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 راملفتوحة املضد املكرراتب أشاييب ايتكويِ املرحًى اإليهرتوْى "
 رات ز وتُٓية َٗا فى ايدافعية يإلجناوأثرٖا واشعة اإليتخام 

ايدراشات ايعًيا جاَعة  اشتدداّ أْظُة ادارة احملتوى يدى طايبات
 املًو شعود "

 ايناس السيد حممد أمحد /د

 ًَايبخح : طصتد 
 ارتيهىْٚٝث١  ثسثسيٝ  ايقكثِٜٛ اح ىًث٢ ارتيهىْٚث٢ ملث٢ احكث  ا        قٝثسض ثرث   ىل إٖدف ايبحث   

تُٓٝث١ َٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠  ٚاحفقٛىث١ احؼثثد  ٚاسثثل١ ارتيقحثسم ملثث٢ ايدامللٝثث١ ي صتثثس    
ٖثثدف ايبحثث  اتبثث     ٚيقحكٝثثل  ،ايد اسثثس  ايلًٝثثس ةسَلثث١ احًثثو سثثلٛ       طسيبثثس   احملقثث٣ٛ يثثد٣ 

 ;عٝٓثثث١ ايبحثثث  اىل زتُثثثٛعقني  عقني ىٝثثث  قشثثثُ  ُثثثٛايقج ٜبثثث٢ اٚ اج طثثثب٘ احثثثٓٗ  ايبحثثث 
ت  ايقثث٢ )ٚاجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ (ايقثث٢ ت تكٛاٗثثس  سي  ٜكثث١ ايقكًٝدٜثث١ )اجُٛعثث١ ايـثثس  ١ 

 لثثثس ثسثثثسيٝ  ايقكثثثِٜٛ اح ىًثثث٢ ارتيهىْٚثثث٢  ثثثسحك   ارتيهىْٚثثث٢ احفقثثثٛ         تكٛاٗس سسثثثقأداّ
جبسَلثث١ احًثثو  س  ايقلًثثِٝتكٓٝثث( طسيبثث١ َثثٔ طسيبثثس  قشثثِ  45يف نثثٌ َُٓٗثثس َثثٔ) أتقثث(احؼثثد 
سقأدَ  ايد اس١ َكٝسض ايداملل١ٝ ي صتس " هلريَسْز" ٚايذ٣ قسّ  قل ٜب١ ملثس ٚم عبثد   إٚ سلٛ ،

 ْٚظث ٙ نٓؼث١"  يهىْٚثٞ َفقثٛ  احؼثد     إ، نُسقسَ  ايبسىثث١  قؼثُِٝ َكث       2001ايفقس  عسّ 
ٚقثثد   ا ٠ احملقثث٣ٛ،سثثقأداّ ثْدُثث١ ا إَٗثثس ا   يكٝثثسض ايقلًُٝٝثث١، ٚ ٓثثس٤   سقثث١ اح ىدثث١   " ٚام

ىؼثثثس١ٝ٥  ثثثني   ةثثثس  اي سيبثثثس   سجُٛعثثث١ ايقج ٜبٝثثث١ إ اليثثث١  ٚٚةثثثٛ  ملثثث م ا ثظٗثثث   ايٓقثثثس٥ 
ٚ  ةس  اي سيبس   سجُٛع١ ايـس  ١ مل٢ نٌ َٔ َكٝسض ايداملل١ٝ ي صتس  ٚ  سق١ اح ىد١  

قج ٜب١ٝ ىؼس١ٝ٥  ني   ةس  اجُٛع١ ايإ الي١  ٚةد مل م اُٚيؼسحل اجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ،نُس 
ٚ  ةثس  اجُٛعث١ ايقج ٜبٝث١     مل٢ ايق بٝل ايكب٢ً حكٝثسض ايدامللٝث١ ي صتثس  ٚ  سقث١ اح ىدث١     

سثثسيٝ  ثٚػثث  ايد اسثث١  ـثث ٠ٚ اعقُثثس    ثٚقثثد  ملثث٢ ايق بٝثثل ايبلثثد٣ يؼثثسحل ايق بٝثثل ايبلثثد٣،   
احفقٛىثث١ احؼثثد  ملثث٢ احثثٛا  ايد اسثث١ٝ احأقًفثث١       ارتيهىْٚٝثث١  ايقكثثِٜٛ ارتيهىْٚثث٢ ملثث٢ احكثث  ا    

 .قأداّ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ ارتيهى٢ْٚٚؿ ٚ ٠ تد ٜ  احلًُني ع٢ً اس

ِ  ، ايداملل١ٝ ، احك  ا  احفقٛى١ احؼد  ايٛاسل١ ارتيقحسم ايهًُس  احفقسى١ٝ:  ثسسيٝ  ايقكثٜٛ
 ارتيهى٢ْٚ اح ى٢ً

The E- Formative Evaluation Methods in  Massive Open Online 
Courses and its Impact on Achievement Motivation and Developing 

the Skills of Using Content Management Systems for Graduate 
Students of King Saud University  

Abstract : 
The present research aims to identifythe impact of E- Formative 

Evaluation methods in  Massive open online courseson achievement 
motivation and developing the skills of usingcontent management systems 
for graduate students of king saud university,The research used the 
experimental design(pre-post test two groups where The sample is divided 
into two groups؛ control group(learned and evaluated by traditional 
method) and experimental group(learned open online course and evaluated 
by some e-formative evaluation methods) Each of them consists of (45) 
students ofEducationaltechnology departmentkingSaud University, and 
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usedStudyScaleMotivationAchievement"To Hermans"where  farook abd el-
fatah make arabization 2001,AsTheResearcherDesignMassive open open 
course  on" rwaq"platform,An observation cardto measure the skills of 
usingcontent management systems ,TheResults shows:There are statistically 
significant differences between the average  marks of the students in the 
experimental and control groups inScaleMotivationAchievement and 
observation  card in favor of the experimental group,. There are statistically 
significant differences between the average  marks of the students in the 
experimentalgroup inthe pre  measurment in ScaleMotivationAchievement 
and observation  card  and post measurmentin favor of the post measurment, 
the research Recommended by using E- Formative Evaluation methods in 
Massive open online courses in achievement motivation in different subjects 
and the need of training the teachers on use E- Formative Evaluation 
methods . 

keywords:MOOC,Motivation,E- Formative Evaluation methods 

 َكدَة : 
ٜلٝع ايلسمل ايّٝٛ عؼ  ايقهٓٛيٛةٝس احلًَٛست١ٝ ٚايقػريا  اي ق١ُٝ احقشس ع١ 

ىٝ  ثػثب  ايقثأرري  سيب٦ٝث١ ارتيهىْٚٝث١ اي قُٝث١ ثَث         ، زتسال  اذتٝس٠مل٢ مجٝ  
ػثب  عتهثِ عًث٢ ث٣ ملث   ثٚ  ٦ٝث١ ال تٛانث        ثال د َٓ٘ يهسملث١ ثملث ا  اجقُث  ايثذ٣     

 ٖذٙ ايقػريا   سرتْلزاٍ .

ىق٢ ٜقٛاملل َث    ، ٚثػب  ٚةٛ  ايقهٓٛيٛةٝس مل٢ زتسٍ ايقلًِٝ ثَ ًا ال  د َٓ٘
ًثثّٛ ايلؼثث  اذتثثدٜ ، َٚثثٔ رثثِ ملثثسٕ تًبٝثث١ اىقٝسةثثس        ت ثثٛ  اجثثسال  ا وثث ٣ ٚع  

اي ث   ٚتثثٛملري ا  ٚا  اي  َثث١ يثقُهني ةًٝثثِٗ ايكثثس ّ َثٔ ايقلًثثِٝ ٚايثثقلًِ ٜلثثد    
 (2011،255حتدًٜس نبريًا ثَسّ احؤسشس  ايقل١ًُٝٝ. )ايدٜٚع،

ٚقد طٗد اسقأداّ ايقهٓٛيٛةٝس اذتدٜث١ مل٢ ايقلًثِٝ ت ثٛ ا ْٛعٝثس ملث٢ ودَث١      
١ٝ، ٚثػب  َٔ ثِٖ ايقحدٜس  ايق٢ تٛاة٘ ا ْد١ُ ايقل١ًُٝٝ ملث٢  ايل١ًُٝ ايقلًُٝ

ايلسمل َٛانب١ ٖذا ايق ٛ   سالسثقفس ٠  َثٔ تهٓٛيٛةٝثس  ايقلًثِٝ اذتدٜثث١ ايقث٢       
تٛغًثثث  ملثثث٢ نسملثثث١ َٓسطثثثع عًُٝقثثث٢ ايقلًثثثِٝ ٚايثثثقلًِ، ٚال طثثثو ثٕ تهٓٛيٛةٝثثثس   

ايقلًثِٝ   ىٝث  َثًث  تهٓٛيٛةٝثس    اذتسس  اآلىل تأت٢ مل٢ طًٝل١ ٖذٙ ايقهٓٛيٛةٝس،
  ّ ٖٚثثثٛ َثثثس َٗثثثد اي  ٜثثثل يدٗثثثٛ      ،  ٛةثثث٘ وثثثسؾ، ٚتهٓٛيٛةٝثثثس ايى ٝثثث١  ٛةثثث٘ عثثثس

زتسال  عدٜد٠ السقأداَس  اذتسس  ٚت بٝكست٘ ملث٢ ايلًُٝث١ ايقلًُٝٝث١، ٚإْقثس      
ايلدٜثثد َثثٔ ايثثساَ  نشثثسعد٠ اذتسسثث  ايقثث٢ تٗثثدف اىل  ٜثثس ٠ مللسيٝثث١ ايلًُٝثث١          

 (Cankaya& Kuzu,2010p425-430)  ايقل١ًُٝٝ

ظٗٛ  طبه١ ارتْىْ  ٚتلد  ملٛا٥د ارتْىْ  ايقلًُٝٝث١ اىل ةلثٌ ايقلًثِٝ     ٚث ٣
ثنث  َقل١; حس ٚمل ت٘ ارتْىْ  َٔ اتؼسال  َٚلًَٛس  يًُثقلًُني، ٚظٗث  َفٗثّٛ    
ايقلًثثِٝ ف ملؼثثٌ  ثثدٕٚ ةثثد إ ٜلقُثثد عًثث٢ اطثثىاى َثثقلًُني  وثث ٜٔ َثثٔ مجٝثث    

      ٝ ِ ٚايثقلًِ إْظثس٤ تكٓٝثس      ٍٚ ايلسمل. َٚثٔ ث ث   ملٛا٥ثد ارتْىْث  ف عًُثٝع ايقلًث
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َلًَٛست١ٝ تلد ادتٝثٌ ايكثس ّ َثٔ و ظتثٞ ايقلًثِٝ يًقلسَثٌ َث  َق ًبثس  ايكث ٕ          
نُثثس ث ٣ اسثثقأداَٗس  ٛاسثث ١ اي ثث       ايكثثس ّ َٚٛانبثث١ ت ٜٛ اتثث٘ احق ىكثث١،   

ٚاحلًُثثني ٚايبثثسىثني ف ايقلًثثِٝ ٚايثثقلًِ احظثثىى إىل إ ايثث١ ايفثثٛا م  ثثني ايقلًثثِٝ   
اح ْٚث١ ف   ِ احشقُ ، ٚايقلًِ ايثذاتٞ ، ٝعٔ  لد، ٚايقلً ًِايقكًٝدٟ ٚنٌ َٔ ايقل

تػثثٝري ْدثثِ ٚطثث م ايقثثد ٜص ايقكًٝدٜثث١ ٚعثثدّ ايقكٝثثد  سيشثثسعس     ايزَثثسٕ ٚاحهثثسٕ ،
ايد اسثث١ٝ; ىٝثث  اهثثٔ ٚؿثث  احثثس ٠ ايلًُٝثث١ عًثث٢ ارتْىْثث  ٜٚشثثق ٝ  احقلًُثثٕٛ        

 (3ثث  1، 2010اذتؼٍٛ عًٝٗس ف ثٟ َهسٕ ثٚ  َسٕ.)اٜس ،

( ثٕ اسثثثثقأداّ ا ْدُثثثث١ احقلثثثثد ٠ ف  2005،14)   احٛسثثثث٢ ٚاحبثثثثس ى ٚقثثثثد ثٚؿثثثث 
ايظثثبه١ ايلسحٝثث١ يًُلًَٛثثس  سثثٛف ٜػثثري اي  ٜكثث١ ايثثع تثثؤر   ٗثثس ايقهٓٛيٛةٝثثس ف     

ٖثثثذا ٚقثثثد ْظثثثأ عًثثث٢ احشثثثق٣ٛ  ٚاحثثثدا ض ٚادتسَلثثثس  ارتيهىْٚٝثثث١، اذتٝثثثس٠ ٚايلُثثثٌ
 ًُلًَٛثثثثثثس ،يًقلسَثثثثثثٌ َثثثثثث  ايظثثثثثثبه١ ايلسحٝثثثثثث١ ي (DistanceEducation)ايثثثثثثدٚيٞ 

 Virtual Univeristies)َؼث ًحس  ٚملًشثفس  َقٓٛعث١ َٓٗثس: ايقلًثِٝ َثٔ  لثد        

Virtual Classroom  ٍ                      ارتملىاؿثثثثثثث١ٝ ، ٚادتسَلثثثثثثثس  االملىاؿثثثثثثث١ٝ ٚايفؼثثثثثثثٛ
( (E.Learning ْٞٚٚايقلًِٝ ارتيهى ،. 

س ًٝقٗثثس ٚجتثثد  ارتطثثس ٠ إىل ثٕ احكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ تقُٝثثز ن ْٚثث١ ملس٥كثث١ ف ق     
يًٓكٌ عس ايظبهس  َثٌ ايظبه١ ايلسحٝث١ ارتْىْث  ٚ سيقثسيٞ حتكثل  ٦ٝث١ تلًُٝٝث١       
ةدٜثثد٠ ال تثث تبع  ثثدٚ  احهثثسٕ ثٚ ايزَثثسٕ، إا اهثثٔ يً سيثث  ايثثقلًِ َٓٗثثس مل  ٜثثس       
ٚااتٝثثثس ف ثٟ َهثثثسٕ ٚف ثٟ ٚقثثث  ٚملكثثثس يقحهُثثث٘ ٚتفسعًثثث٘ ف ارت ثثثٛ ٚاالْشثثثٝس         

 (323 ،2009ٛسس٥ع.) ايشٝد ٚادتزا ، سسقأداّ ايهُبٝٛت  ايظأؼٞ َقلد  اي

ٚتلثد احكث  ا  ارتيهىْٚٝث١ احلقُثد٠ عًث٢ ارتْىْث  َثٔ زتُٛعث١ ا  ٚا  ايقث٢          
متهثثٔ احثثقلًِ َثثٔ ايقٛاػثثٌ َثث  ثسثثقسا احكثث  ، َٚثث   َ ٥ثث١ احثثقلًُني، ٚمتهٓثث٘ َثثٔ     

 ( 60، 2008االط ع ٚاحظس ن١ ارتسػ١  سحك  .) س اٜس، 

  ايشس ك١ ع٢ً ملسع١ًٝ احكث  ا  ارتيهىْٚٝث١ ف   ٚقد اند  ايلدٜد َٔ ايد اسس
ِ  ٜثثثثثثس ٠ ايقحؼثثثثثثٌٝ َثًد اسثثثثثث١ )   (، 2009 ،)ايشثثثثثثٝد ٚ ادتثثثثثثزا    2013،عبثثثثثثداذتًٝ

 (2013ايلبد احٓلِ ، ٚ (،2012( ٚ  اس١ )ايظليب ،2009  اس١)ى ٜ  

ٜٚلقس احٛى َشسم ٖثثس٥ٌ عثس ارتْىْث ، ٖٚثٛ َشثسم تلًُٝثٞ ىثدٜ  ٚ ْسطث٤ٞ         
اْقظ  ٖذا احفٗثّٛ  ظثهٌ ٚاسث  ملث٢ اآلْٚث١ ا وثري٠،       ٚقد  ف زتسٍ ايقلًِ عٔ  لد،

  ٔ ّ    ىٝثث  ٜكثثدّ عًثث٢ ايثث غِ َثث  2008 ىدارثث١ ٖثثذا احفٗثثّٛ ايثثذ٣  ثثدث ملثث٢ ايدٗٛ عثثس
ْىْثثث  زتسْثثثس يًُثثقلًُني ملثثث٢ مجٝثث  ثضتثثثس٤ ايلثثثسمل،   إلاحملقثث٣ٛ ايقلًُٝثثثٞ عثثس ا  

ًْثثس نكس ثثٌ َثثس ٟ  شثثٝع;  ثثس ٜشثثسعد عًثث٢ ْظثث  احل ملثث١ ٚتُٓٝثث١ احٗثثس ا  ف      ٚثىٝس
   احأقًفثث١، ٚتبثثس ٍ ارتثثسا   ثثني ايلًُثثس٤ ٚارتثثسا٤ احقأؼؼثثني، ٚتثثٛملري   الاجثثس

 ٦ٝثث١ تلًثثِ عسحٝثث١ َفقٛىثثث١  ٣ طثثأؽ اهٓثث٘ ايثثقلًِ ملٝٗثثثس;  ثثس عتكثثل َلٓثثث٢         
االْىْث  نسسثًٛ  تلًُٝثٞ، َٚثٔ ثسسسثٝست٘      احٛى  ٜٚشقأدّ   اك اط١ٝ ايقلًِٝ

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ايشثثثُس  نظثثثس ن١ عثثثد  ؿثثثأِ َثثثٔ احثثثقلًُني ٚ وًثثثل َٝثثثدإ ْكثثثسغ ٚ ختسطثثث     
ْد ًا  ُٖٝث١  تلًُٝٞ  ني احظس نني َٔ ط   ٚ َد سني ٚ َشسعدٟ احد سني،  ٚ

نُثثس  ّ " عثثثثسّ احثثثثٛى" ، 2012 عثثسّ احثثٛى ملكثثد ثطًكثث  ة ٜثثد٠ ْٜٝٛثثٛى تثثساز عًثث٢   
 50ثطًل سبسسقٝسٕ ر ٕ تؼ عتس  ثإٔ احثٛى سثقػري زتث ٣ ايقلًثِٝ ايلثسيٞ وث ٍ        

ةسَلثثس  ف ايلثثسمل ، ىٝثث  ثٕ احثثٛى سثثٝجقس  ايلثثسمل   10سثث١ٓ  ٝثث  يثثٔ ٜبكثث٢ إال  
 https://hunasotak.com/artical/741(١ُٜٚٗثٔ عًث٢ احؤسشثس  ايقلًُٝٝث١ نسملث     

 2013 ٜدإ،

ايفٛا٥د اح١ُٗ ايع عتككٗس اسثقأداّ  ايلدٜد َٔ ذٙ احك  ا  صتثد هلٚ  سيٓد  
احثثثٛى ٖثثثٞ: ثْٗثثثس عسحٝثثث١ ال تقكٝثثثد  سذتثثثدٚ  ادتػ املٝثثث١ ثٚ ايزَسْٝثثث١ ثٚ ايثكسملٝثثث١ ثٚ  

ُس ثْٗس َقسى١  لد٠ يػس  اهٔ ت مجقٗس يًػثس  ثوث ٣، ٚ تٓسسث  عثد      ايد١ٜٝٓ، ن
ثٜـثثس تشثثسعد ف ايقُٓٝثث١ ايبظثث ١ٜ      نثثبريا َثثٔ احثثقلًُني ف شتقًثثف ايثكسملثثس  ،    

ايلسًَني ف شتقًف اجسال  ، نُثس اهثٔ إْقسةٗثس ٚ ْظث ٖس ف َثد٠      ٚيًُٛظفني 
ٕ ثنث ٖثس ال ٜقجثسٚ     ١َٝٓ قؼري٠ مل  حتقس  يفىا   ١َٝٓ ط١ًٜٛ يد اسثقٗس، إا ث 

عثثثثد٠ ثٜثثثثسّ ثٚ سثثثثسعس  يًد اسثثثث١،  سرتؿثثثثسمل١ ثْٗثثثثس تٓسسثثثث  اي ًبثثثث١ ، ٚارتثثثث ظتني ،    
ٚايلثثثسًَني ف احٗثثثٔ احأقًفثثث١، ٚغسيبثثثس َثثثس ٜكثثثّٛ  قؼثثثُُٝٗس ٚ إْقسةٗثثثس ٚ إ ا تٗثثثس       
َؤسشثثس  تلًُٝٝثث١ عسيٝثث١ َ َٛقثث١، نُثثس ثْٗثثس تلقُثثد ف َلدُٗثثس عًثث٢ ايثثقلًِ ف  

ارتثثسا  ، ٚ ايفٗثثِ احظثثىى يًُكثث  ، ثٜـثثس     زتُٛعثثس   ثثس ٜشثثسعد عًثث٢ تبثثس ٍ     
تلُثثٌ عًثث٢ ْظثث   اك اطٝثث١   ٚحتكثثل ٖثثدف ايثثقلًِ ايثثذاتٞ ٚايثثقلًِ َثثد٣ اذتٝثثس٠    

ايقلًِٝ ٚ إتسى١ مل ؾ َقهسمل١٦ ثَسّ مجٝ  ا مل ا  ف ايلسمل  ٕٚ ايٓدث  دتثٓص ثٚ   
 http://emag.mans.edu.eg/index.php ،(2010ع م ثٚ يػ١. )ث ٛو ٠ٛ ، 

  ايد اسثس  ا ةٓبٝث١ عًثث٢ ارتؼثس٥ؽ ٚ ايفٛا٥ثد ايقلًُٝٝثث١     ٚيكثد  نثز  ثغًثث  
ايع ثطس   إىل ا سبس  ادتٖٛ ١ٜ ايع ث   (Pul،2015) يًثثُٛى َٔ  ٝٓثثٗس   اسثث١

إىل إقبثثسٍ عثثد  نثثبري َثثٔ اي ثث   إىل ارتيقحثثسم نشثثسم احثثٛى، إؿثثسمل١ إىل انثث     
     ٛ ٗثقُني  ثسيقلًِٝ    ٚاحٜنيثِٖ َٓؼس  احٛى ايثع يكث   ٚا  ٚاسقحشثسٕ يثد٣ ايى ث

ارتيهىْٚٞ، ٚةدٜ   سيذن  إ احٛى ثىدث عسػف١ تل١ًُٝٝ َٓذ ظٗٛ ٙ ىٝ  قس  
ايلسمل ضتٛ تػٝري ط ٜكث١ ارتتؼثسٍ ٚايقٛاػثٌ ملُٝثس  ٝثِٓٗ ، نُثس ثطثس   ايد اسث١         
اىل ايقحدٜس  ٚايؼلٛ س  ايع تٛاةث٘ احثٛى ٚ نٝثف تشثل٢ احؤسشثس  ايقلًُٝٝث١       

 ((Donaldson&Others ,2015,1 .إىل اسقأداَ٘ ٚ ت بٝل وؼس٥ؼ١

ٓسٚيثث  االسثثىاتٝجٝس  ايقلًُٝٝثث١  ايثثع تس  د اسثث لثثس اي نُثثس ثنثثد  ْقثثس٥  
عًث٢ ثٕ ٖٓثسى عثد  َثٔ     ايقث٢ ثنثد     ،(Chew, 2015) َثثٌ   اسث١   حتدٜس  احٛىٚ

 س سثثس  ايقلًثثِٝ ٚ ايثثقلًِ ف احثثٛى ،  ثثس ٜشثثسعد عًثث٢ اسثثقُ ا ١ٜ ايثثقلًِ َثثد٣      
ٝجٝس  ٚ َٓٗ  َٓسس  اهٔ إط اى اي     ٗس َثٔ  اذتٝس٠، نُس ثْٗس اا  اسىات

 طق٢  ٍٚ ايلسمل.

https://hunasotak.com/artical/741
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ٚاثثثثٌ ايقكثثثِٜٛ ثىثثثد ايلٓسػثثث  احُٗثثث١ احهْٛثثث١ حٓدَٛثثث١ احثثثٓٗ ، ٚيكثثثد تلثثثد     
تل ٜفستثثث٘، ملكثثثد ٜلثثثك إػثثثدا  ىهثثثِ عًثثث٢ ا طثثثٝس٤ ف ؿثثث٤ٛ اسثثثقأداّ ستهثثثس  ثٚ   

نُثثثس َلثثسٜري َلٝٓثث١، ثٚ عًُٝثث١ ٜثثقِ َثثٔ و هلثثس إع ثثس٤ قُٝثث١ ستثثد ٠ يظثث٤ٞ َثثس.    
ع١ًُٝ مج  ٚتؼٓٝف ٚحتًٌٝ ٚتفشثري  ٝسْثس  ثٚ َلًَٛثثثثثثثس     < ٜل ف إة ا٥ًٝس  أْ٘ 

)نُٝثث١ ٚنٝفٝثث١( عثثٔ ظثثسٖ ٠ ثٚ َٛقثثف ثٚ سثثًٛى  كؼثثد اسثثقأداَٗس ف إػثثدا       
ىهِ ثٚ ق ا . ٚيكد تلد   ثْٛاع ايقكِٜٛ، ملُٓٗثس ايقكثِٜٛ ا ٚيثٞ ثٚ ايكبًثٞ ٚايثذٟ      

ٞ يً سيثث  يقحدٜثثد َثثٔ ثٜثثٔ ٜبثثدث   اسثث١ ٜٗثثدف إىل حتدٜثثد احشثثق٣ٛ احلثث ف ايكبًثث
َك   َس? ، ٚايقكِٜٛ ايبٓس٥ٞ ٜٚٗدف إىل  ٝسٕ َد٣ َس حتكثل َثٔ ثٖثداف َ ىًٝث١     
يً سيث  ثرٓثس٤   اسثق٘ حكث   َثثس، ٚايقكثِٜٛ ايقظأٝؼثٞ ٜٚٗثدف إىل حتدٜثد ْكثثس          
ايك٠ٛ ٚايـلف يد٣ اي سي ، ٚايقكِٜٛ ايٓٗس٥ٞ ثٚ ايبلدٟ ٜٚٗدف إىل قٝسض َد٣ 

سيث  َثٔ شت ةثس  ايثقلًِ حكث     اسثٞ َثس ٚاحملثد ٠ َشثبكس. )عًثٞ،           َس ىككث٘ اي  
2003 ،140) 

يكثثد ْثثسٍ ايقكثثِٜٛ ف زتثثسٍ تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثثِٝ اٖقُسَثثًس نثثبريًا، َٚثث  ظٗثثٛ       
ايلدٜد َٔ احشقحدرس  ايقهٓٛيٛة١ٝ ف ايقلًِٝ ف ايفى٠ ا وري٠، َثٌ ارتْىْ  

    ِ ارتيهىْٚثثٞ ٚايثثذٟ ٜلثث ف  أْثث٘      ٚايٛسثثس٥ع احقلثثد ٠ ٚايٛاقثث  االملىاؿثثٞ ٚايثثقلً
ط ٜك١ يقكدِٜ احك  ا  ثٚ ايٛىثدا  ايد اسث١ٝ يًُثقلًُني َثٔ وث ٍ َشثقحدرس        
تهٓٛيٛة١ٝ عدٜد٠، نظثبه١ ارتْىْث  َٚثس حتقٜٛث٘ َثٔ َهقبثس  إيهىْٚٝث١ ٚ يٝثس          
 ثث  ٚايظثثبهس  احملًٝثث١ ٚاذتسسثث  ٚٚسثثس٥ ٘ احقلثثد ٠ َثثٔ ػثثٛ  ٚػثثٛ ٠ ٚ سثثّٛ،       

ايفؼثثثٌ احد سثثثٞ، ٚملٝثثث٘ اهثثثٔ ايقفسعثثثٌ  ثثثني احلًثثثِ      سثثثٛا٤ نثثثسٕ َثثثٔ  لثثثد ثٚ ف    
 ،2004إمسسعٝثٌ ،  <. ) ٚاحقلًُني َٔ ة١ٗ ٚ ني احقلًُني ٚ لـِٗ َٔ ة١ٗ ثوثث ٣

367) 
ٚيكثثثثد  ٓٝثثثث  ايثثثثساَ  ايقلًُٝٝثثثث١ ف زتثثثثسٍ تهٓٛيٛةٝثثثثس ايقلًثثثثِٝ ف ؿثثثث٤ٛ ٖثثثثذٙ   
احشثثثقحدرس  ٚوسػثثث١  ثثث اَ  ايثثثقلًِ ارتيهىْٚثثثٞ، ٚايثثثع ثػثثثب  تكٛاٗثثثس ؿثثث ٚ ٠   

ًحثث١، ٚايثثو يبٝثثسٕ َثثد٣ َثثس حتكثثل َثثٔ ثٖثثداف ٖثثذٙ ايثثساَ ، ٚ سيقثثسيٞ ظٗثث       َ
 اذتسة١ إىل تكِٜٛ ٖذٙ ايساَ  إيهىًْٚٝس.

ْثٛاع ايقكثِٜٛ ٚثُٖٗثس ملث٢ ايلًُٝث١ ايقلًُٝٝث١ ىٝث         ثِٖ ثٚايقكِٜٛ اح ى٢ً َٔ 
ف االجتثثثسٙ  اي ثثث  ٜشثثثِٗ ملثثث٢ ث ا٤ ايلدٜثثثد َثثثٔ ايٛظثثثس٥ف ٚثُٖٗثثثس تٛةٝثثث٘ تلًثثثِ  

حتدٜثثثد ةٛاْثثث  ايكثثث٠ٛ ٚايـثثثلف يثثثد٣ ايق َٝثثثذ ، يلثثث   ةٛاْثثث     اح غثثثٛ  ملٝثثث٘ . 
ايـثلف ٚت ملٝٗثثس ، ٚتلزٜثثز ةٛاْث  ايكثث٠ٛ تل ٜثثف احثقلًِ  ٓقثثس٥  تلًُثث٘ ، ٚإع ثثس ٙ    

 سقُ ا  ملٝ٘ .رتٚإرس ٠  املل١ٝ احقلًِ يًقلًِ ٚا مله ٠ ٚاؿح١ عٔ ث ا٥٘

ثُٖٝث١ تٓثسٍٚ وؼثس٥ؽ ٖثذ٠ احكث  ا       تث ٣ ايبسىثث١   َٚٔ و ٍ َثس سثبل انث ٙ    
َٓٗس ط م ايقكِٜٛ ايلدٜد٠   ا٤ اي    احًقحكني  ٗس َٚ ىد١ ايبسىثث١ ْثد ٠   ٚ

ٚقًث٘ ايد اسثس     احؼثد   فقٛىث١ احاح اة  ايل  ١ٝ ايع تٓسٚي  احك  ا  ارتيهى١ْٝٚ 
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ايل  ٝثث١ ملثث٢ ٖثثذا اجثثسٍ  غثثِ ٚةثثٛ  ايلدٜثثد َثثٔ ايد اسثثس  ا ةٓبٝثث١ ايقثث٢ تٓسٚيثث    
قثثثدَ   يثثثٝ  عًُٝثثثس  أملـثثثٌ احُس سثثثس  ف     احكثثث  ا  ايهىْٚٝثثث١ احفقٛىثثث١ ٚايقثثث٢  

تؼثثثثُِٝ ٚ إ ا ٠ احثثثثٛى يًُحسؿثثثث ٜٔ ٚايى ثثثثٜٛني احٗثثثثقُني  بثثثثد٤ َشثثثثسقس  احثثثثٛى 
 ارتسػ١  ِٗ . 

 اإلحصاط مبعهًة ايبخح : 
ايقكِٜٛ ةز٤ًا ال ٜقجزث َٔ عًُٝث١ ايثقلًِ َٚكَٛثًس ثسسسثًٝس َثٔ َكَٛستٗثس ،       ٜلد

كثثثثِٜٛ اح ىًثثثث٢ يًُكثثثث  ا   ٜلثثثثد ايقنُثثثثس ٚثْثثثث٘ ٜٛانبٗثثثثس ف مجٝثثثث  و ٛاتٗثثثثس ،  
ٖثثِ ايلٓسػثث  ايقثث٢ ٜلقُثثد   ثا يهىْٚٝثث١ احفقٛىثث١ احؼثثد  ايٛاسثثل١ ارتيقحثثسم َثثٔ    

ٚقثد ثربقث  ايلدٜثد َثٔ      احفقٛىث١ احؼثد  ايٛاسثل١ ارتيقحثسم،     عًٝٗس صتس  احكث  ا  
 khalil&Ebnerَٚٓٗثثثثثس   اسثثثثث١ ) ُٖٝثثثثث١ احكثثثثث  ا  احفقٛىثثثثث١ احؼثثثثثد    ثايد اسثثثثثس  
 (2015،ٚملسعًٝقٗس 
ثظٗ   َثٔ وث ٍ اسثقبٝسٕ دتُث  ايبٝسْثس  َثٔ اي ث   ٚاحملسؿث ٜٔ إ         ٚايق٢ 

 ايدامللٝثث١،  منثثٛا  ايقفسعثثٌ احكثثى   ٜقـثثُٔ  ثثص و ثثٛا  )اَهسْٝثث١ ايٛػثثٍٛ،       
منثثٛ ٚ ٓثثس٤ احل ملثث١( نُثثس ثنثثد  ثُٖٝثث١    ٚتبثثس ٍ احلًَٛثثس ، ايقفسعثثٌ ارتةقُثثسع٢،

 ؿس اي ث     تفلٌٝ ث ٚا  ايقفسعٌ مل٢ احٛٚى نُس ثظٗ   ْقس٥  ارتسقبٝسٕ َد٣
ٚاحملسؿثث ٜٔ عثثٔ احثثٛٚى  ُٝٓثثس ثٚؿثثح   لثثس ثسثثبس  عثثدّ اي ؿثثس يثثد٣ ايثثبلس       
َٚٓٗس ْكؽ تفسعٌ احملسؿ  َلِٗ نُثس اقىىث  ايد اسث١  لثس ارتسثىاتٝجٝس       

 يدعِ ايقفسعٌ َ  اي    مل٢ احٛٚى .

