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ءة فاعلية املدوىات التعلينية يف تينية مهارات الكرا
لدى طالب الصف األول الجاىوي  اإللكرتوىية يف اللغة العربية

 العاو.

 صتخلص : امل 
هددذالبحةعددزليال أدد غلدذددشلبتذليددةلبححنمأةأددةلالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةللل

حذىلطالثلبحـفلبأللللبحرد يي لبحند ولل دذل د ولبحة ظدزلر حأد سللأادةلبحةعدزللهد لطدحي للللللللللل

بطشي ددةللؼدديب أةلللط حةدد للط حةددةل ددالطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي لل ظددةخلبحنأاددةلياللللللل

ط حةد للل30ط حة للط حةة,للك بطةللجح ي ل الل30لا يديةلجملةيلحنيل:لػشيةأةلجح ي ل ال

بتذليةلبت  ظة(للمىلبجملةيلدةلبححصشيةأدةل,لد د للللةأةل),للمتليششب لبتن ؾةلبححصشيللط حةة

لبطدحدذبوللكةد ل د ولبحة ظدزلبالدذبدلللللةل,لبجملةيلةلبحل بطةلف ذلدسطخلب حطشي ةلبحح مأذي

دسبددوللطدد  ولل دديبدلالبحةعددزلهدد :ل   ةددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل,لب حةدد سل ادد سبدللللللللللل

ل ذلجيؿمخليح  ضلبحةعدزليالد لهاد  للل.ل,لدحأولبتنمملبح شب  لب ح  ليأةل,لبتذليةلبت  ظة

فددشدلدبلليظـدد  أ لبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةدديلحنيلبححصشيةأددةللبحلدد بطةلالبح أدد غلللللل

ي ل:لللجفشلدخل ددالهدزبلبحاحأصددةلبحاحد  ضلب جأددةلللل.تاد سبدلبح ددشب  لحـد تلبححصشيةأددةللبحةندذ لل

هاددد  لفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطدددط لدسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللبحلددد بطةلاللل

بح أ غلبحةنذ لتا س لبححـةأملحـد تلبححصشيةأدة.لشيدلفدشدلدبلليظـد  أ طلبدنيل حيطدط للللللل

 بطةلالبح أدد غلبحةنددذ لتادد س لبححن  ددول ددولبحةأ يدد دلدسشدد دلبجملةدديلحنيلبححصشيةأددةللبحلدد

حـ تلبححصشيةأة.لللشيدلفشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطط لدسش دلبجملةديلحنيلبححصشيةأدةللل

كة لجيؿدمخليحد  ضلللةل.للبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا س لبحفاملبح شب  لحـ تلبححصشيةأ

بجملةيلدددةلبححصشيةأدددةلالللبحةعدددزلياللشددديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطدددط لدسشددد دلللللل

لجفشلخل دالهدزبلبحاحأصدةلللل ل.لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك ولحـ تلبحةنذ

لشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلاللللللة:بحاحدد  ضلب جأددل

بددنيلللشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طل ل.بح أ طددنيلبح ةمدد للبحةنددذ لتادد س لبححـددةأملحـدد تلبحةنددذل

 حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلالبح أ طددنيلبح ةمدد للبحةنددذ لتادد س لبححن  ددول ددوللللل

لشددديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطدددط لدسشددد دلبجملةيلدددةلللللللل ل.بحةأ يددد دلحـددد تلبحةندددذلل

لدلؿددىلل.بححصشيةأددةلالبح أ طددنيلبح ةمدد للبحةنددذ لتادد س لبحفاددملبح شب دد لحـدد تلبحةنددذ لللللل

بححنمأةأةلححاةأةلبتا سبدلبح شب أةلب ح  ليأدةلؾةأدولبتشبظدولللللبحة ظزلب طحدذبولبتذلي د

ل.بحذسبطأةل,للجفنأولبتذلي دلبححنمأةأةلالجاةأةل ا سبدلبحمغةلبحنشبأة

 .لبحييتل,لبحـفلبأللللبحر يي ل,لللبح شب  لب ح  ليأةل,للبتذلي دلب ح  ليأةل :بح مة دلبتفح ظأةل

The Effectiveness of Educational Blogs in Developing of 
Electronic Reading Skills in Arabic Language for the First grad 

of general Secondary 
Magdy Saber Hassan Hussein 
Dr. Shaker A bd El azeem Quesnay 
Dr. Mostafa Taha Abdel – Rahman 
Dr. Safaa Abd El Aziz Sultan 

Abstract : 
The Research aims To measure the impact of the suggested blog 

for the development of electronic reading skills in first grad 
secondary year students To Learn this effect the researcher selected 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
138 

a sample of community . the first secondary grad students and their 
number (60) students. Divided into random cluster manner to two 
groups: experimental and control group , (30 students)in each 
group . Experience has been applied to the search sample . the 
researcher prepared and used four tools and materials in the 
researcher. Which is a list of skills for electronic reading, electronic 
reading testing , suggested blog, teacher's guide . The results of the 
search has found there is a statistically significant between the 
mean (average) scores of the experimental group and control 
group. In the post test (dimensional measurement )of reading skills 
as a whole for the benefit of the experimental group and branched 
out from this results the following results: There statistically 
significant difference between the mean scores of students of the 
experimental group and control group in the post test of the 
designing skills for the experimental group. There statistically 
significant difference between the mean scores of students of the 
experimental group and control group in the post test of dealing 
with data skills for the experimental group. There statistically 
significant difference between the mean scores of students of the 
experimental group and control group in the post test of reading 
comprehension skills for the experimental group. Research results 
also found to have a statistically significant between the mean 
scores of the experimental group in the two measurements prior 
and subsequent to the Reading skills as whole for the benefit of the 
post . And it branched out from this result the following results: 
There statistically significant difference between the mean scores of 
students of the experimental group in the two measurements prior 
and subsequent to the designing skills for the benefit of the post 
There statistically significant difference between the mean scores of 
students of the experimental group in the two measurements prior 
and subsequent of dealing with data skills for the benefit of the post 
There statistically significant difference between the mean scores of 
students of the experimental group in the two measurements prior 
and subsequent o of reading comprehension skills for the benefit of 
the post. As recommended by the researcher using the educational 
blogs to development electronic reading skills of all educational 
levels as recommended by the necessity of activating the role of 
educational blogs in the development achievement in the Arabic 
Language.
Key words :Educational Blogs - Electronic Reading Skills - the 
First grad of general Secondary Web 2. 
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  :مكدمة 

ي لبطددحدذبولبحح اأددةلبؿذيرددةلالبححنمددأملدؿددةملكددشلس لظحةأددةل لدد صللللللل

ظأدددزلجنةدددولبحح اأدددةلبؿذيردددةللمدددىلجشطدددأ لبـددد بدللللللللل;بألهدددذبالبح بييدددةل

بألط طددأةللجددذلأةا لالييظدد  لبتظددح ةو,لفةددال ددالللهددزطلبحح اأدد دليظددحطأولللل

بيبططةللبتا سبدلبحمغيية,لل اا ل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةبحط حتلد لي حظتل

لبح ب ضلب ح  ليأةلبحيتلمتليلذبده لهلزبلبحغشض.

ليربلك  لبحنـشلبؿذيزلهيللـشلبححطيسلبتنشاللذديس لبتنمي د د,ل  ؿدةلللل

بنذلبححطيسبدلبحح اأةلبأل ري لحمؼة ةلبحنا ةيجأةلظأزلبا  لبتيب وللجـدةأةا لل

يصبحدةلطد فللللبح ح بةللبححعشيشللبحاؼشلبحن ت للمأاد للمدىلػ ػدةلبؿ طدتل دولللللل

بحش  بةللبحشؿذلت لي حدت,للبححندذيوللبححغدأريلليؼدشلبحـديدللبحـديس ل)قةدذلللللللل

(;لفدددا لبطدددحف د لجنمدددأملبحمغدددةلبحنشبأدددةل دددالهدددزطلبحرددديس للللل4,ل2009لةدددذلبؿةأدددذ,لل

لبتنمي  جأةلكشلس ل معةلححاةأةلبتا سبدلبحمغيية,لل  ؿةل ا سبدلبح شب  .

هد للطدأمةل اةدةلركحظد ثللللللبح شب  ل الدهملفد ردلبحاؼد البحمغدي ل,للللل

بحر  فدددةللبتنشفدددةلل دددذ ولح دددولديددديب,لبحفادددمللبحدددحنمم,للددب ل دددالددلبدلظدددوللللللل

بتؼ الدل,للظ فضل الظيبفضلبححف ريللجظداملبح دشب  لالباد  لػدـدأةلب يظد  لللللل

لدالطشيدتلجر أددفلل مدإل,لليكظدد بإلبتنشفدةل,للحم ددشب  لدلسلكدةريلالؼ أددتلللللل

للبحنمأددد لجفدددحملبجملددد للد ددد ولسبددد لبـددد بدلللللللبحح دددذو.لاللبح دددشب  لال ظدددحيي جا للل

لبكحؼدد البحنال دد دل,للبطددحدذبولبحددحف ريللبـأدد لللمددىلمدديللبطددول;لححطددييشلللل

ل(.لل1629,ل2008  بدلبحفشدلل ذسبجإل)ػ كشللةذلبحنظأم,لػع جةلقشلغل

يحةندي لدييبلد لشذيدذ ل ددالللللددددللبحأدديولدددلل(لد لبتدحنمةنيلل2008ل دذلدكدذلرسطدي ل)للل

للمددىلبح حددتلب ح  ليأددة,لل دديبدلب ي يددخ,لل دد بدلبرجـدد لللبح ددشب  ل ؼددحةمةل

لدياملحيح شي ليالبتا سبدللبرط بجأصأ د,للبحفاملبحنةأت;لحأظحغميبللبحدحغريلل

دكددذلد للكةدد بح ددةريلالبتنمي دد د,للج اأدد دلبرجـدد للبحدديتلجظاددشلب طددحةشبس,لللللل

  لب ح  ليأدةلللبح شب  لب ح  ليأةلجؤد لياللشيدلبأئةلجنمدملجف لمأدة.للبح دشبللل

جف لددولبددنيلبح دد سالللشادد صلبؿ طددديث,للبشبفددإلللبتدديبدلبت ذ ددةلل ددال ددداللللللللللل

بحح اأدددد دلبؿذيرددددةل,للبحيطدددد   لبتحنددددذد ل,للػددددة ةلبتنمي دددد دلجف لمطدددد للبلأ دددد للل

 ظدددحدذ   لل ذسبجدددإلبح شب أدددةلبظدددشلةللد دددة;لححع أدددتلدهذبفدددإل)ػددد كشللةدددذللل

ل(.1636,ل2008بحنظأم,ل

دلالف للجنمأملبحمغة,للدكذدلكدشلس لبرطدحف د لللل ذلدششيخللذ لدسبط 

 اللط  ولبحح اأةلبؿذيرةلبحيتلجظاوللةمأدةلبحدحنممللؽحـدشلبحدض البحدالصولللللل

حزحك,ل  ؿةليربلك يخلد أةلبح ش لبح  دولحأظخلشاولبح شب  للبح ح بة,لليمند لل

ل(55,ل2014)لةذلبهللللم ل ـطفى,للشاولبطحدذبولبؿ طيث
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لي دلب ح  ليأددةلبححنمأةأددةلبحدديتلجنحدد ل ددالددلبدللل ددالهددزطلبحح اأدد دلبتددذل

برجـ للبحفن حةلالبحنةمأةلبححنمأةأة;لظأزلمي البطحدذب ا لبؼ ولفن لل ول

,للهددد ل دددالدكردددشلل(2009بحط حدددتلحمحيبؿدددول دددولص ال دددإلل دددولبتنمم)بـمأفدددة,لل

بححطةأ ددد دلبيحؼددد س ب;لظأدددزلجنحددد لذددد ي لذددديس لاللددد  لبري يدددخلبندددذلبح يدددذلللللل

 ليدد للرحددك;لححةأضهدد لب ححف لمأددةل ددولبتظددحفأذياللجؼدد أولبححصةندد دلللللب حأ 

ب ح  ليأدددةلبدددنيلقشسياددد للبتظدددحفأذيال ااددد ,لهدددزبلب  كددد فةليال أضهددد لللللل

لعشيةلبححنةريللالبحشد .

لبتذلي دلب ح  ليأةلبححنمأةأة:لجطةأتل الجطةأ د دلبري يدخ,لينةدول داللللل

ؿدددفعةلليدددتلجظادددشللمأاددد لللللل ددداللليظددد ول دبس لبهحددديىللهددد للةددد س للدددالللللل

جذليا د) ددذ الد(ل ؤس ددةلل شجةددةلجشجأة دد لص اأ دد لجـدد لذي  لياؼددشل اادد للددذدلللللل

قددذدليددحع ملفأددإل ذيش)ي ػددشلبتذليدددة(,لكةدد ليحلددةالبحاظدد ول حأددةلحنةدددوللللللللل

دسػددأفلحمةددذ الدلبح ذميددة,للي ددي لح ددول ذ مددةل ظدد سلدب ددملرليددحغريل اددزللللللللل

خلرظدت,لكةد ليلدةالذةد دلللللؿظةليؼشه للمي الحم  سالد لينديدليحأاد لالل دللل

ل.(Fischer, 2004,p20)بحشبب للحييللدل لؼمما 

لللليظدددش بلتددد لجحةأدددضلبدددإلبتدددذلي دل دددالطدددايحةلبرطدددحدذبو,للب ج ظدددةلف ي ددد للللل

لبح دددذس للمدددىليؼدددشلبحنذيدددذل دددالبأل ةددد سلدللبألظدددذبسلدللبححصددد سثلبحيب نأدددةللللللللل

جادد د لدلبححنمأ دد دللمددىل يكددي,لدلل لددأةل نأاددةلف ددذلداددشدل ددؤ ش بلدلدديبدلل

) ـدطفىلللب حةعزللالبطحدذبولبتذلي دلكأدب لج ايحيشأةلشذيذ لالبححنمأم

 Williams)لل(,ل الجمكلبحذليبدلدلي للحأةضللش كيبع34,ل2012لةذلبحشمحا,ل

& Jacobs, 2004لالدسبطحإلبحيتلهذفخليالبححنشاللمدىلبيطة لد دلبحطدالثللللل)

بؽ رل دشبسلبتؼد سكةلاللل لميلبح أةةلبححنمأةأةلحمةذلي دلب ح  ليأةلالظ 

 يب ددفلبحددحنمملبح   ةددةللمددىلبتددذلي د,لل ددذلجيؿددمخلبحذسبطددةليالد لبتددذلي دللللللل

لل.جيفشل ظحيىلل حأ  ل البححع ملبحزبج لالل خلبححنمم

ل الها ل  وللذدلكةريل البتنمةنيلالؽــ دلكحمفةلبايؼ  ل دذلي دلل

للبددنيلبحطددالثلل  ؿددةللبطددحدذب ا لكةظدد ظةلأليؼددطةلطددؤبلللشدديبثلبأدداامللل

ل ا  ؼدددةلبح لددد ي لبحنمةأدددة,لليؼدددشلبححـددديسبدلللبألف ددد سلبت  ظدددةلححيدأدددفلللل

لل2012) ـددطفىللةددذلبحددشمحالطددإ,لللبتندد سالبتحلددةاةلالبتيكدديل دلبحذسبطددأةل

ل(.376

  : اإلسصاس باملشكلة 

لبطحاذلبحة ظزلياللشيدل ؼ مةلبحةعزل ال اللل  ليم :

 : ظأزللةدولبحة ظدزلب تدذبسغلبحر يييدةلبحن  دةللدذ لللللللللدلرط:لبتالظظةلبتة ػش

للدددذولرظددد لل دددذل٬طدددايبدلل ددد ولب ححدددذسيعلحطدددالثلحـدددفلبأللللبحرددد يي ل

لبح شب  لب ح  ليأةلحذىلهؤر لبحطالثل.ل ا سبدلبحاةأةلبح  البرهحة و
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 حمةشظمدةلبحر يييدةلكةد للللل:لذ يأ ط:لبرطال,للمىلدهذبالجنمدأملبحمغدةلبحنشبأدةللل

(لبحددديتلدكدددذدل2016لدددددل2015يـدددخللمأاددد لجيشأاددد دلبحددديصبس لحمنددد ولبحذسبطددد ل)لل

لكشلس لبرهحة ولبحاةأةل ا سبدلبح شب  لحطالثلبتشظمةلبحر ييية.

