتتى أهتتتم الةتتتتوط 

ال ودة والحص ل على ال وصة يول اا أو  

داج  أفتتتل م تتو  تلتتل متتن نستتب  الفتت    

وهتتلا  ففتتق متتع أ تتواب إللتت    والتلتتق".

؛ 2007نفتتواب البحتت و )أح تت  عة تتون، 

ب أن 1993، ع ود ستت عون وج تتول مح تت 

 ت  م ال ةظ وب ال فت مة  تلل من مشوع  

ال تت   واالا بتتوق وقلتتق االخفبتتوا. ك تتو 

 ,Wilis ففق مع مو أ واب إللتت  و للتتز )

ب من أن  ت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 2007

خوصتتة البصتت  ة،  ستتوع  فتتر ع للتتوب 

 ةظتتتلم ال عل متتتوب و  ز ة تتتو يولتتتلاك ة، 

و حسن متتن قتت ااب ال فعل تتلن علتتى أدار 

االخفبتتوااب يةشتتو . وعلتتى جونتتح أختت ، 

عبتت ب طتتولبفلن فتتر كتتل متتن ال ش  عتتة 

الفش  بلتتة الةونلتتة وال ش  عتتة الفش  بلتتة 

لتتتة ال  اجعتتتة قبتتتل أدار الةولةتتتة، أن ع ل

االخفبتتتتوا مبو تتتت ة متتتتن ختتتتالل  تتتتت  م 

ال ةظ وب ال فت مة أ ن كون  تتكل و،  ز تت  

من  ع اهن يولتلق واالا بتتوق، " أحلونتتو 

كتتون  شتتع نر )ال تتةظم ال فتتت  ب يتتولف    

وأ تتع  يعتت   ال تتلاك ة عةتت مو أاى نتتتوط 

م ج دة وأنو مش فك هو أو م   ش يتتولر 

 مة و". 

 -٪88ستتبة  فتت او  يتتلن )أكتت ب الةفتتواب ية  -4

ب أن ال ولبتتتتتوب  فتتتتتتلن استتتتتف  ا  92٪

االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يول ةظ تتتتوب 

ال فت مة عة  دااستتة ال تتت ااب اإللكف ونلتتة 

ستت ار فتتر متتت ااب  كة ل جلتتو الفعلتتلم أو 
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ول هو من ال ت ااب اإللكف ونلة. ومن خالل 

 حللتتتتل استتتتفشويوب ال ولبتتتتوب  فتتتتت  أن 

فر ال ش  عفلن  تت ى أن ال ولبوب ال عل وب  

ال ةظ تتوب ال فت متتة  ستت ل    لتتح و تتةظم 

األفكتتوا، و ستتوع  علتتى الحفتت  ال عل متتوب 

واستتتتف جوع و، وأن االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة 

الةتولتتة قومتتع يفتت ا ب ن علتتى م تتوااب أدار 

االخفبوااب اإللكف ونلة، ك و أن و   ايع على 

م واسة م وااب التتفعلم اإللكف ونتتر الفعتتول، 

ر دادب قتت اا  و علتتى  ةظتتلم وإدااة ويولفتتول

اللاب والفحصلل ال ع فر والةشو  فر الفعلم 

وفل و  لر علةتتة متتن استتفشويوب اإللكف ونر.  

ال ش  عة الةونلة  "   ح و تتةظم ال ولبوب،  

األفكوا و سوع  على الحفتت  واالستتف جوع"، 

" نعم أفتل ج ال أن  ك ن هةوق هتتلا ال تتةظم 

ر كةلتت ال فتتر   كتتل االخفبتتوااب ألنتت  ستتوع ن

الن  االخفبتتتوااب"، " نعتتتماإلجويتتتة علتتتى 

اخفبتتوااب يفستتوع  ان ا اكتت  ال تت اد وعتت   

  اكم ال  اد و  ل    فع من ادااتتى"، " لتت  

اخفبوااب مفلتت ة جتت ا الن تتو يفستتوع نر علتتر 

كلفلة  و ر ص اة سؤال و  كلز علر ال فر 

ال حف ل". ال ش  عتتة الةولةتتة  " نعتتم ألنتت  

ك  ال عل موب"، " نعم  س ل و سوع  فر  ل

ألن ال تتةظم عبتتواة عتتن  ل تتلص لل  ءتت ع 

و ل  الفل لصوب  شعلةر أكة  مع ف  يولةتوط 

ال ومتتتتة وإدااق ال تتتتودة يشتتتتكل كلتتتتر"، 

ألنتت   تلتت نر   الحصتت ل علتتى داجتت   "نعم

أعلتتى   ن و تتة الفتتت  م و ستتوع نر علتتى 

   االسففودة من أس  االسفلكوا الفعول".

بتتتوب ال عل تتتوب م تتتو ستتتبق  فتتتت  أن ال ول

لتتت   ن ان بوعتتتوب م جبتتتة عتتتن  تتتت  م ال ةظ تتتوب 

ال فت مة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة. و ف و تتر هتتله 

الةفواب مع متتو أ تتواب إللتت  البحتت و )أمتتل ستتلل ون، 

 ,Bui & McDaniel, 2015; Colliot؛  2018

& Jamet, 2018)  أن ال ةظ تتوب ال فت متتة  ف فتتع

معولشة ال عل متتوب يفأثل  فعول على  حسلن ع للوب  

و  ملزهتتو واالحففتتوظ ي تتو واستتف جوع و يستت  لة 

و ستت ، و تللتتل الفتت خالب ال ع فلتتة، حلتتل ع لتتع 

كأدواب دعم مع فر ل يط ال عل موب يعت و التتبعض 

و ةشتتتتلط البةلتتتتة ال ع فلتتتتة التوا تتتتة واستتتتف عور 

ال عل متتوب الستتويتة، و ش لتتع نتتتوط ال  ءتت ع فتتر 

الستتفع اد ألدار  كل ن     مفوهل ر أثةتتور م حلتتة ا

االخفبوا، م و داد من ق اة ال ولبتتوب علتتى الستتل  ة 

على مشوع  التلق وال تت  ، و تللتتل الشتتع ا يتلتتق 

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر، والتتتلل أثتتت  علتتتى مستتتف ى 

