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بسىامج تعلٔنٕ مكرتح قائه علٕ الدمج  بني إسرتاتٔجٔ٘ 
التدٔل املْجُ ّالتعلٔه اإللكرتّىٕ ّأثسِ يف تينٔ٘ 

مَازات التفكري اإلجيابٕ لدٖ طالبات كلٔ٘ االقتصاد 
 امليزلٕ 

 د/  إيمان علي أبو الغيط 
 اطتار  املِآج ٗطشق اهتذسٙع املظاعذ

كوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ جاًعٞ ا٪صٓش 

 ملشتدلص 4ا 
 بددن تعوٌٚددٛ ًحددائ قددا٢ٍ عوددٛ اهددذًج    بشُدداًج أثددش عوددٛ اهتعددش  إهددٛ اؿدداهٛ اهبحدد  ٓددذ 

ٛ  امل٘جٕ ٗاهتعوٍٚ اهتخٚى إطااتٚجٚٞ ٛ  اهدتكل   يف تٌِٚدٞ ًٔداسا    اإلهلاُٗد ٜ  اإلهداب  طاهبدا   هدذ

ّ  املِضهٛ ا٨قتـاد كوٚٞ  ٓدزا   ٗهتححٚد   املِضهدٛ   ا٨قتـداد  تدذسٙع  طدشق  ًحدشس  تدذسٙع  خد٩ي  ًد

ٛ  اهدتكل   ًٔاسا  حذد  اهلذ  ٞ  اإلهداب ٞ  هطاهبدا   املِاطدب  اهربُداًج   بِدا١  أطدع  ٗحدذد     اؾاًعد

ٖ  كد١٘  ٗيف   اهحا٢ٍ عوٛ اهذًج اهتعوٌٚٛ ٍ  ا٪طدع  ٓدز ٜ  اهربُداًج  ؿدٌ ٛ  اعتٌدذ  اهدز  بدن  اهدذًج  عود

   ا٨ُاُددد  عدددرب اإلهلاُٗدددٛ ٗاهتعودددٍٚ ؿدددكٛ كتدددذسٙع مبشاحودددٔا امل٘جدددٕ اهتخٚدددى إطدددااتٚجٚٞ

 اه٘احددذٝ اجملٌ٘عددٞ رٗ اهتجددشٙي اهتـددٌٍٚ عوددٛ اهحددا٢ٍ اهتجددشٙي ػددبٕ املددِٔج اهبحدد  ٗاطددتخذَ

ّ  اهبح  عِٚٞ ٗتلُ٘    اهبعذٜ اهحبوٛ ٗاهحٚاغ ٞ  60 ًد ّ  طاهبد ٞ  طاهبدا   ًد ٞ  اهكشقد ٛ ) اهشابعد  قظدٌ

 ٞ َ  اهتغزٙد ٞ  ٗتلِ٘ه٘جٚدا  ا٪طعٌددٞ ٗعود٘ ٛ  ا٨قتـداد  بلوٚددٞ(  ا٪غزٙد  ٗمتثودد    ا٪صٓدش  جاًعددٞ املِضهد

 عوددٛ ٗبعددذٙا قبوٚددا املحٚدداغ تطبٚدد   ٗمت( اهباحثددٞ إعددذاد) اإلهددابٛ اهددتكل  ًحٚدداغ يف اهبحدد  أداٝ

يف تٌِٚددٞ   املحددائ اهتعوٌٚددٛ هوربُدداًج اهكعدداي ا٪ثددش اهِتددا٢ج أٗكددح   ٗقددذ اهبحدد  عِٚددٞ اهطاهبددا 

ٝ  خد٩ي   اهربُداًج  تدثث   ٗاطدتٌش    اهطاهبا  هذٜ اإلهابٛ اهتكل  ًٔاسا  ٞ  فدا  تظٔدش  ٗمل   املتابعد

ٛ  اهبح  عِٚٞ اهطاهبا  دسجا  ًت٘ططٛ بن احـا٢ٚا داي فشق ٗج٘د اهِتا٢ج  اهدتكل    ًحٚداغ  عود

ٛ  اهتخـدف  ٨خدت٩   ٙعضٜ اإلهابٛ ٛ  اهِتدا٢ج  تودم  كد١٘  ٗيف.  ا٪كدادي ٝ  اهبحد   أٗؿد  بلدشٗس

ٞ  اهدددرباًج  آتٌددداَ ٞ  باؾاًعدددٞ اهذساطدددٚ ٛ  اهدددتكل  ًٔددداسا   بتٌِٚددد ٝ  اإلهددداب َ   ٗكدددشٗس  اطدددتخذا

 هددذٜ اهِكظددٚٞ ٗاهظددٌا  اهظددوبٚٞ اهزِٓٚددٞ اهـدد٘س بعدد  تعددذٙى يف امل٘جددٞ اهتخٚددى إطددااتٚجٚٞ

 اخددشٜ تذسٙظددٚٞ اطددااتٚجٚا  ًدد  اإلهلاُٗددٛ اهتعوددٍٚ اطددااتٚجٚا  بددذًج ٗا٨ٓتٌدداَ اهطدد٩  

 . أكثش عحوٚٞ عٌوٚا  هت٘ظٚف

إطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى امل٘جدٕ   اهدتكل      اهلوٌا  املكتاحٚٞ : اهتعودٍٚ املدذًج   اهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ       

 اإلهابٛ .

A proposed educational program based on the blending of 
guided imagination strategy and e-learning and its impact on 

developing positive thinking skills among students of the 
Faculty of Home Economics. 

Dr. Eman Ali AboELghet 
Abstract : 

 The aim of the current research is to identify the impact of a proposed 
educational program based on the blending of guided imagination 
strategy and e-learning on developing positive thinking skills among 
students of the Faculty of Home Economics through teaching the Home 
Economics Teaching Methods course, and to achieve this goal, positive 
thinking skills were identified appropriate for university students. The 
foundations for building an educational program based on inclusion were 
identified, and in light of these foundations, the program was designed 
that relied on the blending of a strategy of guided imagination in its 
stages, such as classroom teaching and e-learning via the Internet. Of 60 
female students from the fourth year (Departments of Nutrition and Food 
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Science and Food Technology) at the Faculty of Home Economics, Al-
Azhar University, and the research tool consisted in the positive thinking 
scale (the researcher preparation), and the scale was applied before and 
after the research sample students, and the results showed the effective 
impact of the educational program The proposal was to develop positive 
thinking skills among female students, and the program’s influence 
continued during a period of time Follow-up, and the results did not show 
a statistically significant difference between the mean scores of the 
research sample on the positive thinking scale due to the difference in 
academic specialization. In light of these results, the research 
recommends the need for university study programs to focus on 
developing positive thinking skills, the necessity of using wave imagery 
strategy to modify some negative mental images and psychological 
features of students, and interest in blending e-learning strategies with 
other teaching strategies to employ more mental processes. 
key words :Blended Learning , e-learning strategy ,Guided  
imagination Strtegy , positive thinking. 

 4 ٘مكدم 
ُظشا هولث  ًّ املؼل٩  اهًٚ٘ٚٞ اهيت ت٘اجٕ اهكشد أثِا١ تكاعودٕ ًد  ب٣ٚتدٕ      

ٗعوٚددٕ أْ ٙتغوددي عوٚٔددا أٗ ٙتلٚددف ًعٔددا هٚحٚددا حٚدداٝ طٚبددٞ ًو٣ٚددٞ بااهظددعادٝ        

ٗاهتكددا٦ي ٗا٨لدداص   ٗ٪ْ اهددتكل  اهظددوٍٚ عاًددى ًٔددٍ يف حٚدداٝ اهكددشد هعوددٕ        

ٔدا   ٨ٗ ِٙطبد  رهدم    وذد ًظاس حٚاتٕ ٗودى ًؼدل٩تٕ ٗٙظدٚطش عودٛ ًتغ ات    

عوٛ اهتكل اهعؼد٘ا٢ٛ أٗ اـدشايف أٗ اهظدوي ٗهلدّ ِٙطبد  عودٛ اهتكل اهعوٌدٛ        

ٗاملِطحٛ ٗاهتكل اإلهابٛ  ٗٙعذ اهتكل  اإلهابٛ أحدذ أاداا اهدتكل  اهدزٜ     

ٙشتحددٛ بدداهكشد ٗٙظدداعذٖ عوددٛ اطددتثٌاس عحوددٕ ًٗؼدداعشٖ ٗطددو٘كٕ ٗاكتؼددا     

أفلدددى باطدددتخذاَ أُؼدددطٞ ٗأطددداهٚي  قددد٘اٖ اهلاًِدددٕ ٗتغدددٚ  حٚاتدددٕ عودددٛ مددد٘   

(. فاإلهابٚن ًّ اهِاغ طا٢كدٞ ًتِ٘عدٞ    6 -5: 2012إهابٚٞ)طاًٚٞ ا٪ُـاسٜ 

ػٌعٔددٍ ؿددكا  ًؼدداكٞ عِددذًا ٙتطوددي ا٪ًددش ًددٍِٔ اهتـددش  يف ً٘اقددف       

اهتدد٘تش ٗاهلددغن اهِكظددٛ   فٚتـددشفْ٘ بذسجددٞ عاهٚددٞ ًددّ اهلكددا١ٝ ٗاهكاعوٚددٞ     

( . ٗقدذ   1: 2010حذا  )عبذ اهظدتاس ابدشآٍٚ   ا٨جتٌاعٚٞ  بظبي ًا ٙتبُِٕ٘ ًّ ًعت

ظٔددش عوددٍ اهددِكع اإلهددابٛ اهددزٜ ٙٔددتٍ بذساطددٞ قددذدا  اهظددعادٝ اهبؼددشٙٞ       

ٗاهاكٚدددض عودددٛ اهع٘اًدددى اهددديت تحلدددٛ إهدددٛ متلدددن ا٨ُظددداْ ًدددّ عدددٚؽ حٚددداٝ  

ًشكٚٞ   ًٗؼبعٞ وح  فٚٔا طٌ٘حاتٕ   ٗٙ٘ظف فٚٔا قذساتٕ إهٛ أقـدٛ حدذ   

هزا    ٗعّ ا٬خشّٙ ٗعّ اهعامل عاًدٞ )  قٌدذ   مملّ; ٗؿ٨٘ إهٛ اهشكا عّ ا

(. ِٗٓدا ٙدثتٛ دٗس امل٧طظدا  ااهتعوٌٚٚدٞ ًدّ خد٩ي ًدا تحذًدٕ          4:   2014أب٘ حد٩ٗٝ  

املِددآج اهذساطددٚٞ هتٌِٚددٞ املعدداس  ٗاملٔدداسا  ٗا٨ػآددا    ِٗٙطبدد  رهددم عوددٛ      

املحددشسا  اؾاًعٚددٞ بؼددلى أكددرب  حٚدد  تِدد٘ا ا٪ُؼددطٞ ٗاجملددا٨  ٗاتظدداعٔا         

ملحشسا  اؾاًعٚدٞ ًددّ املشتلدضا  اهدديت يلدّ ا٨طدتِاد عوٚٔددا هتٌِٚدٞ ًٔدداسا       فدا 

اهددتكل  اإلهددابٛ يف توددم املشحوددٞ ; اهدديت تعددذ اهب٘ابددٞ ا٪ٗهددٛ هوحٚدداٝ اهعاًددٞ         

ٗاهعٌوٚٞ   فٚتعوٍ اهط٩  باؾاًعٞ ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ ٗٙتدذسبْ٘ عودٛ   

حددى املؼددل٩    ًٗ٘اجٔددٞ   اهتعاًددى ًدد  امل٘اقددف اهـددعبٞ باهابٚددٞ   ٗكٚكٚددٞ     

اهـدددع٘با  مبـددداحبٞ ا٪ًدددى ٗاهتكدددا٦ي دا٢ٌدددا ممدددا هودددي اهظدددعادٝ ٗاهبٔجدددٞ . 
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ٗتشجدد  أٌٓٚدددٞ اهدددتكل  اإلهددابٛ ٗكدددشٗسٝ تٌِٚتدددٕ هددذٜ اهطددد٩  ٨ستباطدددٕ    

مبددتغ ا  ػخـددٚٞ أخددشٜ كتحددذٙش اهددزا  ٗاهشكددا عددّ اؿٚدداٝ كٌددا اثبتدد       

ثبتدد  دساطددٞ )ػددٌٚا١ بددذس   (   ٗدافعٚددٞ ا٨لاصكٌددا أ  2020دساطددٞ )ًددِ ٝ  ددذ  

(   ٗاهذافعٚدددٞ ا٪كاديٚدددٞ ٗا٨ػددداٖ مددد٘ ًِٔدددٞ اهتدددذسٙع كٌدددا    2016اهظدددٚذ 

(   ٗاؽدددار اهحدددشاس  2014أثبتددد  دساطدددٞ ) ًِتٔدددٛ عبدددذ اهـددداحي ٗطددد٘صاْ أ دددذ  

 (. 2014ًٗظتٜ٘ اهطٌ٘ئ كٌا أٗكح  دساطٞ )ًِاي اـ٘هٛ 

كددشد عِددذ حددذٗ  ٗاهددتكل  اإلهددابٛ ٨ ٙحتـددش عوددٛ اهؼددع٘س اهددزٜ ِٙتددا  اه 

اً٘س طٚبٞ يف حٚاتٕ   أٜ عِذًا ٙلْ٘ ًّ اهظٔى اهؼع٘س باهتكا٦ي   ٗإادا ٙعد    

اهحذسٝ عوٛ اؿكاظ عوٛ رهم اهؼع٘س با٪ًى ٗاؿافض أٙا كاْ ًا وذ  هوكشد  

ٗىتوددف رهددم عددّ اهؼددع٘س باهظددعادٝ   ٗٓدد٘ ًددا قددذ ٙددتغ  ٗفحددا ه٫حددذا  اهدديت      

ٕ ٙعٚؼددٔا. ٗتلٌددّ ًتعددٞ اهددتكل  اإلهددا          بٛ يف أُددٕ ٙتظددش  هلددى سكددّ يف حٚاتدد

 ( .  13:  2014) ط٘ٓادفٚوذ

ٗٓ٘ ًـذس ق٘ٝ حٚ  ٙظاعذ عوٛ اهتكل  يف اؿى حيت هذٖ اهكدشد ٗبدزهم   

ٙضداد ثحٞ ٗق٘ٝ   ًٗـدذس حشٙدٞ ٪ُدٕ ودشس اهكدشد ًدّ ًعاُداٝ اهدتكل  اهظدوي          

هددزّٙ ٙعٚؼددْ٘ %يف اهعددامل ٓددٍ ا3ٗآثدداسٖ اؾظددٌٚٞ  ٗهلددّ يف اه٘اقدد  أْ أقددى ًددّ  

حٚاتٍٔ باتضاْ ٗطعادٝ اًا اهِظبٞ اهباقٚٞ فٍٔ ٙتٌِدْ٘ رهدم ٗهلدّ بداهح٘ي دْٗ     

اهكعدددى ٪ْ أفلددداسٍٓ اهظدددوبٚٞ متدددِعٍٔ ًدددّ ؼحٚددد   أٓدددذافٍٔ ٗفحدددا هذساطدددٞ     

 (  85  15:  2009ٝ ا٨ًشٙلٚٞ )ابشآٍٚ اهكحٛظاًعٞ بٚى باه٨٘ٙا  املتحذ

  اهديت قدذ ػعدى اهكدشد ٙكلدش      ٨ٗػم أْ اؿٚداٝ ًو٣ٚدٞ باهعحبدا  ٗاإلخكاقدا    

بؼلى قبن   ٗػعى ُظشتٕ تؼا٦ًٚٞ ه٫ػٚا١ ًّ ح٘هٕ   ٗه٘ اطتجا  ٗٗقد   

ؼدد  طا٢وددٞ توددم ا٪فلدداس اابطددٞ ملددا اطددتطاا اهعددٚؽ بـدد٘سٝ طدد٘ٙٞ ُكظددٚا         

ٗاجتٌاعٚدا   هددزهم تددشٜ اهباحثدٞ أْ اهتخٚددى ٙعددذ إطدااتٚجٚٞ عحوٚددٞ ٗٗطددٚوٞ    

ٗٙعاجل إخكاقاتٕ  ٗٙعطٕٚ ؿد٘سٝ رِٓٚدٞ    دفاعٚٞ قذ وح  ًّ خ٩هلا أح٩ًٕ  

إهابٚدددٞ يلِدددٕ ؼحٚحٔدددا يف اه٘اقددد  باملثابشٝ ٗاتبددداا ا٨طدددو٘  اهظدددوٍٚ يف حدددى  

 املؼل٩  يف ج٘ ٙلكٛ عوٕٚ اهتخٚى ا٪ًى ٗاهتكا٦ي .

فاهتخٚددى ٓدد٘ اهددتكل  اهعٌٚدد  هوكددشد ٙت٘ؿددى بددٕ إهددٛ ًددا بذاخوددٕ   حٚدد  أْ     

   ٗ احددذ   فاهتخٚددى هددٚع ؿدد٘س خٚاهٚددٞ     اهددذًاو ٗاهتخٚددى ٙعٌدد٩ْ ًعددا يف إطدداس  

 (. : potter, 200 9  ٗخططا هوذًاو )  ٗهلِٕ أٓذا    ٗسغبا    ًٗحاؿذفشدٝ  

ٗٙعذاهتخٚى ٗطٚوٞ هت٘طٚ  ػشبٞ اهكشد   حٚ  ٙتخٚى ًدا ٨ يلدّ س٦ٙتدٕ    

ٗٙكٍٔ ًا مس  ًّ ا٬خشّٙ   ٗٙكلدش فٌٚدا مل ىتدربٖ بعدذ   بدى يلِدٕ املغداًشٝ        

  ٚ عابٕ مبظددداعذٝ خٚاهددٕ فٚححددد  ٓددذ  أٗ حودددٍ بعٚدددذ   أٗ   أبعددذ ًدددّ حددذٗد اطدددت

ى٘ض ػشبٞ تاسىٚٞ أٗ اجتٌاعٚٞ   أٗ ٙشٜ ُكظٕ يف ً٘قد  ًعدن ; أٗ ًلداْ    

ػددخف ًعددن   ٗأثِددا١ رهددم ٙظتلؼددف ًؼدداعش جذٙددذٝ ٗأفلدداس ًتِ٘عددٞ   ٗقددذ      

 2015ؼذ  هٕ عٌوٚٞ تـكٚٞ عاطكٚٞ ; أٗ اصدٗاجٚٞ يف املؼاعش ٗا٨ُكعدا٨    

:40 ) Fleer    . ) 
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ٗوٌى اهتخٚى قد٘ٝ داخوٚدٞ بظدبي اهع٘اطدف ٗ ا٨ُكعدا٨  اهديت ِٙؼدطٔا يف        

اهكشد   ٗا٨ُكعا٨  اإلهابٚٞ ًكتائ ج٘دٝ اؿٚاٝ  ٗاملظتحبى اإلهابٛ املتخٚدى  

مسٞ أطاطٚٞ ًّ مسا  اهتحكٚض اهدزاتٛ هوكدشد   ٗؽتودف ٗظٚكدٞ ا٨ُكعدا٨       

ّ ٗظٚكددٞ ا٨ُكعددا٨  اهظددوبٚٞ  اإلهابٚددٞ )اهِاػددٞ عددّ اهددتكل  اإلهددابٛ( عدد   

)اهِاػٞ عّ اهتكل  اهظوي(   فا٨ُكعا٨  اإلهابٚدٞ تظداعذ عودٛ اهبِدا١ ٪ُٔدا      

تعٌدى عوددٛ ت٘طدٚ  ًددذاسن اهكدشد ٗاطددتٚعابٕ   بٌِٚدا تعٌددى ا٨ُكعدا٨  اهظددوبٚٞ      

 ( .MacIntyre & Gregersen 2012:علع رهم ) 

;فٔ٘ وتى ًِضهدٞ اهدتكل     ٗ٪ْ اـٚاي أحذ ًلُ٘ا  اهِؼاا اهعحوٛ املعشيف

  ٗٙعترب ا٪طاغ ا٪ٗي فٕٚ   كٌا ٙعترب عٌوٚٞ ًٌٔٞ ًّ اهعٌوٚا  اهديت ٙحدَ٘   

عوٚٔدددا اهدددتكل    إر ٙحدددَ٘ اهكدددشد ًدددّ خددد٩ي اـٚددداي بتـددد٘س عِاؿدددش اـدددربا   

 (. 337:  1999املاكٚٞ ٗإعادٝ تِظٌٚٔا ٗتحذئا يف ػلى جذٙذ ) جابش جابش 

 يف باؾظدذ  هٚتـدى  اهعحدى  ٙظتخذًٔا اهيت وغٞاه ٓ٘ ٗعوٛ رهم فإْ اهتخٚى

 أٗ مساعٔدا  أٗ س٦ٙتٔا يلّ اهيت ا٪فلاس تذف  عّ عباسٝ   فٔ٘ رِٓٚٞ ؿ٘س ػلى

 هٚظدد  ٗاهـدد٘س   اهـدد٘س عددرب ػدد٤ كددى ًدد  عحوٚددا ُتكاعددى فددِحّ اطتؼددعاسٓا 

 تعددب  أٗ ًوٌددع أٗ سا٢حددٞ أٗ ًددزاق أٗ ؿدد٘سٝ أٗ ؿدد٘تا ٓددٛ بددى بـددشٙٞ كوددٔا

  ٗوتدداا اهكددشد هت٘جٚددٕ تكلدد ٖ ٗتـدد٘ساتٕ  ٗأٗٓاًددٕ اهكددشد ػدداس  عددّ داخوددٛ

اهتخٚوٚٞ يف ا٨ػاٖ اإلهابٛ حيت ٨ ٙح  ؼ  طا٢ودٞ ؽٚدى ا٪فلداس اهظدوبٚٞ      

  ًٗددّ ثددٍ ًعاٙؼددتٔا   ٗتحٌـددٔا ; ممددا قددذ هوددي هددٕ اؿددضْ ٗاهلثبددٞ   ٗعددذَ          

 اهحددذسٝ عوددٛ ا٨لدداص ٗاهددتعوٍ   ٗٓدد٘ علددع ًددا هوبددٕ اهددتكل  اإلهددابٛ كٌددا     

(  ٗدساطدٞ    (Brooks  etal ., 2011 اتلد  ًدّ اهذساطدا  اهظدابحٞ ًثدى دساطدٞ       

(MacIntyre & Gregersen, 2012 ). 

كٌدددا أْ اهتخٚدددى أداٝ تعوٌٚٚدددٞ ق٘ٙدددٞ    ٗٓددد٘ ًٔددداسٝ يلدددّ اهتدددذسٙي عودددٛ    

اطتخذأًا ; إر تلٌّ ق٘ٝ اهتخٚى يف أُدٕ ٙحدذَ ُتداا اهدتكل  يف اهِـدف ا٪يدّ       

شتبن بل٩ اؾاُبن ًدّ اهدذًاو   إرا مت تكعٚدى ا٪ُؼدطٞ     ًّ اهذًاو   كٌا قذ ٙ

اهتابعددٞ بؼددلى ًتِدد٘ا   ٗعِددذ ت٘جٚددٞ اـٚدداي بتؼددعٚي اهتكل اهتخٚوددٛ ِٙددتج       

 ((Allen, 2006 :46 اهتخٚى ا٨بذاعٛ

ٗإرا ٓذ  املعوٍ هتححٚ  ا٨بذاا هذٜ كى طاهي يف اهـدف اهذساطدٛ يلِدٕ    

ُٛ ٗحشٙٞ اهكلش ٗاهتعب    ٗيلدّ  اطتخذاَ اهتخٚى ً  اطتخذاَ اهتعوٍ اهتعاٗ

هعٌوٚا  اهتكل  ٗاهتخٚى اهعٌى يف اُظجاَ فٚـب  هذٜ اهطد٩  أاداا تعودٍ    

( . ٗتؼددان اؿدد٘اغ يف  Annarella,2000ًتِ٘عددٞ ًٗٔدداسا  تكلدد  ًتباِٙددٞ )   

ؼحٚ  رهم   فتث  تودم اهـد٘س اهزِٓٚدٞ اهتخٚوٚدٞ اطدتجابٞ اُكعاهٚدٞ ًعِٚدٞ         

 هذٜ اهطاهي.

فددشاد اهتخٚددى يف ثدد٩  ؿدد٘س ا٪ٗهددٛ بـدد٘سٝ عك٘ٙددٞ   ٗاهثاُٚددٞ      ٗٙعدداٙؽ ا٪

باهتحكٚض ٗا٨طتثاسٝ ٗاهثاهثٞ باهت٘جٕٚ اهزاتٛ اهدذاخوٛ )عبدذاا اًب٘طدعٚذٜ        

(. ٗتشٜ اهباحثٞ إُٔ عِذ اطتخذاَ اهتخٚدى يف   327- 326:  2009طوٌٚاْ  اهبو٘ػٛ 

 ٍ   حددديت ٙـدددب   اهتعودددٍٚ ٗاهدددتعوٍ ٨بدددذ ًدددّ ت٘جٚدددٕ املعودددٍ هوطددد٩  ٗؼكٚدددضٓ
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اهتخٚددى ٗطددٚوٞ هت٘طددٚ  ػشبددٞ اهطدد٩    ٗاهتعددش  عوددٛ املكددآٍٚ اؾذٙددذٝ        

ٗفٔددٍ اهع٩قددٞ بددن اـٚدداي ٗاه٘اقدد    ٗعوٚددٕ أٙلددا ت٘جٚددٕ خٚدداي اهطاهددي مدد٘       

اهـ٘س اهزِٓٚٞ اإلهابٚٞ املشتبطٞ مب٘ك٘ا اهتعوٍ ًدّ خد٩ي ٗظدا٢ف اهعحدى       

   ٗ ؼكٚدددضٍٓ ٗاطدددتثاسٝ   ٗدٗسٖ اهكعددداي يف ؼحٚددد  رهدددم حٚددد  ت٘جٚدددٕ اهطددد٩  

ج٘اُي اُكعاهٚٞ ًتعدذدٝ هدذٍٙٔ أثِدا١ اهشحودٞ اهتخٚوٚدٞ مبدا وحد  اهدابٚتٍٔ         

 ٗتعذٙى تكل ٍٓ .

ٗقذ أػاس  اهعذٙذ ًّ اهذساطا  ٗا٨عا  إهٛ اهذٗس اهزٜ ٙوعبٕ اهتخٚدى يف  

 تٌِٚٞ اهعذٙذ ًّ املتغ ا  ًثى 

(    2004جددددٞ اهتحـددددٚى ٗا٨حتكدددداظ يف اهشٙاكددددٚا   يف دساطددددٞ ) خاهددددذ اهعش

  ٗاهتكل  املظتحبوٛ يف دساطٞ 

(   ٗاهتحـٚى يف عودٍ اهدِكع يف دساطدٞ    2008) إياْ اهـاف٘سٜ ٗصٙضٜ عٌش 

             (  ٗاهددددتكل  اهِاقددددذ ٗاهذافعٚددددٞ هوددددتعوٍ يف دساطددددٞ    2019)عبددددذاا اهكشط٘طددددٛ 

 & Henslee(   ٗخكد  قودد  اهشٙاكدٚا  يف دساطددٞ    2014) كد٘ثش اؿشاحؼددٞ  

Klein, 2017)  ( ٞٗأػدداس  دساطدد   )Utay& Miller, 2006   ٕاهددٛ فعاهٚتدد )

ًٗشُٗدددٞ اطدددتخذإً يف ؼحٚددد  أٓدددذا  اهدددتعوٍ . ٗهلدددّ مل تتطدددشق اهذساطدددا    

                                                                                                                                                                          اهظابحٞ هذساطٞ أثش اهتخٚى امل٘جٕ  عوٛ تٌِٚٞ  ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ                                                                                 

كٌددا يلدددّ هوٌعودددٍ أٙلددا ًددد  اطدددتخذاَ اهتخٚددى امل٘جدددٕ ًظددداٙشٝ اهتطددد٘س    

ـداي ٗاملعوً٘دا   ٗبدزهم ٙثخدز اهت٘اؿدى      اهتلِ٘ه٘جٛ يف ظى تطد٘س تحِٚدا  ا٨ت  

بن املعوٍ ٗاملتعوٍ ًِحدٛ جذٙدذ عِدذ اطدتخذاَ املظدتحذثا  اهتلِ٘ه٘جٚدٞ اهديت        

تظتٜٔ٘ اهط٩  ٗؽاطي تط٩عاتٍٔ اهعـشٙٞ  يف اطتخذاَ ا٨ُاُد  ; ٗهلدّ   

ً  ت٘جٕٚ املعوٍ ٗكبن عٌوٚٞ اهتعوٍٚ ٗاهتعوٍ ًّ خد٩ي اهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ    

 املذًج  .

اُتؼاس  ُظٍ اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ  ٗصٙادٝ ا٨قباي عودٛ اطدتخذاًٞ   ًٗد     فٌ  

     ت٘ؿٚا  اهعذٙدذ ًدّ اهذساطدا  باطدتخذاَ رهدم اهدٌِن يف اهتعودٍٚ ًثدى دساطدٞ          

( ًٗد  ًدا أٗكدحتٕ بعد       2009( ٗدساطٞ )أ ذ ٙ٘طف  2007)  كاًى اؿـشٜ 

ًِكـدى   اهذساطا  ًّ ج٘اُدي اهحـد٘س يف اطدتخذاَ اهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ بؼدلى      

اهدزٜ   blended learning(   ظٔش اهتعوٍ املذًج  2005ًثى دساطٞ ) حظّ صٙتْ٘ 

هٌ  بن ًضاٙا اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ٗاهتعوٍٚ اهـكٛ   ٗٓد٘ أحدذ ؿدٚل اهتعودٍٚ     

ٗاهتعوٍ اهيت ِٙذًج فٚٔا اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ً  اهتعوٍٚ اهـكٛ يف إطداس ٗاحدذ   

ٛ طددد٘ا١ املعتٌدددذٝ عودددٛ اهلٌبٚددد٘تش أٗ     حٚددد  ت٘ظدددف أدٗا  اهتعودددٍٚ اإلهلاُٗددد  

املعتٌددذٝ عوددٛ اهؼددبلا  يف اهددذسٗغ ٗٙوتحددٛ املعوددٍ ًدد  اهطاهددي ٗجٔددا ه٘جددٕ يف   

 (.  173:  2005ًعظٍ ا٪حدٚاْ ) حظّ صٙتْ٘ 

ٗتشجدد  أٌٓٚددٞ اهتعوددٍٚ املددذًج يف أُددٕ أكثددش ودد٨٘ ٗفعاهٚددٞ ًٗشُٗددٞ ًددّ    

خذاَ أدٗا  اهتعودٍٚ  أااا اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ مبكشدٖ   حٚد  ٙعتٌدذ عودٛ اطدت    

اإلهلاُٗددٛ اهلاًددى ممضٗجددٞ ًدد  أدٗا  اهتعوددٍٚ اهـددكٛ يف عٌوددٚيت اهتعوددٍٚ         
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ٗاهددتعوٍ   ٗٙتؼدداسن اهطدد٩  يف الدداص ًٔدداَ ٗتلوٚكددا  قددذدٝ ؼدد  اػددشا        

املعوٍ   ً  اطتخذاَ ادٗا  اهتكاعى اإلهلاُٗٛ املتضاًِدٞ ٗغد  املتضاًِدٞ ) جدْ٘     

 ( . 1: 2012ٗهوش 

  إهدٛ اهتغودي عودٛ اهعضهدٞ ٗاملودى اهدزٜ قدذ ٙتظدوى هوطد٩           ٗٓ٘ تعوٍٚ ٙٔدذ 

عِدذ اطدتخذاَ اهتعودٍٚ اإلهلاُٗددٛ ملدذٝ ط٘ٙودٞ   كٌددا ودافا عودٛ دٗس املعوددٍ        

( .كٌدا أُدٕ ٙعطدٛ هلدى      14:  2008ٗاهع٩قدٞ بِٚدٕ ٗبدن اهطد٩  ) قٌدذ عٌاػدٞ       

طاهدي فشؿدتٕ يف اهدتعوٍ ٗفحدا هظدشعتٕ دْٗ تعدشض اهطاهدي اهلدعٚف خاؿددٞ         

اهِكظدددٛ أًددداَ صًددد٦٩ٖ دْٗ اطدددتعذاد ًظدددب    ٗهعدددى اهطددد٩  أكثدددش     هددد٫رٜ

 اُذًاجا ً  املعوٍ ًٗ  باقٛ اهط٩ . 

ب٘ؿددكٕ ًعددضصا هوطشٙحددٞ  2000ٗقدذ بددذأ ظٔدد٘س ًـددطو  اهتعوددٍٚ املددذًج طددِٞ  

اهتحوٚذٙددٞ يف اهتددذسٙع   ٗه٫ُؼددطٞ اهدديت ٙحددَ٘ بٔددا اهطدد٩  بؼددلى فددشدٜ عددرب  

  ٞ غِٚددٞ تكاعوٚددٞ   عٚدد  تظددٌ  هوطاهددي    ا٨ُاُدد  ٗتطبٚحٔددا يف ب٣ٚددٞ تعوٌٚٚدد

باختٚاس ًـادس اهتعوٍ املختوكٞ بظٔ٘هٞ   عٚ  ٙظٔدش ًدا يتولدٕ ًدّ املعشفدٞ      

ٗاملٔاسا  اهيت تعؤٌا باػشا  ًٗظاعذٝ املعوٍ داخى اهغشفٞ اهـكٚٞ ٗخاسجٔا   

ٗيلِٕ اختٚاس ا٨ُؼطٞ اهديت تِاطدي ًظدتٜ٘ ُٗد٘ا اهتعودٍٚ اهدزٜ ٙشغدي بدٕ يف         

ْ املِاطددي هددٕ   ٗبددزهم ٙـددب  اهطاهددي اكثددش اطددتح٩هٚٞ ٗاعتٌددادا   اه٘قدد  ٗامللددا

عودٛ اهددزا  ٗأكثددش قددذسٝ عوددٛ اهدتكل  ا٨بددذاعٛ ٗاهِاقددذ ٗاكتؼددا  املؼددل٩    

:  2018أثِا١ تعوٌٕ أٗ يف حٚاتٕ ) دعا١ اهشحٚى   ًٗثًْ٘ اهؼدِاق   ٗطداسق ج٘صاُدٕ    

575 .) 

حوٚذٜ اهزٜ هٌ  بدن  ٗتشٜ اهباحثٞ إُٔ إرا كاْ اهتعوٍٚ املذًج بؼلوٕ اهت

اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ ٗاهتعوددٍٚ اهـددكٛ اهتحوٚددذٜ تتعددذد ًضاٙدداٖ فددإْ اهددذًج بددن 

إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ ٗاهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ ; هعدى عٌوٚدٞ اهدتعوٍ أكثدش       

ثدددشا١  ;  فٚحدددشن اهتخٚدددى رٓدددّ اهطاهدددي عٚددد  ٙتجاٗصحدددذٗد اهضًددداْ ٗامللددداْ    

رِٓٚٞ تتعدذٜ امل٘قدف اهطبٚعدٛ   ٗبدزهم      با٨عتٌاد عوٛ اهزاكشٝ هتلّ٘ٙ ؿ٘س

يلدّ تحشٙددي املعدداُٛ اجملددشدٝ  ; با٨كددافٞ هت٘جٚددٕ اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ هلددى ًددا ٓدد٘  

اهابٛ ٗبِا١ ٗ فعاي ًّ خ٩ي حذٙ  املعوٍ  أثِا١ اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ   مبا ٙعٌدى  

عوددٛ تلددّ٘ٙ  ؿدد٘س رِٓٚددٞ اهابٚددٞ  ٙشافدد  توددم اهـدد٘س فٌ٘عددٞ ًددّ املؼدداعش    

ا أْ اُتحددداي اهطاهدددي ًدددّ اهشحودددٞ اهتخٚوٚدددٞ اهدددٛ اهتعودددٍٚ       ٗا٪حاطدددٚع كٌددد 

اإلهلاُٗٛ ٨طتلٌاي اهـ٘سٝ اهزِٓٚٞ اهيت تلُ٘  يف اهزاكشٝ با٨كافٞ إهٚٔا  

أٗتعذٙؤا   ٗكدبطٔا مبدا ٙت٘افد  ًد  أٓدذا  اهدذسغ هعدى اهطاهدي إهابٚدا يف          

         ّ  مجٚ  قطدا  امل٘قدف اهتذسٙظدٛ باعتٌدادٖ عودٛ ُكظدٕ ًِدز اهبذاٙدٞ يف تلد٘ٙ

اهـددد٘س اهزِٓٚدددٞ   ثدددٍ  ٗؿدددف تودددم اهـددد٘س ًِٗاقؼدددٞ ٩ًقٔدددا   ٗاكتؼدددا    

ًعوً٘ا  جذٙدذٝ   ٗاكتظدا  خدربا  جذٙدذٝ أٙلدا   كٌدا ٨ يلدّ إغكداي دٗس         

تِ٘ٙدددددددددددد  ا٨طددددددددددددااتٚجٚا  اهتذسٙظددددددددددددٚٞ اإلهلاُٗٚددددددددددددٞ كاملِاقؼددددددددددددا    

اإلهلاُٗٚٞ ٗا٪ُؼددطٞ   ٗاهتعِٚددا  اإلهلاُٗٚددٞ   ٗاهتحددٍ٘ٙ اإلهلاُٗددٛ ; كددى  

ظدداعذ يف فٔددٍ ااتددٜ٘ اهتعوٌٚددٛ جٚددذا  كٌددا ٙشتحددٛ  بددتكل  اهطدد٩       رهددم ٙ

ٗٙظاعذٍٓ عوٛ تٌِٚٞ ًٔاسا  اهتكل  اإلهدابٛ  ًدّ حٚد  اهؼدع٘س باهتكدا٦ي        
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ٗس٦ٙددٞ اإلهابٚددا  حدديت يف اهعحبددا    ٗاهتـددش  يف ً٘اقددف اهتدد٘تش ٗاهلددغن       

ذ ٙلدْ٘   اهِكظٛ بذسجٞ عاهٚٞ ًّ اهلكدا١ٝ ٗاهكاعوٚدٞ ا٨جتٌاعٚدٞ   كٌدا أُدٕ قد      

ًددّ ٓدد١٨٧ اهطدد٩  ًددّ ٨ هٚددذ اطددتخذاَ اهلٌبٚدد٘تش ٗا٨ُاُدد    ٗٙعددذ رهددم       

عحبدٞ يدش بٔددا ٗعوٚدٕ أْ ٙعاؾٔددا ٗٙتخطآدا ٗإ٨ مل ٙظدتلٌى دسطددٕ اهدزٜ بددذأ       

باهشحوددٞ اهتخٚوٚددٞ   ٗمبظدداعذٝ املعوددٍ ٗحثددٕ هوطدد٩  عوددٛ املثددابشٝ ٗاهتجشٙددي  

ٙضٙدذ دافعٚدتٍٔ هودتعوٍ     ٗبزي اؾٔذ هو٘ؿ٘ي ؿى ٗاهتغودي عودٛ تودم اهعحبدا     

ٗهعوددٍٔ أكثددش كددبطا ه٩ُكعددا٨    ٗيددِحٍٔ اهثحددٞ بدداهِكع ٗتحبددى اهددزا     

ٗاهؼع٘س باهظعادٝ . ٗٓ٘ ًا ٙظعٛ اهبح  اؿداهٛ هتححٚحدٕ ًد  اهطاهبدا  عِٚدٞ      

 اهبح  .  

