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

د/ايناس السيد حممد أمحد

َ صتدًط ايبخح :
ٖدف ايبحث إىل قٝثسض ثرث ثسثسي ٝايقكث ِٜٛاح ىًث ٢ارتيهىْٚث ٢ملث ٢احكث ا ارتيهىْٝٚث١
احفقٛىث ١احؼثثد ٚاسثثل ١ارتيقحثسم ملثث ٢ايدامللٝثث ١ي صتثثس ٚتُٓٝثَٗ ١ثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا ٠
احملقثث ٣ٛيثثد ٣طسيبثثس ايد اسثثس ايلًٝثثس ةسَلثث ١احًثثو سثثلٚ ، ٛيقحكٝثثل ٖثثدف ايبح ث اتب ث
ايبحث ث اح ثثٓٗ ط ثثب٘ ايقج ٜب ثث ٢ا ٚاجُ ثثٛعقني ىٝث ث قش ثثُ ع ٓٝثث ١ايبحث ث اىل زتُ ثثٛعقني;
اجُٛعثث ١ايـثثس ( ١ايقثث ٢ت تكٛاٗثثس سي ٜكثث ١ايقكًٝدٜثثٚ )١اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث (١ايقثث ٢ت
تكٛاٗس سس ثثقأداّ ل ثثس ثس ثثسي ٝايقك ثث ِٜٛاح ىً ثث ٢ارتيهى ْٚثث ٢ثثسحك ارتيهى ْٚثث ٢احفق ثثٛ
احؼثثد )تقثأيف نثثٌ َُٓٗثثس َثثٔ( )45طسيبثثَ ١ثثٔ طسيبثثس قشثثِ تكٓ ٝثس ايقلًثث ِٝجبسَلثث ١احًثثو
سلٚ ، ٛإ سقأدَ ايد اسَ ١كٝسض ايداملل ١ٝي صتس " هلريَسْز" ٚايذ ٣قسّ قل ٜب ١ملثس ٚم عبثد
ايفقس عسّ  ، 2001نُسقسَ ايبسىثث ١قؼثَُ ِٝكث إيهىْٚثَ ٞفقث ٛاحؼثد ْٚظث  ٙنٓؼث"١
ٚام" ايقلًُٝٝثثٓ ٚ ،١ثثس ٤سقثث ١اح ىدثث ١يكٝثثسض َٗثثس ا إسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثثٚ ،٣ٛقثثد
ثظٗثث ايٓق ثثسٚ ٥ة ثث ٛملثث م ا ٚالي ثث ١إىؼ ثثس ١ٝ٥ثثني ة ثثس اي سيب ثثس سجُٛع ثث ١ايقج ٜب ٝثث١
 ٚةس اي سيبس سجُٛع ١ايـس  ١مل ٢نٌ َٔ َكٝسض ايداملل ١ٝي صتس  ٚسق ١اح ىد١
يؼسحل اجُٛع ١ايقج ٜب،١ٝنُس ُٚةد مل م ا ٚالي ١إىؼس ١ٝ٥ني ةس اجُٛع ١ايقج ٜب١ٝ
مل ٢ايق بٝل ايكبً ٢حكٝثسض ايدامللٝث ١ي صتثس  ٚسقث ١اح ىدث ٚ ١ةثس اجُٛعث ١ايقج ٜبٝث١
ملثث ٢ايق بٝثثل ايبلثثد ٣يؼثثسحل ايق بٝثثل ايبلثثدٚ ،٣قثثد ثٚػ ث ايد اسثث ١ـ ث  ٠ٚاعقُثثس ثسثثسيٝ
ايقكثث ِٜٛارتيهىْٚثث ٢ملثث ٢احك ث ا ارتيهىْٝٚثث ١احفقٛىثث ١احؼثثد ملثث ٢احثثٛا ايد اسثث ١ٝاحأقًفثث١
ٚؿ  ٠ ٚتد  ٜاحلًُني عً ٢اسقأداّ ثسسي ٝايقك ِٜٛارتيهى.٢ْٚ
ايهًُس احفقسى :١ٝاحك ا احفقٛى ١احؼد ايٛاسل ١ارتيقحسم  ،ايداملل ، ١ٝثسسي ٝايقكثِٜٛ
اح ىً ٢ارتيهى٢ْٚ
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
 control group(learned and evaluated by traditional؛into two groups
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 elfatah 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

١ احقشس ع١ُٝايقػريا اي قٚ ١َٝستًٛس احلٝةٛيّٛٓ عؼ ايقهٛٝع ايلسمل ايٝلٜ
 ثَث١ثُٝ اي ق١ثْٝٚ ارتيهى١ث٦ٝ ثػثب ايقثأرري سيبٝ ى، ٠سٝ زتسال اذتٝ مج٢مل
انثٛ ال ت١ث٦ٝ ٚ ملث ث٣ ث٢ ثػثب عتهثِ عًث٣ ثملث ا اجقُث ايثذ١ال د َٓ٘ يهسملث
. ٍ ايقػريا سرتْلزاٖٙذ
املل َثٛقٜ ٢ ىق، َ٘ٓ ِ ثَ اً ال دًٝ زتسٍ ايقل٢س ملٝةٛيٛٓ ايقهٛةٚ ثػبٚ
سةثثسٝ اىق١ثثَٝثثٔ رثثِ ملثثسٕ تًبٚ ، ّٜ ايلؼ ث اذتثثدٛعًثثٚ ٣  اجثثسال ا و ثٛت ثث
لثثدٜ ًِايثثقلٚ ًِٝثثِٗ ايكثثس ّ َثٔ ايقلًثثٝ يثقُهني ة١ا اي َثثٚ ملري اٛتثثٚ اي ث
)2011،255،عٜٚ (ايد.١ًًُٝٝس نبريًا ثَسّ احؤسشس ايقلٜحتد
١ ودَث٢ثس ملثٝعْٛ  اِٛ ت ثٝ ايقلًث٢ مل١ثٜس اذتدٝةٛيٛٓقد طٗد اسقأداّ ايقهٚ
٢ ملث١ًُٝٝ ايقل١ُاة٘ ا ْدٛ ت٢س ايقٜثػب َٔ ثِٖ ايقحدٚ ،١ًُٝٝ ايقل١ًُٝايل
٢ ايقث١ثثِٜ اذتدٝثس ايقلًثٝةٛيٛٓ َثٔ ته٠  سالسثقفسٛ  ٖذا ايق١انبَٛ ايلسمل
 ثثسٝةٛيٛٓال ط ثثو ثٕ تهٚ ،ًِاي ثثقلٚ ِٝ ايقلً ثث٢ق ثثًُٝ َٓسط ثثع ع١ نسمل ثث٢غًثث مل ثثٛت
ِٝثس ايقلًثٝةٛيٛٓث َثًث تهٝ ى،سٝةٛيٛٓ ايقهٙ ٖذ١لًٝ ط٢ مل٢اذتسس اآلىل تأت
ٛ ثثل يدٗ ثثٜ  َ ثثس َٗ ثثد ايٖٛ ثثٚ ، ّة ثث٘ ع ثثسٛ ١ ثثٝ  ثثس ايىٝةٛيٛٓتهٚ ،ة ثث٘ و ثثسؾٛ
إْقثسٚ ،١ثًُٝٝ ايقل١ثًُٝ ايل٢كست٘ ملثٝت بٚ  السقأداَس اذتسس٠دٜزتسال عد
١ثثًُٝ ايل١ثثٝ مللسي٠ ثثسٜ  تٗثثدف اىل٢ اذتسس ث ايقثث٠ثثد َثثٔ ايثثساَ نشثثسعدٜايلد
(Cankaya& Kuzu,2010p425-430) ١ًُٝٝايقل
ِٝ اىل ةلثٌ ايقلًث١ثًُٝٝد ارتْىْ ايقل٥اٛتلد ملٚ ْ ارتْى١ طبهٛٗ ظ٣ ثٚ
ّٛظٗث َفٗثٚ ،َس يًُثقلًُنيًَٛلٚ مل ت٘ ارتْىْ َٔ اتؼسالٚ ; حس١ثنث َقل
ثٝٔ َثثٔ مجٜ  اطثثىاى َثثقلًُني وث٢لقُثثد عًثثٜ ٕٕ ةثثد اِٚ ف ملؼثثٌ ثثدٝايقلًثث
ثسٝٓ تك٤ايثقلًِ إْظثسٚ ِٝع ايقلًثٝثد ارتْىْث ف عًُث٥اَٛثٔ ث ث ملٚ .ٍ ايلسملٚ
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َلًَٛست ١ٝتلد ادتٝثٌ ايكثس ّ َثٔ و ظتث ٞايقلًث ِٝيًقلسَثٌ َث َق ًبثس ايكث ٕ
ايكثثس ّ َٛٚانبثث ١ت  ٜٛاتثث٘ احق ىكثث ،١نُثثس ث  ٣اسثثقأداَٗس ٛاس ث  ١اي ث
ٚاحلًُثثني ٚايبثثسىثني ف ايقلًثثٚ ِٝايثثقلًِ احظثثىى إىل إ ايثث ١ايفثثٛا م ثثني ايقلًثثِٝ
ايقكًٝدٚ ٟنٌ َٔ ايقلًِ عٔ لدٚ ،ايقلً ِٝاحشقُ ٚ ،ايقلًِ ايثذات ، ٞاح ْٚث ١ف
ايزَثثسٕ ٚاحهثثسٕ  ،تػثثٝري ْدثثِ ٚط ث م ايقثثد ٜص ايقكًٝدٜثثٚ ١عثثدّ ايقكٝثثد سيشثثسعس
ايد اسثث ;١ٝى ٝث اهثثٔ ٚؿ ث احثثس  ٠ايلًُٝثث ١عًثث ٢ارتْىْ ث ٜٚشثثق  ٝاحقلًُثثٕٛ
اذتؼ ٍٛعًٗٝس ف ثَ ٟهسٕ ثَ ٚسٕ(.اٜس  1 ،2010،ث )3
ٚقث ثثد ثٚؿ ث ث احٛسث ثثٚ ٢احبث ثثس ى ( )14،2005ثٕ اسث ثثقأداّ ا ْدُث ثث ١احقلث ثثد  ٠ف
ايظثثبه ١ايلسحٝثث ١يًُلًَٛثثس سثثٛف ٜػثثري اي ٜكثث ١ايثثع تثثؤر ٗثثس ايقهٓٛيٛةٝثثس ف
اذت ٝثثسٚ ٠ايلُ ثثٌ ٚاح ثثدا ض ٚادتسَل ثثس ارتيهى ْٝٚثث ٖ ،١ثثذا ٚق ثثد ْظ ثثأ عً ثث ٢احش ثثق٣ٛ
ايث ث ثثدٚي،(DistanceEducation) ٞيًقلسَث ث ثثٌ َ ث ث ث ايظث ث ثثبه ١ايلسحٝث ث ثث ١يًُلًَٛث ث ثثس
َؼث ًحس ٚملًشثفس َقٓٛعثَٗٓ ١ثس :ايقلًثَ ِٝثٔ لثد (Virtual Univeristies
ٚ ،Virtualادتسَل ث ث ثثس االملىاؿ ث ث ثثٚ ١ٝايفؼ ث ث ثث ٍٛارتملىاؿ ث ث ثث١ٝ
Classroom
(ٚ ، (E.Learningايقلً ِٝارتيهى. ْٞٚ
ٚجتثثد ارتطثثس  ٠إىل ثٕ احك ث ا ارتيهىْٝٚثث ١تقُٝثثز ن ْٚثث ١ملس٥كثث ١ف قس ًٝقٗثثس
يًٓكٌ عس ايظبهس َثٌ ايظبه ١ايلسحٝث ١ارتْىْث  ٚسيقثسي ٞحتكثل ٦ٝث ١تلًُٝٝث١
ةدٜثثد ٠ال ت ث تبع ثثد ٚاحهثثسٕ ث ٚايزَثثسٕ ،إا اهثثٔ يً سي ث ايثثقلًِ َٓٗثثس مل ٜثثس
ٚاات ٝثثس ف ثَ ٟه ثثسٕ ٚف ثٚ ٟقث ث ٚملك ثثس يقحهُ ثث٘ ٚتفسعً ثث٘ ف ارت ثثٚ ٛاالْش ثثٝس
سسقأداّ ايهُبٛٝت ايظأؼَ ٞقلد ايٛسس٥ع (.ايشٝد ٚادتزا )323 ،2009،
ٚتلثد احكث ا ارتيهىْٝٚث ١احلقُثد ٠عًث ٢ارتْىْث َثٔ زتُٛعث ١ا ٚا ايقث٢
متهثثٔ احثثقلًِ َثثٔ ايقٛاػثثٌ َ ث ثسثثقسا احك ث  َٚ ،ث َ ٥ثث ١احثثقلًُنيٚ ،متهٓثث٘ َثثٔ
االط ع ٚاحظس ن ١ارتسػ ١سحك  (.س اٜس)60 ،2008 ،
ٚقد اند ايلدٜد َٔ ايد اسس ايشس ك ١عً ٢ملسعً ١ٝاحكث ا ارتيهىْٝٚث ١ف
ٜث ث ثثس  ٠ايقحؼث ث ثثَ ٌٝثًد اسث ث ثث( ١عبث ث ثثداذتً( 2013،ِٝايشث ث ثثٝد  ٚادتث ث ثثزا ،)2009 ،
اس(١ى  ٚ )2009 ٜاس( ١ايظليب ٚ ،)2012،ايلبد احٓلِ )2013 ،
ٜٚلقس احٛى َشسم ٖثثس ٌ٥عثس ارتْىْث ٖٚ ،ثَ ٛشثسم تلًُٝث ٞىثدْ ٚ ٜسطث٤ٞ
ف زتسٍ ايقلًِ عٔ لدٚ ،قد اْقظ ٖذا احفٗث ّٛظثهٌ ٚاسث ملث ٢اآلْٚث ١ا وثري،٠
ى ٝث ٜكثثدّ عًثث ٢اي ث غِ َثثٔ ىدارثثٖ ١ثثذا احفٗثث ّٛايثثذ ٣ثثدث ملثث ٢ايدٗ ٛعثثسّ 2008
احملقثث ٣ٛايقلً ُٝثث ٞعثثس اﻹْىْثث زتسْ ثثس يًُثثقلًُني مل ثث ٢مج ٝث ثضت ثثس ٤ايل ثثسمل،
ٚثىٝسًْثثس نكس ثثٌ َثثس  ٟشثثٝع; ثثس ٜشثثسعد عًثثْ ٢ظ ث احل ملثثٚ ١تُٓٝثث ١احٗثثس ا ف
اجثثسﻻ احأقًفثثٚ ،١تبثثس ٍ ارتثثسا ثثني ايلًُثثسٚ ٤ارتثثسا ٤احقأؼؼثثنيٚ ،تثثٛملري
٦ٝثث ١تلًثثِ عسحٝثثَ ١فقٛى ثث ٣ ١طثثأؽ اهٓثث٘ ايثثقلًِ مل ٗٝثثس; ثثس عتكثثل َلٓ ثث٢
اك اط ١ٝايقلًٜٚ ِٝشقأدّ احٛى االْىْث نسسثً ٛتلًُٝثَٚ ،ٞثٔ ثسسسثٝست٘
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ايش ثثُس نظ ثثس ن ١ع ثثد ؿ ثثأِ َ ثثٔ اح ثثقلًُني  ٚوً ثثل َ ٝثثدإ ْك ثثسغ  ٚختسطث ث
تلً ُٞٝني احظس نني َٔ ط َ ٚد سني َ ٚشسعد ٟاحد سنيْٚ ،د اً ُٖٝث١
احثثٛى ملكثثد ثطًك ث ة ٜثثدْٜٛٝ ٠ثثٛى تثثساز عًثث ٢عثثسّ  " ّ2012عث ثثسّ احث ثثٛى"  ،نُثثس
ثطًل سبسسقٝسٕ ر ٕ تؼ عتس ثإٔ احثٛى سثقػري زتث  ٣ايقلًث ِٝايلثسي ٞوث ٍ 50
سثثٓ ٝ ١ث يثثٔ ٜبكثث ٢إال  10ةسَلثثس ف ايلثثسمل  ،ىٝث ثٕ احثثٛى سثثٝجقس ايلثثسمل
ُٜٗٚثٔ عًث ٢احؤسشثس ايقلًُٝٝث ١نسملثhttps://hunasotak.com/artical/741)١
ٜدإ2013،
 ٚسيٓد هلذ ٙاحك ا صتثد ايلدٜد َٔ ايفٛا٥د احُٗ ١ايع عتككٗس اسثقأداّ
اح ثثٛى ٖ ثث :ٞثْٗ ثثس عسح ٝثث ١ال تقك ٝثثد سذت ثثد ٚادتػ امل ٝثث ١ث ٚايزَسْ ٝثث ١ث ٚايثكسمل ٝثث ١ثٚ
ايد ،١ٜٝٓنُس ثْٗس َقسى ١لد ٠يػس اهٔ ت مجقٗس يًػثس ثوث  ٚ ،٣تٓسسث عثد
نثثبريا َثثٔ احثثقلًُني ف شتقًثثف ايثكسملثثس  ،ثٜـثثس تشثثسعد ف ايقُٓٝثث ١ايبظ ث ١ٜ
يًُٛظفني ٚايلسًَني ف شتقًف اجسال  ،نُثس اهثٔ إْقسةٗثس ْ ٚظث ٖس ف َثد٠
َٓ ١ٝقؼري ٠مل حتقس يفىا َٓ ١ٝط ١ًٜٛيد اسثقٗس ،إا ثٕ ثنث ٖثس ال ٜقجثسٚ
عث ثثد ٠ثٜث ثثسّ ث ٚسث ثثسعس يًد اسث ثث ،١سرتؿث ثثسمل ١ثْٗث ثثس تٓسس ث ث اي ًبث ثثٚ ، ١ارت ث ث ظتني ،
ٚايل ثثسًَني ف احٗ ثثٔ احأقًف ثثٚ ،١غسيب ثثس َ ثثس ٜك ثث ّٛقؼ ثثُُٗٝس  ٚإْقسةٗ ثثس  ٚإ ا تٗ ثثس
َؤسشثثس تلًُٝٝثث ١عسيٝثثَٛ َ ١قثث ،١نُثثس ثْٗثثس تلقُثثد ف َلدُٗثثس عًثث ٢ايثثقلًِ ف
ثثس ٜشثثسعد عًثث ٢تبثثس ٍ ارتثثسا  ٚ ،ايفٗثثِ احظثثىى يًُك ث  ،ثٜـثثس
زتُٛعثثس
حتكثثل ٖثثدف ايثثقلًِ ايثثذاتٚ ٞايثثقلًِ َثثد ٣اذتٝثثسٚ ٠تلُثثٌ عًثثْ ٢ظ ث اك اطٝثث١
ايقلً ٚ ِٝإتسى ١مل ؾ َقهسمل ١٦ثَسّ مج ٝا مل ا ف ايلسمل  ٕٚايٓدث دتثٓص ثٚ
ع م ث ٚيػ( .١ث ٛو http://emag.mans.edu.eg/index.php )،2010 ، ٠ٛ
ٚيكثد نثز ثغًث ايد اسثس ا ةٓبٝث ١عًثث ٢ارتؼثس٥ؽ  ٚايفٛا٥ثد ايقلًُٝٝثث١
يًثثُٛى َٔ ٓٝثثٗس اسثث)Pul،2015( ١ايع ثطس إىل ا سبس ادت ١ٜ ٖٛايع ث
إىل إقبثثسٍ عثثد نثثبري َثثٔ اي ث إىل ارتيقحثثسم نشثثسم احثثٛى ،إؿثثسمل ١إىل ان ث
ثِٖ َٓؼس احٛى ايثع يكث ٚا ٚاسقحشثسٕ يثد ٣ايى ثٜٛني ٚاحٗثقُني ثسيقلًِٝ
ارتيهىٚ ،ْٞٚةد ٜسيذن إ احٛى ثىدث عسػف ١تلًَٓ ١ُٝٝذ ظٗ ٙ ٛى ٝقس
ايلسمل ضت ٛتػٝري ط ٜكث ١ارتتؼثسٍ ٚايقٛاػثٌ ملُٝثس ٝثِٓٗ  ،نُثس ثطثس ايد اسث١
اىل ايقحدٜس ٚايؼل ٛس ايع تٛاةث٘ احثٛى  ٚنٝثف تشثل ٢احؤسشثس ايقلًُٝٝث١
إىل اسقأداَ٘  ٚت بٝل وؼس٥ؼ)Donaldson&Others ,2015,1) .١
نُثثس ثنثثد ْقثثس ٥لثثس ايد اس ثس ايثثع تٓسٚي ث االسثثىاتٝجٝس ايقلًُٝٝثث١
ٚحتدٜس احٛى َثثٌ اسث ،(Chew, 2015) ١ايقث ٢ثنثد عًث ٢ثٕ ٖٓثسى عثد َثٔ
س سثثس ايقلًثث ٚ ِٝايثثقلًِ ف احثثٛى  ،ثثس ٜشثثسعد عًثث ٢اسثثقُ ا  ١ٜايثثقلًِ َثثد٣
ٗس َثٔ
اذتٝس ،٠نُس ثْٗس اا اسىاتٝجٝس َٓ َٗٓ ٚسس اهٔ إط اى اي
طق ٍٚ ٢ايلسمل.
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ٚاث ثثٌ ايقك ثث ِٜٛثى ثثد ايلٓسػثث احُٗ ثث ١احه ْٛثث ١حٓد َٛثث ١اح ثثٓٗ ٚ ،يك ثثد تل ثثد
تل ٜفست ثث٘ ،ملك ثثد ٜل ثثك إػ ثثدا ىه ثثِ عً ثث ٢ا ط ثثٝس ٤ف ؿ ثث ٤ٛاس ثثقأداّ سته ثثس ثٚ
َلثثسٜري َلٓٝثث ،١ث ٚعًُٝثثٜ ١ثثقِ َثثٔ و هلثثس إع ثثس ٤قُٝثث ١ستثثد  ٠يظثثَ ٤ٞثثس .نُ ثثس
ٜل ف إة اٝ٥سً أْ٘ > عًُ ١ٝمج ٚتؼٓٝف ٚحتًٚ ٌٝتفشثري ٝسْثس ثَ ٚلً َٛث ث ثثس
(نُٝثثٚ ١نٝفٝثث )١عثثٔ ظثثسٖ  ٠ثَٛ ٚقثثف ث ٚسثثًٛى كؼثثد اسثثقأداَٗس ف إػثثدا
ىهِ ث ٚق ا ٚ .يكد تلد ثْٛاع ايقك ،ِٜٛملُٓٗثس ايقكث ِٜٛا ٚيث ٞث ٚايكبًثٚ ٞايثذٟ
ٜٗثثدف إىل حتدٜثثد احشثثق ٣ٛاحلث ف ايكبًث ٞيً سيث يقحدٜثثد َثثٔ ثٜثثٔ ٜبثثدث اسثث١
َك َس? ٚ ،ايقك ِٜٛايبٓسٜٗٚ ٞ٥دف إىل ٝسٕ َدَ ٣س حتكثل َثٔ ثٖثداف َ ىًٝث١
يً سيث ثرٓثس ٤اسثق٘ حكث َثثسٚ ،ايقكث ِٜٛايقظأٝؼثٜٗٚ ٞثدف إىل حتدٜثد ْكثثس
ايكٚ ٠ٛايـلف يد ٣اي سي ٚ ،ايقك ِٜٛايٓٗس ٞ٥ث ٚايبلدٜٗٚ ٟدف إىل قٝسض َد٣
َس ىككث٘ اي سيث َثٔ شت ةثس ايثقلًِ حكث اسثَ ٞثس ٚاحملثد َ ٠شثبكس( .عًث،ٞ
)140 ،2003
يكثثد ْثثسٍ ايقكثث ِٜٛف زتثثسٍ تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثث ِٝاٖقُسَ ثسً نثثبرياً َٚ ،ث ظٗثثٛ
ايلدٜد َٔ احشقحدرس ايقهٓٛيٛة ١ٝف ايقلً ِٝف ايفى ٠ا وريَ ،٠ثٌ ارتْىْ
ٚايٛسثثس٥ع احقلثثد ٚ ٠ايٛاق ث االملىاؿثثٚ ٞايثثقلًِ ارتيهىْٚثثٚ ٞايثثذٜ ٟل ث ف أْثث٘
ط ٜك ١يقكد ِٜاحك ا ث ٚايٛىثدا ايد اسث ١ٝيًُثقلًُني َثٔ وث ٍ َشثقحدرس
تهٓٛيٛة ١ٝعدٜد ،٠نظثبه ١ارتْىْث َٚثس حتقٜٛث٘ َثٔ َهقبثس إيهىْٝٚث ٚ ١يٝثس
ث ٚايظثثبهس احملًٝثثٚ ١اذتسس ث ٚٚسثثس ٘ ٥احقلثثد َ ٠ثثٔ ػثثٚ ٛػثث ٚ ٠ ٛسثث،ّٛ
س ثثٛا ٤ن ثثسٕ َ ثثٔ ل ثثد ث ٚف ايفؼ ثثٌ احد س ثثٚ ،ٞمل ٝثث٘ اه ثثٔ ايقفسع ثثٌ ثثني احلً ثثِ
ٚاحقلًُني َٔ ةٗ ٚ ١ني احقلًُني  ٚلـِٗ َٔ ةٗ ١ثو ث  ( .>٣إمسسعٝثٌ ،2004 ،
)367
ٚيكث ثثد ٓ ٝثث ايث ثثساَ ايقلًُٝٝث ثث ١ف زتث ثثسٍ تهٓٛيٛةٝث ثثس ايقلًث ثث ِٝف ؿث ثثٖ ٤ٛث ثثذٙ
احش ثثقحدرس ٚوسػ ثث ١ثث اَ اي ثثقلًِ ارتيهى ْٚثثٚ ،ٞاي ثثع ثػ ثثب تكٛاٗ ثثس ؿثث ٠ ٚ
ًَحثثٚ ،١ايثثو يبٝثثسٕ َثثدَ ٣ثثس حتكثثل َثثٔ ثٖثثداف ٖثثذ ٙايثثساَ  ٚ ،سيقثثسي ٞظٗ ث
اذتسة ١إىل تكٖ ِٜٛذ ٙايساَ إيهىْٝٚسً.
ٚايقك ِٜٛاح ىً َٔ ٢ثِٖ ث ْثٛاع ايقكثٚ ِٜٛثُٖٗثس ملث ٢ايلًُٝث ١ايقلًُٝٝث ١ىٝث
ٜش ثثِٗ مل ثث ٢ث ا ٤ايلد ٜثثد َ ثثٔ ايٛظ ثثس٥ف ٚثُٖٗ ثثس تٛة ٝثث٘ تلً ثثِ اي ثث ف االجت ثثسٙ
اح غ ثث ٛمل ٝثث٘  .حتد ٜثثد ةٛاْث ث ايك ثثٚ ٠ٛايـ ثثلف ي ثثد ٣ايق َ ٝثثذ  ،يلث ث ةٛاْث ث
ايـثلف ٚت ملٗٝثثس ٚ ،تلزٜثثز ةٛاْث ايكثث ٠ٛتل ٜثثف احثقلًِ ٓقثثس ٥تلًُثث٘ ٚ ،إع ثثس ٙ
مله ٚ ٠اؿح ١عٔ ث اٚ ٘٥إرس  ٠املل ١ٝاحقلًِ يًقلًِ ٚارتسقُ ا مل. ٘ٝ
 َٔٚو ٍ َثس سثبل انث  ٙتث  ٣ايبسىثث ١ثُٖٝث ١تٓثس ٍٚوؼثس٥ؽ ٖثذ ٠احكث ا
احًقحكني ٗس  َٚىد ١ايبسىثثْ ١ثد ٠
َٗٓٚس ط م ايقك ِٜٛايلدٜد ٠ا ٤اي
اح اة ايل  ١ٝايع تٓسٚي احك ا ارتيهى ١ْٝٚاحفقٛىث ١احؼثد ٚقًث٘ ايد اسثس
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ايل ٝثث ١ملثثٖ ٢ثثذا اجثثسٍ غثثِ ٚةثث ٛايلدٜثثد َثثٔ ايد اسثثس ا ةٓبٝثث ١ايقثث ٢تٓسٚيث
احكث ث ا ايهى ْٝٚثث ١احفقٛى ثثٚ ١ايق ثث ٢ق ثثدَ ي ثث ٝعًُ ٝثثس أملـ ثثٌ احُس س ثثس ف
تؼث ثثُ ٚ ِٝإ ا  ٠احث ثثٛى يًُحسؿ ثث ٚ ٜٔايى ث ثثٜٛني احٗث ثثقُني بث ثثدَ ٤شث ثثسقس احث ثثٛى
ارتسػ. ِٗ ١

 اإلحصاط مبعهًة ايبخح :

