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 المستخلص

انكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ نؼشض ٔإَزبج انٕسبئط انًزؼذدح نذٖ يؼهًبد  :عنىان الدراسة 

. انثبَٕٚخ ثًذُٚخ يكخ انًكشيخاألحٛبء ثبنًشحهخ 

 :ي هدفث الدراسة إل

  إػذاد لبئًخ ثبنكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ نؼشض ٔإَزبج انٕسبئط انًزؼذدح نذٖ يؼهًبد

 .ثبَٕٚخ ثًذُٚخ يكخ انًكشيخاألحٛبء ثبنًشحهخ ال

   نكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ ثبنًشحهخ انثبَٕٚخ ليؼهًبد األحٛبء  ايزالنيؼشفخ دسخخ

 .نؼشض ٔإَزبج انٕسبئط انًزؼذدح يٍ ٔخٓخ َظشٍْ

  نكفبٚبد فٙ ضٕء ػذد يٍ انًزغٛشاد ْٔٙ ل يؼهًبد األحٛبء ايزالنيؼشفخ انفشٔق فٙ دسخخ

 (.انذٔساد انزذسٚجٛخ ، َٕع  انزؼهٛى، سُٕاد انخجشح ،  انًؤْم انؼهًٙ)

 :التالي  مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وقد حددت

انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ نؼشض ٔإَزبج انٕسبئط انًزؼذدح نذٖ يؼهًبد األحٛبء  يب انكفبٚبد

 ثبنًشحهخ انثبَٕٚخ ثًذُٚخ يكخ انًكشيخ؟ 

انسبثك ػذد يٍ األسئهخ انفشػٛخ انزٙ رًذ اإلخبثخ ػهٛٓب ثبسزخذاو انًُٓح  يٍ انسؤال انشئٛسٔٚزفشع 

اسزجبَّ رمٛس دسخخ رٕافش انكفبٚبد  إػذاد، ٔنزحمٛك أْذاف انذساسخ لبيذ انجبحثخ ةيسحٙانٕصفٙ ال

( 77)ٔكفبٚخ نهؼشض ( 19)ٔركَٕذ يٍ انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ نؼشض ٔإَزبج انٕسبئط انًزؼذدح 

لذ ، ٔ(0,97)انزحمك يٍ صذلٓب ٔثجبرٓب ثبسزخذاو يؼبيم انثجبد أنفب كشَٔجبخ انز٘ ثهغ ح نإلَزبج، ٔرى كفب٘

يؼهًخ أحٛبء ثبنًشحهخ انثبَٕٚخ، ٔرًذ ػًهٛخ انزحهٛم ( 117)رى رطجٛمٓب ػهٗ ػُٛخ انذساسخ انًكَٕخ يٍ 

انزكشاساد ، انُست : ثبسزخذاو (SPSS)اإلحصبئٙ ثبسزخذاو ثشَبيح انحضيخ اإلحصبئٛخ نهؼهٕو االخزًبػٛخ 

،   Mann-Whitney Test( يبٌ ٔرُٙ)انًئٕٚخ ، انًزٕسطبد انحسبثٛخ ، االَحشافبد انًؼٛبسٚخ ، اخزجبس 

 . T-Test( د ) اخزجبس 

 :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

  رزٕافش انكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ نؼشض انٕسبئط انًزؼذدح نذٖ يؼهًبد األحٛبء ثبنًشحهخ

 (.2,50)حٛث ثهغ انًزٕسط انحسبثٙ انؼبو نهًحٕس األٔل  عاليةانثبَٕٚخ ثذسخخ 

 ثبنًشحهخ  رزٕافش انكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ انالصيخ إلَزبج انٕسبئط انًزؼذدح نذٖ يؼهًبد األحٛبء

 (.2,33)حٛث ثهغ انًزٕسط انحسبثٙ انؼبو نهًحٕس انثبَٙ  متىسطةانثبَٕٚخ ثذسخخ 

 نخ إحصبئٛخ ػُذ يسزٕٖ انذالنخ ال رٕخذ فشٔق راد دال(α  ≤0,05 ) فٙ دسخخ ايزالن انًؼهًبد

 .نكفبٚبد انؼشض ٔاإلَزبج رؼضٖ إنٗ يزغٛش انًؤْم انؼهًٙ

 يسزٕٖ انذالنخ نخ إحصبئٛخ ػُذ ال رٕخذ فشٔق راد دال(α  ≤0,05 ) فٙ دسخخ ايزالن انًؼهًبد

نكفبٚخ انؼشض رؼضٖ إنٗ يزغٛش سُٕاد انخجشح، فٙ حٍٛ رٕخذ فشٔق دانخ إحصبئٛبً فٙ دسخخ ايزالن 

 .انًؼهًبد نكفبٚخ اإلَزبج رؼضٖ إنٗ يزغٛش سُٕاد انخجشح نصبنح انًؼهًبد األلم خجشح

 دالنخ رٕخذ فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ ػُذ يسزٕٖ ال(α  ≤0,05 ) فٙ دسخخ ايزالن انًؼهًبد نكفبٚخ

 ػهًبد انالرٙ حضشٌ دٔساد رذسٚجٛخانؼشض ٔاإلَزبج رؼضٖ إنٗ يزغٛش انذٔساد انزذسٚجٛخ نصبنح انى

 نخ إحصبئٛخ ػُذ يسزٕٖ انذالنخ ال رٕخذ فشٔق راد دال(α  ≤0,05 ) فٙ دسخخ ايزالن انًؼهًبد

 (.أْهٙ أٔ حكٕيٙ)س َٕع انزؼهٛى نكفبٚخ انؼشض ٔاإلَزبج رؼضٖ إنٗ يزغٙ

 :وفي ضىء نتائج الدراسة أوصث الباحثة بعدد من التىصيات منها ما يلي

  إثشاء ثشايح إػذاد انًؼهًبد لجم انخذيخ ٔرذسٚجٍٓ أثُبئٓب ثًٕضٕػبد يزُٕػخ ػٍ انكفبٚبد

ًٚب ٚزؼهك ثًدبل انزكُٕنٕخٛخ انزؼهًٛٛخ، ٔاالسزفبدح يٍ انمبئًخ انزٙ رٕصهذ نٓب انذساسخ انحبنٛخ ف

 .ػشض ٔإَزبج رمُٛخ انٕسبئط انًزؼذدح فٙ إػذاد ْزِ انجشايح

 يٍ يشكض انزمُٛبد انزشثٕٚخ ٔيشكض يصبدس انزؼهى ثئداسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى يٍ حٛث  لِّل رفؼٛم دٔس ن

 . رٕفٛش األخٓضح َٔشش ثشيدٛبد انٕسبئط انًزؼذدح

 انذساسٙ ل نزمُٛخ انٕسبئط انًزؼذدح داخم انفصم اسحهخ انثبَٕٚخ ػهٗ انزٕوٛي انفغّع رشدٛغ يؼهًبد انى

 .ٔ غٛشْب يٍ انًٕاد انذساسٛخػُذ رذسٚس يبدح األحٛبء 

كًب لذيذ انجبحثخ يدًٕػخ يٍ انًمزشحبد ثئخشاء دساسبد أخشٖ اسزكًبالً نًٕضٕع انذساسخ 

 .انحبنٛخ
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ABSTRACT 

Study title: Educational Technology Competencies of Multimedia Display and Production 

which Makkah Secondary School biology Female Teachers Should possess.  

Goals of Study:  

- To prepare a list of the educational technology competencies of multimedia display and 

production which Makkah secondary school biology female teachers should posses.  

- To identify the availability level of the educational technology competencies of multimedia 

display and production which Makkah secondary school biology female teachers should 

posses from the teachers’ viewpoint.  

- To identify the different availability levels of such competencies in biology female teachers 

in light of different variables (academic qualification, experience years, training courses, 

Type of education).  

The problem was identified in the following question:  

What is the availability level of the educational technology competencies of multimedia 

display and production which Makkah secondary school biology female teachers should posses?  

There were a number of sub-questions which were answered using the analytical description. 

To accomplish study goals, the researcher designed a questionnaire to identity the availability 

level of the educational technology competencies of multimedia display and production which 

Makkah secondary school female teachers should posses. The questionnaire consisted of (19) 

competencies for display and (77) competencies for production. Alpha Kronbakh Coefficient 

which reached (0.97) and was used to verify the validity of study results. The coefficient was 

applied to the sample consisting of 117 secondary school female teachers and SPSS with 

repetitions, percentages, means, standard deviations, Mann-Whitney Test, and T-Test were 

used.  

The study results were:  

- The availability level of the educational technology competencies of multimedia display 

and production which Makkah secondary school biology female teachers should posses 

was high; the mean of first group was (2.50).  

- The availability level of the educational technology competencies of multimedia display 

and production which Makkah secondary school biology female teachers should posses 

was intermediate; the mean of second group was (2.33).  

- There were no statistical differences at (α≤0.05) in terms of the possession of competencies 

for display and production that could be attributed to academic qualification variable.  

- There were no statistical differences at (α≤0.05) in terms of the possession of competency 

for display that could be attributed to experience years variable while there were statistical 

differences in terms of the possession of competency for production that was attributed to 

experience years variables for favor of female teachers with less experience.  

- There were statistical differences at (α≤0.05) in terms of the possession of competencies 

for display and production that could be attributed to training courses variable for favor of 

teachers who took training courses.  

- There were no statistical differences at (α≤0.05) in terms of the possession of competencies 

for display and production that could be attributed to Type of education variable (whether 

such academic education was private or public).  

In light of study results, the researcher recommended the following:  

- Improve and develop teacher preparation programs and train them on using different 

educational technology competencies and utilizing the list made by the researcher 

regarding the display and production of multimedia technology in which she recommends 

using such technology in the programs.  

- Broaden the role played by the educational technology center and sources of education 

center in terms of providing computers and multimedia software.  

- Encourage secondary school female teachers to use effectively multimedia technology in 

classes when teaching biology and other subjects.  

The researcher also recommended that more studies should be conducted on this area.  
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 اإلىـداء

اليت اسخنسث بدعائيا .. الصابسة احملخسبت.. الساضيت بمضاء زهبا .. إىل أحك الناس بصحبيت 

 أهي حفظيا اهلل...             إىل حُب طفٌليت  ًطاعت شبابي  .. يف طسيك حياحي 

 ...إىل ًالدي ًأخي زمحيوا اهلل حعاىل 

    بئذًو حعاىل عين اهلل بكوا يف فسيح جناحوحشخاق النفس هلوا ًحخٌق السًح للمائيوا جن هي

 ...إىل شًجي أبٌ زًاد

 عنٌاى الصرب  ًاملؤاشزة  ًالدعن زفيك دزبي ًسندي ًعٌضي هي اهلل حعاىل

 ..زياى ًخاليت عائشت ًأخي زًاى    إىل أخٌاحي زىام  ً

 زفميت  يف احلياة ًأصدق  األصدلاء 

 ...إىل ًلدي زًاد 

 ىداه اهلل ًأًبخو ًباحاً صاحلاً ًزشلو  حب العلن ًالسعي يف طلبو

 ..ًالدحي ًأبي ًشًجي.. إىل عائلت 

 هي أخر ىرا العول  هي ًلج صلخين  ًبسىن

 ..إىل كل طالب علن  

 ..أىدي مثسة جيدي املخٌاضع جعلو اهلل حعاىل خالصاً لٌجيو الكسين                                                            
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 شكـر وتقـذير

اللين لل احلود مبا خلقخنا ًزشقخنا، ًىديخنا ًعلوخنا ، ًأًقرحنا ًفسجج عنا، لل احلود باإلمياى ًلل . احلود هلل

زشقنا ، ًأحسنج هعافاحنا، ًهي  ثبسط ة ،احلود باإلسالم ًلل احلود بالقسآى، ًلل احلود باألىل ًاملال ًاملعافا

 .مل ها سألناك زبنا أعطيخنا

ًأصلي ًأسلن على أشسف األًبياء ًاملسسلني إهام املخقني ًسيد ابي آدم أمجعني ًعلى آلو ًصحبو ًهي حبعين 

 .بإحساى إىل يٌم الديي

ّاهخلدٖر إهٓ يً ال ٖشنر اهٌبس ال ٖشنر اهلل، فئٌٕ أخلدى تّافر اهشنر أً  يٌعوقّيً 
اهضرش اهشبيخ اهذٔ يوم شرف اهؾوى ّشرف اهينبً سبيؾج أى اهلرْ ييذوج فٕ يؾبهٕ يدٖر 

 ثداؽىإهٓ تبهشنر  خلدىاهسبيؾج ؽوٓ إخبضخَ اهفرضج هٕ الشخنيبل دراشخٕ اهؾوٖب تبهسبيؾج، نيب أ
ديٍّ هٕ ق يبؽوٓ نل ّاهشبدث أؽظبء ُٖئج اهخدرٖس كشى اهيٌبُز ّعرق اهخدرٖس ّ نوٖج اهخرتٖج

. يً ؽوى عّال فخرث دراشخٕ
خدٖسج تٌح / نيب أخلدى تخبهص اهشنر ّاهخلدٖر ّؽغٖى االيخٌبً ّاهذٌبء هشؾبدث اهدنخّرث

يضيد شؾٖد سبً، اهيشرفج ؽوٓ اهرشبهج، ّاهخٕ نبٌح ٌؾى اهؾًّ ّّكفح إهٓ سبٌتٕ فٕ نل 
تنل رضبتج ضدر ّعٖتج خعّث يً خعّاح ُذا اهتضد ّأيدخٌٕ تٌضضِب ّخّسِٖبخِب ّإرشبداخِب 

. ٌفس، فنبً هِب اهفظل تؾد اهلل خؾبهٓ فٕ خرّر ُذا اهتضد إهٓ اهٌّر
ؽوٖبء تٌح ؽتد اهلل /اهدنخّرثاألشخبذ نيب ٖشؾدٌٕ أً أخلدى تبهشنر اهسزٖل إهٓ نل يً شؾبدث 

 ذٌبء تٌح يضيد تً ٖبشًٖ، اهوخبً خفظوخب تخضنٖى خعج اهتضد اهضبهٕ/ اهسٌدٔ، ّشؾبدث اهدنخّرث
هذًٖ اّاهيشرفبح اهخرتّٖبح نل اهشبدث أؽظبء ُٖئج اهخدرٖس  ّإذرائِيب هَ تبٗراء اهشدٖدث، ّإهٓ

. خفظوّا تخضنٖى أداث اهدراشج سؾوَ اهلل فٕ يّازًٖ ضشٌبخِى ّأذبتِى ؽوَٖ
/ اهدنخّراألشخبذ ّال ٖفّخٌٕ فٕ ُذا اهيلبى أً أخلدى تبهشنر ّاهؾرفبً تبهسيٖل إهٓ شؾبدث 

ؽوٖبء اهسٌدٔ، اهوذاً نبٌب ٌؾى اهيؾويًٖ ّّكفب تسبٌتٕ عّال فخرث / اهدنخّرثاألشخبذ ّ ،زنرٖب الل
ّٕ تخّسِٖبخَ ا ّيشبؽدخِيب اهؾويٖج ّرؽٖب ُذا اهتضد يٌذ أً نبً ىإسراء اهتضد ّهى ٖتخال ؽو

 .تذرث ضغٖرث ضخٓ ّضل إهٓ ُذٍ اهيرضوج
 اهخٕ يشبؽدخَؽّط تً ضبهص اهيبهنٕ ؽوٓ / نيب ٖشرفٌٕ أً أخلدى تبهشنر هشؾبدث اهدنخّر

 اهخفظوَ تٌح ضبيد اهسبترٔ ضيدٍ/ ثفٕ اهسبٌة اإلضضبئٕ هوتضد، ّهشؾبدث اهدنخّر كديِب
. اهتضد هغًّٖب يراسؾجة
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ّس ؽٖدرؽتد اهرضيً تٌح ؽزٖزث / ثنيب أخلدى تسزٖل اهشنر إهٓ نل يً شؾبدث اهدنخّر
ؽوٓ كتّهِيب يٌبكشج ُذٍ اهرشبهج اهؾويٖج تبهرغى يً اهشتٖؾٕ ضيٖد تٌح يٌٓ / شؾبدث اهدنخّرثّ

  .ّكخِيب اهظٖق ّيشبغوِيب اهنذٖرث فسزاُيب اهلل خؾبهٓ ؽٌٕ خٖر اهسزاء
ؽيبدث نوٖج اٗداة ّاهؾوّى اإلدارٖج هخشِٖل دراشخٕ عٖوج نيب أخلدى تبهشنر ّاهخلدٖر إهٓ 

إدارث اهخرتٖج ّاهخؾوٖى هوتٌبح تينج اهينريج ؽوٓ يّافلخِب تخعتٖق أداث ، ّإهٓ اهشٌّاح اهيبظٖج
نل يً شبُى فٕ خّزٖؼ ّسيؼ أداث إهٓ  ً اهخؾوٖى اهؾبى، ّاهشنر يّضّلاهدراشج فٕ يٖدا

سيٖؼ يؾويبح األضٖبء تبهيرضوج اهذبٌّٖج اهالخٕ خؾبًّ فٕ اإلسبتج ؽوٓ تٌّد إهٓ اهدراشج، ّ
. االشختبٌَ

نيب أخلدى تأشيٓ آٖبح اهشنر ّاهخلدٖر إهٓ ؽبئوخٕ اهخٕ دؽيخٌٕ ّّكفح إهٓ سبٌتٕ 
ّؽيخٕ األشخبذث ّّاهدث زّسٕ األشخبذث سّاُر ضتغج، ّإهٓ ّاهدٔ ؽتد اهلل اهضبئغ، ّآزرخٌٕ، 

 .ّأخٕ األضغر ؽيبر أالٌب ؽوٓ نل اهدؽى ّاهيشبؽدثاتخشبى تبخدهق، 
ضفٖج تٌح ؽتد اهلل تخٖح ؽوٓ / إهٓ شؾبدث اهدنخّرثنيب أخلدى تخبهص االيخٌبً ّاهخلدٖر 

.  اهدؽى ّاهيشبٌدث ّاهخشِٖالح اهخٕ كديخِب هٕ ّشبؽدخٌٕ ؽوٓ إخيبى ُذٍ اهدراشج
ّغبدث اهسبشر، ٌّدْ زيزيٕ، ؽزٖزث ضيبى، : اهالخٕ دؽيٌٌٕ ٌفشًٖب ّؽويًٖب ّإهٓ ضدٖلبخٕ

. ، ّآالء خّرٌُّبء ٖيبٌٕ ،ّفّزٖج ٌبزرث
ّاهخلدٖر نل نبخة ّتبضد خرتّٔ نبً هَ اهشتق فٕ اهنخبتج ضّل يّظؼ نيب أخص تبهشنر 

اهنفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج ّيّظّػ ؽرط ّإٌخبر اهّشبئع اهيخؾددث هويشبؽدث اهؾويٖج اهخٕ 
كبيّا تخلدٖيِب هٕ تدًّ ؽويِى، فأكدى هِى شنرًا ّدؽبًء فٕ غِر اهغٖة ّضبظرًا كد ال ٖؾويًّ 

. تَ
. هٕ اهيشبؽدث ضخٓ خى ُذا اهتضد، فسزْ اهلل اهسيٖؼ ؽٌٕ خٖر اهسزاءّإهٓ نل يً كدى 

.  اهنرٖى ٍّأشأل اهلل اهؾوٕ اهلدٖر أً ٖخلتل يٌٕ ُذا اهؾيل ّٖسؾوَ خبهضًب هّسَ
. اهتبحثج
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 : ادلمذيت

إٜ اً٘ٙٚ نؼ٧ٓ األٛٚ ٘ٙخٕغٚ ٢االؼخٕبء ٢ؿت١ٙ٧ب ٢ٙ٘ك٢ل إ٤٘ أي٤ٙ ا٘غؼسبح ٢خض٧ٕٓ 
١ٙٗب، اٝفُل ت٢ٝ ا٘تفؼ ٦ّ خضك٧ل اُ٘ب٧بح، ٢ٛٝػ أٜ يّٙٚ اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ آغٚ األؿٛبء 

اً٘ٙٚ ٢ا٘خؿٙص تٟ ّٙٚ خًغ ٢ٔث األٛٚ خٕبؾ تؿٗب١ٝب أ٢ تًخبغ٠ب تل تٛغ٣ ٛب خٛخٟٙٗ ٜٛ 
تب٢ًٙ٘ٚ ٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب أكتص ا٘خضغ٥ األٗتؼ ٢٠ ٦ّ يكؼ ٧خؽا٧غ اال٠خٛبٚ ٧ّٟ ًٛبؼِ، ٢

 .تٟا٘ٙضبٓ تؼٗة ا٘خن٢ؼ ا٘ػ٥ ٧خؽا٧غ تؿؼيج أٗتؼ ٜٛ ٔغؼث األٛٚ ي٤ٙ ا٘ٙضبٓ 
تفٗل ٢امص ي٤ٙ ٛعخِٙ ٧ٛبغ٧ٜ ا٘ض٧بث ١ٝٛ٢ب ا٘خٕغٚ ا٦ًٛٙ٘ ٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ اًٝٗؾ ٢ٔغ 

، األٛؼ ا٘ػ٥ ٢مى ي٤ٙ يبخ١ٕب مؼ٢ؼث ا٘ٙضبٓ تٟ، ٢أكتص غع٢ل ا٘خ٧ٕٝبح ٦ّ ا٘خؼت٧ج
ٛسبل ا٘خ٧ًٙٚ تٗل ٛؿخضغذبخ١ب ٜٛ أس١ؽث ٢ٛ٢اغ خ٧ٛ٧ًٙج مؼ٢ؼث ٧٘٢ؾ خؼًّب، ٢ػٖ٘ ت١غِ 

٧ٛ٧٘ج ٢ا٘ؼّى ٜٛ ْٗبءخ١ب ٢ؽ٧بغث ًّب٧٘خ١ب، ٢خٕغ٧ٚ نؼٓ ٛخ٢ٝيج ٦ّ االؼخٕبء تب٧ًٙٛ٘ج ا٘خى
 .ا٘خ٧ًٙٚ خخٝبؿة ٛى اْ٘ؼ٢ٓ اْ٘ؼغ٧ج ٘ٙٛخ٧ًٜٛٙ ٢خغيٚ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٢خؼّى ٜٛ ْٗبءخٟ

٠ػا ٧٢ًغ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٝبخسًب ٜٛ ٢ٝاخز ا٘خٕغٚ ا٦ًٛٙ٘ ٢ا٘خ٦ٕٝ، ٢أضغ ا٘غيبئٚ ا٘خ٦ خ٢ٕغ 
٧ًغ ٧ًٛبؼًا ٘ٙضٗٚ ي٤ٙ ٛغ٣ ضغاذج ٞ تص اؿخعغاٚأقٗٛب (. 267ٚ، ق2007ؽا٧غ،)ا٘خٕغٚ 

٢ي٧ٟٙ تغأ ا١ٛ٘خ٢ٜٛ تب٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ (. 36ٚ،ق2007يت٢غ،)٢سغ٧ج ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ تؼٛخ١ب 
تبالؿخْبغث ٜٛ ٔغؼاح ا٘ضبؿة ٢إٛٗبٝبخٟ ٦ّ عغٛج ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج يٜ نؼ٧ٓ خن٧٢ؼ 

خٖٙ ا٘خ٦  ٢أ١ٛ٠بٛج ٘ٙنالة، اً٘غ٧غ ٜٛ األغ٢اح ا٘ٛعخْٙج ٢ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ إ٧كبل ا٢ًٙٛ٘
خؿخعغٚ يغث ٢ؿبئن ٗب٘ك٢ح ٢ا٘ك٢ؼث ٢ا٘ٝق ٢ا٘ضؼٗج ٢األّالٚ ٢ا٘خ٦ خًؼِ تب٢٘ؿبئن 

 (.206ٚ،ق2004ي٧بغاح،)ا٘ٛخًغغث 
أٜ ا٢ًٙٛ٘ٛج إػا ٔغٛح يٜ نؼ٧ٓ أٗذؼ ٜٛ ( 127-119ٚ،ق2004ّؼس٢ٜ،)٧٢ؼ٣ 

٢أّمل ٛٛب ٢٘ ٔغٛح  ٢ؿ٧ن ٧عبنة أٗذؼ ٜٛ ضبؿج ٛعخْٙج ٘غ٣ ا٘نب٘ة خًختؼ أٗذؼ ّبي٧ٙج
ت٢ؿ٧ن ٢اضغ، ٢تٝبّء ي٤ٙ ػٖ٘ ّئٜ اال٠خٛبٚ تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث اًٝٗبؾ نت٦ً٧ ٝخ٧سج 

٘ٙخض٢ل ٜٛ ٝٛن ا٘خ٧ًٙٚ ا٘خ٧ٕٙغ٥ إ٤٘ خ٧ًٙٚ ٧ؼٗؽ ي٤ٙ ا٘خ٧ْٗؼ ا٘ٝبٔغ ٢اإلتغاو، ٢ٜٛ ا٘خؼ٧ٗؽ 
اح، ٢ٜٛ ٦ّ خ٧٢ٕٚ ا٘ٛخًٙٚ ي٤ٙ ضْه ا٘ٛضخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ إ٤٘ خ٧٢ٕٚ ٧ٕ٧ؾ ٛب ٧ؤغ٧ٟ ٜٛ ١ٛبؼ

ا٘خ٧ُؼ ٦ّ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٜٛ ٢ٟٗٝ ٝبٔل ٢ًٙٛٙ٘ٛبح ّٕن إ٤٘ ٢ٟٗٝ ٝبٔل ٢ًٙٛٙ٘ٛبح ٢ٛؿخعغٚ 
٘ألس١ؽث ٢األغ٢اح ٢ٛٝخسًب ٢ٛٙ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ت١غِ ؽ٧بغث ّبي٧ٙخٟ ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، 

٢ٜٛ ٠ػا ا٘ٛٝنٙٓ خًختؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٜٛ أ٠ٚ األؼٗبٜ ا٘خ٦ ُخت٤ٝ ي١٧ٙب ي٧ٙٛبح ا٘خؼت٧ج 
 .٢ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٜٛ أ٠ٚ اً٘ٝبكؼ ا٘خ٦ خؿبيغ ي٤ٙ خض٧ٕٓ أ٠غا١ّب ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
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أٟٝ ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ضسؼث ا٘غؼاؿج ؿخهل ٗٛب ٦٠، إاّل أٜ " " ت٧ل س٧خؾ"٠٢ٝب ٧ؤٗغ 
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ؿخ٧ُؼ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘خْبك٧ل غاع١ٙب ض٧د ؿخخمٜٛ يؼ٢مًب ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن 

 (.48ٚ،ق2009ٛؼي٦،)ٕٝاًل يٜ " ٢أٗذؼ ٜٛ ػٖ٘
٢خًختؼ ا٢٘ؿبئل ٢خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ ضٕٙج ٦ّ ٛٝه٢ٛج ٛخْبيٙج ٛخٗبٛٙج خًؼِ تٛٝه٢ٛج  ٠ػا

خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٢خفخٛل ي٤ٙ ذالد ٢ٗٛٝبح أؿبؿ٧ج ٦٠ اً٘ٝكؼ ا٘تفؼ٥، ٢األس١ؽث، 
 (.٠107ـ،ق1430كتؼ٥،)٢ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

ؿت٧ل اً٘ٛؼّج  ٧٢ٛذل اً٘ٛٙٚ اً٘ٝكؼ ا٘تفؼ٥ ٦ّ ٛٝه٢ٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢١ّ
٢ٛؼت٦ األس٧بل ي٤ٙ ا٘عٙٓ ا٧٢ٕ٘ٚ ٢اً٘ٙٚ ا٘ٝبّى، ٧٢ًخٛغ خن٢ؼ ا٘ٛسخًٛبح ٢خٕغ١ٛب ي٤ٙ 

س٧ل ٢اي٦ ٛخْخص إً٘ل ٢اؿى اإلغؼاٖ، ٔبغؼ ي٤ٙ ١ّٚ ا٘ٛخنٙتبح ا٘خ٧٢ٛٝج ٘ٛسخًٟٛ ٢٘غ٧ٟ 
اإلٛٗب٧ٝبح ٢إ٘غؼاح ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٧ٝ١ٛ٘ج ً٘ٙٛل ي٤ٙ خٕغٟٛ، ٢أٜ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ٛذل ٠ػا 

٢ٛن٢ؼًا ٧ًٙٛ٘ج  ٧ٛؿؼًال ال ٧خٚ ت٢اؿنج ًٛٙٚ ١ٛٛخٟ ا٘خ٧ٕٜٙ، ٢إٝٛب ًٛٙٚ ٧ًختؼ ٢ٛس١ًب ٢ا٘س٦
أضغد ا٘نؼٓ ٢األؿب٧٘ة ٢ا٘خ٧ٕٝبح ٘سًل نالتٟ ٢٧اٗت٢ٜ ا٘خن٢ؼ  ٛؿخعغًٛبا٘خ٧ًٙٚ، 

  .أّؼاغًا ٔبغؼ٧ٜ ي٤ٙ عغٛج ٛسخ١ًٛٚا٘ضبكل ٦ّ اً٘ب٘ٚ ٧٢عؼس١ٚ 
ؼ٣ ٢٥ ،ؼؽ ا٘ضبسج إ٤٘ اال٠خٛبٚ ت٧ًٙٛج إيغاغ٢ٞضخ٤ ٧ؿخن٧ى اً٘ٛٙٚ ا٧ٕ٘بٚ ت١ػا ا٘غ٢ؼ خة

اال٠خٛبٚ تئيغاغ ًٛٙٚ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تفٗل مؼ٢ؼث ( 15-14ٚ،ق2007)إتؼا٧٠ٚ 
عبق، ض٧د ٧ًغ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ذب٥٢ٝ ٜٛ ا٘ٛؼاضل ا١٘بٛج ٦ّ تٝبء اإلٝؿبٜ ٦ّ٢ ت٧ٝج ا٘ٝهبٚ 

ٛؼا٠ٕخ١ٚ ٢خ٧٢ٜٗ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ي٤ٙ ا٘ؿ٢اء، ٘ٛب ٟ٘ ٜٛ غ٢ؼ ٦ّ خٝفئج ا٘فتبة عالل ّخؼث 
٢ٛانٜ كب٘ص ٢إيغاغٞ ٘ٙض٧بث ٢ٛ٘٢اكٙج ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ٜٛ ذٚ خًختؼ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ؼ٧ٗؽث أؿبؿ٧ج 

٘ٛب تًغ٠ب ٜٛ غؼاؿبح سب٧ًٛج، تبإلمبّج إ٤٘ ا٘خ٢ؿى ا١٘بئل ٦ّ ضسٚ اً٘ٛؼّج ٢ه٢١ؼ 
ا٘ٛؿخضغذبح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٗبألس١ؽث ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٘ػٖ٘ ٧سة أٜ ٧ًغ ًٛٙٚ ا٘خ٧ًٙٚ 

 .ذب٥٢ٝ إيغاغًا فبٛاًل تض٧د ٧ٗخؿة اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ٘ٙخًبٛل ٛى ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧بال
مؼ٢ؼث افخٛبل تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٚ ٢خغؼ٧تٟ ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح ( 2004ٚؿب٘ٚ،)٧ؼ٣  ض٧د

 (.259ق) ا٧ٝ١ٛ٘ج ٢تفٗل عبق ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ
ْٖٓ٘ٙٗب٧بح ٥إٜ ٠ػا ا٢١ْٛ٘ٚ ا٘سغ٧غ  س١ؽث ٢ا٢ٛ٘اغ ٧ج اؿخعغاٚ األٜ اً٘ٛٙٚ ٜٛ ا٧ٕ٘بٚ تًٛلٛ

االتخٗبؼاح ٦ّ ، ٢ٛخبتًج غ ٢ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛعخْٙجإٝخبر ا٢ٛ٘اا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛٝبؿتج، ٢
خض٧ٕٓ خًٙٚ ػ٥ ٤ًٝٛ ٘غ٣ ، ٢أٜ ٠ػا ا٘غ٢ؼ ا٘سغ٧غ ً٘ٙٛٙٚ ٧ؿب٠ٚ ٦ّ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ

٢٘س٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٧ؽ٧غ إ٤٘ أٜ اؿخعغاٚ ْٗب٧بح خ٢٢ٝٗا٘غؼاؿبح ، ٗٛب أفبؼح ا٘تض٢د ا٘خال٧ٛػ
١ٝ٢ٗ٘ب خ٢ّؼ هؼ٢ِ ت٧ئ٧ج أٗذؼ ٛالئٛج ٘ٙغاؼؿ٧ٜ ي٤ٙ اعخالِ  ؛ٜٛ ْٗبءث ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ
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٢خًؽؽ  خضك١ٙ٧ٚ، ٗٛب خؼّى ٜٛ ٛؿخ٣٢ ا٧ًٕٙ٘ج ٢اً٘ٛؼ٧ج ٢ٛؼاضل خ١ٛ٧ًٙٚٛؿخ٧٢بخ١ٚ 
٢خسًل ٜٛ ا٘عتؼث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج أٗذؼ ٢ا٧ًٔج ٢ٔت٢اًل  ،٢خعخكؼ ؽٜٛ ا٘ضكج ،ا٘خْبيل ا٘ك٦ْ

 (.4 -2ٚ،ق2003ي٢ل،) تب٘خب٦٘ ٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ ي٧ٙٛج ٛؿخٛؼث٘ٙخنت٧ٓ ٢خسًل 
األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ا٘خ٦ خؤذؼ  ٢أٛب اً٘ٝكؼ ا٨عؼ ٦ّ ٛٝه٢ٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ّٟ

 .٢خخأذؼ تبً٘ٝكؼ٧ٜ ا٨عؼ٧ٜ، ٢خؿخعغٚ ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
اً٘ؼ٢ل ا٘م٢ئ٧ج خٛذل أٗذؼ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج اؿخعغاًٛب ٦ّ ا٘ٛغاؼؾ  ّٕغ أكتضح

٢ا٘ٛؤؿؿبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٛب خضغذٟ ٜٛ اإلذبؼث ٢ا٘خف٧٢ٓ ٢سػة اٝختبٞ ا٘نالة ٗٛب أ١ٝب خ٢ّؼ 
كتؼ٥ ٢ّبئؽث ُٛؼت٦، ) نالةعتؼث أٔؼة ٛب خ٢ٜٗ ٢ٙ٘أى ٢أٗذؼ ذتبخًب ٦ّ ػ٠ٜ ال

 (.27ٚ،ق2005
٢اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ ُخًؼل تبؿخعغاٚ أس١ؽث اً٘ؼل ا٘م٢ئ٧ج ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٜٛ ا٘ٚ

غاعل اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦ ٢خًٛل ي٤ٙ خًؽ٧ؽ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ، ؿ٢اّء ٗبٜ اً٘ؼل ٘ٛس٢ٛيبح 
 . ٗت٧ؼث أ٢ ك٧ُؼث، أ٢ ٗبٜ تنؼ٧ٕج ّؼغ٧ج، ٦٠٢ تػٖ٘ خكتص ؿٛج أؿبؿ٧ج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ

خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ٛكغؼًا ٢خٛذل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج يٝكؼًا ١ًٛٛب ٜٛ يٝبكؼ ٛٝه٢ٛج 
اّؼ ٛى تًم١ب ا٘تًل ٢تػٖ٘ خٗخٛل يٝبكؼ ا٘ٛٝه٢ٛج ٢خخه ١ًٛٛب ٜٛ ٛكبغؼ ا٘خًٙٚ،

 .نالةا٘ج ٢أٗذؼ ذتبخًب ٘غ٣ الت١غِ خٕغ٧ٚ عتؼاح خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٧ًٔج ٢ّٓى
أٜ اً٘ٛٙٚ ٧سة أٜ ٧ُضؿٜ خف٧ُل األس١ؽث ( 2005ٚاألضٛغ،)٦ّ٢ ٠ػا ا٘كغغ ٧ؼ٣ 

٘ػا، ٧سة خم٧ٜٛ تؼاٛز إيغاغ  ،(85ق) ا٢٘ؿبئل ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙجا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢إٝخبر تًل 
٢خأ٧٠ل ا٧ًٜٛٙٛ٘ خغؼ٧تًب ٛٝهًٛب ٢ٛعننًب ي٤ٙ ١ٛبؼاح إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢اؿخعغا١ٛب 

 (.389-388ٚ،ق2002،إتؼا٧٠ٚ)٦ّ ضسؼاح ا٘غؼاؿج 
٢ؿبئن تؼاٛز ال إ٤٘ أٜ( 2001ٚإؿٛبي٧ل،)٧ف٧ؼ ٧ّ٢ٛب ٧عق إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

٧ْٝػ٠ب ٛتؼٛس٢ٜ ٛضخؼ٢ّٜ ت٢اؿنج ُ٘بح ا٘تؼٛسج ا٘ؼا٧ٔج، أٛب ٦ّ ا٘ؿبتٓ ٗبٜ ا٘ٛخًغغث 
ّٗٝحا٨ٜ ّٕغ  ٧ًٜٛٙٛ٘ ٢أعكبئ٦ خ٢٘٢ٝٗس٧ب اتؼاٛز خأ٧ِ٘ تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  ٛ

 .(181ق) إيغاغ تؼاٛز ٢ؿبئن ٛخًغغث خ٧ٛ٧ًٙج ػاح ْٗبءث يب٧٘جٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ 
٢ٜٛ ػٖ٘ ٧ًختؼ اً٘ؼل ٢اإلٝخبر ٛسب٧ٜ٘ ٧ٛ١ٜٛ ٜٛ ٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٗٛب 
٢أٜ يؼل ٢إٝخبر تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢٧ّؼ ٧ٛؽاح يغث ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ غاعل اْ٘ك٢ل 

ض٧د خؿبيغ ا٢٘ؿبئن . ٘س٧ٛى ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج يبٛج، ٢٘ٛبغث ا٢ًٙ٘ٚ ٢األض٧بء تفٗل عبق
ي٢ٙٚ تذالد نؼٓ ي٤ٙ األٔل، ٗؼؤ٧ج ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ ٘ٙه٢ا٠ؼ ا٘خ٦ ا٘ٛخًغغث ٦ّ خ٧ًٙٚ ٢خًٙٚ ال

خضغد ٦ّ ا٘نت٧ًج إٛب تؿؼيج يب٧٘ج أ٢ تتنء فغ٧غ ٗب٘تؼٓ أ٢ ٢ٛٝ ا٘ٝتبح أ٢ ه٢ا٠ؼ 
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خ٢م٧ص تًل اْ٘ٛب٧٠ٚ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘كًتج، ٗب٧ْ٘مبٝبح، ٢ٗػٖ٘ خؿبيغ٠ٚ ي٤ٙ  عن٧ؼث سغًا
 (.191ٚ،ق2006ٔٝغ٧ل،)٦ّ٢ إسؼاء تًل ا٘خسبؼة ا٘خ٦ ٧ؿخض٧ل ي١ٙٛب تنؼٓ أعؼ٣ 

ٜٛ ا٘غؼاؿبح ً٘ٛؼّج أذؼ اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ خغؼ٧ؾ ٢ٔغ أسؼ٥ يغغ 
ا٘خ٦ اؿخ١غّح ًٛؼّج ٛغ٣ ( 1992ٚضؿ٧ٝج ا٧ٙٛ٘س٦،)غؼاؿج١ٝٛب ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل  ،ا٢ًٙ٘ٚ

، ٘غ٣ خال٧ٛػ ا٘كِ ا٘ذب٦ٝ اإليغاغ٥ ا٢ًًّٙ٘ٚب٧٘ج اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ خغؼ٧ؾ 
ا٘خ٦ اؿخ١غّح تٝبء ٝهبٚ خ٦ٛ٧ًٙ ٘خغؼ٧ؾ ا٧ْ٘ؽ٧بء تبؿخعغاٚ ( 1995ٚفٛؾ ا٘غ٧ٜ،)٢غؼاؿج

 اؿخ١غّحا٘خ٦  (Swan& Meskill ,1995)ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢غؼاؿج ؿ٢اٜ ٢ٛؿ٧ٗل 
٦ّ خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ي٤ٙ خ٧ٛٝج ا٢٧ٛ٘ل ٢يبغاح اً٘ٛل ًٛؼّج أذؼ اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

ا٘خ٦  (Glasson& Mckenzie,1999)٘غ٣ ا٘نالة، ٢غؼاؿج سالؿ٢ٜ ٢ٛبٗٝؽ٥ 
اؿخ١غّح خن٧٢ؼ خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ تبؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢أه١ؼح س٧ٛى خٖٙ ا٘غؼاؿبح 

 .خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚٝخبئز إ٧سبت٧ج أٗغح ي٤ٙ أ٧ٛ٠ج اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢ًّب٧٘خ١ب ٦ّ 
ٜٛ ً٘ٛٙٚ خخمص أ٧ٛ٠ج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ١ٝ٢ٗب خٜٛٗ ااألض٧بء عبكج  اغث٦ّ٢ ٚ

فؼش تًل ا٘غؼ٢ؾ ا٘خ٦ ٧كًة ي٤ٙ ا٘خال٧ٛػ خع١ٙ٧ب تفٗل ٢ا٦ًٔ، ٗغؼؾ ا٘غ٢ؼث 
 خٛخىا٘ٛضبٗبث ا٘خ٦ ح ٧ٛؽث٧ْ٧ٗج خغّٓ ا٘غٚ ٦ّ األ٢ي٧ج ا٘غ٧٢ٛج ٢إ٘ٙة ٜٛ عالل ا٘غ٧٢ٛج ٢

 .، تبإلمبّج ٘ه٢ا٠ؼ ٛعخْٙج ٗنؼٓ ا٘خٗبذؼ ٢ا٘خُػ٧ج ٦ّ ا٘ٗبئٝبح ا٘ض٧جت١ب ٠ػٞ ا٘تؼاٛز
 ا٘تؼٛس٧بحأذؼ  ا٘خ٦ أسؼ٧ح ً٘ٛؼّج (Matrey, 1995) غؼاؿج ٢ػٖ٘ ٛب خؤ٧غٞ

 ا٘م٢ئ٦ ٢ا٘تٝبء ٗب٘خْٝؾ ا٘ت٢٘٢٧س٧ج اْ٘ٛب٧٠ٚ تًل خغؼ٧ؾ ٦ّ ا٘ٛؿخعغٛج ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن
 غؼاؿج ٔغٛح ، ٗٛب٢أه١ؼح ٝخبئز إ٧سبت٧ج ٦ّ ٛبغث األض٧بء ٢ا٢٘ؼاذج ا٘غ٧٢ٛج ٢ا٘غ٢ؼث

(Buckley,2000) خْبيل ٢ٛغ٣ األض٧بء ٘خغؼ٧ؾ ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن تبؿخعغاٚ خنت٧ّٕ٧ب ٢ٛٝػّسب 
 .ث ا٢ٛٝ٘ػر ٦ّ خغؼ٧ؾ األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝجًّب٦٘ه١ؼح ٝخبئس١ب ًٟٛ، ٢أ ا٘نالة

تبإلمبّج إ٤٘ ٢س٢غ ا٠خٛبٚ يب٦ٛ٘ ٢إ٦ٛ٧ٙٔ ٢ٛض٦ٙ تخنت٧ٓ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ 
٢ٗبٜ ػٖ٘ ٜٛ عالل ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٛفؼ٢يبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خنت٧ٕ٧ج ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ا٘خ٧ًٙٚ،

٢ا٘خ٦ خ١غِ إ٤٘ خٕغ٧ٚ ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ٦ّ ك٢ؼث ٢ؿبئن ٛخًغغث ٢اؿخعغا١ٛب ٦ّ اْ٘ك٢ل 
تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث،  Animal Linkwayا٘ٛذبل ٛفؼ٢و خغؼ٧ؾ ا٘غؼاؿ٧ج ١ٝٛب ي٤ٙ ؿت٧ل 

٢ٛفؼ٢و اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ خغؼ٧ؾ ْٛب٧٠ٚ ا١٘ٝغؿج ا٘ٛخٗبٛٙج ٦ّ ا٘غ٧ٝب٧ٛٗب، 
٢و إٝفبء ٢ٛفؼ٢و خ٧٧ٕٚ ًّب٧٘ج ًٛٛل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٕٛبؼٝج تبً٘ٛٛل ا٘خ٧ٕٙغ٥، ٢ٛفؼ

٢ا٘خغؼ٧ؾ ا٘ٛتغو تب٢٘ؿبئن  2000ث ً٘بٚ ، ٢ٛفؼ٢و ٔبيج ا٘غؼاؾٛعختؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
 (.191-190ٚ،ق2001 إؿٛبي٧ل،)ا٘ٛخًغغث، ٢س١ً٧ٛب ي٤ٙ ا٘ٛؿخ٣٢ اً٘ب٦ٛ٘ 
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ٚ ٘خن٧٢ؼ ٢1997ي٤ٙ ؼأؾ ٔبئٛج ا٘ٛفبؼ٧ى اإل٧ٛ٧ٙٔج تؼٝبٛز ا٢٧٘ٝؿ٢ٗ ا٘ؼائغ يبٚ 
٢خضغ٧د نؼائٓ خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ٢ا١٘ٝغؿج ٦ّ سبًٛبح ا٘غ٢ل اً٘ؼت٧ج تبؿخعغاٚ ا٘ضبؿة 

ٝفبء ًٛبٛل ١٧غِ إلخٚ االٝخ١بء ٜٛ ٛفؼ٢و ػاخٟ ٦ّ٢ اً٘بٚ ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث،  ا٦٘٨
ٛغؼؿج  (4000) ٛخن٢ؼث ٘ٙضبؿة ا٦٘٨ تبؿخعغاٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ

 (.324قٚ،2003 ع٧ٛؾ،)تس٢١ٛؼ٧ج ٛكؼ اً٘ؼت٧ج 
ا٘خ٧ٛؽ ٢ٜٛ أ٠ٚ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ؼائغث ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج ٛؼٗؽ 
ٚ، ٢ٜٛ 2007٘خن٧٢ؼ خ٧ًٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ ٢ا٘ؼ٧بم٧بح ا٘خبتى ٘سبًٛج اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ ا٘ػ٥ اٝنٙٓ يبٚ

ٛفؼ٢و خنت٧ٓ ٢(. 1ٝح)أ٠ٚ ٛؿب٠ٛبخٟ ا٘ٛفبؼٗج ٦ّ ٛؤخٛؼ غ٦٘٢ يٜ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
إ٤٘ خغؼ٧ة ٦ًٛٙٛ  ١٧غِٚ، ٦ّ2008٢ اً٘بٚ( ا٘خ٧ًٙٚ ٘ٙٛؿخٕتل) (Intel)تؼٝبٛز إٝخل 

اؿخعغاٚ ا٘غؼاؿ٧ج ة٢ا٘ذب٧٢ٝج ي٤ٙ خ٢ه٧ِ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٦ّ ا٘ك٢ِْ  ا٘ٛغاؼؾ ا٘ٛخ٢ؿنج
، ٢خخمٜٛ ا٢٘ضغاح م٧بح ٢ا٢ًٙ٘ٚ ٢ا١٘ٝغؿجخضؿ٧ٜ خ٧ًٙٚ ا٘ؼ٧ب تُؼل ة ا٦٘٨؛ا٘ضبؾ

ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘ٙتؼٝبٛز خغؼ٧ة ا٧ًٜٛٙٛ٘ ي٤ٙ إٝخبر ٛب ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ 
 (.2ٝح)ك٢ؼث تؼاٛز ٢ؿبئن ٛخًغغث 

ٝض٢  ا٘ٗت٧ؼث ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗخ٧ٕٝج ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خ٢سٟ ٢ٜٛ ٛٝنٙٓ أ٦ٛ٠
٧ٔبٚ ا٧ًٜٛٙٛ٘ تًؼل ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ٢إٝخبس١ب ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح ٢ؿبئن ٛخًغغث ٘س٧ٛى 

اٛخالٖ  غؼسجًٛؼّج ض٧بء، ّٕغ ٠غّح ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج إ٤٘ ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج ٢تعبكج األ
ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ًٛٙٛبح األض٧بء 
 .ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

 :يشكهت انذراست وتساؤالتها 
 ٢ٕ٧ٚ اً٘ٛٙٚ تغ٢ؼ أؿبؿ٦ ٦ّ ي٧ٙٚإٜ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تبيختبؼ٠ب خ٧ٕٝج ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘ح

 خ٢ّؼ ْٗب٧بح ٧ًٛٝج ٘غ٧٢٣خنٙة غٛس١ب ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  ،ي٧ٙٛج ا٘خغؼ٧ؾ ت٢اؿنخ١ب
اً٘ٛٙٚ ٛؼختنج تٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ خٟٛٗٝ ٜٛ اؿخعغاٚ األس١ؽث ٢ا٨الح ً٘ؼم١ب 

تبإلمبّج إ٤٘ خ٢ّؼ ْٗب٧بح خٟٛٗٝ ٜٛ إٝخبر ٛب ٢ٕ٧ٚ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ ك٢ؼث 
تؼٛس٧بح ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن، ٛٛب ٔغ ٧ؿبيغ ي٤ٙ إ٘مبء ي٤ٙ ؿٙت٧بح ا٘خ٧ًٙٚ ا٘خ٧ٕٙغ٥ ا٘ػ٥ 

٧سًل ٜٛ ا٘نب٘ة  إ٤٘ خ٧ًٙٚ ٛخٗبٛل ٢ٛخْبيل" ، ا٘ؿت٢ؼث ، ا٘ٗخبة  اً٘ٛٙٚ" ٧غ٢ؼ ٦ّ ضٕٙج 
  .ٛض٢ؼ ٧ًٙٛٙ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

أٟٝ ٧ٝت٦ُ ي٤ٙ ( 230ٚ،ق2007)٧ؼ٣ ؽا٧غ  ٧ّ٢ٛب ٧خًٙٓ تًؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
ٖٚ ث ٘خف٧ُل أس١ؽث اً٘ؼل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٘خًؼِ ي٤ٙ إٛٗب٧ٝبخ١ب تب٢ٕ٘ايغ ا٘ؼئ٧ؾ اً٘ٛٙٚ أٜ ٧ُٙ
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ؼٓ الؿخعغا١ٛب، ٢إيغاغ ٛس٢ٛيج ٜٛ اإلسؼاءاح ٘مٛبٜ ٝسبش اً٘ؼل ٢ي٤ٙ أّمل ا٘ن
 . ٢خض٧ٕٓ أٔك٤ اؿخْبغث ٢س٢غث ً٘ٙؼل ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

يغغ ٧ّٝبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ت٢س٢غ ٕٝق ٦ّ )*(خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ ٛؼٗؽ أّبغح ٛغ٧ؼث٢ٔغ 
خؤ١ٙ٠ب  األٛؼ ا٘ػ٥ ٧خنٙة ٜٛ اً٘ٛٙٛج اٛخالٖ اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ا٘خ٦تب٘ٛغاؼؾ ا٘ذب٧٢ٝج، 

تًغٚ خ٢ّؼ تؼٛس٧بح ٗٛب أّبغح ٢ا٨الح ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج،  ثالؿخعغاٚ األس١ؽ
٢ؿبئن ٛخًغغث خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٛبغث األض٧بء ١ٝبئ٧ًب، ٦ّ ض٧ٜ خخ٢ّؼ يغغ ٜٛ ا٘تؼٛس٧بح ٢ٛ٘اغ 

غؼاؿ٧ج أعؼ٣، األٛؼ ا٘ػ٥ امنؼ تًل اً٘ٛٙٛبح إ٤٘ اؿخعغاٚ تؼٛس٧بح سب٠ؽث ال خضٕٓ 
ث ٘ٙٛبغث ٧ُٙة ي١٧ٙب اال٠خٛبٚ تب٘نبتى ا٘ف٦ٙٗ، ٢ٔغ خٚ إٝخبس١ب ٜٛ ٔتل األ٠غاِ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

أفعبق ٧٧ّٜٝ ٧َؼ خؼت٧٧٢ٜ ٔب٢ٛا تبؿخعغاٚ يٝبكؼ ٢ؿبئن ٛخًغغث ٘ٚ ٧خٚ إٝخبس١ب 
ألَؼال خؼت٧٢ج، ٧ٔ٢بٚ ا٘تًل ا٨عؼ ٜٛ اً٘ٛٙٛبح تئٝخبر تؼٛس٧بح عبكج ت١ٜ ٢ٜ٘ٗ 

 . تنؼ٧ٕج يف٢ائ٧ج ٧َؼ ٛعنن ١٘ب
ٖ٘ أه١ؼح ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٦ خٚ إٝخبس١ب ٜٛ ٔتل ا٧ًٜٛٙٛ٘ أْٝؿ١ٚ أ١ٝب ٢تب٘ؼَٚ ٜٛ ػ

أٗذؼ ا٘تؼٛس٧بح ًّب٧٘ج ً٘ٛؼّخ١ٚ تأ٠غاِ ا٘خًٙٚ، ٗٛب أ١ٝب ٔغ يٛٙح ي٤ٙ خ٧٢ٕج اً٘ٛبؼِ 
ٚ، 2007آٛبل ي٧بـ ٢ا٘كب٦ّ،)٢ا١ٛ٘بؼاح ا٧ًٛٙ٘ج ٘غ٣ نٙتج ا٢ًٙ٘ٚ ٦ّ ا٘ٛغاؼؾ ا٘ذب٧٢ٝج 

 (.305ق
إخٕبٜ ٛس٢ٛيج ٜٛ أٟٝ ي٤ٙ اً٘ٛٙٚ أٜ ٧خٜٛٗ ٜٛ  (258ٚ،ق2004ؿب٘ٚ،) ٠٢ٝب ػٗؼ

إيغاغ اً٘ٛٙٚ ٢ػٖ٘ ٧خنٙة ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، إٝخبر ا٢٘ؿبئل ٢ا٘تؼاٛز ٢ اؿخعغاٚ األس١ؽثٖا١ٛ٘بؼاح 
ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح ا٧ٝ١ٛ٘ج إ٤٘ سبٝة ا٘ٝبض٧ج األٗبغ٧ٛ٧ج ٢عبكج خغؼ٧ة ا٧ًٜٛٙٛ٘ ي٤ٙ ْٗب٧بح 

 .٧ؿ٦ ٘خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘ٛٝف٢غثغائ١ٚ ا٘خغؼ٢٘٢ٝس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ؛ ضخ٤ خًٝٗؾ ي٤ٙ آخٖ
٦ًٛٙٛ ا٘خ٧ًٙٚ ٔبٛح ا٘تبضذج تبإلنالو ي٤ٙ يغغ ٜٛ ا٘غؼاؿبح ا٘خ٦ أسؼ٧ح ي٤ٙ ٗٛب 

٢تًغ ، ٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙجاٛخال١ٗٚ ْ٘ٙٗب غؼسجً٘ٛؼّج  أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ٢ اً٘بٚ
ٔٙج ٦ّ ٛؼاسًج ٛؼاٗؽ ٛكبغؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘تضذ٧ج تب٘ٛٛٙٗج، ٢سغح ا٘تبضذج ي٤ٙ ضغ ي١ٛٙب 

 ا٘ٛنتٕج ي٤ٙ ٛؼاضل ا٘خ٧ًٙٚ اً٘بٚ ٢عبكج ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تب٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘غؼاؿبح
ا٘ؿ٢ًغ٧ج، ٗٛب ٘ٚ خسغ أ٥ غؼاؿج نتٕح ي٤ٙ ي٧ٝج ًٛٙٛبح ٦ّ خعكق ٧ًٜٛ، أ٢ أٜ أ٥ّ 

 ٘ٛسب٦٘ اً٘ؼلا٘الؽٛج خًؼمح تفٗل عبق ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج  ٜٛ ٠ػٞ ا٘غؼاؿبح
 .٢اإلٝخبر أ٢ غؼاؿج ٛخًٕٙج تْٗب٧بح الؽٛج ٘خ٧ٕٝج ٧ًٛٝج ٗب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث أ٢ ٧َؼ٠ب

__________________________________________________________________________________          
تٛٗج، خٚ اؿخفبؼخ١ب ٦ّ ف١ؼ  ٛغ٧ؼث ٛؼٗؽ خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ تئغاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ: يس٧ة٢ّبء تٝح ًٛخ٢ٓ . غ  * 

   .٠ـ٦ّ1430/1431 اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦ األ٢ل ٜٛ اً٘بٚ  لف٢ا
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٢اؿخسبتج ٘خ٢ك٧بح ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٢ٛم٢و اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 
، تبإلمبّج إ٤٘ ٢٢ّٓ ٛخ٧ُؼاح أعؼ٣ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تئسؼاء غؼاؿبح ً٘ٛٙٛبح ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج 

 ٔٙج ا٘غؼاؿبح ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٛسب٦٘ يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث،أٜ ا٢٘أى ٧ف٧ؼ إ٤٘ 
 .٢سغح ا٘تبضذج مؼ٢ؼث ٦ّ إسؼاء ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج

 :ا٘خب٦٘  ٛفٗٙج ا٘غؼاؿج ٦ّ ا٘ؿؤال ا٘ؼئ٧ؾ تٝبّء ي٤ٙ ٛب ؿتٓ خخضغغ 
اهالزيج هؾرط ّإٌخبر اهّشبئع اهيخؾددث هدْ يب اهنفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج 
 يؾويبح األضٖبء فٕ اهيرضوج اهذبٌّٖج ؟

 :يغث خؿبؤالح ّؼي٧ج ٗب٘خب٦٘  ٧٢خْؼو ٜٛ ٠ػا ا٘ؿؤال ا٘ؼئ٧ؾ

اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج  غؼسجٛب  .1
 ث ؟ا٘ٛخًغغيؼل ا٢٘ؿبئن الؽٛج لا٘خ٧ٛ٧ًٙج ال

اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج  غؼسجٛب  .2
 ث ؟ا٘ٛخًغغا٢٘ؿبئن  الؽٛج إلٝخبرا٘خ٧ٛ٧ًٙج ال

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .3
 ؟خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘  ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج ٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال .4
 ؟خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘  ْ٘ٗب٧ج اإلٝخبراً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .5
 ؟ خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .6
 ؟ خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼثْ٘ٗب٧ج اإلٝخبر اً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .7
 ٧ت٧ج ؟خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ  (α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .8
 خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ؟ ْ٘ٗب٧ج اإلٝخبراً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .9
 ؟(أ٦ٙ٠ أ٢ ض٦ٛ٢ٗ)٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ  خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )٠ل خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .10
 ؟(أ٦ٙ٠ أ٢ ض٦ٛ٢ٗ)٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ  خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ْ٘ٗب٧ج اإلٝخبراً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 
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 : أهذاف انذراست
 :خ١غِ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج إ٤٘ 

ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن إيغاغ ٔبئٛج تبْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج  .1
 .ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج

ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خًؼِ ي٤ٙ غؼسج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ْ٘ٙٗب٧بح  .2
 .ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

٧ٛ٧ج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خًل غؼسج ا٘خًؼِ ي٤ٙ .3
: ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ م٢ء يغغ ٜٛ ا٘ٛخ٧ُؼاح ٦٠٢ 

 .ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ، ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ، ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ، ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ

 : أهًٍت انذراست
 :ا٘خب٦٘ خٝتى أ٧ٛ٠ج ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٜٛ ١ٝ٢ٗب ٔغ خ٧ْغ ٦ّ

س٧ٛى ْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٚ خ٢ّؼ٠ب ٘غ٣ ًٛٙٛبح تب٢مى ٔبئٛج  .1
عبكج ٘خ١ٜٝٗٛ ٜٛ يؼل ٢إٝخبر ًٛٙٛبح ٛبغث األض٧بء ٢ يبٛج ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج

٢ػٖ٘ ٘نت٧ًج ا٘ٛضخ٣٢ ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙٛبغث ٢ا٘ػ٥ ٧خنٙة ٢س٢غ  ،ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
ًا ٛى ٛب خٝبغ٥ ا٘خْبيل غاعل اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦، خٛف٦خضٕٓ ٢ؿبئن خ٧ٛ٧ًٙج ٛخًغغث 

 .تٟ ا٘خؼت٧ج ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ضغ٧ذج

ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ٛؿبيغث ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ي٤ٙ خضؿ٧ٜ أغائ١ٚ  .2
ث اْ٘ٗب٧بح ٦ّ م٢ء ٔبئ٦ّٚ سبٝة يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٦ٛ٧ًٙ 

 .ا٘خ٦ ٧سة خ٢ّؼ٠ب ٘غ١٧ٜ؛ ؼًًّب ٘ٛؿخ٣٢ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

ح ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح اإلؿ١بٚ ٦ّ خفع٧ق ضبسب .3
٦ّ ٛسب٦٘ اً٘ؼل ٢اإلٝخبر ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘خًؽ٧ؽ ٕٝبن ا٢ٕ٘ث ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 

 .٢ًٛب٘سج ٕٝبن ا٘مًِ تٛب ٧ًٛل ي٤ٙ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

إ٘بئٛج ي٤ٙ تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٛبح ٢تؼاٛز ا٘خغؼ٧ة تٝخبئز  خؽ٧٢غ ا٘س١بح .4
 .ا٘تؼاٛزخٖٙ ٦ّ خن٧٢ؼ ؿبيغث ا٘غؼاؿج ٘ٙٚ

إذؼاء ٛسبل ا٘تضد ا٘خؼت٥٢ ٦ّ ٛسبل اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛسبل  .5
يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢تعبكج ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج 

