
 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة 3

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الجحش : 

ىدد ا بحث ددح بح ددىحِ دحددَ ع  ّدد  بح   دد  

بحنىعج  عد  بحفاىعدب ندْ  وضدفٌّْ  حيف اّد  بح ب  د  

)بحمٌ زة/بحفاؾددددْيْ ي نثْلدددد  بحددددف يع بحف ْاْدددد  ودددد  

نمطددْ  حفناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر/ بحمف دد  ي 

حفنمْدد  بحف ؾددْب بحم  كددِ ًعاددـ بح دد   بحم  كددِ 

ى بحف يدْع  ًع ٌندر عْند  بحث دح ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْد

ي كىحدد  ًكىحثدد  ودد  كدد ب بحا  دد  بح بن دد  45ودد  )

 ضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع ع ث  و يع بح ىص  بٓحدِ كدِ 

-8102بحاؾدددب بح يبصدددِ بحادددىنِ حي دددى  بح يبصددددِ 

  ن يْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد   ىو دد  كنطددى  ًعددع 8102

عقضْع كد ب بحث دح عغدٌبًْىل دحدَ ةين د  وجمٌعدى  

ً   ةصا   بحنفدىً  عد  عادٌل بحمجمٌعد   عج ّثْ  

بحفج ّثْ  بألًحَ ذب  وضدفٌٍ ع اّد  يب  د  ودٌ زة 

ًنمددددل دناٌ  بكْددددت ع يْمددددِ صىنددددر كددددِ بحف ؾددددْب 

بحم  كِ  نْنمدى عادٌل بحمجمٌعد  بحفج ّثْد  بح بن د  

ذب  وضددددددفٌٍ ع اّدددددد  يب  دددددد  عاؾددددددْيْ  ًنمددددددل 

دناٌ  بكْت ع يْمِ وف    كِ وقْىس عاـ بح    

 ٌد ع    ديعثىكْ  نْ  دي دى  كد ب بحم  كِ  ًً

وجمٌعددى  بحث ددح بحفج ّثْدد  بألين دد  عيددَ ب عفثددىي 

بحف ؾْيِ بحم  كِ  ًدي دىعيع عيدَ وقْدىس عادـ 

بح ىصدد  ؽددْىن  نمقدد ي بح دد   بحم  كددِ بحمدد عثطْ  

 ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع بٓحِ

 مقذمخ 

كددددِ ىدددداب بح ؾدددد  بح  مددددِ ًودددد  عقدددد   

قنْددى  نغدد ب ّددٌوِ  ًكددِ بحف نٌحٌ ْددى بح  مْدد  ًبحف

ظدددددب بحفدددددٌية بحم  كْددددد  ًبحفقنْددددد  ًبحف نٌحٌ ْددددد  

ًبالعؾىحْ  ةؽث ر ك  ة ب كفاى  نىحف يع بالح ف ًندِ 

كقدددل ال عادددِ ندددىح  ؿ  ًنمدددى با ع نٌحٌ ْدددى بحف يدددْع 

كمجددىت عج ددب كددِ وق وددو بىدد بكيى و بعددىة بحادد ًل 

الزفبعل ثني مسزىَني للزغذَخ الزاجعخ 
)املىجشح / الزفصُلُخ( ثجُئخ رعلم رنُفُخ مع 
منطني لإلنفىجزافُل الزعلُمٍ )الضبثذ/ 

وأصزهمب علً الزحصُل وخفط املزحزك( 
 العتء املعزيف لذي طالة رننىلىجُب الزعلُم

 د مزوح أمني سمٍ امللىانً
 ع نٌحٌ ْى بحف يْع و يس

 كنطى ىو    –كيْ  بحف نْ  بحنٌعْ  
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بحا دّدد  بحملفيادد  نددْ  بحمف يمددْ   ًبنط  ددىل ودد  ىدداب 

  وى ّضمِ ندىحف يع بحف ْادِ ًبحداُ ةعفندَ بحي ا ظي

نفطٌّ  نْلى  ًوؾىدي بحف يع بح  مْ  و  ع ت عيد  

عميْدد  ع ْددل حفيددت بحثْلددى  ًبح  مْددى  ودد  بصددىحْ  

ًبنمىك ع ؿ ولفياد  عنىصد  بحمف يمدْ    حداب ظيد  

 Adaptive Learningوىّضمَ نىحف يع بحف ْاِ 

ً دددد  ع كددددو ربومدددد  عؾدددد  ًوؾددددطاَ  

بح ف ًنددِ ّقددٌ  نددىحف ْ  بحفيقددىًِ   ددىدًر نهنددو ع يددع

حثْل  بحف يع حففنىص  ود  عؾدىًؼ بحمدف يع ًبصدىحْ  

ع يمو  ًبحفِ عقٌ  بحثْل  نف  ّد ىى ود  عد ت عاىعدب 

ي 8102بحمف يع و يى )بوم  عؾد  ًوؾدطاَ  دىدً 

 

ًعيدد ا نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  دحددَ ع ضددْ  

ًعضدد ّ  ةدب  بحمددف يع  كْقددٌ  ىدداب بحنددٌم ودد  بحددف يع 

ع  ّدد  وددى ّايمددو ًوددى الّايمددو بحطىحدد  ًعقدد ّع  دحددَ

و فدددٌٍ حمضدددىع عو عيدددَ بالصدددف مىت ًبحفقددد   كدددِ 

بحف يع  صع ّقٌ  نفقْْمو و ة ةعد ٍ صدع ّقد   وضدىع ة 

و ة ةع ٍ  ًى اب كىح يقى  كِ دبً ة دحَ با عف ق  

 ,Vanlehnk, 2011بألى با بحف يْمْد  بحم د دة )

P.P197-221  ي 

حف ْاْدد  نف ْْايددى كمددى عفمْددز نْلدد  بحددف يع ب

حيمددٌبد بحف يْمْدد  ًكقددىل حيٌفدد  بح ددىحِ ح ددب وددف يع  

ًوددد  صدددع ّضدددفطْ  بحمدددف يع ةا ّؾدددب دحدددَ بحم فدددٌٍ 

                                                 
  بصفل ور بحثىواد  كدَ بحفٌصْد  ن دى  بحجم ْد  بألو ّ ْد  ح يدع

دصع بحمؤحل  بحضدن   ي دع )  ب ؽ بي بحضىدس  (APA) بحناش

 . ىًم  بحم ب  ًع ف  نْىنى  بحم    كىوي  كَ   (بحؾا  

بحف يْمدددِ بحمنىصددد  الوفْى ىعدددو  كمدددى ةنيدددى ع بعدددِ 

دىفمددى  بحم يمددْ  نفقدد ّع دو ىنْددى  ةكقددب حط نيددع   

ًكدداحت كدديا نْلددى  بحددف يع بحف ْاْدد  و عمددو نضددْى ى  

ّثنددِ كْددو بحمددف يع و  كفددو ودد  عدد ت وفنٌعدد  حيددف يع 

ن ددـ بألنغددط  بحف يْمْدد  بحا دّدد  ًبحفغددىيكْ  ذب  

 ,Kara & Sevimبحؾدي  ندىحم فٌٍ بحف يْمدِ )

2013, pp112-117 ي 

ًىنى  نٌعىا حثْل  بحف يع بحف ْاْد   ًىمدى 

ن دددع بحف يدددْع بحاكْددد  ظ ًىدددِ بحدددن ع بحددداُ ّم ددد  ةا 

ْدد  كددِ عضددفل   كثدد ّب عدد  بالنضددىا ةً بحم يددع بحلث

عٌؽدددددْب بحم يٌودددددى  نؾدددددا  عىؽددددد  حيمف يمدددددْ   

ًوؾدددٌت بحمدددف يع عيدددَ بحف اّددد  بح ب  ددد  بحاٌيّددد  

ًعفغىنو بحدن ع بحاكْد  كدِ صديٌكيى نْنمدى علفيدل كدِ 

 ٌبع  بحم  ك   ًًب يدى  ب صدفل ب   ًكداحت احْدى  

ي  نْنمدى بحندٌم Gonzalez et al., 2011بحفاىعب )

ْاْدد  ظ ًىددِ بحاددىنِ ىددِ ن ددع بحٌصددىًل بحاىًقدد  بحف 

بألن مدد  بحفددِ عف ىوددب ودد  بحمددف يع ًنمددىذ  بحماددىىْع 

ًعدددزًد بحم يدددع ننضدددل وددد  بحم يٌودددى  بحغلؾدددْ  

بحنيىًْدد  عدد  كددب وضددفل    كمددى عضددىع  عيددَ دنغددى  

ًعٌحْد  عثدد ة ع يْمْدد  ك ّدد ة ود  نٌعيددى ح ددب وددف يع  

عيدددَ ةصدددىس  ىعددد ة بحم  كددد  حيمدددف يع  ًبألىددد با 

 ,Yagahmaie & Bahreininejadًةصديٌب بحدف يع )

 ي 2011

ً ددد  و ْدددر نْلددد  بحدددف يع بحف ْاْددد  نددد عع 

بح  ّدد  ودد  بحن  ّددى  ع نٌّدد  ونيددى ًعهّْدد ىى ونيددى  

بحن  ّدد  بحثنىًْدد  ًبحفددِ عؤكدد  عيددَ ةا  مْدد  ةنددٌبم 
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بحم  كدد  بحج ّددد ة ّددفع ننىالىدددى دنط  ددى وددد  بحم  كددد  

بحضدددىنق  حيمدددف يع ًةا بحم  كددد  ّدددفع ننىالىدددى نط ّقددد  

 د بحٌبعِ  وْح ّف مدب بحمدف يع نغْط  و  ع ت بحا

و  كدد  نمددى  ًبكفضددىببحمضددلٌحْ  كددِ عميْدد  بحددف يع 

ّفاددد  ودددد  دو ىنْىعددددو ًعث بعددددو )و مدددد  بحف عددددٌيُ 

 ي340  ػ8112ًو م  بحققىه 

 يبصددى  بحفددِ كمددى ةا ىنددى  بح  ّدد  ودد  بح

ةظي   كىعيْ  نْل  بحف يع بحف ْاْ  كِ عميْد  بحف يدْع 

؛ 8102مددد ٍ ًبحدددف يع ًونيدددى )ديبصددد  وددد ًة بحم 

  نغددمَ Surjono,2015 ؛8102بومدد  بح طددىي 

 ي8181  ؽىحح عىك  8102بح عْ ُ 

ًعفا  نْل  بحف يع بحف ْاْ  و  وثد ة ً دٌد 

كدد ًل ك دّدد  نددْ  بحطدد ب كددِ بحقدد يب  ًبحاقىكددى  

ًبحلياْى  ًبحفاقْ   ًةنمدىك بحدف يع  ومدى ّؤكد  ةا 

وثدددد ة رو فددددٌٍ ًبودددد  ّنىصدددد  بحجمْدددد ر حددددع ّ دددد  

احت كم  بحق ًيُ ب ىفمى  ندىحفنٌم كدِ ؽ ْ ىل  ًح

عددددد ؿ بحم يٌودددددى  حيمف يمدددددْ  كدددددِ بحمقددددد يب  

بحمط ًوددد  عثددد  عدددث   ب نف ندددر  وددد  بألعدددا كدددِ 

ب عفثددىي بحجٌبندد  بحملفيادد  حيمف يمددْ  نغدد ب كدد دُ 

ًذحددت حج ددب بح ميْدد  بحف يْمْدد  ةكادد  ك ىحْدد  ًعددهصْ  

 ,Kareal, & Klemaًكاددى ه نقدد ي ب و ددىا )

2006, P.260-264ي 

حاحت الند  ود  بحث دح عد  عؾدمْع ع يْمدِ 

ّدف ًع ودد  كثْ د  نْلدد  بحدف يع بحف ْاْدد  ن ْدح ّقددم  

و بعددىة وى ددى  بحمف يمددْ  ًّ ددزل صقددفيع ح صددفم بي 

 كِ بحف يع ًنىحفىحِ فمىا و ًصو 

ًع دد  بحف اّدد  بح ب  دد   ددٌة دبك دد  حيمددف يع 

كِ صْىل عميْد  بحدف يع  كيدَ ةود  عنىؽد  بحفؾدمْع 

نْلددى  بحددف يع  وْددح ع فددى  ىدداة بحثْلددى  بحا ىحدد  كددِ 

عؾدمْع ةنمدىك ودد  بحف اّد  بح ب  دد  كده زب  وف ىويدد  

وددددد  عميْدددددى  بحدددددف يع  كدددددىحمف يع ّضدددددفاْ  ونيدددددى 

حيددد عع بحف اْدددزٍ عىحْددد  بحفدددهصْ  كدددِ  كىصدددف بعْجْ 

بحف ىوب و  بحثنْد  بحم  كْد  حم ىكدىة بحثندى  بحم  كدِ 

دة حفددد بنل بالك دددىي ًبحم يٌودددى  ًبح قدددىً  بحمٌ دددٌ

ن بعي   ًىِ و ع  ّقٌد ح ْاْ  بحف ىوب و  بحم  كد  

ًبحٌ ٌا عيَ بحم يٌوى  حف قْ  ع يع ىدىدا ًواْد  

ًكقدددىل حلؾىًؾدددو ً  يبعدددو بح قيْددد   نى فدددىك  دحدددَ 

كٌنيددددى ةصددددىس حدددد نل بحم يٌوددددى  بحج ّدددد ة بحمدددد بد 

ع يميى  ًنىحفىحِ ّج  عقد ّميى حيمدف يع ةصندى  ديبصد  

 ىب ح ّو ًع قْد   دٌة بحم فٌٍ ح عع عميْى  ب صفْ

دبك و عْضْ ّو حنفىًج   كىح عع بحاُ عفْ و ف ًيٍ 

كنغدددىك  يعدددىد بحمدددف يع كدددِ صدددْى ى  بحف يدددْع حثندددى  

بحم  ك  كِ نْل  بحف يع بحم فم ة عيدَ بحمدف يع عند وى 

ّ دددىًت ؽدددن  ةً ؽدددْى و بحم ندددَ ًع دددٌّ  و  كفدددو 

 ي Biesinger & Crippen, 2010بحلىؽ  )

بح ب  د  دًيبل ةصىصدْىل كاحت عي د  بحف اّد  

كِ عميْ  بحف يْع ًبحف يع  وْح ّدزدبد بحدف يع صديٌح  

ًّضدد  وْنمددى ّ ؾددب بحمددف يع عيددَ و يٌوددى  علثدد ه 

ننفْجدد  ةدبًددو صددٌب  كددىا ؽدد ْ ىل ةً عىكلددىل ًال عددت 

ةا عقدددد ّع بحم يٌوددددى  نىحط ّقدددد  بحمنىصددددث   ًكددددِ 
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بحفٌ ْر بحمنىص  ّؤدُ دحَ وزّ  ود  بحدف يع )ؽدىدل 

 ي435 ػ 0222بنٌوط  

ا ىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  بحفددِ ةكمددى 

ةك   عيَ ةىمْ  بحف اّ  بح ب  د  كدِ عميْد  بحف يدْع 

ًبحف يع ًف ًية   ييى و ٌي بالىفمدى  كدِ بألن دى  

 &,Pourmandnia)كددددِ بحمضددددفقثب ًونيددددى 

Behfrouz, 2013;Mullet, et al., 2014, 

Nakata, 2014 ; Sinha, 2012; Rowe 

2017, p.161;Opitz, et al., 2011; 

Chang, 2011; Scheeler, et al., 2011; 

Dihoff, Brosvic, & Epstein, 2003   

 ي .8102  ّض ُ بحضْ 8181بحضْ  عث بحمٌحَ 

ًعفنددٌم وضددفٌّى  بحف اّددد  بح ب  دد  وددد  

وْددح كمْدد  بحم يٌوددى  بحفددِ ّم دد  عقدد ّميى حيمددف يع  

كينددى  وضددفٌٍ بحف اّدد  بحمددٌ زة ًبحفددِ ّم دد  ودد  

حيى ع زّز ةدب  بحطىح   و  عد ت بع ودو ننفْجد  ع 

ع يمو صٌب  ةكىنر ؽ ْ   ة  عىكل   كاحت وضفٌٍ 

بحف اّ  بح ب    بحفاؾدْيْ  ًبحفدِ ع مدب عيدَ دعطدى  

كمىل ةكث  و  بحم يٌوى   ًع مب عيدَ عاثْدر بحم دىنِ 

ًب يعثىكى  بحم  ٌن  ًعؾ ْح بألعطى   ومى ّزّد  

 كْز  يٌده ًبنفثىىو عيدَ صق  بحمف يع  ًع ك و دحَ ع

بحميدددى  بحف يْمْددد  بحفدددِ ع فدددى  دحدددَ ع ددد ّب )ّ ْدددِ 

 يKaspar& Rübeling, 2011؛ 8102نثيىا 

كمددددى و ددددَ بصددددفل ب  وضددددفٌٍ بحف اّدددد  

  ّ  ود  بحن  ّدى  ًونيدى  بحبح ب    بحمٌ زة نفهّْ  

بحن  ّ  بحثنىًْ  وْح ع ٍ با بحف اّد  بح ب  د  عدٌك  

ب ك ىوددب وضددىع  حيمددف يع بألدًب  بحا  ّدد  بحفددِ ع مدد

عيَ ننى  و ىيكو نناضو  كىحمف يع ّقٌ  ن ب وغدىكي  

نددي  ب  بحم ىدصددى  ًبحمنى غددى  نددْ  بأل دد با ًكدداحت 

ودددد  عدددد ت بحمقىينددددى  بحم  كْدددد  بحمن مدددد  دبعيْددددىل 

(Mory, 2004, 773 ي 

ًن  ّ  بحف زّدز بحفدِ ةعدىي  دحدَ ةندو ودى 

 ودد  ع  دد  عنغدده ةً ع ددٌّ  نددْ  وٌ ددل ًبصددفجىن  

كينيى عزدبد  ٌة دذب وى ؽدىوثيى وىحد  يفدى ًديعْدى   

ًعنقؼ  ٌعيى دذب وى ؽىوثيى ع   يفى ًع كدز عيدَ 

بح     نْ  بحضيٌ  ب نضىنِ ًنفىًجو و  ونطي  ةنو 

ّم   عاضْ ه و  عد ت بحنفدىً  ب ّجىنْد  ةً بحضديثْ  

(Wahler, 2004, 120ي 

ًكددددِ ىدددداب ب كدددددىي عغددددْ  بح  ّدددد  وددددد  

عيْددد  وضدددفٌٍ بحف اّددد  بح ب  ددد  بح يبصدددى  دحدددَ كى

 ,Smits,Boonبحمدددددٌ زة ًونيدددددى  ديبصددددد  )

Sluijsmans VanGog, 2008  ي ًبحفدِ بعدىي

دحَ ةا بحمف يمْ  بحاّ  عمْزًب نمضفٌّى  عىحْد  ود  

بحم  كدد  بحضددىنق  كددىنٌب  ددىديّ  عيددَ ع يددع ةكادد  ودد  

بحف اّدددد  بح ب  دددد  ذب  بحمضددددفٌٍ بحمددددٌ ز ًبأل ددددب 

 عاؾْ ل .

صدفل ب  وضددفٌٍ بحف اّدد  كدِ وددْ  و ددِ د

بح ب    بحفاؾْيْ  نفهّ  بح  ّ  و  بحن  ّدى  ًونيدى  

ن  ّدد  بح مددب بحم  كددِ بحفددِ عقددٌ  عيددَ ةصددىس ةا 

بحابك ة بحغ ىح  ) ؾْ ة بألود ي ذب  دو ىندى  و د دة 
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كددِ كددع بحم يٌوددى  ًعدد د بح نىؽدد  بحفددِ عضددفقثييى  

ًبح ميْدددى  بحفدددِ عج ّيدددى  ًكدددِ فدددٌ  ذحدددت ّؾدددثح 

  ع ْ  كِ ننْ  عث   بحم يٌوى  نىحدابك ة بحف يع عميْ

  مدبحغ ىح   حفضيْب بحف ثْ ب  بحفدِ ع د   كْيدى )و 

 ي 02 ػ 8104عمْش 

ًكددِ ىدداب ب كددىي عغددْ  نفددىً  بح  ّدد  ودد  

بح يبصدددى  دحدددَ كىعيْددد  بصدددفل ب  وضدددفٌٍ بحف اّددد  

ي 8103بح ب  دد  بحفاؾددْيْ  ًونيددى   )ينْدد  يوددٌد 

اّدد  بح ب  دد  بحفددِ عٌؽددير دحددَ كىعيْدد  وضددفٌٍ بحف 

بحفاؾدددْيْ  كدددِ لّدددىدة بحف ؾدددْب بحم  كدددِ ًعنمْددد  

 & ,.Terry, K. Pبحفا ْد  بحثؾد ُ  ًديبصد  )

Doolittle, 2008  ي ةكد   كىعيْد  بحف اّد  بح ب  د

بحفاضددْ ّ  كددِ دعىودد  بحا ؽدد  حيطىحدد  حيف دد ا عيددَ 

 و ٍ وى وققو و  ع يع .

ًكدددددددِ فدددددددٌ  بألدنْدددددددى  ًبحن  ّدددددددى  

صددؤبت ةُ ودد  وضددفٌِّ ًبح يبصددى  بحضددىنق   ّثدد ل 

بحف اّددد  بح ب  ددد  )بحمدددٌ زة/ بحفاؾدددْيْ ي كدددِ نْلددد  

بحدددف يع بحف ْاْددد  بألكاددد  عدددهصْ بل كدددِ ع ضدددْ  بحدددف يع  

 حننؾح وؾممِ ًوطٌيُ ىاه بحثْلى  نيصفل بوو .

ًو  ىنى ع   نْل  بحف يع بحف ْاْ  ود  ةكاد  

بحثْلدددى  بحم ًمددد  حفقددد ّع كاْددد  وددد  بحمٌفدددٌعى  

م يمْ  ن يْ  بحف نْد  بحنٌعْد   ًبحمق يب  حيط ب بح

عىؽددد  دذب ودددى لًد  نمضدددفٌّْ  حيف اّددد  بح ب  ددد  

)بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ ي حف قْ  ةكث  بكدىدة وم ند  ود  

 بحف يع ع ت ىاه بحثْلى .

ًدبًمددىل وددى نجدد  بحلثدد ب  ًبحثددىواْ  كددِ 

وجىت بحف نْ  ًع نٌحٌ ْى بحف يدْع ّث ادٌا عد  دصد ب  

كددد  ودددٌبس بحمدددف يع  بحثْلددد  بحف يْمْددد  ن دددب ودددى ّلى

ًّضددىع  كددِ ع قْدد  بألىدد با بحف يْمْدد  نغدد ب  ْدد  

ًع ل ّفنىص  و  بحفطٌيب  بحف نٌحٌ ْ  بحمف وق  

بحم عثطدددددد  نف نٌحٌ ْددددددى بحم يٌوددددددى  ًبح مثْددددددٌع  

ًب نف نر ك ي  وىصْمَ نـ رب ناٌ  بكْت بحف يْمِ 

 ي.8105)و م  عيفٌ    infographicر 

حف يْمددِ ًعفقددح ةىمْدد  ب ناٌ  بكْددت ب

كِ ةنو ّقٌ  نيفىكو ع ب  مىحِ عيَ ك ّق  ع ؿ 

ًنقددددب بحددددف يع  ًلّددددىدة بحقدددد ية بحم  كْدددد  حيمددددف يع  

ًبح غدددل عددد  بحددد ًبنل ًبحنمدددىذ  بحفدددِ عٌ ددد  ندددْ  

بحم يٌودددى  بحمق وددد  ًال ع دددٌا ظدددىى ة وددد  بحٌىيددد  

بألًحددَ  ً دداب ب نفثددىه ًعثضددْل بحم يٌوددى  عدد ّ ة 

 ؛Lopez& Nogueira, 2017بحف قْدددددد  )

Molden, et al. 2015.ي 

ً دد  ةكدد   بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  عيددَ 

بحفهصْ  بحا ىت حفناٌ  بكْت بحف يْمِ كِ لّىدة نٌبع  

 ,Kraus؛ smiciklas, 2012بحددف يع ًونيددى )

 ,Vanichvasin؛Davis & Quinn,2013؛2012

 ,Troutner ؛Lamb, et al., 2014 ؛2013

 ي.2010

 عع ً دد  و ددَ ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ ندد

ًعهّْدد  بح  ّدد  ودد  بحن  ّددى  ًونيددى ن  ّدد  بحف ىوددب 

 Features Integration Theory ًبحم وددح
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ًبحفِ عاف ؿ ةا ب ديب  بحثؾد ُ حشعد ىت ّدفع ود  

ع ت و ويفْ  يًْضدْفْ  ًكقدىل ح ي د  ب نفثدىه ًىمدى 

بحم وي  بألًحَ  ّضفليؼ كْيى بحن دى  ب ديبكدِ احْدىل 

نىؽ  وْدح عقدٌ  بح ْندىا ةنضل بحم وح ب ديبكْ  حي 

نفجمْ  بحم يٌوى  بحملفيا  و ة ًبو ة ود  بحمغدي  

بحثؾددد ُ وددد  عددد ت و كدددى  بح دددْ  بحقازّددد  وادددب 

و يٌوى  بحيٌا ًبح  ك  ًبحف  ّ   ًبحم وي  بحاىنْد  

عقددٌ  عيددَ ب نفثددىه ب نفقددىًِ كددِ و ىحجدد  بحم يٌوددى  

بحملفياددددددد  بحفدددددددِ ّ فٌّيدددددددى بحمغدددددددي  بحثؾددددددد ُ 

(Tinajero& Paramo,1997.ي 

ًٌّ د  ةنمددىك وف د دة حفناٌ  بكْددت كمنددو 

بحاىنددر ًودد  بحمف دد    ًب ناٌ  بكْددت بحاىنددر ىددٌ 

يصدددع عؾدددٌّ ُ ّغددد   عدددث و دددْ  نغددد ب صىندددر 

وؾ ٌنىل نىحم يٌودى  بحمطيدٌب عٌفدْ يى عيدَ ذحدت 

بح صع حمٌفٌم و  د ّلفىيه وؾمع حفناٌ  بكْدت  

 ةودى بحغدد ب بحاددىنِ كيددٌ ب ناٌ  بكْددت بحمف دد   ًىددٌ

وىح  عىؽ  ود  بحفاىعدب دبعدب بح صدٌ  عضدىع  عيدَ 

بحمغدددىى ه بحٌبفددد   ًبالصددددفل ب  بحا دددىت نىحفقدددد ّع 

ًبحفددددهعْ  ودددد  دو ىنْدددد  دعددددىدة عدددد ؿ بحنؾددددٌػ 

 ,Lankowًبحؾددٌي ًع  بيىددى ةكادد  ودد  ودد ة )

Ritchie, & Crooks, 2012.ي 

ً ددد  و دددِ نمدددل ب ناٌ  بكْدددت بحمف ددد   

نٌّدد  ًونيددى  ندد عع ًعهّْدد  بح  ّدد  ودد  بحن  ّددى  بحف 

ن  ّ  بحم ًن  بحم  كْ  ًىَ ع ٍ ةا بحمدف يع  ح ّدو 

بحقددد ية عيدددَ بحدددف يع ًبحفددد يب نغددد ك عدددٌبك  بحثْلددد  

بحف يْمْددد  بح بعمددد  بحفدددِ عضدددىع ه حدددْش كقدددل عيدددَ 

دكفضىب بحم  كد  ًدنمدى ينطيدى نمدى ح ّدو ود  و دىيا 

ًدعدددىدة عنضدددْقيى ًع ْايدددى ًكقدددىل حيمٌ دددل بحف يْمدددِ 

(Spiro, Feltovich, Jacobson and 

Coulson,1991.ي 

ً   ةك   ع ّ  و  بح يبصى  عيَ كىعيْ  

نمدل ب ناٌ  بكْدت بحمف د   كدِ لّدىدة ن دـ نددٌبع  

 ,Zhang ؛Yildirm, et al., 2014بحدف يع ًونيدى )

Zhou, 2016؛ Pinar, Buket, 2014 ؛Kos & 

Sims, 2014  ْ؛ صدددديٌٍ 8102؛عثدددد بح ىت بحضدددد

بحْددددددى   د8102  ةوددددددب وضددددددىا 8104بحمؾدددددد ُ 

 ي.Niebaum et all,2015 ؛8102عٌ ِ 

كِ ودْ  و دِ نمدل ب ناٌ  بكْدت بحاىندر 

ندد عع ًعهّْدد  بح  ّدد  ودد  بحن  ّددى  بحف نٌّدد  ًونيددى  

ن  ّدد  بحن  ّدد  بحثنىًْدد  وْددح عغددْ  دحددَ ةا بحددف يع 

ّ دد   عندد  عقدد ّع  ددز  وثضددل حيمف يمددْ   صددع ّقددٌ  

 بحمف يع نفن ْمو ًدكفغىا بح   دى  ندْ  بحم يٌودى  

ًكداحت دعدع ن  ّد  بحدف يع نىحٌصدىًل بحمف د دة ًبحفددِ 

عدد ٍ ةا بحددف يع ّ دد   نغدد ب ةكادد  عمقددىل عندد وى ّددفع 

عدد ؿ بحنؾددٌػ ًبحؾددٌي نددىحق ب ودد  ن قدديى كددِ 

 .ي Mayer, 2005, p. 175)بحغىع  ةً بحؾا   

ً ددد  ةكددد   بح  ّددد  وددد  بح يبصدددى  عيدددَ 

كىعيْدد  نمددل ب ناٌ  بكْددت بحاىنددر كددِ لّددىدة ن ددـ 

 يع ًونيددددى )عمدددد ً ديًّددددظ ًبوددددىنَ نددددٌبع  بحددددف

 ؛Mauldin, Kroski, 2015؛ 8104بحد عنَ 
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Justen, et al, 2014; ؛Jason, et al, 

 .ي2012

ًومى صث  ّفقح ةا نمطِ ب ناٌ  بكْدت 

)بحاىنددر/ بحمف دد  ي ال ّم دد  ع فدديمى ب  ودد  عدد ت 

نْلددد  ع يدددع بح ف ًنْددد  حْؾدددب دحدددَ  ميدددٌي بحطددد ب 

بعىده ع فدو ةكاد  ود  ًّم نيع و  بالصفاىدة ونو ً

ودد ة  كمددى ةا بحددف يع حددع ّ دد  نمقدد بي وددى ّ دد ا بحادد د 

ًدنمددى كْمددى ّضددفطْ  ةا ّنجددزه ننددى  عيددَ و  كفددو   

ًودد  ىدداب بحمنطيدد  ع دد  نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ك ؽدد  

ونىصددث  حيطدد ب حفطثْدد  ًومىيصددو وددى ع يمددٌه ننددى   

عيددَ  دد يبعيع بحا دّدد  ًةصددىحْ  ع يميددع   حدداب ودد  

ع ددد  نْلددد  بحدددف يع بحف ْاْددد  بحقىًمددد  عيدددَ بحمم دد  ةا 

نمطدددْ  حفناٌ  بكْدددت )بحاىندددر/ بحمف ددد  ي ونىصدددث  

 حزّىدة نٌبع  بحف يع ًعاـ بح    بحم  كِ ح ّيع  .

كمددى عٌ دد  ع  دد  ًبفدد   نددْ  وضددفٌُ 

بحف اّ  بح ب  د  )بحمدٌ زة  بحفاؾدْيْ ي نثْلد  بحدف يع 

 بحف ْاْدد  ًنددْ  نمددل بالناٌ  بكْددت بحف يْمددِ   ًىدداه

بح   دد  عدد عثل نفددٌبلا بحف اّدد  بح ب  دد   وْددح ودد  

بحق ًيُ بحم ىك   عيَ وْزبا بحف اّ  بح ب    كد  

عزّدد  ن ي دد  عطاددث دبك ْددد  بحمددف يع ًعج يددو ّغددد   

نىحميب ًال عقدب ح ي د  عج دب بحمدف يع ّغد   نى وثدىك 

نفْجددد  حغددد ٌيه نىحؾددد ٌن  بحغددد ّ ة ًبحلدددٌا وددد  

ًنداحت ّجد  ةا  بحاغب كِ دنجىل بحميم  بحمضفي ك  

عهعِ بحف اّد  بح ب  د  ونىصدث  ًوف ْاْد  ود  وى دى  

بحمف يمددْ  دا لبد  عزّدد  ًدا  يددر عقددب  ًبألودد  ىنددى 

ّدد عثل نىح   دد  نددْ  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  ًنددْ  

نمددل بالناٌ  بكْددت بحف يْمددِ كدديذب بصددفل   وضددفٌٍ 

بحف اّددد  بح ب  ددد  بحمدددٌ زة وددد  نمدددل بالناٌ  بكْدددت 

ذحت دحَ ب عفمىدّ  ًدنطاى  بح بك ْ  بحاىنر    ّؤدُ 

ح ٍ بحط ب ًنىحفىحِ ال ّف ق  بحي ا بحم  ٌ نغد ب 

ونىصدد   كدداحت بصدددفل ب  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  ددد  

بحفاؾْيْ  و  نمل بالناٌ  بكْت بحف يْمدِ بحاىندر  د  

ّ ٌا  ْ  ونىص  و  بحمف يمْ  ذًُ بحلث ة ًبحاّ  

ةكاد  ودد   ّاقديٌا بالعفمدىد عيدَ ةناضدديع كدِ بحدف يع

بحيجدددٌ  دحدددَ بحف اّددد  بح ب  ددد   ًّدددهعِ كدددِ بحٌصدددل 

كهصىحْ  وفٌبلن  بصفل ب  وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د  

بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ  و  نمل بالناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

بحمف ددد   بحفادددىعيِ وْدددح ةا ك ىمدددى ّفدددْح عدددٌبلا 

حيمف يمددْ  حي ؾددٌت عيددَ بحف اّدد  بح ب  دد  بحمنىصددث  

ذب  بحٌ ددر ع ددىكع عيددَ  بحفددِ عنىصدد  بحمددف يع ًكددِ

 عنغْطو ًدك و حيفا ْ  .

ًّ   بح    بحم  كِ ود  بحمغد    بحفدِ 

عي د بحف يع  وْح ّ د   نفْجد  ح د   دعطدى  بحمدف يع 

بحا ؽدددد  حايددددع بحم يٌوددددى  بحمق ودددد  كددددِ بحثْلدددد  

ًع وْزىى ًو ىحجفيى ًعلزّنيى كدِ بحدابك ة بح ىويد   

ىد صددع بحددابك ة كٌّيدد  بحمدد ٍ ومددى ّددؤدُ دحددَ ب  يدد

 ي.8102ًبحناٌي و  بحف يع  )يوقىا عيَ 

 بىفمددرًىنددى  ع ّدد  ودد  بح يبصددى  بحفددِ 

نفنددىًت عددهصْ  نْلددى  بحددف يع ب ح ف ًنْدد  بحملفيادد  كددِ 

عاددددددددـ بح دددددددد   بحم  كددددددددِ ًونيددددددددى )صدددددددد   

 ي.8102بوب عيْا   ؛8102ٌّصل 

ًومدى صدث  ةعقدح حيثىواد  با نْلد  بحدف يع 

ْ  حيف اّد  بحف ْاْ  بحقىًم  عيدَ بحفاىعدب ندْ  وضدفٌّ
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بح ب  دددددددد  )بحمددددددددٌ زة/ بحفاؾددددددددْيْ ي ً نمطددددددددِ 

ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي و  ةنضد  

نْلددى  بحددف يع حميددىيب  ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ودد  

عددد ت عقضدددْع ةىددد با عيدددَ وٌفدددٌم بحدددف يع عيدددَ 

ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ وض  نمطو صٌب  ةكىا صىندر 

  ؽددْىن  ةً وف دد    عقددىا كددب ويددىية ودد  ويددىيب

بح ىصدد  بٓحددِ ًو ىحجدد  بألعطددى  بحفددِ  دد  ّقدد  كْيددى 

بحطىح  ًذحت وضد  وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د  صدٌب  

 ةكىنر وٌ زة ةً عاؾْيْ  .

 اإلحسبص ثبملشنلخ 
ةًالل ظ بؽددثح بصددفل ب  بحف اّدد  بح ب  دد  

نمضددفٌّىعيى بحملفيادد  كددِ نْلددى  بحددن يع بالح ف ًنددِ 

عيدَ ً دو بحف  ّد  نؾا  عىو  ًنْل  بحف يع بحف ْاْ  

و  ةنجح بحمضف  صى  بحف نٌحٌ ْ  بحفِ حيى ةص  ك ىت 

كِ عنمْ  نٌبع  بحدف يع بحملفياد   حمدى عفمْدز نيدى ود  

ومْدددزب  ع ّددد ة  ً ددد  ةصثفدددر بحث دددٌ  ًبح يبصدددى  

عهصْ ىددى بحا ددىت كددِ ع قْدد  نددٌبع  بحددف يع بحملفيادد  

؛ 8102؛ ي ددى  عيددَ 8102ًونيددى ) صدديى  بحنددىك  

ي حداحت دعجدو بحث دح ن دٌ ع ضدْ  8102ونىا عيْب 

ىدداب بحمضددف    ًلّددىدة كىعيْفددو ودد  عدد ت ديبصدد  

وف ْدد ب  عؾددمْمو  ًودد  ىدداه بحمف ْدد ب  وضددفٌٍ 

 بحف اّ  بح ب    كِ نْل  ع يع ع ْاْ  .

صىنْددىل ظ ٌّ دد  وضددفٌّْ  ةصىصددْ  حفقدد ّع 

بحف اّددد  بح ب  ددد  نثْلدددى  بحدددف يع بالح ف ًنْددد  نؾددداو 

ف ْاْ  ىمى وضفٌٍ بحف اّد  عىو  ًونيى نْل  بحف يع بح

بح ب  ددددد  بحمدددددٌ زة ًوضدددددفٌٍ بحف اّددددد  بح ب  ددددد  

بحفاؾدْيْ  ًح ددب ودد  ىدداّ  بحمضددفٌّْ  دعددع ن دد ُ  

كمدددى ةًفددد ر بحثىواددد  كدددِ وق وددد   –ًحدددو وؤّ ّدددو 

كىحث ـ ّد ُ ةا وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د   –بحث ح 

بحمدددٌ زة ىدددٌ بألنضددد  ًبحدددث ـ ّددد ٍ ةا وضدددفٌٍ 

ٌ بالنض  ًبحث ـ ّد ٍ بحف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ  ى

عددد   ً دددٌد بعدددف ا كدددِ نفْجددد  بصدددفل ب  ةٍ وددد  

 بحمضفٌّْ  .

كاحت عثىّندر نفدىً  بحث دٌ  ًبح يبصدى  

بحضىنق  نغهنيمى كث ـ بحث ٌ  ًبح يبصى  ةظيد   

نفىًجيى بحفهصْ ب  ب ّجىنْ  حمضفٌٍ بحف اّ  بح ب  د  

بحمدددٌ زة كدددِ ع قْددد  ن دددـ ندددٌبع  بحدددف يع ًونيدددى 

؛ و مدددد  بحم دنددددَ 8105مدددد  ديبصددددى  )دعددددى  و 

 & Chase؛8100ًنجددددددددد   كدددددددددىيس 

Houmanfar, , 2009, ي 

ةظيدد   نفددىً  بح  ّدد  ودد  ًودد  نىوْدد  

بح يبصدددى  ًبحث دددٌ  بحفدددهصْ ب  بالّجىنْددد  حمضدددفٌٍ 

بحف اّ  بح ب  د  بحفاؾدْيْ  كدِ ع قْد  ن دـ ندٌبع  

 & ,.Terry, K. Pبحدددف يع ونيدددى ديبصدددى  )

Doolittle, 2008 ي8103؛ ينْ  بح وٌد 

كددِ وددْ  عغددْ  نفددىً  ن ددـ بح يبصددى  

عدد   ً ددٌد كدد ًل نددْ  وضددفٌّْ  حيف اّدد  بح ب  دد  

بحمٌ زة ًبحفاؾْيْ  كدِ ع قْد  ن دـ ندٌبع  بحدف يع 

 &Nicol)؛ 8103ًونيددى ديبصددى  )ىثدد  بح ددزب 

Macfarlane, 2006 َي وْح ةعدىي  نفدىًجيع دحد
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عاٌل ول  ى  بحف يع كِ وجىت ع نٌحجْى بحف يْع حد ٍ 

حداّ  عيقدٌب كد  ود  بحمضدفٌّْ  ود  بحف اّد  بحط ب ب

 بح ب    بحمٌ زة ًبحفاؾْيْ  

ًن دددد بل حيدددداب بحفثددددىّ  نددددْ  بحن  ّددددى  

ًنفىً  بحث ٌ  نغها ع  ّ  بحمضفٌٍ بألكاد  كىعيْد  

)وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    بحمٌ زة/ وضدفٌٍ بحف اّد  

بح ب  دد  بحفاؾددْيْ ي حدداحت عٌ دد  وى دد  دحددَ د دد ب  

ك  ود  ةكقديْ  ةود  بحمضدفٌّْ  وزّ  و  بحث ٌ  حيفه

عىؽدد  ةا بح يبصددى  ًبحث ددٌ  بحضددىنق  حددع عف دد ؿ 

نغددد ب وثىعددد  ح يبصددد  ىددداب بحمف ْددد  نثْلددد  بحدددف يع 

 ّي ا بحْو بحث ح بح ىحِ . بحف ْاْ  ًىٌ وى

صىحاىل ظ ع   ع نٌحٌ ْدى ب ناٌ  بكْدت ود  

ةكا  بحفطثْقى  دنفغدىيبل ًبصدفل بوىل كدِ نْلدى  بحدف يع 

ؾددا  عىودد   ًكددِ نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  بالح ف ًنْدد  ن

عيَ ً و بحف  ّ   حمى ّفمْز نو و  ومْدزب  ع ّد ة  

ً دد  ةصثفددر بحث ددٌ  ًبح يبصددى  كىعيْفددو كددِ ع ْقددِ 

؛  8104ن ـ نٌبع  بحف يع ًونيى )صيٌٍ بحمؾد ُ 

 ي8102؛ بوب ع ثىا 8102بوب وضىا 

كاحت عثىّندر نفدىً  بحث دٌ  ًبح يبصدى  

بحث ٌ  ًبح يبصى  ةظيد   بحضىنق  نغهنيمى كث ـ 

نفىًجيددددى بحفددددهصْ ب  بالّجىنْدددد  حددددنمل ب ناٌ  بكْددددت 

ْد  ن دـ ندٌبع  بحدف يع ونيدى بحف يْمِ بحاىنر كِ ع ق

 & pinar؛ kos & sims, 2014) ديبصددى 

buket, 2014 ؛yildim et al, 2014  ْي  كِ و

ةظيدددد   نفددددىً  ع ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  ًبحث ددددٌ  

ناٌ  بكْدت بحمف د   كدِ بحفهصْ ب  بالّجىنْ  حدنمل ب 

ع قْددد  ن دددـ ندددٌبع  بحدددف يع ونيدددى ديبصددد  ًونيدددى 

؛ 8102؛ىددىنَ عدداْ  niebaum,2015ديبصددى  )

؛ 8102  دبحْدددى عددددٌ ِ 8102نغددد ٍ عثددد بحثى ِ 

ي كددِ ع قْدد  ن ددـ نددٌبع  8102عثدد بح ىت بحضددْ  

 بحف يع 

ًن دددد بل حيدددداب بحفثددددىّ  نددددْ  بحن  ّددددى  

ْدددت ًنفدددىً  بحث دددٌ  نغدددها ع  ّددد  نمدددل ب ناٌ  بك

بالكاددد  كىعيْددد  )نمدددل ب ناٌ  بكْدددت بحاىندددر/ نمدددل 

ب ناٌ  بكْت بحمف   ي حاحت عٌ   وى   دحدَ د د ب  

وزّدد  ودد  بحث ددٌ  حيفهكدد  ودد  ةكقدديْ  ةودد  بحنمطددْ  

عىؽدد  ةا بح يبصددى  ًبحث ددٌ  بحضددىنق  حددع عف دد ؿ 

نغددد ب وثىعددد  ح يبصددد  ىددداب بحمف ْددد  نثْلددد  بحدددف يع 

  ىحِ بحف ْاْ  ًىٌ وىّي ا بحْو بحث ح بح

يبن ددىل  ظ ةًؽددَ بحمددؤعم  بح ىعدد  وددٌت 

بألن م  ًبحفطثْقى  بحف ْاْ  ًبحف ْاْ  بحابعْ  ًبحداُ 

-02عقددد  كدددِ ن عددديٌنو نهصدددثىنْى كدددِ بحافددد ة وددد  )

  نهىمْدددد  نْلددددى  بحددددف يع 8102كث بّدددد ي عددددى  88

بحف ْاْددد  ًعهصْ ىدددى كدددِ عنمْددد  بحف ؾدددْب بحم  كدددِ 

ْد  بحابعْد  نىحمق يب  بحملفيا  ًدعقدىا بحدف يع ًبحاىعي

 ح ٍ بحمف يمْ  . 

