
 

 

 

 

 

 

 

 أثش رؽجُك انزؼهى ادلذيح ثبعزخذاو َظبو إداسح انزؼهى ثالكجىسد ػهً 

 حتصُم ؼبنجبد يمشس إَزبج واعزخذاو انىعبئم انزؼهًُُخ جببيؼخ ادلهك عؼىد
 

 ٛىي ػًٍ وٌؾس جؼبحؾٓطًن  ي جِوجخالْطىّحي ٣ِحٌد جغب ٌْحٌس ِمىِس

 ْؼىو ذىٍُس جٌطٍذُس  ي ؾحِؼس جؼبٍه زبٛٙ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ 
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 ػحينجٌفًٛ جٌىٌجٍْ جٌ
 َ 4822٘ـ جؼبىجفك2234

س جٌٓؼىوَسؼٍذُجؼبٍّىس جٌ  

 وَجٌز جٌطؼٍُُ جٌؼحرل

 ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو

 ػّحوز جٌىٌجْحش جٌؼٍُح

 لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ
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ُذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُ



 ج 
 

 رمذَش شكش و

 

 ,,,ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ وجٌٛالز وجٌٓالَ ػًٍ ٌْىٌٗ جٌىٍمي

 

ٌٕح قُحضٕح ذٕىٌ جٌؼٍُ و ٍَٓ ٌٕح ْرً جٌؼًّ  ي   ظُُ ػ٣حتٗ وأضبىٖ وأٖىٍٖ أْ أٞحءجغبّى هلل ػًٍ فٍٟٗ وػ
 .ذايْ جهلل ٌٍّٓحنبس  ي ذٕحء وض٣ىٍَ جٌطؼٍُُ دبح َؼىو ذٗ ػًٍ ؾبطّؼٕح ذحٌفحتىز وجٌطمىَ  ؾبحي جٌركع وجٌىٌجْس

هح٘ أفمهُ جؼبؼٍفس و٢ٍَمهُ ضأًٚ  ي ٔفٍٓ ِٕٗ جٌطمىٍَ وجٌفهٍ ذأٖ أضبى جهلل أْ ؾؼً ً٘ج جٌؼًّ ؾبحاًلوّح 
فٗىٌٍ وجِطٕحين ٌىجٌىٌ جٌفحًٞ جٌىوطىٌ ػرى جٌٍضبٓ جٌغحِىٌ وأْطحيٌ جؼبٍٗف ػًٍ ًٖ٘  جإلذىجعجٌؼٍُ ون٣ىجهتُ 

 . ضىؾُٗ نالي ًِٓنيت جٌؼٍُّسوٖ رل ِٓ وػُ حجٌٛححل دبح لىِ ذٓ ػرى جهلل جٌٍْحٌس جألْطحي جٌىوطىٌ ذىٌ

جٌفٟالء ذمُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ذىٍُس جٌطٍذُس وأػٟحء ِٕحلٗس جألْحضًز ئذل ًَُ أْ أضمىَ ذحٌٗىٍ جعب وال َٓؼين ئال
ػّحوز وجٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى و جإلٌىطٍوينوّح أوؾٗ جٌٗىٍ ؼبٍوُ جٌركىظ ذىٍُس جٌطٍذُس وػّحوز جٌطؼٍُ , ًٖ٘ جٌٍْحٌس
 .ًٖ٘ جٌىٌجْسِٓ ِٓحػىز وئٌٖحو أغٕحء ض٣رُك  لىِىٖس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو ؼبح جإلٌىطٍؤُجٌطؼحِالش 

جًٌَٓ ِٕكىج جٌرحقػس جٌىلص وجعبهى ْىجء  ي  وجٌُُِالش وّح أووْ ٖىٌٍ وضمىٌٍَ ئذل صبُغ جألْحضًز
جألوحويبُس أو ربىُُ أووجش جٌىٌجْس , وئذل وً ِٓ لىِىج رل جٌؼىْ وجٌُٕٛكس وجؼبٗىٌز نالي فطٍز جٌؼًّ  جالْطٗحٌجش

 . جػبًن ػًٍ ئقبحَ ًٖ٘ جٌىٌجْس وأوػى جهلل أْ هبَُهُ وً

 ,,وجغبّى هلل ٌخ جٌؼحؼبٌن
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 ِٓطهٍٙ جٌىٌجْس
 

أثش رؽجُك انزؼهى ادلذيح ثبعزخذاو َظبو إداسح انزؼهى ثالكجىسد ػهً حتصُم ؼبنجبد يمشس إَزبج 
 واعزخذاو انىعبئم انزؼهًُُخ جببيؼخ ادلهك عؼىد

 فىََٗ ػرى جٌٍضبٓ جٌغحِىٌ:ئػىجو 

 حل ذىٌ ذٓ ػرى جهلل جٌٛح.و.أ: ئٍٖجف 

 

 (Blackboard) جؼبىِؽ ذحْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ذالورىٌو ٘ىفص ًٖ٘ جٌىٌجْس ئذل ِؼٍفس أغٍ ض٣رُك جٌطؼٍُ
ومت جْطهىجَ جؼبٕهؽ ٖرٗ جٌطؿٍَيب ,  ػًٍ ربًُٛ ٢حٌرحش ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو

( وًْ 458)ُغ ٢حٌرحش ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس وضىىْ ججملطّغ ِٓ صب, ٌإلؾحذس ػٓ أْثٍس جٌىٌجْس
 ُٕسجٌؼ ذٍغ قؿُو, ٖؼرس( 47)٢حٌرس ِىَػحش ػًٍ ( 570)٘ـ و ػىو٘ٓ 2234-2232ٌٍفًٛ جٌىٌجٍْ جألوي 

مث مت ضؼٌُن ئقىي جٌٗؼرطٌن ,( وًْ 458)ْكد ٖؼرطٌن ذ٣ٍَمس ػٗىجتُس ِٓ صبُغ ٖؼد ِمٌٍ ٢حٌرس قُع مت ( 29)
وُؾّؼص ذُحٔحش  .وٌْص ذأٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وجألنٍي ٞحذ٣س وٌْص ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس ذبٍَرُس وّؿّىػسػٗىجتًُح 

جْطرحٔس ٌٍطؼٍف ػًٍ نربجش ج٣ٌحٌرحش قىي جْطهىجَ جغبحْد ذٛىٌز ػحِس : جٌىٌجْس ذحْطهىجَ غالظ أووجش وٍ٘
وجْطّحٌجش ضمُُُ ٌمُحِ , طىي جٌطًوٍ وجٌفهُ وجنطرحٌ ٌمُحِ جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي  ي ِٓ, وجٌٗرىس جٌؼحؼبُس ذٛىٌز نحٚس

 :وذؼى صبغ جٌرُحٔحش وربٍٍُهح ئقٛحتًُح ضىٍٚص جٌىٌجْس ئذل جٌٕطحتؽ جٌطحٌُس, ِهحٌجش ضُُّٛ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس

جٌطؿٍَرُس  ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي  والٌس يجش فٍوق ضىؾى ال -
 .جؼبؼٍ ي جٌطكٍٍُٛ  ي جالنطرحٌ جٌٟحذ٣س ججملّىػس حٌرحش٢ وٌؾحش وِطى١ْ

جٌطؿٍَرُس  ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ػٕى ِٓطىي  ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾى -
ٌٛححل ججملّىػس , ضُُّٛ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ِهحٌجش جٌٟحذ٣س  ي ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ
 .ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽجٌيت وٌْص ذ٣ جٌطؿٍَرُس

 ػىَ  ي جحملحٍٞجش جٌطمٍُىَس و جإلٌىطٍوينوذٕحًء ػًٍ ًٖ٘ جٌٕطحتؽ أوٚص جٌىٌجْس ذٍٟوٌز وِؽ أووجش جٌطؼٍُ 
 ِٓ أوػٍ جٌٕظٍَس جعبىجٔد ػًٍ ضٍوُلى  جٌيت  جٌطمٍُىَس جحملحٍٞجش مب١ ػًٍ جٌطؼٍُُ ضمُٕحش ِٓحلحش ضىٌَّ  ي جاللطٛحٌ
ربًٍُ ِٓطىَحش  وّح جلطٍقص ػىوًج ِٓ جؼبىٞىػحش ٌطٍّٗهح جٌىٌجْس ِٓطمراًل ِػً, مُسجٌط٣رُ جعبىجٔد ػًٍ ضٍوُُ٘ح

أو وٌجْحش  مبحيؼ أو ِٓطىَحش جٌطؼٍُ جؼبىِؽ قىي ِمطٍـ ذطٛىٌ وجػبٍوؼ ذحٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينوِؽ جٌطؼٍُ 
 .ضمُّ جذبح٘حش ج٣ٌحٌرحش أو أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ كبى ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
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The study intended to know the effect of applying Blended Learning using 

Learning Management System (Blackboard) on the Achievement of the students of "The 

Production and Use of Instructional Media" Course in King Saud University, The quasi-

experimental methodology was used to answer the question of the study. It included all 

the students of "The Production and Use of Instructional Media" Course (ITE 250) for the 

first semester of the school year 1431-1432 A.H and their number (578) students. The 

sample included (46) students and two groups were taken randomly from all the students 

in (ITE 250) course. After that, one of the two groups was randomly adopted to be as 

experimental group studied by the method of blended learning and the other one as 

control group studied by normal method. The data of the study was collected using three 

tools: the questionnaire to identify the experiences of students on the use of Computer in 

general and the World Wide Web in particular ,a test for measuring achievement in the 

level of remembering and understanding and evaluation form for measuring the skills of 

designing and Implementation Instructional Media. The study result's ware as follows:  

- There are no statistically significant differences at the (0.05) level between the 

average of the students of the experimental group and the students of the control 

group in achievement test. 

- There are statistically significant differences at the (0.05) level between the marks 

average of the students of the experimental group and the students of the control 

group in the skills of designing and Implementation instructional media in favor 

of the experimental group that studied by blended learning method. 
 

          based on these results, the study recommended blending e-learning tools with 

traditional lectures and not limiting the teaching of  instructional media to traditional 

lectures that tend to focus on the theoretical aspects more than the applied ones. the study 

also suggested several issues to be investigated in the future, such as, analyzing levels of 

blending e-learning with traditional methods for the design of a proposed framework 

concerning the forms or the levels of blended learning as well as studies measure the 

tendency of students or faculty members towards the method of blended learning. 
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 خ إلؾحَزٚفكس ج

 ؼ ٚفكس جٌٗىٍ
 و ِٓطهٍٙ جٌىٌجْس ذحٌٍغس جٌؼٍذُس

 ٘ـ ِٓطهٍٙ جٌىٌجْس ذحٌٍغس جإلقبٍَُُس
 و يفهٍِ جحملطى

 َ فهٍِ جعبىجوي
 ـ فهٍِ جألٖىحي
 ٠ فهٍِ جؼبالقك
 2 يذخم انذساعخ: انفصم األول

 4 جؼبمىِس
 2 ِٗىٍس جٌىٌجْس
 5 أ٘ىجف جٌىٌجْس

 5 أنبُس جٌىٌجْس
 9 أْثٍس جٌىٌجْس

 9 فٍُٞحش جٌىٌجْس
 9 قىوو جٌىٌجْس

 9 جْس٣ٍِٛكحش جٌىٌ
 6 اإلؼبس انُظشٌ: انفصم انثبين

 28 جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  : جألوي جحملىٌ
 28 .جإلٌىطٍوينِفهىَ جٌطؼٍُ ( 2-2)
 22 .جإلٌىطٍوينأمبح٠ جٌطؼٍُ ( 2-4)
 24 .جإلٌىطٍوينأووجش جٌطؼٍُ ( 2-3)
 22 .جإلٌىطٍوينِط٣ٍرحش جٌطكىي ِٓ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ ئذل جٌطؼٍُ ( 2-2)

 25 جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  : ٌػحينج جحملىٌ
 25 .ِفهىَ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ( 4-2)
 29 .أنبُس وِؽ جٌطمُٕس  ي جٌطؼٍُُ( 4-4)
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 32 .وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ طٍوينجإلٌىوٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ 

 32 .أو جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينوٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ 
 30 جٌطؼٍُك ػًٍ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس

 28 جٌطؼٍُك ػًٍ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس وِىي جالْطفحوز ِٕهح  ي جٌىٌجْس جغبحٌُس
 24 إخشاءاد انذساعخ: انفصم انشاثغ
 23 ِٕهؽ جٌىٌجْس
 23 ؾبطّغ جٌىٌجْس
 22 ػُٕس جٌىٌجْس

 27 أووجش جٌىٌجْس
 52 ض٣رُك جٌىٌجْس

 54 أْحٌُد جؼبؼحعبس جإلقٛحتُس
 54 .جإلٌىطٍوينذٕحء جؼبمٌٍ ئٌىطٍؤًُح ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 
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 23 جٌطُُّٛ جٌطؿٍَيب ٌٍىٌجْس 1
 22 ضىََغ جٌؼُٕس ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س 2
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 29 ق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جْطهىجَ جٌٗرىس جٌؼحؼبُسوالٌس جٌفٍو 7
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 27 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي ؾبًّ أْثٍس جالْطرحٔس 9
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 50 والٌس جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ٍْ وٌؾحش ججملّىػطٌن  ي جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ 16
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 :ادلمذيخ

جٌىػًن ِٓ  ٖهى  ي جألػىجَ جٌؼٍٗ جؼبحُٞسلى و , ي أوجنٍ جٌطٓؼُٕحش ِٓ جٌمٍْ جؼبحٍٞ جإلٌىطٍوينُ ىٌ جٌطؼٍذىأ ظه
َٓحُ٘  ي جٌطُّٕس جٌرٍَٗس وض٣ىٌ ػٍُّس جٌطؼٍُُ  ي  جٌط٣ىٌجش ػحؼبًُح وؿبًٍُح, وربىي ِٓ ؾبٍو فىٍز نُحٌُس ئذل وجلغ ػٍٍّ

 جالفطٍجُٞسوُأٔٗأش ػىوًج ِٓ جعبحِؼحش  ي جٌظهىٌ  جإلٌىطٍوينُ وجٌطىٌَد ٍِٗوػحش جٌطؼٍُ وذىأش. جٌىػًن ِٓ ووي جٌؼحدل
وَؼى جٌطؼٍُ (. 4, 4885,ْالِس)وجْطهىِص جٌطمُٕحش جغبىَػس ِٓ ٖرىحش جالضٛحالش وأؾهُز جغبحْد جِرل  ي جٌطؼٍُُ 

ذحؼبٍؤس  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  طحَ ذُثسوسب, ألٔٗ َؼطّى ذٗىً أْحٍْ ػًٍ جٌطمُٕس جغبىَػس, مب٣ًح َىجود ػٍٛ جٌطمُٕس جإلٌىطٍوين
ِٓ ربًّ  ويبىٓ ج٣ٌحٌد, وجؼبطؼٍُ وجٌطفحػٍُس  ي ضمىمي جحملطىي, ذحإلٞحفس ئذل جٌطٕىع  ي لٕىجش جالضٛحي وجٌطفحػً ذٌن جؼبؼٍُ

جٌىوي,  وِٓ ٕ٘ح ظهٍش جغبحؾس ئٌُٗ  ي صبُغ ,٢ٍَك جالْطىٗحف وجٌطؼرًن وجٌطؿٍذس ِٓإوٌُس أورب  ي جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ػٓ
و ضطّػً ِالِف ًٖ٘ جغبحؾس  ي ِىجؾهس جٌٟغ١ جؼبطُجَى ٣ٌٍالخ ػًٍ جعبحِؼحش, وضؼَُُ ووٌ جٌطؼٍُُ جٌؼحرل  ي ضُّٕس 

 .جإلٌىطٍوينٕٚحػحش جؼبؼٍفس ِٓ نالي جٌطؼٍُ 

ىٌ قُع َم,  ي جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس جإلٌىطٍوينوجإلقٛحءجش جغبىَػس ئذل جَوَحو جْطهىجَ جٌطؼٍُ  وضًٗن جٌىٌجْحش
, ِٕهح  ي جٌىالَحش جؼبطكىز جألٍَِىُس%( 78-98)ووالٌ ْٕىًَح ضطٍوُ ٍُِحٌ ( 22)  ي جٌؼحدل ذـ جإلٌىطٍوينْىق جٌطؼٍُ 

. ٘ـ2246ٍُِىْ ووالٌ ٌٍؼحَ ( 245) َُمىٌ ذـ جإلٌىطٍوينو ي جؼبٍّىس جٌؼٍذُس جٌٓؼىوَس فاْ قؿُ ل٣حع جٌطؼٍُُ 
ض٣رُمٗ ذٗىً  ىي ووْئال أٔٗ َىجؾٗ ذؼٝ جٌطكىَحش جٌيت رب جإلٌىطٍوينؼٍُُ ل٣حع جٌط ي حٌٍغُ ِٓ ً٘ج جٌّٕى جؼبطُجَى ذو
وِطىجَْ  ذٗىً ؾُى َط٣ٍد ضىؾُٗ ج٘طّحَ وحٍف جإلٌىطٍوينأْ ض٣رُك جٌطؼٍُ ئذل ( 9, 4882َ)جٌٛححل  أٖحٌ و,حيفَؼ

وّح أٔٗ ال , جش جٌطؼٍُُّسال ٍَٛف عبُّغ جٌطهٛٛحش وجػبرب جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُُ "ويوٍ أْ  ,ٌٍؿىجٔد جٌطمُٕس وجٌطٍذىَس
ٌ ِغ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُى جإلٌىطٍوينضرين مبىيؼ ِٕحْد ٌىِؽ ذُثس جٌطؼٍُ  ئْ جٌٕظحَ جٌطٍذىٌ حبحؾس ئذل ."ٍَٛف عبُّغ جؼبطؼٌٍّن

ًٌٌه  ظهٍ ِفهىَ جٌطؼٍُ , حيفَؼ ذٗىً جإلٌىطٍوينًٛ ئذل جؼبٓطىي جٌىٍٍ ٌط٣رُك جٌطؼٍُ ضويٌه دبٓطىَحش ضىٌهبُس ئذل أْ 
جًٌٌ هبّغ ذٌن أووجش وأْحٌُد جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ ِغ أووجش وأْحٌُد جٌطؼٍُ ( Blended Learning)ِؽ جؼبى

 ذٗىً وحًِ  ي جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس جإلٌىطٍوينٌجظبًح ذًٌه ن٣ىز سبهُىَس ٌطكمُك جٌطؼٍُُ  ,جإلٌىطٍوين
ؼٍٍُّ َُجوؼ ذٌن ضىظُف ضمُٕحش أْ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ أٍْىخ ضئذل ( 4887َ)ِىًْ  أذىوأٖحٌ  (.22,٘ـ2246,ػّحٖس)

ٌطٟحفٍ جٌطؼٍُُ  ًحوجْؼ ٕ٘حن ؾبحاًلأْ ( 4886َ)ويوٍ ػىحوٌ . ؼٍّىْطجغبحْىخ وجألْحٌُد جالػطُحوَس جٌيت أٌفهح جؼب
حٌف وضؼَُُ جٌطكًُٛ ػرب جإلٔطٍٔص ِغ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ ٌطكمُك ٔطحتؽ ِطُُّز  ي جوطٓحخ جؼبهحٌجش وجؼبؼ جإلٌىطٍوين

 .ِٓ نالي ضىفًن ِىجو ضؼٍُُّس جفطٍجُٞس لرً وأغٕحء وذؼى ضٍمٍ جٌطؼٍُُ جألْحٍْ  ي جؼبىٌْس أو جعبحِؼسيٌه و ,جٌؼٍٍّ

وضىؾهص جٌؼىَى ِٓ جؼبإْٓحش ,  ي ؾبحي جٌطٍذُس وجٌطؼٍُُ جؼبىٞىػحش جٌرحٌَزِٓ  ولى أٚرف جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
ضمٌٍ جٔؼمحو ِإسبٍ ض٣ىٍَ أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ فمى , حيجٌطؼٍُُّس ئذل ض٣رُمٗ وألُّص ذؼٝ جؼبإسبٍجش وجحملحٍٞجش  ي ً٘ج ججمل

ذحٌىالَحش جؼبطكىز جألٍَِىُس ػحَ  جٌطؼٍُُ ػرب جالٔطٍٔص وجٌطؼٍُُ جؼبىِؽ  ي ِىَٕس ْحْ وَُغى ذىالَس وحٌُفىٌُٔح  ي
. جؼبىِؽُ٘ثس جٌطىٌَّ  ي ذبحٌخ جٌطؼٍُُ ػرب جالٔطٍٔص وجٌطؼٍُُ  ركع أفًٟ ج٣ٌٍق ٌىػُ ج٘طّحِحش أػٟحءٌ ,٘ـ2232

ذحإلٞحفس ئذل ػٍُ  جْطهىجَ جٌطمُٕس جٌىجػّس ٌإلْطٍجضُؿُحش جٌطؼٍُُّس: جؼبإسبٍ ػًٍ غالغس ؾبحالش وٍ٘ ولى جػطّىش ذٍجِؽ
            .  ض٣ىٍَ أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ أٚىي جٌطىٌَّ ٌرُثس جالٔطٍٔص ئذل ؾحٔد جألٔظّس جإلوجٌَس ٌىػُ

(Academic-Impressions, 2010). 
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وّح سبص جؼبىجفمس ػًٍ ,ِىٌْس خبىِس جالٔطٍٔص ججملحُٔس وٍ٘ ذىجَس ٌىِؽ جٌطمُٕس  ي جٌطؼٍُُ ( 24)مت ٌذ١ و ي ٍِٛ 
ولىَ ٕٚىوق ض٣ىٍَ جٌطؼٍُُ ِىجفمطٗ ػًٍ ئٔٗحء ػىو ِٓ جؼبىجٌِ جٌطمُٕس, ئٞحفس , جإلٌىطٍوينئٔٗحء جعبحِؼس جؼبٍَٛس ٌٍطؼٍُُ 

 .ٍَٛس ذؼى ض٣ىٍَ٘ح و ئونحي أقىظ جٌطمُٕحش فُهحئذل يٌه مت جفططحـ ٖرىس ِؼٍىِحش جعبحِؼحش جؼب

 ي جٌؼحَ  جإلٌىطٍوينأِح  ي جألٌوْ فاْ ِظحٍ٘ جال٘طّحَ ذحٌطؼٍُُ جؼبىِؽ ذىأ ِرىًٍج قُع مت ئ٢الق ِرحوٌز جٌطؼٍُُ 
ش ػًٍ ِٓطىي جؼبىجٌِ و ِٓطىي جعبحِؼح جإلٌىطٍوينوَهىف ئذل ضىفًن جٌطؼٍُُ , َ وؿُء ِٓ ٍِٗوع ض٣ىٍَ جٌطؼ4884ٍُُ

و ػىو ِٓ " ُْٓىى"و دبٓحٌَٓ ِطىجٌََن, و لى قممص جألٌوْ ئقبحَجش ِهّس ػًٍ ً٘ج جٌٛؼُى ذحٌطؼحوْ ِغ ٍٖوس 
( 3488)ِىٌْس ِٓ أًٚ ( 2488(جعبهحش جغبىىُِس و جؽبُثحش جٌىوٌُس و ِٕظّحش ججملطّغ جؼبىين, فمى ٌذ٣ص أوػٍ ِٓ 

. ِىٌْس ًِٕ ج٣ٔالق جؼبٍٗوع( 4588)غبىجُْد  ي أوػٍ ِٓ ِىٌْس قىىُِس ذٗرىس جؼبىجٌِ جٌى٢ُٕس و أٔٗأش ـبطربجش ج
وػًٍ ِٓطىي جعبحِؼحش مت ٌذ١ صبُغ جعبحِؼحش جػبحٚس و جٌؼحِس ذحْطػٕحء وجقىز ذٗرىس أٌُحف ٞىتُس ووٍٚهح ذٗرىس 

 (.4886َ, ْحقً) جٌطؼٍُُ جٌى٢ين و جٌيت ْحنبص  ي ضىفًن جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى ئذل ؾحٔد جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ

ِٓ نالي جؼبرحوٌز جٌيت أ٢ٍمطهح أوحويبُس , إلِحٌجش جٌؼٍذُس جؼبطكىزذحٌطؼٍُُ جؼبىِؽ  ي ج جال٘طّحَظحٍ٘ وضطّػً ِ
قُع ضىفٍ ؾبّىػس ِٓ جٌطهٛٛحش جؼبطؼٍمس ذحٌؼٍىَ جإلوجٌَس و جإلٍٖجفُس و جٌربؾبُحش و ضىٕىٌىؾُح جؼبؼٍىِحش, " ئضٛحالش"

جٌرؼٝ جِنٍ َمىَ ػٓ ٢ٍَك ذؼًٟح ِٓ جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس ػرب جالٔطٍُٔص و ي ؾحِؼس َجَى فُىفٍ " جإلذطىحٌ جٌطمين"أِح ِؼهى 
 ؾحٔد جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ  ي جؼبؼهىجٌىٚىي ئذل ضٍه جٌربجِؽ و ئؾٍجء جٌطىٌَرحش ػٓ ذؼى ئذل  جؼبطؼٌٍّنقُع ذاِىحْ  جؼبؼهى,

 (.4886َ, ْحقً)

وجٌطمُٕس ػٓ ضىٌٖن ٍِٗوع ضمين ػبىِس جٌطؼٍُُ  أِح ػًٍ جٌٛؼُى جحملٍٍ فمى أػٍٕص ِىَٕس جؼبٍه ػرى جٌؼَُُ ٌٍؼٍىَ
ٕس جالضٛحالش وضمُٕس جؼبؼٍىِحش جٌطؼٍٍُّ جًٌٌ ضرٕطٗ جؼبىَٕس ِٓ نالي قحٞ( ٔىٌ)ٍِٗوع ِىلغ و٘ى وجؼبٕح٘ؽ جٌٓؼىوَس 

, وجًٌٌ َؼى أٞهُ ٍِٗوع ٌىِؽ جٌطمُٕحش جغبىَػس  ي ٍِجقً جٌطؼٍُُ جٌؼحَ, قُع وبطىٌ ػًٍ ِىطرس ٞهّس ِٓ (ذحوٌ)
س, جإلٌىطٍؤُوجؼبٍجؾغ وجؼبىْىػحش س, وِىطرحش جٌىْحت١ جؼبطؼىوز جإلٌىطٍؤُحملطىي جٌطؼٍٍُّ وجٌىطد جؼبٕهؿُس, وجٌىٌوِ ج

وَهىف جؼبٍٗوع ئذل جٌىٚىي ئذل وً , ٌرؼٝ جٌىوي جٌٗمُمس جإلٌىطٍوينٍىٌوِ وجحملطىي وّح َىفٍ ؿبٍوحش حبع ٌ
ىَحش جٌطؼٍُُّس جٌيت ذبىو وربىظ َىًُِح ِٓ لرً فٍَك ٞهُ ِٓ جؼبؼٌٍّن ِىٌْس وذُص سبىٖ دبثحش جٌِف ِٓ جؼبٍفحش وجحملط

 (. www.nooor.com)وجٌفٌُٕن جؼبىٍفٌن ذاوجٌز جؼبىلغ 

ٌَُُس ػمى ِغ ٍٖوس ُِطُىٌ جؼبح( 4889َ)ولؼص وَجٌز جٌطؼٍُُ جٌؼحرل  ي أوجنٍ ػحَ ,وػًٍ ِٓطىي جٌطؼٍُُ جٌؼحرل 
و جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى, جًٌٌ َهىف ئذل ضىقُى ؾهىو  جإلٌىطٍوينضٕفًُ جؼبٍقٍس جٌطأُُْٓس جألوذل ٌٍٍّوُ جٌى٢ين ٌٍطؼٍُ 

س ػًٍ غالظ ٍِجقً ٌتُٓ وَٕفً جؼبٍٗوع.  ي ِإْٓحش جٌطؼٍُُ جعبحِؼٍ جإلٌىطٍوينجؼبإْٓحش جٌٓحػُس ٌطرين ضمُٕحش جٌطؼٍُُ 
, ِىظف و أوحويبٍ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ( 2588)و ضىٌَد ( ؾٓىٌ) ٌىطٍوينجإلُ وجٌز جٌطؼٍٍ٘ ضُُّٛ ٔظحَ ئ
      . سجإلٌىطٍؤُو جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى, و ذٕحء جؼبٕح٘ؽ  جإلٌىطٍوينُ ِطىٌخ ػًٍ ِهحٌجش جٌطؼٍ (2888)وضىٌَد أوػٍ ِٓ 

 ِٓحػىز أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ ئذل صو٘ىف, (٘ـ2240) ي ػحَ  جإلٌىطٍوينؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو أٔٗأش ػّحوز جٌطؼٍُُ  و ي
طُحٌ جؼبىحْ ن, وئضحقس جٌفٍٚس ٌٍّطؼٍُ الجإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  وج٣ٌالخ ٌطؿىَى ػٍُّس جٌطؼٍُ ِٓ نالي جْطػّحٌ أْحٌُد

http://www.nooor.com/
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ذأْحٌُد ضؼطّى  وِٓحػىز أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ ػًٍ ضفؼًُ جٌطؼٍُُ ِٓ نالي ضمىمي جحملطىي جٌؼٍٍّ وجٌُِحْ جؼبٕحْرٌن ٌٍطؼٍُ
 . س جؼبؼٍىِحش وجالضٛحي جغبىَػسػًٍ ضمُٕ

جؼبٍّىس ٌٕظحَ جٌطؼٍُ ػٓ ذؼى  ي  أوي وقىز ػًٍ ِٓطىي جإلٌىطٍوينو ي ؾحِؼس جؼبٍه نحٌى أْٓص ػّحوز جٌطؼٍُ 
وّح ضىٌِ ْطس ِمٌٍجش ذأٍْىخ ,ؾُء ِٓ ِمٌٍ جؽبٕىْس جٌىهٍذحتُس ذحٌطؼحوْ ِغ ؾحِؼس أْطٍجٌُس ٌطىٌَّ, وٍُس جؽبٕىْس 

 . جؼبىِؽ جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ 

قُع , ُ جؼبىِؽض٣رُك أٍْىخ جٌطؼٍ ولى جقطٍص ٖرىس جإلٔطٍٔص ووًٌج ٘حًِح َؼطّى ػٍُٗ وً ِؼٍُ وِطؼٍُ  ي
ٍٍْٓس  جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ٛرفضَٗحٌن ذفحػٍُٗ وَٕحلٕ وهبٍخ وَركع وذحٌطحرل , أٚرف جؼبطؼٍُ ٘ى ؿبىٌ جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس

ص ٌٍّؼٍُ جؼبىلغ جؼبأِىي ٌٗ ذىٚفٗ ِٕظًّح ٌٍرُثس جٌطؼٍُُّس وِىؾهًح وًٌه وٞؼ, ِطٍٛس ِٓ قٍمحش جٌطؼٍُ وجٌطىٌَد
ووؾهص ئذل ضفٍَى جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ جعبّحػٍ , وّح أقىغص ٔمٍٗ  ي جْطٍجضُؿُحش جٌطؼٍُ وجٌطؼٍُُ , ٌٍّىجلف جٌطؼٍُُّس 

حي جؼبٓحٌ مُك يجضٗ وجزبجالػطّحو ػًٍ ٔفٓٗ ورب فٍٚس ش ٌٍّطؼٍُأُ٘و, وجٌطؼٍُ ػٓ ٢ٍَك جالوطٗحف وجٌطؼٍُ جٌطؼحوين
 .(4887َ,جٌٌٍّٗ) جٌطؼٍٍُّ جًٌٌ َٕحْرٗ

 
 :يشكهخ انذساعخ

 

وّؼُىز ذمُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ذىٍُس جٌطٍذُس  ي ؾحِؼس جؼبٍه ػٍّهح  ِٓ ناليٖؼٍش جٌرحقػس دبٗىٍس جٌىٌجْس 
٘ٓ ػًٍ جؼبىلغ جػطّحو( وًْ 458)قُع القظص ػًٍ ٢حٌرحش ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس , ْؼىو

وٌغرطهٓ  ي ضٍُُٓ جٌىجؾرحش ػٓ ٢ٍَك , جػبح٘ ذحؼبمٌٍ  ي جغبٛىي ػًٍ جؼبٍجؾغ وجؼبًوٍجش جؼبطؼٍمس ذححملحٍٞجش جإلٌىطٍوين
( Messenger)ْٕؿٍ حوجؼب( Blogs)جْطهىجَ ذؼٝ جٌط٣رُمحش ِػً جؼبىؤحش  ووًٌه, (E-mail) جإلٌىطٍوينجٌربَى 

فبح َؼين ٍٞوٌز ذبٍَد مبىيؼ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ضؼٍُُ ٢حٌرحش , ولص جحملحٍٞز جٌٍظبٍؼبٕحلٗس جٌىجؾرحش جعبّحػُس نحٌؼ 
  .جؼبمٌٍ جؼبًوىٌ

أْ ِط٣ٍرحش وأوٌىَحش جٌطؼٍُ زبطٍف ِٓ ِطؼٍُ ِنٍ ًٌٌه الذى ِٓ ( Khan,2005,p.340)وَإوى نحْ 
, ً جؼبٕحْد وٌٍّطؼٍُ جؼبٕحْدطؼٍُُ ٌٍكٛىي ػًٍ ؿبطىي ِٕحْد  ي جٌٗىجٌ حشئْطٍجضُؿَُُِؽ ِٓ أووجش و جْطهىجَ

أْ جٌطؼٍُ  (Gray,2006)وأٖحٌش وحٌوٌٌن  .وَُٟ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ضمُٕحش وأووجش ِطؼىوز َىًّ ذؼٟهح ذؼًٟح
( (web based learningِٕٗ جٌطؼٍُ جؼبؼطّى ػًٍ جالٔطٍٔص , َىفٍ جٌؼىَى ِٓ جألووجش وجإلْطٍجضُؿُحش جإلٌىطٍوين

وٕ٘حن ِإسبٍجش جٌفُىَى وِٕطىَحش جغبىجٌ , أو ضؼٍُ جًٌجيت ِٓ نالي جٌربجِؽ جغبحْىذُس ,ولى َىىْ ِطُجِٓ أو غًن ِطُجِٓ
ذحٌٍغُ ِٓ ئِىحُٔس  جػبُحٌجشِٓ ذٌن ًٖ٘ ئْطٍجضُؿُس وجقىز ؼبحيج لبطحٌ :" أغحٌش جٌرحقػس  ي وٌلطهح جٌٓإجي جٌطحرلو, وجؼبٕحلٗس

 ". جنطُحٌ٘ح وٍهح أو َُِؽ ِٕهح  ي أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ؟
أوذُحش جإلٚالقحش  ئذل أْ (4887َ,22, جٌٛححل)وٌو  ي , Reigeluth( 2666َ)ٌهبٍُىظ ٖحٌ أو

ػًٍ جٌرُٕس جٌطمُٕس ووًٌه  وًَّٗ جٌىِؽ,  ي جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس وجالضٛحيػًٍ وِؽ ضمُٕس جؼبؼٍىِحش ٌَوُش جٌطٍذىَس جغبىَػس 
٣ٍىذس ٌٍؼًّ وجغبُحز  ي جٌؼٍٛ جغبحٍٞ ـبطٍفس ػٓ جؼبهحٌجش جٌيت أْ جؼبهحٌجش جؼبو, ٗ ذحٌطمُٕسهتُثس جؼبطؼٌٍّن ٌؼحدل ـبطٍف ِىَؾ

  .وحٔص ٣ٍِىذس  ي جٌؼٍٛ جٌٕٛحػٍ
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ػٓ ٍِٗوػهح ٌٍٕٗ جؼبٓحلحش  ح أػٍٕطٗ ؾحِؼس جٌُٕىي جألٍَِىُسِ, وِٓ جٌطؿحٌخ جٌيت ضإوى فحػٍُس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
ٌىْ ػٓ جعبحِؼس أْ ً٘ج جؼبٍٗوع ٌٓ وجؼبٓإ أوىو, جٌىٌجُْس غبىجرل ضٓؼس وغالغٌن زبًٛٛح أوحويبًُح ػًٍ ٖرىس جإلٔطٍٔص

ذً وجػًّس ؽبح وِٓحػىًز ٣ٌٍالخ ٌٍفغ  ,َىىْ ذىَاًل ػٓ جؼبٓحلحش جٌطمٍُىَس جٌيت ضمىِهح جعبحِؼس ربص ٔفّ جؼبُّٓحش
قى ربىي ِمٌٍجهتح ئذل ِمٌٍجش ئٌىطٍؤُس ذحٌىحًِ ,وّح أوٞكص أْ ٕ٘حن ٢حٌد وج ٓوأْ جعبحِؼس ٌ,ِٓطىجُ٘ جألوحويبٍ 

٢الخ َفًٟ   وأْ ٢حٌرًح وجقىًج ِٓ ذٌن وً ْطس , ي ِٓحق وجقى ٌىٌجْطٗ ػًٍ جٌٗرىسِٓ ذٌن وً غالظ ٢الخ ِٓؿً 
 .(4885َ ,ْالِس) لحش ػًٍ جٌٗرىسوٌجْس وً جؼبٓح

 :وِٕهح جإلٌىطٍوينوِٓ نالي جٌركىظ وجٌىٌجْحش جٌؼٍُّس جضٟف وؾىو جٌؼىَى ِٓ جؼبٗىالش جٌيت ضىجؾٗ جٌطؼٍُ 
 .جإلٌىطٍوينٌ جإلٌٖحوٌ وجٌطٍذىٌ ٌٍّؼٍُ  ي ِىجلف جٌطؼٍُ ٞؼف جٌىو -
س وَفمىٖ جٌطفحػً جالؾطّحػٍ جؼبرحٍٖ ِغ جؼبطؼٌٍّن جإلٌىطٍؤُلى َٗؼٍ جؼبطؼٍُ ذحؼبًٍ ِٓ جْطهىجَ جألؾهُز  -

 .جِنٍَٓ
 .ِىٍفس ٔىػًح ِح وغًن ِطىفٍز ٌىً ِطؼٍُ وِؼٍُ جإلٌىطٍوينِؼظُ جألؾهُز وجألووجش جٌالَِس ٌٍطؼٍُ  -
 .جإلٌىطٍوينٚؼىذس ربمُك جالٟٔرح٠ وجؼبٓإوٌُس وجألِحٔس جٌؼٍُّس  ي صبُغ ِىجلف جٌطؼٍُ  -

ِٓ صبٍس ًٖ٘ جؼبٗىالش وغًن٘ح ظهٍش جغبحؾس ئذل ذبٍَد أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ جًٌٌ لى وبً ذؼٝ ِٓ ًٖ٘ 
". جإلٌىطٍوينرُؼٍ ٌٍطؼٍُ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ٘ى جٌط٣ىٌ ج٣ٌ"قُع يوٍ أْ ( 4885َ, ْالِس)جؼبٗىالش أو صبُؼهح وّح ٍَي 

وضأوُى جألوذُحش جغبىَػس ػًٍ أنبُس , جإلٌىطٍوين ي جْطهىجَ ض٣رُمحش جٌطؼٍُ (  وًْ 458)وذٕحًء ػًٍ ٌغرس ٢حٌرحش ِمٌٍ 
ضٍوُش ِٗىٍس جٌركع قىي وٌجْس أغٍ ض٣رُك أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ ربًُٛ , ذحٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينوِؽ جٌطؼٍُ 

 (.وًْ 458)جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو  ي ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ٢حٌرحش وٍُس 
 

 :انذساعخ أْذاف
ذىٍُس ( و458ًْ) ٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسئ ٢حٌرحش ِمٌٍػًٍ ربًُٛ  ,ُ جؼبىِؽجٌطؼٍ ض٣رُك أغٍ ِؼٍفس .2

 . ي ججملحي جؼبؼٍ ي, جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو
ذىٍُس ( و458ًْ)جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ٢حٌرحش ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ ػًٍ ربًُٛ  ,ُ جؼبىِؽجٌطؼٍ ض٣رُك أغٍ ِؼٍفس .4

 . ي ججملحي جؼبهحٌٌ, جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو
 

 :انذساعخ أمهُخ
  : جٌطحٌُس جٌٕمح٠  ي , جغبحٌُس جٌىٌجْس أنبُس ضطٟف
o ووْحتً جالضٛحي  جغبىَػس جٌطمُٕحش جإلفحوز ِٓ ٌزذٍٟو ضٕحوٌ جٌيت جغبحٌُس جٌىٌجْس أنبُطهح ِٓ جٌطىؾهحش جْطّىش

 .جٌطؼٍُُّس جٌٕظُ  ي وؾبهح ػًٍ وجٌؼًّ
o ػًٍ ضٍوُ وحٔص جٌيت جٌىٌجْحش خبالف ,ُ جؼبىِؽأٍْىخ جٌطؼٍ ضىظُف حويطٕض جٌيت جٌىٌجْحش ّٞٓ ضأيت 

 .وٌ أو جٌطمٍُىٌأو جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى و١ّٕ ِٕفًٛ سبحًِح ػٓ أٍْىخ جٌطؼٍُُ جٌؼح جإلٌىطٍوينأٍْىخ جٌطؼٍُُ 
o  ْػًٍ ِٓطىي جٌطؼٍُُ , ضٓهُ ًٖ٘ جٌىٌجْس  ي ئٞحفس ٔطحتؽ ؾىَىز قىي فحػٍُس وِؽ جٌطمُٕس  ي جٌطؼٍُُيبىٓ أ

 .جعبحِؼٍ
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o جؼبىِؽ ػًٍ أٌٜ جٌىجلغ  ي ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو ٌطىٗف ػٓ ِىي ًٖ٘ جٌىٌجْس ذبٍَد أٍْىخ جٌطؼٍ قحوٌص ُ
 .حٌرحشٗ ضأغًن ػًٍ ربًُٛ ج٣ٌػُىخ وِحٌ ِح وبٍّٗ ً٘ج ج١ٌّٕ ِٓ ُِجَح أو

o  ْذحٌطؼٍُُ جٌؼحوٌ جإلٌىطٍوين ي ؾبحي وِؽ جٌطؼٍُُ  دبمطٍقحش حبػُس جٌىٌجْس ضىُٚحش ضٓهُيبىٓ أ. 
 
