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 هلخص الجحث.
هػف البصث إلى التعػام تكنولوذيا  تصياي   

الااتميل ليتنبااا لي  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويااو  تيجيؿهاا   يااى الغاا ْاا ا الػؾالاا   الميياا  

فاااى ر اااؿؾ ت نيااا   الولااا آ التتماااػغ  التي  يياااا 

 تنتياااا التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  الؿِااا   ااا  

 يناا البصاث را  ْا ا الػؾالا    التميل،  تكو ا 

الميي  )رؿشيا الت ذماتيؿ،، شياث تال تنيياؽ الترؿلاا 

فااااي  ييااااا التؿليااااا ذ رمااااا  رااااؿا   اااا  ْؿياااا  

Blackboard  تل تٍتيل ررتو ا ر  األغ ا  ،

وااااااتي ة إل اتااااااا رماااااا ييؿ لتٍااااااتيل التن إلىاااااا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو فاى ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   

فااى تصمااي  األغاا الماا م الااتميل التنب ااا لي  ييتااا  

 التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  الؿِااا   ااا  الاااتميل، 

ر ياا ق التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا، ر ياا ق ليؿِاا  

 اا  الااتميل فااى لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو، ر ي ق رتػؾخ لت ييل ذوغ  التن إلى  ،  تا  

ليتن إلىا   فاي ِاوا  اللاتؿاتيرياتل  ِع تٍوؾ 

التاااي تااال التع ٌاااا ،  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل 

 توٌااي   تاا اد البصااث لوذااوغ تاايجيؿ غا  إشٍاا اي   

لإللاااتؿاتيريا التاااي تااال تٍاااتيتا ،   اااؽل   ذاااوغ 

اؾتبااا ْ إلاااوإ غا  إشٍااا اي   لاااي   ن ٌاااؿ تصياااي   

التميل التنب ا  ف  يياا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ 

الوياااو فاااي تصماااي  التتاياااؿا  الت لماااا،  تااا  تااال 

 غال  التنباا لايغاا البا ا التوٌل إلى  تا ؼخ  رما

ا لمن ٌااؿ تصيااي    فااى ذوا ااو الااتميل هااؽد، الااتن غ 

الاااتميل التاااي تااال اظتب ؾهااا ، شياااث الوااا ؾ  النتااا اد 

لوذوغ إلػؾ  تنبايا رؿتيما لبمُ رتايؿا  تٍتيل 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو رحاااالة ت  

رصتاااول التن إلىاااا،  اااػغ التىااا ؾ    التٍاااصولا 

التىااا ؾ   ، التبااا غال  فاااي لتوجيااا ، إذتااا لي  اااػغ 

الن ااا ن )ال يااا م لاااػ ؾ رصياااف ال  رولاااػ لين ااا ن،، 

لؿ ا االلتر لا،  ػغ ؾغ غ التتميل  ياى ـرا اد، 

شيث تل التوٌل إلى ال  تي  الموارال يتكناا  التنباا 

استخذام تكنىلىجٍب حتلٍالت التعلن للتنجؤ 
ثفبعلٍة املنبقشبت اإللكرتونٍة عرب الىٌت وأثرهب 
على حتسني األداء العبم لطالة الذراسبت العلٍب 
وتنوٍة املهبرات فىق املعرفٍة والرضب عن 

   التعلن لذٌهن

 األعصر عجذ املىجىد سعٍذد. 
 نولوذي  التمييلاللت ؼ رم  ػ تك

 التنوفياذ رما  – ييا التؿليا النو يا 
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لتماااتول األغاا المااا م  التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا 

  الؿِ     التميل.

ن إلىاا   ة تصياي   الاتميل، التالكيتا   التيت شياا

اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو، التاا ؾا  فاوة التمؿفياا، 

 الؿِ     التميل، األغاا الم م.

 هقذهة.
الٌاابس الااتميل  بااؿ الويااو ذاافا  ال يتراافال راا  

رنظور   التمييل  يى اظت ف رمتوي تا ،  يُمتػ  

 يى ؼل  ر   ػ  ر راس اللؿـها ة النتاو التّابؿغ 

 ياااااا فااااي ال اااااػاغ التيتص ااااي  لااااا لت ؿؾا  اةلكتؿ 

لي وا اااا ، توذاااس التالمااا   التمييتياااا ال تتااا غ 

ال ظتااا الااتميل اةلكتؿ  ااي فااي إغاؾ   ت ااػيل التمياايل 

 الااتميل، التولااع فااي إذااؿاا البصااوت  الػؾالاا   

الا غفا إلى التع ي  وارل تمفيف ف  يياا الاتميل 

اةلكتؿ  اايو  تؿتااو  يااى ؼلاا  الص ذااا لتفيااػ راا  

  التمياايل البصااث  الػؾالااا راا  إلباال ربااوؾإ لي اا 

 بااااؿ الويااااو، شيااااث االهتتاااا م لػؾالااااا المواراااال 

 التتاياااؿا  التاااي رااا  واااي ا  تمفياااف ف  يياااا تيااا  

البي اا  ،  لع ٌااا اةلااتؿاتيري   التمييتيااا التااي 

 تمفـ تي  ل التتميتي   تػ ل ا عؿاْال في التميل.

 تمااااػ التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو 

 ،  ف  ييااا رااػظ   فاا     لتمفيااف رىاا ؾ ا التتميتااي

لي اااا   الااااتميل اةلكتؿ  يااااا فااااي تص ياااا  األهااااػاف 

التؿذاااو ،  تااا  ال اااا  تمااافـ رااا  تص يااا  رتبيبااا   

 ظؿياااا   الااااتميل الصػيحااااا رحاااال  ظؿياااا   الااااتميل 

التمااا   ي،  الاااتميل البناااا اي االذتتااا  ي،  الااااتميل 

التىاااا ؾ ي،   ظؿياااا   الااااتميل النىاااآ،  النظؿيااااا 

لتمؿفاي االتٍ ليا،  تػ ل ربا غ   ظؿيا   الماوا ا

  ت ؿيؿ الؽا .

اااا  راااا  الباااا شحي   رٍااااتتي التمياااايل   إغؾا  

ألهتيا التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو تولام  

البصاااوت  الترااا ؾا التاااي هاااػف  إلاااى البصاااث فاااي 

رتايؿا  تصييف التتميتي  ليتى ؾ ا في التن إلىا   

-Kumiاةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو، شياث ال اػ ييبااود 

Yeboah (2018)
1

إلىااااااا    ياااااااى ال  التن  

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو تمااال فااي تمفيااف وااموؾ 

التتميتي  لترتتم   التميل،  ـي غ  تػف  التما ؾف 

 الاااػ ؾ الي  ااال فاااي لنااا ا ررتتمااا   الاااتميل، الرااا  

فياااااؿل ال   Robinson (2011)ؾ لينماااااو  

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو تماااػ غ  راااا 

  ؾايميا لنر ز  ظل  لي    الاتميل اةلكتؿ  ياا،  ال

الػؾال   التمت بييا في هؽا التر   يرو ال  تُوَذس 

 صاااو تٍاااتيل إلاااتؿاتيري   الكىااا   ااا  اللاااب ا 

المااف ف  اا  التن إلىاا  ،  التنبااا لمواراال تبنيااا  

ِااات  التيااا     التمييتياااا،  تااا  ال  التن إلىااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فَؿِاا  االهتتاا م لنو يااا 

ؾ الآ التي     التمييتيا التاي را  واي ا  تكاوي  

لن ايااا  واابك   اذتت  يااا  ٌااوال  لبناا ا ررتتماا   

 .Kent et alالااتميل،  يىاايؿ  يناا    ظااؿا  

إلى ال  التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو  (2016)

تمااػ راا  التااػاظل الي  يااا فااي غ اال  تمفيااف الااتميل 

البن اي االذتت  ي، شيث إت شاا اليؿٌاا ليتتميتاي  

 تبا غ   ذاا    لبن ا رم ؾفال  التمبيؿ    الؾاااال

 النظؿ  التيرل في التميل.

 فاااي إْااا ؾ االهتتااا م ل لكىااا   ااا  ف  يياااا 

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو  الت ٍااا ا 

  إلتا  لنواتد التميل، الذؿي   ػ  غؾالا  ، شياث 

إلاى  Abawajy (2012)توٌاي  غؾالاا اللاوذي 

 ذااوغ تاايجيؿ إيراا لي ليتن إلىاا    بااؿ الويااو  يااى 

                                                 
1
تاال الااتعػام اةٌااػاؾ الماا لع راا   ظاا م ذتميااا  ياال الاانيك  

،  ل لنمبا ليتؿاذع المؿليا تال  ت لاا APA Styleاألريؿ يا 

 األلت ا   ريا  ت  هي رمؿ فا في البي ا المؿليا.
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يل رحااالة التيكياااؿ، التمااا   ، تباااويؿ راااا ؾا  الاااتم

 Ma التى ؾ ا في لن ا ررتتم   الاتميل، الرا  را  

et al.(2015)  ف ااػ توٌاايوا لوذااوغ اؾتباا ْ إلااوإ

لااي  رماااتول رىااا ؾ ا التتميتاااي  فاااي التن إلىااا   

اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو  ا عاااؿاْال فاااي الاااتميل 

 تصماا  الغامهاال التمييتااي،   يتاا     اا  رىاا ؾ ا 

ةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو التاااتميل فاااي التن إلىااا   ا

إير لياااا،  يتااا  ـاغ  رماااػال  التصٍااايل الػؾالاااي 

لااػيال،  تاا  الواا ؾ  النتاا اد لوذااوغ   إلااا إير ليااا 

لاااي  التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويو  اال عؿاْ في التميل،  توٌي   ت اد غؾالا 

إلى ال  رماػ   Carceller et al.(2013)  ؾليؿ 

يؿتبٓ لىكل إلوإ ل لتىا ؾ ا فاي اة ر ـ األ  غيتي 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  ت  ال  الروا و 

الم ْييا ل  تب ؾه  ؾ يف  في تولياػ الػافمياا لياتميل 

 الؿِاااا   نااااس تااااؿتبٓ اؾتباااا ْ  جياااا  لتمااااتول 

التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو 

(Xie et al., 2011). 

لكتؿ  يااا  لكااي يتكتااو النراا ز ليتن إلىاا   اة

التمييتياا،  االلاتؿاتيري   بؿ الويو،  ايؿها  را  

فااي تص ياا  األهااػاف التتوإلمااا رنااا  يرااو اةغؾا  

الاااوا ي لتتاياااؿا  تٍاااتيتا   تنظيتاااا   إغاؾتاااا  

 تنييااؽه ، شيااث الواا ؾ  غؾالااا لاا لتيؿ   ظااؿ   

Palmer et al.(2008)  إلاى ال اس لاؿال الي  يياا

ال  رىاا ؾ ا  التتوإلمااا ليتن إلىاا    بااؿ الويااوو إال

الب ا       نػ رمتول الصػ األغ ى، األراؿ الاؽإ 

فااؿَ ِااؿ ؾ  البصااث فااي  واراال تمفيااف رىاا ؾ ا 

البااا ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو 

 ,.Redmond et al) اال عااؿاْ فااي الااتميل 

2018; Ma et al., 2015) تا  تىايؿ  تا اد  ،

 Warren , 2018; Klisc)البصوت  الػؾال   

et al., 2009)  إلااى ال   ذااوغ رماا ييؿ  اِااصا

ةلتؿاتيري   التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو، 

  ذااوغ تمييتاا    إؾواا غا  ل لااتعػام، راا  وااي س 

تمفيف ف  ييتا  في تصمي  رعؿذ   الاتميل.   اؽل  

 .Wise et al الواا ؾ  غؾالااا  ايااف   ظااؿ   

ال س ل لؿال ر  اليوااػ المػياػ  ليتن إلىا    (2013)

الويااوو إال ال ااا  لاال تص اا  اليم ليااا التتوإلمااا،  بااؿ 

 الؾذماااا  الػؾالااااا اللااااب ا ؼلاااا  إلااااىة ا عياااا َ 

رمااتول التىاا ؾ ا، ِاام  ذااوغ  التن إلىااا،  ااػم 

االؾتبااا ْ ل لااااػف رااا  التن إلىاااا،   اااػم اهتتااا م 

التىاا ؾ ي  لتميي اا   ـر اااال، األرااؿ الااؽإ يتبيااو 

البصااااث فااااي لاااايو ي     تاااا خ التتميتااااي  الجناااا ا 

 لكتؿ  يا  بؿ الويو.التن إلى   اة

 تواذااااااس إلااااااتؿاتيري   تٍااااااتيل  هيكيااااااا 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو  ااػ  تصااػي   

رنااا ة رمااتول التااؿالٓ لااي  التميوراا    األفكاا ؾ، 

الي  ييا في التن إلىا، التا ؾ  فاي الاتعػام الغ ا  

التن إلىااا،  يييااا إغاؾ  ررتو اا   الن اا ن،  يييااا 

يييااا إ ىاا ا رصااث ال  تنظاايل  هيكيااا التن إلىاا  ،  

رولااااااػا  الن اااااا ن، إغاؾ  األغ اؾ  تب غلااااااا  فااااااي 

التن إلى  ، ت ييل الغاا الب ا  ايفؿاغ  ررتو ا  ، 

االلتفام ل وا ػ  تمييت   التن إلىا،   يييا الصيا   

 ,Baker) يى الػافميا  االلتتؿاؾ فاي التن إلىاا 

2011; Hurt et al., 2012)  ياؿل غيكماو  ،

Dixson (2015) كااااال  ياااااى ف  يياااااا ال  الص

ا  التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو يتحل تصػي    بيؿ 

لتبااوؾإ لي اا   الااتميل  بااؿ الويااو،  تاا  ال  شراال 

ررتو    التى ؾ  في التن إلىا   يتحال تصاػي   فاي 

إ ر ز التي     التمييتيا  النت اد التتؿتباا  يياا  

(Schellens & Valcke, 2006)   را  ظا  ،

البصااث فااي غؾالااا  واراال راا  لااب  تبااؿـ الهتيااا 
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التنباااا لي تااا ْ لاااايو  التاااتميل الجنااا ا التن إلىاااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، شيااث يتؿتااو  يااى ؼلاا  

تٍتيل  هيكيا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو 

ل لكيييا التاي تتكمابا  ال اػؾ   ياى تص يا  الي  يياا 

 التتوإلما.

 في  ل تي يػ ف  يياا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

وياااو، يب اااى غ ؾ التميااال  رٍاااتل  رباااوؾ  باااؿ ال

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو رتتؿ اافا  شااو  

ت اااػيل الاااػ ل  التوذياااس  إغاؾ  التيااا     ظاااا   

التن إلى  ، في ِوا    ْ ال او  التاي لا هت  فاي 

تص ياا  الي  ييااا    اا ْ الّاام  التبيااوا تٍااتيل 

الصيو  التمييتيا لىي ا ، لاؽا تتي اػ الهتياا تصياي   

 مواراال ريمااؿ   Learning Analytics تميلالاا

لينت اد التي تل الصٍو   يياا  لّات   الاتتؿاؾيا 

 الي  ييا  التبويؿ.

 ت  ال  النتو التماتتؿ فاي ت نيا   التن إلىا   

اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو  تبنياااا  أل تااا ْ  لاااػاال 

تمييتياااا تتعباااى شاااػ غ الفرااا    التكااا  ، فاااؿَ 

تمييتياااااا، الص ذاااااا لتٍاااااتيل  هيكياااااا التاااااواؾغ ال

التيتوشاا  تنويااع الغ ا  ليتواٌاال  التي  اال، التااي 

ر  و  ا  غ ل التن إلى    تمفياف التىا ؾ ا فياا ، 

  ظااؿا  أل  التتميتااي  فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 بؿ الويو إفتؿاِايو و فا ألرؿ يتبياو البصاث  ا  

 لياا   التنبااا لماايو ي   الباا ا ظاا   التن إلىاا   

لااا لتواـإ راااع لااامي اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو،  

التالم   التمييتيا  صو تبني ال ظتا ف  ياا ةغاؾ  

 الااتؿاتيري   ت ااػيل التمياايل  بااؿ الويااو،  تنويااع 

التي     التمييتيا، تفايػ االهتتا م لّاؿ ؾ  تبناي 

رت ؾل     ت ؼخ تّت  النر ز التنظيتاي ليمتيياا 

التمييتيا  ياى   فاا رماتوي تا ، را  ظا   التم رال 

  الّااعتا  رم لرتااا  لتاا  يكياال ت ااػيل رااع البي  اا 

تمييل  تميل يمتتاػ  ياى البي  ا   التمات  د را  الغاا 

 لاايو  التتميتااي  ال يمااال،  تاا  ال   راا ز تٍااتيل 

لي    التميل  باؿ الوياو ياؿتبٓ ل لتٍاتيل التمييتاي 

الااؽإ تتوإلاا  ف  ييتااس  يااى التماا ييؿ  التتايااؿا  

يياال التمات  د راا  البي  ا   الن ترااا  ا  رااػاظل التص

التعتيياااا، لاااؽا  ااااؿ  اااػغ رااا  التٍااابيص   ؼا  

الم إلااا، رنااا ة التصيااي   األ  غيتيااا، التن يااو  اا  

البي    ، تصيي   التميل، البصوت اةذؿاايا، ال ظتا 

 التوٌي    التػاظ  ،   ظل التميل التكييي.

 يظل رٍبيس تصيي   التميل هو األ حؿ غإلاا، 

ػاغ الت اا ؾيؿ  ي ٍااػ لااس ذتااع  تصيياال البي  اا    إ اا

التؿتببا ليغاا التتميتي   لاي إل   الاتميل الع ٌاا 

لال لياال  تصماي  الاتميل  البي ا   التاي ياتل فياا ، 

  اااااؽل  تصييااااال لااااايو ي   التتميتاااااي   رماااااػال  

الصّااوؾ االذتتاا  ي لااال  التنبااا لاايغااال  اإلتااؿاز 

رواؾغ التميل الت اتا  تصػيػ    ْ ال او   الّام  

لتااػاظ   التمييتيااا التن لاابا، فااي األغاا  اإلتااؿاز ا

 تتمػ تصيي   التميل ربيبا   ليتميال  رباوؾإ لي ا   

التميل، لاػف تٍاتيل لي ا   تمييتياا رن لابا تمافـ 

تميتاااااااااال،  ياااااااااؿل هيؿ اااااااااػؾا ث  فولكماااااااااتيػ 

Harindranathan and Folkestad (2019) 

ال  التميوراا   الن ترااا  اا  تصيااي   الااتميل تماا  ػ 

 الاااػ ل التكيياااي، شياااث  ياااى ت اااػيل الت شظااا   

يتوإل   ر ز الػ ل  التما  ػ   ياى فاال لايو ي   

التتميتااي  راا   اإلااع البي  اا   التماات  د راا   تييااا 

التصيياال،  تاا  ال  ف  ييااا اةلااتؿاتيري   التمييتيااا 

تمتتػ  يى إغؾا  ليو ي   التتميل  تصييل البي     

التااي تٍاا  رت ؾلاا تال  ال ىاابتال ظاا   التي  اال 

 ميل.رع لي    الت

 Daniel and يا اااػ غا يااال  لولااات  

Butson (2013)   ال  تنااوت تببي اا   التواٌاال
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 اااتد  ناااس الاااتصػات  ليااا   ليتيااا     التمييتيااااو 

 التااي فؿِاا  الص ذاااا لتو ياا  رااػاظل تصياااي   

الاتميل لتم لرااا البي  اا   التااي يااتل الصٍااو   ييااا ، 

 Cambridge and يّاي    ربؿياػخ  لاوليف 

Perez-Lopez (2012)  ال س في  ال التولاع فاي

ررتتم   التميل  بؿ الوياو، تتي اػ الص ذاا لتاػاظل 

تٍ  الواك   التيا     التاي تاتل لتا  يما  ػ  ياى 

ت اااػيل تاااػاظ   تمييتياااا رن لااابا،  يٍااا  لاااو يؿ 

Lockyer et al. (2013)  الم إلاا لاي  التٍاتيل

التمييتي  تصيي   التميل لي ا    إلا تب غلياا، فياي 

كاو  تصياي   الاتميل راػظ   ليتٍاتيل الوإل  الاؽإ ي

التمييتيو فإ  تصياي   الاتميل تماػ رميا ؾا  ال  إْا ؾا  

 لت ييل فم ليا التٍتيل التمييتي.

 يماااػ الاااتعػام تصياااي   الاااتميل فاااي تنظااايل 

 هيكيااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو هااػف   

يماامى غ راا   لتص ي ااس ربااوؾإ لي اا   الااتميل  بااؿ 

د رااا  لاااي إل   تمييتياااا تمااا  ػ الوياااوو لتااا  ياااوفؿ

التااتميل  يااى تعباايٓ  رؿاإلبااا تميتااس  التيراال فيااس 

 التىاا ؾ ا فااي لناا ا ررتتماا   الااتميل، راا  ظاا   

إغؾا س لألفك ؾ التبؿ شاا لين ا ن،  ل لتا لي تاي اا 

لي ا التميل الػا تا ليتا ؾا  فوة التمؿفيا،  التي 

تتمااػ لتح لااا ررتو ااا راا  التااا ؾا  تااايا التااتميل 

ي لميو ي تس التمييتيا إلبل  الجن ا  لمػ التميل، ليو 

ل ةِ فا إلى إلػؾتس  يى تعبيٓ الهػافس  تعٍيً 

راااواؾغ تميتاااس  اظتيااا ؾ التمااا ؾا  التن لااابا لاااس، 

 رؿاإلبااا  تنظاايل تميتااس  الصكاال  يااى الغااااس  رمااػ  

ت ػرااس،   ظااؿا  أل  التااتميل فااي لي اا   الااتميل  بااؿ 

و  لػيااس الويااو يكااو  افتؿاِااي  و لااؽا يرااو ال  يكاا

ال ػؾ   يى تعبايٓ تميتاس  تصػياػ الهػافاس  الاو ي 

لإذؿااا  التميل التي ي وم لا   لاي ة الاتميل الاؽإ 

يصػت فيس التميل، األرؿ الؽإ ر  وي س توليػ الص فف 

ةلااااتتؿاؾيا الااااتميل  ا تىاااا ف رماااا ؾا  الااااتميل 

الٍااصيصا  إتعاا ؼ ال ااؿاؾا  ال ـرااا، شيااث يتمااؿف 

 يا.ؼل  ل لتا ؾا  فوة التمؿف

 ;Mckee, 2017) ظيٍ  لمُ الػؾال   

Sin & Muthu, 2015; Avella et al., 

إلى  ػغ ر  التببي    ال  اليوااػ لتصيي    (2016

الااتميل رنااا ة التنبااا لاا ألغاا التتوإلااع، تااوفيؿ تاؽيااا 

ؾاذمااااا تكيييااااا، تصػيااااػ رمااااتول األغاا،  ٌاااا  

الميو  التتوإلع، ت ػيل التواؾغ التمييتيا التن لبا، 

مفياااف إذاااؿااا  تصماااي  الاااتميل، تكييااا  الاااتميل ت

 تعٍيٍاس، تصماي  الغ اؾ التميال، تاوفيؿ البي  اا   

ال ـرا ةتع ؼ ال ؿاؾا  التمييتياا، تاوفيؿ رما ؾا  

 لاااػاال تمييتياااا ذػياااػ ، تباااويؿ  تصماااي  لي ااا   

التمييل  التصتول الت ػم ظ لا ، اال تىا ف التبكاؿ 

تؽذاااااا ليتىاااااك    توإلاااااع الباااااػاال التمييتياااااا،  

الماايو ي   التتوإلمااا، تٍااتيل التياا     التمييتيااا 

التن لاابا،  تصػيااػ الوإلاا  التتوإلااع ة راا ـ التااا م 

 األ ىاابا التمييتيااا،  تتمااػ تصيااي   الااتميل رااػظ   

ف     فاي التٍاتيل التمييتاي، شياث تتكا  رٍاتتو 

 ربوؾ  لي ا   الاتميل را  األغ ا  ال ـراا لتصييال 

مااااااتول األفااااااؿاغ التااااااا م  التن إلىاااااا    يااااااى ر

 الترتو     اليٍال  كال  تصييال الاتميل التايريي 

 .(Lockyer et al., 2013) التيكيؿ 

لن ا   ييس يتك  ال و  إ  تصياي   الاتميل تماػ 

الشااػ ؾ اا اف تٍااتيل إلااتؿاتيري   فم لااا ليتن إلىاا   

 بااؿ الويااوو لتاا  تااوفؿد راا  لي  اا   تصااػغ  واراال 

 رتاياااااااااؿا  التٍاااااااااتيل اليمااااااااا   ليتن إلىااااااااا   

تنيياااؽه ،  تااا  ال  البصاااث فاااي هاااؽا   الاااتؿاتيري  

 ;Mckee, 2017)التر   ييتي التر لا لػؾالتي 

Lockyer et al., 2013) اليتي  الوا ؾت  لوذاوغ ،

 ااػؾ  فااي البصااوت التمنيااا لت ااػيل األْااؿ التؿذميااا 
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ليتميتااي   ربااوؾإ لي اا   الااتميل، لىااي  تو ياا  

، رػظل تصيي   التميل في غ ل  تمفيف تميل البا ا

  التنبا ل لتت ؾل   رمت ب  .

 Hsu and Hsieh الوا ؾ هماو  هيمايس 

إلااااى ال  تصػيااااػ المواراااال التاااااجؿ  فااااي  (2014)

التااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا يمااااػ ربيباااا   ِااااؿ ؾي   

لتنتيتااا  لااػل التتميتااي ،  تاا  ال  تنتيااا التااا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا  الاااو ي لاااا  رااا  واااي س تصماااي  

خ  لاايتريوا رعؿذاا   الااتميل، شيااث الواا ؾ التنااػا

Altindag and Senemoglu (2013)  إلااى

 ذوغ   إلا إير ليا إلويا لي  توفؿ التا ؾا  فوة 

التمؿفيااا  اة راا ـ األ اا غيتي ليباا ا،  تاا  تتي ااػ 

الهتيا التا ؾا  فوة التمؿفياا را  ظا   المتييا   

التمؿفيااا التااي تتّااتنا   الهتيتااا  ل لنماابا ليااتميل، 

، 039، 0223شيااث الواا ؾ رصتااػ  بيااا ظتاايك )

ليتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا لي ااااا  غؾايااااا التااااتميل 

ل لمتيياااا   التمؿفيااااا التااااي ي ااااوم لااااا   تتّاااات  

إلااااااتؿاتيري   التمااااااس،  البصااااااث،  األلاااااا يا، 

 التكنياااف،  تولياااػ الياااؿ َ،  إتعااا ؼ ال اااؿاؾا ، 

 لتي  التا ؾا  غ ؾ  بيؿ في البؿي ا التي يتل لاا  

ل لتاا لي توذيااس التتميتااي  فااي التمياايل  بااؿ الويااو، 

تُماااػ التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  الاااو ي لاااا  رااا  

الموارل الؿايميا في  ر ز ال ىبا   تيي   الاتميل 

  بؿ الويو.

 ال ػ  لمُ الػؾال   الهتيا التا ؾا  فاوة 

 Flavellالتمؿفيا  الو ي لا ، شيث الو ؾ ف فيل 

إلاااى ِاااؿ ؾ  تباااويؿ لي ااا   الاااتميل التاااي  (2004)

تمؿفيااو لتا  لاا  را  تػ ل تنتياا التاا ؾا  فاوة ال

الهتيا  بيؿ  في تصمي  الكي ا  الميتياا  التمييتياا 

 اة راا ـ األ اا غيتي،  تاا  الواا ؾ  الػؾالااا إلااى ال  

التا ؾا  فوة التمؿفيا تصاػت لاػل التاتميل  ناػر  

يىاا ؾ  لي  ييااا فااي إ اا غ  هيكيااا رم ؾفااا  ت ااػيل 

التيماايؿا   التوِاايص   ال ـرااا   ااؿَ  تباا غ  

ث يتيا  ؼلا  راع ربا غ  البن اياا  ذا   النظؿ، شي

االذتت  يااا فااي الااتميل،  التااي تؿ ااف  يااى ِااؿ ؾ  

إت شااااا اليؿٌااااا ليتتميتااااي  ليتيكيااااؿ فااااي الااااتميل، 

 التواٌاااال لىااااي س،  التيراااال فيااااس، لاااااػف لناااا ا 

ررتتماا   تمياال تماافـ الصااواؾ  الن اا ن، رتاا  ينااتد 

  نس   ي التتميل ل لمتيي   فوة التمؿفيا.

التااااا ؾا  فااااوة   فااااي إْاااا ؾ الم إلااااا لااااي 

التمؿفيا  التي     في لي ا   الاتميل  باؿ الوياو، 

ال ػ  لمُ الػؾال    ذوغ   إلا إلويا لي  ذوغ  

التي     فاي لي ا   الاتميل  باؿ الوياو،  رماتول 

تااااوفؿ التااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا، شيااااث توٌاااال 

إلاى ال   Michalsky et al. (2007)ريى لماكي 

فيا  باؿ لي ا   غؾالا الب ا ليتا ؾا  فوة التمؿ

الاااتميل اياااؿ التتفارناااا يماااال فاااي تمفياااف الاااو ي 

ل لمتييااا   فاااوة التمؿفياااا ر  ؾ اااا  لااا لتميل  ذاااا   

 .Zion et alلوذااس،  الو ؾٌااايو    ظااؿ   

إلااااى ال  الااااػ ل فااااوة التمؿفااااي اليااااؿغإ  (2015)

 االذتتاااا  ي يمااااال فااااي غ اااال التياااا     لااااي  

التتميتااااي   ظ ٌااااا األإلااااؿا ،  ل لتاااا لي تصمااااي  

 ؾا  فاااوة التمؿفياااا. الرااا  لااا لو  واااواؾتف التاااا

Szabo and Schwartz (2011)   ف اػ توٌا

إلااى ال  التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  لع ٌااا التيكيااؿ 

الن إلاااااػ تتصمااااا  فاااااي  ااااال الاااااتعػام التن إلىااااا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  تتي  تيا  النتيراا راع را  

ال   Im and Lee (2003)توٌاي  إلياس غؾالاا 

 يا  بؿ الويو تمال فاي تمفياف التن إلى   اةلكتؿ 

التي     االذتت  يا،  ِؿ ؾ  البصث في  وارل 
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تصييااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو، ل لؿال ر  ؼل  الوا ؾ   تا اد غؾالاا واي  

إلااااى ال   Chen et al. (2009) ـراااا اد 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو ايااؿ فم لااا فااي 

التمؿفيااا،  ؾلباا   ت ارااا   تنتيااا التااا ؾا  فااوة

لاياا ا التنظاايل الااؽاتي  ْبيمااا الااػ ؾ الااؽإ ييمبااس 

التىااؿف  يااى التن إلىاا  ،  ُغ تاا  هااؽد النتيرااا 

 Cacciamani etلػؾالاا   تىايت  ي   ظاؿ   

al. (2012)  شيااث الواا ؾ   ت ارااا  إلااى ال  فااال

 يييااا شااػ ت الااتميل  تنظيتااس يمااػ ؾ يااف  الل لاايا 

 ياا  الهااػافا ،  ظ ٌااا لنراا ز لي اا   الااتميل فااي تص

فيتاااا  يتمياااا  لتبااااويؿ التااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا 

  الو ي لا .

 لناااا ا   يياااااس يتكااااا  ال اااااو  ال  التباااااوؾا  

التكنولوذيااااا  التولااااع فااااي تببي  تااااا   التبااااوؾ 

التمااتتؿ فااي التاايْيؿ التمااتتػ راا   ظؿياا   الااتميل 

 رب غاااا ، فااؿَ الص ذااا لتبااويؿ التااا ؾا  فااوة 

  لااػل التتميتااي ،  فااي التمؿفيااا  الااو ي لمتيي تااا

هااااؽا الىاااااي  تتمااااػ التن إلىااااا   التمييتيااااا إشاااااػل 

اةلااااتؿاتيري   التااااي ال ااااػ  الػؾالاااا   الماااا ل ا 

فم لي تااااا ،  تاااا  ال  التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ 

الويو  إلاتؿاتيريا لا  يكتاو لاا  النرا ز را لل ياتل 

تصػيااػ المواراال  التتايااؿا  ؼا  الم إلااا لااا   اا  

لتتميتااااي   ال ىاااابتال ْؿياااا  تصيياااال لاااايو ي   ا

ظ لااا ، ل لااتعػام رااػاظل ر اتااا تُمااؿف لتصيااي   

الاااتميل، شياااث يتكااا  ل لاااتعػارا  تصييااال ال ىااابا 

 ليو ي   التتميتاي  الجنا ا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

 بؿ الويو  التنبا ل لموارل التصيف  ليتى ؾ ا فاي 

التن إلىاااا    ِاااابٓ رتايااااؿا    واراااال تص ياااا  

 ف  ييتا .

 هشكلة الجحث.
تتكااا  الب شاااث رااا  لياااوؾ  رىاااكيا البصاااث، 

 تصػياػه ،  ٌاي اتا  راا  ظا   التصا  ؾ  األلماا غ 

 اآلتياة

ال آل ة الص ذااا إلااى تنتيااا الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة 

التمؿفيا  الؿِ   ا  الاتميل لاػل ْا ا الػؾالا   

 الميي .

ال و  ال  تنتياا التاا ؾا  فاوة التمؿفياا يماػ  -

يياا ، شيااث ربيب اا  الل لااي   لباا ا الػؾالاا   الم

تمااال فااي تصمااي  رعؿذاا   الااتميل،  تماا  ػ 

التاااتميل  ياااى إ ااا غ  هيكياااا رم ؾفاااا  ت اااػيل 

التيمااايؿا   التوِااايص   ال ـراااا   اااؿَ 

 تبااا غ   ذاااا   النظاااؿ،  تااا  ا اااا  تتّااات   

التػؾيو  الو ي لترتو ا ر  التا ؾ  رحلة 

التمس،  البصث،  األلا يا،  التكنياف،  تولياػ 

 و  لتيا  التاا ؾا  اليؿ َ،  إتعا ؼ ال اؿاؾا

غ ؾ  بيااؿ فااي البؿي ااا التااي يااتل لااا  توذيااس 

التتميتي  في التمييل  بؿ الوياو ،  ل اػ ال اػ  

البصااوت  الػؾالاا   الهتيااا تنتيااا التااا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا لاااػل البااا ا لٍااايا   راااا، 

 ْاا ا الػؾالاا   الميياا  لٍاايا ظ ٌااا، شيااث 

 .Hsu & Hsiehال ػ  غؾالا همو  هيمى 

  التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  ياااى ال (2014)

ربيباا   ِااؿ ؾي   لااػل التتميتااي   تاا  توٌااي  

 & Altindagغؾالااا التنااػاخ  لاايتريو 

Senemoglu. (2013)  لوذاوغ   إلاا إلوياا

لااي  تااوفؿ التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  تصُماا  

اة ر ـ األ  غيتي  التصٍيل الػؾالي،  ال ػ  

 يااااى  Flavell. (2004)غؾالااااا ف فياااال 

لي اااا   الااااتميل التااااي تماااافـ ِاااؿ ؾ  تٍااااتيل 
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 التا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لمتيي تا .

 إلااػ الشااب الب شااث ال  ْاا ا الػؾالاا   الميياا   -

فاااي  يياااا التؿلياااا لر رماااا  راااؿا  تن ٍاااال 

التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا،  الااو ي لااا ، فتاا  

ظ   لي ة التػؾيك لمػغ را  الت اؿؾا   باؿ 

 ظاااا م إغاؾ  الااااتميل اةلكتؿ  ااااي،  لت شظااااا 

تيااا     البااا ا ظااا   ال ظتاااا إغاؾ  الاااتميل 

اةلكتؿ  ي تبي  ا عي َ  ماو التىا ؾ ا فاي 

التن إلىاا  ،  تاا  ال  التىاا ؾ    ال يييااا تتماال 

لّم  ذوغ  التن إلىا،   اػم إهتتا م البا ا 

لتميي اا   ـر اااال  تباا غ  اآلؾاا،  إؼا الِاابؿ 

الب لو ليتى ؾ ا فاي الن ا ن تكاو  رىا ؾ تس 

ايااؿ رؿتببااا ل لاااػف راا   نااػ الصااػ األغ ااى  

 التن إلىا.

 ليتي ااااػ راااا  ؼلاااا  الذااااؿل الب شااااث غؾالااااا  -

التكى فيا  يى  ينا ر  ْ ا ذ رما  رؿا  

الااؽي  غؾلااوا ر ااؿؾا  إلكتؿ  يااا  بااؿ  ظاا م 

Blackboard ( لو  ْ لباا 99  ػغهل ْ ،

غؾالاا    يياا ، شيااث تّاات  الااتب ت الااؿالإ 

ررتو ا ر  البناوغ تتؿ اف  شاو  رصاوؾي ، 

تتل  يى ررتو اا را  البناوغ هاػف  األ   او

اللت ٍاا ا ؾالإ الباا ا فااي  اإلااع الااتعػارال 

ليتن إلىااا    باااؿ الوياااو،  ال ذاااس الاااتي غتال 

رنااا   التموإلاا   التااي  اذاااتال، الراا  التصااوؾ 

الح  ي ف وتتل  يى ررتو ا ر  البنوغ هػف  

اللت ٍاااااا ا ؾالإ الباااااا ا لىااااااي    اااااايال 

ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا  الهتيتااااا  لااااال، 

يؿ   تااا اد الػؾالاااا التاااي ُْب ااا   ياااى  اللااا

، ر  ْيبا الػؾال   المييا  الاؽي  غؾلاوا 99)

ر ؿؾ ال  ال حؿ  بؿ الب   لوؾغ، إلى  ػ   ت اد 

  ت  هو روِس ل لرػ   الت لية
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 ،1ذػ   )

 ريعً  ت اد الػؾالا االلتب  يا

% راا  الباا ا 90  ااتد  اا  ؼلاا  ال   ماابا 

الااتعػارال ليتن إلىاا    بااؿ الويااو لااي  الّاامي  

  الاتي غتال % ياؿ   ال99 التتولٓ،  ال   مبا 

رناااا  فاااي الاااتميل لاااي  الّااامي   التتولااآ،  ال  

% لااايك لاااػيال غؾاياااا   فياااا ل لموارااال التاااي 99

تُمااال فااي تص ياا  ف  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

% راانال لااػيال رموإلاا   فااي 93 بااؿ الويااو،  ال  

الااتعػارا   تاا  يااؿل الباا ا ال  لمااُ التن إلىاا   

ه  تكو  ايؿ رؿتببا ل لتوِوت  تعؿخ    رم ؾ

الٍصيس،  البمُ ال ييتافم ل وا اػ التن إلىاا،  ال  

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو تاغإ إلى تىات  

األفكااا ؾ لماااػم تاااؿالٓ رميور تاااا ،   ىاااي   تااا اد 

% لاايك 99الػؾالااا االلااتب  يا اليّاا    اا  ال  

لااااػيال   ااااي  اااا ف ل لتااااا ؾ  فااااوة التمؿفيااااا 

% رااانال يتوإلماااو  الهتيتاااا ، 99 الهتيتاااا ،  ال  

% رنال ليك لػيال غؾايا   فياا ل لموارال 99 ال  

التاااي تماااال فاااي تنتياااا التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا 

  الو ي لا .

