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ببٔٝات التعله الصخصٔ٘ يف  RSSفاعلٔ٘ تْظٔف تكئ٘ 
 املكررات اإللهرتّىٔ٘ لدٖ  تينٔ٘ مَارات تصنٔه

 طالب تهيْلْجٔــا التعلٔه 

 املصتخلص:  
ب َٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْببRSSهدددالبحث اددديبحسبددداثُبةثدددُب اقنَدددْب ٌ َددد ب   َدددْبب

ْببب َل مَْبحثلاؾَلبحملشزيفبحملز  طبمبوارحلب ،بً  مَدْبحزباةد ببب ؾدمَصبحمل دزرحلبحكثونًةَد

متب ط َقبحث ايبحسباثُبقنُبطالببحثفزقدْبحثزحبشدْبب ضدصب و ٌثٌ َدابببببب.بواحألدحُٖبحملز  طب

حث لداٖ بحثلداثُ:بً دٌدببببً ٌؽدلبحث اديبةثدُببببب،حثلشنَصببونَْبحثنبَْبحث ٌقَْبجبامشْبحمل ٌ َْ

حجملمٌقدْبحثلرزٍ َدْبحألًثدُبببببطالب(ببنيبα≤ 0.05 زقبذًبدالثْبةحؾاَْٖبق ابمضلٌٔب)

بحجملمٌقدددْبحثلرزٍ َدددْبحثفاةَدددْب دددٓبحثلط َدددقبحث شدددأبالفل ددداربحثلاؾدددَلبحملشدددزيفبببًطدددالب

ْببطدددالبثؾدددا ببًبطاقدددْبحملالح دددْ ً دددٌدب دددزقبذًبدالثدددْبب،بحجملمٌقدددْبحثلرزٍ َدددْبحثفاةَددد

(ببددنيبملٌصددطٓبدر ددالبا ددزحدبحجملمٌقددْبحثلرزٍ َددْببببα≤ 0.05مضددلٌٔب)بةحؾدداَْٖبق دداب

ثؾدا ببًبطاقدْبحملالح دْبببحثفاةَْب ٓبحثلط َ نيبحث  نٓبًحث شأبكفل اربحثلاؾَلبحملشزيفب

ب.حثلط َقبحث شأ

ب،بحمل زرحلبحكثونًةَْ.RSSحثونمالبحملفلاحَْ:ببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْ،ب

Effectiveness of Employing RSS Technology in Personal 
Learning Environments on Developing the Skills  
of Using E Electronic courses on of Educational  

Technology's  Students 

Abstract:  
The current research aim to clarify the effectiveness of employing 

RSS in personal learning environments in developing cognitive 
achievement related to the skills of using Electronic courses, 
developing the performance aspect related to it.The current 
research was applied to the fourth year students at the Department 
of Educational Technology at the Faculty of Specific Education at 
Menoufia University The search findings are as follows: There is a 
statistically significant difference at the level (α 0.05 0.05) between 
the average scores of members of the experimental group and the 
mean scores of the members of the second experimental group in 
the post application to test cognitive achievement in favor of the 
second experimental group.There is a statistically significant 
difference at (α 0.05 0.05) between the average scores of the second 
experimental group members in the pre and post applications to 
test the cognitive achievement in favor of the post application. 

Keywords:Personal learning environments, RSS, Electronic 
courses.
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 :٘مكدم 

ةنببَٗددالبحثدددلشنصبحثغ ؾددَْبق دددارّبقدد بدبمَدددابصبمٌقددْبمددد بحشبدددامالببببب

ًذثدد بمب لندد بصددَاقا وابشبامددْب اةدد ب شنَمددٓباًبا فددز،بببحمللفزقددْبًحمل ٌقددْ

مبش دٓببب.حملٌحٖمْببنيبهذيبحشبامالبثن دزً بباثفاٖداّبحملطنٌبدْبم ودابببببق بطزٍق

انببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبثَضتببزةام بميو ب ز َ ىببلبهٓبمفودٌ بثدام ببب

صبمٌقدددْبمددد بحشبدددامالبحمللفزقدددْبحثدددتبميوددد ب   َمودددابً ز َ ودددابًةفدددا لوابب

حض برغ البحمللشنص.بً شملبهذيبحث َٗالبقنُبمضاقاّبحمللشنمنيبقندُببً شاٍنواب

 :مزحق ْبً   َصبقمنَْبحثلشنصبحشباؽْببوصبً  اٍصبحثاقصبهلصبق بطزٍق
 .ذباٍاباهاحلبحثلشنصبحشباؽْببوص 
 .ٕةدحرّبقمنَْبحثلشنصبةدحرّبححمللٌٔبًحثشمنَالبقنُبحابصٌح 
 ُذب َقباهاحلبحثلشنص.ببحثلٌحؽلبمابحآلفزٍ بيفبقمنَْبحثلشنصبًباثلإث 

  َٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْب ضددداقابحملدددلشنصبقندددُبحةلدددا بًحصدددلشما بحملدددٌحردببببببب

حثلشنَمَْبحض بحسبا ْ،ببوذيبحثطزٍ دْبصَاؾدلب دلبمدلشنصبقندُبححمللدٌٔببببببب

حمل ؾدددؿبثدددى،ب مددداباةودددابذبددديبقندددُب  ددداد بًمغدددار ْبححمللدددٌٔببددداالبمددد بببببب

بحكحلفا ببىبقوطبمابٍفشنىبحمللشنصبيفباة مْبةدحرّبحثلشنصبحثل نَاٍْ،بًم به داب

لشنمنيبقدأبادًحلبٍدلصبدصبودابدحفدلببَٗدالببببببحملدب وزبحكدبايبعبدٌبسٍدادّب اقنَدْبببب

هددٓبب2.0 واةددتب   َددالبحثٌٍدد بببب،حثددلشنصبحثغ ؾددَْبثلا َددقبمز شٍددْبحملددلشنصبببب

 حألدًحلبحث ادرّبقنُبحالةاما بمابهذيبحث َٗالبثلا َقبمز شٍْبحمللشنص.

يفبب دإببَٗدالبببحألدًحلبحثتب ضداهصبباحاببRSSًم بهذحبحمل طنقب اةتب   َْب

هذحبم بب2.0هذحبم بةاحَْ،بًبإقل ارهابةحأب ط َ البحثٌٍ ببغ ؾَْحثلشنصبحث

حثتب ضل اموابحملٌحقداببب2.0هُبةحاِب   َالبحثٌٍ ببRSS ل  َْبب،ةاحَْبافزٔ

ثلشًدبحمللشنصببآفزبحألف اربحمللاحْبقنُبؽفاالبحملٌحقابباالبمد ب ؾدفابحملدلشنصبببب

  دٌ ببإف داربحملدلشنصبببببRSSثنمٌحقابحبفًابق بحملشنٌمالبحزباٍاّ،بحَيبانب   َدْبب

ميود بب،بمبابٍضلرابم باف دارب دٌربةغدزهاببداًنبحا دْبحملضدل ا بثشٍدارّبحملٌقدابببببببب

بReaderبحثلنَفشٍددٌةٓ،بذحقددُباًكمباطددالبحث دديبحب-RSS-حثل  َددْب غدد َىبهددذيب

RSSاًبب،جبوداسبحثزحدٍدٌباًبحثلنَفشٍدٌن،بحَديبميود بثنمضدل ا بببببببىميو ب غد َوبب
.بًهلدذحبب،باًبحملضلما،باًبحملغداها،بفد طب وداسيبقندُبححملطدالبحثدتبٍزٍداهابببببببحمللشنص

ْبقمٌمددددًابًمتصضددددالبحملددددا بقامددددتبححملطددددالبًحث  ددددٌحلبحكف ارٍددددْبًحكقالمَدددد

ًحألقمدددا بًمددد ببشددداهابمتصضدددالبحثلشندددَصبًحثف ا دددْببلطٌٍدددابهدددذيبحثل  َدددْببببببب

ًمش صبهذيبحثزصاٖلبهدٓبق دارّبببب،ثلا َقباهاح واببإٍؾا بًصاٖنوابزبموٌرها

قدددد بمن ددددؿبألهددددصبًوفددددزبحألف ددددارباًباحددددا بحألةغددددطْبًحثددددأحم باًباحددددا بب

عددا نْب يذٍددْب ددشًدبببحكؽدداحرحلباًبوفددزبحثشددزًالبًحكقالةددالبً نددوابقنددُببببب

بحملغن نيببوذيبحثل  َْببآفزبحملضلراحل.

دحّبمومدْببا،ب إةواب ؾد اببها زحً RSSٌ ب   َْمابصوٌثْبً زِبحث احفْباةىب

بقامْبً ش ْبحمل زرحلبحكثونًةَْبفاؽدْ،بًذثد بببيفب ش ْبحثلشنَصبحكثونًةُ
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ْبًبلشنمنيملباثنٌؽٌ ب ًرغ دا وص،ببحكبداح بيفبذب َدقبومداهلصببببةثدُببب ٗا وصبحملل ٌقد

ًحٍؾددا بوفددزبحالف دداربًحألةغددطْبحملومددْبهلددصبقددأبهددذيبحثل  َددْ،بًٍؾدد ابحث دديببببب

ب.ًبحثلٌحؽلبع ىبحسبٓاحمل اعزبثنمشنٌمالبصازبحثضزقْب

 صهل٘ البثح:اإلحصاس مب 

بة ابحثغشٌربمبغونْبحث ايبم بفال بقاّبعٌحهاباهموا:

 ثل  َدددْببRSSابمدددد بحثشاٍدددابمددد بحملشحٍدددابًحكمواةَددددالباعدددارلبةثَودددابحثشاٍدددببببببب

حثارحصددال،بًقددابةددادلبهددذيبحثارحصددالببقددزًرّبحبدديبصدد لبحكصددلفادّبم وددا،بببب

ًحبيبةمواةَْب ٌ َفوابيفبحثشمنَْبحثلشنَمَْ،بًهٌبمابحاً بحث ايبحسباثُب

 .ب َٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبRSS ٌ َ ب   َْبحث َا ببىبم بفال ب
 ه دداابحثشاٍددابمدد بحمل ددزرحلبحثارحصددَْبذبلددا بةثددُبطددزقبغدد ب  نَاٍددْبيفببببببببب

ارٍضوا،بًم ببنيبهذيبحمل زرحلبم زرب   َالبحثلشنَصبق ببشدابحثدذِبٌٍح دىبببب 

بشضبحثؾدشٌبالبمفدل:بقندْبحثٌقدتبحمل ؾدؿبثلارٍضدى،بجدابٍ دل بق دىبقندْببببببببببب

حثٌقتبحمل ؾؿبثنلفاقلبمابحملشنص،بً ذث بقنْبحثٌقتبحمل ؾدؿبثنلفاقدلببب

ببدنيبحملددلشنمني،بباكفدا ْبةثددُب فدزّبً  ددٌ بمٌفدٌقالبحثددلشنصبدحفدلبحمل ددزرببببب

ًحثدددتبذبلدددا بمددد بحملدددلشنصبملابشدددْبمدددابٍضدددلرابمددد بمٌفدددٌقالببإصدددلمزحر،ببب

حثلشاًنببنيبحمللشنمنيبحثذٍ بٍشمندٌنبقندُبمغدزً بحبفدُبمغدنابيفب  فَدذببببببب

حثدتبربطدزببببRSSحملوا بحملز  طْببولبم وص،بًهٌبمابٍلفقبمابط َشدْب   َدْببب

ْببحمللشنصببآفزبحألف ارب ٌربحاًثوابجابٍقدم بصدزقْببب بغدولبببةٍؾدا بحملشنٌمد

اكحلفدددا ببلٌحؽدددلبدحٖدددصببدددنيبحملدددلشنمنيبببب مدددابٍضدددماببببثنمدددلشنص،بضبددداد

 ًبشقوصبًبنيبحمللشنمنيبًحملشنص.
 مدد بفددال بمزح شددْبحث احفددْبثشددادبمدد بحث اددٌ بًحثارحصددالبحثضدداب ْبح قددابببب

 ثن احفْبمابٍنُ:
 ْبببب-ةارّبحثارحصالبًحث اٌ بحثشزبَدْبب حثدتب  اًثدتبببب-قندُبحدابقندصبحث احفد

ْببب َٗداببRSS   َْب ٌ َ ب شبامدْباهداحلبًمٌحقد بببببلبحثدلشنصبحثغ ؾدَ

 شنَمَْبضبادّ.بحَيبحدبودتبمش دصبحثارحصدالبحثشزبَدْبيفبهدذحبحجملدا ببببببب

عبدددٌبحبددديب اقنَدددْببَٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبقمٌمدددًابمفدددلبدرحصدددْ)رةابب

(بًحثتبحهلمتبب ايب اقنَْببَْٗب شنصبةثونًةُبع ؾدَْبب2013محاِ،ب

حثلشندددَصبجبامشدددْبثل مَددْبمودددارحلبحثلؾدددمَصبحثلشنَمدددُبثدداِبمؾدددممُببب

(بًحثدددتبحهلمدددتبب اددديباثدددزببَٗدددالبب2012حمل ؾدددٌرّ،بدرحصدددْ)رسقبضبمدددا،بب

حثدددلشنصبحال نحفدددَْبًحثغ ؾدددَْبقندددُبة ضددداببحثطاثددد بحملشندددصببشدددضببب

حملوارحلبيفب دممنيبحسباصد بًحالدبدايبعبٌهدابثداِبطدالببحثفزقدْبحثفاثفدْببببببببب

(ب2013عددش ْبمشنددصبحاصدد ببونَددْبحثنبَددْبحث ٌقَددْ،بدرحصددْ)ه ْبحثشددشب،بببب

ثددتبحهلمددتبب ادديبحثشالقددْببددنيبحثليذٍددْبحثزح شددْ)مٌ شّ،بمفؾددنْ(ببببًح
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ًاصنٌببحثلشنصبب َٗالبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبقندُب  مَدْبحثلاؾدَلبحملشدزيفببببببب

 ًحألدحٕبحملوارِبًحثل  َصبحثذح ُبثاِبطالبب و ٌثٌ َابحثلشنَص.
 ْببحثارحصدالب ٌؽَالببشضبب حثدتباًؽدتببقدزًرّبحكصدلفادّبمد بببببببحثضداب 

(بحثدتبب2008ب،َْبحثلشنَمَْبًم وابدرحصْب)صشابحملدتم بيفبحثشمنبRSS   َْب

يفبحثلشندَصبحكثونًةدُببيَدْبببببRSS   َدْبببصدليال با البقنُبفدزًرّبحب

حلفددا ببلٌحؽددلبدحٖددصببددنيببةٍؾددا بحملشنٌمددْببضددزقْبًبغددولبضبددادبًحكبب

،بًحملتصضددددالبحثلشنَمَددددْبمددددابححملا  ددددْبقنددددُبفؾٌؽددددَلوصببحملددددلشنمني

ِبب قنددُببRSSؽددتببلشمددَصب   َددْبب(با2011ًب،ً ددذث بدرحصددْب)رحةَددابقمددز

ْب  مداباًؽدتببشٍدادّبحكقدالنبببببب،مٌحقابحكةنةتبحمل لنفْببؾٌرّبصباةَد

قددد بهدددذيبحثل  َدددْبًحثلضدددٌٍقبهلددداببؾدددٌرّبا دددأبألةودددابصدددٌٕبحثلضدددٌٍقببببب

ًحثشددزالبهلددذيبحثل  َددْبػبشنددوابغدد بمفوٌمددْبثدداِبحثدد شض،ب مدداباةودداببب

 بماسحثدددتب   َدددْبحاٍفدددْبيفبطدددٌربحكةلغدددار،بًقدددادبمضدددل امَوابمددداسحببببب

 ضباًدًح.
 (ببقدزًرّبدمد ببب2010)2.0 ٌؽَالبحملدترزحل:بًهدٌبمداباًؽدُببدىبمدترزبحثٌٍد بببببببب

يفببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبثل مَْبمودارحلبحثدلشنصبحثدذح ُببببب2.0 ط َ البحثٌٍ ب

حملضددلمز،بً  مَددْبموددارحلبحث ادديبًحالصل ؾددإبثنٌؽددٌ بث  ددإبمشددزيفبٍلفددقببب

(بصداب ًاببDawson, S., 2006ًمَدٌ بحملدلشنمني،بًهدٌبمدابا دالبقنَدىبدرحصدْ)ببببببب

ب َٗددددالبحثددددلشنصبب2.0ًحثددددتبا ددددالبقنددددُبفددددزًرّبدمدددد ب ط َ ددددالبحثٌٍدددد ببب

بحثغ ؾَْبثشٍادّب اقنَْبقمنَْبحثلشنص.