 

 :أعئهخ انذساعخ
 :جٌطحرل جٌٍتُّ جٌٓإجي إلؾحذس ػٓججٌىٌجْس  قحوٌص

جٌطٍذُس  ٣ٌحٌرحش وٍُس جٌطكًُٛ جٌىٌجٍْ ػًٍ ُ جؼبىِؽ  ي ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسض٣رُك أٍْىخ جٌطؼٍ أغٍ ِح
 ؟ جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو ذحٌٍَحٜ

 

 :جٌٓإجٌٌن جٌطحٌٌُن ٓجإلؾحذس ػ جٌىٌجْس قحوٌصإلؾحذس ػٓ جٌٓإجي جٌٍتُّ , ٌ
 ُجٌطؼٍ ذ١ّٕ ضؼٍّص ٌيتج) جٌطؿٍَرُس ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾى ً٘ -2

 ؟جؼبؼٍ ي جٌطكٍٍُٛ النطرحٌ ي ج(ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس ضؼٍّص يتجٌ) سجٌٟحذ٣ ججملّىػس ٢حٌرحش ؾحشوٌ وِطى١ْ( جؼبىِؽ
 جٌطؼٍُ ذ١ّٕ ضؼٍّص جٌيت ) جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾى ً٘ -4

 ي ضمُُُ ِهحٌجش ضُُّٛ ( طمٍُىَسذح٣ٌٍَمس جٌ ضؼٍّص جٌيت ) جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ (جؼبىِؽ
 وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس؟

 
 :انذساعخ شظُبدف

 

 جٌيت ) جٌطؿٍَرُس ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن( 8085)ِٓطىي  ػٕى ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾىال  -1
  ي( مس جٌطمٍُىَسذح٣ٌٍَ ضؼٍَّص جٌيت ) جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ( جؼبىِؽ جٌطؼٍُ ذ١ّٕ ضؼٍَّص
 . جؼبؼٍ ي جٌطكٍٍُٛ جالنطرحٌ

 جٌيت ) جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن( 8085)ِٓطىي  ػٕى ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾىال  -2
  ي (ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس ضؼٍَّص جٌيت ) جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ( جؼبىِؽ جٌطؼٍُ ذ١ّٕ ضؼٍَّص
 .جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس وضٕفًُضُُّٛ  ِهحٌجش

 
 :انذساعخ زذود
  (. ي ججملحٌٌن جؼبؼٍ ي وجؼبهحٌٌ جٌطكًُٛ)جٌطحذغ  جؼبطغًن ػًٍ ( جٌطؼٍُ جؼبىِؽ) جؼبٓطمً جؼبطغًن أغٍ وٌجْس .2
ؼبمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس حبُع  جٌطؼٍُُّس جٌىقىجش ِٓ وقىجش غالظ ػًٍ جٌىٌجْس جلطٍٛش .4

جٌربجِؽ , جٌٍقالش جؼبؼٍفُس, جٌطؼٍُُّس جؼب٣ىَحش: )وٍ٘, ؾُء ػٍٍّ وؾُء ٔظٌٍضًّٗ وً وقىز ػًٍ 
 (جٌطؼٍُُّس

 .أْحذُغ وٌجُْس( 7)ِىز ض٣رُك جٌطؿٍذس ٍ٘  .3
 ٘ـ2234-2232 ٌؼحَ جألوي جٌىٌجٍْ جٌفًٛ جٌىٌجْس نالي ئؾٍجء مت .2
 (.Comprehensionوجٌفهُ , Knowledgeجؼبؼٍفس )لُحِ جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي ػًٍ ِٓطىٍَ  جلطٍٛ .5
 (.Implementationوجٌطٕفًُ  ,Designجٌطُُّٛ ) ػًٍ ِهحٌيت لُحِ جألوجء جؼبهحٌٌ لطٍٛج .9
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 :انذساعخ يصؽهسبد
 

 :انؽشَمخ انزمهُذَخ يف انزؼهُى   -
 .ذأٔٗ جٌطؼٍُُ جًٌٌ َطُ ذحٌٍمحء وؾهًح ٌىؾٗ ذٌن جؼبؼٍُ وجؼبطؼٍُ  ي لحػس جٌىٌِ( Gillbert,2006)ػٍفٗ ؾٍربش 

 .٢ٍَمس جٌطؼٍُُ ِٓ نالي جْطهىجَ جؼبؼٍُ جإلٌمحء جؼبرحٍٖ وجؼبٕحلٗس وجنً غٍفس جٌٛف :جٌطؼٍَف جإلؾٍجتٍ
 (E-learning) اإلنكزشوينانزؼهى   -

ٍَ ذأٔٗ ج٣ٌٍَمس جٌيت َطُ هبح ئَٛحي جٌطؼٍُ ألٌ فٍو  ي أٌ ِىحْ  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ ( khan,2005,3) نحْ فػ
 . وَِحْ ذحْطهىجَ ضمُٕحش ٌلُّس ضفحػٍُس

 ( .Blackboard)ٌو ذحْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز ضؼٍُ ذالورى ٘ى جٌطؼٍُ :ف جإلؾٍجتٍجٌطؼٍَ
 

 Learning  Management System :(LMS)َظبو إداسح انزؼهى   -
ٍَ ً ذ٣ٍَمس آٌُس ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ وجٌطمىمي ػرب ذأٔٗ ذٍٔحِؽ ََٕفٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ( (Hall,2002ً ف ٘ػ

وقفظ ْؿالش جؼبطؼٌٍّن , وِطحذؼس جؼبمٌٍجش  ي أوٌس وفهحٌِ, ٓ نالٌٗ ضٓؿًُ جؼبٓطهىٌِنس وَطُ ِجإلٌىطٍؤُجٌٗرىحش 
 .(6, 4880َ, آي ؿبُح) وضمىمي جٌٓؿالش ٌإلوجٌز

جؼبمٛىو ذٕظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  ي ًٖ٘ جٌىٌجْس ٘ى ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ جؼبٓطهىَ  ي ؾحِؼس جؼبٍه  :جٌطؼٍَف جإلؾٍجتٍ
 (.Blackboard)ٌو و٘ى ٔظحَ ذالورى, ؼىوْ
 

 (Blended Learning)انزؼهى ادلذيح   -
 American Society for Training and)ػٍفطٗ جعبّؼُس جألٍَِىُس ٌٍطىٌَد وجٌط٣ىٍَ 

Development (ASTD)) ِٓ ٌجٌطؼحوْ , جٌطفحػً جؼبرحٍٖ وؾهًح ٌىؾٗ: ذأٔٗ جٌطؼٍُ جًٌٌ َطُ ذحٌىِؽ جؼبه١٣ ٌٗ أل
 .وجألووجش جؼبٓحػىز  ي ربٌٓن جألوجء, جًٌجيتوجٌطؼٍُ , جؼبطُجِٓ وغًن جؼبطُجِٓ

 جإلٌىطٍوينوجٌز جٌطؼٍُ جٌرالورىٌو إل ٘ى ضؼٍُ أفٍجو ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذحْطهىجَ ٔظحَ :جٌطؼٍَف جإلؾٍجتٍ
(LMS), وأًَٟح ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس ذحْطهىجَ أٍْىخ جإلٌمحء وجؼبٕحلٗس  ي غٍفس جٌٛف. 
 

 (:وعم 251)زؼهًُُخ يمشس إَزبج واعزخذاو انىعبئم ان  -
ِٓ جؼبمٌٍجش جٌيت َمىِهح لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ذىٍُس جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو عبُّغ ألٓحَ : جٌطؼٍَف جإلؾٍجتٍ

وجؽبىف جٌؼحَ ِٓ  ,و٘ى ِٓ جؼبط٣ٍرحش جألْحُْس ٌٍكٛىي ػًٍ وٌؾس جٌرىحٌىٌَىِ, وٍُس جٌطٍذُس ِح ػىج لُٓ ػٍُ جٌٕفّ
 .ٌد ِرحوب ضمُٕحش جٌطؼٍُُ  ي ضُُّٛ وئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسً٘ج جؼبمٌٍ ٘ى أْ ٣َرك ج٣ٌح

 
 ( Implementation ) :انزؽجُك  -

 (.267٘, 2660َ , وٌَطٍٗ ٍُُْ)".ضىظُف جؼبؼٍفس جٌٕظٍَس وجٌطؿٍَرُس  ي قً جؼبٗىالش"ٍِقٍس جٌط٣رُك ٍ٘           
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 ي ٍٖـ غالظ وقىجش ِٓ ( Blackboard) رىٌوذالو ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ جْطهىجَ٘ى   :جٌطؼٍَف جإلؾٍجتٍ
ُّّٚص ِٓ لرً جٌرحقػس ئذل ؾحٔد جحملحٍٞز جٌطمٍُىَس جؼبؼطّىز ػًٍ جٌٍٗـ  ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس جٌيت 

 . جٌىٌجْس ؾبّىػحش ػًٍ ٣ِٕٛؼس وض٣رُمهح غًن قمُمُس ضؼٍُّس ضؼٍُُّس ِىجلف  ي جؼبرحٍٖ,
 

 :شيفادلؼيف اجملبل انزسصُم   -
 ي ؾبحي ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً , ِؼحٌف ذىٍُس جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو ِٓ جؼبطؼٍُ َىطٓرٗ ِح ِمىجٌ ٗمٛى ذَُ

جوطٓحذٗ ٌطٍه جؼبؼحٌف ٘ى جٌىٌؾس جٌىٍُس جٌيت وبًٛ ػٍُهح ج٣ٌحٌد  ي جنطرحٌ جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي   ي جؼبؼُحٌ وَىىْ , جٌطؼٍُُّس
 . ًٌٌهجؼبؼى 

 
 :بل ادلهبسٌيف اجملانزسصُم   -

 ي ؾبحي ئٔطحؼ وجْطهىجَ , ِهحٌجش ذىٍُس جٌطٍذُس جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو ِٓ جؼبطؼٍُ َىطٓرٗ ِح ِمىجٌ مٛى ذَُٗ
 .ًٌٌهجؼبؼىز  ُُُش ٘ى ؾبّىع وٌؾحش جْطّحٌجش جٌطمجوطٓحذٗ ٌطٍه جؼبهحٌج  ي جؼبؼُحٌ وَىىْ , جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس
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 الفصل الثاني
 
 

 اإلؼبس انُظشٌ
 

 ٌجإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  : جألوي جحملى 
 ٌجٌطؼٍُ جؼبىِؽ  : جٌػحين جحملى 
 ٌجإلٌىطٍوينأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ  : جٌػحٌع جحملى 
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 (E-learning) جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ :جحملىٌ جألوي
 

ِٓ ػًٍ ألٍج٘ ِىؾبس ووحْ جٌطفحػً  جإلٌىطٍوينًِٕ جٌػّحُُٕٔحش قُع وحْ جحملطىي  جإلٌىطٍوينذىأ ظهىٌ جٌطؼٍُ 
ِغ ذىجَس جْطهىجَ  جإلٌىطٍوينمث ظهٍ جعبًُ جٌػحين ِٓ جٌطؼٍُ , نالؽبح فٍوٌ ذٌن ج٣ٌحٌد وجؼبؼٍُ ِغ جٌطٍوُُ ػًٍ ووٌ ج٣ٌحٌد

جٌيت َٗطٍن وؼطّى ػًٍ ػٍُّس جٌطفحػً جعبّحػُس ضي جحملطىي ئذل ج٣ٌٍَمس جٌٗرىُس وٖرىس جإلٔطٍٔص قُع ض٣ىٌش ٢ٍَمس ئَٛح
فهى َٓحػى  ي ِىجؾهس جٌَُحوز , ِٓ أُ٘ أْحٌُد جٌطؼٍُ جغبىَػس جإلٌىطٍوينوَؼى جٌطؼٍُ . ُفُهح ػىو ِٓ ج٣ٌالخ ِغ جؼبؼٍ

وَٓحػى  ي قً ِٗىٍس جالٔفؿحٌ جؼبؼٍ ي وج٣ٌٍد جؼبطُجَى ػًٍ جٌطؼٍُُ , ولٛىٌ جإلِىحٔحش, جٌٓىحُٔس
وََُى ِٓ , ووْ قٍؼ ي أٌ ولص و ذٍتُٗوَطُف فٍ٘ ِطىحفثس ٌىً ٢حٌد ٌٍّٗحٌوس وجإلوالء , (٘ـ2243,جؼبرًنَه)

ََٓ . )وَىفٍ أووجش ِطٕىػس ضالتُ ضٕىع ج٣ٌالخ, جٌطٍجذ١ ذٌن جؼبطؼٍُ وجؼبطؼٌٍّن جِنٍَٓ ػٓ ٢ٍَك غٍف جغبىجٌ
 (.7, 4889َ,جٌىَٓ

ئذل ذؼًٟح ِٕهح ( 4889َ)ئذل ربمُك ذؼٝ جأل٘ىجف جٌط٣ىٍََس ولى أٖحٌ جغبٍفحوٌ  جإلٌىطٍوينوَٓؼً جٌطؼٍُ 
 :وٍ٘

 .ٌُد ؤظُ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌض٣ىٍَ فٍٓفس وأْح  -
 .ضىُْغ ذُثس جٌطؼٍُ وِىجٌوٖ وئِىحُٔحضٗ -
 .ئضحقس فٍ٘ جٌطؼٍُ ٌٍٗجتف أورب ِٓ ج٣ٌالخ -
 .ػًٍ لىٌز ج٣ٌحٌد وؾهىٖ جًٌجيت  ي جٌطؼٍُ جالػطّحو -
 .ئضحقس ذىجتً وأْحٌُد ِطٕىػس ٌٍطؼٍُ -
 .ض٣ىٍَ وفحَحش وِهحَ جؼبؼٍُ -

 
 .اإلنكزشوينيفهىو انزؼهى ( 1-1)

وِح , ذٍٔحِؽ ضؼٍٍُّ َٓطفُى ِٓ نٛحتٙ وِٛحوٌ جٌٗرىحش جحملٍُس وجٌؼحؼبُس: " ذأٔٗ جإلٌىطٍوينٍُ َؼٍف جٌطؼ
ػبٍك ذُثس ضؼٍُ ٘حوفس ِٓ نالي ض٣رُك جالْطٍجضُؿُحش جٌطؼٍُُّس جؼبٕحْرس ٌطكمُك  ((hypermediaضٕطؿٗ ِٓ وْحت١ فحتمس 

 .(98, 2660,ئذٍجُُ٘ " )جٌطؼٍُ جؼبؼَُ وجؼبىػُ
وَؼطّى ػًٍ ذُثس , ٔظحَ ضفحػٍٍ ٌٍطؼٍُُ ِٓ ذؼى َمىَ ٌٍّطؼٍُ وفمًح ٣ٌٍٍد"ذأٔٗ ( 4885َ) ُّىوَؼٍفٗ ػرى جغب
وضٕظُُ  وجإلٌٖحو وجٌطىؾُٗ, سجإلٌىطٍؤُضٓطهىف ذٕحء جؼبمٌٍجش وضىٍُٚهح ذىج٣ْس جٌٗرىحش , ئٌىطٍؤُس ٌلُّس ِطىحٍِس

 .وئوجٌز جؼبٛحوٌ وجٌؼٍُّحش وضمىيبهح, جالنطرحٌجش
وجْطمرحي جؼبؼٍىِحش , س  ي جالضٛحيجإلٌىطٍؤُع ِٓ جٌطؼٍُُ جؼبؼطّى ػًٍ جْطهىجَ جٌىْحت١ و٘ى يٌه جٌٕى 

 (.35, ٘ـ2246, ػُ جٌىَٓ" )وجٌطفحػً ذٌن جؼبؼٍُ وج٣ٌحٌد وجؼبىٌْس وٌدبح ذٌن جؼبىٌْس وجؼبؼٍُ, وجوطٓحخ جؼبهحٌجش
 

س ٍ٘ ذُثحش ضؼٍُُّس جإلٌىطٍؤُُثحش جٌطؼٍُّس وجٌر, ضىفًن ذُثس ضؼٍُُّس ئٌىطٍؤُس جإلٌىطٍوينوَط٣ٍد ضفؼًُ جٌطؼٍُ 
وضمىَ ػًٍ أْحِ جْطهىجَ ذٍؾبُحش , وجالضٛحالشوضىظف ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وجؼبؼٍىِحش , ِطىحٍِس ربحوٍ جؼبىٌْس جٌؼحوَس
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 وضؼطّى ػًٍ ضمىمي ٔىع ؾىَى ِٓ جٌطؼٍُ, جالفطٍجُٞسوجؼبؼحًِ وجٌفٛىي , س جإلٌىطٍؤُوض٣رُمحش قحْىذُس ِػً جؼبىجٌِ 
 .(4885َ,ػرى جغبُّى)َؼطّى ػًٍ صبغ جؼبؼٍىِحش وربٍٍُهح وضٍوُرهح ذىاًل ِٓ جٌطٍمٌن وجغبفظ 

ِىلغ ٍَُٕٗ ػًٍ ٖرىس جإلٔطٍٔص ِٓ نالٌٗ ضطُ ػٍُّس و ,س ئذل ضىفٍ ذُٕس ضمُٕس قىَػسجإلٌىطٍؤُربطحؼ جؼبىٌْس 
س ووبًٛ ػًٍ جإلٌىطٍؤَُٓؿً  ي جؼبىٌْس وذاِىحْ أٌ ٢حٌد أْ , جٌطؼٍُ ذٗىً ئٌىطٍوين ذحْطهىجَ جغبحْرحش جٌٗهُٛس

ً جنطرحٌجش ئٌىطٍؤُس وضٛكف ئؾحذحضٗ آًٌُح وضٍٚى ٣ٌٍالخ حبوَمىَ , س وَطفحػً ِغ جؼبؼٌٍّن وج٣ٌالخجإلٌىطٍؤُجؼبمٌٍجش 
 .ؼبؼٍفس ٔطحتؿهُ 

 (:354, 4883َ,طبُّ)س نٛحتٙ ػحِس ِٕهح جإلٌىطٍؤُوٌٍّىٌْس 
 و, Blackboardوضٓطهىَ أٔظّس ئوجٌز لىَس ِػً , ً ػًٍ ٖرىس جإلٔطٍٔصس ذٗىً وحِجإلٌىطٍؤُضمىَ جؼبىٌْس  -

Eschool. 
 Passwordس ذٗىً ئٌىطٍوين وَؼ٣ً ٌىً ٢حٌد ِٓؿً وٍّس ٍِوٌ جإلٌىطٍؤَُطُ ضٓؿًُ ج٣ٌالخ  ي جؼبىٌْس  -

, جؼبىلغوونىي جٌمحػحش وجؼبؼحًِ وجؼبىطرحش جؼبطىفٍز ػًٍ  جإلٌىطٍوينٌُطّىٓ ِٓ جٌىنىي ئذل قٍَ جؼبىٌْس 
 .سجإلٌىطٍؤُوجغبٛىي ػًٍ جؼبىجو وجؼبمٌٍجش جٌطؼٍُُّس 

وٍ٘ , Web Course Deliveryَمىَ ج٣ٌحٌد ذحٌىٌجْس جٌفٍوَس جؼبٓطمٍس ٌٍّمٌٍجش جؼبٕمىٌس ئٌُٗ ػٓ ٢ٍَك  -
 .ػرحٌز ػٓ ٌََ ذٍجِؽ ووْحت١ ِطؼىوز زبىَ جٌطؼٍُ جٌفٍوٌ

ؤٌ ػًّ جؼبإسبٍجش ػٓ ذؼى أو ذحٌىنىي ئذل جؼبؼحًِ  ْىجء ػٓ ٢ٍَك, َمىَ ج٣ٌحٌد ذاؾٍجء جٌطؿحٌخ جٌؼٍُّس  -
ػٓ ٢ٍَك  جالٌطمحءوجٌىنىي ئذل ْحقحش جؼبٕحلٗس ولحػحش جحملحٍٞجش أو  َِالتِٗغ  جالٖطٍجنوّح يبىٕٗ ,  جالفطٍجُٞس

 .ِإسبٍجش جٌفُىَى جؼبطُجِٕس
 

وّح أْ ِؼظُ , ٌىطٍوينجإلِىي فحػٍُس جٌطؼٍُ  ػٓولى ُأٔٗأش ِؼحًَن ؾىَىز حبُع َطُ جٌطأوى ِٓ نالؽبح 
وج٣ٌحٌد  جإلٌىطٍوينجؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس جٌيت ضمىَ ضؼًٍُّح ئٌىطٍؤًُح ئذل ؾحٔد جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ ال سبُُ ذٌن ٢حٌد جٌربٔحِؽ 

 Shu-sheng) .ػًٍ جؼبٓطىي جٌؼحؼبٍ جٌطؼٍُُّس حبُع َٕحي واًل ِٕهّح جٌٗهحوز جٌؼٍُّس ٔفٓهح إْٓسجؼبىؾىو  ي قٍَ جؼب
L.,Hsiu-mei H.,Gwo-dong C.,2006.6) , ٍُضؼًٍّح ذىَاًل  جإلٌىطٍوينوّح أٖحٌ ئذل أْ جٌطؼ ٌُّ

وّح أٔٗ ٌُّ ضؼٍُ ِٓ جٌىٌؾس جٌػحُٔس وٌىٓ ِٓ ٔىع ؾىَى وئٞحفس ٌٍّىؾىو ؼبىجؾهس ِىلف , ٌٍّىؾىو وال ضٛكُكًح ٌٗ
 .ؾىَى

 

 .اإلنكزشوينأمنبغ انزؼهى ( 1-2)
 : ونبح جإلٌىطٍوينَطٟف أْ ٕ٘حن مب٣ٌن أْحٌُْن ٌٍطؼٍُ  جإلٌىطٍوين ِٓ جالْطؼٍجٜ جٌٓحذك ؼبفهىَ جٌطؼٍُ

 :جؼبؼطّى ػًٍ جإلٔطٍٔص جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  -2
 :وَٕمُٓ ئذل ٔىػٌن

قُع َمىَ صبُغ ج٣ٌالخ جؼبٓؿٌٍن  ي جؼبمٌٍ (: synchronous e-learning)ِطُجِٓ  -
 . ي ٔفّ جٌىلص وَطؼٍّىْ صبُؼهُ ذحٌىنىي ئذل ِىلغ جؼبمٌٍ

و ي ً٘ج جٌٕىع َطُ ونىي ج٣ٌالخ (: Asynchronous e-learning)جِٓ غًن ِطُ -
 .وضؼٍّهُ واًل ػًٍ قٓد جٌىلص جؼبٕحْد ٌٗ وذمىٌ قحؾطٗ
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 .غًن جؼبؼطّى ػًٍ جإلٔطٍٔص جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  -4
ٔىجػهح س جؼبٓطهىِس  ي جٌطؼٍُُ ِػً جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس ذىحفس أجإلٌىطٍؤُوً٘ج جٌٕىع ًَّٗ ِؼظُ جٌىْحت١ جؼبطؼىوز 

 (.92, 4889َ,جغبٍفحوٌ)وجٌمٕىجش جٌفٟحتُس جٌطؼٍُُّس 
 .اإلنكزشوينأدواد انزؼهى ( 1-3)
 

جٌطؼٍٍُّ  جالضٛحي ي  (Channel)أو جٌمٕحز , (Media) ي ً٘ج جعبُء جٌىٍُْس  (Tool)ضؼين وٍّس أوجز 
 .ٍُس جالضٛحي ٌطكمك جٌطؼٍُذٌن أ٢ٍجف ػّ Instructional Message))جٌيت ضٕمً جٌٍْحتً جٌطؼٍُُّس  جإلٌىطٍوين

س ويٌه ألْ ًٖ٘ جألووجش جإلٌىطٍؤُِٓ أُ٘ جؼبىىٔحش ٌرٕحء ٔظُ جؼبمٌٍجش جٌطؼٍُُّس  جإلٌىطٍوينوضؼطرب أووجش جٌطؼٍُ 
, وقىز جؼبىحْ ذحْطػٕحءذٕفّ نٛحتٙ جٌىجلغ جغبمُمٍ  Virtual Reality)) جالفطٍجٍٍٞ٘ جٌيت ضٕمً جؼبطؼٍُ ئذل جٌىجلغ 

وجٌطفحػً , Communication))جألووجش ضٕٗأ ججملطّؼحش جالفطٍجُٞس وهبد أْ ضطىفٍ فُهح جالضٛحي وِٓ نالي ًٖ٘ 
Interactive))  وِٓ أُ٘ ِح يبُُ أووجش . جعبّحػٍ جالضٛحيذٌن جؼبطؼٍُ وجؼبؼٍُ  ي جالضٛحي جٌٗهٍٛ وذٌن جؼبطؼٌٍّن  ي

 (:22, 4886َ,ػرى جغبُّى)جػبٛحتٙ جٌطحٌُس  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ 
 .ىظُفس جألْحُْس ؽبًٖ جألووجش ٘ى ربمُك جٌطفحػً جإلٔٓحينجٌ -
 .ُضُّٛ ًٖ٘ جألووجش حبُع ضىفٍ جؼبٍؤس  ي جالضٛحي وجٌطفحػً -
 .جإلٌىطٍوينلى ضٓطهىَ ذؼٝ جألووجش ورىًَ ألووجش أنٍي ػًٍ قٓد جغبحؾس ئٌُهح و٢ٍَمس ذٕحء جؼبمٌٍ  -
 .يبىٓ أْ ضؼًّ ِغ ذؼٟهح ذٗىً ِطىحًِ -
وػًنز ِٕهح نٛحتٙ جؼبطؼٌٍّن ونٛحتٙ جحملطىي ونٛحتٙ جٌرُثس  الػطرحٌجش جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ َطُ جنطُحٌ أووجش  -

 .جٌطؼٍُُّس وضؼىو ِٛحوٌ جٌطؼٍُ جؼبطحقس ػًٍ جإلٔطٍٔص
 

 :اإلنكزشوينرصُُف أدواد انزؼهى 
 

 :ادلزضايٍ اإلنكزشوين أدواد انزؼهى: أواًل
 
 

 (Chatting)جحملحوغس أو جغبىجٌ  -1
 

(  Real Time Chatting(R.T.C))جحملحوغس  ي جٌىلص جغبمُمٍ أو جؼبطُجِٕس  وضًّٓ         
وٍ٘ ِٓ أْهً جألووجش (. Internet Relay Chat ((I.R.C)أو جحملحوغس ػرب ٖرىس جإلٔطٍٔص 

, جؼبطُجِٓ قُع وبىظ جغبىجٌ  ي ٔفّ جٌىلص ذٌن ٢ٍفٌن أو أوػٍ جإلٌىطٍوينجؼبٓطهىِس  ي جٌطؼٍُ 
أو يبىٓ جغبٛىي ػٍُهح ِٓ نالي , جٌطؼٍُ ضىفٍ ِٓحقس ٌٍكىجٌ وجؼبٕحلٗس جؼبطُجِٕسوِؼظُ أٔظّس ئوجٌز 

وغًن٘ح ِٓ  (bal talk)و(Skype)و(messenger)ِػً , جٌط٣رُمحش جؼبىؾىوز  ي جالٔطٍٔص
 .جؼبرحٍٖ جالضٛحيجػبىِحش جٌيت ضىفٍ نىِس 

 

 (Audio Conference)جؼبإسبٍجش جٌّٓؼُس  -2
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( ظبحػحش) جْطمرحيذٌن ٢ٍفٌن أو أوػٍ وضط٣ٍد وؾىو أؾهُز  ظبؼٍ ِرحٍٖ جضٛحيوٍ٘ ضىفٍ 
وضّٓف ًٖ٘ جؼبإسبٍجش ذحٌطفحػً جٌٛىيت ئذل ؾحٔد ػٍٜ جٌٛىٌ أو (. ِحَىٍوفىْ)وأؾهُز ئٌْحي 

 .جألفالَ جٌؼٍُّس أو جٌط٣رُمحش أو ٖحٖحش جٌربجِؽ جٌيت يبىٓ أْ َؼٍٞهح جؼبؼٍُ أو أقى جؼبٗحٌوٌن
 

 

 (Video Conference)ِإسبٍجش جٌفُىَى  -3
 

جٌىحًِنج  ٔظحَ ِطىحًِ ِىىْ ِٓ ضىفٍ جضٛحي ظبؼٍ وٍِتٍ  ي ٔفّ جٌىلص وضط٣ٍد وؾىو
 Virtual جالفطٍجٍٞوػحوز ِح ضٓطهىَ ًٖ٘ جألووجش  ي ضٗىًُ جٌفًٛ . وجٌّٓحػحش وجؼبُىٍفىْ

Class ٍُش وٕ٘حن جٌؼىَى ِٓ جٌربوضىوىال, جًٌٌ هبّغ جفطٍجًُٞح جؼبؼٍُ وجؼبطؼٌٍّن ووْحتً جٌطؼ
وجإلٌٖحوجش جػبحٚس ذطُُّٛ جٌطفحػً ػٓ ٢ٍَك جؼبإسبٍجش ووُفُس ضىظُفهح  ي جٌٕظحَ جٌطؼٍٍُّ 

 .جإلٌىطٍوين
 

 :أدواد انزؼهى غري ادلزضايٍ: ثبًَُب
 

 (E-mail) جإلٌىطٍوينجٌربَى  -1
 

جٌغًن ِطُجِٓ ويٌه ٌؼىز  جالضٛحيِٓ أْهً جألووجش جؼبٓطهىِس  ي  جإلٌىطٍوينَُؼطرب جٌربَى   
, وجلبفحٜ جٌطىٍفس, ِٕهح ٍْػس ضرحوي ووٚىي جٌٍْحتً ئذل جألفٍجو ِهّح جذطؼىش جؼبٓحفحش أْرحخ

وئِىحُٔس ئٌفحق ٍِفحش ئٞحفُس , وئِىحُٔس ئٌْحي ٌْحٌس وجقىز ئذل أوػٍ ِٓ ِٓطمرً  ي ٔفّ جٌىلص
 .ُٔٛس أو ٚىضُس أو ٍِتُس ِغ جٌٍْحٌس

 

 (File Transfer(  F.T.))أووجش ٔمً جؼبٍفحش  -2
 

ًٖ جألوجز ذٕمً جؼبٍفحش ِٓ قحْد ئذل آنٍ ِطًٛ ػرب ٖرىس جالٔطٍٔص أو ِٓ وزبطٙ ٘
 File)نىِس ٔمً جؼبٍفحش وفك ذٍوضىوىي ؿبىو  وضؼطرب, ِطًٛ ذحٌٗرىس آنٍ قحْد جحملٍُس ئذلجٌٗرىس 

Transfer) Protocol   ويبىٓ جالْطفحوز ِٕهح  ي جٌطؼٍُُ . ىفٍ٘ح جالٔطٍٔصضِٓ أُ٘ جػبىِحش جٌيت
 : ي ِح ٍٍَ

 .س جٌيت َمىَ ذاػىجو٘ح ج٣ٌالخ ٌؼٍٞهح ػًٍ جؼبؼٍُجإلٌىطٍؤُٔمً ٍِفحش جالقبحَ  -
 .س ػٓ جغبحالش جٌىٌجُْس جٌيت َإوَهح ج٣ٌالخجإلٌىطٍؤُٔمً جٌطمحٌٍَ  -
 Knowledge) جإلٌىطٍوينضرحوي جؼبمحالش وجٌىطد جٌؼٍُّس جٌيت ضػٌٍ جؼبمٌٍ  -

Sharing.) 
 

 (.Bulletin Board( .B.B))ٌىقس جٌٍٕٗجش  -3
 

أٔظّس ئوجٌز جؼبطىفٍز  ي وٌىٓ ػحوز ِح ضىىْ ّٞٓ جألووجش  جإلٌىطٍوينوٍ٘ ضٗرٗ جٌربَى 
قُع َٓطهىِهح واًل ِٓ جؼبؼٍُ وجؼبطؼٍُ  ي ضرحوي , وضّٓف ذحٌطفحػً غًن جؼبطُجِٓ ( LMS)جٌطؼٍُ 

ٌطؼىو لٕىجش  جإلٌىطٍوينوٍ٘ ضؼطرب ِٓ جٌىْحتً جؼبٟحفس ٌٍربَى , جؼبىٞىػحش أو جؼبهحَ أو جإلػالٔحش
 .جإلٌىطٍوينأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ جالضٛحي وجٌطفحػً  ي 
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 (S.W.P)) )Static Web Pagesٚفكحش جٌىَد جٌػحذطس  -4
 

, وَمٛى هبح جٌٛفكحش جٌيت َىطفٍ جؼبطؼٍُ ذمٍجءهتح فم١ وال ربطىٌ ػًٍ أووجش ٌٍطفحػً
ٝ جٌىطد أو جؼبمحالش وغحٌرًح ِح ضٓطهىَ  ي ػٍٜ ضؼٍُّحش جؼبمٌٍ أو جؼبٍجؾغ أو ٚفكحش ِٓ ذؼ

وَطُ ضؼىًَ ًٖ٘ جٌٛفكحش وربٍٍَ٘ح ِٓ لرً جؼبٓإوي ػٓ جؼبىلغ وغحٌرًح ِح ضىىْ جؼبإْٓس .جٌؼٍُّس
 .وِٓ أِػٍس ًٖ٘ جٌٛفكحش جؼبىلغ جػبح٘ ذؼٟى ُ٘ثس جٌطىٌَّ, جٌطؼٍُُّس أو جؼبؼٍُ

 

 (Interactive Web Page ( I.W.P))ٚفكحش جٌىَد جٌطفحػٍُس  -5
 

ش ػٓ جٌٛفكحش جٌػحذطس  ي أْ ضُّّٛهح وبطىٌ ػًٍ أووجش نحٚس زبطٍف ًٖ٘ جٌٛفكح
ِػً جٌركع  ي لىجػى جٌرُحٔحش جٌيت ضىفٍ٘ح ِػً ًٖ٘ جٌٛفكحش أو ٢ٍـ , ضىفٍ جٌطفحػً ِغ ؿبطىج٘ح

ٔمحٖحش وجإلؾحذس ػٍُهح ِٓ لرً جٌُوجٌ وِٓ أِػٍس ًٖ٘ جٌٛفكحش جؼبٕطىَحش وجؼبىؤحش وجؼبىْىػحش 
(Wiki.) 

 

 (List serves)و جؼبٓحػىز لىجتُ جػبىِس أ -6
 

ضٕٛف ( Yahoo)وٍ٘ نىِس ضمىَ هبح ذؼٝ لىجػى جٌرُحٔحش ِػً لحػىز ذُحٔحش 
وضًٛ ئٌُهُ ٌْحتً جٌربَى , وُِىؽبُ  ج٘طّحِحهتُجؼبٗطٍوٌن فُهح ئذل فثحش ػًٍ قٓد زبٛٛحهتُ أو 

ًج جٌٕىع ِفُى جيج و٘, أٌ أْ جؼبٓطفُى َٓطمرً فم١ , ولى ضىىْ يجش جذبحٖ أقحوٌ, آًٌُح جإلٌىطٍوين
أِح ج١ٌّٕ جٌػحين ٘ى أْ َىىْ , وحْ جٌٕظحَ حبحؾس ئذل ضىََغ ِؼٍىِحش أو ئٌٖحوجش ئذل جؼبٗطٍوٌن

وً٘ج َىفٍ نىِس جغبىجٌ جٌغًن ِطُجِٓ , و٘ى َطُف ٌٍّٗطٍن ئٌْحي جٌٍْحتً وجْطمرحؽبح جالذبحٖغٕحتٍ 
 .ِػً ئٌْحي أْثٍس وجْطمرحي جٌٍووو ػٍُهح

 
 .اإلنكزشوينسىل يٍ انزؼهُى انزمهُذٌ إىل انزؼهى يزؽهجبد انز( 1-4)

 

ػٓ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ  ي وػًن ِٓ جألِىٌ ِٕهح أْ جٌفًٛ جٌطؼٍٍُّ غًن ؿبىو دبىحْ ِؼٌن  ي  جإلٌىطٍوينىبطٍف جٌطؼٍُ 
ٍّ  ي جٌطؼٍُ ووًٌه جؼبمٌٍجش جٌىٌجُْس وجحملطىي جٌؼٍ, وّح أْ جٌىلص جٌىٌجٍْ لى َىىْ ذحنطُحٌ جؼبطؼٍُ جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ 

يبىٓ ضُوَىٖ دبإسبٍجش ظبؼُس وٍِتُس وٌْىِحش وأفالَ ذؼىّ جحملطىي جٌطمٍُىٌ جًٌٌ َؼطّى ػًٍ جٌٕٛى٘  جإلٌىطٍوين
 .ذحٌُِالء وجؼبؼٍُ  ي أٌ ولص ونحٌؼ جؼبإْٓس جٌطؼٍُُّس جالضٛحيذحإلٞحفس ئذل ئضحقس فٍٚس , وجٌٍْىِحش

ٕ٘حن ِط٣ٍرحش  وئمبح, جغبٛىي ػًٍ جألؾهُز وجألووجش جٌالَِس ٌٗدبؿٍو  ض٣رُمٗال يبىٓ  جإلٌىطٍوينوٌىٓ جٌطؼٍُ 
 (:452, 4883َ,طبُّ)وضرُٕس وٍ٘  جإلٌىطٍوينضٍذىَس ٘حِس ضٓهً ػٍُّس ض٣رُك جٌطؼٍُ 

قُع َىىْ , جٌطكىي ِٓ ٔظٍَحش جٌطؼٍُ جٌٍٓىوُس ئذل جٌٕظٍَحش جٌرٕحتُس جؼبؼٍفُس وجالؾطّحػُس -
 .ذٕفٓٗجؼبطؼٍُ ئهبحذًُح ٣ًٗٔح َرين ضؼٍّٗ 

قُع َىىْ , ربىي فٍٓفس جٌطٍذُس ِٓ جٌطؼٍُُ جؼبطٍّوُ قىي جؼبؼٍُ ئذل جٌطؼٍُُ جؼبطٍّوُ قىي جؼبطؼٍُ -
 .جؼبطؼٍُ ٘ى جؼبٓإوي ػٓ ضؼٍّٗ

 .ربىي ٔىجضؽ جٌطؼٍُ ِٓ جٌطًوٍ ئذل جٌفهُ وقً جؼبٗىالش -
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لص ٌىٍ ضطغًن جٌطكىي جٌطىٌهبٍ وٌُّ جٌٍَٓغ ألْ جٌؼحٌٍِن  ي ُِىجْ جٌطٍذُس وجٌطؼٍُُ حبحؾس ٌى -
 .وٌىٍ َطّىٕىج ِٓ جؼبهحٌجش وجأل٣ٗٔس جعبىَىز, ِفحُّ٘هُ وجذبح٘حهتُ

قىت ال َطىلف , جإلٌىطٍوينضىفٍ جؼبط٣ٍرحش جؼبحوَس وجٌرٍَٗس جٌالَِس ٌطأُّْ جٌرُٕس جٌطكطُس ٌٍطؼٍُ  -
 .جٌطغًُن فؿأز ذٓرد ػ٣ً أو ٔمٙ ِحوٌ

, هىجَ مبحيؼ جٌطُُّٛ وجٌط٣ىٍَ جٌطؼٍٍُّ جؼبٕحْرسذحْط, س جؼبٕحْرسجإلٌىطٍؤُئػىجو جٌربجِؽ وجؼبمٌٍجش  -
ئذل ضىٌَد جؼبؼٌٍّن وجؼبطؼٌٍّن وجإلوجٌٌَن ػًٍ وُفُس جٌطؼحًِ ِغ جٌرُثس جٌطؼٍُُّس  ذحإلٞحفس

 .سجإلٌىطٍؤُ
 .وجٌطىْغ فُهح ضىٌهبًُح, ووٞغ ن٣س ٍِقٍُس ضفٍُُٛس ٌٍطٕفًُ, جٌطه١ُ٣ جٌىلُك -
 .جإلٌىطٍوينُ ػًٍ ؾىوز ٍِٗوع جٌطؼٍُ جٌطمىمي جٌٗحًِ وجٌطكٌٓن جؼبٓطٍّ ٌٍكى -

 
 

 (Blended Learning)جٌطؼٍُ جؼبىِؽ :جحملىٌ جٌػحين
 

 ووجٌأو وِؽ أ  ُِؼ ذٗ وَمٛى طؼٍُُجٌ ضمُٕحش ؾبحي  ي جغبىَػس جؼب٣ٍٛكحش ُ٘ىِؽ ِٓ أجؼب جٌطؼٍُ ٣ٍِٛف َُؼى
 ذٌن هبّغ ضؼٍُ جٔٗ أٌ جإلٌىطٍوين وجؼبؼٍُ طٍجُٞسفجال جٌفٛىيغ أووجٌٖ  ي ِ جٌىٌجُْس جٌطمٍُىَس جٌفٛىي  ي جٌطمٍُىَس جؼبؼٍُ
 ٌغس ؾىَىز ضمىَ وِط٣ىٌز ِطهٛٛس أوحويبُس ذٍجِؽ ْ ئٔطحؼأ( 4885َ)وٍَي ْالِس . جإلٌىطٍوين جٌطمٍُىٌ وجٌطؼٍُ جٌطؼٍُ
 أغٍش جٌيتو وقىٖ جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  ػٓ جٌٕحٖثس جٌطؼٍُُّس جؼبٗحوً ِؼحعبس  ي لى ضٓحػىو جٌطمٍُىَس جٌىٌِ قؿٍجش وجنً
 ذٌن ذبّغ أْ هبد جٌربجِؽ ًٖ٘ ْوّح أ, جٌطمٍُىَس ذحعبحِؼحش جالٌطكحق ػٓ وػُوفهُ وجٔطظحِهُ سج٣ٌٍر جّٟٔحَ ػًٍ ٍْرًح

 نالي ِٓ جٌؼٍٍّ وجعبحٔد جٌٕظٌٍ جعبحٔد ذٌن جٌربجِؽ ضٍه ذبّغ أْ هبد وًٌه,جٌطمٍُىٌ وجٌطؼٍُ جإلٌىطٍوين جٌطؼٍُ
 جؼبىِؽ جٌؼٕحٍٚ جٌٍتُٓس جٌطؼٍُ وًَّٗ, جفطٍجُٞس فٛىي  ي جٌىطٍؤُس وٌوِ وذٌن ٍُىَسضم ِؼٍُّس ووٌوِ ضمٍُىَس ؿبحٍٞجش

 : (0, 4885َ,ْالِس)جٌطحٌُس
 ضمٍُىَس فٛىي .2
  جفطٍجُٞس فٛىي .4
 (.قمُمٍ ِؼٍُ)ضمٍُىٌ  وئٌٖحو ضىؾُٗ .3
 ألّحٌ ج٣ٕٚحػُس أو ِطفحػً فُىَى .2
 جٌىطٍوين ذٍَى .5
 .ِٓطٍّز جٌىطٍؤُس ٌْحتً .9
  سجٌٗرى ػًٍ جحملحوغحش .7

 
 .دلذيحيفهىو انزؼهى ا( 2-1)

هبّغ ذٌن ػىز ئْطٍجضُؿُحش أو ٢ٍق أو ٗ أٍْىخ جضفمص ِؼظُ جٌطؼٍَفحش جٌيت وٌوش قىي جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ أٔ
وجنطٍفص جٌطؼٍَفحش ػٓ ذؼٟهح  ي ِٓطىي جٌىِؽ فحٌرؼٝ ِٕهح ٌوُ , أووجش أو ٔظٍَحش ويٌه ٌطكٌٓن ٔىجضؽ جٌطؼٍُ 
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وجٌرؼٝ جِنٍ ٌوُ ػًٍ ػىز أمبح٠ وجْطٍجضُؿُحش , جإلٌىطٍوينً وِؽ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ ذحٌطؼٍُ ػًٍ وِؽ مب٣ٌن ِٓ جٌطؼٍُ ِػ
 .جإلٌىطٍوينٌٍطؼٍُ ِػً وِؽ جٌطؼٍُ جٌطؼحوين ذحٌطؼٍُ جًٌجيت و

وَمٛى ذحٌطؼٍُ جؼبىِؽ ُِؼ أو ن١ٍ أووجٌ جؼبؼٍُ جٌطمٍُىَس  ي جٌفٛىي جٌىٌجُْس جٌطمٍُىَس ِغ جٌفٛىي جالفطٍجُٞس 
 .جإلٌىطٍوينأٌ أٔٗ ضؼٍُ هبّغ ذٌن جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ وجٌطؼٍُ , جإلٌىطٍوينُ وجؼبؼٍ

ذأٔٗ ُِؼ أٔىجع ـبطٍفس ِٓ جؼبٛحوٌ وجٌىْحت١ و٢ٍق جٌطىٌَّ ( Richardson,2006)وػٍفٗ ٌَطٗحٌوْىْ 
 .ٌطكمُك جؽبىف جألِػً

ٔظحَ َٓطهىَ ػىز أووجش ووْحتً  ي ٔظُ جٌطؼٍُُ ذأٔٗ ( www.gesc.ca)وَؼٍفٗ ِىلغ ٍٖوس ؾُٓه 
س جغبىَػس وجؼبمطٍقس جٌيت ضٓحػى  ي جالٔطمحي ِٓ جإلٌىطٍؤُوَؼى ِٓ أُ٘ جغبٍىي جٌطؼٍُُّس , وجٌطىٌَّ ئٌىطٍؤًُح  ي آْ وقى

, جؼبرحٌن,ؼبىًْج)جغبىَع ذحْطهىجَ أوػٍ ِٓ أٍْىخ ض٣رُمٍ  ي آْ وجقى  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ جغبحرل ئذل جٌطؼٍُ 
4885 ,475.) 

