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لتصو٘ن ّاخِبد تفبعل التطج٘مبد التعل٘و٘خ ثبلِْاتف الزك٘خ ّأثشُوب علٔ السول الوعشفٔ  شكالى

 لذٓ غبلجبد تكٌْلْخ٘ب التعل٘ن ّالوعلْهبد

 هضتخلص الجسث

نٕثؽٓةز صاجعةم ائجةًةز/  دؿةكنٌ نضكةًٛىَقجنةز  صكًٛى دٛتةز صعهًٛٛةزْرف ثنذقظ ثنقجنٗ إنٗ 

، ثغةضدرو ثنذةجفغٌٕ نٓةسث ثنؿذكز( ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز ٔأعصًْج عهةٗ ثنقًةم ثنًعص ةٗ

قجةًةةز عهةةٗ أغةةهٕح صطةةٕٚص ثنًُلٕيةةجس ٔزنةةذ دضطذٛةة  ًَةةٕزػ ثنذقةةٕط ثنضطٕٚصٚةةز ثن يةةُٓؼثنغةةصل 

( وجنذز يةٍ وجنذةجس ئػةى صكُٕنٕؽٛةج 72قر صكَٕش عُٛز ثنذقظ يٍ ا( ٔن7002يقًر عطٛز خًٛع ا

دؿةكنٌ دضطٕٚص دٛتز ثنضعهى ثنُقجل ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس دكهٛز ثنذُجس ؽجيعز عٍٛ ؾًع، ٔئجو ثنذجفغٌٕ 

، ٔصطذٛةة  صؾصدةةز ثنذقةةظ، ٔؽًةةج ثنُضةةجةؼ ثنقًةةم ثنًعص ةةٗ يقٛةةجظصكةةًٛى ٔ نٕثؽٓةةز صاجعةةم، نضكةةًٛى

 ٔصقهٛهٓج.

دةةٍٛ شصةةخ يضٕغةةطٙ ذشؽةةجس ثنًؾًةةٕعضٍٛ   ةةصٔ ٔؽةةٕذ عةةرو عةةٍ  ذقةةظثنٔكؿةةاش َضةةجةؼ 

ثنضؾصٚذٛضٍٛ اثألٔنٗ ًَى ٔثؽٓةز ثنضاجعةم ثنقجةًةز( اثنغجَٛةز ًَةى ٔثؽٓةز ثنضاجعةم ثنؿةذكز(  ةٙ ثنقٛةجظ 

 ثنذعر٘ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٙ.

Two forms interface designs of   instructional applications for smart 

phone and their effect on instructional technology and information 

students’ cognitive load. 

Abstract 

This research amied to design forms of  interface designs of  

instructional applications for smart phone and  Measuring their effect 

on Cognitive Load of Instructional Technology And Information 

Students, This Research is a development research, so the researchers 

have used systems approach in terms of implementing Khames ISD 

Model (2007) to develop the m-learning environment. Rsearch's 

sample was (27) instructional technology and information students 

from faculty of women - Ain Shams university.  The sample was 

divided into two experimental groups, first group was composed of (14) 

and srcond group was composed of (13) students. Acognitive load scale 

was designed  for this study. 

The research Hypothesis was: 

1. There is no significant difference at level (0.05) between the 

intermediate grades of the students of the two experimental groups the 

first group with (list inteface) and the second group with (Grid inteface) 

in the post measurement of the cognitive load scale. 

 

 

 همذهخ الجسث: 
ثنػُٕثس ثالخٛصر َقهز صقُٛز ْجةهز ثَطنئج يٍ عكص   ٙثننغهكٛز  ثالصكجالسؾٓرس 

 صنش َاػٓج دقٕر عهٗ ؽًٛج ئطجعجس  ثنضٙثنصئًٛز ثننغهكٛز ٔثندريجس ثنًضُقهز  ثالصكجالس

ثنًُطل   ٙثنًؾضًج ٔيُٓج ئطجع ثنضعهٛى كًج  صنش َاػٓج دقٕر عهٗ ؽًٛج أٔؽّ ثنقٛجر غٕثء 

عذر ثنضعهٛىاغجذر   ٙيٍ صهذ ثنضقُٛز  ثالغضاجذرأٔ ثنًؾضًج َٔؾقش ثنعرٚر يٍ ثنرٔل يٍ  ٔثنًرشغز

دٛتجس   ٙإنٗ صطٕٚص  ثالغضؿعجشكٛز ٔأؽٓطر ثنضقُٛجس ثننغه  ٙٔئر أذٖ ْسث ثنضطٕش ، (7000، هللا
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يج ثنعجنى إنٗ  إنٗ صعهى ثنًضُقم، ٔأذخم ثإلنكضصَٔٙئهجٚج ثنضعهى  ضقٕل يٍ ثنضعهى   ٙثنضعهى ٔصطٕٚص 

أقذقش  ّٛ ٔغجةم ثنضكُٕنٕؽٛج صُقم يج ثال صثذ ٔصقًم دجنٛر ٔصٕنج  ثنس٘دجنعكص ثنًضُقم  ٚػًٗ

ٔؾصف  ؽًجل ثنرْؿجٌا يكجٌ ٔضيجٌ أ٘  ٙيٛػصث  ثغضدرثيٓجدجنؾٛخ نكغص فؾًٓج ٔدجس 

عًهٛز ثنضعهٛى،   ٙثنضعهى ثنُقجل  ثغضدرثؤئر صُجٔثس ثنعرٚر يٍ ثنرشثغجس أًْٛز ، (7002قذقٗ، 

ثنطجنخ نألؽٓطر ثنًقًٕنز ْٕ  ثغضدرثوأؾجشس إنٗ أٌ  ثنضٙ trotter (2003يغم ذشثغز صصٔصصا

 .ٔٚؿعص ثنطنح دجإلصقجٌ إٚؾجدٙصطٕش 

ٔدجنصغى يٍ  جعهٛز ثنضعهى ثنُقجل  ٗ عًهٛز ثنةضعهى إال أٌ صكةًٛى ثنةضعهى ثنًضُقةم كًةج ٕٚنةقّ 

ثالؽٓةطر ثنًقًٕنةز دةم ٚؾةخ أٌ ٚكةٌٕ يةُلى  ثغضدرثوعهٗ  ال ٚقضكص Desmon (2010ذٚػًَٕر ا

ٔصضكجيةةم  ٛةةّ ثنذصيؾٛةةجس ٔثنضكُٕنٕؽٛةةج يةةج ثنٕغةةجةم ٔثالؽٓةةطر ٔأذٔثس ثنضطةةٕٚص دقٛةةظ  ٔذُٚةةجيٛكٙ

عهٗ أغع يقذٕنز ٔيعجٚٛص يُطقٛةز ٔيٕنةٕعٛز يةٍ أؽةم صًُٛةز  ثغضدرثيٓجأٔ إعجذر  جغضدرثودٚػًـ 

 ثنضعهى عٍ دعر. 

ثنٓجصف ثنًقًٕل نى ٚقضكص عهٗ ثنضطٕش  أٌ صطٕش( 7000ثنػٛر ا يقًر أيجَٙٔكًج صٕنـ 

خكجةكةةّ ثنًجذٚةةز كةةجنقؾى ٔثنةةٕضٌ ٔثاليكجَٛةةجس اثنكةةجيٛصث، صكةةٕٚص ثناٛةةرٕٚ، صؿةةغٛم يهاةةجس   ةةٙ

ثندةريجس ثنًقريةز ٔصقرٚةر   ةٙيٍ ٔؽّٓ َلةص ثنًػةضدرو ْةٕ صطةٕش  ثنققٛقٙثنًٕغٛقٗ( نكٍ ثنضطٕش 

 يةرخنس ايقضةٕٖخريجس ثنًقضٕٖ ثنضٗ صدضهف عٍ خريجس ثالصكجل ثنذػٛى  ٗ كَٕٓج صقضةجػ إنةٗ 

ٚةر يةٍ ثنًًٛةطثس نةريؼ ْةسِ ثألؽٓةطر  ةٗ ٔيةج ٔؽةٕذ عةرذ يضطث ثس نهعةصل ٔثنضكةاـ.( ٔأذٔشئًٙ

درٚٓز ثنضاجعم يج ثنٕثؽٓز عُةر صكةًٛى   ٙعهٗ َقٕ يضطثٚر نهًكًًٍٛ ثنُلص  ثنهصٔش٘يٍ  أقذـ

 (.Britton, Setchi & Marsh,2013ا                   ثنٕٓثصف ثنؾرٚرر

دٍٛ عنعز صكًًٛجس نٕثؽٓز صاجعم ثنكاقز   Yu And Kong (2016ا كَٕؼٔ ٔئجشٌ ٕٚ

عةصل، ئجةًةز يكةغصر، صكةًٛى  ثنصةٛػٛز نضكاـ ثألخذجش عهٗ ؾجؾجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز ًْٔج ائجةًز

ٔأٔقةةش ثنرشثغةةز دهةةصٔشر  غةةضدرثوصقةةريٗ( ٔأعصًْةةج عهةةٗ  ٔئةةش ثنقةةصثءر ٔثالغةةضرعجء ٔغةةٕٓنز ثال

نألًْٛز ثنًضطثٚرر نهضعهى ثنُقجل،  قر أذٖ إنٗ ث َٔلص  ، يطٚؼ يٍ ْسِ ثنضكًًٛجس. ثغضدرثوصقهٛم يطثٚج 

ثندجقةز  ثنضكةًًٛٛز ثنًضغٛةصثس  ةْٙٔسث يج ذ ج ثنذجفغةز إنةٗ ثنذقةظ  ثنعرٚر يٍ ثنرشثغجس دّ، ثْضًجو

( ثنقجةًةز ثنؿةذكزا دجنٕٓثصف ثنُقجنز ثنضعهًٛٛزدجنضعهى ثنُقجل، ٔصُجٔل صكًًٛجٌ نٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس 

 دٛتز ثنضعهى ثنُقجل.  ٙ

 دٛتز ثنضعهى ثنُقجل ْةٕ  ٙثنضكًٛى ثألٔل نٕثؽٓز ثنضاجعم نهضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز 

 صهةًٍٛ ثنةُفؾةكم ئجةًةز عًٕذٚةز يةج   ةٙثنًعهٕيةجس  عُجقةص عذجشر عةٍ ئجةًةز ٚةضى  ٛٓةج عةصل

عهٛةّ َلصٚةز ثنؾؿةضجنش عهةٗ أٌ ثنذؿةص نةرٚٓى  يةج أكةرس، ْٔةسث صطذٛة  إنةٗ ٔقٕشر عجدضز يعذصر عُّ

،  هةةسنذ عُةةر صكةةًٛى ؽطةةةٙثنكهةةٗ دةةرال يةةٍ  ٓةةى ثألؾةةٛجء دؿةةكم  ثنذكةةص٘ج َقةةٕ ثإلذشث  ئٕٚ ةة ثصؾجْ ةةج

 ٕش، ثنُكةٕـ(  ةٗ صكةًٛى ؽةسثح ٔيعقةٕلاثنكة نُج إَؿجء ٔثؽٓز يصةٛز ٚضةٕث ص  ٛٓةج ُٚذغٙٔثؽٓز 

 .Rosinski& SquireK,2009)ا

ؾةكم  ةٗ  اقةٕش، َكةٕـ( أٌ صقةرٚى ثنعرٚةر يةٍ ثنعُجقةص 2010) Ziefleا ٚةسكص ضٚاهةٗ

ٕ ص يعجُٚز يعص ٛز يًج ٚػةٓم عًهٛةز ْٛكهةز ثنًعهٕيةجس ٔيقجشَضٓةج يعص ٛةج نضًٛٛةط ثنذةرثةم ٚ ئرثنقجةًز 

ْٕ دجنٕٓثصف ثنسكٛز نهضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز نٕثؽٓز صاجعم  ثنغجَٙثنضكًٛى ٔ، ثنًدضهاز ٔثالخضٛجش يٍ دُٛٓج

  ةٙٚهدةف ثنًٕنةٕع ٔيقضٕٚجصةّ  صؿةذٛٓٙ دكةص٘صًغٛةم فٛظ صعةر  يٍ ثنعُجقص، عٍ ؾذكزعذجشر 

ٚضى ثنضٕؽّ إنّٛ ٔصضًٛط دؾجزدٛضٓج  ٔثنُقص عهّٛيعٍٛ ٔعُر ثنضٕؽّ ٔثخضٛجش أفر ثنًكَٕجس  دكص٘ؾكم 

 ثنةس٘ٔٚقق  ثنًضعهى  ٛةّ ذشؽةز عجنٛةز يةٍ ثنػةٛطصر فةظ ٚقةرذ ثنًةضعهى ثنًٕنةٕع ، ٔغٕٓنز صسكصْج

 .ٚصٚرِ ثنس٘ ٔثنضػهػمٚصٚر صعهًّ 

ثنةسثكصر عذتةج، يًةج  ال ٚقًةمذثشصٓةج دؿةكم إأٌ صُلٛى ثنًعهٕيجس دؿكم يُجغخ ٚػجعر عهةٗ  كًج 

(، ٔيةٍ َجفٛةز أخةصٖ أٌ صكةًٛى ٔثؽٓةز ثنضاجعةم 7000خًةٛع،  عطٛةزٚقػٍ عًهٛز ثنضعهى ايقًةر 

ٔصقػٍٛ يعجنؾز ثنًعهٕيةجس ثنًعص ٛةز ْٔةسث يةج أكةر عهٛةّ كةم  ثنًعص ٙصقهٛم ثنقًم   ٙ أغجغٙؽطء 
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( دهةصٔشر ؽعةم ٔثؽٓةز ثنضاجعةم يضػةقز دًةج ٚةٕ ص صقكةى 7002ا يٍ فُجٌ يقًٕذ ٔضُٚخ ثنػنيٙ

( 7002فُةجٌ يقًةٕذ ٔضُٚةخ ثنػةنيٗاكةن يةٍ  ٔصسكصثنًضعهى، ٔٚػجعر  ٙ صقهٛم ثنقًم ثنًعص ٙ. 

ٔئةش ٔثفةر ٚؾُةخ صؾطةةز ثالَضذةجِ،   ةٙثنضاػةٛصثس ثنُكةٛز  إٌ صقرٚى ثنضًغٛنس ثنذكصٚز دجنضٕث   يةج

، ٔيٍ َجفٛز أخصٖ عُر صاجعةم عةرذ ثألغجغٙ ثنًعص ٙٔٚؾعم ثنعُجقص يضصثدطز يًج ٚدام ثنقًم 

ٔئش ٔثفر، ئر ٚػذخ   ٙاقٕش، َكٕـ( دقجؽز إنٗ يعجنؾز يضطثيُز  ٔئش ٔثفر  ٙيٍ ثنعُجقص 

   أٔ ضٚجذصّ.  ثنًعص ٙٔدسنذ ئر صؤذٖ ثنقجةًز ثنٗ صقهٛم ثنقًم . عهٗ ثنسثكصر ثنعجيهز يعص ٙعخء 

ثنًعهٕيةجس  صقةرٚى Cao, Theune And Nijholt ((2016كجٔ ٔعٛةٌٕ َٔٛؾٕٓنةش ٔنـ 

فٛظ أذٖ إنٗ صقهٛةم ثنٕئةش ثنًػةضدرو نضقةرٚى  ( كجٌ أ هم،َف قٕشرعٍ وصٚ  ؾذكز يكَٕز يٍ ا

دٛضصَكةةةةٕشس  ثألخةةةةص أؾةةةةجشٔعهةةةةٗ ثنؾجَةةةةخ  ثنًعص ةةةةٙ،ثنةةةةرعى، صقػةةةةٍٛ ثألذثء ٔصقهٛةةةةم ثنقًةةةةم 

ٚةةطذثذ دضُةةجئف فؾةةى ثنًغٛةةص ثنًطهةةٕح، ٔٚقةةم ثنقًةةم  ثنًعص ةةٙأٌ ثنعةةخء  Betancourt (2000ا

ٚةضى عةصل ؽًٛةج ثنعُجقةص  ثنؿةذكًَٙةى ثالدقةجش    ٙكهًج ضثذ فؾى ثنًغٛص ثنًطهٕح، أيج  ثنًعص ٙ

أٔ  ثنًعص ةٙئةر صةؤذٖ ثنؿةذكز إنةٗ صقهٛةم ثنقًةم  ٔدجنضةجنٙؾةكم ؾةذكز يةٍ ثنكةٕش،   ةٙ ثنٕثؽٓةز  ةٙ

 ضٚجذصّ. 

  الشعْس ثبلوشكلخ:   

 تش٘ش الذساصبد الضبثمخ إلٔ أى:

  ٖث وذٛعٛ ج نهضعهى ثإلنكضصَٔٙ، ٚقق  يذجذا ثنضعهى ثإلنكضصَٔٙ  ةٙ أ٘ ٔئةش ٔأ ثنضعهى ثنُقجل ثيضرثذ 

يكجٌ، ٔئر أعذضش ثنذقٕط ٔثنرشثغةجس  جعهٛةز ثغةضدرثيّ  ةٙ ثنضعهةٛى، ٔصةرشٚخ ثنًعهًةٍٛ، ٔصًُٛةز 

ئةةر نةةرٖ ثالصؾجْةةجس ثنًضعهقةةز دضٕتٛةةف صكُٕنٕؽٛةةجس ثنةةضعهى ثنُقةةجل، ٔصًُٛةةز يٓةةجشثس ثنضاكٛةةص ثنُج

 &Cavus؛ 7002؛ ْةةةجَٙ ؾةةةاٛ  شيةةةط٘، 7002ثنطةةةنح اْجنةةةز عذةةةر ثنقةةةجذش ثنػُٕغةةةٙ، 

Nadire, 2010; Thornton& House, 2005) 

  ٚةةضى صٕقةةٛم ثنةةضعهى ثنُقةةجل إنةةٗ ثنًضعهًةةٍٛ دجغةةضدرثو ثألؽٓةةطر ثإلنكضصَٔٛةةز ثنُقجنةةز، يغةةم ثنٕٓثصةةف

ألؽٓطر،  قر أعذضش  جعهٛضٓج  ةٙ ثنسكٛز ٔثنًػجعرثس ثنصئًٛز ثنؿدكٛز، ٔشغى ٔؽٕذ فرٔذ نٓسِ ث

، ٔصقةةةرٚى ثنضعهًٛةةةجس، ٔثنضٕؽٛٓةةةجس، ٔصقةةةرٚى أَؿةةةطز ثنةةةضعهى، ٔدةةةظ ضعهًٛةةةٙصٕقةةةٛم ثنًقضةةةٕٖ ثن

؛ 7000ثنًقجنصثس ٔثنًُجئؿجس إنٗ ثنطةنح، ٔثالصكةجل ٔثنضاجعةم ثنًةصٌ اصٛػةٛص ثَةرشثٔظ، 

؛ 7002؛ ؽًجل يكطاٙ ثنؿصئجٔ٘ ٔفػُجء عذر ثنعةجوٗ ثنطذةجك، 7000يقًر عطٛز خًٛع، 

Rahmait& Zhong, 2013; Liu& Yu, 2017). 

  ةةج إنةةٗ نةةصٔشر يصثعةةجر فةةرٔذ ْةةسِ ثألؽٓةةطر نكةةٍ ْةةسِ ثنذقةةٕط ٔثنرشثغةةجس ئةةر أؾةةجشس أٚه 

ٔثيكجَٛجصٓةةج، يةةٍ فٛةةظ قةةغص فؾةةى ثنؿجؾةةز، ٔيقرٔذٚةةز ثنةةسثكصر، ٔأَةةّ ٚؾةةخ صكةةًٛى ثنًقضةةٕٖ 

طر عُةر صكةًٛى ثنضطذٛقةجس دًج ُٚجغخ ٔثؽٓجس ثنضاجعم، ٔٚضُجغخ يج ئرشثس ْسِ ثألؽٓة ضعهًٛٙثن

 Nayebi,  Desharnain& Abran,  2012; Kirda, Kerer, Jazayeri)ثنضعهًٛٛز ثنُقجنز 

 Krvegel, 2001; Rham, Binh & Wong, 2004).  

  ٔنسنذ صعر ٔثؽٓز ثنضاجعم يٍ أْى ثنًضغٛصثس ثنضكةًًٛٛز  ةٙ صطذٛقةجس ثنةضعهى ثنُقةجل، فٛةظ أَٓةج

اجعةةةم يعةةةّ، ٔيةةةٍ أْةةةى َقةةةجو ثنقةةةٕر نقذةةةٕل ثنذصيؾٛةةةز يةةةٍ ئذةةةم صعةةةر أٔل يةةةج ٚلٓةةةص نهًةةةضعهى ٔٚض

، ٔصضٛـ ئجدهٛز ثالغضدرثو، ٔصًكةٍ ضعهًٛٙئُجر ثالصكجل دٍٛ ثنًضعهى ٔثنضطذٛ  ثن ْٔٙثنًػضدريٍٛ، 

ثنًػضدرو يٍ ثنػٛطصر عهٗ ثنُلجو ٔثنضاجعم يعّ، ٔصقػٍ يعجنؾز ثنًعهٕيجس دًةج ٚققة  أْةرثف 

 ,Lajis& Rhim, 2015; Adipat& Zhan, 2005; Azzola, 2014; Barbosa)ثنضعهى 

2013).  