٢١ٝٙ٘ل تب٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تٛب ٧خٛبف٤ ٛى ٛخنٙتبح إ٘ؼٜ ا٘ضبغ٥  ا٘ذب٧٢ٝج
 . ٢اً٘فؼ٧ٜ
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 : حذود انذراست
 :٢خٕؿٚ ا٘ضغ٢غ إ٤٘ 

 :ضغ٢غ ٢ٛم٢ي٧ج  .1
خٕخكؼ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر 

٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ األ٦ٙ٠ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ضبؿ٢ت٧ج 
اٛخالٖ اً٘ٛٙٛبح ١٘ب ٢خضغ٧غ غؼسج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج،  ٢ا٘ض٦ٛ٢ٗ ٦ّ ا٘ٛؼضٙج

 .ٜٛ ٢س١ج ٝهؼ٠ٜ ا٘فعك٧ج
 :ضغ٢غ ؽٛب٧ٝج  .2

نتٕح ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج تْمل اهلل خًب٤٘ ٦ّ اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦ األ٢ل ٜٛ اً٘بٚ ا٘سب٦ًٛ 
 .٠ـ 1431/  1430

 :ضغ٢غ ٛٗب٧ٝج  .3

 .نتٕح ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج تضٛغ اهلل خًب٤٘ تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 
 :ضغ٢غ تفؼ٧ج  .4

 .تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج( اإلٝبد)ي٤ٙ ًٛٙٛبح األض٧بء نتٕح ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج 

 : يصطهحاث انذراست

  : Competenciesاهنفبٖبح 
٢امص  األ٠غاِ ا٘ؿ٧ٗ٢ٙج ا٘ٛضغغث تفٗل": اْ٘ٗب٧بح تأ١ٝب P. Kayيؼِ تبخؼ٧ؿب ٗب٥ ُح

غ٧ٔٓ ٘ٙخغؼ٧ؾ، ٢ػٖ٘ ٦ّ س٢اٝة ا٘عتؼث ا٘خ٦ خفخٛل ي٤ٙ اً٘ٛبؼِ ٢ا١ٛ٘بؼاح ٢
ؽ٧ٜ )ٕٝاًل يٜ  ."مؼ٢ؼ٧ج إله١بؼ ٔغؼث اً٘ٛٙٚ ي٤ٙ ا٘خغؼ٧ؾ اًْ٘بل٢االخسب٠بح، ٢أ١ٝب 

 (.51قٚ،2007،ا٘غ٧ٜ
إ٘غؼاح ا٘خ٦ خٛخ١ٗٙب اً٘ٛٙٛج ًٛؼ٧ًّب ١ٛ٢بؼ٧ًب ٢٢سغا٧ًٝب ٢ا٘خ٦ " :ِ إسؼائ٧ًب تأ١ٝبيٖؼ٢ُح

خه١ؼ ٦ّ ؿ١ٗ٢ٙب تٛؿخ٣٢ ٧ًٜٛ ٢ٛؼٍل ٜٛ اإلخٕبٜ، ١ٝٗٛ٧ب ٜٛ ا٧ٕ٘بٚ تغ٢ؼ٠ب ا٢ٝٛ٘ن ت١ب 
 ."تٛب ٧ؿبيغ ي٤ٙ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛؼس٢ث ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ
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 : Instructional Technologyخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى 
ا٧ًٙٛ٘بح  ٝهؼ٧ج ٢ٛٛبؼؿج ٘خك٧ٛٚ": خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ تأ١ٝب( 2003ٚ،ي٢ل)يٓؼِ 

ًٓبل  . (18ق)"٢ا٘ٛكبغؼ ٢اؿخعغا١ٛب ٢إٝخبس١ب ٢إغاؼخ١ب ٢خ١ٛ٧٢ٕب ٜٛ أسل خض٧ٕٓ خًٙٚ ّ
 ٛٝه٢ٛج ٛخْبيٙج ٛخٗبٛٙج ١٘ب ٛغعالح ٢ي٧ٙٛبح ٢ٛعؼسبح": إسؼائ٧ًب تأ١ٝب ُخًٖؼ٢ِ

األ٠غاِ ي٤ٙ خض٧ٕٓ  ٢ٛاغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙجا٘تفؼ٧ج ٢األس١ؽث ٢ال يٝبكؼخًٛل تب٘خْبيل ت٧ٜ ال
 ."ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

 :Instructional Technology Competencies اهنفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج
 ٢ا١ٛ٘بؼاحاؼِ ا٘ٛى" :تأ١ٝب ٧جا٘خ٧ًٙٚ ثخ٢٘٢ٝٗس٦ال ْٗب٧بحال( 2005ٚ،ا٘فؼ٧ِ) ِيؼ٥ُِّ

٧٘كل إ٤٘ غؼسج  ا٘تفؼ٥ ً٘ٙٝكؼ ا٘الؽٛج ا٘خ٧ًٙٚ، خ٢٘٢ٝٗس٧ب تٛسبل ا٘عبكج ٢االخسب٠بح
 (.3ٝح) "٢ه٧ْخٟ ١ٛ٘بٚ أغاءٞ ٦ّ اإلخٕبٜ
 خٛخ١ٗٙب اً٘ٛٙٛج ًٛؼ٧ًّب ١ٛ٢بؼ٧ًب ٢٢سغا٧ًٝب ٦ّإ٘غؼاح ا٘خ٦ ": إسؼائ٧ًب تأ١ٝب ُخًٖؼ٢ِ

ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ا٘خ٦ خ١ٝٗٛب ٜٛ اؿخعغاٚ األس١ؽث ٢ا٨الح ً٘ؼل ا٢٘ؿبئن 
خ٧ّ٢ؼ يٝكؼ ا٘خْبيل ٦ّ  تُؼل ا٘ٛخًغغث ا٘ضبؿ٢ت٧ج ٢إٝخبس١ب تغؼسج ٛؼم٧ج ٜٛ اإلخٕبٜ؛

 ."ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٛٛب ٧ؿبيغ ي٤ٙ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

 : Displayاهؾرط 
ٝٛن أ٢  ي٧ٙٛج خؿخ١غِ خٕغ٧ٚ": اً٘ؼل تأٟٝ( 2005ٚكتؼ٥ ٢ّب٧ؽث ُٛؼت٦،)ِ ٧ًؼِّ

 . (28ق)"تب٘ٛالضهج ا٘ٛتبفؼثٛخًٙٚ تنؼ٧ٕج ٢ٛٙٛؿج ٧خْبيل ١ًٛب فٗل ٛٝهٚ ٜٛ ا٘ت٧بٝبح ٘ل
 تؼٝبٛز ا٢٘ؿبئناً٘ٛؼ٢مج ٜٛ عالل ي٧ٙٛج خٕغ٧ٚ ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ":ِ إسؼائ٧ًب تأٟٝيٖؼ٥ُ٢

س١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح ا٘ٛٙضٓ تب٘ضبؿة ا٦٘٨ ٦ّ  ت٢اؿنج٘ٛخ٧ًٜٛٙ ٜٛ ا ثٛس٢ٛوا٘ٛخًغغث ل
٦ّ ضب٘ج ٛتبفؼًث ي٤ٙ فبفج ا٘ضبؿة ا٦٘٨ خٕغ٧ٟٛ ٘ٙٛخًٙٚ ا٘سٛبي٦، أ٢  اً٘ؼلضب٘ج 

 ."اْ٘ؼغ٥اً٘ؼل 

 : Productionاإلٌخبر 

٢ٛ٢اغٞ  كٝى ا٘ف٦ء ٜٛ يٝبكؼٞ ٢أسؽائٟ": اإلٝخبر تأٟٝ( 2002ٚكتؼ٥،)ِ ٧ًؼِّ
  .(135ق) "٢ًّٕب إلسؼاءاح ٢ٔ٢ايغ ٛضغغث

 ٗبّج ا٘ٛؼاضل ٢ا٘عن٢اح ا٘خ٦ خخت١ًب اً٘ٛٙٛج يٝغ تٝبء تؼٝبٛز": ِ إسؼائ٧ًب تأٟٝيٖؼ٥ُ٢
إيغاغ اً٘ٝبكؼ، ٗخبتج ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧، )ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث اتخغاّء تب٘خعن٧ن ٢ٛؼ٢ؼًا تب٘خ٧ْٝػ 
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ا٘خن٧٢ؼ، ٢خ٢ٜٗ ختًًب ً٘ٛب٧٧ؼ ٧ّٝج ا٘خ٧٢ٕٚ ٢٢اٝخ١بّء تب٘خسؼ٧ة ٢( اؿخعغاٚ تؼٝبٛز ا٘خأ٧ِ٘
 ."٠ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج ختًًب ٢ٝ٘و ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ٢عكبئق اْ٘ئج ا٘ٛؿخ١غّج٢خؼت٧٢ج ٛضغغث، ٢خعخِٙ 

 :  Multimediaاهّشبئع اهيخؾددث 
٢ؿبئل ي٤ٙ  ٛٝه٢ٛج خ٧ٛ٧ًٙج ٗبٛٙج خخ٢ٜٗ ٜٛ ذالذج": تأ١ٝب( 2006ٚ)١ّب ع٧ٛؾ يؼ٥ُِّ

األٔل ٔغ خفٛل ا٘ٛٗخ٢تج ٢ا٘ٛؿ٢ٛيج ٢ا٘ٛؼؿ٢ٛج ٢ا٘ٛك٢ؼث ٢ا٘ٛخضؼٗج ٛخٗبٛٙج ٢ٛخْبيٙج 
ٛى تًم١ب ا٘تًل ٦ّ ٝهبٚ ٢اضغ، ٧خْبيل ١ًٛب ا٘ٛخًٙٚ إ٧سبت٧ًب ٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ خ٧ٛ٧ًٙج 

 .(19ق) "ٛفخؼٗج
 يغث ٢ٝو ٜٛ ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ضبؿ٢ت٧ج خفخٛل ي٤ٙ": ِ إسؼائ٧ًب تأ١ٝبيٖؼ٢ُح

يٝبكؼ خًٛل ي٤ٙ خٕغ٧ٚ ا٘ٛضخ٣٢ ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙٛبغث ٦ّ ك٢ؼث ٛؿ٢ٛيج ٢ٛؼئ٧ج األؿبؾ ١٧ّب 
ا٘خٗبٛل ٢ا٘خْبيل، خ٢ٕٚ اً٘ٛٙٛج تًؼم١ب تبؿخعغاٚ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢أس١ؽث اً٘ؼل 

األ٠غاِ  خًٛل ي٤ٙ خض٧ٕٓ، ٢إٝخبس١ب تبؿخعغاٚ تؼٛس٧بح خأ٧ِ٘ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ،ا٘م٢ئ٧ج
 ."ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
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 انفصم انثانً

 أدبٍاث انذراست
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 اإلطار اننظزي: أوال 
 : خيِٖد

ا٘ٛض٢ؼ األ٢ل ْٗب٧بح : ٛضب٢ؼ ؼئ٧ؿ٧ج أؼتًج٧خٝب٢ل اإلنبؼ ا٘ٝهؼ٥ ٘ٙغؼاؿج ا٘ضب٧٘ج 
اء تفٗل عبق ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘الؽٛج ً٘ٛٙٛبح ا٢ًٙ٘ٚ يبٛج ٢األض٦خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ 

٢ا٘ذب٦ٝ ٧خًٙٓ تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تفٗل يبٚ ٜٛ ض٧د خًؼ١ْ٧ب ٢يٝبكؼ٠ب  ،ا٘ذب٧٢ٝج
٢أ٧ٛ٠خ١ب، أٛب ا٘ٛض٢ؼ ا٘ذب٘د ٢١ّ ٧ٛذل يكة ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج أال ٢٠٢ يؼل ٢إٝخبر 

 . ، ٢ا٘ٛض٢ؼ ا٘ؼاتى ٧ٛذل ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕجا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
  انكفاٌاث انتكنىنىخٍت انتعهًٍٍت:  ولاحملىر األ

َٜ ٠َْل ٧َِؿَخ٥٢ِ ال َّ..ٔبل اهلل ختبؼٖ ٢خًب٤٘  َٜ ٢َاََّ٘ٔػ٧ ٢ُٛ ًَِٙ ٧َ َٜ َٜ اَلٔػ٧ ٢ُٛ ًَِٙ ٧َ ..  ؿ٢ؼث
، إٜ اً٘ٙٚ نؼ٧ٓ األٛٚ ٘ٙخٕغٚ ٢االؼخٕبء ٢ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ ٦٠ ي٧ٙٛج إيغاغ (9)ا٘ؽٛؼ آ٧ج ؼٔٚ 

ٟٝ ٧ًٛل ي٤ٙ األس٧بل ٘عغٛج ا٘ٛسخٛى، ٢اً٘ٛٙٚ أضغ ا٘ٛغعالح األؿبؿ٧ج ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ أل
خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٢٘ك٢ل إ٤٘ ٝسبش ي٧ٙٛج ا٘خؼت٧ج ٢تب٘خب٦٘ خن٢ؼ ا٘ٛسخًٛبح، 

اً٘ٛٙٚ أضغ ٢ٗٛٝبح ٛٝه٢ٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٦٠٢ ٜٛ أ٠ٚ ا٘ٛؿخضغذبح ٦ّ  ٧ًختؼٗٛب 
 ٧ٛغاٜ ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٦ أغح إ٤٘ خ٧٧ُؼ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٜٛ ٢ٟٗٝ ٝبٔاًل ٢ًٙٛٙ٘ٛبح إ٤٘ ٢ٟٗٝ ٛؼفغًا

٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٢ٛؿخعغًٛب ٢ٛٝخسًب ٢ٛٙ٘اغ ٢ا٘تؼاٛز ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٝخ٧سج العخالِ ٠ػا 
ػٖ٘ إ٤٘ مؼ٢ؼث خ٢ّؼ يغغ ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ اً٘ٛٙٚ ٢ا٘خ٦  غيبا٘غ٢ؼ 

 .خؤ٠ٟٙ ٘ٙخًبٛل ٛى ا٘ٛؿخضغذبح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
 : Competenciesيفهىو انكفاٌت    

َٖ :ُخؾرف اهنفبٖج هغًّٖب ُٞ تأ١ٝب ا٦ْٗ٘ ٦٠٢ ٛؤٝذج  ث، ٦٠٢ خغل ي٤ٙ ْٗب٧ج ّب٥َٖٔ –ّب
ِٔا٘ف٦ء، ٧ّٕبل ٥َ َٖؿغ ضبسخٟ ٢سًٟٙ ٦ّ ٤َٝ يٜ ٧َؼٞ، ٧٢ٕب: ٧ٟ ْٗب٧ج أ٥ٗ ٣ ّالٜ أ٢ َِل 

 (.93ٚ،ق2005اتٜ ٛٝه٢ؼ،) أٟٝ تٍٙ ٛتٍٙ اْ٘ٗب٧ج ٦ّ اً٘ٙٚ: ٤ْٗ تٟ يبً٘ٛب أ٥
 ّٕغ خًغغح خًؼ٧ْبخ١ب ٢ػٖ٘ ختًًب ٢٘س١بح ٝهؼ ا٘تبضذ٧ٜ :اٖج فٕ اهخرتٖجأيب اهنف

ا٘ٛؿبؼاح تفٗل يبٚ ّٕغ ؿٙٗح خًؼ٧ْبح اْ٘ٗب٧ج أضغ ٢ا١٘غِ ٜٛ ا٘تضد ٢نت٧ًخٟ، ٢ٜ٘ٗ 
 :ا٘خب٧٘ج
 ٔغؼث اً٘ٛٙٚ ": خًؼ٧ْبح ػ٠تح إ٤٘ أٜ اْ٘ٗب٧ج خٛذل إ٘غؼث، ّخًؼِ اْ٘ٗب٧ج ي٤ٙ أ١ٝب

يتغ )، ( Dodle,1996)"٢ّبي٧ٙج، تٛؿخ٣٢ ٧ًٜٛ ٜٛ األغاءي٤ٙ يٛل ف٦ء تْٗبءث 
 .Good,1973))، ( 25قٚ،1983ٛؼي٦،)، ( 83قٚ،1986ا٘ؼؽآ ٢ا٘فت٦ٝ٧،
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  ّخًؼِ  اْ٘ٗب٧ج ٦٠٢ اً٘ٛبؼِ ٢ا١ٛ٘بؼاح ٢االخسب٠بح، ت٢ٗٛٝبحخًؼ٧ْبح ا٠خٛح
ٛعخِٙ أفٗبل األغاء ٜٛ اخسب٠بح ٢ًٛبؼِ ١ٛ٢بؼاح ا٘خ٦ خٛذل ": اْ٘ٗب٧ج ي٤ٙ أ١ٝب

ا٘ضغ األغ٤ٝ ٘خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٧ًٕٙ٘ج ٢ا٢٘سغا٧ٝج ٢اْ٘ٝؾ ضؼ٧ٗج ٦٠٢ خه١ؼ ٦ّ أغاء 
،  (67،ق1999ٚإ٘ٙب٦ٝ ٢ا٘سٛل،)، ( 25ٚ،ق1999ن٧ًٛج،) "اً٘ٛٙٚ

 (.9ٚ،ق1981ؿًغ٧ج ت١بغؼ،)، ( 99ق ٚ،1995خٛبٚ،)

  ٔغؼاح ": اْ٘ٗب٧ج ي٤ٙ أ١ٝبخًؼ٧ْبح فٛٙح ت٧ٜ ا٘ٛؿبؼ٧ٜ ا٘ؿبت٧ٕٜ، ض٧د يؼّح
خ٢ٜٓٗ ( ١ٛبؼ٧ج ، ٢٢سغا٧ٝج٢ًٛؼ٧ّج ، )تًتبؼاح ؿ٧ٗ٢ٙج خفٛل ١ٛبٚ  ًٝتؼ ي١ٝب

األغاء ا١ٝ٘بئ٦ ا٘ٛخ٢ٔى إٝسبؽٞ تٛؿخ٣٢ ٧ًٜٛ ٛؼل ٜٛ ٝبض٧ج اْ٘بي٧ٙج، ٢ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ 
( 29قٚ،2003ؿ٧١ٙج اْ٘خال٥٢،) "١ٛ٧٢ٔب ت٢ؿبئل ا٘ٛالضهج ا٘ٛعخْٙجٛالضهخ١ب ٢ح

 (.12قٚ،1987ا٘ٝبٔج،)، ( Earley,1993)، ( 62قٚ،1994ؽ٧غاٜ،)، 
 :خؼ٣ ا٘تبضذج ٜٛ عالل ا٘خًؼ٧ْبح ا٘ٛخًغغث ٢١ْٛ٘ٚ اْ٘ٗب٧ج أٜ ٠ػا ا٢١ْٛ٘ٚ ٧خمٜٛ

  ٛى مؼ٢ؼث  ي٧ٙٛج يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثي٤ٙ ا٧ٕ٘بٚ ةاً٘ٛٙٚ ٔغؼث
 .٦ّ ػٖ٘ ا٢٘ك٢ل ٘ٛؿخ٣٢ اإلخٕبٜ

  أل٥  ٢األغائ٧ج٢ٗٛٝبح اْ٘ٗب٧ج ٦٠٢ ٛب خسًل ا٢١ْٛ٘ٚ ٧سٛى ت٧ٜ ا٘كْج اً٘ٛؼ٧ّج
 .ي٧ٙٛج ٢ٕ٧ٚ ت١ب اً٘ٛٙٚ ًٗؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

  ًٚٙٛ٘يٝغ ٧ٔبٟٛ ت٧ًٙٛج يؼل ٢إٝخبر أٜ اْ٘ٗب٧ج ٧سة أٜ خه١ؼ ٦ّ ؿ٢ٖٙ ٢أغاء ا
 .٧ٜٛٗ ٧ٔبؿ١ب ٢خ١ٛ٧٢ٕب ضخ٤ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

 (:CBTE) بزايح إعذاد ادلعهى انمائًت عهى أساس انكفاٌت
 

إٜ خ٧ّ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ا٘س٧غ ٧ًغ ا٘خؽاًٛب ٝض٢ ا٘ٝبفئ٧ٜ، ٢ٝض٢ ( 2003ٚاْ٘خال٥٢،ؿ٧١ٙج )خؼ٣ 
ٛؿخ٣٢ ١ٛٝج ا٘خ٧ًٙٚ ٛٛب ٧غي٢ تب٘مؼ٢ؼث إ٤٘ اال٠خٛبٚ تبألؿب٧٘ة ٢االخسب٠بح ا٘ضغ٧ذج ٦ّ 

ٛسبل إيغاغ ٢خغؼ٧ة اً٘ٛٙٚ، تبإلمبّج إ٤٘ ه٢١ؼ ٛؿخسغاح ٘ٙخغؼ٧ؾ ٛؼختنج تبؿخعغاٚ 
٣ إيبغث ا٘ٝهؼ ٦ّ تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٚ ٘خ٧ٜٗٛ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خؼت٧٢ج، ٧غًّٝب إل

 (.31-30ق) اٝعؼان١ٚ ٦ّ ا١ٛ٘ٝج ٜٛ إخٕبٜ خٖٙ ا١ٛ٘بؼاح
 ٢Competency Basedٔغ ه١ؼ اخسبٞ إيغاغ اً٘ٛٙٚ إ٘بئٚ ي٤ٙ أؿبؾ اْ٘ٗب٧بح 

Teacher Education (CBTE)  ًٚٙٛ٘ٗؼغ ًّل ٘ألؿب٧٘ة ا٘خ٧ٕٙغ٧ج ٦ّ ي٧ٙٛج إيغاغ ا
خًخٛغ ي٤ٙ إٗؿبة اً٘ٛؼّج ٢خْخؼل أٜ خؽ٧٢غ اً٘ٛٙٚ تٕغؼ ٛٝبؿة ٜٛ اً٘ٛبؼِ ٢ا٘خ٦ 

ٝف٢اٜ )األٗبغ٧ٛ٧ج ٢ا٧ٝ١ٛ٘ج ٢إخبضج ا٘ٛسبل ٘ٙخغؼ٧ة ا٧ٛ٘غا٦ٝ خؤغ٥ إ٤٘ خعؼر ًٛٙٚ ٛؤ٠ل 
 (.103ٚ،ق٢1990ا٘ف٢ًاٜ،
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ؼث إيغاغ اً٘ٛٙٚ ي٤ٙ أؿبؾ اْ٘ٗب٧بح ي٤ٙ خض٧ٙل ا٢٘هبئِ ٢ا١ٛ٘بٚ خ٢ٕٚ ّٖت٧ٝٛب 
ٜ اً٘ٛٙٚ تًغ خعؼسٟ إ٤٘ ٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ٧سة ي٤ٙ ا٘نالة ا٧ًٜٛٙٛ٘ ا٘ٛن٢ٙتج ٚ

إخٕب١ٝب ٔتل ا٘خعؼر، ٢ً٘ل ٠ػا االخسبٞ ٢٠ ا٘ؿبئغ ٦ّ اً٘غ٧غ ٜٛ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج ٦ّ اً٘ب٘ٚ، 
 (.61-60ٚ،ق2007ؽ٧ٜ ا٘غ٧ٜ،)ألٟٝ ٧سًل ٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خغؼ٧ة أٗذؼ ْٗبءث ٢ّبي٧ٙج 

 :اخسبٞ إيغاغ اً٘ٛٙٚ إ٘بئٚ ي٤ٙ أؿبؾ اْ٘ٗب٧ج تأ١ٝب( ى2003شِٖوج اهفخالّٔ،)ف ؽرُِّّح
خٖٙ ا٘تؼاٛز ا٘خ٦ خضغغ أ٠غاًّب غ٧ٕٔج ٘خغؼ٧ة ا٧ًٜٛٙٛ٘، ٢خضغغ اْ٘ٗب٧بح ا٘ٛن٢ٙتج تفٗل "

٢امص ذٚ خٙؽٚ ا٧ًٜٛٙٛ٘ تب٘ٛؿؤ٧٘٢ج يٜ ت٢ٌٙ ٠ػٞ ا٘ٛؿخ٧٢بح، ٢ٗ٧٢ٜ إ٘بئ٢ٜٛ تخغؼ٧ت١ٚ 
 (.32ق) "ٜٛ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘ٛضغغثٛؿئ٧٘٢ٜ يٜ ا٘خأٗغ 

٢ٔغ اؼختن ه٢١ؼ ٠ػٞ ا٘ضؼٗج تًغث ضؼٗبح ذٕب٧ّج أعؼ٣، ٢ٜ٘ٗ أ٠ٚ ٛب ٧ٛ٧ؽ ٠ػٞ 
ا٘ضؼٗج يٜ ٧َؼ٠ب ٢٠ أ١ٝب ا٠خٛح تبألغاء ٢إ٘غؼث ي٤ٙ اً٘ٛل، ٢اؿخعغاٚ أفٗبل ا٘خْؼ٧غ 

 (.40-39ٚ،ق2006ا٘ؼفب٧غث،)ا٘ٛعخْٙج ٘ٙٛؿبيغث ي٤ٙ اٛخالٖ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

 :يصادر حتذٌذ انكفاٌاث انتعهًٍٍت

ٚ، 2007ؽ٧ٜ ا٘غ٧ٜ،)ٕ٘غ خًغغح ٢خ٢ٝيح ٛكبغؼ افخٕبٓ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٧٢ؼ٣ 
أ١ٝب خعخِٙ ٜٛ ض٧د ٢ٝي٧خ١ب ٢نت٧ًخ١ب ختًًب ٘نت٧ًج اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ( 65-63ق

ا٘الؽٛج ٢ٛ٘م٢و ا٘غؼاؿج، ٢ا٘خ٦ خعخِٙ ٜٛ ٢ٛم٢و ٨عؼ ختًًب ً٘ٙٛبؼِ ٢إ٘غؼاح 
 . خ٣٢ ا٘خ٢ٜٗٛا١ٛ٘بؼاح ا٘ٛن٢ٙة ا٢٘ك٢ل ت١ب إ٤٘ ٛؾ

 :٢ٔغ ضغغ أ٠ٚ ٛكبغؼ افخٕبٓ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗب٘خب٦٘
نؼ٧ٕج ا٘خع٧ٜٛ ٢االؿخٕؼاء تباليخٛبغ ي٤ٙ آؼاء ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٛعخك٧ٜ ٦ّ ٛسبل  .1

ٜ٧ًٛ. 

االؼخٗبؽ إ٤٘ ٝهؼ٧ج خؼت٧٢ج ٧ًٛٝج ٦ّ افخٕبٓ اْ٘ٗب٧بح ا٢٘اسة خ٢اّؼ٠ب ٘غ٣  .2
 .اً٘ٛٙٚ

كل، ٦ّ٢ م٢ء خض٧ٟٙٙ ٝؿخن٧ى خضغ٧غ ؼكغ األغاء ا٢ٛٝ٘ػس٦ ً٘ٙٛٙٚ غاعل اِ٘ .3
 .اْ٘ٗب٧بح

ا٢ٕ٘ائٚ ا٘سب٠ؽث ا٢ٛ٘س٢غث ٦ّ ٧ٛغاٜ ا٘خ٧ًٙٚ إ٘بئٚ ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح ٦٠٢ ٦ّ ٛسبالح  .4
 .ٛعخْٙج ٢أليٛبل ١ٛ٢ٜ ٢أغ٢اؼ ٛخًغغث

ضبسبح ا٧ٛ٘غاٜ ا٘خ٦ خؿخغي٦ خ٢ّؼ ٛنب٘ة ٧ًٛٝج إليغاغ اْ٘ؼغ ا٘ػ٥ ؿ٧ًٛل ٧ّٟ،  .5
 .اح٢ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ خضغ٧غ٠ب ي٤ٙ فٗل ْٗب٥
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 :ا٘نؼ٧ٕج ا٘خض٧ٙ٧ٙج ٢خؿخٝغ ٠ػٞ ا٘نؼ٧ٕج ي٤ٙ .6

ا٘خ٦ ٧ٝت٦ُ  (Task, Job and Role Analysis)خض٧ٙل ا١ٛ٘بٚ ٢األغ٢اؼ  .أ 
 .ي٤ٙ اً٘ٛٙٚ ا٧ٕ٘بٚ ت١ب ٢خؼسٛخ١ب ٦ّ ك٢ؼث ْٗب٧بح

يٜ نؼ٧ٓ  (Instructional Skills Analysis)خض٧ٙل ١ٛبؼاح ا٘خغؼ٧ؾ  .ة 
٢٢ك١ْب ٦ّ ك٢ؼث ١ٛبؼاح أؿبؿ٧ج خخؼسٚ إ٤٘  األٝفنج ا٘خغؼ٧ؿ٧ج،ضكؼ 
 .ْٗب٧بح

االؿخْبغث ٜٛ ٝخبئز ا٘تض٢د ٢ا٘غؼاؿبح ػاح ا٘كٙج، ٦ّ ٢مى خك٢ؼ ٛضغغ  .7
 .ْ٘ٙٗب٧بح

 :ا٘خب٧٘جا٘ٛكبغؼ ( 165ٚ،ق٢2005ؿ٧١ؼ ض٢ا٘ج،يتغ ا٘ؿ٧ٛى )ٜٛ  ٗٛب ٧م٧ِ ٗلٌّ

ً٘ٛٙٚ خؼسٛج ٛضخ٣٢ إ٘ٛؼؼاح ا٘غؼاؿ٧ج ٦ّ ك٧ُج ْٗب٧بح ٧ٝت٦ُ خ٢اّؼ٠ب ٘غ٣ ا .8
 .ضخ٤ ٧ؿخن٧ى خغؼ٧ؾ ٠ػٞ إ٘ٛؼؼاح

 .٘غ٣ ١ًٛٙٛٚغؼاؿج اضخ٧بسبح ا٘خال٧ٛػ ٢خؼسٛخ١ب إ٤٘ ْٗب٧بح ٧سة خ٢اّؼ٠ب  .9

أ٧٘٢بء )اؿخنالو ؼأ٥ ا١ٛ٘خ٧ٜٛ ٢ا٘ٛؿب٧ٛ٠ٜ ٢ا٘ٛؿخ٧ْغ٧ٜ ٜٛ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  .10
يٜ ا١ٛ٘بؼاح ا٘خ٦ ٧ه٢ٜٝ أ١ٝب ٧سة أٜ خخ٢ّؼ ...( األ٢ٛؼ ٢ا٘نالة ٢ا٘عؼ٧س٧ٜ 

 . يٙٚيٝغ ا٘ٚ

٢ٔغ افخٕح ا٘تبضذج اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تباليخٛبغ ي٤ٙ 
ا٘نؼ٧ٕج ا٘خض٧ٙ٧ٙج ا٘خ٦ خ٢ٕٚ ي٤ٙ أؿبؾ خض٧ٙل ا١ٛ٘بٚ ٢األغ٢اؼ ا٘خ٦ ٧ٝت٦ُ ً٘ٙٛٙٚ ا٧ٕ٘بٚ ت١ب 

ٜٛ ٝخبئز األتضبد يٝغ يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، تبإلمبّج إ٤٘ االؿخْبغث 
 .٢اؿخنالو آؼاء ا٘عتؼاء ٢ا٘ٛعخك٧ٜ ٦ّ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٢ٚ٧ًٙا٘غؼاؿبح 

 :كفاٌاث يعهى انعهىو 

ا٢ًٙ٘ٚ ا٘نت٧ً٧ج،  ١ٝٛبٝخ٧سج ٘خؽا٧غ ًٛغل ا٢ٛٝ٘ اً٘ٛؼ٦ّ ٦ّ س٧ٛى ا٘ٛسبالح ا٧ًٛٙ٘ج ٢
تٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ضخ٤ ٧ؿخن٧ى  مؼ٢ؼث ا٘خؽ٢غاألٛؼ ا٘ػ٥ ّؼل ي٤ٙ ًٛٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ 

 .ا٘ضبكٙج ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل٢ٛاٗتج ا٘خ٧ُؼاح ٢ا٘خن٢ؼاح اً٘ٛؼ٧ّج 
أٜ ٠ٝبٖ ٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح األؿبؿ٧ج ا٘خ٦ ( 76-62ٚ،ق٢ٝ2007ؼ،)٧ؼ٣ ٢

 :إخٕب١ٝب ٦٠٢ ٗب٘خب٦٘ ٧سة ي٤ٙ ًٛٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ
 .ْٗب٧ج ا٘خ٧١ئج تأ٢ٝاي١ب، ا٘خ٧١ئج ا٘ك٧ْج ٢اْ٘ٝؿ٧ج ٢ا٘ػ٧ٝ٠ج .1
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ا٧ج يؼل ا٘غؼؾ، ؿ٢اّء يؼل ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج تب٘فؼش، ٢خٕؿ٧ٚ ا٘غؼؾ، ِٗ .2
 .ا٘ظ...٢اؿخعغاٚ نؼٓ ا٘خغؼ٧ؾ

ا٘خػٗؼ، ا١ْ٘ٚ، )ْٗب٧ج نؼش األؿئٙج ا٘ك٧ْج، ٦٠٢ خكِٝ إ٤٘ ؿخج ٛؿخ٧٢بح  .3
 (ا٘خنت٧ٓ، ا٘خض٧ٙل، ا٘خؼ٧ٗة، ا٘خ٧٢ٕٚ

٘خضؿ٧ٜ  ْٗب٧ج اؿخعغاٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ تٛب خفٟٛٙ ٜٛ أس١ؽث ٢أغ٢اح ٢ٛ٢اغ .4
 .ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خًٙٚ

؛ ت١غِ خض٧ٕٓ ٝهبٚ اًْٝب٦٘ ٢اسخٛبي٦ إ٧سبت٦ غاعل ْٗب٧ج إغاؼث ٢متن ا٘كِ .5
 .اْ٘كل ٢ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ اؿخٛؼاؼ٧خٟ

ْٗب٧ج سػة اٝختبٞ ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ، ٢يغٚ إخٕب١ٝب ٜٛ ٔتل اً٘ٛٙٚ ٧ؤغ٥ إ٤٘ اٝكؼاِ  .6
ٔغؼث اً٘ٛٙٚ  ا٘نب٘ة يٜ ا٘غؼؾ، ٢أ٠ٚ ا٢ً٘اٛل ا٘خ٦ خؤغ٥ إ٤٘ ػٖ٘ ٢٠ يغٚ

ي٤ٙ يؼل ا٘غؼؾ تنؼ٧ٕج ض٧٢٧ج، ٢يغٚ اؿخعغاٟٛ ٘ٙخ٢٘٢ٝٗس٧ب ٦ّ ي٧ٙٛج 
 .ا٘خ٧ًٙٚ

ْٗب٧ج ا٢٘استبح ا٘ٛٝؽ٧٘ج ٢ي٤ٙ ًٛٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ اال٠خٛبٚ ت١ػٞ اْ٘ٗب٧ج ضخ٤ خضٕٓ  .7
 .ا٢٘استبح ا٘ٛٝؽ٧٘ج ا١٘غِ ١ٝٛب

 

 :يفهىو تكنىنىخٍا انتعهٍى 

، ١ّٝبٖ "ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب " ٘خ٢م٧ص ٢١ْٛٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٧سة ا٘خنؼٓ أ٢اًل إ٤٘ ٢١ْٛٚ 
٦٠ ٗٙٛج ٢٧ٝب٧ٝج ٢ٗٛٝج ٜٛ سؽئ٧ٜ  "Technology"أٜ ٛكنٙص ا٘خؼت٧٧٢ٜ ٧ؼ٢ٜ  تًل

Technos  ٢خ٦ًٝ ١ٛبؼث أ٢ ّٜ، ٢Logos  ٚٙ1999ٚكتؼ٥،)٢خ٦ًٝ غؼاؿج أ٢ ي 
ػا ا٘ٛكنٙص ٛفخٓ ٜٛ ٗٙٛج يؼت٧ج ٦٠ أٜ ٞا٨عؼ  ٠ٚتًل٦ّ ض٧ٜ ٧ؼ٣ (. 19-18ق،

ٗٝؿبؼث )ا٘خ٧ٕٝج ٢خ٦ًٝ ٢ٝو ٜٛ ا١ٛ٘ٝج ٧ّٕبل ؼسل خ٦ٕٝ أ٥ كبضة ١ٛٝج أ٢ كًٝج 
 (.78ٚ،ق٢2002اً٘نبؼ،

ٗٛب أٜ ٠ٝبٖ سغل ٘غ٣ ا٘ٛعخك٧ٜ ٦ّ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ض٢ل اؿخعغاٚ ٗٙٛج 
تًم١ٚ ت١ػا ا٤ًٝٛ٘، ٦ّ ض٧ٜ أٜ ٢ا٘خ٦ ٧ؿخعغ١ٛب  Technologyخ٧ٕٝج ٗخؼسٛج ٘ٗٙٛج 

، ٢ ٜٛ Technologyا٨عؼ ٧ؼ٣ أٜ ٗٙٛج خ٧ٕٝج ٧٘ؿح ٦٠ ا٘خؼسٛج ا٘غ٧ٕٔج ٘ٗٙٛج  ٠ٚتًل
 (.٠114ـ،ق1428ؽ٧خ٢ٜ،)ا٘ٛكنٙض٧ٜ  ٗالا٘فبئى اؿخعغاٚ 

٢خخْٓ ا٘تبضذج ٛى ا٘ؼأ٥ األع٧ؼ ا٘ػ٥ ٧ؼ٣ تأٜ ٗٙٛج خ٧ٕٝج ٧٘ؿح ا٘خؼسٛج ا٘غ٧ٕٔج ٘ٗٙٛج 
Technology ٟخٚ اؿخعغاٚ ٗٙٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٦ّ ا٘تضد ا٘ضب٦٘، ٢ي٧ٙ. 
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ا٘خنت٧ٓ ا٘ٛٝهٚ ً٘ٙٛؼّج ٢ا٢ًٙ٘ٚ ٦ّ " :ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب تأ١ٝب( ى2002اهؾز،أتّ) ٧٢ًؼِ
ٛسبل ٧ًٜٛ أ٢ ا٘خنت٧ٓ ا٦ًٛٙ٘ ا٘ػ٥ ٧خًٙٓ تب٢ًٙ٘ٚ ا٘نت٧ً٧ج ت١غِ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ٝخبئز 

 .(227ق) "ي٧ٙٛج ٛضغغث
٢١ْٛ٘ٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢ ٧ؼسى ػٖ٘  ٢ ٔغ اعخِٙ ا٘خؼت٢٧٢ٜ ٦ّ ٢مى خًؼ٧ِ ٛضغغ

إ٤٘ ا٘خن٢ؼ ا٘ٛخؿبؼو ٟ٘ ٢ٗػٖ٘ إ٤٘ اعخالِ ٢س١بح ٝهؼ ا٘خؼت٧٧٢ٜ ١٘ػا ا٢١ْٛ٘ٚ، ٦ّْ 
٠٢بٝؿ٢ٜ ٢س٧٘٢ح ( 34ٚ،ق1987ا٘ن٢تس٦،)٢ ( 63ٚ،ق1995اْ٘ؼسب٦ٝ،)ض٧ٜ اخْٓ 

(Hanson & Gueulette, 1988)  نؼ٧ٕج ٦ّ ا٘خ٧ْٗؼ "ي٤ٙ أٜ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٦٠
ٗبٝح أَٙة ا٘خًؼ٧ْبح األعؼ٣ خؿٖٙ أضغ  "١ٝٛز ٦ّ اً٘ٛل ٢أؿ٢ٙة ٦ّ ضل ا٘ٛفٗالح٢

 :ا٘ٛؿبٖ٘ ا٘خب٧٘ج
 "ٚأٜ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٦٠ اؿخعغاٚ األغ٢اح ٢األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙ" 

ٚ 2006ؿالٛج،)ا٘ٛفبؼ إ١٧٘ٚ ٦ّ ( فبغ٧٢ٖ)٢ ( 1978ٚا٢ٛ٘ؿ٢يج األٛؼ٧ٗ٧ج،)
 (.15،ق

 " ا٘خ٧ًٙٚ ي٧ٙٛج ١ٝٛس٧ج ٝهب٧ٛج ٘خعن٧ن ٢خ٧ْٝػ ٢خ٧٢ٕٚ ٢ضغاح ا٘ٝهبٚ أٜ خ٢٘٢ٝٗس٧ب
ٝسبش ا٦ٛ٧ًٝ٘ ) ، ( AECT,1995) "ا٘خؼت٥٢ تُؼل خض٧ٕٓ أ٠غاِ خؼت٧٢ج ٛضغغث

 (.11ٚ،ق1987س٧ؼ٢٘غ،)، ( 32ٚ،ق٢1995آعؼ٢ٜ،

  ي٧ٙٛبح ًًٛب ٛٝخسبح ٢ " :ٝهؼح إ٤٘ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ أ١ٝبفبٛٙج خًؼ٧ْبح
ا٘ٝهبٚ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٢ؼّى ًّب٧٘خٟ ٢ْٗبءخٟ ٢س٢غخٟ ٢ضل ٛفٗالخٟ ت٧ُج َب٧خ١ب خن٧٢ؼ 

٠ـ 1428ؽ٧خ٢ٜ،)، (396ٚ،ق2002إتؼا٧٠ٚ،) "خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛؼس٢ث
 (.116،ق

ٛٝه٢ٛج ٛخْبيٙج ٛخٗبٛٙج ١٘ب ٛغعالح ": ٢خًؼِِّ ا٘تبضذج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ تأ١ٝب
ي٤ٙ  ٢ٛاغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙجا٘تفؼ٧ج ٢األس١ؽث ٢ال ً٘ٝبكؼ٢ي٧ٙٛبح ٢ٛعؼسبح خًٛل تب٘خْبيل ت٧ٜ ا

 ."األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙخض٧ٕٓ 

 :أهًٍت تكنىنىخٍا انتعهٍى يف انعًهٍت انتعهًٍٍت

ٜٛ عالل اً٘ؼل ا٘ؿبتٓ ٢١ْٛ٘ٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٧خمص أٜ ا١٘غِ األؿبؿ٦ 
ّبي٧ٙج ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ٗٛب ٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢٠ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ؽ٧بغث 

٢ِٛٔ ٢خخمص أ٧ٛ٠ج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٜٛ عالل ٛب خ٢ّؼٞ ٜٛ عكبئق ٧ٛٛ٢ؽاح ٘ل
 .٧ًٛل ي٤ٙ ا٘ؼّى ٜٛ ٛؿخ٣٢ ْٗبءخٟ ٢س٢غخٟ ٛٛب ا٘خ٦ٛ٧ًٙ
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أٜ أ٧ٛ٠ج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ( 21ٚ،ق2004يتغ ا٘ؿ٧ٛى ٢آعؼ٢ٜ،)٧٢ؼ٣ 
 :ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خٜٗٛ ٧ّٛب ٦ٙ٧

 ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ اؿخذبؼث ا٠خٛبٚ ا٘نب٘ة ٢إفتبو ضبسبخٟ ٘ٙخًٙٚخؿبيغ ح. 

 ٛٛب ٧سًٟٙ أٗذؼ اؿخًغاغًا ٘ٙخًٙٚ نب٘ةخؿبيغ ي٤ٙ ؽ٧بغث عتؼث ال. 

 ٦ّ٥ٚ ي٧ٙٛج ا٘خًل نب٘ةخؿبيغ ي٤ٙ إفؼاٖ أٗتؼ يغغ ٜٛ ض٢اؾ ال. 

 ا٢ٔ٢٘و ٦ّ اْ٘ٙه٧ج ٦٠٢ ا٘ٗٙٛبح ا٘خ٦ خعخِٙ ٦ّ غالالخ١ب ّبغ٥خؿبيغ ي٤ٙ ح. 

 تٛب ٧خٝبؿة ٛى ٔغؼاخ١ٚ ٢اؿخًغاغاخ١ٚ  نالةٛل ي٤ٙ خٕغ٧ٚ ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘لخى
ٛضٛغ، )خْؼ٧غ ا٘خ٧ًٙٚ ٢خؤٗغ ي٤ٙ ٛتغأ ا٘خًٙٚ ا٘ػاخ٦ ٢  ّخؼاي٦ اْ٘ؼ٢ٓ اْ٘ؼغ٧ج

 (.26ٚ،ق1997

 ٕٓ2007ّخص اهلل،)٢ت٧ٜ ا٢٘ؿبئل اً٘ٛؼ٢مج  نب٘ةٛتغأ ا٘خْبيل ت٧ٜ ال خض،ٚ 
 .(163ق

  ٢خؿؼو ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خًٙٚ، ٢خٕٝل ا٘خال٧ٛػ إ٤٘ عتؼاح ٢ا٧ًٔج خٕٙل ٜٛ ا٢٘ٔح ٢ا٘خْٗٙج
ٚ، 2008ا٘سٕٝغ٥،)٢ٜٗ ٘ٙخ٧ًٙٚ غ٢ؼ ٢ه٦ْ٧ ٦ّ ض٧بخ١ٚ ٢تػٖ٘ ٥ ٛؼختنج تض٧بخ١ٚ

 (.343-342ق
أٜ أ٧ٛ٠ج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ خٜٗٛ ٦ّ ( 50-46ٚ،ق2005ؽ٧خ٢ٜ،)٦ّ ض٧ٜ ٧ؼ٣ 

ٛفٗٙج يغٚ ٔغؼث ا٘ٛٝب٠ز ١ٝٛب ١ٝ٢ٗب ٔغٛح ض٢ٙاًل ي٧ٙٛج ً٘غ٧غ ٜٛ ا٘ٛفٗالح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، 
٢خ٧ّ٢ؼ اْ٘ؼق  ،اح ا٘ٛخؿبؼيج ٦ّ ا٢ًٙ٘ٚ ٢اً٘ٛبؼِي٤ٙ ٛالضٕج ا٘خن٢ؼاح ٢ا٘خ٧ُؼ

ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ألٗتؼ يغغ ٜٛٛٗ ٜٛ ا٘ؿٗبٜ، ٢ا٘غؼ٢ؾ ا٘عك٢ك٧ج، ٢خمعٚ األيتبء اإلغاؼ٧ج 
ٚ، 2006ؿالٛج،)٧٢م٧ِ  .ي٤ٙ ا٧ًٜٛٙٛ٘، ٢خ٧ّ٢ؼ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خغؼ٧ة ا٘ٛؿخٛؼ ٘ألّؼاغ

ٔغؼث ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ي٤ٙ ضل ٛفٗٙج خن٢ؼ ّٙؿْج ا٘خ٧ًٙٚ ٢خ٧ُؼ غ٢ؼ ( 21-20ق
اً٘ٛٙٚ، ٢ٛفٗٙج األ٧ٛج، ٢خن٢ؼ ٢ؿبئل اإليالٚ، ٢اٝعْبل اْ٘ٗبءث ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، 

٢ٕٝق أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ، ٛٛب عٙٓ خضغ٧بح ٘ٙٛغؼؿج ٢ا٘خؼت٧ج ؿبيغح خ٢٘٢ٝٗس٧ب 
 .ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ ٢ٛاس١خ١ب

اغث األض٧بء ٧ٜٛٗ ً٘ٙٛٙٚ أٜ ٧ؿخعغٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٘عغٛج األَؼال ٦ّ٢ ٚ
اؿخعغاٚ س١بؽ اً٘ؼل ٢ّٓ ا٘ؼأؾ ً٘ؼل فْب٧ّبح  ٢ػٖ٘ يٜ نؼ٧ٓا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٙٛبغث، 

خ٢مص أسؽاء ا٘ؽ٠ؼث ا٘ٛؤٝذج ٢ا٘ٛػٗؼث، ٗٛب ٧ٜٛٗ اؿخعغاٚ س١بؽ اْ٘ب٢ٝؾ ا٘ؿضؼ٥ 
٦ّ ا٘ٝتبح، ٗٛب ٧ٜٛٗ ٟ٘ أٜ ٧ؿخعغٚ ً٘ؼل ك٢ؼث ًٛخٛج خ٢مص أ٢ٝاو األٝؿسج ا٘غيب٧ٛج 

س١بؽ يؼل ا٘فؼائص ً٘ؼل فؼائص خ٢مص عن٢اح ي٧ٙٛج ا٘خٗبذؼ ٦ّ ا٘تؼا٧ٛؿ٢٧ٚ 
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٢االؿت٧ؼ٢س٧ؼا، ٗٛب ٧ٜٛٗ اؿخعغاٚ ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن ا٘خ٦ خًٛل ي٤ٙ 
ٜ نؼ٧ٓ خ٢م٧ص يغغ ٜٛ اْ٘ٛب٧٠ٚ ٢ا٧ًٙٛ٘بح ٗب٘خٗبذؼ ٢ا٘ٛٝبيج ٢ٕٝل ا٘كْبح ا٢٘ؼاذ٧ج و

أٗذؼ ٜٛ ٢ؿ٧ن ٧عبنة أٗذؼ ٜٛ ضبؿج ٘غ٣ ا٘ٛخًٙٚ، ٢ٗل األس١ؽث ا٘ؿبتٕج خضخبر إ٤٘ 
خٝه٧ٚ ١٘ب تنؼ٧ٕج ١ٝٛس٧ج ٢ٕ٧ٚ ت١ب اً٘ٛٙٚ ضخ٤ ٧خٚ خ٧ًْل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ الخعن٧ن ٢ال

 .تًٛٝب٠ب ا٘كض٧ص ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

 :دور ادلعهى يف عصز تكنىنىخٍا انتعهٍى

اً٘ٛٙٚ أضغ ٢ٗٛٝبح ٛٝه٢ٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢١ّ ٧ؤذؼ ٧٢خأذؼ تت٧ٕج ٢ٗٛٝبح  ٧ًختؼ
ث ٦ّ ٛٝه٢ٛج ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٧٢عخِٙ ، ٗٛب ٧ًختؼ أضغ ا٘ٛغعالح ا٘ؼئ٧ؾ٠ػٞ ا٘ٛٝه٢ٛج

، تل ي٧ٟٙ أٜ ّٕن غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٦ّ هل ٛٝه٢ٛج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ّٙٚ ٧ًغ ٝبٔاًل ٢ًٙٛٙ٘ٛبح
ا٘نالة تئ٧سبت٧ج، ٢٘ػٖ٘ ي٧ٟٙ أٜ ٧ؿخعغٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘ضغ٧ذج؛ ٧ًٛل ي٤ٙ ٛفبؼٗج 

ألٜ ا١٘غِ ٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ تٝبء إً٘ل ٢خ٧ٛٝج ا١ٛ٘بؼاح ٢ا٘خ٧ْٗؼ ا٦ًٛٙ٘، ٢تب٘خب٦٘ خخًغغ األغ٢اؼ 
ا٘خ٦ ٢ٕ٧ٚ ت١ب اً٘ٛٙٚ ٢١ّ ٛغ٧ؼ ٢ِٛٙ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٢ٛكٛٚ ٧ًٙٛٙ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٛٝخسًب ٢ٛٙ٘اغ 

ٚ، 2004ؿب٘ٚ،)غًا ٘ٙٛخًٙٚ، ٢ٕٛ٢ًٛب ٘ٙٝهبٚ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ خ٧٢ًٕٛب ٛؿخٛؼًا ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٛؼـ
 (.257ق

٢خمبِ ا٘ٝبض٧ج ا٢٘سغا٧ٝج ١ٗغِ ٜٛ أ٠غاِ ا٘خ٧ًٙٚ إ٤٘ سبٝة تٝبء إً٘ل ٢خ٧ٛٝج 
 .ا١ٛ٘بؼاح ٢ا٘خ٧ْٗؼ ا٦ًٛٙ٘؛ ضخ٤ ٧ٗخٛل ٛذٙد ا٘عتؼث

 غ٢ؼ( 82-80ٚ،ق2001ا٘ض٧ٙج،)٢( 24-23ٚ،ق2006ؿالٛج،)ٜٛ  ٧٢ضغغ ٗلٌّ
 :اً٘ٛٙٚ ٦ّ يكؼ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٧ّٛب ٦ٙ٧ 

1. ْٟ  الؿخعغاٚ ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خف١ٙ٧ُب  ٧عنن اً٘ٛٙٚ ٛغ٧ْؼ ٘ٙخ٧ًٙٚ ٢ٛؿخفبْؼ ٢ٛ٢س١
٢اعخ٧بؼ األّمل ا٘ػ٥ ٧خٝبؿة ٛى األ٠غاِ ا٘ٛعنن ١٘ب، ٢٠٢ أ٧مًب ٢ٛسٟ ٢ٛؿبيغ 

 .٢ٛفؼِ ي٤ٙ األيٛبل ا٘خ٦ ٢ٕ٧ٚ ت١ب ا٘ٛخًٙٚ
٢األس١ؽث ٞ تب٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ن٢ؼ خ٦ٛ٧ًٙ ٘غ٧ٟ ًٛؼِاً٘ٛٙٚ ٢ٛكل خؼت٥٢ ٢ٚ .2

ؼخٟ ي٤ٙ ، تبإلمبّج ٕ٘غ٢ٛكبغؼ٠ب، ٧ْ٧ٗ٢ج خف١ٙ٧ُب ٢عكبئك١ب، ٢ا٘تؼٛس٧بح
 .، ٢خ٧٢ٕٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙجإٝخبر ا٘تؼٛس٧بح ا٘تؿ٧نج

ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٧٢ؿبيغ ي٤ٙ ٕٝل األّٗبؼ  اً٘ٛٙٚ ٔبئغ ٢ٛضؼٖ ٘ٙٛٝبٔفبح ا٘ك٧ْج .3
٧خ٤٘٢ ٧ٔبغث ا٘ٛٝبٔفج ٢خ٢س١١٧ب ت٧ٜ ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ، ٗٛب ث ٢٢س١بح ا٘ٝهؼ ا٘ٛعخِٙ

 .تبؿخعغاٚ أّمل ا٢٘ؿبئل ٢خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ
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، ٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ ًٛٙٛب تس٧ٛى اً٘ٛٙٚ يم٢ ٦ّ ّؼ٧ٓ خ٦ٛ٧ًٙ إلٝخبر ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج .4
 .١ٛبٚ اْ٘ؼ٧ٓ

غ٢ؼ ا٘فبؼش تبؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٕٝج ٘خ٢م٧ص ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢خفس٧ى ا٘نالة  .5
 & Brown)ي٤ٙ ا٘خْبيل ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ي٤ٙ خ٧٘٢غ اً٘ٛؼّج ٢اإلتغاو 

Henscheid, 1997). 