ربقثثثث  تثثثثأرري احكثثثث  ا  ارتيهىْٚٝثثثث١   ثايقثثثث٢  Najafi&Others))  اسثثثث١ ٖٚٓثثثثسى
ٕ اي    ايًذٜٔ ْقس٥جٗسثمل٢ ى  اي    ع٢ً ايقلًِ  ٚثظٗ    احفقٛى١ احؼد 

ٝ  قدث   سٛا عٔ ط ٜل احك  ا  ارتيهى١ْٝٚ احفقٛى١ احؼد  ملث٢   ً ظٗ ٚا تكثدَس قًث
 ُٝٓثثثس ىؼثثثًٛا عًثثث٢ َلثثثدال  ثنثثثس ملثثث٢  ،ارتوقبثثثس  احل ملثثث٢ ايثثثذ٣ ػثثث١ُُ احلًثثثِ

َثٔ  طث   اجُٛعث١     ارتوقبس ا  ارتيهى١ْٝٚ عس احك   ارتيهى٢ْٚ )احٛى( ثنث 
عًثث٢ ملثث٢ ثايقثث٢ اسثثقأدَ  ايثثقلًِ احثثزٜ  نُثثس اظٗثث  ٖثثؤال٤ اي ثث     ةثث١ ربثثس    

ارتوقبس  ايكؼري٠ ع٢ً احٛى ٚقد ثٚػ  ايد اسث١  أُٖٝث١ ارتوقبثس ا  ارتيهىْٚٝث١     
ايق٢ قدَ  َٔ و ٍ احثٛى ٚاْٗثس نسْث  َؼثد  ةٝثد يًبٝسْثس  ملث٢ ٖثذٙ ايد اسث١          

سثثقلس ٠ احلًَٛثثس  َثثٔ وث ٍ احثثٛى َٚثثٔ وثث ٍ  ٚنثسٕ اي ثث   يثثدِٜٗ قثثد ٠ عًث٢ ا  
 احٓسقظس  ارتسػ١ ْٚكٌ احل مل١ ٚت بٝل ا ْظ ١ ٚايٛاةبس  ا سبٛع١ٝ.

(2013 Schoenack)  ٚػ   دع٠ٛ احؼُُني يقٓفٝذ احٛى  ظهٌ ثملـٌ ٚ ثايق٢
يقحدٜثثد عًُٝثث١ ايقٛةٝثث١ ملثث٢ ايثثقلًِ ٚتـثثُني عٓسػثث  ٚث ٚا  ايقلًثثِٝ احقثثزأَ         

ٚا  ارتتؼثثثسٍ ٚايقفسعثثثٌ  اوثثثٌ ايبٓثثثس٢٥ ٚايٓٗثثثس٢٥ َثثث  ت ثثثٜٛ  ث ٚتكثثثدِٜ ايقكثثثِٜٛ 
 .احٛى

 (Kizilcec&Scheider 2013)    ٚايق٢ ثٚػ   ٛؿ  تكُٝٝس  ثنثث  مللسيٝث١ ملث٢
الىدث   َٔ ثةثٌ صتثس  احثٛٚى، نُثس      َك  ا  احٛٚى ٚايقٓٛع مل٢ اسسيٝ  ايقكِٜٛ

يبثثثس  يثثثد٣ طس قؼثثثٛ  ملثثث٢ َٗثثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثثث١ ا ا ٠احملقثثث٣ٛ  ٚةثثثٛ  ايبسىثثث١ 
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، ٚؿثثلف  امللٝثثقِٗ ضتثثٛ اصتثثس  احٗثثس ا      ايد اسثثس  ايلًٝثثس جبسَلثث١ احًثثو سثثلٛ      
ا ا ٠ احملق٣ٛ ارتيهى٢ْٚ ، ٚ شؤاٍ اي سيبس  عٔ  ٚسس٥ٌاح ًٛ  اصتس ٖس مل٢ َك   

ٔ  ثٜٗٔ مل٢ ط ٜك١ تكِٜٛ احك   َٔ و ٍ َكس ًث١ ثة تٗثس ايبسىثث١ َل    ٕ ثثنثدٕ   ٗث
ملـث  عًث٢    ،   ٢ٖ اي  ٜك١ ايقكًٝدٜث١  َلدِ اي  م احشقأد١َ مل٢  تد ٜص احك

ثٕ اي ثث م احشثثقأد١َ ملثث٢ تكثثِٜٛ احكثث   ت نثثز عًثث٢  ايقكثثِٜٛ ايٓٗثثس٢٥  ثثسي  م          
 ايقكًٝد١ٜ َ  اي سيبس  .

 ثثث   ايلدٜثثثد َثثثٔ احشثثثسقس  ارتيهىْٚٝثثث١ احفقٛىثثث١عًٝٗس ملثثثث٢        ثثثس سثثثبل َٚل  
شتقًثثثف اجثثثسال  ايقلًُٝٝثثث١، ٚايقثثث٢ سثثثسعد  عًثثث٢ ىثثثٌ احظثثثه   ايقثثث٢ تٛاةثثث٘      

مل٢   اس١ ٖذٙ احك  ا  ٚٚمل   ايهثري َٔ ادتٗد ٚايٛقث  يثد٣ احلًُثني ،     ي سيبس ا
تقحثد    ٚٚمل   ايلدٜد َٔ ط م ايقكِٜٛ يً    ٚايق٢ تشسعدِٖ مل٢ اصتس  احكث   

َظثثه١ً ايبحثفثث٢ عثثدّ تثثٛامل  َٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ايقلًُٝثث٢         
سيٝ  ايقكثثِٜٛ احشثثقأد١َ  ْٚكثثؽ ايدامللٝثث١  ملـثث  عًثث٢ عثثدّ ٚةثثٛ  تٓثثٛع ملثث٢ ثسثث    

ثسسيٝ  ايقكِٜٛ احشثقأد١َ ملث٢ ٖثذٙ     ٚتٓٛع ملإْٓس  سة١ اىل تقب  سحك   ٚيذيو 
ملث٢  ٜثس ٠ ايدامللٝث١ ضتثٛ ارتصتثس        ثر ٖثس احك  ا  ٚاة ا٤ احزٜثد َثٔ ايد اسثس  ىثٍٛ     

 .إسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ارتيهى٢ْٚٚملسعًٝقٗس مل٢ ت١ُٝٓ َٗس ا  

 تصاؤالت ايبخح : 
 ٔ َلسدت١ َظه١ً ايبح  َٔ و ٍ ارتةس ١ ع٢ً ايقشثس ٍ ايث ٥ٝص ايقثسىل:   اه

سحك  ا  احفقٛى١ ايق٢ اهٔ اسقأداَٗس  َسثسسيٝ  ايقكِٜٛ اح ى٢ً ارتيهى٢ْٚ
احؼد  ٚاسل١ ارتيقحسم يق١ُٝٓ ايداملل١ٝ َٚٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ 

 ? ايد اسس  ايلًٝس جبسَل١ احًو سلٛ يد٣ طسيبس  

 ٜٚقف ع َٔ ٖذا ايشؤاٍ اي ٥ٝص ا س١ً٦ ايف ع١ٝ ايقسي١ٝ:

     ِ َكثث   َفقثثٛ  احؼثثد  ٚاسثث     َثثس ا سثثص ايٓد ٜثث١ ايقثث٢ ٜشثثقٓد عًٝٗثثس تؼثثُٝ
احملقثث٣ٛ َٚٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠    ايدامللٝثث١ ي صتثثس  يقُٓٝثث١  ارتيقحثثسم

 جبسَل١ احًو سلٛ ?  ايد اسس  ايلًٝس سيبس  يد٣

  َ ايدامللٝثثث١ يقُٓٝثثث١  ٚاسثثث  ارتيقحثثثسم فقثثثٛ  احؼثثثد َثثثس َلثثثسٜري تؼثثثُِٝ َكثثث   
ايد اسثثثثس  يثثثثد٣ طسيبثثثثس   احملقثثثث٣َٛٚٗثثثثس ا  اسثثثثقأداّ ثْدُثثثث١ ا ا ٠  ي صتثثثثس 
 سَل١ احًو سلٛ ?ايلًٝسجب

  ٚاسثث   ملثث٢ احك  احفقثثٛ  احؼثثد    ارتيهىْٚثث٢ ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢   ثرثث َثثس
جبسَلث١ احًثو    سايد اسثس  ايلًٝث  ع٢ً ايداملل١ٝ ي صتس  يد٣ طسيبس   ارتيقحسم

 سلٛ ?

 ٚاسثث   ملثث٢ احكثث   احفقثثٛ  احؼثثد    ارتيهىْٚثث٢ ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢  ثرثث  َثثس
عًثثث٢ تُٓٝثثث١ َٗثثثس ا  اسثثثقأداّ ثْدُثثث١ ا ا ٠ احملق٣ًٛثثثد٣ طسيبثثثس       ارتيقحثثثسم

 جبسَل١ احًو سلٛ ?  ايد اسس  ايلًٝس
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 أٖداف ايبخح : 
  سض ثرثثث ٙ عًثثث٢ يكٝثثث َفقثثثٛ  احؼثثثد  ٚاسثثث  ارتيقحثثثسم  تؼثثثُِٝ َكثثث   ايهىْٚثثث٢

 ايداملل١ٝ ي صتس  ٚ ت١ُٝٓ َٗس ا  اسقأداّ ثْدُث١ ا ا ٠ احملقث٣ٛ يثد٣ طسيبثس     
 سَل١ احًو سلٛ  ايد اسس  ايلًٝسجب

 .حتدٜد َلسٜري تؼُِٝ احك   ارتيهى٢ْٚ احفقٛ  احؼد  ايٛاس  ارتيقحسم 
  سثثثسيٝ  َقٓٛعثثث١ يًقكثثثِٜٛ اح ىًثثث٢  ثثثسحك  ا  ارتيهىْٚٝثثث١ احفقٛىثثث١     ثحتدٜثثثد

 .ٚاسل١ ارتيقحسم ؼد اح
 عًثث٢ ايدامللٝثث١ ي صتثثس  يثثد٣  ايٛاسثث  ارتيقحثثسم احكثث   احفقثثٛ  احؼثثد ثر  قٝثثسض

 .ايد اسس  ايلًٝس طسيبس 
 ع٢ً َٗس ا  اسثقأداّ ثْدُث١    ايٛاس  ارتيقحسم احك   احفقٛ  احؼد  ثر  قٝسض

 .ايد اسس  ايلًٝسا ا ٠ احملق٣ٛ يد٣ طسيبس  

 أُٖية ايبخح :  
 مل٢ :   اذتسىلٜشِٗ ايبحقد 
     يف  ثْدس  احلًُني ٚثعـس٤ ١٦ٖٝ ايقد ٜص ٚايكثس٥ُني عًث٢ ايل١ًُٝايقلًُٝٝث١

اىل ثُٖٝثث١ اسثثقأداّ احكثث  ا  احفقٛىثث١ احؼثثد  ملثث٢ تكثثدِٜ احملقثث٣ٛ ايقلًُٝثث٢    
  ظهٌ ةدٜد  س قد ٜزٜد َٔ ملسع١ًٝ ايل١ًُٝ ايقل١ًُٝٝ.

 ٝ ١.ت ٜٛ  تد ٜص احك  ا  احأقًف١ يً سيبس   هًٝس  ايى 
      تثثد ٜص  لثثس احكثث  ا     نظثثه  ىثثٌ احظثثه   ٚاحلٛقثثس  ايب٦ٝٝثث١ ٚاحقلًكثث١

 س َثثثسنٔ ٚوسػثثث١ ٚغريٖثثثس ايقثثث٢ قثثثد تقلثثث ك هلثثثس طسيبثثثس  نًٝثثثس  ايى ٝثثث١  
 ايٓس١ٝ٥.

       تٛةٝثث٘ االٖقُثثسّ إيثثٞ ثُٖٝثث١ ايقٜٓٛثث  ملثث٢ اسثثقأداّ اسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢
ِٜٛ اح ىًثثثثث٢ ٚاسثثثثثقأداّ ايقهٓٛيٛةٝثثثثثس ف ايقثثثثثد ٜص ٚوسػثثثثث١ ثسثثثثثسيٝ  ايقكثثثثث

 ارتيهى٢ْٚ ف اح ى١ً ادتسَل١ٝ.
 .  تٛةٝ٘ اٖقُسّ اي سيبس  ضتٛ ايقلًِ ايذات٢، ٚايقلًِ احف 

 حدود ايبخح : 

  ٞ ملث٢ ايفثى٠ َثٔ     ت ت بٝل ايبح  و ٍ ايفؼٌ ايد اسٞ ا ٍٚ يًلسّ ادتثسَل
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  ا ا ٠ ايثثثقلًِ ٚاحملقثثث٣ٛ  اققؼثثث  ايبحثثث  عًثثث٢  لثثثس َٗثثثس ا  اسثثثقأداّ ثْدُثثث١

ْظثثس٤ َك  (،)َٗثثس ا   إ)َٗثثس ا  فح١ اي ٥ٝشثث١ٝ يًٓدسّ(،)َٗثثس ٙ اسثثقأداّ ايؼثث 
ْظثثس٤ إْظثثس٤ اوقبثثس  قؼري(،) إ  ا  احؼثثس   ارتس ةٝثث١(،)  إاْظثثس٤ اجُٛعثثس (،)  

 ٢ٖٚ احٗس ا  احقـ١ُٓ نك   ٚسس٥ٌ إ ا ٠ ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ. ثْظ ١ احك  (
  ِٜٛثثثثثث  ارتوقبثثثثس ا  ايكؼثثثثري٠ ثثثثثث  اح ىًثثثث٢ )احٓسقظثثثثس اققؼثثثث   ثسثثثثسيٝ  ايقكثثثث

 . ٢ٖٚ ا  ٚا  احقسى١ يًقفلٌٝ ع٢ً َٓؼ١ " ٚام" ايقد ٜبس (
          ايد اسثثس  ايلًٝس)احسةشثثقري(  اققؼثث  ت بٝثثل ايبحثث  عًثث٢ عٝٓثث١ َثثٔ طسيبثثس 

 قشِ تكٓٝس  ايقلًِٝ.ةسَل١ احًو سلٛ  
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 :َٓٗج ايبخح 
 ٜب٢ٓ ايبح  ع٢ً احٓٗجني ايقسيٝقني : 

 ٓايٛػفٞ مل٢ َ ى١ً ايد اس١ ٚايقحًٌٝ .اح  ٗ 

   ٝوقٝس  ايل١ٓٝ ٚإة ا٤ ايقج  ث١ ٚحتًٝثٌ ٚىؼث     إاحٓٗ  طب١ ايقج ٜيب َٔ ى
 ايٓقس٥ .

 عيٓة ايبخح : 

 ثثث  ايد اسس  ايلًٝس  سْثسَ  احسةشثقري   ت بٝل ايبح  ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طسيبس  ت
ِ ةسَل١ احًو سلٛ   ختؼؽ  ٚت تكشثِٝ    ( طسيبث١ ، 90ٚعثدِٖ )   تكٓٝس  ايقلًثٝ

( طسيبثثثث١ ٚ زتُٛعثثث١   45ايلٝٓثثث٘ إىل زتُثثثٛعقني: زتُٛعثثث١ ؿثثثس  ١ ٚ عثثثد ٖس )    
 : ايقؼُِٝ ايقج ٜب٢ يًبح  ٜٛؿ   (1ةدٍٚ )( طسيبث١ . 45جت ٜب١ٝ ٚ عد ٖس ) 

ايقؼُِٝ ايقج ٜب٢ يًبح  (1ةدٍٚ )
 

 اجُٛع١
 

 ايكٝثثثثسض ايكبثثًٞ
 

 احلثسدت١ ايقج ٜبٝثث١
 

 ايكٝثثسض ايبلثثدٟ

 
 

 ايـثثس  ثث١

 إوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 
 
 
 

 
ثسسيٝ  ايقكِٜٛ  

 ايقكًٝد١ٜ

 
 إوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

 
  سقثث١ َ ىدثث١ حٗس ا  

 احملق٣ٛااسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ 

 
 ايقج ٜبٝثثث١

 
 إوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

 
  سقثث١ َ ىدثث١ حٗس ا  اسقأداّ 

 ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ.

 
ايقكِٜٛ  ثسسيٝ 

 اح ى٢ً ارتيهى٢ْٚ

 
 إوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

 
  سقثث١ َ ىدثث١ حٗس ا  

 اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ

 فروض ايبخح  : 

 ٜاجُثثثٛعقني ايـثثثس  ١  َقٛسثثثع   ةثثثس   اليثثث١ إىؼثثثس١ٝ٥  ثثثني  ٚٛةثثثد ملثثث م ا
يؼثثسحل اجُٛعثث١  ٚايقج ٜبٝثث١ ف ايكٝثثسض ايبلثثدٟ رتوقبثثس  ايدامللٝثث١ ي صتثثس   

 .ٜب١ٝايقج 
 ٜاجُثثثٛعقني ايـثثثس  ١ َقٛسثثثع   ةثثثس    اليثثث١ إىؼثثثس١ٝ٥  ثثثني  ٚٛةثثثد ملثثث م ا

 ٚايقج ٜب١ٝ ف ايكٝسض ايبلدٟ حٗس ا  اسقأداّ ثْدُث١ ا ا ٠ ايثقلًِ ٚاحملقث٣ٛ   
 .يؼسحل اجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ

 َٜقٛسثثع   ةثثس  اجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ ملثث٢   اليثث١ إىؼثثس١ٝ٥  ثثني  ٚٛةثثد ملثث م ا 
ٟ ف اوقبثس  ايدامللٝث١ ي صتثس  يؼثسحل ايكٝثسض      ايكٝسض ايكبًٞ ٚايكٝسض ايبلد

 ايبلد٣.
 ٜ َقٛسثثع   ةثثس  اجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ ملثث٢   اليثث١ إىؼثثس١ٝ٥  ثثني  اٚٛةثثد ملثث م 

ايكٝثثسض ايكبًثثٞ ٚايكٝثثسض ايبلثثدٟ ف َٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ      
 ايقل٢ًُٝ يؼسحل ايكٝسض ايبلد٣.
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 َادة املعاجلة ايتجريبية إعداد : 
َفقثثثٛ  احؼثثثد  ، ٚحتدٜثثثد ا ٖثثثداف ايلسَثثث١     َكثثث   ايهىْٚثثث٢  ٚاْقثثثس  تؼثثثُِٝ

يًُكثثثث   ، ٚا ٖثثثثداف ايشثثثثًٛن١ٝ حثثثثس ٠ ثْدُثثثث١ ا ا ٠ احملقثثثث٣ٛ، ٚحتدٜثثثثد احملقثثثث٣ٛ  
 ايقلًُٝٞ ٚاسىاتٝجٝس  ايقد ٜص ٚا ْظ ١ ٚط م ايقكِٜٛ اح ى٢ً. 

 ايبخح أدوات : 

  اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس. 
 ّثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ    سق١ اح ىد١ يكٝسض َٗس ا  اسقأدا. 

 خطوات ايبخح : 
 : ي ةس ١ ع٢ً ايشؤاٍ ا ٍٚ ٚايثس٢ْ َٔ ثس١ً٦ ايبح  ُٖٚس

     ِ َكثث   َفقثثٛ  احؼثثد  ٚاسثث     َثثس ا سثثص ايٓد ٜثث١ ايقثث٢ ٜشثثقٓد عًٝٗثثس تؼثثُٝ
احملقثث٣ٛ َٚٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠    ايدامللٝثث١ ي صتثثس  يقُٓٝثث١  ارتيقحثثسم

 ١ احًو سلٛ ? جبسَل ايد اسس  ايلًٝسطسيبس   يد٣
   ايدامللٝثثث١ يقُٓٝثثث١  ٚاسثثث  ارتيقحثثثسم َثثثس َلثثثسٜري تؼثثثُِٝ َكثثث   َفقثثثٛ  احؼثثثد

ايد اسثثثثس  يثثثثد٣ طسيبثثثثس   احملقثثثث٣َٛٚٗثثثثس ا  اسثثثثقأداّ ثْدُثثثث١ ا ا ٠  ي صتثثثثس 
 سَل١ احًو سلٛ ?ايلًٝسجب

َ اةلثثث١ ا   ٝثثثس  ٚايد اسثثثس  ايلًُٝثثث١ اح تب ثثث١  سيبحثثث  اذتثثثسيٞ    : ت اآلتثثث٢
احكثث  ا  ا يهىْٚٝثث١  ثسثثص تؼثثُِٝ   رتيهىْٚثث٢ اح ىًثث٢، َثٌ)ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ ا 

ثْدُث١   احفقٛى١ احؼد  ايٛاسل١ ارتيقحسم، َٚلسٜري تؼثُِٝ احكث  ا  ارتيهىْٚٝث١،   
ا ا ٠ ايثثقلًِ ٚاحملقثثث٣ٛ(  سرتؿثثثسمل١ إيثثثٞ   اسثثث١ ايٛاقثثث  اذتثثثسيٞ حل ملثثث١ َٛقثثث  ٖثثثذٙ  

 ايبح  ايد اس١ َٔ ايد اسس  ايشس ك١، ٚاالسقفس ٠ َٓٗس ف  ٓس٤ ث ٚا 

 : ٚي ةس ١ ع٢ً ايشؤاٍ ايثسي  ٚاي ا   َٔ ثس١ً٦ ايبح  ُٖٚس

  ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢ ملثث٢ احكثث   ارتيهىْٚثث٢  احفقثثٛ  احؼثثد  عًثث٢       ثرثث َثثس
 جبسَل١ احًو سلٛ ? ايد اسس  ايلًٝسايداملل١ٝ ي صتس  يد٣ طسيبس  

 ٢ تُٓٝث١ َٗثس ا    ثسسيٝ  ايقكثِٜٛ اح ىًث٢  ملث٢ احكث   احفقثٛ  احؼثد  عًث        ثر  َس
جبسَلث١   ايد اسس  ايلًٝساسقأداّ اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ يد٣ طسيبس  

احًو سلٛ ?

 : ت اآلت٢
     ٔطسيبثس  ايد اسثس  ايلًٝثس جبسَلث١ احًثو سثلٛ  قشثِ        اوقٝس  عٝٓث١ ايبحث  َث

 ِ ٚ   45)ٚعثثثثد ٖٔ  تكٓٝثثثثس  ايقلًثثثثٝ طسيبثثثث١  45طسيبثثثث١ يًُجُٛعثثثث١ ايقج ٜبٝثثثث١ 
 يًُجُٛع١ ايـس  ١(.

 ق بٝل ايكبًٞ   ٚا  ايبح  )عًٞ اجُٛعقني ايقج ٜب١ٝ ٚايـس  ١(.اي 
   "تؼثثثُِٝ ٚاْقثثثس  احكثثث   ارتيهىْٚثثث٢ احفقثثثٛ  احؼثثثد  ْٚظثثث ٙ عًثثث٢ َٓؼثثث١ " ٚام

 ايقل١ًُٝٝ.
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         اسثثقأداّ ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ ارتيهىْٚثث٢ يًُكثث   ارتيهىْٚثث٢ عثثس َٓؼثث١  ٚام
قكثثثِٜٛ ايقكًٝدٜثثث١  ايقلًُٝٝثثث١ يًُجُٛعثثث١ ايقج ٜبٝثثث١، ٚاسثثثقأداّ ثسثثثسيٝ  اي    

 احقبل١ مل٢ تكِٜٛ احس ٠ يًُجُٛع١ ايـس  ١.
 . )ايق بٝل ايبلدٟ   ٚا  ايبح  )عًٞ اجُٛعقني ايقج ٜب١ٝ ٚايـس  ١ 
      ًٝس،  سسثقأداّ ا سثسيٝ  ارتىؼثس١ٝ٥ )اوقبثس   مج  ايبٝسْس  َٚلسدتقٗس إىؼثس٥

" "T-TEST  يًُكس ْثثثث١  ثثثثني ْقثثثثس٥    )(يًُجُٛعثثثثس  اح تب ثثثث١ ٚغثثثثري اح تب ثثثث١
َٚلس يث١ )ثيفثس ن ْٚبثسحل( ذتشثس  ايثبثس  يًُكٝثسض ٚ)َ  ث  اٜقثس(         جُٛعقني ا

 .يكٝسض ا ر 
 .اسقأ ؾ ايٓقس٥  َٚٓسقظقٗس ٚتفشريٖس 
 . ٚؿ  ايقٛػٝس  ٚاحكىىس 

 َضطًخات ايبخح : 
 ايتكويِ املرحًى Formative Evaluation : 

دف إىل تزٜٚد ٜل ف )ف إطس  اسقُ ا ١ٜ ايقكِٜٛ ثرٓس٤ ايل١ًُٝ ايقل١ًُٝٝ( ٜٚٗ
احلًُثثني ٚاي ثث    قػذٜثث١  اةلثث١ َشثثقُ ٠ عثثٔ َثثد٣ تلًثثِ اي ثث   َٚثثد٣ حتكثثل   

 (26، 2003 أٍٚ .)ع ّ، اًلا ٖداف ايشًٛن١ٝ ثٚ

 ايتكويِ املرحًىاإليهرتوْى E-Formative Evaluation : 

ْثث٘ زتُٛعثث١ ا سثثسيٝ  ايقثث٢ اسثثقأدَقٗس ايبسىث١ سسثثقأداّ  أٜلثث ف إة ا٥ٝثثس  
  يقكِٜٛ ث ا٤اي سي  ارٓس٤ ايقلًِ ٚ سْقدسّ ملث٢ مجٝث  َ اىثٌ    اذتسسٛ  ٚارتْىْ

 ع١ًُٝ تد ٜص احك   احفقٛ  احؼد 

 املكرر اإليهرتوْىE-course  : 
ٜلثث ف احكثث   ارتيهىْٚثث٢  أْثث٘ : "َكثث   ٜشثثقأدّ ملثث٢ تؼثثُُٝ٘ ثْظثث ١ َٚثثٛا          
تلًُٝٝثث١ تلقُثثد عًثث٢ اذتسسثثٛ  ٖٚثثٛ ستقثث٣ٛ غٓثث٢ نهْٛثثس  ايٛسثثس٥ع احقلثثد ٠         

١ٝ مل٢ ػٛ ٠   زتٝس  َلقُد٠ ثٚ غري َلقُثد٠ عًث٢ طثبه١ ستًٝث١ ثٚ عًث٢      ايقفسعً
 (309، 2006) سسمل،  ارتْىْ .

ٜٚل ف ثٜـس  أْ٘"احلًَٛس  ايق٢ ٜقِ ْكًٗس يً     قُٝس، ٚايق٢ َٔ ثطثهسهلس:  
 (2010ايٓؽ، ٚايؼٛ ، ٚايفٝدٜٛ، ٚاحملسنس٠ ٚغريٖس...." )ع ٛإ ، 

َثٔ ايثد ٚض ارتسػث١ نكث   ثْدُث١ ث ا ٠      ٜٚل ف ف ٖذا ايبح   أْ٘"زتُٛع١ 
اْدُثث١ ايثثقلًِ ٚاحملقثثث٣ٛ ارتيهىْٚثث٢  سسثثثقأداّ ٚسثثٝع إيهىْٚثثث٢، ٚتهثثٕٛ غٓٝثثث١      

ٚتهثٕٛ َ تبث١، َٚٓدُث١  ظثهٌ َبسطث  َث         نهْٛس  ايٛسثس٥ع احقلثد ٠ ايقفسعًٝث١ ،   
  ١٦ٝ اذتسس  ٚطبهس  ارتْىْ ".

  اإليتخام املضدر ايواشع املكرر اإليهرتوْى  املفتوحMassive open online courses(MOOC) : 
ٜٚلثث ف اة ا٥ٝثثس  أْثث٘ زتُٛعثث١ َثثٔ ايثثد ٚض زتُٛعثث١ َثثٔ ايثثد ٚض ارتسػثث١       
نكثثثث   ثْدُثثثث١ ث ا ٠ اْدُثثثث١ ايثثثثقلًِ ٚاحملقثثثث٣ٛ ارتيهىْٚثثثث٢  سسثثثثقأداّ ٚسثثثثٝع       
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ٚتهثثثٕٛ غٓٝثثث١ نهْٛثثثس  ايٛسثثثس٥ع احقلثثثد ٠ ايقفسعًٝثثث١ ، ٚتهثثثٕٛ َ تبثثث١،    إيهىْٚثثث٢،
ٗس يً ثث   َثثٔ وثث ٍ اىثثد٣ احٓؼثثس  ايل  ٝثث١  َٚٓدُثث١  ظثثهٌ َبسطثث  ٜٚثثقِ ع ؿثث

 ٢ٖٚ َٓؼ١  ٚام "

 أْظُة إدارة احملتوى اإليهرتوْي learningContent Management System(LCMS) : 
(  أْٗثثثثس عبثثثثس ٠ عثثثثٔ زتُٛعثثثث١ َثثثثٔ ا  ٚا   66: 2013تل ملٗثثثثس َبثثثثس   ٚملأثثثث ٟ )

ارتسػثثث١  ثثثبلس   زتٝثثثس  ايهُبٝثثثٛت  ، ٚايثثثع متهثثثٔ َشثثثقأدَٝٗس َثثثٔ تؼثثثُِٝ   
 قس  احك  ا  ايع ٜقِ تكداٗس عس ايظبهس .ٚإْ

 أوال أدبيات ايبخح : 
 ِاإليهرتوْىاملرحًى  احملور األوٍ:أشاييب ايتكوي : 

َثثٔ طثث م تكٝثثِٝ ايقحؼثثٌٝ ادتدٜثثد٠ ايقكٝثثِٝ ارتيهىْٚثثٞ ٖٚثثٛ ايقكٝثثِٝ ايثثذٟ   
ٜقِ  ٛاس ١ تكٓٝس  ايهُبٝٛت  ٚطبهست٘ هلذا ايقكِٝٝ ْٛعني ُٖس ايقكِٝٝ احلقُثد  

ايهُبٝٛت  ٜٚقِ عٔ ط ٜل تكٓٝس  ايهُبٝٛت   ٕٚ تكٓٝس  االتؼسٍ  سيظبهس ، ع٢ً 
ايٓٛع ايثسْٞ ٖٛ ايقكِٝٝ احلقُد ع٢ً ايظبهس  )ايقكِٝٝ ايفثٛ ٟ( ٜٚثقِ َثٔ وث ٍ     
عٔ ط ٜل إىد٣ طبهس  ايهُبٝٛت  ملإاا نسٕ عًث٢ طثبه١ ارتْىْث  ملٝ ًثل عًٝٗثس      

عًثثثثث٢ ايظثثثثثبه١ ايلٓهبٛتٝثثثثث١ ايقكٝثثثثثِٝ احلقُثثثثثد ارتْىْثثثثث  ثَثثثثثس ايقكٝثثثثثِٝ احلقُثثثثثد  
)ايٜٛ (،ٖٓثثسى ثْثثٛاع نثثثري٠ يًقكٝثثِٝ ارتيهىْٚثثٞ يهثثٔ ا نثثث  طثثٝٛعس   ٝٓٗثثس ٖثثٛ     
االوقبس ا  ارتيهى١ْٝٚ اي مس١ٝ ٚ االوقبثس ا  ايكؼثري٠ عًث٢ ايظثبه١ ٚايقهًٝفثس       
ايفٛ ٜثثثث١ عًثثثث٢ ايظثثثثبه١ ٚ ذتكٝبثثثث١ ايٛرس٥كٝثثثث١ ارتيهىْٚٝثثثث١ )ايبٛ تفًٝثثثثٛ( ٚ ثثثث اَ   

   ؼٛػٞ ٚ اسقبٝسْس  ايقكِٝٝ ايذاتٞ ارتيهى١ْٝٚ.)  زتٝس (ايقلًِٝ ارت

( ايقكثثثِٜٛ ارتيهىْٚثثث٢   سْثثث٘ عًُٝثثث١ تٛظٝثثثف     412ثثثثث  2009،404ٜٚلثثث ف)  اٖثثث   
طبهس  احلًَٛثس  ٚجتٗٝثزا  ايهُبٝثٛت  ٚايسزتٝثس  ايقلًُٝٝث١ ٚاحثس ٠ ايقلًُٝٝث١        

   احقلد ٠  احؼس    سسقأداّ ٚسس٥ٌ ايقكٝثِٝ  يقجُٝث  ٚحتًٝثٌ اسثقجس س  اي ث     
نس ٜشسعد عـٛ ١٦ٖٝ ايقد ٜص ع٢ً َٓسقظ١ ٚحتدٜد تسرريا  ايساَ  ٚا ْظث ١  
 سيل١ًُٝ ايقل١ًُٝٝ يًقٛػٌٝ اىل ىهِ َكٓٔ قس٥ِ ع٢ً  ٝسْثس  نُٝث١ اٚ نٝفٝث١    

 . َقلًك١  سيقحؼٌٝ ايد اس٢

 أشاييب ايتكويِ اإليهرتوْى : 
(، 305 ثثث  304 ،2008عزَثٞ ) Joyce& othersٚ (33 ثثث  13 ،2006)نث  َثٔ    عتثد   

طثثث م شتقًفثثث١ تشثثثقأدّ ف ايقكثثثِٜٛ ارتيهىْٚثثثٞ، ت تؼثثثٓٝفٗس ىشثثث  طبٝلثثث١         
 شت ةس  ايقلًِ اح ا  قٝسسٗس، ٖٚٞ:

 .يٛىس  احٓسقظ١ 
 ًِا ْظ ١ ايق بٝك١ٝ يًقل 
 ا ٚ ام ايبحث١ٝ 
  احكسال  (. ثثاج    ثثايكٝسض ايذاتٞ ) َٛاق  ايٜٛ  ايظأؼ١ٝ 
 ( االوقبس ا  ايفى١ٜ ٚايٓٗس١ٝ٥ .) االوقبس ا  ايهُبٝٛت ١ٜ 
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 .ًُٞاحظ ٚعس  / ايقد ٜ  ايل 
 .)  اذتكس٥  ارتيهى١ْٝٚ ) ًَفس  ارتصتس 
 .ٞايقلًِ ادتُسع 
 االوقبس ا  ايٓٗس١ٝ٥ 

( ثْ٘ اهٔ تكِٜٛ   اَ  ايثقلًِ ارتيهىْٚثٞ   117 ثث 106، 2008ٜ ٣ عبد ايلزٜز) ٚ
 َٔ و ٍ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ ارتيهىْٚٞ ايقسي١ٝ:

 ايكؼري٠ االَقحسْس  Short Quizzes  تكٝص قد ٠ احقلًِ ع٢ً اسثقدعس٤ ٖٞٚ :
 ٚملِٗ احلس ف.