 حصلوغا َْبق لبحث دإبيفببقامتبحث احفْببشملبدرحصْبب:حالصلوغا َْحثارحصْب

ْببببب ثدددطا(ب20حثارحصددْبحسباثَددْبقنددُبقدداد)بببب قضدددصببمدد بطددالببحثفزقددْبحثزحبشدد

َب ْبب و ٌثٌ َددابحثلشندد ْبب-صببونَددْبحثنبَددْبحث ٌقَدد ًحثددتبدحرلبب، امشددْبحمل ٌ َدد

بوددالبحثلشددزلبقنددُبب،بحددٌ برغ ددلوصبيفبمشحم ددْبضبلٌٍددالبمٌحقددابحكةنةددتبب

بؾددفْبقامددْ،بًاٍقددًابحثلشددزلبقنددُبموددارحلب ؾددمَصبببببRSS    َددْب اقنَددْب

بً  نيبم بحالصل َانبحث لاٖ بحثلاثَْ:ب،حمل زرحلبحكثونًةَْبحمللٌ زّبثاٍوص

 بقنددُبمشز ددْبصددطاَْبب َٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْببؾددفْببببببانبحملددلشنمني

بؾددفْبفاؽددْ،بًذثدد ببلشددز وصبقنددُبحثغددولبحثشددا بببببRSSقامددْبً   َددْبب

   ط.بRSSثل  َْب
 ل  َْبقا بحصل اح بحثطالببثRSSةالبةادرًح.ب 
 .انبحثطالببقنُبمشز ْببامل زرحلبحكثونًةَْبًثَطبموارحلب ؾمَموا 

 :مصهل٘ البثح 

ب َٗدالبببRSS ٌ َد ب   َدْبببًم به اب لقابمغونْبحث ايبيفبحسبا دْبةثدُببب

ْبب يفب  مَدْبمودارحلب ؾدمَصبحمل دزرحلبببببب،بًقَداظبمداِب اقنَلودابببحثدلشنصبحثغ ؾدَ

،بًميو بحلبهذيبحملغونْبم بفال بحكثونًةَْبثاِبطالبب و ٌثٌ َددابحثلشنَص
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ب َٗدالبببRSSمداب اقنَدْب ٌ َد ب   َدْببببببحك ابْبقندُبحثضدتح بحثزَٖضدُبحثلداثُ:بببب

بحثلشنصبحثغ ؾَْبيفب  مَْبموارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ؟

بًٍلفز بم بهذحبحثضتح بحثزَٖضُبحالصٗنْبحثفزقَْبحثلاثَْ:

 مابموارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْبحثتبميود ب ٌ َفودابب َٗدالبحثدلشنصببببب

 حثغ ؾَْ؟
 َصب   َدْببحملشاٍ بًحألصدطبحثل  َدْبحثدتبٍ  يدٓبمزحقا ودابق داب ؾدمبببببببمابRSSب

 ؟ َٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبب
 مابحثلؾمَصبحمل نحبث َْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبحملفشلببواب   َْبRSS؟ 
 مدددداب اقنَددددْب ٌ َدددد ب   َددددْببRSSب  مَددددْيفبب َٗددددالبحثددددلشنصبحثغ ؾددددَْببب

 ؟ ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْوارحلبحثلاؾَلبحملشزيفبحملز  طبمب
 ماب اقنَْب ٌ َ ب   َدْببRSSْبيفبحثغ ؾدَْببب َٗدالبحثدلشنصبببب حزباةد ببب  مَد

 ؟ ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْوارحلبحألدحُٖبحملز  طبمب

 أٍداف البثح: 

بثُ:احث ايبحسببحصلوال

 دداٍصبقاٖمددْبمبوددارحلب ؾددمَصبحمل ددزرحلبحكثونًةَددْبحثددتبميودد ب ٌ َفودداببب  

 ب َٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْ.
 داب ؾدمَصببباملشداٍ بًحألصدطبحثل  َدْبحثدتبٍ  يدٓبمزحقا ودابقبببببب  اٍصبقاٖمْبب 

 . َٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْببRSS   َْب
 اٍصبحثلؾمَصبحمل نحبث َْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبحملفشلببواب   َْب  RSS. 
 َدددْبب ٌ َددد حثلشدددزلبقندددُب اقنَدددْب   RSSبيفب َٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبب

  ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.وارحلبحثلاؾَلبحملشزيفبحملز  طبمبب  مَْ
 اقنَدددْب ٌ َددد ب   َدددْبحثلشدددزلبقندددُب RSSيفبب َٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبب

  ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.وارحلب  مَْبحزباة بحألدحُٖبحملز  طبمب

 أٍنٔ٘ البثح: 

بذب َقبحث  اطبحثلاثَْب:ثُببةثُبباٍضشٓبحث ايبحسب

 اٍصبقاٖمْبم نحدْبمبودارحلب ؾدمَصبحمل دزرحلبحكثونًةَدْبًحثدتبميود بببببببب  

احدبحبٌ بجاثنْب والبةثُب  مَْببشضبةٌح  بحثدلشنصببانبؼبلذِببوابيفبةق

 ثأبطالبب و ٌثٌ َابحثلشنَص.
 َىبحهلمدا بحملودلمنيببل داٍصبحمل دزرحلبحكثونًةَدْبيفبحالصدلشاةْببل  َدْبببببببب ٌ 

RSSيفبةقادّبؽَاغْبً  اٍصبحمل زربحكثونًةُ.ب 
 شًٍددابمؾددممُبًمطددٌرِبحمل ددزرحلبحكثونًةَددْبمبرمٌقددْبمدد بحكرعددادحلب 

 .RSSسمْبثلؾمَصببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبمفشلببواب   َْبحثال
 ٌثَابعولب اٍابم ببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبًحثتبدبمداببدنيبفؾاٖؾدوابببب 

 ًفؾاٖؿبحمل زرحلبحكثونًةَْ.
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 ددداٍصبحندددٌ بقنمَدددْبملطدددٌرّبملغدددواللبحثلشندددَصبحزبدددامشُ،بمبدددابػبشدددلببببببببب  

 حزبامشالب ٌح  بحثلطٌرحلبحثلو ٌثٌ َْبيفبصبا بحثلشنَص.

 البثح حدّد: 

  حسباًدبحثلاثَْ:بقلؾزبحث ايبقنُح
 بَٗدْب شندصبع ؾدَْبمفشدلببوداب   َددْببببببRSSبًوفدزِبغد بمفشدلببوداب   َددْببببب،

RSS. 
 و ٌثٌ َددابحثلشنددَصببونَددْبحثنبَددْبحث ٌقَددْبببببحثزحبشددْبب ضددصبطددالببحثفزقددْبب 

بامشْبحمل ٌ َْ.جب

 (بب1مادّب   َالبحثلشنَصبق ببشا)امشُبحألً بمد بحثشدا بحزبدببباثفؾدلبحثارحصدٓببب

2018/2019. 

 :امليَج ّالتصنٔه التجرٓيب 

ٍ لمددُبهددذحبحث ادديبةثددُب ٗددْبحث اددٌ بحثغدد ىبدبزٍ َددْبحثددتب ضددشُبثارحصددْببب

 ددمث بمددلي بمضددل لبقنددُببشددضبحملددلي حلبحثلابشددْ،بًقددابحصددل امتبحث احفددْبببببب

حثلؾمَصبحثلرزٍيببذًبحجملمٌقلنيبحثلرزٍ َلنيبحألًثُبًحثفاةَْ،بحَديب دارظببب

،بRSSحألًثُبب َْٗب شنصبع ؾَْبغد بمفشدلببوداب   َدْببببببحجملمٌقْبحثلرزٍ َْ

حثلرزٍ َدْبحثفاةَدْبب َٗدْب شندصبع ؾدَْبمفشدلببوداب   َدْبببببببببحجملمٌقدْببً ارظب

RSSبًقددابمتبحصددل اح بحملدد و بحثغدد ىبدبددزٍيببيفبحث ادديبحسبدداثُبثنوغدد بقدد ببببب،

 حثشالقْببنيبحمللي حلبحثلاثَْ:
 حمللي بحملضل لب:ب   َْبRSSب.ؾَْب َٗالبحثلشنصبحثغ ب

 ب-يفب:حمللي بحثلاباب:بًٍلمفلب

 .َْبحثلاؾَلبحملشزيفبحملز  طبمبوارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًة

 .َْبحزباة بحألدحُٖبحملز  طبمبوارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًة

 :أدّات قٔاس البثح 

بحقلمابحث ايبحسباثُبقنُبحألدًحلبحثلاثَْ:

 َدددْبحملز  طدددْبمبودددارحلببحفل ددداربحثلاؾدددَلبحملشدددزيفبث َددداظبحزبٌحةددد بحملشز ببب

ب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.

 بطاقْبمالح ْبحألدحٕبحثشمنُبث َداظبحزبٌحةد بحألدحَٖدْبحملز  طدْبمبودارحلببببببب

ب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.

 :فرّض البثح 

  صشُبحث ايبحسباثُبعبٌبحثلا قبم بحثفزًالبحثلاثَْ:
 (اب زقبذًبدالثْبةحؾاَْٖبق ابمضلٌٔب ٌٍα≤ 0.05ببنيبملٌصدطبدر دالببب)

ْبحجملمٌقدددحألًثدددُبًملٌصدددطبدر دددالبا دددزحدبببببحثلرزٍ َدددْبْحجملمٌقدددبا دددزحد
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ْب بثؾددا حثلاؾددَلبحملشددزيفب ددٓبحثلط َددقبحث شددأبالفل ددارببحثلرزٍ َدْبحثفاةَدد

بحثفاةَْ.بحجملمٌقْبحثلرزٍ َْبا زحد

 بببببب(دداب ددزقبذًبدالثددْبةحؾدداَْٖبق ددابمضددلٌٔب ٌٍα≤ 0.05ببددنيبملٌصدددطٓبب)

حثلرزٍ َدْبحثفاةَدْب دٓبحثلط دَ نيبحث  ندٓبًحث شدأبببببببدر البا زحدبحجملمٌقدْبب

بكفل اربحثلاؾَلبحملشزيفبثؾا بحثلط َقبحث شأ.

 (اب زقبذًبدالثْبةحؾاَْٖبق ابمضلٌٔب ٌٍα≤ 0.05ببنيب)ملٌصدطبدر دالببب

ْبحجملمٌقدددحألًثدددُبًملٌصدددطبدر دددالبا دددزحدبببببحثلرزٍ َدددْبْحجملمٌقدددبا دددزحد

ْب حملالح ددْبثؾددا با ددزحدببببِبث طاقددْ ددٓبحثلط َددقبحث شددابببحثلرزٍ َددْبحثفاةَدد

بحجملمٌقْبحثلرزٍ َْبحثفاةَْ.

 بببببب(دداب ددزقبذًبدالثددْبةحؾدداَْٖبق ددابمضددلٌٔب ٌٍα≤ 0.05ببددنيبملٌصدددطٓبب)

در البا زحدبحجملمٌقدْبحثلرزٍ َدْبحثفاةَدْب دٓبحثلط دَ نيبحث  ندٓبًحث شدأبببببببب

بث طاقْبحملالح ْبثؾا بحثلط َقبحث شأ.

 :مصطلثات البثح 

  ٘ٔتكيRSS:-  

(ببمةوددابة ددا بٍضددل ا بكرصددا بحثلادداٍفالبSaxton, B.,2008, 33ٍشز وددا)

(بRSS Reader)بRSSحثددتب طددزابقنددُبضبلددٌِبحملٌقدداببغددولب ددٌرِبةثددُبقددار ب

ًحثذِبٍ ٌ بحبفظبمجَابحثلااٍفالبثوُبٍطندابقنَودابحملضدل ا ب دٌربةغدزها،بببببب

(ببمةوددابادحّبثشددزالبحملشنٌمددالب ددشًدببببWarlick. D. F., 2005, 16ًٍشز وددا)

بفالبحملاًةالبًحملٌحقابحملالٖمْبألحباثوص.مضل امَواببلااٍ

ً شز وددابحث احفددْبة زحَٖددًاببمةوددابحثل  َددْبحثددتب شلمددابيفبب َلوددابقنددُبثيددْبببببببببب

XMLبًحثددتبربطددزبحملددلشنصببددآفزبحألف دداربًحملضددلراحلبحثددتبحدداثتبيفببَٗددْببببببب،

حثددلشنصبحثغ ؾددَْب ددٌربحدداًثوا،بحددتبًةنب ددانبحملددلشنصبفددار ببَٗددْبحثددلشنصبببببببببب

ب.RSS Readerقلمادبقنُببزةام بمضاقابٍضمٓبحثغ ؾَْ،بًذث بباك

 : ٘ٔبٔٝات التعله الصخص- 

(ببمةوددابحث َٗددْبحثددتب لددَابثنمددلشنصبببببMilligan, et al. 2006, 13قز وددا)

صبمٌقدددْبمددد بحألدًحلبًحثلط َ دددالبحثدددتبٍ دددٌ بباصدددل احموابحضددد برغ ا دددىبببببب

نص،بًقارح ىبقنُبحثدلشنص،بهدذيبحألدًحلب ضدمابثنمدلشنصببداثلاوصبيفبمؾدادربحثدلشببببببب

ًةدحرّبحألةغددددددددطْ،ب وامددددددددلبحثددددددددلشنصبحثضددددددددابقبمددددددددابحثددددددددلشنصبحسباثُ،امددددددددابببببب

(McGloughlin& Lee, 2010, 32)ًحباةواببَٗالبرو بحملدلشنمنيبمد ب دٌ ببببب  

مضدددٌٗثَْب شنمودددصبً شدددشسبحفلَدددارهصبثدددملدًحلبًحملؾدددادربحملضدددل امْبكةغدددإبببببب

 وددابً   ددَصبًذبددشٍصبضبلٌٍددالبحثددلشنصبمدد با ددلبحثددلشنصببوفددإّبً اقنَددْ،بًقز

ب2.0(ببمةواببَْٗب لوامدلب َودابادًحلبحثٌٍد ببببCastaneda & Soto,2010 لبم ب)

بثلا َقباهاحلبحثلشنص.
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ً شز وددابحث احفددْبة زحَٖددًاببمةوددابم ؾددْب شنددصبع ؾددَْب  ددا بقددأبحثٌٍدد ،ببببببب

حثدتبرود بحملدلشنصبمد بةدحرّب شنمدىببببببب2.0مام ببوابصبمٌقْبم ب ط َ البحثٌٍ ب

حلَا ا ددىبً فقددَال ىبحثلشنَمَددْبًمبدداببببًحثددلاوصب َددىببؾددٌرّب زدٍددْبحضدد بحبببب

بٍل اص بمابصَاقب شنمى.

 :٘ٔاملكررات اإللهرتّى 

(بحمل دددزرحلبحكثونًةَدددْببمةودددابمٌقدددابقندددُببب80:ب2006ٍشزل)ًثَدددابحسبنفددداًِ،بب

عدد وْبحالةنةددتبذبلددٌِبقنددُبم ددزرحلبدرحصددَْبمتبذبٌٍنددوابةثددُبعددولبرقمددُببببببب

حثٌصدددداٖل،بثلشددددزالبيفبعددددولببددددزحم بةثونًةَددددْبذبلددددٌِبقنددددُبحثشاٍددددابمدددد ببب

(ببمةودابصبمٌقدْبمد بًثداٖقبحثد ؿبحملنحبطدْببببببب20:ب2006ًٍشز وا)مجَلبةطمَدشِ،بب

حمل شةْبيفبفادمالبحثٌٍ ،بً  دٌ بقندُبحألصدطبحثلاثَدْ:بحثلؾدمَص،بًححمللٌٍدال،ببببببب

بًحثزًحبط،بًادًحلبحكحبار.

ً شز وددابحث احفددْبح زحَٖددًاببمةوددابم ددزرحلبدرحصددَْبمتبذبٌٍنددوابةثددُبؽددٌرّبببببببب

قنددُبصبمٌقددْبمل ٌقددْبمدد بحثٌصدداٖطبحمللشددادّبحثلفاقنَددْببةثونًةَددْ،بذبلددٌِب

بحثتبرو بحمللشنصبم بحكحبارب َوابًحثلفاقلبمشوا.

 :اإلطار اليظرٖ للبثح 

 :٘ٔاحملْر األّل: بٔٝات التعله الصخص 

 :٘ٔأٍنٔ٘ بٔٝات التعله الصخصٔ٘ يف العنلٔ٘ التعلٔن 

ْب ز اباهمَْب بطمدطبحثدلشنص،بببيفباةودابرفدلبذبدٌاًلبيفبببببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾدَ

حَيب  لشابق بحث مٌذ بحثذِبٍضل ُب َىبحمللشنصبحملشنٌمال،بًٍ ل لبةثُبطمدٌذ بب

بددداٍلبٍ غدددٗىبحملدددلشنصبب فضدددىبً  ًاالحلَا ا دددىبً فقدددَال ىبحثلشنَمَدددْبًمبددداببببببب

ٍل اص بمدابصدَاقب شنمدى،بًذثد بيفبفدٌٕبحثودصبحمللشحٍدابمد بحملودارحلبحثدتب داقصبببببببببببب

بًؽٌ بحمللشنصبحثضزٍابثنمشنٌمال.

ب,(Velasco, K., 2010, 27)ب,(Milligan, C., 2006, 36 دتبحألدبَدال)ببح ف

(Torres, R., 2008, 52),(Anderson, P., 2007, 34)قندُبانباهمَدْببَٗدالببببب

بحثلشنصبحثغ ؾَْبضبادّبيفبحث  اطبحثلاثَْ:

 ددٌ زببَٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبثنمددلشنصبم ورددًابطبؾؾددًابٍ اصدد بموارح ددىببببب 

 ًٍنيببححلَا ا ى.
 َٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبثنملشنصبحث ارّبقندُبحثدلشنصبيفبحثٌقدتبًحملودانببببب لَابب

 حمل اص بث زً ى.
 زبثنملشنصبحث ارّبقندُبحثدلاوصبيفبمؾدادربحثدلشنص،بًذثد بمبداب دٌ زيبمد ببببببببب ٌ 

 قارّبقنُبةةغإبً  اد بححمللٌِ.
 ام بادًحلببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾدَْبحثارحصدْبحثزةَدْبببب Formal studyمداببب

،بًباثلدداثُبٍددلمو بحمللشنمددٌنبمدد ببببInformal studyْبحثارحصددْبغدد بحثزةَددبب

 حثلٌح ابفار بحسباًدبحثزةَْبثنمتصضْبحثلشنَمَْ.
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 بَٗالبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبٍدلصب ؾدمَموابًةدحر وداببٌحصدطْبحملدلشنص،بًباثلداثُببببببببب

 ٍلاملبحمللشنصبملضٌٗثَْب شنمى،بًهٌبمابٍششسبحثلشنصبحثذح ُ.
 ْاٖ دْ،ب مدابٍدلصبذبداٍفواببببببموٌةالببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْب لطٌرببضزق 

 بإصلمزحربثل اص بحثل ا بحثلو ٌثٌ ُ.
 لددددَاببَٗددددالبحثددددلشنصبحثغ ؾددددَْبةدحرّبمغددددار البحملددددلشنمنيبًذثدددد بقددددأبب 

 socialصبمٌقالبحثارحصْباًبقأبحثلٌحؽلببإصل اح بحثدأحم بحك لماقَدْببب

software. 
 لدددَاببَٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبحثدددلشنصبمددداِبحسبَددداّببب lifelong learningب

 دددداثلشنصبالبٍ لوددددُبق ددددابة طددددْبمشَ ددددْ،بقنددددُبقوددددطبة ددددصبةدحرّبحثددددلشنصببب

 حكثونًةُبحثذِبٍلٌق بق اهابحثلشنصببإةلوإبحمل زربحثارحصُ.
 ٍددلصبربؾددَؿببَٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبً  ددًابسبا ددالبًملطن ددالبحملددلشنصبببب

 حثغ ؾَْ،ب مابميو بربطواببلط َ البافزِبً  ًابكحلَا البحمللشنص.
 شنصبحثغ ؾَْبحصل اح بادًحلبحزبَلبحثفداةُبثنٌٍد ببب لَاببَٗالبحثلweb 2.0ب

 حملل ٌقْ.

ً ضل نؿبحث احفْبجابص قبانباهمَْببَٗدالبحثدلشنصبحثغ ؾدَْب لمفدلبيفببببب

اةوابرفلبذبٌاًلبم بطمطَْبحثلشندَصباِبمد بحث مدٌذ بحثدذِبٍضدل ُب َدىبحملدلشنصبببببببب

ملشدزيفبب فضدىبثدصببببحملشنٌمالبم بحملشنصبةثُبطمدٌذ ببداٍلبٍد يب َدىبحملدلشنصبب اٖدىبحبببببب

ٍلغار ىبمابحآلفزٍ ،بًبذث ب دإنببَٗدالبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبذب دقبق ؾدزِببببببب

حثغ ؾ ْبًحملغار ْ،بامابحملشندصب َؾد ابحملَضدزبًحملٌ دىبًحملغدارابثنمدلشنصبيفببببببب

ب شنمى.

