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ّأثسٍا  ٕ٘ عرب اهلاتف اليكال الرناإللهرتّىٔ٘ التعلٔنٔ األلعاباضتخداو 
مسحل٘  ٖلد ّحب االضتطالع املعسيف ٕتينٔ٘ التخصٔل الدزاض ٕعل

 .الطع٘ العكلٔ٘ ٖمطتْ ّٕميخفض ٕفعزٓاض األطفال مست
 ر. صما إبضاِٖٝ عبز املعبٛر إبضاِٖٝ

 جامعة عني مشس كلية الرتبية النوعية مدرس تكنولوجيا التعليم

 طتخل امل: 
ـ  عا   ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   اطتخذاّ عٔ اإلطتكـاء ٞيإ ايبشح ٜٗذف  ٍ  اهلااف  ايٓكاا

ٍ  سٜاا   َشسًا١  ٟياذ  املعاش   االطتطالع ٚسب ٞايذساط ايتشـٌٝ ف١ُٝٓ ٞعً ٚأثشٖا ٞايزن  األطؿاا
ٔ  َه١ْٛ ع١ٓٝ ٞعً ايبشح ٚطبل ايعك١ًٝ، ايظع١ َٟظتٛ َٞٚٓخؿل َٞشفؿع  ٚفًُٝاز٠  فًُٝاز  (40)َا

 املشفؿعا١،  ايعكًٝا١  ايظاع١  ٟرٚ ٞاألٚي ايتذشٜب١ٝ ؾاجملُٛع١ دبشٜبٝتني، ُٛعتنيصب ٞإي فكظُِٝٗ مت
 رات ؾشًٚقاا  ٖٓااى  إٔ ايٓتااجر  بٝٓا   ٚقاذ  املٓخؿلا١،  ايعكًٝا١  ايظع١ ٟرٚ ايجا١ْٝ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛع١

   املشفؿعا١  ايعكًٝا١  ايظاع١  ٟرٚ) ايتذشٜبٝا١  اجملُٛعا١  فالَٝاز  دسدات َتٛططات بني إسـاج١ٝ دالي١
ٞ  يالختبااس  ايهًٝا١  ذسد١اي ٞ  ايكٝاطاني    املعاش   االطاتطالع  ساب  َٚكٝااغ  ايتشـاًٝ ٟ  ايكبًا  ٚايبعاذ

 .ايبعذٟ ايتطبٝل يـاحل
ـ  ايتعًُٝٝا١،  اإليهرت١ْٝٚ األيعا  :املؿتاس١ٝ ايهًُات  ٍ  اهلااف  ساب  ايعكًٝا١،  ايظاع١  ،ٞايازن  ايٓكاا

 .األطؿاٍ سٜا  ،املعش  االطتطالع

The Use of Educational Electronic Games Smart Mobile and its 
Impact on the Development of Educational Attainment and 

Cognitive Curiosity in Kindergarten High and Low Mental Capacity 

Dr. Reda   Ibrahim Abdel Maaboud Ibrahim 
Abstract: 

The research aims to investigate the use of electronic educational 
games via smart mobile and their impact on the development of 
educational attainment and cognitive curiosity in kindergarten high 
and low mental capacity, and the research applied to a sample of (40) 
students were divided into two experimental groups,The first 
experimental group with high mental capacity, and the second 
experimental group with low mental capacity, the results showed that 
there are statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group (high mental capacity) in the total score of 
the achievement test and the cognitive reconnaissance measure in the 
two pre-measurements. The tele in favor of the tele application. 
key words:Educational electronic games, smart mobile phone, 
mental capacity, cognitive curiosity, kindergarten. 

 :٘املكدم 
 قبٌ َٔ َعشٚؾ١ فهٔ مل ايعامل   األيعا  سذخأ َٔ اإليهرت١ْٝٚ األيعا فعذ 

   كٞٝاسبك ايعامل ذبانٞ أْٗا حٝس األطؿاٍ، ثكاؾ١ ا  ٝأطاًط دًٚسا فؤدٟ ؾٗٞ
ًًا  اسٚاًدا   ٝا يك حٝا س املٓااٍ،  طا١ًٗ  ٚأْٗاا  فـاٛسٖا   ٠،ًاألخا  ايظآٛات    ناب

 األيعااا ايٛاقاا ، سٝااح اْتؼااشت    املٛدااٛد٠ ٚاملتعاا١ يإلثاااس٠ َـااذس تباسٖاااباع
اإليهرت١ْٝٚ   نجً َٔ اجملتُعات ايعشب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ إر ال ٜهااد ؽبًاٛ َٓٗاا بٝا      
ٚال َتذااش، دبااز  األطؿاااٍ بايشطااّٛ ٚاأليااٛإ ٚاشبٝاااٍ ٚاملػاااَش٠، سٝااح اْتؼااشت       
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األطٛام بانْٛاع طبتًؿا١ َٓٗاا     أغشق اْتؼاسا ٚاطعًا ٚنبًًا ٚمن  منًٛا ًَشٛظًا ٚ
ٍ     ٞٚدخًاا  إياا  سٝااح أْٗااا   ايٝااّٛ َعظااِ املٓاااصٍ ٚأؿاابش  ايؼااػٌ ايؼاااغٌ ألطؿااا

مل فعاذ   اإليهرت١ْٝٚ األيعا  عكٛهلِ ٚاٖتُاَافِٗ. نُا إٔ أيعا  ٞاطتشٛرت عً
رياو يًهبااس)عالء    ٟايـػاس بٌ ؿااست ٖاٛغ ايهاجً َأ ايؼابا  ٚفعاذ       ٞسهًشا عً

 .(2010أبٛ ايعٝٓني، 

٘  ١ٝايزن اهلٛافـ ع  اإليهرت١ْٝٚ األيعا ٚ ٌ  ٞإيا  فتذا  ، اجملتُا   ػاشاج   نا
ًَاا  ١ٝا االدتُاع ايؿئاات  ألْا٘ أنجاش   ايطؿاٌ،  ض٠ٝا َ ايًعاب  إٔ إال ٌ  اٖتُا  ٖازا  مبجا

ٞ  ايطؿٛيا١  َشسًاا١ فعاذ  نُاا  ايٓؼاا   ايؿااشد  ا٠ٝا سب ١ٝاألطاطا  ض٠ٝااايشن ٖا
 ً ٔ  ت٘ٝػخـا  َالَا   فتشاذد  ٗاا ٝؾ إر ١ٝاملظاتكب ٍ  َا ٘ ٜ َاا  خاال ٔ  هظاب  ست ا َٗاا  َا

 ايطؿٛيا١  نُشسًا١  ٚالدفا٘،  َٓز َتعذد٠ ش مبشاسٌمي ايطؿٌ ألٕ ، ِٝٚق ٚخ ات

 ايذساط١، ساي١ هٕٛ  ٜ اف٘ٝس َٔ ١َٓٝع ؾرت٠   يهٓ٘ ٖا،ًٚغ ٚايؼبا  ٚاملشاٖك١

ِ  َٔ فعت  ؾٗٞ ٌ  أٖا ٛ  زٝا ٚايتًُ ايطؿاٌ،  بٗاا  شميا  ايا   املشاسا سظاطا١   ١ؼبػاش  ٖا
   أَا ُ٘،ٝٚفعً ٜٓ٘فهٛ ٞإي ٞظعٜ فشبٟٛ بٓظاّ َ٘اليتضا ْظًشا اجملتُ    ١َُٗٚ
 ٌ ٙ  املكابا ّ  ظباذ ٔ  كااغ ٜ ١َٝذسطا  ٚايتضاَاات  اّ بٛادباات ٝا بايك ًَاض  خالهلاا  َا

ٛ  َشسًا١  لاا ٜأ فعتا   نيسا    ايذاسطاٞ،  ً٘ٝذبـا  ُ  ٜٔفها  ايكاذاست  ١ٝا ايازات ٚفٓ

 (.2014،اسبظٝين ٘)َينٜيذ ١ٝٚايبذْ ١ٜٚايؿهش ١ٝايعكً

ٔ  ْاتر   ٌ  اخارتاع  هٓٛيٛدٝاا املعًَٛاات  ف ايتطاٛس اهلاجاٌ     عا ١ ٝا فهٓٛيٛد ٚطااج
ٔ  مل ذ٠ٜا دذ ٔ  َعشٚؾا١  فها ٌ  َا ـ  ٛفشٝناايهُب  قبا ٙ  ١ٝا ايزن ٚاهلٛافا  ٠ًاألخا  ٖاز

 ايبشح ذ١ْٝت داءت ٚاي  اجملتُعات،   ٠ًايظٓٛات األخ   اْتؼاسٖا اصداد اي 

 ٖٙز ب٘ ضٝفتُ ملا ريو ّٜٛبعذ  ّٜٛ ذَٜتضا اْتؼاس   ٖٚٞ ٚاالطتخذاّ شٜٚايتطٛ
ـ  ٔ  اهلٛافا ٔ  مل ٚخـااجف  ضاتٝا مم َا ٔ  َتاٛؾش٠  فها ٌ  َا ٌ  قبا  ؾٛاجاذٖا  َجا

ٔ  ًايهاج  طااعذت  أْٗا ١  ٝاالدتُاع ٌ    ايٓااغ  َا ِ  نيبا  ايتٛاؿا  ايابع   بعلاٗ

ٕ ٝعٜٔ ٜاياز  األػخاق حٜٚذبذ بظٗٛي١ ٔ  ذاٝا بع ؼاٛ ِ  عا  أؿابش   حٝا س ، بعلاٗ

 ٙ ـ  ٖاز  ايعاامل  فؿات  أباٛا    ُرتاتٝطآت  بلا   ٟيتتعاذ  ػاػا١    ْاؾازفٓا  اهلٛافا

ٍ  ٚفٓكًٓاا  َ٘ٝـاشاع  ٞعًا  أَآَاا  ٘  ٘ٝا ؾ يًتذاٛ ٔ)ؾاٜض ٜذٝا اي أؿااب   نيبا  ٚننْا
 . (2013ْٚٛاٍ ايعجُإ، ٟايظؿً

 ٘ٝا عً ّٛ ؾاش  ٝاي عامل ؼٗذٜٙ ايزٟ اهلاجٌ ايتهٓٛيٛدٞ ايتطٛس ظٌ ٚ  يهٔ
 ّ ٙ  اطاتخذا ً  اتٝا فكٓ خاؿا١  اٝا ايتهٓٛيٛد ٖاز  ع اإليهرتْٚٝا١  األيعاا  ن ١ٝايتظا

ّ  زٝايتًُ لٞمي٘ ٝٚعً ، ١ٝايزن اهلٛافـ ٙ  باطاتخذا  رياو  شدا  ٜٚ ،األيعاا   ٖاز

ٔ  أنجاش  يًٛاقا   ضبانافٗاا  ٗاا ٝؾ ض٠ٝا َ أِٖ ٞإي ٕ  اٍ،ٝا اشب َا  ضاتٝا مم هلاا  نُاا أ

 متهاأ ؾٗااٞ ،ٞكٝٚاملٛطاا ٚاأليااٛإ ِٝايتـااُ   ازبااٛد٠ ١ٝااعاي ١ٝاافهٓٛيٛد

ٔ مي نُاا  ، افٗاا ٝفكٓ  ٝا مج اياتشهِ      َظاتخذَٗا  ٙ  إٔ ها ِ    فظااعذ  اياتعً

 (2016ٚيٝٓذٙ كٝـ، ٟذ٠) أ٠ًَ َؼشٜدذ ١ٝفهٓٛيٛد َٗاسات ٚانتظا 

ٔ  صبُٛعا١  ١ٝايزن يًٗٛافـ إٔ نُا ٔ مي ال اشباذَات  َا  اغًاب    فٛؾشٖاا  ها

ـ  ٍ  إداشاء  ٞعًا  فكتـاش  ال أؿابش   حٝا أْٛاعٗاا، س  اخاتالف  ٞعًا  اهلٛافا  ٚاطاتكبا
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ـ  ٚبعا   املهاملات ٌ  ؾكا   ًا١ ٝايكً ٚاملًشكاات  ايٛظااج ّ   با  خـااجف  أؿابش  فكاذ

ٛ  هاملاات امل ناجدشاء  َزًٖا١  ٞ  شٜٚايتـا  اْؼااء ٕٚ املعًَٛاات،  ٜٔٚرباض  ايذقا١  ايعااي

 ِ    ٚاإلحبااس  ٚايذسدػا١  ،ٞكٝاملٛطا  َٚؼاػالت  ذ،ٝا باملٛاع ًاملٗااّ ٚايتازن   قاٛاج

ٍ  أٚ ١ٝا ايعٓهبٛف ايؼابه١   ٚمماسطا١  ٜٛذٝا ايؿ ٚٚثااجل  ٠،ًات ايـاػ ٝاإلسطااي  فبااد

ٓااع  ظبا   ١، بُٝٓاا ٝا االيهرتْٚ األيعا  ـ    اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   ؿا  ايٓكايا١  اهلٛافا

ٔ   عاذد  داز     ذبذٜاذا  ايزنٝا١   األيعاا  ب املاٛيعني  املظاتخذَني  نابً َا

 ايتـاَِٝ إٔ إر ٚاملشاٖكني، األطؿاٍ َٔ ٚالطُٝا احملٛطب١،

ّ  طاٗٛي١  ٚنزيو احملٛطب١، األيعا  هلزٙ املتذذد٠ ٚاألؾهاس املبتهش٠  اطاتخذا

ٞ إي ٟأد ريو نٌ ٕ،َها نٌ   ايزن١ٝ، ٚاَهاْٝ٘ اؿطشابٗا ايٓكاي١ اهلٛافـ

 احملٛطاب١  األيعا  اطتخذاّ ٞٚاملشاٖكني عً األطؿاٍ َٔ ٞايعظُ ايػايب١ٝ إدَإ

   ِ ٕ  ٖاٛافؿٗ  عاذد  ٚصٜااد٠  اإليهرتْٚٝا١  يأليعاا   ايٛاطا   االْتؼااس  ٖازا  ايٓكايا١، إ

ٔ  املـاشٚؾ١  ايظااعات  ٍ   َا ً  باذأ  ايًعاب،    قباٌ األطؿاا  ٚعًُااء  املاشبني  قًال  ٜاج

ٍ  االدتُااع  ٚعًُااء  ايآؿع   ٞعًاا املرتفبا١  ايٓؿظا١ٝ ٚاالدتُاعٝا١   اآلثاااس ساٛ

ٌ   فظ١ًٝ يٝظ  اإليهرت١ْٝٚ ؾايًعب١ ،األيعا  َٔ ايٓٛع ٖزا اطتخذاّ ٞ  بشٜئا١ با  ٖا

ٌ  إعالَٝا١  ٚط١ًٝ  أٖاذاف  ذبكٝال  ٞإيا  َـاُُٖٛا  ٜٗاذف  سطااجٌ،  طٝافٗاا    ذبُا

 (.2012)َشِٜ قٜٛذس، ٚد١ٜٝٓ ٚطٝاط١ٝ ٚؾهش١ٜ ٚغاٜات ثكاؾ١ٝ

املبهاش٠ أٖاِ املشاساٌ   سٝاا٠ اإلْظاإ ْظاشًا ملاا فتُٝاض با٘           متجٌ َشس١ً ايطؿٛي١
َٔ َش١ْٚ ٚقاب١ًٝ يًاتعًِ ٚمناٛ يًُٗااسات ٚايكاذسات املختًؿا١ ، َٚٓٗاا إٔ األطؿااٍ        

ٜٚعاااذ ايًعاااب  ااا١  ،  ٖااازٙ املشسًااا١ ميًٝااإٛ يًاااتخُني ٚاالطتهؼااااف ٚايتذشٜاااب 
      ِ عًُاااء  ٟٜٚااش ،ممٝااض٠ هلااؤالء األطؿاااٍ ، سٝااُح ٜظااتػشُم دااضاًء ناابًًا َاأ ٚقااتٗ

ٚطاااجٌ ايتعاابً   سٝااا٠ األطؿاااٍ ، ٜٚؼااهٌ عاااملِٗ       ٞاياآؿع إٔ ايًعااب ميجااٌ أسقاا   
فُٓٝاا١ مجٝاا  دٛاْااب ايُٓااٛ مبااا ؾٝٗااا  ٞاشباااق بهااٌ َااا ؾٝاا٘ َاأ خاا ات فااؤدٟ إياا

ايُٓااااٛ املعااااش  ) إدسانااااٞ ، اْؿعااااايٞ ، ادتُاااااعٞ ، َعااااش  ، َٚٗاااااسات سشنٝاااا١ (   
ً اياال ضباذٚد، ٜٚعاذ ايًعاب َظٗاشًا      ايتخٝاٌ ٚاالبتهااس ٚاياتؿه    ٞٚيًطؿٌ قاذس٠ عًا  

َٔ َظاٖش ايظًٛى اإلْظاْٞ   َشس١ً ايطؿٛي١ املبهش٠ اي  فعتا  َشسًا١ ٚكا     
  فهٜٛٔ ػخـا١ٝ ايؿاشد ، سٝاح دبُا  ْظشٜاات عًاِ ايآؿع سغاِ          ٞايًبٓات األٚي
 ( 1993قٓاٟٚ ، ٟأ١ُٖٝ ٖزٙ املشس١ً   فهٜٛٔ ػخـ١ٝ ايؿشد ) ٖذ ٞاختالؾٗا عً

ات اسبذٜجاا١ إٔ يعااب األطؿاااٍ ٖااٛ أؾلااٌ ٚطاااجٌ ذبكٝاال ايُٓااٛ ٚفؤنااذ ايذساطاا
ايؼااااٌَ املتهاَاااٌ يًطؿاااٌ ؾؿاااٞ أثٓااااء ايًعاااب ٜتاااضٚد ايعكاااٌ باملعًَٛاااات ٚاملٗااااسات   
ٚاشب ات ازبذٜذ٠ َٔ خالٍ أػهاٍ ايًعب املختًؿ١ اي  فجشٟ إَهاْٝاف٘ ايعكًٝا١  

ًٝااا١ ايعًٝاااا  ٚاملعشؾٝااا١ ٚفهظاااب٘ َٗااااسات اياااتؿهً املختًؿااا١ ٚفُٓاااٞ ايٛظااااجـ ايعك    
 ( .  18،2001نايتزنش ٚايتؿهً ٚاإلدساى)ْاد١ٜ  ػشٜـ،

ٍ  عٓاذ  ايًعب َؿّٗٛ ػٗذ ؾكذ بٗزا  اتًٝيًتػا  ذا١ ْٝت ًَُٛطاا  ًٝفػا  األطؿاا

ٍ  يعاب  اسفاب   نيؾؿاٞ سا   ايعامل ػٗذٖا اي  ع١ٜايظش ٞ  األطؿاا  شافِٗٝؿا  بتعااي

 ِ  اٍٝا أد ٚالد٠ ٞإيا  ايؼااسع  أٚ  ٝا نايب َهؼاٛؾ١  َٓطكا١    ١ٝا ازبُاع ٚكاشهافٗ



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
54 

 ٔ ّ  ، اٝا ايتهٓٛيٛد ١ٝا سبتُ ذا١ ٝنٓتاإليهرت١ْٝٚ األيعاا   َا  ٚطااج   عا   فظاتخذ

ٍ  أؿاب   حٝا س ، ازبٛد٠ ١ٝعاي اتٝج١ بتكٜٓسذ ١ٝفهٓٛيٛد ٕ ٜ األطؿاا  أٚقاات  كلاٛ

 الَتـاق ج١ٜسذ ١ًٝنٛط ٚاي  فـٓـ ، األيعا  ٖزٙ اطتخذاّ   دذا ١ًٜطٛ

ِ  ممتعا١  أٚقاات  ٚقلااء  ايػلاب  ٍ   ٖٚازا  ايعـاش،  َتطًباات  َا   فاتالج  َاا  َأ خاال

 ِ ٘  فاضٚدٖ ٔ  املعًَٛاات  اٝا فهٓٛيٛد با ِ  نُاا  ،ًفؿها  ٚأدٚات طاقا١  َا  لاا ٜأ فاضٚدٖ

ٖ  عا ٝيًاتعًِ ٚاطات   ١ٜا قٛ بؿاشق  ِ  ايتطاٛس،  َٚٛانبا١  ايعـاش  َِٝؿاا  أنجاش  ؾٗا

 أؿاب   حٝا س ذ،ٜا ثكاا  دذ  فكاين   ٝضبا    فُٓٛ ١ٝسظاط ١ٝاالدتُاع ايؼشاج 

 ٍ ٔ  تُا ، اجمل ٖازا  اتٝٚطاًب  اتٝا ابػبال عشكا١  ّٛٝا اي أطؿاا  إٔ ظباذ  ١ٝا ْاس َا

 ٚايًٛسااات ١ٝااايزن ٚاهلٛافااـ بٝناسبٛاطاا االيهرتْٚااٞ ات اجملتُاا ٝااابػبا

ٍ  فاذؾ  اإليهرت١ْٝٚ    ١ٝا ْٛع قؿاض٠  كال ؼب اياتعًِ املبهاش   الٕ اياتعًِ،  ٞإيا  األطؿاا
 ّ  إلعاذاد  ١ًٝٚطا  ايًعاب  إٔ "(25،2004ًا١) ٝاسب ضبُاذ  ٟشٜا  ٚايٓذاا،، نُاا   ايتكاذ

 ٌ ً  ا٠ٝا يًش ايطؿا ٛ  ، ١ٝاملظاتكب ٘  ساش  ْؼاا   ٖٚا ٕ ٜ َٚٛدا ٌ  ٞعًا  هاٛ  أٚ سشنا١  ػاه

 ٌ ٌ ٜ ٚ اٝا مجاع أٚ اٜا ؾشد اسغميا  ، عُا ِ  طاقا١  ظاتػ  ١ٝا اسبشن ٚ ١ٝا ايعكً ازبظا
 تُجٌٜٚ ؿاسب٘ تعبٜ ٚال ، ١ٝايذاخً بايذٚاؾ  السفباط٘ اشبؿ١ ٚ بايظشع١ تاصميٚ

 إٔ االطاتُتاع، نُاا   ٞإيا  إال ٗذفٜ ٚال اف٘،ٝس دضءا َٔ ـب ٜ ٚ املعًَٛات ايؿشد

 إفاسا١  بػبا  يازيو  ايطؿاٌ،  ٟيذ ١ٝايٓؿظ ايـش١ لٝذبك   بايػ١ ١ٝأُٖ يًعب

 ٌ ٌ  اسغميا يهاٞ   ١ٝا املٛاف ايؿاشق  نا ٘  ايطؿا ٙ  ٚؾكاا  أيعابا ٘ َٝٚ ملظاتٛا  اشبااق  ًا

 ٘ ٔ  خاؿا١  ايًعاب    َٚؼااسنت  ٘ٝا يتٛد ٚاآلخاش  نياسبا  نيبا  اءٝا األٚي طاشف  َا

 ٘ ٘  ٚ ايؿاش،  ٚ بايظاعاد٠  ؼاعشٙ ٜ َاا  ٖازا  ٚ ايًعاب  أثٓااء  طاًٛن ٌ  بنْا  إعذاا   ضبا

ٔ  ت٘ٝػخـا  ١ٝا فُٓ ٚ ايطؿٌ ِٝفعً   ًنب أثش يًعب طشؾُٗا، إٕ َٔ شٜذٚفك  َا

ٞ   نيذبظ ٚ  ١ٝٚايظًٛن ١ٝاملعشؾ ١ٝايٓاس ٔ)َاشِٜ  ٜاآلخش َا   فٛاؿاً٘ االدتُااع
 (44،2012قٜٛذس،

ٔ  مل ايعاامل    األيعاا   أسذخ َٔ فعت اإليهرت١ْٝٚ األيعا ؾ ٔ  َعشٚؾا١  فها  َا

 ٌ ٞ  قبا ٟ  ؾٗا ٞ  أْٗاا  حٝا س طؿااٍ، األ ثكاؾا١  ا  ٝأطاطا  دًٚسا فاؤد  ايعاامل  ذباان

ٞ إياإليهرت١ْٝٚ األيعا دْٛض  ؿٓـ نُا املٓاٍ، ط١ًٗ ٚأْٗا فـٛسٖا   كٞٝاسبك

ٔ  صبُٛعا١   األيػااص  ٚايعاا   ٚاحملاناا٠  ٚاملٓاؾظا١  املػااَش٠  نايعاا   األيعاا   َا

 األيعااا  متتاااص نُااا ، األيعااا  َاأ ٖاااًٚغ األدٚاس ٚاسبشناا١ ٚايعااا  

ّ  ألْٗا ازبز  بعٓاؿشاإليهرت١ْٝٚ ّ  ز ػبا  َؼاٛقا  اٝٚاقعاا اؾرتاكا   فكاذ  املظاتخذ

 ١ً،ٜيؿرتات طٛ ايًعب١ اسغمي عً٘ػب بؼهٌ ٚاملػاَش٠ اٍٝٚاشب ٚاأليٛإ نايشطّٛ

ً  سٚاداا   ٝا يك حٝا س ٍ    خاؿا١  ٠ًاألخا  ايظآٛات    ناب  بـاؿ١  ١ٝا ايعشب اياذٚ

 . ايٛاق    املٛدٛد٠ ٚاملتع١ يإلثاس٠ َـذس باعتباسٖا عا١َ،

ٍ  ٟٜٚاش  ٕ 130،2007ٜا)طاشا  عااد  باشاَر " ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   ( بان

 ّ ِ    ذبكٝال  فظاتخذ ٕ  ايهُبٝاٛفش،  مبظااعذ٠  ايتعًاٝ ٌ  ٞعًا  ٚفهاٛ  َباسٜاات  ػاه

 داؾعٝا١  صٜااد٠  بٗاذف  ايعًاّٛ،  أٚ ايتعًُٝٝا١ نايشٜاكاٝات   املاٛاد  فعاا   فعًُٝٝا١ 

ٛ  ٚذبظني ادباٖاف٘ ٚاالنتؼاف، ايبشح ٞعً ٚفؼذٝع٘ ايتًُٝز ٙ  عبا ، "داملاٛا  ٖاز
ِ  رباتف  بشصبٝاات " أْٗاا  (13،2011ازبٗاين)  عاض٠  ٟفاش  بُٝٓاا  ِ  بتكاذٜ ٔ  اياتعً  َا
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 ٍ ّ   خاال ٘  ممضٚدا١  املتعاذد٠  ايٛطااج   فكٓٝا١  ايًعاب، ٚفظاتخذ  ٚايتظا١ًٝ;  بايرتؾٝا

ّ  ٞعًا  يتظاتشٛر  ِ   ايتالَٝاز،  اٖتُاا ّ  ٚفاجً داؾعٝاتٗ ٌ  ٖادؾا١  بنْؼاط١  يًكٝاا  فعُا

ٞ  ايتشـاٌٝ،  صٜااد٠  ٞعًا   ايتالَٝاز  ٜتبعٗاا  ٚفعًُٝاات  إداشاءات  ٚؾال  فطبال  ٖٚا

 األيعاا   ( ؾٝعاشاف 8،2010اسبشباٞ،  ، أَا)عبٝاذ "ضباذد٠  فعًُٝٝا١  أٖاذاف  يتشكٝال 

ّ  فعًُٝٝا١ إيهرتْٚٝا١   بشصبٝاات " بنْٗاا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١   ايٛطااج   فظاتخذ

ِ  ٚمتاضز  املتعاذد٠،  ٘  اياتعً ّ  يتذاز   بايرتؾٝا ً  ايتًُٝاز،  اٖتُاا ٙ   ٚفاج  ؾهاشٙ، ٚفؼاعش

 ايًعبا١،  ٚقاٛاْني  يكٛاعاذ  ٚؾكااً  احملذد٠، اإلدشاءات َٔ جملُٛع١ فبعًا ٚفتِ باملتع١،

ٕ  سٜاكا١ٝ،  فعًُٝٝا١  يتشكٝال أٖاذاف   ِ  دٚس ٜٚهاٛ  اإلػاشاف  ايًعاب  أثٓااء  املعًا

 ."ٚاإلسػاد ٚايتٛدٝ٘

ايتع١ًُٝٝ فضٜذ َأ داؾعٝا١ املاتعًِ ٚفلأُ فؿاعًا٘       األيعا إرا ميهٔ ايكٍٛ إٕ 
بٗااذف ذبكٝاال األٖااذاف    فكااذّ بنطااًٛ  َظااًٞ ٚممتاا    َاا  املاااد٠ ايتعًُٝٝاا١ اياا   

فٓاٚيا  مناٛ ايتالَٝاز ٚفطاٛسِٖ فظٗاش إٔ       املشد٠ٛ َٓٗا، ٚايذساطات اسبذٜج١  ايا  
 األيعاا  اطتخذاّ ايطؿٌ سبٛاط٘ املختًؿ١ ٖٛ َؿتاا، اياتعًِ ٚايتطاٛس، إر مل فعاذ     

ٚط١ًٝ ؾك  ساني ٜشٜاذ ايتالَٝاز قلااء أٚقاات ؾاشاغِٗ، ٚمل فعاذ ٚطا١ًٝ يتشكٝال          
بااٌ أؿاابش  أدا٠ َُٗاا١ ؼبكاال ؾٝٗااا ايتالَٝااز منااِٖٛ    ؾشظااب;  ٞايُٓااٛ ازبظااُاْ

 األيعااا  اطااتخذاّ   األطؿاااٍ ػااػـ َٟااذ السظاا  ايباسجاا١ ، ٚقااذٞايعكًاا
ٕ  إر ، ٚأيعا  ايؿٝذٜٛ بٛاطط١ اهلٛافـ ايزنٝا١،  اإليهرت١ْٝٚ  أٚقاات طًٜٛا١   ٜكلاٛ

 األيعا   بنٕ اطتخذاّ ايباسج١ فعتكذ ؾجٕ ريو َٔ فعب، ٚاْطالقًا دٕٚ ايًعب  

، ٚداؾاا  سااب  ٞفُٓٝاا١ ايتشـااٌٝ ايذساطاا  ٞإياا فااؤدٟ هرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ قااذ اإلي
ٔ  َشسًا١ سٜاا  األطؿااٍ ٖٚازا َاا أػااست إيٝا١ ايعذٜاذ         ٟياذ  االطتطالع املعاش    َا

   عًُٝا١  ايتعًُٝٝا١  اإليهرت١ْٝٚ األيعا  فٛظٝـ ؾاع١ًٝ ٞعً ايرتب١ٜٛ ايذساطات

غًاااٍٛ ٚ َٗاااا ص ٞدساطااا١ بشٖااااَ  :ايذساطاااات ٖااازٙ َٚااأ ٚاياااتعًِ، ايتعًاااِٝ
ّ     ( ٚايا  2017)ٞايلاس  ايشقُٝا١  ايتعًُٝٝا١  األيعاا   فٓاٚيا  ايهؼاـ عأ إطاتخذا

 ٞ املاذاسغ   طاال   ٟياذ  املايٝا١  ايشٜاكا١  َااد٠    ساٌ املؼاهالت   َٗااسات  فُٓٝا١  عًا
ً     املتكذَا١  ايؿٓٝا١  ايجاْٜٛا١  ( 2013ْٚاٛاٍ ايعجُاإ)   ٟايتذاسٜا١، دساطا١ ؾااٜض ايظؿا

ِ  عباٛ بٝئا١   االبتذاجٝا١  ملشس١ًا فالَٝز فـٛسات ٟفٓاٚي  َذ ٚاي   ايكاجُا١  اياتعً

( 2016)ٞاإلظبًٝضٜا١، دساطا١ عباذال ايكشْا     ايًػا١    َااد٠  ايشقُٝا١  األيعاا   ٞعًا 
دساطا١   ايتشـاٌٝ،  صٜااد٠    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   ؾاعًٝا١  فٓاٚيا   ٚايا  

فطااااٜٛش املؿاااااِٖٝ ايًػٜٛاااا١  ٞ( ؾاعًٝاااا١ اطااااتخذاّ ايًعااااب عًاااا 2017)َااااشاّ املااااَٛين
 ٞأطؿاااٍ َشسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ، ٚدساطاا١ أ ااذ ْااٛب   ٟيااذ ٞٚايتؿاعااٌ االدتُاااع

 فُٓٝا١    ايتعًُٝٝا١  احملٛطاب١  األيعاا  ؾاعًٝا١   فٓاٚيا   ٚايا   (2015ٚآخاشٕٚ) 

  ْ  األيعااا فٓاٚياا  أثااش مماسطاا١    ( ٚاياا 2017) عبااذايتٛا  ٞاشبٝاااٍ، ٚ دساطاا١ أَااا
 اجملٝاذ  عبذ ٚدساط١ اٍ،االطؿ ٟيذ ٞٚاالدتُاع ٟايزناء ايًػٛ ٞاإليهرت١ْٝٚ عً

 انظاا     ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   فٓاٚي  ؾاع١ًٝ ٚاي (2014) ٚاملضٜين

ٚ  ٟايع١ًُٝ، ٚدساط١ َٗا ايؼششٚس املؿاِٖٝ ايطال   ( ٚايا  2011)ٟٚضبُذ ايشمياا
عًُٝات ايتازنش ٚساٌ    ٞاإليهرت١ْٝٚ عً األيعا اطتكـاء أثش مماسط١  ٖٞذؾ  إي

 ، ٚدساطا١  األسدٕ أطؿاٍ َشس١ً ايطؿٛي١ املتٛطط١   ٟكشاس يذاملؼهالت ٚاربار اي
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 فُٓٝا١    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   ؾاعًٝا١  فٓاٚيا   ٚايا    (2012ضبُاذ) 

 فٓاٚي  ٚاي  (Goldstein,2010) ٚدساط١ دٛيذطنت االدتُاعٞ، ايتٛاؿٌ َٗاسات

 داؾعٝااااااااااا١، ،ٚدساطااااااااااا١  صٜااااااااااااد٠   ايتعًُٝٝااااااااااا١ اسباطاااااااااااٛ  أيعاااااااااااا  ؾاعًٝااااااااااا١
ٍ أ  ايطاال   احملاناا٠  أيعاا   ؾاعًٝا١  فٓاٚيا   ٚايا      (Akinsola,2007)نٝٓظاٛ

 .ايذساط١ٝ املاد٠ عبٛ ٚاالدباٙ ايتشـٌٝ ٞايتعًِ عً عبٛ

متجااٌ فهااٜٛٔ   اياا  ٟإر فعااذ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املهاإٛ ايٓؼاا  َاأ ايعكااٌ ايبؼااش      
َااا ؼبتاااز  املعًَٛااات ٚفٓاٚهلااا ٚنٝؿٝاا١ خضْٗااا ٚاالستؿاااظ بٗااا ٚاطاارتداعٗا َاا   

 إْٗا َتـا١ً َا  ايٓؼاا  املعاش      ٞاألْؼط١ ايعك١ًٝ عً ٞايؿشد هلا حبٝح فٓظش إي
ًَاا   مياسط٘ ايؿشد   ٟايز املٛاقـ اسبٝاف١ٝ املختًؿ١، ٚفًعب ايظع١ ايعك١ًٝ دٚسًا ٖا
املعشؾا١ ساٍٛ ايعًُٝاات َٚهْٛاات ايازانش٠       َٞؿّٗٛ ٜعٛد إي ٞع١ًُٝ ايتعًِ ٖٚ  

ٛملااااارا ؽبااااضٕ ايؿااااشد ٜٚظاااارتد   َٝٚتٚفظااااتخذّ يٛؿااااـ املعشؾاااا١ سااااٍٛ نٝؿٝاااا١   
ًًا     ظباااا، عًُٝااا١ اياااتعًِ ٚإٔ دٚس ايظاااع١    املعًَٛاااات ٚفًعاااب ايااازانش٠ دٚسا ناااب

ايعك١ًٝ ننسذ ضبذدات ع١ًُٝ ايتؿهً ٚايتعًِ إر أْٗا فكّٛ مبعازبا١ ٚاطارتداع   
ايازانش٠،   فاتِ    املعًَٛات ؾلال عٔ قٝاَٗاا بايعًُٝاات ٚاألْؼاط١ املعشؾٝا١ ايا      

١ُٖٝ ايظع١ ايعك١ًٝ ٚدٚسٖا،   دبٗٝض َٚعازبا١ املعًَٛاات. ؾاملعًَٛاات    ْٚتٝذ١ أل
، ؾااجٕ ٟايازانش٠ قـا٠ً املاذ    ٞفٓتكاٌ خاالٍ أدٗاض٠ اسباع )ايازانش٠ اسبظا١ٝ( إيا       

 ٟايازانش٠ طًٜٛا١ املاذ    ٞنإ ٖٓاى دبٗٝض َٚعازب١ عُٝك١ يًُعًَٛات ْكً  إيا 
أساذ ايعٛاَاٌ األطاطا١ٝ     ٚإرا مل فعا  ٖزٙ املعًَٛات ؾجْٗا فؿكذ. ٚايظع١ ايعك١ًٝ

عاذد َأ ايٛساذات املعشؾٝا١ أٚ املخططاات       ٞ  َعازب١ املعًَٛاات ؾٗاٞ متجاٌ أقـا    
ايعك١ًٝ اي  ٜظتطٝ  ايؿشد ايتعاٌَ َعٗا أٚ فٓاٚهلا   ٚقا  ٚاساذ أثٓااء َعازبا١     

ذبُٝاٌ ايظاع١ ايعكًٝا١     ٞاملعًَٛات. أٟ إٔ ايضٜااد٠   نُٝا١ املعًَٛاات طاتؤدٟ إيا     
ايٞ اغبؿاا  األداء . ٚميهأ صٜااد٠ نؿااء٠ ايظاع١ ايعكًٝا١ عأ        ؾٛم طاقتٗاا ٚبايتا  

حبٝح ال فؼهٌ  اًل  طشٜل فٓظِٝ ٚدبُٝ  املعًَٛات   ؿٛس٠ ٚسذات رات َعين
 (2005صاجذًا عًٝٗا ٚبايتايٞ فظٌٗ ع١ًُٝ ايتعًِ)ٖٝا املضسٚع،

طباااضٕٚ ايطاقااا١ ايعكًٝااا١ ايااازٟ ميهااأ >(  بنْٗاااا 87،1999)ٞٚعشؾٗاااا بظاااهايْٝٛ
ضٜااااد٠ ؾعايٝااا١ ٚساااذات املعًَٛاااات رات ايـااا١ً بايظاااؤاٍ ٜٚكااااغ ٖااازا     ربـٝـااا٘ ي

املخضٕٚ بنن  عذد َٔ املخططاات املختًؿا١ ايا  ميهأ هلازٙ ايظاع١ إٔ فلاٝؿٗا        
بنْٗا قاذس٠ ايؿاشد    (Scott,2010,p12)ٜٚعشؾٗا طهٛت<   ايظًٛى ايعكًٞ يًُتعًِ

َاٛس ٚٚكا  اشبطا     اربار ايكشاس ٚاألداء ٚايهؿااء٠ املعشؾٝا١ ٚفؿٗاِ دٛاْاب األ     ٞعً
 أطشع ٚق  ممهٔ. ٚسٌ املؼهالت  

 ٚقذ فٓاٚيا  ايبشاٛخ ٚايذساطاات َاتػً ايظاع١ ايعكًٝا١ ٚعالقتٗاا مباتػًات          
، ٚدساطاا١ ( Wong,1993) صباااٍ فهٓٛيٛدٝااا ايتعًااِٝ َٚٓٗااا دساطااات: دساطاا١ ْٚاار 

(، 2013ٚدساطاا١ ضبُااذ ايظااالَات)  (،2008(، سسااا  ايظااٝذ)2005ٖٓااذاٟٚ) أطااا١َ
، ٚأػاااست (Korpershoek,2016)(، ٚدساطاا١ نٛسبًػااٛى ١2014 أ ااذ بااذس)ٚدساطاا

 ايباٛخ ٚايذساطاات     ٟأُٖٝا١ دساطا١ َاتػً ايظاع١ ايعكًٝا١ ياذ       ٖٞزٙ ايذساطات إي
صباٍ فهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ْظًشا يتٓٛع ٚفعذد املٗاسات ٚٚطاجٌ ٚضبتٜٛاات فكاذميٗا   
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ٚ   ٞفٓٛع اسبُاٌ ايعكًا   ٞإي ٟمما ٜؤد اطاتٝعابٗا، نُاا أظٗاشت    املطًاٛ  يتازنشٖا 
 األيعا ذبذٜذ ؾاع١ًٝ اطتخذاّ  ٖٞذؾ  إي ( ٚاي 2002ْتاجر دساط١ ؾافٔ ايظٝذ)

فالَٝاز   ٟياذ  ٞذبـٌٝ ايعًّٛ، ٚف١ُٝٓ بع  َٗااسات اياتؿهً ايعًُا    ايتع١ًُٝٝ  
ايظعات ايعك١ًٝ املختًؿا١، ٚأٚكاش  ْتااجر ايذساطا١ فؿاٛم       ٟاملشس١ً االبتذاج١ٝ رٚ

ايظع١ ايعكًٝا١ األقاٌ    ٟأقشاِْٗ َٔ رٚ ٞعً ٞات ايعك١ًٝ األعًايظع ٟايتالَٝز رٚ
ٖزا ايبشح  صٜاد٠ ايتشـٌٝ، ٚعًٝ٘ ؾجٕ ضباٚي١ دساط١ َتػً ايظع١ ايعك١ًٝ    

نطشٜكا١   ٞايتعًُٝٝا١ اإليهرتْٚٝا١ عا  اهلاافـ ايازن      األيعاا  اسفب  باطاتخذاّ  
   ٛ َااات   ؿااٛس٠ يتكًٝااٌ نااِ املعًَٛااات املكذَاا١ يًؿااشد َاأ خااالٍ فٓظُٝٗااا يًُعً

حبٝح فؼػٌ سٝضا أقٌ   راناش٠ املاتعًِ ٚفارتى َظااس١ أنا        ٚسذات رات َعين
اخاتالف   ٞإيا  ٟإلمتاّ ع١ًُٝ فؼػٌٝ َٚعازب١ املعًَٛات مما ٜعاين أداء أؾلاٌ ٜاؤد   

ايزانش٠ ايعا١ًَيذِٜٗ، ٚ  ٞاملتعًُني، نُا أْ٘ ٜؤثش عً ٞعً ٞدسد١ اسبٌُ ايعكً
ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ نُعازبا١   األيعا تخذاّ فٛقع  ايباسج١ إٔ اط بٓاء عًٝ٘ 

فذسٜظاا١ٝ قااذ ٜظااِٗ   فؼااػٌٝ املعًَٛااات ٚخضْٗااا ٚاطاارتداعٗا ٚاالطااتؿاد٠ َٓٗااا      
االسفؿاااع  ٞطااع١ فؼااػٌٝ املعًَٛااات ممااا ٜااؤدٟ إياا   ٞحبٝااح ال فهاإٛ  اااًل صاجااذًا عًاا  

  ٚصٜااد٠ ايتشـاٌٝ، ٚعًٝا٘ مت اياتؿهً      األداء ٚذبكٝل ايتعًِ رٟ املعاين  ٟمبظتٛ
ايظاع١ ايعكًٝا١ مبختًاـ     ٞايتع١ًُٝٝ اإليهرتْٚٝا١ عًا   األيعا دساط١ أثش اطتخذاّ 

سٜا  األطؿاٍ، ٚريو يتشذٜذ دسد١ فنثً ناٌ َاتػً ٚايتانثً     َٟظتٜٛافٗا يذ
ايتشـااااٌٝ ٚسااااب  ٞاملؼاااارتى هلاااازٙ املااااتػًات عاااا  بٝئاااا١ اهلٛافااااـ ايزنٝاااا١ عًاااا 

 .االطتطالع املعش 

اجملتُا    املظاتُش٠    املتػًات ايتٛاؾل َ  ٚطاجٌ أسذ االطتطالع سب ٜٚعت 
ٌ  نُاا أْا٘ أساذ    ً  ٚطااج ٔ  ايتعاب  ساب  ٜٚعتا   َعٗاا  ايتٛاؾال  ٚذبكٝال  ايازات  عا

٘  ٞرافا  ٞداخًا  داؾا   االطاتطالع   ٚذبكٝال  ٜؼابع٘،  إٔ ػباب  َاا  ٞإيا  ايؿاشد  ٜٛدٗا

 ٚبزٍ , االطتطالع َضٜذ َٔ عبٛ ٜٚذؾع٘ بايجك١ ايؿشد ٜؼعش ايذاؾ  هلزا اإلػباع

 فظاِٗ    ايا   ايٛطاٝط١  املتػًات أسذ أْ٘ ٞاالطتطالع عً سب ٞإي شايٓظ ميهٔ

ٜعا  بٗاا    ، نُاأْا٘ أساذ ايٛطااجٌ ايا     ٞايتعًِ ٚاسفؿاع ايتشـٌٝ ايذساطا  ذبكٝل
   ػبعً٘ أٚ ,ؼبتاد٘ َا ٞإي ايؿشد عٔ طشٜل فٛدٝ٘ ايؿشد عٔ ساداف٘ ايذاخ١ًٝ

 .(29،2003املجًات)سظاّ أبٛ طٝـ، َٔ عذد بني اختٝاس َٛقـ

َشسًااا١ سٜاااا     مماااا ٜضٜاااذ َااأ كاااشٚس٠ االٖتُااااّ حباااب االطاااتطالع املعاااش   
ًٓااا     طاأ َتكذَاا١ َاأ ايعُااش مياأ إٔ    األطؿاااٍ، إٔ األطؿاااٍ ٜبااذٕٚ طااًًٛنا َعٝ

ًٓا، ؾٗٓااااى ْٛعٝااا١ َااأ اإلطاااتُشاس١ٜ      ٜباااذٕٚ ْؿاااع ايظاااًٛى     عُاااش أنااا  طااا
        ٝ فًااو   ات  ايظااًٛى ٚسااب االطااتطالع، ٚاالٖتُاااّ بٗاازٙ ايٓٛعٝاا١ َاأ ايظااًٛن

 & Harrington) املشاسااااٌ ايعُشٜاااا١ ايالسكاااا١    ٞاملشسًاااا١ ياااا٘ دٚس إػباااااب 

Black,1995) 

االقارتا  َأ    ( ساب االطاتطالع ٖاٛ ايشغبا١      23،2000)ٞٚفعشف ًَؾ  ؿابش 
ٚاطتهؼاااااف َٚعشؾاااا١ َٛاقااااـ دذٜااااذ٠ غاَلاااا١ أٚ َؿادئاااا١ َااااج٠ً أَٚعكااااذ٠ أٚ       

 ٠ٟ ايؿاشد ايظاابك١، ٜٚاش   ٚداٛد َٛاقاـ َؼاابٗ٘ َاشت خبا       َتعاسك١ أٚ َتٓٛعا١   
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سغبااا١ ايتًُٝاااز   ٞ( إٔ ساااب االطاااتطالع ادباااا٠ ٜؼاااً إيااا   59،2002عاااادٍ أباااٛ ايعاااض)  
كاااٛء  يًُعشؾااا١ ٚايؿٗاااِ عٓاااذَا ٜٛادااا٘ َٛقًؿاااا دذٜاااًذا ٜـاااعب عًٝااا٘ فؿظاااًٙ      