  ياى ؼلا  توذاػ ش ذاا إلاى تنتياا التاا ؾا  

فااااوة التمؿفياااااو لكو ااااا  ربيب اااا  الل لااااي   لباااا ا 

الػؾال   الميي ، شيث تمال فاي تصماي  رعؿذا   

 ؾفاا التميل،  تما  ػ التاتميل  ياى إ ا غ  هيكياا رم

 ت ااػيل التيماايؿا   التوِاايص   ال ـرااا   ااؿَ 

 تباا غ   ذااا   النظااؿ،  تاا  ا ااا  تتّاات  التااػؾيو 

 البنوغ

 االلتر ل  

 ِمييا رتولبا رؿتيما

  %   %   % 

 التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو  ال ذس االلتي غ  رنا  التصوؾ األ  ة

 %99.9 09 %99.9 09 %09 01  مبا التعػام التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

ال ذاااس االلاااتي غ  رااا  التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

 الويو
13 09.9% 09 99.9% 09 99.9% 

التموإلاا   التااي تواذااس التتميتااي  الجناا ا التن إلىاا   

 ؿ  يا  بؿ الويواةلكت
90 99% 19 00.9% 19 01.9% 

الػؾايا لموارل تص ي  ف  ييا التن إلى   اةلكتؿ  يا 

  بؿ الويو
19 00.9% 01 09% 99 93.9% 

 التصوؾ الح  ية الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  الهتيتا 

 %93.9 99 %99.9 09 %19.9 19 رػل الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا

إلما ليتا ؾ  فاوة التمؿفياا فاى ررا   األهتيا التتو

 التمييل 
99 99% 01 09% 19 09% 

الػؾايااا ل لمواراال التااي تمااال فااي تنتيااا التااا ؾا  

 فوة التمؿفيا 
19 00.9% 11 19.9% 99 90.9% 
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 الاااو ي لترتو اااا رااا  التاااا ؾ  رحااالة التماااس، 

 البصااث،  األلاا يا،  التكنيااف،  توليااػ اليااؿ َ، 

 إتعاا ؼ ال ااؿاؾا و  لتياا  التااا ؾا  غ ؾ  بيااؿ فااي 

تميايل البؿي ا التي يتل لاا  توذياس التتميتاي  فاي ال

 باااؿ الوياااو،  تااا  يوذاااػ   إلاااا إلوياااا لاااي  تاااوفؿ 

التا ؾا  فوة التمؿفيا  تصُم  اة ر ـ األ ا غيتي 

  التصٍيل الػؾالي، 

ج  ي اا ة الص ذااا إلااى التي ااػ راا  الااتعػام التن إلىاا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو لتنتيااا الااو ي ل لتااا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا  الؿِااا   ااا  الاااتميل لاااػل ْااا ا 

 ي .الػؾال   المي

تماااااػ التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ الوياااااو  -

الاااتؿاتيريا تمييتياااا رن لااابا لتنتياااا الاااو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  الؿِا   ا  الاتميل، 

شيااااث تُمااااػ رااااػظ   فاااا     لتمفيااااف رىاااا ؾ ا 

التتميتااي ،  ف  ييااا لي اا   الااتميل اةلكتؿ  يااا 

في تص يا  األهاػاف التؿذاو ،  تا  ال اا  تمافـ 

   ظؿياا   الااتميل الصػيحااا راا  تص ياا  رتبيباا 

رحل  ظؿيا   الاتميل التما   ي،  الاتميل البنا اي 

االذتتاااا  ي،  الااااتميل التىاااا ؾ ي،   ظؿياااا   

الاااتميل النىااآ،  النظؿياااا االتٍااا ليا،  تاااػ ل 

رب غ   ظؿي   الموا التمؿفي  ت ؿيؿ الاؽا ، 

رتاا  يمااال فااي تمفيااف الااو ي ل لمتيياا   فااوة 

وذااس، غ اال التمؿفيااا ر  ؾ ااا  لاا لتميل  ذااا   ل

التياااااا     التمييتيااااااا  االذتت  يااااااا لااااااي  

التتميتااااااي   ظ ٌااااااا األإلااااااؿا ،  تاااااا  ال  ال  

التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  لع ٌاااا التيكياااؿ 

الن إلاااػ تتصمااا  فاااي  ااال الاااتعػام التن إلىااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

 إلااااػ ال ااااػ   ػيااااػ راااا  الػؾالاااا    يااااى ال   -

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو تص   فوااػ 

ايااا  تمييتياااا  ػياااػ ، لاااواا فاااي تصماااي   رف

اة رااااا ـ األ ااااا غيتي ال  التصٍااااايل الػؾالاااااي 

 تمفياااف الاااتميل البنااا اي االذتتااا  ي  تباااويؿ 

التاااا ؾا  التتبيباااا لبنااا ا ررتتمااا   الاااتميل 

 ,Kumi-Yeboah) الااتميل األلت ٍااا اي 

،  تا  ال ااا  تمتال  يااى تباويؿ رااا ؾا  (2018

الاااااتميل رحااااال راااااا ؾا  التيكياااااؿ  التمااااا    

،  تمفيااااف Abawajy, 2012لتىااا ؾ ا  ا

اال عااؿاْ فاااي الااتميل  تص يااا  الااتميل لإلت ااا   

(Ma et al., 2015) تاا  ال اا  تمااال فااي  ،

تولياااااااػ الػافمياااااااا لياااااااتميل  الؿِااااااا   ناااااااس 

(Carceller et al., 2013)  فاي الوإلا  ،

ؼاتااس تتمااػ التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو 

يل الشااػ الااػ ير   الؿايماايا لنراا ز لي اا   الااتم

، (Robinson, 2011) الااتميل  بااؿ الويااو 

 لؽل  يمتعػم الب شاث التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

 بااؿ الويااو، فااي هااؽا البصااث، لتنتيااا الااو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  الؿِا   ا  الاتميل، 

شيااث تمااال فااي تصمااي  اة راا ـ األ اا غيتي، 

 تمفياااف الاااتميل البنااا اي االذتتااا  ي،  تباااويؿ 

بنااا ا ررتتمااا   الاااتميل التاااا ؾا  التتبيباااا ل

 التميل،  تبويؿ راا ؾا  الاتميل رحال راا ؾا  

التيكيااااااؿ  التماااااا     التىاااااا ؾ ا،  تمفيااااااف 

اال عااؿاْ فااي الااتميل،  ـياا غ  الػافميااا ليااتميل 

  Carceller) الؿِ   نس 

 لك  ل لؿال رت  ال ؾغتس لمُ الػؾال   ر    -

ف  يياااا  رفايااا  التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

هناا   لمااُ الػؾالاا   توٌااي  الوياوو إال ال  

 ;Palmer et al., 2008)لماػم ف  ييتاا  

Wise et al., 2013) رتااا  الاااتػ ى ،

ِااؿ ؾ  البصااث فااي  واراال تمفيااف رىاا ؾ ا 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

129 

 

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة

الب ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو 

 رناااااا  ِاااااؿ ؾ  إيرااااا غ رمااااا ييؿ  اِاااااصا 

 Redmond et)ةلااتؿاتيري   التن إلىااا 

al., 2018; Warren, 2018)  ااؽل   ،

إيرااا غ الصياااو  ليتاياااو  ياااى التصاااػي   التاااي 

تواذس التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو رحلة 

رماااتول التاااؿالٓ لاااي  األفكااا ؾ  الااااػف رااا  

التن إلىااااااا، التااااااا ؾ  فااااااي الااااااتعػام الغ ا  

الن اااااا ن، إغاؾ  الن اااااا ن، تنظاااااايل  هيكيااااااا 

التن إلىااا  ، إغاؾ  األغ اؾ   تييااا   الت يااايل، 

لػافمياا  االلااتتؿاؾ فااي   ييياا الصياا    يااى ا

 ,.Baker, 2011; Hurt et al)الاتميل 

،  تاا  تن  لاا  لمااُ الػؾالاا   الهتيااا (2012

تصييل  غؾالاا الموارال التاي تنبال لمايو ي   

 ,Dixson)التتميتااااي  الجناااا ا التن إلىاااا   

2015; Schellens & Valcke, 2006) ،

  يااااى ؼلاااا ، توذااااػ ش ذااااا إلااااى الااااتعػام 

بؿ الويو،  التي ػ ر  التن إلى   اةلكتؿ  يا  

ف  ييتااا  فااي تنتيااا الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة 

التمؿفيااااا  الؿِاااا   اااا  الااااتميل لااااػل ْاااا ا 

 الػؾال   الميي .

ج لح ااا ة الص ذاااا إلاااى الاااتعػام تكنولوذيااا  تصياااي   

الااتميل ليتنبااا لي  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو    إلتا  لا لو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا 

    التميل لػل ْ ا الػؾال   الميي . الؿِ  

ال وا  ال  تصياي   الاتميل تُماػ ربيبا   ِاؿ ؾي    -

ليتميل  رباوؾإ لي ا   الاتميل، لااػف تٍاتيل 

لي اااا   تمييتيااااا تااااػ ل التكياااا   تعٍاااايً 

التواؾغ لنا ا  ياى التنباا ل لمايو ي    تصييال 

البي  اا   التؿتببااا لاا لتتميل  الااتميل  المااي ة 

ل،  تا  يُماػ راػظ   فا    الؽإ يصاػت فياس الاتمي

فااي  راا ز التٍااتيل التمييتااي،  يمااال لىااكل 

ف  ااال فاااي  رااا ز تٍاااتيل  تص يااا  الي  يياااا 

التتوإلما ليتن إلى    بؿ الويو،  ت  ال   را ز 

التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ  الاااااتؿاتيريا

الويو، يتبيو تصػيػ الموارل  التتاياؿا  ؼا  

الم إلااااا لااااا   اااا  ْؿياااا  تصيياااال لاااايو ي   

يتاااااي   ال ىااااابتال ظ لاااااا ، ل لاااااتعػام التتم

 تصيي   التميل.

 إلي ااػ   ػيااػ راا  الػؾالاا    يااى ال  رااػظل  -

تصياااي   الاااتميل يُماااػ ربيبااا   ِاااؿ ؾي   ليتميااال 

 ربااوؾإ لي اا   الااتميل، لاااػف تٍااتيل لي اا   

تمييتيا تػ ل التكي   تعٍيً التاواؾغ لنا ا 

 يااااى التنبااااا ل لماااايو ي    تصيياااال البي  اااا   

يل  الاااتميل  المااااي ة الااااؽإ التؿتبباااا لاااا لتتم

يصاااػت فياااس الاااتميل، شياااث ال اااػ   ػياااػ رااا  

الػؾالاااا   ف  ييااااا الااااتعػارس فااااي تٍااااتيل 

 تباااويؿ لي ااا   الاااتميل  تىاااعيً لااايو ي   

التتميتاااااي   تعٍااااايً التاااااواؾغ التمييتياااااا 

(Cambridge & Perez-Lopez, 

2012; Lockyer et al., 2013)  تا  ال  ،

ز التٍااتيل تصييال الاتميل رااػظ   فا    فااي  را 

، (Lockyer et al., 2013)التمييتاااي 

 يمال لىكل ف  ل في  را ز تٍاتيل  تص يا  

الي  يياااا التتوإلماااا ليتن إلىااا    باااؿ الوياااو 

(Mckee, 2017)  تااااا  ال ٌااااا  تيااااا  ،

الػؾالاااا   لّااااؿ ؾ  ت ااااػيل الااااػ ل  األْااااؿ 

التؿذمياااا ليتميتاااي   رباااوؾإ لي ااا   الاااتميل 

 باااؿ الوياااو لىاااي  تو يااا  راااػظل تصياااي   

ميل فاااااي غ ااااال  تمفياااااف الاااااتميل  التنباااااا الااااات

 ل لتت ؾل   رمت ب  .

را  ظا   المااؿَ الما ل   فاي ِااوا را  تاال 
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التوٌل إليس في ال ال   ج  ي    ج لح   تبي ة  ػم  ذاوغ 

إتي ة لي   ت اد البصاوت  الػؾالا   لىاي  ف  يياا 

التن إلىااا  بااؿ الويااو فااي تصمااي   ااواتد الااتميل، 

 وارال  رتاياؿا    ػؾ  في البصاوت التاي تن  لا  

تمفيااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

التااي  -المؿليااا –الويااو،  ذااوغ  ااػؾ  فااي البصااوت 

تن  لاا   يييااا تو ياا  رااػظل تصيااي   الااتميل فااي 

تٍااتيل  تبااويؿ لي اا   الااتميل  بااؿ الويااو   رااا 

 تنظيل  هيكيا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو 

ا   رااا  ْاا ا ظ ٌااا،  ذااوغ ش ذااا لااػل الباا 

الػؾالاا   الميياا  ظ ٌااا لتنتيااا الااو ي ل لتااا ؾا  

فااوة التمؿفيااا،  ِااؿ ؾ  تص اا   واراال التٍااتيل 

التمييتي في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو لتا  

يبااوؾ تياا  التااا ؾا  لااػيال  يصماا  ؾِاا هل  اا  

 التميل.

 صٍبغة هشكلة الجحث.
فاااي ِاااوا التصااا  ؾ  األلمااا غ المااا ل ا،  

ر  ٌي اا رىكيا البصث فاي المبا ؾ   تتك  الب شث

 الت ؿيؿيا اآلتياة

"توذاااػ ش ذاااا إلاااى الاااتعػام تكنولوذيااا  تصياااي   

الااتميل ليتنبااا لي  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو  الكى   ا  الجؿها   ياى الاو ي ل لتاا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا  الؿِااا   ااا  الاااتميل لاااػل ْااا ا 

 الػؾال   الميي "

 أسئلة الجحث.
ىكيا البصث تل اإلتؿاز المااا  الاؿايك لصل ر

"  ياا  يتكاا  الااتعػام تكنولوذياا  تصيااي   الااتميل 

ليتنبا لي  ييا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو، 

 الجؿه   ياى تصماي  األغاا الما م لبا ا الػؾالا   

الميي   تنتيا التا ؾا  فوة التمؿفيا  الؿِا   ا  

 ياااا الاااتميل لاااػيالف"  يتياااؿت رناااس األلااا يا اليؿ

 األتياة

رااا  رمااا ييؿ تٍاااتيل لي اااا الاااتميل اةلكتؿ  اااي  -1

ال  اتااااا  يااااى الويااااو ل لااااتعػام التن إلىاااا   

اةلكتؿ  يا فاي ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   الاتميل 

التنب اااا لي  يياااا التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا  ، 

 الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا،  الؿِاا  

    التميل لػل ْ ا الػؾال   الميي ف

ييتااي لبي ااا الااتميل اةلكتؿ  ااي راا  التٍااتيل التم -0

ال  اتااااا  يااااى الويااااو ل لااااتعػام التن إلىاااا   

اةلكتؿ  يا فاي ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   الاتميل 

التنب اااا لي  يياااا التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا  ، 

 الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا،  الؿِاا  

    التميل لػل ْ ا الػؾال   الميي ف

لوياو را  ف  يياا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ ا -9

فاااي تصماااي  رماااػال  الغاا ْااا ا الػؾالااا   

المييااا  فاااية األغاا المااا م فاااي ر اااؿؾ الولااا آ 

التتمااػغ  التي  ييااا، الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة 

 التمؿفيا، الؿِ     التميلف

راااا  ال ااااػؾ  التنبايااااا ليتتايااااؿا  التماااات يا  -9

)التنب اا  / الماات  ، فااي التنبااا لاايغاا ْاا ا 

ل لتاا ؾا  الػؾال   الميي  في ر يا ق الاو ي 

 فوة التمؿفياف

راااا  ال ااااػؾ  التنبايااااا ليتتايااااؿا  التماااات يا  -9

)التنب اا  / الماات  ، فااي التنبااا لاايغاا ْاا ا 

 الػؾال   الميي  في ر ي ق الؿِ     التميلف

راااا  ال ااااػؾ  التنبايااااا ليتتايااااؿا  التماااات يا  -9

)التنب اا  / الماات  ، فااي التنبااا لاايغاا ْاا ا 

 اؿؾ ت نيا   الػؾال   الميي  في األغاا الما م لت

 الول آ التتمػغ  التي  يياف
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 أهذاف الجحث.
تٍتيل رم ييؿ تٍاتيل إلاتؿاتيريا التن إلىا    -

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ 

تصيي   الاتميل التنب اا لي  يياا التىا ؾ ا فاي 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الااو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا،  الؿِا   ا  الاتميل 

ي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ل

 لػل ْ ا الػؾال   الميي .

ت ااااااػيل تٍاااااااوؾ ةلااااااتؿاتيريا التن إلىااااااا    -

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ 

تصيي   الاتميل التنب اا لي  يياا التىا ؾ ا فاي 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الااو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا،  الؿِا   ا  الاتميل 

ي لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فاا

 لػل ْ ا الػؾال   الميي .

الكىااا   ااا  تااايجيؿ إلاااتؿاتيريا التن إلىااا    -

اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ 

تصيي   التميل التنب ا  يى الاو ي ل لتاا ؾا  

فااوة التمؿفيااا،  الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي ااا 

 التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو،  الغاا

 الب ا في ر ؿؾ ت ني   الول آ التي  ييا.

تىاعيً الم إلاا لاي   ن ٌاؿ تصياي   الاتميل  -

التنب اااا لي  يياااا التىااا ؾ ا فاااي التن إلىاااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الااو ي ل لتااا ؾا  

فااوة التمؿفيااا،  الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي ااا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو،  الغاا 

    الول آ التي  ييا.الب ا في ر ؿؾ ت ني

الكىااااا   ااااا  ال اااااػؾ  التنباياااااا ليتتاياااااؿا   -

التمت يا )التنب   / المت  ، في التنباا لايغاا 

ْ ا الػؾال   الميي  فاية الاو ي ل لتاا ؾا  

فااوة التمؿفيااا، الؿِاا   اا  الااتميل فااى لي ااا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو، األغاا 

المااااا م لت اااااؿؾ ت نيااااا   الولااااا آ التتماااااػغ  

 التي  يياف

 هتغريات الجحث. 
 تتتحل رتايؿا  البصث فية 

التتاياااؿ التمااات ل،  بااا ؾ   ااا  إلاااتؿاتيريا  -

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ِااوا 

 ن ٌااااؿ تصيااااي   الااااتميل التنب ااااا لي  ييااااا 

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

 الويو 

التتاياااؿ التااا لع  يتتحااال فاااي جااا ت رتاياااؿا   -

 فؿ ياة

 لو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا.ا -

الؿِااا   ااا  الاااتميل فاااي لي اااا التن إلىااا    -

اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو لااااػل ْاااا ا 

 الػؾال   الميي .

األغاا الماا م لباا ا الػؾالاا   الميياا  فااي  -

 ر ؿؾ ت ني   الول آ التتمػغ  التي  ييا. 

 عٍنة الجحث.
تتكو   ينا البصث ر  ْ ا الػؾال   المييا  

ماتول الحا  ي،  هال يػؾلاو  ر اؿؾ )ر ذمتيؿ، الت

ت نيااا   الولااا آ التتماااػغ  التي  يياااا فاااي اليٍااال 

ها،،   اػغهل 1991/ 1992الػؾالي الح  ي ليما م 

(09.، 

 هنهج الجحث. 
ا أل  هاااؽا البصاااث يماااػ رااا  البصاااوت    ظاااؿ 

التبويؿياااا فاااي تكنولوذيااا  التميااايل، ف اااػ الاااتعػام 

ْب  ا  الب شث التن هد الح جا اآلتيا، لىاكل رتتا لع، 

   ة(El-Gazzar, 2014)لمبػ اليبي  الرفاؾ 
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التااااناد الوٌاااايية  الااااتعػرس الب شااااث فااااي  -1

رؿشيااا الػؾالااا التصيياال، شيااث تصػيااػ رماا ييؿ 

تٍتيل التؿاتيريا التن إلىا االلكتؿ  ياا  باؿ 

الوياااو فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل 

 التنب ا لي  ييا التى ؾ ا في التن إلى  ،

ة ISDلتمييتياااا راااناد تباااويؿ التنظورااا   ا -0

 الااااتعػرس الب شااااث فااااي رؿشيتااااي التٍااااتيل 

 التبااااااويؿ، شيااااااث تٍااااااتيل الغ ا  البصااااااث 

 الم لرااااا الترؿيبيااااا ليبصااااث التتتحيااااا فااااي 

التؿاتيريا التن إلىاا االلكتؿ  ياا  باؿ الوياو 

فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل التنب اااا 

لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا  ،  الااو ي 

 الؿِا   ا  الاتميل، ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا 

 ،.0219ل ت لع ظبوا   توؼخ الرفاؾ )

التاااناد الترؿيباااية  الاااتعػرس الب شاااث فاااي  -9

رؿشيتااااي التببياااا   الت ااااويل، شيااااث ترؿلااااا 

البصث،  الكى     الموارال التنب اا لي  يياا 

التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا      إلتااا  لاا لو ي 

 ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  الؿِ     التميل.

 ٌجً للجحث.التصوٍن التجر
يمااااتعػم البصااااث التٍااااتيل واااابس الترؿيبااااي 

التماااؿ ف ل لااال الترتو اااا الواشاااػ  ؼ  التببيااا  

 ،ة  1البمػإ  ت  هو روِس ل لىكل )

 ،1وكل )

 التٍتيل الترؿيبي ليبصث

 تببي  الغ ا  ال ي ق التم لرا الترؿيبيا

إلتؿاتيريا التن إلى   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في 

ميل ِوا  ن ٌؿ تصيي   الت

 التنب ا لي  ييا التى ؾ ا

 ر ي ق الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا -1

ر ياا ق الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  -0

  بؿ الويو

األغاا المااا م ليبااا ا فاااي ر اااؿؾ ت نيااا   الولااا آ التتماااػغ   -9

 التي  ييا

 فروض الجحث. 
 افتؿَ البصث اليؿ َ األتياة

≥ رمااااتول يوذااااػ فااااؿة غا  إشٍاااا اي    نااااػ  -

، لي  رتولبي غؾذ   التببي  ال بيي 2.29)

 التببياا  البمااػإ لت ياا ق الااو ي ل لتااا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا لاااػل ْااا ا الػؾالااا   المييااا  

تؿذاع ألجاؿ اةلاتؿاتيريا الت تؿشاا فاي ِاوا 

 ن ٌااااؿ تصيااااي   الااااتميل التنب ااااا لي  ييااااا 

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

 الويو 

≥   إشٍاااا اي    نااااػ رمااااتول يوذااااػ فااااؿة غا -

، لي  رتولبي غؾذ   التببي  ال بيي 2.29)

 التببياا  البمااػإ لت ياا ق الؿِاا   اا  الااتميل 

لااااػل ْاااا ا الػؾالاااا   الميياااا  تؿذااااع ألجااااؿ 

اةلاااتؿاتيريا الت تؿشاااا فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ 

تصيي   الاتميل التنب اا لي  يياا التىا ؾ ا فاي 

 التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

≥  إلااا غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول ال توذااػ   -

، لااي   ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التنب ااا 2.29)

لي  يياا التىا ؾ ا فاي التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

 بؿ الويو،  الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا 

 لػل ْ ا الػؾال   الميي .
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≥ ال توذااػ   إلااا غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول  -

ب ااا ، لااي   ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التن2.29)

لي  يياا التىا ؾ ا فاي التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

 بااؿ الويااو،  الؿِاا   اا  الااتميل لااػل ْاا ا 

 الػؾال   الميي .

≥ ال توذااػ   إلااا غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول  -

، لااي   ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التنب ااا 2.29)

لي  يياا التىا ؾ ا فاي التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

ييا  فاي  بؿ الوياو،  الغاا ْا ا الػؾالا   الم

 ر ؿؾ ت ني   الول آ التي  ييا.

يتك  التنباا لتمتول الو ي ل لتا ؾا  فوة  -

التمؿفيا لػل ْ ا الػؾال   الميي  را  ظا   

التتايااااااؿا  التنب ااااااا لي  ييااااااا التن إلىاااااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو. 

يتك  التنباا لتمتول ل لؿِ     التميل لاػل  -

ؿا  ْاا ا الػؾالاا   الميياا  راا  ظاا   التتاياا

التنب ااا لي  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

 الويو.

يتكاا  التنباااا لتمااتول األغاا فااي الت ااؿؾا   -

لاااااػل ْااااا ا الػؾالااااا   المييااااا  رااااا  ظااااا   

التتايااااااؿا  التنب ااااااا لي  ييااااااا التن إلىاااااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو. 

 حذود الجحث. 
التاافم البصااث ل لصااػ غ التوِااو يا التتتحيااا 

ر ااؿؾ ت نياا   الولاا آ  فااي  ن ٌااؿ ال  روِااو   

التتماااااػغ  التي  يياااااا لتؿشياااااا الػؾالااااا   المييااااا  

)ر ذمااتيؿ،،  تتحياا  الصااػ غ البىااؿيا فااي ْاا ا 

الػؾال   الميي  )ر ذمتيؿ، التماتول الحا  ي،  هال 

يػؾلو  ر ؿؾ ت ني   الولا آ التتماػغ  التي  يياا 

/ 1992فااااااي اليٍاااااال الػؾالااااااي الحاااااا  ي ليماااااا م 

الصػ غ التك  يا فاتل  ،، الر 09ه،،   ػغهل )1991

التببي  في  ييا التؿلياا لر رماا  راؿا    ا  لماػ 

 .Blackboard بؿ  ظ م إغاؾ  التميل اةلكتؿ  ي 

 املعبجلبت التجرٌجٍة يف الجحث.
التؿاتيريا التن إلىا االلكتؿ  يا  باؿ الوياو 

فاي ِااوا  ن ٌااؿ تصياي   الااتميل التنب ااا لي  ييااا 

ل لتاا ؾا  فاوة  التى ؾ ا في التن إلى  ،  الو ي

التمؿفيا  الؿِ     التميل، ل ت لع ظبوا   توؼخ 

 ،.0219الرفاؾ )

 أدوات الجحث.
 ر ي ق الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا.  -

ر ي ق الؿِ   ا  الاتميل فاي لي اا التن إلىا    -

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

اظتباا ؾ األغاا الماا م ليباا ا فااي ر ااؿؾ ت نياا    -

 الول آ التي  ييا

 لجحث. أهوٍة ا
رااا  التتوإلاااع ال  يماااتييػ التميااال  رٍاااتتي 

 رباااااوؾإ لي ااااا   الاااااتميل  باااااؿ الوياااااو   راااااا 

 التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ الوياااااو ظ ٌاااااا 

 البااا شحي  فاااي الترااا   رااا  البصاااث الصااا لي فاااي 

 ذ  بي ة

الر  اااو التيااا هيتية إل اتاااا التاااا ؾا  فاااوة  -

التمؿفياااا  الاااو ي لاااا ، التمااا ييؿ التؿتبباااا 

تمفياااف التىااا ؾ ا فاااي لتٍاااتيل إلاااتؿاتيريا 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ِااوا 

رػظل تصيي   التميل،  ن ٌاؿ تصياي   الاتميل 

الواذاااو رؿا  تاااا   ناااػ تٍاااتيل إلاااتؿاتيريا 

تمفيااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 باااؿ الوياااو ال ـراااا لتنتياااا التاااا ؾا  فاااوة 

التمؿفيا، األْاؿ اةلتؿوا غيا لتو يا  راػظل 
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ياااي   الاااتميل فاااي تٍاااتيل  تباااويؿ لي ااا   تص

الااااااتميل  بااااااؿ الويااااااو   رااااااا  التن إلىاااااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو ظ ٌا.

الر  ااو التببي ااية تىااعيً المواراال التنب ااا  -

لتصييااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 بااؿ الويااو، ر ياا ق الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة 

التمؿفياا، ر ياا ق الؿِا   اا  الاتميل فااي لي ااا 

ن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو، االلتؿوا غ الت

لتمييتاااا    إذااااؿااا  تببياااا  اةلااااتؿاتيريا 

الت تؿشاا لتمفياف التن إلىاا   اةلكتؿ  ياا  بااؿ 

الويااااو، إذااااؿااا  تنتيااااا التااااا ؾا  فااااوة 

التمؿفيا  الو ي لا ،  ن ٌؿ تصياي   الاتميل 

ؼا  الم إلا لتٍتيل  تبويؿ لي    التميل  باؿ 

 هيكياااا التن إلىااا    الوياااو   راااا،  تٍاااتيل

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو ظ ٌا.

 خطىات الجحث. 
فاااي ِاااوا الااااػف الاااؿايك التتتحااال فاااي" 

الاتعػام تكنولوذياا  تصياي   الااتميل ليتنباا لي  ييااا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو    إلتااااا  

ل لؿِاااا   اااا  الااااتميل  الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة 

مااايؿ التمؿفياااا لاااػل ْااا ا الػؾالااا   المييااا  " ت

 ظبوا  البصث  ت  ييية

االْ ت  يى الػؾال    األغلي   الم ل ا ؼا   -1

 الم إلا لتص  ؾ البصث.

إ ااااػاغ رماااا ييؿ تٍااااتيل إلااااتؿاتيريا تمفيااااف  -0

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الوياااو فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل 

 رتبيباا   الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا 

  الؿِ     التميل.

ػيػ  ن ٌؿ تصياي   الاتميل التنب اا لي  يياا تص -9

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويااو،  الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا، 

  الؿِ     التميل.

التٍاااتيل التمييتاااي ةلاااتؿاتيريا التن إلىااا    -9

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ 

تصيي   الاتميل التنب اا لي  يياا التىا ؾ ا فاي 

ن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الااو ي الت

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا،  الؿِا   ا  الاتميل 

لاااػل ْااا ا الػؾالااا   المييااا ،  فااا   تاااوؼخ 

ليتٍااااتيل  El-Gazzar (2014)الراااافاؾ 

 التمييتي.

تٍتيل  تصػيػ الغ ا  ال يا ق  ذتاع البي  ا    -9

فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل التاااي تااال 

 ا  ال يا ق إلاى تصػيػه ، شيث تال تٍاني  الغ

  و ي ة

ة الغ ا  إليااا ق تتميااا  لؿٌاااػ الاااتر ل   1-9

البااا ا فاااي ذوا اااو الاااتميل التصاااػغ ،  تيراااا 

رىاا ؾ  تال فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو،  تتتحل فية ر ي ق الاو ي ل لتاا ؾا  

فوة التمؿفياا، ر يا ق الؿِا   ا  الاتميل فاي 

اا لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو، األغ

الماااا م ليباااا ا فااااي ر ااااؿؾ ت نياااا   الولاااا آ 

 التي  ييا.

ة الغ ا  تتمياا  لتصيااي   الااتميل الاااؿَ 0-9

رناااا  تىاااعيً  تااآ لااايو  البااا ا ظااا   

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  التنبااا 

ل لموارااال األ حاااؿ إلاااا ر   فاااي تص يااا  ف  يياااا 

 التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

 ترؿلا البصث. -9

 ني  البي    .ترتيع  تٍ -9

ة ذتع البي    ، تل ذتع البي     ر   ػغ 1-9
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 ر  التٍ غؾ اوتتي   يى التٍ غؾ األتياة

 ة تبويو البي     التي تل الصٍو   ييا ة0-9

  ؿَ  ت اد البصث  رن إلىتا   تيميؿه . -9

 ت ػيل التوٌي    الت تؿش   التن لبا -3

 هصطلحبت الجحث.
لاااااي   التن إلىااااا   اة تؿ  يااااااة تىااااا ؾ   تي  ااااال

التتميتاااي   لمّاااال الااابمُ، لتبااا غ  التميورااا   

  ذااا   النظااؿ  التااواؾغ التمييتيااا، فيتاا  يتمياا  

ل لتوِاااااو    التاااااي تّاااااتنا  ر اااااؿؾ الولااااا آ 

التتمااػغ  التي  ييااا،  ؼلاا  لىااكل رتاافار  ال  ايااؿ 

 رتفار  ال  ل لرتع لينال.

 باااؿ الوياااوة  اةلكتؿ  يااااالاااتؿاتيريا التن إلىااا   

رتك ريااااا ركو ااااا راااا   الااااتؿاتيريا باااا ؾ   اااا  

التيااااا     التمييتياااااا  االذتت  ياااااا، التاااااي تاااااتل 

ل لتعػام رنٍ    باؿ الوياو  ال ظتاا إغاؾ  الاتميل 

اةلكتؿ  اااي، لتبااا غ  اآلؾاا  التميورااا    التاااواغ 

التمييتيااااا   ذااااا   النظااااؿ لااااي  ررتو ااااا راااا  

التتميتاااي  ياااؿلبال ظٍااا اً رىاااتؿ ا، لتص يااا  

لاتعػام التنتاػي   الهػاف تمييتيا رصػغ  رماب   ، ل 

  لوش   الن  ن.

 وارل تصييف التى ؾ ا في التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

 بؿ الويوة ي ٍػ لا  في البصاث الصا لي ررتو اا 

التتايااؿا   المن ٌااؿ التنب ااا لي  ييااا التن إلىاا   

اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو،  التاااي تّااات  تىاااريع 

ْاا ا الػؾالاا   الميياا  ليتىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   

  يا  بؿ الويو، لت  يص ا  الهاػافال  يباوؾ اةلكتؿ

الغااااال    اايال ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  يص اا  

 ؾِ هل    التميل.

تصيااااي   الااااتميلة يىاااايؿ رصتااااػ  بيااااا ظتاااايك 

، إلاااى التصيي تياااا التمييتياااا لي اااا   تيياااا 0202)

إلياااااا ق لي  اااااا    اااااا  الباااااا ا ،  لاااااااي ف تال، 

 ىاابا  تيا   تال، فاي لي اا   الاتميل اةلكتؿ  اي  ال

الااتميل  يااى العاآ،  ذتمااا ،  تصيييااا ،  ت ؿيؿهاا ، 

 ا تىااا ف األ تااا ْ  النتااا ؼخ، لااااػف فاااال الاااتميل 

 البي ااا   التاااي يصاااػت فياااا ،  تصماااينا ،  يُماااؿف 

إذؿااي   في البصث الص لي لي س رػظل إل ال  يى ذتع 

 تصييااااال البي  ااااا   الكتياااااا  الكييياااااا التؿتبباااااا 

ليبااا ا الجنااا ا ل لتيااا     التمييتياااا  االذتت  ياااا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو، ل لااااتعػام 

ت نيااا    الغ ا  رصاااػغ ، لتىاااعيً ال تااا ْ  تااا ؼخ 

ليو ي   التتميتي  ظ   التى ؾ ا في التن إلى  ، 

 التنبا لموارل تمفيف ف  ييا التن إلىاا  باؿ الوياو 

  تىرع الب ا  يى التى ؾ ا فيا .

ا التاتميل التا ؾا  فاوة التمؿفياا. ي ٍاػ لاا  غؾايا

 ل لمتيي   التمؿفيا التي ي وم لا .

الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفياااة ي ٍااػ لااا  فااي 

البصااااث الصاااا لي، غؾايااااا ْ لااااو الػؾالاااا   الميياااا  

ل لمتيي   فوة التمؿفيا التي ي وم لاا  الجنا ا الاتميل 

ظاا   التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  يىااتل 

التمييتيااا ؼلاا    يااس لمتيياا   التعباايٓ لتي   تااس 

الجناا ا التن إلىااا، رمااس تميي اا    الؾاا الاافر ا، جاال 

تنظيتس لتى ؾ تس في التن إلىا ر  ظ   لصحاس  ا  

التميور   التي تػ ل ؾاليس،  ْؿز التم مال  التاي 

تمتااا  التن إلىاااا،  إغؾا اااس ألهتياااا التك رااال راااع 

 ذا    ظؿ اآلظؿي   الن ػ البن ا، جل رؿاإلبا رػل 

ػ التن إلىااا،  االلااتر لا التفارااس لتمييتاا    إلوا اا

آلؾاا ـراااا اد،  ت ياااايل الغااد فااااي ِااااوا رماااا ييؿ 

 رصػغ  رمب   .

الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

التىا  ؿ  بؿ الويوة ي ٍاػ لاس فاي البصاث الصا لي 
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اةير لياااا التاااي تكو ااا  لاااػل الب لاااو    التوذاااا 

 تيراااااا الاااااتتت  س ل لتىااااا ؾ ا فاااااي التن إلىااااا   

ا  بؿ الويو را  شياثة  ِاوز التبا غ  اةلكتؿ  ي

 التوذياااا  ، التيااا     التمييتياااا  االذتت  ياااا، 

الاااػ ل  التمااا  ػ ، رصتاااول التن إلىااا    اؾتب ْاااس 

ليهااػاف الااتميل، النتاا اد التمييتيااا  اة راا ـ الااؽإ 

 ش  س الب لو.

األغاا الم م ليب لو في الت ؿؾة ي ٍػ لس في البصاث 

ي االظتباا ؾا  الصاا لي رتولاآ غؾذاا    اال ْ لااو فاا

 ا ايا،  التكييي   التماتعػرا لت يايل الغاا -)فٍييا

 الب لو لنا يا غؾالا الت ؿؾ.

 اإلطبر النظري للجحث
ا أل  البصااااث الصاااا لي ياااااػف الااااتعػام   ظااااؿ 

تكنولوذي  تصيي   التميل ليتنبا لي  ييا التن إلىا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  الجؿه   يى تصماي  األغاا 

ؾالا   الميياا   تنتياا التاا ؾا  فااوة الما م لب ل لػ

التمؿفيا  الؿِ     التميل لػيالو لؽل  ف اػ تنا    

اةْ ؾ النظاؿإ ليبصاث التصا  ؾ اآلتيااة التن إلىا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو، التصيي تيا التمييتياا ليتناا 

لي  ييا التىا ؾ ا فاي التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ 

ؿِااا   ااا  الوياااو، التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا، ال

الااتميل، الم إلااا لااي  التتايااؿا  التماات يا  الت لمااا، 

رما ييؿ تٍاتيل إلاتؿاتيريا التن إلىا   اةلكتؿ  يااا 

 باااؿ الوياااو فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل 

التنب ا لي  ييا التى ؾ ا  الاو ي ل لتاا ؾ  فاوة 

التمؿفياااا  الؿِااا   ااا  الاااتميل،  تاااوؼخ التٍاااتيل 

الصا لي،  ؼلا   ياى التمييتي الت ال لببيما البصث 

 النصو الت لية

التصوؾ األ  ة التن إلىا   االلكتؿ  ياا  باؿ 

 الويو.

يتنااا    هاااؽا التصاااوؾ  اااػ  رصااا  ؾ فؿ يااااة 

رياوم التن إلى   االلكتؿ  يا  بؿ الويو، الي  يياا 

التمييتيا ليتن إلى   االلكتؿ  يا  بؿ الويو، ال تا ْ 

التن إلىاااا   االلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو، المواراااال 

ؿ   يى التى ؾ ا فاي التن إلىا   االلكتؿ  ياا التاج

 بؿ الويو، األلك  التب غلا النظؿيا التاي ت اوم 

 ييا  التن إلى ت  االلكتؿ  ياا  باؿ الوياو، رما ييؿ 

تٍااااتيل لي ااااا الااااتميل االلكتؿ  ااااي ال  اتااااا  يااااى 

 التن إلى   االلكتؿ  يا  بؿ الويو

 رياوم التن إلى   االلكتؿ  يا  بؿ الويو. -1

  الت ِيا توذا   إلوياا  صاو واػ  المنوا

ا تتااااا غ ال ظتااااااا إغاؾ  الاااااتميل اةلكتؿ  ااااااي فااااااي 

التالمااا   التمييتياااا،  تؿتاااو  ياااى ؼلااا   ااااوؾ 

 لي   ذػيػ  ليتي     التمييتياا  التواٌالو األراؿ 

الااؽإ فااؿَ ِااؿ ؾ  تصػيااػ رتبيباا   تمفيااف تمياال 

البااا ا  ا عاااؿاْال فاااي الاااتميل، شياااث اؾتكاااف  

م لتصييااف التىاا ؾ ا فااي الهاػاف الااتميل  يااى االهتتا 

الااااتميل  التىاااا ؾ ا فااااي لناااا ا ررتتماااا   الااااتميل، 

 ل لتاا لي يتكاا  ال ااو  ال   راا ز ال ظتااا إغاؾ  الااتميل 

اةلكتؿ  ي  لي    التميل  بؿ الوياو، يتوإلا   ياى 

 ياا ا  تياا  األ ظتااا  البي اا   التمييتيااا فااي تمفيااف 

رااا ؾا  التتميتااي   إلااػؾاتال  يااى اال عااؿاْ فااي 

و  يى ؼل  تفايػ االهتتا م ل لتن إلىا   التميل،  تَؿت

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي لي اا   الااتميل الؿلااتيا 

  ايؿ الؿلتيا.

 تماػ التن إلىا   اةلكتؿ  يااا  باؿ الوياو راا  

التااػاظل الي  يااا فااي غ اال  تمفيااف الااتميل البناا اي 

االذتتاا  ي، شيااث تُتاا ز اليؿٌااا ليتتميتااي  لنااا ا 

ااا   النظااؿ، رماا ؾفال راا  ظاا   تباا غ  اآلؾاا   ذ

 تاااا  ال ااااا  تُرنااااو التااااتميل العرااااو  ال  التنبااااوإ 
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الىااموؾ لاا لصؿخ، شيااث يتكنااس التمبيااؿ  اا   ذاااا 

 ظااؿد لصؿيااا،  تاا  ال  التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو تػ ل النظؿ  الرػيػ  ليتميل ل  تب ؾد  تيي   

لن ايا إذتت  ياا إل اتاا  ياى ررتو اا را  وابك   

لااي   ن ٌاؿ الااتميل،  التي  ال  الااؿ الٓ االذتت  ياا

 يتك  إؾذ ت تي  األهتيا ليتى ؾ ا في التن إلى   

اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو لكو اا  تنباوإ  ياى ال تا ْ 

رتنو ا ر  التى ؾ ا رحلة التى ؾ ا االذتت  ياا، 

التىاااااا ؾ ا التمؿفيااااااا، التىاااااا ؾ ا المااااااايو يا، 

 التى ؾ ا التم   يا،  التى ؾ ا الم ْييا.

ؿ  يااا لي ااا  إشااػل  تُمااؿف التن إلىاا   االلكت

ْؿة التي  ل التي تمتس لتب غ  اليك ؾ غاظل لاي ة 

 اشااػ ُر ااػم  اا  ْؿياا  التمياال الااؽإ ي ااوم لااػ ؾ 

ااا  غيت ؿاْي ااا   التيماااؿ،  هاااؽد البؿي اااا تتباااع رنار 

 تمتس لكل راتميل ل لتما هتا الؾاااس  تميي  تاس راع 

،،  تاؽ ؿ شنا   0219اآلظؿي  ) بيل ذ غ  فراي، 

 إلى   االلكتؿ  يا  با ؾ  ، ال  التن0210الى  ؿ )

   رن إلى   تتل لي  ررتو ا ر  التتميتاي   باؿ 

وبكا اال تؿ  ،  تكو  رتفارناا ال  اياؿ رتفارناا، 

يااتل تنظيتااا  لصيااث تص اا  الهااػاف الااتميل التعباآ 

لا ،  التميل االذتتا  ي،  تُىاكل فياا  الترتو ا   

 لوذوغ إل اػ ال  ريمؿ ةغاؾ  التن إلى  .

ليتن إلى   االلكتؿ  ياا  باؿ الي  ييا التمييتيا  -0

 الويو.