عىوضددددىل ظ عٌ دددد  وى دددد  ًب  ْدددد  دحددددَ 

نْلدد  ع يددع ع ْاْدد   ىًمدد  عيددَ بحفاىعددب نددْ   بصددفل ب 

وضددفٌّْ  حيف اّددد  بح ب  ددد  )بحمدددٌ زة/ بحفاؾدددْيْ ي 

ًنمطدددِ ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ )بحاىندددر/بحمف   ي 
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ًع  ّ  وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    بالنض  حيى و  نمدل 

حف يْمددِ بألنضدد  عمايددر كددِ و و دد  ب ناٌ  بكْددت ب

بحثىوا  حٌ ٌد ؽ ٌن  ح ٍ بحط ب كِ وق ي ؽدْىن  

بح ىصدد  بٓحددِ   ًكدداحت حٌ ددٌد عدد نِ ً ؾددٌي حدد ٍ 

بحطدد ب كددِ ويددىيب  ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًذحددت 

ن دد بل حؾدد ٌن  عيددت بحميددىيب  ًعدد بعييى ًعدد    دد ية 

بحطددد ب عيدددَ علْييدددى  ًعددد   عدددٌك  بحٌ دددر بح دددىكِ 

ًعد   ً دٌد ع زّدز ونىصد  ّقد   حيطد ب  ح يبصفيى 

كددِ بصنددى  ع يميددع  ًىدداب وددى ةك عددو نفددىً  بح يبصدد  

 04ي بحفددِ عددع د  بالىددى عيددَ 0بالصف غددىكْ  )وي دد 

كىح  ًكىحث  و  ك ب بحا    بح بن د  عدىي  بح ْند  

بألصىصدددْ  حيث دددح  ًبحفدددِ ةعدددىي  نفىًجيدددى دحدددَ ةا 

% و  بحط ب ح ّيع ع نِ ً ؾدٌي كدِ ويدىيب  24

% ودد  بحطدد ب 24 ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًوقدد

ّاقددديٌا بح يبصددد  وددد  عددد ت نْلددد  ع يدددع ع ْاْددد   

% وددد  بحطددد ب ّاقددديٌا بح يبصددد  بحم عمددد  21ً

نمضدفٌّى  بحف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي  

% وددد  بحطددد ب ّاقددديٌا بح يبصددد  بحم عمددد  22ً

 نهنمىك ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي 

وى صث  ّم   ع  ّد  وغد ي   عيَ فٌ 

بحث دددح بح دددىحِ ًؽدددْى فيى كدددِ بح ثدددىية بحفق ّ ّددد  

بحفىحْددد  ظ عٌ ددد  وى ددد  دحدددَ ع  ّددد  ةنضددد  وضدددفٌٍ 

حيف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي نثْلدد  ع يددع 

ع ْاْدددد   كدددداحت ع  ّدددد  ةنضدددد  نمددددل حفناٌ  بكْددددت 

بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي  ًكداحت ديبصد  بحفاىعدب 

ب  دد  ًنمددل ب ناٌ  بكْددت بحف اّدد  بح نددْ  وضددفٌٍ 

ًذحددت كْمددى ّف يدد  نفهصْ ىمددى عيددَ عنمْدد   بحف يْمددِ

بحجٌبنددد  بحم  كْددد  ًعادددـ بح ددد   بحم  كدددِ حددد ٍ 

 ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع 

 اسئلخ الجحش :
كْددل ّم دد  عؾددمْع نْلدد  ع يددع ع ْاْدد   ىًمدد  عيددَ 

بحفاىعددب نددْ  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زة/ 

مددل ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر/ بحفاؾددْيْ ي ًن

بحمف دد  ي عيددَ عنمْدد  بحف ؾددْب بحم  كددِ ًعاددـ 

 بح    بحم  كِ ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟ 

 ًو  ىاب بحضؤبت بح ًْش عفا م بألصلي  بالعْ  ظ

وددددى ويددددىيب  ؽددددْىن  بح ىصدددد  بٓحددددِ  -0

بحمطيدددٌب عنمْفيدددى حددد ٍ كددد ب بحا  ددد  

قضدع بح بن   ع ث  و يع بح ىص  بٓحدِ ن

 ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟

وددى بالصددش ًبحم ددىّْ  بح لودد   حفؾددمْع  -8

نْل  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًم  عيَ بحفاىعدب 

وضدددفٌّْ  حيف اّددد  بح ب  ددد  )بحمدددٌ زة/ 

بحفاؾددددددْيْ ي ًنمطددددددِ ب ناٌ  بكْددددددت 

بحف يْمدددِ )بحاىندددر/ بحمف ددد  ي  حفنمْددد  

بحجٌبندددددد  بحم  كْدددددد  حمقدددددد ي ؽددددددْىن  

 كدِ بح ىص  بٓحدِ ًعادـ بح د   بحم 

حدد ٍ كدد ب بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع 

 بح ىص  بٓحِ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟

وى بحفؾٌي بحمقف   حفؾدمْع نْلد  بحدف يع  -3

بحف ْاْدددد  بحقىًمدددد  عيددددَ بحفاىعددددب نددددْ  
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وضدددفٌّْ  حيف اّددد  بح ب  ددد  )بحمدددٌ زة/ 

بحفاؾددددددْيْ ي ًنمطددددددِ ب ناٌ  بكْددددددت 

بحف يْمددددِ )بحاىنددددر /بحمف دددد  ي حفنمْدددد  

 كْدددددد  حمقدددددد ي ؽددددددْىن  بحجٌبندددددد  بحم 

بح ىص  بٓحدِ ًعادـ بح د   بحم  كدِ 

حدد ٍ كدد ب بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع 

 بح ىص  بٓحِ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟

وددى ةصدد  بحفاىعددب نددْ  وضددفٌّْ  حيف اّدد   -5

بح ب    )بحمدٌ زة/ بحفاؾدْيْ ي ًنمطدِ 

ب ناٌ  بكْددددددددت بحف يْمددددددددِ )بحاىنددددددددر 

/بحمف ددد  ي نثْلددد  بحدددف يع بحف ْادددِ عيدددَ 

عنمْدد  بحجٌبندد  بحم  كْدد  حمقدد ي ؽددْىن  

بح ىص  بٓحِ ح ٍ ك ب بحا    بح بن   

عددددد ث  و يدددددع بح ىصددددد  بٓحدددددِ نقضدددددع 

 ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟

وددى ةصدد  بحفاىعددب نددْ  وضددفٌّْ  حيف اّدد   -4

بح ب    )بحمدٌ زة/ بحفاؾدْيْ ي ًنمطدِ 

ب ناٌ  بكْددددددددت بحف يْمددددددددِ )بحاىنددددددددر 

/بحمف ددد  ي نثْلددد  بحدددف يع بحف ْادددِ عيدددَ 

اددـ بح دد   بحم  كددِ حمقدد ي ؽددْىن  ع

بح ىص  بٓحِ ح ٍ ك ب بحا    بح بن   

عددددد ث  و يدددددع بح ىصددددد  بٓحدددددِ نقضدددددع 

 ع نٌحٌ ْى بحف يْع ؟ 

وى بح     ب يعثىكْ  نْ  دي دى  كد ب  -2

بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  عيدددَ 

دعفثددددىي بحف ؾددددْب بحم  كددددِ ًوقْددددىس 

عاددددـ بح ددددد   بحم  كدددددِ بحمددددد عثطْ  

  ىص  بٓحِ ؟ نمق ي ؽْىن  بح

 أهذاف الجحش :

بح غل عد  وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د   -0

)بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي بألنضدد  حثْلدد  

بحف يع بحف ْاِ حفنمْ  بحجىند  بحم  كدِ 

ًعاددـ  بح دد   بحم  كددِ حدد ٍ كدد ب 

بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع بح ىصدد  

 بٓحِ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع

بح غدددددل عددددد  نمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت  -8

بحاىندددر/بحمف   ي بألنضددد  بحف يْمدددِ )

حثْلددد  بحدددف يع بحف ْادددِ حفنمْددد  بحجىنددد  

بحم  كدددِ ًعادددـ  بح ددد   بحم  كدددِ 

ح ٍ ك ب بحا    بح بن د  عد ث  و يدع 

 بح ىص  بٓحِ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع

بح غل عد  وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د   -3

)بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي بألنضدد  حثْلدد  

بحددف يع بحف ْاددِ كددِ دكددىي عاىعيددو ودد  

ل ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر/ نمدد

بحمف ددد  ي حفنمْددد  بحجىنددد  بحم  كدددِ 

ًعاددـ  بح دد   بحم  كددِ حدد ٍ كدد ب 

بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع بح ىصدد  

 بٓحِ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع

بح غددل عدد  بح   دد  ب يعثىكْدد  نددْ   -5

دي دى  كد ب بحمجمٌعدى  بحفج ّثْدد  

بألين   كِ دعفثدىي بحف ؾدْب بحم  كدِ 
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س عاددددـ بح دددد   بحم  كددددِ ًوقْددددى

بحمددد عثطْ  نمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  

 بٓحِ

 أهمُخ الجحش :  

عزًّ  وؾممَ ًوطٌيُ نْل  بحدف يع  -0

بحف ْاْدد  نىحم ددىّْ  بح لودد  حفؾددمْع 

وضفٌّْ  حيف اّ  بح ب  د  )بحمدٌ زة 

/ بحفاؾددْيْ ي ًنمطددْ  حفناٌ  بكْددت 

 بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي 

ْمْدد  عٌ ْدد  بن ددىي بحمؤصضددى  بحف ي -8

دحَ ةىمْ  عٌظْل وضدفٌّى  بحف اّد  

بح ب  دد  )بحمددٌ زة / بحفاؾددْيْ ي كددِ 

نْلددددددد  بحدددددددف يع بحف ْاْددددددد  ًبنمدددددددىك 

ب ناٌ  بكْددددددددددددددددددت بحف يْمددددددددددددددددددِ 

)بحاىندددددر/بحمف   ي ح كددددد  وضدددددفٌٍ 

 ول  ى  بحف يع 

ّ فثدددد  بحث ددددح و ىؽدددد بل حيفٌ يددددى   -3

بحف نٌّدددد  بح  ّادددد  حفٌظْددددل ةنمددددىك 

ولفيادد  ودد  بحف اّدد  بح ب  دد  ًنْلدد  

 ف يع بحف ْاْ  بح

ظ  ّقفؾد  بحث دح عيدَ بح د ًد  حمذداد الجحش

 بحفىحْ  ظ 

و  نغ ُ ظ ك ب بحا    بح بن د   ع نٌحٌ ْدى  -0

 بحف يْع ع ث  و يع بح ىص  بٓحِ  

 ىو دد   –ودد  و ددىنِ ظ كيْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد   -8

 كنطى 

وددد  لودددىنَ ظ بحاؾدددب بح يبصدددِ بحادددىنِ حي دددى   -3

    8102/8102بح يبصِ 

ظ ّفقددم  بحث ددح بح دد ًد  ودد ًد وٌفددٌعْ  -5

 بحمٌفٌعْ  بحفىحْ  ظ 

   وضددددددددفٌٍ بحف اّدددددددد  بح ب  دددددددد

)بحمددددٌ زة/ بحفاؾددددْيْ ي نثْلدددد  

 بحف يع بحف ْاْ  

  ِنمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت بحف يْمددددد

)بحاىنددر/ بحمف دد  ي نثْلدد  بحددف يع 

 بحف ْاْ 

   بحجٌبن  بحم  كْد  حمقد ي ؽدْىن

 بح ىص  بٓحِ 

  عاددـ بح دد   بحم  كددِ بحمدد عثل

 بح ىص  بٓحِ نمق ي ؽْىن  

 مصطلحبد الجحش : 

كددَ فددٌ  دكدد م بحثىوادد  عيددَ بحف  ّاددى  

بحفددَ ًيد  كددَ ع ّدد  ودد  بألدنْددى  بحف نٌّدد  ذب  

كثْ ددد  نْلددد  و بعدددىة بح   ددد  نمف ْددد ب  بحث دددح ً

بحددف يع  ًعؾددمْع بحم ىحجددى  نيددى  ًبح ْندد   ًةدًب  

بحث ددح  عددع ع  ّدد  وؾددطي ى  بحث ددح د  بًْددىل عيددَ 

 بحن ٌ بٓعِظ 

 ف اّ  بح ب    بح

ع  كيى بحثىوا  نهنيى بحم يٌودى  ب ّجىنْد  

ةً بحضدديثْ  )بحيا ْدد  / ْدد  بحيا ْدد ي بحفددِ ّ ؾددب 

عيْيددى بحمددف يع دبعددب نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ن دد  ةدب  

دصفجىن  وى ني ا وضىع ة بحمدف يع ًعٌ ْيدو ةصندى  

بحددف يع ًع  ّدد  نقددىك بحقددٌة ًبحقدد ل ًبحفهكدد  ودد  

 ع ق  نٌبع  بحف يع 
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 بحف اّ  بح ب    بحفؾ ْ ْ  

ع  كيى بحثىوا  نهنيدى يد بحا دب بحمدٌ ز بحداُ ّ يد  

كىا صديثِ بً بّجدىنِ )حا دِ ةً ْد  ة  حيطىح  صٌب

ًكدِ  بحيا ِ ي ّلث ه ع  ؽ   ةً عطه دصفجىنفو  

وىح  بحلطه عيْو ةا ّ ىًت ب  ىن  و ة ةع ٍ وفدَ 

 ّؾب دحَ ب  ىن  بحؾ ْ   .

  ّ  بحف اّ  بح ب    بحفاضْ

ع  كيى بحثىوا  نهنيى يد بحا دب بحماؾدب 

بحاُ ّ ي  حيطىح  صٌب كىا صديثِ بً بّجدىنِ )حا دِ 

ةً ْ  بحيا ِ ي ّلث ه ع  ؽد   ةً عطده دصدفجىنفو  

ودد  عدد ؿ نىًينٌّنددر حددو عثددىية عدد  دناٌ  بكْددت 

صىنر ةً دناٌ  بكْت وف د    عثدىية عد  ويدل كْد ٌّ 

ّغددد   ىددداب بحجدددز  وددد ة ةعددد ٍ وضددد  بحمجمٌعددد  

حفج ّثْددد  بحفدددِ ّنمفدددِ دحْيدددى  ًكددداحت يبندددل ونفددد ٍ ب

 حينقىط و  بحم يع ًبحزو    .

 نْل  بحف يع بحف ْاْ  

ع  كيى بحثىوا  نهنيى نْل  ع يع ذكْد  ع فمد  

عيدددَ بح دددٌبي ًبحفاىعدددب ندددْ  بحمدددف يع ًبحم فدددٌٍ 

بحف يْمِ  ًعقٌ  عيَ ع ّ  و  بحفاىع   بحف يْمْد  

حمدددددٌ زة/ ندددددْ  وضدددددفٌّْ  حيف اّددددد  بح ب  ددددد  )ب

بحفاؾدددْيْ ي ودددد  نمطدددْ  حفناٌ  بكْددددت بحف يْمددددِ 

)بحاىنر/ بحمف د  ي ًذحدت حم بعدىة بحاد ًل بحا دّد  

 نْ  بحط ب 

 ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ 

ع  كو بحثىوادو ب  بًْدىل نهندو ر عؾدمْع 

و ًِ حفثضدْل بحم يٌودى  بحم قد ة ًعماْييدى نؾد ّىل 

حقمىا عٌؽْب بحيد ا بحمطيدٌب نضد ع  ًصديٌح  

 بح    بحم  كِ ع  بحط ب ر ًعاـ

 بالناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر 

ع  كدددو بحثىواددد  نهندددو يصدددٌوى  صىنفددد  

عغدد    ددز  و ددْ  ودد  بحم فددٌٍ نغدد ب صىنددر دًا 

 ةٍ عاىعب و  بحط ب 

 بالناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف   

ع  كدددو بحثىواددد  نهندددو يصدددٌ  وف  كددد  

 عغ    ز  و  بحم فٌٍ  ًّفاىعب و يى بحط ب  

   بحم  كِ بح  

ع  كددو بحثىواددو ب  بًْددىل نهنددو رد مددىحَ 

بحجي  بح قيِ ًبألنغدط  بح قيْد  بحفدِ نداحيى بحمدف يع 

دبعددب نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  بحقىًمدد  عيددَ وضددفٌّْ  

حيف اّدددد  بح ب  دددد  )بحمٌ زة/بحفاؾددددْيْ ي ًنمطددددْ  

حفناٌ  بكْت بحف يْمدِ )بحاىندر/بحمف   ي ود  ة دب 

با بحف يْمْدد  ن اددى ه ننددى  ولططىعددو ًع قْدد  بألىدد 

 ًكىعيْ ر

 عع دع بد ةدًب  بحث ح بٓعْ   ظ  ظ أدواد الجحش

 ةدًب   م  بحثْىنى   -0

دصفثْىا حط ب بح يبص  ب صف غىكْ   - ة

وٌت ويدىيب  وقد ي ؽدْىن  بح ىصد  

بٓحِ  ًود ٍ بصدفل بويع حثْلد  ع يدع 

ع ْاْ   ىًمد  عيدَ وضدفٌّْ  حيف اّد  

بح ب  ددددد  )بحمدددددٌ زة/ بحفاؾدددددْيْ ي 
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طدددددْ  حفناٌ  بكْدددددت بحف يْمدددددِ ًنم

 )بحاىنر/بحمف   ي   .

 ىًم  و ىّْ  عؾمْع نْل  ع يع ع ْاْ   - ب

 ىًمدد  عيددَ بحفاىعددب نددْ  وضددفٌّْ  

حيف اّددددددددد  بح ب  ددددددددد  )بحمدددددددددٌ زة/ 

بحفاؾدددْيْ ي ًنمطدددْ  حفناٌ  بكْدددت 

 بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي    .

 ىًمدددد  بألىدددد با بحم عثطدددد  نمقدددد ي  -  

 ؽْىن  بح ىص  بٓحِ 

 بحم ىحج  بحفج ّثْ ظةدًب   -8

بحمٌ دد  بحف يْمددِ ًبحدداُ ّغددفمب عيددَ ةدبعددْ   

 حيم ىحج  بحفج ّثْ   ًىِ كىحفىحِ ظ

ةدبة بحم ىحجددد  بحفج ّثْددد  بألًحدددَ ظ نْلددد  ع يدددع  -0

ع ْاْ  نيدى وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د  بحمدٌ زة 

 و  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر.

يدددع ةدبة بحم ىحجددد  بحفج ّثْددد  بحاىنْددد  ظ نْلددد  ع  -8

ع ْاْ  نيدى وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د  بحمدٌ زة 

 و  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف   .

ةدبة بحم ىحجددد  بحفج ّثْددد  بحاىحاددد  ظ نْلددد  ع يدددع  -3

ع ْاْ  نيى وضفٌٍ بحف اّ  بح ب  د  بحفاؾدْيْ  

 و  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر.

ةدبة بحم ىحجدد  بحفج ّثْدد  بح بن دد  ظ نْلدد  ع يدددع  -5

نيى وضفٌٍ بحف اّ  بح ب  د  بحفاؾدْيْ   ع ْاْ 

 و  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف   .

 ةدًب  بحقْىس ظ -3

ب عفثدددىي بحم  كدددِ بحمددد عثل نمقددد ي  ي ة

ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ )وددد  بعددد بد 

 بحثىوا ي  

وقْىس عادـ بح د   بحم  كدِ )ود   ي ب

 بع بد بحثىوا ي  

 منهج الجحش :  
بد ن دـ وندىى  بح يبصدى  بحٌؽداْ  ظ كدِ دعد  -0

ًبصف  بؿ بألدنْى  بحم عثط  نمغد ي  بحث دح 

ًوف ْ بعدددو  ًًفددد  عؾدددٌي وقفددد   ح صدددش 

ًبحم ددىّْ  بحم عثطدد  نفؾددمْع وضددفٌٍ بحف اّدد  

بح ب  ددد  )بحمدددٌ زة / بحفاؾدددْيْ ي نثْلددد  ع يدددع 

ع ْاْددددد  وددددد  نمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت بحف يْمدددددِ 

)بحاىندر/بحمف   ي  ًكدداحت بحفٌؽددب دحددَ  ىًمدد  

 ؽْىن  بح ىص  بٓحِ  بألى با بحم عثط  نمق ي

بحمددني  عددث  بحفج ّثددِ ظ حقْددىس ةصدد  بحمف ْدد   -8

بحمضفقب ًىٌ نىع  ع  بحفاىعدب ندْ  وضدفٌّْ  

حيف اّ  بح ب     )بحمٌ زة / بحفاؾدْيْ ي نثْلد  

ع يددع ع ْاْدد  ًنمطددْ  حفناٌ  بكْددت بحف يْمددِ 

)بحاىندددددر/بحمف   ي عيدددددَ عنمْددددد  بحمف ْددددد ب  

ًعادـ  بحفىن   حيث دح ًىدِ بحجىند  بحم  كدِ

بح دد   بحم  كددِ حمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ 

 ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع 

عفقددح وف ْدد ب  بحث ددح   ظ مزغريريتاد الجحريريش 

 كىحفىحِ ظ 

بحمف ْدد  بحمضددفقب ظ ىددٌ نددىع  عاىعددب وضددفٌّْ   ي0

حيف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي نثْلدد  
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ع يددع ع ْاْدد  ًنمطددْ  حفناٌ  بكْددت بحف يْمددِ 

 ف   ي)بحاىنر/بحم

بحمف ْدد ب  بحفىن دد  ظ ّفقددم  وف ْدد ّ  عددىن ْ   ي8

 ىمى 

بحف ؾدددْب بحم  كدددِ بحمددد عثل نمقددد ي  - ة

 ؽْىن  بح ىص  بٓحِ

عاددددـ بح دددد   بحم  كددددِ بحمدددد عثل  - ب

 نمق ي ؽْىن  بح ىص  بٓحِ 

 الزصمُم الزجزَجٍ للجحش :
  ي بحفؾمْع بحفج ّثِ حيث ح0ع ب )

بحقْىس بحقثيِ  بحمجمٌع 

 حيمف ْ ب  بحفىن  

بحقْىس بحث  ُ  ىحجى بحم 

 حيمف ْ ب  بحفىن  

 ي0عج ّثْ  )

وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    

)بحمٌ زةي  و   نمل 

 ب ناٌ  بكْت )بحاىنري 

 

  ِب عفثىي بحف ؾْي

بحم  كِ حميىيب  

وق ي ؽْىن  

 بح ىص  بٓحِ 

 

 

  وقْىس عاـ

 بح    بحم  كِ 

 

 

نْل  ع يع ع ْاْ  ّقٌ  بحطىح  و  

ٍ بحف اّ  ع حيى نىح يبص  وضفٌ

بح ب     بحمٌ زة و  نمل 

 ب ناٌ  بكْت بحاىنر 

 

  ِب عفثىي بحف ؾْي

بحم  كِ حميىيب  

وق ي ؽْىن  

 بح ىص  بٓحِ 

 

  وقْىس عاـ

 بح    بحم  كِ 

 

 

 

 ي8عج ّثْ  )

وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    

)بحمٌ زةي  و   نمل 

 ب ناٌ  بكْت )بحمف   ي

نْل  ع يع ع ْاْ  ّقٌ  بحطىح  و  

حيى نىح يبص  وضفٌٍ بحف اّ  ع 

بح ب     بحمٌ زة و  نمل 

 ب ناٌ  بكْت بحمف    

 ي3عج ّثْ  )

وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    

)بحفاؾْيْ ي  و   نمل 

 ب ناٌ  بكْت )بحاىنري

نْل  ع يع ع ْاْ  ّقٌ  بحطىح  و  

ع حيى نىح يبص  وضفٌٍ بحف اّ  

بح ب     بحفاؾْيْ  و  نمل 

 حاىنر ب ناٌ  بكْت ب

 ي5عج ّثْ  )

وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    

)بحفاؾْيْ ي  و   نمل 

 ب ناٌ  بكْت )بحمف   ي

نْل  ع يع ع ْاْ  ّقٌ  بحطىح  و  

ع حيى نىح يبص  وضفٌٍ بحف اّ  

بح ب     بحفاؾْيْ  و  نمل 

 ب ناٌ  بكْت بحمف    

 فزوض الجحش :
العٌ دد  كدد ًل دبحدد  دوؾددىًْىل عندد  وضددفٌٍ  -0

ندددددْ  وفٌصدددددطى  دي دددددى  كددددد ب   ي1.14)

بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  كدددِ دعفثدددىي 

ؽدددْىن  بحف ؾدددْب بحم  كدددِ بحمددد عثل  نمقددد ي 

حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع  بح ىص  بٓحدِ 

ع    حيفاىعب نْ  وضدفٌّْ  حيف اّد  بح ب  د  
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)بحمددددددددٌ زة/ بحفاؾددددددددْيْ ي ودددددددد  نمطددددددددْ  

 حفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي

  كدد ًل دبحدد  دوؾددىًْىل عندد  وضددفٌٍ العٌ دد -8

ي  ندددددْ  وفٌصدددددطى  دي دددددى  كددددد ب 1.14)

بحمجمٌعددى  بحفج ّثْددد  بألين دد  كدددِ وقْدددىس 

ؽدْىن  عاـ بح    بحم  كِ بحم عثل نمقد ي 

حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع بح ىصدد  بٓحددِ 

ع    حيفاىعب نْ  وضدفٌّْ  حيف اّد  بح ب  د  

)بحمددددددددٌ زة/ بحفاؾددددددددْيْ ي ودددددددد  نمطددددددددْ  

 بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي حفناٌ  

ال عٌ   ع    ديعثىكْ  نْ  دي دى  كد ب  -3

وجمٌعدددى  بحث دددح بحفج ّثْددد  عيدددَ ب عفثدددىي 

بحف ؾدْيِ بحم  كدِ  ًدي دىعيع عيدَ وقْددىس 

نمقددد ي عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ بحمددد عثطْ  

حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى  بح ىصدد  بٓحددِؽددْىن  

 بحف يْع

 : السبثقخ  سبدصبنًُب : اإلطبر النظزٌ والذرا
ّفقم  ب كدىي بحن د ُ حيث دح بح يبصدى  

ًبألدنْدددى  ًبحم ب ددد  بحم عثطددد  نمف ْددد ب  بحث دددح 

بح ددددىحِ ًعفقددددم  صددددر و ددددىًي  بحم ددددٌي بألًتظ 

بحف اّ  بح ب     بحم ٌي بحاىنِظ نْلد  ع يدع ع ْاْد   

بحم ددٌي بحاىحددحظ ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ  بحم ددٌي 

ىوشظ بح   د  بح بن ظ بح    بحم  كِ  بحم دٌي بحلد

نددْ  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  نثْلدد  ع يددع ع ْاْدد  

ًنمل ب ناٌ  بكْت ًةص ىع عيَ عنمْ  ن ـ نٌبع  

بحف يع  بحم دٌي بحضدىدسظ عؾدمْع نْلد  ع يدع ع ْاْد  

 ىًم  عيَ بحفاىعدب ندْ  وضدفٌّْ  حيف اّد  بح ب  د  

)بحمددددٌ زة/ بحفاؾددددْيْ ي  ًنمطددددْ  حفناٌ  بكْددددت 

 ف   ي بحف يْمِ )بحاىنر/بحم

 بحم ٌي بألًت ظ بحف اّ  بح ب    

 وايٌ  بحف اّ  بح ب    ظ 

ٌّ ددد  بح  ّددد  وددد  بحف  ّادددى  حيف اّددد  

بح ب  دددددددددددددد  وْددددددددددددددح ّ  كيددددددددددددددى )و مدددددددددددددد  

ي نهنيددددى و يٌوددددى  ّقدددد ويى 885 8104عمددددْش 

بحم يددع حيمددف يع كددِ فددٌ  دصددفجىنفو  ًعٌفددح حددو 

ودددد ٍ ؽدددد   بالصددددفجىن  ةً عطليددددى ًحمددددىذب ىددددِ 

 ؽ ْ   ةً عىكل  .

ي عيدَ Hounsell, 2003 كيدى )ًّ 

ةنيى وجمٌعد  بحم و دى  ًبحفؾدٌّثى  بحفدِ ّدزًد 

نيدددى بحطىحددد  وددد  بحم يدددع صدددٌب  كفىنْددد  ةً عدددايْ  

 ني ا عق ّع بح عع ًع زّز ع يمو 

ي دحدَ Taras, 2013, p. 33ًّغدْ  )

ةنيى و  ك  نفىً  ب  ىن  ةً وجمٌع  ود  ب  ىندى  

ىندى  بحفىحْد   بحفِ    ع ض  ةً ع  ت ب  ىن  ةً ب  

كيدددِ و يٌودددى  عددد  بحضددديٌ  بح دددىحِ بحفدددِ ّم ددد  

 دصفل بويى حف ضْ  بألدب  بحمضفقثيِ .

كِ وْ  ع ٍ رونىا عيْبر ةنيى عميْ  

ّددفع كْيددى عزًّدد  بحمددف يع نم يٌوددى  وددٌت بصددفجىنفو 

نغ ب ون ع ًوضفم  ود  ة دب وضدىع عو كدِ ع د ّب 

بالصددفجىنى  بحفددِ ع ددٌا ن ى دد  دحددَ ع دد ّب ًعاثْددر 
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  8102صددددددفجىن  بحؾدددددد ْ    )ونددددددىا عيْددددددب ب 

 ي882ػ

 ,Carless, & Boudنْنمددى ّدد ُ )

ي ةنيددى عميْدد  عقدد ّع و يٌوددى  ودد  وؾددىدي 2018

ولفيادددد  واددددب بحددددزو   ةً بحم يمددددٌا ةً بألن مدددد  

ب ح ف ًنْددددد  بحم فمددددد ة عيدددددَ بح مثْدددددٌع  ًبحفدددددِ 

 ّضفل ويى بحمف يمٌا حف زّز ع يميع 

 ةىمْ  بحف اّ  بح ب    ظ

 ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ ىنددددى  بح 

 & Nicol)عنىًحر ةىمْ  بحف اّ  بح ب    ًونيدى   

MacFarlane, 2006, pp.205-206; Young 

& Norgard, 2006; Dennen, et al., 2007; 

Narciss, Sosnovsky, Schnaubert, et al., 

2014, p.5)     ًن ددد  با دكي ددددر عيْيدددى بحثىوادددد

 ّم نيى ؽْى فيى كْمى ّيِ ظ 

وضفٌٍ دبك ْ  بحف يع ظ وْدح عٌفدح لّىدة  .0

بحف اّددد  بح ب  ددد  حيمدددف يع ةّددد  ّقدددل وددد  

بحيدد ا بحم  ددٌب كْددو ًوددى بحددزو  بحدداُ 

 ّ فى  دحْو حف قْقو 

بحفاىعددب بحنغددل نددْ  بحم يددع ًبحطدد ب ًىدداب  .8

بحفاىعددب نددْ  بحطىحدد  ًبحم يددع كددِ بحٌ ددر 

بحمنىصددد  عددد  ك ّددد  بحف اّددد  بح ب  ددد  

ا ّضددمح ندد عع بحطدد ب  كفضددىب بحم ددىي

ًبحميدددىيب  ًّدددؤص  نغددد ب دّجدددىنِ عيدددَ 

 ع مييع 

لّددىدة بحف ؾددْب بح يبصددِ  ًذحددت حفضدديْب  .3

عميْدد  ب وفاددىظ نىحم يٌوددى  كددِ بحددابك ة 

كٌّيدددددددد  بحمدددددددد ٍ ًعن ددددددددْع بحف دددددددد ا 

 ًبالصف  ىم 

 ع قْ  ةى با بحمق ي بح يبصِ  .5

وضددددىع ة بحطدددد ب عيددددَ ع كْددددز ب نفثددددىه  .4

حشعطى  كفؾثح د ىند  بحمدف يع بحلطده ود  

ةا عقددد ل ب يعثىكدددى  بحلىكلددد  عدددهنيى 

بحفدددِ ع ٌندددر كدددِ ذبك عدددو ندددْ  بألصدددلي  

 ًب  ىن  بحلىكل  

 عنغْل عميْ  بحف يع  .2

عٌك  حيمف يمْ  بحمضىع ة و  ة ب بكفغىا  .2

 بالعطى      

بحف ي  عيَ بح قثى  بحفِ عٌب و وضدىيبعيع  .2

 ًعج ييع ةكا  كاى ة كِ بحقْى  ناحت

عدٌك  بحمضىع ة كِ بحفقْْع بحف ٌّنِ  وْدح  .2

حيمف يمددْ  و يٌوددى  عدد  وددىحفيع بح بىندد  

 حيم  ك  و  ة ب ع ضْ  ع يميع 

ًىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  بحفِ عنىًحر 

ةىمْدد  بحف اّدد  بح ب  دد  كددِ عميْدد  بحف يددْع ًبحددف يع 

ي بحفدددددِ عنىًحدددددر 8102ًونيدددددى  )وندددددَ بحجدددددزبي 

وضدددفٌّْ  حيف اّددد  بح ب  ددد  )ودددٌ زة/ عاؾدددْيْ ي 

ييمدددى وددد  بألصدددديٌب نمقددد ي بح ف ًندددِ ًةصدددد  عاىع

بحم  كِ )ب ن كىم/بحف ًُي كِ ع قْ  نٌبع  بحدف يع 

ًدبك ْددد  ب نجدددىل حددد ٍ كىحثدددى  بح يبصدددى  بح يْدددى  

ًةظي   بحنفىً  ً ٌد عدهصْ  حيفاىعدب ندْ  وضدفٌُ 
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بحف اّدددد  بح ب  دددد  ًبالصدددديٌب بحم  كددددِ نىحنضددددث  

حيف ؾْب ًبحجىند  بألدبًدِ بحميدىيُ  نْنمدى الٌّ د  

 ب نىحنضث  حي بك ْ  حفنجىل عهصْ  حياب بحفاىع

ي 8102ًديبصدددد   )عمدددد ً ديًّددددظ  

بحفِ ى كر دحَ و  ك  ةص  وضفٌُ بحف اّد  بح ب  د  

)عؾدد ْ ْ / عاضددْ ّ ي كددِ نْلدد  ع يددع  ىًمدد  عيددَ 

بحلدد بًل بحاىنْدد  ب ح ف ًنْدد  ًكددِ عنمْدد  بحماددىىْع 

بح ْمْىًْدد  ًبحمْددٌت بح يمْدد  حيطدد ب ذًٍ ؽدد ٌنى  

  بحاىنٌّد   ًبظيد   بحنفدىً  ع يع بح ْمْدى  نىحم ويد

ً دددٌد كددد ل ندددْ  وضدددفٌٍ بحف اّددد  بح ب  ددد  ندددْ  

بحمجمٌعفْ  كْمى ّف ي  نيعفثىي بحماىىْع بح ْمْىًْ  

ًوقْدددىس بحمْدددٌت بح يمْددد  حؾدددىحح بحمجمٌعددد  ذب  

بحف اّدد  بح ب  دد  بحفاضددْ ّ  بحقىًمدد  عيددَ بحلدد بًل 

 بحاىنْ  ب ح ف ًنْ 

ي بحفدِ 8102ًديبص  )لّن  بحضد وِ 

 كر دحددَ عؾددمْع وضددفٌّْ  ودد  بحف اّدد  بح ب  دد  ىدد

بحقىًمدد  عيددَ عضددجْب بحغىعدد  نددىحف يع ب ح ف ًنددِ  

عثد  بحٌّد  ًةص ىمدى عيدَ يفدى كىحثدى  ع نٌحٌ ْدى 

بحف يْع ًعنمْ  بحف ؾْب بحم  كِ ًويدىيب  عؾدمْع 

بحقؾددددد  بح  مْددددد  بحف يْمْددددد  ًعطٌّ ىدددددى حددددد ّي   

 ًةظيدد   بحنفددىً  ً ددٌد كدد ًل دبحدد  دوؾددىًْىل نددْ 

بحمجمٌعفْ  كدِ ويدىيب  عؾدمْع بحقؾد  بحف يْمْد  

بح  مْددد   ًكدددِ ويدددىيب  عطدددٌّ  بحمندددف  بحف يْمدددِ 

بحنيىًِ ر بحقؾد  بح  مْد  بحف يْمْد ر  ًكدِ دي د  

يفددددى بحطىحثددددى  عدددد  بحف اّدددد  بح ب  دددد  حؾددددىحح 

بحمجمٌعددد  بحاىنْددد  بحفدددِ عيقدددر بحف اّددد  بح ب  ددد  

 بحماؾي   نْنمى ال ٌّ   ك ل ندْ  بحمجمدٌعفْ  كدِ

 بحف ؾْب بحم  كِ .

 نمىذ  بحف اّ  بح ب    

ىنى  بح  ّ  ود  بح يبصدى  بحفدِ عنىًحدر 

 ؛Kio, 2015, p13نمددىذ  بحف اّدد  بح ب  دد  )

Juwah, Macfarlane, Nicol, & Ross, 

2004,p5 ي  ًن   با دكي ر عيْيى بحثىواد  ّم نيدى

 ص دىى كْمى ّيِظ 

   بحنمدددٌذ  بحددد بً ُ حيف اّددد  بح ب  دددA 

cyclic model   ظ ّ فمددددد  بحنمدددددٌذ

بحددد بً ُ عيدددَ ودددٌبي ذُ دعجدددىىْ  ندددْ  

بحطددد ب ًبحم يمدددْ  حف ضدددْ  بحدددف يع كمدددى 

 ٌّفح بحغ ب بحفىحِ 

 

 

 

 

 ي بحنمٌذ  بح بً ُ حيف اّ  بح ب   0ع ب )

 بحمل  ى   وضفقثب وؾ ي بحف اّ  بح ب    

 بحف اّ  بح ب    

 بحف اّ  بح ب    
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     بحنمٌذ  بحلطَ حيف اّ  بح بA 

linear model   ْظ ّؾٌي ع    عط

نْ  وؾ ي بحف اّ  بح ب    ًبحمف يع بحاُ 

قٌ  نم ىحج  بح صىح  ًكقىل حيف يْمى   ّ

ومى ّؤدُ دحَ ع ضْ  بحف يع كمى ٌّفح 

 ي.Kio, 2015, p13بحغ ب بحفىحِ )

 

 ي بحنمٌذ  بحلطِ حيف اّ  بح ب   8ع ب )

  بحنمدددددٌذ  بحف دددددٌّنِ حيف اّددددد  بح ب  ددددد  ظ

ٌّفددددح ىدددداب بحنمددددٌذ  ع  دددد  بحف اّدددد  

بح ب    كِ بحفقٌّع بحف دٌّنِ ًةا بحف اّد  

 ددد  ّم ددد  با ع دددٌا عىي ْددد  وددد  بح ب 

بحم يع ًبأل  با  كمى ةنيى    ع ٌا دبعيْد  

وددددد  بحمدددددف يع ناضدددددو ًعددددد عثل نهى بكدددددو 

ًدصددف بعْجْىعو  كمددى ٌّفددح بحنمددٌذ  ةا 

بحف اّ  بح ب    ع عثل نىألى با بحف يْمْد  

ًبحميدددى  ًبحم دددىّْ  بحفدددِ ّ ددد ىى بحم يدددع 

(Juwah, Macfarlane, Nicol, & 

Ross, 2004,p5.ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي بحنمٌذ  بحف ٌّنِ حيف اّ  بح ب   3ع ب )

   بحنمدددٌذ  بحمفؾدددب حيف اّددد  بح ب  دددA 

connected model  ظ ّغدددددث  ىددددداب

بحنمدددٌذ  بحدددف يع بحغدددث ِ بحددداُ ّ ندددَ ةا 

بحددف يع ىددٌ عميْدد  ب فمىعْدد   ًبا و ًصددو 

وؾ ي بحف اّ  

 بح ب   

 وضفقثب  ى  بحمل  

بع بد 

بحم يع 

ح ى با 

ًبحميى  

 ًبحم ىّْ  

 -حمجىت بحم  كِ   -

بحمضىع ب  

بحف اْزّ    

بالصف بعْجْ  

 بحم  كْ 

 

 نٌبع  بحف يع بالصف بعْجْى   بى با بحط ب

 بالدب  

بحف اّ  بح ب    بحلىي ْ  

 بح ميْى  بحلىي ْ  )بحم يع/ بال  باي 

 بحط ب 

 ابعِي )بحفقْْع بح

 بح ٌبي 

 وضىيب  بحف اّ  بح ب    

 بح ميْى  بح بعيْ  حيط ب 
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ّ فمددد  عيدددَ دوددد  بكفضدددىب بحم  كددد  وددد  

بحم يمددددْ  ًبأل دددد با ًةا بحف ددددىًا نددددْ  

ْ  ىٌ وْزة بحنمدٌذ  بحمفؾدب كمدى بحمف يم

 ٌّفح بحغ ب بحفىحِ.