ائجةًةز،  نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز ؾةكنٌثنكؿةف عةٍ   ةٙٔيٍ ُْج صكًٍ يؿكهز ثنرشثغةز 

دُةجء ، ٔثنًعهٕيةجس صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى وجنذةجسنةرٖ  ثنًعص ةٙدٛتز ثنضعهى ثنُقجل عهٗ ثنقًم   ٙؾذكز( 

 ثندجقز دجنضعهى ثنُقجل. ثنضكًًٛٛزس دجنًضغٛصث ثالْضًجوصٕقٛجس ثنعرٚر يٍ ثنرشثغجس دهصٔشر عهٗ 
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  التبل٘خ:ٗوكي ص٘بغخ هشكلخ الجسث فٖ العجبسح  
دٛتز   ٙائجةًز، ؾذكز(  ٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛزضكًٛى ن ؾكنٌفجؽز نهكؿف عٍ أعص  ٕٚؽر

 أيكةٍ وةصؿٔدجنضةجنٗ  .ٔثنًعهٕيةجس نةرٖ وةنح صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى ثنًعص ٙثنضعهى ثنُقجل عهٗ ثنقًم 

 يؿكهز ثنذقظ  ٗ ثنػؤثل ثنصةٛع ثنضجنٙ:

دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل عهةٗ   ةٙائجةًةز، ؾةذكز(  ٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛةزضكًٛى ن ؾكنٌ أعصيج 

غةةتهز ثنػةةؤثل إنةةٗ ثألٔٚضاةةصع ْةةسث    ؟نةةرٖ وةةنح صكُٕنٕؽٛةةج ثنضعهةةٛى ٔثنًعهٕيةةجس ثنًعص ةةٙثنقًةةم 

 ثناصعٛز ثنضجنٛز:

ضكةًٛى ن ؾةكنٌيج ثنًعجٚٛص ثنضكًًٛٛز ثنضٙ ُٚذغٙ يصثعجصٓج عُر صكًٛى دٛتز ثنةضعهى ثنُقةجل   (0

 ٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز ائجةًز، ؾذكز(؟ 

نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز دةجنٕٓثصف  دؿكنٌ نضكةًٛىيج قٕشر دٛتز ثنضعهى ثنُقجل   (7

 نٕء يعجٚٛص صكًٛى دٛتز ثنضعهى ثنُقجل؟   ٙ( ثنقجةًز ثنؿذكزا ثنسكٛز

( ثنقجةًةز ثنؿةذكزا ٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛةزؾكنٌ نضكًٛى يج أعص   (2

 نضعهٛى ٔثنًعهٕيجس؟نرٖ وجنذجس صكُٕنٕؽٛج ث ثنًعص ٙدٛتز ثنضعهى ثنُقجل عهٗ ثنقًم   ٙ

 أُذاف الجسث:

 :ثنقجنٗ نهضٕقم إنٗ ٚٓرف ثنذقظ

دؿةكنٌ نضكةًٛى  يصثعجصٓةج عُةر صكةًٛى دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل ُٚذغٙ ثنضٙئجةًز ثنًعجٚٛص ثنضكًًٛٛز  .0

 .ثنؿذكز( نٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز اثنقجةًز،

 نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز دةجنٕٓثصف ثنسكٛةز دؿةكنٌ نضكةًٛىدٛتز ثنةضعهى ثنُقةجل قٕشر  .7

دضطذٛ  ًَٕزػ يقًةر عطٛةز خًةٛع  نٕء يعجٚٛص صكًٛى دٛتز ثنضعهى ثنُقجل  ٙثنؿذكز(  اثنقجةًز،

 . (7002ا

 اثنقجةًةةز، ٔثؽٓةةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز دةجنٕٓثصف ثنسكٛةزؾةكنٌ نضكةًٛى  أعةص ثنكؿةف عةٍ .2

 ؟نرٖ وجنذجس صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس ثنًعص ٙدٛتز ثنضعهى ثنُقجل عهٗ ثنقًم   ٙثنؿذكز( 

 هٌِح الجسث:

 Systemأغةهٕح ثنًُلٕيةجس  ثغةضدرثوثغةضدرو ثنذةجفغٌٕ يةُٓؼ ثنذؾةظ ثنضطةٕٚص٘ ثنقةجةى عهةٗ 

Approach:ٔٚقٕو عهٗ صكجيم يُجْؼ ثنذقظ ثنضجنٛز ، 

 ثنٕقاٗ ثنضقهٛهٗ: ٔيُٓج ًٚكٍ ثنقكٕل عهٗ يعهٕيجس صُؾٛخ عٍ أغتهز ثنذقظ  يُٓؼ ثنذقظ

ذٌٔ صرخم ثنذجفظ  ٛٓةج،  ةٗ يصفهةز ثنضقهٛةم ٔثنرشثغةز ايصفهةز صقرٚةر خكةجةف ثنًضعهًةٍٛ 

 .ثنػؤثل ثنذقغٙ ثألٔلٔثنقجؽجس ثنضعهًٛٛز( ٔثالؽجدز عٍ 

 ؽرٚةر، أٔ نةى ٚكةٍ يُٓؼ ثنضطٕٚص ثنًُلٕيٗ: "خطٕثس يُلًةز إلٚؾةجذ ْٛكةم يعص ةٗ صصدة ٖٕ

جس يػضقذهٛز، ٔٚضٕثءو يةج ثنلةصٔف ثنًضٕئعةز جغضدرثييعصٔ ج  دجنكٛاٛز َاػٓج يٍ ئذم، ٚضعه  د

ٔثإليكجَةةجس ثنٕثئعٛةةز، ٔٚػةةضاٛر ثنذةةجفغٌٕ يةةٍ خةةنل شلٖ صؿةةجشكٛز نهدذةةصثء أٔ ثنًعُٛةةٍٛ  ةةٗ 

عطٛةةز يقًةةر  ضعهًٛةٙيؾةجل يعةةٍٛ نضققٛةة  أْةرثف يعُٛةةّ"، ٔزنةةذ دضطذٛة  ًَةةٕزػ ثنضكةةًٛى ثن

  ٔثالؽجدز عٍ ثنػؤثل ثنذقغٙ ثنغجَٙ. (7002خًٛعا

 ةةٗ ثنضؾةصٚذٛضٍٛ  ثنضؾصٚذةٗ: " غةٛضى إصذةجع ثنضكةًٛى ثنضؾصٚذةٗ زٔ ثنًؾًةٕعضٍٛ  يةُٓؼ ثنذقةظ 

 يصفهز ثنضقٕٚى ٔثالؽجدز عٍ ثنػؤثل ثنذقغٙ ثنغجنظ

  أُو٘خ الجسث:

  َّ:صكًٍ أًْٛز ثنذقظ  ٗ أ

، ٔصضةةٛـ صةةرعى ثنًقضةةٕٖ ثنضعهًٛةةٙ عذةةص ثنٕٓثصةةف ثنسكٛةةزصٓٛتةةز دٛتةةز صعهًٛٛةةز َقجنةةز نهًضعهًةةٍٛ،  .0

 نهطجنخ ثنضاجعم ٔثنضٕثقم يج يقصش قٛجَز ثنكًذٕٛصص دأغهٕح دػٛى ٔؾٛ .

ًٚكٍ ثالغضاجذر يٍ َضجةؼ ثنذقظ ثنقجنٙ  ٙ صةرعٛى ثنذقةٕط ٔثنرشثغةجس ثندجقةز دجنضطذٛقةجس  .7

 ثنضعهًٛٛز ثنُقجنز. 



 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

644 

ج ئر ٚاٛر ثنقجةًٛ  .2 ٍ دئعرثذ ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز ثنُقجنز، ٔثالغضصؾةجذ دةّ ٚقرو ثنذقظ ثنقجنٙ َضجؽ 

 عهٗ ثنًػضٕٖ ثإلؽصثةٙ  ٙ صطٕٚص ْسِ ثنضطذٛقجس. 

صٕؽٛةةّ ثنطةةنح َقةةٕ نةةصٔشر ثغةةضدرثو صطذٛقةةجس ثنةةضعهى ثنُقجنةةز ٔأًْٛضٓةةج  ةةٙ ثنضٕثقةةم يةةج  .2

 ثنًعهى ٔيج ثنطنح ٔدعهٓى ثنذعم.

ةج ننصؾجْةجس ثنضصدٕٚةز ثنقرٚغةز .5 ثنضةٙ صؤكةر عهةٗ ثغةضدرثو يػةضقرعجس  ٚعر ْةسث ثنذقةظ ثَعكجغ 

 صكُٕنٕؽٛج ثنضعهى  ٙ دصثيؼ إعرثذ ثنًضعهى، ٔصٕتٛآج  ٙ صرشٚع يقصشثس صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى.

 زذّد الجسث:

 ثئضكص ثنذقظ ثنقجنٙ عهٙ:

 .نضكًٛى نٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز اثنقجةًز، ثنؿذكز(ؾكنٌ  .0

ثألغع ٔثنًذجذا ثنُلصٚةز ثندجقةز دكةٛجَز دعةم يكَٕةجس ثنكًذٛةٕصص صُجٔل ثنذقظ ثنقجنٙ  .7

ثنًجذٚز نًٍ يقصش صؾًٛج ٔقٛجَز ثنكًذٕٛصص يدضذصثصّ، ثنس٘ ٚضى صرشٚػّ كأفر ثنًضطهذةجس 

 ثننضيز إلعرثذ أخكجةٛز صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس.

ؽجيعةز عةٍٛ  ،كهٛةز ثنذُةجس ثناصئز ثنصثدعةز صدكةف صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى ٔثنًعهٕيةجس وجنذجس .2

 و.7008-7002ثنغجَٗؾًع  ٗ ثناكم ثنرشثغٗ 

 هتغ٘شاد الجسث:

 ٔصضًغم يضغٛصثس ثنذقظ ثنقجنٗ  ًٛج ٚهٗ:

 :الوتغ٘ش الوضتمل (1

 ائجةًز، ؾذكز( نهضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز  ٔثؽٓز ثنضاجعم ؾكنٌ نضكًٛى

 :الوتغ٘ش التبثع (2

 .ثنًعص ٙثنقًم        

 التدشٗجٔ: التصو٘ن

يؾًةةٕعضٍٛ يةةج ثنقٛةةجظ ثنقذهةةٗ ثغةةضدرو ْةةسث ثنذقةةظ ثنضكةةًٛى ثنضؾصٚذةةٗ ثنًعةةصٔف دضكةةًٛى 

( 0ا ؾةةكمٕٔٚنةةـ  ،ٔثنذعةةرٖ، فٛةةظ ٚةةضى إخضٛةةجش عُٛةةز ثنذقةةظ ٔصقػةةًٛٓج إنةةٗ يؾًةةٕعضٍٛ يضكةةج تضٍٛ

 ثنضكًٛى ثنضؾصٚذٗ نهذقظ.

 ( ثنضكًٛى ثنضؾصٚذٗ نهذقظ.0ؾكم ا

 الجعذٕاالختجبس  التدشثخ الودوْعخ

صكًٛى نٕثؽٓز صاجعم  الودوْعخ التدشٗج٘خ األّلٔ

ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز 

 دجنٕٓثصف ثنسكٛز دجنقجةًز

  ثنًعص ٙيقٛجظ ثنقًم 

صكًٛى نٕثؽٓز صاجعم  الودوْعخ التدشٗج٘خ الثبً٘خ

ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز 

 دجنٕٓثصف ثنسكٛز دجنؿذكز

  ثنًعص ٙيقٛجظ ثنقًم. 

 فشّض الجسث:

( دٍٛ شصخ يضٕغطٙ ذشؽجس ثنًؾًٕعضٍٛ 0.05ال ٕٚؽر  ص  ذثل إفكجةٛ ج عُر يػضٕٖ ذالنز ا .0

ثنضؾصٚذٛضٍٛ اثألٔنٗ ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنقجةًز( اثنغجَٛز ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنؿذكز(  ٙ ثنقٛجظ 

 ثنذعر٘ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٙ. 

 هصطلسبد الجسث:

( دأَةةّ "عًهٛةةز صٕقةةٛم ثنًقضةةٕٖ ثإلنكضصَٔةةٗ، 7000ٚعص ةةّ يقًةةر عطٛةةّ خًةةٛع ا  التتتعلن الٌمتتب :

أؽٓةةطر  جغةةضدرثؤذعةى ثنًةةضعهى، ٔإذثشر ثنةةضعهى ٔثنضاةجعنس ثنضعهًٛٛةةز عةةٍ دعةر،  ةةٗ أٖ ٔئةةش ٔيكةجٌ د

 "شئًٛز يقًٕنز، ٔصكُٕنٕؽٛج ثإلصكجل ثننغهكٗ
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ٔثؽٓةز  Britton, Setchi and Marsh (2013) يجشؼ، غضؿٙ ٔ دصصٍُّٚعصف  : ّاخِخ التفبعل

ثنضاجعم ْٙ كم ؾجؾز يٍ ؾجؾجس ثنذصيؾٛز ثنضعهًٛٛز ثنضٙ  صُعصل عهٗ ثنًضعهى ٔصًُّكُّ يٍ ثنٕقٕل 

ٔثؽٓةز ثنضطذٛة  دأَٓةج أٔل ؾةب ٚةصثِ ثنًػةضدرو  Azzola (2014 ,p8ا ٔٚضُةجٔل أضٔال  ،نهًقضةٕٖ

ٔٚضاجعم يعّ، يًج ٚؾعهةز إوجشؾةجيم ٚقةج ل عهةٗ صؾصدةز ثنًػةضدرو دؿةكم يضػة  أعُةجء ثنضاجعةم يةج 

 ثنٕٓثصف ثنسكٛز.

 ثأًِب: إخشائ٘ب   ْىالجبزث بعشفِّٗ

ئةجةى عهةٗ ثنٕٓثصةف ثنسكٛةز ،  ةٗ دٛتةز صضػةى دجنذػةجوز  صعهًٛةٙئُجر نإلصكجل دةٍٛ يةضعهى ٔصطذٛة   

ٔثنًصَٔز، ٔئر صكٌٕ ثنٕثؽٓز  ةٗ ؾةكم ئجةًةز، أٔ ؾةذكز،  صًكةٍ ثنًةضعهى يةٍ ثنٕقةٕل إنةٗ عُجقةص 

ثنًعهٕيجس دػةٕٓنز، ٔصقهةم ثنقًةم ثنًعص ةٗ ثنُةجصؼ عةٍ ثنضدةذى ٔثإلشصذةج   ةٗ صكةًًٛجس ثنٕثؽٓةز، 

 ٔصقق  أْرثف ثنعًهٛز ثنضعهًٛٛز. 

ثنقًم ثنًعص ٗ  دئَّ  َلجو ُْرغةٗ  يعًةجش٘   Chu, (2014, p332)ؾٕٚعصف  الوعشفٔ: السول 

يضكجيم ٚلٓص نر٘ ثنًضعهى عُر ثنضاجعم يج ثنًكجذش ثنضعهًٛٛز ثعُجء عًهٛز ثنةضعهى،  أٔ عُةر أذثء يًٓةز 

 ٔٚضاةة  يةةج ،ئكةةٛصِ ثنًةةر٘ ٔثنةةسثكصر وٕٚهةةز ثنًةةرٖيعُٛةةز،  ٔصضكةةٌٕ ثنُٓرغةةز ثنًعص ٛةةز يةةٍ ثنةةسثكصر 

دةئٌ ثنقًةم ثنًعص ةٗ عذةجشر عةٍ دُٛةز   Pass And Sweller ( 2003, p2)عصنّ دةجظ ٔغةٕٚهص

 . لجو  ثنًعص ٗ عُر ثذثء يًٓز يعُٛزيضعرذر ثألدعجذ،  ٔصؿًم ثألفًجل ثنًدضهاز ثنضٗ صُاصل عهٙ ثنُ

 إخشائ٘ب  ثأًَ: ْىّٗعشفَ الجبزث
ٔثؽٓةجس صطذٛقةجس  ثنُقجل، عذةصثنؾٓر ثنعقهٙ ثنًذسٔل يٍ ئذم ثنًضعهى عُر ثنضعهى  ٙ دٛتجس ثنضعهى 

ثنًضعهى َضٛؾز نهضاجعةم يةج صكةًًٛجس  عهٗثنًعص ٛز ثنضٙ صاصل  ثنضعهًٛٛز، ٔصؿًم ثالفًجلثنٕٓثصف 

رثف ثنضعهًٛٛز صققٛ  ثالْذثخم ثنذٛتز ٔ ثنصةٛػٛز، ٔثنضاجعمثنكاقجس  إنٗٔثؽٓز ثنضطذٛ ، ٔثنٕقٕل 

صةةى إعةةرثذِ نةةًٍ إؽةةصثءثس  ثنةةس٘ ثنًعص ةةٙٔٚةةضى ئٛجغةةّ إؽصثةٛةةج  دةةرشؽجس يقٛةةجظ ثنقًةةم  .ثنًُؿةةٕذر

 ثنذقظ.

 اإلغبس الٌظشٓ للجسث

 التعلن الٌمب  ّّاخِخ تفبعل التطج٘مبد التعل٘و٘خ ّالسول الوعشفٔ

صاجعةةم ثنضطذٛقةةجس ٔثؽٓةةز ، ثنةةضعهى ثنُقةةجليقةةجٔش ْةةٗ:  زهةةٗ عنعةةثنُلةةصٖ نهذقةةظ عثالوةةجش ٚقضةةٕٖ 

 .ثنقًم ثنًعص ٗ، ثنضعهًٛٛز

 الوسْس األّ : التعلن الٌمب :

 التعلن الٌمب :هفِْم 

ُْةةةج  دعةةةم ثنضعصٚاةةةجس صُجٔنةةةش ثنةةةضعهى ثنُقةةةجل يةةةٍ ثنؾجَةةةخ ثنضكُٕنةةةٕؽٙ،  ّٛعةةةصف كُٛؿةةةٕ  

ثنكغٛصر نهقٛةجو صكُٕنٕؽٛج ثنضعهى ثنُقجل دأَٓج صٕتٛف ثألؽٓطر ثنصئًٛز ثننغهكٛز  kinshuk (2008ا

دٕتةةجةف صعهًٛٛةةز عرٚةةرر يغةةم ثالصكةةجالس ثنكةةٕصٛز، ٔخةةريجس إشغةةجل ٔثغةةضقذجل ٔعةةصل ثنصغةةجةم 

ثنُكٛز ثنقكٛصر ٔثنذصٚر ثإلنكضصَٔٙ، ٔصكةاـ ثنٕٚةخ نضًُٛةز يٓةجشثس صكةًٛى ثنًقضةٕٖ ثإلنكضصَٔةٙ 

نًعص ةةز  ةةٙ أٌ ثنةضعهى ثنُقةةجل ْةٕ ثكضػةةجح ث .Behera (2013, p 68أَؿةصِ،  ٔٚضاةة  يعةّ دٛٓةةصث 

يكةجٌ، ُٔٚةضؼ عةٍ صهةذ  أ٘ٔئةش ٔ ةٙ  أ٘ٔثنًٓجشر يٍ خنل ثغضدرثو صكُٕنٕؽٛةج ثنٓةجصف ثنُقةجل  ةٙ 

ثنعًهٛز صغٛص  ٙ  ثنػهٕ ، ٔئر صُجٔل ثنذعم  صعصٚةف ثنةضعهى ثنُقةجل يةٍ فٛةظ ثعضًةجذِ عهةٗ خجقةٛز 

يكةجٌ، فٛةظ  ٔأ٘ٔئةش  أ٘دأَةّ ثنةضعهى ثنةسٖ ٚقةرط  ةٙ    Park(2011اثنضُقم، فٛظ ّٚعص ةّ دةجش  

 ٚقًم ثنًضعهًٍٛ ْٕثصآى ثنسكٛز
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 ث٘ئخ التعلن الٌمب : 

دٛتةةز ثنةةضعهى ثنُقةةجل صقةةٕو عهةةٗ  إٌ) 025-022ـ ، ـ 7000اخًةةٛع ٕٚنةةـ يقًةةر عطٛةةز 

أٔ كًذٛةٕصص يقًةٕل ثٔ  زكةٙٚػةضدرو ثنًةضعهى صهٛاةٌٕ  ثننغةهكٙ، فٛةظ ثالصكةجلصكُٕنٕؽٛةج  ثغضدرثو

أكغةص ٔٚضةٛـ  ةصـ صعهةى  يصَٔةزثنةضعهى ثنُقةجل ٚقةرو  ٔدجنضةجنٙ.  ثننغةهكٙثنٕقةٕل   ةٙ شئًةٙيػجعر 

خةريجس  دعر، ٔكةسنذيقضٕٖ ثنًقصش عٍ  ثغضقذجلًٚكٍ نهطنح  ثننغهكٙ ثالصكجلخنل  أكغص،  ًٍ

 Astridm, Solvberg And Rismarkثغضصذو ، غٕناُذصػ ٔشضيةج   ٔٚسكص ،ٔثنًػجعررثنرعى 

دٛتز صعهًٛٛز أصجفش  صـ نهضعهى يغٛصر ٔؽرٚرر، دجإلنج ز إنٗ أَٓةج  ْٙأٌ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل  (2012)

صػةةضٓرف ثنطةةنح ثنةةسٍٚ ُٚضقهةةٌٕ دجغةةضًصثش،  ٛةةضى ثنةةضعهى  ةةٙ  ْةةسِ ثنذٛتةةز  ةةٙ  أ٘ ٔئةةش ٔأ٘ يكةةجٌ، 

دجغضدرثو ثنضكُٕنٕؽٛج ٔثألؽٓطر ثنُقجنز، دجإلنج ز إنٗ إيكجَٛز ثنضُقةم يةٍ يٕنةٕع إنةٗ بخةص دػةٕٓنز 

 ٔٚػص. 