 4 االحشاض مبظكل٘ البحح 
ٙتلدد  ممددا طددب  أٌٓٚددٞ اهددتكل  اإلهددابٛ ٗاؿاجددٞ هتٌِٚددٞ ًٔاساتددٕ هددذٜ   

ٗكددشٗسٝ اهتددذسٙي عوددٛ ا٨طددتخذاَ اهِدداف  ٗا٪ًثددى ه٩ُاُدد  ٗتعوددٍ     اهطدد٩ 

املٔاسا  اإلهلاُٗٚدٞ ٗاهبحثٚدٞ خاؿدٞ هطد٩  اؾاًعدٞ  ٗباطدتحشا١ اهذساطدا         

اهظددابحٞ را  اهـددوٞ مبددتغ ا  اهبحدد  ٨حظدد  اهباحثددٞ عددذَ ٗجدد٘د دساطددا       

 طابحٞ آتٌ  بذساطٞ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جدٕ ًذفدٕ أٗ غد  ًذفدٞ يف    

تثث ٓددا عوددٛ اهددتكل  اإلهددابٛ يف حددذٗد عوددٍ اهباحثددٞ سغددٍ اثبددا  اهعذٙددذ ًددّ  

اهذساطددا  اهتددثث  اهكعدداي هوتخٚددى عوددٛ أُدد٘اا ًتعددذدٝ ًددّ اهددتكل  ًثددى حددى         

( ٗاهدددتكل  ا٨بدددذاعٛ ٗا٨طدددتحشا٢ٛ   2007املؼدددل٩  يف دساطدددٞ )طدددِا١ أب٘عددداصسٝ   

  ٗاهددتكل   Karwowski  & Soszynski,  2008)ٗا٨طددتِباطٛ يف دساطددٞ )

      ( ٗاهدتكل  اهتدثًوٛ يف دساطدٞ    Carroll  et al .,  2010اهتـدٌٌٚٛ يف دساطدٞ )  

( ٗاهدتكل  ا٨بدذاعٛ    2012(   )ؿدكٚٞ قٌد٘د    2018)  ُادٙٞ ابد٘ طدلِٚٞ ٗآخدشْٗ     

          ( ٗاهدددتكل  اهِاقدددذ ٗاهذافعٚدددٞ هودددتعوٍ يف دساطدددٞ  2008يف دساطدددٞ ) أيدددّ عوٚددداْ 

( ٗاهددتكل  املظددتحبوٛ يف دساطددٞ ) ايدداْ اهـدداف٘سٜ     2014احؼددٞ ) كدد٘ثش  اؿش

 (. 2017ٗاهتكل  اهتحوٚوٛ يف دساطٞ ) ُاسياْ مجعٞ   (  2013ٗصٙضٜ عٌش 

ٗسغٍ أٌٓٚٞ اهدتكل  اإلهدابٛ ٗكدشٗسٝ إكظدا  ًٔاساتدٕ هوطد٩  خاؿدٞ        

  ٙ ٘جددذ يف املشحوددٞ اؾاًعٚددٞ  ; ًشحوددٞ ا٨قبدداي عوددٛ اؿٚدداٝ اهعاًددٞ ٗاهعٌوٚددٞ   

قـدد٘س ٗاكدد  يف ا٨ٓتٌدداَ بدداهتكل  اإلهددابٛ ; حٚدد  تكتحددش املِددآج اؾاًعٚددٞ  

هلددزا اهِدد٘ا ًددّ اهددتكل  فدد٩ ٙتددائ اهكشؿددٞ هوطدد٩  ٨تحاُددٕ مبٌاسطددتٕ ; ٗٓدد٘       

تكل  فعاي; هوي اهبٔجٞ ٗاهتكا٦ي ٗاهظدعادٝ ٗاهديت وتداجْ٘ إهٚٔدا كطاقدٞ      

ؼدل٩    كٌدا أْ إتحداْ    إهابٚٞ يف ظى اهعـدش اؿداهٛ طدشٙ  اهدتغ  كدث  امل     

اهطدد٩  ملٔدداسا  اطددتخذاَ اهلٌبٚدد٘تش ٗا٨ُاُدد  ًددذفا ًدد  اهتعوددٍٚ اهـددكٛ       

اهحدددا٢ٍ عوددددٛ اهتخٚددددى امل٘جدددٕ  وظددددّ اطددددتٚعابٍٔ   ٗيلدددٍِٔ ًددددّ اطددددتخذاَ    

اهتلِ٘ه٘جٚدا اؿذٙثددٞ بلكدا١ٝ  ٗٙتغوبددْ٘ عوددٛ اهعحبدا  اهدديت قدذ تدد٘اجٍٔٔ ; ممددا     

بداهكخش ٗهعودٍٔ ٙكلدشْٗ تكلد ا      ٙعضص ثحتٍٔ بثُكظدٍ ٗٙعدضص هدذٍٙٔ اهؼدع٘س    

 اهابٚا يف اؿٚاٝ مب٘اقكٔا ًٗؼل٩تٔا .
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 4 مظكل٘ البحح 
ًّ خد٩ي ًدا طدب  ًٗد  إػداسٝ اهعذٙدذ ًدّ اهابد٘ٙن ًثدى  )عكد  اهطِداٜٗ            

(     إهدددٛ أْ ِٓدددان قـددد٘س يف ا٨ٓتٌددداَ مبٌاسطدددٞ    2013(   )  قٌدددذ دسٙدددي   2007

اهطد٩  ملٔداسا  اهددتكل  ب٘جدٕ عدداَ يف اهكـد٘ي اهذساطددٚٞ   ٗت٘ؿدٚا  ا٨عددا       

املددذًج يف بلددشٗسٝ تطبٚدد  ًضٙددذ ًددّ اهذساطددا  هوتثكددذ ًددّ فعاهٚددٞ اهتعوددٍٚ    

ب٣ٚدددددددا  تعوٌٚٚدددددددٞ كتوكدددددددٞ ًٗددددددد  ًدددددددتغ ا  كتوكدددددددٞ ًثدددددددى دساطدددددددٞ      

Kitchenham,2005)    ْٗ(ٗدساطدٞ )عودٛ    2011( ٗدساطٞ ) ُٙ٘ع اهُٚ٘ع  ٗآخدش

(   ًٗ  عذَ ٗج٘د دساطا  طابحٞ ) يف حذٗد عودٍ  2012اهضغي ٗحظّ ب  دًٗٛ 

ٗاهتعوددٍٚ اهباحثددٞ ( تبحدد  يف فعاهٚددٞ اهددذًج بددن إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ    

 اإلهلاُٗٛ يف تٌِٚٞ ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ .

ًٗددّ خدد٩ي تددذسٙع اهباحثددٞ عددذٝ طددِ٘ا  ملحددشس طددشق تددذسٙع ا٨قتـدداد         

( هطاهبددا  اهكشقددٞ اهشابعددٞ ) اهتخــددا  ا٨كاديٚددٞ (   ٗٓدد٘ ًحددشس 1املِضهددٛ )

دخٚددى عوددّٚٔ ٨ ِٙتٌددٛ هتخــدداتّٔ ا٪كاديٚددٞ ; )حٚدد  أُددٕ أحددذ ًحددشسا    

اهابددٜ٘ هوطاهبددا  املعوٌددا  بلوٚددٞ ا٨قتـدداد املِضهددٛ باهحظددٍ اهابددٜ٘   ا٨عددذاد 

ٗتذسطدددٕ طاهبدددا  ا٨قظددداَ ا٪كاديٚدددٞ باهكشقدددٞ اهشابعدددٞ ًدددّ جٔدددٞ ا٨عدددذاد   

اهثحايف هلّ(    ٨حظ   عذَ إقباي اهطاهبا  عوٛ دساطٞ املحشس ٗكثدشٝ ا٪فلداس   

ي عٌودددّٔ   اهظددوبٚٞ عِدددٕ ; ًددّ حٚددد  ؿددع٘بتٕ ٗعدددذَ ا٨طددتكادٖ ًِدددٕ يف فددا     

با٨كافٞ هعذَ تحبى املٔاَ امل٘كوٞ إهّٚٔ أثِا١ دساطدتٕ   ممدا ٙظدبي هلدّ حاهدٞ      

ًددّ ا٨حبدداا ٗاهتؼددا٦َ   ٗٓدد١٨٧ اهطاهبددا  ًحددب٩  عوددٛ اؿٚدداٝ اهعٌوٚددٞ بعددذ     

اهتخددشا ٗاهدديت تتطوددي ًددّ ا٨ُظدداْ املشُٗددٞ يف اهتعاًددى ًدد  امل٘اقددف ٗاهتكددا٦ي       

اجٔددٞ اهعحبددا  بلكددا١ٝ   ٗهددّ ٙتححدد  ٗاهثحددٞ ٗاهحددذسٝ عوددٛ حددى املؼددل٩    ًٗ٘

رهم إ٨ إرا تذسب  اهطاهبا  عوٛ توم املٔاسا  ٗتعشكّ مل٘اقف ٗلحدّ يف حدى   

 ًؼل٩تّٔ بإهابٚٞ بتح٘ٙى اهتكل  اهظوي اهٛ تكل  اهابٛ .

ٗهوتححدد  ًددّ كددعف ًٔدداسا  اهددتكل  اإلهددابٛ هددذٜ اهطاهبددا  مت تطبٚدد     

( عودٛ عِٚدٞ اطدتط٩عٚٞ    2008س ابدشآٍٚ    ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ ) عبدذ اهظدتا  

 2015( طاهبددٞ باهكشقددٞ اهشابعددٞ اهتخــددا  ا٪كاديٚددٞ هوعدداَ اؾدداًعٟ )    50)

( هوتعش  عوٛ ًظتٜ٘ اهتكل  اإلهابٛ هدذّٙٔ   ٗقدذ اثبتد  اهِتدا٢ج أُدٕ       2016/

%( ٗٓددٛ ُظددبٞ كددعٚكٞ جددذا يف ظددى احتٚاجدداتّٔ هؤٌدداسا    ٨40ٙتعددذٜ ُظددبٞ )

ٔددداسا  اهدددتكل  اإلهدددابٛ ; خاؿدددٞ ٗٓدددّ يف ًشحودددٞ اهؼدددبا   اؿٚاتٚدددٞ ًثدددى ً

 ٗاإلقباي عوٛ اؿٚاٝ اهعٌوٚٞ ٗاهعاًٞ ٗاهضٗجٚٞ  ًٗ٘اجٔٞ اجملتٌ  . 

ٗعوددٛ جاُددي أخددش فددإْ ًعظددٍ ٓدد١٨٧ اهطاهبددا  ٨ ٙظددتخذًّ ا٨ُاُدد  يف        

اهبح  عّ املعوً٘ا  ٗصٙادٝ اـربا  اهتعوٌٚٚٞ ; ٗإاا ٙحتـش اطتخذاًٞ عودٛ  

٘اؿددى ا٨جتٌدداعٛ ٗاهافٚددٕ   ٗٓدد٘ ًددا أػدداس  إهٚددٕ اهطاهبددا  خدد٩ي        ً٘اقدد  اهت

ًحابوددٞ غدد  ًحِِددٕ ًدد  اهباحثددٞ;فّٔ مل ٙتددذسبّ عوددٛ رهددم ٗمل ٙلتظددي توددم     

املٔدداسٝ ممددا هعددى اطددتخذإً يف إطدداس تعوٌٚددٛ عحبددٞ ٙعتحددذ أكثددشّٓ عددذَ        

قددددذستّٔ عوددددٛ ؽطٚٔددددا أٗ اهِجددددائ فٚٔددددا هـددددع٘بتٕ ًدددد  كددددعف ًٔدددداستّٔ       

 ٗٓٛ أفلاس طوبٚٞ أٙلا تبع  اهتؼا٦َ ٗا٨حباا إهٛ ُك٘طّٔ  .اهتلِ٘ه٘جٚٞ ; 
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كدددعف ًظدددتٜ٘ اهدددتكل    يف  اؿددداهٛ تتحدددذد ًؼدددلوٞ اهبحددد   عودددٛ رهدددم  ٗ

اإلهابٛ هذٜ طاهبا  اهكشقٞ اهشابعٞ) ؽــا  اكاديٚٞ( بلوٚٞ ا٨قتـداد  

املِضهٛ جاًعٞ ا٪صٓش . ٗهوتـذٜ هلزٖ املؼلوٞ وداٗي اهبحد  اؿداهٛ ا٨جابدٞ     

ًدددا أثدددش بشُددداًج تعوٌٚدددٛ قدددا٢ٍ اهدددذًج بدددن      ظددد٧اي اهدددش٢ٚع اهتددداهٛ :   عدددّ اه

إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ ٗاهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ يف تٌِٚددٞ ًٔدداسا  اهددتكل   

اإلهابٛ هذٜ طاهبا  كوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ ًّ خ٩ي ًحشس طشق تدذسٙع  

 ا٨قتـاد املِضهٛ؟

 -ا٬تٚٞ :ٗٙتكشا ًّ اهظ٧اي اهش٢ٚع اهظاب  ا٪ط٣وٞ اهكشعٚٞ 

   ًٞددا ًٔدداسا  اهتكل اإلهددابٛ املِاطددبٞ ٗاهدد٩صَ تٌِٚتٔددا هددذٜ طاهبددا  كوٚدد

 ا٨قتـاد املِضهٛ جاًعٞ ا٪صٓش ؟
           ًا ؿد٘سٝ اهربُداًج ااهتعوٌٚدٛ اهحدا٢ٍ عودٛ اهدذًج بدن إطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى

ًحدددشس طدددشق تدددذسٙع ا٨قتـددداد   امل٘جدددٕ ٗاهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ يف تدددذسٙع   

 ؟املِضهٛ
   ًددا أثددش اهربُدد  ٍ ٛ  اًج ااهتعوٌٚددٛ املحددائ اهحددا٢ ٞ  بددن  اهددذًج  عودد  إطددااتٚجٚ

يف تٌِٚددٞ  ًٔدداسا  اهددتكل  اإلهددابٛ    اإلهلاُٗددٛ ٗاهتعوددٍٚ امل٘جددٕ اهتخٚددى

 هذٜ طاهبا  كوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ ؟

     ٓى ٙ٘جذ فشق داي احـا٢ٚا بن ًت٘ططٟ دسجا  اهطاهبدا  ععِٚدٞ اهبحد  ع

 طن اهبعذٜ ٗاهتتبعٛ؟عوٛ ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ يف اهحٚا
        ًٞدا أثدش اخددت٩  اهتخـدف عودٛ ًٔدداسا  اهتكل اإلهدابٛ هوطاهبدا  ععِٚدد

 اهبح  عبعذ تطبٚ  اهربُاًج؟

 4ٕأٍداف البحح4  ٍدف البحح احلالٕ إل 
            ٛبِدددا١ بشُددداًج ًحدددائ هتدددذسٙع ًحدددشس طدددشق تدددذسٙع ا٨قتـددداد املِضهددد

ــدا  أكاديٚدٞ(   هطاهبا  اهكشقٞ اهشابعدٞ  بلوٚدٞ ا٨قتـداد املِضهدٛ ) ؽ    

  ٗاهتعوٍٚ امل٘جٕ اهتخٚى إطااتٚجٚٞ بن قا٢ٍ عوٛ اهذًج
 .ُٛٗاإلهلا 
          اهتغوي عودٛ ؿدع٘با  إطدتخذاَ املظدتحذثا  اهتلِ٘ه٘جٚدٞ ًثدى اهلٌبٚد٘تش

 ٗا٨ُاُ  يف اهتعوٍٚ .
        ًظدداعذٝ اهطاهبددا  عوددٛ إطددتخذاَ قددذساتّٔ اهعحوٚددٞ ًثددى اهتخٚددى  بؼددلى

 اهتعوٌٚٚٞ ٗاؿٚاتٚٞ . أكثش اتظاعا هتححٚ  أٓذافّٔ
   ٞتٌِٚدٞ اهددتكل  اإلهددابٛ هددذٜ اهطاهبددا  )عِٚددٞ اهبحدد  ( ٗاقِدداعّٔ بثٌٓٚدد

 اطتخذإً يف ً٘اقف حٚاتّٔ. 
    ؼحٚدد  ًظددتٜ٘ ًِاطددي ًددّ اهتكددا٦ي ٗا٨قبدداي عوددٛ اؿٚدداٝ  هددذٜ اهطاهبددا

 بعذ دساطٞ اهربُاًج املحائ.  

 4أٍنٔ٘ البحح 
 فٌٚا ٙوٛ :  ظٍٔ اهبح  اؿاهٛقذ ٙ   

 ِٕٙ٘غد   إطااتٚجٚا  ً  املذًج اهتعوٍٚ اطتخذاَ كشٗسٝ عّ اهت  ٞ  تحوٚذٙد

 .  ًتِ٘عٞ عثٚٞ ًتغ ا  هتٌِٚٞ ًثى إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ
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 ًٔداسا   هتٌِٚٞ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ إطتخذاَ كشٗسٝ عوٛ اهتثكٚذ 

 . اهتكل اإلهابٛ

  ٛإطددتخذاَ املظددتحذثا  اهتثكٚددذ عوددٛ أٌٓٚددٞ  تددذسٙي طدد٩  اؾاًعددٞ عودد

 اهتلِ٘ه٘جٚٞ يف إكتظا  املٔاسا  ٗاـربا  اهتعوٌٚٚٞ .
 ٌٞٚٚإهدٛ أٌٓٚدٞ اهدتكل  اإلهدابٛ      ت٘جٕٚ ُظش اهحا٢ٌن عوٛ اهعٌوٚٞ اهتعو

ٗتثث ٖ عوٛ اهط٩  خاؿٞ املحدبون عودٛ اؿٚداٝ اهعٌوٚدٞ يف ظدى املدتغ ا        

 اؿٚاتٚٞ املعاؿشٝ  .
     ٚ٣ٞ اهعشبٚٞ هحٚاغ ًٔداسا  اهدتكل  اإلهدابٛ    تحذٍٙ ًحٚاغ ًحِّ يف اهب

 هذٜ طاهبا  اؾاًعٞ يلّ ا٨طتكادٝ ًِٕ يف اهذساطا  املظتحبوٚٞ.

 4 حدّد البحح 
 إقتـش تطبٚ  اهبح  اؿاهٛ عوٛ :

 ( طاهبٞ ًّ 60ًّ )اهبحدد  ا٪طاطٚٞ ٗتلُ٘   :عِٚدددٞ اهبؼشٙٞ : اؿذٗد أ٨َٗ

ٞ  طاهبدددددددا   ٗعودددددددَ٘ ا٪طعٌدددددددٞ ٗ   اهكشقدددددددٞ اهشابعدددددددٞ قظدددددددٌٛ ) اهتغزٙددددددد

لوٚددددٞ ا٨قتـدددداد املِددددضر جاًعددددٞ ا٪صٓددددش فددددٟ اهعدددداَ  تلِ٘ه٘جٚاا٪غزٙددددٞ( ب

ٗمت إػتحاقٔا كعِٚدٕ قـدذٙٞ ًدّ طاهبدا  اهكشقدٞ       ( . 2017 – 2016اؾاًعٟ)

اهشابعٞ بعذ تطبٚ  إختباس اهتكل  اإلهابٛ عوٛ مجٚد  اهطاهبدا  ٗحـد٘ي    

ا ا٪غزٙددٞ (عوددٛ أقددى طاهبددا  قظددٌٛ )اهتغزٙددٞ ٗعوددَ٘ ا٪طعٌددٞ ٗتلِ٘ه٘جٚدد 

 دسجا  يف إختباس اهتكل  اإلهابٛ.
 أسبعدددٞ طددداعا  اهبحددد  ب٘اقددد  تطبٚددد  بشُددداًج مت  :اهضًِٚدددٞ اؿدددذٗد: ثاُٚدددًا 

 .(2017 -2016)  اؾاًعٛ هوعاَ اهثاُٟ اهذساطٟ اهكـى ًذاس عوٟ إطب٘عًٚا

 ا٪صٓش بطِطا جاًعٞ املِضر ا٨قتـاد كوٚٞ  :امللاُٚٞ اؿذٗد: ثاهثَا.  

  ( ٛٙددتٍ تذسٙظددٕ هطاهبددا   1سابعددا : ًحددشس طددشق تددذسٙع ا٨قتـدداد املِضهدد ٗ   )

اهكشقدددٞ اهشابعدددٞ) اهتخــدددا       ا٪كاديٚدددٞ ( بلوٚدددٞ ا٨قتـددداد املِضهدددٛ   

 ا٪صٓش بطِطا . جاًعٞ

 ح 4  حمصطلحات الب 

 الربىامجProgram  4 
ٙعددش  اهربُدداًج فددٟ اهبحدد  اؿددار بثُددٕ : فٌ٘عددٞ اـددربا  اهتعوٌٚٚددٞ         

طدشق تدذسٙع   اهتدٟ ٙدتٍ تحدذئا يف ًحدشس     كٚٞ ٗاإلهلاُٗٚدٞ ) املذفدٞ (    اهـ

ٗاهتحددٍ٘ٙ ٗاهتعِٚددا     ٗا٪ُؼددطٞ  اهكشقددٞ اهشابعددٞ  هطاهبددا  ا٨قتـدداد املِضهددٛ  

أٗ  اهتددٟ تِكددزٓا اهطاهبددا  طدد٘ا١ فددشاد٠ أٗ فددٟ فٌ٘عددا  فددٟ قاعددٞ اهتددذسٙع     

 اهتكل  اإلهابٛ هذّٙٔ . ًٔاسا  ًّ أجى تٌِٚٞ إهلاُٗٚا 

   التعلٔه املدمجBlended Learning 4 
ٙعش  اهتعوٍٚ املذًج يف اهبح  اؿاهٛ بثُٕ : ُظاَ ًتلاًى ٙدذًج اهتدذسٙع   

ٗجٔددا ه٘جددٕ باطددتخذاَ إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ ًدد  اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ           

باطتخذاَ ٗطدا٢ى اتـداي كتوكدٞ ًعدا هتعودٍٚ ًحدشس طدشق تدذسٙع ا٨قتـداد          

ه٘طددا٢ى اهطددشق ٗا٪طدداهٚي ٗا٪ُؼددطٞ املتبعددٞ يف قاعددٞ   املِضهددٛ   ٗتؼددٌى توددم ا 
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اهذسغ ٗاهحا٢ٌٞ عوٛ اهتخٚى امل٘جٕ   ٗتوتحٛ فٚٔا اهباحثٞ ً  اهطاهبدا  ٗجٔدا   

ه٘جٕ   ٗاهطشق ٗاه٘طا٢ن ٗأدٗا  اهتعوٍٚ ٗا٪ُؼطٞ املظتخذًٞ هوت٘اؿى عرب 

 ا٨ُاُ  املتضاًّ ٗغ  املتضاًّ .

  ٕالتعلٔه اإللكرتّى-learning E 
ٙعددش  يف اهبحدد  اؿدداهٛ بثُددٕ : اطددتخذاَ اهتحِٚددٞ اؿذٙثددٞ كاؿاطددي       ٗ 

ا٬هٛ ٗاهتابو  ٗامل٘باٙى ب٘طا٢طٔا املتعذدٝ ًّ خ٩ي ػدبلٞ ا٨ُاُد  هتدذسٙع    

ًحشسطدددشق تدددذسٙع ا٨قتـددداد املِضهدددٛ بـددد٘سٝ ًتضاًِدددٞ أٗ غددد  ًتضاًِدددٞ ;        

ٚددٞ باطددتخذاَ طددشق تددذسٙع ٗفِٚددا  اهلاُٗٚددٞ ًتِ٘عددٞ كاملِاقؼددٞ اإلهلاُٗ

 ٗاهعـدددف اهدددزٓ    ٗاهتعِٚٚدددا  اإلهلاُٗٚدددٞ   ٗاهعدددشٗض اإلهلاُٗٚدددٞ ; ًددد     

 ت٘ظٚف آهٚا  اهبح  اإلهلاُٗٛ ٗامللتبا  اإلهلاُٗٚٞ عرب امل٘اق  املختوكٞ .

  ُإسرتاتٔجٔ٘ التدٔل املْج Guided  Imagery  Strtegy  
ٗتعددش  يف اهبحدد  اؿدداهٛ بثُٔددا : إطددااتٚجٚٞ تذسٙظددٚٞ تحددَ٘ عوددٛ بِددا١         

طِٚاسٙ٘ ؽٚوٛ تلعٕ اهباحثٞ   ِٗٙتحى فٚٔا اهطاهبا  يف طوظوٞ ًدّ ا٪حدذا    

ٙبِددْ٘ خ٩هلددا ؿدد٘س رِٓٚددٞ تؼددان فٚٔددا اؿدد٘اغ ٗاملؼدداعش   عوددٛ أْ تظددتث       

  ٗاإلقبداي عودٛ   هذّٙٔ ؿ٘سا اهابٚٞ ػعؤٍ يف حاهٞ ًدّ اهتكدا٦ي   ٗاهظدعادٝ    

اؿٚاٝ بعذ خشٗجٍٔ ًّ اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ   حٚ  تدث  هدذّٙٔ تودم اهشحودٞ ًدا      

تدد٘د أْ ؼددثٍٔ عوٚددٞ أٗ تؼددعشٍٓ بحٌٚتددٕ ٗأٌٓٚتددٕ يف حٚدداتّٔ اهعٌوٚددٞ أثِددا١       

مماسطدددٞ عٌوٚدددٞ اهتدددذسٙع يف اهكـددد٘ي اهذساطدددٚٞ   فتتلدددْ٘ اهـددد٘س اهزِٓٚدددٞ  

 ؿدد٘سٝ ًثوددٛ تظددتٌش يف   هددذّٙٔ يف ا٨ػدداٖ اإلهددابٛ ٗٙتـدد٘سْٗ أُكظددٍٔ يف    

كٚودددتٍٔ ٗتعطدددّٚٔ طاقدددٞ اهابٚدددٞ بدددى ٗٙظدددعْ٘ هتححٚددد  تودددم اهـددد٘سٝ يف 

 حٚاتّٔ.   

 4ٕالدمج بني إسرتاتٔجٔ٘ التدٔل املْجُ ّ التعلٔه اإللكرتّى 

ٙعددش  يف اهبحدد  اؿدداهٛ بثُددٕ : اهتكاعددى املتبددادي ٗاملددِظٍ بددن إطددااتٚجٚٞ   

هلاُٗددٛ عددّ طشٙدد  اؾٌدد  بددن   اهتخٚددى امل٘جددٕ ٗ ٗبعدد  أطدداهٚي اهتعوددٍٚ اإل  

ًشاحى إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ ٗ اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ هتدذسٙع ًحدشس طدشق    

ًددّ خدد٩ي بشُدداًج ٙددتٍ اطددتخذإً هتددذسٙع ًحددشس   تددذسٙع ا٨قتـدداد املِضهددٛ .

طدددشق تدددذسٙع ا٨قتـددداد املِضهدددٛ عٚددد  تعدددشض اااكدددشٝ يف ؿددد٘سٝ سحودددٞ   

باحثدٞ ٗتحدَ٘ بٔدا اهطاهبدا  داخدى      ؽٚوٚٞ ًشتبطٞ مب٘ك٘ا اااكشٝ تعذٓا اه

اهـددف اهذساطددٛ   ثددٍ ٙتبعٔددا ٗؿددف اهطاهبددا  هوـدد٘س اهزِٓٚددٞ اهدديت تلُ٘دد           

هذّٙٔ أثِا١ اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ ; عّ طشٙ  اطد٣وٞ توحٚٔدا اهباحثدٞ عودّٚٔ ٗفدت       

بددا  املِاقؼددٞ أٗ قـددٞ تعشكددٔا اهطاهبددٞ أٗ سطددٍ ؽٚوددٛ بددا٪ه٘اْ ٙ٘كدد  توددم    

   ٔ ا ٗت٘كددحٔا هوباحثددٞ ٗص٩ًٚتٔددا   ثددٍ ًِاقؼددٞ     اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ املتلُ٘ددٞ هددذٙ

مجٚدد  اهطاهبددا  حدد٘ي توددم اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ اهدديت تلُ٘دد  هددذّٙٔ   ٙتبدد  رهددم         

عشض املادٝ اهتعوٌٚٚٞ عرب ا٨ُاُد  باطدتخذاَ ٗطدا٢ن ًتعدذدٝ بداهتضاًّ ًد        

ػشئ اهباحثٞ   ثٍ فت  با  هوٌِاقؼٞ ٗا٪ُؼطٞ اإلهلاُٗٚٞ بؼدلى ًتدضاًّ أٗ   

 اهتحٍ٘ٙ ٗاهتعِٚٚا  اإلهلاُٗٚٞ.غ  ًتضاًّ ثٍ 
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   ٕالتفكري اإلجيابPositive thinking  4 
 طشٙحدددٞ  يف اهدددتحلٍ عودددٛ قدددذسٝ اهطاهبدددا  بثُدددٕ اؿددداهٛ اهبحددد  يف ٙعدددش 

  ٗاهظددعادٝ اهتكددا٦ي إهددٛ ٙددذع٘ ًددا كددى مدد٘ أفلدداسّٓ اػدداٖ ٗؼ٘ٙددى تكل ٓددّ

ؼددداعش   ٗاهدددتخوف ًدددّ ا٪فلددداس اهظدددوبٚٞ هتحدددى قودددٔا ا٪فلددداس ٗامل      ٗاهشكدددا

ٞ  اإلهابٚٞ باهاكٚض عوٛ كى ًا ٓ٘ بِا١ ٗجٚذ  ٞ  اإلهابٚدا   ٗس٦ٙد  يف اهلاًِد

 .  ا٨ػاٖ ٓزا يف حٚاتّٔ ُؼاطا  ٗمماسطٞ   اهظوبٚٞ امل٘اقف

     4  ٘االطاز اليظسٖ ّالدزاسات الشابك 
  ُأّال4 التدٔل املْجGuided  Imagery   4 

فٌ٘عددددٞ ًددددّ املٔدددداسا  إْ اهتخٚددددى اهتعوٌٚددددٛ ٓددددٛ عٌوٚددددٞ تعتٌددددذ عوددددٛ 

ا٨دساكٚدددٞ فاهتخٚدددى عِـدددش أطاطدددٛ ٗفعددداي يف ًِظً٘دددٞ اهدددتكل  ٗاهِؼددداا   

اهعحوٛ   هزا هي ا٨ٓتٌاَ بتٌِٚتٕ ٗاطتغ٩هٕ هذٜ اهط٩    حٚ  ٙظاعذ عوٛ 

اهتكل  ٗاهتبـش ٗاهتخٌن فٚـدى بداهتكل  ملدا ٗسا١ اه٘اقد  ٗاهبحد  عدّ املعد         

 اٜٗ .ًّ خ٩ي اهتثًى ٗاهتكل  اهعٌٚ  امل

  تعسٓف التدٔلImagery4 

ٓ٘عٌوٚددٞ رِٓٚددٞ ٙددتٍ ًددّ خ٩هلددا ًعاؾددٞ اهـدد٘س اؿظددٚٞ عٚدد  ٙلددْ٘         

اهط٩  بٔا ًِحادّٙ يف سح٩  ًتخٚوٞ عرب عح٘هلٍ ٗٙظتجٚبْ٘ هلدزا اـٚداي   

ًّ خ٩ي اهـ٘س اهزِٓٚٞ فٚحائ اهبع  ؽ٩ٚ  كاملؼٛ يف حذٙحدٞ مجٚودٞ    

ملتخٚى بت٘ف  اهظشٗ  اهيت تتك  ً  أٗ اؿذٙ  ً  سجى حلٍٚ ٗٙحَ٘ اهعحى ا

ٗٓ٘اهعٌوٚددٞ اهعحوٚددٞ اهدديت تحددَ٘ عوددٛ اُؼددا١ ع٩قددا  جذٙددذٝ بددن     ٓددزا املغددضٜ .

    اـربا  اهظابحٞ   عٚ  تِظٌٔا يف ؿ٘س ٗأػدلاي ٨ خدربٝ هوكدشد بٔدا ًدّ قبدى       

 (.17:   2008)  قٌذ  ب  عاًش 

ٞ أًداَ اؿد٘اغ     ٗٓ٘  اهحذسٝ عوٛ إبذاا اهـ٘س اهزِٓٚٞ عّ أػدٚا١ غد  ًاثود   

أٗ مل تؼددآذ ًددّ قبددى يف عددامل اؿحٚحددٞ  ٗٓدد٘ عٌوٚددٞ عحوٚددٞ تحددَ٘ عوددٛ اُؼددا١    

ع٩قا  جذٙذٝ بن اـربا  ٗتِظٌٚٔا يف ؿ٘س ٗأػدلاي هدٚع هوكدشد خدربٝ بٔدا      

ًددّ قبددى   ٗٙعتٌددذ عوددٛ اطدداجاا املددتعوٍ هوـدد٘س اؿظددٚٞ املختوكددٞ اهبـددشٙٞ     

 (. 195:  2014ش اؿشاحؼٞ ٗاهظٌعٚٞ ٗاهؼٌٚٞ ٗاهوٌظٚٞ ٗاهزٗقٚٞ  )ك٘ث

ٗٙدددشٜ بعددد  اهابددد٘ٙن أْ طبٚعدددٞ اهتخٚدددى بـدددشٙٞ ًدددّ خددد٩ي ا٨دسان      

اهبـشٜ   ٗٙشٜ آخشْٗ أْ اهتخٚى رٗ طبٚعٞ ًلاُٚٞ فلا٢ٚٞ ٗهٚظ  بـدشٙٞ   

فددا٪فشاد املبـددشّٙ ٗغدد  املبـددشّٙ ٙظددتخذًْ٘ ُكددع اهعٌوٚددا  اهعحوٚددٞ يف        

ْ ُظدداَ اهتخٚددى ٨ ٙؼدداا أْ  اهددتكل  ٗاطدداجاا املعوً٘ددا     ممددا ٙددذي عوددٛ أ   

 (. ( Thomas, 1997  :98ٙلْ٘ ؿ٘س ًتخٚوٞ را  طاب  بـشٜ

 4 أىْاع التدٔل 

ياسغ اهط٩  ُ٘عن ًّ اهتخٚى ا٪ٗي ٓ٘ اهتخٚى املؼت  ٗٓ٘ اهدزٜ ٙحد٘د   

اهطاهي إهٛ أح٩َ اهٚحظٞ   ٗاهِ٘ا اهثاُٛ ٓ٘ اهتخٚى ا٨بذاعٛ ٗٓد٘ اهدزٜ ٙحد٘د    

)رٗقداْ عبٚدذا     أٗ إبدذاا قـدٚذٝ أٗ حدى ًؼدلوٞ .     اهطاهي إهٛ سطٍ ه٘حٞ فِٚٞ
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(.ِٗٓان اهتخٚى اهتحوٚذٜ : ٗٓ٘ أْ ٙظتحلشفٕٚ  183: 2011ٗطٔٚوٞ أب٘ اهظٌٚذ 

ا٨ُظاْ ؿ٘س أُؼثٓا ا٬خشْٗ كتـ٘سٖ ٪حذا  اهحـف ٗاهحـا٢ذ اهؼدعشٙٞ  

 (.McNurlin 1995 ( 36-19 :اهيت كتبٔاغ ٖ

 4  املدازض يف التدٔل معْقات 

 َاملذسطدٚٞ   ا٪ٓدذا   اقتـداس  بظدبي  ٗاهتخٚدى  ه٩بذاا املِاطي املِاخ ت٘افش عذ

 .  املِضهٚٞ اه٘اجبا  عوٛ اهط٩  آتٌاَ ٗاُـبا    املعوً٘ا  ؼـٚى عوٛ

 تكشكددٕ ًٗددا اهتعوٌٚٚددٞ اهددِظٍ بظددبي هوطدد٩  اهعحوٚددٞ ا٪ُؼددطٞ ًددّ اؿددذ 

 . عوٍٚٔ

 َاهتدذسٙع  يف اهتخٚدى  بثٌٓٚٞ املعوٌن ٗعٛ عذ  ٍ ٝ    ٗاهدتعو ٕ  ٗكدشٗس  تٌِٚتد

 . اهط٩  هذٜ

 ا٪طشٝ حشق  ٛ َ  عود ٞ  ا٪بِدا١  افلداس  عدشض  عدذ ّ  خ٘فدا  اهتخٚوٚد ٍ  ًد  ٗؿدكٔ

 باؾِْ٘.