ٝسغ أٜ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ال خ٦ُٙ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٢إٝٛب أضغذح ٧ّٟ تًل ا٘خ٧ُؼاح، 
ّأكتص ٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ ي٤ٙ اً٘ٛٙٚ أٜ ٢٧هِ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٦ّ ا٘كِ ا٘غؼاؿ٦ ٧٘سًل ٟٛٝ 

ٗبؿخعغاٚ ا٘ضبؿ٢ة ٢ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن ٢اال٠خٛبٚ ، ٞٝفنت٧ئج خًٙٚ 
، ٢ضخ٤ ٧سًل نالةتًؼل ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢إعؼاس١ب تنؼ٧ٕج ٛٛخًج ٢سػاتج خذ٧ؼ غا٧ًّج ال

ٜٛ ا٘نالة أّؼاغًا ّبي٧ٜٙ ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ي٧ٟٙ أٜ ١ًٛٙ٧ٚ ٧ْ٧ٗج اؿخعغاٚ األس١ؽث 
، ٗٛب ١ًٛٙ٧ٚ ٧ْ٧ٗج ا٘ؼس٢و ٘ٛكبغؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٧ٛجا٘خ٦ًٙا٢ٛ٘اغ ً٘ؼل ٢إٝخبر تًل 

ا٘ٛعخْٙج ٢تػٖ٘ ٧ضْؽ٠ٚ ٘ٙتضد ٢ا٘خ٧ٕٝة، ٧٢ًن١٧ٚ ٛسباًل ٘إلتغاو ٢االتخٗبؼ ٧ّٗؿت١ٚ 
١ٛبؼاح ٛخ٢ٝيج ٢ٛخًغغث، ٢ٜ٘ٗ ػٖ٘ ٧خنٙة خ٢ّؼ ٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 

 . ٤٘ أٗٛل ٢سٟغ٢ؼٞ ا٘سغ٧غ وةا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ اً٘ٛٙٚ ٢ا٘خ٦ خٟٛٗٝ ٜٛ ا٧ٕ٘بٚ 

 :انكفاٌاث انتكنىنىخٍت انتعهًٍٍت 

اؿخعغاٚ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٜٛ ٔتل اً٘ٛٙٚ ٧ؿخٙؽٚ خ٢اّؼ  (139ٚ،ق2008ٝت١بٜ، ) ٧ؼ٣
ػٖ٘ ٧خنٙة ٜٛ ٛؤؿؿبح إيغاغ ا٧ًٜٛٙٛ٘ إيغاغًا س٧غًا ٢إٗؿبت١ٚ  ٢. ١ٛبؼاح ٢ْٗب٧بح ٧ًٛٝج

٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج، تض٧د ٧كتص  ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٧٘خٝبؿة ٛى ؼ٢ش ا٘خ٧ُؼاح ا٧ًٛٙ٘ج
اً٘ٛٙٚ ؿ٧غ ا٢ِٛ٘ٔ، ٢ٕ٧ٚ ت٧ًٙٛج خك٧ٛٚ ا٘خ٧ًٙٚ ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ٢ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛن٢ٙتج،  ٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛٝبؿتج ٘خ٧ْٝػ ا١ٛ٘بٚا٘ٛعخْٙج ٢اؿخعغاٚ األس١ؽث ٢ا٢ٛ٘اغ ا
أس١ؽث  خؼاخ٧س٧بح أٚٚ اؾٗبٝح نؼًٔب أأ٢ٛخبتًج االتخٗبؼاح ٦ّ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ؿ٢اّء 

 .(50،ق2004ٚا٘ض٧ٙج،) ٢تؼٛس٧بح خ٧ٛ٧ًٙج
ٚ يٝغٛب ٔبٚ ٢1979ٔغ ه١ؼ ٢١ْٛٚ ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢١ْٛٗٚ ٛؿخٕل ٦ّ يبٚ 

تئيغاغ ٢ؼٔج يٛل خمٛٝح عنج ٕٛخؼضج إليبغث خأ٧٠ل  (Barnhard,1979)ت٧ؼ١ٝبؼغ 
ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٦ّ ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ٔبئٛج تْٗب٧بح خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛؽيج ي٤ٙ ؿتًج ٛسبالح 

ؿخؼاخ٧س٧بح ا٘خ٧٢ٕٚ ا٘ٛٝهٚ، اا٘خعن٧ن،  ٝهؼ٧بح ا٘خًٙٚ ٢ا٘خ٧ًٙٚ، ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ٛتؼٛز،: ٦٠٢
 .إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٧٢ٚ ٢اعخ٧بؼ ا٢٘ؿبئل اخٓا٘تضد يٜ ا٢ًٙٛ٘ٛبح، 
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ُٔ ٛس٢ٛيج ٜٛ " :اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ي٤ٙ أ١ٝب( ى2002،اهشرٖف) فؽرِّّ
اً٘ٛبؼِ ٢إ٘غؼاح ٢ا١ٛ٘بؼاح ٢االخسب٠بح ا٘خ٦ ٧ٛخ١ٗٙب اً٘ٛٙٚ ٧٢ٛبؼؿ١ب ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ 

 (.14ق) "ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٘خٟٛٗٝ ٜٛ ا٧ٕ٘بٚ ت١ٛبٟٛ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تْبي٧ٙج ٢إخٕبٜ
ث ا٘الؽٛج ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ؼئ٧ؾتًل ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ( 260ٚ،ق2004ؿب٘ٚ،)٢ٔغ أخؼش 

ا٘خك٧ٛٚ ، ا٘خن٧٢ؼ ، )ث ٦٠٢ ٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ؼئ٧ؾ٢ٔبٚ تخٕؿ١ٛ٧ب ختًًب ل ،ً٘ٙٛٙٚ
 :ٗب٘خب٦٘( االؿخعغاٚ ، اإلغاؼث ، ا٘خ٧٢ٕٚ 

 .اْ٘ٗب٧بح اً٘ٛؼ٧ّج ا٘ٛؼختنج تٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ .1

 :ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ األغائ٧ج ٦ّ ا٘ٛسبالح ا٘خب٧٘ج  .2

 .خك٧ٛٚ اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘خ٧ًٙٚ اْ٘ٛؼغ  .أ 

 .إغاؼث ا٢ٛ٘أِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خٝه١ٛ٧ب  .ة 

 .اؿخعغاٚ األس١ؽث ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  .ر 

 .إٝخبر ٢اعخ٧بؼ ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  .غ 

 .اؿخعغاٚ فتٗج ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘غ٧٘٢ج. ٠ـ

 .ث ا٘خ٧ٛ٧ًٙجك٧بٝج ا٢ٛ٘اغ ٢األس١ؽ  . ٢

 .ٛسبل عغٛج ا٘ٛسخٛى  . ؽ

 

٢ٔغ فٛٙح ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٢ٛم٢و اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 
س٧ٛى ا٘ٛسبالح ا٘ؿبتٕج تب٘تضد ؿ٢اّء اً٘ٛؼ٧ّج ١ٝٛب ٢األغائ٧ج تفٗل يبٚ، ٦ّ ض٧ٜ خعق 
ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ا٘تضد يٜ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٛسب٧ٜ٘ ٠ٛب اؿخعغاٚ األس١ؽث 

٧ٛ٧ج ٢ ٛسبل إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢يٝغ تٝبء ٔبئٛج اْ٘ٗب٧بح عكخ١ب ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خًل
ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تؼاٛز يؼل ٢إٝخبر اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج لض٢ل 

 .تبيختبؼ٠ب خ٧ٕٝج ٜٛ أ٠ٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ
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انىسائط ادلتعذدة  : احملىر انثانً 

 :خلدٖى 
٧ف١غ اً٘ب٘ٚ ٦ّ ا٢٘ٔح ا٘ضبمؼ ذ٢ؼث خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٠بئٙج ٦ّ ٛسبل األس١ؽث ٢ا٨الح 

 أغ٢اح٢ا٘تؼاٛز ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، أغح إ٤٘ ه٢١ؼ ٛؿخضغذبح خ٢٘٢ٝٗس٧ج ؿب٠ٛح ٦ّ خ٧ّ٢ؼ 
خ٢إّج ٛى نت٧ًج ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ٢نت٧ًج ا٘ٛخًٙٚ خ٧ٛ٧ًٙج ٛٝبؿتج ٢ِٛٙ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٢ٚ

ضؼكح أٝهٛج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خ٧ٕٙل اْ٘س٢ث ا٘ؼ٧ٛٔج ، ٢ؿ٧ًًب إ٤٘ خضؿ٧ٜ ا٧ًٙٛ٘ج ٢عكبئكٟ
ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ غٛز ٠ػٞ ا٘ٛؿخضغذبح ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ت١غِ ؽ٧بغث ًّب٧٘ج ا٧ًٙٛ٘ج 

 .ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خس٧٢غ ا٘عتؼاح إ٘ٛغٛج ٘ٙنالة ٢ك٢اًل إ٤٘ أّمل ا٘ٛعؼسبح
و ا٘ٛخًٙٚ ٦ّ ٢ِٛٔ ٢اح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ خلأضغ األغ تؼاٛز ا٘ضبؿة ا٦٘٨يختؼ ح٢

٢خ٧ٛٝج ١ٛبؼاح  اٗخؿبة ي٤ٙ نالةٜٛٗ خ٢ه٧ِ ٠ػٞ ا٘خ٧ٕٝج ٘ٛؿبيغث ال، ٥ُ٢خْبي٦ٙ إ٧سبت٦
، ٢ٜٛ ٠بئٙج ا٘خ٦ ٢٧ّؼ٠ب تك٢ؼث إ٧سبت٧ج، يٜ نؼ٧ٓ اؿخُالل اإلٛٗبٝبح الا٘خ٧ْٗؼ ا٘ٛخ٢ٝيج

ِٕ ل ٢ًٙٛ٘ٛبح ٦ّ أٔل ا٘ضغ٢غ ٠ػٞ اإلٛٗبٝبح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٦ خؿٛص تخ٢ه٧ِ ٢ا
، ٝكؼ)٢خؼتن ت٧ٜ ٢ًٙٛٛبح ٛعؽٝج ُخًؼل تًغث أفٗبل ٢أٝٛبن خٝبؿة ٔغؼاح ا٘ٛخًٙٚ 

 (.174قٚ،2008
 

 :نبذة تارخيٍت 

 ه١ؼ ٦ّ Multimediaإ٤٘ أٜ ٛكنٙص ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  (1998ٚ،اْ٘ؼسب٦ٝ)٧ف٧ؼ 
، اً٘ٛٙٚ ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خغؼ٧ؾي٧ٜ ت١ب ا٘ؿخ٧ٝبح ٧٘كِ ا٢٘ؿبئل ا٘ؿ٧ًٛج ٢ا٘تكؼ٧ج ا٘خ٦ ٧ؿح

ضغث أ٥ أٜ ٠ػا ا٘ٛكنٙص أخكؼ ٦ّ تغا٧ج ه٢١ؼٞ ي٤ٙ اؿخعغاٚ أٗذؼ ٜٛ ٢ؿ٧ٙج خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا
ا٘ػ٥ ٧ًؼل أٗذؼ ٜٛ ٢ؿ٧ٙج ، ٢ٛى ه٢١ؼ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ا٢٘اضغ

 اؿخعغٚ أ٧مًب ٛكنٙص ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث( ك٢ح ٢ك٢ؼث ٢ضؼٗج ٢ٝق ٛٗخ٢ة)٢اضغث 
 . (211ق)

تغا٧ج ا٘خؿ٧ًٝبح ٜٛ إ٘ؼٜ ا٘ٛبم٦ ٝخ٧سج  ٛىإال أٜ ٠ػا ا٤ًٝٛ٘ ٢ٙ٘ؿبئن ٔغ خن٢ؼ 
، ٢٘ه٢١ؼ تًل ا٘ٛٝخسبح ا٘خ٧ٕٝج اً٘ٛبكؼث ا٘فعك٦ ٦ّ ٛسبل ا٘خ٧ًٙٚ ضبؿةل٘ؿ٧بغث ا

٢خ٢٘٢ٝٗس٧ب أٔؼاق  ٢Compact Diskا٘ٛؿخعغٛج ًٟٛ ٛذل خ٢٘٢ٝٗس٧ب إ٘ؼق ا٘ٛم٢ُن 
، األك٢اح  ٧Textفٛل خٗبٛل يٝبكؼ ٗب٘ٝك٢ق٧َ٢ؼٞ؛ ل Video Diskا٧ْ٘غ٢٧ 
Audioا٘ك٢ؼ ، ٢Images  ٢ا٘ؼؿ٢ٛبحGraphics ،ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛخضؼٗج ٢Animation ،

 (.167ٚ،ق2009ّخص اهلل،)ٜٛ عالل ٝهٚ ا٘ضبؿة ا٦٘٨  ٢Video Clipٕٛبنى ا٧ْ٘غ٢٧ 
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 :ياهٍت انىسائط ادلتعذدة 

 Multimedia ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث أٜ ٛكنٙص (ى2007ؽوٕ ّؽتد اهخبهق،)ػٗؼ 
ٛٙج ات٤ًٝٛ ا٢٘ؿبئن ا٘صMedia ، ٢ت٤ًٝٛ ٛخًغغ Multiٜٛ سؽئ٧ٜ،  خأ٧٢ًُِ٘٘ب ٥

تؼٛس٧بح ،أ٢ أٔؼاق ؿ٧ًٛج ٢تكؼ٧ج ُٛٛٝنج٢ًٙٛٙ٘ٛبح ؿ٢اّء ٗبٝح أ٢ؼآ،أ٢ أفؼنج،أ٢ 
 (.289ق) ٢ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛخضؼٗج ٢ا٘ٝك٢ق ا٘ك٢ؼا٘خ٦ خ٢ّؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ ا٘ضبؿة ا٦٘٨

ا٘خ٦ خًخٛغ ي٤ٙ ا٘ٝق ا٘ٛٗخ٢ة، ٢ا٘ك٢ح، ٢ا٘ك٢ؼث، ٢األ٢٘اٜ  ضبؿة ا٦٘٨ّتؼاٛز ال   
 ٚ،2005،كتؼ٥ ٢ّبئؽث ُٛؼت٦)٢ؿبئن ٛخًغغث خًؼِ تتؼاٛز  ا٘ظ،...٢ا٘ضؼٗج 

 .  (308ق
 :يؼ٧ْبح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗب٘خب٢٦٘ٔغ خًغغح ح

  ّٗؽ ي٤ٙ ا٘خٗبٛل ت٧ٜ يٝبكؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ( ى2004هفبر،ا)نخؾرٖف ١ٝٛب ٛب ؼ
 Imagesا٘ك٢ؼ ا٘ذبتخج : تؼٛس٧بح خخمٜٛ ٜٛ ٝبض٧ج" :تأ١ٝب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ل

، األ٢٘اٜ Video Clip، ٕ٘نبح ا٧ْ٘غ٢٧ ٢3d-Movie & Cartoonا٘ٛخضؼٗج 
، خ٢ٝو Audio، ا٘ٛؤذؼاح ا٘ك٢خ٧ج Text Fontا٘ٛعخْٙج ٢أفٗبل ه٢١ؼ ا٘ٝك٢ق 

 ٢Simulationا٘ٛضبٗبث  Instruction Gamesا٘ٛذ٧ؼاح ٗبألً٘بة ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 
تبإلمبّج ٘خ٢ٝو األٛذٙج ٢ا٘خغؼ٧تبح ٢خ٢ٝو ٢ف٧٘٢ٛج ا٘خٛبؼ٧ٜ، ٢ٜٛ ٝبض٧ج أعؼ٣ 

 .(158ق) "ذؼاء ٢نؼٓ ٛعخْٙج ٢فبٛٙج ٘ٙخ٢ٚ٧٢ٕاً٘الر ٢اإل إسؼاءاح ا٘خفع٧ق
  (.2001ٚ،ٛب٧ؼ)٢ػٖ٘ ٧خْٓ ٛى خًؼ٧ِ 

 تخ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘ٛخًغغث  أٗذؼ ا٘خًؼ٧ْبح ٦٠ ا٘خ٦ أٗغح ي٤ٙ اؼختبن ٢١ْٛٚ ا٢٘ؿبئن٢
ا٘ػ٥ ٧ؼ٣   (Grabe & Grabe,1998)سراة ّسراةخًؼ٧ِ ، ١ٝٛب ا٘ضبؿة ا٦٘٨

٧ٜ ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج تأفٗبل ٧سٛى ة ضبؿة ا٦٘٨فٗل ٜٛ أفٗبل االخكبل ٛى ال" :تأ١ٝب
٧٢خْٓ ًٟٛ ٗلٌّ  ."، ٛٗخ٢تج ٢ٛٝن٢ٔج ٢ٛؼئ٧ج ٢ٛؼؿ٢ٛج ٢ٛك٢ؼث ٢ٛخضؼٗجٛخ٢ٝيج

 .(174ٚ،ق2006ٔٝغ٧ل،) ٢( 66ٚ،ق2000ا٢ٛ٘ؿ٤،)ٜٛ 

 (47صى،1996خوٖفج،)٢  (199ى،ص2000زٌٖة أيًٖ،)يً  نلِّ ّخؾرٖف   
و ا٢ًٙٛ٘ٛبح اً٘ٛب٘سج خ٢٘٢ٝٗس٧ب يؼل ٢خعؽ٧ٜ ٢اؿخؼسب :"٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تأ١ٝب

٧خٚ ا٘خًت٧ؼ ي١ٝب ٦ّ ٢ؿبئن ٛخًغغث خسٛى ت٧ٜ ا٘ٝك٢ق ٢ا٘ك٢ح ٢ا٘ك٢ؼث  آ٧ً٘ب،
يٜ نؼ٧ٓ تؼاٛز  ٢ا٘فٗل ا٘ذبتح ٢ا٘ٛخضؼٖ ٢ا٘خ٦ خؿخعغٚ ٔغؼاح ا٘ضبؿة ا٘خْبي٧ٙج

  ." Authoring Softwareا٘خأ٧ِ٘
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  رٖفٖس ٦ّ ض٧ٜ ٧ؼ٣(Reeves,1992) ٜٔبيغث ": أٜ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث يتبؼث ي
٘ٙٛؿخعغٚ تب٢٘ك٢ل إ٤٘ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٦ّ أفٗبل ٛعخْٙج خفٛل ت٧بٝبح ضبؿ٢ت٧ج خؿٛص 

ا٘ٝق ا٘ٛٗخ٢ة ٢ا٘ؼؿ٢ٛبح ا٘عن٧ج ٢ٕ٘نبح ا٧ْ٘غ٢٧ ٢ا٘ك٢ح ٢ػٖ٘ ٜٛ عالل ُيٕغ 
ٖٓاخكبل ٛخفبتٗج ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘خ٦ ُح ٜ ا٘ٛخًٙٚ ٜٛ اؿخغيبء ٛب ٧ضخبسٟ ٜٛ ٛ

  ."تنؼ٧ٕج خْبي٧ٙج ٢ًٙٛٛبح تٝبّء ي٤ٙ اضخ٧بسبخٟ اْ٘ؼغ٧ج ٢ا٠خٛبٛبخٟ

٧ؼختن ٧خمص أٟٝ ٢١ْٛٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث لٜٛ عالل اؿخًؼال ا٘خًؼ٧ْبح ا٘ؿبتٕج ٢
 :٢٧مض١ب ا٘فٗل ا٘خب٦٘ ي٧ٙٛبحتًغث 

 
           

ٌتطلب                                              

 

 

                                                   

        

                                 
 .ا٘ٛؼختنج ت٢١ْٛٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٜٛ إيغاغ ا٘تبضذج  ي٧ٙٛبح٢٧مص ال( 1)فٗل * 

 :انىسائط ادلتعذدة وانفائمت 

٧ٛ٧ؽ يغغ ٜٛ ا٘ٛعخك٧ٜ ٦ّ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ت٧ٜ ٛكنٙص ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
 :٢ت٧ٜ ا٢٘ؿبئن اْ٘بئٕج
خٗبٛل ت٧ٜ ٛس٢ٛيج ٜٛ " :٦٠ Multimedia اهيخؾددث اهّشبئع٦ّْ ض٧ٜ خًختؼ 

تبؿخعغاٚ ٧خٚ خك١ٛ٧ٛب ٢ضْه١ب ٢يؼم١ب ( ا٘ظ...ا٘ك٢ؼث ٢ا٘ك٢ح ٢ا٘ضؼٗج )اً٘ٝبكؼ 
ٚ، 2006ؿالٛج،) "٢االؿخْبغث ١ٝٛب تنؼ٧ٕج خْبي٧ٙج ٞا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢أس١ؽخٟ ٢تؼٛس٧بح

ٝهبٚ خ٦ٛ٧ًٙ إ٘ٗخؼ٦ٝ٢ ٧خ٢ٜٗ ٜٛ : "٦٠ Hypermediaاهّشبئع اهفبئلج ، ّئٜ (411ق
ٛخفًتج ٧َؼ عن٧ج، خٜٛٗ ا٘ٛخًٙٚ ٜٛ يغث ٢ؿبئن ٛخٗبٛٙج ٢ٛخْبيٙج ٢ٛخؼاتنج ًًٛب تنؼ٧ٕج 

١٧ب تضؼ٧ج، يتؼ ٛؿبؼاح ٧َؼ عن٧ج، تبؿخعغاٚ اؿخؼاخ٧س٧بح تضد ٧ًٛٝج؛ ا٘خٕٝل ٢ا٘خس٢ل ِ
ّب٢٘ؿبئن اْ٘بئٕج خًخٛغ ي٤ٙ  .(19قٚ،2006ع٧ٛؾ،) "٢ٙ٘ك٢ل إ٤٘ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛن٢ٙتج

٢ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ تب٘مُن ي٧ٟٙ تٛؤفؼ   Hypertextّٗؼث اإلتضبؼ ٜٛ عالل ا٘ٝق اْ٘بئٓ

 ٌرتبط  ٌرتبط 

توفر مجموعة من 

 العناصر األساسٌة

مفهوم الوسائط 

 المتعددة

 Integrationالتكامل 

 Interactionالتفاعل 

المعالجة باستخدام 

 الحاسب اآللً
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فٗل آعؼ ٦ّ ا٘تؼٝبٛز ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ت٧ؿؼ اْ٘أؼث االٝخٕبل إ٤٘ ٢ؿ٧ن آعؼ ٧ٕغٚ ا٢ًٙٛ٘ٛج ة
 (.169ٚ،ق2009ّخص اهلل،)٢ؿ٢١٘ج 

أٜ ا٢٘ؿبئن ا٘ػ٥ ٧ؼ٣  (121ق،2004ٚ)ا٘ض٧ٙج  خخْٓ ا٘تبضذج ٛىي٤ٙ ػٖ٘ ٢تٝبّء 
اْ٘بئٕج ٢ا٘ٝق اْ٘بئٓ اٛخغاغ ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢ي٧ٟٙ خًختؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٛكنٙضًب 

 .اْ٘بئٓفبٛاًل ٧خمٜٛ ا٢٘ؿبئن اْ٘بئٕج ٢ا٘ٝق 

 :عناصز انىسائط ادلتعذدة

إلٝخبر تؼٝبٛز ٛخًغغ ا٢٘ؿبئن ٧سة خ٢ّؼ ٛس٢ٛيج ٜٛ اً٘ٝبكؼ، ٢خًغغ ٠ػٞ اً٘ٝبكؼ 
أٜ ( 233ٚ،ق2002اْ٘بؼ،)أٛؼ ٛن٢ٙة ضخ٤ خٝنتٓ ي٤ٙ ا٘تؼٝبٛز كْج ا٘خًغغ٧ج، ٧٢ؼ٣ 

 يغغ اً٘ٝبكؼ ا٘ٛؿخعغٛج ال ٧ٝت٦ُ أٜ ٧ٕل يٜ ذالذج يٝبكؼ، ٢أٜ اً٘تؼث ٧٘ؾ ٦ّ خًغغ
ا٢٘ؿبئن تل تبؼختبن١ب ت٢ٛم٢و اً٘ؼل ٢ا٘ٛضخ٣٢ ا٘ٛؼاغ يؼمٟ، ٢ٛخنٙتبح اً٘ؼل، 

 .٢ٝ٢ي٧ج األ٠غاِ
٦٠ اً٘ٝكؼ األؿبؾ  Interactiveأٜ ا٘خْبي٧ٙج ( 191ٚ،ق2008ٝكؼ،)٧ؼ٣  ٢

٧ّٛب ٦ٙ٧ يؼل ً٘ٝبكؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗٛب ٧ؼا٠ب تًل ٢. ٦ّ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
-269ٚ،ق2008إؿٛبي٧ل،ف٤ٛ ٢) ، (179-177قٚ،2009ّخص اهلل،)ا٘خؼت٢٧٢ٜ 

 :( 235 -233ٚ،ق2002اؼ،اِ٘)، ( 303 -302ٚ،ق2005ي٦ٙ، )، ( 272
 :Textاهٌضّص اهينخّتج  .1

ال ٧ع٢ٙ أ٥ تؼٝبٛز ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٜٛ ٝك٢ق ٛٗخ٢تج خه١ؼ ي٤ٙ ا٘فبفج ي٤ٙ 
٧٠ئج ّٕؼاح ٛٝهٛج ٗٛب ٦ّ اً٘ٝب٧٢ٜ ٢ا٘فؼش ٢ت٧بٝبح ْٛٝػ ا٘تؼٝبٛز ٢األ٠غاِ ٢ا٘خ٢س١٧بح 

ا٘ظ، ٧٢ٜٛٗ ا٘خضٗٚ ٦ّ ضسٚ ا٘ٗٙٛبح ٢ا٘ضؼ٢ِ ا٘ٛٗخ٢تج ٢أ٢٘ا١ٝب، ٢نؼ٧ٕج ه٢١ؼ٠ب ....
، ٢خؼختن ٠ػٞ األ٢ٛؼ تٛخ٧ُؼاح خك٧ٛٚ ا٘فبفج (ؼلا٘ى)، ٢ٛغث ه٢١ؼ٠ب (ا٘ضؼٗج)

Screen Design . 
 :Graphics & Imagesاهرشّى اهخعٖج ّاهضّر اهذبتخج   .2

 ٦٠ خًت٧ؼاح خ٧ٝ٧٢ٗج تب٘عن٢ن ٢األفٗبل خه١ؼ ٦ّ ك٢ؼث ؼؿ٢ٚ : ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘عن٧ج
٢ٜٗ عؼائن أ٢ ٢٘ضبح ؽ٧ٝٛج ، أ٢ تب٘ك٢ؼ، ٢ٔغ حا٧ٝج عن٧ج أ٢ غائؼ٧ج أ٢ تبأليٛغثت٦

، ٢ٔغ خ٢ٜٗ ؼؿ٢ًٛب ٛٝخسج ت٢اؿنج ا٘ضبؿة ا٦٘٨ أ٢ ٧ٜٛٗ فسؼ٧ج، أ٢ ؼؿ٢ٚ ٗبؼ٧ٗبخ٢ؼ٧ج٢
 .اٚ ا٢٘ضغاح ا٘ٛٙضٕج تس١بؽ ا٘ضبؿةإغعب١٘ب تبؿخعغ
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 ٦٠ يتبؼث يٜ ٕ٘نبح ؿبٗٝج ألف٧بء ض٧ٕ٧ٕج، ٔغ خؤعػ ٜٛ ا٘ٗخة : ا٘ك٢ؼ ا٘ذبتخج
 . ا٘ؼ٧ٛٔج ٢ا٘ٛؼاسى ٢ا٘ٛسالح يٜ نؼ٧ٓ ا٘ٛبؿص ا٘م٢ئ٦ أ٢ تبؿخعغاٚ ا٘ٗب٧ٛؼا

 :Soundاألضّاح  .3

  ا٘ٝك٢ق ا٘ٛٝن٢ٔجSpoken Words : ٜٛ ٦٠ أك٢اح ٢أضبغ٧د ٛٝن٢ٔج خكغؼ
ؿٛبيج س١بؽ ا٘ضبؿة ا٦٘٨، ٢ٔغ خؿخعغٚ ٛكبضتج ٘ؼؿٚ ٧ه١ؼ ي٤ٙ ا٘فبفج أ٢ إلينبء 

 .خ٢س١٧بح ٢إؼفبغاح ٘ٙٛخًٙٚ
 ا٘ٛؤذؼاح ا٘ك٢خ٧ج Sound & Music:  ٦٠ أك٢اح ٢ٛؿ٧ٕ٧ج خكبضة ا٘ٛؤذؼاح

ا٘تكؼ٧ج ا٘خ٦ خه١ؼ ي٤ٙ ا٘فبفج، ٢ٜٛ اٜ٘ٛٛٗ إغعبل ٛؤذؼاح ك٢خ٧ج ٛؼختنج تب٘ٛضخ٣٢ 
إ٤٘ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٗٛب ٧ٜٛٗ ؼتن ا٨الح  ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٛذل ك٢ح ا٘ٛنؼ، أ٢ ك٢ح ا٧ٛ٘بٞ

 .ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج تٟ ٢ا٘خضٗٚ ١٧ّب ت٢اؿنخٟ
 :Animationاهرشّى اهيخضرنج  .4

/ إنبؼًا ( 24)ٜ اإلنبؼاح ا٘ذبتخج ٗل ١ٝٛب ٧ٛذل ٕ٘نج خًؼل تؿؼيج ٦٠ ؿٙؿٙج ٚ
ذب٧ٝج ٛٛب ٢٧ض٦ ٘ٙٛفب٠غ تب٘ضؼٗج، ٦ّ٢ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٧ٜٛٗ إٝخبر ا٘ؼؿ٢ٚ 

ا٘ٛخضؼٗج ت٢اؿنج أغ٢اح ا٘ؼؿٚ تب٘ضبؿة ا٦٘٨، ٢يٜ نؼ٧ٓ تؼاٛز ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛخضؼٗج ٧خٚ 
 .ا٘خضٗٚ ٦ّ خضؼ١ٗ٧ب

 :Videoاهضّر اهيخضرنج  .5
٢خه١ؼ ٦ّ ك٢ؼث ٕ٘نبح ٧ٛٙ٧ّج ٛخضؼٗج خؿسل ٢خًؼل تنؼ٧ٕج ؼ٧ٛٔج، ٢خخًغغ 

ٛكبغؼ٠ب ٘خفٛل ٗب٧ٛؼاح ا٧ْ٘غ٢٧ ٢يؼ٢ل ا٘خْٙبؽ ٢اؿن٢اٝبح ا٧ْ٘غ٢٧، ٠٢ػٞ إ٘ٙنبح 
 .٧ٜٛٗ إؿؼاي١ب، ٢إتنبئ١ب، ٢إ٧ٕب١ّب ٢إؼسبي١ب تؿ٢١٘ج ضؿة ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

 :Virtual Realityاهّاكؼ االفخراظٕ  .6
٦ّ إه١بؼ األف٧بء ا٘ذبتخج ٢ا٘ٛخضؼٗج ٢ٗأ١ٝب ٦ّ يب١ٛ٘ب ا٘ض٦ٕ٧ٕ ٜٛ ض٧د ٧٢خٛذل 

خسؿ٧غ٠ب ٢ضؼٗخ١ب ٢اإلضؿبؾ ت١ب، ٢ُخًؼل ا٘ٛفب٠غ تب٘تًغ ا٘ذب٘د ٛكبضتج ٘ٙك٢ح 
٢ا٢ٛ٘ؿ٤ٕ٧ ٢يٝبكؼ أعؼ٣ ٜٛ عالل خ٧ٕٝج ٛخن٢ؼث خًن٦ ا٘ٛؿخعغٚ إٛٗب٧ٝج ا٘ف٢ًؼ 

 .تٙٛؾ األف٧بء
 :ً٘ٝبكؼ ا٘خب٧٘جا( 262ٚ،ق2005ا٘ٛض٧ؿٜ،)ٗٛب ٧م٧ِ 

  :Interfaceاهّاسِج  .7

٦٠٢ أ٢ل ٛب ٧نبًٟ٘ ا٘ٛؿخعغٚ، ٘ػا ٧سة أٜ خخؿٚ تب٘سبػت٧ج ٢ا٢٘م٢ش ٢ا٘تؿبنج 
 .٢ا٘غال٘ج ي٤ٙ ا٘ٛضخ٣٢ ٢ف٧٘٢ٛج ا٘ت٧بٝبح
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 :Navigationاهخٌلل  .8

٦ًٝ٧٢ اؿخعغاٚ اً٘ٝبكؼ ا٘خ٦ خه١ؼ ي٤ٙ ا٘فبفج ٘ٙخٕٝل ت٧ٜ ا٘فبفبح ٢ا٘خس٢ل غاعل 
 .ا٘تؼٝبٛز ٣ٛضخ٢

اً٘ٝبكؼ ا٘ؿبتٕج ا٘ػٗؼ ٦٠ س٧ٛى يٝبكؼ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٦ ٧خٚ 
٠ب س١ً٧ٛب ض٢اؾ ا٘ٛخًٙٚ، ٢ال ٦ًٝ٧ ػٖ٘ تب٘مؼ٢ؼث اؿخعغاٚس٧ٛى اؿخعغا١ٛب ٘ٛعبنتج 

ٛى ٛؼايبث أال ٧ٕل اً٘غغ يٜ ذالذج تبً٘ٝبكؼ ٛٛب ٔغ ٧فخح ا٘نب٘ة، خسٝتًب إلؽغضبٚ اً٘ؼل 
 .ٜٛ أسٟٙ اؿخعغٛحمؼ٢ؼث اؼختبن١ب تب٘ٛضخ٣٢ ٢خض١ٕ٧ٕب ١ٙ٘غِ ا٘ػ٥  تبإلمبّج إ٤٘

 :أهًٍت انتعهى بانىسائط ادلتعذدة
ا٘خًٙٚ ي٧ٙٛج ٛؿخٛؼث ٢ٛخسغغث، ٧ؿب٠ٚ ١٧ّب ا٘خن٢ؼ اً٘ٛؼ٦ّ ٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ٢خن٢ؼ 
ا٘ض٢اؿ٧ة ٢ا٘تؼٛس٧بح تفٗل ّبيل، ٢ٔغ تغأ ا١ٛ٘خ٢ٜٛ تب٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ تبالؿخْبغث ٜٛ 

اؿ٢ة ٢إٛٗبٝبخٟ ٦ّ عغٛج ي٧ٙٛخ٦ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خًٙٚ ٢إٝخبر ٢خن٧٢ؼ ا٘تؼٛس٧بح ٔغؼاح ا٘ص
ا٘خ٦ خؿخعغٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٜٛ أسل ؽ٧بغث ا٘خْبيل ت٧ٜ ا٘ٛخًٙٚ ٢ا٘تؼٛس٧ج، ّب٢٘ؿبئن 

ا٘ٛخًغغث ٦٠ ٝهبٚ الذ٧ٜٝ أ٢ أٗذؼ ٜٛ ا٢٘ؿبئن خؿخعغٚ ٦ّ يؼل ٢إٝخبر ٢ٛم٢و ٢اضغ، 
اغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تفٗل خْبي٦ٙ ٢نتًٕب الضخ٧بسبخٟ ٢ٔغؼاخٟ ا٘ػاخ٧ج خؿٛص ٘ٙٛخًٙٚ تب٘خًبٛل ٛى ا٘ٚ

 (.207-206ٚ،ق2004ي٧بغاح،)
إ٤٘ يغغ ٜٛ ا٘غؼاؿبح اً٘ب٧ٛ٘ج ٗغؼاؿج ( 189-180ٚ،ق2008ٝكؼ،)٧٢ف٧ؼ 

، سبؼغ٧ٝبؼ٢ِ  (El-Alfy & Kazem,1996)، األ٦ْ٘ ٢ٗبهٚ  (Najjar,1996)ٝبسبؼ 
 & Clark)، ٗالؼٖ ٢ٗؼار  (Gardinarov & Damianov,1996)٢غاٛب٢ِٝ 

Craig,1992)٢أ٧ٛ٠خ١ب ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خًٙٚ، ٜٛ  ، ا٘خ٦ أذتخح ٝخبئس١ب ًّب٧٘ج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
عالل ٔغؼخ١ب ي٤ٙ ٛؿبيغث ا٘نالة ي٤ٙ ا١ْ٘ٚ ٢اٗخؿبة ا٢ًٙٛ٘ٛبح تنؼ٧ٕج أّمل ٢أؿؼو 

 .ٜٛ ا٘خًٙٚ تب٘نؼٓ ا٘خ٧ٕٙغ٧ج
ا٘ٗخة اإل٘ٗخؼ٧ٝ٢ج، األٔؼاق : اّٟٛٝ نؼٓ ا٘خًٙٚ تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثٗٛب خخ٢ٝو 

، ا٘تؼ٧غ اإل٘ٗخؼ٦ٝ٢، يٕغ ا٘ٛؤخٛؼاح ت٢اؿنج (غ٢ائؼ اً٘ٛبؼِ اإل٘ٗخؼ٧ٝ٢ج)ا٘ٛؼس٧ًج 
٢ ( 180ٚ،ق2006ٔٝغ٧ل،)، ا٘ٛؤخٛؼاح ا٘ك٢خ٧ج، ا٘ٛؤخٛؼاح يتؼ ا٧ْ٘غ٢٧ ضبؿة ا٦٘٨ال
 (.216-213ٚ، ق2004ي٧بغاح،)
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خخٛخى تٟ  خ٢ّؼٞ ٜٛ ٧ٛؽاح ٢ٛب ٛبٜٛ عالل ٢ خخمص أ٧ٛ٠ج ا٘خًٙٚ تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
ا٘خ٧ٕٝبح ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ٘س٧ٛى ا٘ٛؼاضل ا٘غؼاؿ٧ج  أ٠ٜٚٛ عكبئق خس١ًٙب ٜٛ 

 .٢س٧ٛى ا٢ٛ٘اغ ا٧ًٛٙ٘ج
 :٧٢ؼ٣ تًل ا٘خؼت٢٧٢ٜ أٜ أ٧ٛ٠ج ا٘خًٙٚ تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خٜٗٛ ٧ّٛب ٦ٙ٧ 
خًغغ ٛؿخ٧٢بح خ٢ّؼ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ت٧ئج خًٙٚ ٛخ٢ٝيج خخٛذل ٦ّ  .1

ا٘ٛضخ٣٢ ٢أؿب٧٘ة ا٘خًٙٚ، ٢ٛكبغؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح، ٢أٝٛبن األٝفنج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٢ٛ٘اغ 
ٛٙج ٜٛ ٢االعختبؼاح، ٢نؼٓ يؼل اْ٘ٗؼث ا٢٘اضغث تبؿخعغاٚ ٛس٢ٛيج ٛخٗب

 .ا٘خ٦ خعبنة ا٘ض٢اؾ تأٗذؼ ٜٛ ٢ؿ٧ٙجاً٘ٝبكؼ ي٤ٙ فبفج ٢اضغث ٢

خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢٘أى  خؿبيغ ا٘ٛخًٙٚ ي٤ٙ ا٘ٛؼ٢ؼ تعتؼاح ٢ا٧ًٔج ٜٛ عالل .2
االّخؼام٦، ٢ا٘خ٦ ٜٛ خنت٧ٕبخ١ب ٦ّ ٛبغث األض٧بء اً٘ٛبٛل االّخؼام٧ج ا٘خ٦ خخ٧ص 
 .٘ٙٛخ٧ًٜٛٙ اإلضؿبؾ تبألف٧بء ا٘ذبتخج ٢ا٘ٛخضؼٗج تبؿخعغاٚ أؿ٢ٙة ا٘ٛضبٗبث ا٘ؼ٧ٛٔج

خ٦ُٙ ٢٧ٔغ ا٘ؽٛبٜ ٢ا٘ٛٗبٜ، ٢خ٢ّؼ تب٘خب٦٘ ا٢٘ٔح ٢ا٘س١غ ي٤ٙ ٗل ٜٛ اً٘ٛٙٚ  .3
 .٢ا٘ٛخًٙٚ

ا٘خًٙٚ ٜٛ عالل اؿخعغاٚ ا٘ضبؿة ا٘ػ٥ ٧ؿبيغ ي٤ٙ خٕؼ٧ة ا٢ًٙٛ٘ٛج  إذؼاء .4
األّٗبؼ ٧٢ًن٦ ٛسباًل ٘إلتغاو ٢االتخٗبؼ ٢االٗخفبِ، ٧ّضٕٓ ا٘ٛخًج ٢خ٢م٧ص 

٢خ٧٢ٜٗ اخسب٠بح إ٧سبت٧ج ٢خ٧٘٢غ ا٘غا٧ًّج  نالة٢ا٘خف٧٢ٓ ٧٢ًٛل ي٤ٙ سػة اٝختبٞ ال
 .ٝض٢ ا٘خًٙٚ

ّكل تنؼ٧ٕج سٛبي٧ج ٢٧ّؼ ت٧ئج خْبي٧ٙج اؿخعغاٚ يؼ٢ل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث غاعل ال .5
 .نالة٧٢ًؽؽ غاّى اْ٘م٢ل ٢ضة االؿخنالو ٘غ٣ ال

خًن٦ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘ٛخًٙٚ غؼسج ٜٛ ا٘ضؼ٧ج إػا يؼمح تنؼ٧ٕج ّؼغ٧ج، ٜٛ  .6
٧بؼ ا٘تغائل ا٘ٛٝبؿتج إلٛٗب٧ٝبخٟ، ، ٢اعحيؼل ٛضخ٣٢ ا٘ٛبغث ٢ا٘خس٢ل تغاعٟٙ ض٧د

 .و إٛٗب٧ٝج ا٘خضٗٚ ٦ّ ٔؼاؼاح ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙٛٛب ٧ضٕٓ ٟ٘ ا٘ٛفبؼٗج اًْ٘ب٘ج، ٚ

خؿبيغ ي٤ٙ خْؼ٧غ ا٘خ٧ًٙٚ ٘ٙخُٙة ي٤ٙ اْ٘ؼ٢ٓ اْ٘ؼغ٧ج ٢ا٢٘ك٢ل تس٧ٛى ا٘خال٧ٛػ  .7
 .٘ضغ اإلخٕبٜ، ٢ا٘ؿ٧ؼ ٦ّ ا٘تؼٛس٧ج تٛب ٧خٝبؿة ٛى ٔغؼاخ١ٚ ٢إٛٗبٝبخ١ٚ

٧ؽ٢غ ا٘ٛخًٙٚ تخُػ٧ج ؼاسًج ٢ّؼ٧ج، ٧ٟٛٗٝ ٜٛ ا٘خًؼِ ي٤ٙ ٛؿخ٢اٞ ّخكتص أغاث  .8
 .٘ٙخ٧٢ٕٚ ا٘ػاخ٦
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، ٢إ٘غؼث ي٤ٙ اا٘خ٢٘٢ٝٗس١ٛ٦بؼاح خ٧ًْل إٗؿبة ا٘خال٧ٛػ ١ٛبؼاح ا٘خ٧ْٗؼ ا٦ًٛٙ٘ ٢ .9
 .ضل ا٘ٛفٗالح، ٗٛب ٦ٛٝ٧ ا٘س٢اٝة اً٘ٛؼ٧ّج ٢ا١ٛ٘بؼ٧ج ٢ا٢٘سغا٧ٝج ٘غ١٧ٚ

، ( 259ٚ،ق2005ا٘ٛض٧ؿٜ،)، ( 275-273ٚ،ق٢2008إؿٛبي٧ل،ف٤ٛ )   
، ( 332ٚ،ق2003ع٧ٛؾ،)، ( 119ٚ،ق2004ا٘ض٧ٙج،)، ( 524ٚ ،ق2006ؿالٛج،)
( 183ٚ،ق2000ا٘فؼ٠بٜ،)، ( 187ٚ،ق2001إؿٛبي٧ل،)، ( 264ٚ،ق2004ؽ٧خ٢ٜ،)

 ( .67ٚ،ق2000ا٢ٛ٘ؿ٤،)، 

 :اسرتاتٍدٍاث انتعهى باستخذاو انىسائط ادلتعذدة

إ٤٘ اؿخؼاخ٧س٧بح تؼاٛز ا٘خًٙٚ تبؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ( 32-29ٚ،ق2008ٛكن٤ْ،)٧ف٧ؼ
٦٠٢ ػاخ١ب أ٢ٝاو تؼاٛز ا٘خًٙٚ  (Multimedia Assisted instruction)ا٘ٛخًغغث 

تٛؿبيغث ا٘ضبؿ٢ة، ألٜ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٧خٚ يؼم١ب ٢إٝخبس١ب تبؿخعغاٚ ا٘ضبؿة 
 :ا٦٘٨ ٢خٕؿٚ أٝٛبن تؼاٛز ا٘خًٙٚ تٛؿبيغث ا٘ضبؿة ا٦٘٨ تبؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث إ٤٘

 :Programmed instructionاهخؾوٖى اهيتريز  .1

٧ُؿخعغٚ ٧ّٟ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ تْٝؾ ا٧ْ٧ٗ٘ج ا٘خ٦ ٧ًؼل ت١ب ٦ّ ٗخبة خ٦ٛ٧ًٙ ٛتؼٛز 
 .ؿ٢اّء ٗبٜ ػٖ٘ تنؼ٧ٕج عن٧ج أ٢ ٛخْؼيج

 : Drill & Practice Programsترايز اهييبرشج ّاهخدرٖة .2

خٕغٚ ٠ػٞ ا٘تؼاٛز ّؼكج ٘خغؼ٧ة ا٘ٛخًٙٚ ي٤ٙ ١ٛبؼث ٧ًٛٝج أ٢ ٛؼاسًج ٢ٛم٢يبح 
 .ا٘تؼٝبٛز تخٕغ٧ٚ خُػ٧ج ؼاسًج ٘ٙٛخًٙٚ ٦ّ ك٢ؼ ٛعخْٙجؿتٓ خ١ًٛٙب، ٢ٜٛ ذٚ ٢ٕ٧ٚ 

 :Instructional Gamesاألهؾبة اهخؾوٖيٖج  .3

٧ًخٛغ ٠ػا ا٘ٝٛن ي٤ٙ غٛز ا٘خًٙٚ تبً٘ٙة ٦ّ ٢ٛٝػر ٧خٝبّؾ ٧ّٟ ا٘نالة ٘ٙضك٢ل ي٤ٙ 
 .تًل إ٘ٝبن ٢٘خض٧ٕٓ ػٖ٘ ٧نٙة ١ٝٛٚ ا٘تؼٝبٛز ا٧ٕ٘بٚ تأٝفنج خ٧ٛ٧ًٙج ٛض٢ؿتج ٛخ٢ٝيج 

 :Simulation & Modeling Programsاهٌيذسج  انبث ّترايز اهيص .4

٢ا١٘غِ ١ٝٛب خٛذ٧ل أ٢ ٝٛػسج ٢ٛأِ ا٘ض٧بث ا٧ًٙٛ٘ج ٢خ٢م٧ص ي٧ٙٛبخ١ب، ٦٠٢ خخ٧ص 
 .٘ٙٛخًٙٚ ّؼكج ا٘خغؼ٧ة ٢ا٘خضٗٚ ٢اخعبػ إ٘ؼاؼ ٦ّ ا٢ٛ٘أِ تغؼسبح ٛعخْٙج

 :Tutorial instruction Programsترايز اهخدرٖس اهخضّضٕ  .5

٧خًبٛل ا٘تؼٝبٛز ٛى ا٘ٛخًٙٚ ٗٛغؼؾ عبق ٧ٕغٚ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ا١ٛ٘بؼاح ٦ّ ٠ػا ا٘ٝٛن 
٢٧٢س١ٟ ٧ْ٧ٗ٘ج اؿخعغا١ٛب ضؿة ؿؼيخٟ ا٘ػاخ٧ج، ٗٛب ٧ٕغٚ ٟ٘ أؿئٙج ٢خُػ٧ج ؼاسًج ي٤ٙ 

 .ٛؿخ٧٢بح ٛعخْٙج
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 :  Problem solving Programsترايز ضل اهيشنالح  .6

ؼاح ا٘خ٧ْٗؼ، ض٧د خٕغٚ ٧ؿخعغٚ ٠ػا ا٘ٝٛن ٦ّ خ٧ٛٝج ١ٛبؼاح ضل ا٘ٛفٗالح ٢خًٙٚ ١ٛب
٘ٙٛخًٙٚ تًل ٜٛ ا٘ٛفبٗل ٢األؿئٙج ا٘ٛخًٕٙج ت٢١ْٛٚ ٧ًٜٛ ٧٢نٙة ٟٛٝ إ٧سبغ ا٘ض٢ٙل؛ ٛٛب 

 .أذؼ ا٘خًٙٚ ٢خ٢م٧ص ٢يؼل اْ٘ٛب٧ٚ٧٠ؿبيغ ي٤ٙ اٝخٕبل 
 :Dialogueٌيع اهضّار  .7

 ٧ًخٛغ ٠ػا ا٘ٝٛن ي٤ٙ ا٘خضب٢ؼ ت٧ٜ ا٘ٛخًٙٚ ٢ا٘ضبؿة ا٦٘٨ تبُ٘ٙج ا٘نت٧ً٧ج، ض٧د ٧ٜٛٗ
ٛخًٙٚ نؼش األؿئٙج ٢اإلسبتج ي١٧ٙب ٢ا٘ضبؿة ٧ؿخس٧ة تْٝؾ اُ٘ٙج، ٦٠٢ خ٢ٕٚ ي٤ٙ ّٗؼث ٘ل

 .Artificial intelligenceا٘ػٗبء االكنٝبي٦ 
 : Data baseكّاؽد اهتٖبٌبح  .8

٦٠ يتبؼث يٜ ٧ٛٗج ٗت٧ؼث ٜٛ ا٘ت٧بٝبح ٧خٚ خس١ً٧ٛب ٢خٝه١ٛ٧ب ٢خعؽ١ٝ٧ب ٢يؼم١ب 
 .١ٝٛبتنؼ٧ٕج ٧ؿ١ل اؿخؼسبي١ب ٢االؿخْبغث 

 

ٜٛ عالل اً٘ؼل ا٘ؿبتٓ خخمص أ٧ٛ٠ج تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خًٙٚ ٘ٗبّج 
ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج ٢خًٙٚ ٢ٛاغ ا٢ًٙ٘ٚ ٢األض٧بء تفٗل عبق، ٢ا٘خ٦ خخنٙة خٗبٛل يغغ ٜٛ 
اً٘ٝبكؼ ٘خ٢م٧ص األّٗبؼ ٢اْ٘ٛب٧٠ٚ ٢ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ا٘ضٕبئٓ، ٤ًّٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل ٦ّ غؼؾ 

اإلعؼار ت٢اؿنج ٝق ٛٗخ٢ة ي٧ٙٛج ح ٧ٜٛٗ ً٘ٙٛٙٛج أٜ خ٢مص خًؼ٧ِ اإلعؼار ٦ّ ا٘ٝتب
٧ًؼل ي٤ٙ ا٘فبفج ٢ٜٛ ذٚ خمى ؼؿٚ خعن٧ن٦ أل٢ٝاو إعؼار اْ٘مالح ٢إعؼار ا٘ٛبء، 

٢خغيٟٛ تأك٢اح خفؼش ي٧ٙٛج اإلعؼار ٦ّ ٗل ٢ٝو ٢اْ٘ؼٓ ت١ٝ٧ب، ٢خم٧ِ إ١٧٘ب ؼؿ٢ٚ 
٢٧مص ي٧ٙٛج إعؼار األٛالش  ٛخضؼٗج خ٢مص ٧ْ٧ٗج اخؿبو ا٘ذ٢ُؼ ٢عؼ٢ر ا٘ٛبء، ٧ّ٢غ٢٧

 .س٧ٜٜٝٛ ا٘خؼتج ٢خض٢ل اْ٘مالح إ٤٘ ُل

ٗل خٖٙ ا٧ٛ٘ؽاح ا٘ؿبتٕج خ٢ّؼ٠ب تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢تب٘خب٦٘ خًٛل ي٤ٙ خض٧ٕٓ  
األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خ٢ك٧ل ا٢ًٙٛ٘ٛج تؿؼيج ٢ًّب٧٘ج، تبإلمبّج إ٤٘ خٛذ٧ل ا٘عتؼاح تفٗل 

ي٤ٙ ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ ّخكل ت١ٚ ٘ضغ اإلخٕبٜ ٢خضٕٓ تب٘خب٦٘  ٢ا٦ًٔ ٢ًّبل ٛٛب ٢ٗ٧ٜ ٟ٘ أٗتؼ األذؼ
 .يٝكؼ ا٘خْبيل، ؿ٢اّء ٗبٜ ػٖ٘ تفٗل سٛبي٦ أ٢ ّؼغ٥
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: انىسائط ادلتعذدة عزض و إنتاج :  نثاحملىر انثا      
  : يِٖدح

، ٛى خ٢م٧ص ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثً٘ؼل  ث٧خٝب٢ل ٠ػا ا٘ٛض٢ؼ ي٧ٙٛج اؿخعغاٚ األس١ؽ
تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، تبإلمبّج إ٤٘ ي٧ٙٛج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  نؼٓ يؼل

٢ا٘خ٧٢ٕٚ اٝخ١بّء تب٘خسؼ٧ة ا٘خ٦ خٛؼ ت١ب اتخغاّء ٜٛ ا٘خعن٧ن ٢٢ا٘عن٢اح ٢ا٘ٛؼاضل 
 .٢ا٘خن٧٢ؼ
 انىسائط ادلتعذدةعزض :  أوال
  : يِٖدح

ػٖ٘ خضب٢ل ٧ًٝـ ا٢٧٘ٚ ٦ّ يكؼ ا٘خن٢ؼ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ا٘ػ٥ ٧خؿٚ تب٘خؿبؼو، ٦ّ٢ هل 
أٝهٛج ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ تب٘غ٢ل ا٘ٛعخْٙج ا٘ٙضبٓ تذ٢ؼث ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب يٜ نؼ٧ٓ غٛز خ٧ٕٝبح 

ا٘خ٧ًٙٚ تب٘ٛؤؿؿبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج؛ ٘خعؼ٧ز س٧ل ٔبغؼ ي٤ٙ ٢ٛاٗتج ٠ػٞ ا٘خ٧ُؼاح ٢االؿخْبغث ١ٝٛب 
٢ا٘خأذ٧ؼ ت١ب ٛٛب ٧ضٕٓ خٕغٚ األٛٚ، ٧٢خٚ ػٖ٘ ٜٛ عالل خن٧٢ؼ ا٘ٛٝب٠ز ٢نؼٓ خغؼ٧ؿ١ب 
٢اؿخعغاٚ ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خًٙٚ ٢خؽ٧٢غ ا٘ٛؤؿؿبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تبألس١ؽث 
٢ا٨الح ا٘خ٦ خؿ١ل يؼل خٖٙ ا٘تؼٛس٧بح؛ ٘مٛبٜ خ٢ك٧ل ا٘ٛضخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ تأّمل 
٢أؿؼو نؼ٧ٕج، ٢ٔغ أمبّح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب إ٤٘ خٖٙ األس١ؽث ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٢ٛ٘اكْبح ضخ٤ 

 .٘ؼ٧ٛٔجخكتص ٢ٛاٗتج ً٘كؼ ا٘خ٧ٕٝج ا
ٗٛب أٜ ا٘خ٧ُؼ ٦ّ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٜٛ إٜ٘ٛٙ إ٤٘ ا٢ٛ٘سٟ ٢ا٘ٛؼفغ سًٟٙ ٛنب٘تًب تب٘خًبٛل 

ٛى األس١ؽث ٢األغ٢اح ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خك١ٛ٧ٛب ٢خ٢ه١ْ٧ب ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٘ؽ٧بغث 
٢أكتضح تػٖ٘ ي٧ٙٛج ا٘فؼش (. 73-63ٚ،ق2000إ٘ال ٢أت٢ ٢٧ٝؾ،)اًْ٘ب٧٘ج ٢اْ٘ٗبءث 
ألٜ إغؼاٖ ا٢ًٙٛ٘ٛج  ٘ٚ يؼل ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج تبؿخعغاٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘ؿبتٕجخخنٙة ٜٛ ا٘ٛى

أٜ ٢س٢غ ١ٛبؼاح   (Haertel,2003)ا٘سغ٧غث ٧ًخٛغ ي٤ٙ ي٧ٙٛج اً٘ؼل، ٧٢ؼ٣ ٧٠ؼخل
 .٧ّٝج خ٢٘٢ٝٗس٧ج خسًل ا٘ٛبغث اً٘ٛؼ٢مج ٢امضج

خٕغ٧ٚ ٛبغث خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٛس٢ٛيج ٜٛ " :تأٟٝ اهؾرط( ى1995ش اهٌؾٖيٕ،ٌسب)ف ؽرُِّّح
ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ إٛب يٜ نؼ٧ٓ أس١ؽث يؼل ١ٗؼتبئ٧ج م٢ئ٧ج، أ٢ يٜ نؼ٧ٓ اً٘ؼل ا٘ٛتبفؼ 

 ."٘ٙٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٧٢عخِٙ ػٖ٘ ضؿة ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج، ٢أؿ٢ٙة ا٘خًٙٚ
أٟٝ يٝغ يؼل ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٧سة خ٢ّؼ أؼتًج ( 38-35ٚ،ق2008ؿؼا٧ب،)ؼ٣ ٥٢

اً٘ؼل ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ١ٛ٢بؼاح ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢س١بؽ : يٝبكؼ أؿبؿ٧ج ٛخْبيٙج ٦٠٢
 ( 1ٛٙضٓ ؼٔٚ . )يؼل، ٢ت٧ئج يؼل ٛٝبؿتج٧ّٝ٢بح 
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 :ت٧ٜ اً٘ٝبكؼ األؼتًج ٗٛب ٦ٙ٧ ٢ّٖؼٓ
٦٠ ا٢٘ؿن ا٘ٛبغ٥ ا٘ٛعؽٜ ي٧ٟٙ ا٘ٛضخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ٢ٟ٘ يغث  :اهيبدث اهخؾوٖيٖج .1

أفٗبل ٗبألٔؼاق ا٘ٛم٢ُنج، ٢ا٘ٗخة ٢ا٘ٛسؿٛبح ٢ا٘فْب٧ّبح ٢تؼٛس٧بح 
 .ا٘ظ...ا٘ضبؿ٢ة

٢٠ أغاث ً٘ؼل أ٢ ٕٝل ا٘ٛضخ٣٢ ا٘ٛعؽٜ ي٤ٙ ا٘ٛبغث  :سِبز اهؾرط اهخؾوٖيٕ .2
يؼل ، ٢س١بؽ يؼل ا٘فْب٧ّبح، ٢س١بؽ ضبؿة ا٦٘٨ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗس١بؽ ال

 .ا٘ظ...ا٘ت٧بٝبح

٦٠ ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٧ْٝ٘بح ٢اإلسؼاءاح ا٘خ٦ ٢٧ه١ْب اً٘ٛٙٚ يٝغ  :يِبراح اهؾرط .3
 .يؼل ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

٦٠ يتبؼث يٜ ا٘ٛٝبط ا٘ٛض٧ن تٗل اً٘ٝبكؼ ا٘ؿبتٕج، ٧٢ؤذؼ ١٧ّب  :تٖئج اهؾرط .4
 . تفٗل ٛتبفؼ

خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ ٛٛب ؿتٓ ٝسغ أٜ ي٧ٙٛج يؼل ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خخنٙة خ٢ّؼ ا٘ٛبغث ال
 اؿخعغاٚ األس١ؽثؿ٧خٚ يؼل ا٘ٛضخ٣٢ ا٘ٛعؽٜ ي١٧ٙب تبؿخعغاٚ األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢أٜ 

ٗٛب  ،٧خنٙة خ٢ّؼ ٛس٢ٛيج ٜٛ ا١ٛ٘بؼاح ٢ا٧ْٝ٘بح ٘غ٣ اً٘ٛٙٚ يٝغ ا٧ٕ٘بٚ ت٧ًٙٛج اً٘ؼل
 .أٟٝ ٧فبؼٖ ٦ّ ي٧ٙٛج اعخ٧بؼ ٢خك٧ٛٚ ٢إٝخبر ٢خ٧٢ٕٚ ٠ػٞ ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

 :ال عزض ادلىاد انتعهًٍٍتنبذة تارخيٍت عن يح

ٕ٘غ خن٢ؼ ٛسبل يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ختًًب ٘خن٢ؼ ٢١ْٛٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ 
 ٢Visual Instruction Movementٔغ ٗبٝح ضؼٗج ا٘خ٧ًٙٚ ا٘تكؼ٥ . خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ

يٝغٛب خٚ خأؿ٧ؾ ا٘ٛخبضِ  ٛبم٦٠٦ ا٘تغا٧ج، ٢ا٘خ٦ اؽغ٠ؼح ٦ّ إً٘غ األ٢ل ٜٛ إ٘ؼٜ ال
 ا٘ض٧ٙج،) ا٘ٛغؼؿ٧ج ٢اً٘ٛبؼل، تبإلمبّج الؿخعغاٚ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٘ألّالٚ ٦ّ ٔبيج ا٘غؼؾ

 (.28،ق2004ٚ
 Audio Visual Instructionذٚ ه١ؼح ضؼٗج ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥

Movement  ي٤ٙ اؿخعغاٚ ا٘خؿس٧الح ا٘ك٢خ٧ج ٢األّالٚ  ح٦ّ تغا٧ج األؼت٧ًٝبح، ٢افخٛل
اؿٗٝغؼ )ٗج ا٘ٝبنٕج ٜٛ ٔتل ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٕ٘ٝل األّٗبؼ ٢ا٘عتؼاح ت٢اؿنج ا٧ًٜ٘ ٢األػٜ ا٘ٛخضؼ

 (.21ٚ،ق٢1994َؽا٥٢،
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٢ٛى ١ٝب٧ج ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘ذب٧ٝج خن٢ؼ ا٢١ْٛ٘ٚ ٜٛ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج إ٤٘ ٢ؿبئل 
 ا٢٘ؿبئلايختبؼ ذٚ خن٢ؼ ا٢١ْٛ٘ٚ إ٤٘  ،Audio-Visual Communicationاالخكبل 

 .(22ٚ،ق1999كتؼ٥،) Technology of Educationا٘خ٧ٛ٧ًٙج أغاث ٘ٙخ٧ًٙٚ ا٘خ٦ٕٝ 
٢ٛى تغا٧ج ا٘ؿخ٧ٝبح ه١ؼ ٢١ْٛٚ ا٘ٝهٚ، ٢ٜٛ ٠ٝب تغأ اال٠خٛبٚ تٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ 

 (.47قٚ،1998تبؼتؼا ؿ٧ٙؽ ٢ؼ٧خب ؼ٧خف٦،)تبيختبؼٞ ٛٝه٢ٛج فبٛٙج 
٢ٛى غع٢ل ا٘ضبؿة ا٦٘٨ إ٤٘ ٧ٛغاٜ ا٘خ٧ًٙٚ أل٢ل ٛؼث ٦ّ ١ٝب٧ج ا٘ؿخ٧ٝبح ؿبيغ اً٘ٛٙٚ 

ي٤ٙ خٕغ٧ٚ يغغ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢يؼم١ب ٦ّ خؿٙؿل ٛٝن٦ٕ، تبإلمبّج إ٤٘ اؿخُالل 
 (.442-441ٚ،ق2002ٗٝؿبؼث ٢اً٘نبؼ،)إٛٗب٧ٝبح ا٘ضبؿ٢ة إلٝخبر تؼاٛز خ٧ٛ٧ًٙج ٛعخْٙج 

ً٘ٛخٛغث ي٤ٙ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢ا٘خ٦ خًٛل ي٤ٙ يؼل ٢ٜٛ ذٚ خن٢ؼح ا٘خ٧ٕٝبح ا
األٔؼاق اُ٘ٛٝبن٧ؿ٧ج، ( 14-12ٚ،ق2000إ٘ال ٢أت٢ ٢٧ٝؾ،)ا٢ًٙٛ٘ٛبح، ٢ػٗؼ ١ٝٛب 

 Multi، ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث DVD، ٢األٔؼاق ا٘ؼ٧ٛٔج ٢CD-ROMاألٔؼاق ا٘ٛغٛسج 

Media،  ٢ا٘ٝك٢ق ا٘ؼ٧ٛٔجHyper Textَّ٢أس١ؽث س١بؽ ضبؿة أ٦٘ ٠ب خضخبر إ٤٘ ، ٢ٗل
 (2ؼٔٚ ٛٙضٓ). خ١ب أ٢ ٛفب٠غخ١ب أ٢ ٛخبتًج تؼاٛس١بٛٙضٕج ٕ٘ؼاا

 :استخذاو احلاسب اَيل يف عزض انىسائط ادلتعذدة
 

ٜٛ عالل إنالو ا٘تبضذج ي٤ٙ يغغ ٜٛ ا٘ٛؼاسى ٦ّ ٛسبل خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ ٢نؼٓ 
٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث،  ضبؿة ا٦٘٨ ٢٠ س١بؽ اً٘ؼل ا٘ؼئ٧ؾا٘خغؼ٧ؾ، ٢سغح تأٜ س١بؽ ال

٧٢ٜٛٗ اؿخعغاٚ أس١ؽث يؼل أعؼ٣ ٘خ٢ؿ٧ى ٝنبٓ اً٘ؼل ٗس١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح، 
 .١ٝٗ٘٢ب خًختؼ أس١ؽث ٛٙضٕج تب٘ضبؿة ا٦٘٨

اؿخعغاٚ ا٘ضبؿ٢ة ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خًٙٚ ٢ٗؿ٧ٙج خ٧ٛ٧ًٙج ٧ؿ٤ٛ ا٘خ٧ًٙٚ اً٘ٛؽؽ 
أ٢ ا٘خ٧ًٙٚ تٛؿبيغث ا٘ضبؿ٢ة ، Computer Assisted Instruction (CAI)تب٘ضبؿ٢ة 

 Group Instructionتبيختبؼٞ ٛؿبيغًا ً٘ٙٛٙٚ، ٧٢خٚ ػٖ٘ تًغث نؼٓ ٗب٘خ٧ًٙٚ ا٘سٛبي٦ 
 (.127ٚ،ق2007يت٢غ،)٧َ٢ؼ٠ب  ٢Individualized Instructionا٘خ٧ًٙٚ اْ٘ؼغ٥ 

ٜ اؿخعغاٚ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ أ( 304ٚ،ق2007آٛبل ي٧بـ ٢ا٘كب٦ّ،)٧٢ؼ٣ ٗلُّ ٜٛ 
إ٤٘ ٛؿبيغث ا٘نالة ي٤ٙ خًٙٚ ٦ّ يؼل غؼ٢ؾ ٛبغث ا٢ًٙ٘ٚ تنؼٓ ٛخ٢ٝيج ١٧غِ 

ا٘ضٕبئٓ ا٧ًٛٙ٘ج ٢إينبئ١ٚ عتؼث ٦ّ ا٧ًٙٛ٘بح ا٧ًٛٙ٘ج، ض٧د أه١ؼ ا٘خًٙٚ ٢ا٘خ٧ًٙٚ اً٘ٛؽؽ 
 .ضٙج ا٘ذب٧٢ٝجتب٘ضبؿ٢ة أذؼًا إ٧سبت٧ًب ي٤ٙ ا٘خضك٧ل ٘غ٣ نالة ا٘ٛؼ
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ّب٘ضبؿة ا٦٘٨ ٧ٟٛٗٝ ٜٛ عالل تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث أٜ ٧ًؼل ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج 
ٜ نؼ٧ٕج تبؿخعغاٚ ا٘ك٢ح ٢ا٘ك٢ؼث ٢األّالٚ ٢ػٖ٘ ٢٧ّؼ ٧ٛؽاح يغث ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ تأٗذؼ ٚ

أٜ ا٘ضبؿة ٘غ٧ٟ إٛٗب٧ٝج  (245ٚ،ق2002اً٘ؽ، أت٢)ا٘ذب٥٢ٝ تفٗل عبق، ٧ػٗؼ ١ٝٛب 
ا٘ؼتن ت٧ٜ ا٢ٝ٘اض٦ ا٘ٝهؼ٧ج تب٘خنت٧ٓ ا٦ًٙٛ٘، ض٧د ٢ٕ٧ٚ ا٘نب٘ة تئسؼاء ا٘خسؼتج ي٤ٙ 

ٗٛب ٧ٟٛٗٝ أٜ ٧ًغل ٦ّ ا٘تؼٝبٛز إ٤٘ أٜ ٧ضكل ي٤ٙ تؼٝبٛز ٧ًٜٛ ٢ٜٛ ذٚ ٧ٝبٔـ ٝخبئس١ب، 
ُٛؼم٧ج، تبإلمبّج إ٤٘ ٢ٟٗٝ ٧ٕغٚ تؼاٛز عبكج ؿ٢اّء ٘ٙنالة ا٘ٛخ٧ٔ٢ْٜ أ٢ اً٘ٛب٧ٜٔ  إسبتج 

 .خًٛل ي٤ٙ خن٧٢ؼ إٛٗبٝبخ١ٚ ٢ٔغؼاخ١ٚ ا٧ًٕٙ٘ج
٢خسغؼ اإلفبؼث ٠ٝب إ٤٘ اْ٘ؼٓ ت٧ٜ تؼاٛز اً٘ؼ٢ل ٗتؼٝبٛز ا٘ت٢ؼت٧٢ٝح، ٢تؼٛس٧بح 

 ح٧٘ؾ اي٤ٙ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٟ٘ٗٝ خؿبيغٛخًغغث، ّبأل٤٘٢ خًختؼ ٢ؿ٧ٙج ا٢٘ؿبئن ال
، ٦ّ ض٧ٜ خًختؼ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تؼاٛز خ٧ٛ٧ًٙج خ١غِ إ٤٘ إضغاد تؼاٛز خ٧ٛ٧ًٙج

٦ّ اخسبٞ ؿ٧ؼ  ا٘خضٗٚ الةا٘خًٙٚ ٘غ٣ ا٘نالة ٜٛ عالل ٧ٛؽث ا٘خْبي٧ٙج ا٘خ٦ خخ٧ص ٘ٙن
إٛٗب٧ٝج غٛز اً٘غ٧غ ٜٛ ا٘ٛفب٠غ ٢ا٢ٛ٘أِ ٜٛ  ، تبإلمبّج إ٤٘ا٘ٛؿخُؼٓا٘تؼٝبٛز ٢ا٢٘ٔح 

 .، ٢ٗ٧٢ٜ غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٛؼفغًا ٧ٛ٢ؿؼًا ٘ٙٛخًٙٚ عالل يٝبكؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
 :طزق عزض بزجمٍاث انىسائط ادلتعذدة

خضغ٧غ ٢ً٧غ  ٢خعخِٙ نؼ٧ٕج يؼل ٛبغث ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث غاعل اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦، 
يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تنؼ٧ٕج سٛبي٧ج ً٘ٙٛٙٚ، ض٧د ٧ٜٛٗ أٜ ُحنؼ٧ٕج اً٘ؼل ا٘ٛٝبؿتج 

 Dataي٤ٙ ا٘نالة ٜٛ عالل ٢ٛأِ خ٧ًٙٚ ٧غ٧ؼ٠ب اً٘ٛٙٚ تبؿخعغاٚ س١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح 

Show  ا٘ٛخكل تب٘ضبؿة ا٦٘٨ أ٢ تنؼ٧ٕج ّؼغ٧ج ٜٛ عالل ضبؿة آ٦٘ فعك٦ خًن٦
٢ ( 180ٚ،ق2008ٝكؼ،)ا٘ٛخًٙٚ ٔغؼًا ٜٛ ا٘ضؼ٧ج ٢ا٘خٜٛٗ ٦ّ ت٧ئج ا٘خًٙٚ 

 (.187ٚ،ق2000ا٘فؼ٠بٜ،)
  : عرٖلج اهؾرط اهسيبؽٖج .1

ض٧د ٢ٕ٧ٚ اً٘ٛٙٚ تًؼل تؼٛس٧ج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ٗت٧ؼث أ٢ ك٧ُؼث 
  .ٜٛ ا٘نالة؛ تُؼل خٕغ٧ٚ ا٢ٛ٘م٢و ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

٢ٜٛ ا٘سغ٧ؼ تب٘ػٗؼ أٜ اً٘ؼل ا٘سٛبي٦ ٢ٗ٧ٜ ٘ٛس٢ٛيبح ٗت٧ؼث تبؿخعغاٚ أس١ؽث 
اً٘ؼل ا٘سٛبي٧ج ٗس١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح، ٗٛب ٧ٜٛٗ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٘ٛس٢ٛيبح ك٧ُؼث 

ٚ، 2006ٔٝغ٧ل،)تبؿخعغاٚ س١بؽ ضبؿة آ٦٘ ٢اضغ ٘ٗل ٛس٢ٛيج ك٧ُؼث ٜٛ ا٘نالة 
 (. 185ق
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أٜ ( 128قٚ،2007يت٢غ،) ٧ؼ٧ّ٢٣ٛب ٧خًٙٓ تبً٘ؼل ا٘سٛبي٦ ٘ٛس٢ٛيبح ٗت٧ؼث 
٠ػا ا٢ٝ٘و ٧ؿ٤ٛ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘سٛبي٦ اً٘ٛؽؽ تب٘ضبؿ٢ة ض٧د ٧خٚ يؼل تؼٛس٧ج خ٧ٛ٧ًٙج ي٤ٙ 

 (Data Show) يؼل ا٘ت٧بٝبح ا٘نالة غاعل ا٘كِ ي٤ٙ فبفج ٗت٧ؼث تبؿخعغاٚ س١بؽ
 .ا٘ػ٥ ٧خٚ ٢كٟٙ تب٘ضبؿة ا٦٘٨

ٜٛ ا٘ضبؿ٢ة، ٢٠٢ ٛب ٧ًؼِ تأٟٝ  اهؾرط اهظّئ٠٢ٕػا ا٢ٝ٘و ٜٛ اً٘ؼل ٧ؿ٤ٛ 
أؿ٢ٙة ً٘ؼل أ٢ إؿٕبن ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج يتؼ أفًج ا٘م٢ء ٜٛ عالل أس١ؽث خًؼِ 

 .(28قٚ،2005ّب٧ؽث ُٛؼت٦، كتؼ٥ ٢)تأس١ؽث اإلؿٕبن ا٘م٢ئ٦ 

  Data Show خهاس عزض انبٍاناث

٢٠  ٢٠٢Multimedia Projector ٛب ٧ؿ٤ٛ أ٧مًب س١بؽ يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
ّمل أس١ؽث اً٘ؼل ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ إ٘بيبح ا٘غؼاؿ٧ج ُ٘ؼل ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خغؼ٧ة ٜٛ ٜٛ أ

ٔتل ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢ا٘ٛؼفغ٧ٜ، ٢٠٢ ٧ؿخعغٚ ً٘ؼل فبفج ا٘ضبؿ٢ة ي٤ٙ فبفج ٗت٧ؼث ٧٘خٜٛٗ 
أ٢ خ٧ٕٝج  LCDيغغ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٘ٛفب٠غ٧ٜ ٜٛ ؼؤ٧خ١ب ٧٢ًٛل تخ٧ٕٝج ا٘ٗؼ٧ؿخبل ا٘ؿبئل 

 (. 220ٚ،ق2008ا٘ؿ٢ًغ،)، ( 112ٚ،ق2007اً٘تبغ٘ج،) DLP اً٘ٛب٘سج ا٘ؼ٧ٛٔج ٘ٙم٢ء
 : ثٖخنًّ يً ؽدد يً األسزاء اهرئٖسّ
 يغؿج يؼل، َنبء ً٘ٙغؿج، أؼسل أٛب٧ٛج، ؿٛبيبح، ٛؼ٢ضج : ا٘س١ج األٛب٧ٛج

 .ختؼ٧غ، ؽؼ اؿخٕتبل أفًج

 ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٛؤفؼاح األٛب٧ٛج، ٢ٔبئٛج خضٗٚ ي٧ٙب: ا٘س١ج ا٧ًٙ٘ب. 