س دٛتةةجس ثنةةضعهى ثنُقةةجل َضٛؾةةز نهضطةةٕشثس ثنضكُٕنٕؽٛةةج ثنٓجةهةةز.  فٛةةظ أعًةةصس ْةةسِ ٔئةةر ثضذْةةص

 ثنًقًٕنةةز، كةةجنٕٓثصفثنضطةةٕشثس عةةٍ ؽٛةةم ؽرٚةةر نذٛتةةجس ثنةةضعهى يضةةأعصث  إنةةٗ فةةر كذٛةةص دٓةةسِ ثألؽٓةةطر 

ٔثغةج  ثننغهكٙ ثالصكجلثنكًذٕٛصص ثنًقًٕنز ٔأؽٓطر ثنكًذٕٛصص ثنهٕفٛز يج خريجس  ثنسكٛز، ٔأؽٓطر

 ثألئم، ْْٔٙسِ ثنضكُٕنٕؽٛج  ٗ ثنضعهى عهٗ ثنعنئز دٍٛ عنط يكَٕجس عهٗ  ثغضدرثو.  ٔصػضُر ثنُطج 

عهٗ عنئجس ذُٚجيٛكٛز، فٛظ ٚةؤعص  ُٚطَٕ٘لصٚجس ثنضعهى ٔثنضكُٕنٕؽٛج ٔئهجٚج ثنضعهى ْٔسث ثنضصثدى 

ْةسِ ثنضطةٕشثس ثنضكُٕنٕؽٛةز ْةٕ ثنضأكةر  ثغةضدرثو ةٗ  ٔثنضقر٘ثنؾٕثَخ.   دجئٙؽجَخ عهٗ   ٙثنضغٛص 

 &Laouris) يةةةٍ ثنذٛتةةةز ثنضعهًٛٛةةةز ثنضةةةٗ ٚقةةةريٓج ثنةةةضعهى ثنُقةةةجل صػةةةجعر ثنًضعهًةةةٍٛ عهةةةٗ ثنةةةضعهى

Eteokleous, 2005; Rajasgham, 2011).  

 هعبٗ٘ش ث٘ئخ التعلن الٌمب :

(. ثنًعةجٚٛص ثنٕثؽةخ صٕث صْةج  ةٗ دٛتةز ثنةضعهى 7008اثنقهاةجٔ٘ عصف كن يٍ ضُٚخ أيٍٛ، ٔٔنٛر 

دٛتةةجس ثنةةضعهى ثنًضُقةةم نهةةًجٌ َؾجفٓةةج   ةةٙثنُقةةجل دأَٓةةج" يؾًٕعةةز يةةٍ ثنًٕثقةةاجس ثنةةنضو صٕث صْةةج 

إَضةةةجػ َلةةةى ثنةةةضعهى ثنًضُقةةةم،   ةةةٙٔؽةةةٕذر صكةةةًًٛٓج ٔصطٕٚصْةةةج، ٔدقٛةةةظ صكةةةذـ أذثر ٚػضصؾةةةر دٓةةةج 

 ٔثنًقج لز عهٗ ثغضًصثشٚضٓج".

ث يٍ ثنًعجٚٛص ثنٕثؽخ صٕث صْةج  ةٙ دٛتةز ثنةضعهى  Economides (2008اظ صُجٔل إٚكَٕٕيٛر عرذ 

ثنُقةجل ْٔةةٗ ئجدهٛةز ثنضؿةةغٛم، إعةجذر ثالغةةضدرثو، ثنضةٕث ص ٔثإلصجفةةز، دجإلنةج ز إنةةٗ ثنقةرشر عهةةٗ ثنةةضعهى 

ث يةةٍ  Ozdamli and Cavus (2011أٚضاةة  يعةةّ أٔضذثيهةةٙ ٔكةةج ٕظ  .ثنُقةةجل ٔٚهةةٛف عةةرذ 

 Pocatilu andًٕعٕئٛز، ٔثغضدرثو ثنًٕثشذ ثنًضجفز.  دًُٛج ٚصٖ دكضةٛن، دٕؽةجثنًعجٚٛص، كجنرئز، ٔثن

Boja (2009)    أٌ ثنضدطٛى ٔثنضُلٛى، إيكجَٛز ثنٕقٕل ٔيعجنؾز ثندطأ ثنضؿغٛهٙ يةٍ أْةى يعةجٚٛص

أٌ دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل الدةر أٌ صققة  ثالغةضاجذر  Young (2008دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل. ٔٚهةٛف ٚةَٕؼ ا

ًٕثشذْج، ٔصٕتٛآج  ٙ صكًٛى أَؿطز ثنضعهى، فٛظ ٚضٛـ ثنضعهى  ٙ دٛتجس ثنةضعهى ثنُقجنةز صقةرٚى ثنكجيهز ن

ثنعرٚةةر يةةٍ ثألَؿةةطز عهةةٗ ؾةةكم اَكةةٕـ، قةةٕش، شغةةٕو، ٔغةةجةى يضعةةرذر، ٔثألنعةةجح، ٔثنكةةٕس( 

دٓرف صقػٍٛ عًهٛز ثنضعهٛى ٔثنضعهى. ٔدعر ثالونع عهٗ عرذ يٍ ثنرشثغجس ثنضٙ صُجٔنةش يعةجٚٛص دٛتةز 

 ,Bertoa& Vallecillo, 2002; Economides, 2008; Kitchenham) ضعهى ثنُقةةجلثنة

2004;  Nestel,  Nig, Gray, Hill, Villaneuva & Kotsanas, 2010; Ozdamli& 

Cavus, 2011; Parsons, Ryu, & Cranshaw, 2007; Pocatilu & Boja,  2009; 

Reis, Escudeiro& Escudeiro, 2012; Sharp, Taylor, Lober, Frohberg, 

Mwanza&  Murelli, 2003;  Zhuang, Xiaoyan & Yan,  2009)  صػةضدهف ثنذجفغةز

 أْى ثنًعجٚٛص ثنٕثؽخ صٕث صْج  ٙ  دٛتز ثنضعهى ثنُقجل ْٔٗ:

 :أٌ صقرو دٛتز ثنضعهى ثنُقجل يؾًٕعةز يُجغةذز يةٍ ثنًٓةجو زثس ثألْةرثف ثنضعهًٛٛةز ثنًقةرذر  الكفبٗخ

 نهًضعهى، ٔٚعًم ثنًضعهى عهٗ صققٛقٓج  ٙ إوجش دٛتز ثنضعهى ثنُقجل.  
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  :عُر ثغضدرثو دٛتةجس ثنةضعهى ثنُقةجل الدةر أٌ صكةٌٕ ئةجذشر عهةٗ صةٕ ٛص ثنرئةز ثنُضةجةؼ ثنرئٛقةز، الذلخ

 ٔثألَؿطز ٔصقٕٚى ثنطنح.كُضجةؼ ثالخضذجشثس 

 :ٖدٛتةةجس ثنةةضعهى ثنُقةةجل الدةةر أٌ صػةةًـ دجالصكةةجل ٔصذةةجذل ثنًعهٕيةةجس يةةج  لبثل٘تتخ التشتتغ٘ل الج٘ئتت

ثألَلًز ثألخصٖ يغم ثنؿذكجس ثالؽضًجعٛز ٔصطذٛقجس ثنٕٚخ ٔخريجس ثنٕٚخ، ٔنهقٛجو دسنذ الدر 

 ٔخريجس ثنٕٚخ. Xml، Javaيٍ أٌ صكٌٕ ثنذٛتز يػضُرر إنٗ يعجٚٛص يغم 

  : ُْٚذغٙ أٌ صػًـ دٛتجس ثنضعهى ثنُقةجل ثنٕقةٕل إنةٗ يػةضدرو أٔ أكغةص يةٍ يػةضدرو  ةٙ الْص

ث دةةجن  ثألًْٛةةز صةةٕ ٛص  َاةةع ثنٕئةةش، ٔإيكجَٛةةز ثنٕقةةٕل إنةةٗ ثنًقضةةٕٖ دػةةٕٓنز، فٛةةظ ٚعةةر أيةةص 

 ٔقٕل أيٍ نأل صثذ إنٗ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل. 

 :عهى ثنُقجنز يكًًز دطصٚقز يعٛجشٚز يةٍ أؽةم ثنػةًجؿ ٚؾخ أٌ صكٌٕ دٛتجس ثنض إعبدح االصتخذام

 دئعجذر ثغضدرثيٓج ٔإنج ز أْرثف صعهًٛٛز ؽرٚرر إنٗ عًهٛز ثنضعهى.  

 ُٚذغةةٙ أٌ صةةرعى دٛتةةجس ثنةةضعهى ثنُقةةجل ثنٕغةةجةى ثنًضعةةرذر يغةةم تٌتتْم هتتْاسد الْصتتبئػ الوتعتتذدح :

نةةج ز إنةةٗ إيكجَٛةةز اثنةةُف، ثنكةةٕس، ثناٛةةرٕٚ، ثنٕثئةةج ثنًعةةطض( يةةج ؽةةٕذر ٔذئةةز عجنٛةةز، دجإل

 ثنقصثءر، ٔصٕتٛآج دؿكم  عجل  ٙ ثنعًهٛز ثنضعهًٛٛز. 

 :َضٛؾز نًقرٔذٚز غعز ثنسثكصر  ةٙ ثألؽٓةطر ثنُقجنةز، الدةر أٌ صكةٌٕ دٛتةجس ثنةضعهى  تخزٗي الزاكشح

ثنُقجل ئجذشر عهٗ ثغضدرثو ثنسثكصر دكاجءر ٔ جعهٛز، دجإلنج ز إنٗ ثغضدرثو صقُٛجس إذثشر ثنسثكصر، 

 ٍ ثنػقجدٙ نطٚجذر ثألذثء ٔيصَٔز صطذٛقجس ثنضعهى. ٔثنضدطٚ

  :غٛج  دٛتجس ثنضعهى ٔخجقز نألؽٓطر ثنُقجنز، ٚؾخ أٌ صضػةى ٔثؽٓةز ثنضاجعةم ّاخِخ التفبعل ٙ 

دػٕٓنز ثنٕقٕل إنٗ ثنًعهٕيجس يٍ ئذم ثنًػضدريٍٛ، ٔٚؾخ أٌ صكٌٕ ثنٕثؽٓز دػٛطز ٔغٓهز 

 ثنضؿغٛم.

 :ذشٍٚ عهةٗ صؿةغٛم دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل دطصٚقةز يذجؾةصر ٚؾةخ أٌ ٚكةٌٕ ثنًػةضدريٍٛ ئةج الجضبغخ

ٔغٓهز، ذٌٔ ثنقجؽز إنٗ أخس ذٔشثس صرشٚذٛةز ٔٚؾةخ أٌ ٚكةٌٕ ثنًضعهًةٍٛ ئةجذشٍٚ عهةٗ ثنعًةم 

  ٙ دٛتز صعهًٛٛز يضُقهز صضػى دجنٕنٕؿ ٔثنػٕٓنز.

  :ٚؾةخ أٌ صةٕ ص ثنذٛتةز صدطةٛى دػةٛى ٔؽٛةر ثنضُلةٛى، ٔٚؾةخ أٌ ٚكةٌٕ ؽةسثد ج التخط٘ػ ّالتٌظ٘ن

ؽًجنٛ ج ٔيًضج ثالغضدرثو نهًجٌ صٕث ص ثنرث ج نرٖ ثنًػضدريٍٛ، ٔٚؾخ أٌ ٚكٌٕ ُْةج  ثَػةؾجو 

 ْٛكهٙ دٍٛ ثندهاٛز ٔثنقٕثةى ٔثألضشثش ٔؾصثةى ثألذٔثس ٔثنصيٕض.

 :مبلخٌالتطج٘مبد ال الوسْس الثبًٔ: 

عجنى   ٙثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دًغجدز عٕشر صكُٕنٕؽٛز يػضقرعز  ثغضدرثو ٚعرالزك٘خ: تطج٘مبد الِْاتف 

ثنٕٓثصف ثنسكٛز دكٕشر غصٚعز ٔصعرذ إَٔثعٓج ٔأَلًز صؿغٛهٓج ثَضؿجش ثنضعهٛى ٔثنضعهى،  لٓصس َضٛؾز 

  ةٙثنضعهٛى ًٚغم ئاطر كذٛةصر   ٙٔأقذـ صٕتٛف ْسِ ثنضطذٛقجس  ،IOSَٔلجو  ،Androidيغم َلجو 

ثناعةجل  ٔثنضكُٕنٕؽٛةز، ٔثنضٕثقةمصًكٍ ثنًضعهى يٍ ثكضػجح ثنًعةجشف ثناُٛةز  وص  ثنضرشٚع ثنقرٚغز،

يةةج ؽًٛةةج عُجقةةص ثنعًهٛةةز ثنضعهًٛٛةةز. ايذصٔكةةز عغًةةجٌ أدةةٕ غةةصٚج، أفًةةر فةةجصى غةةعٛر، ثًٚةةجٌ أفًةةر 

 (.2- 0، ـ ـ 7002، فًر٘

ز  ةٗ صطذٛقةجس ثنٕٓثصةف ثنسكٛة ثغةضدرثؤنقر أكرس ثنعرٚر يٍ ثنرشثغجس عهٗ نةصٔشر صٕتٛةف ٔ     

عًهٛز ثنضعهٛى، ٔ ٗ صقرٚى ثنًقضٕٖ عهٗ ْسِ ثالؽٓطر ٔصقػةٍٛ يػةضٕٖ ثنةضعهى نةرٖ ثنطةنح، خجقةز 

صطذٛقةةجس ثنٕٓثصةةف ثنسكٛةةز  ةةٗ ثنضٕثقةةم ٔيضجدعةةز ثالخذةةجش  ثغةةضدرثوإٌ ثنطةةنح نةةرٚٓى ثنقةةرشر عهةةٗ 

  (Kamaruzamana& Zaind, 2012).ثنًضعرذر عُجقص ثنٕغجةىٔإشغجل ٔثغضقذجل 

جش، عذر هللا ثنًرٚصظ، ٔأٔنقش ذشثغز اأيم يذ     ًّ عهٗ نصٔشر  (7002ٔخهٕذ ثنُؾجش، جش  ثنق

ثنًطٚةر يةٍ  ثنرشثغةٛز، ٔثؽةصثءصرشٚع ثنًقةصشثس   ٙصطذٛقجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز  ثغضدرثوصعًٛى صؾصدز 

صكةًٛى صطذٛقةجس ثنةضعهى  ثنضعهى، ٔذشثغز يعجٚٛص  ٙصطذٛقجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز  ثغضدرثوثنرشثغجس فٕل 

 ثنعًهٛز ثنضعهًٛٛز.  ْٙسِ ثنضطذٛقجس  ثغضدرثوثنًضُقم. نضققٛ  يطٚر يٍ ثناجعهٛز يٍ صٕتٛف ٔ
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ٔ ٗ ثنذقظ صضُجٔل ثنذجفغز صكًٛى نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز نهٕٓثصةف ثنسكٛةز ، فٛةظ أٌ    

ؾةجل صطةٕٚص ثنضطذٛقةجس ثنُقجنةز،  صكًٛى ثنٕثؽٓز صعضذص ٔثفرر يٍ أْى ثنًٕنٕعجس ثنًطصٔفةز  ةٗ ي

نهٕثؽٓز،  ثنسٖ ٚعٛة  دؿةكم  ثنصذ٘ءصطذٛقجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز يٍ ثنضكًٛى  يػضدريٙ عجذر يج ٚعجَٗ 

صاصنةّ ثألؽٓةطر ثنُقجنةز ٔخجقةز ثنٕٓثصةف ثنسكٛةز،   ثنضةٙ ثنضقر٘صهذ ثنضطذٛقجس دػذخ  ثغضدرثوكذٛص 

  ةٙ عجنةز؛   هةسنذ ُْةج  فجؽةز يهقةز نهذقةظ يغم فؾى ثنؿجؾز ثنكغٛص ٔوص  إذخجل ثنذٛجَجس ثنغٛص 

عةةةٍ  ثنًعص ةةةٙثنضٕؽٛٓٛةةةز نضكةةةًٛى ٔثؽٓةةةجس صاجعةةةم ثنضطذٛقةةةجس ثنضعهًٛٛةةةز نضقهٛةةةم ثنقًةةةم  ثنًذةةةجذا

 .(Adapt& Zhang, 2005) غضدرثوثنًػضدريٍٛ ٔغٕٓنز ثال

أٌ صكةةًٛى ٔثؽٓةةز صاجعةةم ثنضطذٛقةةجس   ةةٙ Barbosa (2013, p126ا ٔٚضاةة  يعةةّ دجشدٕغةةج   

غةٛج  دٛتةجس ثنةضعهى عجيةز،    ةٙثنضعهًٛٛز يٍ أْى َقجو ثنقٕر نقذٕل ثنذصيؾٛز يٍ ئذم ثنًػضدرو، ٔزنةذ 

 ٔدٛتجس ثنضعهى ثنُقجل عهٗ ٔؽّ ثندكٕـ.

ثنعًهٛةةز   ةةٙ ثغةةضدرثيٓجغةةٕف صػةةضعصل ثنذجفغةةز يآةةٕو ثنضطذٛقةةجس، إَٔثعٓةةج، ٔ ٕثةةةر  ٚهةةٙٔ ًٛةةج 

 ثنضعهًٛٛز. 

 هفِْم تطج٘مبد الِْاتف الزك٘خ

 ( دأَٓةةج284، ـ 7002ا ٔٚضُجٔنٓةةج كةةن أيةةم يذةةجش  ثنّقًةةجش، عذةةر هللا ثنًةةرٚصظ، ٔخهةةٕذ ثنُؾةةجش  

صعًةةم يضكةةهز دجإلَضصَةةش نغةةصل ثنضٕثقةةم ٔثنضاجعةةم دةةٍٛ ثنًضعهًةةٍٛ  ثنضةةٙصطذٛقةةجس ثنٕٓثصةةف ثنسكٛةةز 

صذةةجذل ثنًقضةةٕٖ دٛةةُٓى. ٔٚهةةٛف ثغةةنو، ثغةةنو،  ٔثنًعهًةةٍٛ، ٔإيكجَٛةةزٔدةةٍٛ ثنًضعهًةةٍٛ  ٔدعهةةٓى،

دئٌ صطذٛقجس ثنٓجصف ثنًقًٕل صضكٌٕ يةٍ  Islam, Islam And  Mazumder ( 2010 )يجغرٔش

يٓجو يعُٛز نهًػضدرو يغةم اثنضكةاـ  ألذثءٚضى صؿغٛهٓج عهٗ ؽٓجض يقًٕل  ثنضٙيؾًٕعز يٍ ثنذصثيؼ 

ٔيةٍ ثنذقةظ  ، ثنرشذؾز ، ثشغجل ٔثغضقذجل ثنصغجةم(، ٔصػةضُر ْةسِ ثنضطذٛقةجس عهةٗ ؾةذكز ثالَضصَةش.