 :دششىلبحة ظزلػشبدةلبطدحطاللأةلهدذفخلللللذ حر  :ليششب لدسبطةلبطحطاللأة

حددذىللأاددةللؼدديب أةلللليالجنددشال ددذىللشدديدل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةللل

 ل دددالطدددالثلبحـدددفلبأللللبحرددد يي ل دددال ذسطددديت:للللل يب اددد لنظدددي لط حة دددلل

بحظنيديةلبحر يييدةلبتؼد كة,للبتح يأد لبحر يييدةلبتؼد كةلبححد بنحنيل دبس للللللل

ييكدددمليحددد  ضلجمدددكللل(1)بحنأددد البححنمأةأدددةل ع فظدددةلبؾأدددض ,للبؾدددذللللل

لبححصشبةل:

)طالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و(للمىل ا سبدللبرطحطاللأةيح  ضلبطحص ب دللأاةلبححصشبةلل(1شذللل)

لبح شب  لب ح  ليأة

لبتا سبدلو

لبحنأاة

ل)ل (

لرلجيشذلجيشذ

لبحاظةةلبحنذدلبحاظةةلبحنذد

لبححـةأمل1

لنظي 

لط حة 

ل%90ل45ل%10ل5

ل%90ل45ل%10ل5لبححن  ول ولبحةأ ي دللبتنمي  دل2

ل%84ل43ل%14ل7لبحفاملبح شب  ل3

ل%89ل%11لبحاظةة

لشديدل ـديسللبكدملاللشديدل اد سبدلبح دشب  لللللللل(1)يحلمل اليحد  ضلبؾدذللللل

%ل ددالطددالثل89ب ح  ليأددةلحددذىلطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي ل,لظأددزلجددةنيلد ل

لل.بحنأاةلرلجيشذلحذياملجمكلبتا سبد

  : توصيات املؤمترات والدراشات الصابكة 

 ل اادد لبتددؤ شلبحنمةدد لبحردد ي للؼددشللحمصةنأددةلبتـددشيةلحح ايحيشأدد لبححنمددأمل

(لللك  لبنايب لالج ايحيشأ لبححنمأملب ح  لي للبنيلؼدذي دلبؿ كدشللل2009)

ل فدد دلبتظددح ةولالبلددشلس لبرهحةدد ولبحاةأددةل ادد سبدلبححف لددولل ددولبؾأددولللللللل

ذبولبتدددذلي دلبحرددد ي لحمييدددتل;للحدددزبلف دددذلبدددذدلبحة ظدددزلالبحدددحف ريلالبطدددحدللللل

ب ح  ليأددةل)دظددذلددلبدلبؾأددولبحردد ي لحمييددت(لالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لللللللل

لب ح  ليأة.ل

 (,للدسبطدددددةلرسطدددددي ل2008ل اادددد لدسبطدددددة:لػددددد كشللةدددددذلبحنظدددددأمل اددددد ل )ل

(Larson,2008.لبحيتلدكذدلدهةأةلجاةأةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة,)ل

 (لدسبطددددةلكيجأاادددديلCoutinho, 2009لبحدددديتل,)هددددذفخليالجنددددشاللب ددددوللل

لبطحدذبولبتذلي دلالبحفـيللبحذسبطأة.

 ددال ددالللبرطددال,للمددىليحدد  ضلبحذسبطدد دلبحظدد ب ةلجحلددملدهةأددةلجاةأددةلللللللللل

 ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلل,لكة لجحلملدهةأةلبتذلي دلبححنمأةأة,لل دالهاد للل

بدددشصدلف دددش لبحةعدددزلالبطدددحدذبولبتدددذلي دلب ح  ليأدددة,لكةع لحدددةلححاةأدددةلل

 سبدلبح شب  لحذىلطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و. ا
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 : مشكلة البشح 

جحةرول ؼ مةلبحةعزلال مةلبهحة ولطدالثلبحـدفلبأللللبحرد يي ل اد سبدللللل

,للبرفح دد سليالبطددحدذبولج اأدد دلظذيرددةلححاةأددةل ادد سبدلللبح ددشب  لب ح  ليأددة

,للممددد لدفدددولبحة ظدددزلياللدددالطلهدددزطلبتؼددد مةللدددالطشيدددتللبح دددشب  لب ح  ليأدددة

لبطحدذبولبتذلي دلب ح  ليأة,لكةع لحةلحمحغمتللمىلهزطلبتؼ مة.ل

 :أشئلة البشح 

 ل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةللبحالص ةلحطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و؟   
 ل ددد ل نددد يريلجـدددةأملبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلبححنمأةأدددةلبتظدددحدذ ةلحطدددالثلل

 بحـفلبأللللبحر يي لبحن و؟
 دد لبححـدديسلبت دد يلححـددةأملبتددذلي دلب ح  ليأددةلبححنمأةأددةللبطددحدذبولالل 

 جاةأةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةللحطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و؟
 ددد لف لمأدددةلبطدددحدذبولبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلبححنمأةأدددةلالجاةأدددةل اددد سبدلللل 

بحنشبأددةلحددذىلطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي للللبح ددشب  لب ح  ليأددةللالبحمغددةللل

 بحن ول؟

  :ميهذية البشح 

ليظحدذولبحةعزلبتااصنيلبحح حأنيل:

 .لبتااضلبحيؿف :للرحكلفأة ليحـولب حذسبطةلبحاظشيةلحمةعزل

 بتااضلػةإلبححصشييب:ليظدحدذولالبؾدض لبححطةأ د لحمةعدزللرحدكلحمحع دتللللللل

  ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةل. الف لمأةلبتذلي دلب ح  ليأةلالجاةأةل

  : أهداف البشح 

 ياذالهزلبحةعزليال:

 ج ددذيمل   ةددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةللبحدديتلياةغدد لجاةأحادد لحطددالثللللللل

 بحـفلبأللللبحر يي لبحن ول.
 بححع تل الف لمأةلبطحدذبولبتذليةلب ح  ليأةلالجاةأدةل اد سبدلبح دشب  لللل

 حطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و.ب ح  ليأةلالبحمغةلبحنشبأةلل
 لكولجـيسلححـةأملبتذلي دلب ح  ليأدةلبححنمأةأدةلحطدالثلبحـدفلبألللللللل

 بحر يي لبحن ول

  :أهنية البشح 

للجاةولدهةأةلهزبلبحةعزل الكييإليحاد لللبتدذلي دلب حأ  ليأدةلبححنمأةأدةلللل

باددذالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةلالبحمغددةلبحنشبأددةللحطددالثلبحـددفللللل

لبأللللبحر يي لبحن و,لل البتأ يللد ليفأذلبحةعزلفأة ليم :
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 .جيدأفلبتذلي دلب ح  ليأةلالجاةأةلبنضل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة 
 سبطأةلصي د لب ف د ل ال ذ ةلبتذلي دلبححنمأةأةلالكحمفلبتيكيل دلبحذ

 بتشجةطةلبحنمأملبحمغةلبحنشبأة.
 بطدددحدذبولبتنمةدددنيل   ةدددةل اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددةلال نشفدددةلل دددذىللل

 ب حال لبحطالثلححمكلبتا سبدلححاةأحا .
 . جلةنيلبت شسبدلبحذسبطأةلبتا سبدلبح شب أةلب ح  ليأةل,للبححذسيتللمأا 

 :فروض البشح 

 دسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةلييشدددذلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطدددط ل

 لبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا سبدلبح شب  لحـ تلبححصشيةأة.
لليحفش,ل الهزبلبحفشضلبحفشلضلب جأة:لل

 ييشذلفشدلدبلليظـد  أ طلبدنيل حيطدط لدسشد دلبجملةديلحنيلبححصشيةأدةللللللل

 لبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا س لبححـةأملحـ تلبححصشيةأة.
 يظـد  أ طلبدنيل حيطدط لدسشد دلبجملةديلحنيلبححصشيةأدةلللللللييشذلفشدلدبلل

لبحلددد بطةلالبح أدددد غلبحةندددذ لتادددد س لبححن  دددول ددددولبحةأ يددد دلحـدددد تللللل

 بححصشيةأة.
 ييشذلفشدلدبلليظـد  أ طلبدنيل حيطدط لدسشد دلبجملةديلحنيلبححصشيةأدةللللللل

 لبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا س لبحفاملبح شب  لحـ تلبححصشيةأة
 لالبححصشيةأددةلبجملةيلددةلدسشدد دل حيطددط لبددنيل  أ طيظـددلدبللفددشدلييشددذ

 .بحةنذ لحـ تلك ولبح شب  لتا سبدللبحةنذ لبح ةم لبح أ طني
ل:ب جأةلبحفشلضلبحفشضلهزبل الليحفش,

 ييشذلفشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطدط لدسشد دلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلاللللل

 بح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبححـةأملحـ تلبحةنذ .
 فشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطدط لدسشد دلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلاللللللييشذ

 بح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبححن  ول ولبحةأ ي دلحـ تلبحةنذ .
 ييشذلفشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطدط لدسشد دلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلاللللل

 بح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبحفاملبح شب  لحـ تلبحةنذ .

  : أدوات البشح 

 ةةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلحطدالثلحمـدفلبأللللبحرد يي لبحند ول دالللللل   

 يلذبدلبحة ظز.
 ب حة سل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلل اليلذبدلبحة ظزل 

  :سدود البشح 

ل حـشلبحةعزللمىلبؿذلدلب جأةل:ب
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 لأاددةل ددالطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي لبحندد و,للج ظددمليالللللللظددذلدلبؼددشية:ل

 فةيلةلك بطةللد شىلػشيةأة.ل
 ب حأددد سللأادددةلبحةعدددزل دددالطدددالثللط حةددد دلبحـدددفلبأللللللظدددذلدل   يأدددة:ل

 .ط حة  للط حةة(ل60بحر يي لبحن ولال ذبسغلبحنأ ال ع فظةلبؾأض ل)
 :طة خلبححصشبةلبألط طأةلحمةعزلالبحفـولبحذسبط لبحرد ي لللظذلدلص  يأة

 .2016دددلل2015 البحن ولبحذسبط ل
 لج حـدشللمدى:لب حأد سلبحيظدذ لبحر يأدةل)بحنةدوللبحح دذو(للللللللل:لظذلدل يكيلأة

 ددالكحدد ثلبحمغددةلبحنشبأددةلحمـددفلبأللللبحردد يي لبحندد وللجذسيظددا لحطددالثللللللل

 لحمةصةيلددددددةلبجملةيلددددددةلبحلدددددد بطةلب حطشي ددددددةلبحح مأذيددددددة,للجذسيظددددددال

لبححصشيةأةل ال الللبتذلي دلبححنمأةأةل.ل

  :إدراءات البشح 

لجظريلبحذسبطةللف ط لحمدطيبدلبحح حأة:

 : لليؼةولبه لسلب جأة:لب ط سلبحاظش

 :بح شب  لب ح  ليأةللدهةأحا .لبهيسلبأللل 
 : بتذلي دلب ح  ليأةللدهةأحا لالجذسيعل اد سبدلبح دشب  للللبهيسلبحر ي

 ب ح  ليأةللجاةأحا .
 لكول   ةةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلبحيتليف ضلجيبفشه لحدذىلطدالثللل

 بحـفلأللللبحر يي .
 لددشضلبح   ةددةللمددىلبحظدد د لبه ةددنيللبتدحـددنيلحمحأكددذل ددالطددال حا للللللل

 بأللللبحر يي ل.بحنةمأة,لل ذىل ال  حا لحطالثلبحـفل
 .يلذبدلب حة سل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلللشكإللمىلبحظ د لبه ةني 
 جـةأملبحيظذ لبحر يأةل الكح ثلبحمغةلبحنشبأةلحمـفلبأللللبحر يي لبحن ولل

ب طدحدذبولبتددذلي دلب ح  ليأدةل دد ليحا طدتل ددوللللل2016دددددلل2015حمند ولبحذسبطد للل

 بحر يي لبحن و. لةي للظذبدل ااضلبحـفلبألللل
 ؼذيذلبتيبؿف دلبحفاأة,لل ن يريلجـةأملبتذليةلبححنمأةأة.ل 
 .يلذبدلبتذليةلبححنمأةأةللف ط لتن يريلبححـةأمللبتيبؿف دلبحفاأة 
 ييؼ  لبتذليةلليؼشله لل لبأئةلبحييتلبححنمأةأةللWWW. Weblog . com. 
 ليالفةيلدةللب حأ سللأاةل الطدالثلبحـدفلبأللللبحرد يي لبحند وللج ظدةاللللل 

 ك بطةللفةيلةلػشيةأة.
 بححطةأدددتلبح ةمددد لر حةددد سل اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددةللمدددىلبجملةيلدددةلللللللل

 بحل بطةللبححصشيةأة.
 لجدددذسيتلبحطدددالثللمدددىلبطدددحدذبولبتدددذلي دلبححنمأةأدددةل)ب يحددد ط,للبححيصيدددوللللللل

 لبحاؼش(.
 جددذسيعلبحيظددذ لبت  ظددةلب طددحدذبولبتددذلي دلبححنمأةأددةلب ح  ليأددةل ددولللللل

 بجملةيلةلبححصشيةأة.
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 .بححطةأتلبحةنذ لألدب لبحةعزللمىلبجملةيلحني 
 .لسؿذلبحةأ ي دللؼمأما لؼمأالطليظـ  أ  ل

 .بححيؿولحماح  ضلل ا  ؼحا للجفظريه ل 
 لج ذيملبححيؿأ دللبت  ظ دل.لللل

  : مصطلشات البشح 

 :املدوىة اإللكرتوىية التعلينية 

كحـدددش ) ذ الد(للؿدددفعةلليدددتلؼحدددي للمدددىلجدددذليا دللجظدددصأالدلللللل

 ؤس ةلل شجةةلجشجأة  لص اأ  لجـ لذي  ,لؼذسلب طحةشبس,لليحف لول نا لبتدحنمملل

ي ددي ل,للHTMLدلل نمي دد دللبظددايحةلليظددشلدل لبؿ شددةليالحغدد دلبشفددةللل

ل(Fishchter, 2004)ح دول دذ ول ااد للاديب لدب دملريدحغريل ادزلؿظدةليؼدشه لللللللللل

 لل.(20-19,ل2016)  لكةللةشلقرييت,ل

 اءة اإللكرتوىية: الكر 

ي ـذلب ح شب  لب ح  ليأةللجف لولبح  سال دوللشاد صلبؿ طديثل,للبشبفدإ,للللل

لبتددديبدلبت ذ دددةل دددال دددالللبحح اأددد دلبؿذيردددةل,للبحيطددد   لبتحندددذد ل,للػدددة ةلل

بتنمي  دللجف لاللللبلأد لل ظدحدذ  لل ذسبجدإلبح شب أدةلبظدشلةللد دةل;لححع أدتلللللللل

ل.ل(1636ل,2008دهذبفإل)ػ كشللةذلبحنظأم,ل

 : اإلطار اليظري 

     :احملور األول: الكراءة اإللكرتوىية وأهنيتها 

بح دددشب  لربدلدهةأدددةلكددد ىلالظأددد  لب يظددد  ,لفاددد لبحن  دددولبألط طددد لاللللل

 أددذب ل ددال أدد ديالللهدد بكحظدد ثلبـدد بدللبجظدد ,ل فدد دلبتنشفددةلل ـدديبحا ,لل

بتنشفةلب يظ يأةلبحيبطنة,لليظذىلييبفزه ,للددب ل الدهملددلبدلبححر أدفلبححدىللل

ل.يطمولبا لب يظ  للمىليح  ضلبحف شلبحةؼشى

بأللحييدةلالل    يةلسفأنةلبنيلفشل,لبحمغدةلبحنشبأدة,ليرلهلد لللبح شب  للؼظىل

 حاـدأتلبأللفدشل داللللبا  لبحفشدللبجملحةولذ  فأ ,للحغيي ,لللمةأ ,لكةد لؼظدىلبلل

بحةيببةلبحظد ظش لبحديتل  دالبحفدشدل دالد ليدذ وليالللللللفا لبرهحة ولالبتذسطة;ل

 دددذلدؿدددةعخلبح دددشب  لبحيبلأدددةلكدددشلس لظلددد سيةلللللللللددد  لبتنشفدددةللبألف ددد س,للل

بتنمي  جأددةللبحنيتددةللػددة  دلبتنمي دد د,للظدديبسللللل لذ  فأددة,ل  ؿددةلاللـددشلل

شلبألف د س,لدللظش  يدإل دالبتنمي د دلللللبؿل سبدلدللجـ سلا لالطةأولبحة   لليؼدل

ل(1614,ل2008ػ كشللةذلبحنظأم,ل)لبظحيب إ.