 

 

 

 

 

 ي بحنمٌذ  بحمفؾب حيف اّ  بح ب   5ع ب )

ًىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  بحفِ عنىًحر 

بحف اّد  بح ب  د  كدِ عميْد  بحف يدْع ًبحدف يع ًونيددى  

ي بحفددِ عنىًحددر كىعيْدد  8102ديبصد  )بوددب عيْادد  )

/ بحفاضددْ ّ ي نمطددْ  حيف اّدد  بح ب  دد  )بحفؾدد ْ ْ 

ًع  فيمددددى نىحفيمْ ددددى  بحنؾددددْ  كددددِ نْلدددد  ع يددددع 

دح ف ًنْدد   ىًمدد  عيددَ بحاْدد ٌّ بحمفغدد   ًةص ىمددى 

عيَ عنمْ  ويىيب  ودب وغد    ؽدْىن  بح مثْدٌع  

ح ٍ ك ب كيْ  بحف نْد  بحنٌعْد   ًةصدا   بحنفدىً  

نمدل  العدف اع  ً دٌد كد ل دبت دوؾدىًْىل نفْجد  

ًا عيمْ ددى  نؾددْ  بحف اّدد  بح ب  دد  عؾدد ْ ْ  ندد 

وقىنب نمل ع اّ  يب  د  نؾدْ  ود  عيمْ دى  نؾدْ  

كددِ نْلدد  ع يدددع  ىًمدد  عيددَ بحاْددد ٌّ بحمفغدد   كدددِ 

ب عفثددىي بحف ؾددْيِ   كدداحت عدد   ً ددٌد كدد ل نددْ  

 بحمجمٌعى  كِ نطى   بحم و   .

ي بحفدددِ 8102ًديبصددد  )وندددىا ومدددىد 

ى كر دحَ و  ك  ةص  وضفٌٍ عق ّع بحف اّ  بح ب    

 ْ  /بحفاضْ ّ ي دبعب نْل  ع يدع دح ف ًنْد  )بحفؾ ْ

صدد ىنْ  كددِ عنمْدد  بحف ؾددْب ًبح اددى ة بحابعْدد  حدد ٍ 

كدددد ب بح يبصددددى  بح يْددددى نمددددىدة بالوؾددددى   ًعددددع 

بصددددفل ب  بحنمددددٌذ  بحفج ّثددددِ ذُ بحمجمددددٌعفْ   

ًةصدددا   بحنفدددىً  عددد  عادددٌل وجمٌعددد  بحف اّددد  

بح ب  د  بحفاضدْ ّ  كدِ بحف ؾدْب بحم  كدِ   ًعدد   

دبت دوؾدددددىًْىل ندددددْ  بحمجمدددددٌعفْ   ً دددددٌد كددددد ل

 بحفؾ ْ ْ  ًبحفاضْ ّ  كِ عنمْ  بح اى ة بحابعْ  

 بالصش بحن  ّ  حيف اّ  بح ب     ظ 

   بحن  ّددد  ب عؾدددىحْ  ظوْدددح ع فثددد  بحف اّددد

بح ب  ددددددد  ًؽددددددد   ندددددددْ  بحم يٌودددددددى  

ًبحم ددىيا  ًوؾدد يبل حيم  كدد  بحغلؾددْ  

بحفِ عفدهحل ود  عدث   ود  بحم دىيا ع داُ 

  بحملفيادددد  نىحم ددددىيا ًعمدددد  بحمؤصضددددى

بحمفنٌع   ًبحن  ّد  بالعؾدىحْ  عضد َ دحدَ 

عٌفدْح كْاْدد  ع يددع بحمف يمددْ  كددِ بحثْلددى  

 وضفقثب  وضفقثب 

 وضفقثب 

 وضفقثب 

 وضفقثب  وضفقثب 

 وؾ ي بحف اّ  بح ب    
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ب ح ف ًنْدد  بحم كثدد   وْددح صدد  بالوفْددى  

بحف يْمِ ًبحاُ ن ًيه ّقٌد بح بك ْد  حيدف يع 

ًّددد عع ًؽددد   بحدددف يع بحفدددِ عقدددٌ  عيدددَ 

بح ميْدى  بح قيْد  بحفدِ عدفع كدِ كدب و ىًحدد  

ًةا عدٌكْ  ع اّد  يب  د  حيمدف يع  حف ىن   

كدددِ كدددب و ىًحددد  حف ىنددد  ّددد عع بصدددفم بي 

 ,Labuhn, et al., 2010بحددف يع )

pp.174-179ي 

   ن  ّ  بحدف يع بحم  كْدCognitivism   ظ

ًعؤك  عيَ ةا عميْى  و ىحجد  بحم يٌودى  

بحفدددددِ ّقدددددٌ  نيدددددى بحمف يمدددددٌا ًو ىحجددددد  

بحم فددددٌٍ ًكيمددددو ًع يددددع بح   ددددى  نددددْ  

ودد  صددع كىحف اّدد  بح ب  دد  ًكقددىل بالعددْى   ً

حين  ّدددى  بحم  كْددد  ع مدددب عيدددَ عؾددد ْح 

بالعطى  بحفدِ ع د   نفْجد  صدٌ  بحايدع ةً 

بحم ىحجدد   ْدد  ؽدد ْ   حيم يٌوددى   كيددِ 

عؾدب دحددَ دعددىدة ع عْد  عثدد ب  بحددف يع ن دد  

كددددددب و ىًحدددددد  حف ىندددددد   ًبالكددددددىدة نيددددددى 

حيم ددددىًال  بحفىحْدددد   ًعؾدددد ْح وضددددىيب  

ف يمدْ  حيٌؽدٌت دحدَ بحفا ْ  بحلطه ح ٍ بحم

 ,Thurlingsب  ىن  بحؾ ْ   نهناضديع )

Vermeulen, Bastiaens, & Stijnen, 

2013, p.11ي 

  َبحن  ّدد  بحفٌصدد ْ  ظ وْددح ةنيددى عؤكدد  عيدد

دًي بالصددددف بعْجْى  بحف اْزّدددد  كىحف اّدددد  

بح ب  دد  ًبصددفل بويى بصنددى  عن ددْع بحف يددْع 

بحم  كددِ نط ّقدد  عفددْح حيمددف يع بصددف  بؿ 

بح ًْضْ  حيم فٌٍ  صع بحفٌص  كِ بأل زب  

ًبودددد  ودددد  عيددددت بأل ددددزب  دحددددَ وضددددفٌٍ 

بحفاؾْب  ّطيد  عيْدو بحمضدفٌٍ بألًت ود  

بحفٌص   ّيْو وضفٌّى  بع ٍ ود  بحفٌصد  

عنددد  و ىحجددد  بحم فدددٌٍ  عث دددىل ح جدددع ىددداب 

بحم فددٌٍ  حفغددجْ  ًع اْددز بحمددف يع ةصنددى  

وضدددىيب  بحدددف يع نىعفثىيىدددى ةوددد  بٓحْدددى  

ّع بحم  كدد  نؾددٌية بكادد  بحا ىحدد  عندد  عقدد 

و ًندد  ًعمقددىل ًعاؾددْ ل أل ددزب  بحم فددٌٍ 

بصنددى  عميْدد  بحددف يع  ًوددى عضددا  عنددو ودد  

 ,Swanوضدددفٌّى  ةعيدددَ كدددِ بحدددف يع )

2005, pp.8ي 

ًىنددددى  ع ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ 

عنىًحددر كىعيْدد  بحف اّدد  بح ب  دد  كددِ عميْدد  بحف يددْع 

ي بحفددِ 8102ًبحددف يع ًونيددى  ديبصدد  )ًحْدد   دد ت 

 كر دحَ و  ك  ةصد  بحفاىعدب ندْ  بصدىحْ  بح د ؿ ى

)وغدددىيك  ع بًح/وغدددىيك  عىعدددى ي ًوضدددفٌّى  

بح    )ي   عؾ ْ ِ/ ي   عىي ي نث ندىو   دىًع 

عيَ وؤعم ب  بحٌّ  كِ عنمْ  ويىيب  بحف ىوب ود  

بحمضددف  صى  بحف نٌحٌ ْدد  بحقىًمدد  عيددَ بح ٌصددث  

بحضددددد ىنْ  حددددد ٍ ةعؾدددددىًِ ع نٌحٌ ْدددددى بحف يدددددْع  

بحنفددىً  ةا ندد بو  بحفدد يّ  بحقىًمدد  عيددَ ًةظيدد   

وؤعم ب  بحٌّ  حيى دًي ك ىت كِ بح ميْ  بحف يّثْد  

ةصنددى  بحل ودد   وْددح ةنيددى بد  دحددَ لّددىدة بحف ؾددْب 

 ًعنمْ  بحميىيب  ًعطثْقيى 
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ي بحفدِ 8102ًديبص  )عْمى  صدمْ  

ىدددد كر دحددددَ و  كدددد  ةصدددد  نمددددل بحف اّدددد  بح ب  دددد  

عيدددَ ع يدددْ   )بحفاضدددْ ّ / بحفؾددد ْ ْ ي بحقىًمددد  

بحف يع كِ عنمْ  بألدب  بحف نٌحٌ ِ ًبحمٌْت بحمينْ  

ح ٍ بحط ب بحم يمْ  نف نٌحٌ ْى بحف يدْع  ًةصدا   

بحنفددىً  عدد  ً ددٌد كدد ًل ذب  دبحدد  دوؾددىًْ  نددْ  

وفٌصددطِ دي ددى  كدد ب بحمجمددٌعفْ  بحفجدد ّثْفْ  

كدددِ دعفثدددىي بحف ؾدددْب بحم  كدددِ ًنطى ددد  و و ددد  

بحمٌْت حؾىحح بحمجم    بألدب  بحف نٌحٌ ِ ًوقْىس

ذب  بحف اّدددد  بح ب  دددد  بحفاضددددْ ّ  بحقىًمدددد  عيددددَ 

 ع يْ   بحف يع 

 ةنمىك بحف اّ  بح ب    

ىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  ًبألدنْدى  بحفدِ 

  Shintaniعنىًحدر ةنمدىك بحف اّد  بح ب  د  ًونيدى )

&Aubrey, 2016, pp. 296-297; Ene& 

Upton, 2018, p.2; Martínez- Argüelles, et 

al., 2011  ي ًن د  ةا دكي در عيْيدى بحثىواد  ّم نيدى

 ؽْى فيع كْمى ّيِ ظ 

بحف اّ  بح ب    ود  وْدح بحمؾد ي ظ وْدح  .0

عنقضع بحف اّ  بح ب  د  ود  وْدح وؾد يىى 

دحددَ ع اّدد  يب  دد  ّقدد ويى بحم يددع حيطدد ب  

 ًع اّ  يب    و  بأل  با 

بحف اّ  بح ب    عيَ ةصىس بحاف ة بحزونْ   .8

نقضددع بحف اّدد  بح ب  دد  ودد  وْددح ظ وْددح ع

بحافدددد ة بحزونْدددد  نددددْ  بالصددددفجىن  ًعقدددد ّع 

بحف اّددد  بح ب  ددد  دحدددَ )كٌيّ /وؤ يددد ي   

وْح ةا بحف اّ  بح ب    بحاٌيّد  عقد   ن د  

ؽدد ًي بالصددفجىن  وثىعدد ة  ةوددى بحمؤ يدد  

كفقدد   ن دد  ودد ًي كفدد ة لونْدد  ودد  ؽدد ًي 

 ب صفجىن  

ك  بحف اّ  بح ب    و  وْح بحالد  بحمضدفي  .3

ظ وْددح عنقضددع بحف اّدد  بح ب  دد  ودد  وْددح 

بحالدد  بحمضددفي ك  دحددَ )بحا دّ /بحجمىعْدد ي 

كىحف اّ  بح ب    بحا دّ  بحفِ ّزًد نيى كدب 

وددددف يع عددددب ودددد ه  بوددددى بحف اّدددد  بح ب  دددد  

بحجمىعْ  كف نِ بحم يٌوى  بحفدِ ّدزًد نيدى 

 بحمف يمٌا  مْ ىل كِ اا ًبو   

ى  بحف اّ  بح ب    و  وْدح عد ب بحم يٌود .5

ظ وْددح عنقضددع بحف اّدد  بح ب  دد  ودد  وْددح 

عددد ب بحم يٌودددى  دحدددَ )حا ْددد / نؾددد ّ / 

وف ددد دة بحٌصدددىًلي كىحف اّددد  بح   ْددد   ددد  

ع ددٌا وضددمٌع  ةً و فٌندد   نْنمددى بحف اّدد  

بح ب  دد  بحثؾدد ّ  نىحؾددٌي ةً بح صددٌ  ةً 

بحاْ ٌّ  ً   عجم  بحف اّ  بح ب    كب ذحت 

 ةً ن قىل ونو كف ٌا وف  دة بحٌصىًل 

بحف اّددد  بح ب  ددد  وددد  وْدددح بحلؾٌؽدددْ ظ  .4

وْدددح عنقضدددع بحف اّددد  بح ب  ددد  وددد  وْدددح 

بحلؾٌؽدددددْ  دحدددددَ )دبعيْددددد / عىي ْددددد ي 

كىحف اّ  بح ب    بح بعيْ  عمادب بحم يٌودى  

بحفِ ّؾب دحْيى بحمف يع نناضو  ةودى بحف اّد  

بح ب  دد  بحلىي ْدد  كيددِ بحم يٌوددى  بحفددِ 
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ّدددزًد نيدددى بحمدددف يع وددد  وؾددد ي عدددىي ِ 

 حيم يٌوى  

بحف اّ  بح ب    و  وْدح بحمضدفٌٍظ وْدح  .2

عنقضع بحف اّ  بح ب    ود  وْدح بحمضدفٌٍ 

دحدددددَ )بع وْددددد / عؾددددد ْ ْ / عاضدددددْ ّ / 

ع زّزّ ي كىحف اّ  بح ب    ب ع وْ  ةنضل 

بحمضددفٌّى  وْددح علثدد  بحمددف يع نم يٌوددى  

وددٌت د ددو د ىنفددو  ودد  عؾدد ْح ب  ىنددى  

بحلىكلددد   نْنمدددى بحفاضدددْ ّ  عدددزًد بحمدددف يع 

م يٌوددى  وددٌت د دد  د ىنفددو  ودد  عؾدد ْح ن

ب  ىن  بحلىكلد   ًعٌفدْح ةصدثىب بحلطده  

ًبحف زّزّدد  عددزًد بحمددف يع نم يٌوددى  وددٌت 

د   د ىنفو  و  عؾ ْح ب  ىنى  بحلىكل   

ًعٌفدْح ةصددثىب بحلطدده  ًدودد بده ن ثددىيب  

 ع زّزّ  

بحف اّ  بح ب    و  وْح ك ّق  بحفٌؽْبظ  .2

  وْدددح وْدددح عنقضدددع بحف اّددد  بح ب  ددد  وددد

ك ّقددددد  بحفٌؽدددددْب دحدددددَ )ً يدددددىل حٌ دددددو/ 

بحْ ف ًنْ ي كىحف اّ  بح ب       عق   ً يىل 

حٌ ددددددو  ةً ودددددد  عدددددد ت نْلددددددى  بحددددددف يع 

بالح ف ًندددِ ً ددد  ع دددٌا وفزبونددد  ةً  ْددد  

 وفزبون 

بحف اّ  بح ب    و  وْح كمْ  بحم يٌوى ظ  .2

وْح عنقضع بحف اّ  بح ب    و  وْح كمْ  

يْ ي   بحم يٌوددددى  دحددددَ )وددددٌ زة ًعاؾددددْ

ًّقؾ  ن مْ  بحم يٌوى  وق بي بحم يٌودى  

بحفددِ ع طددِ حيمددف يع عدد  ةدبًددو  كقدد  ع ددٌا 

و يٌودددى  ودددٌ زة ًولفؾددد ة ً ددد  ع دددٌا 

ًىدددِ وٌفددد  بىفمدددى  بحث دددح  –عاؾدددْيْ  

 بح ىحِ

ًىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  عنىًحددر 

كىعيْد  ةنمددىك ولفياد  ودد  بحف اّد  بح ب  دد  ًونيددى  

فددِ ةظيدد   ةنددو ي بح8111ديبصدد  )ؽددىحح و مددٌد 

كيمددى لبد وقدد بي بحم يٌوددى  بحفددِ عفقددمنيى بحف اّدد  

بح ب  ددد  بحفاضدددْ ّ  كيمدددى لبد وقددد بي بحف ضددد  كدددِ 

 عميْ  بحف يع 

 ,Garrison & Ehringhausكداحت ديبصد  )

ي ًبحفِ ةًف ر ةا بحف اّ  بح ب    بحٌؽاْ  2009

ع دددٌا بصدددف بعْجْ  ع يْمْددد  ذب  كىعيْددد  حف  ّدددت 

كددِ ع يميددع  كيددِ عمدد  بحطدد ب بحطدد ب دحددَ بألوددى  

نم يٌوى  ع  ةعمىحيع بحجْ ة  كمى عق   حيع عطدٌة 

ديعدددىدّ  عددد  بحلطدددٌة بحفىحْددد  كدددِ ودددى ّجددد  ةا 

ّف يمدددددٌه  كمدددددى ةًفددددد ر ةا بحف اّددددد  بح ب  ددددد  

 بحم  ًدة ال عقٌد دحَ ع ضْ  بحف يْع .

ي 8100ًديبصددد  )عثددد بح زّز كيثدددو 

ت عنىًحددر نمددل بحف اّدد  بح ب  دد  بحمفددزبو  ودد  عدد 

 دددد ا بحم ىدصدددد   ًنمددددل بحف اّدددد  بح ب  دددد   ْدددد  

بحمفزبو  و  ع ت بحمنف ّى  ًنمل بحف اّ  بح ب    

بحمددد و   ًعٌؽدددير بحنفدددىً  دحدددَ عادددٌل وجمٌعددد  

بحف اّ  بح ب  د  بحمفزبوند  كدِ بحف ؾدْب ًويدىيب  

عؾددمْع وؾددىدي بحددف يع  كدداحت ً ددٌد عددهصْ  دّجددىنِ 

ّددد  حيفاىعدددب ندددْ  بحطددد ب بحمضدددفقيْ  ًنمدددل بحف ا
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بح ب    بحمفزبون    ًكاحت بحفهصْ  ب ّجىنِ حيطد ب 

 بحم فم ّ  ًنمل بحف اّ  بح ب     ْ  بحمفزبون  

 ,Rottmann, & Rabidouxًديبصد  )

ي بحفددِ بظيدد   نفىًجيددى ةا بحف اّدد  بح ب  دد  2017

و  بأل  با عث  بالنف نر ع زل عميْ  بحدف يع  وْدح 

  كقددددل ةا بحف اّدددد  بح ب  دددد  ودددد  بأل دددد با ال عددددٌك

بحا ؽ   صىية ةك دىي ةعمد  ًوثف د ة ودٌت بحميدى   

ًح نيددى عددؤدُ دحددَ دعقددىا وفزبّدد  حيم فددٌٍ  كمددى ةا 

بحف اّددد  بح ب  ددد  عميدددر عيدددَ عغدددجْ  بحمف يمدددْ  

ًعثدىدت بأليب  ًبحف يْقددى  وددٌت عقدد ويع عدد  ك ّدد  

بحمنى غى  عث  ب نف نر ومى كىا حو نىحغ بحفهصْ  كِ 

   بيب  بحمف يمْ  

ؼ بحث دددح بح دددىحِ نمضدددفٌّْ  ً ددد  ةعدددف

حيف اّددد  بح ب  ددد  ىمدددى  بحف اّددد  بح ب  ددد  بحمدددٌ زة 

ًبحف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ  ًكْمى ّيدِ عد ؿ ودٌ ز 

 حيمى 

 ةًالظ بحف اّ  بح ب    بحمٌ زة 

 ةع ىت بحف اّ  بح ب    بحفؾ ْ ْ  ظ

عنىًحددر بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  ةعدد ىت 

بحف اّددددددددددد  بح ب  ددددددددددد  بحفؾددددددددددد ْ ْ  ًونيدددددددددددى 

(Rabinowitz, 2012؛ Fawbush, 2010؛ 

Ellis, 2009 ي ًن ددد  ةا دكي دددر عيْيدددى بحثىوادددو

 ّم نيى ع فيى كمى ّيِ 

  ِبحف اّ  بح ب    بحفؾ ْ ْ  ب يعىدّ ظ ك

ىدداب بحنددٌم ودد  بحف اّدد  كدديا بحجمىعدد  ةً 

بحا د عيَ وض  بحٌفد  ع مدب كمضفغدىي 

يصددمَ ةً  ْدد  يصددمَ حمجمٌعدد  بعدد ٍ 

ىداب بحندٌم ةً ك د اعد   ًعدىدة ودى ّ د   

نددْ  بحمجمٌعددى  ًودد  بحنددىدي ةا ّ دد   

 نْ  الك بد 

   بحف اّ  بح ب    بحفؾد ْ ْ  ود  وجمٌعد

دحدددَ وجمٌعددد ظ ّ ددد   ىددداب بحندددٌم ندددْ  

وجمٌعفْ  ع م ا و ىل عيَ ع قْد  نادش 

 بألى با 

  َبحف اّدد  بح ب  دد  بحفؾدد ْ ْ  ودد  كدد د دحدد

ك دظ ًكْيى ّقٌ  ك د نفق ّع ع اّد  يب  د  

اب ىدددٌ بحغددد ب بالكاددد  دحدددَ كددد د بعددد  ًىددد

عددددٌْعىل حيف اّدددد  بح ب  دددد  بحفؾدددد ْ ْ  

 ًعىدة وى ّ ٌا نْ  بحم يع ًبحمف يع  

   ْ ْ دي د  ظ  321بحف اّ  بح ب    بحفؾد

ًعضددمَ نيدداب بالصددع ألنيددى عفقددم  عيددَ 

ع اّدد  يب  دد  ودد  كددب ؽددٌب  بحم يمددْ  

ًبحمغدددددد كْ  ًبحددددددزو   ًبحم الالصددددددْ  

  ًةًحْى  بالوٌي ًبحمجفم   ًودى دحدَ ذحدت

ًبحا ددد ة كدددِ ةا بالكددد بد ن  دددع ع  دددىعيع 

بحملفياد  ًبحمفغدد ث  ودد  بٓعدد ّ   ّم دد  

ةا ّفيقددٌب ع اّدد  يب  دد  كْمددى نْددنيع ع مددب 

 عيَ ع  ّب صيٌكيع ًةك ىيىع ًةى بكيع 

 بألصش بحن  ّ  حيف اّ  بح ب    بحمٌ زة ظ

 ( ِن  ّددد  بح ْدددز بحم  كدددKST ي ظ وْدددح

بل   ور ن  ّ  بح ْز بحم  كِ ود ع ل   ّد 

عدد  كْاْدد  ًبو ىنْدد  دعددع ًع اْددز بحددف يع 
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نٌبصددددط  بصددددفل ب  بحفقنْددددى  بحثؾدددد ّ  

بحمفماي  كِ بحف اّ  بح ب     ًكْل ّم   

حيف اّدد  بح ب  دد  بحثؾدد ّ  ع اْددز عميْدد  

بحفلطْل حيمف يع ًيؽ  بحابعِ ًب ن  ىس 

عيدددَ بحدددف يع  كلددد بًل بحم  كددد  بحثؾددد ّ  

كهوددد   ٌبحددد  ةً ةنمدددىك بحفٌ دددو بحثؾددد ُ 

ل    عطى  بحف اّ  بح ب    بحثؾد ّ  ّضف

حيمددف يع عدد  عقدد   بحددف يع  ًنفْجدد  بحفقْددْع 

ًكْدددل ةا بحف اّددد  بح ب  ددد  كهوددد  ةدًب  

بحف يع بحاىعي  عد عع ًعٌ دو عميْد  بحدف يع 

حيمدددددف يع ًعضدددددىع  كدددددِ نندددددى  ويىيبعدددددو 

ًو  كفددو ًعماْييددى نمددى ّفٌبكدد  ودد  عقْددْع 

ةى با بحدف يع ًوضدىيب  بحدف يع ًوضدىيب  

يدددددْع ذًُ بحم ندددددِ بحف ْادددددِ ح ىحددددد  بحف 

 ,.Steiner, et alبحم  كدد  حيمددف يع )

 Tóth, & Ludànyi ؛2009,447

 ي227 ,2007

  بحن  ّددد  بحثنىًْددد ظ بحفدددِ عددد ٍ ةا بحمدددف يع

ّقددددٌ  نف دددد ّب عث بعددددو بحقىًمدددد  ًع دددد ّب 

عا ْدد ه ًبصددفجىنىعو  ًعددفع بحمٌبًمدد  نمددى 

ّم ندددو وددد   ثدددٌت بحماْددد ب  بحلىي ْددد   

ن ْع نمى ّؤدُ دحَ بحف ىودب ّفث يى عميْ  ع

ًبحفنضدددْ  ندددْ  بحلثددد ب  بحج ّددد ة ًننْددد  

بحادددد د بحم  كْدددد  حف ددددٌّ  ننْدددد    ّدددد ة 

 ي  84 ػ8103ؽ ْ   )و م  عمْش 

كمى ةا ىنى  بح  ّد  ود  بح يبصدى  بحفدِ 

عنىًحر كىعيْ  بحف اّ  بح ب    بحمدٌ زة كدِ عميْد  

بحف يْع ًبحف يع ًلّدىدة ندٌبع  بحدف يع ًونيدى  ديبصد  

(Lyster & Mori, 2006 ي ىد كر دحدَ بحف د ا

عيَ ةص  ةنٌبم بحف اّ  بح ب    بحمٌ زة )بحفؾد ْح 

بحؾددد ّح/ بحفؾددد ْح بحقدددمنِي عيدددَ كيدددع ع وْدددا 

بحم ويد  بالنف بًْدد  ألعطددىًيع كددِ بحا نضددْ  ًبحقْددى  

نفؾدد ْ يى  ًعٌؽددير دحددَ ةا بحفؾدد ْح بحقددمنِ 

ةكادد  كىعيْدد  كددِ وضددىع ة بحف وْددا عيددَ بحفؾدد ْح 

 عِ العطىًيع بحاب

ي Morris,2005نْنمددى ىدد كر ديبصدد  )

دحَ بح  ع عيَ بصفل ب  بحف اّد  بح ب  د  بحمدٌ زة  

ًديبصدد  ةص ىددى عيددَ بؽدد   بحددف يع كددِ و ىدصددى  

بالكادىت ًذحدت ود  عدد ت بحمقىيند  ندْ  ص صد  ةنددٌبم 

و  بحف اّ  بح ب    بحمٌ زة )بحؾ ّ  / بحفؾد ْح 

ًةصددددا   ودددد  بحف يْدددد / بحفاددددىًؿ ةً بحمنى غدددد ي 

بحنفىً  عيدَ ةا و  دع بألعطدى  كدِ بح فىند  ًبحن دٌ 

عٌحجدددر وددد  عددد ت بصدددفل ب  بحفادددىًؿ   كمدددى با 

بحفاددىًؿ  ددىد دحددَ بحفؾدد ْح بحاددٌيُ عدد  بصددفل ب  

 1بحفؾ ْح و  بحف يْ 

 ,Rassaei&Moinzadehًديبص  )

ي بحفددِ عنىًحددر ةصدد  ص صدد  ةنددٌبم ودد  بحف اّدد  2011

  بحفؾدددد ْح بح ب  دددد  بحمددددٌ زة )دعددددىدة بحؾددددْى و

بحي دددٌُ  كيددد  بحفٌفدددْحي عيدددَ ةدب  بحمف يمدددْ   

ًعٌؽددير دحددَ ةا نددٌعِ بحف اّدد  بحمددٌ زة )دعددىدة 

بحؾْى و/ بحفؾد ْح بحي دٌُي كدىا حيمدى عدهصْ  كثْد  
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عيددَ ةدب  بحمف يمددْ  ًةكقددب ودد  كيدد  بحفٌفددْح  

وْدددددح عاٌ دددددر بحمجمدددددٌعفْ  )دعدددددىدة بحؾدددددْى و 

 ًبحفؾ ْح بحي ٌٍ ي عيَ وجمٌع  كي  بحفٌفْح 

ي Shintani,2015ًعٌؽددير ديبصدد  )

دحدددددَ ةا بحف اّددددد  بح ب  ددددد  بحمدددددٌ زة بحمفزبونددددد  

كِ بحي   بالنجيْزّد  كي د    google docنىصفل ب  

صىنْددد  عدددؤدُ دحدددَ ع يدددْع ك دددىت  ًذحدددت ألا بحفزًّددد  

بحمٌ ز بحاٌيُ ّضىع  بحط ب عيَ عجن  بيع ىنيع 

 حناش بالعطى  الوقىل 

ي Darabad, 2013ًكدداحت ديبصدد  )

فدددِ ىددد كر دحدددَ و  كددد  ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  ةندددٌبم بح

بحف اّدددد  بح ب  دددد  بحمددددٌ زة )بحفؾدددد ْح بحؾدددد ّح 

ًبحفؾدددد ْح بحقددددمنِي ودددد  بالصددددىحْ  بحم  كْدددد  

)بحمضفقيْ  ًبحم فم ّ ي عيَ د   بح د ّح بحغداٌُ 

حطدددد ب بحي دددد  بالنجيْزّدددد  نىحم ويدددد  بالنف بًْدددد   

ًعٌؽددير بح يبصدد  دحددَ ةا بحفؾدد ْح بحقددمنِ كددىا 

ةكقدب د د  كدِ بحف د   بحغداٌٍ كدِ بحي د   حو عدهصْ 

بالنجيْزّ   ًةنو حْش ىنى  ةص  حيفاىعدب ندْ  ةندٌبم 

 بالصىحْ  بحم  كْ  ًنٌم بحف اّ  بح ب    بحمٌ زة

ي Shang,2017كمدددى  ىيندددر ديبصددد  )

نْ  نٌعِ بحف اّد  بح ب  د  بحمدٌ زة حش د با عيدَ 

بحلددددل )بحمفزبوندددد / ْ  بحمفزبوندددد ي حدددد ٍ كدددد ب 

ويدددىيب  بح فىنددد  نىحي ددد  بالنجيْزّددد   بحجىو ددد  كدددِ 

ًكىنر نفىً  بحنٌعْ  وفقىين  ًدحر عيَ ع    دٌد 

 ك ل نْ  بحنٌعْ  .

ي 8102ًديبصدد  )بودددْ  عث بحمقؾدددٌد 

ًبحفِ ى كر دحَ و  ك  ةص  بحفاىعب ندْ  نمدل عقد ّع 

بحقؾدد  بح  مْدد  ًنددٌم بحف اّدد  بح ب  دد  بحمددٌ زة 

عيددددَ عنمْدددد  ويددددىيب  بصددددفل ب  بح ىصدددد  بٓحددددِ 

ب نف نر ح ٍ ع وْا بحم وي  بالنف بًْد   ًةصدا   ً

بحنفددىً  عدد  عاددٌل بحمجمٌعددى  بحفددِ ديصددر نددنمل 

عق ّع بحقؾ  بالح ف ًنْ  )ؽدٌ  ًيصدٌ  وف  كد ي 

ًةّقدددىل بحمجمٌعدددى  بحفدددِ ديصدددر ندددنمل بحف اّددد  

بح ب    بحمدٌ زة )دعدىدة بحؾدْى  ي  كدِ بحف ؾدْب 

بحم  كدددددِ ًبألدب  بحميدددددىيُ بحمددددد عثل نميدددددىيب  

 صفل ب  بح ىص  بألحِ ًب نف نر .ب

 صىنْىل ظ بحف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ  

 بالصش بحن  ّ  حيف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ  ظ

  ن  ّدد  صدد ب  بحٌصددْي  ظ وْددح ع مدد   دد ية

بحف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ  نثْل  بحف يع كِ 

دعع ًعٌ ْ  عميْ  بحف يع ًعْضدْ  بحايدع  

 يع نمدى عفْ دو ود  عؾدىًؼ عاىعيْد  حيمدف

عددؤدُ دحددَ نقددب ًعٌبؽددب صدد ُ ًعاددىعيِ 

حيم  كدد   كفقدد ّع بحم  كدد  بحمضددفم ة الندد  

ةا ّ بعِ نو ع ّ  و  بح ٌبوب بحفن ْمْد  

بح بعيْدددد  حضدددد  كجددددٌب  نقددددب ًعٌؽددددْب 

 ,Chatti, 2012بحم  كد  نغد ب كدل  )

 ي3

  ن  ّ  بح مب بحم  كِ ظ عقدٌ  عيدَ ةصدىس

ةا بحددددابك ة بحغدددد ىح   ؾددددْ ة بالودددد  ذب  

و دد دة كددِ كدع بحم يٌوددى  ًعدد د دو ىندى  

بح نىؽدد  بحفددِ عضددفقثييى  ًبح ميْددى  بحفددِ 

عج ّيددى  ًكددِ فددٌ  ذحددت ّؾددثح بحددف يع 
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عميْدد  ع ْدد  كددِ ننْدد  عددث   بحم يٌوددى  

نىحابك ة بحغ ىح   حفضيْب بحف ثْد ب  بحفدِ 

ع دددد   كْيددددى  وْددددح ةا عقدددد ّع بحف اّدددد  

بح ب    ننمطْيى بحمٌ زة ًبحفاؾدْيْ   د  

اْدددل بح مدددب بالصدددىس ّددد عثل ن   ددد  عل

حيمدددددف يع وددددد  عددددد ت عثضدددددْل ًعددددد عْع 

بحم يٌودددددددددددددددددددددددددددددى  )و مددددددددددددددددددددددددددددد  

 ي02 ػ8103عمْش 

ًىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  بحفددِ  

عنىًحدددر كىعيْددد  بحف اّددد  بح ب  ددد  بحفاؾدددْيْ  كدددِ 

عميْ  بحف يدْع ًبحدف يع ًلّدىدة ندٌبع  بحدف يع ًونيدى  

ي بحفدددِ Jaehnig,and Miller,2007ديبصدد  )

 ب  ددددددددد  بحفاؾدددددددددْيْ  ةظيددددددددد   ةا بحف اّددددددددد  بح

Elaboration feedback  ةكاددد  ك ىحْدد  ح نيدددى

عفطي  ً ر ةكٌت ود  بحمؾدمع بحف يْمدِ ًبحمدف يع  

 Knowledge ofنْنمدى كىنددر بحف اّدد  بحمددٌ زة 

results   ْب ب كىعي 

 Pyke & Sherlock, etًديبصد  )

al, 2011   ي بحفدددِ ىددد كر دحدددَ عقؾدددِ ةصددد  صددد

ْ  عيدَ بحف ؾدْب وضفٌّى  حيف اّ  بح ب    بحفاؾدْي

بح يبصِ كِ وق ي بدبية بحضيٌ  بالنضدىنِ نىصدفل ب  

ن نددددىو  كمثْددددٌع ُ  وْددددح ةا بح  دددد  بحفاؾددددْيِ 

بحغدددىي  بحددداُ عيقدددىه بحمدددف يع ن ددد  بصدددفجىنفو صدددٌب  

ؽددد ْ   ةً عىكلددد  كدددىا بكاددد  ك ىحْددد  وددد  ةكىندددر 

وضفٌٍ بح    بحاُ ّفقم  و يٌودى  علثد  بحمدف يع 

 نر ؽ ْ   ةً عىكل ننفْج  بصفجىنفو كقل صٌب  كى

ي بحفدددِ 8105ًديبصددد  )دعدددى  بصددد   

ىدد كر دحدددَ بح غدددل عدد  كىعيْددد  بحف اّددد  بح ب  ددد  

بحفاؾْيْ  ًبحمٌ زة نثد بو  بحم ىكدىة بح مثٌْع ّد  

كِ عنمْ  ويى  ع يع وب وغ    عغ ْب بح مثْدٌع   

ًعدددع بصدددفل ب  عؾدددمْع عج ّثدددِ وددد  وجمدددٌعفْ   

كىحددد ي ًبظيددد    81ع ٌندددر كدددب وجمٌعددد  وددد  )

بحنفدددىً  ً دددٌد كىعيْددد  حنمطدددِ بحف اّددد  بح ب  ددد  

نثدد بو  بحم ىكددىة بح مثٌْع ّدد  كددِ عنمْدد  ويددى  وددب 

وغدددد    عغدددد ْب بح مثْددددٌع  حطدددد ب ع نٌحٌ ْددددى 

بحف يْع  كداحت ً دٌد كد ًل حؾدىحح بحمجمٌعد  ذب  

 نمل بحف اّ  بح ب    بحفاؾْيْ 

 ,Kleijكمددى ةظيدد   نفددىً  ديبصدد  )

Feskens, and Eggen,2013بحف اّددد   ي ةا

بح ب  ددد  بحفاؾدددْيْ  كدددِ نْلددد  بحدددف يع بحقدددىًع عيدددَ 

بح مثْددٌع  كىنددر بكادد  عددهصْ بل ودد  بحف اّدد  بح ب  دد  

 بالع وْ  ًو  عق ّع ب  ىن  بحؾ ْ   

 بحم ٌي بحاىنِ ظ نْل  بحف يع بحف ْاْ  

 وايٌ  نْل  بحف يع بحف ْاْ  

ي نهنيددددى نْلدددد  Wolf,2017ّ  كيددددى )

ب نف ندددر  ع فمددد  كدددِ  ع يدددع دح ف ًنْددد  عثددد  عدددث  

ننىًيى ًعؾمْميى عيَ ن  ّدى  بحدف يع ًبحف يدْع عد  

 ن   ًعطثْقى  بحاكى  ب ؽطنىعِ كِ بحف نْ 

كددِ وددْ  ّدد ُ )نثْددب عزوددَ ًودد ًة 

ي ةنيدددى نمدددل وددد  ةنمدددىك بحدددف يع 8102بحم مددد ٍ 

بالح ف ًنددِ ّفمْددز نىحم ًندد  بحفددِ ع بعددِ بحادد ًل 
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بحددف يع  بحا دّدد  حيمف يمددْ   ًنىحفددىحِ ّج ددب عميْدد 

بكا  و ًن  ًدّنىوْ ْ  و  ع ت ع ْْل نْلد  بحدف يع 

ننددى  عيددَ يفددى بحمددف يع ًذحددت نيدد ا لّددىدة بالدب  

 ًك  وجمٌع  و  بحم ىّْ  بحم  دة وضثقىل 

ًّ  كيددى رعددىو  بحمدد  ر نهنيددى نْلدد  

ع يع عقٌ  عيَ علؾنو بح ميْ  بحف يْمْ  ود  عد ت 

ًكقدىل  بعىدة ع  ّب ًع ْْ  عد ؿ بحم فدٌٍ ند بعييى

ألصدديٌب ًنمددل كددب وددف يع  كيددِ نْلددى  عقددٌ  عيددَ 

دعفثددىي بحمددف يع ةًالل حم  كدد  وددى عددع ع يمددو  ًودد  صددع 

عقدد   حددو بحم فددٌٍ بحدداُ ّنىصدد  ةصدديٌب ع يمددو ودد  

ع ت عقنْى  عىحْد   ًبحفدِ ّم نيدى ةا عفثد  بحمدف يع 

ًعطٌب  ع يمو حف ٌّ  ةكث    ي و  بحثْىندى  عندو  

 ل بحددف يع ونىصددث  حددو حم  كدد  بحمزّدد  وددٌت ةكادد  كدد

 ي 8102)عىو  بحم   

 عؾىًؼ نْل  بحف يع بحف ْاْ  

ٌّ د  بح  ّد  ود  بح يبصدى  بحفدِ عنىًحدر عؾدىًؼ 

 & Paramythisنْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ًونيددى )