ثنًةضعهى  ثنسكٛةز، نةضعهىصعص ّ ثنذجفغز دأَّ" صطذٛ  ٚضى صكًًّٛ نهضؿغٛم عهٗ يُكجس ثنٕٓثصف  ثنقجنٙ

ثنةضعهى ثنُقةةجل، ٔيعةةجٚٛص صكةًٛى ٔثؽٓةةجس صطذٛقةةجس  ٔثغةةضصثصٛؾٛجسدٛتةةز صعهةى َقةةجل، ٔ قةةج نًعةجٚٛص   ةٙ

 أْرثف عًهٛز ثنضعهٛى ٔثنضعهى". ثالغضاجذر، ٔصققٛ ثنٕٓثصف ثنسكٛز نضققٛ  أئكٗ ئرش يٍ 

 الِْاتف الزك٘خ: فٖأًْام التطج٘مبد التعل٘و٘خ 

 إلٔ: تٌمضن تطج٘مبد الِْاتف الزك٘خ
 Native Appsصطذٛقجس أؽٓطر ثنٕٓثصف ثنسكٛز.              - أ

 Mobile Appsثنٕٓثصف ثنسكٛز نهٕٚخ.              صطذٛقجس  - ح

 : Mobile Appsالِْاتف الزك٘خ للْٗت.              أّال: تطج٘مبد 

( دأَٓةةج صطذٛقةةجس ٚةةضى عصنةةٓج 727:720، ـ ـ7008خًةةٛع ا عطٛةةزٕٚنةةقٓج يقًةةر 

صكُٕنٕؽٛجس ٔنغجس ئٛجغٛز يدككز نهعصل عهٗ ؾجؾةجس  جغضدرثو، دثنٕٚخ، ثنُقجلدٕثغطز يٕثئج 

ثألؽٓطر ثنُقجنز قغٛصر ثنقؾى، ًٔٚكٍ عصل صطذٛقجصٓةج عهةٗ ؽًٛةج أَةٕثع ثألؽٓةطر ثنُقجنةز. ًٔٚكةٍ 

 ثنٕقٕل إنٛٓج يٍ خنل ثنًضكاـ ثنُقجل دجألؽٓطر ثنُقجنز. 

 Native Appsثبً٘ب: تطج٘مبد أخِزح الِْاتف الزك٘خ.             

 Native( صطذٛةة  أؽٓةةطر ثنٕٓثصةةف ثنسكٛةةز 727، ـ 7008ٚعةةصف يقًةةر عطٛةةز خًةةٛع ا  

Apps  دأَةةّ دصَةةجيؼ يكضةةٕح دهغةةز خجقةةز دًُكةةز يعُٛةةز، ٚعًةةم  قةةى عهةةٗ َلةةجو ثنضؿةةغٛم ثندةةجـ

ْةسِ ثنضطذٛقةجس  ٔصػةضدرو  Apple& Android.دجنؾٓجض،  كم ؽٓجض نّ َلجو صؿغٛم خجـ دّ يغةم

ٕٔٚنةـ دةٕذش،  ،ٙثنصئًةثنؿدكةٙ ، ٔأؽٓةطر ثنًػةجعر ثنةسكٙضهٛاةٌٕ يج ثألؽٓطر ثنُقجنز  قى يغةم ثن

 ْٙأٌ ثنضطذٛقجس ثألقهٛز نهؾٓجض  Puder, Tillmann and Moskal (2014) مٔيٕغك ،ٍُصهًٛ

صطذٛقةةجس خريةةز ثنؾٓةةجض ثنًقهةةٙ، ْٔةةسِ ثنضطذٛقةةجس ٚةةضى كضجدضٓةةج  ةةٙ ثنذصيؾةةز دهغةةز ثنُلةةجو ثألغجغةةٛز 

ٔتٓص ثنعرٚر يٍ ثنضقرٚجس الغضدرثيٓج  ٙ  عًهٛز ثنضعهى َضٛؾةز ثئضكةجشْج عهةٗ  ،ثنًدككز نهؾٓجض

ٔيةةٍ ْةةسِ ثنضطذٛقةةجس:  ،ثنهغةةز ثألغجغةةٛز نهؾٓةةجض ثنضةةٙ  صعًةةم عهٛةةّ، ٔيُكةةجس ثنضؿةةغٛم ثنًُجغةةذز نٓةةج

  ًٛج ٚهٗ: غٛضى عصنٓج ثنضٙ ثألنعجح، ٔصطذٛقجس ثنؿذكجس ثالؽضًجعٛز ٔغٛصْج يٍ ثنضطذٛقجس
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  ٓةريةٍ  كةم جغةضدرثو،  ثغةضدرثيٓجصدضهف إَٔثع ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز صذعج نهغصل أٔ ثنقجؽةز يةٍ     

صطذٛقةجس ثنةضعهى نهٕٓثصةف ثنسكٛةز نضقةرٚى يقضةٕٖ  (7002ا دٍ غةعٕذ دةٍ ذٚهةى، أفًةر دةٍ ضٚةر ثنًػةعر

ثنًصفهز ثنغجَٕٚةز ٔصػةٓٛم ذشثغةز يةجذر ثنهغةز ثالَؾهٛطٚةز، ٔأعذضةش   ٙنًػجعرر ثنطنح ثنكى  صعهًٛٙ

، ٔصاةٕ  ثنًؾًٕعةز ثنضؾصٚذٛةز صعهًٛٙعصل يقضٕٖ   ٙثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز  ثغضدرثوثنُضجةؼ  جعهٛز 

ُْٔةج  ثنعرٚةر يةٍ صطذٛقةجس ثنٕٓثصةف   ،عًهٛةز ثنةضعهى  ةٙثنضطذٛة   ثغةضدرثوفٛظ أٌ زنذ ٚعةطٖ إنةٗ 

، ٔألغةةصثل صعهًٛٛةةز، أٔ صطذٛقةةجس يكةةًًز نهضٕثقةةم شغةةًٙدؿةةكم  درثيٓجثغةةضٚةةضى  ٔثنضةةٙثنسكٛةةز 

 ثإلنكضصَٔٙ، ثنذصٚر Social Net Worksثنًٓجو كضطذٛقجس ثنؿذكجس ثالؽضًجعٛز  ثالؽضًجعٙ، ٔأذثء

E-mail ثنًقجذعةجس ثنُكةٛز ،Text Chatting ٕٚيقجذعةجس ثناٛةر ،Video Chatting يؿةجشكز ،

ٔصدةةطٍٚ  Search Engine، ٔيقصكةةجس ثنذقةةظ Blogs، ثنًةةرَٔجس Video Sharingثناٛةةرٕٚ 

 . Files Torageٔيؿجشكز ثنًهاجس 

ٔغصعز  ثنقٕٛذ ثنطيُٛز نضٕث ص ثنضطذٛ  ريصثعجٔعُر صكًٛى صطذٛقجس ثالؽٓطر ثنُقجنز، ٚؾخ  

ثنُقجنز،  ئٌ ثنًػضدرو ثالؽٓطر  ثغضدرثوٚضى  ٛٓج  ثنضٙثنًدضهاز  نألَؿطز ثنًعهٕيجس؛  ُلصث  ثغضصذثذ 

دقجؽز ثنٗ ثنٕقٕل ثنٗ ٔتجةف ثنضطذٛقجس، دجإلنج ز ثنٗ فال ثنذٛجَجس دؿكم أيٍ ٔغصٚج، 

.  قرثٌ نهذٛجَجس أ٘ٔئش الف  ذٌٔ   ٙٔثغضتُج ٓج  (Poupyreve, Marvyamas  &  

Rekimoto, 2003) 

 ,Kirda) ؼ ؛ شثو، دُٛةّ،  َٔٔة7000ٔٚضاة  كةن يةٍ كٛةصذث، كٛةصش، ؽةجضثٚص٘، ٔكص ؾٛةم،   

Kerer, Jazayeri&  Krvegel, 2001; Rham & Wong, 2004)  عهةةٗ ثٌ صكةةًٛى

نهقةةرشثس ثنًقةةرٔذر  ثثنضطذٛقةةجس ثنًدضهاةةز الدةةر أٌ ٚصثعةةٗ ثنقةةر يةةٍ ثنذٛجَةةجس ثنغٛةةص نةةصٔشٚز َلةةص  

ذئةز أئةم يةٍ   ةٙثنعصل ثنقجدم نهقصثءر، ٔصٕ ٛص ثنكةٕش ٔيقةجوج ثناٛةرٕٚ  ثغضدرثوثنُقجنز، ٔ نألؽٓطر

 ثنًضٕغى يج يصثعجر يعجٚٛص ثنعصل.

 ّاخِخ تفبعل تطج٘مبد الِْاتف الزك٘خ:

 هفِْم ّاخِخ تفبعل تطج٘مبد الِْاتف الزك٘خ:

دأَٓةةج يؾًٕعةةز يةةٍ ثنقٕثعةةر  Lajis And Rahim, (2015 ,p1)ٔشفةةٛى  ٔٚعص ٓةةج نؾةةٛع

 ٔؽٕشؽٛاةةج ٔثنطةص  ثنًػةضدريز نضعطٚةةط ثنضاجعةم دةةٍٛ ثإلَػةجٌ ٔثألؽٓةطر، ٔٚضاةة  يعةّ ؽٕشؽٛةةف

Georgive And Gorgieva (2009)  ةٗ أٌ ٔثؽٓةز ثنًػةضدرو صؿةًم ُْرغةز ٔثؽٓةز صطذٛقةجس 

نًػةةضدرو ثنذصيؾٛةةجس ، ٔثنًٕثئةةج يةةج ثنضصكٛةةط عهةةٗ صؾصدةةز ثنًػةةضدرو ٔثنضاجعةةم. ٔٚةةصٖ أٌ ٔثؽٓةةز ث

عكةع إؽةةصثءثس ثنًػةضدرو ذثخةةم ص ثنضةةٙثنًةرخنس ٔثنًدصؽةجس  ْةةٙصؿةضًم عهةٗ يكةةٍَٕٛ ثغجغةٍٛٛ 

 .ؽٓزثثنٕ

 هكًْبد ّاخِخ التفبعل:

نةةسنذ ٚؾةةخ أٌ صضهةةًٍ ٔثؽٓةةجس ثنضاجعةةم ٔثنضطذٛةة  يكَٕةةجس  عجنةةز صػةةجعر ثنًػةةضدرو عهةةٗ أذثء    

ثنٕٓثصةف ثنُقجنةز ٕٚثؽٓةٌٕ  يػةضدريٙعةٍ ثنًةضعهى. فٛةظ أٌ  ثنًعص ةٙثنقًةم  دػةٕٓنّ، ٔصقهةمثنًٓجو 

صقرٚةةر ثنًعهٕيةةجس ثنًطهٕدةةز عهةةٗ ثنؿجؾةةز ثنكةةغٛصر،   ةةٙفًةةم يعهٕيةةجس ضثةةةرر، ئةةر صػةةذخ قةةعٕدز 

 يعةةجَٙصةةسكص   ةةٙصهةةج عذتةةج  عهةةٗ ثنًػةةضدرو  ثنضةةٙدجإلنةةج ز إنةةٗ ثنةةسثكصر ثنًقةةرٔذر نهٕٓثصةةف ثنسكٛةةز 

يػةةجش ثنٕقةةٕل ثنةةٗ  ثخضٛةةجشفةةٕل ثألٔثيةص ٔثنصيةةٕض ٔثنًػةةًٛجس، ٔ قةةرثٌ ثنًنفةةز صػةةذخ ثالشصذةةج  

ْٔةةسِ ثنًؿةةكنس يةةٍ ؾةةأَٓج أٌ صؾعةةم ثنًػةةضدريٍٛ ثنكةةاقز ثنًطهٕدةةز، ٔوةةص  ثإلذخةةجل ثنًصْقةةز.  

  &Lee).صقرو ٔإًَةجء ثنضكُٕنٕؽٛةج ثنُقجنةز  ٙ ثنُقجنز، ٔثدطجءثنضطذٛقجس  ثغضدرثوٚؿعصٌٔ دضصذذ  ٗ 

Benbasat, 2003 , P 50)    ٔٚػةضعصل ثشٚكػةٌٕ ٔنٕ ٓةٕنى(Eriksson&  Lofholm , 

2011 pp 35:53) ؽ ثنعهةةةٕٖ، أْةةةى يكَٕةةةجس ٔثؽٓةةةز ثناجعةةةم ْٔةةةٗ صدطةةةٛى ثنكةةةاقز، ثنٓةةةجي

، ثالضشثش، ثنقٕثةى، ثنؿجؾجس، ثنؿجؾز ثنصةٛػٛز، ؾجؾز ثنًعهٕيجس، ثنؾرثٔل ، ثنضسٚماثنٓجيؽ ثنػاهٗ(

 ؾجؾز ثالصكجل.
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ؽٓةز الدةر أٌ أٌ صكةًٛى ثنٕث  Bauman And Thomas (2001)ٕٔٚنـ  دًْٕجٌ ٔصًٛجظ   

 Tarasewichٔصضاة  يعةّ صةجشثٔٚؽ  ،ذخجل ٔثغضصؽجع ثنًعهٕيجس دكاجءرٚضهًٍ أذٔثس دػٛطز إل

ثنًقضةةٕٖ ثنًعةصٔل عهةٗ ثنؿجؾةةز ٚؾةخ أٌ ٚكةٌٕ ؽةةسثح نهًػةضدرو عةٍ وصٚةة  عهةٗ أٌ  (2004)

يقضٕٖ ثنٕغجةى ثنًضعرذر، ُٔٚذغٗ أٌ صكٌٕ ثنًعهٕيجس ثنًعصٔنز عهٗ ثالؽٓطر ثنًقًٕنةز  ثغضدرثو

 - PP 240,2010ارٔٚم ٛةٔٚهةٛف ص ،يُجغذز  نضقهٛم فؾى ثنذٛجَجس ٔصُلٛى ٔصقهٛم ثنعصل ثنًصةةٗ

246 ) Tidwell, ٌُْةج  دعةم ثنًكَٕةجس ثنًًٛةطر نٕثؽٓةز صاجعةم ثألؽٓةطر ثنُقجنةز عةٍ أؽٓةطر  ث

، ٔوةةةص  ثالذخةةةجل انٕفةةةز ثنًاةةةجصٛـ ثنكةةةٕصٙثنكةةةجيٛصث، ثنضكجيةةةم  ثغةةةضدرثؤْةةةٗ  ،غةةةطـ ثنًكضةةةخ

 ثنٗ ثالضشثش ٔثنقٕثةى ٔثنصٔثدى ٔثالٚقَٕجس. دجإلنج زثال ضصثنٛز(،  

 -الزك٘خ: ّاخِبد تفبعل الِْاتف  أشكب 

دؿةةكم ٔثؽٓةةز صاجعةةم صطذٛقةةجس ثنٕٓثصةةف ثنسكٛةةز ٔصكةةًًٛٓج  ثالْضًةةجوصضطهةةخ ثنرشثغةةز ثنقجنٛةةز 

ٔثؽٓةجس صاجعةم  أؾةكجلغةٕف َعةصل  ٚهةٙٚؾةخ ثالنضةطثو دٓةج عُةر ثنضكةًٛى. ٔ ًٛةج  ثنضةٙٔثنًعجٚٛص 

ثنرشثغةز   ةٙثناُٛز ٔثنضكُٕنٕؽٛز ثندجقز دؿةكم ثنٕثؽٓةز. ٔصقةجشٌ ثنذجفغةز  ثنسكٛز، ٔثألغعثنٕٓثصف 

ٔأعصًْةج  (اثنقجةًةز، ثنؿةذكز نٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز صكًًٛجٌ ثنقجنٛز دٍٛ

. إٌ ثنضكًٛى ثنؾٛر نهٕثؽٓز يةٍ أْةى نرٖ وجنذجس صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس ثنًعص ٙعهٗ ثنقًم 

. جلؽٛج ثنضعهٛى ثنُقيؾجل صطٕٚص ثنضطذٛقجس ثنُقجنز، ٔصطٕٚص صكُٕنٕ  ٙٚؾخ صُجٔنٓج  ثنضٙثنًٕنٕعجس 

 ثألؽٓطر ثنُقجنز.   ٙألْى أؾكجل ٔثؽٓجس ثنضاجعم ثنًػضدريز  ثغضعصثل ٚهٙٔ ًٛج 

أٌ ثغةضدرثو  Hoober and Berkman (2011, pp. 69-102)ٌ جٕٚنةـ ْةٕدص ٔدٛكصية

ؽٛةر نٕثؽٓةز  صاةجعهٙ ٙ  دٛتز ثنضعهى يٍ ثنطص  ثناعجنز نهٕقٕل إنةٗ صكةًٛى  أًَجو عصل ثنعُجقص

ثثنضاجعم، ٔئةر صةى صطةٕٚص ْةسِ ثألًَةجو  إنةٗ كٛاٛةز يعجنؾةز ثنعقةم ثنذؿةصٖ نهعُجقةص، فٛةظ أٌ  ثغةضُجذ 

 يةص دةجن  ثألًْٛةز؛ ألٌ يةٍ خننةّ ٚةضى صقرٚةر ثنعُجقةصأصكًٛى ٔثؽٓز ثنضاجعم  ٙ  دٛتز ثنضعهى ثنُقةجل 

كةةى ْجةةةم يةةٍ ثنًعهٕيةةجس دجإلنةةج ز إنةةٗ أٌ ٔثؽٓةةز ثنضاجعةةم صقضةةٕٖ عهةةٗ ، ثنضةةٙ  صضهةةًُٓج ثنٕثؽٓةةز

  ً ٔ ًٛج ٚهٗ عصل ألْةى أؾةكجل ٔثؽٓةجس ثنضاجعةم ثنًػةضدريز  ةٙ  ثألؽٓةطر  ،جج ٔثنق  ٔصضطهخ صُلٛ

 (Yu & Kong 2016; Hoober & Berkman, 2011; Ziefle, :2010) زثنُقجن

دجغةضدرثو  عًةٕذ٘عةصل ثنًعهٕيةجس ٔثنعُجقةص دؿةكم  : ٗتنVertical List لبئوخ عوْدٗخ .1

يصةةةٙ يةةٍ عهةةٗ دُةةٕذ  صذٚةةز، ٔعةةرذ ئهٛةةم  ٘ئجةًةةز صقضةةٕ ْٔةةٙثنًػةةجفز ثنًدككةةز دجنكجيةةم، 

 .ثنصأغٙ نهضُقم دٍٛ ثنعُجقص ثغضدرثو ثنضًصٚص عُجقص ثنٕثؽٓز، ٔ ٛٓج ٚضى

عهةٗ صهةًٍٛ  صُطٕ٘ عًٕذٚز، ٔنكُٓجئجةًز  عهٛٓجٚطه   : Thumbnail Listلبئوخ هصغشح .7

َف(، دجإلنج ز إنٗ ٔؽٕذ صهًٛقجس َكٛز نًػةجعرر ثنًػةضدرو  ةٙ   قٕشر،ثنذٛجَجس ثنًكٕشر ا

 نهٕثؽٓز.  ٔئجدهٛز ثالغضدرثوثنآى 

كًٛةجس قةغٛصر  صلٓةص ٔيةج  ثنضًصٚةص ، ئجةًز عًٕذٚز ْٙ  Fisheye List: )الكشبف( لبئوخ .3

ثنعُجقةةص صذقةةٗ  ةةٙ  فجنةةز  دةةجئٌٙ ئيةةٍ ثنًعهٕيةةجس ثالنةةج ٛز، ٔعُةةر ثنضصكٛةةط عهةةٗ دُةةر يعةةٍٛ  ةة

 يكغصر.

ذثةةةص٘، ٔٚةةضى عةةصل عُجقةةص   ةةٙ ؾةةكمعةةصل ثنعُجقةةص  ٚةةضى: Carousel لبئوتتخ دائشٗتتخ .4

 أ قةٙدؿةكم ص ثنضًصٚةٚضى  ٔنسنذنًضجؿ،  ٙ ثنقٛط ثٔنٛع كم ثنعُجقص  ثنٕثؽٓز دجغضدرثو ثنكٕش،

 ثنعُجقص.  دجئٙنهٕقٕل إنٗ 

يةةج ثنقهٛةةم يةةٍ ثنةةُف  ٚةةضى عةةصل ثنًعهٕيةةجس عهةةٗ ؾةةكم ؾةةذكز يةةٍ ثنكةةٕش:   Gridالشتتجكخ .5

 ثنًصصذى دٓج، ٔثنكٕش ثنًعصٔنز ٚؾخ أٌ صكٌٕ يضًجعهز  ٙ  ثنقؾى َٔػذز ثنضصكٛط.

ّاخِتتخ تفبعتتل التطج٘متتبد التعل٘و٘تتخ ثتتبلِْاتف الزك٘تتخ )المبئوتتخ   شتتكالىّف٘وتتب ٗلتتٖ عتتشض ل

 الشجكخ( فٖ الجسث السبلٖ:

 :                                   Listالمبئوخ .1
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أٌ ثنقٕثةى عهٗ  Eriksson and Lofholme (2011, P. 40)ٚؤكر إشٚكػٌٕ ٔنٕ ٕٓنى    

ثنضطذٛقجس ثنُقجنز؛ نًػجٚصر خجقٛز ثنضُقم، ٔعصل ثنعُجقص دؿكم ْصيٗ.  صػضدرو دؿكم كذٛص  ٙ

فٛظ ٚؤكر أٌ ثنقٕثةى صػضدرو عهٗ َطج  ٔثغج  ٙ   Tidwell (2010, P.191)رٔٚم ٛٔٚضا  يعّ ص

 عصل ؽًٛج عُجقص ٔثؽٓز ثنضاجعم غٕثء كجَش ذثخم يٕئج نهٕٚخ، أٔ صطذٛ  نهٕٓثصف ثنسكٛز. 