  التعله الصخصٔ٘ ٘بٔٝمهْىات:- 

حادها)ضبمددابحثش اصددُ،بق ددابحثششٍددشبطن ددْ،بمجددا بحثغددزقاًِ،بةةاقَددلبببببببب

ب(ب َمابٍنُ:32ب:2013ضبما،ب

 ادًحلبدبمَابً اًٍ بًربدشٍ بححمللدٌِبحملشدزيفبحثدذِبؼبؾدلبقنَدىبحملدلشنصبببببببب

 (.Blogs, Wiki, Aggregatorحملاًةال،بًحثٌٍوُب)
 .اة مْبةدحرّبحمللشنصبثشمنَْب شنمىبًحثلاوصب َوا 
 ادًحلبحث اددديبحكثونًةدددُبقددد بححمللدددٌِبحملشدددزيفبمددد بمؾدددادريبحكثونًةَدددْبب

(بًحثدتبذبلدٌِبقندُبضبز دالبببببExternal application)حملل ٌقْبًحمللمفلبيف

ب-حثول بحكثونًةَْب-حملول البحكثونًةَْب-حملٌحقابحثلشنَمَْب-حث ايبحثشامْ

 قٌحقابحث َاةالبحثشاملَْ.
 بب(ُصددددرلبحثل ددددٌٍصبحثددددذح ُبحكثونًةددددE-portfolioبًحثددددذِبؼبلددددٌِبقنددددُبب)

 حملضلٌِ.حألةغطْبحكثونًةَْبًحثلارٍ البًحكفل ارحلبحمللار ْب
 ب(ْحثغ والبحال لماقَدSocial networkبًحثدتب قدفُبحثؾد يْبحال لماقَدْببببب)

قندددددددُبقمنَدددددددْبحثدددددددلشنصبحمللمفندددددددْبيفب دددددددٌٍنبً نَودددددددزبًمددددددداِبصددددددد َطبببب

ب(.Facebook, Twitter, Flicker, You tube, MySpaceًٌٍ ٌَب)
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 ادًحلبمضدددداقاّبمفددددلبحصددددل اح ب   َددددْببRSSبًحصددددل اح ب،Tagsثلٌؽددددَ بب

حملؾددادربحمل لنفددْبثنمالددٌِ،بً ددذث بحألدًحلبحملضددل امْبيفببَٗددْبحثددلشنصبببب

بحثل نَاٍْ.

 :٘ٔمتطلبات تصنٔه بٔٝات التعله الصخص 

ه اابقاّبملطن الب ز  طببلؾمَصببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾدَْبحدادها)ة َلببب

ب(ب اآل ُ:12:ب2015قشمُ،ب

 ْبحملفلٌحدددْبقندددُبحث فاذٍدددْ:ب  َٗدددالبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْب بشدددابمبفابدددْبحث ٌحبدددب

حألةنةت،بًحثدتب دز  طبمبرمٌقدْبمل ٌقدْبمد بحثلط َ دالبحثدتبميود بمد بببببببببب

فالهلددابدبمَددابًب ددإبحملشنٌمددالبمدد بمؾددادربطبلنفددْ،بحبَدديبميودد بةةغددإبببببب

ححمللددٌِبحثلشنَمددُبقدد بطزٍددقبحملشنمددنيبًحملددلشنمنيبباصددل اح بادًحلب ددمثَ ببب

 ٍض ّبحالصل اح .
 ؽددَقبقَاصددَْبميودد بانبٍغددناب َوددابببببحثلوامنَددْ:بٍددلصب  دداٍصبحملشنٌمددالبيفبب

حمللشنمٌنبًػبشنٌهدابملشحم دْبمداب ط َ دا وصبًا ودش وص،بًبودذيبحثطزٍ دْ;بببببببب

 ٍلصبدم ببَْٗبحثلشنصبيفببَٗالبحثشملبحثٌَمَْبثنملشنص.
 حثلن اَٖددْ:بٍددلصب ؾددمَصبحملوددا بيفببَٗددالبحثددلشنصبباثطزٍ ددْبحثددتبرودد ب ددلبببب

حمىبًحثشمدلبقنَدى،بً  دا ببببملشنصبم بحفلَاربحثلط َقبحثدذِبٍزغد بيفبحصدل اببب

 حث ٌحبْب لبحكرعادحلبحمل اص ْبًحثاقصبحملطنٌب.
 حثلوا نَدددْ:ببدددااًلبمددد بب دددإبًحصدددل اح بمؾدددادرب اٍددداّ;ب دددإنببَٗدددالبحثدددلشنصبببب

حثغ ؾدددَْب ضدددل ا ب نددد بحملؾدددادربحمللاحدددْبباثفشدددل،ب اث ٌحبدددْبحمللاحدددْبقدددأب

ًببب ضبدزرحلببحث َْٗب لشاملبً لٌح قبمابمابهٌبملاحبمد بحثغد والبحك لماقَدْب

بحثٌٍ بحثلغار َْبًحملاًةالبًغ ها.

 :٘ٔمربرات االجتاِ إلٕ بٔٝات التعله الصخص 

(،ب)ضبمدددابحثش اصدددُ،بق دددابحثششٍدددشبب37:ب2015ٍز ددداب دددلبم )ضبمدددابحث دددا ا،بب

(بحدبددايبا فددزبحملددلشنمنيببب63:ب2013طن ددْ،بمجددا بحثغددزقاًِ،بةةاقَددلبضبمددا،ببببب

بَْ:كصل اح ببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبةثُبحملأرحلبحآل 

 .َْقنْب واثَ ب ؾمَصبً غيَلببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾ 
 ًحصل احموا.ب2.0صوٌثْبحثلشاملبمابحثلط َ البحسباٍفْبثنٌٍ ب 
 (حثزغ ددْبيفب طددٌٍزباة مددْبةدحرّبحثددلشنصLMSبملضدداٍزّبحالدباهددالبحسباٍفددْب)

 يفبحثلشنص.
 زبحث َْٗبحث ارّبقنُبربشٍ بححمللدٌِبحثشنمدُبًحصدل احمىبملدزحلبقاٍداّ،بببببب ٌ 

ًسٍددادّبمغددار ْبحملددلشنمنيبيفبحثشمنَددْبحثلشنَمَددْ،بًحؾددٌ بحملددلشنصبقنددُببببببب

موددارحلبالبم ورَددْب لمفددلبيفبحثل  ددَصبحثددذح ُبًةقدداحدبحثل ددارٍزبًموددارحلبببببببب

 حثولابْبًحال ؾا .ب
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 شنص،بًحثددتبر ددشلبقنددُبانبحثددلي حلبحثددتبطددزالبقنددُبحثطددزقبحثنبٌٍددْبثنددل

  وٌنباة مْبحثلشنصبحكثونًةُبذبتبصَطزّبحمللشنص.
 فامددْبحألعدد اـبحثددذٍ بٍضددل امٌنبًصدداٖلبوفددزِبثنددلشنصبمفددلبحهلٌح دد بببب

 ًغ هابم بحأل وشّبحملل  نْ.بPDAحزبٌحثْبًحملضاةاحلبحثغ ؾَْب
 شحٍدددابحردددصبحملشنٌمدددالبحثدددتبةضدددلطَابحثٌؽدددٌ بةثَودددابمددد بفدددال بحملؾدددادربببب 

ًةَدددْبحملل ٌقدددْ،بحَددديبانب شحٍدددابحردددصبحملشنٌمدددالبؽبندددقبحملشٍدددابمددد ببببحكثون

 حثفزـبثنشمل،بًحثزغ ْبيفبحثلٌحؽلبمابحآلفزٍ بم با لبحثلشنص.
 حسدٍادبحسبا ْبةثُبحثلشنصبماِبحسبَاّ،بًحثذِبةغمبم بحملشا بحمللشحٍابثنلطٌرب

حثلو ٌثٌ ُبًحال لماقُبًحثلي حلبيفبصٌقبحثشمل،بجدابد شدتبباألعد اـبببب

حملشٍددابمدد بحثددلشنصبثز ددابمضددلٌِبحملوددارحلبًحملشز ددْ،بًثوددُبٍ نددٌحبقنددُبببببببحثددُب

 حطال بجباٍابربؾؾا وص.

   الالزمــــ٘ لمشــــَاو يف بيــــاٛ بٔٝــــات الــــتعله  0.2أدّات الْٓــــ

 الصخصٔ٘:

ملاب اةتببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْبقاٖمْب شنًَابقنُبادًحلبً ط َ دالبحثٌٍد ببب

ٖايبحثلشنَمَْبًحثدتبمد باهمودا:ببببً ٌحب2.0،ب وُبباثلاثُبرن بفؾاٖؿبحثٌٍ ب2.0

 شددلبحملددلشنصبٍ ل ددلبمدد بمزحنددْبحث ادديبقدد بحملشنٌمددالبةثددُبمزحنددْبحالبدداح ببببببببببب

ًحالبلواربيفبةقادّبب إبححمللٌِ،ب ٌ  بقارب   بم بحثلفاقنَْبمدابحملدلشنصبمد بببب

فددال بًح وددالب فاقددلبصددونْبحالصددل اح ،ب ششٍددشبحثقدد طبحثددذح ُبثنمددلشنمني،ببببببب

لشنمنيبًحشبأحٕبًحملل ؾؾني،بح لدذحببحملدلشنمنيبحثدذٍ بببب  اد بحملشنٌمالببنيبحمل

-البميَندٌنبثنددلشنصبحث  ددامُباًب شددَ وصبحث دزًل،ب ضدداقابقنددُبحثددلشنصبحملضددلمزبب

ب.lifelong learningب-حثلشنصبماِبحسبَاّ

باقل ارهاباحدابادًحلبحثدتب ضداهصبببببRSSًم به ابحدبوتبحث احفْبعبٌب   َْب

مددد بةاحَددددْ،بًباقل ارهددداباحددددابادًحلببببيفبب دددإببَٗدددالبحثددددلشنصبحثغ ؾدددَْبهددددذحببب

بم بةاحَْبوفزِ.ب2.0ً ط َ البحثٌٍ ب

  ٘ٔاحملْر الجاىٕ : تكيRSS 

اِبمن دؿبببRich Site SummaryحفلؾدارحبثنمؾدطناببببRSS دم ُب   َدْببب

 Really Simpleموفدددد بثنمٌقددددا،بً ددددم ُب ددددذث بحفلؾددددارًحبثنمؾددددطناب

Syndicationثنمدلشنصبحسبؾدٌ بببباِبحث غزبحث ضَطبحمللشحم ،بًهُب   َدْب لدَاببب

قنُبمشنٌمالببغولبم ل صبدًنبحسبا ْبةثُبسٍارّبمٌقابحالةنةتبحثذِبٍ دا بب

بهذيبحشبامْ.

بلروَدشبححمللٌٍدالبحثدتبٍزٍدابةغدزهابقندُببببببببRSSًٍ ٌ بحملٌقابحمل ا بثل  َدْبب

 RSS،بهذحبحملن بهٌبمن ببضَطبٍطنقبقنُبضبلٌحيب ن َمالبXMLعولبمن ب
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Feedsببددزحم ب دداقُببددأحم بقددار بًحثددتبٍددلصبقزحٕ وددابمدد بفددال RSSب(RSS 

Reader(ًبا)News Aggregatorب َؾددد اببإمودددانبحملدددلشنصبحسبؾدددٌ بقندددُبببب،)

حملشنٌمددْببطددزٍ لني:بحألًثددُببشٍددارّبحملٌقدداببغددولبم اعددزببإصددل اح بملؾددفابببببب

 RSS(RSS(،بحثفاةَدددْببإصدددل اح ببزةدددام بقدددار ببببWeb Browserحثٌٍددد ب)

Readerحصل اح بحمللؾفا،بًٍطنقبقنُبهدذيبب(،ب لؾلبحملشنٌمالبثنملشنصبباًنب

(،بحَدديبٍددلصبRSS Feeds)بRSSحملشنٌمددالبحثددتب ؾددلببوددذيبحثطزٍ ددْب ن َمددال

ةرصا بهذيبحثلن َمدالبثنمدلشنمنيبحملغدن نيبباشبامدْببغدولبوثدُببجدابٍلدَاببببببببب

هلددصبحسبؾددٌ بقنددُبوفددزبحملٌحفددَابًحألف ددارب ددٌربةغددزهاببدداملٌقا،بحَدديبٍؾددلبببببببببب

من ددؿببضددَطبق ددىبًرحبددطبٍ  نددىبةثددُببببثنمغددنابقنددُبعددولبق ددٌحنبفددأبمددابب

ب(.2009حشبأبحألؽنُبقنُبحملٌقا)صشابحملتم ،ب

  نٔف ىكرأRSS feed:- 

بRSS(بححمللدٌِبحملشدزًالببإصدل اح بقدار بببببPilgrim, M., 2002, 55ٍشدزل)ب

(،بRSS feed)بRSSبإصدصب ن َمدالببببNews AggregatorاًببRSS Readerصٌحٕب

(بانبحملدددلشنصبٍ دددٌ بSimec, A., Carapina, M.,Duk, S.,2011ًٍقدددَ )

بNews AggregatorاًببRSS Readerصدٌحٕب دانببببRSSبلامَلببزةام بقدار بب

،ب َدلصببRSSثصبٍ ٌ بحمللشنصببإفلَاربححمللدٌِبحثدذِبٍزٍدابرهٍلدىببأةدام بقدار ببببببب

اًبق ددٌحنببURLقدد بطزٍددقبةدفددا بق ددٌحنبRSSةفددا ْبححمللددٌِبثأةددام بقددار ب

ب.XMLحملٌقابحشباـبمبن ب

حشبدداـببURLصددَشًدةاببش ددٌحنبببRSSثددزحبطبحشبدداـببدددبببًباثقدديطبقنددُبحب

بXML ضلوغد بمند ببببRSS،بًٍالحظبانبمش صببدزحم بقدار بببfeedباثلن َمْب

مٌفدداْبانبحثلن َمددْباؽدد اتبملاحددْ،بًيفب ددلبمددزّبٍددلصبذبدداٍيبحثلن َمددْبب

بباكعارّبب وٌربضبلٌِب اٍا.بRSSٍ ٌ ببزةام بقار ب

  ٘ٔطرم اإلفادٗ مً تكيRSS : 

قنٓبةرصا بحثلااٍفالبحزباٍاّبم بمٌحقدابحكةنةدتبة ببب شملب RSS   َْب

حملضل ا ،بًهذحبٍشيباةىبالبابم ب ٌح زب ن بحثل  َْبيفبحملٌقاباًالب ُبٍدلمو بب

حملضدددددل ا بمددددد بحالصدددددلفادّبم ودددددا،بًاٍددددداب اةدددددتبحثطزٍ دددددْبحملضدددددل امْبيفبببببب

 انبححملنؾْبحث واَْٖبًححاّبًهُبانبحملضل ا بٍلشدزلبقندٓب دلبببب RSS قزحّٕ

اٍابيفبحملٌقا،بًميود بحصدل اح بهدذيبحثل  َدْبقدأباحدابحثطدزقبحثلاثَدْبببببببببمابهٌب 

ب(ب:2009)ضبمٌدبفنَفْ،ب

 ّب ًهددٓببزصبَددالبطددٌرلبثددلمو بحملضددل ا بمدد بقددزحّٕببببببب-:RSS بددزحم بقددزحٕ

 RSS ،بًمدد باعددوزب ندد بحثددأحم بقنددٓبحالطددالقبهددٌببزةددام :بببRSS    َددْب

Readerبةالباةددىبٌٍ ددابحثشاٍددابمدد بحثددأحم بحثددتب  ددٌ ببدد فطبحملومددْبمفددل:ببببببب،

FeedReader ب
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 ّب  دددٌ زببشدددضبحملٌحقدددابفامدددْبقدددزحّٕبب-:RSS حكعددنحابيفباحدددابمٌحقدددابقدددزحٕ

RSS دددٌ ببددد فطبً َفدددْبحثأصبَدددال،بحَددديب لدددَابثنمغدددن نيب َوددداببب  ً

،ببلضرَلبحملٌحقدابحملفقدنْبهلدصبًٍ دٌ بحملٌقدابجبند باحدا بمدابةغدزبيفبحملٌقدابببببببببب

ٓببًحثدددذِ Googleًمددد باعدددوزب نددد بحملٌحقدددابب  Google ٍ دددا بفامدددْب ضدددم

Reader. 
 :يفبحثٌقددتبحسبدداثُباؽدد اتبغاث َددْببددزحم ب ؾددفابب-بددزحم ب ؾددفابحكةنةددت

،بحَيب  ٌ بباث ايب ن اًَٖابيفب لبمٌقابٍدشًريببRSSحكةنةتب اقصب   َْب

اقصبحثتبٍ اموابحملٌقا.بًمد بحمللؾدفاالبحثدتب دبببب RSS حملضل ا بق بفامْ

َْ    RSS بحمللؾفاب اٍز ٌ طFirefoxابًحمللؾدفببInternet Explorer 

ب.7.0

 :ًُم بفدال بهدذيبحثطزٍ دْبٍدلمو بحملضدل ا بمد بقدزحّٕببببببببب-حثأٍابحكثونًة

بRSSقدددأبحثأٍدددابحكثونًةدددُ،بًذثددد بباكعدددنحابيفبفامدددْببببب RSS    َدددْ

حمل امْبيفبحملٌحقابحمل لنفْبًةفلَاربةرصاهلابقنٓبحثأٍابحكثونًةُبحشبداـ،بب

 ًباثط ابذث بٍلٌق بقنٓب ٌ  بحملٌقابهلذيبحشباؽَْ.ب

  ٘ٔفْاٜد تكيRSS ٘ٔيف العنلٔ٘ التعلٔن:- 

ب,(Grosseck, G., 2009, 34)ب,(Fichter, D., 2003, 25ح ف دتبحألدبَدال)بب

(Simec, A., Carapina, M., Duk, S., 2011, 19),ب(Hart, L. G., 2008, 

 ٌحٖداب   َدْببب(قندُبانببSampson, 2005, 44) ,(Cold, S.J., 2006, 13)ب,(22

RSSبضبادّبيفبحث  اطبحثلاثَْ:ب

 ثدُب دٌربةغدزهابحدتبحذحبببببوب شًدبحمللشنصبمبابٍضلرابم باف اربًمٌحفدَاببغدولبب

  انبحمللشنصبفار ببَْٗبحثلشنص.
 بدحفددلبحملٌقددابحبفددابقدد بحملشنٌمددال،ب  مرددزدبببببصبيفبحثلرددشن ددٌ  بًقددتبحملددلبب ٌ

ٍدددلصبةعدددشاربحملدددلشنصبمبدددابٍضدددلرابمددد بببRSS Feedsحالعدددنحابباثلن َمدددالب

 مشنٌمالببطزٍ ْب ٌرٍْ.
 ددٌ بهددذيبحثل  َددْبمبلابشددْبحملضددلراحلبقدد بطزٍددقبةدفددا بمددٌحدبمدد بمٌحقددابب  