جٌطفحػً جغبٍ : ذأٔٗ جٌىِؽ جؼبه١٣ ٌٗ ألٌ فبح ٍٍَ (ASTD)وّح ػٍفطٗ جعبّؼُس جألٍَِىُس ٌٍطىٌَد وجٌط٣ىٍَ 
 .جٌطؼٍُ جًٌجيت وجألووجش جؼبٓحػىز ػًٍ ربٌٓن جألوجء,جٌطؼحوْ جؼبطُجِٓ أو غًن جؼبطُجِٓ , وؾهًح ٌىؾٗ

ىز ٢ٍق ـبطٍفس ٌٍكٛىي ػًٍ أػًٍ ئٔطحؾُس ذألً ضىٍفس ضطكمك أورب فحتىز و ئيج وحْ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ هبّغ ذٌن ػ
أْ ِط٣ٍرحش جٌطؼٍُ زبطٍف ِٓ ِطؼٍُ ِنٍ ًٌج هبد أْ ضىفٍ ( khan,2005)ويوٍ نحْ  (Fu,2006) .ِٓ جٌىِؽ 

ؽ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وهبد أْ وبطىٌ ذٍجِ, جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس وجٌطىٌَرُس أْحٌُد وأمبح٠ ضؼٍُ ِطٕىػس ٌطىًّ ذؼٟهح جٌرؼٝ 
س وأٔظّس وػُ جألوجء جإلٌىطٍؤُوجٌربجِؽ جالفطٍجُٞس وجؼبمٌٍجش , جٌربجِؽ جٌطؼحؤُس: أٖىحي ِطؼىوز ِٓ أووجش جٌطؼٍُ ِػً

وهبّغ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ أ٣ٗٔس ـبطٍفس ضؼطّى ػًٍ جؼبىجلف جٌطؼٍُُّس جؼبطٕىػس وػحوًز ِح َىىْ , وأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ, جإلٌىطٍوين
وجؼبإسبٍجش أو جٌطىٌَد جٌطؼٍُ ( جٌطؼٍُُ وؾهًح ٌىؾٗ)ُ ن٣ًٍُح ِٓ جٌطىٌَد جٌطمٍُىٌ جؼبىؾٗ ِٓ لرً جؼبىٌِ ً٘ج جٌطؼٍ

 .يجيت جٌٍٓػس غًن جؼبرحٍٖ جإلٌىطٍوينوجٌطؼٍُ , جؼبرحٍٖ جإلٌىطٍوين
 

 .أمهُخ ديح انزمُُخ يف انزؼهُى( 2-1)

 حشئْطٍجضُؿَُُِؽ ِٓ أووجش و ٓ جْطهىجَِط٣ٍرحش وأوٌىَحش جٌطؼٍُ ِٓ ِطؼٍُ ِنٍ ًٌٌه الذى ِ زبطٍف
ولى أٖحٌ ,( Khan,2005,p.340), طؼٍُُ ٌٍكٛىي ػًٍ ؿبطىي ِٕحْد  ي جٌٗىً جؼبٕحْد وٌٍّطؼٍُ جؼبٕحْدجٌ

ٌَوُش أوذُحش جإلٚالقحش جٌطٍذىَس جغبىَػس  ئذل أْ (4887َ,22, جٌٛححل)وٌو  ي , Reigeluth( 2666َ)ٌهبٍُىظ 
وًَّٗ جٌىِؽ ػًٍ جٌرُٕس جٌطمُٕس ووًٌه هتُثس جؼبطؼٌٍّن ٌؼحدل ,  ي جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس جالضٛحيوػًٍ وِؽ ضمُٕس جؼبؼٍىِحش 

أْ جؼبهحٌجش جؼب٣ٍىذس ٌٍؼًّ وجغبُحز  ي جٌؼٍٛ جغبحٍٞ ـبطٍفس ػٓ جؼبهحٌجش جٌيت وحٔص ٣ٍِىذس  ي و, ٗ ذحٌطمُٕسـبطٍف ِىَؾ
  .جٌؼٍٛ جٌٕٛحػٍ

وٌىٓ هبد أْ ضطُ ػٍُّس جٌىِؽ وفك أّْ ون٣ىجش ,  ي جٌطؼٍُُ ِٓ ً٘ج جؼب٣ٍٕك أضص أنبُس وِؽ جٌطمُٕحش 
 :ئذل جٌؼىجًِ جٌيت لى ضٓحػى  ي قبحـ ًٖ٘ جٌؼٍُّس وٍ٘( 4882َ)ِٕظّس قىت ضطكمك جٌفحتىز ِٕهح ولى جٖحٌ جٌغُو

 

 جٌىػُ جٌفَؼحي ِٓ جإلوجٌجش جٌؼٍُح -2

http://www.gesc.ca/
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ِٓ أؾهُز وذٍجِؽ وؾهحش ٌٍىػُ وَىىْ ً٘ج جٌىػُ ػًٍ ٖىً ضىفًن صبُغ جٌطٓهُالش وجإلِىحٔحش جٌالَِس 
 .جٌفين وووٌجش ضىٌَرُس ٌٍّؼٌٍّن وجؼبطؼٌٍّن ػًٍ جْطهىجَ جٌطمُٕس جغبىَػس ذٗىً فَؼحي  ي ػٍُّيت جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ

 ئػ٣حء جؼبؼٍُ جغبك  ي ضُُّٛ جٌرُثس جٌطؼٍُُّس -4
ؼٍُ جالْطؼىجو جٌىح ي ئْ ئونحي جٌطمُٕس جغبىَػس ئذل جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ذٗىً ِفحؾة وووْ أْ َىىْ ٌىي جؼب

ًٌٌه فاْ جإلوجٌز جٌطٍذىَس جٌٕحؾكس ٍ٘ ضٍه جٌيت , الْطهىجَ ًٖ٘ جٌطمُٕس ِٓ ٖأٔٗ أْ َؼٍلً ػٍُّس جٌطؼٍُ وجٌطؼٍُُ
ضىفٍ صبُغ ِط٣ٍرحش جْطهىجَ جٌطمُٕحش جغبىَػس ئذل ؾحٔد ضىٌَد جؼبؼٌٍّن ػًٍ جْطهىجِهح وِٓ مث ضطٍن ؽبُ قٍَس 

 .ٕحْرس وجنطُحٌ أفًٟ ج٣ٌٍق وجألْحٌُد ٌطُُّٛ جٌىٌوِ ئٌىطٍؤًُحضٕظُُ جٌرُثس جٌطؼٍُُّس جؼب
 

 ضىفًن ؾهس ِطهٛٛس  ي ؾبحي ضمُٕحش جٌطؼٍُُ  ي وً ِإْٓس ضؼٍُُّس  -3
وضىىْ ًٖ٘ جعبهس ِإٍ٘س ِٓ جعبحٔرٌن جٌطٍذىٌ وجٌفين ٌطٓحػى جؼبؼٌٍّن  ي جنطُحٌ أفًٟ جالْطٍجضُؿُحش وجٌطمُٕس 

 :ضًّٗ ِهحِهح ػًٍ ِحٍٍَو, جؼبٕحْرس ٌٍطىٌَّ ِغ ج٣ٌٍرس
جٌؼًّ ِغ جؼبؼٌٍّن جِنٍَٓ إلونحي ضمُٕحش جٌطؼٍُُ  ي ضىٌَٓهُ ْىجء ػٓ ٢ٍَك ضُُّٛ جٌرُثس جٌطؼٍُُّس  -

 .جؼبٕحْرس أو ضىٌَرهُ ػًٍ جْطهىجَ جٌربؾبُحش جؼبهطٍفس
 ٢ٍد جألؾهُز وجٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس جؼبهطٍفس ِٓ جٌٍٗوحش وجٌطأوى ِٓ وٚىؽبح وأهنح ضؼًّ ذحٌٗىً -

 .جؼب٣ٍىخ
 .ٌطىفًن جٌربجِؽ جٌطىٌَرُس جؼبهطٍفس ٌٍّؼٌٍّن جؼبٓثىٌٌنجٌؼًّ ِغ  -

 

 وٞغ جؼبطؼٍُ  ي جؼبمحَ جألوي -2
وػًنًج ِٓ جٌربجِؽ جٌيت ضٓؼً ئذل ئونحي ضمُٕحش جغبحْىخ  ي ػٍُّس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ ضٍوُ ػًٍ ضىفًن أقىظ 

ً قحْىذُس وِح ئذل يٌه ِٓ ذبهُُجش وٌىٕهح جؼبؼىجش وجٌربؾبُحش وضىفًن جٌغٍف جٌٛفُس ٌطكىٍَهح ئذل ِؼحِ
ًٌج هبد ضمىمي جٌىػُ جٌالََ ٌٗ وِح وبطحؼ ئٌُٗ ِٓ , ضطؿحً٘ جٌؼحًِ جألْحٍْ  ي ئقبحـ ًٖ٘ جٌطمُٕس و٘ى جؼبطؼٍُ

 .ووٌجش ضىٌَرُس ـبطٍفس ضٓحػىٖ إلقبحـ ِهّطٗ  ي ربمُك أ٘ىجف جٌطؼٍُ
 

 ( :157, و2114,انغضو)خصبئص ثُئخ انزؼهى ادلذيح       
 (Interactive) ذُثس ٣ٗٔس -1

دبؼىن أْ جؼبطؼٍُ ذاِىحٔٗ جؼبٗحٌوس  ي جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس وأًَٟح َؼطرب ٘ى جؼبٓإوي ػٓ ضؼٍّٗ وجٌٕطحتؽ جٌيت قًٛ 
ولى َٓطهىَ جٌربجِؽ جٌط٣رُمُس إلؾٍجء جٌؼٍُّحش جؼب٣ٕمُس وجغبٓحذُس أو وأوجز إلٔطحؼ وػٍٜ جٌٕطحتؽ جٌيت , ػٍُهح

 .دضىًٚ ئٌُهح ج٣ٌحٌ
 Cooperative)) ذُثس ضؼحؤُس -2

, يبىٓ أْ َؼًّ ج٣ٌالخ ػًٍ ٖىً ؾبطّؼحش ضؼٍُ ٚغًنٖ حبُع َٓحػى واًل ِٕهُ جِنٍ ٌطكمُك جٌطؼٍُ جألفًٟ
ويبىٓ أْ َٓطهىِىج جٌٗرىحش جالؾطّحػُس وأوجز , ويبىٕهُ جْطهىجَ ذٍجِؽ جٌطؼٍُ جؼبهطٍفس ٌطؼَُُ جٌطؼٍُ جٌطؼحوين

 .ٌالضٛحي فُّح ذُٕهُ
 (Constructive) ذٕحتُسذُثس  -3



18 
 

قُع َمىَ ج٣ٌالخ ذاونحي جألفىحٌ جعبىَىز جٌيت ضىٍٚىج ئٌُهح ػًٍ جؼبؼٍفس جٌٓحذمس ٌىَهُ ويٌه ٌطكمُك فهُ 
 .ويبىٕهُ جْطهىجَ جغبحْد جِرل  ي جٌؼٍُّحش جؼبؼٍفُس وجغبٓحذُس أو وأوجز ٌؼٍٜ ِح ضىٍٚىج ئٌُٗ, ألىي ٌٍّؼىن

 (Intentional)ذُثس ِمٛىوز وِٕظّس  -4
ِػً ذٍجِؽ )وضٓحػىُ٘ جٌربؾبُحش جٌطؼٍُُّس جؼبطٕىػس , َىىْ ٌىي جؼبطؼٌٍّن أ٘ىجف ضؼٍُّس َٓؼىْ ئذل ربمُمهح

 . ي ربمك جٌطؼٍُ ٌىي ج٣ٌالخ( جؼبّحٌْس وجٌطىٌَد وذٍجِؽ قً جؼبٗىالش وذٍجِؽ جٌىٌوِ جػبٛىُٚس
 (Conversational)ذُثس ؿبحوغس وجضٛحي  -5

ذل ؾبّىػحش ضؼحؤُس وجنً لحػس جٌٛف أو جفطٍجُٞس ذحْطهىجَ ٖرىس جالٔطٍٔص َُطحـ ٌٍّطؼٌٍّن فٍٚس جالّٟٔحَ ئ
 .فبح َٓهً ِٓ ػٍُّس جٌطىجًٚ ذٌن جؼبطؼٌٍّن وضرحوي جؼبؼٍىِحش وجألفىحٌ وجٌٕمحٖحش جٌؼٍُّس جإلٌىطٍوينأو جٌربَى 

 
 (Contextualized)ذُثس ُْحلُس  -6

ويبىٓ جْطهىجَ ذٍؾبُحش جحملحوحز , جٌرُثس جغبمُمس ُضمىَ جٌىجؾرحش وجٌىظحتف ٌٍّطؼٌٍّن ػًٍ ٖىً ِٗىالش ِٓ
 .ؼبٓحػىز ج٣ٌالخ ػًٍ فهُ وقً ِػً ضٍه جؼبٗىالش

 
 (:يغزىَبد ديح انزمُُخ)َىاع انزؼهى ادلذيح أ( 2-3) 

وٌىٕٗ ًَّٗ ؾبّىػس أورب ِٓ  جإلٌىطٍوينجٌضر١ ٣ٍِٛف جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ذىِؽ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ ذحٌطؼٍُ 
 (Trapp,2006),( khan,2005) جٌيت يبىٓ وؾبهح ٌطكٌٓن ٔىػُس جٌطؼٍُ جالْطٍجضُؿُحش وج٣ٌٍق

,(Gray,2006) ,حٌطحرل ظهٍ جٌؼىَى ِٓ ِٓطىَحش جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وٍ٘ذو (Trapp,2006:) 
 

 (:Theoretical level)ديح ػهً يغزىي َظشَبد انزؼهى : أواًل
وئهبحو ذٍٔحِؽ ضؼٍٍُّ َطرغ أوػٍ , ىوُسو٘ى وِؽ ٔظٍَحش جٌطؼٍُ ِغ ذؼٟهح وٍ٘ جٌرٕحتُس وجؼبؼٍفُس وجٌٍٓ

 .ِٓ ٔظٍَس ٌٍطؼٍُ و٣َرك يٌه  ي أ٘ىجف جٌىٌِ وجنطُحٌ جحملطىي جٌطؼٍٍُّ و٢ٍَمس ػٍٞٗ
 (:Methodical level)ديح ػهً يغزىي أعهىة انزؼهى : ثبًَُب

ٍُ ووِؽ جٌطؼ, جإلٌىطٍوينو٘ى وِؽ أوػٍ ِٓ أٍْىخ  ي جٌطؼٍُ ِػً وِؽ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ ذحٌطؼٍُ 
وجٌطؼٍُُ جٌٍظبٍ وغًن , ووِؽ جٌطؼٍُ جًٌجيت وأٍْىخ جٌطؼٍُ جًٌٌ َطكىُ جؼبؼٍُ  ي ئوجٌضٗ, جٌفٍوٌ ذحٌطؼٍُ جٌطؼحوين

 .جٌٍظبٍ
 (:The level of Media)ديح ػهً يغزىي وعبئم انزؼهى : ثبنثًب

حت١ جؼبطؼىوز ِػً وجٌىْ, و٘ى وِؽ أوػٍ ِٓ وٍُْس ٌٍطؼٍُُ وجٌطؼٍُ ِػً جإلٌمحء جؼبرحٍٖ وجغبىجٌ وجٌٕمحٔ
وجٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس جعبحُ٘ز وجٌىطد وجؼبمحالش  جإلٌىطٍوينجٌٛىٌ وِمح٢غ جٌفُىَى وٚفكحش جإلٔطٍٔص وجٌربَى 

 .وجؼبإسبٍجش جٌؼٍُّس وغًن٘ح
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دبح أْ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ َىفٍ أوػٍ ِٓ ٢ٍَمس وأوػٍ ِٓ أٍْىخ فاْ ٕ٘حن جٌؼىَى ِٓ جٌرىجتً جٌيت يبىٓ جإلنطُحٌ ِٓ 
آٌُس ٌطٕفًُ مبىيؼ جٌىِؽ ضطىىْ ِٓ أٌذغ ٍِجقً ٌتُُٓس ( 4828َ)ٌطُُّٛ مبىيؼ ٌٍطؼٍُ جؼبىِؽ ولى وٞغ جٌٍجٍٞ ذُٕهح 
 :وٍ٘

 (جٌطؼٍُ ئٌىطٍوين% 28 –جٌطؼٍُُ وؾهًح ٌىؾٗ % 68)جؼبٍقٍس جألوذل  -1
 : ي طبٓس ؿبحوٌ وٍ٘جؼبطّػٍس  جإلٌىطٍوينَطُ جٌطٍوُُ  ي جؼبٍقٍس جألوذل ػًٍ ذٕحء جٌمحػىز جألْحُْس ١ٌّٕ جٌطؼٍُ 

 .ضىُٞف ِط٣ٍرحش جؼبمٌٍ جٌىٌجٍْ ذٗىً ِرحٍٖ -
وضمىمي ِح هبؼً ج٣ٌحٌد َفىٍ  ي ٢ٍق ضؼٍّٗ جػبحٚس , جٌطؼٍَف وجٌطىٌَد ػًٍ ِهحٌجش جٌطؼٍُ جًٌجيت -

 .وِح َٓحػىٖ ػًٍ ضٕظُُ وُفُس وٌجْطٗ ٌٍّمٌٍجش وضىؾهٗ ٌطُّٕس ِهحٌجش جٌطفىًن جٌؼٍُح
وِٕطىَحش  جإلٌىطٍوينوضمُٕحش جالضٛحالش جٌالَِس ِػً جْطهىجَ جٌربَى جٌطىٌَد ػًٍ ِهحٌجش جغبحْد  -

 .جغبىجٌ وآٌُحش جٌركع وجؼبىجلغ جٌطؼٍُُّس
, ذٗىً ِر١ٓ وِمطٍْ ذحٌط٣رُك جٌؼٍٍّ جؼبرحٍٖ  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍَف وجٌطىٌَد ػًٍ ِهحٌجش جٌطؼٍُ  -

ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  وضُوَى ج٣ٌالخ وجؼبؼٌٍّن ذحٌىًٌُ جإلٌٖحوٌ جًٌٌ َىٞف ن٣ىجش جٌؼًّ
 .جؼبٓطهىَ

ئػ٣حء ؾُء ِٓ جؼبمٌٍ ئٌىطٍؤًُح وجنً ِؼحًِ جغبحْد جؼبىؾىوز  ي جؼبإْٓس جٌطؼٍُُّس ربص ئٍٖجف  -
 .جؼبىٌذٌن وجؼبٓإوي ػٓ جؼبمٌٍ 

 (جٌطؼٍُ ئٌىطٍوين% 28 –جٌطؼٍُُ وؾهًح ٌىؾٗ % 98)جؼبٍقٍس جٌػحُٔس  -2
ِػً  جإلٌىطٍوينٍرس لى ضُوووج ذأْحُْحش جؼبهحٌجش جؼب٣ٍىذس ٌٍطؼٍُ  ي هنحَس جؼبٍقٍس جألوذل ِٓ جٌىِؽ َىىْ ج٣ٌ

وضرىأ جؼبٍقٍس جٌػحُٔس , (آٌُحش جإلٍٖجف وجؼبطحذؼس جألوحويبُس, ِهحٌجش جْطهىجَ جغبحْد, لىٌجش جٌطؼٍُ جًٌجيت)
نطرحٌجش ذحالؾطّحع جؼبرحٍٖ ِغ ج٣ٌٍرس وٍٖـ ِفٍوجش جؼبمٌٍ ون٣س جؼبمٌٍ وجٌطؼٍَف ذحٌٗؼد وجٌىجؾرحش وجال

وَطهًٍ جٌؼحَ جٌىٌجٍْ نالي ًٌ٘ جؼبٍقٍس ٌمحء أو أوػٍ , وضمُُٓ جٌٗؼد جملّىػحش جٚغٍ ؼبٍٗوػحش صبحػُس
 .ٌىً ٖؼرس قٓد ِح وبىوٖ أْطحي جؼبحوز ذٕحًء ػًٍ قحؾحش ج٣ٌٍرس و٢رُؼس جؼبمٌٍ

 (جٌطؼٍُ ئٌىطٍوين% 98 –جٌطؼٍُُ وؾهًح ٌىؾٗ % 28) جؼبٍقٍس جٌػحٌػس  -3
, جإلٌىطٍوينوٍِوج ذطؿٍذس مب١ جٌطؼٍُ , لى ل٣ؼىج ٔٛف جؼبٍقٍس جٌىٌجُْس ِٓ ذٍٔحؾبهُ جعبحِؼٍٕ٘ح َىىْ ج٣ٌٍرس 

وٌىَهُ جػبٍفُس جٌىحفُس ٌالْطفحوز ِٓ ئهبحذُحش جٌطؿٍذس وربىَى جٌٍٓرُحش وض٣ىٍَ جٌُِحش جؼبٕحْرس ٌٍطغٍد ػٍُهح 
 .ْىجء ِٓ لرً جؼبؼٌٍّن أو جؼبطؼٌٍّن

 (جٌطؼٍُ ئٌىطٍوين% 68 –وؾهًح ٌىؾٗ  جٌطؼٍُُ% 28)جؼبٍقٍس جٌٍجذؼس  -4
ٌمحءجش % 28٘ى ج١ٌّٕ جٌىٌجٍْ جألْحٍْ ويبىٓ أْ َٟحف ئٌُٗ ٔٓرس  جإلٌىطٍوين ي ًٖ٘ جؼبٍقٍس أٚرف جٌطؼٍُ 

َٓطفُى ِٕهح ج٣ٌحٌد  ي جٌطىجًٚ ِغ جألْحضًز وجؼبٍٗفٌن جألوحويبٌُن وََحٌز جؼبىطرس وٍِوُ , ٚفُس ألقى جٌىٌوِ
 .ِٛحوٌ جٌطؼٍُ

 
 .ُضاد ويؼىلبد انزؼهى ادلذيحمم (2-4)
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و٘ى ذحٌطحرل هبّغ ذٌن  جإلٌىطٍوينذٗ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ أٔٗ هبّغ ذٌن أٍْىخ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ وجٌطؼٍُ  ِح َطُُّ أُ٘ ِٓ
 :فهى َأنً ِٓ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ, فبُُجش واًل ِٕهّح

 ,ِهحٌجش قٍوُس ش جٌيت ضط٣ٍدِػً جؼبمٌٍج ذحٌىحًِ جٌىطٍؤُح ضىٌَٓهح َٛؼد جٌؼٍُّس جؼبىٞىػحش ِٓ وػًن -2
 .جؼبمطٍقس ؼبػً ًٖ٘ جؼبٗىٍس جغبٍىي قىأ يبػً جػب١ٍُ جٌطؼٍُ وجْطهىجَ

 .جؼبؼٌٍّن وذٌن ذُٕهُ فُّح جؼبطؼٌٍّن ذٌن جالؾطّحػُس وجٌؼاللحش جإلٔٓحُٔس جعبىجٔد ضؼَُُ -4
 .وقىٖ جإلٌىطٍوين ذطىحٌُف جٌطؼٍُ نفٝ ضىحٌُف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ذحؼبمحٌٔس -3
 :فهٍ جإلٌىطٍوينُُّجش جٌيت َأنً٘ح ِٓ جٌطؼٍُ أِح جؼب

 .وأولحهتُ وأػّحٌُ٘ ِٓطىَحهتُ ٌٍّطؼٌٍّن ذحنطالف جٌفٍوَس جالقطُحؾحش وحفس ؼبمحذٍس  ي جٌطؼٍُ جؼبٍؤس -2
 .جٌىٌوِ جٌطؼٍُُّس وضٕفًُ ضُُّٛ  ي جإلٌىطٍوينجٌطمُٕحش جغبىَػس وأووجش جٌطؼٍُ  ِٓ جالْطفحوز -4
 .ٔفّ ججملحي أو جٌطهٛٙ  ي جٌؼحدل ووي ـبطٍف ِٓ وصبحػحش أفٍجو جٌطىجًٚ ذٌن -3
 
 
 
 

 
 ادلذيح انزؼهى يشبكم ثؼط

 : وِٕهح, وجؼبؼىلحش  ي ض٣رُمٗ شٗىالذؼٝ جؼب ِٓ ىِؽجؼب جٌطؼٍُ مب١ ىبٍى ال
 وجٌٗرىحش جٌىّرُىضٍ أؾهُز ِغ ٌطؼحًِ ي ج جؼبطىٌذٌن أو خج٣ٌال ذؼٝٔمٙ جػبربز جٌىحفُس ٌىي  -1

 .جًٌجيت جٌطؼٍُ  ي مب١ ونحٚس جإلٌىطٍوين ُجٌطؼٍ ػىجتك أُ٘ يبػً وً٘ج
 أِحوٓ  ي أو ِٕحَؽبُ  ي جؼبطىٌذٌن أو جؼبطؼٌٍّن ٌىي جؼبىؾىوز ؾهُزجأل أْ ِٓ ّٞحْ أٌ َىؾى ال -2

 وأهنح وجٌطؿهُُجش وجٌٍٓػس وجٌمىٌز جٌىفحءز ٔفّ ػًٍ جٌىطٍؤًُح جؼبٓحق هبح َىٌْىْ جٌيت جٌطىٌَد
 .ٌٍّٓحق جؼبٕهؿٍ ٌٍّكطىي ضٍٛف

 أقُحٔح جٌٍجؾؼس جٌطغًَسغبٟىٌ وّح أْ ج ِطحذؼسو وجٌطٛكُف جؼبٍجلرس ؤظحَ جٌطمىمي  ي ؼىذحشٕٚ٘حن  -3
 ػًٍ جٌفىٌَس جٌٍجؾؼس جٌطغًَس هبى ودل ِح ٚؼىذس ووؾى ِح دبٓحق ٢حٌد جٌطكك فٍى ِفمىوز ضىىْ

 .لًحِٗى وحْ ِهّح ٌٍربٔحِؽ َؼىو فٍٓ ِٗىٍطٗ
وجالفطمحٌ ئذل  جٌطؼٍُ ِٓ جٌٕىع ًجؽب جؼبإٍ٘س ىجوٌجٌى ىِؽ ٘ى ٔمٙ  يجؼب جٌطؼٍُ شِٗىال أُ٘وِٓ  -4

 .جإلٌىطٍوينجٌّٕحيؼ جٌؼٍُّس جؼبىٌوْس ٌىِؽ جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ ذحٌطؼٍُ 
 

 (LMS) جإلٌىطٍوينأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ :جحملىٌ جٌػحٌع
 

ضٓؿًُ  وأٌ ٔىع ِٓ جٌطؼٍُُ جٌٍظبٍ ئذل ػٍُّحش ئوجٌَس وضٍذىَس أْحُْس ِػً جإلٌىطٍوينَط٣ٍد مب١ جٌطؼٍُ 
وجالضٛحي ذحإلوجٌز , وأ٣ٗٔس جٌطؼٍُ جٌيت ُضمحَ وجنً جٌفًٛ جالفطٍجٍٞ, س وضٕظُّهحجإلٌىطٍؤُوضُُّٛ جؼبمٌٍجش , ج٣ٌالخ

أو ذُثحش جٌطؼٍُ ( LMS) جإلٌىطٍوينًٌج ظهٍش جغبحؾس ئذل وؾىو ٔظحَ إلوجٌز جٌطؼٍُ , ...جٌطؼٍُُّس ووفغ جٌٍْىَ
ذأهنح ضُٟ أووجش ِطٕىػس  ي ٔظحَ وجقى َؼًّ ػًٍ ضٕظُُ ػٍُّحش جٌطؼٍُ  جإلٌىطٍوين وضطُُّ ٔظُ ئوجٌز جٌطؼٍُ, جالفطٍجُٞس
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وئوجٌز صبُغ جأل٣ٗٔس وجؼبىجو جٌطؼٍُُّس دبح ضطّٟٕٗ ِٓ جٌؼٍٜ جٌطؼٍٍُّ وِٕطىَحش جؼبٕحلٗس وضرحوي جؼبٍفحش وئوجٌز  جإلٌىطٍوين
 .جؼبهحَ ون١٣ جؼبمٌٍجش جٌىٌجُْس وجؼبٕهؽ جٌطؼٍٍُّ 

 

 (.LMS) اإلنكزشوينو أَظًخ إداسح انزؼهى يفهى( 3-1) 
وضؼطرب , وضمُُّهح ٌٍّٓحػىز  ي ئوجٌز صبُغ ٔٗح٢حش جٌطؼٍُ  ي جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس, وضٕفًُ٘ح, ٍ٘ ذٍجِؽ ضُّٛ

  . ي جعبحِؼحش جإلٌىطٍوينأُ٘ قٍىي جٌطؼٍُُ 
ؼبؼٍ ي جؼب٣ٍىخ ضؼٍّٗ أو ذأهنح قَُ ذٍجِؽ ِطىحٍِس ضٗىً ٔظحِح إلوجٌز جحملطىي ج( ٘ـ2245ِٕىوٌز,) َؼٍفهح

جٌطىٌخ ػٍُٗ وضىفٍ أووجش ٌٍطكىُ  ي ػٍُّس جٌطؼٍُ وضؼًّ ًٖ٘ جٌٕظُ  ي جٌؼحوز ػًٍ جإلٔطٍٔص ,وئْ وحْ ِٓ جؼبّىٓ 
 . ضٗغٍُهح وًٌه ػًٍ جٌٗرىس جحملٍُس

, ٘ى ذٍٔحِؽ ُّٚ ٌٍّٓحػىز  ي ئوجٌز وِطحذؼس وضمىمي جأل٣ٗٔس جٌطؼٍُُّس وجٌطؼٍُُ جؼبٓطٍّ( LMS)ؤظحَ 
 Onlineوَٓطهىَ ٌٍطه١ُ٣ وجٌطؼٍُُ وئوجٌز صبُغ أوؾٗ جٌطؼٍُ  ي جؼبإْٓس جٌطؼٍُُّس دبح  ي يٌه جإلضٛحي جؼبرحٍٖ 

ػًٍ جحملطىي جٌطؼٍٍُّ ِٓ قُع ضىجوي ِىىٔحضٗ  جإلٌىطٍوينوضٍوُ ِؼظُ ٔظُ ئوجٌز جٌطؼٍُ , وجٌمحػحش جإلفطٍجُٞس
 (.537, 4886َ,جظبحػًُ( )ACORM)وجْطهىجِٗ وفك ِؼحًَن جْىىٌَ 

 (:Wikipedia ,2010 )ِػً , (LMS)ِفهىَ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ وٕ٘حن ِفحُُ٘ لٍَرس ِٓ 
  (CMS -Course Management System)أٔظّس ئوجٌز جؼبمٌٍجش  -
  (VLE - virtual learning environment)ذُثحش جٌطؼٍُ جإلفطٍجُٞس- 
 (eLearning Platform).ِٕٛحش جٌطؼٍُُ جٌىطٍوين - 
 (Portal of Education). طؼٍُُّسجٌرىجذس جٌ- 

 (:و2118,اخلهُفخ)وركًٍ أمهُخ َظى إداسح انزؼهى يف أهنب 

 .وػُ وئوّحي جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌسبػً  -
 .طىٌَد  ي جٌىلص جؼبٕحْدجٌضىٌَّ ِىجو وحٍِس أو يبىٓ ِٓ نالؽبح  -
 .ضؼٍُُ أػىجو ِطُجَىز ِٓ جؼبطؼٌٍّن  ي ٚفىف ُِوضبس -
 .ٌىٍُْس  ي أٌ ولص وأٌ ِىحْئِىحُٔس جْطهىجَ ج -
 .ضٍُٓ ػًٍ جؼبؼٍُ وج٣ٌحٌد ػٍُّس جٌطىجًٚ  ي أٌ ولص وأٌ َِحْ -
 :ئوجٌز جٌطؼٍُ أٔظّس جألووجش جٌيت ضىفٍ٘حأُ٘  وِٓ

 ئوجٌز جؼبمٌٍجش -
 .ئوجٌز ضٓؿًُ وجضٛحي جؼبٓطهىٌِن -
 .ِطحذؼس ونىي ج٣ٌٍرس ؤٗح٢حهتُ ؤطحتؽ جِطكحٔحهتُ وسبحٌَٕهُ -
 .ػس ٌإلوجٌزضمحٌٍَ ِطٕى -
 .أووجش ضأٌُف جحملطىي -
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 .أووجش ئٞحفس وئوجٌز جأل٣ٗٔس وجؼبٛحوٌ -
 .جخل...أووجش جضٛحي وضىجًٚ ِػً ِٕطىَحش, وٌوٖس -
 

 .اإلنكزشوينوظبئف أَظًخ إداسح انزؼهى  (3-3)
  :وفُّح ٍٍَ ذؼًٟح ِٕهح, جٌؼىَى ِٓ جٌىظحتف جؼبٗطٍوس جإلٌىطٍوينضمىَ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ 

 . جْطهىجَ جٌىْحت١ جؼبطؼىوز جٌمىٌز ػًٍ  -
 .ٍّطؼٌٍّنأووجش جٌطمُُُ جًٌجيت ٌ -
 .وػٍٞهح ػًٍ ج٣ٌالخضٕظُُ وضىََغ جٌؼالِحش  -
 .ؼبطؼٌٍّنيبىٓ ِٓ نالي ٔظحَ جؼبإسبٍجش جٌطىجًٚ وجٌطهح٢د ذٌن ج -
 .جإلٌىطٍوينٔظحَ جٌربَى  -
 .ؼٍُئِىحُٔس جٌركع ِٓ لرً جؼب -
 .وٚالش فحػٍس ِغ جالٔطٍٔص -
 .غس جٌفىٌَسجٌمىٌز ػًٍ جحملحو -
 .أٌٖفس ٚىٌ لحذٍس ٌٍركع -
 .وئٔٗحء جٌٛفكحش جٌٍتُُٓس  ّطؼٌٍّنِٓحقحش جٌؼٍٜ ٌٍ -
 .مىٌز ػًٍ وٞغ ٍِكىظحش ػًٍ جٌٛفكسجٌ -
 .ّىػس ِٓ أووجش جٌطُُّٛ وجإلوجٌزؾب -
 .جٌطكىُ ذحألِٓ وجٌىٚىي -
 .جٌمىٌز ػًٍ ضٓؿًُ ؤٓم جٌىٌِ -
ْ وً وظُفس ِٓ جٌىظحتف جٌٓحذمس ضظهٍ أِحَ جٌىجٌِ  ي ٖىً َؼطرب جٌٕظحَ ِٓ جٌٕظُ جؼبرُٕس ػًٍ جألَمىٔحش دبؼىن أ -

 .ٌُْ ِٛغٍ ٣ٍَك ػٍُٗ أَمىٔس ودبؿٍو جٌٟغ١ ػٍُهح َرىأ  ي جٌطفحػً ِغ ضٍه جٌىظُفس 

وّح يبىٓ ٌٍّطؼٍُ أْ َٓطهىِهح  ,حفس ِٓطؼٍٞحش جإلٔطٍٔصِؼظُ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ ضىىْ ِطىجفمس ِغ وئْ 
, وضؼٍٜ فم١ جحملطىي وأووجش ج٣ٌحٌدوجؾهيت ضفحػً جألوذل نحٚس ذح٣ٌحٌد  مىَضو ,Macأو  IBMْىجء ِٓ أؾهُز 
ُ وضطّٟٓ ذؼٝ جألووجش جػبحٚس ذحٌطُُّٛ ػًٍ جػب١ جؼبرحٍٖ وِطحذؼس ج٣ٌالخ وربٍٍَ ذُحٔحهتُ وجٌطكىُ ؼٍوجٌػحُٔس نحٚس ذحؼب

 .فُّح َؼٍٜ ػًٍ وً ٢حٌد 

 :د ويُهبكًب حتزىٌ أَظًخ إداسح انزؼهى ػهً انؼذَذ يٍ األدوا

 .َطُ جْطؼٍجٜ وقفظ جحملطىي جٌطؼٍٍُّ ٌٍّمٌٍ ذٗىً ئٌىطٍوين: Content)) أدواد زلزىي ادلُهح .2
َطُ جٌطؼٍف ػًٍ ن٣س جؼبمٌٍ وأ٘ىجفٗ وجؼبىجُٞغ جألْحُْس وجؼبط٣ٍرحش : ((Syllabus أداح يمذيخ ادلُهبج .4

 . جٌٓحذمس ٌٗ وّح َطُ جٌطؼٍَف ذأْطحي جؼبمٌٍ
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 . ٔظحَ ذٍَى ئٌىطٍوين نح٘ ذ٣الخ جؼبمٌٍ: (Mail) اإلنكزشويننربَذ ج .3
 . ِٕطىي قىجٌ ذٌن ج٣ٌالخ وذؼٟهُ وذٌن أْطحيُ٘ فُّح َطؼٍك ذحؼبمٌٍ: (Discussions) يُزذَبد انُمبػ .2

َٓط٣ُغ ِٓطهىٍِ ًٖ٘ جألوجز وطحذس أو ٌُْ أٖىحي ِؼُٕس :  ((Whiteboard خاإلنكزشوَُانغجىسح 
 . وَٗح٘ى٘ح جؼبٓطهىِىْ جِنٍوْ

َطُ ِٓ نالي ًٖ٘ جألوجز ئٞحفس وجؾد ٣ٌٍالخ مث َطُ ضٍُٓ : (Assignments) بد و ادلهبونىاخجج .5
 .جٌىجؾرحش  ي جؼبىجػُى جحملىوز 

 .ضىفٍ ًٖ٘ جألوجز ئِىحُٔس جنطرحٌ ج٣ٌحٌد وفك َِٓ ِؼٌن : (Quiz) االخزجبساد .9
ٕحء ضىٌَّ جؼبمٌٍ ذٛىٌز ضطىفٍ ًٖ٘ جألوجز جٌطؼٍف ػًٍ ِؼٍىِحش ػٓ أُ٘ جألقىجظ أغ: ((Calendar انزمىمي .7

 .ٍَْؼس وفؼحٌس 
 

 .اإلنكزشوينأيثهخ ػهً أَظًخ إداسح انزؼهى  (3-3)
جٌٕىع جألوي و٘ى ِح : أِحَ ٔىػٌن ِٕهح  ٗػٕى جنطُحٌ ذُثس ضؼٍُ ئٌىطٍؤُس ٌطمىمي ِمٌٍ ئٌىطٍوين هبى جؼبٓطهىَ ٔفٓ

ِٓ ؾبّىػس ِطىحٍِس وغًن لحذٍس ٌٍطؼىًَ وً٘ج جٌٕىع َطىىْ ( Integrated packages)جغبَُ جؼبطىحٍِس  ج٣ٍَُْك ػٍُٗ 
وَىؾى جٌؼىَى ِٓ ًٖ٘ جغبَُ جٌربؾبُس جٌطؿحٌَس وصبُؼهح ضمىَ ُِجَح ِطٗحهبس ئذل , ِٓ جألووجش جٌالَِس إلوجٌز ػٍُّس جٌطؼٍُ

ؤظحَ ِىوي ( TopClass)والِ خ ؤظحَ ضى( Blackboard)قى ورًن وِٓ أِػٍطهح ٔظحَ ذالورىٌو 
(Moodle) , جٌػحين و٘ى ِح َؼٍف ذحٌربجِؽ جؼبٕفٍوز أِح جٌٕىع(Single Software ) َو ي ً٘ج جٌٕىع َطُ جْطهىج

وغًن٘ح ِٓ جٌط٣رُمحش جٌطمُٕس ( Pop Quiz)و ( TestPilot)و( Power Point)ضىٌُفس ِٓ جٌربجِؽ جؼبٕفٍٛس ِػً 
ٕ٘حن ػىو ورًن ِٓ أٔظّس وّح أْ  (.4828َ,جؼبالـ) جإلٌىطٍوينِٕهح إلوجٌز جٌطؼٍُ وضُُّٛ جحملطىي  جالْطفحوزجٌيت يبىٓ 

( OSS Open Source Software)وِٕهح ذٍؾبُحش ِفطىقس جؼبٛىٌ ( فبٍىوس)ئوجٌز جٌطؼٍُُ, ِٕهح ذٍؾبُحش ذبحٌَس 
جٌىىو جػبح٘ هبح, وِٗحٌوطٗ, وضؼىٍَٗ,  ذاظهحٌ, ووًٌه ضّٓف حْطؼّحؽبح ؾبحًٔحذوجٌربؾبُحش ِفطىقس جؼبٛىٌ ضّٓف 

ػحوز ِح َىىْ ؾبحين وَطُ ربىَػٗ ِٓ لرً أٖهح٘ فبح َٓهً ألٔٗ  نُحٌ ِالتُ وِفًٟ ٌٍطؼٍُُ جعبحِؼٍوضىََؼٗ, وٍ٘ ضؼطرب 
  :ِٓ ض٣ىٌ جٌٕظحَ ذٗىً أٍْع ِػً

-  www.moodle.orgMOODLE,  
-  e.html-www.ilias.de/ios/indexILIAS,  
-  www.claroline.netClaroline,  

 