    االَقحسْثس  احكسيٝث١ Essays      ٖٚثٞ تكثٝص َشثثق٣ٛ عثسٍ َثٔ ايكثد ا  احل ملٝثث١ :
 ٚوسػ١ َس ٜقلًل َٓٗس  سيقفهري ايٓسقد ٚايقفهري ارت داعٞ ٚاختسا ايك ا ا .

   ًَفس  ارتصتسE-Portfoliosس٥  ارتيهى١ْٝٚ، ٖٚٞ جتُٝ  : ثٚ َس ٜل ف  سذتك
َٓدِ  عُسٍ اي    اهلس مل١ ٚاا  اال تبس  احبسط  نٛؿٛعس  احملقث٣ٛ ٜثقِ   

 تهٜٛٓٗس عٔ ط ٜل احقلًِ ٚحت  إط اف ٚتٛةٝ٘ احلًِ، 
 تكثثِٜٛ ا  ا٤:Performance Evaluation    ٜٗثثقِ  كٝثثسض قثثد ٠ احثثقلًِ عًثث٢ ٚ

 د ٠.ث ا٤ َٗس ا  ستد ٠ ثٚ إصتس  ١َُٗ تل١ًُٝٝ ست
     احكثثثثس Interviews   ٞٚاهثثثثٔ إةثثثث ا٤ احكس ًثثثث١ ف  ٦ٝثثثث١ ايثثثثقلًِ ارتيهىْٚثثثث :

   ٜك١ تزا١َٝٓ  سسثقأداّ ايٓؼثٛؾ احهقٛ ث١ ثٚ احشثُٛع١ ٚاح ٥ٝث١ َثٔ وث ٍ        
 َؤمت ا  ايفٝدٜٛ.

   ايَٝٛٝس Journal          ٖٔٚثٞ عبثس ٠ عثٔ تكثس ٜ  عتثقف   ٗثس احثقلًِ  سسثقُ ا  عث :
 ٚتلد َٔ ث ٚا  ايقكِٜٛ ايبٓس٥ٞ. ث ا٥٘ يلٌُ َس َٔ ا عُسٍ،

  ٌُثٚ ام ايلPaper Work. 
 ايقأَ   ايذات١ٝ   Paper Reflective. 
 عد  َ ا  احظس ن١  Figures Participation Learner. 
  تكِٝٝ ايزَ ٤Assessment Peer. 
 ٞايقكِٝٝ ايذات  .Learner Self-assessment 

 ايتكويِ املرحًى : 
ًْس ايقكِٜٛ احشقُ  ، ٜٚل ف  أْ٘ ايل١ًُٝ ايقكٛا١ٝ ٖٚٛ ايذٟ ٜ ًل عًٝ٘ ثىٝس

ايثثع ٜكثثّٛ  ٗثثس احلًثثِ ثرٓثثس٤ عًُٝثث١ ايثثقلًِ ، ٖٚثثٛ ٜبثثدث َثث   داٜثث١ ايثثقلًِ ٜٚٛانبثث٘   
 ثرٓس٤ سري اذتؼ١ ايد اس١ٝ .

 َٚٔ ا سسيٝ  ٚاي  م ايع ٜشقأدَٗس احلًِ ملٝ٘ َس ًٜٞ :
 . احٓسقظ١ ايؼف١ٝ 
 .  ىد١ ث ا٤ اي سي َ 
 يبٝق١ٝ َٚقس لقٗس .ايٛاةبس  ا 
 .  ايٓؼس٥  ٚارت طس ا 
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 . ىؼؽ ايقك١ٜٛ 

ٖٛ ثٜـًس اسقأداّ ايقكِٜٛ احٓدِ ف عًُٝث١  ٓثس٤ احثٓٗ  ، ف     اح ى٢ًٚايقكِٜٛ 
ايقثثثد ٜص ٚف ايثثثقلًِ  ٗثثثدف حتشثثثني تًثثثو ايٓثثثٛاىٞ ايثثثث ث ٚىٝثثث  ثٕ ايقكثثثِٜٛ  

ةثثٌ ايبٓثثس٥ٞ عتثثدث ثرٓثثس٤ ايبٓثثس٤ ثٚ ايقهثثٜٛٔ ملٝجثث   ثثذٍ نثثٌ ةٗثثد  هثثٔ َثثٔ ث       
 اسقأداَ٘ ف حتشني تًو ايل١ًُٝ ْفشٗس .

ٜٓبػثثٞ ثٚاًل حتًٝثثٌ َهْٛثثس  ٚىثثدا  ايثثقلًِ     اح ىًثث٢ٚعٓثثد اسثثقأداّ ايقكثثِٜٛ   
ٚحتدٜثثد احٛاػثثفس  ارتسػثث١  ثثسيقكِٜٛ ايبٓثثس٥ٞ ، ٚعٓثثد  ٓثثس٤ احثثٓٗ  اهثثٔ اعقبثثس        
ايٛىثثد٠   ض ٚاىثثد حتقثثٟٛ عًثث٢ َثثس ٠ تلًُٝٝثث١ اهثثٔ تلًُٗثثس ف َٛقثثف ستثثد  ،     

  احثثٓٗ  ثٕ ٜكثثّٛ  بٓثثس٤ ٚىثثد٠  ثثأ ا٤  ٛؿثث  زتُٛعثث١ َثثٔ احٛاػثثفس   ٚاهثثٔ يٛاؿثث
عتثثد  َٓٗثثس  ظثث٤ٞ َثثٔ ايقفؼثثٌٝ احملقثث٣ٛ ، ٚسثثًٛى اي سيثث  ، ثٚ ا ٖثثداف ايثثع          
ٜٓبػٞ حتكٝكٗس َٔ ة ا٤ تد ٜص ايو احملق٣ٛ ٚحتدٜد احشقٜٛس  ايع ٜ غ  ف 

       ٝ ُٝث١ حتدٜثد   حتكٝكٗس ، ٚ لثد َل ملث١ تًثو احٛاػثفس  عتثسٍٚ ٚاؿثلٞ احثس ٠ ايقلً
احس ٠ ٚارتسا  ايقل١ًُٝٝ ايع سقشسعد اي    ع٢ً حتكٝل ا ٖداف احٛؿٛع١ ، 
ٚاهثثٔ يًُلًثثِ اسثثقأداّ ْفثثص احٛاػثثفس  يبٓثثس٤ ث ٚا  تكثثِٜٛ  ٓس٥ٝثث١ تٛؿثث  ثٕ         
اي    قد قثسَٛا  قحكٝثل ايهقس ثس  احٛؿثٛع١ ٚحتثد  ثٟ ْثٛا  َٓٗثس قثسّ اي ث            

 مللً   قحكٝكٗس ثٚ قؼ ٚا ملٝٗس .

 ٖٞ : ايقكِٜٛ اح ى٢ًٛظس٥ف ايع عتككٗس اي
 . ٘ٝتٛةٝ٘ تلًِ ايق َٝذ ف االجتسٙ اح غٛ  مل 
  ،حتدٜد ةٛاْ  ايك٠ٛ ٚايـلف يد٣ ايق َٝذ ، يل   ةٛاْ  ايـلف ٚت ملٝٗس

 ٚتلزٜز ةٛاْ  ايك٠ٛ 
 . ٘تل ٜف احقلًِ  ٓقس٥  تلًُ٘ ، ٚإع س ٙ مله ٠ ٚاؿح١ عٔ ث ا٥ 
 ٚاالسقُ ا  ملٝ٘ .إرس ٠  املل١ٝ احقلًِ يًقل ًِ 
 . َث اةل١ احقلًِ ف ايثُٛا  ايع   سٗثس  ٗدف ت سٝخ احلًَٛس  احشقفس ٠ َٓٗس 
 . ًِجتسٚ  ىدٚ  احل مل١ إىل ايفِٗ ، يقشٌٗٝ اْقكسٍ ثر  ايقل 
 . حتًٌٝ َٛؿٛعس  احد س١ ، ٚتٛؿٝ  ايل قس  ايكس١ُ٥  ٝٓٗس 
 ؼؽ ايقك١ٜٛ .ٚؿ    ْسَ  يًقلًِٝ ايل ةٞ ، ٚحتدٜد َٓ ًكس  ى 
     ىفثثثثز احلًثثثثِ عًثثثث٢ ايقأ ثثثثٝع يًقثثثثد ٜص ، ٚحتدٜثثثثد ثٖثثثثداف ايثثثثد ض  ؼثثثثٝؼ

 (43، 2003سًٛن١ٝ ، ثٚع٢ً طهٌ ْقسةس  تل١ًُٝ ٜ ا  حتكٝكٗس .)ع ّ ،

َٚثثثثثثثثٔ ايد اسثثثثثثثثس  ايقثثثثثثثث٢ تٓسٚيثثثثثثثث  اسثثثثثثثثسيٝ  ايقكثثثثثثثثِٜٛ احقٓٛعثثثثثثثث١   اسثثثثثثثث١      
ٌٝ تل ف ثر  تٓٛع ثسثسيٝ  ايقكثِٜٛ ف حتؼث    ايق٢ ٖدمل  ايد اس١)2010ايشفٝس٢ْ)

طًب١ ايؼف ايثسَٔ َٔ ايقلًِٝ ا سسسٝٛاجتسٖستِٗ ضتٛ َس ٠ ايى ١ٝ ارتسث ١َٝ  
َقٓٛع١ ف تد ٜص ايٛىثدا   ِ ٚقد اسقأدّ َ  اجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ ثسسيٝ  تكٜٛ

االوقبثثثس  احكثثثسيٞ ١ احأقثثثس ٠ يًقج ٜبٝثثث١،  ُٝٓثثثس اسثثثقأدّ َثثث  اجُٛعثثث١ ايـثثثس    
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يثثثثع   سثثثثقٗس اجُٛعثثثث١ نأسثثثثًٛ  ٚىٝثثثثد ف تكثثثثِٜٛ ْفثثثثص ستقثثثث٣ٛ ايٛىثثثثدا  ا 
 .ايقج ٜب١ٝ

ملثث م يؼثثسحل اجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ ملثث٢ نثث  َثثٔ       ٚقثثد ثظٗثث   ايٓقثثس٥  ٚةثثٛ    
نُثثس ثٚػثث  ايد اسثث١  ـثث ٚ ٠ اعقُثثس ايقٓٛع ف     احثثس ٠ ضتثثٛ   ٚارتجتثثسٙ ايقحؼثثٌٝ

ثسسيٝ  تكِٜٛ اي ًب١ ف نٌ احثٛا  ايد اسث١ٝ  ظثهٌ عثسّ َٚثس ٠ ايى ١ٝارتسث ١َٝ       
تد ٜبٝثثثثثثثثثث١ يًُلًُثثثثثثثثثثني السثثثثثثثثثثقأداّ ثسثثثثثثثثثثسيٝ     ٚعكثثثثثثثثثثد  ٚ ا ، ظثثثثثثثثثثهٌ وسؾ
اةثث ا٤ اىل ( 2010  اسثث١ ةسَلثث١ َٓػٛيٝثثس  سيؼثثني )  نُثثس ٖثثدمل  .ايقكٛاسحقٓٛعثث١

  اس١ جت ٜبٝث١ عثٔ ايقكثِٜٛ اح ىًث٢ نثس ٠ ايًػث١ ارتصتًٝزٜث١ عًث٢ طث   ةسَلث١           
( طسيثثث  ٚطسيبثثث١ َثثثٔ طسيبثثثس  نًٝثثث١  40 ايٝثثثسٕ، ٚطبثثثل ايبحثثث  عًثثث٢ عٝٓثثث١ َثثثٔ ) 

سَلثث١ ايقهٓٛيٛةٝثث١، ٚاسثثقأدَ  ا اٙ ارتسثثقبٝسْس  يًقلثث ف    ايقلًثثِٝ احشثثقُ   سدت 
ع٢ً ث ا٤ اي    ىٍٛ ثسثسيٝ  ايقكٝثِٝ ملث٢ َثس ٠ ايًػث١ ارتصتًٝزٜث١ َٚثد٣ تفسعثٌ         
اي ثث   ملثث٢ ايقكٝثثِٝ ايقهثث٢ٜٓٛ احكثثدّ ٚاحكس ْثث١  ثثني اجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ ايقثث٢          

ٕ ايقكٝثِٝ  ٚقثد ثظٗث   ايٓقثس٥  ث    اسقأدَ  ايقكِٝٝ اح ى٢ً ٚاجُٛع١ ايـس  ١
 اح ى٢ً نسٕ ملسع  مل٢ تد ٜص ايًػ١ ارتصتًٝز١ٜ.

 ايواشعة اإليتخام املكررات اإليهرتوْية املفتوحة املضدر احملور ايجاْى : 
ٜلثث ف احكثث   ارتيهى٢ْٚ"َكثث   ٜشثثقأدّ ملثث٢ تؼثث١ُُٝ ثْظثث ١ َٚثثٛا  تلًُٝٝثث١    

١، ٖٚثٛ  إيهى١ْٝٚ تلقُثد عًث٢ ايهُبٝثٛت  ٚغثريٙ َثٔ ايقكٓٝثس  ارتيهىْٚٝث١ اذتدٜثث        
ستق٣ٛ غ٢ٓ نهْٛس  ايٛسس٥ع احقلثد ٠ ايقفسعًٝث١ ملث٢ ػثٛ ٠   زتٝثس  َلقُثد٠       

 (60، 2009ثٚ غري َلقُد٠، ع٢ً طبه١ ست١ًٝ ثٚ طبه١ ارتْىْ ". )ػس٣، 

ٚقد اعقُد  ايهًٝثس  ٚادتسَلثس  ايقث٢ تبٓث  َٓدَٛث١ ايثقلًِ ارتيهىْٚث٢ عثٔ         
عثثثس ايظثثثثبه١ ايلسحٝثثثث١    لثثثد عًثثثث٢ عًُٝثثث١ تؼثثثثُِٝ احكثثثث  ا  ارتيهىْٚٝثثث١ ، ٚ ثٗثثثثس   

يًُلًَٛثثثس  "ارتْىْثثث " ; ىقثثث٢ ٜشثثثٌٗ عًثثث٢ احثثثقلًِ َقس لقٗثثثس ٚ  اسثثث١ ستقٛاٖثثثس    
ايل٢ًُ ،  ٕٚ اذتـٛ  إىل ى ّ ادتسَل١ يقًكث٢ احملسؿث ا  ٚارتيقكثس٤ َث  ا سثقسا      

ملسحك   ارتيهى٢ْٚ َقثس  طثٛاٍ سثسعس      ادتسَل٢ ٚةٗس يٛة٘ مل٢ قسع١ احملسؿ ا ،
ل   ،ىٝ  ٜشق ٝ  احقلًِ ايدوٍٛ إيٝ٘ ملث٢ ث٣ ٚقث    ايّٝٛ ٚنذيو مل٢ ثٜسّ اي

ٚملث٢ ث٣ َهسٕ،ٚيث٘  ٚ  إظتثس ٢ ٚتفثسع٢ً ; ىٝث  ٜشثق ٝ  ايقلًٝثل عًث٢ ستقٜٛستث٘          
 ٚع٢ً   ا٤ اآلو ٜٔ َٔ احقلًُني ٚإَهس١ْٝ اذتؼٍٛ ع٢ً نِ ٖس٥ٌ َٔ احلًَٛس .

 رث١  ٚاهٔ يًُقلًُني ايدوٍٛ إىل َٛقث  احكث   ملث٢ ْفثص ايٛقث  ، ىٝث  تثقِ احملس       
ٚاحٓسقظ١  ِٝٓٗ ٖٚذا مل٢ ىسي١ ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ احقثزأَ عثس ارتْىْث ، ثَثس ملث٢      
ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ غري احقثزأَ عثس ارتْىْث  ، ملٝشثق ٝ  احثقلًُني ايثدوٍٛ إىل       

 .  (309، 2006َٛق  احك   ارتيهى٢ْٚ مل٢ ث٣ ٚق   ٕٚ ارتيقزاّ  ٛق  ستد  )سسمل،

(ثٕ احكثث   ارتيهىْٚثث٢ اٚ ثرثث  مللثثسٍ ملثث٢ تُٓٝثث١   2009ربقثث    اسثث١ ى ٜثث  ) ثٚقثثد 
ادتٛاْ  احل مل١ٝ ٚاحٗس ١ٜ يًدا سني يً    ايى ٝث١ ملٓٝث١  هًٝث١ ايى ٝث١ ايٓٛعٝث١      
جبسَل١ قٓثسٙ ايشثٜٛص ، ٚقثد ثٚػث  ايد اسث١  ـث ٚ ٠ ارتعقُثس  عًث٢ ايقهٓٛيٛةٝثس          
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حفقٛ  مل٢ اذتسسٛ ١ٝ يفق   ملسم َشقكب١ًٝ ةدٜد٠ ضتٛ ايقلًِ عٔ  لد ٚايقلًِٝ ا
زتسال  ايد اس١ ٚ س س١ ايفٓثٕٛ ايقظثه١ًٝٝ.نُس ثٚػث   ـث ٚ ٠ إْظثس٤ َ نثز       
ملثث٢ ادتسَلثث١ ٜلٓثث٢ نؼثثس   ٚٚسثثس٥ٌ ٚثسثثسيٝ  ايثثقلًِ ايثثذات٢ يٝهثثٕٛ َؼثثدً ا َثثٔ     

 َؼس   ايقلًِ َٚ ةلس يألسستذ٠ عٓد تؼُُِٝٗ يًُك  ا  ارتيهى١ْٝٚ.

( 62، 2012 ثسٖ  ٚع ٝثث١ ) َهْٛثس  احكثث   ارتيهىْٚثٞ عثثس ارتْىْث : ٚتثثذن  اي   
 ثثإٔ احكثث   االيهىْٚثثٞ ٜقهثثٕٛ َثثٔ زتُٛعثث١ َثثٔ ا  ٚا  ايثثع متهثثٔ احثثقلًِ َثثٔ          

َلًُثث٘ َٚثث   َ ٥ثث٘ َٚثثٔ االطثث ع ٚاحظثثس ن١ ف احلًَٛثثس  ارتسػثث١   ايقٛاػثثٌ َثث 
 ثثسحك  ،ًٜٚأؽ ايظثثهٌ ايقثثسيٞ ثٖثثِ َهْٛثثس  احكثث   ارتيهىْٚثثٞ، َثث  َ ىدثث١ ثْثث٘    

مجٝثث  احهْٛثثس  ف نثثٌ َكثث   إيهىْٚثثٞ تلًُٝثثٞ، ىٝثث  يثثٝص  سيـثث ٚ ٠ ثٕ تقثثٛامل  
ٜقٛقف ايو ع٢ً َلد احك   ايذٟ ٜشق ٝ  ثٕ غتقس  َٓٗس َسٜقٓسس  َث  ثٖثداف   
احكثثثث   ٚستقثثثثٛاٙ ايثثثثذٟ ٜكدَثثثث٘ ٚملكثثثثس يًُ ىًثثثث١ ايلُ ٜثثثث١ ٚارتؼثثثثس٥ؽ ايف  ٜثثثث١  

 . يًُقلًُني احشجًني ف ايو احك  

 (62، 2012، ع ١ٝ   ٚاي سٖ)(  لس َهْٛس  احك   ارتيهى1ْٞٚطهٌ )

 اإليتخام املكررات اإليهرتوْية املفتوحة املضدرايواشعة: 
يكد ىككث  تهٓٛيٛةٝثس ايثقلًِ ارتيهىْٚثٞ  َثسٍ نثثري َثٔ ايٓثسض ملث٢ ايثقلًِ           

  ٖس ملثثس  ، ٚسثثقسْفٛ  ، ٚنسيٝفٛ ْٝثثس  ٚايد اسثث١ ملثث٢ ثملـثثٌ ادتسَلثثس  ايلسحٝثث١ َثٌ:   
 ٕٚ اذتسةثث١ إىل ايشثثف  ٚتثث ى  ٕٚ حتُثثٌ ثٟ تهًفثث١، ٚملثث٢ ث٣ َهثثسٕ، ٚث٣  َثثسٕ، ٚ  
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ٚاحقثثثٛمل ٠ اآلٕ عًثثث٢  "ا ٚطثثثسٕ، إْٗثثثس احكثثث  ا  ارتيهىْٚٝثثث١ ٚاسثثثل١ االْقظثثثس "َٛٚى
ايلسحٝثثثث١  ؼثثثثٛ ٠ زتسْٝثثثث١،   َثثثثٔ ادتسَلثثثثس  MOOC""Massiveاحٛاقثثثث  عظثثثث ا  

 .َٚقسى١ دتُٝ  احقلًُني ف ث٣ َهسٕ مل٢ ايلسمل  ٕٚ قٝٛ  ثٚ ىدٚ 

   ٚ خبسػثث١ ف ايقُٓٝثث١ ايبظثث ١ٜ احشثثقدا١َ   ٚيثثذيو ملثثإٕ تٛظٝفثث٘ ملثث٢ ايقلًثثِٝ ، 
ٚايثثثقلًِ َثثثد٣ اذتٝثثثس٠، ٚاعقبثثثس ٙ زتثثثثساًل وؼثثثًبس ي سثثثقثُس  ٚاحٓسملشثثث١ ايلسحٝثثثث١،        
ٚاالسثثقفس ٠ َثثٔ إقبثثسٍ َ ٜثثني احثثقلًُني عًثث٢ اسثثقأداّ االْىْثث  ٚيلثثٌ ايزٜثثس ٠         
احًحٛظ١ ف ثعدا  َشقأدَٞ طبه١ االْىْ  َثٔ ا َثٛ  ايثع تٝشث  ٖثذا االجتثسٙ       

 (http://www.internetworldstats.com،2014) ٚتدعُ٘

 أوالَفٗوّ املكررات اإليهرتوْية واشعة االْتعار"َووى: MOOC  

ُاُتفثل عًثث٢ َؼثثُ ً  "َثثٛٚى"مل٢ نسيٝفٛ ْٝثثس ىٝث  ٜكثث  َكثث  طثثبه١ نٛ سثثريا   
.Coursera )http://www.coursera.org(     ارتيهىْٚٝثثثث١  ٖٚثثث٢ ثنثثثثث  ايظثثثبهس

 ت ٛ ًا.

ٜٚلثثك َؼثثُ ً  "َثثٛٚى احكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ احفقٛىثث١، اا  ارتيقحثثسم اهلس٥ثثٌ     
ارتيهى١ْٝٚ احفقٛى١ احؼد  ملُثٔ احُهثٔ   MOOCٚيهٔ ٜفـٌ تشُٝقٗس  سحك  ا  

ثٕ ًٜقحل  ٗس عد  ستدٚ  َٔ اي ث   ٚيهثٔ ٖثذٙ احكث  ا  تقُٝثز  سْقظثس ٖس عثس        
ا  ؿثث١ٝ  ملثث  تقكٝثثد  ثثدٚ  ةػ املٝثث١ ثٚ سٝسسثث١ٝ ثٚ      َشثثسىس  ٚاسثثل١ َثثٔ ايهثث ٠    

 ركسمل١ٝ.

احك  ا  ارتيهى١ْٝٚ احهثف١ تشقٗدف عثدً ا ؿثأُس َثٔ اي ث  ، ٚتقهثٕٛ       ٖٚذٙ
ٚوثثسا٤ َٚثثٛا  يًكثث ا٠٤ ٚاوقبثثس ا ،    َثثٔ: ملٝثثدٜٖٛس  يظثث   احكثث   ٜكثثدَٗس ثسثثستذ٠  

١ ٚ لـثِٗ  ملـ  عٔ َٓقدٜس  يًقٛاػٌ  ني اي ًب١ ٚا سستذ٠ َثٔ ْسىٝث١، ٚاي ًبث   
ـًس َٔ ْسى١ٝ ثو ٣، ٚايد اس١ ف "َٛٚى" غري تزا١َٝٓ، ثٟ تلقُثد عًث٢ ارت ثٛ      ل

 ايذاتٞ يً    .

ٚحتق٣ٛ احٛٚى ع٢ً َك  ا  َقٓٛعث١ ملث٢ شتقًثف ايقأؼؼثس :ع١ًُٝ ٚث  ٝث١،      
َٚلدثثِ َٛاقثث  احثثٛى زتسْٝثث١ ٚغثثري   ٝثث١ َثثثٌ       ٚطبٝثث١، ٖٚٓدسثث١ٝ، ٚاققؼثثس ١ٜ،  

ٖس ملثس  ، َٚلٗثد َسسستظٛسثقص ىٝث  تكثدّ       َٛق  اٜثدنص ايثذ٣ اْظثأت٘ ةسَلث١    
َكثث  ا  زتسْٝثث١  نثثث  َثثٔ  شثث١ َ ٜثثني طسيثث  ٚطسيبثث١ ىثثٍٛ ايلثثسمل ٖٚٓثثسى     
ثٜـس َٛاق  يًُٛى   ١ٝ َثٌ ٜٛ اسٝق٢ تلقُد عًث٢ منثسا    ٝث١ َقلثد ٠ َثثٌ      

َٚثثٓ  اي ثث   احظثثس نني يًظثثٗس ا  ملثث٢ ْٗسٜثث١ احكثث    حتؼثثٌٝ  سثثّٛ َكس ثثٌ ثةثث ،
 (2013 ٜدإ ، ، (https://hunasotak.com/artical/741َكس ٌ ثة 

 فوائد اشتدداّ "َوونجاْيا : MOOC  

 : زتُٛع١ َٔ ايفٛا٥د يًُٛى ,Donaldson&Others ,2015 ) :(101-99 ىد 
  .ثْٗس عسح١ٝ ال تقكٝد  سذتدٚ  ادتػ امل١ٝ ثٚ ايزَس١ْٝ ثٚ ايثكسمل١ٝ ثٚ ايد١ٜٝٓ 
 و ٟ. َقسى١  لد٠ يػس ، نُس اهٔ ت مجقٗس يًػس  ث 

http://www.coursera.org/
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 . تٓسس  عدً ا نبرًيا َٔ احقلًُني مل٢ شتقًف ايثكسملس 
    تشثثثسعد عًثثث٢ تبثثثس ٍ ارتثثثسا   ثثثني احقأؼؼثثثني ف  ٍٚ ايلثثثسمل احأقًفثثث١; س

 عتكل َفّٗٛ عٛح١ ايقلًِٝ. 
 . تشسعد مل٢ ايق١ُٝٓ ايبظ ١ٜ يًُٛظفني ٚايلسًَني ف شتقًف اجسال 
 .اهٔ إْقسةٗس ْٚظ ٖس مل٢ َد٠  ١َٝٓ قؼري٠ 
 قثثثس  يفثثثىا   َٓٝثثث١ طًٜٛثثث١ يد اسثثثقٗس، ملأنث ٖثثثس الٜقجثثثسٚ  عثثثد٠ ثٜثثثسّ ثٚ  ال حت

 سسعس  يًد اس١.
  .تٓسس  اي ًب١، ٚارت ظتني، ٚايلسًَني مل٢ احٗٔ احأقًف١ 
  غسيبًس َس ٜكّٛ  قؼُُٝٗس ٚإْقسةٗس ٚإ  ا تٗس َؤسشس  تل١ًُٝٝ عسح١ٝ َ َٛق١ 
   ًثثث٢ تبثثثس ٍ تلقُثثثد ملثثث٢ َلدُٗثثثس عًثثث٢ ايثثثقلًِ ملثثث٢ زتُٛعثثثس ;  ثثثس ٜشثثثسعد ع

 ارتسا ، ٚايفِٗ احظىى يًُك  
  .حتكل ٖدف ايقلًِ ايذاتٞ ٚايقلًِ َد٣ اذتٝس٠ 
     تلٌُ ع٢ً ْظ   اك اط١ٝ ايقلًِٝ ٚ إتسى١ مل ؾ َقهسمل١٦ ثَسّ مجٝث  ا ملث ا

 مل٢ ايلسمل  ٕٚ ايٓد  دتٓص ثٚ ع م ثٚ يػ١.
 .تـٝٝل ايفج٠ٛ ايل١ًُٝ  ني اجقُلس  احقكد١َ ٚايٓس١َٝ 

دٜد َٔ ايد اسثس  ايقث٢ تٓسٚيث  ثُٖٝث١ احثٛى ٚملٛا٥ثدٙ َٚٓٗثس    اسث١         ٖٚٓسى ايل
ٚايق٢ ٖدمل  اىل تكؼ٢ ملس٥د٠ ٚث١ُٖٝ  احك  ا  احفقٛى١  ((Chen,2014 ْٜٛ  طٔ

احؼد  ايٛاسل١ ارتْقظثس  عثٔ ط ٜثل تقبث   ٝسْثس  احثدْٚس  نُثس ػثُُ  ايد اسث١          
، ٚٚةثد ثٕ   2014ْٝثٛ  اىل ٜٛ 2010اسقبٝسٕ ىٍٛ احثٛى ٚاسثقػ م ت بٝكث١ َثٔ ٜٓثسٜ       

   ٘  انث  احفسِٖٝ ايق٢ تٓسٚيقٗس احدْٚس  ىٍٛ احٛٚى ٢ٖ احٛى ٚاحفثسِٖٝ احقلًكث١  ث
ٖثثث٢ طثثث م ايقكثثثِٜٛ ملثثث٢ احثثثٛى ٚثسثثثسيٝ  احٓسقظثثثس  احقلثثثد ٠ ملٝثثث٘ نُثثثس ثنثثثد      ٚ

ايد اسث١ إ ٖٓثسى ملث ٚم  ثثني ايثقلًِ ايكثس٥ِ عًث٢ ايفؼثثٍٛ ايقكًٝدٜث١ ٚ ثني احثثٛٚى         
لًثثِٝ ٚايثثقلًِ ٚإ ث ا٤ ايٓثثسض تظثثري اىل ثٕ احثثٛى يثث٘ ارثثس        ٚاْثث٘ ٚسثث١ًٝ َبقهثث ٠ يًق  

نبري٠ ع٢ً ايقلًِٝ ايلسىل  غِ إ ارتجتسٙ ضتٖٛس ال ٜزاٍ غري ٚاؿ  نُس ثٚػ  
 ايد اس١  سة ا٤ احزٜد َٔ ايد اسس  عٔ احٛى َشقكب .