تتاااااايس التن إلىاااااا   االلكتؿ  يااااااا اليؿٌااااااا 

ليتتميتاااي  ليتمبياااؿ  ااا  الؾاااااال   ذاااا    ظاااؿهل 

لىاااي  الاااتميل،  رىااا ؾ ا  تبااا غ  األفكااا ؾ  راااواؾغ 

الااتميل رااع الإلااؿا ال،   ااؽل  ت ااػيل التاؽيااا الؿاذمااا 

ال ـرااا ألإلااؿا ال، ل لتاا لي هااى تااوفؿ التؿ  ااا فااي 

   تاا اد الااتميل،  يمااػ اال عااؿاْ فااي الااتميل،  تصمااي

الاتميل الشااػ األهاػاف الؿايماايا التاي تماامى لتص يااا  

التىا ؾ ا فاي التن إلىاا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الويااو، 

شيث يوذػ   إلاا روذباا إلوياا لاي  التىا ؾ ا فاي 

التن إلىااا  بااؿ الويااو  اال عااؿاْ فااي الااتميل، لتاا  

يتّتنس را  ال تا ْ ليصّاوؾة اذتتا  ي، ال ا غيتي، 

ي،   ااا ْيي،  اال عاااؿاْ فاااي الاااتميل لااايك رمؿفااا

 Dixsonلاا ألرؿ اليماايؿو شيااث الواا ؾ غيكمااو  

ال  اال عااؿاْ فااي الااتميل يتحاال تصااػي   الراا م  (2015)

ربوؾإ لي    التمييل  بؿ الويو لواا فيت  يتميا  

لتٍتيل رصيفاتاس ال  تٍاتيل الغ ا  إلي لاس،  يىا ؾ 

ل  عاؿاْ فااي الاتميل لي ااس راػل الراااػ التباؽ   راا  

تميل  رمااتول رىاا ؾ تس فااي الااتميل راا  ظاا   التاا

 تيي   التيرل  ؾغ غ األفم    التي     التمييتياا 

رع التصتول  األإلاؿا ،  ياؿل ذوذا ؾغ   ـرا اد 

Guajardo et al.(2019)  ال  اال عاااؿاْ فاااي

الاااتميل ظااا   التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو 

ي ٍػ لس تو ي   التحت ؾ التاتميل لص لتاس النيمايا 

فااااااي اةغؾا   التنظاااااايل الااااااؽاتي   الااااااتؿاتيري تس

 الااتمػاغاتس  رمت ػاتااس  اا  الااتميل ة راا ـ التااا م 

التمييتيااا لإت اا  ،  هااؽا راا  يماامى البصااث الصاا لي 

لتص ي ااس راا  ظاا   الااتع ي  الااتنب ْ المواراال 

 التتايااؿا  التؿتببااا لتٍااتيل  هيكيااا التن إلىاا   

 اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو لتااا  يمااافـ رااا  ا عاااؿاْ

 التتميتي  في التميل.

، اليوااااػ 0219 ييعااً الماايػ اللااو ظبااو  )

التمييتيا ليتن إلى   االلكتؿ  ياا  باؿ اة تؿ ا  فاي 

الن ا ْ رناا ة إِا فا لماػ التي  ال االذتتا  ي لبي اا 

الاااتميل االلكتؿ  اااي، ـيااا غ  األلياااا لاااي  التتميتاااي  

 تصيياافهل لتىاا ؾ  األفكاا ؾ  التميوراا    التااواؾغ 

لااايع ظباااؿا  الاااتميل  ـيااا غ   تااا  التمييتياااا، تو

التميل، تاي ا فؿي الصاواؾ فاي ُرنا ض  را   يماي  ا، 
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التايااو  يااى لمااُ التىااك   رحاال إليااوغ الاافر ، 

تنتيااااا التااااا ؾا  الصي تيااااا  رعاااا ؾا  التواٌاااال 

 Huangاالذتت  ي  را ؾا  التيكيؿ، الر  هوا د 

فياااؽ ؿ  اااػغ رااا  اليواااااػ رناااا ة الاااتميل  (2002)

التماااا   ي  التىاااا ؾ ي، الااااتميل التياااا  يي، الااااتميل 

المتي  ال  األٌايل، الاتميل التتتؿ اف شاو  التاتميل، 

التىااا ؾ   التي  ااال االلكتؿ  اااي،  يّاااي  ليتياااؿ 

Palmer et al .(2008)    ال  التن إلىاااا

االلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو تمااال فااي ت يياال المفلااا، 

 ـيا غ  الىاموؾ ل ال تتا ا لترتتاع الاتميل  الىااموؾ 

 تميل الؽاتي  تميل اآلظؿي .ل لتما ليا  صو ال

 إهتت  لمُ الػؾال   ل لكى     ف  يياا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو    إلتااااا  

لتصم  األغاا التمييتي، ف لتن إلى   التتفارنا  بؿ 

الويااااو تص اااا  تاااايجيؿ إيراااا لي ل لنماااابا لتااااا ؾا  

 ,Peterson)التمااا     التااايجيؿ فاااي اآلظاااؿي  

Beymer & Putnam, 2018) ، يوذاػ   إلاا 

إير ليا إلويا لي  رمتول التى ؾ ا في التن إلىا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو  رمااتول الػافميااا ليااتميل 

(Xie et al., 2011) تال التوٌال اليّا  لوذاوغ  ،

  إلااااا إير ليااااا إلويااااا لااااي  الااااتعػام التتميتااااي  

 Martin)لتنتاػي   الن اا ن  اة را ـ األ اا غيتي 

& Ndoye, 2016; Alzahrani, 2017; 

Carceller et al., 2013)   تمتال التن إلىا  ،

اةلكتؿ  ياا  باؿ الويااو  ياى تمفيااف ربا غ   ظؿيااا 

التميل البن ايا االذتت  يا رحل التميل النىآ، التيرال 

الؽاتي  التميل األٌيل  التم   ي   ظؿي   التؿ  ا 

 & Schellens)التمؿفياااا  اةغؾا  التاااوـت 

Valcke, 2006) ًاللاااتعي  ،Robinson 

ررتو اااااا رااااا  اليواااااااػ التاااااي تص  اااااا   (2011)

التن إلىااا  بااؿ الويااو رنااا ة تااوفيؿ رنٍااا ذيااػ  

ليتي     التمييتيا، شل رىك   الفر    التكا  ، 

 التاياااو  ياااى لماااُ التىاااك   التتمي اااا لي تااا ْ 

 التتميتي  رحل التتميل العرو   اة بوااي.

 ال ت ْ التن إلى   االلكتؿ  يا  بؿ الويو. -9

 ت ْ التن إلىا االلكتؿ  يا  بؿ الوياو تتنوت ال

تبم   لياػف ر  التن إلىا ؼاتس  وكل ت ػيتا ، شيث 

، لتٍااااني  0219يمااااؿَ الماااايػ اللااااو ظبااااو  )

التن إلىا االلكتؿ  يا في ج جا ال وات هىة التن إلىا 

التوذااا، التن إلىاا اال تىا فيا الرػلياا، التن إلىاا 

، 0229الرت  يا الصؿ ، الر  رصتػ  بيا ظتيك )

يٍاانيا  راا  شيااث  تاآ اةغاؾ  إلااى ج جااا ال ااوات ف

هااىة التن إلىااا التّاابوْا ال  التااي تُااػاؾ لوالاابا 

التميااال، التن إلىاااا التتتؿ اااف  شاااو  الترتو اااا، 

  التن إلىا التى ؾ يا

 ت  تتنوت التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو 

راا  لااي  رن إلىاا   رتفارنااا شيااث شااػ ت التن إلىااا 

التوإلي ،  رن إلىا     التي     التمييتيا في  يك

ايااؿ رتفارنااا شيااث شااػ ت التن إلىااا فااي توإليتاا   

رعتيياااا،  فيتااا  يياااي توِااايس لتتيااافا   ااال  اااوت 

  األغ ا  التمتعػراة

التن إلىااا التتفارنااا  بااؿ الويااوة تؿتكااف اليكااؿ   - ال

األل لاايا فااي التن إلىاا   التتفارنااا  يااى إت شااا 

اليؿٌااا ليتتميتااي  ليتىاا ؾ  فااي تنييااؽ األ ىاابا 

التمييتياا رم ا   باؿ الوياو فاي  ياك   التي    

التوإلي ، ر  ظ   التعػام األغ ا   التببي    

التفارنيا،  ال ػؾ   يى ْؿز األلا يا  الات ب   

التاؽيااا الؿاذمااا،  تص اا  التن إلىاا   التتفارنااا 

 ااػغ راا  التتياافا  رنااا ة تمفيااف تمياال الباا ا 

 تصمااي  غافميااا الااتميل لااػيال، ـياا غ  التىاا ؾ ا 

ىاا   ياااغإ إلااى ؾِاا  التتميتااي   اا  فااي التن إل
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الااتميل  اال عااؿاْ فيااس، تؿ يااف غ ؾ التمياال  يااى 

التوذيس  اةؾو غ  التصييف، شؿيا التمبياؿ شياث 

تتيس التن إلىا التتفارناا فاي الاتميل التمبياؿ  ا  

الااؿالإ،  هناا    ػيااػ راا  األغ ا  التااي تمااتعػم 

فااي التن إلىااا التتفارنااا رنااا ة اااؿف الػؾغوااا 

Chat التببي اا   ، رىاا ؾ اApplications 

sharing اليااوز التىاا ؾ ي ،Whiteboards 

 Audio، التااااااااااااااااااااتتؿا  الٍاااااااااااااااااااوتيا 

conferencing راااتتؿا  الييااػيو ،Video 

conferencing رااااتتؿا  الوياااو ،Web 

conferencing التؿالال الياوؾإ ،Instant 

massage . 

التن إلىا ايؿ التتفارنا  باؿ الوياوة تاتيعً  - ا

ليتن إلىااا ايااؿ التتفارنااا فااي اليكااؿ  األل لاايا 

رؿ  ا التميل را  شياث شؿياا اظتيا ؾ الوإلا   ال 

يتبيو  ذوغ التى ؾ ي  رم   في  ياك التوإليا ، 

ف لتى ؾ ي  ليموا لص ذا لوذاوغ واعً رصاػغ 

لىكل رب وؿ ليتي  يوا رمس،  ر  الرحيا األغ ا  

 التببي    التي تاػ ل التن إلىاا اياؿ التتفارناا 

 البؿيااااػ اةلكتؿ  ااااي  بااااؿ الويااااو التنتااااػي   

 الت شظاااا    ذيماااا   اليٍااااو  األفتؿاِاااايا 

التماااااريا رماااااب   ،  تص ااااا  التن إلىاااااا اياااااؿ 

التتفارنا  بؿ الوياو  اػغ را  التتيافا  رناا ة 

إجااؿاا رعؿذاا   تمياال الباا ا  ريياا   إ راا ـهل 

التمييتياااااا، التىااااا ؾ   التي  ااااال لاااااي  التميااااال 

 البااا ا  لمّاااال الااابمُ  البااا ا  التاااواغ 

ا لناا ا   يااى اشتي ذاا   الباا ا، تؿ يااف التمييتياا

إ تباا د التااتميل  يااى اشتي ذ تااس التمييتيااا شيااث 

يتاا ز الوإلاا  الكاا ف لااس لتصػيااػ الهػافااس  الماامي 

 صو تص ي ا ، يتيس الوإل  الك ف ليتتميل التيكياؿ 

 التيرل رع توفيؿ رم ش   التميل الك فيا ليتمبيؿ 

 ااا   ؾااد  الفكااا ؾد،  تتناااوت الغ ا  التن إلىاااا 

التتفارنااااا  بااااؿ الويااااو  رنااااا  لوشاااا   ايااااؿ 

الن  ن، البؿيػ اةلكتؿ  ي، التيكؿ ، اة     ، 

 التب     الؿالإ، رنتػي   التن إلىا.

الموارل التاجؿ   يى التى ؾ ا في التن إلى    -9

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

ال ي تٍاااؿ الاااتعػام التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا 

تعػم  بااؿ الويااو  اايغا  تمياايل  تمياال ف اآ، لاال تماا

 يغا  ال  ل  ال  غ ال  تمفياف اليّا  ،  لكاي تتص ا  

الي  ييااا التتوإلمااا رنااا ، اللااػ راا  ِاابٓ  واراال 

 رتايؿا  التٍاتيل التمييتاي  اليناي التاؿتبٓ لاا ، 

ف ااااػ توٌااااي   تاااا اد لمااااُ الػؾالاااا   إلااااى ال  

التن إلى   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو تواذاس تصاػي   

ىااااا  ػيااااػ  رنااااا ة االؾتباااا ْ لااااي  رصتااااول التن إل

 الااااػف التبياااوا تص ي اااس، التاااا ؾا  التتبيباااا 

اللتعػام الغ ا  الن  ن، إغاؾ  ررتو    الن  ن، 

تولياااػ رصيااافا   اللااا يا الن ااا ن، تٍاااتيل  إغاؾ  

األغ اؾ لااواا التتمي ااا ل لتىااؿف ال  التىاا ؾ ي ، 

 ييياااا ت يااايل التىااا ؾ   ، الصيااا    ياااى الػافمياااا 

 ا ن ،  ِاوز التمييتا    ربا غ  الن االلتتؿاؾيا

(Baker, 2011; Warren, 2018; Hurt et 

al., 2012). 

 الاااتن غا  لنتااا اد لماااُ الػؾالااا   المااا ل ا 

)وااايت ا ٌاااوفي، رصتاااػ  بياااا، شنااا   الىااا  ؿ، 

 ,Palmer et al., 2008; Baker) و0229

2011; Jacobi, 2017 يتكاااا  الااااتع ي ،

 وارل تمفيف التى ؾ ا في التن إلىا   اةلكتؿ  ياا 

   واراال رنااا ة تٍااتيل إلوا ااػ  بااؿ الويااو فااي  ااػ

 تمييت   التى ؾ ا، تصػياػ األهاػاف التتوإلماا را  

التى ؾ ا، تٍتيل إلتؿاتيري   التى ؾ ا، تٍاتيل 

التيااا     التمييتياااا، هيكياااا  تنظااايل التىااا ؾ ا، 
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تٍااااتيل األغ اؾ، تٍااااتيل  اذاااااا تي  اااال  وافااااؽ 

التىاااا ؾ ا، اللاااا ليو ت ياااايل التىاااا ؾ ا، ٌااااي اا 

 رولػا  الن  ن  بؿ الويو. األل يا الصواؾيا ال 

 ليصكل  يى إلاا م الموارال الما ل  اةوا ؾ  

 وارااال تمفياااف التىاا ؾ ا فاااي التن إلىااا    –إليااا  

فااااي ـياااا غ  رمااااتول  -اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو

التىااا ؾ ا  ف  ييتاااا ، يراااو غؾالاااا  الاااتع ي 

التتاياااؿا  التؿتبباااا لت يااايل رماااتول التىااا ؾ ا 

 Almeda)  ف  ييتا ،  ظيٍت  لماُ الػؾالا  

et al., 2018; Baker, 2011; Kay, 2006; 

Wise et al., 2013; Richardson & Ice, 

2010; Conde et al., 2018) إلى  ػ  رم ييؿ ،

لت ييل رمتول التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا 

 بااؿ الويااو  ف  ييتااا ، شيااث الركاا  تٍااني  تياا  

 التم ييؿ إلى  ػ  اللم غ هية 

ا ر  التى ؾ ا ) مابا تص ا  األهػاف التتوإلم -

األهاااػاف التتوإلماااا  ياااى التماااتول الياااؿغإ 

 الترتو ااا  ،  مااابا ؾِااا  التىااا ؾ ي   ااا  

رمااتول اة راا ـ الااؽإ تص اا ، رااػل  ِااوز 

 األهػاف  التوإلم   التبيوا تص ي ا ،. 

ْبيمااا التىاا ؾ ا الجناا ا التن إلىااا  بااؿ الويااو  -

)توإليااااا  االلاااااتر لاة ربااااا غؾ /في التو اااااػ 

 تاااااآ االلااااااتر لا الجناااااا ا التصااااااػغ/رتيظؿ ، 

التىااا ؾ اة ربااا غال / الاااتر لا/ايؿ رؿتبباااا، 

 ت  االلتر لا الجن ا التى ؾ اة رمت يا ت اػم 

فكاااااااؿ  ذػياااااااػ  غ   اال تبااااااا ؾ ليتميي ااااااا   

التوذوغ /الاتر لا رػ وراا لتؿاذاع  رااواؾغ 

إِ فيا/ الاتر لا راياػ ال  رما ؾَ/ الاتر لا 

تيرييا، رصتول االلتر لاة تي  يياا/   ْيياا/ 

 ت  يا/ رمؿفيا،.إذت

الصّاااوؾ االذتتااا  ي الجنااا ا التن إلىاااا  باااؿ   -

الويااو ) ااػغ تميي اا   اآلظااؿي  التااي إلؿااهاا  

التتميل،  اػغ التميي ا   التاي إلا م فياا  التاتميل 

لاا لؿغ  يااى تميي اا   اآلظااؿي ،  ااػغ التميي اا   

األٌااييا التااي  ىااؿه  التااتميل تااؿتبٓ رب وااؿ  

لتوِااااوت الن اااا ن،  ااااػغ التميي اااا   الايااااؿ 

ببا لتوِوت الن ا ن ال  ل لال تميي ا   رؿت

اآلظؿي ،  ػغ التميي    التاي    ا  لتح لاا ؾغ 

 يى تميي    اآلظاؿي ،  اػغ االلاتر ل    ياى 

تمييااا  التاااتميل، رتولااآ  اااػغ الكيتااا   فاااي 

التنىوؾ/ التمييا ، رتولآ الوإلا  التماتاؿة 

في إ ى ا تميي  ال  الاؿغ  ياى تمييا ، رتولآ 

ميل فااااي إلااااؿاا  الوإلاااا  الااااؽإ اللااااتاؿإلس التاااات

التميي اا    التنىااوؾا ،  ااػغ الباا ا الااؽي  

الاااتر لوا لتميي ااا   ـر ااااال،  اااػغ البااا ا 

الااؽي  الااتر ا ـر اااال لتميي اا تال، رتولاآ 

الوإلاا  التمااتاؿة الجناا ا التىاا ؾ ا فااي ذيمااا 

الن  ن لتوِوت ر ، رتولٓ  ػغ التنىوؾا  

ال  التميي    ال  الؿغ غ في  ال ذيماا رىا ؾ ا 

ا لتوِااوت راا ، رمااتول االلتاافام فااي التن إلىاا

ل وا ااػ المااو   التماا ييؿ التصااػغ  ليتىاا ؾ ا 

 في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،.

الصّاااااوؾ التمؿفاااااي الجنااااا ا التىااااا ؾ ا فاااااي  -

التن إلىااا  بااؿ الويااو ) ااوت النىااؿة رباا غؾ / 

تميي /ؾغ  يى تميي ، تكاؿاؾ النىاؿ  التمييا ة 

رنتظل/ايااااؿ رنااااتظل،  ماااابا تابيااااا تميي اااا   

آلظؿي ،  مبا تابيا ذوا و/ ن ٌؿ الن ا ن ا

التبؿ شاااا،  مااابا الؿغ غ/التميي ااا   البنااا ا  

التي تمفـ ت ػم التن إلىا،  مبا التميي    التي 

تاال فيااا  االلتىااا غ لتميي اا   اآلظااؿي ،  ماابا 

التميي اااا   التػ ورااااا لتبااااؿؾا   رؿاذااااع ال  

إش لااا لتؿاذااع، رتولاآ  ااػغ ل لاال الن اا ن 
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يي    التي تّتن  الرحيا ليتوِوت،  مبا التم

  ذا    ظاؿ  الفكا ؾ ذػياػ  تاػ ل التن إلىاا، 

 ماابا التميي اا   التااي التماات  لاا لمت   إتباا ت 

 رناريا في المؿَ،.

ْبيماااا التاااا م  األغ اؾ الجنااا ا التىااا ؾ ا فاااي  -

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو )االلتاافام 

ل لتاااا م  األغ اؾ التصاااػغ ، رىااا ؾ ا ال ّااا ا 

ذماا الغاا الترتو اا ظا   الترتو ا فاي رؿا

التن إلىاا  ، توـيااع التااا م لوِااوز، رمااتول 

 الؿِ     غ ؾ إل اػ التن إلىا،.

األلاك  التبا غلا النظؿياا التاي ت اوم  يياا   -9

 االلكتؿ  يا  بؿ الويو. التن إلى  

، 999، 0223يااؿل رصتااػ  بيااا ظتاايك )

التميااايل  بااا ؾ   ااا  ظباااا   راااا  رياالاااتؿاتيال  

با  اةذؿااا  التمييتيا  رنظتا، تتكو  ر  األ ى

التصاااػغ   التؿتباااا فاااي تميمااال رن لاااو لتص يااا  

الهػاف تمييتيا رصػغ  في فتؿ  ـرنيا رصػغ ،  فاي 

ِوا ؼل  يتك  تصػيػ ظبوا  تٍتيل إلاتؿاتيريا 

تمفيااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويو في ِوا  ن ٌؿ تصياي   الاتميل  رتبيبا   

التمؿفياااا  الؿِااا   ااا   الاااو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة

الااتميل،  الغاا الباا ا فااي ر ااؿؾ ت نياا   الولاا آ 

التي  يياا، رااؿ ؾا  لاا لعبوا  األتيااة تصػيااػ رباا غ  

 تببي ااا    ظؿيااا   الاااتميل ؼا  الم إلاااا لتٍاااتيل 

إلااتؿاتيري   التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، 

تصػياااػ  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل التنب اااا لي  يياااا 

ن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو التىاا ؾ ا فااي الت

فااااي ِااااوا رتبيباااا   الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة 

التمؿفيااا  الؿِاا   اا  الااتميل، تصػيااػ اال تباا ؾا  

 الاااتؿاتيري  التاااي يراااو رؿا  تاااا   ناااػ تٍاااتيل 

تباااويؿ التاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  الاااو ي لاااا ، 

تصػيااااػ رماااا ييؿ تٍااااتيل إلااااتؿاتيريا التن إلىاااا   

ة  ن ٌؿ تصياي   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في ِوا

الااتميل التنب ااا لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   

اةلكتؿ  ياا  باؿ الويااو،  الاو ي ل لتاا ؾا  فااوة 

التمؿفيا،  الؿِ     التميل لاػل ْا ا الػؾالا   

المييااا ،   ظاااؿا  أل  اةلاااتؿاتيريا الت تؿشاااا تاااػ ل 

الااااااتميل التؿتكااااااف إلااااااى الصااااااواؾ  تباااااا غ  اآلؾاا 

ا  الصّاوؾ االذتتا  ي، لاؽا  التي     االذتت  ي

لاااايتل تصػيااااػ تببي اااا    ظؿياااا   الااااتميل البن ايااااا 

 البن ايا االذتت  يا  التواٌييا/ التؿالبيا،  لي   

 يييااااااا تص ياااااا  رباااااا غ  تياااااا  النظؿياااااا   فااااااي 

 اةلتؿاتيريا الت تؿشا  يى النصو األتية

ة رباا غ   تببي اا   النظؿيااا البن ايااا  البن ايااا 1-9

 االذتت  يا. 

لبن ايا ر  النظؿي   الؿايميا في التميل، تُمػ ا

 تااؿل ال  التااتميل ي ااوم لبناا ا تميتااس  تيماايؿد فااي 

ِوا ظبؿاتس الم ل ا،  ينػؾخ  حياؿ را  النظؿيا   

تصتااا ، رحاالة التمؿفااا التوإلييااا،  ظؿيااا النىاا ْ، 

الااتميل العبؿاتااي، الااتميل الؿالااط، الااتميل الص ي ااي 

،،  راا  ظاا   99، 0219)رصتااػ  بيااا ظتاايك، 

تصييال الم إلاا لاي  إلاتؿاتيري   تمفياف التن إلىا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو  رباا غ  النظؿيااا البن ايااا 

 مااتنتد لمااُ التببي اا   ؼا  الم إلااا فااي الن اا ْ 

 األتياة

تيتؿَ النظؿيا البن اياا  البن اياا االذتت  ياا  -

ال  الاااتميل يصاااػت  ااا  ْؿيااا   تييااا   لنااا ا 

 ذاا    التم ؾف،   تيرا تنوت اآلؾاا  تب غ 

النظااااؿ، لااااؽا يرااااو ال  تماااافـ اةلااااتؿاتيريا 

التمييتيا ر  فؿي تب غ  اآلؾاا  التي  ال راع 

اآلظاااؿي   التىااا ؾ ا فاااي ْاااؿز األفكااا ؾ ؼا  
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الم إلااا    ااػ الفكاا ؾ اآلظااؿي   ٌااوال  لياااػف 

 التنىوغ ر  التميل.

تيتؿَ النظؿيا البن اياا  البن اياا االذتت  ياا  -

ش ي اااا  ال  الااتميل يصااػت فاااي ال ىاابا تمييتيااا

 االلااااتؿاتيريا/ اإلميااااا،  يرااااو ال  تتّاااات  

التمييتيااا الغ ا   تببي اا   رتنو ااا  توـيااع 

لااألغ اؾ يّاات  رىاا ؾ ا ذتيااع التتميتااي  فااي 

 الصواؾ  التي     االذتت  يا. 

تيتؿَ النظؿيا ال  التميل يصاػت لىاكل الفّال  -

في  ل  ذوغ تمفياف لإل را ـ الاؽاتي  الىاموؾ 

اةلااتؿاتيريا  ل لتيكيااا، لااؽا يرااو ال  تتّاات 

التمييتيااااا تببي اااا    الغ ا  لت ااااػيل التاؽيااااا 

الؿاذماااا  اةؾوااا غا   التوذياااا   التت شاااا، 

  ؽل  تي اي ؾغ غ را  التميال ال  األإلاؿا   ياى 

 رنىوؾا  ال  رى ؾ    التتميل. 

تيتؿَ النظؿيا ال  التميل يصػت ظ   رواإلا   -

إذتت  يا تمفـ را ؾا  التميل االذتت  ي، لاؽا 

ت  اةلتؿاتيريا التمييتيا الغ ا  يرو ال  تتّ

 تفارنيا  ال تفارنيا لتيبيا اشتي ذ   التتميل.

تيتاااؿَ النظؿياااا ال  الاااتميل يتبياااو الاااو ي  -

لماااي ة الاااتميل  لي تاااس  التببي ااا   التت شاااا، 

 هااااؽا يتبيااااو ال  تكااااو  إلااااتؿاتيريا الااااتميل 

رتّااااتنا أللاااا ليو رتنو ااااا لت ااااػيل الااااػ ل 

التمياال ال   التوذيااا    التمييتاا    تااػاظ   

 التىؿف  يى التن إلى  .

ة رباااااا غ   تببي اااااا   النظؿيااااااا التواٌااااااييا 0-9

 )التؿالبيا،. 

 ظؿيااا الْياا   ييااا   Siemensإلااػم لاايتنف 

النظؿيااا اةتٍاا ليا  التااى تؿتكااف فكؿتااا   يااى ال  

الاااتميل يصاااػت فاااي لي ااا   اياااؿ ؾلاااتيا راااػ ور   

لىااااااابك   التواٌااااااال  اةتٍااااااا ال  ال لااااااايكيا 

تييااا، شيااث يتكااو  الااتميل راا   التكنولوذياا   التع

ررتو ا ر  الم اػ التمييتياا ال  ؾ الآ ليتميورا   

راا  رٍاا غؾه  التعتييااا،  ال  الااتميل إلااػ يصااػت فااي 

الترتتع/المتل/فّاااااااااااااا اا  تمياااااااااااااال/  بااااااااااااااؿ 

الىاابك  /رواإل  ش ي ااا،  تااا  ال  رااا ؾا  البصاااث 

 اا  التميوراا    الااتعػام تكنولوذياا  التميوراا   

يا لصااػ ت الااتميل هااي الؿ يااف  األل لاا  اةتٍاا ال 

 الؽإ يصاػت فاي الرا    رتنو اا  لباؿة رعتيياا، 

، ال  99، 0219 يىاااايؿ رصتااااػ  بيااااا ظتاااايك )

النظؿيا التؿالبيا تا اػ  ياى ال  يكاو  الااػف را  

التميااايل هاااو تميااايل التتميتاااي   يااا  يبرحاااو   ااا  

التميور  ،  ين صو ا ،  يصييو ا ، ليصٍاو   ياى 

التتتؿ ااف  التمؿفااا، شيااث تتحاال تصااوال   صااو الااتميل

شو  التتميل،  تبب   يى األ ىابا التمييتياا التاي 

ي ااوم لااا  التتميتااو  راا  ظاا   المتاال الرتاا  ي، 

 التن إلىاااااا لاااااي  التتميتاااااي ،  تماااااػ التن إلىااااا   

اةلكتؿ  ياا  بااؿ الويااو الشاػ التببي اا   التااي تااػ ل 

تص ياا  رباا غ  تياا  النظؿيااا راا  ظاا   راا  تااوفؿد 

ل  اا  ْؿياا  ليتتميتااي  راا  غ ؾ فااي لناا ا رماا ؾفا

التيااااا     االذتت  ياااااا  البصاااااث  ااااا  رٍااااا غؾ 

التميورااااااا    تبااااااا غ   ذاااااااا   النظاااااااؿ  إغاؾ  

التن إلىااااا  ،  رااااا  ظااااا   تصييااااال الم إلاااااا لاااااي  

تمفيااف التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ  الااتؿاتيري  

الويااو  رباا غ  النظؿيااا التواٌااييا  مااتنتد لمااُ 

 التببي    ؼا  الم إلا في الن  ْ األتياة

ظؿيا ال  التميل  التمؿفا تكتا  فاي تيتؿَ الن -

تنااااااوت اآلؾاا   ذااااااا   النظااااااؿ،  تمااااااال 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو فاي تص يا  

ؼلاا  راا  ظاا   إت شااا اليااؿي الك فيااا ةلااػاا 

الؿالإ  ا تبا ؾ ؼلا  رميا ؾ را  رما ييؿ تٍاتيل 

 اةلتؿاتيريا الت تؿشا.
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تيتااؿَ النظؿيااا ال  الااتميل يصااػت  تيرااا ؾلاآ  -

الم اااػ ال    ااا ْ االلت ااا ا، لاااؽا ررتو اااا رااا  

يتيتااؿَ فااي اةلااتؿاتيريا التمييتيااا ال  تماافـ 

رااا  غ ؾ راااػيؿ التن إلىاااا فاااي توـياااع األغ اؾ 

  ااؿَ األفكاا ؾ الؿايماايا  التوٌاال لن اا ْ ال  

 ؾاا رىااااااتؿ ا،  ٌااااااوال  لتص ياااااا  الاااااااػف 

 الؿايمي ليتن إلىا.

تيتؿَ النظؿيا ال  ذفا را  الاتميل إلاػ يصاػت  -

األغ ا   التببي اا    ظاا ؾخ التااتميل راا  ظاا  

التكنولوذيااااااااا، لااااااااؽا يرااااااااو ال  تتّاااااااات  

اةلتؿاتيريا التمييتيا تنويع ألغ ا  التواٌل 

 التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا    تببي اا   الصااواؾ 

  الػؾغوا التمتعػرا.

تيتؿَ النظؿيا ال  ال ػؾ   يى رمؿفاا التفياػ  -

الهل رت  هو روذوغ ش ليا  ، الإ ال  ال اػؾ   ياى 

الاتميل، لاؽا يؿا اى  ناػ التميل الهل ر  رصتول 

تٍااااتيل اةلااااتؿاتيريا التمييتيااااا ال  تؿتكااااف 

ليتباااا غ   التوذيااااا   التااااي ت ااااوغ التااااتميل 

 توذاااااس لكيييااااا التي  اااال  الصٍااااو   يااااى 

رٍاا غؾ التميورااا   التاااي تماافـ ؾالياااس   اااؽل  

  يييا التعػام التببي    التت شا.

تيتاااؿَ النظؿياااا ال اااس لتيمااايؿ  تيياااا الاااتميل  -

الهتتاا م لبناا ا االتٍاا ال  التمااتتؿ اللااػ راا  ا

 االلاتؿاتيريا الصي    ييا ،  هؽا يتبيو في 

التمييتيااا ال  تىااتتل  يااى التصياافا  ال ـرااا 

 الغ اؾ اةوؿاف  التوذيس ر  رػيؿ التن إلىاا 

 لّت   االلتتؿاؾيا.

تيتؿَ النظؿياا ال  ال اػؾ   ياى فاال الاؿ الٓ  -

 الم إلاا   لااي  التراا ال   األفكاا ؾ  التياا هيل 

  الل لااايا لياااتميل، لاااؽا ينبااااي ال  هاااي راااا ؾا

تؿ اااف إلاااتؿاتيريا الاااتميل  ياااى غ ااال التاااتميل 

 ت اااػيل التوذياااس الااا ـم لياااال الم إلااا   لاااي  

 األفك ؾ  التنت ذا .

تيتؿَ النظؿياا ال  الصػاجاا  شٍاو  التاتميل  -

 يااى رماا ؾف غإلي ااا  رصػجااا ل لااتتؿاؾ الشااػ 

رتبيب   التميل التؿالبي، لؽا يرو ال  تتّات  

يا التمييتيااا التباا غ   التوذيااا   اةلااتؿاتير

التااي تمااافـ غ ؾ إل ااااػ التن إلىااا فاااي رىااا ؾ ا 

الرتيع  االْ ت  يى ذتيع التميي     اآلؾاا 

 تااػ يل األفكاا ؾ الن إلٍااا  تٍااصيس رماا ؾا  

 التن إلىا.

تيتؿَ النظؿياا ال  ال اػؾ   ياى إتعا ؼ ال اؿاؾ  -

هااي فااي شااػ ؼاتااا   تييااا تمياال، لااؽا يرااو ال  

ا الت تؿشاا ال ىاابا تماافـ تتّات  اةلااتؿاتيري

ر  إلػؾ  التتميل  يى   ػ  ت يايل الاؿالإ األظاؿ 

 ْاااؿز الصياااو   األفكااا ؾ الرػياااػ  الاااتر لا 

 ليتن إلى   التي تصػت. 

التصوؾ الح  ية التصيي تيا التمييتيا ليتنبوا 

لي  يياااااااا التىااااااا ؾ ا فاااااااي التن إلىااااااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

  هاؽا في ِوا الاػف ر  البصث الص لي يتن  

ا رااا  الن ااا ْ اليؿ ياااا هاااىة ريااااوم  التصاااوؾ  اااػغ 

تصياااي   الااااتميل، الهاااػافا    فوااااااػه   ف  ييتااااا  

التمييتيااا، ال ااوات تصيااي   الااتميل، الغ ا  تصيااي   

 التميل،  ؼل   يى النصو الت لية

 رياوم تصيي   التميل  التي هيل التؿتببا. -1

تفايػ االهتت م في المنوا  الت ِايا ل لكىا  

ؿ التميل  نتيرا ليتبوؾا  الت نيا  التؿلوياا،    الج

شياااث ـاغ التوذاااس  صاااو تو يااا  تببي ااا   الوياااو 

 تكنولوذي تاااا ،  تااا   تاااى التوذاااس  صاااو الاااتعػام 

ال ظتا إغاؾ  لي ا   الاتميل اةلكتؿ  اي،   ا او ؼلا  
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تباااوؾا  فاااي  ظؿيااا   التميااايل  الاااتميل  تببي  تاااا  

يااى التؿلويااا،  تصااو  لي لاا   التمياايل ليتؿ يااف  

تعٍااايً التاااواؾغ التمييتياااا  تيبياااا االشتي ذااا   

التتنو اااا ليي ااا   التماااتاػفا،  تاياااؿ  التيااا هيل 

التؿتببا لنب ة التميايل  الهػافاس  رماا ليا الاتميل 

 رٍ غؾ الصٍو   يى التما ؾف  غ ؾ التاتميل فاي 

لنااا ا  تىااا ؾ  ررتتمااا   الاااتميل،  فاااي  ااال تيااا  

ذااا   التاياااؿا  الٌااابس لفارااا   التؿ ياااف  ياااى االشتي 

اليميياااا ليتتميتاااي  فاااي ِاااوا ال تااا ْ لااايو ي تال 

 ْبيما تي   تال رع لي اا الاتميل  رصتوي تاا ، لاؽا 

 اااااؿ  رااااػاظل تمييتيااااا تُمنااااى لتصيياااال البي  اااا   

التمااتتػ  راا  ال ىاابا التمياايل  الااتميل  التياا     

التمييتياااا ِااات  لاااي ة الاااتميل،  رااا  لاااي  تيااا  

ي تُماػ الشاػ التػاظل ر  يُمؿف لتصيي   الاتميل،  التا

التصااوال  الا رااا فااي رماات بل التمياايل  الااتميل لتاا  

تااااوفؿد راااا  تٍااااوؾا   ؾمل تمتتااااػ  يااااى ذتااااع 

 تصيياال البي  اا    إ ااػاغ الت اا ؾيؿ لىااي  تياا     

التتميتي  ِت  لي ة التميل، لت  يماال فاي تصػياػ 

التىاااك   التتوإلماااا  التنباااا لااا ألغاا التمااات بيي 

،  يمااؿف رصتااػ ليتتميتااي   المواراال التاااجؿ  فيااس

، التصيي تيااااااااا 929، 0202 بيااااااااا ظتاااااااايك )

التمييتيااا ل  ااا   تييااا إلياا ق لي  اا    اا  الباا ا، 

 لااااااي إل تال،  تياااااا   تال، فااااااي لي اااااا   الااااااتميل 

اةلكتؿ  ااي  ال ىاابا الااتميل  يااى العاآ،  ذتمااا ، 

 تصيييا ،  ت ؿيؿها ،  ا تىا ف األ تا ْ  النتا ؼخ، 

ياااا ، لااااػف فاااال الاااتميل  البي ااا   التاااي يصاااػت ف

  تصمينا .

 لااػال االهتتاا م لتااػظل تصيااي   الااتميل لاامي   

لوٌاا   تصيياال ال تاا ْ الماايو  التمييتااي  تصمااي  

رماااػال  الاااتميل  االلاااتب  ا، شياااث يتّااات  ذتاااع 

البي  اااا    تتبااااع الغاا الباااا ا  رم لرااااا البي  اااا   

 تو ييااا  فااي إتعاا ؼ ال ااؿاؾا  التمييتيااا  تٍااصيس 

ا،  يااااؿتبٓ رماااا ؾ التت ؾلاااا   التمييتيااااا الع ْ اااا

رياااوم تصيااي   الااتميل لتياااوم البي  اا   الّااعتا 

 التن يو    البي      الؽإ يُمنى لت ػيل تٍاوؾا  

ليمتيي   اةغاؾياا  التىاايييا ياتل ذتماا   تصييياا  

لت يااايل األغاا التالماااي  رماااػال  األغاا  التنباااا 

لنتاا ؼخ  اللاا ليو ذػيااػ ، ل لتاا لي فااإ  التن يااو  اا  

بي  الل ليو ذتع  تصييل البي  ا   البي     ياتل لتب

لىااااي  لي اااا   الااااتميل  إ ااااػاغاتا   ال تاااا ْ الااااتميل 

الم اػ  لػل ررتو     بيؿ  ر  التتميتي  لااػف 

تصػياااػ التىااااك   التمييتيااااا  يااااى  باااا ة  الااااع 

 ,Avella) اإلتاؿاز النتا ؼخ الت اتاا فاي ِاواا  

et al., 2016)  الرااااا  إيينتياااااؿ  ياااااػ ب جؿين ،

Ifenthaler and Widanapathirana 

فيىيؿا إلى ال  التن يو  ا  البي  ا   يااتل  (2014)

ل لتؿ يف  يى التعؿاخ البي     التيياػ  را  لي ا   

التميل،  ياتل رٍبيس التصيي   األ  غيتياا لتصػياػ 

ال تااا ْ   تااا ؼخ ؼا  رمناااى رااا  البي  ااا   لتن إلىاااا 

ال ّاااا ي   التىااااك   األ  غيتيااااا رحاااال االلااااتب  ا 

تٍااتيل  تاا ؼخ  إلااتؿاتيري    رمااػال  النراا ز  

ذػياااػ ،  ياااؿتبٓ ريااااوم تصياااي   الاااتميل لبي  ااا   

التتميتاي  التااي يااتل فاي ِااواا  تيماايؿ لاايو ي تال 

 تصػيااااػ التىااااك   التمييتيااااا   ااااوت التااااػاظ   

التبيولااا،  لااؿال ال  التياا هيل الح جااا تىاايؿ إلااى 

التم راال راااع البي  اا   الّاااعتا  رم لرتاااا و إال ال  

ل هااو التياااوم األإلااؿا  نااػر  يتمياا  تصيااي   الااتمي

األرااااؿ لػؾالااااا التياااا     التمييتيااااا  لاااايو ي   

التتميل في لي ا التميل لاػف التكي  رع لي ا الاتميل 

 تٍااااتيل العباااآ التؿلويااااا  الصيااااو  التمييتيااااا 

 التااااااػاظ   الجناااااا ا الااااااتميل  تيبيااااااا اشتي ذاااااا   

، 0202التتميتاااي ، الرااا  رصتاااػ  بياااا ظتااايك )
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ال  التن يو    البي     التؿلوياا ، فيىيؿ إلى 923

 التصيي تيا التمييتيا رتى لا   را  شياث الااػف، 

إال ال س يوذاػ فاؿ ة ليناتا ، ف لتن ياو  ا  البي  ا   

التؿلويا يؿ اف ال حاؿ  ياى األلا ليو  البؿااا ، الرا  

التصيي تياا التمييتياا فتؿ اف  ياى التببيا ،  تا  ا  

ؿاااااا  التن يااااو  اااا  البي تاااا  التؿلويااااا يتبنااااى الب

اةشٍاا ايا،  تمياايل اآللااا،  التن يااو  اا  البي  اا   

لػؾالااا البي اا   التؿلويااا التولااػ  راا  التتميتااي  

 التميتااي ، فااي شااي  تؿ ااف التصيي تيااا التمييتيااا 

 يااااى تببياااا  هااااؽد البؿاااااا ،  التببياااا  يتبيااااو 

 التصييل.

الهااػاف تصيااي   الااتميل،  فوااااػه ،  ف  ييتااا   -0

 التمييتيا.