  4 ُإسرتاتٔجٔ٘ التدٔل املْجGuided  Imagery  Strtegy  

( بثُٔا خطٞ تذسٙظٚٞ تظتِذ إهٛ طدتٞ ًشتلدضا  ٓدٛ:    1993ٙعشفٔا )جاهٚن 

ٞ اهتخٚدددى فددداهتعب  عِدددٕ ) ا٨طدداخا١   اهددد٘عٛ اؾظدددٌٛ ٗاؿظدددٛ ثدددٍ مماسطددد 

باهوكا أٗ اهلتابدٞ ٗاهشطدٍ ; حديت ٙـدى إهدٛ اهتثًدى بتودم اهتخد٩ٚ  اهذاخوٚدٞ          

 ٗكٚكٚٞ اطتثٌاسٓا يف حٚاتٕ اهعٌوٚٞ .

ٗٓددٛ عٌوٚددٞ رِٓٚددٞ ٙددتٍ ًددّ خ٩هلددا تشكٚددي ٗتكاعددى بددن اهـدد٘س اهعحوٚددٞ 

 املتلُ٘ٞ ًّ خ٩ي اهتعدشض هوخدربا  ٗبدن ًلُ٘دا  اهدزاكشٝ   ٗا٨دسان   ممدا      

         ٞ       ِٙتج عِٕ بد  ًعشفٚدٞ جذٙدذٝ ٙدتٍ اهتعدب  عِٔدا باهشطدٍ أٗ املِاقؼدٞ اهؼدك٘ٙ

 (. 32: 2009  ) عبذاا أًب٘ طعٚذٜ ٗطوٌٚاْ اهبو٘ػٛ

ٗتعددش  يف اهبحدد  اؿدداهٛ بثُٔددا : إطددااتٚجٚٞ تذسٙظددٚٞ تحددَ٘ عوددٛ بِددا١         

طددِٚاسٙ٘ ؽٚوددٛ ٙلددعٕ املعوددٍ   ِٗٙتحددى فٚٔددا اهطدد٩  يف طوظددوٞ ًددّ ا٪حددذا    

ٙبِددْ٘ خ٩هلددا ؿدد٘س رِٓٚددٞ تؼددان فٚٔددا اؿدد٘اغ ٗاملؼدداعش   ٨ٗبددذ أْ ٙظددتث   

املعوٍ  ؿ٘سا اهابٚٞ ػعودٍٔ يف حاهدٞ ًدّ اهتكدا٦ي   ٗاهظدعادٝ   ٗاإلقبداي عودٛ        

اؿٚاٝ بعذ خشٗجٍٔ ًّ اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ   حٚ  تدث  هدذٍٙٔ تودم اهشحودٞ ًدا      

ٚداتٍٔ   فتتلدْ٘ اهـد٘س    ٙ٘د أْ وثٍٔ عوٚدٞ أٗ ٙؼدعشٍٓ بحٌٚتدٕ ٗأٌٓٚتدٕ يف ح    

اهزِٓٚدددٞ هدددذٍٙٔ يف ا٨ػددداٖ اإلهدددابٛ ٗٙتـددد٘سْٗ أُكظدددٍٔ يف ؿددد٘سٝ ًثودددٛ     

تظدددتٌش يف كٚودددتٍٔ ٗتعطدددٍٚٔ طاقدددٞ اهابٚدددٞ بدددى ٗٙظدددعْ٘ هتححٚددد  تودددم    

 اهـ٘سٝ يف حٚاتٍٔ  .

حٚ  ٙشٜ أْ توم اإلطااتٚجٚٞ تظتخذَ هتخكٚف  Gothelf ٧ٙٗكذ رهم 

ى اهظدو٘كٚا  املشغ٘بدٞ   فدٌٚلّ هوطد٩      حذٝ اهت٘تش هذٜ اهكشد   ٗرهدم بتخٚد  

 (.(Sulliva, 2006 :34 تغٚ  طو٘كٚاتٍٔ اؿاهٚٞ إهٛ طو٘كٚا  اهابٚٞ

ٌٙٔدذ  إهٚدٕ    ًّ امل٩حا عوٛ اهتعشٙكا  اهظابحٞ أْ اهتخٚى اإلهابٛ ٓ٘ ًا 

ٗهّ ٙتثتٛ إ٨ عّ طشٙ  ت٘جٕٚٔ م٘ ًا ٓ٘ إهابٛ ; خاؿدٞ إرا تعدشض اهكدشد    
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ٗباهتدداهٛ ٙظددتث  امل٘جددٕ اهـدد٘س ٗاملؼدداعش  اإلهابٚددٞ      ؿددذ  أٗ ً٘قددف طددوي  

ٗٙكلى أْ وذ   تلاًى بن اؿد٘اغ ٗاهـد٘س اهزِٓٚدٞ املتلُ٘دٕ أثِدا١ اهشحودٞ       

 اهتخٚوٚٞ حيت تظتٌش توم اهـ٘س اإلهابٚٞ يف اه٘اق   .

  4 أٍنٔ٘ إسرتاتٔجٔ٘ التدٔل يف التدزٓص 

 -     ْتكاؿدددٚى اه٘اقددد    ُكظدددٕ غاسقدددا يف يف كدددث  ًدددّ ا٪حٚددداْ هدددذ ا٨ُظدددا

ٙظددتطٚ  ا٨ُكـدداي عِددٕ   ٗإطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ ػعددى اهطاهددي     ٨ٗ

 ٙبتعذ غٚاهٕ يف حٚاٖ جذٙذٝ مل ٙلّ ٙتـ٘سٓا .

 . هعى اهطاهي ًؼاسن ححٚحٛ يف طو٘ن ا٪ػٚا١ اهيت ٙتخٚؤا 

 . اهتخٚى طبٚى ٨كتؼا  ع٩قا  جذٙذٝ بن ا٪ػٚا١ 

 يف اـٚاي هعؤا ٗكثُٔا ٗاق  فعوٛ ًّ  املشٗس باـربٝ اهتخٚوٚٞ ٗمتثٚؤا

 ػثُٔا اهبحا١ يف اهزاكشٝ .

     ٕاهددتعوٍ اهتخٚوددٛ تعوددٍ اتحدداُٛ ٪ُِددا ُعددٚؽ اؿددذ  ُٗظددتٌت  بددٕ   كٌددا أُدد

ٙظدددتث  اؾاُدددي ا٪يدددّ ًدددّ اهدددذًاو با٨كدددافٞ هوجاُدددي ا٪ٙظدددش )   رٗقددداْ  

 ( 216: 2011عبٚذا     طٔٚوٞ أب٘ اهظٌٚذ

تخٚددى ًؼددآذ حٚاتٚددٞ ه٫طددشٝ ٗاجملتٌدد      ٙوخددف ا٪طكدداي ًددّ خدد٩ي اه    

ٗاهتخٚى ٙتدٚ  ه٫طكداي حدى املؼدل٩  أكثدش ًدّ حودٔا فعوٚدا   حٚد  أُدٕ أثِدا١            

    ٕ  Churchاهتخٚدددى ٙحدددَ٘ بعٌوٚدددٞ تؼدددك  هوٌ٘اقدددف ٗاـدددربا  اـاؿدددٞ بددد

,2005:8)  .  ) 

كٌا أْ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى را  فعاهٚٞ ً  اهطد٩  ًِخكلدٛ اهذافعٚدٞ      

ِٙددذفْ٘ يف املِاقؼددا  اهـددكٚٞ ; ممددا ٙددذعٍ ثحددتٍٔ بثُكظددٍٔ   حٚدد  ػعوددٍٔ 

ٗقذستٍٔ عوٛ إبذا١ اهشأٜ ٗاهتعب   ًّٗ اهظٔى عوٛ املعوٍ ادخداي إطدااتٚجٚٞ   

اهتخٚى يف أٜ بشُاًج ؿكٛ   حٚ  أْ املـادس اه٘حٚذٝ هلزٖ اإلطااتٚجٚٞ ٓدٛ  

 (. 195:  2014عح٘ي اهط٩  )ك٘ثش اؿشاحؼٞ 

( تدددثث    et al., 2002 Hernández-Guzmánٗقدددذ أٗكدددح  دساطدددٞ )   

اهتخٚددى امل٘جددٕ   ٗاهـدد٘س اهزِٓٚددٞ عوددٛ املٔدداسا  ا٨جتٌاعٚددٞ   حٚدد  مت تددذسٙي  

أفددشاد اهعِٚددٞ عوددٛ اهتخٚددى ٗتلددّ٘ٙ ؿدد٘س رِٓٚددٞ اهابٚددٞ ممددا ادٜ اهددٛ صٙددادٝ      

 اهتثقوٍ ٗااافظٞ عوٛ اهظو٘ن ا٨جتٌاعٛ اإلهابٛ.   

( إُٔ غاهبا ًا ٙدتٍ اهتحوٚدى    Algozzine & Douville, 2004ٗأكذ  دساطٞ )

ًّ دٗس اهـ٘س اهزِٓٚٞ ٗاهتٌث٩ٚ  اهعحوٚٞ يف اهتعودٍٚ أٗ حديت ػآودٔا متاًدا     

 سغٍ أٌٓٚتٔا يف اطتٚعا  املكآٍٚ ٗبِا١ اهربآن .

(أْ اهتخٚدى امل٘جدٞ يلدّ أْ تكٚدذ ا٪فدشاد       Skeens , 2017ٗأكذ  دساطٞ )

  ٌ اعٚددٞ  أٗعحوٚدٞ ; حٚدد  ٙظدتخذَ اـٚدداي     املعشكدن ملؼددل٩  ؿدحٚٞ   أٗ اجت

ٗاهع٘اطدددف   ٗفٌ٘عدددٞ ًدددّ اؿددد٘اغ اؾظدددذٙٞ يف تعضٙدددض اهلكدددا١ٝ اهزاتٚدددٞ     

ٗعٌدددى اهـدددحٞ اهعحوٚدددٞ هوؼدددبا  املعشكدددن هوخطدددش يف اهب٣ٚدددا  اجملتٌعٚدددٞ       

ٗا٪كاديٚٞ املعشكٞ هوك٘كٛ ٗاهكحش  ٗاملؼدل٩  ا٨جتٌاعٚدٞ يف اجملتٌعدا     
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ٛ أْ اهتخٚددى امل٘جددٕ ٗاُتدداا اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ     اهلددعٚكٞ  ٗأكددذ  اهذساطددٞ عودد   

 اإلهابٚٞ تعضص ا٨بذاا ٗاهتكل  اإلهابٛ .

(  أْ اهتخٚددى امل٘جددٕ ٙظدداعذ عوددٛ تغددٚ      Drake, 1996ٗاثبتدد  دساطددٞ )     

بع  خـا٢ف اهؼخـٚٞ حٚ  مت اطدتخذأًا ًد  املعوٌدن تدااٗئ اعٌداسٍٓ      

حٚاتٍٔ   ٗيلدّ اطدتخذأًا   عاَ ( ٙظتخذًْ٘ اهتخٚى اهعحوٛ يف  53ٗ  39بن) 

أثِا١ اهتذسٙع   فاهـد٘س اهزِٓٚدٞ تِدذًج ًد  اهدتكل   ًٗد  تضاٙدذ اهكٔدٍ هتودم          

اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ ٙـددى اهكددشد هوٌعشفددٞ ٗاؿلٌددٞ   ٗأٗؿدد  اهذساطددٞ بلددشٗسٝ   

اطتخذاَ اهتخٚى امل٘جٞ كثداٝ تعوٌٚٚٞ ق٘ٙٞ يف اهكـ٘ي اهذساطٚٞ مما وح  

 ٗتلّ٘ٙ ا٨ػآا  اإلهابٚٞ هذٜ اهط٩  .ًضٙذ ًّ اهكٍٔ ٗؼظن اهتحل  

(أْ ت٘هٚدذ اهـد٘س     Kwekkeboom  et al ., 1998كٌدا أٗكدح  دساطدٞ )      

اهزِٓٚٞ ٗا٨ُذًاا فٚٔدا طداعذ يف ؽكٚدف أعدشاض اهحود  املدشتبن بدثدا١ ًٌٔدٞ         

طدددٚذٝ (ٗكددداْ  23سجددداي    7ؿدددعبٞ ًظدددتحب٩ ٗقدددذ مت اجدددشا١ اهتجشبدددٞ عودددٛ )

وح٘ظ بعدذ ا٨طدتٌاا اهدٛ اهظدِٚاسٙ٘ اهتخٚودٛ ٗتلدّ٘ٙ       اهتغٚ  يف دسجٞ اهحو  ً

 اهـ٘س اهزِٓٚٞ .

 4 التدزٓص يف املْجُ التدٔل إسرتاتٔجٔ٘ تطبٔل خطْات  

بعدددذ ا٨طددد٩ا عودددٛ خطددد٘ا  إطدددااتٚجٚٞ اهتخٚدددى امل٘جدددٕ كٌدددا ركشتٔدددا     

 2012(   )ؿكٚٞ قٌد٘د   1993ا٪دبٚا  ٗاهذساطا  اهظابحٞ ًثى ) بكشهٛ جاهٚن 

 ( مت اطتخ٩ق اـط٘ا  كٌا ٙوٛ : 18: 20 18ُادٙٞ أب٘طلِٚٞ ٗآخشْٗ(   )  28:

   اعداد سٔيازْٓ التدٔل 

 اهتاهٚٞ : اهؼشٗا ٙشاعٛ عٚ  هوتخٚى طِٚاسٙ٘ بإعذاد املعوٍ ٗٙحَ٘

 ّٙ٘رِٓٚٞ. ؿ٘سٝ ببِا١ هوطاهي تظٌ  حيت ًشكبٞ ٗغ  قـ ٝ مجى تل 

 َاملظتٔذفٞ. اهك٣ٞ ًظتٜ٘ ٗيف هوكٍٔ ٗقابوٞ بظٚطٞ كوٌا  ٙظتخذ 

 ّٙـددغش...  ٙـددغش ًددث٩ ا٨ًددش احتدداا ارا ًددشا  عددذٝ اهلوٌددٞ تلددشاس ٙظتحظدد 

 جظٌٌعن حشكٞ ه٘ؿف ٗرهم

 اهط٩  هٚتٌلّ اهعباسا  بن ًشوٞ ٗقكا  ٗج٘د  ّ ّ  ًد ٞ  ؿد٘س  تلد٘ٙ  رِٓٚد

 اهعباسا  هلزٖ
 ٞعدد٘امل يف غٚاهددٕ ٙظددب  اْ هوطاهددي اجملدداي فٚٔددا ٙددان قـدد ٝ حددشٝ ٗقكدد 

 املعوٍ . ً  بذأٓا اهيت اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ هٚلٌى بِكظٕ ىتاسٓا

 ٞٗرهدم  اؿد٘اغ  كاطب  ٞ ٍ  ٗ اهبـدش  ٗ اهظدٌ   ؽاطدي  مجدى  بـدٚاغ  ٗ اهؼد

 املوٌع ٗ ٗا٨حظاغ اهتزٗق

 بِددا١ حبددى تحطدد  قددذ ٪ُٔددا طددااااااخ كلوٌددٞ املضعجددٞ اهلوٌددا  عددّ ا٨بتعدداد 

 اهط٩  هذٜ اهزِٓٚٞ اهـ٘س
  ٝاهغشفٞ . اهٛ تذسهٚٞ ع٘د 

 تِكٚزٖ. قبى اهظِٚاسٙ٘ ػشٙي 



 م2020.. أكتوبر                           العشرون     العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
142 

 ٘ٓ4 البدء باألىظط٘ التدٔلٔ٘ التحطري 

 باهِؼاا اهبذ١ قبى ِٙكز بظٚن ؽٚوٛ مل٘قف قـ ٝ ًحاط  عّ عباسٝ ٓٛ

 هوِؼدداا رِٓٚددا اهت٣ٚٔددٞ عوددٛ اهطدد٩  اهددٛ ًظدداعذٝ اهددش٢ٚع  ٗٙٔددذ  اهتخٚوددٛ

 بٔدا  متتود٤  املؼدتتا  اهديت   ًّ اهتخوف ًّ اهط٩  اهش٢ٚع   ٗهتٌلن اهتخٚوٛ

 . اؿـٞ قبى ًعٍٔ احلشٗٓا ٗاهيت ك٩ٚتٍٔ

 4 تيفٔر ىظاط التدٔل 

   ٞ  قددذسا  تٌِٚددٞ يف أٌٓٚتددٕ ٗبٚدداْ اهتخٚدى  بِؼدداا بتعددشٙكٍٔ اهطدد٩  ت٣ٚٔد

ٞ  ؿ٘سٝ بِا١ قاٗهٞ ٗ اهلذ١ٗ ٗاهاكٚض ًٍِٔ ٗٙطوي هذٍٙٔ اهتكل   رِٓٚد

 . طٚظٌعُٕ٘ ملا

 اعٍِٚٔ غو  ثٍ عٌٚ  ُكع اخز اهط٩  ًّ اهطوي . 

 ٝٗبط٤ عاي بـ٘  اهحشا١ . 
  ٘يف اه٘قدد  ٞ ٞ  ٗػِددي اهكـددى  ًحذًدد ٝ  اؿشكدد  حدديت  اإلهحددا١  اثِددا١ اهضا٢ددذ

 . هذٍٙٔ اهزِٓٚٞ اهـ٘س  تلّ٘ٙ ٗيِ  اهط٩  ٨ٙؼت 

  ححٔا ٗقكٞ كى إعطا١ . 

  تطبٚدد  ٙددتٍ ًددشٝ اٗي يف خاؿددٞ ِٗٓددان ِٓددا اهبظددٚطٞ اهلددحلا  ػآددى 

 . فؼ٣ٚا ػ٣ٚا طٚبذأ با٨ختكا١ حٚ  فٚٔا اهطشٙحٞ

  اهبا  خاسا ِٙتظش ًتثخش ًّ جا١ . 
 4 ٘األسئل٘ التابع 

ّ  عدذد  بطدشئ  املعوٍ ٙحَ٘ اهتخٚى ُؼاا تِكٚز بعذ ٞ  ًد ٛ  ا٪طد٣و  اهطد٩   عود

 اهتخٚى ُؼاا اثِا١ ببِا٢ٔا قاً٘ا اهيت عّ اهـ٘ساهزِٓٚٞ اؿذٙ  ًٍِٔ ٗٙطوي

 : اهتاهٚٞ اهتعوٌٚا  اتباا ٗٙتٍ
  ٞؽٚوٖ٘ عٌا هوحذٙ  هوط٩  اهكشؿٞ اتاح . 

  يف ٗسد  اهيت املعوً٘ا  عّ ٗهٚع ببِا٢ٔا قاً٘ا اهيت اهـ٘س عّ أط٣وٞ طشئ 

ٜ  ا٪ًدش  حشفٚدا  اهظِٚاسٙ٘ يف ٗسد ًا طٚلشسْٗ ٗإ٨ اهظِٚاسٙ٘ ٍ  اهدز  طٚؼدغؤ

 . اهزِٓٚٞ اهـ٘سٝ بِا١ عّ

  اهتخ٩ٚ  ٗ اإلجابا  بلى اهاحٚي . 

  ًٞظتٜ٘ ادُٛ اهٛ عِذٍٓ اهحو  ًظتٜ٘ ًّ اهتحوٚى قاٗه . 

  ػع٘س اٗ ًعِٚٞ اه٘اُا اٗ ًعِٚٞ سٗا٢  عاٙؼ٘ا ٓى اؿ٘اغ مجٚ  عّ اهظ٧اي 

 . ًعِٚا ػ٣ٚا اٗتزٗق٘ا اهربٗدٝ ٗ باؿشاسٝ

  ٞاٗ كتابددٞ اهطدد٩  ًددّ باهطوددي ٗرهددم اهتخٚوٚددٞ اهشحوددٞ سطددٍ اٗ كتابدد 

 عددّ فٚٔددا ٙعددربْٗ قـددٞ ػددلى اهتخٚوٚددٞ عوددٛ اهشحوددٞ يف عاٙؼددٖ٘ ًددا سطددٍ

ٞ  اهـدد٘س ٍ  يف عوددٍٚٔ ًددش   اهدديت  اهزِٓٚدد ٞ  سحوددتٔ ّ   ِٗٓددا  اهتخٚوٚدد اْ  مملدد

 اٗ اؿددا٢ن ه٘حددٞ اٗ اهظددب٘سٝ عوددٛ اهشطددً٘ا  ٗ اهحـددف اهطدد٩  ٙعددشض

 . اهتعضٙض ًّ كِ٘ا ا٪قشاْ عوٛ قشا١تٔا
 4 ٕالتدٔل املْجُ ّالتفكري اإلجياب 

( أْ اهتخٚدى ٙدشتبن بداهتكل    حٚد  ٙ٘كد  أْ      ( potter ,2008ٙدشٜ بد٘تش   

اهتخٚى ٓ٘ اهتكل  اهعٌٚد  هوكدشد ٙت٘ؿدى بدٕ إهدٛ ًدا بذاخودٕ   حٚد  أْ اهدذًاو          
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ٗاهتخٚى ٙع٩ٌْ ًعا   ٗٙشٜ اهبع  أْ اهتخٚى هدٚع ؿد٘س خٚاهٚدٞ  فدشدٝ        

ٗهلِٕ أٓذا  ٗسغبا  ًٗحاؿذ ٗخططا هوذًاو  كٌا إُٔ ًشكدض اهدتكل  ٗأداٝ   

 ٛ.اهكٍٔ اه٘اع

( أْ اهتخٚى امل٘جٕ تحِٚٞ تظتخذَ Kress et al.,2013كٌا أثبت  دساطٞ )  

ا٪فلددداس ٗاهـددد٘س اإلهابٚدددٞ هتِظدددٍٚ اهتجددداس  اهعاطكٚدددٞ اهظدددوبٚٞ   ٗيلدددّ       

اطدتخذأًا هتحظددن ػدلى اؿٚدداٝ   ًِٗد  ٗإداسٝ دٗافدد  إٙدزا١ اهددِكع بتحظددن     

 ؿ٘س إهابٚٞ . ؿ٘س اهتكل   ٗتغٚ  اهـ٘س اهزِٓٚٞ اهظوبٚٞ هوتكل  إهٛ

( عوٛ قٌٚٞ ٗٗظا٢ف اـٚداي يف اهدتعوٍ   Dias , 2013: 189ٗأكذ  دساطٞ ) 

يف اهحشْ اؿادٜ ٗاهعؼدشّٙ  ٗٓد٘ اهعـدش اهدزٜ ٙتٌٚدض بداهتِ٘ا ٗاهتغدٚ  ٗعدذَ         

اهحددذسٝ عوددٛ اهتِبدد٧   ٗكٚددف يلددّ هوخٚدداي أْ هعددى املعوٌددن قددادٝ يف اهددتعوٍ   

ُتا٢جٔا أْ اـٚداي ٙعضصاهظدو٘ن   ٗكٚف هٔضْٗ اهط٩  هوِجائ   ٗقذ أثبت  

اإلهابٛ  ٗٙظاعذ عوٛ اهعٌى ً  عذَ تد٘افش ا٨ًلاُدا  كٌدا أْ اـٚداي ٗثٚد       

اهـدددوٞ باؿٚددداٝ   ٗٙعدددضص اهتعددداطف ٗاملؼددداعش اإلهابٚدددٞ   ٗقدددذ أجشٙددد  تودددم      

 اهذساطٞ عوٛ اهط٩  ٗاملعوٌن خ٩ي اسب  طِ٘ا  .

اهدديت ٙددتٌلّ اهكددشد    ٗٙعددذ اهتخٚددى اهعحوددٛ أحددذ أػددلاي اهددتكل  ا٪طاطددٚٞ       

خ٩هلددا ًددّ متثٚددى اه٘اقدد  داخددى ُظدد  تـدد٘ٙشٜ   ٗٙتددٚ  اهكشؿددٞ هوتعددب  عددّ  

 (. 130: 2008ً   أب٘ ُاػٛ اهت٘تش ٗاملؼاعش ٗا٨ُذفاا ٗوذ  تلاًى يف اهؼخـٚٞ )

( أْ اهتكل  اإلهابٛ  ٧ٙدٜ   Chen   et al ., 2016كٌا أٗكح  دساطٞ )  

   ٙ ظددتث  اهتخٚددى اإلهددابٛ   بٌِٚددا ٙدد٧دٜ اهددتكل       اهددٛ صٙددادٝ ا٨بددذاا اهعوٌددٛ ٗ

 اهظوي ٗاهغلي اهٛ كعف اهتخٚى اإلهابٛ ٗ ا٪دا١ ا٨بذاعٛ .

ٗقذ اطتكاد اهبح  اؿاهٛ ًّ اهذساطا  اهظابحٞ ًدّ حٚد  ا٨طداس اهِظدشٜ     

ًِٗٔجٚددٞ اهبحدد    ٗبِددا١ أدٗاتددٕ   إ٨ أْ اهباحثددٞ مل ؼـددى عوددٛ أٜ دساطددٞ يف   

طدد  فعاهٚددٞ ااهددذًج  بددن إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ    حددذٗد عوددٍ اهباحثددٞ  دس 

ٗاهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ; هتٌِٚٞ أٜ ًتغ  ٨ طدٌٚا تٌِٚدٞ اهدتكل  اإلهدابٛ أٗ أٜ     

ُ٘ا ًّ اهتكل  اهزٜ قذ ٙظدتث ٖ اهتخٚدى   ٗٙلٌدى ًعاُٚدٕ ًٗكآٌٚدٕ اهتعودٍٚ       

 اإلهلاُٗٛ ٗٓ٘ ًا ٓذ  إهٕٚ اهبح  اؿاهٛ .

 ّىٕ   ثاىًٔا 4 التعلٔه اإللكرتLearning Electronic 

ٓ٘ طشٙحٞ هوتعوٍٚ باطتخذاَ آهٚا  ا٨تـاي اؿذٙثدٞ ًدّ حاطدي ٗػدبلا      

ٗٗطدددا٢طٞ املتعدددذدٝ ًدددّ ؿددد٘  ٗؿددد٘سٝ ٗسطدددً٘ا  ٗآهٚدددا  عددد    ًٗلتبدددا      

إهلاُٗٚٞ   ٗب٘ابا  اإلُاُ  ط٘ا١ كاْ عدّ بعدذ أٗ يف اهكـدى اهذساطدٛ   املٔدٍ      

 اٙـداي املعوً٘دٞ هوٌدتعوٍ بثقـدش ٗقد       ٓ٘ اطتخذاَ اهتحِٚٞ ظٌٚد  أُ٘اعٔدا يف  

 (  2: 2015  ) ًآش سبائ ( 217: 2007) عبذ اؿٌٚذ بظُٚ٘ٛ ٗأقى جٔذ ٗأكرب فا٢ذٝ 

  4 ٕ( 3،   48  8002) الشٔد املعداّٖ مزآا التعلٔه اإللكرتّى 

  ٌٞٚٚػاٗص قٚ٘د امللاْ ٗاهضًاْ يف اهعٌوٚٞ اهتعو 
 ٗ ٛػاٗص عحبا  قذٗدٙٞ ا٪ًاكّ  ت٘طٚ  فشق اهحب٘ي يف اهتعوٍٚ اهعاه 
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       ًٍٔشاعاٝ اهكشٗق اهكشدٙٞ بن اهط٩  ٗمتلٚدٍِٔ ًدّ اهتحدذَ حظدي قدذسات

 اهزاتٚٞ .
      ٍِٔاتاحٞ اهكشؿٞ هوط٩  هوتكاعى اهك٘سٜ إهلاُٗٚا بٚدٍِٔ ًدّ جٔدٞ ٗبٚد

ٗبددن املعوددٍ ًددّ جٔددٞ أخددشٜ ًددّ خدد٩ي اهربٙددذ اإلهلاُٗددٛ ٗغددش  اؿدد٘اس     

 ٗفاهع اهِحاؾ.
 ٘ي اهٛ املعوٍ حيت خاسا اٗقا  اهعٌى اهشمسٚٞ .طٔ٘هٞ اه٘ؿ 
  .ت٘ف  سؿٚذ كخٍ ًّ ااتٜ٘ اهتعوٌٚٛ  ٗا٨ختباسا  هلى ًحشس 
       ؽكٚ  ا٨عبا١ ا٨داسٙٞ هوٌحشسا  اهذساطدٚٞ ًدّ خد٩ي اطدتغ٩ي اه٘طدا٢ى

          اإلهلاُٗٚٞ يف اٙـاي املعوً٘ا  ٗاه٘اجبا  ٗتحٍٚٚ أدا١ اهط٩ .
   4 ٕأىْاع التعلٔه اإللكرتّى 

 ( 127: 2010ِٙحظٍ اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ اهٛ ث٩ثٞ أُ٘اا :) سًضٜ عبذ اؿٛ

          اهتعوٍٚ اإلهلاُٗدٛ املباػدش اٗ املتدضاًّ : ٗٓد٘ اهتعودٍٚ عدرب ا٨ُاُد  ٗوتداا

إهددٛ ٗجدد٘د اهطدد٩  يف ُكددع اه٘قدد  أًدداَ أجٔددضٝ اهلٌبٚدد٘تش إلجددشا١ اهِحدداؾ   

          ٗااادثددٞ بددن اهطدد٩  أُكظددٍٔ ٗبٚددٍِٔ ٗبددن املعوددٍ عددرب غددش  ااادثددٞ         

 (chatting أٗ توحٛ اهذسٗغ ًّ خ٩ي اهكـد٘ي ا٨ )   َفااكدٚٞ   أٗ باطدتخذا

 أدٗاتٕ ا٨خشٜ .
    ٜاهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ غدد  املباػددش )غدد  املتددضاًّ ( : اهددتعوٍ غدد  املباػددش اهددز

٨وتاا اهٛ ٗج٘د اهط٩  يف ُكع اه٘ق    ًثى اؿـ٘ي عوٛ اـربا  ًدّ  

خددد٩ي امل٘اقددد  املتاحدددٕ عودددٛ اهؼدددبلٞ أٗ ا٪قدددشاق املذفدددٞ أٗ أٗا  اهتعودددٍٚ  

 ى اهربٙذ اإلهلاُٗٛ أٗ اهح٘ا٢ٍ اهربٙذٙٞ  اإلهلاُٗٛ ًث
   ٘ ٍ  اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ املدذًج : ٓد ٜ  اهتعودٚ َ  اهدز ٕ  ُتظدتخذ  إٙـداي  ٗطدا٢ى  فٚد

 ًددّ ًضهددًا اه٘طددا٢ى ٓددزٖ تتلددٌّ ٗقددذ. ًعِٚددٕ ًددادٝ هتعوددٍٚ ًعددًا كتوكددٕ

اهزاتٛ  ٗاهتعوٍٚ اإلُاُ   عرب ٗاهت٘اؿى اااكشا   قاعٞ يف املباػش اإلهحا١

  .املتضاًّ ٗغ  املتضاًّ اهتعوٍ بن ًضا   ٗفٕٚ

  4 ٕ( 46، 446 8003)الغسٓب امساعٔلالتحدٓات اليت تْاجُ التعلٔه اإللكرتّى 

     بعددد  اهطددد٩  هدددذٍٙٔ قدددذسا  كدددعٚكٞ يف فدددا٨  اطدددتخذاَ اهلٌبٚددد٘تش

 ٗا٨ُاُ 
      ًدددّ املٌلدددّ اْ ٙتعثدددش اهطددد٩  يف ًتابعدددٞ املدددِٔج خاؿدددٞ ًددد  عدددذَ ٗجددد٘د

 . تعوٌٚا  ٗاكحٞ هتِظٌٕٚ
  ٌٞٚٚبع  اتـا٨  ا٨ُاُ  تلْ٘ بط٣ٚٞ مما ٙعطى ط  اهعٌوٚٞ اهتعو 
  عذَ قذسٝ عل٘ ٣ٚٓٞ اهتذسٙع عوٍ ًتابعٞ اهط٩  املؼاغبن ًباػشٝ أثِا١

 تِكٚز اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ.
 عذَ إًلاُٚٞ تِكٚز املٔاسا  املتـوٕ باهتجاس  املعٌوٚٞ يف املعاًى 
 ُٛٗاستكاا تلاهٚف اهتعوٍٚ اإلهلا  
    ٍُٔػددع٘س اهطدد٩  باهعضهددٞ هعددذَ ٗجدد٘د تكاعددى اجتٌدداعٛ بٚددٍِٔ ٗبددن أقددشا

 ًٗعوٌٍٚٔ .
     َعدددذَ ؼٌدددع اعلدددا١ ٣ٚٓدددٞ اهتدددذسٙع ٗؼكظٔدددٍ عودددٛ ًبددداد٥ اطدددتخذا

تلِ٘ه٘جٚا اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ًتعوون بعذَ جدذٜٗ اطدتخذإً ٗتكلدٚؤٍ    

 ٗاهط٩  هوتعوٍ باطو٘  اااكشٝ .
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ا  عدضٗ  اهدبع  عدّ اطدتخذاَ اهتعودٍٚ      ٗتعذ ٓزٖ اهتحدذٙا  ًدّ أٓدٍ أطدب    

اإلهلاُٗددٛ ٗا٨طتعاكددٞ بددٕ عددّ اهتعوددٍٚ اهـددكٛ   حٚدد  ٙددشٜ اهلددث ْٗ أُددٕ ٨ 

غ  عّ اهتعوٍٚ اهـكٛ اهزٜ ٙد٘فش اهعذٙدذ ًدّ املضاٙدا ٗوحد  أٓدذا  اهعٌوٚدٞ        

اهتعوٌٚٚددٞ سغددٍ كددعف ا٨ًلاُددا  املتدد٘فشٝ   ٗهلددّ ٨ ٙعطددٛ هوطدد٩  اـددربٝ       

حٔا اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ   ًّٗ ِٓدا ظٔدش  فلدشٝ اهتعودٍٚ     اهتلِ٘ه٘جٚٞ اهيت وح

املددذًج ٗٓدد٘ أحددذ أُدد٘اا اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ  اهددزٜ هٌدد  بددن ًضاٙددا اهتعوددٍٚ          

 اهـكٛ ٗاهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ.