  :مفهوو الكراءة 

جنذددلجنشيف دلبح شب  ليرلد ل نظةا لسكضللمىلد لبح شب  للةمأةلل مأةل

لجؼةولؼمأولبحش يصللجفظريه ,ل الهزطلبححنشيف د:ل
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 لبت حيبدددةبح دددشب  للةمأدددةلل مأدددةللظظدددأةلحمحندددشالبحةـدددش للمدددىلبحش ددديصلللل

لبححةأأضلبأاا للفاةا ,لليدسب لبححآصسلبنيلدػ  للبت حيثللكحمفللا ؿدشطلل

بحـددديجأة,للسبطاددد لغددد بدلبح ددد سا,لذدددمليدسب لبتنددد ي لحمش ددديصللجيدأدددفلللل

لللبت ددشل لالظددولبتؼدد كو,للصيدد د لبحرددشب لبحمغددي لل)ظظددصللةددذلبحةدد س للـددشللل

 (ل150,لل2005
 للبيفن حأدددةلجؼدددةولجفظدددريلبحش ددديصللللشفاددد لظظدددالػدددع جة:للةمأدددةلل مأدددةلللل

بـد  لللبحشطيولبحيتليحم  هد للدالطشيدتللأادإ,للفادملبتند ي ,للبحدشب لبدنيللللللللل

 (لل63,ل62,ل2003ظظالػع جة,لصياتلبحاص س,لبحظ ب ة,لللهزطلبتن ي .)
 :أهنية الكراءة للفرد واجملتنع 

جنددذلبح ددشب  ليظددذىلبحددانملبحدديتل ددفلبادد لب يظدد  ,للبح ددشب  لي فددز لبحف ددشللللللللل

ب يظددد ي لبتيؿدددمةليالكدددولديددديب,لبتنشفدددةلبتدحمفدددةل,للب  حالكاددد ليظدددحطأولل

ب يظ  لد لجييللالبت   للبحض   ,لليمدملب دول د لشد  لبدإلدهدولص  يدإل دالبحنمدملللللللللل

بحنمدديولبحةؼددشيةللددب للبتنشفددة,ل,للبح ددشب  ل ـددذسلبحر  فددةلب يظدد يأةل,للكاددضللل

لبححنشاللمىلبحر  ف دلبتن ؿش .ل

لبح شب  لجشفذلبح  سالب تنمي  دللبتف هأمللبح أمللدمن البحدحف ريلحمحن  دوللل

 ولبحنذيذل البتيب دفللبتؼد كولبؿأييدة,للهد لكدزحكلجاةدىلبتأديل,للجطديسللللللللل

ةادد لبحظددمي ,للجاةدد لالبحؼدددفلبتغدد  ش للبربح دد س.لل لجنددذلبح ددشب  ل ف هألللل

للجشكضلبألع سلبؿذيردةلللبحح مأذيةلربدلجأذريلكةريلالبرهحة   دلبحةعرأة.

ححددذسيعلبح ددشب  للمددىلبحددحنمملر لبتناددىلظأددزلجاةدد ل ادد سبدلبحددحف ري,للجددضلدلللللل

بحط حددتل ادد سبدلبكحؼددد البحا دد البحش أظددةللبح مةددد دلبتفح ظأددة,لل اددد سبدلللللل

ب ة,لل اددد سبدليدسب لج   دددولبتنشفدددةللجأحأفاددد ل دددولبتنمي ددد دللبـددد بدلبحظددد لل

له للةمأد دلمي دالد لجدحمل دال دالللبح دشب  لال ظدحيي جا للللللللل,بحرغشبدلبتنشفأة

بحنمأددد ل,لل دددال ددداللللةمأددد دلبحدددحف ريلبحاؼدددطةلدذاددد  لبح دددشب  ل.ل)ػددد كشللةدددذلللل

ل.(1614,ل2008بحنظأم,ل

ل ددذلدكددذللذيددذل ددالبحذسبطدد دلدهةأددةلبرهحةدد ولبحنمددأملبح ددشب  للجاةأددةللللللللل

ل(2009(,ل,للدسبطددةللددال لييطددفل)للل2006ة:ل)ؿددف  لطددمط  ل,للل ا سبجادد ل اادد لدسبطددلل

للل.(2015لدسبطةلييسلؿذيتل)

  :تطور مفهوو الكراءة والكراءة االلكرتوىية 

 لحماظشيدةلبحح مأذيدةلبحديتلللل  كدن للدددلحض الطييدولللدددح ذلك  ل فايولبح شب  ل

شنمخل اإل فاي  ل حأ ل أ  يأ أد ل  حـدشبللمدىلفدشدلجندشالبحش ديصلبت حيبدةلللللللل

بحاطددتلبادد لليحأصددةلححطدديسلجمددكلبحاظشيددة,للجطدديسلبألف دد سل,للجطدديسلبألعدد سللللل

لبحمغددي للبح بييددةل;لجحطدديسل فادديولبح ددشب  للجينددو;لحأـددةمل فاي دد لجف لمأ دد للللللل

للجينول البح شب  للةمأةلل مأةل ن ذ لل ح   مة.ل
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ليظدددشبلتددد لػددداذطلبح دددش لبؿددد د للبحنؼدددشيال دددالجطددديسله  دددولالفددد للللللللل

لبتنمي  دللبرجـ ردللطأطش لجمدكلبحح ايحيشأد للمدىلهدزبلللللج ايحيشأ لبححنمأمل

بحنـددشلداددشليددي,لشذيددذل ددالديدديب,لبح ددشب  ليطمددتللمأددإلبح ددشب  لب ح  ليأددةلللللللللل

ل(.1615ل-1614,ل2008)ػ كشللةذلبحنظأمل ا ل ,ل

  :مفهوو الكراءة اإللكرتوىية 

(د لبح شب  لب ح  ليأةلله لبحيتلددفخلفأاد لل(Larson 2007يشىلرسطي ل

(لليشىلػد كشللةدذلبحنظدأملللل(Larson, 2007, 16بحح ايحيشأ لظةأول  يي جا ل

لبشبفدإ,للللد لبت ـيدلب ح شب  لب ح  ليأةللجف لولبح  سال وللشا صلبؿ طيثل

لػدددة ةلللبتددديبدلبت ذ دددةل دددال دددالللبحح اأددد دلبؿذيردددةل,للبحيطددد   لبتحندددذد للل

ححع أددتللنمي د دللجفدد لاللللبلأدد لل ظددحدذ  لل ذسبجدإلبح شب أددةلبظددشلةللد ددةلللبت

ل.(1636,ل2008دهذبفإل)ػ كشللةذلبحنظأم,ل

ليددشىلبحة ظددزلد لبح ددشب  لب ح  ليأددةلجنددص:للةمأددةلل مأددةلجؼددةولجفظددريلللل

بحش يصللبحشطيوللفاملبت شل للبحشب لبأاإللبنيلبـ بدلبحظ ب ةلحم  ساللد لل

لممدد ليددؤد ليالجف لددولبح دد سال ددولبت ددشل  ل,للجاةأددةل أيحددإلللطددأ ليح  ليدد ل,

للبطحنذبدبجإل,لل ا سبجإلبح شب أةلبظشلةللد ة.ل

 :أهنية الكراءة اإللكرتوىية 

ددددللبتيبدلبت دشل  لللدددجحأملبح شب  لب ح  ليأةلحمةحنمملظشيةلب حأ سلبحاـيقل

بتا طةةلتأيهلمل,لفأ شدل  لحيح شإل,لفححادي,ل نمي  جدإللجدضدبدل ن سفدإ,للجظد لذلللللل

بتحنممللمىلبحظأطش للمىلبأئةلجنمةام;لظأزلييا لجنشضلبح درريل دالبـد بدلللل

د ددد ولبتدددحنمةنيل,للجاةددد لبح دددشب  لب ح  ليأدددةلبتأددديلل,للبرػ هددد دلبح بييدددةلللللل

حزبج لللبححنمملبتظحةش,للجنشالبألف  سلب جي بأةلميلبح شب  لبترةش ,للبححنمملب

(لد لبح دشب  لب ح  ليأدةلػندولبأئدةللللل(Larson 2007بؾذيذ .للدػد سلرسطدي للل

بحدحنمملجف لمأدةل,للجظدداوللةمأدةلبحيؿديلليالبتنمي دد دلبتح ظدةل,للجدذلمللةددوللللللل

لدكددذللبتددحنمةنيلالفةيلدد دل,لكةدد لديادد لؼ ددتلبتحنددةللبححعفأددضلحمطددالث.لللل

د لبح دشب  لب ح  ليأدةل  دال دالبطد ش ,للللللل Karatsoils (2005)ك سجظيحعل

بتنمي  دلبتدضليةلبظشلةل,للديا لجنةدوللمدىلجاؼدأ ل أد للبتدحنمةنيللجاةأدةللللللل

,لكةد للJames (2008)ذشب لبتفشدبدلبحمغييةللهزبل  لدكذطلشدأةعلليدرلب امل,لل

لدكدددذلشدددأةعلديل ددد لد لبح دددشب  ل دددال دددالللبؿ طددديثلػندددولبتدددحنممليحندددشاللل

للل.بتفشدبدلدب ولطأ   دلكحمفةل,للجظ لذللمىلبححنةريللالبحافلبت شل 

 :مهارات الكراءة االلكرتوىية 

ل2008كشللةدددذلبحنظدددأم,ل جحةردددول اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددةلفأةددد ليم )ػددد

ل:(1623
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 طشلةلبح شب  لب ح  ليأةل.ل 
 .لةول شيطةلرهاأةلحمة د لبت شل  ل 
 .ا سبدلبححـفملحإلي يخ  
 .,ا س لبطحدذبولقشك دلبحةعزللبتيب ولبتا طةةلحمةيكي  
 .ا سبدلبطحدذبولمن رطللبط بجأصأ دلبتنمي  جأة  
 . ا سبدلجيدأفلي   ي دلبحؼة ةللج اأ جا  
 .  ا سبدلجاظأملبت د لبت شل  
 .ا س لجمدأفلبتنمي  د  
 .ا س لبطحرة سلبتنمي  دلالبحيؿيلليالظولبتؼ الد  

بحذسبطدددد دلكددددشلس لجنمددددأملبحطددددالثل ادددد سبدلبح ددددشب  لللللدكددددذللذيددددذل ددددا

(لبحديتلدذةحدخلبدشلصل فاديوللللل2007 )LAarsonدسبطةلرسطدي لللل:ب ح  ليأةل رو

بح دشب  لب ح  ليأدةل دال دالللد دضلبحح ايحيشأد لب حةأئدةلبح شب أدةللبححنمأةأدةلللللللللل

ظأزلجؤد لبح دشب  لب ح  ليأدةللياللشديدلبأئدةلجف لدوللبدنيلبتدحنمةنيلللجحدأمللللللللل

هلمل أد سبدلدلطدولر حأد سل د ليا طدتل دذسبجاملل دالبتديبدلبت دشل  ,لكةد لجحدأملللللللللللل

(لظأدزلل2008هلملبتضيذل الب ذشب لبتنمي د ج ل,للبجفدتل ندإلػد كشللةدذلبحنظدأمل)لللللل

دكددذلد لبألعدد سلبؿذيرددةلححددذسيعلبح ددشب  لجشكددضللمددىلبح ددشب  لب ح  ليأددةل

ط حتل ا سبدلبح دشب  لبحيبلأدةللللللمىلبححنمأملر لبتناىل,ل  ليؤد ليالجضليذلبح

ل ا سدلبكحؼ البحا  البهيسيةللبح مةد دلبتفح ظأدة,لالظدنيلدكدذدل دشلللللل

(لدهةأددةلجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةلحددذىلطددالثلبحـددفلللللللل2012طدد  م)

بطدددحدذ خلبحة ظردددةلبح ـدددفلبححف لمأدددةللطدددأمةلللل,لظأدددزبـددد  علبربحدددذب  

لححاةأةلجمكلبتا سبد.

  :تينية مهارات الكراءة اإللكرتوىية 

ػاذلجنمأملبح شب  لطفش لبيرد لبؿ طيثل,ل ال الللبححطديسلبهل  دولبحدزىلللل

ج ذ إلبشبفإللج اأ جإلبتدحمفةل,لمم لدر لبيرد للـشلشذيذل البححنمأمل دالل

 الللبحيط   لبتحنذد ل,ل  ؿدةلجنمدأملبح دشب  لل دولكدولهدزطلبحلدصةلبترد س للللللللل

(.لليحأصددددةل1622,ل2008كشللةددددذلبحنظددددأم,ل )ػددددلدلبتح ذ ددددةظدددديللبحح ايحيشأدددد 

فددددا لبتددددحنمةنيلحيحدددد شي ليالل,حمةنمي دددد دلبؾذيددددذ للبرجـدددد ردلبحظددددشينة

حددزبللشددتلل;لبكحظدد ثل ادد سبدل شب أددةليح  ليأددة,لجحيبفددتل ددولبحنـددشلبؿ كددشلل

لمدددىلبح بأدددةلي دددذبدلبتدددحنمةنيلبيطددد  ول اةدددةلجظددد لذهمللمدددىلج أدددأملجمدددكلللللللل

ل(.لل156,ل2007 يطى,لبححطيسبد,ل)قةذل

 دشلطدد  ملل,ل(2008(,لقةدذللة ػدةل)لل2008ل دذلدلؿدىلػد كشللةدذلبحنظدأمل)للللل

(لبلددشلس لبرهحةدد ولبـدد ولبحط حددتل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل,لظأددزللل2012)

لااددد لالفحةدددولبتنشفدددةل,للبتنمي ددد دل,لللـدددشلبحرددديس لبحح ايحيشأدددةل.لغادددىلر

ك فةلبتشبظولبحذسبطأةللمىل اد سبدللللمأإلجيتلبرهحة ولبحذسيتلبحطالثلال

للللللل.بح شب  لب ح  ليأةلت لهل ل الدهةأةلجشبيية
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  :احملور الجاىي : املدوىات التعلينية وأهنيتها 

لةدد س للددالؿددفعةلبي يددخلػدـددأةلجحيحددذللددالطشيددتلللللللل(ل:blogبتددذلي دل)

بتظحدذوللبحديتليدحملفأاد ليكد فةلبهحديىلالدطدميثلبحـدفعةلللبحديتليندشضلللللللللل

لفأا لبهحيىلب جأتلبألظذبس.للل

(ليالب لبتددذلي د:ليددي,ل ددالؿددفع دلMason& Rennie ,2008ل ددذلرهددت)ل

يدحمليؼدشه للللبحييتلبتةظطةلالب يؼد  للبريحؼد سللجأ دزلػد ول دذ الدليي أدةلللللل

 &Masonبأطميثل شجتل اط أ لدل لبؿ شةليالحغ دلبشفةلدلل نمي د د)لل

Rennie ,2008,7.)ل

(لبأياددد :للطدددأمةلبجـددد لللمدددىلػدددة ةلل2009بأاةددد لسدىل)قةدددذللةدددذلبؿةأدددذل,ل

ب ي يخللػ ول الدػ  للؿدع فةلبحؼدة  دلياؼدئا لدفدشبدلدللت لد دللححةد دلللللللل

ل(.ل59,ل2009قةذللةذلبؿةأذ,ليكيل دل.)ب لظيلللبأل ة سلدللبتبألف  سللب س

   :مميسات املدوىات اإللكرتوىية التعلينية 

بلتدد لجحةأددضلبددإلبتددذلي دللب ح  ليأددةل ددالطددايحةلبرطددحدذبو,للب ج ظددةلليظددش 

ف ي  ,للبح ذس للمىليؼشلبحنذيدذل دالبأل ةد سلدللبألظدذبسلدللبححصد سثلبحيب نأدةللللللل

 نأادة,لف دذلدادشدل دؤ ش بلدلديبدلجاد د لللللللدللبححنمأ  دللمىل يكدي,لدلل لدأةللل

ب حةعزللالبطحدذبولبتذلي دلكأدب لج ايحيشأةلشذيذ لالبححنمأمل) ـدطفىلل

(.للمي دددالجمددددأفلدهدددملممأدددضبدلبتدددذلي دلالبحنةمأدددةل34,ل2012لةدددذلبحدددشمحا,ل

ل(,191لل2009بححنمأةأدددددددددةلالبحا ددددددددد البحح حأدددددددددةل)قةدددددددددذللةدددددددددذلبؿةأدددددددددذ,لللللل

(Richardso,2006,260-261,), (Gilbert&Dabbagh,2005,7) (Mason & 

Rennie, 2008,62)لWilliams, &Jacobs, ,2004,235),(BorJa, 2005, 2-3), 

(Mason&Rennie,2008,63).(Grabe,2007,348-349)(Akcay,Arslan,  

ل(:117,ل2016(,ل)  لكةللةشلقرييت,ل98,ل2009)لـ ول اـيس,لل1196 , 2010

 أدةلجاةد ل اد سبدلبححيبؿدوللبح ح بدةللبححندةريلللللللددب لجيبؿو:لف تذلي دلبححنمأة

 حذىلبحط حت.