Loidl- Reisinger, 2003, 276    ؛ لّنددد

؛ و مددددددددددددددددددددددد  351 ػ8100بح  ندددددددددددددددددددددددِ 

؛  8102؛ عدددىو  بحمددد   850 ػ8102عمدددْش 

ي ًن ددد  با دكي دددر عيْيدددى 8102يثدددو عثدد بح زّز ك

 بحثىوا  ّم نيى ؽْى فيى كْمى ّيِ ظ 

ظ  ًع ندددَ ع ْدددل Adaptabilityبحف ْدددل  .0

ًع ددد ّب بحثْلددد  نىح ىودددب نجمْددد  ًوددد بعيى 

وضددددد  صددددد عى  ً ددددد يب  بحمف يمدددددْ   

ًبصىحْ  ع يميع و  وْح بحف ْ  كِ عد ب 

ًعفددددددىن  ًوضددددددفٌٍ ًك ّقدددددد  عدددددد ؿ 

 بحمٌفٌعى  

 Fitness orبحمنىصددددث  ةً بح اددددى ة  .8

Efficiency  ظ ًع نددددددَ كاددددددى ة بحن ددددددى

 بحف ْاِ

بحضدد ع  ظ وْددح نيو ددىا بحمددف يع بح ؾددٌت  .3

 عيَ بحم يٌوى  كِ بح ىت ًبّنمى كىا  

ظ وْددددح ٌّ دددد   Integrativeبحف ىويْدددد   .5

عددددد بنل ًع ىودددددب ندددددْ   مْددددد  ًوددددد ب  

ًو ٌندى  ًنمدىذ  بحثْلد  )نمدٌذ  بحمجدىت 

ًنمٌذ  بحمف يع ًنمٌذ  بحف ْل ًنمدٌذ  

 مٌع ي ًّ مب كب ًبو  دًي بالع  بحمج

ظ وْدح عغدفمب بحثْلدى  Diversityبحفنٌم  .4

بحف ْاْددد  عيدددَ و فدددٌٍ وفندددٌم ّنىصددد  

 بحمف يمْ  بحملفياْ  

ظ وْددح ّقدد   بحن ددى  Obstetricsبحفٌحْدد   .2

بالواي  ًبالصلي  ًبحف يْمى  ن ي ى   ْد  

و ددددد ًدة ًنددددد ي ى  ؽددددد ٌن  ولفياددددد  

ا  ًنمىذ  ب ىنى  بالصلي  ًوضىيب  ولفي

ًوفنٌعددد  ح يدددٌت بحمغددد    بحم  ًفددد  

 ًبحفاضْ ب  ًبحفٌفْ ى  

ظ  Predictabilityبحقددد ية عيدددَ بحفنثددددؤ  .2

ًع ندددددَ بحقددددد ية عيدددددَ ع  ّددددد  بحضددددديٌ  

 بحمضفقثيِ حيمف ينْ  

 Contactبالعؾدددىت وف ددد د ب عجىىدددى   .2

Multi directional   ظ وْددح عضددمح
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نىالعؾدددىت بحضددديب ًبحمثىعددد  ندددْ  بحم يدددع 

ع ًبحن ددددى  ًبحمف يمددددْ  ًبحن ددددى  ًبحمددددف ي

 ن قيع بحث ـ 

ظ ًع نددَ بحقدد ية عيددَ Feedbackبح  دد   .2

بالصدددددفجىن  الك دددددىت بحمف يمدددددْ  ًعقددددد ّع 

بحف اّ  بح ب    بحف ْاْد  ًكقدىل الصدفجىنى  

 بحمف يمْ 

ظ وْدددح با نْلددد   Intelligenceبحددداكى   .01

بحدددف يع بحف ْادددِ عفطيددد  بصدددفل ب  ن دددـ 

ةصىحْ  بحاكى  بالؽطنىعِ ًبحفِ عضفطْ  

 بحفنثؤ نضيٌكْى  بحمف يع ًع يْييى

ظ ّقؾدد  نيددى Continuityبالصددفم بيّ   .00

بالصفم بي كِ بحمفىن   ًبحف  ّب و  ناضو 

ًبصددفم بيّ  بحمددف يع كددِ ع ميددو  يضددىعو 

بح ىحْدد  عيددَ وددى عددع ك يددو كددِ بحجيضددى  

 بحضىنق   

ظ ًع ندددَ  Independenceبالصدددفق حْ   .08

بصددفق ت ننددى  ًودد ب  بحثْلدد  عدد  ن قدديى 

ّضددديب عميْدددى  بحفطدددٌّ  ًبح ددداا ومدددى 

 ًبالفىك  

ظ وْددح ّقددٌ  بحن ددى   Trackingبحففثدد   .03

نمفىن د  ًو ب ثد  بك دىت بحمدف يع ًعطٌبعددو 

ًوىحفددددو بحم  كْدددد  ن  دددد  ًبصددددفم بيّ   

ًعقدددٌّع بحمدددف يع نط ّقددد  كمْددد  ًكْاْددد  

ًعفث  وٌبك  فد او ًو ىحجفيدى ًودٌبك  

  ٌعو ًع زّزىى 

 Reasoningبالصدددف الت ًبالصدددفنفى   .05

and Conclusion َظ ًع نَ بحق ية عي

وب بحمغ    ًبعلىذ بحقد بيب  بحم عثطد  

نمٌفددددٌم بحددددف يع واددددب ع  ّدددد  ك ّقدددد  

بحف يّش بحمنىصث  ًعضيضب بحمٌفدٌعى  

ًً ددر عقدد ّع بحف اّدد  بح ب  دد  ًباليعددىد 

ًبحقدد ية عيددَ ب  ىندد  عيددَ بصفاضددىيب  

 بحمف يع 

ظ وْح ّفطي   Interactivityبحفاىعيْ   .04

حمددف يع ودد  بحن ددى  حي ؾددٌت عيددَ عاىعددب ب

 بحمضىع ة بحمطيٌن  

ًىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  بحفِ عنىًحر 

كىعيْ  نْل  بحدف يع بحف ْاْد  كدِ بحف يدْع ًلّدىدة ندٌبع  

ي ىدد كر 8102بحددف يع ًونيددى   ديبصدد  )وددَ ّىصددْ  

دحَ عؾمْع نْل  عد يّ  ع ْاْد   ىًمد  عيدَ وضدفٌّى  

بحمينْ  بالدبًْ  حد ٍ بحم  ك  بحضىنق  حفنمْ  بح اىّى  

كندددَ وؾدددىدي بحدددف يع نمددد بيس بحث ددد ّ   ًةصدددا   

بحنفددىً  عدد  عدد   ً ددٌد كدد ًل دبحدد  بوؾددىًْىل نددْ  

بحمجمٌعى  بحا   كِ كب و  بح اىّى  بالدبًْ  بحانْ  

 بح اىّى  بالدبًْ  بالدبيّ  . –

ي بحفدددِ 8102ًديبصددد  ) ىددد ٍ صددد ً  

ْاددِ ىدد كر دحددَ بح غددل عدد  ك ىحْدد  نْلدد  بحددف يع بحف 

بحقىًمدد  عيددَ ةصدديٌب بحددف يع ًبنمددىك عن ددْع بحم فددٌٍ 

عيددَ عنمْدد  ويددىيب  عؾددمْع ًبنفددى  ؽددا ى  بحٌّدد  

ي كىح    ًةصا   25بحف يْمْ   ًع ٌنر بح ْن  و  )

بحنفددىً  عدد  ك ىحْددد  نْلدد  بحددف يع بحف ْادددِ كددِ عنمْددد  

 ويىيب  عؾمْع ًبنفى  ؽا ى  بحٌّ  بحف يْمْ .
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ًديبصددددددد  )وندددددددىت وثدددددددىيل ًوندددددددىا 

ي ًبحفَ ى كر دحَ و  ك  كىعيْد  عطدٌّ  8102ْ  ين

نْلددد  ع يدددع ونفغددد  ع ْاْددد  ًكقدددىل ألصدددىحْ  و ىحجددد  

بحم يٌوى  حفنمْ  ويىيب  بح عىّد  ًب عد ا ًبحد بك  

بحم  كدددِ حددد ٍ كددد ب بحم ويددد  بحاىنٌّددد  بحفجىيّددد   

ًةصا   بحنفىً  ع  عاٌل بحطىحثى  بح عِ ع يم  و  

 ْاْددد  ًكقدددىل ألصدددىحْ  عددد ت نْلددد  بحدددف يع بحمنفغددد  بحف

و ىحجدد  بحم يٌوددى  نغدد ب كثْدد  عيددَ ة دد بني  بح عددِ 

ع يمدد  ودد  عدد ت نْلدد  ع يددع بح ف ًنْدد  كددِ بحجىندد  

بحم  كِ ًبألدبًِ حميىيب  بح عىّ  ًب ع ا ًبحد بك  

 بحم  كِ .

 بحيْ ب بح ى  حثْل  بحف يع بحف ْاْ  ظ

ىنددددى  بح  ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ 

حثْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ًونيددى عنىًحددر بحيْ ددب بح ددى  

(Burgos,Tattersall & Koper,2006, 56-57 

, Matar, 2014, 130,  Kinshuk, Chang, 

Graf, Yang, 2009 ؛,  Jakobsdottir & 

Stefansson, 2015  ي ًن دددد  با دكي ددددر عيْيددددى

 بحثىوا  ّم نيى ؽْى فيى كْمى ّيِ ظ 

  نمدددٌذ  بحمدددف يعModel User :The 

ٌذ  بحم  كد  ًبحم يٌودى  ّؾل ىاب بحنمد

ًبحفاقددْ   بحلىؽدد  نددىحمف يع  ًّ ددفاع 

نم يٌوددى  و ّادد  عدد  ىدد ا كددب وفدد يب  

ًعياْفو ًو  كفدو  ًّقدٌ  بحن دى  نفجمْد  

بحم يٌوى  ع  بحمدف يع ود  عد ت ب  ىند  

عيدددَ بالصدددفثْىنى  ًب عفثدددىيب  بحمق وددد  

حيدددددع  ةً و و ددددد  بحضددددديٌ  بحفؾدددددا ِ 

عميْددد   حيمفددد ينْ  ةً وددد  عددد ت ع يْدددب

بحفاىعددددب  كمددددى ّ دددد ؿ بحنمددددٌذ  كْاْدددد  

نما دددد  ةصدددديٌب ع يددددع بحمف يمددددْ  ًذحددددت 

نيددد ا ع  ّددد  ك ّقددد  عددد ؿ بحم فدددٌٍ 

نىحنضدددث  ح دددب وفددد يب ًنما ددد  بح دددىال  

بحم  كْدد  حيمفدد يب ًبحم عثطدد  ن ددب ىدد ا 

 ةً وايٌ  ع يّثِ فم  بحمق ي 

  نمددٌذ  بحمجمٌعددmodel  Group   ظ

 ّ فمددد  نمدددٌذ  بحمجمٌعددد  عيدددَ ع  ّددد 

وجمٌع  و  بحمف يمدْ  بحداّ  ّفغدىيكٌا 

كدددِ بحلؾدددىًؼ ًبحضددديٌ  ً ْددد  ذحدددت  

ًّضدددفل   ىددداب بحنمدددٌذ  كدددِ ع  ّددد  ودددى 

ّفغددىنو ةً ال ّفغددىنو كْددو بحمف يمددٌا ًوددى 

بذب كددددىا وفدددد ينىا ّنفمْددددىا دحددددَ ناددددش 

بحمجمٌعدددد   ًىدددداب بحمدددد عب بحدددد ّنىوْ ِ 

ّضددددددفل   نغدددددد ب ًبصدددددد  كددددددِ كيفدددددد ة 

 بحمجمٌعى  بحفغىيكْ  

 كددد  نمدددٌذ  بحم  Domain Model  ظ

ّماددددب وضددددفٌدم نْىنددددى  ّغددددفمب عيددددَ 

وٌفددددددددٌعى  بحم فددددددددٌٍ ًعنىؽدددددددد ه 

ًبح   ددى  نْنيددى كددِ عدد ب كىًنددى  بحددف يع 

ًوٌبؽدداى  بحثْىنددى  بحاٌ ْدد  حيددى  النيددى 

عضدديب عميْدد  عٌحْدد  بحم فددٌٍ بحمنىصدد  

حيمف يب  كمى ّغفمب عيَ يًبنل بالن ىي  

ًّددددفع ؽددددْى فيع ًعن ددددْميع ودددد   ىندددد  
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ًبحمفلؾؾددددددْ  كددددددِ بحمددددددىدة بحلثدددددد ب  

بح يمْدددد   ًّنقضددددع دحددددَ  ضددددمْ  ىمددددى  

و فدددٌٍ بحمقددد ي ًن دددى  بحفٌؽدددْب  كمدددى 

ّج  با ّ دٌا ن دى  بحفٌؽدْب  دىديبل عيدَ 

دعدددع كدددب ةندددٌبم بحم فدددٌٍ ًّف ْدددل وددد  

 بحمفطيثى  بحملفيا  حم فٌٍ بحمق ي 

  نمددددٌذ  بحف ْددددلModel Adaptive   ظ

ّطثددد  ىددداب بحنمدددٌذ  ن  ّددد  بح ْدددل كدددِ 

الح ف ًندِ نمضدفٌّى  ولفياد  ود  بحف يع ب

بحفج ّدد  ًّؾددل بحمنطدد  بحمضددفل   كددِ 

عناْا   بيب  بحف ْل كْ  د وى بحاُ ّم د  

ع ْاو  ًكْل؟ ًع عد  وضدفٌّى  بحفج ّد  

بحفدددددِ ع ددددد د بحف ْدددددل  ًوددددد  بحقٌبعددددد  

بحث نىوجْ  بحفِ ع  ع صْ  ًً ر ًصيٌ  

ًكددددد ل بحمٌبؽددددداى  بح ىوددددد  حي   دددددى  

ى    ًعف دددٌا بحمنطقْددد  ندددْ  كىًندددى  بحن ددد

عميْدد  بحف ْددل ودد  ص صدد  و بوددب يًْضددْ  

ىدددِظ و ويددد  عؾدددمْع ودددٌبد بحم ىحجدددى  

بحف ْاْدد  ًعلزّنيدددى كددِ نمدددٌذ  بحمجدددىت  

و ويدددد  بحف  ّدددد  حلؾددددىًؼ بحمف يمددددْ  

ًةصددديٌب ع يميدددع ًعلزّنيدددى كدددِ نمدددٌذ  

بحمددددددف يع  ًةعْدددددد بل و ويدددددد  بصددددددف  ىم 

بحم يٌودددى  وددد  نمدددٌذ  بحمدددف يع ًعٌحْددد  

و  نمٌذ  بحمجىت ود   بحم فٌٍ بحمنىص 

 ع ت نمٌذ  بحف ْل.

  نمٌذ  بحم يعTutor Model  َظ ًّضدم

نىحنمٌذ  بحم دىكِ ًىدٌ ولدفؼ نم ىكدىة 

صيٌ  بحم يع كِ بعلىذ بحقد بيب  بحمف يقد  

 نىح ميْى  بحف يْمْ  .

  نمٌذ  ًب ي  بحفاىعدبUser Interface 

Model ظ  ّ فثدد  نىكدداة بحفدد بنل ًبحف ددىًي

فٌٍ بحف يْمِ ًّضفل   نْ  بحمف يع ًبحم 

بحٌصدددددىًل ًبألنمدددددىك بحفاىعيْددددد  حْ دددددٌا 

 بحفاىعب صنىًِ ب عجىه

ًىنى  بح  ّد  ود  بح يبصدى  بحفدِ عنىًحدر 

كىعيْ  نْل  بحدف يع بحف ْاْد  كدِ بحف يدْع ًونيدى ديبصد  

ي بحفددِ ىدد كر دحددَ بح غددل 8102)و مدد  بح صددٌ ش 

ع  كىعيْ  بح عع بحف ْاِ كمف ْ  عؾمْمِ كدِ نْلدى  

 ع ب ح ف ًندِ كدِ عنمْد  ويدىيب  بحث وجد  ني د  بحف ي

visual basicnet  حد ٍ كد ب بحا  د  بألًحدَ  ضدع

ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ن يْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد   ًةصددا   

بحنفددىً  عدد  عددهصْ  ن ددى  بحدد عع بحف ْاددِ بحمؾددمع كددِ 

نْل  بحدف يع بالح ف ًنْد  عيدَ عنمْد  ويدىيب  بحث وجد  

 ح ٍ بحط ب

ًوؾددددددطاَ  ًديبصدددددد  )ةومدددددد  عؾدددددد 

ي بحفددَ ىدد كر بحددَ و  كدد  كىعيْدد  نْلدد  8102 ددىدً 

ع يدددع دح ف ًندددِ ع ْاْددد   ىًمددد  عيدددَ ةصددديٌب بحدددف يع 

)حا ددددِ/ نؾدددد ُي ًبحفاقددددْ   بحف يْمْدددد  )كدددد دُ/ 

ع ىًنِي ًةص ىى عيَ عنمْ  بحفا ْ  ب ند بعِ ًبح فدى 

بحف يْمِ ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع  ًةك   بحنفىً  

 ح ف ًندددِ بحف ْاْددد  كدددِ عنمْددد  كىعيْددد  نْلددد  بحدددف يع ب
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بحفا ْدددد  ب ندددد بعِ ًبح فددددى بحف يْمددددِ حدددد ٍ كدددد ب 

 ع نٌحٌ ْى بحف يْع 

ي ًبحفددِ 8102ًديبصد  ) ددْ ا وجدىلُ 

ىد كر دحددَ و  كدد  كىعيْدد  ن دى  ع يددع ذكددِ ع ْاددِ كددِ 

فدددٌ  ةنمدددىك بحدددف يع حفنمْددد  ويدددىيب  بحدددف يع بحدددابعِ 

ًب نجدددىل بحم  كدددِ كدددِ ودددىدة بح يدددٌ  حددد ٍ ع وْدددا 

 . ب ع بدّ م وي  بح

ي ًبحفددِ 8102ًديبصد  )عىحدد  بحق طدىنِ 

ىدد كر دحددَ و  كدد  كىعيْدد  عؾددمْع نْلدد  ع يددع ع ْاْدد  

 ىًمدد  عيددَ بصددفل ب  بألح ددىب ب ح ف ًنْدد  بحف يْمْدد  

عث  بحٌّ  حفنمْ  ويىيب  بحمغدىيك  ًبحفٌبؽدب  ْد  

بحيا ِ ح ٍ بالكاىت ذًٍ بفط بب بحفٌو   ًةظي   

ت حثْلد  بحدف يع بحف ْاْد  بحقىًمدد  بحنفدىً  ً دٌد ةصد  ك ددى

عيَ بصفل ب  بألح ىب بحف يْمْ  ب ح ف ًنْ  كدِ عنمْد  

ويىيب  بحفٌبؽب  ْ  بحيا ِ ح ٍ بألكاىت وقدط نِ 

 بحفٌو 

 بالصش بحن  ّ  بحم عثط  نثْل  بحف يع بحف ْاِ ظ

 Informationن  ّ  و ىحج  بحم يٌوى   .0

Processing Theory   ظوْح با بح ميْى

ْدددد  بحفددددِ ّج ّيددددى بحادددد د حم ىحجفددددو بح قي

حيم يٌوددى  وغددىنيو حجيددىل بح مثْددٌع  كددِ 

و ىحجفدددددو حيم يٌودددددى   وْدددددح ّدددددفع نقدددددب 

بحم يٌوددى  ودد  ب يددزة بحفضددجْب بح ضددْ  

حيمدددف يع دحدددَ بحدددابك ة بح ىويددد   حْدددفع نندددى  

ًؽددد   ندددْ  بحم يٌودددى  بحمٌ دددٌدة كدددِ 

بحدددابك عْ  بح ىويددد  ًكٌّيددد  بحمددد ٍ  ًّدددفع 

بحف وْدددز ًبحفلدددزّ  و ىحجفيدددى وددد  عددد ت 

ًبالصف  ىم حْ د   بحدف يع ود  بحم يٌودى  

بحج ّددد ة  ن ْدددح ّدددفع بديبكيدددى وددد  عددد ت 

بحفطددىن  نددْ  بحؾددٌية بحٌب  ْدد  ًبحؾددٌية 

بح قيْ  حيمف يع صع و ىحجفيى حثنى  عث   ود  

بحفماددْ   ًدودد  بحماْدد ب  كددِ ننْدد  بحددف يع 

بحضىنق  حيمدف يع  صدع عؾد ي بحمل  دى  كدِ 

يٌكْ  ًكدددد  بحثنددددى  ؽددددٌية بصددددفجىن  صدددد

 ي . 8113بحم  كِ بحج ّ  )و م  عمْش 

ن  ّدد  بح دد   بحم  كددِ ظ وْددح عقددٌ  ىدداه  .8

بحن  ّدد  عيدددَ بصدددىس با بحدددابك ة بح ىويددد  

ذب  بو ىنْددى  و دد ًدة كددِ كددع بحم يٌوددى  

ًع د بح نىؽ  بحفِ عضدفقثييى ًعفٌب د  كدِ 

ناددش بحٌ ددر ًىدداب وددى ع بعْدد  نْلدد  بحددف يع 

ل بصدىحْ  بالن دىي بحف ْاْ   و  ع ت عٌظْ

بحف ْاْد  كدِ و هًحد  حفقيْدب كدع بحم يٌودى  

ًعددد د بح قددد  بحفدددِ ّزًيىدددى بحمدددف يع بصندددى  

 & Sweller, .Kalyugaع يمدددو )

Ayres, 2011p. 45  ي 

 Constructivistبحن  ّدددد  بحثنىًْدددد   .3

Theory   ظ وْددددح ع دددد ا ىدددداه بحن  ّدددد

بحددف يع نىحف ْاددى  بحنىعجددد  كددِ بحمن ٌودددى  

  حيمدددف يع  ن ْدددح ّثندددِ بحم  كْددد  بحٌظْاْددد

بحم  كددد  بعفمدددىدبل عيدددَ عث بعدددو بحضدددىنق   

ًعيَ بصىس با ًظْا  بحم  ك  عفمادب كدِ 

 Huiبحف ْل و  عن ْع بح ىحع بحم ضدٌس )

and Hantao,2007ي 
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ًىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  بحفِ بك   

عيَ كىعيْ  نْل  بحدف يع بحف ْاْد  كدِ ع ضدْ  ندٌبع  

 ,Hsieh, Lee & Suبحددف يع ًونيددى  ديبصدد  )

ي بحفددِ ىدد كر دحددَ عؾددمْع نْلدد  ع يددع ع ْاْدد  2013

ع  ْدد   ىًمدد  عيددَ بحٌّدد  حم ىحجدد  بحايددع بحلددىكث 

حث ـ واىىْع بحث وج  ح ٍ بحط ب بحداّ  ّ يصدٌا 

علؾددددؼ ىن صدددد  كمثْددددٌع  نجىو ددددو عددددْن  ّددددن  

بحقٌوْ  نفىٌّبا  ًعفْح بحثْل  ع ة وضىيب  حيط ب 

  حدددد ّيع وضدددد  بحايددددع بحلددددىكث حماددددىىْع بحث وجدددد

ًةصيٌب ع يميع )صم َ/ نؾ ُي ًّق   ح دب كىحد  

بحمىدة بحف يْمْ  بحفدِ عمادب عد   حمادىىْع بحث وجد  

بحفددِ كيميددى نؾددٌية عىكلدد  نىحغدد ب بحدداُ ّفنىصدد  

ودد  ةصدديٌب ع يمددو  ًعٌؽددير بح يبصدد  دحددَ كىعيْدد  

نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  كددِ عدد   بحايددع بحلددىكث حدد ٍ 

 ّيع  كاحت وضدنر بحط ب حث ـ واىىْع بحث وج  ح

 بحثْل  و  وضفٌٍ بدبًيع بالكىدّمِ

ي Surjono,2015كدددددداحت ديبصدددددد  )

بحفِ ى كر دحَ بحف  ا عيَ ةصد  بحٌصدىًل بحمف د دة 

ًةصيٌب بحف يع كِ نْلدى  بحدف يع بحف ْاْد  حيمقد يب  

بالح ف ًنْدد  عيددَ ع ؾددْب بحطدد ب نجىو ددو ٌّ ْددى 

كىيعدددى نىن ًنْضدددْى   ًبصدددفل ور بح يبصددد  ةصددديٌب 

 يع )بح يَ/بحجزًدددددِي ًكقدددددىل حنمدددددٌذ  دا ًدا بحدددددف

ًدوجيددددى ودددد  بحٌصددددىًل بحمف دددد دة بحماقددددي  حدددد ٍ 

بحمف يع  ًةصا   بحنفىً  نها بحط ب بحاّ      حيدع 

و فدددٌٍ ّ بعدددَ بحفٌبكددد  ندددْ  بحٌصدددىًل بحمف ددد دة 

بحماقددددي  ًةصدددديٌب بحددددف يع بحم ًددددع حيمددددف يع كددددىا 

ع ؾْييع بعيَ و  بحطد ب بحداّ   د   حيدع و فدٌٍ 

ّ بعَ بحفٌبكد  ًبحفطدىن  ندْ  بحٌصدىًل بحمف د دة ال 

 بحماقي  ح ٍ بحمف يع ًةصيٌب بحف يع بحم ًع حو 

ي  8102ًديبصددددد  )دّندددددىس بحضدددددْ   

بحفددِ ىدد كر دحددَ و  كدد  كىعيْدد  عؾددمْع نْلدد  ع يددع 

ع ْادِ   ّدد ة  ىًمدد  عيدَ ةصدديٌب بحددف يع )بحضددم ِ/ 

بحثؾ ُ/ بح  كِي ًةص ىى عيَ عنمْد  ويدىيب  ودب 

)بحلٌبيلوْدددى ي حددد ٍ ع وْدددا بحم ويددد   بحمغددد   

ب ع بدّدد   ًةظيدد   بحنفددىً  ً ددٌد ةصدد  كثْدد  حثْلدد  

بحف يع بحف ْاْد  بحج ّد ة بحقىًمد  عيدَ ةصدىحْ  بحدف يع 

بحا صددد  )بحضم ِ/بحثؾددد ُ/ بح  كدددِي عيدددَ عنمْددد  

بحجىندد  بحف ؾددْيِ ًويددىيب  وددب بحمغدد    حدد ٍ 

 ع وْا بحم وي  بالع بدّ  

ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ بحم دددٌي بحاىحدددح ظ ب 

Infographics 

 وايٌ  ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ

 ,Meirelles, 2013; Krumّ  كدو ر 

ر نهنددددو عدددد ؿ نؾدددد ُ ّقدددد   كددددِ يصددددٌ  2013

بحج بكْددت بحفٌفددْ ْ  ًبح وددٌل ًبحثْىنددى  ..... بحددل 

نغدد ب ودد و  ودد  بحي دد  بحيا ْدد  بحنؾددٌػ نقؾدد  

ع ٌّددددب بحثْىنددددى  ًبحماددددىىْع بحم قدددد ة دحددددَ ؽددددٌي 

وى  ّم دددد  كيميددددى ًبصددددفْ ىنيى نٌفددددٌ  ًيصددددٌ

 ًعغٌّ  .

 &.Abilockكِ وْ  ع كو كد  ود  )

Williiams, 2014; Noh, et al., 2017 ي نهنو
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عؾٌّ  ًعماْب حيثْىنى  ًبحم يٌودى  نغد ب نؾد ُ 

ّيددد ا دحدددَ كيدددع ًبصدددفْ ىب بحم يٌودددى  ًبحثْىندددى  

بحم قددد ة ًبالك دددىي نغددد ب بصددد م  وْدددح ّدددفع نقدددب 

ا  ع  ك ّ  بنغى  يًبنل ندْ  بحم  ك  نهن ىد ولفي

بحماىىْع ًبح ميْى  ًبالو ب  ًكاحت عجضْ  بالك دىي 

 بحمج دة 

كاحت ّ  كدو روضدْ  عث بحثىصدلر نهندو 

عماددددْ   نؾدددد ّ  حفقدددد ّع بحثْىنددددى  ةً بحم يٌوددددى  

بحم ق ة نط ّق  ص ّ و ًنغ ب ًبفح ًح ّ  بحق ية 

عيَ ع ضْ  بالديب  ود  عد ت عٌظْدل بح صدٌوى  

حجيددىل بحثؾدد ُ حدد ٍ بحادد د كددِ و  كدد  كددِ ع زّددز ب

 ي8104بالنمىك ًب عجىىى   )وضْ  عث بحثىصل 

 ةىمْ  ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ 

ىندى  بح  ّدد  ود  بح يبصددى  ًبألدنْددى  

بحفددِ عنىًحددر ةىمْدد  ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ ًونيددى 

(Smiciklas, 2012؛  Alshehri& Ebaid, 

 ي ًن دد  ةا دكي ددرNoh et al., 2015؛ 2016

 عيْيى بحثىوا  ّم نيى ع فيى كْمى ّيِ ظ 

دّجدددىد ًكيدددع بحم يٌودددى  نضددديٌح  ًّضددد  وددد   -0

 ع ت بحفاضْ ب  بحثؾ ّ  

 عقيْب عميْ  علزّ  بحم يٌوى  دحَ ة ؾَ و   -8

عثضْل بحم يٌوى  بحم كث  ًبحؾ ث  ًبحم فم ة  -3

 عيَ عهصْ ب  و ًْ  حفضيْب   ب عيى ًكيميى 

ْد  كثْد ة عقيْب بحٌ ر بحمضدفييت كدِ  د ب ة كم -5

 و  بحثْىنى  ًبحم يٌوى  

ع ٌّب بحثْىنى  و  ع ييى بحفقيْد ُ ًبحداُ ّدفع  -4

ع فدددو عددد  ك ّددد  بح ددد ًا ًبح  دددى  دحدددَ 

عددددد ؿ ةكاددددد  عغدددددٌّقىل نيصدددددفل ب  بألعددددد ىت 

 ًبح صٌ 

عٌكْ  بح ى   دحدَ وزّد  ود  بحغد   ًبحفاضدْ   -2

 حيمٌفٌعى  

عضددد ّ  عميْددد  بحايدددع حددد ٍ بحف وْدددا ً  ييدددى  -2

 وفضقو 

يٌوددى  نط ّقدد  ونطقْدد  ومددى ّج ددب عن ددْع بحم  -2

عددد ك  عفثددد  بحم يٌودددى  حيطىحددد  كدددِ بحف عْددد  

 بحؾ ْح ًّضيب كيع بح   ى  نْ  بحم يٌوى  

بحف كْددددز عيددددَ ةىدددددع بحنقددددىك كددددِ بحم فدددددٌٍ  -2

 بحم  ًؿ 

وزّ  و  بح  وى  ًبح صٌ  بحثْىنْد  ًبحؾدٌي  -01

ًبحنؾددٌػ ًبألحدددٌبا ومدددى ّضددىع  عيدددَ كيدددع 

 قل ةكقب حيم فٌٍ و  بحنؼ بحقىًع ك

ىنددددى  بح  ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ 

عنىًحدر ب ناٌ  بكْدت بحف يْمددَ ًةكد   كىعيْفدو كددِ 

لّددددىدة نددددٌبع  بحددددف يع ًونيددددى  ديبصدددد  )وىيّددددىا 

ي بحفدددِ ىددد كر دحدددَ عنمْددد  وادددىىْع 8104ونؾدددٌي 

بح ٌصددددث  بحضدددد ىنْ  ودددد  عدددد ت عؾددددٌي وقفدددد   

الصددفل ب  عقنْدد  ب ناٌ  بكْددت بحقددىًع عيددَ نمددٌذ  

لبعٌ حدد ٍ كددد ب بحا  ددد  بحاىنْددد  بن ددىد بحدددف يع حمدددىي

 ىو د  بصدٌْك  ًع ٌندر   ع ث  عىيّل ن يْ  بحف نْ

كىحدد   ًعٌؽددير دحددَ ً ددٌد كدد ًل  31بح ْند  ودد  

ذب  دالح  بوؾىًْ  نْ  وفٌصدطى  دي دى  بحطد ب 
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وجمٌعدددى  بحث دددح ندددْ  بحفطثْددد  بحقثيدددِ ًبحث ددد ُ 

حؾىحح بحث  ُ كِ عنمْ  واىىْع بح ٌصث  بحضد ىنْ  

بحمندددددف   ًبا الصدددددفل ب  عقنْددددد   ًعدددددىدب  بح قدددددب

ب ناٌ  بكْت ةصد  كثْد  كدِ عنمْد  وادىىْع بح ٌصدث  

 بحض ىنْ  ًعنمْ  عىدب  بح قب .

 Baglama etكدددداحت ديبصدددد  )

al,2017  ي بحفِ ىد كر دحدَ عقد ّع حم د  عىود  عد

ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ كدددِ عددد يّش بح ّىفدددْى  

حيف وْددددا ذًٍ ؽدددد ٌنى  بحددددف يع كددددِ بح ّىفددددْى   

  بحنفىً  عيَ با ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ نمى ًةصا 

ّ فٌّدو ود  عنىؽد  ًبعدد ىت نؾد ّ  ًيّقد  عن ددْع 

بحم يٌوددى  نددو صددىع   عيددَ حاددر بنفثددىه بحمف يمددْ  

ومدددى صدددىع  عيدددَ ع ضدددْ  ًع زّدددز بحدددف يع حددد ّيع   

ًةًؽر بح يبص  نى  ب  وزّ  و  بحث دٌ  حي غدل 

ع  كىعيْد  عد يّش بح ّىفدْى  نىنمدىك وف د دة ود  

 ناٌ  بكْ ش بحف يْمَ . ب 

ي ًبحفددِ 8102ًديبصدد  )بوددب كددىى  

ىددددد كر دحدددددَ و  كددددد  كىعيْددددد  عؾدددددمْع بح صدددددٌ  

بحم يٌوىعْددد  بحمفغددد ث  بحيدددىّث  بناٌ  بكْدددت ًكقدددىل 

حن  ّ  بحم ًن  بحم  كْ  ًةص ىى كدِ دكضدىب كد ب 

ع نٌحٌ ْددددى بحف يددددْع بع  ْددددى  بحمٌبكندددد  بح  مْدددد  

صدا   بحنفدىً  ًعنمْ  بحم ًند  بحم  كْد  حد ّيع  ًب

عدد  بألصدد  بالّجددىنِ حي صددع بحم يٌوددىعِ بحمفغدد   

بحمؾمع ًكقىل حن  ّ  بحم ًن  بحم  كْد  كدِ كدب ود  

بحف ؾددددْب بحم  كددددِ ًبكضددددىب بحطدددد ب بع  ْددددى  

 بحمٌبكن  ًعنمْ  بحم ًن  بحم  كْ  ح ّيع 

 بالصش بحن  ّ  بحم عثط  نى ناٌ  بكْت بحف يْمِ

  كدز عيدَ ن  ّ  بحث ىىا بحثؾ ُ ظ وْح ع

بحفمادْ   بحثؾد ّ  بح وزّد  ًبحفدِ ّم د  

و ىحجفيدددددى نغددددد ب بكاددددد  كىعيْددددد  ودددددد  

بحنؾددددٌػ  النيددددى ع فمدددد  كددددِ بديبكيددددى 

ًو ىحجفيددددى عيددددَ بحلؾددددىًؼ بحم ىنْدددد  

ًع فدددى  دحدددَ  يددد  عقيدددِ ب دددب  ذحدددت الا 

بحم ىحجددد  بحثؾددد ّ  بصددديب وددد  و ىحجددد  

بحنؾدددددٌػ  ًنىحفدددددىحِ ّم نيدددددى عٌؽدددددْب 

كدددديا  بحم يٌوددددى  نغدددد ب بكقددددب   كدددداحت

ب ناٌ  بكْددت ّ مددب عيددَ عماْددب بحم  كدد  

ًّؾمع ن ْدح عنقدب بحم يٌودى  ود  عد ت 

عددْ  بحمددف يع حفمدد  ودد   غدد ة بحمددل دحددَ 

ب ددزب  بحفا ْدد  حْنددف  عنيددى بحايددع ًنقددى  

 يFew, 2011, p. 13بحف يع )

  ن  ّدددد  بحف وْددددز بحانددددىًِ ظ ًعدددد ٍ ىدددداه

بحن  ّدددد  با ذبك عددددَ بحؾددددٌي ًبح يمددددى  

ًبا بالكقديْ  دبًمدىل عنغل ن قيمى بالعد  

حيؾددددٌي كددددِ بحددددابك ة  ًودددد  ىنددددى عقددددٌ  

بحن  ّدد  عيددَ با كددب ع وْددز ّقددْل ةصدد بل 

دحددَ بالعدد  كدديذب  دد ور بحم يٌوددى  حا ْددىل 

ًنؾدد ّىل كدديا بالصددف  ىم ّ ددٌا وزدً ددىل  

كىحؾٌية علزا نؾ ّىل ًحا ْىل نغ ب كثْ  

  بوددددى بح يمددددى  كْقددددب بوفمددددىت علزّنيددددى 

ناٌ  بكْددت نؾدد ّىل   ًبحم يٌوددى  كددِ ب 

علددددددزا نددددددىحف وْز بحيا ددددددَ ًبحثؾدددددد ُ 
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ًنىحفدديحَ عؾددثح بكادد  نقددى ل ًبصددف  ىعىل   

كمددى ّ مددب بحف وْدددز بحانددىًِ عندد وى ّمْدددب 

بحم فددددٌٍ ذبعددددو دحددددَ بحنىوْدددد  بحثؾدددد ّ  

 ي812 ػ8100)و م  عمْش 

ًىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  بحفَ عنىًحر 

ةىمْدد  ًكىعيْدد  ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ كددِ عميْدد  

ي 8102ْع ًبحف يع ًونيى ديبص  )بصد    دىن  بحف ي

ًبحفددَ ىدد كر بحددَ و  كدد  كىعيْدد  وضددفٌّى  كاىكدد  

بحفيمْ ددى  بحثؾدد ّ  كددِ بالناٌ  بكْددت بحاىنددر عثدد  

بحٌّدد  ًةص ىددى كددِ عنمْدد  ن ددـ ويددىيب  بحفؾددمْع 

بحف يْمددِ حدد ٍ بحطدد ب بحم يمددْ  نىحممي دد  بح  نْدد  

بحضددد ٌدّ   ًبظيددد   بحنفدددىً  ً دددٌد كددد ًل دبحددد  

وؾدىًْىل حؾدىحح بحمجمٌعد  بحفج ّثْد  بالًحدَ بحفدَ د

بصدددفل ور بحفيمدددْح بحثؾددد ُ بودددىدٍ بحيدددٌا كددددِ 

بالعفثىي بحف ؾْيِ  كمى بصا   بحنفدىً  عد  ً دٌد 

كدد ًل دبحدد  بوؾددىًْىل حؾددىحح بحمجمٌعدد  بحفج ّثْدد  

بحاىنْ  بحفَ بصفل ور بحفيمْح بحثؾ ُ صنىًِ بحيٌا 

ِ حيفؾدمْع ًبحلطٌك كِ نطى   عقٌّع بحمندف  بحنيدىً

 بحف يْمِ .