 امل٘جٕ اهتخٚى إطااتٚجٚٞ بن اهذًج عوٛ قا٢ٍ املحائ اهربُاًج ٪ْ ُٗظشا

 ؽددتف حٚدد  املددذًج اهتعوددٍٚ ًعدد  ُكددع وٌددى فإُددٕ اإلهلاُٗددٛ ٗاهتعوددٍٚ

 ًدد  اهطاهددي فٚددٕ ٙتكاعددى اهددزٜ اهـددكٛ باؾاُددي امل٘جددٕ اهتخٚددى إطددااتٚجٚٞ

ّ  ػ  هعشض اهذسغ قاعٞ يف ه٘جٕ ٗجٔا اهض١٩ً ًٗ  املعوٍ  بٌِٚدا    اهدذسغ  ًد

ٍ  رهدم  ٗعوٛ   اهذسغ باطتلٌاي ا٨ُاُ  عرب اإلهلاُٗٛ اهتعوٍٚ ىتف  طدٚت

 .  ٙوٛ فٌٚا املذًج اهتعوٍٚ تِاٗي

 4 التعلٔه املدمج 

ًددد  اهت٘طددد  اهلدددب  يف اطدددتخذاَ اهتلِ٘ه٘جٚدددا ًٗظدددتحذثاتٔا املختوكدددٞ يف    

اهعٌوٚددٞ اهتعوٌٚٚددٞ   ًٗدد  صٙددادٝ اطددتخذاَ اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ ٗٓدد٘ ػددلى ًددّ    

أػددلاي اهتعوددٍٚ عددّ بعددذ اهددزٜ أهغددٛ اهكـدد٘ي اهتحوٚذٙددٞ ٗاطددتبذهلا بكـدد٘ي         

وٚدذٜ اهدٛ   افااكٚٞ   ُٗظدشا هعدذَ تحبدى فلدشٝ اهتحد٘ي اهلودٛ ًدّ اهتعودٍٚ اهتح        

اإلهلاُٗددٛ اهددزٜ ظٔددش  هددٕ بعدد  اهظددوبٚا  ; ًثددى أُددٕ قددذ ٙتظددبي يف اهؼددع٘س   

(.   فلدد٩ عددّ أُددٕ تعوددٍٚ ًلوددف  97:  2009باهعضهددٞ ٗاه٘حددذٝ ) اهغشٙددي امساعٚددى 

 400اهددٛ  200هوغاٙددٞ حٚدد  ٙبوددل ًت٘طددن تلوكددٞ املظدداق اهتعوٌٚددٛ اه٘احددذ ًددا بددن    

(. ظٔددش ًددا ٙظددٌٛ بدداهتعوٍٚ     35:  2005د٨ٗس هوكددشد اه٘احددذ ) خذهددٞ اهغاًددذٜ    

املذًج  اهزٜ وح  اهعذٙذ ًّ املضاٙدا باطدتخذاَ ب٣ٚدا  اهدتعوٍ اإلهلاُٗٚدٞ ًد        

ب٣ٚددا  اهددتعوٍ اهتحوٚذٙددٞ . ٗٓدد٘ أداٝ تلِ٘ه٘جٚددٞ ًظددتحذثٞ فعاهددٞ يف عٌوٚددٞ        

(.ِٗٓان ًظدٌٚا  عذٙدذٝ هلدزا اهِد٘ا ًدّ       8: 2018اهتعوٍٚ اؿذٙ  )سكا اهظعٚذ 

وددددٍٚ املددددذًج   ٗاملتٌدددداصا   ٗاملٌددددضٗا   ٗاهتعوددددٍٚ اهثِددددا٢ٛ    اهتعوددددٍٚ ٙظددددٌٛ اهتع

 2017ٗاهتد٘هٚكٛ   ٗاهتلاًوٛ)عٌداد املشػدذٜ   عبدداغ اهشبٚعدٛ   ُد٘سغ اؾبدد٘سٜ      

(.  ٗٙٔدددذ  إهدددٛ تددد٩يف عٚددد٘  اهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ ٗاؾٌددد  بدددن ممٚدددضا   1111:

ٍٚ داخى اهتعوٍٚ اهـكٛ ٗاهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ حٚ  ٙحَ٘ عوٛ اهتلاًى بن اهتعو

اهـدف ٗاهتعوددٍٚ خداسا اهـددف باطدتخذاَ ٗطددا٢ن ا٨ُاُد  اهتعوٌٚٚٞ)عبددذاا      

 ( .       265: 2010ااٌذٜ ًٗآش ؿربٜ 

 4 مفَْو التعلٔه املدمج 
ٓدد٘ أحددذ ؿددٚل اهتعوددٍٚ أٗ اهددتعوٍ اٗ اهتددذسٙي اهددزٜ ٙتلاًددى أٗ ِٙددذًج فٚٔددا     

ت٘ظددف أدٗا   اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ ًدد  اهتعوددٍٚ اهـددكٛ يف إطدداس ٗاحددذ   حٚدد      

اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ط٘ا١ ًتـوٞ با٨ُاُ  ًّ خ٩ي ا٨ُاُد  أٗ غد  ًتـدوٞ    

با٨ُاُددد  ًدددّ خددد٩ي اهلٌبٚددد٘تش أثِدددا١ اهت٘اجدددذ داخدددى اهكـددد٘ي اهتحوٚذٙدددٞ         

(singh,2003,51-54.) 
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ٗٓ٘عٌوٚٞ ٙتٍ فٚٔا اطتبذاي جض١ ًدّ اجدشا١ا  اهدتعوٍ اهتحوٚذٙدٞ بثُِؼدطٞ      

ا هعؤا را  قٌٚٞ تعوٌٚٚٞ .ٗٓ٘ إحذٜ ؿٚل اهلاُٗٚٞ بطشٙحٞ كططٞ مم

اهتعوددٍٚ اهدديت ِٙددذًج فٚٔددا اهددتعوٍ اإلهلاُٗددٛ ًدد  اهددتعوٍ اهـددكٛ اهتحوٚددذٜ يف   

إطدددداس ٗاحددددذ   حٚدددد  ت٘ظددددف أدٗا  اهددددتعوٍ اإلهلاُٗددددٛ طدددد٘ا١ املعتٌددددذٝ عوددددٛ  

اهلٌبٚددد٘تش أٗ عودددٛ اهؼدددبلٞ يف اهدددذسٗغ اهتحوٚذٙدددٞ ًثدددى ًعاًدددى اهلٌبٚددد٘تش      

ْ    ٗاهـددك٘  اهزكٚددٞ            ٗٙوتحددٛ املعوددٍ ًدد  اهطاهددي ٗجٔددا ه٘جددٕ ًعظددٍ ا٪حٚددا

 (.173: 2005)  حظّ صٙتْ٘ 

ٗٓدد٘ ت٘ظٚددف املظددتحذثا  اهتلِ٘ه٘جٚددٞ يف اهددذًج بددن ا٪ٓددذا  ٗااتددٜ٘     

ًٗـددادس ٗأُؼددطٞ اهددتعوٍ ٗطددشق ت٘ؿددٚى املعوً٘ددا  ًددّ خدد٩ي اطددو٘بٛ اهددتعوٍ  

علدد٘ ٣ٚٓددٞ اهتددذسٙع  ٗجٔددا ه٘جددٕ ٗاهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ إلحددذا  اهتكاعددى بددن

باعتباسٖ ًعوٍ ًٗشػذ هوط٩  ًّ خ٩ي املظتحذثا  اهيت ٨ ٙؼداا أْ تلدْ٘   

 (. 99: 2009أدٗا  إهلاُٗٚٞ قذدٝ ) اهغشٙي امساعٚى 

ٗٓ٘ ُظاَ ًتلاًى ٙذًج ا٨طو٘  اهتحوٚذٜ هوتعوٍ ٗجٔدا ه٘جدٕ ًد  اهتعودٍٚ     

ى ًشحوددٞ ًددّ  اإلهلاُٗددٛ عددرب ا٨ُاُدد  هت٘جٚددٕ ًٗظدداعذٝ املددتعوٍ خدد٩ي كدد    

ًشاحى اهتعوٍٚ كثحذ املذاخى اؿذٙثٞ اهحا٢ٌٞ عوٛ اطتخذاَ تحِٚا  اهتعودٍٚ  

 (15: 2011يف تـٌٍٚ ً٘اقف تعوٌٚٚٞ جذٙذٝ ) عبذ اه٩ٖ اهكحٛ 

ٗقذ اؿب  اهتعودٍٚ املدذًج أكثدش ػدعبٚٞ فٔد٘ ًدّ اهٌِدارا اهديت بدذأ  تثخدز           

% ًدّ امل٧طظدا  يف   55طشٙحٔا يف اهتطبٚ  يف كث  ًدّ دٗي اهعدامل إر أْ ُظدبٞ    

اه٨٘ٙا  املتحذٝ تحذَ عوٛ ا٪قى ًحشس دساطٛ ٗاحذ باطو٘  اهتعوٍٚ املدذًج يف  

% ًِٔددا ًحددشسا إهلاُٗٚددا ٗاحددذ عددرب ا٨ُاُدد  ) عٌدداد املشػددذٜ        64حددن تحددذَ  

 (.  1111:  2017عباغ اهشبٚعٛ   ُ٘سغ اؾب٘سٜ  

تدذسٙع ٗجٔدا   ٗٙتلٌّ اهتعوٍٚ املذًج ًضها ًدّ اهتدذسٙع اإلهلاُٗدٛ ٗاه   

ه٘جددٕ   ٗٙعٌدد٩ كددذٗسٝ ٗاحددذٝ ًتلاًوددٞ . ٗت٘كدد  قددشاسا  تـددٌٍٚ اهتعوددٍٚ         

املددذًج ٗفحددا ٨عتبدداسا  اقتـددادٙٞ أٗ إعتبدداسا  ؽطٚطٚددٞ    ٗيف أحٚدداْ أخددشٜ  

ٙتخز قشاس اهتـٌٍٚ بِا١ عوٛ ُحاا اهح٘ٝ ٗاهلدعف اهِظدبٚٞ هوطدشق املختوكدٞ     

وف ػاس  اهتعوٍٚ املدذًج ًدّ   هتحذٍٙ ااتٜ٘ إهلاُٗٚا أٗ ٗجٔا ه٘جٕ    ٗؽت

ًِظدد٘س اهتددذسٙع ٗاهددتعوٍ ًددّ ًحددشس ٪خددش  ًٗددّ ًلدداْ ٪خددش  ًٗددّ ًشحوددٞ        

تعوٌٚٚٞ ٪خشٜ ٗفحدا ملدذٜ فعاهٚدٞ اهتـدٌٍٚ يف تحدذٍٙ املحدشس اهذساطدٛ   ًٗدّ         

 ,Kiviniemiاملٔدٍ قٚداغ ًدذٜ فعاهٚدٞ اهتدذسٙع ٩ًٗحظدا  اهطد٩  ح٘هدٕ )         

2014 :2   .) 

( أْ اهتعودددٍٚ املدددذًج ٙدددتٍ ًدددّ خددد٩ي   101: 2009 ٧ٙٗكدددذ ) اهغشٙدددي إمساعٚدددى 

اهتلاًى بن ًلُ٘دا  امل٘اقدف اهتعوٌٚٚدٞ املتِ٘عدٞ اهـدكٚٞ ٗاإلهلاُٗٚدٞ    عودٛ        

اعتبدداس أْ اهتلاًددى ٙعددذ جددض١ س٢ددٚع ٨كتظددا  أٙددٞ خددربٝ ًددّ خددربا  اهتعوددٍٚ    

املذًج   ٗهدٚع بوـد  إطدااتٚجٚا   اهتدذسٙع اهتحوٚذٙدٞ ًد  أطداهٚي اهتعودٍٚ         

ٗعوددٛ رهددم فددإْ اهتعوددٍٚ املددذًج ٓدد٘ ُظدداَ      ُٗددٛ بددذْٗ تلاًددى ٗاُددذًاا.  اإلهلا

تعوٌٚٛ تعوٌٛ هٌ  بدن طدشق اهتعودٍٚ اهـدكٚٞ ٗاإلهلاُٗٚدٞ ٗٙظدتكٚذ ًدّ        
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اه٘طا٢ى اهتحِٚٞ ٗاهتحوٚذٙٞ هتحذٍٙ ؿ٘سٝ تعوٌٚٚٞ جذٙدذٝ تِاطدي احتٚاجدا     

 اهط٩  ٗؼح  أٓذا  اهتذسٙع بلكا١ٝ .

  ــدمج ــٔه امل ــات التعل ــ متطلب ــْاٍني 4) خ ــري  8004ري ط ــٕ ، مس ــد مْس ( ) مفٔ

 (80 00الصْص 

      ٍأ٨ًٗ :املتطوبدددا  اهتحِٚدددٞ : بتددد٘ف  احتٚاجدددا  اهطددد٩  ًدددّ ًـدددادس اهدددتعو

املختوكددٞ ٗتدد٘ف  اهربفٚددا  اـاؿددٞ بددإداسٝ اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ   ٗتدد٘ف    

 اهكـ٘ي اإلفااكٚٞ ظاُي اهكـ٘ي اهتحوٚذٙٞ هٚلٌى كى ًٌِٔا ا٬خش .
 ملتطوبا  اهبؼشٙٞ :ًؼاسكٞ اهط٩  بكاعوٚٞ يف اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚدٞ  ثاًُٚا : ا

ًّ خ٩ي قذستٍٔ عودٛ اهت٘اؿدى اإلهلاُٗدٛ ٗاهتعاًدى ًد  اهتلِ٘ه٘جٚدا   أٗ       

اهت٘اؿى ٗجٔا ه٘جٕ باهتكاعى ً  املعوٍ ٗاهض١٩ً   ٗقذستٕ عوٛ اهتعاًى ًد   

     ً ثدى ا٨تـداي   ًـادس اهتعوٍ املطب٘عدٞ ٗاإلهلاُٗٚدٞ   ٗتعدذد ًٔداسا  املعودٍ 

اهكعدداي ٗٗجٔددا ه٘جددٕ ًدد  اهطدد٩    ٗاهحددذسٝ عوددٛ اهتعاًددى ًدد  تلِ٘ه٘جٚددا        

املعوً٘ا    ٗاهحذسٝ عوٛ اهبح  عّ املعوً٘ا  ًّ ًـادس ًتِ٘عٞ    ٗاهحذسٝ 

عوددٛ اهعددشض اهكعدداي طدد٘ا١ تحوٚددذٜ أٗ إهلاُٗددٛ    ٗاهحددذسٝ عوددٛ تـددٌٍٚ       

 املحاٙٚع املطب٘عٞ ٗاإلهلاُٗٚٞ .

 الىرتىت4بٔئ٘  التعله عربا 

 4ٍّٕ حمتْٓات ىظاو ادازٗ التعله 

 4 ّ٘ٔسائل االتصال 4ّتتنجل يف األدّات التال 

    اهربٙددددذ اإلهلاُٗددددٛ : تتددددٚ  هوطدددد٩  ٗاملعوددددٍ اسطدددداي ٗاطددددتحباي اهشطددددا٢ى

 اهربٙذٙٞ بٍِٚٔ .
  أداٝ املِاقؼددددٞ :تتددددٚ  أداٝ املِاقؼددددٞ هوطدددد٩  داسطددددٛ املحددددشس تبددددادي ا٪سا١ يف

بددداملحشس ٗعدددشض أفلددداسٍٓ ٗاملؼدددل٩  اهددديت تددد٘اجٍٔٔ امل٘اكددٚ  را  اهـدددوٞ  

ٗعشض اه٘اجبا  ًِٗاقؼتٔا ٗعشض ًـادس اهتعوٍ املختوكٞ   ٗٓ٘ ًا ٙد٘فش  

 ب٣ٚٞ اجتٌاعٚٞ بن اهط٩    ٗقذ ٙلْ٘ اهت٘اؿى ًتضاًّ أٗ غ  ًتضاًّ .

       اهت٘اؿددى املتددضاًّ : ٗٓدد٘ ا٨تـدداي يف اه٘قدد  اؿحٚحددٛ بددن املعوددٍ ٗاهطدد٩

 ٘ي ا٨فااكٚٞ ٗغش  ااادثا    ٗامل٧متشا  عرباهكٚذٙ٘.ًثاي رهم اهكـ

 ْ٘رهدم  ٙظدٔى  ًا ٗغاهبًا. ًباػش غ  فٚٔا اهّتعوٍٚ اهت٘اؿى غ  املتضاًّ: فٚل 

 .اإلهلاُٗٛ ًٗا ياثوٕ  اهربٙذ خ٩ي ًّ

     ٍٚٗتددشٜ اهباحثددٞ أْ تِ٘ٙدد  اطددتخذاَ أػددلاي اهت٘اؿددى هعددى عٌوٚددٞ اهتعودد

اهتكاعددى إهلاُٗٚددا بددن اهطاهددي ٗاملعوددٍ   أكثددش ثددشا١ ٗاهابٚددٞ حٚدد  وحدد 

كٌا وح  يف ُكع اه٘قد  هدذٜ اهطاهدي ا٨طدتح٩هٚٞ ٗاهحدذسٝ عودٛ اؽدار        

 اهحشاس املِاطي ٨حتٚاجاتٕ ٗفحا هحذساتٕ ٗطشعتٕ .

  4 أمناط التعلٔه املدمج 

بعذ ا٨ط٩ا عوٛ ا٪دبٚا  ٗاهذساطا  اهظابحٞ يف فاي اهتعوٍٚ املذًج ًثدى  

(   )جدددْ٘ 2002(   )عٌدددش اهشافعددد2004ٛ(   )عـددداَ فشودددا 2011)  عبدددذاه٩ٖ اهكحدددٛ 

( يلددددّ ت٘ظٚددددف اهتعوددددٍٚ املددددذًج يف اهعٌوٚددددٞ 2012ٗظوددددش كددددشٙع  اهٚظددددْ٘

 اهتعوٌٚٚٞ ٗفحا ه٫ااا ا٬تٚٞ :    
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 التياّب  Rotation 4  

ٛ  ٗاهّتعوٍٚ اهـكٛ اهّتعوٍٚ ٙتؼاسن اهّتعّوٍ ًّ اهِّ٘ا ٓزا يف  بؼدلى  اإلهلاُٗد

 ًّٗ أُ٘اعٕ : .اه٘احذٝ املاّدٝ أٗ اه٘احذ اهذسغ تحذٍٙ يف تبادهٛ

  ٗخد٩ي  ًّ ٗٙتٍ  اهـف  يف اهذٗساْ باطٍ أٙلا إهٕٚ ٙؼاس: املتٌشكض اهتِا  

ٝ  أٗ اه٘احذ اهذسغ كٌّ اهط٩  تِاٗ  ٝ  املداد  أٗ قدذد  جدذٗي  ٗفد    اه٘احدذ

ٝ  اإلهلاُٗٛ ٗاهتعوٍٚ اهـكٛ اهّتعوٍٚ بن  املعوٍ ت٘جٕٚ عوٟ بِا١  ٝ  ًدش  ٗاحدذ

ٕ  رهم ٗٙتٍ. ا٪قى عوٟ ّ  اهطد٩   تِحدى  دْٗ اه٘احدذ  اهكـدى  يف كود ْ  ًد  ًلدا

ٟ  بعلدٔا  فٌ٘عدا   إر اهطد٩   تحظٍٚ خ٩ي ًّ ُِّٙكز ٗقذ. آخش إر  ٙتوحد

 تتوحدددٟ حدددن يف اؾٌددداعٛ  اهعٌدددى أٗ املعودددٍ ت٘جٚٔدددا  خددد٩ي ًدددّ تعوٌٚدددٕ

 فٌٚددا اجملٌ٘عددا  تتِدداٗ  ثددٍ ًٗددّ اإلُاُدد  عددرب تعوٌٚٔددا أخددش٠ فٌ٘عددٞ

 .بِٚٔا

  ٗاملادٝ أٗ اه٘احذ اهذسغ كٌّ اهط٩  ٙتِاٗ : املعٌوٛ اهتِا  ٝ  ٗفد    اه٘احدذ

 ٗاهتعودددٍٚ اهـدددكٛ اهّتعودددٍٚ بدددن املعودددٍ ت٘جٚدددٕ عودددٟ بِدددا١  أٗ قدددذد جدددذٗي

 كتدددربا  إر اهـدددف  ًدددّ اهطددد٩  تِّحدددى خددد٩ي ًدددّ ٗهلدددّ اإلهلاُٗدددٛ 

 .اهّتعوٌٚٛ املبِٟ يف اؿاط٘ 

  ٗأٗ اه٘احدذ  اهذسغ كٌّ اهط٩  ٙتِاٗ : اهزاتٛ اهتِا  ٝ ٝ  املداد  ٗفد    اه٘احدذ

 ٗاهتعودددٍٚ اهـدددكٛ اهّتعودددٍٚ بدددن  املعودددٍ ت٘جٚدددٕ عودددٟ بِدددا١ أٗ قدددذد جدددذٗي

 ٘كددعٕب ٙحددَ٘ حددذٝ  عوددٟ طاهددي هلددى ًُحددذدًا اؾددذٗي ٙلددْ٘ ٗ اإلهلاُٗددٛ 

 ٙتدٚ   بشُداًج  باطتخذاَ أٗ طاهي  كى ِٙاطي ملا تحذٙشٖ حظي ٗرهم املعوٍ

 .اهتحظٍٚ ٓزا

 ٗفد    اه٘احذٝ املادٝ أٗ اه٘احذ اهذسغ كٌّ اهط٩  ٙتِاٗ : املعل٘غ اهـف 

ٟ  بِا١ أٗ قذد جذٗي ٕ  عود ٍ  ت٘جٚد ٍ  بدن  املعود ٛ  اهّتعودٚ ٕ  ٗجٔداً  اهـدك  يف ه٘جد

 عددرب اإلهلاُٗددٛ ٗاهتعوددٍٚ اهذساطددٛ اهٚددَ٘ خدد٩ي اهّتعوٌٚٚددٞ امل٧ّطظددٞ حددشَ

 ُكدع  يف فٚذٙ٘ ًحاط  ػلى عوٟ غاهبا ُٙحذَ اهزٜ اهّتعوٌٚٛ اات٠٘ تظوٍٚ

اهٚددَ٘  بعددذ اإلُاُدد  خدد٩ي ًددّ هددٕ اطددتلٌا٨ أٗ اهكـددى يف املِدداقؽ امل٘كدد٘ا

ْ  أٜ ٗيف ٙشٙذْٗ ٗقتٌا عوٕٚ اهط٩  فّٚطو  اهذساطٛ   ٕ  ًلدا ّ  ىتاسُٗد  ًٗد

 آخدش  ٗقد   يف تعّوٌّٚٞ ُؼاطا  ػلى عوٟ قت٘اٖ ٗٙظتخذًْ٘ ِٙاقؼُٕ٘ ثٍ

 .اهكـى داخى

 4 ٌاملس 
ـّّكٛ اهّتعوٍٚ ٙتؼاسن اهٌِّن ٓزا يف  تعوٍٚ يف تبادهًٚا اإلهلاُٗٛ ٗاهّتعوٍٚ اه

 عوددٟ ٙلددْ٘ ا٪كددرب اهاكٚددض أْ غدد  قددذد  صًدد  جددذٗي ٗفدد  اه٘احددذٝ املددادٝ

ٍ  املعوٍ ٙحذَ اهكـى  داخى اهّتعّوٍ ٗأثِا١. اإلهلاُٗٛ اهّتعوٍٚ ٕ  ٗجٔداً  اهدذع  ه٘جد

 تعودددٍٚ ًثدددى ا٪ُؼدددطٞ خددد٩ي ًدددّ رهدددم ٗٙدددتٍ طودددبٍٔ  عِدددذ فحدددن هوطددد٩ 

 .اهكشدٙٞ اهذسٗغ أٗ اؾٌاعٚٞ ٗاملؼاسٙ  اهـغ ٝ اجملٌ٘عا 

 4 الطلب حشب 

 مبظدداعذٝ كاًددى ٗبؼددلى إهلاُٗٚددا أكثددش أٗ ملددادٝ تعوٌٚددٕ اهطاهددي ٙتوحددٟ

ٟ  ًعّوٍ ٞ  تداب   اإلُاُد   عود ٞ  هو٧ٌطظد ٛ  اهديت  اهّتعوٌٚٚد  ٗيف اهطاهدي   إهٚٔدا  ِٙتٌد
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ٟ  اؿـد٘ي  يف ٙظتٌش ُكظٕ اه٘ق  ٞ  اـدربا   عود َ  يف اهّتعوٌٚٚد ٞ  حدش  يف امل٧طظد

 .خاسجٔا أٗ امل٧طظٞ داخى إهلاُٗٚا املادٝ ٙتعوٍ أْ هوطاهي ٗيلّ. أخش٠ ً٘اد

 4 املكّجف االفرتاضٕ الّتعّله 

 اهطدد٩    فٚحظددٍ املدد٘اد ًددّ ًددادٝ كددى يف بثكٌوددٔا ًذسطددٚٞ ػشبددٞ ٗٓددٛ

 باطدددتخذاَ بعدددذ عدددّ ٗاهدددّتعّوٍ اهّتعوٌٚٚدددٞ امل٧طظدددٞ إر اؿلددد٘س بدددن ٗقدددتٍٔ

 اهدددّتعّوٍ ادددن ٙبدددذأ ًدددا  ٗعدددادٝ.  اهّتعوٌٚدددٛ ااتددد٠٘ هدددذْٗ حٚددد  اإلُاُددد 

ٞ  بدشاًج  ت٘ك  ثٍ  اإلُاُ  عوٟ كاًى تعّوٍ بذٗاَ  امللّثف ا٨فااكٛ  ًذفد

 .اهّتعوٌٚٚٞ ٧طظٞامل كٌّ اهّتعّوٍ بتجشبٞ اهط٩  هتضٗٙذ

 4 املدمج  الّتعّلٔه ممٔزات 

أُددٕ ٙحدددذَ ُ٘عددًا ًدددّ املشُٗددٞ حٚددد  ٙعطددٛ اهطددد٩  عددذٝ اختٚددداسا  ملـدددادس      

املعوً٘دددٞ   كٌدددا ٙددد٘فش ٗقددد  ٗجٔدددذ املعودددٍ املبدددزٗي يف املِاقؼدددٞ يف فٌ٘عدددا    

ؿددغ ٝ أٗ بؼددلى فددشدٜ   كٌددا أُددٕ ٙعٌددى عوددٛ صٙددادٝ خددربا  اهطدد٩   ٗٙعددضص     

  ٌ ٚحددا   اهثحددٞ ٗاهلكددا١ٝ هددذٍٙٔ   كٌددا أْ اهلددث  ًددّ امل٘كدد٘عا  تتطوددي فٌٔددا ع

ٗباهتدداهٛ فددإْ تدد٘ف  املعوً٘ددا  ٗاملـددادس عددرب ا٨ُاُدد  ػعددى اهطاهددي أكثددش       

ت٘اؿدد٩ ًدد  املعوددٍ ٗصًدد١٩ٖ داخددى اهـددف   ٗأكثددش تكدداع٩ ًدد  ا٪ُؼددطٞ خدداسا  

. كٌددا ٙظددٍٔ يف ؼحٚدد  ا٪ٓددذا      Tayebinik & Puteh, 2013)اهـددف) 

دٙددٞ بٚددٍِٔ   اهتعوٌٚٚدٞ املتِ٘عددٞ  ٗٙتِاطددي ًد  اخددت٩  اهطدد٩  ٗاهكدشٗق اهكش   

ٗاخددت٩  سغبدداتٍٔ ٨ػددتٌاهٕ عوددٛ اهتحِٚددا  املظددتحذثٞ ٗا٪كثددش فاعوٚددٞ يف      

اهتعوٍ ٗاهعٌى مما ٙظاعذ عوٛ اهِٔ٘ض باهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚدٞ ٗؼحٚد  أٓدذافٔا    

 ( .221:  2018) عبذ اهش٦ٗ  إمساعٚى 

ٗٓددزٖ اهك٘ا٢ددذ ٗاملٌٚددضا  ػعوددٕ طشٙحددٞ ٗاطددو٘با ًِاطددبا هعدد٩ا اهلددث  ًددّ    

اهدديت ت٘اجددٕ اهطدد٩  يف اهددتعوٍ   ممددا ٙتددٚ  تٌِٚددٞ كددث  ًددّ ًٔدداسا    املؼددل٩ 

اهط٩  ٗٙط٘س أدا١ املعوٌن يف ُكع اه٘ق    ٗوح  جد٘دٝ اهعٌوٚدٞ اهتعوٌٚٚدٞ    

 ٗيددِ  املعوددٍ فددشق املضاٗجددٞ أٗ اهتبددذٙى ًددابن اهعذٙددذ ًددّ ا٨طددااتٚجٚا         

  مبدا ٙثدشٜ   ٗاه٘طا٢ى ٗأطداهٚي ٗأدٗا  ا٨تـداي املختوكدٞ هوت٘اؿدى ًد  اهطد٩      

 (   204: 2018اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ ٗٙضٙذ ًّ دافعٚٞ اهط٩  ) عـاَ اؿاصًٛ 

ًٗ  تعذد اهذساطا  اهظابحٞ اهيت آتٌ  باهتعوٍٚ املذًج خاؿدٞ يف اهتعودٍٚ   

اؾاًعٛ فحذ ت٘ؿو  إهٛ أْ اهتعوٍٚ املذًج ٙتٚ  اه٘ق  اهلدايف ؿدذٗ  اهدتعوٍ    

طشٙدد  ُحددى اهعددشٗض اهتعوٌٚٚددٞ   اهِؼددن داخددى اهكـددى مبؼدداسكٕ أكددربعّ    

(   ٗت٘ؿدو   Ross & Bell. 2007 :4ٗاااكدشا  عدرب ا٨ُاُد  )إهلاُٗٚدا ( )    

بعددد  اهذساطدددا  إهدددٛ اهكعاهٚدددٞ اهِظدددبٚٞ هوطدددشق املختوكدددٞ تشجددد  ملظدددتٜ٘         

كشجا  اهدتعوٍ   حٚد  ٙلدْ٘ ؼحٚد  ا٨ٓدذا  باطدتخذاَ اهدتعوٍ اإلهلاُٗدٛ         

٩  ًٗشاعاٝ اهكدشٗق اهكشدٙدٞ بٚدٍِٔ    أكثش تِ٘عا ًّ حٚ  تعذد ًظت٘ٙا  اهط

(Kiviniemi, 2014:3 .) ( ٞٗيف دساطKiviniemi, 2014   اهيت آتٌ  بداهتعش )

عوٛ ًضاٙا اهتعوٍٚ املذًج ًحابى اهتذسٙع اهتحوٚذٜ يف تعودٍ اهطد٩  أثبتد  أْ    

اهتعوددٍٚ املددذًج ٙدد٧ثش إهابٚددا يف ُتددا٢ج اهطدد٩  ُظددشا هتحشٙددش ٗقدد  اااكددشٝ   
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ٙددذ ًددّ ا٪ُؼددطٞ اهتعوٌٚٚددٞ داخدى اهـددف اهذساطددٛ   ٗهلددّ ٙدد٧دٜ  اهتحوٚذٙدٞ ملض 

ُحددى ًدد٘اد اااكددشا  ًددّ ػددخف ٪خددش عددرب ا٨ُاُدد  إهددٛ خكدد  املؼدداسكٞ   

 Rossاهِؼطٞ يف اهتعوٍ مما ٙذف  إهدٛ ًضٙدذ ًدّ اهدتعوٍ يف اهؼدلى اهتحوٚدذٜ )      

& Bell. 2007: 6) 

ُٗدٛ املدذًج   (اهتعودٍٚ اإلهلا  (Hoic-Bozic  et al.,  2008ٗقدذ اطدتخذً    

ٗكداْ ًدضٙج ًدّ اهدتعوٍ اهتعداُٗٛ ٗاهددتعوٍ اهحدا٢ٍ عودٛ حدى املؼدل٩  ٗاهددتعوٍ          

املظددتحى كٌددضٙج ًددّ ب٣ٚددٞ اهددتعوٍ ٗجٔددا ه٘جددٕ ٗاهددتعوٍ عددرب ا٨ُاُدد  ٗرهددم       

هوددتعوٍ ٗاهحٚدداغ   ممددا طدداعذ عوددٛ تحددذٍٙ عِاؿددش بِا٢ٚددٞ ٗادساكٚددٞ جذٙددذٝ      

٘ ؼكٚددض اهطددد٩   هوتعوددٍٚ ًدددّ خدد٩ي دعدددٍ ا٪ُؼددطٞ اهتعاُٗٚدددٞ امل٘جٔددٞ مددد    

ٗتشطددٚع عٌوٚددٞ اهددتعوٍ بِؼدداا ٗتكاعوٚددٞ   ٗقددذ اٗكددح  اهِتددا٢ج انكدداض       

 ًعذي تظش  اهط٩    ٗاستكاا ًظتٜ٘ ادا٢ٍٔ ا٨كاديٛ. 

بددن اطددااتٚجٚا    اهتلاًددى  عوددٟ ٗتددشٜ اهباحثددٞ أْ اهتعوددٍٚ املددذًج ٙعٌددى    

ٍ اهتذسٙع اهـكٚٞ ٗأطداهٚي اهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ ًد  عدذَ إغكداي ُظدٍ اهت         حد٘ٙ

اإلهلاُٗددٛ ٗاهـددكٛ  كٌددا أُددٕ ت٘جددذ ً٘كدد٘عا  ٙـددعي      ٗاهِٔددا٢ٛ اهتلدد٘ٙ 

تذسٙظٔا إهلاُٗٚا باهلاًى ًثى املٔاسا  اهعٌوٚدٞ   ٗٙعٌدى اهتعودٍٚ املدذًج عودٛ      

حى ٓزٖ املؼلوٞ   كٌدا يلدّ اهطاهدي ًدّ اهدتحلٍ يف اه٘قد  ٗامللداْ   حٚد  مل         

٨ٗعوددٛ قاعددٞ اهددذسغ أٗ   ٙعددذ اهتعوددٍٚ ٗاهددتعوٍ ًحتـددش عوددٛ اهٚددَ٘ اهذساطددٛ     

اهكـى اهذساطدٛ   كٌدا أُدٕ ٙعدضص اؾ٘اُدي ا٨جتٌاعٚدٞ بدن اهطد٩  ٗبعلدٍٔ          

ٗبٍِٚٔ ٗبدن املعودٍ   كٌدا ٙشاعدٛ اهكدشٗق اهكشدٙدٞ يف ًشُٗدٕ كدب ٝ   ٗٙتدٚ           

هوطد٩  املؼداسكٞ اإلهابٚدٞ دْٗ خجدى هتعددذد طدشق املؼداسكٞ   كٌدا ٙتددٚ         

كتوكدددٞ ٗتوحٚٔدددا مبدددا ِٙاطدددي  فشؿددٞ أكدددرب هوبحددد  عدددّ املعوً٘دددا  ب٘طدددا٢ى 

 احتٚاجا  اهط٩   .

 املدمج الّتعّلٔه معْقات 

ٍ   ٗاملع٘قددا  املؼددل٩  يلددّ اطددتِتاا  بعدد   ّٚ  اهدديت قددذ تحابددى تطبٚدد  اهّتعودد

   ًِٔا: املذًج

 ًد   اهتعاًدى  يف اهط٩   بع  هذ٠ اهلافٚٞ اـربٝ ُحف  ٝ  اهلٌبٚد٘تش  أجٔدض

   . ٗاهؼبلا 

 َاهحددذسٝ حٚدد  ًددّ ًِدداصهلٍ يف اهطدد٩  هددذ٠ امل٘جدد٘دٝ ا٪جٔددضٝ تلدداف٧ عددذ 

 .ٗاهتجٔٚضا  ٗاهظشعٞ

 ٞاملٔدداسا   إر   ٗا٨فتحدداس  اهّتعّوددٍٚ ًددّ اهِدد٘ا املددذسبن عوددٛ ٓددزا  املعوٌددن قودد

 .اإلهلاُٗٛ باهتعوٍٚ اهـكٛ اهتعوٍٚ اـاؿٞ بذًج

 . ٕوتاا ه٘ق  ط٘ٙى هتِكٚزٖ ٗتح٘ي 

  4 التعلٔه املدمج ّتينٔ٘ التفكري 

أٗكح  اهذساطا  اهظابحٞ دٗس اهتعوٍٚ املدذًج يف تٌِٚدٞ أُد٘اا ًتعدذدٝ ًدّ      

( اهيت أثبت  فعاهٚتٕ (Saowakon &Sumalee,2012 أُ٘اا اهتكل  ًثى دساطٞ 

يف تٌِٚددٞ اهددتكل  اهعوٌددٛ ٗاهددتكل  اهتحوٚوددٛ ٗاإلطتحـددا٢ٛ ٗدساطددٞ )حلددٍ      
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ٞ      2013سًلدداْ  اهددتكل  ًددا ٗسا١   ( اهدديت أثبتدد  فعاهٚددٞ اهتعوددٍٚ املددذًج يف تٌِٚدد

(اهديت اثبتد  فاعوٚدٞ اهتعودٍٚ املدذًج يف       2014املعشيف   ٗدساطدٞ ) عشٗبدٞ اهؼدٔ٘اْ    

تٌِٚددٞ اهددتكل  اهتددثًوٛ هطاهبددا  اهـددف ا٪ٗي اهثدداُٜ٘  ٗدساطددٞ ) ككاٙددٞ أبدد٘   

(اهدديت أثبتدد  فعاهٚددٞ بشُدداًج قددا٢ٍ عوددٛ اهددتعوٍ املددذًج يف   2017ػددحادٝ ٗآخددشّٙ 

هذٜ ت٩ًٚز اهـف اهتاط    ٗدساطٞ )دعا١ اهشحٚى تٌِٚٞ اهتكل  ا٨طتحـا٢ٛ 

( اهدديت اطددتخذً  اهددتعوٍ املددذًج اهحددا٢ٍ    2018ًٗددثًْ٘ اهؼددِاق ٗطدداسق ج٘اسُددٞ  

عوددددٛ ا٪هعددددا  اإلهلاُٗٚددددٞ يف ؼظددددن اهتكل اهشٙاكددددٛ   ٗدساطددددٞ )ظبٚددددٞ    

( اهددديت أثبتدد  أثدددش اهتددذسٙع باطدددتخذاَ اهتعوددٍٚ املدددذًج عودددٛ     2018اهححطدداُٛ  

 اهتكل  اهِاقذ .تٌِٚٞ ًٔاسا  

ٗعوددٛ رهددم فددإْ اهتعوددٍٚ املددذًج قددذ أثبدد  فعاهٚتددٕ يف تٌِٚددٞ أُدد٘اا ًتعددذدٝ      

هوتكل     ٗهلدّ يف حدذٗد عودٍ اهباحثدٞ مل تتطدشق اهذساطدا  اهظدابحٞ هذساطدٞ         

أثددش اهتعوددٍٚ املددذًج يف تٌِٚددٞ ًٔدداسا  اهددتكل  اإلهددابٛ   ٗٓدد٘ ًددا ٙٔددذ  إهٚددٕ    

اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ٗإطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى   اهبح  اؿاهٛ باهذًج ٗاهتلاًى بن 

 امل٘جٕ .

  ٕثالجا4 التفكري اإلجيابPositive thinking 4 

أٗهدٛ ًكدآٍٚ اهدتكل      Peel  Vincct  Normanٗك  عُ٘سًاْ فِظد  بٚدى ع   

اإلهابٛ اؿذٙثٞ بدن اؿدشبن اهعداملٚتن   ٗكداْ أٗي ًدّ تِبدث بحد٘ٝ اهدتكل          

٣ٚٞ   ٗتبعددددٕ عوٌددددا١ آخددددشّٙ ًثددددى اُتددددُ٘ٛ    اإلهددددابٛ يف تغددددٚ  امل٘اقددددف اهظدددد  

 ع ًٗداستن طدوٚجٌاْ ع  Jac Black ع  ٗجان ب٩نع Anthony Robbinsسٗبِضع

"Martin Seligman (Owen, 2013: 205). 