، ا  9، 0202فاااااؿخ )يااااؽ ؿ رصتاااااػ الشتاااااػ 

تصياااي   الاااتميل تااااػف إلاااى رؿاإلباااا  تتباااع األجااا ؾ 

الؿإلتيااا التعتييااا التتمي ااا ل لمااي ة لاايجؿ ؾذمااي، 

 تيماايؿ  ؾلاال ظؿيبااا ليص لااا الواإلميااا الص ي ااا 

لتياااا  البي  اااا  ،  تنظيتااااا ،  الااااتعػارا  لاااااػف 

إذاااؿاا تاااػظ   تمييتياااا، ال  تاااوفيؿ  ت اااػيل  ظااال 

يل التاؽيا الؿاذما ليتميل ليتوٌيا التمييتيا، ال  ت ػ

 التااااتميل فااااي تياااا  البي اااا  ،  التنبااااا ل لوِااااع 

التمااااات بيي،  ل لتااااا لي تتكاااااي  اتعااااا ؼ ال اااااؿؾا  

ليتتميتااااي   التميتاااااي   التنظتاااااا ال  التالماااااا 

التمييتياااا شاااو  األغاا  تص يااا  الهاااػف الاااتميل راااع 

ت ييل التعػام  فم لياا التاواؾغ التمييتياا التت شاا، 

ؼ ال اااؿاؾ رااا  ظااا   ت اااػيل  تماااايل  تييااا   اتعااا 

 التوٌي   ال  اإلتؿاز ْؿة التصمي .

 ,.Lockyer et al ياؽ ؿ لاو يؿ  ـرا اد 

ررتو اااا رااا  اليواااااػ لتصياااي   الاااتميل  (2013)

التؿتببااا ل لتٍااتيل التمييتااي الع ٌااا، شيااث يييااػ 

الااتعػام رااػظل تصيااي   الااتميل فااية تصيياال التااا م 

ا، تصيياااال التمييتيااااا، تصيياااال التياااا     التمييتياااا

األ ىبا  اةذؿااا  التمييتياا، تٍاتيل التاػاظ   

التمييتيا في ِاوا اشتي ذا   التتميتاي ،  تٍاتيل 

 تعبيٓ  إ ت خ لي    التميل  رصتوي تا ،  ل لتا لي 

فااإ  تصيااي   الااتميل تييااػ فااي تااوفيؿ لي  اا    تيااا 

 غالاااال ال  راواااؿا  لتماااػ  اال تظااا م فاااي الاااتميل 

التماااػال  األ  غيتياااا،  التىااا ؾ ا فاااي األ ىااابا  

 ت ااػم اإلتؿاشاا   لىااي  األلاا ليو  اةلااتؿاتيري   

التمييتياااااا األ حاااااؿ ف  يياااااا،  الاااااتيي ا التمااااا ييؿ 

التبيولاااا فاااي لي ااا   التميااايل  رواؾغهااا ،  التنباااا 

لمااايو ي   التتميتاااي  ظااا   التيااا     التمييتياااا 

 تصػيااػ الت نياا   األ حااؿ  ر شاا    تىااعيً غ افااع 

لتنظاايل الاؽاتي ليتاتميل،  تتكااي  الاتميل  رماتوي   ا

إغاؾ  الاااتميل رااا  التماااؿف  ياااى رماااػال  النرااا ز 

 الؿِ     التميل  رواؾغد،  تاوفيؿ البي  ا   التاي 

تمااا  ػ البااا شحي  فاااي لاااػ اليراااو  لاااي  النظؿياااا 

 التببياا  فااي رراا   الااتميل،  يّااي  رصتااػ  بيااا 

، ال  تصيااي   الااتميل تاااػف 912، 0202ظتاايك )

يماا  ، راا  ظاا   تصيياال التمياايل، إلااى غ اال الااتميل ال

  تيي تااس،  ال ىااابتس،  ت ااػيل التوٌاااي    الاااػ ل 

التن لاااو ليتتميتاااي   التميتاااي ، لتااا  يااااغإ إلاااى 

ترويااػ التصتاااول التمييتاااي اةلكتؿ  اااي،  تصماااي  

 تيياا   الااتميل، راا  ظاا   ت ااػيل الؿذااع التن لااو 

ليتميتاااي  الاااؽإ يمااا  ػهل  ياااى تصماااي  ف  يياااا 

تميل،  التياا     التمييتيااا، الت ااؿؾا ،   تييااا الاا

لت  ياغإ إلى تصمي  الغاا التتمييت ،  تا  تماتعػم 

تصياااي   الاااتميل فاااي  ظااال إغاؾ  الاااتميل لتمااا  ػ  

التميتاااي   ياااى تٍاااتيل تميااال رن لاااو ليتتميتاااي ، 

 تماااااتعػم الي ااااا  فاااااي الاااااتميل التىااااا ؾ ي لتصػياااااػ 

الااتؿاتيري   التىاا ؾ  التن لاابا،   ااؽل  فااي  ظاال 
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 ت ػيل الؿذع  التصمي  اآللي.التميل التكييي ل

 ,Chatti) إلاػ تن  لا   ػياػ را  الػؾالا   

Dyckhoff, Schroeder & Thus, 2013; 

Sin & Muthu, 2015; Lockyer et al., 

2013; Avella et al., 2016; Kotsiantis, 

Tselios, Filippidi & Komis, 2013) ،

فوااااػ  تببي اا   الااتعػام تصيااي   الااتميل، يتكاا  

 ٌاااااا  فااااااي الن اااااا ْ اآلتياااااااة التىااااااعيً التع

 اال تىاا ف التبكااؿ ليتىااك   التمييتيااا  اإلتااؿاز 

 التم ؾا   البػاال التمييتيا التن لبا.

إِاي ا التكيا   التعٍايً لاواا فاي لااي ة  -

التميل ال  التواغ التمييتيا   ظل الػ ل، التن غا  

 لعٍ اً التتميتي   تيّي تال.

  اإلتاؿاز التحت ؾ  إلا   ذااػ التميال را  ظا  -

لاااين ؾيوه   التوذياااس  اةؾوااا غ ليتتميتاااي  

 تصػياااااػ   ااااا ْ ال اااااو   الّااااام  فاااااي الغاا 

التتميتااي   تااوفيؿ التمفيااف  الااػ ل التن لااو 

 لال.

ت اااػيل التمااا  ػ   الاااػ ل ل لىاااكل  التوإليااا   -

 التصتول  الكل التن لو لكل رتميل في ِوا 

البي  اااا   التمييتيااااا التماااات  د لىااااي  الغااد، 

ي   التتميتااااي  فااااي ِااااوا  التنبااااا لماااايو 

 ال ىبتال  تي   تال التمييتيا.

تٍتيل إلتؿاتيري   التمييل  التميل  األ ىابا  -

التمييتيا التي تتّتنا    إلا  الاتميل التتوإلاع 

  ال ت ْ التي     التمييتيا ال ـرا.

تصويل  تؿذتا البي     التمت  د ر  تصيي    -

الاااتميل إلاااى واااؿ ْ   وارااال تٍاااتيل تمييتاااي 

  الااااتميل  التصتااااول التمييتااااي   ظاااال لبي اااا 

  الل ليو الت ييل.

ا تتااااااا غ رباااااااػال الاااااااػ ل  التىاااااااوؾ  لاااااااي   -

التتعٍٍااااااي  لىااااااي  ْبيمااااااا الماااااايو ي   

التمييتيااا  تصػيااػ المواراال التيمااؿ  لااا  فااي 

ِوا البي     التاي تال الصٍاو   يياا  ليتنباا 

ل لمااااايو ي   التمااااات بييا ليتتميتاااااي   األغاا 

 التتوإلع.

 تصػياااػ إتر ه تاااا  ليتماااؿف  تؽذاااا البي  ااا    -

 يااى إتر هاا   األغاا التمييتااي  اإلتااؿاز  ظاال 

التاؽيااا الؿاذمااا  التوٌااي   الؽ يااا،  تبااويؿ 

ظؿاآ التي هيل التي تم  ػ  يى إتعا ؼ ال اؿاؾ 

التن لااااو  تصيياااال الم إلاااا   لااااي  المواراااال 

 التمييتيا التعتييا.

 رر ال  التعػام تصيي   التميل. -9

، 911، 0202يٍن  رصتػ  بياا ظتايك )

التصياااااي   التمييتياااااا إلاااااى الؾلماااااا ال اااااوات هاااااىة 

التصيي تيا الوٌييا  هى تمتعػم ليصاً البي  ا   

ال  التصتااول الؿإلتااي ليلاا ليو إشٍاا ايا رمؿ ِااا 

لٍؿي   في ذػا    ؾلوم لي  يا لياال را  يصاػت ال  

شػت، الر  النوت الح  ي فاو التصيي تيا التىعيٍيا 

  لتمؿفااا  فااال  التااي تاااػف إلااى فصااً البي  اا 

األشػات التاي شاػج   لتا ؼاف،  الناوت الح لاث  هاو 

التصيااي   التيمااؿيا شيااث تاااتل ل لااتعػام األغلااا 

التت شا لتيميؿ  واتد التميل، الر  النوت الؿالع  هو 

التصيااي   التنبايااا فاااى  ررتو ااا راا  األلاا ليو 

التماااتعػرا اللاااتنت خ الشاااػات رمااات بييا رميناااا، 

 ؼخ تنبايااا راا  رميوراا    تمتتااػ  يااى إ ىاا ا  تاا

ل ل ا، لتصػيػ الم إل    االؾتب ْ   لاي  ررتو اا 

 ر  البي     التمب د  البي     التتؿتبا  ييا 

 .Chatti et alيااؽ ؿ الىاابي  ـراا اد 

ا راا  التراا ال  التؿلويااا التااي يتكاا   (2013)  ااػغ 

ظ لااا  تو ياا  التصيااي   التمييتيااا، شيااث يتكاا  

 التصييل،  التنباا  ت اػيل التعػاركا  في التؿاإلبا 
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التااػاظ   ال ـرااا،  تٍااصيس التماا ؾ  التوذيااا، 

 التاؽيااا الؿاذمااا،  التكياا   التعٍاايً،  ت ااػيل 

التوٌااي  ، التيراال  التيكيااؿ فااي األغاا، الراا  رصتااػ 

، فيٍااااانيا  إلاااااى 993، 0202 بياااااا ظتااااايك )

ٌنيي ، األ   يتمي  لترا ال  تببيا  التن ياو  ا  

تصيي   التمييتيا، الر  الٍن  البي     التؿلويا  ال

الح  ي فيتمي  لترا ال  تببيا  التصياي   التمييتياا 

في  ظال الاتميل اةلكتؿ  اي،  شاػغ فاي هاؽا الٍان  

 ااػغ راا  رراا ال  االلااتعػام رحاالة رراا   الت ااويل 

البن اي،  ظل التميل الىعٍي،  ظال الاتميل التكيياي، 

، تصييااال التيااا     MOOCsر اااؿؾا  التاااو   

ا في التميل اةلكتؿ  اي  ياى العآ، اليياػيو التمييتي

 التي  يي  يى العٓ،  ظل التوٌيا.

الغ ا  تصيي   التميل  را ؾتا  في  ظال إغاؾ   -9

 التميل االلكتؿ  ي.

تتنااااااوت األغ ا  ال  الت نياااااا   التمااااااتعػرا 

لتصياي   الااتميل تبما   لصراال البي  ا    لااي ة الااتميل 

لي   روجو التمتَ ى رنس تي  البي    ، شيث يىيؿ 

Sin and Muthu (2015)   لترتو ااا راا

 Big Dataت نيا   التم رال راع البي  ا   الّاعتا 

 هىة تصييل التنبا  اة صػاؾ، ت نيا الر ؾ األإلاؿا، 

الترتياااااع، التٍاااااني ، الرااااا  إيينتياااااؿ  ياااااػ ب جؿين  

Ifenthaler and Widanapathirana 

ف اااػ شاااػغ ررتو اااا الغ ا  الظاااؿل يتكااا   (2014)

تصيياال الااتميل رنااا ة واارؿ  ال ااؿاؾا ، الااتعػارا  ل

الىااابك   المٍااابيا، الرااا ؾ األإلاااؿا، وااام ت الاااػ ل 

اآللي، ت نيا رتيف فيىؿ العباي )تصييال اة صاػاؾ،، 

 ,.Lockyer et al ياااؽ ؿ لاااو يؿ  ـرااا اد 

ررتو ااا راا  األغ ا  التااي تمااتعػم فااي  (2013)

تصييال الاتميل ِات  ال ظتاا إغاؾ  الاتميل اةلكتؿ  ااي 

ؾيؿ، الىبك   االذتت  يا، لوشا األغاا،  هىة الت  

التتحيااااال البٍاااااؿإ ليبي  ااااا   لاااااواا اليؿغياااااا ال  

الرت  ياااا، تصييااال الصاااواؾ، شياااث يتكااا  الاااتعػام 

 Moodleال   Blackboardالت اا ؾيؿ  بااؿ  ظاا م 

لتتبع  ى ْ التمتعػم/ التتميل،  لتصييال التيا     

 Social Networksاالذتت  يا يتكا  الاتعػام 

Adapting Pedagogical Practice 

(SNAPP)  لت اااػيل رعببااا    تتحاااي   لٍاااؿيا

 اا  تياا     التااتميل رااع ال ظتااا  لي اا   الااتميل، 

 لتؿاإلبا  ىا ْ  رميورا   التاتميل يتكا  ؼلا   ا  

،  ت  يتكا   Student Activity Meterْؿي  

 Gradients Learning Analyticsالتعػام 

System (GLASS)    ليصٍااو   يااى رعبباا

ي   لٍااااؿيا لتياااا      ال ىاااابا التااااتميل  تتحاااا

-Loco الترتو ااااا    باااااؿ الوياااااو، الراااااا  الغا  

Analyst    فتماااتعػم لت اااػيل رعببااا    تتحاااي

لٍاااؿيا  ااا  تيااا     التتميتاااي  ال  ررتو ااا   

 Cohereالتتميتي  رع رصتاول الاتميل،  تماتعػم 

لت ػيل تتحاي   وابكيا لتصييال الصاواؾ  التن إلىا   

 و. اةلكتؿ  يا  بؿ الوي

، 0202 يمااااؿَ رصتااااػ  بيااااا ظتاااايك )

، لنتااا ؼخ ألغ ا  تصياااي   الاااتميل رينتوشاااا 999

 ، ProM ، ProM Liteالتٍااااػؾ رحاااال 

RabidProM ، RapidMiner ، WEKA ، 

Orange ، NLTK  َرااا  ظااا   الاااتمؿا  ،

لمُ األغليا   التاي إهتتا  لتصياي   الاتميل يتكا  

الااااااتع ي رمااااااتي   الغا   تصيااااااي   الااااااتميل 
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 تاااا  ال  فواااااػه   تااا  هاااو روِاااس ل لىاااكل  تببي 

 الت لية

 

 ،0وكل )

 الرحيا ألغ ا  تصيي   التميل     ايا 

 االلتعػار  ، التو ي  في رر   تصيي   التميل رمتى األغا / التببي 

SNAPP (Social 

Network Adapting 

Pedagogical Practice)  

ميل  ظ ٌااا تصيااي   إشااػل األغ ا  الا رااا التااي تمااتعػم فااي تصيااي   الاات

الااتميل االذتتاا  ي، شيااث تتاايس ليتمااتعػم الصٍااو   يااى رعبباا   واابكيا 

ليتي     التمييتيا التي تتل في لاي إل   الاتميل االذتتا  ي،  هاؽد األغا  را  

األغ ا  التر  يا التي تماتعػم راع ال ظتاا إغاؾ  الاتميل اةلكتؿ  اي التيتوشاا 

  البٍاؿيا التاي ت اػرا  ال  تمباي  التر ؾيا،  ت  يتكا  را  ظا   التعببا 

ليتماااتعػم تٍاااوؾ  ااا  ْبيماااا تيااا     التماااتعػري   ال ىااابتال  ال تااا ْ 

ليو ي تال ظ   التميل االذتت  ي،  التنباا ل لتماتعػري  التمؿِاي  ليعباؿ 

 لن ا  يى رمتول التى ؾ ا  األغاا.

ELLI (Effective 

Lifelong Learning 

Inventory) 

   تعبيباا   لٍااؿيا اللااتر ل   التتميتااي  لىااي  ت ااػم هااؽد األغا  ؾلااور 

تميتاال، فاي ِاوا المات    العٍا اً التاي يتىا ؾ و  فياا ، شياث تمتتاػ 

  يى التب ت ؾالإ التتميتي   ل لت لي تٍنييال تبم   اللتر لتال.

Nvivo & Atlas.ti  يماااتعػم فاااي تصياااي   الاااتميل لت اااػيل رميورااا    ااا  تاااػف  الاااتميل  الغ اؾ

يااا  يال راااع رٍاااا غؾ الاااتميل،  توٌاااي   لىاااي  اشتي ذاااا   التىااا ؾ ي   ت

 التتميتي  ر  الوك   التصتول الؿإلتي.

SAM (Student Activity 

Monitoring) 

تماااتعػم  ااايغا  تصييااال لتؿاإلباااا  ىااا ْ التاااتميل  ظ ٌاااا فاااي لي ااا   الاااتميل 

 الىعٍيا.

LOCO  تمااتعػم  اايغا  لتصيااي   الااتميل،  نااػر  يكااو  الاااػف هااو تصػيااػ رمااتول

يا     التاتميل راع التصتاول الؿإلتاي التتاا ز فاي لي اا الاتميل،  يناتد  نااا  ت

ؾلاااور    تعبيبااا   رؿاياااا لتيااا     التاااتميل الياااؿغ  الترتو ااا   راااع 

 رصتول التميل الؿإلتي،  رػل االلتعػام  الىتوليا ليتصتول التت ز.

WEKA  إشااػل التببي اا   التمااتعػرا فااي تصيااي   الااتميل  ظ ٌااا تصيياال البي  اا  

النٍااايا  البي  ااا   رتماااػغ  الولااا آ،  هاااو تببيااا  ريتاااوز التٍاااػؾ يتتياااف 

لواذاا التي  ل الؿلاوريا  يناتد  ناا  ت ا ؾيؿ  ؾلاور   لي  ياا  تتحاي   

 رؿايا ليبي    .

VeLA (Visual 

eLearning analytic) 

تمتعػم هؽد األغا  في ت ػيل تصيي   رؿاياا لياتميل اةلكتؿ  اي،  تتم رال راع 

 ااا    التميورااا   التاااي ياااتل الصٍاااو   يياااا  رااا  ال ظتاااا إغاؾ  الاااتميل البي 
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اةلكتؿ  ااي، شيااث ت ااػم ظؿيبااا تتبميااس لنىاا ْ التمااتعػم ظاا   فتااؿ  ـرنيااا 

رصػغ ،  ؾلاور   لي  ياا توِاس تيا     التتميتاي   إ ىا ا الم إلا   لاي  

 البي      الت  ؾ ا لينا .

Gismo متال راع  ظا م ا  الشػ تببي    تصيي   الاتميل  التاي تMoodle  شياث يناتد

 نااا  تتحااي   رؿايااا ليبي  اا   التؿتببااا لتمااػال  الوٌااو  لينظاا م  الت ااؿؾ 

 التااواغ التمييتيااا  التصتااول الؿإلتااي  التٍاا غؾ،   ااؽل  التااا م  األ ىاابا 

  االظتب ؾا .

GraphFES (Gephi) ورا   إلاى تمتعػم هؽد األغا  في تصيي   التميل، شيث تصاو  البي  ا    التمي

ؾلاااور   لي  ياااا تتّااات  ذتياااع التىااا ؾ    الع ٌاااا لااا لتتميتي   تيمااايؿ 

 الؿ الٓ  الم إل   لينال في ِوا رى ؾ  تال  

C4S (Connect for 

Success) 

تمااتعػم فااي التصيااي   األ  غيتيااا، شيااث تمتتااػ فااي رااػظ تا   يااى البي  اا   

بكاؿ لىاي  البا ا التمتتػ  ر  رنٍ   التمريل،  ت اػم ظاػر   اة اؽاؾ الت

 التمؿِي  ليعبؿ ال  التصت ذي  لػ ل.

AWE (Automated 

Wellness Engine) 

تمتعػم في التصيي   األ  غيتيا شياث يتكا  االلاتي غ  رناا   تصاؿ  لإل اؽاؾ 

 التبكؿ لاػف تمفيف رى ؾ ا التتميل  االلتتؿاؾيا في التميل

Pass (Personalized 

adaptive study success) 

ػم هااؽد األغا  فااي تصيااي   الااتميل شيااث ينااتد  نااا  ت اا ؾيؿ  تتحااي   تمااتع

رؿايا تييػ في تمفيف رى ؾ ا التتميل لن ا   يى ظٍ اٍس اليؿغيا،  البي  ا   

 التمتتػ  ر  ال ىبتس  تي   تس في التميل  بؿ الويو.

Netlytics   تمااااتعػم هااااؽد األغا  فااااي تصيااااي   الااااتميل االذتتاااا  ي،  هااااي تيااااوة الغا

SNAPP    شياااث يتماااع  بااا ة البي  ااا   التاااي تتم رااال رماااا ، رحااال البي  ااا

 ,YouTube, tweeter, forumsالتماااتتػ  رااا  التيااا     راااع 

chatting, blogs ،يتك  ل لتعػام تيا  األغا  تصػياػ رماتول التىا ؾ ا  ،

 الم إل   لي  الفؿاغ الترتو ا،  التي     التي تتل لينال.

 ظااال إغاؾ  الاااتميل  اللمااا غ تصياااي   الاااتميل فاااي -9

 اةلكتؿ  ي.

فاااي إْااا ؾ االهتتااا م لتصػياااػ األلمااا غ  األْاااؿ 

 .Chatti et alالؿايمايا لتصياي   الاتميل، إلاػم 

إْ ؾا  رؿذمي   لتصياي   الاتميل يؿتكاف إلاى  (2013)

الؾلما تم مال  ؾايمايا، شياث يُمناى المااا  األ   

لتااا ؼاف ال  األهاااػاف التتوإلماااا رااا   تيياااا تصييااال 

 التااي تىااتل )التؿاإلبااا، التصيياال، التنبااا، الااتميل، 

التااااػاظ  ، التااااػؾيو  التوذيااااس، الت ياااايل، ت ااااػيل 

التاؽيا الؿاذما،  التكي   تعٍيً راواؾغ الاتميل 

 لاااي ة الاااتميل  ت اااػيل التوٌاااي    التيكياااؿ فاااي 

الاااتميل،، راااع رؿا ااا   االلتااافام لتاواااؿا  رصاااػغ  

 الوِااااااع فااااااي اال تبااااااا ؾ ظٍاااااا اً  ال تااااااا ْ 

راا  الماااا  الحاا  ي فيتمياا  لتاا ؼاف ال  التمااتييػي ، ال

 و يااا البي  اا    رٍاا غؾ الصٍااو   ييااا   تىااتل 

)رٍ غؾ الصٍو   يى البي  ا   لاواا الؿلاتيا ال  
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ايااااؿ الؿلااااتيا،  ْبيمااااا لااااي ة الصٍااااو   يااااى 

البي     رؿ فإ الم ريتوز،، رع رؿا     ِع  لياا 

ليتم رل رع الشر م البي  ا   الفاااػ   تناوت البي  ا   

 ما  الشي    ،  الماا  الح لث يتمي  لتا ف   ػم تر 

الإ الي اااا التماااتييػ  رااا   تيياااا تصييااال البي  ااا   

 تىااتل )التمياال، التاااتميل، إغاؾ  الااتميل، رٍاااتتي 

 ربااوؾإ لي اا   الااتميل،، رااع رؿا اا   الصااػ األغ ااى 

ر  التاا ؾا  التتبيباا لاػيال  الروا او األظ إلياا 

ال   العٍوٌاايا،  الماااا  الؿالااع  يتمياا  لكياا ف 

األغ ا   األلاااا ليو  الت نياااا   التمااااتعػرا فااااي 

تصيااااي   الااااتميل )إشٍاااا اي  ، تتحااااي   لي  يااااا، 

التن ياااااااو  ااااااا  البي  ااااااا  ، تصييااااااال الىااااااابك   

االذتت  يااااا...،، رااااع رؿا اااا   التك راااال لااااي  تياااا  

األلاا ليو  تٍااتيل  اذااا   لااايا ليتم راال رمااا  

 ال  ليياااااا ليتمتااااايل،  إلاااااػم ذؿيياااااؿ   غؾومااااايؿ 

Greller and Drachsler (2012)  لاابما

 ن ٌااؿ يتكااو  رنااا  إْاا ؾ تصيااي   الااتميل  هااىة 

الي ااااا   التماااااتييػيا،  األهاااااػاف ال  الو ااااا ا ، 

 البي    ،  التب غلا  النظؿي   الػا تا،  ال يوغ 

 الع ؾذيا،  ال يوغ الػاظييا،  رٍ غؾ البي    .

، 919، 0202 إلااػم رصتااػ  بيااا ظتاايك )

اا  رؿذمي اا  لتصيااي   الاات ميل يوِااصس الىااكل  توؼذ 

 الت لية

،9وكل )  

 ،919، 0202النتوؼخ التؿذمي ليتصيي تيا التمييتيا )رصتػ  بيا ظتيك، 

 

 

 

 

 

 

 

 

فااي ِااوا راا  لااب ،  راا  ظاا   غؾالااا الْااؿ 

تصيياااااال الااااااتميل التااااااي الواااااا ؾ  لااااااا  غؾالااااااتي 

(Ifenthaler and Widanapathirana, 

يتكااا  الاااتع ي ركو ااا   إْااا ؾ تصييااال  (2014

 ي المن ٌؿ األتياةالتميل ف

األهااػاف التتوإلمااا  تىااتل تصيياال اشتي ذاا    -

التتميتاااااي   تيااااا   تال  تصػياااااػ الم إلااااا   

 الااااؿ الٓ االذتت  يااااا لياااانال  يتكااااو  هااااؽا 

المنٍااؿ راا   نٍااؿي  فااؿ يي ، األ   يتمياا  

ل لعٍاااااا اً  االشتي ذاااااا   )االهتت راااااا  ، 

العبااااؿا  الماااا ل ا، العٍاااا اً االذتت  يااااا 

 ؾا   الكي يااااااااا    الػيتوذؿافيااااااااا، التااااااااا



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

109 

 

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة

التتاااوفؿ ،، الرااا  المنٍاااؿ الحااا  ي فااااو الوياااو 

االذتت  ي ال  التاي اا االذتت  ياا )التمت اػا  

 التٍاااااوؾا  الؽاتياااااا، الم إلااااا    الاااااؿ الٓ 

االذتت  يا، التي     رع اآلظؿي ، تيّي   

 الول آ االذتت  يا،.

البي      تىتل البي     التتمي اا ل لعٍا اً  -

ياااااا  البػ ياااااا  رماااااتول الم ْيياااااا  التمييت

الػافمياااا  االلاااتمػاغ لياااتميل،  تتّااات  اليّااا   

البي  اا   لااواا ريتوشااا التٍااػؾ ال  التصتيااا 

 التاواااااؿا  التؿتبباااااا ل لتصييااااال  اليتاااااؿ  

 الفرنيا التي لتابيا   تييا التصييل.

التصتااااول التمييتااااي  الت ااااؿؾا  )رتبيباااا    -

الااتميل، التٍااتيل التمييتااي، األهااػاف التتوإلمااا 

، اةلااتؿاتيري    التت لماا   التمييتيااا، ليااتميل

الل ليو  الغ ا  الت ييل  الت اويل،،  الييماي   

  النظؿي   التؿلويا.

ال ياااوغ  اال تبااا ؾا  التاااي يراااو رؿا  تاااا ،  -

 رناااااا  ال ياااااوغ الع ؾذياااااا رحااااال لي لااااا   

العٍوٌااااايا، الروا اااااو األظ إلياااااا، إلّااااا ي  

التيكيا اليكؿيا  ال   و يا، الر  ال يوغ الػاظييا 

تىاااتل الكي يااا   التبيولاااا لمتيياااا التصييااال ف

 إتعاااا ؼ ال ااااؿاؾ  إلااااؿاا  رعؿذاااا    تييااااا 

 التصييل.

لي ة التميل  بؿ الويو  يىتل الغ ا   ال تا ْ  -

التي  ااال  اةلصااا ؾ، الغ ا   اللااا ليو  ال ىااابا 

التن إلىااا، الؿِاا   اا  الااتميل، رمااتول األغاا 

 التتوإلع.

الغ ا  التصييااااااال  تىاااااااتل رصؿ ااااااا  /الغ ا   -

ل )الغ ا  التن يااو  اا  البي  اا  ، تصياي   الااتمي

الغ ا  التم رااال راااع البي  ااا   التايكياااا  اياااؿ 

التايكيا، الغ ا  التم لرا، الغ ا  الكى   ا  

رماااػال  التاااؿغغ  التنباااا،، رصؿ ااا   الت ااا ؾيؿ 

)لوشااااااا  ااااااؿَ البي  اااااا  ، اةشٍاااااا اي  ، 

الؿلاااور   البي  ياااا،، رصؿ ااا   التعٍااايً 

 التكياااا  )رصياااافا ، لاااا  ال  غ اااال، ت ااااػيل 

 ي  ، تاؽيا ؾاذما،.توٌ

الرا   التمتييػ  ر  تصياي   الاتميل  تىاتل  -

التميال، التاتميل، الب شاث، التالماا التمييتيااا 

 ر ااػري العااػر   التمييتيااا، رااع الوِااع فااي 

اال تب ؾ ال  تي  الي    إلاػ تكاو  رماتييػ  را  

التصييل ال  رٍػؾ لبي     التصييل  ف ا   ليااػف 

 ر   تييا التصييل.

  الااااتميل التنب ااااا لي  ييااااا  ن ٌااااؿ تصيااااي  -9

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

 الويو.

تصػيػ  ن ٌؿ تصيي   التميل التنب اا لي  يياا 

التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو 

فااااي ِااااوا رتبيباااا   الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة 

التمؿفيا  الؿِ     التميل،  ظؿا  أل  رػظل تصييل 

يصٍاو   ياى لي  ا    تياا  غالاال التميل يماتعػم ل

ال  راوؿا  لتمػ  اال تظ م فاي الاتميل،  التىا ؾ ا 

فاااااي األ ىااااابا  التماااااػال  األ  غيتياااااا،  ت اااااػيل 

اإلتؿاشاااااا   لىااااااي  األلاااااا ليو  اةلااااااتؿاتيري   

التمييتياااااا األ حاااااؿ ف  يياااااا،  الاااااتيي ا التمااااا ييؿ 

التبيولاااا فاااي لي ااا   التميااايل  رواؾغهااا ،  التنباااا 

ي  ظاا   التياا     التمييتيااا، لماايو ي   التتميتاا

 تصػيااػ الت نياا   األ حااؿ  ر شاا  ،  تىااعيً غ افااع 

التميل،  رمتوي   التنظيل الاؽاتي ليتاتميل،  تتكاي  

إغاؾ  الاااتميل رااا  التماااؿف  ياااى رماااػال  النرااا ز 

 الؿِ     التميل  رواؾغد،  تاوفيؿ البي  ا   التاي 

تمااا  ػ البااا شحي  فاااي لاااػ اليراااو  لاااي  النظؿياااا 

  في ررا   الاتميل،  شياث ال   را ز لي ا    التببي
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الاتميل اةلكتؿ  ااي ال  اتااا  يااى ال ظتااا إغاؾ  الااتميل 

 يى  ذس  Blackboardاةلكتؿ  ي   را   ظ م 

العٍوي، يتوإل   ياى غؾالاا ال ىابا التتميتاي  

 تي   تال التمييتيا  االذتت  يا  بؿ هؽا النظا م، 

تببااا لااؽا يتكاا  تصػيااػ  ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التؿ

لي  يياااا التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو فاااي 

 التاوؿا  األتياة

 ،0ذػ   )

  ن ٌؿ تصيي   التميل التتوإلع ال  تكو  رنب ا لي  ييا التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

  و س  الاػف رنس  ٌ  رعتٍؿ ليتتايؿ الل التتايؿ

إذتااا لي  اااػغ التميي ااا   

ظ   التي  ىؿه  الب ا 

 التن إلىا

 تااااي، ياااااػف إلااااى تصيياااال تياااا       ػغ التميي    التي  ىؿه  الب ا

الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىااا فااي 

 التتايؿا  الت لما.

إذت لي  ػغ الاؿغ غ التاي 

  ىؿه  الب ا

 اااػغ الاااؿغ غ التاااي  ىاااؿه  البااا ا 

الااتر لا لتميياا  لااواا راا  ـر اااال 

 ال  ر  اللت ؼ الت ؿؾ

تصيياااال تياااا       تااااي، ياااااػف إلااااى

الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىااا فااي 

 التتايؿا  الت لما.

رتولٓ  ػغ التنىوؾا / 

 التميي    لكل ْ لو

 ااػغ تميي اا   الباا ا  كاال ر مااور   

  يى  ػغ الب ا

 تااااي، ياااااػف إلااااى تصيياااال تياااا     

الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىااا فااي 

 التتايؿا  الت لما.

 اااػغ الؿلااا ال التاااي  ىاااؿه  الب لاااو  تؿغغ النىؿ لكل ْ لو

  تميي  ال  الؿغ التر لا لتميي 

 تااااي، ياااااػف إلااااى تصيياااال تياااا     

الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىااا فااي 

 التتايؿا  الت لما.

رتولاآ غؾذاا   الباا ا 

فااااااي التنتااااااػل  لوشااااااا 

 الن  ن

ررتااوت غؾذاا   الباا ا فااي رنتااػل 

 لوشااا الن اا ن ر مااور    يااى  ااػغ 

 الب ا.

ياااااػف إلااااى تصيياااال تياااا      تااااي، 

الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىااا فااي 

 التتايؿا  الت لما.

رتولٓ غؾذا الب ا في 

االظتبااااااا ؾا  اليٍاااااااييا 

 ليت ؿؾ

ررتوت غؾذ   البا ا فاي االظتبا ؾ 

اليٍايي األ    الحا  ي ر ماور   ياى 

  ػغ الب ا.

 تااااي، ياااااػف إلااااى تصيياااال تياااا     

ا فااي الباا ا ليتنبااا لي  ييااا التن إلىاا

 التتايؿا  الت لما.

رتولاآ غؾذاا   الباا ا 

فااااااي ر ياااااا ق الااااااو ي 

 ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا

ررتااوت غؾذاا   الباا ا فااي ر ياا ق 

الاااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا 

 ر مور    يى  ػغ الب ا.

 تااااي، ياااااػف إلااااى التنبااااا لي  ييااااا 

 التن إلىا في التتايؿا  الت لما.

رتولاآ غؾذاا   الباا ا 

   ااا  فاااي ر يااا ق الؿِااا

 التميل

ررتااوت غؾذاا   الباا ا فااي ر ياا ق 

الؿِ     الاتميل ر ماور    ياى  اػغ 

 الب ا.

 تااااي، ياااااػف إلااااى التنبااااا لي  ييااااا 

 التن إلىا في التتايؿا  الت لما.
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  و س  الاػف رنس  ٌ  رعتٍؿ ليتتايؿ الل التتايؿ

 تااآ غ ؾ الب لاااو ظااا   

التىااا ؾ ا فاااي التن إلىاااا 

)التب غؾي ، التمتريبي ، 

 التميؿي ،

 ػغ الب ا التبا غؾي ،  اػغ البا ا 

بي  لاااا لؿغ،  ااااػغ الباااا ا التمااااتري

 التيمؿي  ال  الػا تي .

 يياااي، تٍاااني   تااا ؼخ البااا ا تبمااا  

 ليػ ؾ الجن ا التى ؾ ا.

لااااااااااؿ ا االلااااااااااتر لا 

 رتيظؿ، -)رب غؾ

 ػغ الب ا الؽي  و ؾ وا ل لتن إلىاا 

ررااااؿغ ْااااؿز روِااااوت الن اااا ن ال  

النىاااااؿ، االلاااااتر لا فاااااي التوإليااااا  

 التصػغ، االلتر لا التتيظؿ .

 ؼخ البااا ا تبمااا   يياااي، تٍاااني   تااا

 لمؿ ا التب غؾ .

 تاا  رصتااول التن إلىااا 

) تيااا / لااابصي، اياااؿ 

 رؿتبٓ،

 اااػغ البااا ا الاااؽي  إلاااػروا رصتاااول 

يتمل ل لمت   االؾتب ْ ل لاػف،  اػغ 

الباا ا الااؽي  إلااػروا رصتااول يتماال 

 ل لمبصيا  ِم  االؾتب ْ ل لاػف

 يياااي، تٍاااني   تااا ؼخ البااا ا تبمااا   

 لمت   اؾتب ْ التصتول.

ا التميي    ال  الؿغ غ  مب

التػ تا لتوجي  ال  راواغ 

 تمييتيا إِ فيا

 اااااػغ التميي ااااا   ال  الاااااؿغ غ التاااااي 

الااااتنػ  إلااااى رؿاذااااع ال  ؾ الاااآ ال  

 رواغ تمييتيا إِ فيا

 يياااي، تٍاااني   تااا ؼخ البااا ا تبمااا  

 ليتوجي   التواغ التمييتيا التم  ػ .

التصااوؾ الح لااثة التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا 

  الو ي لا .

تتحااال الااااػف األل لاااي ليتميااايل فاااي غ ااال ي

 تييا   الاتميل  ا  ْؿيا  تؿتياو  تنظايل األشاػات 

التمييتيا فاي ِاوا الكييياا التاي يصاػت لاا  الاتميل 

غاظاال   اال التااتميل،  يتبيااو ؼلاا  غؾايااا التااتميل 

لمتيي   تميتس  إغؾا س ل ػؾاتس  يى التصكل في تي  

المتييااااا    تنظيتاااااا   رؿاإلبتاااااا   يماااااؿف ؼلااااا  

اااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا  الاااو ي لاااا ،  يىااايؿ ل لت

، إلااااى ال  039، 0223رصتااااػ  بيااااا ظتاااايك )

التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا ي ٍااػ لااا  غؾايااا التااتميل 

ل لمتييااا   التمؿفياااا التاااي ي اااوم لاااا ،  تتّااات  

إلااااااتؿاتيري   التمااااااس،  البصااااااث،  األلاااااا يا، 

 التكنياااف،  فاااؿَ الياااؿ َ،  إتعااا ؼ ال اااؿاؾا ، 

التااتميل  يااى التيراال  شيااث تماا  ػ تياا  التااا ؾا 

 الن ػ  التوذيس اليم   لأل ىبا التمؿفيا،  ر  جال 

فاي تااجؿ فاي البؿي اا التاي يوذاس لاا  التتميتاو  

 تميتال ر  الويو.

 يىااااااااااايؿ هولينراااااااااااوؾت  رااااااااااا  يوايي  

Holingworth and McLoughlin (2001) 

إلى ال   و  التتميل افتؿاِي في لي    الاتميل  باؿ 

و ال  يكاو  لػياا ال اػؾ   ياى الويوو فإ  هؽا يتبيا

التعبيٓ  تصػيػ األهػاف  إغاؾ   تنظيل تميتاس لتا  

يولااااػ لػيااااس الػافميااااا  الصاااا فف التااااي تص اااا  لااااس 

االلااااتتؿاؾيا فااااي الااااتميل،  تاااا  ال  إغؾا  التااااتميل 

لتا ؾاتاااس فاااوة التمؿفياااا يمااا  ػ  ياااى تعٍااايً 

 التواغ التمييتيا  إلتؿاتيري   التميل التن لبا.

مااُ الػؾالاا    اا   ذااوغ   ىااي   تاا اد ل 

  إلاااا إلوياااا لاااي  رماااتول تاااوفؿ التاااا ؾا  فاااوة 

التمؿفيا  تصم   ت اد التميل لػل التتميتي ، شيث 
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 Hsu and Hsiehالو ؾ  غؾالا هميو  هيىيو 

إلااى ال  تمفيااف التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  (2014)

يمال في تصماي  الاتميل،  توٌاي   تا اد غؾالاتي 

(Orion & Kali, 2005; Magno, 2010) 

إلاااى  ذاااوغ   إلاااا إير لياااا إلوياااا لاااي  رماااتول 

التاااااا ؾا  فاااااوة التمؿفياااااا  راااااا ؾا  التيكياااااؿ، 

 Altindag الو ؾ  غؾالا التناػخ  لاينتوذوال 

and Senemoglu (2013)  إلاااى ال  إؾتيااا ت

رمتول التا ؾا  فوة التمؿفياا يفياػ را  اة را ـ 

 ,Ozsoy)األ  غيتي،  ت  توٌاي   تا اد غؾالا   

2011; Bryce, Whitebread  & Szuce, 

2015; Flavell, 2004)  إلى ال  إؾتيا ت رماتول

التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  الااو ي لااا  يمااال فااي 

 تصمي  اة ر ـ األ  غيتي  التنظيل الؽاتي ليتميل.