ٔئر صُجٔنش ثنعرٚر يٍ ثنرشثغجس ثنقجةًز كأفر صكًًٛجس ٔثؽٓز ثنضاجعم يغم ذشثغز كٛى،  

ٍٍ يٍ  Kim, Proctor and Salvandy (2011)دصٔكضٕش ٔغجناُرٖ  فٛظ  ئجشَٕث دٍٛ َٕعٛ

ثنقٕثةى اثنقٕثةى عنعٛز ثالدعجذ ٔثنقٕثةى عُجةٛز ثالدعجذ(،  ٔصٕقهٕث إنٗ أٌ ثنقٕثةى عُجةٛز ثالدعجذ ثنضٙ  

ثؾضًهش عهٗ َف أتٓصس  أذثء أ هم يٍ فٛظ ضيٍ ثألذثء ٔصقهٛم ثنقًم عهٗ ثنسثكصر، ٔٚهٛف 

جقص  ٙ  ثنقجةًز اقٕش َٔكٕـ( ٕٚ ص يعجُٚز أٌ صقرٚى ثنعرٚر يٍ ثنعُ 2010) Ziefleضٚاهٗ ا

يعص ٛز يًج ٚػٓم عًهٛز ْٛكهز ثنًعهٕيجس، ٔيقجشَضٓج يعص ٛج نضًٛٛط ثنذرثةم ثنًدضهاز ٔثالخضٛجش يٍ 

 دُٛٓج.

عهٗ أٌ ثنقجةًز ثنًعطضر دكصٚ ج اَف، ٔقٕشر(  Yu and Liu (2010)ٔئر أكر ٕٚ ٔنٕٛ  

نقًم ٔثنؾٓر ثنعقهٙ، فٛظ إَٓى ئجشَٕث  ٙ ذشثغز أ هم يٍ ثنقجةًز ثنًعطضر دجنكٕس  ٙ خام ث

نضقػٍٛ أذثء ٔثؽٓز ثنقجةًز ثنًػضدريز  ٙ أؽٓطر ثنكًذٕٛصص ثنُقجنز، ٔصُجٔنٕث َٕعٙ ثنقجةًز اثنًعطضر 

ثنًعطضر دجنكٕس(، ٔأتٓصس ثنُضجةؼ أَّ دجنصغى يٍ أٌ ثنقجةًز ثنًعطضر دجنكٕس كجَش  دكصٚج،

ج  ٙ ثنؾٓر ثنعقهٙ أ هم  ٙ صقػٍٛ أذثء ثنًػضدرو إال  أٌ ثنقجةًز ثنًعطضر دكصٚ ج أتٓصس ثَداجن 

 ٔثنًعص ٙ نهًضعهى.

أٌ  Kammerer and Gerjets (2014, p. 177) ٔٚهٛف كجيصٚص، ٔؽٛصؽضع 

ثنًػضدريٌٕ ثنسٍٚ عصنش عهٛٓى يٕنٕعجس ثنضكاـ  ٙ  ؾكم ٔثؽٓز ثنقجةًز، صٕقهٕث إنٗ َضجةؼ 

ذنٛم ثغضصؾجذ٘ ئٕ٘  ٙ ثصدجز ثنقصثشثس، ٔٚصؽج صاهٛم ثنضكاـ دػٕٓنز، ٔكجَش ثنقجةًز دًغجدز 

فٛظ أٌ دصٔض عُكص    Fogg (2003)ثنًػضدريٌٕ ثنقجةًز إنٗ َلصٚز ثنذصٔض ثنس٘ ئريٓج  ٕػ 

يعٍٛ نهًػضدرو ٚعضًر  ٙ صاػٛصِ عهٗ ثال ضصثنجس  ٙ زٍْ ثنًػضدرو، ٔخذصر ٔيعص ز ثنًػضدرو، 

ثنًػضدرو ٔصٕئعجصّ، ُْٔج ئر صؤعص دٛتز ثنضعهى ثنُقجل عهٗ ٔثنػٛج  ثنس٘ صقرو  ّٛ ْسِ ثنعُجقص كذٛتز 

دصٔض ثنعُجقص  ٙ ٔثؽٓز ثنقجةًز؛ فٛظ إَّ ٚضى عصل ثنعُجقص  ٙ  دٛتز صعهى َقجل دٕثغطز صطذٛ  

 صعهًٛٙ دجنٕٓثصف ثنسكٛز. 

ٔعُر صكًٛى ثنقجةًز كٕثؽٓز صاجعم نهضطذٛ ، ٚؾخ أٌ صصثعٗ إيكجَٛز ئصثءر ثندٛجشثس فٛظ  

عص عهٗ أذثء ثنًٓجو،  عُر صقهٛم فؾى ثنؿجؾز ٔثغضدرثو ثألؽٓطر ثنُقجنز ٚكٌٕ يٍ ثنكعخ عهٗ إَٓج صؤ

ثنًػضدريٍٛ صقرٚر ثندٛجشثس ثنكقٛقز، ٔالدر أٌ ٚصثعٗ فؾى ثندى ثنًُجغخ ٔعرذ عُجقص ثنقجةًز 

ثنًضجفز نهعصل؛  ندر يٍ ثغضدرثو فؾى خى يُجغخ نعصل عُجقص ثنقجةًز، ٔثغضدرثو ثنضًصٚص 

 2:2أغٙ، ٔصؾُخ ثإلضثفز ثأل قٛز، ٔصصثٔؿ عرذ عُجقص ثنقجةًز ثنًعصٔنز دٕثؽٓز ثنضاجعم يٍ ثنص

 .(Christie, Klein& Waters,2004)عُجقص 

أٌ صكًٛى ثنقجةًز كٕثؽٓز نهضاجعم دقٛظ ٚكٌٕ كم عُكص يٍ  Tidwell( 2010ٚصٖ صٛرٔٚم ا    

ث دكصٚ ج، فٛظ أٌ ثنقجةًز صػٛطص عهٗ عصل ثنكاقز  ثنقجةًز يكجفخ نّ قٕشر  ُٚعر يؤعص 

ٔصػضصعٗ ثَضذجِ ثنًػضدرو،  ضعًم ثنكٕش عهٗ صقػٍٛ ثنقٕثةى ثنُكٛز، ٔصػجعر ثنًػضدرو  ٙ  صقرٚر 

جٚط ثنذكصٖ،  ُٔٚذغٙ صقهٛم ثنضًصٚص ئرش ثنًػضطجع  ضكًٛى ٔثخضٛجش عُجقص ثنقجةًز، ٔصقػٍٛ ثنضً

ئجةًز  ٙ  قاقز عًٕذٚز أ هم يٍ صؾطةز ثنقجةًز عهٗ عرذ يٍ ثنكاقجس ثنكغٛصر، ٔثنقجةًز  ٙ  

دُٛز ثنضعهى ثنُقجل صكٌٕ غٛص يصةٛز كهٛ ج، ٔالدر يٍ ثغضدرثو ثنضًصٚص ثنصأغٙ إلتٓجش ثنؾطء ثنًداٙ  

   .(Meichior, 2001)يٍ ثنقجةًز 

أَّ نضققٛ  أكذص ئرش يٍ ثناجعهٛز  ٙ ثغضدرثو ثنقجةًز  Tidwell (2010)ٔٚهٛف صٛرٔٚم  

كٕثؽٓز ثنضاجعم الدر أٌ ٚضى صصئٛى قاقجس ثنضطذٛ ،  ضصئٛى ثنكاقجس ٚضٛـ نهًػضدرو عُكص صقكى 
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ؽٛر  ٙ ثنٕثؽٓز، فٛظ أَٓج صُلٓص نهًػضدرو عرذ ثنكاقجس ٔيٕئعّ، ٔثنػًجؿ نهًػضدرو دضدطٙ 

 .ثنقجةًز ٔثنٕقٕل إنٗ ثنعُكص ثنًطهٕح

ثغضدريش ثنذجفغز  ٙ ثنذقظ ثنقجنٙ ًَى ثنقجةًز دجعضذجشِ ثنًُى ثألٔل نضكًٛى ٔثؽٓز صاجعم  

ثنضطذٛ  ثنضعهًٛٙ  ٙ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل، ْٔٙ عذجشر عٍ ئجةًز صعصل عُجقص ثنًعهٕيجس  ٙ ؾكم 

عُجقص، كم عُكص ٚعذص عُّ دجنُف  (2-2دٍٛائجةًز عًٕذٚز ٚضصثٔؿ عرذ ثنعُجقص ذثخم ثنقجةًز 

ٔثنكٕشر ثنضٙ صٕنقّ، ٔصؿًم ثنقجةًز عهٗ خٛجشثس ثنضقكى ٚدضجش يُٓج ثنًضعهى يج ٚصٚر، ٔصٕنج 

ثنقجةًز  ٙ ؾجؾجس ثنضطذٛ  ثنضٙ صضطهخ ثالخضٛجش يٍ عرر عُجقص، ٔ ٛٓج ٚضى ثغضدرثو ثنضًصٚص 

 ثنصأغٙ، ٔٚضى غصذ ثنعُجقص دؿكم يضػهػم. 

       :   Gridالشجكخ  .2

صصصٛخ ئجةًز يٍ  ْٙأٌ ثنؿذكز   Tidwell (2010, PP. 210 – 214)ٕٚنـ صٛرٔٚم 

ثنعُجقص ثنًغٛصر ننْضًجو دكصٚ ج  ٙ  ؾكم ؾذكز نعصل ثنعُجقص، صقضٕٖ ثنؿذكز عهٗ صًغٛنس 

دكصٚز اقٕش، شيٕض(، دجإلنج ز إنٗ ئهٛم يٍ ثنذٛجَجس ثنٕقاٛز نكم عُكص، ْٔٗ دسنذ صًضهذ 

جش يُٓج عصل ؽسثح يغٛص ننْضًجو ٔأكغص يُجغذز نؿجؾجس ثألؽٓطر ثنكغٛصر، ٔيُجغذز ننخضٛ

أٌ صدطٛى ثنؿذكز ْٕ عصل عُجةٙ  Chen and Tsoi (2011)ٔٚصٖ صؿٍٛ ٔصػٕٛ ، دػٕٓنز

ث  ثألدعجذ نهعُجقص  ٙ ؾكم قإف ٔأعًرر يضعرذر، ٔئر أعذضش  جعهٛضّ  ٙ أٌ ْسث ثنًُى أكغص صقاٛط 

 نهًػضدريٍٛ نهُقص عهٗ ثنعُجقص ٔٚطٚر يٍ كاجءر ثالغضدرثو. 

أَّ عُر عصل عُجقص ثنًقضٕٖ  ٙ  ؾذكز الدر أٌ  Tidwell (2010, p.150)ٔٚهٛف صٛرٔٚم 

َصثعٗ ثنٕضٌ ثنذكصٖ نكم عُكص، دجإلنج ز إنٗ أٌ ثنؿذكز صعطٗ ثنًػضدرو نًقز عجيز عٍ ئجةًز 

 ثنعُجقص دؿكم يضُجغ  ٔؽٛر ثنضكًٛى.

دًقجشَز صكًًٍٛٛ   Christie, Klien and Witters( (2004 ٔئجو ؾصغضٗ، كهٍٛ ٔٔثصصض    

صاجعم ثألؽٓطر زثس ثنؿجؾجس قغٛصر ثنقؾى،  ضُجٔل ثنٕثؽٓز زثس ثنضػهػم ثنٓصيٗ ثنذػٛى،  نٕثؽٓز 

ٔثنٕثؽٓز زثس ثنضدطٛى ثنؿذكٙ، ٔذشثغز أعصًْج عهٗ ثألذثء، ٔصاهٛنس ثنًػضدرو، ٔصٕقهش 

ثنرشثغز إنٗ أٌ صكًٛى ٔثؽٓز ثنضاجعم دًُى ثنضدطٛى ثنؿذكٙ غجعر  ٙ ثنٕقٕل إنٗ ثنًعهٕيجس 

 عُر أذثء ثنًٓجو.ثنًطهٕدز 

ٔيٍ خنل يج غذ  ٚضهـ أَّ  ٙ ًَى ثنؿذكز، ٚضى عصل ؽًٛج ثندٛجشثس نهًػضدرو يصر  

ٔثفرر، ٔصعر ثنؿذكز صًغٛم دكصٖ ٚهدف ثنًٕنٕع ٔيقضٕٚجصّ  ٙ ؾكم دكصٖ، ٔصضًٛط يكَٕجس 

 ثنٕثؽٓز صضًٛط يكَٕجس ثنٕثؽٓز ثنضٙ صُعصل  ٛٓج ثنعُجقص  ٙ ؾكم ؾذكز يٍ ثنكٕش دؾجزدٛضٓج

 Cao, Theune and Nijholt (2016)ٔغٕٓنز صسكصْج، فٛظ أٔنـ كجٔ، ٔٚغٌٕ، َٔٛؾٕٓنش 

أٌ صقرٚى ثنعُجقص  ٙ  ؾكم ؾذكز يكَٕز يٍ اَف، قٕشر( كجٌ أ هم، فٛظ أذٖ ثغضدريٓج إنٗ 

صقهٛم ثنٕئش ثنًػضدرو نضقرٚى ثنرعى، ٔصقػٍٛ ثألذثء ٔصقهٛم ثنقًم ثنًعص ٙ . ٔٚضا  يعّ شٔضَػكٗ، 

فٛظ أكرث أَّ عُر صكًٛى ٔثؽٓز ثنضاجعم ُٚذغٙ    Squirek and Rosiniski (2009) ٔغكٕشٚذ

 إَؿجء ٔثؽٓز يصةٛز ٚضٕث ص  ٛٓج اثنكٕش، ثنُكٕـ(  ٙ صكًٛى ؽسثح ٔيًضج.

ثنؿذكز نضكًٛى ٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛ  ثنضعهًٛٙ  ٙ دٛتز ثنضعهى  ؾكمٔئر ثغضدريش ثنذجفغز  

ثنُقجل، ٔ ٛٓج ٚضى عصل عُجقص ثنًعهٕيجس ثنًصصذطز دًذجذا قٛجَز ثنكًذٕٛصص  ٙ ؾكم ؾذكز 

صضكٌٕ يٍ أشدعز قإف، ٔعنعز أعًرر، ٔكم عُكص يٍ ثنعُجقص ٚكٌٕ  ٙ قٕشر َف يكجفخ 

  نّ ثنكٕشر ثنًعذصر عُّ.

  التعل٘و٘خ:فبعل التطج٘مبد هعبٗ٘ش ّاخِخ ت

ثٌ صكةًٛى ٔثؽٓةز ثنضاجعةم ٚةضى  Lajis And Rahim, (2015 , p18)ٚةصٖ نؾةٛع ٔشفةٛى   

ثؾضقجئّ يٍ صكًٛى ثنٕغجةى ثنًضعرذر، فٛةظ الدةر يةٍ أٌ صضػةى ثنٕثؽٓةز دجنغذةجس ٔثنذػةجوز ٔثالصػةج  

 يغم ثنضٕثضٌ ٔثنٕفرر ٔثنضُجغ .  ثنؾًجنٙٔٔنٕؿ ثنضكًٛى، ٔكسنذ ثالْضًجو دجنؾجَخ 
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أٌ صكةًٛى ٔثؽٓةز  Eriksson And  Lofholm (2011,p 14) ٕٚنـ ثشٚكػٌٕ ٔنٕ ٓةٕنى

ثنًػةةضدرو دًغجدةةز ثنؾػةةص دةةٍٛ ثنُلةةجو ٔثنًػةةضدرو. ٔدؿةةكم عةةجو ٚؾةةخ أٌ صػةةًـ ثنٕثؽٓةةز نهًةةضعهى 

عةم الدةر ثٌ صكةٌٕ دجنٕقٕل إنةٗ ْر ةّ يةج ثنقةر ثالذَةٗ يةٍ ثنًقجٔيةز ٔثإلفذةجو،  هةسنذ ٔثؽٓةز ثنضاج

   (2005 نهضطذٛة . ثنؾًةجنٙ ثنعُكةص ٔصةصدى دةٍٛ ثنُلةجو ٔثنعةجنى ثنققٛقةٙ صةٕث ص يأنٕ ةز، ٔيصَةز،

(Nilsen, 

تْافشُتب  ٌٗجغتٖ التتّٖاخِخ تفبعل التطج٘مبد التعل٘و٘خ  هعبٗ٘ش ثعطالجبزثخ هوب صجك  تعشضّتض

  -التصو٘ن : فٖ

  الْظْذClarity:    ٌٚضػى دجنٕنةٕؿ، يًةج ٚققة  غةٕٓنز ثالغةضدرثو،  ضكًٛى ثنٕثؽٓز الدر أ

 يػةضٕٚجصٓى ثنًعص ٛةز ثنًذضةرا ٔثندذٛةص دةجخضنفعهٗ ثنضاجعم يج ثنٕثؽٓز  ٍٛٔئرشر ثنًػضدري

(Banga& Weihold, 2014, p. 173)            

 :ثنًضكصشر. صكًٛى ثنٕثؽٓز ال در أٌ ٚكٌٕ يصٌ، ٕٚ ص إيكجَٛز صدطٗ ثإلؽصثءثس  الوشًّخ 

  :فضةٗ  ؛عذجشثس، ٔأٚقَٕجس يأنٕ ةز نهًػةضدرؤعهٗ يكطهقجس، ثنٕثؽٓز ؿضًم ص الدر أٌاأللفخ

ش تٓةٕ نةصٔشرإنةٗ  يعٓةج، دجإلنةج زصاجعهةّ  يعص ةٙ عُةرًػضدرو، ٔفًةم ثن ثشصذج ال ٚػذخ 

 نلٕٓشْج.  ٔثنًُطقٙ ثنطذٛعٙعُجقص ثنٕثؽٓز دجنضصصٛخ 

  نهٕثؽٓز يٍ أْى عُجقص ٔيضطهذجس صكةًٛى  ثنؾًجنٙدجنصغى يٍ أٌ ثنضكًٛى : الدوبلٖالتصو٘ن

نةٛع نٓةج  ؽًجنٛةز إنةج ٛز، غٛةص ٔتٛاٛةز،، إال أَّ ٚؾخ أال ٚضهًٍ ثنضكًٛى يعهٕيةجس ثنٕثؽٓز

نج ٛز يٍ ثنًعهٕيجس صضُةج ع يةج ثنٕفةرثس زثس ثنكةهز إٌ كم ٔفرر إقهز دجنًٕنٕع؛ فٛظ 

فؾةى يةج قةغص  ًم يعص ٙ عهٗ ثنًضعهًٍٛ خجقةزفيٍ ٔنٕفٓج ٔصػذخ  دجنًٕنٕع، ٔصقهم

   .(Nielsen, 2005) ثألؽٓطر ثنُقجنزؾجؾجس 

أٌ ٚؿضًم عهٗ ؽًٛج  ثنسكٛز، الدرٔصهٛف ثنذجفغز ثٌ صكًٛى ٔثؽٓز صاجعم صطذٛقجس ثنٕٓثصف   

صكةًٛى صضطهةخ  ثنسكٛةز( اثنٕٓثصةفٔثؽٓةز ثنضاجعةم دؿةكم عةجو. فٛةظ أٌ ثألؽٓةطر ثنُقجنةز  يعجٚٛص

صاصنٓج ثنٕٓثصف ثنسكٛةز  ثنضٙثنقٕٛذ  ٔدجإلنج ز إنٗيٍ ثالْضًجو.  عجنٙإنٗ ئرش  ػال صقضج ٔثؽٓز

ثنًػةضًص، ٔئةش ٔثفةر، ٔثنضُقةم   ةٙصقةرو  ثنضةٙيٍ فٛظ قغص فؾى ثنؿجؾز، ٔيقرثش ثنًعهٕيةجس 

ثنًُداهز، ٔوص  ثذخجل ثنذٛجَةجس ثنغٛةص  عجنةز،  ئَُةج َقضةجػ إنةٗ صكةًٛى ٔثؽٓةجس  عجنةز  ٔثنرئز

 قجس ثنُقجنز نضققٛ  أْرثف ثنضعهى.نهضطذٛ غضدرثؤدػٛطز ٔغٓهز ثال

  ,Vovoula, Lefrere, malley نٗ، ٔؾةجشدهٛط، ٔصةجٚهصجيةٍ  ٕ ةٕال، نٛاٛةصث، ية كةمٔأكةر  

Sharples and Teylor (2004, p. 2) َثنضٕؽٛٓٛةز ثنضةٙ  ٚؾةخ أٌ صؤخةس  ةٙ   ثنًذةجذاأْى ّ يٍ أ

ثنذػجوز، ٔصذجٍٚ ثنقؾةى، ٔيصثعةجر خكةجةف ثنًػةضدرو،   ْٙثنضطذٛ ،  ثالعضذجش عُر صكًٛى ٔثؽٓز

 Adipat and Zhang (2005)أذٚذةجس، ٔضثَةؼ  ٔٚهةٛف، عُكص ثنضاجعم ذثخةم ثنضطذٛة ص ٔصٕ ٛ

أشدعةز عُجقةص أغجغةٛز ٚؾةةخ ٔنةعٓج  ةٙ ثالعضذةةجش ٔثالْضًةجو دؾٕثَذٓةج عُةةر صكةًٛى ٔثؽٓةز صاجعةةم 