 ٟأُٖٝاا١ ايااذٚس ايااز ٞ( عًااKellerَاااٜتٛاؾش يذٜاا٘ َاأ َعًَٛااات، ٚقااذ أنااذ نًااً)
االْتبااٙ ٚاحملاؾظا١ عًٝا٘،     ٞع١ٝ ٚاسبـاٍٛ عًا  إثاس٠ ايذاؾ ًٜعب٘ سب االطتطالع  

إثااس٠   ٜٞعتُاذ عًا   ٟسٝح إٕ اإلْتبا٠ ميجٌ ايعٓـش األٍٚ َأ عٓاؿاش منٛردا٘ اياز    
 . (Amone,2003)األؾشاد ٟٚف١ُٝٓ ايذاؾع١ٝ يذ

 اإليهرت١ْٝٚ ايتعًُٝٝا١ فظااعذ     األيعا ايباسج١ إٔ  ٟكٛء َامت طشس٘ فش  
 ٚ فضٜااذ َاأ اطااتخذاّ  ايظااع١ ايعكًٝاا١ ننسااذ   فطااٜٛش اطاارتافٝذٝات قااشاء٠ ايـااٛس 

ضبذدات ع١ًُٝ ايتؿهً ٚايتعًِ إر أْٗا فكّٛ مبعازب١ ٚاطرتداع املعًَٛات ؾلاال  
ايزانش٠، يت١ُٝٓ ايتشـاٌٝ   فتِ   عٔ قٝاَٗا بايعًُٝات ٚاألْؼط١ املعشؾ١ٝ اي 

صٜااد٠   ٞإيا  ٟسٜاا  األطؿااٍ، ؾًعاٌ رياو ٜاؤد      ٟياذ  ٚداؾ  ساب االطاتطالع املعاش    
ّ  ثااس اإلػبابٝا١  اآل ـ    بٝئا١  اإليهرتْٚٝا١  ايتعًُٝٝا١  األيعاا   الطاتخذا  اهلٛافا

 ايزن١ٝ ملجٌ ٖزٙ ايؿئات ايعُش١ٜ. ايٓكاي١

 :مػهل٘ البخح 
متهٓاا  ايباسجاا١ َاأ ذبذٜااذ َؼااه١ً ايبشااح، ٚؿااٝاغتٗا، َاأ خااالٍ ايٓكااا          

 ايتاي١ٝ:
        اسباداا١ املًشاا١ يًبشااح عاأ بااذاجٌ فـاا١ُُٝ َتعااذد٠ َٚتٓٛعاا١ إلْتاااز أمنااا

ايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝاا١ فتٓاطااب َاا  اشبـاااجف املختًؿاا١  األيعااا دذٜااذ٠ َاأ 
 ٟيتًااو ايؿئاا١ يتؼااذٝ  األطؿاااٍ يًااتعًِ بـااٛس٠ أنجااش فطااًٛسا ٚاػبابٝاا١، ٚقااٛ

فشب١ٜٛ ؾعاي١ َٚؤثش٠ أنجش مما فتٝشٗا بٝئات ايتعًِ ايتكًٝذٜا١، ٚاطاتخذاَٗا   
ادٗا١ االستٝاداات   َٛ ٞقاذسفٗا عًا   ٞنندا٠ يبٓااء َعشؾا١ املاتعًِ; باإلكااؾ١ إيا     

 املتػ٠ً يًُتعًِ داخٌ ايب١ٝ ايتؿاع١ًٝ بـٛس٠ َباػش٠.
   ْتاااجر ايعذٜااذ َاأ ايذساطااات ايظااابل إالػاااس٠     َٞاأ خااالٍ إطااالع ايباسجاا١ عًاا

إيٝٗا أظٗشت أْنٕ ايًعب ٜعذ ٚط١ًٝ دٝذ٠ َٔ ٚطااجٌ اياتعًِ، ٚميهأ إٔ ٜعتا      
ًٝاا ميهأ َأ خال        ًٝاا أنجاش َٓا٘ ْؼااًطا فشؾٝٗ يا٘ إٔ ٜاتعًِ ايطؿاٌ    ْؼاًطا فعًُٝ

ايعذٜااذ َاأ املٗاااسات نُٗاااس٠ ايكااشاء٠، َٚٗاااس٠ ايتاازنش، َٚٗاااسات االطااتُاع،         
ٚغًٖااا َاأ املٗاااسات ٚايتالَٝااز ميًٝاإٛ إلطااتخذاّ إطاارتافٝذ١ٝ ايًعااب أثٓاااء        
فعًُِٗ ، سٝح ٜؼعشٕٚ باملتع١ ٚاإلثااس٠ ، ألٕ اياتعًِ بايًعاب مل ٜعاذ ػاهاًل َأ       

    ٓ ظااش إيٝاا٘ نااند٠ ضبشناا١ َٚاااد٠ ضبؿااض٠      أػااهاٍ ايرتؾٝاا٘ ؾكاا ، بااٌ أؿااب  ٜ
فعًاااِ  يًُُاسطااا١ اياااتعًِ بؼاااهٌ أؾلاااٌ ْظاااًشا ملاااا هلااازٙ املشسًااا١ َااأ أُٖٝااا١     

      ْ ايتشـاٌٝ  َٓاز ايبذاٜا١ قاذ      ٞاألطؿااٍ ملااد٠ ايًػا١ اإلظبًٝضٜا١ ألٍٚ َاش٠، ؾتاذ
فعًاِ ايًػا١ اإلظبًٝضٜا١، ٚعاذّ االطاتؿاد٠ َأ        ٞاإلقبااٍ عًا   ٜٓتر عٓ٘ عضٚف  
ايرتبٜٛإٛ إٔ عٓاذَا    ٟاملشاساٌ ايالسكا١، سٝاح سأ    املطًٛ   ٖزٙ املاد٠ بايٛد٘ 

 طاأ ايعاػااش٠ َاأ عُااشٙ ؾٝهاإٛ ٖاازا ايظاأ املٓاطااب يًبااذء   ٜٞـااٌ ايطؿااٌ إياا
 سني ٜهٕٛ ايتًُٝز فعًِ يػت٘ األطاط١ٝ. ،  ٟفعًِ ايًػات األخش
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        ايٛاطا   ٚقاذ السظا  ايباسجا١ أْا٘ باايشغِ َأ االْتؼااس  ّ  األيعاا   الطاتخذا

١ سٜااا  األطؿاااٍ، إال أْاا٘ ٜااتِ اطااتخذاَٗا بؼااهٌ غااً      ٝااَشسً   اإليهرتْٚٝاا١
ايتعًِ، َ  قٝاّ ايباسج١ بعٌُ صبُٛع١ َٔ املكابالت ايؼخـ١ٝ َ   َٓظِ  

اطااتخذاَِٗ يأليعااا    َٟااذ ٞعااذد َاأ َعًُااات سٜااا  األطؿاااٍ يًٛقااٛف عًاا    
 ٞايتعًُٝٝاا١ األيهرتْٚٝاا١، ٚقااذ امجعاا  املعًُااات إٔ مجٝاا  األطؿاااٍ متٝااٌ إياا        

 األيعاا  ؾعاي١ٝ  ٞايهُبٝٛفش، ٚأنذت عً ٠ٞ أؾالّ ايشطّٛ املتششن١ عًَؼاٖذ
األطؿاااٍ ملاا فتُتاا  باا٘   ٟفُٓٝا١ املٗاااسات املختًؿاا١ ياذ   ايتعًُٝٝا١ اإليهرتْٚٝاا١   

فٛؾشٖااا  ايتؿاااعالت اياا  َٞاأ َااجًات َٚااؤثشات  عٝاا١ ٚبـااش١ٜ باإلكاااؾ١ إياا 
ٛ   األيعا فًو  َٚأ ثاِ افكاإ     اٖتُااّ األطؿااٍ عباٛ اطاتخذاَٗا،     ٟمباا ٜظاتٗ

َٗاسافٗااا. َٚاأ ٖٓااا ْؼاان االٖتُاااّ بجعااذاد ٖاازٙ ايذساطاا١ سااٍٛ أثااش اطااتخذاّ           
، ٚساب االطاتطالع   ٞف١ُٝٓ ايتشـٌٝ ايذساط اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ   األيعا 
فطبٝال   ٞفٛدٝ٘ اٖتُاّ املاشبني إيا   فالَٝز سٜا  األطؿاٍ، سغب١   ٟيذ املعش 

 يع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.ا ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ   األيعا 
      إٔ طاااشم     ٞٚايتعًُٝااا ٞباإلكااااؾ١ قاَااا  ايباسجااا١ بشؿاااذ ايٛاقااا  ايتذسٜظااا

 ايطشٜك١ ايتكًٝذ١ٜ ايا   ٞفذسٜع َاد٠ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ ٖ ٚأطايٝب املتبع١  
ٜظااتًضّ فُٓٝتٗااا  ايعًُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ ٚاياا  الفٗااتِ بااذٚس ايطؿااٌ نُؼاااسى   

ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١    َااصاٍ ايرتنٝاض    ٖز٠ املشس١ً، السظا  ايباسجا١ أْا٘     ٟيذ
كٛء ايظاُات ٚاشبـااجف    ايتذسٜع أٚ ايتكِٜٛ،   طٛاء   ٟعبٛ فكًٝذ ٞعً

ايتعًُٝٝاا١ يتُٓٝاا١ َٗاااسات ايااتعًِ    األيعااا املُٝااض٠ هلااؤالء األطؿاااٍ، ٚألُٖٝاا١   
أْ٘ فٛدذ اسباد١  املختًؿ١ َجٌ ايتشـٌٝ، ٚعًٝ٘ مت ؿٝاغ١ َؼه١ً ايبشح  

   ٞايتعًُٝٝا١ اإليهرتْٚٝا١ عا  اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن       يعاا  األاملًش١ يتؿعٌٝ 
 .ف١ُٝٓ ايتشـٌٝ ٚسب االطتطالع املعش  َٞشس١ً سٜا  األطؿاٍ عً

 :أضئل٘ البخح 
اطاتخذاّ  َاا أثاش   " :ٞكٛء ؿٝاغ١ َؼه١ً ايبشاح مت طاش، ايظاؤاٍ ايشجٝظا     ٚ 

ايتشـٌٝ  ف١ُٝٓ ٞعً ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن األيعا 
 َٞشسًاااا١ سٜااااا  األطؿاااااٍ َشفؿعاااا ٟيااااذ ٚسااااب االطااااتطالع املعااااش  ٞايذساطاااا

 .?ايظع١ ايعك١ًٝ" َٟظتٛ َٞٚٓخؿل
 ٜٚتؿشع َٔ ايظؤاٍ ايظابل األطئ١ً ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ:

   اإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ   األيعااا َاَعاااًٜ فـااُِٝ ٚإْتاااز
 ?ٞايزن

  اإليهرتْٚٝا١ ايتعًُٝٝا١    األيعاا  ب يتـاُِٝ  املٓاطا  َٞاؿٛس٠ ايتـُِٝ ايتعًُٝا
 ?ٞع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن

  ّٞاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن  األيعااا َااا أثااش اطااتخذا 
 ٟايظاااع١ ايعك١ًٝاملشفؿعااا١ ياااذ  ٟٚؾااال َظاااتٛ ٞفُٓٝااا١ ايتشـاااٌٝ ايذساطااا  ٞعًااا

 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ?
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  ُّٞٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ اياازناإليهرتْٚٝاا١ ايتعًٝ األيعااا َااا أثااش اطااتخذا 
ٛ  ٞفُٓٝاا١ ايتشـااٌٝ ايذساطاا  ٞعًاا  ٟايظااع١ ايعك١ًٝاملٓخؿلاا١ يااذ  ٟٚؾاال َظاات

 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ?
  ّٞاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن  األيعااا َااا أثااش اطااتخذا 

ٛ   فُٓٝا١ ساب االطاتطالع املعاش      ٞعً  ٟايظاع١ ايعك١ًٝاملشفؿعا١ ياذ    ٟٚؾال َظات
 األطؿاٍ? َشس١ً سٜا 

  ّٞاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن  األيعااا َااا أثااش اطااتخذا 
 ٟايظع١ ايعك١ًٝ املٓخؿل١ يذ ٟٚؾل َظتٛ ف١ُٝٓ سب االطتطالع املعش  ٞعً

 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ?

  :أٍداف البخح 
 :ٞايتعشف عً ٞإي ٜٞٗذف ايبشح اسباي

   ّٞعًا  ١ٞ ع  اهلافـ ايٓكااٍ ايازن  اإليهرت١ْٝٚ ايتعًُٝٝ األيعا أثش اطتخذا 
املٓخؿلا١(   –ايظع١ ايعك١ًٝ ) املشفؿعا١   ٟٚؾل ملظتٛ ٞف١ُٝٓ ايتشـٌٝ ايذساط

 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ. ٟيذ
   ّٞعًا  ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكااٍ ايازن   األيعا أثش اطتخذا 

 –١ ايظااااع١ ايعكًٝاااا١ ) املشفؿعاااا ٟٚؾاااال ملظااااتٛ فُٓٝاااا١ سااااب االطااااتطالع املعااااش 
 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ. ٟاملٓخؿل١( يذ

 :أٍنٔ٘ البخح 
 :ٞؾُٝاًٜ ٞقذ ٜؿٝذ ايبشح اسباي

   اإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١، ٚاياا  األيعااا فااٛؾً املعاااًٜ ايالصَاا١ يتـااُِٝ ٚإْتاااز 
 ايتع١ًُٝٝ املختًؿ١. شساتَٔ املُهٔ إٔ ٜظتؿٝذ َٓٗا َـُُٛا اي اَر ٚاملك

 بطاااشم بذًٜااا١ ملٛاؿااا١ً ايعًُٝااا١ ايتعًُٝٝااا١   فكاااذِٜ املٓااااٖر ايتعًُٝااا١ املتٓٛعااا١
ايعًُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ ٚاملؤطظااات ايتعًُٝٝاا١ ملٛانباا١    ٞيألطؿاااٍ ٚيًكاااجُني عًاا 

ايتشااذٜات املتضاٜااذ٠ ايٓامجاا١ عاأ ايتطااٛسات ٚايااتػًات ايعًُٝاا١ ٚايتهٓٛيٛدٝاا١ 
 ٜعاؿشٖا ايعامل ايّٝٛ. اي 

      األيعاا  طاتخذاّ  فؿٝذ ٖزٙ ايذساط١   دعاٌ ايتعًاِٝ  أنجاش َتعا١ ٚداربٝا١ با 
 ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ .

  ٛ َاأ  ٞايتشـااٌٝ ايذساطاا ٟميهاأ إٔ فظاااعذ ْتاااجر ٖاازٙ ايذساطاا١   سؾاا  َظاات
 ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ. األيعا خالٍ 

       إْتااز أيعاا  فعًُٝٝاا١    ٞميهأ إٔ فظااعذ ٖازٙ ايذساطا١ ايكاااجُني بايتاذسٜع عًا
 اٍ يًتعًِ.إيهرت١ْٝٚ دذٜذ٠ فظاعذ   إثاس٠ داؾع١ٝ ٖؤالء األطؿ

       فؿٝذ ٖزٙ ايذساط١ ٚاكعٞ املٓاٖر ٚاملؼشؾني ايرتباٜٛني   ٚكا  ديٝاٌ يأليعاا
 ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ اي  فٓاطب ٖؤالء األطؿاٍ.

 :حدّد البخح 
 اسبذٚد ايتاي١ٝ: ٞعً ٜٞكتـش ايبشح اسباي

     (ٔ4سذٚد بؼش١ٜ: فالَٝز َشس١ً سٜا  األطؿاٍ ايازٜٔ ٜارتاٚ، أعُااسِٖ َا-
 (طٓٛات.6
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  ٞايجاااااااْ ٞايؿـااااااٌ ايذساطااااا    ٞٚد صَاْٝاااااا١: مت إداااااشاء ايبشااااااح اسبااااااي  ساااااذ 
2017/2018. 

      اسبذٜجا١   ٟسذٚد َها١ْٝ: صبُٛع١ َٔ فالَٝاز سٜاا  األطؿااٍ مبذسطا١ اياٛاد
 ايكاٖش٠. –بجداس٠ املشز ايتع١ًُٝٝ  –
 (سذٚد َٛكٛع١ٝ: َكشس ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ(Connect ٞايجاْ ٞايؿـٌ ايذساط . 

 :عٔي٘ البخح 
اس عٝٓاا١ عؼااٛاج١ٝ َأ فالَٝااز سٜااا  األطؿااٍ اياازٜٔ ٜاارتاٚ، أعُاااسِٖ   مت اختٝا 

ْ  ٞ(طٓٛات خالٍ ايؿـٌ ايذساط4-6) َٔ ، ٚقاذ بًاؼ عاذد ٖازٙ     2017/2018 ٞايجاا
 :ٞ( فًًُٝزا، ٚمت فٛصٜعِٗ نايتاي40ايع١ٓٝ )

 ( فًًُٝزا رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع20.١: )ٞاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ األٚي 
 ( فًًُٝزا رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املٓخؿل20.١يجا١ْٝ: )اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ا 

 البخح ميَج: 
 ّ ُ  بعا   ايبشاح  ٖازا  اطاتخذ ٞ  املآٗر  ُاتٝفـا ايذساطا١   َشسًا١    ايٛؿاؿ

ُ  ٌٝٚايتشً ٌ  ًاملاتػ  أثاش  اغٝا ق عٓاذ  يبٜايتذاش  ٚاملآٗر  ِ،ٝٚايتـا  يًبشاح  املظاتك

 .ِٜايتكٛ َشس١ً   ايتابع١ افًَ٘تػ ٞعً

 البخح اتريمتػ: 
 :ٞاملتػًات ايتاي١ٝ، ٖٚ ٞعً ايبشح اػتٌُ

    :ٌٞاإليهرت١ْٝٚ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن األيعا املتػً املظتك. 
 املٓخؿل١(.   -: ايظع١ ايعك١ًٝ )املشفؿع١ٞاملتػً ايتـٓٝؿ 
 ًَٝٚكٝاغ سب االطتطالع املـٛس. ٞاملتػًات ايتابع١:األختباس ايتشـ ، 

 للبخح يبٓالتجس هٔالتصن: 
ُ  ٞاسبااااي  ايبشاااح اطاااتخذّ اجملُاااٛعتني   رٚ يبٜايتذاااش  ِٝايتـااا
 ، نُا   " Experimental Group Pre-Test- Post - Test Design"ايتذشٜبٝتني

 (1ػهٌ) َٛك    ٖٛ

 ١ٝبٜايتذض ٚاجملُٛعات يًبشح يبٜايتذض ِٝايتقُ (1ؽهٌ)

 :أدّات البخح 
 ٟياذ  املختًؿا١  ايعكًٝا١  تايظاعا  يتشذٜذ اختباس األػهاٍ املتكاطع١ اهلٓذط١ٝ 

ٕ  َشس١ً سٜاا  األطؿااٍ " ياا    ٞ  داا ٟ  ايبٓاا،  إطاعاد  فشمجا١  ،"باطاهايْٝٛ  ٚ اذ

 (1990) ايبٓا،
 ًٝإعذاد ايباسج١( ٞاألختباس ايتشـ َٔ( 
  (.2006ْاؿش ثاب ، ٟاملـٛس َٔ إعذاد)ؾذٚ َكٝاغ سب االطتطالع املعش 

 

 تطبٝل أرٚات ايكٝاؼ قبًٝا

 االختباص ايتشقًٝٞ

 َٚكٝاؼ سب االعتطالع

 املعاؾ١ ايتذضٜب١ٝ األٚيٞ

 ع١اإليهرت١ْٝٚ يشٟٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتف األيعاب

 

 تطبٝل أرٚات ايكٝاؼ بعزٜا

 االختباص ايتشقًٝٞ

 َٚكٝاؼ سب االعتطالع

 املعاؾ١ ايتذضٜب١ٝ ايجا١ْٝ

 اإليهرت١ْٝٚ يشٟٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املٓدفن١ األيعاب
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 :فسّض البخح 
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ ٞ  ني( با 0.05) َٟظات  طاال   دسداات  َتٛطاط

 ايكبًٞ نيكٝايتطب )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١(   ٞاألٚي ١ٝبٜايتذش اجملُٛع١

 .ٟايبعذ لٝايتطب يـاحل  ًٞٝايتشـ يالختباس ٟٚايبعذ
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ ٞ  ني( با 0.05) َٟظات  طاال   دسداات  َتٛطاط

 نيكٝايتطبا  ١(  )رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١ املٓخؿلا    ايجاْٝا١  ١ٝا بٜايتذش اجملُٛعا١ 

 .ٟايبعذ لٝايتطب يـاحل  ًٞٝايتشـ يالختباس ٟٚايبعذ ايكبًٞ
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ ٞ  ني( با 0.05) َٟظات  طاال   دسداات  َتٛطاط

يألختبااااس  ٟايتطبٝااال ايبعاااذ  ٚايجاْٝااا١   ٞتني األٚياااٝبٜايتذاااش اجملُاااٛعتني
 –فؿعااا١ ايظاااع١ ايعكًٝااا١) املش  ٟملظاااتٛ ٞ، ٜٚشدااا  يًتااانثً األطاطااا  ٞايتشـاااًٝ

 املٓخؿل١(.
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ ٞ  ني( با 0.05) َٟظات  طاال   دسداات  َتٛطاط

 ايكبًٞ نيكٝايتطب )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١(   ٞاألٚي ١ٝبٜايتذش اجملُٛع١

 .ٟايبعذ لٝايتطب يـاحل  َكٝاغ سب االطتطالع املعش  ٟٚايبعذ
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ  طاال   دسداات  طَٞتٛطا  ني( با 0.05) َٟظات

 نيكٝايتطبا  )رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١ املٓخؿلا١(      ايجاْٝا١  ١ٝا بٜايتذش اجملُٛعا١ 

 .ٟايبعذ لٝايتطب يـاحل  َكٝاغ سب االطتطالع املعش  ٟٚايبعذ ايكبًٞ
 ٜ عٓاذ  اٝإسـااج  داٍ ؾاشم  ٛداذ  ٛ ٞ  ني( با 0.05) َٟظات  طاال   دسداات  َتٛطاط

َكٝاااغ سااب  ٟل ايبعااذايتطبٝاا ٚايجاْٝا١     ٞتني األٚيااٝبٜايتذااش اجملُاٛعتني 
ايظع١ ايعكًٝا١ ) املشفؿعا١    ٟملظتٛ ٞ، ٜٚشد  يًتنثً األطاط االطتطالع املعش 

 املٓخؿل١(. –

 :خطْات البخح 
 افبع  ؾكذ ؾشٚكٗا، ٚاختباس أطئًتٗا، ٞعً ٚاإلداب١ ايذساط١، أٖذاف يتشكٝل

 :ايتاي١ٝ ايباسج١ اإلدشاءات

  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   اٍصبا    ايظاابك١  ٚايذساطاات  ايبشاٛخ  ٞعًا  االطاالع 

 ٚايبشٛخ ايتع١ًُٝٝ،
  ايظع١ ايعك١ًٝ َٚظتٜٛافٗا، ٚسب االطتطالع املعش  فٓاٚي  اي. 
 ٌملكااشس ايًػاا١ اإلظبًٝضٜاا١   ٚايجايجاا١ ٚايجاْٝاا١ ٞايٛسااذ٠ األٚياا ٟضبتااٛ ذبًٝاا

Connect .ٍيشٜا  األطؿا 
 َٚكٝاااغ سااب  ٞايتشـااًٝ اختباااس   متجًاا  ٚاياا  أدٚات ايبشااح بٓاااء ،

 .احملهُني ايظاد٠ ٞعً ٚعشكٗا ،طتطالع املعش اال
 ُِٝٞعًا  ٚعشكاٗا  ايبشاح،    املظاتخذ١َ  ايتعًُٝٝا١  اإليهرت١ْٝٚ األيعا  فـ 

 .احملهُني
  ِ ، ٚساااب ٞيتُٓٝاا١ ايتشـااٌٝ ايذساطاا    املٓاطااب١  ايتعًُٝٝاا١  ايبٝئااا١ فـااُٝ

 األيعا  باطتخذاّ االطتطالع املعش 
 ٞايزن ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ اإليهرت١ْٝٚ. 
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   إسـااجًٝا;  ٚذبًٝاٌ ايٓتااجر   اطاتطالع١ٝ،  عٝٓا١  ٞعًا  أدٚات ايبشاح  دبشٜاب 

 .األدٚات ٚثبات ؿذم َٔ يًتشكل
 يًتنناذ  ايذساطا١;  صبُاٛع   ٞعًا  ألدٚات ايبشاح  ايكبًٞ ايتطبٝل  ٔ فهااؾؤ   َا

 ايتذشٜبٝتني. اجملُٛعتني
 إدشاء دبشب١ ايبشح 
 ٜبٝتني. ايتذش اجملُٛعتني ٞعً ألدٚات ايبشح ايبعذٟ ايتطبٝل 
 .إدشاء املعازب١ اإلسـاج١ٝ ٚايتٛؿٌ يًٓتاجر َٚٓاقؼتٗا ٚفؿظًٖا 
 .فكذِٜ ايتٛؿٝات ٚايبشٛخ املكرتس١ 

 مصطلخات البخح : 
 اإللهرتّىٔ٘ التعلٔنٔ٘) األلعاب:(Electronic Games  

 بشصبٝاات  : بنْٗاا   ايتعًُٝٝا١ اإليهرتْٚٝا١   األيعا  (2010اسبشبٞ) ٜعشف عبٝذ

ِ  باني  املاضز  ٞإيا  فٗاذف  ٘  ٚباني  اياتعً  اإلثااس٠  يتٛيٝاذ  ٚرياو  ٚاساذ،  إٓ   ايرتؾٝا

 ايتًُٝز ٚك  ٞعً ٚفعتُذ بايرتؾٝ٘، املُضٚز ايتعًِ   ازباد٠ ٚايتؼٜٛل ٚايشغب١

 ّ ٘  ٟفتشاذ  َؼاه١ً  أَاا ّ  رٖٓا ٔ  حبًاٗا  ٜٚكاٛ  األيعاا  إٔ  أٟ ايًعاب،  طشٜال  عا

 ٝهٕٛؾ ايتالَٝز، ٞعً َظبكا عشكٗا ٜؿرت  ع١ًُٝ َاد٠ ٞعً ذبتٟٛ ايتع١ًُٝٝ

ِ  يتعضٜاض  األيعاا   بشْااَر   سٚ، ٞعًا  ايتعًُٝٝا١  األيعاا   ٚاملٗااسات، ٚفعتُاذ   املؿااٖٝ

 ايًعب١. َٔ ٚايشفاب١ املًٌ ٚطشد ايتًُٝز، داؾع١ٝ إلثاس٠ املٓاؾظ١

ًٝاا  اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ األيعا  ٚفعشف ٞ  " ْؼاا   : بنْٗاا  إدشاج ّ  فعًُٝا  ُٜكاذ

فآظِ   ٚايكٛاعاذ ايكاٛاْني ايا     ذافاألٖا  إيهرت١ْٝٚ فع١ًُٝٝ ضباذد٠  ػهٌ يعب١  
ّ  ٞعًا  يتظاتشٛر  ;ٞايًعب١ بٛاطاط١ اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن     طًٙ    فالَٝاز  اٖتُاا

ٌ  ٖادؾا١  يًكٝااّ بنْؼاط١   داؾعٝتِٗ ٚفجً َشس١ً سٜا  األطؿاٍ، فُٓٝا١   ٞعًا  فعُا
ِ  مياضز  إطااس  ملااد٠ ايًػا١ اإلظبًٝضٜا١      ٞايتشـاٌٝ ايذساطا    ٚاالطتهؼااف  اياتعً

 يتشكٝل ٜتبعٗا ايتالَٝز ٚفعًُٝات إدشاءات ٚؾل فطبل ٜل ٖٚٞبايرتؾٝ٘ ٚايتؼٛ

 ".فع١ًُٝٝ ضبذد٠ أٖذاف

 الرنٕ)  اليكال اهلاتف (SMART PHONE: 
ٔ  باْا٘ عبااس٠   ٞ( اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن   180،2003ٜعاشف )ؾلاٌٝ ديٝاٛ،     دٗااص  عا

ٔ  بؼابه١  َشبٛ  اسبذِ ًؿػ افـاٍ  فظاُ   ١ٝا ٚايشقُ ١ٝايالطاًه  االفـااالت  َا

ٌ  ٍٚاطتكبا ببح ٔ  ٚايـاٛس  ) ايـاٛت (١ٝايٓـا  ٚ ١ٝايـاٛف  ايشطااج  ٚبظاشع١   بعاذ  عا

 .١ٝااليهرتْٚ َهْٛاف٘ ع١ًْٝظشا يطب ؾاجك١

ـ  ٍ  ٚفعشف ايباسج١ اهلااف ًٝاا بنْا٘    ايازنٞ   ايٓكاا ٍ  أدٗاض٠ " إدشاج سذٜجا١   افـاا
 ايتعًِ َٔ ٚطاجٌ ٚط١ًٝ ُٚفعذ ، ١ٝعاي ١ٝفهٓٛيٛد اتٝبتكٓ ضٝفتُ ذ،ٝباي ضبُٛي١

ٍ اال ايٓكااٍ، طا١ًٗ   ـ  ٞعًا  داذا   ضات خاؿا١ ٝا مم ٚهلاا  اياتشهِ،  ٚ طاتعُا  اهلٛافا

َ  ٞعًا  ناستٛاجٗاا  ٟاألخاش  ٞ  ذٜا ٚاي  يًذسدػا١،  َٛاقا   ٚ اًناا  االيهرتْٚا

ٍ    ٜظاتخذَٗا  صت، ا ٞاملُ َٔ ٖاًغ ٚاإليهرت١ْٝٚ األيعا ٚ  فالَٝاز سٜاا  األطؿاا

ع ف١ُٝٓ ايتشـاٌٝ ٚساب االطاتطال    بٗذف ايتع١ًُٝٝ; اإليهرت١ْٝٚ األيعا  ملُاسط١
 ."بٗا املعش 
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  ٘ٔالطع٘ العكلMental Capacity):) 
 ْ ( بنْٗاااا " طباااضٕٚ ايطاقااا١ ايعكًٝااا١ ايااازٟ ميهااأ     87،1999)ٞعشؾٗاااا بظاااهايٝٛ

ربـٝـااا٘ يضٜااااد٠ ؾعايٝااا١ ٚساااذات املعًَٛاااات رات ايـااا١ً بايظاااؤاٍ ٜٚكااااغ ٖااازا      
املخضٕٚ بنن  عذد َٔ املخططاات املختًؿا١ ايا  ميهأ هلازٙ ايظاع١ إٔ فلاٝؿٗا        

بنْٗاااا قاااذس٠   (Scott,2010,p12)ٛى ايعكًاااٞ يًُاااتعًِ"،  ٜٚعشؾٗاااا طاااهٛت    ايظاااً
اربااار ايكااشاس ٚاألداء ٚايهؿاااء٠ املعشؾٝاا١ ٚفؿٗااِ دٛاْااب األَااٛس ٚٚكاا        ٞايؿااشد عًاا 

 أطشع ٚق  ممهٔ. اشبط  ٚسٌ املؼهالت  

ًٝااااا بنْٗااااا: أقـااا    عااااذد َاااأ املااااجًات  ٞٚفعاااشف ايباسجاااا١ ايظااااع١ ايعكًٝااا١ إدشاج
ٚقاا   يتًُٝااز َشسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ إٔ ٜتعاَااٌ َعٗااا     ميهاأ  ٚاحملااذدات اياا  

، ٞاإليهرتْٚٝا١ ايتعًُٝٝا١ عا  اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن       األيعا ٚاسذ أثٓاء عشكٗا ب
 ٜـااآؿٗا ايتًُٝاااز    ٚرياااو اسفباًطاااا بعاااذد املخططاااات ايعكًٝااا١ ايٓؼاااط١ ايااا      

 رانشف٘ أثٓاء أداء امل١ُٗ أٚ ايتعًِ.

 ( حب االضتطالع املعسيفEpistemic Curiosity:) 

االقارتا  َأ    ( ساب االطاتطالع ٖاٛ ايشغبا١      23،2000)ٞٚفعشف ًَؾ  ؿابش 
ٚاطتهؼاااااف َٚعشؾاااا١ َٛاقااااـ دذٜااااذ٠ غاَلاااا١ أٚ َؿادئاااا١ َااااج٠ً أَٚعكااااذ٠ أٚ       

 ٚدٛد َٛاقـ َؼابٗ٘ َشت خب ٠ ايؿشد ايظابك١. َتعاسك١ أٚ َتٓٛع١  

ًٝاااا بنْااا٘ ايذسدااا١   ايهًٝااا١ ايااا  ٚفعاااشف ايباسجااا١ ساااب االطاااتطالع املعاااش  إدشاج
ؼبـااٌ عًٝٗااا فًُٝااز سٜااا  األطؿاااٍ َاأ خااالٍ إدابتاا٘ عاأ ؾكااشات َكٝاااغ سااب  

 االطتطالع  ايزٟ اعتُذ   ٖزا ايبشح. 

 :زٓاض األطفال 
فعشف سٜا  األطؿاٍ بنْٗا: " مبجاب١ متٗٝذ عشٜ  أٚ فكذِٜ يًخ ٠ املظتُش٠ 

      ُ ٝاا١ ايعكًٝاا١  َاأ َكتطؿااات املعشؾاا١ ٚاملٗاااسات ايعًُٝاا١ احملظٛطاا١ مبااا ٜؿٝااذ ايتٓ
ٚازبظا١ُٝ ٚايـاش١ٝ يًطؿاٌ عاأ طشٜال ْؼااط٘ اسباش ٚبعٝااذًا عأ ايتكٝاذ مباآٗر         

 ( 233،  1995داَذ" ) ساَذ صٖشإ ، 

سٜااا  األطؿاااٍ ٖااٞ متجااٌ َشسًاا١ خاؿاا١ باألطؿاااٍ ايـااػاس اياازٟ أنًُااٛا          
ايظ١ٓ ايشابع١ َٔ عُشِٖ ٚفظبل املشس١ً االبتذاج١ٝ ٚفلِ األطؿاٍ ايازٜٔ فارتاٚ،   

َاشسًتني ُٖاا)    ٞطٓٛات َٚذ٠ ايذساط١ ؾٝٗا طآتإ ٚفهإٛ عًا    6-4أعُاسِٖ َٔ 
( :  ايشٚكااا١ : ٖٚاااٞ طبــااا١ يألطؿااااٍ ايااازٜٔ أنًُاااٛا 294،2001ؾٗاااِٝ ضبُاااذ،

ايظاا١ٓ ايشابعاا١ َاأ عُااشِٖ ، ايتُٗٝااذٟ:ٖٚٞ طبــاا١ يألطؿاااٍ اياازٜٔ أنًُااٛا  
 ايظ١ٓ اشباَظ١ َٔ عُشِٖ . 

   ٛ فباذأ َأ    يا١ املبهاش٠  ايا    ٚفعشف ايباسج١ سٜا  األطؿااٍ: بنْٗاا َشسًا١ ايطؿ
ٜاتِ ؾٝٗاا    بذاٜا١ ايظاادغ َأ ايعُاش، ٖٚازٙ املشسًا١ ايا         طٔ ايجا١ْٝ ٚفظتُش س 

ذبذٜذ َاٖٝ٘ ػخـ١ٝ ايطؿٌ ٚسطِ َعاامل طاًٛنٝافٗا ٚفبًاٛس قاذسافٗا ايزٖٓٝا١      
 ٚاالدتُاع١ٝ.
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 للبخح ّالدزاضات املستبط٘: ٖاإلطاز اليظس  
رتبٜٛاا١ املتعًكاا١ مبااتػًات ايبشااح  يًبشااح ٚاألدبٝااات اي ٟٜؼااٌُ اإلطاااس ايٓظااش

ٛ     األيعا  فتُجٌ   ٚاي  ٞاسباي ايظاع١   ٟاإليهرتْٚٝا١ ايتعًُٝٝا١ ٚعالقتٗاا مبظات
، ٚطااٝتِ ٞ، ٚبٝئاا١ ايااتعًِ ايٓكاااٍ اياازن   ايعكًٝاا١، فُٓٝاا١ سااب األطااتطالع املعااش     

 :ٞفٛكٝ  ريو ؾُٝاًٜ

 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب -أّاًل: 
  التعلٔنٔ٘ ٔ٘اإللهرتّى األلعاب مفَْو: 

 " :بنْٗااا ايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝا١  األيعااا ( 125،2008بااذٟٚ) عؿاااف فعاشف 

 دسد١ َٔ فٛؾشٙ ملا املتعًِ; داؾع١ٝ َٔ فضٜذ اي  امل صب١، األْؼط١ َٔ صبُٛع١

 فعًُٝٞ، إطاس   اشبٝاٍ ٚإثش٠ ٚايتؼٜٛل، باملتع١ فتظِ نُا َٔ ايتؿاع١ًٝ عاي١ٝ

ٔ  داٛا  ؽبًل ٟ  َا ٍ  ، عًِاملات  يؿهاش  ايتشاذ ٍ  يًٛؿاٛ  ملؼاه١ً  غاً ايتكًٝذٜا١   يًشًاٛ

َعًَٛات، ٚعشاؾٗاا   َٔ ايًعب١ فتلُٓ٘ َا ٞإي ٚايٛؿٍٛ املعًِ إػشاف ذب  ايًعب١
 ٌ ٛ  َاضٚد٠  أْؼاط١ " بنْٗاا   (287،2014عضَاٞ)  ْبٝا ٞ  ٟمبشتا ٜظاتخذّ   ؾعاااٍ،  فعًُٝا

 ٌ ً  كاٛء    ايتؿاعًٝا١  املتعاذد٠  ايٛطااج  ضباذد٠  أٖاذاف  يتشكٝال  َعٝٓا١;  َعااٜ

ّ  َعٗا ٜتؿاعٌ ٘  املتعًِ ٚفكاذ ٘  ٚؾكااً  فػزٜا١ سادعا١   يا ، ٜٚعشؾٗاا طاايني   "الطاتذاباف
املتاٛؾش٠   األيعا بنْٗا " عباس٠ عٔ   (Salen & Zimmerman,2004,p86)ٚصميشَإ

 األيعاا  ٖٝئا١ ايهرتْٚٝا١ ". نُاا ٜعشؾٗاا ايباساح إدشاجٝاا بنْٗاا مجٝا  أْاٛاع           ٞعً
اطاب، ٚأيعاا  اإلْرتْا ، ٚأيعاا      ٖٝئاات ايهرتْٚٝا١، ٚفؼاٌُ أيعاا  اسب     ٞاملتٛؾش٠ عً

ٚأيعا  اهلٛافـ ايٓكايا١، ٚأيعاا  األدٗاض٠ ايهؿٝا١ )احملُٛيا١       Playstationايؿٝذٜٛ 
palm devices(ٚفعشؾٗااااا عٛاطااااـ عبااااذ اسبُٝااااذ ،)بنْٗااااا بشصبٝااااات 55،2014 )

فعًُٝٝاا١ إيهرتْٚٝاا١ ربااتف بتكااذِٜ ايااتعًِ َاأ خااالٍ ايًعااب ٚفظااتخذّ فكٓٝاا١          
اٖتُاااّ فًُٝاازات   ١ٞ بايرتؾٝاا٘ ٚايتظاا١ًٝ، يظااتشٛر عًاا  ايٛطاااج  املتعااذد٠ ممضٚداا  

إنظاابٗٔ   ٞاملشس١ً االبتذاج١ٝ، ٚفاجً داؾعٝاتٗٔ يًكٝااّ بنْؼاط١ ٖادؾا١ فعُاٌ عًا       
 ْؼاا  " بنْٗاا  (280،2016عباذ ال ايكشْاٞ)   عشاؾٗاا  ساني  املؿااِٖٝ ايٓشٜٛا١،    

ٔ  صبُٛع١ هلا إيهرت١ْٝٚ باطتخذاّ آي١ املتعًِ ب٘ ٜكّٛ فعًُٝٞ  ايا   ايكاٛاْني  َا

ٍ  ايًعبا١،    طاًٙ  فٓظِ  ، ٜٚعشؾٗاا "ضباذد٠  أٖاذاف فعًُٝٝا١   ذبكٝال  ٞإيا  يًٛؿاٛ

ٕ  ٞدميبظا   ؾاشق  فتاٝ   بٝئا١  " :باْٗاا   (Dempsey &et al,2002,p120) ٚأخاشٚ

 ؾٝٗاا  قاذ ٜؼارتى   ،ايا   اهلادؾا١  األْؼط١ َٔ فكذّ سٝح ايًعب خالٍ َٔ يًتعًِ

ٔ  ٚريو أنجش، أٚ العب ٍ  َا ً  خاال  متتاضز  ايلاٛاب   هُا١ ضب ؿآاع١ٝ  بٝئا١  فاٛؾ

ازبُاٌ، أ اذ    ٞايتعًِ، ٜٚعشؾٗا عً ٚايذاؾع١ٝ َ  ايتؼٜٛل ٚعٓـش املٓاؾظ١ ؾٝٗا
َٓااتظِ ٜااتِ ايًعااب ؾٝاا٘ بااني فًُٝاازٜٔ أٚ   ٞ( بنْٗااا ْؼااا  فعًُٝاا36،2003)ٞايًكاااْ

أٖاااذاف فعًُٝٝااا١ ضباااذد٠، ٚفعتااا   ٞأنجااش ٜتؿااااعًٕٛ ًَعاااا َااأ أداااٌ ايٛؿااٍٛ إيااا  
ٜكاّٛ باذٚس املشػاذ     ُٟا، ٚذب  إػاشاف املعًاِ اياز   املٓاؾظ١ َٔ عٛاٌَ ايتؿاعٌ بٝٓٗ

ٚاملٓظل، ٜٚكذّ املظاعذ٠ يًتالَٝاز عٓاذَا ٜتطًاب املٛقاـ رياو، ٚؽبـاف داضًءا        
ٔ  َاأ ايٛقاا  بعااذ أْتٗاااء ايًعباا١ يًُٓاقؼاا١ بااني املعًااِ، ٚقااذ       عاااشف كااٝاء ايااذٜ

 َآظِ َٚكآٔ،   ْؼاا  " بنْٗاا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا  ( 144،2000َطااٚع) 

 ِ ٙ ا ٜات ٘  ختٝااس  أٚ ؿاعٛب١  ٞعًا  ايتضياب  أُٖٗاا  ضباذد٠،  أٖاذاف  يتشكٝال  ٚفٛظٝؿا
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ِ  َأ ؿاعٛبات   أنجاش  ٘  ٞعًا  فاؤثش  ايا   ايتًُٝاز  فعًا ِ  ذبـاًٝ  ايعًُٝا١،  يًُؿااٖٝ

ٌ   أثٓااء  ايتًُٝاز  ٜظتُت  سٝح  ٚميااسغ  ايهُبٝاٛفش،  َا   بجػبابٝا١  ايًعاب، ٜٚتؿاعا

ِ  بٓؿظا٘،  ايظاشٜ   ايكاشاس  ٜٚتخاز  اياتؿهً،  ٌ  ايـا ٚاملجابش٠  ٜٚاتعً  ٞإيا  ٚايتٛؿا
 فٓاؾظٞ ْؼا " بنْٗا  (135،2003ضبُذ مخٝع ) عشاؾٗا سني ،  "املعضص٠ ايٓتاجر

 ّ ٔ   َعٝٓا١  بكٛاعاذ  ضبهاٛ ٕ  ؾاشٜكني،  أٚ باني ؾاشدٜ ٌ  ًٜعباا ٔ  بؼاه  َتتااب   أٚ َتاضاَ

ِ  باني  أٚ اسباطاٛ ،  باطتخذاّ  هلاا  ٜظاتذٝب  إٔ ٚفتطًاب  ٚاي ْااَر ْؿظا٘،   املاتعً

ٔ  َعٝٓا١، ٚفعاذ   فعًُٝٝا١  أٖاذاف  تشكٝال ي َٚٛقٛفا١;  ؿاشٝش١  اطتذاب١ املتعًِ  َا

ٌ  املاتعًِ،  ٟياذ  ايذاؾعٝا١  فضٜاذ  ايا   ايؼاٝك١  االطارتافٝذٝات   طاشع١  ٞعًا  ٚفعُا

 ."ايتع١ًُٝٝ ٚاألٖذاف فتٓاطب أليعا  دذٜذ٠ ألؾهاس ٚيهٓٗا ذبتاز ايتعًِ

دَاار  ٞايتعًُٝٝاا١ فعتُااذ عًاا األيعااا َٚاأ ايتعشٜؿااات ايظااابك١ ظبااذ إٔ بااشاَر  
ؾٝ٘ ايطال  ٜٚتٓاؾظٕٛ يًشـاٍٛ   ٟمنٛرز فشٚؼبٞ ٜتباس ب  ع١ًُٝ ايتعًِ بايًع

طاابٌٝ ذبكٝاال ريااو ٜتطًااب األَااش َاأ املااتعًِ إٔ ؼبااٌ     بعاا  ايٓكااا ، ٚ  ٞعًاا
َؼااه١ً سظاااب١ٝ أٚ َٓطكٝاا١; ٜكااشأ ٜٚؿظااش بعاا  اإلسػااادات أٚ ػبٝااب عاأ بعاا        

ايتعًُٝٝاا١  األيعااا األطاائ١ً سااٍٛ َٛكااٛع َااا، َٚاأ خااالٍ ٖاازا األطااًٛ  فلااٝـ      
ايتعًُٝٝاا١  األيعااا ايعُااٌ ايذساطااٞ، ٚعاااد٠ َااا فنخااز    ٞثاااس٠ ٚاسباااؾض إياا عٓـااش اإل

ايؼااااهٌ اياااازٟ ػبااااز  املااااتعًِ ٚػبعًاااا٘ ال ٜؿاااااسم ايًعباااا١ دٕٚ ذبكٝاااال اهلااااذف أٚ  
َبااذأ املٓاؾظاا١ إلثاااس٠ داؾعٝاا١ املااتعًِ    ٞفعتُااذ أطاطااًا عًاا  ٞاألٖااذاف املطًٛباا١، ٖٚاا 

اإلَهاإ فكاِٜٛ       إَهاْاات ايهُبٝاٛفش ايتعًُٝٝا١ عٓاذَا ٜـاب      ٞنُا فعتُذ عًا 
ٜتِ ايتعاَاٌ َعٗاا بؼاهٌ غاً َباػاش       أداء املتعًِ عٔ طشٜل بع  ايتذسٜبات اي 

 مما ٜضٜذ َٔ استُاٍ ذبكٝل أٖذاف ايذسغ.