ٜلدايقك ِٜٛةز٤اً ال ٜقجزث َٔ عًُٝث ١ايثقلًِ َٚكَٛثسً ثسسسثٝسً َثٔ َكَٛستٗثس ،
ٚثْث ثث٘ ٜٛانبٗث ثثس ف مج ٝث ث و ٛاتٗث ثثس  ،نُث ثثس ٜلث ثثد ايقكث ثث ِٜٛاح ىًث ثث ٢يًُك ث ث ا
ا يهىْٝٚثث ١احفقٛىثث ١احؼثثد ايٛاسثثل ١ارتيقحثثسم َثثٔ ثٖثثِ ايلٓسػ ث ايقثثٜ ٢لقُثثد
عًٗٝس صتس احكث ا احفقٛىث ١احؼثد ايٛاسثل ١ارتيقحثسمٚ ،قثد ثربقث ايلدٜثد َثٔ
ايد اس ث ثثس ثُٖ ٝث ثث ١احكث ث ث ا احفقٛى ث ثث ١احؼ ث ثثد  َٗٓٚث ثثس اس ث ثثkhalil&Ebner( ١
ٚملسعًٝقٗس )2015،
ٚايق ٢ثظٗ َثٔ وث ٍ اسثقبٝسٕ دتُث ايبٝسْثس َثٔ اي ث ٚاحملسؿث  ٜٔإ
منثثٛا ايقفسعثثٌ احكثثى ٜقـثثُٔ ثثص و ثثٛا (اَهسْٝثث ١ايٛػثث ،ٍٛايدامللٝثث،١
ايقفسعثثٌ ارتةقُثثسعٚ ،٢تبثثس ٍ احلًَٛثثس  ،منثثٓ ٚ ٛثثس ٤احل ملثث )١نُثثس ثنثثد ثُٖٝثث١
تفل ٌٝث ٚا ايقفسعٌ مل ٢احٚٛى نُس ثظٗ ْقس ٥ارتسقبٝسٕ َد ٣ؿس اي ث
ٚاحملسؿ ث  ٜٔعثثٔ احثثٚٛى ُٓٝثثس ثٚؿثثح لثثس ثسثثبس عثثدّ اي ؿثثس يثثد ٣ايثثبلس
َٗٓٚس ْكؽ تفسعٌ احملسؿ َلِٗ نُثس اقىىث ايد اسث ١لثس ارتسثىاتٝجٝس
مل ٢احٚٛى .
يدعِ ايقفسعٌ َ اي
ٖٓٚث ثثسى اسث ثث (Najafi&Others(١ايقث ثث ٢ثربق ث ث تث ثثأرري احك ث ث ا ارتيهىْٝٚث ثث١
ايًذٜٔ
عً ٢ايقلًِ ٚثظٗ ْقس٥جٗسثٕ اي
احفقٛى ١احؼد مل ٢ى اي
سٛا عٔ ط ٜل احك ا ارتيهى ١ْٝٚاحفقٛى ١احؼد قدثظٗ ٚا تكثدَس قًث ً ٝملث٢
ارتوقب ثثس احل مل ثث ٢اي ثثذ ٣ػ ثثُُ ١احلً ثثِ ُٓٝ ،ثثس ىؼ ثثًٛا عً ثثَ ٢ل ثثدال ثن ثثس مل ثث٢
ارتوقبس ا ارتيهى ١ْٝٚعس احك ارتيهى( ٢ْٚاحٛى) ثنث َثٔ طث اجُٛعث١
ةثث ١ربثثس ثعًثث ٢ملثث٢
ايقثث ٢اسثثقأدَ ايثثقلًِ احثثز ٜنُثثس اظٗث ٖثثؤال ٤اي ث
ارتوقبس ايكؼري ٠عً ٢احٛى ٚقد ثٚػ ايد اسث ١أُٖٝث ١ارتوقبثس ا ارتيهىْٝٚث١
ايق ٢قدَ َٔ و ٍ احثٛى ٚاْٗثس نسْث َؼثد ةٝثد يًبٝسْثس ملثٖ ٢ثذ ٙايد اسث١
ٚنثسٕ اي ث يثثد ِٜٗقثثد  ٠عًث ٢اسثثقلس  ٠احلًَٛثثس َثثٔ وث ٍ احثثٛى َٚثثٔ وث ٍ
احٓسقظس ارتسػْٚ ١كٌ احل ملٚ ١ت بٝل ا ْظ ٚ ١ايٛاةبس ا سبٛع.١ٝ
( )Schoenack 2013ايق ٢ثٚػ دع ٠ٛاحؼُُني يقٓفٝذ احٛى ظهٌ ثملـٌ ٚ
يقحدٜثثد عًُٝثث ١ايقٛةٝثث ١ملثث ٢ايثثقلًِ ٚتـثثُني عٓسػ ث ٚث ٚا ايقلًثث ِٝاحقثثزأَ
ٚتك ثثد ِٜايقك ثث ِٜٛايبٓ ثثسٚ ٢٥ايٓٗ ثثسَ ٢٥ثث ت ثث ٜٛث ٚا ارتتؼ ثثسٍ ٚايقفسع ثثٌ او ثثٌ
احٛى.
)ٚ (Kizilcec&Scheider 2013ايق ٢ثٚػ ٛؿ تكُٝٝس ثنثث مللسيٝث ١ملث٢
َك ا احٚٛى ٚايقٓٛع مل ٢اسسي ٝايقك َٔ ِٜٛثةثٌ صتثس احثٚٛى ،نُثس الىدث
ايبسىثثثٚ ١ة ثث ٛقؼ ثث ٛمل ثث َٗ ٢ثثس ا اسثثقأداّ ثْدُ ثث ١ا ا ٠احملق ثث ٣ٛي ثثد ٣طسيب ثثس
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ايد اسثثس ايلًٝثثس جبسَلثث ١احًثثو سثثلٚ ، ٛؿثثلف امللٝثثقِٗ ضتثث ٛاصتثثس احٗثثس ا
اح ً ٛاصتس ٖس ملَ ٢ك ٚسس ٌ٥ا ا  ٠احملق ٣ٛارتيهى ٚ ، ٢ْٚشؤاٍ اي سيبس عٔ
ث ٜٔٗمل ٢ط ٜك ١تك ِٜٛاحك َٔ و ٍ َكس ًث ١ثة تٗثس ايبسىثثَ ١لٗثٔ ثنثدٕ ثٕ
َلدِ اي م احشقأدَ ١مل ٢تد ٜص احك ٖ ٢اي ٜك ١ايقكًٝدٜث ، ١ملـث عًث٢
ثٕ اي ث م احشثثقأدَ ١ملثث ٢تكثث ِٜٛاحك ث ت نثثز عًثث ٢ايقكثث ِٜٛايٓٗثثس ٢٥ثثسي م
ايقكًٝد َ ١ٜاي سيبس .
ثثس س ثثبل َٚل ث ث ايلد ٜثثد َ ثثٔ احش ثثسقس ارتيهى ْٝٚثث ١احفقٛى ثث١عًٗٝس ملث ثث٢
شتقً ثثف اج ثثسال ايقلً ُٝٝثثٚ ،١ايق ثث ٢س ثثسعد عً ثث ٢ى ثثٌ احظ ثثه ايق ثث ٢تٛاة ثث٘
اي سيبس مل ٢اسٖ ١ذ ٙاحك ا ٚٚمل ايهثري َٔ ادتٗد ٚايٛقث يثد ٣احلًُثني ،
ٚايق ٢تشسعدِٖ مل ٢اصتس احكث تقحثد
ٚٚمل ايلدٜد َٔ ط م ايقك ِٜٛيً
َظثثهً ١ايبحثفثث ٢عثثدّ تثثٛامل َٗثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث ٣ٛايقلًُٝثث٢
ْٚكثثؽ ايدامللٝثث ١ملـ ث عًثث ٢عثثدّ ٚةثث ٛتٓثثٛع ملثث ٢ثس ثسي ٝايقكثث ِٜٛاحشثثقأدَ١
سحك ٚيذيو ملإْٓس سة ١اىل تقب ٚتٓٛع ثسسي ٝايقك ِٜٛاحشثقأدَ ١ملثٖ ٢ثذٙ
احك ا ٚاة ا ٤احزٜثد َثٔ ايد اسثس ىث ٍٛثر ٖثس ملثٜ ٢ثس  ٠ايدامللٝث ١ضتث ٛارتصتثس
ٚملسعًٝقٗس مل ٢تَُٓٗ ١ٝس ا إسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛارتيهى.٢ْٚ

 تصاؤالت ايبخح :

اهٔ َلسدتَ ١ظهً ١ايبح َٔ و ٍ ارتةس  ١عً ٢ايقشثس ٍ ايث ٝ٥ص ايقثسىل:
َسثسسي ٝايقك ِٜٛاح ىً ٢ارتيهى ٢ْٚايق ٢اهٔ اسقأداَٗس سحك ا احفقٛى١
احؼد ٚاسل ١ارتيقحسم يقُٓ ١ٝايدامللَٗٚ ١ٝس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق٣ٛ
يد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
ٜٚقف ع َٔ ٖذا ايشؤاٍ اي ٝ٥ص ا س ١ً٦ايف ع ١ٝايقسي:١ٝ
َ ثثس ا سثثص ايٓد ٜثث ١ايقثثٜ ٢شثثقٓد عًٗٝثثس تؼثثَُ ِٝك ث َفقثث ٛاحؼثثد ٚاس ث
ارتيقحثثسم يقُٓٝثث ١ايدامللٝثث ١ي صتثثس َٗٚثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث٣ٛ
يد ٣سيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
 َ ثثس َل ثثسٜري تؼ ثثَُ ِٝكثث َفق ثث ٛاحؼ ثثد ٚاسثث ارتيقح ثثسم يقُٓ ٝثث ١ايداملل ٝثث١
ي صتث ثثس َٗٚث ثثس ا اسث ثثقأداّ ثْدُث ثث ١ا ا  ٠احملقث ثث ٣ٛيث ثثد ٣طسيبث ثثس ايد اسث ثثس
ايلًٝسجبسَل ١احًو سل? ٛ
َ ثثس ثر ث ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث ٢ارتيهىْٚثث ٢ملثث ٢احك احفقثث ٛاحؼثثد ٚاس ث
ارتيقحسم عً ٢ايداملل ١ٝي صتس يد ٣طسيبس ايد اسثس ايلًٝثس جبسَلث ١احًثو
سل? ٛ
َ ثثس ثر ث ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث ٢ارتيهىْٚثث ٢ملثث ٢احك ث احفقثث ٛاحؼثثد ٚاس ث
ارتيقح ثثسم عً ثث ٢تُٓ ٝثث َٗ ١ثثس ا اس ثثقأداّ ثْدُ ثث ١ا ا  ٠احملق ً٣ٛثثد ٣طسيب ثثس
ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
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 أٖداف ايبخح :
 تؼ ثثَُ ِٝكث ث ايهى ْٚثثَ ٢فق ثث ٛاحؼ ثثد ٚاسث ث ارتيقح ثثسم يكٝث ثسض ثرث ث  ٙعً ثث٢

ايداملل ١ٝي صتس  ٚتَُٓٗ ١ٝس ا اسقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠احملقث ٣ٛيثد ٣طسيبثس
ايد اسس ايلًٝسجبسَل ١احًو سلٛ
 حتدٜد َلسٜري تؼُ ِٝاحك ارتيهى ٢ْٚاحفق ٛاحؼد ايٛاس ارتيقحسم.
 حتد ٜثثد ثس ثثسيَ ٝقٓٛع ثث ١يًقك ثث ِٜٛاح ىً ثث ٢ثثسحك ا ارتيهى ْٝٚثث ١احفقٛى ثث١
احؼد ٚاسل ١ارتيقحسم.
 قٝثثسض ثر احكث احفقثث ٛاحؼثثد ايٛاسث ارتيقحثثسم عًثث ٢ايدامللٝثث ١ي صتثثس يثثد٣
طسيبس ايد اسس ايلًٝس.
 قٝسض ثر احك احفق ٛاحؼد ايٛاس ارتيقحسم عًَٗ ٢س ا اسثقأداّ ثْدُث١
ا ا  ٠احملق ٣ٛيد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس.

 أُٖية ايبخح :

قد ٜشِٗ ايبح اذتسىل مل: ٢
 يف ثْدس احلًُني ٚثعـس ١٦ٖٝ ٤ايقد ٜص ٚايكثسُ٥ني عًث ٢ايلًُ١ٝايقلًُٝٝث١
اىل ثُٖٝثث ١اسثثقأداّ احك ث ا احفقٛىثث ١احؼثثد ملثث ٢تكثثد ِٜاحملقثث ٣ٛايقلًُٝثث٢
ظهٌ ةدٜد س قد ٜزٜد َٔ ملسعً ١ٝايلًُ ١ٝايقلً.١ُٝٝ
 ت  ٜٛتد ٜص احك ا احأقًف ١يً سيبس هًٝس ايى .١ٝ
 ىثثٌ احظثثه ٚاحلٛقثثس ايبٝ٦ٝثثٚ ١احقلًكثث ١نظثثه تثثد ٜص لثثس احك ث ا
ٚغريٖ ثثس ايق ثث ٢ق ثثد تقلثث ك هل ثثس طسيب ثثس نً ٝثثس ايى  ٝثثٚ ١وسػ ثث ١س َ ثثسنٔ
ايٓس.١ٝ٥
 تٛةٝثث٘ االٖقُثثسّ إيثث ٞثُٖٝثث ١ايقٓ ٜٛث ملثث ٢اسثثقأداّ اسثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث٢
ٚاس ث ثثقأداّ ايقهٓٛيٛة ٝث ثثس ف ايق ث ثثد ٜص ٚوسػ ث ثث ١ثس ث ثثسي ٝايقكث ثث ِٜٛاح ىً ث ثث٢
ارتيهى ٢ْٚف اح ىً ١ادتسَل.١ٝ
 تٛة ٘ٝاٖقُسّ اي سيبس ضت ٛايقلًِ ايذاتٚ ،٢ايقلًِ احف .

 حدود ايبخح :
 ت ت بٝل ايبح و ٍ ايفؼٌ ايد اس ٞا  ٍٚيًلسّ ادتثسَل ٞملث ٢ايفثىَ ٠ثٔ

ْٛ 23ملُس  2015إىل  7ملسا. 2016 ٜ
 اققؼثث ايبحثث عً ثث ٢ل ثثس َٗ ثثس ا اس ثثقأداّ ثْدُ ثث ١ا ا  ٠اي ثثقلًِ ٚاحملق ثث٣ٛ
(َٗثثس  ٙاسثثقأداّ ايؼ ثفح ١اي ٝ٥شثث ١ٝيًٓدسّ)َٗ(،ثثس ا إْظثثسَ ٤ك )َٗ(،ثثس ا
اْظثثس ٤اجُٛعثثس ) (،إ ا احؼثثس ارتس ةٝثث (،)١إْظثثس ٤اوقبثثس قؼري)(،إْظثثس٤
ثْظ  ١احك )  ٢ٖٚاحٗس ا احقـُٓ ١نك ٚسس ٌ٥إ ا  ٠ايقلًِ ارتيهى.٢ْٚ
 اققؼ ثث ثسث ثثسي ٝايقكث ثث ِٜٛاح ىًث ثث( ٢احٓسقظث ثثس ث ثث ارتوقبث ثثس ا ايكؼث ثثري ٠ث ث ث
ايقد ٜبس )  ٢ٖٚا ٚا احقسى ١يًقفل ٌٝعًَٓ ٢ؼٚ " ١ام" .
 اققؼ ث ت بٝثثل ايبح ث عًثث ٢عٓٝثثَ ١ثثٔ طسيبثثس ايد اسثثس ايلًٝس(احسةشثثقري)
ةسَل ١احًو سل ٛقشِ تكٓٝس ايقلً.ِٝ
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َٗٓ ج ايبخح:

ٜبٓ ٢ايبح عً ٢احٓٗجني ايقسيٝقني :
 احٓٗ ايٛػف ٞمل َ ٢ىً ١ايد اسٚ ١ايقحً. ٌٝ
 احٓٗ طب ١ايقج ٜيب َٔ ى ٝإوقٝس ايلٚ ١ٓٝإة ا ٤ايقج ثٚ ١حتًٝثٌ ٚىؼث
ايٓقس. ٥

 عيٓة ايبخح :

ت ت بٝل ايبح عً ٢ع َٔ ١ٓٝطسيبس ايد اسس ايلًٝس سْثسَ احسةشثقري ث ث
ةسَل ١احًو سل ٛختؼؽ تكٓٝس ايقلًثٚ ِٝعثدِٖ (  )90طسيبثٚ ، ١ت تكشثِٝ
ايل ٓٝثث٘ إىل زتُ ثثٛعقني :زتُٛع ثث ١ؿ ثثس  ٚ ١ع ثثد ٖس (  ) 45طسيبث ثث ٚ ١زتُٛع ثث١
جت ٜب ٚ ١ٝعد ٖس (  )45طسيبث . ١ةدٜٛ )1( ٍٚؿ ايقؼُ ِٝايقج ٜب ٢يًبح :
ةد )1( ٍٚايقؼُ ِٝايقج ٜب ٢يًبح
اجُٛع١

ايكٝث ثثسض ايكبثثًٞ

احلثسدت ١ايقج ٜبٝثث١

إوقبس ايداملل ١ٝي صتس
ثسسي ٝايقكِٜٛ
ايقكًٝد١ٜ

ايـثثس ثث١
إوقبس ايداملل ١ٝي صتس
ايقج ٜب ٝثث١

سقثث َ ١ىدثث ١حٗس ا اسقأداّ
ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق.٣ٛ

ثسسي ٝايقكِٜٛ
اح ىً ٢ارتيهى٢ْٚ

ايكٝثثسض ايبلثثدٟ
إوقبس ايداملل ١ٝي صتس
سقثث َ ١ىدثث ١حٗس ا
اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ااحملق٣ٛ
إوقبس ايداملل ١ٝي صتس
سقثث َ ١ىدثث ١حٗس ا
اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق٣ٛ

 فروض ايبخح :
ٜٛ ة ثثد ملث ث م ا ٚالي ثث ١إىؼ ثثس ١ٝ٥ثثني َقٛس ثثع ة ثثس اجُ ثثٛعقني ايـ ثثس

١
ٚايقج ٜبٝثث ١ف ايكٝثثسض ايبلثثد ٟرتوقبثثس ايدامللٝثث ١ي صتثثس يؼثثسحل اجُٛعثث١
ايقج ٜب.١ٝ
ٜٛ ة ثثد ملث ث م ا ٚالي ثث ١إىؼ ثثس ١ٝ٥ثثني َقٛس ثثع ة ثثس اجُ ثثٛعقني ايـ ثثس ١
ٚايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض ايبلد ٟحٗس ا اسقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠ايثقلًِ ٚاحملقث٣ٛ
يؼسحل اجُٛع ١ايقج ٜب.١ٝ
ٜٛ ةثثد مل ث م ا ٚاليثث ١إىؼثثس ١ٝ٥ثثني َقٛسثثع ةثثس اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ١ملثث٢
ايكٝسض ايكبًٚ ٞايكٝسض ايبلد ٟف اوقبثس ايدامللٝث ١ي صتثس يؼثسحل ايكٝثسض
ايبلد.٣
ٜٛ ةثثد مل ث م ا ٚاليثث ١إىؼثثس ١ٝ٥ثثني َقٛسثثع ةثثس اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ١ملثث٢
ايكٝثثسض ايكبًثثٚ ٞايكٝثثسض ايبلثثد ٟف َٗثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث٣ٛ
ايقلً ٢ُٝيؼسحل ايكٝسض ايبلد.٣

02
دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض )(ASEP

 إعداد َادة املعاجلة ايتجريبية :

تؼ ثثُٚ ِٝاْق ثثس َكث ث ايهى ْٚثثَ ٢فق ثث ٛاحؼ ثثد ٚ ،حتد ٜثثد ا ٖ ثثداف ايلسَ ثث١
يًُكث ث ٚ ،ا ٖث ثثداف ايشث ثثًٛن ١ٝحث ثثس  ٠ثْدُث ثث ١ا ا  ٠احملقث ثثٚ ،٣ٛحتدٜث ثثد احملقث ثث٣ٛ
ايقلًٚ ُٞٝاسىاتٝجٝس ايقد ٜص ٚا ْظ ٚ ١ط م ايقك ِٜٛاح ىً.٢

 أدوات ايبخح :
 اوقبس ايداملل ١ٝي صتس .
 سق ١اح ىد ١يكٝسض َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق. ٣ٛ
 خطوات ايبخح :

ي ةس  ١عً ٢ايشؤاٍ ا ٚ ٍٚايثسْ َٔ ٢ثس ١ً٦ايبح ُٖٚس :
َ ثثس ا سثثص ايٓد ٜثث ١ايقثثٜ ٢شثثقٓد عًٗٝثثس تؼثثَُ ِٝك ث َفقثث ٛاحؼثثد ٚاس ث
ارتيقحثثسم يقُٓٝثث ١ايدامللٝثث ١ي صتثثس َٗٚثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث٣ٛ
يد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
 َ ثثس َل ثثسٜري تؼ ثثَُ ِٝكث ث َفق ثث ٛاحؼ ثثد ٚاسث ث ارتيقح ثثسم يقُٓ ٝثث ١ايداملل ٝثث١
ي صتث ثثس َٗٚث ثثس ا اسث ثثقأداّ ثْدُث ثث ١ا ا  ٠احملقث ثث ٣ٛيث ثثد ٣طسيبث ثثس ايد اسث ثثس
ايلًٝسجبسَل ١احًو سل? ٛ
ت اآلت ثث َ : ٢اةل ثث ١ا  ٝثثس ٚايد اس ثثس ايلًُ ٝثث ١اح تب ثث ١سيبحث ث اذت ثثسيٞ
َثٌ(ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛارتيهىْٚثث ٢اح ىًثث ،٢ثسثثص تؼثثُ ِٝاحك ث ا ا يهىْٝٚثث١
احفقٛى ١احؼد ايٛاسل ١ارتيقحسمَٚ ،لسٜري تؼثُ ِٝاحكث ا ارتيهىْٝٚث ،١ثْدُث١
ا ا  ٠ايثثقلًِ ٚاحملق ثث )٣ٛسرتؿ ثثسمل ١إي ثث ٞاس ثث ١ايٛاق ث اذت ثثسي ٞحل مل ثثَٛ ١قثث ٖ ثثذٙ
ايد اس َٔ ١ايد اسس ايشس كٚ ،١االسقفس َٗٓ ٠س ف ٓس ٤ث ٚا ايبح
ٚي ةس  ١عً ٢ايشؤاٍ ايثسي ٚاي ا َٔ ثس ١ً٦ايبح ُٖٚس :
َ ثثس ثر ث ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث ٢ملثث ٢احك ث ارتيهىْٚثث ٢احفقثث ٛاحؼثثد عًثث٢
ايداملل ١ٝي صتس يد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
َ س ثر ثسسي ٝايقكث ِٜٛاح ىًث ٢ملث ٢احكث احفقث ٛاحؼثد عًث ٢تُٓٝثَٗ ١ثس ا
اسقأداّ اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛيد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَلث١
احًو سل? ٛ
ت اآلت: ٢
 اوقٝس عٓٝث ١ايبحث َثٔ طسيبثس ايد اسثس ايلًٝثس جبسَلث ١احًثو سثل ٛقشثِ
تكٓٝث ثثس ايقلًث ثثٚ( ِٝعث ثثد ٖٔ  45طسيبث ثث ١يًُجُٛعث ثث ١ايقج ٜبٝث ثث 45ٚ ١طسيبث ثث١
يًُجُٛع ١ايـس .)١
 ايق بٝل ايكبًٚ ٞا ايبح (عً ٞاجُٛعقني ايقج ٜبٚ ١ٝايـس .)١
 تؼ ثثُٚ ِٝاْق ثثس احكثث ارتيهى ْٚثث ٢احفق ثث ٛاحؼ ثثد ْٚظثث  ٙعً ثثَٓ ٢ؼ ثثٚ " ١ام"
ايقلً.١ُٝٝ
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 اسثثقأداّ ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛارتيهىْٚثث ٢يًُك ث ارتيهىْٚثث ٢عثثس َٓؼثثٚ ١ام
ايقلً ُٝٝثث ١يًُجُٛع ثث ١ايقج ٜب ٝثثٚ ،١اس ثثقأداّ ثس ثثسي ٝايقك ثث ِٜٛايقكًٝد ٜثث١
احقبل ١مل ٢تك ِٜٛاحس  ٠يًُجُٛع ١ايـس .١
 ايق بٝل ايبلدٚ ٟا ايبح (عً ٞاجُٛعقني ايقج ٜبٚ ١ٝايـس . )١
 مج ايبٝسْس َٚلسدتقٗس إىؼثسًٝ٥س ،سسثقأداّ ا سثسي ٝارتىؼثس( ١ٝ٥اوقبثس
" ")T-TESTيًُجُٛعث ثثس اح تب ث ثثٚ ١غث ثثري اح تب ث ثث(١يًُكس ْث ثث ١ث ثثني ْقث ثثس٥
اجُٛعقني َٚلس يث( ١ثيفثس ن ْٚبثسحل) ذتشثس ايثبثس يًُكٝثسض  َ(ٚث اٜقثس)
يكٝسض ا ر .
 اسقأ ؾ ايٓقسَٓٚ ٥سقظقٗس ٚتفشريٖس.
ٚ ؿ ايقٛػٝس ٚاحكىىس .

َ ضطًخات ايبخح :

 ايتكويِ املرحًى : Formative Evaluation

ٜل ف (ف إطس اسقُ ا  ١ٜايقك ِٜٛثرٓس ٤ايلًُ ١ٝايقلًٜٗٚ )١ُٝٝدف إىل تزٜٚد
قػذٜثث ١اةلثثَ ١شثثقُ  ٠عثثٔ َثثد ٣تلًثثِ اي ث َٚثثد ٣حتكثثل
احلًُثثني ٚاي ث
ا ٖداف ايشًٛن ١ٝثٚالً أ(. ٍٚع ّ)26 ،2003،

 ايتكويِ املرحًىاإليهرتوْى : E-Formative Evaluation

ٜلث ف إة اٝ٥ثثس أْثث٘ زتُٛعثث ١ا سثثسي ٝايقثث ٢اسثثقأدَقٗس ايبسىث ١سسثثقأداّ
اذتسسٚ ٛارتْىْ يقك ِٜٛث ا٤اي سي ارٓس ٤ايقلًِ  ٚسْقدسّ ملث ٢مجٝث َ اىثٌ
عًُ ١ٝتد ٜص احك احفق ٛاحؼد

 املكرر اإليهرتوْى : E-course

ٜل ث ف احك ث ارتيهىْٚثث ٢أْثث٘ َ" :ك ث ٜشثثقأدّ ملثث ٢تؼثثُ ُ٘ٝثْظ ث َٚ ١ثثٛا
تلًُٝٝثث ١تلقُثثد عًثث ٢اذتسسثثٖٚ ٛثث ٛستقثث ٣ٛغٓثث ٢نهْٛثثس ايٛسثثس٥ع احقلثثد ٠
ايقفسعً ١ٝمل ٢ػ ٠ ٛزتٝس َلقُد ٠ث ٚغري َلقُثد ٠عًث ٢طثبه ١ستًٝث ١ث ٚعًث٢
ارتْىْ  ( .سسمل)309 ،2006 ،
قُٝسٚ ،ايق َٔ ٢ثطثهسهلس:
ٜٚل ف ثٜـس أْ٘"احلًَٛس ايقٜ ٢قِ ْكًٗس يً
ايٓؽٚ ،ايؼٚ ، ٛايفٝدٚ ،ٜٛاحملسنسٚ ٠غريٖس( "....ع ٛإ )2010 ،
ٜٚل ف ف ٖذا ايبح أْ٘"زتُٛعَ ١ثٔ ايثد ٚض ارتسػث ١نكث ثْدُث ١ث ا ٠
اْدُثث ١ايثثقلًِ ٚاحملق ثث ٣ٛارتيهىْٚثث ٢سس ثثقأداّ ٚسثثٝع إيهى ْٚثثٚ ،٢تهثث ٕٛغٓ ٝثث١
نهْٛس ايٛسثس٥ع احقلثد  ٠ايقفسعًٝثٚ ، ١تهث َ ٕٛتبثَٓٚ ،١دُث ١ظثهٌ َبسطث َث
 ١٦ٝاذتسس ٚطبهس ارتْىْ ".

 املكرر اإليهرتوْى املفتوح املضدر ايواشع اإليتخام ): Massive open online courses(MOOC

ٜٚل ث ف اة اٝ٥ثثس أْثث٘ زتُٛعثثَ ١ثثٔ ايثثد ٚض زتُٛعثثَ ١ثثٔ ايثثد ٚض ارتسػثث١
نك ث ث ثْدُث ثث ١ث ا  ٠اْدُث ثث ١ايث ثثقلًِ ٚاحملقث ثث ٣ٛارتيهىْٚث ثث ٢سسث ثثقأداّ ٚسث ثثٝع
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إيهى ْٚثثٚ ،٢ته ثث ٕٛغٓ ٝثث ١نه ْٛثثس ايٛس ثثس٥ع احقل ثثد  ٠ايقفسعً ٝثثٚ ، ١ته ثث َ ٕٛتب ثث،١
َٓٚدُثث ١ظثثهٌ َبسطث ٜٚثثقِ ع ؿثٗس يً ث َثثٔ وث ٍ اىثثد ٣احٓؼثثس ايل ٝثث١
َٓ ٢ٖٚؼٚ ١ام "

 أْظُة إدارة احملتوى اإليهرتوْي ): learningContent Management System(LCMS

تل ملٗث ثثس َبث ثثس ٚملأ ثث  )66 :2013( ٟأْٗث ثثس عبث ثثس  ٠عث ثثٔ زتُٛعث ثثَ ١ث ثثٔ ا ٚا
ارتسػ ثث ١ثثبلس زت ٝثثس ايهُب ٝثثٛت ٚ ،اي ثثع مته ثثٔ َش ثثقأدَٗٝس َ ثثٔ تؼ ثثُِٝ
ٚإْقس احك ا ايع ٜقِ تكداٗس عس ايظبهس .

 أوال أدبيات ايبخح :
 احملور األوٍ:أشاييب ايتكويِ املرحًى اإليهرتوْى :

َثثٔ طث م تكٝثث ِٝايقحؼثث ٌٝادتدٜثثد ٠ايقكٝثث ِٝارتيهىْٚثثٖٚ ٞثث ٛايقكٝثث ِٝايثثذٟ
ٜقِ ٛاس  ١تكٓٝس ايهُبٛٝت ٚطبهست٘ هلذا ايقكْٛ ِٝٝعني ُٖس ايقك ِٝٝاحلقُثد
عً ٢ايهُبٛٝت ٜٚقِ عٔ ط ٜل تكٓٝس ايهُبٛٝت  ٕٚتكٓٝس االتؼسٍ سيظبهس ،
ايٓٛع ايثسْ ٖٛ ٞايقك ِٝٝاحلقُد عً ٢ايظبهس (ايقك ِٝٝايفثٜٚ )ٟ ٛثقِ َثٔ وث ٍ
عٔ ط ٜل إىد ٣طبهس ايهُبٛٝت ملإاا نسٕ عًث ٢طثبه ١ارتْىْث ملً ٝثل عًٗٝثس
ايقك ٝث ثث ِٝاحلقُ ث ثثد ارتْىْث ثث ثَ ث ثثس ايقك ٝث ثث ِٝاحلقُ ث ثثد عً ث ثث ٢ايظ ث ثثبه ١ايلٓهبٛت ٝث ثث١
(ايٖٓ،) ٜٛثثسى ثْثثٛاع نثثثري ٠يًقكٝثث ِٝارتيهىْٚثث ٞيهثثٔ ا نث ث طثثٛٝعس ٗٓٝثثس ٖثثٛ
االوقبس ا ارتيهى ١ْٝٚاي مس ٚ ١ٝاالوقبثس ا ايكؼثري ٠عًث ٢ايظثبهٚ ١ايقهًٝفثس
ايفٜ ٛث ثث ١عًث ثث ٢ايظث ثثبه ٚ ١ذتكٝبث ثث ١ايٛرس٥كٝث ثث ١ارتيهىْٝٚث ثث( ١ايب ٛتفًٝث ثث ٚ )ٛثث اَ
( زتٝس )ايقلً ِٝارتؼٛػ ٚ ٞاسقبٝسْس ايقك ِٝٝايذات ٞارتيهى.١ْٝٚ
ٜٚلث ث ف( اٖث ث  2009،404ث ث ث  )412ايقك ثث ِٜٛارتيهى ْٚثث ٢سْ ثث٘ عًُ ٝثث ١تٛظ ٝثثف
طبهس احلًَٛثس ٚجتٗٝثزا ايهُبٝثٛت ٚايسزتٝثس ايقلًُٝٝثٚ ١احثس  ٠ايقلًُٝٝث١
احقلد  ٠احؼس سسقأداّ ٚسس ٌ٥ايقكٝث ِٝيقجُٝث ٚحتًٝثٌ اسثقجس س اي ث
نس ٜشسعد عـ ١٦ٖٝ ٛايقد ٜص عًَٓ ٢سقظٚ ١حتدٜد تسرريا ايساَ ٚا ْظث ١
سيلًُ ١ٝايقلً ١ُٝٝيًقٛػ ٌٝاىل ىهِ َكٓٔ قس ِ٥عًٝ ٢سْثس نُٝث ١ا ٚنٝفٝث١
َقلًك ١سيقحؼ ٌٝايد اس. ٢

 أشاييب ايتكويِ اإليهرتوْى :