ٗاهدددتكل  اإلهدددابٛ ٓددد٘  تدددب  فٌ٘عدددٞ ًدددّ ا٪فلددداس اهعح٩ُٚدددٞ ٗاًتدددذاد     

إلهابٚدٞ  ُؼاطا  ٗأٓذا  اهكدشد مد٘ اكتظدا  ًٔداسا  متلِدٕ ًدّ املٌاسطدٞ ا       

 (.  100:: 2008امل٘جٔٞ م٘ اهعٚؽ بكاعوٚٞ ٗطعادٝ ٗسكا ) عبذ اهظتاس ابشآٍٚ 

ٗٓ٘اػدداٖ عحوددٛ ٙلدد  يف اعتبدداسٖ ا٨فلدداس ٗاهلوٌددا  ٗاهـدد٘س اهدديت ت٘ؿددى         

ا٨ُظدداْ إهددٛ اهٌِدد٘ ٗاهتطدد٘س ٗاهِجددائ   حٚدد  أْ اهؼددخف اإلهددابٛ دا٢ٌددا ٙددشٜ 

  ٘ اُدي اؾٚدذٝ   ٗٙحتِد  بدثْ ًدا      اؾاُي املؼشق يف كى امل٘اقف ف كدض عودٛ اؾ

 (. Wang,Chang &Lai,2012 :48وذ  حظّ ) 

ٗٓ٘ ان ًدّ أاداا اهدتكل  ٙشتحدٛ بداهكشد ٗٙظداعذٖ عودٛ اطدتثٌاس عحودٕ          

ًٗؼددداعشٝ ٗطدددو٘كٞ ٗاكتؼدددا  قددد٘اٖ اهلاًِدددٞ ٗتغدددٚ  حٚاتدددٕ مددد٘ ا٪فلدددى   

باطتخذاَ أُؼطٞ ٗأطاهٚي إهابٚٞ   ٗرهم ًّ خ٩ي اهتحلٍ ٗاهظدٚطشٝ عودٛ   

شٙحٞ اهتكل  ٗا٨فلاس ٗجعؤا تظ  يف ا٨ػاٖ اإلهابٛ ) طداًٚٞ ا٨ُـداسٜ   ط

2012 :7 .) 

أُدٕ رهدم اؾٔدذ اهدزٓ  اهدزٜ ٙحدَ٘ اهؼدخف فٚدٕ          Anthonyٗٙشٜ أُثدُ٘ٛ  

بإقِدداا ُكظددٕ بلددى اإلفلدداس اإلهابٚددٞ اهدديت تذفعددٕ إهددٛ ؼحٚدد  أٓذافددٕ ) طددِا١        

  (. 156: 2012طوٌٚاْ
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هددابٛ ه٫حددذا  ٗاإلػدداٖ املتكا٢ددى مدد٘ اؿٚدداٝ     ٗٓدد٘ اإلطددتعذاد هوت٘قدد  اإل 

ٗٙؼٌى ت٘قعا  اهابٚٞ مد٘ اهِجدائ ٗاهظدعادٝ  ٗٓد٘ فدّ اهتعاًدى مبدا ٓد٘ ًتدائ          

ًددّ أدٗا  ٗٗطددا٢ى هوحـدد٘ي عوددٛ أفلددى اهِتددا٢ج  ٗٓدد٘ اًددت٩ن فٌ٘عددٞ ًددّ  

طدددشق اهدددتكل  متلدددّ اهكدددشد ًدددّ اهتعاًدددى بـددد٘سٝ ًثاهٚدددٞ ُظدددبٚا ًددد  امل٘اقدددف 

 .Owen, 2013:207)املختوكٞ ) اهـعبٞ يف اؿٚاٝ

ٗٓ٘ املعتحذا  ٗا٪سا١ ٗا٪طاهٚي املتبعٞ يف كى أً٘س اؿٚاٝ ٗاهيت ًّ ػثُٔا 

حددى كددى ًددا ٙ٘اجددٕ اهكددشد ًددّ ًؼددل٩  ًٗ٘اكددٚ  بـدد٘سٝ ًتكا٢وددٞ اهابٚددٞ       

 (. 129: 2013ُاجحٞ ) عكشا١ اهعبٚذٜ 

 ٞ تكلد ٖ   ٗٙعش  يف اهبح  اؿاهٛ بثُٕ: قذسٝ اهكشد عوٛ اهتحلٍ يف  طشٙحد

ٗؼ٘ٙددى اػدداٖ أفلدداسٖ مدد٘ كددى ًددا ٙددذع٘ إهددٛ اهتكددا٦ي ٗاهظددعادٝ  ٗاهشكددا            

ٗس٦ٙددٞ اإلهابٚددا  اهلاًِددٞ يف امل٘اقددف اهظددوبٚٞ   ٗمماسطددٞ ُؼدداطا  حٚاتددٕ يف   

ٓددزا ا٨ػدداٖ ; ممددا هعددى اهكددشد قابددى هتغددٚ  حاهتددٕ املضاجٚددٞ اهظدد٣ٚٞ  ٗؼ٘ٙددى  

 ا٨خكاقا  اهٛ اُتـاسا  .

 اإلجيابٕ 4خصائص ذّٖ التفكري 

ًّ مسا  رٗ اهدتكل  اإلهدابٛ اهتكدا٦ي   ٗاهلدبن ا٨ُكعداهٛ   ٗاهدتحلٍ يف       

اهعٌوٚا  اهعحوٚٞ   ٗحي اهتعوٍ   ٗاهؼع٘س باهشكا ٗاهتظاً  ً  ا٨خدت٩  عدّ   

ا٬خددددشّٙ   ٗتحبددددى املظدددد٣٘هٚٞ اهؼخـددددٚٞ   ٗتحبددددى اهددددزا  غدددد  املؼددددشٗا          

(.كٌددا أُددٕ ٙشجدد   701: 2009ذ ٗاملظدداقٞ ٗاهددزكا١ ا٨جتٌدداعٛ )قاطددٍ عبددذ املشٙدد

هوحدد    ػددغ٘  مبعشفددٞ اؾذٙددذ   قددادس عوددٛ اؿدد٘اس ٗاملِاقؼددٞ   يتدداص بدداهشقٛ   

ٗاهشفعدددٞ   تظددد٘د أفلددداسٖ املِطحٚدددٞ   ٨ ٙظدددتٔضأ بدددا٬خشّٙ   ٙحدددذَ ُحدددذًا بِدددا١      

ٙظتطٚ  حى املؼل٩  حو٘ي ابتلاسٙٞ   وشق عوٛ اطتغ٩ي اهكدشق املتاحدٞ   

  ٝ عوددٛ بددزي اؾٔددذ ٗأدا١ املٔدداَ اهـددعبٞ بِجددائ   ٗٙتظددٍ         هذٙددٕ اهثحددٞ ٗاهحددذس

باهتكا٦ي ٗاإلهابٚدٞ  ًثدابش يف طدبٚى ؼحٚد  ا٪ٓدذا    ٙظدتطٚ  اهتلٚدف ًد          

 . (Bayramoglu& Sahin, 2015, 1) املؼل٩  ٗاملشُٗٞ هتححٚ  اهِجائ

ٗقذ أثبت  اهذساطا  اهظابحٞ أْ اهتكل  اإلهابٛ ٙدشتبن بدبع  املدتغ ا     

( اهيت أثبت  فعاهٚٞ بشُاًج  هتحظدن   2014ثى دساطٞ )   ًِاي اـ٘هٛ ا٪خشٜ ً

اهتكل  اإلهابٛ عوٛ ًٔاسا  اؽار اهحشاس ًٗظتٜ٘ اهطٌ٘ئ ا٪كداديٛ هدذٜ   

طاهبا  اؾاًعٞ. ٗهودتكل  اإلهدابٛ دٗس فعداي يف اهتدثث  عودٛ طدو٘ن ا٪فدشاد        

هدديت ٓددذف  اهددٛ  ( ا 2016كٌددا أٗكددح  دساطددٞ ) حظددّ اهكِجددشٜ ُٗٔدداد قابٚددى:   

دساطٞ فاعوٚٞ بشُاًج  اهتكل  اإلهابٛ يف ؼظن طو٘ن ا٨لداص ا٨جتٌداعٛ   

 2016هذٜ طد٩  اؾاًعدٞ رٜٗ ؿدع٘با  اهدتعوٍ ٗأثبتد  دساطدٞ )ػدٌٚا١ اهظدٚذ         

(ٗج٘د ع٩قٞ استٚاطٚٞ ً٘جبدٞ داهدٞ احـدا٢ٚا بدن اهدتكل  اإلهدابٛ ٗدافعٚدٞ        

ن اهطددد٩  يف ًظدددتٜ٘ اهدددتكل  ا٨لددداص   كٌدددا أثبتددد  أُدددٕ ٨ ٙ٘جدددذ فدددشٗق بددد

اإلهابٛ ٙشج  ٨خت٩  اهـف اهذساطٛ باملشحوٞ اهثاُ٘ٙدٞ   ٗأُدٕ ٙ٘جدذ فدشق     

داي احـا٢ٚا يف بن ًظتٜ٘ اهتكل  اإلهدابٛ كلدى  هودزك٘س ٗا٨ُدا  هـدا       

(ع٩قددٞ اهددتكل   2018اهددزك٘س   ٗأثبتدد  دساطددٞ )عبددذاا اهعِددضٜ ٗأ ددذ عوددٛ : 
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ٛ  هدددذٜ اهت٩ًٚدددز اهعددادٙن ٗرٜٗ ؿدددع٘با  اهدددتعوٍ  اإلهددابٛ بددداهت٘اف  اهِكظدد  

( إهٛ ٗج٘د ع٩قٞ طشدٙٞ  2020ٗبط٣ٚٛ اهتعوٍ. ٗت٘ؿو  دساطٞ )ًِ ٝ قٌذ 

داهددٞ احـددا٢ٚا بددن اهددتكل  اإلهددابٛ ٗتحددذٙش اهددزا   ٗاهشكددا عددّ اؿٚدداٝ هددذٜ   

 طاهبا  املشحوٞ اؾاًعٚٞ   

عوٛ تغدٚ  حاهتدٕ أثِدا١     ٗتشٜ اهباحثٞ أْ اهتكل  اإلهابٛ ٙظاعذ املتظٍ بٕ

اهتكل  اهظوي بطشد ا٪فلاس اهظوبٚٞ ٗإح٩ي ا٨فلاس اإلهابٕٚ ًلأُا   بى إُدٕ  

ٙبحدد  عددّ ا٪فلدداس اإلهابٚددٞ يف مجٚدد  امل٘اقددف حدديت امل٘اقددف اهظدد٣ٚٞ  ٗهذٙددٕ       

 اهحذسٝ عوٛ تعذٙى اهـ٘س اهظوبٚٞ باهبح  فٚٔا عّ اإلهابٚا  .

  4 ٕأٍنٔ٘ التفكري اإلجياب 

  أٌٓٚٞ اهتكل  اإلهابٛ ُتٚجدٞ ٨ستباطدٕ بِد٘احٛ ًتعدذدٝ ًدّ حٚداٝ       تشج

 اهكشد   حٚ  ٧ٙثش اهتكل  اإلهابٛ عوٛ لائ اهكشد ًّ حٚ  :

 .اهحذسٝ عوٛ اطتِتاا اؿو٘ي ا٪فلى مما ِٙتج عِٕ إتحاْ اهعٌى 
 .اختٚاس أٓذا  عٌوٚٞ ٗٙظاعذ اهكشد عوٛ ؼحٚحٔا 
  ٙظاعذ عوٛ ا٨حظاغ باهظعادٝ ٗاهتكا٦ي ٗؼظن اهؼع٘س اهذاخوٛ هوكشد 
      ػعددى ا٪فلدداس اإلهابٚددٞ تِجددز  اهددٛ اهكددشد ٗؽددشا ا٪فلدداس اهظددوبٚٞ ممددا

 هعى اهعحى ٙعٌى بكعاهٚٞ .
     (. 79: 2020)ًِ ٝ قٌذ 

ٗقذ أكذ  اهذساطا  اهظابحٞ أٌٓٚتٕ; ملا ٙعد٘دعوٛ اهؼدخف اهدزٜ اعتداد اْ     

( أْ ا٪فدشاد   Yale &Martin ,2000ابٚدا حٚد  أكدذ  ُتدا٢ج دساطدٞ )     ٙكلش اه

اهزّٙ ٙكلشْٗ اهابٚا رٜٗ قذسٝ عوٛ اهتعوٍ بؼلى ؿدحٚ  ٗؼحٚد  آدذافٍٔ    

 & Park , Petersonٗاؽددار اهحددشاسا  اهـددا٢بٞ . كٌددا أثبتدد  دساطددٞ )      

Seligman, 2004         ٝ    ( ٗجد٘د استبداا  بدن اهدتكل  اإلهدابٛ ٗاهشاحدٕ يف اؿٚدا

( عوددٛ اهع٩قددٞ ا٨ستباطٚددٞ   Andrew & Conway ,2007ٗأكددذ  دساطددٞ) 

امل٘جبدٞ بدن املعتحدذا  املعشفٚدٞ اهِاكدجٞ هدذٜ طد٩  اؾاًعدٞ ٗاطددتخذأًٍ         

      (   ٗدساطددٞ  ( Khramtsovay ,2008هوددتكل  اإلهددابٛ   كٌددا أثبتدد  دساطددٞ  

ٛ ٗاهؼددع٘س ( بثُددٕ ٙ٘جددذ استبدداا بددن اهددتكل  اإلهدداب     2009) قاطددٍ عبددذ املشٙددذ   

 باهظعادٝ .   

ٗتشٜ اهباحثٞ أْ أٌٓٚٞ اهتكل  اإلهابٛ تشج  ملا وذثٕ يف املتظدٍ بدٕ ًدّ    

ؼظدددن يف حاهتدددٕ اهذاخوٚدددٞ ٗتغدددٚ  ُظشتدددٕ ه٫ػدددٚا١  ٗامل٘اقدددف  ٗا٬خدددشّٙ ;    

ٗباهتاهٛ ٙـ  أكثش تكا٨٦ ٗأكثش قدذسٝ عودٛ اإللداص; حٚد  تشتكد  ًظدتٜ٘       

تاجٕ مجٚ  ا٪فشاد فتـدب  املؼدل٩  ٙظد ٝ    دافعٚتٕ هوتعوٍ ٗاهعٌى ٗٓ٘ ًا و

اؿى حيت أثِا١ ًشٗسٍٓ بٔا  ٗٙتخطْ٘ اهعحبا    ٗٙـبحْ٘ أكثدش ًشُٗدٞ يف   

اطدددتحباي أٜ ًؼدددلوٞ أٗ ً٘قدددف ؿدددعي   ٗٓددد٘ ًطوددد٘  بؼدددلى أكدددرب هطددد٩       

اؾاًعدددٞ يف ًشحودددٞ اهؼدددبا  حٚددد  ا٨ُكتدددائ عودددٛ اؿٚددداٝ ًددد  قودددٞ اـدددربا     

خكاقا  اهيت قذ تظبي هلٍ بع  اهٚدثغ  ػعؤٍ أكثش عشكٞ هوٌؼل٩  ٗا٨

      أٗ ا٨حباا يف كث  ًّ ا٪حٚاْ .                                                                                                                                      
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 4 ٕ(  4001  8003 الفكٕ ابسأٍه) اسرتاتٔجٔات التفكري اإلجياب 

  ذ بددٕ اؿدد٘اس اهددذاخوٛ ٗٓدد٘ حدد٘اس عحوددٛ  إطددااتٚجٚٞ اهتحددذ  اهددزاتٛ : ٙحـدد

 ٗٙظٍٔ بـ٘سٝ كب ٝ يف تعذٙى اهظو٘ن ٗا٪فلاس.
   ّإطااتٚجٚٞ اؽار اهحشاسا  : تتٍ عّ طشٙ  اهتكاعى ً  امل٘قف ٗس٦ٙتٕ ًد

 ُ٘احٛ كتوكٞ بغٚٞ اه٘ؿ٘ي إهٛ قشاس ؿحٚ  .
    ٕإطدددااتٚجٚٞ حدددى املؼدددلوٞ : تعتدددرب ًدددّ أُددد٘اا اهدددتكل  اهدددزٜ يلدددّ تعوٌددد

   ًٔاساتٕ عّ طشٙ  املٌاسطٞ ٗٙبذأ ًّ اهـغش .ٗاكتظا
     اطااتٚجٚا  اهٌِزجٞ : ٗتظآٍ ٓزٖ اإلطااتٚجٚٞ يف اكظدا  طدو٘كٚا

جذٙددذٝ أٗ حددز  طددو٘كٚا  ً٘جدد٘دٝ أٗ تددذعٍٚ ظٔدد٘س طددو٘كٚا  ً٘جدد٘دٝ  

 ٗتعتٌذ عوٛ ػلى اهٌِ٘را.  
 ٞ  ٗتشٜ اهباحثٞ أْ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ تعترب ًّ اطااتٚجٚا  تٌِٚد

اهتكل  اإلهابٛ   حٚ  يلّ بد  اهدشٗئ اإلهابٚدٞ   ٗاهتكدا٦ي   ٗاهثحدٞ خد٩ي       

اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ ; ًّ خد٩ي طدِٚاسٙ٘ اهتخٚدى اهدزٜ ٙعشكدٕ املعودٍ مبدا هعدى         

 ا٪ًى ٗاهتكا٦ي طا٢ذا يف اهـ٘س اهزِٓٚٞ املتلُ٘ٞ .

ٗهوٌِددآج اهذساطددٚٞ دٗس ًٔددٍ يف تٌِٚددٞ اهددتكل  اإلهددابٛ   حٚدد  ٙعددٚؽ        

٩  ًعٔددا ٗقتددًا طدد٩ًٙ٘ ًددّ حٚدداتٍٔ داخددى اهكـدد٘ي اهذساطددٚٞ ٗخاسجٔددا   ٗ  اهطدد

ٙعذ تِظٍٚ املِآج اهذساطٚٞ بـد٘سٝ تظداعذ يف سفد  ًظدتٜ٘ اهدتكل  اإلهدابٛ       

هذٜ اهط٩  أًشَا كشٗسَٙا ُظشا ٪ٌٓٚٞ ٓزا اهِد٘ا ًدّ اهدتكل ; اهدزٜ وتاجدٕ      

ٕ طد٩  اؾاًعدٕ   اهكشد يف ظى اهلدغ٘ا اؿٚاتٚدٞ اهديت ٙتعدشض هلدا   ٗوتاجد      

بـكٞ خاؿٞ مل٘اجٔٞ ً٘اقف اؿٚاٝ املظتحبوٚٞ   ٗملا وححٕ ًّ جوي هوظدعادٝ  

ًٗظدداعذتٍٔ هعددٚؽ حٚدداٝ ًبٔجددٞ ًِٗتجددٞ   كٌددا أْ هوٌعوددٍ دٗس يف تٌِٚددٞ       

( أْ ُظدبٞ   2014اهتكل  اإلهابٛ هذٜ اهط٩  ٗقذ  أثبتد  دساطدٞ ) حِداْ اهظدش     

% (    83.21ابٛ هدددذٜ ط٩بٔدددٍ ٓدددٛ ) املعوٌدددن املٔدددتٌن بتٌِٚدددٞ اهدددتكل  اإلهددد  

ٗأثبت  أٍُٔ ٙحًْ٘٘ بذٗسٍٓ يف تٌِٚٞ اهتكل  اإلهابٛ عوٛ اخت٩  اؾِع 

عدددذا فددداي ) ًٔددداسا  اهدددتكل  اإلهدددابٛ ( كددداْ هـدددا  املعوٌدددا ) ا٨ُدددا  (       

ٗاقاح  اهذساطٞ أطاهٚي هتكعٚى دٗس املعودٍ يف تٌِٚدٞ اهدتكل  اإلهدابٛ هدذٜ      

ذٗس اؿٚددٜ٘ اهدزٜ ٙوعبددٕ اهدتكل  اإلهددابٛ يف حٚداٝ ا٪فددشاد      ُٗظددشًا هود  ط٩بدٕ. 

٨بددذ ًددّ ا٨ٓتٌدداَ بتٌِٚددٞ ًٔاساتددٕ هددذٜ     اهطدد٩  خاؿددٞ طدد٩  اؾاًعددٞ        

املحبون عوٛ اؿٚاٝ اهعاًدٞ بلدغ٘طٔا ًٗظد٣٘هٚاتٔا ٗٓد٘ ًدا ٓدذ  إهٚدٕ اهبحد          

 اؿاهٛ .

 4 فسّض البحح 
  : بددن ( 0.05 ≤ٜ٘ د٨هددٞ )عِددذ ًظددت  ٙ٘جددذ فددشق داي احـددا٢ٚا  اهكددشض ا٪ٗي

ٛ ًت٘ططٛ دسجا  اهطاهبا  عِٚٞ اهبح  يف ًحٚداغ اهتكل   كلدى   اإلهداب

ٗهلدددى ًٔددداسٝ ًدددّ ًٔاساتدددٕ اهكشعٚدددٞ قبدددى ٗبعدددذ تطبٚددد  اهربُددداًج هـدددا     

 . اهتطبٚ  اهبعذٜ

 : ُٛااهتعوٌٚدٛ املحدائ   هوربُداًج   إحـدا٢ٚا  داي أثش ٙ٘جذ اهكشض اهثا  ٍ  اهحدا٢

ٞ  بن اهذًج عوٛ ٛ    اهتخٚدى  إطدااتٚجٚ ٞ  امل٘جدٕ ٗاهتعودٍٚ اإلهلاُٗد  يف تٌِٚد

 .اهبح   عِٚٞ هوطاهبا  اإلهابٛ ًٔاسا  اهتكل 
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 ٙ ( 0.05   ≤  د٨هددٞ ًظددتٜ٘ عِددذ٘جددذ فددشق داي أحـددا٢ًٚا ) اهكددشض اهثاهدد  : ٨

ٛ     بددن ًت٘طددطٟ دسجددا    اهطاهبددا  عِٚددٞ اهبحدد  بعددذ تطبٚدد  اهربُدداًج عودد

 عذٜ ٗاهتتبعٛ .ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ  يف اهحٚاطن اهب

   ٞ(  بددن 0.05 ≤اهكددشض اهشابدد  : ٙ٘جددذ فددشق داي احـددا٢ٚا )عِددذ ًظددتٜ٘ د٨هدد

ًت٘طدددطٛ دسجدددا  اهطاهبدددا  عِٚدددٞ اهبحددد  يف ًحٚددداغ اهدددتكل  اإلهدددابٛ    

 اهبعذٜ ٙعضٜ ملتغ  اهتخـف ا٪كاديٛ .

 4 إجــــساءات البحـــح  

 4 ميَج البحح ّالتصنٔه التجسٓيب 

املدِٔج ػدبٞ اهتجدشٙي باعتبداس أْ اهبحد  ػشبدٞ       اعتٌذ اهبح  اؿاهٛ عوٛ 

ٓدددذفٔا اهتعدددش  عودددٛ أثدددش بشُددداًج تعوٌٚدددٛ ًحدددائ قدددا٢ٍ عودددٛ اهدددذًج بدددن         

إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ ٗاهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ يف تٌِٚددٞ ًٔدداسا  اهددتكل        

 اإلهابٛ هذٜ طاهبا  كوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ .

٘احدددذٝ ٗاهحٚددداغ اهحبودددٛ   ٗاهتـدددٌٍٚ اهتجدددشٙي اهحدددا٢ٍ عودددٛ اجملٌ٘عدددٞ اه   

 اهبعذٜ .

 4عٔيـــ٘ البحــح  
مت اػدددتحاقٔا) اختٚاسٓدددا ( بطشٙحدددٞ قـدددذٙٞ ًدددّ طاهبدددا  اهكشقدددٞ اهشابعدددٞ  

 )ؽــا  أكاديٚٞ ( بلوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ جاًعٞ ا٪صٓش   .

   ( ّطاهبددٞ   50أ٨ٗ : اهعِٚددٞ ا٨طددتط٩عٚٞ / تلُ٘دد  ًدد )  اهكشقددٞ ًددّ طاهبددا

 لوٚٞ ا٨قتـاد املِضر جاًعٞ ا٪صٓش فٟ اهعاَ اؾاًعٟاهشابعٞ ؽــا  ب

(2015 /2016. ) 

 / ٞٚ( طاهبدٞ ًدّ   60ًدّ ) ا٪طاطدٚٞ  تلُ٘  عِٚٞ اهبح   ثاُٚا: اهعِٚٞ ا٨طاط

  لوٚدٞ ا٨قتـداد املِدضر جاًعدٞ ا٪صٓدش     اهكشقٞ اهشابعٞ ؽــا  بطاهبا  

هبدٞ ًدّ قظدٍ    ( طا20( طاهبٞ ًّ قظٍ اهتغزٙٞ ٗعوَ٘ ا٪طعٌٞ ٗ)40ٗق٘أًا)

 (. 2017 – 2016فٟ اهعاَ اؾاًعٟ) عوَ٘ ٗتلِ٘ه٘جٚا ا٪غزٙٞ 

 4                                                                                                                            البحح اٗ أد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ٕاعداد الباحج٘ (    مكٔاض التفكري اإلجياب(                    

 ٗفٌٚا ٙوٛ تكـٚى رهم :

  4التفكري اإلجيابٕ  مكٔاض 
ٝ   قٚداغ  إراملحٚداغ   ٓدذ   :املحٚاغ ًّ اهلذ  عودٛ اهدتكل     اهطاهبدا   قدذس

 اإلهابٛ.

 4   املكٔاض ٓكٔشَا التٙ املَازات حتدٓد- 
ٟ  هتحذٙذ املٔداسا    ٟ  ا٨طد٩ا  مت املحٚداغ  ٙحٚظدٔا  اهتد ّ  عدذد  عود  ًحداٙٚع  ًد

ٞ  را  اهتكل  اإلهابٛ ٗاهذساطا  ًحٚداغ اهدتكل  اإلهدابٛ اعدذاد       ًثدى  اهـدو

ٚاغ اهتكل  اإلهابٛ اعذاد ) حظّ اهكِجشٜ    ًٗح(   2008)عبذ اهظتاس ابشآٍٚ 

(  ًٗحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ اعذاد )عبذاا اهعِضٜ ٗأ دذعوٛ   2016ُٔاد قابٚى 

2018 .) 
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  4 ّصف املكٔاض* 

     ْ  يف ك١٘ ًا اطوع  عوٚٞ اهباحثٞ مت ٗكد  اهـد٘سٝ املبذ٢ٚدٞ هوٌحٚداغ تلد٘

ٛ     أبعداد مخظٞ  ًّ    ًكدشدٝ  (  56)  ً٘صعدٞ عودٛ    متثدى ًٔداسا  اهدتكل  اإلهداب

عوٛ ًتـى ث٩ثٛ ه٩طتجابا  ) دا٢ٌا   أحٚاُدا  ًطوحدا( ؽتداس اهطاهبدٞ احدذٓا      

ٗتتٌثددى توددم  ه٩جابددٞ  ٗقددذ مت ؿددٚاغٞ املكددشدا  يف ؿدد٘سٝ عبدداسا  تحشٙشٙددٞ     

 : ٌا ٙوٛفٚ ا٨بعاد

  اهت٘ق  اإلهابٛ ٗاهتكا٦ي   : ٗٙع  ت٘ق  ؼحٚ  ًلاطي ُٗتا٢ج اهابٚٞ يف

 توف فا٨  اؿٚاٝ اهؼخـٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ ٗاملِٔٚٞ .ك

     تحبى اهزا  ٗاهثحٞ باهِكع  :تحذٙش اهزا  باعطا٢ٔا قٌٚتٔا ٗعدذَ ؼح ٓدا

ًٗعشفددٞ ج٘اُددي اهحدد٘ٝ يف ُكظددٕ ٗاهاكٚددض عوٚٔددا   ٗػِددي اظٔدداس اهلددعف  

اًاَ ا٨خشّٙ ٨كتظا  تعاطكٍٔ   ٗاؿشق عوٛ ًعاؾدٞ ُحداا اهلدعف    

 بذأ  .

  إلهدابٛ    : اهحدذسٝ عودٛ ؽٚدى اإلهابٚدا  ًٗدا ٙاتدي عوٚٔدا ٗٓد٘          اهتخٚى ا

ٙتِاطدي ًدد  ًتطوبددا  اهـددحٞ اهِكظدٚٞ ٗٙضٙددذ اهتكددا٦ي ٗا٨ًتِدداْ ٗتحددذٙش   

 ا٨خشّٙ . 

   ٞاهلبن ا٨ُكعاهٛ اإلهابٛ      : اهحذسٝ عوٛ اهتحلٍ يف ا٨ُكعا٨  بطشٙحد

ٞ أٗ اهت٘اؿدددى اهابٚدددٞ كا٨طددداخا١ أٗ مماسطدددٞ اهشٙاكدددٞ أٗ تغدددٚ  اهب٣ٚددد 

 اإلهابٛ .

          اهؼددددع٘س باهظددددعادٝ : باهشكددددا عددددّ اه٘اقدددد  ٗاهظددددعادٝ بتححٚدددد  ا٨ٓددددذا

 اهتعوٌٚٚٞ ٗاملعٚؼٚٞ  ٗاهحذسٝ عوٛ اؽار اهحشاسا  .

 4 تصحٔح املكٔاض 

                 مت تـدددحٚ  املحٚدددداغ عٚدددد  تثخددددز ا٨جابددددٞ بددددد )دا٢ٌددددا ( ثدددد٩  دسجددددا     

بٌِٚددا  ( دسجددٞ ٗاحددذٝ عوددٛ اهعبدداسا  اإلهابٚددٞ.  ٗ )أحٚاُددا ( دسجتدداْ  ٗ )ًطوحددا

أخددز  اهعبدداسا  اهظددوبٚٞ ٗٓددٛ اسقدداَ علددع رهددم فثعطٚدد  ا٨جابددٞ بددد )دا٢ٌددا(      

 دسجٞ ٗاحذٝ   ٗ )أحٚاُا ( دسجتاْ   )ًطوحا (  ث٩   دسجا  .

  4اخلصائص الشٔكْمرتٓ٘ للنكٔاض 

 :اهـذق: مت اهتحح  ًّ ؿذق املحٚاغ بطشٙحتن 
 عودددٛ فٌ٘عدددٞ ًدددّ اهظدددادٝ   املحٚددداغ  عدددشضمت  ظدددآشٜ:أ٨ًٗ : اهـدددذق اه

ٖ   ًٗدذٜ  ٗأبعداد  ٨بذا١ اهشأٜ يف ًذٜ اهتِاغٍ بن عباسا  املحٚاغ  االٌن

با٨كددافٞ يف كدد١٘ تعشٙددف اهددتكل  اإلهددابٛ     ملحٚدداغؿدد٩حٚٞ ًكددشدا  ا

  ٗقدذ مت أجدشا١    هوـٚاغٞ اهوغ٘ٙٞ  ٗقذ اقائ اهبع  تعذٙى بعد  املكدشدا   

 .% هوٌكشد70ٝاهتعذ٩ٙ  ٗفحا ٨سا١ االٌن بِظبٞ اتكاق ٨ تحى عّ 
  : ٗقدذ مت عظدا  ًعاًدى     :ؿدذق ًكدشدا  املحٚداغ )ا٨تظداق اهدذاخوٛ (     ثاًُٚا

ا٨ستباا بدن دسجدٞ كدى ًكدشدٝ ٗاهذسجدٞ اهلوٚدٞ هوبعدذ اهدزٜ تِتٌدٛ اهٚدٕ           

 :( ٙ٘ك  رهم1ٗاؾذٗي )
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 باا بن دسجٞ كى ًكشدٝ ٗاهبعذ اهز٠ تِتٌٛ إهًٕٚعا٩ً  ا٨ست: (1جذٗي )

 اهتكل  اإلهابٛملحٚاغ 

اهت٘ق  اإلهابٛ 

ٗاهتكا٦ي   

تحبى اهزا  ٗاهثحٞ 

باهِكع   

اهلبن ا٨ُكعاهٛ اهتخٚى اإلهابٛ    

اإلهابٛ      

اهؼع٘س باهظعادٝ      

ًعاًددددددددددددى اهعباسٝ

ا٨ستباا

ًعاًدددددددى اهعباسٝ

ا٨ستباا

ًعاًدددددى اهعباسٝ

ا٨ستباا

ًعاًددددددى اهعباسٝ

ا٨ستباا

ًعاًدددددى اهعباسٝ

ا٨ستباا

10.54** 150.94**26 0.62**38028.*480.62**

20.78**160.45*27 0.58*390.33**490.28*

30.45*170.38*280.54**400.43**500.43**

40.65**

1

180.65**29 0.43*410.63**510.68* 

50.304190.90**300.52**420.73**52045.**

60.77**200.88** 31  0.75**43063.**530.62**

7 0.1721 0.96**320.59**44 0.55** 540.74** 

8 0.306 22 0.54** 33 0.90** 45 0.87** 55 0.51** 

9 0.68** 23 0.71** 34 0.27* 46 0.65 ** 56 066.** 

10 0.58 ** 24 0.45*

2

 35 0.047 47 062.**   

11 0.58** 25 0.91** 36 0.39*     

12 0.57**   37 0.78**     

13 0.84**         

14 0.52*         

( أْ ًعدا٩ً  ا٨ستبداا بدن دسجدٞ كدى ًكدشدٝ فدٟ         1 ٙتل  ًدّ اؾدذٗي )  

د٨هدٕ ٨ٙحدى   املحٚاغ ٗدسجٞ اهبعذ اهزٜ تِتٌٛ اهٕٚ داهٕ احـا٢ٚا عِدذ ًظدت٠٘   

 ( ٗقدذ مت حدز  ٓدزٖ املكدشدا      35   8      7   5  ( فٌٚاعذا املكدشدا  اسقداَ )  0.5عّ )

 .( ًكشدٝ  52 تلْ٘ املحٚاغ ًّ ) ٗبزهم

  كٔاض4املثبات 

اهشابعدددٕ طاهبدددٞ( باهكشقدددٞ  50عِٚدددٞ اطدددتط٩عٚٞ)  عودددٟ مت تطبٚددد  املحٚددداغ 

بكاؿددى  ًددشتن باهكـددى اهذساطددٛ ا٪ٗي (2015/2016هوعدداَ اؾدداًعٛ) ؽــدا  

صًِددددٟ اطددددب٘عن بددددن اهتطبددددٚحن ٗقددددذ بوددددل  ًعاًددددى ا٨ستبدددداا اهلوددددٟ بددددن    

ًكدشدا  املحٚداغ     ( ٗٓ٘ ًعاًى استبداا ًِاطدي ٙدذي عودٟ ثبدا     0.83)اهتطبٚحن

 ٗؿ٩حٚتٕ هوتطبٚ  عوٟ اهعِٚٞ ا٪طاطٚٞ.

كٌا مت حظا  ا٨ستبداا بدن دسجدٞ كدى بعدذ ًدّ ابعداد املحٚداغ ٗاهذسجدٞ          

 :             ( ٙ٘ك  رهم  2) اهتاهٛ ي اؾذٗاهلوٚٞ هوٌحٚاغ ٗ

 ًعا٩ً  ا٨ستباا بن دسجٞ كى بعذ ٗاهذسجٞ اهلوٚٞ ملحٚاغ: (2جذٗي )   

 اهتكل  اإلهابٛ  

ًعاًى ا٨ستباااهبعذ ًعاًى ا٨ستباااهبعذ

**0.72اهلبن ا٨ُكعاهٛ اإلهابٛ       **0.45اهت٘ق  اإلهابٛ ٗاهتكا٦ي   

 **0.38اهؼع٘س باهظعادٝ**0.64تحبى اهزا  ٗاهثحٞ باهِكع   

   **0.56 اهتخٚى اإلهابٛ    

( أْ ًعدا٩ً  ا٨ستبداا بدن دسجدٞ كدى بعدذ ًدّ أبعداد         2)ٙتل  ًّ جذٗي 

داهٞ  احـا٢ٚا عِدذ ًظدت٠٘ د٨هدٞ      مجٚعٔا هوٌحٚاغٗاهذسجٞ اهلوٚٞ  املحٚاغا

                                                           
1

 0.01اهعباسٝ داهٞ عِذ  ** 

2

 0.05اهعباسٝ داهٞ عِذ * 
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ٛ    ًحٚداغ اهدتكل    ( ٗعوٟ رهدم فدإْ   0.01) ٙتٌتد    اإلهدابٛ املعدذ يف اهبحد  اؿداه

 بذسجٞ ًِاطبٞ ًّ اهثبا  ٗؿا  هوتطبٚ  عوٟ اهعِٚٞ ا٪طاطٚٞ .