 ٘ٔاإللهرتّىٔ٘ التعلٔنٔ٘ األلعاب أٍن: 

 ٖٚازا  ايتالَٝاز،  خذَا١    ناب٠ً  أُٖٝا١  اإليهرتْٚٝا١  ايتعًُٝٝا١  يأليعاا   إٕ

 :أُٖٝتٗا فٛك   اي ايٓكا  ٖزٙ يبع  عش 
 ٚاالدتُاعٞ ٚاملذسطٞ ايؼخـٞ ايتٛاؾل ذبكٝل. 
 ايٓذا،. يتشكٝل أنجش ؾشؿا َٚٓشِٗ املتعًُني داؾع١ٝ صٜاد٠ 
 ٚإبذاع ٚفؿهً ٚانتؼاف ٚاطتٓتاز سب  َٔ املعشؾ١ٝ املٗاسات ف١ُٝٓ. 
  ٌ ٕ  ٚايا   املاتعًُني ،  ٟياذ  اشبٝايٝا١  املٗااسات  فؿعٝا ٔ  فهاٛ ٍ  َتطًباات  َا  اشبٝاا

 .اإلبذاعٞ
  ـ  َعازبا١  ، 2011 عاض٠ ازبٗاين،  ( املختًؿا١  املٗااسات    ايتالَٝاز  عٓاذ  ايلاع

22.) 
  إدساى  ٞاملااتعًُني ٚفظاااعذِٖ عًاا ٞٚطاا١ًٝ فعًُٝٝاا١ فكااش  املؿاااِٖٝ إياا  األيعااا

 األػٝاء. َٞعاْ
     اشب ٠)سظاااااااني  ٜٞكاااااااّٛ املاااااااتعًِ باملؼااااااااسن١ اإلػبابٝااااااا١ يًشـاااااااٍٛ عًااااااا

 (.123،1996،ٞايطٛجب
 ٚنُااٍ عباذ   (، ٚدساطا١ أ اذ عاٛاد   2016) ٚايٞضبُذ  دساط١ أػاست سني ٚ 

ٛ  صٜااد٠    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   أُٖٝا١  ٞإيا  (2004اياش ٔ)   َٟظات
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ِ  ٚذبؿٝاض  ايع١ًُٝ، املٗاسات ف١ُٝٓ ايتعًِٝ،   عبٛ ايطال  ٟايذاؾع١ٝ يذ  قاذسافٗ

 .ٚأؾلٌ أطشع فعًِ ٞإي ٟأد مما َعًَٛات، َٔ عًِٝٗ ُٜعش  َا إلدساى ايعك١ًٝ

 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب ٔصاتمم: 

ٔ  ممٝاضات،  بعاذ٠  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   متٝاضت  ٙ  سـاش  ٚميها  ٖاز

ٌ   رنشٖاا  نُاا  املُٝاضات  ِ  (، عٛاطاـ عباذ  2012) ال اهلاذيل  َأ عباذ   نا  اياشسٝ
 :ًٜٞ نُا (2011)ٟٚضبُذ ايشمياٚ ٟ(، َٗا ايؼششٚس300،2010)

  ً ِ  فلا    ايا  ايتؿاعًٝا١  ايتعًُٝٝا١  ايبٝئا١  فاٛؾ ٟ    املاتعً ٔ  ذباذ ٌ  َا  أدا

 .اشب ات انتظا 
  يهاؾا١  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   َالءَا١  ٌ ِ  َشاسا  املختًؿا١،  ايتعًاٝ

 .يًذٓظني َٚٓاطبتٗا
 ناملٖٛٛبني اشباؿ١، االستٝادات رٟٚ ٚخاؿ١ َتٓٛع١ فع١ًُٝٝ ؾئات فٓاطب 

 . ع١ٝ َؼانٌ َٔ ٜعإْٛ ايزٜٔ ٚايطال  ٚكعاف ايتشـٌٝ،
  ٚطاشع١  خـااجف  ٜٓاطاب  فعًُٝااً  فتاٝ   سٝاح  ايتعًاِٝ،  فؿشٜاذ  َباذأ  فطبٝال 

 .اإلظباص   املتعًِ
  ً ّ  املاتعًِ،  ساٛاغ  طباطبا١  ٞعًا  ٚقاادس٠  ايباذاجٌ،  َتٓٛعا١  بٝئا١  فاٛؾ  يتكاذ

ٔ  اياتعًِ يًطاال    ؾشؿا١  بازيو  ٟ  ال ايازٜ ِ  دباذ    ايتكًٝذٜا١  ايطاشم  َعٗا
 .ايتعًِ

  أثٓااء  اسبازف  أٚ اؾ١باإلكا  عًٝٗاا  فعاذٜالت  إداشاءات  إَهاْٝا١    املشْٚا١ 

 ذبكٝال  ٞإيا  ٚؿاٛالً  املاتعًُني،  خـااجف  َ  يهٞ فتٓاطب ٚاإلْتاز، ايتـُِٝ

 .املشد٠ٛ ايتع١ًُٝٝ األٖذاف
  ِ ٛ  ايطاال   داز     فظاٗ ٘  مباا  اياتعًِ،  عًُٝا١  عبا ٔ  فظاتخذَ  عٓاؿاش  َا

 َٚكاااط  ٚاألؿااٛات، ٚاأليااٛإ، ٚايشطااَٛات، ٚاإلثاااس٠، نايـااٛس، ايتؼااٜٛل

 .ايؿٝذٜٛ
 ٞقاذ  يازا  ايتعًُٝٝا١،  ايبٝئ١ ٞعً ٚاملش، بٗذ١اي َٔ دٛ فلؿ  ّ  ناندا٠  ُفظاتخذ

ٞ  ٚاالكاطشا   اسبااد  ايتاٛفش  ربؿٝاـ سااالت     عالدٝا١  ٌ  ايعااطؿ  ايهآبا١  :َجا

 .ٚاسبضٕ
 أثشًا ٚأنجش فنثًًا ٞػبعٌ ايتعًِ َٔ خالهلا أبك. 
 املاتعًِ، يازيو    ٟايتالَٝز ألٕ ايًعب ٌَٝ ؾطشٟ ياذ  ٟفضٜذ داؾع١ٝ ايتعًِ يذ

َٗا يتؼااذٝ  املااتعًِ يااتعًِ املٛاكااٝ  اياا  ال ٜشغااب   فعًُٗااا   ميهاأ اطااتخذا
 .َٔ قبٌ

  ايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝاا١ غااً َشفبطاا١ بااضَٔ ضبااذد، ؾٝظااتطٝ  املااتعًِ    األيعااا
 .ايًعب   أٟ ٚق  ٜشغب٘ ٚألٟ َذ٠ ٜشٜذٖا

  ّٛخطااٛات ؿااػ٠ً  ٞايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝاا١ بتكظااِٝ املعًَٛااات إياا  األيعااا فكاا
اهلذف ايتعًُٝٞ  ٞعطٞ فػز١ٜ سادع١ ؾٛس١ٜ، مما ٜشنض عًفتطًب اطتذاب١ ٚف

 .ٜٚذؾ  املتعًِ ملٛاؿ١ً ايًعب
    َٔأ خااالٍ ايًعااب ٜااتخًف املااتعًِ َاأ ايلااػٛ  ايٓؿظاا١ٝ اياا  فكاا  عًٝاا٘ َاا

 .املُاسطات ايرتب١ٜٛ أٚ ايتٓؼئ١ االدتُاع١ٝ
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 َ ،ٗاس٠ فذَر املعشؾ١ باملٗاسات َجٌ: َٗاس٠ ايتؿهً املٓطكٞ، َٗاس٠ سٌ املؼهالت
 .ايتخطٝ  ٚاربار ايكشاسات

     ِٝفعتاا  أدا٠ ؾعاياا١   فؿشٜااذ ايااتعًِ ٚفٓظُٝاا٘ ملٛادٗاا١ ايؿااشٚم ايؿشدٜاا١ ٚفعًاا
ايتعًُٝٝا١   األيعاا  املتعًُني ٚؾكًا إلَهاْافِٗ ٚقاذسافِٗ. إَهاْٝا١ فهاشاس باشاَر     

 .َشس١ً ايتُهٔ ٚاإلفكإ فلُٔ فعًِ ايطايب س 
     تعاَاااٌ َااا  األدٗاااض٠ اسباطاااٛب١ٝ    اي ٞفهااإٛ مبجابااا١ ايتاااذسٜب يًُاااتعًُني عًااا

 .ٚفعطِٝٗ اشب ٠   ريو ٚاي  قذ ٜـعب إنظابٗا هلِ بايتذسٜب املتعُذ

  التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب خصائ: 

ايعذٜااذ َاأ اشبـاااجف ، نُااا   ايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝاا١ األيعااا    فتااٛؾش
 ,Sauvé et al., 2010) ٚآخشٕٚ (، طٛ 22 ، 2011 أٚكشٗانٌ َٔ عض٠ ازبٗين)

p225)ْأُٖٗا (، 282،2004َٔٚ(، إبشاِٖٝ ايؿنس) 13،2015)ٞ،عبذال ايكش: 

  دباز   املتششنا١  األػاٝاء  إٕ :اسبشنا١  ٙ ِ  اْتباا ٔ  أنجاش  املاتعً  األػاٝاء  َا

 .ايظان١ٓ
  إٕ :اسبذاثا١  ٞ ٙ  دباز   ازبذٜاذ٠  ست ا املجا ِ  اْتباا ٔ  أنجاش  املاتعً  املاجًات  َا

 .املنيٛؾ١
 ؾجٕ ٚنزيو ايهتاب١، َٔ املتعًِ الْتباٙ اس٠إث أنجش ايـٛس٠ إٕ :املجً طبٝع١ 

 .ازبُادات ؿٛس َٔ يالْتباٙ إثاس٠ األػخاق أنجش ؿٛس
  ً ً  فػا ً  إٕ :املاج ٙ  إثااس٠  أنجاش  املتضٜاش  املاج ِ  الْتباا ٔ  املاتعً ً  َا    ايجابا   املاج

 .َعني سذِ أٚ ضبذد، يٕٛ أٚ ٚاسذ٠، طشع١ ٞأٚ عً َهاْ٘،
 َٔأْٛاعٗا بهاؾ١ املجًات إٕ :ايتضا  ٔ ٌ  إٔ ػباب  ْٚاف،  ٚؿاٛت  ؿاٛس٠  َا  فتاذاخ

 املتعًِ أَاّ
 ٌاإليهرت١ْٝٚ يً عب١ اطتخذاَ٘ طشع١ َ  َٚتٓاطب َٚتٓاطل، َتٛاصٟ بؼه. 
  باني  اياشب   إٕ :ايتتابعٝا١  ٔ  اياضَين  ايرتفٝاب  َا   ٜتٛاؾال  إٔ ػباب  َاجًٜ

ٌ  إر ايعًُٝا١،    املاد٠ ايٛاسد٠ يًُعًَٛات ِ  ٞعًا  رياو  ٜظاٗ  دَار  عًُٝا١  املاتعً

 أثش يبكاء ٜؤدٟ مما املعشؾ١ٝ، بٓٝت٘ ايظابك١   اشب ات َ  ذٜذ٠ازب اشب ات

 .ممه١ٓ ؾرت٠ أطٍٛ ايتعًِ
  املاجًات  عاش   إٕ :ايتُٝٝاض  ّ ِ  أَاا ٕ  إ ػباب  املاتعً  َباذأ  أطااغ  ٞعًا  ٜهاٛ

 ٚايتـآٝـ،  ٚايؿشص ٚاالختٝاس املؿاك١ً عًُٝات ٞعً ٚايزٟ ٜؼتٌُ ايتٓاق ،

 .ايـشٝ  املٓٗذٞ إطاسٖا كُٔ ٚك  املؿاِٖٝ ٞإي املتعًِ ٜذؾ  مما
 عاش   إعااد٠  إٕ :ايعاش   إعاد٠  ً ٟ  املاج ٙ  داز   ٞإيا  ٜاؤد ِ  ٚفشنٝاض  اْتباا  املاتعً

 .رٖٓ٘   املعًَٛات فجبٝ  ٞإي ، ٚبايتايٟٞأخش َش٠
  ػاٝٛعاً  ايتؿاعًٝا١  اي صبٝاات  أنجاش  ايتعًُٝٝا١  احملٛطاب١  األيعاا   ُٚفعاذ 

ٔ  ٜكاّٛ اسباطاب   إر ٚفؼاٜٛكًا،  ِ  ال ايطا  بتؼاٜٛل  اي صبٝا١  طشٜال  عا  ٚدؾعٗا

ٕ  بايًعب، يًتعًِ ٔ  ظاٖشٖاا،    َظا١ًٝ  ايًعبا١  ؾتهاٛ ٔ  ٚيها  دٖٛشٖاا    فتلاُ

 َع١ٓٝ. َٗاس٠ أٚ ضبذدًا َؿًَٗٛا
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 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ لأللعاب األضاضٔ٘ العياصس: 

 ّ ٔ  عاذد  ٞعًا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   فكاٛ  ايا   ٚاألطاع  ايعٓاؿاش  َا

(، عٛاطاـ عبذاجملٝاذ ْٚاٛف    2016)ٞٚايا  ضبُاذ   أػااس  ٚقاذ  فتاٛاؾش ؾٝٗاا،   إٔ ػباب 
 ٖٚٞ: ايعٓاؿش فًو ٞ، إي(Simkova, 2014, p. 310)(، ٚطُٝهٛؾا2014)املضٜين

 ٚضبذد ٚاك  فعًُٝٞ ٖذف يعب١ يهٌ ٜهٕٛ إٔ :اهلذف. 
 ايًعب طشٜك١ ذبذد ٚقٛاْني قٛاعذ يعب١ يهٌ ٜهٕٛ إٔ :ايكٛاعذ. 
 املٓاؾظ١، عٓـش ٞعً ١ُٝٝايتعً األٖذاف ذبكٝل   ايًعب١ فعتُذ إٔ :املٓاؾظ١ 

ِ  باني  ٜهإٛ رياو   ٚقاذ  ِ  باني  أٚ ٚايًعبا١،  املاتعً  باني  أٚ َعاني،  ٚضباو  املاتعً

 .آخش َٚتعًِ املتعًِ
 ٟست ا قذ ٜظتٓؿش ايزٟ ايتشذٟ َٔ ًس ا قذ ايًعب١ فتلُٔ إٔ :ايتشذ  ِ  املاتعً

ٔ  ازبٗذ يبزٍ ٟ  ٚياٝع  أداٌ ايؿاٛص،   َا ٟ  ايتشاذ ٘  ٜؿاٛم  اياز ٟ  طاقتا  ٞإيا  ؾٝاؤد
 .ٚؾؼً٘ اسباط٘

 يًشاٌ،  قابًا١  َؼاهالت  ايًعبا١  مماسطا١  أثٓااء  املتعًِ ٜٛاد٘ إٔ :ايـشاع  ٕ  ٜٚهاٛ

 .آخشٜٔ طال  َ  أٚ رافٗا، ٚايًعب١ بني املتعًِ ايـشاع 
 ٍٚسغبت٘ داؾعٝت٘ ٜضٜذ مما عكً٘، ؾٝٓؼ  املتعًِ، خٝاٍ ايًعب١ فجً إٔ :اشبٝا 

 .ايتعًِ  
 ً٘ٝس ا قاذ  ايًعبا١  ذبكال  إٔ :ايرتؾ  ٔ ٕ  َشاعاا٠   َا   ٔٚيها  ايتظا١ًٝ،  َا  باني  ايتاٛاص

 .ٚايتعًِ املتع١
 ايطايب عٓذ املٗاس٠ ٟملظتٛ ٚؾكًا ايًعب١ ؿعٛب١ َٟظتٛ ٜتضٜش إٔ :ايتهٝـ. 

ايتعًُٝٝا١ ايتكًٝذٜا١    األيعاا  ايعٓاؿش ايظابك١ اي  فؼرتى ؾٝٗاا   ٞٚإكاؾ١ً إي
ايتعًُٝٝااا١  األيعاااا  ٚاإليهرتْٚٝااا١ ؾاااجٕ ٖٓااااى عٓاؿاااش خاؿااا١ ػباااب فٛاؾشٖاااا       

ْٝاا١ ْظااشًا الطااتػٓاجٗا عاأ دٚس املعًااِ   ايػايااب، َٚاأ ٖاازٙ ايعٓاؿااش اياا    االيهرتٚ
 (:2010ُرنشت   )األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، 

   ِٗايتهٝـ: ػبب إٔ فشاعٞ أمنا  ايتعًِ املختًؿ١ يًطال ، ٚاختالف َعًَٛااف
 ايظابك١، ٚاختالف فٛقعافِٗ ٚأٖذاؾِٗ.

 ٝ١: ٖٚٛ إٔ املٛقـ ايتعًُٝاٞ   ايًعبا١ اإليهرتْٚٝا١    املجًات ٚاالطتذاب١ اإلػباب
ُٜعذ َجًًا ٜٚتطًب اطتذاب١ إػباب١ٝ س  ٞاي  ُفعش  عً  ٜٞٓتكاٌ إيا   املتعًِ 
 خط٠ٛ دذٜذ٠.

           ،ًايتػز١ٜ ايشادع١ ٚايتعضٜاض ايؿاٛسٟ: مباا إٔ املاتعًِ ٜهإٛ قاذ اطاتذا  يًُاج
هٕٛ مبجاب١ ايتعضٜاض  يزيو ؾجٕ ايًعب١ ايتع١ًُٝٝ فعش  ي٘ ايٓتٝذ١ ايؿٛس١ٜ ٚف

 يًُتعًِ ايزٟ ٜذؾع٘ ملٛاؿ١ً ايًعب.

 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب تصئفات: 

 اإليهرتْٚٝاا١ األيعااا  إٔ (2008)ٟ(، عؿاااف بااذ2010ٚاسبشبااٞ) عبٝااذ ٟٜٚااش

ـ  ايتعًُٝٝا١   باني  املٓاؾظا١  طبٝعا١  حبظاب  إَاا  عاذ٠ َعااًٜ،   ٞعًا  بٓااءً  فـآ

 َٔ املظتٗذف ايٓافر ايتعًُٝٞ حبظب ٚأ املظتخذّ، ايٓؼا  حبظب أٚ ايالعبني،

 أيعا  :ُٖا سجٝظني قظُني ٞإي اإليهرت١ْٝٚ األيعا  فٓكظِ ايًعب١، مماسط١ خالٍ
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ٞ إي األٍٚ ايٓٛع   اهلذف ٜٚكتـش فع١ًُٝٝ، ٚأيعا  إيهرت١ْٝٚ فشؾ١ٝٗٝ، إيهرت١ْٝٚ

ٕ  إٔ دٕٚ ٚاملتع١ ايتظ١ًٝ فكذِٜ  ٞإيا  ٜٞظاع  فشبٜٛا١  أٚ فعًُٝٝا١  ٖٓااى أٖاذاف   ٜهاٛ
ِ   ازبُا   ٞإيا  ٜٗذف ايزٟ ايجاْٞ ايٓٛع بعهع ذبكٝكٗا،  ايتظا١ًٝ  َا   باني ايتعًاٝ

 ٚاملتع١.

ـ  ساني      :ٞإيا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا  ( 2002اهلٓاذاٟٚ)  ٞعًا  ٜـآ
أيعاااااا  األسقااااااّ : يًُبتاااااذجني ياااااتعًِ األسقااااااّ ٚايعًُٝاااااات اسبظااااااب١ٝ األطاطااااا١ٝ  

ٚيٝاا١ ملٛكاااٛع َاااا : ياااتعًِ ايكٝااااد٠ ،  املتخــااا١ ياااتعًِ املبااااد  األ األيعااا  عًٝٗا،ٚ
احملاطااب١ ، إداس٠ األعُااااٍ، أيعااا  ايًػاااات : يتعًاااِٝ قٛاعااذ ايًػااا١ َٚااا ٜتعًااال بٗاااا،     

ايعًُٝااا١ املظااااعذ٠ : َجاااٌ أعاااشف دظاااُو ، اعاااشف أ ااااء ايعٛاؿاااِ        األيعاااا 
  .ايعامل

اإليهرتْٚٝا١   األيعاا  (إٔ ٖٓااى أْٛاًعاا َأ    2003ايذطٛقٞ) نُا ٜلٝـ ضبُذ
 :ٖٚٞ ضبذد٠، فع١ًُٝٝ أٖذاف رات فـُِ أيعا  إٔ إَهاْٝات كٛء   هٔمي ٚاي 

   ايٓااس  إطاالم  أيعاا (Ups-shoot 'em )  ٞ ٔ  ٖٚا ٕ  ايا   األيعاا   َا  ؾٝٗاا  فهاٛ

ٕ  ايا   األٖاذاف  أٚ باقٞ ايؼخـٝات ٞعً ايٓاس فطًل ايشجٝظ١ ايؼخـ١ٝ  فهاٛ

 .ايؼاػ١ ٞعً ظاٖش٠
  اشبـِ ٖضّ أيعا (Ups-Beat'em )  ٚؾٝٗاا  ٕ ِ  ايشجٝظا١  يؼخـا١ٝ ا فهاٛ  ذبطا

 .ايؼخـٝات باقٞ ٚفكافٌ
  املػاَشات أيعا ( Adventure )  ٞ ٌ  َػااَشات  أيعاا   ٖا  عاامل  ٞإيا  املُااسغ  فٓكا

 .خٝايٞ
   األيػااص  أيعاا (Puzzle)  دبُٝا   ايالعاب  ٜٞتاٛي  سٝاح  ٌ  بؼاشٚ   اجملاضأ  ايعُا

 .ضبذد٠
 األدٚاس يعب ( Role-Playing ) ٖٞٚ  األدٚاس يعب ؾٝٗا ٜتِ أيعا. 
   ايظابام)  أيعاا ( Racing  َٗاسٜا١  أيعاا  ٌ  ايطااجشات  قٝااد٠  ضباناا٠  َجا

 .ٚايظٝاسات
  ايشٜاكا١  أيعا ( Sport )  ٞ ِ  ٖٚا ٌ  املختًؿا١  بايشٜاكاٝات  فٗات ّ  ناش٠  َجا  ايكاذ

 .ٚغًٖا ايتٓع ٚنش٠
  احملانااا٠ أيعااا ( Conceptual Simulation)ٞايكااشاس اربااار أيعااا  ٖٚاا 

 .املتهاٌَ يًعٌُ ٚايتخطٝ 
 ٚ فتؿال  ؾجْٗاا  أْٛاعٗاا  أٚاختًؿا   فعذدت ٚإٔ اإليهرت١ْٝٚ ١ٝايتعًُٝ األيعا   

ٔ  ْٛعا ٖٓاى إٔ ٜعين ال ٖٚزا  َع١ٓٝ أْٛاع ٌ  األيعاا   َا ٔ  أؾلا  ٚإمناا  اآلخاش  َا

 . َٚظتٛاِٖ ايتعًُٝٞ طالب٘ ؾئ١ ٜٓاطب َا َٓٗا ٜٓتكٞ إٔ ازبٝذ املعًِ ٞعً

 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب تصنٔه معآري: 
ٚ  ٞنذساطا١ ضبُاذ َتاٛي    ذ٠عا  دساطاات  ٚفٓاٚيا   (، عؿااف  2007سَلاإ)  ٟٚباذ

 (،2014)(، عٛاطااـ عبذاجملٝااذ ْٚااٛف املااضٜين2016)ٞضبُااذ ٚاياا ، (2010)ٟبااذٚ

Tang, S. & Hanneghan, M. (2010)  ًٜاإليهرتْٚٝا١  ايتعًُٝٝا١  األيعاا  ، َعاا 
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 ٔ ِ  سٝاح  َا ٔ  ٚاإلْتااز،  ٚاالختٝااس  ايتـاُٝ ٌ  سـاش  ٚميها ٙ  نا ً  ٖاز    املعااٜ

 .ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٜٛ ٚاملعاًٜ املعاًٜ :ُٖا َشفهضٜٔ

 الرتبْٓ٘ املعآري :أّال: 

 :ًٜٞ َا اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ األيعا ب اشباؿ١ ايرتب١ٜٛ املعاًٜ كُٔ َٔ

 ٕأنجاش  أٚ ٖاذؾاً  ايًعبا١  ذبكل أ  ٔ  اياذا  املكاشس  ٚساذ٠    ايتعًُٝٝا١  األٖاذاف  َا

 .سطٞ
  ٕباألٖااذاف شفب َٚاا باملٓٗاااز، ايـاا١ً ٚثٝاال ايعًُااٞ ضبتٛاٖااا ٜهاإٛ أ 

 .ايتع١ًُٝٝ
 ٕايتعًِ عبٛ داؾعٝت٘ ٚفضٜذ ساداف٘، ٚفؼب  املتعًِ، اٖتُاّ ايًعب١ فجً أ. 
 ٕا ت أ  ٞ ٛ  سعا ٞ  ٟاملظات  ايعكًٝا١  ٚايكاذسات  ايُٓاجٝا١  ٚاشبـااجف  ايتعًُٝا

 .يًُتعًِ
 ٕفؼات   ال سا   ناج٠ً،  ٚفؿاؿٌٝ فؼعب بذٕٚ ٚاسذ٠ ؾهش٠ عٔ فع  أ  ٙ  اْتباا

 .املتعًُني
 ٕايكب١ًٝ ست ا املٗا أٚ املؿاِٖٝ فعًِ ٞعً فؤنذ أ  ٌ ِ    ايباذء  قبا  ازبذٜاذ  فعًا

 .َٓٗا
 ٕإَهاْٝافٗا، ٚناؾ١ ايًعب١، قٛاعذ املتعًِ ٜذسى أ  ُُٜٓ  ٞعًا  يًتاذس   ؾشؿ١ ٚ

 .اطتخذاَٗا
 ٕٜتكٓٗا إٔ عًٝ٘ ػبب اي  ٚاملٗاسات باملؿاِٖٝ عًِ ٞعً املتعًِ ٜهٕٛ أ. 
 ٕأ  ّ ِ  ايشادعا١  ايتػزٜا١  فكاذ ٌ  يًُاتعً ٘  يضٜااد٠  َباػاش;  بؼاه ٛ  داؾعٝتا  عبا

 .ايًعب   االطتُشاس
 ٕفعاضص  أ  ِ ٌ  املاتعً ٟ  بؼاه ٘  عٓاذ  ؾاٛس ٘  ٚنازيو  ايـاشٝش١،  اطاتذاباف  فٛدٝا

 .ؽبطئ عٓذَا

 الفئ٘ املعآري :ثاىٔا: 

 :ًٜٞ َا اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ األيعا ب اشباؿ١ ايؿ١ٝٓ املعاًٜ َٔ

 ٕأ  ٟ ً  َٚبتهاش٠  دذٜاذ٠  أْؼاط١  ٞعًا  ايًعبا١  ذبتاٛ  يًُاتعًُني،  ٛؾا١ َني ٚغا

 .األطؿاٍ ؾئ١ ٚخاؿ١
 ٕٚدزابا١  ٚممتعا١  ػاٝك١  بطشٜكا١  ُفعاش   أ  ٔ ٍ  َا ّ  خاال ٞ  اطاتخذا  ست ا املجا

 .ٚايظُع١ٝ ايبـش١ٜ
 ٕٚايشطاَٛات  نايـاٛس  َتٓٛعا١  َجًات فٛظـ أ  ٍ يلاُإ   ٚاألؿاٛات  ٚاألػاها

 .ايتعًِ اطتُشاس١ٜ
 ٕأ  ٔ ٔ  َتذسدا١  َظاتٜٛات  فتلاُ  ايطاال ،  َظاتٜٛات  َا   فتٓاطاب  ايـاعٛب١  َا

 .فعًُِٗ ٚطشع١
 ٕمتآ   أ  ِ ِ  سشٜا١  املاتعً ٌ  ايًعبا١  إعاذادات    اياتشه  ايـاعٛب١،  دسدا١  :َجا

 .ايـٛت َٟٚظتٛ
 َٕا   املعشٚكا١  ايعًُٝا١  املااد٠  فتٓاطاب  أ  ِ ـ    ٚخاؿا١  ايؼاػا١،  سذا  اهلٛافا

 .ايٓكاي١
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 ٕيالطتؿظاس املتعًِ إيٝٗا ًٜذن ٚٚاكش١، طبتـش٠ فعًُٝات ًَشل فتلُٔ أ 

 .املظاعذ٠ أٚ
 ٕٚاشباشٚز  َهْٛافٗا، َ  ٚايتعاٌَ فٓضًٜٗا، سٝح َٔ االطتخذاّ ١ًٗط فهٕٛ أ 

 املتعًُني. أٜذٟ بني املتٛؾش٠ يألدٗض٠ َٓٗا

  التعلٔنٔ٘ األلعابتصنٔه بسامج: 

 :ايتع١ًُٝٝ، ٚفتُجٌ ٖزٙ املشاسٌ ؾُٝا ًٜٞ األيعا فٛدذ عذ٠ َشاسٌ يتـُِٝ 

  ٌ  َٟٚظاااتٛ ٜاااتِ ذبذٜاااذ األٖاااذاف ايعاَااا١، ٚذبذٜاااذ أعُااااس     :َشسًااا١ ايتشًٝااا
املااااتعًُني ايذساطااااٞ ٚايجكااااا  ٚاالدتُاااااعٞ ٚاالقتـااااادٟ، َعشؾاااا١ َٗاااااسافِٗ   

ٖٚٓا ٜتِ ذبذٜذ ٚاختٝاس  :ٟٚادباٖافِٗ ٚخـاجـِٗ ايٓؿظ١ٝ، ٚذبًٌٝ احملتٛ
. ٚذبًٝااٌ املااٛاسد ٚايكٝااٛد: َجااٌ فااٛؾش بشْاااَر فاانيٝـ َعااني ٚعااذّ فااٛؾش  ٟاحملتااٛ

 .آخش أٚ ؿعٛب١ اطتخذاَ٘
   ِ ٚذبذٜاذ بشْااَر    )ايظاًٛن١ٝ(  ألٖاذاف اإلدشاجٝا١  ذبذٜاذ ا  :َشسًا١ ايتـاُٝ

ٚذبذٜااااذ أمنااااا   (PowerPoint) ايتاااانيٝـ ٚازبٗاااااص اياااازٟ ٜظااااتخذّ َجااااٌ
االطتذاب١ ٚايتػز١ٜ ايشادع١، ٚعٌُ طبط  أٚيٞ يؼاػات ايًعبا١ َا  َشاعاا٠    

 .املعاًٜ ايؿ١ٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ
 ٚإْتاااز  ٚريااو بتذٗٝااض ايٛطاااج  املتعااذد٠ املطًٛباا١ :َشسًاا١ اإلْتاااز ٚايتطااٜٛش

ايًعبااا١ بـاااٛسفٗا األٚيٝااا١ َااأ خاااالٍ فـاااُِٝ إطااااس ٚإطااااس، ٜٚااانفٞ بعاااذ رياااو    
 ٞايتكااِٜٛ ايبٓاااجٞ َاأ خااالٍ دبشٜااب اي ْاااَر بٗااذف إدخاااٍ ايتعااذٜالت عًاا     

 ايًعب١ يهٞ فـب    ؿٛسفٗا ايٓٗاج١ٝ ٚقاب١ً يًٓؼش.
     َشسًاا١ االختٝاااس: ٚؾٝٗااا ٜااتِ دبشٜااب ايًعباا١، ٚعُااٌ فعااذٜالت عًٝٗااا، ٚباازيو

 (.2015،ٟيًعب١ داٖض٠ يالطتخذاّ )عاجؼ١ ايعُشفهٕٛ ا

 (2015،ٟايتع١ًُٝٝ )عائؾ١ ايعُض األيعاب( َضاسٌ تقُِٝ 2ؽهٌ)
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 السقنٔ٘ التعلٔنٔ٘: األلعابتكْو علَٔا فهسٗ  األضظ اليفطٔ٘ ّالرتبْٓ٘ اليت 
 ٌّْلبٔري أّال:ً ىظسٓ٘ مال Malone-Lepper                 :٘ٔلأللعاب السقنٔ٘ التعلٔن                      

 َاااايٕٛ ٚيباااًٝ ْٚظاااشٜتِٗ   ٟسأ ٞإيااا (Hedden,C.1992ٜؼاااً ػاااٝ  ٖٝاااذٕ)
ايشقُٝاااا١  األيعاااا  "ْظشٜاااا١ ػاااا١ًَ يتـااااُِٝ   ٞايشقُٝااا١ ايتعًُٝٝاااا١ ؾٗااا   األيعاااا  

)ايتشذٟ ا اشبٝااٍ ا ايؿلاٍٛ(. اهلاذف َأ        ٞثالث١ ضباٚس ٖ ٞعً ايتع١ًُٝٝ" فبين
ٜ  ٖٞزٙ ايٓظش١ٜ ٖٛ "اسبـٍٛ عً هُأ ايشداٛع إيٝٗاا عٓاذ فـاُِٝ بٝئاات       ضبهاات 

 ايشق١ُٝ. األيعا فعًُٝٝ٘ َٔ خالٍ 

 ايؼااو   ذبكٝاال اهلااذف، ٚقااذ سااذد  ٞايتشااذٟ: ٖٚااٛ االطااِ اياازٟ ْطًكاا٘ عًاا
ايتعًُٝٝااا١ ميهااأ إ ذبكااال    األيعاااا  َاااايٕٛ ٚيباااًٝ أسبااا  طاااشم يًػُاااٛ      

)ٚكاا  َظااتٜٛات َتعااذد٠ َاأ األٖااذاف ا ٚكاا  أٖااذاف ٚإكاااؾ١        ٖٞٚ ٟايتشااذ
 ايتششى يبًٛؽ اهلذف(. ا إخؿاء بع  املعًَٛات ا ايعؼٛاج١ٝ  ػشٚ  

 ·ٜلاعٗا   اْ٘ ايـٛس ايز١ٖٝٓ اي  ٞاشبٝاٍ عً ٞاشبٝاٍ: ٜٚؼً َايٕٛ ٚيبًٝ إي
ايؼخف يألػٝاء املاد١ٜ ٚاألٚكاع االدتُاع١ٝ(، ٖٚزا اشبٝاٍ ٖٛ ايازٟ ػبعاٌ   

ٍ ميهأ إٔ ٜهإٛ   إٔ اشبٝاا  ٞايبٝئات ايتعًُٝٝ٘ أنجاش إثااس٠ يالٖتُااّ، ٚأػااس إيا     
احملانااٙ   ٞاألٖٚاّ ٚاشبٝاٍ. أٚ دٖٛشٟ ٖٚٛ ٜعتُذ عً ٞإَا عشكٞ ٜعتُذ عً

 ٚاملػاَشٙ.
   َاايٕٛ إٔ ؾلاٍٛ اياتعًِ ٜانفٞ إرا قاذَ  بٝئاات فعًُٝٝا١ يٝظاا          ٟايؿلاٍٛ: ٜاش

َعكذ٠ داذا ٚال بظاٝط١ داذا َٚعااسف فاجً عٓاذ املاتعًِ ايذٖؼا١، ٚميهأ إثااس٠           
  ايؿلٍٛ بطشٜكني:

ايٛطااجٌ ايتعًُٝٝا١. ٚٚؾكاا يازيو      ٞايكاج١ُ عًا  ٞظٝ٘ : ٖٚايطشٜك١ اسب -
إساذاخ   ٞفعتُذ عًا  داء االٖتُاّ بايتك١ٝٓ ايبـش١ٜ ٚايظُ  بـش١ٜ اي 

  ُ  ٞفػًات   أمنا  ايلٛء ٚايـٛت ، ٚغًٖا َٔ احملؿضات اسبظاٝ٘ ٜٚظا
 .ٖٞزا بايؿلٍٛ اسبظ

-  ُ تُااذ ٜع ٟايااز بايؿلااٍٛ املعااش  ٞايطشٜكاا١ املعشؾٝاا١ : َاأ خااالٍ َااا ٜظاا
ذبكٝاال أؾلااٌ ػااهٌ َاأ اهلٝانااٌ املعشؾٝاا١ يذٜاا١،         سغباا١ ايؿااشد     ٞعًاا 

ايبشاح عاأ ايهُاااٍ ، االفظااام ،   اهلٝانااٌ   ٞٚبايتاايٞ ؼبؿااض املااتعًِ عًاا 
 املعشؾٝ٘.

 ثاىًٔا ىظسٓ٘ جاجين(Gunter .A.& Kenny.F& Vick.H,2006:) 
يأليعااا  ايشقُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١   ْٞظشٜاا١ داااظب ٞٚؾٝااو اياا ٜؼااً دٝاآرت ٚنااين 

 :ٖٞٚ سجٝظ١ ثالخ َباد  ٞفشفهض عً اي ٚ

 :إ املاتعًِ ػباب إ مياش بٗاشّ َأ املٗااسات        االٖتُاّ بٓتاجر ايتعًِ: مبعين أٚال
ٖاازا اياآُ    املعكااذٙ أثٓاااء ايًعااب ، َٚاأ أٖااِ ْتاااجر ايااتعًِ        ٞايبظااٝط١ إياا 

املعًَٛات ا انتظا  املٗاسات   ٞ)االدسانٝ٘ ا انتظا  اطرتافٝذٝات ايٛؿٍٛ اي 
 ٜ٘ ٚ اسبشنٝ٘ ا املٗاسات املٛقؿ١ٝ(.ايؿهش

 :ٚكاا  بعاا  ايؼااشٚ  اشباؿاا١ ايذاخًٝاا١ ٚاشباسدٝاا١ ايٛادااب فٛاؾشٖااا       ثاْٝااا
عباٛ اهلااذف   . )ٚكا  فعًُٝاات ضباذد٠ فابين     ٖٞٚا  األيعاا   يتشكٝال ايٓذاا،    
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ايٓٗاااجٞ يًُُٗاا١ ا كااُإ إ نااٌ عٓاؿااش املُٗاا١ فؿتاا  ا فظًظااٌ املٗاااّ بؼااهٌ         
 (.ا إثاس٠ ؾلٍٛ املتعًِ  َٞٓطك

 :كاٛء   ٚك  فظع١ إسذاخ مبجاب١ ديٌٝ يتطٜٛش ٚإظباص ٚسذات ايتعًاِٝ    ثايجًا
، ٚايكاذس٠  ٞٚك  فـٛس يًؼئ املشاد إظباصٙ بؼهٌ ػخـ  :ٞايشق١ُٝ ٖٚ األيعا 

ْٗاٜاا١ ايًعباا١،   غاٜاا١ اهلااذف املٓؼااٛد، فٛقاا  ايٓذااا،      ٞسباا  ايٓؼااا  اياا  ٞعًاا
ِٖٝ طا١ًٗ ايؿٗاِ، ٚفاٛؾش ؾشؿا١     / املؿا ٟٚايتٛاؾل بني األٖذاف املتٛقع١، احملتٛ

يإلبااذاع، ٚفااٛؾً ْظاااّ يًُهاؾااآت، سباا  ْؼااا  املااتعًِ بظااٝام ايعااامل ايااٛاقعٞ،   
 ٚازبذ١ٜ   فـُِٝ ايشطَٛات.

 لفاٌ آو ) ثالجًا: ىظسٓ٘ اختالل التْاشٌ املعسيف:(VanEck,R,2006,16-30 
 –  االطااتٝعا – )اإلدساى ٞإٔ ايٓلاار ايؿهااشٟ ٜعتُااذ عًاا    ٞفؼااً ايٓظشٜاا١ إياا  

ُ  ٟ( ٚغٝااا  فًااو ايعٓاؿااش ؼبااذخ يااذ   ايتهٝااـ باااختالٍ ايتااٛاصٕ   ٞايؿااشد َااا ٜظاا
ايشقُٝا١ سٝاح بؼاعش     األيعا  ؾإ اٜو إ ريو ٖٛ َؿتا، ايتعًِ   ٟٜٚش املعش 

 املتابعا١ يتشكٝال ايؿاٛص يازا ٜباذأ        ٚسغبا١    املتعًِ حباي١ َٔ عذّ ايشكا املعش 
ٚايؿِٗ ٚأخًا ايتهٝـ ثاِ االْػُااغ    بٗا ٞضباي١ اطتهؼاف ايًعب١ يتشكٝل ايٛع

ؽبشز املتعًِ َٔ سٝاض ايٛقا  ٚايعاامل اشبااسدٞ ، مماا       ٟاٚ ايػُش ٚعٓذ ٖزا املظتٛ
األيػاص ٚايا  فتطًاب سًاٛال     ٞايكاج١ُ عً األيعا "اداص٠" ايًعب١ ، َجٌ  ٜٞذؾع٘ إي

إطااس  ريو ٖٛ فٛؾش املعشؾ١ ايالص١َ يًتؿاعاٌ َا  ايًعبا١       غً َٓطكٝ٘، ٚاملِٗ  
عباااٛ ٜتٓاطااب َاا  املااآٗر، ٚؼبااذد "ؾااإ اٜاااو" أمنااا  اطاااتخذاّ       ٞامللاإُٛ ٚعًاا  

 :ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ   ايشق١ُٝ   األيعا 
   سذ رافٗاا سٝاح ٜكاّٛ ايطاال       ايٓٗر األٍٚ: ٚؾٝ٘ فهٕٛ ايًعب١ ايشق١ُٝ ٖذف

، َا    ٞبذٚس َـُُٞ ايًعب١ ، يزا ؾِٗ َطايبٕٛ باتعًِ ٚدساطا١ امللإُٛ ايعًُا    
فعًُٗااِ َٗاااسات  ٞسااٌ املؼاهالت باإلكاااؾ١ إياا  فطااٜٛش َٗاااسافِٗ   ٞعًاا ايكاذس٠ 

 ٚيػات اي صب٘ َٔ ادٌ فـُِٝ ايًعب١.
 ْأْٗاا ٚطاٝ     طاٝام اياتعًِ مبعاين    ٚفاذَر    األيعا : ٚؾٝ٘ فـُِ ٞايٓٗر ايجا

 انتظا  سكاجل َٚٗاسات فع١ًُٝٝ. ؽبذّ أٖذاف ايتعًِ، ٜٚظِٗ   ٞفعًُٝ
 عًُٝا١ ايتكٝاِٝ( ٖٚازا ايآٗر ٖاٛ سايٝاا          أليعا ا: ؾٝ٘ فٛظـ  ايٓٗر ايجايح(

املاااٍ ٚايٛقاا  ٚميهاأ اطااتخذاَ٘ َاا  أٟ   األنجااش ؾعايٝاا١ َاأ سٝااح ايتهًؿاا٘   
 أٟ َتعًِ. ٞصباٍ ٚفطبٝك٘ عً

  ٕزابعًا: ىظسٓ٘ الدافع لربٓيطه (Prensky, M,2001:) 
تطًب ايتعًِ ريو إ ايتعًِ ٜ فؤثش   ٜعذ ايذاؾ  يًتعًِ َٔ أِٖ األَٛس اي 

 ميهاأ إ فتُجااٌ    ازبٗااذ ، ْٚااادسا َااا ٜباازٍ املااتعًِ ٖاازا ازبٗااذ دٕٚ داؾاا  ٚاياا      
املهاؾااااآت ،  َٞعشؾاااا١ األٖااااذاف ازبٖٛشٜاااا٘ ، ٚاسبـااااٍٛ عًاااا   ايشقُٝاااا١   األيعااااا 

ايشدااااء  ٞٚاياااتخًف َااأ بعااا  ايعٛاَاااٌ ايٓؿظااا١ٝ َجاااٌ اشباااٛف ، ٚاسبادااا١ إيااا      
ايشق١ُٝ ايتعًُٝٝا١ ميهأ     األيعا إٔ ايذاؾ    ٞإي ٞٚاالطتشظإ، ٜٚؼً بشٜٓظه

ايؿاااٛص املظاااتُش،  ايًعاااب يظااااعات طًٜٛااا١، ايشغبااا١ ايذاجُااا١    ايشغبااا١   إ ٜهااإٛ:
نٓض أٚ دبُٝ  ْكا ، ايعٌُ، ٚايتؿهً، ٚؿٓ   ٞفكذِٜ َهاؾآت َجٌ اسبـٍٛ عً

 .ٞايكشاس َٔ األػٝاء اي  فذعِ ايذاؾ  ايزاف
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 ٕلػ ٕخامطًا: مبدأ الطسد الكصص  (:أىجChee, Ang C.S,2005:) 
 ٜٞعاذ اهلٝهاٌ ايتٓظُٝا    ٞإطاس قــ إٕ ايًعب١ ايشق١ُٝ فـاؽ   ٜٞؼً اْر ػ

يًعب١ ٚريو َٔ ادٌ إسذاخ ْٛع َٔ ايتؿاعٌ َا  ايًعبا١ ٚذبكٝال عٓـاش اإلَتااع      
ٚاإلثاااس٠ ٚايظااُا، يالعااب يتؼااٝٝذ طشٜاال ايًعااب داخااٌ ايكـاا٘ اياا  فتؿاعااٌ َاا         

ٝااٛفش ٜتااٛؾش َاأ خااالٍ ايػطاااء   أيعااا  ايهُب إ اشبٝاااٍ   ٞاألسااذاخ ٜٚؤنااذ عًاا 
 يًكـ١ بؼش : ٟايظشد

فؿاعااٌ املااتعًِ بؼااهٌ    ٞإٔ ٜهاإٛ ايظااشد   ايعااامل ايًعباا١ ايشقُٝاا١ ٜعتُااذ عًاا     
ايًعب١،  ، األسذاخ ٚاإلدشاءات ٜتعشف عًٝٗا املتعًِ َظبكا قبٌ االْػُاغ  ٟدذ

  (.ٟايًعب١ )احملتٛ َكذاس ايتكذّ   ٞعً ٞاسبهِ ايزاف َٞظاعذ٠ املتعًِ عً

   ضالٔهْلْجٔ٘ الالتعله باللعالب)    ضادضًا: ىظسٓ٘ ضالالٓتٌْ ّالهطاليدز يفRepenning, A,2005& 
Lewis, C) 

 ػبب إٔ فؤخز   ناًل َٔ طالٜتٕٛ ٚأيهظٓذس إٔ َٔ أِٖ االعتباسات اي  ٟٜش
اياذَر باني املتعا١ ٚايتظا١ًٝ      ٞاسبظبإ عٓذ فـاُِٝ ايًعبا١ ايشقُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ٖا     

. ؾُجال إرا ناإ "بااى َاإ"    َٟٔ ْاس١ٝ أخش ٞعًَُٝٔ ْاس١ٝ ٚذبكٝل اهلذف ايت
ٖضميا١ ايؼاب  ؾُأ املُهأ إٔ ٜٛدا٘ ٖازٙ ايكا٠ٛ         يعبت٘ املؼٗٛس٠ ٜظتػٌ قٛفا٘     

َاد٠ ايشٜاكاٝات أٚ ايؿٝضٜااء، ٚقاذ ؿآـ ايباسجاإ مناارز        سبٌ َؼه١ً سظاب١ٝ  
 منطني: ٞايتع١ًُٝٝ إي األيعا ايتـُِٝ اشباؿ١ ب

   )ثاِ صبُٛعا١    ٞٚؾٝا٘ ٜباذأ ايتـاُِٝ باهلاذف ايتعًُٝا     األٍٚ)فعًِٝ اطاتذابات
إٔ املااتعًِ ٜعااشف ايػاٜاا١ َاأ ايًعباا١ ٖٚااٛ     َاأ االطااتذابات ايتذسػبٝاا١. مبعااين  

مماسطاا١ ايًعباا١ يتشكٝاال ٖاازٙ   فعًااِ َٗاااس٠ أٚ َؿٗااّٛ أٚ غااً ريااو ثااِ ٜبااذأ    
 ايػا١ٜ.