ةثونًةَْبوفزِببؾدفْب ن اَٖدْبثدصب  دٌ ببشزفدوابقندُبحملٌقدابحكثونًةدُببببببببب

 ـببامللشنص.حشبا
 زبملشًدِبحألف اربح ؾاالبدحٖمابًصزٍشاببشًحرهص،بمبابٍضمابب غزباِبفأب ٌ 

  ٌرحبأل أبقادبم بحث زحٕ.
 : قار ىبقندُبحدلببببذبض بحصل اح بحملشنٌمالبيفبصبا بقملبحمللشنصبم بفال

ْبب،ببحملغددوالل دب دد ب وددزحرببب،ب شدداٍلباًب يددَ بحدبددايبحث ادديببب،بسٍددادّبحكةلا َدد

 حثشمل.
 حملدددلشنمنيبباثلاددداٍفالبحزبارٍدددْبقندددُبمٌحقددداببصدددل احموابكقدددال ةمواةَدددْبح

 حثٌٍ بذحلبحثؾنْببامل زربحثارحصُ.
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 لابشدْبحزباٍدابيفبببملةمواةَْبحصل احموابألغدزحالبحثل مَدْبحملو َدْبثنمشنمدنيببببب

 صبا بحثلارٍط.
 ةمواةَددْبحصددل احمواب  دداٍلبثن ددٌحٖصبحثأٍاٍددْبحثل نَاٍددْبمبددابٍ نددلبمدد بببببببب

 حكثونًةُبثنمشنمني.بحسبملبحثٌحقابقنُبحثأٍا
 ًةثيإبحالعنحابصدونْ،ب دامللشنصبهدٌبحملدلاوصبحالصاصدُبيفبببببببطزٍ ْبحالعنحا

،بًميو بحذلبهذيبحثلن َمالبRSSReaderحثلن َمالبحثتبٍلصبذبمَنوابم ب

 يفبحاثْبقا بحا ْبحمللشنصبهلا.
 حسبماٍْبمد بحثأٍدابحملدشق ببببspamب مؾدادربحملشنٌمدالبدحٖمدابمشزً دْ،ب مدابببببب:

 .مًااوم ْبربRSSانب
 َْب   RSSقمنَْبحكصدل اح ،ب ودُب  دا بحملشنٌمدالبيفبعدولبمد  ص،ب مداببببببببب

اةواب ضماببإقدادّبحصدل اح بححمللدٌِبألغدزحالبطبلنفدْ،ب مداباةوداب لوامدلببببببببب

 مابحملول البًمؾادربحملشنٌمالبحمل لنفْ
 َْب   RSSاقصبحجملاةَْ،بًباثلاثُبميود بحصدل احموابمد بق دلبحثشاٍدابمد بببببببب 

 حملضل امني
 ددَصبححمللددٌِ:ب ل  َددْببب   RSSهددُبًصددَنْبمشَارٍددْبثل دداٍصبحملشنٌمددالبيفببببب

 عولبم  ص،بثذحب وُب ضل ا بم بق لبحملالٍنيبم بحملضل امني.
  ودلصببودابً ن ودابمجَشودابًًفدشوابيفببببببٍحفلَاربحألف داربحثدتببببرو بحمللشنصبم

 ؽفاْبًححاّ.

  ٘ٔممٔسات تكيRSS:- 

:ب2011قندُبحثشمداّ،بببحدادهاب دلبم )ببباثشاٍابم بحملمَشحلببRSS لمَشب   َْب

 ,.Darwish, A(،ب)43:ب2009مجدددا بحثغدددزقاًِ،بحثضدددشَابق دددابحثدددزحسق،ببببب(،ب)56

Lakhtaria, K. I., 2011,34(ب،)Hart, L. G., 2008, 76:ُب(ب َمابٍن

 حسبماٍْبمد بحثأٍدابحملدشق ببببspamب اثأٍدابحملدشق بامدزبمضدلاَلبحث غدزبمداببببببب:

RSS. 
 حددذلبحثلن َمددْبمدد بقاٖمددْبحثلن َمددالبببميودد حَدديبصددوٌثْبةثيددإبحشبامددْ:ب

 حثتبٍل شوابحمللشنص.
 .ْصزقْب ؾفابوفزبحثلااٍفالبدًنبحثز ٌ بةثُببحملٌحقابحمل لنف 
 .حمواةَْبربطبحمل لاٍالبًحملاًةالبًحثٌٍوُبمشا 
 .حمواةَْب ؾفاوابدًنبحسبا ْبةثُببحال ؾا ببغ وْبحالةنةت 
 ة مْبحثلغيَل.حملزًةْبيفببزحم ب غيَنوا،بً ٌح  وابماب ا ْبا 
 .رو بحمللشنصبم بحسبؾٌ بقنُباحا بحملشنٌمالبمل ٌقْبحملؾار 
 .ب لَابملابشْبقادب   بم بحملٌحقابًحمل لاٍالبدًنبحسبا ْبثشٍار وا

 بملغار ْبًرهٍْبضبلٌِبًق اؽزبحملٌقا.بًبضَطًابصواًلبرفلبحصنٌبًا
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 ملٌحقددابٍفقددلبحصددل احموابيفبحملٌحقددابحثددتبٍددلصبذبدداٍفواببغددولبملوزر)مفددلبحبب

 مٌحقابحثغز ال(.ب-حكف ارٍْ
 .مؾادربحملشنٌمالبحثٌحردّبثنملشنصبضبادّبًمٌثٌقببوا 
 ضددماببلغددارابحثشمددلببددنيبحملددلشنمنيبًبشقددوصبحثدد شض،بًباثلدداثُب غددرابببببببب 

 حثلشنصبحثلشاًةُ.

  التطبٔكات الرتبْٓ٘ الشتخداوRSS التعله الصخصٔ٘ ببٔٝات: 

(بGlotzbach, R. J., Mohler, J. L., Radwan, J. E., 2009, 68ٍت داب)ب

يفبحثفؾددٌ بحثارحصددَْبٍضددمابجبشددلبب َٗددالبحثددلشنصببببببRSSانبحصددل اح ب   َددْبب

حثغ ؾددَْبا فددزب شاًةَددْب مدداباةددىبٍشددشسبحثلٌحؽددلببددنيبحملشنمددنيبًحثطددالب،ببببببب

 ,.Asmus, J., Bonner, C., Esterhay, D., Lechner, A., Rentfrow, Cاما)

ششٍدشبمودارحلبً فدإّبحملدلشنصبحث افَدْببببببثلبRSS(بحقنحبحصل اح بادحّب57 ,2005

ماب اقَصبقارح ىبقندُب ند بحملدٌحدبحثلارٍ َدْبمد بمؾدادربمل ٌقدْبًًفدشوابيفببببببببب

ادحّببRSSؽفاْبًححداّبمبدابٍ اصد بمٌفدٌ بحث ادي،بًباثلداثُبميود بانب ودٌنببببببببب

حبددديبقٌٍدددْب ضددداقابحملشنمدددنيبًحملدددلشنمنيبيفبة دددزحٕبحث ادددٌ بمددداببقدددابة دددزحلب

 .بضَطْ

ب َٗدالبببRSS(بانب ٌ َد ببHardaway, D., Will, R. P., 1997, 67ٍدزِ)ب

حثلشنصبحثغ ؾَْبٍضاقابقنُبمٌح  ْبحملشنمنيبثنلو ٌثٌ َابًدصبوابباثارظ،ب

ًحثلشزلبقنُباحا بحملضلراحلبحثلو ٌثٌ َدْبحثدتبميود بانبٍشلمداًحبقنَودابيفبببببب

 & ,.Gillard, S., Bailey, D طٌٍزبم دزرح وصبحثارحصدَْ،بهدذحبمدابا دابقنَدى)بببببب

Nolan, E., 2008, 59بحَديباعداربةثدُبانبحصدل اح بادحّببببب)RSSٍضداقابمداربُبببب

ITقنُبملابشْب لبمابهٌب اٍابيفبحثلو ٌثٌ َا.ب 

ب َٗدالبحثدلشنصببببRSS(بقندُبانب ٌ َد بببO’Reilly, 2005, 54 ت دابدرحصدْ)بب

حصل اح ببشضبحألدًحلبفار ببَٗلوصبثلداقَصبببقنُحمللشنمنيببحثغ ؾَْبٍضاقا

مؾددطنابٍطنددقببService Hack Abilityامددْبحثلشنددَص،ب  ابنَددْب ٌؽددَلبحشب

 لدَابثعقدالنببببGoogle Adsenseقنُبهدذيبحثفودزّ،ب شندُبصد َلبحملفدا بفامدْببببببب

 حثٌؽٌ بةثُبباِبموانبفار بةطاقب ٌ ل.

،ب غددراب  دداد بحملشنٌمددالببRSS   َددْبانبب(Cold, S. J., 2006, 57)ٍددزِ

م ب ٌسٍابحملدٌحدبببيفبحثفؾٌ بحثارحصَْبالبحؾزبهلابباحٍْبRSSمواةَالب   َْب إ

حثارحصَْبذحلبحثؾنْببامل زربحثارحصُبكف اربحمللشنصببدآفزبحألحبدا بذحلبحثؾدنْبببب

إ زحٕبححبداثوصبصدٌحٕببببدب ضدمابثنمدلشنمنيببببRSS   َدْبب،ب مدابانببمبٌفٌ بحمل زر

بغولب زدٔباًببغولبمجاقُبق بطزٍقب  داد بًدبمَدابحملشنٌمدالبمد بمؾدادربببببب

 -ًذث بم بفال :طبلنفْ،ب
 ثفزدٍْبثنملشنص:ب  مرزدبحعنحابحمللشنصببل  َْبفامْبحث ايبحRSSبمحداببب

حملٌحقددابٍددلصبدبمَددابمؾددادربملشددادّبمدد بححمللددٌِبحثلشنَمددُبقنددُبؽددفاْببببببب

 ًححاّبباالبم ب ؾفابمٌحقابحثٌٍ بحث اثيْبحثق امْبًحثل ٌ بًحثلشاد.
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 فامْبحالحبا بحزبماقَْ:بًذثد بقد بطزٍدقبقَدا بحملدلشنمنيبحثدذٍ بٍشمندٌنبببببببب

مغناببلرمَابمؾادربملشادّبيفبؽفاْبًححاّبحتببقنُبمغزً بحبفُ

 ٍضلفادبم وابحزبمَا.

(بةثُبانبه ااببشضبحثونَالبًحزبامشدالبقامدتبببJoly, K., 2006, 37ًٍغ ب)

قندُبةغدزببببRSSمبٌحقشوصبحثلشنَمَْ،بًذث بث ارّب   َْببRSSبلٌ َ ب   َْب

بإةغددإببDukeحملشنٌمددالبحهلامددْبثنمددلشنمني،ب شنددُبصدد َلبحملفددا بقامددتب امشددْببببب

حثددذِبالبٍلقددم ب  ددطباف دداربحثطدد بًحث دداةٌنبببببDuke Today ط َددقبٍضددمُبب

ًحثشنٌ بًثو ىبٍلقم بذباٍفالبًاف اربٌٍمَدْبيفبمجَدابحجملاالل،امدابباث ضد ْببببب

يفبحكقددالنبقدد ب ددزـبحثشمددلبحمللاحددْبببببRSS لضددل ا ب   َددْبببIowaزبامشددْب

اٍيبيفبذبدددبRSS   َدددْببAlabamaبازبامشدددْ،بهدددذحبًقدددابحصدددل امتب امشدددْبب

 حثفوارظب/بحثول بحملفوزصْبيفبحملول ْ.

ثدا اب/بببRSS   َدْببOla, A., Niclas L., 2005, 63) حصدل امتبدرحصدْب)بب

 بثنمددلشنص،بًحثددذِباث ددتب اقنَلددىبق ددامابٍضددل امىببببببpush ٌؽددَلبحملشنٌمددالب ب

حملشنصبثلٌ  بذباٍفالبثنم زر،ب  اٍصبمٌفدٌ بحث  داؼبحالصد ٌقُبثنمدلشنمني،ببببب

 ,Franklin, M., Zdonikحجملمٌقْ.بًهذحبمدابا دابقنَدىب)بببحثلٌحؽلبماباققإب

S., 1998بانب   َْب)RSSمتب طٌٍزهابثلرمابححمللٌٍالبححملاثدْبةقلمدادحعبقندُببببب

 ثددا اب/ب ٌؽددَلبحملشنٌمددالبححملاثددْبثنمددلشنصببدداالبمدد بحصددل اح بببpush   َددْب 

صبيفب بًحثلَممداب وداربًقدتبحملدلشنببببpullحثطزٍ ْبحثل نَاٍْبثن ايبق بحملشنٌمالب 

حث ايبق بحملٌحقابحملشزً ْبثناؾٌ بقنُبحثلااٍفالباًب لطن بمشز دْبحملدلشنصببب

غد لبببRSS(بانب   َْبStephens, T., R.,2008حملض  ْبهلذيبحملٌحقا،بًٍقَ ب)

طزٍ ْبحال ؾا بم بحث ايبًحالصلوغالبةثُبطمٌذ بحكعشار،بحَيبٍدلصبةعدشارببب

 حمللشنصبمبابٍضلرابم بمشنٌمالببطزٍ ْب ٌرٍْ.

 ,.Alomari, M. H., Abusaimeh, H., Shahin, Sًيفبهدذحبحثؾدادبٍ دا ب)ببب

Joudeh, R., 2013, 58بة ددا بحكعددشارب ب)Post@بحث دداٖصبقنددُب   َددْبب RSSب

ثلددددٌ  بحالعددددشارحل/بحالقالةددددالبحملٌثددددٌقببوددددابزبمَددددابحملددددلشنمنيبيفبحملتصضددددْببب

ملدلشنمنيباًببحثلشنَمَْ،بهذيبحالعشارحلب  ا ب ن اَٖابم بق لبحث اعزٍ بأل ودشّبحب

 بقنددُبحثشاٍددابمدد باة مددْببب@Postهددٌح فوصبححملمٌثددْب،بمتب  فَددذبهددذحبحث  ددا ب بب

ق دددٌ بحملدددلشنمنيببحثلغددديَلبًحأل ودددشّبحملٌ دددٌدّببازبامشدددْ،بًا ودددزلبحث لددداٖ ببببب

 باكفا ْبةثُبرَشبحث  ا بمبابٍنُ:ثن  ا ،ب
 .بحثٌقتبباث ض ْبثولبم بحث اعزٍ بًحملغن ني  ٌ  
 حالقالةالبحملط ٌقْببشابحآلن.بحكدفار:بالبحا ْبةثُب 
 حث ضددداطْبًصدددوٌثْبحالصدددل اح :بحَددديباةدددىبالبحا دددْبةثدددُبب ضدددرَلبدفدددٌ بببب

 حملغن ني.
 صوٌثْبحثن َ :به اابصبمٌقدْب د  ّبمد بحأل ودشّبحثدتبميو ودابقدزحّٕبببببببب

RSS. 
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  ٘ٔالتثدٓات اليت ميهً أٌ تْاجُ تكيRSS   تْظٔفَـا يف  عيـد

 : العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘

(بانبGlotzbach, R. J., Mohler, J. L., Radwan, J. E., 2009, 48ٍدزِ)ب

ق اب ٌ َفوابيفبحثشمنَدْبحثلشنَمَدْبهدٌبببببRSSابزسبحثلااٍالبحثتب ٌح ىب   َْب

 زددبحمللشنمنيبيفب  يبهذيبحثلو ٌثٌ َاب ردشٕبمد بحصدل احموصبحثَدٌمُ،ب  دابببببب

بRSSا وددزلبةلدداٖ بدرحصددْبانبحسبددابحألدةددُبثعصددل اح بحألصدد ٌقُبثلن َمددالبببب

(RSS Feedsبم  فضب اح،ب  م ارةْبةلَرْبحثلط َقبحث  نُبًحث شداِب د نيببب)

حصد ٌقَابمدد بببRSSحر فدا بطفَد بيفبقددادبحملدلشنمنيبحثددذٍ بحصدل امٌحب ن َمددالببببب

ب%بًهددٌبمددابٍت دداب ددزددبحملددلشنمنيببغددانبحصددل اح بهددذيبحثل  َددْ،بامدداب30%بةثددُبب27

ٌٍح دىب   َدْبببب(ب لت ابانبحثشاملبحثزَٖضُبحثذEducause, 2007, 14ِ)درحصْ

RSSق دداب ٌ َفوددابيفبحثشمنَددْبحثلشنَمَددْبهددٌبقددا بم اصدد ْب ددلبححمللٌٍددالببببببببب

  ندلبمد ببببRSS(بانب   َدْببMa, D., 2012،بًٍقدَ )بRSSثشزفدواببإصدل اح ببب

ارباحبحملٌقاباِباةوابثَضتبمزحبْبمباب َىبحثوفاٍْبثلشٌٍضبحثشٍدادّبيفب وداثَ ببب

انبمفلداحبحث رداحبيفب ط َدقبببببًا احثؾَاةْبًحكغبفاالبيفبقاٖاحلبحالقالةال،ب

RSSهددٌبذب َددقبحثلددٌحسنببددنيبححمللددٌِبًحالقالةددالبذحلبحثؾددنْ،بًحقددنحبقددا ببببببببب

ثلٌؽَلبححمللٌِبةثونًةَابباث ض ْبألةدٌح بمشَ دْبمد بببببRSSحصل اح ب ن َمالب

بRSS Reader دد ِبانبمش ددصبب(Ji, C., Zhou, J., 2010, 23)حملٌحقددا،بامددا

يبهلددابًباثلدداثُب وددُبالب شمددلب َدداحببببب شددزالبحثلن َمددالبحضدد بحثن َدد بحثددشمبببب

ْبببق اماب  وا بحثشاٍابم بحثلن َمالبقنُبحمللشنص،بهدذحبًقدابب  ,Lee)ار شدتبدرحصد

M. J., Miller, C., Newnham, L., 2008, 29)حثشٌحمدلبحثدتب شدٌقبحةلغداربببببب

ب-باثلشنَصبثملص اببحثلاثَْب:بRSS   َْب

 ة ؿبحثٌقُببإمواةَالبRSS.ب

 حصل اح بهذيبحثل  َْ. زددبحمللشنمنيببغانب 
 ة ؿبحملشز ْبحثل  َْببدبRSSبثأبحملشنمنيبًحمللشنمني.ب

 حثطزٍ ددْبحثل نَاٍددْبثنمددلشنمنيبيفبحثددافٌ بقنددُبحالةنةددتبً ؾددفابحثٌٍدد بببب

 حبفابق بحملشنٌمالبحملزحدّ.