 : فّٓ أِػٍطهح( أو جؼبٍّىوس(أِح جألٔظّس جٌطؿحٌَس 
- www.ecollege.comeCollege,  
- www.lotus.comLearningSpace,  
- www.blackboard.comBlackboard,  

http://www.ilias.de/ios/index-e.html
http://www.claroline.net/
http://www.ecollege.com/
http://www.lotus.com/
http://www.blackboard.com/
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ِٓ ذٍجِؽ وأووجش وػًنز ضمىَ دبؿٍّهح ( 4883َ)وّح يوٍ جٌؼرُىٌ  جإلٌىطٍوينوضطىىْ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ 
وٍ٘ ػرحٌز ػٓ وظحتف يجش ٢رُؼس ئوجٌَس أو فُٕس ولى ضىىْ جٌىظحتف أْحُْس أو , ذىظحتف ئوجٌز جٌطؼٍُ ػًٍ جٌٗرىس

 :ح ٍٍَ ذؼٝ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ جؼبٓطهىِس ذٗىً وجْغ  ي جعبحِؼحش جحملٍُس وجٌؼحؼبُسوفُّ, فٍػُس
 

 (ATutor)ٔظحَ  -
وَىػُ , (LCMS) جإلٌىطٍوينوَٓطهىَ وٕظحَ إلوجٌز جحملطىي , و٘ى أقى جألٔظّس جؼبفطىقس جؼبٛىٌ 

 ضمىَ ضؼًٍُّح ئٌىطٍؤًُح ذحالضٛحي ويبىٓ جْطهىجِٗ  ي جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس جٌيت, ٌغس دبح فُهح جٌٍغس جٌؼٍذُس( 38)
ُُّٚ ٌُؼًّ  ي ذُثس جالضٛحي جؼبرحٍٖ ويبطحَ ذٓهىٌطٗ وٍِؤطٗ قُع يبىٓ ٌٍّؼٍُ أْ َٓطهىِٗ  ي  جؼبرحٍٖ ألٔٗ ٔظحَ 

وَطُف ٣ٌٍالخ جٌطؼٍُ  ي ذُثس ضؼٍُُّس ئٌىطٍؤُس , ضُُّٛ وئٔطحؼ ؤٍٗ جحملطىي جٌطؼٍٍُّ وضىٌَّ ِمٌٍٖ ذٓهىٌٗ
وَىفٍ (. IMS)و( SCORM)وَؼطرب ِٓ جألٔظّس جؼبطىجفمس ِغ ِؼحًَن , جهتُ وجقطُحؾحهتُضطىُف وفك لىٌ

, ونىِس ضرحوي جؼبٍفحش وِٗحٌوس ججملٍىجش, ً٘ج جٌٕظحَ جٌؼىَى ِٓ جألووجش وجػبىِحش ِػً ِٕطىَحش جغبىجٌ
س جإلٌىطٍؤُنح٘ ذحؼبمٌٍجش و٘ى ُِوو دبكٍن حبع , جحملحوغس جؼبرحٍٖز ذٌن ججملّىػحش جٌطؼٍُُّس, جإلٌىطٍوينوجٌربَى 

وضطٕىع أٖىحي أْثٍس , وّح َىفٍ نىِس ئٔٗحء جنطرحٌجش ئٌىطٍؤُس يجضُس ِٓ لرً جؼبؼٍُ, جؼبطىفٍز  ي جٌٕظحَ
جؼبىٞىػس ويٌه دبح َطٕحْد ِغ جإلؾحذحش ويبىٓ أْ َٛكف جٌٕظحَ جالنطرحٌ قٓد جؼبؼحًَن , جالنطرحٌجش

وّح َىفٍ جٌٕظحَ ِٓطىوع , ٍُ وَطُ ٌٚى جٌىٌؾحش آًٌُح ٣ٌٍالخِٓ لرً جؼبؼ جٌّٕىيؾُس جؼبهُٔس  ي جٌٕظحَ
 .ٌٍىقىجش جٌطؼٍُُّس حبُع َطٗحٌن فُٗ جؼبؼٌٍّن وجؼبطؼٌٍّن

 

 (Caroline) ٔظحَ -
َطُُّ ً٘ج جٌٕظحَ ذىجؾهس ضفحػٍُس فبح َٓهً جٌطؼحًِ ِغ جؼبمٌٍجش جٌطؼٍُُّس وهبؼٍٗ َٗرٗ ذٍٔحِؽ ض٣رُمٍ 

وِٓ نالي , َمىَ جٌؼىَى ِٓ جألووجش ٌٍّؼٍُ وج٣ٌحٌد ػًٍ ٖرىس جالٔطٍٔصو٘ى ِٓ جٌربجِؽ ِفطىقس جؼبٛىٌ و
 :ً٘ج جٌٕظحَ َطّىٓ جؼبؼٍُ ِٓ أوجء جألػّحي جٌطحٌُس

 ئٔٗحء ِمٌٍ وٌجٍْ -2
 وٞغ جٌطٍَّٕحش  ي جؼبمٌٍ -4
 .ئٔٗحء ْحقحش ٌٍكىجٌ وجؼبٕحلٗس نحٚس ذحؼبمٌٍ -3
 ئٔٗحء ؾبّىػحش ِٓ ج٣ٌٍرس -2
 وٞغ ئػالٔحش ألػّحي ج٣ٌٍرس -5
 .ضٛكُف جؼبٍفحش وجٌىجؾرحش جٌيت ٍَفؼهح ج٣ٌٍرس ئذل جٌٕظحَلٍجءز و -9

 

 (Moodle) ٔظحَ -
و٘ى ذٍٔحِؽ ِؼٍخ وِفطىـ جؼبٛىٌ ويبىٓ جغبٛىي ػًٍ جٌٕظحَ وربىَػٗ ِٓ جؼبىلغ جػبح٘ ذٗ 

(www.moodle.org ) , أٔطؿطٗ وضىػّٗ صبؼُس(moodle ) ِٓ ٍػٟى ِٓ ( 08888)جٌيت ضُٟ أوػ
ويبىٓ ً٘ج جٌٕظحَ جؼبؼٍُ ِٓ وٞغ ِمٌٍٖ .ِإْٓس ضؼٍُُّس ِٓ ـبطٍف أكبحء جٌؼحدل ( 7888)جؼب٣ىٌَٓ ويبػٍىْ 

 .أو َٟغ جؼبمٌٍ ذٗىً وحًِ, أو جؼبىٞىػحش وأؾُجء جؼبمٌٍ, جٌىٌجٍْ وٍَضرٗ ػًٍ قٓد أْحذُغ جٌىٌجْس

http://www.moodle.org/
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ج٣ٌالخ ِػً جٌطٍَّٕحش وجٌىجؾرحش وضطٕىع ُٚغ وَىفٍ ً٘ج جٌٕظحَ جٌؼىَى ِٓ جأل٣ٗٔس جٌيت يبىٓ أْ َٕفً٘ح 
وٕ٘حن نىِس جالْطفطحءجش حبُع يبىٓ , وأْثٍس جإلؾحذحش جٌمًٛنز, جألْثٍس فُهح ِٓ أْثٍس جٌٛىجخ وجػب٣أ 

وّح َطُف جٌٕظحَ نىِس جؼبٗحٌوس , ٌٍّؼٍُ أْ َٟغ جْطفطحء ٣ٌٍالخ ووبًٛ ػًٍ جٌٕطحتؽ  ي قحي جٌطٛىَص ػٍُهح
 .س ويٌه ِٓ نالي ْحقحش جغبىجٌ وجؼبٕحلٗس ي جٌِجء ذٌن ج٣ٌٍر

 

 ٔظحَ ؾٓىٌ -
وجٌطؼٍُُ  جإلٌىطٍوينَؼطرب ٔظحَ ؾٓىٌ ِٓ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ جػبحٚس و٘ى ضحذغ ٌٍٍّوُ جٌى٢ين ٌٍطؼٍُ 

وًَّٗ يٌه ػًٍ جٌمرىي , سجإلٌىطٍؤُوَؼى ٔظحَ ؾٓىٌ ِٕظىِس ِطىحٍِس إلوجٌز جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس , ػٓ ذؼى
وجٌطٓؿًُ  ي جؼبمٌٍجش وئوجٌز جؼبمٌٍجش وجٌىجؾرحش ,  جالنطرحٌجش ٌطكىَى ِٓطىي جؼبطؼٍُ وجٌطٓؿًُ وضمىمي

وّح ًَّٗ ػًٍ  .وئوجٌز جالنطرحٌجش وجإلٍٖجف ػًٍ أووجش جالضٛحي جٌطُجِين وغًن جٌطُجِين, وِطحذؼس ضؼٍُ ج٣ٌالخ
ِٓ نالي ٖرىس جالٔطٍٔص وذًٌه و٘ى ٔظحَ إلوجٌز وذٕحء جحملطىي جٌطؼٍٍُّ ( LCMS)ٔظحَ ئوجٌز ؿبطىي جٌطؼٍُ 

وّح َىفٍ ِٓطىوع غبفظ وضُٕٛف جحملطىي , يبىٓ ٌٍّؼٍُ أْ َٕٗة و٣َىٌ وَؼىي جحملطىي جٌؼٍٍّ ذفحػٍُس
حبُع َٓهً جٌطكىُ فُهح وذبُّؼهح ( جٌىحتٕحش جٌطؼٍُُّس)جٌطؼٍٍُّ ٌٍّمٌٍجش ػًٍ ٖىً وقىجش ضؼٍُُّس 

 .وضىََؼهح وئػحوز جْطهىجِهح
 
 
 
 
 
 
 
 

 (SchoolGen)ٔظحَ  -
, وَٓطهىَ إلوجٌز جؼبىٌْس ػًٍ جٌٗرىس جٌؼحؼبُس وٍَيب ِط٣ٍرحش ِىٌٍَ جؼبىجٌِ وجؼبؼٌٍّن وأوٌُحء جألِىٌ

 :وَىفٍ ً٘ج جٌربٔحِؽ جٌؼىَى ِٓ جػبىِحش ِٕهح
 .ضٓؿًُ ج٣ٌالخ ِٓ نالي جؼبىلغ -2
 .ئوجٌز ذُحٔحش ج٣ٌالخ وْؿالهتُ -4
 .ٌٚى جٌىٌؾحش -3
 .وجٌىجؾرحش جؼبٌُُٕس وجؼبهحَ جؼبىٍف هبح ج٣ٌحٌد جْطؼالَ ورل جألٍِ ػٓ جٌىٌؾحش وجغبٟىٌ -2

 
 .اإلنكزشوينإلداسح انزؼهى واحملزىي ( Blackboard) ثالكجىسد وَظب( 4-4) 

ٌٍهىِحش جٌطؼٍُُّس وجٌيت  (Blackboard)َؼطرب ٔظحَ ذالورىو ِٓ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ جٌطؿحٌَس وسبٍىٗ ٍٖوس 
وَىػُ , ً٘ج جٌٕظحَ ذطمىمي فٍ٘ ضؼٍُُّس ِطٕىػس ِطُجِٕس أو غًن ِطُجِٕسوَطُُّ . وِمٍ٘ح وج٣ٕٖٓ( 2667َ)ضأْٓص ػحَ 

 Blackboard Academic)قُع أ٢ٍمص جٌٍٗوس ٔٓهس ِؼٍذس ِٓ ٔظحَ , ٌغس وِٕهح جٌٍغس جٌؼٍذُس( 22)جٌٕظحَ 
Suit ) جٌىِؽ مت ( 4886َ)و ي ػحَ , (4887َ)ػحَ ( ذالورىٌو جٌٍٗق جألو١ْ)ّٞٓ فؼحٌُحش جٌىوٌز جألوذل ِٓ لّس

 Blackboard) 6 ي جٌٕظحَ جعبىَى ذالورىٌو ( WebCT)ؤظحَ وَد ٍْ يت ( Blackboard)ذٌن جٌٕظحٌِن 
وضأيت لىز ً٘ج . جًٌٌ َطُُّ ذمىضٗ  ي ئوجٌز جٌطؼٍُ وْهىٌس جالْطهىجَ وضىفًن جػبىِحش وجألووجش جٌالَِس ًٌٌه( 9.0
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ٌُهطحٌ ِٕهح ِح َٕحْد قحؾطٗ فهٍ ضمىَ ِىطرس ِىىٔس ( جٌربٔحِؽ ِإٌف ) جٌٕظحَ  ي ضمىمي ػىو ِٓ جػبُحٌجش أِحَ جؼبٓطهىَ 
ِٓ كبى ِحتس ِٓ جألٌَجٌ وجٌمىجٌد , فٟاًل ػٓ أْ جٌٕظحَ َمىَ أووجش ضطُف ٌٍّطؼٍُ جٌطفحػً ِغ َِالتٗ وجالْطفحوز جألورب 

 (MS Word)ٔحِؽ ِٓ ٔحقُس أنٍي َمىَ جٌٕظحَ وػًّح ٌُٛغ جؼبٍفحش جؼبهطٍفس وٍّفحش ذٍ. ِٓ ئِىحُٔحش جٌٗرىس 
ذحإلٞحفس ئذل ُُِز أنٍي ضطّػً  ي ضمىمي مبىيؼ . وضرحوي جؼبٍفحش ػرب جٌٗرىس  جإلٌىطٍوينٌٍٍٕٗ  (PDF)وُٚغس ٍِفحش 

وّح أٔٗ َىفٍ وٌُاًل الْطهىجَ جٌٕظحَ ػًٍ . ٌالنطرحٌ ػًٍ جػب١ جؼبرحٍٖ َطُف ٌٍّؼٍُ ضُُّٛ أٔىجع ـبطٍفس ِٓ جالنطرحٌجش
حبُع سبىٓ ٌٍّطؼٍُ ِٓ  –أو ذؼًٟح ِٕهح  صبُؼهح –ٞف جألووجش جٌيت يبىٓ أْ َطّٟٕهح جؼبمٌٍ ٖرىس جالٔطٍٔص وجًٌٌ َى

 فبحٌْس جأل٣ٗٔس جٌطٍذىَس جؼبهطٍفس , ودبٍجؾؼس ً٘ج جٌىًٌُ يبىٓ ربىَى جٌىظحتف جٌطحٌُس جٌيت َمىِهح جٌٕظحَ
(Blackboard,2010): 

 : َطفحػً ِؼهح جؼبطؼٍُ أغٕحء وٌجْطٗ وٍ٘ وّح ٍٍَوَمٛى هبح جألووجش جٌيت: رىفري أدواد رفبػم ادلزؼهى- 2

ضطُف ًٖ٘ جألوجز ٌٍىجٌِ آنٍ جألنرحٌ أو جإلن٣حٌجش  : (Announcements)اإلػالَبد . أ  
أو جإلػالٔحش جٌيت ٍََى أْ ٍٍَْهح أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ ئذل جؼبطؼٌٍّن أو ئذل ؾبّىػس ِٕهُ وَمىَ 

جٌفأٌز ػًٍ ِفطحـ جإلػالٔحش ٌطظهٍ ٌٗ ٌىقس يبىٓ أْ ٍَٓو جٌىجٌِ ذحْطؼٍجٞهح دبؿٍو جٌٕمٍ دبإٍٖ 
 .ؿبطىج٘ح ئِح ٘ؿحتًُح أو ضحٌىبًُح 

زبرب ًٖ٘ جألوجز جؼبطؼٍُ ذطىلُطحش جألقىجظ جؼبٍضر٣س دبىٞىع : (Calendar)انزمىمي انضيين .خ 
هًح ٌىؾٗ جٌطؼٍُ وضٕرهٗ ػٕىِح وبٌن ِىػى٘ح ِػً جحملحٍٞجش وجالؾطّحػحش ػًٍ جٌٗرىس أو ٌمحءجش وؾ

 .ذحعبحِؼس وِح ئذل يٌه , ويبىٓ ٌٍّطؼٍُ أْ َُٟف ئٌُهح ِح َٗحء ِٓ أقىجظ 

زبرب جٌىجٌِ ػّح هبد أْ َإوَٗ ِٓ ِهحَ , وّح أهنح ضطُف ٌٗ ضٕظُُ ضٍه جؼبهحَ  :(Tasks)ادلهبو . ؼ 
 ٍٍَْهح قٓد جؼبىٞىع أو وفمًح ٌٍؤَطٗ جٌٗهُٛس , ويبىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ًٍَْ ؼبطؼٍُ ذؼُٕٗ ِهّس ِؼُٕس ال

 .ؼبطؼٍُ آنٍ 

 .زبطٙ ًٖ٘ جؼبهّس ذطمىٍَجضٗ ْىجء  ي جالنطرحٌجش جؼبٍقٍُس أو جٌٕهحتُس  :(Grades)انزمذَشاد . و 

ضؼًّ ًٖ٘ جألوجز ػًٍ ػًّ وًٌُ ذح٣ٌالخ جؼبٗحٌوٌن  ي جؼبمٌٍ  :(Users)دنُم ادلغزخذيني  .٘ـ 
 .ٌُطؼٍفىج ػًٍ ذؼٟهُ جٌرؼٝ 

ٖهٍٛ ٣ٌٍحٌد َٟغ فُٗ ذُحٔحش ػٓ ِٓ ٍََى جٌطىجًٚ ِؼهُ ِٓ نالي ٘ى وفطٍ  :دفزش انؼُبوٍَ  .و 
جٌٕظحَ , فىًٌُ جؼبٓطهىَ جٌٓحذك لى َُٟ ِثحش جؼبطؼٌٍّن أِح وفطٍ جٌؼٕحوَٓ فُُٟ جٌؼٕحوَٓ جٌيت َُٟفهح 

 .جٌىجٌِ ذٕفٓٗ 
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ز جٌطؼٍُُّس ئذل جؼبطؼٌٍّن ئْ جٌىظُفس جألْحُْس ٌٕظحَ ضمىمي جؼبىجو جٌطؼٍُُّس ٍ٘ ضمىمي ؿبطىي جؼبحو :ػشض احملزىي -4
 Course)وظُفس ػٍٜ جحملطىي ّٞٓ نُحٌ ؿبطىي جؼبمٌٍ  (Blackboard)و ي ً٘ج جٌٛىو َمىَ ٔظحَ . 

Content ) وػٕىِح ىبطحٌ جٌىجٌِ ًٖ٘ جٌىظُفس َمىَ جٌٕظحَ ذحْطؼٍجٜ جحملطىي ذحٌٛىٌ جٌطحٌُس: 
وغًن٘ح ِٓ جٌؼٕحٍٚ , وِٕظّس وفمًح  ػٍٜ جؼبؼٍىِحش جٌُٕٛس ِٛكىذس ذحٌٛىٌ وجٌٍْىِحش جؼبطكٍوس-  

 .ٌٍطٕظُُ جٌطٍذىٌ جؼب٣ٍىخ 
 .جٌىغحتك وجؼبٍفحش جؼبٍضر٣س دبىٞىع جٌىٌجْس  - 
 .جٌىطد وجؼبٍجؾغ جؼبطحقس ػًٍ جٌٗرىس أو جٌيت َٕٛف جؼبؼٍُ ٢الذٗ ذمٍجءهتح - 
 .جٌىٚالش ذحؼبىجلغ جؽبحِس  - 

جًٚ ذٌن ج٣ٌالخ ذؼٟهُ جٌرؼٝ وذٌن ج٣ٌالخ وجؼبؼٍُ َطُف جٌٕظحَ غالظ ٢ٍق ٌٍطى :وظُفخ االرصبل   -   3
 :وّح ٍٍَ 
 .ئٌْحي وجْطمرحي جٌٍْحتً جٌربَىَس , قُع َطُف وٌُاًل ذأظبحء وػٕحوَٓ جؼبطؼٌٍّن جٌربَىَس ْرك جإلٖحٌز ئٌُهح .أ 
 (Bulletinوضًّٓ وًٌه ذٍىقحش جإلػالٔحش  :Discussion Board))ٌىقحش جٌٕمحٔ . خ 

(Board جش جٌطفحػً غًن جؼبطُجِٓ قُع يبىٓ ٌٍىجٌِ ئذىجء ٌأَٗ قىي أٌ لُٟس أو ٢ٍـ وٍ٘ ِٓ أوو
 .ضٓحؤي ٌُٓطؼٍٞٗ ألٍجٔٗ فُّح ذؼى 

ضٍُِ ًٖ٘ جٌطُّٓس ئذل ٔظحَ جالؾطّحػحش ػًٍ جٌٗرىس : (Virtual Classroom)جٌفًٛ جالفطٍجٍٞ . ؼ 
وِؼٍّٗ فُّح َٗرٗ جٌفًٛ جالفطٍجٍٞ وَطُف ً٘ج جٌٕظحَ ٌٍّطؼٍُ أْ َطكحوٌ ِغ َِالتٗ . جؼبٓطهىَ ذحٌٕظحَ 

وٍ٘ نحٔس سبىٓ جٌىجٌِ ِٓ وطحذس ِح َٗحء ػٓ ٢ٍَك  Chat Panel))ويٌه ِٓ نالي ٌىقس جغبىجٌ 
وّح ضطُف ٌىقس ٌْىُِس أٖرٗ ذحٌٓرىٌز . ٌىقس جؼبفحضُف ًٌنجٖ وً ِٓ َطًٛ ذٕظحَ جالؾطّحػحش  ي ً٘ج جٌىلص

 .هح ػًٍ جؼبطؼٌٍّن أو جؼبؼٍُجٌرُٟحء وضٕمً جٌٕٙ أو جٌٛىٌ وجٌٍْىِحش وػٍٞ
فمى لىِص ؾحِؼس . ؼبٓحػىز جؼبطؼٌٍّن ػًٍ جٌٗرىس  Blackboard))ئذل ؾحٔد جٌىًٌُ جًٌٌ َطُكٗ ٔظحَ و

وٌُاًل آنٍ ؼبؼحؤس جؼبؼٌٍّن وجؼب٣ىٌَٓ ػًٍ جْطهىجَ  San Diego State University))والَس ْحْ وَحؾى 
ٌ ً٘ج جٌىًٌُ ئذل أووجش جٌٕظحَ جػبحٚس ذحٌط٣ىٍَ وجإلوجٌز وجٌيت ضطّػً  ي حـجٌٕظحَ  ي ض٣ىٍَ ِىجلؼهُ جٌطؼٍُُّس , وأٖ

 :جِيت 

ذحإلٞحفس ئذل أووجش ٌط٣ىٍَ (  HTMLٔظحَ ضأٌُف ذٍغس ) وضطّٟٓ ذٕحء جحملطىي  :أدواد ثُبء ادلمشس  -1
ف جألنٍي ِػً ذٍٔحِؽ وذبىٌ جإلٖحٌز ئذل أْ جٌٕظحَ َّٓف ذحْطمرحي جؼبٍفحش ِٓ ذٍجِؽ جٌطأٌُ. وذٕحء جالنطرحٌجش 
Front Page  ٍٖوس ِحَىٍوْىفص ِٓ. 

ِػً ٔظحَ  (Blackboard)وٍ٘ قُِس ِٓ ذٍجِؽ جإلوجٌز جؼب٣ىٌز نًُٛٛح ٌٕظحَ  :أدواد إداسح ادلمشس  -2
ئوجٌز جألفٍجو , ؤظحَ ئقٛحءجش جؼبمٌٍجش وَطؼٍك ذحعبىجٔد جإلقٛحتُس جػبحٚس دبطحذؼس جؼبمٌٍ ؤٓرس جالٌطكحق 

 ., وأوجز ػٍٜ وٌؾحش ج٣ٌالخ , وجٌيت ْرك جإلٖحٌز ئٌُهح وجأل٣ٗٔس 
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وضطؼٍك ذطمىمي جؼبٓحػىجش ِٓ نالي جٌٕظحَ , فٟاًل ػٓ ػمى  :أدواد انذػى انزشثىٌ وانزذسَت  -3
 .جالؾطّحػحش ػًٍ جٌٗرىس 

 ػٓ جٌٕظُ جألنٍي جؼبهطربز  ي (Blackboard)َطُٓ ٔظحَ  :يؼبَري إسشبدَخ خبصخ ثبنزصًُى انزشثىٌ - 4
أٔٗ َمىَ ِؼحًَن ئٌٖحوَس نحٚس ذحٌطُُّٛ جٌطٍذىٌ ٌٍّمٌٍجش جؼبؼٍوٞس وجنً جٌٕظحَ , ؼبٓحػىز جؼبؼٌٍّن ػًٍ ضُُّٛ 
جحملطىي ذٗىً ضٍذىٌ , وِٓ مث فحٌٕظحَ دل َهطُ فم١ ذطمىمي وجؾهس ضفحػً لُحُْس ٌٍّمٌٍجش جؼبمىِس ِٓ نالٌٗ ذً 

 .ي ضؼىي يٌه ئذل جلطٍجـ مبحيؼ ضٍذىَس ٌطُُّٛ جحملطى

ِإْٓس ضؼٍُُّس ( 3988)قُع ضٓطهىِٗ أوػٍ ِٓ  جإلٌىطٍوينوَؼطرب ٔظحَ ذالورىٌو ِٓ ألىي أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ    
وِٓ جألِػٍس ػًٍ جعبحِؼحش جٌيت جْطهىِص جٌٕظحَ ؾحِؼس . ػًٍ ِٓطىي جٌؼحدل  ي ضمىمي نىِحش ضؼٍُُّس ٌجلُس ٌٍؼٍُ وجؼبطؼٍُ

ؤظحَ جٌمرىي  جإلٌىطٍوينومت جٌٍذ١ وجٌطىحًِ ذٌن ٔظحَ جٌطؼٍُ , ىَ ً٘ج جٌٕظحَوٍ٘ أوي ؾحِؼس ْؼىوَس ضٓطه جؼبٍه نحٌى
جٌطٓؿًُ جٌطحذغ ٌؼّحوز جٌمرىي وجٌطٓؿًُ قُع ُْطُ ربىَع ِؼٍىِحش جؼبمٌٍجش وج٣ٌٍرس وجؼبىٌْىْ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 

وّح أْ , ( http://lmsapp.kku.edu.sa)ويبىٓ جٌىٚىي ئذل جٌٕظحَ  ي جعبحِؼس ِٓ نالي جٌٍجذ١ , ذٗىً َىٍِ
وأووجش جٌغٍف , سجإلٌىطٍؤُوأووجش ض٣ىٍَ جحملطىي جٌؼٍٍّ وجالنطرحٌجش , ً٘ج جٌٕظحَ ِىػُ ذط٣رُمحش ضٓؿًُ جحملحٍٞجش

 .جٌٛفُس جالفطٍجُٞس وّح َىفٍ ِٓطىوع ٌٍىقىجش جٌطؼٍُُّس ؼبٗحٌوطهح ِغ ُِووٌ جحملطىي جٌؼٍٍّ

 :دَظبو إداسح انزؼهى يف خبيؼخ ادلهك عؼى

ُ ُوجٌطؼٍ جإلٌىطٍوينُ أ٢ٍمص ػّحوز جٌطؼٍولى , ضٓطهىَ ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو قحًٌُح ٔظحَ ذالورىٌو إلوجٌز جٌطؼٍُ
وَىفٍ ً٘ج جٌٕظحَ ألػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ , جإلٌىطٍوينٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ووٌجش ضىٌَرُس الْطهىجَ   ي جعبحِؼس ػٓ ذؼى

طىٌَّ ػًٍ ِٓ أنبهح ئِىحُٔس وٞغ جحملطىي جٌٍلٍّ ِٓ لرً ػٟى ُ٘ثس جٌ جإلٌىطٍوين٣الخ جٌؼىَى ِٓ نىِحش جٌطؼٍُُ وجٌ
ىَحش جٌطؼٍُُّس ػًٍ وئضحقس جؼبٕط سجإلٌىطٍؤُوجٌز جٌىحٍِس ٌٍؼٍُّس جٌطؼٍُُّس وضىفًن جالنطرحٌجش وجإل جٌٕظحَ وئضحقطٗ ٣ٌٍالخ

َ وضؼىو جؼبُجَح وجػبىِحش جٌيت َمىِهح وَطُُّ ً٘ج جٌٕظحَ ذٓهىٌس جالْطهىج ً ِغ ج٣ٌالخوئِىحُٔس جٌطىجٚ ِٓطىي جؼبمٌٍ
وِغ جٌطمُٕحش جٌيت وفٍهتح جٌؼّحوز ّٞٓ ٍِٗوع جؼبىَٕس  س جؼبهطٍفسجإلٌىطٍؤُّس جعبحِؼس ٌٍرُثس جٌطؼٍُُّس وجٌطىحًِ ِغ أٔظ

 .جعبحِؼُس جًٌوُس
 

 : جػبح٘ جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو ِٓ نالي جٌٍجذ١ جإلٌىطٍوين ويبىٓ جٌىنىي ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ
(https://lms.ksu.edu.sa)  

 .وّح  ي جٌٗىً جٌطحرل ووٍّس جؼبٍوٌ جػبحٚس ذحٌربَى, جألوحويبٍ  جإلٌىطٍوينويٌه ذاونحي جٌربَى 
 

 
 

 

طهىَ  ي ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىوجٌطؼٍُ جؼبٓ ئوجٌزٔظحَ ( 2)ٖىً   

https://lms.ksu.edu.sa/
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 :وٍْ ػذح أَظًخ َزكبيم يغ ْزا انُظبوو

 . ((CSؤظحَ ججملطّغ جألوحويبٍ ( (CMS, ٔظحَ ئوجٌز جحملطىي LMS))ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  -2

ٔظًٍج ٌٍؼىو جٌىرًن ؼبمٌٍجش جعبحِؼس فمى ٌأش جٌؼّحوز أْ ضىىْ ئْطٍجضُؿُطهح  ي ض٣ىٍَ جؼبمٌٍجش  :أووجش ض٣ىٍَ جحملطىي-4
ٟحء ِؼطّىز ػًٍ ضىفًن جٌرُثس جؼبٕحْرس ٌُمىَ ػٟى ُ٘ثس جٌطىٌَّ ذط٣ىٍَ ِمٌٍجضٗ يجضًُح أو ِٓ نالي ِٗحٌوس ؾبّىػس ِٓ أػ

 .  ي ض٣ىٍَ ِمٌٍ وجقى ُ٘ثس جٌطىٌَّ

وٕظحَ إلوجٌز جحملطىي  (Blackboard)ُْطُ ض٣رُك جؼبٓطىوع جٌٍلٍّ ٌٕظحَ : جؼبٓطىوع جٌٍلٍّ ٌٍؼٕحٍٚ جٌطؼٍُُّس  -3
جٌيت يبىٓ أْ  قىت ِٓطىوػحش جعبحِؼحش جٌؼحؼبُس يبىٓ ٌذ١ ً٘ج جؼبٓطىوع ِغ جؼبٓطىوػحش جٌى٢ُٕس جؼبطىجفٍز أوو, جٌطؼٍٍُّ

 . ضطٗحٌن ِغ جعبحِؼس ذطىفًن جٌؼٕحٍٚ جٌطؼٍُُّس ألػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ

ػٓ ٢ٍَك هبىف ٍْػس ضىفًن جحملطىَحش جٌٍلُّس ٣ٌالخ جعبحِؼس فمى ْؼص جٌؼّحوز : س جعبحُ٘زجإلٌىطٍؤُجؼبمٌٍجش  –2
ؼبٍؾؼُس جؼبمٌٍز  ي ذؼٝ ُِووٌ جحملطىي ِٓ جٌٍٗوحش وووٌ جٌٍٕٗ جٌؼحؼبُس جٌيت ضٕطؽ ِمٌٍجش ئٌىطٍؤُس ٣ِحذمس ٌٍىطد ج

 . س ألػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ وج٣ٌالخجإلٌىطٍؤُجٌطهٛٛحش ئذل ضىفًن ِػً ًٖ٘ جؼبمٌٍجش 

 ي  جإلٌىطٍوينضطىحًِ ِٓ نالؽبح وً أٔظّس جٌطؼٍُ س جٌىجؾهس جٌيت جإلٌىطٍؤُضؼطرب جٌرىجذس : جإلٌىطٍوينذىجذس جٌطؼٍُُ  -5
جٌٗرىس ٍِضر٣س ذحألٔظّس جألنٍي  ي جعبحِؼس ِػً ٔظحَ ِؼٍىِحش ج٣ٌالخ وٍ٘ ػرحٌز ػٓ ؾبّىػس ِٓ ض٣رُمحش  ,جعبحِؼس
ويبىٓ ٌىً ِٓ ج٣ٌحٌد وجألْطحي جٌىنىي ؽبًٖ جٌرىجذس وجْطهىجَ  .وأٔظّس أِٓ جٌٗرىس وجٌٍْحتً جٌمًٛنز جإلٌىطٍوينوجٌربَى 

وّح  ىويجعبػًٍ  جإل٢العؿبحٍٞز أو  ئٌغحءقؿُ لحػس ؿبحٍٞجش أو  ِػاًل يبىٓ ٌألْطحيو, سجإلٌىطٍؤُصبُغ نىِحش جٌرىجذس 
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يبىٕٗ جٌمُحَ ذحأل٣ٗٔس جإلٍٖجفُس ِػً ضمىمي وجؾد ٣ٌٍحٌد وضٛكُكٗ وػًّ جالنطرحٌجش وٍِجؾؼس قٟىٌ ج٣ٌحٌد  ي جؼبمٌٍ 
يبىٓ ٣ٌٍحٌد ٍِجؾؼس قٟىٌٖ ووٌؾحضٗ  ي جؼبمٌٍ وجؼبٗحٌوس  ي أ٣ٗٔس جؼبمٌٍ وّح . وئٌْحي ٌْحتً ضًوًنَس ٣ٌٍحٌد

 .حش وجالنطرحٌجش وجٌىنىي ئذل ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ وجؼبٕطىَحش جػبحٚس ذحؼبمٌٍجشوضمىمي جٌىجؾر
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 الفصل الثالث

 

 انذساعبد انغبثمخ
 

  وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينضٕحوٌص جٌطؼٍُ وٌجْحش. 
  أو جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينضٕحوٌص جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ وٌجْحش. 
 جٌٓحذمس ذحٌىٌجْس جغبحٌُس ػاللس جٌىٌجْس. 
  ِٕهح  ي جٌىٌجْس جغبحٌُس جالْطفحوزجٌطؼٍُك ػًٍ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس وِىي 
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 انفصم انثبنث

 انغبثمخ انذساعبد
 

وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ  وجٌطؼٍُ جؼبىِؽ جإلٌىطٍوينجٌٓحذمس  ي ججملحي جٌطؼٍُ  َؼٍٜ ً٘ج جٌفًٛ ؾبّىػس ِٓ جٌىٌجْحش
جٌركىظ وجٌىٌجْحش الْطمٛحء أغٍ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ جٌطكًُٛ وجالذبح٘حش وضفحوضص  ي ولى أؾٍَص ػىو ِٓ , جٌطمٍُىٌ

ٔطحتؿهح وفُّح ٍٍَ ػٍٜ ٌرؼٝ ًٖ٘ جٌىٌجْحش ٍِضرس قٓد جٌطًٍٓٓ جٌُِين وِٕٛفس ئذل فثطٌن قٓد جحملىٌَٓ جألْحٌُْن 
ووٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ جؼبىِؽ , ُ جٌطمٍُىٌوِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍ جإلٌىطٍوينوٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ : جؼبٍضر٣ٌن دبىٞىع جٌىٌجْس

 .أو جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينوِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ 

 :ثبنزؼهى انزمهُذٌ اإلنكزشوينانزؼهى  يمبسَخ

ػًٍ ِٓطىي جٌطكًُٛ  جإلٌىطٍوينئذل جٌطؼٍف ػًٍ أغٍ جْطهىجَ جٌطؼٍُ وٌجْس ٘ىفص ( 4880َ)جغبًَفٍ  أؾٍي
وجْطهىَ جٌرحقع جؼبٕهؽ , جٌػحٌع جؼبطى١ْ وضُّٕس جٌمىٌجش جٌؼمٍُس ٌىَهُ وجذبح٘حهتُ كبى٘حِحوز جٌؼٍىَ ػًٍ ٢ٍرس جٌٛف  ي 

٢حٌرًح ِىَػٌن ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس جٌٟحذ٣س وجٌطؿٍَرُس قُع ذٍغ ػىو ( 98)جٌطؿٍَيب ووحٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِىىٔس ِٓ 
وضرَُٓ ِٓ ٔطحتؽ جٌىٌجْس , ٢حٌرًح( 32)ّىػس جٌٟحذ٣س ذُّٕح ذٍغ ػىوُ٘  ي ججمل, ٢حٌرًح( 46)ج٣ٌالخ  ي ججملّىػس جٌطؿٍَرُس 

وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ِطى٣ٍْ وٌؾحش ٢الخ ججملّىػطٌن جٌٟحذ٣س وجٌطؿٍَرُس  ي جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ ٌٛححل 
 .وػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ججملّىػطٌن  ي جذبح٘هُ كبى ِحوز جٌؼٍىَ, ججملّىػس جٌطؿٍَرُس

ػًٍ جٌطكًُٛ جؼبرحٍٖ  جإلٌىطٍوينجٌيت ٘ىفص ئذل لُحِ أغٍ جْطهىجَ جٌطؼٍُ ( 4887َ)وٌجْس جٌؼؿٍُّ  و ي
ووحٔص ػُٕس , وجْطهىَ جٌرحقع فُهح جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب, وجؼبإؾً ٌىي ٢الخ جٌٛف جٌػحٌع ِطى١ْ  ي ِحوز جعبغٍجفُح

ػٓ ٢ٍَك  جإلٌىطٍوينٍَرُس ضؼٍّىج ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ ٢حٌرًح  ي ججملّىػس جٌطؿ( 35)ِٕهُ , ٢حٌد( 225)جٌىٌجْس ِىىٔس ِٓ 
ولى أظهٍش ٔطحتؽ , ٢حٌرًح ضؼٍّىج ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس( 08)و, (PowerPoint)ذٍؾبُس ِّّٛس ذربٔحِؽ جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس 

جش وػىَ وؾىو فٍوق ي, جٌىٌجْس وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذحٌٕٓرس ٌٍطكًُٛ جؼبرحٍٖ
 .والٌس ئقٛحتُس ذٌن ٢الخ ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جالنطرحٌ جؼبإؾً

ئذل جْطمٛحء أغٍ جْطهىجَ جالٔطٍٔص  ي ربًُٛ ٢ٍرس ِٓحق جٌطه١ُ٣  ص٘ىف جٌيت (4887َ)وٌجْس جٌٗىَفحش و
جٌطٍذىٌ  ي ؾحِؼس آي  وضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ صبُغ ج٣ٌٍرس جؼبٓؿٌٍن  ي ِٓحق جٌطه١ُ٣. جٌطٍذىٌ  ي ؾحِؼس آي جٌرُص

و  ٢حٌرًح( 25)ِٕهُ . ٢حٌرح و٢حٌرس( 56)وػىوُ٘ . 4889َ/ 4885جٌرُص  ي جٌفًٛ جٌىٌجٍْ جٌػحين ٌٍؼحَ جٌىٌجٍْ 
 ي ججملّىػس جٌطؿٍَرُس  ٢حٌرًس( 24)و  ٢حٌرًح( 20) ي ججملّىػس جٌٟحذ٣س وٌْىج ذحْطهىجَ ج٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس, و  ٢حٌرًس( 22)

 ي ربًُٛ ج٣ٌٍرس َؼُي  و فٍق وجي ئقٛحتًُحىوؾ: وضىٍٚص جٌىٌجْس ئذل جٌٕطحتؽ جٌطحٌُس. ىس جالٔطٍٔصوٌْىج ذحْطهىجَ ٖر
 ي ربًُٛ ج٣ٌٍرس  وّح ضىٍٚص جٌىجٌْس ئذل ػىَ وؾىو فٍق وجي ئقٛحتًُح. ئذل ٢ٍَمس جٌطىٌَّ, وٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس

ولى نٍٛص جٌىٌجْس ئذل جٌؼىَى . طغًنٌ جعبّٕ وج٣ٌٍَمسوّح أظهٍش جٌىٌجْس ػىَ وؾىو ضفحػً ذٌن ِ. َؼُي ئذل جعبّٕ
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جْطهىجَ ٢ٍَمس جٌطىٌَّ ذحْطهىجَ جالٔطٍٔص ِٓ لرً أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ  ي ِإْٓحش جٌطؼٍُ : ِٓ جٌطىُٚحش ِٓ أنبهح
 .و جٌؼٍُّس جألنٍيجٌؼحرل فبح لى َٓهُ  ي ََحوز ربًُٛ ج٣ٌٍرس, وجٌمُحَ ذىٌجْحش فبحغٍس إلظهحٌ أغٍ جْطهىجَ جالٔطٍٔص  ي جؼبىج

دبىجٌِ جٌرُحْ جٌّٕىيؾُس  جإلٌىطٍوينوجٌيت ٘ىفص ئذل ضمىمي ذبٍذس جٌطؼٍُ ( 4889َ)و ي وٌجْس جٌؼرى جٌىٍمي 
وجْطهىِص جٌىٌجْس جؼبٕهؽ , ٢حٌرس( 294)ِؼٍّس و ( 22)ِٓ ٌٍرٕحش جبىز ذحؼبٍقٍطٌن جؼبطى٣ْس وجٌػحٔىَس ػًٍ ػُٕس ِىىٔس 

ذطكٍُٛهٓ  ي جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ وربًُٛ َُِالهتٓ  ي جٌطؼٍُُ  جإلٌىطٍوين٣حٌرحش  ي جٌطؼٍُ جٌىٚفٍ ٌٍّمحٌٔس ذٌن ربًُٛ جٌ
, جإلٌىطٍوينوأظهٍش ٔطحتؽ جٌىٌجْس وؾىو فٍوق ذ٣ُٓس ٔٓرًُح ٌٛححل ججملّىػس جٌيت جْطهىِص ٢ٍَمس جٌطؼٍُ , جٌطمٍُىٌ

 .هتٓ جٌاليت مت ضىٌَٓهٓ ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَسذأٔفٓهٓ وَُِال جإلٌىطٍوينج٣ٌحٌرحش  ي جٌطؼٍُ  ًػٕىِح مت ِمحٌٔس ربُٛ

٘ىفص ئذل ضُُّٛ ِىلغ ضؼٍٍُّ ٌىقىز  ي ِحوز جعبغٍجفُح ووٌجْس أغٍٖ ػًٍ , (4889َ)ٍىٓحخ ٌو ي وٌجْس 
وضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ  وجْطهىَ جٌرحقع جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب, ربًُٛ ٢ٍرس جٌٛف جٌؼحٍٖ  ي جألٌوْ وجذبح٘حهتُ كبى٘ح

ضمُّٓهُ ذحٌطٓحوٌ ذٌن ؾبّىػيت جٌىٌجْس جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س وأظهٍش جٌٕطحتؽ أْ ٕ٘حن فٍوق يجش والٌس ٢حٌرًح مت ( 08)
, ئقٛحتُس ذٌن ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس جٌيت جْطهىِص جالٔطٍٔص  ي ضؼٍُ ِحوز جعبغٍجفُح