الفحصتتلل ال ع فتتر. ك تتو  ف و تتر هتتله االن بوعتتوب 

اإل شويلة مع نفواب البحل الحتتولر ال وصتتة يكتتل متتن 

الشتتع ا يتلتتق االخفبتتوا الفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض 

اإللكف ونتتتر، حلتتتل وصتتتلع طولبتتتوب ال ش  عتتتة 

الفش  بلتتة الةونلتتتة وال ش  عتتتة الفش  بلتتتة الةولةتتتة 

الال ر اسف  مفن االخفبوااب البةوالة الةتولتتة ية  تتر 

ال ةظ تتتوب ال فت متتتة علتتتى داجتتتوب م  فعتتتة فتتتر 
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الفحصتتلل ال ع فتتر البعتت ل والكستتح فتتر الفحصتتلل، 

الخفبتتوا اإللكف ونتتر كتتلل  ان فتتض مستتف ى قلتتق ا

ل   ن، يول توانة يول ش  عة الفش  بلة األولر الفتتر 

اسف  مع االخفبوااب البةوالة الةتولة يتت ون استتف  ا  

 مةظم، يف وو  اب داللة إحصوالة. 

ب ع ض ومةوقشة ان بوعوب ال ولبتتوب ال عل تتوب 3) 

عن ن ط ال ةظم ال فت   ال فتل، و تتكل ال عل متتوب 

 ال ت مة 

ى ان بوعوب ال ولبوب ال عل تتوب للفع   عل

ح ل الة ط ال فتل أثةور  تتت  م ال ةظ تتوب ال فت متتة 

يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة يةظتتتو  إدااة التتتفعلم 

اإللكف ونتتتر،  تتتم  حللتتتل استتتفشويوب ال ولبتتتوب فتتتر 

ال ش تتت عفلن الفشتتت  بلفلن، وحستتتوب الفكتتت اااب 

والةسح ال ئ  ة، ال وصة يففتلال  ن لتتة ط ال تتةظم 

ب. 27ت  ، ك تتو  فتتت  يولشتت ول الفتتولر، جتت ول )ال ف

ك تتو  تتم  حللتتل محفتت ى استتفشويو  ن للفعتت   علتتى 

مبتت ااب اخفلتتواهن ل تتلا التتة ط متتن وج تتة نظتت هن 

 الش صلة.

 27ج ول 

 الةسح ال ئ  ة الن بوعوب ال ولبوب و فتلال  ن لة ط ال ةظم ال فت   يوالخفبوااب البةوالة الةتولة  

  
يوالخفبوااب  ن ط ال ةظم ال فت   

 البةوالة الةتولة ال فتل 

 ال ش  عة الفش  بلة الةونلة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )الةصرب 

 ال ش  عة الفش  بلة الةولةة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )اإلنف ج افل ب

 ٪80 ٪20 الة ط  الةصر -1

 ٪92 ٪8 الة ط اإلنف ج افل   -2

 فت  من الشتت ول الستتويق أن أولتتح ال ولبتتوب 

عفلن الفش  بلفلن س ار الال ر اسف  من فر ال ش  

الة ط الةصر أو التتة ط اإلنف ج افلتت   فتتتلن التتة ط 

الةتتونر لعتت ض ال ةظ تتوب ال فت متتة، وهتت  التتة ط 

البص ل فر  تتكل إنف ج افلتت  ثويتتع، يةستتبة ا فتتوو 

ب، وأن نستتبة قلللتتة جتت ا ٪92 -٪80 فتت او  يتتلن )

ب متتن طولبتتوب ال ش تت عفلن ٪20  -٪8 ف او  يلن )

 بلفلن،  فتتتلن التتة ط الةصتتر. وهتتلا  ؤكتت  أن الفش 

أولتتتح ال ولبتتتوب لتتت   ن ان بوعتتتوب م جبتتتة نحتتت  

ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة البصتتتت  ة التوا تتتتة علتتتتى 

اإلنف ج افل  الةويع، حلل   ى أن و أق ا على  تتلك  

ال عل متتوب ال صتت اة واالحففتتوظ ي تتو داختتل التتلاك ة 

واستتف جوع و عةتت  أدار االخفبتتوااب، ك تتو أوءتتحع 

ال ولبوب أن اإلنف ج افل  وال س   كونع أكة  يعض  

جو يلة أثةور الفعلم، وأن و مةوسبة ل بلعتتة ال حفتت ل 

الفعلل ر. ولكن على ال وم من  لتت  أوءتتحع يعتتض 

طولبتتتوب ال ش  عتتتة الةونلتتتة أن  ةظتتتلم الةصتتت ي 

واستتف  ا  الفظللتتل واأللتت ان عةتت  عتت ض ال تتةظم 

الةصتتتر كونتتتع مةلتتت ة لالنفبتتتوه، و تتت ج  ن نحتتت  

 عل موب والةتوط ال السلة والت وا ة. وفل و  لر ال
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علةة من اسفشويوب ال ولبوب الفر  ؤكتت   فتتتلال  ن 