  ثنذٛجَجس.ٔغجةم إذخجل  ٕٖ ثنٕغجةى ثنًضعرذر،ٔيقض ،ثنػٛج ٔ ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز ْٔٙ: ثنًػضدرو،

ٔثنذقةٕط ثنضةٙ ئةريش يعةجٚٛص ٔأغةع صكةًٛى  ثألذٚذةجسدةجالونع عهةٗ ٔ ٔيٍ ثنعةصل ثنػةجد  

، ئجيش ثنذجفغز دجالغضاجذر يٍ ْةسِ ثنرشثغةجس  ةٙ ٔثؽٓجس صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز

، ٔصى صهًُٛٓج ذثخم ئجةًز ثنًعجٚٛص ثألغجغةٛز ثنضعهًٛٛزٔثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ٔنج يعجٚٛص صكًٛى 

دٛتةز ثنةضعهى  ةٙ ثنسكٛةز  ثنضعهًٛةٙ نهٕٓثصةفثنضطذٛة  صكةًٛى  يعةجٚٛص ئر ئرو ثنذقةظ، ٔثنضعهى ثنُقجلنذٛتز 

 .ثنضاجعم اثنقجةًز، ثنؿذكز( دضكًًٍٛٛ نٕثؽٓز ثنُقجل

 :الوعشفٖالوسْس الثبلث: السول 

 هفِْم السول الوعشفٔ : 

يعًجش٘ يضكجيم ٚلٓص   ُْرغَٙلجو   ثنًعص ٙثنقًم  ّدئَ  Chu (2014, p332) ؾٕٚعصف 

نةةر٘ ثنًةةضعهى عُةةر ثنضاجعةةم يةةج ثنًكةةجذش ثنضعهًٛٛةةز ثعُةةجء عًهٛةةز ثنةةضعهى،  أٔ عُةةر أذثء يًٓةةز يعُٛةةز،  

ٔٚضا  يج عصنةّ دةجظ  ،كٛصِ ثنًر٘ ٔثنسثكصر وٕٚهز ثنًر٘ٔصضكٌٕ ثنُٓرغز ثنًعص ٛز يٍ ثنسثكصر ئ
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عذجشر عةٍ دُٛةز يضعةرذر ثألدعةجذ،   ثنًعص ٙدئٌ ثنقًم   Pass And Sweller (2003, p2)ٔغٕٚهص

 . عُر ثذثء يًٓز يعُٛز ثنًعص ٙلجو  صُاصل عهٙ ثنُ ثنضٙٔصؿًم ثألفًجل ثنًدضهاز 

  -الوعشفٖ: اًْام السول 

  ُّٖ:ثالثخ أًْام أصبص٘خ  إلٔ الوعشفٌٖٗمضن السول 

 Intrinsic Load                 اثنؾْٕص٘(:  ثنرثخهٙ  ثنًعص ٙثنقًم  .0

ثنٙ عرذ ثنعُجقص ثنضٙ ٚػضٕؽخ يعجنؾضٓج  ٙ ٔئش ٔثفر  ثنسثصٙ، ٔٚؿٛصٚطه  عهّٛ ثٚهج ثنقًم 

 ,Mayer &Mareno)  .ثنًعص ٙصرثخهًٓج ٔٚؤذٖ ثنٙ ثنقًم  ٚػذخ ثنعجيهز، يًج ثنسثكصرذثخم 

2000, P117). 

أٌ ثنقًم ثنًعص ةٗ ًٚكةٍ خاهةّ دجنضقػةٛى ٔثنضصصٛةخ  ٗ   sweller (2010)ٔٚضا  يعّ غٕٚهص

إَةّ الدةر يةٍ   Sweller (2003,p, 220)ٔٚهةٛف غةٕٚهص  .نهًقضٕٖ ٔثالَؿطز ثنضعهًٛٛةز ثنًُطقٙ

 ةٙ صُلةٛى ثنًعهٕيةجس ثنؾرٚةرر نضػةجعر ثنًةضعهى  ثغةضدرثيٓجأغجنٛخ يعص ٛز نقةم ثنًؿةكنس ٔ ثغضدرثو

 .ثنًعص ٙعهٙ خام ثنقًم 

  الخبسخٖ: الوعشفٖالسول  .2

نهًةضعهى.  ْٔةٕ ثنقًةم  ثنًعص ةٙٚصصذى يذجؾةصر دجنذُةجء  ثناعجل، ٔال غٛص ثنًعص ٙٚعصف دجنقًم 

ٚصؽج ثنٙ وصثة  ثنضعهى ثنًػضدريز  ٙ عصل ثنًعهٕيجس، ْٔسث ثنُٕع ًٚكٍ ثغةضذرثنّ دضطةٕٚص  ثنس٘

 (Palinsar, 2003, P.459)وص  عصل ثنًعهٕيجس. 

دةةئٌ ثنقًةةم  Pass, Renkle And Seweller(2004)ٔغةةٕٚهصٔٚضاةة  يعةةّ دةةجظ ٔشُٚكةةم 

ثندجشؽٙ ٚضى  صنّ َضٛؾز ثنطصٚقز ثنضٙ صقرو دٓةج ثنًعهٕيةجس ٔثألَؿةطز ثنضعهًٛٛةز نهًضعهًةٍٛ،  ْٔةسِ 

( دػذخ ثنؾٓةر ثنققٛقٙاغٛص  ثنؿكهٙثالَؿطز ال صػٓى  ٙ دُجء ثنًدططجس ثنضعهًٛٛز.  ٔٚلٓص ثنعخء 

 ضرشٚع ثنغٛص يُجغخ.ثالنج ٙ َضٛؾز ثنؿكم ثنضعهًٛٙ ثٔ ثن

 : ّث٘ك الصلخ )الوٌبصت( الوعشفٖ السول .2

ثنقًم ثنس٘ ٚػٓم عًهٛةز ثنةضعهى يةٍ خةنل ثنضكةًٛى ثنضعهًٛةٙ ثناعةجل ٔثنًُجغةخ.   إنٗ زنذٚؿٛص 

ثنًغٛةصثس، ثالَضقةجل دةٍٛ  عهةٗدُجء يدططجس يعص ٛةز ؽرٚةرر يضعجئذةز صػةجعر  عهٗٔٚػجعر ْسث ثنُٕع 

ٚكةٌٕ ثنةضعهى  عةجل. إزث كجَةش ثالفًةجل  ثنًةر٘، ٔدجنضةجنٙوٕٚهز  ثنسثكصرثنًعهٕيجس دػٕٓنز  ٙ  ٔفال

ٔصكةف بالٌ  ،ثنًعص ٛز ثنضٙ صاصل ثنًٕثذ، ٔثنطصٚقز ثنضٙ ٚضى عةصل صهةذ ثنًةٕثذ صةرثش دؿةكم ؽٛةر

Allen (2011, P13)   ٔعٛ  ثنكهز ْٕ ثنؾٓر ثنعقهٙ ثنًذسٔل يةٍ ئذةم ثنًةضعهى  ةٙ  ثنًعص ٙثنقًم

يطهةةٕح  يعص ةةٙنهًةةضعهى . ْٔةةٕ فًةةم   ثنًعص ةةٙيعجنؾةةز ثنًعهٕيةةجس ثنضةةٙ ٚضعهًٓةةج،  ٔشدطٓةةج دجنذُةةجء 

 ثنًضعهى.ثنًعص ٛز ذثخم عقم  ٔثألدُٛزصعهى زث يعُٙ. ٔدُجء ثنًدططجس  إنٗنهٕقٕل 

  -الوعشفٖ: االخِزح الٌمبلخ لتمل٘ل السول  علٔ الوعبٗ٘ش الْاخت تْافشُب عٌذ تصو٘ن التعلن

 ثنكةةةٕش ثنطثةةةةرر، أٔ ثألنةةةٕثٌثغةةةضدرثو  يةةةٍ صؾُةةةخالدةةةر  :تدٌتتتت العٌبصتتتش الغ٘تتتش ظتتتشّسٗخ ،

ٔنكةةٍ ٚؾةةخ عةةرو ثنًذجنغةةز  ةةٙ دػةةجوز ، نهضكةةًٛى ٗصهةةٛف ئًٛةةز زثس يعُةة ثنضةةٙ ال ثألٚقَٕةةجسٔ

 ثنٕنٕؿ.ثنضكًٛى عهٗ فػجح 

  يةةٍ ثنًُطقةةٙ ثالغةةضاجذر يةةٍ أًَةةجو ثنضكةةًٛى : ّالوألْفتتخاصتتتخذام أًوتتبغ التصتتو٘ن الوشتتتشكخ

ْٔسث درٔشِ ٚقهم يٍ كًٛز ثنؾٓر ثنعقهٙ ثنس٘  ،ثنًأنٕ ز نرّٚ ثنؿجةعز، ٔإعطجء ثنًػضدرو ثنعُجقص

 ٚقضجؽّ ثنًػضدرو أعُجء عًهّٛ ثنضعهى.

 أٔ يعٍٛ، يقضٕ٘  ثنًضعهى، كقصثءرصعر كم يًٓز ٌصطهخ يٍ : المعبء علٔ الوِبم الغ٘ش ظشّسٗخ

ثنهةصٔشٚز،  ًةٍ ثأل هةم صقهٛةم ثنًٓةجو غٛةص  ،دًغجدز فًم عهٗ ثنًضعهى ،دعم ثنًعهٕيجس صسكص

 إذخجنٓج يػذقج. ثنضٙ صىيٍ ثنًعهٕيجس  ٔثالغضاجذر

 ثنعجيهةةز يقةةرٔذر ثنػةةعز، ٔ ًٛةةج ٚضعهةة  دعةةرذ  ريةةٍ ثنًعةةصٔف أٌ ثنةةسثكص: بساد٘تتتمل٘تتل عتتذد االخت

ثنعجيهةةز  ثنةةسثكصرفٛةةظ صضعجيةةم  ،جشثسٛةةيةةٍ صقهٛةةم عةةرذ ثالخض يعجنؾضٓةةج، الدةةر ثنضةةٙ صةةضىثنعُجقةةص 



 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

651 

 ثنةسثكصرثنعُجقةص دًغجدةز عةخء عهةٗ  عُجقةص، ٔضٚةجذر2-5ٔصضاجعم يج عُجقص صضصثٔؿ يج دةٍٛ 

 ثنعجيهز.

  :نهقةصثءر،  الدةر يةٍ ؽعهةّ ئةجدن   ،غٛةص كةجفث أٌ ؽعم ثنًقضةٕ٘ يقةصٔء  لبثل٘خ الوستْٕ للمشاءح

   ندةى دجنُػةذز نؿجؾةجس ثألؽٓةطر ثنُقجنةز، كةجنٕٓثصف ثنسكٛةزٔفؾةى ث ثنًقضةٕٖ،يُجغذز  ٔيصثعجر

Smart Phones.نعصل ثنًقضٕٖ عهٛٓج 

 :صضًغةم  اثنغجيهةز( ًعصٔ ةزثن تٓصس ثالدقةجط أٌ ثالٚقَٕةز غٛةصأ اصتخذام االٗمًْبد الوعشّفخ

ثنًةةضعهى؛ فٛةةظ أَٓةةج ئةةر  ٖٔٚطٚةةر يةةٍ ثنقًةةم ثنًعص ةةٙ  نةةر ،يةةٍ ثنكةةعخ فالةةّ ث ةةٙ كَٕٓةةج شيةةط  

ٔ ةٙ فةٍٛ أٌ ثنصيةٕض ثنًإٓيةز  ،ثنًعُةٙ ٔ ًٓةّ الغةضُضجػصضطهخ يعجنؾز زُْٛز يٍ ئذم ثنًةضعهى 

يغةةم، غجنذةةج صعًةةم دؿةةكم ؽٛةةر، ٔيعلًٓةةج صدهةةج نآةةى ثنًػةةضدرو عهةةٗ ثغةةجظ ثندذةةصر ثنػةةجدقز 

ثالٚقَٕةجس  ٔغٛصْةج يةٍ  ،أٚقَٕز يؿجشكز يهف يعٍٛك ثنصةٛػٛز،ثنًعذصر عٍ ثنكاقز  ثالٚقَٕجس

يةج صػةًٛجس َكةٛز نضٕقةٛم  إش جئٓةجٔننغضاجذر يٍ ئٕر ثالٚقَٕز يةٍ ثأل هةم  عهٛٓج،ثنًضعجشف 

 ٔصقهٛم ثنغًٕل. ٗ،ثنًعُ

 :إخشاءاد الجسث

نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس  ضكةًًٛجٌنؾًهش إؽصثءثس ثنذقظ ٔنج ئجةًز دجنًعجٚٛص ثنضكةًًٛٛز  

( ، إعةرثذ أذٔثس 7002ًُٕزػ يقًةر عطٛةز خًةٛع اد ثنضعهًٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز  ٗ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل

 ثنذقظ، ٔصطذٛ  صؾصدز ثنذقظ، ٔ ًٛج ٚهٗ عصل نٓسِ ثإلؽصثءثس:

ث٘ئتخ  لتصو٘وبى لْاخِخ تفبعل التطج٘متبد التعل٘وتخ ثتبلِْاتف الزك٘تخ فتٔأّال : الوعبٗ٘ش التصو٘و٘خ 

 التعلن الٌمب :
 (07ادجنًعةجٚٛص ثنضكةًًٛٛز، فٛةظ ثؾةضًهش ثنقجةًةز عهةٗ يذرةٛةز دجؾضقج  ئجةًز ٌٕئجو ثنذجفغ .0

 ( يؤؾصث، ٔزنذ يٍ خنل ثنقٛجو دجندطٕثس ثنضجنٛز:40يعٛجش، ٔا

ٔثؽٓضةةٗ ثنضاجعةةم اثنقجةًةةز، ثنؿةةذكز( ثنضطذٛةة  يةةصس عًهٛةةز صقرٚةةر ثنًعةةجٚٛص ثننضيةةز نضكةةًٛى 

ٔأعصًْةج عهةٗ ثنقًةم ثنًعص ةٗ نةرٖ وجنذةجس صكُٕنٕؽٛةج  صف ثنسكٛةز دذٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجلنهٕٓث ضعهًٛٙثن

 ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس دجندطٕثس ثنضجنٛز:

  إونع ثنذجفغز عهٗ ثألذدٛجس ثنًصصذطز دًذجذا ٔأغع ثنضعهى ثنُقجل، ٔصكًٛى ٔثؽٓجس ثنضاجعم

 ثندجقز دجنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز نهٕٓثصف ثنسكٛز.

  ثْضًةةش دقٛةةجظ ؽةةٕذر  ثنضةةٙإوةةنع ثنذجفغةةز عهةةٗ ثنعرٚةةر يةةٍ ثنضؾةةجشح ٔثنرشثغةةجس ٔثنذقةةٕط

 .ثنُقجل دٛتجس ثنضعهىقكى صكًٛى يعجٚٛص ٔيؤؾصثس ص خنل ٔنجثنضعهٛى يٍ 

  ٔيةةٍ عةةى ثالؽضًجعٛةةزيصثؽعةةز ثنذجفغةةز نُلصٚةةجس ثنةةضعهى ثنًدضهاةةز ثنًعص ٛةةز، ثنذُجةٛةةز، ثنذُجةٛةةز ،

ٚؾخ ثصذجعٓج  ٗ نةٕء صهةذ ثنُلصٚةجس عُةر  ثنضٙنًذجذا ٔثألغع ئجيش ثنذجفغز دجؾضقج  أْى ث

 صكًٛى دٛتجس ثنضعهى ثنُقجل.

  ئٛجو ثنذجفغز دضقهٛم عةرذ يةٍ ٔثؽٓةجس صاجعةم صطذٛقةجس ثنٕٓثصةف ثنسكٛةز ثنًضجفةز عهةٗ ؽٕؽةم

 دنٖ، نهضٕقم ثنٗ ئجةًز يذرةٛز نًعجٚٛص صكًٛى ٔثؽٓجس صاجعم صطذٛقجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز. 

 ٔ ٗثنضاجعةم اثنقجةًةز، ثنؿةذكز(  ٔثؽٓضةٙنج قٕشر يذرةٛز نقجةًةز يعةجٚٛص صكةًٛى ثنضٕقم إن

 ثنًعص ةٙٔأعصًْج عهٗ ثنضقكٛم ٔثنقًةم  نهٕٓثصف ثنسكٛز دذٛتز ثنضعهى ثنُقجل ضعهًٛٙثنضطذٛ  ثن

 :ثنضجنٙنرٖ وجنذجس صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس ٔصطذٛقٓج عهٗ ثنُقٕ 

 ثنسكٛةز، نهٕٓثصةف  ضعهًٛةٙثنضاجعم اثنقجةًز، ثنؿذكز( ثنضطذٛ  ثن ٔثؽٓضٙ غز يعجٚٛص صكًٛىقٛج

صى ثنضٕقةم إنٛٓةج يةٍ ثنًكةجذش غةجدقز ثنةسكص، ٔصقرٚةر يؤؾةصثس كةم  ٔثنضٙ ثنضعهى ثنُقجل دذٛتز

 يعٛجش صى ثنضٕقم إنّٛ.

 يٓى، يٓى إنةٗ فةر يةج، ا  صقرٚصثس ثخضٛجشٚز صضهًٍ ثنضرشػ ٔنج ثنًؤؾصثس عهٗ ْٛتز ئجةًز

َٓجٚز ثنقجةًز نهضعرٚم دًج ٚصثِ ثنًقكًٌٕ ٔثنًدضكٌٕ يُجغةذ ج   ٙغٛص يٓى(، يج صص  يػجفز 
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( 40( يعٛةةجش، صهةةى ا07غةةٕثء دجنقةةسف أٔ ثإلنةةج ز أٔ ثنضعةةرٚم، ٔئةةر دهةة  عةةرذ ثنًعةةجٚٛص ا

 يؤؾص. 

 :المبئوخ الٌِبئ٘خ للوعبٗ٘ش .2

نهضأكةر يةةٍ قةةر  ثنًعةةجٚٛص صةى عةةصل ثنقجةًةةز عهةةٗ يؾًٕعةز يةةٍ ثنًقكًةةٍٛ ثنًضدككةةٍٛ  ةةٗ  

يؾجل صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى، ٔزنذ دٓرف إدرثء بشثةٓى يةٍ قةقز ثنكةٛجغز ثنهغٕٚةز، ٔثنرئةز ثنعهًٛةز نكةم 

يعٛةةجش ٔيؤؾةةصثصّ، ٔصقرٚةةر ذشؽةةز أًْٛةةز ْةةسِ ثنًعةةجٚٛص ٔيؤؾةةصثصٓج، ٔئةةر ثصاقةةٕث ؽًٛعةةج  عهةةٗ أًْٛةةز 

ٛصثنضٗ صى ثئضصثفٓج، ٔئر صى ثنقٛةجو دؾًٛةج ثنضعةرٚنس ثنًطهٕدةز ٔثنضةٗ صًغهةش  ةٗ إعةجذر قةٛجغز ثنًعجٚ

 دعم ثنعذجشثس، ٔفسف ثنًؤؾصثس ثنًكصشر.

 الوعبلدخ التدشٗج٘خ للجسث:ثبً٘ب : إعذاد 

دؿةكنٌ  صعهًٛةٙصطذٛة  إٌ صًُٛز يةٕثذ ثنًعجنؾةز ثنضؾصٚذٛةز ثنًػةضدريز  ةٗ ْةسث ثنذقةظ ْةٗ 

يعةر ٔ ة  يعةجٚٛص  نٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛةز دةجنٕٓثصف ثنسكٛةز  ةٗ دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل نضكًٛى

 أ   خطٕثس ًَٕزػ يقًةر عطٛةز خًةٛع ثنكًذٕٛصصقٛجَز ًقصش ن ٔزنذ  ،دٛتز ثنضعهى ثنُقجلصكًٛى 

 . ٗ ثنًصثفم ثنضجنٛز نهضكًٛى ٔثنضطٕٚص ثنضعهًٛٙ (7002

 :(2446خو٘ش) تطج٘ك ًوْرج هسوذ عط٘خ خطْاد 

 الخطْاد التبل٘خ: ن فِ٘بهشزلخ التسل٘ل  ّتأّال    -أ

صقهٛةةم ثنًؿةةكهز ٔصقةةرٚص ثنقجؽةةجس ثنضعهًٛٛةةز، ٔزنةةذ نًعص ةةز ثناؾةةٕر  ةةٗ ثألذثء ثنًغةةجنٙ  .0

 ٔثألذثء ثنقجنٙ، عى قٛجغز ثألذثء ثنًغجنٗ عهٗ ؾكم يًٓجس صعهًٛٛز.

ثإلخضكجـ  ٗ ثنًؾجل نذى ثنقجةًز ثنًذرةٛز نهًعجٚٛص دعصنٓج عهٗ يؾًٕعز يٍ زٖٔ  .7

 ثنضصدٕٖ ٔثنضكُٕنٕؽٗ، نهٕقٕل إنٗ ثنؿؿكم ثنُٓجةٗ نٓج.