       ــل ــرتاتٔجٔ٘ التدٔ ــني إس ــدمج ب ــٕ ال ــائه عل ــدمج الك ــٕ امل ــامج التعلٔن الربى

 املْجُ ّالتعلٔه اإللكرتّى4ٕ 

  4 حتدٓد اهلدف مً الربىامج 

هدددتكل  اإلهدددابٛ هدددذٜ   ؼدددذد اهلدددذ  ًدددّ اهربُددداًج يف تٌِٚدددٞ ًٔددداسا  ا     

اهطاهبددا  ععِٚددٞ اهبحدد  ع  ٗرهددم باطددتخذاَ اهددذًج يف اهتددذسٙع بددن اهتعوددٍٚ       

  ٗاهدد٘اتع  zoomاإلهلاُٗدٛ عددرب ا٨ُاُد  باطددتخذاَ عدذٝ تطبٚحددا  )بشُداًج     

ا    ٗاهربٙدددذ اإلهلاُٗدددٛ( ٗاهتدددذسٙع يف قاعدددٞ اهذساطدددٞ باهلوٚدددٞ باطدددتخذاَ      

 اهتعوٌٚٚددٞ امل٘اقددف ًلُ٘ددا  بددن هتلاًددىا مبعدد ) إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ  

 .( املتِ٘عٞ اهـكٚٞ ٗاإلهلاُٗٚٞ

 4 لربىامجأسص بياء ا 

مت ًشاعاتٔددا  إهددٛ فٌ٘عددٞ ًددّ ا٨طددع اهربُدداًج اهتعوٌٚددٛ املحددائ  اطددتِذ 

 هتظٍٔ بذٗسٓا يف ؼحٚ  أٓذا  اهبح  ٗٓٛ :

  : ُتدددا٢ج اهذساطدددٞ ا٨طدددتط٩عٚٞ اهددديت مت     ًدددّ خددد٩ي  احتٚاجدددا  اهطاهبدددا

 اهشابعٞ ؽــدا  باهعداَ اؾداًعٛ    طاهبٞ( باهكشقٞ 50تطبٚحٔا عوٛ عِٚٞ )

اهددتكل  اإلهددابٛ  ٗاهدديت أٗكددح  انكدداض ًظددتٜ٘ ًٔدداسا       (2015/2016 )

كٌدا   دْٗ املظدتٜ٘ املدثً٘ي .   ٞٗٓدٛ ُظدب   (%  40اهلوٚدٞ )    كاُ  ُظدبتٔا  حٚ 

هبا  ٗكعف ًٔاساتّٔ اهتذسٙظٚٞ حٚ  أُٔدّ  ساعٛ اهربُاًج خـا٢ف اهطا

                            غدددد  ًعددددذا  تشب٘ٙددددا  ٗاملحددددشس دخٚددددى عوددددّٚٔ  ٗقددددذ ٙلددددّ غدددد  ساغبددددا                                                                              

 يف دساطتٕ ٗٓ٘ ًا ُ٘ٓ  عِٕ  اهعذٙذ ًّ اهطاهبا   .

 : ا تكشكددٕ ًددّ ؼددذٙا  تلِ٘ه٘جٚددٞ ٨بددذ ًددّ ت٘ظٚكٔددا   ًٗدد طبٚعددٞ اهعـددش

ٗا٨طددتكادٝ ًِٔددا يف عٌوٚددا  اهتعوددٍٚ ٗاهددتعوٍ ٗإًلاُٚددٞ ؼحٚدد  رهددم ًددّ       

 خ٩ي اهتعوٍٚ املذًج .

   اهذًج بن إطااتٚجٚٞ اهتخٚى  امل٘جٕ ٗ اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ  مبا هٌ  بدن

عاجدددٞ اهدددٛ ًضاٙدددا اهتعودددٍٚ اهـدددكٛ ٗاهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ   فدددإْ اهطاهبدددا  

اهتعوددٍٚ اهـددكٟ هددذعٍ ع٩قددتّٔ باهباحثددٞ  ٗصًدد٩ٚتّٔ   ٨طددٌٚا باطددتخذاَ 

إطدااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جدٕ مبشاحوددٔا   ٗعاجددٞ أٙلدا هوتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ    

هوتددذسٙي عوٚددٕ ٗاتحدداْ ًٔاساتددٕ ٗاطددتلٌاي املعدداس  اـاؿددٞ باهددذسغ ًددّ        

شحودٞ اهتخٚوٚدٞ ًٗدا    خ٩هٕ   ٗاطدتلٌا٨ً هوخدربا  اهتعوٌٚٚدٞ املتلُ٘دٕ بعدذ اه     

 تبعٔا ًّ أُؼطٞ ؿكٚٞ .
 سطددشق تددذسٙع ا٨قتـدداد املِضهددٛ  طبٚعددٞ ًحش: ٘  اهِظشٙددٞ ٗاهتطبٚحٚددٞ  ٗٓدد

لوٚدددٞ ا٨قتـددداد املِضهدددٛ  ب ًحدددشسا  ا٨عدددذاد املٔددد  هوطاهبددا  املعوٌدددا  أحددذ  

تعشٙف ٗتذسٙي اهطاهبا  املعوٌا  عوٛ اطتخذاَ طدشق تدذسٙع   ٔذ  ار ٙٗ

ًتِ٘عددٞ ٗحظددّ اختٚدداس اهطشٙحددٞ املِاطددبٞ هتححٚدد  ا٪ٓددذا  اهتذسٙظددٚٞ      

ٗاهتعش  عوٛ أُ٘اا طشق اهتذسٙع ٗكٚكٚٞ اطتخذاَ كدى طشٙحدٞ ٗأدٗاس   
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ّ   مبدا  املحدشس فدإْ   رهدم املعوٍ ٗاهطاهي يف كى ًِٔدا   ٗعودٛ    ًدادٝ   ٙتلدٌِٕ ًد

تذسٙظدددٚٞ ٙعدددذ فدددا٨ خـدددبا ٨ُطددد٩ق اـٚددداي ًٔددداسا  ٗعوٌٚدددٞ ُظشٙدددٞ 

ٗإطد٩ق اهعِداْ هدٕ هوتحوٚد  يف كددى ًدا وظدّ ٗهٌدى اهتدذسٙع ٗٙلددكٛ         

عوٛ كى طشٙحٞ ملظا  فِٚٞ ٗإبذاعٚٞ ًتِ٘عٞ ; يف ك١٘ ا٨طداس اهعداَ هلدى    

 طشٙحٞ تذسٙع بت٘جٕٚ ًّ اهباحثٞ .
   ٞٚهلدددى أْ ٙلدددْ٘ هوربُددداًج ٓدددذ  عددداَ ٙظدددعٛ هتححٚحدددٕ  ٗأٓدددذا  طدددو٘ك

جوظدددٞ عٚددد  تتلاًدددى ٓدددزٖ ا٪ٓدددذا  اهظدددو٘كٚٞ ؼحٚحدددا هؤدددذ  اهعددداَ    

 هوربُاًج .
     ٗتِ٘ٙدددد  ا٪ُؼددددطٞ ٗاهتعِٚددددا  املظددددتخذًٞ يف اؾوظددددا  طدددد٘ا١ اهـددددكٚٞ أ

اإلهلاُٗٚٞ:  مما ٙؼج  اهطاهبا  عوٛ املؼاسكٞ اهكعاهٞ   ؼحٚحا ٪ٓذا  

 كى جوظٞ ًّٗ ثٍ أٓذا  اهربُاًج كلى .
  ٞ ت٘كددٚحٚٞ هلٚكٚددٞ اطددتخذاَ ا٨ُاُدد  ٗاهددذخ٘ي   تلددٌن اهربُدداًج جوظدد

 عوٛ اهتطبٚحا  املظتخذًٞ هوت٘اؿى إهلاُٗٚا . 
  ساعٛ اهربُاًج ا٨ًلاُا  املادٙٞ ٗاهبؼشٙٞ املتاحٞ أثِا١ اهتخطٚن ٗاهتِكٚز 
      ّاطددتخذاَ اهتحددٍ٘ٙ اهبِددا٢ٛ خدد٩ي اؾوظددا  ؿددكٚا ٗإهلاُٗٚددا هوتثكددذ ًدد

ا  ٗا٪ُؼددطٞ  ٗاطددتخذاَ اهتحددٍ٘ٙ   ًؼدداسكٞ اهطاهبددا  بكعاهٚددٞ يف املِاقؼدد  

اهِٔدددا٢ٛ ؿدددكٚا ٗإهلاُٗٚدددا يف ُٔاٙدددٞ كدددى جوظدددٞ   ٗيف ُٔاٙدددٞ اهربُددداًج        

 هوتثكذ ًّ ؼحٚ  أٓذافٕ .
         ٗكددد  ًٚثددداق عددداَ هوجوظدددا  اهـدددكٚٞ ٗاإلهلاُٗٚدددٞ  ؼحٚحدددا ٪ٓدددذافٔا

مبؼدداسكٞ اهطاهبددا  ًدد  اهباحثددٞ يف ٗكدد  بِدد٘دٖ  ٗٙعددشض عوددٛ اهطاهبددا    

 س اه٘ق  ٗح٩ هوٌؼل٩  .كى جوظٞ  ًِعا إلٓذا
 اعتٌذ بِا١ اهربُاًج عوٛ ث٩ثٞ ج٘اُي س٢ٚظٞ ٓٛج٘اُي بِا١ اهربُاًج : : 
  : متثدددى يف املعوً٘دددا  املحذًدددٞ هوطاهبدددا  ٗاـاؿدددٞ مبحدددشس اؾاُدددي املعدددشيف

كٌا تلٌّ ٓزا اؾاُي ا٨سػدادا  اهعاًدٞ   طشق تذسٙع ا٨قتـاد املِضهٛ   

 هتِكٚز اؾوظا  .
  ٜاطددتخذاَ تلِ٘ه٘جٚددا : ٗتلددٌّ ٓددزا اؾاُددي اهتددذسٙي عوددٛ   اؾاُددي املٔدداس

َ  املعوً٘ا  ٗا٨تـاي أثِا١ اؾوظدا    ٗاهتدذسٙي عودٛ تِكٚدز       ا٪ُؼدطٞ ٗاملٔدا

 املتعوحٞ باهشحوٞ اهتخٚوٚٞ ملعاس  ًحشس طشق تذسٙع ا٨قتـاد املِضهٛ  .
    اؾاُدي اه٘جددذاُٛ : متثددى يف تدد٘ف  ب٣ٚددٞ خاهٚدٞ ًددّ ااهتؼددتٚ  خاؿددٞ أثِددا١

ح٩  اهتخٚوٚددددٞ   ٗخاهٚددددٞ ًددددّ اهِحددددذ أٗ اهظددددخشٙٞ أثِددددا١ املِاقؼددددا     اهددددش

ٗا٨جابدددددا  عدددددّ ا٪طددددد٣وٞ   فحدددددذ مت تدددددذعٍٚ اهطاهبدددددا  بدددددا٪ًّ اهِكظدددددٛ 

ٗاهطٌثُِٚددددٞ ٗاملظدددداُذٝ ًددددّ خدددد٩ي ا٨طددددتٌاا اؾٚددددذ ٗإعطددددا١ اهكشؿددددٞ      

هوٌؼددداسكٞ يف اؿدددذٙ    ٗعدددشض مجٚددد  ا٪فلددداس ًددد  تؼدددجٚ  اهطاهبدددا     

 ٌاَ بّٔ .أؿحا  ٓزٖ ا٨فلاسٗا٨ٓت
 4بياءالربىامج  خطـْات 

   تٌِٚدددٞإر  ٓدددذ   اهربُددداًج اهتعوٌٚدددٛ املحدددائ :  اهربُددداًجؼذٙدددذ أٓددددذا 

 ا ُطددد٩ق هوطاهبدددإمبثابدددٞ ُحطدددٞ ٗٓددد٘    اهدددتكل  اإلهدددابٛ  عودددٛ حدددذسٝاه

إهٛ  كٌا ٙٔذ  اهتخٚى ٗاهتكل  ٗاملِاقؼا  اهبِا١ٝ  عوٛ  ّهتحظن قذستٔ
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تددذسٙي اهطاهبددا  عوددٛ اطددتخذاَ تلِ٘ه٘جٚددا اإلتـدداي ٗاملعوً٘ددا  ٗاطددتخذاَ 

 ا٨ُاُ  يف ؼحٚ  ا٪ٓذا  اهتعوٌٚٚٞ. 

    ا٨عددذاد هتـددٌٍٚ اهربُدداًج : مت ا٨طدد٩ا عوددٛ اهذساطددا  اهظددابحٞ ٗا٪دبٚددا

 اهِظشٙٞ را  اهـوٞ مبتغ ا  اهبح  .
    : ؼذٙذ ٗتِظدٍٚ قتدٜ٘ اهربُداًج    ٜ ًحدشس طدشق    مت إعدادٝ ؿدٚاغٞ قتد٘

 تذسٙع ا٨قتـاد املِضهٛ   عٚ  تذسغ كى قاكشٝ عوٛ جض٢ن :
        اؾض١ ا٨ٗي : يف قاعٞ اهذسغ ٗجٔدا ه٘جدٕ باطدتخذاَ إطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى

امل٘جددددٕ ًدددد  ا٨طددددتعإُ بددددبع  اهطددددشق ا٪خددددشٜ بعددددذ اهشحوددددٞ اهتخٚوٚددددٞ   

 كا٪ط٣وٞ أٗ املِاقؼٞ أٗ اهحـف ٗاهشطَ٘   ثٍ ٙتب  رهم

   ُ ع علددد٘س  zoomٛ : إهلاُٗٚدددا عودددٛ ا٨ُاُددد  عدددرب بشُددداًج ع   اؾدددض١ اهثدددا

ًتضاًّ بدن اهطاهبدا  ٗاهباحثدٞ   أٗ غد  ًتدضاًّ   بٔدذ  اطدتلٌاي اهدذسغ         

بِظاَ ًِٗٔجٚٞ   ٗتذاسن ًدا مل ٙدتٌلّ ًدّ فٌٔدٕ أٗ ازجتدٕ بعدذ اهشحودٞ        

اهتخٚوٚدددٞ ًِٗاقؼدددٞ ٗاطدددتلٌاي ًدددا مت اهت٘ؿدددى إهٚدددٕ ٗؼـدددٚوٕ يف قاعدددٞ     

 اهذسغ.
  ا٨طدددتعاُٞ بددداهعشٗض اهتحذيٚدددٞ) اهب٘سبِ٘ٙددد  ( ه ملددداَ ظٌٚددد   كٌدددا مت

ًددددذسكا  قتددددٜ٘ كددددى دسغ   ٗعددددشٗض فٚددددذٙ٘ ت٘كددددٚحٚٞ هٌِزجددددٞ  

 ً٘ك٘عا  املحشس عٌوٚا ًِٗاقؼتٔا إهلاُٗٚا .
  :ٕمت ت٘صٙ  اهربُاًج عودٛ أسبعدٞ عؼدشٝ جوظدٞ       صًّ اهربُاًج ٗعذد جوظات

عتن إهلاُٗٚدددا( متددد   )ب٘اقددد  طددداعتن يف قاعدددٞ اهتدددذسٙع باهلوٚدددٞ ٗطدددا     

اؾوظددٞ اهـددكٚٞ يف اه٘قدد  املخـددف هوٌحاكددشا  اهِظشٙددٞ ملحددشس طددشق     

 تذسٙع ا٨قتـاد املِضهٛ ٗجٔا ه٘جٕ يف قاعٞ اهتذسٙع. 
      توٛ كى جوظٞ جوظٞ أخشٜ إهلاُٗٚٞ مت ؼذٙدذ ت٘قٚتٔدا هوطاهبدا  حديت

   Zoomٙوتدددضًّ باهت٘اؿدددى ًددد  اهباحثدددٞ ٗبددداقٛ صًددد٩ٚتّٔ عدددرب بشُددداًج   

اي ُكددع اهددذسغ   ًِٗاقؼددٞ مجٚدد  ًذسكاتددٕ باطتكاكددٞ   ٗٗكدد   ٨طددتلٌ

بعدددد  اهتـدددد٘سا  ٗاملحاحددددا  اهدددديت تـدددد٘ستٔا اهطاهبددددا  خدددد٩ي اهشحوددددٞ   

اهتخٚوٚٞ  هوذسغ أٗ ت٘ؿدو  إهٚٔدا باملِاقؼدا  ٗا٪طد٣وٞ ٗا٪ُؼدطٞ اهتاهٚدٞ       

 هوشحوٞ اهتخٚوٚٞ  .
        مت تظجٚى كى جوظٞ إهلاُٗٚدٞ ٗعشكدٔا عودٛ فٌ٘عدٞ خاؿدٞ بداملحشس

عِد٘اْ عًعوٌددٞ ًتٌٚددضٝ ع عوددٛ تطبٚد  )اهدد٘اتع ا  ( حدديت ٙتظدد  هوطاهبددا    ب

اه٩تددٛ مل ٙظددتطعّ حلدد٘س اؾوظددٞ اإلهلاُٗٚددٞ ًتابعتٔددا ٗاهتعوٚدد  عوٚٔددا 

ٗحددى اهتعِٚددا  اإلهلاُٗٚددٞ    أٗ ًشاطددوٞ اهباحثددٞ عوددٛ املٚددى اـدداق بٔددا        

 ه٩جابٞ عدّ مجٚد  اهتظدا٨٦    كٌدا مت إكدافٞ فٚدذٙ٘ٓا  ًٗ٘اقد  هؼدشئ        

ٗازجٞ كى  طشٙحٞ تذسٙع عٌوٚا عِذ احتٚاا اهطاهبا  هزهم. با٨كافٕ 

 ؾوظٞ اهحٚاغ اهحبوٛ ٗجوظٞ اهحٚاغ اهبعذٜ هتطبٚ  أدٗا  اهبح .  
  : ٕعددددشض اهربُدددداًج عوددددٟ مت    كددددبن اهربُدددداًج ٗاهتثكددددذ ًددددّ ؿدددد٩حٚت

تدذعٍٚ طدشق اهتدذسٙع مبضٙدذ     فٌ٘عٞ ًّ اهظادٝ االٌن  ٗقذ اقاحد٘ا  

ٗؽـٚف تطبٚحدا  دسٗغ طدشق اهتدذسٙع عودٛ فداي         ٓا ًّ اهكٚذٙ٘

ٗقذ مت ا٪خز مبا قدذًٖ٘ ًدّ ًحاحدا  ٗمت تعدذٙى      ا٨قتـاد املِضهٛ فحن  

 اهربُاًج بِا١ عوٟ رهم .  



 م2020.. أكتوبر                           العشرون     العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
161 

   4 ّصف الربىامج 

 قاعدددٞ يف طددداعتن ب٘اقددد ) جوظدددٞ عؼدددشٝ أسبعدددٞ عودددٛ اهربُددداًج ت٘صٙددد  مت 

 اه٘قدد  يف اهـددكٚٞ اؾوظددٞ متدد   (إهلاُٗٚددا ٗطدداعتن باهلوٚددٞ اهتددذسٙع

 املِضهددٛ( ا٨قتـدداد تددذسٙع )طددشق ملحددشس اهِظشٙددٞ هوٌحاكددشا  املخـددف

 . اهتذسٙع بإطتخذاَ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جٕ  قاعٞ يف ه٘جٕ ٗجٔا

  ٛإهلاُٗٚٞ ًتضاًِٞ أٗ غ  ًتضاًِٞ    أخشٜ جوظٞ جوظٞ كى تو 

 / ًًِٞد   ت٘اؿىباه ٙوتضًّ حيت هوطاهبا  ت٘قٚتٔا ؼذٙذ مت املتضا  ٞ  اهباحثد

 ًِٗاقؼددٞ   اهددذسغ ُكددع ٨طددتلٌاي   Zoomبشُدداًج عددرب صًدد٩ٚتّٔ ٗبدداقٛ

 اهدديت ٗاملحاحددا  اهتـدد٘سا  بعدد  ٗٗكدد    باطتكاكددٞ ًذسكاتددٕ مجٚدد 

 إهٚٔدددا ت٘ؿدددو  أٗ هودددذسغ  اهتخٚوٚدددٞ اهشحودددٞ خددد٩ي اهطاهبدددا  تـددد٘ستٔا

 .  اهتخٚوٚٞ هوشحوٞ اهتاهٚٞ ٗا٪ُؼطٞ ٗا٪ط٣وٞ باملِاقؼا 

   جوظٞ كى تظجٚى مت املتضاًِٞ /غ  ٞ ٛ  ٗعشكدٔا  إهلاُٗٚد ٞ  عود  فٌ٘عد

 ٞ  حددديت(  ا  اهددد٘اتع) تطبٚددد  عدددربع ًتٌٚدددضٝ ًعوٌدددٞع بعِددد٘اْ بددداملحشس خاؿدد

ّ  مل اه٩تٛ هوطاهبا  ٙتظ  ٞ  حلد٘س  ٙظدتطع ٞ  اؾوظد  ًتابعتٔدا  اإلهلاُٗٚد

ٞ  اهتعِٚدا   ٗحى عوٚٔا ٗاهتعوٚ  ٞ  أٗ    اإلهلاُٗٚد ٞ  ًشاطدو ٛ  اهباحثد  املٚدى  عود

ٞ  مت كٌا   اهتظا٨٦  مجٚ  عّ ه جابٞ بٔا اـاق ٘   إكداف  عدشٗض فٚدذٙ

ٞ   كى ٗازجٞ هؼشئ ًٗ٘اق   اهطاهبدا   احتٚداا  عِدذ  عٌوٚدا  تدذسٙع  طشٙحد

ٕ . هزهم ٞ  با٨كداف ٛ  اهحٚداغ  ؾوظد ٞ  اهحبود ٜ  اهحٚداغ  ٗجوظد  هتطبٚد   اهبعدذ

 .  اهبح  أدٗا 

   ٗؿف اؾوظٞ اهـدكٚٞ :دد     ٞ طدِٚاسٙ٘  )يف قاعدٞ اهدذسغ    تلدٌِ  كدى جوظد

اهشحودددٞ اهتخٚوٚدددٞ ًدددشتبن مبحتدددٜ٘ اااكدددشٝ تعدددشض يف ؿددد٘سٝ مجدددى    

قـدد ٝ ٗبظددٚطٞ أثِددا١ اهشحوددٞ اهتخٚوٚددٞ  ٗا٪طدد٣وٞ اهتابعددٞ اهدديت توحٚٔددا        

اهباحثٞ  هوحذٙ  عّ اهـ٘س اهزِٓٚدٞ اهديت كُ٘تٔدا اهطاهبدا  أثِدا١ اهشحودٞ       

 اهتخٚوٚٞ  ٗتـ٘ٙشٓا يف ػلى سطً٘ا  أٗ قـٞ تشٗٙٔا هض٩ًٚتٔا.

 تلدددٌِ  اؾوظدددٞ اإلهلاُٗٚدددٞ ) عِددد٘اْ     -اؾوظدددٞ اإلهلاُٗٚدددٞ :   ٗؿدددف

اااكددشٝ   ٗأٓددذافٔا   ٗاملددادٝ اهعوٌٚددٞ يف ؿدد٘سٝ عددشض ب٘سبِ٘ٙدد    ٗفٚددذٙ٘ 

ت٘كددٚحٛ هتِكٚددز طشٙحددٞ اهتددذسٙع يف فدداي ا٨قتـدداد املِضهددٛ  ٙوددٛ رهددم  

فت  با  ا٪ط٣وٞ ٗاملِاقؼٞ  ح٘ي ًدذسكا  اااكدشٝ اإلهلاُٗٚدٞ ؼحٚحدا     

ذافٔا   ٗفدددت  بدددا  املِاقؼدددٞ حددد٘ي ًدددا داس يف اااكدددشٝ باهلوٚدددٞ ٗأٓدددٍ     ٪ٓددد

تـ٘سا  اهطاهبا  بعذ اهشحوٞ اهتخٚوٚٞ هذٗس املعوٌٞ ٗكٚكٚٞ اـشٗا ًّ 

اهؼدددلى اهتحوٚدددذٜ هوٌعوٌدددٞ أثِدددا١ تِكٚدددز طشٙحدددٞ اهتدددذسٙع  ثدددٍ تلوٚدددف       

اهطاهبدددا  باهحٚددداَ بدددبع  ا٪ُؼدددطٞ اهكشدٙدددٞ ٗاؾٌاعٚدددٞ ٗعشكدددٔا عودددٛ    

ٗأخدد ا اهتحددٍ٘ٙ اهِٔددا٢ٛ إهلاُٗٚددا هوتعددش  عوددٛ ًددذٜ اطددتٚعا    اؾٌٚدد     

اهطاهبا  هوٌعاس  املتلٌِٞ باااكشٝ   ًٗذٜ ت٘ظٚدف اهعٌوٚدا  اهعحوٚدٞ    

 .أٗ أُؼطٞ ًـاحبٞ   ًِٞضهٚ ا تلوٚكا  اًا ٗاجباه هذّٙٔ . ً  بع 

 اؾوظددٞ ا٪ٗهددٛ هوت٣ٚٔددٞ ٗا٨عدد٩َ باهلددذ  ًددّ اهربُدداًج     ددد مت ؽـددٚف   

ـٚددداي يف حٚددداٝ ا٨ُظددداْ ٨ طدددٌٚاعِذًا  ٙلدددْ٘ هذٙدددٕ اهشغبدددٞ يف    ٗأٌٓٚدددٞ ا

ؼحٚ  ٓذ  ًعن  ٗأٌٓٚتٞ يف تٌِٚٞ اهتكل  ٗؼظن ُ٘عٚتٕ   ٗؼظدن  
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اؿاهٞ اهِكظٚٞ هوكشد  ٗاه٘ؿد٘ي اهدٛ ُتاجدا  ابذاعٚدٞ  يف  فداي اهتخٚدى .       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٗاؾذٗي اهتاهٛ ٙ٘ك  ت٘صٙ  اااكشا  عوٛ جوظا  اهربُاًج :                 

 جخطٞ اهظ  يف جوظا  اهربُاً: (3جذٗي )

 4 االسرتاتٔجٔات التدزٓشٔ٘ املشتددم٘ يف الربىامج 

مت اطددتخذاَ إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ كإطددااتٚجٚٞ أطاطددٚٞ يف قاعددٞ  

اهددذسغ ٗفحددا ملشاحددى تِكٚددزٓا كٌددا ٗسد با٨طدداس اهِظددشٜ هوبحدد    كٌددا مت        

ا٪طدد٣وٞ كٌشحوددٞ تابعددٞ هوشحوددٞ اهتخٚوٚددٞ حٚدد  قاًدد       اطددتخذاَ طشٙحددٞ  

اهباحثٞ بطشئ عدذد ًدّ ا٪طد٣وٞ عدّ اهشحودٞ اهتخٚوٚدٞ ٗاهـد٘س اهزِٓٚدٞ اهديت          

قدداً٘ا ببِا٢ٔددا ٗهددٚع عددّ املعوً٘ددا  اهدديت ٗسد  يف اهظددِٚاسٙ٘ اهتخٚوددٛ   كٌددا        

اطتخذَ اهطاهبا  اهحـف ٗاهشطً٘ا  هوتعب  عّ اهـ٘س اهزِٓٚدٞ اهديت ًدش     

اًددا خد٩ي اؾوظدٞ اإلهلاُٗٚددٞ اهتابعدٞ هلددى     ي اهشحوددٞ اهتخٚوٚدٞ . عودّٚٔ خد٩  

 جوظٞ ؿكٚٞ:  فحذ اؽز  ػلون :

  ّ : مت اطدتخذاَ املِاقؼدٞ اإلهلاُٗٚدٞ اؾٌاعٚدٞ       zoom بشُداًج  عدرب  املتدضاً

ٗيف فٌ٘عدددا  ؿدددغ ٝ     ٗاهدددتعوٍ اهتعددداُٗٛ ٗاهعـدددف اهدددزٓ  ٗخدددشا٢ن   

 اهباحثٞ ٗاهض٩ًٚ  .املكآٍٚ خ٩ي اهوحا١ اإلهلاُٗٛ ً  

     اهوحددا١غ املتضاًّ : خدد٩ي فٌ٘عددٞ عًعوٌددٞ ًتٌٚددضٝع عربتطبٚدد  عاهدد٘اتع

أ ع فحددددذ مت سفدددد  اهعددددشض اهتحددددذيٛ ًدددد  اهؼددددشئ اهؼددددكٜ٘ هلددددى دسغ      

با٪كافٕ هبع  ًـادس اهتعوٍ ٗاهكٚذٙ٘ٓا  اهيت يلّ اإلط٩ا عوٚٔدا .ًد    

اعٛ أٗ خدداق إًلاُٚددٞ عددشض اهددشأٜ أٗ اهتظددا٨٦  غدد  ًتضاًِددٕ بؼددلى مجدد

بددن اهطاهبددٞ ٗاهباحثددٞ .ٗمت اهت٘اؿددى فعوٚددا ٗاهددشد عوددٛ مجٚدد  اهتظددا٨٦        

 ٗت٘كٚ  أٜ غٌ٘ض هذٜ اهطاهبا  .
 تيْعـت الْسـائل التعلٔنٔـ٘ املشـتددم٘ اثيـاء جلشـات        4 التعلٔنٔ٘ الْسائل

 الربىامج ّمتجلت يف األتٕ 4

  عشٗض فٚذٙ٘هت٘كٚ  كٚكٚٞ اطتخذاَ بشُاًجzoom  . 
  .) ٝعشٗض اهكٚذٙ٘ اـاؿٞ مب٘ك٘ا اؾوظٞ ) اااكش 
          عدددشٗض تحذيٚدددٞ) ب٘سبِ٘ٙددد  ( اعدددذتٔا اهباحثدددٞ خاؿدددٞ تتِددداٗي مجٚددد

ًددددذسكا  اااكددددشٝ مت عشكددددٔا إهلاُٗٚددددا   ٗأكددددافتٔا اهباحثددددٞ عوددددٛ       

فٌ٘عددددٞ اهدددد٘اتع ا  ه٩طدددد٩ا عوٚٔددددا يف أٜ ٗقدددد  ًدددد  تظددددجٚى ؿدددد٘تٛ  

 هؼشحٔا.
   ًدددش  بٔدددا اهطاهبدددا  خددد٩ي اهشحودددٞ    ه٘حدددا  هشطدددٍ اهـددد٘س اهزِٓٚدددٞ اهددديت

 اهتخٚوٚٞ .

اؾوظٞ/ 

 اااكشٝ
اؾوظٞ   ً٘ك٘ا اؾوظٞ

 اااكشٝ
 ً٘ك٘ا اؾوظٞ

 طشٙحٞ اهبٚاْ اهعٌوٛ اهتاطعٞ اهت٣ٚٔٞ ٗا٨ع٩َ باهربُاًج ا٪ٗهٛ
 طشٙحٞ اهتجشٙي املعٌوٛ اهعاػشٝ املذخى إهٛ اهتذسٙع اهكعاي  اهثاُٚٞ
 طشٙحٞ ا٪حذا  اؾاسٙٞ  اؿادٙٞ عؼش طشق اهتذسٙع ٗاملـطوحا  را  اهـوٞ  اهثاهثٞ
 طشٙحٞ اهحـٞ اهثاُٚٞ عؼش أٓذا  اهتذسٙع ٗأُ٘اعٕ اهشابعٞ

 ًعوٍ اهحشْ اؿادٜ ٗاهعؼشّٙ  اهثاهثٞ عؼش   طشٙحٞ اااكشٝ اـاًظٞ
 تحٍ٘ٙ اهتذسٙع  اهشابعٞ عؼش طشٙحٞ ا٪ط٣وٞ اهظادطٞ
   املِاقؼٞ ٗأُ٘اعٔاطشٙحٞ  اهظابعٞ
   طشٙحٞ املِاقؼٞ يف فٌ٘عا  ؿغ ٝ  اهثاًِٞ
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 ٝاهظب٘س   
        ّعددشٗض فٚددذٙ٘ خاؿددٞ بلٚكٚددٞ تِكٚددز اهشحوددٞ اهتخٚوٚددٞ ٗا٨طددتكادٝ ًدد

اـٚددداي يف ؼظدددن اؿاهدددٞ املضاجٚدددٞ هوكدددشد   أٗاه٘ؿددد٘ي هوحوددد٘ي هدددبع      

املؼددل٩    أٗ تغددٚ  اطددو٘  اهددتكل  اهظددوي ٗاطددتبذاهٕ با٪فلدداس اإلهابٚددٞ     

 اهبِا١ٝ .
 44تيْعت االىظط٘ املشتددم٘ يف الربىامج ميَا  ــ٘ األىظط 

  ٛ ٞ اهـدددد٘س ٗاهكٚددددذٙ٘ٓا    اهتعوٚدددد  عودددد ًِٗاقؼددددٞ  ٗاهتظددددج٩ٚ  اهـدددد٘تٚ

 قت٘آا.
  ٍاهـ٘س اهزِٓٚٞ هوشح٩  اهتخٚوٚٞ هلى طاهبٞ .اطتخذاَ ه٘حا  هشط 
  إلكدافٞ مجٚد  ا٪ُؼدطٞ اهديت تحدَ٘ بٔدا اهطاهبدا         بِا١ ًوكا  ا٨لاص فشدٙا

تددذّٗٙ اهوحظددا  املدد٧ثشٝ اثِددا١ اهددتعوٍ   ًٗددا هدد٘ي يف      ُٗٚددا  ٗؿددكًٚا ٗإهلا

ُتٔا٢ٔددا   أٗحددى تلوٚكددا    إخدداطش اهطاهبددٞ حدد٘ي ً٘كدد٘ا كددى جوظددٞ بعددذ     

   ٞ   أٗ  اه٘اجدددي املِضهدددٛ أٗمجددد  بٚاُدددا  هتِكٚدددز تلوٚكدددا  ا٪ُؼدددطٞ املـددداحب

 . اإلجابٞ عّ ا٪ط٣وٞ اهتح٘يٚٞ بعذ كى جوظٞ إهلاُٗٚٞ 
 ربىامج 4أسالٔب تكْٓه جلشات ال 

  ٞٗا٪ُؼدطٞ   اهبعذٙٞ هوشح٩  اهتخٚوٚٞ  اهتحٍ٘ٙ املشحوٛ : متثى يف ا٪ط٣و

ٗا٪ُؼدددطٞ  شطدددٍ اهـددد٘س اهزِٓٚدددٞ   ٗاملِاقؼدددا  اإلهلاُٗٚدددٞ   املختوكدددٞ ك

 اإلهلاُٗٚٞ املـاحبٞ هوجوظٞ اإلهلاُٗٚٞ.
  ٞ  اهتحددٍ٘ٙ اهِٔددا٢ٛ : متثددى يف أطدداهٚي اهتحددٍ٘ٙ املتِ٘عددٞ يف ُٔاٙددٞ كددى جوظدد

)ا٪طددد٣وٞ اهؼدددكٔٚٞ ٗاهتحشٙشٙدددٞ   ٗتلٌودددٞ اـدددشا٢ن املكآٌٚٚدددٞ  ٗٗكددد   

حودد٘ي ًحاحددٞ هددبع  املؼددل٩  املذسطددٚٞ اهدديت قددذ ت٘اجددٕ املعوٌددٞ أثِددا١          

هو٘قدد٘  عوددٛ ًددذٜ تحددذًّٔ يف ُٔاٙددٞ اؾوظددٞ     تطبٚدد  طددشق اهتددذسٙع (  

 .  فٚٔاٗاهتعش  عوٛ ُ٘احٛ اهح٘ٝ ٗاهلعف 
 4 تكْٓه فعالٔ٘ الربىامج 

  ٍٙ٘( عوٛ اهعِٚدٞ  ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛاهبح  ) أداٝاهحبوٛ: بتطبٚ  اهتح

   .ا٨طاطٚٞ  قبى تطبٚ  اهربُاًج
 عوٛ اهعِٚٞ ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ (اهبح ) اٝاهتحٍ٘ٙ اهبعذٜ: بتطبٚ  أد

 .ا٨طاطٚٞ بعذ تطبٚ  اهربُاًج 
 4  خطْات تيفٔر جتسب٘ البحح 

    أداٝ اهبحددد  ) ًحٚددداغ اهدددتكل    اهتطبٚددد  اهحبودددٛ ٪داٝ اهبحددد  : مت تطبٚددد

اإلهابٛ ( عوٛ اهطاهبا  عِٚدٞ اهبحد  قبدى تطبٚد  اهربُداًج هوتعدش  عودٛ        

 املظتٜ٘ اهكعوٛ ملٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ هذّٙٔ قبى تطبٚ  اهربُاًج .
 : ٞٚتذسٙع اهربُاًج اهتعوٌٚٛ املحائ  : ٗمت رهم يف ك١٘ ا٨جشا١ا   اهتاه 
  ٞاهبح  ًّ خ٩ي جوظٞ متٔٚذٙٞ هوتعش  عودٛ  مت ت٣ٚٔٞ اهطاهبا  هتجشب

أٓدذا  ٗأٌٓٚددٞ دساطددٞ  اهربُدداًج اهتعوٌٚددٛ املحددائ   ٗاملٔدداَ املطو٘بددٞ ًددِّٔ  

ؿددكٚا ٗإهلاُٗٚددا   ٗتؼددجٚعّٔ عوددٛ ا٨ٓتٌدداَ ٗاملؼدداسكٞ هتححٚدد  أكددرب   

فا٢ذٝ ًدّ اهذساطدٞ   ٗت٘كدٚ  ف٘ا٢دذ اهتخٚدى كعٌوٚدٞ عحوٚدٞ   ًٗدا ٙاتدي          
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ُي اهدذًاو ٗتٌِٚدٞ ًٔداسا  اهدتكل  املتِ٘عدٞ        عوٕٚ ًّ تِؼدٚن ٗظدا٢ف جدا   