بداملٌحقاببغدولبقدا بببببRSSجدابصد قب اقنَدْب ٌ َد ب   َدْبببببببحث احفْ ضل ل ب

ب َٗددْبحثددلشنصببRSSب   َددْباـ،ب لفشَددلًب َٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْببغددولبفددبب

حثغ ؾددَْبميودد بحملددلشنمنيبمدد بحثلفددزمبةثددُبحملوددا بًحألةغددطْبحملطنٌبددْبمدد وص،بببب

ًذثددد ببدددااًلبمددد ببدددذ بصبودددٌدًحبمقددداقفًابيفبحث اددديبقددد بحملشنٌمدددالبًملابشدددْبببببب

بRSSحثلادداٍفال، مابانبصددزقْب ؾددفابوفددزبحثلادداٍفالبحثددتبا احلودداب   َددْببب

لمدددإبث َٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبًاةودددابمؾدددممْببباقطدددتبحملدددلشنصبةحضاصدددًابباالةب

  مرددزدببRSSفؾَؾددًابثددى،ب قدداًلبقدد بصددوٌثْبحكحبدداربحثددذِبا احلودداب   َددْبببببب

ًّبةثدُبحشبدأبحألؽدنُ،ب دذث بببببببببب حثقيطبقنُبق دٌحنبحشبدأبٍ ل دلبحملدلشنصبم اعدز
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 ددإنب ددٌ  بصددشْبحالةنةددتبحملضددلونوْبيفبحثلامَددلبًحال ؾددا ب ددانبهلددابا ددأبببببب

بحثل  َْ.بحألثزبثعق ا بقنُبهذي

 :٘ٔاحملْر الجالح: املكررات اإللهرتّى 

 :٘ٔمسآا املكررات اإللهرتّى 

(بانباهددصبحملشحٍددابحثددتب  دداموابحمل ددزرحلبحكثونًةَددْبب6:ب2003ٍزِ)رفددابمضددشا،ب

هددُبحك احددْبقنددُبمدداحربحثَددٌ ب ددالبٍشَددقبحصددل احموابسمددانباًبموددان،ب مدداباةودداببب

ًحملدلشنمني،بً شطدُبحملدلشنصبدًربببب شٍابم بقمنَْبحثلفاقدلبًحثلٌحؽدلببدنيبحملشندصببببب

 شددا بًحػبددابُ،بً  ددا ب ددزـبثعثددزحٕبًحملزح شددْ،بً  ددا ب ددارٍ البةفددا َْ،بببببببب

بًرو باًثَإبحألمٌربم بملابشْباب اٖوصباًاًلببمً .

(بانبحمل زربحكثونًةدُبٍلضدصببب102-101،بـبـب2003ًٍقَ )مؾطفُب ٌدل،ب

 بحمل ددزربحكثونًةددُببمبرمٌقددْبمدد بحملشحٍددابحثددتبمدد ببَ وددابحثلددشحم بحَدديبٍ ددابببببب

ةمواةَدددْبحثلفاقدددلبحمللدددشحم ببدددنيبحملدددلشنمنيبًبشقدددوصبًبدددنيبحملدددلشنمنيبًحملشندددص،بببب

حثال ددددشحم بحَدددديبٍ ددددا بحمل ددددزربحكثونًةددددُبةمواةَددددْبحثلٌحؽددددلبدًنبحكثلددددشح ب

باثلٌح ابيفبةفطبحثٌقدت،ب  داٍصبححمللدٌِببغدولبٍضدمابباالصدلشزحالبم اعدزّبببببببب

،ب ددٌ زبFTPثدد بباقمددىبثأً ٌ ددٌ ببمدد بحثغدد وْ،بحثضددماحببلامَددلبحملنفددالبًذب

ةْبحثلوامنَْببامل زربحكثونًةُبم بفال بحمواةَْبذبٌٍلبحمللشنصبةثُبمٌحقدابب

قنُبحثغ وْب ز  طبمبٌفٌ بحثلشنص،ب مابٍلضصبحمل دزربحكثونًةدُبمبرمٌقدْبببب

مدد بحثضددمالبحكعددزح َْب اكعددزحلبقنددُبةةغددإبضبلٌٍددالبحمل ددزربً شاٍنددواباًبببب

ملدددلشنصبدحفدددلبحمل دددزر،بً  ددداٍصبحملضددداقاحلبًحثلنمَادددالبببحدددذ وا،بًمزحق دددْبادحٕبح

ثنملشنمني،بًةحاطْبحمللشنمنيبمبابٍضدلرابمد بمٌفدٌقالبدرحصدَْبقندُبثٌحدْببببببب

بحألف ارباًبحملالح ال.

 ٘ٔأٍنٔ٘ املكررات اإللهرتّى: 

ب:انباهمَْبحمل زربحكثونًةُب   ابم ب ٌةىب(90:ب2009ب)حثيزٍ بسحهزٍزٔب

 ل ٌقددْ،بًباال ؾددا بحمل اعددزبثَ دداقػبحثطددالبببببٍشددزالبباثٌصدداٖطبحمللشددادّبحملبب

بحثشاٍابم بحآلرحٕ

 ػبشددلبققددٌبهَٗددْبحثلددارٍطبقددادرًحبقنددٓب  َددَصبححمللددٌٔبةثونًةَددًابًحربددداذببببب

 .حث دزحرحلبحدٌ بحمل زربيفبطزقبب اٖى
 ٍز ددشب َددىبحثطددالببقنددٓبححمللددٌٔبًحثددلشنصبحث  بدددإبحث غددط،ببددااًلبمدد ب ددذ زببب

ب.ححمللٌٔ

 ب.ع ؾُبقنٓبحملشز ٍْْ لب بم بةففإبطاباب

 ٍضدل ا بحسباصد بحآلثدُبًعد والبحملشنٌمدالببؾدفلوابق ؾدزبمومدلبثشمنَدْبببببببببب

ب.حثدلشنصبًحالبلوداربحملشنٌما ُبًثَطبصبزدبموا مّ

 ب.ٌٍؽلبحثطالببة باحا بحملشنٌمالبحمللاحْبم بفال بحثلو ٌثٌ َا
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 :٘ٔأىْاع املكررات اإللهرتّى 

ب:كثونًةَْبة بةٌقنيبهماحمل زرحلبحب(39-34ـبـب:ب2009ب)قمزبصاملقضصب

 ٘ٔاملعتندٗ علٙ االىرتىت: املكررات اإللهرتّى  

  ددٌ بقنددٓب دزحرحلبببمةوددابم(ب205:ب2003صبحثفداربًصددشادبعداهنيببب)ةبددزحهًٍَشز ودابب

ٓب وٌٍ بيفحكةنةتبًٍشلمابع وْبٍلصبذبمَنىبقنٓببةثونًةُمٌقاببةػباد بىبقند

 زر،بفاؽدْببداملبب لنفدْبمد بةؾدٌـببببحملألعدوا ببذحلبحموٌةالبحثٌصاٖطبحمللشدادّبب

صددٌحٕبمدد بب،بًمشنمددىبًسمالٖددى بثددحثنحبددطببددنيبحثطابقنددٓ ددزرحلبهددذيبحمل شمددلبً

ب.chattingحثلااًرباًبم بفال بفال بحثأٍابحالثونًةُب

  ٘ٔػري معتندٗ علٙ شبه٘ اإلىرتىتالاملكررات اإللهرتّى: 

دٌَقًا،بً ب ددا باةوددابا فددزبحألةدددٌح بعددببب(بقندد455ُ:ب2001حسبَنددْب)ضبمددابًٍشز وا

قنٓباقزحـبماصبْب  ا ببوابحثارًظبحثلشنَمَْبة بحثطاث بم اعزّبًميودد بب

 دددؾمَموابً  دددًابملَددٌ بًقددارّبحثطاثدد بحملضددلوالبًؼبددا ب َوددابحثلفاقددلببددنيبببببببب

ً دقباصدنٌببحثدلشنصبحثدذِب  دا ببببببطاثد ببحثطاث بًحثأصبَْبحثلشنَمَْبًٍلشنصبحث

ب.مودارحلبقنَنْيفبا بة بحملارظبةالببىبًٍشلمابقنَىبحثاحرظبيفبحثلشنصبًالبذبل

 ٘ٔاملبادئ األشاشٔ٘ الرٜٔصٔ٘ إلعداد املكررات اإللهرتّى:-  

انبحمل دداد بحثزَٖضدددْبكقدداحدبحمل دددزربببب(90-89ـبـب:ب2009ب)حثيزٍدد بسحهدددزبٍزٔ

حكثونًةُب ومد ب ددُبانبحهلدالبحألصداظبهدٌب ٌ َد بحثوم َدٌ زبًحكةنةدتبيفببببببببب

ا فددزبصبدااللبحثلو ٌثٌ َدابحصدل احمًاببببب شنَصبمؾمصبقندٓبٍدابمل ؾؾدنيبيفبببب

ك ددادّبحث غددزٍْبيفبحملضددل  ل،بًحالصددلشاةْبمبطددٌرِبحمل دددزرحلبثلااٍدددابحملشددارلب

حألصاصددددَْبًحآلدحٕلبثنم ددددزربحثلشنَمددددُبباصددددل اح بمدددددضلااثالب و ٌثٌ َددددداببب

حثلشندَص،بًمبدابانبضبلٌٔبميو بانبٍقم ب لبعُٕب   شبفدأحٕب و ٌثٌ َداببب

لبًحثطزقبًحألصاثَ بحكثونًةَْبحثلفاقنَدْبًذثد بيفبفدٌٕببببحثلشنَصبقنٓبحملشار

ب -:قادبم بحملوا بحألصاصَْبكقاحدبحمل دزربحكثونًةدُبقندٓبحث اٌبحثلاثُ

 حصل اح ب و ٌثٌ َابحثلشنصبحكثونًةُبقنٓبةطاقباًصدداببوفَددزبمدد بصبددزدببببب

ب.حال دؾا بحكثونًةُ

 ؾمَصبًةقاحدببزصبَالبفاؽْببامل زربحكثونًة ُ. 
 حثلطٌٍزبحكثونًةُبحثضزٍابم بفال بحملزح شْبحملضلمزّبثنم زر. 
 ِبدباًسبًحاحلبحملشز ْببلؾمَصبحث اقالبحثارحصَْبثنلشنصبحثفزد

 ب.مضاةاّبحثل ٌ بحثف ايفبحملشنٌما ُببغولبًحصا

 ب.ٍشملبقنٓب ؾي بحرصبًحاحلبحملشز ْبباث اربحملطنٌب

 ب.ًمزحق لىبًرٌٍنىبً ضٌٍ ىٍفٌالبم ب اة بقاّب والب ولصببلطٌٍزيب

 بب.ٍزحقُبحمل اقغالبًحالصنح َرَالبحكثونًةَْبًًصاٖلبحثلط َق
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 ٕخطْات ّمراحل تصنٔه مكرر الهرتّى:-  

ب:هذيبحملزححلببمربابمزححلبرَٖضَْبهُ(ب138-111:ب2009ب)حثيزٍ بسحهزحادب

 ب.حملزحنْبحألً :بذباٍابححلَا البحمل زر

 ب.حمل زرحملزحنْبحثفاةَْ:ب ؾمَصبةطارب

 ب.حملزحنْبحثفاثفْ:بدبزٍ بحمل زر

 حملزحنْبحثزحبشْ:ب طٌٍزبحمل زر. 

قادًحبم بحشبطٌحلبحثتبػبدد بح  اقودداببب(ب142-139:ب2001ب)حثيزٍ بسحهزبًقابحاد

بًهُب اثلاثُ:بق داب ؾمَصبم زربقأبحالةنةت

 بذباٍابحملادّبحثشنمَْبحثتبصَلصب قمَ واببامل زربقأبحالةنةت،بً   َموا

 اٍابحملشنٌمالبحثشامْبق بحملتث بً ارٍخبةغزبحمل زربًذباٍفدى،بًحمللطن دالبببذب

بحث  نَْبثارحصْبحمل زر

 ب ؾمَصبحمل زربط  ًابمل اد بحثلؾمَص

 ب  فَذب ؾمَصبحمل زربباصل اح بةحأبثيالببزصبْبؽفاالبحكةنةت

 ة لب ؾمَصبحمل زربة بحثوم ٌَ زبحشباد ،بًم بثصبٍ غزبحمل زربقأبحكةنةدتب

مددد بفدددال بحملٌقددابحمل ؾددؿبثددى;بثَددلصبمغدداها ىبمدد بفددال بحثش ددٌحنبحثضددابقببب

 .ذباٍدايبمد بمدشًدبفامدْبحالةنةت

 ٘ٔإعـداد مْاد املعادت٘ التجرٓب 
 :٘ٔخط٘ تصنٔه بٔٝ٘ التعله الصخص 

ق ددددابحثنطَدددد بحزبددددشحرطمٌذ )بْحث احفددددبتًقدددداب   دددد

1

ثلدددد يببَٗددددْبحثددددلشنصبب(

ْب زًةددْبًحثلدمث بحملل داد ببدنيبق اؽددزي،بببب دٓبفدٌٖىبملددابٍلمَدشببدىبمد بحملببببببحثغ ؾدَ

حثتبؼبلا وابحمللشنصبب َٗدْبحثدلشنصبببًٍلٌح قبهذحبحث مٌذ بمابحشبطٌحلبحمل ط َْب

 ٌ َد بحث مدٌذ بببٌٍفداب َد بميود ببببً َمابٍنٓبقدزالبطبلؾدزبببحثغ ؾَْ،ب

 ضدداببطددالببب َٗددْب شنددصبع ؾددَْبكبRSSحصددل اح ب   َددْبحملغدداربةثَددىبق دداب

بَدددددْبحث ٌقَدددددْبمودددددارحلب ؾدددددمَصبحمل دددددزرحلبب و ٌثٌ َدددددابحثلشندددددَصببونَدددددْبحثنب

(بحث مٌذ بحثلشنَمُبحملل اب ٓب ؾدمَصببَٗدْبحثدلشنصبببب1حكثونًةَْ،بًٌٍفابعول)

بحثغ ؾَْ:

بًقابحصل ا بحث مٌذ بً  ًابثن طٌحلبحثلاثَْب:

 املرحل٘ األّلٕ مرحل٘ التثلٔل: 

  ارتطــْٗ األّلــٕ: اعتنــاد أّ ّيــا معــآري التصــنٔه التعلٔنــٕ لبٔٝــ٘ الــتعله
 الصخصٔ٘:

متبًفابمشاٍ بحثلؾدمَصبحثلشنَمدُبث َٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبمؾد فْبةثدُبببببببب

ب شٖني:ب

                                                           

( للتصــميم التعليمـت لتطــوير بيلــات الــتعلم الصدصــية  ا  ــدار  3112منـوذ  عبــد اللطيــا ااــوار املطــور  ( 1
 الثالث.
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 ب–ادًحلبحثلفاقدددلبب–ححمللدددٌِبب–مشددداٍ بقنمَدددْبً زبٌٍدددْ:بً قدددصبحألهددداحلبب
ب.softwaresحثأحم ب

 حثفَداٌٍببب–حثؾدٌرببب–حث ؾدٌـببب–مشاٍ ب  َْ:بً قدصبًح ودْبحالصدل اح بببب–
ب.بRSS   َْبب–ادًحلبحكحبارب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب



 م2019.. يوليو               اخلامس عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
240 

       ارتطْٗ الجاىٔ٘: حتلٔل خصـاٜص املـتعلنا املصـتَدفا ّالـتعله املصـبل

 ّالتعله املتطل :

بًقابمتبذباٍابفؾاٖؿبحمللشنمنيبً قبملابٍنُب:

 حشبؾدداٖؿبحثشامددْ:بً غددملبحشبؾدداٖؿبحزبضددمَْبًحثش نَددْبًحالةفشاثَددْبببببب

 قا .ب21:ب18ثنملشنمنيبيفبقمزب
 فال بقَدا بحث احفدْببشمدلبم داباللبع ؾدَْببببببمضلٌِبحثضنٌابحملافنُ:بم ب

مابحمللشنمنيبثنلشزلبقنُبحشبأحلبحثضاب ْبهلصب  نيبانبمجَابحملدلشنمنيبملبب

ٍلشزفددٌحبشبددأحلب شنَمَددْبً ددقب ؾددمَصبحمل ددزرحلبحكثونًةَددْ،ب مددابملببببببب

 ٍارظبحمللشنمنيباِبم زرحلبدرحصَْبذحلبقالقْببامللي حلبحثلابشْبثن اي.

 ٔل االحتٔاجات التعلٔنٔ٘ لبٔٝ٘ التعله الصخصٔ٘:ارتطْٗ الجالج٘: حتل 

ب َٗددددالبحثددددلشنصبببRSS ٌ َدددد ب   َددددْببيفبحسبا ددددْبةثددددُببغددددونْبحملب  نددددٌرل

يفب  مَددددْبموددددارحلب ؾددددمَصبحمل ددددزرحلبببب،بًقَدددداظبمدددداِب اقنَلوددددابحثغ ؾددددَْ

ًٍلطن بحألمزبذباٍابصبا بهدذيبب،بحكثونًةَْبثاِبطالبب و ٌثٌ َددابحثلشنَص

ا بملشز دْبابشدادبهدذيبحملغدونْ،بًحثداًربحثدذٔبميود بانببببببببحملغونْ،بًذبنَلبهدذحبحجملدبب

حملشازبدددْبحثلرزٍ َدددْبثل مَدددْبمودددارحلب ؾدددمَصبحمل دددزرحلبحكثونًةَدددْببببب تدٍدددىب

ْببًح ،بً  لوددُبهددذيبحشبطددٌّببلااٍددابحهلددالبحثشددا بمدد ببببثليندد بقنددٓبهددذيبحملغددون

 و ٌثٌ َدداببطددالبب َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبًٍلمفددلب ددٓبة ضدداببببRSS   َددْب

بحثلشنَصببونَْبحثنبَْبحث ٌقَْبموارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.

 :ارتطْٗ الرابع٘: حتلٔل املْارد الرقنٔ٘ املتاح٘ ّالعكبات ّالكْٔد 

متبذبنَلبحملٌحردبًحكمواةَالبحثتبصلضداقابحث احفدْبيفبحثلط َدقبمفدل:ب دٌ زبببببب

َصبًةةلددا ببَٗددْبحثددلشنصببحملوددانبحشبدداـببدداثلط َق،بً ددٌ زبحثٌقددتبحثددالس بثلؾددمبببب

حثغ ؾدددَْ،بً دددٌ زبحملودددارحلبحشباؽدددْبباالةلدددا بًحالصدددل اح ،بًافدددذبحملٌح  دددالببب

ببحشباؽْبباثلط َق.