 األشض ايٓظرية يًُكررات املفتوحة املضدر ايواشعة اإليتخام: ثايجًا 

٢ َبثثثس ٤ٟ ايٓد ٜثثث١ االتؼثثثسي١ٝ ايقثثث٢ قثثثدَٗس نثثثٌ َثثثٔ:  عًثثث MOOC" تشثثثقٓد
ملٓد ٜث١ ايثقلًِ االتؼثسي١ٝ تقٛاملثل َث        Downes & Siemens "سثُٝٓز، ٚ ٜٚٓثز  

اىقٝسةس  ايك ٕ اذتس ٟ ٚايلظ ٜٔ، ٚايع تأوثذ ف االعقبثس  االجتسٖثس  اذتدٜثث١     
ايقلًِ ٚاسقأداّ ايقهٓٛيٛةٝس ٚايظبهس ، مل٢ ادتُث   ثني ايلٓسػث  اا  ايؼث١ً      ف

ف نثثثثري َثثثٔ ْد ٜثثثس  ايثثثقلًِ، ٚاهلٝسنثثثٌ االةقُسعٝثثث١، ٚايقهٓٛيٛةٝثثثس (.يبٓثثثس٤     
 (2010ْد ١ٜ ق١ٜٛ يًقلًِ ف ايلؼ  اي قُٞ)ث ٛ و ٠ٛ،

  :ملُٝثثثثثثثس ًٜثثثثثثثٞ Connectivismٚتقحثثثثثثثد  َبثثثثثثثس ا ايٓد ٜثثثثثثث١ االتؼثثثثثثثسي١ٝ

(Siemens,2005) 



 (ASEP) دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض

 
 

 

 

   

 

22 
 

      ِ   َل مل١ نٝف١ٝ اذتؼٍٛ ع٢ً احلًَٛس  ثِٖ َثٔ احلًَٛثس  ااتٗثس ٚ ايثع تقشث
ًَس  سيقػري ٚايق ٛ  احقشس ع  ٚ .  
 ٜهُٔ ايقلًِ ٚاحل مل١ ف تٓٛع اآل ا٤. 
         ًِايقلًِ ٖٛ ع١ًُٝ ايث  ع  ثني َؼثس   احلًَٛثس  احقأؼؼث١، ٜٚشثق ٝ  احثقل

 . َٔ و ٍ ايلٌُ عس ايظبه١ احمل١ًٝ  حتشني ع١ًُٝ ايقلًِ
 قُ إٕ تٛملري االتؼسال  ٚنذا اذتفسظ عًٝٗس ؿ ٚ ٜسٕ يقشٌٗٝ ايقلًِ احش . 
 ايكد ٠ ع٢ً   ١ٜ اي ٚا ع  ني اجسال  ٚا ملهس  ٚاحفسِٖٝ ٚاحٗس ا  ا سسس١ٝ . 
 ايدق١ ٚحتدٜ  احل مل١، ُٖس اهلدف َٔ مجٝ  ثْظ ١ ايقلًِ االتؼسي١ٝ . 
   اختثثثسا ايكثثث ا  ف ىثثثد ااتثثث٘ عًُٝثثث١ تلًثثثِ، ملسوقٝثثثس  َثثثساا ْلًثثثِ، َٚل ملثثث١ َلٓثثث٢

حثقػري;  ٕ ارتةس ث١ ايؼثحٝح١ اآلٕ    احلًَٛس  ايثٛا  ٠ ٜهثٕٛ  ثسيٓد  ف ايٛاقث  ا    
 شثب  ايثقػريا  ايثع قثد ت ث ث عًث٢ احلًَٛثس  ايثع          اهٔ ثٕ تهثٕٛ و ثأ غثدًا    

 . تؤر  ف اختسا ايك ا 
         عتدث ايقلًِ    م شتقًفث١، َٓٗثس: احكث  ا ، ٚايسٜثد ارتيهىْٚثٞ، ٚايظثبهس

ايثث ٥ٝص  االةقُسعٝثث١، ايٓكسطثثس  اذتٛا ٜثث١، ٚايبحثث  ، ملثثسحك  ا  يٝشثث  احؼثثد   
 . ل٢ً طبه١ ارتْىْ ، ٚقٛا٥ِ ايسٜد ارتيهىْٚٞ، ٚق ا٠٤احدْٚست.يًقلًِ

     ايقلًِ ٖٛ ع١ًُٝ إْظس٤ احل مل١، ٚيٝص ملكع اسقٗ ى احل مل١. عًُثًس  ثإٔ ث ٚا
 . ايقلًِ ٚط م ايقؼُِٝ ٜٓبػٞ ثٕ تشقفٝد َٔ ٖذٙ ايش١ُ يًقلًِ

  ً ِ  ظثهٌ مللثسٍ ف زتقُث     إٕ احداوٌ احأقًف١ ٚاحٗس ا  ايظأؼ١ٝ ١َُٗ يًثقل
ايٝثثّٛ، ٚعًثث٢ سثثبٌٝ احثثثسٍ ايكثثد ٠ عًثث٢   ٜثث١ ايثث ٚا ع  ثثني اجثثسال  ٚا ملهثثس            

 . ٚاحفسِٖٝ ٚاحٗس ا  ا سسس١ٝ
        ايقلًِ ي٘ ٖدف ْٗس٥ٞ، نق١ُٝٓ ايكثد ٠ عًث٢ ث ا٤ َٗثس ٠ َلٝٓث١ ثٚ ايكثد ٠ عًث٢

ٚإ ا ٠  ايلٌُ  فلسي١ٝ ف عؼ  احل مل١; َٔ و ٍ تُٓٝث١ َٗثس ا  ايثٛعٞ ايثذاتٞ،    
 احلًَٛس  ايظأؼ١ٝ ٚغريٖس.

 ٞاالتكسٕ ٚايٛػٍٛ إىل احل مل١ اذتدٜث١ ُٖس اهلدف َٔ ايقلًِ االتؼسي . 

( ثٕ َثثٔ َبثثس ٤٣ تؼثثُِٝ احكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ احظثثقك١ 2010ٜٚثث ٣) ث ثثٛ و ثث٠ٛ،
ايلُثثثٌ عًثثث٢ تثثثٛملري   َثثثٔ ْد ٜثثثس  ايثثثقلًِ االتؼثثثسي١ٝ ٚايقثثث٢ ظتثثث  َ اعستٗثثثس ٖثثثٛ:  

ظس ن١ احقٛق  يً    َٚشقٜٛست٘، ٚ ع٢ً ٚؿٛ  ايقفسعٌ تلًُٝس  حتد  ْ سم اح
 ثثثثثني احلًُثثثثثني ٚاي ثثثثث  ، ٚ ثثثثثني اي ثثثثث   ٚ لـثثثثثِٗ  لـثثثثثًس  سسثثثثثقأداّ ا  ٚا      

 يوٚنثذ  ايقهٓٛيٛة١ٝ احٓسسب١، سٛا٤ ثنسٕ ايو  ظهٌ َقزأَ ثّ غري َقزأَ،
ٕ تثثٛملري ايفثث ؾ يً ثث   رت ا ٠ احٓسقظثثس   ْٚكثثد احل ملثث١، ٚاختثثسا ايكثث ا ا   ظثثأ         

ايقلًِ نُثس ٜث ٣ ثٕ ٖٓثسى تظثس ٘  ثني  ايٓد ٜث١ االتؼثسي١ٝ ٚايٓد ٜث١ ايبٓس٥ٝث١ ف          
ايقأنٝد ع٢ً ايقلًِ االةقُسعٞ، ٚإتسى١ ايف ػ١ يًُقلًُني يًقٛاػٌ ٚايقفسعثٌ  
ملُٝثثس  ٝثثِٓٗ ثرٓثثس٤ ايثثقلًِ، ٚتؤنثثد ايٓد ٜثث١ االتؼثثسي١ٝ عًثث٢ ايثثقلًِ اي قُثثٞ عثثس   

 ٛ  ٚاالْىْ  ف ايقلًِٝ .ايظبهس ، ٚاسقأداّ ث ٚا  تهٓٛيٛةٝس اذتسس
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ُٜظثث ى اي ثث   َثثٔ وثث ٍ نثثٌ َثثٔ:   ثْظثث ١ ايثثقلًِ ارت ثثداعٞ، ٚ ٓٝثث١ احكثث  ،    ٚ
ٚتشثقأدّ ث ٚا  ايقلثسٕٚ ايثع تشثسعد      ٚايىنٝز ع٢ً ايقحفٝز، ٚايقلًِ ايٓظع، 

اي ًبثث١ عًثث٢ ايلُثثٌ ٚايثثقلًِ َلثثس عثثٔ  لثثد، ٚتشثثُ  هلثثِ  قبثثس ٍ ا ملهثثس ، ٚاحظثثسع    
(Barkley,2010,69 -46)  ْعس ارتْى . 

َٚلدثثِ ث ٚا  ايقلثثسٕٚ تلُثثٌ    ٜكثث١ ٚاىثثثد٠ ف تبثثس ٍ اي سثثسي١  ثثني ثطثثث اف        
  ٍ ايسٜثثثد ارتيهىْٚثثثٞ َٚثثثؤمت ا  ايفٝثثثدٜٛ ايد  طثثث١،     االتؼثثثسٍ; ٚايثثثو َثثثٔ وثثث 

 ..(Horton& Horton,2003,207) ٚاحؤمت ا  ايؼٛت١ٝ،

 تضٓيف املكررات اإليهرتوْية املفتوحة واشعة االْتعار رابعا: MOOC  
 : تؼٓٝف يًُك  ا  ارتيهى١ْٝٚ ٢ٖٚ(Clark,2013) ان 

 ٌَووى قائُة عًى ايٓك : Transfer MOOC 

عًثثث٢ َٛاقثثث  ايهىْٚٝثثث١ ثٚ ملثثث٢ ْدثثثِ إ ا ٠ ايثثثقلًِ    MOOCٖثثثذا ايٓثثثٛع  ٜلقُثثثد
تٛؿثث  احكثث  ا  ٚتلقُثثد ملثث٢    ٚتثثقِ ايلًُٝثث١ ايقلًُٝٝثث١  ٛةثثٛ  احلًثثِ،   ارتيهىْٚثثٞ،

احؤسش١ ثٚ ا نس ا١ٝ، ٚتشثقأدّ ٖثذٙ    'اسِ'ةذ  عد  نبري َٔ احقلًُني ع٢ً 
احك  ا  ثسسيٝ  تكًٝد١ٜ َثٌ  ؿُٔ ٖثذٙ ايف١٦احملسؿث ا  احشثج١ً، ٚاالوقبثس ا      

نٛ سثثثريا   ايكؼثثثري٠، ٚايٓؼثثثٛؾ، ٚزتُٛعثثث١ َثثثٔ طثثث م ايقكٝثثثِٝ، ٜٚلقثثثس َٛقثثث   
 ؿُٔ ٖذٙ ايف١٦.

  َووى قائُة عًى االْتاج: MadeMOOC 

  ثٚ Khan Academyقلًُٝثٞ  ظثهٌ َبقهث ،    تشقأدّ ٖذٙ احك  ا  ايفٝثدٜٛ اي 

Udacity hand on board َٕثثثٌ ثنس اٝثث١ وثثسٕ تقـثثُٔ َكثث  ا    ، ٚاهثثٔ ث
 مس١ٝ، ٚغري  مس١ٝ، ٚتٛظف ثسسيٝ  ايثقلًِ ايقظثس نٞ َث  اسثقأداّ   زتٝثس       

 .عٌُ ا ق إ ٚتكِٝٝ ا ق إ تفسع١ًٝ َق ٛ ٠، ٚ

 َووى تسآَية :SynchronousMOOC   

ٛع َثثثٔ احكثثث  ا  احقزآَثثث١  ٛةثثثٛ  تثثثٛا ٜخ ستثثثد ٠ يًبثثثد٤ ملثثث٢  ٜقؼثثثف ٖثثثذا ايٓثثث
ايقلًِ، ٜٚقحد  ملٝٗس َٛاعٝد ْٗس١ٝ٥ يقٓفٝذ احٗثسّ ٚا ْظث ١ ٚايقكُٝٝثس ، ٚغسيبثس     
َس تًقزّ  سيقكِٜٛ ا نس اٞ، ٚتظج  ٖثذٙ احكث  ا  عُثٌ احلًُثني َث  احثقلًُني       

حتكٝثثل ف مل ٜثثل، ٚقثثد ٜظثثهو ايثثبلس ملثث٢ َثثد٣ صتثثس  ايثثو ىٝثث  إْثث٘ ٜؼثثل        
  .ايقزأَ مل٢ مجٝ  عًُٝس  ايقلًِ اح تب ١  سحك  

 َووى ال تسآَية AsynchronousMOOC : 

َكثث  ا  غثثري َقزآَثث١، التقكٝثثد  قثثٛا ٜخ ستثثد ٠، ٚال     ٚاحثثٛى اي تزآَٝثث١ ٖثث٢ 
تًقثثثزّ نٛاعٝثثثد يبثثثد٤ تٓفٝثثثذ ا ْظثثث ١ ٚايقثثثد ٜبس  ٚاْقٗس٥ٗثثثس، َٚثثثٔ َزاٜثثثس ٖثثثذٙ      

ث٣ ٚقثث  ٚتٓسسثث  اوثثق ف ايقٛقٝثث  ايثثزَك  ثثني       احكثث  ا  ثْثث٘ اهثثٔ تلًُٗثثس ملثث٢    
  .ايدٍٚ

  َووى قائُة عًى ايتهيفAdaptive MOOC : 

تلقُد ٖذٙ احٛاق  ع٢ً اسقأداّ ارتٛا  َٝس  يًقهٝف ٚتكدِٜ وثسا  ايثقلًِ   
 سحق ًبثثثس  ايكبًٝثثث١ ايظأؼثثث١ٝ، عًثثث٢ ثسثثثسض ايقكٝثثثِٝ ٚمجثثث  ايبٝسْثثثس  احقلًكثثث١   
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 سعقبس ٖثس زتثسال ةدٜثثدا    Gatesقثثد ُىثد   ٚٚتكثدِٜ َشثقٜٛس  ثػثل  يًُثقلًُني،     
ًُثثس ي ْقسةٝثث١ ٖثثذا َثثٔ قبثثٌ َؤسشثث١   MOOC عًثث٢ ْ ثثسم ٚاسثث  ف احكثث  ا    َٗ

يًُثثقلًُني  سالْقكثثسٍ  اوثثٌ  ٓٝثثسٕ احل ملثث١، ٚٚملكثثس رتثثساتِٗ ملثثسِْٗ ٜقح نثثٕٛ         
عثثثثثثثثس Cogbooksٚتشثثثثثثثثقأدّ اسثثثثثثثثق  عس  ايثثثثثثثث ث٣ ْٚقثثثثثثثثس٥     اوثثثثثثثثٌ احكثثثثثثثث  ،

ٔ    االْىْ . ًٝس، ٚتلقثس       ا ٜٚشُ  ٖثذا ايٓثٛع َث يقكٝثِٝ ملث٢ ت ثٜٛ  احكث  ا  َشثقكبً
 .َك  ا  َٔ ٖذا ايٓٛع

  قائُة عًى اجملُوعات  َووى: Group MOOC 

ع٢ً تهٜٛٔ زتُٛعس  تظس ن١ٝ ػػري٠ َٔ اي ث   يزٜثس ٠ انقشثس  اي ًبث١     
تلقُد ٖذٙ َثٔ احكث  ا  ال ٜشثُ   ٛةثٛ       يًُلًَٛس  ٚاىقفسظِٗ  ٗس، ٖٚذا ايٓٛع

 MOOCقلًُني، ٜٚلُثٌ عًث٢ تُٓٝث١ َٗثس ا  تث تبع  أعُثسٍ       ثعدا  نثبري٠ َثٔ احث   
وسػثث١ َثثثٌ َكثثث  ا  ا عُثثسٍ ايقجس ٜثث١، ٚاجُٛعثثثس  ٜثثقِ اوقٝس ٖثثس  سسثثثقأداّ       
 ثثثث اَ  عًثثثث٢ ثسثثثثسض احهثثثثسٕ، ٚاالسثثثثقلدا احقلًُني خب ثثثث١ تلًثثثثِ احكثثثث   ٚتٓفٝثثثثذ      

Stanford         ٔٚايٓثثثٛع، ٚيهثثثٌ زتُٛعثثث١ َ طثثثدٜٔ ٜقثثثس لٕٛ ايقثثثزاّ  ٖثثثذا ايٓثثثٛع َثثث ،
 . َس  ٘ َٔ تهًٝفس ، ٚقد اسقأدَ ا  احك  

  َووى قائُة عًى االتضاالتConnectivist MOOC : 

ٜلقُثثد ٖثثذا ايٓثثٛع عًثث٢ االتؼثثسال  عثثس ايظثثبه١، ٚال حتثثد  احملقثث٣ٛ ايلًُثثٞ          
سُٝٓز ايظٗري٠    Cmoocف ثٕ َك  ا  َشبكس، ٚت نز ع٢ً إْقس  احل مل١، ملُكٛي١

    . إْقس  ط ٜع ملٝدٜٛ " ت نز ع٢ً إْقس  احل مل١ ٚتٛيٝدٖس َثٌ

  ٌَووى قضرية األج: Mini MOOC 

  َٚ  ظٗٛ   عس ٠ َس تهٕٛ َ تب ١ َ  ادتسَلس ، ٚتأوذ احك  ا  عد٠ ثسس ٝ ،

 Mini MOOC    َكث  ا  تشثقُ  يلثد  َثٔ ايشثسعس  ٚا ٜثسّ،        قؼثري٠ احثد٣ ٚايقث٢
 َكث  ا    MOOC يق١ُٝٓ َٗس ا  ق١ًًٝ، ثػبح  َٓقظ ٠  ظهٌ نبري، نُس ثْٗس

ثنثثث  َٓسسثثب١     Open Badges movement ايدقٝكثث١، َٚثثٔ ثَثًثث١ ٖثثذا ايٓثثٛع    
،  اقبثثساًل  سيٓشثث١ يلثثد  احثثقلًُني    MOOC ثنثثث  َٛاقثث   ، يًُجثثسال  ايٓٛعٝثث١ 

تقفثسٚ  احؤسشثس  احأقًفث١ ف    MOOC )ملبلـٗس ٜلقُد ع٢ً اسثقأداّ ايفٝثدٜٛ    
لثثثث ٚك ثعثثثثدا  َشثثثثقأدَني ملكثثثثع: َثثثثثٌ احملسنثثثثس٠، ٚاحملسؿثثثث ا  احشثثثثج١ً، ٚاي   
ٚ ٜثثبني   ايقلًُٝٝثث١، نُثثس تقفثثسٚ  ثٜـثثًس ايفثثى٠ ايزَٓٝثث١ يد اسثث١ تًثثو احكثث  ا .        

ّ   ادتثثدٍٚ ٚحتدثثٞ  ٓشثثب١ عسيٝثث١ َثثٔ     MOOCايقثثسيٞ   َؤسشثث١ ثنس اٝثث١ تكثثد
ثنثثث   عثثد    اي ًبثث١، ىٝثث  ٜلقثثس َٛقثث  نٛ سثثريا ٖثثٛ ثنثثث  إقبثثسال َثثٔ ىٝثث           

ٛق  ٜشُ  ٖٛ َثسٍ ح Udemy(https://www.udemy.com)  َٚٛق  احشقأدَني
ٜٚٗثدف إىل تثٛملري ايقلًثِٝ َثٔ       ٟ طأؽ  بٓس٤ ثٚ   اسث١ احكث  ا  عثس االْىْث     

و ٍ متهني ثٟ طأؽ يًقلًِ َٔ ارتسا٤ ف ٚقثد سثجٌ عًث٢ ٖثذا احٛقث  ثنثث        
 َس١٥ ايف طسي .َٔ 

تلقثس ايًػث١ ٖثٞ احظثه١ً      ٚاسثقأداَٗس  MOOC ادتٗٛ  ايل  ١ٝ ف ْظ  َٛاق 
  ف ايقلسَثثٌ َثث  احشثثسقس  َفقٛىثث١ احؼثثد  ايثثدٚ ا       يًلدٜثثد َثثٔ اي ثث     ا  ثث  
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، ملأغًث  احٛاقث  ايثع تكثدّ ودَث١ احثٛا  َفقٛىث١ احؼثد          <ايقد ٜب١ٝ عس ارتْىْ 
<MOOCs >      تكدَٗس  سيًػ١ ارتصتًٝز١ٜ، ٚ  غِ قًث١ َٓؼثس  ايقلًثِٝ احفقثٛ  ايثع

ى ايلدٜثد َثٔ   ٖٚٓثس  تكدّ ودَستٗس  سيًػ١ ايل  ١ٝ إال ثْٗس  دث  ف ايدٗثٛ  َثؤوً ا  
ٚيهٓٗثس  ثثث  احؤسشس  ع٢ً احشق٣ٛ ايل  ٢ ايع تبذٍ ةٗٛ ا نثبري٠ ملث٢ ٖثذا ارتطثس      

  نس ث    ٖذٙ احٛاق  ٚايقجس   َس ًٜٞ: ثث ال تزاٍ ستدٚ ٠ ةدًا

 ٔأنادميية ًَتكى ايداري    : 
تلقثثس ثنس اٝثث١ ايثثدا ٜٔ ٖثثٞ ثٍٚ ثنس اٝثث١ ع  ٝثث١ َفقٛىثث١ يقكثثدِٜ ودَثث١    

عًث٢ ارتْىْث ، ٚختقًثف ثنس اٝثث١ ايثدا ٜٔ  ْٗثس َثس تثزاٍ تكثثدّ        ايقلًثِٝ اجثسْٞ   
 ٚ اتٗس  سي  ٜك١ ايقكًٝد١ٜ عس تٛملري غ ملث١ املىاؿث١ٝ عًث٢ ارتْىْث  يًُحسؿث       
ٚاي ثث   يًقٛاػثثٌ َبسطثث ٠ً، ٚيثثٝص َثثٔ وثث ٍ تشثثجٌٝ احثثٛا  نُثثس ف اي  ٜكثث١         

 ا  عًثثثث٢ ، الىًكثثثثس سثثثثقكّٛ ا نس اٝثثثث١   ملثثثث  ايثثثثدٚ ا  ٚاحملسؿثثثث  <احقداٚيثثثث١ اآلٕ
 ارتْىْ .

 ٚ ٠ تد ٜبٝثث١ زتسْٝثث١ ف زتثثسال     250قثثدَ  ثنس اٝثث١ ايثثدا ٜٔ ثنثثث  َثثٔ     
َقلثثد ٠، ٚتثثٛمل  ا نس اٝثث١ إَهسْٝثث١ االطثث ع عًثث٢ ستقٜٛثثس  ٖثثذٙ ايثثدٚ ا  َثثٔ        

  http://www.aldarayn.comو ٍ قٓستٗس ع٢ً َٛق  ٜٛتٝٛ ،

 َوقع روام : 
هىْٚٝثث١ تٗثثقِ  قكثثدِٜ َثثٛا   ٜلثث ف َٛقثث   ٚام ْفشثث٘  هْٛثث٘ َٓؼثث١ تلًُٝٝثث١ إي  

  اس١ٝ ثنس ا١ٝ زتس١ْٝ  سيًػ١ايل  ١ٝ ف طق٢ اجسال  ٚايقأؼؼثس ، ٜكثدَٗس   
ثنس إٝٛ َقُٝزٕٚ َٔ شتقًفأ ةس٤ ايلسمل ايل  ٞ، َٚقحُشٕٛ يقٛسثٝ   ا٥ث ٠   
احشقفٝدٜٔ َثٔ شتثزِْٚٗ ايلًُٝثٛاحل ف احقأؼثؽ; ىٝث  ٜشثلٕٛ رتٜؼثسي٘ حثٔ         

 ِٖ وس   ثسٛا  ادتسَلس .

قثثدّ َٛقثث   ٚام عظثث ا  ايثثدٚ ا  ف شتقًثثف اجثثسال ، ٚقثثد ت تؼثثُُٝ٘ عًثث٢   
ْشل َٛاق  ايقلًِٝ َفقٛى١ احؼد  ايلسح١ٝ; ىٝ  ٜثقِ تكثدِٜ ايثدٚ ا  ف تٛقٝث      
ستد  َثٔ وث ٍ ستسؿث ا  ايفٝثدٜٛ احشثج١ً، رثِ ايقُثس ٜٔ ايقفسعًٝث١ ٚزتقُث           

 ٚام ف ملثثى٠ قؼثثري٠ ثٕ ايثثقلًِ يًقفسعثثٌ َثث  احلًثثِ َٚثث  ايثثزَ ٤، اسثثق سع َٛقثث     
 عتكثثل  ٚاًةثثس نثثبرًيا نقج  ثث١ ع  ٝثث١  ا٥ثثد٠ ف زتثثسٍ ايقلًثثِٝ َفقثثٛ  احؼثثد .   

http://www.rwaq.org 

 َوقع إدراى : 
ت تدطثثثني َٛقثثث  إ  اى ف َثثثسٜٛ احسؿثثثٞ   عسٜثثث١ احًهثثث١  اْٝثثثس ق ٜٓثثث١ ايلسٖثثثٌ        

هىْٚٝث١  ا   ْٞ، ٖٚٞ َٓؼ١ غثري   ٝث١  سيًػث١ ايل  ٝث١ يًُشثسقس  ادتُسعٝث١ ارتي      
ايلسحٝثث١ يًقلًثثِٝ  < EDX>احفقٛىثث١ احؼثثس  ، ٚقثثد ت ثْظثث٦   سيقلثثسٕٚ َثث  َٓؼثث١    

 احفقٛ  عس ارتْىْ .

ملإْث٘ سثٝهٕٛ  إَهثسٕ احثقلًُني ايلث   ي يقحثسم عثس طثبه١          ٚٚملًكس ي  ١ٜ إ  اى
ارتْىْثثث  نشثثثسقس  َقثثثٛمل ٠ َثثثٔ ثملـثثث دتسَلس  ايلسحٝثثث١ َثثثثٌ ٖثثثس مل  ، َٚلٗثثثد     
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ةٝس، ٜٚٛسٞ   نًٝثٞ، َث  إَهسْٝث١ اذتؼثٍٛ عًث٢ طثٗس ا        َسسظٛسقص يًقهٓٛيٛ
ـًثثسي يقحسم نشثثسقس  ةدٜثثد٠  سيًػثث١          إتكثثسٕ ف  لثثس َٓٗثثس، ٚسثثقفق  اجثثسٍ ثٜ

ًّس.  ايل  ١ٝ  ملـٌ ا نس اني ايل   رتر ا٤ايقلًِٝ ع  

 ٔوقف أوٕ الي  : 
َٓؼثث١ تلًثثِٝ ٚتثثد ٜ  ع  ٝثث١ زتسْٝثث١، تٗثثقِ  ظثثهٌ ثنثثس نجثثسال  ايقكٓٝثث١        

ًَثس ف يػثس         ٚايسزت ١ ٚارت ا ٠، ٚحتقٟٛ احٓؼث١ عًث٢ عظث ا  ايثدٚ ا  اجسْٝث١ متس
 .ايسزت١ ٚايقشٜٛل ٚايظبهس  ٚايلًّٛ ارت ا ١ٜ ٚغريٖس

 أنادميية ايتخرير : 
تٗثثدف ثنس اٝثث١ ايقح ٜثث  إىل إعثثس ٠ تكثثدِٜ احل ملثث١    ٜكثث١ طثثٝك١ َٚبشثث ١     

ـًثس ف شتقًثف    ايفث ٚع ايلًُٝث١، ال   عس زتُٛع١ َٔ ايدٚ ا  ايظٝك١ ٚاحبش ١ ثٜ
تلقُد ملًشف١ ا نس ا١ٝ  ظهٌ نبري عًث٢ ايبحث  عثٔ ا نثس اٝني اح َثٛقني      
 ةٌ تكدِٜ ايثد ٚض، ٚيهٓٗثس تٗثقِ ثنثث  نثٔ يدٜث٘ ايكثد ٠ عًث٢ تبشثٝع ايلًثّٛ           

 ٚتكداٗس ف طهٌ ستب  ٚةذا .

عٓثثد  ٜس تثثو حٛقثث  ا نس اٝثث١ سثثقكس ًو ايلدٜثثد َثثٔ ايثثدٚ ا  احبشثث ١ ف      
ايهُٝٝس٤ ٚايفٝزٜس٤ ٚا ىٝس٤ ٚايفًو، ٚنذيو ف االققؼس  ٚاالةقُسع زتسال  

 ٚايفًشف١ ٚ ٜس ٠ ا عُسٍ ٚايقهٓٛيٛةٝس ٚغريٖس 

 َِٗوقع ْف   : 
َبثثثثس  ٠ َٛةٗثثثثث١ إىل طثثثث   احثثثثثدا ض اذتهَٛٝثثثثث١ ف ايثثثثدٍٚ ايل  ٝثثثثث١ َؼثثثثث  ،    

دٜٛ ملٝ 17000ٚايشلٛ ١ٜ، ٚادتزا٥ ، ٚسٛ ٜس إىل اآلٕ، عتقٟٛ احٛق  ع٢ً ثنث  َٔ 
 قٝكث١، إاا نٓث     20ف تبشٝع احٓسٖ  ايد اس١ٝ ايل  ١ٝ، َد٠ نثٌ َٓٗثس ثقثٌ َثٔ     

طسيًبس ف ثىد َ اىٌ ايقلًِٝ احد سث١ٝ ٚت ٜثد ثوثذ  لثس ايثد ٚض عثس ارتْىْث ،        
  .  ملٗذا احٛق  سًٝيب يو اىقٝسةو  ظهٌ نبري

 َوقعFreeArab  : 
ال  ايقهٓٛيٛةٝثثثس َٓؼثثث١ تلًثثثِٝ َفقثثثٛ  تكثثثدّ  ٚ ا   سيًػثثث١ ايل  ٝثثث١ ف زتثثثس    

  . نسيسزت١ ٚايظبهس  ٚايقؼُِٝ

 َوقع تيد ايتعًيُي : 
ايظثٗري٠، ٜٚقثٝ  َٛقث  تٝثد      TEDٖٛ احٛق  ايثذٟ ت إط قث٘  ٛاسث ١ َؤسشث١     

يًقلًِٝ إْظس٤   ٚض تفسع١ًٝ َ  احشقأدّ َب١ٝٓ ع٢ً ايفٝدٜٖٛستسح ١ٝ٥ ايشس ك١ 
سحٛق ، ٜكثثثدّ تٝثثثد ايثثثع ثطًكٗثثثس احٛقثثث ، إؿثثثسمل١ رتْظثثثس٤   ٚض شتؼؼثثث١ وسػثثث١  

يًقلًثثثِٝ َٝثثثزتني إؿثثثسملقني عثثثٔ َٛقثثث  تٝثثثد ايقكًٝثثثدٟ:احٝز٠ ا ٚىل ٖثثثٞ إَهسْٝثثث١     
ايقفسعثٌ  ثني احثد ض ٚاي ثث  ، ٚاحٝثز٠ ايثسْٝث١ ٖثٞ إَهسْٝثث١ تلثدٌٜ ايثد ض ثنثثث           

َثٔ َث ٠; ىٝث  اهثٔ يًُثد ض إؿثسمل١ ثسث١ً٦ ْٚظثسطس  عكث  نًُحسؿث ٠، ٖٚثٞ            
 . Flipارتد١َ ايع ٜشُٝٗس احٛق  
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 ايري جودة املكرر اإليهرتوْى املفتوح املضدر:َع 
تٗدف ادتسَلس  احلسػث ٠ إيثٞ حتشثني شت ةستٗثس ايقلًُٝٝث١ ٚارتثدَس  ايثع        
تكدَٗس يًُجقُ  َٔ و ٍ االسقأداّ ا َثٌ يقكٓٝس  االتؼسال  ٚاحلًَٛثس  ف  
شتقًثثف عًُٝثثس  ايقلًثثِٝ ٚايبحثث  ايلًُثثٞ ٚارت ا ٠ ايفلسيثث١; ٚحثثس نثثسٕ ايقلًثثِٝ         

ْدثث ا يًقزاٜثثد   ثثثثهىْٚثثٞ ٖثثٛ احثثدوٌ اذتكٝكثثٞ يق ثثٜٛ  ايقلًثثِٝ ف احشثثقكبٌ      ارتي
   ِ يثذيو نثسٕ    ثثث  احشقُ  ف ثعدا  اي    ٚاي غب١ ف تٛملري ةٗثٛ  اي ث   ٚٚقثقٗ

يزاَس عًٝٓس ثٕ ْـ  احلسٜري ايثع تـثُٔ ةثٛ ٠ احكث  ا  ارتيهىْٚٝث١ ايثع ْكثدَٗس        
 ٢ٖٚ:ي   ٓس، 

  املكرراجلواْب ايرتبوية وايتُٗيد : 
ٜبدث احك   ارتيهىْٚٞ نثٓدِ احكث   ايثذٟ ٜقحقثٟٛ عًثٞ قس٥ُث١ َثٔ احلًَٛثس          

ٚاةبس  اي    َٚؼس   ايقلًِ اح ًٛ ١ السثقهُسٍ   ٚ ايع تظري إيٞ ثٖداف احك  
ٚنٝفٝثث١ ختؼثثٝؽ   احكثث  ، ٖثثذٙ احلًَٛثثس  تثثزٚ  اي سيثث   فهثث ٠ عثثٔ طثثٍٛ احكثث  ،    

 ٚنذيو ط م تكُٝ٘ ٚتٛ ٜ  ايد ةس . ي٘،ايٛق  اح ٥ِ ي٘ ٚتٛقلست٘ السقهُس

 شل أو ايتٓاغِ: ايتٓا  

ٚف اتشثثثسم نسَثثثثٌ ٚتقُٝثثثز نثثثثذيو    ظتثثث  ثٕ تهثثثٕٛ  ٓٝثثثث١ احكثثث   َقٓسسثثثثك١،   
 ٘ ىٝثث  تشثثسعد احكثث  ا  اا  ايقؼثثُِٝ احقشثثل    ،  سيٛظٝفثث١، ٚةسا ٝثث١احدٗ ايلسّ يثث

سّ يذيو ملإٕ اسقأداّ ْدث  ، عًٞ س ع١ اسقٝلس  نٌ َٔ اي سي  ٚاحلًِ يًُك  
إ ا ٠ ستقٟٛ ٚتلًِ َثٌ احٛ ٌٜ ٜشٌٗ عًٞ اي    ١َُٗ ايثقلًِ  ثدالَٔ ايقٓكثٌ    
َٔ ٚاة١ٗ إيٞ ثو ٟ شتقًف١،  ثس ٜشثِٗ ف ٚػثٍٛ احشثقأدّ إيثٞ َشثقٟٛ  اىث١        
َلكثثٍٛ. ٚاالتشثثسم ٜشثثسعد  د ةثث١ نثثبري٠ عٓثثد تكثثدِٜ ارتثثدَس  ٚايثثدعِ، نُثثس        

   ٚطثٍٛ احملقثٟٛ   ظت  اذتفثسظ عًثٞ االتشثسم عٓثد عث ك احملقثٟٛ ايلًُثٞ يًُكث        
ٚارتْظثث ١ ٚتٛ ٜلٗثثس عًثثٞ احكثث  ، عًثثٞ سثثبٌٝ احثثثسٍ: ظتثث  ثال تهثثٕٛ إىثثدٟ ٚىثثدا   
 احك   ط١ًٜٛ َٚز مح١  سحس ٠ ايل١ًُٝ ٚا ْظ ١، ٚايٛىدا  ا وث ٟ قؼثري٠ ةثًدا،   

  س ٜشقدعٞ ٚةٛ  تٛا ٕ  ني ٚىدات٘.