لة ط اإلنف ج افلتت ، والتتة ط البصتت ل يصتتفة عومتتة 

ال صتتح ب يولةصتت ي، وأستتبوب  لتت  متتن وج تتة 

نظتتت هن، ال ش  عتتتة الةونلتتتة  " ال ستتت    شتتتلب 

ل للتتت   ارة االنفبوه و شعل ال ةظم ال فت   أكةتت   شتت  تو

و سوع  فر حف  ال عل موب يشكل جل  وس  ع علتتى 

عك  ال ةظ وب الةصلة فتتتط". ال ش  عتتة الةولةتتة  

"أفتل متتةظم مفتتت   فتتر  تتكل استت موب مصتتح ية 

يفعللتتتوب ألن تتو يفستتوع نر ع حفتت  ال عل متتوب فتتر 

التتلاك ة"، "إنف ج افلتت  ألن الكتتال  نصتتو فتتتط ملتتل 

و"، " الن ان و اال كول يفس ل عللةو الفكتت ة ن عتتو متت 

طبلعة ال ودة فل و اس   وال س   يفةبتتع   التت مو  

اكف "، " انو  تتو فة انتت  اإلنف ج افلتت  أحستتن ألنتت  

 تتبل  يول    تتة اللهةلتتة ودى حوجتت  ك  ستتة فتتر 

 ال  اجعة".

أمتتو يولةستتبة الن بوعتتوب ال ولبتتوب عتتن ط  تتتة 

 ت  م ال عل موب يول ةظ وب ال فت متتة ستت ار يتتولة ط 

نف ج افلتت  يوالخفبتتوااب البةوالتتة الةصتتر أو ن تتط اإل

ب الةستتبة 28الةتولة،   ء  الشتت ول الفتتولر جتت ول )

الستتؤال اآل تتر  ال ئ  تتة الستتفشويوب ال ولبتتوب عتتن 

كلتتف  تت  ن ال عل متتوب ال ت متتة يتتول ةظم ال فتتت   

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة، وءتتحر اأ تت  متتع  كتت  

 السبح؟

   28ج ول 

 ال عل موب ال ت مة يول ةظم ال فت   يوالخفبوااب البةوالة الةتولة لبوب وآااا ن ح ل الةسح ال ئ  ة الن بوعوب ال و 

  
ان بوعوب ال ولبوب عن  كل  

 ال عل موب ال ت مة 

 ال ش  عة الفش  بلة الةونلة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )الةصرب 

 ال ش  عة الفش  بلة الةولةة 

 ن ط ال ةظم ال فت   )اإلنف ج افل  ب

 ٪92 ٪88 جل مةظ ة يشكل  -1

 ٪92 ٪92 م فص ة وكوفلة -2

 ٪96 ٪88 مةل ة لالنفبوه  -3

ب السويق   فت  أن 28من خالل نفواب ج ول )

ال ولبوب فر ال ش  عفلن الفشتت  بلفلن ا فتتتع علتتى 

أن ال عل موب الفر  م  ت    و من ختتالل ال ةظ تتوب 

ال فت مة يوالخفبوااب البةوالة الةتولة، ا ستت ع يأن تتو 

 -٪88شكل جل  يةسبة ا فوو  ف او  يتتلن )مةظ ة ي

ب لصول  ن ط اإلنف ج افلتت  ، وأن ال عل متتوب 92٪

كونتتع م فصتت ة وكوفلتتة ل  اجعتتة م ءتت ع التتفعلم 

ب ٪92واسف جوع ال عل موب السويتة يةسبة ا فوو )

يتتتلن الة  تتتلن، وقتتت  اأب ال ولبتتتوب أن عتتت ض 

ال ةظ وب ال فت مة فر  كل إنف ج افل  كتتون أكةتت  

ب ٪96إثتتتواة النفبتتتوه ال ولبتتتوب يةستتتبة )جو يلتتتة و

متوانة يول ةظم الةصر، و تتأ ر هتتله الةفتتواب مففتتتة 

مع  فتلل ال ولبتتوب فتتر ال ش تت عفلن الفشتت  بلفلن 

الةونلتتة والةولةتتة لل ةظ تتوب ال فت متتة البصتت  ة فتتر 
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 تتكل إنف ج افلتت ، كتتة ط لعتت ض ال تتةظم ال فتتت   

متتن   وفل تتو  لتتر علةتتةيوالخفبوااب البةوالتتة الةتولتتة.  

استتفشويوب ال ولبتتوب، ال ش  عتتة الةونلتتة  "كونتتع 

م فصتت ة وكفو تتة ك تتون أن تتو كونتتع مةظ تتة يشتتكل 

جلتت "، " كونتتع م فصتت ة وكوفلتتة و شتتلب االنفبتتوه 

يولل ن ال ح د فر العةوو ن"، "مةظ تتة وم فصتت ة 

وستتتوع  ةر فتتتر  تتتلك  ال عل متتتوب يكتتتل ستتت  لة 

ل ءتت ح و واخفلواهتتو وده كتتون  تترر مفلتت  اووى 

لتتتتر". ال ش  عتتتتة الةولةتتتتة  " كونتتتتع  يولةستتتتبة

لكن جلاية ومةظ تتة وستتوع  ةر علتتى  ج لا م فص ة

 تتلك  ال عل متتوب"، " كونتتع م فصتت ة ومةظ تتة 

ستتتوع  ةر فتتتر م اجعتتتة ال عل متتتوب علتتتى طتتت ل 

 واألل ان كونع جلاية"، " 

و  كن إاجوع  فتلل أولح ال ولبوب إلتتى ن تتط 

ال ةظم ال فت   فر  تتكل إنف ج افلتت  حفتتى طولبتتوب 

ال ش  عة الفش  بلة الةونلة الال ر  لتلن ال ةظ تتوب 

ال فت متتة الةصتتلة، و لتت  علتتى التت وم متتن  ستتوول 

الةفتتواب ال وصتتة يولفحصتتلل ال ع فتتر وخفتتض قلتتق 

االخفبتتوا اإللكف ونتتر يتتلن ال ش تت عفلن، إلتتر عتت ة 

أسبوب  مة و طبلعة ال ةل اب البص  ة يشتتكل عتتو ، 

 ةلتتل ب إلتتى أن الف2015فت  أ تتوا مح تت  خ تتل  )