ي ًبحفدددَ 8102ًديبصددد  )بكددد   كف دددِ 

ى كر دحَ و  ك  كىعيْ  وضدفٌّى  كاىكد  بحماْد ب  

كددِ بالناٌ  بكْددت بحفاددىعيِ عثدد  بحفدد ًّ  بحمؾدد   

ًع  فيدددى ن اىكددد  بحمغدددىيكى  كدددِ عنمْددد  ويدددىيب  

بحفا ْدد  بحثؾدد ُ ًعطددٌّ  كىًنددى  بحددف يع بحثؾدد ّ  

نْددد   ًبصدددا   حددد ٍ كددد ب بحددد نيٌ  بح دددى  كدددِ بحف 

بحنفىً  ع  ً ٌد ك ًل بوؾىًْ  حؾىحح وجمٌعد  

و عا ددِ بح اىكدد  كددِ كاىكدد  وغددىيك  كدد ب بحدد نيٌ  

ببح ددى  كددِ بحف نْدد  عثدد  بحفدد ًّ  بحمؾدد    ًً ددٌد 

كدد ًل دبحدد  دوؾددىًْىل حؾددىحح وجمٌعدد  وفٌصددطَ 

 بح اىك  كِ بعفثىي بحفا ْ  بحثؾ ُ

ي ًبحفدِ 8102ًديبص  )نْاْ  ونؾٌي 

  كد  ةصد  بحفاىعدب ندْ  عد يْ  حفؾدمْع ى كر دحَ و

بالناٌ  بكْددت بحاىنددر )بالكقددِ/ بح ةصددِي ًبألصدديٌب 

بحم  كدددِ كدددِ نْلددد  ع يدددع بح ف ًندددِ عيدددَ ويدددىيب  

بحث وج  ح ٍ كىحثى  ع نٌحٌ ْى بحف يْع ًبعجىىدىعي  

ن ٌىددى ًايبًيدد  كددِ بالناٌ  بكْددت  ً دد  ةظيدد   

قدِ بحنفىً  ك ىحْ  بالناٌ  بكْت نغ يِ بحفؾمْع بألك

ًبح ةصدددِ كدددِ عم ددد  بحطىحثدددى  ويدددىيب  بحث وجددد  

% كمددى نْنددر بحنفددىً  24ًًؽددٌحي  ح ي دد  عم دد  

ع ٌا بأليب  بالّجىنْ  ح ٍ ك ب عْند  بحث دح ن دٌ 

 ب ناٌ  بكْت 

 بنمىك ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ 

ىنى  بح  ّ  و  بح يبصى  ًبألدنْدى  بحفدِ 

عنىًحدددددر ةنمددددددىك ب ناٌ  بكْددددددت بحف يْمددددددِ ًونيددددددى 

(Dyjur, 2015  ٌ؛ 8105؛ و مدد  عدديفDai, 

ي ًن   با دكي ر عيْيى بحثىوا  ّم نيدى صد دىى 2014

 كْمى ّيِ ظ 

 ةًال ظ و  وْح ك ّق  بح  ؿ ظ

ب ناٌ  بكْددت بحاىنددر ظ ًىددٌ وجمٌعدد  ودد   .0

بح وددٌل بحثؾدد ّ  )نؾددٌػ/ ؽددٌي/ يصددٌ  

نْىنْ / علْطْ / بصيع/ ع بًلي ًبحفدِ ع ثد  
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 ب عدد  وٌفددٌم و ددْ  ًّم دد  بع ب ددو نغدد

 وطثٌم 

ب ناٌ  بكْدددددت بحمف ددددد   ظ ًّنقضدددددع دحدددددَ  .8

نٌعددددددىا )بناٌ  بكْددددددت ؽددددددٌي وف  كدددددد  

 ًبناٌ  بكْت كْ ٌّ وف    ي 

ب ناٌ  بكْدددت بحفادددىعيِ ظ ًىدددٌ ندددٌم وددد   .3

بح صدددٌوى  عضدددمح نفاىعدددب بحمضدددفل   وددد  

 بحثْىنى  و  ع ت بحٌب يو بح صٌوْ  

 صىنْىل ظ و  وْح بح  ؿ بحمؾمع حو 

ْدددت و يٌودددىعَ ًّنقضدددع دحدددَ )بناٌ  بك

Informative Info graphics بناٌ  بكْدددت  

؛ Advertisement Info graphicsبع ندددِ 

  Persuasive Info graphicsبناٌ  بكْدت ب ندىعِ 

 Explanatory Infoبناٌ  بكْدددت عاضدددْ ُ 

graphics ي 

 صىحاىل ظ و  وْح بحغ ب 

ّنقضددع دحددَ عدد ة ةنمددىك ًىددَ ) ص صددب 

؛ Flowchartsع ك  ؛ ع بًل   Timelines لونْ 

؛بح   ددى  Geography Mapsعدد بًل    بكْدد  

Relationships؛ دناٌ  بكْدت وثندَ عيدَ بحؾدٌي 

Image Based Info graphic  ْولططدى  كد  

Veen Diagrams   ؛ ب وؾدددىًْىStatistics ؛

 ي Hybridsبحنٌم بحيجْ  

ً دددد  ةعددددفؼ بحث ددددح بح ددددىحِ ننمطددددْ  

ٌ  بكْددت بحف يْمددِ حفناٌ  بكْددت بحف يْمددِ ىمددى  ب نا

بحاىنددر ًب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ بحمف دد   ًكْمددى ّيددِ 

 ع ؿ وٌ ز حيمى 

 ةًالل ظ ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر 

بالصش بحن  ّد  بحم عثطد  نى ناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

 بحاىنر 

  ن  ّ  و ىحج  بحم يٌوى Information 

Processing  ظ كى ناٌ  بكْددددددت بحاىنددددددر

 فدددٌٍ دحدددَ عطدددٌب  ّفقدددم  عجزًددد  بحم

ؽددد ْ ة  ددد  ع دددٌا عيدددَ عددد ب ؽدددٌي ةً 

يصددٌ  ةً بصدديع ةً نؾددٌػ صىنفدد  ًىددٌ 

بحاُ ّ فثد    Chunkingوايٌ  بحف نْز 

بوددد  بحمثدددىدس بالصىصدددْ  حيددداه بحن  ّددد   

ًعضددددمَ بحٌودددد ة بحؾدددد ْ ة ذب  بحم نددددَ 

نىحم نز   ًوْح با ذبكد ة بالود  بحقؾدْ ة 

و دد ًدة بحضدد   بذ ّم نيددى بالوفاددىظ كقددل 

ي و ددىنز و يٌوددى  ًّم دد  2-4ودد  )ن دد د 

لّددىدة صدد و ىدداه بحددابك ة ًعضدديْب عميْدد  

بحفددداك  بذب عدددع ع نْدددز بحم يٌودددى  )و مددد  

 ي812 ػ8103عمْش 

ىنددددى  بح  ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ 

عنىًحددر كىعيْدد  نمددل ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ بحاىنددر 

ًونيدددددددى  ديبصددددددد  )عمددددددد ً ديًّدددددددظ ًبودددددددىنَ 

َ ةص  عق ّع ي ًى كر دحَ بحف  ا عي8104بح عنَ 

نمطددِ ب ناٌ  بكْددت بحاىنددر ًبحمف دد   عيددَ ن ددـ 

نٌبع  بحف يع  ً   ةصدا   بحنفدىً  عد  كىعيْد  نمدل 
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ب ناٌ  بكْددت بحاىنددر كددِ عنمْدد  بحفا ْدد  بحثؾدد ُ 

ًبعجىىى  بكاىت بحفٌو  ن ٌ بحف يع عثد  بحٌّد  كدِ 

 وقىنب نمل ب ناٌ  بكْت بحمف   

ي 8102كدداحت ديبصدد  )بّمددىا و ددد   

 كر دحددَ و  كددد  ةصدد  بحفاىعددب نددْ  نمطدددِ بحفددِ ىدد

ب ناٌ  بكْت )بحاىنر/بحمف   ي ًبألصيٌب بحم  كِ 

)بحم فم /بحمضدددفقبي عيدددَ عنمْددد  بالديب  بحثؾددد ُ 

ًكادى ة بحددف يع حدد ٍ ع وْددا بحم ويدد  بالنف بًْدد  ذًٍ 

ؽدد ٌنى  بحددف يع  ًةًفدد ر بحنفددىً  ً ددٌد كدد ًل 

ذب  دالحدد  دوؾددىًْ  نددْ  وفٌصددى  دي ددى  بحطدد ب 

حمجمٌعى  بحفج ّثْ  كِ ب ديب  بحثؾ ُ ًكادى ة ب

بحددددددف يع حمف ْدددددد  ب ناٌ  بكْددددددت  حؾددددددىحح نمددددددل 

 ب ناٌ  بكْت بحاىنر .

ي بحفدِ 8102ًديبص  بّمدىا وفدٌحَ )

ى كر دحَ و  ك  كىعيْ  عٌ ْر عق ّع ب ناٌ  بكْدت 

) ثدددب بحدددنؼ/ ن ددد  بحدددنؼي ًةصددد ه عيدددَ بحف ؾدددْب 

ع وْدددا  ًبح مدددب بحم  كدددِ ًنقدددى  ةصددد  بحدددف يع حددد ٍ

بحم وي  ب ع بدّ   ًبصا   بحنفىً  عيدَ ةا عقد ّع 

ب ناٌ  بكْددددت  ثددددب عدددد ؿ بحددددنؼ نثْلدددد  بحددددف يع 

ب ح ف ًنْدد  كددىا بحددنمل بالكقددب كددِ عاددـ بح دد   

بحم  كِ كِ وىدة بح يبصى  بال فمىعْد  حد ٍ كد ب 

 .ب ع بدُبحؾل بالًت 

ي بحفدِ 8181ًديبص  بّمىا عطْاِ )

ناٌ  بكْدددت )بحاىندددر/ ةكددد   عيدددَ كىعيْددد  نمطدددى بال

بحدددددد ّنىوْ ِي نمقدددددد ي بح ف ًنددددددِ نثْلدددددد  بحددددددف يع 

ب ح ف ًنددددِ ربحمددددًٌدتر ًةص ىمددددى عيددددَ عنمْدددد  

بحف ؾدددْب ًبحفا ْددد  بحنى ددد  حددد ٍ كددد ب ع نٌحٌ ْدددى 

 بحف يْع .

 صىنْىل ظ ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف    

 ومْزب  ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف    

فددِ عنىًحددر ىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  بح

ومْدددددددزب  ب ناٌ  بكْدددددددت بحف يْمدددددددِ بحمف ددددددد   

(simiciklas, 2012؛ Dalton & Design, 

 ,Lamb& Johnson, 2014, Dur ؛ 2014

ي  ًن ددد  ةا دكي دددر عيْيدددى بحثىواددد  ّم نيدددى 2014

 ؽْى فيى كْمى ّيِ ظ 

عقدد ّع بح قددىً  بح يمْدد  كددِ ؽددٌية و يٌوددى   -0

 نؾ ّ 

ؾددى   ىنيْدد  عطثْقدد  كددِ عدد د كثْدد  ودد  بحفلؾ -8

 ًبحمجىال  بحملفيا  

 ّضىع  كِ عق ّع بحمنىى  نىصيٌب عْ  ً  ّ   -3

ّضدىع  كدِ عن ددْع بألك دىي ًوقىيند  بحم يٌوددى   -5

 ن ّق  ك ىح  ًواْ ة

صدددديٌح  نغدددد  ب ناٌ  بكْددددت عثدددد  بحغددددث ى   -4

 بال فمىعْ  

ّقددد   ةًؽدددىا د ْقددد  ودددٌت و يددد  بألعدددْى   -2

 نىصف مىت بألع ىت ًبحميمش ًبحف كْ  

 ّع بحمٌفدددٌعى  ًدصدددىية ًصدددْي   ابنددد  حفقددد -2

 كقٌت بحمف يمْ  ًعنمْ  ويىيبعيع 
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ّ ددزل بحقدد ية عيددَ بحفا ْدد  ًينددل بحم يٌوددى   -2

 ًعن ْميى

ّضددىع  كددِ ع صددْل بحم يٌوددى  ًعاثْفيددى كددِ  -2

 ةذىىا بحط ب 

ّنمَ د   بحم و   ًيً  بحنق  ًّضىع  عيدَ   -01

 ع يّ  بح ٌبس 

دو ىنْددد  دنفى دددو ن  ّددد  وددد  بحمٌبؽددداى  ومدددى  -00

عيددَ ع طْدد  عاىؽددْب ًبصدد و ودد  ّج يددو  ددىدي 

 بحمق ي 

ّفدْح بحفندٌم ًبحفج ّدد  كدِ بألنغدط  بحمق ودد     -08

ومددى ّضددىع  كددِ عدد   بحادد ًل بحا دّدد  نددْ  

 بحط ب

بألصش بحن  ّد  بحم عثطد  نى ناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

 بحمف    

  ن  ّدددد  بحجغددددطىحر ظ وْددددح عفثنددددَ ىدددداة

بحن  ّدد  ك دد ة با بحددف يع ّف ددٌا نددىالديب  

ٌٍ بحف يْمددِ بحمقدد   كددِ بحثؾدد ُ حيم فدد

ؽدددٌية وٌوددد ة كىويددد  ًال ّفثندددَ ك ددد ة 

عجزًدد  بحددف يع  ًندداحت عمْددب ىدداه بحن  ّدد  

حنمل ب ناٌ  بكْت بحمف    وقىنب بحاىندر 

ذً بحم يٌوددى  بحمناؾددي  عيددَ بصددىس با 

ب ناٌ  بكْدددت بحمف ددد   ّ ددد ؿ ؽدددٌية 

كىويددددد  حم فدددددٌٍ بحدددددف يع ةً بحم يٌودددددى  

ّ نطيى صدْىل بحم ىحج  دناٌ  بكْ ْىل بحفِ 

وٌفٌعَ ًبو  )عمد ً ديًّدظ ًبودىنَ 

 ي  8104بح عنِ 

   ْن  ّدددد  بح دددد   بحم  كددددِ ظ  وْددددح عغدددد

وثىدس ن  ّ  بح    بحم  كِ دحَ با دو  

بح صٌوى  ًبحج بكْت و  بحنؾدٌػ ّقيدب 

ودد  بح مددب بحم  كددِ حدد ٍ بحمف يمددْ  كمددى 

ّم ددددد  لّدددددىدة ع كْدددددز بحمف يمدددددْ  عيدددددَ 

كددِ بحم فددٌٍ ندد ال ودد  عغددفْر ع كْددزىع 

كيع بحط ّق  بحفِ ّق   نيدى ذحدت بحم فدٌٍ 

(Rieber, 2008, 127ي 

ىنددددى  بح  ّدددد  ودددد  بح يبصددددى  بحفددددِ 

عنىًحر كىعيْ  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف    

ي ًبحفدِ ىد كر 8102ًونيى  ديبص  )دبحْى عدٌ ِ 

دحَ و  ك  عهصْ  بصدىحْ  بالنفقدىت كدِ ب ناٌ  بكْدت 

حي نىح فدددددد  بحمف دددددد   )بحقطدددددد / بحفق ّ /بحمضدددددد

بالح ف ًنْ  عيدَ عنمْد  بحف ؾدْب بحادٌيُ ًبحم  ده 

ًبحفقثددب بحف نٌحددٌ َ حدد ٍ كدد ب بح يبصددى  بح يْددى  

ي كىحد   ًةصدا   بحنفدىً  21ًع ٌنر بح ْند  ود  )

عدددد  ً ددددٌد كدددد ًل ذب  دالحدددد  دوؾددددىًْ  عاددددٌل 

وجمٌعدد  بحفق ّدد  بحددزًً  عيددَ وجمددٌعفَ بحقطدد  

قثددب ًبحمضددح كددِ بحف ؾددْب بحاددٌيُ ًبحم  دده ًبحف

 بحف نٌحٌ ِ

ي بحفددِ 8102ًديبصدد  )ىددىنَ عدداْ  

ى كر دحَ و  ك  ةص  نمطِ ب ناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

)بحاىنر/بحمف   ي نثْل  بحؾل بحمقيٌب عيَ عنمْد  

ويددددىيب  ؽددددْىن  ة يددددزة بح دددد ؿ حدددد ٍ كدددد ب 

كىحد ي  21ع نٌحٌ ْى بحف يْع  ًع ٌنر بح ْند  ود  )

 ًعٌؽدددير بحنفدددىً  دحدددَ عادددٌل نمدددل ب ناٌ  بكْدددت
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بحمف ددد   كدددِ عنمْددد  بحجٌبنددد  بحم  كْددد  حميدددىيب  

ؽدْىن  ب يددزة بح دد ؿ ًكددِ عنمْدد  بالدب  بحميددىيُ 

 ّ ٍ كيث  بحا    بحاىنْ  نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع 

ي 8102ديبصددد  )نغددد ُ عثددد بحثى ِ 

بحفدددِ ىددد كر دحدددَ و  كددد  عدددهصْ  كاىكددد  بحفاىؽدددْب 

)و عا ددو/ ونلاقدد ي نى ناٌ  بكْددت بحمف دد   كددِ 

ح ف ًندددِ  دددىًع عيدددَ بحٌّددد  حيف وْدددا نْلددد  وقددد ي ب

صدددم ْىل عيدددَ بحف ؾدددْب ًعادددـ بح ددد   بحم  كدددِ 

ًبعجىىددىعيع ن ددٌه  ًةصددا   بحنفددىً  عدد  بحفددهصْ  

بالّجددىنِ حددنمل ب ناٌ  بكْددت بحمف دد   كددِ عنمْدد  

بحف ؾددْب بحم  كددِ ًب عجددىه ن ددٌ بحمقدد ي ًعاددـ 

بح    بحم  كِ ح ٍ بحط ب بحم دى ْ  صدم ْىل ن دـ 

   بحفاىؽْب .بحن   ع  كاىك

 بحم ٌي بح بن  بح    بحم  كِ

 وايٌ  بح    بحم  كِ 

ي بنددو  وددٌبيد Kalyuga,2009ّدد ٍ )

بحددابك ة بح ىويدد  بح لودد  حف قْدد  ةىدد با بألنغددط  

بحم  كْدد  كددِ ةودد  بحمٌب دددل بحم دد دة واددب )ويدددى  

بحدددف يع ةً ويقدددى  بحدددف يعي كمدددى ةندددو وايدددٌ  ن ددد ُ 

 ّ  دددددددش بحفادددددددىع   ندددددددْ  ننْدددددددى  بحم يٌودددددددى 

ًبحلؾدددىًؼ بحم  كْددد  حيمدددف يع  ًّضدددىًُ وقددد بي 

بحمددٌبيد بحم  كْدد  بحمضددفام ة كددِ بحميمدد   ًّ فمدد  

ىاب بحمق بي عيَ وضفٌٍ دبك ْ  بحمدف يع ًدعجىىىعدو 

 ًعؾىًؾو بحغلؾْ   

ّ  كدددو ر ويمدددَ بحاْدددب ر نهندددو د مدددىحَ 

بحطى دد  بح قيْدد  بح يْدد  بحفددِ ّضددفيي يى بحمددف يع ألدب  

  علفيددل ودد  وٌفددٌم ويمدد  و ْندد   ًىدداه بحطى دد

ٓع   ًو  ويم  الع ٍ  ًو  وف يع ٓع  )ويمدَ 

 ي  8105بحاْب  

 ةنٌبم بح    بحم  كِ 

ىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  ًبألدنْددى  

بحفدِ عنىًحددر ةنددٌبم بح دد   بحم  كددِ ًونيددى )و مدد  

 Mayer & Moreno,2010؛ 8100عمدْش 

Sweller, 2011  ي ًن د  ةا دكي در عيْيدى بحثىواد

 ى فيى كْمى ّيِ ظ ّم نيى ؽْ

 Extraneousبح دددد   بحم  كددددِ بحدددد عْب  -0

Cognitive Load   ظ ّ دد   ىدداب بحنددٌم

نفْج  ةصيٌب عق ّع بحم يٌوى   ًك ل بحف يدْع 

بحفددِ ع طددَ بحمددف يع عاؾددْ   ًةنغددط   ْدد  

ف ًيّ  كِ عميْد  بحدف يع  ًحْضدر ذب  ؽدي  

 نم فٌٍ بحف يع 

ي نهندددو Kirschner,et al,2010ًّ  كدددو )

بحاُ ّنف  ع  عد د عنىؽد  بحم يٌودى  بح    

كِ ةو ٍ بحميدى  ًبحفاىعدب ندْ  عيدت بح نىؽد   

ًكيمددى لبد عدد د بح نىؽدد  ًلبد بحفاىعددب نْميددى 

 كيمى بيعا  بح    بحم  كِ بح عْب 

بح ددددد   بحم  كدددددِ بحجدددددٌى ٍ ةً بالصىصدددددِ  -8

Intrinsic Cognitive Load   ظ ّف ددٌا

 ىاب بح    نفْج  و ىحجد  بحم يٌودى  بحم قد ة 

لنفْج  بحف بنل نْ  و ٌندى  و يٌوىعدو  ًن د د 

بح نىؽ  بحم  كْ  بحفِ ّ دفاع نيدى كدِ بحدابك ة 
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بح ىويدد  كددِ ناددش بحٌ ددر  ًّف دد د ىدداب بحنددٌم 

 ن ي   ؽ ٌنو و فٌٍ بحف يع 

ي نهنددو بح دد   Musallam, 2010ًّ  كددو )

بحٌب ددد  عيدددَ حدددابك ة بح ىويددد  ًبحددداُ عضدددثثو 

 بح  ًا بحف يْمْ  ًنْل  بحف يع 

 Germanceح د   بحم  كدِ ًصْدد  بحؾديو ب -3

Cognitive Load   ظ ّددد عثل ندددىحملطل

بح قيِ بحاُ ّقٌ  بحمف يع نثنىًدو  ًعلزّندو كدِ 

بحدددابك ة ًّيددد  بحمددد ٍ  ًنىح ميْدددى  بحم  كْددد  

 حمٌفٌم بحف يع 

ي دحددَ ةا بح دد   Sweller , 2010ًّغددْ  )

بحم  كدددددِ ًصْددددد  بحؾدددددي  ّددددد عثل نىألنغدددددط  

ى  ًبكفضددىب بحثنْددى  بحم  كْدد  بحفددِ عيدد ا حثندد

بحم  كْ  واب بحفاضْ ب  بحفِ ّقٌ  نيى بحمدف يع 

ةصندى  بحدف يع ةً وادب د د ب ب  بحفلْدب بحفدِ كِ 

 ّقٌ  نيى بحمف يع 

 ةصثىب و ً  بح    بحم  كِ ظ 

ىنددى  بح  ّدد  ودد  بح يبصددى  ًبألدنْددى  

بحفِ عنىًحر ةصدثىب ود ً  بح د   بحم  كدِ ًونيدى 

ي 8104ح دىيصِ ؽث ِ ب؛8102)عث بحٌبو  و ِ 

ًن   ةا دكي ر عيْيى بحثىوا  ّم نيى ؽْى فيى كْمى 

 ّيِ ظ 

و  ًدّددد  بحدددابك ة بح ىويددد  ظ ًبحفدددِ ّدددفع كْيدددى  -0

و ىحج  بحم يٌوى  ود  بحدابك ة بح ضدْ  ًبحفدِ 

حيى دًي كِ عميْ  بحف يع   دذ كيمدى كىندر كمْد  

بحم يٌوددى  كثْدد ة ً ْدد  ون مدد  كيمددى ةؽددث ر 

نىحم يٌوى  ؽد ث    عميْ  بحم ىحج  ًبالوفاىظ

 ًنىحفىحِ صْؤدُ دحَ ع   بحايع ًنل  بحف يع 

و  ًدّ  بحزو  ظ وْح ةا و ىحجد  بحم يٌودى   -8

كِ بحابك ة بح ىوي  ّفطي  عٌكْ  بحٌ در بح دىكِ 

حيقْى  ناحت ًبح  ش صْؤدُ دحَ عد   و  كدِ 

ّمنددد  بحدددابك ة بح ىويددد  وددد  بحقْدددى  نٌظىًايدددى 

 نىحغ ب بحمنىص  

ّش بحمضددددفل و  كددددِ ةصددددىحْ  ًكدددد ل بحفدددد ي -3

بحم بيس ًبحفِ ع ِ بح ًي بحد ًْش كدِ عميْد  

بحدددف يع حيمددد يس  ًصددديثْ  دًي بحطىحددد  كيدددٌ 

بحمفيقِ ًبحمضفم  حيم يٌوى  ًن ية بحمغىيك  

كددِ بح ميْدد  بحف يْمْدد  ً دد  عقفؾدد  بحمغددىيك  

 عيَ بحط ب بحمفاٌ ْ  نطْث بحف يع 

بحم دددٌي بحلدددىوش ظ بح   ددد  ندددْ  وضدددفٌٍ 

 دددددد  ًنمددددددل ب ناٌ  بكْددددددت بحف اّدددددد  بح ب 

بحف يْمِ نثْل  بحف يع بحف ْاْ  ًعنمْ  بحجىن  

بحم  كِ ًعاـ بح    بحم  كِ بحم عثطْ  

 نؾْىن  بح ىص  بٓحِ 

عفقح بح     نْ  وف ْ ب  بحث ح بح دىحِ 

بحاُ ّق   نْلد  ع يدع ع ْاْد  ّفاىعدب كْيدى وضدفٌّْ  

حيف اّ  بح ب  د  )بحمدٌ زة /بحفاؾدْيْ ي ود  نمطدْ  

فناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ )بحاىندددر/بحمف   ي حفنمْددد  ح

بحجىندددددد  بحم  كددددددِ ًعاددددددـ بح دددددد   بحم  كددددددِ 

بحم عثطْ  نؾْىن  بح ىص  بٓحِ ح ٍ ك ب بحا    

بح بن   نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع ع ث  و يع بح ىصد  

بٓحِ   وْح عف ٌا نْل  بحف يع بحف ْاْ  ود  صيضدي  
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حيطيثدو كدِ و  بحم ىيا ًبحميىيب  ًبالنغط  عقد   

ؽٌية وففىن و ًع نطيى ك د ة ونيجْد  ًبود ة ًّدفع 

بالن دددىي ًبحف ىودددب وددد  ىددداه بحم دددىيا ًبحميدددىيب  

ًعق ّميى ود  عد ت نمطدْ  حفناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

)بحاىنر/ بحمف   ي ًن ى  حف زّز بصفجىنى  بحطد ب 

 ّ  ا نىحف اّ  بح ب    )بحمٌ زة/بحفاؾْيْ ي.

وضددفٌُ وْددح عٌ دد  ع  دد  ًبفدد   نددْ  

بحف اّ  بح ب  د  )بحمدٌ زة  بحفاؾدْيْ ي نثْلد  بحدف يع 

بحف ْاْدد  ًنددْ  نمددل بالناٌ  بكْددت بحف يْمددِ   ًىدداه 

بح   دد  عدد عثل نفددٌبلا بحف اّدد  بح ب  دد   وْددح ودد  

بحق ًيُ بحم ىك   عيَ وْزبا بحف اّ  بح ب    كد  

عزّدد  ن ي دد  عطاددث دبك ْددد  بحمددف يع ًعج يددو ّغددد   

 د  عج دب بحمدف يع ّغد   نى وثدىك نىحميب ًال عقدب ح ي

نفْجددد  حغددد ٌيه نىحؾددد ٌن  بحغددد ّ ة ًبحلدددٌا وددد  

بحاغب كِ دنجىل بحميم  بحمضفي ك   ًنداحت ّجد  ةا 

عهعِ بحف اّد  بح ب  د  ونىصدث  ًوف ْاْد  ود  وى دى  

بحمف يمددْ  دا لبد  عزّدد  ًدا  يددر عقددب  ًبألودد  ىنددى 

ّدد عثل نىح   دد  نددْ  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  ًنددْ  

مددل بالناٌ  بكْددت بحف يْمددِ كدديذب بصددفل   وضددفٌٍ ن

بحف اّددد  بح ب  ددد  بحمدددٌ زة وددد  نمدددل بالناٌ  بكْدددت 

ًدنطاى  بح بك ْ   بالعفمىدّ بحاىنر    ّؤدُ ذحت دحَ 

ح ٍ بحط ب ًنىحفىحِ ال ّف ق  بحي ا بحم  ٌ نغد ب 

ونىصدد   كدداحت بصدددفل ب  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  ددد  

بحف يْمدِ بحاىندر  د   بحفاؾْيْ  و  نمل بالناٌ  بكْت

ّ ٌا  ْ  ونىص  و  بحمف يمْ  ذًُ بحلث ة ًبحاّ  

ّاقديٌا بالعفمدىد عيدَ ةناضدديع كدِ بحدف يع ةكاد  ودد  

بحيجدددٌ  دحدددَ بحف اّددد  بح ب  ددد   ًّدددهعِ كدددِ بحٌصدددل 

كهصىحْ  وفٌبلن  بصفل ب  وضدفٌٍ بحف اّد  بح ب  د  

بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ  و  نمل بالناٌ  بكْدت بحف يْمدِ 

بحفادددىعيِ وْدددح ةا ك ىمدددى ّفدددْح عدددٌبلا بحمف ددد   

حيمف يمددْ  حي ؾددٌت عيددَ بحف اّدد  بح ب  دد  بحمنىصددث  

بحفددِ عنىصدد  بحمددف يع ًكددِ ذب  بحٌ ددر ع ددىكع عيددَ 

 عنغْطو ًدك و حيفا ْ  .

كمددى ةا نْلددد  بحددف يع بحف ْاْددد  عضددىىع كدددِ 

دصددد ب  بحمٌ دددل بحف يْمدددِ ًلّدددىدة دبك ْددد  بحمدددف يع 

ْددددب بح دددد   ًلّددددىدة   يعددددو عيددددَ بحف ؾددددْب ًعقي

بحم  كِ  وْدح ةا و ب ثد  بحف ؾدْب ود عثل ديعثدىك 

ًصْ  نىحف اّد  بح ب  د  بحفدِ عي د  دًيبل وٌّْدىل ود  

عدد ت عقدد ّع ويددٌت ونىصددث  حيؾدد ٌنى  بحفددِ عٌب ددو 

بحطددد ب كدددِ بحدددف يع ومدددى ّدددؤدُ دحدددَ عقيْدددب بح ددد   

بحم  كددِ حدد ّيع  ًكددب ذحددت ّفطيدد  وفىن دد  وضددفم ة 

حددنمل بحدداُ ّقدد   نددو ًونف مدد  ودد  بحم يددع  كمددى ةا ب

بحم فٌٍ بحف يْمدِ ّضدىع  كدِ ع صدْل بحدف يع ح ّدو   

كب ذحت ّؤك  نىحق ًية عيَ ةىمْ  عٌظْل بحف اّد  

بح ب  دد  )بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي دبعددب نْلدد  بحددف يع 

بحف ْاْدد  حف مددب كم عدد  ًوٌ ددو حيطدد ب  ًنىحفددىحِ 

ع مب عيَ لّىدة دن مدىس بحطد ب دبعدب نْلد  بحدف يع 

ّدددىده دبك ْدددفيع حيدددف يع ًعادددـ بح ددد   بحف ْاْددد  ًل

بحم  كِ عيَ ذبك ة بحمف يع كِ بصفْ ىب بحم يٌوى  

ًبحميددىيب   ًذحددت وْددح با بحم فددٌٍ بحمقدد   دبعددب 

بحثْل  ّ فٌٍ عيَ ؽٌي ًيصٌ  وفنٌع    حاحت عع 

بصفل ب  ع نٌحٌ ْى ب ناٌ  بكْت ننمطْيدى )بحاىندر/ 
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بحمف ددد  ي كدددِ عقددد ّع ع ّددد  وددد  ويادددى  بحٌصدددىًل 

ألنغددط  ًبحفدد يّثى  ًبحف يْاددى  بحمق وددو حيطيثددو ًب

نمدددى ّيثدددِ بوفْى دددىعيع ًّقدددْل بحمف دددو ًبح ٌّْددد  

ًّ بعِ بحاد ًل بحا دّد  ندْ  بحطد ب  وْدح ع ادز 

نْل  بحف يع بحف ْاْ  دىفمى  بحمف يمْ  ًلّىدة بحٌعِ 

بحف يْمِ بحمضفقب حد ّيع ومدى ّيقدِ عدهصْ ه ب ّجدىنِ 

   ًذحددددت ألا عيددددَ دعجىىددددى  بحطدددد ب ن ددددٌ بحثْلدددد

بالناٌ  بكْددت بحف يْمددِ ىددٌ ولطددل يصددٌوِ ّقددع 

حداحت كيدٌ ّضدىع  عنىؽ  ود  بحؾدٌي ًبحنؾدٌػ  

كِ بالوفاىظ ن مْى  ىىًي  و  بحم يٌودى  بحفدِ عدفع 

و ىحجفيى كٌو ة ًبو ة كِ بحابك ة بح ىوي  ًنىحفدىحِ 

ّفطيدد  علددزّ  ة ددب  كمددى ةنددو ّضددىع  عيددَ علددزّ  

ًعن ْع بحم يٌوى  كِ بحابك ة كٌّي  بحمد ٍ  ًّقيدب 

و  ع مْب بحابك ة بح ىوي  ًنىحفىحِ ّقيب ود  بح د   

 بحم  كِ .

نى فىك  دحدَ ةا ؽدْىن  بح ىصد  بٓحدِ 

ع فددٌُ عيددَ ع ّدد  ودد  بحميددىيب  بح يمْدد  بحؾدد ث  

بحفِ عفطيد  بحف زّدز ًبحفد عْع ًبحفٌفدْح بحثؾد ُ 

بحمنىصددد  ةصنددددى  بحغدددد   ًنىحفدددىحِ كدددديا بصددددفل ب  

ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ )بحاىندددر/بحمف   ي ّضدددىع  

كِ ع ٌّب بحثْىنى  ًبحم يٌودى  بحم قد ة دحدَ ؽدٌي 

بح ى   دحَ   ب ة بح  ّ  و  بحثْىندى  ًنىحفدىحِ  دًا

ّضددىع  بح قددب بحثغدد ُ كددِ دديبكيددى كددِ ً ددر ة ددب 

ًب وفادىظ نيددى كدِ بحددابك ة ود ة ةكددٌت  ومدى ّضددىىع 

ندد ًيه كددِ ع زّددز بحددف يع ًعاددـ بح دد   بحم  كددِ 

ًعطدددٌّ  عْدددىت بحمدددف يع  ًعيددد  بألك دددىي ب ن بعْددد  

ًنقدى  ةصد  ًلّىدة   ية بحمف يع عيَ بحف يْب ًبحايع 

 بحف يع   

بحم ددددٌي بحضددددىدس ظ عؾددددمْع نْلدددد  بحددددف يع 

بحف ْاْ  بحقىًم  عيَ بحفاىعب ندْ  وضدفٌّْ  

حيف اّدددد  بح ب  دددد  ًنمطددددْ  حفناٌ  بكْددددت 

 بحف يْمِ 

 ىوددر بحثىوادد  نددى ك م عيددَ بح  ّدد  ودد  

نمدددىذ  بحفؾددددمْع بحف يْمددددِ بحم ًمددد  حثْلدددد  بحددددف يع 

عنىًحدددددر  بحف ْاْددددد  ًبالدنْدددددى  ًبح يبصدددددى  بحفدددددِ 

عؾددددىًؼ  عؾددددمْع بحف اّددددد  بح ب  دددد  ًبالدنْدددددى  

ًبح يبصدددددى  بحفدددددِ  عنىًحدددددر عؾدددددىًؼ  عؾدددددمْع 

 & Davisب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ  ًونيدددى )

Guinn, 2013; Dai, 2014; Cifci, 2016, 

Lankow, et al., 2012؛Dvořáčková & 

Kostolányová, 2012 ؛Chiu, et al. 2008 

ًعددددع   ي Hwang, 2006 ؛Wolf, 2007؛

دصفل ػ نمٌذ  وقف   حفؾمْع نْل  بحف يع بحف ْْد  

بحقىًم  عيَ بحفاىعب ندْ  وضدفٌّْ  حيف اّد  بح ب  د  

)بحمدددٌ زة/ بحفاؾدددْيْ ي وددد  نمطدددْ  حفناٌ  بكْدددت 

بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي نمى ّ ًع بحث ح بح دىحِ  

 ًّفقم  بحم بوب بحمٌف   نىحغ ب بحفىحِظ 
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مٌذ  وقف   حفؾمْع نْل  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًم  عيَ بحفاىعب نْ  وضفٌّْ  حيف اّ  بح ب    ي ن4ع ب )

 )بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ ي ًنمطْ  حفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي

 صبلضًب : إجزاءاد الجحش :
ّفنددددىًت ىدددداب بحجددددز  عدددد ؿ د دددد ب ب  

ب نْ  عؾمْع نْل  بحف يع بحف ْاْ   بحقىًم  عيَ بحفاىع

وضددفٌّْ  حيف اّدد  بح ب  دد   )بحمددٌ زة/ بحفاؾددْيْ ي 

وددددد  نمطدددددْ  حفناٌ  بكْدددددت بحف يْمدددددِ )بحاىندددددر / 

بحمف   ي حفنمْد  بحجٌبند  بحم  كْد  ًعادـ بح د   

بحم  كددِ بحمدد عثطْ  نؾددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  حدد ٍ 

ك ب بحا    بح بن د  نقضدع ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع عد ث  

 ب  بحفؾددمْع و يددع وىصدد  احددِ  وْددح عفقددح د دد ب

 ًو ىّْ ىى ًكْاْ  دع بد ةدًب  بحث ح كْمى ّيِ ظ 

دعدد بد  ىًمدد  و ددىّْ  عؾددمْع نْلدد  بحددف يع  -0

بحف ْاْدددد  بحقىًمدددد  عيددددَ بحفاىعددددب نددددْ  

وضدددددددددددددفٌّْ  حيف اّددددددددددددد  بح ب  ددددددددددددد  

)بحمٌ زة/بحفاؾدددددددْيْ ي وددددددد  نمطدددددددْ  

حفناٌ  بكْدددددددت بحف يْمدددددددِ )بحاىندددددددر / 

 بحمف   يظ

 ب  بحفىحْ  ظعفطي  دع بد  ىًم  بحم ىّْ  بحلطٌ

 ع  ّ  بحي ا و   ىًم  بحم ىّْ  ظ  –ة 

بصدددددفي كر  ىًمددددد  بحم دددددىّْ  ع  ّددددد  بالصدددددش 

ًبحم ىّْ  بح ًْضْ  ًوؤع بعيى بحا عْد  بحد ل  

عٌبك ىى عن  عؾمْع نْل  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًمد  

عيددَ بحفاىعددب نددْ  وضددفٌّْ  حيف اّدد  بح ب  دد  

ْدت )بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ ي و  نمطْ  حفناٌ  بك

بحف يْمددِ )بحاىنددر/ بحمف دد  ي حفنمْدد  بحجٌبندد  

بحم  كْدد  ًعاددـ بح دد   بحم  كددِ بحمدد عثطْ  

نؾدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ حددد ٍ كددد ب بحا  دددد  

بحم وي  بحاىنْ  

بحفلطْل 

 ًبالنغى  

بحم وي  بالًحَ 

 ديبص  بح ىح   

بحم وي  بحاىحا  

بحنغ  

 ًبحفطٌّ  

بحم وي  

 بن و بحفقْْع بح 

 التعرف على خصائص عٌنة البحث   -1 بحف اّ  بح ب  و

 تحدٌد األهداف التعلٌمٌة -2

 اعداد مخطط سٌر المتعلم داخل بٌئة التعلم التكٌفٌة -1

 أعداد أدوات البحث -2

 إنشاء بٌئة التعلم التكٌفٌة  -3

 

 نشر بٌئة التعلم التكٌفٌة  -1

 تطبٌق أدوات البحث قبلٌاً  -2

 التعلم التكٌفٌة  التطبٌق الفعلً لبٌئة -3

 التطبٌق البعدي ألدوات البحث -4

 تقٌٌم نتائج العٌنة ومعالجتها احصائٌا  -1
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بح بن دد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع عدد ث  و يددع وىصدد  

 احِ .

ع  ّدددد  وؾددددىدي دعدددد بد  ىًمدددد  بحم ددددىّْ   –ب 

 ًؽْى   وؤع بعيى ظ 

ايب  بعدددفمير وؾدددىدي دعددد بد  ىًمددد  بحم دددىّْ  

بحلثدد ب  ًبحمفلؾؾدددْ  كددِ وجدددىت ع نٌحٌ ْدددى 

بحف يددددْع نى فددددىك  دحددددَ بحم ب دددد  ًبح يبصددددى  

بحضىنق   ًكِ فٌ  ذحت ع ٌنر  ىًمد  بحم دىّْ  

ي و ددىّْ  يًْضددْ   4كددِ ؽددٌيعيى بحمث ًْدد  ودد  )

 ي وؤع  ك عِ 42ّن ي  ع فيى ) 

 ن ى  عق ّ   ىًم  بحم ىّْ  ظ -  

   ىودددر بحثىواددد  نٌفددد  وقْدددىس وفددد ي  حفقددد ّ

دي ددددد  ع قددددد  وؤعددددد ب  بحم ْدددددىي  ًعفددددد ي  

ظ  0ظ  8ظ 3بالصفجىن  عيَ ىداب بحمقْدىس ود  )

ي حفٌبك  ناش بحف عْد  ) و عا د ظ وفٌصدط ظ 1

فدد ْا ظ  ْدد  وفددٌك ةي ًّفقددح ذحددت ودد  عدد ت 

 بحج ًت بحفىحِ ظ

عب نْ  وضفٌّْ  ي ن ى  عق ّ  بح ي ى  حقىًم  و ىّْ  عؾمْع نْل  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًم  عيَ بحفاى8  ًت )

 حيف اّ  بح ب    )بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ ي و  نمطْ  حفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي

 دي   ع ق  وؤع ب  بحم ْىي

  ْ  وفٌك ة ف ْا  وفٌصط  و عا  

3 8 0 1 

 بحف ق  و  ؽ ل  ىًم  بحم ىّْ   ظ -  

بعث ددر بحثىوادد  ك ّقدد  ؽدد ل بحم  مددْ  ًذحددت 

ْ  حيقىًم  عيَ وجمٌعد  ن  ؿ بحؾٌية بحمث ً

ي 8و  بصىعاة ًعث ب  ع نٌحٌ ْى بحف يْع )وي  

حيف قددد  وددد  وددد ٍ و ًمددد  كدددب عثدددىية وؤعددد  

حيم ْددىي بحدداُ عنفمددِ دحْددو  ًودد ٍ صدد و  ًد دد  

بحؾْى   بحي ٌّ  ح ثىيب  بحقىًم   ًو ٍ ةىمْ  

كب و ْدىي  ًوداا ةً دفدىك  ن دـ بحمؤعد ب  

  بحم ددد ية ةً  ْددد  بحٌبفددد    ًوددد ٍ ؽددد وْ

 بحمٌ   حيفطثْ  .

ًناحت ع ٌنر بحقىًم  كِ ؽدٌيعيى بحنيىًْد  ود  

ي وؤعددددد  ك عدددددِ 42ي و ىّْ يًْضدددددْ  ً ) 4)

 ي  .2)وي  

وضدددىب ؽددد ل ب عضددددىل بحددد بعيِ حقىًمدددد   –د 

 بحم ىّْ  ظ

عع وضىب و ىوب باليعثىك نْ  دي د  كدب وؤعد  

ًبح ي دددد  بح يْدددد  حيم ْددددىي بحدددداُ ّثفمددددِ دحْددددو 

   1.28ً  1.22ْ  ًعد بً  و ىودب باليعثدىك ندد

ً ددد  ةعقدددح ةا  مْددد  بحمؤعددد ب  دبحددد  عنددد  

ي  ومدى ّد ت عيدَ ةا 1.14ي ً )1.10وضفٌٍ )

 ىًمددد  بحم دددىّْ  عفمفددد  ن ي ددد  دعضدددىل دبعيدددِ 

 و عا  .

 وضىب بحاثى  حقىًم  بحم ىّْ  ظ -  

حقْددىس و دد ت صثددى   ىًمدد  بحم ددىّْ  عددع ع فدديى 

ي  ًعدع بصدفل ب  8عيَ و  مدِ بحث دح )وي د  
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بحاددى ك ًنثددى  ودد  عدد ت ن نددىو  و ىوددب صثددى  

SPSS   ح ضددىب و ىوددب بحفمْْددز ح ددب عثددىية ودد

واا بح ثىيب  ذب  بحقْمد  بحضدىحث  ةً بحمٌ ثد  

ي حي ؾدٌت عيدَ 1.02بحق ْا  ) بحفِ عقب ع  

و ىوددب صثددى   ددٌُ  ًّغددْ  ديعاددىم و ىوددب بحاددى 

ي دحدددَ ةا واددد دب  1.24ك ًنثدددى  وْدددح نيدددغ )

ودد  كمددى  ىًمدد  بحم ددىّْ  ع ثدد  عدد  وقددمٌا ًب

ّ طددِ دالحدد  ًبفدد   عيددَ ةا عثددىيب   ىًمدد  

 بحم ىّْ  وفجىنض .