  ٞ )اطاااتذابات فعًااِٝ( ٚؾٝااا٘ فكااذّ ايًعبااا١ صبُٛعاا١ َااأ املظاااٖش املاااج٠ً      ايجاااْ
أثٓاااء ريااو ؼبااذخ ايااتعًِ،   ٜظااتذٝب هلااا املااتعًِ ٚ   إلسااذاخ املؼااٛق١ اياا  ٚا

ايُٓ  األٍٚ ٜتِ بؼهٌ َٛد٘ َٚكـٛد بُٝٓاا   إٔ ايتعًِ   ٞٚفؼً ايذساط١ إي
 ٜتِ ؾٝ٘ بؼهٌ عشكًٝا غً َباػش. ٞايُٓ  ايجاْ  

ايتعًُٝٝاااا١ ٚفنثًٖااااا عااااٌ  األيعااااا أٖتُاااا  ب َٚاااأ ايذساطااااات ٚايبشااااٛخ اياااا 
 األيعااااا أُٖٝاااا١ ٚدٚس  ٞأنااااذت عًاااا افر ايااااتعًِ املختًؿاااا١، ٚاياااا طبشدااااات ْٚااااٛ
ايعًُٝاااااا١ ايتعًُٝٝاااااا١ َٚاااااأ ٖاااااازٙ ايذساطااااااات: دساطاااااا١ عٛاطااااااـ      ايتعًُٝٝاااااا١  

ِ  بشْااَر  ؾعايٝا١  ٞعًا  ايتعاشف  ٞ( ٖاذؾ  إيا  2014عباذايشسِٝ)   األيعاا   ٞعًا  قااج

ِ  إنظاا     اإليهرتْٚٝا١  ايتعًُٝٝا١   املشسًا١  فًُٝازات  ٟياذ  ايٓشٜٛا١  املؿااٖٝ

  إسـااج١ٝ  داليا١  رات ؾاشٚم  فٛداذ  ، ال ايتايٝا١  ايٓتااجر  ٞإي ايتٛؿٌ ذاج١ٝ،متاالبت

 دسداات فًُٝازات   َٚتٛطا   ايتذشٜبٝا١  اجملُٛعا١  فًُٝازات  دسداات  َتٛطا   باني 

 باني  إسـااج١ٝ  داليا١  رات ؾاشٚم  ايكبًاٞ، فٛداذ   االختبااس    ايلاابط١  اجملُٛعا١ 

 ًُٝاازاتدسدااات ف َٚتٛطاا  ايتذشٜبٝاا١ اجملُٛعاا١ فًُٝاازات دسدااات َتٛطا  

ايتذشٜبٝا١،   اجملُٛعا١  يـااحل  ٚرياو  ايبعاذٟ،  االختبااس    ايلاابط١  اجملُٛعا١ 
 اجملُٛعا١  فًُٝازات  دسداات  َتٛطا   باني  إسـااج١ٝ  داليا١  رات ؾاشٚم  ٚفٛداذ 

ٔ    ايلاابط١  اجملُٛعا١  دسدات فًُٝزات َٚتٛط  ايتذشٜب١ٝ ٞ  االختبااسٜ  ايكبًا
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 ٖٚاذؾ    (Reed,2010 )سٜاذ   ايبعاذٟ، ٚدساطا١   االختبااس  يـااحل  ٚرياو  ٚايبعذٟ،

 ايا   ايكاشاء٠،  َٗااس٠  فُٓٝا١    اسباطاٛ   أيعاا   اطتخذاّ أ١ُٖٝ َٟذ َعشؾ١ ٞإي

 ٕ ّ  مت ايذساطا١  ٖاذف  ٚيتشكٝال  ايتالَٝاز،  بعا   ؿاعب١ عٓاذ   فهاٛ  املآٗر  اطاتخذا

 ايجاْٜٛا١  فالَٝز املشسًا١  َ  دساط١ ايباسح ٟأدش سٝح ٚايٛؿؿٞ سٜيب ايتر ػب٘

ٌ  ٞعًا  َٓتكاا٠  أدبٝا١  قطعا ؾٝٗا اطتخذّ  ٚأطاؿشت  ضبٛطاب١،  أيعاا   بشصبٝا١  ػاه

ٔ  ايذساطا١  ْتااجر  ـ  َعازبا١    األيعاا  بشصبٝاات   أثاش  َٟاذ  عا  ايكاشاء٠،    ايلاع

ايكااشاء٠، ٚأطااؿشت ْتاااجر دساطاا١ ضبُااذ      َٗاااس٠   ايتالَٝااز ذبظاأ َٟٚااذ
دسدات فالَٝاز   ٞ( أْ٘ الفٛدذ ؾشٚم رات دالي١ اسـاج١ٝ بني َتٛطط2015)ٞايكشْ

ايتعًُٝٝا١ اإليهرتْٚٝا١    األيعا دسط  باطتخذاّ  اي  ٞاألٚياجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
دسطاااا    نُٓظُااااات متٗٝذٜاااا١ َتكذَاااا١، ٚاجملُٛعاااا١ ايتذشٜبٝاااا١ ايجاْٝاااا١ اياااا       

اختبااس   ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ نُٓظُات متٗٝذ١ٜ َتنخش٠   األيعا باطتخذاّ 
( 2013يًػاا١ اإلظبًٝضٜاا١، نُااا ٖااذؾ  دساطاا١ نشمياا١ نااٛنض)  ايتشـااٌٝ املعااش 

اختبااس ساٌ املؼاهالت ٚدبٗٝاض املعًَٛاات       ٞاإليهرتْٚٝا١ عًا   األيعاا  َعشؾ١ أثاش   ٞيإ
فالَٝز املشس١ً اإلبتذاجٝا١، ٚأظٗاشت ايٓتااجر إٔ اجملُٛعا١ ايتذشٜبٝا١ سككا         ٟيذ

 ٞساٌ املؼاهالت ٖٚازا ٜؼاً إيا      ٞقاذسفٗا عًا   َٔ اجملُٛع١ ايلابط١   ْٞتاجر أعً
املؼهالت بنْٛاع٘ ايظبع١، ٚدساطا١ َٗاا    اختباس سٌ ٞاإليهرت١ْٝٚعً األيعا ؾاع١ًٝ 

ٚ  ٟايؼااششٚس اطتكـاااء أثااش مماسطاا١    ٖٞااذؾ  إياا  ( ٚاياا  2011)ٟٚضبُااذ ايشميااا
 ٟعًُٝااات ايتاازنش ٚسااٌ املؼااهالت ٚاربااار ايكااشاس يااذ      ٞاإليهرتْٚٝاا١ عًاا  األيعااا 

األسدٕ، ٚأظٗااشت ْتاااجر ايذساطاا١ إٔ يأليعااا   أطؿاااٍ َشسًاا١ ايطؿٛياا١ املتٛطااط١  
 ٟعًُٝاات ايتازنش ٚساٌ املؼاهالت ٚارباار ايكاشاس ياذ        ٞعً ٞش إػباباإليهرت١ْٝٚ أث

أؾااشاد اجملُٛعاا١ غااً املٛدٗاا١ َكاسْاا١ باااجملُٛعتني املٛدٗاا١ ٚايلااابط١، ٚ دساطاا١         
 ٞاإليهرتْٚٝا١ عًا   األيعاا  دساطا١ أثاش مماسطا١     ٞ( ٖاذؾ  إيا  2017عبذايتٛا ) ٞأَاْ

ٔ ٚدٛد ؾشٚم دايا١  االطؿاٍ، ٚأطؿشت ايٓتاجر ع ٟيذ ٞٚاالدتُاع ٟايزناء ايًػٛ
ًٝا باااني أؾاااشاد ايااازٜٔ مياسطااإٛ     اإليهرتْٚٝااا١ ٚايااازٜٔ المياسطااإٛ    األيعاااا اسـااااج

ٛ  ٞعً األيعا  ( 2014، ٚدساطا١ أ ااء عطٝا١ )   ٞٚاإلدتُااع  َٟكٝاغ ايزناء ايًػا
فُٓٝاا١ بعاا    اإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١    األيعااا ايهؼااـ عاأ ؾاعًٝاا١    ٖٞااذؾ  إياا 

االستٝاداااات اشباؿااا١، ؾكاااذ فٛؿاااً  ْتااااجر  ٟأطؿااااٍ رٚ ٟاملٗااااسات اسبٝافٝااا١ ياااذ
ايتٛاؿااٌ  ٞفُٓٝاا١ َٗاااسف  اإليهرتْٚٝاا١   األيعااا ؾاعًٝاا١ اطااتخذاّ   ٞايذساطاا١ إياا 
 مل فجباا  ؾاعًٝاا١    األيعااا ٚاملظاائٛي١ٝ اإلدتُاعٝاا١، نُااا بٝٓاا  إٔ    ٞاإلدتُاااع

ٖذؾ  يذساطا١ أثاش    ( اي 2014)اسبظٝين ف١ُٝٓ َٗاس٠ ايعٓا١ٜ بايزات، ٚدساط١ َين
فالَٝااز املشسًاا١   ٟفُٓٝاا١ بعاا  َٗاااسات ايااتعًِ يااذ    ايرتبٜٛاا١   األيعااا ١ مماسطاا

َٗاااسات ايااتعًِ  أْاا٘ فٛدااذ ؾااشٚم رات دالياا١ إسـاااج١ٝ    ٞاإلبتذاجٝاا١، ٚفٛؿااً  إياا
بااني َتٛطااطات دسدااات فالَٝااز اجملُٛعاا١ ايلااابط١، َٚتٛطااطات دسدااات فالَٝااز     

ذشٜبٝااا١، نُاااا  يـااااحل اجملُٛعااا١ ايت  ٟايكٝااااغ ايبعاااذ  اجملُٛعااا١ ايتذشٜبٝااا١   
اإليهرت١ْٝٚ ع  اهلٛافاـ ايزنٝا١ هلاا     األيعا ( 2016)ٟفٛؿً  دساط١ أ٠ًَ َؼش

، ٖٚااذؾ  دساطاا١ َااشاّ ٟيًتًُٝااز ازبضاجااش ٞايتشـااٌٝ ايذساطاا َٟظااتٛ ٞفاانثً عًاا
فطاٜٛش املؿااِٖٝ ايًػٜٛا١     ٞأثش اطتخذاّ ايًعب عً ٞايتعشف عً ٞ( إي2017)املَٛين
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إٔ  ٞسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ، ٚبااني ايٓتاااجر إياا أطؿاااٍ َش ٟيااذ ٞٚايتؿاعااٌ االدتُاااع
 ٞفطااٜٛش املؿاااِٖٝ ايًػٜٛاا١ ٚايتؿاعااٌ االدتُاااع  ٖٞٓاااى أثااش الطااتخذاّ ايًعااب عًاا 

 أطؿاٍ َشس١ً سٜا  األطؿاٍ يـاحل اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ. ٟيذ

 ًٔا  ّعالقتُ بالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘: ٕاهلاتف الرن -ثاى
 ٕمفَْو التعله اليكال الرن: 

ٍ  ٖٓاى فعشٜؿات عذٜذ ، ؾٝعشؾا٘ ْاًٟ   Mobile Learning ٠ فــ اياتعًِ يٓكاا
(Nyiri, 2002          بنْا٘ اياتعًِ ايازٟ ٜطاش، ْؿظا٘ َأ خاالٍ االفـااالت ايؼخـا١ٝ )

ِ  (8،2010مجااٍ ايذٖؼاإ)   عاشاف  ايٓكاي١، ٚقاذ  ٘  ايٓكااٍ   اياتعً ِ " بنْا ٟ  اياتعً  اياز

ٙ  َا خالٍ َٔ األدٗض٠ احملُٛي١ باطتخذاّ ٜتِ ـ  فًاو  فاٛؾش ٔ  اهلٛافا  خاذَات  َا

 ايعاَاا١ باااسبضّ ايرتاطااٌ ٚخذَاا١(SMS) ايكـاا٠ً، ايشطاااجٌ خذَاا١ جااٌَ
 سني ،  (Bluetooth)ايبًٛفٛخ ، ٚخذ١َ (WAP) ايٛا  ، خذ١َ (GPRS)يًشادٜٛ

 ٘ ٘  ) 2016َٗاذٟ)  عشاؾا ِ  مناٛرز " بنْا ٞ  يًاتعً ٔ  اإليهرتْٚا ّ   ُبعاذ،  عا  سٝاح ٜظاتخذ

ـ  :َجٌ ٜذًٜٚا ٚاحملُٛي١ ايـػ٠ً ايالطًه١ٝ األدٗض٠  ٚاملظااعذات  يا١، ايٓكا اهلٛافا

ـ  ايشقُٝا١ ايؼخـا١ٝ،   ٔ  ايـاػ٠ً،  ايؼخـا١ٝ  ٚاسبٛاطاٝب  ايزنٝا١،  ٚاهلٛافا  َا

 ٍ ٙ  َاا  خاال ٔ  فاٛؾش ٌ  خاذَات  َا ٌ  خذَا١ :َجا  ايٛطااج   ٚخذَا١  ايكـا٠ً،  ايشطااج
ٌ   يتشكٝال  ايبًٛفاٛخ;  ٚخذَا١  اياٛا ،  ٚخذَا١  املتعذد٠،  ٚايتؼااسى  املشْٚا١ ٚايتؿاعا

ِ ٚايتع ايتاذسٜب  عًُاٝ     املظاتذا١َ  ٚايتُٓٝا١  ٟا   ًاٝ ٔ  ٚقا   أ ٟا َٚا ٕ  أ ، "َهاا
اياتعًِ   ٞبنْا٘: ايكاذس٠ عًا    ٞ( ايتعًِ املتٓكاٌ ايازن  2006)ٜٞٚعشف ضبُذ اسبُاَ

افـااٍ داجاِ بايؼابهات ايالطاًه١ٝ َا        َٞهإ، دٕٚ اسبادا١ إيا   ٟأ ٚق  أٚ   ٟأ  
ٚدٛد فهاٌَ بني ايتكٓٝات املختًؿ١ يًؼابهات طاٛاء طاًه١ٝ أٚ غاً طاًه١ٝ، ٜٚعشؾا٘       

ـ ناٌ َأ نظاهني    أْا٘ ػااهٌ   ٞعًا   (Keskin& Metcalf,2011,p202) َٚٝتهااي
َهإ عأ   ٟأ ٚق ، ٚ  ٟأ ميهٔ إٔ ؼبذخ   ٟ، ايزَٞٔ أػهاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚ

    ٚ  (PDA )طشٜاال دٗاااص َاأ أدٗااض٠ االفـاااالت املتٓكًاا١ َجااٌ اهلااافـ احملُااٍٛ، أ

،(IPod) ٜٚـاؿ٘  دٗاص َٔ األدٗاض٠ احملُٛيا١ ايـاػ٠ً    ٟأٚ أ ٞ، أٚ اسباطب ايًٛس ،
بنْاا٘ فااذاخٌ يًتعًااِٝ اإليهرتْٚااٞ اياازٟ ٜااتِ باطااتخذاّ    (Quinn, 2000) نااٜٛٔ

املعًَٛات ٚايتكٓٝات ٚاألدٗض٠، ٚايتعًِ ايٓكاٍ ايازٟ ٜتلأُ ايتطبٝكاات ايٓكايا١     
األدٗاض٠ ايـاػ٠ً، ٚايالطاًه١ٝ، ٚاحملُٛيا١، نااهلٛافـ ايزنٝاا١،       ٞايا  فعُاٌ عًا   

 ٚاملظاعذات ايشق١ُٝ.

 التعلٔه يف اليكال٘ الرنٔ٘ اهلْاتف تخداومربزات تْظٔف ّاض: 

ّ  ٖٓااى ايعذٜاذ َأ املا سات     ـ  الطاتخذا  ايعًُٝا١    ايٓكايا١ ايزنٝا١   اهلٛافا

 (، ،2010(، )مجاٍ ايذٖؼإ،2008،ٟايتع١ًُٝٝ نُا أٚدضٖا نٌ َٔ )ؿال، املٗذ

 :أُٖٗا َٚٔ

    ٞعًا  ايُٓٛ املتضاٜذ الطتخذاّ األدٗض٠ ايٓكاي١ بـؿ١ عاَا١، ٚاهلٛافاـ ازبٛايا١ 
 أعباء ايعامل. ٚد٘ اشبـٛق   ػ 

          ٍفعااذد اشبااذَات اياا  ميهاأ إٔ فكااذَٗا األدٗااض٠ ٚاهلٛافااـ ايٓكاياا١   صبااا
 ايتعًِٝ ٚايتعًِ.
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        ػٝٛع ٚاْتؼاس أطايٝب ٚأمنا  ايتعًاِٝ عأ بعاذ، ٚسادا١ اجملتُعاات ايلاشٚس١ٜ
 هلا.

 بعااا  املؼاااهالت ايااا  فٛادااا٘  َٞظاااا١ُٖ منااا  اياااتعًِ ايٓكااااٍ   ايتػًاااب عًااا
 ايتعًِٝ ايتكًٝذٟ

 َٚؼاهالت  ذباذٜات  َٔ ايتكًٝذٟ ايتعًِٝ ٜعاْٝ٘ َا ٞعً ايتػًب   املظا١ُٖ 

 .ٚبؼش١ٜ َاد١ٜ
 بزٍ دٕٚ املظتُش ايتعًِ أٚ اسبٝا٠ َٟذ ٚايتعًِ ايزافٞ، ايتعًِ َباد  ذبكٝل 

 .صبٗٛد
  فطبٝال  ّ ِ  سٝاح  ايتعًاِٝ،  فؿشٜاذ  َؿٗاٛ ِ  ٜات ِ  اختٝااسات  سظاب  اياتعً  املاتعً

 .ٚقذساف٘ ٚساداف٘

 ٕخصائ  ّمسات اهلاتف الرن: 
   ايتعًِ عٔ ؽبتًـ اْ٘ ٟا اشبـاجف َٔ باحملٍُٛ صبُٛع١ ايتعًِ ٜتظِ
 ٚاملهإ بايضَإ االسفبا  ٞعً ايتع١ًُٝٝ فعتُذ االْؼط١ اي  ايتكًٝذ١ٜ ايؿـٍٛ

 اسبٝاا٠  َٟاذ  ٞفعًُٝا  طاٝام  فذعِ اي  األدٚات   ايػ١ٝٓ فٛؾشايبٝئ١ َا خالٍ َا

ٕ  ٞايعاااي ٌايتٓكاا فااٛؾً عاا   ,.Chen, H.-R) ، ٜٚؼااًنٌ َاأ ػااني ٚأخااشٚ

&Huang,2010)(إي2016، ٖٚب١ عذ١ٓٝ )ٞ ًٜ ٞأبشص فًو اشبـاجف ؾُٝا: 

   ٓايؿشؿا١  ميا  ٌ ِ  ايتعًُٝٝا١  ايعًُٝا١  أطاشاف  باني  بظاٗٛي١  يًتؿاعا  ؾاايتعً

ِ  املاتعًُني  بني ايشطاجٌ فبادٍ بظٗٛي١ ميتاص باحملٍُٛ  ٚرياو  ايابع   بعلاٗ

٘   املًؿاات  ٚفبادٍ ، MMSاٚ SMS سطاجٌ طشٜل عٔ  بظاٗٛي١  ٚايهتاب اإليهرتْٚٝا

ذبا    باطتخذاّ االػع١ أٚ ايبًٛفٛخ فك١ٝٓ خالٍ َٔ ريو ٜٚتِ املتعًُني بني
 . األ شاء

   ِاَااانٔ  ايتٛادااذ   ٟنااٌ ٚقاا  ٚنااٌ َهااإ ٖاازا يااٝع كااشٚس  ايااتعًِ ٜاات
 ضبذد٠ أٚ اٚقات َع١ٓٝ َٔ ادٌ ايتعًِ 

   بااني ايطااال  بعلااِٗ   ٚص يًتباعااذ ازبػااشا  ذبكٝاال املؼاااسن١ ٚايتعااإٚ املتذااا
 ايبع  ٚبِٝٓٗ ٚبني َعًُِٝٗ.

    ايتعًااااِٝ داخااااٌ ٚخاااااسز أطااااٛاس املؤطظااااات ايتعًُٝٝاااا١ ٚايؿـاااااٍٛ        اسبشٜاااا١
 ايذساط١ٝ.

 .طٗٛي١ ايتٓكٌ ٚايتششى أثٓاء ايتعًِ، ٚفٛؾً قذسات ٚؿٍٛ عاي١ٝ ٚطشٜع١ 

 ٕفْائد ّمٔصات التعله اليكال الرن. 
ؾٛاجذ َٚٝضات عذٜاذ٠، أمجًاٗا أ اذ طاامل      Mobile Learning يًتعًِ ايٓكاٍ

 (   ايٓكا  ايتاي2013:١ٝ)ٞ(، ٖٚاي١ ايظٓٛط2006)

 .ٜتِ فبادٍ املعًَٛات ب٘ أطشع ٚأطٌٗ َٔ ايطشم ايتكًٝذ١ٜ 
 ًطذ ايؿذ٠ٛ ايشق١ُٝ، ألٕ األدٗض٠ ايٓكاي١ أقٌ فهًؿ١ َأ اسباطابات    ٜٞعٌُ ع

 املهتب١ٝ.
   َٚاا  املعًُااني بظااٗٛي١، أؾلااٌ َاأ أدٗااض٠    ٜتااٝ  ايتؿاعااٌ َاا  بعلااِٗ اياابع

 اسباطب نب٠ً اسبذِ.
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  أٜا١   ٜٞظٌٗ َٔ اطتٝعا  األدٗض٠ املتٓك١ً   ايؿـٌ ايذساطٞ بذٕٚ اسباد١ إيا
 إعذادات َظبك١.

       ميهااااأ يألدٗاااااض٠ ايٓكايااااا١ ؿاااااػ٠ً اسبذاااااِ إٔ ذبُاااااٌ املااااازنشات، ٚايهتاااااب
باملًؿاااات اإليهرتْٚٝااا١، ٖٚاااٞ أخاااـ ٚصْاااا، ٚأطاااٌٗ  اااال َااأ اسبكاجاااب املًٝئااا١      

 ٚايهتب، َٚٔ اسباطبات احملُٛي١ أٜلا.
          ٞميهاأ َاأ املؼاااسن١   فٓؿٝااز ايعًُٝااات ٚاملٗاااّ َاأ خااالٍ ايعُااٌ ازبُاااع

   ٌ  Wi-Fi )ايتؼااااااااسنٞ( َااااااأ خاااااااالٍ اطاااااااتخذاّ ايؼااااااابه١ ايالطاااااااًه١ٝ َجااااااا
 .Bluetooth ٚايبًٛفٛخ

 .ٕميهٔ اطتخذاَ٘ عٔ طشٜل األدٗض٠ ايٓكاي١   أٟ ٚق  ٚأٟ َها 
  ٚؿاااػاس ايظااأ، ٜٚتضٜاااذ َااأ ايذاؾعٝااا١ ٚااليتاااضاّ ايؼخـاااٞ     ػباااز  املاااتعًُني 

 يًتعًِ.
 .ًِميهٔ اطتخذاَ٘ نتك١ٝٓ َظاعذ٠ يًُتعًُني ايزٜٔ ٜٛادٕٗٛ ؿعٛبات فع 

 ٕالكْٔد ّالتخدٓات اليت تْاجُ التعله اليكال الرن. 
سغااِ َضاٜااا ايااتعًِ ايٓكاااٍ، إال أْاا٘ ياا٘ بعاا  ايعٝااٛ  ٚايكٝااٛد اياا  قااذ فعٝاال            

 ٟ، مجاااااااٍ ايذٖؼااااااإ ٚصبااااااذ  (2006) ؿااااااذ أ ذطااااااامل اطااااااتخذاَٗا، ٚقااااااذ س 
 ٖزٙ ايكٝٛد ٚايتشذٜات   ايٓكا  ايتاي١ٝ: (2010ْٜٛع)

 .قذس٠ املعازب١ احملذٚد٠ يألدٗض٠ ايٓكاي١ 
 .ضبذٚد١ٜ أْظ١ُ ايتؼػٌٝ اي  فعٌُ عًٝٗا 
 .ضبذٚد١ٜ طع١ ايتخضٜٔ هلزٙ األدٗض٠ 
 .ؿػش سذِ ػاػ١ األدٗض٠ ايٓكاي١، ٚق١ً دق١ أبعادٖا 
 ٚ ق  عُاٌ ايبطاسٜا١ يألدٗاض٠ ايٓكايا١، َاا ٜتعازس َعا٘ ػاشٔ ٖازٙ األدٗاض٠           ق١ً

 أثٓاء ايتٓكٌ.
         عااذّ األيؿاا١   ٞنجااش٠ أْااٛاع األدٗااض٠ ايٓكاياا١ ٚفعااذدٖا طشاصافٗااا، َااا ٜااؤدٟ إياا

 ايظشٜع١ َعٗا.
 .كعـ بٓٝتٗا، ٚإَها١ْٝ فًؿٗا بظٗٛي١ 
 .طٗٛي١ ؾكذ األدٗض٠ ايٓكاي١، أٚ طشقتٗا ْظشا يـػش سذُٗا 
 ظشٜ  َا ػبعًٗا فكذّ بظشع١، َ  ؿعٛب١ أٚ اطتشاي١ فشقٝتٗا.فػًٖا اي 
          عذّ ٚداٛد اطارتافٝذٝات ٚاكاش١ املعاامل يتطبٝال اياتعًِ ايٓكااٍ   املؤطظاات

 ايتعًُٝٞ.

 :٘ٔاخلدمات اليت تكدمَا األجَصٗ اليكال٘ الرن 

(، ٖٚاياا١ ايظٓٛطااٞ 2011(، ٚخايااذٕٚ طااعٝذ )2006عااذد نااٌ َاأ أ ااذ طااامل )
 ٛافـ ايٓكاي١ اي  ميهٔ اطتخذاَٗا   ايتعًِٝ  :( خذَات اهل2013)

 خذَاا١ ايشطاااجٌ ايكـاا٠ً (SMS) ٍفظااُ  ملظااتخذَٞ اهلٛافااـ ايٓكاياا١ بتباااد :
سشؾاا،   160سطاجٌ ْـ١ٝ قـ٠ً ؾُٝا بِٝٓٗ ال فتذاٚص سشٚف ايشطاي١ ايٛاساذ٠  

  ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ألداء    SMS ٚميهٔ اطتخذاّ خاذَات ايشطااجٌ ايكـا٠ً   
املعًَٛاات بؼاهٌ أطاٌٗ     ٞذٜذ٠، ؾاملتعًِ ميهٔ إٔ ؼبـٌ َٔ خالهلا عًا َٗاّ ع
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ٚأطاااشع َااأ احملادثاااات اهلافؿٝااا١ أٚ اي ٜاااذ اإليهرتْٚاااٞ َجاااٌ داااذاٍٚ َٛاعٝاااذ      
ٖازٙ   ٞاحملاكشات أٚ دذاٍٚ االختباسات ٚخاؿ١ َ  إداشاء فعاذٜالت طاسجا١ عًا    

ئ١ً ازبااذاٍٚ، نُااا ميهاأ ايتٛاؿااٌ حبشٜاا١ َاا  املعًااِ   أٟ ٚقاا  ٚطااش، األطاا     
ٚفًل اإلدابات بظٗٛي١، ٚفبادٍ ايشطاجٌ بني املتعًُني بعلِٗ ايبع ، ٚبٝآِٗ  

 ٚبني املعًِ طٛاء َا فعًل َٓٗا باألَٛس ايتع١ًُٝٝ أٚ االدتُاع١ٝ.
  خذَاااا١ ايٛطاااااج  املتعااااذد٠ MMS  ٔخذَاااا١ فٛؾشٖااااا ػااااشنات ازبااااٛاٍ متهاااا :

َأ   ، باذال MMS املظتخذَني َٔ إسطاٍ ٚاطتكباٍ ايشطااجٌ َتعاذد٠ ايٛطااج    
ايٓـاااٛق ؾكااا ، ؾاااُٝهٔ فـاااٜٛش ؿاااٛس أٚ ؾٝاااذٜٛ، أٚ فظاااذٌٝ ؿاااٛت ٚإسطااااي٘    

 .MMS نشطاي١
         خذَااا١ االفـااااٍ باإلْرتْااا : ٜاااتِ رياااو عااأ طشٜااال بشٚفٛناااٍٛ االفـااااالت

أٚ خذَااا١  Wireless Application Protocol (WAP) ايالطاااًه١ٝ اياااٛا  
  ٛ ٛ    (GPRS)ايرتاطٌ باسبضّ ايعاَا١ يًشادٜا اؿاؿات  ، ٖٚاٞ َعااًٜ عاملٝا١ ذباذد َ

ٚقٛاعااذ االفـاااٍ باإلْرتْاا  عاأ طشٜاال األدٗااض٠ ايٓكاياا١، ٚفظااٌٗ عًُٝاا١ ْكااٌ     
ٚفبااااادٍ ايبٝاْااااات ٚاالطااااتؿاد٠ َاااأ اشبااااذَات املختًؿاااا١ ناطااااتخذاّ اي ٜااااذ  

األسااٛاٍ ازبٜٛاا١،   ٞآلخااش األخباااس، ٚايتعااشف عًاا    ٞاإليهرتْٚااٞ، ٚاسبـااٍٛ عًاا  
ازبٛاٍ افـاال َٔ ػبهات  4G ، ٚازبٌٝ ايشاب 3G ٚفٛؾش ػبهات ازبٌٝ ايجايح

اخااتالف أْٛاعٗااا، َااا ػبعًااٗا   ٞؾاااجل ايظااشع١ باإلْرتْاا  يألدٗااض٠ ايٓكاياا١ عًاا  
 افـاٍ داجِ باإلْرتْ  بتهًؿ١ َعكٛي١. ٞعً
 خذ١َ ايبًٛفٛخBluetooth          ايبًٛفٛخ فكٓٝا١ افـااٍ الطاًه١ٝ متهأ َأ سبا :

، ٚمتهأ  ٟصبُٛع١ َٔ أدٗض٠ َ  بعلٗا ايبع  بشٚاب  الطًه١ٝ قـا٠ً املاذ  
ْكااٌ املًؿااات بااني اهلٛافااـ ٚاألدٗااض٠ ايٓكاياا١، ٚبااني ٖاازٙ األدٗااض٠، ٚأدٗااض٠     َاأ

 اسباطب املختًؿ١ الطًهٝا   سٝض َهاْٞ ؿػً.
  ذبذٜذ املٛاق GBS  ٔخذ١َ فضٚد بٗا َعظِ األدٗض٠ احملُٛي١ اسبذٜج١، ٚميها:

عٔ طشٜكٗا ذبذٜذ املٛق  بذق١ عاي١ٝ عٔ طشٜل االفـاٍ باألقُااس ايـآاع١ٝ.   
ايطشم ٚاألَانٔ  ٞ، يًتعشف عMapsً ٖزٙ اشبذ١َ خبذ١َ اشبشاج ٚفشفب  

 أثٓاء ايتٓكٌ ٚايتذٛاٍ.
 الطع٘ العكلٔ٘: -ثالًجا 
 .٘ٔمفَْو الطع٘ العكل 

ِ  ايتعشٜؿاات  ٚفتعاذد  ايعكًٝا١، ٖٚاٞ املهإٛ ايشابا       بايظاع١  اشباؿا١  ٚاملؿااٖٝ
 ٟايٓؼاااا  َاااأ َهْٛااااات اياااازانش٠ )اياااازانش٠ اسبظاااا١ٝ ٚاياااازانش٠ قـاااا٠ً املااااذ   

ّ   ٚايظااع١ ٟزانش٠ طًٜٛاا١ املااذ ٚاياا بتذٗٝااض املعًَٛااات عٓااذ    ايعكًٝاا١( ٚاياا  فكااٛ
 اطتذعاجٗا َٔ ايزانش٠ ٚفؿاعًٗا َ  َجًات ايبٝئ١   املٛقـ ايتعًُٝٞ. 

طباااضٕٚ ايطاقااا١ ايعكًٝااا١ ايااازٟ ميهااأ >(  بنْٗاااا 87،1999)ٞٚعشؾٗاااا بظاااهايْٝٛ
ٜٚكااااغ ٖااازا  ربـٝـااا٘ يضٜااااد٠ ؾعايٝااا١ ٚساااذات املعًَٛاااات رات ايـااا١ً بايظاااؤاٍ    

املخضٕٚ بنن  عذد َٔ املخططاات املختًؿا١ ايا  ميهأ هلازٙ ايظاع١ إٔ فلاٝؿٗا        
ْ  ؾكذ ،<   ايظًٛى ايعكًٞ يًُتعًِ  اسباذ  ( أْٗاا 187،2003)ٞسذدٖا أ ذ ايًكاا

 ٚاساذ،  ٚقا     َعٗاا  ايتعاٌَ ايؿشد ٜظتطٝ  املعشؾ١ٝ اي  ايٛسذات َٔ ٞاألقـ
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 ٌ ٘  عكًٝا١ ذباذد   طاع١  ؾاشد  ٚيها  بانداء  ايتٓباؤ    ٚفظااعذ  اإلظبااص،  ٞعًا  قذسافا

ِ  ٚبايتايٞ ميهٔ املتعًُني، ٕ    ٚكاعٗ ٟ  ايـاشٝ   املهاا ِ  اياز ٔ  ميهآٗ  اإلظبااص  َا

 ّ ِ  ٚايتكاذ ّ  ٚساذدٖا  ،"  دساطاتٗ أٚ  ايعكٝا١  ايكاذس٠  بنْٗاا  ,p65)،2005(Blum, بًاٛ
ٌ   ايؿاشد، نُاا   ٚقاذسات  طبٝعا١  يؿِٗ املعشؾ١ٝ ٔ  افؿال نا ٟ  ايبٓاا،  إطاعاد  َا  ٚ اذ

ٍ  16،1990ايبٓاا)  ٔ  َظائٛي١  ايعكًٝا١  ايظاع١  "إٔ ٞ( عًا 21،1995طاشاٜا)  ( ٚعااد  عا

 املعًَٛاات  َا   يتٓاذَر  اشباسدٝا١;  ايبٝئ١ َٔ املظتُذ٠ املعًَٛات ازبذٜذ٠ دبٗٝض

ٜؤدٟ  مما ،ٟاملذ ط١ًٜٛ ايزانش٠ َٔ ٚاملظرتدع١ يًؿشد، املعش    ايبٓاء ايظابك١
 ٞبنْٗاا قاذس٠ ايؿاشد عًا     (Scott,2010,p12)، ٜٚعشؾٗاا طاهٛت  َعاين  رٚ فعًِ سبذٚخ

اربار ايكشاس ٚاألداء ٚايهؿاء٠ املعشؾ١ٝ ٚفؿٗاِ دٛاْاب األَاٛس ٚٚكا  اشبطا  ٚساٌ       
أطاااااااشع ٚقااااااا  ممهااااااأ، بُٝٓاااااااا ٜعشؾٗاااااااا ضبُاااااااذ داااااااابش ٚأ اااااااذ    املؼاااااااهالت  

ميهأ إٔ ٜتعاَاٌ    عاذد َأ املاجًات ٚاحملاذدات ايا       ٞ( بنْٗا أقـ48،2017ؾشسات)
بٝئاا١ ايااتعًِ  طاااج  ايتعًُٝٝاا١ املختًؿاا١  ٚقاا  ٚاسااذ أثٓاااء عشكااٗا بايٛ َعٗااا  

 ٜـآؿٗا املاتعًِ     ايٓكاٍ، ٚريو اسفباًطا بعذد املخططات ايعك١ًٝ ايٓؼاط١ ايا   
 رانشف٘ أثٓاء أداء املٗاس٠ أٚ امل١ُٗ.

َٓٗااا صٜاااد٠ ايعُااش ايااضَين  َاأ ايعٛاَااٌ ٚفتاانثش ٚفااضداد ايظااع١ ايعكًٝاا١ بعذٜااذ
ٌ طآتني ؾتبًاؼ ٚساذ٠ ٚاساذ٠ َأ      يًؿشد مبعذٍ طبط  ٚاساذ )ٚساذ٠ ٚاساذ٠( يها    

طب  ٚسذات    ٞ( طٓٛات   َشس١ً َا قبٌ ايعًُٝات املبهش٠ ٚفـٌ إي4-3عُش )
ٚأنجااش   َشسًاا١ ايعًُٝااات اجملااشد٠ املتاانخش٠ أٟ إٔ ايظااب  ٚسااذات متجااٌ     15طاأ 

اياازٟ فظااتطٝ  ايظااع١ ايعكًٝاا١ فؼااػًٝ٘ بٓذااا، أثٓاااء أداء املُٗاا١.      ٞاسبااذ األقـاا 
ايظاااع١ ايعكًٝااا١   فؼاااػٌٝ ٚدبٗٝاااض املعًَٛاااات عااأ طشٜااال    ٚميهااأ صٜااااد٠ نؿااااء٠

حبٝاح ال   فٓظِٝ ٚفٓظٝل املعًَٛات ٚاملؿاِٖٝ ايعًُٝا١   ؿاٛس٠ ٚساذات رات َعاين    
ميجٌ  اًل صاجذًا عًٝٗا مما ٜظٌٗ ع١ًُٝ ايؿِٗ ٚاالطتٝعا  يًُعًَٛات ٚاملؿاِٖٝ 

 ايع١ًًُٝ .
 .٘ٔأىْاع الطع٘ العكل 

 ١Structure ُٖااا: طااع١ عكًٝاا١ فشنٝبٝاا١    ٖٚٓاااى ْٛعااإ َاأ ايظااع١ ايعكًٝاا    

mental capacity   ٚايظاع١ ايعكًٝا١ ايٛظٝؿٝا١ ،Functional mental capacity  ،
، ٜتنثش بتلاعـ ايعٛاٌَ َجٌ: االدٗاد، ٚايذاؾع١ٝ، ٚاألطاًٛ  املعاش    َٞتػً عكً

ٚعٓذ ايكٝاّ حبٌ َؼه١ً َا ذب  ػشٚ  االختباس: ايٛقا ، فعكٝاذ املٗااّ فظاتخذّ     
ايٛظٝؿٝاا١ أؾلااٌ َاأ ايظااع١ ايعكًٝاا١ ايرتنٝبٝاا١ سبؼااذ ايطاقاا١ ايعكًٝاا١     ايظااع١ 

طبتًااـ املااتػًات بضٜاااد٠ نؿاااء٠  يًُااتعًُني ٚقااذ يااٛسة صٜاااد٠ أداء املااتعًُني  
 (Niaz,et al,2000,p20)ايظع١ ايعك١ًٝ

  التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ ّمطتْٓات الطع٘ العكلٔ٘ األلعابالعالق٘ بني 
متجااٌ فهااٜٛٔ   اياا  ٟهاإٛ ايٓؼاا  َاأ ايعكااٌ ايبؼااش   إر فعااذ ايظااع١ ايعكًٝاا١ امل  

َااا ؼبتاااز  املعًَٛااات ٚفٓاٚهلااا ٚنٝؿٝاا١ خضْٗااا ٚاالستؿاااظ بٗااا ٚاطاارتداعٗا َاا   
 إْٗا َتـا١ً َا  ايٓؼاا  املعاش      ٞاألْؼط١ ايعك١ًٝ عً ٞايؿشد هلا حبٝح فٓظش إي

 املٛاقـ اسبٝاف١ٝ املختًؿ١. مياسط٘ ايؿشد   ٟايز
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ًَا  ٚفًعب ايظع١ ايعك١ًٝ دٚ املعشؾا١   َٞؿّٗٛ ٜعٛد إيا  ٞع١ًُٝ ايتعًِ ٖٚ سًا ٖا
ساااٍٛ ايعًُٝااااات َٚهْٛااااات ايااازانش٠ ٚفظااااتخذّ يٛؿااااـ املعشؾااا١ سااااٍٛ نٝؿٝاااا١    

ًًا       َٝٚت ظباا،   ٛملارا ؽبضٕ ايؿشد ٜٚظارتد  املعًَٛاات ٚفًعاب ايازانش٠ دٚسا ناب
إر ع١ًُٝ ايتعًِ ٚإٔ دٚس ايظع١ ايعك١ًٝ ننساذ ضباذدات عًُٝا١ اياتؿهً ٚاياتعًِ      

أْٗاا فكاّٛ مبعازباا١ ٚاطارتداع املعًَٛااات ؾلاال عأ قٝاَٗااا بايعًُٝاات ٚاألْؼااط١       
ايااازانش٠، ْٚتٝذااا١ ألُٖٝااا١ ايظاااع١ ايعكًٝااا١ ٚدٚسٖاااا، سٝاااح  فاااتِ   املعشؾٝااا١ ايااا 

 ْااذس٠ ايبشااٛخ ٚايذساطااات اياا      -سااذٚد عًااِ ايباسجاا١   - السظاا  ايباسجاا١   
افٗا املختًؿا١ ؾُٝاا عاذا دساطا١     ايتع١ًُٝٝ، ٚايظع١ ايعك١ًٝ مبظتٜٛ األيعا فٓاٚي  

ايتعًُٝٝا١   األيعاا  ذبذٜاذ ؾاعًٝا١ اطاتخذاّ     ٖٞذؾ  إي ( ٚاي 2002ؾافٔ ايظٝذ)
فالَٝااز املشسًاا١   ٟيااذ ٞذبـااٌٝ ايعًااّٛ، ٚفُٓٝاا١ بعاا  َٗاااسات ايااتؿهً ايعًُاا     

ايظااااعات ايعكًٝاااا١ املختًؿاااا١، ٚأٚكااااش  ْتاااااجر ايذساطاااا١ فؿااااٛم       ٟاالبتذاجٝاااا١ رٚ
ايظع١ ايعكًٝا١ األقاٌ    ٟأقشاِْٗ َٔ رٚ ٞعً ٞيعك١ًٝ األعًايظعات ا ٟايتالَٝز رٚ

 صٜاد٠ ايتشـٌٝ.  