البصتتت ل لل عل متتتوب  تتتؤث  يشتتتكل واءتتت  علتتتى 

التتلاك ة، والفصتت ا العتلتتر لل عل متتوب، متتن حلتتل 

الفعتتت   والفتتت ايط ال تتتزدو ، و ستتت لل ع للتتتوب 

معولشتتة ال عل متتوب اللفظلتتة والبصتت  ة و  ز ة تتو 

واستتتتف جوع و. ك تتتتو أوءتتتتحو كتتتتالاق وللتتتت نز 

(Clark& Lyons, 2004)  أن ال ةلتتتت اب

فلتتة وانفعوللتتة أثةتتور البصتت  ة  تتت   ي ظتتواف مع 

التتفعلم اإللكف ونتتر،  فتتت ن جتتلب االنفبتتوه نحتت  

األجتتتزار أو الةتتتتوط ال   تتتة ي  ءتتت ع التتتفعلم، 

ومسوع ة ال فعل لن على االحففوظ التت اام يوالنفبتتوه، 

و ةشتتلط واستتف عور التتفعلم الستتويق إلتتى التتلاك ة 

الشغولة، واي   يول عل متتوب الش  تت ة، حفتتر  كتت ن 

 تتل ال ع فتتر، يةتتور الة تتو   ل تتو معةتتر،  تللتتل الح

العتللة فر  اك ة األم  ال   تتل، دعتتم انفتتتول التتفعلم 

وال عوا  وال  تتوااب ال كفستتبة إلتتى م اقتتف  علتتم 

ج  تت ة. وهتت  متتو أك  تت  وعبتت ب عةتت  استتفشويوب 

 ال ولبوب ي   تة مبو  ة وول  مبو  ة.

هلا يوإلءوفة إلر أن نفواب  فتتتلالب ال ولبتتوب 

إلنف ج افلتتت ،  ففتتق متتتع لتتة ط ال تتتةظم ال فتتت   ا

خصتتواص اإلنف ج افلتت  متتن ق ا تت  علتتى الف ملتتز 

واالخفصتتتتوا، والفصتتتت لم الشتتتتلاب، واال صتتتتول 

البصتت ل، والفةوستتق اللتت نر، والفسلستتل والففتتويع 

ال ة تر فر ع ض ال عل موب. و ففق مع الةظ  تتة 

ال ع فلتتة لل ستتواط ال فعتت دة مةتتل نظ  تتة الح تتل 

 ,Paivio)ر ال ع فتتر، ونظ  تتة الف ملتتز الةةتتوا

الفتتر  ؤكتت  علتتى أن الش تتع التت ظلفر يتتلن  (1991

الف ملتتز اللفظتتر والبصتت ل لل عل متتوب، ومعولشتتة 

ال عل موب خالل قةو لن معلو  حسلن التتفعلم و ةشتتلط 

الع للوب العتللة، وو تلل الح ل ال ع فتتر. ونظ  تتة 

 ش لع ال ةل اب الفر  تت ى أن الش تتع يتتلن الكل تتوب 

ب تتة ي تتو،  ستتوع  علتتى مع الع وض البص  ة ال   
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د ودة الفعلم، و تتأ ر فتتر ال   بتتة األولتتى متتن حلتتل 

، 2015األفتتتتللة والفوعللتتتة )مح تتت  خ تتتل ، 

ب. ك تتو  ففتتق الةفتتواب متتع متتو أ تتواب إللتت  777

؛ م تت و  2020البح و الستتويتة )مح تت د الستتل ، 

) ;Yıldırım, Setiawan, 2021؛ 2019الفتتتر، 

  ك تتةظم الفتتر أثبفتتع فوعللتتة اإلنف ج افلتت  2016

مفتتت   يصتت ل وأداة دعتتم و  جلتت  إلكف ونلتتة؛ فتتت  

ب  فتت و 2019أثبفتتع نفتتواب يحتتل م تت و  الفتتتر )

الف جلتت  اإلنف ج افلتت  علتتى الةصتتر. ك تتو أكتت ب 

);Bicen & Beheshti, 2017 دااستتتوب 

Yıldırım, 2016)  علتتتتى أن ال تتتتالب لتتتت   م

 صتتت ااب وان بوعتتتوب إ شويلتتتة نحتتت  استتتف  ا  

لوب الفعلم، و ل  لت اا   على اإلنف ج افل  فر ع ل

جتتتلب االنفبتتتوه، وإثتتتواة ال افعلتتتة للتتتفعلم و ة لتتتة 

الفحصلل واكفسوب ال  وااب واالحففوظ يولفعلم. ك و 

ختتالل التت مب  يشكل أفتتتل متتن أن ال الب  فعل  ن

يلن ال س   والص ا والكل وب واألل ان، م و  فل   

إنشور  ن و    هةلة  لفظلة  و ص    ة  ويةور  اوايط  

يلة و، يول توانة يول ةظ وب ال فت مة الةصتتلة الفتتر  

   فل  الف صة  لبةور ن      هةر لفظر فتط.

 توصيات البحث:
 فر ء ر نفواب البحل   صر البوحةة ي و  لر 

  ظلتتتف ال ةظ تتتوب ال فت متتتة يأن وط تتتو  .1

ال  فلفتتة يتتةظم االخفبتتوا والفتتت  م البةتتوار 

 عب  نظم الفعلم اإللكف ونر أو الةتول.