 :احملتوي  

َٓدثثثٛ ا   ظتثثث  ثٕ ٜثثثبك نثثثٌ َكثثث    ٝثثث  ٜهثثثٕٛ غثثثك  ثثثسحملقٟٛ ، ٜٚلهثثثص    
َقلد ٠ يألملهس  ٚاحفسِٖٝ، ٚ ظتث  ثٕ حتقثٟٛ احكث  ا  عًثٞ َثس ٠ عًُٝث١ ف ثطثهسٍ        
َقلد ٠ َشقلٝٓس  ٛةٛ  عد  نبري َٔ احثٛا  ايقلًُٝٝث١ َثٔ َؼثس   َقلثد ٠ َثثٌ       
:ايفٝدٜٛ، ٚايؼٛتٝس  ،ٚاحشقٓدا  َٚٛاق  ايٜٛ  ارتس ة١ٝ ، نُس ظت  ثٕ ٜلهثص  

ٕ ايقهٓٛيٛةٝثس تشثسعد ثعـثس٤ ٦ٖٝث١ ايقثد ٜص      احك   ٚةٗس  ْد  َقلد ٠ ; ىٝث  إ 
عًٞ تل ٜس اي    حؼس   تلًِ متثٌ ٚةٗس  ْد  َقلثد ٠ َقلًكث١  سحفثسِٖٝ ثٚ    
احٛؿٛعس ، ٚظت  نذيو شتسطب١ ا منس  احأقًفث١ يًثقلًِ )اح ٥ثٞ ٚايشثُلٞ     

ٚاذت نٞ( َٔ و ٍ احملقٟٛ.

 :ٌايتفاع  
تلًثِ َقٓٛعث١ يًقفسعثٌ    ظت  ثٕ عتقٟٛ نثٌ َكث   عًثٞ اسثىاتٝجٝس  ٚملث ؾ      

ٚنثذيو  ثني اي سيث  ٚاحلًثِ ٚاي سيث  ٚ َ ٥ث٘.         ني اي سي  ٚاحثس ٠ ايقلًُٝٝث١ ،  
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تشسعد ٖذٙ ا ْٛاع َٔ ايقفسعًلًٞ  ٓثس٤ زتقُث  تلًُٝثٞ ٚتُٓثٞ َٗثس ا  ايثقفهري       
ايٓسقثثثثد ٚتشثثثثسعد عًثثثثٞ ايقلثثثثسٕٚ ٚتقثثثثٝ  ملثثثث ؾ يفٗثثثثِ ٚت بٝثثثثل احثثثثٛا  ايقلًُٝٝثثثث١   

 ٚاحفسِٖٝ.

يثثثث  ٚاحملقثثثثٟٛ: عتثثثثدث ايقفسعثثثثٌ  ثثثثني اي سيثثثث  ٚاحملقثثثثٟٛ  ايقفسعثثثثٌ  ثثثثني اي س
 ايقلًُٝٞ إاا قسّ اي     سآلتٞ:

        ق ا٠٤ احٛا  ايد اس١ٝ ف نٌ َثٔ احكث   ارتيهىْٚثٞ ٚايهقثس  ايد اسثٞ ثٚ ىزَث١
 احك   َظسٖد٠ ملٝدٜٛ نًٝ  ثٚ اسقل اك َٔ ايٜٛ .

 ريٖس.ايلٌُ عًٞ و ٜ ١ َؼٛ ٠ الوقٝس  احٛؿٛعس  ٚٚس١ًٝ تفسع١ًٝ ثٚ غ 
     ٞاي سيثثث  ٜثثقلًِ يػثث١ ةدٜثثثد٠ ثٚ ايٓ ثثل ايشثثثًِٝ     ثثثث االسثثقُسع إيثثٞ ًَثثثف ػثثٛت

 حؼ ً  عًُٞ َٔ قسَٛض ػٛتٞ ثٚ مسسع ستسؿ ٠ ْد ١ٜ ثٚ وس عًُٞ.

ايقفسعثثٌ  ثثني اي سيثث  ٚعـثثٛ ٦ٖٝثث١ ايقثثد ٜص: عتثثدث ايقفسعثثٌ َثثٔ وثث ٍ قٝثثسّ  
 اي     سآلتٞ:

  االتؼسٍ احبسط   لـٛ ١٦ٖٝ ايقد ٜص عٔ ط ٜل ايسٜث ٞ ثٚتكثدِٜ   ، د ارتيهىْٚث
عُثثثٌ يًقلًٝثثثل عًٝثثث٘، احظثثثس ن١ ف َٓسقظثثثس  ٜثثثدٜ ٖس احملسؿثثث ، احظثثثس ن١ ف  
َٓسقظس  ٜدٜ ٖس طسي ، تكدِٜ ع ٚك عًثٞ ارتْىْث  ْٚكثد َثٔ وث ٍ ايبًثٛ        
ثٚ ايٜٛهٞ ، َٓسقظس  غ ف اذتٛا ، َٓسقظس  يٛىس  ارتع ْس ،ثٚ ايًكس٤ا  ايع  

   ايقًٝف١ْٝٛ.تشقأدّ سبٛ ٠  ٝـس٤ ، ٚايًكس٤ا

 ايقفسعٌ  ني اي سي  ٚاي سي : ٜقِ َٔ و ٍ قٝسّ اي     سآلتٞ:
       ،ِثْظ ١ يٛى١ ارتع ْس  ، احظ ٚعس  ايقلسْٚٝث١، ْكثد اي ث    عُثسٍ  َ ٥ٗث

َٓسقظس  غ ف اذتٛا ، ثْظ ١ ايف ٜل، اتؼسال  ايسٜد ارتيهىْٚٞ ، احٓسقظس  
ٚايٓكثثثد، َٓسقظثثثس  يٛىثثثس     ايثثثع ٜثثثدٜ ٖس اي ثثث  ، ايلثثث ٚك عًثثثٞ ارتْىْثثث    

 (20،2011ارتع ْس ، ايًكس٤ا  ايع تشقأدّ سبٛ ٠  ٝـس٤.) اذتسَدٟ 

ٚةثثدٜ   سيثثذن  إ اسثثقفس ٠ ايبسىثثث١ َثثٔ ارتطثثس  ايٓدثث ٣ ملثث٢ تؼثثُِٝ احكثث         
ا سص ايٓد ١ٜ ايقث٢ تشثقٓد    ارتيهى٢ْٚ احفقٛ  احؼد  مل٢ ؿ٤ٛ َست ع ؿ١ َٔ

احكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ ٚنثثس  ٖثثذٙ لثثسٜري تؼثثَُِٝعًٝٗثثس احكثث  ا  احفقٛىثث١ احؼثثد  ٚ
ٜقفل َ  َلسٜري ادتٛ ٠ احملد ٠ يقؼثُِٝ احكث  ا ، ٚادتثدٜ   سيثذن  إ ايبسىثث١      

 قسَ   ستبسع َٚ اعسٙ ٖذٙ احلسٜري مل٢ َ ى١ً  ٓس٤ احك   ارتيهى٢ْٚ.

 املضدر ايواشعة اإليتخام حتديات املكررات املفتوحة: 

تشثثِٗ تكٓٝثثس  ايثثقلًِ ارتيهىْٚثثٞ  ظثثهٌ نثثبري ملثث٢ تُٓٝثث١ احٗثثس ا  احأقًفثث١،      
ٚوسػ١ حٔ ثْٗٛا َ اىثٌ ايقلًثِٝ اي مسٝث١، ملٗثِ ثنثث  اىقٝسةثس يثدٚ ا  ايقُٓٝث١         
ايبظثث ١ٜ احشثثقدا١َ، نُثثس ثٕ َثثِٓٗ ايظثثػٛملني  د اسثث١ َٛؿثثٛعس  ملثث٢ ختؼؼثثس   

َٚٔ ثنثث    مل٢ ايؼػ ،، هلِ ايد ٚف  قلًُٗس ثٚ االيقحسم  ٗس   شتقًف١ مل تشُ
ثْٗس تلقُثد عًثث٢ ايًػثث١ االصتًٝزٜثث١;  ثثس  ايقحثدٜس  ملثث٢ احكثث  ا  احفقٛىثث١ احؼثثد ; 

ٜلثثٛم اسثثقأداّ احثثقلًُني ايٓثثسطكني  ًػثثس  ثوثث ٣ هلثثس، ملثثٓحٔ ملثث٢ ىسةثث١ ال قهثثس     
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ٚضتثٔ ملث٢   ط م ٚثسسيٝ  ىدٜث١ تشُ  جبذ  احقلًُني ايل   ٚتُٓٝث١ َٗثس اتِٗ،   
  َفقٛىثث١ احؼثثد   سيًػثث١ ايل  ٝثث١  ملثث٢ شتقًثثف    ىسةثث١ ثٜـثثس اىل تؼثثُِٝ َكثث  ا  

تؼثثُُٝٗس ٚاحثثقػريا  ايقثث٢ تثثقحهِ ملثث٢ صتثثس     ايقأؼؼثثس  ٚايبحثث  ملثث٢ اسثثسيٝ    
اطثس  عُثٌ   ( Schoenack 2013تٛظٝف تًو احك  ا  ٚقد قدَ    اس١ طثْٛسى  ) 

    ٔ ايقحثثدٜس   ةدٜثثد يًُكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ احفقٛىثث١)احٛى( َثثٔ وثث ٍ ايبحثث  عثث
 ا  احفقٛى١ ٚايثو يقحفٝثز ٚحتشثني ايثقلًِ يف٦ث٘ تلًثِٝ ايهبثس         ايق٢ تكس ٌ احك 

نُثثس قثثدَ  ايد اسثث١ اطثثس  عُثثٌ حلسدتثث١ ٖثثذ٠ ايقحثثدٜس  ايقثث٢ قثثدَ  َثثٔ وثث ٍ   
ايُٓسا  ايشس ك١ يًُٛى نُس اند  اٜـثس ايد اسث١ اْث٘  قحدٜثد ٖثذٙ ايقحثدٜس         

  ايدامللٝثثث١ يًثثثقلًِ ٚايقثثث٢ تهثثثٕٛ ؿثثث ٚ ١ٜ ةدٜثثثد ملثثث٢ زتثثثسٍ تلًثثثِٝ ايهبثثثس  ثثثثث  ٖٚثثث٢
ٚاُٖٗثثس اٜـثثس عثثدّ ايكثثد ٠ عًثث٢    ،ٚاحٛةثثٛ ٠  ظثثهٌ انثثس ملثث٢ ايفؼثثٍٛ ايقكًٝدٜثث١  
اهثٔ يًُثٛى ادتدٜثد إ تشثد      ثثث  ايقفسعٌ ٚايقٛاػٌ َ  مجٗٛ  نثبري َٚلسدتقٗثس  

ايلدٜد َثٔ ايقحثدٜس  ايقث٢ تلٝثل ايقٓفٝثذ اذتثسىل يًُثٛى ٚقثد اقىىث  ايد اسث١           
س ملث٢ ايثقلًِ عثس ارتْىْث      َ  ارتسقفس ٠ َٔ ارتسىاتٝجٝس  ايق٢ ثربقث  مللسيٝقٗث  

يقٓفٝثثذ احثثٛى  ظثثهٌ ثملـثثٌ ٚانثثد  ايد اسثث١ ثٕ احثثٛى ٜثثدعٛ احؼثثُُني يقٓفٝثثذ        
احٛى  ظهٌ ثملـٌ ٜٚدعِٖٛ يقحدٜد ع١ًُٝ ايقٛة١ٝ مل٢ ايقلًِ ٚتـُني عٓسػث   
ٚث ٚا  ايقلًثثثِٝ احقثثثزأَ ٚتكثثثدِٜ ايقكثثثِٜٛ ايبٓثثثس٢٥ ٚايٓٗثثثس٢٥ َثثث  ت ثثثٜٛ  ث ٚا        

 ٛىارتتؼسٍ ٚايقفسعٌ  اوٌ اح

 أْظُة ادارة احملتوى ايجايحر احملو : 

ثٕ ثْدُثث١ ايقلًثثِٝ االيهىْٚثثٞ نفَٗٛٗثثس اذتثثسيٞ تلقثثس ثسثثسض عُثثٌ ايقلًثثِٝ    
ايػثثري تكًٝثثدٟ ٚايثثذٟ ٜ بثثل ملٝثث٘ ثْدُثث١ شتقًفثث١ يقحكٝثثل ٖثثذا اهلثثدف ٚ ايثثع          
تش٢ُ ثْد١ُ إ ا ٠ ايقلًِ.  ٚثٕ ثْد١ُ إ ا ٠ ايثقلًِ ارتيهىْٚٝث١ )َٓؼثس  ايقلًثِٝ     

ٞ( ٖٞ ث ؿثٝس  يًقهثٜٛٔ عثٔ  لثد قس٥ُث١ عًث٢ تهٓٛيٛةٝثس  ايٜٛث ، ٖٚثٞ          ارتيهىْٚ
نثس ١ ايشسىس  ايع ٜقِ  ٛاس قٗس ع ك ا عُثسٍ ٚمجٝث  َثس غتثقؽ  ثسيقلًِٝ      
ارتيهىْٚثثٞ ٚتظثثٌُ احكثث  ا  ارتيهىْٚٝثث١ َٚثثس حتقٜٛثث٘ َثثٔ ْظثثسطس   َثثٔ و هلثثس       

ػثٌ. ٚمتهثٔ   تقحكل ع١ًُٝ ايقلًِ  سسثقلُسٍ زتُٛعث١ َثٔ ث ٚا  االتؼثسٍ ٚايقٛا    
 ٚغريٖس. احقلًِ َٔ اذتؼٍٛ ع٢ً َس عتقسة٘ َٔ َك  ا    اس١ٝ ٚ  اَ 

 ايتعًيُى أْظُة ادارة احملتوىLCMS

نًثثثث١ُ ْدثثثثسّ إ ا ٠ احملقثثثث٣ٛ ٖثثثثٞ تثثثث مج١ يًثثثثه١ًُ ارتصتًٝزٜثثث١ ٚايثثثع تلثثثك         
زتُٛع١ َٔ ايسزتٝثس  ايثع تشثُ   قؼثُِٝ ٚحتثدٜ   ٜٓثسَٝهٞ حٛاقث  ايٜٛث          

حقلد ٠ ايٛسس٥ع.  تٛمل  ٖذٙ اجُٛع١ ايٛظس٥ف ايقسي١ٝ:ٚيًق بٝكس  ا

         ِٝتشثثُ  يًُثثقلًُني  ثثدَ  ايلٓسػثث  ايقلًُٝٝثث١ ايـثث ٚ ١ٜ ملثث٢ عًُٝثث١ ايقلًثث
 (Dalsgaard,2006) ٚايقلًِ

     تلثثد ٚظٝفثث١ تشثثٌٗٝ ا ا ٠ احكثث  ا  ٚتكثثدِٜ ايفس٥ثثد٠ يً ثث    سَثثدا ِٖ  ثثأ ٚا
 يًقلًِ
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 ًُنيتكثثدّ ملثث ؾ ايقثثد ٜ  ٚايق ثثٜٛ  احٗٓثث٢ يًُثثقل (Benson & Palaskas, 

2006) 
         تشُ  جُٛع١ َٔ ا طثأسؾ ايلُثٌ عًث٢ ْفثص احًفثس  ٚاحشثقٓدا     ٜكث١

 تظس نٝ٘.
  ْتشُ   قبشٝع عًُٝس  ايٓظ  ع٢ً االْى 
 تشُ   فؼٌ ايظهٌ عٔ احملق٣ٛ 
           تشثثثُ   ٗٝهًثثث١ احملقثثث٣ٛ ٖٝهًثثث١ ةٝثثثد٠  قثثثٛملري َٓقثثثدٜس  ايٓكثثثسغ ٚاحثثثدْٚس

 (2008  ٛ  ل٘) ٚا س١ً٦ ايظس٥ل١ ٚغريٖس،

 ْظاّ إدارة احملتوى ايتعًيُي LCMS : 
لثك ْدثسّ   تLearning Content Management System LCMS إ َؼث ً   

ت نزعًثثثثث٢ ستقثثثثث٣ٛ ايقلًثثثثثِٝ. ٖٚثثثثثٛ   ْثثثثثسَ  ٜثثثثثٛمل  ٚ إ ا ٠ احملقثثثثث٣ٛ ايقلًُٝثثثثثٞ.
ٚوسا٤ احك  ا  ايد اس١ٝ ايكد ٠ ع٢ً إْظس٤ ٚتلدٌٜ  يًُلًُني َٚؼُُٞ ايد ٚض

ايقلًُٝٝثثث١ ايلٓسػثثث   عتثثثٟٛ  لًُٝثثثٞ ٜٚهثثثٕٛ ايثثثو  ٛؿثثث  َشثثثقٛ ع   احملقثثث٣ٛ ايق
احملقثث٣ٛ احُهثثٔ  ٝثث  ٜشثثٌٗ ايثثقحهِ ملٝٗثثس ٚجتُلٝٗثثس ٚتٛ ٜلٗثثس    عٓسػثث   دتُٝثث 

 ٚإعس ٠ اسقأداَٗس ايل١ًُٝ ايقد ٜب١ٝ َٔ َد   َٚقد   َٚؼُِ تلًُٝثٞ ٚوثبري  

 Greenberg,2002,2 )حك  آٜسس  )

١ تـفٞ ط٤ٞ َٔ احقل١ عًث٢ ايقثد ٜ    ٜٚفـٌ غسيبًس ثٕ ٜٛةد  سحملق٣ٛ تفسعًٝ
ٚحتثث  احقثثد   عًثث٢ االسثثقُ ا  ٚتكثثٝص َثثس انقشثثب٘ َثثٔ َٗثثس ا ، ٚ ثثٓفص ايٛقثث      
اهٔ اسقك ا٤ ٖذٙ ايقفسع١ًٝ َٔ احقد   يهٞ ٜقُهٔ احؼُِ َثٔ تلثدٌٜ احملقث٣ٛ    
نثثثثس ٜٓسسثثثث  ث ا٤ احقثثثثد  . نُثثثثس ثٕ  لثثثثس ثْدُثثثث١ إ ا ٠ احملقثثثث٣ٛ تقثثثثٝ  ىقثثثث٢        

ٜٚقُٝثز احملقث٣ٛ  سيقفسعًٝث١     حق٣ٛ ٚتبس ٍ احلس ف  ٝثِٓٗ. يًُقد  ني ارتؿسمل١ يًُ
ايع تـفٞ احقل١ ع٢ً ع١ًُٝ ايقلًِ َ  إَهس١ْٝ قٝسض َس ثى  ٙ احقلًِ َٔ تكثدّ  

 Hudon,2004)) ف َقس ل١ ايد ٚض.

(إٕ ْدِ تكدِٜ احك  ا  ايقل١ًُٝٝ ارتيهى١ْٝٚ 61ثث  60: ؾ 2009ٜٚ ٣ ةٛ   )
ًثثو احكثث  ا  عًثث٢ ايظثبه١، ٚارتقبثثسٍ احقزاٜثثد عًثث٢  قثد ظٗثث   ْقٝجثث١  ٜثثس ٠ طث   ت  

االيقحثسم  ثثسيقلًِٝ احفقثثٛ  ثٚ ايقلًثثِٝ عثثٔ  لثثد عثثس طثثبه١ ارتْىْثث ، ٚقبثثٌ ظٗثثٛ   
تًو ايٓدِ نسْ  احكث  ا  ايقلًُٝٝث١ تكثدّ إَثس ف ػثٛ ٠ ًَفثس  ت سثٌ  سيسٜثد         

ٝث١  ارتيهىْٚٞ، ثٚ ف طهٌ ػفحس  تٓظ  ع٢ً ايظثبه١  ٕٚ ٚةثٛ   ٓٝث١ تلًثِ ىكٝك    
َٔ و ٍ ايظبه١، س ثٚةد ايقٛة٘ ضتٛ إظتس  ْدسّ ظتُ  ا طهسٍ احأقًفث١ َثٔ   
ْدثثِ ايقلًثثِٝ عثثس ارتْىْثث  ٚتكثثدّ َثثٔ وثث ٍ طثث م تكثثدِٜ تقشثثِ  سيقهسَثثٌ ٖٚثثٛ    

ثٚ  ٦ٝث١    Web Learning Environmentَثسٜ ًل عًٝث٘  ٦ٝث١ ايثقلًِ َثٔ ايظثبه١      
١ ايثثثثثثثثثثثثثثثقلًِ ثٚ  ٦ٝثثثثثثثثثثثثثثث DigitalLearningEnvironment ايثثثثثثثثثثثثثثثقلًِ اي قُٝثثثثثثثثثثثثثثث١

ٚ نثثثس ةثثثس٤  نًُثثث١  ٦ٝثثث١ ايثثثع   .VirtualLearning Environmentاالملىاؿثثثٞ
تهثثث    ف احشثثثُٝس  ايشثثثس ك١ يًقلثثثبري عثثثٔ تهسَثثثٌ ايٓدثثثسّ ٚ ٛيٝقثثث٘  ٛظثثثس٥ف        
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شتقًفثثث١ عتقسةٗثثثس احثثثقلًِ ثرٓثثثس٤ تلًُثثث٘ عًثثث٢ ايظثثثبه١. إال ثٕ ايقشثثث١ُٝ ا نثثثث     
  Course Delivery Systemاْقظثس ا ٖثٞ "ْدثِ تكثدِٜ احكث  ا       طثٝٛعس ٚا ٚسث   

يًقلثثبري عثثٔ ايثثٓدِ ايثثع تكثثّٛ  قكثثدِٜ احكثث  ا  ٚايثثساَ  ايقلًُٝٝثث١ عثثس طثثبه١      
 ارتْىْ  َشقأد١َ شتقًف ث ٚا  االتؼسٍ ع٢ً ٖذٙ ايظبه١.

 ايتعًيُية ْظِ إدارة املكررات اتإَهاْي : 
ٖٚٓثثثثثثسى عثثثثثثد  َثثثثثثٔ ارتَهسْٝثثثثثثس  يثثثثثثٓدِ إ ا ٠ احكثثثثثث  ا  ٚاهثثثثثثٔ تًأٝؼثثثثثثٗس     

 (69ثث  68: ؾ2013ٚملأ ٟ   سيقسيٞ:)َبس  

 َٔايتسا Synchronous : 

ٚتلٓثثث٢ إَهسْٝثثث١ ايقفسعثثثٌ اآلٕ  ثثثني اي ثثث   ٚ لـثثثِٗ ايثثثبلس، ٚ ثثثني اي ثثث     
 ٚاحلًِ ف ْفص ايًحد١.

 َٔايالتسا Asynchronous : 
ٚتلثثك إَهسْٝثث١ ثٕ ٜقٛاػثثٌ اي ثث   َثث   لـثثِٗ ايثثبلس ثٚ َثث  احلًثثِ  ٕٚ ثٕ       

 فص ايٛق .ًٜقزَٛا  سيقٛاةد عس ايظبه١ ف ْ

 ٌايٓكاش املتصًص Threaded Discussion  : 
تلثثك إَهسْٝثث١ ثٕ ٜظثثىى اي ثث   ف ىثثٛا ا ا  َقلثثد ٠  ٝثث  ٜثثقِ   ثثع نثثٌ    
زتُٛع١ َٔ اي سثس٥ٌ احظثىن١ ف َٛؿثٛع َثس َث   لـثٗس ايثبلس  ٝث  اهثٔ          

 يً سي  ثٕ ٜك ث َس ا  ىٍٛ احٛؿٛع َٔ ْكسغ.

 قدرات ايوشائط املتعددة Multimedia capabilities : 
ٚتقـثثثثثثثُٔ إَهسْٝثثثثثثث١ عثثثثثثث ك ٚحتُٝثثثثثثثٌ ايٛسثثثثثثثس٥ع احقلثثثثثثثد ٠) ايٓؼثثثثثثثٛؾ،       

 اي سّٛ،ايفٝدٜٛ،ايؼٛ (.

 تكديِ احملتوى بعهٌ يصُح باشتعراض٘ َباظرة عرب ايعبهة 
ٖٚثثذا ٜكقـثثٞ ثٕ ٜهقثث   ًػثث١ تقفثثل َثث   ثث اَ  ايلثث ك عًثث٢ ايظثثبه١ َثثثٌ يػثث١    

HTML. 

 ٍتكديِ ايدعِ يربتونوFTP  : 

 ٌ ثٚ إْثثزاٍ ًَفثثس  ايثثساَ  ثٚ احًفثثس  ايثثع الاهثثٔ     سٜشثثُ  يً ثث    قحُٝثث
 يً سي  ثٕ ٜشقل ؿٗس عس ايظبه١ َبسط ٠.

 ايوظائف اإلظرافية Moderator Function  : 

ٖٚثثثٞ تشثثثُ  يلـثثثٛ ٦ٖٝثثث١ ايقثثثد ٜص ثٚ احلًثثثِ  سرتطثثث اف عًثثث٢ إْظثثثس٤ ٚتلثثثدٌٜ  
ٚىذف ستقٜٛس  احك  ، ٚ َ اقب١ ث ا٤ اي     اوٌ ايٓدسّ.

 ٌَايتها Integration : 
تثثقًأؽ ٖثثذٙ ايٛظٝفثث١ ف إىسيثث١ اي ثث   إىل ػثثفحس  َٚٛاقثث  عًثث٢ ايظثثبه١     

ٜٚكقـثثث٢ ايثثثو ثٕ ٜقهسَثثثٌ ايٓدثثثسّ َثثث  تًثثثو احٛاقثثث   تثث تبع نٛؿثثثٛع ايثثثقلًِ ، 
 ٝ  اهٔ ثٕ ٜشقل ؿٗس اي سي  َٔ  اوٌ ايٓدسّ  ٕٚ اذتسة١ إىل ارت ٚ  َٓ٘ 

 هسْس  ايقسي١ٝ:نُس تقُٝز اٜـس  سرتَ ٚتػٝري ٚاة١ٗ ايقفسعٌ ايكٝسس١ٝ
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   تكثثدِٜ ث ٚا  متهثثٔ اي سيثث  َثثٔ ايبحثث  ف احًفثثس  ايثثع حتقثث٣ٛ عًثث٢ ستقثث٣ٛ
 احك   ٚملكس يًهًُس  ايداي١ احفقسى١ٝ.

      ، ٚتثثأَني ايثثدوٍٛ يًٓدثثسّ ،   تكثثدِٜ ْدثثسّ يقثثأَني  ٝسْثثس  اي ثث   ايظأؼثث١ٝ 
ٚايشُس   سسقل اك  لثس احٛاقث   ٕٚ غريٖثس ٚملكثس يؼثسذتٝس  ايفث   ايثداوٌ        

 )َلًِ ، َظ ف، طسي (.يًٓدسّ 
  تكدِٜ تكِٜٛ ااتٞ يً سي . 
 .االىقفسظ  بٝسْس  عٔ ث ا٤ اي سي  ثرٓس٤ ايلٌُ ٚايد ةس  ايع ىككٗس 
 .تكدِٜ تػذ١ٜ  اةل١ يً سي   أْٛاعٗس احأقًف١ 
          ّتكثثثثدِٜ  لثثثثس احؼثثثثس   ايثثثثع تلثثثثني اي سيثثثث  ف تلًُثثثث١ َثثثثٔ وثثثث ٍ ايٓدثثثثس

  ٚا  ةز٤ َٔ ايٓدسّ .نسيكٛاَٝص ٚ ٚا٥  احلس ف ،ٚقد تهٕٛ تًو ا 
    تكثدِٜ احشثسعدا Help   ٚايقلًُٝثسInstructions     ٚايقًُٝحثسHints   ثرٓثس٤

 ايلٌُ.
   ٚإوبثثثس  اي سيثثث  نثثثس ٜشثثثقجد ف َٛؿثثثٛع   اسثثثق٘ َثثثٔ وثثث ٍ يٛىثثث١ ا وبثثثس  ث

 َٚٔ ايد اسس  ايق٢ تٓسٚي  اَهسْس  ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ايقل٢ًُٝاح ىدس  

اَهسْثثس  ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ٚايقثث٢ تقشثثب  ملثث٢   َٚثثٔ ايد اسثثس  ايقثث٢ تٓسٚيثث  
ٖثثدمل  اىل تقبثث  ثسثثبس   (ايقثث٢  (Mtebe,2015  اسثث١ َقٝبثث٢ صتثثس  ٖثثذٙ ا ْدُثث١

صتس  اْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ،ٚايبح  مل٢ نٝفٝث١ تُٓٝث١ اسثقأداّ ثْدُث١ ارت ا ٠ ملث٢      
ايقلًثِٝ ايلثثسىل ملثث٢ َلسٖثثد َٚؤسشثثس  ةٓثثٛ  ايؼثثح ا٤ ايهثثس٣  أمل ٜكٝثثس ٚتلثث ف  

س  ضتثثثٛ اسثثثقأداَٗس ملثثث٢  عثثثِ ايقثثثد ٜص ٚا ْظثثث ١ ايقلًُٝٝثثث١ ٚانثثثد  ارتجتسٖثثث
ايد اسثث١ عًثث٢ ثٕ ٖثثذ٠ احلسٖثثد تٓفثثل َٝزاْٝثث١ ؿثثأ١ُ عًثث٢ ت نٝثث  ٚػثثٝسْ٘ ٖثثذٙ     
ا ْد١ُ ٚاْٗثس َشثقُ ٠ ملث٢ ايثدعِ احثسىل هلثذٙ ا ْدُث١ ٚيثذيو ىسٚيث  ايد اسث١           

   ارتةس ثث١ عثثٔ تشثثس ال  ىثثٍٛ َثثد٣ حتكٝثثل ٖثثذ٠ ا ْدُثث١  ٖثثداف ٖثثذ٠ احؤسشثثس     
ٚاحلسٖد ايقل١ًُٝٝ ٚقد اعقُد  ايد اس١ ع٢ً َٓٗ  ايقحًٌٝ يًد اسس  ٚا   ٝس  
ايق٢ تٓسٚي  ٖذ٠ ا ْد١ُ َٚٓٗس ْدسّ احٛٚ ٍ ٚايب نبٛ  ، ٚت تؼثُِٝ اسثقبٝسٕ   
حل مل١ ٚتقب  ثسبس  صتس  ا ْد١ُ، ٚتٛػثً  َثٔ وث ٍ ٖثذ٠ ارتسثقبس١ْ اىل  لثس       

ةٛ ٠ احلًَٛس  ع٢ً ايٓدسّ ٚةثٛ ٠ ايٓدثسّ    اسبس  صتس  ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ َٚٓٗس
ىل ٚةثثٛ  إْفشثث١ ٚتثثٛمل  طثث م ايقفسعثثٌ  ثثني ايٓدثثسّ َٚشثثقأد١َٝ ٚتٛػثثً  اٜـثثس      

ع ق١ ٚطٝد٠  ني اسقأداّ ا مل ا  يًٓدسّ ٚ ني  ؿسِٖ عٔ ٖذا ايٓدسّ ٚثٕ ٖٓسى 
ع ق١ ٚطٝد٠ اٜـس  ني  ؿسِٖ عثٔ ٖثذا ايٓدثسّ ٚ ثني اسثقأسَِٗ يًُكث  ا  ايقث٢        

نُثثس تٛػثثً  ايد اسثث١ اىل اقثثىا  زتُٛعثث١ َثثٔ        ٍ ٖثثذا ايٓدثثسّ، تكثثدّ َثثٔ وثث  
نثث   ثارتسىاتٝجٝس  ايق٢ اهٔ إ تشثسعد ٖثذٙ احؤسشثس  ملث٢ حتكٝثل اسثقأداّ       

ملسعًٝثث١  ْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ ٚستسٚيثث١ تلثث ف َثثد٣ ملسعًٝثث١ ٖثثذ٠ ارتسثثىاتٝجٝس       
 َسٕ د اسثثث١ ايكثثثٛاع ٠ ٚايظثثث،ٚنذيه ا ٠ ايثثقلًِ  إْدُثثث١ ثيثثدعِ ٚ ٜثثثس ٠ اسثثثقأداّ  

 ٝثثثزا  ثْدُثثث١ ا ا ٠ اَهسْثثثس  ٚ ( ايقثثث٢ ٖثثثدمل  ايد اسثثث١ اىل ايقلثثث ف عًثثث٢  2012)
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ايثقلًِ ارتيهىْٚثث٢ اذتسيٝث١ ٚايقثث٢ تث تبع ا تبسطثثس ٚرٝكثس  سرتسثثقأداّ احبسطث  َثثٔ      
قبثثٌ احشثثقأدّ سثثٛا٤ نثثسٕ َٓفثث  ا ثٚ َثثٔ زتُٛعثثس  شتقًفثث١ ا اٚام ٚايلثثس ا        

َٔ احُٝثزا  ايقث٢ ظتث  ثوثذٖس ملث٢      ٚايقكسيٝد ذتٌ احظسنٌ ايقل١ًُٝٝ احأقًف١ ٚ
ارتعقبثثس  اذتثثسال  ايٓفشثث١ٝ يألملثث ا  ٚعثثس اتِٗ ٚتكسيٝثثدِٖ ٚا عثث اف ارتةقُسعٝثث١،    
ٚاذتٛاملز ٚايدٚامل  غري ايقل١ًُٝٝ ٚايظثلٛ   سحًثٌ عٓثد اسثقأداّ ايٓدثسّ ٚاعقثس        
ايد اس١ إ ارتسقُ ا ١ٜ ملث٢ اسثقأداّ ا ْدُث١ ارتيهىْٚٝث١ َثٔ ثنثس ايقحثدٜس         

ٗٗس مل٢ احشقكبٌ.ٚإ ادتُٛ  ايذ٣ ػُُ   ٘ ٚعثدّ اسثقأداّ ايقفسعثٌ    ةايق٢ تٛا
ادتثثثثذا  ٚاحثثثثؤر  ملثثثث٢ تؼثثثثُُٝ٘ قثثثثد ٜثثثثؤ ٣ ملثثثث٢ ايٓٗسٜثثثث١ اىل عثثثثزٚف ايهثثثثثري َثثثثٔ    
احشثثثقأدَني عثثثٔ ارتسثثثقُ ا  ملثثث٢ اسثثثقأداّ ايٓدثثثسّ  سيظثثثهٌ اح ًٛ ًثثثذا  نثثثز       

٢ْ ٚؿث   ادتسْ  ا ٍٚ احق ًبس  ارتةقُسع١ٝ ٚادتسْث  ايثثس   ;ايد اس١ ع٢ً ةسْبني
َلثثسٜري حُٝثثزا  ْدثثثسّ ايثثقلًِ ارتيهىْٚثثث٢ سثث١ًٗ يكٝثثسض ٚحتدٜثثثد ةثثٛ ٠ ايٓدثثثسّ       
احشقأدّ ٚايقٛػٌ يبٓس٤ ْدثسّ تلًثِ ايهىْٚث٢ عتكثل ثٖثداف ايلًُٝث١ ايقلًُٝٝث١        
ٚقد تٛػً  ايد اس١ اىل حتدٜد زتُٛع١ َٔ ارتٛاؾ ايق٢ تلقس ا سسض يبٓس٤ 

اػثثٌ ٚث ٚا  ايقكثثِٜٛ احشثثقأد١َ   ٚثُٖٗثثس ث ٚا  ايقٛ ْدثثسّ تلًثثِ ايهىْٚثث٢ ْثثسة    
اهٔ اسقأداّ ٖثذٖسرتٛاؾ يكٝثسض مللسيٝث١     ثٚؿح  ايد اس١ ثْ٘ نُس  سيٓدسّ،

ا ْدُث١ احشثثقأد١َ ٚاحكس ْث٘  ٝٓٗثثس َثثٔ ىٝث  ةٛ تٗثثس ٚنفثثس٠٤ عًُثٗس ملثث٢ تًبٝثث١     
 ىسة١ احشقأدّ.