وأوًٚ جٌرحقع , ّىػطٌن ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُسججمل٘حش ٢ٍرس ووًٌه َىؾى فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن جذبح
 .ذحْطهىجَ جالٔطٍٔص  ي ضؼٍُ جعبغٍجفُح ألغٍٖ جؼبُُّ  ي ٌفغ ِٓطىي ربًُٛ وضؼٍُ ج٣ٌٍرس وجذبح٘حهتُ كبى جؼبحوز جٌؼٍُّس

وٌجْس ٘ىفص ئذل جْطمٛحء أغٍ ٢ٍَمس جٌطىٌَّ جؼبىػّس ذحغبحْىخ ػًٍ ربًُٛ ( 4885َ)أؾٍي جالذٍجُُ٘ و
٢حٌرح و٢حٌرس ِٓ ( 225)ضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ . هتُ كبى ج٣ٌٍَمس جٌطىٌَُٓسحرس جٌٛف جٌػحِٓ  ي جٌٍَحُٞحش وجذبح٢ٍ٘

, (ذبٍَرُس, ٞحذ٣س)ئذل ؾبّىػطٌن  جٌٛف جٌػحِٓ جألْحٍْ  ي ِىجٌِ ضحذؼس ؼبىٍََس جٌذى جٌػحُٔس, ولّٓص ججملّىػحش ػٗىجتًُح
جٌىطحخ جؼبمٌٍ وِحوز ِربؾبس ِٓ لرً جٌرحقع,  ي قٌن وٌْص ججملّىػس جٌٟحذ٣س مت ضىٌَّ ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذحْطهىجَ 

وؾىو فٍق يو والٌس ئقٛحتُس ذٌن ِطى٣ٍْ ربًُٛ ججملّىػطٌن وٌٛححل ججملّىػس  أظهٍش ٔطحتؽ جٌىٌجْسو, طمٍُىَسجٌذح٣ٌٍَمس 
وٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس, ووًٌه جٌطؿٍَرُس, وّح نٍٛص جٌٕطحتؽ ئذل وؾىو أغٍ ٌٍطفحػً ذٌن جعبّٕ و٢ٍَمس جٌطىٌَّ 

أٖحٌش جٌٕطحتؽ ئذل ػىَ وؾىو فٍوق  ي جٌطكًُٛ ضؼُي ٌٍؿّٕ ذٌن ججملّىػطٌن, وأنًنج أظهٍش جٌٕطحتؽ وؾىو فٍق يو 
 .جٌطؿٍَرُسجؼبٓطهىِس وٌٛححل ججملّىػس  جإلْطٍجضُؿُسوالٌس ئقٛحتُس  ي جذبح٘حش ج٣ٌٍرس كبى 

 جٌطكًُٛ ػًٍ وذبٍَرٗ , جٌىْحت١ ِطؼىو ذٍٔحِؽ فؼحٌُس جْطمٛحء ئذل ٘ىفص جٌيت (4882َ(الي  وٌجْس و ي
 جٌؼٍذُس ذحؼبٍّىس جٌمٍي أَ جبحِؼس جٌطٍذُس وٍُس ٢الخ ٚىضًُح ٌىي جؼبطُجِٕس ٌٍٍٗجتف وجإلٔطحؼ , جٌطُُّٛ ِهحٌجش وضُّٕس

 وٍُس جٌطٍذُس ٢الخ ِٓ ٗىجتُسػ ػُٕس وجنطُحٌ , ضؼٍُُّس ذٍؾبُس ضُُّٛ ئذل جٌرحقع جٌىٌجْس ػّى ٘ىف وٌطكمُك , جٌٓؼىوَس
 ٢حٌرًح , (45 ( ولى مشٍص جٌربؾبُس جٌطؼٍُُّس, ذحْطهىجَ ضىٌَٓهح مت ,سذبٍَرُ ئقىجنبح , ؾبّىػطٌن ئذل ًحػٗىجتُ ضىََؼهح مت

 ذح٣ٌٍَمس وٌىٓ , جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ضىٌْٗ جًٌٌ جٌطؼٍٍُّ جحملطىي ٔفّ َطُ ضىٌَٓهح , جٌٟحذ٣س ججملّىػس سبػً وجأُلنٍي
 ض٣رُك وذؼى ٢حٌرًح (45 (وًٌه ّٞص ولى , جؼبمٌٍ وجٌىطحخ جٌؼٍٍّ وجٌؼٍٜ جٌٍفظٍ جٌطٕحوي ػًٍ جٌيت ضؼطّى جٌطمٍُىَس
 , جٌطؿٍَرُس ججملّىػطٌن ٢الخ وٌؾحش ِطى٣ٍْ ئقٛحتًُح ذٌن وجي فٍق وؾىو ػًٍ جٌٕطحتؽ وٌص , ذُحٔحهتح وربًٍُ جٌطؿٍذس

 جٌٕطحتؽ صوٌَ وّح . جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ٌٛححل , وجٌط٣رُك , وجٌفهُ , ٌطًوٍج ِٓطىَحش  يجٌىٌجٍْ  جٌطكًُٛ  ي وجٌٟحذ٣س
 ِهحٌجش  ي وجٌٟحذ٣س جٌطؿٍَرُس  ي ججملّىػطٌن جٌؼُٕس أفٍجو ٢الخ وٌؾحش ِطى٣ٍْ ذٌن ئقٛحتًُح وجي فٍق ػًٍ وؾىو
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 أفٍجو ربًُٛ ئقٛحتًُح ذٌن وجٌس ضرح٢ُسجٌ ػاللس وؾىوو جٌطؿٍَرُس, ٌٛححل ججملّىػس ٚىضًُح جؼبطُجِٕس جٌٍٗجتف وئٔطحؼ , ضُُّٛ
 .ذحٌىٌجْس جػبحٚس جٌطمىمي ػًٍ أووجش أوجتهُ  ي ٚىضًُح جؼبطُجِٕس جٌٍٗجتف وئٔطحؼ ضُُّٛ  ي وِهحٌجهتُ جٌؼُٕس

وٌجْس  ي ؾحِؼس أٍَِىُس لحَ نالؽبح ذحْط٣الع آٌجء ج٣ٌٍرس قىي جٌطؼٍُ  Abeles( 4884َ)ّ أؾٍي أذٍو
ويٌه ذٓرد ػىَ ٌغرطهُ  جإلٌىطٍوينووؾى أْ ِؼظُ ج٣ٌٍرس َفٍٟىْ جٌطؼٍُ  ,جالػطُحوٌحِؽ ِمحٌٔس ذحٌربٔ جإلٌىطٍوين

 ي جٌغٍف  جؼبرحٍٖ جٌيت ربىظ ػٓ جٌطفحػًهبحذُس , ٌغُ وً جٌٕطحتؽ جإل, وجالٌطكحق ذحٌٛفىف جٌىٌجُْسذحٌٛكى ِرىًٍج
جقً جٌىُٔح  ي جٌطؼٍُُ, فؼىو جؼبإْٓحش جٌطؼٍُُّس َطؿٗ ئذل ضغ٣ُس جؼبٍ جإلٌىطٍويننٍٛص جٌىٌجْس ئذل أْ جٌطؼٍُ  حجٌٛفُس, وّ

 .جٌيت ضطرٕحٖ ٌطىٌَّ جؼبٍجقً جالذطىجتُس أػًٍ ِٕٗ ٌٍٍّجقً جٌػحٔىَس

, ولى وظفص جْطرحٔس ئٌىطٍؤُس جإلٌىطٍوينئذل لُحِ ؾىوز جٌطؼٍُ ٘ىفص Massy  (4884َ) و ي وٌجْس ؼبحٍْ
فٍُٔٓس, أؼبحُٔس, ج٣َحٌُس, جْرحُٔس, )رمص  ي طبّ ٌغحش أوٌوذُس و٢ أوٌوذًُح )233)ِٓ نالي جالٔطٍٔص, ومشٍص جٌىٌجْس 

ووحْ جؼبٓطؿُرىْ ِٓ جؼبهطٌٛن ذحٌطىٌَد  ي جٌم٣حػٌن جٌؼحَ وجػبح٘  ي جالربحو جألوٌويب, ولى جْط٣ٍؼص جٌىٌجْس ( جقبٍَُُس
وٌن َٕظٍوْ ذٍٓرُس كبى ؾىوز ِٓ جؼبٗحٌ% 92, ولى وٌص ٔطحتؽ جٌىٌجْس أْ جإلٌىطٍوينآٌجتهُ ؤظٍهتُ جذبحٖ ؾىوز جٌطؼٍُ 

 .ذأهنح ؾُىز% 5أهنح فبطحَز, و % 2,  ي قٌن أٖحٌ جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ 

٘ىف نالؽبح ِمحٌٔس ربًُٛ ٢ٍرس جٌٍَحُٞحش جًٌَٓ وٌْىج  Nguyen (4884َ) و ي وٌجْس ٌٕؿىَٓ
ؿبحٍٞز وضمُُُ )الػطُحوَس ػٓ ٢ٍَك ِىلغ ضؼٍٍُّ وربًُٛ ج٣ٌٍرس جًٌٌ وٌْىج ذح٣ٌٍَمس ج جإلٌىطٍوينذحْطهىجَ جٌطؼٍُ 

 ِٓ ٢ٍرس جٌٛف جٌٓحذغ وجٌػحِٓ ِٓ غالظ ِىجٌِ و٢حٌرًس ٢حٌرًح( 388), وضىىٔص جٌؼُٕس جالْط٣الػُس ِٓ (ذحٌىٌلس وجٌمٍُ
٢حٌد و٢حٌرس جنطًنوج ذح٣ٌٍَمس جٌؼٗىجتُس ( 65)ضأٌفص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ و. ـبطٍفس ذغٍٜ جٌطأوى ِٓ ٚىق وغرحش جألووجش

وٌْص وال ججملّىػطٌن ٔفّ جحملطىي جؼبؼٍ ي جؼبطؼٍك . ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌٟحذ٣س: ذل ؾبّىػطٌنولّٓص جٌؼُٕس ئ
وّح ضرٌن . أظهٍش ٔطحتؽ جٌىٌجْس فٍولح يجش والٌس ئقٛحتُس ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس. ذحٌىٓىٌ جٌؼحوَس وجٌىٓىٌ جٌؼٍَٗس

وّح أظهٍش جؼبمحذالش . جهبحذُس كبى جٌٍَحُٞحش و٢ٍَمس جٌطمُُُ جؼبٓطهىِسأْ أفٍجو ججملّىػس جٌطؿٍَرُس لى ٢ىٌوج جذبح٘حش 
وضؼَُُ   ي ضُّٕس لىٌجهتُ ػًٍ قً جؼبٓأٌسجٌفٍوَس ج٘طّحَ ج٣ٌٍرس ذحٌطغًَس جٌٍجؾؼس وجْطفحوهتُ ِٓ جْطهىجَ جؼبىلغ جٌطؼٍٍُّ 

 .غمطهُ ذأٔفٓهُ وئوجٌهتُ ٌطؼٍّهُ

غٍ جْطهىجَ ٚفكحش جٌٗرىس جٌؼٕىرىضُس ػًٍ جٌطكًُٛ جٌىٌجٍْ ئذل ِؼٍفس أ( 4884َ)و٘ىفص وٌجْس جٌٍُ٘جين 
وِٓ أُ٘  ,ولى جْطهىَ جٌرحقع جؼبٕهؽ ٖرٗ جٌطؿٍَيب, ِمٌٍ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ذىٍُس جؼبؼٌٍّن ذحٌٍَحٜكبى وجذبح٘حش ٢الخ 

٣حش جٌطكًُٛ  ي ِطىْ( 8,85)جٌٕطحتؽ جٌيت ضىٍٚص ئٌُهح جٌىٌجْس ٘ى ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي 
وججملّىػس جٌيت , جٌىٌجٍْ ٣ٌالخ ِمٌٍ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ذٌن ججملّىػس جٌيت وٌْص ذحْطهىجَ ٚفكحش جٌٗرىس جٌؼٕىرىضُس

ذُّٕح ضىؾى ػاللس ئهبحذُس  ي جالذبحٖ كبى ِمٌٍ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ ووٌجْطٗ ذحْطهىجَ ٚفكحش , وٌْص ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس
 .جٌٗرىس جٌؼٕىرىضُس

 :أو انزؼهى انزمهُذٌ اإلنكزشوينى ثبنزؼه ادلذيحهى انزؼ يمبسَخ
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ئذل جٌطؼٍف ػًٍ فحػٍُس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي وقىز ذٍٔحِؽ جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس ػًٍ ( 4828َ)٘ىفص وٌجْس جٌغحِىٌ 
وّح ٘ىفص جٌىٌجْس ئذل ربىَى جٌٛؼىذحش جٌيت ضىجؾٗ , جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي وأوجء جؼبهحٌجش ٣ٌحٌرحش جٌٛف جٌػحين غحٔىٌ

. رحش جٌٛف جٌػحين غحٔىٌ ػًٍ وٌجْطهٓ وقىز ذٍٔحِؽ جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس وربىَى ذؼٝ جغبٍىي جؼبمطٍقس غبٍهح٢حٌ
٢حٌرس مت ضمُّٓهٓ ذحٌطٓحوٌ ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس ( 50)وجْطهىِص جٌىٌجْس جؼبٕهؽ ٖرس جٌطؿٍَيب وضىىٔص جٌؼُٕس ِٓ 

ٌس ئقٛحتُس  ي جٌطكًُٛ و ي جوطٓحخ ِهحٌجش ذٍٔحِؽ ووٗفص جٌىٌجْس ػٓ وؾىو فٍوق يجش وال, جٌٟحذ٣س وجٌطؿٍَرُس
وِٓ أُ٘ ضىُٚحش جٌىٌجْس ٍٞوٌز ض٣رُك , جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس جٌيت وٌْص ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ

 .وهتُثس جؼبؼٍّحش وضىٌَرهٓ ػًٍ جْطهىجَ ًٖ٘ ج٣ٌٍَمس, ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي جؼبٕح٘ؽ جٌىٌجُْس جؼبمٌٍز

 ػًٍ 4,8جإلٌىطٍوين ٌٍطؼٍُ جٌػحين جعبًُ أووجش جْطهىجَ أغٍ لُحِ وٌجْس ٘ىفص ئذل( 4880َ)ؾٍي آي ؿبُح أ
 ٢حٌد, (52)ولى ضأٌفص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ  .نحٌى جؼبٍه جبحِؼس جؼبؼٌٍّن وٍُس ٢الخ ٌىي جٌطؼحوين جٌطؼٍُ ِهحٌجش
ضىٌَٓهح  ٢حٌرًح مت( 45) ِٓ ضىىٔص ذبٍَرُس ألوذلج س ئذل ؾبىػطٌن,ُٕقُع لّٓص جٌؼ جٌطؿٍَيب ٖرٗ جؼبٕهؽ َوجْطهى
, (Blogs)وجؼبىؤحش ( wiki)جٌىَىٍ  ػًٍ جؼبؼطّى جإلٌىطٍوين جٌطؼٍُ ِٓ جٌػحين جعبًُ ذحْطهىجَ جٌطؼحوين جٌطؼٍُ ذأٍْىخ
 جٌطمٍُىٌ ىطٍوينجإلٌ جٌطؼٍُ ػًٍ جؼبؼطّى جٌطؼحوين جٌطؼٍُ جحملطىي ذأٍْىخ ٔفّ ٢حٌرًح وٌْص( 49) ِٓ ضأٌفص ٞحذ٣س وجٌػحُٔس
 جٌطؼحوين جٌطؼٍُ ِٓطىي جلبفحٜ ئذل جٌىٌجْس وضىٍٚص, (Learning Management System)جٌطؼٍُ  ئوجٌز ذٕظحَ
 ٌٍطؼٍُجٌػحين  جعبًُ ؾبّىػس ذٌن جٌطؼحوين جٌطؼٍُ  ي ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ٕ٘حن ودل ضىؾى ججملّىػطٌن, ٌىي ئصبحال

 جؼبٓطىي  ي وجٌٗ فٍوق َىؾى دل جٌطُٕٛف جػبّحٍْ وفك جٌٕطحتؽ وذطكًٍُ .جٌطمٍُىَس ٍوينجإلٌىط جٌطؼٍُ وؾبّىػس ,جإلٌىطٍوين
 ٌٍطؼٍُ وجٌػحٌع جٌػحين جؼبٓطىٌَن  ي جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ٌٛححل وجٌس فٍوق وؾىش ذُّٕح جؼبؼٍىِحش,  ي جؼبمحٌٔس/جؼبٗحٌوس جألوي

 ضٓؿً دل ذُّٕح جؼبؼٍفس, ذٕحء جؼبؼىن وئػحوز قىي وجٌٕمحٔ جألفىحٌ, جضٓحق ػىَ أو جٌطٕحفٍ ػٓ جٌىٗف :ونبح جٌطؼحوين
 وصبً ججملّىػس, ذٕحء أو جٌطأٌُف  ي وجٌطؼىًَ جالنطرحٌ :ونبح جٌٍجذغ وجػبحِّ جٌطؼحوين ٌٍطؼٍُ جٌؼٍُح جؼبٓطىَحش  ي ِٗحٌوحش

 ِإْٓحش  ي جإلٌىطٍوين ٌٍطؼٍُ ضٕظُُّس ٌىجتف ذاٚىجٌ جٌىٌجْس وأوٚص ". جعبىَىز جؼبؼحين" قىَػح ٌٍّؼحين جؼبرُٕس جؼبىجفمس
 وضىفًن ؽبح, جٌىٚىي وضًُٓن ٌالٔطٍٔص وجْؼس وٚالش , وضىفًنجإلٌىطٍوين جٌطؼٍُُ ػٓ ٣ٌٍالخ ِمٌٍ ئٌُجَ ِغ جٌؼحرل جٌطؼٍُُ

 ٌٍطؼٍُ جٌػحين جعبًُ ذأووجش جٌؼحرل جٌطؼٍُُ ؼبإْٓحش جالٔطٍٔص وضُوَى ِىجلغ, ػًٍ وقىجش ضؼٍُُّس  ضؼٍُُّس ؿبطىَحش
 غبّحَس ِٓطهىٍِ ضٍَٗؼحش وئٚىجٌ ,جإلٌىطٍوين جٌطؼٍُُ ِٓطؿىجشػًٍ  جٌطىٌَّ ُ٘ثس ضىٌَد أػٟحءو, ٍوينجإلٌىط

 .جالٔطٍٔص

جٌيت ٘ىفص ئذل ِؼٍفس جٌفٍق ذٌن جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وجٌطؼٍُُ  Strickland( 4886َ) َىالٔىو ي وٌجْس جْطٍ
ووحٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِىىٔس ِٓ , ػٓ جٌطٕفّ جٌٕٛحػٍِٓ نالي ضمىمي وٌِ  وجالذبح٘حشذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس  ي جٌطكًُٛ 

ضؼٍّىج ذح٣ٌٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وأٖحٌش جٌٕطحتؽ ئذل أٔٗ ال ( 0)ِٕهُ ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس و ( 9)ضؼٍُ , ٢حٌرًح و٢حٌرًس( 22)
 .ضىؾى فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ج٣ٌٍَمطٌن  ي جٌطكًُٛ وجالذبح٘حش

وجٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ئوٓحخ  جإلٌىطٍوينفحػٍُس جٌطؼٍُ ٘ىفص ئذل جٌطكمك ِٓ جٌيت ( 4886َ) وٌجْس غحزلو ي 
٢حٌرًح جبحِؼس ( 74)وجْطهىِص جٌىٌجْس جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب ػًٍ ػُٕس ِىىٔس ِٓ , ِهحٌجش ض٣ىٍَ ذٍجِؽ جٌىْحت١ جؼبطؼىوز 

 جإلٌىطٍوينضؼٍّص ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ  ججملّىػس جٌطؿٍَرُس جألوذل, ومت ضىََغ أفٍجو جٌؼُٕس ئذل غالظ ؾبّىػحش ِطٓحوَس, ٣ٕ٢ح
ِىوي  جإلٌىطٍوينوضؼٍّص ججملّىػس جٌطؿٍَرُس جٌػحُٔس ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ذحْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ , ذحْطهىجَ جالٔطٍٔص
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(Moodle) ,ٌجْس وِٓ أُ٘ جٌٕطحتؽ جٌيت ضىٍٚص ئٌُهح جٌىٌ. أِح ججملّىػس جٌػحٌػس جٌٟحذ٣س ضؼٍّص ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُُ جٌطمٍُى
ذُّٕح , وجٌطؼٍُ جؼبىِؽ وجٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ  ي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي جإلٌىطٍوينػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن جٌطؼٍُ 

, وجٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ  ي ِٓطىي جألوجء ؼبهحٌجش ض٣ىٍَ ذٍجِؽ جٌىْحت١ جؼبطؼىوز جإلٌىطٍوينضفىق جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ جٌطؼٍُ 
وجٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ  ي ِٓطىي جألوجء ؼبهحٌجش ض٣ىٍَ ذٍجِؽ  جإلٌىطٍوينقٛحتُس ذٌن جٌطؼٍُ وػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئ

 .جٌىْحت١ جؼبطؼىوز

ئذل ِؼٍفس ِىي جنطالف ئوٌجن جٌطالًُِ ذحنطالف جٌرُثس جٌٛفُس  Comey (4886َ)و٘ىفص وٌجْس وىٍِ 
أو ذُثس ضؼٍُ ِىِؽ ذحْطهىجَ ٔظحَ , ئوجٌز جٌطؼٍُ جٌيت لى ضىىْ ذُثس ضؼٍُُ ضمٍُىٌ أو ذُثس ضؼٍُ ئٌىطٍوين ذحْطهىجَ ٔظحَ

وجْطهىِص جٌىٌجْس جؼبٕهؽ جٌطكٍٍٍُ ؼبمحٌٔس جٌطغًَس جٌٍجؾؼس ِٓ ج٣ٌالخ . وج٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس جإلٌىطٍوينئوجٌز جٌطؼٍُ وجٌربَى 
و , س ج٣ٌحٌدِٓطىي ِٗحٌو: ويٌه ِٓ نالي ْص ؿبحوٌ وٍ٘ جًٌَٓ وٌْىج أقى جؼبمٌٍجش ذىً ج٣ٌٍق جٌطؼٍُُّس جٌػالظ

وِىي , وِٓطىي ئغحٌز جٌطفىًن  ي ػٍٜ جحملطىي, و ِىي ربمك ج٣ٌرُؼس جٌطؼحؤُس  ي جٌرُثس جٌٛفُس, ِىي جٌطىجًٚ ِغ جؼبؼٍُ
٢حٌرًح وَػىج ( 428)وضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ . وِٓطىي جٌىٞىـ  ي ٍٖـ ؿبطىَحش جؼبمٌٍ, وػُ جؼبؼٍُ ٣ٌٍالخ

ججملّىػس جٌػحُٔس ضؼٍّص ذ٣ٍَمس , جإلٌىطٍوينججملّىػس جألوذل ضؼٍّص ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ , ظذحٌطٓحوٌ ذٌن ؾبّىػحش جٌىٌجْس جٌػال
وضىٍٚص جٌىٌجْس ئذل أْ ج٣ٌالخ جًٌَٓ ضؼٍّىج  ي ذُثس , وضؼٍّص ججملّىػس جٌػحٌػس ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ, جٌطؼٍُ جؼبىِؽ

وّح أْ ج٣ٌالخ جًٌَٓ , ٍُ ِٓ ججملّىػطٌن جألوذل وجٌػحٌػسجٌطؼٍُ جؼبىِؽ ٌىَهُ ِٓطىَحش أػًٍ  ي جؼبٗحٌوس وجٌطىجًٚ ِغ جؼبؼ
ضؼٍّىج  ي ذُثس جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ وذُثس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ٌىَهُ ئقٓحِ أوػٍ ذىػُ جؼبؼٍُ ؽبُ و َطّطؼىْ ذىؾىو ذ٣رُؼس ضؼحؤُس  ي 

جًٌَٓ ضؼٍّىج  ي ذُثس جٌطؼٍُ ذُّٕح وحْ ج٣ٌالخ , جإلٌىطٍوينجٌرُثس جٌٛفُس ذٗىً أفًٟ ِٓ جًٌَٓ ضؼٍّىج  ي ذُثس جٌطؼٍُ 
ٍَوْ ذأْ ٢ٍَمس ػٍٜ جحملطىي ضػًن جٌطفىًن وَطُ ٍٖـ جحملطىي ذىٞىـ ذٗىً أفًٟ ِٓ ج٣ٌالخ جًٌَٓ ضؼٍّىج  جإلٌىطٍوين

وبمك  جإلٌىطٍوينوأٖحٌش جٌىٌجْس ئذل أْ وِؽ ػٕحٍٚ ِٓ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ و,  ي ذُثس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  وذُثس جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ
 .أفًٟ ويٌه ألْ أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ىبٍك ذُثس ضؼٍُّس ِطٕىػس وئهبحذُس ٔطحتؽ

 جٌطؼٍُ جؼبَُؽ  ي ربًُٛ ٢ٍرس ئْطٍجضُؿُسئذل ضمٍٛ أغٍ جْطهىجَ  وٌجْس ٘ىفص( 4880َ)أذى ِىًْ  وّح أؾٍي
َطٕحوي جؼبمٌٍ و. كبى٘ح وجذبح٘حهتُ جٌطٍذُس  ي جعبحِؼس جٌؼٍذُس جؼبفطىقس فٍع جألٌوْ  ي ِمٌٍ جٌطىٌَّ دبٓحػىز جغبحْىخ

ذىٌذىَٕص, )وجٌىُفُس جٌيت ضىظف هبح ذٍؾبُحش ِحَىٍوْىفص أوفُّ  ِؼٍىِحش ِطٕىػس وٖحٍِس ػٓ ض٣ىٌ جغبحْىخ وأؾُحٌٗ,
جألٌوْ  ضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ ٢ٍرس وٍُس جٌطٍذُس  ي جعبحِؼس جٌؼٍذُس جؼبفطىقس فٍع. جٌطىٌَّ  ي( جوًٓ, ووٌو, جوّٓ
دبٓحػىز جغبحْىخ, قُع ذٍغ ػىوُ٘   ي ِمٌٍ جٌطىٌَّ 4887َ/ 4889جٌُٛفٍ ٌٍؼحَ جٌىٌجٍْ وجؼبٓؿٌٍن  ي جٌفًٛ 

؛ قُع (طؿٍَرُسجٌّىػس ججمل)جٌطؼٍُ جؼبَُؽ  ذاْطٍجضُؿُسجٌٗؼد  وذحالنطُحٌ جٌؼٗىجتٍ وٌْص ئقىي. ٢حٌرح و٢حٌرس( 35)
 وذٍغ CD ىطٍؤُس لىِص ؽبُ ػًٍ ٖىًحبٟىٌ ؿبحٍٞجش وذىٌجْس جٌىطحخ جؼبمٌٍ ودبىجو ئٌ وٌِ ٘إالء ج٣ٌٍرس جؼبمٌٍ

؛ وٌْىج جؼبمٌٍ حبٟىٌ (ٟحذ٣سجٌ ّىػسججمل)جحملحٍٞز  ذاْطٍجضُؿُس, ووٌْص جٌٗؼرس جٌػحُٔس و٢حٌرًس ٢حٌرًح( 48)ػىوُ٘ 
جْطٍّ جٌطىٌَّ  ي جؼبمٌٍ ِىز شبحُٔس أْحذُغ ذىجلغ . و٢حٌرًس ٢حٌرًح (25)ؿبحٍٞجش وذىٌجْس جٌىطحخ جؼبمٌٍ فم١ وذٍغ ػىوُ٘ 

أظهٍش ٔطحتؽ جٌىٌجْس فٍولح يجش و.  ي غالغس ٌمحءجش ػًٍُّح ضىٌَرًح س ججملّىػس جٌطؿٍَرُسوّح ضٍمً ٢ٍر محء وجقى أْرىػُح,ٌ
وج٣ٌٍرس جًٌٌ وٌْىج ذ٣ٍَمس جحملحٍٞز وٌٛححل  ىِؽجٌطؼٍُ جؼب ذاْطٍجضُؿُسذٌن ربًُٛ ج٣ٌٍرس جًٌَٓ وٌْىج  ئقٛحتُسوالٌس 

جؼبٓطهىِس وٌٛححل  جإلْطٍجضُؿُس ي جذبح٘حش ج٣ٌٍرس كبى  ئقٛحتُسٌٕطحتؽ فٍولح يجش والٌس ججملّىػس جٌطؿٍَرُس, وّح أظهٍش ج
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جٌطؼٍُ جؼبَُؽ  ي ضىٌَّ جؼبٓحلحش جعبحِؼُس  ي جعبحِؼس  ئْطٍجضُؿُسوأوٚص جٌىٌجْس ذأْ ضؼُّ . ججملّىػس جٌطؿٍَرُس أًَٟح
 .جٌؼٍذُس جؼبفطىقس

 جٌطؼٍُُ ضمُٕحش ؼبمٌٍ ضفحػٍُس ئٌىطٍؤُس ذٍؾبُس وض٣رُك ُُّجٌيت ٘ىفص ئذل ضٛ( 4880َ)وٌجْس جٌٍُ٘جين و ي 
 مبىيؼ ٞىء  ي  (Director )جٌىجٍَوطىٌ ومت ضُُّٛ جٌربؾبُس ذحْطهىجَ ٔظحَ, جٌىٌجٍْ  ي جٌطكًُٛ أغٍ٘ح ٌمُحِ

 " قِٓح وقىجش ِٓ ضؼٍُُّس وقىجش غالظ جؼبّّٛس ػًٍ جٌربؾبُس جٖطٍّص ولى , وّمطٍـ ذطمىيبٗ جٌرحقع لحَ ضٍُّّٛ
 ذبٍَرُطٌن ؾبّىػطٌن )ضّٟٓ ضُّّٛٗ ػًٍ  جًٌٌ جٌطؿٍَيب ٖرٗ جؼبٕهؽ ذطىظُف جٌطؼٍُُّس جٌربؾبُس ض٣رُك ومت ,"جٌطؼٍُُ ضمُٕحش

 جٌربؾبُس جْطهىجَ ذٌن ِح فُٗ َىِؽ جًٌٌ جؼبىِؽ ُذ١ّٕ جٌطؼٍ جألوذل جٌطؿٍَرُس ججملّىػس وٌْص قُع (ٞحذ٣س وؾبّىػس ,
 ٢ٍَك ػٓ ذأٔفٓهُ أفٍجو٘ح ضؼَُّ قُع جٌػحُٔس جٌطؿٍَرُس ِغ ججملّىػس جًٌجيت جٌطؼٍُ مب١ وض٣رُك , سجٌطمٍُىَ وجحملحٍٞز جٌطؼٍُُّس

 (48)ِٕهح  ؾبّىػس وً ّٞص ولى جٌطمٍُىَس جحملحٍٞز ذ١ّٕ ججملّىػس جٌٟحذ٣س وٌْص وّح , جٌطؼٍُُّس جٌربؾبُس جْطهىجِهُ
 جٌطكًُٛ وجنطرحٌ , جؼبؼٍ ي جٌطكًُٛ جنطرحٌ  ي سبػٍطح أوجضحْ ىشُأػ ولى . ذ٣ٍَمس ػٗىجتُس وضؼُُٕهُ جنطُحٌُ٘ مت ,ًح٢حٌر

 وٌص وّح , جٌٟحذ٣س ججملّىػس ذأوجء ِمحًٌٔس , أوجتهّح  ي جٌطؿٍَرُطٌن ضفىق ججملّىػطٌن ػًٍ جٌىٌجْس ٔطحتؽ وٌص ولى, جؼبهحٌٌ
 ػًٍ وجْطٕحًوج ِطٗحهًبح أوجؤنبح وحْ ُعق جٌطؿٍَرُطٌن ججملّىػطٌن أوجء ذٌن ئقٛحتًُح فٍوق وجٌس وؾىو ػىَ ػًٍ وًٌه جٌٕطحتؽ
 ِٓحلحش ضىٌَّ  ي جاللطٛحٌ ػىَ : أنبهح ِٓ وحْ جٌيت , وجؼبمطٍقحش جٌطىُٚحش ِٓ جٌرحقع ؾبّىػس لىَ , جٌىٌجْس ٔطحتؽ

 جؼبٓطؿىجش وِؽ نالؽبح ِٓ َطكمك أنٍي أمبح٠ ضؼٍُُّس وضىظُف, جٌطمٍُىَس مب١ جحملحٍٞجش ػًٍ جٌطؼٍُُ ضمُٕحش
 ج٣ٌالخ ئضمحْ ِٓطىي ٍَضفغ قىت ؛ وجٌط٣رُمُس جعبىجٔد جٌٕظٍَس ذٌن ِح جؼبىجَٔس ْططُ نالؽبح ِٓ جٌيت , جغبىَػس سجٌطىٕىٌىؾُ
 . جٌالَِس ِهحٌجضٗ ِٓ وسبىٕهُ, جٌطؼٍُُ ضمُٕحش جملحي جٌٛكُكس جٌؼٍُّس جؼبفحُُ٘ وجوطٓحهبُ

 ي ضىٌَّ ِحوز جعبغٍجفُح ػًٍ  ئذل جْطمٛحء أغٍ جْطهىجَ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ( 4887َ)٘ىفص وٌجْس جٌٌٍّٗ و
ِٓ صبُغ  َطأٌف جٌىٌجْس ؾبطّغ ووحْ . ٢الخ جٌٛف جٌػحٌع جؼبطى١ْ  ي ؿبحفظس قفٍ جٌرح٢ٓ وجذبح٘حهتُ كبىٖ ربًُٛ

,  ي جؼبٍّىس جٌؼٍذُس جٌٓؼىوَس, وجٌطؼٍُُ  ي ٣ِٕمس قفٍ جٌرح٢ٓ ٢الخ جٌٛف جٌػحٌع جؼبطى١ْ  ي جؼبىجٌِ جٌطحذؼس ٌىَجٌز جٌطٍذُس
ِىٞىػحش ؾغٍجفُس  ٢حٌرًح, ِىَػٌن ػًٍ ؾبّىػطٌن ِطىحفثطٌن ئقىجنبح ذبٍَرُس وٌْص( 92)جٌىٌجْس ِٓ  ىٔص ػُٕسوّح ضى

صبؼص ذُحٔحش جٌىٌجْس و .جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ وٌْص ِٓ نالي أٍْىخ ذحْطهىجَ أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وجألنٍي ٞحذ٣س
. جؼبىِؽ لُحِ جذبح٘حش ج٣ٌٍرس كبى جٌطؼٍُ سْطرحٔجىٌجْس , ونًُٛٛح ألغٍجٜ جٌربٍٍُٛ ُّٚ  جنطرحٌ: ذحْطهىجَ أوجضٌن نبح

 ي وٌؾحش جالنطرحٌ  وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس: وحٔص ٔطحتؽ جٌىٌجْس وحٌطحرل, ش وربٍٍُهح ئقٛحتًُحوذؼى صبغ جٌرُحٔح
ضؼٍُ جعبغٍجفُح ذحْطهىجَ  كبىذحذبح٘حش ئهبحذُس َطّطؼىْ ٢ٍرس جٌؼُٕس جٌطؿٍَرُس وّح أْ , سٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُ جٌطكٍٍُٛ

جعبغٍجفُح, وضٗؿُؼهُ ػًٍ جْطهىجَ أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي  أوًٚ جٌرحقع ذٍٟوٌز ضىٌَد ِؼٍٍّو. جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
جٌطىٌَّ  جٌركػٍ فمى أوًٚ ذطىؾُٗ جٌركع جؼبٓطمرٍٍ ئذل وٌجْس أغٍ جْطهىجَ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي جٌطىٌَّ , أِح ػًٍ جؼبٓطىي

جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي جؼبىجٌِ  ٍىخْأ ىجضؽ ضؼٍُُّس أنٍي وئذل جٌركع  ي جؼبىي جًٌٌ يبىٓ فُٗ ض٣رُكّٞٓ ِطغًنجش ؤ
 .جٌٓؼىوٌ جٌٓؼىوَس  ي ٞىء ِؼ٣ُحش جٌٕظحَ جٌطٍذىٌ

 جٌطؼٍُ ِٓ وً جْطهىجَ أغٍ ػًٍ وٌجْس ٘ىفص ئذل جٌطؼٍف( 4887َ)وأؾٍي واًل ِٓ ػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى 
 كبى جؼبهُٕس وجذبح٘حهتُ جٌىذٍىَ ٢الخ ٌىي جٌطؼٍُُّس جٌىَد ِىجلغ وئٔطحؼ ضُُّٛ ِهحٌجش ضُّٕس  ي وجٌطؼٍُ جؼبىِؽ جإلٌىطٍوين
 زبٛٙ جٌىذٍىَ جؼبهُٕس ٢الخ صبُغ ِٓ جٌركع ؾبّىػس وضىىٔص , جإلٌىطٍوين جْطهىجَ ضمُٕحش جٌطؼٍُ ضىٕىٌىؾُح



38 
 

 مت ٌنذبٍَرُط ؾبّىػطٌن , ِطٓحوَس ّىػحشغالظ ؾب ئذل لّٓىج , و٢حٌرًس ٢حٌرًح (39)ػىوُ٘  ذٍغو , جٌطؼٍُُ ضىٕىٌىؾُح
 جٌربٔحِؽ جألوذل جٌطؿٍَرُس ججملّىػس وٌْص قُع , جإلٔطٍٔص ػرب ِط٣ٍرحش جٌىٌجْس ٌىَهُ ضطىجفٍ جًٌَٓ ج٣ٌالخ ِٓ جنطُحٌنبح

 قٌن  ي , ِؽجٌطؼٍُ جؼبى ٢ٍَك ػٓ جٌربٔحِؽ جٌػحُٔس جٌطؿٍَرُس ججملّىػس وٌْص و , جإلٔطٍٔص ػرب جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  ٢ٍَك ػٓ
 ربٍٍُٛ جنطرحٌ وضىىٔص أووجش جٌىٌجْس ِٓ , ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس جٌربٔحِؽ وٌْص جٌيت جٌٟحذ٣س ججملّىػس جٌػحٌػس ججملّىػس سبػً

 ضىٕىٌىؾُح كبى ج٣ٌالخ جذبحٖ وِمُحِ , ضمُُُ ذر٣حلس وَمحِ جٌطؼٍُُّس جٌىَد ِىجلغ ضُُّٛ وئٔطحؼ ِهحٌجش أوجء وجنطرحٌ
 . جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ 

 :وحٔص ٔطحتؽ جٌىٌجْس وحٌطحرلو
 جٌطؼٍُ ذ٣ٍَمس جٌيت ضؼٍّص وججملّىػس جٌطؿٍَرُس جألوذل جٌٟحذ٣س ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتًُح وجٌس فٍوقضىؾى   -

 .جؼبؼٍ ي طكًُٛجٌ جنطرحٌ  ي ٌٛححل ججملّىػس جٌٟحذ٣س جٌيت وٌْص ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس جإلٌىطٍوين
 ذ٣ٍَمس جٌيت ضؼٍّص ػحُٔسجٌ وججملّىػس جٌطؿٍَرُس جٌٟحذ٣س ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن قٛحتًُحئ وجٌس فٍوق ضىؾى ال  -

 .جؼبؼٍ ي طكًُٛجنطرحٌ جٌ  ي جؼبىِؽ جٌطؼٍُ
ّىػس جؼبؼٍ ي ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُطٌن ٌٛححل ججمل طكًُٛجٌ نطرحٌج وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتًُح وجٌس فٍوق ىؾضى -

 جٌطؼٍُ ػٓ ورًن ضأغًن ٌٗ وجٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ جؼبىِؽ جٌطؼٍُ أْ ػًٍ َىي حفب,  ضؼٍّص ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽجٌطؿٍَرُس جٌػحُٔس جٌيت
 . جٌطؼٍُُّس جٌىَد ِىجلغ ضُُّٛ وئٔطحؼ ؼبهحٌجش جؼبؼٍ ي جعبحٔد ربًُٛ  ي جإلٌىطٍوين

 جٌىَد ِىجلغ وئٔطحؼ ضُُّٛ جشؼبهحٌ جعبحٔد جألوجتٍ  ينطرحٌ جال وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتًُح وجٌس فٍوق ىىؾض  -
 .ٌٛححل ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُطٌن جٌػالظ جملّىػحشس ذٌن ججٌطؼٍُُّ

 جٌىَد ِىجلغ وئٔطحؼ ضُُّٛ ؼبهحٌجش جعبحٔد جألوجتٍ  ي نطرحٌجال وٌؾحش ِطى٣ٍْ ذٌن ئقٛحتًُح وجٌس فٍوق ضىؾى ال -
 . جٌطؿٍَرُطٌن ججملّىػطٌن ٣ٌالخ جٌطؼٍُُّس

 ضىٕىٌىؾُح ى جْطهىجَكب ج٣ٌالخ جذبحٖ  ي ججملّىػحش جٌػالظ ٢الخ وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن ئقٛحتًُح وجٌس فٍوق ضىؾى ال -
 . جإلٌىطٍوين جٌطؼٍُ

 
وٌجْس ٘ىفص ػًٍ ِؼٍفس جٌؼىجًِ جٌيت ضٗؿغ أو ضؼُك قبحـ  Kitchenham (4885َ) وأؾٍي وُطٗٓ ٘حَ

ِؼٌٍّن مت جنطُحٌُ٘ ِٓ غالظ ِىجٌِ ( 28) وضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ, جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ٚفىف جؼبٍقٍس جإلػىجوَس
وجْطهىَ جٌرحقع ج٣ٌٍق جٌركػُس جٌٕىػُس ِٓ ضىوَٓ جؼبالقظحش جٌُىُِس وجإل٢الع ػًٍ جٌٓؿالش , ٌٍّٗحٌوس  ي جٌىٌجْس

وضىٍٚص ٔطحتؽ جٌىٌجْس ئذل وؾىو ػىجًِ فبُُز ضٍُٓ قبحـ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وػىجًِ , وئؾٍجء جؼبمحذالش وجؼبالقظحش جٌُىُِس
 :ؼُك ض٣رُمٗ وِٓ جٌؼىجًِ جؼبٍُٓز ض

 .جًٌٌ وبىظ ذٌن جؼبؼٌٍّن أو ِغ ج٣ٌٍرس: جٌطؼحوْ -
 .ظهٍش قحؾس أفٍجو جٌؼُٕس ئذل وؾىو ذُٕس ربطُس لىَس: جٌرُٕس جٌطكطُس جٌمىَس -
 .قُع َفًٟ ِؼظُ جؼبطؼٍّىْ ض٣رُك ِؼٍُّهُ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي جغبٛس جٌىٌجُْس: ٣ِحٌد جؼبطؼٌٍّن -