 جددآحفل دد بدلبحطددالثللدد لبتذليددةلحميؿدديلليالفاددملبحنال دد دللبحددشلبب للللللل

 حمةيكي,لبتطشليل ال الحإل.
 جأذشلكولط حتلممالي حةي للمىلبتذليةل  لي حةإلب  شل للؿيرلحمدشد لل

لبألفلوللبتفايولبحـعأم.

 بتنممللبحط حت.جؼصأولبححيبؿولبنيل 
 يج ظةلجفنأولج اأةلبحـيدللبحفأذييللبتنمي  دلبحاـأةل الللبتذلية.ل 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
150 

 :املدوىات اإللكرتوىية وتينية مهارات الكراءة اإللكرتوىية 

ت لك  لحضب   للمىلجذسيعلبحمغةلبحنشبأةلبرطحف د ل البحح اأةلبؿذيرةلال

جاةأةلبتا سبدلبحمغيية,للجاةأةلبححيبؿولفأا ;لحزبلفايإلمي البطحدذبولبتدذلي دلل

ب ح  ليأدددةلبححنمأةأدددةلالجنمدددأمللجدددذسيعل اددد سبدلبح دددشب  للب ح  ليأدددةلاللل

دلفد ردلبطدحدذبولبتدذلي دلاللللبحمغةلبحنشبأةل.لل ذلدلكمللذيدذل دالبحذسبطد للل

جنمأملبحمغةلل  ؿة,ل  ليحنمتلب تا سبدلبح شب أدةل,للج دذيملبح ـدة,للبحفـديلللللل

 ,Borja, 2005,349).(Grabe,2007, 349) (Akcay,Arslan,2010برف بكأةل

ل.(1196

(ليالد لبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلل2008ل دددذلدكدددذدلدسبطدددةلقةدددذللة ػدددةل)لللل

بح دددشب  للجحدددأملحمةظدددحدذول ؼددد سكةلبح دددشب لالللللجظددد هملالجاةأدددةل اددد سبدللل

(لد لBorja,2005بتنمي ددددد دللب سب للطمدددددتلبتالظظددددد دللبتا  ؼدددددة.للدكدددددذل)للل

بتدددذلي دلبححنمأةأدددةلدكردددشلجنةأ طددد لحما  ػددد دلبحـدددفأةللجةددد دللب سب لظددديللللللللل

لل(Borja,2005,2بتفدد هأمللبتندد ي لبؾذيددذ ل ددالبتا  ؼدد دلبحـددفأةلبحح مأذيددةل)ل

بح دشب  للف ش لجيدأدفلبتدذلي دلب ح  ليأدةللالفد للجدذسيعلللللل الها لػمخلل

ل.ب ح  ليأة

 : إدراءات البشح وبياء أدواته 

ليحلةالهزبلبهيسلبؿذيزللاليششب بدلبحةعزلليلذبدلددلبجإ:

  : أواًل: أدوات البشح 

 اإللكرتوىية إعداد قائنة مهارات الكراءة : 

 : اهلدف مً إعداد الكائنة 

بحالص ددةلحطددالثللب ح  ليأددةلجاددذالبح   ةددةليالؼذيددذل ادد سبدلبح ددشب  لللل

لبحـفلبأللللبحر يي لبحن و.

       ــح يف اقـــتكام مهـــارات الكـــراءة ــادر الـــد اشـــتيد إليهـــا الباسـ  املصـ

 : اإللكرتوىية

 لظأددزللب ح  ليأددةلللجحةددولبحذسبطدد دلبحظدد ب ةلبحدديتلجا لحددخل ادد سبدلبح ددشب للللللل;

بتـد دسلبحديتلبطدحاذليحأاد لبحة ظدزلالبػدح  دلللللللك يخلبحذسبط دلبحظ ب ةلدظدذلل

بتادد سبد,ل رددو:ل   ةددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل)ػدد كشللةددذلبحنظددأمللللللللل

ل(.2012(لل   ةةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةل) شلط  م,ل2008 ا ل ,ل

 ػ كشلل شبشنةلبح ح ب دلبحيتلجا لحخلجذسيعل ا سبدلبح شب  ل رولكح ب د(

لل(,ل)قةدذلشاد دلبؾةدوللل2012لمد لدمحدذل دذكيس,لللل(,)2014لةذلبحنظأمل اد ل ,ل

ل.(2015 ريلسلظ لبحفأـو,
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        الصورة املبدئية لكائنـة مهـارات الكـراءة اإللكرتوىيـة لطـالب الصـف

 :األول الجاىوي العاو

 : ضبط الكائنة 

 دددد ولبحة ظددددزلبنددددشضلبح   ةددددةلبتةذ أددددةللمددددىلفةيلددددةل ددددالبه ةددددنيللللل

لبتحدــدددنيلفدددىلبحمغدددةلبحنشبأدددة,لل اددد هضللطدددشدلجدددذسيعلبحمغدددةلبحنشبأدددةلللللل

للبتحدــدددنيلاللمدددملبحدددافعلبح بدددي ,للج ايحيشأددد لبححنمدددأملللفةيلدددةل دددال

لبنددذلػةأدددولل.لليددةلبحر ييةشظمددةللبحمغددةلبحنشبأدددةلحملل نمةدد لل دديشا لللبنددضلل

لطميبةللمىلبح   ةة.   ظ دلبه ةنيل خلبححنذيالدلبت

   لكائنة مهارات الكراءة اإللكرتوىية:الصورة اليهائية 

بنددذللدددشضلبح   ةدددةللمددىلبحظددد د لبه ةدددنيلليشددشب لبححندددذيالدللمأاددد لمتلللل

حطدددالثللبححيؿدددوليالبحـددديس لبحاا  أدددةلح   ةدددةل اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددة

ل ذلجلدةاخل   ةدةل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةللللللبحـفلبأللللبحر يي لبحن و*,ل

 بحح حأة:للبتا سبد

  :أوال مهارات التصنيه ومشلت املهارات التالية 

 .لللللياظمللذ  تلبحافلبتحف لول

 . لليـةمللكططط ل ن  بللالدظذبسلبحافلبت شل

 .لللليظحدذولقشك دلبحةعزل ـ دسه لبتحنذد ل

 .لليـةملغشفةلظيبسلل ا  ؼةلبأاإللبنيلبح  جتللمىلػة ةلبتنمي  د

   لدذا  لبح شب  .ليلة لبح مة دلكةطط لميي  لطمأة

  :ثاىًيا مهارات التعامل مع البياىات واملعلومات ومشلت املهارات التالية 

 ياظملبحةأ ي دللبتنمي  دلاليط سلل ول يشض 
 .يظحدذولبتن شملب ح  ليأة,للكؼ البحذلسي د 
 .للللي ذولجفظريبلؿعأع  لحمةنمي  دللبحةأ ي دل 
 للحمة د لبت شل  .يظحدذولكمة دلل ف جأمللس أظةللفشلأةل 
 . لللليحف لوليجي بأ ل ولبتيب فلبحيتلي شده 
 .ييدفلبتنمي  دلبتنط  لر  بيلظميللشذيذ لحةنضلبتؼ الدل 
  :ثالجا: مهارات الفهه الكرائي: ومشلت املهارات التالية 

 .ي شدل شب  لطمأةةلل حأيأة 
 لللليظحدذولبح شب  لبحظشينةللبححـفم.ل 
   للل  شلحمافلبت شل .لي  يللايبي لس أظ 
 . للللحيذدلبألف  سلبؾض أةللالبحافلبت شل 
 . لللليشجتلبألف  سلظظتللسلده لالبحافلبت شل 
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 للللين للالقحيىلبحشطملدللبحـيس .ل 
 .لللحيمول  لي شدل ال اللل نشفةلبحنموللبألطة ث 
 . يظحاحضلهذالبح  جتل البحافلبت شل 
 .للللللليشب لبنيلبت شل للبحيب و

 :إعداد اختبار الكراءة اإللكرتوىية  لطالب الصف األول الجاىوي العاو 

 :حتديد اهلدف مً االختبار 

 أدددد غل ددددذىل  ددددالطددددالثلبحـددددفلبأللللبحردددد يي ل ددددال ادددد سبدلبح ددددشب  لل

ب ح  ليأةلبحيتلمتلؼذيدذه لال طدي لطد ب ةل)يلدذبدلبتاد سبد(للبحديتلطدح ذولللللللل

بححنمأةأةل)  د لبتن ؾةلبححصشيةأدة(للحمةصةيلةلبححصشيةأةل ال الللبتذليةل

لج ذولحطالثلبجملةيلةلبحل بطةل ال الللبحطشي دةلبحح مأذيدةلالبححدذسيعلللل

 ب حـفلبحذسبط .

 :مصادر االختبار 

بلحةذلبحة ظدزلاليلدذبدلهدزبلبر حةد سللمدىلفةيلدةل دالبتـد دسلبتحايلدةل,لللللللللل

ل اا :

 سبدلبح دددشب  للبحةعددديسللبحذسبطددد دلبحظددد ب ةلبحددديتلجا لحدددخلطدددشدل أددد غل اددد لل

للج يميادد ل,لل   ددخلبالددذبدلب حةدد سبدلالهددزبلبجملدد ل.ل اادد للمددىلطددةأولبتردد للللل

(لقةدذلل2011(,للدةريلبادخلقةدذلدبديلب دشلبهلد س)لللللل2011قةيدللم لػدشبب ل)ل

 (.2013(,لي طشلقةذلبحظأذل)2013دمحذللرة  ل)
 لبح ح بدد دلبحنشبأددةللبألشاةأددةلالفدد لل أدد غلبتادد سبدلبحمغييددة,للج يميادد لللللل

,للالكددي ل(3003(,لقةددذلسشددتلفلددولبهلل)2002 رددو:لقةدديدلك  ددولبحا  ددة)

هددزطلبتـدد دسلد  ددالحمة ظددزليلددذبدلب حةدد سلبح ددشب  لب ح  ليأددةلالؿدديسجإلللللللل

 بتةذ أة,للرحكلب حؼ ولب ج للؿفإ:ل
  :صياغة مفردات االختبار 

 :ج ي لب حة سلبح شب  لب ح  ليأةل ال

 دلبر حةد سللبحديتلجيكدملحمط حدتلكأفأدةلللللللس ةلبا لبأ ي دلبحط حت,للجنمأة 

 بححن  ول نإ.
 طنةلبنايب للابحنمدمللبحح اأدةاليطمدتل دالبحط حدتل شب جاد لذدملجيأدتللمدىلللللللللل 

 بألطئمةلبحيتلجمأا .
 ل ذلج ييخل فشدبدلب حة سلبح شب  لل الذالذةلدشضب له :

 :لل(ل فشد ل يكيلأةل اليدي,لب حأد سل دال حندذدلللل18ليح ي ل ال)لبؾض لبأللل

ل ددذلظددذدلح ددول فددشد لدسشددةللبظددذ ل,لفأ ددي لفةددي,لدسشدد دلهددزبلبؾددض للللللل

 مث يأةللؼشلدسشة
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 : بححيؿأولبنيلبجملةيلد دل,لظأدزلي ديولبحط حدتلبحيؿدأولكدوللللللللبؾض لبحر ي

 فشد ل ال فشدبدلبجملةيلدةل)ب(ل د ليا طدةا ل دالبجملةيلدةل)ث(,للبػدحةمخلللللللل

كددولفةيلددةل ددالبجملةدديلحنيل)دل(,ل)ث(للمددىلدسبددول فددشدبدلليـددولكددولللللللل

بحط حتلكول فشد ل  ليا طةا ل  لي  بما ,للظذدلح ول فشد لدسشةللبظدذ لل

 سش دلهزبلبؾض لدسبولدسش د.فأ ي لفةي,لد
 :بح جأتللج ي ل النعل فشدبدليطمدتل دالبتدحنمملجشجأةاد للللللبؾض لبحر حز

 ظظتللسلده لالبح طنةلل ـفلهلزبلبؾض لنعلدسش دل.
  :معايري تصشيح االختبار 

للظحىلمي الجـعأملبر حة سللج دذيشلبحدذسش دلبطشي دةلقدذد لللبكدعةللللل

لػاددتللبحزبجأددةلالبححـددعأم,لدلددذلبحة ظددزل فح ظ دد لححـددعأعإ,للهدديلمندديرطلللللل

ب ش بددةلتفددشدبدلبر حةدد سللصلددخللمأددإلبحددذسش دلل ددذلجلددةاللجلددةال فحدد يللللل

ل27بألطدئمةلبتيكديلأةلر حةد سلبح دشب  للبمغدخلدسش جدإللللللللابححـعأملليش ب دللدل

 بددةلل(لحإلشلبظددذ لدسشددةل,للظددذدليظدد ولج ددذيشلبحددذسش دللمددىلدطدد غل)دسشددةلللللللل

ل(لحإلش بةلبـطأ,لحلة  ل ضيذل البتيكيلأةلالبححـعأم.لرلػ  بحـيبث,ل)

  :ضبط االختبار 

  ولبحة ظزلبنذ ل طيبدلحلدة لبر حةد س,للبححع دتل دالؿدالظأحإلكدأدب للللللل

ح أ غل ظحيىلبحطالثلال ا سبدلبح شب  لب ح  ليأدةلل يكدولبهحةد ولبحةعدزللللل

لل رمخلجمكلبـطيبدلفأة ليم :للللل

 لفةيلدةلللمدىلللشكدإلل دالللل داللرحكلمتلل ذل:بر حة سلؿذدل البححع ت

لللكدديظا لبحف ددشبدلؿددأ غةلظدديللبحددشد ل بددذب لبتدحـددنيلبه ةددنيل ددا

لحمغددشضل ا طددةحا للكددزحك,للبتددزكيس ل ظددحيي جا لحألهددذبالل ا طددةحا 

للذيذلباششب لبحة ظزل  وللبه ةنيلبحظ د ل سب لكي للال,لدشمإل الدلذلبحز 

للظدزالللبطدحةذبلللبألطدئمة,للبنضلؿأ غةلجنذيول:لدهةا ل البححنذيالدل ا

ل فدشدبدللالبحةدذب وللبندضلللجغدأريل,لحمظدؤبلللب يلد يلل;لحضيد د للبح مةد دللبنض

لبحد للحمغدشضللبر حةد سللؿدالظأةلللمدىللبه ةي لدتولل ذل.لبـطألبحـيبث

 .بححصشبةلاللحالطحدذبولش هض بلبر حة سلحأـةملدشمإ;ل الدلذ
 ظأدزلمتلجطةأ دإللمدىللأادةل  ييدةل داللللللللبرطحطاللأةلحال حةد سل:لبحذسبطةل

(لط حة دد لالبحـددفلبأللللبحردد يي لبحندد ولغددريللأاددةلبحةعددزلباددذال:لج ددانيللل30)

 بر حة س,للؼذيذلبحض البتا طت
 .حإلش بةللمىلدطئمةلبر حة س,لللبححأكذل اللكييلبألطئمةللبححنمأة دل 
 : ضبط االختبار إسصائًيا 

 للمتلظظدد ثل ندد  الدلبرجظدد دلبحددذب م لحال حةدد سلللبحددذب م ل:ؿددذدلبرجظدد دل

ظأزل  ولبحة ظزلعظ ثل ن  ولبسجةد الدسشدةلكدولبادذل دالباديدلبر حةد سلللللللل

لل.ن دحةلبت ولبحذسشةلبح مأةلحال حة سلب طحدذبول
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 :إدراءات سصاب الصدم والجبات 

 : ولبحة ظزلعظ ثلبرجظد دلبحدذب م لحال حةد سللبحدز لمتللللللبرجظ دلبحذب م  

(لط حةد ل,للرحدكل دال داللللللل30جطةأ إللمىلبحنأاةلبرطحطاللأةلبت ييدةل دال)لل

لظظ ثل ن  الدلبرسجة البنيلبحذسشدةللمد لبتفدشد للبحذسشدةلبح مأدةلحمةندذلللللل

لكددزحكلبحذسشددةلبح مأددةلحال حةدد س,للفأةدد ليمدد لبحاحدد  ضلبحدديتلظـددوللمأادد لللللل

لبحة ظز:

لللللل(ليح  ضلبرجظ دلبحذب م لر حة سلبح شب  2شذلل)

لبتفشد 

 ن  ولبرسجة الب حذسشةلبح مأةل

لحمة أ غ

لبتفشد 

 ن  ولبرسجة الب حذسشةلبح مأةل

لحمة أ غ

**0.745ل15**0.885ل1  
**ل0.684ل16**0.804ل2

**0.775ل17**0.705ل3

**0.824ل18**0.845ل4

**0.755ل19**0.674ل5

**0.845ل20**0.785ل6

**0.884ل21**0.834ل7

**0.785ل22**0.805ل8

**0.884ل23**0.845ل9

**0.700ل24**0.634ل10

**0.854ل25**0.785ل11

**0.684ل26**0.800ل12

**0.550ل27**0.705ل13

**0.745ل14

لل(لد لتأددول ندد  الدلبرسجةدد الدبحددةليظـدد  أ طلللل2يحلددمل دداليحدد  ضلشددذلل)للل

لبأل شلبحز ليؼريليح لبجظ دلب حة سل ا سبدلبح شب  .