 : أْواع أْظُة إدارة املكررات اإليهرتوْية 

َثث  تكثثدّ عًُٝثثس  تؼثثُِٝ ٚإْقثثس     ( 69ثثثث  67: ؾ2013َبثثس   ٚملأثث ٟ  انثث   )
ايثثثساَ  ايقلًُٝٝثثث١ عثثثس ارتْىْثثث  ظٗثثث   ايلدٜثثثد َثثثٔ ثْدُثثث١ إ ا ٠ احملقثثث٣ٛ ٚ       

 احك  ا  ارتيهى١ْٝٚ ٚايع تٓد   حت  ْٛعني  ٥ٝشني ُٖس:

 : )أْظُة إدارة احملتوى االيهرتوْي ايتجارية)غري اجملاْية 
،  Angelٗثثس ْدثثسّ   ثٟ ثٕ اذتؼثثٍٛ عًٝٗثثس ٜهثثٕٛ َكس ثثٌ مثثٔ َلثثني َٚثثٔ ثَثًق      

 ECollege .ْدثثسWebCTّ، ْدثسّ  Learning Space، ْدثسّ  Black boardْدثسّ  
 ِ   اسثثث١ ايػسَثثثد٣ غثثثري اجس١ْٝ، َٚثثثٔ ايد اسثثثس  ايقثثث٢ تٓسٚيثثث  اْدُثثث١ ا ا ٠ ايثثثقلً

 ا ٠ ايثقلًِ  ث ى   إ  ت بٝل ايثقلًِ احثدَ   سسثقأداّ ْدثسّ     ثرايق٢ تٓسٚي  (2011(
  ٚاسثثقأداّ ايٛسثثس٥ٌ ايقلًُٝٝثث١ جبسَلثث١    ثثٛ   عًثث٢ حتؼثثٌٝ طسيبثثس  َكثث   اْقثثس   

احًو سلٛ  ىٝ    س  اجُٛع١ ايقج ٜبٝث١  سسثًٛ  ايثقلًِ احثدَ ، ٚاجُٛعث١      
ايـس  ١   س   سي  ٜكث١ ايقكًٝدٜث١، ٚقثد ثنثد  ايٓقثس٥  عًث٢ ٚةثٛ  ملث ٚم  ثني          
اجُٛعقني مل٢ ارتوقبس  ايقحؼ٢ًٝ ، َٚٗس ا  تؼُِٝ تٓفٝذ ايٛسثس٥ٌ ايقلًُٝٝث١   

ُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١  ثثس ٜؤنثثد مللسيٝثث١ اسثثقأداّ ْدثثسّ ايثثدا ٠ ايثثقلًِ       يؼثثسحل اج
ايثثثب ى  ثثثٛ   ٚقثثثد اٚػثثث  ايد اسثثث١  ـثثث ٚ ٠  َثثث  ث ٚا  ايثثثقلًِ ارتيهىْٚثثث٢ ملثثث٢      
احملسؿثثث ا  ايقكًٝدٜثثث١ َثثثثٔ وثثث ٍ إسثثثقأداّ اْدُثثثث١ ا ا ٠ ايثثثقلًِ ملثثث٢ ايلًُٝثثثث١       

 ايقل١ًُٝٝ .
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 ْية( :أْظُة إدارة احملتوى اإليهرتوْي َفتوحة املضدر )اجملا 
( َٚفقٛىثث١ احؼثثد  تلثثك ثٕ احثثسزتني   1988 )سثثٝد، ٚغسيبثثس َثثس تهثثٕٛ زتسْٝثث١  

ايذٜٔ قسَٛا  ق ٜٛ  ايٓدسّ ٜٛمل ٕٚ يٝص ملكع ػٝػق٘ ايقٓفٝذ١ٜ  ٌ ٚثٜـس ايهٛ  
ثٚ ايظثف ٠ ايثثع نقث   ٗثثس ٚنسَثٌ ا سثث ا  ايفٓٝث١ احقلًكثث١  بٓٝقث٘ ٚط ٜكثث١ عُثثٌ      

َسزتني  و َٜٓٛٔ ثَثًقٗس ْدثسّ   ثةزا٥٘ ٖٚذا يقشٌٗٝ تػٝريٙ ٚت ٜٛ ٙ َٔ قبٌ
Moodle ّْدثثثثس ،Atutor ّْدثثثثس ،Dokeos.  ( 2004ٚقثثثثد اقىىثثثث    اسثثثث١ عبثثثثدا )

منثٛا  يق ثثٜٛ  ْدثثِ ا ا ٠ ايثثقلًِ ا يهىْٚث٢ ايل  ٝثث١ عثثس طثثبهس  اذتسسثث  اآلىل   
ٚايو يٓد ٠ ٖثذٙ ايُٓثسا  ملث٢ ا ٚسثس  ايل  ٝث١، ٚقثد اسثقأدَ  ايد اسث١ احثٓٗ           

اذتثثسىل يثثٓدِ ايثثقلًِ ارتيهىْٚثث٢ َثثٔ وثث ٍ اسثثقبٝسْس       احشثثح٢ يقلثث ف ايٛؿثث  
َٚ ىدس  ح انز ايقد ٜ  ٚايقلًِٝ عٔ  لثد، َٚثٓٗ  حتًٝثٌ احملقث٣ٛ يؼثفحس       
ايٜٛ  يًُ انز ايل  ١ٝ ٚ ٓس٤ ايُٓٛا   ٓثس٤ عًث٢   اسث١ ايٛاقث  ايفلًث٢  ٓثس٤ عًث٢        

لًِ ايقٛػثثٌ اىل زتُٛعثث١ َثثٔ ا سثثص ٚاحق ًبثثس  ايقثث٢ عتقسةٗثثس ْدثثسّ ا ا ٠ ايثثق   
( َق ًثث  45( ثسثثسض ٜٓثثد   حتقٗثثس )  15ارتيهىْٚثث٢ ٚقثثد اطثثقًُ  ايكس٥ُثث١ عًثث٢ )   

( َق ً  مل ع٢ ،َٚٓٗ  جت ٜب٢ٝ تـُٔ تؼُِٝ ٚاْقس  189ثسسس٢ ، ٚتقف ع اىل )
ْدسّ رت ا ٠ ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ ٚايو عٔ ط ٜل تؼُِٝ َٛقث  رتىثد٣ ادتسَلثس     

      ٘ عًثثث٢ طثثثبه١ ارتْىْثثث     ارتيهىْٚٝثثث١  ٓثثثس٤ عًثثث٢ ايُٓثثثٛا  احلثثثد يثثثذيو ٚحتًُٝثثث
ٚتؼُِٝ قس١ُ٥ تكِٝٝ َلدال  ارتسقفس ٠ َٔ ايٓدسّ ٚاحشقُد٠ َٔ قس٥ُث١ احلثسٜري   
ايدٚيٝثث١ احكدَثث١ َثثٔ َ انثثز ا  ثثسث ايلسحٝثث١ َثث  ا وثثذ ملثث٢ اذتشثثبسٕ طبٝلثث١          

ٚقثثد تٛػثثً  ايد اسثث١ اىل مللسيٝثث١ ايُٓثثٛا  احكثثى  رت ا ٠ ثْدُثث١      ،ايب٦ٝثث١ ايل  ٝثث١ 
طبهس  اذتسس  ٚاَهس١ْٝ ارتسقفس ٠  ٘ ملث٢ ايب٦ٝث١ ايل  ٝث١     ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ عس

ٚسٗٛي٘ اسقأداَ٘ ٚسٗٛي١ احقس ل١ ايذات١ٝ ٚسٗٛي١ ايقكِٜٛ ٚايلٌُ احظثىى  ثني   
ثثثث  َقثثد  ثثثث  َثثقلًِ)احثثدٜ ٜٔ َٚ ٥ُثث٘ ايُٓثثٛا  احكثثى  َثث  طبٝلثث١  ٚ  احشثثقأدّ   

ايُٓثثٛا  احكثثى  ـثث ٚ ٠ تبٓثث٢  ٚثٚػثث  ايد اسثث١  (َكثثدّ ودَثث١ثثثث  َثثد  ثثثث  َثثد ض
 سدتسَلثثثس  ارتيهىْٚٝثثث١ َٚ انثثثز ايثثثقلًِ عثثثٔ  لثثثد ٚايلُثثثٌ عًثثث٢ ايقثثثد ٜ  عًثثث٢   

ٖٚٓثسى   اسقأداَ٘ ٚتُٓٝث١ َٗثس ا  اسثقأداَٗس ٚت ٜٛ ٖثس رتدَث١ ايب٦ٝث١ ايل  ٝث١       
( ٚايقثثثث٢ ٖثثثثدمل  اىل  ثثثث  قـثثثثسٜس ايثثثثٛع٢     2013Juhary.(  اسثثثث١ةٖٛس ٣ثٜـثثثثس 

١ ايثثدملسع ايثثٛط٢ٓ  هٛاالحبثثٛ    ٚايق بٝثثل  ْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ احشثثقأد١َ جبسَلثث    
نسيٝزٜس ، ٚاند  ايد اس١ اْ٘  شب    ٚ  ايفلثٌ ايػثري َظثجل١ َثٔ ا نثس اني      
 سدتسَلثث١  عًثث٢ اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ ملكثثد اطثثس   اىل إ َلدثثِ ا نثثس اٝني        

ٕ ٖثثذٙ اذتكٝكثث١ ثػثثًني يًقهٓٛيٛةٝثثس اي قُٝثث١ اال ث سدتسَلثث١ ٜلثثدٕٚ َشثثقأدَني  
ىل إاّ ايقهٓٛيٛةٝثثس ادتدٜثثد٠، ٚقثثد تٛػثثً  ايد اسثث١    متٓثث  وثثٛملِٗ َثثٔ اسثثقأد   ال

 لس َلٛقس  اسقأداّ ْدِ ا ا ٠ ايقلًِ ٚتشجٌٝ َ ىدس  ىٍٛ ا سبس  ايق٢ 
ْد١ُ مل٢ ايقد ٜص ٚايقلًِٝ ٚتٛػثً    تلٝل اسقأداّ ٚ َ  ا نس اٝني هلذ٠ ا

ىل زتُٛعثث١ َثثٔ ايقحفدثثس  يألنثثس اٝني عًثث٢ اسثثقأداّ اْدُثث١ ا ا ٠  إايد اسثث١ 
 ِ ثُٖٗس ْكؽ ايقٓدِٝ ٚايدعِ اهلٝه٢ً  ْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ  سدتسَل١.ايقلً
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 يًبخح اإلجراءات امليداْية ثاْيا : 
احثثثثقػري احشثثثثقكٌ )ثسثثثثسيٝ  ايقكثثثثِٜٛ اح ىًثثثث٢  ثرثثثث   ىل قٝثثثثسضإٜٗثثثثدف ايبحثثثث  

ارتيهى٢ْٚ ملث٢ َكث   َفقثٛ  احؼثد ( عًث٢ احثقػرئٜ ايقس لني)ايدامللٝث١ ي صتثس  ،         
ايقلًثِٝ   تكٓٝثس  اّ ثْدُث١ ا ا ٠ احملقث٣ٛ يثد٣ طسيبثس  قشثِ      ت١ُٝٓ َٗس ا  اسثقأد 

سَلثث١ احًثثثو سثثلٛ  ٚقثثثد اطًلثثث  ايبسىثثث١ عًثثث٢ ايلدٜثثثد َثثٔ منثثثسا  ايقؼثثثُِٝ     جب
ِ  رِ قسَث   ايقل٢ًُٝ ع٢ً طبه١ ارتْىْ  عبثد ا    منثٛا  احكث   ملث٢ ؿث٤ٛ      قؼثُٝ

 احٛس٢ ٚثمحد احبس ى ٚايو حٓسسبق١ حٛؿٛع ايبح  ٢ٖٚ نسيقسىل:

 َ: يضا مبجُوعة َٔ املراحٌأعداد املكرر وقد َرت إرحًة أوال : 
 : ٌإجراء ايتخًي 

ُٜثثثد ض          ىثثثد   ايبسىثثثث١ َثثثس ٠ ثْدُثثث١ ا ا ٠ احملقثثث٣ٛ ارتيهىْٚثثث٢ ،ٖٚثثثٛ َكثثث   
يً ثث   ٚاي سيبثثس   هًٝثثس  ايى ٝثث١ ختؼثثؽ ٚسثثس٥ٌ ٚتهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثثِٝ ؿثثُٔ   

داف ايلسَثث١ َكثث  ا  إعثثدا ِٖ ا نثثس اٞ ، ٚقثثد ت ملثث٢ ٖثثذٙ اح ىًثث١ ٚؿثث  ا ٖثث      
 يًُك    ٚا ٖداف ايشًٛن١ٝ ايق٢ ٜ ة٢ حتكٝكٗس  لد   اس١ احك   .

 : احلضوٍ عًى املادة ايعًُية يًدرط 
قسَ  ايبسىث١  قحدٜد احس ٠ ايلًُٝث١ يًُكث   ٚتؼثُِٝ   ٚض احكث   َثٔ وث ٍ       

س ٠ ثْدُث١ ا ا ٠ احملقث٣ٛ ارتيهىْٚث٢ ، ملـث  عثٔ      نَس ٜد ض مل٢ ايشٓٛا  ايشس ك١
ع عًث٢ ادتدٜثد ملث٢ زتثسٍ ثْدُث١ ا  ا٠ احملقث٣ٛ ارتيهىْٚث٢ ٚارتطث ع عًث٢          ارتط 

ا   ٝس  ٚايد اسس  ٚرٝك١ ايؼ١ً نحق٣ٛ احس ٠ ;  س سسعد ع٢ً حتدٜثد ايٓكثس    
 ايقل١ًُٝٝ ٚاحفسِٖٝ اح تب ١  سحس ٠ ايقل١ًُٝٝ.

 : حتديد األٖداف ايتعًيُية ايعاَة 
    ، ٢ٖٚ: ىد   ايبسىث١ ا ٖداف احٓظٛ ٠ َٔ احك

   ثثثثث  ٜثثثس ٠  امللٝثثث١ اي سيبثثثس   كشثثثِ ٚسثثثس٥ٌ ٚتهٓٛيٛةٝثثثس ايقلًثثثِٝ  هًٝثثث١ ايى ٝثثث١ 
 ةسَل١ احًو سلٛ  ضتٛ اصتس  َك   ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ارتيهى٢ْٚ.

  ٍت١ُٝٓ َٗس ا  اي سيبس  مل٢ اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ايقل٢ًُٝ مل٢ زتس
 ختؼؼِٗ.

   ُ  ٝثثثث١ َثثثٔ ا ٖثثثثداف ايلسَثثث١ ايشثثثثس ك١،  ٚقثثثد اطثثثقك  ايبسىثثثثث١ ا ٖثثثداف ايقلًٝ
ٚػثثثثٝسغ١ ا ٖثثثثداف ايشثثثثًٛن١ٝ ٚتؼثثثثٓٝفٗس اىل ا ٖثثثثداف )احل ملٝثثثث١ ٚايٛةداْٝثثثث١  

 (1ٚاحٗس ١ٜ اذت ن١ٝ (نُس ٖٛ َٛؿ  نًحل  قِ ) 

 :ٍتتابع وتصًصٌ املوضوعات واألعُا 
 اعثثث  ايبسىثثثث١ عثثث ك احكثثث   ملثثث٢ طثثثهٌ زتُٛعثثث١ َثثثٔ احملسؿثثث ا  احققس لثثث١        

 ٢ً ثسسس٘ ت تٝ  احٛؿٛعس . سيىتٝ  ايذ٣ ٜهٕٛ ع

 :نتابة حمتوى ايدرط 
ت تؼُِٝ احك   ارتيهى٢ْٚ  ٝث  عتقث٣ٛ نثٌ ستسؿث ٠ عًث٢ ثْثٛاع َقلثد ٠        
يًٛسثثثثس٥ع احقلثثثثد ٠ َٓٗثثثثس ايٓؼثثثثٛؾ ٚايؼثثثثٛ  ٚايؼثثثثٛ  ايقٛؿثثثثٝح١ٝ ٚايفٝثثثثدٜٛ    

 . ٚتقهسٌَ سٜٛس يقٛؿٝ  احملق٣ٛ ٚع ؿ١    ٜك١ طٝك١
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 :تضُيِ أْعطة املكرر 
حكثث   نثثس ٜقٓسسثث  َثث  ثٖثثداف ٚستقثث٣ٛ احكثث   ٖٚثثٛ اعثثدا    ت تؼثثُِٝ اْظثث ١ ا

 ْظس  ع٢ً نٌ   ض ٚتهًٝف اي سيبس   سعدا ٠ عك  ارتْقٗس٤ َٔ نٌ ستسؿ ٠

 :حتديد طرم تكييِ املكرر 
ٚؿل  ايبسىث١ زتُٛع١ َٔ ثسسيٝ  ايقكثِٜٛ اح ىًث٢ يقكٝثِٝ ستقث٣ٛ احكث        

 ْٛاع:ثٚايق٢ تقفل مجٝلس َ  ثٖداف احٛؿٛع١ يًُك   ٢ٖٚ َٔ 
        احٓسقظس : ط ى  ايبسىث١ عك  نثٌ ستسؿث ٠ َٛؿثٛع يًُٓسقظث١ ىثٍٛ ثىثد

ايٓكس  ايقل١ًُٝٝ احقـ١ُٓ  سحملسؿ ٠  ايذ٣ ٜقحسٚ  ملٝث٘ اي ث   ٜٚقٓسقظثٕٛ    
ملٝ٘ َث  ثسثقسا احثس ٠ اٚ ملُٝثس  ٝثِٓٗ ىٝث  ٜ  ىثٕٛ ملٝٗثس ٚةٗثس  ْدث ِٖ ىثٍٛ            

 احٛؿٛع   ١ٜ.
 :َثثٔ منثثع )ارتوقٝثثس  َثثٔ  ًاقؼثثري ًاً ثعثثد  ايبسىثثث١ اوقبثثس ارتوقبثثس ا  ايكؼثثري٠

َقلثثد ( عكثث  ْظثث  نثثٌ ستسؿثث تني ٚ ٝثث  تثثىى مل ػثث١ يً ثث   ي طثث ع      
عًٝٗس ٚ  ١ٜ ستقٛاُٖس ٚت اعدا  ارتوقبس  ٚحتدٜد َٛعد ْٗس٢٥ يقشثًُٝ٘ َثٔ   

 قبٌ اي   .
       ايقثثثد ٜبس  : ٚؿثثثل  ايبسىثثثث١ زتُٛعثثث١ َثثثٔ ايقثثثد ٜبس  عًثثث٢  لثثثس احٗثثثس ا

ـثُسٕ انقشثس  احثقلًُني حٗثس ا  اسثقأداّ ثْدُث١       احقـ١ُٓ مل٢ احملسؿ ا  ي
 ا ا ٠ احملق٣ٛ.

        نُس اسقأدَ  ايبسىث١ اسًٛ  ايقكثِٜٛ ايٓٗثس٢٥ يًقأنثد َثٔ حتكثل ثٖثداف
 احس ٠ ايقل١ًُٝٝ  .

 :تكويِ وَراجعة املكرر 
ٖٚثثثدف ٖثثثذا ارتةثثث ا٤ اىل ايقأنثثثد َثثثٔ ػثثثدم ايؼثثثٝسغ١ ارتيهىْٚٝثثث١ يًُكثثث       

ٚقثثد  بثثس  ايؼثثٝسغ١ ارتيهىْٚٝثث١ يًُكثث  ا  ، ايد اسثث٢ ٚحتدٜثثد َثثد٣ تـثثُٓ٘ حق ً 
قسَثثث  ايبسىثقثثثسٕ  قكثثثِٜٛ احكثثث   َثثثٔ وثثث ٍ َ اةلثثث١   ا٤ احملهُثثثني ملثثث٢ زتثثثسٍ       

 ايقأؼؽ َٔ ىٝ : ثٖداف احك   ٚستقٛا٠ ٚاْظ ق١ ٚثس٦ًق٘

        ايظهٌ ايلسّ يًد ض: ٚت حتهثِٝ احقأؼؼثني ملث٢ زتثسٍ ايقؼثُِٝ ايقلًُٝث٢
 ٚتهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ.

 ٞيفسعًٝثثثثث١ ايقثثثثثد ٜص  ٛسثثثثثس٥ع احكثثثثث  : ٚقثثثثثد ت حتهثثثثثِٝ    ايقكثثثثثِٜٛ ايثثثثثٛظٝف
ستهُثثثني  10احقأؼؼثثني ملثث٢ زتثثثسٍ احٓثثسٖ  ٚطثثث م ايقثثد ٜص.  ًثثثؼ عثثد ِٖ      

(  . ٚت تٛؿثثثثٝ  اهلثثثثدف َثثثثٔ االسثثثثقبٝسٕ َٚ اةلثثثث١ َلثثثثسٜري       2)ًَحثثثثل  قثثثثِ  
 :(2احٛؿح١  سدتدٍٚ )ايقؼُِٝ 

   ٕ ٖٚث٢) تلثدٌٜ ػثٝسغ١     ٚ لد إة ا٤ ايقلدٜ   ايق٢ ثطس  ايٝٗس ايشثس ٠ احملهُثٛ
تٛػثثثً  ايبسىثثثث١ اىل ايؼثثثٛ ٠ ايٓٗس٥ٝثثث١      لثثثس ثسثثث١ً٦ ارتوقبثثثس ا  ايكؼثثثري٠(   

َثثس ا سثثص ايٓد ٜثث١ ايقثث٢  "يًُكثث    ٚ ثثذيو متثث  ارتةس ثث١ عثثٔ ايشثثؤاٍ ا ٍٚ   
ايدامللٝثث١ َكثث   َفقثثٛ  احؼثثد  ٚاسثث  ارتيقحسقًقُٓٝثث١  ٜشثثقٓد عًٝٗثثس تؼثثُِٝ
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 ايد اسس  ايلًٝس سيبس  احملق٣ٛ يد٣َٚٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠  ي صتس 
 جبسَل١ احًو سلٛ ?

 ( ٜٛؿ  َلسٜري تؼُِٝ احك   االيهى2ْٞٚةدٍٚ) 
غري َٛامللَسَٛاملل اىل ىد َٛامللاحلٝس 

-%20%80ثٖداف احك   ٚاؿح١ ٚستد 1٠

2
ستق٣ٛ احك   ٜقشِ  سيىا ع ٚايقد   َٚقشل َ  

ا ٖداف
50%30%20%

--%100ثْظ ١ احك   َقٓسغ١ُ َ  ا ٖداف3
%10%10%80ثس١ً٦ ايقكِٝٝ  متهٔ َٔ حتكل ثٖداف احك  4

5 
قٛاملك١ َ  ثسسيٝ  ايقكِٜٛ اح ى٢ً احشقأد١َ َ

 ثٖداف احك  
90% 10% - 

 ٚاسثث  ارتيقحثثسم  َثثس َلثثسٜري تؼثثُِٝ َكثث   َفقثثٛ  احؼثثد      ٚايشثثؤاٍ ايثثثس٢ْ " 
يثد٣ طسيبثس     قث٣ٛ احملَٚٗثس ا  اسثقأداّ ثْدُث١ ا ا ٠     ايداملل١ٝ ي صتس يق١ُٝٓ 

  ه١ًٝ ايى ١ٝ ةسَل١ احًو سلٛ ?

 قبٌ ْعر املكرر: َرحًة َا ثاْيا 
ٚملثثث٢ ٖثثثذٙ اح ىًثثث١ ت اوقٝثثثس  َٓؼثثث١  ٚام ايقل١ًُٝٝيٓظثثث  احكثثث   عًٝٗثثثس ٚقثثثد    

 . اح ى١ً زتُٛع١ َٔ اح اىٌ ٖذٙ RWAQ.ORG تـُٓ  

  ايقكثثدّ   ًثث  تكثثدِٜ َكثث  ، ًٜٝٗثثس َ اةلثث١ اي ًثث  ٚاعقُثثس ٙ، تشثثجٌٝ َك ثث 
، قٝسّ َش٦ٛىل احٓؼ١  سعدا  َْٛقس  يًُك   ايقل ٜف٢ يًُك    تل ٜف٢ عٔ احك 

 .  ٚا وسٍ َلًَٛس  احك  ، رِ َ اةل١ احك   قبٌ ايٓظ  رِ ايٓظ 

 بعد ْعر املكرر وقبٌ دراشة املكرر: ثايجا 
ملث٢ طثهٌ َكثسط  ملٝثدٜٛ تثىاٚ  ايفثى٠ ايزَٓٝث١ يهثٌ          تشجٌٝ ستسؿ ا  احك  

 قٝكثث١ ٜٚثثقِ تكشثثِٝ نثثٌ ستسؿثث ٠ اىل زتُٛعثث١ َثثٔ       50ثثثث 30 ستسؿثث ٠ َثثس  ثثني  
 . احكسط  ال تقجسٚ  نٌ َٓٗس عظ ٠  قس٥ل

ْظثثثثث ١ ثقٝثثثثثسّ َشثثثثث٦ٛىل َٓؼثثثثث١  ٚام نْٛقثثثثثس  احملسؿثثثثث ا  ٚاؿسملقٗساؿثثثثثسمل١ 
 . ٚٚاةبس  َ  احملسؿ ا 

/حثثد٠ عظثث ٠ اسثثس ٝ  1/11اطثث م احكثث   ْٚظثث  ستسؿثث ٠ نثثٌ اسثثبٛع َثثٔ تثثس ٜخ  
 . 2015َققسي١ٝ

ايقٜٓٛٗس  عٔ احك   ٚاعث ّ اي ث   نٛعثد ْظث  نثٌ ستسؿث ٠ ثسثبٛعٝس        ْظ  
 ٚستقٛاٖس.

 :رابعاخالٍ فرتة ايتدريض وحتى ْٗاية املكرر 
 ػثثثد ،  ايقفسعثثثٌ َثثث  اي ثثث   ،  اسثثثقهُسٍ تشثثثجٌٝ ٚا سثثثسٍ ستسؿثثث ا  احكثثث    

ٚ ثثثذيو ثػثثثب  احكثثث   ٜقهثثثٕٛ َثثثٔ  ،  ث طثثثف١ احكثثث  ،  ايثثثد ةس  ٚاػثثثدا  ايظثثثٗس ا  
 . ؼفحس زتُٛع١ َٔ اي
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 :ايضفخة ايرئيصية يًُكرر 
 ٗثثس ايكس٥ُثث١ اي ٥ٝشثث١ٝ ٖٚثث٢ ػثثفح١ ايبداٜثث١ ايقثث٢ حتقثث٣ٛ عًثث٢ عٓسػثث  احكثث      

 ايق٢ تل ك يً سيبس  ٢ٖٚ
        ٔاحملقٜٛثثس  : ٜٚدٗثث   ٗثثثس ستقٜٛثثس  احقـثثث١ُٓ  هثثٌ ستسؿثث ٠  هثثثٌ اسثثبٛع َثثث

ثسس ٝ  ع ك احس ٠ ٚاَهسْٝث١ ايقلثدٌٜ عًٝٗثس  سذتثذف ثٚ ارتؿثسمل١ارتوقٝس  َثٔ       
َٚثثثٔ و هلثثثس ْشثثثق ٝ  اؿثثثسمل١   لثثثد  ثٚ تثثثد ٜبس  قؼثثثري٠ عًثثث٢ اةثثثزا٤ احكثثث  َق

 . اوقبس  تكٛا٢ قؼري َٔ ْٛع

    احٓسقظس : ٢ٖٚ ايؼفح١ ايق٢ ت    ملٝٗس ايبسىث١ ثس١ً٦ يًُٓسقظ١ ىثٍٛ ثىثد
 . َٛؿٛعس  َٛؿٛعس  احك   ٢ٖٚ اٜـس اىد٣ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ اح ى٢ً

 ْس  وسػ١  سحك   اٚ َٛعثد عكثد اوقبثس     ايقٜٓٛٗس : ٜٚقِ  ٗس ْظ  تٜٓٛ٘ اٚ اع 
 . اٚ متدٜد ملى٠ تشًِٝ ا ْظ ١

     ٔاذتثثثس٥ع ايقثثث٢ ٜدٗثثث  عًٝٗثثثس اةس ثثثس  اي سيبثثثس  عًثثث٢ ا سثثث١ً٦ اح  ٚىثثث١ َثثث
 . ا سقسا

        عثثٔ احثثس ٠ : ايقثث٢ ٜدٗثث   ٗثثس   َثثٛ عثثٔ احثثس ٠ )يك ثث١ ملٝثثدٜٛ تكثثدا٢ عثثٔ احثثس ٠
 . ٚادتُٗٛ  احشقٗدف  ٚاحٛؿٛعس  اح  ٚى١  ٗس

    ػفح١ ايقل ٜف  ف ٜل إعدا  احك  : ٜدٗ   ٗس َلًَٛس  عٔ مل ٜل اعثدا  احثس ٠
 . اٚ ايبسىث١

          اي ثثث   ٜدٗثثث   ٗثثثس اعثثثثدا  اي ثثث   احشثثثجًني َٚلًَٛثثثثس  عثثثٔ نثثثٌ طسيثثثث
 ٚارتسا  ايشس ك١ يهٌ َِٓٗ.

   ٗس تل ٜف َٛؿٛعس  احك   ٚشت ةس   : ػفح١ تٛػٝف احك . 