طبشدات ايتعًِ ؾكذ فٓاٚي   ْٞٚظًشا أل١ُٖٝ َتػً ايظع١ ايعك١ًٝ ٚفنثًٙ عً
 ايعكًٝااا١   ايظااع١  فٓاٚياا  َظااتٜٛات   ايعذٜااذ َاأ ايذساطااات ٚايبشاااٛخ اياا     

ٔ  ٛعا١ صبُ ٚافؿك  ٚاالدباٙ، ٞايتشـٌٝ َٚٗاسات ايتعًِ ايزاف ٙ  َا ايذساطاات   ٖاز
 أػااست  ايا   ( Wong,1993) ْٚر دساط١ ْتاجر َٚٓٗا ايعك١ًٝ، ايظع١ أ١ُٖٝ سٍٛ

٘  ٞإيا  ٔ  أْا ٔ  َا  املعَُٛاات،  فؼاػٌٝ َٚعازبا١     ايعكًٝا١  ايظاع١  نؿااء٠  صٜااد٠  املُها
ِ  عأ طشٜال فٓظاٝل    ٞ  َا   ،َعاين  رات ؿاٛس٠ ٚساذات     املعًَٛاات  ٚفٓظاٝ  فاذع

 ٛ  دساطا١  ٚاساذ٠، ٚفٓاٚيا    ٚطا١ًٝ  ٞاالعتُااد عًا   دٕٚ املختًؿا١،  بايٛطااج   ٟاحملتا

 ايااتعًِ بااني ايعالقاا١  (2008(، سسااا  ايظااٝذ)02005ٖٓااذاٟٚ أطااا١َ نااٌ َاأ
 املختًؿ١، ايعك١ًٝ مبظتٜٛافٗا ايظع١ ٚبني ايتع١ًُٝٝ، ايهُبٝٛفش بشاَر باطتخذاّ

 ايتشـٌٝ   َِٗ دٚس ايعك١ًٝ هلا ٚايظع١ ايهُبٝٛفش بشاَر إٔ ٞعً أنذت ٚاي 

ٞ  ايطاال   يـااحل  ايعكًٝا١، ٚقاذ قاَا  إطاعاد ايبٓاا ٚ اذٟ ايبٓاا         ايظاع١  َشفؿعا
( بذساط١ ايعالق١ بني ايظع١ ايعكًٝا١ ٚايتشـاٌٝ ايذساطاٞ ٚأمناا  اياتؿهً      1990)

ٚدااٛد عالقاا١ بااني دسدااات   ٞايطااال  ازباااَعٝني ٚأػاااست ايٓتاااجر إياا   ٟٚايااتعًِ يااذ
( 5ع١ ايعكًٝااا١ )ايتشـاااٌٝ   ايهُٝٝااااء ٚدسداااات ايااآُ  األٜظاااش عٓاااذ رٟٚ ايظااا     

(. نُااا 6,7ٚدسدااات اياآُ  األمياأ ٚاياآُ  املتهاَااٌ عٓااذ رٟٚ ايظااع١ ايعكًٝاا١ )    
 ٞٚدااٛد فاانثً داٍ إسـاااجٝا يًظااع١ ايعكًٝاا١ عًاا   ٞ( إياا1991فٛؿااً  ٖٓاااء عباااغ ) 

ايتشـاااااٌٝ   ايعًاااااّٛ ٚنااااازيو فااااانثً داٍ إسـااااااجٝا يًتؿاعاااااٌ باااااني ايظاااااع١      
ٛ   ٞٚطشٜك١ ايتذسٜع عًا   ايعك١ًٝ فالَٝاز ايـاـ ايجااْٞ     ّٟ ياذ ايتشـاٌٝ   ايعًا

إٔ ايظااع١ ايعكًٝاا١   ٞإياا  (1995اإلعااذادٟ. ٚناازيو أػاااست دساطاا١ عااادٍ طااشاٜا )    
فالَٝااز املشسًاا١   ٟذبـااٌٝ املؿاااِٖٝ ايعًُٝاا١ يااذ   ٞفااؤثش فاانثًا داال إسـاااجٝا عًاا  

عااذّ ٚدااٛد ؾااشٚم رات دالياا١  ٞ( إياا1997اإلعذادٜاا١،   سااني فٛؿااٌ نُاااٍ صٜتاإٛ )
 ٝ ٌ ايذساطااٞ   املااتػً املتعًاال بايظااع١ ايعكًٝاا١ عٓااذ   إسـاااج١ٝ   دسدااات ايتشـاا

اطاااتخذاّ إطااارتافٝذ١ٝ خاااشاج  املؿااااِٖٝ ٚدٚاجشٖاااا. ٖٚاااذؾ  دساطااا١ عباااذ اياااشصام    
دساط١ ايتؿاعٌ بني اطتخذاّ ايعــ ايازٖين ٚايظاع١ ايعكًٝا١     ٞ( إي2003طًِٜٛ )
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 ٟف١ُٝٓ عًُٝاات ايعًاِ ٚاياتؿهً االبتهااسٟ ٚايتشـاٌٝ ياذ       ٞ  فذسٜع ايعًّٛ عً
فالَٝااااز ايـااااـ ايجاااااْٞ اإلعااااذادٟ ٚأظٗااااشت ايٓتاااااجر فؿااااٛم فالَٝااااز اجملُٛعاااا١     

( 2013فالَٝااز اجملُٛعاا١ ايلااابط١ ، ٚدساطاا١ ضبُااذ ايظااالَات)      ٞايتذشٜبٝاا١ عًاا 
ايظع١ ايعكًٝا١ املشفؿعا١    ٟأػاست إيٝٗا ايذساط١ فؿٛم ايطال  رٚ َٚٔ ايٓتاجر اي 

ٚاالدباٖااات ايعًُٝاا١،  ايتشـااٌٝ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املٓخؿلاا١   ٟايطااال  رٚ ٞعًاا
أظٗشفٗاا ايذساطا١ فؿاٛم صبُٛعا١      ( َٚٔ أِٖ ايٓتاجر اي 2014ٚدساط١ أ ذ بذس)

ايتشـااٌٝ  صبُٛعاا١ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املٓخؿلاا١     ٞايظااع١ ايعكًٝاا١ املشفؿعاا١ عًاا  
اطااتٗذؾ   ٚاياا   Korpershoek (2016)ٚاملشداان، ٚدساطاا١ نٛسبًػااٛى  ٟايؿاٛس 

ذبـااٌٝ طااال    ٞٚاخااتالف ايظااع١ ايعكًٝاا١ عًاا  فعااشف أثااش ايتؿاعااٌ بااني ايااذاؾ ،    
أظٗشفٗاااا فؿاااٛم صبُٛعااا١ ايظاااع١ ايعكًٝااا١   ، َٚااأ ايٓتااااجر ايااا ٟايتعًاااِٝ ايجااااْٛ

ايتشـااٌٝ، َاا  ٚدااٛد أثااش     صبُٛعاا١ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املٓخؿلاا١      ٞاملشفؿعاا١ عًاا 
 ايتشـٌٝ.  يًتؿاعٌ بني ايذاؾع١ٝ املشفؿع١ ٚايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١  

 الع املعسيفحب االضتط -زابًعا: 
 مفَْو حب االضتطالع املعسيف: 

ٕ  َٗااسات  أساذ  االطاتطالع  ٜعاذ ساب   ٔ  ٚمل ٚايعؼاشٜٔ،  ٟاسبااد  ايكاش  ساب  ٜها

 باايتػًات  ٜتظِ ٟايز ايعـش ٖزا   اآلٕ، عًٝ٘ مما ٖٛ أ١ُٖٝ أنجش االطتطالع

ٔ  متتًو ايعذٜاذ  األؾشاد َٔ ْٛع١ٝ فتطًب اي  املتالسك١،  األطاطا١ٝ  املٗااسات  َا

 ٜ ٌ  ١ٚايلاشٚس  ساب االطاتطالع   ٜٚعاذ  ٚذبذٜافا٘،  ايعـاش  ٖازا  َعطٝاات  َا   يًتعاَا

ٌ  أساذ  ٙ  َا   ايتٛاؾال  ٚطااج ٔ  ؿاػ٠ً،  نكشٜا١  أؿاب   عاامل    اياتػًات  ٖاز  ؾعا

ِ  ٜجً إْ٘ سٝح ايتػًات; ٖزٙ َالسك١ املتعًِ َٔ ٜتُهٔ طشٜك٘  املظاتُش،  اياتعً

 املكاشسات  ٚإٔ طاُٝا ال يألؾاشاد،  املاٍ املعش  سأغ صٜاد٠ ٚ  اسبٝا٠ دٛد٠   ؾٝظاِٖ

ٙ  َالسكا١  عٔ عادض٠ َاصاي  ايذساط١ٝ ،  (4، 2006اياتػًات ) ٚؾااء ايذطاٛقٞ ،     ٖاز
يكذ أػاس ايعًُاء إ سب االطتطالع أطاطاٞ يًاتعًِ ٚاإلباذاع ٚايـاش١ ايٓؿظا١ٝ ،      

املٗاّ ايشجٝظ١ٝ يًتعًِ ، ٖٞ نٝؿٝا١ سعاٜا١ ساب االطاتطالع ٚاطاتػالي٘       ٟٚإ أسذ
إ  ٞ( ، ؾكذ أػاس َاطاًٛ ايا  213، 2003يذٜٔ فٛم ٚآخشٕٚ ،ا ٞيتشكٝل ايتعًِ ) ضب

داؾاا  سااب االطااتطالع ٜؼااهٌ االبتهاسٜاا١ األٚيٝاا١ ، ٚاْاا٘ ٜؼااهٌ ايٛداا٘ األٍٚ يًااذاؾ   
ٕ  ٟاملعشؾاا١ ٚايؿٗااِ،   سااني ٜااش  ٞاياا باْاا٘ ميجااٌ  (Dewey,et.al)داإٛ دٜااٟٛ ٚآخااشٚ

طااتطالع األطااغ   فُٓٝا١ االدباااٙ ايعًُٞ،ٜٚعكاب برتطاإٛ ٚياٛساْع بااإ ساب اال     
ٚطبٝعتااا٘ أنجاااش اسفباطاااا بتعًاااِٝ ايؿاااشد ايعًاااّٛ ٚفطاااٜٛش َٓااااٖر ايعًاااّٛ، ٜٚعشؾااا٘  

 ٞاسبـاااٍٛ عًااا ( بنْااا٘ سٚ، ايعًاااِ، ٚأْااا٘ ٖاااٛ ايشغبااا١   19،2003)ٞإباااشاِٖٝ اسبااااسث
فباذأ باا)ملارا(، ٚايطاياب     املعشؾ١ ٚايبشح عٔ األطبا  ٚضباٚي١ إداب١ األطائ١ً ايا   

اباات هلازٙ األطائ١ً ٜهإٛ مماسًطاا يًاتعًِ       ٜبشح ٜٚعُاٌ ٜٚؿهاش يًٛؿاٍٛ الد    ٟايز
(  اْاا٘ ْااٛع َاأ ايذاؾعٝاا١ ايزافٝاا١ ٚاياا    58، 2007، ٜٚعااشف ضبُااذ ٜااْٛع ) ٞايااٛاقع

فذؾ  ايؿشد يًؿِٗ ٚايظعٞ عبٛ ازبذٜذ ٚذبكٝل ايتكذّ َٔ ادٌ إثشاء اإلَهاْاات  
 ( ساااب االطاااتطالع ٖاااٛ ايشغبااا١    23،2000)ٞايظاااًٛن١ٝ، ٚفعاااشف ًَؾااا  ؿااابش  

 ٚ اطتهؼااااف َٚعشؾااا١ َٛاقاااـ دذٜاااذ٠ غاَلااا١ أٚ َؿادئااا١ َاااج٠ً       االقااارتا  َااأ 
ٚداااٛد َٛاقاااـ َؼاااابٗ٘ َاااشت خبااا ٠ ايؿاااشد    أَٚعكاااذ٠ أٚ َتعاسكااا١ أٚ َتٓٛعااا١   
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سغبا١   ٞ( إٔ ساب االطاتطالع ادباا٠ ٜؼاً إيا     59،2002عادٍ أبٛ ايعض) ٟايظابك١، ٜٚش
 ايتًُٝااز يًُعشؾاا١ ٚايؿٗااِ عٓااذَا ٜٛاداا٘ َٛقًؿااا دذٜااًذا ٜـااعب عًٝاا٘ فؿظااًٙ       

إ سااب  ٞ( ايا Allen,2009,p2كاٛء َااٜتٛاؾش يذٜا٘ َأ َعًَٛاات، ٚقاذ أػااس ايأ )        
االطااتطالع ٜااشفب  بايٓتاااجر ايتعًُٝٝاا١ ازبٝااذ٠،ٚمبٗاسات ايااتؿهً ايعًٝااا ٚايؿٗااِ،  
ٚاْ٘ ؼبكل َٓااؾ  ػخـا١ٝ َجاٌ ايتهٝاـ االػباابٞ يًؼخـ١ٝ،ؾلاال عأ ايؼاعٛس         

األطؿاااٍ  ٟيااذ ٕٞ ُٜٓاابايشكااا عاأ اياازات.، ٚ  كااٛء ريااو ؾاْاا٘ َاأ ايلااشٚسٟ ا   
سااذ طااٛاء سااب االطااتطالع ٚايبشااح عاأ املعشؾاا١ ٚاملجااابش٠ ٚباازٍ         ٞٚاملااشاٖكني عًاا 

ازبٗاااذ، ياااذٚسٖا   ذبكٝااال االفاااضإ املعاااش  ٚصٜااااد٠ َظاااتٜٛات ايذاؾعٝااا١ ٚفؼاااذٝ   
(، نُاا ٜؼاً   2008،123اياتعًِ بايبشاح ٚاالطتكـااء )ٖايا١ خباؽ،      ٞاألطؿاٍ عًا 

اْاا٘ ميهأ فعضٜاض ٚذبؿٝاض ٚفُٓٝا١ سااب      ٞ( ايا 2009،27سظاني أباٛ ايشٜااؾ ٚاخاشٕٚ )    
االطتطالع املعش  ٚاملٗااسات اإلبذاعٝا١ َٚٗااسات اياتؿهً ايعًٝاا َأ خاالٍ َُٗاات         

 فعًِ َٓاطب١ ٚسكٝك١ ٚرات أ١ُٖٝ ػخـ١ٝ ٚفتُٝض بـعٛب١ ٚسذاث١.

 .أٍنٔ٘ حب االضتطالع 
١ُٝ، عبٛ اإلبذاع، ٚأسذ ٚطاجٌ ايع١ًُٝ ايتعًٝ ٜٞعذ سب االطتطالع خط٠ٛ أٚي

ايؿااشد املبااذع،   ٟٖااٛ ْتٝذاا١ سااب االطااتطالع ٚاالطتهؼاااف يااذ    َٞٓااتر إبااذاع  ٟؾاان
اسبٝاا٠ ايعكًٝا١ ٚاألخالقٝا١، ؾعٓاذ انتظااب٘ ميهأ إٔ        نُا ٜعذ عٓـش ساطاِ   

ٜـااب  ْٗاار يًشٝااا٠، ٜٚكااّٛ سااب االطااتطالع بتكٜٛاا١ اياازناء َاأ خااالٍ املؿاكاا١ً  
إثاااااس٠ ايذاؾعٝاااا١   اسبهُٝاااا١ بااااني األػااااٝاء، نُااااا ًٜعااااب سااااب االطااااتطالع دٚس      

االْتباٙ ٚاحملاؾظ١ عًٝ٘، سٝح إٕ اإلْتبا٠ ميجاٌ ايعٓـاش األٍٚ َأ     ٞٚاسبـٍٛ عً
  (Amone,2003)األؾشاد ٟإثاس٠ ايذاؾع١ٝ يذ ٜٞعتُذ عً ٟعٓاؿش منٛرد٘ ايز

 عْامل إثازٗ حب االضتطالع املعسيف. 
طاٗا  أطا ٜٞتكاشس عًا   عاذًدا َأ ايعٛاَاٌ ايا      ٞ( إي1999ٜؼً ضبُذ إ اعٌٝ)

 :ٞ، َٚٔ ٖزٙ ايعٛاٌَ َٖٞكذاس َاٜظٗشٙ ايؿشد َٔ ايظًٛى االطتطالع
 ( ازبااذ٠: (novelty  إرا  َٞااجً ميهاأ إٔ ٜٓطؿاا ٟإٔ االطااتذاب١ أل ٚفااتًخف

 ٞايطؿٌ عذ٠ َشات، سٝح ٜـب  ايطؿٌ َعتاًدا عًا  َٞافهشس عش  ٖا املجً عً
ايكٍٛ إْ٘ نًُا ريو ميهٔ  ٞسؤ١ٜ ريو املجً، ٚغً دا  الْتباٙ ايطؿٌ، ٚعً

مجااا  ايطؿاااٌ َعًَٛاااات أٚ بٝاْاااات عااأ املاااجً ازبذٜاااذ املعاااشٚ  عًٝااا٘، اصداد        
 ٟٖازا األطااغ الفهإٛ ياذ     ٞانتُاٍ ايـٛس٠ عٔ ريو املجً عٓذ ايطؿٌ، ٚعًا 

 .ٟمج  َعًَٛات أخش ٞايٓٗا١ٜ، أ١ٜ ساد١ بعذ ريو إي ايطؿٌ  
 ( ايتعكٝذcomplexity  نًُا نإ املاجً عااي :)ٞ  صدادت ؾاشق مجا    ايتعكٝاذ، إ

طاابٌٝ  ٞاٖتُاااّ ٚاْتباااٙ ايطؿااٌ إيٝاا٘ ٚفٓاٚياا٘ عًاا ٞاملعًَٛااات عٓاا٘، ٚاصداد بايتاااي
 ايًعب، ٚقً  ؾشق االعتٝاد عًٝ٘.

 ( ٛايػُاااAmbiguity إٔ ٜتلااأُ املٛكاااٛع املعكاااذ ؿاااؿ١ أخاااش :)ٟ ؿاااؿ١  ٖٞااا
ايػُٛ  ٚبازيو ٜهإٛ ايطؿاٌ َاذؾًٛعا، عٓاذ فٓاٚيا٘ ملٛكاٛع َعكاذ، باذاؾعني          

مجا  املعًَٛاات عأ     ٚاسذ، ٜعذ ايذاؾ  األٍٚ ؽباتف بايشغبا١    بذًيا َٔ داؾ  
   ْ  ٖٞااٛ إطاتذالء املٛقااـ بايٓظاب١ ياازيو ايؼائ فاا    ٞرياو املٛكاٛع، ايااذاؾ  ايجاا

 ايبٝئ١. ٜٞضٌٜ ٚد٘ ايػشاب١ عٓ٘، عًًُا مببذأ ايهؿاء٠ أٚ ايظٝطش٠ عً
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 تصئفات حب االضتطالع املعسيف 
فـااآٝـ عًُااااء ايااآؿع   ٜعاااذ ساااب االطاااتطالع َااأ اياااذٚاؾ  ايجاْٜٛااا١ سظاااب  

 :ٞيًذٚاؾ ، َٚٔ أِٖ فًو ايتـٓٝؿات َاًٜ

 (ٜٔؿٓـ بشالٜٔ سب االطتطالع بنْ٘ ٜؼتٌُ ع1960ًفـٓٝـ بشال :)ٞ: 
 ايبٝئا١ سٝاح    ؼباذخ    ٟب٘ االطتذاب١ يًتػًٝ ايز االطتهؼاف املعأٜ: ٜٚعين

ُ   ٞاملااجً ٜااذؾ  ايؿااشد يًكٝاااّ بظااًٛى اطااتذاب    َٞاأ خااالٍ أعلاااء اسبااع فظاا
 ٖٚهزا. ٞاطتطالع سشن ٞٚعٓذَا فتُجٌ باسبشن١ فظُ ٞع سظاطتطال

 االػاٝاء   : ٜٚكـذ ب٘ عٓذَا ذبذخ االطتذاب١ فػًات  ٞاالطتهؼاف ايؿلٛي
فػًٝ ايبٝئ١ َٔ سٛي٘ أٚ ايتالعب  اشباسد١ٝ طٛاء نإ ريو بٗذف املبادس٠  

 بٗا أٚ بذاؾ  َٓاؾظ١ أخش أٚ ايتطؿٌ عًٝ٘.
 َعًَٛاااات ساااٍٛ  ٞاسبـاااٍٛ عًااا ايشغبااا١   : ٜٚكـاااذ بااا٘ٞاالطتهؼااااف ايٓاااٛع

َٛكٛع ضبذد أٚ َٛكٛع بعٝٓا٘، ٚرياو ؼباذخ عٓاذَا فهإٛ املاجًات آفٝا١ َأ         
 َـذس َعني ٚفٛؾش َعًَٛات عٔ ػئ َعني.

  ساب االطاتطالع    (:42،2006ثابا ،  ٟ)ؾذٚ ٜٛدذ ْٛعني سبب االطتطالع املعش
ًٝا  اطتهؼاااف املٛاقااـ ٚاملٓبٗااات ا  : ٜٚكـااذ باا٘ ايشغباا١   ٞايًؿظاا زبذٜااذ٠ ْظااب

أدافا٘ يًتٛاؿاٌ ْٚكاٌ     ٞباعتباس إٔ ايًػ١ ٖ ٞٚاملشنب١ ٚايػشب١ٝ أٚ املج٠ً، ٚيؿظ
سااب ٚ ٚمجاا  املعًَٛااات. ٞاشباا ات ٚاألؾهاااس ٚطااش، األطاائ١ً ٚايبشااح ٚايتكـاا  

اختٝاااس األػااهاٍ غااً املنيٛؾاا١ ٚغااً  : ٜٚكـااذ باا٘ ايشغباا١  ٞاالطاتطالع ايؼااهً 
َاأ خااالٍ اْتباااٙ ايؿااشد ملااا سٛياا٘ َاأ أػااهاٍ غااً َنيٛؾاا١       ٞاملتذاْظاا١ ٜٚتذًاا 

بٗااذف ايتعااشف عًٝٗااا    ٟٚضباٚياا١ ايتكااش  َٓٗااا ٚقااذ ًٜذاان يظااًٛنٝات أخااش     
 َٚعشؾ١ َاٖٝتٗا.

  (ًًٝسٝاااح أٚسد أسبااا  َهْٛاااات سباااب االطاااتطالع   1995فـااآٝـ دااإٛ إّ نااا :)
    َ يتخطاااٝ  ٚفٓظاااِٝ داؾعٝااا١    ٞٚأ ااااء ايُٓاااٛرز األقاااٛاغ ٖٚاااٛ مناااٛرز ْظاااا

) االْتبااا٠، األُٖٝاا١،  ٞايتعًااِٝ ٚاملهْٛااات ٖاا  ٚاػباااد املتعاا١    ٟايؿهااشايؿلااٍٛ 
  (Ruth.v.Small,1997,p3) ايجك١، ايشكا(

 (ٜٚتلُٔ عذ٠ أْٛاع 1975ٖٚفـٓٝـ نشٜتًش )ٜٞٚتِ ٟ: سب االطتطالع ايٝذ:
ًٝا: ٜؼااٖذ         َٔ خالٍ َالَظ١ األػاٝاء ٚؾشـاٗا، ٚساب االطاتطالع املاذسى سظا

: ٜؼااٖذ َأ   ٟسْا١ ٚايبشاح، ٚساب االطاتطالع ايؿهاش     َأ خاالٍ املالسظا١ ٚاملكا   
       ً  خااااالٍ ايبشااااح عاااأ املعًَٛااااات، ٚسااااب االطااااتطالع بايتنقًِ)ٖٓاااااء ايـااااك

،1994،20.) 

 .اليظسٓات املفطسٗ حلب االضتطالع 
     ٞأْا٘ عًُٝا١ اطتهؼااف رافا     ٞايٓظش١ٜ املعشؾ١ٝ: فؿظش ٖازٙ ايٓظشٜا١ اياتعًِ عًا 

ٚؾٗااِ ايعالقااات ْتٝذاا١ فؿاعااٌ    ٞايتبـااش ٚاإلدساى ٚايتٓظااِٝ اياازاف  ٜٞكااّٛ عًاا
ايبٝئا١ َٚأ أٖاِ سٚاد ٖازٙ      ايكذسات ايعك١ًٝ يإلْظإ َأ املاجًات ايتعًُٝٝا١     

ايٓظش١ٜ )بشْٚش، أٚصبٌ، بٝادٝ٘( ٚفتلُٔ دااْبني ُٖاا: ايتُجٝاٌ )االطاتٝعا (،     
 (.2005،97َٓـٛس ٚأٌَ األ ذ، ٞٚاملٛاج١ُ)عً
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 ٜشاٙ ًٜٚؿا  اٖتُاَا٘ َٚاا    إٔ ايطؿاٌ ٜظاتطً  َاا    : فعاين ْٞظش١ٜ اإلدساى اسبظ
ؼبـاااٌ عًٝٗاااا َااأ خاااالٍ   ٜذٖؼااا٘، نااازيو ٜظاااتطً  ايـاااٛس اسبظااا١ٝ ايااا  

َظتكبالف٘ اسبظ١ٝ، ٜٚؿرت )بشالٜٔ( إٔ سب االطتطالع ميهأ َعازبتا٘ َأ    
ايعًُٝااات ايزٖٓٝاا١   ٟاالطااالع أ ٞداااْبني: األٍٚ: ٜااشفب  باملعشؾاا١ ٚايكااذس٠ عًاا  

ٜاااشفب  بضٜااااد٠ االٖتُااااّ   ٟاياااز ٞ: املتعًااال بااااالدساى اسبظااا ٞاملعشؾٝااا١، ٚايجااااْ
 (334،2000،ٞيًؿشد)ٜٛطـ قطاَ ٞاجملاٍ اإلدسان فتٛؾش   باملٓبٗات اي 

  بٝإ َتاذاخٌ   )يهشٜتًش( ٚفتل  َعامل فًو ايٓظش١ٜ  ْظش١ٜ ايتٛد٘ املعش
، ٚاطااتٓب  نشٜتًااش  بااني َااتػًات سااب االطااتطالع َٚااتػًات ايتٛداا٘ املعااش    

: داؾااا  ساااب ٞرياااو ايتاااذاخٌ ٖٚااا َٟاااذفٛكااا   صبُٛعااا١ َااأ ايعٛاَاااٌ ايااا 
، ٚداؾاا  سااب االطااتطالع   ٞ، ٚايتهٝؿاا، ٚاملعااش ٟ، ٚايٝااذٚٞاالطااتطالع اإلدساناا 

 (.10،2009،ٟيألػٝاء املعكذ٠)َٓا يعبذا باقاص

  التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ ّحب االضتطالع   األلعابالعالق٘ بني 
ؿظاش إٔ اياتعًِ   ف كٛء ايٓظش١ٜ املعشؾ١ٝ يهٌ َٔ)بشْٚش، أٚصبٌ، بٝادٝ٘(اي  ٚ 

 ٞايتبـااش ٚاإلدساى ٚايتٓظااِٝ اياازاف   ٞفكااّٛ عًاا  َٞاااٖٛ إال عًُٝاا١ اطتهؼاااف رافاا   
 ٚؾِٗ ايعالقات ْتٝذ١ فؿاعاٌ ايكاذسات ايعكًٝا١ يًطؿاٌ َأ املاجًات ايتعًُٝٝا١         

إٔ ايطؿااٌ ٜظااتطً   ٞإياا ٞايبٝئاا١ احملٝطاا١ باا٘، نُااا أػاااست ْظشٜاا١ اإلدساى اسبظاا
 نااازيو ٜظاااتطً  ايـاااٛس اسبظااا١ٝ ايااا   َااااٜشاٙ ًٜٚؿااا  اٖتُاَااا٘ َٚاااا ٜذٖؼااا٘، 

ايتع١ًُٝٝ  األيعا إيٝ٘  ٞؼبـٌ عًٝٗا َٔ خالٍ َظتكبالف٘ اسبظ١ٝ، ٖٚٛ َافظع
طبشداات اياتعًِ    ٞايتع١ًُٝٝٚفنثًٙ عًا  األيعا مبختًـ أْٛاعٗا، ْٚظًشا أل١ُٖٝ 

أٚ  فٓاٚي  سب االطتطالع املعش  ؾكذ فٓاٚي  ايعذٜذ َٔ ايذساطات ٚايبشٛخ اي 
ٔ  صبُٛعا١  ٚافؿكا   ، ٞايعًُا  ٙ  َا ٍ   ٖاز ايتعًُٝٝا١   األيعاا   أُٖٝا١  ايذساطاات ساٛ

( 2011ٚعالقتٗا بذاؾ  سب االطتطالع َٚٔ ٖزٙ ايذساطات: دساط١ دٓاإ طاشسإ )  
اثاش اي ْااَر ايتاذسٜيب   فُٓٝا١ بعا  َٗاااسات        ٞاطاتٗذؾ  ايذساطا١ ايتعاشف عًا    

ٚؾل َاتػً ازبآع    طًب١ املشس١ً املتٛطط١ ٟايتؿهً ٚ سب االطتطالع املعش  يذ
إْاخ(، سٝاح أظٗاشت ايٓتااجر فؿاٛم اجملُٛعا١ ايتذشٜبٝا١ ايا  فعشكا           -)رنٛس

يً ْاَر ايتذسٜيب   اختباسات َٗاسات اياتؿهً )َٗااسات اياتؿهً ايٓاقاذ، َٗااسات      
سٌ املؼهالت، َٗاسات ايتؿهً اإلبذاعٞ( نهٌ  َٚكٝاغ سب االطاتطالع املعاش ،   

 ٚ  ايهؼاـ عأ ؾاعًٝا١ بشْااَر فاذسٜيب      ٞاطا١ ٖاذؾ  إيا   ( دس2006ثابا )  ٟٚأدشت ؾاذ
ٚداٛد   ٞ، ٚأػااست ايٓتااجر إيا   فُٓٝا١ االطاتطالع املعاش     عادات ايعكٌ   َٞظتٓذ إي

يـاااحل اجملُٛعاا١ ايتذشٜبٝاا١، ٖٚااذؾ     سااب االطااتطالع املعااش   داياا٘ اسـاااجٝا   
قااجِ   ؾاعًٝا١ بشْااَر فاذسٜيب    َٟاذ  ٞايتعاشف عًا   ٞ(إيا 2013دساط١ ضبُذ ايكلا٠)

اطؿااااٍ  ٟياااذ فُٓٝااا١ ساااب االطاااتطالع املعاااش     اطااارتافٝذ١ٝ يعاااب اياااذٚس     ٞعًااا
ايشٚكااا١، ٚأظٗاااشت ايٓتااااجر ٚداااٛد ؾاااشٚم رات داليااا١ اسـااااج١ٝ باااني اجملُاااٛعتني        

ٚأبعاادٙ   ملكٝاغ سب االطاتطالع املعاش    ٟايتطبٝل ايبعذ ايتذشٜب١ٝ ٚايلابط١  
أ ااااذ  ايؿشعٝاااا١ يـاااااحل اجملُٛعاااا١ ايتذشٜبٝاااا١، نُااااا نؼااااـ ْتاااااجر دساطاااا١         

فُٓٝاا١ بعاا   سااب االطااتطالع ميهاأ إٔ ٜظااِٗ    ٞ( إٔ ايتااذسٜب عًاا2012عاؿااِ)
 (، نُاااا ميهااأ أًٜلاااا إٔ ٜظاااِٗ  ٟاإلدساى ايبـاااش –ايعًُٝااات املعشؾٝااا١)االْتباٙ  
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طااال  املشسًاا١ اإلعذادٜاا١، ٚدساطاا١ سظاأ أبااٛ      ٟفُٓٝاا١ َٗاااسات ايااتؿهً ايٓاقذيااذ   
ْاَر قاجِ ايًعب يت١ُٝٓ داؾ  ؾاع١ًٝ بش َٟذ ٖٞذؾ  ايتعشف عً ( اي 2007صٜذ)

سٜااا   ٟإسااذ عٝٓاا١ َاأ أطؿاااٍ َاقبااٌ املذسطاا١      ٟيااذ سااب االطااتطالع املعااش   
فُٓٝاااا١ سااااب     األطؿاااااٍ، ٚأطااااؿشت ايٓتاااااجر عاااأ ؾاعًٝاااا١ اي ْاااااَر ايتااااذسٜيب      

االطتطالع بنبعادٙ األسبع١)ازبذ٠، ايتعكٝذ، ايػُٛ ، ايذٖؼ١( يـااحل اجملُٛعا١   
 ايتذشٜب١ٝ.

 َجٔ٘ للبخحاإلجساءات املي 
 األيعاااااا اطاااااتخذاّ  ٞايتعاااااشف عًااااا ٜٞٗاااااذف إيااااا ْٞظاااااشًا ألٕ ايبشاااااح اسبااااااي

فُٓٝا١ ايتشـاٌٝ    ٞٚأثشٖاا عًا   ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن   
 َٞشسًاااا١ سٜااااا  األطؿاااااٍ َشفؿعاااا     ٟيااااذ  ٚسااااب االطااااتطالع املعااااش     ٞايذساطاااا

ٛ   َٟظااتٛ َٞٚٓخؿلاا ف فشنااض ايظااع١ ايعكًٝاا١ ، ياازيو ؾااجٕ إدااشاءات ايبشااح طاا
 اإلدشاءات ايتاي١ٝ: ٞعً
   ُِٝاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  بٝئاا١  األيعاا  أًٚياا: ذبذٜااذ َعاااًٜ إْتاااز ٚفـاا

 .ٞاهلافـ ايٓكاٍ ايزن
 .ًٝا: فـُِٝ املعازبات ايتذشٜب١ٝ ٚفطٜٛشٖا  ثاْ
 .ثايًجا: بٓاء أدٚات ايبشح ٚإداصفٗا 
 .سابًعا: ايتذشب١ اإلطتطالع١ٝ 
 خاًَظا: اختٝاس ع١ٓٝ ايبشح. 
 .طادًطا: ايتذشب١ األطاط١ٝ يًبشح 
 :١ يًبٝاْات، ٚعش  ْتاجر ايبشحٝاإلسـاج املعازب١ طابًعا: 
   اإللهرتّىٔال٘ التعلٔنٔال٘ عالرب بٔئال٘ اهلالاتف اليكالال        األلعالاب أّاًل: حتدٓد معآري إىتاج ّتصالنٔه

 :  ٕالرن

اإليهرتْٚٝا١ ايتعًُٝٝا١ بجفبااع     األيعاا  مت إعذاد قاجُا١ مبعااًٜ إْتااز ٚفـاُِٝ     
 اشبطٛات ايتاي١ٝ:

 :حتدٓد اهلدف العاو مً بياء قائن٘ املعآري 

ٜتِ َشاعافٗا عٓذ إْتاز ٚفـُِٝ  اهلذف ايعاّ ٖٛ ايٛؿٍٛ يكاج١ُ املعاًٜ اي 
ملظااعذ٠ فالَٝاز    ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ عا  بٝئا١ اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن      األيعا 

 ذبكٝل األٖذاف ايتع١ًُٝٝ َٓٗا.  ٞسٜا  األطؿاٍ عً

 دٓد مصادز اغتكام قائن٘ املعآري:حت 
بعاا  األدبٝااات ايذساطااات ٚايبشااٛخ رات ايـاا١ً   ٞقاَاا  ايباسجاا١ باااإلطالع عًاا 

      ٚ سَلاااااإ ٚضبُاااااذ   ٟمبٛكاااااٛع ايبشاااااح اسباااااايٞ، َٚااااأ ٖااااازٙ ايذساطاااااات: باااااذ
 ٞ(، أ ااااااذ ْااااااٛب 2014)(، عٛاطااااااـ عبااااااذ اجملٝااااااذ ْٚااااااٛف املااااااضٜين  2007قٓااااااذٌٜ)

   ُ  ,Tang, S. & Hanneghan, M(، 2015)ٟايؼاُش  ٞٚعباذايًطٝـ ازباضاس ٚطاً

 (، ٚ 2010)ٟ(، ؾٛصٜاا١ عظاا2011ً)(، عااض٠ ازبٗااٝين2010)ٟ، عاجؼا١ ايعُااش (2010)
ػبااب  كااٛء فًااو ايذساطااات اطتخًـاا  ايباسجاا١ قاجُاا١ بايؼااشٚ  ٚاملعاااًٜ اياا    

اإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  بٝئاا١ اهلااافـ ايٓكاااٍ       األيعااا  إفباعٗااا عٓااذ فـااُِٝ   
 ذاف ايبشح اسبايٞ.فعذ أسذ أِٖ أٖ ، ٚاي ٞايزن
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  اإللهرتّىٔ٘ التعلٔنٔ٘: األلعابإعداد صْزٗ مبدئٔ٘ لكائن٘ معآري تصنٔه 
َٚاأ خااالٍ املـااادس ايظااابك١ مت ايتٛؿااٌ إيااٞ ؿااٛس٠ َبذجٝاا١ يكاجُاا١ املعاااًٜ         

يذسداا١  ٞكااٛء َكٝاااغ ثالثاا  اإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١    األيعااا خاؿاا١ ٚفـااُِٝ  
(، َٚااشت عًُٝاا١ إعااذاد ايـااٛس٠ املبذجٝاا١    األُٖٝاا١)َٛاؾل دااًذا، َٛاؾاال، غااً َٛؾاال   

 يكاج١ُ املعاًٜ باشبطٛات ايتاي١ٝ:
  ٘مجعت املعآري اليت اغتكت مً املصادز الطابك: 

( 5( َعٝاسًا ؿٓؿتٗا عًاٞ ايٓشاٛ ايتايٞ:سٝاح فهْٛا  َأ )     60ٚاي  بًؼ عذدٖا)
شكاٗا  ( َؤػش أداء، بعذ االْتٗاء َٔ إعذاد ايـٛس٠ األٚي١ٝ يًكاج١ُ مت ع55َعاًٜ)

صبااٍ فهٓٛيٛدٝاا ايتعًاِٝ     عًٞ صبُٛع١ َٔ احملهُني ٚاشبا اء املتخــاني    
َٚٓاٖر ٚطشم ايتاذسٜع ملعشؾا١ أساجٗاِ ساٍٛ ايكاجُا١ َأ سٝاح ايـاٝاغ١ ايًػٜٛا١          
يًُعاًٜ، ايذق١ ايع١ًُٝ يًُعااًٜ، إكااؾ١ أٚ سازف َعااًٜ، َاذٟ ٚكاٛ، املعااًٜ،        

 َذٟ ؿالس١ٝ املعاًٜ يًتطبٝل.
 ملعآري ّإجاشتَا: صدم قائن٘ ا 

سٝااح امجاا  ايظاااد٠ احملهُااني عًااٞ ؿااالس١ٝ املعاااًٜ يًتطبٝاال، ٚ  كااٛء َااا       
أبذاٙ احملهُاني َأ أساء َٚكرتساات مت األخاز بٗاا أؿابش  قاجُا١ املعااًٜ فتـاـ          

 األيعااااا بايـاااذم ٚبٗاااازا أَهاااأ اسبـااااٍٛ عًااااٞ قاجُااا١ ْٗاجٝاااا١ ملعاااااًٜ فـااااُِٝ   
 (.1اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ )ًَشل

 ًٔا  : تصنٔه املعاجلات التجسٓبٔ٘ ّتطْٓسٍا.ثاى
ِ   ايُٓاٛرز  باختٝااس  يكاذ قاَا  ايباسجا١     ADDIE " "ٞايتعًُٝا  ايعااّ يًتـاُٝ

ٛ   اػتك  َٓا٘ مجٝا  ايُٓاارز، ٚأٜلاا     ايزٟ األطاغ ٜعت  سٝح  ٞعًا  ٟألْا٘ ؼبتا
كٛء ٖزا  ٞؾلًًا عٔ ايُٓارز، ٚعً ،ٟاألخش ايُٓارز   املتل١ُٓ ايعًُٝات مجٝ 

ٖزا ايُٓٛرز بعذ إدخاٍ بعا  ايتعاذٜالت    ٞايباسج١ باالعتُاد عً ايُٓٛرز; قاَ 
األطااغ يكٝااغ أثاش       ٜٞظاع  ٞنْٛا٘ حباح عًُا    ٞيٝٓاطب طبٝع١ ايبشح اسبااي 

بع  املتػًات ايتابع١، ٜٚتلُٔ ايُٓٛرز مخاع َشاساٌ    َٞتػًٜٔ َظتكًني عً
 (:3ػهٌ)   ٞنايتاي ٞأطاط١ٝ، ٖٚ

 ADDIE " " ٞيتعًُٝا ايعاّ يًتقُِٝ ( ايُٓٛسز3ؽهٌ )



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
89 

 ٘ل:  ٔالتخل مسحل 

 :ًٜٞ َا املشس١ً ٖزٙ ٚفلُٓ 

 ًاهلااذف ايعاااّ َاأ فـااُِٝ    ذٜاامت ذبذ :١ٝااُٝايتعً ٚذبذٜااذ املُٗااات  ٌٝااذب
ٖٚٛ ف١ُٝٓ ايتـاٌٝ   ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن األيعا 
ًكااا فالَٝااز َشسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ ٚؾ  ٟيااذ ٚسااب االطااتطالع املعااش  ٞايذساطاا

 طعتِٗ ايعك١ًٝ املشفؿع١ ٚاملٓخؿل١. ٟملظتٛ
 ًخـاجف ٌٝذب  ُ ٔ  يًبشاح  املظاتٗذؾ١  ٓا١ ٝايع ذٜا ذبذ مت :نياملاتعً فالَٝاز   َا

 :ٞنايتاي خـاجـِٗ ٚقذ ذبذدت َشس١ً سٜا  األطؿاٍ ،
 سٝح متجًا  خـااجف أطؿااٍ َشسًا١ ايشٜاا ، ٖٚاِ        ١ٓٝايع أؾشاد  ٝمج

ايظع١  طٓٛات ر6ٚٞإي4َابني  فرتاٚ، أعُاسِٖ اي  ٞايجاْ ٟأطؿاٍ املظتٛ
ٓ  بعاذ  ٚريو ،)املٓخؿل١ -ايعك١ًٝ )املشفؿع١ ٔ  ؿِٗٝفـا ٍ  َا  لٝا فطب خاال

 .ٓ٘ٝفكٓ بعذ اختباس ايظع١ ايعك١ًٝ
  خـااااجف ٖااازٙ ايؿئاا١ َااأ سٝاااح ازبٛاْاااب   ٞايتعاااشف عًاا  ٞباإلكاااؾ١ إيااا

املعشؾٝاااا١  ٞإملاااااَِٗ  بااااايٓٛاس  ٟايعكًٝاااا١ ٚايٓؿظاااا١ٝ ٚاالقتـاااااد١ٜ َٚااااذ   
 املكشس.املتل١ُٓ  مبٛكٛعات 

 اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘ ملسحل٘  ملكسز ٕالعلن ٖاحملتْ لٔحتلkg2 : 

   ٙ  ٞٚاػاتٌُ عًا   kg2َكاشس ايًػا١ اإلظبًٝضٜا١ ملشسًا١      اسٝا اخت مت املشسًا١  ٖاز
    ِ  My Party-  My Farm –  My Family jop's-  Myأسبا  ٚساذات دساطا١ٝ ٖٚا

Summer games)  ) 

 :حتلٔل ّحتدٓد املْازد ّالْضائط 

 زٙ املشسًااا١ مت َشادعااا١ مجٝااا  ايااا اَر ٚايتطبٝكاااات ٚأْاااٛاعَٚااأ خاااالٍ ٖااا 

ايتعًُٝٝاا١،  اإليهرتْٚٝاا١ األيعااا  بشصبٝااات إْتاااز   املظااتخذ١َ اياا اَر
ٚخـاجف نٌ بشْاَر ٚإَهاْٝاف٘ َٚتطًباف٘ َٔ سطّٛ َتششن١ ٚؿاٛس ًَٚؿاات   

 َٚؤثشات  ع١ٝ ٚبـش١ٜ يبٓاء اي ْاَر. ٞؿٛت َٚٛطٝك

 ٘هٔالتصن مسحل:   
ـ  بجعاذاد  املشسًا١  زٖٙا  ٚفتعًال  ٖ    ٚٚؿا ايًػا١   ملكاشس  ِٝيًٓكاا  ٚايعٓاؿاش ٚاملؿاا

 ٚقذ احملذد٠، ١ُٝٝايتعً األٖذاف ذبكل بـٛس٠ اإلظبًٝض١ٜ ملشس١ً سٜا  األطؿاٍ

 :١ٝايتاي اشبطٛات املشس١ً فلُٓ  ٖزٙ

 ٘ٔاإلجسائ األٍداف اغ٘ٔحتدٓد ّص:   
ّ  اهلاذف  كاٛء  ٞعًا  ١ٝاإلدشاج األٖذاف اغ١ٝؿ مت  ٔ  ايعاا ُ  َا  األيعاا  ِٝ فـا

 ٖٞٚٛ ف١ُٝٓ ايتشـاٌٝ ايذساطا   ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن
ٛ  ٟيذ ٚسب االطتطالع املعش  طاعتِٗ   ٟفالَٝز َشس١ً سٜا  األطؿاٍ ٚؾًكا ملظات

صبُٛعاا١ َاأ   ٞايعكًٝاا١ املشفؿعاا١ ٚاملٓخؿلاا١، سٝااح مت ذبًٝااٌ اهلااذف ايعاااّ إياا       
مت اػااااتكام صبُٛعاااا١ َاااأ األٖااااذاف  ميهاااأ قٝاطاااٗا،  األٖاااذاف األدشاجٝاااا١ اياااا  

 اإلدشاج١ٝ ايتاي١ٝ: 
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 اهلزف يبًّٛ َٟغتٛ ٞاهلزف ايتعًُٝ                ّ

 تشنض ٜعضف اؿضٚف اإللًٝظ١ٜ بؾهٌ دٝز 1

 ؼًٌٝ ميٝظ بني اؿضٚف اإللًٝظ١ٜ املتؾاب١ 2

 تشنض ٜشنض اؿضٚف ٚايهًُات ايزاي١ عًٝٗا 3

 ؼًٌٝ زاي١ عًٝٗاميٝظ بني اؿضٚف ٚايهًُات اي 4

 تطبٝل ٜعٝز نتاب١ اؿضٚف بقٛص٠ فشٝش١ 5

 تطبٝل ٜعٝز تضتٝب اؿضٚف يًه١ًُ 6

 تطبٝل ٜضبط بني اؿضف األٍٚ يًه١ًُ بايه١ًُ بشاتٗا 7

 ؼًٌٝ ٜغتُع يٓطل اؿضٚف ٚايهًُات 8

 تطبٝل ٜكّٛ بتٛفٌٝ اؿضف بايقٛص٠ ايزاي١ عًٝ٘ 9

 تطبٝل ف يٓفػ ايه١ًُسضٚ ٞجيظئ ايه١ًُ ايٛاسز٠ إي 10

 تطبٝل ايه١ًُ ٜٞنع رائض٠ سٍٛ اؿضف ايزاٍ عً 11

 تطبٝل ايٓكط احملزر٠ يًهًُات ٞعً ٞميؾ 12

 ؼًٌٝ ٜفضم بني اؿضٚف اإللًٝظ١ٜ املدتًف١ 13

 تطبٝل خيتاص ايقٛص٠ املعرب٠ يًه١ًُ 14

 فِٗ نٌ سضف َٔ اؿضٚف ٜٞشنض أَج١ً مما سٛي٘ عً 15

 ؼًٌٝ ١ اؿضف بايؾهٌٜغتٓتر عالق 16

 تطبٝل ٜضبط بني نٌ سضف بايه١ًُ املٓاعب١ هلا 17

 تشنض ٜهضص ْطل اؿضٚف ٚايهًُات 18

 تطبٝل حينض ايه١ًُ ايقشٝش١ ايزاي١ يًشضف 19

 تطبٝل اختالف َٛمع اؿضف بٗا ٞميٝظ بني عز٠ نًُات بًٓاء عً 20

 التعلٔنٔ٘ ٘اإللهرتّىٔ لأللعاب املياضب التعلٔنٕ ٖاحملتْ تصنٔه: 

ّ  فذسٜظاٗا  املشاد يًٛسذات ايتعًُٝٞ ٟاحملتٛ بتٓظِٝ ايباسج١ قاَ   باطاتخذا

 ٚقاذ  َظابكًا،  احملاذد٠  ايتعًُٝٝا١  األٖذاف كٛء اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ   األيعا 

ٛ  عٓاؿاش  فشفٝاب  مت  ؿاٛس٠    ايتعًُٝٝا١  املااد٠  بآُطني، ُٖاا: ؿاٝاغ١    ٟاحملتا

 بايًعاب،  ايباذء  اإليهرت١ْٝٚ قبٌ ايًعب١ ذّملظتخ ُفكذّ حبٝح طبتـش٠، َعًَٛات

ٞ  املٗااّ،  إظباص   ملظاعذف٘ ٚريو  املااد٠  ايؿاٛص، ؿاٝاغ١   ٚذبكٝال  ايعكباات،  ٚربطا

ٌ  ٞعً ايتع١ًُٝٝ ّ  ٟحبٝاح فٛكا  َاذ    َتٓٛعا١،  أطائ١ً  ػاه ّ  ُفكاذ  ايًعبا١  َظاتخذ

٘  ايًعاب،  مماسطا١  اإليهرتْٚٝا١ ايتعًُٝٝا١ أثٓااء     ؿاشٝش١،  إداباات  ػبٝاب  إٔ ٚعًٝا

 .ايؿٛص ٚؼبكل ايًعب١ ٌُُٜه يهٞ
 ٕاليكال الرن اهلاتف عرب التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب تصنٔه: 

 فالجاِ َٛكاٛع   قاذ  ايا   اإليهرتْٚٝا١  يأليعاا   فـاٛس  بٛكا   ايباسجا١  قاَا  

 ايعُشٜا١  املشسًا١  خـااجف  َا   فتٓاطاب  إٔ رياو    ٞٚقذ سٚعا  اسباي١ٝ، ايذساط١

ِ  يتالَٝز َشسًا١ سٜاا  األطؿااٍ،     ايباسجا١  قاَا   ؾكاذ  األيعاا   يتًاو  ٚيتـاُٝ

ٞ  مباا   ايشطا١َٝٛ،  ٚايهاجٓاات  ايٛادٗاات ٚاشبًؿٝاات،   يهاؾا١  فـاُُٝات  ٚكا   :ًٜا

 ٚايٓـٛق املهتٛبا١ ٚاملاؤثشات   املٓاطب١، ٚايشطّٛ املتششن١ ايجابت١ ايـٛس ٚاختٝاس

املعاًٜ ايؿٓٝا١ ٚايتعًُٝٝا١ َعاا، ٚإٔ     َشاعا٠ يًعب١، َ  املالج١ُ ايـٛف١ٝ ٚايبـش١ٜ
ِ  ٜهٕٛ يًعب  يباذء  ٜظاتخذَٗا املاتعًِ;   فؿاعًٝا١  أصساس ١ ػاػ١ بذا١ٜ ْٚٗاٜا١، فـاُٝ

 ريو. ٚغً ايًعب١ َٔ اشبشٚز أٚ ايًعب
 التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب يف التفاعل ّاجَات تصنٔه: 

فؿاعًاا٘  ٖٞٚاٛ ناٌ َااٜظٗش أَااّ املاتعًِ َٓاز بذاٜا١ فؼؼاػٌٝ ايًعبا١ ٜٚظاتذع          
  ٔ ٌ  ايؼاػا١،  ٞعًا  أدٚات َعا٘ َا ّ  َهْٛاات  ناؾا١  ٞعًا  ٚفؼاتُ ٘  ايٓظاا  ٚعًُٝافا

 فظااعذ  اي  ٚايٛؿالت ٚايشٚاب  األٜكْٛات مجٝ  ٚنزيو ٚايٛؿٍٛ املختًؿ١،

 امله١ْٛ يًعب١. ٟاألخش ايعٓاؿش ٞإي ٚاإلحباس ايتذٛاٍ ع١ًُٝ   املتعًِ
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 ايضئٝغ١ٝ ايًعب١ ( ٚاد4١ٗؽهٌ)