 ي ـدذلبرةد دلبر حةد سلد لينطد للبر حةد سليفدعلبحاحد  ضليربلللللللللذة دلبر حةد س:ل

ييكددددملل(3)لكددددشسدللةمأددددةلبح أدددد غللؼددددخليفددددعلبحظددددشلا,للبؾددددذللل

ل ن  الدلذة دلب حة سلبح شب  لل

ل(ليح  ضل ن  الدلذة دلب حة سل ا سبدلبح شب  3شذلل)

للذدلبتفشدبدلبر حة س

 ن  ولبححصض ةل

لبشبل ا-اطةري   

ل ن  ولشي   

- ن  ولدحف 

لكشلية خ

0.7860.7860.774ل27ل ا سبدلبح شب  

(لد لتأول ن  الدلبحرةد دل شجفندة,لبأل دشلبحدز للللل3يحلمل اليح  ضلشذلل)

ليؼريليح لؿالظأةلبر حة سلحالطحدذبو.

 :إعداد املدوىة اإللكرتوىي 

 ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلبتا طةةلحطدالثلبحـدفلبأللللللبنذلد لمتلؼذيذل

بحر يي ,لحذ لهؤر لبحطالث;لد  دالبحةدذ لاليلدذبدلبتذليدةلب ح  ليأدةلححاةأدةللللللل

جمددكلبتادد سبدلحددذىلهددؤر لبحطددالثللجددذسيةامللمددىل ادد سبدلبح ددشب  .لل ددذلطدد سدلل

للةمأةليلذبدلبتذليةلب ح  ليأةللف ط لحمةشبظولب جأةل:
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  التخطيط, وتشنل : مرسلة 

 ددال دداللل شبشنددةل دد للددشضلالللؼذيددذلدطددعلبادد  لبتذليددةلب ح  ليأددة:ل 

بحةعدديسللبحذسبطدد دلبحظدد ب ةللبألدبأدد دلبتحدــددةلالهددزبلبجملدد لل.للمي ددالل

 يت للليجي صلدهملجمكلبألطعلفأة ليأج :
 لياطمددتلهددزبلبألطدد غل ددال ظددمةةلللل شبلدد  لدددشلاللظ شدد دلبحطددالث:لل

يلقيسلبحنةمأةلبححنمأةأة;للد لظ شحإللدشلفإلهةد لل ؤدبه لد لبتحنممله

 ددالبحشكدد  ضلبألط طددأةلبحدديتلجيددتلد ددزه لبنددنيلبرلحةدد سللاددذلبح أدد وللللللللل

 بنةمأةلبححذسيع.
 لرحدددكلاليطددد سلجدددذلأملف لمأدددةللل: شبلددد  ليجي بأدددةلبحطدددالثلليؼددد طامل

 بحط حتلللذولؼيحإليالفشدل حةمت;لبأل شلبحز للمىلدط طإ.ل
 للبحدديتلؼحددي للمأادد لبتذليددةلل:للبألطدد حأتللبتدديبدلبححنمأةأددةل شبلدد  لجاددي,ل

لرحددكل ددال دداللللددشضلبتادد سبدلب حؼددشيللبأل رمددةللبحـدديسللبحنددشلضللل

بحح ذميأةل,ل ولجلةنيلكولدسغلطدؤبللدلللدذدل دالبألطدئمةلاليا يحدإلللللل

يشجة ل عحيبطلي يولبحط حتلب رطحص بةلحإلليسطد حإلالجنمأ د دلي ديولللل

   لحي تلبححغزيةلبحشبشنة.لبتنمملب حشدللمأا 
 :هذفخلبتذليةلب ح  ليأةليالؼذيذلبهلذال الييؼ  لبتذليةلب ح  ليأةل

لجاةأةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلحذىلطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن و.ل

   :مرسلة التصنيه 

لالهزطلبتشظمةلمتلبح أد ولبد  ششب بدلبحح حأدة:لؼذيدذلبألهدذبالبححنمأةأدةللللللل

لل)بحن  دة,للب ششب أدة(,للؼذيدذلبهحديىلبححنمأةد للطشي دةلجاظأةدإلللشكدإلللللللل

لؼذيددذلطددشدللبطدد بجأصأ دلبححددذسيع,للجـددةأملبأليؼددطة,لؼذيددذلدطدد حأتلل

لبحح ييم.للرحكللمىلبحاعيلبحح ح :

 :حتديد األهداف التعلينية 

بنذلبرطال,للمىلبألدبأ دللبحذسبط دللبحةعيسلبحظ ب ةلربدلبحـمةلب حةعزل

للبؿدد ح ,لب  كدد فةليالب طدد سلبحاظددش لحمةعددز;لمتلؼذيددذلبألهددذبال)بحن  ددةللللل

 لب ششب أة(,لله لكة ليأج :لل

 :اهلدف العاو للندوىة اإللكرتوىية 

جاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةللالبحمغددةلبحنشبأددةلحددذىلطددالثلبحـددفلللل

برلللبحر يي )لأاةلبحةعز(.

 : األهداف اإلدرائية 

بػددحةمخلبتذليددةلب ح  ليأددةللجددذسيعلبحيظددذ لبحر يأددةل ددالكحدد ثلبحمغددةللللللللل

بحنشبأددةلحمـددفلبأللللبحردد يي لبحندد ولبنادديب ل)بحنةددوللبحح ددذو(لل ددذلبػددحةمخللللللللل
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بحيظذ للمىللذدل اللبحذسلغ,للفأة ليم :للشضلبألهذبالب ششب أةلبـ ؿةل

لب ولدسغ,لطشي ةلؼأتلهزطلبألهذبال:

 :الدرس األول 

 حتلبندذلبريحاد  ل دالدسبطدةلهدزبلبحدذسغلد لي دي ل د دسبللمدىلللللللللليحي ول البحط

لد :

 .للللياظمللذ  تلبحافلبتحف لوللبحيط   لبتحف لمة

 . يـةمل شيطةلرهاأةلجن للالدظذبسلبحافلبت شل 
 .لليظحدذولقشك دلبحةعزل ـ دسه لبتحنذد ل 
 .ـ  لحمافلبت شل ليظحيلتلبألف  سلبحش أظةللبحفشلأة  يـةملجمدأ
 يظحدذولبحفا سغلبؿ طيبأة,للكؼد البحدذلسي د,للبحـدعفلب ح  ليأدةللللل

 لمىلبحؼة ة.
 . ياظملبحةأ ي دللبتنمي  دلبنذلبؿـيلللمأا 
 :الدرس الجاىي: مصر تتشدخ عً ىفصها 

يحي ول البحط حتلبندذلبريحاد  ل دالدسبطدةلهدزبلبحدذسغلد لي دي ل د دسبللمدىلللللللللل

د :

 .ي شدل شب  لطمأةةلل حأيأة 
 ي لس أظ  ل  شلحمافلبت شل .ي  يللايب 
 . لليزكشلبألف  سلبؾض أةللالبحافلبت شل 
 ي شدلبحافل شب  لؿعأعةل ن  ل 
 .حيذدلبحف ش لبحش أظةلالبحاف 
 .يمدفلبحشط حةلبحيتلؼةما لبحـيس لدللبحشطمل 
 .يظحدذولدحف دط ل ازبةلدذا  لظذيرإل ولب  شيا 
  :الدرس الجالح 

ليحي ول البحط حتلد :لل

 شلبتنمي  دلر  بيلظميللشذيذ لتؼ مةل  ل.يظحرة 
 . يظحاحضلهذالبح  جتل البحافلبت شل 
 .يشب لبنيلبت شل للبحيب و 
 :حتديد احملتوى التعليني وطريكة تيظينه وعرضه 

متلؼذيدددذلقحددديىلبتذليدددةلالكدددي ل   ةدددةلبتاددد سبدل,لل دددذلسللددد لبحححةدددوللل

بتنمي د دللبلحةد دلبنلدا للمدىلللللبتاط  لالج ذيملدشدضب لبهحديىل,ل دولجظمظدوللللل

بنض;لظأزليةذدلكولدسغلبنشضلبألهذبالب ششب أدةلذدملبهحديىلبححنمأةد للللل

ذملبتا ولدللبأليؼطةلبححطةأ أة,لجمأا لجنمأ  دلبحطالثللبتنمم.
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 : تصنيه األىشطة 

حيحددي لكددولدسغللمددىليؼدد الجطةأ دد للبظددذلدللدكرددشليددأج للمددىلهأئددةلللللل

لاإلبنذل ؼ هذ لبحندشضلبحح دذمي لل دالذدملللللطؤبلليطمتل البحط حتلب ش بةل

لبطحدذبول ذ ةلبححنمأ  دلاليسط لليش بحإللبحا  ؾل ولبتنمملبؼأيا .

  : حتديد أشاليب التكويه 

لبطحدذولبحة ظزلذالذةلدييب,ل البحح ييمليم :

 : لل ذلمتلهزبلبحح ييمل ةولبحةذ لالبححذسيعلب طحدذبولبتذلية.لللج ييمل ةم

 :   لمتلهددددزبلبحح ددددييملدذادددد  لبححددددذسيعلب طددددحدذبولبتذليددددةللبحح ددددييملبحةادددد

لب ح  ليأة..

 لمتلهددزبلبحح ددييملبنددذلبريحادد  ل ددالبححددذسيعلب طددحدذبوللللللبحح ددييملبحةنددذ :ل

بتذليدددددةلب ح  ليأدددددةل,للرحدددددكلبالددددد د لجطةأدددددتلب حةددددد سل اددددد سبدلبح دددددشب  لل

لب ح  ليأةللمىلطالثلبحنأاة.ل

 :  بححدطأ للبححـةأمل  ولبحة ظدزلللبنذلبريحا  ل ال شظميتل شظمةلب يؼ

بايؼددددد  لبتذليدددددةلب ح  ليأدددددةلبتظدددددحدذ ةلالجدددددذسيعل اددددد سبدلبح دددددشب  للل

لب ح  ليأةل.

  :ضبط املدوىة وإدازتها 

بندددذلبريحاددد  ل ددداليلدددذبدلبتذليدددةلالؿددديسجا لبتةذ أدددةل,لمتللشكدددا للمدددىلللللللل

به ةدددنيلبتحدــدددنيلالفددد للج اميشأددد لبححنمدددأم,للطدددشدلجدددذسيعلبحمغدددةللللل

شبأدددةل;لبادددذالبطدددحطال,ل سب ادددملظددديلل دددذىلجددديفشلبندددضلبتنددد يريلبحفاأدددةلللللبحن

 لبؾيبيتلبح بييةلالبتذلية.لل

لبنذلي  ولهزطلبححنذيالدلدؿدةعخلبتذليدةلؿد ؿةلحالطدحدذبولل ا طدةةلللللل

حمحصشبةللمىلبحنأاةلبرطحطاللأة;للرحكلحمحأكذل الؿالظأحا لحالطدحدذبولل

ل طأةلحمةعز.لمىلبتظحيىلبتأذبي لالبححصشبةلبألط

 : إدراء التذربة االشتطالعية للندوىة 

هددزطلبـطددي لربدلدهةأددةلحلددة لبتذليددةلبتاحصددةلللةددولبححنددذيالدللللللللللجنددذ

لبحالص ةلح  لج ي لؿ ؿةلحمحصشيتلبحاا   لكة لجاذاليا:

 .بححأكذل ال ا طةةلػاأضبدل    لبححصشبة 
 .ذىلطايحةلبحذ يللحمةذلية  
 بتذلية. ذىلطايحةلبححن  ول ول  يي دل 
 أ غل ذىلكف   لبتذلية.ل  

لل ذل خل طيبدلبححصشبةلبرطحطاللأةلكة ليم :لل
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 بمددةلبتظددئيلللددال نةددولبأللطدد الب تذسطددة,للرحددكلأل ددزل يبف حددإللمددىللل   

 .بطحدذبولبتنةولليششب لبححصشبة
 جيصيولبطحة س لبطدحطال,لسد لبحطدالثلظديللشديد لبتذليدة,للطمدتل دالكدوللللللللل

 ذلبيحا  إل الدسبطةلبتذلية.ط حتلجظصأول الظظ جإلبن
 للبجلددمل ددالبححطةأددتلبرطددحطالل للددذوللشدديدلؿددنيب دللاددذلفددحملبتذليددةللل

ل شب  لبهحيىل,لدلللاذلكح بةلبححنمأ  دللاذلتأولبحطالثلطيىلطد حةنيلل

 ليحة ا ل الكح بةلجنمأ اة للمىلبتذليةل;لحنذوللشيدلظظ ثل  قلباةد لل

,للبنددذلجنشيفاةدد لطشي ددةللةددولظظدد ثل دد قللللللGmailالدكييددخلاللمددىلبللل

باة ل  ا ل الكح بةلجنمأ اة ,للدلكملبندضلبحطدالثلد لظصدملبـد لاللللل

لادديب لبحددذسغلؿددغري,لف دد ولبحة ظددزلبحغددأريلظصددملبـدد ,لللبػددح ىلبنددضللللل

بحطددالثل ددالكددنفلطددشلةلب ي يددخ,لف دد ولبحة ظددزلبحضليددذلبحظددشلة,لل للللللل

ؿددالظأةل حـددفملب ي يددخلليددحة الدظددذلبحطددالثل ددالفددحملبتذليددةلريحادد  ل

بتيشدديدللمددىلشادد صلبح ةةأدديجشلبـدد قلبددإ;لممدد لدفددولبحة ظددزليالبطددحدذبولللللل

 Gogol حـددفملشذيددذلمي اددإلبححن  ددول ددولبتذليددةللجطةأ  جادد ل) حـددفمالل

chromeلل.) 
 ل ذلدداشدليح  ضلبححصشبةلبرطحطاللأةل:لف لمأةلبتذليةللؿدالظأحا ل داللل

لل,للظصدملبـد ,لل ا طدةةلبألحديب لللللس شديد لبحـديللل:بحا ظأةلبحفاأدةل دالظأدزللل

لل ا طةةلبت   ل ششب لبححصشبةل.لل

 : إعداد دليل املعله 

لل ال الللبألدبأ دللبحذسبط دلبتشجةطةلبحاةأةل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأدةل

 دد ولبحة ظددزلبالددذبدلدحأددولحمةنمددملححاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةللحددذىللللللل

للطددددالثلبحـددددفلبأللللبحردددد يي لبحندددد وللرحددددكلب طددددحدذبولبتددددذلي دلبححنمأةأددددةلل

لحالط ػ دلبإلاللةمأةلبححذسيع.ل

لليحلةالبحذحأولبؾيبيتلبحح حأةل:

 بللدالل  ذ ةلحمةنمملجيكملبهلذال اليلذبدلبحذحأو,للج ذولػدشظ  لكحـدش لل

 ا سبدلبح دشب  لب ح  ليأدة,للدلسلبتدذلي دلبححنمأةأدةلالجاةأحاد للبتاد سبدللللللل

 بحيتلجيؿوليحأا لبحة ظز.للل
 .لؿفلتشبظولبححذسيعل ال الللبتذليةلب ح  ليأة 
 :طيبدلبحظريلالبحذسغلالظأزليحلةالكولدسغ  

 .لايب لبحذسغ 
 .بألهذبالبحظميكأةلحمذسغ 
 بتذليةل.لشضلحمةعحيىلبتظحدذولال 
 .بأليؼطةللبحةايدلبر حة سيةلح أ طإ 
 ظدديبسلل ا  ؼددةلظدديللبحددذسغل ددال ددالللبتذليددةل)جةدد دللبححنمأ دد دللدد للل

 بتذلية(.
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ل دددد ولبحة ظددددزلبنددددشضلبحددددذحأوللمددددىلفةيلددددةل ددددالبحظدددد د لبه ةددددنيلللللللل

بتحدــددددنيلالبتادددد هضللطددددشدلبححددددذسيع,للج ايحيشأدددد لبححنمددددأمللبتنمةددددنيللل

لبذب لبحشد لفأإ,ل الظأزلل:لبتيشانيلالبتأذب ;ل 

 ا طدددةةلبألهدددذبالبحددديتللسددلالكدددولدسغل دددالدسلغلبحدددذحأو,للؿدددعةللللل 

لؿأ غحا ل.