 (ا٘ضبؿ٢ة، ا٘فبفج، اْ٘أؼث، ا٘ك٢ؼث)ٜ ا٘ٛغاعل ٘ٗل ٜٛ ٛس٢ٛيج ٚ: ا٘س١ج ا٘ع٧ْٙج 
 .٢ا٘ٛعبؼر ٘ٗل ٜٛ ا٘ك٢ح ٢ا٘ك٢ؼث

  ( 3ٛٙضٓ ؼٔٚ ) (.119-113ٚ،ق2007اً٘تبغ٘ج،)س١بؽ ا٘خضٗٚ يٜ تًغ 

 :يزاٖب اهسِبز
  ٧ٜٛٗ ً٘ٙٛٙٚ يؼل ًٛهٚ تؼٛس٧بح ا٘ضبؿ٢ة ت٢اؿنخٟ ٗٛب ٧ٜٛٗ ٢كٟٙ تأس١ؽث

٢ٗب٧ٛؼا ا٧ْ٘غ٢٧ ٢ٗب٧ٛؼا ا٘خك٧٢ؼ  DVDٗب٧ْ٘غ٢٧ ٗبؿ٧ح ٢س١بؽ أعؼ٣ يغ٧غث 
 (Timothy,2004) خ٢ٛ٧ذ٦. ٢Flash Memoryا٘ػاٗؼث إ٘بتٙج ٘إلؽا٘ج  ا٘ؼ٦ٛٔ

  ٧ؿبيغ اً٘ٛٙٚ ي٤ٙ يؼل ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج تفٗل ٛٛخى ٢سػاة ٢ٗ٧٢ٜ ٢ٛاس١ًب
 .٘ٙنالة ٧ّؽ٧غ ٜٛ غؼسج ا٘خْبيل ٗٛب ٧ذ٧ؼ غا٧ًّخ١ٚ

 يخبٚ ا٘ٛٗب٧ًٜن٦ ك٢ؼًا ػاح س٢غث يب٧٘ج غ٢ٜ ا٘ضبسج إل. 
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  ؿ٢١٘ج ضٟٛٙ ٢اؿخعغاٟٛ ٛى إٛٗب٧ٝج ا٘خضٗٚ تب٘ك٢ؼث ٜٛ عالل يغؿبح ا٘خٗت٧ؼ
Zoom Lenses . 

  ٧ٜٛٗ ت٢اؿنخٟ ا٧ٕ٘بٚ ت٧ًٙٛج ا٘خٗت٧ؼ ا٘ؼ٦ٛٔ ٢إ٧ٕبِ ا٘ك٢ؼث، تبإلمبّج ٘عبك٧ج
PIP أ٥ إٛٗب٧ٝج ٢مى ك٢ؼث غاعل ك٢ؼث. 

 ا٘خًب٢ٜ ت٧ٜ ا٘نالة ٜٛ عالل خ١ْ٧ٙٗٚ  تد ؼ٢ش٧ٜٛٗ ً٘ٙٛٙٚ اؿخُالل ا٘س١بؽ ل
 (.460ٚ،ق2007ا٘ض٧ٙج،)تبؿخعغاٟٛ ً٘ؼل تؼٛس٧ج خ٧ٛ٧ًٙج 

 

 :إخزاءاث انعزض انضىئً

أٜ يؼل أ٥ ٛبغث خ٧ٛ٧ًٙج  (43-30قٚ،2005كتؼ٥ ٢ّب٧ؽث ُٛؼت٦،)٧ؼ٣ 
يٝبكؼ أؿبؿ٧ج  ذالذج٧خنٙة ( ٗس١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح ) تبؿخعغاٚ س١بؽ يؼل م٢ئ٦ 

٦٠: 

 :اهؾرط يً ضٖدخٌغٖى ينبً  .أ 

  ٢ٛٔى فبفج اً٘ؼل ا٘ٛٝبؿة، ّال ٧ٝت٦ُ أٜ خ٢ٜٗ ٦ّ ٢ٛاس١ج األت٢اة أ٢
 .ا٢ٝ٘اّػ ألٜ ػٖ٘ ٧ٕٙل ٜٛ غؼسج ٢م٢ش ا٘ك٢ؼث

  ٢ٛٔى س١بؽ اً٘ؼل ٢ؽا٧٢ج ا٘ؼؤ٧ج ا٘ٛٝبؿتج ٘ٙٛفب٠غ، ّالتغ أٜ خ٢ٜٗ األفًج
 .ا٘م٢ئ٧ج ا٘ؿبٔنج ٜٛ س١بؽ اً٘ؼل ي٢ٛغ٧ج ي٤ٙ ا٘فبفج

  ّٜٗٙٛب تًغ ا٘س١بؽ يٜ ا٘فبفج ٗٙٛب  فبفج اً٘ؼل،ٕٛغاؼ تًغ ا٘س١بؽ ي
 .ٗتؼح ا٘ك٢ؼث ٢اً٘ٗؾ كض٧ص

  ٢٠٢ ا٘ٝبخز يٜ يغٚ ا٘خٝبؿٓ ت٧ٜ ٢مى س١بؽ اً٘ؼل  ،خف٢ٞ ا٘ك٢ؼث
٢ا٘فبفج ّخ٢ٜٗ تب٘خب٦٘ ؽا٧٢ج اً٘ؼل ٧َؼ كض٧ضج، ٧٢خٚ ًٛب٘سج ا٘خف٢ٞ 

 . ي٤ٙ ا٘فبفج تخًغ٧ل ٢مى ا٘س١بؽ ٧٘كتص  ٛض٢ؼ اإلؿٕبن ي٢ٛغ٧ًب

 ( 4ٛٙضٓ ؼٔٚ . )٧سة ٛؼايبث أٜ خ٢ٜٗ َؼّج اً٘ؼل س٧غث ا٘خ٧٢١ج 

ؿنص ٛٝبؿة ٧خٚ يؼل ا٢ٛ٘اغ ي٧ٟٙ إٛب تئؿٕبن  ٦٠ أ٥ٗ :ٌّػ شبشج اهؾرط .ة 
 .م٢ئ٦ أ٢ إ٘ٗخؼ٦ٝ٢، ٢خعخِٙ أ٢ٝاي١ب ٢أفٗب١٘ب ختًًب ٘ػٖ٘

 ٢٠ ا٘عن ا٘ٛٛخغ ٜٛ يغؿج اإلؿٕبن ٛض٢ؼ :يضّر اإلشلبع ّزاّٖج اإلشلبع .ر 
 .اإلؿٕبن ٦ّ س١بؽ اً٘ؼل إ٤٘ ٛؼٗؽ فبفج اً٘ؼل
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أٛب ؽا٧٢ج اإلؿٕبن ٦١ّ ا٢٘أًج ت٧ٜ ٛض٢ؼ اإلؿٕبن ٢ا٘فًبو اً٘ٛٝٗؾ ي٤ٙ  
ا٘سبٝت٧ٜ، ٢خٛذل ا٘ٛٝنٕج ا٢٘أًج غاع١ٙب ٛٝنٕج ا٘ٛفب٠غث ا٘ٛذ٤ٙ ٢ٜٛ ٧سٙؾ عبؼس١ب 

 ( 5ٛٙضٓ ؼٔٚ . )٧فب٠غ ا٘ك٢ؼث ٛف٠٢ٟ
يزاحم وخطىاث  (59-57قٚ،2005ُٛؼت٦،كتؼ٥ ٢ّب٧ؽث )ٗٛب ٧ضغغ ٗلُّ ٜٛ 

 :ٗب٘خب٦٘ انعزض

٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ ؿ٧خٚ يؼم١ب، ٜٛ ض٧د خضغ٧غ ا :يرضوج اهخخعٖع هوؾرط .أ 
ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ تًغ ، ٢خضغ٧غ األٝفنج ا٘خ٦ ؿ٢ٕ٧ٚ ت١ب اؼ ا٘ٛٗبٜ ا٘ٛٝبؿة ً٘ٙؼل ٢خٝه٧ٟٛاعخ٢٦

 . االٝخ١بء ٜٛ اً٘ؼل

أٟٝ ٧سة إيغاغ ا٘ضبؿ٢ة ( 370ٚ،ق2007ت٧خؼ ٧ٙ٧ٛ٢ؿب ت٧ؼؿ٢ٜ،)ٗٛب ٧م٧ِ 
، ٛٙضٕبخ٢ٟا٘خأٗغ ٜٛ ا٘خ٢ك٧الح ا٘ٛعخْٙج ت٧ٟٝ ٢ت٧ٜ س١بؽ اً٘ؼل ٢ا٘خأٗغ ٜٛ يٛل س٧ٛى 

٢ا٘خغؼ٧ة ٢ا٘خٛؼٜ ي٤ٙ ٔؼاءث ا٘ٝق، ٗٛب ٧سة خ٢ّؼ ٝؿعج اضخ٧بن٧ج ً٘ٙؼل ٢ضْه 
 .ا٘تؼٛس٧ج تئكغاؼ آعؼ خضؿتًب أل٥ نبؼا

ٝختبٞ ٢خخمٜٛ ا٘خ٧١ٛغ ً٘ٙؼل ٢ا٘ضؼق ي٤ٙ سػة ا :يرضوج إسراء اهؾرط .ة 
، ٛى ٦ّ ا٢٘ٔح ٢ا٘ٛٗبٜ ا٘ٛٝبؿت٧ٜ ١٘ب ، ٢يؼل ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙجا٘ٛخ٧ًٜٛٙ ٢خف١ٕ٧٢ٚ ٘ٙٛبغث

، ٢اؿخٕتبل س١ً٧ٛٚ ً٘ٙؼل، ٢خسٝة ا٘خن٧٢ل ا٘ٛٛل ٛفب٠غخ١ٚايل ا٘نالة ٢ا٘خأٗغ ٜٛ خِ
أٛبٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  ثغض٢ل ا٘ٛبغث، ٢يغٚ إتٕبء أس١ؽث اً٘ؼل ٢ا٘ٛب نالةو اؿخْؿبؼاح الس٦ٛ

 .اٝفُب١٘ٚ ت١ب ا٘خال٧ٛػ ٘خسٝة

ض٢ل اً٘ؼل، ٢خ٧٢ٕٚ ٛغ٣  نالة٧٢خٚ ١٧ّب ٛٝبٔفج ال :يرضوج يب تؾد اهؾرط  .ر 
 .خض٧ٕٓ ا٘تؼٛس٧ج ٘أل٠غاِ ا٘ٛن٢ٙتج، ٢ضْه ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢أس١ؽث اً٘ؼل تًغ ك٧بٝخ١ب

 

 : عرٖلج اهؾرط اهفردٖج .2

ض٧د ٢٧ّؼ اً٘ٛٙٚ تؼٛس٧ج ٢ؿبئن ٛخًغغث سب٠ؽث أ٢ ٢ٕ٧ٚ تئيغاغ٠ب، ٧٢خؼٖ ٘ٙنب٘ة  
 نالةضؼ٧ج ا٘خٕٝل ١٧ّب ضؿة ؼَتخٟ تبؿخعغاٚ س١بؽ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٧٢خًبٛل اً٘ٛٙٚ ٛى ال

 .ّؼغ٧ًب

تب٘خ٧ًٙٚ اْ٘ؼغ٥ اً٘ٛؽؽ تب٘ضبؿ٢ة، ض٧د ٧ٜٛٗ ً٘ٙٛٙٚ أٜ ٧مى ا٘نالة ػٖ٘ ٧٢ؿ٤ٛ 
ا٠غث اً٘ؼل ي٤ٙ س١بؽ ضبؿة عبق تٟ، ٢ٕ٧ّٚ ٗل ١ٝٛٚ تٛـأٛبٚ تؼٛس٧ج ٛض٢ؿتج 

٦ّ٢ ٛذل ٠ػا ا٢ٝ٘و ، ألٝفنج ٢اإلسبتج ي٤ٙ تًل األؿئٙج٧٢خمٜٛ ػٖ٘ ا٧ٕ٘بٚ تتًل ا
 .(130-129ٚ،ق2007يت٢غ،) ختًًب ٕ٘غؼاخٟ ٢إٛٗب٧ٝبخٟ ٢ؿؼيج إٝسبؽ٧ٞخًٙٚ ا٘نب٘ة 
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٢ٕٛٛبح ا٘خ٢ْٓ أٜ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خٛخٖٙ ٜٛ ( 9-8ٚ،ق٢٠1998٘ؿ٧ٝسؼ،)٧٢ؼ٣ 
٦ّ ٛسبل ا٘خ٧ًٙٚ اْ٘ؼغ٥، ٛب ٧س١ًٙب ٢ؿ٧ٙج إ٧مبش ٢اخكبل ٧٢ٔج، ٜٛ عالل ٛب خٛخٟٙٗ ٜٛ 

 .إٛٗب٧ٝبح خم٦ْ يٝكؼ اْ٘بي٧ٙج ٢خٕؼة ٢١ْٛٚ ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘خ٦ خٕغ١ٛب
٢خم٧ِ ( 2009ّٚخص اهلل،)ا٢٘اؼغ ػٗؼ٠ب ٦ّ ( 2001ٚؿًبغ فب٧٠ٜ،) خؤ٧غٞ ٦ّ ػ٢ٖ٘

خ٢ّؼ ّؼكج ٘ٙٛخًٙٚ ٘خٝب٢ل خًغغث ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ تنؼ٧ٕج ّؼغ٧ج اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٚ أٜ
ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ا٘خْبيل ٜٛ عالل ا٘خضٗٚ ٦ّ ؽٜٛ يؼل تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

٢اؿخًؼام١ب ٢عن٢اح اً٘ؼل ٢ا٘ٛؿبؼ ا٘ٛن٢ٙة ٢خخبتًٟ ٧ٛٗ٢ج ا٢ًٙٛ٘ٛبح، ٛٛب ٧ؤغ٥ 
.  (168ق) إلٝسبؽ األ٠غاِ ا٘ٛخ٢ًٔج ٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ

ي٤ٙ فبفج ا٘ضبؿة ا٦٘٨، ٢ال  تبهؾرط اإلهنخر٢ٌّٕو ٜٛ اً٘ؼل ٧٢ؿ٤ٛ ٠ػا اٜ٘
٧ؿخعغٚ ٧ّٟ أس١ؽث يؼل ٛٙضٕج ٧ّٜٛٗ ٘ٙضبؿة أٜ ٧ًؼل ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج اً٘ٛغث 

تٝهبٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٜٛ عالل ٛب ٧خ٧ضٟ ا٘ضبؿ٢ة ٜٛ ٧ٛٛؽاح، ٗٛب ٧ٜٛٗ خ٢ك٧ٟٙ 
٧ؼ ا٧ْ٘غ٢٧ ا٘ؼ٧ٛٔج، ٢س١بؽ ا٧ْ٘غ٢٧ ٛتبفؼث تٗب٧ٛؼا ا٘خك٧٢ؼ ا٢ْ٘خ٢َؼا٦ّ، ٢ٗب٧ٛؼا ا٘خك٢

 ٚ،2005كتؼ٥ ٢ّب٧ؽث ُٛؼت٦،)ٗبؿ٧ح؛ ٧٘خٚ يؼل ا٘ٛضخ٣٢ ي٤ٙ فبفج ا٘ضبؿة 
 .(302ق

 :٠٢ٝب ٧خٛذل غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٦ّ ا٘خب٦٘
 ٚٔخؿس٧ل أؿٛبء ا٘نالة ي٤ٙ ا٘ضبؿ٢ة ٢إينبء ٗل نب٘ة ؼ. 

 اعختبؼ ٗٛب ٢ٕ٧ٚ تًٛل  ،إينبء ا٘خ٢س١٧بح ٘ٙنالة ٢خًؼ١ْ٧ٚ ت٧ْ٧ٗج يٛل ا٘س١بؽ
خ٣٢ ا٘نالة، ٢ٜٛ ذٚ ٧سٛى ٝخبئز االعختبؼ ٧٢ضغغ ٛب ٧غؼؿٟ ٗل خضغ٧غ ٛؾل ٔت٦ٙ

 .نب٘ة

 ٛل خ٢ؽ٧ى ا٘تؼٛس٧بح ا٘ٛعخْٙج ي٤ٙ أس١ؽث ا٘ضبؿ٢ة ٢خ٢س٧ٟ ا٘نالة ٧ْ٧ٗ٘ج ا٘خًب
عؼ ٧٘ٝخٕل إ٤٘ غؼاؿج تؼٛس٧ج ، ٗٛب ١٧خٚ ت٧ًٙٛج ٕٝل ا٘نب٘ة ٜٛ س١بؽ ١ًٛ٨ب

 .أعؼ٣

 ٧ضخبس١ب ٢ا٘خ٢س٧ٟ ٢خٕغ٧ٚ ا٘ٛؿبيغث اً٘ٛل ي٤ٙ ا٘س١بؽ أذٝبء يج ا٘نالة ٛخبة ٜٛ٘
 .(430-427ٚ،ق2004اْ٘بؼ،)

 

٧خمص ٛٛب ؿتٓ أٜ ي٧ٙٛج يؼل تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦٠ ي٧ٙٛج ٠بٛج خضخبر ٢
٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘خعن٧ن ٢ا٘خس٧١ؽ ٧٘عؼر اً٘ؼل تأّمل فٗل ٜٛٛٗ، ٗٛب أٜ ١٘ب غ٢ؼ ٗت٧ؼ 

 .ا٘نالة٦ّ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ 
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ض٧د ٢٧سغ ً٘ٙٛٙٚ  ،٧ٜٛٗ االؿخُٝبء يٜ اً٘ٛٙٚ ٦ّ ي٧ٙٛج اً٘ؼل أ٧مًب أٟٝ ال٧ه١ؼ ٢ 
ٗبٜ ػٖ٘ سٛبي٧ًب أ٢ ّؼغ٧ًب  ٚ تٛؿبيغث ا٘ضبؿ٢ة ؿ٢اّء٥غ٢ؼ ٦ّ ٗل نؼ٧ٕج ٜٛ نؼٓ ا٘خًل

تًٗؾ ٛب ٗبٜ ٧ٝبغ٥ تٟ ا٘تًل ٜٛ إُ٘بء غ٢ؼ اً٘ٛٙٚ ٦ّ ضب٘ج ٢س٢غ ا٘ضبؿة ا٦٘٨، 
ألس١ؽث ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ٦٠ أغ٢اح ٛؿبيغث ً٘ٙٛٙٚ ٢ٛؿ١ٙج ٟ٘ ّب٘ضبؿة ٧َ٢ؼٞ ٜٛ ا

 .٧ٕٙ٘بٚ تغ٢ؼٞ
ٚ ا٘سٛبي٦ ٢اْ٘ؼغ٥، ٧٢ؿبيغٞ ٥ٗٛب أٜ خًغغ نؼٓ اً٘ؼل ٢٧ّؼ ٘ٙٛخًٙٚ ٧ٛؽاح ا٘خًل

ي٤ٙ ا٘خًٙٚ تنؼٓ ٢أؿب٧٘ة ٛعخْٙج، ٢تعبكج ٢ٛاغ ا٢ًٙ٘ٚ ٢األض٧بء ّٕغ خخنٙة تًل 
ا٢٘ؼاذ٧ج ٢س٢غ اً٘ٛٙٚ ٘ٙفؼش ٢ٜٛ ذٚ ا٘خ٢م٧ص  ا٢ٛ٘م٢يبح إً٘ٛغث ٛذل ٢ٔا٧ٜٝ ٛٝغل

تب٢٘ؿبئن ا٘ٛعخْٙج ا٢ٛ٘س٢غث تب٘تؼٛس٧ج ٢ا٘خ٦ خ٢مص ا٘نؼاؽ ا٘س٦ٝ٧ ٘ٗل كْج ٢ؼاذ٧ج، ٦ّ 
ض٧ٜ ٧ضخبر تًل ا٘نالة إ٤٘ إيبغث يؼل تًل ا٢٘ؿبئن ألٗذؼ ٜٛ ٛؼث ٘ٙخ٢كل 

 .ؼغ٧ج٘ٙنؼاؽ ا٘س٦ٝ٧ ا٘كض٧ص ٘ٗل كْج ٢ؼاذ٧ج ٦ّ اإلٝؿبٜ ٢ٗ٧٢ٜ ػٖ٘ تنؼ٧ٕج ِ

 إنتاج انىسائط ادلتعذدة : ثانٍا 

٧ًختؼ اً٘كؼ ا٘ضب٦٘ يكؼ خ٧ٕٝج ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢االخكبالح، ٢ٔغ اًٝٗؾ ػٖ٘ ي٤ٙ 
س٧ٛى س٢اٝة ا٘ض٧بث ٢ٜٛ م١ٝٛب ا٘سبٝة ا٘خؼت٥٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ٢ضخ٤ ٢ٗ٧ٜ ٠ػا ا٘سبٝة 

ا٘خ٧ٕٝج ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ، ٧٢ًختؼ ا٘ضبؿة  غٛز٢ٛاٗتًب ٘ٙخن٢ؼاح ا٘ضبكٙج ّئٟٝ ٧ضخبر إ٤٘ 
ا٦٘٨ ٜٛ أ٠ٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خ٦ ؿبيغح ي٤ٙ خضؿ٧ٜ ي٧ٙٛخ٦ ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘خًٙٚ، ٗٛب خًختؼ تؼاٛز 

ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث اً٘ٛخٛغث ي٤ٙ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘ضبؿة، ٜٛ ٛؿخضغذبح خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ ا٘خ٦ 
 . ايل٢٠٢ يٝكؼ ا٘خِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙجخ٢ّؼ يٝكؼًا ٠بًٛب ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج 

ا٘ػ٧ٜ ٧٘ؾ ٘غ١٧ٚ أ٥ عتؼث ٦ّ إسبغث أ٥ ُ٘ج  –ٗٛب ٧ٜٛٗ ٘ٙنالة ٢ا٧ًٜٛٙٛ٘ اً٘بغ٧٧ٜ 
إٝخبر تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تبالؿخًبٝج تب٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٢تؼٛس٧بح  -ٜٛ ُ٘بح ا٘تؼٛسج 

 (.158ٚ،ق2004اْ٘بؼ،)ا٘خأ٧ِ٘ ا٘ٛخ٢ّؼث ضب٧ً٘ب 
ُٔ ٗبّج ا٘عن٢اح ٢اإلسؼاءاح " :تأ١ٝبي٧ٙٛج إٝخبر ا٘تؼاٛز  (ى2002ضترٔ،) فؽرِّّ

٢ا٘ٛؼاضل ا٘خ٧ْٝػ٧ج ا٘خ٦ ٧خٚ اخعبػ٠ب ٛٝػ ا٘خعن٧ن أل٥ تؼٝبٛز ٢ضخ٤ االٝخ١بء ٜٛ خ٧ْٝػٞ، 
اإلٝخبر ا٘ٛبغ٥ ٧٢ف٧ؼ إ٤٘ خْٗٙج خ٧ْٝػ ا٘تؼٝبٛز  :األ٢ل: سبٝت٧ٜتؼٝبٛز  ٧٢فٛل إٝخبر أ٥ٓ

خ٧ْٝػ ٢إعؼار ا٘تؼٝبٛز ٢ًّٕب اإلٝخبر ا٦ْٝ٘ ٧٢ف٧ؼ إ٤٘ ٢ٔايغ ٢أؿؾ  :٢اضخ٧بسبخٟ، ٢ا٘ذب٦ٝ
 (.135ق) "ً٘ٙٛب٧٧ؼ ا٧ْٝ٘ج ٢ا٘خؼت٧٢ج ا٘ٛخًبؼِ ي١٧ٙب
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 :نبذة تارخيٍت عن تطىر جمال إنتاج ادلىاد انتعهًٍٍت

ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗبٜ ختًًب ٕ٘غ خٛح اإلفبؼث ؿبتًٕب إ٤٘ أٜ خن٢ؼ ٛسبل يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ 
٢خف٧ؼ تبؼتؼا ؿ٧ٙؽ ٢ؼ٧خب ؼ٧خف٦  .٢١ْٛٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٘خن٢ؼ

إ٤٘ أٜ ٛسبل إٝخبر ا٢٘ؿبئل ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تغأ ٛٝػ ه٢١ؼ خ٧ٕٝج ( 73-72ٚ،ق1998)
ا٘نتبيج ا٘خ٦ اؿخعغٛح إلٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗب٘ٗخة ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘ٛؼئ٧ج ا٘ذبتخج، ت١غِ ٕٝل 

٘خ٧ًٙٚ ٢أؿؿح ٛٗختبح ا٘ٛضخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٘ٙٛخ٧ًٜٛٙ، ٦ّ٢ ا٘ذالذ٧ٝبح اؿخعغٚ ا٧ْ٘ٙٚ ٦ّ ا
 .٢فؼٗبح إلٝخبر األّالٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

٢عالل ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘ذب٧ٝج، ُأٝخسح ٢ٛاغ ٗذ٧ؼث ٘ٙخغؼ٧ة اً٘ؿٗؼ٥ ١ٝٛب األّالٚ، 
٢تًغ ا٘ضؼة اٝخفؼ إٝخبر األّالٚ ٢ا٘فؼائص ٢فْب٧ّبح اً٘ؼل ٢ّٓ ا٘ؼأؾ، ٢أفؼنج 

 .ا٧ْ٘غ٢٧
ا٘ٛتؼٛز، ٦ّ٢ ١ٝب٧ج ا٘ؿخ٧ٝبح اؿخعغٚ ٦ّ٢ أ٢اعؼ ا٘عٛؿ٧ٝبح ن٢ؼح ٢ٛاغ ا٘خ٧ًٙٚ 

ٛى تغا٧ج ا٘ؿت٧ًٝبح، أٛب  ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ، ٢اٝخفؼح أً٘بة ا٘ٛضبٗبث ٦ّ ا٘ٛغاؼؾ
٦ّ ا٘ذٛب٧ٝٝبح ّه١ؼح نؼٓ إلٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تباليخٛبغ ي٤ٙ ا٘ضبؿة ا٦٘٨، ٢عالل 

ؽءًا ٜٛ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خؿ٧ًٝبح أكتضح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘ٛغٛسج تب٘ضبؿة ا٦٘٨ ر
 (2ٛٙضٓ ؼٔٚ .)ا٘خ٧ًٙٚ

 

 :بزايح انىسائط ادلتعذدة

تؼاٛز : إ٤٘ أٜ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خٕٝؿٚ إ٤٘( 44ٚ،ق2008ٛكن٤ْ،)٧ف٧ؼ
 .ا٘خأ٧ِ٘ أ٢ أغ٢اح إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢َ تؼاٛز إٝخبر يٝبكؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

 :ترايز خأهٖف اهّشبئع اهيخؾددث .1
أٜ يؼ٢ل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ا٘ٛبم٦ ٗبٝح (111ٚ،ق٧٘1998ؿٝسؼ،٢٠)٧٢ؼ٣ 

خخنٙة االؿخًبٝج تٛتؼٛس٧ٜ ٛضخؼ٧ّٜ، ٦ّ ض٧ٜ أٜ ا٘س٧ل ا٘ضب٦٘ ٜٛ تؼٛس٧بح ا٘خأ٧ِ٘ 
 .اٜ٘ٛٛٗ ٧ُ٘ؼ ا٘ٛتؼٛس٧ٜ إٝفبء يؼ٢ل ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثخسًل ٜٛ 

غ إ٘ٛؼؼاح يٕتج أٛبٚ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٦ّ إيغا ٢س٢غإ٤٘ ( 336ٚ،ق2002اْ٘بؼ،)٧ف٧ؼ  ٗٛب
ا٘خ٦ ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿ١ب ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح خ٧ٛ٧ًٙج، خٜٗٛ ٦ّ مؼ٢ؼث إ٘ٛب١ٛٚ تًٛؼّج 

٢اؿًج يٜ ٧ْ٧ٗج تؼٛسج ا٘ضبؿ٢ة ٛٛب فخح خؼ٧ٗؽ٠ٚ ت٧ٜ ا٢ٝ٘اض٦ ا٘خؼت٧٢ج ٢ا٧ْٝ٘ج، إ٤٘ 
، Multimedia Authoring Softwareأٜ ه١ؼح تؼاٛز خأ٧ِ٘ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

٢ا٘خ٦ كٛٛح عك٧كًب ٧ًٜٛٙٛٙ٘ إلٝخبر ا٘تؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦٠٢ ٜٛ ا٘ؿ٢١٘ج ض٧د أٜ 
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اؿخعغا١ٛب ال ٧خنٙة ٜٛ اً٘ٛٙٚ أ٥ عتؼث ٦ّ ا٘تؼٛسج، ٢ٔغ أذتخح ا٘خسبؼة أٜ ًٛهٚ 
ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٧ٜٛٗ أٜ ٧كتض٢ا ٛؤ٧ْٜ٘ ٛخ٧ٛؽ٧ٜ ٘ٙتؼٛس٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٘خ٦ ٛبؽا٘ح ت٧ًغث ٗل 

 .٧ٜ اً٘ؼة ٦ّ إٝخبس١ب ٢ا٘خعن٧ن ١٘با٘تًغ يٜ ٛفبؼٗج اً٘ٛٙٚ
ُٔ تؼاٛز خؿبيغ  :تؼاٛز خأ٧ِ٘ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تأ١ٝب( ى2001إشيبؽٖل،) فؽرِّّ

ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢أعكبئ٦ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ إٝخبر تؼٛس٧بح خ٧ٛ٧ًٙج تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، 
٢ا٘خ٦ خخمٜٛ ا٘ٝك٢ق ٢ا٘ؼؿ٢ٛبح ٢ا٘ك٢ؼ ٢ٕ٘نبح ا٧ْ٘غ٢٧ ٢ا٘ٛؤذؼاح ا٘ك٢خ٧ج 

 .(175ق) ا٘ٛخؼاتنج ٧َ٢ؼ٠ب٢ا٘ٝك٢ق 
ي٤ٙ ا٘خًؼ٧ِ ا٘ؿبتٓ أٜ ٠ػٞ ا٘تؼاٛز خخ٧ٛؽ ت١ٝ٢ٗب ( 353ٚ،ق2004اْ٘بؼ،) ٧٢م٧ِ

ٛؽ٢غث تبؿخؼاخ٧س٧بح ٢اعخ٧بؼاح ٢أغ٢اح عبكج ٘ٙخك٧ٛٚ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، األٛؼ ا٘ػ٥ ٧ؿٛص 
 .ؿ٢ةتٛؼ٢ٝج ٗت٧ؼث أذٝبء ٛؼاضل إٝخبر ا٘تؼٛس٧ج غ٢ٜ ا٘ضبسج ٘عتؼث ٗت٧ؼث ٦ّ تؼٛسج ا٘ضب

ٜ ٘خك٧ٛٚ ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ت٢مى نؼ٧ٕخ٦( 229ٚ،ق2001إ٧٘ٝسخ٢ٜ،)ٗٛب ٔبٚ 
اً٘ٛخٛغث ي٤ٙ ا٘ضبؿة ا٦٘٨، إضغا٠ب ٗبٝح يٜ نؼ٧ٓ اؿخعغاٚ تؼٝبٛز خأ٧ِ٘ ٛٝبؿة 

ِّ ٜ ٗل ٜٛ ٧٘ؾ ٘غ٧ٟ عتؼث إلٝخبر ا٘ٛبغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛن٢ٙتج، ٢ٔغ كٛٛح تنؼ٧ٕج عبكج خٛ
  .خ٧ٛ٧ًٙج٦ّ تؼٛسج ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٜٛ إٝخبر ٢ٛاغ 

ٛٙخ٧ٛ٧غ٧ب خ٢ل : ٠٢ٝبٖ اً٘غ٧غ ٜٛ األٛذٙج ي٤ٙ تؼاٛز ا٘خأ٧ِ٘ ١ٝٛب ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل
 Macromedia، ٛبٗؼ٧ٛ٢غ٧ب غا٧ؼٗخ٢ؼ Author ware، أ٢ذؼ٧٢ؼ  Tool Bookت٢ٖ

Director،  آؿٛخؼ٧ٗؾAsymetrix (218ٚ،ق2005،ا٘ٛب٦ٗ٘)٧َ٢ؼ٠ب. 
 :اهّشبئع اهيخؾددث إٌخبر ؽٌبضرترايز  .2

األّالٚ ٢ا٘ك٢ح ٢ا٘ك٢ؼث )أٛب تب٘ٝؿتج إلٝخبر يٝبكؼ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
٢١ّ ٧خٚ ت٢اؿنج ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘تؼاٛز ا٘ٛعككج إلٝخبر ٗل يٝكؼ ٜٛ ٠ػٞ (  ا٘ظ...

، ٢األّالٚ خٝخز Microsoft Word: اً٘ٝبكؼ، ّب٘ٝق ٧ٝخز تتؼاٛز يغ٧غث ٜٛ أف١ؼ٠ب
: ، ٢ا٘ك٢ح ٧ٝخز تبؿخعغاFlash, Director, 3D Maxٚ: تبؿخعغاٚ تؼاٛز ٛذل

Forging, cakewalk٢ا٘ك٢ؼ ٧ٜٛٗ إٝخبس١ب تتؼاٛز ٛذل ، :Photoshop, Corel 

Photo, Paintث إلٝفبء أ٥ تؼٝبٛز ٢ؿبئن ٛخًغغث ، ٦٠٢ خًختؼ ا٢ٗٛ٘ٝبح ا٘ؼئ٧ؾ
 .(219ٚ،ق2005ا٘ٛب٦ٗ٘،)
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 :إنتاج انىسائط ادلتعذدةيتطهباث 

ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٧ٝت٦ُ خ٢اّؼ يغث ٛخنٙتبح ٢ٔغ ضغغ٠ب ٗل ٜٛ 
 :ا٘خب٦٘ة( 305-303ٚ،ق2005ي٦ٙ،)٢ ( 178-175ٚ،ق2006ٔٝغ٧ل،)

 :Contentاهيضخّْ  .أ 

٧٢ٕكغ تٟ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘خ٦ خ٢ٜٓٗ ٔبيغث ت٧بٝبح ي٧ٛٙج ٢ٙ٘ؿبئن خعق ٢ٛم٢و ٧ًٜٛ، 
ٝك٢ق، ؼؿ٢ٚ، ك٢ؼ ذبتخج، ٛخضؼٗج : تًغث أفٗبل ّٕغ ٢ٗ٧ٜ ي٤ٙ فٗل٢ ٧ُٛذل ا٘ٛضخ٣٢ 

 .٢ٛكض٢تج تٛذ٧ؼاح ك٢خ٧ج
 :Mediumاهّشع   .ة 

٘ض٧ٜ ا٘ضبسج إ٧ٟ٘، ٢خؿخعغٚ ضب٧ً٘ب ا٢٘ؿبئن ي٧ٟٙ ٢٠٢ ا٘ػ٥ ٧ؿخعغٚ ٘خعؽ٧ٜ ا٘ٛضخ٣٢ 
، أ٢ تب٘م٢ء Videodiscsا٘خ٦ خعؽٜ ا٘ت٧بٝبح ٢ا٢ًٙٛ٘ٛبح تب٧ٙ٘ؽؼ ٛذل اؿن٢اٝبح ا٧ْ٘غ٢٧ 

 Digital Video Discs (DVD) ، ٢ ضب٧ً٘ب ٧ؿخعغCD-ROMٚذل األؿن٢اٝبح ا٘ٛغٛسج ٚ
تأٜ ( 193ٚ،ق2008ٝكؼ،)٧٢م٧ِ . ٢ٗؿن ٧ؿبيغ ي٤ٙ مُن ا٘ت٧بٝبح تفٗل أٗتؼ

ا٘ٛضخ٣٢ ٧عؽٜ ٦ّ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ي٤ٙ فٗل ْٛٙبح ٧نٙٓ ي١٧ٙب ْٛٙبح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
، ٢ْٛٙبح img , jpg , bmpاح ا٘ك٢ؼ، mp3, wavِٙٛ٢ْٛٙبح األك٢اح : ٢ٜٛ أٛذٙخ١ب

 .mov , avi , datا٧ْ٘غ٢٧ 
 :Softwareاهترايز  .ر 

٢٢ؿن ا٘خعؽ٧ٜ ٘خ٧ْٝػ ا٢٘هبئِ  ضبؿة ا٦٠٢٦٘٨ تؼاٛز خًٛل ٢ٗؿ٧ن ت٧ٜ س١بؽ ال
ا٘خ٦ ٧نٙت١ب ا٘ٛؿخعغٚ ًٗؼل ٝق أ٢ فٗل أ٢ خضؼ٧ٖ أ٥ ١ٝٛب، ٦١ّ خًٛل ي٤ٙ خ٢س٧ٟ 

 Hyper Card , Tool Book , Link way: ا٘س١بؽ ٢ٙ٘ك٢ل ٘ٙٛضخ٣٢ ٢ٜٛ أٛذٙخ١ب
 .٧َ٢ؼ٠ب

 :Hardwareاألسِزث  .د 

 .٢إ٘ٛك٢غ ت١ب س١بؽ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢األس١ؽث ا٘ٛٙضٕج تٟ 
 ٧Cardخنٙة إمبّج ٗؼ٢ح  ضبؿة ا٦٘٨أٜ ال( 201ٚ،ق2000ؽ٧ٝة أ٧ٜٛ،)٢خؼ٣ 

 . ضخ٤ ٧ؿخن٧ى ا٘خًبٛل ٛى األس١ؽث ا٘ٛٙضٕج تٟ، ٛذل ٗؼح ا٘ك٢ح ٢ٗؼح ا٘ك٢ؼث
، ٢اؿن٢اٝج Monitorا٘فبفج : ٧خ٢ٜٗ ٜٛ ؿبؿ٦ا٘ضبؿة ا٦٘٨ األ إٜ ٝهبٚ

، Keyboard، ٢٘٢ضج ْٛبخ٧ص Mouse، ٢ّأؼث Printer، ٢نبتًج Hard Discكٙتج
 :٢تب٦ٔ األس١ؽث خٕؿٚ ٗب٘خب٦٘



 ~45 ~ 
 

تأ١ٝب ( 207ٚ،ق2007ي٦ٙ ٢يتغ ا٘عب٘ٓ،)٦٠٢ ٛب ٧ًؼ١ّب  :ت٧بٝبحأس١ؽث إغعبل  .أ 
 .األغ٢اح ا٘خ٦ ٧خٚ االخكبل ٜٛ عال١٘ب تب٘تؼٝبٛز ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

 Audio، ٢أس١ؽث خف٧ْؼ األك٢اح ٢ا٘ك٢ؼ Scannerا٘ٛبؿص ا٘م٢ئ٦ : ٦٠٢ ٛذل

and Video Digitizers ٢ٗب٧ٛؼا ال٘خٕبن ا٘ك٢ؼ ا٘ذبتخج ٢ا٘ٛخضؼٗج ،Video and Still 

Image Cameras ٢٘٢ضج ْٛبخ٧ص ٢ٛؿ٧ٕ٧ج إ٘ٗخؼ٧ٝ٢ج ،Electronic Music 

Keyboard٢ٔبؼا ا٢ٗ٘غ ا٘عن٦ ، Bar Code Reader ا٘ٛب٦ٗ٘، )، ٧٢م٧ِ إ١٧٘ب
  .٢Joystickيكب ا٘خضؼ٧ٖ  Microphoneا٧ٛ٘ٗؼ٢ّ٢ٜ ( 211-210ٚ،ق2005

إلعؼار ا٘ك٢ح، ٢س١بؽ  Speakersٛذل ا٘ؿٛبيبح  :ا٢ًٙٛ٘ٛبحأس١ؽث إعؼار  .ة 
ٕٛخؼًٝب تس١بؽ يؼل ٢ّٓ ؼأؿ٦  LCDٛضخ٣٢ تٝهبٚ ا٘ت٢ٙؼث ا٘ؿبئٙج يؼل ال

Overhead Projector  ٢فبفج يؼل ٗت٧ؼث ػاح ٢ٔث إ٧مبش يب٧٘ج،Large 

Screen hi-res Monitor. 

 Videodiskا٧ْ٘غ٢٧ٛذل س١بؽ خف٧ُل اؿن٢اٝبح : أس١ؽث خف٧ُل ٢ؿن ا٘خعؽ٧ٜ .ر 

Player٢س١بؽ خف٧ُل اؿن٢اٝبح ا٧ْ٘غ٢٧ ا٧ٙ٘ؽؼ ،Videodisc Driver ٢س١بؽ ،
 .CD-ROMs Driveخف٧ُل االؿن٢اٝبح ا٘ٛغٛسج 

اٝبح ًًٛب ٦٠٢ األغ٢اح ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ خ٢ك٧ل األس١ؽث ٢ٔ٢ايغ ا٘ت٦ :أغ٢اح ا٘خ٢ك٧ل .غ 
 . ٛذل ا٘ٗبتالح ٢األؿالٖ

ا٘مؼ٢ؼ٧ج ً٘ٙٛٙٚ إلٝخبر خك٢ؼًا ٘ألس١ؽث " ا٘سبًٛبح اإل٘ٗخؼ٧ٝ٢ج " ٗٛب ٧مى ٗخبة 
 .( 6ٛٙضٓ ؼٔٚ )ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج 

 :ادلعاٌري انالسيت إلنتاج بزايح انىسائط ادلتعذدة

إٜ ا١٘غِ األؿبؿ٦ ٜٛ اؿخعغاٚ ا٘تؼاٛز ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ًٙٚ ٢٠ خض٧ٕٓ األ٠غاِ 
ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تنؼٓ خًخٛغ ي٤ٙ اؿخعغاٚ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٢سًل ا٘ٛخًٙٚ ّؼغًا ّبياًل ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ 

٢ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ٧٘ؿح ٛسؼغ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ٢ضخ٤ خ٢ٜٗ ي٧ٙٛج اؿخعغاٚ تؼاٛز ال
ي٧ٙٛج خؽ٧٧ٜ ١٘ب، ٗبٜ ٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ خ٢اّؼ ٛس٢ٛيج ٜٛ اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘الؽٛج يٝغ إٝخبر 

تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ضخ٤ خ٢ٜٗ ت٧ٝخ١ب ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٧ْٝ٘ج ٛٝبؿتج ٘ٛؿخ٣٢ ا٘نب٘ة 
 . ٢عكبئكٟ ٢ٛؼضٙخٟ اً٘ٛؼ٧ج ٢خضٕٓ تب٘خب٦٘ ا١٘غِ ١ٝٛب

 تغؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ٢مى ٛس٢ٛيج ٜٛ اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘الؽٛج( 2006َٚبٝٚ،)٢ٔغ ٔبٚ 
 :ٗب٘خب٦٘إلٝخبر تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢ػٖ٘ ٦ّ سبٝت٧ٜ أؿبؿ٧٧ٜ 
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 :اهسبٌة اهخؾوٖيٕ .1

 :ؽوٖيٖج هترٌبيز اهّشبئع اهيخؾددثاألُداف اهح .أ 

 ١ٛ٠ب ا٘ٛخًِٙٚك٧بَج األ٠غاِ تنؼ٧ٕج إسؼائ٧ج ٢امضج ٢تؿ٧نج ٥. 

  ٛى عكبئق ا٘ٛخ٧ًٜٛٙخ٢آّ أ٠غاِ ا٘تؼٝبٛز. 

 :اهيضخّْ اهخؾوٖيٕ .ة 

 غٔج ا٘ٛضخ٣٢ ٢ؿالٛخٟ ا٧ًٛٙ٘ج. 

  ٜٛ اؼختبن ا٘ٛضخ٣٢ تب١ٝٛ٘ز ا٘غؼاؿ٦ تفؼن يغٚ ٢س٢غ ضٛل ؽائغ
 .ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 اْ٘ٛؼغاح ا٘ٛؿخعغٛج ٢امضج ٢ٛأ٢ّ٘ج ٢عب٧٘ج ٜٛ ا٘خض٧ؽاح ا٘ذٕب٧ّج ٢اً٘ؼ٧ٔج. 

 :دثضخّْ فٕ ترٌبيز اهّشبئع اهيخؾداشخراخٖسٖبح خٌغٖى اهى .ر 

 خت٦ٝ ا٘تؼٝبٛز ٘ٝهؼ٧بح خؼت٧٢ج كض٧ضج ٦ّ يؼل ا٘ٛضخ٣٢. 

 اّخخبض٧ج ا٘تؼٝبٛز خ٢ٜٗ سػاتج. 

 ا٘خؿٙؿل ٢ا٘خخبتى ا٘ٛٝن٦ٕ ٘ٙٛضخ٣٢.  

 :اهخلّٖى اهخؾوٖيٕ  .د 

 ٛغ٣ خضٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٙتؼٝبٛز ثخ٧ٕؾ األؿئل. 

 ٧ؼٗؽ ا٘ؿؤال ا٢٘اضغ ي٤ٙ ّٗؼث ٢اضغث. 

 ٢م٢ش ك٧بَج األؿئٙج ٢ا٘خغؼ٧تبح. 

 خٕغ٧ٚ خُػ٧ج ؼاسًج ٢ّؼ٧ج ٛخ٢ٝيج. 

 :اهفٌٕ سبٌةال .2

 ّاسِج االشخخداى: 

 ا٘فبفبح خ٢ٜٗ ٢امضج ٢ٛخ٢اؽٝج ٢سػاتج. 

 ا٘ٝك٢ق ٢ا٘ؼؿ٢ٚ ٢ا٘ك٢ؼ ؿ١ٙج إ٘ؼاءث ٢يب٧٘ج ا٘س٢غث. 

 ٧َ٢ؼ٠ب ..٢اّء ً٘ٝبكؼ ا٢٘ؿبئن أ٢ ٘ٙٛؿبضبحٛؼايبث ا٘خٝؿ٧ٓ ي٤ٙ ا٘فبفج ؾ. 

  اْ٘ٛبخ٧ص ا٢ٛ٘س٢غث ي٤ٙ ا٘فبفجا٘تؼٝبٛز ال ٧خًنل يٝغ ا٘مُن ي٤ٙ. 

 ؽٌبضر اهّشبئع اهيخؾددث : 

 خ٢ٜٗ تؿ٧نج ٢عب٧٘ج ٜٛ ا٘ٛفخخبح ٛى ا٘ضْبه ي٤ٙ ختب٧ٜ ٢٢م٢ش : ا٘ع٧ْٙج
 .األ٢٘اٜ ٘ٗبّج اً٘ٝبكؼ
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 ٢ٗ٧ٜ سٛل تؿ٧نج ٢ٔك٧ؼث خًتؼ يٜ ا٤ًٝٛ٘ ٢عب٧٘ج ٜٛ األعنبء : ا٘ٝق
 .ا٧٢ُٙ٘ج

 اّج ت٧ٜ ا٘ؿن٢ؼ ٢ا٘ٗٙٛبحخٝؿ٧ٓ ا٘عن ٜٛ ض٧د ا٢ٜٙ٘ ٢ا٢ٝ٘و ٢ا٘ضسٚ ٢ا٘ٛؾ. 

 خ٢ٜٗ ٛؼختنج تبأل٠غاِ ٢ا٘ٛضخ٣٢ عب٧٘ج ٜٛ ا٘خ٧ًٕغ : ا٘ك٢ؼ ٢ا٘ؼؿ٢ٛبح
 .٢خًن٦ ا٢٘ا٧ًٔج ٘ٙتؼٝبٛز

 خٝؿ٧ٓ ا٘ك٢ؼ ٢ا٘ؼؿ٢ٛبح تنؼ٧ٕج خضبّه ي٤ٙ ا٘ٝؿة ا٘نت٧ً٧ج ١٘ب. 

 اعخ٧بؼ ا٘ك٢ح ا٢٘امص ا٘عب٦٘ ٜٛ ي٢٧ة ا٘ٝنٓ ٛى إٛٗب٧ٝج : ا٘ك٢ح
 .ا٘خضٗٚ ٧ّٟ

  خؽاٜٛ ا٘ك٢ح ٛى يؼل ا٘ٝق ٢خٗبٟٛٙ ٛى ا٘ٛضخ٣٢ ي٤ٙ ا٘فبفج. 

 خ٢ٜٗ ٛؿبضخ١ب ٛخٝبؿتج ٛى ا٘فبفج تٛب ٧مٜٛ : ا٧ْ٘غ٢٧ ٢ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛخضؼٗج
ا٘خضٗٚ ٦ّ ا٘ؿؼيج  ٛى خ٢ّؼ إٛٗب٧ٝج تفٗل نت٦ً٧ ٢٢ا٦ًٔ،ك٢ؼث ال٢م٢ش 
 .٢اإليبغث

 ٚٛؽاٛٝج ا٘خ٧ًٙٓ ا٘ك٢خ٦ ٧٘٢ؾ ا٘ٝك٦ ٛى ا٧ْ٘غ٢٧ ٢ا٘ؼؿ٢. 

  أفٗب١٘ب ٛأ٢ّ٘ج ٢يٝب١ٝ٧٢ب ٢امضج ٢أٛب١ٝٗب ذبتخج ٢نؼ٧ٕج : ا٘خضْٗٚٛبخ٧ص
ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ ) ي١ٙٛب ٢ٛضغث ٛى ٢س٢غ ّؼٓ ت٧ٜ اْ٘ٛبخ٧ص ا٘ٝفنج ٧َ٢ؼ ا٘ٝفنج

 .(اؿخعغا١ٛب ٢ا٘خ٦ ال ٧ٜٛٗ اؿخعغا١ٛب

 (.4ٝح) إٛٗب٧ٝج ا٘عؼ٢ر ٜٛ ا٘تؼٝبٛز ٦ّ أ٥ ٢ٔح 

إٜ ٢س٢غ ًٛب٧٧ؼ خؼت٧٢ج ٧ّٝ٢ج ٢٠ ٛنٙة أؿبؿ٦ يٝغ إٝخبر تؼٝبٛز ٢ؿبئن ٛخًغغث 
؛ ػٖ٘ أل١ٝب خضخبر إ٤٘ خعن٧ن ٢خ٧ْٝػ س٧غ ٧ًٛل ي٤ٙ خ٢م٧ص اْ٘ٛب٧٠ٚ ي٧ٛٙج٘ٛبغث 

، ٢ػٖ٘ ٦ّ أ٥ ٛؼضٙج خ٧ٛ٧ًٙج ٧ًغ ١٘ب ا٘تؼٝبٛز٢ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ا٘ضٕبئٓ ا٘ٛفٓتى ت١ب إ٘ٛؼؼ 
ا٘تؼٝبٛز ٧ه١ؼ تب٘ٛؿخ٣٢ ا٘الئٓ ٢ا٘ٛن٢ٙة ٘خض٧ٕٓ ٢٢س٢غ ٛذل ٠ػٞ اً٘ٛب٧٧ؼ ٧سًل 

 .األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٙٛبغث
 :خطىاث إنتاج بزنايح انىسائط ادلتعذدة 

ٚ، 1999اْ٘بؼ،)خٛؼ ي٧ٙٛج إٝخبر تؼٝبٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تًغث ٛؼاضل ٦٠ ٗب٘خب٦٘ 
 (:313-306ٚ،ق2005ي٦ٙ،)، ( 69-57ق
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 :يرضوج اهخخعٖع  .1

 أٜ ٧ٝت٦ُ ٛب٢ ا٘تؼٛس٧ج ٘ٛفؼ٢و ٗبٛاًل خك٢ؼًا ١٧ّب يٙٚا٘ٚ ٧مى ا٘خ٦ ا٘ٛؼضٙج ٦٠٢

 :ا٘خب٧٘ج تب٘عن٢اح ا٘ٛؼضٙج ٠ػٞ ٢خٛؼ ،٢خغؼ٧تبح ٢أٝفنج ي٧ٛٙج ٢ٛبغث أ٠غاِ، ٜٛ خضخ٧٢ٟ

 :ا٘غؼاؿ٦ إ٘ٛؼؼ خعن٧ن .أ 

 ا٘ٛؿخ١غِ ا٘غؼاؿ٦ ٕ٘ٙٛؼؼ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج األ٠غاِ خضغ٧غ. 

 ا٘غؼاؿ٦ إ٘ٛؼؼ ٧خم١ٝٛب ا٘خ٦ ا٢ٛ٘م٢يبح خضغ٧غ. 

 ا٘ٛكبضتج ٢أٝفنخٟ ا٘خ٧ًٙٚ اؿخؼاخ٧س٧بح خضغ٧غ. 

 ا٘ٛؿخ١غّج ا٘نالت٧ج اْ٘ئج عكبئق خضغ٧غ. 

 ي٤ٙ  خًؼِلل إ٘ٛؼؼ غؼاؿج ٔتل ا٘نالت٧ج اْ٘ئج ي٤ٙ خنتٓ ا٘خ٦ االعختبؼاح خضغ٧غ
 .ٛؿخ٢ا٠ٚ

 :ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛم٢و خعن٧ن .ة 

 ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛ٘م٢و ا٘خ٧ٛ٧ًٙج األ٠غاِ ٧بَجق. 

 ا٘ؼئ٧ؿج ٢ا١ٛ٘بؼاح اْ٘ٛب٧٠ٚ ً٘ٛؼّج ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛم٢و ٛضخ٣٢ خض٧ٙل. 

 ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛم٢و ٛضخ٣٢ خٝه٧ٚ إيبغث. 

 ٚغؼ٢ؾ يغث إ٤٘ ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛم٢و خٕؿ٧. 

 ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛ٘م٢و ا٘ٛٝبؿتج ا٘خًٙٚ ٢ٛكبغؼ ا٘ٛؼاسى خضغ٧غ. 

 ا٘تؼٛس٧ج خخم١ٝٛب أٜ ٧ٝت٦ُ ا٘ٛخًغغث ا٘خ٦ ا٢٘ؿبئن يٝبكؼ اعخ٧بؼ. 

 ا٘تؼٛس٧ج ٢ٛ٘م٢و ا٘ٛالئٛج ا٘خ٧٢ٕٚ أؿب٧٘ة خضغ٧غ . 

 :ا٘غؼؾ خعن٧ن .ر 

 ٘ٙنالة ت١بإٗؿب ا٘ٛؼاغ ا٘خًٙٚ أ٢سٟ خضغ٧غ غِتٟ ا٘غؼؾ ٛضخ٣٢ ك٧بَج. 