بحفؾمْع بحف يْمِ حثْل  بحدف يع بحف ْاْد  بحقىًمد  عيدَ 

بحفاىعددب نددْ  وضددفٌّْ  حيف اّدد  بح ب  دد  ودد  نمطددْ  

 حيفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي ظ

 ةًالل ظ ديبص  بح ىح  ًعقمنر بحلطٌب  بٓعْ   ظ

َ عؾددىًؼ عْندد  بحث ددح  ظ عْندد  بحف دد ا عيدد -0

بحث ح ىع ك ب بحا    بح بن    ضدع ع نٌحٌ ْدى 

بحف يْع ع ث  و يع بح ىص  بٓحدِ ن يْد  بحف نْد  

بحنٌعْددد   ىو ددد  كنطدددى  حددد ّيع عثددد ة ًديبّددد  

كىكْدد  نميددىيب  بحف ىوددب ودد  ب نف نددر ًكدداحت 

حد ّيع عثد ة كدِ بحف ىودب ود  بحث ّد  ب ح ف ًندِ 

ًب بحفٌبؽدب ب  فمدىعِ ًةدًب  بحم ىدص  ًًصى

ًبحقددد ية عيدددَ بحف ىودددب وددد  ن دددـ بحفطثْقدددى  

 microsoft word & Microsoftواددب

power point   د  عدع عقضدْميع عغدٌبًْىل ً  

 وجمٌعى   5دحَ 

ع  ّدد  بألىدد با بحف يْمْدد  ظ عددع ع  ّدد  بألىدد با  -8

بحف يْمْ  بحلىؽ  نمق ي ؽدْىن  بح ىصد  بٓحدِ 

 و  ع ت ظ 

ى  ًبحم ب ددد  بحم عثطددد  ب كدد م عيدددَ بح يبصدد ي ة

نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ ًبحف دد ا عيددَ 

 بحجٌبن  بحم  كْ  حيمق ي بحف يْمِ

ؽْى و بألى با بحف يْمْ  بح ىو  بحمقف و  كمى   ي ب

 ّيِ ظ

  ِبحف  ا عيَ و ٌنى  بح ىص  بٓح 

   ّبحف ىوب و  ًو ة بحم ىحج  بحم كز 

  ب حمى  نىحابك ة ًةنٌبعيى 

 بحف  ا عيَ بحيٌو  بأل   

   بحف ىوب و  بحق ػ بحؾي 

  بحف  ا عيَ بتBIOS   

 ي دعددد بد  ىًمددد  بألىددد با ب   بًْددد  بحلىؽددد  

 ي3نمق ي ؽْىن  بح ىص  بٓحِ )وي   

 صىنْىل ظ بحفلطْل ًب نغى  ًعقمنر بحلطٌب  بحفىحْ ظ 

دعددد بد ولطدددل صدددْ  بحمدددف يع دبعدددب نْلددد  بحدددف يع  -0

 بحف ْاْ  ظ عع عؾمْمو ًكقىل حيلطٌب  بحفىحْ 
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 ي ولطل صْ  بحمف يع دبعب نْل  بحف يع بحف ْاْ 2ع ب )

وْددح ّقددٌ  بحطىحدد  نىحدد عٌت دحددَ نْلدد  

بحف يع بحف ْاْ  بحقىًمد  عيدَ بحفاىعدب ندْ  وضدفٌّْ  

حيف اّ  بح ب    و  نمطْ  حفناٌ  بكْت بحف يْمدِ  

صع دعفْىي بحمجمٌع  بحفج ّثْد  بحفدىن  حيدى ًبحقد ل  

يَ لي دعٌت  ًعضجْب بحثْىنى  بحلىؽ  ندو )بصدع ع

بحمضفل  / كيم  بحم ًيي  صع   ب ة دحْدب بحف يْمدى  

بحلددىػ نثْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  بحلىؽدد  نددو  صددع ةدب  

بحفطثْ  بحقثيِ حفعفثىي بحف ؾْيِ بحم عثل نؾدْىن  

بح ىصدد  بٓحددِ  صددع ديبصدد  بحم فددٌٍ بحف يْمددِ ودد  

ْمدددِ بحلدددىػ ن دددب عددد ت نمدددل ب ناٌ  بكْدددت بحف ي

وجمٌع  )بحاىندر/ بحمف د  ي   وْدح ّ يد  حيطىحد  

كددِ كددب ديس ع يْمدددِ )ةىدد با بحدد يس بحف يْمدددِ/ 

عددددددددد ؿ نىًينٌّندددددددددر حيددددددددد يس حمجمٌعدددددددددى  

ب ناٌ  بكْت بحاىنر/ كْ ٌّ ع يْمِ ؽدٌ  ًؽدٌية 

حمجمٌعى  ب ناٌ  بكْت بحمف   ي  ًن د  ب نفيدى  

 ودد  ديبصدد  كددب ديس ع يْمددِ ّقددٌ  بحطىحدد  نددهدب 

 عضجْب بح عٌت 

 ْىس  ثيِ 

 حشدًب 

 ةنغط  ع يع 

 ع يّثى  ونٌع 

 ْىس ن  ُ 

 حشدًب 

 ع اّ  يب    

وٌ زة / 

 عاؾْيْ 

 نر/وف   يع ؿ بحم فٌٍ نثْل  بحف يع بحف ْاْ  ننمطْ  حيفناٌ  بكْت )صى

 نْل  ع يع ع ْاْ   ىًم  عيَ وضفٌّْ  حيف اّ  بح ب    ًنمطْ  حفناٌ  بكْت بحف يْمِ  

 0و  

وضفٌٍ ع اّ  

يب    وٌ زة و  

نمل بناٌ  بكْت 

 ع يْمِ صىنر

 5و  

وضفٌٍ ع اّ  

يب    عاؾْيْ  و  

نمل بناٌ  بكْت 

 ع يْمِ وف   

 3و  

وضفٌٍ ع اّ  

يب    عاؾْيْ  و  

ناٌ  بكْت نمل ب

 ع يْمِ صىنر

 8و  

وضفٌٍ ع اّ  

يب    وٌ زة و  

نمل بناٌ  بكْت 

 ع يْمِ وف   
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وجمٌع  و  ةنغط  بحف يع ًع يّثى  ونٌع  وضد  

وضدددفٌٍ بحف اّددد  بح ب  ددد  بحلدددىػ ن دددب وجمٌعددد  

عج ّثْ  صٌب  ةكىنر )بحمٌ زة/ بحفاؾْيْ ي   ًن د  

بالنفيى  ود  ديبصد  كدب بحم فدٌٍ بحف يْمدِ بحم د د 

ّقددددٌ  بحطىحدددد  نددددهدب  بحفطثْدددد  بحث دددد ُ حفعفثددددىي 

بحف ؾدددددْيِ ًوقْدددددىس عادددددـ بح ددددد   بحم  كدددددِ 

 طْ  نؾْىن  بح ىص  بٓحِ بحم عث

 دع بد ةدًب  بحث ح  -8

 ىوددددددر بحثىوادددددد  نيعدددددد بد بالعفثددددددىي 

بحف ؾدددْيِ ًوقْدددىس عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ 

بحم عثطْ  نؾْىن  بح ىص  بٓحِ حيا    بح بن د  

نقضدددع ع نٌحٌ ْدددى بحف يدددْع عددد ث  و يدددع بح ىصددد  

بٓحِ ن يْ  بحف نْ  بحنٌعْد   ىو د  كنطدى وي د  

 ي 4ً  5)

 بحف يع بحف ْاْ  دنغى  نْل   -3

ّم ددد  عٌفدددْح بحلطدددٌب  بح ًْضدددْ  بحم عثطددد  

نينغى  نْل  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًمد  عيدَ بحفاىعدب 

نددددددددددددْ  وضددددددددددددفٌّْ  حيف اّدددددددددددد  بح ب  دددددددددددد  

)بحمٌ زة/بحفاؾددْيْ ي ودد  نمطددْ  حفناٌ  بكْددت 

 بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي كْمى ّيِ ظ 

 دنغى  نْل  بحف يع بحف ْاْ   ي ة

 يع بحف ْاْدد  عددع دنغددى  نْلدد  بحددف

وْددح عددع دنغددى  بحغىعدد  بالكففىوْدد  ًبحفددِ 

عفقدم  بحف وْد  ندىحط ب ًنْىندى  بحثىواد  

ًلي بحدد عٌت حيمٌ دد   حف يدد  عىعدد  ّقددٌ  

بحطىح  و  ع حيى نىحد عٌت دحدَ بحمجمٌعد  

بحفج ّثْددد  بحلىؽددد  ندددو وددد  بحمجمٌعدددى  

بحفج ّثْ  بألين    ًن د  دعفْدىي بحمجمٌعد  

عىعد  بحد عٌت ود  بحفج ّثْ  ع ي  حيطىحد  

ع ت دصع بحمضفل   ًكيم  بحم ًي  ًدبعدب 

كب وجمٌع  عع يك  بحم فدٌٍ بحلدىػ نيدع 

ًبألنغط  ًبحف يّثى  بحملفياد  وضد  نمدل 

بحف اّددددد  ًنمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت بحف يْمدددددِ 

بحلددىػ ن ددب وجمٌعدد   كمددى ع فددٌُ نْلدد  

بحف يع بحف ْاْ  عيَ  د ا نقدىط ّم د  ألُ 

  و  بحدزو   كىح  بح عٌت ًد  ب  ونى غى

ًودد  بحم يددع  ًع فددٌُ ةّقددىل عيددَ ونفدد ّى  

حينقدددىط بحجمدددىعِ ودددٌت وٌفدددٌم و دددْ   

 ي .2)وي   

دنغددى  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زة  ي ب

 /بحفاؾْيْ ي 

  وضفٌٍ بحف اّ  بح ب    بحمدٌ زة

ظ ّ ي  حيطىح  يد ك ب ع  ؽد   

ةً عطدددده دصددددفجىنفو  ًكددددِ وىحدددد  

ة بحلطه عيْو ةا ّ ىًت ب  ىن  و 

ةعددد ٍ وفدددَ ّؾدددب دحدددَ ب  ىنددد  

 بحؾ ْ   .

  وضدددددفٌٍ بحف اّددددد  بحفاؾدددددْيْ  ظ

ّ يدد  حيطىحدد  يد ك ددب عدد  ؽدد   

ةً عطددده دصدددفجىنفو  وددد  عددد ؿ 

نىًينٌّنددددددر حددددددو عثددددددىية عدددددد  

دناٌ  بكْددت صىنددر ةً دناٌ  بكْددت 
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وف دد    عثددىية عدد  ويددل كْدد ٌّ 

ّغددد   ىددداب بحجدددز  وددد ة ةعددد ٍ 

وضد  بحمجمٌعد  بحفج ّثْد  بحفددِ 

ًكداحت يبندل ونفد ٍ ّنمفدِ دحْيدى  

 حينقىط و  بحم يع ًبحزو    .

دنغددددددى  نمددددددل ب ناٌ  بكْددددددت بحف يْمددددددِ  ي  

 )بحاىنر/بحمف   ي

  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر

ظ عثدددىية عددد  ويدددل نىًينٌّندددر 

ّ فٌٍ عيَ وجمٌع  و  بحؾدٌي 

بحفٌفْ ْ  بحلىؽ  ن ب  ز  ود  

بحم فددٌٍ ًوقددىا عيْيددى كفىنددى  

 نؾْ  .

 ت بحف يْمددددددِ نمددددددل ب ناٌ  بكْدددددد

بحمف دددد   ظ عثددددىية عدددد  وياددددى  

كْدد ٌّ عغدد   نىحؾددٌ  ًبحؾددٌية 

كددب ة ددزب  بحم فددٌٍ  عددع عؾددمْع 

وياددى  بحاْدد ٌّ بحلىؽدد  نىحغدد   

    camtasiaود  عد ت ن ندىو  

 نْنمددددى عددددع دصددددفل ب  ن نددددىو  

adobe captivate cc   ِكدد

دنفددددى  وياددددى  بحاْدددد ٌّ بحلىؽدددد  

نىألنغدددط  ًبحفددد يّثى  بحفاىعيْددد  

وفدَ عدفم   بحثىواد  ود   بحمنٌع 

دفددىك  بحف اّدد  بح ب  دد  بحمنىصددث  

)بحمددٌ زة /بحفاؾددْيْ ي وضدد  كددب 

وجمٌعددددددد  وددددددد  بحمجمٌعدددددددى  

 . بحفج ّثْ 

 صىحاىل ظ بحنغ  ًبحفطٌّ  ًعقمنر بحلطٌب  بحفىحْ  ظ 

 نغ  نْل  بحف يع بحف ْاْ  ظ  -0

 ىوددددر بحثىوادددد  ن كدددد  نْلدددد  بحددددف يع 

ا بحفىحِ حيى بحف ْاْ  عيَ ب نف نر ًع  ّ  بح نٌب

(www.AdaptiveLearn4u.com ي وْدددددح

 ىوددددر بحثىوادددد  نينفددددى  وياددددى  ب ناٌ  بكْددددت 

بحف يْمددِ ننٌعْيددى )بحاىنددر/بحمف   ي   ًوياددى  

بألنغددط  بحف يّثْدد  بحفددِ عددع يك يددى دبعددب نْلدد  

 بحف يع بحف ْاْ 

 عطثْ  ةدًب  بحث ح  ثيْىل  -8

عدددددع عطثْددددد  ة عفثدددددىي بحف ؾدددددْيِ 

  بٓحدددِ عيدددَ كددد ب بحمددد عثل نؾدددْىن  بح ىصددد

بحا  دد  بح بن دد  نقضددع ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع عدد ث  

 و يع بح ىص  بٓحِ

 بحفطثْ  بحا يِ حثْل  بحف يع بحف ْاْ   -3

عددددع بحفطثْدددد  بحا يددددِ حثْلدددد  بحددددف يع 

بحف ْاْددد  بحقىًمددد  عيدددَ بحفاىعدددب ندددْ  وضدددفٌّْ  

حيف اّدددد  بح ب  دددد  )بحمددددٌ زة/ بحفاؾددددْيْ ي ودددد  

)بحاىنر/بحمف   ي نمطْ  حفناٌ  بكْت بحف يْمِ 

ي 45عيدَ عْندد  بحث ددح بألصىصدْ  بحم ٌندد  ودد  )

كىحددددد  ًكىحثددددد  وددددد  بحا  ددددد  بح بن ددددد  نقضدددددع 

ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع عدد ث  و يددع بح ىصدد  بٓحددِ  

ن يْ  بحف نْ  بحنٌعْد   ىو د  كنطدى  كدِ بحاؾدب 

 ي 8102 /8102بح يبصددددددِ بحاددددددىنِ حي ددددددى  )

 ي ةصىنْ 2ًبصف  ل بحفطثْ  كف ة )
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  ُ حشدًب  نثْل  بحف يع بحف ْاْ بحفطثْ  بحث  -5

ن دددد  عطثْدددد  نْلدددد  بحددددف يع بحف ْاْدددد  

بحقىًمددد  عيدددَ بحفاىعدددب ندددْ  وضدددفٌّْ  حيف اّددد  

بح ب  دددد  )بحمددددٌ زة/ بحفاؾددددْيْ ي ودددد  نمطددددْ  

حفناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر/بحمف   ي عيددَ 

عْنددد  بحث دددح  عدددع عطثْددد  ب عفثدددىي بحف ؾدددْيِ 

ْ  ًوقْدددىس عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ بحمددد عثط

 نؾْىن  بح ىص  بٓحِ 

 يبن ىل ظ بحفقْْع 

 عقْْع نفىً  بح ْن  ًو ىحجفيى دوؾىًْىل  -0

عدددددع ب صدددددف ىن  نث ندددددىو  بح زوددددد  

ي SPSS V23ب وؾدددىًْ  حي يدددٌ  بال فمىعْددد  )

حم ىحجدددد  بحثْىنددددى  بح مْدددد  ألدًب  بحث ددددح  ًعددددع 

 بصفل ب  بألصىحْ  ب وؾىًْ  بحفىحْ  

 جددىة ةصدديٌب ع يْددب بحفثددىّ  صنددىًِ بالع

Two Way A nova  ح ضددىب

 دالح  بحفاىعب 

 عددْاْو   بعفثددىيScheffe   حيمقىينددى

بحمف  دة ندْ  بحمجمٌعدى  بحفج ّثْد  

 بألين   

 ( و ىوب بيعثىك نْ صدٌاR ي ح ضدىب

بح   ددد  ب يعثىكْددد  ندددْ  بحمف ْددد ب  

 بحفىن   حيث ح

 إعذاد أدواد الجحش وظجطهب 
 بًالل ظ ب عفثىي بحم  كِ ظ 

  نثنى  دعفثىي ع ؾْيِ حقْىس  ىور بحثىوا

بحجىن  بحم  كدِ بحمد عثل نميدىيب  ؽدْىن  بح ىصد  

 بٓحِ  ً   و  ننى  ب عفثىي  نىحم بوب بحفىحْ  ظ

 ع  ّ  ى ا ب عفثىي ظ  -0

ّيدد ا ىدداب ب عفثددىي دحددَ  ْددىس بحف ؾددْب 

بحم  كددِ بحمدد عثل نميددىيب  ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ 

حٌ ْددى بحف يددْع حدد ٍ كدد ب بحا  دد  بح بن دد  نقضددع ع نٌ

عدد ث  و يددع بح ىصدد  ب حددَ ن يْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد  

  ىو   كنطى .

 دع بد   ًت بحمٌبؽاى  ظ  -8

 ىوددر بحثىوادد  نيعدد بد  دد ًت بحمٌبؽدداى  

حفعفثددددىي  ًذحددددت حيدددد نل نددددْ  بألىدددد با بحف يْمْدددد  

حيمقدددد ي  ًنددددْ  و فددددٌٍ بحمقدددد ي  ًحف  ّدددد  عدددد د 

اك   بحما دب  بح لو  ح ب ىد ا كدِ وضدفٌّى  )بحفد

بحايدددع  بحفطثْددد   ع يْدددبي وْدددح نيدددغ عددد د واددد دب  

وادد دةي   45كددِ ؽددٌيعو بحنيىًْدد  عيددَ ) بالعفثددىي

ًٌّفددح بحجدد ًت بحفددىحِ  دد ًت وٌبؽدداى  ب عفثددىي 

 بحف ؾْيِ بحم  كِ بحم عثل نؾْىن  بح ىص  بٓحِ 
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 ي وٌبؽاى  ب عفثىي بحم  كِ بحم عثل نؾْىن  بح ىص  بٓح2ِ  ًت )

 بحٌلا بحنضثِ بحمجمٌم وضفٌّى  بالى با مِبحم فٌٍ بحف يْ

 ع يْب عطثْ  كيع عاك 

 % 2.82 4 3 - - 8 و ٌنى  بح ىص  بٓحِ 

 % 08.22 2 8 - 8 3 ًو ة بحم ىحج  بحم كزّ  

 % 05.20 2 8 - 3 3 بحابك ة 

 % 33.33 02 2 - 5 2 بحيٌو  بال  

 % 08.22 2 8 0 0 3 بحق ػ بحؾي  

 % BIOS 5 8 8 0 2 02.22بت 

 %011 45 02 3 08 80 بحمجمٌم بح يَ 

 ؽْى   وا دب  ب عفثىي  -3

 ىوددر  بحثىوادد  نؾددْى   وادد دب  ب عفثددىي 

صؤبت وٌلعو عيَ وضفٌّى  بحدف يع ً د  عدع  45كِ 

ؽْى فيى كِ نمطدْ  ىمدى ظ  نمدل بحؾدٌبب ًبحلطده   

 ًنمل ب عفْىي و  وف  د 

 ًف  ع يْمى  ب عفثىي ظ -5

  ننٌد ب عفثدىي ًفد ر بحثىواد  ن   ؽْى 

ب عفثددىي ني دد  صدديي   ًونىصددث  حمضددفٌٍ بحطدد ب  

وٌفددد   ك ّقددد  عضدددجْب ب  ىنددد  ًو ىنيدددى وْدددح 

عقمنر ن دـ بحفٌ ْيدى  ًب يعدىدب  بحفدِ عمايدر 

كِ عٌفْح بحي ا ود  ب عفثدىي  عد د بألصدلي  بحفدِ 

ّغددمييى ب عفثددىي  ةىمْدد   دد ب ة بحضددؤبت ن  دد   ثددب 

كدداحت بحددزو  بحم دد د حف ىندد  عدد  ب  ىندد  عنددو  ً

 ب عفثىي .

 ن وجْ  ب عفثىي بحف ؾْيِ   -4

ن دددد  ؽددددْى   عثددددىيب  ب عفثددددىي ًكقددددىل 

حجدد ًت بحمٌبؽدداى   عددع دنفددى  ب عفثددىي ب ح ف ًنددِ 

 . Moodleنىصفل ب  ن ى  بت 

 بحقثل بح ميِ حفعفثىي بحف ؾْيِ ظ  -2

بحف قدد  ودد  ؽدد ل ب عفثددىي ظ عددع عدد ؿ ب عفثددىي  -

ف ؾددْيِ كددِ ؽددٌيعو بألًحْدد  عيددَ وجمٌعدد  ودد  بح

ي نيدددد ا بحفهكدددد  ودددد  ظ ودددد ٍ 8بحم  مددددْ  )وي دددد 

ًفددٌ  ًد دد  بحؾددْى   بحي ٌّدد  الصددلي  ب عفثددىي  

ًودد ٍ بيعثددىك بصددلي  ب عفثددىي نىألىدد با بحضدديٌكْ   

ًو ٍ ؽ وْ  ب عفثىي حيفطثْ   ًبحف  ّب نى فىك  

 ةً بح اا حمى ّ ًن  و  بصلي  .

 مددددٌا عيددددَ ؽدددد وْ  ً دددد  ة مدددد  بحم 

ب عفثىي حي  ؿ بحاُ ةع  و  ة يو  ًننى ل عيَ ذحت 

 ىور بحثىوا  نف  ّب بحؾدٌية بحمث ًْد  حفعفثدىي كدِ 
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فٌ  ىاه بحمقف ودى   ًنيدغ عد د بصدلي  ب عفثدىي ) 

صؤبتي  ًنداحت ةؽدثح ب عفثدىي ؽدىح ىل حيفطثْد   45

 عيَ بح ْن  ب صفط عْ  

ع ْددْ  بحجدداي بحؾدد ل بحددابعِ ظ ًذحددت عدد  ك ّدد   -

ومدى ّغدْ  دحدَ  1.21بحف نْ ِ حم ىوب بحاثدى  ًنيدغ 

 بحؾ ل بحابعِ حفعفثىي .

حفعفثدىي بحف ؾدْيِ ظ ن د   بالصدفط عْ بحفج ن   -2

ع ؿ ب عفثىي عيدَ بحم  مدْ   ًد د ب  بحف د ّ   

بح لود    ىوددر بحثىواد  نفطثْدد  ب عفثدىي بحف ؾددْيِ 

 ددد   عيدددَ عْنددد  وفطٌعددد  وددد  كددد ب بحا  ددد  بح بن

نىح يْدد  )ودد   ْدد  عْنددد  بح يبصدد ي  ًكددىا عددد دىع 

ي كفج نددد  بصدددفط عْ  بحيددد ا ونيدددى ودددىّيِ ظ 04)

ع  ّدد  بحددزو  بحمنىصدد  حفعفثددىي  ًوضددىب و ىوددب 

بحضدديٌح  ًبحؾدد ٌن  ًعمْْددز كددب وادد دة  ًوضددىب 

 و ىوب بحاثى  حفعفثىي.

 لو  عطثْ  ب عفثىي ظ

عددع وضددىب وفٌصددل بحددزو  بحدد ل  حف ىندد  

ثىي نجمد  بحدزو  بحداُ بصدف   و كدب كىحد  ع  ب عف

ً ضم  بحمجمدٌم عيدَ عد د بحطد ب  ك دىا وفٌصدل 

ي د ْقدد   ً دد  عددع ب حفددزب  نيدداب 24لودد  ب عفثددىي ) 

بحددددزو  عندددد  بحفطثْدددد  بحقثيددددِ ًبحث دددد ُ حفعفثددددىي 

 بحف ؾْيِ عيَ بح ْن  بألصىصْ  .

وضددددىب و ىوددددب بحضدددديٌح  ًبحؾدددد ٌن  ظ ن ضددددىب  -

دة ودد  وادد دب  ب عفثددىي و ىوددب بحضدديٌح  ح ددب وادد 

ي 1.24ً   ةا و ىو   بحضيٌح     ع ةًور ندْ  )

ي  ًناحت عقد   مْد  بصدلي  ب عفثدىي دبعدب 1.81ً )

بحنطدددىل بحم ددد د ًةنيدددى حْضدددر عددد ّ ة بحضددديٌح  ةً 

ع ّ ة بحؾ ٌن   ًنىحفىحِ كيا بصلي  ب عفثىي عفمفد  

 نقْع ونىصث  حم ىو   بحضيٌح  ًبحؾ ٌن  .

  بحفمْْددددز حمادددد دب  ب عفثددددىي ظ ع  ّدددد  و ددددىو  -

ع ةًوددر و ددىو   بحفمْْددز حمادد دب  ب عفثددىي نددْ  

ي ومى ّغْ  دحَ ةا  مْ  وا دب  1.20ي ً )1.53)

 ب عفثىي ومْزة ًؽىح   حيفطثْ  .

وضددىب صثددى  ب عفثددىي ظ  نيددغ و ىوددب بحاثددى  بح يددِ  -

حفعفثددددىي نط ّقدددد  بحفجزًدددد  بحنؾدددداْ  حضددددثْ وىا/ 

ي ًذحددت كددِ وىحدد  عضددىًُ 1.228ندد ةًبا عضددىًُ )

  ًكِ وىحد  عد   Equal Lengthنؾاِ ب عفثىي 

  Unequal Lengthعضدددىًُ نؾددداِ ب عفثدددىي 

كق  عد  ةا و ىودب بحاثدى  بح يدِ حفعفثدىي نط ّقد  

ي ومدى 1.221بحفجزً  بحنؾاْ  حـ  ٌعمىا كْضهًُ )

 ّغْ  دحِ بيعاىم و ىوب بحاثى  بح يِ حفعفثىي ك ب .

ًك ّقددد  بحفؾدد ْح ظ  عدددع عقددد ّ  عقدد ّ  بح ي ددد   -2

دي   ًبو ة ح ب واد دة ّجْد  عيْيدى بحطىحد  د ىند  

ؽ ْ    ًؽا  ح ب واد دة ّف كيدى ةً ّجْد  عيْيدى 

د ىن  عىكل   عيَ ةا ع ٌا بح ي   بح يْد  حفعفثدىي 

 عضىًُ ع د وا دب  ب عفثىي 

بحؾٌية بحنيىًْد  حفعفثدىي ظ ةؽدثح ب عفثدىي كدِ  -2

ي وادد دة ًةؽددثح 45ىل ودد  )ؽددٌيعو بحنيىًْدد  و ٌندد

 ي 5ؽىح ىل حيفطثْ  )وي   
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 صىنْىل ظ وقْىس عاـ بح    بحم  كِ ظ 

 ىور بحثىوا  نثنى  وقْىس بح    بحم  كدِ بحمد عثل 

نميدددىيب  ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ  ً ددد  وددد  نندددى  

 بحمقْىس  نىحم بوب بٓعْ  ظ

بحيددد ا وددد  بحمقْدددىس ظ ّيددد ا بحمقْدددىس دحدددَ  -0

ٌبعدددددو بحدددددا    ْدددددىس بح ددددد   بحم  كدددددِ نهن

 )بحجٌى ُ  بح عْب  ًصْ  بحؾيوي 

ًؽددل بحمقْددىس ظ ن دد بل حف دد د ةنددٌبم وقددىّْش  -8

بح دد   بحم  كددِ  ىوددر بحثىوادد  نددى ك م عيددَ 

ن ددـ بح يبصددى  بحفددِ ن اددر كددِ  ْددىس بح دد   

بحم  كِ ًذحت حفصفاىدة ونيى كِ ننى  بحمقْىس 

؛ Deleeuw,k;Mayer,R  2008ًونيددى )

Ayres,  2006  ً   3 دٌا بحمقْدىس ود  ع ي 

ةن ىد ًىِ كمى ّيِ ظ بح    بحم  كِ بحجٌى ُ 

ًبح ددد   بحم  كدددِ بحددد عْب ًبح ددد   بحم  كدددِ 

واد دب   31ًصْ  بحؾي  ًع دٌا بحمقْدىس ود  

 ي 4)وي   

عدد ؿ بحمقْددىس عيددَ بحم  مددْ  ظ عددع عدد ؿ  -3

بحمقْىس كِ ؽٌيعو بألًحْ  عيَ وجمٌع  ود  

 ي  ن ب  بح ةُ كِ و 8ٍو  مِ بحث ح )وي  

و ًمددد  بحؾدددْى   ح دددب واددد دة وددد  بحماددد دب   

ًع  ّ  ونىصث  كب وا دة حنٌم بح    بحم  كِ 

بحددداُ عنفمدددِ دحْدددو  ًدفدددىك  واددد دب  ّ ًنيدددى 

ونىصدددث  ًحدددع ّفقدددمنيى بحمقْدددىس  ً ددد   ىودددر 

بحثىواددددد  نجمْددددد  بحف ددددد ّ   بحفدددددِ ب ف ويدددددى 

بحم  مٌا حْل   بحمقْىس كِ ؽٌيعو بحنيىًْ  

 ي4)وي  

بحمقْددىسظ  عددع وضددىب صثددى   بحف قدد  ودد  صثددى  -5

نىصدددفل ب  بحفجزًددد    Reliabilityبحمقْدددىس 

ً دد  نيددغ و ىوددب    Split - Halfبحنؾدداْ  

بحاثى  بح يِ حيمقْىس نط ّق  بحفجزً  بحنؾداْ  

ي ًذحددت كددِ 1.28حضددثْ وىا/ ندد بًا عضددىًُ )

 Equalوىحدددد  عضددددىًُ نؾدددداِ بحمقْددددىس  

Length ًِكدددِ وىحددد  عددد   عضدددىًُ نؾدددا  

  كقد  عد  ةا Unequal Lengthبحمقْىس 

و ىودب بحاثددى  بح يددِ حيمقْددىس نط ّقدد  بحفجزًدد  

ي ومدددى 1.24بحنؾددداْ  حدددـ  ٌعمدددىا كْضدددىًُ )

ّغْ  دحِ ديعاىم و ىودب بحاثدى  بح يدِ حيمقْدىس 

 ك ب .

وضددىب ؽدد ل بالعضددىل بحدد بعيِ ظ ع فمدد  ىدداه  -4

بحط ّقدد  عيددَ بالعضددىل كددِ ةدب  بحطدد ب عيددَ 

ىنضدىل كديا و ٌنى  بحمقْىس  ًعند وى ّ دٌا وفج

كدددب و دددٌا كْدددو عقدددْش نادددش بحم ٌندددى  بحفدددِ 

 ّقْضيى بحمقْىس ك ب 

وضددىب لودد  بحمقْددىس ظ  ىوددر بحثىوادد  نفقدد ّ   -2

لودددد  وقْددددىس بح دددد   بحم  كددددِ كددددِ فددددٌ  

بحم و ى   ًو ب ثد  ةدب  بحطد ب كدِ بحفج ند  

بالصفط عْ  ن ضىب وفٌصل بأللون  بح يْ  و  

 عدد ت وجمددٌم بأللوندد  ح ددب بحطدد ب عيددَ عدد د

 د ْق  ي  84بحط ب  ً   نيغ لو  بحمقْىس )

وضىب و دىو   بحضديٌح  ًبحؾد ٌن  حماد دب   -2

بحمقْددددىس ظ عددددع وضددددىب و ددددىو   بحضدددديٌح  
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ًبحؾدددد ٌن  حمادددد دب  بحمقْددددىس ًً دددد  ةنيددددى 

ي ومى ّاض  نهنيدى  1.2ً   1.02ع بًور نْ  )

 حْضر ع ّ ة بحضيٌح  بً ع ّ ة بحؾ ٌن  

مقْددىس ظ عددع وضددىب و ىوددب بحفمْْددز حمادد دب  بح -2

وضددددىب و ددددىو   بحفمْْددددز حمقْددددىس بح دددد   

 ي   1.23ً   1.80بحم  كِ ًع بًور وى نْ  )

بحؾٌية بحنيىًْ  حمقْىس بح    بحم  كِ ظ ن د   -2

عطثْ  بحلطٌب  بحضىنق  ةؽثح بحمقْدىس  دىىز 

 ي   4كِ ؽٌيع  بحنيىًْ  )وي   

 راثعًب: نزبئج الجحش ورفستهب :
صددٌا ن دد  بصددف  بؿ د دد ب ب  بحث ددح  

ّفندددىًت ىددداب بحجدددز  ب  ىنددد  عيدددَ بصدددلي  بحث دددح  

ًعددددد ؿ نفدددددىً  بحث دددددح بحلىؽددددد  نىحمجمٌعدددددى  

بحفج ّثْدددد  بألين دددد  ًعاضددددْ ىى ًذحددددت حف  ّدددد  ةصدددد  

بحفاىعدددددددددب ندددددددددْ  نمطدددددددددْ  حيف اّددددددددد  بح ب  ددددددددد  

)بحفؾ ْ ْ /بحفاضددْ ّ ي ودد  نمطددْ  حفناٌ  بكْددت 

بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي نثْل  ع يع ع ْاْ  حفنمْد  

جٌبنددددد  بحم  كْددددد  ًعادددددـ بح ددددد   بحم  كدددددِ بح

بح ىصد  بٓحدِ حد ٍ كد ب ؽدْىن  بحم عثطْ  نمقد ي 

ع نٌحٌ ْددددى بحف يددددْع  نىالفددددىك  دحددددَ عقدددد ّع ن ددددـ 

 بحفٌؽْى  ًبحمقف وى  .

 ب  ىن  عيَ بصلي  بحث ح بحا عْ  ظ  -0

ب  ىنددددد  عيدددددَ بحضدددددؤبت بحا عدددددِ بألًت ظ  –ة 

حف ىن  عيَ بحضدؤبت بحا عدِ بألًت بحداُ ّدنؼ 

وى ويىيب  وق ي ؽدْىن  بح ىصد  بٓحدِ عيَ ر 

بحمطيددٌب عنمْفيدددى حددد ٍ كدد ب بحا  ددد  بح بن ددد  

عددد ث  و يدددع بح ىصددد  بٓحدددِ نقضدددع ع نٌحٌ ْدددى 

ر   ىودددددر بحثىواددددد  ندددددىالك م عيدددددَ بحف يددددْع ؟

بح يبصددى  ًبحث ددٌ  ًبألدنْددى  ًبحم ب دد  بحفددِ 

عنىًحددر ويددىيب  ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًبحفددِ 

ب بحا  دد  بح بن دد   ضددع ّم دد  عنمْفيددى حدد ٍ كدد 

ع نٌحٌ ْى بحف يْع ع ث  و يع وىص  احدِ )عْند  

بحث حي  ًعٌؽير بحثىوا  دحدَ  ىًمد  بحميدىيب  

  صع  ىور نمق ي ؽْىن  بح ىص  بٓحِبحم عثط  

ن  ؿ عيدت بحقىًمد  عيدَ بحضدىدة بحم  مدْ  كدِ 

وجىت ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع  صدع ع د ّب عيدت بحقىًمد  

عيع وفدَ عدع بحفٌؽدب كِ فٌ  ايبًيع ًوقف ودى

دحدددَ  ىًمددد  بحميدددىيب  كدددِ ؽدددٌيعيى بحنيىًْددد  

 ي .3)وي  

ب  ىنددد  عيدددَ بحضدددؤبت بحا عدددِ بحادددىنِ ظ  –ب 

حف ىن  عيَ بحضؤبت بحا عِ بحاىنِ بحداُ ّدنؼ 

حفؾدمْع نْلد  بحدف يع عيَ ر وى بحم ىّْ  بح لود  

بحف ْاْدد  بحقىًمدد  عيددَ بحفاىعددب نمطددْ  حيف اّدد  

حفاضددددْ ّ ي ًنمطددددْ  بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / ب

حفناٌ  بكْددددت بحف يْمددددِ )بحاىنددددر/ بحمف دددد  ي  

حفنمْ  بحجٌبن  بحم  كْ  حمق ي ؽْىن  بح ىصد  

بٓحدددِ ًعادددـ بح ددد   بحم  كدددِ حددد ٍ كددد ب 

بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع وىصدد  دحددَ نقضددع 

؟ر   ىوددر بحثىوادد  نددىالك م ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع 

 عيددَ بح يبصددى  ًبألدنْددى  ًبحم ب دد  ًعٌؽددير

دحَ  ىًم  بحم ىّْ  بحم عثط  نْل  بحف يع بحف ْاْ  
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بحقىًمدددد  عيددددَ بحفاىعددددب نددددْ  نمطددددْ  بحف اّدددد  

بح ب  ددددد  )بحفؾ ْ ْ /بحفاضدددددْ ّ ي ًنمطدددددْ  

ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر/ بحمف دد  ي  صددع 

 ىوددددر ن دددد ؿ عيددددت بحقىًمدددد  بحمث ًْدددد  عيددددَ 

وجمٌعدد  ودد  بحضددىدة بحم  مددْ  ًبحلثدد ب  كددِ 

بحف يدددْع  صدددع عدددع ع ددد ّب عيدددت  وجدددىت ع نٌحٌ ْدددى

بحقىًم  ًكقىل ٓيبًيع وفَ عع بحفٌؽب دحدَ  ىًمد  

 ي 2 بحم ىّْ  كِ ؽٌيعيى بحنيىًْ  )وي  

ب  ىنددد  عيدددَ بحضدددؤبت بحا عدددِ بحاىحدددح ظ  –  

حف ىن  عيَ بحضؤبت بحا عِ بحاىحح بحداُ ّدنؼ 

حفؾدمْع نْلد  بحدف يع عيَ ر وى بحفؾٌي بحمقف   

حفاىعدددب ندددْ  نمطدددْ  بحف ْاْددد  بحقىًمددد  عيدددَ ب

حيف اّدددد  بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي 

ًنمطددددددْ  حفناٌ  بكْددددددت بحف يْمددددددِ )بحاىنددددددر 

/بحمف ددد  ي حفنمْددد  بحجٌبنددد  بحم  كْددد  حمقددد ي 

ؽْىن  بح ىصد  بٓحدِ ًعادـ بح د   بحم  كدِ 

حدد ٍ كدد ب بحا  دد  بح بن دد  عدد ث  و يددع وىصدد  

؟ر   ىودر بحثىواد  دحَ نقضدع ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع 

الك م عيددَ نمددىذ  بحفؾددمْع بحف يْمددِ حثْلدد  نددى

بحف يع بحف ْاْ  كِ بح يبصدى  بحضدىنق   صدع  ىودر 

بحثىواددد  نٌفددد  نمدددٌذ  وقفددد   حفؾدددمْع نْلددد  

نمطدْ  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًم  عيَ بحفاىعدب ندْ  

حيف اّدددد  بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي 

ًنمطددددددْ  حفناٌ  بكْددددددت بحف يْمددددددِ )بحاىنددددددر 

حددداُ عدددع ع فدددو كدددِ د ددد ب ب  ًب/بحمف ددد  ي 

بحث ددح كددِ ؽددٌيعو بحنيىًْدد   ن دد  ع فدد  عيددَ 

وجمٌع  و  بحلث ب  ًبحم  مْ  بحمفلؾؾدْ  

كِ وجىت ع نٌحٌ ْى بحف يدْع  ًد د ب  بحف د ّ   

 بحمقف و .