 ذىلمشيللبحذحأوللمىلب ششب بدلبححذسيظأة,لبحيتل  دال دالؼ أدتلهدزطللللل 

 بألهذبال.
 دددذىل ا طدددةةلهدددزطلب شدددشب بدلبححذسيظدددأةلل  بمأحاددد :لحمحطةأدددت,للحطدددالثل 

لبحـفلبأللللبحر يي .

 بحذحأولب ححنذيالدلبتا طةةل,ليك فةطلدللظزفط لدللب  بظ  .يذشب ل 
ذددمل دد ولبحة ظددزلبدداششب لبححنددذيالدلبحدديتلب  ظادد لبه ةددي ,للبددزحكلدؿددةمللللل

لل.لدحأولبتنمملالؿيسجإلبحاا  أة

   :حتديد جمنوعة البشح 

 متلب حأددد سللأادددةلبحةعدددزلبجملةددديلحنيل)بححصشيةأدددةللبحلددد بطة(لبطشي دددةلللللل

 ذسطدةلبتح يأد لبحر يييدةلبتؼد كةللللللظأدزلب حد سلبحة ظدزللللؼيب أةللا يدية;ل

كةأدددذب ل شددددشب للبحح بندددةل دبس لبحنأددد البححنمأةأدددةل ع فظددددةلبؾأدددض للللل

لل,لظأزلجحةأضلهزطلبتذسطةلبيشيدل نةمدنيلحمع طدتلب حد لللبححصشبةلبتأذبيأة

 .لجيفشلب ي يخلب تذسطة,للكة لد لبتذسطةلجلملبحطالثللبحط حة دلبا ل
 للبمد للكةصةيلةلػشيةأة(ل1/4)فـول الهزطلبتذسطةللبحة ظزلل ذلب ح س,

لدددذدلللبمددد كةصةيلدددةلكددد بطةلللل(1/5)لفـدددوللل,ط حةددد (ل30لدددذدلطالباددد )ل

 .ط حة للط حةة,لبنذلبطحةن دلبتح شسلغأ بام(ل30طالبا )
  :إدراءات التشكل مً التكافؤ 

 ددد ولبحة ظدددزلبددد ححع تل دددالبحح ددد فؤلبح ةمددد لبدددنيلبجملةيلحني)بححصشيةأدددةللللللل

لبحلددد بطة(للمددد ل دددحغريبدلبحذسبطدددة,للفأةددد ليمددد لبحاحددد  ضلبحددديتلظـدددوللمأاددد ل

لبحة ظز:لل

(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيل دلبتظح مة)بححصشيةأةللبحل بطة(ل4شذلل)

لب  البح أ غلبح ةم لتا سبدلبح ش

بحنذدبجملةيلةلبتا س 

بتحيط ل

لبؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

لبحذرحة

ظصمل

لبألذش

بححـةةأم

304.93331.460590.188لبححصشيةأةل ةم 

ل

ل-غريلدبل 58

304.86671.27937بحل بطةل ةم 

بححن  ول ول

بحةأ ي د

1.66دل304.56671.67504لبححصشيةأةل ةم 

ل

ل-غريلدبل 58

304.63331.42595بحل بطةل ةم 

بحفامل

بح شب  

304.73331.595970.432لبححصشيةأةل ةم 

ل

ل-غريلدبل 58

304.56671.38174بحل بطةل ةم 

 ا سبدل

بح شب  ل

ك و

3014.30003.49532لبححصشيةأةل ةم 

0.232

ل

ل-غريلدبل 58

3014.10003.18780 ةم بحل بطةل
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 ل2(=58لدسش دلظشية)ل0.05 أةةلدلبؾذلحأةللاذل ظحي لدرحةل. 
 ل2.66(=ل58لدسش دلظشية)ل0.01 أةةلدلبؾذلحأةللاذل ظحي لدرحةل

(للددذوللشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لللل4يحلددمل دداليحدد  ضلشددذلل)ل

بح دددشب  لالدسشددد دلبجملةيلدددةلبححصشيةأدددةللبحلددد بطةللمددد ل  أددد غل اددد سبدلللل

لبح أ غلبح ةم ,لبأل شلبحز ليؼريليح لج  فؤلبجملةيلحني.

  : إدراءات الكياس البعدي 

بنذلبيحا  لطدالثلبجملةيلدةلبححصشيةأدةل دالدسبطدةلقحديىلبحمغدةلبحنشبأدةللللللللل

ب طحدذبولبتذليةلبححنمأةأدةل,للكدزحكلبيحاد  لطدالثلبجملةيلدةلبحلد بطةل دالللللللل

لبحح مأذية,ل خلب ششب بدلبحح حأة:دسبطةلبهحيىلربجإلب حطشي ةل

 جطةأددتلبر حةدد سلبححعـددأم لالقحدديىلبحمغددةلبحنشبأددةللمددىلتأددولدفددشبدلللللل

 لأاةلبحةعزلطالثلبجملةيلةلبححصشيةأةللطالثلبجملةيلةلبحل بطة.لل
 جـعأمليش ب دلبحطالثللجةييةا ل اأدذ بلتن ؾحاد ليظـد  أ  ل,لحمحع دتل دالللللل

لؿعةلبحفشلض.

لبححغمدتللبطحط ,لبححصشبة,لح اإليششب ل ني  دلدذا  للذ لبحة ظزلل ذللبشاخ

ل:لمأا ل اا 

 بألشاددض ,لل ددذل دد ولبحة ظددزلباؿددالظا ل ظدد لذ لدظددذللبنددضلؿددالظأةللددذو

للل.لبحفاأني

 بتذسطة,لفع لللبحة ظزلي ا لإلظذلىلبحف دش لللدذشهد ل داللللل ذيشل ن سكة

ل.للبحا ظأةلبح بيية

 بحة ظددزلبحضليددذلطددشلةلب ي يددخلبتح ددشس,لف دد وللحالي طدد ,لب ي يددخلجنددشض

ل.ل( (TE Dataب ححن  ذل ولػشكة

   :مالسظات الباسح سول التطبيل 

 لطدشلةللبحة ظدزلل دالللطمةديبل,لبتذليدةللرطدحدذبوللػدذيذ بللمح ط  لبحطالثلدبذى

للبحذسبطة.لاللحةذدلبللبتذسطة;ل نةولفحم

 للف د للبحظدؤبللللداللب ش بدةلللمدىللج حـدشللبحطدالثللجنمأ  دلك يخلبحةذبيةلا

للبحددةنضلبنلددامللياح ددذل لينم ددي لفأؿددةعيبلجددذسجيأ  لجحطدديسلبددذددلذددم

لبححدذسطلل دالللل اللبحط حة دلددب للمىلحمةذليةلبححطييش لبحذلسليؤكذللهزب

لبحشد .للالبححنةريلظشيةللكزحك,لدفلولبؼ ولبححنمأ  دلكح بةللمى

 ل.لط حتلح ولجنمأت(ل19لدددل5)ل البحطالثلجنمأ  دلجشبلظخ

 لبحطدالثلليظظد غللالطد همللدسحيأدةللب دوللحشديدإللليبذب إلبحط حتلجنمأتلدايس

لبححنمم.لدذا  ل ظةي,لؿيجامللد ,لربجاملبح ذيش

 لطدد لذلديددإلكةدد ,للي حةددي لفأةدد لبحطددالثلجادد فعل ددالصبدلبححةأددضلحيظددةللشدديد

لك يدخللل دذل,لب  دشل للي حةإل  للج أأمللج أأةإلي حةييإل  لج ذيشلمنيللمى
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لبحطدالثلل ةدولل داللددددللظدذ لللمدىللظـدةللكدوللالدددلجشػأعا لمتلبحيتلبححنمأ  د

لل.لبحة ظزلب ح سه لبحيتليفظا لبححنمأ  دله 

 ثالًجا: ىتائر البشح ومياقشتها وتفصريها : 

دطفشدللاا لػشبةلبحةعزل,للرحكل دال داللللللبحيتفأة ليم للشضلحماح  ضل

ب حة سلؿعةلكولفشضل الفشلضلبحةعز,لذملجفظريلل ا  ؼةلهزطلبحاحد  ضلل

لحمةعز.لللبحاظش كي لب ط سللا

    أواًل عرض ىتائر التطبيل البعدي للنذنوعتني الضابطة والتذريبيـة الختبـار

 مهارت الكراءة اإللكرتوىية وما تضنيه مً مهارات أشاشية :

,للبحددز ليددافللمدد لديددإالييشددذلفددشدلدبللبألللبححع ددتل ددالؿددعةلبحفددشضل

لبحلد بطةلالبح أد غلللليظـ  أ طلبنيل حيطط لدسشد دلبجملةديلحنيلبححصشيةأدةللل

لبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك ولحـ تلبححصشيةأةا

لحمحع تل الؿعةلهزبلبحفشضلمتلظظ ثل دأمل)د(لل دذىلدرححاد لحمفدشدللللل

بددنيل حيطددط لدسشدد دلطددالثلبجملةدديلحنيلبححصشيةأددةللبحلدد بطةلالبححطةأددتللل

ل(لييكملرحك:5بحةنذ لر حة سل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةللشذللل)

يح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيل دلبتظح مة)بححصشيةأةللبحل بطة(لل(5شذلل)

لالبح أ غلبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك و

لبحنذدبجملةيلةلبتا س 

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

 ا سبدل

بح شب  ل

ك و

لبححصشيةأة

لبنذ 

30 22.53334.13341

7.152

ل

ل580.010.47

بحل بطةل

بنذ 

3015.76673.12590

ل  ليم :ل(5)يحلمل الشذللل

 بسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلطددالثلبجملةيلددةلبححصشيةأددةللددال حيطدد لدسشدد دللل

طدددالثلبجملةيلدددةلبحلددد بطةلفدددىلبألدب لبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدلبح دددشب  للللللل

ظـدددمخلبجملةيلدددةلبححصشيةأدددةللمدددىل حيطددد لب ح  ليأدددةل)ك دددو(ل,لف دددذل

(لبأاةدد لظـددمخلبجملةيلددةلبحلدد بطةللل4.13(لبدد مشبال نأدد س ل ددذسطل)ل22.53)

ل(ل.3.12(لب مشبال نأ س ل ذسطل)15.76لمىل حيط ل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

سبدلبح ددددشب  لبححصشيةأددددةللبحلدددد بطةلفددددىلبححطةأددددتلبحةنددددذ لر حةدددد سل ادددد ل

لل(لدكدد ل ددال أةددةل)د(لبؾذلحأددةللل7.15ب ح  ليأددةل)ك ددو(ل,للبحدديتلبمغددخل)لل

ل(.58)(لبذسشةلظشيةل0.01(للاذل ظحيىلدرحةل)2.66لبحيتلبمغخل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأددددةللبحلدددد بطةلالبححطةأددددتلبحةنددددذ لر حةدددد سل ادددد سبدلبح ددددشب  للللللل
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لل(لدكدد ل ددال أةددةل)د(لبؾذلحأددةللل7.15ب ح  ليأددةل)ك ددو(ل,للبحدديتلبمغددخل)لل

ل.(58)(لبذسشةلظشيةل0.05(للاذل ظحيىلدرحةل)2لبحيتلبمغخل)

 ىلديددإلييشدذلفددشدلدبلليظـد  أ طلبددنيل حيطدط لدسشدد دلطددالثلللللهدزبليددذلللمدلل

بححطةأددتلبحةنددذ لر حةدد سل ادد سبدلل بجملةدديلحنيلبححصشيةأددةللبحلدد بطةلففدد

;لظأدزلك يدخلللبح شب  لب ح  ليأةل.لليناىلهزبل ةيللبحفدشضلبأللللحمةعدزللل

,لكة لديإلجيأتلشض أد ل لدالبحظدؤبللبحشببدولللللل أةةلدلبهظيبةلدبحةليظـ  أ ط

دلال ؼ مةلبحةعزللهيل:لال  لف لمأةلبتذلي دلب ح  ليأةلالجاةأةلبحزىللس

ل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةلحذىلطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن ول؟لال.

 بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دللل(5)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذلللل

ة(;للرحددكلأل لب ح  ليأددة(للمددىلبتددحغريلبححدد بول) ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددلل

(لللهد لل0.47تاد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةل)ك دو(لهدي:ل)للللللل 2 أةدةل شبدولييحد للل

ل1977(,للرحددكللرحددكللف دد طلحمحـدداأفلبحددز لب  ظددإلكدديهنيلل0.15دكدد ل ددال)

 (:لل2010لبحز ليافللم ل)فؤبدلدبيلظطت,ل   للؿ دد
ل1977بححـاأفلبحزىلب  ظإلكيهنيلل(6شذللل)

ل%15ل%6ل%1ل أةةل شبولييح 

لكةريل حيط لؿغريلظصملبألذش

%(ل دالبححةد يالبؿد دسلتاد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةللللللل47لهزبليندصلد ليظدةةل)لل

ل)بتحغريلبحح بو(ليششوليالبطحدذبولبتذلي دلب ح  ليأةل)بتحغريلبتظح و(.ل

ليؼريلهزبليالديإلظذسلمنديللبكدمللدبللفدىل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةلاللللللل

بجملةيلدةلبححصشيةأدةلبححدىلجنشكدخلحمةذليدةلب ح  ليأدةلللللللك واللحذىلطالثل

للالجال أزلبجملةيلةلبحل بطةلبححىلدسطخلب حطشي ةلبتنح د ل.

 اختبار صشة الفرض : 

لبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دللللللل

بجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحلد بطةلالبح أد غلبحةندذ لتاد س لبححـدةأملحـد تللللللل

لبححصشيةأة.