 ٌاي سيبثثس س ملثثق  قٓثثس٠ ي تؼثثسٍ  ثثني  ايثثع اهثثٔ َثثٔ و هلثث  : ػثثفح١ ايقٛاػثث 
(2ٚمل ٜل إعدا  احك   َٔ و ٍ ث قسّ اهلٛاتف ٚايسٜد ارتيهى٢ْٚ. ًَحل )

 أدوات ايبخح ثاْيا : 
 اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس  يً اطدٜٔ ، ٚايذ٣ قسّ  قل ٜب١ ملثس ٚم ٚتظٌُ َس ًٜٞ: 

 ٓثثثدعhermans" 1970"ٚقثثثد اعثثثد٠ ملثثث٢ ا ػثثثٌ ٖريَثثثسْز   2001َٛسثثث٢  عبثثثدايفقس 
إسثثثقأدّ َٗثثثس ا  ايقثثث٢ متٝثثثز َ تفلثثث٢ ايقحؼثثثٌٝ عثثثٔ     احكٝثثثسض عبثثثس ا  ػثثثٝسغ١

ٌ   :َٓأفـث٢ ايقحؼثٌٝ ٖٚث٢    ٞ   تثٛت  ايلُث َشثق٣ٛ   ثثث  احثثس  ٠  ثثث  اذتث اى ارتةقُثسع
ثثث  إوقٝس  اي ملٝل ثث سًٛى ايقل ف  ثث  سًٛى ارتصتس ثثسًٛى تكٌ احأسط ٠ ثث   اي ُٛ 
سثثثبٝه١ ٜٛسثثثف  ا ، ايلبثثثد ُثثثدست )ٜٛسثثثف . إ  اى ايثثثزَٔثثثثث  يًُشثثثقكبٌايقٛةثثث٘ 

 (29 ؾ ، 2001 ارتًٝفٞ،

 :وصف املكياط 

ملكثثث ٠  ملثثث٢ ػثثثٛ ٠ ارتوقٝثثثس  َثثثٔ َقلثثثد  َثثثٔ  شثثث١     28ٜقهثثثٕٛ إرتوقبثثثس  َثثثٔ  
 .ملك ا  سسيب١  9ملك ٠ َٛةب١  19ٜقـُٔ احكٝسض ، اوقٝس ا  اٚ ث  ل١ اوقٝس ا  
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 طريكة تكدير درجات املكياط : 

تكثدٜ    ةثس  احكٝثسض تهثٕٛ       ملفث٢ ىسيث١   ١ايفكث ا  احٛةبث   ٜهٕٛ تكدٜ  ارتةس ١
 ملث٢  تهٕٛ تكدٜ  ايد ةس  ايفك ا  ايشسيب١، (5 - 4 - 3- 2 -1)ىش  إجتسٙ ارتةس ١

 ( (1 - 2- 3- 4 - 5 ىسي١

ٛ    ة١ 140ٚاذتد ا قؼ٢ يد ةس  ارتوقبس   ٚاذتد ا  ٢ْ يد ةس  ارتوقبس  ٖث
 (2002،32  ة١ )زت١ً ن١ًٝ ايى ١ٝ ، 28

 بار:حتديد زَٔ اإلخت 
 قٝكثث١ ٚت حتدٜثثد َثثٔ قبثثٌ ٚاؿثثل٢     45ثثثث  35ت حتدٜثثد  َثثٔ ارتوقبثثس  َثثس ني   

 . احكٝسض ٖٚٛ ايزَٔ اح ٥ِ يً    ايلس ٜني ي ةس ٘ ع٢ً احكٝسض

 :٘ايتخكل َٔ صدم املكياط وثبات 
ٔ  احكٝثسض  ػثدم  إىل ايقٛػٌ ت يكد ٍ  َث ٘  وث   اسثق  ع١ٝ  عٝٓث١  عًث٢  ت بٝكث
  ثثني ايقُٝٝثثز ف احكٝثثسض قثثد ٠ عًثث٢ ايقلثث ف  ٗثثدف ٚايثثو طسيبثث١، 40َثثٔ َهْٛثث١

ٞ 20 عثد   اي سيبثس   زتُٛع١ ٔ  ايًثٛات ٔ  َثٓأفس  نشثق٣ٛ  ٚػثف ٔ  ايدامللٝث١  َث  َث
ٔ  َ تفث   نشثق٣ٛ  ٚػفٔ ايًٛات20ٞ عد  قبٌ اي سيبس  ّ  ، ايدامللٝث١  َث  ٚ سسثقأدا

 عًث٢  اجُثٛعقني  ْقثس٥    ثني  َكس ْث١  إةث ا٤  ت احشثقك١ً  يًُجُٛعثس   )  ( اوقبس 
 . (3ادتدٍٚ ) ف َٖٛٛؿ  نُس ايٓقس٥   ٚنسْ احكٝسض

 ( ْقس٥  اجُٛعقني يًقأند َٔ ػدم احكٝسض3ةدٍٚ )

 ايلد  ايبلد
احقٛسع 

اذتشس ٞ

 االضت اف

احلٝس ٟ

 َقٛسع

ايف م
 ق١ُٝ 

َشق٣ٛ

 ايدالي١

اوقبس  ايداملل١ٝ 

 يً صتس 

 َ تفل٘ ملل٘ 

  ملل٘ َٓأفـ٘

 ايداليثث١ عٓدَشثثق٣ٛ إىؼثثس١ٝ٥  اليثث١ اا  ملثث ٚم ٚةثثٛ ( 3)ادتثثدٍٚ َثثٔ ٜقـثث 
0.05≥α) ) احكٝثثسض حقػرياجُٛعثث١ ف تلثثز٣ اي سيبثثس   امللٝثث١ َشثثق٣ٛ ف ٚايثثو 

 ثٕ  ثثسٜلك َ تفلثث١،  امللٝثث١ اٚ  ثثأِْٗ ٚػثثفِٗ ت ايثثذٜٔ ثمل ا اجُٛعثث١ يؼثثسحل
ٔ  ي ًب١ا  ني ايقُٝٝز ع٢ً َ تفل١ قد ٠ يًُكٝسض ٕ  ايثذٜ  َ تفلث١   دامللٝث١  اقثس ٚ

  متٝٝزٟ  ؼدم ٜقُق  احكٝسض ثٕ ثٟ َٓأفـ١،  داملل١ٝ اقس ٕٚ ايذٜٔ ٚاي ًب١
 )ايبٓس٤ ػدم(

 املكياط ثبات: 
 عثثٔ احكٝثثسض ربثثس    ةثث١ قسَثث  ايبسىثثث٘  سسثثقأ ا  احكٝثثسض ربثثس  يًقأنثثدَٔ

 ا ٍٚ لايق بٝثثثث ثةثثثث ا٤  ثثثثني ايفسػثثثث١ً ايفثثثثى٠ ٚنسْثثثث  االوقبثثثثس ، إعثثثثس ٠ ط ٜثثثثل
 َكبٛيثث١ قُٝثث١ ٖٚثثٞ (0.973) ايثبثثس  َلسَثثٌ ٚ ًثثؼ ثسثثبٛعني ايثثثسْٞ ٚايق بٝثثل
  ايثثث١ قُٝثثث١ ٖٚثثثٞ ثيفثثثس ن ْٚبثثثسحل  َلس يثثث١  سسثثثقأداّ ايلًُثثثٞ ايبحثثث   غثثث اك
 .إىؼس٥ًٝس
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  بٓاااء بطاقااة َالحظااة األداء ايعًُااى ملٗااارات اشااتدداّ اْظُااة ادارة احملتااوى
 : اإليهرتوْى

  سقثث١ َ ىدثث١ يكٝثثسض ث ا٤ اي سيبثثس  ملثث٢ تق ًث  طبٝلثث١ ٖثثذا ايبحثث  إعثثدا   
اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ارتيهىْٚثث٢، ٚقثثد اتبلثث  ايبسىثثث١ ف  ٓثثس٤ ٚؿثثبع     

   سق١ اح ىد١ ارت ٛا  ايقسي١ٝ:

 :حتديد اهلدف َٔ بٓاء بطاقة املالحظة 
تٗدف   سق١ اح ىدث١ إىل ايقلث ف عًث٢ َشثق٣ٛ ث ا٤ اي سيبثس  ملث٢ اسثقأداّ        

 ق٣ٛ ارتيهى٢ْٚثْد١ُ ا ا ٠ احمل

 :وصف بطاقة َالحظة األداء املٗارى 
قسَث  ايبسىثثث١  قؼثُِٝ   سقثث١ َ ىدث١ يكٝثثسض ث ا٤ اي سيبثس  ملثث٢ اسثثقأداّ     
ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ارتيهىْٚثث٢ ٚايثثو ملثث٢ ؿثث٤ٛ قس٥ُثث١ احٗثثس ا  ايقثث٢ ثعثثدتٗس          
ايبسىثثث١ ٚايقثث٢ ع ؿثث  عًثث٢ احملهُثثني، رت ثثدا٤ ايثث ث٣ َثثٔ ىٝثث  نفسٜقٗثثس، ٚقثثد          

َٗثثس ا  مل عٝثث١،   (10ٚت ػثثٝسغ١ عثثد  )  ثسسسثث١َٝٗثثس ا   (6يب سقثث١ َثثٔ ) تهْٛثث  ا
تلس عٔ قٝسض احٗثس ٠ ا ٚىل)احٗثس ا  اسثقأداّ ايؼثفح١ اي ٥ٝشث١ٝ يًٓدثسّ(، ٚت       

( َٗس ا  مل عٝث١، تلثس عثٔ قٝثسض احٗثس ٠ اي ٥ٝشث١ٝ ايثسْٝث١)َٗس ا         11ػٝسغ١ عد )
 عٔ قٝسض احٗس ٠ اي ٥ٝشث١ٝ  تلس ( َٗس ا  مل ع9،١ٝاْظس٤ َك  (، ٚت ػٝسغ١ عد  )

( َٗثس ا  مل عٝث١ تلثس عثٔ     4ايثسيث١ )َٗس ا  اْظس٤ اجُٛعثس ( ٚت ػثٝسغ١ عثد  )   
( َٗثس ٠ مل عٝث١   6قٝسض احٗس ٠ اي ا لث١ )ا  ا  احؼثس   ارتس ةٝث١( ٚت ػثٝسغ١ عثد  )     
( َٗس ٠ مل ع١ٝ 5تلس عٔ احٗس ٠ ارتسَش١ )اْظس٤ اوقبس  قؼري( ٚت ػٝسغ١ عد  ) 

ٔ احٗثثثس ٠ ايشس سثثث١ )اْظثثثس٤ ثْظثثث ١ احكثثث  (  ثثثذيو اػثثثب  عثثثد  احٗثثثس ا      تلثثثس عثثث
 ( َٗس 45.٠ايف ع١ٝ )

 :حتديد األداءات اييت تتضُٓٗا بطاقة املالحظة 
يقحدٜثثد َٗثثس ا  ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ت ارتطثث ع عًثث٢ ا   ٝثثس  ٚايد اسثثس         

رتيهىْٚثث٢ ٚايبحثٛث اا  ايؼث١ً نٛؿثثٛع ا ْدُث١ ايقلًُٝٝث١، ٚايقلًثثِٝ ٚايثقلًِ ا     
ٚايق٢ سبل ع ؿٗس، نُس إ ايبسىث١ اطًل  ع٢ً ايلدٜثد َثٔ احٛاقث  ارتيهىْٚٝث١     
جُٛع١ َثٔ اْدُث١ ا ا ٠ ايثقلًِ ٚاحملقث٣ٛ ٚقسَث  ايبسىثث١  لُثٌ قس٥ُث١ نٗثس ا           
اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ ٚاحملقثث٣ٛ ايقثث٢ حتقسةٗثثس اي سيبثثس  عٝٓثث٘ ايبحثث         

( َٗثثس ٠ مل عٝثث١ َ تب ثث١  45ب سقثث١ عًثث٢ )يٝثثقُهٔ َثثٔ اسثثقأداَٗس، ٚقثثد اىقثثٛ  اي 
 . سيسْسَ 

 :ايتكدير ايهُي يًُٗارات املطًوبة َٔ نٌ طايبة 
اسثثثقأدَ  ايبسىثثثث١ ايقكثثثدٜ  ايهُثثثٞ  سيثثثد ةس  ىقثثث٢ اهثثثٔ ايقلثثث ف عًثثث٢        
َشقٜٛس  اي سيبس  ف نثٌ َٗثس ٠  ؼثٛ ٠ َٛؿثٛع١ٝ، ٚقثد ت حتدٜثد   ةثس  ث ا٤        

 احٗس ٠ نُس ًٜٞ:
 .ث  =  ة١ ٚاىد٠ 
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  (٣4=ػف . ًَحل )مل تؤ 

 :إعداد تعًيُات بطاقة املالحظة 
 ٚعثثٞ عٓثثد ٚؿثث  تلًُٝثثس  ايب سقثث١ ثٕ تهثثٕٛ ٚاؿثثح١، ٚستثثد ٠، ٚطثثس١ًَ ىقثث٢   
ٜشثثثٌٗ اسثثثقأداَٗس سثثثٛا٤ َثثثٔ قبثثثٌ ايبسىثثثث١، ثٚ ثٟ َ ىثثث   وثثث  اهثثثٔ ثٕ ٜكثثثّٛ  

  ل١ًُٝ اح ىد١.

  :صدم بطاق٘ املالحظة 
 ثثثٟ احدٗ  ايلسّ يًب سق١ ثث يقكدٜ  ػدم ايب سق١، ت ىشس  ايؼدم ايدسٖ ٟ

َثثٔ ىٝثث  ْثثٛع احفثث  ا ، ٚنٝفٝثث١ ػثثٝسغقٗس، َٚثثد٣ ٚؿثثٛىٗس، ٚتلًُٝثثس  ايب سقثث١  
َٚد٣  ققٗس ٚ  ة١ َس تقُق   ٘ َٔ َٛؿٛع١ٝ ٚيقحكٝل ايو ت ع ك ايب سق١ 

( احقأؼؼني مل٢ احٓسٖ  ٚطث م ايقثد ٜص ًَحثل    10ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني )
سسثثثث ،  ٗثثثثثدف ايقأنثثثثثد َثثثثٔ سثثثثث ١َ ايؼثثثثثٝسغ١   (، ٚتهٓٛيٛةٝثثثثس ايقلًثثثثثِٝ ٚاذت 5)

ارتة ا٥ٝثث١ حفثث  ا  ايب سقثثث١، ٚٚؿثثٛىٗس، ٚإَهسْٝثثث١ َ ىدثث١ احٗثثثس ا ; رثثِ إةثثث ا٤      
  ًػث  ْشثب١ االتفثسم    ٚقثد ايقلدٜ   احكىى١ َثٔ تلثدٌٜ ػثٝسغ١  لثس ايلبثس ا ،      

%(90ثنث  َٔ )

 :ايضورة ايٓٗائية يبطاقات املالحظة 
  سق١ اح ىد١، ٚىشس  ربستٗس، ثػبح    لد اْقٗس٤ ايبسىث١ َٔ تكدٜ  ػدم

ا  ا٤ ايل٢ًُ ي سيبس   ايب سق١ ف ػٛ تٗس ايٓٗس١ٝ٥ ػسذت١ ي سقأداّ ف تكِٜٛ
ْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ ايؼٛ ٠ ايٓٗس١ٝ٥ ثتكٓٝس  ايقلًِٝ ف َٗس ا  اسقأداّ 

 (3يًب سق١. ًَحل )

 وتفصريٖا عرض وحتًيٌ ْتائج ايبخح : 

ارتسّ يهٌ َٔ اوقبس  ايدامللٝث١ ي صتثس  ٚ  سقث١ َ ىدث١       سسقأداّ ايد ةس 
(  ٚي ةس ث١ عثٔ ايقشثس ٍ    6َٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ ًَحثل ) 

 اي ا   ٚارتسَص ُٖٚس :

     َثثس ملسعًٝثث١ ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢ ملثث٢ احكثث   احفقثثٛ  احؼثثد  عًثث٢ ايدامللٝثث١
 َل١ احًو سلٛ ?جبسايد اسس  ايلًٝس ي صتس  يد٣ طسيبس  

     َس ملسع١ًٝ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ اح ى٢ً  مل٢ احك   ارتيهى٢ْٚ  احفقثٛ  احؼثد  عًث٢
ايد اسثس   ت١ُٝٓ َٗس ا  اسقأداّ اسثقأداّ ثْدُث١ ا ا ٠ احملق٣ًٛثد٣ طسيبثس      

 جبسَل١ احًو سلٛ ? ت اوقبس  مل ٚك ايبح  نُس ٢ًٜ: ايلًٝس

اجُثٛعقني   َقٛسثع   ةثس     ني الي١ إىؼس١ٝ٥  ٚالٜٛةد مل م ا ايف ك ا ٍٚ:
ايقج ٜبٝقني ف ايكٝسض ايكبًٞ رتوقبس  ايداملل١ٝ ي صتثس  ٚيًقحكثل َثٔ ػثح١     

    ٚنسْثثثثث  ايٓقثثثثثس٥    ايف ؿثثثثث١ٝ ت اسثثثثثقأداّ اوقبثثثثثس " " يلٝٓثثثثثقني َثثثثث تب قني، 
 . نسيقسيٞ



 (ASEP) دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض

 
 

 

 

   

 

22 
 

ض ف ايكٝس ايـس  ١ ٚايقج ٜب١ٝ ني اجُٛعقني  ايف ٚم  الي١ الوقبس  اوقبس ) ( ( ْقس٥ 4ةدٍٚ )
ايكبًٞ رتوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

ايلد  اسِ  اجُٛع١
ايٛسع 
 اذتشس ٞ

االضت اف  
 احلٝس ٟ

 ق١ُٝ ) (
َشق٣ٛ 
 ايدالي٘

اوقبس  ايداملل١ٝ 
 ي صتس 

 ايقج ٜب١ٝ

 ايـس  ١

ٚايقج ٜبٝث١   ( ْقثس٥  االوقبثس  ايكبًثٞ يًُجُثٛعقني ايـثس  ١     4ٜبني ادتدٍٚ )
 ملثثث ا  عٝٓثثث١ ايبحثثث  إا نسْثثث  قُٝثثث١ ايٛسثثثع اذتشثثثس ٞ يًدامللٝثثث١ ي صتثثثس  ف         

( ثَثس  7.873( ٚ ثسضت اف َلٝثس ٟ )  37.87االوقبس  ايكبًٞ يًُجُٛعث١ ايقج ٜبٝث١ )  
( ٚاالضتث اف احلٝثس ٟ   34.71ف اجُٛع٘ ايـس  ٘ ملكثد نثسٕ ايٛسثع اذتشثس ٞ )    

١ٝ عًثث٢ َكٝثثسض اوقبثثس  ايدامللٝثث١   ( ٚمل ٜهثثٔ ٖٓثثسى ملثث م اٚ  اليثث١ اىؼثثس٥   8.779)
ي صتس  ايكبًٞ  ني اجُثٛعقني ايقج ٜبٝث١ ٚايـثس  ١ ، ىٝث  نسْث  قُٝث١ )  =       

( ٜثثثبني و ػثثث١ ع َثثثس    1(.  ٚادتثثثدٍٚ )  =0.05(عٓثثثد َشثثثق٣ٛ  اليثثث١ )   1.795
ًثٞ  اجُٛعقني ايقج ٜب١ٝ ٚايـس  ١ ع٢ً َكٝسض اوقبثس  ايدامللٝث١ ي صتثس   ايكب   

 ٚق١ُٝ ) (.

( 88( عٓثثد   ةثث١ ى ٜثث١ )1.990ٖٚثٞ قُٝثث١ ثقثثٌ َثٔ قُٝقٗثثس ادتدٚيٝثث١ ايبسيػث١ )   
(  ثثس ٜثثدٍ عًثث٢ عثثدّ ٚةثثٛ  ملثث م َلٓثثٟٛ  ثثني االوقبثثس ٜٔ         0005َٚشثثق٣ٛ  اليثث١ ) 

ٚ ثثثذيو ت ايقأنثثثد َثثثٔ  ايكبًثثثٞ يًُجُٛعثثث١ ايقج ٜبٝثثث١ ٚ اجُٛعثثث٘ ايـثثثس  ١ 
 تهسملؤ اجُٛعقني.

اجُٛعقني َقٛسع   ةس    الي١ إىؼس١ٝ٥  ني  ٚاال ٜٛةد مل م  ايف ك ايثس٢ْ:
 ايقج ٜبٝقني ف ايكٝسض ايكبًٞ حٗس ا  ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ.

ف ايكٝسض  ايـس  ١ ٚايقج ٜب١ٝ ني اجُٛعقني  ايف ٚم  الي١ اوقبس ) (الوقبس  ْقس٥  (5ةدٍٚ )
حملق٣ٛاايكبًٞ حٗس ا  ثْد١ُ ا ا ٠ 

ايلد  اسِ  اجُٛع١
ايٛسع 
 اذتشس ٞ

االضت اف  
 احلٝس ٟ

 ق١ُٝ ) (
َشق٣ٛ 
 ايدالي٘

  ة١   سق١ 
 اح ىد١

 ايقج ٜب١ٝ

 ايـس  ١

( ْقثس٥  االوقبثس  ايكبًثٞ يًُجُثٛعقني ايـثس  ١ ٚايقج ٜبٝث١       5ٜبني ادتدٍٚ )
ٗثس ا  ثْدُث١ ا ا ٠ ايثقلًِ     مل ا  ع١ٓٝ ايبحث  إا نسْث  قُٝث١ ايٛسثع اذتشثس ٞ ح     
( ٚ ثسضت اف َلٝثس ٟ   10.91ٚاحملق٣ٛ.ف االوقبثس  ايكبًثٞ يًُجُٛعث١ ايقج ٜبٝث١ )    

( 11.24( ثَثثثثثس ف اجُٛعثثثثث٘ ايـثثثثثس  ٘ ملكثثثثثد نثثثثثسٕ ايٛسثثثثثع اذتشثثثثثس ٞ )3.260)
( ٚمل ٜهٔ ٖٓسى مل م اٚ  اليث١ اىؼثس١ٝ٥ عًث٢ َكٝثسض     3.359ٚاالضت اف احلٝس ٟ )

بًثثٞ  ثثني اجُثثٛعقني ايقج ٜبٝثث١ ٚايـثثس  ١ ، ىٝثث    اوقبثثس  ايدامللٝثث١ ي صتثثس  ايك 
( ٜثثثبني 5(.  ٚادتثثثدٍٚ )  =0.05(عٓثثثد َشثثثق٣ٛ  اليثثث١ ) -478.نسْثثث  قُٝثثث١ )  = 

و ػ١ ع َس  اجُٛعقني ايقج ٜب١ٝ ٚايـس  ١ عًث٢ َكٝثسض اوقبثس  ايدامللٝث١     
 ي صتس   ايكبًٞ ٚق١ُٝ ) (.
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( 88( عٓثثد   ةثث١ ى ٜثث١ )1.990ٚيٝثث١ ايبسيػث١ ) ٖٚثٞ قُٝثث١ ثقثثٌ َثٔ قُٝقٗثثس ادتد  
(  ثثس ٜثثدٍ عًثث٢ عثثدّ ٚةثثٛ  ملثث م َلٓثثٟٛ  ثثني االوقبثثس ٜٔ         0005َٚشثثق٣ٛ  اليثث١ ) 

ٚ ذيو ت ايقأندَٔ تهثسملؤ  ايكبًٞ يًُجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ ٚ اجُٛع٘ ايـس  ١ 
 اجُٛعقني.

اجُٛعثث١  َقٛسثثع   ةثثس   اليثث١ إىؼثثس١ٝ٥  ثثني ٜٚٛةثثد ملثث م ا ايفثث ك ايثسيثث :
 .   ١ ٚايقج ٜب١ٝ ف ايكٝسض ايبلدٟ رتوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس ايـس

ف ايكٝسض  ايـس  ١ ٚايقج ٜب١ٝ ني اجُٛعقني  ايف ٚم  الي١ الوقبس  ) ( اوقبس  ( ْقس٥ ةدٍٚ )
 ايبلدٟ رتوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

اسِ  
 اجُٛع١

ايلد 
ايٛسع 
 اذتشس ٞ

االضت اف  
 احلٝس ٟ

 ق١ُٝ ) (
َشق٣ٛ 

 ي٘ايدال

)َ    إٜقس( 
 ىجِ ايقأرري

اوقبس  
ايداملل١ٝ 
 ي صتس 

 ايقج ٜب١ٝ

 ايـس  ١

ْقس٥  االوقبس  ايبلثدٟ يًُجُثٛعقني ايـثس  ١ ٚايقج ٜبٝث١      (6ٜبني ادتدٍٚ )
 ي صتس اوقبس  ايداملل١ٝ مل٢  س ٞ إا نسْ  ق١ُٝ ايٛسع اذتش  مل ا  ع١ٓٝ ايبح 

ثَثثثس ملثثث٢ اجُٛعثثث١ ايـثثثس  ١ نثثثسٕ ايٛسثثثع   ، 12.607 ثثثسضت اف َلٝثثثس ٣   116.02
 .16.812 سضت اف َلٝس ٣  54.82اذتشس ٢ 

نُس ٜقـ  َٔ ادتثدٍٚ ٚةثٛ  ملث م اٚ  اليث١ اىؼثس١ٝ٥ عًث٢ اوقبثس  ايدامللٝث١         
٢ٖٚ ق١ُٝ   0.05عٓد َشق٣ٛ  الي١ 19.537ي صتس  ايبلد٣ ىٝ  نسْ  ق١ُٝ " " 
 ثثس ٜثثدٍ عًثث٢   88عٓثثد   ةثث١ ى ٜثث١   1.990انثثس َثثٔ قُٝقٗثثس ادتدٚيٝثث١ ايبسيػثث١   

ٚةثثثٛ  ملثثث م  ثثثني اجُٛعثثث١ ايقج ٜبٝثثث١ ٚاجُٛعثثث١ ايـثثثس  ١ ٚيؼثثثسحل اجُٛعثثث١    
 ايقج ٜب١ٝ، ٚ ذيو ت ايقحكل َٔ ػح١ ايف ك،

٢  س ٜدٍ عً ( ، ٖٚذٙ ايكِٝ تدٍ ع٢ً تأرري نبري0.813 ًؼ ق١ُٝ َ    إٜقس )
ٚةٛ  ار   سسيٝ  ايقكثِٜٛ ارتيهىْٚث٢  ثسحك  ا  احفقٛىث١ احؼثد  عًث٢ ايدامللٝث١        

ي صتس  ىٝ  ثْ٘:
  = َثثثٔ  0.15ملٗثثثذا ٜثثثدٍ عًثثث٢ قُٝثثث١ نثثثبري٠  )  0.15إاا نثثثسٕ قُٝثثث١ َ  ثثث  إٜقثثثس

 ايقبسٜٔ ف احقػري ايقس   اهٔ إ ةسع٘ إىل ثر  احقػري احشقكٌ (.
     = َثٔ   0.20ذا ٜثدٍ عًث٢ تثأرري نثبري ةثًدا )      ملٗث  0.20إاا نسٕ قُٝث١ َ  ث  إٜقثس

 ايقبسٜٔ ف احقػري ايقس   اهٔ إ ةسع٘ إىل ثر  احقػري احشقكٌ (.

 ٚايق٢ ثنثد  إ اي ث     2014 ٚ و ٕٚ ْسةسمل٢ ٚتقفل ٖذٙ ايٓقٝج١ َ    اس١
مل٢ ارتوقبس ا  ارتيهىْٚٝث١   ط ٜل احك  ا  ارتيهى١ْٝٚ احفقٛى١عٔ ايًذٜٔ   سٛا 

َٔ  ط   اجُٛع١ ايقث٢ اسثقأدَ     تفسع  ارتيهى٢ْٚ )احٛى( ثنث  عس احك  
ايكؼثري٠    ا ع٢ً مل٢ ارتوقبسثظٗ  ٖؤال٤ اي      ة١ ربس  ثايقلًِ احزٜ  نُس 
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عًثث٢ احثثٛى ٚقثثد ثٚػثث  ايد اسثث١  سُٖٝثث١ ارتوقبثثس ا  ارتيهىْٚٝثث١ ايقثث٢ قثثدَ  َثثٔ  
 اسث١ ٚنثسٕ اي ث      و ٍ احثٛى ٚاْٗثس نسْث  َؼثد  ةٝثد يًبٝسْثس  ملث٢ ٖثذٙ ايد        

يدِٜٗ قد ٠ ع٢ً اسقلس ٠ احلًَٛس  َٔ و ٍ احٛى َٚٔ و ٍ احٓسقظس  ارتسػث١  
 ْٚكٌ احل مل١ ٚت بٝل ا ْظ ١ ٚايٛاةبس  ا سبٛع١ٝ

 ايقث٢ ثنثد  ثُٖٝث١ ايقكثِٜٛ ايبٓثس٢٥ ٚايٓٗثس٢٥ ملث٢ احكث  ا  احفقٛىث١ احؼثد           

 يقٓفٝذ احٛى  ظهٌ ايق٢ اٚػ   دع٠ٛ احؼُُنيSchoenack2013   اس١ طْٛسى 
ثملـثثٌ ٚ يقحدٜثثد عًُٝثث١ ايقٛةٝثث١ ملثث٢ ايثثقلًِ ٚتـثثُني عٓسػثث  ٚث ٚا  ايقلًثثِٝ          
احقثثزأَ ٚتكثثدِٜ ايقكثثِٜٛ ايبٓثثس٢٥ ٚايٓٗثثس٢٥ َثث  ت ثثٜٛ  ث ٚا  ارتتؼثثسٍ ٚايقفسعثثٌ   

)ٚايقثث٢ ثربقثث  ثرثث  تٓثثٛع ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ ف    2010 اوثثٌ احثثٛى ٚ  اسثث١ ايشثثفٝسْٞ  
َثثثس ٠ ايى ٝثثث١  ملثثث٢سَٔ َثثثٔ ايقلًثثثِٝ ا سسسثثثٞ  تُٓٝثثث١ حتؼثثثٌٝ طًبثثث١ ايؼثثثف ايثثثث 
ايق٢ ثربق  مللسي١ٝ ايقكِٜٛ اح ىًث٢ ملث٢     2012ارتس ١َٝ ،ٚ  اس١ ةسَل١ َٓػٛيٝس 

َس ٠ ايًػ١ ارتصتًٝزٜث١ ي ث   ادتسَلث١ ملـث  عًث٢ إ اسثقأداَٗس ةلثٌ اي ث           
ثنث  اٖقُسَس نك   ايًػ١ ارتصتًٝزٜث١ ٚثنثث  ركث١ ملث٢ تلًثِ ايًػث١ ْقٝجث١ يقثٛمل          

 ح ١ْٚ ٚايقؼحٝ  احشقُ  ثرٓس٤ ايقكِٜٛ.ا

اجُثٛعقني   َقٛسثع   ةثس     الي١ إىؼس١ٝ٥  ثني  اٜٚٛةد مل م  ايف ك اي ا   :
ايـس  ١ ٚايقج ٜب١ٝ ف ايكٝثسض ايبلثدٟ حٗثس ا  اسثقأداّ ثْدُث١ ا ا ٠ ايثقلًِ       

 ٚاحملق٣ٛ.

ف ايكٝسض  ٚايقج ٜب١ٝايـس  ١  ني اجُٛعقني  ايف ٚم  الي١ اوقبس ) (الوقبس  ْقس٥  (7ةدٍٚ )
ايبلدٟ حٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ.

اسِ  
 اجُٛع١

ايلد 
ايٛسع 
 اذتشس ٞ

االضت اف  
 احلٝس ٟ

 ق١ُٝ ) (
َشق٣ٛ 
 ايدالي٘

)َ    إٜقس( 
ىجِ 
 ايقأرري

حٗس ا  اسقأداّ 
ثْد١ُ ا ا ٠ 

 ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ.

 ايقج ٜب١ٝ

 ايـس  ١

( ْقس٥  االوقبس  ايبلثدٟ يًُجُثٛعقني ايـثس  ١ ٚايقج ٜبٝث١     7ٜبني ادتدٍٚ )
 مل ا  ع١ٓٝ ايبح  إا نسْ  ق١ُٝ ايٛسع اذتشس ٞ حٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ 

ٚ ثثسضت اف  (27.02ايثثقلًِ ٚاحملقثث٣ٛ.ف ايكٝثثسض ايبلثثدٟ يًُجُٛعثث١ ايقج ٜبٝثث١ )  
( 15.40( ثَس ف اجُٛع٘ ايـس  ٘ ملكد نسٕ ايٛسثع اذتشثس ٞ )  2.701َلٝس ٟ )

(  إ ٖٓثثثسى ملثثث م اٚ  اليثثث١ اىؼثثثس١ٝ٥ عًثثث٢ َكٝثثثسض     4.103ٚاالضتثثث اف احلٝثثثس ٟ ) 
حٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ ايبلدٟ  ني اجُٛعقني ايقج ٜبٝث١  

(.    =0.05عٓثثد َشثثق٣ٛ  اليثث١ )   (15.871ٚايـثثس  ١ ، ىٝثث  نسْثث  قُٝثث١ )  =    
( ٜثثثبني و ػثثث١ ع َثثثس  اجُثثثٛعقني ايقج ٜبٝثثث١ ٚايـثثثس  ١ عًثثث٢       4ٚادتثثثدٍٚ )

َكٝثثسض حٗثثس ا  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ ٚاحملقثث٣ٛ ايبلثثدٟ ٚقُٝثث١ ) (.ٖٚثثٞ  
شق٣ٛ ( 88َٚ( عٓد   ة١ ى ١ٜ )1.990ق١ُٝ ثنس َٔ قُٝقٗس ادتدٚي١ٝ ايبسيػ١ )
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(  ثثثثس ٜثثثثدٍ عًثثثث٢ ٚةثثثثٛ  ملثثثث م َلٓثثثثٟٛ  ثثثثني اجُثثثثٛعقني ايـثثثثس  ١   0005 اليثثثث١ )
ٚ ثثثثذيو ت ايقأنثثثثد َثثثثٔ ػثثثثح١     ٚايقج ٜبٝثثثث١ ٚيؼثثثثسحل اجُٛعثثثث١ ايقج ٜبٝثثثث١  

ٜٚثدٍ   ( ، ٖٚذٙ ايكِٝ تدٍ ع٢ً تأرري نثبري 0.741 ًؼ ق١ُٝ َ    إٜقس )ايف ؿهُس 
       ٓ ُٝث١ َٗثس ا  اْدُث١    ع٢ً ٚةثٛ  ارث   سثسيٝ  ايقكثِٜٛ اح ىًث٢ ارتيهىْٚث٢ عًث٢ ت

  اسثثث١ ايكثثثٛاع ٠ ٚ ايظثثث َسٕ   ٚاتفكثثث  ٖثثثذٙ ايٓقٝجثثث١ َثثث    ا ا ٠ ايثثثقلًِ ٚاحملقثثث٣ٛ، 
ثند  ع٢ً ث١ُٖٝ ٚمللسي١ٝ اسقأداّ ث ٚا  ايقٛاػٌ ٚث ٚا  ايقكثِٜٛ  ( ايق٢ 2012)

مل٢  ٓس٤ ْدسّ ا ا ٠ يًُحق٣ٛ ْسة  ٚاٚ ةٛ ٠ ٚنفس٠٤ مل٢ تًبٝث١ ىسةث١ احشثقأدّ    
 َٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ارتيهى٢ْٚ،نُس اند  ثُٖٝقٗس مل٢ ت١ُٝٓ 

َقٛسثع   ةثس  اجُٛعث١      الي١ إىؼس١ٝ٥  ثني  ٚٛةد مل م اٜ ايف ك ارتسَص :
ايكٝثثسض ايكبًثثٞ ٚايكٝثثسض ايبلثثدٟ ف اوقبثثس  ايدامللٝثث١ ي صتثثس     ايقج ٜبٝثث١ ملثث٢

 يؼسحل ايكٝسض ايبلد٣.