 :ٍَج٘ح جٌرحقع ِؼُمس ٌٍطؼٍُ جؼبىِؽأِح جٌؼىجًِ جٌيت 
 .قُع َط٣ٍد جٌط٣رُك جٌفؼٍٍ ٌٍطؼٍُ جؼبىِؽ ولطًح ورًنًج  ي جٌٛفىف جإلػىجوَس: جٌىلص -
 .ٔمٙ جؼبٛحوٌ جٌطمُٕس جٌيت ضؼى ٍٞوٌَس ؽبًج جٌٕىع ِٓ جٌطؼٍُ َؼطرب ِٓ أذٍَ جٌؼىجًِ جؼبؼُمس: جؼبٛحوٌ -
 .جٌؼحًِ جألْحٍْ إلػحلس قبحـ ض٣رُك جٌطؼٍُ جؼبىِؽقُع ذُٕص جٌىٌجْس أٔٗ : جٌرُٕس جٌطكطُس جٌٟؼُفس -
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وأٚص جٌىٌجْس ذاؾٍجء جؼبَُى ِٓ جألحبحظ ػٓ ض٣رُك جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ٚفىف جؼبٍقٍس جإلػىجوَس قُع أْ ًٖ٘ جٌىٌجْس 
 .ُضؼطرب ِٓ جٌىٌجْحش جالْطىٗحفُس

ًُ ٢الخ ؾحِؼس ُِٓىٌٌ ئذل ِؼٍفس أغٍ جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ  ي ربٛ Creason( 4885َ)وٌجْس وٍَٓىْ و٘ىفص 
(Missouri) , ٌنالي ضىٌَّ أقى جؼبمٌٍجش ذأٍْىخ جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ ٌٍّؿّىػس جٌطؿٍَرُس و ذأٍْىخ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُى ِٓ

( 480)وضىىٔص ػُٕس جٌىٌجْس ِٓ , وِؼٍفس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن  ي ِهحٌجش جٌركع وجٌطه١ُ٣, ٌٍّؿّىػس جٌٟحذ٣س
جٌٕطحتؽ أْ  ذُٕصو, ٢الخ ضؼٍّىج ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس( 289)ّىج ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ و ٢حٌرًح ضؼٍ( 284)ِٕهُ , ٢حٌد

وأوًٚ جٌرحقع , وجء ج٣ٌٍرس وربُٛهُ جٌىٌجٍْ وأؾحووج ِهحٌجش جٌركع وجٌطه١ُ٣أجٌطؿٍَرُس أظهٍش ضفىلًح  ي ججملّىػس 
 .جٌالَِس ٌط٣ىٍَ ج٣ٌالخجٌطؼٍُ جؼبىِؽ ؼبؼٍفس جالقطُحؾحش   يَجي ٕ٘حن قحؾس ئذل جٌركع  ذأٔٗ ِح

ئذل لُحِ أغٍ ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ضىٌَّ ٢الخ جؼبٍقٍس  Maguir( 4885َ)ِحؾىٌ  وٌجْسو٘ىفص 
وجْطهىَ جٌرحقع جؼبٕهؽ جٌطكٍٍٍُ  ي ًٖ٘ جٌىٌجْس ويٌه ,(Toronto)جؼبطى٣ْس  ي ِحوز جٌٍَحُٞحش دب٣ٕمس ضىٌٔطى 

ولى مت صبغ جٌرُحٔحش ِٓ ؾبّىػس ِٓ جؼبؼٌٍّن جؼبٗحٌوٌن  ي , جؼبطى٣ْسٌإل٢الع ػًٍ ذبحٌخ ِؼٍٍّ جٌٍَحُٞحش ذحؼبىجٌِ 
وأٖحٌش ٔطحتؽ , ُ جؼبىِؽ ُ فبٓ وٌْىج ٢الهبُ ذأٍْىخ جٌطؼٍِؼٍ( 59)ِٓ ػُٕس جٌىٌجْس  ًٖ٘ جٌىٌجْس حبُع ضىىٔص

ذحإلٞحفس ئذل وؾىو , هُِغ ِؼٍُّ جٌىٌجْس ئذل أْ أٍْىخ جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ ٌٗ فحتىز  ي ئَٛحي جؼبؼىن و ي ضفحػً جؼبطؼٌٍّن
 .جؼبطؼٌٍّنو جؼبؼٌٍّن جذبح٘حش جهبحذُس كبى ً٘ج جٌٕىع ِٓ جٌطؼٍُ ِٓ لرً

وٌجْس جْطهىَ فُهح جؼبٕهؽ جٌطكٍٍٍُ و٘ىفص ئذل ِؼٍفس فحػٍُس جٌطؼٍُُ  Robison( 4882َ)وأؾٍي ٌوذٓٓ 
قُع , ٍُحش  ي جٌطؼٍُُ جؼبىِؽويٌه ِٓ نالي ِؼٍفس جذبحٖ جٌى, (Brigham Young)جؼبىِؽ  ي ؾحِؼس ذٍؾهحَ َىٔؽ 

وأْ ٕ٘حن , جؼبىِؽ  ٌٍطؼٍُوأٖحٌ ربًٍُ جٌٕطحتؽ ئذل وؾىو فحػٍُس , أًٌْ جٌرحقع جْطرُحْ ئذل صبُغ جٌىٍُحش  ي جعبحِؼس
 .جٌضرح٢ًح جهبحذًُح ذٌن فحػٍُس جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ وجٌىػُ جٌفين وجؼبحوٌ ِٓ لرً جعبحِؼس

ِطؼًٍّح ِٓ ( 97)ٍفس فحػٍُس جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ وجٖطٍّص جٌؼُٕس ػًٍ ئذل ِؼ Lynna( 4882َ)وٌجْس ٌُٕح و٘ىفص 
جٌطؼٍُُ ) ولحَ جٌرحقع ذطىٌَٓهُ صبُؼًح ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ , جٌىرحٌ جٌؼحٌٍِن  ي أػّحي ـبطٍفس وٍَغرىْ  ي جٌطؼٍُ جؼبٓحتٍ

, ٖ جٌرحقع ٌٍىٗف ػٓ جذبح٘حش ج٣ٌٍرسجْطرُحْ أػى: ومت صبغ جؼبؼٍىِحش ِٓ نالي أوجضٌن, (جٌطمٍُىٌ ِغ جْطهىجَ جالٔطٍٔص
وأٖحٌش ٔطحتؽ جٌىٌجْس ئذل أْ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ِٕحْد ؾىًج ٌٍّطؼٌٍّن جؼبهطٍفٌن  ي ُِىؽبُ ونٛحتٛهُ , وجالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ

وأوٚص جٌىٌجْس ذاؾٍجء جؼبَُى ِٓ جٌركىظ  ,جهبحذُس كبى جٌطؼٍُ هبًج جألٍْىخوّح أٖحٌش ئذل وؾىو جذبح٘حش , جٌٕفُٓس 
 .ي فحػٍُس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ  ي ذُثحش ـبطٍفسقى

 

 :انزؼهُك ػهً انذساعبد انغبثمخ
 ذؼٟهح وِؽ وّح جٌطؿٍَرُس, ٖرٗ جٌىٌجْحش ضُُّٛ  ي جٌىٍّ جؼبٕهؽ ػًٍ جٌىٌجْحش غحٌرُس ػحَ جػطّىشذٗىً 

 , أغٍجٞهح جحملىوز حبٓد سجٌىٌجْ جملّىػحش ضىََؼهح  ي جٌٓحذمس جٌىٌجْحش ضرحَٕصو ,سٌٍىجٌْ وجٌٕىػُس جٌىُّس جؼبؼحعبس ذٌن
جػطّى  ِٓ وِٕهُ , ٞحذ٣س ؾبّىػس ِمحذً جٌىجقىز  ي جٌطؿٍَرُس ججملّىػس أو , جٌطؿٍَرُطٌن ججملّىػطٌن جػطّى ِٓ فّٕهُ

 , جٌٟحذ٣س ججملّىػس ِمحذً  ي جٌطؿٍَرُس مب١ ججملّىػس جػطّىش ِؼظّهح ٌىٓ , ذبٍَرُس ؾبّىػس ِمحذً  ي ٞحذ٣طٌن ؾبّىػطٌن
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 جٌىٌجْحش ضرحَٕص وّح. جٌٟحذ٣س ججملّىػس ِغ جٌطمٍُىَس ج٣ٌٍَمس وض٣رك جٌطؿٍَرُس ِغ ججملّىػس جإلٌىطٍوينٌطؼٍُ ج ض٣رك قُع
 , جؼبهحٌَس جعبىجٔد ػًٍ ٌوُ ِح وِٕهح جؼبؼٍفُس جعبىجٔد ٌوُ ػًٍ ِح فّٕهح , جؼبهطٍفس جٌطؼٍُُّس جعبىجٔد ضغ٣ُطهح  ي جٌٓحذمس
وّح  .وضمُٕحضٗ جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  ض٣رُك كبى أو , جٌطؼٍُُّس جؼبحوز كبى الذبح٘حشج ْىجًء ػًٍ جالذبح٘حش ٌوُ ِح وِٕهح

 ي لُحِ جٌػرحش  (Cronbach alpha) وٍؤرحل جٌفحضىٍجًٌج  أوػٍ٘ح وِٓ جإلقٛحتُس جؼبؼحعبحش ِٓ جٌؼىَى ُطهىِصجْ
 (.(t-testش  جنطرحٌ ,( (ANCOVAجؼبٛحقد جٌطرحَٓ وربًٍُ ,(Chi square) ضٍذُغ ووحٌ

مب١ جٌطؼٍُ  جْطهىجَ فحػٍُس ِٕهح ضإوى ورًنز ٔٓرس وٌىٓ , جٌٕطحتؽ  ي وًٌه جٌٓحذمس جٌىٌجْحش ضرحَٕص ولى
 ئذل ضًٗن وحٔص فحػٍُطهح ٔطحتؿهح ِإوًىز ضأش دل جٌيت ضٍه وقىت ِغ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ, ذٗىً وحًِ أو ِىِؽ جإلٌىطٍوين

 ٌىٕهح أو جؼبىِؽ , جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  جْطهىِص جٌيت جٌطؿٍَرُس ِطى٣ْحش ججملّىػحش  ي ًُِ ظهىٌ ِغ , فٍوق وؾىو ػىَ
 ِٓ جًٌٌ يٌه جؼبٓطىي َمُّ أْحْٗ  ي َىٓ دل جٌطؼٍٍُّ جحملطىي أْ ئذل ضًٗن أهنح أو جؼب٣ٍىخ ِٓطىي جٌىالٌس ئذل ضًٛ دل

 جٌيت جٌٟحذ٣س ججملّىػس قضفى ضإوى أْ ِؼظُ ٔطحتؽ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس دل وّح, سجٌىٌجْ ؾبّىػحش ذٌن جٌفٍوق ػصحب نالٌٗ
ِح ػىج وٌجْس  أو جٌطؼٍُ جؼبىِؽ جإلٌىطٍوينذأٍْىخ جٌطؼٍُ ضؼٍّص  جٌيت جٌطؿٍَرُس ػًٍ ججملّىػحش جٌطمٍُىَس ذح٣ٌٍق وٌْص

 (.4887َ)وجقىز فم١ وٍ٘ وٌجْس ػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى 

وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ  جإلٌىطٍوين وٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ)وِٓ جْطؼٍجٜ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس جؼبطؼٍمس ذححملىٌ جألوي 
 :َطٟف ِح ٍٍَ( جٌطمٍُىٌ

ِح ػىج وٌجْس جٌؼرى جٌىٍمي , جضفمص جٌىٌجْس جغبحٌُس ِغ صبُغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس  ي جْطهىجَ جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب
 .جٌيت جْطهىِص جؼبٕهؽ جٌىٚفٍ (4884َ)ووٌجْس ِحٍْ ( 4884َ)أذٍّ ووٌجْس ( 4889َ)

ذمس جٌيت جْطهىِص جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب ِغ جٌىٌجْس جغبحٌُس  ي جْطهىجَ أوجز جالنطرحٌ وّح ضطفك صبُغ جٌىٌجْحش جٌٓح
 .جٌطكٍٍُٛ ؼبؼٍفس والٌس جٌفٍوق ذٌن أوجء ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س

و ( 4884َ)أذٍّ ( 4887َ)وجضفمص جٌىٌجْس جغبحٌُس  ي جؼبٓطىي جعبحِؼٍ ألفٍجو جٌؼُٕس ِغ وجٌْس جٌٗىَفحش 
وجنطٍفص ِغ ذحلٍ جٌىٌجْحش جٌيت ٢رمص ػًٍ ٍِجقً جٌطؼٍُُ جٌؼحَ وّح  ي وٌجْس  (4884َ)وجٌٍُ٘جين ( 4884َ)ِحٍْ 

قبىَٓ و ( 4885َ)وجالذٍجُُ٘ ( 4889َ)وجٌىٓحخ ( 4889َ)وجٌؼرى جٌىٍمي ( 4887َ)جٌؼؿٍُّ, (4880َ)جغبًَفٍ 
(4884َ.) 

وّح  ي وٌجْس  جإلٌىطٍوينى ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جْطهىفص ِؼظُ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس جٌطؼٍف ػًٍ جذبحٖ جؼبطؼٌٍّن كبو
قبىَٓ  (  4884َ)و ِحٍْ ( 4884َ)أذٍّ  و( 4885َ)وجالذٍجُُ٘ ( 4889)وجٌىٓحخ ( 4880َ)جغبًَفٍ 

 ي ججملحي جٌطكًُٛ  ض٣رُك جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ وجنطٍفص جٌىٌجْس جغبحٌُس ػٕهح  ي ِؼٍفس أغٍ,(4884َ)وجٌٍُ٘جين ( 4884َ)
 .جؼبؼٍ ي وجؼبهحٌٌ

أو  جإلٌىطٍوينوٌجْحش ضٕحوٌص جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وِمحٌٔطٗ ذحٌطؼٍُ )ٍىٌجْحش جٌٓحذمس جؼبطؼٍمس ذححملىٌ جٌػحين ٌ ِح ذحٌٕٓرسأ
 :َطٟف ِح ٍٍَ( جٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ

 

( 4886َ)ِح ػىج وٌجْس وىٍِ , جضفمص جٌىٌجْس جغبحٌُس ِغ صبُغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس  ي جْطهىجَ جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب
 .جٌيت جْطهىِص جؼبٕهؽ جٌطكٍٍٍُ( 4882َ)وٌوذٓٓ ( 4885َ)ِحؾىٌ ( 4885َ)وُطٗٓ ٘حَ 
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ضطفك صبُغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس جٌيت جْطهىِص جؼبٕهؽ جٌطؿٍَيب ِغ جٌىٌجْس جغبحٌُس  ي جْطهىجَ أوجز جالنطرحٌ  وّح
 .جٌطكٍٍُٛ ؼبؼٍفس والٌس جٌفٍوق ذٌن أوجء ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س

(  4887َ)و وػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى ( 4886َ)وغحزل ( 4828َ)حٌُس ِغ وٌجْس جٌغحِىٌ وجضفمص جٌىٌجْس جغب
ئذل جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي وجنطٍفص ِغ ذحلٍ جٌىٌجْحش جٌيت  ذحإلٞحفس ي لُحِ ِٓطىي جألوجء جؼبهحٌٌ (  4885َ)ووٍَٓىْ 

 .ٌوُش ػًٍ لُحِ جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي فم١
ػرى ( 4880َ)و أذى ِىًْ ( 4886َ)فٍجو جٌؼُٕس ِغ وٌجْس غحزل جضفمص جٌىٌجْس جغبحٌُس  ي جؼبٓطىي جعبحِؼٍ أل

وجنطٍفص ِغ ذحلٍ جٌىٌجْحش جٌيت ٢رمص ػًٍ ٍِجقً , (4882َ)ٌُٕح ( 4885َ)وٍَٓىْ ( 4887َ)جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى 
أو ٢رمص ػًٍ جؼبؼٌٍّن جًٌَٓ جْطهىِىج أٍْىخ , (4887َ)وجٌٌٍّٗ ( 4828َ)جٌطؼٍُُ جٌؼحَ وّح  ي وٌجْس جٌغحِىٌ 

 (.4885َ)و وُطٗٓ ٘حَ ( 4882َ)و ٌوذٓٓ ( 4885)جٌطؼٍُُ جؼبىِؽ  ي جٌطىٌَّ ِػً وٌجْس ِحؾىٌ 
وػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى ( 4886َ)و وىٍِ ( 4886َ)وجنطٍفص جٌىٌجْس جغبحٌُس  ي ِغ واًل ِٓ وٌجْس غحزل 

قُع لّٓص ػُٕس جٌىٌجْس ئذل , مٍُىٌوجٌطؼٍُُ جٌط جإلٌىطٍوينجٌيت جْطهىفص ِمحٌٔس أغٍ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ِغ جٌطؼٍُ ( 4887َ)
و وىٍِ ( 4886َ)ذُّٕح جضفمص جٌىٌجْس جغبحٌُس ِغ وٌجْس غحزل , غالظ ؾبّىػحش وٌْص وً ؾبّىػس ذأٍْىخ ـبطٍف

 .جإلٌىطٍوين ي جْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ( 4886َ)
ىِؽ وّح  ي وٌجْس جْطهىفص ذؼٝ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس جٌطؼٍف ػًٍ جذبحٖ جؼبطؼٌٍّن كبى ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼب

و وأؾٍي ( 4887َ)و ػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى  (4887َ)وٌجْس جٌٌٍّٗ  و( 4880َ)أذى ِىًْ  و( 4886َ)جْطٍَىالٔى 
 ي جٌطكًُٛ  ض٣رُك جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ػًٍ وجنطٍفص جٌىٌجْس جغبحٌُس ػٕهح  ي ِؼٍفس أغٍ, ( 4882َ)ٌُٕح ( 4882َ)ٌوذٓٓ 

 .ججملحي جؼبؼٍ ي وجؼبهحٌٌ

, (4885َ)ذؼٝ جألْحٌُد جؼبٓكُس جٌىٚفُس وّح  ي وٌجْس ِحؾىٌ  جٌٓحذمسؼٝ جٌىٌجْحش ذ وظفصوّح 
 (.4882َ)وٌُٕح, (4882َ)وٌوذٓٓ 

 

 :يف انذساعخ احلبنُخ انذساعبد انغبثمخ يٍ االعزفبدحيذي 

 جْحشجٌىٌ جٌيت ضّٟٕطهح جٌؼٕحٍٚ وِٓ جٌٓحذمس, وجٌىٌجْحش جألوذُحش ػًٍ ٌتُّ ذٗىً جٌىٌجْس جغبحٌُس جػطّىش
 :ٍٍَ ِح ِٕهح جالْطفحوز وسبص جٌٓحذمس

 وذٕحًء , أغٍجٞهح جحملىوز حبٓد , جٌىٌجْس جملّىػحش ضىََؼهح  ي ضُُّٛ جٌركع و جٌٓحذمس جٌىٌجْحش ضرحَٕص -
ػًٍ يٌه مت جنطُحٌ جٌطُُّٛ جؼبٕحْد ٌٍىٌجْس جغبحٌُس قُع مت ضىََغ ؾبّىػحش جٌىٌجْس ئذل ؾبّىػطٌن 

 .ذبٍَرُس وٞحذ٣س
ووًٌه , ٌىٌجْس جغبحٌُس ِٓ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس  ي جنطُحٌ وضٕظُُ جحملحوٌ جألْحُْس ٌإل٢حٌ جٌٕظٌٍجْطفحوش ج -

ْهٍص  ووًٌه, و ي ضُُّٛ وذٕحء أووجش جٌىٌجْس, ٢ٍق صبغ جٌرُحٔحش جؼبطؼٍمس ذحنطرحٌ فٍوٜ جٌىٌجْس
 .طكًٍُ ٔطحتؽ ًٖ٘ جٌىٌجْسٌ ٕحْرسُحٌ جألْحٌُد جإلقٛحتُس جؼبجنط ػًٍ جٌرحقػس
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ِغ  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  ىِؽٌ وِٓطىَحش ـبطٍفس ٌش جٌىٌجْحش جٌٓحذمس ئذل جٌؼىَى ِٓ ج٣ٌٍق جؼبطٕىػسأٖح -
ٌفثس جؼبٓطهىفس وجؼبحوز جٌؼٍُّس وجْطفحوش جٌىٌجْس جغبحٌُس ِٕهح  ي جنطُحٌ ٢ٍَمس قٓد ج جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ

 . ي جٌىٌجْس جؼبٓطهىِس شجوجٌىِؽ جٌيت زبىَ جحملطىي جٌؼٍٍّ وجٌفثس جؼبٓطهىفس وجألو
ضٕىػص وضؼىوش جألووجش جؼبٓطهىِس  ي جٌىٌجْحش جٌٓحذمس حبٓد ٢رُؼس جٌىٌجْس وأٍْىخ جٌرحقع فّٕهح  -

وِٕهح ِٓ ٢رك ذٍؾبُس ضؼٍُُّس ؾحُ٘ز أو ِٓ  جإلٌىطٍوينأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ  أو سجإلٌىطٍؤُِٓ جْطهىَ جؼبىجلغ 
نطُحٌ جألوجز جألٔٓد ٌطُُّٛ جٌركع و ٣ٌرُؼس وجْطفحوش جٌىٌجْس جغبحٌُس ِٓ يٌه  ي ج, ضُُّٛ جٌرحقع

جْطهىِص أٔظّس وجنطٍفص ػٓ ذحلٍ جٌىٌجْحش جٌيت  جإلٌىطٍوينجٌطؼٍُ  ئوجٌزجحملطىي قُع ٢رمص ٔظحَ 
 (.Blackboard) ي أْ ًٖ٘ جٌىٌجْس جْطهىِص ٔظحَ ذالورىٌو  جإلٌىطٍوينئوجٌز جٌطؼٍُ 

 .جغبحٌُس جٌىٌجْس ئؾٍجءجش  ي هحجؼبٓطمرٍُس وضُّٟٕ جٌىٌجْحش ضىُٚحش ِٓ جالْطفحوز -
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 الفصل الرابع
 

 إخشاءاد انذساعخ

 ِٕهؽ جٌىٌجْس 
 ؾبطّغ جٌىٌجْس 
 ػُٕس جٌىٌجْس 
 أووجش جٌىٌجْس 
  ض٣رُك جٌىٌجْس 
 أْحٌُد جؼبؼحعبس جإلقٛحتُس 
  ٍُجإلٌىطٍوينذٕحء جؼبمٌٍ ئٌىطٍؤًُح ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼ. 
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 ئؾٍجءجش جٌىٌجْس: جٌفًٛ جٌٍجذغ

وّح َرٌن أووجش جٌىٌجْس , وَىٞف ؾبطّغ جٌىٌجْس وػُٕطهح و٢ٍَمس ْكرهح, جٌفًٛ ِٕهؽ جٌىٌجْسَطٕحوي ً٘ج 
وَؼٍٜ جإلؾٍجءجش جؼبطؼرس  ي ض٣رُك جٌىٌجْس وأْحٌُد جؼبؼحعبس جإلقٛحتُس جٌيت جْطهىِص , و٢ٍق جٌطكمك ِٓ ٚىلهح وغرحهتح

 . ي ربًٍُ ذُحٔحش جٌىٌجْس

 :يُهح انذساعخ

وجؼبطّػً  ي جعبّغ ذٌن جْطهىجَ ٔظحَ ( جٌطؼٍُ جؼبىِؽ)جؼبطغًن جؼبٓطمً أغٍ  طؿٍَيب ٌىٌجْسْطهىَ جؼبٕهؽ ٖرٗ جٌُج
  هحٌٌجؼب جألوجءجؼبؼٍ ي و  ػًٍ ِٓطىي ججملحي ػًٍ جؼبطغًن جٌطحذغ جؼبطّػً  ي جٌطكًُٛ, وج٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس جإلٌىطٍوينئوجٌز جٌطؼٍُ 

 .هحٌجش ضُُّٛ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسؼب
ومت ضىٌَّ ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذحْطهىجَ ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ , جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س : ٌؼُٕس ئذل ؾبّىػطٌنلّٓص ج

جْطرحٔس  ط٣رُكذ ويٌه :ولى مت جٌطأوى ِٓ ضىحفإ ججملّىػطٌن ذ٣ٍَمطٌن, أِح ججملّىػس جٌٟحذ٣س مت ضىٌَٓهح ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس
ط٣رُك جالنطرحٌ ج٣ٌٍَمس جٌػحُٔس وحٔص ذو (.٘ـ2243, جٌٍُ٘جين)ْد جِرل نربجش ج٣ٌحٌرحش  ي جْطهىجَ جغبح ًٌٍٍطؼٍف ػ

 جعبىوي جٌطحرلَىٞف و ,ىقىجش جٌطؼٍُُّس جؼب٣رمس  ي ًٖ٘ جٌىٌجْسّىػطٌن  ي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي ٌٍجٌمرٍٍ ٌٍطأوى ِٓ ضىحفإ ججمل
 :جٌطُُّٛ جٌطؿٍَيب ٌٍىٌجْس

 جٌطُُّٛ جٌطؿٍَيب ٌٍىٌجْس( 2)ؾىوي 

 اجملًىػخ
كذ يٍ ركبفؤ انزأ

 اجملًىػزني
 أعهىة انزذسَظ

اخزجبس انزسصُم 
 ادلؼشيف انجؼذٌ

اعزًبسح 
 انزمُُى ادلهبسٌ

 جنطرحٌ لرٍٍ جٌطؿٍَرُس

 وض٣رُك جالْطرحٔس

 أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
 4ش 2ش

 أٍْىخ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ جٌٟحذ٣س

  

 :رلزًغ انذساعخ
ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً ( وًْ 458)جؼبٓؿالش  ي ِمٌٍ  صبُغ ٢حٌرحش وٍُس جٌطٍذُس ِٓ جٌىٌجْس ؾبطّغ ضىىْ

ٖؼرس قٓد ( 47)ِىَػحش ػًٍ , ٢حٌرس( 570)وذٍغ ػىو٘ٓ . ٘ـ2232/2234جٌطؼٍُُّس نالي جٌفًٛ جٌىٌجٍْ جألوي
 .جؼبؼٍىِحش جٌٛحوٌز ِٓ عبٕس جٌطٓؿًُ ذمُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ
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 :ػُُخ انذساعخ
ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس نالي ( وًْ 458)ٖؼد ِمٌٍ مت ْكد ٖؼرطٌن ذ٣ٍَمس ػٗىجتُس ِٓ صبُغ 

مث مت ضؼٌُن ئقىي جٌٗؼرطٌن ػٗىجتًُح وّؿّىػس ٞحذ٣س وجألنٍي وّؿّىػس . ٘ـ2232/2234جٌفًٛ جٌىٌجٍْ جألوي 
هحتٍ ألفٍجو وَىٞف جعبىوي جٌطحرل جٌطىََغ جٌٕ, ٢حٌرس( 29)وضىىٔص جٌؼُٕس ذٗىٍهح جٌٕهحتٍ ِٓ  .ذحْطهىجَ جٌمٍػس ,ذبٍَرُس
 :جٌؼُٕس

 وجٌٟحذ٣س جٌطؿٍَرُسجٌىٌجْس  جٌؼُٕس ػًٍ ؾبّىػيتضىََغ ( 4)ؾىوي 

 اجملًىع انكهٍ اجملًىػخ انعبثؽخ اجملًىػخ انزدشَجُخ 

 29 43 43 األفشادػذد 

 
 

 :ركبفؤ رلًىػيت انذساعخ
 

 :رؽجُك االخزجبس انزسصُهٍ انمجهٍ -1
ًح ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس ويٌه ٌٍطأوى ِٓ ضىحفإ لرٍُ ((5)ٍِكك ) مت ض٣رُك جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ

ومت قٓحخ جؼبطى١ْ جغبٓحيب ٌىٌؾحش , ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي ِٓطىي جػبربجش جؼبؼٍفُس جؼبطؼٍمس ذحؼبمٌٍ
 :ججملّىػطٌن وَىٞف جعبىوي جٌطحرل والٌس جٌفٍوق ذٌن وٌؾحش ججملّىػطٌن

 

 ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جالنطرحٌ جٌمرٍٍ والٌس جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ٍْ وٌؾحش( 3)ؾىوي  

 ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ
االحنشاف 
 ادلؼُبسٌ

 لًُخ د
يغزىي 
 انذالنخ

 دالنخ انفشوق

 40286 7023 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 80026 80894

 40323 7020 43 جٌٟحذ٣س

 
 ي ِطى١ْ وٌؾحش ججملّىػطٌن ولُّس أْ ٕ٘حن فٍوق ظحٍَ٘س ذ٣ُٓس ؾىًج ( 3)َطٟف ِٓ جعبىوي 

ويٌه ألْ ِٓطىي جٌىالٌس جؼبمطٍْ هبح ( 8085)وٍ٘ لُّس غًن وجٌس ػٕى ِٓطىي ( 80894)جالنطرحٌ ش ذٍغص 
و٘ى أػًٍ ِٓ جؼبٓطىي جؼب٣ٍىخ فبح َىي ػًٍ أْ جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش ججملّىػطٌن ٍ٘ ( 80026)٘ى 

 .ضىحفإ ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي وً٘ج ًَٗن ئذل, فٍوق غًن وجٌس ئقٛحتًُح
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 نهزؼشف ػهً خرباد انؽبنجبد زىل اعزخذاو احلبعت اِيل وشجكخ االَزشَذ رؽجُك اعزجبَخ -2
 

ٌٍطأوى ( ٘ـ2243)مت ض٣رُك جْطرحٔس جٌٍُ٘جين , ذؼى جٌطأوى ِٓ ضىحفإ ججملّىػطٌن  ي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي
ٌطكًٍُ ووحٔص ٔطحتؽ ج, جْس  ي نربجش جْطهىجَ جغبحْد جِرل وٖرىس جالٔطٍٔصِٓ ضىحفإ ؾبّىػيت جٌىٌ

 :وحٌطحرل جإلقٛحتٍ
 :جِطالن ؾهحَ قحْد آرل وجنً جؼبُٕي.أ

فبح ( ٚفٍ)أْ لُّس جالكبٍجف جؼبؼُحٌٌ جملّىػيت جٌىٌجْس ٘ى ( 2)َُالقظ ِٓ ٔطحتؽ جٌطكًٍُ  ي جعبىوي 
 .أٌ أْ صبُغ أفٍجو ججملّىػطٌن يبطٍىىْ ؾهحَ قحْد آرل وجنً جؼبُٕي, َىي ػًٍ ض٣حذك ججملّىػطٌن  ي ً٘ج جؼبطغًن

 

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جِطالن ؾهحَ قحْد آرل وجنً جؼبُٕي( 2)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د االحنشاف ادلؼُبسٌ ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ

 8 2 43 جٌطؿٍَرُس
 -- -- --

 8 2 43 جٌٟحذ٣س
 

 :جؼبُٕي  يجْطهىجَ جغبحْد جِرل . خ
فبح ( ٚفٍ)أْ لُّس جالكبٍجف جؼبؼُحٌٌ جملّىػيت جٌىٌجْس ٘ى ( 5)َُالقظ ِٓ ٔطحتؽ جٌطكًٍُ  ي جعبىوي 

 .ُٕيأٌ أْ صبُغ أفٍجو ججملّىػطٌن َٓطهىِىْ جغبحْد آرل  ي جؼب, َىي ػًٍ ض٣حذك ججملّىػطٌن  ي ً٘ج جؼبطغًن
 

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جْطهىجَ جغبحْد جِرل( 5)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د االحنشاف ادلؼُبسٌ ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ

 8 2 43 جٌطؿٍَرُس
 -- -- --

 8 2 43 جٌٟحذ٣س
 

 :جالٌطكحق ذىوٌجش ضىٌَرُس ْحذمس.ؼ
وً٘ج ًَٗن ئذل  , ( 8059)أْ ِٓطىي جٌىالٌس ؽبًج جؼبطغًن ٘ى ( 9)ِٓ ٔطحتؽ جٌطكًٍُ  ي جعبىوي  َُالقظ

فبح َىي ػًٍ ضىحفإ أفٍجو , ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌٟحذ٣س
 .ججملّىػطٌن ِٓ قُع جٌطكحلهُ ذىوٌجش ضىٌَرُس ْحذمس
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  ي ؾبحي جغبحْد ق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جالٌطكحق ذىوٌجش ضىٌَرُس ْحذمسوالٌس جٌفٍو( 9)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د االحنشاف ادلؼُبسٌ ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ

 8054 8054 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 8059 80502

 8092 8092 43 جٌٟحذ٣س

 

 ؼحؼبُسجْطهىجَ جٌٗرىس جٌ.و
وً٘ج ًَُٗن ئذل  , ( 8034)أْ ِٓطىي جٌىالٌس ؽبًج جؼبطغًن ٘ى ( 7)َُالقظ ِٓ ٔطحتؽ جٌطكًٍُ  ي جعبىوي 

فبح َىي ػًٍ ضىحفإ أفٍجو , ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌٟحذ٣س
 .ججملّىػطٌن ِٓ قُع جْطهىجِهُ ٌٍٗرىس جٌؼحؼبُس

 

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جْطهىجَ جٌٗرىس جٌؼحؼبُس( 7)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د االحنشاف ادلؼُبسٌ ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ

 2 2 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 8034 2

 8069 8069 43 جٌٟحذ٣س

 

 س جٌؼحؼبُسجالٌطكحق ذىوٌجش  ي ؾبحي ضمُٕحش جٌٗرى.٘ـ
وً٘ج ًَُٗن ئذل  , ( 8074)أْ ِٓطىي جٌىالٌس ؽبًج جؼبطغًن ٘ى ( 0)َُالقظ ِٓ ٔطحتؽ جٌطكًٍُ  ي جعبىوي 

فبح َىي ػًٍ ضىحفإ أفٍجو , ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌٟحذ٣س
 .مُٕحش جٌٗرىس جٌؼحؼبُسججملّىػطٌن ِٓ قُع جٌطكحلهُ ذىوٌجش ضىٌَرُس  ي ؾبحي ض

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جالٌطكحق ذىوٌجش  ي ؾبحي ضمُٕحش جٌٗرىس جٌؼحؼبُس( 0)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د االحنشاف ادلؼُبسٌ ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ

 2027 8027 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 8074 80392

 8044 8044 43 جٌٟحذ٣س
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وَُالقظ أْ ِٓطىي جٌىالٌس ذٍغ جٌمُّس , ٔطحتؽ جٌطكًٍُ جإلقٛحتٍ عبُّغ أْثٍس جالْطرحٔس( 6)وَىٞف جعبىوي 
وً٘ج ًَُٗن ئذل  ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ( 8085)و٘ى أػًٍ ِٓ ِٓطىي جٌىالٌس جؼب٣ٍىخ ( 8097)

فبح َىي ػًٍ ضىحفإ أفٍجو ججملّىػطٌن ِٓ قُع نربجهتُ  ي جْطهىجَ جغبحْد جِرل , ٟحذ٣سججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌ
 .وجٌٗرىس جٌؼٕىرىضُس

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي ؾبًّ أْثٍس جالْطرحٔس( 6)ؾىوي 

 دالنخ انفشوق يغزىي انذالنخ لًُخ د ػذد األفشاد اجملًىػخ

 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 8097 80246

 43 جٌٟحذ٣س

 
 

 :دواد انذساعخأ
 

 االعزجبَخ: األداح األوىل
ػحِس  ٌٍطؼٍف ػًٍ نربجش ج٣ٌحٌرحش قىي جْطهىجَ جغبحْد جِرل ذٛىٌز ((2)ٍِكك) مت ض٣رُك جْطرحٔس

 .يٌه ٌٍطأوى ِٓ ضىحفإ أفٍجو ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣سوٖرىس جالٔطٍٔص ذٗىً نح٘ و
ْإجاًل وٍ٘ ؿبىّس وضطىفٍ فُهح ِؼحًَن جٌٛىق وجٌػرحش ووحٔص ِٓ ضُُّٛ جٌٍُ٘جين ( 26)طرحٔس ػًٍ وضٗطًّ جالْ

أغٍ جْطهىجَ ٚفكحش جٌٗرىس جٌؼٕىرىضُس ػًٍ جٌطكًُٛ جٌىٌجٍْ ٣ٌالخ ِمٌٍ ضمُٕحش ) جْطهىِهح  ي وٌجْطٗ 
 (.٘ـ2243, جٌٍُ٘جين(. )جٌطؼٍُُ ذىٍُس جؼبؼٌٍّن ذحٌٍَحٜ

 

 ادلؼشيف  انزسصُم زجبساخ: األداح انثبَُخ
جؽبىف ِٕٗ لُحِ ربًُٛ ج٣ٌحٌرحش  ي ججملحي جؼبؼٍ ي ووحْ  ((5)ٍِكك) مت ئػىجو جنطرحٌ ربٍٍُٛ  

جٌربجِؽ , جٌٍقالش جؼبؼٍفُس, جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّس)ٌٍىقىجش جٌطىٌَُٓس جٌػالظ جٌيت مت ض٣رُك جٌىٌجْس ػٍُهح وٍ٘ 
فمٍجش ِٓ ٔىع ( 28)و , فمٍجش ِٓ ٔىع جٌٛىجخ وجػب٣أ( 28), فمٍز( 48)وضىىْ جالنطرحٌ ِٓ  ,(جٌطؼٍُُّس

ووحْ وَْ وً فمٍز ٘ى وٌؾس وجقىز وذحٌطحرل فاْ ججملّىع جٌىٍٍ ٌىٌؾحش جالنطرحٌ , جالنطُحٌ ِٓ ِطؼىو
  .جٌطكٍٍُٛ ٘ى ػٍٗوْ وٌؾس

 

 اعزًبسح انزمىمي ادلهبسٌ : األداح انثبنثخ
 ِٕهح ٘ى لُحِ ًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس ووحْ جؽبىفػ ((9)ٍِكك) مت ض٣رُك جْطّحٌجش جٌمىمي جؼبهحٌٌ

جٌىْحتً  ضٕفًُو ضُُّٛ يتِهحٌ  ي ؾبّىػيت جٌىٌجْس ذٌن ويٌه ٌٍّمحٌٔس ,هحٌٌ ي ججملحي جؼب ربًُٛ ج٣ٌحٌرحش
وًٖ٘ جالْطّحٌز ػرحٌز ػٓ ؾبّىػس ِٓ , ذُٕهّح ئقٛحتُس يجش والٌس فٍوق وؾىو ِىي ػًٍ وجٌطؼٍف جٌطؼٍُُّس,
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, Designجٌطُُّٛ )وهتطُ  ذمُحِ ِهحٌيت , جْطّحٌجش( 3)ىً وقىز ضىٌَُٓس وػىو٘ح جؼبؼحًَن جػبحٚس ذ
 (.Implementationوجٌطٕفًُ 

 :صذق أدواد انذساعخ
 

 :االخزجبس انزسصُهٍ -1
ذؼى يٌه مت , ((5)ٍِكك )ػًٍ أ٘ىجف وؿبطىي جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس ٌٍّمٌٍ  مت ضُُّٛ جالنطرحٌ ذٕحًء

 وّح ػٍٜ ػًٍ, ((2)جؼبٍكك )جٌطؼٍُُ ضمُٕحش ىٌّن جؼبطهٌٛٛن  ي ؾبحي ػٍٜ جالنطرحٌ ػًٍ ػىو ِٓ جحمل
وأْ وً فمٍز ضمُّ , ويٌه ٌٍطأوى ِٓ أْ جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ َمُّ ِح وٞغ ٌٗ, (وًْ 458)أْطحيجش ِمٌٍ 

وذٕحًء ػًٍ ِالقظحش وضىؾُهحش جحملىٌّن مت قًف ذؼٝ جٌفمٍجش , (فهُ, ضًوٍ)جؼبٓطىي جؼبؼٍ ي جحملىو 
ووحٔص فمٍجش . جٌٛىٌز جٌٕهحتُس ٌالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ(( 5)جؼبٍكك )وَىٞف , ُٚحغس جٌرؼٝ جِنٍوضؼىًَ 

 :جالنطرحٌ قٓد سبػٍُهح ٌٍّٓطىي جؼبؼٍ ي وحٌطحرل
 

 (جٌفهُ -جٌطًوٍ)سبػًُ فمٍجش جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ ٌٍّٓىَحش جؼبؼٍفُس ( 28)ؾىوي 

 ػذد انفمشاد غزىيأسلبو فمشاد االخزجبس انيت رمُظ ادل ادلغزىي ادلؼشيف

 28  48,26,20,27,25,22,22,7,5,3  ضًوٍ 
 28  29,23,24,28,6,0,9,2,4,2  فهُ 

 
 

 :اعزًبساد انزمُُى ادلهبسٌ -2
ذؼى , ((7)ٍِكك )مت ضُُّٛ جْطّحٌجش جٌطمُُُ ذٕحء ػًٍ أ٘ىجف وؿبطىي جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس ٌٍّمٌٍ 

 وّح, ((2)جؼبٍكك )ضمُٕحش جٌطؼٍُُ هٌٛٛن  ي ؾبحي يٌه مت ػٍٜ جْطّحٌجش جٌطمُُُ ػًٍ ػىو ِٓ جحملىٌّن جؼبط
وأْ وً فمٍز ضمُّ , ويٌه ٌٍطأوى ِٓ أْ جألوجز ضمُّ ِح وٞؼص ٌٗ, (وًْ 458)أْطحيجش ِمٌٍ  ػٍٜ ػًٍ

وذٕحًء ػًٍ ِالقظحش وضىؾُهحش جحملىٌّن مت قًف ذؼٝ جٌفمٍجش , (ضٕفًُ, ضُُّٛ)جؼبٓطىي جؼبهحٌٌ جحملىو 
ووحٔص فمٍجش . جٌٛىٌز جٌٕهحتُس الْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ(( 9)جؼبٍكك )وَىٞف , ٍوضؼىًَ ُٚحغس جٌرؼٝ جِن

 :جالْطّحٌجش قٓد سبػٍُهح ٌٍّٓطىي جؼبهحٌٌ وحٌطحرل
 

 

 (جٌطٕفًُ -جٌطُُّٛ)سبػًُ فمٍجش جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ ٌٍّٓىَحش جؼبهحٌَس  (22)ؾىوي 

ادلغزىي 
 ادلهبسٌ

ػذد  رمُظ ادلغزىيأسلبو فمشاد االعزًبساد انيت 
 جالْطّحٌز جٌػحٌػس جالْطّحٌز جٌػحُٔس جالْطّحٌز جألوذل انفمشاد

 5,4,3,2,1 6,5,4,3,2,1 جٌطُُّٛ
7,6,5,4,3,2,1 

12,11,11,9,8 

23 
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 11,9,8,7,6 12,11,11,9,8,7 جٌطٕفًُ
17,16,15,14,13 

22,21,21,19,18 

21 

 
 :ثجبد أدواد انذساعخ

 

 :االخزجبس انزسصُهٍ -1
 

ويٌه ذطؿُتس جالنطرحٌ ئذل ٔٛفٌن , جٌطأوى ِٓ غرحش جالنطرحٌ ذ٣ٍَمس جٌطؿُتس جٌٕٛفُس ٌالنطرحٌمت 
قُع , جؼبم٢ٌٍحٌرس ذؼى وٌجْطهٓ ٌٍىقىجش جٌطىٌَُٓس جٌػالظ ِٓ ( 45)وض٣رُمٗ ػًٍ ػُٕس جْط٣الػُس ِىىٔس ِٓ 