ب  ىنددد  عيددددَ بحضدددؤبت بحا عددددِ بح بندددد  ظ  –د 

حف ىن  عيَ بحضؤبت بحا عِ بح بن  بحداُ ّدنؼ 

  نمطدددْ  حيف اّددد  ندددْعيدددَ رودددى ةصددد  بحفاىعدددب 

بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي ًنمطددددْ  

حفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي نثْل  

بحددف يع بحف ْاْدد  عيددَ عنمْدد  بحجٌبندد  بحم  كْدد  

حمق ي ؽْىن  بح ىص  بٓحدِ حد ٍ كد ب بحا  د  

بح بن دددد  عدددد ث  و يددددع بح ىصدددد  بٓحددددِ نقضددددع 

يدَ ىدداب ؟ر  عطيد  ب  ىندد  عع نٌحٌ ْدى بحف يددْع 

العٌ دد   بحضددؤبت دعفثددىي ؽدد   بحادد ؿ بألًت ر

ي  ندْ  1.14)ك ًل دبح  دوؾىًْىل عن  وضفٌٍ 

وفٌصطى  دي ى  ك ب بحمجمٌعى  بحفج ّثْ  

بألين د  كددِ دعفثددىي بحف ؾدْب بحم  كددِ بحمدد عثل  

حدددد ٍ كدددد ب  بح ىصدددد  بٓحددددِ ؽددددْىن  نمقدددد ي 

ّ  دد  دحددَ ةصدد  بحفاىعددب نددْ  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع 

 اّددددددد  بح ب  ددددددد  )بحفؾددددددد ْ ْ / نمطدددددددْ  حيف

بحفاضدددْ ّ ي ًنمطدددْ  حفناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ 

ر  )بحاىندددر/ بحمف ددد  ي نثْلددد  بحدددف يع بحف ْاْددد  

ًذحددت ودد  عدد ت ةصدديٌب ع يْددب بحفثددىّ  صنددىًِ 

ًكدداحت دعفثددىي   two way anovaب عجددىه 

حيمقىينددى  بحمف دد دة حف  ّدد    Scheffeعددْاْ  

ّثْدددد  بحادددد ًل نددددْ  بحمجمٌعددددى  بحفج  بعجددددىة

 بألين   كِ دعفثىي بحف ؾْب بحم  كِ .
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ب  ىندد  عيددَ بحضددؤبت بحا عددِ بحلددىوش ظ  -ىددـ 

حف ىندد  عيددَ بحضددؤبت بحا عددِ بحلددىوش بحدداُ 

نمطْ  حيف اّد  ّنؼ عيَ ر وى ةص  بحفاىعب نْ  

بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي ًنمطددددْ  

حفناٌ  بكْددددت بحف يْمددددِ )بحاىنددددر / بحمف دددد  ي 

ف ْاْدددد  عيددددَ عاددددـ بح دددد   نثْلدددد  بحددددف يع بح

بحم  كدددِ حمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ حددد ٍ 

ك ب بحا    بح بن   ع ث  و يع  بح ىص  بٓحِ 

؟ر  عطي  ب  ىند  عيدَ نقضع ع نٌحٌ ْى بحف يْع 

 ىددداب بحضدددؤبت دعفثدددىي ؽددد   بحاددد ؿ بحادددىنِ ر

العٌ ددد  كددد ًل دبحددد  دوؾدددىًْىل عنددد  وضدددفٌٍ 

ي  نددددددْ  وفٌصددددددطى  دي ددددددى  كدددددد ب 1.14)

عدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  كدددِ وقْدددىس بحمجمٌ

ؽددْىن  عاددـ بح دد   بحم  كددِ بحمدد عثل نمقدد ي 

حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع بح ىصدد  بٓحددِ 

نمطدددْ  حيف اّددد  ّ  ددد  دحدددَ ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  

بح ب  دددد  )بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي ًنمطددددْ  

حفناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/ بحمف   ي نثْل  

و  ع ت ةصيٌب ع يْب ر  ًذحت بحف يع بحف ْاْ  

  two way anovaبحفثددىّ  صنددىًِ ب عجددىه 

حيمقىيندددى    Scheffeًكدداحت دعفثدددىي عدددْاْ  

بحمف  دة حف  ّ  بعجىة بحا ًل ندْ  بحمجمٌعدى  

بحفج ّثْدد  بألين دد  كددِ وقْددىس عاددـ بح دد   

 بحم  كِ .

ب  ىندد  عيددَ بحضددؤبت بحا عددِ بحضددىدس ظ  –ً 

بحدداُ  حف ىندد  عيددَ بحضددؤبت بحا عددِ بحضددىدس

ّنؼ عيَ ر وى بح     ب يعثىكْ  ندْ  دي دى  

كدددد ب بحمجمٌعددددى  بحفج ّثْدددد  بألين دددد  كددددِ 

ًوقْددددىس عاددددـ بح دددد   ب عفثددددىي بحم  كددددِ  

بحم  كدددِ بحمددد عثطْ  نمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  

؟ر  عطيددد  ب  ىنددد  عيدددَ ىددداب بحضدددؤبت بٓحدددِ 

ال عٌ د  ع  دد  دعفثدىي ؽد   بحاد ؿ بحاىحدح ر 

ب وجمٌعدى  بحث دح ديعثىكْ  ندْ  دي دى  كد 

بحفج ّثْدد  عيددَ ب عفثددىي بحف ؾددْيِ بحم  كددِ  

ًدي ىعيع عيَ وقْدىس عادـ بح د   بحم  كدِ 

حدد ٍ  بح ىصدد  بٓحددِؽددْىن  نمقدد ي بحمدد عثطْ  

ر  ًذحددت وددد  عددد ت كدد ب ع نٌحٌ ْدددى بحف يدددْع 

ي  نْ  دي دى  rوضىب و ىوب بيعثىك نْ صٌا )

كددد ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  عيدددَ 

 حث ح.ةدًب  ب

  ْىس و ٍ ع ىكؤ وجمٌعى  بحث ح ظ    -8

ح دددددِ عف ددددد  بحثىواددددد  وددددد  ع دددددىكؤ 

بحمجمٌعى   ثيْدىل  عدع عطثْد  دعفثدىي ع يْدب بحفثدىّ  

ر كدددِ One Way Anovaةودددىدٍ ب عجدددىه ر

وضددىب بحف ددىكؤ حمجمٌعددى  بحث ددح  ًذحددت حيف دد ا 

عيَ دالح  بحا ًل ندْ  وفٌصدطى  بحمجمٌعدى  كدِ 

 ؾدددددْب بحم  كدددددِ  بحفطثْددددد  بحقثيدددددِ  عفثدددددىي بحف

ًوقْىس عاـ بح د   بحم  كدِ بحمد عثطْ  نمقد ي 

ؽْىن  بح ىص  بٓحِ  ًٌّفح بحجد ًت بحفدىحِ ىداه 

 بحنفىً  ظ 
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ي نفىً  ع يْب بحفثىّ  بوىدٍ ب عجىه ح يبص  بحا ًل نْ  وفٌصطى  وجمٌعى  بحث ح كِ بحفطثْ  بحقثيِ 2  ًت )

   كِ بحم عثطْ  نمق ي ؽْىن  بح ىص  بٓحِ عفثىي بحف ؾْب بحم  كِ ًوقْىس عاـ بح    بحم

وضفٌٍ 

 بح الح 

وفٌصطى    ْم  رار

 بحم ن ى 

وجمٌم  دي   بح  ّ 

 بحم ن ى 

 ب عفثىي وؾ ي بحفثىّ 

نمل بحف اّ   1.124 3 1.182 1.055 1.233

 بح ب    )وف ْ ةي

بحف ؾْب 

 بحم  كِ

نمل ب ناٌ  بكْت  2.222 41 1.022

 )وف ْ  بي

 بحفثىّ  بح يِ 2.221 43 

نمل بحف اّ   1.034 3 1.154 1.125 1225

 بح ب    )وف ْ ةي

وقْىس 

واـ 

بح    

 بحم  كِ

نمل ب ناٌ  بكْت  31.832 41 1.214

 )وف ْ  بي

 بحفثىّ  بح يِ 31.321 43 

ّفقح و  نفىً  بحج ًت بحضىن  ع   ً دٌد كد ل دبت 

ْدد  بحقثيددِ دوؾددىًْىل نددْ  وجمٌعددى  بحث ددح كددِ بحفطث

حفعفثىي بحف ؾدْب بحم  كدِ  ًوقْدىس عادـ بح د   

بحم  كددِ بحمدد عثطْ  نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  

ًنىحفددىحِ ّم دد  بحفنثددؤ نف ددىكؤ بحمجمٌعددى   ثيْددىل كددِ 

وف ْدد ب  بحث ددح بحفىن دد   ًةا ةُ كدد ًل  ع يدد  ن دد  

بحفج ندد   ع  دد  دحددَ ب عف كددى  كددِ وف ْدد ب  بحث ددح 

ف كددى  وٌ ددٌدة نىحا ددب  ثددب بحمضددفقي  ًحددْش دحددَ دع

 د  ب  بحفج ن   

 ظ  ؽ   ك ًؿ بحث ح ًونى غ  نفىًجيى دعفثىي  -3

عع دعفثىي ؽ   ك ًؿ بحث ح ًونى غ  نفىًجيى  كمى 

 ّيِ ظ 

 دعفثىي ؽ   بحا ؿ بألًت ًونى غ  نفىًج  ظ  - ة

حيف ق  ود  ؽد   بحاد ؿ بألًت ود  كد ًؿ 

بحث دددح ًبحددداُ ّدددنؼ عيدددَ  ر العٌ ددد  كددد ًل دبحددد  

ي  نددددْ  وفٌصددددطى  1.14)ىل عندددد  وضددددفٌٍ دوؾددددىًْ

دي دددى  كددد ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  كدددِ 

ؽدددْىن  دعفثددىي بحف ؾددْب بحم  كدددِ بحمدد عثل  نمقدد ي 

حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع  ع  د   بح ىص  بٓحدِ 

دحدددددَ ةصددددد  بحفاىعدددددب ندددددْ  نمدددددل بحف اّددددد  بح ب  ددددد  

)بحفؾددددد ْ ْ / بحفاضدددددْ ّ ي ًنمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت 

)بحاىنددر/بحمف   ي نثْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ر  بحف يْمددِ 

عددددع وضددددىب بحمفٌصددددطى  ًب ن  بكددددى  بحم ْىيّددددد  

حدد ي ى  كدد ب بحمجمٌعددى  بحفج ّثْدد  بألين دد  كددِ 

دعفثىي بحف ؾدْب بحم  كدِ  كمدى ىدٌ وٌفدح نىحجد ًت 

 بحفىحِظ 
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حم عثل نمق ي ؽْىن  ي بحٌؽل بالوؾىًِ حيفطثْ  بحث  ُ حمجمٌعى  بحث ح كِ ب عفثىي بحف ؾْيِ ب01  ًت )

 بح ىص  بٓحِ

نمل ب ناٌ  بكْت  بحف اّ  بح ب   

 بحف يْمِ

بالن  با  بحمفٌصل بح  د

 بحم ْىيُ

بحمفٌصطى  

 بحط كْ 

 25.48 8.82 25.82 03 بحاىنر بحفؾ ْ ْ 

 5.21 20.01 05 بحمف   

 28.22 2.45 22.05 05 بحاىنر بحفاضْ ّ 

 5.22 20.41 03 بحمف   

 23.25 4.22 21.20 82 بحاىنر بح يِ

 5.23 20.31 82 بحمف   

ّفقدح ود  بحنفددىً  بحفدِ ّيلؾدديى بحجد ًت بحضددىن  ةا 

بحمفٌصل بح ضدىنِ حمجمٌعدى  بحث دح بألين د  ع د ٍ 

بحنضددث  بحم دد دة حينجددى  كددِ ب عفثددىي ًبحفددِ  دد ي  

% و  بح ي   بح يْد  حفعفثدىي  ًىداب ّد ت 21ننضث  

بحفج ّثْدد  بألين دد  كددِ لّددىدة عيددَ كىعيْدد  بحم ىحجددى  

 بحف ؾْب 

كمددى بصددفل ور بحثىوادد  ةصدديٌب ع يْددب بحفثددىّ  صنددىًِ 

ر ح ضددىب دالحدد  Two Way Anovaب عجددىه ر

بحفاىعدددب ندددْ  نمدددل بحف اّددد  بح ب  ددد  )بحفؾددد ْ ْ / 

بحفاضدددْ ّ ي ًنمدددل ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ )بحاىندددر/ 

بحمف ددد  ي كدددِ بحفطثْددد  بحث ددد ُ  عفثدددىي بحف ؾدددْب 

  كِ  ًبحج ًت بحفىحِ ّيلؼ ىاة بحنفىً  بحم 

 ي ع يْب بحفثىّ  صنىًِ ب عجىه نْ  وفٌصطى  دي ى  بحفطثْ  بحث  ُ حمجمٌعى  بحث ح كِ ب عفثىي بحف ؾْي00ِ  ًت )

وجمٌم  وؾ ي بحفثىّ 

 بحم ن ى 

وفٌصل  دي   بح  ّ 

 بحم ن ى 

وضفٌٍ   ْم  رار

 بح الح 

 و و ى 

 حؾىحح بحف اّ  بحفؾ ْ ْ  1.111. 5.238 002.224 0 002.224 ف ْ ةينمل بحف اّ  بح ب    )و

حؾىحح  ب ناٌ  بكْت  1.111. 32.545 202.003 0 202.003 نمل ب ناٌ  بكْت )وف ْ بي

 بحاىنر

 - 1.111. 2.020 052.414 0 052.414 عاىعب )ة *بي

 - - - 83.218 41 0024.122 عطه بحفثىّ 

 - - -  43 8825.321 بحفثىّ  بح يِ
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 ٌّفح بحج ًت بحضىن  وىّيِ ظ 

  ٌٍعٌ دد  كددد ًل دبحددد  بوؾددىًْىل عنددد  وضدددف

ي ندددددددددْ  وفٌصدددددددددطى  دي دددددددددى  1.10)≥

بحمجمٌعى  بحفج ّثْ  كِ دعفثدىي بحف ؾدْب 

بحم  كددِ بحمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  

بٓحِ ع    حيفهصْ  بالصىصدِ  عدف ا نمدل 

حؾدددىحح نمدددل بحف اّددد   –بحف اّددد  بح ب  ددد  

 بحفؾ ْ ْ   بح ب   

  ٌٍعٌ دد  كددد ًل دبحددد  بوؾددىًْىل عنددد  وضدددف

ي ندددددددددْ  وفٌصدددددددددطى  دي دددددددددى  1.10)≥

بحمجمٌعى  بحفج ّثْ  كِ دعفثدىي بحف ؾدْب 

بحم  كددِ بحمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  

بٓحِ ع    حيفهصْ  بالصىصدِ  عدف ا نمدل 

حؾدددددىحح نمدددددل  –ب ناٌ  بكْدددددت بحف يْمدددددِ 

 ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحاىنر 

عجددىه بحادد ًل نددْ  بحمجمٌعددى  بحفج ّثْدد   حف  ّدد  ب

 Scheffe ىوددددر بحثىوادددد  نفطثْدددد  دعفثددددىي عددددْاْ  

 )حيمقىينى  بحمف  دةي كمى ىٌ وٌفح نىحج ًت بحفىحِ 

) حيمقىينى  بحمف  دةي نْ  وجمٌعى   Scheffeي بحا ًل نْ  بحمفٌصطى  نىصفل ب  دعفثىي عْاْ  08  ًت )

 حف ؾْب بحم  كِبحث ح كِ بحفطثْ  بحث  ُ  عفثىي ب

عؾ ْ ْ /صىنر  

 ي0)

عؾ ْ ْ /وف    

 ي8)

 عقضْ ّ /صىنر 

 ي3)

عاضْ ّ /وف    

 ي5)

ع اّ  يب    عؾ ْ ْ /دناٌ  بكْت 

 ي0صىنر )

 03.02* 2.05* 08.22* 

ع اّ  يب    عؾ ْ ْ /دناٌ  بكْت 

 ي8وف    )

  2.15* 1.51* 

ع اّ  يب    عاضْ ّ /دناٌ  بكْت صىنر 

 ي3)

   4.25* 

ع اّ  يب    عاضْ ّ /دناٌ  بكْت 

 ي5وف    )

    

ّفقدددح وددد  بحجددد ًت بحضدددىن  ةا ىندددى  كددد ًل دبحددد  

ي نْ  وفٌصطى  1.114بوؾىًْىل عن  وضفٌٍ دالح  )

دي دددى  كددد ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  كدددِ دعفثدددىي 

بحف ؾددْب بحم  كددِ بحمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  

اّددد  بٓحدددِ  ع  ددد  دحدددَ ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  نمدددل بحف 

بح ب  ددددددددد  )بحفؾددددددددد ْ ْ / بحفاضدددددددددْ ّ ي ًنمدددددددددل 

ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ )بحاىندددر / بحمف ددد  ي نثْلددد  

 بحف يع بحف ْاْ 
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ًّم   ع عْ  بحمجمٌعدى  ًكقدىل حمفٌصدطى  بحفطثْد  

 بحث  ُ كمى ّيِ ظ 

بحمجمٌع  بحفج ّثْ  بألًحِ )ع اّ  يب     -0

 عؾ ْ ْ / دناٌ  بكْت ع يْمِ صىنري 

  بحاىحا  )ع اّ  يب  د  بحمجمٌع  بحفج ّثْ -8

 عاضْ ّ / دناٌ  بكْت ع يْمِ صىنري

بحمجمٌعدددد  بحفج ّثْددددد  بح بن دددد  )ع اّددددد   -3

يب  دددد  عاضددددْ ّ / دناٌ  بكْددددت ع يْمددددِ 

 وف   ي

بحمجمٌع  بحفج ّث  بحاىنْد  )ع اّد  يب  د   -5

 عؾ ْ ْ / دناٌ  بكْت ع يْمِ وف   ي 

 

 

 

 

 

 

 

ثْ  بحث  ُ عيِ ب عفثىي بحف ؾْيِ بحم  كِ بحم عثل نؾْىن  ي بحمفٌصطى  نْ  وجمٌعى  بحث ح كِ بحفط2ع ب )

 بح ىص  بٓحِ  .

ًننددى  عيددَ وىصددث  ّم دد  يكددـ بحادد ؿ 

بألًت ًبحدددداُ ّددددنؼ عيددددَ ر العٌ دددد  كدددد ًل دبحدددد  

ي  نددددْ  وفٌصددددطى  1.14)دوؾددددىًْىل عندددد  وضددددفٌٍ 

دي دددى  كددد ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  بألين ددد  كدددِ 

ؽدددْىن  نمقدد ي دعفثددىي بحف ؾددْب بحم  كدددِ بحمدد عثل  

حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ع  دد   بح ىصدد  بٓحددِ 

دحدددددَ ةصددددد  بحفاىعدددددب ندددددْ  نمدددددل بحف اّددددد  بح ب  ددددد  

)بحفؾددددد ْ ْ / بحفاضدددددْ ّ ي ًنمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت 

بحف يْمددِ )بحاىنددر/بحمف   ي نثْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  ر 

ً ثدددٌت بحاددد ؿ بحثددد ّب ًبحددداُ ّدددنؼ عيدددَ رعٌ ددد  

ي  ندددْ  1.14) كددد ًل دبحددد  دوؾدددىًْىل عنددد  وضدددفٌٍ

وفٌصدددطى  دي دددى  كددد ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  

بألين   كِ دعفثىي بحف ؾْب بحم  كِ بحم عثل  نمقد ي 

حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع  بح ىصد  بٓحدِ ؽْىن  

ع  دد  دحددَ ةصدد  بحفاىعددب نددْ  نمددل بحف اّدد  بح ب  دد  

)بحفؾددددد ْ ْ / بحفاضدددددْ ّ ي ًنمدددددل ب ناٌ  بكْدددددت 

   ي نثْل  بحف يع بحف ْاْ  ربحف يْمِ )بحاىنر/بحمف 
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 ونى غ  نفىً  بحا ؿ بألًت ظ 

ةظيدد   نفددىً  بحادد ؿ بألًت عاددٌل نمددل 

بحف اّدددد  بح ب  دددد  بحفؾدددد ْ ْ  عيددددَ نمددددل بحف اّدددد  

بح ب  ددد  بحفاضدددْ ّ  كدددِ دعفثدددىي بحف ؾدددْب بحم  كدددِ 

بحمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًّ  دد  ذحددت 

نددٌم ودد   دحددَ ةا بحف اّدد  بح ب  دد  بحفؾدد ْ ْ  عيقددر

بح بك ْدد  حدد ٍ بحمددف يع حي ؾددٌت عيددَ دي ددى  ةعيددَ 

ًدكفضىب بح ادى ة ًع قْد  بحيد ا بحمطيدٌب  كمدى ةا 

بحف اّددد  بحفؾددد ْ ْ  بحاٌيّددد  صدددىىمر كدددِ ع اْدددز 

بحطددد ب ًدصدددىية دنفثدددىىيع  كمدددى ةا دعىوددد  بحا ؽددد  

حيط ب حيٌؽدٌت دحدَ بحم دىيا ًبحم يٌودى  نهناضديع 

ودد  عدد ت عدد ة عددج  بحطدد ب عيددَ ومىيصدد  بحفا ْدد  

 ةصىحْ  ونيى بحف يْب ًبالصفنفى  ًبحفقْْع  

ًّم   عاضْ  ىاه بحنفْج  كِ فٌ  ع ّ  

و  بحن  ّى  بحف نٌّ  ًونيى بحن  ّ  بحثنىًْ  حثْى ْ  

ًبحفِ ع كز عيَ دعىو  بحا ؽ  حيط ب حيٌؽدٌت دحدَ 

بحم ددىيا ًبحم يٌوددى  نهناضدديع ًدكفغددىا بح   ددى   

حم ندَ ألًلًندب ًبحفدِ عؤكد  ًكاحت ن  ّ  بحدف يع ذً ب

عيَ دًي بحطىح  كِ عميْد  بحدف يع وْدح صدىع  عقد ّع 

بحف اّدد  بح ب  دد  بحفؾدد ْ ْ  عيددَ لّددىدة بحف ؾدددْب 

 بحم  كِ حيط ب ًع قْ  ةى با بحف يع .

   Lyster)ًىداب ّفاد  ود  نفدىً  ديبصد  

&mori, 2006؛morris, 2005 ؛Darabad, 2013 

 ,Shintani؛Rassaei& Moinzadeh, 2011؛

ًّلفيل  ي8102؛ًحْ    ت  shang, 2017؛2015

؛ دعددددى  8103ودددد  نفددددىً  ديبصدددد  )ينْدددد  يوددددٌد 

؛ jaehnig&miller,2007؛ 8105بصدددددددددددددددددددد   

pyke&Sherlock et al,2011؛feskens & 

deggen,2013   ْلّنددددد  8102؛ عدددددْمى  صدددددم  

 ي 8102بحض وِ 

كمددى ةًفدد ر نفددىً  بحادد ؿ بألًت عاددٌل 

ف يْمددددِ بحاىنددددر عيددددَ نمددددل نمددددل ب ناٌ  بكْددددت بح

ب ناٌ  بكْت بحف يْمدِ بحمف د   كدِ لّدىدة بحف ؾدْب 

بحم  كددِ حمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًّ  دد  ذحددت 

دحدددَ بألصدددثىب بحفىحْددد  ظ و ددد  ب ناٌ  بكْدددت بحاىندددر 

بحطددد ب وددد  نندددى  يًبندددل و  كْددد  ندددْ  بحم يٌودددى  

بحج ّ ة بحم بد ع يميى ًبحم يٌوى  بحضىنق  ومدى صديب 

بحدف يع ًصدىىع كدِ لّدىدة بحف ؾدْب  كمدى صديب عميْ  

ب ناٌ  بكْت بحاىنر عميْد  و ىحجد  بحم يٌودى  وْدح 

  ددب بحمددل ّف ىوددب ودد  بحؾددٌي دك دد  ًبودد ة  ًكدداحت 

صىع  ةّقىل عيدَ ع ٌّدب بحم يمدى  بحؾد ث  ًبحم قد ة 

دحَ ع ب ةنضل ًةصيب  كمدى صدىع  عيدَ  داب دنفثدىه 

كدِ لّدىدة بحط ب دحدَ بحم يٌودى  بحميمد  ومدى صدىع  

 عميْ  بحايع ًبحف ؾْب .

ًّم   عاضْ  ىاه بحنفْج  كِ فٌ  ع ّ  

و  بحن  ّى  بحف نٌّ  ًونيى ن  ّ  بحن  ّ  بحثنىًْ  

وْددح عغددْ  دحددَ ةا بحددف يع ّ دد   عندد  عقدد ّع  ددز  

وثضل حيمف يمْ   صع ّقٌ  بحمف يع نفن ْمو ًدكفغدىا 

بح   ى  ندْ  بحم يٌودى   ًكداحت دعدع ن  ّد  بحدف يع 

ىحٌصىًل بحمف  دة ًبحفِ ع ٍ ةا بحف يع ّ    نغد ب ن

ةكادد  عمقددىل عندد وى ّددفع عدد ؿ بحنؾددٌػ ًبحؾددٌي 
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ندددددىحق ب وددددد  ن قددددديى كدددددِ بحغىعددددد  ةً بحؾدددددا   

Mayer, 2005, p. 175) ي. 

ًّفاددد  ذحدددت وددد  نفدددىً  ديبصددد  )بّمدددىا 

؛ عمدددددددددد ً ديًّددددددددددظ ًبوددددددددددىنَ 8102و دددددددددد   

ي  ًّلفيددل ودد  نفددىً  ديبصدد  )دبحْددى 8104بحدد عنِ 

 ي8102؛ ىىنِ عاْ  8102عٌ ِ 

دعفثددىي ؽدد   بحادد ؿ بحاددىنِ ًونى غدد   –ب 

 نفىًجو  

حيف ق  و  ؽ   بحاد ؿ بحادىنِ ود  كد ًؿ بحث دح 

ًبحاُ ّنؼ عيَ ر العٌ   ك ًل دبح  دوؾدىًْىل عند  

ي  نْ  ندْ  وفٌصدطى  دي دى  كد ب 1.14)وضفٌٍ 

بحمجمٌعددى  بحفج ّثْدد  بألين دد  كددِ وقْددىس عاددـ 

بح ىصد  بٓحدِ ؽْىن  نمق ي  بح    بحم  كِ بحم عثل

ح ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع ع  د  دحدَ ةصد  بحفاىعدب 

نددْ  نمددل بحف اّدد  بح ب  دد  )بحفؾدد ْ ْ / بحفاضددْ ّ ي 

ًنمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىندر/بحمف   ي نثْلد  

 بحف يع بحف ْاْ  ر

  بحم  كِ بحم عثل نمق ي ي بحٌؽل بالوؾىًِ حيفطثْ  بحث  ُ حمجمٌعى  بحث ح كِ عاـ بح  03  ًت )

 ؽْىن  بح ىص  بٓحِ

 بحمفٌصطى  بالن  بكْ  بالن  با بحم ْىيُ بحمفٌصل بح  د نمل ب ناٌ  بكْت بحف اّ  بح ب   

 058.12 2.11 050.53 03 بحاىنر بحفؾ ْ ْ 

 2.58 058.31 05 بحمف   

 042.52 2.24 040.22 05 بحاىنر بحفاضْ ّ 

 5.23 021.21 03 بحمف   

 041.82 2.53 052.25 82 بحاىنر بح يِ

 00.81 040.44 82 بحمف   

ّفقدح ود  بحنفددىً  بحفدِ ّيلؾدديى بحجد ًت بحضددىن  ةا 

بحمفٌصل بح ضدىنِ حمجمٌعدى  بحث دح بألين د  ع د ٍ 

نضدددث  بحنجدددى  بحم ددد دة حينجدددى  كدددِ وقْدددىس عادددـ 

% وددد  21بح ددد   بحم  كدددِ ًبحفدددِ  ددد ي  ننضدددث  

ىس  ًىددداب ّددد ت عيدددَ كىعيْددد  بح ي ددد  بح يْددد  حيمقْددد

بحم ىحجدددى  بحفج ّثْدددد  كددددِ وقْددددىس عاددددـ بح دددد   

 بحم  كِ.

كمددى بصددفل ور بحثىوادد  ةصدديٌب ع يْددب بحفثددىّ  صنددىًِ 

ر ح ضددىب دالحدد  "Two Way Anovaب عجددىه 

بحفاىعدددب ندددْ  نمدددل بحف اّددد  بح ب  ددد  )بحفؾددد ْ ْ / 

بحفاضددْ ّ ي ًنمددل ب ناٌ  بكْددت بحف يْمددِ )بحاىنددر / 

ِ بحفطثْ  بحث  ُ حمقْدىس عادـ بح د   بحمف   ي ك

 بحم  كِ   ًبحج ًت بحفىحِ ّيلؼ ىاة بحنفىً  ظ 
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ي ع يْب بحفثىّ  صنىًِ ب عجىه نْ  وفٌصطى  دي ى  بحفطثْ  بحث  ُ حمجمٌعى  بحث ح كِ وقْىس 05  ًت )

 عاـ بح    بحم  كِ 

وجمٌم  وؾ ي بحفثىّ 

 بحم ن ى 

دي   

 بح  ّ 

وفٌصل 

 بحم ن ى 

وضفٌٍ  رار  ْم 

 بح الح 

 و و ى 

 حؾىحح بحفاضْ ّ   1.111. 52.310 8022.253 0 8022.253 نمل بحف اّ  بح ب    )وف ْ ةي

 حؾىحح بحمف    1.111. 4.442 852.202 0 852.202 نمل ب ناٌ  بكْت )وف ْ بي

 - 1.111. 3.221 022.218 0 022.218 عاىعب )ة *بي

 - - - 55.202 41 8854.220 عطه بحفثىّ 

 - - -  43 2822.233 بحفثىّ  بح يِ

 ًٌّفح بحج ًت بحضىن  وىّيِ ظ 

  َدددٌد كددد ل دبت بوؾدددىًْىل ندددْ  وفٌصدددط ً

دي ددى  وجمددٌعفِ بحث ددح بحفج ّثْدد  دبعددب 

نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  نددنمل بحف اّدد  بح ب  دد  

)بحفؾدددد ْ ْ / بحفاضددددْ ّ ي كددددِ بحفطثْدددد  

بحث ددد ُ حمقْدددىس عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ 

 –ل نمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِبحمددد عث

حؾىحح بحمجمٌع  ذب  نمل بحف اّ  بح ب    

 بحفاضْ ّ  

  َدددٌد كددد ل دبت بوؾدددىًْىل ندددْ  وفٌصدددط ً

دي ددى  وجمددٌعفِ بحث ددح بحفج ّثْدد  دبعددب 

نْلددد  بحدددف يع بحف ْاْددد  ندددنمل ب ناٌ  بكْدددت 

بحف يْمددِ )بحاىنددر/ بحمف دد  ي كددِ بحفطثْدد  

بحث ددد ُ حمقْدددىس عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ 

 –حمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ب

حؾددىحح بحمجمٌعدد  ذب  نمددل ب ناٌ  بكْددت 

 بحف يْمِ بحمف   

ًحف  ّدد  بعجددىه بحادد ًل نددْ  بحمجمٌعددى  بحفج ّثْدد   

 Scheffe ىوددددر بحثىوادددد  نفطثْدددد  دعفثددددىي عددددْاْ  

 )حيمقىينى  بحمف  دةي كمى ىٌ وٌفح نىحج ًت بحفىحِ 
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) حيمقىينى  بحمف  دةي نْ  وجمٌعى   Scheffeى  نىصفل ب  دعفثىي عْاْ  ي بحا ًل نْ  بحمفٌصط04  ًت )

 بحث ح كِ بحفطثْ  بحث  ُ حمقْىس عاـ بح    بحم  كِ

بحفؾ ْ ْ /بحاىنر  

 ي0)

بحفؾ ْ ْ /بحمف    

 ي8)

بحفاضْ ّ /بحمف     ي3بحفاضْ ّ /بحاىنر )

 ي5)

ع اّ  يب    

عؾ ْ ْ /دناٌ  بكْت 

 ي0صىنر )

 1.22* 01.58* 02.32* 

ع اّ  يب    

عؾ ْ ْ /دناٌ  بكْت 

 ي8وف    )

  2.44* 02.41* 

ع اّ  يب    

عاضْ ّ /دناٌ  بكْت 

 ي3صىنر )

   2.25* 

ع اّ  يب    

عاضْ ّو/دناٌ  بكْت 

 ي5وف    )

    

ّفقدددح وددد  بحجددد ًت بحضدددىن  ةا ىندددى  كددد ًل دبحددد  

ي نْ  وفٌصطى  1.114بوؾىًْىل عن  وضفٌٍ دالح  )

 ب بحمجمٌعدددى  بحفج ّثْددد  كدددِ وقْدددىس دي دددى  كددد

عاددددـ بح دددد   بحم  كددددِ بحمدددد عثل نمقدددد ي ؽددددْىن  

بح ىص  بٓحِ ع    دحَ ةص  بحفاىعب نْ  نمل بحف اّد  

بح ب  ددددددددد  )بحفؾددددددددد ْ ْ / بحفاضدددددددددْ ّ ي ًنمدددددددددل 

ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي نثْل  بحدف يع 

 بحف ْاْ 

حفطثْد  ًّم   ع عْ  بحمجمٌعدى  ًكقدىل حمفٌصدطى  ب

 بحث  ُ كمى ّيِ ظ 

   بحمجمٌع  بحفج ّثْ  بح بن   )ع اّد  يب  د

 عاضْ ّ  / دناٌ  بكْت ع يْمِ وف    ي

   بحمجمٌع  بحفج ّثْد  بحاىحاد  )ع اّد  يب  د

 عاضْ ّ  / دناٌ  بكْت ع يْمِ صىنري

   بحمجمٌعدد  بحفج ّثدد  بحاىنْدد  )ع اّدد  يب  دد

 عؾ ْ ْ  / دناٌ  بكْت ع يْمِ وف   ي 

 ٌع  بحفج ّثْ  بألًحدِ )ع اّد  يب  د  بحمجم

 عؾ ْ ْ  / دناٌ  بكْت ع يْمِ صىنري

 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة 22

 

 

 

 

 

 

ي بحمفٌصطى  نْ  وجمٌعى  بحث ح كِ بحفطثْ  بحث  ُ عيِ وقْىس عاـ بح    بحم  كِ بحم عثل 2ع ب )

 نميىيب  ؽْىن  بح ىص  بٓحِ  .

ًننى  عيَ وىصث  ّم   يكـ بحا ؿ بحاىنِ ًبحداُ 

ك ًل دبح  دوؾىًْىل عن  وضفٌٍ  ّنؼ عيَ رالعٌ  

ي  ندددددْ  ندددددْ  وفٌصدددددطى  دي دددددى  كددددد ب 1.14)

بحمجمٌعددى  بحفج ّثْدد  بألين دد  كددِ وقْددىس عاددـ 

بح ىصد  بٓحدِ ؽْىن  بح    بحم  كِ بحم عثل نمق ي 

ح ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع ع  د  دحدَ ةصد  بحفاىعدب 

نددْ  نمددل بحف اّدد  بح ب  دد  )بحفؾدد ْ ْ / بحفاضددْ ّ ي 

ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىندر/بحمف   ي نثْلد  ًنمل ب 

بحددف يع بحف ْاْدد  ر ً ثددٌت بحادد ؿ بحثدد ّب بحدداُ ّددنؼ 

عيدددَ رالعٌ ددد  كددد ًل دبحددد  دوؾدددىًْىل عنددد  وضدددفٌٍ 

ي  نْ  وفٌصدطى  دي دى  كد ب بحمجمٌعدى  1.14)

بحفج ّثْ  بألين   كِ وقْىس عادـ بح د   بحم  كدِ 

 حدد ٍ كددد ببح ىصددد  بٓحددِ ؽددْىن  بحمدد عثل نمقدد ي 

ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ع  دد  دحددَ ةصدد  بحفاىعددب نددْ  نمددل 

بحف اّددد  بح ب  ددد  )بحفؾددد ْ ْ / بحفاضدددْ ّ ي ًنمدددل 

ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ )بحاىنر/بحمف   ي نثْل  بحدف يع 

 بحف ْاْ  ر

 ونى غ  نفىً  بحا ؿ بحاىنِ ظ 

ةظيدد   نفددىً  بحادد ؿ بحاددىنِ عاددٌل نمددل 

اّد  بح ب  د  بحف اّ  بح ب    بحفاضْ ّ  عيَ نمل بحف 

بحفؾددد ْ ْ  كدددِ وقْدددىس عادددـ بح ددد   بحم  كددددِ 

بحمدد عثل نمقدد ي ؽددْىن  بح ىصدد  بٓحددِ  ًّ  دد  ذحددت 

دحَ عٌفْح بحف اّ  بح ب    بحفاضْ ّ  ألصثىب بحلطده 

ًعؾ ْ و  يب و  بحايع بحلىكَ  ح ٍ بحط ب ًودىت 

دًا ً ددٌعيع كددِ ناددش بحلطدده ودد ة ةعدد ٍ  كمددى ةا 

لْ  بحف يع بحف ْاْ    يدر بحف اّ  بح ب    بحفاضْ ّ  نث

بحمددف يع ّغدد   نىألحاددو ودد  بحثْلدد  بحف يْمْدد  ًنىحفددىحِ 

 عقيب و  لو  ع يع بحميم  .

ًّم   عاضْ  ىاه بحنفْج  كِ فٌ  ع ّ  

بحن  ّدد  باليعثىكْددد  ودد  بحن  ّدددى  بحف نٌّدد  ًونيدددى 
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ًبحضيٌكْ  ًبحيفىا عؤك با عيَ وقْقو ةا بحاد د ّقدٌ  

نفددىً  صدديٌكو بحضددىن   نف ْْدد  صدديٌكو عندد وى ّ دد ا 

ًكدداحت ةكدد عى عيدددَ دًي بحف اّدد  بح ب  ددد  كددِ لّدددىدة 

كىعيْدد  بحددف يع حيمف يمددْ  ًدبك ْددفيع  ًن  ّدد  ن  ّدد  

بحٌصددْي  بحفدددِ عددد ٍ ةا بحف اّدد  بح ب  ددد  بحفاضدددْ ّ  

عضىع  كِ دعدع ًعٌ ْد  عميْد  بحدف يع ًعْضدْ  بحايدع 

نمدى عفْ ددو ودد  عؾددىًؼ عاىعيْد  حيطدد ب ّددؤدٍ دحددَ 

ؽب ص ُ ًعاىعيِ حيم  كد  ًٌّفدح ًّاضد  نقب ًعٌب

حيمددف يع ىددب ىددٌ كددِ بحمضددىي بحؾدد ْح ة  ال ًنىحفددىحِ 

 ع ضْ   ٌدة ًك ىحْ  بحف يع

؛ 8103ًىدداب ّفادد  ودد  نفددىً  ديبصدد  )ينْدد  يوددٌد 

؛ jaehnig&miller,2007؛ 8105دعدددى  بصددد   

pyke&Sherlock et al,2011؛feskens & 

deggen,2013   ْفياددر ي ًبع8102؛ عددْمى  صددم

 ي 8102و  نفىً  ديبص  )لّن  بحض وِ 

كمى ةًف ر نفىً  بحا ؿ بحاىنِ عادٌل 

نمدددل ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ بحمف ددد   عيدددَ نمدددل 

ب ناٌ  بكْدددت بحف يْمدددِ بحاىندددر كدددِ عادددـ بح ددد   

بحم  كدددِ بحمددد عثل نمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ  

ًّ    ذحت دحَ بألصثىب بحفىحْ  ظ صىع  ب ناٌ  بكْت 

   عيددَ عجمْدد  كمْدد  كثْدد ة ودد  بحم يٌوددى  بحمف دد

نؾددٌية ولفؾدد ة ومددى صدديب عيددَ بحطدد ب و ىحجدد  

بحم يٌودددى  ًعقيْدددب بح ددد   بحم  كدددِ كمدددى ةا يندددل 

بحم يٌوددى  ًعن ْميددى دبعددب ب ناٌ  بكْددت بحمف دد   

صىىع عيَ ينطيى كِ ةذىىا بحط ب ومى  يب بحمضىو  

بحفددِ عدد يفيى ىدداه بحم يٌوددى  كددِ بحددابك ة ًودد  صددع 

ىحجدد  بحددابك ة بح ىويدد  حيم يٌوددى  ن اددى ة ةكثدد  ومددى و 

 يدددب بح ددد   بحم  كدددِ  ًكددداحت دصدددفل ب  بحم يٌودددى  

نغددد ب وف ىودددب دبعدددب ب ناٌ  بكْدددت ًحدددْش وفددد بعب 

صددىع  عيددَ ودداا بحم يٌوددى  بحم دد ية ًبحزبًدد ة ومددى 

 صىع  عيَ عقيْب بح    بحم  كِ

ًّم دد  عاضددْ  ىدداه بحنفْجدد  كددِ فددٌ  

ن  ّدد  بح دد     نٌّدد  ًونيددىع ّدد  ودد  بحن  ّددى  بحف

بحم  كددِ ًبحفددِ عدد ٍ ةا عؾددمْع بحمنددىى  بح يبصددْ  

ًبحمٌبد بحف يْمْ  ّنث ِ ةا ّ بعدِ  ىنيْد  ًو  ًدّد  

بحابك ة عن  بحمف يع ًعضدمح حدو ندىحف يع بحا دىت حفنمْد  

بحقدددد يب  بح قيْدددد   كىحددددابك ة ح ددددِ عقددددٌ  نفلدددددزّ  

 بحم يٌودى  الند  ةا ّدفع ع وْدز بحم يٌودى  نغد ب  ْد 

ًون ع ّضيب عيْيى عاك ىى ًنىحفىحِ ّقيدب ود  بح د   

 بحم  كِ 

 ,Quirogaًّفا  ذحت ود  نفدىً  ديبصد  

؛ 8102؛ بّمىا وفدٌحَ Lyra et al., 2016 ؛(2014

؛ نغددددددددددددددددددددد ٍ 8102دبحْدددددددددددددددددددددى عدددددددددددددددددددددٌ ِ 

ي 8102؛ةصدددددددمى  عث بحؾدددددددم  8102عثددددددد بحثى ِ 

ًّلفيددددل ودددد  نفددددىً  ديبصددددد  كدددد ل ودددد  )وىيّدددددىا 

 ي    8102  ص   عز بح ّ  8105ونؾٌي 

 ظحح ًونى غ  نفىًجودعفثىي ؽ   بحا ؿ بحاى

حيف ق  و  ؽ   بحا ؿ بحاىحدح ًبحداُ 

ّددنؼ عيددَ ر ال عٌ دد  ع  دد  ديعثىكْدد  نددْ  دي ددى  

كددد ب وجمٌعدددى  بحث دددح بحفج ّثْددد  عيدددَ ب عفثدددىي 

بحف ؾددْيِ بحم  كددِ  ًدي ددىعيع عيددَ وقْددىس عاددـ 
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بح ىصدد  ؽددْىن  نمقدد ي بح دد   بحم  كددِ بحمدد عثطْ  

حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ر عددع ذحددت ودد   ِبٓحدد

عدددد ت وضددددىب و ىوددددب ديعثددددىك نْ صددددٌا رير نددددْ  

دي ى  ك ب وجمٌعى  بحث ح بألين   عيَ ب عفثىي 

بحف ؾددددددْيِ ًوقْددددددىس عاددددددـ بح دددددد   بحم  كددددددِ 

بحمددد عثطْ  نمقددد ي ؽدددْىن  بح ىصددد  بٓحدددِ كمدددى ىدددٌ 

 وٌفح نىحج ًت 

      ب يعثىكْ  نْ  وف ْ ب  بحث حي  ْم  رير ًدالحفيى بالوؾىًْ  حي02  ًت )

 وقْىس عاـ بح    بحم  كِ ب عفثىي بحف ؾْيِ بحمف ْ ب 

 *1.22 0 ب عفثىي بحف ؾْيِ

 0  وقْىس عاـ بح    بحم  كِ

ًعغددْ  نفددىً  بحجدد ًت بحضددىن  دحددَ ً ددٌد 

ندْ   1.10ع    ديعثىكْ  دبح  وٌ ث  عند  وضدفٌٍ 

َ وقْدددىس دي دددى  دعفثدددىي بحف ؾدددْب ًدي دددىعيع عيددد

عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ بحمددد عثطْ  نمقددد ي ؽدددْىن  

ي 1.22بح ىصددد  بٓحدددِ وْدددح ني دددر  ْمددد  رير   )

   1.10ًىِ دبح  عن  وضفٌٍ 

ًنىحفدددىحِ ّم ددد  حيثىواددد  يكدددـ بحاددد ؿ 

بحؾا ُ ًبحاُ ّنؼ عيَ رال عٌ   ع    ديعثىكْد  

نْ  دي ى  كد ب وجمٌعدى  بحث دح بحفج ّثْد  عيدَ 

كِ  ًدي ىعيع عيدَ وقْدىس ب عفثىي بحف ؾْيِ بحم  

ؽدددْىن  نمقددد ي عادددـ بح ددد   بحم  كدددِ بحمددد عثطْ  

ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع ر  ً ثٌت  بح ىص  بٓحِ

بحا ؿ بحثد ّب ر عٌ د  ع  د  ديعثىكْد  ندْ  دي دى  

 بالعفثدددىيكددد ب وجمٌعدددى  بحث دددح بحفج ّثْددد  عيدددَ 

بحف ؾددْيِ بحم  كددِ  ًدي ددىعيع عيددَ وقْددىس عاددـ 

بح ىصدد  ؽددْىن  نمقدد ي مدد عثطْ  بح دد   بحم  كددِ بح

 ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع ر بٓحِ

 ونى غ  نفىً  بحا ؿ بحاىحح

ةًفددد ر نفدددىً  بحاددد ؿ بحاىحدددح ً دددٌد 

ع    ديعثىكْ  دبح  وٌ ث  نْ  دي دى  بحطد ب كدِ 

بحمجمٌعى  بحفج ّثْ  بألين   بحفدَ ديصدر كدِ نْلد  

  د  بحف يع بحف ْاْ  بحقىًمد  عيدَ نمطدْ  حيف اّد  بح ب

)بحفؾددد ْ ْ / بحفاضدددْ ّ ي ًنمطدددْ  حفناٌ  بكْدددت 

بحف يْمددِ )بحاىنددر/بحمف   ي كددِ كدد ل ودد  بحف ؾددْب 

بحم  كِ ًعاـ بح    بحم  كِ بحم عثطْ  نؾدْىن  

بح ىصدد  بٓحددِ  كقدد  عثددْ  عاددٌل وجمٌعدد  بحطدد ب 

ذًٍ نمدددل بحف اّددد  بح ب  ددد  بحفؾددد ْ ْ  وددد  نمدددل 

ِ   ًىدداب ب ناٌ  بكْددت بحاىنددر كددِ بحف ؾددْب بحم  كدد

ّفاددد  وددد  ودددى ةك عدددو بح  ّددد  وددد  بح يبصدددى  ًونيدددى 

(Rassaei& Moinzadeh, 2011؛Shintani, 

؛ عم ً 8102بّمىا و    ؛ shang,2017؛2015

ي كدداحت عثددْ  عاددٌل 8104ديًّددظ ًبوددىنَ بحدد عنِ 

وجمٌع  ك ب ذًٍ نمل بحف اّ  بح ب    بحفاضْ ّ  
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ىس و  نمل ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ بحمف    كدِ وقْد

عاددـ بح دد   بحم  كددِ  ًىدداب ّفادد  ودد  وددى ةك عددو 

 ؛(Quiroga, 2014بح  ّد  ود  بح يبصدى  ًونيدى 

Lyra et al., 2016 ؛ دعدى  8103؛ ينْد  يودٌد

ي  ًّم ددد  عاضدددْ  ىددداه بحنفْجددد  كدددِ 8105بصددد   

فددٌ  بحن  ّدد  بحثنىًْدد  بحفددَ عدد ٍ ةا بحددف يع ّ دد   

نفْجددد  بحف ْادددى  بحنىعجددد  كدددِ بحمن ٌوددد  بحم  كْددد  

ٌظْاْدد  حيمددف يع  وْددح ةا بحمددف يع ّثنددِ بحم  كدد  بح

 دعفمىدبل عيَ عث عو بحضىنق  .   