عتثد نث َثٔ ( 13 ،2006ث ث ٚ others& Joyce)33عزَث 304 ،2008( ٞث ث ،)305
طث ث م شتقًف ثث ١تش ثثقأدّ ف ايقك ثث ِٜٛارتيهى ْٚثث ،ٞت تؼ ثثٓٝفٗس ىشث ث طبٝل ثث١
شت ةس ايقلًِ اح ا قٝسسٗس:ٖٞٚ ،
 يٛىس احٓسقظ.١
 ا ْظ  ١ايق بٝك ١ٝيًقلًِ
 ا  ٚام ايبحث١ٝ
 ايكٝسض ايذاتَٛ ( ٞاق اي ٜٛايظأؼ ١ٝث اج ث احكسال ).
 االوقبس ا ايفىٚ ١ٜايٓٗس ( ١ٝ٥االوقبس ا ايهُبٛٝت .) ١ٜ
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 احظ ٚعس  /ايقد  ٜايلًُ.ٞ
 اذتكس ٥ارتيهىًَ ( ١ْٝٚفس ارتصتس ).
 ايقلًِ ادتُسع.ٞ
 االوقبس ا ايٓٗس١ٝ٥
 ٣ ٜٚعبد ايلزٜز(  106 ،2008ث  )117ثْ٘ اهٔ تك ِٜٛاَ ايثقلًِ ارتيهىْٚثٞ
َٔ و ٍ ثسسي ٝايقك ِٜٛارتيهى ْٞٚايقسي:١ٝ
 االَقحسْس ايكؼري ٖٞٚ :Short Quizzes ٠تكٝص قد  ٠احقلًِ عً ٢اسثقدعس٤
ٚملِٗ احلس ف.
 االَقحسْثس احكسيٝثٖٚ : Essays ١ث ٞتكثٝص َشثثق ٣ٛعثسٍ َثٔ ايكثد ا احل ملٝثث١
ٚوسػَ ١س ٜقلًل َٓٗس سيقفهري ايٓسقد ٚايقفهري ارت داعٚ ٞاختسا ايك ا ا .
ًَ فس ارتصتس  :E-Portfoliosثَ ٚس ٜل ف سذتكس ٥ارتيهى ٖٞٚ ،١ْٝٚجتُٝ
اهلس ملٚ ١اا اال تبس احبسط نٛؿٛعس احملقثٜ ٣ٛثقِ
َٓدِ عُسٍ اي
تهٜٗٓٛس عٔ ط ٜل احقلًِ ٚحت إط اف ٚتٛة ٘ٝاحلًِ،
 تكثث ِٜٛا اٜٗ ٚ :Performance Evaluation ٤ثثقِ كٝثثسض قثثد  ٠احثثقلًِ عًثث٢
ث اَٗ ٤س ا ستد  ٠ث ٚإصتس َُٗ ١تلً ١ُٝٝستد .٠
ٚ : Interviewsاهث ثثٔ إة ثث ا ٤احكس ًث ثث ١ف ٦ٝث ثث ١ايث ثثقلًِ ارتيهىْٚث ثثٞ
 احكث ثثس
ٜك ١تزآَ ١ٝسسثقأداّ ايٓؼثٛؾ احهق ٛث ١ث ٚاحشثُٛعٚ ١اح ٝ٥ثَ ١ثٔ وث ٍ
َؤمت ا ايفٝد.ٜٛ
 ايَٝٛٝس ٖٚ : Journalث ٞعبثس  ٠عثٔ تكثس  ٜعتثقف ٗثس احثقلًِ سسثقُ ا عثٔ
ث ا ٘٥يلٌُ َس َٔ ا عُسٍٚ ،تلد َٔ ث ٚا ايقك ِٜٛايبٓس.ٞ٥
 ث ٚام ايلٌُ .Paper Work
 ايقأَ ايذات.Paper Reflective ١ٝ
 عد َ ا احظس ن.Figures Participation Learner ١
 تك ِٝٝايزَ .Assessment Peer ٤
 ايقك ِٝٝايذات.Learner Self-assessment ٞ

 ايتكويِ املرحًى :

 ٖٛٚايذً ٜ ٟل عً ٘ٝثىٝسْسً ايقك ِٜٛاحشقُ ٜٚ ،ل ف أْ٘ ايلًُ ١ٝايقكٛا١ٝ
ايثثع ٜكثثٗ ّٛثثس احلًثثِ ثرٓثثس ٤عًُٝثث ١ايثثقلًِ ٖٚ ،ثثٜ ٛبثثدث َث داٜثث ١ايثثقلًِ ٜٛٚانبثث٘
ثرٓس ٤سري اذتؼ ١ايد اس. ١ٝ
 َٔٚا سسيٚ ٝاي م ايع ٜشقأدَٗس احلًِ ملَ ٘ٝس : ًٜٞ
 احٓسقظ ١ايؼف. ١ٝ
 َ ىد ١ث ا ٤اي سي .
 ايٛاةبس ايبٝقَٚ ١ٝقس لقٗس .
 ايٓؼسٚ ٥ارت طس ا .
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 ىؼؽ ايقك. ١ٜٛ
ٚايقك ِٜٛاح ىً ٖٛ ٢ثٜـسً اسقأداّ ايقك ِٜٛاحٓدِ ف عًُٝثٓ ١ثس ٤احثٓٗ  ،ف
ايق ثثد ٜص ٚف اي ثثقلًِ ٗ ثثدف حتش ثثني تً ثثو ايٓ ثثٛاى ٞاي ثثث ث ٚىٝثث ثٕ ايقك ثثِٜٛ
ايبٓثثس ٞ٥عتثثدث ثرٓثثس ٤ايبٓثثس ٤ث ٚايقهثث ٜٔٛملٝج ث ثثذٍ نثثٌ ةٗثثد هثثٔ َثثٔ ثةثثٌ
اسقأداَ٘ ف حتشني تًو ايلًُْ ١ٝفشٗس .
ال حتًٝثثٌ َهْٛثثس ٚىثثدا ايثثقلًِ
ٚعٓثثد اسثثقأداّ ايقكثث ِٜٛاح ىًثثٜٓ ٢بػثث ٞثً ٚ
ٚحتدٜثثد احٛاػثثفس ارتسػثث ١ثثسيقك ِٜٛايبٓثثسٚ ، ٞ٥عٓثثد ٓثثس ٤احثثٓٗ اهثثٔ اعقبثثس
ايٛىثثد ٠ض ٚاىثثد حتقثث ٟٛعًثثَ ٢ثثس  ٠تلًُٝٝثث ١اهثثٔ تلًُٗثثس ف َٛقثثف ستثثد ،
ٚاهثثٔ يٛاؿث احثثٓٗ ثٕ ٜكثث ّٛبٓثثسٚ ٤ىثثد ٠ثثأ اٛ ٤ؿث زتُٛعثثَ ١ثثٔ احٛاػثثفس
عتثثد َٓٗثثس ظثثَ ٤ٞثثٔ ايقفؼثث ٌٝاحملقثثٚ ، ٣ٛسثثًٛى اي سي ث  ،ث ٚا ٖثثداف ايثثع
ٜٓبػ ٞحتكٝكٗس َٔ ة ا ٤تد ٜص ايو احملقٚ ٣ٛحتدٜد احشقٜٛس ايع  ٜغ ف
حتكٝكٗس  ٚ ،لثد َل ملث ١تًثو احٛاػثفس عتثسٚ ٍٚاؿثل ٞاحثس  ٠ايقلًُٝٝث ١حتدٜثد
عً ٢حتكٝل ا ٖداف احٛؿٛع، ١
احس ٚ ٠ارتسا ايقلً ١ُٝٝايع سقشسعد اي
ٚاهثثٔ يًُلًثثِ اسثثقأداّ ْفثثص احٛاػثثفس يبٓثثس ٤ث ٚا تكثثٓ ِٜٛسٝ٥ثث ١تٛؿ ث ثٕ
قد قثسَٛا قحكٝثل ايهقس ثس احٛؿثٛعٚ ١حتثد ثْ ٟثٛا َٓٗثس قثسّ اي ث
اي
ملل ً قحكٝكٗس ث ٚقؼ ٚا ملٗٝس .
ايٛظس٥ف ايع عتككٗس ايقك ِٜٛاح ىً: ٖٞ ٢
 تٛة ٘ٝتلًِ ايق َٝذ ف االجتس ٙاح غ ٛمل. ٘ٝ
 حتدٜد ةٛاْ ايكٚ ٠ٛايـلف يد ٣ايق َٝذ  ،يل ةٛاْ ايـلف ٚت ملٗٝس،
ٚتلزٜز ةٛاْ ايك٠ٛ
 تل ٜف احقلًِ ٓقس ٥تلًُ٘ ٚ ،إع س  ٙمله ٚ ٠اؿح ١عٔ ث ا. ٘٥
 إرس  ٠املل ١ٝاحقلًِ يًقلًِ ٚاالسقُ ا مل. ٘ٝ
َ ث اةل ١احقلًِ ف ايثُٛا ايع سٗثس ٗدف ت سٝخ احلًَٛس احشقفس َٗٓ ٠س .
 جتس ٚىد ٚاحل مل ١إىل ايفِٗ  ،يقشٗ ٌٝاْقكسٍ ثر ايقلًِ .
 حتًَٛ ٌٝؿٛعس احد سٚ ، ١تٛؿ ٝايل قس ايكسٗٓٝ ١ُ٥س .
ٚ ؿ ْسَ يًقلً ِٝايل ةٚ ، ٞحتدٜد َٓ ًكس ىؼؽ ايقك. ١ٜٛ
 ىفث ثثز احلًث ثثِ عًث ثث ٢ايقأ ث ثثٝع يًقث ثثد ٜص ٚ ،حتدٜث ثثد ثٖث ثثداف ايث ثثد ض ؼث ثثٝؼ
سًٛن ، ١ٝثٚعً ٢طهٌ ْقسةس تلًُ ٜ ١ٝا حتكٝكٗس (.ع ّ )43 ،2003،
َٚث ث ث ثثٔ ايد اسث ث ث ثثس ايقث ث ث ثث ٢تٓسٚي ث ث ث ث اسث ث ث ثثسي ٝايقكث ث ث ثث ِٜٛاحقٓٛعث ث ث ثث ١اسث ث ث ثث١
ايشفٝسْ(2010(٢ايقٖ ٢دمل ايد اس ١تل ف ثر تٓٛع ثسثسي ٝايقكث ِٜٛف حتؼثٌٝ
طًب ١ايؼف ايثسَٔ َٔ ايقلً ِٝا سسسٛٝاجتسٖستِٗ ضتَ ٛس  ٠ايى  ١ٝارتسث َ١ٝ
ٚقد اسقأدّ َ اجُٛع ١ايقج ٜب ١ٝثسسي ٝتكَ ِٜٛقٓٛع ١ف تد ٜص ايٛىثدا
احأق ثثس  ٠يًقج ٜب ٝثث ُٓٝ ،١ثثس اس ثثقأدّ َث ث اجُٛع ثث ١ايـ ثثس  ١االوقب ثثس احك ثثسيٞ

22
دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض )(ASEP

نأسث ثثًٚ ٛىٝث ثثد ف تكث ثثْ ِٜٛفث ثثص ستقث ثث ٣ٛايٛىث ثثدا ايث ثثع سث ثثقٗس اجُٛعث ثث١
ايقج ٜب.١ٝ
ٚقثثد ثظٗ ث ايٓقثثسٚ ٥ةثث ٛمل ث م يؼثثسحل اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ١ملثث ٢ن ث َثثٔ
ايقحؼثثٚ ٌٝارتجتثثس ٙضتثث ٛاحثثس  ٠نُثثس ثٚػ ث ايد اسثث ١ـ ث  ٠ ٚاعقُثثس ايقٓٛع ف
ثسسي ٝتك ِٜٛاي ًب ١ف نٌ احثٛا ايد اسث ١ٝظثهٌ عثسّ َٚثس  ٠ايى ١ٝارتسث َ١ٝ
ظث ث ث ث ثثهٌ وسؾٚ،عكث ث ث ث ثثد  ٚا تد ٜبٝث ث ث ث ثث ١يًُلًُث ث ث ث ثثني السث ث ث ث ثثقأداّ ثسث ث ث ث ثثسيٝ
ايقكٛاسحقٓٛعثث.١نُثثس ٖثثدمل اسثث ١ةسَلثثَٓ ١ػٛيٝثثس سيؼثثني ( )2010اىل اة ث ا٤
اس ١جت ٜبٝث ١عثٔ ايقكث ِٜٛاح ىًث ٢نثس  ٠ايًػث ١ارتصتًٝزٜث ١عًث ٢طث ةسَلث١
اي ٝثثسٕٚ ،طب ثثل ايبحثث عً ثث ٢ع ٓٝثث َ ١ثثٔ ( )40طسيثث ٚطسيب ثث َ ١ثثٔ طسيب ثثس نً ٝثث١
ايقلًثث ِٝاحشثثقُ سدتسَلثث ١ايقهٓٛيٛةٝثثٚ ،١اسثثقأدَ ا ا ٙارتسثثقبٝسْس يًقل ث ف
ى ٍٛثسثسي ٝايقكٝث ِٝملثَ ٢ثس  ٠ايًػث ١ارتصتًٝزٜثَٚ ١ثد ٣تفسعثٌ
عً ٢ث ا ٤اي
اي ث ملثث ٢ايقكٝثث ِٝايقهثث ٢ٜٓٛاحكثثدّ ٚاحكس ْثث ١ثثني اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ١ايقثث٢
اسقأدَ ايقك ِٝٝاح ىًٚ ٢اجُٛع ١ايـس ٚ ١قثد ثظٗث ايٓقثس ٥ثٕ ايقكٝثِٝ
اح ىً ٢نسٕ ملسع مل ٢تد ٜص ايًػ ١ارتصتًٝز.١ٜ

 احملور ايجاْى املكررات اإليهرتوْية املفتوحة املضدر ايواشعة اإليتخام :

ٜلث ف احك ث ارتيهىَ"٢ْٚك ث ٜشثثقأدّ ملثث ٢تؼثثُ ١ُٝثْظ ث َٚ ١ثثٛا تلًُٝٝثث١
إيهى ١ْٝٚتلقُثد عًث ٢ايهُبٝثٛت ٚغثريَ ٙثٔ ايقكٓٝثس ارتيهىْٝٚث ١اذتدٜثثٖٚ ،١ثٛ
ستق ٣ٛغٓ ٢نهْٛس ايٛسس٥ع احقلثد  ٠ايقفسعًٝث ١ملث ٢ػث ٠ ٛزتٝثس َلقُثد٠
ث ٚغري َلقُد ،٠عً ٢طبه ١ستً ١ٝث ٚطبه ١ارتْىْ "( .ػس)60 ،2009 ،٣
ٚقد اعقُد ايهًٝثس ٚادتسَلثس ايقث ٢تبٓث َٓدَٛث ١ايثقلًِ ارتيهىْٚث ٢عثٔ
ل ثثد عًث ثث ٢عًُ ٝثث ١تؼث ثثُ ِٝاحك ثث ا ارتيهى ْٝٚثث ٚ ، ١ثٗث ثثس ع ثثس ايظث ثثبه ١ايلسحٝث ثث١
يًُلً َٛثثس "ارتْىْث ث " ; ىق ثثٜ ٢ش ثثٌٗ عً ثث ٢اح ثثقلًِ َقس لقٗ ثثس  ٚاس ثث ١ستقٛاٖ ثثس
ايلًُ ٕٚ ، ٢اذتـ ٛإىل ى ّ ادتسَل ١يقًكث ٢احملسؿث ا ٚارتيقكثسَ ٤ث ا سثقسا
ادتسَلٚ ٢ةٗس يٛة٘ مل ٢قسع ١احملسؿ ا  ،ملسحك ارتيهىَ ٢ْٚقثس طثٛاٍ سثسعس
،ىٜ ٝشق  ٝاحقلًِ ايدو ٍٛإي ٘ٝملث ٢ثٚ ٣قث
ايٚ ّٛٝنذيو مل ٢ثٜسّ ايل
ٚملث ٢ثَ ٣هسٕٚ،يث٘  ٚإظتثس ٚ ٢تفثسعً ; ٢ىٝث ٜشثق  ٝايقلًٝثل عًث ٢ستقٜٛستث٘
ٚعً ٢ا ٤اآلو  َٔ ٜٔاحقلًُني ٚإَهسْ ١ٝاذتؼ ٍٛعً ٢نِ ٖس َٔ ٌ٥احلًَٛس .
ٚاهٔ يًُقلًُني ايدو ٍٛإىل َٛقث احكث ملثْ ٢فثص ايٛقث  ،ىٝث تثقِ احملس رث١
ٚاحٓسقظٖٚ ِٗٓٝ ١ذا مل ٢ىسي ١ايقلًِ ارتيهى ٢ْٚاحقثزأَ عثس ارتْىْث  ،ثَثس ملث٢
ايقلًِ ارتيهى ٢ْٚغري احقثزأَ عثس ارتْىْث  ،ملٝشثق  ٝاحثقلًُني ايثدو ٍٛإىل
َٛق احك ارتيهى ٢ْٚمل ٢ثٚ ٣ق  ٕٚارتيقزاّ ٛق ستد (سسمل. )309 ،2006،
ٚقثثد ثربق ث اسثث ١ى  ٜث ()2009ثٕ احك ث ارتيهىْٚثث ٢ا ٚثر ث مللثثسٍ ملثث ٢تُٓٝثث١
ايى ٝث ١ملٓٝث ١هًٝث ١ايى ٝث ١ايٓٛعٝث١
ادتٛاْ احل ملٚ ١ٝاحٗس  ١ٜيًدا سني يً
جبسَل ١قٓثس ٙايشثٜٛص ٚ ،قثد ثٚػث ايد اسث ١ـث  ٠ ٚارتعقُثس عًث ٢ايقهٓٛيٛةٝثس
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اذتسس ١ٝ ٛيفق ملسم َشقكبً ١ٝةدٜد ٠ضت ٛايقلًِ عٔ لد ٚايقلً ِٝاحفق ٛمل٢
زتسال ايد اس ٚ ١س س ١ايفٓث ٕٛايقظثه.١ًٝٝنُس ثٚػث ـث  ٠ ٚإْظثس َ ٤نثز
ملثث ٢ادتسَلثثٜ ١لٓثث ٢نؼثثس ٚٚسثثسٚ ٌ٥ثسثثسي ٝايثثقلًِ ايثثذات ٢يٝهثثَ ٕٛؼثثد ًا َثثٔ
َؼس ايقلًِ  َٚةلس يألسستذ ٠عٓد تؼُ ُِٗٝيًُك ا ارتيهى.١ْٝٚ
َهْٛثس احكث ارتيهىْٚث ٞعثثس ارتْىْث ٚ :تثثذن اي ثسٖ ٚع ٝثث)62 ،2012( ١
ثثإٔ احك ث االيهىْٚثثٜ ٞقهثثَ ٕٛثثٔ زتُٛعثثَ ١ثثٔ ا ٚا ايثثع متهثثٔ احثثقلًِ َثثٔ
ايقٛاػثثٌ َث َلًُثث٘ َٚث َ ٥ثث٘ َٚثثٔ االطث ع ٚاحظثثس ن ١ف احلًَٛثثس ارتسػثث١
ثثسحك ًٜٚ،أؽ ايظثثهٌ ايقثثسي ٞثٖثثِ َهْٛثثس احك ث ارتيهىْٚثث َ ،ٞث َ ىدثث ١ثْثث٘
يثثٝص سيـث  ٠ ٚثٕ تقثثٛامل مجٝث احهْٛثثس ف نثثٌ َكث إيهىْٚثث ٞتلًُٝثث ،ٞىٝث
ٜقٛقف ايو عًَ ٢لد احك ايذٜ ٟشق  ٝثٕ غتقس َٓٗس َسٜقٓسس َث ثٖثداف
احك ثث ٚستقث ثثٛا ٙايث ثثذٜ ٟكدَث ثث٘ ٚملكث ثثس يًُ ىًث ثث ١ايلُ ٜث ثثٚ ١ارتؼث ثثس٥ؽ ايف ٜث ثث١
يًُقلًُني احشجًني ف ايو احك .

طهٌ ( )1لس َهْٛس احك ارتيهى(ْٞٚاي سٖ  ٚع )62 ،2012، ١ٝ

 املكررات اإليهرتوْية املفتوحة املضدرايواشعة اإليتخام:

يكد ىككث تهٓٛيٛةٝثس ايثقلًِ ارتيهىْٚثَ ٞثسٍ نثثري َثٔ ايٓثسض ملث ٢ايثقلًِ
ٚايد اسثث ١ملثث ٢ثملـثثٌ ادتسَلثثس ايلسحٝثثَ ١ثٌٖ:س ملثثس ٚ ،سثثقسْفٚ ، ٛنسيٝفْٝ ٛثثس
 ٕٚحتُثثٌ ث ٟتهًفثثٚ ،١ملثث ٢ثَ ٣هثثسٕٚ ،ثَ ٣ثثسٕ ٕٚ ٚ ،اذتسةثث ١إىل ايشثثف ٚت ث ى
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ا ٚط ثثسٕ ،إْٗ ثثس احكثث ا ارتيهى ْٝٚثثٚ ١اس ثثل ١االْقظ ثثس "َٚٛى" ٚاحق ثثٛمل  ٠اآلٕ عً ثث٢
احٛاق ث ث عظ ث ث ا َ MOOC""Massiveث ثثٔ ادتسَلث ثثس ايلسحٝث ثث ١ؼث ثث ٠ ٛزتسْٝث ثث،١
َٚقسى ١دتُ ٝاحقلًُني ف ثَ ٣هسٕ مل ٢ايلسمل  ٕٚق ٛٝث ٚىد. ٚ
ٚيثثذيو ملثثإٕ تٛظٝفثث٘ ملثث ٢ايقلًثثٚ ، ِٝخبسػثث ١ف ايقُٓٝثث ١ايبظ ث  ١ٜاحشثثقداَ١
ٚاي ثثقلًِ َ ثثد ٣اذت ٝثثسٚ ،٠اعقب ثثس  ٙزتث ثثسالً وؼث ثبًس ي س ثثقثُس ٚاحٓسملش ثث ١ايلسحٝث ثث،١
ٚاالسثثقفس َ ٠ثثٔ إقبثثسٍ َ ٜثثني احثثقلًُني عًثث ٢اسثثقأداّ االْىْ ث ٚيلثثٌ ايزٜثثس ٠
احًحٛظ ١ف ثعدا َشقأدَ ٞطبه ١االْىْ َثٔ ا َث ٛايثع تٝشث ٖثذا االجتثسٙ
ٚتدعُ٘ ()http://www.internetworldstats.com،2014

 أوالَفٗوّ املكررات اإليهرتوْية واشعة االْتعار"َووى : MOOC

اُتُفثل عًثثَ ٢ؼث ًُ "َثثٚٛى"مل ٢نسيٝفْٝ ٛثثس ىٝث ٜكث َكث طثثبه ١ن ٛسثثريا
 ٖٚ (http://www.coursera.org) Coursera.ثث ٢ثنث ثث ايظ ثثبهس ارتيهىْٝٚث ثث١
ت  ٛاً.
ٜٚلثثك َؼ ث ًُ "َثثٚٛى احك ث ا ارتيهىْٝٚثث ١احفقٛىثث ،١اا ارتيقحثثسم اهلس٥ثثٌ
ٚيهٔ ٜفـٌ تشُٝقٗس سحك ا MOOCارتيهى ١ْٝٚاحفقٛى ١احؼد ملُثٔ احُهثٔ
ثٕ ًٜقحل ٗس عد ستد َٔ ٚاي ث ٚيهثٔ ٖثذ ٙاحكث ا تقُٝثز سْقظثس ٖس عثس
َشثثسىس ٚاسثثلَ ١ثثٔ ايه ث  ٠ا ؿثث ١ٝمل ث تقكٝثثد ثثد ٚةػ املٝثث ١ث ٚسٝسسثث ١ٝثٚ
ركسمل.١ٝ
ٖٚذ ٙاحك ا ارتيهى ١ْٝٚاحهثف ١تشقٗدف عثد ًا ؿثأُس َثٔ اي ث ٚ ،تقهثٕٛ
َثثٔ :ملٝثثدٖٜٛس يظ ث احك ث ٜكثثدَٗس ثسثثستذٚ ٠وثثساَٚ ٤ثثٛا يًك ث اٚ ٠٤اوقبثثس ا ،
ملـ عٔ َٓقدٜس يًقٛاػٌ ني اي ًبٚ ١ا سستذَ ٠ثٔ ْسىٝثٚ ،١اي ًبث ٚ ١لـثِٗ
لـًس َٔ ْسى ١ٝثو ٚ ،٣ايد اس ١ف "َٚٛى" غري تزآَ ،١ٝث ٟتلقُثد عًث ٢ارت ثٛ
.
ايذات ٞيً
ٚحتق ٣ٛاحٚٛى عًَ ٢ك ا َقٓٛعث ١ملث ٢شتقًثف ايقأؼؼثس :عًُٚ ١ٝث ٝث،١
ٚطبٝثثٖٓٚ ،١دسثثٚ ،١ٝاققؼثثس َٚ ،١ٜلدثثِ َٛاق ث احثثٛى زتسْٝثثٚ ١غثثري ٝثثَ ١ثثثٌ
َٛق اٜثدنص ايثذ ٣اْظثأت٘ ةسَلثٖ ١س ملثس َٚ ،لٗثد َسسستظٛسثقص ىٝث تكثدّ
َك ث ا زتسْٝثث ١نث ث َثثٔ شثثٜ َ ١ثثني طسي ث ٚطسيبثث ١ىثث ٍٛايلثثسمل ٖٓٚثثسى
ٝثَ ١قلثد َ ٠ثثٌ
ثٜـس َٛاق يًُٛى َ ١ٝثٌ  ٜٛاسٝق ٢تلقُد عًث ٢منثسا
حتؼثث ٌٝسثثَ ّٛكس ثثٌ ثةث َٚ ،ثثٓ اي ث احظثثس نني يًظثثٗس ا ملثثْٗ ٢سٜثث ١احكث
َكس ٌ ثة )ٜ ،https://hunasotak.com/artical/741دإ )2013،

 فوائد اشتدداّ "َوونجاْيا : MOOC
ىد ) ( Donaldson&Others ,2015,: 99-101زتُٛع َٔ ١ايفٛا٥د يًُٛى:
 ثْٗس عسح ١ٝال تقكٝد سذتد ٚادتػ امل ١ٝث ٚايزَسْ ١ٝث ٚايثكسمل ١ٝث ٚايد.١ٜٝٓ
َ قسى ١لد ٠يػس  ،نُس اهٔ ت مجقٗس يًػس ثو .ٟ
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 تٓسس عد ًا نبريًا َٔ احقلًُني مل ٢شتقًف ايثكسملس .
 تش ثثسعد عً ثث ٢تب ثثس ٍ ارت ثثسا ثثني احقأؼؼ ثثني ف  ٍٚايل ثثسمل احأقًف ثث ;١س
عتكل َفٗ ّٛعٛح ١ايقلً.ِٝ
 تشسعد مل ٢ايقُٓ ١ٝايبظ  ١ٜيًُٛظفني ٚايلسًَني ف شتقًف اجسال .
 اهٔ إْقسةٗس ْٚظ ٖس ملَ ٢د ١َٝٓ ٠قؼري.٠
 ال حتق ثثس يف ثثىا َٓ ٝثث ١ط ًٜٛثث ١يد اس ثثقٗس ،ملأنث ٖ ثثس الٜقج ثثس ٚع ثثد ٠ث ٜثثسّ ثٚ
سسعس يًد اس.١
 تٓسس اي ًبٚ ،١ارت ظتنيٚ ،ايلسًَني مل ٢احٗٔ احأقًف.١
 غسيبسً َس ٜك ّٛقؼُُٗٝس ٚإْقسةٗس ٚإ ا تٗس َؤسشس تلً ١ُٝٝعسحَٛ َ ١ٝق١
 تلقُ ثثد مل ثثَ ٢لدُٗ ثثس عً ثث ٢اي ثثقلًِ مل ثث ٢زتُٛع ثثس ; ثثس ٜش ثثسعد عً ثث ٢تب ثثس ٍ
ارتسا ٚ ،ايفِٗ احظىى يًُك
 حتكل ٖدف ايقلًِ ايذاتٚ ٞايقلًِ َد ٣اذتٝس.٠
 تلٌُ عًْ ٢ظ اك اط ١ٝايقلً ٚ ِٝإتسى ١مل ؾ َقهسمل ١٦ثَسّ مجٝث ا ملث ا
مل ٢ايلسمل  ٕٚايٓد دتٓص ث ٚع م ث ٚيػ.١
 تـٝٝل ايفج ٠ٛايلًُ ١ٝني اجقُلس احقكدَٚ ١ايٓسَ.١ٝ
ٖٓٚسى ايل دٜد َٔ ايد اسثس ايقث ٢تٓسٚيث ثُٖٝث ١احثٛى ٚملٛا٥ثدَٗٓٚ ٙثس اسث١
 ْٜٛطٔ )ٚ )Chen,2014ايقٖ ٢دمل اىل تكؼ ٢ملس٥دٚ ٠ثُٖ ١ٝاحك ا احفقٛى١
احؼد ايٛاسل ١ارتْقظثس عثٔ ط ٜثل تقبث ٝسْثس احثدْٚس نُثس ػثُُ ايد اسث١
اسقبٝسٕ ى ٍٛاحثٛى ٚاسثقػ م ت بٝكثَ ١ثٔ ٜٓثس 2010 ٜاىل ْٜٝٛثٚٚ ، 2014 ٛةثد ثٕ
انث احفسٖ ِٝايق ٢تٓسٚيقٗس احدْٚس ى ٍٛاحٚٛى ٖ ٢احٛى ٚاحفثسٖ ِٝاحقلًكث ١ث٘
 ٖ ٚثث ٢طث ث م ايقك ثث ِٜٛمل ثث ٢اح ثثٛى ٚثس ثثسي ٝاحٓسقظ ثثس احقل ثثد  ٠مل ٝثث٘ نُ ثثس ثن ثثد
ايد اسث ١إ ٖٓثسى ملث ٚم ثثني ايثقلًِ ايكثس ِ٥عًث ٢ايفؼثث ٍٛايقكًٝدٜث ٚ ١ثني احثثٚٛى
ٚاْثث٘ ٚسثثَ ١ًٝبقه ث  ٠يًقلًثثٚ ِٝايثثقلًِ ٚإ ث ا ٤ايٓثثسض تظثثري اىل ثٕ احثثٛى يثث٘ ارثثس
نبري ٠عً ٢ايقلً ِٝايلسىل غِ إ ارتجتس ٙضتٖٛس ال ٜزاٍ غري ٚاؿ نُس ثٚػ
ايد اس ١سة ا ٤احزٜد َٔ ايد اسس عٔ احٛى َشقكب .