 املرحل٘ الجاىٔ٘: مرحل٘ التصنٔه: 

 :٘ٔأّاًل: تصنٔه مهْىات بٔٝ٘ التعله الصخص 

    ارتطْٗ األّلٕ: صٔاغ٘ األٍداف التعلٔنٔ٘ ّفكًا لينـْجABCD  ّحتلٔـل ،

 ملخرجات ّفكًا لتصلصلَا اهلرمٕ التعلٔنٕ:املدخالت ّا

حهلالبحثضنٌ ُبق دارّبدقَ دْبقابندْبثنمالح دْبًحث َداظ،ب ؾد بعدزًطبببببببب

ادحٕبحثلشنص،بًمشاٍ ي،ببشابحالةلوإبمد بقمنَدْبحثلشندَص;بًثنلٌؽدلبةثدُب ؾدمَصببببببب

حألهدداحلبمتبذباٍددابحهلددالبحثشددا بمدد ب ؾددمَصببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبًهددٌببببببببب

زرحلبحكثونًةَددْ،بثددصبمتب زمجددْبفزٍطددْبحملومددالب  مَدْبموددارحلب ؾددمَصبحمل ددب
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حثلشنَمَدددْبةثدددُباهددداحلبصدددنٌ َْ،بًؽدددَاغلوابؽدددَاغْب َددداّبحضددد بطمدددٌذ بببب

ABCD.ب

   ارتطــْٗ الجاىٔــ٘: حتدٓــد عياصــر احملتــْٚ للهاٜيــات التعلٔنٔــ٘ ّجتنٔعَــا

 يف درّس ّّحدات:

ً َوابمتبذباٍابق اؽزبححمللٌِبًًفشوابيفب ضنضدلبم اصد بحضد ب ز َد ببببب

،بثلا َددقبحألهدداحلبحثلشنَمَددْبفددال ب ددنّبسم َددْبضبددادّ،بًثن َددا ببببببحألهدداحل

،بثددصبمتبذباٍددابحثؾددَيْبحملالٖمددْبببحفلَدداربححمللددٌٔبحمل اصدد بثنشددزالبببددذث بمت:ب

ثللابابقزالبححمللٌِ،بثصبمتب  ضدَصبححمللدٌِبةثدُبمٌفدٌقالبرَٖضدَْ،بً دلببببببب

بمٌفٌ بةثُبق اؽز،بً لبق ؾزبةثُبفطٌحلبضبادّ.

 تكٔٔه ّاالختبارات:ارتطْٗ الجالج٘: تصنٔه ال 

بًمزب ؾمَصبادًحلبحثل ََصبًحالفل ارحلبباشبطٌحلبحثلاثَْ:

 ذباٍابةٌ بحألدًحلبحملطنٌبْبًها وابًً َفلوا،بًرفنتبيف:ب 

 بطاقددْبمالح ددْبث َدداظبحزبٌحةدد بحألدحَٖددْبحملز  طددْبمبوددارحلب ؾددمَصبببب

 حمل زرحلبحكثونًةَْ.
 ودددارحلب ؾدددمَصبحفل ددداربمشدددزيفبث َددداظبحزبٌحةددد بحملشز َدددْبحملز  طدددْبمببب

 حمل زرحلبحكثونًةَْ.

 ذباٍدددابضبودددالبادحٕب دددلبهدددال:بًهدددُبه دددابحألهددداحل،باِبٍدددلمو بمجَدددابببببب

 حمللشنمنيبم بمجَابحألهاحلبحشباؽْببلؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.
 ذباٍدددابقدددادبحألصدددٗنْبحمل اصددد بثودددلبهدددالبًةٌقودددا،بًذثددد بث َددداظبمجَددداببب

 .حألهاحلبحملٌفٌقْبمض  ًا
 دقَ دددْبًًحفددداْ،بًذثددد بقددد بطزٍدددقب زمجدددْببببؽدددَاغْبحألصدددٗنْبؽدددَاغْبب

حألهاحلبحملٌفٌقْبمض  ًابةثُبحصٗنْبمبابٍلالٕ بمدابط َشدْبحثطدالببيفبهدذحببببب

بحث اي.

 ٌٍصبحكفل اربًذث بق بطزٍقبقزفدىبقندُبصبمٌقدْبمد بححملومدنيبًهدصببببببب  

بم بفأحٕب و ٌثٌ َابحثلشنَص.

 بر.ة زحٕبحثلشاٍاللبحثالسمْ،بًحثٌؽٌ بةثُبحثؾَيْبحث واَْٖبثعفل ا

 :ارتطْٗ الرابع٘: تصنٔه خربات التعله 

ًٍ ؾداببودابذباٍدابادًحرب دلبمد بحملشندصبًحملدلشنمني،بًذباٍدابعدولبحث َٗددْبببببببببب

حثلشنَمَددددْ،بهددددلبهددددٓببَٗددددْبقددددزًالبا ببَٗددددْب شنددددصب فدددداقنُ،بًةٌقَددددْبهددددذيبب

بحثلفاقالل.
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    ارتطْٗ ارتامص٘: اختٔار عياصر الْشاٜط املتعددٗ البدٓل٘ رتـربات الـتعله

 ط٘ بصهل ىَاٜٕ:للنصادر ّاألىص

ٍشلمابمؾاربحثلشنصبيفبحث ايبحسبداثُبقندُببَٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾدَْ،بًحثدتببببببب

متبمدد بفالهلددابحصددل اح ب ا ددْبحملؾددادربحثلشنَمَددْببوددلباعددواهلا،برفنددتبهددذيببببب

حملؾددادربيفبحث ؾددٌـ،بحثؾددٌر،بحثفَدداٌٍبًغ هددابمدد بحثٌصدداٖلبحثددتب لوامددلب َمددابب

ببَ وابثل اٍصبححمللٌِبحشباـبباث َْٗ.

 الصادشــ٘: تصــنٔه الرشــال٘ ّاللْحــات الكصصــٔ٘  ارتطــ ْٗstoryboards 

 للنصادر ّاألىصط٘ بصهل ىَاٜٕ:

متبةقاحدبحثنٌحالبحث ؾؾَْبحشباؽْببداحمللٌِبحثلشنَمدُبحمل دا بمد بفدال بببببب

بَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْ،بثددصبمتبةقدداحدبطبطددطبث َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبمدد ببببب

حثغ ؾدَْبك ضدابببببفال بقملبصَ ارٌٍبٌٍفابفطٌحلب ؾمَصببَٗدْبحثدلشنصبب

بحثطالببموارحلب ؾمَصبحمل زرحلبحكثونًةَْ.

      ،ــتعله ارتطــْٗ الصــابع٘: تصــنٔه ّشــاٜل التيكل اإلتــارت، ّمتثهنــات ال

 ّّاجَ٘ املتعله:

رفنتبًصاٖلبحكحباربيفببَٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبيف:برًحبدطبدحفنَدْبثدزبطببببببب

بطبؽددفاالببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبب شقددوابحثدد شض،برًحبددطبفار َددْبثددزبببببببب

ؽفاالببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبب َٗالب شنصبع ؾَْبفار َْبوفزِبًمٌحقاب

وفدزِ،بحث ؾددٌـبحثفاٖ ددْبحثددتب   ددلبحملددلشنصبم اعددزّبةثددُبحثدد ؿبحملددزحدبمبرددزدبب

حثقدديطبقنَوددا،بحثؾددٌربحثفاٖ ددْبحثددتب   ددلبحملددلشنصبم اعددزّبةثددُبحثؾددٌرّبحملددزحدّبب

بمبرزدبحثقيطبقنَوا.

 له، ىظرٓات التعله:ارتطْٗ الجامي٘: تصنٔه مناج  التع 

باث ضدد ْبث  زٍددالبحثددلشنصب  ددابمتبحكقلمددادبقنددُبحث  زٍددْبحث  اَٖددْبألةوددابببببببب

حألصدداظبحث  ددزِبحثددذِب  ددٌ بقنَددىببَٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْ،بامددابحصددنح َرَْبب

حثلشنَصبرفنتبيفبحزبماببنيبحثشزالبًحك لغدال،امابحصدنح َرَْبحثدلشنصبقداببببب

تبدبمدداببددنيبحصددنح َرَْبحثددلشنصبببرفنددتبيفبحصددنح َرَْبحثددلشنصبحهلرَ ددْبحثددببب

 حملشز َْبًحصنح َرَْبحثلشنصبحثفٌقبمشز َْ.

   ارتطــْٗ التاشــع٘: تصــنٔه أدّات االتصــال املتساميــ٘ ّالػــري متساميــ٘ داخــل

 ّخار  البٔٝ٘:

 ادًحلبحال ؾددا بحمللشحم ددْ:برفنددتبيفبغز ددْبححملادثددْ،بحثلٌحؽددلبحثضددزٍابمدداببببب

 حملشنص.
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 تبيفبحمل لاِ،بًحملاًةْ،بًحثزصاٖل.ادًحلبحال ؾا بحمللشحم ْ:برفن 

 :ارتطْٗ العاشرٗ: تصنٔه طرٓك٘ تصجٔل املتعلنا 

قددددا بحثطددددالببباثلضددددرَلبب َٗددددْبحثددددلشنصبحثغ ؾددددَْبقدددد بطزٍددددقبحثأٍدددداببب

حكثونًةُبحشباـببولبم وصبًرقصبحهلا  بحشباـببوص،ببشداب ضدرَلبحثطاثد بببب

ةثدُبببٍؾد ابثاٍدىبحصدصبمضدل ا بً نمدْبمدزًربفاؽدْببدىبرو دىبمد بحثدافٌ ببببببببببب

ببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبًقلمابٍغإ.

 :٘ٔثاىًٔا: تصنٔه معلْمات ّمهْىات ّأشهال بٔٝ٘ التعله الصخص 

        ،ارتطْٗ األّلٕ: تصـنٔه شـهل املهْىـات، ّّشـاٜل اإلتـار، ّاإلرشـادات
 ّفتح ّإغالم بٔٝ٘ التعله الصخصٔ٘:

ً َوددابمتب ؾددمَصبعددولبموٌةددالببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبًمددابذبلٌٍددىبمدد ببببب

ال،بباث ضد ْبثعرعدادحلبًحملضداقاحلب  دابمتبحصدل احموابثلضداقابحثطدالببببببببباٍ ٌة

يفب ذثَلبًقابرفنتبيف:بمضاقاحلبحثلغديَلبًحالصدل اح ،بمضداقاحلب شنَمَدْ،ببببب

ثصبمتبذباٍابطزٍ ْب لاببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبًةغالقوابًذث بحقلمادًحبقندُبب

ببَاةالبحثطاث .

   ــارات،  ارتطـــْٗ الجاىٔـــ٘: تصـــنٔه املعلْمـــات األشاشـــٔ٘: العالمـــات، ّاإلطـ
 ّالصعارات:

ً َوددابمتب ؾددمَصبحكطددارحلبحشباؽددْببوددلبعاعددْبمدد بعاعددالببَٗددْبحثددلشنصببب

حثغ ؾددَْ،بًقددابمتبًفددابقٌحثدد بح نحفددَْبثغاعددالببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْببب

ؽبلدداربم وددابحثطاثدد بحضدد ب فقددَال ى،بًمتبذباٍددابعددولبحثغددشارحلبحشباؽددْبببببب

ب.RSSث بحثغشارحلبحشباؽْببل  َْبب َْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْب ول،بً ذ

 مرحل٘ اإلىصاٛ ّاإلىتا  :لج٘املرحل٘ الجا 

 :٘ٔأّاًل: اىتا  مهْىات بٔٝ٘ التعله الصخص 

 :ارتطْٗ األّلٕ: اذتصْل علٕ الْشاٜط املتعددٗ ّمصادر التعله 

ً َوابمتبحسبؾٌ بقنُبحثٌصداٖطبحمللشدادّبًمؾدادربحثدلشنصبًذثد بباالقلمدادببببببب

مَْبحشباؽْبمب زرب   َالبحثلشندَصبقد ببشدا،بامدابمؾدارببببببقنُبححمللٌٍالبحثلشنَ

بحثلشنصب  ابحقلمابقنُببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْ.

 :ارتطْٗ الجاىٔ٘: تعدٓل أّ اىتا  الْشاٜط املتعددٗ ّمصادر التعله 

بمتبذباٍابملطن البحثٌصاٖطبحثزقمَْبًقاب قم ت:

 .ب لابْبحث ؾٌـ،بةةلا بحزبزح َ ،بةةلا بحثفَاٌٍ،ب ضرَلبحثؾٌل

 :ارتطْٗ الجالج٘: حتْٓل عياصر الْشاٜط إلٕ شهل رقنٕ ّختسٓيَا 

ً َوابمتبرقم ْبق اؽزبحثٌصاٖطبحمللشادّباِبذبٌٍندوابمد بعدولبًرقدُبةثدُبببببب

عددولبرقمددُبًربشٍ وددابروَدداًحبالصددل احموا،بًقددابمتبحالقلمددادبقنددُبصبمٌقددْببب
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 ,Adobe Flashبمل ٌقْبم بحثأحم بيفبرقم ْبق اؽزبحثٌصاٖطبحمللشادّبمفدل:ب

Adobe photoshop, Acrobat Reader, Power PointبAudacityب

 :ثاىًٔا: اىتا  معلْمات بٔٝ٘ التعله الصخصٔ٘ ّشهل املهْىات 

ً َوابمتبحةلا بمشنٌمالببَٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبحثدتبصد قب ؾدمَموابمفدل:بببببببب

حةلا بحكطارحلبحشباؽْببولبعاعْبم بعاعالببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْ،بًقابمتب

ح نحفددَْبثغاعددالببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبؽبلدداربم وددابحثطاثدد بببببحةلددا بقٌحثدد 

حض ب فقَال ى،بًمتبحةلا بحثغشارحلبحشباؽْبب َْٗبحثدلشنصبحثغ ؾدَْب ودل،بببب

ب.RSSً ذث بحثغشارحلبحشباؽْببل  َْب

 :٘ٔثالجًا: اىتا  الينْج  األّلٕ لبٔٝ٘ التعله الصخص 

 :ارتطْٗ األّلٕ: ربط بٔٝ٘ التعله الصخصٔ٘ ببعضَا 

 ببلفشَددلبحثددزًحبطبحثاحفنَددْبث َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبًحثددتب ددزبطببببببببًذثدد

ؽفاالببَٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾدَْبب شقدوا،بً فشَدلبحثدزًحبطبحشبار َدْبًذثد ببببببببب

ثددزبطببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبمبٌحقددابفار َددْب مٌحقددابحثأٍددابحكثونًةددُبببب

ًمٌحقددابحثلٌحؽددلبحال لمدداقُ،ب مددابمتبربددطببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبب َٗددالببببب

بؾَْبوفزِبثلا َقباقنُبقاربم بحالصلفادّ. شنصبع 

 :ارتطْٗ الجاىٔ٘: إعداد الدرّس، ّّشاٜل االتصال، ّتصجٔل الطالب 

متبةقاحدبحثدارًظبًقدادهابةضدْبدرًظ،بً دلبدرظبةثدُبق اؽدز،بً دلبببببببب

ق ؾددزبةثددُبفطددٌحلبضبددادّ،ب مددابمتب فشَددلبًصدداٖلبحال ؾددا بب َٗددْبحثددلشنصببببببب

ؾدددا بملشحم دددْبًوفدددزِبغددد ببببحثغ ؾدددَْبًحثدددتبمتب  ضدددَموابةثدددُبًصددداٖلبح بببب

ملشحم ْ،ب مابمتب فشَلبحثلضرَلبب َْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبًذث ببإدفا بحصدصبب

بحملضل ا بً نمْبحملزًر.

 :ٕارتطْٗ الجالج٘: إجراٛ تكٔٔه ىَاٜٕ إلىَاٛ التطْٓر التعلٔن 

بشددابحالةلوددإبمدد بقمنَددْبحكةلددا بحألً بث َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبمتبقددزالب

صبمٌقددددْبمدددد بحشبددددأحٕبًحملل ؾؾددددنيب ددددٓبصبددددا ببحث ضدددد ْبحمل اَٖددددْبقنددددٓب

باثلشدداٍاللببْحث احفددبتقامددب و ٌثٌ َددابحثلشنددَصبًحمل دداه بًطددزقبحثلددارٍط،بثددصب

ْببببحثبثصبمتحثلٓباعاربةثَوابحثضادّبححملومني،ب بلط َدقبقندٓبحجملمٌقدْبحالصدلطالقَ

ة احددْبحثفزؽددْبثنلشددزلبقنددٓبب،بمشز ددْب ٌحةدد بحث ددٌّبًحثقددش ب:ببوددالبًذثدد 

ب.قاحدحكلط َقبًحثلٓبالبميو بحثل  تببواباث إبحثق اببحث اهزّحملغواللب

  ٘مرحل٘ التكْٓه :الرابع٘املرحل 

 :ٗارتطْٗ األّلٕ: إجراٛ تكٔٔه تهْٓين علٕ زتنْع٘ صػري 

 وددزلببشددضبحملغددواللبدحفددلبمشمددلببببببثودد اهاح ددى،ببحثل َددَصبحثلوددٌٍيبادٔب

حر فدا بحألؽدٌحلبحثؾدادرّبمد بحأل ودشّبجدابببببببب:مفدلببحثلط َدقبحسباص بحآل باث دإبب

 ودزلببشدضببببا مدببطاثد ،بثولببheadphoneذنبحألادٔبة بحصل اح بةاقالب

ًبشدددضبحألفطدددإب دددٓبببيفبححمللدددٌِ،حألفطدددإبحكمالَٖدددْبًحهلراَٖدددْبحث ضدددَطْبب
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بَٗددْبحثددلشنصبلصب شاٍنددوابروَدداًحبثلط َددقبثَددمتبحؾددزب ندد بحألفطددإبًحأل ددٌحد،ب

ب.ايبحألصاصَْقنٓبصبمٌقْبحث حثغ ؾَْب

ْببًحشبٌلب ٓبباحٍْببحثطالبقنقببْحث احفبتالح  ًثود بببحثافٌ بقندُبحث َٗد

مدددتثزحلبادًحلبًمددد ببَٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبنودددىبرمدددابمدددزًربحثٌقدددتبًمبددداب

ب.حثلشنصقمنَْبقنٓببحثطالببباح شًَْ فاقنَْباق لب

 :ٕٜارتطْٗ الجاىٔ٘: إجراٛ تكٔٔه مْشا ىَا 

ًة ددزحٕبحثلشدداٍاللبحثالسمددْبمتببحثلوددٌٍيببشددابحالةلوددإبمدد بقمنَددالبحثل َددَص

ةقدداحدبحث ضدد ْبحث واَٖددْبث َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْ،بًمتب ط َددقببَٗددْبحثددلشنصببببببببب

حثغ ؾدددَْبقندددٓبقَ دددْب ددد  ّبمددد بحثطدددالببحملضدددلوا نيبيفبمٌحقددد بحثلشندددَصبب

بحسب َ َْبحلٓبٍلصبحرباذبحث زحرببغمنبحالصل اح باًبحملزح شْ.