 ش  لاا  لمااُ األغلياا   تٍااني  التااا ؾا  

فوة التمؿفيا، شيث ٌنيا  البمُ )  رول  ياى، 

 & Altindagو 0219الرااااال الىاااااؿيػ ، 

Senemoglu, 2013 إلااى الااو ي  الااؽإ يمبااؿ ،

 ااا    اااي التاااتميل ل ػؾاتاااس  المتييااا   التمؿفياااا 

 الم يياا التاي يمااتعػرا  الجنا ا تمياال راتاا رمينااا، 

 التعبيٓ شيث يىيؿ ل اػؾا  التاتميل  ياى تعبايٓ 

الهػافس لوِوز،   ِاع ظبآ إ را ـ التاتاا، الرا  

ي النااوت الح لااث فاااو اةلااتؿاتيريا التمؿفيااا  التاا

تىيؿ إلى اةلتؿاتيريا التاي يتبماا  التاتميل لتنظايل 

 رؿاإلبا  ى ْ تميتس الجن ا إ ر ـ التاتا التمييتياا، 

جل الت ويل الاؽاتي  الاؽإ يىايؿ ل اػؾ  التاتميل  ياى 

رؿاذمااا ؼاتااس  ت ياايل إلػؾاتااس  اظتي ؾاتااس  ال ىاابتس 

التاااي ي اااوم لاااا  الجنااا ا الاااتميل   اااؽل  ت يااايل رماااػ  

 لا.إ ر ـد ليتاتا التبيو

ل لت لي فإ  التاا ؾا  فاوة التمؿفياا تتّات  

وااا ي  األ   يتميااا  لتاااا ؾا  التعبااايٓ  التنظااايل 

)التؿاإلباااا،  الت يااايل، الرااا  الىااا  الحااا  ي فيتميااا  

ل لو ي لتي  التا ؾا ،  فيت  ييي توِيس ركو    

 التا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لا ة

راااااا ؾ  التعبااااايٓ  تىاااااتلة ال اااااػؾ   ياااااى  -

ا  تصػياػ الااػف لوِاوز، اةشم ق ل لتىاكي

ال ااػؾ   يااى الااتػ  ا العبااؿا  الماا ل ا ؼا  

الم إلاااا ل لتاتاااا التبياااوا إ ر ـهااا ، اظتيااا ؾ 

الليوا ال  إلتؿاتيريا التميل التن لبا، اظتي ؾ 

التااااااواؾغ  التٍاااااا غؾ  التااااااواغ التمييتياااااااا 

التن لبا، تصػيػ تت لع إذاؿااا  تنيياؽ التاتاا 

  التمييتياااااا، توإلاااااع الٍااااامول   التاااااي يتكااااا

رواذا تاااا   تصػياااػ اللااا ليو التم رااال رماااا ، 

تصػياااػ الوإلااا  الااا ـم لياااتميل، التنباااا ل لنتااا اد 

 التمييتيا التتوإلما.

راااا ؾ  التنظااايل ال  التؿاإلباااا  تىاااتلة إلاااػؾ   -

التتميل  يى التؿ ياف  ياى الااػف الؿايماي ال  

اليكاااؿ  األل لااايا، االلتااافام لتتااا لع  تميمااال 

ػ ظبااااوا  تنييااااؽ التاتااااا التمييتيااااا، تصػياااا

توإليتاا   إ راا ـ التااا م اليؿ يااا، ال ااػؾ   يااى 

التايو  يى الٍمول   التي  اذاتاس، ييكاؿ ال  

يتيراااال فااااي اللاااا ليو  إلااااتؿاتيري   الااااتميل 

 التااواغ التمييتيااا التمااتعػرا، يتعااؽ ال ااؿاؾ 

 التن لو لتاييؿ رم ؾ التميل في ش   اةظي ة.

رااا ؾ  الت ياايل  تتّاات ة ت ياايل  مااو تص اا   -

ياااا التصاااػغ ، ت يااايل اللااايوا األهاااػاف التمييت

 إلااتؿاتيريا الااتميل التااي التبمااا ، ت ياايل  ماابا 

اة راا ـ التااي ش  ااا ، ت ياايل الغااد فااي ِااوا 

التتوإلع  في ِوا الغاا اآلظؿي ، ت يايل ظباا 

 التميل التي التبما .

الر  الو ي ل لتا ؾا  فاوة التمؿفياا فيتّات  

  ي التاتميل  إغؾا اس ليمتييا   التمؿفياا  الم يياا 
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 ي إل م لا  الجن ا تعبيٓ  تنظيل  ت ييل التميل.الت

 هناا   ررتو ااا راا  اال تباا ؾا  التااي يرااو 

رؿا  تاااااا   ناااااػ تٍاااااتيل إلاااااتؿاتيري   تباااااويؿ 

التا ؾا  فوة التمؿفياا  الاو ي لاا ، شياث تىايؿ 

اةلااااتؿاتيري   فااااوة التمؿفيااااا إلااااى ررتو ااااا 

األلاااا ليو  اةذااااؿااا  التااااي يتكاااا  الااااتعػارا  

ى فال البؿي ا التي ياتميل لاا ، لتم  ػ  التتميل  ي

 تتّااات  ررتو اااا رااا  المتييااا   تتميااا  لاااإغاؾ  

 رؿاإلبااا  ت ياايل الااتميل  التيراال فيااس،  راا  ظاا   

 Trif, 2016; Yildiz)تصييال لماُ الػؾالا   

& Akdag, 2017; Putra, 2018)    ف ا   ،

لتب غ  التٍتيل التمييتي البن اي، يتك  التع ي 

التاي يراو رؿا  تاا   ناػ ررتو ا ر  اال تب ؾا  

تٍاااااتيل إلاااااتؿاتيري   تنتياااااا التاااااا ؾا  فاااااوة 

 التمؿفيا، في الن  ْ األتياة

ال  تتّااات  اةلاااتؿاتيريا التمييتياااا ال ىااابا  -

 إذااؿااا  تاااػف لتمفيااف إلااػؾ  التااتميل  يااى 

 ييياااا الاااتميل  التم رااال راااع التميورااا   التاااي 

 يصٍل  ييا .

رؿا    التميمل  التػؾخ في  ؿَ  رن إلىا  -

ميوراااا    األفكاااا ؾ راااا  البماااايٓ ليتم ااااػ، الت

 الااتعػام ظااؿاآ التياا هيل لتتحياال التميوراا   

  توِيس الم إل   لي   ن ٌؿ التميورا.

الاااتعػام الاااػ ل  لااا  ال  الاااتميل  التوذياااس  -

 اةؾوااا غ  رصيااافا  االلاااتتؿاؾ فاااي الاااتميل 

  تي يػ الىموؾ ل ة ر ـ.

تمفيااف تمياال األإلااؿا   التىاا ؾ ا  التي  اال رااع  -

ي   تباا غ   ذااا   النظااؿ  إلبااو  الااؿالإ اآلظااؿ

 األظؿ.

إت شااااا اليؿٌااااا ليتااااتميل لتمؿفااااا األهااااػاف  -

التتوإلمااا راا  الااتميل  رماا ييؿ ت ياايل رماااػال  

 إ ر ـد لا .

ال  تتّاااات  اةلااااتؿاتيريا التمييتيااااا تنو اااا    -

-لألل ليو التمييتيا الت اتا رحلة الليوا فكؿ

و ؾ ، الليوا النتؽذاا، اللايوا الاتميل -ـا خ

ا ، اللااايوا المٍااا  الاااؽهني، اللااايوا لااا ألإلؿ

الااتميل التماا   ي  التىاا ؾ ي، ال ااؿاا  الن إلااػ ، 

 التيكيؿ لٍو  رؿتيع.

ال  تؿ ااف اةلااتؿاتيريا التمييتيااا  يااى تمفيااف  -

التيكياااؿ المااا ْيي رااا  ظااا   تنوياااع رٍااا غؾ 

 التاؽيا الؿاذما   ل ال التي  ل التعتييا.

ال  تتّااااات  اةلاااااتؿاتيريا التمييتياااااا الغ ا   -

   تتكنااس راا  إغاؾ   تنظاايل  رؿاإلبااا  تببي اا

 رمػ  ت ػرس في إ ر ـ األهػاف التعبٓ لا .

يؿا ااى فااي إلااتؿاتيريا تمياايل التااا ؾا  فااوة  -

التمؿفيا ال  تتّت  ت ػيل التوذيا   ال ـراا 

فاااي لػاياااا  اااؿَ التاتاااا  االهتتااا م لباااؿز 

األل يا لتيمايؿ الم إلا   لاي   ن ٌاؿ التاتاا 

لصااااواؾ جاااال  إت شااااا اليؿٌااااا ليتن إلىاااا    ا

 تيعيً ر  تل التوٌل إليس في  ا يا التميل.

التصااوؾ الؿالااعة الؿِاا   اا  الااتميل  األغاا 

 الم م.

يمااػ الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي اا   التن إلىاا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو الشػ التم ييؿ الؿايمايا التاي 

تمتعػم ليصكال  ياى  را ز تيا  البي ا   فاي تص يا  

 لي ليتن إلىاا   الهااػافا ،  لااؿال  ذااوغ تاا جيؿ إيراا

 باااااؿ الوياااااوو إال ال  الػؾالااااا   تا اااااػ ِاااااؿ ؾ  

االلااتت ؾ فااي البصااث  اا  المواراال التااي تاااجؿ  يااى 

ؾِااااا  التتميتاااااي   تٍاااااوؾاتال لىاااااي  ف  يياااااا 

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو الوياااو، ف اااػ 

 Perz-Perez etالو ؾ  غؾالاا ليؿياف   ظاؿ   

al. (2020)  إلااى ال  ذااوغ  لي اا   الااتميل تُمااػ راا 
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الموارااال التنب اااا ل لؿِااا   ااا  الاااتميل،  تااا  ال اااػ  

الػؾالا  يى ِاؿ ؾ  التكىا ف الموارال التااجؿ  

 يااى إلبااو  الااتعػام التتميتااي  لب اا   الااتميل  بااؿ 

الويو، لت  يييػ في التكى ف الموارال التاي تص ا  

الؿِاااا   ااااا  الاااااتميل، الرااااا  ذينماااااك ؾا  ـرااااا اد 

Gunesekera et al. (2019)  فيواا ؾ ا إلااى

 إلا اؾتب ْيا إلويا لي  توفؿ  وارل إل لييا  ذوغ  

االلتعػام لبي    التميل  بؿ الويو  تص يا  الؿِا  

 Lee   التميل لاػل التتميتاي ، الرا  لاي   ظاؿ   

et al. (2019)  ف ػ ؼ ؿ ا ال  الكى     الموارال

التااي تص اا  الؿِاا   اا  الااتميل لااػل التتميتااي  فااي 

تال لي ااا   الاااتميل  باااؿ الوياااو ياااؿتبٓ ل لاااتتؿاؾي

اللااتعػام تياا  البي اا   فااي التماات بل، رتاا  يتؿتااو 

 ييااس اال عااؿاْ فااي الااتميل  شااػ ت الااتميل المتياا ، 

 تاا  ال  الكىاا   اا  المواراال التااي تص اا  الااؿا  اا  

الااااتميل يمااااال فااااي تصمااااي  رىاااا ؾ ا التتميتااااي  

 تي   تال التمييتيا  االذتت  يا في لي ا   الاتميل 

  بؿ الويو.

تن إلىاااااا    راااااا  ظاااااا   تصيياااااال الهتيااااااا ال

 بؿالوياااو، يتّاااس  ذاااوغ تااا جيؿ إيرااا لي لاااا  فاااي 

تصمااي  الؿِاا   اا  الااتميل،  راا  هااؽد التتياافا ة 

تباااويؿ راااا ؾا  الااااتميل رحااال التيكياااؿ، التماااا   ، 

 التى ؾ ا في لن ا ررتتم   التميل،  ذوغ اؾتبا ْ 

إلاااااوإ لاااااي  رماااااتول رىااااا ؾ ا التتميتاااااي  فاااااي 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو  ا عاؿاْال فاي 

التميل  تصم  الغامهل التمييتي،  يت       رى ؾ ا 

التاااتميل فاااي التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو 

إير لياااا،  يتااا  ـاغ  رماااػال  التصٍااايل الػؾالاااي 

لػيال،  تا  ال  الروا او الم ْيياا ل  تب ؾها  ؾ ياف  

في توليػ الػافميا ليتميل  الؿِ   نس تاؿتبٓ اؾتبا ْ 

 إلىاااااا    جياااااا  لتمااااااتول التىاااااا ؾ ا فااااااي التن

اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو، ل لتا لي  يتا  تال تىاعيً 

 وارااال تمفياااف ف  يياااا التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو  التكىاا  تياا  المواراال 

  يت  ل هل ؼل  في ـي غ  الؿِ     التميل.

  ؽل  يمال تبناي تكنولوذيا  تصياي   الاتميل 

ذمااا فااي التنبااا لاا ألغاا التتوإلااع، تااوفيؿ تاؽيااا ؾا

تكييياااا، تصػياااػ رماااتول األغاا،  ٌااا  المااايو  

التتوإلع، ت ػيل التاواؾغ التمييتياا التن لابا، تمفياف 

إذؿااا  تصمي  التميل، تكيي  التميل  تعٍيٍاس، 

تصمي  الغ اؾ التميل، توفيؿ البي     ال ـرا ةتع ؼ 

ال ؿاؾا  التمييتيا، توفيؿ رم ؾا   لاػاال تمييتياا 

 اا   التمياايل  التصتااول ذػيااػ ، تبااويؿ  تصمااي  لي

الت ػم ظ لا ، اال تى ف التبكاؿ ليتىاك    توإلاع 

الباااػاال التمييتياااا،  تؽذاااا المااايو ي   التتوإلماااا، 

تٍاااتيل التيااا     التمييتياااا التن لااابا،  تصػياااػ 

الوإل  التتوإلع ة ر ـ التاا م  األ ىابا التمييتياا، 

 ت  ال  تصيي   التميل تتمػ رػظ   ف     في التٍتيل 

لتمييتاااي، شياااث تتكااا  رٍاااتتو  رباااوؾ  لي ااا   ا

الااااااتميل راااااا  األغ ا  ال ـرااااااا لتصيياااااال التااااااا م 

 التن إلىااا    ياااى رماااتول األفاااؿاغ  الترتو ااا   

 اليٍل  كل  تصييل التميل التيريي  التيكيؿ، األراؿ 

الؽإ ياغإ إلى تصمي  إلبو  التتميتاي  ليتن إلىا   

ؼا  بؿ الويو  ف  ييا رى ؾ تال فيا ،  ل لت لي الاؿ

    التميل ظ لا .

 هناااا   اؾتباااا ْ إلااااوإ لااااي  رمااااتول تااااوفؿ 

التا ؾا  فوة التمؿفيا  تصما   تا اد الاتميل لاػل 

التتميتي ، شيث إ  تمفيف التا ؾا  فوة التمؿفياا 

يمااال فااي تصمااي  الااتميل،  تاا  ال  إؾتياا ت رمااتول 

التاااااا ؾا  فاااااوة التمؿفياااااا يفياااااػ رااااا  اة رااااا ـ 

ل،  الؿِاا   اا  األ اا غيتي،  التنظاايل الااؽاتي ليااتمي

 التميل.
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التصااوؾ العاا ركة الم إلااا لااي  التتايااؿا  

التماات يا )تمفيااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الت لمااا )الااو ي 

ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا، الؿِاااا   اااا  

 التميل، األغاا األ  غيتي،.

تواذس لي    التميل  بؿ الويو تصػي    ػياػ  

التؿتبباااااا ل أل ىااااابا اللؿـهااااا    اااااً التمااااا ؾف 

 التياا     التمييتيااا التااي ي ااوم لااا  التااتميل  بااؿ 

لاااي ة الاااتميل، شياااث تتياااؿت تيااا  التصاااػي   إلاااى 

تصاااػي   تاااؿتبٓ لكييياااا  ٌاااو  التاااتميل لتٍااا غؾ 

التميل،  الميو ي   التي ي وم لا   نػر  يٍل لاا ، 

  ياا  يبصااؿ  يترااو  فيااا ،  التااػ  الفرنيااا التااي 

األ تاا ْ الماايو يا التتوإلمااا يمااتاؿإلا  فااي الااتميل  

شي لااا ،  تااا  تواذاااس التن إلىاا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويااو تصااػي    ػيااػ  راا  شيااث التنظاايل، الايكيااا، 

تٍاااتيل رصيااافا  الن ااا ن، تصػياااػ راااػل اؾتبااا ْ 

التن إلىاااااا   ل ألهااااااػاف التتوإلمااااااا، إغاؾ   وافااااااؽ 

التن إلىا، توـيع األغ اؾ، ت ييل التن إلى  ، الصيا   

ا  الػافميااا، األرااؿ الااؽإ فااؿَ  يااى االلااتتؿاؾي

ِاااؿ ؾ  الاااتعػام راااػاظل تصياااي   الاااتميل لؿٌاااػ 

 تيماايؿ البي  اا   التااي تاال الصٍااو   ييااا   التنبااا 

ل لمااايو ي   التتوإلماااا ليتاااتميل لتماااايل  تييااا   

اتعاا ؼ ال ااؿاؾ  تعٍاايً رماا ؾا   لااػاال الااتميل، 

ف لتٍتيل التمييتي الن ذس هو الاؽإ يىات  رما ييؿد 

البي  ا   التمييتياا،  الم إلاا تب غلياا  رتايؿاتس ر  

شياااث تماااتعػم تصياااي   الاااتميل  توذاااس ليتٍاااتيل 

التمييتااااي الناااا ذس،  اليّاااا   إْاااا ؾا  لت ياااايل فم ليااااا 

 التٍتيل التمييتي.

 راااااا  ظاااااا    تااااااا اد لمااااااُ الػؾالااااااا   

(Holingworth & McLoughlin, 2001; 

Flavell, 2004; Michalsky et al., 2007; 

Chen et al., 2009; Pifarre & Cobos, 

2010; Akyol & Garrison, 2011; Hsu 

& Hsieh, 2014)   يتكاا  توِاايس الم إلااا لااي

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو  رػظل تصياي   

الااتميل  تنتيااا التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا فااي الن اا ْ 

 األتياة

توذااااػ   إلااااا لااااي  رمااااتول اال اتاااا ق فااااي  -

 اؾتياا ت  التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو

رماااااتول التاااااا ؾا  فاااااوة التمؿفياااااا لاااااػإ 

 التتميتي .

يتكاا  ـياا غ  الااو ي ل لمتيياا   فااوة التمؿفيااا  -

ر  ظ   التن إلى    التي     رع اآلظاؿي ، 

 ت  ال  تصم  التاا ؾا  فاوة التمؿفياا يماال 

 في تصم  اة ر ـ.

التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا ليماا   ىاا ْ غاظيااي  -

 ي الاااؽإ ف ااآو لااال تاااؿتبٓ ل لماااي ة االذتتااا 

يصااػت فيااس الااتميل  إت شااا فااؿي التيكيااؿ فااي 

 التميل  التيرل فيس  تب غ   ذا   النظؿ.

التااتميل فااي  اال لي اا   الااتميل  بااؿ الويااو هااو  -

راااتميل افتؿاِاااي، ل لتااا لي لنرااا ز التن إلىااا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو اللػ ر  إ م ا التتميل 

ال ػؾ   يى التعبايٓ  تصػياػ الهػافاس  التنظايل 

الؽاتي لتميتس  رؿاإلباا  ت يايل الغااد،  هاو را  

 يُمؿف ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا.

ياااػ رمااا ييؿ تٍاااتيل التصاااوؾ المااا غقة تصػ

إلاااتؿاتيريا التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل 

التنب ااا لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  الو ي ل لتا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا،  الؿِااا   ااا  الاااتميل لاااػل 

 ْ ا الػؾال   الميي . 
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يااا  لنرااا ز راااػظل تصياااي   الاااتميل فاااي تص 

الو اا ا  التتوإلمااا اللااػ راا  رؿا اا   ررتو ااا راا  

 اال تب ؾا  رنا ة

تصػيااااااػ األهاااااااػاف  النتاااااا اد  اةذاااااااؿااا   -

 التما لي    رٍ غؾ الصٍو   يى البي     

   ب إلا  الفرني لوِوز.

ِاااات   تااااوفؿ الكي ياااا    العبااااؿا  الك فيااااا  -

ليتم راااال رااااع اةذااااؿااا   األغ ا   إلااااؿاا  

 رعؿذ   تصيي   التميل.

رعؿذ   التصييل في ٌاوؾ  رعببا     ؿَ -

لٍااؿيا  ذااػا  ،  ؾلااوم لي  اا  ،  اِااصا، 

  رياورا.

التص اا  راا  غإلااا  روجوإليااا رٍاا غؾ البي  اا    -

 لواا الؿلتيا ال  ايؿ الؿلتيا.

تصػيااااػ لي لاااا   االلااااتعػام  العٍوٌاااايا  -

  رتبيب   التيكيا اليكؿيا.

تااوفيؿ الااػ ل الاا ـم لىااي  الااتعػام اللاا ليو  -

 اا    تصيييااا   التم راال رااع  الغ ا  ذتااع البي 

 رٍ غؾه .

ؾٌػ الت شظ   ال ـرا لعٍوي التي      -

 الميو ي   التؿتببا لمي ة التميل  تيا     

 ال ىاابا التتميتااي   التنبااا لمواراال التصييااف 

  الموارل التتوإلع تيجيؿه   يى التميل.

تو يااا األْااؿاف ؼا  الم إلااا ليهتيااا  فوااااػ  -

 تميل ظ ٌا.تصيي   البي       را  ال

 يُىااا ؾ ةلاااتؿاتيريا تمفياااف التىااا ؾ ا فاااي 

التن إلىا  بؿ الوياو لي اا   با ؾ   ا  ظباا   راا 

رنظتا تتّت  ررتو ا ر  األ ىابا  اةذاؿااا  

التصاااػغ   التؿتباااا فاااي تميمااال رن لاااو لتص يااا  

الهااػاف الن اا ن،  لنراا ز اةلااتؿاتيريا فااي تص ياا  

را  الهػافا و اللػ ر  الوِع في اال تب ؾ ررتو ا 

اال تباا ؾا  تتمياا  لتٍااتيل اةلااتؿاتيريا،  يبياا  

 ييااا  التماا ييؿ التااي يااتل تٍااتيل اةلااتؿاتيريا فااي 

 ِواا   يى النصو األتية

االْاااا ت  يااااى الػؾالاااا   الماااا ل ا الم إلااااا   -1

(Azevedo, 2009; Richardson & 

Ice, 2010; Baker, 2011; Kumi-

Yeboah, 2018; Cond et al., 2018) ،

ع ي ررتو ااا رااا  التمااا ييؿ شيااث تااال الااات

الؿايماااايا تتحاااال  ن ٌااااؿ ال  ركو اااا   لي ااااا 

التن إلىاا  باؿ الويااو  هاية ٌاي اا تمييتاا   

 إلوا ااػ التن إلىااا، تصػيااػ الهااػاف التن إلىااا، 

تٍاااااتيل إلاااااتؿاتيري   التن إلىاااااا، تٍاااااتيل 

التي    ، هيكيا  تنظايل التن إلىا  ، تٍاتيل 

 توـيااااع األغ اؾ، تٍااااتيل  وافااااؽ التن إلىااااا، 

ل ليو ت ييل التى ؾ ا فاي التن إلىا   تٍتيل ال

اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو،  الظيااااؿا  تٍااااتيل 

 األل يا الصواؾيا/ رولػا  الن  ن.

تصػيااػ التاوااؿا  الػالااا  يااى  اال رمياا ؾ راا   -0

التمااا ييؿ المااا ل  األوااا ؾ  إلياااا ، شياااث تااال 

ٌااي اا ررتو ااا راا  التاوااؿا  يتكاا  راا  

ظ لا  إليا ق راػل تص ا   ال رميا ؾ،  تا  هاو 

 ل لرػ   األتيةروِس 
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 ،9ذػ   )

رم ييؿ تٍتيل التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في ِواة  ن ٌؿ تصيي   التميل التنب ا لي  ييا التى ؾ ا 

 في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا،  الؿِ     التميل

  ػغ التاوؿا  التمي ؾ م

 9    التى ؾ ا في التن إلىا  بؿ الويوتٍتيل إلوا ػ  تمييت 1

 9 تصػيػ األهػاف التتوإلما ر  التى ؾ ا في التن إلىا  بؿ الويو 0

 9 تٍتيل إلتؿاتيري   التى ؾ ا في التن إلىا  بؿ الويو 9

 9 تٍتيل التي     التمييتيا الجن ا التن إلىا  بؿ الويو 9

 9 ا  بؿ الويوهيكيا  تنظيل التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  ي 9

 9 تٍتيل األغ اؾ الجن ا التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو 9

 9 تٍتيل  اذاا تي  ل  وافؽ التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو 9

 9 الل ليو ت ييل التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو 9

 3 ن  نٌي اا األل يا الصواؾيا ال  رولػا  ال 3

 ؿَ الٍياا الت تؿشا ل  اتا التما ييؿ  ياى  -9

ظباااؿاا  ر يتاااي  رااا  تعٍٍااا   تكنولوذيااا  

التمياااايل  الص لااااو اآللااااي  رناااا هد  ْااااؿة 

تػؾيك لااػف إلاػاا الاؿالإ فاي غإلاا الٍاي اا 

 اؾتبااا ْ التاواااؿا  ل لتمااا ييؿ،  تااال إذاااؿاا 

التمااػي   التااي اتياا   ييااا  التتعٍٍااي  فااي 

تؿتياااو لماااُ  الترااا  ،  رااا  اللؿـهااا  إ ااا غ 

التمااا ييؿ لّااات   التميمااال، شياااث تااال إ ااا غ  

تؿتيو التمي ؾ " ٌي اا األلا يا الصواؾياا ال  

رولاااػا  الن ااا ن" ليٍااابس التميااا ؾ المااا لع، 

 التمياااا ؾ " اللاااا ليو ت ياااايل التىاااا ؾ ا فااااي 

التن إلىا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو"، ليٍاابس 

التمياا ؾ الحااا ر ،  التميااا ؾ " تٍاااتيل  اذااااا 

تىااااا ؾ ا فاااااي التن إلىااااا   تي  ااااال  وافاااااؽ ال

اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو" ليٍاااابس التمياااا ؾ 

الت لاااااع،  إِااااا فا رميااااا ؾ يتميااااا  لتٍاااااتيل 

األ ىبا اةلكتؿ  يا التن لبا ليتن إلىا    باؿ 

 الويو.

إ ػاغ الٍوؾ  النا اياا ل  اتاا رما ييؿ تٍاتيل  -9

إلااتؿاتيريا تمفيااف التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   

ؾا  فاوة اةلكتؿ  يا  بؿ الويو لتنتياا التاا 

التمؿفيااا لااػل ْاا ا الػؾالاا   الميياا ، شيااث 

، 12تّااتن  ال  اتااا فااي ٌااوؾتا  النا ايااا )

، راوااؿ، ريصاا  90رماا ييؿ تُ اا ق راا  ظاا   )

(1.، 

التصااوؾ الماا لعة  تااوؼخ التٍااتيل التمييتااي 

ةلاااتؿاتيريا التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل 

تىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   التنب ااا لي  ييااا ال

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  الو ي ل لتا ؾا  

فاااوة التمؿفياااا،  الؿِااا   ااا  الاااتميل لاااػل 

 ْ ا الػؾال   الميي . 

ر  ظ   االْ ت  يى لمُ  تا ؼخ التٍاتيل 

التمييل التي اهتت  لتبويؿ لي    التميل  بؿ الوياو 

، رصتااػ  بيااا ظتاايك، 0210)رصتااػ الػلااوإلي، 
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، اللاااات ؿ 0219ياااا  الراااافاؾ، و  بااااػ اليب0223

الاااؿالإ  ياااى اظتيااا ؾ  تاااوؼخ الرااافاؾ فاااي  ماااعتس 

التوِااااس  (El-Gazzar, 2014)اال رييفيااااا 

،، رع رؿا    غرد لمُ العبوا   ف  9ل لىكل )

 الهػاف  إذؿااا  البصث.

 ،9وكل )

 ليتٍتيل التمييتي (El-Gazzar, 2014) توؼخ  بػ اليبي  الرفاؾ 
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 إجراءات الجحث
ا أل  البصااث الصاا لي ياااػف إلااى الااتعػام   ظاؿ 

تكنولوذي  تصيي   التميل ليتنبا لي  ييا التن إلىا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  اجؿه   ياى تصماي  الاػاا 

الم م لب ا الػؾال   الميي   تنتياا التاا ؾ  فاوة 

ؿ البصث التمؿفيا  الؿِ     التميل لػيال، لؽا يمي

  ف  اةذؿااا  األتياة

ة تصػيااػ رماا ييؿ تٍااتيل إلااتؿاتيريا التن إلىاا    ال ال 

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في ِاواة  ن ٌاؿ تصياي   

الاااتميل التنب اااا لي  يياااا التىااا ؾ ا فاااي التن إلىااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،  الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة 

التمؿفيا،  الؿِ   ا  الاتميل لاػل ْا ا الػؾالا   

 لميي .ا

تل تصػيػه  في التصوؾ الم غق ِت   ؿَ 

اةْاا ؾ النظااؿإ ليبصااث، شيااث تّااتن  ال  اتااا فااي 

، رماا ييؿ تُ اا ق راا  ظاا   12ٌااوؾتا  النا ايااا )

 ،.1، راوؿ، ريص  )90)

ج  ي  ة التٍتيل التمييتي ةلتؿاتيريا التن إلى   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في ِواة  ن ٌؿ تصيي   

  ييا التى ؾ ا في التن إلى   التميل التنب ا لي

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  الو ي ل لتا ؾا  فوة 

التمؿفيا،  الؿِ     التميل لػل ْ ا الػؾال   

 El-Gazzar (2014)الميي ،  ف   توؼخ الرفاؾ 

 رع إذؿاا تمػي   في لمُ العبوا ة

 رؿشيا الػؾالا  التصييل. -1

 تّاااتن  ررتو اااا رااا  العباااوا   ياااى النصاااو  

 ليةالت 

ة تصػيػ رم ييؿ تٍتيل الاتؿاتيريا التن إلىا   1-1

افيكتؿ  يا  بؿ الويو، في ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   

الااتميل التنب ااا لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا  ، 

 رتبيبااااا   تصماااااي  الاااااو ي ل لتاااااا ؾا  فاااااوة 

 التمؿفيا،  الؿِ     التميل،  األغاا الم م.

تااال اوااات  ة التمااا ييؿ التٍاااتيل ةلاااتؿاتيريا 

لتن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو، فاااي ِاااوا ا

 ن ٌؿ تصيي   الاتميل التنب اا لي  يياا التىا ؾ ا، 

 الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  الؿِاا   اا  

التصااااوؾ  –الااااتميل ظاااا   تناااا    اةْاااا ؾ النظااااؿإ 

شياااث تااال التوٌااال ليتمااا ييؿ التٍاااتيتا  -المااا غق

، 90، رماااا ييؿ تُ اااا ق راااا  ظاااا   )12  ااااػغه  )

 راوؿ.

تصييااال ظٍااا اً التتميتاااي  التماااتاػفي ، ة 0-1

  التميل الم ل ،  التميل الُتتبيو.

التتميتااي  التمااتاػفي  هاال ْاا ا الت ذمااتيؿ 

، التمااتول الحاا  ي، رتاا  يػؾلااو  09  ااػغهل )

ر ؿؾ ت ني   الولا آ التي  يياا،  تا  ال اال غؾلاوا 

فااااي التمااااتول اال   ر ااااؿؾ رٍاااا غؾ التميوراااا   

لتتبيباااا اللاااتعػام الؿإلتياااا،  لاااػيال التاااا ؾا  ا

اة تؿ ااااااااا   الاااااااااتعػام  ظااااااااا م إغاؾ  الاااااااااتميل 

Blackboard  اليّاا   لااػيال التااا ؾا  التتبيبااا 

اللاااااتعػام الغ ا  التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ 

 الويو.

ة تصيياااااال االشتي ذاااااا   التمييتيااااااا،  تصيياااااال 9-1

 التصتول.

تل تصػياػ ررتو اا را  التاا م لتكاو  لتح لاا 

اااا  البااا ا ظااا   روِاااو    الن ااا ن التاااي تن  ل

غؾالاا ر ااؿؾ ت نياا   الولا آ التتمااػغ  التي  ييااا، 

 هااااية  ن ٌاااااؿ الولاااا آ التتماااااػغ  التي  يياااااا، 

التماا ييؿ ال ي لاايا ليتصتااول الؿإلتااي فااي الولاا آ 

التتماػغ ، الغ ا  تٍاتيل  إ تاا خ الولا آ التتمااػغ  
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التي  ييااااا )المااااين ؾيو، ظااااؿاآ التااااػف ، ال ٍااااا 

تول الؿإلتي،  ظل إغاؾ  التٍوؾ ،،  ظل ت ػيل التص

التميل اةلكتؿ  اي،  فاي ِاوا را  تال التوٌال إلياس 

فااي تصػيااػ رىااكيا البصااث الركاا  تصػيااػ االشتي ذاا   

ر  تٍتيل التؿاتيريا التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ 

الوياااو فاااي ِاااوا  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل فاااي 

الص ذااا   األتيااااة  اااػم  ذاااوغ إتيااا ة لاااي   تااا اد 

ف  ييااا التن إلىااا  بااؿ البصااوت  الػؾالاا   لىااي  

الويو في تصمي   واتد التميل،   ػؾ  فاي البصاوت 

التي تن  ل   وارل  رتايؿا  تمفيف التى ؾ ا فاي 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  ذوغ  اػؾ  فاي 

التاااي تن  لااا   ييياااا تو يااا   -المؿلياااا –البصاااوت 

رااػظل تصيااي   الااتميل فااي تٍااتيل  تبااويؿ لي اا   

  را  تنظايل  هيكياا التن إلىا    التميل  بؿ الويو

اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو ظ ٌاا،  ذاوغ ش ذاا لاػل 

الب ا   را  ْ ا الػؾال   الميي  ظ ٌا لتنتيا 

الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفياا،  ِاؿ ؾ  تص ا  

 واراااااال التٍااااااتيل التمييتااااااي فااااااي التن إلىاااااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو لتاا  يبااوؾ تياا  التااا ؾا  

ل  ا  الاتميل،  لنا ا  يياس تال لػيال  يصم  ؾِا ه

تصػيػ التىكيا فاي الص ذاا لتمؿفاا  ييياا الاتعػام 

رػظل تصييل التميل ليتنباا لموارال تصيياف التىا ؾ ا 

فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو    إلتااا  

ل لؿِاااا   اااا  الااااتميل  الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة 

 التمؿفيا لػل ْ ا الػؾال   الميي .

ميل،   ظااال إغاؾ  الاااتميل، ة تصييااال راااواؾغ الااات9-1

   ظل إغاؾ  التصتول الؿإلتي.

شياث تتحياا  التااواؾغ فااي المااؿ َ الت ػيتيااا 

التي تل ترايفه  ِت  الت ؿؾ   اؽل  التص ِاؿا  

التمريا  الريم   اةفتؿاِيا التاي تتا   التاواغ 

التببو اااا التاااي تااال توفيؿهااا ، إِااا فا إلاااى الغ ا  

صاؿؾا  الن  ن رحل التنتػي    لوشا   الن ا ن  ر

الوياو التىا ؾ يا التتاوفؿ ليبا ا  باؿ  ظا م إغاؾ  

 LMSالااتميل،  تاا  ال   اال ْ لااو لااس شماا ا  يااى 

 ليػظو  إلى الت ؿؾ.

 رؿشيا التٍتيل. -0

ا لااا لعبوا    تااال تنيياااؽ هاااؽد التؿشياااا راااؿ ؾ 

 الت لياة

ة تٍااااتيل ركو اااا   الااااتؿاتيريا التن إلىاااا   1-0

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو فاي ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   

تميل التنب ااا لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا  ، الاا

 تصمااااي  الااااو ي ل لتاعاااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا 

  الؿِ     التميل  األغاا الام م في الت ؿؾ.

ة تٍاااتيل األهاااػاف التمييتياااا  فااا   مااا  1-1-0

ABCD .االشتي ذ   التمييتيا  

فااااي ِااااوا توٌااااي  الت ااااؿؾ  االشتي ذاااا   

يتياا  ياى النصاو التمييتيا، تل تصػياػ األهاػاف التمي

 الت لية

يمااتنتد  ن ٌااؿ الولاا آ التتمااػغ  التي  ييااا  -

فااي ِااوا غؾالااتس ليتياااوم الىاا رل ليولاا آ 

 التتمػغ  التي  ييا..

يو اااا  رباااا غ   رماااا ييؿ تٍااااتيل التصتااااول  -

الؿإلتااي فااي الولاا آ التتمااػغ  التي  ييااا  يااى 

 ن ٌؿ الول آ التتمػغ  التي توفؿ  لس  باؿ 

Blackboard LMS. 

الغ ا  تٍتيل  إ ت خ الولا آ التتماػغ   يبب  -

التي  ييا )الماين ؾيو، ظؿيباا التاػف ، ال ٍاا 

 التٍوؾ ،  يى الشػ الػؾ ق في تعٍٍس.

ي يل ترؿلا التعػام ذ رما  راؿا  لانظل إغاؾ   -

التميل اةلكتؿ  ي  التصتول الؿإلتي   ن ٌاؿ 

 الول آ التتمػغ  التت شا.
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ييعااااً التماااا ييؿ التؿذميااااا ليتىاااا ؾ  فااااي  -

ال  النتااااوؼخ  SCORMالتصتااااول الؿإلتااااي 

 التؿذمي لتكو    التصتول التى ؾ ي.

يو   الشػ  ت ؼخ التٍتيل التمييتي فاي إ تا خ  -

 لؿارد الول آ التتمػغ  التي  ييا.

ة تصػيااػ  ن ٌااؿ التصتااول ةلىااتؿاتيريا 0-1-0

 التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

  ن ٌؿ الول آ التتمػغ  التي  يياا  التيا هيل -

 التؿتببا لا .

ربا غ   رماا ييؿ تٍااتيل التصتاول الؿإلتااي فااي  -

 الول آ التتمػغ  التي  ييا.

الغ ا  تٍاااااتيل  إ تااااا خ الولااااا آ التتماااااػغ   -

التي  ييا )الماين ؾيو، ظؿيباا التاػف ، ال ٍاا 

 التٍوؾ ،.

  ظل إغاؾ   ت ػيل التميل اةلكتؿ  ي. -

التمااا ييؿ التؿذمياااا ليتىااا ؾ  فاااي التصتاااول  -

  النتااااوؼخ التؿذمااااي ال SCORMالؿإلتااااي 

 لتكو    التصتول التى ؾ ي.

 تاا ؼخ التٍااتيل التمييتااي ؼا  الم إلااا لإ تاا خ  -

 لؿارد الول آ التتمػغ  التي  ييا.

 ة تٍتيل الت ييل  االظتب ؾا .9-1-0

تاال تٍااتيل ال ىاابا  رااا م الت ياايل فااي ِااوا 

األهااااػاف التمييتيااااا  التااااي اوااااتتي  )اظتباااا ؾا  

ي لاا لتاؿا  فاااوة فٍااييا،  ا اياااا، ر ياا ق الاااو 

التمؿفيااا، ر ياا ق الؿِاا   اا  الااتميل،، شيااث تُ ااػم 

االظتباا ؾا  الجناا ا غؾالااا الت ااؿؾ، الراا  الت ي لااي  

 في ػر   في  ا يا ترؿلا البصث.

ة تٍتيل ظباؿا  الاتميل  التاواؾغ  النىابا 9-1-0

  التي     التمييتيا.

تل ت ػيل التصتول في لي اا الاتميل اةلكتؿ  ياا 

رااا   Blackboardإغاؾ  الاااتميل  ل لاااتعػام  ظااا م

ظ   الريم   اةفتؿاِايا  التص ِاؿا  التماريا 

  بؿ رنتػي   الت ؿؾ  لوش   الن  ن، إِ فا إلاى 

رص ِؿا  رب وؿ  في إل  ا الػؾالا )في األلا ليع 

الماااابما األ لااااى راااا  اليٍاااال الػؾالااااي،  اليّاااا  

تببي     تييا غاظال رمتال الص لاوا،  تال تنظايل 

ول  فااا  توٌاااي  الت اااؿؾ تتااا لع  اااؿَ التصتااا

التمتتاػ لاػل ال مال الميتاي شياث تال إتبا ت اللايوا 

التتااااا لع العباااااي،  فااااا  تؿتياااااو التوِاااااو    

ل لتوٌي ، شيث تل تٍتيل ررتو ا را  األ ىابا 

 التكييياا   التااي تص اا  األهااػاف الماا ل  األواا ؾ  

 إليا   فيت  ييي  ن  ي  تي  األ ىبا  التكييي  ة

 ااا  فااي رنتااػل التكيياا  األ  ة  اا إله رااع ـر -

الت ؿؾ  ن ٌؿ الول آ التتمػغ  التي  يياا جال 

، 9إلااال لإ اااػاغ ريعاااً فاااي  اااؿَ ت اااػيتي )

الع ٌااااا لاااااؽا  Rubricsوااااؿااد رؿا ياااا   

 النى ْ.

التكيياا  الحاا  ية فااي ِااوا غؾالاات  لتباا غ   -

 رماا ييؿ تٍاااتيل التصتااول الؿإلتاااي ليولااا آ 

التتمػغ ،  ا إله راع ـرا ا  راػل تاوافؿ تيا  

الشااػ الت ااؿؾا  التااي غؾلااتا  فااي  التماا ييؿ فااي

 اليٍل الػؾالي األ  .

التكيي  الح لثة   إله رع ـرا ا  فاي رنتاػل  -

الن  ن،  ي  التي غ  ذ رما  رؿا  ر   ظ م 

 راا   Blackboardإغاؾ  الااتميل اةلكتؿ  ااي 

 هو ت يت  لترؿلا التميل اةلكتؿ  ي ل لر رما.

التكيياااااا  الؿالااااااعة تعيااااااؿ الشااااااػ الااااااػؾ ق/  -

جاال إلاال لتٍااتيل ظؿيبااا تصيياال التوِااو    

التاااا م، ظؿيباااا التاااػف ، ال ٍاااا التٍاااوؾ ، 

 المين ؾيو.

التكيي  العا ركة را   اإلاع غؾالات  لنتاوؼخ  -
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 ِااس لتحاا   ظبااوا  تببياا   0219الراافاؾ 

رؿشيتي التصييال  التٍاتيل، فاي واكل  اؿَ 

ت اااػيتي ل لتواٌاااي   التوذاااوغ  فاااي ٌااايصا 

 التكيي .