 ٗأٌٓٚٞ ا٨طاخا١ ٗف٘ا٢ذٝ .
         مت ت٘صٙ  كتٚي عوٛ اهطاهبا  تلدٌّ أٓدذا  اهربُداًج ًد  ت٘كدٚ  بعد

ا٨جشا١ا  املطو٘بٞ ًِّٔ أثِا١ تِكٚز  اهربُاًج اهتعوٌٚٛ املحائ   تثكٚذا ملدا  

مت ػشحٕ يف اؾوظٞ اهتٌٔٚذٙٞ  كاهتثكٚذ عوٛ أٌٓٚٞ اطتخذاَ اهتخٚدى  

     ٍ اهـد٘س   كعٌوٚٞ عحوٚٞ   ٗفا٢ذٝ ا٨طداخا١ هوعحدى ٗاؾظدٍ   ًٗثداي هشطد

اهزِٓٚٞ ٗكتابٞ تحشٙش عدّ اهشحودٞ اهتخٚوٚدٞ ; كٌدا ودى عودٛ ُبدزٝ عدّ         

  zoomاجدددشا١ا  اهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ   ٗاهتثكٚدددذ عودددٛ ؼٌٚدددى بشُددداًج   

ٗتطبٚد  عٗاتددع ا ع ٗاػددتٌى عوددٛ سابددن فٌ٘عددٞ ع ًعوٌددٞ ًتٌٚددضٝ ع عوددٛ  

 ا .اه٘اتع ا    ٗاػتٌى أٙلا عوٛ اهربٙذ اإلهلاُٗٛ هوباحثٞ هوت٘اؿى ًعٔ
         ٞمت إع٩َ اهطاهبا  بدثْ تدذسٙع اهربُداًج ٙدتٍ يف ً٘عدذ اااكدشٝ اهِظشٙد

إطب٘عٚا حٚ  ٙتٍ تذسٙع كى قاكشٝ يف جوظتن فشعٚتن إحدذآٌا يف  

قاعددٞ اهذساطددٞ باطددتخذاَ إطددااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ ٗاهثاُٚددٞ إهلاُٗٚددا      

 ٨طتلٌاي اااكشٝ.
   اًّ ًدد  اهطاهبددا  إهلاُٗٚددا  قاًدد  اهباحثددٞ بتحذٙددذ ً٘اعٚددذ اإلتـدداي املتددض

٨طددددتلٌاي اااكددددشٝ بعددددذ اهشحوددددٞ اهتخٚوٚددددٞ ٗإجددددشا١ بعدددد  ا٪ُؼددددطٞ   

 اإلهلاُٗٚٞ .
       ٌِمت ت٘صٙدد  أٗساق عٌددى قبددى بذاٙددٞ كددى قاكددشٝ عوددٛ اهطاهبددا  ; تلدد

أُؼطٞ  اؾوظٞ   بٔذ  ًتابعٞ اهطاهبا  ٨جشا١ا  اؾوظٞ بٚظدش ٗطدٔ٘هٕ   

ٞ املطو٘بدددٞ   عودددٛ أْ ٙدددتٍ تظدددوٌٚٔا  ًددد  اهباحثدددٞ   ٗتِكٚدددز املٔددداَ ٗا٨ُؼدددط 

 هوباحثٞ بعذ اُتٔا١ جوظيت اااكشٝ اهـكٚٞ ٗاإلهلاُٗٚٞ كى اطب٘ا .
      ٞقاًد  كددى طاهبدٞ بعٌددى ًوددف الداص ه٘كدد  مجٚدد  ًتعوحاتٔدا أثِددا١ دساطدد

 اهربُاًج بٕ 
 )......   أٗساق اهعٌى بعذ تـحٚحٔا   أُؼطٞ  قشا١ا  خاؿٞ   ٗاجبا ( 
  ٞ ٗ مماسطدددٞ اهشحودددٞ اهتخٚوٚدددٞ مت ًشاعددداٝ تددد٘ف     أثِدددا١ اؾوظدددا  اهـدددكٚ

اهلددذ١ٗ اهتدداَ ًِٗدد  املؼددتتا  ٗاهتحددذ  بـدد٘  ٗاكدد  ٗتحوٚددى اؿشكددٞ          

ٗتغٚ  ُربا  اهـ٘    ٗاطتخذاَ اؿد٘اغ يف بِدا١ اهـد٘س اهزِٓٚدٞ ٗا٪هد٘اْ      

 0كاإلحظاغ باملؼاعش ٗا٨ُكعا٨  
      ػدددشئ أثِدددا١ اؾوظدددا  اإلهلاُٗٚدددٞ مت اطدددتخذاَ اهعدددشض اهتحدددذيٛ ًددد  

اهباحثٞ باطتخذاَ إطااتٚجٚا  اهتذسٙع املِاطبٞ هلى ًذسن ; ً  اهتِ٘ٙد   

ٗاؿدددشق عودددٛ املؼددداسكٞ اإلهابٚدددٞ هوطاهبدددا   كٌدددا مت إختٚددداس اه٘قددد    

املِاطدددي ؾٌٚددد  اهطاهبدددا  ؿلددد٘س اؾوظدددٞ اإلهلاُٗٚدددٞ بددداهتضاًّ ًددد         

اهباحثدددٞ ٗصًددد٩ٚتّٔ   ٗيف حاهدددٞ تعدددزس اؿلددد٘س فدددإْ ا٪ُؼدددطٞ ٗاهعدددشض   

تحددذيٛ ٗعددشٗض اهكٚددذٙ٘ ًتاحددٕ هلددّ عوددٛ فٌ٘عددٞ اهدد٘اتع ا  ٗٙتددائ   اه

عددشض اهتظددا٨٦  عدداَ أٗ خدداق هوباحثددٞ ; ًدد  تِكٚددز مجٚدد  املٔدداَ ب٘سقددٞ      

 اهعٌى اـاؿٞ باؾوظٞ ٗتحذئا هوباحثٞ .
        ٕمت ا٨طددددتعاُٞ باه٘طددددا٢ى اهتعوٌٚٚددددٞ إلثددددشا١ ااتددددٜ٘ املعددددشيف ٗتذعٌٚدددد

 .كاهكٚذٙ٘ٗاهعشٗض اهتحذيٚٞ ٗغ ٓا 
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     يف ُٔاٙددٞ كددى جوظددٞ مت تلوٚددف اهطاهبددا  ب٘اجددي ًِضهددٛ فددشدٜ أٗ ُؼدداا

ًـاحي  ٙتعو  مب٘كد٘ا اااكدشٝ ًدّ اهِاحٚدٞ اهعوٌٚدٞ ٗاهعٌوٚدٞ   كٌدا        

كوكّ بلشٗسٝ تذّٗٙ ؿظدا  اهدتعوٍ املد٧ثشٝ فدّٚٔ بلدى جوظدٞ ٗتظدوٌٕٚ        

 هوباحثٞ .
 ٩هلدا  اطتغشق تذسٙع اهربُاًج فاٝ صًِٚٞ ًحذاسٓا أسبعٞ عؼشأطب٘ا مت خ

تحذٍٙ اسب  عؼشٝ جوظدٞ )قاكدشٝ (قظدٌ  كدى جوظدٞ) قاكدشٝ ( اهدٛ        

جض٢ن )جوظتن فشعٚتن( أحذٌٓا ؿدكٚٞ ٗأخدشٜ إهلاُٗٚدٞ    اطدتغشق      

كى ًٌِٔا طاعتن . با٨كافٞ إهٛ جوظدتاْ احدذٌٓا قبوٚدٞ ٗاخدشٜ بعذٙدٞ      

 هتطبٚ  أداٝ اهبح  )ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ  ( . 
 ٗالبحح 4 التطبٔل البعدٖ ألدا 

          بعدددذ اُتٔدددا١ جوظدددا  اهربُددداًج  مت تطبٚددد  أداٝ اهبحددد  )ًحٚددداغ اهدددتكل

اإلهدددابٛ  ( بعدددذٙا عودددٛ اهطاهبدددا  ع عِٚدددٞ اهبحددد  ع ملحاسُدددٞ ًظدددتٜ٘ أدا١        

 اهطاهبا  قبى ٗبعذ تطبٚ  اهربُاًج  

       ٛٗاهتعش  عوٛ أثش اهربُاًج املحائ عوٛ ًظتٜ٘ ًٔداسا  اهدتكل  اإلهداب

 بٔذ  ًعاؾتٔا احـا٢ٚا .ثٍ سؿذ اهذسجا  
 4 التطبٔل التتبعٕ ألداٗ البحح 

    بعددذ ًددشٗس ػددٔش ًددّ اُتٔددا١ تددذسٙع اهربُدداًج  مت إعددادٝ  تطبٚدد  داٝ اهبحدد         

) ًحٚدداغ اهددتكل  اإلهددابٛ  ( عوددٛ طاهبددا  اجملٌ٘عددٞ اهتجشٙبٚددٞ هحٚدداغ     

ًددددذٜ اطددددتٌشاسٙٞ تددددثث  اهربُدددداًج   ٗمت تـددددحٚ  ا٨طددددتجابا  يف كددددى    

ٗتكشٙل اهبٚاُا  ٗجذٗهتٔا   ٗإجشا١ عٌوٚدا  اهتحوٚدى اإلحـدا٢ٛ    فٌ٘عٞ 

 هلا باطتخذاَ اؿاطي ا٬هٛ  .

  4ىتائج البحح 
فددٟ كدد١٘ أطدد٣وٞ اهبحدد  ٗفشٗكددٕ مت قٚدداغ ؿددحٞ اهكددشٗض ًٗعاؾددٞ          

اهبٚاُدددا  اهِاػدددٞ عدددّ تطبٚددد  أدٗا  اهبحددد  ٗؼوٚودددٔا هو٘ؿددد٘ي إر اهِتدددا٢ج    

 اهتاهٚٞ :

 4 ىتائج الفسض األّل 

ٜ  عِدذ اهكشض ا٪ٗي عوٟ إُٔ ع ٙ٘جذ فشق داي احـا٢ٚا )ِٙف  د٨هدٞ   ًظدت٘

( بدددددددن ًت٘طدددددددطٛ دسجدددددددا  اهطاهبدددددددا  عِٚدددددددٞ اهبحددددددد  يف ًحٚددددددداغ      0.05 ≤

كلددى ٗهلددى ًٔدداسٝ ًددّ ًٔاساتددٕ اهكشعٚددٞ قبددى ٗبعددذ تطبٚدد     اإلهددابٛاهتكل 

هوتححددد  ًدددّ ؿدددحٞ ٓدددزا اهكدددشض مت    "اهربُددداًج هـدددا  اهتطبٚددد  اهبعدددذٜ  

( هوٌت٘ططن املشتبطن ؿظدا    Paird-Sample-TTestاطتخذاَ ًحٚاغ   )

ٗكاُددد   اإلهدددابٛاهكدددشق بدددن اهتطبدددٚحن اهحبودددٛ ٗاهبعدددذٜ ملحٚددداغ اهدددتكل  

( ٗج٘د فشق داي  إحـدا٢ًٚا   4 ٙتل  ًّ اؾذٗي )ٗ : ( 4كٌا باؾذٗي )اهِتا٢ج 

( بدددن ًت٘طدددطٟ دسجدددا  اهطاهبدددا  عودددٛ ًحٚددداغ اهدددتكل      0.01عِدددذ ًظدددت٠٘ ) 

كلى ٗهلى ًٔاسٝ فشعٚٞ قبى ٗبعذ تطبٚ  اهربُاًج هـا  اهتطبٚ   اإلهابٛ

 ٗبزهم يلّ قب٘ي اهكشض ا٪ٗي ًّ فشٗض اهبح  . اهبعذ٠
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د٨هٞ اهكشق بن ًت٘ططٟ  دسجا  اهطاهبا  عوٛ اهتطبٚحن اهحبوٟ ٗاهبعذ٠ ملحٚاغ : ( 4جدددددددذٗي )

  اإلهابٛاهتكل 

 اهبٚدددداْ       املٔاسا 

 اهتطبٚ 
ملت٘طن ا

 اؿظابٟ
اإلمشا  

 املعٚاس٠
دسجا  

 اؿشٙٞ
 قٌٚٞ ) (

ًظت٠٘ 

 اهذ٨هٞ

اهت٘ق  اإلهابٛ 

 ٗاهتكا٦ي 
  2.75 20.81 اهحبوٟ  

 

59 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.82 
0.01 

 1.68 29.91 اهبعذ٠
تحبى اهزا  ٗاهثحٞ 

 باهِكع
 1.71 20.55 اهحبوٛ

19.17 0.01 
 2.93 28.81 اهبعذٜ

 2.63 21.21 اهحبوٛ اإلهابٛاهتخٚى 
18.71 0.01 

 1.81 29.65 اهبعذٜ
اهلبن ا٨ُكعاهٛ 

 اإلهابٛ
 3.44 22.88 اهحبوٛ

8.41 0.01 
 3.44 27.11 اهبعذٜ

 1.64 8.10 اهحبوٛ اهؼع٘س باهظعاددٝ 
11.89 0.01 

 2.72 12.56 اهبعذٜ
 5.35 92.80 اهحبوٛ املحٚاغ كلى 

36.72 0.01 
 5.38 128.83 اهبعذٜ

 4 ٕىتائج الفسض الجاى 

ٗٙددِف عوددٛ أُددٕ ع ٙ٘جددذ أثددش داي احـددا٢ٚا  هوربُدداًج اهتعوٌٚددٛ اهحددا٢ٍ عوددٛ   

اهذًج بن إطااتٚجٚٞ اهتخٚدى امل٘جدٕ ٗاهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ يف تٌِٚدٞ ًٔداسا        

 اهتكل  اإلهابٛ هذٜ طاهبا  كوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ  ع .

فددٟ كدد١٘ اهكددشٗق اهدديت ظٔددش  بددن  اهكددشض اهثدداُٛ ٗٗهوتححدد  ًددّ ؿددحٞ 

ٛ ًٔداسا  اهددتكل    يلدّ قٚدداغ  ( 4جددذٗي )قبددى ٗبعدذ تطبٚدد  اهربُداًج    اإلهداب

ٛ اهدتكل     ًٔاسا حجٍ ا٪ثش هوربُاًج فٟ تٌِٚٞ  تدثث ٖ  هوتثكدذ ًدّ    اإلهداب

ᶮعظا  ًعادهٞ ًشب  إٙتا   ٗكاُ  اهِتا٢ج عوٛ اهِح٘ اهتاهٛ  : 2

 اإلهابٛيف اهتكل   اهتعوٌٚٛ املحائ اهربُاًج ٗحجٍ أثشقٍٚ ًشب  إٙتا : ( 5جذٗي )

 

 اهبٚاْ                

 املٔاسا 

دسجٞ 

 اؿشٙٞ
قٌٚٞ  قٌٚدددٞ  

 ًشب  إٙتا
اهِظبٞ 

 امل٣٘ٙٞ
 حجٍ

 ثشا٪
د٨هٞ حجٍ 

 ا٪ثش

اهت٘ق  اإلهابٛ 

 ٗاهتكا٦ي
 

 

 

59 

 كب  1.32 88% 0.88 21.82

تحبى اهزا  ٗاهثحٞ 

 باهِكع
 كب  2.48 86% 0.86 19.17

 كب  1.10 %85 0.85 18.71 اهتخٚى اإلهابٛ
اهلبن ا٨ُكعاهٛ 

 اإلهابٛ
 كب  1.09 54% 0.54 8.41

 كب  0.83 %70 0.70 11.89 اهؼع٘س باهظعادٝ
 كب  4.09 %95 0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   36.72 املحٚاغ كلى

قٌٚدددٞ حجدددٍ ا٪ثدددش اهِددداتج عدددّ اطدددتخذاَ      أْ : (  5  ٙتلددد  ًدددّ اؾدددذٗي )  

( ممددا ٙددذي عوددٛ أْ هوربُدداًج تددثث     0.83-2.48اهربُدداًج املحددائ تشاٗحدد  بددن )  

ٝ ًظدت٘ٙا    يف كد١٘   اإلهابٛكب  يف تٌِٚٞ ًٔاسا  اهتكل   اهتداث  ٗٓدٛ    قد٘

ًددّ اهعددشض اهظدداب   . ( 2010كددب ( )سكددا اهظددعٚذ    0.8ًت٘طددن   0.5ؿددغ     0.2)

هوبحد . حٚد  أظٔدش  اهِتدا٢ج أْ  اهربُداًج      ٗاهثداُٛ  يلّ قب٘ي اهكشض ا٪ٗي 
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كلى   كٌا أثبتد    اإلهابًٛٔاسا  اهتكل تٌِٚٞ هٕ أثش يف   املحائاهتعوٌٚٛ 

ؼظددّ مجٚدد  املٔدداسا  اهكشعٚددٞ امللُ٘ددٕ ملحٚدداغ اهددتكل  اإلهددابٛ بعددذ تطبٚدد   

أْ هوربُداًج املحدائ أثدش كدب  يف تٌِٚدٞ      ٗاهربُاًج ًحاسُٞ بداهتطبٚ  اهحبودٛ .  

ٗٓدٛ  ( 0.54(   )0.88ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ حٚ  تشاٗح  قٍٚ ًشبد  اٙتدا بدن )   

 ُظي ًشتكعٞ .

  4ّالجاىٕ للبحح تفشري ىتائج الفسض االّل 

يف ك١٘ اهِتا٢ج اهيت مت اهت٘ؿى اهٚٔا ًّ خ٩ي تطبٚ  اهبح  اؿاهٛ ٗاهيت 

أظٔش  تك٘ق اهطاهبا  عِٚٞ اهبحد  بعدذ تطبٚد  اهربُداًج يف ًحٚداغ اهدتكل        

   عِٕ قبى اهتطبٚ  ٗيلّ أْ ٙعضٜ رهم ملا ٙوٛ : اإلهابٛ

   تِظددٍٚ ٗتددذسٙع ااتددٜ٘ اهتعوٌٚددٛ ملحددشس ٛ  طددشق تددذسٙع ا٨قتـدداد املِضهدد

مت تـددددٌٍٚ اهظددددِٚاسٙ٘ حٚدددد   ملشاحددددى إطددددااتٚجٚٞ اهتخٚددددى امل٘جددددٕٗفحددددا 

ٗقدذ تِ٘عد    اهتخٚوٛ بـ٘سٝ تبع  ا٪ًى   ٗتظتذعٛ ؿ٘س رِٓٚٞ اهابٚٞ   

اهتابعددٞ هوشحوددٞ اهتخٚوٚددٞ عٚدد  سكددض  عوددٛ اهـدد٘س اهزِٓٚددٞ       طدد٣وٞ ا٪

عوٛ املادٝ اهعوٌٚٞ ; مما ُتج عِٕ ب  ًعشفٚدٞ جذٙدذٝ هدذٜ اهطاهبدا      ٗهٚع 

ؼٌى اهتكا٦ي ٗا٪ًى يف املظدتحبى  قٌدّ بداهتعب  عِٔدا باهشطدٍ   ٗاهلتابدٞ         

ثددٍ املِاقؼددٞ اؾٌاعٚددٞ ; ممددا طدداعذ عوددٛ تطدد٘ٙش ؽدد٩ٚتّٔ ٗسطددٍ ؿدد٘س         

 رِٓٚٞ أكثش إهابٚٞ .
  ٞٚإهلاُٗٚا  ) عرب ا٨ُاُد  (  ااتٜ٘ اهتعوٌٚتذسٙع تب  اهشحوٞ اهتخٚو ٛ

ٞ ًددد  ت٘ف  ٗاعطدددا٢ّٔ اهكشؿدددٕ     ب٣ٚدددٞ تعوٌٚٚدددٞ ًو٣ٚدددٞ بددداملث ا  املتِ٘عددد

ًِٗاقؼددتٔا  سا٢ٔددّ ٗتكظدد ٓا أٗعددشض  ٗتِ٘ٙدد  أطدداهٚي ا٨جابددٞ     هوددتكل 

  بـددكٞ فشدٙددٞ ًدد  اهباحثددٞ أٗ مجاعٚددا ًدد  صًدد٩ٚتّٔ ٗفحددا ٨حتٚاجدداتّٔ     

ٛ املعوً٘دا  ًتضاًِدٞ أٗ غد  ًتضاًِدٞ       كٌا مت ًشاعاٝ املشُٕٗ اهتإً يف توح

ٗعدشض ااتددٜ٘ اهتعوٌٚددٛ بـد٘سٝ ًكظددشٝ ًدد  اهؼدشئ اهؼددكٔٛ ٗاهت٘كددٚ     

بـدد٘  اهباحثددٞ ممددا طدداعذ عوددٛ ًعاؾتٔددا بظ٩طددٞ كددى حظددي طددشعتٕ        

ٗقذساتددٕ ٗٗقتددٕ ; أدٜ رهددم هبِددا١ املعدد  ٗفٔددٍ ااتددٜ٘ اهددزٜ ػددلى هلددٍ يف       

يلدددّ فدددم ػدددكشاتٕ هعدددذَ    بذاٙدددٞ ا٪ًدددش عحبدددٞ ٗأعتدددربْ املحدددشس دخٚدددى ٨   

تعشكددّٔ ملثددى ٓددزا اهِدد٘ا ًددّ اهذساطددٞ ًددّ قبددى  ٗعِددذًا تغوددي عوددٛ توددم      

اهعحبا  خ٩ي ب٣ٚيت اهتخٚى امل٘جٕ ٗاهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ  كاْ رهم طدببا يف  

 تٌِٚٞ ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ هذّٙٔ.

         تِ٘ا ا٪ُؼطٞ اهتعوٌٚٚدٞ اهديت قاًد  بٔدا اهطاهبدا  طد٘ا١ يف قاعدٞ اهدذسغ أ ٗ

إهلاُٗٚدددا   ٗاملِاقؼدددا  ٗاهتعِٚدددا  اإلهلاُٗٚدددٞ ٗٗؿدددف اهـددد٘س اهزِٓٚدددٞ      

كتابدددٞ أٗ باهشطدددٍ ًِٗاقؼدددٞ رهدددم مجاعٚدددا جعودددّٔ أكثدددش اُكتاحدددا ًددد        

ا٬خشّٙ   ٗطاعذ يف تلّ٘ٙ ع٩قا  طٚبدٞ بٚدِّٔ ٗبدن صًد٩ٚتّٔ   ٗبٚدِّٔ      

ٗبن اهباحثٞ   كٌا طاعذ تدذّٗٙ ؿظدا  اهدتعوٍ يف مجٚد  اؾوظدا  طد٘ا١       

هلاُٗٚدددٞ أٗ اهـدددكٚٞ   ٗتدددذّٗٙ املؼددداعش املـددداحبٞ هوشحودددٞ اهتخٚوٚدددٞ     اإل

بـددد٘سٝ فشدٙدددٞ يف تكشٙدددل املؼددداعش اهظدددوبٚٞ يف اهلتابدددٞ ٗاهشطدددٍ ٗاهتعدددب     

 ٗاطتبذاهلا باملؼاعش اإلهابٚٞ أثِا١ املِاقؼٞ اؾٌاعٚٞ ٗتبادي ا٪فلاس. 
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 اؿددٞ تعددشض اهلددث  ًددّ اهطاهبددا  هعحبددا  أثِددا١ تِكٚددز جوظددا  اهربُدداًج خ

اإلهلاُٗددٛ بظددبي كددعف اإلُاُدد  أحٚاُددا   أٗعددذَ متلددِّٔ ًددّ اهت٘اؿددى       

إهلاُٗٚددا بظددبي كددعف ًٔدداساتّٔ اهتلِ٘ه٘جٚددٞ خاؿددٞ يف اؾوظددا  ا٪ٗي    

ٗتغوددبّٔ عوددٛ ٓددزٖ اهعحبددا  باملثددابشٝ ٗبددزي اؾٔددذ هوددتعوٍ ; جعوددّٔ أكثددش   

ًّ إقبددا٨ عوددٛ اااكددشا  ٗػددغكا بٔددا   كٌددا طدداعذّٓ اهت٘اؿددى غدد  املتددضا  

عوددٛ املتابعددٞ   ٗاإلطددتٌشاس ممددا جعوددّٔ أكثددش إهابٚددٞ; بددى كددّ ٙحاحددّ   

 حو٨٘ هبع  املؼل٩  حيت ٙتٌلّ ًّ املتابعٞ .
     ّٙٗكزهم عِذ عشض اهـ٘س اهزِٓٚٞ اُتا  كث  ًدِّٔ اـجدى ٗمل ٙبدذ

اٜ اطدتعذاد هعددشض تودم اهـدد٘س أٗ ٗؿدكٔا   ٗهلددّ ًد  اُددذًاجّٔ ًد  بدداقٛ      

ف اهـد٘س اهزِٓٚدٞ   ٗاطدتٌشاس اؿدذٙ  عدّ      اهض٩ًٚ  ٗتؼجٚعّٔ عوٛ ٗؿ

أٌٓٚٞ ٗف٘ا٢ذ اهتخٚى اإلهابٛ إُذفّ فٌٚا بعذ ٗعشكّ تـ٘ساتّٔ  مما 

جعددى اهطاهبددا  أكثددش إهابٚددٞ ٗطدداعذ يف طددشد املؼدداعش اهظددوبٚٞ ٗتٌِٚددٞ       

ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ ) اهتكا٦ي   اهثحٞ ٗقب٘ي اهزا    اهؼدع٘س باهظدعادٝ     

 اهتخٚى اإلهابٛ (.

( اهديت أثبتد  فعاهٚدٞ    (Skeens , 2017ٗتتك  توم اهِتدا٢ج ًد  ُتدا٢ج دساطدٞ     

  et al., 2002إطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جدٕ يف تٌِٚدٞ اهدتكل  اإلهدابٛ ٗدساطدٞ )     

Hernández-Guzmán اهددديت أثبتددد  فعاهٚدددٞ إطدددااتٚجٚٞ اهتخٚدددى امل٘جدددٕ يف )

 تٌِٚٞ اهظو٘ن اإلجتٌاعٛ اإلهابٛ .

  4 4 ّتفشريٍا  الجالحسض ىتائج الفثاىٔا 

ٜ  عِدذ ٘جذ فشق داي أحـدا٢ًٚا ) ٨ ٙعوٟ إُٔ ع  اهثاه ِٙف اهكشض ا      ًظدت٘

اهطاهبا  عِٚٞ اهبح  بعدذ تطبٚد  اهربُداًج     ( بن ًت٘ططٟ دسجا 0.05≤ د٨هٞ

  .ع ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ  يف اهحٚاطن اهبعذٜ ٗاهتتبعٛ عوٛ

حظا  ًت٘ططٛ دسجدا  اهحٚاطدن اهبعدذٜ     هوتحح  ًّ ؿحٞ ٓزا اهكشض مت

ٗاهتتبعٛ عوٛ ًحٚاغ اهدتكل  اإلهدابٛ هدذٜ اهطاهبدا  عِٚدٞ اهبحد  ٗحظدا         

 ( رهم  :6اختباس    هوٌت٘ططن املشتبطن  ..ٗٙ٘ك  جذٗي ) 

عوٛ ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ يف  ( ُتا٢ج اهكشق بن ًت٘ططٟ دسجا  اهطاهبا  عِٚٞ اهبح 6جذٗي )

 اهبعذٜ ٗاهتتبعٛاهحٚاطن 

املت٘طددددددن  اجملٌ٘عٞ    املتغ       

 اؿظابٛ

ا٨مدددشا  

 املعٚاسٜ

دسجدددددددددٞ 

 اؿشٙٞ

ًظدددددتٜ٘   قٌٚٞ   

 اهذ٨هٞ

اهت٘قددددد  اإلهدددددابٛ 

 ٗاهتكا٦ي

  1.68 29.91 ااهتطبٚ  اهبعذٜ 

59 

 

1.42 

 

 1.70 29.81 اهتطبٚ  اهتتبعٛ  غ  داهٞ

تحبى اهدزا  ٗاهثحدٞ   

 باهِكع

  2.13 29.48 ااهتطبٚ  اهبعذٜ 

59 

 

1.29 

 

 2.14 29.56 اهتطبٚ  اهتتبعٛ  غ  داهٕ

  1.81 29.65 ااهتطبٚ  اهبعذٜ  اهتخٚى اإلهابٛ

59 

 

1.73 

 

 2.19 29.36 اهتطبٚ  اهتتبعٛ  غ داهٕ

  3.82 27.81 ااهتطبٚ  اهبعذٜ  اهلبن ا٨ُكعاهٛ

59 

 

2.34 

 

 3.85 27.60 اهتطبٚ  اهتتبعٛ  غ  داهٞ

  3.82 27.81 ااهتطبٚ  اهبعذٜ  اهؼع٘س باهظعادٝ

59 

 

1.35 

 

 3.83 27.76 اهتطبٚ  اهتتبعٛ  غ  داهٕ

ًحٚددددداغ اهتخٚدددددى  

 اإلهابٛ اهلوٛ

  5.38 1.28 ااهتطبٚ  اهبعذٜ اهلوٛ

59 

 

1.72 

 غ  داهٕ

 15.94 1.25 اهتطبٚ  اهتتبعٛ اهلوٛ
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( عذَ ٗج٘د فشق داي إحـا٢ٚا بن ًت٘ططٛ دسجدا    6اؾذٗي ) ٙتل  ًّ 

اهطاهبا  عِٚٞ اهبح  بعذ تطبٚ  اهربُاًج  عودٛ ًحٚداغ اهدتكل  اإلهدابٛ يف     

اهحٚاطدددٚن اهبعدددذٜ ٗاهتتبعدددٛ كلدددى ٗيف كدددى ًٔددداسٝ ًدددّ ًٔددداسا  اهدددتكل        

 اإلهابٛ ٗبزهم يلّ قب٘ي اهكشض اهثاه  ًّ فشٗض اهبح  .

 سض الجالح 4مياقظ٘ ىتائج الف 

قذ ٙشج  عدذَ ٗجد٘د فدشٗق بدن ًت٘طدطا  دسجدا  اهطاهبدا  عِٚدٞ اهبحد           

بعذ تطبٚ  اهربُاًج يف ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ بعذ ًشٗس ػدٔش ًدّ اهتطبٚد       

مما ٙذي عوٛ اطتٌشاسٙٞ تثث  اهربُداًج يف تٌِٚدٞ ًٔداسا  اهدتكل  اإلهدابٛ        -

باهربُددداًج ٗاطدددتٌشاسّٓ يف تِكٚدددز   إهدددٛ تثثشاهطاهبدددا    -هدددذٜ عِٚدددٞ اهبحددد    

إطدااتٚجٚٞ اهتخٚددى امل٘جددٕ عوددٛ ً٘اقددف حٚدداتّٔ بعددذ أْ تددذسبّ عوٚٔددا   حٚدد   

أُٔدددا طددداعذتّٔ يف حدددى ًؼدددل٩  قدددذ ٗاجٔدددتّٔ أثِدددا١ اهذساطدددٞ ٗخددداسا قاعدددٞ   

اهتددذسٙع أٙلددا   ٗٓدد٘ ًددا دُٗددٖ٘ يف ًوكددا  ا٨لدداص اـاؿددٞ بلددى ًددِّٔ أثِددا١        

   ٞ اطددتخذأًا يف كددث  ًددّ امل٘اقددف اهدديت     اهذساطددٞ   ًٗددِّٔ ًددّ أكددذ هوباحثدد

 ٙتعشكّ هلا   مما طاعذ يف بحدا١ أثدش اهتدذسٙي عودٛ ًٔداسا  اهدتكل  اإلهدابٛ .       

ٗقددذ ٙلددْ٘ رهددم ٧ًػددشًا عوددٛ اطددتٌشاسٙٞ أثددش اهربُدداًج عوددٛ املددذٜ اهط٘ٙددى يف     

ًٔددداسا  اهدددتكل  اإلهدددابٛ هطاهبدددا  اهكشقدددٞ اهشابعدددٞ ) قظدددٍ تغزٙدددٞ   قظدددٍ      

 ( بلوٚٞ ا٨قتـاد املِضهٛ جاًعٞ ا٪صٓش .  تلِ٘ه٘جٚا ا٪غزٙٞ

ٗعوٛ رهم فإُٕ يلدّ هوٌحدشسا  اهذساطدٚٞ ٗا٪ُؼدطٞ اهتذسٙظدٚٞ املتِ٘عدٞ       

ط٘ا١ ؿكٚٞ أٗ إهلاُٗٚٞ ٗاهيت تٔذ  هتٌِٚدٞ ًٔداسا  اهدتكل  اإلهدابٛ هدذٜ      

اهطدد٩  إْ ؼحدد  رهددم  خاؿددٞ إرا اجتٌعدد  أٓددذا  املحددشسا  املختوكددٞ عوددٛ       

ٚتلاًددى عٌددى توددم املحددشسا    ٗٙظددتٌش تثث ٓددا عوددٛ تكلدد        تٌِٚددٞ اهددتكل   ف 

اهطدد٩  ُٗظددشتٍٔ ه٫ػددٚا١ ٗا٪ًدد٘س اؿٚاتٚددٞ ٗاهذساطددٚٞ فٚعٌوددْ٘ بإهابٚددٞ    

ٗدأ  هوتححٚ  أٓذافٍٔ   ٗٙتعاًوْ٘ ًد  اهعحبدا  ٗا٨خكاقدا  مبشُٗدٕ ًٗٔداسٝ      

دْٗ ًوددى أٗ تددزًش   بددى قددذ ٙلُ٘دد٘ا ًظددتٌتعن عٚدداتٍٔ ٗعٌوددٍٔ ٗلحدداتٍٔ       

 ٌشٝ يف اهتغوي عوٛ اهعحبا .املظت

 4 ثالجا 4 ىتائج الفسض السابع ّتفشريٍا 

د٨هٞ  ًظتٜ٘ عِذ)ِٙف اهكشض اهشاب  عوٛ إُٔ  : ٙ٘جذ فشق داي احـا٢ٚا 

بدددن ًت٘طدددطٛ دسجدددا  اهطاهبدددا  )عِٚدددٞ اهبحددد  ( يف ًحٚددداغ اهدددتكل   ( 0.05 ≤

 اإلهابٛ اهبعذٜ ٙعضٜ ملتغ  اهتخـف ا٪كاديٛ.

ٗهوتححدد  ًددّ ؿددحٞ ٓددزا اهكددشض مت حظددا  اختبدداس   هوٌت٘طددطن غدد       

ًحٚداغ  دسجا  طاهبدا  اهحظدٌن عودٛ     ًت٘ططٛ اهكشق بناملشتبطن ؿظا  

اإلهدابٛ كلددى ٗهلدى ًٔدداسٝ فشعٚدٞ ًددّ ًٔاساتدٕ  ; هوتعددش  عودٛ أثددش      اهدتكل   

اخت٩  اهتخـف عوٛ ًظتٜ٘ ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ هوطاهبدا  ٗاؾدذٗي   

( عذَ ٗج٘د فشق داي احـدا٢ٚا بدن    7ٙتل  ًّ اؾذٗي )  ٗ ( ٙ٘ك  رهم : 7)  

ًت٘طددطٛ دسجددا  طاهبدددا  قظددٌٛ اهتغزٙددٞ ٗتلِ٘ه٘جٚدددا ا٪غزٙددٞ يف ًحٚددداغ      

اهددتكل  اإلهددابٛ كلددى ٗهلددى ًٔدداسٝ فشعٚددٞ ًددّ ًٔاساتددٕ . ٗبددزهم ٙددشف          
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اهكددشض اهشابدد  ًددّ فددشٗض اهبحدد  .حٚدد  ٨ ٙ٘جددذ فددشق يف ًظددتٜ٘ اهددتكل      

بٛ هددذٜ اهطاهبددا  عِٚددٞ اهبحدد  بعددذ دساطددٞ اهربُدداًج ٙشجدد  ٨خددت٩     اإلهددا

اهتخـف اهعوٌٛ) ؽـف اهتغزٙٞ ٗعودَ٘ ا٪طعٌدٞ   ٗؽـدف تلِ٘ه٘جٚدا     

 ا٪غزٙٞ( . 