 ّٕٚؼاح ٛس٢ٛيج إ٤٘ ا٘غؼؾ خٕؿ٧. 

 ٢األؿئٙج ا٘خٛبؼ٧ٜ ّٕؼاح ا٘ٝك٢ق، ّٕؼاح ( ّٕؼث ٗل ٢ٝو خضغ٧غ ). 

 (ا٘عؼ٧نج االٝؿ٧بت٧ج) خعن٧ن٦ ؼؿٚ إيغاغ Flow Chart فبفبح خخبتى ٘خ٢م٧ص 

  .ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘تؼٛس٧ج

٦٠ عؼ٧نج خ٢مص ٘ٙٛخًٙٚ عن٢اح ا٘ؿ٧ؼ ٦ّ  Flow Chart االٝؿ٧بت٧جا٘عؼ٧نج 
ث ٟ٘ ٢اٝخ١بّء تب٘ٝخبئز اح غؼاؿج إ٘ٛؼؼ ٢األ٠غاِ ا٘ؼئ٧ؾا٘غؼاؿ٧ج تغا٧ًج ٜٛ ٛتؼؼ إ٘ٛؼؼاح

ا٘خ٦ ٧ضكل ي١٧ٙب ا٘ٛخًٙٚ تًغ إخٛبٚ غؼاؿخٟ، ٗٛب خخمٜٛ خ٢م٧ص ٧ًٙٛٙ٘بح ا٘ٛخخبتًج ٦ّ 
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ٚ، 2009ٛؼي٦،)ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث اتخغاّء ٜٛ األ٠غاِ ٢ضخ٤ ا٘ٝخبئز تٝبء يؼ٢ل 
 (.58ق

أٜ اؿخعغاٚ ا٘عؼ٧نج االٝؿ٧بت٧ج ٦٠ ٜٛ أ٠ٚ ( 455-454ٚ،ق2006ّخص اهلل،)٧٢ؼ٣ 
ا٧ٛ٘ؽاح ا٘خ٦ خسًل ٜٛ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث أ٠ٚ ا٘ٛؿخضغذبح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ 

اإلسؼاءاح ا٘ٛٝن٧ٕج ٧ًٙٛ٘ج ا٘خك٧ٛٚ ٢اإلٝخبر ٢خضغغ خ٧ًٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ؛ أل١ٝب خًٛل ي٤ٙ خ٢م٧ص 
ٕٝنج تغء ٛٝن٧ٕج ٢٢ا٧ًٔج خؿٛص ً٘ٙٛٙٚ تخضغ٧غ ا٘ٛفٗٙج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛؼختنج تخ٧ًٙٚ ا٢ًٙ٘ٚ 

غاعل ا٘كِ  اا٘نت٧ً٧ج ٢ػٖ٘ ٜٛ عالل خض٧ٙل األ٢مبو إ٘بئٛج ٦ّ إ٘ٛؼؼ ٢هؼ٢ِ خ٧ْٝػٞ
 (7ٛٙضٓ ؼٔٚ ) .ا٘غؼاؿ٦

 :ا٘غؼؾ ّٕؼاح خعن٧ن .غ 

 تبً٘ؼل ٢أ٢ٝاي١ب ا٧ًٝٛ٘ج األؿئٙج ٢ْٛؼغاح ا٘خٛبؼ٢ٜ٧  ا٘ٝك٢ق ّٕؼاح خضغ٧غ. 

 ا٘ؼاسًج ٢ا٘خُػ٧ج ا٘خًؽ٧ؽ اؿخؼاخ٧س٧بح خضغ٧غ. 

 ٢ا٘ضؼٗج ٢ا٘ك٢ؼ ٗبأل٢٘اٜ خٟغا٦ًّ اؿخذبؼث٢ ا٘ٛخًٙٚ اٝختبٞ ٘سػة ا٘ٛؤذؼاح خضغ٧غ 

 .٢األك٢اح

 ا٘تؼٛس٧ج فبفبح ً٘ٝبكؼ ا٘خْبي٧ٙج ا٘خضٗٚ ْٛبخ٧ص خضغ٧غ. 

 ا٘تؼٛس٧ج فبفبح ت٧ٜ االٝخٕبل ضؼٗج خضغ٧غ. 

 ٗل ٛى ا٘خًبٛل يٝغ ٘ٙٛخًٙٚ ا٘ٛخ٢ٔى ا٘ؿ٢ٖٙ ٢ٗػا ٢خؿٙؿ١ٙب، ا٘فبفبح يغغ خضغ٧غ 

 .١ٝٛب
 :د ؽٌبضر اهّشبئع اهيخؾددثيرضوج خسِٖز ّإؽدا .2

٧٢خٚ ١٧ّب خس٧١ؽ يٝبكؼ  (182-181قٚ،2001إؿٛبي٧ل،)٠٢ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٧م١ْ٧ب 
 :٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خ٧ْٝػ، ٦٠٢ خخمٜٛ ا٨خ٦ ٘ٛخًغغث ٔتل ا٘تغءا٢٘ؿبئن ا
  إيغاغ ا٘ؼؿ٢ٛبح ا٘ت٧ب٧ٝج ٢ا٘خعن٧ن٧ج ا٘الؽٛج ٘فؼش األّٗبؼ ٢يؼل ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 .٢خٝؿ١ٕ٧ب
 إيغاغ ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛخضؼٗج ذٝبئ٧ج ٢ذالذ٧ج األتًبغ. 
  ٜإيغاغ ا٘ك٢ؼ ا٘ذبتخج تبؿخعغاٚ ا٘ٗب٧ٛؼا ا٘ؼ٧ٛٔج، ٢ػٖ٘ ٘خٕؼ٧ة ا٢ًٙٛ٘ٛبح ألػ٠ب

 .ا٘خال٧ٛػ
 ألّالٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خعؽ١ٝ٧ب تس١بؽ ا٘ضبؿة ا٦٘٨خس٧ٛى ا. 
 إيغاغ األك٢اح ا٘نت٧ً٧ج ٢ا٘كٝبي٧ج ٢خ٧ًٕٙبح اً٘ٛٙٚ ٢خعؽ١ٝ٧ب تب٘ضبؿة ا٦٘٨. 
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 :ث نخبتج اهشٌٖبرّٖيرضل .3
 ٝٛبػر ي٤ٙ خْك٧ٙ٧ج إسؼاءاح إ٤٘ اً٘ؼ٧مج ا٘عن٢ن خؼسٛج ١٧ّب ٧خٚ ا٘خ٦ ا٘ٛؼضٙج ٦٠٢

٧٢خٚ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٛب  ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧، تٝٛبػر ٢خًؼِ ا٘ضبؿة فبفج خٛبًٛب خفتٟ ا٢٘ؼٓ ٜٛ
٦ٙ٧: 

 أتًبغ ٛؼايبث ٛى ٧ًٛٝج ٢ًٙٛٛبح ١٧ّب ؿخٗخة ا٘خ٦ ا٘فبفج ي٤ٙ ا٢ٛ٘أى خضغ٧غ 

 .ا٘فبفج

 غاعل ٢أعؼ٣ ٢ًٙٛٛج ٗل ت٧ٜ ا٘ؽ٧ٝٛج ٢ا٢ْ٘اكل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ه٢١ؼ خخبتى خضغ٧غ 

 .ا٢٘اضغث ا٘فبفج

 ٧ٝت٦ُ ا٘خ٦ ٢خٖٙ ، ٧ًٛٝج ْ٘خؼث ا٘فبفج ي٤ٙ خهل أٜ ٧ٝت٦ُ ا٘خ٦ ا٢ًٙٛ٘ٛبح خضغ٧غ 

 .ٛضغغث أ٢ٔبح ٦ّ اعخْبؤ٠ب

 ا٘تؼٛس٧ج ّٕؼاح ٘ٛضخ٣٢ ا٘ٛٝبؿتج ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن يٝبكؼ اؼ٥اعح. 

 ٢ٝو ٢ٗػا ا٘فبفج، ي٤ٙ يؼم١ب ٢ٛ٢أى ا٘خغؼ٧تبح ٦ّ ٢األؿئٙج األٛذٙج يغغ خضغ٧غ 
 .ا٘خغؼ٧ة ٜٛ االٝخ١بء يٕة خ٧ّ٢ؼ٠ب ٧ٝت٦ُ ا٘خ٦ ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 خًؼل ا٘خ٦ ٘ألؿئٙج ا٘ٛخًٙٚ اؿخسبتج تًغ ؿخه١ؼ ا٘ؼاسًج ا٘خ٦ ا٘خُػ٧ج ٢ٝو خضغ٧غ 

 .ي٧ٟٙ
 ا٢ٛ٘م٢و ا٘خك٧ٛٚ ضؿة تبألغاء ا٘عبكج ا٘ت٧بٝبح سٛى أؿب٧٘ة خضغ٧غ. 

 ( 8ٛٙضٓ ؼٔٚ )

فبفج خًؼ٧ِ، فبفج : فبفبح ا٘تؼٛس٧ج إ٤٘( 380ٚ،ق2004اْ٘بؼ،)٧٢كِٝ 
اً٘ؼل، فبفج أٛذٙج ٢خغؼ٧تبح، فبفج خ٧٢ٕٚ،  ٕٛغٛج، فبفج أ٠غاِ، فبفج إ٘بئٛج، فبفج

 .فبفج ٛؿبيغث، فبفج خُػ٧ج ؼاسًج، فبفج ١ٝب٧ج أ٢ عبخٛج
 :يرضوج اهخٌفٖذ .4

تًل ٧٢ؿ١٧ٛب ، ٛخًغغث ٢ؿبئن تؼٛس٧ج ك٢ؼث ٦ّ ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧ خ٧ْٝػ ا٘ٛؼضٙج ٦ّ ٠ػ٧٢ٞخٚ 
ي٤ٙ  أٟٝ( 193ٚ، ق2009ّخص اهلل،)ٛؼضٙج اؿخعغاٚ تؼٝبٛز ا٘خأ٧ِ٘، ٧٢ؼ٣ ا٘خؼت٧٧٢ٜ 

ٛكٛٚ ا٘تؼٛس٧ج اعخ٧بؼ تؼٝبٛز ا٘خأ٧ِ٘ ا٘ػ٥ ٧خٕٟٝ ٧ُ٢س٧غ ا٘خًبٛل ٛى أغ٢اخٟ تْٗبءث 
 .٢ًّب٧٘ج

 :يرضوج اهخسرٖة ّاهخعّٖر .5

 ٜٛ ٛس٢ٛيج ي٤ٙ خ٧ْٝػ٠ب ٜٛ االٝخ١بء تًغ ا٘تؼٛس٧ج يؼل ١٧ّب ٧خٚ ا٘خ٦ ا٘ٛؼضٙج ٦٠٢

 ٢نؼٓ ا٘ٛٝب٠ز أؿبخػث ٢ ا٘خعكق، ٛبغث ٢ٛس٦١، ٢ٖا٘خن٧٢ؼ ا٘خضؿ٧ٜ غِتٟ ا٘ٛض٧ٜٛٗ
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 م٢ء ٦ّ٢ ٘الؿخعغاٚ، ا٘تؼٛس٧ج كالض٧ج ض٢ل ٠ٚٔءآؼانؼش ل ٥؛ا٘خؼت٢ اْ٘ٝؾ ٢يٙٚ ا٘خغؼ٧ؾ

 ٢خ٧ًٛٚ تٝفؼ ٧ؿٛص ا٘ػ٥ ا٘ٛؿخ٣٢ إ٤٘ ٢ك٢اًل ٢ا٘خن٧٢ؼ ٢ا٘خضؿ٧ٜ ا٘خًغ٧ل ي٧ٙٛبح خخٚ ػٖ٘

 .ا٘تؼٛس٧ج

ا٘ؿبتٕج ٦ّ ٛٛب ؿتٓ ٝسغ أٜ إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٧خنٙة ٜٛ اً٘ٛٙٚ إختبو ا٘عن٢اح 
خؿ٧ؼ  ٧ٙٛج يف٢ائ٧ج تل خ٢ٜٗ ي٧ٙٛج ٛٝهٛج ٢ ٛعنن ١٘بي٧ٙٛج اإلٝخبر ضخ٤ ال خ٢ٜٗ ا٘ى

 .٢ّٓ ١ٝٛس٧ج خؼت٧٢ج ٢امضج ٢خضٕٓ تب٘خب٦٘ ا١٘غِ ا٘ػ٥ اؿخعغٛح ٜٛ أسٟٙ

ٗٛب أٜ إٝخبر تؼٛس٧ج ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن ٧عخِٙ ختًًب ٘ٙٛؼضٙج ا٘غؼاؿ٧ج ّتؼٛس٧ج ٢ٛس١ج  
ائ٧ج خؼٗؽ أٗذؼ ي٤ٙ ا٘سبٝة ا٦ْٝ٘ ٦ّ اً٘ؼل، أٛب ا٘تؼٛس٧ج ٘خال٧ٛػ ا٘ٛؼضٙج االتخغ

ا٢ٛ٘س١ج ٘نالة ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ٦١ّ خؼٗؽ أٗذؼ ي٤ٙ خ٢م٧ص ا٘ٛبغث ا٧ًٛٙ٘ج، ٢ٛبغث 
يٙٚ ا٘ٝتبح ٢يٙٚ ا٘ض٢٧اٜ ٧ج خخمٜٛ يغث ّؼ٢و ٦٠٢ األض٧بء إ٘ٛؼؼث ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٢ٝ

يٙٚ ٢هبئِ األيمبء ٢ا٘ت٧ئج ٢ا٧ٛ٧ٗ٘بء ٢يٙٚ ا٘ٗبئٝبح ا٘غ٧ٕٔج تبإلمبّج إ٤٘ غؼ٢ؾ ٦ّ 
ا٘ض٧٢٧ج، ٢تب٘خب٦٘ ٦٠ خضخ٥٢ ي٤ٙ ٗٚ ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٧٘ؾ تب٧ٕٙ٘ل ٧ضخبر ٜٛ اً٘ٛٙٚ إ٤٘ 
إختبو ١ٝٛس٧ج ٢امضج ٢ٛٝهٛج ٦ّ يؼل ٢ٛم٢يبح ا٘ٛبغث تنؼ٧ٕج خٕؼت١ب إ٤٘ أػ٠بٜ 

 .ا٘خال٧ٛػ
ٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ٢ي٧ٟٙ ّئٜ ي٧ٙٛج يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خخنٙة خ٢اّؼ 

ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء؛ تُؼل خضؿ٧ٜ ٛؿخ٣٢ ١ّٚ ٢إغؼاٖ ا٘نب٘تبح 
 .٢ٛ٘م٢يبح ا٘ٛبغث ٢ك٢اًل إ٤٘ خض٧ٕٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛؼس٢ث ١ٝٛب

٢ؿبئن ال ٢ خك٢ؼ ٕٛخؼش ٘ٛؼاضل إٝخبر تؼٛس٧بح٢خمى ا٘تبضذج ا٘فٗل ا٘خب٦٘ ٢ٞ
 :ث ٛخًغغال

 

  

 

 

 .٢٧مص ٛؼاضل إٝخبر تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٜٛ إيغاغ ا٘تبضذج( 2)فٗل * 

 اهخخعٖع. 1

تجهٌز وإعداد .2
 عناصر الوسائط 

 نخبتج اهشٌٖبرّٖ.3

 سرٖةاهح.5 ٌفٖذاهح.4

 خغذٖج راسؾج.6

 خلّٖى ّخعّٖر.7
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 انذراساث انسابمت:  ثانٍا

ا٘ؿبتٕج ػاح ا٘كٙج تٛفٗٙج غؼاؿبح تًغغ ٜٛ ال ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٕٙٚ٘غ ؽعؼ 
ا٘تضد ا٘ضب٦٘، ٢ؿ٧خٚ يؼم١ب ختًًب ٘ٙخؼخ٧ة ا٘ؽ٦ٝٛ ١٘ب ٜٛ األضغد إ٤٘ األٔغٚ ٢اتخغاّء 

تب٘غؼاؿبح اً٘ؼت٧ج ٢اٝخ١بّء تبألسٝت٧ج، ٗٛب ؿخ٢ٕٚ ا٘تبضذج تًؼل أ٠غاِ ٢ٝخبئز ا٘غؼاؿبح 
 :٦٘ يؼل ١٘ب ، ٧ّ٢ٛب ٥ ٢ّٓ ٛب ٧ؼختن ١ٝٛب تب٘تضد ا٘ضب٦٘ا٘ؿبتٕج 

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ خك٧ٛٚ تؼٝبٛز خغؼ٧ت٦ ٕٛخؼش  (ى2009شير زيزيٕ،)أسؼح . 1
٘غ٣ ًٛٙٛبح  ٔبئٚ ي٤ٙ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘خ٧ٛٝج ا١ٛ٘بؼاح ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

ا٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج، ٢٘خض٧ٕٓ ٠ػا ا١٘غِ أيغح ا٘تبضذج تنبٔج ٢ٛ٘اكْبح ا٘تؼٝبٛز ا٘خغؼ٧ت٦ 
إ٘ٛخؼش ٢ػٖ٘ ٢ّٓ ٢ٛاكْبح إٝخبر تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٢ٔغ ايخٛغح ٦ّ تٝبئ١ب ي٤ٙ 

ٝخبر االضخ٧بسبح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘غ٣ ًٛٙٛبح ا٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج ٦ّ ا١ٛ٘بؼاح األؿبؿ٧ج ا٘الؽٛج إل
٧خمٜٛ ا٘تؼٝبٛز إ٘ٛخؼش؛ ٘خض١ٛ٧ٗب  (CD)ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٔغ خٚ إؼؿبل ا٘تنبٔج ٛى 

٢اؿخنالو ؼأ٥ ا٘عتؼاء ض٢ل ا٘تؼٝبٛز، ٢ٔغ خ٢كٙح ا٘تبضذج إ٤٘ تٝبء تؼٝبٛز خغؼ٧ت٦ 
ٕٛخؼش ٔبئٚ ي٤ٙ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘خ٧ٛٝج ا١ٛ٘بؼاح ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ 

ؼضٙج االتخغائ٧ج ٛخٛف٧ًب ٛى ا٘خ٢س١بح ا٘ضغ٧ذج ٦ّ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، ًٛٙٛبح ا٘ٚ
 .٢أ٢كح ا٘تبضذج تمؼ٢ؼث اال٠خٛبٚ تئٝخبر اً٘ٛٙٛبح ٘ٙتؼاٛز إ٘بئٛج ي٤ٙ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

غؼاؿج ٗبٜ ٜٛ أ٠ٚ أ٠غا١ّب ًٛؼّج غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧بح  (ى2009اهؾيرٔ،)أسؼ٣  .2
خك٧ٛٚ ا٘تؼٛس٧بح ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٔغ خأِ٘ ا٘خ٧ًٙٚ اإل٘ٗخؼ٦ٝ٢ ا٘ٛخًٕٙج ة

ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٜٛ س٧ٛى ٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛضبّهج ا٘ٛع٢اث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٘تبٍ٘ 
٘سٛى ا٘ت٧بٝبح ٢خ٢ٗٝح ٦ّ ٛس١ٙٛب ٜٛ  ،ًًٛٙٛب، ٢اؿخعغٚ ا٘تبضد االؿختبٟٝ( 306)يغغ٠ٚ 

ّب٧بح ٘ٛض٢ؼ خك٧ٛٚ ا٘تؼٛس٧بح ٖ( 7)ْٗب٧ج ٕٛؿٛج ي٤ٙ أؼتًج ٛضب٢ؼ ١ٝٛب ( 45)
٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٔغ أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج أٜ ٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج 

تٛضبّهج ا٘ٛع٢اث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خخ٢اّؼ ٘غ١٧ٚ ْٗب٧بح خك٧ٛٚ ا٘تؼٛس٧بح ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 
ٛخ٢ؿن  ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تغؼسج ٛخ٢ؿنج، ٗٛب أه١ؼح يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ

إسبتبح ٛسخٛى ا٘غؼاؿج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘خعكق أ٢ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٦ّ ض٧ٜ 
خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عغٛج ٘كب٘ص ا٧ًٜٛٙٛ٘ األضغد 

 (.5ٝح)عغٛج 
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٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ أ٠ٚ اْ٘ٗب٧بح  (ى2008اهيّيٌٕ،) ٦ّ٢ غؼاؿج أسؼا٠ب .3
ؼتغ هؼ ا٘ٛفؼ٧ّٜ ا٘خؼت٧٧٢ٜ ٦ّ ٛغ٧ٝج إا٘الؽٛج ٧ًٜٛٙٛٙ٘ ٜٛ ٢س١ج ٜ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج
ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٢غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب، ٢أذؼ تًل ا٘ٛخ٧ُؼاح ٦٠٢ ا٘سٝؾ ٢ ٦ّ األؼغٜ

، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ٛفؼًّب ٢ٛفؼّج( 87)ث ا٘غؼاؿج ٜٛ خ٢ٗٝح ي٧ٜ، ٢٢ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث
أؼتى ٛسبالح ّٕؼث ٢ٛؽيج ي٤ٙ ( 33)ٝح ٜٛ ا٘غؼاؿج ٔبٚ ا٘تبضد تخن٧٢ؼ إؿختبٝج خ٢ٗ

اؿخعغاٚ ا٘ضبؿة ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ا٢٘ؿبئل ٛسبل ا١ٛ٘بؼاح ا٘ضبؿ٢ت٧ج، ٢: ٦٠ ؼئ٧ؿ٧ج
غؼسج ٛٛبؼؿج ا٧ًٜٛٙٛ٘ ْ٘ٙٗب٧بح إ٤٘ أٜ  ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢٢ؿبئل االخكبل، ٢خ٢كٙح ا٘غؼاؿج

ا٘تؼاٛز ا٘ضبؿ٢ت٧ج إلٝخبر  ْٗب٧بح ٛخًٕٙج تبؿخعغاٚ ٢ٜٛ أ١ٛ٠ب، ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٗبٝح يب٧٘ج
٢خك٧ٛٚ تًل ا٘ؼؿ٢ٛبح ٢ا٘ك٢ؼ، ٢ْٗب٧بح ٛخًٕٙج تبؿخعغاٚ األس١ؽث ٢اً٘ٛغاح ٦ّ 

٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج خًؽ٣  ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ، ٗٛب أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج
ت٧ٜ ا٘غت٢ٙٚ اً٘ب٦٘ ٢ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٘كب٘ص ا٘ػ٢ٗؼ ٢ٛخ٧ُؼ ا٘سٝؾ ل

ت٧ٝٛب ، ؿخ٧ؼ ٢ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٘كب٘ص ضٛٙج ا٘غٗخ٢ؼاٞٛٙج غؼسج ا٘ٛبسؿخ٧ؼ، ٢ت٧ٜ ا٘ٛبر٘كب٘ص ش
 (.6ٝح) يغغ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث٘ٛخ٧ُؼ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج خًؽ٣ خت٧ٜ 

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ ٢أى اٛخالٖ  (ى2008اهٌسدٔ،)أسؼ٣ ٦ّ ض٧ٜ  .4
٢اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘نب٘ة اً٘ٛٙٚ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘عبكج تئٝخبر 

ي٧ٝج  ٧ٛخ١ٗٙب ٢أذؼ ٛخ٧ُؼ ا٘خعكق ي٤ٙ ػٖ٘، ٢خ٢ٗٝحاؿخعغاٟٛ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٦  ٢ٛغ٣
ٚ ا٘تبضد إؿختبٝج ٕٛؿٛج نب٘تًب ًًٛٙٛب، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج كٚ( 592)ا٘غؼاؿج ٜٛ 

٘ٛسب٧ٜ٘ ٠ٛب اإلٝخبر ٢االؿخعغاٚ، ٢عٙكح ا٘غؼاؿج إ٤٘ أٜ غؼسج اٛخالٖ ا٘نالة ا٧ًٜٛٙٛ٘ 
ْ٘ٗب٧بح اإلٝخبر م٧ًْج ٢ْ٘ٗب٧بح االؿخعغاٚ ٛخ٢ؿنج، ٦ّ ض٧ٜ أٜ غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ػٞ 

ؽ٣ اْ٘ٗب٧بح م٧ًْج، ٗٛب أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج خى
  (.7ٝح)٘ٛخ٧ُؼ ا٘خعكق 

٠غّح إ٤٘ ًٛؼّج ٛغ٣ اٛخالٖ أيمبء ٧٠ئج  غؼاؿج (ى2007نٌشبرث،) ٗٛب أسؼ٣. 5
ا٘خغؼ٧ؾ تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٦ّ م٢ء ٛخ٧ُؼ 

يم٢ ٧٠ئج خغؼ٧ؾ ( 598)، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ (خؼت٧َ،٥٢ؼ خؼت٥٢)ا٘خعكق 
ّٕؼث ( 57)، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج اؿخعغٚ ا٘تبضد اؿختبٟٝ خ٢ٗٝح ٜٛ تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣

اعخ٧بؼ ا٢ٛ٘اغ ٢األؿب٧٘ة ٢األٝفنج، ٢خك٧ٛٚ ا٘خ٧ًٙٚ، : ٢ٛؽيج ي٤ٙ ؿتًج ٛسبالح ٦٠
عغٛبح ٛؼٗؽ خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ، ٢خف٧ُل األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢اؿخعغاٚ ا٘خ٧ٕٝبح، ٢٢األس١ؽث، 

ث أٜ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣ ٧ٛخ٢ٜٗٙ ا٘خ٧٢ٕٚ، ٢ٔغ أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؾ٢
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٢ٜٛ أ١ٛ٠ب اْ٘ٗب٧بح ٦ّ  اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج تغؼسج ٗت٧ؼث ٧٢ٛبؼؿ١ٝ٢ب تغؼسج ٛخ٢ؿنج
، ٗٛب أه١ؼح ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ٦ّ غؼسج ٛسبل خف٧ُل األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

 (.  8ٝح)ا٘ٛٛبؼؿج ٢االٛخالٖ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘خعكق ٘كب٘ص ا٘خؼت٧٧٢ٜ 
ًٛؼّج ٛغ٣ ّبي٧ٙج تؼٝبٛز  ٠غّح إ٤٘غؼاؿج  (ى2005أيٖيج فويتبً،)أسؼح . 6

ث ٦ّ الؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغ( اً٘ٛؼ٧ّج ٢األغائ٧ج)خ٦ٛ٧ًٙ ٕٛخؼش ي٤ٙ خ٧ٛٝج ا١ٛ٘بؼاح 
خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ا٘نت٧ً٧ج ٘غ٣ ا٘ٛفؼّبح ا٘خؼت٧٢بح تٛغ٧ٝخ٦ ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٢سغث، ٢ٔغ خمٜٛ 

ي٤ٙ إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث الؿخعغا١ٛب ٦ّ  ا٘خؼت٧٢بح ا٘ٛفؼّبح خغؼ٧ةا٘تؼٝبٛز ا٘خ٦ٛ٧ًٙ 
 اً٘ٛؼ٧ّج ا٘ٛخنٙتبح اعختبؼ ٜٛ ا٢ٗٛ٘ٝج ا٘غؼاؿج أغ٢اح خنت٧ٓ ٢خٚخغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ا٘نت٧ً٧ج، 

( 12) ٜٛ ا٢ٗٛ٘ٝج ا٘تضد ي٧ٝج ي٤ٙ ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن اؿخعغاٚ ١ٛبؼاح ٛالضهج ٢تنبٔج
ٛفؼّج تٛغ٧ٝج سغث، ٢ػٖ٘ ٔتل ا٘تؼٝبٛز ( 30)ٛفؼّج خؼت٧٢ج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٢ 

ا٘خغؼ٧ت٦ ٢تًغٞ، ٢أه١ؼح ا٘ٝخبئز ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ ا٘خنت٧ٓ إ٘ت٦ٙ 
٘كب٘ص ا٘خنت٧ٓ ا٘تًغ٥، ٛٛب ٧غل  ٛالضهجال ٢تنبٔج اً٘ٛؼ٧ّج ا٘ٛخنٙتبح عختبؼ٢ا٘تًغ٥ ال

ي٤ٙ ّبي٧ٙج ا٘تؼٝبٛز إ٘ٛخؼش ٦ّ خغؼ٧ة اً٘ٛٙٛبح ي٤ٙ إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث الؿخعغا١ٛب 
 ا٘نت٧ً٧ج ا٢ًٙ٘ٚ خغؼ٧ؾ ٦ّ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب تئغعبل اال٠خٛبٚة٦ّ ا٘خغؼ٧ؾ، ٢أ٢كح ا٘تبضذج 

 ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘تؼٛس٧بحأ٢  Hardware ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج تبألس١ؽث االؿخًبٝج عالل ٜٛ ؿ٢اء
Softwareٟا٘نت٧ً٧ج ا٢ًٙ٘ٚ خغؼ٧ؾ خضغ٧د غِ؛ ت. 

٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ غؼسج اٛخالٖ ٦ًٛٙٛ  ّٕغ (ى2005اهشرٖف،) أٛب غؼاؿج. 7
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢غؼسج  ٢ًٛٙٛبح ا٘ٛؼضٙج ا٘ٛخ٢ؿنج تب٘ٛغ٧ٝج ا٢ٝٛ٘ؼث ْ٘ٙٗب٧بح

تبإلمبّج ً٘ٛؼّج أذؼ تًل ا٘ٛخ٧ُؼاح ٗب٘سٝؾ ٢ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ٢ا٘غ٢ؼاح  ،ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب
ْٗب٧ج ( 40)إؿختبٝج خ٢ٗٝح ٜٛ  اؿخعغٚ ا٘تبضد ا٘خغؼ٧ت٧ج، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج

، ٢االؿخعغاٚ، ٢اإلٝخبر، ا٘خك٧ٛٚ: ث ٦٠ٛسبالح ؼئ٧ؾخ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢ٛؽيج ي٤ٙ عٛؿج 
غؼسج اٛخالٖ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢اً٘ٛٙٛبح ٦ّ ٔغ عٙكح ا٘غؼاؿج إ٤٘ أٜ ٢ا٘خ٧٢ٕٚ، ٢ ،٢اإلغاؼث

ا٘ٛؼضٙج ا٘ٛخ٢ؿنج تب٘ٛغ٧ٝج ا٢ٝٛ٘ؼث ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٦٠ يب٧٘ج سغًا ٢ٜٛ أ١ٛ٠ب ا٧ٕ٘بٚ 
ا٧ٕ٘بٚ ٢غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب يب٧٘ج ٢ٜٛ أ١ٛ٠ب ، تئٝخبر تًل ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘تؿ٧نج
اؿج يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ، ٗٛب أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼضجتًؼل ا٢٘ؿ٧ٙج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تنؼ٧ٕج ٢ال

ت٧ٝٛب خت٧ٜ ٢س٢غ  ،٢ا٘عتؼث ٦ّ ا٘خغؼ٧ؾ، ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼاح ا٘سٝؾ
٘كب٘ص األّؼاغ ا٘ػ٧ٜ ٔب٢ٛا ا٘خغؼ٧ت٧ج  غال٘ج إضكبئ٧ج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاحّؼ٢ٓ ػاح 

. (3ٝح) تضم٢ؼ غ٢ؼث خغؼ٧ت٧ج ن٧٢ٙج
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ث ٗبٜ ٜٛ أ٠ٚ أ٠غا١ّب اؿخٕكبء ًّب٧٘ج تؼٝبٛز غؼاؾ (ى2004الل،)ٗٛب أسؼ٣ . 8
خ٢٘٢ٝٗس٦ ٛخًغغ ا٢٘ؿبئن ٦ّ خ٧ٛٝج ١ٛبؼاح إٝخبر ا٘فؼائص ا٘ٛخؽاٛٝج ك٢خ٧ًب ٘غ٣ نالة 
٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣، ٢٘خض٧ٕٓ ٠غِ ا٘غؼاؿج أيغ ا٘تبضد تنبٔج ٛالضهج ٘خ٧٧ٕٚ 

ا٘تؼٝبٛز ٢تًغٞ، ٢ٔغ خٚ أغاء ا٘نالة ٦ّ ١ٛبؼاح خك٧ٛٚ ٢إٝخبر ا٘فؼائص ٔتل غؼاؿج 
خنت١ٕ٧ب ي٤ٙ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ا٢ٗٛ٘ٝج ٜٛ ٛس٢ٛيخ٧ٜ خسؼ٧ت٧ج ٢مبتنج خض٥٢ ٗلِّ ١ٝٛب 

نب٘تًب، غؼؿح ا٘ٛس٢ٛيج ا٘خسؼ٧ت٧ج تبؿخعغاٚ ا٘تؼٝبٛز ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ػ٥ ا٢٘ؿبئن ( 25)
ا٘ٛخًغغث، ٦ّ ض٧ٜ غؼؿح ا٘ٛس٢ٛيج ا٘مبتنج تب٘نؼ٧ٕج اً٘ٛخبغث اً٘ٛخٛغث ي٤ٙ ا٘سبٝة 

ه٦ ٢اً٘ؼل ا٦ًٙٛ٘ ٢ا٘ٗخبة، ٢ٔغ أه١ؼح ا٘ٝخبئز ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج اِ٘ٙ
ت٧ٜ ٛخ٢ؿن٦ غؼسبح ا٘نالة ٦ّ ا٘ٛس٢ٛيخ٧ٜ ا٘خسؼ٧ت٧ج ٢ا٘مبتنج ٘كب٘ص ا٘ٛس٢ٛيج 
ا٘خسؼ٧ت٧ج ٦ّ ا٘خنت٧ٓ ا٘تًغ٥، ٛٛب ٧ؤٗغ ي٤ٙ ًّب٧٘ج ا٘تؼٝبٛز ٦ّ خ٧ٛٝج ١ٛبؼاح إٝخبر 

ك٤ ا٘تبضد تبؿخعغاٚ ا٘تؼاٛز ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ػاح ا٢٘ؿبئن ا٘فؼائص ا٘ٛخؽاٛٝج ك٢خ٧ًب، ٢ٔغ أ٢
 .ا٘ٛخًغغث ٝهؼًا ًْ٘ب٧٘خ١ب ٢ٔغؼخ١ب ي٤ٙ خ٧ٛٝج ا١ٛ٘بؼاح ا٧ًٙٛ٘ج ا٘ٛخ٢ٝيج

٠غّح إ٤٘ ًٛؼّج ٛغ٣ خ٢اّؼ ْٗب٧بح  (ى2003شاليج،)أسؼا٠ب ٦ّ٢ غؼاؿج . 9  
خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٘غ٣ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٧ًٜٛٙٛ٘ تب٘ؼ٧بل ٢ٛغ٣ 

يم٢ًا ايختؼ٢ا س٧ًًٛب ي٧ٝج ا٘غؼاؿج، ( 95) ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب، ٢خ٢ٜٗ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٜٛ
( 56) ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج اؿخعغٚ ا٘تبضد اؿختبٟٝ خ٢ٗٝح ٦ّ ك٢ؼخ١ب ا١ٝ٘بئ٧ج ٜٛ

ٛسبل خك٧ٛٚ ا٘خغؼ٧ؾ، ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘خغؼ٧ؾ، ٢اعخ٧بؼ : ْٗب٧ج ٦ّ ؿتًج ٛسبالح ٦٠
ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢اؿخعغاٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢اؿخعغاٚ األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢عغٛبح 

، ٢أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج أٜ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٛؼٗؽ خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ٛسبل ا٘خ٧٢ٕٚ
٢ٜٛ أ١ٛ٠ب اْ٘ٗب٧بح ٦ّ ٛسبل  ٜ ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ تغؼسج ٗت٧ؼث٧ٛخ٢ٜٗٙ ٧٢ٛبؼؿ٢

، ٗٛب أه١ؼح ٢س٢غ اؼختبن غال ٗس١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح اؿخعغاٚ األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
.  (9ٝح)إضكبئ٧ًب ت٧ٜ غؼسج االٛخالٖ ٢ا٘ٛٛبؼؿج ْ٘ٙٗب٧بح 

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ا٘ٗفِ يٜ ٛغ٣ اٛخالٖ  (ى2003ؽّط،)ٗٛب أسؼ٣ . 10
ء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج تب٘سبًٛج األؼغ٧ٝج ْ٘ٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ أيمب

٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٜٛ ٢س١ج ٝهؼ٠ٚ ٦ّ م٢ء ٛخ٧ُؼاح ا٘سبًٛج، ٢ا٘خعكق، ٢ا٘عتؼث 
يم٢ ٧٠ئج خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج تسبًٛج ( 104)ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ 

٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج ٔبٚ ا٘تبضد تئيغاغ ٔبئٛج  ا٧٘ؼ٢ٖٛ ٢ٛؤخج ٢ا٘سبًٛج األؼغ٧ٝج،
خك٧ٛٚ : ْٗب٧ج ٢ٛؽيج ي٤ٙ عٛؿج ٛسبالح ٦٠( 72)تْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٗٛٝج ٜٛ 
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ا٘خ٧ًٙٚ، ٢اإلٝخبر، ٢االؿخعغاٚ، ٢اإلغاؼث، ٢ا٘خ٧٢ٕٚ، ٢ٔغ أه١ؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج أٜ أيمبء 
٧ٛخ٢ٜٗٙ ٧٢ٛبؼؿ٢ٜ ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج تب٘سبًٛبح األؼغ٧ٝج 

٢ٜٛ أ١ٛ٠ب ٛسبل االؿخعغاٚ، ٦ّ ض٧ٜ ٗبٝح غؼسج ، تفٗل يبٚ ا٘خ٧ًٙٚ تغؼسج يب٧٘ج
ّؼ٢ٓ ػاح  ٗٛب أه١ؼح ا٘ٝخبئز يغٚ ٢س٢غاٛخال١ٗٚ ٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ْ٘ٗب٧بح اإلٝخبر ٛخ٢ؿنج، 

اح غال٘ج إضكبئ٧ج ٦ّ غؼسج اٛخالٖ يم٢ ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج تب٘سبٛى
األؼغ٧ٝج ْ٘ٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘سبًٛج ٢ا٘خعكق، ت٧ٝٛب خت٧ٜ ٢س٢غ 

ؿ٢ٝاح، ( 5)ّؼ٢ٓ غا٘ج إضكبئ٧ًب خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘عتؼث ٘كب٘ص أكضبة ا٘عتؼث األٔل ٜٛ 
ؿ٢ٝاح، ٗٛب أذتخح ٝخبئز ا٘غؼاؿج يغٚ ٢س٢غ ( 10)ٕٛبتل أكضبة ا٘عتؼث األٗذؼ ٜٛ 

٦ّ غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خًؽ٣  ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج
 . ٘ٛخ٧ُؼ ا٘سبًٛج ٢ا٘خعكق ٢ا٘عتؼث

غؼاؿج ٗبٜ ٜٛ أ٠غا١ّب ا٘خًؼِ ي٤ٙ أ٠ٚ ( ى2002فبئزث يغرتٕ،)ٗٛب أسؼح . 11
اً٘ٛٙٛبح ت٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج  ْٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ ٧ٝت٦ُ إٗؿبت١ب ٘ٙنب٘تبح

٦ّ خٖٙ اْ٘ٗب٧بح تسبٝت١٧ب اً٘ٛؼ٦ّ ٢ا١ٛ٘بؼ٥ ٢ا٘ػ٥ ٧فٛل ٢ٛؿخ٢ا٠ٜ ، ٘ٙتٝبح تب٘نبئِ
نب٘تج، ( 73)، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ (خف٧ُل أس١ؽث يؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢إٝخبس١ب)

إؿختبٝج الؿخنالو آؼاء ا٘ٛعخك٧ٜ ٢ا٘عتؼاء ض٢ل  ١ٝٛباؿخعغٛح ا٘تبضذج يغث أغ٢اح 
خ٧ٛ٧ًٙج، ٢اعختبؼ ٧ٕ٘بؾ ا٘س٢اٝة اً٘ٛؼ٧ّج خضغ٧غ أ٠ٚ ْٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ال

تبإلمبّج ٘تنبٔج ٛالضهج ٘خضغ٧غ ٛؿخ٣٢ ا٘نب٘تبح ٦ّ ا٘س٢اٝة ا١ٛ٘بؼ٧ج، ٢ٔغ أه١ؼح 
ٝخبئز ا٘غؼاؿج أٜ ْٗب٧بح يؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘ٛتؼٛسج آ٧٘ب ي٤ٙ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ خضخل ا٘ٛؼختج 

ْٗب٧بح ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ذالد األ٤٘٢ ٢ ْٗب٧بح إٝخبس١ب خضخل ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج ٦ّ خٕؿ٧ٚ أل٠ٚ ال
ٛؼاخة ٢ػٖ٘ ختًًب ٘أل٧ٛ٠ج ا٘ٝؿت٧ج ١٘ب ٜٛ ٢س١ج ٝهؼ ا٘ٛعخك٧ٜ ٢ا٘عتؼاء، ٗٛب أه١ؼح 

ا٘ٝخبئز اٝعْبمًب فغ٧غًا ٦ّ ٛؿخ٣٢ ي٧ٝج ا٘تضد ٦ّ اْ٘ٗب٧بح تسبٝت١٧ب اً٘ٛؼ٦ّ ٢ا١ٛ٘بؼ٥، 
 .ي٤ٙ ضبسج ا٧ً٘ٝج إ٤٘ ؼّى ٛؿخ٢ا٠ب ٛٛب غلَّ

٘خًؼِ ي٤ٙ ٛغ٣ اٛخالٖ ٠غّح إ٤٘ ا (ى2002اهشرٖف،) ٦ّ٢ غؼاؿج أسؼا٠ب. 12
٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢غؼسج أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ا٘سبًٛبح ا٘ؿ٢ًغ٧ج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗر

يم٢ ٧٠ئج ( 598)٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ ، ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب، ٦ّ م٢ء ٛخ٧ُؼ ا٘سبًٛج
ٚ خغؼ٧ؾ ٢ٛؽي٧ٜ ي٤ٙ سبًٛخ٦ اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ ٢أٚ إ٘ؼ٣، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج ٔب

األؿب٧٘ة : ّٕؼث ٢ٛؽيج ي٤ٙ ؿتًج ٛسبالح ٦٠٢( 57)ا٘تبضد تخن٧٢ؼ إؿختبٝج ٢ٗٛٝج ٜٛ 
خف٧ُل ث، ٢٢األٝفنج، ٢اعخ٧بؼ ا٢ٛ٘اغ ٢األس١ؽث، ٢االؿخعغاٚ اًْ٘بل ٘ٙخ٧ٕٝبح ا٘خ٦ٛ٧ًٙ
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، ٢عٙكح ا٘غؼاؿج إ٤٘ أٜ األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢عغٛبح ٛؼٗؽ خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ا٘خ٧٢ٕٚ
٦ّ ض٧ٜ غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٗبٝح ٗت٧ؼث  غؼسج اٛخالٖ األيمبء

ٗٛب عٙكح ا٘غؼاؿج ٢٘س٢غ  خف٧ُل األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ػٖ٘ ٧خمٜٛ ٛسبل ،ٗبٝح ٛخ٢ؿنج
عخالِ ا٘سبًٛج ٘كب٘ص ٦ّ غؼسج االٛخالٖ ٢ا٘ٛٛبؼؿج ٧ًؽ٣ الغال إضكبئ٧ًب اعخالِ 

 .سبًٛج اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ

٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ ٛغ٣ اٛخالٖ أيمبء  ّٕغ (ى2001اهلذبيٕ،) أٛب غؼاؿج. 13
٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٧ًٜٛٙٛ٘ تب٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

٢خ٢ٗٝح  ،٢ا٘خعكق، ا٘عتؼث٢، ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٦ّ م٢ء ٛخ٧ُؼاح٢
ؿج ٔبٚ ا٘تبضد تئيغاغ يم٢ ٧٠ئج خغؼ٧ؾ، ٢٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼا( 873)ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ 
ْٗب٧ج خ٧ٕٝج خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛؽيج ي٤ٙ عٛؿج ٛسبالح ٦٠٢ خك٧ٛٚ ( 56)ٔبئٛج ٢ٗٛٝج ٜٛ 

٢عٙكح ٢اإلغاؼث ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ، ٢خ٧٢ٕٚ ا٘خ٧ًٙٚ،  ٢خ٧ْٝػ ا٘خ٧ًٙٚ،ا٘خ٧ًٙٚ، ٢خن٧٢ؼ ا٘خ٧ًٙٚ، 
أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢ٛٛبؼؿج اٛخالٖ أٜ غؼسج ا٘غؼاؿج إ٤٘ 

٢ٜٛ أ١ٛ٠ب ْٗب٧بح يؼل ا٢ٛ٘اغ ، ح ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗبٝح ٗت٧ؼث تفٗل يبْٚ٘ٙٗب٧ب
ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٜٛ عالل األس١ؽث ا٘ٛعخْٙج، أٛب ْٗب٧بح إٝخبر تًل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘تؿ٧نج ّٕغ 

أه١ؼح ا٘غؼاؿج ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح ٗبٝح غؼسج اٛخال١ٗٚ ٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٛخ٢ؿنج، ٗٛب 
خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٘كب٘ص ضٛٙج ٖ ٢ا٘ٛٛبؼؿج ٦ّ غؼسج االٛخالغال٘ج إضكبئ٧ج 

٢٘كب٘ص ضٛٙج ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٕٛبتل ضٛٙج ، ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٕٛبتل ضٛٙج ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٢ا٘تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ
ا٘عتؼث ٘كب٘ص ٘ٛخ٧ُؼ خًؽ٣  ٗٛب أه١ؼح ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ،ا٘تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ

٦ّ ، ؿ٢ٝاح( 5)األٔل ٜٛ ؿ٢ٝاح ٕٛبتل أكضبة ا٘عتؼث ( 5)أكضبة ا٘عتؼث األٗذؼ ٜٛ 
 .خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘خعكقض٧ٜ ٘ٚ خه١ؼ ّؼ٢ٓ غا٘ج إضكبئ٧ًب 

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ غؼسج خ٢اّؼ  (ى2000اهشٌٖدٔ،)ٗٛب أسؼ٣ . 14
٦ّ سبًٛج ا٘ؿٙنبٜ  اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج

هؼ٠ٚ، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ س٧ٛى أيمبء ٔبت٢ؾ، ٢غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٜٛ ٢س١ج ٜ
يم٢، ٢٘خض٧ٕٓ أَؼال ا٘غؼاؿج أيغ ا٘تبضد اؿختبٟٝ ( 101)٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ا٘تبٍ٘ يغغ٠ٚ 

األؿب٧٘ة ٢خك٧ٛٚ ا٘خ٧ًٙٚ، : ّٕؼث ٢ٛؽيج ي٤ٙ ؿتًج ٛسبالح ٦٠( 70)خ٢ٗٝح ٜٛ 
خف٧ُل األس١ؽث ٢اؿخعغاٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢اعخ٧بؼ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢٢األٝفنج، 
ا٘خ٧٢ٕٚ، ٢خ٢كٙح ا٘غؼاؿج إ٤٘ أٜ غؼسج ٢عغٛبح ٛؼٗؽ ٛكبغؼ ا٘خًٙٚ، ٢ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، 

ا٘خ٢اّؼ ٢ا٘ٛٛبؼؿج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج 
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خف٧ُل األس١ؽث  ٢ٜٛ أ١ٛ٠ب اْ٘ٗب٧بح ٦ّ ٛسبل تسبًٛج ا٘ؿٙنبٜ ٔبت٢ؾ ٦٠ يب٧٘ج سغًا
 . ، ٗٛب أه١ؼح ٢س٢غ اؼختبن غال إضكبئ٧ًب ت٧ٜ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٢ا٘ٛٛبؼؿج ْ٘ٙٗب٧بحا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

 اٛخال٠ٖغّح إ٤٘ ا٘ٗفِ يٜ ٛغ٣  (ى2000،اهيؾّهٕ)٦ّ٢ غؼاؿج ٔبٚ ت١ب . 15
ٜٛ ٢س١ج ، ٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج اً٘ٛب٧٧ٜٝ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب

 إؿختبٝجاؿخعغٚ ا٘تبضد ٢ٔغ  ،٢ا٘س١ج ا٘ٛبٝضج ٘ٙف١بغث ٝهؼ٠ٚ ٦ّ م٢ء ٛخ٧ُؼاح ا٘سٝؾ
، ا٘خك٧ٛٚ: ٢ؽيح ي٤ٙ عٛؿج ٛسبالح ٦٠، ْٗب٧ج خ٢٘٢ٝٗس٧ج خ٧ٛ٧ًٙج( 56)٢ٗٛٝج ٜٛ 

٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج أٜ ٢عٙكح ا٘غؼاؿج إ٤٘  ،٢اإلغاؼث ٢ا٘خ٧٢ٕٚ، ٢االؿخعغاٚ، ٝخبر٢اإل
 ٦ّ ض٧ٜ أ١ٝٚ ٧ٛبؼؿ١ٝ٢ب، خ٧ٛ٧ًٙج تغؼسج ٗت٧ؼثالخ٢٘٢ٝٗس٧ج ال احْٗب٥ال ٧ٛخ٢ٜٗٙاً٘ٛب٧٧ٜٝ 

٘ٛخ٧ُؼ  خًؽ٣ٗٛب ٢أه١ؼح ا٘ٝخبئز ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ، تغؼسج م٧ًْج
٘ٛخ٧ُؼ ا٘س١ج خًؽ٣ ٦ّ ض٧ٜ ال خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ، ا٘سٝؾ ٘كب٘ص اإلٝبد

  .(10ٝح) ا٘ٛبٝضج ٘ٙف١بغث
غؼاؿج ٛؿض٧ج ٘ٙخًؼِ ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح  (Scheffler,1999)أسؼ٣ ؿ٧ْٙ٧ٗؼ ٗٛب . 16

٢٘س٧ج خ٢ْٝٗٗب٧بح ( 15)ي٤ٙ  اإلؿختبٝج٢ٔغ افخٛٙح ، ث ا٘عؼ٧س٧ٜا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘الؽٛج ٘ٙنٙة
ذٚ خٚ ؼكغ  ،ٜٛ ا٘نالة ا٘عؼ٧س٧ٜ( 65)ٜٛ ا٘ٛفؼ٧ّٜ ٢( 110)خٚ خنت١ٕ٧ب ي٤ٙ ، ١ٛٛج

ايغ٧ًب ضؿة ا٘ٝؿة ١ٛٛج خق٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج الااإلسبتبح ٢خض١ٙ٧ٙب إضكبئ٧ًب ٢خؼخ٧ة اْ٘ٗب٧بح 
اخْٕح ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ٜٛ ٜٛ اإلسبتبح % ٢100عٙكح ا٘غؼاؿج إ٤٘ أٜ ٛب ٝؿتخٟ ، ا٘ٛئ٧٢ج

إ٘ؼاؼاح ض٢ل اؿخعغاٚ  اخعبػ٢اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، : اْ٘ٗب٧بح ٗبٜ ٜٛ م١ٝٛب
ٜٛ اإلسبتبح اخْٕح ي٤ٙ تًل %  98 % -٢75س٧ج األّمل، ٢ٛب ٝؿتخٟ لا٢٘ؿبئن ا٘خ٢ٝٗ

 ا٢ٛ٘اغ ا٘ٛض٢ؿتج يؼليٛل اً٘ؼ٢ل ا٘خٕغ٧ٛ٧ج، ٢إ٘غؼث ي٤ٙ : ٜ ١ٝٛباْ٘ٗب٧بح ٗب
  .(11ٝح)

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ًٛؼّج ّبي٧ٙج تؼٝبٛز ٕٛخؼش ٘خغؼ٧ة  (ى1996اهفبر،)أسؼ٣ . 17
٦ًٛٙٛ ا٘ؼ٧بم٧بح تب٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج ي٤ٙ إٝخبر تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢أذؼ ػٖ٘ 

ًٛٙٚ، اؿخعغٚ ا٘تبضد تنبٔج ( 12)ي٤ٙ ْٗب٧بخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ 
٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل ا٘تؼٝبٛز ا٘خغؼ٧ت٦ ْٗبءث أؿبؿ٧ج؛ ٘ٛالضهج أغاء ا( 13)ٛالضهج خ٢ٗٝح ٜٛ 

٢تًغٞ، ٢ٔغ أذتخح ٝخبئز ا٘غؼاؿج ّبي٧ٙج ا٘تؼٝبٛز ا٘خغؼ٧ت٦ ي٤ٙ ؼّى اْ٘ٗب٧بح ا٘ٛؿخ١غّج 
٘غ٣ ا٧ًٜٛٙٛ٘، ض٧د أه١ؼح ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ األغاء إ٘ت٦ٙ ٢ا٘تًغ٥ 

٘تبضد تئسؼاء ألّؼاغ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٘ٗل ْٗبءث أؿبؿ٧ج ٘كب٘ص األغاء ا٘تًغ٥، ٢أ٢ك٤ ا
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ٛؽ٧غ ٜٛ ا٘غؼاؿبح مٜٛ ٠ػا ا٘ٛسبل ي٤ٙ ٦ًٛٙٛ ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج األعؼ٣ ٧َؼ 
 .ا٘ؼ٧بم٧بح

٠غّح إ٤٘ خغؼ٧ة ا٧ًٜٛٙٛ٘ ي٤ٙ إٝخبر   (Bitter,1996)تٖخر٦ّ٢ غؼاؿج ٔبٚ ت١ب . 18
ٛب ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن تبؿخعغاٚ ٝهٚ 

٧ًٜٛٙٛ ٜٛ ( 3)ٖ ي٤ٙ ْٗبءاخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ ا٘خأ٧ِ٘ ٢أذؼ ػل
٦ًٛٙٛ ٛبغث ا٘ؼ٧بم٧بح تب٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج، ٢ٔغ اؿخعغٚ ا٘تبضد تنبٔج ٛالضهج ٘خ٧٧ٕٚ أغاء 

ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل ا٘تؼٝبٛز ا٘خغؼ٧ت٦ ٢تًغٞ، ٢ٔغ أفبؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج إ٤٘ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح 
ت٦ٙ ٢ا٘تًغ٥ ٘تًل اْ٘ٗب٧بح ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ٧ًٜٛٙٛٙ٘ ٘كب٘ص ا٘خ٧٧ٕٚ غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ األغاء ا٘ٓ

 ( .12ٝح)ا٘تًغ٥ 
غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ خ٧ٛٝج ٢خن٧٢ؼ ْٗب٧بح  (White,1996)ّاٖح ٗٛب أسؼ٣ . 19

ا٧ًٜٛٙٛ٘ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ٜٛ عالل خغؼ٧ت١ٚ ي٤ٙ إٝخبر تؼٛس٧بح ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج 
اح تئضغ٣ ا٘ٛغاؼؾ االتخغائ٧ج تٗٝغا، ٢اؿخعغٚ ٜٛ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢اً٘ٛٙٚ( 6)ا٘غؼاؿج ٜٛ 

ا٘تبضد تنبٔج ٛالضهج ٘ٛالضهج أغاء ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل ا٘تؼٝبٛز ٢تًغٞ ٢ٗػٖ٘ اعختبؼ خضك٦ٙ٧ 
ٜٛ إيغاغ ا٘تبضد، ٢أفبؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج إ٤٘ ٢س٢غ خٕغٚ ٛٙض٢ه ٦ّ أغاء أّؼاغ ا٧ً٘ٝج ٦ّ 

 .ا٘خضك٦ٙ٧  تًل ْٗب٧بخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٢ػٖ٘ نتًٕب ٘ٝخبئز االعختبؼ
٠غِ  (Winter&Prasses,1995)ٌّخر ّتراشٖس ٦ّ٢ غؼاؿج أسؼا٠ب . 20

ا٘تبضذبٜ إ٤٘ خ٧ٛٝج اْ٘ٗب٧بح ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ٧ًٜٛٙٛٙ٘ تب٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج يٜ نؼ٧ٓ إٝخبر ٛب 
٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿٟ ٘خال٧ٛػ٠ٚ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ ٛبغث ا٘ؼ٧بم٧بح ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح 

٧ًٜٛٙٛ، ٗٛب اؿخعغٚ ا٘تبضد تنبٔج ( 7)اؿج ٜٛ ٢ؿبئن ٛخًغغث، ٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼ
ٛالضهج أغاء ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل ا٘تؼٝبٛز ا٘خغؼ٧ت٦ ٢تًغٞ، ٢ا٘خ٦ أه١ؼح ٝخبئس١ب ٢س٢غ ّؼ٢ٓ 
ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ األغاء إ٘ت٦ٙ ٢ا٘تًغ٥ ٧ًٜٛٙٛٙ٘ ٦ّ عٛؿج ْٗبءاح ٛؿخ١غّج، ٢ٔغ 

خًغغث ٜٛ إمْبء س٢ ٜٛ اإلذبؼث يؽا ا٘تبضذبٜ ػٖ٘ إ٤٘ ٛب اخؿٛح تٟ تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٚ
 .٢اإلتغاو ي٤ٙ ت٧ئج ا٘خًٙٚ ٢ا٘خ٧ًٙٚ تبإلمبّج ٘ؽ٧بغث ا٘ٛٛبؼؿج ٢اًْ٘ب٧٘ج ٜٛ سبٝة ا٧ًٜٛٙٛ٘ 

ّٕغ ٠غّح إ٤٘ خغؼ٧ة  (Greene&Cody,1995)سرًٖ ّنّدٔ أٛب غؼاؿج . 21
٥ ٦ًٛٙٛ ا٘ؼ٧بم٧بح تب٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج ي٤ٙ إٝخبر ٛب ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ِ
ك٢ؼث تؼٛس٧بح ٢ؿبئن ٛخًغغث ٢أذؼ ػٖ٘ ي٤ٙ ْٗب٧بخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٢ٔؿٚ ا٘تبضذبٜ ي٧ٝج 

ًٛٙٚ ٢ًٛٙٛج إ٤٘ ٛس٢ٛيخ٧ٜ خسؼ٧ت٧ج ٢مبتنج غؼتح ( 17)ا٘غؼاؿج ا٢ٗٛ٘ٝج ٜٛ 
ا٘ٛس٢ٛيج ا٘خسؼ٧ت٧ج ي٤ٙ إٝخبر تؼٛس٧بح خ٧ٛ٧ًٙج ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن، ٦ّ ض٧ٜ خ٤ٕٙ أّؼاغ 
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٧٢ؼ ذٛبٜ ٜٛ ْٗب٧بخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٢ٔغ اؿخًبٜ ا٘تبضذبٜ ا٘ٛس٢ٛيج ا٘مبتنج ٢ؼـ يٛل ٘خن
تًغغ ٜٛ ا٘ٛفؼ٧ّٜ ا٘خؼت٧٧٢ٜ ٘خ٧٧ٕٚ أغاء س٧ٛى أّؼاغ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٦ّ اْ٘ٗب٧بح ا٘ٛؿخ١غّج، 

٢أفبؼح ٝخبئز ا٘غؼاؿج إ٤٘ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ أغاء أّؼاغ ا٧ً٘ٝج 
ّج ٢ٗػا ٦ّ األغاء ٗٗل ٘كب٘ص ا٘ٛس٢ٛيج ا٘خسؼ٧ت٧ج ٢ا٘مبتنج ٦ّ س٧ٛى اْ٘ٗب٧بح ا٘ٛؿخ١غ

ا٘خسؼ٧ت٧ج، ٢ٔغ يؽا ا٘تبضذبٜ ػٖ٘ إ٤٘ نت٧ًج ا٘خغؼ٧ة ا٘ػ٥ خٕٙبٞ أّؼاغ ا٘ٛس٢ٛيج ا٘خسؼ٧ت٧ج 
 .ا٘ٛضْؽ ً٘ٙٛل ٢ا٘ٛذبتؼث ٢ا٘خسؼ٧ة

غؼاؿج ٠غّح إ٤٘ ا٘خًؼِ ي٤ٙ اْ٘ٗب٧بح  (Clay,1994) نالٔ أسؼ٦ّ٣ ض٧ٜ . 22
( 146)٢خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ  ،٘غ٣ ًٛٙٚ ٛؼضٙج ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ذب٥٢ٝ ا٘خ٧ٛ٧ًٙجا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 

 (76)٦ّ٢ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث األٛؼ٧ٗ٧ج  Bemidjiس٦ غخٚ إيغاغ٠ٚ ٦ّ سبًٛج ت٧ٚ ًًٛٙٛب
 إؿختبٝج١٘ػا اُ٘ؼل ٢اؿخعغٚ ا٘تبضد ، مبء ا٧١٘ئج ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ٦ّ ا٘سبًٛجيم٢ًا ٜٛ أو

ٛت٧ٝج ٢ّٕب ٕ٘ٙٛب٧٧ؾ ا٘ٛن٢ؼث ٜٛ ٔتل ا٘س٧ًٛج  ي٧ٛ٧ٙجْٗب٧ج خ٢٘٢ٝٗس٧ج ح( 33)٢ٗٛٝج ٜٛ 
أٜ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٘غ١٧ٚ ي٤ٙ ا٘غ٧٘٢ج الؿخعغاٚ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ، ٢غ٘ح ٝخبئز ا٘غؼاؿج 

   .ْٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ج خ٧ٛ٧ًٙج أٔل ٜٛ خ٢ًٔبح أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ تب٘سبًٛج
إ٤٘  تغؼاؿج ٠غّح (Leastma&Walbery,1994)هشخيب ّّهترٔ ٗٛب ٔبٛح . 23