 تمػغ .ة اظتي ؾ  ن ٌؿ الول آ الت9-1-0

تااال تصػياااػ التصتاااول التمييتاااي،  الماااؿ َ 

التمييتيااااا  األغلااااا االؾواااا غيا  ر اااا ْع الييااااػيو 

ال ـراااااا فاااااي ِاااااوا الهاااااػاف الاااااتميل،   اااااؽل  

التص ِؿا  التمريا،  الريم   االفتؿاِايا التاي 

 يصت ذا  الب ا.

ة تٍااااااتيل اللاااااا ليو االلصاااااا ؾ،  الااااااتصكل 9-1-0

تن إلىا   التمييتي،   اذاا التي  ل اللتؿاتيريا ال

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

تصتول الٍيصا الؿايمايا ليت اؿؾ  ياى  ػياػ 

راا  اللاا ليو االلصاا ؾ رحاال ال  اتااا الؿايماايا  التااي 

تتاايس ليب لااو التن اال لااي  ركو اا   الت ااؿؾ،   ااؽل  

اال ت    ليٍيصا الؿايميا لتنتػل الت اؿؾ ال  لوشاا 

التن إلى  ، شيث تل إ  غ  تاي ا الٍيصا الؿايمايا 

 ت ني   الول آ التتمػغ  التي  ييا. لت ؿؾ

 ة تٍتيل  ت ؼخ التمييل  التميل. 9-1-0

تا ااػ الغلياا   التٍااتيل التمييتااي  يااى ال  الإ 

إلاااتؿاتيريا تمييتياااا   ذصاااا، اللاااػ ال  تؿتكاااف إلاااى 

تٍااااتيل تمييتااااي  اِااااس ياااانظل تتاااا لع ررتو ااااا 

األ ىااااابا  اةذاااااؿااا  التاااااي تتّاااااتنا   يصاااااػغ 

ؾ التؿتببااا لااا ، لااػا  تميماايا   توإليت تااا   األغ ا

ر  تصييف التتميل  ذؽا ا تب هس،  رؿؾ ا  لتىاريع 

رىاا ؾ تس فااي الااتميل  الااتر ل تس التي  ييااا،  شتااى 

إليااااا ق  ت يااااايل الغااد  ت اااااػيل التاؽياااااا الؿاذماااااا 

التن لبا لس،  ر  هؽا التنبي  تل اظتيا ؾ النتاوؼخ 

فاي  Gilly Salmonالاؽإ إلػرتاس ذيياي لا لتو  

رااا  ظتاااك رؿاشااال هاااية  م  التكاااو 0229 ااا م 

التمااريل  تصييااف التتميتااي ، التاي ااا االذتت  يااا 

ليتتميتي   باؿ الوياو، تبا غ  الصاواؾ   التميورا   

  ااؿَ  ذااا   النظااؿ لىااي  التاتااا التمييتيااا، 

لنااااا ا الاااااتميل رااااا  ظااااا   األ ىااااابا  التيااااا     

االذتت  ياا، تبااويؿ الااتميل  تمفياف التااا ؾا  فااوة 

هاؽا النتااوؼخ لماػ  اللااب ا ،  تال اظتياا ؾ )التمؿفياا 

 رنا ة

يااػ ل  تيياا   الااتميل البناا اي االذتتاا  ي،  تاا   -

ال ااااس يماااافـ راااا  تببي اااا    رباااا غ  النظؿيااااا 

الماااااايو يا  النظؿيااااااا التمؿفيااااااا  البن ايااااااا 

 البن ايا االذتت  يا، شياث إ  ركاو  لا  ال  

التميل لس يمتتػ  يى التػؾخ في لنا ا التما ؾف 

 تتميل.ا ب إل   ر  العبؿ  الم ل ا لي

يتايس هااؽا النتااوؼخ رؿ  ااا ا ت اا   التااتميل لااي   -

رؿاشيس الجن ا التميل،  ت  ال  هؽا النتوؼخ يػ ل 

رباااػال التيكياااؿ فاااي الاااتميل لااااػف الاااتميل، الإ 

التيكياااؿ فاااي األفمااا   التاااي ي اااوم لاااا  التاااتميل 

 لاػف لن ا ررتتم   التميل.

يمفـ هؽا النتوؼخ رب غ  التػؾخ في التميل ر   -

، تصييااف الااتر ل   التتميتااي  البماايٓ ليتم ااػ

ر  ظ   رصيفا  الن ا ن التتنو اا، التؿ ياف 

  يى االلتر ل   التي  ييا.
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 ،9ذػ   )

 Salmon, 2004إلتؿاتيريا تمفيف التى ؾ ا في التن إلىا  بؿ الويو في ِوا  توؼخ 

رؿاشل  توؼخ 

Salmon 2004 

 E-activityاأل ىبا  التا م 

 

 

 E-moderatingغ ؾ التىؿف اةلكتؿ  ي 

 

 

الػ ل اليني*** 

Technical Support 

التببي     األغ ا **** 

Application & Tools 

Access and 

Motivation 

الػظو  لينظ م 

  التح ؾ  الػافميا

تاػف األ ىبا اةلكتؿ  يا في هؽد 

التؿشيا إلى تتكي  التى ؾ ي  ر  

تمريل الػظو  لبي ا التميل ال  

ماولا ذيم  / اؿف الن  ن ل

 التمؿف  يى لي ة التميل 

 التببي    التت شا   يييا 

التعػرا ، إلى ذ  و التؿشيو 

ل لتى ؾ ي   شحال  يى التى ؾ ا 

 في التن إلىا.

 تٍتيل ؾل ال التؿشيو ل لتى ؾ ي   الصث  يى التى ؾ ا. -

 التص اا  راا  تااوافؿ التتبيباا   الينيااا ال بييااا رحاالة ال ااػؾ   يااى الااػظو   التمااريل فااي اااؿف -

 ذيماا   التن إلىااا،  ااؿَ التميوراا   التبيولااا لىااي   اذاااا التي  اال ال  الٍاايصا الؿايماايا 

لنوافاااؽ التن إلىاااا، التي اااػ رااا  إلاااػؾ  التىااا ؾ ي   ياااى الوٌاااو  لااااؿف الن ااا ن  ال اااػؾ   ياااى 

 التعػرا ، التص   ر  إلػؾ  التى ؾ ي   يى الوٌو  ليتواغ التميتيا  التا م ؼا  الم إلا.

يااى الااتعػام الغ ا   تببي اا   الصااواؾ  الن اا ن  التواٌاال  التي  اال رااع تااػؾيو التىاا ؾ ي    -

 األإلؿا   التىؿف اةلكتؿ  ي.

 تػؾيو التى ؾ ي   يى ْؿز األل يا الصواؾيا   ىؿ التم هت    الؿغ  يى تميي    اآلظؿي  -

  ؿَ تمييت   التى ؾ ا في التن إلىا التي يرو  ييال االلتفام لا . -

 اف التتوإلما ر  التى ؾ ا في التن إلىا  تنييؽ األ ىبا اةلكتؿ  يا.إ  م التى ؾ ي  ل ألهػ -

يتتحل الػ ل اليني في 

تصتيل البؿارد  األغ ا  

ال  التببي    التبيولا 

 لبي ا التن إلىا  بؿ الويو

البؿيػ اةلكتؿ  ي، التنتػل، 

إل اتا  ؿَ التوذيا   ال  

التمييت   الع ٌا 

ل لتن إلىا،   ؽل  الغ ا  

      الؿالإ.إ ى ا التب

التاي ا االذتت  يا 

 Online بؿ الويو 

Socialization 

إت شا اليؿٌا ليتى ؾ ي  ليتم ؾف 

 تصػيػ االهتت ر    التوإلم  ، 

 تتكي  التى ؾ ي  ر   ؿَ 

 ذا    ظؿهل  ت ػيل تميي     الؿغ 

  يى تميي    اآلظؿي .

 اةوؿاف  يى التن إلى  ، التىريع  الصث  يى التى ؾ ا. -

 يع التوِو     توِيس ْبيما األ ىبا اةلكتؿ  يا روِوت التن إلى  .توـ -

 ْؿز ررتو ا ر  األل يا الصواؾيا الم را  البميبا التي تمفـ الؿ الٓ لي  التتميتي . -

ل  ا التى ؾ ي  رع التىؿف اةلكتؿ  اي )الب شاث، لااؿَ التماؿف  ياى  ييياا إِا فا ال  إلباو   -

 ال  الؿغ  ييس،  يييا إؾف ة رواغ ال  ؾ الٓ. غ و  ليتى ؾ ا،  يييا إِ فا تميي 

إؾل    الت ب   ؾل ال 

  ٍيا ال  لؿيػ إلكتؿ  ي.

البؿيػ اةلكتؿ  ي، التنتػل، 

 ل ال الصواؾ  الػؾغوا 

التؿايا  الٍوتيا  النٍيا، 

 رٍ غؾ التميل ؼا  الم إلا.

البؿيػ اةلكتؿ  ي، التنتػل، ي ا تببي     الغ ا  تا تيميؿ  تيي   الن  ن  الغاا التا م  األ ىبا اةلكتؿ  يا  توفيؿ التواغ التمييتيا ؼا  الم إلا. - ؿَ  ذا   النظؿ  تب غ  اآلؾاا تب غ  التم ؾف 

                                                 
 ول.لى رب غ  النظؿي   البن ايا  البن ايا االذتت  يا تاػف إلى تمايل تي  ل  تى ؾ  التتميتي  رع األإلؿا   رع التىؿف اةلكتؿ  ي  التصت ب ؾ     ال ىبا تمييتيا  بؿ الويو تؿتكف إ 

 تر ل   التتميتي  الجن ا الن  ن رع التا م التميتيا  األ ىبا اةلكتؿ  يا،، ياػف غ ؾ التىؿف اةلكتؿ  ي إلى تمفيف التي     التمييتيا  االذتت  يا لي  التتميتي  ر  ظ   را ؾتي التفخ/ الػرد )الؿلٓ لي  ال

  التمت  في التميل،. التيعيً )تيعيً التر ل   التتميتي    ت اد التن إلى   لاػف توذياا   صو التاتا التمييتيا  التؿ يف  يى  ن ٌؿ التميور   ؼا  األهتيا

 تؿ  ي فيت  يتمي  لتماي   التعػام لي ا التميل  تببي  تا .*** ي ٍػ لس ال ت ْ التر لا التىؿف اةلك

 **** ي ٍػ لا  األغ ا   التببي    التكنولوذيا التي يتل التعػرا  لتنييؽ األ ىبا إلكتؿ  يا.

 
 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 0202  يونيو  – السادساجمللد الواحد و الثالثون .... العدد  192

 

رؿاشل  توؼخ 

Salmon 2004 

 E-activityاأل ىبا  التا م 

 

 

 E-moderatingغ ؾ التىؿف اةلكتؿ  ي 

 

 

الػ ل اليني*** 

Technical Support 

التببي     األغ ا **** 

Application & Tools 

Information 

Exchange 

لتميور   ؼا  الم إلا لتا م  ا

الن  ن  توذيس ال ظ ؾ التى ؾ ي  في 

التن إلىا إلى    ْ التن إلىا الؿايميا 

التي تمفـ ر  التتؿاؾيتال في 

الن  ن  ترتيع التواغ التمييتيا ؼا  

 الٍيا.

 ت ػيل اةؾو غا   التمييت    ْؿز الما  التتايػإ )رصيفا / رولػا  الن  ن،. -

 تػؾيو التى ؾ ي   يى ت ػيل الػ ل  التم  ػ  لألإلؿا   نػ الص ذا. -

 إ  م الب ا ل لتا م الن  ويا التبيولا   ي  يص  و ا . -

 ْؿز روِو    الن  ن  توفيؿ التواغ التمييتيا  الؿ الٓ ؼا  الم إلا. -

البصث، ت ػيل الػ ل لىي  

 التعػام الغ ا  الت ييل

 ل ال الصواؾ  الػؾغوا 

التؿايا  الٍوتيا  النٍيا، 

رٍ غؾ التميل ؼا  الم إلا، 

الغ ا  إ ى ا االظتب ؾا ، 

 الغ ا   ؿَ التيعٍ  .

لن ا التميور   

Knowledge 

Construction 

التى ؾ ي   يى التعػام  رم  ػ 

را ؾا  التيكيؿ  التيرل في التميل 

ر  ظ   تمبيؿهل    الفك ؾهل 

 تكوي  رم ؾفال  ترتيما   تنظيتا  

 ؾلبا  ليهػاف الن  ن، شيث ت وم 

 ل ررتو ا    ن لإ ت   التا م 

التبيولا رنا   رى ؾ ا الؿل ال 

 التميي    التى توٌيوا إليا    ؽل  

ا  التيعٍ    تب غ  التواغ التمييتي

 اآلؾاا  تى ؾ   ذا   النظؿ.

 تمفيف التي     االذتت  يا  التمييتيا لي  التى ؾ ي  في الن  ن. -

 تمايل إذؿااا  تب غ  اآلؾاا  التميور    رواغ التميل. -

 التؿ يف  يى ت ػيل التوذيا    اةؾو غا  التي تمفـ التى ؾ ا في التن إلى  . -

  ا الن  ن  يى التى ؾ ا لي  ييا.رم  ػ  ايؿ النىيبي  الجن -

 

تاي ا تببي     الغ ا  

البصث  التميي   الؿغ 

  يى التميي   .

البؿيػ اةلكتؿ  ي، التنتػل، 

 ل ال الصواؾ  الػؾغوا 

التؿايا  الٍوتيا  النٍيا، 

رٍ غؾ التميل ؼا  الم إلا، 

الغ ا  إ ى ا االظتب ؾا ، 

 الغ ا   ؿَ التيعٍ  

التبويؿ 

Development 

إت شا اليؿٌا ليتيرل في التميل ر  

ظ   التعػام را ؾا  التنظيل الؽاتي 

 تب غ  التميور    ترتيع اآلؾاا 

 التن إلى   لىي  التا م التمييتيا، 

 ت ييل اة ر ـ،   ؿَ ر  توٌيوا 

إليس،  ت  ي وم التى ؾ ي  لتوِيس 

رػل التي غتال ر  التن إلى   في 

ى تص ي  الهػاف التميل،  إلػؾتال  ي

 رؿاإلبا تميتال  تصتل التما ليا.

 غ ل  تمفيف ا عؿاْ التى ؾ ي  في التن إلىا  بؿ الويو. -

الااتعػام رااا ؾ  الااػرد لااي   تاا اد رن إلىاا   التىاا ؾ ي   راا  توٌاايوا إليااس رااع رتبيباا   الااتميل  -

 التصػغ .

الااتعػام راااا ؾ  التيعاايً لترتياااع اآلؾاا  التميي اا    الاااؿغ غ لىااي ا  لااااػف إلااؿاـ  ن ٌاااؿ  -

 تميور   ؼا  األهتيا  الؿلٓ لي  التميور    األفك ؾ لتكوي  التميل.ال

 تتكي  التى ؾ ي  ر   ؿَ ريعً لت  توٌيوا إليس    إلا ؼل  ليهػاف التميل. -

 ت ػيل التم  ػ  ليتتميتي  لىي  رؿاإلبا التميل  تصػيػ    ْ ال و   الّم  -

 لتميل الرػيػ في رواإل  ش ي ا.ت ػيل التم  ػ  ليتى ؾ ي  لىي   يييا تو ي  التب غ   ا -

توفيؿ الؿ الٓ لتواغ 

تمييتيا ال  إلؿااا  

إِ فيا ةجؿاا التميل 

  إ ا ا ذيم   الن  ن.

ت ػيل الػ ل لىي  

 التعػام الغ ا  الت ييل

البؿيػ اةلكتؿ  ي، اؿف 

الصواؾ  الػؾغوا، 

التنتػي  ، الغ ا  الت ييل، 

 الغ ا  التب ت الؿالإ.
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ل الغ ا  التواٌال التتفارناا ة اظتي ؾ  تٍاتي9-1-0

  ايؿ التتفارنا.

يوذػ ج جا ا وات ر  التي     التمييتيا التاي 

تتل اجن ا لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو فاي 

البصث الص لي  هى )تي     تمييتيا لي  التتميتاي  

 لمّاااااال رااااا  ظااااا   التنتاااااػل، ااااااؿف الصاااااواؾ 

تاي   التميال  الػؾغوا، تي     تمييتيا لاي  التتمي

ر  ظ   التنتػل  اؿف الصواؾ  الػؾغواا  الباؿإ 

اةلكتؿ  ااي،  إ راا ـ التااا م  التكييياا   التبيولااا، 

تياا     تمييتيااا لااي  التتميتااي   لي ااا التن إلىاا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو راا  ظاا   الترااو   االلصاا ؾ 

ال اااواال،  إ ىااا ا التميي ااا    الاااؿغ  ياااى  مل لاااتعػا

إ اااااػاغ التيعٍااااا  ،   اااااؽل  تميي ااااا   اآلظاااااؿي ، 

االلااااتر لا  يااااى الغ ا  الت ياااايل رحاااال االظتباااا ؾا  

اليٍييا  النا ايا  ر يا ق الاو ي ل لتاا ؾا  فاوة 

 التمؿفيا  ر ي ق الؿِ     التميل،.

ة تٍتيل  ظال تماريل التتميتاي ،  إغاؾتاال، 3-1-0

   ظل التم  ػ ،  الػ ل.

يتبياااااو غظاااااو  التىااااا ؾ ي  الاااااتعػام الااااال 

ا أل   ظاا م إغاؾ  الااتميل  رمااتعػم   يتااا لااؿ،   ظااؿ 

Blackboard  هو النظ م التمتعػم، ف   ال ْ لاو

لس شم ا ليػظو   يى  ظ م إغاؾ  الاتميل،  الوٌاو  

ليٍاايصا الؿايماايا ليت ااؿؾ،  ل لتاا لي الوٌااو  إلااى 

رنتػل الت ؿؾ، شيث تل التص   ر  إلػؾ  التىا ؾ ي  

 ياااى تماااريل الاااػظو  ليت اااؿؾ ال  ذيمااا  / ااااؿف 

لماااااولا  التمااااؿف  يااااى لااااي ة الااااتميل  الن اااا ن

 التببي اا   التت شااا   يييااا الااتعػرا ، إلااى ذ  ااو 

التؿشيااو ل لتىااا ؾ ي   شاااحال  ياااى التىااا ؾ ا فاااي 

التن إلىا، التص   ر  توافؿ التتبيب   الينيا ال بيياا 

رحااالة ال اااػؾ   ياااى الاااػظو   التماااريل فاااي ااااؿف 

 ذيمااا   التن إلىاااا،  اااؿَ التميورااا   التبيولاااا 

اااا التي  اال ال  الٍاايصا الؿايماايا لنوافااؽ لىااي   اذ

التن إلىا، التي ػ ر  إلػؾ  التىا ؾ ي   ياى الوٌاو  

لاؿف الن  ن  ال ػؾ   ياى الاتعػرا ، التص ا  را  

إلاااػؾ  التىااا ؾ ي   ياااى الوٌاااو  ليتاااواغ التميتياااا 

 التاااا م ؼا  الم إلاااا،  تاااػؾيو التىااا ؾ ي   يااااى 

الااااااتعػام الغ ا   تببي اااااا   الصااااااواؾ  الن اااااا ن 

ل  التي  ااااال راااااع األإلاااااؿا   التىاااااؿف  التواٌااااا

اةلكتؿ  ي،  تػؾيو التىا ؾ ي   ياى ْاؿز األلا يا 

الصواؾياااا   ىاااؿ التمااا هت    الاااؿغ  ياااى تميي ااا   

اآلظااؿي ،  ااؿَ تمييتاا   التىاا ؾ ا فااي التن إلىااا 

 التي يرو  ييال االلتفام لا .

رميوراا    ركو اا   لي ااا التن إلىاا    لتٍااتية 0-0

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

تاال تٍااتيل ال ااواال الؿايماايا  المناا  ي  شيااث 

ا  اليؿ يااااااا  تٍااااااتيل ؾ الاااااآ األغ ا  الؿايماااااا

التمااتعػرا فااي التن إلىاا     ااؽل  ؾ الاآ التٍاا غؾ 

التمييتيااا التااي لاايتل الااتعػارا  لمتفيااف التن إلىاا   

  اليّ  ؾ الٓ التا م  التكييي  .
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 رؿشيا اة ت خ ال  اة ى ا. -9

 بوا  األتياة تل تنييؽ هؽد التؿشيا رؿ ؾا  ل لع 

تاي ااا  ترايااف الٍاايصا الؿايماايا ليت ااؿؾ  بااؿ  -

، شيااث تاال إ ااػاغ ال  اتااا Blackboard ظاا م 

الؿايميا لت اؿؾ ت نيا   الولا آ التي  يياا فاي 

ِاااوا ْبيماااا تاااػؾيك الت اااؿؾ  الااااػف رااا  

 البصث،  التص   ر  ٌ شيا الؿ الٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول إ تااا خ  ن ٌاااؿ الولااا آ التتماااػغ   التصتااا -

الؿإلتاااي، شياااث تااال إ اااػاغ الماااؿ َ الت ػيتياااا 

 النٍااااااوي اةلكتؿ  يااااااا ال ـرااااااا   ااااااؽل  

التكييياااا    األ ىاااابا  روِااااو    الن اااا ن، 

 ترايااااف الٍاااايص   اليؿ يااااا الع ٌااااا لااااا ، 

 التص   ر  ا تت   تصتيياا   ترؿيباا  لّات   

ٌاااا شيا الااااؿ الٓ، ل ةِاااا فا إلااااى الريماااا   

 ْع الييػيو.اةفتؿاِيا  تمري   الييػيو/ ر  

ترايااااف لوشااااا التن إلىاااا    تصػيااااػ األهااااػاف  -

 التوِااااو     التباااا غ   ال وا ااااػ الم رااااا 

 Rubricsليتن إلى     ؽل  تصػيػ التم ييؿ ال  

الع ٌاااا لت يااايل التن إلىااا    ْبيماااا تيااا     
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  الب لو ظ لا .
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 رؿشيا الت ويل.  -9

ىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ تاال ترؿيااو لي ااا التن إل

، ْ لااو 00الويااو  يااى  ينااا الااتب  يا  ااػغه  )

غؾالااا    ييااا  )ر ذماااتيؿ راناااي، تعٍاااً إليااا غ  

تؿلويا )ليموا ر  لي   ينا البصث،، ، شيث تل   ػ 

ل  ا تمؿييي  ذا   لوذس، جل ُْياو رانال التراو  فاي 

لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، شيااث تاال 

 ّاايوف إلااى الت ااؿؾ الااؽإ  إ ىاا ا ؾالاآ  غ ااوتال

يتّاات  لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، 

لاػف التص   ر  ٌ شيا الؿ الٓ   ِاس ال وا اػ 

 التمييتاا    لاااولا الوٌااو   االلااتعػام،  تاا  تاال 

 ؿَ لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو  ياى 

، راا  التتعٍٍااي  فااي ت نياا   التمياايل  الاااتميل 9)

ف إلااػاا ؾاليااال فااي ٌاا شيا لي ااا االلكتؿ  ااي لاااػ

التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو ليتببيا   ظيوها  

راا  األظباا ا   ي يااا ال وا ااػ  التمييتاا   التااي تاال 

 إ ى اه .

 رؿشيا االلتعػام. -9

وااااتي  هااااؽد التؿشيااااا اةذااااؿااا  التتمي ااااا 

ل لترؿلاااا االلاااتب  يا   اااؽل  الترؿلاااا األل لااايا 

 ف  رؿاشل  تاوؼخ  ليبصث،  تنييؽ األ ىبا  التا م

لاا لتو  لتنييااؽ الااتؿاتيريا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 بااؿ الويااو، جاال ؾٌااػ التاوااؿا  الكتيااا  الكيييااا 

ليتيااااا     التمييتياااااا  االذتت  ياااااا  رمااااا هت   

التىا ؾ ي  فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  ياا  بااؿ الويااو، 

  ااؽل  ذتمااع الااػؾذ   التتمي ااا لاا ألغاا الماا م راا  

ليٍااااييا  النا ايااااال  التااااا م ظاااا   االظتباااا ؾا  ا

 التكيييااا  ، إلاااى ذ  اااو ؾٌاااػ الاااػؾذ   التتمي اااا 

لت  يك الاو ي فاوة التمؿفاي  ر يا ق الؿِا   ا  

 التميل.

ج لح اا ة تٍااتيل  تصػيااػ الغ ا  ال ياا ق  ذتااع البي  اا   
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 في ِوا  ن ٌؿ تصيي   التميل التي تل تصػيػه .

 تل تٍني  الغ ا  ال ي ق إلى  و ي ة 

تمياا  لؿٌااػ الااتر ل   الباا ا الغ ا  إلياا ق ت -

فااي ذوا ااو الااتميل التصااػغ ،  تيرااا رىاا ؾ  تال 

،  تتتحال في التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو

فية ر ي ق الاو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا، 

ر ياا ق الؿِاا   اا  الااتميل فااي لي ااا التن إلىاا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو، األغاا الم م ليب ا فاي 

 التي  ييا.ر ؿؾ ت ني   الول آ 

الغ ا  تتميااا  لتصياااي   الاااتميل الااااؿَ رناااا   -

تىااعيً  تاآ لاايو  الباا ا ظاا   التن إلىاا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  التنبا ل لموارل األ حؿ 

إلااااااا ر   فااااااي تص ياااااا  ف  ييااااااا التن إلىاااااا   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

 فيتاااا  ييااااي لياااا   لاااا لعبوا  التيٍاااايييا لتٍااااتيل 

 ةو ؾ  إليا ة اظتي ؾ األغ ا  الم ل  ا

الغ ا  ؾٌاااػ الاااتر ل   البااا ا فاااي ذوا اااو  -1

التميل )الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، الؿِ  

 اااا  الااااتميل، األغاا الماااا م فااااي ر ااااؿؾ ت نياااا   

 الول آ التي  ييا،.

ة إ اااااػاغ ر يااااا ق الاااااو ي ل لتاااااا ؾا  فاااااوة 1-1

 التمؿفيا لػل ْ ا الػؾال   الميي .

الاااؽإ    اااي التاااتميل ل ػؾاتاااس  لاااي ة الاااتميل

يصااػت فيااس تميتااس،  راا  يتّااتنس راا  إلااتؿاتيري   

 رااواؾغ  رٍاا غؾ تمييتيااا،    يااس لاا لعبوا  التااي 

لي وم لا  الجن ا إ ر ـ التا م التمييتيا  رتى   يا  

 لت ؼا لاي وم لاا ، شياث يااجؿ ؼلا  فاي إلػؾتاس  ياى 

تعباااايٓ تميتااااس لىااااكل  اِااااس،   ِااااع العباااآ 

ؾ التااي  اةلااتؿاتيري  ،  تصػيااػ التااواؾغ  التٍاا غ

ليصت خ إليا  في تميتس،  إلػؾتس  يى التنظيل الاؽاتي 

لتميتس  رؿاإلبا الغااد  تٍصيس الظب اد  ت ييل رمػ  

إ راا ـد، لااؽا يتكاا  ال ااو  ال  الااو ي فااوة التمؿفااي 

يىاااايؿ إلااااى   ااااي التااااتميل لكيييااااا إغاؾ  المتيياااا   

التمؿفيااا التااي يمااتعػرا  فااي تميتااس،  يىااتل ؼلاا ة 

تيري    التٍا غؾ التبيولاا الو ي ل ػؾاتس، اةلتؿا

ليتميل، إِ فا إلى رمؿفتس لت  يراو  يياس ال يا م لاس، 

 في ِوا الااػف را  البصاث الصا لي غ ا  الص ذاا 

لتٍااتيل ر ياا ق ليااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا، 

 شيث تل إتب ت العبوا  األتياة

ة تصػيااػ الاااػف راا  الت ياا قة تتحاال الاااػف 1-1-1

 ي ل لتا ؾا  فاوة ر  الت ي ق، تصػيػ رمتول الو

التمؿفيااا لااػل ْاا ا الػؾالاا   الميياا  )الت ذمااتيؿ 

التاني،  تيرا إ ر ـهل ليتا م  التكييي   ظ   لي ا 

 التميل ل لتعػام التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

ة ٌي اا  ب ؾا  الت ي قة تل االْا ت  ياى 0-1-1

 اااػغ رااا  الت ااا ييك التاااي إهتتااا  ل يااا ق الاااو ي 

 & Schraw)ة التمؿفيااااا ل لتااااا ؾا  فااااو

Dennison, 1994; Vanags & Pestovs, 

2019; Ehrich & Henderson, 2019; 

Hughes, 2019)  تاال تصػيااػ رصااوؾي  ؾايمااي  ،

ليت ياا ق هتاا ة إغؾا  المتيياا   التمؿفيااا )الت ؿيؿيااا 
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Declarative Knowledge (D.K) اةذؿااياا ،

Procedural Knowledge (P.K) التوإلييااا ،

Conditional Knowledge (C.K) تنظاايل ،،

، إغاؾ  Planningالمتيياااا   التمؿفيااااا )التعباااايٓ 

، Management Processes تنظاايل المتيياا   

، تٍااااصيس األظباااا ا Monitoringرؿاإلبااااا األغاا 

Debugging ت ياايل األغاا ،Evaluation فااي  ،،

ا  اليؿ يااا تاال ٌااي اا ِااوا تياا  التصاا  ؾ الؿايماا

 .ررتو ا  ب ؾا  الت ي ق

ة  ِع تمييت   الت ي ق  تصػيػ  ظ م ت اػيؿ 9-1-1

االلاااتر ل  ة تّاااتن  تمييتااا   الت يااا ق اةوااا ؾ  

لياػف رنس  رحا   توِايصي لكييياا االلاتر لا  ياى 

لنوغد إلكتؿ  ي   رع توِايس غاللاا األؾإلا م التاي تمباؿ 

 اا  الااتر لا التااتميل،  تاال الااتعػام تااػؾيد ليكااؿ  

، غؾذا  ، 9مباى )العت لي، شياث روافا  تت را    تُ 

،، 9،، اياااؿ رتي اااػ تُمباااى )9الرااا  روافااا  فتُمباااى )

، 1،  الؾفااااُ تتيراااا   تُمبااااى )0الؾفااااُ تُمبااااى )

  ذتيع المب ؾا  إير ليا.

ة ِاابٓ الت ياا قة تّااتن  إذااؿااا  ِاابٓ 9-1-1

 الت ي ق الؾلما إذؿااا   يى النصو األتية

التص   ر  الٍػة الظ هؿإ ليت ي ق، شيث تال  -

و اا را  الت يتاي ،  اؿَ الت يا ق  ياى ررت

لاػف التص   ر  غإلا الٍاي اا  يتيا    لاويا  ، 

 اؾتباا ْ لنااوغ الت ياا ق ل لتااا ؾا  التااي تنتتااي 

إليا ،  الو ؾ الت يتي  إلاى  ي ياا  اؾتبا ْ لناوغ 

الت يا ق ل لتاا ؾا  التاي تنتتاي إلياا ،  إ اا غ  

ٌاااي اا لماااُ لناااوغ الت يااا ق لتٍااابس ال حاااؿ 

  ِوش  .

بيااا  الت يااا ق شمااا ا جبااا   الت يااا ق، تااال تب -

، ْ لااااو غؾالاااا    يياااا  00إلكتؿ  ياااا    يااااى )

)ر ذمااااتيؿ رانااااي، تعٍااااً إلياااا غ  تؿلويااااا 

)ليماااوا رااا  لاااي   يناااا البصاااث،،  تااال شمااا ا 

رم رااااال جبااااا   الت يااااا ق ل لاااااتعػام رم غلاااااا 

Cronbach's alpha ليااا  إليتااا رم راال  ،

،  هااي إليتااا ر بولااا 2.99الحباا   التصمااولا 

 لحب   الت ي ق.

 ليااااا لكاااال لنااااػ راااا  لنااااوغ شماااا ا وااااػ  اال يم -

الت ي ق، تل شم ا  ػغ الب ا الاؽي  اظتا ؾ ا 

االلاااااتر لا " اياااااؿ رتي اااااػ" ل  تبااااا ؾ ال اااااا  

لاػف تصػياػ إلاػؾ   ال لناػ  -االلتر لا التص يػ 

رااا  لناااوغ الت يااا ق  ياااى إشاااػات الاااتر ل   

رواف ااا ال   ااػم رواف ااا  البمااػ  اا  االلااتر لا 

لا " التص يػ ،   ذػ ال  اظتي ؾ البا ا اللاتر 

، لنماااابا 9ة 0ايااااؿ رتي ااااػ" تؿا شاااا  لااااي  )

%،  ل لتااااا لي فاااااإ  ذتياااااع لناااااوغ 00%ة 3)

الت ياا ق تتماال لىااػ  ا يم ليااا رن لاابا، شيااث 

%  هااي النماابا 09ذاا ا  ذتيمااا  الإلاال راا  

 الت بولا لىػ  اال يم ليا.

ة الٍاااااااوؾ  النا اياااااااا لت يااااااا ق الاااااااو ي 9-1-1

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، تّتن  الٍاوؾ  النا اياا 

 يااا ق الاااو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا لماااػي  لت
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ؾايميي ، يتّت  البمػ األ   ج ت راا ؾا  ؾايمايا 

تُ  ق ر  ظ   ررتو ا ر  المب ؾا  الػالا  يياا ، 

الراا  البمااػ الحاا  ي فيتّاات  ظتااك رااا ؾا  ؾايماايا 

تُ  ق ر  ظ   ررتو ا را  المبا ؾا  الػالاا  يياا  

 ،  ت  هو روِس ل لرػ   األتية0)ريص  

 ،9ذػ   )

 الٍوؾ  النا ايا لت ي ق الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا

 

 البنوغ الوٌ  األلم غ م

 البمػ األ  ة إغؾا  التم ؾف، رمؿفا التتميل لؽاتس، التؿاتيري   التميل الت اتا لتميتس، لي ة التميل التن لو لتميتس.

 التا ؾ  األ لى
 Declarativeالتمؿفا الت ؿيؿيا 

Knowledge (D.K) 

التمؿفا لىي  ر  يصت ذس التتميل ر  رم ؾف 

 ظبؿا  ل ل ا إلبل لػا التميل، ل ةِ فا إلى 

 رمؿفتس ل ػؾاتس  ظٍ اٍس  ظبؿاتس الم ل ا

1 ،9 ،9 ،3 ،

11 

 التا ؾ  الح  يا
 Proceduralالتمؿفا اةذؿاايا 

Knowledge (P.K)  

ي ٍػ لا  رمؿفا التتميل لكيييا تببي  رم ؾفس 

ة ر ـ التميل الرػيػ،  اةذؿااا  الم ل ا 

 التبيولا لتنييؽ التميل  رتى   ي  تتل.

0 ،9 ،12 ،

10 ،19 

 التا ؾ  الح لحا
التمؿفا الىؿْيا )الظؿفيا، 

Conditional Knowledge (C.K) 

رمؿفا التتميل لكيييا تببي  ال وا ػ 

 التمييت    االؾو غا  الع ٌا ل لتميل 

  تنييؽد

9 ،9 ،9 ،

19 

يل وؾ الح  ية تنظيل المتيي   التمؿفياة رمؿفا التتميل ليفّل المبل ليتعبيٓ  تنيياؽ  تنظايل الاتميل  رؿاإلباا األغاا  تٍاصيس األظبا ا  ت ياالتص

 اة ر ـ.

 Planning (P)التعبيٓ  التا ؾ  األ لى

  ي التتميل ل ألهػاف التتوإلما،   ِوشا  

لػيس،    يس ل لتٍ غؾ  التواؾغ التمييتيا 

 بيولا ليتميلالت

19 ،19 ،

09 ،92 ،

99 

 التا ؾ  الح  يا
 Informationإغاؾ  المتيي   التمؿفيا 

Management Processes (M.S) 

  ي التتميل لكيييا تنظيل تميتس، 

 إلتؿاتيري   تنظيتس رحلة التي ٌيل، 

التيعيً، التؿ يف اال ت  اي/ االلتنب ْ 

  االلتنت خ

19 ،01 ،

09 ،03 ،

99 

 Monitoring (M)رؿاإلبا التميل  الح لحاالتا ؾ  

  ي التتميل لمتيي   ت ييل رمتول ت ػرا في 

األغاا  ت ييل رػل ر اتا اةلتؿاتيري   

  التببي    التي يمتعػرا  في التميل

19 ،00 ،

09 ،91 

 Debugging (D)تٍصيس األظب ا  التا ؾ  الؿالما

  ي التتميل ل ةلتؿاتيري   التي يمتعػرا  

تٍصيس الظب اد لواا في التميور   في 

 التم ؾف التي تىكي  لػيس ال  الظب اد في 

 تنييؽ التميل.

13 ،09 ،

09 ،90 ،

99 

 Evaluation (E)الت ييل  التا ؾ  الع رما

  ي التتميل ليهتيا   يييا ت ييل رمتول 

إ ر ـد لألهػاف التتوإلما لنا يا التميل ال  الغاا 

اةلتؿاتيري   التاتا التمييتيا،  رػل فم ليا 

التي التعػرا  في التميل لتص ي  الهػاف التميل 

 التبيولا

02 ،09 ،

99 ،99 
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 ة إ ػاغ الٍياا اةلكتؿ  يا لت ي ق الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا.9-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 ة إ ػاغ ر ي ق الؿِ     التميل.0-1

يُمػ الؿِ   ا  الاتميل را  التصاػغا  الؿايمايا 

ميل   راا  لي ا   الاتميل  باؿ الوياو لنر ز لي    الات

ظ ٌاااا، شياااث ياااؿتبٓ الؿِااا   ااا  الاااتميل لتماااػال  

التمااااؿا  الي ااااػ التمييتااااي  اة راااا ـ األ اااا غيتي، 

 الااتتؿاؾيا الااتميل،  يىاا ؾ إلااى الؿِاا   اا  الااتميل 

لي ااس رمااتول ؾِاا  التتميتااي   اا  ترؿلااا تميتااال، 

 ي  يؿ   تٍتيل لي ا التميل  التصتاول  التٍا غؾ 

ا الُتّااات  لاااا ، لتااا  تااااغإ إلاااى واااموؾ التمييتيااا

التتميتااي  ل لتتمااا  اة راا ـ  اال عااؿاْ فااي الااتميل، 

 ر  ظا   الاتمؿاَ لماُ الػؾالا   ؼا  الم إلاا 

(So & Brush, 2008; Zhu, 2012; Shih, 

2012; Marasi, Jones & Parker, 2020; 

Canbolat & Ercan, 2020; Bervell, 

Umar & Kamilin, 2020)تع ي ، تاال الاا

  ػغا  ر  النت اد  يى النصو األتية

يوذػ اؾتب ْ لي  ظٍ اً لي ا التميل  إل لييتاا   -

ل لااتعػام  رمااتول الااػ ل التتاا ز،  رمااتول 

 ؾِ  التتميتي     التميل.

ياااجؿ الؿِاا   اا  الااتميل  يااى ذااوغ  الااتميل راا   -

شياااث رماااتول التيااا     التمييتياااا، رماااػال  

االلاااتمػاغ التماااؿا  االلاااتتؿاؾيا فاااي الاااتميل، 

ليااتميل  رمااتول الػافميااا، اة راا ـ األ اا غيتي، 

 ف  ييااااا لي ااااا الااااتميل فااااي تص ياااا  األهااااػاف 

 التؿذو .

يتصػغ الؿِ     التميل لمػغ ر  الموارال رناا ة  -

إتراااا د التتميتااااي   صااااو لي ااااا الااااتميل،  ياااا ا  

التعؿذاا   التمييتيااا، رمااتول الااػ ل   واراال 

لتببي اا   التصييااف التتااوفؿ ،  ياا ا  الت نياا    ا

 التصتاااول الؿإلتاااي  رٍااا غؾ الاااتميل التت شاااا، 

رااا ؾا  التمياال ال  التيمااؿ   ي ااتااس، الصّااوؾ 

االذتتااااا  ي  التمييتاااااي، رماااااتول راااااا ؾا  
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التتميتي  فاي التم رال راع الت نيا    التببي ا   

الؿإلتيا في لي اا الاتميل،  تييا   إغاؾ  رصتاول 

التميل، الي اػ  التمييتيا التتوإلما،  فاؿي لنا ا 

 ررتتم   التميل التم   ي.

في ِوا ر  لب  تل إ ػاغ ر ي ق الؿِ     الاتميل 

 رؿ ؾا  ل لعبوا  األتياة

ة تصػيااػ الاااػف راا  الت ياا قة تتحاال الاااػف 1-0-1

راااا  الت ياااا ق فااااي تصػيااااػ رمااااتول ؾِاااا  ْاااا ا 

الػؾالاا   الميياا  )الت ذمااتيؿ التانااي،  اا  تميتااال 

كتؿ  يااا ظاا   لي ااا الااتميل ل لااتعػام التن إلىاا   اةل

  بؿ الويو.