 ثايجاً األشض ايٓظرية يًُكررات املفتوحة املضدر ايواشعة اإليتخام:
تش ثثقٓد  "MOOCعًثثَ ٢ب ثثس  ٤ٟايٓد  ٜثث ١االتؼ ثثسي ١ٝايق ثث ٢ق ثثدَٗس ن ثثٌ َ ثثٔ:
"سثُٓٝزٜٓٚ ٚ ،ثز  Siemens & Downesملٓد ٜث ١ايثقلًِ االتؼثسي ١ٝتقٛاملثل َث

اىقٝسةس ايك ٕ اذتس ٚ ٟايلظ ٚ ،ٜٔايع تأوثذ ف االعقبثس االجتسٖثس اذتدٜثث١
ف ايقلًِ ٚاسقأداّ ايقهٓٛيٛةٝس ٚايظبهس  ،مل ٢ادتُث ثني ايلٓسػث اا ايؼثً١
ف ن ثثثري َ ثثٔ ْد  ٜثثس اي ثثقلًِٚ ،اهلٝسن ثثٌ االةقُسع ٝثثٚ ،١ايقهٓٛيٛة ٝثثس ).يبٓ ثثس٤
ْد  ١ٜق ١ٜٛيًقلًِ ف ايلؼ اي قُ(ٞث  ٛو )2010،٠ٛ
ٚتقح ث ث ثثد َب ث ث ثثس ا ايٓد  ٜث ث ثث ١االتؼ ث ث ثثسي Connectivism١ٝمل ُٝث ث ثثس  ًٜث ث ثث:ٞ

)(Siemens,2005
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َ ل مل ١نٝف ١ٝاذتؼ ٍٛعً ٢احلًَٛس ثِٖ َثٔ احلًَٛثس ااتٗثس  ٚايثع تقشثِ
ًَٚس سيقػري ٚايق  ٛاحقشس ع .
ٜ هُٔ ايقلًِ ٚاحل مل ١ف تٓٛع اآل ا.٤
 ايقلًِ ٖ ٛعًُ ١ٝايث ع ثني َؼثس احلًَٛثس احقأؼؼثٜٚ ،١شثق  ٝاحثقلًِ
حتشني عًُ ١ٝايقلًِ َٔ و ٍ ايلٌُ عس ايظبه ١احملً. ١ٝ
 إٕ تٛملري االتؼسال ٚنذا اذتفسظ عًٗٝس ؿ ٜ ٚسٕ يقشٗ ٌٝايقلًِ احشقُ .
 ايكد  ٠عً ١ٜ ٢اي ٚا ع ني اجسال ٚا ملهس ٚاحفسٖٚ ِٝاحٗس ا ا سسس. ١ٝ
 ايدقٚ ١حتد ٜاحل ملُٖ ،١س اهلدف َٔ مج ٝثْظ  ١ايقلًِ االتؼسي. ١ٝ
 اخت ثثسا ايكثث ا ف ى ثثد اات ثث٘ عًُ ٝثث ١تلً ثثِ ،ملسوق ٝثثس َ ثثساا ْلً ثثَِٚ ،ل مل ثثَ ١لٓ ثث٢
احلًَٛس ايثٛا ٜ ٠هث ٕٛثسيٓد ف ايٛاقث احثقػري; ٕ ارتةس ث ١ايؼثحٝح ١اآلٕ
اهٔ ثٕ تهث ٕٛو ثأ غثدًا شثب ايثقػريا ايثع قثد ت ث ث عًث ٢احلًَٛثس ايثع
تؤر ف اختسا ايك ا .
 عتدث ايقلًِ م شتقًفثَٗٓ ،١ثس :احكث ا ٚ ،ايسٜثد ارتيهىْٚثٚ ،ٞايظثبهس
االةقُسعٝثث ،١ايٓكسطثثس اذتٛا ٜثثٚ ،١ايبح ث  ،ملثثسحك ا يٝش ث احؼثثد اي ث ٝ٥ص
يًقلًِ.احدْٚستلً ٢طبه ١ارتْىْ ٚ ،قٛا ِ٥ايسٜد ارتيهىٚ ،ْٞٚق ا. ٠٤
 ايقلًِ ٖ ٛعًُ ١ٝإْظس ٤احل ملٚ ،١يٝص ملكع اسقٗ ى احل مل .١عًُثسً ثإٔ ث ٚا
ايقلًِ ٚط م ايقؼُٜٓ ِٝبػ ٞثٕ تشقفٝد َٔ ٖذ ٙايشُ ١يًقلًِ .
 إٕ احداوٌ احأقًفٚ ١احٗس ا ايظأؼ ١َُٗ ١ٝيًثقلًِ ظثهٌ مللثسٍ ف زتقُث
ايٝثثٚ ،ّٛعًثث ٢سثثب ٌٝاحثثثسٍ ايكثثد  ٠عًثثٜ ٢ثث ١اي ث ٚا ع ثثني اجثثسال ٚا ملهثثس
ٚاحفسٖٚ ِٝاحٗس ا ا سسس. ١ٝ
 ايقلًِ ي٘ ٖدف ْٗس ،ٞ٥نقُٓ ١ٝايكثد  ٠عًث ٢ث اَٗ ٤ثس َ ٠لٓٝث ١ث ٚايكثد  ٠عًث٢
ايلٌُ فلسي ١ٝف عؼ احل مل َٔ ;١و ٍ تُٓٝثَٗ ١ثس ا ايثٛع ٞايثذاتٚ ،ٞإ ا ٠
احلًَٛس ايظأؼٚ ١ٝغريٖس.
 االتكسٕ ٚايٛػ ٍٛإىل احل مل ١اذتدٜثُٖ ١س اهلدف َٔ ايقلًِ االتؼسي. ٞ
ٜٚث  (٣ث ثث ٛو ثث )2010،٠ٛثٕ َثثٔ َبثثس  ٤٣تؼثثُ ِٝاحكث ا ارتيهىْٝٚثث ١احظثثقك١
َ ثثٔ ْد  ٜثثس اي ثثقلًِ االتؼ ثثسيٚ ١ٝايق ثث ٢ظتث ث َ اعستٗ ثثس ٖ ثث :ٛايلُ ثثٌ عً ثث ٢ت ثثٛملري
َٚشقٜٛست٘ ٚ ،عًٚ ٢ؿ ٛايقفسعٌ
تلًُٝس حتد ْ سم احظس ن ١احقٛق يً
ث ثثني احلًُ ث ثثني ٚاي ث ث ث  ٚ ،ث ثثني اي ث ث ث  ٚلـ ث ثثِٗ لـث ث ثسً سس ث ثثقأداّ ا ٚا
ايقهٓٛيٛة ١ٝاحٓسسب ،١سٛا ٤ثنسٕ ايو ظهٌ َقزأَ ثّ غري َقزأَٚ ،نثذيو
تثثٛملري ايف ث ؾ يً ث رت ا  ٠احٓسقظثثس ْٚكثثد احل ملثثٚ ،١اختثثسا ايك ث ا ا ظثثإٔ
ايقلًِ نُثس ٜث  ٣ثٕ ٖٓثسى تظثس ٘ ثني ايٓد ٜث ١االتؼثسيٚ ١ٝايٓد ٜث ١ايبٓسٝ٥ث ١ف
ايقأنٝد عً ٢ايقلًِ االةقُسعٚ ،ٞإتسى ١ايف ػ ١يًُقلًُني يًقٛاػٌ ٚايقفسعثٌ
ملُٝثثس ٝثثِٓٗ ثرٓثثس ٤ايثثقلًِٚ ،تؤنثثد ايٓد ٜثث ١االتؼثثسي ١ٝعًثث ٢ايثثقلًِ اي قُثث ٞعثثس
ايظبهس ٚ ،اسقأداّ ث ٚا تهٓٛيٛةٝس اذتسسٚ ٛاالْىْ ف ايقلً. ِٝ
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ُٜٚظ ث ى اي ث َثثٔ و ث ٍ نثثٌ َثثٔ :ثْظ ث  ١ايثثقلًِ ارت ثثداعٝٓ ٚ ،ٞثث ١احك ث ،
ٚايىنٝز عً ٢ايقحفٝزٚ ،ايقلًِ ايٓظعٚ ،تشثقأدّ ث ٚا ايقلثس ٕٚايثع تشثسعد
اي ًبثث ١عًثث ٢ايلُثثٌ ٚايثثقلًِ َلثثس عثثٔ لثثدٚ ،تشثثُ هلثثِ قبثثس ٍ ا ملهثثس ٚ ،احظثثسع
) (Barkley,2010,69 -46عس ارتْىْ .
َٚلدثثِ ث ٚا ايقلثثس ٕٚتلُثثٌ ٜكثثٚ ١اى ثثد ٠ف تبثثس ٍ اي سثثسي ١ثثني ثطثث اف
االتؼ ثثسٍ; ٚاي ثثو َ ثثٔ وث ث ٍ ايس ٜثثد ارتيهى ْٚثث َٚ ٞثثؤمت ا ايف ٝثثد ٜٛايد ط ثث،١
ٚاحؤمت ا ايؼٛت. (Horton& Horton,2003,207).،١ٝ

 رابعا تضٓيف املكررات اإليهرتوْية املفتوحة واشعة االْتعار : MOOC
ان ) (Clark,2013تؼٓٝف يًُك ا ارتيهى: ٢ٖٚ ١ْٝٚ

َ ووى قائُة عًى ايٓكٌ : Transfer MOOC

ٜلقُ ثثد ٖ ثثذا ايٓ ثثٛع  MOOCعً ثثَٛ ٢اقث ث ايهى ْٝٚثث ١ث ٚمل ثثْ ٢د ثثِ إ ا  ٠اي ثثقلًِ
ارتيهىْٚثثٚ ،ٞتثثقِ ايلًُٝثث ١ايقلًُٝٝثثٛ ١ةثث ٛاحلًثثِ ،تٛؿ ث احك ث ا ٚتلقُثثد ملثث٢
ةذ عد نبري َٔ احقلًُني عً' ٢اسِ' احؤسش ١ث ٚا نس اٚ ،١ٝتشثقأدّ ٖثذٙ
احك ا ثسسي ٝتكًٝدَ ١ٜثٌ ؿُٔ ٖثذ ٙايف١٦احملسؿث ا احشثجًٚ ،١االوقبثس ا
ايكؼ ثثريٚ ،٠ايٓؼ ثثٛؾٚ ،زتُٛع ثث َ ١ثثٔ طثث م ايقك ٝثثٜٚ ،ِٝلق ثثس َٛقثث ن ٛس ثثريا
ؿُٔ ٖذ ٙايف.١٦

َ ووى قائُة عًى االْتاج : MadeMOOC

تشقأدّ ٖذ ٙاحك ا ايفٝثد ٜٛايقلًُٝث ٞظثهٌ َبقهث  Khan Academy ،ثٚ
ٚ ،Udacity hand on boardاهثثٔ ثٕ َثثثٌ ثنس اٝثث ١وثثسٕ تقـثثُٔ َكث ا
مسٚ ،١ٝغري مسٚ ،١ٝتٛظف ثسسي ٝايثقلًِ ايقظثس نَ ٞث اسثقأداّ زتٝثس
تفسعًَ ١ٝق  ٚ ،٠ ٛعٌُ ا ق إ ٚتك ِٝٝا ق إ.

َ ووى تسآَية :SynchronousMOOC

ٜقؼ ثثف ٖ ثثذا ايٓثثٛع َ ثثٔ احكثث ا احقزآَ ثثٛ ١ة ثث ٛت ثثٛا ٜخ ست ثثد  ٠يًب ثثد ٤مل ثث٢
ايقلًِٜٚ ،قحد ملٗٝس َٛاعٝد ْٗس ١ٝ٥يقٓفٝذ احٗثسّ ٚا ْظث ٚ ١ايقكُٝٝثس ٚ ،غسيبثس
َس تًقزّ سيقك ِٜٛا نس اٚ ،ٞتظج ٖثذ ٙاحكث ا عُثٌ احلًُثني َث احثقلًُني
ف مل ٜثثلٚ ،قثثد ٜظثثهو ايثثبلس ملثثَ ٢ثثد ٣صتثثس ايثثو ى ٝث إْثث٘ ٜؼثثل حتكٝثثل
ايقزأَ مل ٢مج ٝعًُٝس ايقلًِ اح تب  ١سحك .

َ ووى ال تسآَية : AsynchronousMOOC

ٚاحثثٛى اي تزآَٝثثٖ ١ثثَ ٢ك ث ا غثثري َقزآَثث ،١التقكٝثثد قثثٛا ٜخ ستثثد ٚ ،٠ال
تًق ثثزّ نٛاع ٝثثد يب ثثد ٤تٓف ٝثثذ ا ْظث ث ٚ ١ايق ثثد ٜبس ٚاْقٗس ٗ٥ثثس َٚ ،ثثٔ َزا ٜثثس ٖ ثثذٙ
احك ث ا ثْثث٘ اهثثٔ تلًُٗثثس ملثث ٢ثٚ ٣ق ث ٚتٓسس ث اوثثق ف ايقٛق ٝث ايثثزَك ثثني
ايد. ٍٚ

َ ووى قائُة عًى ايتهيف : Adaptive MOOC

تلقُد ٖذ ٙاحٛاق عً ٢اسقأداّ ارتٛا َٝس يًقهٝف ٚتكد ِٜوثسا ايثقلًِ
ايظأؼ ثث ،١ٝعً ثث ٢ثس ثثسض ايقك ٝثثٚ ِٝمجث ث ايبٝسْ ثثس احقلًك ثث ١سحق ًب ثثس ايكبً ٝثث١
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ٚتكثدَ ِٜشثقٜٛس ثػثل يًُثقلًُنيٚ ،قثثد ىُثد  Gatesسعقبس ٖثس زتثسال ةدٜثثدا
ًَُٗثثس ي ْقسةٝثث ١عًثث ْ ٢ثثسم ٚاس ث ف احك ث ا ٖ MOOCثثذا َثثٔ قبثثٌ َؤسشثث١
يًُثثقلًُني سالْقكثثسٍ اوثثٌ ٓٝثثسٕ احل ملثثٚٚ ،١ملكثثس رتثثساتِٗ ملثثسِْٗ ٜقح نثثٕٛ
اوث ث ث ثثٌ احك ث ث ث ث ٚ ،تشث ث ث ثثقأدّ اسث ث ث ثثق عس اي ث ث ث ث ثْٚ ٣قث ث ث ثثسCogbooks ٥عث ث ث ثثس
االْىْ ٜٚ .شُ ٖثذا ايٓثٛع َثٔ ايقكٝث ِٝملث ٢ت ث ٜٛاحكث ا َشثقكبًًٝسٚ ،تلقثس
َك ا َٔ ٖذا ايٓٛع.

َ ووى قائُة عًى اجملُوعات : Group MOOC

عً ٢ته ٜٔٛزتُٛعس تظس ن ١ٝػػري َٔ ٠اي ث يزٜثس  ٠انقشثس اي ًبث١
يًُلًَٛس ٚاىقفسظِٗ ٗسٖٚ ،ذا ايٓٛع تلقُد ٖذَ ٙثٔ احكث ا ال ٜشثُ ٛةثٛ
ثعدا نثبريَ ٠ثٔ احثقلًُنيٜٚ ،لُثٌ عًث ٢تُٓٝثَٗ ١ثس ا تث تبع أعُثسٍ MOOC
وسػثثَ ١ثثثٌ َكثث ا ا عُثثسٍ ايقجس ٜثثٚ ،١اجُٛع ثثس ٜثثقِ اوقٝس ٖثثس سس ثثقأداّ
ث ث اَ عًث ثث ٢ثسث ثثسض احهث ثثسٕٚ ،االسث ثثقلدا احقلًُني خب ث ثث ١تلًث ثثِ احك ث ث ٚتٓفٝث ثثذ
ٚ ، Stanfordايٓ ثثٛعٚ ،يه ثثٌ زتُٛع ثث َ ١ط ثثدٜ ٜٔق ثثس ل ٕٛايق ثثزاّ ٖ ثثذا ايٓ ثثٛع َ ثثٔ
احك ا َس ٘ َٔ تهًٝفس ٚ ،قد اسقأدَ .

َ ووى قائُة عًى االتضاالت : Connectivist MOOC

ٜلقُثثد ٖثثذا ايٓثثٛع عًثث ٢االتؼثثسال عثثس ايظثثبهٚ ،١ال حتثثد احملقثث ٣ٛايلًُثثٞ
َشبكسٚ ،ت نز عً ٢إْقس احل مل ،١ملُكٛي ١ف ثٕ َك ا  Cmoocسُٓٝز ايظٗري٠
" ت نز عً ٢إْقس احل ملٚ ١تٛيٝدٖس َثٌ إْقس ط ٜع ملٝد. ٜٛ

َ ووى قضرية األجٌ : Mini MOOC

عس َ ٠س ته َ ٕٛتب  َ ١ادتسَلس ٚ ،تأوذ احك ا عد ٠ثسس  َٚ ، ٝظٗٛ
 Mini MOOCقؼثري ٠احثدٚ ٣ايقثَ ٢كث ا تشثقُ يلثد َثٔ ايشثسعس ٚا ٜثسّ،
يقَُٓٗ ١ٝس ا قً ،١ًٝثػبح َٓقظ  ٠ظهٌ نبري ،نُس ثْٗس َ MOOCكث ا
ايدقٝكثثَٚ ،١ثثٔ ثَثًثثٖ ١ثثذا ايٓثثٛع  Open Badges movementثنث ث َٓسسثثب١
ال سيٓشثث ١يلثثد احثثقلًُني ،
يًُجثثسال ايٓٛعٝثث ، ١ثنث ث َٛاق ث  MOOCاقبثثس ً
ملبلـٗس ٜلقُد عً ٢اسثقأداّ ايفٝثد( MOOC ٜٛتقفثس ٚاحؤسشثس احأقًفث ١ف
ثعث ثثدا َشث ثثقأدَني ملكث ثثعَ :ثث ثثٌ احملسنث ثثسٚ ،٠احملسؿ ث ث ا احشث ثثجًٚ ،١ايل ث ث ٚك
ايقلًُٝٝثث ،١نُثثس تقفثثس ٚثٜـ ثسً ايفثثى ٠ايزَٓٝثث ١يد اسثث ١تًثثو احك ث ا ٜ ٚ .ثثبني
ادتثثدَ ٍٚؤسشثث ١ثنس اٝثث ١تكثثدّ ايقثثسيٚ MOOC ٞحتدثثٓ ٞشثثب ١عسيٝثثَ ١ثثٔ
اي ًبثث ،١ى ٝث ٜلقثثس َٛق ث ن ٛسثثريا ٖثث ٛثنث ث إقبثثسال َثثٔ ى ٝث ثنث ث عثثد
احشقأدَني َٛٚق )َ ٖٛ Udemy(https://www.udemy.comثسٍ حٛق ٜشُ
 ٟطأؽ بٓس ٤ث ٚاسث ١احكث ا عثس االْىْث ٜٗٚثدف إىل تثٛملري ايقلًثَ ِٝثٔ
و ٍ متهني ث ٟطأؽ يًقلًِ َٔ ارتسا ٤ف ٚقثد سثجٌ عًثٖ ٢ثذا احٛقث ثنثث
َٔ َس ١٥ايف طسي .
ادتٗ ٛايل  ١ٝف ْظ َٛاق ٚ MOOCاسثقأداَٗس تلقثس ايًػثٖ ١ث ٞاحظثهً١
ا ث يًلدٜثثد َثثٔ اي ث ف ايقلسَثثٌ َ ث احشثثسقس َفقٛىثث ١احؼثثد ايثثد ٚا
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ايقد ٜب ١ٝعس ارتْىْ >  ،ملأغًث احٛاقث ايثع تكثدّ ودَث ١احثٛا َفقٛىث ١احؼثد
< >MOOCsتكدَٗس سيًػ ١ارتصتًٝز ٚ ،١ٜغِ قًثَٓ ١ؼثس ايقلًث ِٝاحفقث ٛايثع
تكدّ ودَستٗس سيًػ ١ايل  ١ٝإال ثْٗس دث ف ايدٗثَ ٛثؤو ًا ٖٓٚثسى ايلدٜثد َثٔ
احؤسشس عً ٢احشق ٣ٛايل  ٢ايع تبذٍ ةٗ ٛا نثبري ٠ملثٖ ٢ثذا ارتطثس ث ث ٚيهٓٗثس
ال تزاٍ ستد ٠ ٚةداً ث نس ث ٖذ ٙاحٛاق ٚايقجس َس :ًٜٞ

 أنادميية ًَتكى ايدارئ :

تلقثثس ثنس اٝثث ١ايثثدا ٖ ٜٔثث ٞث ٍٚثنس اٝثث ١ع ٝثثَ ١فقٛىثث ١يقكثثد ِٜودَثث١
ايقلًث ِٝاجثسْ ٞعًث ٢ارتْىْث ٚ ،ختقًثف ثنس اٝثث ١ايثدا ْٗ ٜٔثس َثس تثزاٍ تكثثدّ
 ٚاتٗس سي ٜك ١ايقكًٝد ١ٜعس تٛملري غ ملث ١املىاؿث ١ٝعًث ٢ارتْىْث يًُحسؿث
ٚاي ث يًقٛاػثثٌ َبسط ث ٚ ،ً٠يثثٝص َثثٔ و ث ٍ تشثثج ٌٝاحثثٛا نُثثس ف اي ٜكثث١
احقداٚيث ثث ١اآلٕ> ،الىكًث ثثس سث ثثقك ّٛا نس اٝث ثث ١مل ثث ايث ثثد ٚا ٚاحملسؿ ث ث ا عًث ثث٢
ارتْىْ .
قثثدَ ثنس اٝثث ١ايثثدا  ٜٔثنث ث َثثٔ  ٠ ٚ 250تد ٜبٝثث ١زتسْٝثث ١ف زتثثسال
َقلثثد ٚ ،٠تثثٛمل ا نس اٝثث ١إَهسْٝثث ١االط ث ع عًثث ٢ستقٜٛثثس ٖثثذ ٙايثثد ٚا َثثٔ
و ٍ قٓستٗس عًَٛ ٢ق ٜٛتhttp://www.aldarayn.com ، ٛٝ

َ وقع روام :

ٜلث ف َٛق ث ٚام ْفشثث٘ هْٛثث٘ َٓؼثث ١تلًُٝٝثث ١إيهىْٝٚثث ١تٗثثقِ قكثثدَ ِٜثثٛا
اس ١ٝثنس ا ١ٝزتسْ ١ٝسيًػ١ايل  ١ٝف طق ٢اجسال ٚايقأؼؼثس ٜ ،كثدَٗس
ثنس اَ ٕٛٝقُٝز َٔ ٕٚشتقًفأ ةس ٤ايلسمل ايل َٚ ،ٞقحُش ٕٛيقٛسث ٝا٥ث ٠
احشقفٝدَ ٜٔثٔ شتثز ِْٗٚايلًُٝثٛاحل ف احقأؼثؽ; ىٝث ٜشثل ٕٛرتٜؼثسي٘ حثٔ
ِٖ وس ثسٛا ادتسَلس .
قثثدّ َٛقث ٚام عظ ث ا ايثثد ٚا ف شتقًثثف اجثثسال ٚ ،قثثد ت تؼثثُ ُ٘ٝعًثث٢
ْشل َٛاق ايقلًَ ِٝفقٛى ١احؼد ايلسح ;١ٝىٜ ٝثقِ تكثد ِٜايثد ٚا ف تٛقٝث
ستد َثٔ وث ٍ ستسؿث ا ايفٝثد ٜٛاحشثجً ،١رثِ ايقُثس  ٜٔايقفسعًٝثٚ ١زتقُث
ايثثقلًِ يًقفسعثثٌ َ ث احلًثثِ  َٚث ايثثزَ  ،٤اسثثق سع َٛق ث ٚام ف ملثثى ٠قؼثثري ٠ثٕ
عتكثثل ٚاةًثثس نثثبريًا نقج ثث ١ع ٝثث ١ا٥ثثد ٠ف زتثثسٍ ايقلًثثَ ِٝفقثث ٛاحؼثثد .

http://www.rwaq.org
َ وقع إدراى :

ت تدط ثثني َٛقث ث إ اى ف َ ثثس ٜٛاحسؿ ثث ٞعس ٜثث ١احًه ثث ١اْ ٝثثس ق  ٜٓثث ١ايلسٖ ثثٌ
ا َْٓ ٖٞٚ ،ٞؼ ١غثري ٝث ١سيًػث ١ايل ٝث ١يًُشثسقس ادتُسعٝث ١ارتيهىْٝٚث١
احفقٛىثث ١احؼثثس ٚ ،قثثد ت ثْظثث ٦سيقلثثس َ ٕٚث َٓؼثث >EDX< ١ايلسحٝثث ١يًقلًثثِٝ
احفق ٛعس ارتْىْ .
ٚٚملكًس ي  ١ٜإ اى ملإْث٘ سثٝه ٕٛإَهثسٕ احثقلًُني ايلث ي يقحثسم عثس طثبه١
ارتْىْث ث نش ثثسقس َق ثثٛمل  َ ٠ثثٔ ثملـث ث دتسَلس ايلسح ٝثثَ ١ث ثثٌ ٖ ثثس مل َٚ ،لٗ ثثد

21
دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض )(ASEP

َسسظٛسقص يًقهٓٛيٛةٝسٜٛٚ ،س ٞنًٝثَ ،ٞث إَهسْٝث ١اذتؼث ٍٛعًث ٢طثٗس ا
إتكثثسٕ ف لثثس َٓٗثثسٚ ،سثثقفق اجثثسٍ ثٜـًثثسي يقحسم نشثثسقس ةدٜثثد ٠سيًػثث١
ايل  ١ٝملـٌ ا نس اني ايل رتر ا٤ايقلً ِٝع ًّٝس.

 وقف أوٕ الئ :

َٓؼثث ١تلًثثٚ ِٝتثثد  ٜع ٝثث ١زتسْٝثث ،١تٗثثقِ ظثثهٌ ثنثثس نجثثسال ايقكٓٝثث١
ٚايسزت ٚ ١ارت ا ٚ ،٠حتق ٟٛاحٓؼث ١عًث ٢عظث ا ايثد ٚا اجسْٝث ١متسًَثس ف يػثس
ايسزتٚ ١ايقشٜٛل ٚايظبهس ٚايلً ّٛارت ا ٚ ١ٜغريٖس.

 أنادميية ايتخرير :

تٗثثدف ثنس اٝثث ١ايقح  ٜث إىل إعثثس  ٠تكثثد ِٜاحل ملثثٜ ١كثث ١طثثٝكَٚ ١بش ث ١
عس زتُٛع َٔ ١ايد ٚا ايظٝكٚ ١احبش  ١ثٜـًثس ف شتقًثف ايفث ٚع ايلًُٝث ،١ال
تلقُد ملًشف ١ا نس ا ١ٝظهٌ نبري عًث ٢ايبحث عثٔ ا نثس اٝني اح َثٛقني
ةٌ تكد ِٜايثد ٚضٚ ،يهٓٗثس تٗثقِ ثنثث نثٔ يدٜث٘ ايكثد  ٠عًث ٢تبشثٝع ايلًثّٛ
ٚتكداٗس ف طهٌ ستب ٚةذا .
عٓثثد ٜس تثثو حٛق ث ا نس اٝثث ١سثثقكس ًو ايلدٜثثد َثثٔ ايثثد ٚا احبش ث  ١ف
زتسال ايهُٝٝسٚ ٤ايفٝزٜسٚ ٤ا ىٝسٚ ٤ايفًوٚ ،نذيو ف االققؼس ٚاالةقُسع
ٚايفًشفٜ ٚ ١س  ٠ا عُسٍ ٚايقهٓٛيٛةٝس ٚغريٖس

َ وقع ْفِٗ :

َبث ثثس َٛ ٠ةٗ ث ثث ١إىل ط ث ث اح ث ثثدا ض اذته َٝٛث ثث ١ف ايث ثثد ٍٚايل  ٝث ثثَ ١ؼث ثث ،
ٚايشلٚ ،١ٜ ٛادتزاٚ ، ٥سٜ ٛس إىل اآلٕ ،عتق ٟٛاحٛق عً ٢ثنث َٔ  17000ملٝدٜٛ
ف تبشٝع احٓسٖ ايد اس ١ٝايل َ ،١ٝد ٠نثٌ َٓٗثس ثقثٌ َثٔ  20قٝكث ،١إاا نٓث
طسيبًس ف ثىد َ اىٌ ايقلً ِٝاحد سثٚ ١ٝت ٜثد ثوثذ لثس ايثد ٚض عثس ارتْىْث ،
ملٗذا احٛق سًٝيب يو اىقٝسةو ظهٌ نبري .

َ وقع : FreeArab

َٓؼ ثث ١تلً ثثَ ِٝفق ثث ٛتك ثثدّ  ٚا
نسيسزتٚ ١ايظبهس ٚايقؼُ. ِٝ

سيًػ ثث ١ايل  ٝثث ١ف زت ثثسال ايقهٓٛيٛة ٝثثس

َ وقع تيد ايتعًيُي :

ٖ ٛاحٛق ايثذ ٟت إط قث٘ ٛاسث َ ١ؤسشث TED ١ايظثٗريٜٚ ،٠قثَٛ ٝقث تٝثد
يًقلً ِٝإْظسٚ ٤ض تفسعً َ ١ٝاحشقأدّ َبٓ ١ٝعً ٢ايفٝدٖٜٛستسح  ١ٝ٥ايشس ك١
اي ثثع ثطًكٗ ثثس احٛقثث  ،إؿ ثثسمل ١رتْظ ثثسٚ ٤ض شتؼؼ ثث ١وسػ ثث ١سحٛق ٜ ،ك ثثدّ ت ٝثثد
يًقلً ثث َٝ ِٝثثزتني إؿ ثثسملقني ع ثثٔ َٛقث ث ت ٝثثد ايقكً ٝثثد:ٟاحٝز ٠ا ٚىل ٖ ثث ٞإَهسْ ٝثث١
ايقفسعثٌ ثني احثد ض ٚاي ث ٚ ،احٝثز ٠ايثسْٝثٖ ١ث ٞإَهسْٝثث ١تلثد ٌٜايثد ض ثنثث
َثٔ َث  ;٠ىٝث اهثٔ يًُثد ض إؿثسمل ١ثسثْٚ ١ً٦ظثسطس عكث نًُحسؿث ٖٚ ،٠ثٞ
ارتدَ ١ايع ٜشُٗٝس احٛق .Flip
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َ عايري جودة املكرر اإليهرتوْى املفتوح املضدر:

تٗدف ادتسَلس احلسػث  ٠إيث ٞحتشثني شت ةستٗثس ايقلًُٝٝثٚ ١ارتثدَس ايثع
تكدَٗس يًُجقُ َٔ و ٍ االسقأداّ ا َثٌ يقكٓٝس االتؼسال ٚاحلًَٛثس ف
شتقًثثف عًُٝثثس ايقلًثثٚ ِٝايبح ث ايلًُثثٚ ٞارت ا  ٠ايفلسيثثٚ ;١حثثس نثثسٕ ايقلًثثِٝ
ارتيهىْٚثثٖ ٞثث ٛاحثثدوٌ اذتكٝكثث ٞيق ثث ٜٛايقلًثث ِٝف احشثثقكبٌ ث ث ْد ث ا يًقزاٜثثد
ٚاي غب ١ف تٛملري ةٗث ٛاي ث ٚٚقثقِٗ ث ث يثذيو نثسٕ
احشقُ ف ثعدا اي
يزاَس عًٓٝس ثٕ ْـ احلسٜري ايثع تـثُٔ ةث ٠ ٛاحكث ا ارتيهىْٝٚث ١ايثع ْكثدَٗس
ي ٓس:٢ٖٚ ،

 اجلواْب ايرتبوية وايتُٗيد املكرر :

ٜبدث احك ارتيهى ْٞٚنثٓدِ احكث ايثذٜ ٟقحقث ٟٛعًث ٞقسُ٥ثَ ١ثٔ احلًَٛثس
َٚؼس ايقلًِ اح ً ١ ٛالسثقهُسٍ
ايع تظري إي ٞثٖداف احك ٚ ٚاةبس اي
احك ث ٖ ،ثثذ ٙاحلًَٛثثس تثثز ٚاي سي ث فه ث  ٠عثثٔ طثث ٍٛاحك ث ٚ ،نٝفٝثث ١ختؼثثٝؽ
ايٛق اح  ِ٥ي٘ ٚتٛقلست٘ السقهُسي٘ٚ ،نذيو ط م تكٚ ُ٘ٝت ٜ ٛايد ةس .

 ايتٓا شل أو ايتٓاغِ:

ظتث ث ثٕ ته ثثٝٓ ٕٛث ثث ١احكث ث َقٓسسث ثثكٚ ،١ف اتش ثثسم نسَث ثثٌ ٚتقُ ٝثثز نث ثثذيو
سيٛظٝفثثٚ ،١ةسا ٝثث١احدٗ ايلسّ يثث٘  ،ى ٝث تشثثسعد احك ث ا اا ايقؼثثُ ِٝاحقشثثل
عً ٞس ع ١اسقٝلس نٌ َٔ اي سي ٚاحلًِ يًُك  ،يذيو ملإٕ اسقأداّ ْدثسّ
َُٗ ١ايثقلًِ ثدالَٔ ايقٓكثٌ
إ ا  ٠ستقٚ ٟٛتلًِ َثٌ احٜ ٌٜ ٛشٌٗ عً ٞاي
َٔ ٚاةٗ ١إي ٞثو  ٟشتقًف ،١ثس ٜشثِٗ ف ٚػث ٍٛاحشثقأدّ إيثَ ٞشثق ٟٛاىث١
َلكثثٚ .ٍٛاالتشثثسم ٜشثثسعد د ةثث ١نثثبري ٠عٓثثد تكثثد ِٜارتثثدَس ٚايثثدعِ ،نُثثس
ظت اذتفثسظ عًث ٞاالتشثسم عٓثد عث ك احملقث ٟٛايلًُث ٞيًُكث ٚطث ٍٛاحملقثٟٛ
ٚارتْظث ٚ ١تٜ ٛلٗثثس عًثث ٞاحكث  ،عًثث ٞسثثب ٌٝاحثثثسٍ :ظتث ثال تهثث ٕٛإىثثدٚ ٟىثثدا
احك طَٚ ١ًٜٛز مح ١سحس  ٠ايلًُٚ ١ٝا ْظ ٚ ،١ايٛىدا ا وث  ٟقؼثري ٠ةثدًا،
س ٜشقدعٚ ٞة ٛتٛا ٕ ني ٚىدات٘.