ًٛؼّج األذؼ ا٘ٛخؼخة ي٤ٙ ْٗبءاح ٦ًٛٙٛ ا٢ًٙ٘ٚ ٢ا٘ؼ٧بم٧بح ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ٜٛ سؼاء ٧ٔب١ٛٚ 
تئٝخبر ٛب ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح ٢ؿبئن ٛخًغغث، ٢خ٢ٗٝح 

ٜٛ ٦ًٛٙٛ ا٘ؼ٧بم٧بح تب٘ٛؼضٙج االتخغائ٧ج ( 5)ٜٛ ٦ًٛٙٛ ا٢ًٙ٘ٚ ٢( 4)ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ 
اؿخعغٛح ا٘تبضذخبٜ ٔبئٛج ٘خ٧٧ٕٚ أغاء ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٔتل اؿخعغا١ٛٚ ٘ٙتؼٛس٧ج تٛغ٧ٝج ن٢٧ٗ٢، ٢ٔغ 

٢تًغٞ، ٢ا٘خ٦ أه١ؼح ٝخبئس١ب ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج ت٧ٜ ٝخبئز ا٘خ٧٧ٕٚ إ٘ت٦ٙ 
٢ا٘تًغ٥ ألغاء ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٘كب٘ص ا٘خ٧٧ٕٚ ا٘تًغ٥ ٢ػٖ٘ ٦ّ أؼتًج يفؼ ْٗب٧ج خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٔغ 

ْٗب٧بح ا٧ًٜٛٙٛ٘ إ٤٘ ٛب ٔب٢ٛا تٟ ٜٛ ٛٛبؼؿج ٧ًّٙج ٢أٝفنج يؽح ا٘تبضذخبٜ ٠ػا ا٢ٛٝ٘ ٦ّ 
 .ٛكبضتج ؿبيغ٠ٚ ي٤ٙ خ٧ٛٝج ْٗب٧بخ١ٚ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ا٘ٛؿخ١غّج

ّٕغ ٠غّح إ٤٘ خضغ٧غ أ٠ٚ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج  (Yalin,1993) ٖبهًٖأٛب غؼاؿج . 24
ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٢٘اسة أٜ خخم١ٝٛب تؼاٛز إيغاغ ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٦ّ ٧ٙٗبح ٕٛبنًج ا٧٘س٦ٝ 

(Allegheny)  ٜٛ يم٢ ( 145)ت٢ال٧ج تٝؿْٙب٧ٝب األٛؼ٧ٗ٧ج، ٢ٔغ خ٢ٗٝح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج
٠ٚ إؿختبٝج ٢ٗٛٝج ًًٛٙٛب، نتٕح ي٦ٙ( 220)٧٠ئج خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج ٦ّ إ٘ٛبنًج ٢

ٛتبغا خك٧ٛٚ ا٘خ٧ًٙٚ، : ْٗب٧ج خ٢٘٢ٝٗس٧ج خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛؽيج ي٤ٙ أؼتًج ٛسبالح ٦٠( 49)ٜٛ 
٧بح إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ٢ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛٝبؿتج، ٢االخكبل ٛى ٢ٜا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢خٓ
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 ا٘س٢١ٛؼ، ٢ٔغ أسٛى أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٢ا٢ًٜٛٙٛ٘ ي٤ٙ ْٗب٧بح ٛتبغا خك٧ٛٚ ا٘خ٧ًٙٚ،
٢خ٧ٕٝبح إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ٢ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢االخكبل ٛى ا٘س٢١ٛؼ، ٗأ٠ٚ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٦ ٧سة 

 .أٜ خخم١ٝٛب تؼاٛز إيغاغ ا٧ًٜٛٙٛ٘

 :خؾوٖق ؽوٓ اهدراشبح اهشبتلج

٢٘٢س٧ج و اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧٢ٜٗخت٧ٜ ٜٛ عالل اً٘ؼل ا٘ؿبتٓ ٘ٙغؼاؿبح ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٢ٛل
 :ٛب ٦ٙ٧ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

 يؼت٧ج ٢األسٝت٧ج ا٘خ٦ ا٠خٛح تخٕغ٧ٚ ٔبئٛج تبْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢ّؼث ا٘غؼاؿبح ال
خف٧ُل األس١ؽث )اً٘ؼل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٘خ٦ ٔؿٛخ١ب ٘ٛسبالح ٛخًغغث ٗبٜ ٜٛ أ١ٛ٠ب ٛسبل 

 .إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛسبل  (ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
 ث ٜٛ أ٠ٚ اخْبٓ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ي٤ٙ أٜ ْٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

٧ه١ؼ ٦ّ غؼاؿج اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٚ خ٢ّؼ٠ب ٘غ٣ اً٘ٛٙٚ ؿ٢اّء  ٔتل أ٢ أذٝبء ا٘عغٛج، ٢ػٖ٘ 
٢تفٗل عبق غؼاؿج ،  (Yalin,1993) ، ٧ب٧ٜ٘(Scheffler,1999) ؿ٧ْٙ٧ٗؼٜٛ  ٗلِّ

ا٘خ٦ أذتخح أ٧ٛ٠ج خ٢ّؼ ْٗب٧بح عبكج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ( 2002ّٚبئؽث ُٛؼت٦،)
 .٘غ٣ اً٘ٛٙٛج -ٗب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  -ا٦٘٨ا٘ٛتؼٛسج ي٤ٙ ا٘ضبؿة 

 ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ي٤ٙ أ٧ٛ٠ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢اؿخعغا١ٛب ٦ّ  تًل خأ٧ٗغ
ا٘خغؼ٧ؾ ٘خضؿ٧ٜ ت٧ئج ا٘خًٙٚ ٢إمْبء اْ٘بي٧ٙج ٢اإلذبؼث ٢اإلتغاو ٘س٧ٛى أنؼاِ ا٧ًٙٛ٘ج 

ث ٘ٙغؼاؿج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٜٛ نالة ٧ًٛٙٛ٢ٜ ٢ٛفؼ٧ّٜ خؼت٧٧٢ٜ، ٢ػٖ٘ ٛب ٧ًؽؽ ا٘ضبر
 .ا٘ضب٧٘ج

 :٢ٜٛ ض٧د اخْب١ٔب ٢اعخال١ّب ٛى ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٝسغ أٜ

 :يً ضٖد اهِدف .أ 

  خخْٓ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج اً٘ؼت٧ج ٢األسٝت٧ج، ٦ّ ؿ١٧ًب ٢٘مى ٔبئٛج
تٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب  تبْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘الؽٛج ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٔغ ا٠خٛح

ا٘خ٦ ا٠خٛح ت٢مى ٔبئٛج ( 2008ٚا٘ٝسغ٥،)اٚ، تبؿخذٝبء غؼاؿج وٗل ا٘خ٧ًٙٚ تـ
 .تبْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ٛسبل إٝخبر ٢اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

  يبٛج، ٦ّ أٜ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ٘ٚ ختضد يٜ ْٗب٧بح عبكج ٘خ٧ٕٝج ٧ًٛٝج ٢إٝٛب ٗبٝح 
ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ض٧ٜ ختضد ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج يٜ اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج 

 .ضب٧ً٘ب تبيختبؼ٠ب خ٧ٕٝج ٜٛ أ٠ٚ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ
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  ت٢مىٜٛ ض٧د ا٠خٛب١ٛب ( 2002ٚ)ّبئؽث ُٛؼت٦ خخْٓ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى غؼاؿج 
 خبر، ٢خعخِٙ ي١ٝب ٦ّ ٢ٜٗ ا٘غؼاؿجٔبئٛج تبْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ٦ّ ٛسب٦٘ اً٘ؼل ٢اإلٜ

تب٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تك٢ؼث يبٛج، ٦ّ ض٧ٜ خ١خٚ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ا٘ؿبتٕج ا٘ػٗؼ خ١خٚ 
 .تب٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗٛبغث خ٧ٛ٧ًٙج تفٗل عبق

 ْٗب٧بح الا٠خٛب١ٛب ةض٧د ٜٛ  (2009ٚاً٘ٛؼ٥،) خخْٓ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى غؼاؿج
، ض٧د ٧ًختؼ ا٘خك٧ٛٚ أضغ عن٢اح ي٧ٙٛج ٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثخك٧ٛٚ تؼاٛز االؽٛج لال

 .اإلٝخبر

 ِ تبإلمبّج إ٤٘ ٢مى ٔبئٛج تبْ٘ٗب٧بح، ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج  ًٛهٚٓ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى خخ
 ي٧ٝج ا٘غؼاؿجث ّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢غؼسج ٛٛبؼؾاخضغ٧غ غؼسج خ٢إ٤٘ 

،  (2008ٚا٦ٝٛ٢ٛ٘،)، ( 2009ٚاً٘ٛؼ٥،)، ٗٛب ٦ّ غؼاؿج ٗل ٜٛ ١٘ب
، ( 2003ٚؿالٛج،)، ( 2005ٚا٘فؼ٧ِ،)، ( 2007ٚٗٝؿبؼث،)، ( 2008ٚا٘ٝسغ٥،)
، ( 2000ٚا٘ؿ٧ٝغ٥،)، ( 2001ٚإ٘ذب٦ٛ،)، ( 2002ٚا٘فؼ٧ِ،)، ( 2003ٚي٢ل،)
 .(Clay,1994) ٗال٥،  (2000ٚ،ا٦٘٢ًٛ٘)

  ٜٛ (2008ٚ،ا٦ٝٛ٢ٛ٘)، ٢(2009ٚ،اً٘ٛؼ٥)خخْٓ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى غؼاؿج ٗل، 
٦ّ تضذ١ب يٜ غؼسج  (2001ٚ،إ٘ذب٦ٛ)٢ ،(2003ٚ،ي٢ل)٢ ،(2005ٚ،ا٘فؼ٧ِ)٢

خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ٢ٛٛبؼؿخ١ب ٦ّ م٢ء يغغ ٜٛ ا٘ٛخ٧ُؼاح ٗب٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٢ؿ٢ٝاح 
 .ا٘عتؼث ٢ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج

  ٜٛ ِّإ٤٘ خ٧ٛٝج ١ٛبؼث  (2004ٚالل،)، ٢( 2009ٚؿٛؼ ؽٛؽ٦ٛ،)خ١غِ غؼاؿج ٗل ،
إٝخبر يٝبكؼ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗب٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ا٘فؼائص ا٘ٛخؽاٛٝج ك٢خ٧ًب ٘غ٣ 

خغؼ٧ة ي٧ٝج ا٘غؼاؿج إ٤٘  (2005ٚأ٧ٛٛج ّٙٛتبٜ،)ي٧ٝج ا٘غؼاؿج، ٗٛب خ١غِ غؼاؿج 
، ٦ّ ض٧ٜ خ١خٚ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج تًٛؼّج غؼسج اٛخالٖ ي٧ٝج ي٤ٙ إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

 .ْ٘ٗب٧ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تٗبّج يٝبكؼ٠ب ا٘غؼاؿج

 ِّ٢ت٧خؼ(1996ٚاْ٘بؼ،)ٜٛ  خخْٓ غؼاؿج ٗل ،(Bitter,1996)  ٔاٚج ٔ ،(White, 

٢ سؼ٧ٜ ٢ٗ٢غ٥ ، (Winter & Prasses,1995)، ٔ َٔخش ٔبشاعٛظ (1996
(Greene & Cody ,1995) ٘ٔنغخًب ٔٔنبش ،(Leastma & Walbery,1994)  ٛى

ٜٛ ض٧د ا٠خٛب١ٛب تئٝخبر ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٢ٛٙ٘م٢يبح ا٘خ٦ ٢ٛ٢ٕ٧ٜ  ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج
تخغؼ٧ؿ١ب ٦ّ ك٢ؼث تؼاٛز ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن، ٢خعخِٙ ي١ٝب ٦ّ ٢ٜٗ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج 

ختضد يٜ أذؼ إٝخبر ا٧ًٜٛٙٛ٘ ٘تؼٛس٧بح ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ي٤ٙ ؼّى ْٗب٧بخ١ٚ 
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ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  ا٘خغؼ٧ؿ٧ج، ٦ّ ض٧ٜ ختضد ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج يٜ ٛب٧٠ج اْ٘ٗب٧بح
ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢ٗػٖ٘ غؼسج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج 

 .ا٘ذب٧٢ٝج ١٘ب

 :يً ضٖد اهؾٌٖج .ة 

 ت٧ٜ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٢خ٢ٝيح ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ٦ّ اعخ٧بؼ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج  
 .ا٧ًٜٛٙٛ٘ا٘نالة ، ٦ًٛٙٛ٢ ا٘خ٧ًٙٚ اً٘بٚ، ٢ا٘ٛفؼ٧ّٜ ا٘خؼت٧٧٢ٜ

 ٗال٥، ٢(2000ٚ،ا٦٘٢ًٛ٘)٢، ( 2009ٚاً٘ٛؼ٥،)ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٛى غؼاؿج  ٢خخْٓ
(Clay,1994)٢خعخِٙ ي١ٝب يبًٛج ، ٦ّ ٢ٜٗ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٠ٚ ٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ،

 . تفٗل عبق ٦ّ ٢ٜٗ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج خعق ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج
 :يً ضٖد األداث  .ر 

ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج أغ٢اح ٛعخْٙج خ٢ٝيح ت٧ٜ االؿختبٟٝ ٢تنبٔج ا٘ٛالضهج  اؿخعغٛح
 .٢تٝبء تؼٝبٛز خغؼ٧ت٦

( 2008ٚا٦ٝٛ٢ٛ٘،)٢ (2009ٚاً٘ٛؼ٥،)غؼاؿج ٗلِّ ٜٛ ٛى ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٢خخْٓ 
٢ ( 2003ٚؿالٛج،)٢( 2005ٚا٘فؼ٧ِ،)٢( 2007ٚٗٝؿبؼث،)٢( 2008ٚا٘ٝسغ٥، )٢
٢ ( 2001ٚإ٘ذب٦ٛ،)٢ ( 2002ٚا٘فؼ٧ِ،)٢ ( 2002ّٚبئؽث ُٛؼت٦،)٢( 2003ٚي٢ل،)
٦ّ اؿخعغا١ٛب ٢ ٧ب٧ٜ٘  (Clay,1994)٢ ٗال٥  (2000ٚ،ا٦٘٢ًٛ٘)٢ ( 2000ٚا٘ؿ٧ٝغ٥،)

  .ح ٜٛ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج٘الؿختبٟٝ ٗأغاث ٘سٛى ا٘ت٧بٝب

 :ؽوى اهتبضذج  فٕ ضدّدٖخظص يً نل يب شتق ّ
  ٔٙج يغغ ا٘غؼاؿبح ا٘خ٦ خٝب٢٘ح اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٚ خ٢اّؼ٠ب ٦ّ أضغ ٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب

 .ا٘خ٧ًٙٚ تفٗل عبق

 ٔٙج خٝب٢ل ا٘غؼاؿبح ٢ٛ٘م٢و يؼل أ٢ إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث. 

  ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث،  ختضد ض٢ل خ٧ٕٝج٢ا٘خ٦ أٜ ا٘غؼاؿبح ا٘خ٦ خ٢كٙح إ١٧٘ب ا٘تبضذج
خخًؼل ٗبٝح س١ً٧ٛب أتضبذًب خسؼ٧ت٧ج ٛٛب أه١ؼ اضخ٧بسًب إ٤٘ ٢س٢غ أتضبد ٢ك٧ْج 

 .تب٘تضد ٘ٙخ٧ٕٝج ا٘ؿبتٕج ا٘ػٗؼ

ٗل األؿتبة ا٘ؿبتٕج ٢خ٢ك٧بح ا٘تبضذ٧ٜ أه١ؼح ضبسج ٛبؿج إ٤٘ ا٧ٕ٘بٚ تتضد ٧فٛل 
 . ثا٘س٢اٝة ا٘ؿبتٕج، ٢ػٖ٘ ٛب خخٝب٢ٟ٘ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٦٘
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 انفصم انثانث 

 إخزاءاث انذراست

  : يِٖدح

ؿ٧خٚ ٦ّ اْ٘كل ا٘ضب٦٘ يؼل إسؼاءاح خنت٧ٓ ا٘غؼاؿج ٧ٛغا٧ًٝب ٢ا٘خ٦ اختًخ١ب ا٘تبضذج 
٘خض٧ٕٓ أ٠غاِ ا٘غؼاؿج، ٜٛ ض٧د ت٧بٜ ١ٝٛز ا٘غؼاؿج ٢ٛسخٛى ٢ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٢أغاث سٛى 

ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٧ْ٧ٗ٢ج تٝبئ١ب ٢اإلسؼاءاح ا٘ٛختًج ٘ٙخضٕٓ ٜٛ كغ١ٔب ٢ذتبخ١ب ٢األؿب٧٘ة 
 :  ًٛب٘سج ٢خض٧ٙل ا٢ًٙٛ٘ٛبح، ٢ػٖ٘ ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٘خب٦٘ اإلضكبئ٧ج ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ 

 :ينهح انذراست 

٧ًٛغ إ٤٘ غؼاؿج ا٘هب٠ؼث ٗٛب ٦٠ "اؿخعغٛح ا٘تبضذج ا١ٝٛ٘ز ا٢٘ك٦ْ ا٘ٛؿض٦ ا٘ػ٥ 
٦ّ ا٢٘أى ٢سٛى أ٢كب١ّب ٢ًٙٛ٢ٛبح غ٧ٕٔج ي١ٝب؛ ت١غِ ٢ك١ْب ٢كًْب غ٧ًٕٔب ٢ا٘خًت٧ؼ ي١ٝب 

 (.191ٚ،ق2005يت٧غاح ٢آعؼ٢ٜ،) "٧ًٛٗب أ٢ ٧ْ٧ًٗب

٢ٔغ اؿخعغٛح ا٘تبضذج ا١ٝٛ٘ز ا٘ؿبتٓ ٢ٟٗ٘ٝ أٗذؼ ٛالئٛج ٘نت٧ًج ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج 
٢ٜٛ ذٚ  ،ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ْٗب٧بح الً٘ٛؼّج 

 غؼسجخضغ٧غ ل( ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج)سٛى ت٧بٝبح ٧ٛٗج ٜٛ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج 
 . اٛخال١ٜٗ ْ٘ٙٗب٧بح ٢ٛمى ا٘غؼاؿج

 :جمتًع انذراست 

خ٢ٜٗ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٜٛ س٧ٛى ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 
٠ـ، ٢ٔغ 1431/  ٢1430ا٘الخ٦ ي٤ٙ ؼأؾ اً٘ٛل ٦ّ اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦ األ٢ل ٜٛ اً٘بٚ 

عٛؿج ٛٝبنٓ خ٧ٛ٧ًٙج ٛغؼؿج ذب٧٢ٝج، ٢ٛؽيج ي٤ٙ ( 63)ًٛٙٛج ٦ّ ( 117)تٍٙ يغغ٠ٜ 
ختًًب ٘إلضكبئ٧بح ا٘خ٦ خٚ ا٘ضك٢ل ي١٧ٙب ٜٛ إغاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ٘ٙتٝبح تٛٝنٕج ٛٗج 

 :ا٘ٛٗؼٛج، ٧٢خمص ػٖ٘ ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ 
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 (1)سدّل ركى 
 اهدراشج ختؾًب هويٌبعق اهخؾوٖيٖج ؽٌٖجخّزٖؼ 

 

 ؽدد اهيؾويبح اهيٌعلج ى
اهٌشتج اهيئّٖج يً 

 % اهيسخيؼ
 %19,66 23 ٛٝنٕج ٢ؿن ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 1
 %15,38 18 ٛٝنٕج فؼٓ ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 2
 %26,5 31 ٛٝنٕج َؼة ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 3
 %17,95 21 ٛٝنٕج س٢ٝة ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 4
 %20,51 24 ٛٝنٕج فٛبل ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج 5

 %100 117 ا٘ٛس٢ٛو ا٦ٙٗ٘ 
 

٦ّ خنت٧ٓ أغاث ا٘غؼاؿج ٢سغح ا٘تبضذج إٛٗب٧ٝج ٢ٝهؼًا ٘ٛضغ٢غ٧ج ضسٚ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج 
، ٢تًغ ٢ٔغ فٛٙح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٗبٛل ٛسخٛى ا٘غؼاؿجي٤ٙ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٗبّج  (ؿختبٟٝاال)

، تٍٙ يغغ سٛى االؿختبٝبح ٢خغ١ٕ٧ٔب تبإلمبّج إ٤٘ ٢س٢غ يغغ ٜٛ االؿختبٝبح ٧َؼ ٛؿخؼسًج
 :خب٦٘ ػٖ٘ ٜٛ ا٘سغ٢ل ال ٧٢خمص اؿختبٟٝ( 82)اٝبح ا٘كب٘ضج ٘ٙخض٧ٙل اإلضكبئ٦ االؿخة

 (2)سدّل ركى 
 اهدراشج ختؾًب هويٌبعق اهخؾوٖيٖج تيدٌٖج ينج اهينريج ؽٌٖجخّزٖؼ االشختبٌبح ؽوٓ 

 

 اهيٌعلج ى
ؽدد 

 اهيؾويبح
 االشختبٌبح اهيشخّفبث

االشختبٌبح اهغٖر 
 يشخرسؾج

 %اهٌشتج  اهؾدد %اهٌشتج  اهؾدد
 %30,43 7 % 69,57 16 23 ٛٝنٕج ا٢٘ؿن  1
 %16,67 3 % 83,33 15 18 ٛٝنٕج ا٘فؼٓ  2
 %25,8 8 % 74,2 23 31 ٛٝنٕج اُ٘ؼة  3
 %38,1 8 % 61,9 13 21 ٛٝنٕج ا٘س٢ٝة  4
 % 37,5 9 % 62,5 15 24 ٛٝنٕج ا٘فٛبل  5

 %29,9 35 % 70,1 82 117 ا٘ٛس٢ٛو 
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٘س٧ٛى ا٘ت٧بٝبح ٢ا٘كب٘ضج أٜ يغغ االؿختبٝبح ا٘ٛؿخ٢ّبث  (2)ؼٔٚ ٧خمص ٜٛ ا٘سغ٢ل 
ٜٛ االؿختبٝبح ا٘خ٦ خٚ خ٢ؽ١ً٧ب، %( 70,1)اؿختبٟٝ خٛذل ٝؿتج ( 82)٘ٙخض٧ٙل اإلضكبئ٦ 

ٜٛ %( 29.9)اؿختبٟٝ خٛذل ٛب ٝؿتخٟ ( 35)سًج ٢تٍٙ يغغ االؿختبٝبح ا٧ُ٘ؼ ٛؿخؼ
 .االؿختبٝبح ا٘خ٦ خٚ خ٢ؽ١ً٧ب
 :ا٘غؼاؿجٛخ٧ُؼاح ا٘غؼاؿج ختًًب ل ي٧ٝج ٢ا٘سغا٢ل ا٘خب٧٘ج خكِ

 (أ  – 3)سدّل ركى 
 اهدراشج ختؾًب هيخغٖر اهيؤُل اهؾويٕ ؽٌٖجخّزٖؼ 

 

 %اهٌشتج اهؾدد (اهيؤُل اهؾويٕ)اهيخغٖر 
 %96,3 79 تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ

 %3,7 3 ٢أٗذؼ ٛبسؿخ٧ؼ

 %100 82 اهيسيّػ
 

ا٘غؼاؿج تًغ ا٘خنت٧ٓ ختًًب ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل  ي٧ٝجخ٢ؽ٧ى ( أ  – 3)٧خمص ٜٛ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
، ذٚ ضٛٙج %(96,3)ا٦ًٛٙ٘، ض٧د سبء ٦ّ ا٘ٛؼختج األ٤٘٢ ضٛٙج ا٘تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ تٝؿتج 

 %(.3,7)ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٢أٗذؼ تٝؿتج 

 (ة  – 3)سدّل ركى 
 اهدراشج ختؾًب هيخغٖر شٌّاح اهخترث ؽٌٖجخّزٖؼ 

 

 %اهٌشتج اهؾدد (شٌّاح اهخترث)اهيخغٖر 
 %24,4 20 ؿ٢ٝاح 5أٔل ٜٛ 

 %75,6 62 ؿ٢ٝاح 5أٗذؼ ٜٛ 

 %100 82 اهيسيّػ
 

ا٘غؼاؿج ختًًب ٘ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث،  ي٧ٝجخ٢ؽ٧ى ( ة – 3)٧خمص ٜٛ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
، %(75,6)ؿ٢ٝاح تٝؿتج  ٢5سبء ٦ّ ا٘ٛؼختج األ٤٘٢ اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث األٗذؼ ٜٛ 

 %(.24,4)ؿ٢ٝاح تٝؿتج  5عتؼخ١ٜ أٔل ٜٛ  الخ٦ذٚ اً٘ٛٙٛبح ال
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 (ر  – 3)سدّل ركى 
 اهدراشج ختؾًب هيخغٖر اهدّراح اهخدرٖتٖج ؽٌٖجخّزٖؼ 

 

 %اهٌشتج اهؾدد (اهدّراح اهخدرٖتٖج)اهيخغٖر 
 %59,8 49 .خغؼ٧ت٧ج ػاح كٙج تب٢ٛ٘م٢و ٘ٚ أضمؼ غ٢ؼاح

 %40,2 33 .خغؼ٧ت٧ج ػاح كٙج تب٢ٛ٘م٢و ضمؼح غ٢ؼاح

 %100 82 اهيسيّػ
 

ا٘غؼاؿج ختًًب ٘ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج،  ي٧ٝجخ٢ؽ٧ى ( ر – 3)٧خمص ٜٛ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
خغؼ٧ت٧ج ػاح كٙج  الخ٦ ٘ٚ ٧ضمؼٜ غ٢ؼاح٢ٔغ سبء ٦ّ ا٘ٛؼختج األ٤٘٢ اً٘ٛٙٛبح ال

، ٦ّ٢ ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج اً٘ٛٙٛبح %(59,8)تٝؿتج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث إٝخبر ٢ٛم٢و يؼل ٢ة
 %(.40,2)خغؼ٧ت٧ج ػاح كٙج تب٢ٛ٘م٢و تٝؿتج  غ٢ؼاحالخ٦ ضمؼٜ ال

 ( د – 3)سدّل ركى 
 (ضنّيٕ أُوٕ ّ)ٌّػ اهخؾوٖى اهدراشج ختؾًب هيخغٖر  ؽٌٖجخّزٖؼ 

 

 اهٌشتج اهؾدد (ٌّػ اهخؾوٖى)اهيخغٖر 
 %24,4 20 أ٦ٙ٠

 %75,6 62 ض٦ٛ٢ٗ

 %100 82 ا٘ٛس٢ٛو
 

ا٘غؼاؿج ختًًب ٘ٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ ٢ػٖ٘  ي٧ٝجخ٢ؽ٧ى ( غ – 3)٧خمص ٜٛ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
تًغ ا٘خنت٧ٓ، ٢ٔغ سبء ٦ّ ا٘ٛؼختج األ٤٘٢ اً٘ٛٙٛبح ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ض٦ٛ٢ٗ ٦ّ٢ ا٘ٛؼختج ا٘ذب٧ٝج 

 .ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘%( 24,4)، %( 75,6)اً٘ٛٙٛبح ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ األ٦ٙ٠ ٢ػٖ٘ تٝؿتج 

 :أداة انذراست 

ٗأغاث ٘سٛى ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٜٛ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج، ض٧د ٧ؼ٣  اضذج االؿختبٟٝاؿخعغٛح ا٘ة
أغاث ٛالئٛج ٘ٙضك٢ل ي٤ٙ ٢ًٙٛٛبح ٢ت٧بٝبح  أٜ االؿختبٟٝ( 109ٚ،ق2005يت٧غاح ،)

٢ضٕبئٓ ٛؼختنج ت٢أى ٧ًٜٛ ال خخ٢ّؼ إسبتبخ١ب إال يٝغ األّؼاغ ا٧٧ًٜٝٛ٘ ت٢ٛم٢و 
 .االؿختبٟٝ
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ٛالئٛج ٘خض٧ٕٓ ٠غِ ا٘غؼاؿج  أٗذؼ األغ٢اح ا٢ٟٗ٘ٝ االؿختب٢ٟٝٔغ اؿخعغٛح ا٘تبضذج 
اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج  غؼسج٢٠٢ ًٛؼّج 

 .ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

 :إخزاءاث انذراست 

تًغث عن٢اح إلعؼاس١ب ٦ّ فٗل ( االؿختبٟٝ)ٕ٘غ ٛؼح ي٧ٙٛج إيغاغ أغاث ا٘غؼاؿج 
 : ا٘غؼاؿج، ٗب٘خب٦٘ ٧س٧ة ي٤ٙ أؿئٙج 

غؼاؿبح ٛؼاسى ٢غ٢ؼ٧بح ٢ٛسالح ٢ٜٛ  خؼت٧جٛؼاسًج اً٘غ٧غ ٜٛ أغت٧بح ال .1
، تبإلمبّج إ٤٘ ٕٛبتٙج اً٘غ٧غ ٛؼختنج ت٢ٛم٢و ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘جٛضٗٛج ٢٢أتضبد 

 .ٜٛ ػ٥٢ االعخكبق ٦ّ ٛسبل خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ

 :خٚ خضغ٧غ ا١٘غِ ٜٛ االؿختبٟٝ ٢٠٢ .2

  ْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ل ًٛٙٛبح اٛخالًٖٛؼّج غؼسج
 .ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

  ا٘ٗفِ يٜ اْ٘ؼ٢ٓ ٦ّ إسبتبح ي٧ٝج ا٘غؼاؿج خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼاح ا٘غؼاؿج
 .ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘، ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث، ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج، ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ: ٦٠٢

ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن إيغاغ ٔبئٛج تبْ٘ٗب٧بح  .3
 . ، ٢ٜٛ ذٚ اؿخعغا١ٛب يٝغ إيغاغ االؿختبٟٝا٘ٛخًغغث

ّٕؼث ْ٘ٗب٧بح ( 23)إيغاغ االؿختبٟٝ ٦ّ ك٢ؼخ١ب األ٧٘٢ج ٢ٔغ افخٛٙح ي٤ٙ  .4
ّٕؼث ْ٘ٗب٧بح اإلٝخبر، ٦٠٢ خٛذل اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ً٘ٛٙٛبح ( 87)اً٘ؼل، ٢

 .ذب٧٢ٝج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغثاألض٧بء ٦ّ ا٘ٛؼضٙج ال

ٛضًٗٛب ( 22)يؼل االؿختبٟٝ ي٤ٙ يغغ ٜٛ ا٘ٛعخك٧ٜ ٦ّ ا٘ٛسبل تٍٙ يغغ٠ٚ  .5
( ٢امضج ، ٧َؼ ٢امضج)، إلتغاء آؼائ١ٚ ٜٛ ض٧د غؼسج ا٢٘م٢ش (9ٛٙضٓ ؼٔٚ)

٢ا٘خًغ٧ل ( ١ٛٛج ، ٧َؼ ١ٛٛج)، ٢األ٧ٛ٠ج ( خٝخ٦ٛ ، ال خٝخ٦ٛ)، ٢االٝخٛبء ْ٘ٙٗب٧ج 
 .إ٘ٛخؼش

ّٕؼث ( 19) االؿختبٟٝٚ ا٘خًغ٧ل ٢ّٓ آؼاء ا٘ٛض٧ٜٛٗ ٢أكتص اً٘غغ ا١ٝ٘بئ٦ ْٕ٘ؼاح ح .6
 :سزئًٖ ّٕؼث ْ٘ٗب٧بح اإلٝخبر، ٦٠٢ ٕٛؿٛج إ٤٘ ( 77)٦ّ ْٗب٧بح اً٘ؼل، ٢

٘غؼاؿج ٦٠٢ ا٘ٛؤ٠ل             ٢ًٙٛٛبح يبٛج يٜ اً٘ٛٙٛج ٛؼختنج تٛخ٧ُؼاح ا :اهسزء األّل
 .، ٢ٝ٢و ا٘خ٧ًٙٚح ا٘خغؼ٧ت٧جا٦ًٛٙ٘، ٢ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث، ٢ا٘غ٢ؼا
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 :ٔبئٛج اْ٘ٗب٧بح ٦٠٢ ٕٛؿٛج إ٤٘ ٛض٢ؼ٧ٜ ؼئ٧ؿ٧٧ٜ :اهسزء اهذبٌٕ

 اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  :اهيضّر األّل
 (   .19)إ٤٘ ( 1)أعػح األؼٔبٚ ٜٛ ّٕؼث( 19)٢خخمٜٛ 

 ٌٕاْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث  :اهيضّر اهذب
ا٘خعن٧ن، اإليغاغ، ٗخبتج )٦٠٢ تغ٢ؼ٠ب ٢ٛؽيج إ٤٘ عٛؿج ْٗب٧بح أؿبؿ٧ج 

٧٢ٝغؼر خضخ١ب ٛس٢ٛيج ( ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧، اؿخعغاٚ تؼٝبٛز ا٘خأ٧ِ٘، ا٘خسؼ٧ة ٢ا٘خن٧٢ؼ
إ٤٘ ( 1)ؼٔبٚ ٜٛ أعػح األ ّٕؼث( 77)ٜٛ ا١ٛ٘بؼاح اْ٘ؼي٧ج، تُٙح ٦ّ ٛس١ٙٛب 

(77.) 

٢ٔغ اؿخعغٛح ا٘تبضذج ٧ٕ٘بؾ غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٧ٕٛ٘بؾ ا٘ذالذ٦ تض٧د خًن٤ 
يٝغٛب خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ( 2)يٝغٛب خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٛٝعْمج، ٢ا٘غؼسج ( 1)ا٘غؼسج 

 .يٝغٛب خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ يب٧٘ج( 3)ٛخ٢ؿنج، ٢ا٘غؼسج 
 : غؼاؿج ّٗبٝح ٗب٘خب٦٘أٛب خكض٧ص االؿخسبتبح ي٤ٙ أغاث ال

  2 =3 -1= ا٘ٛغ٣   .أ 
   0,7 = 3 ÷ 2 = ٢ٛغ٣ ٗل ٛؿخ٣٢  .ة 

خٚ خضغ٧غ ا٧ًٛ٘بؼ ا٘خب٦٘ ٘ٙضٗٚ ي٤ٙ غؼسج خ٢اّؼ ٢ي٤ٙ م٢ء ا٘عن٢خ٧ٜ ا٘ؿبتٕخ٧ٜ 
 :اْ٘ٗب٧بح

 .خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٛٝعْمج: غؼسج ( 1,7)إ٤٘ أٔل ٜٛ ( 1)٧ٔٛج ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ ٜٛ 
 .خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٛخ٢ؿنج: غؼسج ( 2,4)إ٤٘ أٔل ٜٛ (1,7)٧ٜٔٛٛج ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ 

 .خ٢ٜٗ غؼسج ا٘خ٢اّؼ يب٧٘ج: غؼسج ( 3)إ٤٘ ( 2,4)٧ٔٛج ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ ٜٛ 

 :صذق أداة انذراست 

 :ٛؼضٙخ٧ٜ ٗب٘خب٦ٕ٘٘غ خٚ خض٧ٗٚ أغاث ا٘غؼاؿج ي٤ٙ 

٦ّ  ي٤ٙ يغغ ٜٛ ا٘ٛعخك٧ٜ ٜٛ أؿبخػث( االؿختبٟٝ ) خٚ يؼل أغاث ا٘غؼاؿج  .1
ا٘ٛٝب٠ز ٢نؼٓ ا٘خغؼ٧ؾ ٢خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٛفؼّبح خؼت٧٢بح ٘ٙخأٗغ ٜٛ كغ١ٔب 

 ٚ،2005يت٧غاح،)، ض٧د ٧ؼ٣ Trustees Validityيٜ نؼ٧ٓ كغٓ ا٘ٛض٧ٜٛٗ 
أٟٝ تبإلٛٗبٜ ضؿبة كغٓ األغاث تًؼم١ب ي٤ٙ يغغ ٜٛ ا٘ٛعخك٧ٜ ( 173ق

ٜ ذٚ خٚ ٢مى ٢ٚ ٢ا٘عتؼاء ٦ّ ا٘ٛسبل ٧٢ؿخن٧ى ا٘تبضد االيخٛبغ ي٤ٙ ض١ٛٗٚ
 (.10ٛٙضٓ ؼٔٚ)األغاث ٦ّ ك٢ؼخ١ب ا١ٝ٘بئ٧ج 
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٘ضؿبة ا٘كغٓ ا٘ػاخ٦ خٚ خنت٧ٓ أغاث ا٘غؼاؿج ي٤ٙ ي٧ٝج اؿخنالي٧ج خ٢ٗٝح ٜٛ  .2
ضؿبة ا٘كغٓ ا٘ػاخ٦ خٚ ًٛٙٛج أض٧بء ٜٛ ٧َؼ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج، ٢( 20)

تبؿخعغاٚ ًٛبغ٘ج أْ٘ب ٗؼ٢ٝتبط، ٢يٜ نؼ٧ٓ ضؿبة ا٘سػؼ ا٘خؼت٦ً٧ ٧ٕ٘ٛج ًٛبٛل 
٦٠٢ غؼسج ٕٛت٢٘ج ( 0,95)٧ٔ٢ٛج ا٘سػؼ ا٘خؼت٦ً٧ تُٙح ( 0,91)ا٘ذتبح ا٘ػ٥ تٍٙ 

ٜٛ ا٘ذتبح، ٛٛب ٧غل ي٤ٙ أٜ األغاث خخٛخى تغؼسج يب٧٘ج ٜٛ ا٘ذتبح ٢أكتضح تب٘خب٦٘ 
 .  كب٘ضج ٘ٙخنت٧ٓ

 :اث أداة انذراست ثب

٘ضؿبة ذتبح   Alpha Cronpachٔبٛح ا٘تبضذج تبؿخعغاٚ ًٛبٛل ا٘ذتبح أْ٘ب ٗؼ٢ٝتبط 
 :أغاث ا٘غؼاؿج ٢٧٢مض١ب ا٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ 

 ( 4) سدّل ركى 

 ّٖظص كٖى يؾبيل اهذتبح أهفب نرٌّتبط هيضبّر أداث اهدراشج

 كٖيج أهفب نرٌّتبط ؽدد اهفلراح اهيضّر
 0,929 19 (اً٘ؼل)ا٘ٛض٢ؼ األ٢ل 

 0,965 77 (اإلٝخبر)ا٘ٛض٢ؼ ا٘ذب٦ٝ 
 0,97 96 ا٘ٛس٢ٛو

 

٦٠٢ ٧ٔٛج يب٧٘ج  (0,97)أٜ ٧ٔٛج ًٛبٛل ا٘ذتبح اً٘بٚ ٘ألغاث (  4) ٢٧مص ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
 ٔغسغًا خف٧ؼ إ٤٘ أٜ أغاث ا٘غؼاؿج خخٛخى تغؼسج يب٧٘ج ٜٛ ا٘ذتبح، ٢ٗػٖ٘ ٛض٢ؼ٥ األغاث ٢

ي٤ٙ ا٘خ٢ا٦٘، ٢تب٘خب٦٘ أكتضح األغاث  (0,965 -0,929)تُٙح ٧ٔٛج ًٛبٛل ا٘ذتبح ١٘ٛب 
 .كب٘ضج ٘ٙخنت٧ٓ، ٢تٝبّء ي٤ٙ ػٖ٘ ٧ٜٛٗ االيخٛبغ ي٤ٙ ٝخبئز ا٘غؼاؿج

 :خطىاث تطبٍك أداة انذراست 

تًغ ا٘خأٗغ ٜٛ ؿالٛج ٢كضج االؿختبٟٝ ٘ٙخنت٧ٓ ٢أعػ ٢ٛإّج ا٘ٛفؼّج ي٤ٙ ا٘ؼؿب٘ج 
ث، خٚ اؿخٗٛبل اإلسؼاءاح اإلغاؼ٧ج ا٘ٛخًبؼِ ي١٧ٙب ٢ا٘الؽٛج ٘خنت٧ٓ أغاث ٘خنت٧ٓ األغا

، ٢ا٘ٛغث ٠ـ 1431/  1430ؿ٦ األ٢ل ٜٛ اً٘بٚ ا٘غؼاؿج، ٢ٔغ خٚ خنت١ٕ٧ب ٦ّ اْ٘كل ا٘غؼا
 .٢٧ًٛب( 20)ا٘ؽ٧ٝٛج ا٘خ٦ اؿخُؼٔخ١ب ي٧ٙٛج خ٢ؽ٧ى ٢سٛى االؿختبٝبح 
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 :األسانٍب اإلحصائٍت 

٘إلسبتج ي٤ٙ أؿئٙج ا٘غؼاؿج خٚ خض٧ٙل ا٘ت٧بٝبح تبؿخعغاٚ تؼٝبٛز ا٘ضؽٛج اإلضكبئ٧ج 
 :٢تبؿخعغاٚ األؿب٧٘ة اإلضكبئ٧ج ا٘خب٧٘ج  (SPSS)٢ًٙٙ٘ٚ االسخٛبي٧ج 

ا٘خٗؼاؼاح ٢ا٘ٝؿة ا٘ٛئ٧٢ج ٢٘كِ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٢ػٖ٘ تب٘ٝؿتج ٢ًٙٛٙ٘ٛبح  .1
 .األ٧٘٢ج

ا٧ًٛ٘بؼ٧ج، ٢ػٖ٘ ٘ضؿبة ا٧ٕ٘ٛج ا٘خ٦ ٧ًن١٧ب ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٢االٝضؼاّبح  .2
 .أّؼاغ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ٘ٗل يتبؼث، ذٚ ضؿبة ا٘ٛخ٢ؿن اً٘بٚ ٘ٗل ٛض٢ؼ

٘غؼاؿج اْ٘ؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح   Mann-Whitney Test( ٛبٜ ٢خ٦ٝ)اعختبؼ  .3
٢ٝ٢و  ،، ٢ؿ٢ٝاح ا٘عتؼثؼاؿج ٢ًّٕب ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ا٘غ ي٧ٝجاؿخسبتبح 

 .ا٘خ٧ًٙٚ

ا٘غؼاؿج  ي٧ٝج٘غؼاؿج اْ٘ؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح اؿخسبتبح   T-Test( ح ) اعختبؼ  .4
 .ًا ٘ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج٢ّٓ
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 انفصم انزابع

 عزض وينالشت اننتائح
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 انفصم انزابع 

 عزض وينالشت اننتائح

٧خٝب٢ل اْ٘كل ا٘ضب٦٘ يؼل ا٘ٝخبئز ا٘خ٦ أؿْؼ ي١ٝب ا٘خض٧ٙل اإلضكبئ٦ ٢ٛٝبٔفخ١ب، 
 :ٜٛ عالل اإلسبتج ي٤ٙ أؿئٙج ا٘غؼاؿج، ٢ػٖ٘ ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٘خب٦٘

 :إخابت انسؤال األول

يب درسج ايخالم يؾويبح األضٖبء فٕ اهيرضوج اهذبٌّٖج هونفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج 
 ؟اهالزيج هؾرط اهّشبئع اهيخؾددث 

٢٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٢ االٝضؼاّبح ا٧ًٛ٘بؼ٧ج 
ض٧بء ٦ّ اٛخالٖ ًٛٙٛبح األ ٥ ا٘ٛض٢ؼ األ٢ل، ٢ا٘ػ٥ ٧ٕ٧ؾ غؼسجٛخمٛٝج ِ ٘ٗل ١ٛبؼث

، ث ا٘ٛخًغغيؼل ا٢٘ؿبئن الؽٛج لا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ال
 (5) ؼ٦ّٚٔ ا٘سغ٢ل ختًًب ٘غؼسج خ٢اّؼ٠ب ٢ضؿبة ا٘ٛخ٢ؿن اً٘بٚ ١٘ب، ٢ٔغ ؼختح خٝبؽ٧ً٘ب 

 : ٗب٘خب٦٘
 ( 5) سدّل ركى 

األضٖبء ضّل درسج خّافر اهنفبٖبح اهيخّشعبح اهضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج الشخسبتبح يؾويبح 
 .اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج اهالزيج هؾرط اهّشبئع اهيخؾددث هدًِٖ

الترتٌب 
رقم 

الفقرة 
الكفاٌة 

المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

درجة 
التوافر 

تحدٌد المادة التعلٌمٌة و األنشطة )التخطٌط للعرض من حٌث  17 1
 ..(، مكان العرض

 ؽبهٖج 0,59 2,72
مكان جهاز العرض ، شاشة )تنظٌم مكان العرض من حٌث  16 2

 (العرض ، المسافة بٌن الجهاز والشاشة ، التهوٌة واإلضاءة 
 ؽبهٖج 0,58 2,71

 ؽبهٖج 0,59 2,66 .ضبط وضوح الصورة المعروضة باستخدام عدسة العرض 2 3
 ؽبهٖج 0,62 2,62 (.الداتا شو) Multimedia Projectorتشغٌل جهاز  1 4
 ؽبهٖج 0,62 2,62 ...تقسٌم زمن العرض تبعاً للمواد واألنشطة و االستفسارات  18 5
 ؽبهٖج 0.67 2,59 .التأكد من توافق جهاز الحاسب اآللً مع جهاز العرض  10 6
استخدام جهاز العرض كجهاز تفاعلً بغرض إشاعة التعاون  15 7

 .بٌن الطالبات
 ؽبهٖج 0,69 2,57

التأكد من )إٌقاف الجهاز /إعداد التوصٌالت الخاصة بتشغٌل 7 8
فصل التٌار / فرق جهد التٌار الكهربائً، األسالك ، توصٌل 

 (.الخ...الكهربائً 
 ؽبهٖج 0,61 2،54

متابعة وتوجٌه وإرشاد الطالبات أثناء التعلم الفردي على  19 9
 .جهاز الحاسب 

 ؽبهٖج 0,71 2,54
 ؽبهٖج 0,71 2,50 .الجهاز على الشاشة ضبط زاوٌة عرض  3 10
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التوصٌل بشاشة )إعداد التوصٌالت المختلفة مع الجهاز  8 11
التلفاز، و بالحاسب اآللً و الكامٌرا الرقمٌة وجهاز الفٌدٌو 

 ..(..كاسٌت
 ؽبهٖج 0,71 2,50

التشغٌل ، الزوم ، )التعامل مع أزرار قائمة التحكم العلٌا  4 12
 (.الخ ...الفٌدٌوالصوت ، 

 ؽبهٖج 0,71 2,48
التأكد من توافق إصدار البرمجٌة مع اإلصدار الموجود  9 13

 اسببالح
 ؽبهٖج 0,74 2,46

 ؽبهٖج 0,79 2,43 .إعداد نسخة احتٌاطٌة للبرمجٌة التعلٌمٌة المتعددة 11 14
 ؽبهٖج 0,72 2,43 .مراعاة عنصر األمن والسالمة عند استخدام الجهاز  14 15
عدم )التغلب على المشاكل الفنٌة الشائعة عند استخدام الجهاز 12 16

وجود صورة، صورة مشوهة، صورة مقلوبة أو معكوسة، 
 ( .الخ...عدم وجود صوت

 يخّشعج 0,71 2,29

والمخارج  inputمعرفة االستخدامات المختلفة للمداخل  5 17

Output الموجودة فً الجهة الخلفٌة للجهاز. 
 يخّشعج 0,79 2,28

 يخّشعج Remote Control. 2,28 0,76استخدام جهاز التحكم عن بعد  6 18
تنظٌف العدسات ، تنظٌف فلتر الهواء )صٌانة جهاز العرض  13 19

 (الخ...
 يخّشعج 0,83 2,18

 ؽبهٖج 0,50 2,50 =اهيخّشع اهضشبتٕ اهؾبى 
 

أٜ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٢االٝضؼاّبح ا٧ًٛ٘بؼ٧ج ا٘عبكج ( 5)خف٧ؼ ٝخبئز ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
ت٢س١بح ٝهؼ أّؼاغ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ض٢ل غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

ا٘الؽٛج ً٘ؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ٔغ خؼا٢ضح ت٧ٜ 
 .أ١ٝب خخؼا٢ش ت٧ٜ اً٘ب٧٘ج ٢ا٘ٛخ٢ؿنج ٢ًّٕب ٧ٕٛٙ٘بؾ ا٘ذالذ٦أ٥ ( 2,18)إ٤٘ ( 2,72)

ا٘خعن٧ن : )يتبؼث، أيال٠ب ١ٛبؼث( 15)ٗٛب ٧الضه أٜ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٗبٝح يب٧٘ج ٦ّ 
ٛؼايبث يٝكؼ األٜٛ ٢ا٘ؿالٛج : )١ٛبؼث ٢أغٝب٠ب (2,72) تٍٙ تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ (ً٘ٙؼل

 (.2,43)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ تٍٙ  (يٝغ اؿخعغاٚ ا٘س١بؽ

ا٘خُٙة : )يتبؼاح، أيال٠ب ١ٛبؼث( 4)ٜ أٜ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٗبٝح ٛخ٢ؿنج ٦ّ ٦ّ ض٦
أغٝب٠ب ، ٢(2,29)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ تٍٙ ( ا٧ْٝ٘ج ا٘فبئًج يٝغ اؿخعغاٚ ا٘س١بؽ ي٤ٙ ا٘ٛفبٗل

 (.2,18)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ تٍٙ  (ك٧بٝج س١بؽ اً٘ؼل: )١ٛبؼث
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ٧٢غل خض٧ٙل ت٧بٝبح ا٘غؼاؿج أٜ غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح 

ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٗبٝح  ً٘ؼل ا٢٘ؿبئن
٦٠٢ ٧ٔٛج يب٧٘ج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ( 2,50)تغؼسج يب٧٘ج، ض٧د تٍٙ ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ اً٘بٚ 

 .ا٧ٕٛ٘بؾ ا٘ذالذ٦
تغؼسج يب٧٘ج ٘غ٣ ًٛٙٛبح  ٢خْؿؼ ا٘تبضذج ؿتة خ٢اّؼ ْٗب٧بح يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج إ٤٘ أٜ إغاؼث ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خؼت٧٢ج ا٘خبتًج إلغاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ 
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٘ٙتٝبح تٛٗج ٔغ يٛٙح ي٤ٙ خ٧ّ٢ؼ س١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح ٘س٧ٛى ا٘ٛغاؼؾ ٢ا٘ػ٥ ٧ؿخعغٚ 
اٛل ٛى ٠ػا ً٘ؼل ا٘تؼاٛز ا٘خ٧ٛ٧ًٙج؛ األٛؼ ا٘ػ٥ ّؼل ي٤ٙ اً٘ٛٙٛبح ًٛؼّج ٧ْ٧ٗج ا٘خى

ا٘س١بؽ ٧ْ٧ٗ٢ج اؿخعغاٟٛ تنؼ٧ٕج كض٧ضج ٘خ٢ه٧ْٟ ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج، ٢ٛٛب يٓؽؽ ػٖ٘ 
ٔٙج يغغ ٧ّٝبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ تب٘ٛغاؼؾ ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج، ٢٠٢ األٛؼ ا٘ػ٥ 

٧ٛ٧٘ج أ٘ؽٚ اً٘ٛٙٛج تًٛؼّج ٧ْ٧ٗج ا٘خًبٛل ٛى األس١ؽث ا٘ٛعخْٙج ا٘ٛؿخعغٛج ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خى
 .يؼل ا٘ت٧بٝبح ٢س١بؽ ا٘ضبؿة ا٦٘٨ا٘ٛعخْٙج ١ٝٛ٢ب ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٗس١بؽ 

( 2005ٚا٘فؼ٧ِ،)، ٢( 2008ٚا٦ٝٛ٢ٛ٘،)ٜٛ  ٓ ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٛى ٝخبئز غؼاؿج ٗل٢ِّخخِ
، (2000ٚا٘ؿ٧ٝغ٥،)، ٢( 2001ٚإ٘ذب٦ٛ،)، ٢( 2003ٚي٢ل،)، ٢( 2003ٚ،ؿالٛج)، ٢

ٛخٖٙ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تغؼسج يب٧٘ج ٢ا٘خ٦ خ٢كٙح إ٤٘ أٜ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ح
 . ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٜٛ أ١ٛ٠ب اْ٘ٗب٧بح ا٘ٛخًٕٙج تبؿخعغاٚ األس١ؽث ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ

 :إخابت انسؤال انثانً

يب درسج ايخالم يؾويبح األضٖبء فٕ اهيرضوج اهذبٌّٖج هونفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج 
 ؟اهالزيج إلٌخبر اهّشبئع اهيخؾددث 

٢٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٢ االٝضؼاّبح ا٧ًٛ٘بؼ٧ج 
اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ  غؼسج ٛٝج ٦ّ ا٘ٛض٢ؼ ا٘ذب٦ٝ ٢ا٘ػ٥ ٧ٕ٧ؾ١ٛبؼث ٛخل ٘ٗل

، ٢ضؿبة ا٘ٛخًغغثا٢٘ؿبئن  الؽٛج إلٝخبرا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ال
 :ا٘خب٦٘ ٖ( 6)٦ّ ا٘سغ٢ل ختًًب ٘غؼسج خ٢اّؼ٠ب ٗٛب ، ٢ٔغ ؼختح خٝبؽ٧ً٘ب ا٘ٛخ٢ؿن اً٘بٚ ١٘ب

 ( 6) سدّل ركى 

اهيخّشعبح اهضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج الشخسبتبح يؾويبح األضٖبء ضّل درسج خّافر اهنفبٖبح 
 .اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج اهالزيج إلٌخبر اهّشبئع اهيخؾددث هدًِٖ

 :نفبٖج اهخخعٖع/ أ

 تٌبالتر
رقم 
 الفقرة

 الكفاٌة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 التوافر

الفئة )ة والمرحلٌة والعقلٌة للطالبات تحدٌد الخصائص العمري 7 1
 (.المستهدفة

 ؽبهٖج 0,54 2,74
فقرة عرض للمادة العلمٌة ، فقرة ) تحدٌد محتوى كل فقرة  8 2

 (تعزٌز، أنشطة وتدرٌبات ، فقرة تغذٌة راجعة 
 ؽبهٖج 0,52 2,68

صٌاغة األهداف التعلٌمٌة الخاصة لموضوع البرمجٌة  6 3
 .صٌاغة إجرائٌة

 ؽبهٖج 0,61 2,67
توضٌح العالقة بٌن الفقرات فً الدرس الواحد وبٌن الدروس  9 4

 .مع بعضها البعض وبٌن الوحدات 
 ؽبهٖج 0,65 2,60

 ؽبهٖج 0,63 2,54 .تحدٌد الهدف من استخدام الوسائط المتعددة 1 5
 ؽبهٖج 0,59 2,48 .تحدٌد الوسائط المناسبة لموضوع البرمجٌة  13 6
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 ؽبهٖج 0,65 2,46 .اختٌار المراجع ومصادر التعلم المناسبة والمتاحة 12 7
 ؽبهٖج 0,72 2,43 .ترتٌب فقرات الدرس حسب التسلسل المنطقً للدرس 5 8
 ؽبهٖج 0,75 2,40 .توحقائق ومهاراتحلٌل محتوى البرمجٌة إلى مفاهٌم  3 9
تقسٌم المحتوى إلى وحدات ، والوحدة إلى دروس والدرس  4 10

 .إلى فقرات
 ؽبهٖج 0,73 2,40

 يخّشعج 0,72 2,39 .تحدٌد طرق التقوٌم البنائً والتجمٌعً المالئمة 15 11
 يخّشعج 0,72 2,39 .اختٌار برنامج تألٌف برنامج الوسائط المتعددة  16 12
 يخّشعج 0,74 2,35 . بناء اختبار قبلً للتعرف على مستوى الطالبات 10 13
 يخّشعج 0,72 2,34 .تحدٌد األجهزة الالزمة إلنتاج الوسائط  14 14
 يخّشعج 0,81 2.13 .تحدٌد موضوع البرمجٌة 2 15
اختٌار البرامج المساعدة على إنتاج البرمجٌة بشكل جٌد مثل  17 16

 .برامج تحرٌر الصورة ، والصوت واألفالم : 
 يخّشعج 0,78 2,10

 يخّشعج 0,73 2,01 .تحدٌد طرق واستراتٌجٌات التعلٌم المناسبة  11 17
 :نفبٖج خسِٖز ّإؽداد ؽٌبضر اهّشبئع اهيخؾددث / ة

 الترتٌب
رقم 
 الفقرة

 الكفاٌة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 التوافر

تسجٌل وحفظ الصوت والمؤثرات الصوتٌة فً الحاسب  20 18
 .اآللً

 ؽبهٖج 0,56 2,76
 ؽبهٖج 0,55 2,72 (الحجم ، اللون ، المكان )تنسٌق النص من حٌث  19 19

 ؽبهٖج 0,68 2,59 .توصٌل الكامٌرا الرقمٌة بالحاسب لتنزٌل الصور علٌه  25 20

الحصول على لقطات الفٌدٌو بواسطة كامٌرات الفٌدٌو  27 21

أو التلفاز أو  DVDالرقمٌة أو اسطوانات الفٌدٌو الرقمٌة 

 .االنترنت
 ؽبهٖج 0,65 2,55

 ؽبهٖج 0,75 2,40 .كتابة النص التعلٌمً فً الحاسب اآللً 18 22

 ؽبهٖج 0,8 2,40 .الخ...اإلبطاءالسرعة ، : التحكم فً مقاطع الفٌدٌو من حٌث  29 23

الحصول على صور ثابتة بواسطة االنترنت أو الكامٌرا  24 24
 .الرقمٌة

 يخّشعج 0,74 2,34
 يخّشعج 0,83 2,34 .إدخال صور ثابتة للحاسب باستخدام الماسح الضوئً  26 25

استخدام أصوات ومؤثرات صوتٌة موجودة على مشغل  21 26
 CD , DVDاسطوانات 

 يخّشعج 0,76 2.33

 يخّشعج 0,81 2.32 .إنتاج رسومات خطٌة  بالحاسب اآللً 22 27

جعلها ثنائٌة أو ثالثٌة : تنسٌق الرسوم الخطٌة من حٌث  23 28
 .األبعاد ، ذات ظالل ، تلوٌنها ، تغٌٌر القٌم والمسمٌات بها

 يخّشعج 0.79 2.30

 يخّشعج 0,84 2,29 .تنزٌل مقاطع الفٌدٌو على الحاسب اآللً 28 29

 يخّشعج 0,71 2,10 .إنتاج رسوم متحركة باستخدام برامج الحاسب اآللً  30 30

تخزٌن كل عناصر الوسائط التً تم تجهٌزها فً ملف خاص  31 31
 .بالحاسب اآللً

 يخّشعج 0,84 1,76
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 :نفبٖج نخبتج اهشٌٖبرّٖ / ر

 الترتٌب
رقم 
 الفقرة

 الكفاٌة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 التوافر

إعداد رسم تخطٌطً متكامل لشكل البرمجٌة بالرموز  32 32
 (.الخرٌطة االنسٌابٌة)واألشكال 

 عالٌة 0,68 2,59

 عالٌة 0,74 2,43 .اختٌار نوع الوسائط التً ستعرض فً كل فقرة  42 33

 ؽبهٖج 0,70 2,43 .تحدٌد موقع عرض كل نشاط و تدرٌب على الشاشة 48 34
 متوسطة 0,74 2,35 .تحدٌد المدة الزمنٌة لعرض كل معلومة  41 35

 متوسطة 0,74 2,35 .تحدٌد موقع عرض الوسائط فً كل فقرة  44 36

 متوسطة 0,74 2,33 .تحدٌد تسلسل ظهور المعلومات على الشاشة 40 37

 متوسطة 0,75 2,32 .تحدٌد عدد الوسائط فً كل فقرة  43 38

 متوسطة 0,66 2,32 .تحدٌد توقٌت ظهور الوسائط  45 39

 متوسطة 0,73 2,32 .تحدٌد األنشطة و التدرٌبات التً ستعرض فً كل فقرة 46 40

 متوسطة 0,8 2,32 .تحدٌد عدد األنشطة و التدرٌبات التً ستعرض فً كل فقرة 47 41

 متوسطة 0,73 2,30 .تحدٌد موقع كل معلومة ستكتب على الشاشة 39 42

 متوسطة 0,76 2,28 .تحدٌد موقع عرض التغذٌة الراجعة على الشاشة 51 43

تحدٌد التغذٌة الراجعة التً ستقدم لكل استجابة ٌعطٌها  50 44
 .المتعلم

 متوسطة 0,74 2,27

 متوسطة 0,77 2,23 .تحدٌد التفاعل المتوقع من المتعلم إصداره مع كل شاشة 54 45

 متوسطة 0,72 2,21 .ستكتب على الشاشةتحدٌد نوع كل معلومة  38 46

 متوسطة 0,72 2,18 .تحدٌد عدد الشاشات التً ستعرض فً البرمجٌة التعلٌمٌة 36 47

 متوسطة 0,8 2,18 (. الرقم، الوقت ، التعلٌمات)تحدٌد بٌانات كل سؤال  52 48

ٌدوٌاً أو ) تحدٌد كٌفٌة رصد نتائج التقوٌم البنائً و التجمٌعً  53 49
 (.آلٌاً 

 متوسطة 0,78 2,17

 متوسطة 0,77 2,13 .توضٌح تتابع شاشات البرمجٌة التعلٌمٌة المتعددة 35 50

 متوسطة 0,78 2,12 .التنسٌقات على كل الشاشة  ة وتحدٌد التقسٌمات الرئٌس 37 51

 متوسطة 0,72 2,4 .تحدٌد عدد أسئلة التقوٌم البنائً والتجمٌعً  49 52

 متوسطة 0,79 1,98 .نماذج السٌنارٌو كتابة 33 53

شاشة تقدٌم ، مراجعة ، : تحدٌد نوع كل شاشة معروضة  34 54
 الخ ...إرشادٌة

 متوسطة 0,81 1,84

 :كفاٌة استخدام نظام تألٌف برمجٌات الوسائط المتعددة / د

 اهخرخٖة
ركى 
اهيخّشع  اهنفبٖج اهفلرث

 اهضشبتٕ
االٌضراف 
 اهيؾٖبرٔ

درسج 
 اهخّافر

معرفة نوع برنامج تألٌف برمجٌات الوسائط المتعددة  58 55
 .المناسب لمواصفات الحاسب

 ؽبهٖج 0,56 2,74
 ؽبهٖج 0,56 2,61 .إضافة حركات لكل ما ٌظهر على الشاشة  65 56

 ؽبهٖج 0,64 2,61 .إدراج حركة انتقال بٌن الشاشات 67 57
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 ؽبهٖج 0,63 2,55 .البرمجٌة بشكل جٌداستخدام البرامج المساعدة على إنتاج  60 58