ظلتتف أج تتزة ال  يو تتل اللكلتتة ال وصتتة    .2

يتتتول الب فتتتر أنشتتت ة الفتتتت  م البةتتتوار 

 اإللكف ونر ال  فلفة.

       ص لم االخفبوااب البةوالة التوا تتة   .3

علتتى التتفعلم الةتتتول فتتر ءتت ر  فتتتلالب 

 وان بوعوب ال ولبوب فر البحل الحولر.

إج ار ال ز   متتن البحتت و حتت ل مفغلتت اب  .4

يوالخفبتتوااب  صتت لم ال ةظ تتوب ال فت متتة 

البةوالتتتتتة الةتولتتتتتة يتتتتتةظم إدااة التتتتتفعلم 

اإللكف ونتتتر متتتن حلتتتل  الشتتتكل والةتتت ع 

 و  قلع الفت  م.

االهف تتتو  ي فغلتتت اب  صتتت لم االخفبتتتوااب  .5

البةوالتتتة اإللكف ونلتتتة متتتن حلتتتل  نتتت ع 

االخفبتتتوا ونتتت ع األستتتئلة وأدواب التتت عم 

لز تتتودة الفحصتتتلل ال ع فتتتر و تللتتتل قلتتتق 

 االخفبوا اإللكف ونر.

هف و  ي ااستتة ان بوعتتوب وأاار ال تتالب اال .6

و فتتتتلال  م عةتتت   صتتت لم االخفبتتتوااب 

 اإللكف ونلة البةوالة أو الة والة.

االهف تتتو  يعتتتت  دوااب   ا بلتتتة ألعتتتتور  .7

هلئتتتة الفتتت ا   وال عل تتتلن علتتتى كلفلتتتة 

 ص لم االخفبوااب وأدواب الفت  م البةتتوار 

يتتتةظم التتتفعلم اإللكف ونتتتر ي تتت   د تتتودة 

ل مشتتوع  ال تت   والتلتتق الفحصتتلل و تللتت 

نحتتتت  االخفبتتتتوا اإللكف ونلتتتتة والفشتتتتل 

 األكود  ر.
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االهف و  يف ا ح ال الب على م وااب أدار  .8

االخفبتتتتوااب البةوالتتتتة الةتولتتتتة يأ تتتتكول و 

وأن اع و ال  فلفتتة، والفتتر أصتتبحع جتتزرل 

أسوسللو ي ةظ مة الفعلم اإللكف ونر يولفعللم 

 الشومعر.

 البحوث املقرتحة:  
اب البحل الحولر  تف   البوحةتتة إجتت ار فر ء ر نفو

 البح و اآل لة 

أثتت  الففوعتتل يتتلن أن تتوط ال ةظ تتوب ال فت متتة  .1

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة وأسل ب الفعلم علتتى 

 ة لة الفحصلل ال ع فر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

 اإللكف ونر ود ودة ال ءو.

العالقتتة يتتلن نتت ع اإلنف ج افلتت  ك تتةظم مفتتت    .2

وااب البةوالتتة الةتولتتة وأستتل ب يصتت ل يوالخفبتت 

التتفعلم علتتى  ة لتتة مستتف  وب الفحصتتلل العللتتو 

 وم وااب معولشة ال عل موب. 

أث  الففوعل يتتلن ن تتط ال تتةظم ال فتتت   البصتت ل  .3

و  قلع  ت     يوالخفبوااب البةوالة الةتولة على 

 ة لة الفحصلل ال ع فر وخفتتض قلتتق االخفبتتوا 

 ل جر.اإللكف ونر ومسف ل الفتبل الفكة 

أث   ص لم أدواب التت عم ال ع فتتر يوالخفبتتوااب  .4

البةوالتتتة اإللكف ونلتتتة علتتتى  ة لتتتة الفحصتتتلل 

 ال ع فر وخفض الفس  ف ودمن الفعلم.

أثتت  نتت ع الفل لحتتوب فتتر ال ةظ تتوب ال فت متتة  .5

يوالخفبوااب البةوالة الةتولة على  ة لة الفحصلل 

 والفعلم الع لق واالحففوظ يولفعلم.

 م ال ةظ تتتتوب ال فت متتتتة العالقتتتتة يتتتتلن  تتتتت  .6

يوالخفبتتتوااب البةوالتتتة الةتولتتتة ومستتتف ى قلتتتق 

االخفبتتتوا اإللكف ونتتتر علتتتى  ة لتتتة مستتتف  وب 

 الفحصلل العللو وال افعلة للفعلم اإللكف ونر. 

أثتت  الففوعتتل يتتلن نتت ع االخفبتتوا البةتتوار الةتتتول  .7

ون تتط ال تتةظم ال فتتت   علتتى  ة لتتة الفحصتتلل 

قلتتق االخفبتتوا ال ع فر والكفورة اللا لة وخفض  

 اإللكف ونر.

أثتت   صتت لم ال ةظ تتوب ال فت متتة يوالخفبتتوااب  .8

البةوالتتة مفف حتتة الكفتتوب علتتى  ة لتتة م تتوااب 

الفحصتتتلل ال ع فتتتر وخفتتتض قلتتتق االخفبتتتوا 

 اإللكف ونر و فتلالب ال الب.
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Two Advance Organizer Types (text-infographic) in Mobile Formative 

Tests, and Their impact on developing female student teacher's Cognitive 

Achievement, Reducing E-test Anxiety and her Impressions about it 

Abstract:  

The current research aimed to develop a system for mobile formative tests with 

two types of advance organizers (text - infographic) in an e-learning management 

system, and find their impact on developing female student teacher's cognitive 

achievement, reducing electronic test anxiety, and their impressions about it, 

compared to mobile formative tests without advance organizer. In order to achieve 

this goal, the researcher used the Developmental research method, the qualitative 

research method, and applied Mohammed El Desouky (2012) ISD model in 

developing the mobile formative tests with either two types of advanced organizer 

(text – infographic) or without an advance organizer in an e -learning environment 

based on Ain Shams University LMS (ASU2learn). The researcher used the 

extension of the one group Pretest, Posttest Design in three different treatments. 