 .ثنًؾضًج ثنًػضٓرفصقهٛم خكجةف  .2

صقهٛم ثنًٕثشذ ٔثنًكةجذش ثنضعهًٛٛةز ثنًضجفةز ٔثنضةٗ غضػةضدرو ندريةز ثألْةرثف ثنضعهًٛٛةز  .2

هةذ ٔثنعًم عهٗ صققٛقٓج، ٔيٍ عى صقرٚر ثنًؿجكهم ٔثنًعٕئجس ثنضةٗ ئةر صةؤعص عهةٗ صُاٛةس ص

 ثإلغضصثصٛؾٛز.

ثإلوةةنع عهةةٗ ثنذقةةٕط ٔثنرشثغةةجس  ةةٗ يؾةةجل صكُٕنٕؽٛةةج ثنضعهةةٛى دقكةةر صقرٚةةر ئجةًةةز  .5

، عةةى عةةصل ْةةسِ ثنقجةًةةز عهةةٗ ثننضيةةز نضكةةًٛى دٛتةةز صعهةةى َقةةجل ثنضكةةًًٛٛزدجنًعةةجٚٛص 

 يؾًٕعز يٍ ثنًضدككٍٛ  ٗ يؾجل صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى نهٕقٕل نهؿكم ثنُٓجةٗ نٓج.

 :ّتن فِ٘ب ثبً٘ب : هشزلخ التصو٘ن

 دجندطٕثس ثنضجنٛز: شًْٔر ش إنٗ ٔنج ثنًٕثقاجس ثندجقز دًكجذش ثنضعهى ٔعًهٛجصّ ٔص

،  ٗ نٕء ئجةًز ثنًٓةجشثس ٔصقهٛهٓةج دًذجذا قٛجَز ثنكًذٕٛصصصكًٛى ثألْرثف ثنضعهًٛٛز  .0

 ٔصكُٛآج.

دةجنٕٓثصف ثنسكٛةز  ةٗ دٛتةز ثنةضعهى  صعهًٛةٙصطذٛة  صكًٛى أذٔثس ثنقٛجظ ثندجقز دضكةًٛى  .7

 .ثنُقجل

ٔٔنةةعٓج  ةةٗ صػهػةةم  دًذةةجذا قةةٛجَز ثنكًذٛةةٕصص،  ضعهًٛةةٙصكةةًٛى عُجقةةص ثنًقضةةٕٖ ثن .2

 يُجغخ فػخ صصصٛخ ثألْرثف ثنضعهًٛٛز خنل  ضصر يقرذر.

ثخضٛجش ثنطصٚقز ثنًُجغذز نعصل ثنًقضٕٖ ثنضعهًٛٙ ٔيج صقضجؽّ يٍ ٔغجةم صعهى غضكٌٕ   .2

 ققٛ  ثألْرثف ثنضعهًٛٛز. ٗ ثنُلجو ٔزنذ نض

دةةجنٕٓثصف  ضعهًٛةةٙصكةةًًٛجٌ نٕثؽٓةةز صاجعةةم ثنضطذٛةة  ثنؾةةصؿ صاكةةٛهٙ نطصٚقةةز صكةةًٛى  .5

 .ثنسكٛز  ٗ دٛتز صعهى َقجل

 دؿةةكنٌ نضكةةًٛىثندةةجـ  ضعهًٛةةٙثنضطذٛةة  ثنصكةةًٛى   ةةٙصقرٚةةر وصٚقةةز ثنضُاٛةةس ثنًضذعةةز  .2

 ثنًػضدريز نسنذ. دجنٕٓثصف ثنسكٛز ضعهًٛٙنٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛ  ثن
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 :ّتن فِ٘ب ثبلثب : هشزلخ التطْٗش التعل٘وٖ

ثنضطذٛة  فٛظ ٚضى  ٛٓج صقٕٚةم ثنؿةصٔو ٔثنًٕثقةاجس ثندجقةز دُلةجو يقضةٕٖ ثنًقةصش عذةص 

ْسِ  صًشٔ غضدرثوإنٗ يُضؾجس صعهًٛٛز كجيهز ٔؽجْطر نن دجنٕٓثصف ثنسكٛز  ٗ دٛتز صعهى َقجل ضعهًٛٙثن

 دًج ٚأصٗ:ثنًصفهز 

خطٕثس صُاٛةس إَضةجػ ثنًكةجذش ثنضعهًٛٛةز ثنًػةضدريز  ةٗ إعرثذ غُٛجشْٕٚجس صؿضًم عهٗ  .0

 ثنُلجو.

صقرٚةةر ثنًكةةجذش ثنضعهًٛٛةةز ٔٔقةةف يكَٕجصٓةةج ٔعُجقةةصْج ٔصقرٚةةر ثالفضٛجؽةةجس ثنًجذٚةةز  .7

دجنٕٓثصف ثثنسكٛز  ضعهًٛٙثنضطذٛ  ثنٔثنذؿصٚز ٔٔنج خطز ضيُٛز إلَضجؽٓج ٔصهًُٛٓج  ٗ 

 ثنًقضصؿ صكًًّٛ.  ٗ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل

ثنًكجذش ثنضعهًٛٛز ٔثنضٗ غضضًغم  ٗ ثَضةجػ ثنًقةصش ثالنكضصَٔةٗ ثنًضهةًٍ  ةٗ  إَضجػ صهذ .2

 ثنُلجو.

ثنضطذٛة  ثنضعهًةٗ دةجنٕٓثصف إؽصثء ثنضقٕٚى ثنذُجةٗ يٍ خنل عصل ثنُػةدز ثنًذرةٛةز يةٍ  .2

ٔثنًقضةٕٖ ثنضعهًٛةٙ ثنًقضةصؿ عهةٗ ثنًضدككةٍٛ  ةٗ يؾةجل ثنسكٛز  ٗ دٛتز ثنضعهى ثنُقجل 

كٛةةر يةةٍ يُجغةةذضّ نضققٛةة  ثألْةةرثف ثنضعهًٛٛةةز، ٔإؽةةصثء ثنضعةةرٚنس صكُٕنٕؽٛةةج ثنضعهةةٛى، نهضأ

 ثننضيز  ٗ نٕء َضجةؼ ثنضقٕٚى ثنضٗ غُقكم عهٛٓج.

 .ثنضطذٛ  ثنضعهًٗ دجنٕٓثصف ثنسكٛز  ٗ دٛتز ثنضعهى ثنُقجلإعرثذ ثنُػدز ثنُٓجةٛز  .5

إنٛٓةةج صةى يطجدقةةز ثنُػةةدز ثنُٓجةٛةز يةةج ئجةًةةز يعةجٚٛص ثنضكةةًٛى ثنضعهًٛةةٙ ثنضةٗ صةةى ثنضٕقةةم  .2

دٕثغطز يقكًٍٛ يٍ ثنًضدككٍٛ  ٗ صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى، ٔثؽٛطس دٛتز ثنضعهى ٔأقذقش 

  ٗ صؾصدز ثنذقظ غضدرثوؽجْطر نن

 )هم٘بس السول الوعشفٔ(:أدّاد الجسثثبلثب: إعذاد 

 ئجو ثنذجفغٌٕ دئعرثذ يقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ ٔ   ثندطٕثس ثنضجنٛز:

: ٚٓرف ثنًقٛجظ ثنٗ صقرٚةر يقةرثش ثنقًةم ثنًعص ةٗ ثنُةجصؼ عةٍ ذشثغةز ثنًةرٕٚالس تسذٗذ الِذف -أ 

نهٕٓثصف ثنسكٛز،  صعهًٛٙثألشدعز نكٛجَز ثنكًذٕٛصص يٍ خنل صكًًٛجٌ نٕثؽٓز صاجعم صطذٛ  

 ٔئر ؾًم ثنًقٛجظ عهٗ عذجشثس ثٚؾجدٛز ٔعذجشثس غهذٛز.

نةةٕء ثنضقهٛةةم ثألذح   ةةٙعذةةجشثس ثنًقٛةةجظ  صةةى صقرٚةةر :صتتْستَ األّل٘تتخ فتتٖإعتتذاد الوم٘تتبس  -ة 

  ةٙجظ ٛة، ٔوةص  ئٛجغةّ، فٛةظ ؾةًم ثنًقثنًعص ةٙثْضًش دجنقًةم  ثنضٙٔثنرشثغجس  ثنضصدٕ٘

عُر قٛجغز صهذ  شٔعٙعذجشر. دجإلنج ز إنٗ صعهًٛجصّ ثنعجيز، ٔئر  24قٕشصّ ثنًذرةٛز عهٗ 

 س أٌ صكٌٕ ٔثنقز ٔيذجؾصر.ثثنعذجش

 ٗ ثنضقرٚص ثنكًٗ نهةرشؽجس أٌ صقةرذ يػةضٕٖ ثنطجنةخ، ٔئةر صةى : شٔعٗ التمذٗش الكؤ للذسخبد -ج 

 ( 7كًةج ٕٚنةقٓج ؽةرٔل ا صقرٚر عنط يػضٕٚجس، صعضًر عهٗ ذئةز ثنطجنةخ ْٔةسِ ثالفضًةجالس

 :عذجشثس ثنػهذٛزثن ٔ،  دجنُػذز نهعذجشثس ثالٚؾجدٛز

 لعجبساد الوم٘بس( ْٗظر تمذٗش الذسخبد ثبلٌضجخ 2خذّ )

 غ٘ش هْافك إلٔ زذ هب هْافك الوم٘بس 

 4 1 2 العجبساد اإلٗدبث٘خ

 2 1 4 العجبساد الضلج٘خ
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 :صذق هم٘بس السول الوعشفٔ -د 

عهٗ يؾًٕعز يةٍ ثنػةجذر ثنًقكًةٍٛ ٔزنةذ نًعص ةز بشثةٓةى ٔيقضصفةجصٓى  ثنًقٛجظ عصل صى 

  ٗ ثنذطجئز  ًٛج ٚهٗ:

 .غنيز ثنكٛجغز ثنهغٕٚز نهذطجئز 

 .ٔنٕؿ ثنعذجشثس ثنضٗ صكف ثألذثء 

  ثنضعهًٛجس ثندجقز دجنذطجئز.ٔنٕؿ 

 .إدرثء أٚز ينفلجس أٔ يقضصفجس 

  ٖنهضطذٛ . ثنًقٛجظنفٛز قير 

 ّلذ أثذٓ الوسكوْى آسائِن ّهمتشزبتِن زْ  الوم٘بس ُّٔ كوب ٗلٔ:

 إعجذر قٛجغز دعم عذجشثس ثنًقٛجظ. .0

 ضعهًٛةةٙإنةةج ز دعةةم ثنعذةةجشثس ثندجقةةز دضكةةًٛى ثنقجةًةةز كٕثؽٓةةز صاجعةةم ثنضطذٛةة  ثن .7

 ضعهًٛةٙنهٕٓثصف ثنسكٛز، ٔكسنذ عذةجشثس خجقةز دضكةًٛى ثنؿةذكز كٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛة  ثن

 .نهٕٓثصف ثنسكٛز

ٔئةةر ئةةجو ثنذةةجفغٌٕ دأخةةس ثنضعةةرٚنس دعةةٍٛ ثالعضذةةجش، ٔصةةى إنةةج ز ثنعذةةجشثس ثنضةةٗ وهةةخ صهةةًُٛٓج 

أقةةذـ عةةرذ  ثنضةةٙ وهةةخ صعةةرٚهٓج، ٔعهٛةةّ ٔفةةسف ثنعذةةجشس ثنضةةٗ وهةةخ فةةس ٓج ٔصعةةرٚم ثنعذةةجشثس

 قجذئ ج. (، ٔدجنضجنٗ أقذـ ثنًقٛجظ22ذجشثس ثنًقٛجظ اع

 :الوعشفٖزضبة ثجبد هم٘بس السول  -ٍ 

دجنضأكر يٍ عذجس يقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ دقػجح يعجيم أناج كصٔيذجك عهٗ ثنرشؽجس جنذجفغٌٕ ئجي

( ٕٚنةـ   2(، ٔؽةرٔل ا Spssيؾًٕعةز ثنذةصثيؼ ثإلفكةجةٛز ثلا جغةضدرثو، ٔزنةذ دًقٛجظثنذعرٚز نه

 َضجةؼ ئٛجظ ثنغذجس ثإلفكجةٗ:

 (:  َضجةؼ فػجح يعجيم ثنغذجس أناج كصٔيذجك نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ 2 ؽرٔل ا

ْةسث ( ثشصاجع يعجيم عذجس نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ ، يًج ٚرل عهٗ ذئز 2ٔٚضهـ يٍ ؽرٔل ا

  ًٛج ٚطٔذَج دًعهٕيجس عٍ عذجس يقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ. ثنًقٛجظ  ٗ ثنقٛجظ ٔثصػجئّ ٔثوصثذِ

 : عٌ٘خ الجسث:ساثع ب

( وجنذةةز يةةٍ وجنذةةجس ؾةةعذز 72ئجيةةش ثنذجفغةةز دضقرٚةةر عُٛةةز ثنذقةةظ، ٔثنضةةٗ صكَٕةةش يةةٍ ا

ؽجيعةز عةٍٛ ؾةًع                     ايؾضًةج ثنرشثغةز(،  -ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس دكهٛز ثنذُجسصكُٕنٕؽٛج 

إَؾجض صؾصدز ثنذقظ، عرثذث  نهًؿجشكز  ٗ صؾصدز ثنذقظ ٔفٛظ ٔؽرس ثنذجفغز أٌ ْسِ ثنؿعذز أكغص ثغض

صٚقةز ( وجنذةز دط02ٔئر صى صقػٛى أ صثذ ثنعُٛز إنٗ يؾًٕعضٍٛ صؾصٚذٛضٍٛ، صكَٕش كم يؾًٕعةز يةٍ ا

( وجنذةز دطصٚقةز صكةًٛى 02نهٕٓثصف ثنسكٛةز، ا ضعهًٛٙصكًًٛى ًَى ثنقجةًز كٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛ  ثن

 نهٕٓثصف ثنسكٛز. ٔصى صقػًٛٓى دطصٚقز عؿٕثةٛز. ضعهًًَٛٙى ثنؿذكز كٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛ  ثن

ب  :تدشثخ الجسثتطج٘ك : خبهض 

ئجو ثنذجفظ ثألٔل  ٗ ْسِ ثنًصفهز دضطذٛ  صؾصدةز ثنذقةظ ادضؾصٚةخ دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل ثنقجةًةز  -0

عهةةٗ صكةةًًٍٛٛ نٕثؽٓةةز صاجعةةم ثنضطذٛقةةجس ثنضعهًٛٛةةز دةةجنٕٓثصف ثنسكٛزاثنقجةًةةز، ثنؿةةذكز(  ةةٗ 

قٕشصٓج ثنُٓجةٛز( ٔزنذ نهقكى عهٗ يرٖ أعص صطذٛ  يٕذٕٚالصٓج عهٗ ثنقًةم ثنًعص ةٗ  نةرٖ 

دجنٕٓثصف ثنسكٛةز  ضعهًٛٙثنضطذٛ  ثندًقجدهز وجنذجس عُٛز ثنذقظ ٔعصل ظ، ٔزنذ  عُٛز ثنذق

ثألذٔثس  ثغةةضدرثو ةٗ دٛتةةز ثنةضعهى ثنُقةةجل، ٔؾةصؿ وصٚقةةز ثنػةٛص ٔثنرشثغةةز  ةٗ ثنذٛتةةز ٔكٛاٛةز 

 ضعهًٛةٙيةٍ خةنل ثنضطذٛة  ثن ثنًٕؽٕذر دٓج،  كًةج صةى صةرشٚع ثنطهذةز  ةٗ ثنذٛتةز ثالنكضصَٔٛةز 

 ثنقًٛز ياصذثس ثنذطجئز عرذ ثنعُٛز يعجيم ثنغذجس

 Cronbach 72 22 0.25يعجيم "أناج" 
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و، ٔثَضٓةةش ٚةةٕو ثألفةةر 08/2/7008ٚةةٕو ثألفةةر ثنًٕث ةة   ثناضةةصر يةةٍ  ةةٗ نهٕٓثصةةف ثنسكٛةةز 

 و.05/2/7008ثنًٕث   

 .عهٗ عُٛز ثنذقظ (يقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗا دعرٚج ثنذقظ ثردضطذٛ  أذ -7

 ًتبئح الجسث 

 اإلخبثخ عي أصئلخ الجسث:

يةةج ثنًعةةجٚٛص ثنضكةةًًٛٛز ثنضةةٙ ُٚذغةةٙ ٚةةُف عهةةٗ "  ثنةةس٘األّ   الفشعتتٖإخبثتتخ الضتت ا   (0

نٕثؽٓةز صاجعةم ثنضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز  دؿةكنٌ نضكةًٛىيصثعجصٓج عُر صكًٛى دٛتز ثنضعهى ثنُقةجل 

دؿةكنٌ دجنضٕقم إنٗ ئجةًز يعةجٚٛص خجقةز  ؟ ". ئجو ثنذجفغٌٕدجنٕٓثصف ثنسكٛز ائجةًز، ؾذكز(

، ائجةًةةز دٛتةةز ثنةةضعهى ثنُقةةجل  ةةٙصاجعةةم ثنضطذٛقةةجس ثنضعهًٛٛةةز دةةجنٕٓثصف ثنسكٛةةز  زٔثؽٓةة نضكةةًٛى

نضطذٛقةجس ثنضعهًٛٛةز، دجنعرٚر يٍ ٔثؽٓةجس صاجعةم ثضقهٛم د ثألٔنٗ ثنذجفغزفٛظ ئجيش ؾذكز(، ٔ

ٔثغضطنع بشثء ثنًقكًٍٛ يٍ ثألغةجصسر  ةٗ يؾةجل صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى، ْةسث إنةٗ ؽجَةخ ثألوةص 

صُجٔنش صكًٛى دٛتجس ثنضعهى ثنُقةجل، ٔئةر صهةًُش  ثنضٙٔثنرشثغجس ثنػجدقز ثنُلصٚز ٔثألذدٛجس 

 ( يؤؾص.40( يعٛجش، ٔصاصعش إنٗ ا07ا

 دؿكنٌ نضكًٛىيج قٕشر دٛتز ثنضعهى ثنُقجل ُٚف عهٗ "  ثنس٘ الثبًٖ الفشعٖإخبثخ الض ا    (7

نةةٕء يعةةجٚٛص   ةةٙثنؿةةذكز(  اثنقجةًةةز، نٕثؽٓةةز صاجعةةم ثنضطذٛقةةجس ثنضعهًٛٛةةز دةةجنٕٓثصف ثنسكٛةةز

 دؿةةكنٌ نضكةةًٛى صعهًٛةةٙدضكةةًٛى ٔصطةةٕٚص صطذٛةة   ئةةجو ثنذةةجفغٌٕ صكةةًٛى دٛتةةز ثنةةضعهى ثنُقةةجل؟

ضى صطذٛة  ًَةةٕزػ  ةدٛتةز ثنةةضعهى ثنُقةجل   ةٙثنؿةذكز(  دةةجنٕٓثصف ثنسكٛةز  -ٔثؽٓةز صاجعةم اثنقجةًةز

ثنذقةظ    ةٙ( نضطٕٚص ثنًُلٕيةجس ثنضعهًٛٛةز، ْٔةٕ يةج صةى صُجٔنةّ 7002يقًر عطٛز خًٛع ا

ثنؿةةذكز(   ،ٔثؽٓةةز صاجعةةم اثنقجةًةةز ؾةةكنٌنضكةةًٛى ٔصطةةٕٚص يُلٕيةةز ثنذقةةظ ْٔةةٗ  ثنقةةجنٙ

دٛتةةز ثنةةضعهى ثنُقةةجل نقٛةةجظ أعصًْةةج عهةةٗ ثنقًةةم ثنًعص ةةٗ نةةرٖ وجنذةةجس   ةةٙدةةجنٕٓثصف ثنسكٛةةز 

ٔدةسنذ  ضعهًٛةٙٔصى ثنقكى عهٛٓج  ةٗ نةٕء يعةجٚٛص ثنضكةًٛى ثنصكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى ٔثنًعهٕيجس، 

  يٍ أغتهز ثنذقظ. ثنغجَٙثنػؤثل  صًش ثإلؽجدز عٍ ْسث

ٔثؽٓةةز صاجعةةم ؾةةكنٌ نضكةةًٛى يةةج أعةةص ٚةةُف عهةةٗ "  ثنةةس٘ الثبلتتث الفشعتتٖإخبثتتخ الضتت ا   (2

دٛتةةز ثنةةضعهى ثنُقةةجل عهةةٗ ثنقًةةم   ةةٙثنؿةةذكز(  اثنقجةًةةز، ثنضطذٛقةةجس ثنضعهًٛٛةةز دةةجنٕٓثصف ثنسكٛةةز

 ئةجو ثنذةجفغٌٕ دجخضذةجش قةقز ثناةصل  ثنًعص ٗ نرٖ وجنذجس صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى ٔثنًعهٕيةجس؟

   .ؽجدز عٍ ْسث ثنضػجللنإل

 اختجبس الفشّض الجسث٘خ:

 الجسثٖ اختجبس صسخ الفشض : 

ال ٕٚؽةر  ةص  ذثل إفكةجةٛ ج عُةر يػةضٕٖ ذالنةز "إلخضذجش ققز ثناصل ثنسٖ ٚةُف عهةٗ أَةّ   

ثنضاجعةم ثنقجةًةز( ( دٍٛ شصخ يضٕغطٙ ذشؽجس ثنًؾًٕعضٍٛ ثنضؾصٚذٛضٍٛ اثألٔنٗ ًَى ٔثؽٓةز 0.05ا

 اثنغجَٛز ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنؿذكز(  ٙ ثنقٛجظ ثنذعر٘ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٙ"

دجنًقجشَةز دةةٍٛ يضٕغةى شصةةخ ذشؽةةجس ثنًؾًٕعةز ثنضؾصٚذٛةةز ثألٔنةٗ اًَةةى ٔثؽٓةةز  ئةجو ثنذةةجفغٌٕ 

كز(  ٙ ثنضاجعم ثنقجةًز ( ٔيضٕغى شصخ ذشؽجس ثنًؾًٕعز ثنضؾصٚذٛز ثنغجَٛزاًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنؿذ

نهكؿف عةٍ   (U - Test)ثخضذجش يجٌ ٔٚضُٗ جغضدرثوثنقٛجظ ثنذعرٖ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٗ، ٔزنذ د

(  5، ٔؽةرٔل أزنةذ نكةغص فؾةى ثنعُٛضةٍٛ ؽةجس ثنعُٛضةٍٛ ثنًػةضقهضٍٛذششصخ  ثناص  دٍٛ يضٕغطٙ 

  ٕٚنـ ْسِ ثنُضجةؼ.
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لذاللخ الفشق ث٘ي هتْصطٖ ستت دسختبد  (U - Test)ًتبئح اختجبسهبى ّتٌٖ(  ٕٚنـ   5ؽرٔل ا 

 ةٙ ( ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنؿةذكز( ّالثبً٘خ )ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنقجةًزالودوْعخ التدشٗج٘خ األّلٔ)

 ثنقٛجظ ثنذعرٖ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٙ.