لر حة سلؿعةلبحفدشضل د ولبحة ظدزلعظد ثلب حةد سلدلحذرحدةلبحفدشدلبدنيللللللللل

 حيطط لدسش دلبجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا سبدل

لبححـةأملحـ تلبححصشيةأة,للفأة ليم لبحاح  ضلبحيتلظـوللمأا لبحة ظز:

)بححصشيةأةللبحل بطة(للدسش دلبجملةيل دلبتظح مة(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط ل7شذلل)

لالبح أ غلبحةنذ لتا س لبححـةأم

بحنذدبجملةيلةلبتا س 

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بححـةأم

بححصشيةأةل

لبنذ 

308.16672.01859

6.394

ل

0.41ل580.01

بحل بطةل

بنذ 

305.33331.34762
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ل  ليم :ل(7)يحلمل الشذللل

 بسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلطددالثلبجملةيلددةلبححصشيةأددةللددال حيطدد لدسشدد دللل

طالثلبجملةيلةلبحل بطةلفىلبألدب لبحةنذ لر حة سل ا سبدلبححـةأمل,لف ذل

(لبد مشبال نأد س ل دذسطلللل8.16ظـمخلبجملةيلةلبححصشيةأدةللمدىل حيطد ل)للل

(لبددد مشبال5.33ظـدددمخلبجملةيلدددةلبحلددد بطةللمدددىل حيطددد ل)ل(لبأاةددد ل2.01)

ل(ل.1.34 نأ س ل ذسطل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأةللبحل بطةلفىلبححطةأتلبحةنذ لر حة سل ا سبدلبححـةأم,للبحديتلل

لادددذلل(2.66(لدكددد ل دددال أةدددةل)د(لبؾذلحأدددةل,للبحددديتلبمغدددخل)لللل6.39بمغدددخل)

(.للهزبليدذلللمدىلديدإلييشدذلفدشدلدبللللللل58)ل(لبذسشةلظشيةل0.01 ظحيىلدرحةل)

ليظـ  أ طلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحلد بطةلال

بححطةأدددتلبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدلبححـدددةأم.للينادددىلهدددزبل ةددديللبحفدددشضللل

تل,لكةدد لديددإلجيأددل;لظأددزلك يددخل أةددةلدلبهظدديبةلدبحددةليظـدد  أ طلحمةعددزل

شض أدد ل لددالبحظددؤبللبحشببددولبحددزىللسدلال ؼدد مةلبحةعددزللهدديل:لال دد لف لمأددةلللللللل

بتددذلي دلب ح  ليأددةلالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةلحددذىلطددالثلللللللل

لبحـفلبأللللبحر يي لبحن ول؟لال.

 بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دللل(7)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذلللل

بححدد بول) ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددة(;للرحددكلأل لب ح  ليأددةل(للمددىلبتددحغريل

(لللهدد ل0.41تادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل)ك ددو(لهددي:ل)لل 2 أةددةل شبددولييحدد 

%(ل البححة يالبؿ دسلتا سبدلبح دشب  لل41(للهزبلينصلد ليظةةل)0.15دك ل ال)

ي دلب ح  ليأةل) ا سبدلبححـةأم(ل)بتحغريلبحح بو(ليششوليالبطحدذبولبتدذلل

لب ح  ليأةل)بتحغريلبتظح و(.ل

 ليؼريلهزبليالديإلظذسلمنديللبكدمللدبللفدىل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةلاللللللل

 ا سبدلبححـةأماللحذىلطالثلبجملةيلةلبححصشيةأةلبححىلجنشكخلحمةذليدةلل

لب ح  ليأةللالجال أزلبجملةيلةلبحل بطةلبححىلدسطخلب حطشي ةلبتنح د ل.

  اختبار صشة الفرض: 

لبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دللللللل

بجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللبحلددد بطةلالبح أددد غلبحةندددذ لتاددد س لبححن  دددول دددوللللل

لبحةأ ي دلحـ تلبححصشيةأة.

لر حة سلؿعةلبحفدشضل د ولبحة ظدزلعظد ثلب حةد سلدلحذرحدةلبحفدشدلبدنيللللللللل

بح أ غلبحةنذ لتا سبدلل حيطط لدسش دلبجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحل بطةلا

بححن  ددول ددولبحةأ يدد دللبتنمي دد دلحـدد تلبححصشيةأددة,للفأةدد ليمدد لبحاحدد  ضلبحدديتلللللل

لظـوللمأا لبحة ظز:
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(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيل دلبتظح مة)بححصشيةأةللبحل بطة(ل8شذلل)

لالبح أ غلبحةنذ لتا س لبححن  ول ولبحةأ ي د

بحنذدبجملةيلةلبتا س 

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بححن  ول

 ول

بحةأ ي د

بححصشيةأةل

لبنذ 

306.56671.38174

ل580.010.22ل4.016

5.13331.38298 30بحل بطةلبنذ 

ل  ليم :ل(8)يحلمل الشذللل

 بجملةيلددةلبححصشيةأددةللددال حيطدد لدسشدد دلللبسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلطددالثل

طددالثلبجملةيلددةلبحلدد بطةلفددىلبألدب لبحةنددذ لر حةدد سل ادد سبدلبححن  ددول ددولل

(لبد مشبالل6.56بحةأ ي دل,لف ذلظـدمخلبجملةيلدةلبححصشيةأدةللمدىل حيطد ل)للللل

(ل5.13(لبأاة لظـمخلبجملةيلةلبحلد بطةللمدىل حيطد ل)للل1.38 نأ س ل ذسطل)

ل(ل.1.38ب مشبال نأ س ل ذسطل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأددةللبحلدد بطةلفددىلبححطةأددتلبحةنددذ لر حةدد سل ادد سبدلبححن  ددول ددوللللل

(لدكدد ل ددال أةددةل)د(لبؾذلحأددةل,للبحدديتلبمغددخللللل4.01بحةأ يدد د,للبحدديتلبمغددخل)لل

ل(.58)(لبذسشةلظشيةل0.01(للاذل ظحيىلدرحةل)2.66)

يدإلييشدذلفددشدلدبلليظـد  أ طلبدنيل حيطدط لدسشد دلطددالثللللللللهدزبليدذلللمدىلدللل

بححطةأتلبحةنذ لر حة سل ا سبدلبححن  وللبجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحل بطةلا

;لظأزلك يخل أةدةلدلبهظديبةللل ولبحةأ ي د.لليناىلهزبل ةيللبحفشضلحمةعزل

,لكة لديإلجيأدتلشض أد ل لدالبحظدؤبللبحشببدولبحدزىللسدلال ؼد مةلللللللللدبحةليظـ  أ ط

بحةعدددزللهددديل:لال ددد لف لمأدددةلبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلالجاةأدددةل اددد سبدلبح دددشب  للللل

لب ح  ليأةلحذىلطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن ول؟لال.

بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دللل(8)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذللل

(للمىلبتحغريلبحح بول) ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة(;للرحكلأل ل أةةللب ح  ليأة

(لل0.22تادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل)بححن  ددول ددولبحةأ يدد د(لهددي:ل)للل 2 شبددولييحدد 

%(ل ددالبححةدد يالبؿدد دسلتادد سبدلل22(للهددزبلينددصلد ليظددةةل)ل0.15لهدد لدكدد ل ددال)ل

بححدد بو(ليششدددوليالبطدددحدذبولللبح ددشب  لب ح  ليأدددةل) ادد سبدلبححن  دددو(ل)بتدددحغريلل

لبتذلي دلب ح  ليأةل)بتحغريلبتظح و(.ل

ليؼريلهزبليالديإلظذسلمنديللبكدمللدبللفدىل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةلاللللللل

 ا سبدلبححن  ول ولبحةأ ي داللحدذىلطدالثلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلبححدىلجنشكدخللللللل

سطدخلب حطشي دةلللحمةذليةلب ح  ليأدةللدالجال أدزلبجملةيلدةلبحلد بطةلبححدىلدلللللل

لبتنح د ل.

  اختبار صشة الفرض: 

لبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دللللللل

بجملةدديلحنيلبححصشيةأددةللبحلدد بطةلالبح أدد غلبحةنددذ لتادد س لبحفاددملبح شب دد لللللل

لحـ تلبححصشيةأة
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لر حة سلؿعةلبحفدشضل د ولبحة ظدزلعظد ثلب حةد سلدلحذرحدةلبحفدشدلبدنيللللللللل

دسش دلبجملةيلحنيلبححصشيةأةللبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا سبدل حيطط ل

لبحفاملبح شب  لحـ تلبححصشيةأة,للفأة ليم لبحاح  ضلبحيتلظـوللمأا لبحة ظز:

(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيل دلبتظح مة)بححصشيةأةللبحل بطة(ل9شذلل)

لبح شب  البح أ غلبحةنذ لتا س للبحفامل

بحنذدبجملةيلةلبتا س 

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بحفامل

بح شب  

بححصشيةأةل

لبنذ 

307.76671.40647

ل580.010.38ل5.973

305.40001.65258بحل بطةلبنذ 

ل  ليم :ل(9)يحلمل الشذللل

 دسشدد دلطددالثلبجملةيلددةلبححصشيةأددةللددال حيطدد لدسشدد دلللبسجفدد ,ل حيطدد ل

طالثلبجملةيلةلبحل بطةلفىلبألدب لبحةنذ لر حة سل اد سبدلبحفادملبح شب د لللل

(لبد مشبال نأد س للل7.76ف دذلظـدمخلبجملةيلدةلبححصشيةأدةللمدىل حيطد ل)لللللل

(لبد مشبالل5.40(لبأاة لظـمخلبجملةيلةلبحلد بطةللمدىل حيطد ل)للل1.40 ذسطل)

ل.(ل1.6 نأ س ل ذسطل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

للبححصشيةأةللبحل بطةلفىلبححطةأتلبحةندذ لر حةد سل اد سبدلبحفادملبح شب د للللل

(للادذلل2.66(لدك ل دال أةدةل)د(لبؾذلحأدةل,للبحديتلبمغدخل)للللل5.97لبحيتلبمغخل)

ل(.58)(لبذسشةلظشيةل0.01 ظحيىلدرحةل)

 ييشدذلفددشدلدبلليظـد  أ طلبددنيل حيطدط لدسشدد دلطددالثلللللهدزبليددذلللمدىلديددإللل

بححطةأدددتلبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدللبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللبحلددد بطةلا

لبحفاملبح شب  ل.لل

بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دللل(9)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذللل

أل ل أةدةلللب ح  ليأة(للمىلبتحغريلبحح بول) ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة(;للرحدكل

(لل0.38تادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل)بححن  ددول ددولبحةأ يدد د(لهددي:ل)لل 2 شبددولييحدد 

%(ل ددالبححةدد يالبؿدد دسلتادد سبدلل38(للهددزبلينددصلد ليظددةةل)ل0.15لهدد لدكدد ل ددال)

بح ددشب  لب ح  ليأدددةل) ادد سبدلبححن  دددو(ل)بتدددحغريلبححدد بو(ليششدددوليالبطدددحدذبولللل

لبتظح و(.لبتذلي دلب ح  ليأةل)بتحغريل

ليؼريلهزبليالديإلظذسلمنديللبكدمللدبللفدىل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةلاللللللل

 اددد سبدلبحفادددملبح شب ددد اللحدددذىلطدددالثلبجملةيلدددةلبححصشيةأدددةلبححدددىلجنشكدددخلللل

حمةذليدةلب ح  ليأدةللدالجال أدزلبجملةيلدةلبحلد بطةلبحديتلدسطدخلب حطشي دةلللللللللل

لبتنح د .

  والبعدي للنذنوعة لتذريبية ثاىًيا: عرض ىتائر التطبيل الكبلي

 :الختبار مهارات الكراءة اإللكرتوىية

لل  لجلةاإل ال ا سبدلدط طأة:
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 اختبار صشة الفرض الجاىي مً فروض البشح: 

لبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دللللللل

بجملةيلدددةلبححصشيةأدددةلالبح أ طدددنيلبح ةمددد للبحةندددذ لتاددد سبدلبح دددشب  لك دددولللل

لتلبحةنذ .حـ 

(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةم ل10شذلل)

للبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك و

بحنذدبجملةيلةلبتحغري

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

 ا سبدل

بح شب  ل

ك و

 3.49532 14.3000 30لبححصشيةأةل ةم 
ددددل

ل13.763

ل0.87 0.01 29 بححصشيةأةل

بنذ 

30 22.5333 4.13341 

ل  ليم :ل(10)يحلمل الشذللل

 بسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلبألدب لبحةنددذ للددال حيطدد لدسشدد دلبألدب لبح ةمدد لال

بجملةيلددةلبححصشيةأددةلر حةدد سل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل)ك ددو(,لظأددزللل

(,لبأاةد لظـدولبحطدالثلللل14.30ظـولبحطدالثلالبألدب لبح ةمد للمدىل حيطد لل)لللل

ل(ل.3.12(لب مشبال نأ س ل ذسطل)22.53البألدب لبحةنذ للمىل حيط ل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأدددددةلفدددددىلبححطةأدددددتلبح ةمددددد للبحةندددددذ لر حةددددد سل اددددد سبدلبح دددددشب  ل

ل(لدكدد ل ددال أةددةل)د(لبؾذلحأددةللل2.46  ليأددةل)ك ددو(ل,للبحدديتلبمغددخل)للب ح

(.للهدزبليدذلللل29)(لبذسشةلظشيةل0.01لاذل ظحيىلدرحةل)ل(13.76دددللبحيتلبمغخ)

لمددددىلديإاييشددددذلفددددشدلدبلليظـدددد  أ طلبددددنيل حيطددددط لدسشدددد دلبجملةيلددددةللللللل

بححصشيةأدددةلالبح أ طدددنيلبح ةمددد للبحةندددذ لتاددد سبدلبح دددشب  لك دددولحـددد تلللل

ل .بحةنذ

;لظأدزلك يدخل أةدةلدلبهظديبةلللللليناىلهزبل ةيللبحفشضلبحش أعلحمةعزل

,لكة لديإلجيأدتلشض أد ل لدالبحظدؤبللبحشببدولبحدزىللسدلال ؼد مةلللللللللدبحةليظـ  أ ط

بحةعدددزللهددديل:لال ددد لف لمأدددةلبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلالجاةأدددةل اددد سبدلبح دددشب  للللل

لب ح  ليأةلحذىلطالثلبحـفلبأللللبحر يي لبحن ول؟لال.

بتددذلي دلبسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)ل(10)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذللل

;للرحكلأل ل أةةلل(للمىلبتحغريلبحح بول) ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة(ب ح  ليأة

ل(ل.0.87تا سبدلبح شب  لب ح  ليأةل)ك و(لهي:ل)لل 2 شبولييح 

 دلبجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةم ل(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش11شذلل)

للبحةنذ لتا سبدلبح شب  

بحنذدبجملةيلةلبتحغري

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بححـةةأم

بححصشيةأةل

ل ةم 

دددل 1.46059 4.9333 30

8.657 
ل

ل0.72 0.01 29

بححصشيةأةل

بنذ 

30 8.1667 2.01859 
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ل  ليم :ل(11)يحلمل الشذللل

 بسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلبألدب لبحةنددذ للددال حيطدد لدسشدد دلبألدب لبح ةمدد لال

بجملةيلدددددةلبححصشيةأدددددةلر حةددددد سل اددددد سبدلبح دددددشب  لب ح  ليأدددددةل) اددددد س للل

لل(4.93بححـدددةأم(,لظأدددزلظـدددولبحطدددالثلالبألدب لبح ةمددد للمدددىل حيطددد لل)لللللل

(للبأاةدد لظـددولبحطددالثلالبألدب لبحةنددذ للمددىلل1.46بدد مشبال نأدد س ل ددذسطل)

ل(.2.01(لب مشبال نأ س ل ذسطل)8.16 حيط ل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأةلفىلبححطةأدتلبح ةمد للبحةندذ لر حةد سل اد سبدلبححـدةأمل,للبحديتلللللللل

لادددذلل(8.76دددددل دددال أةدددةل)د(لبؾذلحأدددةل,للبحددديتلبمغخ)لل(لدكددد ل2.46بمغدددخل)

(.للهدزبليدذلللمدىلديإاييشدذلفدشدلدبللللللل29)(لبذسشةلظشيدةلل0.01 ظحيىلدرحةل)

يظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلالبح أ طددنيلبح ةمدد للل

للبحةنذ لتا س لبححـةأملحـ تلبحةنذ .

بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دلل(11)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذللل

ب ح  ليأة(للمىلبتحغريلبحح بول) ا سبدلبح شب  لب ح  ليأةل(;لظأزلبمد ل شبدوللل

ل(ل.0.72تا سبدلبح شب  لب ح  ليأةل)ك و(لهي:ل)لل 2ييح 

 ( ـــ 2اختبار صشة الفرض  )ب: 

دسشددد دلللبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لللللل

بجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةمد للبحةندذ لتاد س لبححن  دول دولبحةأ يد دللللللل

لحـ تلبحةنذ .