ة ٌااااي اا رصاااا  ؾ الت ياااا ق  لنااااوغد، تاااال 0-0-1

اةْااا ت  ياااى الػؾالااا   المااا ل ا  الموارااال التاااي 

ال ؾغتا ، تل ٌي اا ررتو ا ر  التاواؿا  ليػاللاا 

 يى رمتول الؿِا   ا  الاتميل فاي لي اا التن إلىا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو،  تال تصػياػ رصا  ؾ )تٍاتيل 

ؿ  يااا  بااؿ الويااو، اال عااؿاْ لي ااا التن إلىاا   اةلكت

فاااي الاااتميل فاااي لي اااا التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الوياااو، التيااا     التمييتياااا فاااي لي اااا التن إلىااا   

اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، الااػ ل  التماا  ػ  فااي لي ااا 

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو،،  تّاات   اال 

رصوؾ ر  هؽد التص  ؾ  ػغا  را  البناوغ التماتعػرا 

 ، لنػ.09 لس، ليغ  ػغه  )في إلي

ة  ِع تمييت   الت ي ق  تصػيػ  ظ م ت اػيؿ 9-0-1

االلاااتر ل  ة تّاااتن  تمييتااا   الت يااا ق اةوااا ؾ  

لياػف رنس  رحا   توِايصي لكييياا االلاتر لا  ياى 

لنوغد إلكتؿ  ي   رع توِايس غاللاا األؾإلا م التاي تمباؿ 

 اا  الااتر لا التااتميل،  تاال الااتعػام تااػؾيد ليكااؿ  

ي، شيث رواف  تت را   تمباؿ  ا  الؿِا  التا م العت ل

،، ايااؿ 9، غؾذاا  ، الراا  روافاا  فتُمبااى )9 تُمبااى )

،  الؾفاُ تت را   0،، الؾفاُ تُمباى )9رتي ػ تُمباى )

،  ذتيااع 1 تمبااؿ  اا   ااػم الؿِاا  التاا م  تُمبااى )

 المب ؾا  إير ليا.

ة ِاابٓ الت ياا قة تّااتن  إذااؿااا  ِاابٓ 9-0-1

 صو األتيةالت ي ق الؾلما إذؿااا   يى الن

التص   ر  الٍػة الظ هؿإ ليت ي ق، شيث تال  -

 اؿَ الت يا ق  ياى ررتو اا را  الت يتاي ، 

لاػف التص   ر  غإلا الٍاي اا  يتيا    لاويا  ، 

 اؾتباا ْ لنااوغ الت ياا ق لاا لتصوؾ الااؽإ تنتتااي 

إليس،  الوا ؾ الت يتاي  إلاى  ي ياا  اؾتبا ْ لناوغ 

الت ياا ق ل لتصاا  ؾ التااي تنتتااي إليااا ،  إ اا غ  

ي اا لماااُ لناااوغ الت يااا ق لتٍااابس ال حاااؿ ٌااا

  ِوش  .

شمااا ا جبااا   الت يااا ق، تااال تببيااا  الت يااا ق  -

، ْ لااااو غؾالاااا    يياااا  00إلكتؿ  ياااا    يااااى )

)ر ذمااااتيؿ رانااااي، فااااي إلماااال التؿليااااا   ياااال 

الااانيك،  تااال شمااا ا رم رااال جبااا   الت يااا ق 

، Cronbach's alphaل لاااتعػام رم غلاااا 

 ،2.91 ليااا  إليتااا رم راال الحباا   التصمااولا 

  هي إليتا ر بولا لحب   الت ي ق.

شماااا ا وااااػ  اال يم ليااااا لكاااال لنااااػ راااا  لنااااوغ  -
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الت ي ق، تل شم ا  ػغ الب ا الاؽي  اظتا ؾ ا 

االلاااااتر لا " اياااااؿ رتي اااااػ" ل  تبااااا ؾ ال اااااا  

لاػف تصػياػ إلاػؾ   ال لناػ  -االلتر لا التص يػ 

رااا  لناااوغ الت يااا ق  ياااى إشاااػات الاااتر ل   

ؾِااا ، رواف اااا )ؾِااا ، ال   اااػم رواف اااا ) اااػم 

 البمااااػ  اااا  االلااااتر لا التص يااااػ ،   ذااااػ ال  

اظتياااا ؾ الباااا ا اللااااتر لا " ايااااؿ رتي ااااػ" 

%ة 2، لنماااااابا )9تؿا شاااااا  لااااااي  )ٌاااااايؿة 

%،  ل لت لي فإ  ذتيع لنوغ الت ي ق تتمل 19

لىػ  ا يم ليا رن لبا، شيث ذ ا  ذتيما  الإلال 

%  هاااااي النمااااابا الت بولاااااا لىاااااػ  09رااااا  

 اال يم ليا.

ايا لت ي ق الؿِ   ا  الاتميل ة الٍوؾ  النا 9-0-1

في لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو، تّاتن  

الٍوؾ  النا ايا لت ي ق الؿِ   ا  الاتميل فاي لي اا 

الااتميل ل لااتعػام التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو 

الؾلما اللم غ،   ل لمػ يُ  ق ر  ظ   ررتو اا لناوغ 

 ،  ت  هو روِس ل لرػ   األتية9)ريص  

 ،9  )ذػ 

 الٍوؾ  النا ايا لت ي ق الؿِ     التميل في لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

  ػغ البنوغ الوٌ  األلم غ م

1 
تٍتيل لي ا التن إلى   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

يتمي  هؽا البمػ ل،ة إل لييا االلتعػام، لاولا 

الوٌو ، التعؿذ   التمتاػفا،  إلوا ػ 

 الت ييل

1 ،9 ،3 ،19 ،

13 ،01 ،09 

0 

اال عؿاْ في التميل في لي ا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ 

 الويو

يتمي  هؽا البمػ ل،ة ذوغ  التن إلى    جؿااا  

  اؾتب ْا ، رمػ  التؿغغ،  رمتول التصييف

0 ،9 ،12 ،11 ،

19 ،19 ،02 

9 

التي     التمييتيا في لي ا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ 

 الويو

لبمػ ل،ة  تٓ التى ؾ ا، ْبيمتا ، يتمي  هؽا ا

 رمتول التي  ل رع اآلظؿي 

9 ،9 ،10 ،19 ،

19 ،00 

9 

الػ ل  التم  ػ  في لي ا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ 

 الويو

يتمي  هؽا البمػ ل،ة التا ؾا  الت نيا 

ليتيمؿ، رمتول  الغ ا  الػ ل  التواٌل، 

 التاؽيا الؿاذما

9 ،9 ،19 ،09 
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 لٍياا اةلكتؿ  يا لت ي ق الؿِ     التميل في لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.ة إ ػاغ ا9-0-1

 

 

 

 

 

 

 

الغ ا  تتميااا  لتصياااي   الاااتميل الااااؿَ رناااا   -0

تىااعيً  تاآ لاايو  الباا ا ظاا   التن إلىاا   

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  التنبا ل لموارل األ حؿ 

الااااااا ر   فااااااي تص ياااااا  ف  ييااااااا التن إلىاااااا   

 يا  بؿ الويو،  تل تٍنييا  في ِاوا اةلكتؿ 

 تم مال  البصث  فؿ ِس إلىة

اللااااا ليو إشٍااااا ايا  تتّااااات  ر ااااا ييك  -ال 

اةشٍااا ا الوٌااايي )التتولااآ، التكاااؿاؾ، 

اة صاااااؿاف التميااااا ؾإ،،   اااااؽل  لماااااُ 

ر ااا ييك اةشٍااا ا االلاااتػاللي  تتّااات  

)رم راال االؾتباا ْ، رم راال اة صااػاؾ، تصيياال 

 التب ي ،.

  الااتميل فااي  ظاا م الغ ا   تببي اا   تصيااي  -ا 

رحاال )لوشااا رميوراا    Blackboardالاا، 

، Performance Dashboardاألغاا 

)التيعااً  Course reportsالت اا ؾيؿ 

اةذتاااااا لي لنىاااااا ْ التمااااااتعػم،  ىاااااا ْ 

التمااتعػم فااي التنتااػي  ،، رؿ ااف التت لمااا 

Retention center.، 

ب: جترثة الجحث.
ً
 راثع

 األتياة تل تببي  ترؿلا البصث  ف    لإلذؿااا 

إ ىاا ا رنتااػل ليت ااؿؾ  الااؽإ تّاات  التكييياا    -

التبيولااا  التوِااو    الصواؾيااا التبؿ شااا 

لين اا ن،   ااؽل  ال وا ااػ التااي يرااو رؿا  تااا  

 نااػ التىاا ؾ ا فااي التن إلىااا،  رماا ييؿ ت يااايل 

،  ت  تل   ػ ل ا ا Rubricsف  ييا التن إلى   

تمؿييي رع الب ا ليتمؿي  ليهتياا التن إلىا   

تؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو   يييااااا الااااتعػرا  اةلك

لي  ييااا فااي التمياايل،   و يااا رعؿذاا   الااتميل 

التي يتكا  ت ييتاا  را  ظ لاا ،  إلاتؿاتيري   

 التعػرا .

تببي  إلتؿاتيريا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ  -

الويااااو  فاااا  التماااا ييؿ التااااي تاااال تٍااااتيتا ، 

رتّتنا   وارل تصييف التى ؾ ا في التن إلى   

يااااا  بااااؿ الويااااو  رتبيباااا   تبااااويؿ اةلكتؿ  
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التا ؾا  فوة التمؿفيا، شيث تل تببي  ترؿلا 

/ 0213البصث في اليٍل الػؾالي الح  ي ليم م 

م، ِت  ر ؿؾ ت ني   الول آ التتماػغ  0202

التي  يياااا،  تااال التببيااا   ياااى  يناااا إلواراااا  

، ْ لاااااو رااااا  ْااااا ا التماااااتول الحااااا  ي 09)

التببياا   )الت ذماتيؿ التاناي،  الاتاؿإل  فتاؿ 

، لاا     اللاابو ي  ،  تاال 9، اللاا ليع لواإلااع )9)

إتب ت التؿاشل العتك لتنييؽ إلتؿاتيريا تمفياف 

التى ؾ ا في التن إلى   التاي تال تٍاتيتا  فاي 

ِاااات   Salmon (2004)ِااااوا  تااااوؼخ 

إذااااؿااا  رؿشيااااا تببياااا   تااااوؼخ التٍااااتيل 

 تااال تعٍااايً ال ىااابا  ADDIE)التمييتاااي )

كااا  البااا ا رااا  األلااابوت األ   ليتي اااػ رااا  تت

التم راال رااع الغ ا   تببي اا   الصااواؾ  الن اا ن 

فااي الااب   لااوؾغ  إلوا ااػ ْااؿز األلاا يا  إلااػاا 

الؿالإ  التميي   النىؿ، الر  األلبوت الح  ي فتل 

تعٍااااااايً ال ىااااااابتس ليتاي اااااااا االذتت  ياااااااا 

 رتبيباا   تمفيااف الصّااوؾ االذتتاا  ي ليباا ا 

 بااؿ الويااو، الراا  األلاا ليع راا  الح لااث  شتااى 

  فااااتل تعٍاااايً ال ىاااابتا  اةلكتؿ  يااااا الحاااا ر

ليتؿشيا الح لحا  الؿالما  الع رماا را  رؿاشال 

 Salmonتببياا  اةلااتؿاتيريا  فاا   تااوؼخ 

(2004). 

تببياا  الغ ا  ال ياا ق، شيااث تاال إؾلاا   ؾالاآ  -

ر ي ق الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفياا  ؾالآ 

ر يااا ق الؿِااا   ااا  الاااتميل،  تااا  إلااا م الب شاااث 

الاااؽإ تااال  Rubrics لتببيااا  ر يااا ق الت اااػيؿ

تٍااتيتا لت ياايل ذااوغ  التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 بؿ الويو لكل ْ لو )ر   اإلاع التصييال الكتاي 

 الكيياااي لتىااا ؾ    البااا ا فاااي التن إلىااا   

 ِت  رنتػل الت ؿؾ،.

ب: جتوٍع وتصنٍف الجٍبنبت.
ً
 خبهس

ذتااع البي  اا  ، تاال ذتااع البي  اا   راا   ااػغ راا   -ال 

 تياةالتٍ غؾ اوتتي   يى التٍ غؾ األ

 تاا اد الااتر ل   الباا ا  يااى ر ي لااي الااو ي  -

 ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  الؿِ     التميل.

شيااث  Blackboardرؿ ااف الت ااػيؿا  فااي الاا،  -

الصٍاااو   ياااى الاااػؾذ   العااا م ليبااا ا فاااي 

االظتب ؾ اليٍايي  التكيييا    االظتبا ؾ الناا اي 

 ليت ؿؾ.
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ػيؿ  ت اد ؾٌػ غؾذ   البا ا فاي ر يا ق الت ا -

 لروغ  التى ؾ    في التن إلىا  بؿ الويو.

 Blackboardلوشاااااا رميورااااا   األغاا فاااااي  -

(Dashboard performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Course reportsت  ؾيؿ الت ؿؾ 
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 تبويو البي     التي تل الصٍو   ييا ة -ا 

تكوياااػ ال  تؿرياااف راواااؿا  ال  لي  ااا   التصييااال  -

ة 1إلااايل رااا  ) تيظاااؽ  S.ID)تميمااال الب لاااو 

 n.P،، إذتاااا لي  ااااػغ رىاااا ؾ    الب لااااو 09

 اػغ تميي ا   الب لاو ∞، إلى  2 تيظؽ إليل ر  )

إلااى  2 تيظااؽ إلاايل راا  ) N.Rؾغا   يااى ـراا اد 

 N.P.D ػغ التى ؾ    التػ ورا لتوجي  ∞، 

 تاااا  رصتااااول ∞، إلااااى  2 تيظااااؽ إلاااايل راااا  )

 0ايااؿ رااؿتبٓ، 1 تيظااؽ إلاايل ) P.Dالتىاا ؾ ا 

 P.Mرى ؾ ا الب لو   تي ،،  تٓ 9لبصي، 

غا اال،،  9رمااتريو،  0رباا غؾ،  1 تيظااؽ إلاايل ) 

رباا غؾ،  1 تيظااؽ إلاايل )  P.Fلااؿ ا االلااتر لا 

رتاايظؿ،، رمااتول  9فااي تاا ؾيط االلااتص  ة،  0

الغاا الب لااو فااي ر ياا ق رتااػؾخ لت ياايل ذااوغ  

، 02إلاى  2 تيظاؽ ال ايل را  ) D.Qالتن إلى   

رمااااتول الغاا الب لااااو فااااي االظتباااا ؾ اليٍاااايي 

إلاى  2 تيظاؽ ال ايل را  ) Quiz. Dتكييي    ال

، ، غؾذا ؾِا  الب لاو  ا  الاتميل فاي لي اا 92

التن إلىااااااااا   اةلكتؿ  ياااااااااا  باااااااااؿ الوياااااااااو 

S.Ldegree (  102إلااى  2 تيظااؽ ال اايل راا ،

غؾذااا   ااي الب لااو ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا 

meta-cognitive A.degree  تيظااؽ ال اايل 

فااااي  ، األغاا الماااا م ليب لااااو199إلااااى  2رااا  )

 Overall performance Degreeالت اؿؾ 

 ،.122إلى  2 تيظؽ ال يل ر  )

ب: عررض نترب ج الجحرث وهنبقشرتهب 
ً
سبدس

 وتفسريهب.

التص   ر  افتؿاِ   التعػام اة صػاؾ العباي  -1

   multi regressionالتتمػغ 

في ِوا الاػف ر  البصث التتتحال فاى تصػياػ 

لكتؿ  يااا التتايااؿا  التنب ااا لي  ييااا التن إلىاا   اة

 بؿ الويو )التتاياؿا  التمات يا، را  شياث الاو ي 

ل لتا ؾ  فوة التمؿفيا  الؿِا   ا  الاتميل  األغاا 

الماااا م )التتايااااؿا  الت لمااااا،، تاااال االلاااات ؿاؾ  يااااى 

الاتعػام اللايوا تصييال اة صاػاؾ رتتاح   فاي  تااوؼخ 

اة صػاؾ التتمػغ،  ؼل  لمػ التص   را  توافؿواؿ ْ 

 س ل لرػ   األتيةالتعػارس  ت  هو روِ
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 ،9ذػ   )

  ت اد التص   ر  توافؿ اوتؿاْ   تصييل اة صػاؾ التتمػغ

  ؿَ  ت اد البصث. -0

  رما ييؿ تٍاتيل ة اةذ لا  يى الماا  األ  ة ر1-0

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي  الااتؿاتيريا

ِاااواة  ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل التنب اااا لي  يياااا 

التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو، 

 الاااو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا،  الؿِااا   ااا  

الااتميل فااي لي ااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو 

ميياا ف، تاال اةذ لااا  يااى هااؽا لااػل ْاا ا الػؾالاا   ال

المااااا  فاااي التصاااوؾ العااا رك رااا  رصااا  ؾ اةْااا ؾ 

 ،.1، )ريص  9النظؿإ ليبصث )لنػ 

ة اةذ لاااا  ياااى المااااا  الحااا  ية رااا  التٍاااوؾ 0-0

التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ  اللااتؿاتيرياالت تااؿز 

الويااو فااي ِااواة  ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التنب ااا 

  اةلكتؿ  يااا  بااؿ لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا 

 النتيرا وؿْ التص  

 ذااوغ   إلااا ظبيااا لااي  

التتايااااااااؿا  التماااااااات يا 

)التتنباااي رناااا ،  التتاياااؿ 

 الت لع )التتنبي لس،

ا  ذااػ ال  إلاايل رماا ر   االؾتباا ْ لااي  التتايااؿا  التماات يا  التتايااؿا  الت لماا -

،   n.pالت لما غالا إشٍ اي  ،  ػا التتايؿي  التمت يي  ) ػغ التميي   / الاؿغ غ 

،، فيال تص ا  إليتاا رم رال االؾتبا ْ  n.r ػغ رؿا  االلاتر لا لتميي ا   ـرا اد 

، 2.990، شيااث تؿا شاا  لااي  ) 2.9لاتاا  رمااتول الػاللاااو لكنااا  تفيااػ  اا  

إلااا ظبيااا لااي  التتايااؿا  ،  ل لتاا لي يتكاا  ال ااو  ال  وااؿْ   ذااوغ   2.993

 الت لما  التمت يا إلػ تص  .

 ااػم  ذااوغ اؾتباا ْ ؼاتااي 

رؿتيااااع لااااي  التتايااااؿا  

 التمت يا 

ر  ظ   إليل رم ر   االؾتب ْ لي  التتايؿا  التمت يا فاى النتاوؼخ،  ذاػ ال اا   -

، لااؽا يتكاا  ال ااو  إ  2.9،  ل لتاا لي ت اال  اا  2.929ة 2.109تتااؿا ز لااي  )

 يا ظبيا )اؾتب ْ ؼاتي، لي  التتايؿا  التمت يا إلػ تص  .وؿْ  ػم  ذوغ تمػغ

غؾذ   التتايؿا  الت لماا 

 تكو  رتٍيا ) تيا،

غؾذ   التتايؿا  الت لما الح جا  ب ؾ     لي      تياا، الرا  لي  ا   التتاياؿا   -

 التمت يا فاي لي      تيا  الظؿل اللتيا تل تصوييا  إلى ؾإلتيا

، شياث kurtosis  ؽل  رم رل االلتواا  Skewnessل شم ا رم رل االلتواا ت - إ تػاليا توـؾت البي    

 ل لتاا لي فاااإ  لي  ااا   1.39>±ذاا ا  ذتياااع إلاايل رم رااال االلتااواا التصماااولا 

 التتايؿا  الت لما  التمت يا تتص   لا  ظ ٌيا إ تػاليا التوـيع.

التوـياع الببيماي ليباواإلي 

   ػم  ذوغ إليل رتبؿفا

، 3.29، 3.90،  لت  ؾ ااا ال اايل التتص  ااا )Mahalanobisتاال شماا ا إليتااا  -

 ذاااػ ال  ال ااايل 2.21،  ناااػ رماااتول غاللاااا 11.99، ل ل يتاااا الصؿذاااا )9.99

التتص  ااا الإلاال راا  ال يتااا الصؿذااا،  ل لتاا لي تص اا  وااؿْ التوـيااع اال تااػالي 

 ليبواإلي   ػم  ذوغ إليل رتبؿفا.
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الويو،  الو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا،  الؿِا  

 ااا  الاااتميل فاااي لي اااا التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ 

الويو لػل ْ ا الػؾال   الميي ف، تال اةذ لاا  ياى 

هؽا الماا  في العبوا  )ج  يا    ج لحا   را  إذاؿااا  

 البصث،.

ة اةذ لااااا  اااا  الماااااا  الح لااااثة راااا  ف  ييااااا 9-0

ن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو فاااي تصماااي  الت

رماااػال  الغاا ْااا ا الػؾالااا   المييااا  فاااىة الاااو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، الؿِ     التميل،  األغاا 

 الم م فى ر ؿؾ الول آ التتمػغ  التي  يياف

 لإلذ لا    هؽا الماا  تل ر  ييية

تصػيػ الم إلا االؾتب ْياا لاي  ذاوغ  التن إلىا    - ال

، Rubrics  ر ياا ق ت ااػيؿ رتااػؾخ )راا  ظاا 

 التتاياااؿا  الت لمااااة الاااو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة 

التمؿفيااا، الؿِاا   اا  الااتميل،  األغاا الماا م فااى 

ر اااؿؾ الولااا آ التتماااػغ  التي  يياااا، شياااث تااال 

التعػام رم رل اؾتب ْ ليؿلو   ت  هو روِاس 

 ل لرػ   األتية

 ،9ذػ   )

لتن إلىا  بؿ الويو  الغاا الب ا فية الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا  ت اد شم ا رم ر   االؾتب ْ لي  ذوغ  ا

 الؿِ     التميل،  األغاا الم م فى ر ؿؾ الول آ التتمػغ  التي  ييا

، يتّااس ال  إلاايل رم راال 9راا  ظاا   الرااػ   )

االؾتباا ْ لااي  ذااوغ  التن إلىاا    التتايااؿا  الت لمااا 

 اي  ، رتا  الح جا ذا ا  ذتيماا  رؿتيماا  غالاا إشٍا

يىاايؿ إلااى  ذااوغ   إلااا روذبااا إلويااا لااي  ذااوغ  

التن إلى    الغاا ْ ا الػؾال   المييا  فاية الاو ي 

ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، الؿِ     التميل،  األغاا 

 الم م فى ر ؿؾ الول آ التتمػغ  التي  ييا.

شماااا ا غاللااااا اليااااؿ ة لتتولااااب   غؾذاااا    - ا

وة الباا ا فااية ر ياا ق الااو ي ل لتااا ؾا  فاا

التمؿفيااا، ر ياا ق الؿِاا   اا  الااتميل،  األغاا 

الماااا م فااااى ر ااااؿؾ ت نياااا   الولاااا آ التتمااااػغ  

 التي  ييا.

 التتايؿ التمت لة ذوغ  التن إلى    

  وت االؾتب ْ الػاللا rإليتا  التتايؿا  الت لما

 إ روذوإلو 2.222 **2.992 الو ي ل لتا ؾ  فوة التمؿفيا

الؿِ     التميل فى لي ا التن إلى   

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو

 إلوإ روذو 2.222 **2.920

 إلوإ روذو 2.222 **2.399 األغاا الم م فى الت ؿؾ
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 ،3ذػ   )

 ت اد شم ا رتولب   اليؿ ة في الغاا الب ا ليتتايؿا  الت لماة الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، الؿِ     

 يا.التميل،  األغاا الم م فى الت ؿؾ لػاللا التتولب   اليؿِ

 t، يتّاااااس ال  إليتاااااا 3رااااا  ظااااا   الراااااػ  )

لتتولااب   اليااؿ ة لااي  التتولااب   اليمييااا التااي 

تص     التتولب   اليؿِيا، ذا ا  ذتيماا  غالاا 

، لتاا  يىاايؿ إلااى 2.21إشٍاا ايا  نااػ رمااتول غاللااا 

فم ليا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في تصماي  

 ي الغاا ْ ا الػؾال   الميي  فى ذوا و التميلة الو

ل لتا ؾ  فوة التمؿفيا، الؿِ     الاتميل فاى لي اا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو،  األغاا الما م فاي 

ر ااؿؾ ت نياا   الولاا آ التتمااػغ  التي  ييااا،  لناا ا  

 يياااس تااال إلباااو  الياااؿَ األ   " يوذاااػ فاااؿة غا  

، لاااي  رتولااابي 2.29≥ )إشٍااا اي    ناااػ رماااتول 

البمااػإ لت ياا ق غؾذاا   التببياا  ال بيااي  التببياا  

الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا لااااػل ْاااا ا 

الػؾالا   المييا  تؿذاع ألجاؿ اةلاتؿاتيريا الت تؿشااا 

فااي ِااوا  ن ٌااؿ تصيااي   الااتميل التنب ااا لي  ييااا 

التى ؾ ا في التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو"، 

 إلبو  اليؿَ الح  ي " يوذػ فؿة غا  إشٍ اي    نػ 

رتولاابي غؾذاا   التببياا  ، لااي  2.29≥ )رماتول 

ال بياي  التببياا  البمااػإ لت يا ق الؿِاا   اا  الااتميل 

لػل ْ ا الػؾال   الميي  تؿذاع ألجاؿ اةلاتؿاتيريا 

الت تؿشا فاي ِاوا  ن ٌاؿ تصياي   الاتميل التنب اا 

لي  ييااا التىاا ؾ ا فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الوياااو،  لصمااا ا رم رااال رؿلاااع إيتااا  ل يااا ق شرااال 

ذاا ا رؿتيماا   فااي التاايجيؿ  ²µػ ال  رم راال التاايجيؿ  ذاا

 يااى األغاا الماا م ليت ااؿؾ  الؿِاا   اا  الااتميل لنمااو 

%،  يى التؿتيو، في شي  ذ ا تيجيؿ %99 ، 99)

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو  ياااى الاااو ي 

ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا لصراااال تاااايجيؿ رتولاااآ 

(92.،% 

لااي  ة اةذ لااا  اا  الماااا  الؿالااعة راا  الم إلااا 9-0

 واراال تمفيااف ف  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ 

الويااو )التتايااؿا  التماات يا/ التنب اا   ال  الماات  ، 

  التتايؿا  الت لما لػل ْ ا الػؾال   الميي ف

لإلذ لا  ياى هاؽا المااا  تال الاتعػام لؿ ا رد 

 التتايؿ
التتولٓ 

 اليؿِي

رتولٓ 

 اليؿ ة
 ²µشرل التيجيؿ  الػاللا tإليتا  غ. ز

 )رؿتيع،2.99 2.222 9.31 09 99.91 90 الؿِ     التميل

الو ي ل لتا ؾا  فوة 

 التمؿفيا

111 
 )رتولٓ،2.92 2.229 9.03 09 09.09

 )رؿتيع، 2.99 2.222 3.01 09 19.09 92 األغاا الم م فى الت ؿؾ
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SPSS V23   لصم ا رم ر   اؾتب ْ ليؿلو  لاي

،  اػغ الاؿغ غ التتايؿا  التمات يا ) اػغ التىا ؾ   

 يى اللت ؼ الت ؿؾ،  اػغ التىا ؾ    التوج اا،  تا  

رصتاااااول التىااااا ؾ ا،  تااااآ التىااااا ؾ ا، لاااااؿ ا 

االلااتر لا،  التتايااؿا  الت لمااا )الااو ي ل لتااا ؾا  

فوة التمؿفيا، الؿِا   ا  الاتميل،  األغاا الما م فاى 

 الت ؿؾ،  ت  هو روِس ل لرػ   األتية

 ،12ذػ   )

 لي  التتايؿ  التمت يا  التتايؿا  الت لما ت اد رٍيوفا االؾتب ْ 

 ر  ظ   الرػ   الم ل  يتّس ال ة

 ذوغ اؾتب ْ روذو غا  إشٍا اي    ناػ رماتول  -

لي  رتايؿإ ) ػغ التى ؾ    التي  2.21غاللا 

، تاااااال توجي ااااااا ،  تاااااا  رصتااااااول التىاااااا ؾ ا

 التتايااؿا  الت لمااا الح جاااة الااو ي ل لتااا ؾ  

فوة التمؿفيا، الؿِ     الاتميل،  األغاا الما م 

 فى الت ؿؾ.

 ذوغ اؾتب ْ روذو غا  إشٍا اي    ناػ رماتول  -

لاااي  رتاياااؿإ ) اااػغ التىااا ؾ   ،  اااػغ  2.21

الاااؿغ غ  ياااى ـر ااااس،  التتاياااؿي  التااا لمي ة 

الااو ي ل لتااا ؾ  فااوة التمؿفيااا، الؿِاا   اا  

 لتميل.ا

 ذوغ اؾتبا ْ لا لو غا  إشٍا اي    ناػ رماتول  -

لااي  رتايااؿإ ) تاآ التىاا ؾ ا، لااؿ ا  2.21

االلتر لا،  التتاياؿا  الت لماا الاح تة الاو ي 

ل لتااا ؾ  فااوة التمؿفيااا، الؿِاا   اا  الااتميل، 

لتمنااي ال ااس  يتاا   اا   التااتميل لاا غلا لين اا ن 

 ربااا غؾ ل اللاااتر لا  يتااا  ـاغ ؾِااا د    ياااا 

وة التمؿفياااا  الغااد فاااى الاااتميل ل لتاااا ؾا  فااا

  المكك ٌصيس.

 ااػم  ذااوغ اؾتباا ْ غا  إشٍاا اي    نااػ رمااتول  -

لاااي  رتاياااؿإ ) اااػغ التىااا ؾ   ،  اااػغ  2.21

 الؿغ غ  يى ـر اس،  األغاا الم م فى الت ؿؾ.

التتايؿا  التمت يا ال  المات  ة  تا  رصتاول  -

الو ي ل لتا ؾا  فوة  

 التمؿفيا

الؿِ     

 التميل

األغاا الم م فى 

 الت ؿؾ

 2.999 **2.909 **2.999  ػغ التى ؾ   

 2.929 **2.939 **2.999  ػغ الؿغ غ  يى ـر اس

 **2.993 **2.992 **2.911  ػغ التى ؾ    التوج ا

 **2.992 **2.999 **2.939  ا ت  رصتول التى ؾ

 **2.991- **2.939- **2.909-  تٓ التى ؾ ا

 **2.999- **2.913- **2.923- لؿ ا االلتر لا
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التىاا ؾ ا،  تاآ التىاا ؾ ا،   ااػغ التىاا ؾ    

تباااا ْ إلااااوإ رااااع الااااو ي التوج ااااا، ش  اااا  اؾ

ل لتاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا، فاااي شاااي  ش ااا  

رتايؿا ة لؿ ا االلاتر لا،  اػغ التىا ؾ   ، 

  اااػغ الاااؿغ غ  ياااى ـر ااااس، اؾتبااا ْ رتولااآ 

 ل لنمبا لنيك التتايؿ.

التتايؿا  التمت يا ال  المات  ة  تا  رصتاول  -

التىاا ؾ ا،  ااػغ التىاا ؾ    التوج ااا،  لااؿ ا 

رااع الؿِاا   اا   االلااتر لا ش  اا  اؾتباا ْ إلااوإ

التميل، في شي  ش   رتايؿا ة  تٓ التىا ؾ ا، 

 ػغ الؿغ غ  يى ـر اس،  إذت لي التىا ؾ   ، 

 اؾتب ْ رتولٓ ل لنمبا لنيك التتايؿ.

التتايؿا  التمت يا ال  المت  ة  تٓ التىا ؾ ا  -

  تاا  رصتااول التىاا ؾ ا ش  اا  اؾتباا ْ إلااوإ 

راااع األغاا المااا م فاااى الت اااؿؾ، فاااي شاااي  ش ااا  

 اػغ التىا ؾ     لاؿ ا االلاتر لا،  رتايؿإة

 اؾتب ْ رتولٓ ل لنمبا لنيك التتايؿ.

 لن ا   ييس تل ؾفُ اليؿَ الح لث " ال توذاػ 

، لااي  2.29≥ )  إلااا غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول 

 ن ٌؿ تصيي   التميل التنب ا لي  ييا التى ؾ ا فاي 

التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ الوياااااو،  الاااااو ي 

لتمؿفياااا لاااػل ْااا ا الػؾالااا   ل لتاااا ؾا  فاااوة ا

الميي ،  ؾفُ اليؿَ الؿالاع "ال توذاػ   إلاا غالاا 

، لااااي   ن ٌااااؿ 2.29≥ )إشٍاااا اي    نااااػ رمااااتول 

تصيااااي   الااااتميل التنب ااااا لي  ييااااا التىاااا ؾ ا فااااي 

التن إلىاا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الويااو،  الؿِااا   ااا  

الااتميل لااػل ْاا ا الػؾالاا   الميياا "،   ااؽل  ؾفااُ 

 توذػ   إلا غالا إشٍ اي    نػ اليؿَ الع رك " ال

، لاااي   ن ٌاااؿ تصياااي   الاااتميل 2.29≥ )رماااتول 

التنب ا لي  ييا التى ؾ ا في التن إلى   اةلكتؿ  ياا 

 بؿ الويو،  الغاا ْا ا الػؾالا   المييا  فاي ر اؿؾ 

ت ني   الول آ التي  ييا"، شياث توذاػ   إلاا غالاا 

، لااااي   ن ٌااااؿ 2.29≥ )إشٍاااا اي    نااااػ رمااااتول 

   الااااتميل التنب ااااا لي  ييااااا التىاااا ؾ ا فااااي تصيااااي

التن إلىااااا   اةلكتؿ  ياااااا  باااااؿ الوياااااو،  الاااااو ي 

ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا،  الؿِاااا   اااا  الااااتميل 

  األغاا الم م في الت ؿؾ لػل ْ ا الػؾال   الميي .

ة اةذ لااا  اا  الماااا  العاا ركة " راا  ال ااػؾ  9-0

  ، في التنبايا ليتتايؿا  التمت يا )التنب   / المت

التنباااا لااايغاا ْااا ا الػؾالااا   المييااا  فاااي ر يااا ق 

 الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفياف

لإلذ لا  ياى هاؽا المااا  تال الاتعػام اظتبا ؾ  

 Multiple Regrassionتصييال اة صاػاؾ التتماػغ 

، شياااث تااال الاااتبم غ رتاياااؿا  Stepwiseلبؿي اااا 

)لت  ،ة إذت لي  ػغ التى ؾ   ،  ػغ الؿغ غ  ياى 

،  اػغ التىا ؾ    التوج اا   تآ التىا ؾ ا، ـر اس

 التنػ  توؼخ تصييل اة صػاؾ التتمػغ إلى رتايؿا ة 

 تاا  رصتااول التىاا ؾ ا، لااؿ ا االلااتر لا، شيااث 

ذ ا  إليل رم ر   التصػيػ  ت  هو روِس ل لراػ   

 الت لية
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 ،11ذػ   )

 لتتمػغ ت اد رم ر   التصػيػ  رم ر   التصػيػ التمػلا لنت ؼخ اة صػاؾ ا

، يتّس ال  هن   اؾتبا ْ 11ر  ظ   الرػ   )

ؿا ة  تااا  رصتاااول التىااا ؾ ا، روذاااو لاااي  رتايااا

لؿ ا االلتر لا،   ػغ التىا ؾ    التوج اا، شياث 

ليا  إليتا رم رل التصػيػ التماػ  فاي النتاوؼخ األ   

، لتااااا  يمناااااي ال  رتاياااااؿ  تااااا  رصتاااااول 2.939)

التىااا ؾ ا يماااال فاااى تيمااايؿ التبااا ي  فاااى رماااتول 

الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا لااااػل ْاااا ا 

%،،  تاا  ليااا  إليتااا  93الػؾالاا   الميياا  لنماابا )

، 2.939رم رل التصػيػ التماػ  فاي النتاوؼخ األ   )

رت  يمني ال  رتايؿ  ت  رصتول التى ؾ ا  لاؿ ا 

االلتر لا يمات   ررتتما   فاى تيمايؿ التبا ي  فاى 

رمتول الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا لػل ْا ا 

 %،.99الػؾال   الميي  لنمبا )

يااا لنتاااوؼخ  ليتص اا  راا  غاللاااا ال يتااا التنبا

اة صااػاؾ، تاال شماا ا  تاا اد تصيياال التباا ي  لإل صااػاؾ 

العباااي التتماااػغ لتتاياااؿ الاااو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة 

التمؿفياااااا فاااااي ِاااااوا رتاياااااؿإ  تااااا  رصتاااااول 

التىاااا ؾ ا، لااااؿ ا االلااااتر لا  تاااا  هااااو روِااااس 

 ل لرػ   األتية

 ،10ذػ   )

ؾا  فوة التمؿفيا لػاللا رتايؿإ  ت  رصتول  ت اد تصييل التب ي  لإل صػاؾ العبي التتمػغ لتتايؿ الو ي ل لتا 

 التى ؾ ا  لؿ ا االلتر لا

 توؼخ 

 اة صػاؾ

رم رل 

 Rاالؾتب ْ 

رم رل التصػيػ 

R² 

رم رل التصػيػ التمػ  

Adjusted R² 
 التتايؿ الُتيمؿ

  ت  رصتول التى ؾ ا 2.939 2.929 2.939 1

0 2.313 2.999 2.903 
 ت  رصتول التى ؾ ا، 

 لؿ ا االلتر لا

  توؼخ اة صػاؾ
ررتوت 

 التؿلم  

غؾذ   

 الصؿيا
 الػاللا fإليتا  رتولٓ التؿلم  

1 

 09919.93 1 09919.93 اة صػاؾ

 099.99 00 9919.30 البواإلي 2.222 91.39

  09 03191.90 الكيي

0 

 10929.39 0 09911.99 اة صػاؾ

 099.93 01 9913.39 البواإلي 2.222 91.99

  09 03191.90 الكيي
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لنتااوؼذي  f، يتّااس ال  إلاايل 10راا  الرااػ   )

اة صااػاؾ ذاا ا  غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول غاللااا 

، لتااااااا  يمناااااااي رمنوياااااااا اة صاااااااػاؾ،  ال  2.222)

النتوؼذي  ٌ لصي  ليتنباا لا لو ي ل لتاا ؾا  فاوة 

 ا   يياس تال إلباو  الياؿَ الما غق " التمؿفيا،  لنا

يتك  التنباا لتمتول   اي ْا ا الػؾالا   المييا  

ل لتاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا رااا  ظااا   التتاياااؿا  

التنب ا لي  ييا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو"، 

 لتصػيااػ ال ااػؾ  التنبايااا النماابيا لكاال رتايااؿ  يااى 

ا رتايؿ الاو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا، تال شما 

رم ر   اة صػاؾ النمابي لتتاياؿ الاو ي ل لتاا ؾا  

فااااوة التمؿفيااااا لػاللااااا رتايااااؿإ  تاااا  رصتااااول 

التىااا ؾ ا  لاااؿ ا االلاااتر لا،  تااا  هاااو روِاااس 

 ل لرػ   الت لية

 ،19ذػ   )

 ت اد رم ر   اة صػاؾ النمبي لتتايؿ الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا لػاللا رتايؿإ  ت  رصتول التى ؾ ا 

 االلتر لا لؿ ا 

راا  ظاا   الرااػ   الماا ل  يتكاا   ت لااا رم غلااا 

 اة صػاؾ لكل  توؼخ  يى النصو الت لية

النتااااوؼخ األ  ة التنبااااا لاااا لو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة 

،  تااااا  رصتاااااول 99.01+ )00.39التمؿفياااااا   

 التى ؾ ا

 النتاااوؼخ الحااا  ية التنباااا لااا لو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة

،  تاااا  رصتااااول 93.90+ ) 93.29التمؿفيااااا   

 ، لؿ ا االلتر لا.19.91التى ؾ ا + )

ة اةذ لاااا  ااا  المااااا  المااا غقة رااا  ال اااػؾ  9-0

التنبايا ليتتايؿا  التمت يا )التنب   / المت  ، في 

التنبا ليغاا ْ ا الػؾال   الميي  في ر ي ق الؿِا  

    التميلف

م اظتباا ؾ لإلذ لااا  يااى هااؽا الماااا  تاال الااتعػا

 Multiple Regrassionتصييال اة صاػاؾ التتماػغ 

، شياااث تااال الاااتبم غ رتيياااؿا  Stepwiseلبؿي اااا 

)لت  ،ة إذت لي  ػغ التى ؾ   ،  ػغ الؿغ غ  ياى 

ـر ااااس،   تااآ التىااا ؾ ا،  الاااتنػ  تاااوؼخ تصييااال 

 Bإليتا   توؼخ اة صػاؾ
اة صؿاف 

 التمي ؾإ

Beta 

 التمي ؾيا
 الػاللا tإليتا 

1 
 2.29 1.93  10.99 00.39 ج ل  اة صػاؾ

 2.22 3.29 2.939 9.33 99.01  ت  رصتول التى ؾ ا

9 

 2.229 0.39  13.93 93.29 ج ل  اة صػاؾ

 2.222 9.90 2.999 9.02 93.90  ت  رصتول التى ؾ ا

 2.29 0.09 2.091 9.39 19.91 لؿ ا االلتر لا
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اة صااااػاؾ التتمااااػغ إلااااى رتايااااؿا ة  تاااا  رصتااااول 

    التي التى ؾ ا، لؿ ا االلتر لا،   ػغ التى ؾ

تاال توجي ااا ، شيااث ذاا ا  إلاايل رماا ر   التصػيااػ  تاا  

 هو روِس ل لرػ   الت لية

 ،19ذػ   )

  ت اد رم ر   التصػيػ  رم ر   التصػيػ التمػلا لنت ؼخ اة صػاؾ التتمػغ

، يتّس ال  هن   اؾتبا ْ 19ر  ظ   الرػ   )

 روذاااو لاااي  رتاياااؿا ة  تااا  رصتاااول التىااا ؾ ا،

لااؿ ا االلااتر لا،   ااػغ التىاا ؾ    التوج ااا،  ال  

   ااا   R squareال ياااى إليتاااا لتم رااال التصػياااػ 

،رتا  ياػ   ياى 2.993لينتوؼخ الح لث، شيث ليا  )

ال  التتايااااؿا  الح جااااا ررتتمااااا )  تاااا  رصتااااول 

التىاااا ؾ ا، لااااؿ ا االلااااتر لا،  ااااػغ التىاااا ؾ    

التوج ااا،، تيمااؿ التباا ي  فااى ؾِاا  ْاا ا الػؾالاا   

ي     التميل في لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ المي

%،، يييااس النتااوؼخ الحاا  ي شيااث 93الويااو لنماابا )

،، R square (2.993لياا  إليتاا رم رال التصػياػ 

رت  ياػ   ياى ال  رتاياؿإ   تا  رصتاول التىا ؾ ا 

 لااؿ ا االلااتر لا يمااات   فااي تيماايؿ التباا ي  فااى 

ي ااا ؾِاا  ْاا ا الػؾالاا   الميياا   اا  الااتميل فااي ل

%،، 99التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو لنمابا )

 Rجل النتوؼخ األ   شيث ليا  إليتا رم رل التصػيػ 

square (2.939  رت  يػ   يى ال  رتاياؿ   تا ،،

رصتول التى ؾ ا يمال في تيميؿ التبا ي  فاى ؾِا  

ْ ا الػؾال   الميي     التميل في لي ا التن إلىا   

 %،93با )اةلكتؿ  يا  بؿ الويو لنم

 ليتص ااا  رااا  غاللاااا ال يتاااا التنباياااا لنتااا ؼخ 

اة صااػاؾ، تاال شماا ا  تاا اد تصيياال التباا ي  لإل صااػاؾ 

العبااي التتمااػغ لتتايااؿ الؿِاا   اا  الااتميل فااى لي ااا 

التن إلىاااا   اةلكتؿ  يااااا  بااااؿ الويااااو فااااي ِااااوا 

رتايااااااؿا   تاااااا  رصتااااااول التىاااااا ؾ ا، لااااااؿ ا 

االلاااتر لا،   اااػغ التىااا ؾ    التوج اااا،  تااا  هاااو 

 وِس ل لرػ   الت ليةر

 توؼخ 

 اة صػاؾ

رم رل 

 Rاالؾتب ْ 

رم رل التصػيػ 

R² 

رم رل التصػيػ التمػ  

Adjusted R² 
 ؿالتتايؿ الُتيم

  ت  رصتول التى ؾ ا 2.939 2.919 2.999 1

0 2.999 2.999 2.991 
 ت  رصتول التى ؾ ا، 

 لؿ ا االلتر لا

9 2.329 2.902 2.993 

 ت  رصتول التى ؾ ا، 

لؿ ا االلتر لا،  ػغ 

 التى ؾ    التوج ا



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

199 

 

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة

 ،19ذػ   )

 ت اد تصييل التب ي  ل  صػاؾ العبي التتمػغ لتتايؿ الؿِ     التميل لػاللا رتايؿا ة  ت  رصتول التى ؾ ا، 

 لؿ ا االلتر لا،   ػغ التى ؾ    التوج ا

لنتااا ؼخ  f، يتّاااس ال  إلااايل 19رااا  الراااػ   )

اة صااػاؾ الح جااا ذاا ا  ذتيمااا  غالااا إشٍاا اي    نااػ 

، لتاا  يمنااي رمنويااا  تاا ؼخ 2.222رمااتول غاللااا )

اة صػاؾ،  ال  النت ؼخ الح جا ٌا لصا ليتنباا ل لؿِا  

 ا  الاتميل،  لنا ا   يياس تال إلباو  الياؿَ الما لع " 

تول ل لؿِ     التميل لػل ْا ا يتك  التنباا لتم

الػؾال   الميي  ر  ظ   التتايؿا  التنب اا لي  يياا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو"،  لتصػيػ ال اػؾ  

التنبايا النمبيا لكل رتايؿ را  التتاياؿا  التمات يا 

الاااح ت  ياااى رتاياااؿ الؿِااا   ااا  الاااتميل فاااي لي اااا 

ماااا ا التن إلىااا   اةلكتؿ  يااااا  باااؿ الويااااو، تااال ش

رم ر   اة صاػاؾ النمابي لتتاياؿ الؿِا   ا  الاتميل 

لػاللااا التتايااؿا  التماات يا الح جاااة  تاا  رصتااول 

التىااا ؾ ا، لاااؿ ا االلاااتر لا،   اااػغ التىااا ؾ    

 التوج ا،  ت  هو روِس ل لرػ   األتية

  توؼخ اة صػاؾ
ررتوت 

 التؿلم  

غؾذ   

 الصؿيا
 الػاللا fإليتا  رتولٓ التؿلم  

1 

 9999.99 1 9999.99 اة صػاؾ

 193.139 00 9999.99 البواإلي 2.222 91.91

  09 9993.90 الكيي

0 

 9993.99 0 9933.09 اة صػاؾ

 01129.91 01 0292.29 البواإلي 2.222 91.29

  09 9993.90 الكيي

9 

 0932.19 9 9192.99 اة صػاؾ

 99.91 02 1999.99 البواإلي 2.222 09.09

  09 9993.90 ييالك
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 ،19ذػ   )

لتمت يا الح تة  ت  رصتول  ت اد رم ر   اة صػاؾ النمبي لتتايؿ الؿِ     التميل لػاللا التتايؿا  ا

 التى ؾ ا، لؿ ا االلتر لا،   ػغ التى ؾ    التوج ا

رااا  ظااا   الراااػ   المااا ل  يتكااا   ت لاااا رم غلاااا  

 اة صػاؾ لكل  توؼخ  يى النصو الت لية

النتاااااوؼخ األ  ة التنباااااا ل لؿِااااا   ااااا  الاااااتميل   

 ،  ت  رصتول التى ؾ ا01.99+ )99.09

 31.99توؼخ الح  ية التنبا ل لؿِ     الاتميل   الن

، 19.29،  تاا  رصتااول التىاا ؾ ا + )19.99+ )

 لؿ ا االلتر لا.