 

 

 

 

 

 ب١( ٜٛمح تعًُٝات ٚتٛدٝٗات ايتعاٌَ َع ايًع5ؽهٌ)

 ايًعب١ باعِ املغتدزّ ٞ(ٜٛمح ايزخٍٛ إي6ؽهٌ)



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
92 

 

 

 

 

 ( ٚاد١ٗ بٝئ١ ايًعب7١ؽهٌ)

 

 

 

 

 ( ٚاد١ٗ ايًعب١ َٚغتٜٛاتٗا ٚاألْؾط8١ؽهٌ)
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  التعلٔنٔ٘ اإللهرتّىٔ٘ األلعاب إلىتاج حتدٓد الربىامج املطتخدو: 

 ٚرياو  ، Unityباطتخذاّ بشْااَر   األيعا  ٚبشصب١ فـُِٝ قاَ  ايباسج١  

ّ  اي ْااَر  سٝاح ميآ    :ايتاي١ٝ يألطبا   إلْتااز  ٚبظاٝط١  طا١ًٗ  طاشم  يًُظاتخذ

ِ  اسبادا١  دٕٚ با٘،  اشباؿا١  األيعا  ِ   بشصبا١  يػا١  ياتعً  اي ْااَر  َتكذَا١، ٜٚاذع

 ٜٚٓاذٚص  َاٜهشٚطاٛؾ  : أُٖٗاا  َٓـاات،  يعاذ٠  األبعااد  ٚثالثٝا١  ثٓاجٝا١  أيعاا   إْتااز 

(Microsoft Windows)  أْذسٜٚاذ ، (Android) ،  أغ أٚ َااى (Mac OS)  نُاا
 .ٞاهلافـ ايٓكاٍ ايزن ٞعً األيعا  يتشٌُٝ ايالصّ ايٓظاّ َتطًبات فتٛؾش

 ٘اإلىتاج( سٓالتطْ مسحل(:   
 ٚ  ٙ ِ  املشسًا١  ٖاز ِ  َشسًا١  طبشداات  ناؾا١  فشمجا١  ٜات  َاٛاد  ٞإيا  ايتـاُٝ

 َٔ ايباسج١ سٝح قاَ  ايتع١ًُٝٝ، ايبٝئ١   قاب١ً يالطتخذاّ سكٝك١ٝ فع١ًُٝٝ

 اطتخذاّ خالٍ ايتـُِٝ، َٚٔ َشس١ً طبشدات مبا ٜتؿل َ  األيعا  ازإْت أدٌ

مت فـاُِٝ ٚإْؼااء بٝئا١ اياتعًِ عا  اهلاافـ ايٓكااٍ         Unity أيعاا   بشْااَر إْتااز  
فـُِٝ ٚبٓااء يعبا١ فعًُٝٝا١،     باطتخذاّ ايعذٜذ َٔ يػات اي صب١ املظتخذ١َ  

 ٚمباا  املتعاذد٠، ايتؿاعاٌ ٚاشبًؿٝاات ٚايـاؿشات     ٚادٗاات  فتلأُ: ناؾا١   ٚايا  

 ٘ ٔ  فتلآُ  ٚاياشٚاب  ٚايٛؿاالت   سطا١َٝٛ،  ٚناجٓاات  َٚتششنا١،  ثابتا١  )ؿاٛس  َا

 ٚأػاهاٍ ٚسطااّٛ َتششناا١ َٚاجًات بـااش١ٜ ٚ عٝاا١، ثاِ مت سؿااة    ٚاألٜكْٛاات، 

ّ  يًتشُٝاٌ ٚايتظاتطٝب   قابًا١  بـاٝػ١  إْتادٗاا  بعاذ  األيعاا   ٚفـاذٜش   باطاتخذا

 Android.أْذسٜٚذ بٓظاّ فعٌُ ايزنٞ اي  ايٓكاٍ اهلافـ

 ملسحل٘ التصنٔه:   ٕالتكْٓه البيائ 
يٓظاااخ١ اي ْااااَر، ٜاااتِ فكٛميٗاااا   ٞبعاااذ األْتٗااااء َااأ عًُٝاااات اإلْتااااز األٚيااا  

يًٓظخ١ األخ٠ً يً ْاَر، ٜٚتِ  ٞعًُٝات اإلخشاز ايٓٗاج ٚفعذًٜٗا، قبٌ ايبذء  
عًٝٗاا، ٚإداشاء َااًٜضّ َأ فعاذٜالت       ٟريو بعشك٘ عذد َٔ احملهُني إلبذاء ايشأ

 آلساء ايظاد٠ اشب اء ٚاحملهُني. ٚؾًكا

 ٘ل لتجسب٘ البخحّٔالتطب رٔالتيف مسحل:   
ايتذشباا١ األطااتطالع١ٝ  ٚطااٛف ٜااتِ فٓاٚهلااا   َٞشسًاا١ ايتذشٜااب املٝااذاْ ٖٞٚاا

ٔ  ايبشاح  دبشبا١  باجدشاء  ٚاألطاطا١ٝ يًبشاح بايتؿـاٌٝ، سٝاح قاَا  ايباسجا١        َا

ٔ  فهْٛا   بٝتنيٜصبُاٛعتني دباش   ٞإيا  ايذساطا١  ٓا١ ٝع ِٝفكظا  خالٍ ( فًُٝاز  40) َا
 األيعااا  ؿااالس١ٝ َاأ ايتننااذ ٚفًُٝااز٠ َاأ فالَٝااز سٜااا  األطؿاااٍ بعااذ   

 اجملُٛعات فالَٝز ٞفٛصٜعٗا عً مت ؾكذ املٝذاْٞ، يًتطبٝل ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ

ِ  ايتذشٜبٝا١;  ٔ  ايتعًُٝٝا١  املااد٠  يتذسٜظاٗ ٍ  َا ّ  خاال ٙ  اطاتخذا عا    األيعاا   ٖاز
ٔ  االْتٗااء  ، ٚبعاذ ٞاهلاافـ ايازن   ٟ  ايتطبٝال  ٚاداشاء  ايتذشبا١،  فٓؿٝاز  َا  ايبعاذ

 ايلااابط١ اجملُااٛعتني ٞ، َٚكٝاااغ سااب االطااتطالع عًاا ٞايتشـااًٝ يالختباااس

 ٞعًا  ٚرياو بتٛصٜعٗاا   املٝاذاْٞ،  يًتذشٜاب  األيعاا   إفاس١ مت ؾكذ بٝتني ،ٜٚايتذش
 .فالَٝز ايع١ٓٝ األطاط١ٝ ناؾ١

   :مسحل٘ التكْٓه 
 اإليهرتْٚٝاا١ أليعااا ا ٞاي ْاااَر ايكاااجِ عًاا بتكااِٜٛ املشسًاا١ ٖاازٙ فتعًاال

ٔ  االْتٗااء  بعذ ٞايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن  يًتنناذ  عًُٝا١ اْتادا٘;   َا
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ّ  َٚالجُتٗا ايتالَٝز، ٞعً يًتطبٝل ؿالسٝتٗا َٟذ َٔ ٖاٛافؿِٗ     يالطاتخذا
 ُأدشٜا   ٚقاذ  ،َأ فُٓٝا١ ايتشـاٌٝ ٚساب االطاتطالع املعاش        ايزنٝا١  ايٓكايا١ 

 :ًٜٞ نُا ايتكِٜٛ ع١ًُٝ
  صبُٛعااا١ َااأ اشبااا اء   ٞعًااا  ايتعًُٝٝااا١ اإليهرتْٚٝااا١ عاااا األي عاااش

ِ  آ ألخاز  ٚاملتخــاني،  ِ  ساجٗا ٔ  َٚالسظاافٗ ٔ  َٟاذ  :سٝاح  َا  األيعاا   فلااَ

ٞ  ايتعًُٝٝا١  األٖاذاف  ٚكاٛ،  َٟٚاذ  يًُٛكاٛعات احملاذد٠ يًُكاشس     ملظاتخذَ

ً  ذبكال  ٟ، َذاأليعا  ِ    ايرتبٜٛا١ ٚايؿٓٝا١   املعااٜ  كاٛء  ، ٚ األيعاا   فـاُٝ

 ٞعًا  ايالصَا١  ايتعاذٜالت  باجدشاء  ايباسجا١  قاَا   احملهُاني  َٚالسظاات  آساء
 .احملهُٕٛ َعظِ عًٝ٘ أمج  ؾُٝا ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ األيعا 

  ( 10قٛاَٗاا)  اطاتطالع١ٝ  عٝٓا١  ٞعًا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   دبشٜاب
       ٍ ـ  فًُٝاز ٚفًُٝاز٠ َأ فالَٝاز َشسًا١ سٜاا  األطؿاا ٔ  يًهؼا  ايـاعٛبات  عا

٘  قاذ  اي  ٚايتشذٜات ّ  األيعاا  مماسطا١   أثٓااء  ايطاال   فٛادا اهلاافـ   باطاتخذا
ٔ  ٞإيا  ايطاال   سادا١  فابني  ٚقاذ  ،ٞايازن  ٍ  صَا ّ   أطاٛ    املطًٛبا١  إلظبااص املٗاا

 ٞعًا  ايزنٝا١  ايٓكايا١  اهلٛافـ أْٛاع بع  قذس٠ عذّ ٚأٜلًا ايًعب١، َظتٜٛات
 .املؼهالت فًو ناؾ١ ٞعً ايتػًب ٚقذ مت ،األيعا  ذبٌُٝ ٚفٓضٌٜ

 البخح: أدّات دادثالًجا: إع 
 األيعاا  اطاتخذاّ   ٞ، ٚؾًكا العتُاد ايذساطا١ اسبايٝا١ عًا   ٞمتجً  ؾُٝا ًٜ ٚاي 

فُٓٝا١ ايتشـاٌٝ    ٞٚأثشٖاا عًا   ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن   
 َٞشسًاااا١ سٜااااا  األطؿاااااٍ َشفؿعاااا     ٟيااااذ  ٚسااااب االطااااتطالع املعااااش     ٞايذساطاااا

 :ُٞٓ  أدٚات ايذساط١ َاًٜايظع١ ايعك١ًٝ ، ؾكذ فل َٟظتٛ َٞٚٓخؿل

 املصْز( -ٕ)اللفظ ٕاملْضْع ٕلٔالتخص االختباز: 
  ازباْااب  اغٝااأعااذت ايباسجاا١ ٖاازا االختباااس بٗااذف ق   :ذبذٜااذ ٖااذف االختباااس

 ٟيًُكاااشس ايًػااا١ اإلظبًٝضٜااا١ يتالَٝاااز َشسًااا١ سٜاااا  األطؿااااٍ املظاااتٛ املعاااش 
 .ٞايجاْ

  املٛكااٛعٞ ختباااساال َؿااشادت ؿااٝاغ١ بٓاااء االختباااس ٚؿااٝاغ١ َؿشدافاا٘: مت 
املشفبطاا١ ملكااشس ايًػاا١  املعشؾٝاا١ ٜتٓاااٍٚ ازبٛاْااب ٟايااز املـااٛس( - ٞ)ايًؿظاا

أمنا  طبتًؿ١  ٞطؤاال، َٛصع١ عً )30اإلظبًٝض١ٜ يشٜا  ٚفهٕٛ االختباس َٔ)
( طاؤاال َأ منا     15( طاؤاال َأ منا  ٚؿاٌ ٚأنُاٌ ٚ)     15َٔ األطائ١ً، َٓٗاا )  

 ؿٝاغ١ ايعباسات إٔ:   ٞٚقذ سٚعاالختٝاس َٔ َتعذد، ٚيٕٛ اسبشف ٚايه١ًُ، 
 .فتـٌ األطئ١ً ٚايؿكشات باهلذف 
   ٌفهاإٛ ايؿكااشات ٚاألطاائ١ً ٚاكااش١ ٚغااً غاَلاا١، ٚعباسفٗااا َـاااغ١ بؼااه

ًٜا.  طًِٝ يػٛ
 (.2ًَشل) أطؿاٍ ايشٜا  ٞفهٕٛ األطئ١ً َـاغ١ بـٛس٠ فالجِ ٚع 

  قاَا  ايباسجا١ بجعاذاد داذٍٚ      :ًٞٝايتشـا  االختبااس  داذٍٚ َٛاؿاؿات   إعاذاد
 –ايؿٗااااِ  –ٛاؿااااؿات يالختباااااس ايتشـااااًٝٞ   أسباااا  َظااااتٜٛات ) ايتاااازنش  امل

ايتطبٝااال(، ٚعًاااٞ ٖااازا األطااااغ ساااذدت َؿاااشدات االختبااااس ايااا      -ايتشًٝاااٌ
        ِ  مت فشفب  بهٌ َظاتٟٛ َأ َظاتٜٛات األٖاذاف املعشؾٝا١ اشباؿا١ يًُكاشس، ثا
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اغ ٝاايك ًٞٝايتشـاا يالختبااس  ١ٝايٓظاب  ٚاألٚصإ باملٛاؿاؿات  دااذٍٚ إعاذاد 
 :ٞايتاي (1ازبذٍٚ) ٛكشٜ٘ ٟٚايز ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ ، ملكشس املعش  ازباْب

ايًػ١  يًُكضص اؾاْب املعضيف اؼٝيك ًٞٝايتشق يالختباص ١ٝايٓغب ٚاألٚطإ ( املٛاففات1) دزٍٚ 

 اإللًٝظ١ٜ

  يتـشٝ  ألطئ١ً االختبااس: مت فكاذٜش اإلدابا١ ايـاشٝش١ يهاٌ      فكذٜش دسدات ا
ايذسدااا١ ايهًٝااا١   ٞطاااؤاٍ بذسدااا١ ٚاساااذ٠، ٚؿاااؿش يهاااٌ إدابااا١ خاطئااا١، ٚبايتااااي   

 ( دسد30.١يالختباس )
 ( 40عٝٓا١ قٛاَٗاا )   ٞمت فطبٝل املكٝااغ عًا   :ايتشكل َٔ ايهؿاء٠ ايظٝهَٛرت١ٜ

 .فًُٝز ٚفًُٝز٠
 عاَااٌ ايجبااات يالختباااس بعااذ٠ طااشم  مت سظااا  َ :َعاَااٌ ثبااات االختباااس :أٚال

  :ْٛكشٗا ؾُٝا ًٜٞ
مت سظاا  َعاَاٌ ايجباات باني ْـاؿٞ االختبااس        :طشٜك١ ايتذضج١ ايٓـاؿ١ٝ   -

بعذ ايتـشٝ  َٔ أثش ايتذضجا١   )املؿشدات ايؿشد١ٜ، املؿشدات ايضٚد١ٝ(ايهًٞ 
  (.2)ٜٚٛك  ريو جبذٍٚ"Spearman& Brown" مبعادي١ 

مت سظااا  َعاَااٌ ايجبااات بااني ْـااؿٞ     :Guttmanطشٜكاا١ َعاَااٌ دتُااإ     -
املؿشدات ايؿشد١ٜ، املؿشدات ايضٚد١ٝ( َ  ايتـاشٝ  َأ أثاش    (االختباس ايهًٞ 

  (.2)ٜٚٛك  ريو جبذٍٚ"Spearman& Brown" ايتذضج١ مبعادي١ 
مت سظا  َعاٌَ ثباات   : Alph- Cronbach'sطشٜك١ َعاٌَ أيؿا يهشْٚباخ  -

بٝاال االطااتطالعٞ، باطااتخذاّ  أيؿااا يألطاائ١ً ايـااشٝش١ ألؾااشاد عٝٓاا١ ايتط   
 Spearman"َعاديا١ أيؿاا يهشْٚبااخ، بعاذ ايتـاشٝ  باطاتخذاّ َعاديا١ ياا         

&Brown" ٍٚ(.2)ٜٚٛك  ريو جبذ  

َعاَالت ثبات ايتذظئ١ ايٓقف١ٝ ٚأيفا يهضْٚباذ ٚدتُإ يًُكاٜٝػ ايفضع١ٝ ٚايزصد١ ايه١ًٝ  (2)دزٍٚ

 يالختباص ايتشقًٝٞ

 املهْٛات ّ
عزر 

 ايبٓٛر

ثبات ايتذظئ١ َعاَالت 

َعاَالت  ايٓقف١ٝ

 ثبات دتُإ
َعاَالت ثبات 

 أيفا يهضْٚباذ 
 قبٌ ايتقشٝح 

بعز 

 ايتقشٝح

 0.844 0.824 0.828 0.706 30 ايزصد١ ايه١ًٝ يًُكٝاؼ 1

ٜٚالساااة َااأ ازباااذٍٚ ايظاااابل إٔ قاااِٝ َعااااَالت ايجباااات بنطاااًٛ  ايتذضجااا١        
; قاذ  ""Spearman& Brown ايٓـؿ١ٝ، بعاذ ايتـاشٝ  َأ أثاش ايتذضجا١ مبعاديا١      

فُٛع  َغتٜٛات االٖزاف َٟٛمٛعات احملتٛ

 االٖزاف

ايٛطٕ 

 ايتطبٝل ايتشًٌٝ ايفِٗ ايتشنض ايٓغيب

My Party 1-2 8-9 29 16-17-27 8 26.66 

My Farm 3-4 10-12 30 18-19-26 8 26.66 

My Family jop's 5-6 13-15  20-21-25 7 23.33 

My Summer 
games 

 7-11  22-23-24-

28 

6 20.2 

 %100 عؤاٍ 30 13 2 8 6 فُٛع االٖزاف

 43.33 6.667 26.66 20.2 ايٛطٕ ايٓغيب
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ٕ ، يًُكٝاااغ نهااٌ  (0.828)بًااؼ  (0.824)نُااا بًػاا  قُٝاا١ َعاَااٌ ايجبااات دتُااا
يًذسدااا١ ايهًٝااا١ يًُكٝااااغ نهاااٌ; بُٝٓاااا بًػااا  قُٝااا١ َعاَاااٌ ايجباااات باطاااتخذاّ  

يالختبااااس نهاااٌ، مماااا ٜعاااين إٔ املكٝااااغ ٜتُتااا     (0.844)طشٜكااا١ أيؿاااا يهشْٚبااااخ  
 .مبعاٌَ ثبات َكبٛي١

مت سظا  املكاسْات ايطشؾ١ٝ ملتٛطاطات ٚٚطاٝ     ايتُٝٝض ٞقذس٠ املكٝاغ عً -
دسدات املكاٜٝع ايؿشع١ٝ ٚاالختباس ايهًٞ، ٚايذالي١ اإلسـااج١ٝ يًؿاشم باني    

يًُكاسْااا١ باااني اجملُاااٛعتني    (T. Test)املتٛطاااطني، باطاااتخذاّ اختبااااس   
ٚدالياا١ ايؿااشٚم بااني َتٛطااطات    )قُٝاا١ )ت (5)، ٜٚظٗااش دااذٍٚ املظااتكًتني

  :َٔ ايٛطٝ  ٞٚأدْ ٞد اي  فك  أعًدسدات االؾشا

يزالي١ ايفضٚم بني املتٛعطات ٚايٛعٝط يزصدات اجملُٛعات ايطضف١ٝ االختباص   )ق١ُٝ )ت (3)دزٍٚ 

 ايتشقًٝٞ 
َهْٛات 

 املكٝاؼ
 ايٛعٝط ٕ اجملُٛعات

املتٛعط 

 اؿغابٞ
االمضاف 

 املعٝاصٟ
ق١ُٝ 

 "ت"
رصد١ 

 اؿض١ٜ
 َٟغتٛ

 ايزالي١

ايزصد١ ايه١ًٝ 

 اؼيًُكٝ

ايفئ١ 

 ايعًٝا
20 

29.00 29.40 0.507 
4.541 29 0.0001 

ايفئ١ 

 ايزًْٝا
20 

26.00 24.38 4.395 

ٜٚتل  َٔ ازبذٍٚ ايظابل ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـاج١ٝ بني املتٛططني  -
أٟ باااني َتٛطاااطات َشفؿعاااٞ َٚٓخؿلاااٞ   (0.0001)داليااا١  ٟعٓاااذ َظاااتٛ

ٝٝض بني اجملُٛعاات ايطشؾٝا١،   ايتُ ٞإٔ املكٝاغ قادس عً ايذسدات; مما ٜعين
 .ؿذم االختباس ٖٞٚزا ٜعت  َؤػش عً

 ْالطع٘ العكلٔ٘: ٖاختباز األغهال املتكاطع٘ لكٔاع مطت 

 :ُاهلدف مً االختباز ّمهْىات 
     ْ (، فشمجااا١  ٞمت اطاااتخذاّ اختبااااس األػاااهاٍ املتكاطعااا١ إعاااذاد)دإ باطاااهايٝٛ

ٛ  (; يتـاآٝـ عٝٓاا١ 1990ايبٓااا، ٟٚإعااذاد )إطااعاد ايبٓااا ٚ ااذ    ٟايبشااح فبًعااا ملظاات
ايظااع١ ايعكًٝاا١  ٟقٝاااغ َظااتٛ ٞايظااع١ ايعكًٝاا١، ٜٚٗااذف االختباااس بؼااهٌ عاااّ إياا  

املؿشٛؿني; َٔ خالٍ إػباد َٓطك١ فذاخٌ صبُٛع١ َٔ األػهاٍ آٖذط١ٝ  ٟيذ
( بًٓذا، ٜٚتهٕٛ ناٌ بٓاذ َأ صبُاٛعتني َأ      30)ٞايبظٝط١، ٜٚؼتٌُ االختباس عً

  ُ ُ   ٞعًاا ٞٛعاا١ األٚياا األػااهاٍ اهلٓذطاا١ٝ، سٝااح فٛدااذ اجمل  ٞازباْااب األمياأ ٚفظاا
صبُٛع١ ايعش ، ٚفتهٕٛ َٔ عذد َٔ األػاهاٍ املٓؿـا١ً)غً املتذاخًا١(، ٚفٛداذ     

ُ   ٞعً ٟاجملُٛع١ األخش اجملُٛعا١ االختٝاسٜا١، ٚفتهإٛ َأ      ٞازباْب األٜظاش ٚفظا
ازباْااب األمياأ َشفباا١ بؼااهٌ َتااذاخٌ، سٝااح فٛدااذ    األػااهاٍ ْؿظااٗا املٛدااٛد٠   

بعاا  األَجًاا١ فٛدااذ  َؼاارتن١ بااني األػااهاٍ فًااو األػااهاٍ، ٚ َٓطكاا١ فكاااط  
يٝع  ٞازباْب األمئ، ٚبايتاي ازباْب األٜظش يٝع هلا ٚدٛد   أػهاٍ إكاؾ١ٝ  

َٓطكاا١ َؼاارتن١، َاا  َالسظاا١ إٔ فًااو األػااهاٍ    ٟبٝٓٗااا ٚبااني األػااهاٍ األخااش 
 ازباْاااب األٜظاااش    ٚداااذت يتلاااًٌٝ املؿشاااٛق، ٚربتًاااـ األػاااهاٍ املٛداااٛد٠      

ازباْاب األميأ، ٚيهٓٗاا فتُاثاٌ      سذُٗا ٚادباٖٗا عٔ فًاو األػاهاٍ املٛداٛد٠     
ايؼااهٌ، ٜٚطًااب َاأ املؿشااٛق ذبذٜااذ َٓطكاا١ ايتكاااط  املؼاارتن١ بااني فًااو     

 األػهاٍ ٚٚك  عال١َ بذاخًٗا.
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 :٘ثبات ّصدم االختباز الطع 
ؿاااذم االختبااااس: مت فـاااشٝ  االختبااااس، ٚسؿاااذ دسداااات ناااٌ فًُٝاااز ٚفشفٝبٗاااا  

ًٜااا، ٚمت اطااتخذاّ اإلسباعٝااات ننسااذ َكاااٜٝع ايتؼاات ،   فـاااع ًٗااا فهشاس ًٜا ٚفٛصٜع ذ
 ٞذباااذد املظاااتٜٛات ايعًٝاااا ٚايٛطاااط  ايااا  ْٟكااا  ايتٛصٜااا  ايتهاااشاس ٞيًتعاااشف عًااا

ٚايااااااذْٝا يًااااااذسدات، ٚريااااااو يتكاااااآني االختباااااااسات ٚاملكاااااااٜٝع املختًؿاااااا١)ؾؤاد     
مت  SPSSٞسـااج (، ٚبعذ َعازبا١ ايٓتااجر باطاتخذاّ اي ْااَر اإل    98،1978،ٞايبٗ

طاااع١ عكًٝااا١  ٟ( فًُٝاااًزا ٖٚاااِ فالَٝاااز ر20ٚميجًااا٘ ) ٞاإلسبااااع األدْااا ٞايتٛؿاااٌ إيااا
ٚ  20ميجًاا٘) َٞٓخؿلاا١، ٚإٔ اإلسباااع األعًاا   طااع١ عكًٝاا١   ٟ( فًُٝااًزا ٖٚااِ فالَٝااز ر

 (.3( فًًُٝزا، ًَشل)40َشفؿع١، بزيو ٜهٕٛ عذد ايتالَٝز )

 ْات التالٔ٘:مكٔاع حب االضتطالع املعسيف : مت إعدادِ ّفكًا للخط 
   قٝاااغ يكٝاااغ سااب االطااتطالع   ٞاهلااذف َاأ املكٝاااغ: ٜٗااذف ٖاازا املكٝاااغ إياا

 فالَٝز َشس١ً سٜا  األطؿاٍ.  ٟاملعش  يذ
 ٖٚ َٞـادس بٓاء املكٝاغ:  مت بٓاء املكٝاغ باالطتعا١ْ ببع  املـادس : 
          ايذساطاات ٚايبشاٛخ ايظاابك١ رات ايـا١ً مبذااٍ ايبشاح باإلكااؾ١ آلساء بعاا

 .ٞفهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚعًِ ايٓؿع ايتعًُٝ ٞصباي ٠  األطافز
    َشادعاااا١ بعاااا  َكاااااٜٝع سااااب االطااااتطالع املعااااش ، َجااااٌ: َكٝاااااغ اْتـاااااس

ٚ 2012َٗاااذٟ) (، َكٝااااغ إمياااإ ٜاااْٛع ٚإٜٓااااغ   2006ْاؿاااش) ٟ(، َكٝااااغ ؾاااذ
 (،2008)ٟ(، َكٝاااغ ثاااجش غباااس  2008)ٟاسبُااٛ (، َكٝاااغ َااين 2017ضبُااذ)

Berlyne , D.E. (1954) ، Matthew . W , Gallagher . , Shani j 

Lopez(2007). 
  املـٛس َٔ إعذاد  ٚعًٝ٘ ؾكذ اطتعاْ  ايباسج١ مبكٝاغ سب االطتطالع املعش

( ؾكش٠، ٖٚاٛ َـاُِ ملشسًا١ سٜاا  األطؿااٍ      37(، ٚاملهٕٛ َٔ)2006ثاب ) ٟؾذٚ
 :ٞ( طٓٛات، ٜٚتلُٔ ثالث١ أبعاد سجٝظ١، 6ٖ-4َٔ عُش)

( أَااا ايذسداا١ 12-1ايبعااذ ايؿكااشات َاأ)  فظاانٚالت األطؿاااٍ: ٜٚكااٝع ٖاازا  -
 (.12)ٞايه١ًٝ هلزا ايبعذ ؾٗ

( أَااا 25-13اطتهؼاااف ايبٝئاا١ املادٜاا١: ٜٚكااٝع ٖاازا ايبعااذ ايؿكااشات َاأ)       -
 (13)ٞايذسد١ ايه١ًٝ هلزا ايبعذ ؾٗ

( 37-26اطتهؼاااف ايبٝئاا١ االدتُاعٝاا١: ٜٚكااٝع ٖاازا ايبعااذ ايؿكااشات َاأ)  -
االختبااس ٚسقا١ إدابا١     ٜٞٚلااف إيا  (، 12)ٞأَا ايذسد١ ايه١ًٝ هلازا ايبعاذ ؾٗا   

ٚسقا١ اإلدابا١    َٞٚؿتاا، فـاشٝ ، ٜٚظاذٌ ايؿااسف اطاتذابات ايطؿاٌ عًا       
املهاااإ املٓاطاااب إرا ناْااا  اإلدابااا١ ؿاااشٝش١ ذبااا      اشباؿااا١ باملكٝااااغ   

ؿاااشٝ  أٚ خطااان إرا ناْااا  اإلدابااا١ خاطئااا١، ٚميهااأ إعااااد٠ ايظاااؤاٍ إرا مل 
ًُااا إٔ نااٌ ؾكاا ٞاملااش٠ األٚياا  ٜظااتذٝب ايطؿااٌ    ش٠ َاأ ؾكااشات املكٝاااغ  ، عً

 بطاق١ خاؿ١ ؾٝٗا.  ٞعً ٟفتٛ
 ٘ٓالتخكل مً الهفاءٗ الطٔهْمرت:  

  مكٔاع حب اإلضتطالع:   
 .( فًُٝز ٚفًُٝز40٠مت فطبٝل االختباس عًٞ ع١ٓٝ قٛاَٗا )
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 ٚفكًا جملاالت٘ ( تٛطٜع فكضات َكٝاؼ سب االعتطالع املعضيف4دزٍٚ ) 

 مت سظا  َعاٌَ ايجبات يالختبااس َٚهْٛافا٘ بعاذ٠     :َعاٌَ ثبات االختباس :أٚال
  :طشم ْٛكشٗا ؾُٝا ًٜٞ

مت سظااا  َعاَااٌ ايجبااات بااني ْـااؿٞ االختباااس  :طشٜكا١ ايتذضجاا١ ايٓـااؿ١ٝ  -
املؿشدات ايؿشد١ٜ، املؿشدات ايضٚد١ٝ( بعذ ايتـشٝ  َٔ أثش ايتذضج١ (ٞ ايهً

  (.5)" ٜٚٛك  ريو جبذٍٚ ."Spearman& Brownمبعادي١ 
مت سظااا  َعاَااٌ ايجبااات بااني ْـااؿٞ   :Guttman طشٜكاا١ َعاَااٌ دتُااإ -

املؿشدات ايؿشد١ٜ، املؿشدات ايضٚد١ٝ( َ  ايتـاشٝ  َأ أثاش    (االختباس ايهًٞ 
 (.5)ٜٚٛك  ريو جبذٍٚ "Spearman& Brown"١ ايتذضج١ مبعادي

مت سظا  َعاٌَ ثباات   : Alph- Cronbach'sطشٜك١ َعاٌَ أيؿا يهشْٚباخ  -
أيؿااا يألطاائ١ً ايـااشٝش١ ألؾااشاد عٝٓاا١ ايتطبٝاال االطااتطالعٞ، باطااتخذاّ      

 Spearman"َعاديا١ أيؿاا يهشْٚبااخ، بعاذ ايتـاشٝ  باطاتخذاّ َعاديا١ ياا         

&Brown" ٍٚ(.5)ٜٚٛك  ريو جبذ  

( َعاَالت ثبات ايتذظئ١ ايٓقف١ٝ ٚأيفا يهضْٚباذ ٚدتُإ يًُكاٜٝػ ايفضع١ٝ ٚايزصد١ ايه١ًٝ 5) دزٍٚ 

 َكٝاؼ سب االعتطالع

 املهْٛات ّ
عزر 

 ايبٓٛر

َعاَالت ثبات ايتذظئ١ 

َعاَالت  ايٓقف١ٝ

 ثبات دتُإ
َعاَالت ثبات 

 أيفا يهضْٚباذ 
 قبٌ ايتقشٝح 

بعز 

 ايتقشٝح

 0.516 0.621 0.620 0.451 37 ١ًٝ يًُكٝاؼ ايزصد١ ايه 1

ٜٚالسااة َاأ ازبااذٍٚ ايظااابل إٔ قااِٝ َعاااَالت ايجبااات بنطااًٛ  ايتذضجاا١       -
 &Spearman"ايٓـاااؿ١ٝ، بعاااذ ايتـاااشٝ  َااأ أثاااش ايتذضجااا١ مبعاديااا١       

Brown"نُا بًػ  ق١ُٝ َعاٌَ ايجباات   .يًُكٝاغ نهٌ (0.620); قذ بًؼ
هاٌ; بُٝٓاا بًػا  قُٝا١ َعاَاٌ      يًذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ن ( 0.621)دتُإ

يًُكٝاغ نهٌ، مما ٜعاين   (0.516)ايجبات باطتخذاّ طشٜك١ أيؿا يهشْٚباخ
 .إٔ املكٝاغ ٜتُت  مبعاٌَ ثبات َشفؿع١ َٚكبٛي١

مت سظاااا  االفظاااام اياااذاخًٞ يًُكٝااااغ بجػبااااد قُٝااا١  :االفظاااام اياااذاخًٞ -
ٔ باني دسداات ناٌ َهإٛ َا      Pearson       Correlation َعاَاٌ اسفباا    

املهْٛاااااات ايؿشعٝااااا١ ٚايذسدااااا١ ايهًٝااااا١ يًُكٝااااااغ ايهًاااااٞ، ٜٚٛكااااا  رياااااو   
  (.6)جبذٍٚ

 قِٝ َعاَالت االصتباط بني رصدات نٌ َهٕٛ بايزصد١ ايه١ًٝ ٚايزالي١ ملكٝاؼ سب االعتطالع (6)دزٍٚ

 اطفاٍ تغاٚالت :األٍٚ املهٕٛ
 ايضٚم١

 اعتهؾاف :ايجاْٞ
 املار١ٜ ايبٝئ١

 ايبٝئ١ اعتهؾاف :ايجايح
 اع١ٝاالدتُ

 **0.740 **0.577 **0.708 َعاٌَ اصتباط

 ايفكضات اجملاالت ّ

 12:1 تغأٚالت األطفاٍ 1

 25:13 اعتهؾاف ايبٝئ١ املار١ٜ 2

 37:26 اعتهؾاف ايبٝئ١ االدتُاع١ٝ 3

 فكض٠ 37 ايزصد١ ايه١ًٝ



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
99 

ٜتل  َٔ ازبذٍٚ ايظابل إٔ َعاَالت االفظام اياذاخًٞ ملهْٛاات االختبااس     -
ملهإٛ  **( 0.740 :**0.577)َشفؿع١ ؾرتاٚس  قِٝ َعااَالت االسفباا  باني   

   ٛ مماا   (0.01)ٟاملكٝاغ، ٚناْ  مجٝ  االسفباطات داي١ إسـااجًٝا عٓاذ َظات
ثباات ٚافظااقًا داخًٝاا َٛثاٛم بٗاا باني املهْٛاات ٚاألبعااد         ٜؼً إيٞ َعااَالت  

 .ايؿشع١ٝ يًُكٝاغ
  ًمت سظاا  املكاسْاات ايطشؾٝا١ ملتٛطاطات      :ايتُٝٝاض  ٞقاذس٠ االختبااس عًا    - ثاْٝاا

ٚٚطٝ  دسدات املكاٜٝع ايؿشع١ٝ ٚاملكٝاغ ايهًٞ، ٚايذالي١ اإلسـااج١ٝ يًؿاشم   
اسْااا١ باااني اجملُاااٛعتني  يًُك (T. Test)باااني املتٛطاااطني، باطاااتخذاّ اختبااااس  

ٚدالي١ ايؿشٚم باني َتٛطاطات دسداات     ق١ُٝ )ت( (7) املظتكًتني، ٜٚظٗش دذٍٚ
  :َٔ ايٛطٝ  ٞٚأدْ ٞاالؾشاد اي  فك  أعً

يزالي١ ايفضٚم بني املتٛعطات ٚايٛعٝط يزصدات اجملُٛعات ايطضف١ٝ ملكٝاؼ سب  ق١ُٝ )ت(   (7)دزٍٚ

 االعتطالع

َهْٛات 

 املكٝاؼ
 ٕ اجملُٛعات

 يٛعٝطا
Median 

املتٛعط 

 اؿغابٞ
االمضاف 

 املعٝاصٟ
ق١ُٝ 

 "ت"

رصد١ 

اؿض١ٜ 

df 

 َٟغتٛ

 ايزالي١

 :االٍٚ املهٕٛ
 تغاٚالت

 اطفاٍ
 ايضٚم١

ايفئ١ 

 ايعًٝا
15 11.00 10.80 0.862 

7.109 38 0.0001 

ايفئ١ 

 ايزًْٝا
25 8.00 7.84 1.463 

 :ايجاْٞ املهٕٛ
 اعتهؾاف

 املار١ٜ ايبٝئ١

ايفئ١ 

 عًٝااي
19 10.00 9.95 0.911 

8.175 38 0.0001 

ايفئ١ 

 ايزًْٝا
21 8.00 7.05 1.284 

 :ايجايح املهٕٛ
 اعتهؾاف

 ايبٝئ١
 االدتُاع١ٝ

ايفئ١ 

 ايعًٝا
16 9.00 9.38 1.544 

7.086 38 0.0001 

ايفئ١ 

 ايزًْٝا
24 7.00 6.04 1.398 

ايزصد١ 

ايه١ًٝ 

 املكٝاؼ

ايفئ١ 

 ايعًٝا
18 28.00 28.33 2.142 

8.573 38 0.0001 

ايفئ١ 

 ايزًْٝا
22 22.50 21.82 2.575 

ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ ايظااابل ٚدااٛد ؾااشٚم رات دالياا١ إسـاااج١ٝ بااني املتٛطااطني  
 ٛ أٟ بااني َتٛطااطات َشفؿعااٞ َٚٓخؿلااٞ ايااذسدات،     (0.0001)دالياا١ ٟعٓااذ َظاات

 ٞدس عًا إٔ االختبااس قاا   مجٝعٗاا دايا١ إسـااجًٝا; مماا ٜعاين      سٝاح ناْا  قُٝا١ )ت(   
 .ؿذم املكٝاغ ٞايتُٝٝض بني اجملُٛعات ايطشؾ١ٝ، ٖٚزا ٜعت  َؤػش عً

   عباااسات املكٝاااغ، َاأ   ٞصَاأ املكٝاااغ: مت سظااا  ايااضَٔ ايااالصّ يالطااتذاب١ عًاا
اطاتذابات طاال     خالٍ سظا  َتٛطا  ،مت سظاا  اياضَٔ اياالصّ املظاتػشم       

( 30ٜتذااااٚص) ايعٝٓااا١ االطاااتطالع١ٝ عًٝااا٘، ٚافلااا  إٔ صَااأ فطبٝااال املكٝااااغ ال 
 دقٝك١.

          ايـٛس٠ ايٓٗاج١ٝ يًُكٝااغ:  بعاذ سظاا  ؿاذم ٚثباات املكٝااغ أؿاب  املكٝااغ
رياااو ؾاااجٕ ايذسدااا١ ايهًٝااا١  ٞ( ؾكاااش٠، ٚعًااا37ؿاااٛسف٘ ايٓٗاجٝااا١ ٜتهااإٛ َااأ )  

ٞ ٚبايتاي 30دسد١ = ٞدسد١، أَا أدْ ٞفعذ أعً ٞدسد١، ٖٚ 90=3×30يًُكٝاغ= 
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دااًٖضا   ب االطاتطالع ٚأؿاب   سا  اغٝا َك ٚثباات  يـاذم  ايباسجا١  اطُنْا   ؾكاذ 
 .(١4 ًَشل)ٝاألطاط ايتذشب١   لٝيًتطب

 للبخح ٘ٔاالضتطالع التجسب٘ -زابًعا: 

ٞ  ١ٝاإلطاتطالع  باجدشاء ايتذشبا١   ايباسجا١  قاَا   ٔ  ٓا١ ٝع عًا فالَٝاز َشسًا١    َا
 صبتُ  ( طٓٛات َٚٔ ْؿع6-4فرتاٚ، أعُاسِٖ َٔ عُش ) سٜا  األطؿاٍ اي 

ِ  ايبشاح  ُ  (20) ٚعاذدٖ    2018األٍٚ  ٞبذاٜا١ ايؿـاٌ ايذساطا    ٝاز٠   فًُٝاز ٚفً
األٚياٞ    ٝاألطااب  (  بؼاهٌ َتـاٌ    20/10/2018 سا   12/10/2018ايؿارت٠ َأ )  

ايعذد  صبُٛعتني َتظاٜٚتني   ٞاألٍٚ ٚقذ مت فكظُِٝٗ إي ايذساطٞ ايؿـٌ َٔ
َٛاد املعازب١ ايتذشٜب١ٝ، ٚريو بٗذف متجٝاٌ مجٝا  َظاتٜٛات     ٞٚمت فٛصٜعِٗ عً

 عًااٞ يًتعااشف ايتذشباا١ االطااتطالع١ٝ; ٚريااو  ات املظااتك١ً يًبشااح   املااتػً

 َٟاذ  شٜٚفكذ يًبشح ١ٝاألطاط أثٓاء ايتذشب١ ايباسج١ فٛاد٘ قذ اي  ايـعٛبات
ٔ  ١ٝاالطاتطالع  ايتذشب١ ْتاجر نؼؿ  ٚؿذقٗا، قذ ايبشح أدٚات ثبات  ثباات  عا

 مت ٟزٚايا  ًٞٝايتشـا  ٚاالختبااس  املعش  اغ سب االطتطالعَٝك َٔ نٌ ٚؿذم
 ِ  املعازبا١  َاٛاد  ١ٝؿاالس  ايبشاح، نُاا نؼاؿ     أدٚات إعاذاد    طاابًكا  عشكاٗ

 ١ٝاألطاطا  ايتذشب١ لٝفطب عًٞ ٚاك  ًفنث رات ؿعٛبات ٚدٛد ١ ٚعذّٝبٜايتذش
 . يًبشح

 خامًطا: اختٔاز عٔي٘ البخح 
    ْ (، ٞقاَ  ايباسج١ باطتخذاّ اختباس األػاهاٍ املتكاطعا١ إعاذاد)دإ باطاهايٝٛ

(; يتـاآٝـ عٝٓاا١ ايبشااح فبًعااا   1990ايبٓااا، ٟ)إطااعاد ايبٓااا ٚ ااذ   فشمجاا١ ٚإعااذاد 
( 40ايظااع١ ايعكًٝاا١،  ؾكااذ فهْٛاا  عٝٓاا١ ايبشااح يًتذشباا١ األطاطاا١ٝ َاأ )     ٟملظااتٛ

ًٝااازا َااأ فالَٝاااز َشسًااا١ سٜاااا  األطؿااااٍ ايااازٜٔ ٜااارتاٚ، املاااذ  هلاااِ  ٟايعُاااش ٟفًُ
 ساااا  25/10/2018ايؿاااارت٠ َاااأ )    2018ٞ( طاااآٛات، يًعاااااّ ايذساطاااا  6-4بااااني)

اجملُااااااٛعتني  ٞ( َٚااااأ ثااااااِ مت فااااااٛصٜعِٗ بطشٜكااااا١ َتذاْظاااااا١ عًاااااا  15/12/2018
 يًبشح. ايتذشٜبٝتني ٚؾل ايتـُِٝ ايتذشٜيب

    ٔأٚاًل: فهاؾؤ أؾشد اجملُٛعتني ايتذشٜبٝتني )املشفؿع١/ املٓخؿل١(: يًتشكال َا
فهاؾؤ أؾشاد اجملُاٛعتني ايتذاشٜبٝني رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١ )املشفؿعا١/ املٓخؿلا١(       

 ت ايتابع١ مت نُا ًٜٞ:    املتػًا
      ٚيًتنناااااذ َااااأ دبااااااْع اجملُاااااٛعتني اجملُاااااٛعتني ايتذاااااشٜبٝني رٚ ايظاااااع١

)املشفؿع١/ املٓخؿل١(   َتػًات ايذساط١ ايتابع١; مت سؿذ دسدات أؾشاد ع١ٓٝ 
ايذساطاااا١ ايتذشٜبٝاااا١ طااااال  اجملُااااٛعتني ايتذااااشٜبٝني رٚ ايظااااع١ )املشفؿعاااا١/   

ايتشـااااااٌٝ، َكٝاااااااغ  سااااااب  املٓخؿلاااااا١(، َاااااأ خااااااالٍ فطبٝاااااال: )االختباااااااس
االطاااتطالع(. ٚرياااو يًتشكااال َااأ ؾاااش  عااااّ ؿاااؿشٟ: "ال فٛداااذ ؾاااشم داٍ        

  ٛ ( بااني َتٛطااطات دسدااات طااال  اجملُااٛعتني     0.05 ≥) ٟإسـاااجًٝا عٓااذ َظاات
ايتذااشٜبٝني )رٚ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املشفؿعاا١ َكابااٌ ايظااع١ املٓخؿلاا١(   ايذسداا١ 

  ٞ (   ايكٝاااااغ  َٚكٝاااااغ سااااب االطااااتطالع   -ايهًٝاااا١ )يالختباااااس ايتشـااااًٝ
ايكبًٞ"، َٚأ ثاِ مت َكاسْا١ ايؿاشٚم باني َتٛطاطات دسداات فالَٝاز ايعٝٓاتني،          
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( ْتاجر 8، جملُٛعتني َظتكًتني، ٜٚٛك  دذٍٚ )T-testباطتخذاّ اختباس "ت" 
 فهاؾؤ فٛصٜ  ع١ٓٝ ايبشح   َتػًات ايبشح ايتابع١.