 احملتوي:

ٝث ث ٜه ثث ٕٛغ ثثك ثثسحملقٜٚ ، ٟٛله ثثص َٓد ثث ٛا
ظتث ث ثٕ  ٜثثبك ن ثثٌ َكث ث
َقلد  ٠يألملهس ٚاحفسٖ ٚ ،ِٝظتث ثٕ حتقث ٟٛاحكث ا عًثَ ٞثس  ٠عًُٝث ١ف ثطثهسٍ
َقلد َ ٠شقلٓٝس ٛة ٛعد نبري َٔ احثٛا ايقلًُٝٝثَ ١ثٔ َؼثس َقلثد َ ٠ثثٌ
:ايفٝدٚ ،ٜٛايؼٛتٝس ٚ،احشقٓدا َٛٚاق اي ٜٛارتس ة ، ١ٝنُس ظت ثٕ ٜلهثص
احك ٚةٗس ْد َقلد  ; ٠ىٝث إٕ ايقهٓٛيٛةٝثس تشثسعد ثعـثس٦ٖٝ ٤ث ١ايقثد ٜص
حؼس تلًِ متثٌ ٚةٗس ْد َقلثد َ ٠قلًكث ١سحفثسٖ ِٝثٚ
عً ٞتل ٜس اي
احٛؿٛعس ٚ ،ظت نذيو شتسطب ١ا منس احأقًفث ١يًثقلًِ (اح ٥ثٚ ٞايشثُلٞ
ٚاذت ن َٔ )ٞو ٍ احملق.ٟٛ

 ايتفاعٌ:

ظت ثٕ عتق ٟٛنثٌ َكث عًث ٞاسثىاتٝجٝس ٚملث ؾ تلًثِ َقٓٛعث ١يًقفسعثٌ
ني اي سي ٚاحثس  ٠ايقلًُٝٝثٚ ، ١نثذيو ثني اي سيث ٚاحلًثِ ٚاي سيث ٥ َ ٚث٘.
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تشسعد ٖذ ٙا ْٛاع َٔ ايقفسعًلًٓ ٞثس ٤زتقُث تلًُٝثٚ ٞتُٓثَٗ ٞثس ا ايثقفهري
ايٓسقث ثثد ٚتشث ثثسعد عًث ثث ٞايقلث ثثسٚ ٕٚتقث ثث ٝمل ثث ؾ يفٗث ثثِ ٚت بٝث ثثل احث ثثٛا ايقلًُٝٝث ثث١
ٚاحفسٖ.ِٝ
ايقفسعث ثثٌ ث ثثني اي سي ثث ٚاحملقث ثث :ٟٛعتث ثثدث ايقفسعث ثثٌ ث ثثني اي سي ثث ٚاحملقث ثثٟٛ
سآلت:ٞ
ايقلً ُٞٝإاا قسّ اي
 ق ا ٠٤احٛا ايد اس ١ٝف نٌ َثٔ احكث ارتيهىْٚثٚ ٞايهقثس ايد اسث ٞث ٚىزَث١
احك َظسٖد ٠ملٝد ٜٛنً ٝث ٚاسقل اك َٔ اي. ٜٛ
 ايلٌُ عً ٞو َ ١ ٜؼ ٠ ٛالوقٝس احٛؿٛعس ٚٚس ١ًٝتفسعً ١ٝث ٚغريٖس.
 االسثثقُسع إيثث ًَ ٞثثف ػثثٛت ٞث ث اي سيثث ٜثثقلًِ يػثث ١ةد ٜثثد ٠ث ٚايٓ ثثل ايش ثثًِٝ
حؼ ً عًُ َٔ ٞقسَٛض ػٛت ٞث ٚمسسع ستسؿ ْ ٠د  ١ٜث ٚوس عًُ.ٞ
ايقفسعثثٌ ثثني اي سيث ٚعـثث٦ٖٝ ٛثث ١ايقثثد ٜص :عتثثدث ايقفسعثثٌ َثثٔ وث ٍ قٝثثسّ
سآلت:ٞ
اي
 االتؼسٍ احبسط لـ ١٦ٖٝ ٛايقد ٜص عٔ ط ٜل ايسٜثد ارتيهىْٚث ، ٞثٚتكثدِٜ
عُ ثثٌ يًقلً ٝثثل عً ٝثث٘ ،احظ ثثس ن ١ف َٓسقظ ثثس  ٜثثدٖ ٜس احملسؿثث  ،احظ ثثس ن ١ف
َٓسقظس ٜدٖ ٜس طسي  ،تكد ِٜع ٚك عًث ٞارتْىْث ْٚكثد َثٔ وث ٍ ايبًثٛ
ث ٚايٜٛهَٓ ، ٞسقظس غ ف اذتٛا َٓ ،سقظس يٛىس ارتع ْس ،ث ٚايًكس٤ا ايع
تشقأدّ سبٝ ٠ ٛـسٚ ، ٤ايًكس٤ا ايقًٝف.١ْٝٛ
سآلت:ٞ
ايقفسعٌ ني اي سي ٚاي سي ٜ :قِ َٔ و ٍ قٝسّ اي
عُثسٍ َ ٗ٥ثِ،
 ثْظ  ١يٛى ١ارتع ْس  ،احظ ٚعس ايقلسْٝٚثْ ،١كثد اي ث
َٓسقظس غ ف اذتٛا  ،ثْظ  ١ايف ٜل ،اتؼسال ايسٜد ارتيهى ، ْٞٚاحٓسقظس
اي ثثع  ٜثثدٖ ٜس اي ث ث  ،ايلث ث ٚك عً ثث ٞارتْىْث ث ٚايٓك ثثدَٓ ،سقظ ثثس يٛى ثثس
ارتع ْس  ،ايًكس٤ا ايع تشقأدّ سبٝ ٠ ٛـس (.٤اذتسَد)20،2011 ٟ
ٚةثثد ٜسيثثذن إ اسثثقفس  ٠ايبسىثثثَ ١ثثٔ ارتطثثس ايٓد ث  ٣ملثث ٢تؼثثُ ِٝاحك ث
ارتيهى ٢ْٚاحفق ٛاحؼد مل ٢ؿَ ٤ٛست ع ؿ َٔ ١ا سص ايٓد  ١ٜايقث ٢تشثقٓد
عًٗٝثثس احكث ا احفقٛىثث ١احؼثثد َٚلثثسٜري تؼثثُٖ ِٝثثذ ٙاحكث ا ارتيهىْٝٚثثٚ ١نثثس
ٜقفل َ َلسٜري ادت ٠ ٛاحملد  ٠يقؼثُ ِٝاحكث ا ٚ ،ادتثد ٜسيثذن إ ايبسىثث١
قسَ ستبسع  َٚاعسٖ ٙذ ٙاحلسٜري مل َ ٢ىًٓ ١س ٤احك ارتيهى.٢ْٚ

 حتديات املكررات املفتوحة املضدر ايواشعة اإليتخام:

تشثثِٗ تكٓٝثثس ايثثقلًِ ارتيهىْٚثث ٞظثثهٌ نثثبري ملثث ٢تُٓٝثث ١احٗثثس ا احأقًفثث،١
ٚوسػ ١حٔ ثْٗٛا َ اىثٌ ايقلًث ِٝاي مسٝث ،١ملٗثِ ثنثث اىقٝسةثس يثد ٚا ايقُٓٝث١
ايبظث  ١ٜاحشثثقداَ ،١نُثثس ثٕ َثثِٓٗ ايظثثػٛملني د اسثثَٛ ١ؿثثٛعس ملثث ٢ختؼؼثثس
شتقًف ١مل تشُ  ،هلِ ايد ٚف قلًُٗس ث ٚااليقحسم ٗس مل ٢ايؼػ  َٔٚ ،ثنثث
ايقحثدٜس ملثث ٢احكث ا احفقٛىثث ١احؼثثد ;ثْٗس تلقُثد عًثث ٢ايًػثث ١االصتًٝزٜثث ;١ثثس
ٜلثثٛم اسثثقأداّ احثثقلًُني ايٓثثسطكني ًػثثس ثو ث  ٣هلثثس ،ملثثٓحٔ ملثث ٢ىسةثث ١ال قهثثس
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ط م ٚثسسي ٝىدٜث ١تشُ جبذ احقلًُني ايل ٚتُٓٝثَٗ ١ثس اتِٗٚ ،ضتثٔ ملث٢
ىسةثث ١ثٜـثثس اىل تؼثثَُ ِٝك ث ا َفقٛىثث ١احؼثثد سيًػثث ١ايل ٝثث ١ملثث ٢شتقًثثف
ايقأؼؼثثس ٚايبح ث ملثث ٢اسثثسي ٝتؼثثُُٗٝس ٚاحثثقػريا ايقثث ٢تثثقحهِ ملثث ٢صتثثس
تٛظٝف تًو احك ا ٚقد قدَ اس ١طثْٛسى ( )2013 Schoenackاطثس عُثٌ
ةدٜثثد يًُك ث ا ارتيهىْٝٚثث ١احفقٛىثث(١احٛى) َثثٔ و ث ٍ ايبح ث عثثٔ ايقحثثدٜس
ايق ٢تكس ٌ احك ا احفقٛىٚ ١ايثو يقحفٝثز ٚحتشثني ايثقلًِ يف٦ث٘ تلًث ِٝايهبثس
نُثثس قثثدَ ايد اسثث ١اطثثس عُثثٌ حلسدتثثٖ ١ثثذ ٠ايقحثثدٜس ايقثث ٢قثثدَ َثثٔ و ث ٍ
ايُٓسا ايشس ك ١يًُٛى نُس اند اٜـثس ايد اسث ١اْث٘ قحدٜثد ٖثذ ٙايقحثدٜس
 ٖٚثث ٢ث ثث ايداملل ٝثث ١يً ثثقلًِ ٚايق ثث ٢ته ثث ٕٛؿثث  ١ٜ ٚةد ٜثثد مل ثث ٢زت ثثسٍ تلً ثث ِٝايهب ثثس
ٚاحٛةثث ٠ ٛظثثهٌ انثثس ملثث ٢ايفؼثث ٍٛايقكًٝدٜثثٚ ،١اُٖٗثثس اٜـثثس عثثدّ ايكثثد  ٠عًثث٢
ايقفسعٌ ٚايقٛاػٌ َ مجٗ ٛنثبري َٚلسدتقٗثس ث ث اهثٔ يًُثٛى ادتدٜثد إ تشثد
ايلدٜد َثٔ ايقحثدٜس ايقث ٢تلٝثل ايقٓفٝثذ اذتثسىل يًُثٛى ٚقثد اقىىث ايد اسث١
َ ارتسقفس  َٔ ٠ارتسىاتٝجٝس ايق ٢ثربقث مللسيٝقٗثس ملث ٢ايثقلًِ عثس ارتْىْث
يقٓفٝثثذ احثثٛى ظثثهٌ ثملـثثٌ ٚانثثد ايد اسثث ١ثٕ احثثٛى ٜثثدع ٛاحؼثثُُني يقٓفٝثثذ
احٛى ظهٌ ثملـٌ ٜٚدع ِٖٛيقحدٜد عًُ ١ٝايقٛة ١ٝمل ٢ايقلًِ ٚتـُني عٓسػث
ٚث ٚا ايقلً ثث ِٝاحق ثثزأَ ٚتك ثثد ِٜايقك ثث ِٜٛايبٓ ثثسٚ ٢٥ايٓٗ ثثسَ ٢٥ث ث ت ثث ٜٛث ٚا
ارتتؼسٍ ٚايقفسعٌ اوٌ احٛى

 احملور ايجايح أْظُة ادارة احملتوى :

ثٕ ثْدُثث ١ايقلًثث ِٝااليهىْٚثث ٞنفَٗٗٛثثس اذتثثسي ٞتلقثثس ثسثثسض عُثثٌ ايقلًثثِٝ
ايػثثري تكًٝثثدٚ ٟايثثذ ٜ ٟبثثل ملٝثث٘ ثْدُثث ١شتقًفثث ١يقحكٝثثل ٖثثذا اهلثثدف  ٚايثثع
تشُ ٢ثْدُ ١إ ا  ٠ايقلًِٚ .ثٕ ثْدُ ١إ ا  ٠ايثقلًِ ارتيهىْٝٚثَٓ( ١ؼثس ايقلًثِٝ
ارتيهى ٖٞ )ٞ ْٚث ؿثٝس يًقهث ٜٔٛعثٔ لثد قسُ٥ث ١عًث ٢تهٓٛيٛةٝثس ايٜٛث ٖٚ ،ثٞ
نثس  ١ايشسىس ايع ٜقِ ٛاس قٗس ع ك ا عُثسٍ ٚمجٝث َثس غتثقؽ ثسيقلًِٝ
ارتيهىْٚثثٚ ٞتظثثٌُ احك ث ا ارتيهىْٝٚثثَٚ ١ثثس حتقٜٛثث٘ َثثٔ ْظثثسطس َثثٔ و هلثثس
تقحكل عًُ ١ٝايقلًِ سسثقلُسٍ زتُٛعثَ ١ثٔ ث ٚا االتؼثسٍ ٚايقٛاػثٌٚ .متهثٔ
احقلًِ َٔ اذتؼ ٍٛعًَ ٢س عتقسة٘ َٔ َك ا اس ٚ ١ٝاَ ٚغريٖس.

 أْظُة ادارة احملتوى ايتعًيُى LCMS

نًث ثثُْ ١دث ثثسّ إ ا  ٠احملقث ثثٖ ٣ٛث ثث ٞت ث ث مج ١يًث ثثهًُ ١ارتصتًٝز ٜثثٚ ١اي ثثع تل ثثك
زتُٛع َٔ ١ايسزتٝثس ايثع تشثُ قؼثُٚ ِٝحتثدٜٓ ٜثسَٝه ٞحٛاقث ايٜٛث
ٚيًق بٝكس احقلد  ٠ايٛسس٥ع .تٛمل ٖذ ٙاجُٛع ١ايٛظس٥ف ايقسي:١ٝ
 تشثثُ يًُثثقلًُني ثثدَ ايلٓسػ ث ايقلًُٝٝثث ١ايـ ث  ١ٜ ٚملثث ٢عًُٝثث ١ايقلًثثِٝ
ٚايقلًِ )(Dalsgaard,2006
سَثثدا ِٖ ثثأ ٚا
 تلثثد ٚظٝفثث ١تشثثٗ ٌٝا ا  ٠احكث ا ٚتكثثد ِٜايفس٥ثثد ٠يً ث
يًقلًِ
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 تكثثدّ ملث ؾ ايقثثد ٚ ٜايق ثث ٜٛاحٗٓثث ٢يًُثثقلًُني (Benson & Palaskas,
)2006
ٜكث١
 تشُ جُٛع َٔ ١ا طثأسؾ ايلُثٌ عًثْ ٢فثص احًفثس ٚاحشثقٓدا

تظس ن.٘ٝ
 تشُ قبشٝع عًُٝس ايٓظ عً ٢االْىْ
 تشُ فؼٌ ايظهٌ عٔ احملق٣ٛ
 تش ثثُ ٗٝهً ثث ١احملق ثثٖٝ ٣ٛهً ثث ١ة ٝثثد ٠ق ثثٛملري َٓق ثثدٜس ايٓك ثثسغ ٚاح ثثدْٚس
ٚا س ١ً٦ايظس٥لٚ ١غريٖس ٛ ( ،ل٘ )2008

ْ ظاّ إدارة احملتوى ايتعًيُي : LCMS

إ َؼث ً  Learning Content Management System LCMSتلثك ْدثسّ
إ ا  ٠احملق ث ثث ٣ٛايقلً ُٝث ثثٚ .ٞت نزعً ث ثث ٢ستق ث ثث ٣ٛايقلً ث ثث ٖٚ .ِٝث ثث ْ ٛث ثثسَ  ٜث ثثٛمل
يًُلًُني َٚؼُُ ٞايد ٚض ٚوسا ٤احك ا ايد اس ١ٝايكد  ٠عً ٢إْظسٚ ٤تلدٌٜ
احملق ثث ٣ٛايقلً ُٝثثٜٚ ٞه ثث ٕٛاي ثثو ٛؿث ث َش ثثق ٛع عت ثث ٟٛايلٓسػث ث ايقلً ُٝٝثث١
دتُ ٝث عٓسػ ث احملقثث ٣ٛاحُهثثٔ  ٝث ٜشثثٌٗ ايثثقحهِ ملٗٝثثس ٚجتُلٗٝثثس ٚتٜ ٛلٗثثس
ٚإعس  ٠اسقأداَٗس ايلًُ ١ٝايقد ٜبَ َٔ ١ٝد َٚقد َٚؼُِ تلًُٝثٚ ٞوثبري
(ٜٓسس احك ( Greenberg,2002,2
ٜٚفـٌ غسيبسً ثٕ ٜٛةد سحملق ٣ٛتفسعً ١ٝتـف ٞط َٔ ٤ٞاحقل ١عًث ٢ايقثد ٜ
ٚحت ث احقثثد عًثث ٢االسثثقُ ا ٚتكثثٝص َثثس انقشثثب٘ َثثٔ َٗثثس ا  ٚ ،ثثٓفص ايٛق ث
اهٔ اسقك اٖ ٤ذ ٙايقفسعً َٔ ١ٝاحقد يهٜ ٞقُهٔ احؼُِ َثٔ تلثد ٌٜاحملقث٣ٛ
نث ثثس ٜٓسس ث ث ث ا ٤احقث ثثد  .نُث ثثس ثٕ لث ثثس ثْدُث ثث ١إ ا  ٠احملقث ثث ٣ٛتقث ثث ٝىقث ثث٢
يًُقد ني ارتؿسمل ١يًُحقٚ ٣ٛتبس ٍ احلس ف ٝثِٜٓٗٚ .قُٝثز احملقث ٣ٛسيقفسعًٝث١
ايع تـف ٞاحقل ١عً ٢عًُ ١ٝايقلًِ َ إَهسْ ١ٝقٝسض َس ثى  ٙاحقلًِ َٔ تكثدّ
ف َقس ل ١ايد ٚض(Hudon,2004( .
 ٣ ٜٚة :2009( ٛؾ  60ث )61إٕ ْدِ تكد ِٜاحك ا ايقلً ١ُٝٝارتيهى١ْٝٚ
قثد ظٗث ْقٝجثثٜ ١ثثس  ٠طث تًثثو احكث ا عًثث ٢ايظثبهٚ ،١ارتقبثثسٍ احقزاٜثثد عًثث٢
االيقحثسم ثثسيقلً ِٝاحفقثث ٛث ٚايقلًثث ِٝعثثٔ لثثد عثثس طثثبه ١ارتْىْث ٚ ،قبثثٌ ظٗثثٛ
تًو ايٓدِ نسْ احكث ا ايقلًُٝٝث ١تكثدّ إَثس ف ػثًَ ٠ ٛفثس ت سثٌ سيسٜثد
ارتيهى ،ْٞٚث ٚف طهٌ ػفحس تٓظ عً ٢ايظثبهٚ ٕٚ ١ةثٝٓ ٛث ١تلًثِ ىكٝكٝث١
َٔ و ٍ ايظبه ،١س ثٚةد ايقٛة٘ ضت ٛإظتس ْدسّ ظتُ ا طهسٍ احأقًفثَ ١ثٔ
ْدثثِ ايقلًثث ِٝعثثس ارتْىْث ٚتكثثدّ َثثٔ وث ٍ طث م تكثثد ِٜتقشثثِ سيقهسَثثٌ ٖٚثثٛ
َثسً ٜل عًٝث٘ ٦ٝث ١ايثقلًِ َثٔ ايظثبه Web Learning Environment ١ث٦ٝ ٚث١
اي ث ث ث ث ث ث ثثقلًِ اي قُ ٝث ث ث ث ث ث ثث DigitalLearningEnvironment ١ث٦ٝ ٚث ث ث ث ث ث ثث ١اي ث ث ث ث ث ث ثثقلًِ
االملىاؿ ثث ٚ .VirtualLearning Environmentٞن ثثس ة ثثس ٤نًُ ثث ٦ٝ ١ثث ١اي ثثع
تهث ث ف احش ثثُٝس ايش ثثس ك ١يًقل ثثبري ع ثثٔ تهسَ ثثٌ ايٓد ثثسّ ٛ ٚيٝق ثث٘ ٛظ ثثس٥ف
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شتقًف ثث ١عتقسةٗ ثثس اح ثثقلًِ ثرٓ ثثس ٤تلًُ ثث٘ عً ثث ٢ايظ ثثبه .١إال ثٕ ايقش ثثُ ١ٝا نثث ث
طثٛٝعس ٚا ٚسث اْقظثس ا ٖثْ" ٞدثِ تكثد ِٜاحكث ا Course Delivery System
يًقلثثبري عثثٔ ايثثٓدِ ايثثع تكثث ّٛقكثثد ِٜاحك ث ا ٚايثثساَ ايقلًُٝٝثث ١عثثس طثثبه١
ارتْىْ َشقأدَ ١شتقًف ث ٚا االتؼسٍ عًٖ ٢ذ ٙايظبه.١

 إَهاْيات ْظِ إدارة املكررات ايتعًيُية :

ٖٓٚث ث ثثسى عث ث ثثد َث ث ثثٔ ارتَهسْٝث ث ثثس يث ث ثثٓدِ إ ا  ٠احك ث ث ث ا ٚاهث ث ثثٔ تًأٝؼث ث ثثٗس
سيقسيَ(:ٞبس ٚملأ  :2013 ٟؾ 68ث )69

 ايتسأَ : Synchronous

ٚتلٓ ثث ٢إَهسْ ٝثث ١ايقفسع ثثٌ اآلٕ ثثني اي ثث
ٚاحلًِ ف ْفص ايًحد.١

 ٚلـ ثثِٗ اي ثثبلس ٚ ،ثثني اي ثث

 ايالتسأَ : Asynchronous

ٚتلثثك إَهسْٝثث ١ثٕ ٜقٛاػثثٌ اي ث َ ث لـثثِٗ ايثثبلس ث َ ٚث احلًثثِ  ٕٚثٕ
ًٜقزَٛا سيقٛاةد عس ايظبه ١ف ْفص ايٛق .

 ايٓكاش املتصًصٌ : Threaded Discussion

تلثثك إَهسْٝثث ١ثٕ ٜظثثىى اي ث ف ىثثٛا ا ا َقلثثد  ٝ ٠ث ٜثثقِ ثثع نثثٌ
زتُٛع َٔ ١اي سثس ٌ٥احظثىن ١ف َٛؿثٛع َثس َث لـثٗس ايثبلس ٝث اهثٔ
يً سي ثٕ ٜك ث َس ا ى ٍٛاحٛؿٛع َٔ ْكسغ.

 قدرات ايوشائط املتعددة : Multimedia capabilities

ٚتقـ ث ث ثثُٔ إَهسْ ٝث ث ثث ١عث ث ث ث ك ٚحتُ ٝث ث ثثٌ ايٛس ث ث ثثس٥ع احقل ث ث ثثد  (٠ايٓؼ ث ث ثثٛؾ،
اي س،ّٛايفٝد،ٜٛايؼ.) ٛ

 تكديِ احملتوى بعهٌ يصُح باشتعراض٘ َباظرة عرب ايعبهة

ٖٚثثذا ٜكقـثث ٞثٕ ٜهقث
.HTML

ًػثث ١تقفثثل َث ث اَ ايلث ك عًثث ٢ايظثثبهَ ١ثثثٌ يػثث١

 تكديِ ايدعِ يربتونوٍ : FTP

قحُٝثثٌ ث ٚإْثثزاٍ ًَفثثس ايثثساَ ث ٚاحًفثثس ايثثع الاهثثٔ
سٜشثثُ يً ث
يً سي ثٕ ٜشقل ؿٗس عس ايظبهَ ١بسط .٠

 ايوظائف اإلظرافية : Moderator Function

 ٖٚثث ٞتش ثثُ يلـ ثث ٦ٖٝ ٛثث ١ايق ثثد ٜص ث ٚاحلً ثثِ سرتطثث اف عً ثث ٢إْظ ثثسٚ ٤تل ثثدٌٜ
اوٌ ايٓدسّ.
ٚىذف ستقٜٛس احك  َ ٚ ،اقب ١ث ا ٤اي

 ايتهاٌَ : Integration

تثثقًأؽ ٖثثذ ٙايٛظٝفثث ١ف إىسيثث ١اي ث إىل ػثثفحس َٛٚاق ث عًثث ٢ايظثثبه١
ت ث تبع نٛؿ ثثٛع اي ثثقلًِ ٜٚ ،كقـ ثث ٢اي ثثو ثٕ ٜقهسَ ثثٌ ايٓد ثثسّ َثث تً ثثو احٛاقثث
 ٝاهٔ ثٕ ٜشقل ؿٗس اي سي َٔ اوٌ ايٓدسّ  ٕٚاذتسة ١إىل ارت َ٘ٓ ٚ
ٚتػٝري ٚاةٗ ١ايقفسعٌ ايكٝسس ١ٝنُس تقُٝز اٜـس سرتَهسْس ايقسي:١ٝ
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 تكثثد ِٜث ٚا متهثثٔ اي سيث َثثٔ ايبحث ف احًفثثس ايثثع حتقثث ٣ٛعًثث ٢ستقثث٣ٛ
احك ٚملكس يًهًُس ايداي ١احفقسى.١ٝ
 تكثثدْ ِٜدثثسّ يقثثأَني ٝسْثثس اي ث ايظأؼثثٚ ، ١ٝتثثأَني ايثثدو ٍٛيًٓدثثسّ ،
ٚايشُس سسقل اك لثس احٛاقث  ٕٚغريٖثس ٚملكثس يؼثسذتٝس ايفث ايثداوٌ
يًٓدسّ (َلًِ َ ،ظ ف ،طسي ).
 تكد ِٜتك ِٜٛاات ٞيً سي .
 االىقفسظ بٝسْس عٔ ث ا ٤اي سي ثرٓس ٤ايلٌُ ٚايد ةس ايع ىككٗس.
 تكد ِٜتػذ ١ٜاةل ١يً سي أْٛاعٗس احأقًف.١
 تكث ثثد ِٜلث ثثس احؼث ثثس ايث ثثع تلث ثثني اي سي ث ث ف تلًُث ثثَ ١ث ثثٔ و ث ث ٍ ايٓدث ثثسّ
نسيكٛاَٝص ٚ ٚا ٥احلس ف ٚ،قد ته ٕٛتًو ا ٚا ةز َٔ ٤ايٓدسّ .
 تكثد ِٜاحشثسعدا ٚ Helpايقلًُٝثس ٚ Instructionsايقًُٝحثس  Hintsثرٓثس٤
ايلٌُ.
 إوب ثثس اي سيثث ن ثثس ٜش ثثقجد ف َٛؿ ثثٛع اس ثثق٘ َ ثثٔ وثث ٍ يٛى ثث ١ا وب ثثس ثٚ
اح ىدس  َٔٚايد اسس ايق ٢تٓسٚي اَهسْس ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛايقلً٢ُٝ
َٚثثٔ ايد اسثثس ايقثث ٢تٓسٚيث اَهسْثثس ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثثٚ ٣ٛايقثث ٢تقشثثب ملثث٢
صتثثس ٖثثذ ٙا ْدُثث ١اسثثَ ١قٝبثث)Mtebe,2015) ٢ايقثثٖ ٢ثثدمل اىل تقب ث ثسثثبس
صتس اْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚ،ايبح مل ٢نٝفٝث ١تُٓٝث ١اسثقأداّ ثْدُث ١ارت ا  ٠ملث٢
ايقلًث ِٝايلثثسىل ملثثَ ٢لسٖثثد َٚؤسشثثس ةٓثث ٛايؼثثح ا ٤ايهثثس ٣أمل ٜكٝثثس ٚتلث ف
ارتجتسٖثثس ضت ثث ٛاس ثثقأداَٗس مل ثث ٢ع ثثِ ايق ثثد ٜص ٚا ْظثث  ١ايقلً ُٝٝثثٚ ١ان ثثد
ايد اسثث ١عًثث ٢ثٕ ٖثثذ ٠احلسٖثثد تٓفثثل َٝزاْٝثث ١ؿثثأُ ١عًثث ٢ت ن ٝث ٚػثثٝسْ٘ ٖثثذٙ
ا ْدُٚ ١اْٗثس َشثقُ  ٠ملث ٢ايثدعِ احثسىل هلثذ ٙا ْدُثٚ ١يثذيو ىسٚيث ايد اسث١
ارتةس ثث ١عثثٔ تشثثس ال ىثثَ ٍٛثثد ٣حتكٝثثل ٖثثذ ٠ا ْدُثثٖ ١ثثداف ٖثثذ ٠احؤسشثثس
ٚاحلسٖد ايقلًٚ ١ُٝٝقد اعقُد ايد اس ١عً َٗٓ ٢ايقحً ٌٝيًد اسس ٚا ٝس
ايق ٢تٓسٚي ٖذ ٠ا ْدَُٗٓٚ ١س ْدسّ احٚ ٍ ٚٛايب نبٚ ، ٛت تؼثُ ِٝاسثقبٝسٕ
حل ملٚ ١تقب ثسبس صتس ا ْدُٚ ،١تٛػثً َثٔ وث ٍ ٖثذ ٠ارتسثقبسْ ١اىل لثس
اسبس صتس ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ َٗٓٚس ة ٠ ٛاحلًَٛس عً ٢ايٓدسّ ٚةث ٠ ٛايٓدثسّ
ْفشثثٚ ١تثثٛمل ط ث م ايقفسعثثٌ ثثني ايٓدثثسّ َٚشثثقأدَٚ ١ٝتٛػثثً اٜـثثس إىل ٚةثثٛ
ع قٚ ١طٝد ٠ني اسقأداّ ا مل ا يًٓدسّ  ٚني ؿسِٖ عٔ ٖذا ايٓدسّ ٚثٕ ٖٓسى
ع قٚ ١طٝد ٠اٜـس ني ؿسِٖ عثٔ ٖثذا ايٓدثسّ  ٚثني اسثقأسَِٗ يًُكث ا ايقث٢
تكثثدّ َثثٔ و ث ٍ ٖثثذا ايٓدثثسّ ،نُثثس تٛػثثً ايد اسثث ١اىل اقثثىا زتُٛعثثَ ١ثثٔ
ارتسىاتٝجٝس ايق ٢اهٔ إ تشثسعد ٖثذ ٙاحؤسشثس ملث ٢حتكٝثل اسثقأداّ ثنثث
ملسعًٝثثْ ١دُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ ٚستسٚيثث ١تل ث ف َثثد ٣ملسعًٝثثٖ ١ثثذ ٠ارتسثثىاتٝجٝس
يثثدعِ  ٜ ٚثثس  ٠اس ثثقأداّ ثْدُ ثث ١إ ا  ٠ايثثقلًِ ٚ،نذيهد اس ثث ١ايك ثثٛاع ٚ ٠ايظثث َسٕ
( )2012ايق ثث ٖ ٢ثثدمل ايد اس ثث ١اىل ايقلث ث ف عً ثث ٢اَهسْ ثثس  ٝ ٚثثزا ثْدُ ثث ١ا ا ٠
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ايثقلًِ ارتيهىْٚثث ٢اذتسيٝثٚ ١ايقثث ٢تث تبع ا تبسطثثس ٚرٝكثس سرتسثثقأداّ احبسطث َثثٔ
قبثثٌ احشثثقأدّ سثثٛا ٤نثثسٕ َٓف ث ا ثَ ٚثثٔ زتُٛعثثس شتقًفثث ١ا اٚام ٚايلثثس ا
ٚايقكسيٝد ذتٌ احظسنٌ ايقلً ١ُٝٝاحأقًف َٔٚ ١احُٝثزا ايقث ٢ظتث ثوثذٖس ملث٢
ارتعقبثثس اذتثثسال ايٓفشثث ١ٝيألمل ث ا ٚعثثس اتِٗ ٚتكسيٝثثدِٖ ٚا ع ث اف ارتةقُسعٝثث،١
ٚاذتٛاملز ٚايدٚامل غري ايقلًٚ ١ُٝٝايظثل ٛسحًثٌ عٓثد اسثقأداّ ايٓدثسّ ٚاعقثس
ايد اس ١إ ارتسقُ ا  ١ٜملث ٢اسثقأداّ ا ْدُث ١ارتيهىْٝٚثَ ١ثٔ ثنثس ايقحثدٜس
ايق ٢تٛاةٗٗس مل ٢احشقكبٌٚ.إ ادتُ ٛايذ ٣ػُُ ٘ ٚعثدّ اسثقأداّ ايقفسعثٌ
ادتث ثثذا ٚاحث ثثؤر ملث ثث ٢تؼث ثثُ ُ٘ٝقث ثثد ٜث ثثؤ  ٣ملث ثث ٢ايٓٗسٜث ثث ١اىل عث ثثزٚف ايهث ثثثري َث ثثٔ
احش ثثقأدَني ع ثثٔ ارتس ثثقُ ا مل ثث ٢اس ثثقأداّ ايٓد ثثسّ سيظ ثثهٌ اح ً ً ٛثثذا ن ثثز
ايد اس ١عً ٢ةسْبني; ادتسْ ا  ٍٚاحق ًبس ارتةقُسعٚ ١ٝادتسْث ايثثسْٚ ٢ؿث
َلثثسٜري حُٝثثزا ْد ثثسّ ايثثقلًِ ارتيهى ْٚثث ٢سثثًٗ ١يكٝثثسض ٚحتد ٜثثد ةثث ٠ ٛايٓد ثثسّ
احشقأدّ ٚايقٛػٌ يبٓسْ ٤دثسّ تلًثِ ايهىْٚث ٢عتكثل ثٖثداف ايلًُٝث ١ايقلًُٝٝث١
ٚقد تٛػً ايد اس ١اىل حتدٜد زتُٛع َٔ ١ارتٛاؾ ايق ٢تلقس ا سسض يبٓس٤
ْدثثسّ تلًثثِ ايهىْٚثثْ ٢ثثسة ٚثُٖٗثثس ث ٚا ايقٛاػثثٌ ٚث ٚا ايقكثث ِٜٛاحشثثقأدَ١
سيٓدسّ ،نُس ثٚؿح ايد اس ١ثْ٘ اهٔ اسقأداّ ٖثذٖسرتٛاؾ يكٝثسض مللسيٝث١
ا ْدُث ١احشثثقأدَٚ ١احكس ْث٘ ٗٓٝثثس َثثٔ ىٝث ة ٛتٗثثس ٚنفثثس ٠٤عًُثٗس ملثث ٢تًبٝثث١
ىسة ١احشقأدّ.