عبُء جٌػحين ِىىْ ِٓ جٌفمٍجش وج, فمٍجش( 28)جٌفمٍجش جٌفٍوَس ِٓ جالنطرحٌ وػىو٘ح  ِٓضىىْ جعبُء جألوي 
ذؼى يٌه مت قٓحخ ِؼحًِ جالٌضرح٠ ذٌن ؾُتٍ جالنطرحٌ وِؼحًِ غرحش جٌطؿُتس , فمٍجش( 28)جٌُوؾُس وػىو٘ح 

 :جٌٕٛفُس ووحٔص جٌٕطحتؽ وحٌطحرل
 

 ِؼحِالش غرحش جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ( 24)ؾىوي 

 يؼبيم أنفب كشوَجبش ػذد فمشاد االخزجبس
يؼبيم االسرجبغ ثني 

 ضئٍ االخزجبسخ
ثجبد انزدضئخ 

 انُصفُخ

48 

جعبُء جألوي ِٓ جالنطرحٌ 
 (جٌفمٍجش جٌفٍوَس)

 جعبُء جٌػحين ِٓ جالنطرحٌ

 8072 8055 (جٌفمٍجش جٌُوؾُس)

8027 8042 
 

 

وٌٍؿُء ( 8027)ٌٍؿُء جألوي ِٓ جالنطرحٌ ( أٌفح وٍؤرحل)َطٟف أْ لُُ ِؼحًِ ( 24)ِٓ جعبىوي 
خ ِؼحًِ جالٌضرح٠ ذٌن وٌؾحش ٔٛفٍ جالنطرحٌ ذٍغص لُّس ِؼحًِ جٌضرح٠ ذًنْىْ وحبٓح, (8042)جٌػحين 

ػًٍ ربمك ٠ٍٖ  َىيوً٘ج وٍ٘ لُّس ٍِضفؼس ٔٓرًُح ( 8072)وذٍغص لُّس ِؼحًِ غرحش جٌطؿُتس جٌٕٛفُس ( 8055)
 .جٌػرحش  ي جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ

 

 :اعزًبساد انزمُُى ادلهبسٌ -2
 

ُُُ جؼبهحٌٌ ذ٣ٍَمس ئػحوز جٌطمُُُ ِٓ ِؼٍّس أنٍي ٌىً ٢حٌرس ِٓ مت جٌطأوى ِٓ غرحش جْطّحٌجش جٌطم
ٔٓد جالضفحق ذٌن جؼبؼٍّطٌن  جعبىوي جٌطحرلوَىٞف , ٢حٌرس( 45)ج٣ٌحٌرحش جؼبىىٔحش ٌٍؼُٕس جالْط٣الػُس وػىو٘ٓ 

 .جؼبالقظطٌن ٣ٌٍحٌرحش
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 هحٌٌغرحش جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼب -ٔٓد جالضفحق ذٌن ضمُُُ جؼبؼٍّطٌن( 23)ؾىوي 

 َغت االرفبق انزذسَغُخ انىزذح

 8076 جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّس ضُُّٛ وجٔطحؼ: جٌىقىز جألوذل 

 8070 ٌقٍس ِؼٍفُس وجٔطحؼ جٌىقىز جٌػحُٔس ضُُّٛ

 8006 .ضُُّٛ وجٔطحؼ ػٍٜ ضمىيبٍ جقطٍج ي: جٌىقىز جٌػحٌػس

 1.91 انثجبد انكهٍ نالعزًبساد
 

و٘ى ِؼحًِ غرحش ٍِضفغ فبح ( 8062)٘ى  جٌػالظ ْطّحٌجش جٌطمُُُجالضفحق ال ًِأْ ِؼح( 23)َطٟف ِٓ جعبىوي         
 .٠ٍٖ جٌػرحش ربمكَىي ػًٍ أْ جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ 

 :خؽىاد رؽجُك انذساعخ

ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس نالي ( وًْ  458)جؼبٓؿالش  ي ِمٌٍ  ج٣ٌحٌرحش ِٓ ػٗىجتُس ػُٕس جنطُحٌ -2
  .٘ـ2232/2234ٌجٍْ جألوي ِٓ جٌؼحَ جٌى جٌفًٛ جٌىٌجٍْ

 .ضؼٌُن واًل ِٓ ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وججملّىػس جٌٟحذ٣س ذ٣ٍَمس ػٗىجتُس -4
 :جٌطأوى ِٓ ضىحفإ ججملّىػطٌن وٞر١ جؼبطغًنجش جػبحٌؾُس ِٓ نالي -3

 .ض٣رُك جالنطرحٌ جٌمرٍٍ ٌٍطأوى ِٓ ضىحفإ ججملّىػطٌن  ي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي -
 .ٓ ضىحفإ أفٍجو ججملّىػطٌن  ي ِهحٌجش جْطهىجَ جغبحْد و ٖرىس جالٔطٍٔصض٣رُك جْطرحٔس ٌٍطأوى ِ -
قىت َطُ ٞر١ ِطغًن أٍْىخ و٢ٍَمس , مت ضىٌَّ ججملّىػطٌن جٌٟحذ٣س وجٌطؿٍَرُس ِٓ لرً جٌرحقػس -

 .ػٟى ُ٘ثس جٌطىٌَّ  ي جٌطؼٍُُ وجٌطمىمي
ومت , وفك أّْ جٌطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ ٍوينجإلٌىطذٕحء وضٕظُُ جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس جٌػالظ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  -2

 (.ADDIE)جْطهىجَ جٌّٕىيؼ جٌؼحَ ٌٍطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ 
وضىََغ ذؼٝ جؼبٕٗىٌجش , جإلٌىطٍوينضىٌَد أفٍجو ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ػًٍ جٌىنىي وجْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  -5

 جإلٌىطٍوينز ِٓ ػّحوز جٌطؼٍُ دبٓحػى, جٌطىُٞكُس جٌيت ضٍٗـ ٢ٍَمس جْطهىجَ جٌٕظحَ وجؼبٗحٌوس  ي جحملحٍٞجش
 .جبحِؼس جؼبٍه ْؼىو

 (.0)ٍِكك( وٍّس جؼبٍوٌ, جُْ جؼبٓطهىَ )ضىََغ ذُحٔحش جٌىنىي ٌىً ٢حٌرس  ي ججملّىػس جٌطؿٍَرُس  -9
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وٌْص ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذأٍْىخ جٌطؼٍُ , مت ض٣رُك جٌطؿٍذس حبُع ُضىٌِ وً ؾبّىػس ذح٣ٌٍَمس جؼبه١٣ ؽبح -7
 .مت ضىٌَٓهح ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس سجٌٟحذ٣أِح ججملّىػس , جؼبىِؽ

ذحْطهىجَ جْطّحٌجش جٌطمىمي ,  ي هنحَس وً وقىز ِٓ وقىجش جؼبمٌٍ مت ضمىمي ِهحٌجش ج٣ٌحٌرحش  ي وال ججملّىػطٌن -0
 .جؼبهحٌٌ

 .جٌىٌجْس ؾبّىػيت ػًٍ جالنطرحٌ جٌرؼىٌ ض٣رُك مت , جٌطؿٍذس ض٣رُك ِٓ جالٔطهحء ذؼى -6
 .جؼبؼٍ ي وجؼبهحٌٌطكًُٛ  ي جٌججملّىػطٌن س ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش جؼبؼحعبس جإلقٛحتُس وجؼبمحٌٔ -28

 
 :ادلغزخذيخ اإلزصبئُخ األعبنُت

وِٓ أُ٘ جألْحٌُد , (SPSS)مت ربًٍُ جٌرُحٔحش ئقٛحتًُح ذحْطهىجَ ذٍٔحِؽ جغبَُ جإلقٛحتُس ٌٍؼٍىَ جالؾطّحػُس 
 :جإلقٛحتُس جؼبٓطهىِس  ي ًٖ٘ جٌىٌجْس ِح ٍٍَ

 .وجٌٕٓد جؼبثىَس وجالكبٍجفحش جؼبؼُحٌَس جؼبطى٣ْحش جغبٓحذُس   -
 .ٌإلؾحذس ػًٍ أْثٍس جٌىٌجْس, ٌٍّؿّىػحش جؼبٓطمٍس( T-test)جنطرحٌ ش    -
 .ٌمُحِ ٚىق جالضٓحق جٌىجنٍٍ ألووجش جٌىٌجْس, (Pearson correlation) ِؼحًِ جٌضرح٠ ذًنْىْ   -
 .ّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌٌمُحِ غرحش جْط ,(Contingency coefficient)قٓحخ جالضفحق ِؼحوٌس    -
وِؼحًِ غرحش جٌطؿُتس جٌٕٛفُس ٌٍطكمك ِٓ (Cronbach alpha Coefficient)ِؼحًِ أٌفح وٍؤرحل    -

 .غرحش جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ
 

 :ظًٍ أعظ انزصًُى انزؼهًٍُ اإلنكزشوينثُبء ادلمشس إنكزشوًَُب ػهً َظبو إداسح انزؼهى 

ٍغىخ جؼبطؼٍُُّس جٌ جٌٕطحتؽ ي وحفس جإلؾٍجءجش وج٣ٌٍق جؼبٕحْرس ٌطكمُك  َؼطرب جٌطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ ججملحي جًٌٌ َركع
 ووبحوي ضُُّٛ جٌطؼٍُُ جٌٍذ١ ذٌن جعبىجٔد جٌٕظٍَس وجٌط٣رُمُس ٌٍطىٌَّ,. فُهح, وجٌٓؼٍ ٌط٣ىٍَ٘ح ربص ٍٖو٠ ِؼُٕس

جٌؼىَى ِٓ  وٕ٘حن, ُس جؼبهطٍفسجٌط٣رُمٍ فُهطٙ ذطكىَى جٌىْحتً جٌطمٕ أِح جعبحٔد, ٍَحش جٌطؼٍُفحعبحٔد جٌٕظٌٍ َطؼٍك ذٕظ
وٍ٘ ضىفٍ ئ٢حًٌج ئؾٍجتًُح ٔظحًُِح ٌرٕحء جؼبىجلف جٌطؼٍُُّس وضؼى . جٌطٛىٌجش ٌطُُّٛ جٌطؼٍُُ ٣ٍَك ػٍُهح مبحيؼ ضُُّٛ جٌطؼٍُُ
جٌٛكُكس  ي وً ٍِقٍس ِٓ ٍِجقً ضُُّٛ جؼبىلف  جٌمٍجٌجشمبحيؼ ضُُّٛ جٌطؼٍُُ دبػحذس جٌٟىء جًٌٌ ٍَٖى جؼبؼٍُ الزبحي 

ومت جػطّحو جٌّٕىيؼ جٌؼحَ ٌٍطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ  ي ضُُّٛ وذٕحء جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس , ٌطؼٍٍُّ وض٣ىٍَٖ وجْطهىجِٗ وضمىيبٗج
 .جٌػالغس جؼب٣رمس  ي ًٖ٘ جٌىٌجْس

 (:Generic ID Model/ADDIE)انًُىرج انؼبو نهزصًُى انزؼهًٍُ 

قً ٌتُٓس َٓطّى جٌّٕىيؼ جظبٗ ِٕهح, ِٓ طبّ ٍِج ADDIE Modelَطىىْ جٌّٕىيؼ جٌؼحَ ٌطُُّٛ جٌطؼٍُُ 
 :وٍ٘ وحِيت
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        Analysisجٌطكًٍُ  .2
   Designجٌطُُّٛ  .4
 Developmentجٌط٣ىٍَ  .3
     Implementationجٌطٕفًُ  .2
     Evaluationجٌطمىمي  .5

 

ّٓ وَى, جٌٍتُٓس سضىوٌ قىي ًٖ٘ جؼبٍجقً جػبّٓ هحصبُؼذحٌٍغُ ِٓ ضؼىو وضٕىع مبحيؼ جٌطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ ئذل أْ 
وفُّح ٍٍَ ض٣رُك ٍِجقً جٌّٕىيؼ جٌؼحَ ٌٍطُُّٛ , حبٓد جٌطىْغ  ي ػٍٜ ٍِقٍس ووْ جألنٍي ّح ذُٕهحجالنطالف فُ

 :جٌطؼٍٍُّ ػًٍ جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس جٌػالظ ِٓ ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس

 (:Analyses)ادلشزهخ األوىل انزسهُم 
 

 : اذلذف انؼبوحتذَذ 

ِٓطّى ِٓ جؽبىف جٌؼحَ ٌٍّمٌٍ و٘ى أْ ٣َرك ج٣ٌحٌد ِرحوب  جإلٌىطٍوينٕحء جؼبمٌٍ جؽبىف جٌؼحَ ِٓ ذ
 .ضمُٕحش جٌطؼٍُُ  ي ضُُّٛ وئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس

 

 :ادلىظىػبد انشئُغُخ نهًسزىي انزؼهًٍُحتذَذ 

 :س وٍ٘جإلٌىطٍوين ِٓ غالظ وقىجش ٌتُٓوَطىىْ جؼبمٌٍ 

 حؼ جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّسأّْ ضُُّٛ وئٔط:جٌىقىز جألوذل

 أّْ ضُُّٛ وئٔطحؼ جٌٍقالش جؼبؼٍفُس: جٌىقىز جٌػحُٔس

 .جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّسأّْ ضُُّٛ وئٔطحؼ :جٌىقىز جٌػحٌػس
 

 :خصبئص ادلزؼهًني ولذساهتىحتهُم 

عبُّغ ألٓحَ وٍُس , صبُغ جؼبطؼٌٍّن ِٓ ٢حٌرحش وٍُس جٌطٍذُس وَُىٌِ جؼبمٌٍ ٌٍّٓطىي جٌٓحذغ أو جٌػحِٓ
, وصبُغ ج٣ٌحٌرحش ٌىَهٓ نربز ْحذمس  ي ؾبحي ضمُٕحش جٌطؼٍُُ و جٌطُُّٛ جٌطؼٍٍُّ, ُس ِح ػىج لُٓ ػٍُ جٌٕفّجٌطٍذ

وّح أْ صبُغ . ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وجالضٛحي( وًْ 422)ويٌه الؾطُحَ٘ٓ ٌٍّط٣ٍد جٌٓحذك ؽبًج جؼبمٌٍ و٘ى  ِمٌٍ 
 .ٔطٍٔص ومت جٌطأوى ِٓ يٌه ذحْطهىجَ جالْطرحٔسجؼبطؼٍّحش ٌىَهٓ جٌمىٌز ػًٍ جْطهىجَ جغبحْد جِرل وٖرىس جال

 



54 
 

 (:Design)ادلشزهخ انثبَُخ انزصًُى 

 :خ نكم وزذح رذسَغُخخشائُحتذَذ األْذاف اإل

 جأل٘ىجف جٌٍٓىوُس ٌٍىقىجش جٌطىٌَُٓس جٌػالظ جؼب٣رمس  ي جٌطؿٍذس( 22)ؾىوي 

 خشائُخاألْذاف اإل انىزذح

 رصًُى وإَزبج ادلؽىَبد انزؼهًُُخ
 ُٛغ ج٣ٌحٌرس ضؼٍَفًح ٣ٌٍّىَس جٌطؼٍُُّسأْ ض. 
 أْ سبُُ ج٣ٌحٌرس ذٌن جألؾُجء جؼبىىٔس ٣ٌٍّىَس. 
 أْ ضًوٍ ج٣ٌحٌرس ِؼحًَن ئٔطحؼ جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّس. 
 أْ ضٕطؽ ج٣ٌحٌرس ٣ِىَس ضؼٍُُّس ذحْطهىجَ أقى جٌربجِؽ جغبحْىذُس. 

 رصًُى وإَزبج انشزالد ادلؼشفُخ
 جؼبؼٍفُس أْ ضُٛغ ج٣ٌحٌرس ضؼٍَفًح ٌٍٍقالش. 
 أْ ضًوٍ ج٣ٌحٌرس فىجتى وفبُُجش جٌٍقالش جؼبؼٍفُس. 
 أْ ضؼىو ج٣ٌحٌرس أؾُجء جٌٍقٍس جؼبؼٍفُس. 
 أْ ضٕطؽ ج٣ٌحٌرس ٌقٍس ِؼٍفُس ٌىٌِ ِٓ جنطُحٌ٘ح. 

ثبعزخذاو  ثشرلُخ رؼهًُُخرصًُى وإَزبج 
 (PowerPoint)ثشَبيح 

 أْ ضُٛغ ج٣ٌحٌرس ضؼٍَفًح ٌٍربجِؽ جٌطؼٍُُّس. 
 حٌرس ذؼٝ ذٍجِؽ جٌطأٌُف جؼبٓطهىِس  ي ئٔطحؼ جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّسأْ ضؼىو ج٣ٌ. 
 ٍٍُّأْ ضٍٗـ ج٣ٌحٌرس جؼبٍجقً جٌٍتُُٓس إلٔطحؼ جٌربٔحِؽ جٌطؼ. 
 أْ سبُُ ج٣ٌحٌرس ذٌن ٖحٖحش جٌربؾبُس جٌطؼٍُُّس. 
 أْ ضٕطؽ ج٣ٌحٌرس ذٍٔحِؽ ضؼٍٍُّ ٌىٌِ ِٓ جنطُحٌ٘ح. 

 

 :اخزُبس إعزشارُدُخ انزذسَظ

ػٍٜ جعبُء جألوي ِٓ جٌىقىز جٌطؼٍُُّس  ّىػس جٌطؿٍَرُس ذأٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ قُع متمت ضىٌَّ ججمل
ػحين ٌؼٍٜ جعبُء جٌ جإلٌىطٍوينطؼٍُ جْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌومت ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس وحبٟىٌ ج٣ٌحٌرحش فؼًٍُح  ي جٌمحػس 

 .ِٓ جٌىقىز

 :حتذَذ اإليكبَبد ادلغبَذح

حٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ ئذل جٌؼىَى ِٓ جألووجش وجإلِىحٔحش جؼبٓحػىز وِٓ ذ جإلٌىطٍوينَط٣ٍد وِؽ جٌطؼٍُ 
أنبهح ضىفٍ أؾهُز جغبحْد جِرل ٌىً ٢حٌرس وضىفٍ جضٛحي ذٗرىس جالٔطٍٔص ويٌه غبٟىٌ جحملحٍٞجش ػًٍ ٔظحَ 

 وِٓ أُ٘ جألووجش. ومت جٌطأوى ِٓ يٌه ِٓ نالي جالْطرحٔس جؼب٣رمس ػًٍ ج٣ٌحٌرحش جإلٌىطٍوينئوجٌز جٌطؼٍُ 
أووجش , ٌىقحش ِٕحلٗس جٌطُجُِٕس أو غًن جٌطُجُِٕس, سجإلٌىطٍؤٌُىقس جإلػالٔحش  جإلٌىطٍوينجؼبٓطهىِس جٌربَى 
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 Black) جإلٌىطٍوينجٌطمىمي وجٌطغًَس جٌٍجؾؼس وصبُغ ًٖ٘ جألووجش وحٔص ِطىفٍز  ي ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 
board). 

 (Develop)ادلشزهخ انثبنثخ انزؽىَش 

 :ٍُُّس ػًٍ جٌٕكى جٌطحرلُّّٚص وً وقىز ضؼ

 .وٍٖـ ِط٣ٍرحش جٌىقىز, ِمىِس ٌٍىقىز جٌطؼٍُُّس حبٟىٌ ج٣ٌحٌرحش  ي جٌمحػس: جعبُء جألوي -2
ؿبطىي , جؽبىف جٌؼحَ) وربطىٌ ػٕحٍٚ جحملحٍٞز ػًٍ,  جْطؼٍجٜ جحملحٍٞز ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ: جعبُء جٌػحين -4

وَىٞف جٌٗىً جٌطحرل جٌطُُّٛ  (.هحَ جؼب٣ٍىذسجؼب , جٌطمُُُ جؼبهحٌٌِؼحًَن, أْثٍس جٌطمىمي , ِٕطىي جحملحٍٞز, جحملحٍٞز 
 :جإلٌىطٍوينجٌؼحَ ٌٍىقىجش جٌطىٌَُٓس ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Implementation)ادلشزهخ انشاثؼخ انزؽجُك 

ؿٍَرُس قُع مت ضىٌَٓهح ِغ ججملّىػس جٌط جإلٌىطٍوينمت ض٣رُك جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس جؼبّّٛس ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 
ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس وجنً جٌمحػس وجعبُء جٌػحين َطُ جْطىّحٌٗ طىٌَّ جعبُء جألوي ِٓ جٌىقىز ذ ويٌهذأٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ 

أِح ججملّىػس جٌٟحذ٣س مت ضىٌَٓهح ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس أٍْىخ جإلٌمحء وجؼبٕحلٗس , جإلٌىطٍوينػٓ ٢ٍَك ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 
 .وحبٟىٌُ٘ جٌفؼٍٍ  ي جٌمحػس جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس وجْطهىجَ

 (:Evaluation)ادلشزهخ اخلبيغخ انزمىمي 

وٍ٘ جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ و٣َرك ذؼى جالٔطهحء ِٓ وٌجْس جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس , مت ئػىجو أوجضٌن ٌطمُُُ ج٣ٌحٌرحش
ُُ أوجء ج٣ٌحٌرحش  ي وقىز ويٌه ٌطمُ جٌػالظ وجألوجز جٌػحُٔس وحٔص جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ وُض٣رك ذؼى وٌجْس وً

 .جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ضٕفًُضُُّٛ وِهحٌجش 

جإلٌىطٍوينضُُّٛ جحملحٍٞجش  ي ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ( 4)ٖىً   
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 اس الفصل اخل

 انُزبئح وانزىصُبد
 

 جإلؾحذس ػٓ أْثٍس جٌىٌجْس 
 ِٕحلٗس جٌٕطحتؽ 
 ٍِهٙ جٌىٌجْس 
 ضىُٚحش جٌىٌجْس 
 ِمطٍقحش جٌىٌجْس 



57 
 

 انُزبئح وانزىصُبد: انفصم اخلبيظ

وئؾٍجء جالنطرحٌ , ويٌه ذؼى جالٔطهحء ِٓ ض٣رُك جٌطؿٍذس, جٌىٌجْس ئٌُهحٍٚص ً٘ج جٌفًٛ جٌٕطحتؽ جٌيت ضىَؼٍٜ 
 .وّح َؼٍٜ ٍِهًٛح ٌٍىٌجْس وأُ٘ جٌطىُٚحش وجؼبمطٍقحش جٌركػُس, ٌإلؾحذس ػٓ أْثٍس جٌىٌجْس جٌىٌؾحشوربًٍُ , جٌرؼىٌ

 :اإلخبثخ ػٍ أعئهخ انذساعخ

 ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ىي ئقٛحتُس ػٕى ِٓط والٌس يجش فٍوق ضىؾى ً٘ :انغؤال األول
 جؼبؼٍ ي؟ جٌطكٍٍُٛ  ي جالنطرحٌ جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ( جٌطؿٍَرُس

ٌإلؾحذس ػٓ ً٘ج جٌٓإجي مت ض٣رُك جنطرحٌ جٌطكًُٛ ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس ذؼى ض٣رُك جٌطؿٍذس مث مت ربًٍُ جٌٕطحتؽ 
ال ضىؾى فٍوق يجش والٌس :" ويٌه ٌٍطأوى ِٓ ٚكس جٌفٍٜ جٌٛفٌٍ ( SPSS)ئقٛحتًُح ذحْطهىجَ ذٍٔحِؽ 

 ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش جٌطؿٍَرُس وِطى١ْ ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي 
مت قٓحخ جؼبطى١ْ جغبٓحيب ٌىٌؾحش  جٌفٍٜ جوٌٍطكمك ِٓ ٚكس ً٘, "ٍ يجؼبؼ جٌطكٍٍُٛ  ي جالنطرحٌ جٌٟحذ٣س
 :ووحٔص جٌٕطحتؽ وحٌطحرل( ش)طٌن وجالكبٍجف جؼبؼُحٌٌ ولُّس ججملّىػ

 

 
و٘ى أػًٍ ِٓ ِطى١ْ وٌؾحش ( 25,69)أْ ِطى١ْ وٌؾحش ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ذٍغ ( 25)َطٟف ِٓ جعبىوي 

و٘ى أػًٍ ِٓ ( 8,93)دبٓطىي والٌس ( 8027)ذٍغص ( ش)أْ لُّس ئال , (25,57)ججملّىػس جٌٟحذ٣س قُع ذٍغ 
غًن )أْ جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش ججملّىػطٌن ٍ٘ فٍولًح ظحًٍَ٘س فبح َىي ػًٍ ( 8085)ِٓطىي جٌىالٌس جؼب٣ٍىخ 

جالنطرحٌ  ي  ٢حٌرحش ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س ذٌن ِطى١ْ وٌؾحش ًحٌس ئقٛحتُجوى فٍوق ىؾأٌ أٔٗ ال َ( قمُمُس
 .جٌطكٍٍُٛ جٌرؼىٌ

 (8085)وق يجش والٌس ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي وً٘ج ًَٗن ئذل ٚكس جٌفٍُٞس جٌٛفٍَس جٌيت ضٕٙ ػًٍ ػىَ وؾىو فٍ
 جٌطكٍٍُٛ  ي جالنطرحٌ جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش جٌطؿٍَرُس وِطى١ْ ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن

 .جؼبؼٍ ي
 

 والٌس جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ٍْ وٌؾحش ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جالنطرحٌ جٌرؼىٌ  (25)ؾىوي 

 ادلزىعػ ػذد األفشاد اجملًىػخ
االحنشاف 
 ادلؼُبسٌ

 لًُخ د
يغزىي 
 انذالنخ

 دالنخ انفشوق

 4070 25069 43 جٌطؿٍَرُس
 غًن وجٌس 8,93 8027

 4077 25057 43 جٌٟحذ٣س
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 ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ػٕى ِٓطىي  ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾى ً٘  :انغؤال انثبين
 ؟ُ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسهحٌجش ضُّٛضمُُُ جألوجء جؼبهحٌٌ ؼب جٌٟحذ٣س  ي ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش طى١ْجٌطؿٍَرُس وِ

ذؼى ض٣رُك جٌطؿٍذس وٌإلؾحذس ػٓ ً٘ج جٌٓإجي مت ض٣رُك جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ ػًٍ ؾبّىػيت جٌىٌجْس 
ال ضىؾى :" ى ِٓ ٚكس جٌفٍٜ جٌٛفٌٍ ويٌه ٌٍطأو( SPSS)مث مت ربًٍُ جٌٕطحتؽ ئقٛحتًُح ذحْطهىجَ ذٍٔحِؽ 

 جٌطؿٍَرُس وِطى١ْ ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي 
وٌٍطكمك ,  ضُُّٛ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّسهحٌجش ضمُُُ جألوجء جؼبهحٌٌ ؼب  ي جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش

 ي ( ش)١ جغبٓحيب ٌىٌؾحش ججملّىػطٌن وجالكبٍجف جؼبؼُحٌٌ ولُّس ِٓ ٚكس ًٖ٘ جٌفٍٜ مت قٓحخ جؼبطىْ
 :جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ ووحٔص جٌٕطحتؽ وحٌطحرل

 
 والٌس جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ٍْ وٌؾحش ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ( 29)ؾىوي 

 اجملًىػخ انىزذح
ػذد 
 األفشاد

ادلزىعػ احلبعيب 
 خبدنهذس

االحنشاف 
 ادلؼُبسٌ

 لًُخ د
يغزىي 
 انذالنخ

دالنخ انفشوق ػُذ 
 (1.15)يغزىي دالنخ 

 جٌىقىز جألوذل

 ئٔطحؼ جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّس 

 8044 6082 43 جٌطؿٍَرُس
 وجٌس 80833 80672

 8,44 0072 43 جٌٟحذ٣س

 جٌىقىز جٌػحُٔس 

 ضُُّٛ ٌقٍس ِؼٍفُس

 8029 6092 43 جٌطؿٍَرُس
 جٌسو 8,842 3062

 8049 0036 43 جٌٟحذ٣س

 جٌىقىز جٌػحٌػس

 ئٔطحؼ ذٍؾبُس ضؼٍُُّس 

 8045 23070 43 جٌطؿٍَرُس
 وجٌس 80822 8075

 8,24 23036 43 جٌٟحذ٣س

 ججملّىع جٌىٍٍ

 ٌطمُُُ جؼبهحٌٌ 

 8020 34023 43 جٌطؿٍَرُس
 وجٌس 80880 4077

 8026 38054 43 جٌٟحذ٣س

 
 ي صبُغ جٌىقىجش ( 8085)وجٌس ػٕى ِٓطىي ألً ِٓ ( ش)ْ لُّس أ( 29)َطٟف ِٓ جعبىوي 

وّح أْ  ي ججملّىع جٌىٍٍ ٌٍطمُُُ , (جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس, جؼبٍقالش جؼبؼٍفُس, جؼب٣ىَحش جٌطؼٍُُّس)جٌطىٌَُٓس جٌػالظ 
فبح ( 8085)و٘ى ألً ِٓ ِٓطىي جٌىالٌس جؼب٣ٍىخ ( 8,880)دبٓطىي والٌس ( 4077(  )ش)جؼبهحٌٌ ذٍغص لُّس 
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َىي ػًٍ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ذٌن ِطى١ْ وٌؾحش ٢حٌرحش ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س  ي 
 .جْطّحٌجش جٌطمُُُ جؼبهحٌٌ

وً٘ج ًَٗن ئذل ػىَ ٚكس جٌفٍُٞس جٌٛفٍَس جٌيت ضٕٙ ػًٍ ػىَ وؾىو فٍوق يجش والٌس ئقٛحتُس ػٕى 
 ي  جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش طؿٍَرُس وِطى١ْجٌ ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ِٓطىي 

ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش ججملّىػطٌن ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس  ًحأٌ أْ ٕ٘حن فٍوق وجٌس ئقٛحتُ, وجء جؼبهحٌٌجأل
ذُّٕح وحْ ِطى١ْ وٌؾحش ججملّىػس ( 34023)قُع ذٍغ ِطى١ْ وٌؾحش ج٣ٌحٌرحش  ي ججملّىػس جٌطؿٍَرُس 

 .(38054)جٌٟحذ٣س 
 

 :يُبلشخ انُزبئح

 :ونٍٛص جٌٕطحتؽ جٌطحٌُس, وٌفٝ جٌفٍٜ جٌػحين, ذؼى جْطؼٍجٜ ٔطحتؽ جٌىٌجْس مت لرىي جٌفٍٜ جألوي 

جٌطؿٍَرُس  ٢حٌرحش ججملّىػس وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ئقٛحتُس ػٕى ِٓطىي  والٌس يجش فٍوق ضىؾى ال -
 .ؼٍ يجؼب جٌطكٍٍُٛ  ي جالنطرحٌ جٌٟحذ٣س ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ

جٌطؿٍَرُس  ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ِطى١ْ ذٌن (8085)ػٕى ِٓطىي  ئقٛحتُس والٌس يجش فٍوق ضىؾى -
, ضُُّٛ وضٕفًُ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس هحٌجشضمُُُ جألوجء جؼبهحٌٌ ؼب جٌٟحذ٣س  ي ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش وِطى١ْ

 .ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس

 ًن ضٓحوٌ أوجء ججملّىػطٌن  ي جالنطرحٌ جٌطكٍٍُٛ جؼبؼٍ ي ٌؼىز أْرحخ ِٓذحٌٕٓرس ٌٕطُؿس جٌفٍٜ جألوي يبىٓ ضفٓ
أنبهح ْهىٌس جحملطىي جؼبؼٍ ي ٌٍىقىجش جٌطؼٍُُّس جٌػالظ وػٍٞٗ ذ٣ٍَمس ِطٍٍٓٓس وِٕظّس ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ وئضحقس 

وّح أْ أْثٍس جؼبٕحلٗس وجٌطمُُّحش جٌيت , هتٓأْطحيز جؼبمٌٍ أو ِغ َُِالجٌفٍٚس ٣ٌٍحٌرحش ٌٍّٕحلٗس جٌطُجُِٕس وغًن جٌطُجُِٕس ِغ 
ش سبص وجنً جٌمحػس ِغ ججملّىػس جٌٟحذ٣س ٢ٍُقص ذٕفّ ج٣ٌٍَمس ِغ ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وٌىٓ ِٓ نالي ٌىقس جؼبٕحلٗح

 ؾبّىػيت وذحٌطحرل ظهٍش جٌٕطحتؽ لٍَرس ؾىًج ذٌن, صبُغ جٌفٍ٘ جؼبطىفٍز وجنً جٌمحػس ٍّؿّىػس جٌطؿٍَرُسفبح أضحـ ٌ( جؼبٕطىَحش)
قُع أْ جٌىٌجْس دل ضظهٍ جلبفحٜ  ي  جإلٌىطٍوينوً٘ج َىي ػًٍ فحػٍُس ضُُّٛ جؼبمٌٍ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  جٌىٌجْس

ولى جضفمص ٔطحتؽ جٌىٌجْس , ِٓطىي جٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي ٌىي ج٣ٌحٌرحش جٌاليت جْطهىِٓ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  ي ذؼٝ جحملحٍٞجش 
 و( 4886َ) جْطٍَىالٔىو( 4887َ )ػرى جٌؼح٢ٍ وجٌُٓى)ى ِٓ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس جٌؼىَذحٌٕٓرس ٌٍفٍٜ جألوي ِغ 

ولى ٍَؾغ ْرد ً٘ج جالضفحق ئذل ْهىٌس جٌىقىجش جٌطىٌَُٓس جؼب٣رمس  ي ًٖ٘  ((4884َ)جٌٍُ٘جين و (4887َ) جٌؼؿٍُّ
ُى ٌٍّمٌٍ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ أو ٌٍطُُّٛ جعب, سػُٕس جٌىٌجْس قُع ضطّطغ دبٓطىي ػحي ِٓ جؼبٓإوٌُ ٌدبح ٣ٌرُؼسجٌىٌجْس و

فبح أضحـ فٍ٘ ِطىحفثس ألفٍجو ججملّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س وذًٌه دل ضظهٍ فٍوق  ي وٌؾحش ججملّىػطٌن  ي جالنطرحٌ 
 .جٌطكٍٍُٛ جؼبؼٍ ي
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ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش جألوجء ( 8085)ػٕى ِٓطىي  ئقٛحتُسضىٍٚص جٌىٌجْس ئذل وؾىو فٍوق يجش والٌس و
ٌٍّؿّىػطٌن جٌطؿٍَرُس وجٌٟحذ٣س ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ويبىٓ أْ ضؼُو جٌفٍوق  ي جٌٕطحتؽ ئذل جٌؼحًِ جٌطؿٍَيب  جؼبهحٌٌ

( 4828َ)جٌغحِىٌو( 4886َ)غحزل)و٘ى أٍْىخ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وضطفك ًٖ٘ جٌٕطُؿس ِغ ذؼٝ جٌىٌجْحش ِػً 
فًٓن ويبىٓ ض, ((4887َ)جٌٌٍّٗو (4880َ)ِىًْ أذىو( 4880َ)جٌٍُ٘جينو( 4882َ)اليوNguyen (4884َ )و

أْ جؼبحوز جٌىٌجُْس جٌيت وٌْطهح ج٣ٌحٌرحش  ي ًٖ٘ جٌطؿٍذس  ٌؼىز أْرحخ ِٕهح  ي جألوجء جؼبهحٌٌ جٌطؿٍَرُس ّىػسضفىق أفٍجو ججمل
طهىجَ وذحٌطحرل فاْ ٢ٍَمس جٌىٌجْس ذحْ, وحٔص ألٍخ ٌٍّىجو جٌؼٍُّس قُع وحٔص هتطُ ذطُُّٛ وئٔطحؼ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس 

ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ ئذل ؾحٔد ج٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس أوٓرص ٢حٌرحش ججملّىػس جٌطؿٍَرُس ِهحٌجش ض٣رُمُس ْحػىش  ي ظهىٌ ضٍه 
وضىفٍ , جالْطهىجَ جؼبرحٍٖ ٌط٣رُمحش جغبحْد أغٕحء جْطؼٍجٜ جٌىٌِ ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ  وّح أْ, جٌفٍوق  ي جألوجء

ولىجٌد ؾحُ٘ز ٣ٌٍّىَحش وجٌٍقالش جؼبؼٍفُس  مبحيؼجٌط٣رُك جٌؼٍٍّ ووؾىو  وٚالش ٌٛفكحش جٔطٍٔص نحٌؾُس ضٍٗـ
ِٕٗىٌز ػًٍ جالٔطٍٔص فبح يبىٓ ج٣ٌحٌرس ِٓ ض٣رُك ِح ضؼٍّطٗ  ي جعبُء جٌٕظٌٍ ِٓ جحملحٍٞز ذٗىً ِرحٍٖ ػًٍ ض٣رُمحش 

جٌّٕحيؼ ضؼٍٜ ػًٍ ؾهحَ ذؼىّ أفٍجو ججملّىػس جٌيت وٌْص ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس قُع وحٔص جألِػٍس و, جغبحْد جِرل
عبُّغ ج٣ٌحٌرحش ووْ أْ ضطّىٓ ج٣ٌحٌرس ِٓ ذبٍَد جٌربٔحِؽ ذٗىً فٍوٌ وِرحٍٖ ذؼى ػٍٜ ( Data show)جٌؼٍٜ 
 .جؼبؼٍىِس

 

 :يهخص انذساعخ

ػًٍ  جإلٌىطٍوين أغٍ ض٣رُك جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ذحْطهىجَ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ٘ىفص ًٖ٘ جٌىٌجْس ئذل جٌطؼٍف ػًٍ 
 . وجؼبهحٌٌ ٣ٌحٌرحش ِمٌٍ ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ذىٍُس جٌطٍذُس  ي ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىوجٌطكًُٛ جؼبؼٍ ي

وذٕحًء ػًٍ أ٘ىجف , وٌطكمُك ٘ىف جٌىٌجْس مت ٍِجؾؼس ِح ضىفٍ ِٓ وٌجْحش ْحذمس وأوذُحش  ي ً٘ج ججملحي
قُع ّّٚص جٌرحقػس جنطرحٌ ربٍٍُٛ جٌىٌجْس وجؼبؼٍىِحش جؼبٍجو جغبٛىي ػٍُهح مت جْطهىجَ جؼبٕهؽ ٖرٗ جٌطؿٍَيب 
وذؼى ربىُُ أووجش , ذالورىٌو جإلٌىطٍوينوجْطّحٌجش ٌمُحِ جألوجء جؼبهحٌٌ ومت ذٕحء جؼبمٌٍ ئٌىطٍؤًُح ػًٍ ٔظحَ ئوجٌز جٌطؼٍُ 

ً ئٔطحؼ وجْطهىجَ جٌىْحت)ِٓ ٢حٌرحش ِمٌٍ  ٢حٌرس( 29)رُمهح ػًٍ ػُٕٗ ِىىٔس جٌىٌجْس وجٌطأوى ِٓ ٚىلهح وغرحهتح مت ض٣
ٖؼرس ومت ْكد ٖؼرطٌن ػٗىجتًُح ٌطىىٔح ( 47)٢حٌرس ِىَػحش ػًٍ ( 570)وجٌرحٌغ ػىو٘ٓ  ذىٍُس جٌطٍذُس( جٌطؼٍُُّس

أِح ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وٌْص ذ٣ٍَمس , ووٌْص ججملّىػس جٌٟحذ٣س ذح٣ٌٍَمس جٌطمٍُىَس, ؾبّىػيت جٌىٌجْس جٌٟحذ٣س وجٌطؿٍَرُس
وذؼى صبغ جٌرُحٔحش وربٍٍُهح . ٘ـ2232/2234فًٛ جألوي ِٓ جٌؼحَ جٌىٌجٍْ جٌطؼٍُ جؼبىِؽ ومت ض٣رُك جٌىٌجْس  ي جٌ

 :ضىٍٚص جٌىٌجْس ئذل جٌٕطحتؽ جٌطحٌُس, ٌمُحِ والٌس جٌفٍوق ذٌن ِطى٣ْحش وٌؾحش ججملّىػطٌن( ش)ذحْطهىجَ جنطرحٌ 

 ججملّىػسو  ُسجٌطؿٍَر ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش ٍِطى٣ْ ذٌن (8085)ػٕى ِٓطىي  ًحئقٛحتُ سجٌو ال ضىؾى فٍوق  -2
 .جؼبؼٍ ي جٌطكٍٍُٛ النطرحٌ ي ج سجٌٟحذ٣
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 ججملّىػسو  جٌطؿٍَرُس ججملّىػس ٢حٌرحش وٌؾحش٣ٍ ِطىْ ذٌن( 8085)ػٕى ِٓطىي  ًحئقٛحتُ ٌسجو فٍوقؾى ضى -4
ٌٛححل ججملّىػس جٌطؿٍَرُس وجٌيت  جٌىْحتً جٌطؼٍُُّس ضٕفًُو ضُُّٛهحٌجش جألوجء جؼبهحٌٌ ؼبضمُُُ   ي  جٌٟحذ٣س
 .ذ٣ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽضؼٍّص 

 
 :انزىصُبد

 :جٌطىُٚحش جٌطحٌُس ػٕهح أْفٍش جٌيت جٌٕطحتؽ ػًٍ ذٕحًءضمىَ جٌىٌجْس جغبحٌُس 
 جٌٕظٍَس جعبىجٔد ػًٍ ضٍوُ جٌيت , جٌطمٍُىَس جحملحٍٞجش مب١ ػًٍ جٌطؼٍُُ ضمُٕحش ِٓحلحش ضىٌَّ  ي جاللطٛحٌ ػىَ -

 . جٌط٣رُمُس جعبىجٔد ػًٍ ضٍوُُ٘ح ِٓ أوػٍ
ِٓحػىز  ي  وىْحتً وجْطهىجِهح , جٌطؼٍٍُّ جٌطُُّٛ مبحيؼ ٞىء  ي , سجإلٌىطٍؤُذٕحء جؼبمٌٍجش   ي جٌطىْغ -

 .جٌطؼٍُُ جعبحِؼٍ
 جعبحِؼحش  ي جٌطىٌَّ ُ٘ثس أػٟحء لرً ِٓ ,جإلٌىطٍوينأٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ  ذحْطهىجَ جًٌجيت جٌطؼٍُ مب١ ضرين -

 .١ّٕ جِنٍجٌ ٔمٙ مب١ وً َؼىٜ قىت جألنٍي جألمبح٠ ِغ ووؾبٗ وجٌىٍُحش,
ًٍج ,جْطهىجَ أٔظّس ئوجٌز جٌطؼٍُ ػًٍ جٌطٍذُس وٍُحش ٢الخ ضىٌَد - ؼبح ضىفٍٖ ِٓ أووجش ِٓحػىز  ي ػٍُّس  ٔظ