تشغٌل برنامج تألٌف برمجٌات الوسائط المتعددة مثل  59 59

(Power Point, Front Page , Director) 
 ؽبهٖج 0,71 2,50

 ؽبهٖج 0,71 2,50 .وضع طرٌقة عرض تعلٌمات البرنامج  69 60

 ؽبهٖج 0,71 2,48 .إضافة أزرار التحكم التفاعلٌة لشاشات البرنامج  68 61

تحدٌد مساحة كل معلومة أو فقرة تعرض على الشاشة بشكل  64 62
 .منسق

 ؽبهٖج 0,73 2,40

 ؽبهٖج 0,73 2,40 .تحدٌد توقٌت ظهور الحركة ونهاٌتها 66 63

 ؽبهٖج 0,75 2,40 .وضع طرٌقة للخروج من البرنامج فً أي وقت 70 64
 يخّشعج 0,83 2,30 .حفظ برنامج الوسائط المتعددة  71 65
أجهزة ملحقة ، : معرفة مكونات ومحتوٌات الحاسب من  57 66

 .مكتبة الصور ، مكتبة األصوات ، مكتبة لقطات الفٌدٌو 
 يخّشعج 0,77 2,29

وضع النص التعلٌمً على الشاشة فً المكان وبالتنسٌق  62 67
 .المحددٌن 

 يخّشعج 0,71 2,28

 يخّشعج 0,77 2,23 .اآللً  معرفة كٌفٌة تشغٌل الحاسب 55 68

فً برنامج التألٌف  -المخزنة مسبقاً -إدراج عناصر الوسائط  63 69
 .بالمكان المحدد لها

 يخّشعج 0,73 2,23

 يخّشعج 0,80 2,20 .تصمٌم شاشة البرنامج باختٌار قالب أو تصمٌم قالب جدٌد  61 70

 يخّشعج 0,80 2,15 .البرمجٌةمعرفة مواصفات الحاسب الذي تتطلبه عملٌة إنتاج  56 71

: التطوٌر التقوٌم وكفاٌة التجرٌب و /هـ

 اهخرخٖة
ركى 
 اهنفبٖج اهفلرث

اهيخّشع 
 اهضشبتٕ

االٌضراف 
 اهيؾٖبرٔ

درسج 
 اهخّافر

عرض البرمجٌة على كل من المتخصصٌن فً المادة العلمٌة  73 72
 .وتقنٌات التعلٌم 

 عالٌة 0,74 2,50

 عالٌة 0,75 2,40 .نتاجبعد االنتهاء من عملٌة اإلتجرٌب البرمجٌة  72 73

تجرٌب البرمجٌة على عٌنة من الطالبات تمثل المجتمع  74 74
 .األصلً 

 يخّشعج 0,82 2,24
 متوسطة 0,82 2,12 .تعدٌل البرمجٌة فً ضوء نتائج التقوٌم  76 75

 متوسطة 0,84 2,10 .نشر وتعمٌم البرنامج لمستخدمٌه  77 76

 متوسطة 0,83 1,90 .التقوٌم المستمر للبرمجٌة بهدف تطوٌرها 75 77

 متوسطة 0,46 2,33 =اهيخّشع اهضشبتٕ اهؾبى 

 

أٜ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٢االٝضؼاّبح ا٧ًٛ٘بؼ٧ج ا٘عبكج ( 6)خف٧ؼ ٝخبئز ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
ت٢س١بح ٝهؼ أّؼاغ ٛسخٛى ا٘غؼاؿج ض٢ل غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ٔغ خؼا٢ضح ت٧ٜ 
 .أ٥ أ١ٝب خخؼا٢ش ت٧ٜ اً٘ب٧٘ج ٢ا٘ٛخ٢ؿنج ٢ًّٕب ٧ٕٛٙ٘بؾ ا٘ذالذ٦( 1,76)إ٤٘ ( 2,76)
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خؿس٧ل : )يتبؼث، أيال٠ب ١ٛبؼث( 31)ٗٛب ٧الضه أٜ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٗبٝح يب٧٘ج ٦ّ 
، (2,76)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ تٍٙ ( ٢ضْه ا٘ك٢ح ٢ا٘ٛؤذؼاح ا٘ك٢خ٧ج ٦ّ ا٘ضبؿة ا٦٘٨

( ٣ غؼ٢ؾ ٢ا٘غؼؾ إ٤٘ ّٕؼاحخٕؿ٧ٚ ا٘ٛضخ٣٢ إ٤٘ ٢ضغاح ، ٢ا٢٘ضغث إل: )٢أغٝب٠ب ١ٛبؼث
٢مى : )١ٛ٢بؼث( ا٘ظ...ا٘ؿؼيج ، اإلتنبء: ا٘خضٗٚ ٦ّ ٕٛبنى ا٧ْ٘غ٢٧ ٜٛ ض٧د : )١ٛ٢بؼث

خسؼ٧ة ا٘تؼٛس٧ج تًغ االٝخ١بء ٜٛ : )١ٛ٢بؼث( نؼ٧ٕج ٘ٙعؼ٢ر ٜٛ ا٘تؼٝبٛز ٦ّ أ٥ ٢ٔح
  .٘ٗل ١ٝٛب (2,40)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ ( ٝخبري٧ٙٛج اإل

خضغ٧غ : )يتبؼث، أيال٠ب ١ٛبؼث( 46)٢ؿنج ٦ّ ٦ّ ض٧ٜ أٜ غؼسج ا٘خ٢اّؼ ٗبٝح ٛح
اعخ٧بؼ تؼٝبٛز خأ٧ِ٘ تؼٝبٛز ا٢٘ؿبئن : )١ٛ٢بؼث( نؼٓ ا٘خ٧٢ٕٚ ا٘تٝبئ٦ ٢ا٘خس٦ً٧ٛ ا٘ٛالئٛج

خعؽ٧ٜ ٗل يٝبكؼ : )٘ٗل ١ٝٛب، ٢أغٝب٠ب ١ٛبؼث( 2,39)تٛخ٢ؿن ضؿبت٦ تٍٙ ( ا٘ٛخًغغث
 .(1,76)ضؿبت٦ تٍٙ  تٛخ٢ؿن( ا٢٘ؿبئن ا٘خ٦ خٚ خس٧١ؽ٠ب ٦ّ ِٛٙ عبق تب٘ضبؿة ا٦٘٨

٧٢غل خض٧ٙل ت٧بٝبح ا٘غؼاؿج أٜ غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج 
ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٗبٝح  ا٢٘ؿبئن ٝخبرإل

٦٠٢ ٧ٔٛج ٛخ٢ؿنج ي٤ٙ ( 2,33)تغؼسج ٛخ٢ؿنج، ض٧د تٍٙ ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ اً٘بٚ 
 .خ٣٢ ا٧ٕٛ٘بؾ ا٘ذالذ٦ٛؾ

٢خْؿؼ ا٘تبضذج ؿتة خ٢اّؼ ْٗب٧بح إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تغؼسج ٛخ٢ؿنج ٘غ٣ 
ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج إ٤٘ ضغاذج ٢١ْٛٚ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ 

تج تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٛبح ٢ا٘ػ٥ تغأ خنت٧ٕٟ ٦ّ ا٘ؿ٢ٝاح ا٧ٕٙ٘ٙج ا٘ٛبم٧ج، ٢ٝهؼًا ٘ت٢ٌٙ ٝؾ
ٜٛ ٛسٛل ي٧ٝج %( 75,6)اً٘ٛٙٛبح ا٘الخ٦ خسب٢ؽح عتؼخ١ٜ ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ا٘عٛؾ ؿ٢ٝاح 

٠٢ٜ ا٘الخ٦ ٘ٚ ٧ضه٧ٜ تئيغاغ ٦ّ ٛسبل اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٔتل ا٘غؼاؿج 
 .أغ٣ ػٖ٘ ٘عْل غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ٘ٙٛخ٢ؿنجا٘عغٛج، 

٘ٚ ٧ٜٗ ًٛؼ٢ِ ٘غ٣  ٢ا٘ػ٥( إٝخبر ا٘تؼاٛز ا٘خ٧ٛ٧ًٙج)ضغاذج ٢١ْٛٚ تبإلمبّج إ٤٘ 
اً٘ٛٙٛبح ضخ٤ ٢ٔح ٔؼ٧ة، ض٧د ٜٗ ٧ًخٛغٜ ي٤ٙ ا٘نؼٓ ا٘خ٧ٕٙغ٧ج ٦ّ ا٘خغؼ٧ؾ ٢ا٘خ٦ 

، ٢ض٧ٜ غع٢ل ا٘خ٧ٕٝج ٘ٛسبل ا٘خ٧ًٙٚ تغأح اً٘ٛٙٛبح ةخًخٛغ ي٤ٙ اؿخعغاٚ ا٘ؿت٢ؼث ٢ا٘ٗخب
ٛبح ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٛل حي٢٧ت١ب؛ يٛغ٘ٗذؼث تبؿخعغاٚ ا٘تؼاٛز ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘سب٠ؽث ٢ٜ٘ٗ ٝهؼًا 

٦ّ ا٢٨ٝج األع٧ؼث إ٤٘ إٝخبر تؼٛس٧بح خ٧ٛ٧ًٙج ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن ػاخ٧ًب ٢ّٓ األ٠غاِ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 
ا٘خ٦ خؿ٤ً اً٘ٛٙٛج إ٤٘ خض١ٕ٧ٕب ٜٛ عالل خغؼ٧ؾ ٛبغث األض٧بء ٢خؿبيغ٠ب ي٤ٙ خ٢ك٧ل 

تٕبئ١ب ْ٘خؼث أن٢ل، ٢ٜ٘ٗ ال خؽال ٠ٝبٖ ٝؿتج ٜٛ اً٘ٛٙٛبح ٜٛٛ  ٢ا٢ًٙٛ٘ٛج تنؼ٧ٕج أؿؼو 
 .ا٘تؼٛس٧بح ا٘سب٠ؽث ٛٛب أغ٣ ٘عْل غؼسج خ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ٘ٙٛخ٢ؿنج ٧ؿخعغٜٛ
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ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خنت٦ٕ٧ أ٧مًب يغٚ ا٘خؼ٧ٗؽ ٦ّ تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٛبح ي٤ٙ ا٘سبٝة األغائ٦ 
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تٕغؼ ٗب٦ّ، ّتٝبّء ي٤ٙ آؼاء ٛس٢ٛيج ٜٛ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗج 

٢إ٘ٛؼؼث ٦ّ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘ؿبغؾ ( ؿبئل ٢ خ٧ٕٝبح ا٘خ٢ٚ٧ًٙ)ا٘خؼت٧ج ٘ٙتٝبح تٛٗج ّئٜ ٛبغث 
خٟ ٢ا٘ؿبتى ٧خٚ خغؼ٧ؿ١ب تباليخٛبغ ي٤ٙ ا٘نؼ٧ٕج ا٘ٝهؼ٧ج أٗذؼ ٜٛ ا٧ًٙٛ٘ج، ٢ػٖ٘ ٛب أذتح

٢ا٘خ٦ نتٕح ( 2002ٚا٘فؼ٧ِ،)٢  (2007ٚٗٝؿبؼث،)ٜٛ ٝخبئز ا٘غؼاؿج ا٘خ٦ أسؼا٠ب ٗلِّ 
اًٛبح ا٘ؿ٢ًغ٧ج تأٜ غؼسج ٛٛبؼؿج ي٤ٙ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣ ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٘ز

أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗبح إيغاغ اً٘ٛٙٛبح ْ٘ٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ٛخًٕٙج تٛسبل 
اإلٝخبر ٦٠ ٛخ٢ؿنج، األٛؼ ا٘ػ٥ سًل ٜٛ غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧بح إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث 

 .٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء ٛخ٢ؿنج ٧٘٢ؿح يب٧٘ج
ا٘خ٦ خ٧ْغ تأٜ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج  (2009ٚاً٘ٛؼ٥،)غؼاؿج  ٢خخْٓ ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٛى ٝخ٧سج

خخ٢اّؼ ٘غ١٧ب اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ٘خك٧ٛٚ ا٘تؼٛس٧بح ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج تغؼسج 
٢ا٘خ٦ خ٢كٙح إ٤٘ أٜ ( 2002ٚا٘فؼ٧ِ،)٢  (2007ٚٗٝؿبؼث،)ٜٛ  ٛخ٢ؿنج، ٢غؼاؿج ٗلِّ

اٝح ٛخ٢ؿنج ٢ٜٛ م١ٝٛب غؼسج ٛٛبؼؿج ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ْ٘ٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٖ
 . اْ٘ٗب٧بح ٦ّ ٛسبل اإلٝخبر

 :إخابت انسؤال انثانث
فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 

 ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اهؾرط خؾزْ إهٓ يخغٖر اهيؤُل اهؾويٕ ؟

   Mann Whitney Testي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ  ٢٘إلسبتج
 ي٧ٝج٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 

يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء  ْٗب٧جا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج ٘غؼسج خ٢اّؼ 
ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج 

 :٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػ٢ٖ٘ا
 ( 7) سدّل ركى 

 اهدراشج فٕ نفبٖج ؽٌٖجضّل أذر يخغٖر اهيؤُل اهؾويٕ فٕ اشخسبتبح أفراد ( ف)يخّشع اهرخة ّكٖيج 
 .اهؾرط

انذرجح 

 انعهميح
 انعذد

متوسط 

 انرتة
 مجموع انرتة

Mann-
Whitney U 

 (مان وتىي)

Wilcoxon W 

 (ف)قيمح  (ونكوكسون)
Sig 

 انذالنح

 3235,50 40,96 79 تكانوريوس

ماجستير  0,287 -1,065 3235,500 75,500

 وأكثر
3 55,83 167,50 
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 ٦٠٢ ٧َؼ غا٘ج إضكبئ٧ًب(  -1,065)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
 ْٗب٧ج٢يخ٧ٜ ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛسٚ ٠٢ػا ٧غل ي٤ٙ( α ≤ 0,05 ) يٝغ ٛؿخ٣٢

 .ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘اً٘ؼل خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ 

 :إخابت انسؤال انزابع
فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 

  ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اإلٌخبر خؾزْ إهٓ يخغٖر اهيؤُل اهؾويٕ ؟

   ٢Mann Whitney Test٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ 
 ي٧ٝج٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 

ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج ٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج 
ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، ٢ا٘سغ٢ل 

 :ػٖ٘ا٘خب٦٘ ٢٧مص 
 ( 8) سدّل ركى 

 اهدراشج فٕ نفبٖج ؽٌٖجضّل أذر يخغٖر اهيؤُل اهؾويٕ فٕ اشخسبتبح أفراد ( ف)يخّشع اهرخة ّكٖيج 
 .اإلٌخبر

انذرجح 

 انعهميح
 انعذد

متوسط 

 انرتة
 مجموع انرتة

Mann-
Whitney U 

 (مان وتنً)

Wilcoxon W 
 (ف)قيمح (ونكوكسون)

Sig 
 انذالنح

 3278,50 41,50 79 تكانوريوس

ماجستير  1,000 0,0001 124,500 118,500

 وأكثر
3 41,50 124,50 

 

 ٦٠٢ ٧َؼ غا٘ج إضكبئ٧ًب( 0,0001)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
 ْٗب٧ج٢يخ٧ٜ ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٠٢ٚػا ٧غل ي٤ٙ ( α ≤ 0,05 )يٝغ ٛؿخ٣٢

 .ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ  ٝخبراإل

 :اهخؾوٖق ؽوٓ ٌخبئز اهشؤاهًٖ اهذبهد ّاهراتؼ
أٜ غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ( 8،  7)٧الضه ٜٛ ٝخبئز ا٘سغ٧٘٢ٜ 

ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء ال خخأذؼ تب٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ً٘ٙٛٙٛج، ٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ 
٢٠ ٔٙج يغغ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ٜٛ ا٘ضبكالح ي٤ٙ غؼسج ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٢أٗذؼ، تبإلمبّج إ٤٘ 

ـ اً٘ٛل ا٘خ٦ خ٢ٕٚ ت١ب إغاؼث ا٘خغؼ٧ة ا٘خؼت٥٢ ٦ّ ٛسبل ٗذؼث ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٢٢ؼ
اؿخعغاٚ األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٗب٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢أس١ؽث اً٘ؼل ا٘سٛبي٧ج، ٢إٝخبر اً٘ؼ٢ل 
ا٘خٕغ٧ٛ٧ج ا٘ٛخًغغث ا٢٘ؿبئن ٢ا٘خ٦ ُخَٙؽٚ اً٘ٛٙٛبح تضم٢ؼ٠ب، األٛؼ ا٘ػ٥ ٧ؿٛص ً٘ٙٛٙٛبح 
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ً٘ٛٙٛبح ا٘ضبكالح ي٤ٙ ٛؤ٠ل ي٦ٛٙ ا٘ضبكالح ي٤ٙ ف١بغث ا٘تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ تب٘خؿب٥٢ ٛى ا
 .أي٤ٙ ٜٛ ا٘تٗب٢٘ؼ٢٧ؾ، ٦ّ خن٧٢ؼ ١ٛبؼاخ١ٜ ٢ا٘ؼّى ٜٛ ْٗبءخ١ٜ ٦ّ ا٘ٛسب٧ٜ٘ ا٧٧ًٜٝٛ٘

 (2008ٚا٦ٝٛ٢ٛ٘،)ٜٛ  ا٘ٝخ٧سج ا٘خ٦ خ٢كٙح ١٘ب غؼاؿج ٗلِّٛى  خعخ٦٠٢ِٙ ٦ّ ػٖ٘ 
 ـال٢ٖس٢غ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ـج إضكبئ٧ج ٦ّ غؼسج االٛح اا٘خ٦ أذتخح( 2001ٚإ٘ذب٦ٛ،)٢  

 .٢ا٘ٛٛبؼؿج ْ٘ٙٗب٧بح ٘غ٣ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘
 :إخابت انسؤال اخلايس

فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
 ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اهؾرط خؾزْ إهٓ يخغٖر شٌّاح اهخترث ؟

   ٢Mann Whitney Test٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ 
 ي٧ٝج٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 

ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج ٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء 
يؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ٢ا٘خ٦ ح

 :٢ا٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘
 ( 9) سدّل ركى 

 اهدراشج فٕ نفبٖج ؽٌٖجضّل أذر يخغٖر شٌّاح اهخترث فٕ اشخسبتبح أفراد ( ف)يخّشع اهرخة ّكٖيج 
 .اهؾرط

 انخثرج
 انتعهيميح

 انعذد
متوسط 

 انرتة
 مجموع انرتة

Mann-
Whitney U 

 (مان وتىي)

Wilcoxon W 

 (ف)قيمح  (ونكوكسون)
Sig 

 انذالنح

سىواخ  5

 فاقم 
20 45,20 904,00 

546,000 2499,00 0,801- 0,423 
 5 مه أكثر   

 سىواخ 
62 40,31 2499,00 

 

يٝغ  ٦٠٢ ٧َؼ غا٘ج إضكبئ٧ًب(  -0,801)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
 يؼلال ْٗب٧ج٢يخ٧ٜ ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٠٢ٚػا ٧غل ي٤ٙ ( α ≤ 0,05 )ٛؿخ٣٢

 .ؿ٢ٝاح ا٘عتؼثخًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ 
 :إخابت انسؤال انسادس

فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
 ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اإلٌخبر خؾزْ إهٓ يخغٖر شٌّاح اهخترث ؟

   ٢Mann Whitney Test٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ 
 ي٧ٝج٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 
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ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج ٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج 
خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، ٢ا٘سغ٢ل  ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ٢ا٘خ٦

 :ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘
 ( 10) سدّل ركى 

اهدراشج فٕ نفبٖج  ؽٌٖجضّل أذر يخغٖر شٌّاح اهخترث فٕ اشخسبتبح أفراد  (ف)يخّشع اهرخة ّكٖيج 
 .اإلٌخبر

 انخثرج
 انتعهيميح

 انعذد
متوسط 

 انرتة
 مجموع انرتة

Mann-
Whitney U 

 (وتىيمان )

Wilcoxon W 

 (ف)قيمح  (ونكوكسون)
Sig 

 انذالنح

سىواخ  5

 فاقم 
20 51,43 1028,50 

421,500 2374,500 2,144- 0,032 
 5 مه أكثر   

 سىواخ 
62 38,30 2374,50 

 

يٝغ  ٦٠٢ غا٘ج إضكبئ٧ًب(  -2,144)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
 ٝخبراإل ْٗب٧ج٢يخ٧ٜ ٦ّ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٠٢ٚػا ٧غل ي٤ٙ ( α ≤ 0,05 ) ٛؿخ٣٢

ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح ٢أٔل، ٕٛبتل خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ 
 .اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث األٗذؼ ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح

 :اهخؾوٖق ؽوٓ ٌخبئز اهشؤاهًٖ اهخبيس ّاهشبدس 
غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث أٜ ( 10،  9)٧الضه ٜٛ ٝخبئز ا٘سغ٧٘٢ٜ 

٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء ال خخأذؼ تؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ً٘ٙٛٙٛج، ٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ ٢٠ أٜ 
ْٗب٧ج اً٘ؼل خًختؼ ٜٛ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٦ ٧ؿ١ل ي٤ٙ اً٘ٛٙٛج اٛخال١ٗب ٢ٛٛبؼؿخ١ب ١ٛٛب 

ا ٧غيٚ ػٖ٘ اعخْٙح يغغ ؿ٢ٝاح عتؼخ١ب ؿ٢اّء ٗبٝح أٔل أ٢ أٗذؼ ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح، ٢ٚ
 .خ٢اّؼ ْٗب٧ج اً٘ؼل ٘غ٣ اً٘ٛٙٛبح تغؼسج يب٧٘ج

 (2005ٚا٘فؼ٧ِ،)٢  (2008ٚا٦ٝٛ٢ٛ٘،)ٜٛ  ٓ ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٛى ٝخ٧سج غؼاؿج ٗل٢ِّخخِ
ا٘خ٦ أه١ؼح ٝخبئس١ب يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ غا٘ج إضكبئ٧ًب ٦ّ غؼسج االٛخالٖ ٢ا٘ٛٛبؼؿج 

 .٘ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث٘غ٣ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج خًؽ٣  ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج
٦ّ ض٧ٜ خخأذؼ غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج اإلٝخبر تؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح  

 ،ا٘عتؼث ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح ٢أٔل، ٕٛبتل اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث األٗذؼ ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح
٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ ٢٠ أٜ ي٧ٙٛج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خخنٙة ٜٛ اً٘ٛٙٛج ًٛؼّج 

ا٘ضبؿة ا٦٘٨ ٢تؼٛس٧بح ا٘خك٧ٛٚ ا٘ٛعخْٙج، ٢ا٘ضك٢ل ي٤ٙ تًل ا٘غ٢ؼاح  تبؿخعغاٚ
ضخ٤ خؿخن٧ى إٝخبر ٠ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ  ؛(ICDL)ا٘خغؼ٧ت٧ج األؿبؿ٧ج ٗغ٢ؼث ٧ٔبغث ا٘ضبؿة ا٦٘٨ 
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أٔل، ٦ّ ض٧ٜ اح ػ٢اح ا٘عتؼث ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح ِإ٧ٟ٘ اً٘ٛٙٚ خ٧ٛلا٘تؼٛس٧بح، ٢ػٖ٘ ٛب 
ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح إ٤٘ اؿخعغاٚ تًل ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خ٧ٛل اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث األٗذؼ 

 .ا٘تؿ٧نج أ٢ اؿخعغاٚ ا٘تؼٛس٧بح ا٘سب٠ؽث
( 2003ٚي٢ل،)٢  (2009ٚاً٘ٛؼ٥،)ٜٛ  ٓ ٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٛى ٝخ٧سج غؼاؿج ٗل٢ِّخخِ

ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ي٤ٙ ؽ٧بغث اٛخالٖ ٢ٛٛبؼؿج ي٧ٝج ا٘غؼاؿج أٜ ا٘خ٦ أذتخح أذؼ 
األٔل، ٢خعخِٙ ٛى غؼاؿج  ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘كب٘ص ػ٥٢ ا٘عتؼث ا٘خغؼ٧ؿ٧جْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 

 .األٗذؼ ا٘خ٦ ٗبٜ اْ٘ؼٓ ت١ب ٘كب٘ص ػ٥٢ ا٘عتؼث ا٘خغؼ٧ؿ٧ج( 2001ٚ إ٘ذب٦ٛ،)
 :إخابت انسؤال انسابع

فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
 هٓ يخغٖر ضظّر اهدّراح اهخدرٖتٖج ؟ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اهؾرط خؾزْ إ

٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج    T - Test( ح)٢٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ 
ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج  ي٧ٝجاإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 

٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج 
ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، ٢ا٘سغ٢ل 

 :ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘
 ( 11) سدّل ركى 

اهدراشج ضّل أذر  ؽٌٖجهفرق تًٖ اشخسبتبح أفراد ل (ح)اهيخّشع اهضشبتٕ ّاالٌضراف اهيؾٖبرٔ ّكٖيج 
 .يخغٖر ضظّر اهدّراح اهخدرٖتٖج ؽوٓ ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اهؾرط

 انعذد انذوراخ
 انمتوسط

 انحساتي
 االوحراف
 انمعياري

 (خ) قيمح  
df  

 انحريح درجح
Sig 

 انذالنح

 احضر نم
 تذريثيح اخدور

49 2,35 0,52 
3,651- 79,999 0,000 

 حضرخ
 تذريثيح دوراخ

33 2,70 0,35 

 

يٝغ  ٦٠٢ غا٘ج إضكبئ٧ًب(  -3,651)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٢ٛيخ٧ٜ ٦ّ ْٗب٧ج اً٘ؼل ٠٢ػا ٧غل ي٤ٙ  (α ≤ 0,05 ) ٛؿخ٣٢

ٗتؼ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ األ
 .٠٢ٜ ا٘الخ٦ ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج ٕٛبتل اً٘ٛٙٛبح ا٘الخ٦ ٘ٚ ٧ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج
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 :إخابت انسؤال انثاين
فٕ درسج  (α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 

 ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اإلٌخبر خؾزْ إهٓ يخغٖر ضظّر اهدّراح اهخدرٖتٖج ؟

٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج    T - Test( ح)٢٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ 
ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج  ي٧ٝجاإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛخ٢ؿنبح ا٘ضؿبت٧ج ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ 

٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج 
٧َؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، ٢ا٘سغ٢ل ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛح

 :ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘
 ( 12) سدّل ركى 

اهدراشج ضّل أذر  ؽٌٖجهوفرق تًٖ اشخسبتبح أفراد  (ح)اهيخّشع اهضشبتٕ ّاالٌضراف اهيؾٖبرٔ ّكٖيج 
 .يخغٖر ضظّر اهدّراح اهخدرٖتٖج ؽوٓ ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اإلٌخبر

 انعذد انذوراخ
 انمتوسط

 انحساتي
 االوحراف
 انمعياري

 قيمح

 (خ)

df  

 انحريح درجح

Sig 

 انذالنح

 اخدور احضر نم
 تذريثيح

49 2,19 0,46 
3,471- 80 0,001 

 دوراخ حضرخ
 تذريثيح

33 2,53 0,38 

 

يٝغ  ٦٠٢ غا٘ج إضكبئ٧ًب(  -3,471)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
 ٝخبر٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٢ٛيخ٧ٜ ٦ّ ْٗب٧ج اإل٠٢ػا ٧غل ي٤ٙ  (α ≤ 0,05 ) ٛؿخ٣٢

ٗتؼ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ األ
 .٠٢ٜ ا٘الخ٦ ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج ٕٛبتل اً٘ٛٙٛبح ا٘الخ٦ ٘ٚ ٧ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج

 :اهخؾوٖق ؽوٓ ٌخبئز اهشؤاهًٖ اهشبتؼ ّاهذبيً 
أٜ غؼسج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء ْ٘ٗب٧بح ( 12،  11)٧الضه ٜٛ ٝخبئز ا٘سغ٧٘٢ٜ 

يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث خخأذؼ تٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح 
ا٘الخ٦ ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج ٕٛبتل ا٘الخ٦ ٘ٚ ٧ضمؼٜ، ٠٢ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٦٠ ٛٝن٧ٕج ألٜ 

يٜ يؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٧ًٛل ي٤ٙ خؽ٧٢غ ضم٢ؼ اً٘ٛٙٛبح ٘غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج 
اً٘ٛٙٛج ت٢ًٙٛٛبح ٝهؼ٧ج ٛؼختنج تب٘سبٝة اً٘ٛؼ٦ّ، تبإلمبّج إ٤٘ إٗؿبت١ٜ ١ٛبؼاح 

اً٘ٛٙٛج ي٤ٙ اٛخالٖ اْ٘ٗب٧بح ا٘الؽٛج ً٘ؼل  ٛٛب ٧ؿبيغي٧ٙٛج ٛؼختنج تب٘سبٝة األغائ٦، 
٢ػٖ٘ ٛب أٗغخٟ ٝخبئز ا٘سغ٧٘٢ٜ ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ١ٝٛ٢ب تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، 

األع٧ؼ٧ٜ، ٢تب٘خب٦٘ خؿخن٧ى اً٘ٛٙٛبح خ٢ه١ْ٧ب ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٜٛ عالل اؿخعغاٚ 
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األس١ؽث ً٘ؼل ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج أ٢ إٝخبر يؼ٢ل ٢ٛفبؼ٧ى ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث تنؼ٧ٕج 
 .١ٝٛس٧ج ٛٝهٛج خًٛل ي٤ٙ خض٧ٕٓ ا١٘غِ ٜٛ اؿخعغا١ٛب ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

٢ا٘خ٦ أذتخح ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ػاح  (2005ٚا٘فؼ٧ِ،)٠ػٞ ا٘ٝخ٧سج ٛى ٝخ٧سج غؼاؿج ٢خخْٓ 
غال٘ج إضكبئ٧ج ٦ّ غؼسج اٛخالٖ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ْ٘ٙٗب٧بح خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح 

٘ػ٧ٜ ضمؼ٢ا غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج، ٦ّ ض٧ٜ خعخِٙ ٛى ٝخ٧سج غؼاؿج ا٘خغؼ٧ت٧ج ٘كب٘ص ا
ا٘خ٦ أذتخح يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ٦ّ غؼسج اٛخالٖ ي٧ٝج ا٘غؼاؿج ْ٘ٗب٧بح  (2009ٚاً٘ٛؼ٥،)

 .خك٧ٛٚ ا٘تؼٛس٧بح ٢ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ضم٢ؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج
 :إخابت انسؤال انتاسع

فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
 ؟( أُوٕ أّ ضنّيٕ)هؾرط خؾزْ إهٓ يخغٖر ٌّػ اهخؾوٖى ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج ا

   ٢Mann Whitney Test٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ 
 ي٧ٝج ٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ

يٙٛبح األض٧بء ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج ٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ٚ
تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، 

 :٢ا٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘
 ( 13) سدّل ركى 

 ؽٌٖجفٕ اشخسبتبح أفراد ( أُوٕ أّ ضنّيٕ)ضّل أذر يخغٖر ٌّػ اهخؾوٖى ( ف)يخّشع اهرخة ّكٖيج 
. اهدراشج فٕ نفبٖج اهؾرط

 مجموع انرتة متوسط انرتة انعذد انتعهيمووع 
Mann-

Whitney U 

 (مان وتىي)

Wilcoxon W 

 (ف)قيمح  (ونكوكسون)
Sig 

 انذالنح

 938,50 46,93 20 أههي
511,500 2464,500 1,174- 0,240 

 2464,50 39,75 62 حكومي
 

 إضكبئ٧ًبغا٘ج ٧َؼ ٦٠٢ (  -1,174)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
ْٗب٧ج ٢يخ٧ٜ ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٠٢ٚػا ٧غل ي٤ٙ ( α ≤ 0,05 ) يٝغ ٛؿخ٣٢

 .٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚخًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ  يؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
 :إخابت انسؤال انعاشز

فٕ درسج ( α ≤ 0,05) ُل خّسد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
 ؟( أُوٕ أّ ضنّيٕ)ايخالم اهيؾويبح هنفبٖج اإلٌخبر خؾزْ إهٓ يخغٖر ٌّػ اهخؾوٖى 

    ٢Mann Whitney Test٘إلسبتج ي٤ٙ ٠ػا ا٘ؿؤال خٚ اؿخعغاٚ اعختبؼ ٛبٜ ٢خ٦ٝ 
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 ي٧ٝج٘ٙٗفِ يٜ ا٘غال٘ج اإلضكبئ٧ج ْ٘ٙؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح ا٘ؼخة ٦ّ اؿخسبتبح أّؼاغ  
٘غؼسج خ٢اّؼ ْٗب٧ج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج  ا٘غؼاؿج تب٘ٝؿتج

ا٘ذب٧٢ٝج تٛغ٧ٝج ٛٗج ٢ا٘خ٦ خًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ػٖ٘ ٧ً٘ٝخ٧ٜ ٛؿخٕٙخ٧ٜ، ٢ا٘سغ٢ل 
 :ا٘خب٦٘ ٢٧مص ػٖ٘

 ( 14) سدّل ركى 

 عٌنةفً استجابات أفراد ( أهلً أو حكومً)حول أثر متغٌر نوع التعلٌم ( ف)متوسط الرتب وقٌمة 
. الدراسة فً كفاٌة اإلنتاج

 انعذد ووع انتعهيم
متوسط 

 انرتة
 مجموع انرتة

Mann-
Whitney U 

 (مان وتىي)

Wilcoxon W 

 Sig (ف)قيمح  (ونكوكسون)

 979,50 48,98 20 أههي
470,500 2423,500 1,615- 0,106 

 2423,50 39,09 62 حكومي
 

 غا٘ج إضكبئ٧ًب٧َؼ ٦٠٢ (  -1,615)تُٙح  (ِ) ٧الضه ٜٛ ا٘سغ٢ل ا٘ؿبتٓ أٜ ٧ٔٛج
ْٗب٧ج ٢يخ٧ٜ ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛس٠٢ٚػا ٧غل ي٤ٙ ( α ≤ 0,05 ) يٝغ ٛؿخ٣٢

 .٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚخًؽ٣ ٘ٛخ٧ُؼ  إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث
 :اهشؤاهًٖ اهخبشؼ ّاهؾبشراهخؾوٖق ؽوٓ ٌخبئز 

أٜ غؼسج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ( 14،  13)٧الضه ٜٛ ٝخبئز ا٘سغ٧٘٢ٜ 
ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ال خخأذؼ تٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ ؿ٢اّء ٗبٜ 

ًٓل، ٠٢ػٞ ا٘ٝخ٧سج ُخًبؼل اْ٘ٗؼث ا٘ؿبئغث تأٜ ا٘خ٧ًٙٚ األ٦ٙ٠ ٥ُأ٦ٙ٠ أ٢ ض٦ٛ٢ٗ ا٘خ٧ٕٝج أٗذؼ  ّ
٦ّ غؼسج ٜٛ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ض٦ٛ٢ٗ، ٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ ا٘ؿتة ٦ّ يغٚ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ غا٘ج إضكبئ٧ج 

ْ٘ٗب٧بح يؼل تٛغ٧ٝج ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ًٛٙٛبح األض٧بء ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ األ٦ٙ٠ ٢ا٘ض٦ٛ٢ٗ  اٛخالٖ
إ٤٘ خ٧ّ٢ؼ إغاؼث ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خؼت٧٢ج ٘ألس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘س٧ٛى  ،٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث

ؾ ا٘ض٧ٛ٢ٗج، تبإلمبّج إ٤٘ ا٠خٛبٚ إغاؼث ا٘خغؼ٧ة ا٘خؼت٥٢ تخغؼ٧ة اً٘ٛٙٛبح ٦ّ ا٘ٛغاؼ
إ٘نبو ا٘ض٦ٛ٢ٗ ي٤ٙ اؿخعغاٚ األس١ؽث ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج األٛؼ ا٘ػ٥ ٘ٚ 

ض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ْ٘ٗب٧بح ت٧ٜ غؼسج اٛخالٖ ًٛٙٛبح األ ه١ؼ ّؼ٢ًٔب غا٘ج إضكبئ٧ًب٥ُ
 (.أ٦ٙ٠ أ٢ ض٦ٛ٢ٗ)ٛخًغغث خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ يؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ال

٢ي٤ٙ ضغ يٙٚ ا٘تبضذج ّئٜ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٢ٛم٢و اْ٘ٗب٧بح 
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘ٚ خخٝب٢ل ا٘تضد يٜ ٛخ٧ُؼ ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ األٛؼ ا٘ػ٥ ٧ًؽؽ ا٘ضبسج إ٤٘ 

ا٘ٛخ٧ُؼ ي٤ٙ اؿخسبتبح أّؼاغ ي٧ٝج إسؼاء غؼاؿج ٗب٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ختضد يٜ أذؼ ٠ػا 
 .ا٘غؼاؿج
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 انفصم اخلايس 

 يهخص اننتائح وانتىصٍاث وادلمرتحاث

 : يهخص اننتائح
٧ّٛب ٦ٙ٧ يؼل ٛعخكؼ ٘ٙٝخبئز ا٘خ٦ خ٢كٙح ١٘ب ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٢ا٘عبكج تبؿخسبتج 

ْ٘ٗب٧بح اٛخالٖ ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج لا٘غؼاؿج ض٢ل غؼسج  ي٧ٝجأّؼاغ 
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ٢إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ م٢ء يغغ ٜٛ 

٦٠٢ ( ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ، ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ، ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج ، ٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ)ا٘ٛخ٧ُؼاح 
 :ٗب٘خب٦٘ 

ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج ً٘ؼل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣  خخ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج .1
ًٛٙٛبح األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تغؼسج يب٧٘ج ض٧د تٍٙ ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ اً٘بٚ 

 (.2,50)٘ٙٛض٢ؼ األ٢ل 

خخ٢اّؼ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٘غ٣ ًٛٙٛبح  .2
٢ؿنج ض٧د تٍٙ ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ اً٘بٚ ٘ٙٛض٢ؼ األض٧بء تب٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تغؼسج ٛح

 (.2,33)ا٘ذب٦ٝ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج ال  .3
 .خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘ٛؤ٠ل ا٦ًٛٙ٘ ٢اإلٝخبر ْ٘ٗب٧بح اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج ال  .4
خ٢سغ ، ٦ّ ض٧ٜ خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 
٦ّ غؼسج اٛخالٖ اً٘ٛٙٛبح ْ٘ٗب٧ج اإلٝخبر خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ  غا٘ج إضكبئ٧ًبّؼ٢ٓ 

ث ٠٢ٜ ػ٢اح ا٘عتؼث ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاح ٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح األٔل عتؼ ؿ٢ٝاح ا٘عتؼث
 .ؼ ٜٛ عٛؾ ؿ٢ٝاحأٔل ٕٛبتل اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث األٗدِ

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج  .5
 خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج٢اإلٝخبر  ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 

 .٘كب٘ص اً٘ٛٙٛبح ا٘الخ٦ ضمؼٜ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج ٕٛبتل ا٘الخ٦ ٘ٚ ٧ضمؼٜ

غؼسج ٦ّ ( α ≤ 0,05 )خ٢سغ ّؼ٢ٓ ػاح غال٘ج إضكبئ٧ج يٝغ ٛؿخ٣٢ ا٘غال٘ج ال  .6
أ٦ٙ٠ أ٢ )٢ٝو ا٘خ٧ًٙٚ  خًؽ٣ إ٤٘ ٛخ٧ُؼ٢اإلٝخبر  ْ٘ٗب٧ج اً٘ؼلاً٘ٛٙٛبح اٛخالٖ 
 (.ض٦ٛ٢ٗ
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 : انتىصٍاث
 :٦ّ م٢ء ا٘ٝخبئز ا٘خ٦ خ٢كٙح ١٘ب ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ّئٜ ا٘تبضذج خ٢ك٦ تٛب ٦ٙ٧

ح ٔتل ا٘عغٛج ٢خغؼ٧ت١ٜ أذٝبئ١ب ت٢ٛم٢يبح ٛخ٢ٝيج يٜ إذؼاء تؼاٛز إيغاغ اً٘ٛٙٛب .1
اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٦ّ ٗبّج ٛسبالخ١ب، ٢االؿخْبغث ٜٛ إ٘بئٛج ا٘خ٦ 
خ٢كٙح ١٘ب ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ٧ّٛب ٧خًٙٓ تٛسبل يؼل ٢إٝخبر خ٧ٕٝج ا٢٘ؿبئن 

 .ا٘ٛخًغغث ٦ّ إيغاغ ٠ػٞ ا٘تؼاٛز

اال٠خٛبٚ تب٘سبٝة ا٦ًٙٛ٘ ا٘خنت٦ٕ٧ يٝغ إٔبٛج يغٚ االٔخكبؼ ي٤ٙ ا٘سبٝة ا٘ٝهؼ٥ ٢ .2
خًؽ٧ؽ اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج إلٗؿبة أ٢ ا٘ٛفبَل ٢ا٘غ٢ؼاح ا٘خغؼ٧ت٧ج؛ 

 . ا٘ٛؼختنج تبً٘ؼل ٢اإلٝخبر

خ٧ًْل غ٢ؼ ٛؼٗؽ ا٘خ٧ٕٝبح ا٘خؼت٧٢ج تئغاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ٜٛ عالل خؽ٧٢غ  .3
ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ي٧ٙٛج اً٘ؼل ا٘سٛبي٦ ا٘ٛغاؼؾ تأضغد األس١ؽث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 

٢اْ٘ؼغ٥ ٢ٛٙ٘اغ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘ٛعخْٙج، ٢خغؼ٧ة اً٘ٛٙٛبح ي٤ٙ اؿخعغا١ٛب ٘خ٢ه١ْ٧ب 
 .تًْب٧٘ج ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ

خ٧ًْل غ٢ؼ ٛؼٗؽ ٛكبغؼ ا٘خًٙٚ تئغاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ٜٛ عالل سٛى ا٘تؼاٛز  .4
٢إعمبي١ب ا٘خعككبح  ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٘خ٦ خٚ إٝخبس١ب ٜٛ ٔتل اً٘ٛٙٛبح ٦ّ س٧ٛى

٘ٙخ٧٢ٕٚ ٜٛ ٔتل ػ٥٢ االعخكبق ٢ٜٛ ذٚ خ١ٛ٧ًٛب ي٤ٙ س٧ٛى ٛغاؼؾ ا٘خ٧ًٙٚ اً٘بٚ 
ٚٓ اْ٘بئغث  .٘خً

ًٓبخفس٧ى ًٛٙٛبح ا٘ٚ .5 ل ٘خ٧ٕٝج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث غاعل ؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج ي٤ٙ ا٘خ٢ه٧ِ اْ٘
 :اْ٘كل ا٘غؼاؿ٦ يٝغ خغؼ٧ؾ ٛبغث األض٧بء أ٢ ٧َؼ٠ب ٜٛ ا٢ٛ٘اغ ا٘غؼاؿ٧ج ٜٛ ض٧د

  ا٘سٛبي٧ج إلذبؼث غا٧ًّج ا٘نالة ٝض٢ اْ٘ؼغ٧ج ٢ا٘خ٧٢ٝى ت٧ٜ نؼ٧ٕج اً٘ؼل
 .ا٘خ٧ًٙٚ

  ٧ٔبٚ اً٘ٛٙٛبح تئٝخبر ٛب ٧ٕٜٛ تخغؼ٧ؿٟ ٜٛ ٢ٛم٢يبح ٦ّ ك٢ؼث تؼٛس٧بح
٢ؿبئن ٛخًغغث ٢خغي٧ٚ ٠ػٞ ا٘تؼاٛز تٗبّج اً٘ٝبكؼ ا٘خ٦ خعبنة ٛعخِٙ 

 .ا٘ض٢اؾ يٝغ ا٘ٛخًٙٚ

  أٜ ٧خٚ خفس٧ى اً٘ٛٙٛبح ا٘الخ٦ ٜٔٛ تخ٢ه٧ِ ا٘خ٧ٕٝج ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ تًغث
ٗخٗؼ١ٛ٧ب ٦ّ ضْل ٧ٕبٚ ٘خٗؼ٧ٚ اً٘ٛٙٛبح ا٘ٛخ٧ٛؽاح، أ٢ اعخ٧بؼ٠ب ٘خ٢ٜٗ : نؼٓ

ًٛٙٛج اً٘بٚ ا٘غؼاؿ٦، أ٢ خؼف٧ض١ب ٧ٕٙ٘بٚ ت٢ؼفج يٛل خغؼة اً٘ٛٙٛبح ي٤ٙ 
 . ٧ْ٧ٗج خ٢ه٧ِ ا٘خ٧ٕٝج تًْب٧٘ج ٦ّ ا٢ِٛ٘ٔ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ
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 : ادلمرتحاث
خًغ ا٘غؼاؿج ا٘ضب٧٘ج ػاح ؿتٓ ٜٛ ض٧د خٝب١٘٢ب ٘تًل ٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٦٠٢ 

اً٘ؼل ٢اإلٝخبر ٢خعك٧ك١ب ٘خ٧ٕٝج ٧ًٛٝج ٦٠٢ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث، ٘ػا ّئٜ ا٘تبضذج خٕخؼش 
 : إسؼاء ا٘غؼاؿبح ا٘خب٧٘ج ٛؿخٕتاًل ٦٠٢

األعؼ٣ ٦٠٢ ا٘خك٧ٛٚ ٢ا٘خن٧٢ؼ  غؼاؿبح ٛٛبذٙج خخٝب٢ل ٛسبالح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ .1
٘خ٧ٕٝبح خ٧ٛ٧ًٙج أعؼ٣ ٗب٧ْ٘غ٢٧ ا٘خْبي٦ٙ ٢اً٘ٛبٛل ا٘ٛض٢ؿتج  ٢اإلغاؼث ٢ا٘خ٧٢ٕٚ،

 .٢اً٘ٛبٛل االّخؼام٧ج ٧َ٢ؼ٠ب

أعكبئ٦ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ، : غؼاؿبح ٛٛبذٙج خخٝب٢ل ي٧ٝبح غؼاؿ٧ج أعؼ٣ ٛذل .2
٧ٜ االتخغائ٧ج ٢ا٘ٛخ٢ؿنج ، ا٘ٛفؼّبح ا٘خؼت٧٢بح ، ًٛٙٛبح ا٘خ٧ًٙٚ اً٘بٚ ٦ّ ا٘ٛؼضٙح

 .أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ تب٘خ٧ًٙٚ اً٘ب٦٘

 .غؼاؿبح خخٝب٢ل ٛخ٧ُؼاح أعؼ٣ ٗب٘سٝؾ ٢ا٘خعكق .3

 .إسؼاء غؼاؿبح خذؼ٥ ٛسبل اً٘ؼل ا٘سٛبي٦ ٢ٙ٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث .4

إسؼاء غؼاؿبح خسؼ٧ت٧ج ٘خغؼ٧ة اً٘ٛٙٛبح أ٢ أعكبئ٦ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ  .5
 .ث تبؿخعغاٚ تؼاٛز خأ٧ِ٘ ٧ًٛٝجي٧ٙٛج إٝخبر ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغ

إسؼاء غؼاؿج ٘خٕغ٧ؼ ٛغ٣ خٕتل اً٘ٛٙٛبح ػ٢اح ا٘عتؼث ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ا٘ٗت٧ؼث الؿخعغاٚ  .6
 .ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ا٘خغؼ٧ؾ

إسؼاء غؼاؿبح خخٝب٢ل اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘الؽٛج إلٝخبر ٢خ٢ه٧ِ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ  .7
 .ا٘خ٧ًٙٚ
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 ادلصادر وادلزاخع
  انعزبٍتادلزاخع. 
 ادلزاخع األخنبٍت. 
 ادلزاخع اإلنكرتونٍت. 
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 :ادلصادر 
 ٚإ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧. 
 ،هشبً  (:2005ٚ)اتٜ اْ٘مل سٛبل ا٘غ٧ٜ ٛضٛغ تٜ ٛٗؼٚ األّؼ٦ٕ٧ ا٘ٛكؼ٥  اتٜ ٛٝه٢ؼ

 .،ت٧ؼ٢ح،غاؼ كبغؼ ٘ٙنتبيج ٢ا٘ٝفؼ(13)،ر4،ناهؾرة
 :ادلزاخع انعزبٍت 

 ،ٚهخّغٖف ّشبئع االخضبل  اهخلٌٖبح اهخرتّٖج رؤْ (:2002ٚ)ٛسغ٥ يؽ٧ؽ إتؼا٧٠
  .،إ٘ب٠ؼث،ٛٗختج األٝس٢ٙ ا٘ٛكؼ٧جّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى

 ،ٚيٌغّيج خنًّٖ اهيؾوى فٕ ظّء يؾبٖٖر اهسّدث  (:2007ٚ)ٛضٛغ يتغ ا٘ؼؽآ  إتؼا٧٠
ٛٓبٜ،غاؼ اْ٘ٗؼ اهشبيوج   .،ي

 ،ٛٓبٜ،غاؼ هخفنٖرعرائق خدرٖس اهؾوّى ّدّرُب فٕ خٌيٖج ا (:2002ٚ)يبغل  أت٢ اً٘ؽ ،ي
  .اْ٘ٗؼ

 ،ا٧ًٜ٘،غاؼ ا٘ٗخبة ،خنًّٖ اهيؾويًٖ يً اإلؽداد إهٓ اهخدرٖة (:2005ٚ)عب٘غ نٟ  األضٛغ
  .ا٘سب٦ًٛ

 ،يلديج فٕ اهخنٌّهّسٖب اهخؾوٖيٖج (:2004ٚ)ٛضٛغ ػ٧تبٜ  ٗٛبل ٢٧ؿِ، ٢َؽا٥٢، اؿٗٝغؼ ،
  .ا٧٢ٗ٘ح،ٛٗختج اْ٘الش

 ،إ٘ب٠ؼث،يب٘ٚ اهيؾوّيبح ّخضدٖد اهخؾوٖىخنٌّهّسٖب  (:2001ٚ) اُ٘ؼ٧ة ؽا٠ؼ إؿٛبي٧ل،
  .ا٘ٗخة

 ،ٜخؼسٛج يتغ إٌخبر اهيّاد اهخؾوٖيٖج دهٖل هويؾويًٖ ّاهيدرتًٖ (:2001ٚ)٠ٝؼ٥  إ٧٘ٝسخ٢،
  .اً٘ؽ٧ؽ تٜ ٛضٛغ ا٦ًٕٙ٘،ا٘ؼ٧بل،سبًٛج اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ

 ٜا٧ٝٛ٘ب،غاؼ ا١٘غ٣إشنبهٖبح ضّل خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى (:2000ٚ)ؽ٧ٝة ٛضٛغ  ،أ٧ٛ،. 

 ،اإلّبغث ٜٛ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٦ّ خك٧ٛٚ تؼاٛز خغؼ٧ة "  (:1981ٚ)ؿًغ٧ج ٛضٛغ  ت١بغؼ
،ا٧٢ٗ٘ح،ا٘ٛؼٗؽ اً٘ؼت٦ ٘ٙخ٧ٕٝبح يسوج خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى، "ا٧ًٜٛٙٛ٘ ا٘ٛت٧ٝج ي٤ٙ اْ٘ٗب٧ج 

 (.81)ا٘خؼت٧٢ج،و

 ،خؼسٛج أ٧ٛٛج اشخخداى اهخنٌّهّسٖب فٕ اهضف (:2007ٚ)٧ٙ٧ٛؿب  سبؼ٥، ٢ ت٧ؼؿ٢ٜ، ت٧خؼ،
ٛٓبٜ،غاؼ اْ٘ٗؼي٢ٛؼ   .٢ضؿ٧ٜ أت٢ ؼ٧بـ،ي
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 ،ٚخ٧٧ٕٚ ٛؿخ٣٢ أغاء اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ نالة اْ٘ؼٔج "  (:1995ٚ)خٛبٚ إؿٛبي٧ل  خٛب
يسوج اهتضد فٕ اهخرتٖج ، "ا٘ذب٘ذج فًتج ا٘خبؼ٧ظ ا٘نت٦ً٧ ت٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج ٦ّ ا٘خؼت٧ج ا٧ًٙٛ٘ج 

  .٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،سبًٛج ا٧ٝٛ٘ب،ٛكؼ،ّؽوى اهٌفس

 ٝض٢ ٛسخٛى اً٘ٛؼّج،ؿٙؿٙج غؼاؿبح ٧كغؼ٠ب ١ًٛغ (:٠ـ1426) اإلهنخرٌّٖج سبيؾبحال
  .ا٘تض٢د ٢االؿخفبؼاح، سبًٛج اٖ٘ٛٙ يتغ اً٘ؽ٧ؽ

 ،دهٖل اهيؾوى اهؾضرٔ فٕ اهخرتٖج ّعرق اهخدرٖس (:2008ٚ)يتغ ا٘ؿالٚ يتغ اهلل  ا٘سٕٝغ٥ ،
 .غٛفٓ،غاؼ ٔخ٧تج

 ،إ٘ب٠ؼث،غاؼ ،خؼسٛج ع٧ؼ٥ أضٛغ ٗبهٚ،خضيٖى اهترايز اهخؾوٖيٖج (:1987ٚ)ٗٛة  س٧ؼ٢٘غ
 .ا١ٝ٘مج اً٘ؼت٧ج

 ،غاؼ ا٘ٗخبة ا٧ًٜ٘،،اهخنٌّهّسٖب اهخؾوٖيٖج ّاهيؾوّيبخٖج (:2001ٚ)ٛضٛغ ٛض٢ٛغ  ا٘ض٧ٙج
 .ا٘سب٦ًٛ

 ______________ (2004ٚ:) ٛٓبٜ،  ،4،نخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى تًٖ اهٌغرٖج ّاهخعتٖق ي
 .غاؼ ا٘ٛؿ٧ؼث

 _______________ (2007ٚ:) ٛٓبٜ،غاؼ ا٘ٛؿ٧ؼثّإٌخبر ّاهّشبئل اهخؾوٖيٖج ضيٖىح  .،ي

 ،(.9)و ،يسوج ؽبهى اهنيتّٖخر، "أعتبؼ ا٘فؼٓ األ٢ؿن "  (:1996ٚ)يبغل  ع٧ْٙج 

 ،إ٘ب٠ؼث،غاؼ ا٘ؿضبةخنٌّهّسٖب إٌخبر يضبدر اهخؾوى (:2006ٚ)  ٛضٛغ ين٧ج ع٧ٛؾ،. 

 _____________ (2003ٚ:) إ٘ب٠ؼث،غاؼ ٔتبءخعّر خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى،. 

 ،اهنفبٖبح اهخؾوٖيٖج هلراءث اهخرٖعج ّاالشخلضبء فٕ  (:2006ٚ)ٛضٛغ كت٧ص  ا٘ؼفب٧غث
ٛٓبٜ،غاؼ ٧بّب ا٧ًٛٙ٘جاهدراشبح االسخيبؽٖج  .،ي

 ،ّشبئل ّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى اهيفِّى ّعرق  (:2007ٚ)ٛض٢ٛغ ٝكؼ ا٘غ٧ٜ ؼف٢اٜ  ؽا٧غ
 .،ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغاهخضيٖى ّاإلٌخبر

 ،خك٧ٛٚ تؼٝبٛز خغؼ٧ت٦ ٕٛخؼش ٔبئٚ ي٤ٙ ا٢٘ؿبئن "  (:2009ٚ)ؿٛؼ يتغ اهلل  ؽٛؽ٦ٛ
ا٘ٛخًغغث ٘خ٧ٛٝج تًل ا١ٛ٘بؼاح ا٘الؽٛج إلٝخبر ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ ًٛٙٛبح ا٘ٛؼضٙج 

،٧ٙٗج ا٨غاة ٢ا٢ًٙ٘ٚ اإلغاؼ٧ج،سبًٛج أٚ إ٘ؼ٣،ا٘ٛٛٙٗج (ى.ؿ)رشبهج يبسشخٖر " االتخغائ٧ج 
 .اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج
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 ،ٜاهّشبئل اهخؾوٖيٖج ّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى اهيفِّيبح  (:٠ـ1428) ضؿٜ ضؿ٧ٜ ؽ٧خ٢
 .،ا٘ؼ٧بل،ا٘غاؼ ا٘ك٢٘خ٧ج ٘ٙخؼت٧جاهييبرشبح

 ______________ (2005ٚ:) ٌّٕا٘ؼ٧بل،ا٘غاؼ ا٘ك٢٘خ٧ج ٘ٙخؼت٧جاهخؾوٖى االهنخر،. 

 ،ٜخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى فٕ ؽضر اهيؾوّيبح ّاالخضبالح (:2004ٚ)ٗٛبل يتغ ا٘ض٧ٛغ  ؽ٧خ٢ ،
 .إ٘ب٠ؼث،يب٘ٚ ا٘ٗخة

 ،ٜيسوج  ،"ْٗب٧بح اً٘ٛٙٚ ٦ّ م٢ء تًل ١ٛبٚ ١ٛٝج ا٘خ٧ًٙٚ "  (:1994ٚ)٠ٛبٚ تغؼا٥٢  ؽ٧غا
  (.13)و ٔنؼ،،سبًٛج ا٘غ٢ضج،اهخرتٖج

 ،ٜا٘ؼ٧بل،ع٢اؼؽٚ ا٧ًٛٙ٘جنفبٖبح اهخؾوٖى االهنخرٌّٕ (:2007ٚ)ٛضٛغ ٛض٢ٛغ  ؽ٧ٜ ا٘غ٧،. 

 ،ٚ٘ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغخؾوٖى اإلهنخرٌّٕخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى ّال (:2004ٚ)أضٛغ  ؿب،. 

 ،نٌّهّسٖب اهخؾوٖى ّيضبدر اهخؾوى يفبُٖى ٌغرٖج ّخعتٖلبح ؽيوٖجح (:2008ٚ)يبغل  ؿؼا٧ب ،
 .ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغ

 ،ٛٓبٜ،ٛٗختج ا٘ٛسخٛى خنٌّهّسٖب ّّشبئل اهخؾوٖى ّفبؽوٖخِب (:2008ٚ)عب٘غ ٛضٛغ  ا٘ؿ٢ًغ ،ي
 .اً٘ؼت٦

 ٛٓبٜ،غاؼ ّشبئل االخضبل ّاهخنٌّهّسٖب فٕ اهخؾوٖى (:2006ٚ) ؿالٛج، يتغ ا٘ضبّه ٛضٛغ ،ي
 .اْ٘ٗؼ

 ،اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ت٧ٙٗج "  (:2000ٚ)ؿ٧ًغ  ا٘ؿ٧ٝغ٥
٧ٙٗج ،(ى.ؿ)رشبهج يبسشخٖر ،"ا٘خؼت٧ج ٦ّ سبًٛج ا٘ؿٙنبٜ ٔبت٢ؾ ٢ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب 

 .،سبًٛج ا٧٘ؼ٢ٖٛ،األؼغٜا٘خؼت٧ج

 ،خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى اهخؾرٖف ّينٌّبح اهيسبل (:1998ٚ)ؼ٧خب  تبؼتبؼا، ٢ ؼ٧خف٦، ؿ٧ٙؽ، 
 .خؼسٛج تغؼ يتغ اهلل كب٘ص،ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘فٕؼ٥

 ،ٜاهّشبئل اهخؾوٖيٖج ّيشخسداح خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى (:2000ٚ)سٛبل تٜ يتغ اً٘ؽ٧ؽ  ا٘فؼ٠ب 
 .،ا٘ؼ٧بل،ٛنبتى ا٘ض٧ٛم٦

 ،ِٛغ٣ اٛخالٖ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ا٘سبًٛبح "  (:2002ٚ)عب٘غ يتغ ا٘ؼض٧ٚ  ا٘فؼ٧
رشبهج  ،"ا٘ؿ٢ًغ٧ج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٢ا٘ك٢ًتبح ا٘خ٦ ٢٧اس١ٝ٢١ب 

 .،سبًٛج ا٧٘ؼ٢ٖٛ،األؼغ٧ٜٙٗج ا٘خؼت٧ج،(ى.ؿ)يبسشخٖر 
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  ٚ٧ٚ ٦ّ اؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ تٝبء ٝهبٚ خًل(: " 1995ٚ)فٛؾ ا٘غ٧ٜ ، ٧ّكل ٠بف
،٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،سبًٛج ي٧ٜ (ى.ؿ)رشبهج دنخّراٍ ا٧ْ٘ؽ٧بء ٦ّ ا٘ٛغاؼؾ ا٘ذب٧٢ٝج ا٘ٛكؼ٧ج،

 .فٛؾ،ٛكؼ

 ،ٛٓبٜ، يلديج فٕ خلٌٖبح اهخؾوٖى (:2008ٚ)ؿبٛص ؿ٧ًغ  ٝبغؼ ؿ٧ًغ، ٢إؿٛبي٧ل، ف٤ٛ غاؼ ،ي
 .اْ٘ٗؼ

 ،2،ريً اهّشبئل اهخؾوٖيٖج إهٓ خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى (:٠ـ1430) إؿٛبي٧لٛب٠ؼ  كتؼ٥ ،
 .ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغ

 ______________ (1999ٚ:) 1،ريً اهّشبئل اهخؾوٖيٖج إهٓ خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى، 
 .،ٛٗختج ا٘ؼفغا٘ؼ٧بل

 ______________ (2002ٚ:)  اهيّشّؽج اهؾرتٖج هيضعوضبح اهخرتٖج ّخنٌّهّسٖب
 .،ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغاهخؾوٖى

 ______________،  خنٌّهّسٖب ؽرط ّإٌخبر اهيّاد  (:2005ٚ)٢ُٛؼت٦، ّبئؽث
 .،ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغ اهخؾوٖيٖج

 ،اْ٘ٗؼ،إ٘ب٠ؼث،غاؼ 2ن ، اهيؾوى نفبٖبخَ ، إؽدادٍ ، خدرٖتَ (:1999ٚ)ؼفغ٥ أضٛغ  ن٧ًٛج. 