ع١ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١ َكابٌ (  رالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات رصدات أفضار عٝٓيت ايزصا8دزٍٚ )

 (40ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ ٚق١ُٝ "ت" يف املتػريات ايتابع١ )ٕ= ايغع١ املٓدفن١(

 اجملُٛعات

 املتػريات       

 ايعزر

ٕ 

اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ 

األٚيٞ سٚ ايغع١ 

 ايعك١ًٝ املضتفع١ 

 =ٕ(20) 

اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ 

ايجا١ْٝ سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ 

 دفن١املٓ

  =ٕ(20) 

 ق١ُٝ 

 "ت"

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 

 َٟغتٛ

 ايزالي١

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ يالختباص 

 ايتشقٌٝ

40 8.40 0.940 8.15 1.181 0.740 38 
غري 

 راي١

ايزصد١ ايه١ًٝ يًُكٝاؼ 

 سب االعتطالع

40 10.05 1.699 9.70 1.490 0.699 38 

غري 

 راي١

" احملظاٛب١ ناْا  غاً دايا١ إسـاااجٝا     ٜٚتلا  َأ ازباذٍٚ ايتاايٞ إٔ قُٝاا١ "ت    
بايٓظااب١ زبُٝاا  املااتػًات، سٝااح ناْاا  قُٝاا١ "ت" احملظااٛب١ أقااٌ َاأ قُٝاا١ "ت"       

، أٟ أْ٘ "ال فٛدذ ؾشٚم رات داي١ إسـااجًٝا باني   (0.05)دالي١ ٟازبذٚي١ٝ عٓذ َظتٛ
َتٛطاطات دسداات أؾاشاد عٝآ  ايذساطا١ ايتذاشٜبٝني )رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١ املشفؿعا١          

ظع١ املٓخؿل١(   ايذسد١ ايه١ًٝ يًُتػًات ايتابع١ يًذساطا١ )يالختبااس   َكابٌ اي
ٚاختباس سب االطتطالع(   ايكٝاغ ايكبًٞ قبٌ فطبٝل اي ْااَر،   -ايتشـًٝٞ

مماااا ٜعاااين فظااااٟٚ ٚفهااااؾؤ فٛصٜااا  عٝٓااا١ ايبشاااح ايتذشٜبٝااا١ )رٚ ايظاااع١ ايعكًٝااا١      
 ػًات ايتابع١ يًبشح.املشفؿع١ َكابٌ ايظع١ املٓخؿل١(   اشب ٠ ايظابك١ يًُت

 ٘للبخح ٘ٔاألضاض ضادًضا:التجسب:   
 مت فٓؿٝز ايتذشب١ ٚؾكًا يًخطٛات ايتاي١ٝ:

  ً ًٝاااا: مت فطبٝااال أدٚات ايبشاااح) االختبااااس ايتشـاااٝ  ٞفطبٝااال أدٚات ايبشاااح قبً
 عٝٓا١ ايبشاح     ٞاملـاٛس( عًا   املـٛس، َكٝاغ ساب االطاتطالع املعاش     ٞايًؿظ

، ٚقاَااا  ايباسجاا١ بتاااذسٜب  2018ٞاّ ايذساطاا األٍٚ يًعاا  ٞبذاٜاا١ ايؿـااٌ ايذساطااا  
نٝؿٝاا١ اطااتخذاّ ٚفطبٝاال أدٚات ايبشااح املااشاد   َٞعًُااات سٜااا  األطؿاااٍ عًاا 

 ٖؤالء ايتالَٝز. ٞفطبٝكٗا عً
           نُا قاَ  ايباسجا١ بايتعاإٚ َا  َعًُاات سٜاا  األطؿااٍ ٚبعا  َأ أٚيٝااء

الَٗاِ  األَٛس األطؿاٍ ع١ٓٝ ايبشح ٚبعكذ يكاءات ٚمت خاالٍ ٖازٙ ايًكااءات اع   
 األيعاااا  باهلاااذف َااأ ايبشاااح، ٚعاااش  َااااد٠ املعازبااا١ ايتذشٜبٝااا١ املتُجًااا١    

 اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ٚنٝؿ١ٝ اطتخذاَٗا ٚفطبٝكٗا.
  بعذ اإلْتٗاء َٔ إعذاد ٚدبٗٝض اهلٛافـ ايٓكاي١ ايزن١ٝ، مت إدشاء عش  َاد٠

عتني أؾاااشاد اجملُاااٛ ٞاإليهرتْٚٝااا١( عًااا األيعاااا املعازبااا١ ايتذشٜب١ٝ)اطاااتخذاّ 
يًبشااااح; سٝااااح فعااااش  فالَٝااااز  كااااٛء ايتـااااُِٝ ايتذااااشٜيب ايتذااااشٜبتني  

( فًُٝااًزا َاأ فالَٝااز َشسًاا١ سٜااا     40ٚعااذدٖا) ٞاجملُٛعاا١ ايتذشٜبٝاا١ األٚياا  
ٛ      ٞاألطؿاااٍ إياا   ٞايعًُاا ٟبٝئاا١ ايااتعًِ ٚؾاال طااعتِٗ ايعكًٝاا١ املشفؿعاا١ يًُشتاا

 يًُكشس املكذّ بايبٝئ١.
   ًٜا: بعاذ اإلْتٗااء َأ عاش  َااد٠ املعازبا١ ايتذشٜبٝا١       فطبٝل أدٚات ايبشح بعذ

ٚؾاااااال َظااااااتٜٛافِٗ، أدشٜاااااا  اإلختباااااااسات ايبعذٜاااااا١ يهااااااٌ َاااااأ اجملُااااااٛعتني  
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  ً ، َٚكٝاااااغ سااااب ٞايتذااااشٜبٝتني، ٚمت فطبٝاااال نااااٌ َاااأ االختباااااس ايتشـااااٝ
ًٜا عًا  االطتطالع املعش  مجٝا  فالَٝاز اجملُاٛعتني ايتذاشٜبٝتني بٗاذف       ٞبعذ

هااٌ طؿااٌ َاأ األطؿاااٍ نااٌ   ي ٞدسداا١ فُٓٝاا١ ايتشـااٌٝ ايذساطاا   ٞايتعااشف عًاا 
املاشفب  مبٛكاٛعات، ٚرياو بعاذ      سذا يًذاْب املعاش   ٞصبُٛع١ دبشٜب١ٝ عً

 يًُعازب١ ايتذشٜب١ٝ اشباؿ١ ب٘ داخٌ صبُٛعت٘.  ٞدساط١ املكشس ايعًُ
 :للبٔاىات، ّعسض ىتائج البخحٔاإلحصائ املعاجل٘ ضابًعا ٘: 

ّ    اطاُتخذَ   حٝا س ِ  ايا اَر املعشٚؾا١   ايباسجا١ ساض  ١ٝاإلسـااج  ضّاسبا  باطا

 Statistica Package For The Social Sciences)سقِ إؿذاس ١ٝاالدتُاع يًعًّٛ

 (SPSS-20)        ٞيكٝااغ ؾاعًٝا١ اجملُااٛعتني ايتذاشٜبٝتني َٛكا  ايبشاح اسباااي ،
ايتهااؾؤ بٝاآِٗ ؾُٝاا ٜتعًاال مباتػًات ايبشااح; يكٝااغ فاانثً      َٟااذ ٞٚيًتعاشف عًا  

، ْٞٚٝا١ ايتعًُٝٝا١ عا  اهلاافـ ايٓكااٍ ايازن      اإليهرت األيعاا  املتػً املظاتكٌ ٖٚاٛ   
ً   ٞعًاااا َٚكٝاااااغ سااااب االطااااتطالع، مت   ٞاملااااتػًات ايتابعاااا١: االختباااااس ايتشـااااٝ

( )يًعٝٓات املظتك١ً( سٝح ٜظتخذّ ٖزا االختبااس بػاش    t-testاطتخذاّ اختباس )
 عااش  ًااٜٞ ُاااٝدالياا١ ايؿااشٚم بااني اجملُااٛعتني ايتذااشٜبٝتني، ٚؾ  ٞايتعااشف عًاا

 اْات ٚؾًكاا يؿاشٚ  ايبشاح ايا     ٝيًب اإلسـاجٞ ٌٝايتشً عٓٗا أطؿش اي  يًٓتاجر
 ٖزا ايبشح. طبل ؿٝاغتٗا  

 :عسض ىتائج البخح ّمياقػتَا ّتفطريٍا 
ًٝا   بعااذ اإلْتٗاااء َاأ إدااشاء دبشباا١ ايبشااح ٚفطبٝاال األدٚات َٚعازبتٗااا إسـاااج

الطتخالق ايٓتااجر ٚاإلدابا١ عأ فظااؤالت ايبشاح ٚايتشكال        SPSSٚؾل بشْاَر 
 :ٞايٓشٛ ايتاي َٞٔ ؾشٚك٘، عً

 ًَاا َعااًٜ   ٞايظؤاٍ األٍٚ: ْف ايتظاؤٍ األٍٚ يًبشاح عًا   ْٞتاجر اإلداب١ ع "
 ٞاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ عاا  اهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن     األيعااا فـااُِٝ ٚإْتاااز  

املٓاطااب١ ملشسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ?" ٚيإلداباا١ عاأ ٖاازا ايتظاااؤٍ مت اطااتخالق   
اإليهرتْٚٝااا١ ايتعًُٝٝااا١ عااا  اهلاااافـ  األيعاااا ز قاجُااا١ مبعااااًٜ فـاااُِٝ ٚإْتاااا

َااأ خاااالٍ َاااا مجااا  َااأ املعااااًٜ ايااا  اػاااتك  َااأ املـاااادس    ٞايٓكااااٍ ايااازن
 ( َؤػش أداء.55( َعاًٜ)5ايظابك١، سٝح فهْٛ  ايكاج١ُ َٔ )

 ًٞايظؤاٍ ايجاْ ْٞتاجر اإلداب١ ع   ْ "َاؿاٛس٠  ٞيًبشاح عً  ٞ: ْاف ايتظااؤٍ ايجاا
اإليهرتْٚٝااا١ ايتعًُٝٝااا١ عااا   األيعاااا ـاااُِٝ املٓاطاااب يت ٞايتـاااُِٝ ايتعًُٝااا

ًٝا    ٞاهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن   ٟطااٝام األطاااس ايٓظااش  ٚمتاا  اإلداباا١ عٓاا٘ كاآُ
مت دبُٝعااا٘ َااأ خاااالٍ َظااا  عذٜاااذ َااأ ايذساطاااات املشفبطااا١ بتـاااُِٝ   ٟاياااز

، ٚكاأُ إدااشاءات ٞاإليهرتْٚٝاا١ ايتعًُٝٝا١ عاا  اهلاافـ ايٓكاااٍ ايازن    األيعاا  
 .ٞيًتـُِٝ ايتعًُٝ ADDIE " يعاّ "كٛء ايُٓٛرز ا ايبشح،  

 املصْز: ٕاللفظ ٕىتائج تطبٔل االختباز التخصٔل 
 ( بني متْضطات دزجالات  0... ≥) ٖ" ْٓجد فسم دال إحصائًٔا عيد مطتْٕى  الفسض األّل عل

تالمٔر اجملنْع٘ التجسٓبٔ٘ )ذّ الطع٘ العكلٔ٘ املستفع٘( يف الدزج٘ الهلٔ٘ لالختبالاز التخصالٔلٕ   
  الكبلٕ ّالبعدٖ لصا ح التطبٔل البعدٖ"،  يف الكٔاضني

ٚالختباااس ؿااش١ ٖاازا ايؿااش  مت إدااشاء ذبًٝااٌ إسـاااجٞ يااذسدات أؾااشاد عٝٓاا١    
( فًُٝااااز ٚفًُٝااااز٠،   االختباااااس ايتشـااااًٝٞ باطااااتخذاّ بشْاااااَر    20ايبشااااح )ٕ=
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(SpSS-20    ٞسبظا  ق١ُٝ اختباس "ت" يًعٝٓات املشفبط١; ٜٚٛكا  ازباذٍٚ ايتااي ،)
 ء.ْتاجر ٖزا اإلدشا

 ق١ُٝ )ت( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاعني )ايكبًٞ ٚايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ يالختباص ايتشقًٝٞ (9دزٍٚ )

ٚايفضٚم بني َتٛعطات رصدات أفضار ع١ٓٝ ايبشح )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١( ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ 

 (.20ٚسذِ ايتأثري )ٕ=

 االسقائ١ٝ             

 

 املهْٛات 

 تذضٜب١ٝ األٚيٞ اجملُٛع١ اي

 ق١ُٝ "ت" (20)ٕ=  )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١(

 احملغٛب١

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 

 َٟغتٛ

 ايزالي١

سذِ 

 ايتأثري

 ايكٝاؼ ايبعزٟ ايكٝاؼ ايكبًٞ

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ يالختباص 

 ايتشقًٝٞ

8.40 0.940 26.95 1.669 -46.318 19 0.0001 
13.52 

( إٔ مجٝ  َظاتٜٛات ايذاليا١ يكُٝا١ "ت" دايا١ إسـااجًٝا      9)ٜٚتل  َٔ ازبذٍٚ 
دذًا يًذسد١ ايهًٝا١ يالختبااس    ٟدالي١ قٛ ٟٖٚٛ َظتٛ (0.0001)دالي١ ٟعٓذ َظتٛ

ايتشـااًٝٞ، ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ ايظااابل إٔ َتٛطااطات ؾااشٚم ايكٝاطااني ايكبًااٞ     
شٜبٝا١  ٚايبعذٟ جملُٛع ايذسدات ايه١ًٝ يالختباس ايتشـًٝٞ يتالَٝز ايعٝٓا١ ايتذ 

ايتاٛايٞ، ٖٚاٞ قاِٝ     ٞ( عًا 26.95، 8.40األٚيٞ )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١( ناْ  )
َتباعااذ٠ فتلاأُ ؾااشٚم دٖٛشٜاا١ نااب٠ً   ادباااٙ ايكٝاااغ ايبعااذٟ، أٟ إٔ ٖٓاااى    

  ٛ ( بااني َتٛطااطات دسدااات  0.0001دالياا١ ) ٟؾشٚقااًا رات دالياا١ إسـاااج١ٝ عٓااذ َظاات
١ ايعكًٝا١ املشفؿعا١(   ايذسدا١ ايهًٝا١     أؾشاد فالَٝز اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ )رٚ ايظاع 

 يالختباس ايتشـًٝٞ يًكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ يـاحل ايتطبٝل ايبعذٟ".

يزيو مت سظا  ق١ُٝ سذِ األثش سبظا  ايؿاشم اياذاٍ   دسداات ايتشـاٌٝ     
بااااني طااااال  ايعٝٓاااا١ ايتذشٜبٝاااا١ األٚيااااٞ )رٚ ايظااااع١ ايعكًٝاااا١ املشفؿعاااا١( اياااازٜٔ         

( ْتاجر قِٝ 9كٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ، ٜٚٛك  دذٍٚ )اطتخذَٛا اي ْاَر بني اي
( ايظاااابل إٔ قُٝااا١ سذاااِ ايتااانثً بًػااا   9سذاااِ ايتااانثً، ٜٚتلااا  َااأ ازباااذٍٚ ) 

( ايا  فكاباٌ سذاِ    1.5( يًذسد١ ايه١ًٝ، ٖٚاٞ َكبٛيا١ ٚأعًاٞ َأ ايكُٝا١ )     13.52)
 فنثً كخِ نُا بازبذٍٚ املشدعٞ.

 ٚ    ً املـااااٛس ٜتلاااا  إٔ   ٞؿظااااايً ٞكااااٛء ْتاااااجر فطبٝاااال االختباااااس ايتشـااااٝ
سكل ؾاعًٝا١   ٞاإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ ع  اهلافـ ايٓكاٍ ايزن األيعا اطتخذاّ 

فالَٝااز سٜااا  األطؿاااٍ، ٚفشداا  ايباسجاا١ ٖاازٙ      ٟفُٓٝاا١ ازبٛاْااب املعشؾٝاا١ يااذ    
 إٔ: ٞايٓتٝذ١ إي

  ّايعًُٝا١     ٞع  اهلافـ ايٓكااٍ ايازن   اإليهرت١ْٝٚ األيعا ْتٝذ١ الطتخذا
ّ  أثااست  قاذ  دذٜاذ٠،  ، متجٌ طشٜك١ فعًِايتع١ًُٝٝ ٔ  ٚصادت ايتالَٝاز،  اٖتُاا  َا

 .ايتعًِ عبٛ داؾعٝتِٗ
   بطشٜكا١  يًُكاشس ايًػا١ اإلظبًٝضٜا١    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   ٚيعاش 

َاأ سٝااح ايااذَر بااني ايـااٛت ٚايـااٛس٠ ٚاسبشناا١ ٚاملااٛاد       ٚممتعاا١، َؼااٛق١
     ٌ  دعاٌ ايتًُٝاز   مماا  ،دازا   ايبـاش١ٜ ٚاملاجًات ٚايتًُٝشاات املختًؿا١ بؼاه

 .ايتعًِ   ٚساغبًا ٚؾاعاًل ْؼطًا
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  ِٝايذساطاا١  املـاا١ُُ   ٞايتعًُٝٝاا١ باهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن    األيعااا مت فااذع
اسبايٝاا١ بايعذٜااذ َاأ األْؼااط١ ايتؿاعًٝاا١ ٚٚطاااجٌ ايتعضٜااض ٚأطااايٝب ايتػزٜاا١    

 انتظا  ٚف١ُٝٓ مجٝ  املؿشدات َٚعاْٝٗا َٔ فظاعذ   ايشادع١ املتٓٛع١ اي 
 خالٍ مماسط١ ايًعب١.

    أداٛاء  ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١   ٞإيا  ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا  نُاا فلاٝٝـ 

 ٔ ٔ  ٞإيا  ٟأد مماا  ٚايتؼاٜٛل،  ٚاملتعا١  ٚاملاش،  ايتظا١ًٝ  َا  إػبابٝا١  ادباٖاات  فهاٜٛ

 .ٖؤالء ايتالَٝز ٟايتعًِ يذ عبٛ
   ُٚؾكًا ١،ايعًُٝ املاد٠   ٚاملتظًظٌ ايزافٞ ايتعًِ يًتالَٝز األيعا سٝح فظ 

 .احملذد٠ ايتع١ًُٝٝ املٗاّ   أداء يكذسف٘ ٚإَهاْاف٘ 
ٚفتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َ  ْتاجر ايعذٜذ َٔ ايذساطات ايظابك١ َجٌ دساطا١:أ ذ  

(، 2014(، عااااطـ عباااذايعاٍ ٚضبُاااذ ايٓذااااس)   2010اسببٝاااب) َٞٚٛطااا ٟاأل اااذ
(، 2015)ٞ(، ابتٗااٍ ايطٜٛاإ ٚٚيٝاذ ايعبٝها    2014)عٛاطـ عبذاجملٝذ ٚ ْٛف املضٜين

(، سٝاح  2017)ٞصغًٍٛ َٚٗا ايلااس  ٞ(، بشٖا2013َْٚٛاٍ ايعجُإ) ٟؾاٜض ايظؿً
 ايتعًُٝٝاا١ اإليهرتْٚٝاا١   األيعااا ؾاعًٝاا١ اطااتخذاّ  ٞافؿكاا  فًااو ايذساطااات عًاا

 املتعًُني. ٟ، ٚانتظا  ٚف١ُٝٓ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ يذف١ُٝٓ ايتشـٌٝ املعش 

 ال ْٓجد فسم د ٕعل ٕى  الفسض الجاى" :  ْ ( بالني متْضالطات   0... ≥) ٖال إحصائًٔا عيالد مطالت
دزجات تالمٔر اجملنْع٘ التجسٓبٔال٘ الجاىٔال٘ )ذّ الطالع٘ العكلٔال٘ امليخفضال٘( يف الدزجال٘ الهلٔال٘        

 لالختباز التخصٔلٕ يف الكٔاضني الكبلٕ ّالبعدٖ".
ٚالختباااس ؿااش١ ٖاازا ايؿااش  مت إدااشاء ذبًٝااٌ إسـاااجٞ يااذسدات أؾااشاد عٝٓاا١    

ٚفًُٝااااز٠،   االختباااااس ايتشـااااًٝٞ باطااااتخذاّ بشْاااااَر     ( فًُٝااااز20ايبشااااح )ٕ=
(SpSS,20     ٞسبظا  ق١ُٝ اختباس "ت" يًعٝٓات املشفبطا١. ٜٚٛكا  ازباذٍٚ ايتااي ،)

 ْتاجر ٖزا اإلدشاء.

 ق١ُٝ )ت( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاعني )ايكبًٞ ٚايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ يالختباص ايتشقًٝٞ:  (10دزٍٚ )

دات أفضار ع١ٓٝ ايبشح ايتذضٜب١ٝ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املٓدفن١( ٚاالمضافات ٚايفضٚم بني َتٛعطات رص

 (.20املعٝاص١ٜ )ٕ=

 االسقائ١ٝ             

 

 املهْٛات 

 اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ األٚيٞ 

 ق١ُٝ "ت" (20)سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املٓدفن١( )ٕ= 

 احملغٛب١

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 

 َٟغتٛ

 ايبعزٟايكٝاؼ  ايكٝاؼ ايكبًٞ ايزالي١

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ يالختباص 

 ايتشقًٝٞ

8.15 1.152 8.10 1.294 0.370 19 
0.716 

 غري راي١

( إٔ مجٝاا  َظااتٜٛات ايذالياا١ يكُٝاا١ "ت" غااً داياا١      10ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ )  
إسـاجًٝا يًذسد١ ايهًٝا١ يالختبااس ايتشـاًٝٞ، سٝاح ٜتلا  َأ ازباذٍٚ ايظاابل         

ايتاٛايٞ   ٞ( عًا 8.10، 8.15طني ايكبًاٞ ٚايبعاذٟ ناْا  )   إٔ َتٛططات ؾشٚم ايكٝا
ٚريو جملُٛع يًاذسدات ايهًٝا١ يالختبااس ايتشـاًٝٞ يتالَٝاز ايعٝٓا١ ايتذشٜبٝا١        
ايجا١ْٝ )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املٓخؿل١(، ٖٚٞ قِٝ َٓخؿل١، أٟ أْ٘ ال فٛداذ ؾشٚقاًا   

الَٝااز ( بااني َتٛطااطات دسدااات ف0.05 ≥دالياا١ ) ٟرات دالياا١ إسـاااج١ٝ عٓااذ َظااتٛ
اجملُٛعااا١ ايتذشٜبٝااا١ ايجاْٝااا١ )رٚ ايظاااع١ ايعكًٝااا١ املٓخؿلااا١(   ايذسدااا١ ايهًٝااا١ 

 يالختباس ايتشـًٝٞ   ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ".
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 اإليهرتْٚٝاا١ هلااادٚس ناابً     األيعااا إٔ:  ٞٚفشداا  ايباسجاا١ ٖاازٙ ايٓتٝذاا١ إياا    
دز   ٞذ عًدز  االْتباٙ ملا فتُٝض ب٘ َٔ اطتخذاّ امنا  فع١ًُٝٝ َتٓٛع١ فظاع

ذبظاني اياتعًِ، ٜٚتؿال رياو َا  أُٖٝا١ َشاعاا٠         ٞاسبٛاغ املختًؿ١ َاا ٜعُاٌ عًا   
أمناااا  اياااتعًِ املختًؿااا١ يًُاااتعًُني سٝاااح إٔ ايااابع  ٜاااتعًِ أطاااشع عااأ طشٜااال     
املااااجًات ايبـااااش١ٜ املظااااُٛع١ أٚ املهتٛباااا١ ٚاياااابع  عاااأ طشٜاااال ايـااااٛس ٚايشطااااّٛ  

 ٚايبع  األخش باملُاسط١.

داؾع١ٝ اإلظباس يًتعًِ  ٞاإليهرت١ْٝٚ عً األيعا أثش  ٞٚميهٔ فؿظً ايٓتٝذ١ إي
عالقاا١ اسفباطٝاا١   ٞٚسااٌ ايعذٜااذ َاأ املؼااهالت ناإٛ ٖاازا ايٓااٛع َاأ ايًعااا  عًاا         

بايتؿهً نُٓ  سٝا٠، ٖٚٛ أدا٠ ؾاع١ً َٔ أدٚات ايتعًِ ٚايتذسٜب، ٖٚزٙ ايٓتٝذا١  
ٚم (، ٚاطؿشت ايٓتااجر عأ ؾاش   2016فتؿل َ  َاأػاست إيٝ٘ دساط١ نشمي١ نٛنض)

ايتعًُٝٝااا١،  األيعاااا فؿلاااًِٝٗ يًعاااب َااأ خاااالٍ  َٟاااذ باااني ايااازنٛس ٚاإلْااااخ  
املنيٛؾاا١ يااذٜٗٔ ٖٚاازا َااا انذفاا٘      األيعااا  ٚاظٗااشت ايذساطاا١ إٔ اإلْاااخ ٜؿلاإًٛ    

ٚ ٟ(، ٚدساطاا١ َٗااا ايؼااششٚس  2012دساطاا١ عبااذال اهلااذيل)   ( 2011)ٟ، ٚعااٛد٠ ايشميااا
ًَٛااااات مبهْٛافاااا٘ ملـااااًش١ دبٗٝااااض املع اإليهرتْٚٝاااا١ هلااااا أثااااش   األيعااااا إٔ  ٞعًاااا

ْ   اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ، ٚباألخف اإلْاخ   إٔ ايطبٝعا١ اشبٝايٝا١    ٞاجملااٍ ايٛداذا
 .ٞايٓلر ايٛدذاْ ؾِٗ خ اف٘ ٚراف٘ ٚفظاعذٙ   ٞيأليعا  ذبؿض املتعًِ عً

  ٕى  الفسض الجالح علال     ْ ( بالني متْضالطات   0... ≥) ٖ: ْٓجالد فالسم دال إحصالائًٔا عيالد مطالت
نْعتني التجسٓبٔني )ذّ الطع٘ العكلٔ٘ املستفع٘ مكابل الطالع٘ امليخفضال٘( يف   دزجات تالمٔر اجمل

الدزج٘ الهلٔ٘ لالختباز التخصٔلٕ يف الكٔاضً البعدٖ لصا ح اجملنْعال٘ التجسٓبٔال٘ )ذّ الطالع٘    
 ". (العكلٔ٘ املستفع٘

ٚيًتشكاال َاأ ٖاازا ايؿااش ، مت إدااشاء ذبًٝااٌ يااذسدات ايتالَٝااز   االختباااس      
، سبظا  ايؿشٚم باني َتٛطاطات دسداات    SPSS-20ذاّ بشْاَر ايتشـًٝٞ، باطتخ

أؾااااشاد عٝاااآ  ايبشااااح ايتذشٜبٝاااا١ )رٚ ايظااااع١ ايعكًٝاااا١ املشفؿعاااا١ َكابااااٌ ايظااااع١     
، جملُاااٛعتني َظااتكًتني، يتكااِٜٛ ايؿاااشٚم     t-testاملٓخؿلاا١( ٚقااِٝ اختباااس "ت"    

ٛ  األيعاا  ايتالَٝز ايزٜٔ اطاتخذَٛا بشْااَر    ٟايتشـٌٝ يذ كا   اإليهرتْٚٝا١. ٜٚ
 ( ْتاجر ٖزا اإلدشاء. 11ازبذٍٚ )

ق١ُٝ )ت( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاؼ )ايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ يألختباص ايتشقًٝٞ ٚايفضٚم : ( 11دزٍٚ )

بني َتٛعطات رصدات أفضار عٝٓيت ايبشح ايتذضٜب١ٝ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١ َكابٌ ايغع١ املٓدفن١( 

 (.40ثري )ٕ=ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ ٚسذِ ايتأ

             
 االحصائية

 

 الوكونات   

الوجووعة التجريبية 
األولي )رو السعة 
 العقلية الورتفعة(

 (20)ى= 

الوجووعة 
التجريبية الثانية 
)رو السعة العقلية 

 الونخفضة(
 (20)ى= 

قيوة 
 "ت"

 الوحسوبة

درجة 
 الحرية

df 
 يهستو

 الذاللة

وجن 
 التأثير

 لبعذيالقياس ا القياس البعذي

 ع م ع م

للذرجة الكلية 

لألختبار 
 التحصيلي

26.95 1.669 8.10 1.294 39.915 38 0.0001 12.62 
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( إٔ ناااٌ َظاااتٜٛات ايذاليااا١ يكُٝااا١ "ت" دايااا١   11ٜٚتلااا  َااأ ْتااااجر داااذٍٚ ) 
  ٛ ٛ   (0.0001)ٟإسـااجًٝا عٓااذ َظات  ٟ، أٟ إٔ ٖٓاااى ؾشٚقاا داياا١ إسـااجًٝا عٓااذ َظاات

تٛطااطات دسدااات أؾااشاد طااال  اجملُااٛعتني ايتذااشٜبٝني )رٚ  ، بااني َ(0.0001)دالياا١
ايظااع١ ايعكًٝااا١ املشفؿعااا١ َكاباااٌ ايظاااع١ املٓخؿلااا١(   ايذسدااا١ ايهًٝااا١ يالختبااااس  
ايتشـًٝٞ   ايكٝاطأ ايبعاذٟ يـااحل اجملُٛعا١ ايتذشٜبٝا١ )رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١        

ٛ  ٞمما ٜذٍ عً املشفؿع١( "، )رٟٚ املتٛط  األن (. طاطات  َتٛ ٟذبظني   َظات
دسدات أؾشاد ايع١ٓٝ ايتذشٜب١ٝ )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١( اي  فعشك  زبًظات 

 ٛ َتٛطاطات دسداات أؾاشاد ايعٝٓا١ ايتذشٜبٝا١ )رٚ ايظاع١        ٟاي ْاَر، َكاس١ْ مبظات
ايعك١ًٝ املٓخؿل١( اي  فعشك  يٓؿع اي ْاَر، يازيو مت سظاا  قُٝا١ سذاِ     

ٌ بني فالَٝاز ايعٝٓا١ ايتذشٜبٝا١ )رٚ    األثش سبظا  ايؿشم ايذاٍ   دسدات ايتشـٝ
ايظاااع١ ايعكًٝااا١ املشفؿعااا١(، ٚباااني فالَٝاااز ايعٝٓااا١ ايتذشٜبٝااا١ )رٚ ايظاااع١ ايعكًٝااا١     

( 12.62املٓخؿلاا١(، ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ ايظااابل إٔ قُٝاا١ سذااِ ايتاانثً بًػاا  )     
 .نبً( اي  فكابٌ سذِ فنثً 1.5ايك١ُٝ ) فؿٛميًذسد١ ايه١ًٝ يالختباس ٖٚٞ 

 إٔ: ٞج١ ٖزٙ ايٓتٝذ١ إيٚفشد  ايباس
   داز   ٞعًا  عًُا   ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا  ٙ األطؿااٍ، ػاػؿِٗ    اْتباا

ٚبكااء أثااش اياتعًِ َاأ    ياذِٜٗ،  فُٓٝاا١ ازباْاب املعااش   ٞإيا  ٟأد مماا  يًاتعًِ، 
 .املعشؾ١ٝ بٓٝتِٗ   ؾرت٠ ممه١ٓ ألطٍٛ خالهلا

 ٞكاشس ايذساطا  َٛكاٛعات امل  فشطاٝ   ٞإيا  ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ األيعا  طاعذت 
ٕ    املهتظاب١  يًػا١ اإلظبًٝضٜا١   ٍ  أرٖاا ٔ  األطؿاا ٍ  َا ِ  خاال يأليعاا    مماسطاتٗ

 .إيٝٗا ميًٕٝٛ اي  اإليهرت١ْٝٚ
  ِٟٝفضٜاااذ االْتبااااٙ ايبـاااش  بايـاااٛس ٚايشطاااّٛ املختًؿااا١ ايااا   األيعاااا مت فاااذع 

( إٔ 65،2004يًُااااتعًُني، ٜٚتؿاااال ريااااو َعُااااا أػاااااست إيٝاااا٘ )فػشٜااااذ عُااااشإ،  
 ايعٌُ. ٞيشطّٛ ٜظاعذ ايزانش٠ عًاطتخذاّ ايـٛس ٚا

  املـاا١ُُ يًبشااح   ٞايتعًُٝٝاا١ باهلااافـ ايٓكاااٍ اياازن   اإليهرتْٚٝاا١ األيعااا
املاتعًُني   رباطاب    ؾٝٗا َعاًٜ ايتؼٜٛل ٚاملتعا١ ٚاألثااس٠ ايا     ٞسٚع ٞاسباي

سغبافِٗ ايطؿٛي١ٝ ٚسبِٗ يًعاب ٚايتظا١ًٝ ٚاالطاتُتاع بٛقتا٘، ٚاٖتُااَِٗ مباا       
ٜظاااتذٝبٛا يااا٘   ٞيهااا ٞػاػااا١ اهلاااافـ ايٓكااااٍ ايااازن   ٜٞاااذٚس أَااااّ ٖاااؤالء عًااا  

 ٜٚتؿاعًٛا َع٘.
 فٛثٝال  ٞعًا  ٞاملٛقـ ايتعًُٝا    ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ األيعا  اطتخذاّ ٟأد 

ِ  مماا  ايتالَٝاز ٚاملعًُاات،   باني  ايعالق١ ً  ٞعًا  سؿاضٖ ِ   ايتعاب  ٚطاش،  عأ رافٗا

 ِ ٌ  دٕٚ فظااؤالفٗ ِ  رياو  أٚ خاٛف،  خذا ٕ  دعًاٗ ٝ  عًُٝا١    ٜؼااسنٛ  ِايتعًا
 .ٚؾعااٍ ْٚؼ  إػبابٞ بؼهٌ ٚايتعًِ

  ٚفتؿال  ٙ ٔ  ايعذٜاذ  ْتااجر  َا   ايٓتٝذا١  ٖاز ٌ  ايظاابك١  ايذساطاات  َا  :دساطا١  َجا

(، ٚدساطاااا١ 2016ٚيٝٓااااذٙ كااااٝـ) ٟ(، ٚدساطاااا١ أَاااا٠ً َؼااااش 2012َااااشِٜ قٜٛااااذس)
(، عٛاطاااااـ عبذاجملٝاااااذ ٚ ْاااااٛف  2017)ٟعباااااذاسباؾة طاااااال١َ ٚعااااابً عطااااااس 

ـ  ؾاعًٝا١  ٞعًا  ايذساطاات  فًاو  (، سٝاح افؿكا   2014)املاضٜين   األيعاا   فٛظٝا

 .ايطال  ٟيذ ٞايتشـٌٝ ايذساط ف١ُٝٓ   ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ
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   ٕى  الفسض السابالع علال     ْ ( بالني متْضالطات   0... ≥) ٖ" ْٓجالد فالسم دال إحصالائًٔا عيالد مطالت
دزجات تالمٔر اجملنْع٘ التجسٓبٔ٘ )ذّ الطع٘ العكلٔال٘ املستفعال٘( يف الدزجال٘ الهلٔال٘ للنكٔالاع      

 يف الكٔاضني الكبلٕ ّالبعدٖ لصا ح التطبٔل البعدٖ".حب االضتطالع 

ٚالختباااس ؿااش١ ٖاازا ايؿااش  مت إدااشاء ذبًٝااٌ إسـاااجٞ يااذسدات أؾااشاد عٝٓاا١   
( فًُٝااز ٚفًُٝااز٠،   االختباااس سااب االطااتطالع باطااتخذاّ بشْاااَر   20ايبشااح )ٕ=

(SpSS        ٞسبظااا  قُٝاا١ اختباااس "ت" يًعٝٓااات املشفبطاا١. ٜٚٛكاا  ازبااذٍٚ ايتااااي ،)
 ٖزا االدشاء. ْتاجر

( ق١ُٝ )ت( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاعني )ايكبًٞ ٚايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ ملكٝاعض سب 12دزٍٚ )

االعتطالع ٚايفضٚم بني َتٛعطات رصدات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ايتذضٜب١ٝ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١( 

 (.20ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ ٚسذِ ايتأثري )ٕ=

 ائ١ٝاالسق             

 

 املهْٛات 

 اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ األٚيٞ 

 ق١ُٝ "ت" (20)ٕ=  )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١(

 احملغٛب١

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 

 َٟغتٛ

 ايزالي١

سذِ 

 ايتأثري

 ايكٝاؼ ايبعزٟ ايكٝاؼ ايكبًٞ

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ 

يًُكٝاؼ سب 

 االعتطالع

10.05 1.669 32.75 2.489 -37.641 19 0.0001 
10.61 

( إٔ مجٝ  َظتٜٛات ايذالي١ يك١ُٝ "ت" داي١ إسـااجًٝا  12ٜٚتل  َٔ ازبذٍٚ )
 ٛ ٛ  ٟٖٚااااٛ َظااااتٛ( 0.0001)داليااا١   ٟعٓاااذ َظاااات داااذًا يًذسداااا١ ايهًٝاااا١   ٟداليااا١ قاااا

يًُكٝاغ سب االطتطالع، نُاا ٜتلا  َأ ازباذٍٚ ايظاابل إٔ َتٛطاطات ؾاشٚم        
١ ملكٝااااغ ساااب االطاااتطالع  ايكٝاطاااني ايكبًاااٞ ٚايبعاااذٟ جملُاااٛع اياااذسدات ايهًٝااا   

، 10.05يتالَٝااز ايعٝٓاا١ ايتذشٜبٝاا١ األٚيااٞ )رٚ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املشفؿعاا١( ناْاا  )     
ايتٛايٞ، ٖٚاٞ قاِٝ َتباعاذ٠ فتلأُ ؾاشٚم دٖٛشٜا١ ناب٠ً   ادبااٙ          ٞ( ع32.75ً

     ٛ داليااا١  ٟايكٝااااغ ايبعاااذٟ، أٟ إٔ ٖٓااااى ؾشٚقاااًا رات داليااا١ إسـااااج١ٝ عٓاااذ َظااات
ت أؾااشاد فالَٝااز اجملُٛعاا١ ايتذشٜبٝاا١ )رٚ ايظااع١     ( بااني َتٛطااطات دسدااا  0.0001)

ايعكًٝا١ املشفؿعاا١(   ايذسداا١ ايهًٝاا١ يالختبااس سااب االطااتطالع يًكٝاطااني ايكبًااٞ   
 ٚايبعذٟ يـاحل ايتطبٝل ايبعذٟ".

ياازيو مت سظااا  قُٝاا١ سذااِ األثااش سبظااا  ايؿااشم ايااذاٍ   دسدااات َكٝاااغ   
رٚ ايظاع١ ايعكًٝا١ املشفؿعا١(    سب االطتطالع بني طال  ايع١ٓٝ ايتذشٜبٝا١ األٚياٞ )  

( 12اي ْاَر باني ايكٝاطاني ايكبًاٞ ٚايبعاذٟ، ٜٚٛكا  داذٍٚ )       ٞايزٜٔ فذسبٛا عً
( ايظابل إٔ قُٝا١ سذاِ ايتانثً    12ْتاجر قِٝ سذِ ايتنثً، ٜٚتل  َٔ ازبذٍٚ )

( يًذسدا١ ايهًٝا١ الختبااس ساب االطاتطالع ، ٖٚاٞ َكبٛيا١ ٚأعًاٞ َأ          10.61بًػ  )
 فكابٌ سذِ فنثً كخِ نُا بازبذٍٚ املشدعٞ  ( اي 1.5ايك١ُٝ )

 ٟاإليهرتْٚٝاا١ سٝااح فااٛؾش عٓـااش    األيعااا  ٚميهاأ فؿظااً ٖااز٠ ايٓتٝذاا١ باانٕ:     
ؾاات  صباااالت ٚاطاع١ يًُٓاقؼاا١ ٚايبشااح ؾُاأ   ٞاملؼااٖذ٠ ٚايااتعًِ، مماٜظاااعذ عًا  

املكاشس   ٞاألطؿاٍ دسٚطِٗ، ٜٚهتؼؿٕٛ طبٝع١ املٓٗر ايذساطا  ٞخالٍ املؼاسن١ ٜتًك
 ٞسااني فتشااٍٛ سذااشات ايذساطاا١ إياا     ا ٜؼااعشِٖ بايذاؾعٝاا١ يًااتعًِ    عًااِٝٗ، مماا 

 دساطااااااات٘ أَاااااااانٔ ضبببااااااا١ َٚشغٛبااااااا١ ياااااااذِٜٗ، ٖٚااااااازا َاأناااااااذٙ بااااااااسنش       
(Barker,2003).  ؾاعًٝا١ اي ْااَر    ٞ( إيا 2007صٜاذ)  ٞسٝح أطؿشت ْتاجر دساط١ أبا

ٚأبعاااادٙ  ٞايهًااا فُٓٝااا١ ساااب االطااتطالع املعاااش   ايًعااب    ٞاملظاااتٓذ عًااا ايتااذسٜيب 



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
108 

 ايكلاااا٠ ساااني فؤناااذ دساطاا١ ضبُاااذ  ؿشعٝاا١ يـااااحل اجملُٛعااا١ ايتذشٜبٝاا١، ٚ   اي
(، ٚدساطا١  2010(، ٚدساط١ َٛؾل بؼااس٠ ٚآخاشٕٚ)  2012(، ٚدساط١ عاؿِ أ ذ)2013)

 أُٖٝا١ ساب االطاتطالع ٚاالطتهؼااف بؼاهٌ خااق         ٞ( عًا 2015طاَش ايعشطإ)
ؿاااٍ َاقبااٌ أط ٟؾاعًٝاا١ فُٓٝاا١ داؾاا  سااب االطااتطالع يااذ  ٞعًُٝاا١ ايااتعًِ، ٚفكـاا

َشسًاا١ سٜااا  األطؿاااٍ  اا١ سااب     ٞفعًُٗااِ، ٚكااشٚس٠ فطبٝاال َعًُاا   املذسطاا١  
إْا٘ َأ    ايباسجا١ ٖازٙ ايٓتٝذا١      ٟفذسٜظِٗ، ٚ   كاٛء رياو فعاض    االطتطالع  

األطؿاااٍ سااب االطااتطالع ايعًُااٞ ٚايبشااح عاأ املعشؾاا١      ٟيااذ ٞايلااشٚسٟ إٔ ُٜٓاا 
ملعاش  ٚصٜااد٠ َظاتٜٛات ايذاؾعٝا١     ٚاملجابش٠ ٚبزٍ ازبٗاذ، ياذٚسٙ   ذبكٝال االفاضإ ا    

 األيعااا ايااتعًِ بايبشااح ٚاالطتكـاااء ٖٚاازا َااافكّٛ باا٘      ٞٚفؼااذٝ  األطؿاااٍ عًاا  
 اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ اي ْاَر املكذّ هلؤالء ايتالَٝز.

 ٕى  الفسض اخلامظ:عل    ْ ( بالني متْضالطات   0... ≥) ٖ"الْٓجد فسم دال إحصالائًٔا عيالد مطالت
ع٘ التجسٓبٔال٘ الجاىٔال٘ )ذّ الطالع٘ العكلٔال٘ امليخفضال٘( يف الدزجال٘ الهلٔال٘        دزجات تالمٔر اجملنْ

 لالختباز حب االضتطالع يف الكٔاضني الكبلٕ ّالبعدٖ"،

ٚالختباااس ؿااش١ ٖاازا ايؿااش  مت إدااشاء ذبًٝااٌ إسـاااجٞ يااذسدات أؾااشاد عٝٓاا١   
( فًُٝااز ٚفًُٝااز٠،   َكٝاااغ سااب االطااتطالع باطااتخذاّ بشْاااَر   20ايذساطاا١ )ٕ=

(SpSS,20     ٞسبظا  ق١ُٝ اختباس "ت" يًعٝٓات املشفبطا١. ٜٚٛكا  ازباذٍٚ ايتااي ،)
 ْتاجر ٖزا االدشاء.

ق١ُٝ )ت( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاعني )ايكبًٞ ٚايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ الختباص سب :  (13دزٍٚ )

املٓدفن١( ٚايفضٚم بني َتٛعطات رصدات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ايتذضٜب١ٝ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ  االعتطالع

 (.20ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ )ٕ=

 االسقائ١ٝ             

 

 املهْٛات 

 اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ األٚيٞ 

 )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املٓدفن١(  

 =ٕ(20) 

 ق١ُٝ "ت"

 احملغٛب١

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 

 َٟغتٛ

 ايزالي١

 ايكٝاؼ ايبعزٟ ايكٝاؼ ايكبًٞ

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ يالختباص 

 سب االعتطالع

9.70 1.490 9.85 1.268 -1.371 19 
0.186 

 غري راي١

( إٔ مجٝاا  َظااتٜٛات ايذالياا١ يكُٝاا١ "ت" غااً داياا١      13ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ )  
إسـاجًٝا يًذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ سب االطتطالع، سٝح ٜتل  َٔ ازبذٍٚ ايظابل 

ايتاٛايٞ   ٞ( عًا 9.85، 9.70إٔ َتٛططات ؾشٚم ايكٝاطني ايكبًاٞ ٚايبعاذٟ ناْا  )   
ٚريو جملُٛع يًذسدات ايه١ًٝ الختباس سب االطتطالع يطال  ايع١ٓٝ ايتذشٜبٝا١  
ايجا١ْٝ )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املٓخؿل١(، ٖٚٞ قِٝ َٓخؿل١، أٟ أْ٘ ال فٛداذ ؾشٚقاًا   

 ٛ ( بااني َتٛطااطات دسدااات طااال    0.05 ≥دالياا١ ) ٟرات دالياا١ إسـاااج١ٝ عٓااذ َظاات
١ ايعكًٝااا١ املٓخؿلااا١(   ايذسدااا١ ايهًٝااا١ اجملُٛعااا١ ايتذشٜبٝااا١ ايجاْٝااا١ )رٚ ايظاااع

 الختباس سب االطتطالع   ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ".

ٖااازٙ ايٓظشٜااا١ إٔ ايطؿاااٌ   ٟٚفتؿااال ٖااازٙ ايٓتٝذااا١ َااا  ْظشٜااا١ بٝادٝااا٘، إر فاااش   
ٜتؿاعاااٌ َااا  بٝئتااا٘ احملٝطااا١ بااا٘ ٖٚااازا  ٜنخاااز َظااااسا فطٛسٜاااا ٚساااب االطاااتطالع       

عُش، ٜٚتؿال رياو َا  دساطا١ عباذ      ٚايظًٛى االطتهؼا  ٜتضاٜذ بتكذّ ايطؿاٌ بااي  
(   ٚداااٛد َظااااس فطاااٛسٟ   ساااب  1990ايًطٝاااـ خًٝؿااا١ ٚػاااانش عباااذ اسبُٝاااذ)  
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األطؿاٍ ٚاملاشاٖكني، نُاا فتؿال ٖازٙ ايٓتٝذا١       ٟاالطتطالع بايتكذّ   ايعُش يذ
(   عاذّ ٚداٛد ؾاشٚم باني ايازنٛس ٚاإلْااخ   ساب        2011َ  دساط١ دٓإ طاشسإ) 

املذسطاا١  ٞ( إ عًااBruner,1972ايـااذد ٜؼااً بشْٚااش) ٖاازا  االطااتطالع املعااش ، ٚ
اطااتجاس٠ سااب االطااتطالع ٚاالطتهؼاااف ٚاشباا ات املعشؾٝاا١، يػااش          ٞايعُااٌ عًاا 

      َ ( إ ساب االطاتطالع   1989)ٞفك١ٜٛ ايبٓااء املعاش  ٚفعضٜاضٙ ، ٜٚؤناذ ٜٛطاـ قطاا
ٚايتظاااؤٍ ميهاأ فطااٜٛشٙ   اٟ َشسًاا١ عُشٜاا١ يٛدااٛد اطااتعذاد طبٝعااٞ ياازيو،       

ايطًب١، ٜٓبػٞ فكذِٜ َٛادٗات ر١ٖٝٓ ضب٠ً، ٜباذءا   ٟٖزا ايذاؾ  يذ ٞٚيهٞ ُٜٓ
ؾٝٗاا ايطًباا١ بايتكـااٞ ٚايتشكاال، ٚياازيو ؾااإ اٟ َاااد٠ َشبهاا١ اٚ غاَلاا١ اٚ غااً  

ايتظااؤٍ، نُاا فظااعذ     َٞعشٚؾ١ ميهٔ إ فهٕٛ َاد٠ رات ق١ُٝ يتذسٜب املتعًِ عًا 
 عًُني، ٖٚاازا ٜتلاا    املاات ٟاملٛاقااـ املؼااه١ً ٚاألسااذاخ املتٓاقلاا١   فُٓٝتاا٘ يااذ   

فُٓٝاااا١سب  ٞفظاااااعذ عًاااا ايتعًُٝٝاااا١ اياااا  األيعااااا ايذساطاااا١ اسبايٝاااا١ بتٛظٝااااـ 
 َشس١ً سٜا  األطؿاٍ. ٟاالطتطالع يذ

 ٕى  الفسض الطادع: عل     ْ ( بالني متْضالطات   0... ≥) ْٖٓجد فالسم دال إحصالائًٔا عيالد مطالت
ل الطالع٘ امليخفضال٘( يف   دزجات طالب اجملنْعتني التجسٓبٔني )ذّ الطع٘ العكلٔ٘ املستفع٘ مكابال 

الدزج٘ الهلٔال٘ ملكٔالاع حالب االضالتطالع يف الكٔاضالً البعالدٖ لصالا ح اجملنْعال٘ التجسٓبٔال٘ )ذّ          
 الطع٘ العكلٔ٘ املستفع٘( ".