ُتا٢ج اختباس   هذ٨هٞ اهكشق بن ًت٘ططٛ دسجا  اهطاهبا  عوٛ ًحٚاغ اهتكل  اإلهابٛ : (  7جذٗي ) 

 60  قظٍ تلِ٘ه٘جٚا ا٪غزٙٞ ( بعذ تطبٚ  اهربُاًج ْ =تبعا ملتغ  اهتخـف ) قظٍ تغزٙٞ 

املتوسططططط   العدد التخصص املتغري
 احلسابي

االحنطططططططططططزا  
 املعياري 

درجططط   
 احلزي 

 الدالل   قين  ت 

 
التوقطططططططططططططططططططططط  
اإلجيطططططططططططططططابي  

 والتفاؤل

  9:.5 4>.=6 84 تغذي 
 
 
 
 
 

9< 
 
 

 
4.;9 

 
 9;.5 74.59 64 تك أغذي  غري دال 

 
تقبطططططا الطططططذات 
والثقطططططططططططططططططططططط  

 بالنفس

 5.95 ;5.=6 84 تغذي 

 غري دال  >6.7
 

 >>.5 54.>6 64 تك أغذي 

 
التخيطططططططططططططططططططا 

 اإلجيابي

 5.69 99.=6 84 تغذي 
4.:4 

 غري دال 
 6:.6 9>.=6 64 تك أغذي 

 
الضطططططططططططططططططططب  

 االنفعالي

 8.98 ;8.;6 84 تغذي 
5.5: 

 غري دال 
 5.99 4;.>6 64 تك أغذي 

 
الشطططططططططططططططططططططعور 

 بالسعادة

 7.48 56.74 84 تغذي 
5.97 

 غري دال 
 :>.5 57.54 64 تك أغذي 

 
مقيططططططططططططططططططططا  
التخيطططططططططططططططططططا 
اإلجيطططططططططططططططابي  

 الكلي

  54.: >5.6 84 تغذي 
5.4< 

 
 7.85 =5.6 64 تك أغذي  غري داله

( حٚدد  أثبتدد  عددذَ  2013ٗتتكدد  ٓددزٖ اهِتٚجددٞ ًدد  دساطددٞ ) قٌددذ دسٙددي       

ًٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ ٙعضٜ ملتغ  اهتخـدف  ٗج٘د فشٗق داهٞ احـا٢ٚا يف 

 اهذساطٛ ) عوٌٛ ٗأدبٛ (

 4تْصٔات البحح 
 يف ك١٘ ُتا٢ج اهبح  اؿاهٛ ٙ٘ؿٛ مبا ٙوٛ : 

       ٗكدد  خطددٞ تعوٌٚٚددٞ ًتلاًوددٞ هتٌِٚددٞ اهددتكل  اإلهددابٛ تؼددٌى املحددشسا

اهذساطدددٚٞ ٗطدددشق اهتدددذسٙع ٗا٪ُؼدددطٞ ٗب٣ٚدددٞ اهتعودددٍٚ ٗاهلتدددا  املذسطدددٛ  

 اهشاجعٞ اإلهابٚٞ .ٗاهتغزٙٞ 

        ٞٚإعطا١ اهط٩  اه٘ق  اهد٩صَ ملٌاسطدٞ اهتخٚدى امل٘جدٕ ٗا٪ُؼدطٞ اهتذسٙظد

 املشُبطٞ بٕ هتٌِٚٞ اهتكل  اإلهابٛ

        تدددذسٙع ًٔددداسا  اهدددتكل  اإلهدددابٛ بؼدددلى ًباػدددش أٗ ًدددذًج يف املحدددشسا

 اهذساطٚٞ املختوكٞ .

      سا  اهددتكل  إعددذاد دٗسا  تذسٙبٚددٞ ٪علددا١ ٣ٚٓددٞ اهتددذسٙع   هتٌِٚددٞ ًٔددا

اإلهابٛ هدذٍٙٔ   ٗكٚكٚدٞ تعودٍٚ ًٔاساتدٕ ٗتؼدجٚ  طدو٘كٚاتٕ ًٗدا ٙد٧دٜ         

 إهٕٚ هذٜ ط٩بٍٔ .
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   ٞاطددتغ٩ي اهِددذٗا  ٗاؿكدد٩  ًٗحذًددٞ اااكددشا  يف بدد  اهددشٗئ اإلهابٚدد

 ُٗبز اهتؼا٦َ ٗاهتعـي هذٜ اهط٩ . 

     اطددتخذاَ اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ املددذًج يف تددذسٙع املحددشسا  هتححٚدد  أٓددذا

ٗجذاُٚٞ با٨كافٞ هوٌعشفٚٞ كتعذٙى اػآا  أٗ تٌِٚٞ ًتغ ا  ُكظٚٞ  

 أٗ تٌِٚٞ قذسا  عحوٚٞ .

  4 املكرتحات 
 ٙحائ اهبح  اؿاهٛ تِكٚز اهذساطا  ا٬تٚٞ :

         ٛفعاهٚٞ اهذًج بدن اطدااتٚجٞ اهتخٚدى امل٘جدٕ ٗأطداهٚي اهتعودٍٚ اإلهلاُٗد

 يف تٌِٚٞ عادا  اهعحى 
 ٞٚأُ٘اا اهتكل  املتِ٘عٞ. تٌِٚٞ يف اهحا٢ٍ املذًج اهتعوٍٚ فعاه 

         ٕبشُاًج ًحائ هتذسٙي املعوٌدن عودٛ اطدتخذاَ اطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى امل٘جد

 ٗأثشٖ عوٛ اهتكل  اإلهابٛ هط٩بٍٔ. 

   أثدددش إطدددااتٚجٚٞ اهتخٚدددى امل٘جدددٕ ًذفدددٞ اهلاُٗٚدددَا يف تٌِٚدددٞ اهدددزكا١ا

 املتعذدٝ .
 هتحـٚى اهذساطٛ هوط٩ .دساطٞ اهع٩قٞ بن اهتكل  اإلهابٛ ٗا 
 . دساطٞ ًذٜ اطتخذاَ املعوٌن ملٔاسا  اهتكل  اإلهابٛ أثِا١ اهتذسٙع 

 4 املساجع 
اهشاٙددٞ هوِؼددش    اهددتكل  اإلهددابٛ ٗاهددتكل  اهظددوي   اهحددآشٝ     : ( 2009اهكحددٛ ) قٌددذ إبددشآٍٚ -

  ٗاهت٘صٙ .

( : تدددثث  اهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ يف تدددذسٙع اهتددداسٙع عودددٛ تٌِٚدددٞ      2009أ دددذ اهؼددد٘اديف ٙ٘طدددف )   -

اهتحـٚى ٗا٨ػاٖ مد٘ املدادٝ هدذٜ طد٩  اهـدف ا٪ٗي اهثداُٜ٘  املد٧متش اهعٌودٛ اهثداُٛ هلوٚدٞ           

 .( 2اهابٚٞ بب٘سطعٚذ ) ًذسطٞ املظتحبى :اه٘اق  ٗاملثً٘ي ( اجملوذ )

-  ٛ ( : ًعجددٍ املـددطوحا  اهاب٘ٙددٞ املعشفددٞ يف   2013أ ددذ اؾٌددى ) أ ددذ حظددن اهوحدداُٛ   ٗ عودد

 املِآج ٗطشق اهتذسٙع   اهحآشٝ   عامل اهلتي .

( : فاعوٚددٞ بشُدداًج تذسٙظددٛ ًحددائ     2013إيدداْ عبددذ اؿلددٍ اهـدداف٘سٜ ٗصٙددضٜ حظددّ عٌددش )        -

وٌشحودٞ  هتٌِٚٞ اهتكل  املظتحبوٛ باطتخذاَ إطااتٚجٚٞ اهتخٚى ًّ خ٩ي ا٨قتـاد املِضهٛ ه

ا٨بتذا٢ٚٞ   فوٞ دساطا  عشبٚٞ يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   تـدذسٓا سابطدٞ اهابد٘ٙن اهعدش        

 . 72-43( ق ق 4( ا )33ا )

( :أثدش إطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى امل٘جدٕ هتدذسٙع اهتعدب  يف تلدّ٘ٙ اهـد٘س         2008عوٚداْ )   ٙ٘طف أيّ -

اهكِٚددٞ اهلتابٚددٞ ٗتٌِٚددٞ ًٔدداسا  اهددتكل  ا٨بددذاعٛ هددذٜ طوبددٞ املشحوددٞ ا٨طاطددٚٞ يف ا٪سدْ        

 سطاهٞ ًاجظت    جاًعٞ عٌاْ هوذساطا  اهعوٚا   ا٪سدْ . 

طدددد٘  ٗتلِ٘ه٘جٚددددا املعوً٘ددددا  يف اؾاًعددددا  ( : بددددشاًج عوددددٍ اؿا 2005اهظددددشطاٜٗ ) طددددٕ بددددذٙ  -

 اهكوظطِٚٚٞ   اهحذغ   ٗصاسٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ .

: بـ ٝ اهعحى  اهتعوٍ ًّ خ٩ي اهتخٚى   اهتخ٩ٚ  امل٘جٔدٞ هوِداغ ًدّ     (1993بكشهٛ جاهٚن ) -

مجٚدد  ا٪عٌدداس .تشمجدددٞ : خوٚددى ٙ٘طددف ٗػدددكٚ  ع٩ُٗددٕ   عٌدداْ   ًعٔدددذ اهابٚددٞ   ا٪ُٗدددشٗا          

 (. 1988)اهلتا  ا٪جِي ًِؼ٘س عاَ  اهُٚ٘ظل٘ .

 ( : اطااتٚجٚا  اهتعوٍٚ املذًج   عٌاْ   ًلتبٞ هبِاْ .2011تٚظ  اهل٩ُٚٛ ) -

 ( : اطااتٚجٚا  اهتذسٙع ٗاهتعوٍ   اهحآشٝ    داس اهكلش اهعشبٛ . 1999جابش عبذ اؿٌٚذ جابش )  -

ٛ 2012جددْ٘ اهٚظددْ٘ ٗظوددش كددشٙع)   - املددذًج . تشمجددٞ عثٌدداْ بددّ   ( :ا٨عددذاد هوددتعوٍ اإلهلاُٗدد

تشكددٛ اهاكددٛ   ٗعددادي اهظددٚذ طددشاٙا   ٗٓؼدداَ بشكددا  حظددن    اهشٙدداض   اهِؼددش اهعوٌددٛ          

 ًطاب  جاًعٞ املوم طع٘د .
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( : س٦ٙدٞ جذٙدذٝ يف اهتعودٍٚ ع اهدتعوٍ ا٨هولاُٗدٛ ع: املكٔدَ٘   اهحلداٙا          2005حظّ حظن صٙتْ٘ ) -

 ٚٞ هوابٚٞ .اهتطبٚ    اهتحٍٚٚ   اهشٙاض   اهذاس اهـ٘ت

( : فاعوٚدٞ اطدتخذاَ اهدتكل  اإلهدابٛ يف      2016حظّ عبذ اهكتائ اهكِجشٜ   ُٔدادًشصٗق قابٚدى )   -

ؼظن بع  ًلُ٘ا  طو٘ن ا٨لداص ا٨جتٌداعٛ هدذٜ طوبدٞ اؾاًعدٞ رٜٗ ؿدع٘با  اهدتعوٍ          

 . 182-155( ق ق 2( ا ) 71فوٞ دساطا  عشبٚٞ يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   ا)

( : فاعوٚٞ اهتعوٍ املذًج يف تذسٙع اهعودَ٘ يف تٌِٚدٞ اهدتكل  ًدا ٗسا١      2013ظن )حلٍ سًلاْ ح -

املعشيف ٗؼظن اهتحـٚى   امل٧متش اه٘ط  حد٘ي ا٨بدذاا يف اهتعودٍٚ ٗاهدتعوٍ ًدّ اهظٚاطدٞ اهدٛ        

 . 305 -1.املٌاسطٞ   جاًعٞ فوظطن اهتحِٚٞ 

 تٌِٚدٞ ًِٔداا اهدتكل  اإلهدابٛ هدذٜ      ( : دٗس ًعوٌدٛ املشحودٞ اهثاُ٘ٙدٞ يف    2014حِاْ عٌش اهظدش )  -

طوبددتٍٔ يف كدد١٘ اهلتددا  ٗاهظددِٕ ٗطددبى تكعٚوددٕ   سطدداهٞ ًاجظددت   كوٚددٞ اهابٚددٞ   اؾاًعددٞ     

 ا٨ط٩ًٚٞ   غضٝ.

(: أثددش اهتعوددٍٚ اهتخٚوددٛ عوددٛ اهتحـددٚى ٗا٨حتكدداظ يف اهشٙاكددٚا    2004اهعشجددٞ ) قٌددذ  خاهددذ -

ٞ اهغد٘  اهذٗهٚدٞ يف قافظدا  ُدابوع       هذٜ طوبدٞ اهـدف اهتاطد  ا٪طاطدٛ يف ًدذاسغ ٗكاهد      

 فوظطن . –سطاهٞ ًاجظت    جاًعٞ اهِجائ اه٘طِٚٞ 

) يف ( عبدذاا   http ://www.ulum.nlاهتعوٍ امل٧هف  ًّ ً٘ق   : (2005خذهٞ عوٛ اهغاًذٜ ) -

( :فاعوٚددٞ اهتعوددٍٚ اإلهلاُٗددٛ املدددذًج يف     2010ُدداٙف عوددٛ ااٌددذٜ   ًددآش امساعٚددى ؿددربٜ )      

تذسٙع اهعوَ٘ عوٛ اطتٚعا  املكآٍٚ اهعوٌٚٞ هذٜ ت٩ًٚدز املشحودٞ املت٘طدطٞ باملذِٙدٞ املِد٘سٝ        

 . 292 -265( ق ق 2( ا ) 4ًج )

ً   2016خ  طوٌٚاْ ػد٘آن )  - ج ٗاملِدآج املذسطدٚٞ   اهحدآشٝ  عدامل اهلتدي اؿدذٙ        ( : اهدتعوٍ املدذ

 هوِؼش ٗاهت٘صٙ  .

فاعوٚٞ اهتعوٍ املذًج  :( 2018دعا١ حظن اهشحٚى  ًثًْ٘ قٌذ اهؼِاق   طاسق ٙ٘طف ج٘صإُ ) -

اهحددا٢ٍ عوددٛ ا٪هعددا  اإلهلاُٗٚددٞ يف ؼظددن اهددتكل  اهشٙاكددٚا  هددذٜ طددا٨  اهـددف اهشابدد        

ط٩ًٚٞ اهاب٘ٙٞ ٗاهِكظدٚٞ   كوٚدٞ اهابٚدٞ   جاًعدٞ اه ًد٘ن        ا٪طاطٛ   فوٞ اؾاًعٞ ا٪

 .  588-573(  ق ق 1(  ا) 28ا٪سدْ   فوذ )

( : اطددددااتٚجٚا  اهتددددذسٙع يف اهحددددشْ اؿددددادٜ  2011طددددٔٚوٞ أبدددد٘ اهظددددٌٚذ )ٗرٗقدددداْ عبٚددددذا      -

 ٗاهت٘صٙ  . عٌاْ ا٨سدْ   داس اهكلش هوِؼش   2ٗاهعؼشّٙ   دهٚى املعوٍ ٗاملؼش  اهابٜ٘   ا

( :حجددٍ ا٪ثددشع أطدداهٚي احـددا٢ٚٞ هحٚدداغ ا٪ٌٓٚددٞ اهعوٌٚددٞ هِتددا٢ج      2010سكددا ًظددعذ اهظددعٚذ )  -

اهبحدد٘  اهاب٘ٙددٞ   املدد٧متش اهعوٌددٛ اهعوٌددٛ اـدداًع عؼددش بعِدد٘اْ ع ًِددآج اهتعوددٍٚ ٗا٨عددذاد         

-645(   ق ق  2هوحٚاٝ املعاؿدشٝ ع   فودٞ اؾٌعٚدٞ املـدشٙٞ هوٌِدآج ٗطدشق اهتدذسٙع  ا)        

674 . 

( : اهتعوٍ املذًج : ًذخى تلِ٘ه٘جٛ هتٌِٚٞ ًٔداسا  ا٨طدتخذاَ ا٬ًدّ    2018سكا ًظعذ اهظعٚذ ) -

ه٩ُاُدد  ٗاهدد٘عٛ باخ٩قٚددا  اهتلِ٘ه٘جٚددا املعاؿددشٝ   فوددٞ تشب٘ٙددا  اهشٙاكددٚا    تـددذسٓا        

 . 43-1(  ق ق  3(   ا ) 21اؾٌعٚٞ املـشٙٞ هاب٘ٙا  اهشٙاكٚا    ًج )

( : اهتعوددٍٚ عددّ بعددذ يف اهدد٘طّ اهعشبددٛ ٗؼددذٙا  اهحشُاؿددادٜ       2010)سًددضٜ أ ددذ عبددذ اؿددٛ    -

 ٗاهعؼشّٙ   اهحآشٝ   ًلتبٞ ا٪لو٘ املـشٙٞ .

( : اهتكل  اإلهابٛ   اطدااتٚجٚاتٕ ٗتطبٚحاتدٕ   اجملودٞ املـدشٙٞ      2012طاًٚٞ هطكٛ ا٪ُـاسٜ ) -

 .  22-5(   ق ق  74  ا )  22هوذساطا  اهِكظٚٞ   اجملوذ 

( :اهددتكل  : أطاطددٚاتٕ ٗأُ٘اعددٕ تعوٌٚددٕ ٗتٌِٚددٞ ًٔاساتددٕ   اهحددآشٝ     2012شآٍٚ طددوٌٚاْ )طددِا١ ابدد -

 عامل اهلتي .

: أثدددش اهتخٚدددى يف تدددذسٙع اهعودددَ٘ يف تٌِٚدددٞ اهحدددذسٝ عودددٛ حدددى   (2007أبددد٘ عدددارسٖ ) قٌدددذ  طدددِا١ -

املؼددددل٩  ٗاكتظددددا  املكددددآٍٚ اهعوٌٚددددٞ هددددذٜ طوبددددٞ املشحوددددٞ ا٪طاطددددٚٞ يف ا٪سدْ   سطدددداهٞ  

 ًاجظت     جاًعٞ عٌاْ هوذساطا  اهعوٚا   ا٪سدْ .   

  ٘صٙ  ٗاهامجٞ   هوِؼش ٗاهت( : اهتكل  اإلهابٛ اهشا٢    اهل٘ٙ    ًلتبٞ جشٙش2014ط٘ٓادفٚوذ)  -

( : اهدتكل    2016ػٌٚا١ قٌذ بذس اهظٚذ   ٓؼاَ ابشآٍٚ اهكدشؾ    لدائ عبدذ اهؼدٔٚذ ابدشآٍٚ  )      -

اإلهددابٛ ٗع٩قتددٕ بذافعٚددٞ ا٨لدداص هددذٜ طدد٩  املشحوددٞ اهثاُ٘ٙددٞ اهكِٚددٞ اهتجاسٙددٞ ع دساطددٞ      

 . 799 – 774(   ق ق 20استباطٚٞ تِب٧ٙٞ ع   فوٞ كوٚٞ اهابٚٞ جاًعٞ ب٘سطعٚذ   ا)
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( :فاعوٚٞ ت٘ظٚف إطااتٚجٚٞإطااتٚجٚٞ اهتخٚى امل٘جدٕ يف تٌِٚدٞ    2012ؿكٕٚ أ ذ قٌ٘د ) -

املكددآٍٚ ًٗٔدداسا  اهددتكل  اهتددثًوٛ يف اهعوددَ٘ هددذٜ طاهبددا  اهـددف اهتاطدد  ا٪طاطددٛ   سطدداهٞ        

 فوظطن . كوٚٞ اهابٚٞ   اؾاًعٞ ا٨ط٩ًٚٞ   غضٖ   ًاجظت   

( : أثدش تدذسٙع اهشٙاكدٚا  باطدتخذاَ اهدتعوٍ املدذًج        2018اهححطداُٛ )  ظبٚٞ بِ  جاس اا فد٩ئ  -

عوددٛ اهتحـددٚى ٗتٌِٚددٞ ًٔدداسا  اهددتكل  اهِاقددذ  هددذٜ طاهبددا   اهـددف ا٪ٗي املت٘طددن   فوددٞ    

 . 511-444(ق ق 1(  ا ) 177كوٚٞ اهابٚٞ   جاًعٞ ا٪صٓش   ا) 

اؾ٘اي   اهحآشٝ   داس اهلتدي اهعوٌٚدٞ    (: اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ ٗاهتعوٍٚ 2007عبذ اؿٌٚذ بظُٚ٘ٛ ) -

 هوِؼشٗاهت٘صٙ .  

( : املذِٙدددٞ اهزكٚدددٞ ) إطدددااتٚجٚٞ دعدددٍ اهتحددد٘ي اهشقٌدددٛ ٗإداسٝ  2018عبدددذ اهدددش٦  إمساعٚدددى ) -

اهبِٚٞ اهزكٚدٞ هدذٗي املِطحدٞ يف ؼحٚد  ا٨صدٓداس ٗجد٘دٝ اؿٚداٝ مد٘ فتٌعدا  ًتحذًدٞ (             

 ًا  .اهحآشٝ   داس سٗابن هوِؼش ٗتحِٚٞ املعوٌ٘

اهحدآشٝ  ( : عن اهعحى   دهٚى املعاجل اهِكظٛ هوع٩ا املعشيف اإلهدابٛ     2008عبذ اهظتاس ابشآٍٚ ) -

 داس اهلتا .    

 –اه٘طدددا٢ن املتعدددذدٝ  –( :اهدددتعوٍ املدددذًج اهتـدددٌٍٚ اهتعوٌٚدددٛ  2011بدددشآٍٚ اهكحدددٛ )إعبدددذ اهددد٩ٖ  -
 اهتتكل  ا٨بتلاسٜ  عٌاْ   داس اهثحافٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙ  .

( : طشا٢د  تدذسٙع اهعودَ٘     2009اهبو٘ػدٛ ) بدّ قٌدذ   اًب٘ طعٚذٜ ٗطدوٌٚاْ  بّ مخٚع  عبذ اا -

 عًكآٍٚ ٗتطبٚحا  عوٌٚٞع   عٌاْ   داس املٚظشٝ.       

( : اهددتكل  اإلهددابٛ ٗع٩قتددٕ بدداهت٘اف    2018عبددذاا عبددذ اهلددادٜ اهعِددضٜ   أ ددذ فتحددٛ عوددٛ )  -

٘با  اهتعوٍ ٗبط٣ٚٛ اهتعوٍ   فودٞ دساطدا  عشبٚدٞ    اهذساطٛ هذٜ اهت٩ًٚز اهعادٙن ٗرٜٗ ؿع

 .  275-249( ق ق 96يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   ا ) 

( : أثش اطتخذاَ اهتخٚدى امل٘جدٕ يف ؼـدٚى ًدادٝ عودٍ اهدِكع        2019عبذاا كاظٍ اهكشط٘طٛ )  -

( . 1  ا) (1اهابدٜ٘ هددذٜ طوبدٞ اهلوٚددٞ اهاب٘ٙدٞ املكت٘حددٞ   فودٞ اهذساطددا  املظدتذاًٞ   اجملوددذ )     

  . 158-118ق ق 

( :فاعوٚدٞ اهتعودٍٚ اإلهلاُٗدٛ املدذًج      2010عبذاا ُاٙف عوٛ ااٌذٜ   ًآش امساعٚدى ؿدربٜ )   -

يف تذسٙع اهعوَ٘ عوٛ اطتٚعا  املكآٍٚ اهعوٌٚٞ هذٜ ت٩ًٚز املشحوٞ املت٘ططٞ باملذِٙٞ املِد٘سٝ  

 . 292 -265( ق ق 2( ا ) 4  ًج )

( : أبعاد اهتكل  اإلهابٛ يف ًـش   دساطدٞ عاًوٚدٞ   دساطدا      2009اؾابش ) عبذ املشٙذ قاطٍ عبذ  -

 . 733-691( ق ق 4( ا )  19ُكظٚٞ  سابطٞ ا٨خـا٢ٚن اهِكظٚن املـشٙٞ   فوذ )

( : أثدددش اهدددتعوٍ املدددذًج يف اهتحـدددٚى املباػدددش ٗاهدددتكل  اهتدددثًوٛ    2014عشٗبدددٞ قٌدددذ اهؼدددٔ٘اْ )  -

  ٜ قٚددِظٍ املعوً٘ددا  ا٨داسٙددٞ    سطدداهٞ ًاجظددت   كوٚددٞ اهعوددَ٘      هطاهبددا  اهـددف ا٪ٗي اهثدداُ٘

 اهاب٘ٙٞ    جاًعٞ اهؼشق ا٪ٗطن .

 . 52-36( ق ق  62(اهتعوٍ امل٧هف   فوٞ اهتذسٙي ٗاهتحِٚٞ   ا) 2004عـاَ أ ذ فشوا  ) -

( : أثددش اطددتخذاَ اهتعوددٍٚ املددذًج عوددٛ ؼـددٚى طدد٩  اهـددف  2018عـدداَ عبددذ املعددن اؿدداصًٛ ) -

ه  املت٘طن يف اهشٙاكٚا  ٗدافعٚتٍٔ مد٘ تعؤٌدا باملذِٙدٞ املِد٘سٝ    فودٞ دساطدا  عشبٚدٞ        اهثا

 . 233-193( ق ق  97يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   سابطٞ اهاب٘ٙن اهعش    ا )

( : تعوٍٚ اهتكل  يف بشاًج اهابٚدٞ اهعوٌٚدٞ   اؾٌعٚدٞ املـدشٙٞ      2007عك  ًـطكٛ اهطِاٜٗ )  -

امل٧متش اؿادٜ عؼش ع اهابٚٞ اهعوٌٚٞ إهٛ أّٙ ع   ا٨مساعوٚٞ  ًـدش ق ق   هوابٚٞ اهعوٌٚٞ  

233-251 . 

اهظدددوي ( ٗع٩قتدددٞ بددداهت٘اف     –( اهدددتكل  ) اإلهدددابٛ   2013عكدددشا١ ابدددشآٍٚ خوٚدددى اهعبٚدددذٜ )    -

( 4اهذساطٛ هذٜ طوبٞ جاًعٞ بغذاد   اجملوٞ اهعشبٚٞ هتطد٘ٙش اهتكد٘ق   جاًعدٞ ا٪سدْ   اجملودذ )    

 . 152-124  ق ق ( 7ا )

( : أثددش اطددتخذاَ طشٙحددٞ اهددتعوٍ املتٌدداصا يف  2012بدد  دًٗددٛ ) عوددٛ اهددضغي ٗحظددّقٌددذ عوددٛ  -

املذاسغ ا٪سداُٚٞ يف ؼـٚى ت٩ًٚز اهـف اهشاب  ا٪طاطدٛ يف ًدادٝ اهشٙاكدٚا  ٗيف دافعٚدتٍٔ     

 . 518-485ق ق (  28(  ا  )1م٘ تعؤٌا   فوٞ جاًعٞ دًؼ  .اجملوذ )
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( :أثددش  2017املشػددذٜ   عبدداغ حظددن ًغدد  اهشبٚعددٛ   ُدد٘سسغ كددشٍٙ اؾبدد٘سٜ )    عٌدداد حظددن   -

اطتخذاَ اهتعوٍٚ املضٙج يف ؼـٚى طاهبدا  اهـدف اهثداُٛ املت٘طدن ٗدافعٚدتّٔ مد٘ ًدادٝ عودٍ         

  35ا٪حٚا١   فوٞ كوٚٞ اهابٚٞ ا٪طاطٚٞ هوعودَ٘ اهاب٘ٙدٞ ٗا٨ُظداُٚٞ   جاًعدٞ بابدى    اهعدذد      

 . 1120- 1106ق ق 

(  91( : اهذساطٞ اإلهلاُٗٚٞ   اؿى يف املخو٘ا   فوٞ املعشفدٞ ا) 2002ٌش بّ عبذاا اهشافعٛ )ع -

 . 84-78ق ق

(: املحددشسا  اإلهلاُٗٚددٞ ًددّ اهتطبٚدد  إهددٛ ا٨حدداا  ٗاؾدد٘دٝ        2009اهغشٙددي صآددش امساعٚددى)     -

 اهحآشٝ   عامل اهلتي .

عوددٍٚ عددّ بعددذ : ا٨ُاُدد  يف املددذاسغ    اهت ( : ًذسطددٞ املظددتحبى ٗفددا٨    2005فٔددٍٚ ًـددطكٛ )  -

 ٗاؾاًعا  ٗتعوٍٚ اهلباس  اهحآشٝ    داس اهكلش اهعشبٛ .

اهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ يف تذسٙع اهذساطا  ا٨جتٌاعٚٞعوٛ  أثش( :  2007كاًى دط٘قٛ اؿـشٜ ) -

مدددد٘ املددددادٝ هددددذٜ توٌٚددددزا  اهـددددف اهثدددداُٛ ا٨عددددذادٜ   فوددددٞ    ٗا٨ػدددداٖ تٌِٚددددٞ اهتحـددددٚى 

 . 24 -1( ق ق 11اب٘ٙٞ هوذساطا  ا٨جتٌاعٚٞ   جاًعٞ املِ٘فٚٞ   ا )اؾٌعٚٞاه

حظن اب٘ ػحادٝ   ٙظشٜ عكٚكٛ عكٚكٛ  أًاُٛ قٌدذ املد٘جٛ   أًٌٚدٞ قٌدذ أ دذ       ككاٙٞ -

فاعوٚددددٞ بشُدددداًج ًحددددائ يف اهعوددددَ٘ قددددا٢ٍ عوددددٛ اهددددتعوٍ املددددذًج يف اتٌِٚددددٞ اهددددتكل        : ( 2017)

ٜ ت٩ًٚدز املشحودٞ ا٪طاطدٚٞ اهعوٚدا يف فوظدطن    دساطدا        ا٨طتحـا٢ٛ ٗا٨ػاٖ مد٘ املدادٝ هدذ   

 . 125 -79( ق ق 81عشبٚٞ يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   ا )

(: أثش بشُاًج تعوٌٚٛ قا٢ٍ عودٛ إطدااتٚجٚٞ اهتخٚدى يف تدذسٙع      2014ك٘ثش عب٘د اؿشاحؼٞ ) -

شحودٞ ا٪طاطدٚٞ يف   اهعوَ٘ يف تٌِٚٞ ًٔاسا  اهتكل  اهِاقذ ٗاهذافعٚٞ م٘ اهتعوٍ هدذٜ طوبدٞ امل  

(   ق  1(   ا )  12ا٪دسْ   فوٞ اؼاد اؾاًعا  اهعشبٚدٞ هوابٚدٞ ٗعودٍ اهدِكع  طد٘سٙا    ًدج )       

 . 221-188ق 

( : عودٍ اهدِكع اإلهدابٛ   ًآٚتدٕ ًِٗطوحاتدٕ اهِظشٙدٞ ٗآفاقدٕ         2014قٌذ اهظدعٚذ أبد٘ حد٩ٗٝ )    -

 ( . 34  ا ) املظتحبوٚٞ   اهلتا  اإلهلاُٗٛ هؼبلٞ اهعوَ٘ اهِكظٚٞ

( : دٗس املِددددآج اهذساطددددٚٞ يف تٌِٚددددٞ اهددددتكل  اإلهددددابٛ ًٗٔدددداسا     2013قٌددددذ جددددرب دسٙددددي  )  -

ا٨طتزكاس هذٜ طاهبا  كوٚٞ اهابٚٞ هوبِا  : ع  ًٚذاُٛ يف ك١٘ بع  املدتغ ا    فودٞ   

-99 ( اهظدِٞ اهظدابعٞ   ق ق   12كوٚٞ اهابٚٞ هوبِا  هوعودَ٘ ا٨ُظداُٚٞ   جاًعدٞ اهل٘فدٞ   ا )    

136 . 

( : ػددزسا  تشب٘ٙددٞ  عٌدداْ   ا٪سدْ  ٧ًطظددٞ  ددادٝ اؾاًعٚدددٞ        2012قٌددذ ساػددذ بدد  عدداًش )     -

 هوِؼش ٗاهت٘صٙ  .

( :اهتعودددٍٚ اإلهلاُٗدددٛ املدددذًج ٗكدددشٗسٝ اهدددتخوف ًدددّ اهطدددشق       2008قٌدددذ عبدددذٖ عٌاػدددٞ )  -

عودٛ أطدع   اهتحوٚذٙٞ املتبعٞ ٗاهاد طشق أكثش طٔ٘هٞ ٗأدق ه٩ػشاف٘اهتحٍ٘ٙ اهابدٜ٘ تحدَ٘   

 .  26-12( ق ق  12إهلاُٗٚٞ   فوٞ املعوً٘اتٚٞ   ا )

اهدددتعوٍ املدددذًج بدددن اهتعودددٍٚ     : ( 2011ًكٚدددذ أ دددذأب٘ ً٘طدددٛ   مس عبدددذ اهظددد٩َ اهـددد٘ق )        -

 داس ا٪كاديْٚ٘ هوِؼش ٗاهت٘صٙ  . ا٪سدْ   اهتحوٚذٜ ٗاهتعوٍٚ اإلهلاُٗٛ    

 قدا٢ٍ عودٛ ؼظدن اهتكل اإلهدابٛ يف ًٔداسا       أثدش بشُداًج تدذسٙي   :  ( 2014ًِاي عوٛ اـ٘هٛ ) -

دساطدٚا باهظدع٘دٙٞ     اؽار اهحشاس ًٗظتٜ٘ اهطٌ٘ئ ا٪كاديٛ هذٜ طاهبا  اؾاًعٞ املتثخشا 

( اؾدض١ اهثداُٛ      48فوٞ دساطا  عشبٚٞ يف اهابٚٞ ٗعودٍ اهدِكع   سابطدٞ اهابد٘ٙن اهعدش  ا)     

 ق ق 

اهدتكل  اإلهدابٛ ٗع٩قتدٕ باهذافعٚدٞ      : ( 2014)  أ ذ دسٙذ عبذ اهـاحي   ط٘صاًْطؼشًِتٔٛ  -

ا٨كاديٚٞ اهزاتٚٞ ٗا٨ػاٖ م٘ ًِٔٞ اهتذسٙع هذٜ طوبٞ كوٚا  اهابٚٞ   فودٞ اهبحد٘    

  142- 113(   ق ق  41اهاب٘ٙٞ ٗاهِكظٚٞ   كوٚٞ اهابٚٞ هوعوَ٘ اهـشفٞ   جاًعٞ بغذداد   ا )

طدااتٚجٚا  اهتخٚدى اهعحودٛ عودٛ اهحدذسٝ امللاُٚدٞ       ( : فعاهٚدٞ بعد  ا  2008أبد٘ ُاػدٛ )   طدعٚذ  ً  -

ٗاكتظددا  املكددآٍٚ اهعوٌٚددٞ هددذٜ توٌٚددزا  اهـددف اهثدداُٛ ا٨عددذادٜ مبِطحددٞ حدداصاْ   فوددٞ      

 .168-127( ق ق  32كوٚٞ اهابٚٞ ٗعوٍ اهِكع   جاًعٞ عن وع   ا )
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عدّ اؿٚداٝ هدذٜ    ( : اهدتكل  اإلهدابٛ ٗع٩قتدٕ بتحدذٙش اهدزا  ٗاهشكدا        2020ًِ ٝ قٌذ  ذ ) -

طاهبا  املشحوٞ اؾاًعٚٞ باملٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ   دساطا  عشبٚٞ يف اهابٚٞ ٗعوٍ اهدِكع  

 . 94-73 ق ق  119  ؿادسٝ عّ سابطٞ اهاب٘ٙن اهعش    اهعذد 

( : فاعوٚٞ اهتلاًى 2018 ُكاد ) ُادٙٞ حظّ أب٘ طلِٚٞ   أسصاق قٌذ اهو٘صٜ   جٚٔاْ عبذ اؿوٍٚ -

تٚجٚيت اهتخٚدى امل٘جدٕ ٗاهتظدا٦ي اهدزاتٛ يف تدذسٙع ا٨قتـداد املِضهدٛ هتٌِٚدٞ اهدتكل           بن اطتا

اهتثًوٛ ٗثحاف٠ٞ اهعٌى اهتط٘عٛ هذٜ توٌٚدزا  املشحودٞ ا٨عذادٙدٞ  فودٞ اهحدشا١ٝ ٗاملعشفدٞ         

 اؾٌعٚٞ املـشٙٞ هوحشا١ٝ ٗاملعشفٞ   ا

                                                                                                                                                               .                              196-127(   ق ق      204)  -

أثش اطتخذاَ إطدااتٚجٚٞ جداهٚن هوتخطدٚن امل٘جدٕ عودٟ       (2017) : ُاسياْ مجعٞ إمساعٚى -

ٞ      تٌِٚددٞ بعدد  ًٔدداسا  ا   اجملوددٞ   .هددتكل  اهتحوٚوددٛ يف اهعوددَ٘ هددذ٠ ت٩ًٚددز املشحوددٞ اإلعذادٙدد

 .58-1 غ 5259)443   املـشٙٞ هتعوٍٚ اهعوَ٘

( : فاعوٚددٞ ت٘ظٚددف اهتعوددٍٚ املددذًج يف تددذسٙع ًددادٝ اهعوددَ٘ عوددٛ ؼـددٚى    2015ُظددشّٙ خلدداس ) -

 دًؼ  .ت٩ًٚز اهـف اهشاب  ٗأسا٢ٍٔ م٘ٓا   سطاهٞ دكت٘ساٖ   كوٚٞ اهابٚٞ   جاًعٞ 

( : فاعوٚٞ إطدااتٚجٚٞ ًحاحدٞ هودتعوٍ املدذًج يف ؼحٚد  أٓدذا         2007ٗفا١ ًـطكٛ ككايف ) -

ًحددشس طددشق تددذسٙع اهشٙاكدددٚا  ٗتٌِٚددٞ اهددتعوٍ ا٨طددتح٩هٛ هدددذٜ طدد٩  اهددذبوَ٘ اهعددداَ يف         

 اهابٚٞ ظاًعٞ اهحآشٝ    فوٞ تلِ٘ه٘جٚا اهابٚٞ دساطا  ٗع٘  .

( : تحٚدٍٚ فاعوٚدٞ    2011اهربؿداْ  ) طد٩ًٞ  ٗإمساعٚدى   عبذٖ اهُٚ٘ع ٗإياْ سمسٛ قٌذ ُٙ٘ع -

اهتعوٍٚ املتٌاصا يف املذاسغ ا٨طتلؼافٚٞ يف ا٪سدْ ًّ ٗجٔٞ ُظش ًعوٌدٛ اهشٙاكدٚا    فودٞ    

 . 56-33( ق ق 1جاًعٞ اهؼاسقٞ هوعوَ٘ اإلُظاُٚٞ ٗا٨جتٌاعٚٞ   اجملوذ اهثاًّ  ا )
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