 ،ت٧ؼ٢ح،غاؼ ّشبئل االخضبل ّاهخنٌّهّسٖب فٕ اهخؾوٖى (:1987ٚ)ضؿ٧ٜ ضٛغ٥  ا٘ن٢تس٦،
 .اً٘ٙٚ ٘ٙٛال٧٧ٜ

 ،ا٧ًٜ٘،غاؼ ا٘ٗخبة أسِزث فٕ خلٌٖبح اهخؾوٖى اهضدٖذج (:2007ٚ)ذٛبٜ يتغ ا٘ض٧ٗٚ و اً٘تبغ٘ج،
 .ا٘سب٦ًٛ

 ،ٓدراشج اهنفبءاح اهخؾوٖيٖج هيؾويٕ  (:1986ٚ)ٛضٛغ  ا٘فت٦ٝ٧،نب٠ؼ، ٢  يتغ ا٘ؼؽا
 .، ٛؿٕن،٢ؽاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ ٢ا٘فتبةاهيرضوج االتخدائٖج فٕ شوعٌج ؽيبً

 ،ٛٓبٜ،غاؼ إؽداد اهيؾوى خٌيٖخَ ّخدرٖتَ (:2005ٚ)ؿ٧١ؼ  ٛكن٤ْ، ٢ ض٢ا٘ج، يتغ ا٘ؿ٧ٛى ،ي
 .اْ٘ٗؼ

 _____________ٛٓبٜ،غاؼ خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى يفبُٖى ّخعتٖلبح (:2004ٚ) آعؼ٢ٜ، ٢ ،ي
 .اْ٘ٗؼ

 ،ٛٓبٜ،غاؼ ٢ائلاهضبشّة فٕ اهخؾوٖى (:2007ٚ)ضبؼد  يت٢غ  .،ي
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 ،اهؾويٕاهتضد  (:2005ٚ)ٗب٧غ  يتغ ا٘ؼضٜٛ، ٢ يتغ ا٘ضٓ، ػ٢ٔبٜ، ٢يغؾ، يت٧غاح: 
ٛٓبٜ،غاؼ اْ٘ٗؼيفِّيَ ّأدّاخَ ّأشبهٖتَ  .،ي

 ،٢ٛٗختج  ،نٝنب،غاؼخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى ّاهّشبئل اهخؾوٖيٖج (:2005ٚ) ٛضٛغ ا٘ؿ٧غ ي٦ٙ
 .اإلؿؼاء

 ،ّشبئل ّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى (:2007ٚ)يتغ ا٘عب٘ٓ ّؤاغ  ٛضٛغ ٛض٢ٛغ، ٢يتغ ا٘عب٘ٓ، ي٦ٙ ،
 .ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغ

  ٛغ٣ اٛخالٖ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح ا٘خؼت٧ج "  (:2003ٚ)ي٢ل،٧ٝٛؼ ؿ٧ًغ ي٦ٙ
رشبهج ، "تب٘سبًٛبح األؼغ٧ٝج ْ٘ٗب٧بح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٜٛ ٢س١ج ٝهؼ٠ٚ 

 .،سبًٛج ا٧٘ؼ٢ٖٛ،األؼغ٧ٜٙٗج ا٘خؼت٧ج،(ى.ؿ)يبسشخٖر 

 ،ٛٓبٜ،غاؼ اهضبشّة اهخؾوٖيٕ ّخعتٖلبخَ اهخرتّٖج (:2004ٚ)٢٧ؿِ أضٛغ  ي٧بغاح ،ي
 .ا٘ٛؿ٧ؼث

 ،عرق خدرٖس اهؾوّى هويرضوج األشبشٖج (:2007ٚ)يتغ ا٘ض٧ٗٚ  آٛبل، ٢ا٘كب٦ّ، ي٧بـ، 
ٛٓبٜ  .،غاؼ اْ٘ٗؼي

 ،ْٗب٧بح ا٘ٛغؼؿ٧ٜ ٦ّ ٢ؿبئل االخكبل " (:1991ٚ)ضؿ٧ٜ  ٛضٛغ، ٢ا٘ن٢تس٦، اُ٘ؽا٥٢
 .(1و)،يؤخَ هوتضّد ّاهدراشبحيسوج ، "ا٘خ٧ٛ٧ًٙج

 ،فبؽوٖج إٌخبر يؾويٕ اهرٖبظٖبح تبهيرضوج االتخدائٖج " (:1996ٚ) ا٧ٗ٢٘لإتؼا٧٠ٚ يتغ  اْ٘بؼ
تضد ٕٛغٚ ٘ٙٛؤخٛؼ ،"هتريسٖبح اهّشبئع اهيخؾددث ؽوٓ خٌيٖج تؾط نفبءاخِى اهخدرٖشٖج

تخ٢ٝؾ عالل اْ٘خؼث " ٛؿخٕتل ا٘ؼ٧بم٧بح ٢ا٢ًٙ٘ٚ ٢ضبسبح ا٘ٛسخٛى اً٘ؼت٦" ا٘ذب٦ٝ ض٢ل 
 .غ٧ؿٛتؼ  21 -19ٛبت٧ٜ 

 _______________ (1999ٚ:) إؽداد ّإٌخبر تريسٖبح اهّشبئع اهيخؾددث اهخفبؽوٖج، 
 .،نٝنب،ا٘غ٘خب ٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘ضبؿتبح 2ن

 ________________ (2002ٚ:) ٛٓبٜ،غاؼ اْ٘ٗؼاشخخداى اهضبشّة فٕ اهخؾوٖى  .،ي

 ________________ (2004ٚ:) إ٘ب٠ؼث،غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼت٦خرتّٖبح اهضبشّة،. 

 ،أشبشٖبح إٌخبر ّاشخخداى ّشبئل ّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى(: 2006ٚ) ا٘ؿالٚٛٝغ٢ؼ يتغ  ّخص اهلل 
 .،ا٘ؼ٧بل،غاؼ ا٘ك٦ً٧ٛ

  ________________ (2007ٚ:) ا٘ؼ٧بل،ٛٗختج ا٘ؼفغّشبئل ّخلٌٖبح اهخؾوٖى،. 
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 ________________ (2009ٚ:) ا٘ؼ٧بل، 2،رّشبئل ّخنٌّهّسٖب اهخؾوٖى اهخفبؽوٖج،
 .غاؼ ا٘ك٦ًٛ٧

 ،ٛٓبٜ،غاؼ  األداء اهخدرٖة، اهيفِّى،:نفبٖبح اهخدرٖس (:2003ٚ)ٛضؿٜ ؿ٧١ٙج   اْ٘خال٥٢ ،ي
 .ا٘فؼ٢ٓ

 ،ٔمب٧ب اإلٝخبر ٢ٛفٗالخٟ ٦ّ ٛسبل "  (:1995ٚ)يتغ اً٘ه٧ٚ يتغ ا٘ؿالٚ  اْ٘ؼسب٦ٝ
 .259 – 241،ق (24)،و يسوج اهخرتٖج ،"خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ

  ____________________ (1998ٚ:) ّخنٌّهّسٖب اهخرتٖج اهخرتٖج اهخنٌّهّسٖج، 
 .إ٘ب٠ؼث، غاؼ َؼ٧ة

 ،ٜا٧٢ٗ٘ح،ٛٗختج اهّشبئع اهيخؾددث تًٖ اهٌغرٖج ّاهخعتٖق (:2004ٚ)عب٘غ ٛضٛغ  ّؼس٢،
 .اْ٘الش

 ،ّٜبي٧ٙج تؼٝبٛز ٕٛخؼش ٘خغؼ٧ة ا٘ٛفؼّبح ا٘خؼت٧٢بح ي٤ٙ "  (:2005ٚ)أ٧ٛٛج أ٢٧ة  ّٙٛتب
رشبهج ،" غ٧ٝخ٦ ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٢سغثاؿخعغاٚ ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ا٘نت٧ً٧ج تٚ

 .ا٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج،٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،سبًٛج أٚ إ٘ؼ٣،(ى.ؿ)يبسشخٖر 

 ٓ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح  اٛخالٖٛغ٣  ": (2001ٚ)تٜ ت١بر  َبؽ٥ ا٦ٛ،دا٘
رشبهج يبسشخٖر ، " ١٘ب ٛٛبؼؿخ١ٚ ا٧ًٜٛٙٛ٘ تب٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٧ٕٝج ٢

 .،األؼغٜسبًٛج ا٧٘ؼ٢ٖٛ،٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج، (ى.ؿ)

   ،ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٢ا٘خًٙٚ ا٢ًٙٛ٘ٛبخ٦ :(2000ٚ)إ٧٘بؾ  ٢ أت٢ ٢٧ٝؾ، ،ّعؼ ا٘غ٧ٜإ٘ال ،
  .73-63ق،ّتؼا٧ؼ( 88)و ،يسوج اهخرتٖج

  ،يب٘ٚ ا٘ٗخةإ٘ب٠ؼث،،اهخدرٖس تبهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج :(2006ٚ)أضٛغ إتؼا٧٠ٚ ٔٝغ٧ل. 

 ،٧ٙٗج 2ن، ّشبئل االخضبل اهخؾوٖيٖج (:2002ٚ)يتغ اهلل  ٢اً٘نبؼ،إضؿبٜ،  ٗٝؿبؼث،
 .ا٧ًٜٛٙٛ٘،سبًٛج أٚ إ٘ؼ٣،ا٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج

  ،ًّب٧٘ج ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ ا٘خضك٧ل ا٘غؼاؿ٦ ٢خ٧ٛٝج " : (2004ٚ)ؽٗؼ٧ب تٜ ٧ض٦ الل
أٚ إ٘ؼ٣ تب٘ٛٛٙٗج سبًٛج ة ١ٛبؼاح إٝخبر ا٘فؼائص ا٘ٛخؽاٛٝج ك٢خ٧ًب ٘غ٣ نالة ٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج

 ،ا٘ؼ٧بل،ٛٗخة ا٘خؼت٧ج اً٘ؼت٦ ٘غ٢ل ا٘ع٧ٙزيسوج رشبهج اهخوٖز اهؾرتٕ ،" اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج
 .163-135،ق (93)و،
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 يؾسى اهيضعوضبح اهخرتّٖج اهيؾرفج فٕ اهيٌبُز  :(1999ٚ)ي٦ٙ  ،٢ا٘سٛل، إ٘ٙب٦ٝ، أضٛغ
 .يب٘ٚ ا٘ٗخةإ٘ب٠ؼث،،ّعرق اهخدرٖس

  ،ٛٓبٜ،ٚ،اهينختبح اهركيٖج ّخلٌٖج اهّشبئع اهيخؾددث :(2005ٚ)ٛستل الؽٚ ا٘ٛب٦ٗ٘ ؤؿؿج ي
 .ا٢٘ٓؼآ

  ٛٗختج خؼسٛج ٤ٙ٧٘ ا٘ٝبتٙؿ٦،ا٘ؼ٧بل،،اهخؾوٖى تبهّشبئع اهيخؾددث :(2001ٚ)ٛب٧ؼ، ؼ٧خفبؼغ
 .اً٘ت٧ٗبٜ

  ،٘نالة ٧ٙٗبح  ٕٛؼؼ ٕٛخؼش ٦ّ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ" : (1997ٚ)ٝبسص ٛضٛغ ضؿٜ ٛضٛغ
 .سبًٛج األؽ٠ؼ،٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،إ٘ب٠ؼث،(ى.ؿ)رشبهج دنخّراٍ ، "ا٘خؼت٧ج

  ،ٜاهلّاؽد ّاألشس اهٌغرٖج :اهيؾوّيبخٖج ّاهخؾوٖى (:2005ٚ)إتؼا٧٠ٚ يتغ اهلل ا٘ٛض٧ؿ، 
 .غاؼ ا٘ؽٛبٜا٘ٛغ٧ٝج ا٢ٝٛ٘ؼث،

  ،اهّشبئع اهيخؾددث ّدّرُب فٕ يّاسِج اهدرّس  :(2009ٚ)ا٘ؿ٧غ ٛضٛغ ٛؼي٦
 .ٝس٢ٙ ا٘ٛكؼ٧جٛٗختج األ،إ٘ب٠ؼث،اهخضّضٖج

  ،ٛٓبٜ،اهنفبٖبح اهخؾوٖيٖج فٕ ظّء اهٌغى: (1983ٚ)خ٧ّ٢ٓ أضٛغ ٛؼي٦  .،غاؼ اْ٘ؼٔبٜي

  ،يب٘ٚ ا٘ٗخة،إ٘ب٠ؼث،1، ناهّشبئع اهيخؾددث اهخفبؽوٖج: (2008ٚ) أٗؼٚ ّخض٦ٛكن٤ْ. 

 ،ًّب٧٘ج تؼٝبٛز ٕٛخؼش ٘خ٧ٛٝج تًل ْٗب٧بح يؼل ٢إٝخبر "  (:2002ٚ)ّبئؽث ٛضٛغ  ُٛؼت٦
،٧ٙٗج (ى.ؿ)رشبهج دنخّراٍ ،"خ٧ٛ٧ًٙج ٘غ٣ نب٘تبح ٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج ٘ٙتٝبح تب٘نبئِ ا٢ٛ٘اغ ال

 .ا٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج٘ٙتٝبح،٢ؽاؼث ا٘خؼت٧ج ٢ا٘خ٧ًٙٚ،ا٘خؼت٧ج 

 ،اؿخعغاٚ ٛغعل ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث ٦ّ خغؼ٧ؾ ٢ضغث  " (:1992ٚ)ضؿ٧ٝج ٛضٛغ  ا٧ٙٛ٘س٦
رشبهج يبسشخٖر اؿخذٛبؼ اإلٝؿبٜ ٘ٙنبٔج إ٘ٛؼؼث ي٤ٙ خال٧ٛػ ا٘كِ ا٘ذب٦ٝ اإليغاغ٥، 

 .،ٛكؼ،٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،سبًٛج أؿ٢٧ن(ى.ؿ)

 _____________ (1999ٚ:)  " تٝبء ٢خسؼ٧ة تؼٝبٛز ٘خغؼ٧ة ا٘نالة ا٧ًٜٛٙٛ٘ ي٤ٙ
رشبهج دنخّراٍ  ،"ا٢٘ؿبئل ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚخك٧ٛٚ ٢إٝخبر ٢اؿخعغاٚ تًل 

 .٧ٙٗج ا٘خؼت٧ج،سبًٛج أؿ٢٧ن،ٛكؼ ،(ى.ؿ)

  ،ا٘ؼ٧بل، ،اشخخداى اهضبشة اٗهٕ فٕ اهخؾوٖى: (2001ٚ)يتغ اهلل تٜ يتغ اً٘ؽ٧ؽ ا٢ٛ٘ؿ٤ 
 .ٛٗختج ا٘فٕؼ٥
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  ،إ٘ب٠ؼث، اهترٌبيز اهلبئى ؽوٓ اهنفبٖبح أششَ ّإسراءاخَ: (1987ٚ)ٛض٢ٛغ ٗبٛل ا٘ٝبٔج،
 .ٛنبتى ا٘ن٢تس٦

  ،ٜٛٓبٜ،،اشخخداى اهضبشّة فٕ اهخؾوٖى: (2008ٚ)٧ض٦ ٛضٛغ ٝت١ب  .غاؼ ا٧٘بؽ٢ؼ٥ي

 اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٘نٙتج ٧ٙٗبح " : (1990ٚ)يتغ ا٘ؼضٜٛ  ،٢ ا٘ف٢ًاٜ، ٝف٢اٜ، ٢ًٕ٧ة
  .(2)،سبًٛج اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ، ريسوج سبيؾج اهيوم شؾّد ،"ا٘خؼت٧ج تب٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج 

  ،ا٘ؼ٧بل، ،خضيٖى اهتريسٖبح اهخؾوٖيٖج ّإٌخبسِب: (2008ٚ)ضؿٜ تٜ أضٛغ ٛض٢ٛغ ٝكؼ
 .ع٢اؼؽٚ ا٧ًٛٙ٘ج

 خلٌٖبح اهخؾوٖى: (1995ٚ)٢ يتغ ا٘عب٘ٓ، ٛكن٤ْ ، ٢ يتغ اً٘ٛٝٚ، ي٦ٙ، ا٦ٛ٧ًٝ٘، ٝسبش، 
 .غاؼ ٔنؼ٥ تٜ اْ٘سبءثا٘غ٢ضج، 

  ،ا٘ؼ٧بل ،يً يٌغّر ضدٖدعرق خدرٖس اهؾوّى  :(2007ٚ)يتغ اً٘ٛٝٚ يبتغ٧ٜ ٛضٛغ ٢ٝؼ
 .ٛٗختج ا٘ؼفغ،

  ،خؼسٛج ٛؼٗؽ ا٘خًؼ٧ة ٢ا٘خؼسٛج ،نٖف خؾيل اهّشبئع اهيخؾددث: (1998ٚ)إؼ٧ٖ ٧٘٢٠ؿٝسؼ
 .، ا٘غاؼ اً٘ؼت٧ج،٘تٝبٜ
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 :ادلزاخع اإلنكرتونٍت 

اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٔى ٛؼٗؽ ا٘خ٧ٛؽ ٘خن٧٢ؼ خغؼ٧ؾ ا٢ًٙ٘ٚ ٢ا٘ؼ٧بم٧بح تسبًٛج  .1
 ٠ـ٢ٛٙ٘6/12/1430ٔى ٦ّ

http://ecsme.ksu.edu.sa/index.cfm?method=home.con&ContentID=169 

تٝغؼ ا٘ضبؽ٦ٛ، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ / ٢ٛٔى ا٘ٛغؼة ا٘عت٧ؼ تتؼٝبٛز إٝخل أ .2
 ٠ـ6/12/1430

 http://bandarhazmi.spaces.live.com/  

٦ًٛٙٛ ٢ًٛٙٛبح ا٘ٛؼضٙج ا٘ٛخ٢ؿنج تب٘ٛغ٧ٝج  اٛخالٖغؼسج ": (2005ٚ) تبؿٚ ا٘فؼ٧ِ، .3
ٜٛ ٢ٛٔى ا٘غٗخ٢ؼ يتغ اهلل تٜ كب٘ص "  ا٢ٝٛ٘ؼث ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢غؼسج ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب

 ٠ـ27/10/1430غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ إ٘ٛتل، خٚ ال

http://www.almegbel.net/inf205/articles.php?action=show&id=38  

اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘الؽٛج إلٝخبر ٢خ٢ه٧ِ تؼاٛز ا٢٘ؿبئن ا٘ٛخًغغث " : (2006ٚ)، ضؿٜ غ٧بة َبٝٚ .4
ٜٛ ٢ٛٔى ا٘غٗخ٢ؼ أضٛغ ٛكن٤ْ " ٧ج ٢أذؼ٠ب ي٤ٙ ا٘خضك٧ل تب٘ٛغاؼؾ اإليغاغ٧ج ا٘ٗٛت٢٧خؼ

 ٠ـ12/12/1430خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ  ،ٗبٛل

    http://www.ahmedasr.com/vb/showthread.php?p=3395  
ْٗب٧بح ا٘خ٧ًٙٚ اإل٘ٗخؼ٦ٝ٢ ٢غؼسج خ٢اّؼ٠ب ٘غ٣ ٦ًٛٙٛ (: " 2009ٚ)اً٘ٛؼ٥، ي٦ٙ ٛؼغ٢غ  .5

ٜٛ ٢ٛٔى سبًٛج أٚ إ٘ؼ٣، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى " ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج تٛضبّهج ا٘ٛع٢اث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج 
 ٠ـ٦ّ1/1/1431 

  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7327.pdf  
اْ٘ٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٧ًٜٛٙٛٙ٘ ٦ّ ٛغ٧ٝج اؼتغ ٜٛ " (: 2008ٚ)٦ٝٛ٢، عب٘غ ؿ٧ٙٛبٜ أضٛغ ا٘ٚ .6

ٜٛ ٢ٛٔى ٛسٙج ي٢ٙٚ إٝؿب٧ٝج، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ " ٢س١ج ٝهؼ ا٘ٛفؼ٧ّٜ ا٘خؼت٧٧٢ٜ 
 ٠ـ27/10/1430

 http://www.ulum.nl/d58.html 
ْ٘ٗب٧بح  ا٧ًٜٛٙٛ٘ ت٧ٙٗبح اً٘ٛٙٚ ا٘نب٘ة اٛخالٖ ٢أى" : (2008ٚ)، ؿ٧ٛؼ ٢ٛؿ٤ ا٘ٝسغ٥ .7

ٜٛ ٢ٛٔى سبًٛج أٚ إ٘ؼ٣، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ " ١٘ب  اؿخعغاٟٛ ٢ٛغ٣ ا٘خ٧ًٙٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب
 ٠ـ27/10/1430

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind747.pdf  

ٛغ٣ اٛخالٖ أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ سبًٛج أٚ " : (2007ٚ)، إضؿبٜ ٛضٛغ يذٛبٜ ٗٝؿبؼث .8
ٜٛ ٢ٛٔى " إ٘ؼ٣ ْ٘ٙٗب٧بح ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج ٢ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب ٢ا٘ك٢ًتبح ا٘خ٦ ٢٧اس١ٝ٢١ب 

 ٠ـ1/1/1431خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ  ،١ًٛغ ا٘تض٢د ا٧ًٛٙ٘ج تسبًٛج أٚ إ٘ؼ٣

http://www.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/3991672/33

33.pdf  

http://bandarhazmi.spaces.live.com/
http://www.almegbel.net/inf205/articles.php?action=show&id=38
http://www.ahmedasr.com/vb/showthread.php?p=3395
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7327.pdf
http://www.ulum.nl/d58.html
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind747.pdf
http://www.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/3991672/3333.pdf
http://www.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/3991672/3333.pdf
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ْٗب٧بح أيمبء ٧٠ئج ا٘خغؼ٧ؾ ٦ّ ٧ٙٗبح "  :(2003ٚ)، يتغ ا٘ضبّه ٛضٛغ سبتؼ ؿالٛج .9
ٜٛ ٢ٛٔى " ا٧ًٜٛٙٛ٘ تب٘ٛٛٙٗج اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج ٦ّ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٛغ٣ ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘ب

 ٠ـ1/1/1431سبًٛج اٖ٘ٛٙ ؿ٢ًغ، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ 

 docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles14/Article140426.doc  

٦ًٛٙٛ ا٘ٛؼضٙج ا٘ذب٧٢ٝج اً٘ٛب٧٧ٜٝ ْ٘ٙٗب٧بح  اٛخالٖٛغ٣ ": (2000ٚ)ٛضٛغ ، ا٦٘٢ًٛ٘ .10
ٜٛ ٢ٛٔى ا٘غٗخ٢ؼ يتغ اهلل تٜ كب٘ص إ٘ٛتل، خٚ " ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ٢ٛٛبؼؿخ١ٚ ١٘با٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج 

 ٠ـ17/11/1430ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ 
http://www.almegbel.net/inf205/articles.php?action=show&id=38 

11. Scheffler, Frederick L.(1999): Computer technology in schools: What   

teachers. should know and be able to do 

 ٠ـ 17/11/1430ٜٛ ٢ٛٔى ا٘غٗخ٢ؼ يتغ اهلل تٜ كب٘ص إ٘ٛتل، خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ 
http://www.almegbel.net/inf205/articles.php?action=show&id=38   

12. Bitter, Gary G., (1996): The Best Support for Teachers in Teaching: 

Interactive Experience Working, Arizona State University. 

 ٠ـ 17/11/1430خٚ ا٘غع٢ل ٢ٛٙ٘ٔى ٦ّ 
 http://tblr.ed.asu.edu/bitter.html  
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شكم َىضح انعناصر انبشرَت وغُر انبشرَت انًتفاعهت 

 .انالزيت نعرض انًادة انتعهًُُت داخم انًىقف انتعهًٍُ
 (36م،ص2008سرايا،)المصدر 

 

   

 

 

 منها ما ٌحتاج إلى                                            

 

 

 

 :ٌشارك فً عملٌات      

 لالستخدام والتعامل األمثل تحتاج إلى                                  اختٌار، تصمٌم، إنتاج، تقوٌم          

 

 

 

 

 

 ٌجب أن ٌتقنها أو ٌتمكن منها

 

 

 

 

المواد التعلٌمٌة 
تخزن المحتوى 

العلمً على وسط 
مادي بعد تصمٌمه 
وإنتاجه فً ضوء 

 .معاٌٌر محددة

 

المعلم أو 

المستخدم 

 

 مهارات

وفنٌات عرض 

 األجهزة التعلٌمٌة

تنقل / تعرض )

المحتوى المخزن 

على المادة 

 (التعلٌمٌة

 

بهدف إحداث 

التعلم لدى 

المتعلم 

 بٌئة العرض المادٌة

 بٌئة العرض المادٌة
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. يراحم تطىر يجال عرض وإنتاج انًىاد انتعهًُُتشكم َىضح 

 (41م،ص2002فائزة مغربي، )المصدر     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌئة عرض مادٌة

 بٌئة عرض مادٌة

نظام تعلٌمً ٌضم 

المدخالت، العملٌات، 

 المخرجات

 مراحل التطور

 حركة التعلٌم البصري

حركة التعلٌم السمعً 

 البصري

حركة االتصاالت 

 ووسائلها

 التدرٌب المهنً

 أسلوب تعلٌم نظامً

 الحاسب اآللً

مجال عرض المواد 

 التعلٌمٌة

مجال إنتاج المواد 

 التعلٌمٌة

الكتب، المحاضرات، 

المتاحف، المعارض، أجهزة 

 العرض، األفالم الصامتة

األفالم الناطقة المتحركة 

 والتسجٌالت الصوتٌة

وسائل االتصال المرئً 

المسموع مع عناصر 

 الموقف التعلٌمً

إعداد الطالب للعمل 

وسٌلة لتدرٌس جمٌع 

 الفروع

-CDالتقنٌات المتعددة،

Rom,DVD,Multiedia 

,Text ,Card, media 

الكتب والمطبوعات 

والمواد المرئٌة الثابتة 

 وتقنٌات الطباعة

األفالم السٌنمائٌة 

  والمجالت الخاصة بها

وسائل االتصال المرئً 

األفالم )المسموع 

 (والفٌدٌو والتلفاز

وسائل وأجهزة مختلفة 

المهنً للتدرٌب 

 للمتعلمٌن

إنتاج مواد تحت نظام 

التعلٌم )تعلٌمً محدد 

 (المبرمج

مواد وبرامج تعلٌمٌة 

وترفٌهٌة باستخدام 

 تقنٌات الحاسب اآللً
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 .وأجساؤه Data Showعرض انبُاناث شكم َىضح جهاز 

 (120-113م،ص2007العبادلت،)المصدر
 

 سِبز ؽرط اهتٖبٌبح يً اهسِج األيبيٖج. 

 اهسِبز يً اهسِج اهؾوٖب. 
 

  

 
  

 اهسِبز يً اهسِج اهخوفٖج. 

 
 

 

 سِبز اهخضنى ؽً تؾد. 

 

استقبال أشعة زر 

 التحكم عن بعد

 تهوٌة المروحة

 قدم

أر

جل 

أما

 مٌة

 سماعة

 غطاء العدسة

 عدسة

 قدم

 قائمة التحكم

المؤشرات 

 األمامٌة

 أمامٌةأرجل 
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 سِبز ؽرط اهتٖبٌبح يً اهسِج اهخوفٖج. 

 

 سِبز اهخضنى ؽً تؾد. 

 

 

 

 

 ٌد حاملة

فتحة توصٌل التٌار 

 الكهربائً
 مفتاح التشغٌل

مجموعة من 

المداخل 

 والمخارج

ةفتح
 تهوٌة

استقبال إشارة جهاز 

 التحكم عن بعد
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 .شكم َىضح تنظُى يكاٌ انعرض

  (ٜٛ إيغاغ ا٘تبضذج  ) .يّكؼ شبشج اهؾرط 

 
 

  

 

                                                   

 

 

 

أّمل ٛٗبٜ ٢٘مى فبفج اً٘ؼل ٦ّ أضغ أّمل ٛٗبٜ ٢٘مى فبفج اً٘ؼل ي٤ٙ             
 .أؼٗبٜ َؼّج ا٘كِ ا٘ٛؼتًج              .كُؼ ٦ّ َؼّج ا٘كِ ا٘ٛؿخن٧ٙجا٘مٙى األ

 يّكؼ سِبز اهؾرط ّزاّٖج اهؾرط اهيٌبشتج. 
 

 

                   90O 

                                                                                                

   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

 .ؿ٢ٕن األفًج ٜٛ س١بؽ يؼل ا٘ت٧بٝبح ٧سة أٜ ٢ٜٗ ي٢ٛغ٧ًب ي٤ٙ فبفج اً٘ؼل

 شاشة العرض

 جهاز عرض

 البٌانات

أماكن جلوس 

 الطالب

نوافذ غٌر 

 مواجهة لشاشة

 العرض

 جهاز عرض

 البٌانات
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 سِبز ؽرط اهتٖبٌبح ؽً شبشج اهؾرط يلدار تؾد.  

 (271ٚ،ق2005كتؼ٥ ٢ّبئؽث ُٛؼت٦،)ا٘ٛكغؼ 

 أشنبل خشٍّ اهضّرث . 

  (251ٚ،ق2007ؽا٧غ،)ا٘ٛكغؼ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ٌرفع جهاز 

العرض لٌكون 

عمودٌة بزاوٌة 

 .مع الشاشة

 أو

أن تمٌل الشاشة 

لتكون زاوٌة 

عمودٌة مع 

 .الجهاز

ٌحرك جهاز العرض 

على الشاشة لٌكون 

 .فً وضع عمودي

 الشاشة
جهاز عرض 

 البٌانات

 كلما بعد الجهاز عن الشاشة كلما كبرت الصورة

 تشوه فً الصورة
 تشوه فً الصورة
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شكم َىضح يحىر وزاوَت اإلسقاط، وينطقت انًشاهذة 

 .انًثهً

 (42م،ص2005صبري وفائزة مغربي،)المصدر 
 

 ٛٝنٕج ا٘ٛفب٠غث ا٘ٛذ٤ٙ                   

   ؽا٧٢ج اإلؿٕبن                                          

 س١بؽ اً٘ؼل   

 ْ   30                                       ؿٕبنٛض٢ؼ اإل             

                                        

             ا٘فبفج                                                       
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انًىاد  نتاجإل نهًعهى ضرورَتشكم َىضح األجهسة ال

 .انذراسُت

 (46ص،اإللكترونيتكتاب الجامعاث )المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

MONITOR  

 شاشة

     

MONITOR  

 شاشة

     

MONITOR 

 شاشة

VIDEO 

CAMERA 

كامٌرا 

 فٌدٌو

VIDEO 

CAMERA 

 كامٌرا فٌدٌو

PC – VCR 

حاسب جهاز 
آلً شخصً 
مزود بمشغل 

 فٌدٌو

DVD 

RECORDER 

ناسخ أقراص 

 مضغوطة

DVD 

PLAYER 

مشغل 

أقراص 

 مضغوطة

GRAPHIC TABLET 

 طاولة التصمٌم

CD – ROM 

 مشغل أقراص

 

MICROPROCESSOR 

 المعالج الدقٌق
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 .شكم َىضح انخرَطت اإلنسُابُت

 (59م،ص2009مرعي،)المصدر 
 

 

 
 

  ال                              نعم                                   

 

 نعم                          ال                                               

 

 

 

 نعم                          ال                                                       

 

                                                

                                                         

 نعم                         ال                                

 

 نعم                      ال                                                     

                                        

 نعم                       ال                                              

 

 نعم                     ال                                                                                

 نعم                 ال

 

 األهداف المبررات داٌةـــالب

 دراسة وحدة النوافذ

 1نشاط رقم 

 %95هل 

 2،3نشاط رقم 

 االختبـــــــــــار

 دراسة مكونات البرنامج

 4نشاط رقم 

 %95هل 

هل 

95% 

 %95هل 

هل 

95% 

 %95هل  اختبار نهائً 5نشاط رقم 

معلومات 

 إضافٌة

 االختبـــــــــــار 1ملحق رقم 

 دراسة ممٌزات البرنامج

 االختبـــــــــــار 2ملحق رقم 

 دراسة مكونات النافذة

 االختبـــــــــــار 3ملحق رقم  %95هل 

 خروج
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 .شكم تىضُحٍ ننًىرج انسُنارَى 

 (185م،ص2009فتح هللا،)المصدر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                      ا٘خبؼ٧ظ                           : ي٢ٝاٜ ا٘تؼٛس٧ج 

 :   ؽٜٛ اً٘ؼل :                            أؿخبػث ا٘ٛبغث  

          

ٚ 
/ ا٘سبٝة ا٘ٛؿ٢ٛو 

 إ٘ٛؼ٢ء
/ ا٘سبٝة ا٘تكؼ٥ 

 ٢كِ اإلنبؼ ا٘ٛؼئ٦
ؽٜٛ 
 اإلنبؼ
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 .قائًت بأسًاء يحكًٍ أداة انبحث

االسم م 
الدرجة 
العلمٌة 

جهة العمل التخصص 

1 
زكرٌا بن ٌحً الل .د.أ

الهندي 
تقنٌات التعلٌم أستاذ 

قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة أم -كلٌة التربٌة  -

القرى بمكة المكرمة 

2 
محمد بن ٌوسف أحمد . د.أ

عفٌفً 
تقنٌات التعلٌم أستاذ 

كلٌة الدعوة  -قسم التربٌة 
الجامعة  -وأصول الدٌن 

اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة 

3 
إبراهٌم بن أحمد محمد .د

عالم 
أستاذ 

مشارك 

وسائل 
وتقنٌات 
التعلٌم 

قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة أم -كلٌة التربٌة  -

القرى بمكة المكرمة 

4 
إحسان بن محمد عثمان .د

كنسارة 
أستاذ 

مشارك 
تقنٌات تعلٌم 
واالتصال 

قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة أم -كلٌة التربٌة  -

القرى بمكة المكرمة 

زكرٌا بن عبد هللا الزامل .د 5
أستاذ 

مشارك 

علوم الحاسب 
هندسة  -اآللً

البرمجٌات 

الكلٌة  -قسم تقنٌة الحاسب 
المؤسسة  -التقنٌة بالرٌاض 

التقنً العامة للتدرٌب 
والمهنً 

6 
علً بن محمد جمٌل .د

دوٌدي 
أستاذ 

مشارك 
تقنٌات التعلٌم 

كلٌة  –قسم تقنٌات التعلٌم 
 جامعة طٌبة بالمدٌنة -التربٌة 

  المنورة

فهد بن ناصر الفهد .د 7
أستاذ 

مشارك 
تقنٌات التعلٌم 

كلٌة  –قسم تقنٌات التعلٌم 
جامعة الملك سعود  -التربٌة 

بالرٌاض 

8 
بن سعٌد علً  أسامة.د

هنداوي 
أستاذ 
مساعد 

تقنٌات التعلٌم 
كلٌة  -قسم تقنٌات التعلٌم 

جامعة طٌبة بالمدٌنة   -التربٌة 

9 
أمٌرة بنت جمٌل طه .د

الخصٌفان 
أستاذ 
مساعد 

مناهج 
كمبٌوتر 
تعلٌمً 

قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة أم  -كلٌة التربٌة  -

القرى بمكة المكرمة 

10 
محمود  حسن بن أحمد.د

نصر 
أستاذ 
مساعد 

تقنٌات التعلٌم 
كلٌة  -قسم تقنٌات التعلٌم 

جامعة الملك عبد  -التربٌة 
العزٌز بجدة 
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االسم م 
الدرجة 
العلمٌة 

جهة العمل التخصص 

11 
رقٌة بنت عبد اللطٌف .د

باجوري مندورة 
أستاذ 
مساعد 

مناهج 
وتقنٌات 
التعلٌم 

قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة أم  -كلٌة التربٌة  -

القرى بمكة المكرمة 

12 
بنت محمد صالح  صباح.د

الخرٌجً 
أستاذ 
مساعد 

تقنٌات التعلٌم 
قسم المناهج وطرق التدرٌس 

جامعة أم -كلٌة التربٌة  -
القرى بمكة المكرمة 

صالح بن عبد هللا محمد .د 13
أستاذ 
مساعد 

أصول 
التربٌة 

كلٌة  -قسم أصول التربٌة 
جامعة اإلمام محمد  -التربٌة 

بن سعود اإلسالمٌة بالرٌاض 

14 
عائشة بنت بلهٌش محمد .د

العمري 
أستاذ 
مساعد 

وسائل 
وتقنٌات 
التعلٌم 

كلٌة  -قسم تقنٌات التعلٌم 
التربٌة جامعة طٌبة بالمدٌنة 

المنورة 

عبد هللا بن محمد المقرن .د 15
أستاذ 
مساعد 

إدارة وإشراف 
تربوي 

 -قسم المناهج وطرق التدرٌس 
جامعة الملك  –كلٌة التربٌة 

سعود بالرٌاض 

16 
نادٌة بنت أحمد إبراهٌم .د

سندي 
أستاذ 
مساعد 

مناهج وطرق 
تدرٌس وسائل 
وتقنٌات التعلٌم 

كلٌة -قسم التربٌة وعلم النفس 
جامعة أم القرى  -التربٌة 

. بمكة المكرمة

وفاء بنت معتوق عجٌب .د 17
أستاذ 
مساعد 

مناهج وطرق 
تدرٌس العلوم 

 -مركز التقنٌات التربوٌة 
والتعلٌم بمكة إدارة التربٌة 

. المكرمة

18 
غزٌل بنت عبد هللا / أ

السعٌد 
تقنٌات التعلٌم ماجستٌر 

كلٌة  -قسم تقنٌات التعلٌم 
جامعة طٌبة بالمدٌنة  -التربٌة 

المنورة 

19 
لطفٌة بنت صالح / أ

مندورة 
ماجستٌر 

إشراف 
تربوي 

إدارة التدرٌب التربوي التابعة 
إلدارة التربٌة والتعلٌم بمكة 

. المكرمة

20 
نعٌمة بنت جعفر زكرٌا / أ

األندنوسً 
ماجستٌر  

مناهج وطرق 
تدرٌس العلوم 

مكتب إشراف منطقة جنوب 
مكة المكرمة التابع إلدارة 

. اإلشراف التربوي بمكة 

21 
هٌفاء بنت محمد أحمد / أ

حافظ 
ماجستٌر 

مناهج وطرق 
تدرٌس العلوم 

مكتب إشراف منطقة شمال 
إلدارة مكة المكرمة التابع 

. اإلشراف التربوي بمكة 

22 
حمزة بن زكرٌا عبد هللا / أ

المولد 
تقنٌات التعلٌم بكالورٌوس 

كلٌة -قسم تقنٌات التعلٌم 
جامعة الملك عبد  -التربٌة 

العزٌز بجدة 
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اهييونج اهؾرتٖج اهشؾّدٖج  

ّزارث اهخؾوٖى اهؾبهٕ 

نوٖج اهخرتٖج  

اهخدرٖس كشى اهيٌبُز ّعرق 
 

 اشختبٌَ دراشج تؾٌّاً
اهنفبٖبح اهخنٌّهّسٖج اهخؾوٖيٖج اهالزيج هؾرط ّإٌخبر اهّشبئع " 

" اهيخؾددث هدْ يؾويبح األضٖبء تبهيرضوج اهذبٌّٖج تيدٌٖج ينج اهينريج 

 :إؽداد اهعبهتج 

 رؤْ تٌح فؤاد يضيد تبخدهق

 :إشراف 

 خدٖسج تٌح يضيد شؾٖد سبً/ اهدنخّرث 

ٌٖل درسج اهيبسشخٖر فٕ خخضص اهيٌبُز ّعرق يخعوة خنيٖوٕ ل
 خدرٖس ّشبئل ّخلٌٖبح اهخؾوٖى

 ُـ1431 – 1430اهؾبى اهسبيؾٕ 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 معلمة مادة األحٌاء                                حفظها هللا/  المكرمة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

 ...تحٌة طٌبة وبعد

الكفاٌات التكنولوجٌة التعلٌمٌة الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط " الباحثة بدراسة حول تقوم 
 "المتعددة لدى معلمات األحٌاء بالمرحلة الثانوٌة بمدٌنة مكة المكرمة 

والكفاٌة التكنولوجٌة التعلٌمٌة تعنً المهارات والقدرات واإلمكانٌات المتوفرة لدى المعلمة فً 

 .والتً تمكنها من القٌام بعملٌة عرض وإنتاج الوسائط المتعددة  مجال تقنٌات التعلٌم

وعلٌه صممت الباحثة إستبانة تهدف إلى معرفة مدى امتالك معلمات األحٌاء فً المرحلة الثانوٌة 

 :للكفاٌات التكنولوجٌة التعلٌمٌة الخاصة بعرض وإنتاج الوسائط المتعددة وهً مكونه من جزئٌن

 .عن المعلمة معلومات عامة: األول 

مجموعة من الكفاٌات الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط المتعددة ، مقسمة إلى فقرات تبعاً : والثانً

 .لمراحل اإلنتاج وطرٌقة العرض 

فً ( )آمل التكرم باإلجابة على جمٌع فقرات اإلستبانة عن طرٌق قراءتها بعناٌة ووضع إشارة 

لمحددة ، مع مراعاة اإلجابة علٌها بدقة حتى تخرج الدراسة المربع المقابل لدرجة امتالكك للكفاٌة ا

 .بنتائج صادقة تخدم مجال التعلٌم العام وترتقً به 

مع العلم بأن إجاباتكم ستكون محل اهتمام وتقدٌر ومحاطة بالسرٌة التامة ولن تستخدم إال فً 

 .أغراض البحث العلمً فقط 

 :وفٌما ٌلً مثال توضٌحً لطرٌقة اإلجابة 

 الكفاٌة رقمال
 درجة امتالك الكفاٌة

 منخفضة متوسطة  عالٌة

إدراج الرسوم والصور  1
 .والفٌدٌو على شاشة البرنامج

 
  

 

 . ٌشٌر المثال إلى أن المعلمة تمتلك الكفاٌة المذكورة بدرجة عالٌة 

 

 ...مع الشكر والتقدٌر 

 الباحثة                                                                                      

 رؤى فؤاد باخدلق
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 :معلومات عامة : أوالً 

 :أمام اإلجابة الصحٌحة ( )آمل التكرم بوضع إشارة 

 :انًؤْم انؼهًٙ نهًؼهًت  .1

  بكالورٌوس                . 

 ماجستٌر وأكثر                 . 

 :ػذد عُٕاث انخبشة فٙ انخذسٚظ  .2

 5 عُٕاث فألم. 

  ٍعُٕاث 5أكثش ي. 

حبج انٕعبئؾ ػشع ٔإٌػذد انذٔساث انخذسٚبٛت انخٙ زؼشحٓب انًؼهًت فٙ يدبل  .3

 :انًخؼذدة

 راث طهت بًٕػٕع ػشع ٔإَخبج انٕعبئؾ انًخؼذدةحذسٚبٛت  دٔساث نى أزؼش 

 راث طهت بًٕػٕع ػشع ٔإَخبج انٕعبئؾ انًخؼذدة حذسٚبٛت زؼشث دٔساث. 
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مدى امتالك المعلمة للكفاٌات التكنولوجٌة التعلٌمٌة الالزمة لعرض وإنتاج : ثانٌاً 

 .الوسائط المتعددة 

  كفاياخ عرض انوسائط انمتعذدج : انمحور األول: 

 :دسخت حٕفش انكفبٚبث انخبنٛت نذٖ انًؼهًت 

انكفايح و 
درجح امتالك انكفايح 

مىخفضح متوسطح  عانيح 

    .(انذاحب شٕ ) Multimedia Projectorحشغٛم خٓبص  1

   . ػبؾ ٔػٕذ انظٕسة انًؼشٔػت ببعخخذاو ػذعت انؼشع  2

   . ػبؾ صأٚت ػشع اندٓبص ػهٗ انشبشت  3

انخشغٛم ، انضٔو ، )انخؼبيم يغ أصساس لبئًت انخسكى انؼهٛب  4

(. انخ ...انفٛذٕٚ انظٕث ،
 

  

ٔانًخبسج  inputيؼشفت االعخخذايبث انًخخهفت نهًذاخم  5

Output انًٕخٕدة فٙ اندٓت انخهفٛت نهدٓبص .
 

  

   . Remote Controlاعخخذاو خٓبص انخسكى ػٍ بؼذ  6

انخأكذ يٍ )إٚمبف اندٓبص /إػذاد انخٕطٛالث انخبطت بخشغٛم 7

فظم انخٛبس / األعالن ، حٕطٛم فشق خٓذ انخٛبس انكٓشببئٙ، 

(. انخ...انكٓشببئٙ 
 

  

انخٕطٛم بشبشت )إػذاد انخٕطٛالث انًخخهفت يغ اندٓبص  8

انخهفبص، ٔ ببنسبعب اٜنٙ ٔ انكبيٛشا انشلًٛت ٔخٓبص انفٛذٕٚ 

(. انخ....كبعٛج
 

  

انخأكذ يٍ حٕافك إطذاس انبشيدٛت يغ اإلطذاس انًٕخٕد  9

. ببنسبعب اٜنٙ 
 

  

   . انخأكذ يٍ حٕافك خٓبص انسبعب اٜنٙ يغ خٓبص انؼشع  10

   . إػذاد َغخت ازخٛبؽٛت نهبشيدٛت انخؼهًٛٛت انًخؼذدة 11

ػذو )انخغهب ػهٗ انًشبكم انفُٛت انشبئؼت ػُذ اعخخذاو اندٓبص 12

ٔخٕد طٕسة، طٕسة يشْٕت، طٕسة يمهٕبت أٔ يؼكٕعت، 

( . انخ...ػذو ٔخٕد طٕث
 

  

حُظٛف انؼذعبث ، حُظٛف فهخش انٕٓاء )انؼشع طٛبَت خٓبص  13

( انخ...
 

  

   . يشاػبة ػُظش األيٍ ٔانغاليت ػُذ اعخخذاو اندٓبص  14

اعخخذاو خٓبص انؼشع كدٓبص حفبػهٙ بغشع إشبػت انخؼبٌٔ  15

. بٍٛ انطبنببث
 

  

يكبٌ خٓبص انؼشع ، شبشت )حُظٛى يكبٌ انؼشع يٍ زٛث  16

( اندٓبص ٔانشبشت ، انخٕٓٚت ٔاإلػبءة انؼشع ، انًغبفت بٍٛ 
 

  

حسذٚذ انًبدة انخؼهًٛٛت ٔ األَشطت ، )انخخطٛؾ نهؼشع يٍ زٛث  17

..( يكبٌ انؼشع
 

  

   ... حمغٛى صيٍ انؼشع حبؼبً نهًٕاد ٔاألَشطت ٔ االعخفغبساث  18

يخببؼت ٔحٕخّٛ ٔإسشبد انطبنببث أثُبء انخؼهى انزاحٙ ػهٗ خٓبص  19

. انسبعب 
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  كفاياخ إوتاج انوسائط انمتعذدج : انمحور انثاوي: 

 

: دسخت حٕفش انكفبٚبث انخبنٛت نذٖ انًؼهًت 

انكفايح و 
درجح امتالك انكفايح 

مىخفضح متوسطح  عانيح 

: نفبٖج اهخخعٖع  .أ 
   . حسذٚذ انٓذف يٍ اعخخذاو انٕعبئؾ انًخؼذدة 1

   . حسذٚذ يٕػٕع انبشيدٛت 2

   . يٕػٕع انبشيدٛت إنٗ يفبْٛى ٔزمبئك ٔيٓبساثحسهٛم يسخٕٖ  3

4 
حمغٛى انًسخٕٖ إنٗ ٔزذاث ، ٔانٕزذة إنٗ دسٔط ٔانذسط إنٗ 

. فمشاث
 

  

   . حشحٛب فمشاث انذسط زغب انخغهغم انًُطمٙ نهذسط 5

6 
طٛبغت األْذاف انخؼهًٛٛت انخبطت نًٕػٕع انبشيدٛت طٛبغت 

. إخشائٛت
 

  

7 
انفئت ) ٔانًشزهٛت ٔانؼمهٛت نهطبنببث حسذٚذ انخظبئض انؼًشٚت 

(. انًغخٓذفت
 

  

8 
فمشة ػشع نهًبدة انؼهًٛت ، فمشة ) حسذٚذ يسخٕٖ كم فمشة 

(  ، حؼضٚض أَشطت ٔحذسٚببث ، فمشة حغزٚت ساخؼت
 

  

9 
حٕػٛر انؼاللت بٍٛ انفمشاث فٙ انذسط انٕازذ ٔبٍٛ انذسٔط يغ 

. بؼؼٓب انبؼغ ٔبٍٛ انٕزذاث 
 

  

   .  بُبء اخخببس لبهٙ نهخؼشف ػهٗ يغخٕٖ انطبنببث 10

   . حسذٚذ ؽشق ٔاعخشاحٛدٛبث انخؼهٛى انًُبعبت  11

   . اخخٛبس انًشاخغ ٔيظبدس انخؼهى انًُبعبت ٔانًخبزت 12

   . حسذٚذ انٕعبئؾ انًُبعبت نًٕػٕع انبشيدٛت  13

   . حسذٚذ األخٓضة انالصيت إلَخبج انٕعبئؾ  14

   . ؽشق انخمٕٚى انبُبئٙ ٔانخدًٛؼٙ انًالئًتحسذٚذ  15

   . اخخٛبس بشَبيح حأنٛف بشَبيح انٕعبئؾ انًخؼذدة  16

17 
: اخخٛبس انبشايح انًغبػذة ػهٗ إَخبج انبشيدٛت بشكم خٛذ يثم 

.  بشايح حسشٚش انظٕسة ، ٔانظٕث ٔاألفالو ، ٔبشايح انًسبكبة
 

  

 :اهيخؾددث نفبٖج خسِٖز ّإؽداد ؽٌبضر اهّشبئع  .ب 
   . كخببت انُض انخؼهًٛٙ فٙ انسبعب اٜنٙ 18

   ( انسدى ، انهٌٕ ، انًكبٌ )حُغٛك انُض يٍ زٛث  19

20 

حغدٛم ٔزفع انظٕث ٔانًؤثشاث انظٕحٛت فٙ انسبعب اٜنٙ 

ببعخخذاو انًٛكشٔفٌٕ أٔ ببشَبيح يغدم انظٕث أٔ بٕاعطت 

. انٓبحف اندٕال
 

  

21 
اعخخذاو أطٕاث ٔيؤثشاث طٕحٛت يٕخٕدة ػهٗ يشغم 

 CD , DVDاعطٕاَبث 
 

  

22 

سعٕو بٛبَٛت أٔ حخطٛطٛت أٔ كبئُبث ) إَخبج سعٕيبث خطٛت 

سعٕيٛت أٔ خشائؾ حخبؼٛت أٔ سعٕو حٕػٛسٛت أٔ سعٕو 

. ببنسبعب اٜنٙ( كبسٚكبحٕسٚت 

 

  



 ~124 ~ 
 

انكفايح و 
درجح امتالك انكفايح 

مىخفضح متوسطح  عانيح 

23 

خؼهٓب ثُبئٛت أٔ ثالثٛت األبؼبد ،  : حُغٛك انشعٕو انخطٛت يٍ زٛث 

راث ظالل ، حهُٕٚٓب ، حغٛٛش انمٛى ٔانًغًٛبث بٓب ، حغٛٛش َٕػٓب 

. ، َمهٓب ، حكشاسْب ، ززفٓب

 

  

   . انسظٕل ػهٗ طٕس ثببخت بٕاعطت االَخشَج أٔ انكبيٛشا انشلًٛت 24

   . نخُضٚم انظٕس ػهّٛ حٕطٛم انكبيٛشا انشلًٛت ببنسبعب  25

   . إدخبل طٕس ثببخت نهسبعب ببعخخذاو انًبعر انؼٕئٙ  26

27 
انسظٕل ػهٗ نمطبث انفٛذٕٚ بٕاعطت كبيٛشاث انفٛذٕٚ انشلًٛت 

. أٔ انخهفبص أٔ االَخشَج DVDأٔ اعطٕاَبث انفٛذٕٚ انشلًٛت 
 

  

   . حُضٚم يمبؽغ انفٛذٕٚ ػهٗ انسبعب اٜنٙ 28

29 
انغشػت ، اإلبطبء ، اإلٚمبف : يمبؽغ انفٛذٕٚ يٍ زٛث انخسكى فٙ 

. ، اإلػبدة
 

  

   . إَخبج سعٕو يخسشكت ببعخخذاو بشايح انسبعب اٜنٙ  30

31 
حخضٍٚ كم ػُبطش انٕعبئؾ انخٙ حى حدٓٛضْب فٙ يهف خبص 

. ببنسبعب اٜنٙ
 

  

 :نفبٖج نخبتج اهشٌٖبرّٖ .ج 

32 
ببنشيٕص ٔاألشكبل  إػذاد سعى حخطٛطٙ يخكبيم نشكم انبشيدٛت

(. انخشٚطت االَغٛببٛت)
 

  

   . ًَبرج انغُٛبسٕٚ كخببت 33

34 
شبشت حمذٚى ، : يؼشٔػت ( ششٚست)حسذٚذ َٕع كم شبشت 

انخ  ...يشاخؼت ، إسشبدٚت
 

  

   . حٕػٛر حخببغ شبشبث انبشيدٛت انخؼهًٛٛت انًخؼذدة 35

   . انخؼهًٛٛتحسذٚذ ػذد انشبشبث انخٙ عخؼشع فٙ انبشيدٛت  36

   . حسذٚذ انخمغًٛبث انشئٛغٛت ٔانخُغٛمبث ػهٗ كم انشبشت  37

   . حسذٚذ َٕع كم يؼهٕيت عخكخب ػهٗ انشبشت 38

   . حسذٚذ يٕلغ كم يؼهٕيت عخكخب ػهٗ انشبشت 39

   . حسذٚذ حغهغم ظٕٓس انًؼهٕيبث ػهٗ انشبشت 40

   . حسذٚذ انًذة انضيُٛت نؼشع كم يؼهٕيت  41

   . اخخٛبس َٕع انٕعبئؾ انخٙ عخؼشع فٙ كم فمشة  42

   . حسذٚذ ػذد انٕعبئؾ فٙ كم فمشة  43

   . حسذٚذ يٕلغ ػشع انٕعبئؾ فٙ كم فمشة  44

   . حسذٚذ حٕلٛج ظٕٓس انٕعبئؾ  45

   . حسذٚذ األَشطت ٔ انخذسٚببث انخٙ عخؼشع فٙ كم فمشة 46

   . انخٙ عخؼشع فٙ كم فمشةحسذٚذ ػذد األَشطت ٔ انخذسٚببث  47

   . حسذٚذ يٕلغ ػشع كم َشبؽ ٔ حذسٚب ػهٗ انشبشت 48

   . حسذٚذ ػذد أعئهت انخمٕٚى انبُبئٙ ٔانخدًٛؼٙ  49

   . حسذٚذ انخغزٚت انشاخؼت انخٙ عخمذو نكم اعخدببت ٚؼطٛٓب انًخؼهى 50

   . حسذٚذ يٕلغ ػشع انخغزٚت انشاخؼت ػهٗ انشبشت 51

52 
سلى انغؤال ، انٕلج انًغخغشق نهسم ، )بٛبَبث كم عؤال حسذٚذ 

(. انخؼهًٛبث نسم انغؤال 
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انكفايح و 
درجح امتالك انكفايح 

مىخفضح متوسطح  عانيح 

53 
ٚذٔٚبً أٔ ) حسذٚذ كٛفٛت سطذ َخبئح انخمٕٚى انبُبئٙ ٔ انخدًٛؼٙ 

 (. نٛبً 
 

  

54 
حسذٚذ انخفبػم انًخٕلغ يٍ انًخؼهى إطذاسِ يغ كم شبشت 

(. ششٚست)
 

  

 :اهّشبئع اهيخؾددث نفبٖج اشخخداى ٌغبى خأهٖف تريسٖبح  .د 
   . يؼشفت كٛفٛت حشغٛم انسبعب اٜنٙ  55

   .  يؼشفت يٕاطفبث انسبعب انز٘ حخطهبّ ػًهٛت إَخبج انبشيدٛت  56

57 
أخٓضة يهسمت ، يكخبت : يؼشفت يكَٕبث ٔيسخٕٚبث انسبعب يٍ 

. انظٕس ، يكخبت األطٕاث ، يكخبت نمطبث انفٛذٕٚ 
 

  

58 
بشيدٛبث انٕعبئؾ انًخؼذدة انًُبعب  يؼشفت َٕع بشَبيح حأنٛف

. نًٕاطفبث انسبعب
 

  

59 

 Power)حشغٛم بشَبيح حأنٛف بشيدٛبث انٕعبئؾ انًخؼذدة يثم 

Point, Front Page , Director , Tool Book , Oracle 

Media ,Quest )
 

  

   . اعخخذاو انبشايح انًغبػذة ػهٗ إَخبج انبشيدٛت بشكم خٛذ 60

   . انبشَبيح ببخخٛبس لبنب أٔ حظًٛى لبنب خذٚذ حظًٛى شبشت  61

62 
 ٔانخذسٚببث ٔأعئهت انخمٕٚىانًؼهٕيبث ) ٔػغ انُض انخؼهًٛٙ 

. ػهٗ انشبشت فٙ انًكبٌ ٔببنخُغٛك انًسذدٍٚ  (...
 

  

63 
فٙ بشَبيح انخأنٛف  -انًخضَت يغبمبً -إدساج ػُبطش انٕعبئؾ 

. ببنًكبٌ انًسذد نٓب
 

  

64 
يؼهٕيت أٔ فمشة حؼشع ػهٗ انشبشت بشكم  حسذٚذ يغبزت كم

. يُغك
 

  

   . إػبفت زشكبث نكم يب ٚظٓش ػهٗ انشبشت  65

   . حسذٚذ حٕلٛج ظٕٓس انسشكت َٔٓبٚخٓب 66

   . إدساج زشكت اَخمبل بٍٛ انشبشبث 67

   . إػبفت أصساس انخسكى انخفبػهٛت نشبشبث انبشَبيح  68

   . انبشَبيح ٔػغ ؽشٚمت ػشع حؼهًٛبث  69

   . ٔػغ ؽشٚمت نهخشٔج يٍ انبشَبيح فٙ أ٘ ٔلج 70

   . زفع بشَبيح انٕعبئؾ انًخؼذدة  71

: ّاهخعّٖر ّاهخلّٖى نفبٖج اهخسرٖة .   ُـ
   . حدشٚب انبشيدٛت بؼذ االَخٓبء يٍ ػًهٛت انخأنٛف 72

73 
ػشع انبشيدٛت ػهٗ كم يٍ انًخخظظٍٛ فٙ انًبدة انؼهًٛت 

. انخؼهٛىٔحمُٛبث 
 

  

    .ٌ انطبنببث حًثم انًدخًغ األطهٙحدشٚب انبشيدٛت ػهٗ ػُٛت و 74

   . انخمٕٚى انًغخًش نهبشيدٛت بٓذف حطٕٚشْب 75

   . حؼذٚم انبشيدٛت فٙ ػٕء َخبئح انخمٕٚى  76

   . َشش ٔحؼًٛى انبشَبيح نًغخخذيّٛ  77
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خطاب يذَرة إدارة انتخطُط وانتطىَر انتربىٌ بإدارة انتربُت 

.وانتعهُى نهبناث بًكت انًكريت   