ٚيًتشكل َٔ ٖزا ايؿش ، مت إداشاء ذبًٝاٌ ياذسدات ايطاال    َكٝااغ ساب       
ات ، سبظا  ايؿاشٚم باني َتٛطاطات دسدا    SPSS-20االطتطالع، باطتخذاّ بشْاَر 

أؾااااشاد عٝاااآ  ايذساطاااا١ ايتذشٜبٝاااا١ )رٚ ايظااااع١ ايعكًٝاااا١ املشفؿعاااا١ َكابااااٌ ايظااااع١  
، جملُاااٛعتني َظااتكًتني، يتكااِٜٛ ايؿاااشٚم     t-testاملٓخؿلاا١( ٚقااِٝ اختباااس "ت"    
بشْااااَر. ٜٚٛكااا    ٞايتالَٝاااز ايااازٜٔ فاااذسبٛا عًااا   َٟكٝااااغ ساااب االطاااتطالع ياااذ  

 ( ْتاجر ٖزا األدشاء. 14ازبذٍٚ )

( يزالي١ ايفضٚم بني ايكٝاؼ )ايبعزٟ( يًزصد١ ايه١ًٝ ملكٝاؼ سب االعتطالع ق١ُٝ )ت ( 14دزٍٚ )

ٚايفضٚم بني َتٛعطات رصدات أفضار عٝٓيت ايزصاع١ ايتذضٜب١ٝ )سٚ ايغع١ ايعك١ًٝ املضتفع١ َكابٌ ايغع١ 

 (.40املٓدفن١( ٚاالمضافات املعٝاص١ٜ ٚسذِ ايتأثري )ٕ=

 االسقائ١ٝ             

 

 املهْٛات   

ُٛع١ ايتذضٜب١ٝ اجمل

األٚيٞ )سٚ ايغع١ 

 ايعك١ًٝ املضتفع١(

 =ٕ(20) 

اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ 

ايجا١ْٝ )سٚ ايغع١ 

 ايعك١ًٝ املٓدفن١(

 =ٕ(20) 

ق١ُٝ 

 "ت"

 احملغٛب١

رصد١ 

 اؿض١ٜ

df 
 َٟغتٛ

 ايزالي١

ٚدِ 

 ايتأثري

 ايكٝاؼ ايبعزٟ ايكٝاؼ ايبعزٟ

 ع ّ ع ّ
ايزصد١ ايه١ًٝ 

 يالختباص سب

 االعتطالع

32.75 2.489 9.85 1.268 36.657 38 0.0001 11.59 

( إٔ ناااٌ َظاااتٜٛات ايذاليااا١ يكُٝااا١ "ت" دايااا١   14ٜٚتلااا  َااأ ْتااااجر داااذٍٚ ) 
  ٛ ٛ  (0.0001) ٟإسـااجًٝا عٓااذ َظات  ٟ، أٟ إٔ ٖٓاااى ؾشٚقاا داياا١ إسـااجًٝا عٓااذ َظاات

ٝ     (0.0001)دالي١ ني )رٚ ، بني َتٛططات دسدات أؾاشاد فالَٝاز اجملُاٛعتني ايتذاشٜب
ايظع١ ايعكًٝا١ املشفؿعا١ َكاباٌ ايظاع١ املٓخؿلا١(   ايذسدا١ ايهًٝا١ ملكٝااغ ساب          
االطاتطالع   ايكٝاطاأ ايبعاذٟ يـاااحل اجملُٛعا١ ايتذشٜبٝاا١ )رٚ ايظاع١ ايعكًٝاا١     

 املشفؿع١( "، )رٟٚ املتٛط  األن (.



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
110 

َتٛطااطات دسدااات أؾااشاد ايعٝٓاا١ ايتذشٜبٝاا١  ٟذبظااني   َظااتٛ ٞممااا ٜااذٍ عًاا
ٛ   )رٚ ايظاا  ٟع١ ايعكًٝاا١ املشفؿعاا١( اياا  فعشكاا  زبًظااات اي ْاااَر، َكاسْاا١ مبظاات

َتٛطااطات دسدااات أؾااشاد ايعٝٓاا١ ايتذشٜبٝاا١ )رٚ ايظااع١ ايعكًٝاا١ املٓخؿلاا١( اياا       
فعشك  يٓؿع اي ْاَر، سٝح فشد  ايباسج١ ريو إيٞ أثاش اي ْااَر ايٓاافر عأ     

ظاا  ايؿاشم اياذاٍ    ايظع١ ايعك١ًٝ املشفؿع١، يزيو مت سظا  ق١ُٝ سذِ األثاش سب 
  دسدااات سااب االطااتطالع بااني طااال  ايعٝٓاا١ ايتذشٜبٝاا١ ايتذشٜبٝاا١ )رٚ ايظااع١        

 ايعك١ًٝ املشفؿع١(، ٚبني طال  ايع١ٓٝ ايتذشٜب١ٝ )رٚ ايظع١ ايعك١ًٝ املٓخؿل١(.

( يًذسداا١  11.59ٜٚتلاا  َاأ ازبااذٍٚ ايظااابل إٔ قُٝاا١ سذااِ ايتاانثً بًػاا  )       
 ( اي  فكابٌ سذِ فنثً كخِ.1.5)ايه١ًٝ يًُكٝاغ ٖٚٞ أعًٞ َٔ ايك١ُٝ 

      ً إٔ ساب   ٞفؼاً  إيا   ( ايا  2000عذااز )  ٟٚفتؿال ٖازٙ ايٓتٝذا١ َا  دساطا١  خا
االطااتطالع ٜؼااهٌ سذااش ايضاٜٚاا١   نااجً َاأ َٗاااّ ايااتعًِ الْاا٘ ٜٝظااش ايٛظاااجـ   
ايعكًٝا١  ٚاملتُجًا١ باا) االْتبااٙ، ايتُٝٝاض، االبتهااس، فؼاػٌٝ املعًَٛاات، االظبااص، سؾا            

، ايتشـاٌٝ األناادميٞ املشفؿا ،    ٟ ات ٚفازنش اشبا ات طًٜٛا١ املاذ    اشبا  َٟظتٛ
َشفؿ  َٔ ايؿِٗ ايعاّ ٚاشباق (، نُا اْ٘ ٜٝظش اطاتخذاّ   ٟاملظتٛ ٞايٛؿٍٛ اي

 ازبٗذ ايعكًٞ ٚاملعش  بـؿ١ خاؿ١.

إٔ سااااب االطااااتطالع ٜااااشفب    ٞدساطاااات٘ إياااا (  Allen,2009ٚقااااذ أػاااااس أياااأ ) 
ٗااسات اياتؿهً ايعًٝاا ٚايؿٗاِ، ٚأْا٘ ؼبكال َٓااؾ         بايٓتاجر ايتعًُٝٝا١ ازبٝاذ٠، ٚمب  

ػخـ١ٝ َجٌ ايتهٝـ االػبابٞ يًؼخـ١ٝ، ؾلال عٔ ايؼعٛس بايشكاا عأ ايازات،    
( بتُٝاض ساب االطاتطالع نظا١ُ مبظااٖش فهإٛ       2003ناتيب)  ٟسني فؤنذ ْذ  

أنجااش ػااٝٛعا فتُجااٌ باالطااتُتاع باألْؼااط١، ٚايشغباا١   اطتهؼاااف األَااٛس غااً         
لااٛي١ٝ ٚاإلنجاااس َاأ طااش، األطاائ١ً، ادباٖااات اػبابٝاا١ عبااٛ فعًااِ        املؿَٗٛاا١، ايؿ

األػٝاء ازبذٜذ٠، املبادأ٠ ٚايشغب١   سٌ املؼهالت، اَا املظااٖش األقاٌ ػاٝٛعا ؾٗاٞ     
فهاإٛ االُْٗاااى ٚاالطااتػشام ايتاااّ   ايعُااٌ، ايتنَااٌ ٚايااتُعٔ ٚإطاياا١ ايٓظااش         

١ًٝ االنتؼاف، املعازبا١  األَٛس احملٝط١، ايؼعٛس باسبُاغ ٚاسب١ٜٛٝ عٓذ بذء عُ
 (  2012)ٟايٝذٜٚاا١، فعااذد اهلٜٛااات ٚفٓااٛع األْؼااط١، نُااا أٚؿاا  اْتـاااس َٗاااذ        

فعضٜاض سااب االطااتطالع املعاش    ْطااام اٚطاا  َأ املذسطاا١ ٚايتشااٍٛ     ٞدساطاتٗا إياا 
ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ألٕ ايتشاشى عباٛ اجملتُا  طٝظااِٖ      ٞاجملتُ  ٖٚزٙ ايتٛؿ١ٝ اي ٞاي

ٚرياو َأ خاالٍ اقاَا١ األْؼاط١ ايجكاؾٝا١ ٚايعًُٝا١            ٚدٛد دٝاٌ َؿهاش َٚباذع   
ااي  فظاِٖ   فُٓٝا١ ساب االطاتطالع املعاش ، فعضٜاض ساب االطاتطالع َأ خاالٍ          

 ايٓؼاطات ايـؿ١ٝ ٚا يال ؿؿ١ٝ   املذسط١. 

 البخح: ّمكرتحات تْصٔات 
ٚايبشاٛخ   أطؿشت عٓٗا ايذساط١ ميهٔ فكاذِٜ ايتٛؿاٝات   كٛء ايٓتاجر اي  ٚ 

 ايتاي١ٝ: ١املكرتس
 ايتعًُٝٝاا١ األيعااا  اطااتخذاّ َٚكَٛااات املالجُاا١ ايبٝئاا١ فااٛؾً كااشٚس٠ 

ـ  ٞعًا  ايكاجُا١   اإليهرتْٚٝا١   ْتاجذٗاا  فظٗاش  سا   ; ايزنٝا١  ايٓكايا١  اهلٛافا

 .خاؿ١ بـؿ١ ايًػ١ االظبًٝض١ٜ ٚ  املٛادعا١َ   َتهاٌَ بؼهٌ
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  اإليهرتْٚٝا١;  ايتعًُٝٝا١  األيعاا   ْٛعٝا١  فطاٜٛش  ِ ِ  ١ٖادؾا  باشاَر  يتلا  يتعًاٝ

 .املختًؿ١ ايتع١ًُٝٝ املشاسٌ   ايًػ١ االظبًٝض١ٜ
  ايبشاح  ْتااجر  َٔ ايعشب١ٝ ايًػ١ َٚعًُات َعًُٞ اطتؿاد٠  ٞ  فطاٜٛش    اسبااي

ّ  طشٜل عٔ ايتعًِٝ اطرتافٝذٝات  َٓاطاب١  إيهرتْٚٝا١  فعًُٝٝا١  أيعاا   اطاتخذا

 .املختًؿ١ املشاسٌ   يتالَٝزِٖ
  ايرتبٝا١  س٠اٚص فابين  ِ ً  ايتعًاِٝ،    ايتًعٝاب  َبااد   ٚايتعًاٝ  اي صبٝاات  ٚفاٛؾ

ايًػاا١  فااذسٜع   اطااتخذاَٗا ٞعًاا املعًُااني ٚفااذسٜب ياازيو، املالجُاا١
 .االظبًٝض١ٜ

  أطااغ  ٞعًا  قاجُا١  َٓااٖر  بٓااء  ّ    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   اطاتخذا
ٛ  املشفبطا١  األيعاا   ٚفٛؾً ايتذسٜع، ً  طا١ٝ، اايذس تااملكاشس  ٟمبشتا ٌ  ٚفاٛؾ  ديٝا

 .فٛظٝؿٗا نٝؿ١ٝ ٛك ٜ يًُعًِ
 فتٓاطاب  دذٜذ٠ فع١ًُٝٝ إيهرت١ْٝٚ أيعا  ٚاْتاز فـُِٝ ٞعً املعًُني فذسٜب 

 املاتعًُني  خـااجف  َا   ٚفتؿل ،ايًػ١ االظبًٝض١ٜ َٓاٖر ٟٚضبتٛ أٖذاف َ 

 .ٚايٓؿظ١ٝ ايعُش١ٜ
  ؾاعًٝا١  ٞعً يًهؼـ مماث١ً، طاتادس ءاإدشفكرت، ايباسج١  ّ  األيعاا   اطاتخذا

ِ    ٞعا  اهلاافـ ايازن    ُٝٝا١ ايتعً اإليهرتْٚٝا١     ايًػا١ االظبًٝضٜا١   فعًاٝ

 .املختًؿ١ ايتع١ًُٝٝ املشاسٌ
  ـ  ادس ءاإداش  فُٓٝا١    ايتعًُٝٝا١  اإليهرتْٚٝا١  األيعاا   أثاش  ٞعًا  طاات يًهؼا

 يًُؼهالت، اإلبذاعٞ اسبٌ املختًؿ١، ايتؿهً أمنا  :َجٌ ٟأخش فعًِ دٛاْب

 .عًِتاي عًُٝات ف١ُٝٓ س،اايكش اربار تاَٗاس

 :املساجع 
(. تزصٜػ ايعًّٛ بأعًٛب سٌ املؾهالت: ايٓعض١ٜٚايتطبٝل، 2003)ٞإبضاِٖٝ أمحز اؿاصث -

 .ٟايضٜاض، َهتب١ ايؾكض

، ايكاٖض٠ٚايعؾضٜٔ،اؿارٟايكضَٕطًعٚؼزٜاتاؿاعٛبتضبٜٛات(.2001إبضاِٖٝ ايفأص) -

 ايعضبٞايفهضراص

 ايتع١ًُٝٝ يف األيعاب(. أثض اعتدزاّ 2015)ٞابتٗاٍ بٓت فٗز ايطٜٛإ ٚٚيٝز بٔ إبضاِٖٝ ايعبٝه -

مبٓطك١ ايكقِٝ، صعاي١  ٞتالَٝش ايقف ايضابع االبتزائ ٟت١ُٝٓ َفضرات ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ يز

 .113-1َادغتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ايكقِٝ، ايغعٛر١ٜ، ل

ف إنغاب تالَٝش ايق ايتع١ًُٝٝ يف األيعاب(.أثض اعتدزاّ 2010اؿبٝب) َٞٚٛع ٟأمحز األمحز -

اؿضٚف اهلذائ١ٝ ٚاملفضرات ملار٠ ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ مبز١ٜٓ دز٠، صعاي١  ٞايغارؼ االبتزائ

، ايغعٛر١ٜ.َٟادغتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أّ ايكض

املعضف١ايرتب١ٜٛاملقطًشات َعذِ(.2003اؾٌُ)أمحزٞعً;أمحزٞايًكاْسغنيأمحز -

 بايهتعامل ايكاٖض٠،ايتزصٜػ،ٚطضماملٓاٖريف

ت١ُٝٓيفايتع١ًُٝٝايهُبٝٛتضأيعاباعتدزاّ(. فاع2004١ًٝأمحز عٛار ٚنُاٍ عبز ايضمحٔ) -

اؿارٟايغٟٓٛ املؤمتضٞإيَكز١َٚصق١ايقِايتالَٝشٟيزاملعًَٛاتتقٓٝفَٗاص٠

رٜغُرب. 27-25مشػ، عنيداَع١َقضعؾض،

( باعتدزاّ نائات ٞ/ مجاعٟيفضر(.ايتفاعٌ بني اعرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ )ا2014أمحز فِٗٝ بزص) -

 ٟٚاملضدأ يز ٟايتشقٌٝ ايفٛص ٞايتعًِ ايضق١ُٝ ٚايغع١ ايعك١ًٝ)َضتفع/َٓدفض( ٚأثضٙ عً

 .238-189(، ل1)24تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ، ف١ً تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ رصاعات ٚعٛخ، 
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يًتعًِ باعتدزاّ  . صؤ١ٜ دزٜز٠  (: ايتعًـِ املتٓك2006ٌأمحز قُز عامل ) -

املؤمتض ايعًُٞ ايجأَ عؾض يًذُع١ٝ املقض١ٜ  ٞايتكٓٝات ايالعًه١ٝ. ٚصق١ عٌُ َكز١َ إي

 .2006ٜٛيٝٛ  26 -25يًُٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ يف ايفرت٠ َٔ 

اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝاأليعاب(. تق2015ُِٝ)ٟايؾُض ٞٚعبزايًطٝف اؾظاص ٚعًُ ٞأمحز ْٛب -

راصعاتف١ًاالبتزائ١ٝاملضس١ًتًُٝشاتٟيزاالعتطالعٚسباـٝاٍت١ُٝٓيفٚأثضٙ

ايتزصٜػ،ٚطضماملٓاٖريف

يفايفائك١ايٛعائطٞعً قائَِكرتحبضْاَرفاع١ًٝ(.2005)ٟٖٓزاٚٞعًععٝزأعا١َ -

ايتع١ًُٝٝايتطبٝكاتيفٟاالبتهاصٚتفهريِٖتهٓٛيٛدٝاايتعًِٝؽعب١طالبَٗاصاتت١ُٝٓ

يالْرتْت

األطٖضداَع١ايرتب١ٝ،ن١ًٝصعاي١ رنتٛصاٙ، -

ت١ُٝٓ املٗاصات  اإليهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ يف األيعاب(. فاع١ًٝ اعتدزاّ 2015أمساء قُٛر عطٝ٘) -

 ٞايضابع يًتعًِ اإليهرتْٚ ٞاالستٝادات اـاف١، املؤمتض ايزٚي ٟأطفاٍ سٚ ٟاؿٝات١ٝ يز

 ٚايتعًِٝ عٔ بعز، ايضٜاض.

 ٟ(.عالق١ رافع سب االعتطالع ببعض املتػريات ايعك١ًٝ املعضف١ٝ يز1986)إمساعٌٝ قُز املضٟ -

،ل 1طالب ايقف االٍٚ باملضس١ً ايجا١ْٜٛ.ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايظقاطٜل ،اجملًز االٍٚ ،ايعزر 

:37-60 

ايعك١ًٝ(.ايغع1990١ايبٓا)قُزايععِٝعبزٟمحزايبٓاٚقُزايععِٝعبزإععار -

ن١ًٝف١ًايرتب١ٝ،ن١ًٝيطالبٞايزصاع ٚايتشقٌٝٚايتفهريعِايتبأمناطٚعالقتٗا

 األٍٚاؾظءعؾض،ايضابعايعزر املٓقٛص٠،داَع١ايرتب١ٝ،

 ٟايشناء ايًػٛ ٞااليهرت١ْٝٚ عً األيعاب(. تأثري مماصع١ 2017عبز ايتٛاب فاحل) ٞأَاْ -

يطفٛي١ املتٛعط١ أطفاٍ َضس١ً ا ٞاألطفاٍ" رصاع١ ٚفف١ٝ ؼ١ًًٝٝ عً ٟيز ٞٚاالدتُاع

 باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ"،

 .235-230(، ل3( ايعزر)25اجملًز) ،

، ع١ٓ ( 12،13،14املضاٖكني بأعُاص) ٟقٝاؼ سب االعتطالع املعضيف يز (.2012اْتقاص ٖاؽِ َٗزٟ) -

 ايرتب١ٜٛ، فًغطني.ف١ً ايعًّٛ 

 املقزص (2010األنارمي١ٝ ايعضب١ٝ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ) -

ايتع١ًُٝٝاأليعاب(.  إعتدزا2007ّسغني ايناسٞ)عارٍَٗا ٚز طغًٍٛ عبزاؿُٝبضٖاَٞ -

 املزاصؼطالبٟيزاملاي١ٝايضٜام١َار٠يفاملؾهالت سٌَٗاصاتت١ُٝٓيفايضق١ُٝ

َقض، طٓطاداَع١ايرتب١ٝن١ًٝف١ً، ايتذاص١ٜاملتكز١َايف١ٝٓايجا١ْٜٛ

 . (،ابضٌٜ،2، ايعزر)(66)ًزاجمل

فٝػ٘ دزٜز٠  (: ايتعًِ باحمل2010ٍٍُٛ ايزٖؾإ ٚ ْٜٛػ فزٟ )مجا -

 يًذُع١ٝ ايعُا١ْٝ يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ. يًتعًِ عٔ بعز، عًط١ٓ عُإ، املؤمتض ايزٚيٞ االٍٚ

اثض بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتفهري ٚسب  (.2011دٓإ قشطإ عضسإ ) -

.اطضٚس١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠،داَع١ ًب١ املضس١ً املتٛعط١ط ٟاالعتطالع املعضيف يز

 ابٔ صؽز.–بػزار:ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

، عامل ايهتب ، 5(: عًِ ْفػ ايُٓٛ ) ايطفٛي١ ٚاملضاٖك١( ، ط1995ساَز عبز ايغالّ طٖضإ ) -

 ايكاٖض٠ .

 (. األبعار األعاع١ٝ يكزص٠ اـٝاٍ عرب َضاسٌ اصتكائ١ٝ كتًف2003،١سغاّ أمحز أبٛعٝف) -

 صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ األراب، داَع١ املٓٝا.

ع١ٓٝ  ٟيز فعاي١ٝ بضْاَر يت١ُٝٓ رافع سب االعتطالع املعضيف ٟ(. َز2007سغٔ قُز أبٛطٜز) -

 َٔ األطفاٍ، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايظقاطٜل، َقض. 

http://child-trng.blogspot.com/%202010/12/blog-post_7209.html#ixzz5uzRFCi1g
http://child-trng.blogspot.com/%202010/12/blog-post_7209.html#ixzz5uzRFCi1g
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إنغاب طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  يف (.فاع١ًٝ ايتعًِ ايٓكاٍ غز١َ 2016)ٟسغٔ َٗز -

املفاِٖٝ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚاالستفاظ بٗا، ف١ً داَع١ ايٓذاح  ٞظاَع١ االقق

 .967(، ل5)30يالعاخ)ايعًّٛ االْغا١ْٝ(،

 ايتعًِٝ، ايهٜٛت، راص ايكًِ. (. ٚعائٌ االتقاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا يف1996)ٞسغني ساَز ايطٛظ -

(. أفٍٛ اعرتاتٝذٝات 2009ٜف ٚ عبز اؿهِٝ  ايقايف )سغني قُز ابٛ صٜاـ ٚعًِٝ قُز ؽض -

 ، راص ايجكاف١ يًٓؾض ٚايتٛطٜع، عُإ، األصرٕ.1ايتعًِ ٚايتعًِٝ ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝل ، ط

(: رافع١ٝ سب االعتطالع )االبتهاص١ٜ األٚي١ٝ ( املفاِٖٝ ايٓعض١ٜ 2000خريٟ املػاطٟ بزٜض عذاز ) -

 ايكاٖض٠ . ٚايتزصٜبات ، َهتب١ االلًٛ املقض١ٜ ،

اآلٕ. فشٝف١ ايؾضم  (. تاصٜخ اهلٛاتف اؾٛاي١ َٓش ظٗٛصٖا ٚسيت2011خًزٕٚ غغإ ععٝز) -

 .2011ْٛفُرب  4، بتاصٜخ 12029األٚعط، ايعزر 

ٚايغع١ايتع١ًُٝٝايهُبٝٛتضَرضابباعتدزاّايتعًِبنيايعالق١ (2008صساب ايغٝز) -

 ، َاصؼ.5ايرتب١ٜٛ،ايعزرف١ً ايزصاعات  املدتًف١،مبغتٜٛاتٗا ايعك١ًٝ

االعتطالعسبت١ُٝٓٞعًَبينتزصٜيببضْاَر(. فاع2016١ًٝايعضعإ)َادزصافععاَض -

، ايغعٛر١ٜايعضب١ٝاملًُه١يفسائٌَٓطك١يفاملزصع١قبٌَاَضس١ً أطفاٍتعًِيف

 ايغعٛر١ٜايعضب١ٝاملًُه١سائٌ،داَع١، ايرتب١ٝن١ًٝ

ؼقٌٝيفايهُبٝٛتض١ٜايتع١ًُٝٝاأليعابفعاي١ٝ(.2000قُز َطاٚع)ايزٜٔمٝاء -

يفاملتٛعط١باملضس١ًايعًَّٛفاِٖٝيبعضايزٜغًهغٝٞ)ايكضاء٠ َعغضٟايتالَٝش

 199 - 139،ل(77) ّايعضبٞ،اـًٝرصعاي١،ف١ًايغعٛر١ٜايعضب١ٝاملًُه١

١ُٝ ايتفهري، ايكاٖض٠، راص ايفهض تٓ (. طضائل تزصٜػ ايعًّٛ ٚرٚصٖا يف2002عارٍ أبٛ ايعظ أمحز) -

 يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع.

تعًِيفايعك١ًٝٚايغع١املتكز١َ املٓعُاتبنيايتفاعٌرصاع١(.1995عارٍ ايغٝز عضاٜا) -

داَع١ايرتب١ٝن١ًَٝادغتري،صعاي١اإلعزار١ٜ،املضس١ً تالَٝشٟيزايع١ًُٝاملفاِٖٝ

 طٓطا

 ٚائٌراصعُإطاالبتهاصٚت١ُٝٓاملفضريتعًِٝاتهٓٛيٛدٝا(.2007عارٍ عضاٜا) -

صابط ايتع١ًُٝٝ.. ممٝظاتٗا، أمناطٗا، َضاسٌ تقُُٝٗا األيعاب(. 2015عائؾ١ بٗٝؿ ايعُضٟ) -

 املٛمٛع

ت١ُٝٓ بعض ايعًُٝات  سب االعتطالع يف ٞ(. أثض بضْاَر قائِ ع2012ًعافِ عبزاجملٝز أمحز) -

تالَٝش املضي١ اإلعزار١ٜ، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، داَع١  ٟاملعضف١ٝ َٚٗاصات ايتفهري يز

 ايكاٖض٠، َعٗز ايزصاعات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، َقض.

ت١ُٝٓ  (. فاع١ًٝ بضْاَر أيعاب تع١ًُٝٝ إيهرت١ْٝٚ يف2014ص)عاطف عبزايعاٍ ٚقُز ايٓذا -

 .676-638(، 2)3َٗاصات اعتدزاّ ايهُبٝٛتض ألطفاٍ َضس١ً ايضٜاض. ف١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، 

ٞعًاإليهرت١ْٝٚايتع١ًُٝٝاأليعابفاع١ًٝ(.2010اؿضبٞ)عبٝزبَٔظعٌبٔعبٝز -

غريَٓؾٛص٠رنتٛصاٙصعاي١،مٝاتايضٜايفايتعًِاثضٚبكاءايزصاعٞايتشقٌٝ

 املهض١ََه١ايتزصٜػ،ٚطضماملٓاٖر،قغِايرتب١ٝن١ًٟٝايكضأّداَع١

تطٜٛض  اإليهرت١ْٝ يف األيعاب(. أثض اعتدزاّ 2017)ٟعبز اؿافغ قُز عال١َ ٚعبري عطاص -

ايزٚي١ٝ يًبشٛخ ، اجمل١ً ٞايًػ١ اإللًٝظ١ٜ يطايبات ايقف األٍٚ األعاع املٗاصات ايبز١ٜٝٗ يف

 ،َاٜٛ.2، ايعزر2ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،َر يف

متٗٝز١ٜنُٓعُاتاإليهرت١ْٝٚايتع١ًُٝٝاأليعاباعتدزاّ(. أثض2016اهلل ايكضْٞ)عبز -

ف١ًاالبتزائٞايغارؼايقفيتالَٝشاإللًٝظ١ٜايًػ١َار٠يفاملعضيفايتشقٌٝ ٞعً

 273 (، ل173)ايعزرٚاملعضف١، ايكضاء٠

االيهرت١ْٝٚ ٚرٚافع مماصعتٗا َٔ  األيعاب(.اجيابٝات ٚعًبٝات 2012هلل بٔ عبزايعظٜظ اهلزيل)عبزا -

 ٚدٗ٘ ْعض طالب ايتعًِٝ ايعاّ مبز١ٜٓ ايضٜاض، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو ععٛر، ايضٜاض.

https://www.alukah.net/social/0/101822/#ixzz5uQs1gc9F
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يًٛايزٜٔ  ٞاالدتُاع -ٟاألقتقار ٟ(. عالق١ املغت1990ٛعبزايًطٝف خًٝف١ ٚؽانض عبزاؿُٝز) -

ع١ٓٝ َٔ طالب املضس١ً االعزار١ٜ، ف١ً عًِ ايٓفػ،  َٟٔ سب االعتطالع ٚاالبزاع يزبهٌ 

 .138-120(، ل15عزر)

( .رصاع١ ايتفاعٌ بني اعتدزاّ ايعقف ايشٖين ٚ ايغع١ ايعك١ًٝ يف 2003عبزايضطام عًِٜٛ .) -

قف تالَٝش اي ٟت١ُٝٓ عًُٝات ايعًِ ٚايتفهري االبتهاصٟ ٚايتشقٌٝ يز ٞتزصٜػ ايعًّٛ عً

 54-21( فك3) 16ايجاْٞ اإلعزارٟ. ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ. 

 ايًػ١مبار٠ايتشقٌٝت١ُٝٓيفاإليهرت١ْٝٚايتع١ًُٝٝاأليعاب( .فاع2011١ًٝعظ٠ اؾٗين -

 املًوداَع١َٓؾٛص٠غريَادغتريصعاي١املتٛعط١املضس١ًتًُٝشاتٟيزاإللًٝظ١ٜ

 ايغعٛر١ٜعضب١ٝاياملًُه١ايعظٜظ،عبز

ايهُبٝٛتضأيعابباعتدزاّايعًّٛيفٚسز٠تزصٜػفاع١ًٝ(.2008سغني بزٟٚ)عفاف -

املضس١ًتالَٝشٟيزايعًَّٛار٠مٛٚاالػاٙأالبتهاصٟ ايتفهريت١ُٝٓٞعًايتع١ًُٝٝ

 ،ايكاٖض٠ايرتب١ٝ ن١ًٝ،مشػعني، داَع١َٓؾٛص٠غريَادغتري،صعاي١اإلعزار١ٜ

تزصٜػ  (. فاع١ًٝ بضْاَر أيعاب تع١ًُٝٝ إيهرت١ْٝٚ يف2014)عبزاجملٝز ْٚٛف املظٜينعٛاطف  -

 ٟبٝٓبع يت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري ايبقض ٞايزصاعات االدتُاع١ٝ يتالَٝش ايقف اـاَػ االبتزائ

 .230(، ل22(، عزر)99، ف١ً َغتكبٌ ايرتب١ٝ ايعضب١ٝ، فًز)ٞاملهاْ

 اُؿٓني يًٓؾض ٚايتٛطٜعراص،االصرٕ،عُإ،2طايًعب،د١ٝعٝهٛيٛ(.2001عًٞ فاحل اهلٓزاٟٚ) -

(.عٝهٛالد١ٝ ايًعب، َٓؾٛصات داَع١ رَؾل، َضنظ ايتعًِٝ 2005َٓقٛص ٚأٌَ األمحز) ٞعً -

 املفتٛح، داَع١ رَؾل.

ٝٓني ) - ٝا٠ أفنٌ بال "بالٜغتٝؾٔ (.2010عالء أبٛ ايع ٜاصت٘ بتاصٜخ صعاي١ اإلعالّس ٞ عً 5/2017/ 27مت ط

  يضابطا

يبٝئ١االبتزائ١ٝاملضس١ًتالَٝش(. تقٛصات2013ْٚٛاٍ قُز ايعجُإ) ٟفاٜظ عابز ايعفري -

ايتعًِٝاإللًٝظ١ٜ، ف١ً تهٓٛيٛدٝاايًػ١َار٠ يفايضق١ُٝاأليعابٞعًايكائ١ُايتعًِ

 .24ٜٛيٝٛ، ل،3، ع23َر، ،َقض

ؼقٌٝ ايعًّٛ ٚت١ُٝٓ بعض َٗاصات  ايتع١ًُٝٝ يف األيعاب( . فاع١ًٝ اعتدزاّ 2002فاتٔ ايغٝز) -

ف١ً ايزصاعات  ايغعات ايعك١ًٝ املدتًف١، ٟتالَٝش املضس١ً االبتزائ١ٝ سٚ ٟيز ٞايتفهري ايعًُ

 اصؼ.، 6َايرتب١ٜٛ،ايعزر

ت١ُٝٓ سب  عارات ايعكٌ يف َٞغتٓز إي (.فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب2006ْافض ثابت) ٟفزٚ -

ع١ٓٝ َٔ أطفاٍ ايضٚم١، صعاي١ رنتٛصاٙ غري  ٟيز ٞٚايشناء االدتُاع االعتطالع املعضيف

 َٓؾٛص٠، داَع١ عُإ ايعضب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا، عُإ.

داَع١االدتُاع،عًِربكصٟ،ياؾُاٙاالتقاٍٞإيَزخٌ(.2003)ٚيرٍٍيفض -

 .١ْيقغٓطَٓتٛصٟ،

ت١ُٝٓٞعًَكرتس١قٛعب١ٜٚ١تضبأيعاباعتدزاّ(.أثض2010قُز عغريٟ)فٛط١ٜ -

غريَادغتريصعاي١االبتزائٞ،ايجاْٞايقفتًُٝشات ٟيزاإلَالئ١ٝاملٗاصاتبعض

 دز٠ايعظٜظ،عبزاملًوداَع١َٓؾٛص٠(

 .ٞ،ايكاٖض٠، راص ايفهض ايعضب2،طٞايٓفػ االدتُاع(. عًِ 1981ايغٝز) ٞفؤار ايبٗ -

(. ايطفٌ َٚٗاصات ايتفهري يف صٜاض األطفاٍ ٚاملزصع١ اإلبتزائ١ٝ 2001قُز) ٞفِٗٝ َقطف -

 صؤ١ٜ َغتكب١ًٝ يًتعًِٝ يف ايٛطٔ ايعضبٞ، ايكاٖض٠، راص ايفهض ايعضبٞ.

 ٟٗٝظ املعًَٛات يزسٌ املؾهالت ٚػ االيهرت١ْٝٚ يف األيعاب(.أثض 2016نضمي١ نٛنظ ْافض) -

 ، بػزار.ٞ،نإْٛ ايجا33ْتالَش٠ املضس١ً االبتزائ١ٝ، رصاعات تضب١ٜٛ، ايعزر

ؼقٌٝ َفاِٖٝ  ٞ( فعاي١ٝ اعرتاتٝذٝيت خضائط املفاِٖٝ ٚرٚائضٖا ع1997ًنُاٍ طٜتٕٛ. ) -

ع١ٓٝ َٔ طالب ايقف األٍٚ ايجاْٟٛ سٟٚ ايغعات ايعك١ًٝ  ٟتقٓٝف ايهائٓات اؿ١ٝ يز

 .١ً75 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األطٖض، ع املدتًف١. ف

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502


 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 
115 

 ، ايكاٖض٠، عامل ايهتب.2املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ، ط (. اػاٖات سزٜج١ يف1997نٛثض نٛداى) -

 ٞع٠ًيايشىاهلٛاتفعرباإليهرت١ْٝٚاأليعاب(.أثض2016) ٟيٝٓزٙ مٝف ٚ أَري٠ َؾض -

،اإلْغا١ْٝعاتٚايزصايًبشٛخايظصقاءف١ً، اؾظائضٟسييًتًِايزاصعٍٞيايتشك

 ايجاْٞايعزر،عؾضايغارؼاجملًز

سٟٚيضعا١َٜزخٌاإليهرت١ْٝٚايتع١ًُٝٝاأليعاب( 2003) اِٖٝ ايزعٛقٞإبضقُز -

داَع١،ايتعًِٝتهٓٛيٛدٝايفقه١ُٚعٛخرصاعات عًغ١ً،اـاف١االستٝادات

 ايكاٖض٠،سًٛإ

بٝئ١ ايتعًِ  يف . أثض ايتفاعٌ بني ْٛع ايٛعائط(2017قُز دابض خًف اهلل ٚأمحز فضسات عٜٛػ) -

ايتشقٌٝ ٚأراء َٗاصات اعتدزاّ تطبٝكات اؿٛعب١  ٞايغع١ ايعك١ًٝ عً ٟايٓكاٍ َٚغتٛ

طالب ؽعب١ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١  ٟايتعًِٝ يز ايغشاب١ٝ يف

 ، أنتٛبض.175األطٖض، ايعزر

 ب، ايكاٖض٠، َضنظ ايهتاب.(. فًغف١ ايًع2006)ٞقُز اؿُاَ -

، راص املغري٠ يًٓؾض 1عٝهٛيٛدٝا ايزافع١ٝ ٚاالْفعاالت، ط ( 2007قُز قُٛر بين ْٜٛػ ) -

 ٚايتٛطٜع ٚايطباع١، عُإ، األصرٕ .

ايه١ًُراص،ايكاٖض٠، 2ط،ايتعًِٝتهٓٛيٛدٝآَتٛدات (2003)قُز مخٝػ -

ٚتطبٝكات إْتادٗا عٝهٛيٛدًٝا ٚتعًًُٝٝا، ٚعًًُٝا، ايرتب١ٜٛ  األيعاب(.2003)0قُز قُٛر اؿ١ًٝ -

 األصرٕ، راص املغري٠. –، عُإ 2ط

ؼقٌٝ  (. أثض تزصٜػ ايعًّٛ بطضٜك١ األْؾط١ ايع١ًُٝ يف2013قُز خري قُٛر ايغالَات) -

ايغعات ايعك١ًٝ املدتًف١ ٚاملفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚت١ُٝٓ االػاٖات ايع١ًُٝ، ف١ً  ٟايطًب١ سٚ

 .97-71( ل3)11ات ايعضب١ٝ يًرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ، اؼار اؾاَع

ت١ُٝٓ  إعرتاتٝذ١ٝ يعب ايزٚص يف ٞقائِ عً (. فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب2013قُز فضسإ ايكنا٠) -

 . 45( ل43ع١ٓٝ، صعاي١ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ، ايعزر) ٟيز سب االعتطالع املعضيف

ايطفٛي١ املبهض٠، عُإ،  ب١ٜٛ يفايرت األيعاب(. 2007قٓزٌٜ ٚصَنإ َغعز) ٟٚبزٚ ٞقُز َتٛي -

 راص ايفهض.

صتاَٗايت١ُٝٓاإليهرت١ْٝٚايتع١ًُٝٝاأليعابَٚٛاقعبضاَر(. اعتدزا2016ّٚايٞ)قُز -

ن١ًٝف١ًاإلعزار١ٜ،املضس١ًطالبٟيزايعًَّٛار٠يفٚايتشقٌٝايشاتٞ ايتعًِ

داَع١ بٓٗا. ،ايرتب١ٝ

االفرتامٞ ،فًغفت٘، َكَٛات٘، فضل تطبٝك٘ (. ايتعًِ 2008فزٟ فالح ط٘ املٗزٟ) -

section=  ? http://classic.aawsat.com/details.aspاالعهٓزص١ٜ، راص اؾاَع اؾزٜز٠ . ،

29# VHBerjSUfng54&article=648309&issueno=120 

 ٞتطٜٛض املفاِٖٝ ايًػ١ٜٛ ٚايتفاعٌ االدتُاع ٞ(. أثض اعتدزاّ ايًعب ع2017ً)َضاّ فاٜظ املَٛين -

 ، اصٌٜ.2، زٞأطفاٍ َضس١ً صٜاض األطفاٍ، ف١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ايعزر ايجاْ ٟيز

 يف االنتؾاف املٛد٘ ٚايعضٚض ايع١ًُٝ (. أثض اعتدزاّ طضٜكيت2000كتاص) َٞضفٝت فبش -

، صعاي١ َادغتري ٟت١ُٝٓ سب االعتطالع عٓز تالَٝش ايقف األٍٚ االعزار ٞتزصٜػ ايعًّٛ عً

 غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايبٓات، داَع١ عني مشػ.

صعاي١األطفاٍٟيزايغًٛنٝاتٞعًاإليهرت١ْٝٚاأليعابأثض(2012َضِٜ قٜٛزص) -

َادغتري

اؾظائضاؾظائض،داَع١ َٓؾٛص٠غري -

َٚفّٗٛ ايشات،  ٞ(.َهْٛات رافع سب االعتطالع ٚعالقتٗا بايتشقٌٝ ايزصاع2008)ٟاؿُٛ َين -

 رَؾل، عٛصٜا. صعاي١ رنتٛصاٙ، داَع١

 ٟت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتعًِ يز ايرتب١ٜٛ يف األيعاب(.أثض مماصع١ 2014)مسري اؿغٝين َين -

 ٜٓاٜض.-اَػ عؾض، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٕٝ داَع١ بٛصععٝز، ايعزر اـٞتالَٝش ايتعًِٝ االبتزائ

http://classic.aawsat.com/details.asp%20?%20section=%2054&article=648309&issueno=12029# VHBerjSUfng
http://classic.aawsat.com/details.asp%20?%20section=%2054&article=648309&issueno=12029# VHBerjSUfng
http://classic.aawsat.com/details.asp%20?%20section=%2054&article=648309&issueno=12029# VHBerjSUfng
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، َه١ املهض١َ، ٟ(.سب االعتطالع ٚعالقت٘ بايتفهري ايٓاقز، داَع١ أّ ايكض2009)َٟٓا يعبزا بافاط -

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ.

املعضف١ٝايعًُٝاتٞعًاإليهرت١ْٝٚاأليعاب(. أثض٨٠٠٢سغين ايؾشضٚصَٟٗا -

غريرنتٛصاٙاألصرٕ، صعاي١يفاملتٛعط١ايطفٛي١َضس١ًأطفاٍٟيز االْفعايٞٚايشناء

عُإايعًٝا،ايرتب١ٜٛايزصاعاتن١ًٝايعًٝا،يًزصاعاتايعضب١ٝ عُإداَع١،َٓؾٛص٠

عًُٝات ايتشنض ٚسٌ  ٞااليهرت١ْٝٚ عً األيعاب(. أثض 2011)ٟٚعٛر٠ ايضمياٚ َٟٗا ايؾشضٚص -

، ف١ً ايعًّٛ االصرٕ أطفاٍ َضس١ً ايطفٛي١ املتٛعط١ يف ٟاملؾهالت ٚاؽاس ايكضاص يز

 (.2، ًَشل)38ايرتب١ٜٛ، عزر

،راص ايفهض يًطباع١ ٚايٓؾض 3تضب١ٝ املتُٝظٜٔ ٚاملٖٛٛبني، ط ٞ(. َزخٌ اي2002ْارٜا ٖاٌٜ ايغضٚص )

 ٚايتٛطٜع، عُإ، األصرٕ .

 .ٞ.ايكاٖض٠، راص ايفهض ايعضب1(. بٝئات ايتعًِ ايتفاع١ًٝ.ط2014)ْٞبٌٝ دار عظَ -

طايبات  ٟايغ١ُ( يز-رافع١ٝ االبتهاص ٚسب االعتطالع)اؿاي١ (:2003قُز ععٝز نتيب ) ْٟز -

يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ  ٟاملضس١ً ايجا١ْٜٛ مبز١ٜٓ َه١ املهض١َ ٚقافع١ دز٠، ف١ً داَع١ اّ ايكض

 . 1، ايعزر 15ٚاالدتُاع١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ، اجملًز 

ارف١ًباؾٛاٍ ايتعًِباعتدزاّايزَاّداَع١طالبٚعٟٞ(. َز2013ٖاي١ ايغٓٛعٞ) -

 .148-127(،ل2)43،ايٓفػٚعًِايرتب١ٝيفعضب١ٝصعات

ت١ُٝٓ  ٞايعًّٛ عً ايٛعائط املتعزر٠ يف ٞ(. أثض بضْاَر قائِ ع2008ًٖاي١ ط٘ عبزاهلل غؿ) -

أطفاٍ ايقف األٍٚ املتٛعط، اجمل١ً ايرتب١ٜٛ، داَع١ ايهٜٛت،  ٟاالعتطالع ٚاالبتهاص١ٜ يز

 .(، َاصؼ86(،ايعزر)22اجملًز)

 ( ايطفٌ ٚصٜاض األطفاٍ ، ايكاٖض٠ ، األلًٛ املقض١ٜ .1993) ٟقُز قٓاٚ ٟٖز -

(. األمناط ايٛايز١ٜ ٚعالقتٗا بزافع سب االعتطالع 2015)ٟٚثائض أمحز غباص ٖٞٓاء سٜاب ايؾٝؾاْ -

َزٜض١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  أطفاٍ ايضٚم١ يف ٞأطفاٍ ايضٚم١: رصاع١ َٝزا١ْٝ عً ٟيز املعضيف

 .87قاء، صعاي١ َادغتري، اؾاَع١ اهلامش١ٝ، االصرٕ،ليكقب١ ايظص

أطفاٍ ايضٚم١، صعاي١  ٟ(. إعزار بضْاَر يت١ُٝٓ رافع سب االعتطالع يز1994ٖٓاء ايقكري) -

 َادغتري غري َٓؾٛص٠ داَع١ املًو ععٛر، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ.

ٜػ ٚايغع١ ايعك١ًٝ ٚاألعايٝب املعضف١ٝ (. ايتفاعٌ بني بعض اعايٝٝب ايتزص1991ٖٓاء عباؼ. ) -

تالَٝش ايقف ايجاْٞ االعزارٟ . صعاي١ َادغتري غري  ٟايتشقٌٝ يف َار٠ ايعًّٛ يز ٞٚأثضٙ عً

 َٓؾٛص٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،داَع١ املٓقٛص٠.

ت١ُٝٓ َٗاصات َا ٚصاء املعضف١  ٚفاعًٝتٗا يف ٟ(. اعرتاتٝذ١ٝ ؽهٌ ايبٝت ايزائض2007ٖٝا املظصٚع ) -

طايبات املضس١ً ايجا١ْٜٛ سٚات ايغعات ايعك١ًٝ املدتًف١، ف١ً صعاي١  ٌٟٝ ايعًّٛ يزٚؼق

 .184-102، ل96، ٞاـًٝر ايعضب

(. ايتفاعٌ بني اعايٝب ايتشهِ ايتعًُٝٞ َٚغتٜٛات سب 2006ٚفاء فالح ايزٜٔ ايزعٛقٞ ) -

ض ايتعًِٝ ايٓٛعٞ االعتطالع املعضيف ٚاثضٙ يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتعاٌَ َع ؽبه١ االْرتْت. َؤمت

داَع١ املٝٓا._ٚرٚصٙ يف ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ يف عقض ايعٛمل١،ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

، األ١ًٖٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜع، عُإ، األصرٕ.1( . منٛ ايطفٌ املعضيف ٚايًػٟٛ، ط2000ٜٛعف قطاَٞ ) -
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