The research sample was composed of (75) female students, the third year, 

Educational Psychology Department, at Faculty of Women, Ain Shams University, 

which were randomly divided into three experimental groups. The research tools 

consisted of a pre-post achievement test, an E-test anxiety scale, and an open 

questionnaire to identify female teacher's impressions about mobile formative 

tests, and types of advanced organizers. The research experiment was conducted, 

and the hypotheses were tested. The results revealed the effectiveness of mobile 

formative tests with two types of advanced organizers (text - infographic) on 

developing post-cognitive achievement, gain in achievement, and reducing e-test 

anxiety, compared to mobile formative tests without advance organizer. Also, the 

results demonstrated the equal effect of both (text - infographic) advance 
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organizers in mobile formative tests on post cognitive achievement, gain in 

achievement, and reducing e-test anxiety. Moreover, the qualitative analysis of 

student teachers' responses confirmed that the female student teachers had 

positive impressions towards the use of the mobile formative tests with advance 

organizers. The female teachers preferred using infographic advance organizers in 

mobile formative tests, as they were more attractive and interesting than textual 

outlines. In light of these results, the researcher presented a set of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: Mobile formative tests, advance organizers, Outline, infographics, 

Ain Shams University LMS (ASU2learn), electronic test anxiety, 

student-teacher's impressions. 
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 قائمة املراجع:
 أوالل  ال  اجع الع يلة 

ب. ا شوهوب طلبتتة كللتتة الف يلتتة األسوستتلة نحتت  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة 2019أح   الكة ال وااو ة الح ل ان )

 .216-180  ،ب10) 35، ة أسل طمشلة كللة الف يلة، جومع.  ي اس ة ال و ف الةتول

 ب. أث  الففوعل فر االخفبوااب اإللكف ونلة يلن    لح األسئلة )مف اجو عش االوب2020أح   عب  ال ح ن سولم )

فتتر الفحصتتلل واألدار ال  تتواى واال شتتوه  ون ط ع ء و )سؤاال واح ا فر الشو ة االخفبوا كل  فتتر الشو تتةب

 .695-603ب،  6)21مشلة البحل العل ر فر الف يلة،  يشومعة التصلم.  نح هو ل ى طالب ال ااسوب العللو  

فعوللتتة التتلاب علتتى قلتتق اإلحصتتور والفحصتتلل ب.  أثل  اسف  ا  ال ةظم ال فت    2007أح   عب  ال ح ن عة ون )

 .101-50  ،ب70) 17،  مشلة كللة الف يلة، جومعة ية وفل و ل ى طلبة ال يل   ال وصة فر الف يلة. 

ب. الففوعل يلن ن  ر الفغل تتة ال اجعتتة الفصتتحلحلة )الصتت  حة، التتت ةلةب و تت قلفر 2020الشة ل )  أح   مح  

 ت    و )الف ا ة، ال  جأب فر االخفبوااب البةوالة اإللكف ونلتتة وأث هتتو علتتى  ة لتتة م تتوااب   بلتتتوب ج جتتل 

ب، 6)30 كة ل جلتتو الفعلتتلم،  مشلتتة  الفعلل لة وخفض قلق االخفبوا اإللكف ونر ل ل طالب  كة ل جلتتو الفعلتتلم.  

115-229. 

ب. أث  االخفبوااب اإللكف ونلتتة ون تتط الففكلتت  علتتى الفحصتتلل 2019أسومة ال اللعة ود ود عبويةة ومول  الزي ن )

دااستتوب، العلتت   الف ي  تتة، الشومعتتة األادنلتتة، وقلق االخفبوا والكفورة اللا لة ل ل طلبة الشومعوب األادنلتتة.  

 .411-391ب،  3)46

ب. معو ل  الشتت دة فتتر  صتت لم االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة وداجتتة   ف هتتو فتتر 2019ومة دالعة  وطواو دالعة )أس

 .96-45ب،  1)25مشلة ال ةواة للبح و وال ااسوب،  اخفبوااب ال سف ى فر الشومعوب األادنلة. 

لكف ونلتتة علتتى معتت ل أث  ثالثة  ص ل وب ألن وط االستتفشوية علتتى االخفبتتوااب االب.  2010أسومة سعل  هة اول )

 -102ب 3) 18االدار الف ال وال ؤجل ل الب الشومعة فر االخفبوا. مشلة العل   الف ي  ة، جومعتتة التتتوه ة، 

143. 

ب. أث  اسف  ا  أسئلة الفحتل  فر الفحصلل وقلق االمفحتتون لتت ل طلبتتة كللتتة الف يلتتة 2007أء ار عب  الك  م )

 .247-221  ب،3)  14ة الف يلة والعلم،مشلاألسوسلة فر مودة الفوا خ ال عوص . 
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ب.   ظلف أن وط ال ةظ وب ال فت مة فر نظو  إدااة يلئة التتفعلم اإللكف ونتتر عتتن يعتت  2014أك   ففحر مص فر )

EMS   على الفحصلل ال ع فر ويتور أثتت  التتفعلم لتت ل طتتالب موجستتفل  الف جلتت  واإلا تتود الف يتت ل، جومعتتة

 .201-163ب،  1) 3ال وللة ال ف صصة، ال شلة الف ي  ة ال ل  عب  العز ز.  