 َقٛسث س    ثني  ايفث ٚم  يكٝسض اح تب ١ يًُجُٛعس "  " ت اسقأداّ اوقبس 
ايكبًثثث٢  اوقبثثثس  ايدامللٝثثث١ ي صتثثثس    ف اجُٛعثثث١ ايقج ٜبٝثثث١  ف اي ثثث     ةثثثس 

 Paired Samples Statistics) ) ايبلدٟٚ

 ني  ني ايكٝسض ايكبًٞ ٚايكٝسض ايبلدٟ ي سيبس   ايف ٚم  الي١ الوقبس   ( ) اوقبس  ْقس٥  (8ةدٍٚ )
 اجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ ف اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس 

ايلد احقٛسع
االضت اف 

احلٝس ٟ
 ق١ُٝ  

ايدالي١ 
ارتىؼس١ٝ٥

    َ(
إٜقس( 

ىجِ 
 ايقأرري

  لد٣
 جت ٜب١ٝ

٢ بًبق
 جت ٜب١ٝ

0.000

  ايكبًثٞ  نسْ  ق١ُٝ ايٛسع اذتشس ٞ ف اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس  ف االوقبثس 
( ثَثثثثس ف االوقبثثثثس  7.873ضت اف َلٝثثثثس ٟ )إ( ٚ ثثثث37.87يًُجُٛعثثثث١ ايقج ٜبٝثثثث١ )

( 12.607( ٚاالضتثثث اف احلٝثثثس ٟ )116.02ايبلثثدٟ ملكثثثد نثثثسٕ ايٛسثثع اذتشثثثس ٞ )  
ٚ لد ت بٝل اوقبس  ) ( يًلٝٓس  احىا  ١  ني االوقبس ٜٔ ايكبًثٞ ٚايبلثدٟ ظٗث     

نثس َثٔ قُٝقٗثس ادتدٚيٝث١ ايبسيػث١      ( ٖٚٞ قُٝث١ ث 37.149إ ق١ُٝ ) ( احملقشب١ )
(  ثثس ٜثثدٍ عًثث٢ ٚةثثٛ  ملثث م     0005( َٚشثثق٣ٛ  اليثث١ ) 44( عٓثثد   ةثث١ ى ٜثث١ )  2000)

 َلٟٓٛ  ني االوقبس ٜٔ ايكبًٞ ٚايبلدٟ ٚيؼسحل االوقبس  ايبلدٟ 

 ثني   0.05( ٚةٛ  مل ٚم  اي١ اىؼس٥ٝس عٓد َشثق٣ٛ َلٓث٣ٛ   8ٜقـ  َٔ ةدٍٚ )
 ١ ي وقبثس  ايقحؼث٢ًٝ ايكبًث٢ ٚايبلثد٣       ةس  اي سيبثس   ثني اجُٛعث١ ايـثس     

يًُجُٛع١ ايقج ٜبٝ٘ ف اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس  يؼسحل ايكٝسض ايبلد٣ ، ىٝ  
ف َقٛسثثثثثثثثع   37.87َكس ثثثثثثثثٌ  116.02 ًثثثثثثثثؼ احقٛسثثثثثثثثع اذتشثثثثثثثثس ٞ يًثثثثثثثثد ةس     

 ( ، ٖٚثذٙ ايكثِٝ تثدٍ عًث٢ تثأرري نثبري      0.934 ًؼ ق١ُٝ َ    إٜقثس ) ،نُس ايد ةس 
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سسيٝ  ايقكثِٜٛ اح ىًث٢ ارتيهىْٚث٢ ملث٢  ٜثس ٠ ايدامللٝث١        س ٜدٍ ع٢ً ٚةٛ  ثر   
ثرث   ثربقث    ايقث٢  )2010ايشثفٝس٢ْ)  ي صتس ، ٚتقفثل ٖثذٙ ايٓقٝجث١ َث  ْقثس٥    اسث١      

     ٞ س ٠ حث  تٓٛع ثسسيٝ  ايقكِٜٛ ف حتؼٌٝ طًب١ ايؼثف ايثثسَٔ َثٔ ايقلًثِٝ ا سسسث
 .ايى ١ٝ ارتس ١َٝ

 ٢ًاوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس  جت ٜبٝ٘ قب(9ةدٍٚ )

Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Percentiles 

25 50 75 

37.87 7.873 22 49 33.00 39.00 44.50 

اوقبس  ايداملل١ٝ ي صتس  جت ٜبٝ٘  لد٣ (10ةدٍٚ )

Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Percentiles 

25 50 75 

116.02 12.607 88 139 106.00 112.00 126.50 

 ٍٚ ايكِٝ.25ٖٚٛ ايك١ُٝ ايع تهٕٛ ثنس َٔ  : اي  ٝ  ا َٔ % 
  ايكِٝ.50اي  ٝ  ايثسْٞ: ٖٚٛ ايٛسٝع ثٚ ايك١ُٝ ايع ٜكٌ عٓٗس َٔ % 
  َٔ ايكِٝ.75اي  ٝ  ايثسي : ٖٚٞ ايك١ُٝ ايع تهٕٛ ثنس َٔ % 

( ايفثثث ٚم ملثثث٢ ايدامللٝثثث١ ي صتثثثس  يثثثد٣ طسيبثثثس     10( )9ٜٚقـثثث  َثثثٔ ةثثثدٚىل ) 
ٜب١ٝ مل٢ ايق بٝك٢ ايكب٢ً ٚايبلثد٣  سيٓشث  اح٦ٜٛث١ تبلثس يقكثدٜ       اجُٛع١ ايقج 

 ( .11)  ةس  احكٝسض ايداملل١ٝ رتصتس  مل٢ ادتدٍٚ 

 كٝسض ايداملل١ٝ رتصتس ح( يقكدٜ    ةس  ا11ةدٍٚ )
تكدٜ  ايدامل  ايد ة١

75-100  امل  َ تف 
 امل  ملٛم احقٛسع 74-50
 امل  حت  احقٛسع 49-25

24اقٌ َٔ   فؿلٝ

َقٛسثع   ةثس  اجُٛعث١      اليث١ إىؼثس١ٝ٥  ثني    اٚٛةد ملث م  ٜ ايف ك ايشس ض:
ايكٝسض ايكبًٞ ٚايكٝسض ايبلدٟ ف َٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠  ايقج ٜب١ٝ مل٢

 احملق٣ٛ ايقل٢ًُٝ يؼسحل ايكٝسض ايبلد٣.

 َقٛسث س    ثني  ايفث ٚم  يكٝسض اح تب ١ يًُجُٛعس  "  "ت اسقأداّ اوقبس 
َٗثثثثس ا  اسثثثثقأداّ ثْدُثثثث١ ا ا ٠   ف اجُثثثثٛعقني ايقج ٜبٝثثثث١ ف اي ثثثث     ةثثثثس 

 Paired Samples Statistics) ) احملق٣ٛ ايقل٢ًُٝ ايكب٢ً ٚ ايبلدٟ

نسْثثث  قُٝثثث١ ايٛسثثثع اذتشثثثس ٞ ف َٗثثثس ا  اسثثثقأداّ ثْدُثثث١ ا ا ٠ احملقثثث٣ٛ       
( ٚ ثسضت اف َلٝثس ٟ   10.91ايقل٢ًُٝ ف االوقبس  ايكبًثٞ يًُجُٛعث١ ايقج ٜبٝث١ )   

( ٚاالضت اف 27.02( ثَس ف االوقبس  ايبلدٟ ملكد نسٕ ايٛسع اذتشس ٞ )3.260)
( ٚ لثثثد ت بٝثثثل اوقبثثثس  ) ( يًلٝٓثثثس  احىا  ثثث١  ثثثني االوقبثثثس ٜٔ  2.701احلٝثثثس ٟ )
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( ٖٚثثٞ قُٝثث١ ثنثثس َثثٔ    26.381ايكبًثثٞ ٚايبلثثدٟ ظٗثث  إ قُٝثث١ ) ( احملقشثثب١ )    
(  ثس  0005ق٣ٛ  اليث١ ) ( َٚش44( عٓد   ة١ ى ١ٜ )2000قُٝقٗس ادتدٚي١ٝ ايبسيػ١ )

ٜدٍ عًث٢ ٚةثٛ  ملث م َلٓثٟٛ  ثني االوقبثس ٜٔ ايكبًثٞ ٚايبلثدٟ ٚيؼثسحل االوقبثس            
  .ايبلدٟ 

ٚايكٝسض ايبلدٟ ي سيبس    ني  ني ايكٝسض ايكبًٞ  ايف ٚم  الي١ الوقبس  اوقبس ) ( ْقس٥  (12ةدٍٚ )
 ٢َُٝٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ايقلًاجُٛع١ ايقج ٜب١ٝ ف 

ايلد احقٛسع
االضت اف 

احلٝس ٟ
 ق١ُٝ  

ايدالي١ 

ارتىؼس١ٝ٥

    َ(

إٜقس( 
ىجِ 

 ايقأرري

  لد٣

 جت ٜب١ٝ
0.000

٢ً بقب

 جت ٜب١ٝ

 0.05( ٚةثثٛ  ملثث ٚم  ايثث١ اىؼثثس٥ٝس عٓثثد َشثثق٣ٛ َلٓثث٣ٛ  12ٜقـثث  َثثٔ ةثثدٍٚ )
 ثثثثني   ةثثثثس  اي سيبثثثثس   ثثثثني اجُٛعثثثث١ ايـثثثثس  ١ ي وقبثثثثس  ايكبًثثثث٢ ٚايبلثثثثد٣       
يًُجُٛع١ ايقج ٜبٝ٘ ف َٗس ا  اسقأداّ ثْد١ُ ا ا ٠ احملق٣ٛ ايقل٢ًُٝ يؼسحل 

ف 10.91َكس ثثٌ 27.02ايكٝثثسض ايبلثثد٣ ، ىٝثث   ًثثؼ احقٛسثثع اذتشثثس ٞ يًثثد ةس    
ٖثثذٙ ايكثثِٝ تثثدٍ عًثث٢  ( ، 0.881ٚ ًثثؼ قُٝثث١ َ  ثث  إٜقثثس ) نُثثس  ،َقٛسثثع ايثثد ةس  

 ثثس ٜثثدٍ عًثث٢ ٚةثثٛ  ثرثث   سثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ اح ىًثث٢ ارتيهىْٚثث٢ ملثث٢     تثثأرري نبري
ٚتقفثثل ايٓقٝجثث١ اذتسيٝثث١  اسثثقأداّ ثْدُثث١ ا ا ٠ احملقثث٣ٛ ايقلًُٝثث٢تُٓٝثث١ َٗثثس ا  

ثيقثثث٢ ثنثثثد    ٜثثثس ٠ تفسعثثثٌ   (2010ةسَلثثث١ َٓػٛيٝثثثس  سيؼثثثني )  َثثث  ْقثثثس٥    اسثثث١ 
ًٝزٜثث١ ْقٝجثث١ رتسثثقأداّ ثسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ   اي ثث   َثث  ستقثث٣ٛ َثثس ٠ ايًػثث١ ارتصت  

ايًػثث١ َٗثثس ا  ثٕ ايقكٝثثِٝ اح ىًثث٢ نثثسٕ ملثثسع  ملثث٢ تثثد ٜص     اح ى٣ًهُثثس ثظٗثث    
 ارتصتًٝز١ٜ.

ٚتشثثثقأًؽ ايبسىثثثث١ َثثثٔ عثثث ك ايٓقثثثس٥  ايشثثثس ك١ إىل ثٕ ٖٓثثثسى ْكثثثؽ ملثثث٢        
ايدامللٝثث١ ملثث٢ ارتصتثثس  ٚ ؿثثلف ملثث٢ تُٓٝثث١ َٗثثس ا  ثْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ ٚاحملقثث٣ٛ         

 أداّ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ اح ى٢ً ارتيهى٢ْٚ ٚايو يألسبس  ايقسي١ٝ:َكس ١ْ  سسق

  ّكثث  ا  احفقٛىثث١ احؼثثد  سثثسعد  عًثث٢ تٛػثثٌٝ احلًَٛثثس   ظثثهٌ   احثٕ اسثثقأدا
ثملـثثٌ َثث  اَهسْٝثث١ اسثثىةسع احلًَٛثثس  ٚاعثثس ٠ ارتطثث ع عًٝٗثثس  ثثأ٣ ٚقثث  ٚث٣        

 َهسٕ.
      س لث١ احملقث٣ٛ   ثٕ اسقأداّ ثسثسيٝ  ايقكثِٜٛ احأقًفث١ ث   اىل اذتث ؾ عًث٢ َق

احكدّ   ظهٌ ٜقُٝز  سيقظٜٛل ٚث ٣ إىل وًثل  ٚ  احٓسملشث١ ٚىث  ايثقلًِ ٚوًثل      
 ةًٛا َٔ ارترس ٠ ٚايداملل١ٝ يًقلًِ.

      ٛثسسيٝ  ايقكِٜٛ احقبل١ مل٢ احك  ا  ايقكًٝد١ٜمل تثؤ  اىل حتفٝثز اي ث   ضتث
سثقأداّ  امل٢ اصتس  احك    سيظهٌ اح ًٛ  ٚ سيقسىل مل تؤ  اىل ت١ُٝٓ َٗس اتِٗ 

 اْد١ُ ا ا ٠ ايقلًِ ٚاحملق٣ٛ.



 (ASEP) دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض

 
 

 

 

   

 

27 
 

   ّسثثثسيٝ  ايقكثثثِٜٛ ارتيهىْٚثثث٢ َثثثٔ َٓسقظثثثس  ٚتثثثد ٜبس    ثايقٓثثثٛع ملثثث٢ اسثثثقأدا
ٚاوقبثثس ا  قؼثثري٠ سثثسعد عًثث٢ حتفٝثثز اي ثث   ضتثثٛ اصتثثس  اةثثزا٤ احكثث   ملكثثد       
سثثسعد  احٓسقظثث١ ىثثٍٛ َٛؿثثٛعس  احكثث   اىل َٓسملشثث١  ثثني اي ثث   ٚاع ثثس٥ِٗ    

ٖستِٗ ضتٛ َٛؿٛعس  احك   ٚتبس ٍ ٚةٗس  ايٓدث   ى ١ٜ مل٢ ا دا٤ ث ا٥ِٗ ٚاجتس
َ  ايقلًٝثل عًث٢    ثني اي ث   َثٔ  ٦ٝثس  شتقًفث١      ملُٝس  ِٝٓٗ ٚتبس ٍ ارتسا 

ا  ا٤ َثثٔ قبثثٌ ا سثثقسا سثثسعد عًثث٢ حتفٝثثز اي ثث   حزٜثثد َثثٔ احظثثس ن١ ملثث٢         
 احٓسقظس .

         سسعد اتسى١ ثسسيٝ  ايقكِٜٛ ارتيهىْٚث٢ ايشثس ك١ َثٔ وث ٍ َٓؼثس  احكث  ا
رتيهى١ْٝٚ احفقٛى١ احؼد  عًث٢ سثٗٛي١ اتسىث١ ٖثذٙ ا سثسيٝ  ٚارتطث ع عًث٢        ا

ستقٛاٖثثس عثثٔ  لثثد َٚثثٓ  ايثكثث١ يً ثث   ٚطُثثٛىِٗ رتصتثثس  احكثث   ٚت ًلٗثثِ        
يًُزٜد َٔ احٛؿٛعس  احقلًك١  ٘ ملـ  عٔ  ٝزا  احك  ا  احفقٛىث١ احؼثد    

 ك  .ٚتٛامل  سبٌ ايقٛاػٌ احقزأَ ٚغري احقزأَ َ  ط   اح

    اتسى١ايقد ٜبس  ٚارتوقبس ا  ايكؼري٠ احشقُ ٠ ع٢ً اةزا٤ احك   ٚ ؼف١  ٚ ٜث١
 لد نٌ ستسؿث تني ٚحتدٜثد ملثىٙ  َٓٝث١ يهثٌ اوقبثس  ث ٣ اىل طثلٛ  اي ث           
   ِ   سحشثث٦ٛي١ٝ عًثث٢ اصتثثس  اةثثزا٤ احكثث   ملثث٢ اٚقستٗثثس َٚقس لثث٘ احكثث    ظثثهٌ َٓثثقد

 ٚةٝد .

 :توصيات ايبخح 
 ٜٛػ٢ ايبح   سيقٛػٝس  ايقسي١ٝ:  ك١ايشسٓقس٥  ايمل٢ ؿ٤ٛ 

         ٌؿ ٚ ٠ اعقُس  ايقٓٛع ف ثسثسيٝ  تكثِٜٛ اي ًبث١ ف نثٌ احثٛا  ايد اسث١ٝ  ظثه
 عسّ ٚاحك  ا  ارتيهى١ْٝٚ  ظهٌ وسؾ

        عكثثثثد  ٚ ا  تد ٜبٝثثثث١ يًُلًُثثثثني السثثثثقأداّ ثسثثثثسيٝ  ايقكثثثثِٜٛ ارتيهىْٚٝثثثث١
 .احقٓٛع١

 َكرتحات ايبخح : 

    سيٝ  ايقكثثِٜٛ ارتيهىْٚثث٢ ف حتؼثثٌٝ َثثٛا    إةثث ا٤   اسثثس  ىثثٍٛ ثرثث  تٓثثٛع ثسثث
   اس١ٝ ثو ٣  سحك  ا  احفقٛى١ احؼد 

       إة ا٤   اسس  ىٍٛ ايل ق١  ني تٓٛع ثسسيٝ  ايقكثِٜٛ ارتيهىْٚث٢ ملث٢ احكث  ا
 .احفقٛى١ احؼد  ٚت١ُٝٓ َٗس ا  ايقفهري ايلًٝس

     حفقٛىثث١ اةثث ا٤   اسثث١ َكس ْثث١  ثثني اسثثسيٝ  ايقكثثِٜٛ ارتيهىْٚثث٢ ملثث٢ احكثث  ا  ا
 احؼد .

 املراجع : 
( َبثثثس ا تؼثثثُِٝ احكثثث  ا  ارتيهىْٚٝثثث١ احظثثثقك١ َثثثٔ    2010ث ثثثٛ و ثثث٠ٛ ايشثثثٝد عبثثثد احثثثٛىل)    -

ْد ٜس  ايقلًِ ٚت بٝكستٗس ايقل١ًُٝٝ"، )َؤمت  " ٚ  ايقلًِ ارتيهىْٚٞ ف تلزٜز زتقُلس  
ايفثثى٠ 6 -8/  4/ 2010ةسَلثث١ ايبحثث ٜٔ، ف .  –احل ملثث١، َ نثثز  ٜثثٔ يًقلًثثِٝ ارتيهىْٚثثٞ  
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 Retrieved from StatsStatistics World Internet Users and . َثثٔ
Population Internet Usage world stats,(2014).  

  4،ؾ2015(، زتًثثثثثثثثث١ ايقلًثثثثثثثثثِٝ ارتيهىْٚثثثثثثثثثٞ ، ايلثثثثثثثثثد  اي ا ثثثثثثثثث  عظثثثثثثثثث ، َثثثثثثثثثس ض      2015)  -
4/2/2015http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=s

how&id=466 

ايقلًثثِٝ االيهىْٚثثٞ ٚايقلًثثثِٝ   ، ( َشثثقكبٌ ايقلًثثثِٝ عثثٔ  لثثد   2007شثثْٝٛٞ، عبثثد اذتُٝثثد)      -
 .ادتٛاٍ،ايكسٖ ٠، ا  ايهق  ايل١ًُٝ يًٓظ  ٚايقٛ ٜ 

(.ْدثثثثثِ تكثثثثثدِٜ احكثثثثث  ا  ايقلًُٝٝثثثثث١ عثثثثثس ايظثثثثثبهس .ف  ستُثثثثثد   2009ةٛ  ،َؼثثثثث ف٢.) -
 ق .عسمل ايه،ايكسٖ 2٠ ،عبداذتُٝد.) ست  (.َٓد١َٛ ايقلًِٝ عس ايظبهس 

-   ٔ ؿثثثٛا ع َٚلثثثسٜري ادتثثثٛ ٠ ف ايقلًثثثِٝ االيهىْٚثثثٞ، ٚىثثثد٠     ( 2009)اذتسَثثثدٟ، وسيثثثد ىشثثث
 ايقلًِٝ االيهىْٚٞ، ةسَل١ احٓؼٛ ٠، زت١ً ايقلًِٝ االيهىْٚٞ، ايلد  ارتسَص.

(:  ٚ  ايقك١ٝٓ اذتدٜث١ مل٢ ت ٜٛ  ٌُٖ ارت ا ٠ احد س١ٝ  سح ى١ً 2011ايدٜٚع، عبد ايلزٜز ) -
اي ٜثثثسك َثثثٔ ٚةٗثثث٘ ْدثثث  َثثثدٜ ٣ احثثثدا ض ٚٚن ٥ٗثثثس،   اسثثثس  ت  ٜٛثثث١  ارت قدا٥ٝثثث١ ندٜٓثثث١ 

 17ٚاةقُسع١ٝ، َؼ  ، َ 

 ( ا ْىْ  ملٛا٥دٙ ٚاسقأداَست٘،ايل ام2010اٜس ،عؼسّ س ىسٕ،) -

،احكثثثثث  ا  ارتيهىْٚٝثثثثث١ تؼثثثثثُُٝٗس اْقسةٗثثثثثس  (2009) اٖثثثثث  ،ايػ ٜثثثثث  ايقكثثثثثِٜٛ ارتيهىْٚثثثثث٢   -
 ،ْظ ٖس،ت بٝكٗس ،ْكٛاٗس،ايكسٖ ٠،عسمل ايهق 

(:  ثثثث اَ  "َثثثثٛى" حتكثثثثل ىًثثثثِ ايد اسثثثث١ ف ث قثثثث٢ ةسَلثثثثس  ايلثثثثسمل        2013 ٜثثثثدإ ثمحثثثثثد )  -
https://hunasotak.com/artical/741  

 ،.2( ٚسس٥ٌ ٚتهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ، اي ٜسك، َهقب١ اي طد  2006سسمل، ثمحد ستُد)  -

ُ   ( تهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ 2008س اٜس ،عس ٍ)  - ًٝث١،  َٚؼس   ايقلًِ َفسِٖٝ ْد ٜث١ ٚت بٝكثس  ع
 .2،     ، َهقب١ اي طد  اي ٜسك

حتؼثٌٝ طًبث١    ثرث  تٓثٛع ثسثسيٝ  ايقكثِٜٛ ملث٢      ، (2010، ٖ ٍ ستُد عًثٞ سثٝف )   ايشفٝسْٞ -
ٛ    ايثثثسَٔ  ايؼثثف  ةسَلثث١  ارتسثث ١َٝ ايى ٝثث١  َثثس ٠ َثثٔ ايقلًثثِٝ ا سسسثثٞ ٚاجتسٖثثستِٗ ضتثث

 ١ ٚايٓفشثث١ٝاحهثث  قشثثِ ايلًثثّٛ ايى ٜٛثث  -يًلًثثّٛ ٚايقهٓٛيٛةٝسنًٝثث١ ايى ٝثث١    ىـثث َٛ 
 ايد اسس  ايلًٝس

(.ت ثثثٜٛ  َكثثث   إيٝهىْٚثثثٞ ف ؿثثث٤ٛ َلثثثسٜري     2009ايشثثثٝد ْثثثٝفني ، ادتثثثزا  عبثثثد ايً ٝثثثف )     -
َٚٛاػفس  ايقلًِ ارتيٝهىْٚٞ َٔ  لد عس ارتْىْ  ٚ  اس١ ثرث ٙ عًث٢ ايقحؼثٌٝ َٚٗثس ا      

احثثؤمت  ايثقلًِ َثٔ  لثثد يثد٣ طًبثث١ ايثد ًّٛ احٗٓٝثث١ ف ايى ٝث١ ختؼثثؽ تهٓٛيٛةٝثس ايقلًِٝ،      
ايلًُٞ ايثسْٞ عظ  يًجُل١ٝ احؼ ١ٜ يقهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ ) تهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ ارتيهىْٚٞ 

 َؼ  - ني حتدٜس  اذتسؿ  ٚ ملسم احشقكبٌ ( 

("  ْثثثسَ  إ وثثثسٍ ايهُبٝثثثٛت  ف ايقلًثثثِٝ  سسثثثهقًٓدا" :  1988سثثثٝد، ملثثثق  ايبثثثس  عبثثثداذتًِٝ)  -
ٝس ايقلًِٝ،  اح نز ايل  ٞ يًقكٓٝس  ايى ٜٛث١،   زتً٘ تهٓٛيٛة -جت  ١  تشقحل  ايد اس١ 

 ايهٜٛ .

(.ملسعًٝثث١ َكثث   إيهىْٚثثٞ ضتثثٟٛ َثثدَ  ف ايقحؼثثٌٝ ايد اسثثٞ يثثد٣   2012ايظثثليب، إسثث ا٤  ) -
تًُٝثثثذا  ايؼثثثف ا ٍٚ احقٛسثثثع  سيلسػثثث١ُ احكدس١، سثثثسي١ َسةشثثثقري غثثثري َٓظثثثٛ ٠،ٚ ا ٠       

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%28+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 ٜص، ةسَلثثث١ ثّ ايكثثث ٣ ،احًُهثثث١ ايقلًثثثِٝ ايلثثثسيٞ، نًٝثثث١ ايى ١ٝ،قشثثثِ احٓثثثسٖ  ٚطثثث م ايقثثثد
 ايل  ١ٝ ايشلٛ ١ٜ. 

َهقبثث١   (َثثٔ ايٛسثثس٥ٌ ايقلًُٝٝثث١ اىل تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثثِٝ ،    2009َثثسٖ  امسسعٝثثٌ )   ػثثس٣ ، -
 اي طد،اي ٜسك،.

(. ةثثٛ ٠ ايقلًثثِٝ ارتيهىْٚثثٞ   ٜثث١    2012اي ثثسٖ ،  طثثٝد٠ ايشثثٝد;ع ١ٝ،  ؿثثس عثثس ايبثثدٜ .)      -
 .َلسػ ٠.ارتسهٓد ١ٜ:  ا  ادتسَل١ ادتدٜد٠

 -ا  ٚا –احبثثثس ا  -( ايقلًثثثِٝ ارتيهىْٚثثث٢ ايفًشثثثف١   2008عبثثثد ايلزٜثثثز ،محثثثد٣ ثمحثثثد    -
 . ا  ايفه ،ا   ٕ، عُسٕ -ايق بٝكس  

(:   اسث١ َكىىث١ يق ثٜٛ  ْدثِ إ ا ٠ ايقلًثِٝ      1425 -2004عبد ا  ستُد ملس ٚم ايك   ) -
لًُثثني ف نًٝثث١ اح –ارتيهىْٚثثٞ عثثس طثثبهس  اذتسسثث  اآليثثٞ. زتًثث١ ايبحثثٛث ٚايد اسثثس        

 ايلد  ا ٍٚ   –ستسملد١ ةد٠ 

ٞ  2008 ٛ  لثثث٘ ملسطثثثثث١ُ    - ٚ ا ٠  ،ٚىثثثد٠ ت بٝكثثثس  ٚ ثثث اَ  تلًُٝٝثثث١"    ، ٦ٝثثث١ ايثثثقلًِ االيهىْٚثثث
 f.net/forum/  http://www.paldايقلًثثثثِٝ ايلثثثثسيٞ  ٚ  ايبحثثثث  ايلًُثثثثٞ.   
showthread.php? t = 496573 

  ْثثسَ  تلًثثِ ايهىْٚثثٞ َثثدَ  قثثس٥ِ عًثث٢ منثثٛا  َثثس  اْٛ يقُٓٝثث١      (.2013عبثثداذتًِٝ  ٜٗثثسّ)  -
 زت١ً ن١ًٝ ايى ١ٝ  سرتمسسع١ًٝٝ، َؼ َٗس ا  ق ا٠٤ ايؼٛ  يد٣ ت َٝذ اح ى١ً،

 ا٥ٌ يًٓظ  عُسٕ، ا   ٕ ( تهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ احشقكب٢ً،  ا  2009ٚعبٛ  ىس ث ،ايلس٢ْ َزٖ  -
 (. تهٓٛيٛةٝس ايقلًِٝ ارتيهىْٚٞ، ايكسٖ ٠:  ا  ايفه  ايل  ٞ. 2008عزَٞ، ْبٌٝ ةس  )  -
(ايقلًِٝ االيهىْٚٞ ٚاحك  ا  االيهىْٚٝث١، زتًث١ ايقلًثِٝ االيهىْٚثٞ،     2010ع ٛإ،امحد ) -

 ايلد  ارتسَص، ةسَل١ احٓؼٛ ٠، ٚىد٠ ايقلًِٝ االيهىْٚٞ،  .
 (  ايقكِٜٛ ايى ٟٛ احؤسشٞ،  ا  ايفه  ايل  ٞ، ايكسٖ ٠، َؼ  2003   ) ع ّ ، ػ -
(. ت ثٜٛ  احٓثسٖ  ايد اسث١ٝ َثٔ َٓدثٛ  ٖٓدسث١ احثٓٗ ، ايكثسٖ ٠:          2003عًٞ ستُد ايشثٝد )   -

  ا  ايفه  ايل  ٞ.

ملسعًٝثثث١ ايثثثقلًِ ايقلثثثسْٚٞ احؼثثثحٛ  ٚغثثثري     (. > 2004إمسسعٝثثثٌ ىشثثثٔ إمسسعٝثثثٌ ستُثثثد )     -
ارتيهىْٚثٞ ف تُٓٝثث١ ايقحؼثٌٝ َٚٗثس ا  ايلُثثٌ َث  زتُٛعث١ ف زتثثسٍ      احؼثحٛ   ثسيقلًِ   

، زتًثث١ ايى ٝثثث١ يًبحثثثٛث  <تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثثثِٝ يثثد٣ طسيبثثثس  نًٝثث١ ايى ٝثثث١ ةسَلثث١ ق ثثث     
 ، ادتز٤ ا ٍٚ.125ايى ١ٜٛ ٚايٓفش١ٝ ٚاالةقُسع١ٝ، ن١ًٝ ايى ١ٝ، ةسَل١ ا  ٖ ، ايلد  

س  اذتسسثثٛ  ٚحتثثدٜس  َ ًثث  ايكثث ٕ اذتثثس ٣    ،( ت  ٜٛثث2004ايفثثس ، إ ثث اِٖٝ عبثثد ايٛنٝثثٌ )   -
 ٚايلظ ٜٔ ، ايكسٖ ٠ ،  ا  ايفه  ايل  ٢ 

 ( ايقد ٜص  سيقهٓٛيٛةٝس اذتدٜث١، ايكسٖ ٠، عسمل ايهق    2006)قٓدٌٜ، امحد ٜص -

 ، اي ٜسك،  ا  ايٓظ  ايدٚيٞ،. 3 ،( ايقد ٜص ٚإعدا  احل2000ًِقٓدٌٜ، ٜص عبد اي محٔ)  -

( ةثثٛ ٠ ثْدُثث١ ا ا ٠ ايثثقلًِ ارتيهىْٚثث٢ َثثٔ َٓدثثٛ   2012 ثملثث  )ايكثثٛاع ٠، ىسَثثد ايظثث َسٕ   -
احق ًبثثثس  ارتةقُسعٝثثث١ يًٗٓدسثثث١ ايسزت١ٝ،اجًثثث١ ايل  ٝثثث١ ايدٚيٝثثث١ يًُلًَٛست١ٝ،اجًثثثد      

 ا ٍٚ،ايلد  ا ٍٚ  

  ٦ٝستث٘ ،  (.ايقلًِٝ ارتيهىْٚٞ َفَٗٛ٘،2013ملأ ٟ، ثمحد ستُٛ .) َبس  ، َٓسٍ عبد ايلسٍ; -
 تكٛا٘، ت بٝكست٘.اي ٜسك: ا  ايزٖ ا٤.َك  ات٘ ،إ ا ت٘ ،

(.ملسعًٝثثث١ َكثثث   إيهىْٚثثثٞ ي ثثث م ايقثثثد ٜص ف تُٓٝثثث١ َٗثثثس ا       2013ايلبثثثد احثثثٓلِ )  ،َثثثٓري٠ -
ايقثثثد ٜص اي  َثثث١ يً سيبثثث١ احلًُثثث١ ف نًٝثثث١ ايظثثث ٜل١ جبسَلثثث١ ارتَثثثسّ ستُثثثد  ثثثٔ سثثثلٛ    

http://search.mandumah.com/Record/471300
http://search.mandumah.com/Record/471300
http://search.mandumah.com/Record/471300
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 ٛ ّ ارتس ١َٝ، سثثثثثثثثثسي١  نقثثثثثثثثثٛ ا٠ غثثثثثثثثثري َٓظثثثثثثثثثٛ ٠، ٚ ا ٠ ايقلًثثثثثثثثثِٝ ايلسيٞ،نًٝثثثثثثثثث١ ايلًثثثثثثثثث
 االةقُسع١ٝ،قشِ احٓسٖ  ٚط م ايقد ٜص،ةسَل١ ارتَسّ ستُد  ٔ سلٛ  ارتس ١َٝ

 ."ايقلًِٝ االيهىْٚٞ ا سص ٚايق بٝكس ".اي ٜسك ،2005احٛس٢ عبد ا   ، ٚاحبس ى ثمحد ، -
 َؤسش١ طبه١ ايبٝسْس . ّ
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