 .جٌطؼٍُُ
ُ طُّٛي جٌؾبح  ي جٌؼٍُّس جألْحٌُد ػًٍ , جػبىِس أغٕحء ٌطىٌَرهُ جٌطىٌَّ ُ٘ثس ألػٟحء ضىٌَرُس ووٌجش ػمى -

 . ي جٌطؼٍُُ جعبحِؼٍجٌطؼٍٍُّ وأْحٌُد وِؽ جٌطمُٕس 
ش جٌىٍُحش  ي إلوجٌج ضحذؼس ضىىْ ,سجإلٌىطٍؤُمٌٍجش جؼب وئٔطحؼ ٌطُُّٛ ِطهٛٛس ٍِجوُ ئٔٗحء ػًٍ جٌؼًّ -

  ي جؼبطهٌٛٛن ِٓ أنٍي وؾبّىػس , جٌىٌجُْس جؼبحوز  ي جؼبطهٌٛٛن جؼبؼٌٍّن ِٓ ؾبّىػس ضُٟ حبُع. جعبحِؼس
 ضمُٕحش ؾبحي  ي جؼبطهٌٛٛن ِٓ لبرس ضُٟ غحٌػس ؾبّىػس ئذل ئٞحفًس , جٌربؾبُحش وٕٚحػس جِرل جغبحْد أػّحي
 . جٌطؼٍُُ

 
 :يمزشزبد انذساعخ 

 :ئؾٍجء جٌىٌجْحش جٌطحٌُسضمطٍـ جٌىٌجْس جغبحٌُس 
 وذٕحء جؼبمٌٍجش ضُُّٛ ؾبحي  ي جٌؼحرل جٌطؼٍُُ ؼبؼٍٍّ جٌطىٌَرُس جالقطُحؾحش غبٍٛ , ِٓكُس وٌجْس ئؾٍجء -

 .جإلٌىطٍوينٌطؼٍُ س ػًٍ أٔظّس ئوجٌز ججإلٌىطٍؤُ
 قىي ِمطٍـ ذطٛىٌ وجػبٍوؼ ذحٌطؼٍُ جٌطمٍُىٌ جإلٌىطٍوينٌطكًٍُ ِٓطىَحش وِؽ جٌطؼٍُ  , ربٍٍُُس وٌجْس ئؾٍجء -

 .مبحيؼ أو ِٓطىَحش جٌطؼٍُ جؼبىِؽ
 .ئؾٍجء وٌجْس ضمُّ جذبح٘حش ج٣ٌحٌرحش كبى ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وأُ٘ جٌٛؼىذحش جٌيت ضىجؾههٓ  ي ض٣رُمٗ -
 .س ضمُّ جذبح٘حش أػٟحء ُ٘ثس جٌطىٌَّ كبى ٢ٍَمس جٌطؼٍُ جؼبىِؽ وِىي ض٣رُمهُ ٌٗ  ي جحملحٍٞجشئؾٍجء وٌجْ -
 .يأنٍ ضحذؼس ِطغًنجش  ي ضركع , جغبحٌُس ٌٍىٌجْس فبحغٍس ذبٍَرُس, ٌجْحشو ئؾٍجء -
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63 
 

 :ادلشاخغ انؼشثُخ
 

لحاسوب فً تحصٌل طلبة المرحلة األساسٌة فً أثر طرٌقة التدرٌس المدعمة باستخدام ا. (م2115)اإلبراهٌم, محمد 
رسالة دكتوراه, غٌر منشورة, . الرٌاضٌات واتجاهاتهم نحو الرٌاضٌات واستخدام الحاسوب فً تدرٌسها

 .جامعة عمان العربٌة, عمان, األردن
 

الجامعة العربٌة أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم المزٌج على تحصٌل طلبة التربٌة فً  (.م2118.)مفٌد, أبو الموسى
 .األردن, عمان,الجامعة العربٌة المفتوحة .المفتوحة فً مقرر التدرٌس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها

 
 .مكتبة الرشد: الرٌاض. ة وأدوار حدٌثة للمعلماإللكترونٌالمدرسة (. م2114. )عوض حسٌن محمد, التوردي

 
على مستوى التحصٌل الدراسً والقدرات العقلٌة  اإللكترونًم أثر استخدام التعلٌ(. م2118)خالد فهد , الحذٌفً

 .715-675,(3)21, مجلة جامعة الملك سعود. واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة
 

 دار الكلمة. القاهرة. عملٌات تكنولوجٌا التعلٌم(. م2113. )محمد عطٌة, خمٌس
 

ر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتٌة على التحصٌل الدراسً لطالب مقرر أث(. هـ1423.)عماد جمعان , الزهرانً
, جامعة الملك سعود, كلٌة التربٌة. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة. تقنٌات التعلٌم بكلٌة المعلمٌن بالرٌاض

 .الرٌاض
 

التحصٌل الدراسً  فً المدارس اإلعدادٌة على اإللكترونًأثر تجربة التعلٌم . (م2116. )محمد محمود, زٌن الدٌن
ورقة بحثٌة مقدمة إلى المؤتمر العلمً الثانً لكٌة التربٌة النوعٌة جامعة قناة . للطالب واتجاهاتهم نحوها

 .جامعة حلوان.كلٌة التربٌة.السوٌس منظومة البحث العلمً فً مصر
 

 (.32)العدد . جلة العلم واإلٌمانم, فً الدول العربٌة بٌن الحاجة والواقع اإللكترونًالتعلٌم (. م2119. )محمد, ساحل
 

( . مترجم, بدر الصالح), التعرٌف ومكونات المجال: تكنولوجٌا التعلٌم( م1998)رٌتا , باربارا ورٌتشً, سلٌز
 .مكتبة الشقري: الرٌاض 

 
. ربٌةورقة عمل مقدمة فً كلٌة الت. اإللكترونًالتعلم الخلٌط التطور الطبٌعً للتعلم (. م2115. )حسن علً, سالمة

 .سوهاج, جامعة جنوب الوادي
 

أثر استخدام شبكة االنترنت فً التحصٌل الدراسً لدى طلبة  الماجستٌر فً مساق (. , آذارم2117)الشدٌفات, ٌحٌى 
 .(1) 3. المجلة األردنٌة فً العلوم التربوٌة. التخطٌط التربوي فً جامعة آل البٌت

 
تعلٌم المدمج فً تدرٌس مادة الجغرافٌا على تحصٌل طالب الصف أثر استخدام ال(. م2117)محمد خزٌم , الشمري

الجامعة األردنٌة , أطروحة دكتوراه منشورة. الثالث المتوسط فً محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه
 .األردن

 
 ودٌةالجامعات السع جاهزٌة مدى: والمعلومات االتصاالت لتقنٌة العولمً المنظور.(م2114.)عبدهللا بدر الصالح,

 .الرٌاض الملك سعود, جامعة.التربٌة  كلٌة. التربٌة وأولوٌات العولمة لندوة مقدمة عمل ورقة .للتغٌٌر
 

إطار مقترح للتعلٌم العام : مدخل دمج تقنٌة المعلومات فً التعلٌم للتربٌة اإلعالمٌة(. م2117).بدر عبد هللا, الصالح
 .الرٌاض. مٌةالمؤتمر الدولً األول للتربٌة اإلعال. السعودي

 
 .مكتبة الرشد: الرٌاض. الموسوعة العربٌة لمصطلحات التربٌة وتكنولوجٌا التعلٌم( م2112)ماهر إسماعٌل , صبري

 
 .عالم الكتب:القاهرة(. 2.ط.)منظومة التعلٌم عبر الشبكات. (م2119( .)محرر)محمد , عبد الحمٌد
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 فً المدمج والتعلم اإللكترونً التعلم من كل استخدام أثر (.م2117)السٌد عبد المولى , حسن و السٌد, عبد العاطً
 تكنولوجٌا نحو واتجاهاتهم الدبلوم المهنٌة طالب لدى التعلٌمٌة الوٌب مواقع وإنتاج مهارات تصمٌم تنمٌة
جمهورٌة مصر العربٌة . التربٌة لتكنولوجٌا العربٌة للجمعٌة الثالث العلمً المؤتمر. اإللكترونً التعلم

 .رةالقاه:
 

بمدارس البٌان النموذجٌة للبنات  اإللكترونًدراسة تقوٌمٌة لتجربة التعلم (. م2116)مها عبد العزٌز , العبد الكرٌم
 .المملكة العربٌة السعودٌة, الرٌاض, جامعة الملك سعود, كلٌة التربٌة. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة. بجدة

 
 (.21)العدد, مجلة واحة الحاسب. اإللكترونً نظم إدارة التعلم(. هـ1424.)علً محمد, العبٌدي

 
على التحصٌل المباشر والمؤجل لدى طالب  اإللكترونًأثر استخدام التعلٌم (. م2117)رضا رشاد حسن , عجٌمً

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, جامعة كولمبوس. رسالة دكتوراة. الصف الثالث متوسط فً مادة الجغرافٌا
 

, مجلة المعرفة, وزارة التربٌة والتعلٌم. لٌس تعلٌماً افتراضٌاً  اإللكترونًالتعلٌم (. هـ1429)وهدان , عز الدٌن
 :متوفر على الرابط. 35ص, (125)العدد

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1474 
 

 اهخبضت ببهيٌعلت اهعربٍت، فهل جظٍع؟ اإلهنجروٌٌفرص أيبى حوول اهجعوٍى (. أغسطس 31م, 2119. )ولٌد, عكاوي

 :من م2111أبرٌل,  14تم استرجاعها فً تارٌخ  .
http://www.amanjordan.org/sadeq.htm        

 
وضرورة التخلص من الطرق التقلٌدٌة المتبعة واٌجاد : لٌم الكترونً المدمجالتع(. هـ1429. )محمد عبده, عماشة

 .14-12, (21)العدد , طرق اكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقوٌم التربوى تقوم على أسس الكترونٌة
 

 Power)فاعلٌة التعلم المدمج فً إكساب مهارات وحدة برنامج العروض التقدٌمٌة (. م2111.)خدٌجة علً, الغامدي
Point )جامعة الملك سعود,كلٌة التربٌة ,رسالة ماجستٌر .لطلبات الصف الثانً الثانوي بمدٌنة الرٌاض .
 .الرٌاض

 
المختلط فً إكساب مهارات تطوٌر برامج الوسائط المتعددة  اإللكترونًفاعلٌة التعلم (. م2119)حسن دٌاب , غانم

جمهورٌة , جامعة طنطا, كلٌة التربٌة النوعٌة. رسالة دكتوراه. لطالب تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة النوعٌة
 .مصر العربٌة

 
 .دار القلم. دبً. دمج التقنٌات فً التعلٌم إعداد المعلم تقنٌاً لأللفٌة الثالثة(. م2114. )إٌمان محمد,الغزو

 
 .42-36, (62)العدد , مجلة التدرٌب والتقنٌة, التعلم المؤلف(. 2114.)عصام أحمد , فرٌحات

 
تصمٌم موقع على اإلنترنت وقٌاس أثره على تحصٌل طلبة الصف العاشر فً (. 2116), علً عبد الكرٌم, الكساب

األردن , الجامعة األردنٌة, أطروحة دكتوراه غٌر منشورة. مادة الجغرافٌا فً األردن واتجاهاتهم نحوها
 .عمان,

 
رٌقة المحاضرة فً التعلٌم الجامعً باستخدام التعلٌم تطوٌر ط اإللكترونًالتعلم (. هـ1423.)هٌفاء, المبٌرٌك

, 17/8/1423-16ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل فً الفترة  .مع نموذج مقترح اإللكترونً
 :متوفر على الرابط. جامعة الملك سعود, كلٌة التربٌة

www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool 
 

 .دار عالم الكتب. القاهرة. فلسفة التعلٌم عبر الشبكات(. م2115. )محمد عبد الحمٌد
 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1474
http://www.amanjordan.org/sadeq.htm
http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool
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على  E-Learning 2,1 اإللكترونًأثر استخدام الجٌل الثانً للتعلم (. هـ1429. )عبد هللا ٌحً حسن, آل محٌا
, كلٌة التربٌة, رسالة دكتوراه غٌر منشورة .ً أبهامهارات التعلٌم التعاونً لدى طالب كلٌة المعلمٌن ف

 . مكة المكرمة, جامعة أم القرى
 

. األسس والتطبٌقات: اإللكترونًالتعلٌم ( م2115)أحمد عبد العزٌز , عبد هللا عبد العزٌز  والمبارك , الموسى
 .مؤسسة شبكة البٌانات: الرٌاض
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 (1)ملحق 

 

خبرات الطالب حول استخدام الحاسب اآللً بصورة االستبانة الخاصة بالتعرف على 

 والشبكة العالمٌة بصورة خاصة عامة

 

 ماد جمعان الزهرانًع: إعداد
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اسرثاوح ٌٍرعشف عٍى خثشاخ اٌطالب حُي اسرخذاَ اٌحاسة تصُسج عامح 

 َاٌشثىح اٌعاٌمٍح تصُسج خاصح

 

 

 

 

 

 

 

َاٌرً ذمثً معٍُماذه , فً َاحذ فمط مماتً اٌدمٍح اٌرً ذعرمذ مىاسثرٍا فً وً فمشج( )ضع عالمح 

 ".اإلورشود" مٍح َاٌشثىح اٌعاٌ, اٌعامح َخثشاذه اٌساتمح حُي اٌحاسة

 .ًٌ ذمرٍه خٍاص حاسة داخً اٌمىضي -1

 .ال)  (  .وعم)  ( 

 .ًٌ ذسرخذَ اٌحاسة داخً اٌمىضي -2

 .ال)  (  .وعم)  ( 

 .ًٌ ذسرخذَ اٌحاسة خاسج اٌمىضي -3

 .ال)  (  .وعم)  ( 

فحذد اٌمذج اٌضمىٍح السرخذامه , إرا وىد لذ اسرخذمد اٌحاسة سُاء داخً أَ خاسج اٌمىضي -4

 ًٌ؟

 .أقم مه سىت)  ( 

 .سىت إنى سىخيه)  ( 

 .سىخيه إنى أقم مه أربع سىىاث)  ( 

 .أربع سىىاث)  ( 

 فحذد معذي اسرخذامه ًٌ؟, إرا وىد مه مسرخذمً اٌحاسة -5

 .يىميا  )  ( 

 .يىم في األسبىع)  ( 

 .يىمان إنى ثالثت)  ( 

 .يىم في انشهر)  ( 

 ..................اروشي, مؤًٌ آخش)  (  .ثاوٌُح عامح:   )  ( اٌمؤًٌ اٌعٍمً

 .............اروشي, آخش)  (   .ششعً)  (  .عٍمً)  (    :اٌثاوٌُح اٌعامح       

 .......................................................................:اٌرخصص اٌحاًٌ تاٌىٍٍح

 ........................................................... :عذد اٌفصُي اٌرً دسسرٍا تاٌىٍٍح

 ..........................................................(:إن َخذ) اإلٌىرشَوًعىُان تشٌذن 
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 ي ذسرخذمً فًٍ؟فما معذي اٌُلد اٌز, إرا وىد ذسرخذَ اٌحاسة ٌُمٍا   -6

 .أقم مه ساعت)  ( 

 .ساعت إنى أقم مه ساعخيه)  ( 

 .ساعخيه إنى أقم مه أربع ساعاث)  ( 

 .أربع ساعاث فأكثر)  ( 

 .ال)  (  .وعم)  (  ًٌ سثك ٌه أن اٌرحمد تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي اٌحاسة؟ -7

 َساخ؟فما مذج ذٍه اٌذ, إرا سثك ٌه االٌرحاق تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي اٌحاسة -8

 .دورة حذريبيت مذحها أقم مه شهر)  ( 

 .دورة حذريبيت مذحها مه شهر إنى أقم مه سخت أشهر)  ( 

 .دورة حذريبيت مذحها سخت أشهر فأكثر)  ( 

 فحذد ذٍه اٌذَساخ؟, إرا سثك ٌه االٌرحاق تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي اٌحاسة -9

 .إدخال انبياواث ومعانجخها)  ( 

 .معانجت انىصىص)  ( 

 .صياوت(  ) 

 .برمجت)  ( 

 إرا وىد ذسرخذَ اٌحاسة فحذد اٌثشامح اٌرً ذسرخذمٍا غاٌثا ؟ -11

 .بروامج انىورد)  ( 

 .بروامج انبىربىيىج)  ( 

 ".اكسم"بروامج انجذاول انحسابيت )  ( 

 ".اكسس"بروامج قىاعذ انبياواث )  ( 

 ؟"اإلورشود"ًٌ أود مه مسرخذمً اٌشثىح اٌعاٌمٍح  -11

 .ال)  (   وعم)  ( 

 فما معذي اسرخذامه ٌٍا؟, إرا وىد مه مسرخذمً اٌشثىح اٌعاٌمٍح -12

 .اسخخذمها مري واحذة في انيىم)  ( 

 .اسخخذمها عذة مراث في انيىم)  ( 

 .اسخخذمها مرة واحذة في األسبىع)  ( 
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 ما معذي اٌُلد اٌزي ذسرخذَ فًٍ اٌشثىح اٌعاٌمٍح؟ -13

 .أقم مه ساعت)  ( 

 .خيهساعت إنى أقم مه ساع)  ( 

 .ساعخيه إنى أقم مه أربع ساعاث)  ( 

 .أربع ساعاث فأكثر)  ( 

 ًٌ ٌذٌه تشٌذ إٌىرشَوً؟ -14

 .ال)  (   .وعم)  ( 

 ًٌ سثك ٌه االٌرحاق تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي ذطثٍماخ اٌشثىح اٌعاٌمٍح؟ -15

 .ال)  (   .وعم)  ( 

فما معذي مذج ذٍه , مٍحإرا سثك ٌه االٌرحاق تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي ذطثٍماخ اٌشثىح اٌعاٌ -16

 اٌذَساخ؟

 .أقم مه شهر)  ( 

 .شهر إنى أقم مه ثالثت أشهر)  ( 

 .ثالثت أشهر فأكثر)  ( 

 .أقم مه سىت)  ( 

 فحذد اٌمداالخ؟, إرا سثك ٌه االٌرحاق تذَساخ ذذسٌثٍح فً مداي ذطثٍماخ اٌشثىح اٌعاٌمٍح -11

 .انخصفح)  ( 

 .اإلنكخروويانبريذ )  ( 

 .اثحصميم انصفح)  ( 

 َلشاءذٍا؟ اإلٌىرشَوًًٌ ذسرطٍع اٌُصُي إٌى اٌشسائً عثش تشٌذن  -18

 .ال)  (   .وعم)  ( 

 ؟اإلٌىرشَوًًٌ ذسرطٍع وراتح اٌشسائً َإسساٌٍا عثش تشٌذن  -19

 .ال)  (   .وعم)  ( 
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 (2)ملحق 

 

 الخطاب الموجه إلى محكمً أدوات الدراسة
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 بسى اهلل اهرحيً اهرحٍى

 

 اهلل حفغه       /سعبدة

 

 ،،،اهسالى عوٍنى ورحيت اهلل وبرنبجه

 

جلوى اهببحثت بإعداد رسبهت اهيبخسجٍر يً كسى جلٌٍبث اهجعوٍى بنوٍت اهجربٍت بخبيعت 
أثر جعبٍق اهجعوى اهيديح ببسجخداى ٌغبى إدارة اهجعوى )واهجٌ بعٌواً ، اهيوم سعود ببهرٍبط

 (.سبئل اهجعوٍيٍت بخبيعت اهيوم سعودبالنبورد عوي جحضٍل عبهببث يلرر إٌجبج واسجخداى اهو

 :هذا آيل يً سعبدجنى اهجنرى بجحنٍى أدواث اهدراست وهٌ

 االخجببر اهجحضٍوٌ  -1

 اسجيبراث اهجلٍٍى اهيهبرً  -2

بٌبًء عوي أهداف ويحجوى اهوحداث اهدراسٍت اهيرفلت يً يلرر إٌجبج واسجخداى اهوسبئل 
 (.وسل 252)اهجعوٍيٍت 

 

 ،،،وهنى خبهص شنرً

  

فوزٌه عبد الرحمن الغامدي:   الباحثة  

(الدراسات العلٌا)كلٌة التربٌة  -قسم تقنٌات التعلٌم  

 جامعة الملك سعود
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 (3)ملحق 

 

 

 جداول تحكٌم األدوات

 

فً مدى مناسبة فقرات االختبار التحصٌلً لقٌاس المستوٌات  لمعرفة رأي المحكمٌن

ومدى مناسبة فقرات استمارات التقٌٌم المهاري لقٌاس ( الفهم -التذكر)المعرفٌة 

 (التنفٌذ -التصمٌم)المستوٌات المهارٌة 
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 جدول لتحكٌم االختبار التحصٌلً

 الفقرة رقم

مناسبة السؤال لقٌاس 

 مستوى المعرفة
 صٌاغة السؤال

 مالحظات أو تعدٌالت على السؤال

 غٌر واضح واضح فهم تذكر

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      
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 استمارات التقوٌم المهاريجدول تحكٌم 

 (المطوٌات)استمارة تقٌٌم الوحدة األولى 

رقم 

 عبارةال

مناسبة العبارة لقٌاس 

 مهارة
 صٌاغة العبارة

 مالحظات أو تعدٌالت

 غٌر واضح واضح التنفٌذ التصمٌم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      
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 (Wedquest -الرحالت المعرفٌة)استمارة تقٌٌم الوحدة الثانٌة 

رقم 

 عبارةال

مناسبة العبارة لقٌاس 

 مهارة
 صٌاغة العبارة

 مالحظات أو تعدٌالت

 غٌر واضح واضح التنفٌذ التصمٌم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      
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 (انتاج برمجٌة تعلٌمٌة باستخدام البوربوٌنت)استمارة تقٌٌم الوحدة الثالثة 

رقم 

 عبارةال

 صٌاغة العبارة مناسبة العبارة لقٌاس مهارة
 مالحظات أو تعدٌالت

 غٌر واضح واضح التنفٌذ التصمٌم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      

21      

22      

23      

24      



81 
 

 

 

 

 

 

 (4)ملحق 

 

 قائمة بأسماء محكمً أدوات الدراسة
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 كًٍ أدواد انذساعخأمسبء زل

 

 أيبين زلًذ ػىض
 أْطحي ِٗحٌن

 .لُٓ ضىٕىٌىؾُح جٌطؼٍُُ وٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس جؼبٕٛىٌز

 ػجذ انشمحٍ انؼبيش
 أْطحي ِٗحٌن

 لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو

 ػهٍ ششف ادلىعىٌ
 أْطحي ِٗحٌن

 .ؾحِؼس ج٣ٌٍٓحْ لحذىِ وٍُس جٌطٍذُسلُٓ ضىٕىٌىؾُح جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ 

 جنُت محضح أثى ػظًخ
 أْطحي ِٗحٌن

 .لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس ٢ُرس

 انغًريٌ صبحل نؽُفخ
 أْطحي

 ٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىولُٓ جؼبٕح٘ؽ و٢ٍق جٌطىٌَّ و

 خىاْش ػجذ اهلل انشهُم
 ؿبحٍٞ

 ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو لُٓ

 َذي خهبد انصبحل
 ؿبحٍٞ

 لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ وٍُس جٌطٍذُس ؾحِؼس جؼبٍه ْؼىو
 

http://www.squ.edu.om/college-education/tabid/706/Default.aspx
http://www.squ.edu.om/
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 (5)ملحق 

 

 االختبار التحصٌلً
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   :انشلى انزغهغهٍ .    :انشؼجخ............................ ...:.............االعــــى     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 :تعليمات االختبار  

  ػهُّ وزذِ ورىكهٍمسٍ ثبهلل. 
  َصف عبػخيذح االخزجبس. 
 ُبَخ مث أخُيب يف ادلكبٌ ادلخصص نإلخبثخالشئٍ األعئهخ ثؼ. 

                      

سلى 
 انغؤال

انذسخخ 
 ادلمشسح

 انذسخخ انُهبئُخ انذسخخ ادلكزغجخ

2 28   

 

 

21 

4 28  

 

ة إنتبج واستخدام الوسبئل التعليمي -وسل 052لمقرر  التحصيليأسئلة االختببر   

 جؼبٍّىس جٌؼٍذُس جٌٓؼىوَس

ؾحِؼس جؼبٍه ْؼـىو    

وٍُس جٌطٍذُس   

 لُٓ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ
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 :يف اخلبَخ ادلخصصخ نكم فمشح يف اجلذول أدَبِ(  )أو إشبسح ( )ظؼٍ إشبسح     
 

 جٌىحًِ جٌطفًُٛحٌٍٗـ وهبد أْ ضطٕحوي جؼب٣ىَس جؼبىٞىع جٌؼٍٍّ ذ -1

 .ركع  ي جٌىطد وججملالش جٌؼٍُّس جؼبىغىلسذٗىً أْحٍْ ذؼٍُّحش جٌ( web quest)ضطؼٍك جٌٍقالش جؼبؼٍفُس  -2

 .َطُ ئػىجو جٌُٕٓحٌَى ٌٍربٔحِؽ جٌطؼٍٍُّ  ي ٍِقٍس جٌطكًٍُ -3

 . ي جٌربٔحِؽ جٌطؼٍٍُّ ربطىٌ ٖحٖس جؼبمىِس ػًٍ جأل٘ىجف جٌؼحِس وجٌٍٓىوُس -4

 .جػبحسبس, جٌطمُُُ, جؼبمىِس: جٌٍقالش جؼبؼٍفُسِٓ ػٕحٍٚ  -5

 .فم١ ٍٗجتفجٌٌٍٍذ١ ذٌن   ي جٌربٔحِؽ جٌطؼٍٍُّ (hayper link)َٓطهىَ جإلٌضرح٠ جٌطٗؼيب  -6

 ٍِقٍس جإلٔطحؼ وجٌطىََغ ٍ٘ آنٍ ٍِقٍس ِٓ ٍِجقً ضُُّٛ وذٕحء جٌربؾبُس جٌطؼٍُُّس -7

 .َىىْ ـبطٍٛ  ِىنً ٌٍّىٞىع, وػحوًز جؼب٣ىَس" ِنت"َؼطرب  -8

 (.Microsoft Word)ربٍٍَ جٌٕٛى٘ ِػً ذٍٔحِؽ يبىٓ ئٔطحؼ جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس ذحْطهىجَ ذٍجِؽ  -9

 .هبد ػًّ ـب١٣ أورل ٣ٌٍّىَس لرً ٢رحػطهح  -11
 

 

جدول إجابة 

 ولالسؤال األ

 (10-1)الفقرات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

          

                

    مث ظؼٍ زشف اإلخبثخ                                , اخزبسٌ اإلخبثخ انصسُسخ نكم فمشح يٍ ثني اإلخبثبد ادلزؼذدح        
 : انصسُسخ  يف اخلبَخ ادلخصصخ نكم فمشح يف اجلذول أدَبِ                     

 

 :ػُذ رصًُى وثُبء انربرلُخ انزؼهًُُخ يف يشزهخ " حتذَذ منػ اعزدبثخ ادلزؼهى"َزى رُفُز خؽىح  -11
 .جٌطُُّٛ. د       .جإلٔطحؼ وجٌطىََغ .ج                      ْطهىجَجال .ة                جٌطه١ُ٣ .أ

 

 :ٍْ ادلشزهخ ِانغزخ رمغُى انؽالة إىل رلًىػبد ورىصَغ انؼًم ثُُهى, ْزخ انشزالد ادلؼشفُ ازمشيَزى يف أزذ  -12
        جؼبٛحوٌ .د                     جٌطمُُُ   .ج                    جإلؾٍجءجش. ة                     جؼبهحَ .أ 

 السؤال

 الثانً

 السؤال

 11 األول

11 



85 
 

 :ًؽىَخ انزؼهًُُخ يف يشزهخَزى حتذَذ احملزىي انؼهًٍ نه -13
                  جٌطٕفًُ .د            جالْطهىجَ .ج                   جٌطكًٍُ. ة                      جٌطُُّٛ .أ 

 

 :ثشَبيحثبعزخذاو ( انغري انزارُخ –بد ادلؽىَ –ثؽبلبد انذػىح )َزى إَزبج ادلُشىساد ادلخزهفخ يثم  -14
 Notebookٔىش ذىن .د     Publisherذرٍٍُٗ. ج    PowerPointوٌ ذىَٕص ذح .ة    Accessأوّٓ .أ

     

 :رغبػذ إزذي شبشبد انربرلُخ انزؼهًُُخ ادلزؼهى ػهً االعزخذاو انصسُر نهربرلُخ, ْزِ انشبشخ رغًً ثـ -15
 .ٖحٖس جٌمحتّس .د                ٖحٖس جؼبٓحػىز .ج      وجٌطّحٌَٓ ٖحٖس جألِػٍس  .ة   ٖحٖس جأل٘ىجف       .أ

       

 :ػهً شكم ( Web quest)جيت أٌ َكىٌ انزمىمي يف انشزالد ادلؼشفُخ  -16
 .حبع ػٍٍّ .د                    لىجتُ جٌٍٚى. ج                   ػٍُّسِهحَ  .ة      جنطرحٌ لًٛن.أ

 

ىو يزسشكخ وثبثزخ, ونمؽبد انشبشخ يف حلظخ يؼُُخ يٍ صىسح, وَص يكزىة, وسع/ َزعًٍ كم يب َظهش ػهً اإلؼبس  -17
 :فُذَى

 أٌَجٌ جٌطكىُ. د    جٌُٕٓحٌَى. ج        مب١ جْطؿحذس جؼبطؼٍُ .ة      ِط٣ٍرحش جإلٔطحؼ .أ
 

رؼزًذ يف ادلمبو األول ػهً ػًهُبد انجسث يف اإلَزشَذ هبذف انىصىل (  Assignments)  ٍْ أَشؽخ رشثىَخ  -18
 : ممكٍ خهذ انصسُر و ادلجبشش نهًؼهىيخ زلم انجسث ثألم 

جٌٍقالش   .د             جالٌؼحخ جٌطؼٍُُّس  .ج              جٌٓرىٌٖ جًٌوُس .  ة          جٌؼٍوٜ جٌطمىيبُس . أ
 (web quest)جؼبؼٍفُس 

 

 :وَزى فُهب وظغ ادلؼهىيبد كبيهًخ انيت هتذف ادلؽىَخ إىل إَصبذلب, يٍ أخضاء ادلؽىَخ  -19
 جػبحسبس.د             جٌغالف             .ج                          نتجؼب.ة           جؼبمىِس        .أ

 

                                                                                      :أهنب (web quest)انشزالد ادلؼشفُخ يٍ ممُضاد اعزخذاو  -21
ضىفًن ِهحٌز جٌركع  ي . ج .   ػًٍ جٌؼًّ جٌفٍوٌضٗؿغ  .ة   ِٓ ضُُّٛ جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّسسبىٓ ج٣ٌحٌد . أ

 .جالٔطٍٔص
 

 
 

جدول إجابة 

 ثانيالسؤال ال

 (20-11)الفقرات 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

          

 انتهت األسئلة 

,,وفٌقلكن بالتتمنٌاتً   
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 يفزبذ رصسُر االخزجبس

 

 28-2جٌفمٍجش : اخبثخ انغؤال األول-1

 

 

 

 48-22جٌفمٍجش : إخبثخ انغؤال انثبين-2

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

 ج ة د ج ج ج ج ة ة د
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 (6)ملحق 

 

 استمارات التقٌٌم المهاري
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 (1) ٌم المهاريستمارة التقٌا

 

 (تصمٌم المطوٌة التعلٌمٌة)مهارات التصمٌم 

 متمكن المعٌــــــــــــار
غٌر 

 متمكن

الدرجة 

 المستحقة
 مالحظات

 صٌاغة األهداف السلوكٌة -1
  1,5  

 ة المحتوى للفئة المستهدفةمناسب -2
  1,5  

ٌحتوي على شعار أو صورة معبرة )تصمٌم غالف مناسب  -3
 (للموضوع

  1  

  1   .سالمة المحتوى إمالئٌاً ونحوٌاً  -4

  1   لون الخط وحجمه وترتٌبه:  المتن -5

  1   على صفحات المطوٌة توزٌع المعلومات فً توازنال  -6

 (علٌمٌةإنتاج المطوٌة الت)مهارات التنفٌذ 

  1   استخدام صور داعمة للموضوع  -7

  1   وضع مقدمة لموضوع المطوٌة  -8

 وضع خاتمة مناسبة تلخص موضوع المطوٌة  -9
  1  

 وجود تارٌخ اإلصدار -11
  1,5  

 (الطباعة)جودة التنفٌذ  -11
  1  

  1,5   المنتجة للمطوٌةالجهة  وجود معلومات -12

 :الدرجة كتابة  11المجموع من 

 

 فوزٌه الغامدي.أ
 

 

 

 

 إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة

 وسل 251

 األسبوع

 هـ1431//               

 :عنوان الوحدة

  المطوٌات التعلٌمٌة

 ...................الٌوم

 .................الشعبة

 ..................الزمن
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 (2) ٌم المهاريالتقٌستمارة ا

 

 (ةالتعلٌمٌ وسٌلةٌم التصم)مهارات التصمٌم 

 متحقق المعٌــــــــــــار
غٌر 

 متحقق

درجة ال

 المستحقة
 مالحظات

 صٌاغة األهداف السلوكٌة  -1
  1,5  

 المستهدفة للفئة مناسبة المحتوى -2
  1,5  

 الرحلة المعرفٌة التصمٌم العام -3
  1  

 مناسبة للفئة المستهدفةمقدمة  تصمٌم -4
  1  

 لرحلة المعرفٌةالترتٌب المنطقً لعناصر ا -5
  1  

التناسق فً لون وحجم الخط مع خلفٌة  -6
 . الصفحة

  1  

 (ةالتعلٌمٌ وسٌلةال تنفٌذ) مهارات التنفٌذ 

ثشجع الرحلة المعرفية الطالب على البحج  -7
 العلمي في االنثرنت

  1 
 

 .الرحلة العرفٌة ترتبط المهام بأهداف  -8
  1,5  

عمل ال على تشجع المعرفٌة إجراءات الرحلة -9
 .الجماعً

  1  

 .شرح إجراءات العمل فً نقاط محددة -11
  1,5  

 .ارتباط المصادر بموضوع الدرس -11
  1  

 .لموضوع الرحلة وضع معاٌٌر تقوٌم مناسبة -12
  1  

 :الدرجة كتابة  11المجموع من 

 

 فوزٌه الغامدي.أ
 

 

 

 

 إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة

 وسل 251

 األسبوع

 هـ1431//               

 :عنوان الوحدة

  Webquestالرحالت المعرفٌة 

 ...................الٌوم

 .................الشعبة

 ..................الزمن
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 (3) ٌم المهارياستمارة التقٌ

 

 

 

 (تصمٌم الوسٌلة التعلٌمٌة)مهارات التصمٌم 

 متحقق المعٌــــــــــــار
غٌر 

 متحقق

الدرجة 

 لمستحقةا
 مالحظات

 إعداد السٌنارٌو للبرنامج -1
  1  

 (شاشات البرنامج)تصمٌم اإلطارات  -2
  1  

 ٌتناسب أسلوب عرض المحتوى للفئة المستهدفة -3
  1  

 تصمٌم شاشة التعرٌف بالبرمجٌة -4
  1,5  

 تصمٌم شاشة المقدمة  -5
  1,5  

 تصمٌم شاشة األهداف -6
  1,5  

 تصمٌم شاشة القائمة -7
  1,5  

 م شاشات العرضتصمٌ -8
  1,5  

 تصمٌم شاشات لألمثلة والتمارٌن  -9
  1,5  

 تصمٌم شاشات للتغذٌة الراجعة -11
  1,5  

 تصمٌم شاشة المساعدة -11
  1,5  

 تصمٌم شاشة للنهاٌة  -12
  1,5  

     

 فوزٌه الغامدي.أ
 

 

 

 

 إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة

 وسل 251

 األسبوع

 هـ1431//               

 :عنوان الوحدة

 إنتاج برمجٌة تعلٌمٌة بالباور بوٌنت

 ...................الٌوم

 .................الشعبة

 ..................الزمن
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 (تنفٌذ البرنامج التعلٌمً)مهارات التنفٌذ 

فً  (صور وفٌدٌو وصوت)الوسائط المتعددة  توظٌف -13
 البرنامج

  1  

 ٌمكن للمتعلم التفاعل مع المحتوى -14
  1  

 سالمة اللغة المستخدمة -15
  1,5  

 ٌقدم البرنامج التعزٌز الفوري الستجابات المتعلم -16
  1  

للخلفٌة والكتابة . )استخدام األلوان بشكل متناسق -17
 (والصور

  1  

 جمٌع االرتباطات التشعبٌة تعمل بشكل صحٌح -18
  1  

 التالٌة عن طرٌق الفأرةتعطٌل االنتقال للشرٌحة  -19
  1,5  

خٌارات الواجهة واألزرار ثابتة فً مكانها مع تغٌٌر  -21
 الشاشات

  1,5  

مع جمٌع الوسائط  CDتخزٌن البرمجٌة على  -21

 المستخدمة فً مجلد واحد 

  1,5  

   CDكتابة البٌانات كاملة على غالف الـ -22
  1,5  

 :الدرجة كتابة  15المجموع من 
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 (7)ملحق 

 

 أهداف الوحدات التدرٌسٌة الثالث

 من مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة
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 أهداف ومحتوى الوحدات التعلٌمٌة

 إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة: قررماسم ال

 ساعتان فً األسبوع: الساعات المعتمدة  سلو 251: رمز المقرر

 

 عدد ساعات الدراسة األسابٌع الدراسٌة الوحدة

 4 أسبوعان لمطوٌات التعلٌمٌةا

 4 أسبوعان الرحالت المعرفٌة

 6 ثالثة أسابٌع البرامج التعلٌمٌة

 

 :األهداف اإلجرائٌة للوحدات الدراسٌة

 األهداف اإلجرائٌة الوحدة

تصمٌم وإنتاج المطوٌات 

 التعلٌمٌة

 أن تصٌغ الطالبة تعرٌفاً للمطوٌة التعلٌمٌة. 

 المكونة للمطوٌة أن تمٌز الطالبة بٌن األجزاء. 

 أن تذكر الطالبة معاٌٌر إنتاج المطوٌات التعلٌمٌة. 

  أن تنتج الطالبة مطوٌة تعلٌمٌة باستخدام أحد البرامج
 .الحاسوبٌة

تصمٌم وإنتاج الرحالت 

 المعرفٌة

 أن تصٌغ الطالبة تعرٌفاً للرحالت المعرفٌة. 

  الرحالت المعرفٌةاستخدام ممٌزات أن تذكر الطالبة. 

 دد الطالبة أجزاء الرحلة المعرفٌةأن تع. 

 أن تنتج الطالبة رحلة معرفٌة لدرس من اختٌارها. 

تصمٌم وإنتاج برمجٌة تعلٌمٌة 

باستخدام برنامج 

(PowerPoint) 

 أن تصٌغ الطالبة تعرٌفاً للبرامج التعلٌمٌة. 

  أن تعدد الطالبة بعض برامج التألٌف المستخدمة فً إنتاج
 .البرامج التعلٌمٌة

  تشرح الطالبة المراحل الرئٌسٌة إلنتاج البرنامج أن
 .التعلٌمً

 أن تمٌز الطالبة بٌن شاشات البرمجٌة التعلٌمٌة. 

 أن تنتج الطالبة برنامج تعلٌمً لدرس من اختٌارها. 
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 :مفردات المقرر موزعة على أسابٌع الدراسة

 

 مفردات الوحدة األسبوع

 –رٌفها وأجزائها وتع, مقدمة عن المطوٌات التعلٌمٌة األول

 .والبرامج الخاصة بإنتاجها

 .وإنتاجها إلكترونٌاً  -أسس تصمٌم مطوٌة تعلٌمٌة الثانً

 .وأجزائها, مقدمة عن الرحالت المعرفٌة الثالث

 الرابع
وإنتاجها ونشرها على  –أسس تصمٌم رحلة معرفٌة 

 .االنترنت

 الخامس
رٌف وتع, ومراحل إنتاجها, تعرٌف البرامج التعلٌمٌة

 .شاشات البرنامج التعلٌمً

 السادس
تطبٌق خطوات التصمٌم التعلٌمً على تصمٌم شاشات 

 .البرنامج التعلٌمً

 (PwerPiont)إنتاج البرنامج التعلٌمً باستخدام  السابع
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 (8)ملحق 

 

خطاب موجه إلى طالبات المجموعة التجرٌبٌة لتزوٌد كل طالبة باسم 

 اإللكترونًلخاصة بها على نظام إدارة التعلم المستخدم وكلمة المرور ا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 :.....................................................عزٌزتً الطالبة 

 

 :هً اإللكترونًأشعرك بأن بٌانات دخولك على نظام إدارة التعلم 

 

 

 

 

 .كن من الدخول والمشاركة فً مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌةأرجو االحتفاظ بها للتم

 

 :كالتالً بإذن هللا وسٌكون جدول المحاضرات

 مكان المحاضرة محاضرةمفردات ال األسبوع

 األول 
وتعرٌفها , مقدمة عن المطوٌات التعلٌمٌة

 .والبرامج الخاصة بإنتاجها –وأجزائها 
 (418)  فً القاعة

 الثانً
وإنتاجها  -تصمٌم مطوٌة تعلٌمٌة أسس

 .إلكترونٌاً 
 اإللكترونًعلى نظام إدارة التعلم 

 (418) فً القاعة .وأجزائها, مقدمة عن الرحالت المعرفٌة الثالث

 الرابع
وإنتاجها  –أسس تصمٌم رحلة معرفٌة 

 .ونشرها على االنترنت
 اإللكترونًعلى نظام إدارة التعلم 

 الخامس
ومراحل , تعلٌمٌةتعرٌف البرامج ال

وتعرٌف شاشات البرنامج , إنتاجها

 .التعلٌمً

 (418) فً القاعة

 السادس
تطبٌق خطوات التصمٌم التعلٌمً على 

 .تصمٌم شاشات البرنامج التعلٌمً
 اإللكترونًة التعلم ارعلى نظام إد

إنتاج البرنامج التعلٌمً باستخدام  السابع

 البوربوٌنت
 كترونًاإللعلى نظام إدارة التعلم 

  :اسن المستخدم

  :كلمة المرور



97 
 

 

 

 

 

 

 (9)ملحق 

 

 نماذج من محاضرات مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة

 (بالكبورد) اإللكترونًالمصممة على نظام إدارة التعلم 
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 محاضرات الوحدات التدرٌسٌة الثالث

 الموجودة على نظام إدارة التعلم

الصفحة الرئٌسٌة لمقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعلٌمٌة 

 اإللكترونًعلى نظام إدارة التعلم 
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 ٌات التعلٌمٌةالمطو: المحاضرة األولى 
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 الرحالت المعرفٌة: ثانٌة المحاضرة ال
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 البرمجٌات التعلٌمٌة: الثالثة المحاضرة 
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 شاشة لوحة المناقشة على نظام إدارة التعلم