 رىصُبد الجحش : 

ب ىفمددى  نفٌظْددل نْلدد  بحددف يع بحف ْاْدد  كددِ  .0

 بحف يْع ن الل و  بحثْلى  ب ح ف ًنْ  بح ىدّ  

ب ىفمى  نفٌظْل ةنمىك ونٌع  و  بحف اّد   .8

بح ب  ددد  كدددِ بحف يدددْع دبعدددب نْلدددى  ع يدددع 

 ا  ولفي

لّددددىدة بالىفمددددى  نفٌظْددددل ب ناٌ  بكْددددت  .3

 بحف يْمِ كِ و بوب بحف يْع بحملفيا  

 الجحىس املسزقجلُخ :

ديبص  بحفاىعب ندْ  ةنمدىك ولفياد  ح ن دىي  .0

ودد  ةنمددىك ولفيادد  حيف اّدد  بح ب  دد  دبعددب 

 نْل  بحف يع بحف ْاْ  

ديبصددد  ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  بصدددىحْ  بحدددف يع  .8

 اْ  بحملفيا  ًنْل  بحف يع بحف ْ
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 املزاجع 

ي . نمٌذ  حيف يع بالح ف ًنِ بحف ْاِ  ىًع عيَ ةصيٌب بحدف يع )نغدل/وفهوبي ًبحفاقدْ   8102بوم  ص ْ  بح طىي )

بحف يْمْ  )ك دُ/ مدىعِي ًةصد ة عيدَ عنمْد  ويدىيب  بحث وجد  ًبحفا ْد  بحنى د  حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى 

 ح دبب ًبح يٌ  ًبحف نْ    ىو   عْ  عمش بحف يْع   يصىح  دكفٌيبه  ْ  ونغٌية  كيْ  بحثنى  

ي . نْل  ع يع بح ف ًنِ ع ْاْ   ىًم  عيَ ةصيٌب بحف يع )حا ِ/ 8102بوم  وؾطاَ عؾ  ًبّيىب وؾطاَ  ىدً )

نؾ ُي ًبحفاقْ   بحف يْمْ  )ك دُ/ ع هًنِي ًةص ىى عيَ عنمْ  بحفا ْ  بالند بعِ ًبح فدى بحف يْمدِ 

  وجيدد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْعظ صيضددي  ديبصددى  ًن ددٌ  و  مدد   بحمجيدد  حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع

 بحفىص  ًبح غ ًا  بح  د بألًت  ّنىّ  .

ي . وضفٌّى  كاىك  بحفيمْ دى  بحثؾد ّ  كدِ ب ناٌ  بكْدت بحاىندر عثد  بحٌّد  ًةص ىدى كدِ 8102بص    ىن  ع   )

ي دد  بح  نْدد  بحضدد ٌدّ   وجيدد  عنمْدد  ن ددـ ويددىيب  بحفؾددمْع بحف يْمددِ حدد ٍ بحطدد ب بحم يمددْ  نىحمم

 ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحاىو  ًبح غ ًا  بح  د بحاىنِ  بن ّب.

ي . بصددفل ب  بحفجضددْ  بحم يٌوددىعِ نى ناٌ  بكْددت عيددَ عنمْدد  واددىىْع وؾددىدي 8102بصددمى  بحضددْ  عث بحؾددم  )

عْد  بحم يكد  حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع و عا دِ بحم يٌوى  بحم   ْ  ًعدىدب  بح قدب ًبح ادى ة بحاب

 ًونلاقِ كاى ة بحفماْب بحم  كِ حييم يٌوى   وجي  ع نٌحٌ ْى بحف نْ   بح  د بحاىحح.

ي . وضددفٌّى  كاىكدد  بحماْدد ب  كددِ ب ناٌ  بكْددت بحفاددىعيِ عثدد  بحفدد ًّ  بحمؾدد   8102بكدد   كف ددَ وؾددطاِ )

يب  بحفا ْد  بحثؾد ُ ًعطدٌّ  كىًندى  بحدف يع بحثؾد ّ  حد ٍ ًع  فيى ن اىك  بحمغىيكى  كِ عنمْ  ويى

كد ب بحدد نيٌ  بح دى  كددِ بحف نْد   وجيدد  ع نٌحٌ ْدى بحف يددْعظ صيضدي  ديبصددى  ًن دٌ  و  مدد   بحمجيدد  

 بحضىدس ًبح غ ًا  بح  د بحاىحح   بحجز  بالًت   ٌّحٌْ

و ددد  بالعفْىيّددد  كدددِ نْلدددى  بحدددف يع ي . نمدددٌذ  وقفددد   حفؾدددمْع بحف اّددد  بح ب8181بحضدددْ  عثددد بحمٌحَ بنٌعطدددٌة )

بالح ف ًنْ  ًةص ه كِ عنمْ  كاى ة بحفماْب بحم  كِ حيم يٌوى  ًبحف ؾْب ًبالعجىه ن ٌ وىدة بح مثٌْع  

ح ٍ ع وْا بحؾل بالًت بالع بدُ  وجي  ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصدى  ًن دٌ  و  مد   بحمجيد  

 بحا صٌا  بح  د بح ىدُ عغ   نٌكمث  
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ي . عؾددمْع بح صددٌ  بحم يٌوىعْدد  بحمفغدد ث  بحيددىّث  دناٌ  بكْددت ًكقددىل حن  ّدد  بحم ًندد  8102بحضددْ  كددىى  ) بوددب

بحم  كْدد  ًةص ىددى كددِ دكضددىب كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع بع  ْددى  بحمٌبكندد  بح  مْدد  ًعنمْدد  بحم ًندد  

بحادىو  ًبح غد ًا   بحم  كْ  ح ّيع  وجي  ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي 

 بح  د بحاىحح  بحجز  بحاىنِ  ٌّحٌْ .

ي . ةص  بعف ا بنمىك بحفؾمْع بحم يٌوىعِ )ب ناٌ  بكْتي عيَ بحف ؾْب ًنقى  ةص  بحدف يع 8102بوب وضىا بحضْ  )

حدد ٍ بحف وْددا ذًٍ ؽدد ٌنى  بحددف يع بحج  بكْددى نىحم ويدد  بالع بدّدد  ًبعجىىددىعيع ن ددٌ بحمددىدة  يصددىح  

 ْ  ونغٌية  كيْ  بحف نْ  بحنٌعْ    ىو   عْ  عمش  وى ضفْ   

ي . بنمىك ب ناٌ  بكْت بحف يْمِ ربحاىنر/بحمف   /بحفاىعيِر ًةص ه كِ بحف ؾدْب ًكادى ه 8102بوب ع ثىا عيْب )

ع يع بح ّىفْى  ح ٍ ع وْا بحم وي  بالنف بًْ  ذًٍ بالعى   بحاىنْ  بحثضْ   وجي  كيْ  بحف نْ    ىو   

   ٌّح3ٌْبحمجي   باللى  

ي . بحفاىعب نْ  نمطِ ع ؿ ب ناٌ  بكْت بحاىنر )بح ببصِ /بالكقَي وقىندب )بحثضدْل/ كىودب 8102بوب ك   عيْا  )

بحفاىؽدْبي ًةصدد ه عيددَ عنمْدد  ويددىيب  بنفددى  بح د ًؿ بحفق ّمْدد  ًعاددـ بح دد   بحم  كددِ ًنقددى  ةصدد  

  ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن دٌ  بحف يع ح ٍ بحط ب بحؾع ًبحث ع نجىو   بالص ن يّ   وجي

 و  م   بحمجي  بحاىو  ًبح غ ًا   بح  د بألًت  بحجز  بحاىنِ   ّنىّ   

ي . نمطى بحف اّ  بح ب    )بحفؾ ْ ْ / بحفاضدْ ّ ي ًع  فيمدى نىحفيمْ دى  بحنؾدْ  كدِ نْلد  8102بوب ك   عيْا  )

ىمددى عيددَ عنمْدد  ويددىيب  وددب وغدد    ؽددْىن  ع يددع بح ف ًنْدد   ىًمدد  عيددَ بحاْدد ٌّ بحمفغدد   ًةص 

بح مثْددٌع  حدد ٍ كدد ب كيْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد   وجيدد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ظ صيضددي  ديبصددى  ًن ددٌ  

 و  م   بحمجي  بحفىص  ًبح غ ًا  ٌّحٌْ

 ْ  ي . ةص  بحفاىعب نْ  نمل عقد ّع بحقؾد  بح  مْد  ًندٌم بحف اّد  بح ب  د  بحفؾد 8102ْةوْ  دّىب عث بحمقؾٌد )

عيَ عنمْ  ويىيب  بصفل ب  بح ىص  بٓحِ ًب نف نر ح ٍ ع وْا بحم وي  بالنف بًْ   وجيد  ع نٌحٌ ْدى 

بحف يددْعظ صيضددي  ديبصددى  ًن ددٌ  و  مدد   بحمجيدد  بحضددىدس ًبح غدد ًا  بح دد د بحاىحددح  بحجددز  بالًت  

 ٌّحٌْ
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فغىيكِ بحقدىًع عيدَ بحمغد ي  عيدَ بحلدل ي . عؾمْع نمٌذ  حيف يع بح8102بنيىي عيَ بالوى  ًنْاْ  ونؾٌي و م  )

ننمطدْ  حيف اّد  بح ب  دد  ًةصد ىع كددِ ويدىيب  ً دٌدة بنفددى  ب عفثدىيب  بالح ف ًنْدد  ًعنمْد  ويددىيب  

ح ٍ كىحثى  بح يصى  بح يْى ًبيبًيد  ن ٌىمدى   ديبصدى  ع نْد  كدِ بحف نْد  ًعيدع بحدناش   80بحق ا 

 بح  د بحمىً  ًص ص   نٌكمث  

ي . عٌ ْدر عقد ّع ب ناٌ  بكْدت ) ثدب بحدنؼ/ ن د  بحدنؼي ًةصد ه عيدَ بحف ؾدْب ًبح مدب 8102) بّمىا عيدَ وفدٌحِ

بحم  كِ ًنقى  ةصد  بحدف يع حد ٍ ع وْدا بحم ويد  ب ع بدّد   وجيد  ع نٌحٌ ْدى بحف يدْعظ صيضدي  ديبصدى  

 ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحاىو  ًبح غ ًا  بح  د بحاىحح  بحجز  بح بن   ٌّحٌْ

ي  . نمطى بالناٌ  بكْت )بحاىنر/ بح ّنىوْ ِي نمق ي بح ف ًنِ نثْلد  بحدف يع بالح ف ًندِ 8181نٌْوِ )بّمىا عطْاِ 

ربحمددًٌدتر ًةص ىمددى عيددَ عنمْدد  بحف ؾددْب ًبحفا ْدد  بحنى دد  حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع  وجيدد  

 ىيس.ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحا صٌا  بح  د بحاىحح  و

ي . ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  نمطدددِ ب ناٌ  بكْدددت )بحاىندددر/بحمف   ي ًبألصددديٌب بحم  كدددِ 8102بّمدددىا و مددد  و ددد   )

)بحم فم /بحمضددفقبي عيددَ عنمْدد  بالديب  بحثؾدد ُ ًكاددى ة بحددف يع حدد ٍ ع وْددا بحم ويدد  بالنف بًْدد  ذًٍ 

مجيددد  بحضدددىدس ؽددد ٌنى  بحدددف يع  وجيددد  ع نٌحٌ ْدددى بحف يدددْعظ صيضدددي  ديبصدددى  ًن دددٌ  و  مددد   بح

 ًبح غ ًا  بح  د بألًت  بحجز  بحاىنِ  ّنىّ  

ي . عؾددمْع نْلدد  ع يددع ع ْاددِ   ّدد ة  ىًمدد  عيددَ ةصدديٌب بحددف يع )بحضددم ِ/ بحثؾدد ُ/ 8102دّنددىس بحضددْ  و مدد  )

بح  كِي ًةص ىى عيَ عنمْد  ويدىيب  ودب بحمغد    )بحلٌبيلوْدى ي حد ٍ ع وْدا بحم ويد  ب ع بدّد   

 يددْعظ صيضدي  ديبصدى  ًن ددٌ  و  مد   بحمجيد  بحضددىن  ًبح غد ًا  بح دد د بألًت  وجيد  ع نٌحٌ ْدى بحف

 بحجز  بح بن    ّنىّ  

   دبي بحض ىب حينغ  ًبحفٌلّ   بحقىى ة0ي بحف يع بحف ْاِ )نْلى  بحف يع بحف ْاْ ي  ك8102عىو  بحم ىًيٍ بحم   )

 ي نى ناٌ  بكْددت بحمف دد   كددِ نْلدد  وقدد ي ي .كاىكدد  بحفاىؽددْب )و عا ددو/ نلاقدد8102نغدد ُ عثدد بحثى ِ بنٌلّدد  )

بح ف ًنِ  ىًع عيَ بحٌّ  حيف وْدا صدم ْىل ًةصد ه عيدَ بحف ؾدْب ًعادـ بح د   بحم  كدِ ًبعجىىدىعيع 

ن ٌه  ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصدى  ًن دٌ  و  مد   بحمجيد  بحادىو  ًبح غد ًا  بح د د بحاىحدح  

 بحجز  بألًت  ٌّحٌْ 
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ي . كىعيْ  ن ى  ع يع ذكِ ع ْاِ كِ فدٌ  ةنمدىك بحدف يع حفنمْد  ويدىيب  بحدف يع بحدابعِ 8102 ْ ا بحضْ  وجىلٍ )

ًب نجىل بحم  كِ كِ وىدة بح يٌ  ح ٍ ع وْا بحم وي  ب ع بدبّ   يصىح  وى ضفْ   ْ  ونغٌية  كيْد  

 بحف نْ    ىو   عْ  عمش 

بع وْد  / عؾد ْ ْ / عاضدْ ّ ي كدِ ن دى  الدبية ي . ةص  بعف ا بنمدىك بحف اّد  بح ب  د  )8102ونىا وض  عيْب )

بحددف يع بحف ْاددِ عيددَ عنمْدد  ويددىيب  بنفددى  بالنغددط  بالح ف ًنْدد  حدد ٍ كدد ب كيْدد  بحف نْدد   ع نٌحٌ ْددى 

   32بحف نْ  ظ ديبصى  ًن ٌ   بحمجي  

  ع يع بح ف ًنْ  ي . ةص  وضفٌٍ عق ّع بحف اّ  بح ب    )بحفؾ ْ ْ / بحفاضْ ّ ي دبعب نْل8102ونىا كٌلُ ومىد )

صدد ىنْ  كددِ عنمْدد  بحف ؾددْب ًبح اددى ة بحابعْدد  حدد ٍ كدد ب بح يبصددى  بح يْددى نمددىدة بالوؾددى   يصددىح  

 وى ضفْ   ْ  ونغٌية  كيْ  بحف نْ  بحنٌعْ    ىو   عْ  عمش .

 يع  وجيد  ي . بحم ع زب  بالصىصْ  حفا ْب  بصفل ب  ب ناٌ  بكْت كِ عميْفَ بحف يْع ًبحف8104وضْ  عث بحثىصل )

 بحف يْع بالح ف ًنِ نىحمنؾٌية

ي . عؾمْع وق ي بح ف ًنِ  ىًع عيَ ن  ّد  بحم ًند  بحم  كْد  ًعدهصْ ه كدِ عنمْد  بحداكى  8105ويمَ و م  بحاْب )

بحمن ددٌوِ ًعاددـ بح دد   بحم  كددِ حدد ٍ كدد ب كيْدد  بحف نْدد  بحنٌعْدد   ىو دد  بالصدد ن يّ   يصددىح  

  ىو   بالص ن يّ دكفٌيبه  ْ  ونغٌية  كيْ  بحف نْ   

ي . بصدددىحْ  بالنفقدددىت كدددِ ب ناٌ  بكْدددت بحمف ددد   )بحقطددد / بحفق ّ /بحمضدددحي نىح فددد  8102دبحْدددى بومددد  عدددٌ ِ )

بالح ف ًنْ  ًعهصْ ىى عيَ عنمْ  بحف ؾْب بحادٌيُ ًبحم  ده ًبحفقثدب بحف نٌحدٌ َ حد ٍ كد ب بح يبصدى  

 مدد   بحمجيدد  بحضددىن  ًبح غدد ّ   بح دد د بح يْددى  وجيدد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْعظ صيضددي  ديبصددى  ًن ددٌ  و 

 بألًت  بحجز  بحاىحح   ّنىّ 

ي . نمطددىا حيف اّدد  بح ب  دد  )بحمددٌ زه/ بحمضفاْقدد ي نثدد بو  بحم ىكددىة بح مثٌْع ّدد  8105دعددى  بصدد   و مدد  )

ًكىعيْفيمددى كددِ عنمْدد  ويددىيب  وددب وغدد    عغدد ْب بح مثْددٌع  حدد ٍ كدد ب عدد ث  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع  

 ْ   ْ  ونغٌية  كيْ  بحف نْ  بحنٌعْ    ىو   ننيى يصىح  وى ضف
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ي  بحفاىعددب نددْ  وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  ) عاؾددْيْ / وددٌ زةي ًعٌ ْددر عقدد ّميى 8103ينْدد  عثدد بح  ْع يوددٌد )

نىحمق يب  بالح ف ًنْد  ًةصد ة كدِ بحف ؾدْب ًعنمْد  بحفا ْد  بحثؾد ُ حد ٍ كد ب كيْد  بحف نْد   وجيد  

 بح  د بح بن   83ن ٌ  ًديبصى  و  م   بحمجي   ع نٌحٌ ْى بحف يْع صيضي 

ي . ةصد  بحفاىعدب ندْ  وضدفٌٍ عقد ّع بحف اّد  بح ب  د  )عؾد ْ ْ / عاضدْ ّ ي ًةصديٌب 8102ي ى  عيَ عث بح يْع )

بحف يع )صط ِ/ عمْ ي كِ نْلى  بحف يع بحغلؾْ  عيَ بحف ؾدْب بح يبصدِ ًكادى ة بحدف يع حد ٍ كد ب 

 30ديبصى  ًن ٌ   وؾ   بح  د  –ْى بحف نْ  ع نٌحٌ ْى بحف يْع  ع نٌحٌ 

ي . بح    بحم  كِ ًع  فو نىحفا ْ  بحنى   ح ٍ ك ب بحجىو    وجي  ديبصدى  ع نٌّد  8102يوقىا عيَ وضْ  )

 ًب فمىعْ    بحمجي  بحاىنِ ًبح غ ّ 

عدد  نددىحف يع ي . عؾددمْع وضددفٌّْ  ودد  بحف اّدد  بح ب  دد  بحقىًمدد  عيددَ عضددجْب بحغى8102لّندد  وضدد  بحضدد وِ )

ب ح ف ًنددِ  عثدد  بحٌّدد  ًةص ىمددى عيددَ يفددى كىحثددى  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع ًعنمْدد  بحف ؾددْب بحم  كددِ 

ًويىيب  عؾمْع بحقؾ  بح  مْ  بحف يْمْد  ًعطٌّ ىدى حد ّي   وجيد  ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع صيضدي  ن دٌ  

 8ًديبصى  و  م   بحمجي  بحضىدس ًبح ض ًا بح  د بحاىنِ   

ي . و دىّْ  ن دع بحفد يّش بحاكْد   وجيد  ع نٌحٌ ْدى بحف نْد ظ صيضدي  ديبصدى  ًن دٌ  8100) لّن  و مد  بح  ندِ

   بكفٌن  08و  م   بح  د 

ي . كىعيْ  بصفل ب  بحمن مدى  بح صدٌوْ  كدِ عنمْد  بحف ؾدْب ًعادـ بح د   بحم  كدِ 8102ص   و م  ٌّصل )

ْ  بحدف يع بحماقددي  حد ٍ كىحثددى  بحمؾدىو  ح دب بحمغدد    بحلٌبيلوْد  كددِ بح ْمْدى  بحف يْيْد  ًبصددىح

بحم ويدد  بحاىنٌّدد  نىحممي دد  بح  نْدد  بحضدد ٌدّ   بحمجيدد  بح ًحْدد  حيث ددٌ  بحف نٌّدد    ىو دد  بالوددىيب    

   بح  د بحاىنِ 50بحمجي  

ي . ةصدد  بعددف ا نمددل عدد ؿ ب ناٌ  بكْددت كمددن ع عميْدد ٍ يصددٌوَ عيددَ عنمْدد  8104صدديٌٍ كف ددَ بحمؾدد ُ )

  ًبحفا ْ  بحمنطقِ نمىدة بح ىصد  بٓحدِ حطد ب بحم ويد  بالع بدّد   وجيد  ويىيب  يصع ع بًل بحف ك

 ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحلىوش ًبح غ ّ   بح  د بحاىحح  ٌّحٌْ 
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ي . ةص  بعف ا نمل بحف اّ  بح ب    بالح ف ًنْ  دبعب ن وجْد   ىًمد  عيدَ بحم ىكدىة كدِ 8102صيى  ؽىحح بحنىك  )

بكضىب ويىيب  ن وج  بح ًنٌ  بحف يْمِ حيطىحثى  بحمٌىٌنى  كدِ بحم ويد  بحمفٌصدط  نجد ة  بحمجيد  

بحمجمٌع  بح ًحْد  ح صفغدىيب  ًبحفد يّ   باليدا  بحمجيد  بحضدىدس   –بحف نٌّ  بح ًحْ  بحمفلؾؾ  

 بح  د بألًت 

بحقىًم  عيَ ع يْ   بحف يع كِ عنمْد   ي . ةص  نمل بحف اّ  بح ب    )عاضْ ّ /عؾ ْ ْ ي8102عْمى  صمْ  عيْب )

بالدب  بحف نٌحٌ ِ ًبحمٌْت بحمينْ  ح ٍ بحط ب بحم يمْ  نف نٌحٌ ْى بحف يْع  بحمجىة بح يمْد  بحم  مد  

 حيجم ْ  بحمؾ ّ  حي مثٌْع  بحف يْمِ  بحمجي  بحضىدس  بح  د بحاىنِ  دّضمث 

 نىو ي كددِ بحددف يع بالح ف ًنددِ بحف ْاددِ عيددَ و دد ال  ي . عددهصْ  نمددل بحددف  ع )وضددفل  /ن8181ؽددىحح ةومدد  عددىك  )

ع ؾْب بحماىىْع بح يمْ  ح ٍ بحط ب ذًٍ ؽ ٌنى  بحدف يع نمد بيس بحد ًبد بحاىنٌّد  نم ّند  بح ّدىؿ  

 وجي  ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحا صٌا  بح  د بحضىن   ٌّحٌْ .

  بحم  كِ ًع  فو نميىيب  بالديب  حد ٍ عْندو ود  ع وْدا بحؾدل بحضدىدس ي .بح  8104ؽث ِ ص ْ  بح ىيصِ )

بالنف بًِ و  ذًُ ؽد ٌنى  بحدف يع بالكدىدّمِ  وجيد  ديبصدى  ع نٌّد  ًناضدْ   كيْد  بحف نْد    ىو د  

 بحز ىلّ   ّنىّ 

بحمفدزبو  كدِ نْلد   ي . ةص  بحفاىعب نْ  بنمىك بح عع بالح ف ًندِ بحمفدزبو  ً ْد 8100عث بح زّز عث بح مْ  كيثو )

بحف يع بحقىًع عيَ بحٌّ  ًبصىحْ  بحف يع عيَ بحف ؾدْب ًعنمْد  ويدىيب  عؾدمْع ًبنفدى  وؾدىدي بحدف يع 

 ي022ح ٍ ك ب كيْ  بحف نْ   ديبصى  كِ بحمنىى  ًك ل بحف يّش  )

  دبي 0ح ف ًنددِ  كي . دالحْدد  نْلددى  بحددف يع بحف ْاْدد  ًعهصْ ىددى عيددَ بحفقددٌّع بال8102عثدد بح زّز كيثددو عث بح مْدد  )

 بحض ىب حينغ  ًبحفٌلّ 

ي . عؾمْع ع يْمدِ ع يمدِ  دىًع عيدَ ن  ّد  بح د   بحم  كدِ ًكىعيْفدو كدِ ع ؾدْب 8102عث بحٌبو  و مٌد و ِ )

وددىدة بح ّىفددْى  ًبحدداكى  بحم ددىنِ بحثؾدد ُ حدد ٍ كدد ب بحم ويدد  بحمفٌصدد  نددىح  بل  بحمجيدد  بح  نْدد  

   بح  د بحضىدس حي يٌ  ًنغ  بالن ى   بحمجي  بحاىنِ
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ي . وضددفٌٍ بحف اّدد  بح ب  دد  )بحفؾدد ْ ْ / بحفاضددْ ّ ي كددِ نْلدد  ع يددع  ىًمدد  عيددَ 8102عمدد ً و مدد  ديًّددظ )

بحلدد بًل بحاىنْدد  بالح ف ًنْدد  ًةصدد ة كددِ عنمْدد  بحماددىىْع بح ْمْىًْدد  ًبحمْددٌت بح يمْدد  حيطدد ب ذًُ 

حف يْع ظ صيضي  ديبصى  ًن دٌ  و  مد   ؽ ٌنى  ع يع بح ْمْى  نىحم وي  بحاىنٌّ   وجي  ع نٌحٌ ْى ب

 بحمجي  بحضىدس ًبح غ ًا  بح  د بحاىنِ   بن ّب 

ي نمطددى عقدد ّع ب ناٌ  بكْددت )بحاىنددر/ بحمف دد  ي عثدد  بحٌّدد  8104عمدد ً و مدد  ديًّددظ ًبوددىنَ بومدد  بحدد عنِ )

ٌحٌ ْدى ًةص ىمى كِ عنمْد  ويدىيب  بحفا ْد  بحثؾد ُ حد ٍ بكادىت بحفٌود  ًبعجىىدىعيع ن دٌه  وجيد  ع ن

 بحف يْع  بحمجي  بحلىوش ًبح غ ّ   بح  د بحاىنِ 

ي  ةصد  بصددفل ب  عقنْد  ب ناٌ  بكْدت بحقدىًع عيدَ نمددٌذ  بن دىد بحدف يع حمدىيلبعٌ عيددَ 8104وىيّدىا ودْ د ونؾدٌي )

عنمْ  ن ـ واىىْع بح ٌصث  بحض ىنْ  ًعىدب  بح قب بحمنف  ح ٍ ك ب كيْد  بحف نْد   بحمجيد  بح يمْد  

  نْ    ىو   بصٌْك  بحمجي  بح ىدٍ ًبح غ ًا  بح  د بحلىوش  بحجز  بألًتح يْ  بحف

ي . بح عع بحف ْاِ كمف ْ  عؾمْمِ كِ نْلى  بحدف يع بالح ف ًندِ ًةصد ه عيدَ عنمْدو 8102و م  بن بىْع بح صٌ ش )

  عد د 33ويىيب  بحث وج ح ٍ ك ب ع نٌحٌ ْى بحف يْع  وجي  كيْ  بحف نْ    ىو د  بحمنٌكْد   بحمجيد  

 عىػ 

ي . كد  ب ناٌ  بكْدت ندْ  بحفغدٌّ  ًبحف اْدز عيدَ بحدف يع  ًود ة بحف يدْع بالح ف ًندِ  8105و م  عٌ ِ عيفٌ  )

 يon line ىو ددددددددددددد  بحمنؾدددددددددددددٌية  وجيددددددددددددد  بحف يدددددددددددددْع بالح ف ًندددددددددددددِ )

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID33&page=news&task=show

&id=422  

 ي . عميْى  ع نٌحٌ ْى بحف يْع  بحقىى ة   دبيبح  م  حينغ  ًبحفٌلّ 8113و م  عطْ  عمْش )

ي . بالؽٌت بحن  ّ  ًبحفىيّلْد  حف نٌحٌ ْدى بحف يدْع بالح ف ًندِ  بحقدىى ة  دبي بحضد ىب 8100و م  عطْ  عمْش )

 حينغ  ًبحفٌلّ 

ي . بحن  ّدد  ًبحث ددح بحف نددٌُ كددِ ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع  بحقددىى ة دبي بحضدد ىب حينغدد  8103و مدد  عطْدد  عمددْش )

 ًبحفٌلّ 

ي . وؾددىدي بحددف يع بالح ف ًنددِ )بحجددز  بألًت ظ بالكدد بد ًبحٌصددىًلي   بحقددىى ة   دبي 8104و مدد  عطْدد  عمددْش )

 بحض ىب حينغ  ًبحفٌلّ  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID
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ف ْاددِ  وددؤعم  بحجم ْدد  بح  نْدد  حف نٌحٌ ْددى بحف نْدد ظ ي . نْلددى  بحددف يع بالح ف ًنددِ بح8102و مدد  عطْدد  عمددْش )

 ٌّحٌْ  بحقىى ة 81-02ن نٌبا ع نٌحٌ ْى بحف نْ  ًبحف  ّى  بح ىحمْ  حيف يْع  كِ بحاف ة و  

ي . بحم يع بحج ّد  كثد ّب كدِ بالدبية بحؾداْ  بحا ىحد   عمدىا  8112و م  عٌؿ بحف عٌيٍ ًو م  ك وىا بحققىه )

 ٌلّ دبي بح ىو  حينغ  ًبحف

ي . ةص  بحفاىعدب ندْ  نمدل عقد ّع بحف اّد  بح ب  د  دبعدب بحاؾدٌت 8100و م  ولفىي بحم دنِ ًنج     يُ كىيس )

بالكف بفْ  ًوضفٌٍ بحض و كِ عنمْد  ويدىيب  بحفن دْع بحدابعِ ًكادى ة بحدف يع حد ٍ دبيصدِ ع نٌحٌ ْدى 

   052بحف يْع  وجي  كيْ  بحف نْ    ىو   باللى   بحمجي  بحضىدس  بح  د 

ي . عؾمْع نْل  ع يع بح ف ًنْ  ع ْاْ  ًكقىل الصىحْ  بحف يع كدِ وقد ي بح ىصد  ًةص ىدى 8102و ًة و م  بحم م ُ )

كِ عنمْ  ويىيب  بحث وج  ًبحقىنيْ  ح صدفل ب  حد ٍ ع وْدا بحم ويد  بالع بدّد   يصدىح  دكفدٌيبة  ْد  

 ونغٌية  كيْ  بح يبصى  بح يْى حيف نْ    ىو   بحقىى ة 

ي . عطٌّ  نْل  ع يع ونفغ  ع ْاْ  ًكقىل ألصىحْ  و ىحج  بحم يٌوى  8102ت عث بح ىت وثىيل ًونىا و م  ينْ  )ونى

حفنمْدد  ويددىيب  بح عىّدد  ًب عدد ا ًبحدد بك  بحم  كددِ حدد ٍ كدد ب بحم ويدد  بحاىنٌّدد  بحفجىيّدد   وجيدد  

ا  بح د د بحادىنِ  بح د د ع نٌحٌ ْى بحف يْعظ صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجيد  بحضدىدس ًبح غد ً

 بحاىنِ  بحجز  بحاىنِ بن ّب

ي . وضددفٌّىا حيف اّدد  بح ب  دد  بحفؾدد ْ ْ  )وددٌ زة/ عاؾددْيْ ي نمقدد ي بح ف ًنددِ ًةصدد  8102ونددَ و مدد  بحجددزبي )

عاىعييمددى ودد  بألصدديٌب بحم  كددِ )بالندد كىم/ بحفدد ًُي كددِ ع قْدد  نددٌبع  بحددف يع ًدبك ْدد  بالنجددىل حدد ٍ 

ى   وجيدد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع صيضدي  ن ددٌ  ًديبصددى  و  مدد   بحمجيدد  بحضددىن  كىحثدى  بح يبصددى  بح يْدد

 ًبح غ ًا  بح  د بح بن    بحجز  بألًت   بكفٌن 

ي . نْل  ع يّ  بح ف ًنِ ع ْادِ عد  ن د   دىًع عيدَ وضدفٌٍ بحم  كد  بحضدىنق  ًةصد ه عيدَ 8102وِ بوم  ّىصْ  )

يس ومي   بحث  ّ   وجي  بحث دح بح يمدِ كدِ بحف نْد   عنمْ  بح اىّى  بالدبًْ  حانِ وؾىدي بحف يع نم ب

   بحجز  بحلىوش  02 ىو   عْ  عمش  بح  د 

ي . نمطدى ب ناٌ  بكْدت بحف يْمدِ )بحاىندر/بحمف   ي كدِ نْلد  بحؾدل بحمقيدٌب ًةص ىمدى 8102ىىنَ عاْ  يودزٍ )

ٌحٌ ْددى بحف يددْعظ عيددَ عنمْدد  ويددىيب  ؽددْىن  ب يددزة بح دد ؿ حدد ٍ كدد ب ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع  وجددىة ع ن

 صيضي  ديبصى  ًن ٌ  و  م   بحمجي  بحاىو  ًبح غ ًا  بح  د بحاىحح  بحجز  بألًت  ٌّحٌْ
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ي  بح   دد  نددْ  بحف اّدد  بح ب  دد  )وددٌ زة/ واؾددي ي ًةصدديٌب بحددف يع نثْلددى  بحددف يع 8103ىثدد  عامددىا بح ددزب )

حدابعِ حد ٍ كد ب ع نٌحٌ ْددى بحغلؾدْ  عيدَ عنمْد  بحف ؾددْب بحم  كدِ كدِ بالدب  بحميدىيُ ًبحفن ددْع ب

 بحف يْع  يصىح  دكفٌيبه  ْ  ونغٌية  كيْ  بحثنى    ىو   عْ  عمش 

ي . بحفاىعب نْ  بنمىك  عن ْع بحم فٌٍ كِ نْل  بحف يع بحف ْاْ  ًبصدىحْ  بحدف يع حفنمْد  8102ى ٍ ص ً  بن بىْع )

ْد  بحنٌعْد   يصدىح  دكفدٌيبه ويىيب  عؾمْع ؽا ى  بحٌّ  بحف يْمْ  ًبنفى يى حد ٍ كد ب كيْد  بحف ن

  ْ  ونغٌية  كيْ  بحف نْ  بحنٌعْ    ىو   بحمنؾٌية 

ي . نْلدى  بحدف يع بحف ْاْد   وٌصدٌع  ع نٌحٌ ْدى بحف يدْع  بحقدىى ة  دبي 8102نثْب  دىد عزودِ ًود ًة بحم مد ُ )

 بحا   بح  نِ 

َ بالصديٌب بحم  كدِ )بحف يْيدِ/ ي . كىعيْ  و فٌٍ بح ف ًنِ ع ْادِ  دىًع عيد8102نغمَ ننر ك ّلع بح عْ ُ )

بحغمٌحِي  كِ عنمْد  ويدىيب  بحفا ْد  بحنى د  حد ٍ كد ب ن دىحٌيٌّس عقنْدى  بحف يدْع كدِ كيْد  بحف نْد  

 نجىو     ة  بحمجي  بحف نٌّ    ىو   بصٌْك  بح  د بحضىدس ًبحضفٌا  دّضمث  

بكْدددت بحاىندددر )بالكقدددِ/ بح ةصدددِي ي . ةصددد  بحفاىعدددب ندددْ  عددد يْ  حفؾدددمْع ب ناٌ  8102نْادددْ  ونؾدددٌي بحضدددْ  )

ًبألصدديٌب بحم  كددِ كددِ نْلدد  ع يددع بح ف ًنددِ عيددَ ويددىيب  بحث وجدد  حدد ٍ كىحثددى  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْع 

ًبعجىىددىعي  ن ٌىددى ًايبًيدد  كددِ بالنٌ  بكْددت  وجيدد  ع نٌحٌ ْددى بحف يددْعظ صيضددي  ديبصددى  ًن ددٌ  

   ّنىّ و  م   بحمجي  بحضىن  ًبح غ ًا  بح  د بالًت  بحجز  بحاىحح

ي . ةص  بحفاىعب ندْ  بصدىحْ  بح د ؿ )وغدىيك  عد بًح/ وغدىيك  عىعدى ي ًوضدفٌّى  8102ًحْ    ت عٌؿ )

بح    )ي   عؾ ْ ِ/ ي   عدىي ي نث ندىو  عد يّ   دىًع عيدَ ودؤعم ب  بحٌّد  كدِ عنمْد  ويدىيب  

نٌحٌ ْدى بحف يدْع بحف ىوب و  بحمضف  صى  بحف نٌحٌ ْ  بحقىًم  عيَ بح ٌصث  بحض ىنْ  حد ٍ بعؾدىًِ ع 

   وجي  بحجم ْ  بحمؾ ّ  حي مٌْع  بحف يْمِ  بحمجي  بحضىدس  بح  د بألًت  ٌّنٌْ 

 ي . بحا ًل بحا دّ  ًؽ ٌنى  بحف يع  دبي بحْىلًيُ بح يمْ  حينغ  ًبحفٌلّ   عمىا 8102ّ ِْ و م  نثيىا )

ودٌ زةي عد ت عٌظْدل وضدفٌدعى   -ي . بصفل ب  نمطْ  حيف اّ  بح ب  د  )واؾدي 8102ّض ُ وؾطاَ بحضْ  )

كىًنددى  بحددف يع بح  مْدد  ًةصدد ه كددِ  ددٌدة عؾددمْع بحم فددٌٍ بح  مددِ ًبح بك ْدد  ن ددٌ بحمددٌبد بحف يْمْدد  حدد ٍ كيثدد  

 ع نٌحٌ ْى بحف يْع  بحمجي  بحف نٌّ   بح  د بحاىحح ًبحضفٌا  ٌّحٌْ
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