 99.90النتوؼخ الح لثة التنبا ل لؿِ     التميل   

، 12.99،  تاا  رصتااول التىاا ؾ ا + )11.93+ )

،  اااااػغ التىااااا ؾ    0.99لاااااؿ ا االلاااااتر لا + )

 التوج ا.

  المااا لع " رااا  ال اااػؾ  ة اةذ لاااا  ياااى المااااا9-0

التنبايا ليتتايؿا  التمت يا )التنب   / المت  ، في 

التنبااا لاايغاا ْاا ا الػؾالاا   الميياا  فااي األغاا الماا م 

 لت ؿؾ ت ني   الول آ التتمػغ  التي  يياف".

 Bإليتا   توؼخ اة صػاؾ
اة صؿاف 

 التمي ؾإ

Beta 

 التمي ؾيا
 الػاللا tإليتا 

رم رل تّعل 

 VIFالتب ي  

1 

  2.222 9.90  3.99 99.09 ج ل  اة صػاؾ

 ت  رصتول 

 التى ؾ ا
01.99 9.99 2.999 9.99 2.222 

1.22 

9 

  2.222 9.99  19.92 31.99 ج ل  اة صػاؾ

 ت  رصتول 

 التى ؾ ا
19.99 9.92 2.993 9.93 2.222 

1.92 

 1.92 2.220 9.90 2.999 9.33 19.29 لؿ ا االلتر لا

9 

  2.222 9.09  10.19 99.900 ج ل  اة صػاؾ

 ت  رصتول 

 التى ؾ ا
11.93 9.99 2.919 9.19 2.229 

1.99 

 1.93 2.21 0.91 2.999 9.99 12.99 االلتر لا لؿ ا

 ػغ التى ؾ    

 التوج ا
0.99 1.22 2.902 0.90 2.29 

1.32 
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لإلذ لااا  يااى هااؽا الماااا  تاال الااتعػام اظتباا ؾ 

 Multiple Regrassionتصييال اة صاػاؾ التتماػغ 

، شياااث تااال الاااتبم غ رتاياااؿا  Stepwiseلبؿي اااا 

)لت  ،ة إذت لي  ػغ التى ؾ   ،  ػغ الؿغ غ  ياى 

ـر اس،  ػغ التى ؾ    التوج ا لاؿ ا االلاتر لا، 

 التنػ  توؼخ تصييل اة صػاؾ التتمػغ إلى رتايؿا ة 

 تااآ التىااا ؾ ا   تااا  رصتاااول التىااا ؾ ا، شياااث 

ذ ا  إليل رم ر   التصػيػ  ت  هو روِس ل لراػ   

 لت ليةا

 ،19ذػ   )

  ت اد رم ر   التصػيػ  رم ر   التصػيػ التمػلا لنت ؼخ اة صػاؾ التتمػغ

، يتّس ال  هن   اؾتبا ْ 19ر  ظ   الرػ   )

روذو لي  رتايؿا ة  تٓ التى ؾ ا   ت  رصتاول 

فاي  Rالتى ؾ ا، شيث ش    إليتاا رم رال االؾتبا ْ 

،،  ال  إليتااا رم راال 2.991 تااوؼخ اة صااػاؾ األ   )

فاى هاؽا  Adjusted R Squareالتصػياػ التماػ  

يمنااي ال  رتايااؿ  تاآ  ، رتاا 2.930النتااوؼخ ليااا  )

%، را  التبا ي  فاي الغاا 93التى ؾ ا ييمؿ  مبا )

البااا ا فاااى ر اااؿؾ الولااا آ التتماااػغ  التي  يياااا، 

في  تاوؼخ اة صاػاؾ  R ش    إليتا رم رل االؾتب ْ 

،،  ال  إليتااا رم راال التصػيااػ التمااػ  2.319الحاا  ي )

Adjusted R Square   فااى هااؽا النتااوؼخ ليااا

رتاياااؿإ  تااآ التىااا ؾ ا  ،، رتااا  يمناااي ال 2.900)

%، را  را  90  ت  رصتول التى ؾ ا ييمؿا  )

التب ي  فى الغاا البا ا فاى ر اؿؾ الولا آ التتماػغ  

 التي  ييا.

 ليتص اا  راا  غاللااا ال يتااا التنبايااا لنتااوؼذي 

اة صااػاؾ، تاال شماا ا  تاا اد تصيياال التباا ي  لإل صااػاؾ 

العبي التتمػغ لتتايؿ األغاا الما م فاى ر اؿؾ ت نيا   

الول آ التتمػغ  التي  يياا فاي ِاوا رتاياؿإ  تآ 

التى ؾ ا   تا  رصتاول التىا ؾ ا ت  هاو روِاس 

 ل لرػ   الت لية

 

 

 توؼخ 

 اة صػاؾ

رم رل 

 Rاالؾتب ْ 

رم رل التصػيػ 

R² 

رم رل التصػيػ التمػ  

Adjusted R² 
 التتايؿ الُتيمؿ

  تٓ التى ؾ ا 2.930 2.929 2.991 1

0 2.319 2.993 2.900 
 ت  رصتول  تٓ التى ؾ ا، 

 التى ؾ ا
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 ،19ذػ   )

  ت اد تصييل التب ي  لإل صػاؾ العبي التتمػغ لتتايؿ األغاا الم م لػاللا رتايؿإ  تٓ التى ؾ ا   ت  رصتول التى ؾ ا

لنتااوؼذي  fإلاايل ، يتّااس ال  19راا  الرااػ   )

اة صااػاؾ ذاا ا  غالااا إشٍاا اي    نااػ رمااتول غاللااا 

، لتااااااا  يمناااااااي رمنوياااااااا اة صاااااااػاؾ،  ال  2.222)

النتااوؼذي  ٌاا لصي  ليتنبااا لاا ألغاا الماا م فااى ر ااؿؾ 

ت ني   الولا آ التتماػغ  التي  يياا،  لنا ا   يياس تال 

إلبو  اليؿَ الح ر  " يتك  التنباا لتماتول لايغاا 

يااا  فاااي الت اااؿؾا  رااا  ظااا   ْااا ا الػؾالااا   المي

التتايااؿا  التنب ااا لي  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا 

 بؿ الويو"،  لتصػياػ ال اػؾ  التنباياا النمابيا لكال 

رتاياااؿ  ياااى رتاياااؿ األغاا المااا م فاااى ر اااؿؾ ت نيااا   

الولاا آ التتماااػغ  التي  يياااا، تاال شمااا ا رمااا ر   

  اة صػاؾ النمبي لتتايؿ األغاا الم م فى ر ؿؾ ت نيا 

الولااا آ التتماااػغ  التي  يياااا لػاللاااا رتاياااؿإ  تااآ 

التىااا ؾ ا   تااا  رصتاااول التىااا ؾ ا ،  تااا  هاااو 

 روِس ل لرػ   الت لية

 ،13ذػ   )

  ت اد رم ر   اة صػاؾ النمبي لتتايؿ األغاا الم م لػاللا رتايؿإ  تٓ التى ؾ ا   ت  رصتول التى ؾ ا

 ةاألتياة صػاؾ لكل  توؼخ  يى النصو ر  ظ   الرػ   الم ل  يتك   ت لا رم غلا   

  توؼخ اة صػاؾ
ررتوت 

 التؿلم  

ذ   غؾ

 الصؿيا
 الػاللا fإليتا  رتولٓ التؿلم  

1 

 931.993 1 931.993 اة صػاؾ

 19.933 00 993.399 البواإلي 2.222 99.01

  09 1091.999 الكيي

0 

 903.991 1 1299.99 اة صػاؾ

 12.939 00 029.191 البواإلي 2.222 93.92

  09 1091.999 الكيي

 Bإليتا   توؼخ اة صػاؾ
اة صؿاف 

 التمي ؾإ

Beta 

 التمي ؾيا
 الػاللا tإليتا 

رم رل تّعل 

 VIFالتب ي  

1 
  2.222 91.39  0.93 122.93 ج ل  اة صػاؾ

 1.22 2.222 9.39 2.991 1.09 9.99  تٓ التى ؾ ا

0 

  2.222 19.99  9.22 90.02 ج ل  اة صػاؾ

 1.99 2.222 9.00 2.913 1.09 9.99  تٓ التى ؾ ا

 1.99 2.221 9.39 2.999 1.03 9.23  ت  رصتول التى ؾ ا



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

199 

 

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة

النتوؼخ األ  ة التنبا ل ألغاا الم م فاى ر اؿؾ ت نيا   

، 9.99+ )122.93الولا آ التتماػغ  التي  ييااا   

  تٓ التى ؾ ا.

ر ؿؾ ت نيا    النتوؼخ الح  ية التنبا ل ألغاا الم م فى

، 9.99+ ) 90.02الولاا آ التتمااػغ  التي  ييااا   

 ،  ت  رصتول التى ؾ ا.9.23 تٓ التى ؾ ا + )

 تفسري وهنبقشة نتب ج الجحث.

تيماااايؿ  رن إلىااااا النتاااا اد التؿتببااااا لي  ييااااا  -

التن إلى   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو فاي تصماي  

الغاا ْااا ا الػؾالااا   المييااا  لروا اااو الاااتميلة 

تااا ؾا  فااوة التمؿفيااا، الؿِاا   اا  الااو ي ل ل

التميل،  األغاا الم م فى ر ؿؾ الول آ التتمػغ  

 التي  ييا.

راا  ظاا    تاا اد البصااث يتكاا  الااتع ي ال  

هنااا     إلاااا اؾتب ْياااا إلوياااا روذباااا لاااي  ذاااوغ  

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو  تصماااي  الغاا 

التتميتااي  فااية الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة التمؿفيااا، 

   اا  الااتميل فااى لي اا   التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا الؿِا

 بااؿ الويااو،  اة راا ـ األ اا غيتي، إلااى ذ  ااو  ذااوغ 

فؿ ة غالاا إشٍا اي   لاي  رتولاب   الغاا التتميتاي  

إلباااال  لمااااػ تنييااااؽ إلااااتؿاتيريا الااااتميل ل لااااتعػام 

التن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو، فاااي ذوا اااو 

الؿِا   ا  التميلة الو ي ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا، 

التميل فى لي    التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو، 

 اة ر ـ األ  غيتي،   ذوغ شرل تيجيؿ رؿتيع لتا جيؿ 

التن إلى   في الؿِ     التميل  اة ر ـ األ ا غيتي، 

 شراال تاايجيؿ رتولاآ فيتاا  يتمياا  ل لتااا ؾا  فااوة 

 التمؿفيا  الو ي لا .

 Xie) تتي  هؽد النت اد رع ر   ت اد غؾال   

et al., 2011; Ma et al., 2015)   شياث التي ا

في  ذوغ اؾتب ْ روذو إلاوإ لاي  ذاوغ  التن إلىا   

 التىااا ؾ ا فياااا   تصمااا  رماااػال  األغاا ل لنمااابا 

ليؿِ     التميل  الو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا 

 اة راا ـ األ اا غيتي،  اليّاا  غؾالااا  ايااف  الظااؿ   

Wise et al (2013)  ال  ِم   التي توٌي  إلى

ذوغ  التن إلى   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو يااغإ إلاى 

إ ياااا َ رمااااتول فم ليااااا التن إلىاااا   فااااي تص ياااا  

رعؿذ   التميل،  تا  تتيا   تا اد البصاث الصا لي راع 

 ;Im & Lee, 2003) تاااا اد غؾالاااا   

Michalsky et al., 2007; Szabo & 

Schwartz, 2011; Zion et al., 2015)  شياث

لتن إلىااا   اةلكتؿ  ياااا  باااؿ توٌاااي  إلاااى ف  يياااا ا

الويااو فااي تنتيااا التااا ؾا  فااوة التمؿفيااا  الااو ي 

لااا ، فااى شااي  اظتيياا   تاا اد البصااث الصاا لي رااع راا  

 ;Chen et al., 2009)توٌااي  إليااس غؾالااتي 

Cacciamani et al., 2012)  شيث الوا ؾت  إلاى ،

 ػم  ذوغ فم لياا ليتن إلىا    باؿ الوياو فاي تنتياا 

 فيا  الو ي لا .التا ؾا  فوة التمؿ

 يتكاا  إؾذاا ت النتاا اد التااي تاال التوٌاال إليااا  

 إلى  ػ   وارل ر  لينا ة
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 واراال تتمياا  لتٍااتيل إلااتؿاتيريا التن إلىاا    -

اةلكتؿ  ياااا  باااؿ الوياااو رحااالة  ذاااوغ رمااا ييؿ 

 إلوا اااػ رصاااػغ  ل لاااتعػام،  ذاااوغ ر ااا ييك 

رمينااا لت ياايل األغاا ظاا   التن إلىاا  ،  ِااوز 

 ،  ِااوز  ليااا التميياا  األهااػاف راا  التن إلىاا 

 الااؿغ  يااى اآلظااؿي ،  ِااوز  تنظاايل هيكيااا 

التن إلىا، التي يػ  يى اؾتب ْ رصتول التن إلىاا 

ل لاػف ر  التن إلى  ، إتبا ت رنارياا  اِاصا 

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ  التؿاتيريالتٍتيل 

الويااو، شيااث رااؿ  تياا  اةلااتؿاتيريا لعتااك 

الوٌاااااااو   التاي اااااااا، التاي اااااااا  –رؿاشااااااال 

الذتت  يااا  بااؿ الويااو، فااؿي  ال ىاابا تباا غ  ا

 -التم ؾف، ال ىبا لن ا الاتميل، ال ىابا التباويؿ

تتياا   ْبيمااا  تيياا   الااتميل  لناا ا الااتميل فااى 

   ل التتميل

 واراااال تتمياااا  ل لتياااا     التمييتيااااا الجناااا ا  -

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويوة  ذوغ تاي ا 

 ا رمب ا، إ     وارل تمفيف  تصييف التىا ؾ

فااى التن إلىاا   رنااؽ البػايااا ليتىاا ؾ ي ، اؾتباا ْ 

إلوا ااػ الت ياايل لتمااتول التياا     االذتت  يااا 

 التمييتياااا لاااي  التىااا ؾ ي   لمّاااال، تناااوت 

 األغ اؾ الجن ا التن إلى  .

 واراال تتمياا  ل لصّااوؾ التمؿفااي رحاالة إ اا م  -

التىاااا ؾ ي  لااااي   تاااا  التم لرااااا ليتصتااااول 

راا  رماا ييؿ   لاؿ ا االلااتر لا  التباا غؾ ، تُماػ

 الت ييل، إِ فا إلى توجي  التى ؾ   .

تيماايؿ  رن إلىااا النتاا اد التتمي ااا ل لم إلااا لااي   -

 واراال تمفيااف ف  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  ياااا 

 بااؿ الويااو )التتايااؿا  التماات يا/ التنب اا   ال  

الماااات  ،  التتايااااؿا  الت لماااااة الؿِاااا   اااا  

الااااتميل، الااااو ي ل لتااااا ؾا  فااااوة التمؿفيااااا، 

ا الماا م فااى الت ااؿؾ لااػل ْاا ا الػؾالاا    األغا

 الميي .

يتكااا  تيعااايً  تااا اد البصاااث التؿتبباااا لااااؽا 

 التصوؾ في الرػ   الت لية

 ،02ذػ   )

ريعً  ت اد رم ر   اؾتب ْ لي   وارل تمفيف ف  ييا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو )التتايؿا  التمت يا، 

  التتايؿا  الت لما

الو ي ل لتا ؾا   

 وة التمؿفياف

الؿِ     

 التميل

األغاا الم م  اة ر ـ 

 األ  غيتي

 **R** R** R  ت  رصتول التى ؾ ا

 - **R** R  ػغ التى ؾ    التٍصولا لتوجي 

 **R** R* R  تٓ التى ؾ ا ) ل غلا، رمتريو، غا ل،

 *R* R** R لؿ ا االلتر لا )رب غؾ، في الوإل  التصػغ، رتيظؿ،

 *R* R* R إذت لي التى ؾ   

 - *R* R  ػغ الؿغ غ  يى ـر اس



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

193 

 

 تكنولوجيا التعليم .... سلسلة دراسات وحبوث مُحكٌمَة

  ذوغ اؾتب ْ رتولٓ  (*R) ذوغ اؾتب ْ ْؿغإ إلوإ،  ي ٍػ ل،  (**R)شيث ي ٍػ ل، 

 ، يتّس األتية02 ر  ظ   الرػ   )

التتايؿا ة  ت  رصتول التى ؾ ا،  ػغ التى ؾ    التٍصولا لتوجي ،  تٓ التى ؾ ا ) ل غلا، رماتريو،  -

  فااى تمفيااف ف  ييااا التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو لتنتيااا الااو ي ل لتااا ؾا  فااوة غا اال،، تمااال ل ااو

التمؿفياا، شياث يوذاػ اؾتباا ْ ْاؿغإ إلاوإ،  ال  التتايااؿا ة لاؿ ا االلاتر لا ) رباا غؾ، فاي الوإلا  التصااػغ، 

إلىا   رتيظؿ،، إذت لي التى ؾ   ،   ػغ الؿغ غ  ياى ـرا اد، تماال لىاكل رتولآ فاي تمفياف ف  يياا التن 

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو لتنتيا التا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لا  ، شيث يوذػ اؾتب ْ ْؿغإ رتولٓ.

، فاي شاي  (Szabo & Schwartz, 2011; Zion et al., 2015) تتي  تي  النتيرا رع  تا اد غؾالاتي 

،  يتكا  (Chen & Wang, 2009; Cacciamani et al., 2012)الظتييا  تيا  النتيراا راع  تا اد غؾالاتي 

إؾذ ت النتيرا التي تل التوٌل إليا  إلى ال  التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو اللات  فاى تاوفؿ الموارال التتبيباا 

لتنتيا التا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لا ،  هؽد الموارل هى، الػافميا، ال اػؾ   ياى الاتػ  ا العباؿا  الما ل ا 

ت ياايل  الن ااػ الااؽاتي، ت باال األؾاا، التيعاايً، االهتتاا م لتي ٌاايل  ذفاياا    تو ييااا ، تنظاايل  تؿتيااو األفكاا ؾ، ال

التوِوت، التمػيل  التن يس  التٍصيس،  التعػام األرحيا  التىابيا   فاى توِايس التيا هيل،  را  ظا   النتا اد 

 تاػ يتا  لتؿاذاع التي تل التوٌل إليا  يتك  ال و  ال  إهتت م التتميل لت ػيل رى ؾ    تتمل ل لمت  فى التصتول 

ال  إلؿااا  إجؿاايا   ؾاا اآلظؿي ، ل هل فى   يس ل لتا ؾا  فوة التمؿفيا،  ت  ال  شؿي التتميل  ياى التبا غؾ  

لباؿز   ا ْ رحياؿ  لين ا ن ؼا    إلااا ل لتوِاوت األٌايي لا هل فاى ـياا غ  إغؾا اس ليتي ٌايل  ذفايا   روِااوت 

يياا  لا هل فاى ـيا غ  إلػؾتاس  ياى ت يايل الؾاا ـرا اد،  ل لتا لي الن  ن،   ؽل  إهتت رس لتميي    ـرا اد  الاؿغ  

تبوؾ  لػيس را ؾ  الن اػ الاؽاتي  إلباو   ذاا    ظاؿ اآلظاؿي ،  تا  ال  ـيا غ  رماػال  رىا ؾ ا التاتميل لا هل فاى 

ت ييل الظب اد  إغؾا س لتوِوت الن  ن ر  ذتيع ذوا بس،  لا هل إهتت راس لا لؿغ  ياى ـرا اد فاي ـيا غ  إلػؾاتاس 

 يتيااا  تيعاايً الفكاا ؾهل  رىاا ؾ  تال،  ل لتاا لي ال ااػؾ   يااى تنظاايل  تيعاايً األفكاا ؾ  التوِااو   ، ل لتاا لي الت

يتك  ال و  ال   وارل ـي غ  ف  ييا التن إلى   اللات  فى توفؿ رتبيب   تنتيا التاا ؾا  فاوة التمؿفياا  الاو ي 

 لا .

جياا ، لااؿ ا االلااتر لا )رباا غؾ، فااي التتايااؿا ة  تاا  رصتااول التىاا ؾ ا،  ااػغ التىاا ؾ    التٍااصولا لتو -

الوإل  التصػغ، رتيظؿ،، تمال ل و  فى تمفيف ف  ييا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  باؿ الوياو لفيا غ  ؾِا  التاتميل 

   التميل، شيث تؿتبٓ لس اؾتب ْ ْاؿغإ إلاوإ،  ال  التتاياؿا ة  تآ التىا ؾ ا ) لا غلا، رماتريو، غا ال،، 
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ـر اد، تمال لىكل رتولٓ في تمفيف ف  ييا التن إلىا   اةلكتؿ  ياا  إذت لي التى ؾ   ،   ػغ الؿغ غ  يى

  بؿ الويو لفي غ  ؾِ  التتميل    التميل، شيث تؿتبٓ لس اؾتب ْ ْؿغإ رتولٓ.

، (Baker, 2011; Carceller et al., 2013; Dixson, 2015) تتي  هؽد النتيرا راع  تا اد غؾالا   

الؿِ     التميل يؿتبٓ لمػ   وارل ر  لينا ة إغؾا  الهتيا الاتميل اال عاؿاْ   يتك  إؾذ ت تي  هؽد النتيرا إلى ال 

فى التميل، الىموؾ ل لتتما، الصّوؾ االذتت  ي، االإلتن ت،  إلّ ا  إل  الْو ،  را  ظا   تصييال التتاياؿا  التاي 

الؿايميا  اليؿ ياا اللات  فى تصمي  الؿِ     التميل لوشب ال  إهتت م التتميل لتوِوت الن  ن  تن    األفك ؾ 

فيس، ل هل فى ـي غ  إغاؾ س لتوِوت التميل،  ت  ال  إهتت م التتميل لتوجي  رى ؾ  تس  الصؿي  يى التى ؾ ا فاى 

ذتيااع التن إلىاا  ، لاا هل فااى وااموؾد لاا ال عؿاْ ال  اال اتاا ق فااى الااتميل، إِاا فا إلااى ال  ؾابااا التااتميل  لااؿ ا 

ن  ن رؿتببا لتوِوت الن  ن، ل هل فى ـي غ  واموؾد ل لتتماا التر لتس  شؿٌس  يى التب غؾ  لبؿز ذوا و لي

الجن ا التميل،  ت  ال  إهتت رس ل لؿغ  يى تميي    ـر اد  تم   س رع ـرا اد لا هل فاى ـيا غ  الصّاوؾ االذتتا  ي 

 إلىا   لػيس، األرؿ الؽإ الغإ لتص    وارل الؿِ     التميل  ل لت لي ـيا غ  ؾِا  التاتميل  ا  الاتميل فاى لي اا التن

 اةلكتؿ  يا  بؿ الويو.

رتايؿإ  ت  رصتول التى ؾ ا   تٓ التى ؾ ا ) ل غلا، رمتريو، غا ل،، يمات   ل و  فى تمفياف ف  يياا  -

التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في تصمي  الغاا الب ا  اة ر ـ األ  غيتي، شيث يوذػ اؾتب ْ ْؿغإ إلاوإ 

ايااؿإ لااؿ ا االلااتر لا ) رباا غؾ، فااي الوإلاا  التصااػغ، رتاايظؿ، ليناتاا   لااي  رمااتول الغاا الباا ا،  ال  رت

 إذت لي التى ؾ   ، يمات   لىكل رتولٓ في تمفيف ف  ييا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الوياو فاي تصماي  

 الغاا الب ا  اة ر ـ األ  غيتي، شيث يوذػ اؾتب ْ ْؿغإ رتولٓ.

 ,.Robinson, 2011; Kent et al., 2016; Ma et al) تتي  تي  النت اد رع ر  توٌي  إليس غؾال   

2015; Kumi-yeboah, 2018)   يتكاا  إؾذاا ت النتا اد التااي تاال التوٌاال إلياا  ل لنماابا لي  ييااا التن إلىاا  ،

اةلكتؿ  يا  بؿ الويو في ـي غ  رمػ  األغاا الم م فى الت ؿؾ، إلى  ػ   وارل ر  لينا ة جؿاا التما ؾف  األفكا ؾ، 

، ؾلٓ العبؿا  الرػيػ  ل لعبؿا  الما ل ا،  ِاوز تي ٌايل التوِاوت  ذفاي تاس، شياث لا هل تنوت  ذا   النظؿ

إهتت رس لمت  ل لتصتول فى التى ؾ    إلى جؿاا رميور تس  إغؾا اس ليتيٍا يل  الرفايا  ،  تا  ال  إهتت راس لا لؿغ 

 شؿٌااس  يااى التباا غؾ   يااى ذتيااع التىاا ؾ    لاا هل فااى تنااوت اآلؾاا لػيااس  إلػؾتااس  يااى التيعاايً  االلااتنب ْ، 

لبااؿز الفكاا ؾ ذػيااػ     اا ْ رحيااؿ  لين اا ن رؿتببااا ل لتوِااوت الغل إلااى ؾلاآ ظبؿاتااس الماا ل ا لتوِااوت الااتميل 

 ا تم لس ليتميل الرػيػ،  تا  ال  لاؿ ا الاتر لتس لا هل فاى تتباع  اؾاا ـرا اد لىاي  رىا ؾ تس  ل لتا لي ا تما ا 
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وجي  يؿتبٓ لتصتول التى ؾ ا ؼاتا ،  ؾغ غ التتميتاي  إلاػ ال تكاو  ذوا و ذػيػ  ليتميل ؼا    إلا،   ظؿا  أل  الت

 رؿتببا الشي    ، لؽا فإ  هؽي  الم ريي  لل يصػج  فؿ إل   ذوهؿيا فى الغاا التتميل.

تيمااايؿ  رن إلىاااا النتااا اد التتمي اااا ل ل اااػؾ  التنباياااا ليتتاياااؿا  التمااات يا )التنب ااا   ال  المااات  ، ل لنمااابا  -

ؿِ     التميل، الو ي ل لتاا ؾا  فاوة التمؿفياا،  األغاا الما م فاى الت اؿؾ لاػل ْا ا ليتتايؿا  الت لماة ال

 الػؾال   الميي .

ل لنمبا ليؿِ     التميل تل التوٌل ألفّل  ت ؼخ التنبا  هو النتوؼخ الح لاث  تا  هاو روِاس فاى التم غلااة  -

، لاؿ ا االلاتر لا + 12.99،  ت  رصتاول التىا ؾ ا + )11.93+ ) 99.90التنبا ل لؿِ     التميل   

 ،  ػغ التى ؾ    التوج ا.0.99)

ل لنمبا ليتا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لا  تال التوٌال ألفّال  تا ؼخ التنباا  هاو النتاوؼخ الحا  ي  تا  هاو  -

،  تااا  رصتاااول 93.90+ ) 93.29روِاااس فاااى التم غلااااة التنباااا لااا لو ي ل لتاااا ؾا  فاااوة التمؿفياااا   

 االلتر لا. ، لؿ ا19.91التى ؾ ا + )

ل لنمبا لألغاا الم م تل التوٌل ألفّل  ت ؼخ التنبا  هو النتوؼخ الح  ي  ت  هاو روِاس فاى التم غلااة التنباا  -

، 9.23،  تآ التىا ؾ ا + )9.99+ ) 90.02ل ألغاا الم م فى ر اؿؾ ت نيا   الولا آ التتماػغ  التي  يياا   

  ت  رصتول التى ؾ ا.

المواراال األؾلمااااة  تااا  رصتااول التىااا ؾ ا، لااؿ ا االلاااتر لا،  اااػغ   مااتعيً رااا  النتاا ؼخ الح جاااا ال 

التى ؾ    التوج ا،   تٓ التى ؾ ا،  وارل رنب ا ل لؿِ     التميل فى لي ا التن إلى   اةلكتؿ  يا  باؿ الوياو، 

كا  إؾذا ت  تنتيا التا ؾا  فوة التمؿفيا  الو ي لا ،  تصمي  األغاا الم م  اة ر ـ األ ا غيتي فاى الت اؿؾ،  يت

تي  النت اد لمػ   وارل اللات  في تمفيف ف  ييا التن إلى   اةلكتؿ  يا  بؿ الويو ل لنمابا لروا او الاتميل، شياث 

يتكاا  ال ااو  ال  التتايااؿا  األؾلمااا التنب ااا اللااات  فااى تصمااي  إلااػؾ  التتميتااي  فااية إغؾا  الهتيااا التن إلىاا   

وؾ لتتما التميل، الصّوؾ االذتت  ي ، الصّوؾ التمؿفي، تمفيف اةلكتؿ  يا  بؿ الويو، اال عؿاْ فى التميل، الىم

الػافميا، التن يس  التيعيً، إغؾا  التي ٌيل  الرفاي  ، ت بل اآلؾاا  الت ييل الاؽاتي، تنظايل  تؿتياو التميورا  ، 

 تنوت اآلؾاا  جؿاا األفك ؾ،  التػ  ا العبؿا  الم ل ا  ؾلبا  ل لتميل الرػيػ.

ب: تقذٌن ال
ً
 تىصٍبت واملقرتحبت املنبسجة.سبثع

 في ِوا النت اد التي تل الوٌل إليا  يتك  الإلتؿاز التوٌي   األتياة

تبني التعػام تصيي   التميل فاي تتباع ال ىابا التتميتاي  ظا   الاتميل  باؿ لي ا   الاتميل  باؿ الوياو،  إ اػاغ  -
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 غلا االلتعػام لىي ا .إلواال ليغ ا  تصي   التميل تبم   لنوت النى ْ ال  الو ييا،  توفيؿ ال

فا غ  راا  الموارال التنب ااا لي  يياا الااتميل فااي لي اا التن إلىاا   اةلكتؿ  ياا  بااؿ الوياو  ا تب ؾهاا  رتايااؿا  اال -

 لن ايا ِؿ ؾيا ليتٍتيل التمييتي لبي    التميل  بؿ الويو  رصتول التميل الؿإلتي.

ىاا   اةلكتؿ  يااا  بااؿ الويااو فااي تصمااي  الغاا التن إل اللااتؿاتيري  االلااتي غ  راا  ر تااؿز التٍااتيل التمييتااي  -

 .التمؿفياالتتميتي  في ذوا و التميل التعتييا  ظ ٌا تبويؿ التا ؾا  فوة 

االلتي غ  ر  رم ييؿ التٍتيل التمييتاي ليتن إلىا    باؿ الوياو فاي تمفياف تميال البا ا  ظ ٌاا  ناػر  يكاو   -

   التم     التميل التى ؾ ي  التميل األلت ٍ اي.الاػف ر  التميل تبويؿ ال ػؾا  الم ييا الميي   را ؾا

  ت  ي تؿز البصث الص لي الت تؿش   إرك  يا إذؿاا الت تؿش   البصحيا األتياة

الااتعػام رااػظل تصيااي   الااتميل ليتنبااا لماايو ي   التتميتااي  فااي غؾالااا الت ااؿؾا  اةلكتؿ  يااا    إلتااا   -

 ل لتيّي   التمؿفيا لػيال.

لتميل ليتنبا لنت ؼخ لول  التتميتي  ظا   اظتبا ؾا  الكتا ا التيتاوز  باؿ الوياو    إلتاا  التعػام تصي   ا -

 لتمتول التم لرا التمؿفيا  التيكيؿ الن إلػ.

تصيااي   الااتميل ليتنبااوا لي تاا ْ الااػ ل  التااػاظ   التمييتيااا ليباا ا ِااوإ ٌاامول   الااتميل ظاا    الااتعػام -

 غؾالتال  بؿ الويو.
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Using learning analytics technology to predict effectiveness of e-

discussions-based web and their impact on improving the overall 

performance of graduate students and developing metacognitive skills 

and learning satisfaction. 

Abstract 

This research aims to Using learning analytics technology to predict effectiveness 

of online discussions and their impact on improving the overall performance of 

graduate students and developing metacognitive skills and learning satisfaction, 

research sample consisted of  master's students, where the experiment was 

implemented through Blackboard, a set of tools were designed: a list of criteria for 

designing online discussions in light of the elements of Learning Analytics 

predicting their effectiveness in improving overall performance, metacognitive 

skills, and learning satisfactio, awareness of Meta cognation skills scale, learning 

satisfaction scale, rubrics scale to assess the discussions quality, and a strategy for 

discussions was conceptualized in light of the elements of Learning Analytics. 

research results found a statistically significant effect of the strategy that was 

designed, as well as a strong statistically significant correlation between elements 

of predictive Learning Analytics and effectiveness of online discussions in 

Improving the dependent variables. Models and equations for predicting students 

’performance in these aspects of learning have also been reached, based on 

elements of Learning Analytics that were tested, where the results indicated a high 

predictive power for some variables in design of online discussions such as: depth 

of discussion content, number of posts accompanied by documentation, total 

number of posts, initiation of discussion (acting as a catalyst or generator of 

discussion), speed of response, number of the learner’s responses to his colleagues, 

as it was concluded that these factors can predict the level of awareness of 

metacognitive skills, learning satisfaction and academic achievement.  

Key Words: Learning Analytics technology, online discussion, Meta cognation 

skills, learning satisfaction, overall performance in course. 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 0202  يونيو  – السادساجمللد الواحد و الثالثون .... العدد  199

 

 هراجع الجحث
،. الجاؿ  اوت التن إلىا   اةلكتؿ  ياا فاي اللايوا الاتميل ال ا ال  ياى الص لاا  ياى 0210شن   رصتػ رصتاػ الىا  ؿ )

الرتمياا التٍااؿيا غ ، تي  ال البا ا غاظال الترتو ااا  تص يا  لماُ الهااػاف الاتميل لت اؿؾ الولاا آ التتماػ

 .099-099،، 9)00، لتكنولوذي  التمييل

،. الجااؿ اظاات ف  ااوت التي  اال فااي التن إلىاا   اةلكتؿ  يااا فااي تنتيااا 0219الماايػ  بااػ الااولى الماايػ اللااو ظبااو  )

التصٍااايل  الػافمياااا لإل رااا ـ  االترااا د  صاااو التي  ااال لاااػل ْااا ا الاااػليوم التانياااا لكيياااا التؿلياااا ذ رماااا 

 .129-03،، 1)09 الرتميا التٍؿيا لتكنولوذي  التمييل.اةلكنػؾيا، 

،. رما ييؿ تٍاتيل التن إلىا   الرت  ياا 0229ويت ا يول  ٌوفي، رصتػ  بيا ظتيك، شنا   رصتاػ الىا  ؿ )

-121،، 19، )الرتميااا التٍااؿيا لتكنولوذياا  التمياايلفااى لي ااا الت ااؿؾا  اةلكتؿ  يااا ال  اتااا  يااى الويااو. 

190. 

،. ؾٌػ  اإلع لصوت تبويؿ لي    التميل الؽ يا التمفـ  لتصيي   التميل  توٌي   ليبصاث 0202رصتػ الشتػ فؿخ )

 .02-9،، 9)92، الرتميا التٍؿيا لتكنولوذي  التمييلالتمت بيي، 

 ، ال  هؿ ة غاؾ المص ا لينىؿ  التوـيع.0. ْتكنولوذي  التمييل  التميل،. 0223رصتػ  بيا ظتيك )

. ال اا هؿ ة غاؾ المااص ا لينىااؿ 1. خرٍاا غؾ الااتميل اةلكتؿ  ااية األفااؿاغ  الولاا آ ،.0219رصتااػ  بيااا ظتاايك )

  التوـيع.

، ال ا هؿ ة التؿ اف 1. خاتر ه   شػيحا في تكنولوذي  التمييل  ررا ال  البصاث فياا ،. 0202رصتػ  بيا ظتيك )

 األ  غيتي المؿلي لينىؿ  التوـيع.

 ، ال  هؿ ة غاؾ اليكؿ المؿلي.0، ْةلكتؿ  يتكنولوذي  التمييل ا،. 0219 بيل ذ غ  فري )

،. فم لياا لؿ ا رد تاػؾيبي لتنتياا راا ؾا  را   ؾاا التمؿفاا  الجاؿد 0219 رول شم   يى، الرل ٌ لس الىاؿيػ  )

، التريااا الػ ليااا التؿلويااا التتعٍٍااا يااى التصٍاايل األ اا غيتي لااػل  ينااا راا  ْ لباا   ذ رمااا ال ٍاايل، 

9(12 ،،999-992. 
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