ب. أثتت  الففوعتتل يتتلن ن  تتلن للفغل تتة ال اجعتتة وأستتوللح 2018السعل  السعل  عب  ال ادو ومح   عب ه ع و تتة )

 تتت    و فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة البةوالتتة علتتى نتت ا ب التتفعلم لل تتالب ال عل تتلن للحوستتح اآللتتر ي تتت ا 

 .676-718ب،  2)12، مشلة العل   الف ي  ة و الةفسلةا وءلوب الحوسح. 

 ىفتتر ي نتتومب  علل تت    ستت مو لة ومصتت اهوال ةظ تتوب ال  م ءتتع  الففوعتتل يتتلنأث   ب.  2008أمونر مح   ع ض )

ب، 4)  18  لتتو الفعلتتلم،مشلتتة  كة ل جوأداا تتم وا شوهتتو  م.    طتتالب كللتتة الف يلتتة   حصلل   ة لة  إلكف ونر على

81-135. 

ب، ودااة 8)  اسولة الف يلةب. الفت  م الفك  ةر  أسس  الةظ  ة وخصواص .  2005أمل يةع عب    الب سعل ل )

 .  87-82الف يلة والفعللم،  

-60ب، 35)دااستتوب فتتر الفعلتتلم الشتتومعر،  ب. معو ل   ص لم اإلنف ج افلتت  الفعلل تتر.2017أمل حسون حسن )

96. 

ب. أن وط ال ةظم ال فت   كتت عوموب  علتتم إج االتتة فتتر التتفعلم الشتت ال وأثتت ه علتتى 2018ص  ال  ن سلل ون )أمل ن

مشلتتة اكسوب م وااب إنفو    بلتوب ال و ف اللكر والكفورة اللا لة ال  اكتتة لتت ى طتتالب  كة ل جلتتو الفعلتتلم. 

 .270-181ب،  3) 28 كة ل جلو الفعللم،  

التويتتل للةتتت ب يتتولفعللم  -قة يلن ن  ى اإلنف ج افل   الةويتتع )ولتت  التويتتل للةتتت  العالب.  2017أن وا على اإلمو  )

. اإللكف ونر واألسل ب ال ع فر وأث هو فى  ة لة الففكل  البص ى والفحصلل لتت ى طولبتتوب  كة ل جلتتو الفعلتتلم

 ب.2مشلة  كة ل جلو الفعللم، )

االخفبوااب ال ح ستتبة علتتى خفتتض مستتف ى قلتتق ب. فوعللة اخفال  ن ط  ص لم  2021يوسم ين نو ف الش  ف )

مشلة الشومعة اإلسالملة للعل   الف ي  ة االخفبوا والفحصلل ال ؤجل ل ل طالب كللة الف يلة فر جومعة طلبة.  

 .145-105ب، 5) واالجف وعلة. الشومعة اإلسالملة يول   ةة ال ة اة

 .296-79، 87 مشلة اآلداب، جومعة يغ اد،. ب. قلق االمفحون ل ل طلبة الشومعة2008يةلةة مةص ا الحل  )

https://jeps.qu.edu.sa/index.php/jep/index
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ثتت  استتف  ا  ال ةظ تتوب ال فت متتة فتتر  تت ا   العلتت   علتتى الفحصتتلل أب.  2008ج ول ال  ن   فلق عب  ال ودل )

التتةف ، جومعتتة مشلتتة البحتتل فتتر الف يلتتة وعلتتم  و ة لة ع للوب العلم ل ى  الملتتل الصتتف ال ايتتع االيفتت اار.  

 ب.4)  21،ال ةلو

 . التوه ة  عولم الكفح.5"ال ف لة وال  اهتة"، ط علم نف  الة  ب.  1994حوم  ده ان )

 .. التوه ة  عولم الكفح ص لم الف ا   اؤ ة مةظ ملةب.  2001حسن حسلن د ف ن )

ب. أثتت  اختتفال  أن تتوط االستتفشوية وأستتل ب 2014حسن جومع ومح   مةص ا وهةور م سر وسل ى ال صتت ل )

مشلتتة  كة ل جلتتو وااب اإللكف ونلة فتتر خفتتض قلتتق االخفبتتوا لتت ى ال تتالب. الفحكم فر دمن االسفشوية يوالخفب

 .277-257، 24الف يلة، دااسوب ويح و، الش علة الع يلة لفكة ل جلو الف يلة،  

ب. فعوللة استتف  ا  الفتتت  م الفكتت  ةر اإللكف ونتتر فتتر خفتتض 2016حسن   قر حسونلن ومح   علر الش  ى )

مشلتتة   ي  تتوب األكتتود  ر لتت ى ال ولتتح/ ال علتتم لل  وءتتلوب يشومعتتة نشتت ان.  قلق االخفبتتوا والتت افع لالنشتتود  

 .54-34ب،  7) 19ال  وءلوب،  

نظتتو  لفحللتتل الف ةتتلالب البصتت  ة فتتر األنف ج افلتت  ية  تتر الففوعتتل الفتت دل ب. 2017حةتتون إستت وعلل مح تت  )

. مشلة  كة ل جلتتو     البص لالفشواكر فر يلئة  علم إلكف ونر وأث ه على م وااب اسم خ ااط اإليحوا والفة

 ب.1) 27الفعللم،  

لفظر فتتر يلئتتة م تتو    -ب. أث  الففوعلر يلن ن ط ع ض ال ةظم الف  ل ى اس مر2015خول  مول  وعلر خللفة )

مة فض على الفحصلل ال ع فر فر الفة    ال عل مو ر واال شوه نحتت ه لتت ل -ال  ح ومسف ل ال افعلة م  فع

 .87-5ب،  4)25 كة ل جلو الفعللم،  لة الف يلة جومعة حل ان. طالب ال يل   العومة يكل

. الففوعتتل يتتلن ن تتط عتت ض االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة ب2021دااستتة مح تت  ح تت ل الستتل  وأمتتل حستتون الستتل  )