الودوْعخ 

 التدشٗج٘خ

العذد 

 )ى(

هتْصػ 

 الشتت

هدوْم 

 الشتت

 

ل٘وخ 

U)) 

 

 (Z)ل٘وخ

هضتْٓ الذاللخ 

 االوسضْثخ

 

 الذاللخ

 غٛصذثنز 0.208 .872 22.00 024.00 07.24 02 ثنقجةًز

 044.00 05.20 02 ثنؿذكز 

( أٌ: يضٕغى شصخ ذشؽجس ثنًؾًٕعز ثنضؾصٚذٛز ثألٔنةٗ  ةٙ  ةٙ ثنقٛةجظ 5رٔل ا ٚضهـ يٍ ثنؾ 

شصةخ (، دًُٛج يضٕغةى 024.00(، ٔيؾًٕع ثنصصخا07.24ثنذعرٖ نًقٛجظ ثنقًم ثنًعص ٙ ٚػجٔ٘ ا

( ، 05.20ذشؽجس ثنًؾًٕعز ثنضؾصٚذٛز ثنغجَٛز  ٙ ثنقٛجظ ثنذعرٖ نًقٛةجظ ثنقًةم ثنًعص ةٙ ٚػةجٔ٘ ا

نٓةةج  (Z)(، ٔثنقًٛةةز ثالعضرثنٛةةز ثنًكج ةةأر 22.00( اU(، ٔدهغةةش ئًٛةةز ا044.00ٔيؾًةةٕع ثنصصةةخ ا

ثنقٛةةجظ ثنذعةةرٖ نًقٛةةجظ ثنقًةةم شصةةخ يضٕغةةطجس ذشؽةةجس ثنًؾًةةٕعضٍٛ  ةةٙ نقػةةجح ثناةةصٔ  دةةٍٛ 

(، ٔفٛةةةظ إٌ ئًٛةةةز ثنرالنةةةز 0.208.(، ٔثنرالنةةةز ثنًقػةةةٕدز نٓةةةج صػةةةجٔ٘ ا872ثنًعص ةةةٙ ٚػةةةجٔ٘ ا

عُةةر يػةة ضٕٖ  (، دجنضةةجنٙ  ٓةةٙ غٛةةص ذثنةةز إفكةةجةٛ ج0.05ثنًقػةةٕدز ثكذةةصيٍ يػةةضٕٖ ثنرالنةةز أناةةج ا

ثناصل ثنذقغٙ ، فٛظ  ال ٕٚؽر  ص  ذثل إفكجةٛ ج  ش م، ٔنٓسث ئذٕل ثناصل ثنكاصٖ، ٔ(0.05ا

( دٍٛ شصةخ يضٕغةطٙ ذشؽةجس وجنذةجس ثنًؾًةٕعضٍٛ ثنضؾةصٚذٛضٍٛ اثألٔنةٗ 0.05ذالنز ا عُر يػضٕٖ

ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنقجةًز( اثنغجَٛز ًَى ٔثؽٓز ثنضاجعم ثنؿةذكز(  ةٙ ثنقٛةجظ ثنذعةرٖ نًقٛةجظ ثنقًةم 

 ثنًعص ٙ.

 :تفض٘ش ًتبئح الجسث

ثنقجةًةز( ٔثنًؾًٕعةز ٔثؽٓز صاجعةم  ؾكمثشؽجع َضجةؼ عرو ٔؽٕذ  ص  دٍٛ ثنًؾًٕعز ثألٔنٗ اًٚكٍ 

 ثنؿذكز(  ٗ ثنقٛجظ ثنذعرٖ نهقًم ثنًعص ٗ ثنٗ:ٔثؽٓز صاجعم  ؾكما  ثنغجَٛز

 دذٛتز ثنضعهى ثنُقجل يٕفر  ٗ ثنضطذٛقٍٛ، فٛةظ صةى صكةًًٛٓج يةٍ خةنل  ضعهًٛٙصكًٛى ثنًقضٕٖ ثن

ٖ ٔئةةش ٔأٖ ّ  ةةٗ أجغةةضدرثينهٕٓثصةةف ثنسكٛةةز يضكجيةةم، ٔيةةصٌ، ٔٚػةةًـ نهًةةضعهى د صعهًٛةةٙصطذٛةة  

ًَةٕزػ  ثغةضدرثويكجٌ، كًج صى صكًًّٛ  ٗ نٕء ثنًعجٚٛص ثنضٗ ٔنعضٓج ثنذجفغز، دجإلنةج ز إنةٗ 

(، يًج أذٖ إنٗ إخصثػ يقضٕٖ إنكضصَٔٗ عهٗ ؾكم يٕذٕٚالس صعهًٛٛز نٓج 7002يقًر خًٛع ا

عُجقةص ٔيكَٕةجس يقةرذر، أيٕفةرر  ةٙ ثنًؾًةٕعضٍٛ( فٛةظ صضعةصف ثنطجنذةز  ةٙ ثنذرثٚةز عهةةٗ 

ثنًٕذٕٚل ٔثألْةرثف ثنًطهةٕح صققٛقٓةج، ٔعُجقةص ثنًقضةٕٖ ثنًطهةٕح ثكضػةجدٓج نضققٛة   عُٕثٌ

ثألْةةرثف ثنضعهًٛٛةةز، ٔصقةةرٚى ؾةةصؿ نهًقضةةٕٖ ٔصقةةرٚى أيغهةةز ٔصةةرعٛى ثنًقضةةٕٖ داٛةةرْٕٚجس صعهًٛٛةةز 

يصصذطةةز دأْةةرثف ثنًقةةصش، كًةةج أٌ ثنضةةرشٚخ ثنًػةةضًص ٔصقةةرٚى ثنًػةةجعرر ثنضةةٗ صقةةم صةةرشٚؾٛج دضقةةرو 

 ٔصقرٚى ثنضغسٚز ثنصثؽعز ْٔسث ٚػجعر عهٗ صقهٛم ثنقًم ثنًعص ٗ نرٖ ثنًضعهًٍٛ.  يػضٕٖ ثنًضعهى

 ثنًؤعصثس ثنذكةصٚز أيٕفةرر  ةٗ ثنًؾًةٕعضٍٛ( يغةم ثنكةٕش  جغضدرثوثغضغجشر ثَضذجِ ثنطجنذجس د

ٔثنصغٕو يًج غجعر ثنطجنذجس عهٗ ثالفضاجت دجنًعهٕيجس ناضصر وٕٚهز  ٗ زثكةصر ثنًةضعهى ٔغةٕٓنز 

ةةج صقةةرٚى ثنعُكةةص ٔقةةٕشر يعذةةصر عُةةّ ، صقةةرط فجنةةز   ةةٗ ثغةةضدرثيٓج ثنًٕثئةةف ثننفقةةز، ٔأٚه 

صكةةجشع  كةةصٖ نةةرٖ ثنًةةضعهى، ٔصر عةةّ إنةةٗ فةةم ْةةسث ثنضكةةجشع دجنذقةةظ عةةٍ ثنًعهٕيةةجس ثنؾرٚةةرر 

ْٔةةسث يةةج ٚضاةة  يةةج ثنُلصٚةةز ثنًعص ٛةةز  ضعهًٛةةٙٔذشثغةةضّ ثنًٕذٚةةٕالس ننوةةنع عهةةٗ ثنًقضةةٕٖ ثن

 (.702، ـ7000ايقًر خًٛع، 

 ٛتز ثنضعهى ثنُقةجل وصثةة  صقةٕٚى يػةضًصر نكةن ثنًؾًةٕعضٍٛ فٛةظ صًةص ثنطجنذةز دجخضذةجشثس صٕ ص د

ئذهٛز ٔدعرٚز نهذصَجيؼ ككم، ٔكسنذ ثخضذجشثس ئذهٛز ٔدعرٚز نكم يٕذٕٚل فٛظ الصُضقم ثنطجنذز يٍ 

يٕذٕٚل إنٗ ثنًٕذٕٚل ثنضجنٗ.ٔ ص تصٔف يضؿجدٓز نهضطذٛقٍٛ يًج أذٖ ثنٗ عرو ٔؽٕذ  صٔ  دٍٛ 

 هقًم ثنًعص ٗ.عهًٍٛ   ٗ ثنقٛجظ ثنذعرٖ نثنًض
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 تْص٘بد الجسث:
 دجٜصٗ: ثنذجفغٌٕٕقٗ ٗ، ٚيٍ خنل ثنُضجةؼ ثنضٗ صٕقم إنٛٓج ثنذقظ ثنقجن

ثالغضاجذر يٍ يعجٚٛص صكًٛٛى ٔثؽٓز صاجعما ئجةًز، ؾذكز( ثنضطذٛقجس نهٕٓثصف ثنسكٛز  ةٗ دٛتةز  -

 نهٕٓثصف ثنسكٛز.ثنضعهى ثنُقجل  ٗ صكًٛى ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز 

ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز  نهٕٓثصةف ثنسكٛةز دؿةكنٌ نضكةًٛٛى ٔثؽٓةز صاجعمائجةًةز، ؾةذكز( صٕتٛف  -

دكهٛةةز  ٔثنًعهٕيةجس صكُٕنٕؽٛةج ثنضعهةٛى يقةصشثس أخةصٖ نؿةةعذز ةةٗ صةرشٚع دٛتةز ثنةضعهى ثنُقةجل 

 ؽجيعز عٍٛ ؾًع. -ثنذُجس

 .ثصف ثنسكٛز  ٗ ثنضعهٛىصطذٛقجس ثنٕٓ ثغضدرثوثإلْضًجو دضقهٛم ثنقًم ثنًعص ٗ عُر  -

( نضكًٛى ٔصطٕٚص ثنًُلٕيجس ثنضعهًٛٛز دًصثفهّ 7002ًَٕزػ يقًر عطٛز خًٛع ا ثغضدرثو -

نًةج ثنًدضهاز ايصفهز ثنرشثغز ٔثنضقهٛم، يصفهةز ثنضكةًٛى، يصفهةز ثالَضةجػ، يصفهةز ثنضقةٕٚى( 

 .عذش يٍ  عجنٛضّ  ٗ ْسث ثنًؾجل

 خبهضب : همتشزبد الجسث:

ٔثؽٓةجس صاجعةم ثنضطذٛقةجس نهٕٓثصةف ثنسكٛةز  ةٗ دٛتةز  جسًصكةًَٛز دٍٛ إؽصثء ذشثغجس نهًقجش -

 .ٔأغجنٛخ ثنضعهى ثنضعهى ثنُقجل

 .ثنضعهى  ٙصطذٛقجس ثنٕٓثصف ثنسكٛز  ثغضدرثوثؽصثء ثنًطٚر يٍ ثنرشثغجس فٕل  -

 إؽصثء دقٕط نرشثغز  جعهٛز ٔثؽٓجس ثنضاجعم ثنضكٛاٛز، ٔعنئجصٓج دأغجنٛخ ثنضعهى. -

ثغضدرثو ثنقجةًز كٕثؽٓز صاجعم ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز، يج إؽصثء ثنذقٕط فٕل  -

 ثنضهًٛقجس اثنُكٛز، ثنكٕصٛز(.

إؽصثء ثنذقٕط نرشثغز أعص صكًًٛجس ثنقجةًز ا ثنرثةصٚز، ثنًكغصر، ثنكؿجف( كٕثؽٓز صاجعةم  -

 ثنضطذٛقجس ثنضعهًٛٛز دجنٕٓثصف ثنسكٛز، ٔثعصًْج عهٗ ثنقًم ثنًعص ٙ.

 

 

 الوشاخع

 :الوشاخع العشث٘خ :أّال  
: ذشثغةز ثنصئًةٙثنةٗ ثنًقضةٕٖ  لصعطٚةط ثنٕقةٕ  ةٙثغضدرثو ثنٕٓثصف ثنًقًٕنز  .(7000يقًر ثنػٛرا أيجَٙ

يةؤصًص ثنًقضةٕٖ ثنعصدةٙ  ةٙ ثإلَضصَةش  ٔيقٕيجصّ. ٔشئةز عًةم يقريةز إنةٗ:" ثننغهكٙنًضطهذجس ثنُؿص 
ؽجيعةةز ثإليةةجو يقًةةر دةةٍ غةةعٕذ ثإلغةةنيٛز،  :5/7000-2 ةةٙ ثناضةةصر يةةٍ  ثنضقةةرٚجس ٔثنطًٕفةةجس"،

 ثنصٚجل. 

جش، عذر هللا ثنًرٚصظ، ٔخهٕذ ثنُؾةجش ا ًّ   ةٙ ثنسكٛةز ثنٕٓثصةف صطذٛقةجس ثغةضدرثو أعةص .)7002أيم يذجش  ثنق

، يؾهةز ذشثغةجس صصدٕٚةز ٔثؽضًجعٛةزثنؾةٕثل.  ثنةضعهى َقةٕ ٔثصؾةجْٓى ثنًعهًٍٛ ثنطنح ثنضعهى نرٖ صػٓٛم

 .507 -282(، 7ا77

 يضجؿ عهٗ: .78 يؾهز ثنًعهٕيجصٛز،  (. صكُٕنٕؽٛج ثنضعهى ثنًضُقم: ذشثغز َلصٚز.7000ظ غهٛىأأَرشث صٛػٛص

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article

&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=80 

ثنٓةةجصف ثنًقًةةٕل  ةةٗ ثنةةضعهى دةةٍٛ ثنضأٚٛةةر  غةةضدرثوث(. 7002ثنرْؿةةجٌ، قةةذقٗ ؾةةعذجٌ عهةةٗا خهٛةةمؽًةةجل 

 .025 -020    (،45ا72، دُٓج . يؾهز كهٛز ثنضصدٛزٔثنص م

(. أعةص ثخةضنف أًَةجو ثإلدقةجش نذةصثيؼ ثنةضعهى 7002ثنطذةجكا ثنعجوٙ، فػُجء عذر ثنؿصئجٔ٘ؽًجل يكطاٗ 

ثنُقجل  ٙ صًُٛةز يٓةجشثس صكةًٛى ٔ إَضةجػ دةصثيؼ ثنٕغةجةى ثنًضعةرذر ثإلنكضصَٔٛةز نةرٖ وةنح ثنرشثغةجس 

 .22 - 02  (،2ا25، ذشثغجس عصدٛز  ٙ ثنضصدٛز ٔعهى ثنُاعثنعهٛج دكهٛز ثنضصدٛز. 

-(. ثنعنئةةز دةةٍٛ ٔثؽٓةةز ثنضاجعةةم ثنًؾجضٚةةز اثنًضكجيةةم7002ثنػةةنيٗا فػةةٍ يقًةةٕذ ٔضُٚةةخ يقًةةر فُةةجٌ

ٔثنقجدهٛةز ننغةضدرثو نةرٖ  ثنًعص ةٙثنًصكخ( دجنضعهٛى ثإلنكضصَٔٙ ٔيػضٕٖ ثالَضذجِ ٔأعصًْج عهةٗ ثنقًةم 

يؾهز صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛى، غهػهز ذشثغجس ٔدقٕط يقكًةز، ثنؾًعٛةز ثنًكةصٚز . ثالدضرثةٛزصنيٛس ثنًصفهز 
 .252-270(، 7ا72، ٛج ثنضعهٛىنضكُٕنٕؽ
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 ثنػةةُٕ٘ ثنعهًةةٙثنًةةؤصًص (. يعةةجٚٛص دٛتةةجس ثنةةضعهى ثنؾةةٕثل، 7008اثنقهاةةجٔ٘غةةجنى أيةةٍٛ، ٔنٛةةر يقًةةر ضُٚةةخ 
 .7 ،نٕء يعجٚٛص ثنؾٕذر ٔثالعضًجذ  ٙثنضجغج، صطٕٚص كهٛجس ثنضصدٛز ثنُٕعٛز 

أعص ثغةضدرثو صطذٛقةجس ثنٕٓثصةف ثنسكٛةز عهةٗ ثنضقكةٛم (. 7002 ٓر دٍ غعٕذ دٍ ذنٛى، أفًر دٍ ضٚر ثنًػعرا

 -يؾهةز ثنقةصثءر ٔثنًعص ةةز  ثنرشثغةٗ  ةٗ يةجذر ثنهغةز ثإلَؾهٛطٚةز نةرٖ ثنطةةنح ثنكةى دجنًصفهةز ثنغجَٕٚةز. 
 .772-084، 080يكص، 

(. ثالصكةةجل ثناعةةجل  ةةٗ صةةرشٚع 7002يذصٔكةةز عغًةةجٌ أدةةٕ غةةصٚج، أفًةةر فةةجصى غةةعٛر، ٔثًٚةةجٌ أفًةةر فًةةر٘ا

، ؽجيعةةز يؾهةةز دقةةٕط  ةةٗ ثنضصدٛةةز ثناُٛةةز ٔثناُةةٌٕثنضصدٛةةز ثناُٛةةز يةةٍ خةةنل صطذٛقةةجس ثألؽٓةةطر ثنُقجنةةز. 

 .02 -0، 24فهٕثٌ، كهٛز ثنضصدٛز ثناُٛز، 

 ذثش ثنكهًز. ، ثنقجْصر:0و .عًهٛجس صكُٕنٕؽٛج ثنضعهٛىأ(. 7002يقًر عطٛز خًٛعا

، ثنقةجْصر: 0، و ثألقٕل ثنُلصٚز ٔثنضجشٚدٛز نضكُٕنٕؽٛةج ثنةضعهى ثالنكضصَٔةٙ(.  7000ا  يقًر عطٛز خًٛع

 .ذثش ثنػقجح

 .، ثنقجْصر: ذثش ثنػقجح0(. دٛتجس ثنضعهى ثإلنكضصَٔٙ، و 7008ا يقًر عطٛز خًٛع

. ذشثغةجس عصدٛةز (. يرٖ ٔعٗ ونح ؽجيعز ثنريجو دجغضدرثو ثنضعهى ثنؾٕثل7002ْجنز عذر ثنقجذش ثنػُٕغٙا
 .7002، َٕ ًذص (7اASEP) .22ثنضصدٛز ٔعهى ثنُاعا ٗ 

ثنقةجةى عهةٗ ثنٓةجصف ثنُقةجل  ةٗ صًُٛةز  ثإلنكضصَٔةٙ(.  جعهٛةز َلةجو إذثشر ثنًقضةٕٖ 7002اشيةط٘ ْجَٗ ؾاٛ  

دقةٕط عصدٛةز  ةٗ دعم يٓةجشثس ثغةضدرثو ثنًػةضقرعجس ثنضكُٕنٕؽٛةز نةرٖ يعهًةٗ ثنًصفهةز ثألعرثذٚةز. 
 .7002ص، ُٚج0ٚ يؾجالس ثنضصدٛز ثنُٕعٛز،
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