  ٘مرحل٘ االشتخداو :ارتامص٘املرحل 

         ارتطــْٗ األّلــٕ: اإلشــتخداو املٔــداىٕ ّالتيفٔــب الهامــل لبٔٝــ٘ الــتعله

 الصخصٔ٘:

ب-قضددصب و ٌثٌ َددابحثلشنددَصبببحثزحبشددْطددالببحثفزقددْبببقنددُحث ادديب ط َددقبمتب

ْبب نَْبحثنبَْ (بطاث دًابمتبب60ًقداببندقبقدادبحثطدالبب)ببببحمل ٌ َدْ،بب امشدْببب-حث ٌقَد

ْببببب ُبب  ضدَموصبة بصبمدٌقلنيبةحداحهمابصبمٌقدْبدبزٍ َد يفببَٗددْب دارظببباًثد

صبمٌقدْبدبزٍ َدْبثاةَدْببببًحثفاةَدْبب،بRSS شنصبع ؾَْبغ بمفشلببواب   َْب

ًقدادب دلبصبمٌقدْبببب،بRSSيفببَْٗب شندصبع ؾدَْبمفشدلببوداب   َدْبببببببً ارظ

 .(بطاث 30)

 :٘ٔارتطْٗ الجاىٔ٘: الرصد املصتنر ّالدعه ّالتطْٓر لبٔٝ٘ التعله الصخص 

 بصددالمْبمجَدابً داٖ ببَٗددْبببمتبة دزحٕبحثشاٍدابمد بحالفل ددارحلبثنلم دابمدببببب

حثدددلشنصبحثغ ؾدددَْ،بًمتبحثددداقصبًحثلطدددٌٍزبحملضدددلمزبث َٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبب

ثنلم ددابمدد بفنددٌببَٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبمدد بحألفطددإ،بًصددالمْبحثٌؽدداللبببببببب

بحثاحفنَْبًحشبار َْ.

 أشالٔ  املعادت٘ اإلحصأٜ٘ املصتخدم٘ فٙ معادت٘ البٔاىات 

 ددددٓبحثلٌؽددددلبة بحث لدددداٖ بببSPSS (V.18)حث احفددددْببزةددددام بصددددل امتبح

بباألصاثَ بحكحؾاَْٖبحآل َْ:ب

 ْبحألًثددُبًحثلرزٍ َددْبحثلرزٍ َددحفل ددارب ل بثنلم ددابمدد ب وددا تبحجملمددٌقلنيب

باث ض ْبثنلط َقبحث  نُبثولبم :بحالفل اربحملشزيفبًبطاقْبحملالح ْببحثفاةَْ

 ًم َاظبحالدباي.
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 بًثُبًحثلرزٍ َْبحثفاةَْْبحألحثلرزٍ َحفل ارب ل بثنم ارةْببنيبحجملمٌقلنيب

حملشددزيفبًبطاقددْبحملالح ددًْم َاظببفل دداربيفبحثلط َددقبحث شددأبثوددلبمدد :بحالب

بحالدباي.

 حرصبحثلمث ب

2

ηثارحصْبحرصب مث بحمللي بحملضل لبقنُبحمللي بحثلابا،بحَيبب

ميفلبحرصبحثلمث بمتعزًحبةحؾداًَٖابمومداًلبكفل دارحلبحثاالثدْبحكحؾداَْٖ،بببببب

حددٌ بً ددٌدباًبقددا بً ددٌدب ددمث بثنمددلي بحملضددل لبقنددُببببببًحثددتب ددٌ زبدثددَاًلبب

 حمللي بحثلابا.

 :ىتاٜج البثح ّتفصريٍا 

 عرض اليتاٜج ارتاص٘ بالتثصٔل املعريف: -1

 عرض اليتاٜج ارتاص٘ بالفرض األّل: 1-1

م بفال بحث لاٖ بحشباؽْبباالفل اربحثلاؾَنُبحملشزيفبصشُبحث ايبحسباثُب

ٌٍ اب زقبذًبدالثدْببحألً بًحثذِبٍ ؿبقنُ:ب عبٌبحثلا قبم بؽاْبحثفزالب

بْحجملمٌقدددبا دددزحد(ببدددنيبملٌصدددطبدر دددالببα≤ 0.05ةحؾددداَْٖبق دددابمضدددلٌٔ)ب

 ددٓببْبحثلرزٍ َددْبحثفاةَددْحجملمٌقددحألًثددُبًملٌصددطبدر ددالبا ددزحدبببحثلرزٍ َددْ

ْبببا دزحدببثؾدا بحثلاؾَلبحملشدزيفببحثلط َقبحث شأبالفل ارب بحجملمٌقدْبحثلرزٍ َد

ب. حثفاةَْ

ًثنلا ددقبمدد بؽدداْبحثفددزالبحألً بًذثدد ب َمددابٍلشنددقبباثلاؾددَلبحملشددزيفب

ملوددارحلب ؾددمَصبحمل ددزرحلبحكثونًةَددْ،بمتبحصددل اح بحفل ددارب ل بثنلشددزلبقنددُبببب

ْبحثلرزٍ َدْبحثفاةَدْ،بببحجملمٌقًبحألًثُبحثلرزٍ َْبْحجملمٌقدالثْبحثفزًقببنيب

ْببببب َببببًث َداظبحردصب دمث بحملشازبدْبحثلرزٍ َد ْبحملفشدلببوداببب)بَٗدْبحثدلشنصبحثغ ؾد

متبحضاببحرصبب،(قنُبحثلاؾَلبحملشزيفبثطالبب و ٌثٌ َابحثلشنَصRSS   َْب

حثلدددمث ب)

2

η( ًًٌٍفددداب دددا،)بةلددداٖ بحفل دددارب ل بأل دددزحدبصبمدددٌقتبحث اددديب1)

بًحثلرزٍ َْبحثفاةَْ:بحألًثُبحثلرزٍ َْ

حثلط َقبحث شأب(بقَمْب ل بثاالثْبحثفزًقببنيبملٌصطٓبدر البحجملمٌقلنيبحثلرزٍ َلنيب ٓب1 اً )

بثملفل اربحملشزيف

بحثشادبحجملمٌقْ

حمللٌصطب

بحسبضابُ

حكعبزحلب

بحملشَارٔ

قَمْب

ب)ل(

Sig αب
در الب

بحسبزٍْ

حرصب

بحألثز

حثلرزٍ َْب

بحألًثُ

ب1.69ب34.40ب30

ب0.73ب58ب0.01ب12.374

حثلرزٍ َْب

بحثفاةَْ

ب0.96ب38.80ب30

دالثْبةحؾداَْٖبق دابببب(بٍلقابانبه ااب زقبذ1ًباصل زحٕبحث لاٖ بيفب اً )

حألًثددُبحثلرزٍ َددْببْحجملمٌقدد(ببددنيبملٌصددطبدر ددالبا ددزحدببα≤ 0.01مضددلٌٔب)

ثؾددددا بحجملمٌقددددْبْبحثلرزٍ َددددْبحثفاةَددددْبحجملمٌقددددًملٌصددددطبدر ددددالبا ددددزحدب
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حثفاةَددْ،بحَدديببنددقبملٌصددطبدر ددالبا ددزحدبحجملمٌقددْبحثلرزٍ َددْبببببببببحثلرزٍ َددْ

مٌقددددْبحثلرزٍ َددددْبب(،ببَ مدددداببنددددقبملٌصددددطبدر ددددالبا ددددزحدبحجملبب38.80حثفاةَددددْ)

(،بًباثلداثُبمتبق دٌ بحثفدزالبببب12.374(،بًبنيتبقَمْب ل بححملضدٌبْب)ب34.40حألًثُ)

بحألً .

بَْٗب شندصبع ؾدَْبببًقابمتبحضاببحرصبحألثز،بً  نيبانبقَمْبحرصب مث ب

قدداببنيددتبقَ ددْبحث ادديبقنددُبحثلاؾددَلبحملشددزيفبثطددالبببحملفشددلببودداب   َددْب

بزب   .(،بًهُب ا بقنُبً ٌدبحرصبثملث0.73)

 عرض اليتاٜج ارتاص٘ بالفرض الجاىٙ:1-0

م بفال بحث لاٖ بحشباؽْبباالفل اربحثلاؾَنُبحملشزيفبصشُبحث ايبحسباثُب

عبددٌبحثلا ددقبمدد بؽدداْبحثفددزالبحثفدداةُبًحثددذِبٍدد ؿبقنددُ:ب بٌٍ دداب ددزقبذًببببب

(ببنيبملٌصطٓبدر دالبا دزحدبحجملمٌقدْببببα≤ 0.05دالثْبةحؾاَْٖبق ابمضلٌٔب)

 دٓبحثلط دَ نيبحث  ندٓبًحث شدأبكفل داربحثلاؾدَلبحملشدزيفببببببببحثلرزٍ َْبحثفاةَدْبب

بثؾا بحثلط َقبحث شأ .

ًثنلا قبم بؽداْبحثفدزالبحثفداةُبمتبحصدل اح بحفل دارب ل بثنلشدزلبقندُبببببببب

دالثددْبحثفددزًقببددنيبملٌصددطٓبدر ددالبا ددزحدبحجملمٌقددْبحثلرزٍ َددْبحثفاةَددْب ددٓببب

اظبحرددصب ددمث بًث َددحثلط ددَ نيبحث  نددٓبًحث شدداِبالفل دداربحثلاؾددَلبحملشددزيف،بب

(قندددُبRSS)بَٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبحملفشدددلببوددداب   َدددْببببحملشازبدددْبحثلرزٍ َْ

متبحضدداببحرددصبحثلددمث ب)ببب،حثلاؾددَلبحملشددزيفبثطددالبب و ٌثٌ َددابحثلشنددَصببب

2

ηب،)
(بةلدداٖ بحفل ددارب ل بأل ددزحدبحجملمٌقددْبحثلرزٍ َددْبحثفاةَددْب ددٓبب2ًٌٍفدداب دداً )

بحثلط َ نيبحث  نٓبًحث شأ:

االثْبحثفزًقببنيبملٌصطٓبدر البحجملمٌقْبحثلرزٍ َْبحثفاةَْب ٓبحثلط َ نيب(بقَمْب ل بث2 اً )

بحث  نٓبًحث شأبثعفل اربحملشزيف

بحثشادبحثلط َق

حمللٌصطب

بحسبضابُ

حكعبزحلب

بحملشَارٔ

قَمْب

ب)ل(

Sig αدر البب

بحسبزٍْ

حرصب

بحألثز

ب1.61ب10.50ب30بحث  نٓ

ب0.99ب29ب0.01ب87.84

ب0.96ب38.80ب30بحث شأ

(بٍلقابانبه ااب زقبذًبدالثْبةحؾاَْٖبق دابب2باصل زحٕبحث لاٖ بيفب اً )

ْببحثلرزٍ َْبْحجملمٌق(ببنيبملٌصطبدر البا زحدبα≤ 0.01مضلٌٔب)  دٓبببحثفاةَد

حثلط َدددقبحث شددداِ،بحَددديببندددقبملٌصدددطبببثؾدددا بحثلط دددَ نيبحث  ندددٓبًحث شددداِبب

حثلط َددقب(،ببَ مدداببنددقبملٌصددطبحثددار البيفببب10.50حثددار البيفبحثلط َددقبحث  نددُ)ب

ًباثلداثُبمتبق دٌ بحثفدزالبببب(،ب87.84(،بًبنيتبقَمْب ل بححملضٌبْ)38.80حث شاِ)

بحثفاةُ.
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بَْٗب شندصبع ؾدَْبببًقابمتبحضاببحرصبحألثز،بً  نيبانبقَمْبحرصب مث ب

قدداببنيددتبقَ ددْبحث ادديبقنددُبحثلاؾددَلبحملشددزيفبثطددالبببحملفشددلببودداب   َددْب

ب ششِبةثُبحملشازبْبحثلرزٍ َْ.(،بًهُب ا بقنُبً ٌدبحرصبثملثزب   ب0.99)

 عرض اليتاٜج ارتاص٘ ببطاق٘ املالحظ٘: -0

 عرض اليتاٜج ارتاص٘ بالفرض الجالح: 0-1

مدد بفددال بحث لدداٖ بحشباؽددْبب طاقددْبحملالح ددْبصددشُبحث ادديبحسبدداثُبعبددٌببببببب

حثلا ددقبمدد بؽدداْبحثفددزالبحثفاثدديبًحثددذِبٍدد ؿبقنددُ:ب ٌٍ دداب ددزقبذًبدالثددْبب

بْحجملمٌقدددبا دددزحدملٌصدددطبدر دددالبنيببددد(بα≤ 0.05ةحؾددداَْٖبق دددابمضدددلٌٔب)ب

 ددٓببْبحثلرزٍ َددْبحثفاةَددْحجملمٌقددحألًثددُبًملٌصددطبدر ددالبا ددزحدبببحثلرزٍ َددْ

ب .حثفاةَْث طاقْبحملالح ْبثؾا با زحدبحجملمٌقْبحثلرزٍ َْبِبحثلط َقبحث شا

ًثنلا ددقبمدد بؽدداْبحثفددزالبحثفاثدديبًذثدد ب َمددابٍلشنددقبمبوددارحلب ؾددمَصببب

ح بحفل ارب ل بثنلشزلبقندُبدالثدْبحثفدزًقببدنيبببببحمل زرحلبحكثونًةَْ،بمتبحصل ا

حجملمٌقدددْبحثلرزٍ َدددْبحألًثدددُبًحجملمٌقدددْبحثلرزٍ َدددْبحثفاةَدددْب دددٓبحثلط َدددقببببب

ْبببحث شددأبث طاقددْبحملالح ددْ،ببب )بَٗددْببًث َدداظبحرددصب ددمث بحملشازبددْبحثلرزٍ َدد

(قنددددُبحزباةدددد بحملوددددارِبثطددددالببRSSحثددددلشنصبحثغ ؾددددَْبحملفشددددلببودددداب   َددددْب

حضدداببحرددصبحثلددمث ب)ببمتبب، و ٌثٌ َددابحثلشنددَصب

2

ηبةلدداٖ ب3(،بًٌٍفدداب دداً )ب)

بحفل ارب ل بأل زحدبصبمٌقتبحث ايبحثلرزٍ َْبحألًثُبًحثلرزٍ َْبحثفاةَْ:

(بقَمْب ل بثاالثْبحثفزًقببنيبملٌصطٓبدر البحجملمٌقلنيبحثلرزٍ َلنيب ٓبحثلط َقبحث شأب3 اً )

بث طاقْبحملالح ْ

بحثشادبحجملمٌقْ

حمللٌصطب

بحسبضابُ

بحكعبزحل

بحملشَارٔ

قَمْب

ب)ل(

Sig αب
در الب

بحسبزٍْ

حرصب

بحألثز

حثلرزٍ َْب

بحألًثُ

ب3.81ب379.43ب30

ب0.82ب58ب0.01ب16.36

حثلرزٍ َْب

بحثفاةَْ

ب3.39ب394.67ب30

(بٍلقابانبه ااب زقبذًبدالثْبةحؾاَْٖبق اب3باصل زحٕبحث لاٖ بيفب اً )

بحألًثددُبحثلرزٍ َددْبْحجملمٌقدد(ببددنيبملٌصددطبدر ددالبا ددزحدببα≤ 0.01مضددلٌٔب)

ثؾددددا بحجملمٌقددددْبلرزٍ َددددْبحثفاةَددددْبحثْبحجملمٌقددددًملٌصددددطبدر ددددالبا ددددزحدب

حثفاةَددْ،بحَدديببنددقبملٌصددطبدر ددالبا ددزحدبحجملمٌقددْبحثلرزٍ َددْبببببببببحثلرزٍ َددْ

(،ببَ مدددداببنددددقبملٌصددددطبدر ددددالبا ددددزحدبحجملمٌقددددْبحثلرزٍ َددددْب394.67حثفاةَددددْ)

ببق ٌ بحثفزالبحثفاثي.(،بًباثلاثُبمت16.36(،بًبنيتبقَمْب ل )379.43حألًثُ)

بَْٗب شندصبع ؾدَْبببًقابمتبحضاببحرصبحألثز،بً  نيبانبقَمْبحرصب مث ب

ِببببحملفشلببوداب   َدْببب قداب زحًحدتبببثطدالببقَ دْبحث اديبببببقندُبحزباةد بحملودار

ا بقنٓبانبةضد ْب د  ّبببهذحبًٍ(،بًهُبقَمْب   ّبًم اص ْ،ب0.82ب–0.37بني)

 حثلرزٍ َْ.حملشازبْبم بحثفزًقب ششٔبة ب
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 عرض اليتاٜج ارتاص٘ بالفرض الرابا:0-0

مدد بفددال بحث لدداٖ بحشباؽددْبب طاقددْبحملالح ددْبصددشُبحث ادديبحسبدداثُبعبددٌببببببب

حثلا دقبمدد بؽدداْبحثفددزالبحثزحبددابًحثدذِبٍدد ؿبقنددُ:ب بٌٍ دداب ددزقبذًبدالثددْببب

(ببدددنيبملٌصدددطٓبدر ددالبا دددزحدبحجملمٌقدددْببα≤ 0.05ةحؾدداَْٖبق دددابمضددلٌٔب)بب

َ نيبحث  نددٓبًحث شددأبث طاقددْبحملالح ددْبثؾددا بحثلرزٍ َددْبحثفاةَددْب ددٓبحثلط دد

بحثلط َقبحث شأ .

بْحجملمٌقدبًثنلا قبم بؽاْبحثفزالبحثزحبدابحشبداـببامل ارةدْببدنيبا دزحدبببببب

 ددٓبحثلط ددَ نيبحث  نددٓبًحث شددأ،بمتبحصددل اح بحفل ددارب ل بببببحثفاةَددْبحثلرزٍ َددْ

ْببببب بثنلشزلبقنُبدالثْبحثفزًقببنيبملٌصدطٓبدر دالبا دزحدبحجملمٌقدْبحثلرزٍ َد

ًث َاظبحردصب دمث بببحثفاةَْب ٓبحثلط َ نيبحث  نٓبًحث شاِبث طاقْبحملالح ْ،ب

(قندددُبRSS)بَٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْبحملفشدددلببوددداب   َدددْببحملشازبدددْبحثلرزٍ َدددْ

متبحضددداببحردددصبحثلدددمث ب)بب،حزباةددد بحملودددارِبثطدددالبب و ٌثٌ َدددابحثلشندددَصبب

2

ηب،)
َْب ٓبحثلط دَ نيبب(بةلاٖ بحفل ارب ل بأل زحدبحجملمٌقْبحثلرزٍ 4ًٌٍفاب اً )

بحث  نٓبًحث شأ:

(بقَمْب ل بثاالثْبحثفزًقببنيبملٌصطٓبدر البحجملمٌقْبحثلرزٍ َْبحثفاةَْب ٓبحثلط َ نيب4 اً )

بحث  نٓبًحث شأبث طاقْبحملالح ْ

بحثشادبحثلط َق

حمللٌصطب

بحسبضابُ

حكعبزحلب

بحملشَارٔ

قَمْب

ب)ل(

Sig αب
در الب

بحسبزٍْ

بحرصبحألثز

ب4.22ب172.90ب30بحث  نٓ

ب0.99ب29ب0.01ب216.91

ب3.39ب394.67ب30بحث شأ

(بٍلقابانبه ااب زقبذًبدالثْبةحؾداَْٖبق داببب4باصل زحٕبحث لاٖ بيفب اً )

ْببحثلرزٍ َْبْحجملمٌق(ببنيبملٌصطبدر البا زحدبα≤ 0.01مضلٌٔب)  دٓبببحثفاةَد

حثلط َدددقبحث شددداِ،بحَددديببندددقبملٌصدددطبببؾدددا بحثلط دددَ نيبحث  ندددٓبًحث شددداِبثب

(،ببَ مداببندقبملٌصدطبحثدار البيفببببب172.90يفبحثلط َقبحث  ندُبثن طاقدْ)ببحثار الب

ًباثلددداثُبمتب(،ب216.91(،بًبنيدددتبقَمدددْب ل بححملضدددٌبْ)ب394.67حثلط َدددقبحث شددداِ)

بق ٌ بحثفزالبحثزحبا.