 أْواع أْظُة إدارة املكررات اإليهرتوْية :

ان ث (َبثثس ٚملأ ث  :2013 ٟؾ 67ث ث  َ) 69ث تكثثدّ عًُٝثثس تؼثثُٚ ِٝإْقثثس
اي ثثساَ ايقلً ُٝٝثث ١ع ثثس ارتْىْث ث ظٗث ث ايلد ٜثثد َ ثثٔ ثْدُ ثث ١إ ا  ٠احملق ثثٚ ٣ٛ
احك ا ارتيهىٚ ١ْٝٚايع تٓد حت ْٛعني ٝ٥شني ُٖس:

 أْظُة إدارة احملتوى االيهرتوْي ايتجارية(غري اجملاْية) :

ث ٟثٕ اذتؼثث ٍٛعًٗٝثثس ٜهثثَ ٕٛكس ثثٌ مثثٔ َلثثني َٚثثٔ ثَثًقٗثثس ْدثثسّ ، Angel
ْدثسّ ْ ،Black boardدثسّ ْ ،Learning Spaceدثسّ ْ.WebCTدثثسّECollege
 َٚثثٔ ايد اس ثثس ايق ثث ٢تٓسٚيثث اْدُ ثث ١ا ا  ٠اي ثثقلًِ غ ثثري اجسْ ،١ٝاس ثث ١ايػسَ ثثد٣
))2011ايق ٢تٓسٚي ثر ت بٝل ايثقلًِ احثدَ سسثقأداّ ْدثسّ إ ا  ٠ايثقلًِ ث ى
ثث ٛعًثث ٢حتؼثث ٌٝطسيبثثس َك ث اْقثثس ٚاسثثقأداّ ايٛسثثس ٌ٥ايقلًُٝٝثث ١جبسَلثث١
احًو سل ٛى ٝس اجُٛع ١ايقج ٜبٝث ١سسثً ٛايثقلًِ احثدَ ٚ ،اجُٛعث١
ايـس  ١س سي ٜكث ١ايقكًٝدٜثٚ ،١قثد ثنثد ايٓقثس ٥عًثٚ ٢ةث ٛملث ٚم ثني
اجُٛعقني مل ٢ارتوقبس ايقحؼَٗٚ ، ٢ًٝس ا تؼُ ِٝتٓفٝذ ايٛسثس ٌ٥ايقلًُٝٝث١
يؼثثسحل اجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ١ثثس ٜؤنثثد مللسيٝثث ١اسثثقأداّ ْدثثسّ ايثثدا  ٠ايثثقلًِ
اي ثثب ى ثثٚ ٛق ثثد اٚػث ث ايد اس ثث ١ـث ث َ ٠ ٚث ث ث ٚا اي ثثقلًِ ارتيهى ْٚثث ٢مل ثث٢
احملسؿث ث ا ايقكًٝد ٜثثَ ١ث ثثٔ وث ث ٍ إس ثثقأداّ اْدُث ثث ١ا ا  ٠اي ثثقلًِ مل ثث ٢ايلًُٝث ثث١
ايقلً. ١ُٝٝ
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 أْظُة إدارة احملتوى اإليهرتوْي َفتوحة املضدر (اجملاْية) :

ٚغسيبثثس َثثس تهثث ٕٛزتسْٝثث( ١سثثٝدَٚ )1988 ،فقٛىثث ١احؼثثد تلثثك ثٕ احثثسزتني
ايذ ٜٔقسَٛا ق  ٜٛايٓدسّ ٜٛمل  ٕٚيٝص ملكع ػٝػق٘ ايقٓفٝذٚ ٌ ١ٜثٜـس ايهٛ
ث ٚايظثف  ٠ايثثع نقث ٗثثس ٚنسَثٌ ا سث ا ايفٓٝث ١احقلًكثث ١بٓٝقث٘ ٚط ٜكثث ١عُثثٌ
ثةزاٖٚ ٘٥ذا يقشٗ ٌٝتػٝريٚ ٙت  َٔ ٙ ٜٛقبٌ َسزتني و  َٜٔٛٓثَثًقٗس ْدثسّ
ْ ،Moodleدث ثثسّ ْ ،Atutorدث ثثسّ ٚ .Dokeosقث ثثد اقىى ث ث اسث ثث ١عبث ثثدا ()2004
منثٛا يق ثثْ ٜٛدثثِ ا ا  ٠ايثثقلًِ ا يهىْٚث ٢ايل ٝثث ١عثثس طثثبهس اذتسسث اآلىل
ٚايو يٓد ٖ ٠ثذ ٙايُٓثسا ملث ٢ا ٚسثس ايل ٝثٚ ،١قثد اسثقأدَ ايد اسث ١احثٓٗ
احشثثح ٢يقل ث ف ايٛؿ ث اذتثثسىل يثثٓدِ ايثثقلًِ ارتيهىْٚثثَ ٢ثثٔ و ث ٍ اسثثقبٝسْس
 َٚىدس ح انز ايقد ٚ ٜايقلً ِٝعٔ لثدَٚ ،ثٓٗ حتًٝثٌ احملقث ٣ٛيؼثفحس
اي ٜٛيًُ انز ايل ٓ ٚ ١ٝس ٤ايُٓٛا ٓثس ٤عًث ٢اسث ١ايٛاقث ايفلًثٓ ٢ثس ٤عًث٢
ايقٛػثثٌ اىل زتُٛعثثَ ١ثثٔ ا سثثص ٚاحق ًبثثس ايقثث ٢عتقسةٗثثس ْدثثسّ ا ا  ٠ايثثقلًِ
ارتيهىْٚثثٚ ٢قثثد اطثثقًُ ايكسُ٥ثث ١عًثث )15( ٢ثسثثسض ٜٓثثد حتقٗثثس (َ )45ق ً ث
ثسسسٚ ، ٢تقف ع اىل (َ )189ق ً مل ع َٗٓٚ، ٢جت ٜب ٢ٝتـُٔ تؼُٚ ِٝاْقس
ْدسّ رت ا  ٠ايقلًِ ارتيهىٚ ٢ْٚايو عٔ ط ٜل تؼَُٛ ِٝقث رتىثد ٣ادتسَلثس
ارتيهى ْٝٚثث ٓ ١ثثس ٤عً ثث ٢ايُٓ ثثٛا احل ثثد ي ثثذيو ٚحتُ ًٝثث٘ عً ثث ٢ط ثثبه ١ارتْىْث ث
ٚتؼُ ِٝقس ١ُ٥تكَ ِٝٝلدال ارتسقفس  َٔ ٠ايٓدسّ ٚاحشقُد َٔ ٠قسُ٥ث ١احلثسٜري
ايدٚيٝثث ١احكدَثثَ ١ثثٔ َ انثثز ا ثثسث ايلسحٝثث َ ١ث ا وثثذ ملثث ٢اذتشثثبسٕ طبٝلثث١
ايب٦ٝثث ١ايل ٝثثٚ ،١قثثد تٛػثثً ايد اسثث ١اىل مللسيٝثث ١ايُٓثثٛا احكثثى رت ا  ٠ثْدُثث١
ايقلًِ ارتيهى ٢ْٚعس طبهس اذتسس ٚاَهسْ ١ٝارتسقفس  ٘ ٠ملث ٢ايب٦ٝث ١ايل ٝث١
ٚسٗٛي٘ اسقأداَ٘ ٚسٗٛي ١احقس ل ١ايذاتٚ ١ٝسٗٛي ١ايقكٚ ِٜٛايلٌُ احظثىى ثني
احثثدُ٥ َٚ ٜٔ ٜثث٘ ايُٓثثٛا احكثثى َث طبٝلثث ٚ ١احشثثقأدّ (َثثقلًِ ثث َقثثد ثث
َثثد ض ث ث َثثد ث ث َكثثدّ ودَثثٚ )١ثٚػ ث ايد اسثث ١ـ ث  ٠ ٚتبٓثث ٢ايُٓثثٛا احكثثى
سدتسَل ثثس ارتيهى ْٝٚثث َٚ ١ان ثثز اي ثثقلًِ ع ثثٔ ل ثثد ٚايلُ ثثٌ عً ثث ٢ايق ثثد  ٜعً ثث٢
اسقأداَ٘ ٚتُٓٝثَٗ ١ثس ا اسثقأداَٗس ٚت ٖ ٜٛثس رتدَث ١ايب٦ٝث ١ايل ٝثٖٓٚ ١ثسى
ثٜـث ثثس اسث ثث١ةٖٛس ٚ )2013Juhary.)٣ايقث ثثٖ ٢ث ثثدمل اىل ث ث قـث ثثسٜس ايث ثثٛع٢
ٚايق بٝثثل ْدُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ احشثثقأدَ ١جبسَل ث ١ايثثدملسع ايثثٛطٓ ٢هٛاالحبثثٛ
نسيٝزٜس ٚ ،اند ايد اس ١اْ٘ شب  ٚايفلثٌ ايػثري َظثجلَ ١ثٔ ا نثس اني
سدتسَلثث ١عًثث ٢اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠ملكثثد اطثثس اىل إ َلدثثِ ا نثثس اٝني
سدتسَلثثٜ ١لثثدَ ٕٚشثثقأدَني ثػثثًني يًقهٓٛيٛةٝثثس اي قُٝثث ١االثٕ ٖثثذ ٙاذتكٝكثث١
المتٓ ث وثثٛملِٗ َثثٔ اسثثقأداّ ايقهٓٛيٛةٝثثس ادتدٜثثدٚ ،٠قثثد تٛػثثً ايد اسثث ١إىل
لس َلٛقس اسقأداّ ْدِ ا ا  ٠ايقلًِ ٚتشج َ ٌٝىدس ى ٍٛا سبس ايق٢
تلٝل اسقأداّ  َ ٚا نس اٝني هلذ ٠ا ْدُ ١مل ٢ايقد ٜص ٚايقلًٚ ِٝتٛػثً
ايد اسثث ١إىل زتُٛعثثَ ١ثثٔ ايقحفدثثس يألنثثس اٝني عًثث ٢اسثثقأداّ اْدُثث ١ا ا ٠
ايقلًِ ثُٖٗس ْكؽ ايقٓدٚ ِٝايدعِ اهلٝهًْ ٢دُ ١ا ا  ٠ايقلًِ سدتسَل.١
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 ثاْيا اإلجراءات امليداْية يًبخح :

ٜٗث ثثدف ايبح ثث إىل قٝث ثثسض ثر ثث احث ثثقػري احشث ثثقكٌ (ثسث ثثسي ٝايقكث ثث ِٜٛاح ىًث ثث٢
ارتيهى ٢ْٚملثَ ٢كث َفقث ٛاحؼثد ) عًث ٢احثقػري ٜٔايقس لني(ايدامللٝث ١ي صتثس ،
تَُٓٗ ١ٝس ا اسثقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠احملقث ٣ٛيثد ٣طسيبثس قشثِ تكٓٝثس ايقلًثِٝ
جب سَلثث ١احً ثثو سثثلٚ ٛق ثثد اطًلثث ايبسىثثث ١عً ثث ٢ايلد ٜثثد َثثٔ من ثثسا ايقؼ ثثُِٝ
ايقلً ٢ُٝعً ٢طبه ١ارتْىْ رِ قسَث قؼثُ ِٝاحكث ملث ٢ؿث ٤ٛمنثٛا عبثد ا
احٛسٚ ٢ثمحد احبس ى ٚايو حٓسسبق ١حٛؿٛع ايبح  ٢ٖٚنسيقسىل:

 أوال َ:رحًة إعداد املكرر وقد َرت أيضا مبجُوعة َٔ املراحٌ :

 إجراء ايتخًيٌ :

ى ثثد ايبسىث ثث َ ١ثثس  ٠ثْدُ ثث ١ا ا  ٠احملق ثث ٣ٛارتيهى ْٚثث ٖٚ، ٢ثثَ ٛكث ث  ُٜثثد ض
يً ث ٚاي سيبثثس هًٝثثس ايى ٝثث ١ختؼثثؽ ٚسثثسٚ ٌ٥تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثث ِٝؿثثُٔ
َك ث ا إعثثدا ِٖ ا نثثس اٚ ، ٞقثثد ت ملثثٖ ٢ثثذ ٙاح ىًثثٚ ١ؿ ث ا ٖ ثداف ايلسَثث١
يًُك ٚا ٖداف ايشًٛن ١ٝايق ٜ ٢ة ٢حتكٝكٗس لد اس ١احك .

 احلضوٍ عًى املادة ايعًُية يًدرط :

قسَ ايبسىث ١قحدٜد احس  ٠ايلًُٝث ١يًُكث ٚتؼثُٚ ِٝض احكث َثٔ وث ٍ
َس ٜد ض مل ٢ايشٓٛا ايشس ك١نس  ٠ثْدُث ١ا ا  ٠احملقث ٣ٛارتيهىْٚث ، ٢ملـث عثٔ
ارتط ع عًث ٢ادتدٜثد ملث ٢زتثسٍ ثْدُث ١ا ا ٠احملقث ٣ٛارتيهىْٚثٚ ٢ارتطث ع عًث٢
ا ٝس ٚايد اسس ٚرٝك ١ايؼً ١نحق ٣ٛاحس  ; ٠س سسعد عً ٢حتدٜثد ايٓكثس
ايقلًٚ ١ُٝٝاحفسٖ ِٝاح تب  ١سحس  ٠ايقلً.١ُٝٝ

 حتديد األٖداف ايتعًيُية ايعاَة :

ىد ايبسىث ١ا ٖداف احٓظ َٔ ٠ ٛاحك :٢ٖٚ ،
 ٜ ثثس  ٠املل ٝثث ١اي سيب ثثس كش ثثِ ٚس ثثسٚ ٌ٥تهٓٛيٛة ٝثثس ايقلً ثث ِٝهً ٝثث ١ايى  ٝثث ١ث ثث
ةسَل ١احًو سل ٛضت ٛاصتس َك ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛارتيهى.٢ْٚ
 تَُٓٗ ١ٝس ا اي سيبس مل ٢اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛايقلً ٢ُٝمل ٢زتسٍ
ختؼؼِٗ.
ٚق ثثد اط ثثقك ايبسىثث ثث ١ا ٖ ثثداف ايقلًُٝٝث ثث َ ١ثثٔ ا ٖث ثثداف ايلسَ ثث ١ايشث ثثس ك،١
ٚػث ثثٝسغ ١ا ٖث ثثداف ايشث ثثًٛنٚ ١ٝتؼث ثثٓٝفٗس اىل ا ٖث ثثداف (احل ملٝث ثثٚ ١ايٛةداْٝث ثث١
ٚاحٗس  ١ٜاذت ن) ١ٝنُس َٖٛ ٛؿ نًحل قِ ( )1

 تتابع وتصًصٌ املوضوعات واألعُاٍ:

اعث ث ايبسىث ثث ١عث ث ك احكث ث مل ثث ٢ط ثثهٌ زتُٛع ثث َ ١ثثٔ احملسؿث ث ا احققس ل ثث١
سيىت ٝايذٜ ٣ه ٕٛعً ٢ثسسس٘ ت ت ٝاحٛؿٛعس .

 نتابة حمتوى ايدرط:

ت تؼُ ِٝاحك ارتيهىٝ ٢ْٚث عتقث ٣ٛنثٌ ستسؿث  ٠عًث ٢ثْثٛاع َقلثد ٠
يًٛسث ثثس٥ع احقلث ثثد َٗٓ ٠ث ثثس ايٓؼث ثثٛؾ ٚايؼث ثثٚ ٛايؼث ثث ٛايقٛؿث ثثٝحٚ ١ٝايفٝث ثثدٜٛ
ٚتقهسٌَ سٜٛس يقٛؿ ٝاحملقٚ ٣ٛع ؿٜ ١ك ١طٝك. ١
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 تضُيِ أْعطة املكرر:

ت تؼثثُ ِٝاْظث  ١احكث نثثس ٜقٓسسث َث ثٖثثداف ٚستقثث ٣ٛاحكث ٖٚثث ٛاعثثدا
ْظس عً ٢نٌ ض ٚتهًٝف اي سيبس سعدا  ٠عك ارتْقٗس َٔ ٤نٌ ستسؿ ٠

 حتديد طرم تكييِ املكرر:

ٚؿل ايبسىث ١زتُٛع َٔ ١ثسسي ٝايقكث ِٜٛاح ىًث ٢يقكٝث ِٝستقث ٣ٛاحكث
ٚايق ٢تقفل مجٝلس َ ثٖداف احٛؿٛع ١يًُك  َٔ ٢ٖٚثْٛاع:
 احٓسقظس  :ط ى ايبسىث ١عك نثٌ ستسؿث َٛ ٠ؿثٛع يًُٓسقظث ١ىث ٍٛثىثد
ايٓكس ايقلً ١ُٝٝاحقـُٓ ١سحملسؿ  ٠ايذٜ ٣قحس ٚملٝث٘ اي ث ٜٚقٓسقظثٕٛ
ملَ ٘ٝث ثسثقسا احثس  ٠ا ٚملُٝثس ٝثِٓٗ ىٝث  ٜىث ٕٛملٗٝثس ٚةٗثس ْدث ِٖ ىثٍٛ
احٛؿٛع .١ٜ
 ارتوقبثثس ا ايكؼثثري :٠ثعثثد ايبسىثثث ١اوقبثثس ًاً قؼثثرياً َثثٔ منثثع (ارتوقٝثثس َثثٔ
َقلثثد ) عك ث ْظ ث نثثٌ ستسؿ ث تني  ٝ ٚث تثثىى مل ػثث ١يً ث ي ط ث ع
عًٗٝس  ١ٜ ٚستقٛاُٖس ٚت اعدا ارتوقبس ٚحتدٜد َٛعد ْٗس ٢٥يقشثًَ ُ٘ٝثٔ
.
قبٌ اي
 ايق ثثد ٜبس ٚ :ؿ ثثل ايبسىث ثث ١زتُٛع ثث َ ١ثثٔ ايق ثثد ٜبس عً ثث ٢ل ثثس احٗ ثثس ا
احقـُٓ ١مل ٢احملسؿ ا يـثُسٕ انقشثس احثقلًُني حٗثس ا اسثقأداّ ثْدُث١
ا ا  ٠احملق.٣ٛ
 نُس اسقأدَ ايبسىث ١اسً ٛايقكث ِٜٛايٓٗثس ٢٥يًقأنثد َثٔ حتكثل ثٖثداف
احس  ٠ايقلً. ١ُٝٝ

 تكويِ وَراجعة املكرر:

 ٖٚثثدف ٖ ثثذا ارتةث ث ا ٤اىل ايقأن ثثد َ ثثٔ ػ ثثدم ايؼ ثثٝسغ ١ارتيهى ْٝٚثث ١يًُكث ث
ايد اسثثٚ ٢حتدٜثثد َثثد ٣تـثثُٓ٘ حق ًبثثس ايؼثثٝسغ ١ارتيهىْٝٚثث ١يًُك ث ا ٚ ،قثثد
قسَث ث ايبسىثق ثثسٕ قك ثث ِٜٛاحكث ث َ ثثٔ وث ث ٍ َ اةل ثث ١ا ٤احملهُ ثثني مل ثث ٢زت ثثسٍ
ايقأؼؽ َٔ ى : ٝثٖداف احك ٚستقٛاٚ ٠اْظ قٚ ١ثسً٦ق٘
 ايظهٌ ايلسّ يًد ضٚ :ت حتهث ِٝاحقأؼؼثني ملث ٢زتثسٍ ايقؼثُ ِٝايقلًُٝث٢
ٚتهٓٛيٛةٝس ايقلً.ِٝ
 ايقك ث ثث ِٜٛاي ث ثثٛظٝف ٞيفسعً ٝث ثث ١ايق ث ثثد ٜص ٛس ث ثثس٥ع احكث ث ث ٚ :ق ث ثثد ت حته ث ثثِٝ
احقأؼؼثثني ملثث ٢زت ثثسٍ احٓثثسٖ ٚطثث م ايقثثد ٜص ً .ثثؼ عثثد ِٖ  10ستهُ ثثني
(ًَحث ثثل قث ثثِ ٚ . ) 2ت تٛؿث ثث ٝاهلث ثثدف َث ثثٔ االسث ثثقبٝسٕ  َٚاةلث ثثَ ١لث ثثسٜري
ايقؼُ ِٝاحٛؿح ١سدتد:)2( ٍٚ
 ٚ لد إة ا ٤ايقلد ٜايق ٢ثطس ايٗٝس ايشثس  ٠احملهُثٖٚ ٕٛث (٢تلثد ٌٜػثٝسغ١
ل ثثس ثس ثث ١ً٦ارتوقب ثثس ا ايكؼ ثثري )٠تٛػ ثثً ايبسىث ثث ١اىل ايؼ ثث ٠ ٛايٓٗس ٝ٥ثث١
يًُك ث  ٚثثذيو مت ث ارتةس ثث ١عثثٔ ايشثثؤاٍ ا َ " ٍٚثثس ا سثثص ايٓد ٜثث ١ايقثث٢
ٜشثثقٓد عًٗٝثثس تؼثثَُ ِٝكث َفقثث ٛاحؼثثد ٚاسث ارتيقحسقًقُٓٝثث ١ايدامللٝثث١

21
دراشات عربية يف ايرتبية وعًِ ايٓفض )(ASEP

ي صتس َٗٚس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛيد ٣سيبس ايد اسس ايلًٝس
جبسَل ١احًو سل? ٛ
ةدٜٛ )2 (ٍٚؿ َلسٜري تؼُ ِٝاحك االيهىْٞٚ

1
2
3
4
5

احلٝس
ثٖداف احك ٚاؿحٚ ١ستد ٠
ستق ٣ٛاحك ٜقشِ سيىا ع ٚايقد َٚقشل َ
ا ٖداف
ثْظ  ١احك َقٓسغُ َ ١ا ٖداف
ثس ١ً٦ايقك ِٝٝمتهٔ َٔ حتكل ثٖداف احك
ثسسي ٝايقك ِٜٛاح ىً ٢احشقأدََ ١قٛاملكَ ١
ثٖداف احك

َٛاملل
%80

َٛاملل اىل ىد َس
%20

غري َٛاملل
-

%50

%30

%20

%100
%80

%10

%10

%90

%10

-

ٚايشثثؤاٍ ايثثثسَْ " ٢ثثس َلثثسٜري تؼثثَُ ِٝك ث َفقثث ٛاحؼثثد ٚاس ث ارتيقحثثسم
يقُٓ ١ٝايداملل ١ٝي صتس َٗٚثس ا اسثقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠احملقث ٣ٛيثد ٣طسيبثس
هً ١ٝايى  ١ٝةسَل ١احًو سل? ٛ

 ثاْيا َرحًة َا قبٌ ْعر املكرر:

ٚمل ثث ٖ ٢ثثذ ٙاح ىً ثث ١ت اوق ٝثثس َٓؼ ثثٚ ١ام ايقلً١ُٝٝيٓظث ث احكث ث عً ٗٝثثس ٚق ثثد
تـُٓ ٖ RWAQ.ORGذ ٙاح ىً ١زتُٛع َٔ ١اح اىٌ .
ايقكثثدّ ًث تكثثدَ ِٜكث ًٜٗٝ ،ثثس َ اةلثث ١اي ًث ٚاعقُثثس  ،ٙتشثثجَ ٌٝك ث
تل ٜف ٢عٔ احك  ،قٝسّ َشٛ٦ىل احٓؼ ١سعدا َْٛقس يًُك ايقل ٜف ٢يًُك
ٚا وسٍ َلًَٛس احك  ،رِ َ اةل ١احك قبٌ ايٓظ رِ ايٓظ .

 ثايجا بعد ْعر املكرر وقبٌ دراشة املكرر:

تشج ٌٝستسؿ ا احك ملث ٢طثهٌ َكثسط ملٝثد ٜٛتثىا ٚايفثى ٠ايزَٓٝث ١يهثٌ
ستسؿ ث َ ٠ثثس ثثني  30ث ث 50قٝكثثٜٚ ١ثثقِ تكشثث ِٝنثثٌ ستسؿ ث  ٠اىل زتُٛعثثَ ١ثثٔ
احكسط ال تقجس ٚنٌ َٓٗس عظ  ٠قس٥ل .
ق ٝث ثثسّ َش ث ثثٛ٦ىل َٓؼ ث ثثٚ ١ام نْٛق ث ثثس احملسؿث ثث ا ٚاؿسملقٗساؿ ث ثثسمل ١ثْظث ثث ١
ٚٚاةبس َ احملسؿ ا .
اطث م احكث ْٚظث ستسؿث  ٠نثثٌ اسثثبٛع َثثٔ تثثس ٜخ /11/1حثثد ٠عظث  ٠اسثثس ٝ
َققسي. 2015١ٝ
ْظ ايقٜٓٗٛس عٔ احك ٚاعث ّ اي ث نٛعثد ْظث نثٌ ستسؿث  ٠ثسثبٛعٝس
ٚستقٛاٖس.

 رابعاخالٍ فرتة ايتدريض وحتى ْٗاية املكرر:

اس ثثقهُسٍ تش ثثجٚ ٌٝا س ثثسٍ ستسؿث ث ا احكث ث  ،ايقفسع ثثٌ َث ث اي ث ث  ،ػ ثثد
اي ثثد ةس ٚاػ ثثدا ايظ ثثٗس ا  ،ث ط ثثف ١احكث ث  ٚ ،ثثذيو ثػ ثثب احكث ث ٜقه ثث َ ٕٛثثٔ
زتُٛع َٔ ١ايؼفحس .
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 ايضفخة ايرئيصية يًُكرر:

ٗثثس ايكسُ٥ثث ١اي ٝ٥شثثٖٚ ١ٝثث ٢ػثثفح ١ايبداٜثث ١ايقثث ٢حتقثث ٣ٛعًثث ٢عٓسػ ث احك ث
ايق ٢تل ك يً سيبس ٢ٖٚ
 احملقٜٛثثس ٜٚ :دٗ ث ٗ ثثس ستقٜٛثثس احقـ ثثُٓ ١هثثٌ ستسؿ ث  ٠ه ثثٌ اسثثبٛع َ ثثٔ
ثسس  ٝع ك احس ٚ ٠اَهسْٝث ١ايقلثد ٌٜعًٗٝثس سذتثذف ث ٚارتؿثسمل١ارتوقٝس َثٔ
َقل ثثد ث ٚت ثثد ٜبس قؼ ثثري ٠عً ثث ٢اة ثثزا ٤احك ث  َٚثثٔ و هل ثثس ْش ثثق  ٝاؿ ثثسمل١
اوقبس تكٛا ٢قؼري َٔ ْٛع .
ملٗٝس ايبسىث ١ثس ١ً٦يًُٓسقظ ١ىث ٍٛثىثد
 احٓسقظس  ٢ٖٚ :ايؼفح ١ايق ٢ت
َٛؿٛعس َٛؿٛعس احك  ٢ٖٚاٜـس اىد ٣ثسسي ٝايقك ِٜٛاح ىً. ٢
 ايقٜٓٗٛس ٜٚ :قِ ٗس ْظ تٓ ٜ٘ٛا ٚاع ْس وسػ ١سحك اَٛ ٚعثد عكثد اوقبثس
ا ٚمتدٜد ملى ٠تشً ِٝا ْظ . ١
 اذت ثثس٥ع ايق ثثٜ ٢دٗث ث عً ٗٝثثس اةس ثثس اي سيب ثثس عً ثث ٢ا س ثث ١ً٦اح ٚى ثث َ ١ثثٔ
ا سقسا .
 عثثٔ احثثس  : ٠ايقثثٜ ٢دٗ ث ٗثثس َثث ٛعثثٔ احثثس ( ٠يك ثث ١ملٝثثد ٜٛتكثثدا ٢عثثٔ احثثس ٠
ٚادتُٗ ٛاحشقٗدف ٚاحٛؿٛعس اح ٚىٗ ١س .
 ػفح ١ايقل ٜف ف ٜل إعدا احك ٜ :دٗ ٗس َلًَٛس عٔ مل ٜل اعثدا احثس ٠
ا ٚايبسىث. ١
 اي ث ث ٜدٗث ث ٗ ثثس اعث ثثدا اي ث ث احش ثثجًني َٚلًَٛث ثثس ع ثثٔ ن ثثٌ طسي ثث
ٚارتسا ايشس ك ١يهٌ َِٓٗ.
 ػفح ١تٛػٝف احك ٗ :س تل ٜف َٛؿٛعس احك ٚشت ةس .
 ػثثفح ١ايقٛاػثثٌ  :ايثثع اهثثٔ َثثٔ و هل ثس ملثثق قٓثثس ٠ي تؼثثسٍ ثثني اي سيبثثس
ٚمل ٜل إعدا احك َٔ و ٍ ث قسّ اهلٛاتف ٚايسٜد ارتيهىًَ .٢ْٚحل ()2

 ثاْيا أدوات ايبخح :

ٚتظٌُ َس  :ًٜٞاوقبس ايداملل ١ٝي صتس يً اطدٚ ، ٜٔايذ ٣قسّ قل ٜب ١ملثس ٚم
عب ثثدايفقس َٛس ثثٚ 2001 ٢ق ثثد اع ثثد ٠مل ثث ٢ا ػ ثثٌ ٖريَ ثثسْز"1970 "hermansعٓ ثثد
ػ ثثٝسغ ١عب ثثس ا احك ٝثثسض إس ثثقأدّ َٗ ثثس ا ايق ثث ٢مت ٝثثز َ تفل ثث ٢ايقحؼ ثث ٌٝع ثثٔ
َٓأفـث ٢ايقحؼثٖٚ ٌٝث :٢تثٛت ايلُثٌ اذتث اى ارتةقُثسع ٞث ث احثثس  ٠ث ث َشثق٣ٛ
اي ُ ٛث سًٛى تكٌ احأسط  ٠ث سًٛى ارتصتس ث سًٛى ايقل ف ث إوقٝس اي ملٝل ث ث
ايقٛة ثث٘ يًُش ثثقكبٌ ث ث ث إ اى اي ثثزَٔ ٜٛ( .س ثثف ستُ ثثد ايلب ثثد ا  ،س ثثبٝهٜٛ ١س ثثف
ارتًٝف ، 2001 ،ٞؾ) 29