)كلر/ فويعرب ومسف ى قلق االخفبتتوا وأثتت ه فتتر  ة لتتة االحففتتوظ يتتولفعلم ودافعلتتة اإلنشتتود وخفتتض التتتغ ط 

 .90-3ب،  2) 31مشلة  كة ل جلو الفعللم،  كة ل جلو الفعللم.  الةفسلة ل ل طالب  

ب. ن  و  ص لم االخفبوا اإللكف ونر الفكلفر الةويتتع وال فغلتت  ال تت ل وأث ه تتو علتتى 2020افلق سعل  الب ي ل )

 خفتتض مستتف ى قلتتق االخفبتتوا و ة لتتة اال شوهتتوب نحتت  االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة لتت ى طتتالب كللتتة الف يلتتة.

 .87-23ب،  1)  30لفعللم، كة ل جلو ا

 .39-24ب، 3) 20مكفبوب نع، اإلنف ج افل   نشأ  ، مف  م ، خصواص . ب.  2019س لة ففحر السل  )
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 . األادن، ع ون  داا واال للةش  والف د ع.2، طالفص لم الفعلل ر والفعلم  و ال عةىب.  2007عودل س ا و )

استتة  حللللتتة لعنفتت  ج افلتت  ودواه فتتر الع للتتة ب. دا2016عودل عبتت  التت ح ن وعبلتت  الستتل  وإ ةتتوا عكتتة )

مشلتتة يحتت و فتتر الف يلتتة الفةلتتة الفعلل لة فر سلوو الصلوووب الفشكلللة للةص )عالقتتة الكفويتتة يولصتت اةب.  

 .17 -1ب،  47، )والفة ن

لعلتت   ب. أث  الفت  م اإللكف ونر فر مسف ى التلق االخفبوا والفحصلل فتتر متتودة ا2017عب    ين على العب ل )

 ع ون. ل ى طالب الصف الةومن. اسولة موجسفل . كللة الف يلة. جومعة السل ون قوي ا.

 . التوه ة  داا الفك  الع ير. 3فر الصحة الةفسلة، طب.  2003عب  ال  لح الت   ر )

كللتتة  ب. قلق االخفبوااب اإللكف ونلة وعالقف  يوألدار فى نظ  علةة من طولبتتوب2018ع لة اس وعلل أي  الشلخ )

-799كللة الف يلة، جومعة ستت هو ،    ،52ال شلة الف ي  ة،  األادن.    -األمل ة عوللة يشومعة البلتور الف بلتلة

823. 

ب.  كال  ت  م اإلنف ج افل  )الةويع/ ال فحتت قب عبتت  ال  تتح وأث ه تتو فتتر 2015ع  و داو ش، أمونر ال خةر )

ب، 2)25مشلتتة  كة ل جلتتو الفعلتتلم، وهتتو  م نحتت ه.  ة لة م تتوااب الففكلتت  البصتت ل لتت ى أطفتتول الف حتت  وا ش

265-  364. 

. ال تتت ااب اإللكف ونلتتة   صتت ل  و، إنفوج تتو، نشتت هو، و  بلت تتو، و ت    تتوب. 2009الغ  تتح داهتت  إستت وعلل )

 التوه ة. عولتم الكفح.

ال شلتتة ال وللتتة  .ب. أث  قلق االخفبتتوااب اإللكف ونتتر علتتى األدار فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة2013ف   ال زى )

 .29-1 ،33لأليحوو الف ي  ة، جومعة اإلموااب الع يلة ال فح ة، 

ب. أث  الففوعل يلن اسف ا لشلة ال ااسة وقلق االمفحون على  حصتتلل  الملتتل الستتةة ال ايعتتة 2018كلة   العو ح )

 .68-54، 15مشلة الحك ة لل ااسوب الف ي  ة والةفسلة،من الفعللم ال ف سط. 

. فوعللة ي نتتومب متفتت   ل فتتض قلتتق امفحونتتوب الةون  تتة العومتتة فتتر عالقفتت  يتتبعض ب2014مسلم  )  مو سة أي 

 .149-106ب، 38) 2مشلة كللة الف يلة، جومعة علةر    ، ال فغل اب ل ل طالب ال  حلة الةون  ة. 

 . التوه ة  جومعة حل ان.ق اراب فر ال عل مو لة والف يلةب.  2012مح   إي اهلم ال س قر )
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ب. أثتت  الففوعتتل فتتر االخفبتتوااب اإللكف ونلتتة يتتلن ن تتط  تتت  م األستتئلة )حظتت  2021مح   أي  الللل عب  ال كلتتل )

على  ة لة الفحصلل ال ع فر ومسف ى قلق االخفبتتوا  يول ج ع وع ض الةفواب لل الب )ف ال م جأب س و ب

 .1861-1769ب،  34) 7مشلة البح و فر مشوالب الف يلة الة علة،ل ى طلبة كللة ال شف ع. 

ب. االخفبتتوااب اإللكف ونلة خصواصتت و ومزا وهتتو. ال تتؤ    التت ولر اإلفف اءتتر ل ستتفتبل 2020مح   ال  دوو )

 .278-269، 1الفعللم ال ق ر فر ال طن الع ير، أث ار ال ع فة لل ؤ   اب واأليحوو، 

 التوه ة  عولم الكفح.  ال ااسلة.للفعومل مع ال شكالب  اإلا ود الةفسر ال صغ ب.  2000مح   حوم  ده ان )

ب. فن اإلنف ج افل  يلن الفش  ق والفحفلز على التتفعلم، مشلتتة الفعلتتلم اإللكف ونتتر، 2014مح     قر  لف ب )

 جومعة ال ةص اة.
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