بَْٗب شندصبع ؾدَْبببًقابمتبحضاببحرصبحألثز،بً  نيبانبقَمْبحرصب مث ب

 دٓببب0.99بنيدتببببقَ دْبحث اديبببثطدالبقنُبحزباة بحملوارِببحملفشلببواب   َْب

ا بقندددٓبانبةضدد ْب دد  ّبمدد بحثفددزًقب شدددشٔبة بببببهددذحبٍددببًبطاقددْبحملالح ددْ،ببب

بحملشازبْبحثلرزٍ َْ.

 :تفصري اليتاٜج ّمياقصتَا 

بًميو ب فض بهذيبحث لاٖ بيفبفٌٕبحالقل ارحلبحثلاثَْ:

 حثاًربحثو  بحثذِب نش ىببَْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْب وُبرو بحملدلشنصبمد بةدحرّببب

شنمددىبًحثددلاوصب َددىببؾددٌرّب زدٍددْبحضدد برغ لددىبًمبددابٍل اصدد بمددابصددَاقببب 

  شنمى.
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 فشَددلب   َددْب RSSابحملددلشنصبمبددابٍدد شًب َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبصدداقابقنددُبب

هدذيبحثل  َدْبببب،بًبلفشَدلبثدُب دٌربةغدزهابببوبٍضلرابم باف اربًمٌحفدَاببغدولبب

 امو ب فزمبحمللشنمنيبةثُبدرحصْبححمللٌِبحثلشنَمُبحملطنٌب.
 ثارحصددْبطددٌح بحثَددٌ ،بمددابةمواةَددْبحثلٌحؽددلبمددابحث احفددْبًحملددلشنمنيببب ددٌ  بح

 حآلفزٍ بيفباِبًقت.
 .بحألةغطْبحثلشنَمَْبحملز  طْببمدحٕبحملوارحل َ ٌ  
 دقددْبذباٍددابحملوددارحلبحشباؽددْببلؾددمَصبحمل ددزرحلبحكثونًةَددْبمدد بموددارحلببببب

 رَٖضَْبًموارحلب زقَْبًذث ببلضنضلبٍضولبقنُبحمللشنصبة  اةوا.
   ٌمول ددْبةثزحَٖددْبب َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبصدداقابيفب ٌثَددابدح شددًابمدد بببببب دد

حمل ا ضددْبحكػبابَددْببددنيبحملددلشنمنيبثن ددزحّٕبا فددز،ب مددابصدداقابقنددُب ٌصددَابب

 ماحرابحمللشنمنيبً  مَْبحثلفو بًةثزحٕبحثش ل.
 بمول ْبرقمَْبب َْٗبحثلشنصبحثغ ؾَْبصاقابيفبصزقْب ؾفابحثؾدٌربب  ٌ 

حمللشن دْببدامل زربًذبمَندوا،ب داثلوزحربًحملمارصدْبٍدتدِبببببببحثفابلْبًحثفَاٌٍهالب

 ةثُبةثزحٕبحثفوز.

ب َٗددْبحثددلشنصبحثغ ؾددَْبعددارابيفببببRSSً ددزِبحث احفددْبانب فشَددلب   َددْببب

  دداٍصبضبلٌٍددالبحثددلشنصببدد مطبًطزٍ ددْبطبلنفددْبعددولبيفبحث واٍددْبضبددٌرًحببببببببب

ْببثشٍادّبمشدااللبحثلاؾدَلبحملشدزيفبثداِبحملدلشنمني،ب مدابانب فشَدلببببببب بRSS   َد

ب َٗدددْبحثدددلشنصبحثغ ؾدددَْباموددد بحملدددلشنمنيبمددد بحثلفدددزمبةثدددُبحملودددا بًحألةغدددطْبب

حملطنٌبْبم وص،بجاب انبثدىبحألثدزبحأل دأبيفب  مَدْبحزباةد بحألدحٖدُبثلؾدمَصبببببببب

بحمل زرحلبحكثونًةَْ.

ْبببب ةثدُبببببهدا تبًحثدتبب(2012عدَمإبةد بفنَدل،ببب)هذيبحث لَردْب لفدقبمدابدرحصد

ًذثد بببثونًةَدْ،بةكةغدإببَٗدْبببب2.0حثٌٍد بب ٌ َد ب   َدالببب اقنَْبحثلشزلبقنُب

حملددداًةالبب-بWikiحقلمدددادًحبقندددُبثدددال ب   َدددال)بضبدددزرحلبحثٌٍددد بحثلغدددار َْبببب

Blogs-حمل لددداٍالبحملاقمدددْبخبامدددْببRSSبًاعدددارلبةلددداٖ بحثارحصدددْببفاقنَدددْب،)

اؾَلبحملشزيفبثداِبحملدلشنمني،بببحملضل امْبيفبر ابمشااللبحثلب2.0حثٌٍ ب   َالب

بًر ابحزباة بحألدحُٖبثاٍوص.

(ب240:239،بـبـب2011 ذث ب لفدقبهدذيبحث لَردْبمدابدرحصدْ)قنُبحثشمداّ،ببببببب

يفببRSSًحثتبها تبةثُبدرحصْباثدزبحصدنح َرَْبم نحدْبقاٖمدْبقندُب   َدْببببببب

بفاقنَدددددْببًاعدددددارلبةلددددداٖ بحثارحصدددددْ  مَدددددْبمودددددارحلبحثلؾدددددمَصبحثلشنَمدددددُ،ب

يفب  مَدْبمودارحلبحثلؾدمَصبببببRSSحمل نحدْبحث اٖمدْبقندُب   َدْبببببحالصنح َرَْب

بحثلشنَمُبثاِبحمللشنمني.

 ذث ب لفقبهذيبحث لَرْبمابدرحصدْ)ه ْبقفمدان،بضبمدابقطَدْبةدَط،بببببب

 اقنَدددددْبةثدددددُببحثلشدددددزلبقندددددُبب(بًحثدددددتبهدددددا ت2013ٍضدددددزٍْبق دددددابحسبمَدددددا،ب

ًذثدد بحصددنح َرَلانبم نحلددانبثنليذٍددْبحثزح شددْبب َٗددالبحثددلشنصبحثغ ؾددَْ،بب

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%8c+%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%a1+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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حقلمددادًحبقنددُب   َال)حملدداًةال،بحثددٌٍوُ،بحثٌَ َددٌب،بحثفَضدد ٌا،بحثلددٌٍن،ب   َددْبببببب

RSSبًاعددارلبةلدداٖ بحثارحصددْببفاقنَددْبحثل  َددالبحملضددل امْبيفبر ددابحزباةدد ب،)

بحألدحُٖبثاِبحمللشنمني.

 :التْصٔات 

 فزًرّبحهلما بحث اٖمنيببٌفابحشبطدطبحالصدنح َرَْبثنرامشدالبحملؾدزٍْببببب

ًمدداب لطن ددىبمدد بموددارحلبمل ؾؾددْبك ضددابواببببببRSSَددْببدداث  زبةثددُب   ب

 مللشنمُبحزبامشال.
 صلفادّبم ببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾدَْبيفب طدٌٍزبحمل دزرحلبحزبامشَدْبًذثد ببببببحال

المواةا ودددابحثلشنَمَددددْبحشباؽددددْببل ددداٍصبًةدحرّبقمنَددددْبحثلشنددددَصبًحثددددلشنصببب

 ً طٌٍزها.
 ددددٌ  بحث  َددددْبحثلالَددددْبحثالسمددددْبثلط َددددقب   َددددْب RSSابيفببغددددولبمٌصددددب

 حزبامشال.
 ق ابدًرحلب ارٍ َْبحملافدزِبحزبامشدالبًملشنمَودابحدٌ باهمَدْب ٌ َد ببببببب

 يفبةظباسبحملوا بحثلشنَمَْ.بRSS   َْب

 :املكرتحات 

 درحصدددْب اقنَدددْب ٌ َددد ب   َدددْببRSSب َٗدددالبحثدددلشنصبع ؾدددَْبيفب  مَدددْببب

 موارحلبحثلؾمَصبحثلشنَمُبثاِبمؾممُبحثلشنَص.
 درحصدددْب اقنَدددْب ٌ َددد ب   َدددْببRSSب َٗدددالبحثدددلشنصبع ؾدددَْبيفب  مَدددْببب

 موارحلبحثلشنصبحثلشاًةُبثاِبطالبب و ٌثٌ َابحثلشنَص.
 درحصْب اقنَْب ٌ َ ببَْٗب شنصبع ؾدَْبيفب  مَدْبمودارحلبحكحبداربثداِبببببب

 طالبب و ٌثٌ َابحثلشنَص.
 لشنصبع ؾددَْببازبامشددالبحملؾددزٍْبببة ددزحٕبحبددٌ ب ل دداً ب  َددَصببَٗددالبحثددبببب

نَمَدْبحشباؽدْببل داٍصبًةدحرّبقمنَدْبحثلشندَصببببببصلفادّبم بحمواةا ودابحثلشبثال

بًحثلشنصبً طٌٍزها.

 قاٜن٘ املراجا 

 :٘ٔأّاًل املراجا العرب 
ب.قاملبحثول ب،حث اهزّب. و ٌثٌ َابحملشنٌمالبًذبداٍيبحثلشندَص(ب2001حثيزٍ بسحهزب) -

ب.  ٌميواب– ط َ وابب–ةغزهاب – ةةلا وداب–حمل زرحلبحكثونًةَْب:ب دؾمَموابب،(2009)حثيزٍ بسحهز -

ب.حث اهزّب:بقاملبحثول 

رهٍْب اٍاّبزبَلب اٍدا،بحبيبم ا ب–حملارصْبحكثونًةَْبب(2001)حبزحهَصبحثفاربًصشادبعاهني -

 .ملترزبحثفام بثلو ٌثٌ َابحثلشنَص،ب نَْبحث  ال،ب امشْبقنيبمشط
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بحثزحسق) - بق ا بًحثضشَا بحثغزقاًِ بحثلفاقل2009مجا  بحصنح َرَال ببشض بحصل اح  ب اقنَْ ب(.

حالثونًةُبيفب  مَْبموارحلبحثلفاقلبماب ط َ البحزبَلبحثفاةُبثنٌٍ بثاِبطالببحثارحصالب

ب بحثلشنَص بحثنبَْ، و ٌثٌ َا ببونَْ بب–حثشنَا بًحبٌ  بدرحصال بحثض ٌِب)صنضنْ بحثشنمُ حملترز

 .2009،بحزبمشَْبحملؾزٍْبثلو ٌثٌ َابحثلشنَص،با لٌبزب(حثفاةُبقغز

بةطمَشِ) - بامحا بة ا2006مجَل بيفب(. بحثلشنَص بدقص با ل بم  بحكثونًةُ بحثلشنَص بكدحرّ بمزن  

ب امشْب بحملشنٌما َْ، ب نَْ بم غٌرّ، بغ  بد لٌرحي بًحملفلٌحْ.)رصاثْ بحثل نَاٍْ حزبامشال

بغزةاطْ،بحص اةَا(.

بقمزٔ - بحثزمح  بق ا بحالةنةتRSS بفامْ (.2011)رحةَا  Really Simple بقنٓ
Syndication،ّب نَْبحآلدحب،ب امشْبحمل ٌ َْ.ب.برصاثْبما ضل بغ بم غٌر

بمضشا) - بحزبامشُ،ب2003رفا بحملشنص بةقاحد بدًرّ بةثُ بم امْ بقمل بًرقْ بحكثونًةُ. بحثلشنَص .)

ب نَْبحثنبَْ،ب امشْبحمل ٌ َْ.

بمحاِ) - بضبفٌ  بحثلؾمَصب2013رةا بموارحل بثل مَْ بع ؾَْ بةثونًةُ ب شنص ببَْٗ ب اقنَْ .)

رصاثْبما ضل ،بمشوابحثارحصالبحثنبٌٍْ،بب.)ؾٌرّحثلشنَمُبثاِبمؾممُبحثلشنَصبجبامشْبحمل 

ب.ب( امشْبحث اهزّ

بحملتم ) - ب2007صشا ب   َْ بحصل اح  .)RSSبحثشادبب بحملشنٌما َْ، بصبنْ بحكثونًةُ، بحثلشنَص يف

 حسبادِبًحثشغزٍ .

باثزب ؾمَصبحصنح َرَْبم نحْبثنلشنصبحمل لغزبقاٖمْبقنُبفامالب2011قنُبحثشماّ) - .)RSSب

بمو ب  مَْ بًحةط اقا وصبقنُ بحثنبَْ ب نَْ بطالب بثاِ بحثلشنَمُ بحثلؾمَص ارحل

ب بحثلشنَص بًحبٌ ب–حٌهلا، و ٌثٌ َا بدرحصال بصنضنْ بحثلشنَص،ب، بثلو ٌثٌ َا بحملؾزٍْ حزبمشَْ

ب.2011حجملنابحسبادِبًحثشغزًن،با لٌبزب

ب2009قمزبصاملب) - بمشاٍ ب( بحكةنةدتب دُبفٌٕ بحمل زرحلبحكثونًةَْبق دز حثلؾمَصب  ٌٍصب ٌدّ

 نَْبحثنبَْ،ب امشْب،بقدضصبحمل داه بًطزقبحثلارٍطب،حثلشنَمُ،برصاثْبد لٌرحيبغ بم دغٌرّ

ب.ا بحث زٔ

ضبمابامحابحثش اصُبًبق ابحثششٍشبطن ْبق ابحسبمَابًبمجا بمؾطفُبحثغزقاًِبًبةةاقَلب -

بةةاقَل) بًاثز2013ضبما بحثلٌحؽنَْ بحث  زٍْ بقنُ بقاٖمْ بع ؾَْ ب شنص ببَْٗ ب ؾمَص هاب(،

ب بحثلشنَص ب و ٌثٌ َا بحثنبَْ، ب نَْ بطالب بثاِ بحثلو ٌثٌ َْ بحملشارل ب  مَْ صنضنْبب–قنُ

بحثزحبا،ب،درحصالبًحبٌ  بحثشاد بحجملنابحثفاثيبًحثشغزًن، بحثلشنَص، حزبمشَْبحملؾزٍْبثلو ٌثٌ َا

 .2013ا لٌبزب

بحثشاطُ) - بق ا بحث ا ا بحكصو ار2015ٍْضبما بحثلشنَص، بيف بحثٌٍ  ب و ٌثٌ َا ب ٌ َ  بحملول ْب(. ،

بحثنبٌٍْ.

حثلو ٌثٌ َابحثلشنَمَْبًحملشنٌما َْ،بحكمدارحلبحثشزبَدْبحمللااّ:بدحربحثولابب(ب2001ضبمابحسبَنْب) -

ب.حزبامشُ

(.بحزبَلبحثفاةُبم بفامالبحكةنةتب:بمافلبة بدرحصْبحثٌٍ ب2009ضبمٌدبق ابحثضلاربفنَفْ) -

  .2009م بقغز،بمارظب،بحثشادبحثفاCybrarians Journal،ب2.0ًحملول البب2.0

بقنُب2003مؾطفُب ٌدل) - بحالةنةتبًاثزي بقأبع وْ بحمل زرحلبحثلشنَمَْ بثل اٍص بة ا  بب إ .)

حدباهالبحثطالببعبٌبحثلشنصبحمل يبقنُبحثغ وال.)رصاثْبد لٌرحيبغ بم غٌرّ،ب نَْبحثنبَْ،ب

ب امشْبحنٌحن(.
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بحثششٍش) - بق ا بًاعزل ب ٌدل ب2008مؾطفُ بحملضل  نَْ بحسبا ال بم ب(. بحملؾزٍْ ثنرامشال

ب بحثلشنَص ب و ٌثٌ َا بحكثونًةُ، بحثلشنص بق اؽز بًحبٌ ب–مضلٌدقال بدرحصال حملترزب)صنضنْ

ب،بحزبمشَْبحملؾزٍْبثلو ٌثٌ َابحثلشنَص.(حثشنمُبحثض ٌِبحسبادِبقغز

 حث اهزّ،بٍضطزًنبثنط اقْبًحث غز..ب(.ببَٗالبحثلشنصبحثلفاقن2015َْة َلب ادبقشمُ) -

بحسبنفاًِ) - بدحرب2006ًثَا بحألردن، بقمان، بحملشنٌما َْ. بيفبقؾز بحثلشنَص بمضلااثالب و ٌثٌ َا .)

بحثفوز.

ب شنَمُبقاٖصبقنُببشضب ط َ البحثٌٍ ب2009ًثَابحسبنفاًِ) - ب ؾمَصبة ا  ً اقنَلىبيفبب2.0(.

ب و ٌثٌ َاب بثاِبطالب بحصل احمى بعبٌ بًحالدباي بحملشزيفبًحثلفو بحكبلوارِ بحثلاؾَل   مَْ

ب و ٌث بحثلشنَص، بحثلشنَص بحثلشنَص،ب،صنضنْبدرحصالبًحبٌ ب–ٌ َا بحملؾزٍْبثلو ٌثٌ َا حزبمشَْ

 .2009حجملنابحثلاصابقغز،بحثشادبحثزحبا،بحزبشٕبحثفاةُ،با لٌبزب

بحثششب) - بقفمان ب2013ه ْ بحثلشنصب(. بًاصنٌب بمفؾنْ( بحثزح شْ)مٌ شّ، بحثليذٍْ ببني حثشالقْ

بحملشزيف بحثلاؾَل ب  مَْ بقنُ بحثغ ؾَْ بحثلشنص بثاِببب َٗال بحثذح ُ بًحثل  َص بحملوارِ ًحألدحٕ

ب.(،ب امشْبقنيبمشطحث  الرصاثْبد لٌرحي،ب نَْبطالبب و ٌثٌ َابحثلشنَص.)

(.بم بة صبةدحرّبحثلشنصبحكثونًةُبةثُببَٗالبحثلشنصبحثغ ؾَْ:ب2008ه ابب تبصنَمانبحشبنَفْ) -

ثزٍاال،بحثضشٌدٍْ،بقزالبًذبنَل،بًرقْبحبيبم امْبةثُبمنل ُبحثلشنَصبحكثونًةُبحألً ،بح

 .9،بـ2008
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