 وصف املكياط:

ٜقه ثث ٕٛإرتوقب ثثس َ ثثٔ  28ملكث ث  ٠مل ثث ٢ػ ثث ٠ ٛارتوق ٝثثس َ ثثٔ َقل ثثد َ ثثٔ ش ثث١
اوقٝس ا ا ٚث ل ١اوقٝس ا ٜ ،قـُٔ احكٝسض  19ملك َٛ ٠ةب 9 ١ملك ا سسيب.١
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 طريكة تكدير درجات املكياط :

ٜه ٕٛتكد ٜارتةس  ١ايفكث ا احٛةبث ١ملفث ٢ىسيث ١تكثد ٜةثس احكٝثسض تهثٕٛ
ىش إجتس ٙارتةس  ،(1- 2 -3 - 4 - 5)١ته ٕٛتكد ٜايد ةس ايفك ا ايشسيب ١ملث٢
ىسي) 5 - 4 -3 -2 - 1) ١
ٚاذتد ا قؼ ٢يد ةس ارتوقبس  140ةٚ ١اذتد ا ْ ٢يد ةس ارتوقبس ٖثٛ
 28ة( ١زتً ١نً ١ٝايى )2002،32، ١ٝ

 حتديد زَٔ اإلختبار:

ت حتدٜثثد َثثٔ ارتوقبثثس َثثس ني  35ث ث  45قٝكثثٚ ١ت حتدٜثثد َثثٔ قبثثٌ ٚاؿثثل٢
ايلس ٜني ي ةس ٘ عً ٢احكٝسض .
احكٝسض  ٖٛٚايزَٔ اح  ِ٥يً

 ايتخكل َٔ صدم املكياط وثبات٘:

يكد ت ايقٛػٌ إىل ػثدم احكٝثسض َثٔ وث ٍ ت بٝكث٘ عًث ٢عٓٝث ١اسثق ع١ٝ
َهْٛثثَ ١ثثٔ 40طسيبثثٚ ،١ايثثو ٗثثدف ايقل ث ف عًثث ٢قثثد  ٠احكٝثثسض ف ايقُٝٝثثز ثثني
زتُٛع ١اي سيبثس عثد  20ايًثٛاتٚ ٞػثفٔ نشثقَ ٣ٛثٓأفس َثٔ ايدامللٝثَ ١ثٔ
قبٌ اي سيبس عد  20ايًٛاتٚ ٞػفٔ نشثق َ ٣ٛتفث َثٔ ايدامللٝث ٚ ، ١سسثقأداّ
اوقبس ) ( يًُجُٛعثس احشثقكً ١ت إةث اَ ٤كس ْث ١ثني ْقثس ٥اجُثٛعقني عًث٢
احكٝسض ٚنسْ ايٓقس ٥نُس َٖٛٛؿ ف ادتد. )3( ٍٚ
ةدْ )3( ٍٚقس ٥اجُٛعقني يًقأند َٔ ػدم احكٝسض
ايبلد

ايلد

احقٛسع
اذتشس ٞ

االضت اف
احلٝس ٟ

َقٛسع
ايف م

ق١ُٝ

َشق٣ٛ
ايدالي١

ملل٘ َ تفل٘

اوقبس ايداملل١ٝ
يً صتس
ملل٘ َٓأفـ٘

ٜقـ ث َثثٔ ادتثثدٚ )3(ٍٚةثث ٛمل ث ٚم اا اليثث ١إىؼثثس ١ٝ٥عٓدَشثثق ٣ٛايداليثث١
)ٚ ) 0.05≥αايثثو ف َشثثق ٣ٛامللٝثث ١اي سيبثثس تلثثز ٣حقػرياجُٛعثث ١ف احكٝثثسض
يؼثثسحل ثمل ا اجُٛعثث ١ايثثذ ٜٔت ٚػثثفِٗ ثثأِْٗ ا ٚامللٝثث َ ١تفلثث ،١ثثسٜلك ثٕ
يًُكٝسض قد  َ ٠تفل ١عً ٢ايقُٝٝز ني اي ًب ١ايثذ ٜٔاقثس  ٕٚدامللٝث َ ١تفلث١
ٚاي ًب ١ايذ ٜٔاقس  ٕٚدامللَٓ ١ٝأفـ ،١ث ٟثٕ احكٝسض ٜقُق ؼدم متٝٝزٟ
)ػدم ايبٓس(٤

 ثبات املكياط:

يًقأنثثدَٔ ربثثس احكٝثثسض قسَث ايبسىثثث٘ سسثثقأ ا ةثث ١ربثثس احكٝثثسض عثثٔ
ط ٜث ثثل إعث ثثس  ٠االوقبث ثثس ٚ ،نسْ ث ث ايفث ثثى ٠ايفسػث ثثً ١ث ثثني ثة ث ث ا ٤ايق ب ٝث ثل ا ٍٚ
ٚايق بٝثثل ايثثثسْ ٞثسثثبٛعني ً ٚثثؼ َلسَثثٌ ايثبثثس )ٖٚ (0.973ثث ٞقُٝثثَ ١كبٛيثث١
غث ث اك ايبحث ث ايلًُ ثث ٞسس ثثقأداّ َلس ي ثث ١ثيف ثثس ن ْٚب ثثسحل  ٖٚثث ٞق ُٝثث ١اي ثث١
إىؼسٝ٥سً.
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 بٓاااء بطاقااة َالحظااة األداء ايعًُااى ملٗااارات اشااتدداّ اْظُااة ادارة احملتااوى
اإليهرتوْى :

تق ًث طبٝلثثٖ ١ثثذا ايبحث إعثثدا سقثث َ ١ىدثث ١يكٝثثسض ث ا ٤اي سيبثثس ملثث٢
اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث ٣ٛارتيهىْٚثثٚ ،٢قثثد اتبل ث ايبسىثثث ١ف ٓثثسٚ ٤ؿثثبع
سق ١اح ىد ١ارت ٛا ايقسي:١ٝ

 حتديد اهلدف َٔ بٓاء بطاقة املالحظة:

تٗدف سق ١اح ىدث ١إىل ايقلث ف عًثَ ٢شثق ٣ٛث ا ٤اي سيبثس ملث ٢اسثقأداّ
ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛارتيهى٢ْٚ

 وصف بطاقة َالحظة األداء املٗارى:

قسَث ايبسىثثث ١قؼثُ ِٝسقثث َ ١ىدث ١يكٝثثسض ث ا ٤اي سيبثس ملثث ٢اسثثقأداّ
ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث ٣ٛارتيهىْٚثثٚ ٢ايثثو ملثث ٢ؿثث ٤ٛقسُ٥ثث ١احٗثثس ا ايقثث ٢ثعثثدتٗس
ايبسىثثثٚ ١ايقثث ٢ع ؿ ث عًثث ٢احملهُثثني ،رت ثثدا ٤اي ث ثَ ٣ثثٔ ى ٝث نفسٜقٗثثسٚ ،قثثد
ته ْٛث ايب سقثثَ ١ثثٔ (َٗ )6ثثس ا ثسسسثثٚ ١ٝت ػثثٝسغ ١عثثد (َٗ )10ثثس ا مل عٝثث،١
تلس عٔ قٝسض احٗثس  ٠ا ٚىل(احٗثس ا اسثقأداّ ايؼثفح ١اي ٝ٥شث ١ٝيًٓدثسّ)ٚ ،ت
ػٝسغ ١عد (َٗ ) 11س ا مل عٝث ،١تلثس عثٔ قٝثسض احٗثس  ٠اي ٝ٥شث ١ٝايثسْٝثَٗ(١س ا
اْظسَ ٤ك )ٚ ،ت ػٝسغ ١عد (َٗ )9س ا مل ع ،١ٝتلس عٔ قٝسض احٗس  ٠اي ٝ٥شث١ٝ
ايثسيثَٗ( ١س ا اْظس ٤اجُٛعثس ) ٚت ػثٝسغ ١عثد (َٗ )4ثس ا مل عٝث ١تلثس عثٔ
قٝسض احٗس  ٠اي ا لث( ١ا ا احؼثس ارتس ةٝثٚ )١ت ػثٝسغ ١عثد (َٗ )6ثس  ٠مل عٝث١
تلس عٔ احٗس  ٠ارتسَش( ١اْظس ٤اوقبس قؼري) ٚت ػٝسغ ١عد ( َٗ )5س  ٠مل ع١ٝ
تل ثثس عث ثٔ احٗ ثثس  ٠ايشس س ثث( ١اْظ ثثس ٤ثْظث ث  ١احكث ث ) ثثذيو اػ ثثب ع ثثد احٗ ثثس ا
ايف عَٗ )45( ١ٝس .٠

 حتديد األداءات اييت تتضُٓٗا بطاقة املالحظة:

يقحدٜثثد َٗثثس ا ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث ٣ٛت ارتط ث ع عًثث ٢ا ٝثثس ٚايد اسثثس
ٚايبحثٛث اا ايؼثً ١نٛؿثثٛع ا ْدُث ١ايقلًُٝٝثٚ ،١ايقلًثثٚ ِٝايثقلًِ ارتيهىْٚثث٢
ٚايق ٢سبل ع ؿٗس ،نُس إ ايبسىث ١اطًل عً ٢ايلدٜثد َثٔ احٛاقث ارتيهىْٝٚث١
جُٛعَ ١ثٔ اْدُث ١ا ا  ٠ايثقلًِ ٚاحملقثٚ ٣ٛقسَث ايبسىثث ١لُثٌ قسُ٥ث ١نٗثس ا
اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ ٚاحملقثث ٣ٛايقثث ٢حتقسةٗثثس اي سيبثثس عٓٝثث٘ ايبح ث
يٝثثقُهٔ َثثٔ اسثثقأداَٗسٚ ،قثثد اىقثث ٛايب سقثث ١عًثثَٗ )45( ٢ثثس  ٠مل عٝثث َ ١تب ثث١
سيسْسَ .

 ايتكدير ايهُي يًُٗارات املطًوبة َٔ نٌ طايبة:

اس ثثقأدَ ايبسىث ثث ١ايقك ثثد ٜايهُ ثث ٞسي ثثد ةس ىق ثث ٢اه ثثٔ ايقلث ث ف عً ثث٢
َشقٜٛس اي سيبس ف نثٌ َٗثس  ٠ؼثَٛ ٠ ٛؿثٛعٚ ،١ٝقثد ت حتدٜثد ةثس ث ا٤
احٗس  ٠نُس :ًٜٞ
 ث = ةٚ ١اىد.٠
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 مل تؤ =٣ػف ًَ .حل ()4

 إعداد تعًيُات بطاقة املالحظة:

ٚعثث ٞعٓثثد ٚؿث تلًُٝثثس ايب سقثث ١ثٕ تهثثٚ ٕٛاؿثثحٚ ،١ستثثد ٚ ،٠طثثسًَ ١ىقثث٢
ٜش ثثٌٗ اس ثثقأداَٗس س ثثٛا َ ٤ثثٔ قب ثثٌ ايبسىث ثث ،١ث ٚث َ ٟىثث وثث اه ثثٔ ثٕ ٜك ثثّٛ
لًُ ١ٝاح ىد.١

 صدم بطاق٘ املالحظة:

يقكد ٜػدم ايب سق ،١ت ىشس ايؼدم ايدسٖ  ٟث ث ٟاحدٗ ايلسّ يًب سق ١ث
َثثٔ ىٝث ْثثٛع احفث ا ٚ ،نٝفٝثث ١ػثثٝسغقٗسَٚ ،ثثدٚ ٣ؿثثٛىٗسٚ ،تلًُٝثثس ايب سقثث١
َٚد ٣ققٗس  ٚةَ ١س تقُق ٘ َٔ َٛؿٛعٚ ١ٝيقحكٝل ايو ت ع ك ايب سق١
عً ٢زتُٛع َٔ ١احملهُني ( )10احقأؼؼني مل ٢احٓسٖ ٚطث م ايقثد ٜص ًَحثل
(ٚ ،)5تهٓٛيٛةٝث ثثس ايقلً ث ثثٚ ِٝاذتسس ث ث  ٗ ،ث ثثدف ايقأن ث ثثد َث ثثٔ سث ثث َ ١ايؼ ث ثثٝسغ١
ارتة اٝ٥ثث ١حف ث ا ايب سق ثثٚٚ ،١ؿثثٛىٗسٚ ،إَهسْ ٝثث َ ١ىدثث ١احٗ ثثس ا ; رثثِ إةثث ا٤
ايقلد ٜاحكىىَ ١ثٔ تلثد ٌٜػثٝسغ ١لثس ايلبثس ا ٚ ،قثد ًػث ْشثب ١االتفثسم
ثنث َٔ ()%90

 ايضورة ايٓٗائية يبطاقات املالحظة:

لد اْقٗس ٤ايبسىث َٔ ١تكد ٜػدم سق ١اح ىدٚ ،١ىشس ربستٗس ،ثػبح
ايب سق ١ف ػ ٛتٗس ايٓٗس ١ٝ٥ػسذت ١ي سقأداّ ف تك ِٜٛا ا ٤ايلًُ ٢ي سيبس
تكٓٝس ايقلً ِٝف َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق ٣ٛايؼ ٠ ٛايٓٗس١ٝ٥
يًب سقًَ .١حل ()3

 عرض وحتًيٌ ْتائج ايبخح وتفصريٖا :

سسقأداّ ايد ةس ارتسّ يهٌ َٔ اوقبس ايدامللٝث ١ي صتثس  ٚسقث َ ١ىدث١
َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملقًَ ٣ٛحثل (ٚ )6ي ةس ث ١عثٔ ايقشثس ٍ
اي ا ٚارتسَص ُٖٚس :

َ ثثس ملسعًٝثث ١ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث ٢ملثث ٢احك ث احفقثث ٛاحؼثثد عًثث ٢ايدامللٝثث١
ي صتس يد ٣طسيبس ايد اسس ايلًٝس جبسَل ١احًو سل? ٛ
َ س ملسعً ١ٝثسسي ٝايقك ِٜٛاح ىً ٢مل ٢احك ارتيهى ٢ْٚاحفقث ٛاحؼثد عًث٢
تَُٓٗ ١ٝس ا اسقأداّ اسثقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠احملقً٣ٛثد ٣طسيبثس ايد اسثس
ايلًٝس جبسَل ١احًو سل ? ٛت اوقبس مل ٚك ايبح نُس :٢ًٜ
ايف ك ا  :ٍٚالٜٛةد مل م ا ٚالي ١إىؼس ١ٝ٥ني َقٛسثع ةثس اجُثٛعقني
ايقج ٜبٝقني ف ايكٝسض ايكبً ٞرتوقبس ايداملل ١ٝي صتثس ٚيًقحكثل َثٔ ػثح١
ايف ؿثثثثث ١ٝت اسثثثثثقأداّ اوقبثثثثثس " " يلٓٝثثثثثقني َثثث ث تب قنيٚ ،نسْث ثث ايٓق ث ثثس٥
نسيقسي. ٞ
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ةدْ )4( ٍٚقس ٥اوقبس ( ) الوقبس الي ١ايف ٚم ني اجُٛعقني ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض
ايكبً ٞرتوقبس ايداملل ١ٝي صتس
اسِ اجُٛع١
اوقبس ايداملل١ٝ
ي صتس

ايلد

ايٛسع
اذتشس ٞ

االضت اف
احلٝس ٟ

ق) ( ١ُٝ

َشق٣ٛ
ايدالي٘

ايقج ٜب١ٝ
ايـس ١

ٜبني ادتدْ )4( ٍٚقثس ٥االوقبثس ايكبًث ٞيًُجُثٛعقني ايـثس ٚ ١ايقج ٜبٝث١
ملث ث ا ع ٓٝثث ١ايبحث ث إا نسْث ث ق ُٝثث ١ايٛس ثثع اذتش ثثس  ٞيًداملل ٝثث ١ي صت ثثس ف
االوقبس ايكبً ٞيًُجُٛعث ١ايقج ٜبٝث ٚ )37.87( ١ثسضت اف َلٝثس  )7.873( ٟثَثس
ف اجُٛع٘ ايـس ٘ ملكثد نثسٕ ايٛسثع اذتشثس ٚ )34.71( ٞاالضتث اف احلٝثس ٟ
(ٚ )8.779مل ٜهثثٔ ٖٓثثسى مل ث م ا ٚاليثث ١اىؼثثس ١ٝ٥عًثثَ ٢كٝثثسض اوقبثثس ايدامللٝثث١
ي صتس ايكبً ٞني اجُثٛعقني ايقج ٜبٝثٚ ١ايـثس  ، ١ىٝث نسْث قُٝث= ( ١
) 1.795عٓ ثثد َش ثثق ٣ٛالي ثثٚ .)0.05 = ( ١ادت ثثد ٜ )1( ٍٚثثبني و ػ ثث ١ع َ ثثس
اجُٛعقني ايقج ٜبٚ ١ٝايـس  ١عًَ ٢كٝسض اوقبثس ايدامللٝث ١ي صتثس ايكبًثٞ
ٚق.) ( ١ُٝ
ٖٚث ٞقُٝثث ١ثقثثٌ َثٔ قُٝقٗثثس ادتدٚيٝثث ١ايبسيػث )1.990( ١عٓثثد ةثث ١ى ٜثث)88( ١
َٚشثثق ٣ٛاليثث ) 0005( ١ثثس ٜثثدٍ عًثث ٢عثثدّ ٚةثث ٛمل ث م َلٓثث ٟٛثثني االوقبثثس ٜٔ
ايكبً ثث ٞيًُجُٛع ثث ١ايقج ٜب ٝثث ٚ ١اجُٛع ثث٘ ايـ ثثس  ٚ ١ثثذيو ت ايقأن ثثد َ ثثٔ
تهسملؤ اجُٛعقني.
ايف ك ايثسْ :٢ال ٜٛةد مل م ا ٚالي ١إىؼس ١ٝ٥ني َقٛسع ةس اجُٛعقني
ايقج ٜبٝقني ف ايكٝسض ايكبً ٞحٗس ا ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق.٣ٛ
ةدْ )5( ٍٚقس ٥اوقبس ( )الوقبس الي ١ايف ٚم ني اجُٛعقني ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض
ايكبً ٞحٗس ا ثْدُ ١ا ا  ٠احملق٣ٛ
اسِ اجُٛع١
ة ١سق١
اح ىد١

ايلد

ايٛسع
اذتشس ٞ

االضت اف
احلٝس ٟ

ق) ( ١ُٝ

َشق٣ٛ
ايدالي٘

ايقج ٜب١ٝ
ايـس ١

ٜبني ادتدْ )5( ٍٚقثس ٥االوقبثس ايكبًث ٞيًُجُثٛعقني ايـثس ٚ ١ايقج ٜبٝث١
مل ا ع ١ٓٝايبحث إا نسْث قُٝث ١ايٛسثع اذتشثس  ٞحٗثس ا ثْدُث ١ا ا  ٠ايثقلًِ
ٚاحملق.٣ٛف االوقبثس ايكبًث ٞيًُجُٛعث ١ايقج ٜبٝث ٚ )10.91( ١ثسضت اف َلٝثس ٟ
( ) 3.260ثَ ث ثثس ف اجُٛع ث ثث٘ ايـ ث ثثس ٘ ملك ث ثثد ن ث ثثسٕ ايٛس ث ثثع اذتش ث ثثس )11.24( ٞ
ٚاالضت اف احلٝس ٚ )3.359( ٟمل ٜهٔ ٖٓسى مل م ا ٚاليث ١اىؼثس ١ٝ٥عًثَ ٢كٝثسض
اوقبثثس ايدامللٝثث ١ي صتثثس ايكبًثث ٞثثني اجُثثٛعقني ايقج ٜبٝثثٚ ١ايـثثس  ، ١ى ٝث
نسْث ث ق ُٝثث).478- = ( ١عٓ ثثد َش ثثق ٣ٛالي ثثٚ .)0.05 = ( ١ادت ثثد ٜ )5( ٍٚثثبني
و ػ ١ع َس اجُٛعقني ايقج ٜبٚ ١ٝايـس  ١عًثَ ٢كٝثسض اوقبثس ايدامللٝث١
ي صتس ايكبًٚ ٞق.) ( ١ُٝ
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ٖٚث ٞقُٝثث ١ثقثثٌ َثٔ قُٝقٗثثس ادتدٚيٝثث ١ايبسيػث )1.990( ١عٓثثد ةثث ١ى ٜثث)88( ١
َٚشثثق ٣ٛاليثث ) 0005( ١ثثس ٜثثدٍ عًثث ٢عثثدّ ٚةثث ٛمل ث م َلٓثث ٟٛثثني االوقبثثس ٜٔ
ايكبً ٞيًُجُٛع ١ايقج ٜب ٚ ١ٝاجُٛع٘ ايـس  ٚ ١ذيو ت ايقأندَٔ تهثسملؤ
اجُٛعقني.
ايفث ك ايثسي ث ٜٛ :ةثثد مل ث م ا ٚاليثث ١إىؼثثس ١ٝ٥ثثني َقٛسثثع ةثثس اجُٛعثث١
ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض ايبلد ٟرتوقبس ايداملل ١ٝي صتس .
ةدْ ) ( ٍٚقس ٥اوقبس ( ) الوقبس الي ١ايف ٚم ني اجُٛعقني ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض
ايبلد ٟرتوقبس ايداملل ١ٝي صتس
اسِ
اجُٛع ١ايلد
اوقبس
ايداملل١ٝ
ي صتس

َشق٣ٛ
ايٛسع االضت اف
اذتشس  ٞاحلٝس  ٟق ) ( ١ُٝايدالي٘

(َ

إٜقس)

ىجِ ايقأرري

ايقج ٜب١ٝ
ايـس ١

ٜبني ادتدْ )6( ٍٚقس ٥االوقبس ايبلثد ٟيًُجُثٛعقني ايـثس ٚ ١ايقج ٜبٝث١
مل ا ع ١ٓٝايبح إا نسْ ق ١ُٝايٛسع اذتشس  ٞمل ٢اوقبس ايداملل ١ٝي صتس
 116.02ثثسضت اف َل ٝثثس  ،12.607 ٣ثَ ثثس مل ثث ٢اجُٛع ثث ١ايـ ثثس  ١ن ثثسٕ ايٛس ثثع
اذتشس  54.82 ٢سضت اف َلٝس .16.812 ٣
نُس ٜقـ َٔ ادتثدٚ ٍٚةث ٛملث م ا ٚاليث ١اىؼثس ١ٝ٥عًث ٢اوقبثس ايدامللٝث١
ي صتس ايبلد ٣ى ٝنسْ ق 19.537 " " ١ُٝعٓد َشق ٣ٛالي ٢ٖٚ 0.05١ق١ُٝ
انثثس َثثٔ قُٝقٗثثس ادتدٚيٝثث ١ايبسيػثث 1.990 ١عٓثثد ةثث ١ى ٜثث 88 ١ثثس ٜثثدٍ عًثث٢
ٚة ثث ٛملث ث م ثثني اجُٛع ثث ١ايقج ٜب ٝثثٚ ١اجُٛع ثث ١ايـ ثثس ٚ ١يؼ ثثسحل اجُٛع ثث١
ايقج ٜب ٚ ،١ٝذيو ت ايقحكل َٔ ػح ١ايف ك،
ًؼ ق َ ١ُٝإٜقس (ٖٚ ، )0.813ذ ٙايك ِٝتدٍ عً ٢تأرري نبري س ٜدٍ عً٢
ٚة ٛار سسي ٝايقكث ِٜٛارتيهىْٚث ٢ثسحك ا احفقٛىث ١احؼثد عًث ٢ايدامللٝث١
ي صتس ى ٝثْ٘:
 إاا ن ثثسٕ ق ُٝثث َ ١ثث إٜق ثثس =  0.15ملٗ ثثذا  ٜثثدٍ عً ثث ٢ق ُٝثث ١ن ثثبري َ 0.15 ( ٠ثثٔ
ايقبس ٜٔف احقػري ايقس اهٔ إ ةسع٘ إىل ثر احقػري احشقكٌ ).
 إاا نسٕ قُٝث َ ١ث إٜقثس =  0.20ملٗثذا ٜثدٍ عًث ٢تثأرري نثبري ةثدًا ( َ 0.20ثٔ
ايقبس ٜٔف احقػري ايقس اهٔ إ ةسع٘ إىل ثر احقػري احشقكٌ ).
ٚتقفل ٖذ ٙايٓقٝج َ ١اسْ ١سةسمل ٚ ٢و ٚ 2014 ٕٚايق ٢ثنثد إ اي ث
ايًذ ٜٔسٛا عٔ ط ٜل احك ا ارتيهى ١ْٝٚاحفقٛى ١مل ٢ارتوقبس ا ارتيهىْٝٚث١
عس احك ارتيهى( ٢ْٚاحٛى) ثنث تفسع َٔ ط اجُٛع ١ايقث ٢اسثقأدَ
ة ١ربس ثعً ٢مل ٢ارتوقبس ا ايكؼثري٠
ايقلًِ احز ٜنُس ثظٗ ٖؤال ٤اي
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عًثث ٢احثثٛى ٚقثثد ثٚػث ايد اسثث ١سُٖٝثث ١ارتوقبثثس ا ارتيهىْٝٚثث ١ايقثث ٢قثثدَ َثثٔ
و ٍ احثٛى ٚاْٗثس نسْث َؼثد ةٝثد يًبٝسْثس ملثٖ ٢ثذ ٙايد اسثٚ ١نثسٕ اي ث
يد ِٜٗقد  ٠عً ٢اسقلس  ٠احلًَٛس َٔ و ٍ احٛى  َٔٚو ٍ احٓسقظس ارتسػث١
ْٚكٌ احل ملٚ ١ت بٝل ا ْظ ٚ ١ايٛاةبس ا سبٛع١ٝ
ايقث ٢ثنثد ثُٖٝث ١ايقكث ِٜٛايبٓثسٚ ٢٥ايٓٗثس ٢٥ملث ٢احكث ا احفقٛىث ١احؼثد
اس ١طْٛسى 2013 Schoenackايق ٢اٚػ دع ٠ٛاحؼُُني يقٓفٝذ احٛى ظهٌ
ثملـثثٌ  ٚيقحدٜثثد عًُٝثث ١ايقٛةٝثث ١ملثث ٢ايثثقلًِ ٚتـثثُني عٓسػ ث ٚث ٚا ايقلًثثِٝ
احقثثزأَ ٚتكثثد ِٜايقكثث ِٜٛايبٓثثسٚ ٢٥ايٓٗثثسَ ٢٥ث ت ثث ٜٛث ٚا ارتتؼثثسٍ ٚايقفسعثثٌ
اوثثٌ احثثٛى  ٚاسثث ١ايشثثفٝسْٚ( 2010 ٞايقثث ٢ثربق ث ثر ث تٓثثٛع ثسثثسي ٝايقكثث ِٜٛف
تُٓ ٝثث ١حتؼ ثث ٌٝطًب ثث ١ايؼ ثثف ايثث ثسَٔ َ ثثٔ ايقلً ثث ِٝا سسس ثث ٞمل ثث َ ٢ثثس  ٠ايى  ٝثث١
ارتس َ ٚ، ١ٝاس ١ةسَلَٓ ١ػٛيٝس  2012ايق ٢ثربق مللسي ١ٝايقك ِٜٛاح ىًث ٢ملث٢
َس  ٠ايًػ ١ارتصتًٝزٜث ١ي ث ادتسَلث ١ملـث عًث ٢إ اسثقأداَٗس ةلثٌ اي ث
ثنث اٖقُسَس نك ايًػ ١ارتصتًٝزٜثٚ ١ثنثث ركث ١ملث ٢تلًثِ ايًػثْ ١قٝجث ١يقثٛمل
اح ٚ ١ْٚايقؼح ٝاحشقُ ثرٓس ٤ايقك.ِٜٛ
ايف ك اي ا ٜٛ :ةد مل م ا ٚالي ١إىؼس ١ٝ٥ثني َقٛسثع ةثس اجُثٛعقني
ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝثسض ايبلثد ٟحٗثس ا اسثقأداّ ثْدُث ١ا ا  ٠ايثقلًِ
ٚاحملق.٣ٛ
ةدْ )7( ٍٚقس ٥اوقبس ( )الوقبس الي ١ايف ٚم ني اجُٛعقني ايـس ٚ ١ايقج ٜب ١ٝف ايكٝسض
ايبلد ٟحٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق.٣ٛ
اسِ
اجُٛع١

ايلد

َشقَ( ٣ٛ
ايٛسع االضت اف
ق) ( ١ُٝ
ايدالي٘
اذتشس  ٞاحلٝس ٟ

إٜقس)

ىجِ
ايقأرري

حٗس ا اسقأداّ ايقج ٜب١ٝ
ثْدُ ١ا ا ٠
ايقلًِ ٚاحملق .٣ٛايـس ١

ٜبني ادتدْ )7( ٍٚقس ٥االوقبس ايبلثد ٟيًُجُثٛعقني ايـثس ٚ ١ايقج ٜبٝث١
مل ا ع ١ٓٝايبح إا نسْ ق ١ُٝايٛسع اذتشس  ٞحٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا ٠
ايثثقلًِ ٚاحملقثث.٣ٛف ايكٝثثسض ايبلثثد ٟيًُجُٛعثث ١ايقج ٜبٝثث ٚ )27.02( ١ثثسضت اف
َلٝس  )2.701( ٟثَس ف اجُٛع٘ ايـس ٘ ملكد نسٕ ايٛسثع اذتشثس )15.40( ٞ
ٚاالضتث ث اف احل ٝثثس  )4.103( ٟإ ٖٓ ثثسى ملث ث م ا ٚالي ثث ١اىؼ ثثس ١ٝ٥عً ثثَ ٢ك ٝثثسض
حٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق ٣ٛايبلد ٟني اجُٛعقني ايقج ٜبٝث١
ٚايـثثس  ، ١ى ٝث نسْ ث قُٝثث )15.871 = ( ١عٓثثد َشثثق ٣ٛاليثث.)0.05 = ( ١
ٚادت ثثد ٜ )4( ٍٚثثبني و ػ ثث ١ع َ ثثس اجُ ثثٛعقني ايقج ٜب ٝثثٚ ١ايـ ثثس  ١عً ثث٢
َكٝثثسض حٗثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ ٚاحملقثث ٣ٛايبلثثدٚ ٟقُٝثثٖٚ.) ( ١ثثٞ
ق ١ُٝثنس َٔ قُٝقٗس ادتدٚي ١ٝايبسيػ )1.990( ١عٓد ة ١ى َٚ )88( ١ٜشق٣ٛ
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اليث ثث ) 0005( ١ث ثثس ٜث ثثدٍ عًث ثثٚ ٢ةث ثث ٛمل ثث م َلٓث ثث ٟٛث ثثني اجُث ثثٛعقني ايـث ثثس ١
ٚايقج ٜبٝث ثثٚ ١يؼث ثثسحل اجُٛعث ثث ١ايقج ٜبٝث ثث ٚ ١ث ثثذيو ت ايقأنث ثثد َث ثثٔ ػث ثثح١
ايف ؿهُس ًؼ ق َ ١ُٝإٜقس (ٖٚ ، )0.741ذ ٙايك ِٝتدٍ عً ٢تأرري نثبري ٜٚثدٍ
عًٚ ٢ةث ٛارث سثسي ٝايقكث ِٜٛاح ىًث ٢ارتيهىْٚث ٢عًث ٢تُٓٝثَٗ ١ثس ا اْدُث١
ا ا  ٠اي ثثقلًِ ٚاحملق ثثٚ ،٣ٛاتفكث ث ٖ ثثذ ٙايٓقٝج ثثَ ١ث ث اس ثث ١ايك ثثٛاع  ٚ ٠ايظث ث َسٕ
( )2012ايق ٢ثند عً ٢ثُٖٚ ١ٝمللسي ١ٝاسقأداّ ث ٚا ايقٛاػٌ ٚث ٚا ايقكثِٜٛ
ملٓ ٢سْ ٤دسّ ا ا  ٠يًُحقْ ٣ٛسة ٚا ٚةٚ ٠ ٛنفس ٠٤مل ٢تًبٝث ١ىسةث ١احشثقأدّ
نُس اند ثُٖٝقٗس مل ٢تَُٓٗ ١ٝس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ارتيهى،٢ْٚ
ايف ك ارتسَص ٜٛ :ةد مل م ا ٚالي ١إىؼس ١ٝ٥ثني َقٛسثع ةثس اجُٛعث١
ايقج ٜبٝثث ١ملثث ٢ايكٝثثسض ايكبًثثٚ ٞايكٝثثسض ايبلثثد ٟف اوقبثثس ايدامللٝثث ١ي صتثثس
يؼسحل ايكٝسض ايبلد.٣
ت اسقأداّ اوقبس " " يًُجُٛعس اح تب  ١يكٝسض ايفث ٚم ثني َقٛسث س
ة ثثس اي ث ث ف اجُٛع ثث ١ايقج ٜب ٝثث ١ف اوقب ثثس ايداملل ٝثث ١ي صت ثثس ايكبً ثث٢
ٚايبلد(Paired Samples Statistics( ٟ
ةدْ )8( ٍٚقس ٥اوقبس ( ) الوقبس الي ١ايف ٚم ني ني ايكٝسض ايكبًٚ ٞايكٝسض ايبلد ٟي سيبس
اجُٛع ١ايقج ٜب ١ٝف اوقبس ايداملل ١ٝي صتس
احقٛسع

ايلد

االضت اف
احلٝس ٟ

لد٣
جت ٜب١ٝ
قببً٢
جت ٜب١ٝ

ق١ُٝ

ايدالي١
ارتىؼس١ٝ٥

(َ
إٜقس)

ىجِ
ايقأرري

0.000

نسْ ق ١ُٝايٛسع اذتشس  ٞف اوقبس ايداملل ١ٝي صتس ف االوقبثس ايكبًثٞ
يًُجُٛعث ثث ١ايقج ٜبٝث ثث ٚ )37.87( ١ث ثإضت اف َلٝث ثثس  )7.873( ٟثَث ثثس ف االوقبث ثثس
ايبلثثد ٟملك ثثد ن ثثسٕ ايٛسثثع اذتش ثثس ٚ )116.02( ٞاالضتثث اف احل ٝثثس )12.607( ٟ
 ٚلد ت بٝل اوقبس ( ) يًلٓٝس احىا  ١ني االوقبس  ٜٔايكبًثٚ ٞايبلثد ٟظٗث
إ ق ) ( ١ُٝاحملقشب ٖٞٚ )37.149( ١قُٝث ١ثنثس َثٔ قُٝقٗثس ادتدٚيٝث ١ايبسيػث١
( )2000عٓثثد ةثث ١ى ٜثثَٚ )44( ١شثثق ٣ٛاليثث )0005( ١ثثس ٜثثدٍ عًثثٚ ٢ةثث ٛمل ث م
َلٓ ٟٛني االوقبس  ٜٔايكبًٚ ٞايبلدٚ ٟيؼسحل االوقبس ايبلدٟ
ٜقـ َٔ ةدٚ )8( ٍٚة ٛمل ٚم اي ١اىؼسٝ٥س عٓد َشثقَ ٣ٛلٓث 0.05 ٣ٛثني
ةس اي سيبثس ثني اجُٛعث ١ايـثس  ١ي وقبثس ايقحؼث ٢ًٝايكبًثٚ ٢ايبلثد٣
يًُجُٛع ١ايقج ٜب ٘ٝف اوقبس ايداملل ١ٝي صتس يؼسحل ايكٝسض ايبلد ، ٣ىٝ
ًث ث ث ثثؼ احقٛسث ث ث ثثع اذتشث ث ث ثثس  ٞيًث ث ث ثثد ةس َ 116.02كس ث ث ث ثثٌ  37.87ف َقٛسث ث ث ثثع
ايد ةس ،نُس ًؼ ق َ ١ُٝإٜقثس (ٖٚ ، )0.934ثذ ٙايكث ِٝتثدٍ عًث ٢تثأرري نثبري
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س ٜدٍ عًٚ ٢ة ٛثر سسي ٝايقكث ِٜٛاح ىًث ٢ارتيهىْٚث ٢ملثٜ ٢ثس  ٠ايدامللٝث١
ي صتس ٚ ،تقفثل ٖثذ ٙايٓقٝجثَ ١ث ْقثس ٥اسث ١ايشثفٝسْ(2010(٢ايقث ٢ثربقث ثرث
تٓٛع ثسسي ٝايقك ِٜٛف حتؼ ٌٝطًب ١ايؼثف ايثثسَٔ َثٔ ايقلًث ِٝا سسسث ٞحثس ٠
ايى  ١ٝارتس َ.١ٝ
ةد)9( ٍٚاوقبس ايداملل ١ٝي صتس جت ٜب ٘ٝقبً٢
Mean
37.87

Maximum Minimum Std. Deviation
7.873

49

22

25
33.00

Percentiles
50
39.00

75
44.50

ةد )10( ٍٚاوقبس ايداملل ١ٝي صتس جت ٜب ٘ٝلد٣
Maximum Minimum Std. Deviation Mean
139
88
12.607
116.02

Percentiles
50
25
112.00
106.00

75
126.50

 اي  ٝا  ٖٛٚ : ٍٚايك ١ُٝايع ته ٕٛثنس َٔ  َٔ %25ايك.ِٝ
 اي  ٝايثسْ ٖٛٚ :ٞايٛسٝع ث ٚايك ١ُٝايع ٜكٌ عٓٗس  َٔ %50ايك.ِٝ
 اي  ٝايثسي  ٖٞٚ :ايك ١ُٝايع ته ٕٛثنس َٔ  َٔ %75ايك.ِٝ
ٜٚقـث ث َ ثثٔ ة ثثدٚىل ( )10( )9ايفث ث ٚم مل ثث ٢ايداملل ٝثث ١ي صت ثثس ي ثثد ٣طسيب ثثس
اجُٛع ١ايقج ٜب ١ٝمل ٢ايق بٝك ٢ايكبًٚ ٢ايبلثد ٣سيٓشث احٜٛ٦ث ١تبلثس يقكثدٜ
ةس احكٝسض ايداملل ١ٝرتصتس مل ٢ادتد. )11( ٍٚ
ةد )11( ٍٚيقكدٜ

ايد ة١
امل َ تف
امل ملٛم احقٛسع
امل حت احقٛسع
ؿلٝف

ةس احكٝسض ايداملل ١ٝرتصتس
تكد ٜايدامل
100- 75
50- 74
25- 49
اقٌ َٔ 24

ايف ك ايشس ضٜٛ :ةد ملث م ا ٚاليث ١إىؼثس ١ٝ٥ثني َقٛسثع ةثس اجُٛعث١
ايقج ٜب ١ٝمل ٢ايكٝسض ايكبًٚ ٞايكٝسض ايبلد ٟف َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا ٠
احملق ٣ٛايقلً ٢ُٝيؼسحل ايكٝسض ايبلد.٣
ت اسقأداّ اوقبس " "يًُجُٛعس اح تب  ١يكٝسض ايفث ٚم ثني َقٛسث س
ةث ثثس اي ث ث ف اجُث ثثٛعقني ايقج ٜبٝث ثث ١ف َٗث ثثس ا اسث ثثقأداّ ثْدُث ثث ١ا ا ٠
احملق ٣ٛايقلً ٢ُٝايكبً ٚ ٢ايبلد(Paired Samples Statistics( ٟ
نسْث ث ق ُٝثث ١ايٛس ثثع اذتش ثثس  ٞف َٗ ثثس ا اس ثثقأداّ ثْدُ ثث ١ا ا  ٠احملق ثث٣ٛ
ايقلً ٢ُٝف االوقبس ايكبًث ٞيًُجُٛعث ١ايقج ٜبٝث ٚ )10.91( ١ثسضت اف َلٝثس ٟ
( )3.260ثَس ف االوقبس ايبلد ٟملكد نسٕ ايٛسع اذتشس ٚ )27.02( ٞاالضت اف
احل ٝثثس  ٚ )2.701( ٟل ثثد ت ب ٝثثل اوقب ثثس ( ) يًل ٓٝثثس احىا ثث ١ثثني االوقب ثثس ٜٔ
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ايكبًثثٚ ٞايبلثثد ٟظٗ ث إ قُٝثث ) ( ١احملقشثثبٖٚ )26.381( ١ثث ٞقُٝثث ١ثنثثس َثثٔ
قُٝقٗس ادتدٚي ١ٝايبسيػ )2000( ١عٓد ة ١ى َٚ )44( ١ٜشق ٣ٛاليث )0005( ١ثس
ٜدٍ عًثٚ ٢ةث ٛملث م َلٓث ٟٛثني االوقبثس  ٜٔايكبًثٚ ٞايبلثدٚ ٟيؼثسحل االوقبثس
ايبلد. ٟ
ةدْ )12( ٍٚقس ٥اوقبس ( ) الوقبس الي ١ايف ٚم ني ني ايكٝسض ايكبًٚ ٞايكٝسض ايبلد ٟي سيبس
اجُٛع ١ايقج ٜب ١ٝف َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛايقلً٢ُٝ
احقٛسع

ايلد

االضت اف
احلٝس ٟ

لد٣
جت ٜب١ٝ
قببً٢
جت ٜب١ٝ

ق١ُٝ

ايدالي١
ارتىؼس١ٝ٥

(َ
إٜقس)

ىجِ
ايقأرري

0.000

ٜقـث َثثٔ ةثثدٚ )12( ٍٚةثث ٛملث ٚم ايثث ١اىؼثثسٝ٥س عٓثثد َشثثقَ ٣ٛلٓثث0.05 ٣ٛ
ث ثثني ةث ثثس اي سيبث ثثس ث ثثني اجُٛعث ثث ١ايـث ثثس  ١ي وقبث ثثس ايكبًث ثثٚ ٢ايبلث ثثد٣
يًُجُٛع ١ايقج ٜب ٘ٝف َٗس ا اسقأداّ ثْدُ ١ا ا  ٠احملق ٣ٛايقلً ٢ُٝيؼسحل
ايكٝثثسض ايبلثثد ، ٣ى ٝث ًثثؼ احقٛسثثع اذتشثثس  ٞيًثثد ةس َ27.02كس ثثٌ 10.91ف
َقٛسثثع ايثثد ةس  ،نُثثس ًثثؼ قُٝثث َ ١ث إٜقثثس (ٖٚ ، )0.881ثثذ ٙايكثث ِٝتثثدٍ عًثث٢
تثثأرري نبري ثثس ٜثثدٍ عًثثٚ ٢ةثث ٛثر ث سثثسي ٝايقكثث ِٜٛاح ىًثث ٢ارتيهىْٚثث ٢ملثث٢
تُٓٝثثَٗ ١ثثس ا اسثثقأداّ ثْدُثث ١ا ا  ٠احملقثث ٣ٛايقلًُٝثثٚ ٢تقفثثل ايٓقٝجثث ١اذتسيٝثث١
َث ث ْق ثثس ٥اس ثث ١ةسَل ثثَٓ ١ػٛي ٝثثس سيؼ ثثني ( )2010ثيق ثث ٢ثن ثثد  ٜثثس  ٠تفسع ثثٌ
اي ث َ ث ستقثثَ ٣ٛثثس  ٠ايًػثث ١ارتصتًٝزٜثثْ ١قٝجثث ١رتسثثقأداّ ثسثثسي ٝايقكثثِٜٛ
اح ىً٣هُثثس ثظٗ ث ثٕ ايقكٝثث ِٝاح ىًثث ٢نثثسٕ ملثثسع ملثث ٢تثثد ٜص َٗثثس ا ايًػثث١
ارتصتًٝز.١ٜ
ٚتش ثثقأًؽ ايبسىث ثث َ ١ثثٔ عث ث ك ايٓق ثثس ٥ايش ثثس ك ١إىل ثٕ ٖٓ ثثسى ْك ثثؽ مل ثث٢
ايدامللٝثث ١ملثث ٢ارتصتثثس  ٚؿثثلف ملثث ٢تُٓٝثثَٗ ١ثثس ا ثْدُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ ٚاحملقثث٣ٛ
َكس ْ ١سسقأداّ ثسسي ٝايقك ِٜٛاح ىً ٢ارتيهىٚ ٢ْٚايو يألسبس ايقسي:١ٝ
 ثٕ اسثثقأداّ احكث ا احفقٛىثث ١احؼثثد سثثسعد عًثث ٢تٛػثث ٌٝاحلًَٛثثس ظثثهٌ
ثملـثثٌ َ ث اَهسْٝثث ١اسثثىةسع احلًَٛثثس ٚاعثثس  ٠ارتط ث ع عًٗٝثثس ثثأٚ ٣ق ث ٚث٣
َهسٕ.
 ثٕ اسقأداّ ثسثسي ٝايقكث ِٜٛاحأقًفث ١ث اىل اذتث ؾ عًثَ ٢قس لث ١احملقث٣ٛ
احكدّ ظهٌ ٜقُٝز سيقظٜٛل ٚث  ٣إىل وًثل  ٚاحٓسملشثٚ ١ىث ايثقلًِ ٚوًثل
ةًٛا َٔ ارترس ٚ ٠ايداملل ١ٝيًقلًِ.
 ثسسي ٝايقك ِٜٛاحقبل ١مل ٢احك ا ايقكًٝد١ٜمل تثؤ اىل حتفٝثز اي ث ضتثٛ
اصتس احك سيظهٌ اح ً ٚ ٛسيقسىل مل تؤ اىل تَُٓٗ ١ٝس اتِٗ مل ٢اسثقأداّ
اْدُ ١ا ا  ٠ايقلًِ ٚاحملق.٣ٛ
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 ايقٓ ثثٛع مل ثث ٢اس ثثقأداّ ثس ثثسي ٝايقك ثث ِٜٛارتيهى ْٚثث َ ٢ثثٔ َٓسقظ ثثس ٚت ثثد ٜبس
ٚاوقبثثس ا قؼثثري ٠سثثسعد عًثث ٢حتفٝثثز اي ث ضتثث ٛاصتثثس اةثثزا ٤احك ث ملكثثد
سثثسعد احٓسقظثث ١ىثثَٛ ٍٛؿثثٛعس احك ث اىل َٓسملشثث ١ثثني اي ث ٚاع ثثسِٗ٥
ى  ١ٜمل ٢ا دا ٤ث اٚ ِٗ٥اجتسٖستِٗ ضتَٛ ٛؿٛعس احك ٚتبس ٍ ٚةٗس ايٓدث
ملُٝس ٚ ِٗٓٝتبس ٍ ارتسا ثني اي ث َثٔ ٦ٝثس شتقًفث َ١ايقلًٝثل عًث٢
ا اَ ٤ثثٔ قبثثٌ ا سثثقسا سثثسعد عًثث ٢حتفٝثثز اي ث حزٜثثد َثثٔ احظثثس ن ١ملثث٢
احٓسقظس .
 سسعد اتسى ١ثسسي ٝايقك ِٜٛارتيهىْٚث ٢ايشثس كَ ١ثٔ وث ٍ َٓؼثس احكث ا
ا رتيهى ١ْٝٚاحفقٛى ١احؼد عًث ٢سثٗٛي ١اتسىثٖ ١ثذ ٙا سثسيٚ ٝارتطث ع عًث٢
ستقٛاٖثثس عثثٔ لثثد َٚثثٓ ايثكثث ١يً ث ٚطُثثٛىِٗ رتصتثثس احك ث ٚت ًلٗثثِ
يًُزٜد َٔ احٛؿٛعس احقلًك ٘ ١ملـ عٔ ٝزا احك ا احفقٛىث ١احؼثد
ٚتٛامل سبٌ ايقٛاػٌ احقزأَ ٚغري احقزأَ َ ط احك .
 اتسى١ايقد ٜبس ٚارتوقبس ا ايكؼري ٠احشقُ  ٠عً ٢اةزا ٤احك  ٚؼفٜ ٚ ١ث١
لد نٌ ستسؿث تني ٚحتدٜثد ملثىَٝٓ ٙث ١يهثٌ اوقبثس ث  ٣اىل طثل ٛاي ث
سحشثثٛ٦ي ١ٝعًثث ٢اصتثثس اةثثزا ٤احكث ملثث ٢اٚقستٗثثس َٚقس لثث٘ احكث ظثثهٌ َٓثثقدِ
ٚةٝد .

 توصيات ايبخح:

مل ٢ؿ ٤ٛايٓقس ٥ايشس كٜٛ ١ػ ٢ايبح سيقٛػٝس ايقسي:١ٝ
 ؿ  ٠ ٚاعقُس ايقٓٛع ف ثسثسي ٝتكث ِٜٛاي ًبث ١ف نثٌ احثٛا ايد اسث ١ٝظثهٌ
عسّ ٚاحك ا ارتيهى ١ْٝٚظهٌ وسؾ
 عكث ثثد  ٚا تد ٜبٝث ثث ١يًُلًُث ثثني السث ثثقأداّ ثسث ثثسي ٝايقكث ثث ِٜٛارتيهىْٝٚث ثث١
احقٓٛع.١
َ كرتحات ايبخح :
 إة ث ا ٤اسثثس ىثث ٍٛثر ث تٓثثٛع ثس ثسي ٝايقكثث ِٜٛارتيهىْٚثث ٢ف حتؼثثَ ٌٝثثٛا

اس ١ٝثو  ٣سحك ا احفقٛى ١احؼد
 إة ا ٤اسس ى ٍٛايل ق ١ني تٓٛع ثسسي ٝايقكث ِٜٛارتيهىْٚث ٢ملث ٢احكث ا
احفقٛى ١احؼد ٚتَُٓٗ ١ٝس ا ايقفهري ايلًٝس.
 اة ث ا ٤اسثثَ ١كس ْثث ١ثثني اسثثسي ٝايقكثث ِٜٛارتيهىْٚثث ٢ملثث ٢احك ث ا احفقٛىثث١
احؼد .

 املراجع :
 ث ثث ٛو ثث ٠ٛايش ثثٝد عب ثثد اح ثثٛىل( َ )2010ب ثثس ا تؼ ثثُ ِٝاحكث ث ا ارتيهى ْٝٚثث ١احظ ثثقك َ ١ثثْٔد ٜس ايقلًِ ٚت بٝكستٗس ايقلًَ( ،"١ُٝٝؤمت "  ٚايقلًِ ارتيهى ْٞٚف تلزٜز زتقُلس
احل ملثث َ ،١نثثز ٜثثٔ يًقلًثث ِٝارتيهىْٚثث – ٞةسَلثث ١ايبح ث  ،ٜٔف 6 - 8 / 4 /2010 .ايفثثى٠
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َثثٔ . Retrieved from StatsStatistics World Internet Users and
Population Internet Usage world stats,(2014).
 (  ،)2015زتً ث ث ث ثث ١ايقلً ث ث ث ثث ِٝارتيهى ْٚث ث ث ثث ، ٞايل ث ث ث ثثد اي ا ث ث ث ث ث عظث ث ث ث ث  َ ،ث ث ث ثثس ض ،2015ؾ44/2/2015http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=s
how&id=466
 شثث ،ْٞٛٝعبثثد اذتُٝثثد( َ )2007شثثقكبٌ ايقلً ثث ِٝعثثٔ لثثد ،ايقلًثث ِٝااليهىْٚثثٚ ٞايقلً ثثِٝادتٛاٍ،ايكسٖ  ،٠ا ايهق ايلًُ ١ٝيًٓظ ٚايق. ٜ ٛ
 ةَ، ٛؼث ثث فْ.)2009(.٢د ث ثثِ تك ث ثثد ِٜاحكث ث ث ا ايقلً ُٝٝث ثث ١ع ث ثثس ايظ ث ثثبهس .ف ستُ ث ثثدعبداذتُٝد (.ست )َٓ.د ١َٛايقلً ِٝعس ايظبهس 2 ،ايكسٖ ،٠عسمل ايهق .
 اذتسَ ثثد ،ٟوسي ثثد ىش ثثٔ( )2009ؿ ثثٛا ع َٚل ثثسٜري ادت ثث ٠ ٛف ايقلً ثث ِٝااليهى ْٚثثٚ ،ٞى ثثد٠ايقلً ِٝااليهى ،ْٞٚةسَل ١احٓؼ ،٠ ٛزتً ١ايقلً ِٝااليهى ،ْٞٚايلد ارتسَص.
 ايدٜٚع ،عبد ايلزٜز ( ٚ :)2011ايقكٓ ١ٝاذتدٜث ١مل ٢ت  ٌُٖ ٜٛارت ا  ٠احد س ١ٝسح ىً١ارت قدا ٝ٥ثث ١ند ٜٓثث ١اي  ٜثثسك َ ثثٔ ٚةٗ ثث٘ ْدثث َ ثثد ٣ ٜاح ثثدا ض ٚٚن  ٗ٥ثثس ،اس ثثس ت  ٜٛثث١
ٚاةقُسعَ ،١ٝؼ 17 َ ،
 اٜس ،عؼسّ س ىسٕ )2010(،ا ْىْ ملٛا٥دٚ ٙاسقأداَست٘،ايل ام اٖث ث ث ،ايػ ٜث ث ث ايقك ث ثث ِٜٛارتيهى ْٚث ثث،)2009( ٢احكث ث ث ا ارتيهى ْٝٚث ثث ١تؼ ث ثثُُٗٝس اْقسةٗ ث ثثسْ،ظ ٖس،ت بٝكٗس ْ،كٛاٗس،ايكسٖ ،٠عسمل ايهق
 ٜث ثثدإ ثمح ث ثثد ( :) 2013ث ث اَ "َث ثثٛى" حتكث ثثل ىًث ثثِ ايد اسث ثث ١ف ث قث ثث ٢ةسَلث ثثس ايلث ثثسملhttps://hunasotak.com/artical/741
 سسمل ،ثمحد ستُد( ٚ )2006سسٚ ٌ٥تهٓٛيٛةٝس ايقلً ،ِٝاي ٜسكَ ،هقب ١اي طد .،2 س اٜس ،عس ٍ(  )2008تهٓٛيٛةٝس ايقلًَٚ ِٝؼس ايقلًِ َفسْٖ ِٝد ٜثٚ ١ت بٝكثس عًُٝث،١اي ٜسك َ ،هقب ١اي طد .2 ،
 ايشفٝسْ ٍ ٖ ، ٞستُد عًث ٞسثٝف ( ، )2010ثرث تٓثٛع ثسثسي ٝايقكث ِٜٛملث ٢حتؼث ٌٝطًبث١ايؼثثف ايثثثسَٔ َثثٔ ايقلًثث ِٝا سسسثثٚ ٞاجتسٖثثستِٗ ضتثثَ ٛثثس  ٠ايى ٝثث ١ارتس ث َ ١ٝةسَلثث١
ىـ ث َ ٛيًلًثثٚ ّٛايقهٓٛيٛةٝسنًٝثث ١ايى ٝثث - ١احه ث قشثثِ ايلًثث ّٛايى  ٜٛثٚ ١ايٓفشثث١ٝ
ايد اسس ايلًٝس
 ايش ثثٝد ْ ثثٝفني  ،ادت ثثزا عب ثثد ايً  ٝثثف (.)2009ت ثثَ ٜٛكث ث إيٝهى ْٚثث ٞف ؿ ثثَ ٤ٛل ثثسٜريَٛٚاػفس ايقلًِ ارتيٝهى َٔ ْٞٚلد عس ارتْىْ  ٚاس ١ثرث  ٙعًث ٢ايقحؼثَٗٚ ٌٝثس ا
ايثقلًِ َثٔ لثثد يثد ٣طًبثث ١ايثد ً ّٛاحٗٓٝثث ١ف ايى ٝث ١ختؼثثؽ تهٓٛيٛةٝثس ايقلً،ِٝاحثثؤمت
ايلًُ ٞايثسْ ٞعظ يًجُل ١ٝاحؼ  ١ٜيقهٓٛيٛةٝس ايقلً ( ِٝتهٓٛيٛةٝس ايقلً ِٝارتيهىْٞٚ
ني حتدٜس اذتسؿ  ٚملسم احشقكبٌ ) َ -ؼ
 س ثثٝد ،مل ثثق ايب ثثس عب ثثداذتً ْ ")1988 (ِٝثثسَ إ و ثثسٍ ايهُب ٝثثٛت ف ايقلً ثث ِٝسس ثثهقًٓدا" :جت  ١تشقحل ايد اس - ١زتً٘ تهٓٛيٛةٝس ايقلً ،ِٝاح نز ايل  ٞيًقكٓٝس ايى ٜٛث،١
ايه. ٜٛ
 ايظثثليب ،إسث ا.)2012( ٤ملسعًٝثثَ ١كث إيهىْٚثث ٞضتثثَ ٟٛثثدَ ف ايقحؼثث ٌٝايد اسثث ٞيثثد٣تًُ ٝثثذا ايؼ ثثف ا  ٍٚاحقٛس ثثع سيلسػ ثثُ ١احكدس ،١س ثثسيَ ١سةش ثثقري غ ثثري َٓظ ثث ٚ،٠ ٛا ٠
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ايقلً ثث ِٝايل ثثسي ،ٞنً ٝثث ١ايى ،١ٝقش ثثِ احٓ ثثسٖ ٚطثث م ايق ثثد ٜص ،ةسَل ثث ١ثّ ايكثث ، ٣احًُه ثث١
ايل  ١ٝايشل.١ٜ ٛ
 ػثثسَ ، ٣ثثسٖ امسسعٝثثٌ (َ)2009ثثٔ ايٛسثثس ٌ٥ايقلًُٝٝثث ١اىل تهٓٛيٛةٝثثس ايقلًثثَ ، ِٝهقبثث١اي طد،اي ٜسك.،
 اي ثثسٖ  ،طثثٝد ٠ايشثثٝد;ع  ،١ٝؿثثس عثثس ايبثثد .)2012(. ٜةثث ٠ ٛايقلًثث ِٝارتيهىْٚثثٜ ٞثث١َلسػ .٠ارتسهٓد  :١ٜا ادتسَل ١ادتدٜد.٠
-

 عب ثثد ايلز ٜثثز ،مح ثثد ٣ثمح ثثد )2008ايقلً ثث ِٝارتيهى ْٚثث ٢ايفًش ثثف- ١احب ثثس ا –ا ٚاايق بٝكس  -ا ايفه ،ا ٕ ،عُسٕ.
 عبد ا ستُد ملس ٚم ايك ( :)1425 - 2004اسثَ ١كىىث ١يق ثْ ٜٛدثِ إ ا  ٠ايقلًثِٝارتيهىْٚثث ٞعثثس طثثبهس اذتسس ث اآليثث .ٞزتًثث ١ايبحثثٛث ٚايد اسثثس – نًٝثث ١احلًُثثني ف
ستسملد ١ةد – ٠ايلد ا ٍٚ

  ٛل ثث٘ ملسط ث ثثُ ٦ٝ 2008 ١ثث ١اي ثثقلًِ االيهى ْٚثثٚ ،ٞى ثثد ٠ت بٝك ثثس  ٚث ث اَ تلً ُٝٝثث ٚ،"١ا ٠ايقلًث ثث ِٝايلث ثثسي ٚ ٞايبح ث ث ايلًُث ثثhttp://www.pald f.net/forum/ .ٞ
showthread.php? t = 496573
 عبثثداذتًٜٗ ِٝثثسّ(ْ .)2013ثثسَ تلًثثِ ايهىْٚثثَ ٞثثدَ قثثس ِ٥عًثث ٢منثثٛا َثثس اْ ٛيقُٓٝثث١َٗس ا ق ا ٠٤ايؼ ٛيد ٣ت َٝذ اح ىً،١زتً ١نً ١ٝايى  ١ٝسرتمسسعَ ،١ًٝٝؼ
 عب ٛىس ث ،ايلسَْ ٢زٖ  )2009تهٓٛيٛةٝس ايقلً ِٝاحشقكبً ،٢ا ٚا ٌ٥يًٓظ عُسٕ ،ا ٕ عزَْ ،ٞب ٌٝةس (  .) 2008تهٓٛيٛةٝس ايقلً ِٝارتيهى ،ْٞٚايكسٖ  :٠ا ايفه ايل .ٞ ع ٛإ،امحد () 2010ايقلً ِٝااليهىٚ ْٞٚاحك ا االيهىْٝٚث ،١زتًث ١ايقلًث ِٝااليهىْٚث،ٞايلد ارتسَص ،ةسَل ١احٓؼٚ ،٠ ٛىد ٠ايقلً ِٝااليهى. ،ْٞٚ
 ع ّ  ،ػ (  ) 2003ايقك ِٜٛايى  ٟٛاحؤسش ،ٞا ايفه ايل  ،ٞايكسٖ َ ،٠ؼ عً ٞستُد ايشثٝد (  .) 2003ت ث ٜٛاحٓثسٖ ايد اسثَ ١ٝثٔ َٓدثٖٓ ٛدسث ١احثٓٗ  ،ايكثسٖ :٠ا ايفه ايل .ٞ
 إمسسع ٝثثٌ ىش ثثٔ إمسسع ٝثثٌ ستُ ثثد ( < .) 2004ملسعً ٝثث ١اي ثثقلًِ ايقل ثثس ْٞٚاحؼ ثثحٚ ٛغ ثثرياحؼثح ٛثسيقلًِ ارتيهىْٚث ٞف تُٓٝثث ١ايقحؼثَٗٚ ٌٝثس ا ايلُثثٌ َث زتُٛعث ١ف زتثثسٍ
تهٓٛيٛةٝثثس ايقلً ثث ِٝيثثد ٣طسيب ثثس نًٝثث ١ايى  ٝثث ١ةسَلثث ١ق ثث > ،زتًثث ١ايى  ٝثث ١يًبح ثثٛث
ايى ٚ ١ٜٛايٓفشٚ ١ٝاالةقُسع ،١ٝنً ١ٝايى  ،١ٝةسَل ١ا ٖ  ،ايلد  ،125ادتز ٤ا .ٍٚ
 ايفثثس  ،إ ث اٖ ِٝعبثثد ايٛنٝثثٌ ( )،2004ت  ٜٛثس اذتسسثثٚ ٛحتثثدٜس َ ً ث ايك ث ٕ اذتثثس ٣ٚايلظ  ، ٜٔايكسٖ  ، ٠ا ايفه ايل ٢
 قٓد ،ٌٜامحد ٜص( ) 2006ايقد ٜص سيقهٓٛيٛةٝس اذتدٜث ،١ايكسٖ  ،٠عسمل ايهق قٓدٜ ،ٌٜص عبد اي محٔ(  )2000ايقد ٜص ٚإعدا احلًِ ،3 ،اي ٜسك ،ا ايٓظ ايدٚي.،ٞ ايكثثٛاع  ،٠ىسَثثد ايظث َسٕ ثملث ( )2012ةثث ٠ ٛثْدُثث ١ا ا  ٠ايثثقلًِ ارتيهىْٚثثَ ٢ثثٔ َٓدثثٛاحق ًب ثثس ارتةقُسع ٝثث ١يًٗٓدس ثث ١ايسزت،١ٝاجً ثث ١ايل  ٝثث ١ايدٚي ٝثث ١يًُلًَٛست،١ٝاجً ثثد
ا ،ٍٚايلد ا ٍٚ
 َبس َٓ ،سٍ عبد ايلسٍ; ملأ  ،ٟثمحد ستُ.)2013(. ٛايقلً ِٝارتيهىَ ْٞٚفٗ٦ٝ ،َ٘ٛستث٘ ،َك ات٘ ،إ ا ت٘ ،تكٛا٘ ،ت بٝكست٘.اي ٜسك :ا ايزٖ ا.٤
 َ ثثٓري ،٠ايلب ثثد اح ثثٓلِ (.)2013ملسعً ٝثثَ ١كث ث إيهى ْٚثث ٞي ث ث م ايق ثثد ٜص ف تُٓ ٝثث َٗ ١ثثس اايق ثثد ٜص اي َ ثث ١يً سيب ثث ١احلًُ ثث ١ف نً ٝثث ١ايظثث ٜل ١جبسَل ثث ١ارتَ ثثسّ ستُ ثثد ثثٔ س ثثلٛ
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