(ليح  ضلب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةم ل11شذلل)

للبحةنذ لتا سبدلبححن  ول ولبحةأ ي د

بحنذدبجملةيلةلبتحغري

بتحيط ل

ظ ب بؿ

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بححن  ول ول

بحةأ ي د

ل-304.56671.767504لبححصشيةأةل ةم 

ل7.616

ل290.010.67

306.56671.38174بححصشيةأةلبنذ 

ل  ليم :ل(11)يحلمل الشذللل

 دسشدد دلبألدب لبح ةمدد لالبسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلبألدب لبحةنددذ للددال حيطدد ل

بجملةيلةلبححصشيةأدةلر حةد سل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةل) اد س لبححن  دولللللللل

ل(4.56 ددولبحةأ يدد د(,لظأددزلظـددولبحطددالثلالبألدب لبح ةمدد للمددىل حيطدد لل)للللللل

(للبأاةدد لظـددولبحطددالثلالبألدب لبحةنددذ للمددىل1.67بدد مشبال نأدد س ل ددذسطل)

ل(.1.38)(لب مشبال نأ س ل ذسطل6.56 حيط ل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححصشيةأدددةلفدددىلبححطةأدددتلبح ةمددد للبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدلبححن  دددول دددولللل

(لدكدددد ل ددددال أةددددةل)د(لبؾذلحأددددةل,للبحدددديتللل2.46بحةأ يدددد دل,للبحدددديتلبمغددددخل)ل

ذلللمددىل(.للهددزبليدد29)(لبذسشددةلظشيددةل0.01لاددذل ظددحيىلدرحددةل)ل(ل-7.61بمغددخ)
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ديإاييشذلفشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطدط لدسشد دلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلاللللل

لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبححن  ول ولبحةأ ي دلحـ تلبحةنذ .

 بسجفدد ,لظصددملجددأذريلبتددحغريلبتظددح ول)بتددذلي دلل(11)كةدد ليحلددمل ددالبؾددذللل

  ليأددة(;لظأددزلبمدد للب ح  ليأددة(للمددىلبتددحغريلبححدد بول) ادد سبدلبح ددشب  لب حلل

ل(ل.0.67تا سبدلبححن  ول ولبحةأ ي دللهي:ل)لل 2 شبولييح 

 ( ـــ 2اختبار صشة الفرض  )ز: 

لبحددز ليددافللمددد لديددإالييشدددذلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دللللللل

بجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبحفاملبح شب  لحـد تلل

لبحةنذ .

ب حة سلدلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلبجملةيلةلبححصشيةأةلالبح أ طنيلبح ةم لل(ليح  ض12شذلل)

للبحةنذ لتا سبدلبحفاملبح شب  

بحنذدبجملةيلةلبتحغري

بتحيط ل

بؿظ ب 

برمشبال

لبتنأ س 

 أةةل

لادا

دسش دل

بؿشية

 ظحي ل

بحذرحة

ظصمل

لبألذش

بحفامل

بح شب  

-304.73331.59597لبححصشيةأةل ةم 

ل9.486

ل290.010.75

307.76671.40647بححصشيةأةلبنذ 

ل  ليم :ل(12)يحلمل الشذللل

 بسجفدد ,ل حيطدد لدسشدد دلبألدب لبحةنددذ للددال حيطدد لدسشدد دلبألدب لبح ةمدد لال

بجملةيلددةلبححصشيةأددةلر حةدد سل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل) ادد س لبحفاددمللللل

ل(4.73بألدب لبح ةمدددد للمددددىل حيطدددد لل)لبح شب دددد (,لظأددددزلظـددددولبحطددددالثلالل

(للبأاةدد لظـددولبحطددالثلالبألدب لبحةنددذ للمددىلل1.59بدد مشبال نأدد س ل ددذسطل)

ل(.1.40(لب مشبال نأ س ل ذسطل)7.76 حيط ل)

 أةةل)د(لبهظيبةلحذرحةلبحفشدلبنيل حيطط لدسش دلطالثلبجملةديلحنيلل 

بححن  دددول دددولبححصشيةأدددةلفدددىلبححطةأدددتلبح ةمددد للبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدللل

(لدكدددد ل ددددال أةددددةل)د(لبؾذلحأددددةل,للبحدددديتللل2.46بحةأ يدددد دل,للبحدددديتلبمغددددخل)ل

(.للهددزبليددذلللمددىل29)(لبذسشددةلظشيددةل0.01لاددذل ظددحيىلدرحددةل)ل(-9.48بمغددخ)

ديإاييشذلفشدلدبلليظـ  أ طلبنيل حيطدط لدسشد دلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلاللللل

لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا سبدلبحفاملبح شب  ل

 بسجفد ,لظصدملجددأذريلبتدحغريلبتظدح ول)بتددذلي دلللللل(12)حلدمل دالبؾددذلللللكةد ليل

ب ح  ليأددة(للمددىلبتددحغريلبححدد بول) ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددة(;لظأددزلبمدد لللل

ل(0.75تا سبدلبحفاملبح شب  لهي)للل 2 شبولييح 

  مياقشة ىتائر البشح وتفصريها :ثاىًيا 

سبطدد دلذعيسللبحةلسبطادد لبدد حليحلددةالهددزبلبهدديسل ا  ؼددةليحدد  ضلبحةعددز,للللل

لبحظ ب ة,للش  دليح  ضلبحةعزلكة ليم :لل

   :اليتيذة األوىل 

لشدديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللل

للبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك ولحـ تلبححصشيةأةا
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بح أددد غلللجؼدددريلهدددزطلبحاحأصدددةليالجفددديدلطدددالثلبجملةيلدددةلبححصشيةأدددةلا

بحةنددذ لتادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل,للجفظددريلرحددكليششددوليالدذددشلبطددحدذبولللللل

بتذلي دلب ح  ليأةلبححنمأةأةلالدذا  لبححصشبدة;لد لد لهدزطلبتذليدةلكد  لهلد لللللل

للبألذشلبحيبكملالجاةأةل ا سبدلبح شب  لحدذىلطدالثلبحـدفلبأللللبحرد يي لبحند وللللل

للش ةلػأ ةلل لبتذليدةلب ح  ليأدةللفةال الللللشضلبحذسلغللبأليؼطةلبط

للدددالطشيدددتلجةددد دللبححنمأ ددد د,للفدددحملغدددشالبؿددديبسللبتا  ؼدددة,للبطدددحدذبولللللللل

لجةددد دللب سب لظددديللهدددزطلل,لقشكددد دلبحةعدددزللددد لبتذليدددة,للل دددشب  لبت ددد ردل

بت  ردلبنيلبحطالثلبنلاملبحدةنضللبأداامللبدنيلبتنمدم,لبجلدملبألذدشلبألكد لللللللل

أةل اد سبدلبح دشب  لحدذىلطدالثلبجملةيلدةلبححصشيةأدةلللللللرطحدذبولبتذليةلالجاة

للأاةلبحةعز.للل

(ل,لظأددزلدكددذللChurchill,2009لجحفددتلهددزطلبحاحأصددةل ددول دد لجيؿددوليحأددإل)للل

 ظدد هةةلبتددذلي دللال  ددنيللطددالثلبت شظددحريلظ  نددةلهددييضلكييددكلل دداللللللللل

بحدحة ال دال ادد سبدلبحفادملبح شب دد ل,لكةد لبجف دخلهددزطلبحاحأصدةل ددول د لدكددذطلللللللل

(ل الد لبطحدذبولبتذلي دلبححنمأةأةل ذلط همل2011بحغ  ذللقةذلط  ل,لل)فشيذ

الؼ أدددتلبححيبؿدددولبدددنيلبحطدددالث,للجةددد دللبألف ددد سللب سب ,لليج ظدددةلبحفشؿدددةلل

ححنشاللصي س لبتيب ولبتحدــدةلبحديتلجا طدتل د ليذسطدإلبحطدالث;لممد ليظد همللللللللل

ملالجاةأدددةلالجاةأدددةل اددد سبدلبح دددشب  للبححـدددفمللمدددىلب ي يدددخلكةددد ليظددد هل

 ا سبدلبح شب  لبحظدشينة.للجحفدتلكدزحكل دولبحاحد  ضلبحديتلجيؿدمخليحأاد لطدا  لللللللللل

(لظأدددزلدكدددذدلدهةأدددةلبتدددذلي دلب ح  ليأدددةلالجنمدددمل اددد سبدلللل2010بحظدددةيي )

بح شب  ل,لديا لؼفضلبحطالثللمىلبتؼ سكةللج ل للمىلبحؼنيسلب ـصوللادذلل

ةلممح ص للفن حةلحمحن ل لبنضلبحطالثلدب ولبحفـولبحذسبط ,لكة لديا للطأم

لبتؼ سكةلبنيلبحطدالثلظديلل لدأةلقدذد لدلليؼد ال ندني.للدياد لددب له  دةللللللللل

لححة دللبرظ بولبنيلبحطالثللبنلامللبأاامللبنيلبتنمم.للللل

(لد لبتذلي دلجظ هملالفادملدلةدتلللRichardson,2006,260-261ل ذلدكذل)

يالبحدشد لبألفلدو,للبتفاديوللللحمةيكي,,للجأذشلكولط حتلب ول  لي شدلحميؿيلل

(ليالد لبطددحدذبولبتددذلي دليظدد هملالللYang, 2009بحـددعأم,للللدػدد سلليدد يضل)لل

جةددد دللبـددد بدللبححيبؿدددولبدددنيلبحطدددالثللجاةأدددةل اددد سبدلبح دددشب  ل دددال دددالللل

ل ؼ سكةلبحطالثلب ألف  سللبححنمأ  دلبتحايلةلالبتذلية.ل

  :اليتيذة الجاىية 

نيل حيطددط لدسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةلللشدديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددل

للبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا س لبححـةأملحـ تلبححصشيةأة.

لجؼددريلهددزطلبحاحأصددةليالجفدديدلطددالثلبجملةيلددةلبححصشيةأددةللمددىلطددالثللللللل

بجملةيلةلبحل بطةلال ا س لبححـةأمل,للجفظريلرحكليششدوليالدذدشلبطدحدذبولللل
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دذا  لبححصشبدة;لد لد لهدزطلبتذليدةلكد  لهلد لللللللبتذلي دلب ح  ليأةلبححنمأةأةلا

بألذشلبحيبكملالجاةأةلل ا سبدلبححـةأملحذىلهدؤر لبحطدالثللأادةلبحةعدز,لاللللل

   بددددولبحطشي ددددةلبحح مأذيددددةلبتظددددحدذ ةلالجددددذسيعلبحيظددددذ لحمةصةيلددددةلللللل

بحل بطة,للينذلرحكل ؤػش بلشأذ بلييكملدهةأةلبطحدذبولبتذلي دلب ح  ليأدةلل

لاةأةل ا سبدلبح شب  .بححنمأةأةلالج

لي ـذلبازطلبحاحأصةلد لطالثلبجملةيلةلبححصشيةأةلبحدزيالدسطديبلبحيظدذ لللل

بت ددشس للمددأامللددالطشيددتلبطددحدذبولبتددذلي دلب ح  ليأددةل,لجفي دديبللال ادد سبدلل

بححـددةأمللمددىلبحطددالثلبحددزياللدسطدديبلبحيظددذ لب حطشي ددةلبحح مأذيددةل,للجفظددريلل

بحطددالثللدك يددخلدكدد للاددذلبطددحدذبولللرحددكليششددوليالد ل حنددةلبحددحنمملحددذىللل

بتذليةلبححنمأةأةل,لل ذلؼ  خل حنةلبحطالثل ال الللجف لمدامل دولبنلدامللللل

ل ول نمةام,للالطشيتلجة دللبححنمأ  دل,للجافأزلبحح مأف دل,لل شب  لبحذسلغل

لل لبتذلية,للددب لبأليؼطةل.

لل(2015لجحفددتلهددزطلبحاحأصددةلل ددولدسبطددةلقةددذلبدداللمدد لبددالطددييمملبحنمددي )لل

جاةأةلل اا لبتذلي دلب ح  ليأةلاللدددبحيتلدكذدللف لمأةلددلبدلبؾأولبحر ي ل

بؿدددديبس,لبطددددحدذبولقشكدددد دلبحةعددددزل,لبح ددددشب  ل ادددد سبدلبحددددحنمملب ح  لي )

بحظشينة(لحدذىل نمةد لبتشظمدةلبتحيطدطةللالبتةم دةلبحنشبأدةلبحظدنيدية.لل دذللللللللل

(ل,لجاةأددةلبنددضل ادد سبدلل2008دكددذللػدد كشللةددذلبحنظددأمل,لػددع جةلقددشلغل)للل

بح دددشب  لب ح  ليأدددةل ردددول:لبطدددحدذبولقشكددد دلبحةعدددز,لجـدددةأملبـدددشب  لل

بحزهاأددة,لجـددةأملغددشالبؿدديبسللبتا  ؼددةل,ل ددال ددالللبشيدد  ضليح  ليدد للدد لللل

لب ي يخ,.للللل

  :اليتيذة الجالجة 

لشدديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللل

لبح أ غلبحةنذ لتا س لبححن  ول ولبحةأ ي دلحـ تلبححصشيةأة.لبحل بطةلال

لجؼريلهزطلبحاحأصةليالد لبطحدذبولبتذلي دلبححنمأةأةللالجذسيعلبحيظدذ لل

بت ددشس لكدد  لحددإلب ذددشلبحفندد للالجاةأددةل ادد سبدللبححن  ددول ددولبحةأ يدد دللحددذىللللللل

طددالثلطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي ل)طددالثلبجملةيلددةلبححصشيةأددة(لال   بددولللل

بجملةيلددةلبحلددد بطةلبحدددزيالظدددذسلهلدددملج دددذولكدددنأفلال اددد س لبححن  دددول دددولل

لبحةأ ي دليحأصةلجذسيعلبحيظذ للدسطيبلب حطشي ةلبحح مأذية.للل

ل دددذلطددد هةخلبتذليدددةلبححنمأةأدددةلبتظدددحدذ ةل) ذليدددةلبحمغدددةلبحنشبأدددة(لالل

جاةأددةل اددد سبدلجاظدددأملبحةأ يددد دللبتنمي دد دل,للبطدددحدذبولبحفاددد سغل,للبتنددد شمللل

حمغييددةل,للرحددكل ددال ددالللبطددحدذبولقشكدد دلبحةعددزل,للبطددحدذبولبحددشلبب لللب

ل لبتذليدةلبححنمأةأدة,للكد  لححف لدولبحطدالثل دال دالللجنمأ د جامل,للليبدذب لللللللللل

ل. سب املبألذشلبألك لالرحك
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 Habermannلش  دللهزطلبحاحأصةل حف ةل ولبحاحأصدةلبحديتلجيؿدوليحأاد للللل

ظأدددزلدػددد سليالد لبتدددذلي دلبححنمأةأدددةلمي دددالبطدددحدذب ا لكةـددددذسللللللللل2005

حمةنمي دددد دلبحش ةأددددة,للدهةأحادددد لالجاةأددددةل ادددد سبدلبححن  ددددول ددددولبحةأ يدددد دللللل

د لبتدذلي دلل (Al-Fadda & Al- Yahya,2010لبتنمي د دل,لللدكدذدلدسبطدةل)للل

ب ح  ليأدددةل  دددالبحطدددالثل دددالجيذأدددتلدلةددد هلملبألدبأدددةلممددد لحيفددد لهدددزطلللل

لللين علجطيسه ,للبزحكلمي اامللمم سطةل ا سبجإلبألدبأةللمىلػدة ةللبأللة 

ب ي يددخلالظدد للجنمأددتلبتنمددملللمددىلكح بدد جاملللبيح دد دطلهلددمل ددال ددالللهددزطللل

لبتذلي د

  :اليتيذة الرابعة 

لشدديدلفدددشدلدبلليظـددد  أ طلبدددنيل حيطددط لدسشددد دلبجملةددديلحنيلبححصشيةأدددةللل

لبح شب  لحـ تلبححصشيةأةلللبحل بطةلالبح أ غلبحةنذ لتا س لبحفام

جؤكدددذلبحاحأصدددةلبحظددد ب ةلجفددديدلطدددالثلبجملةيلدددةلبححصشيةأدددةلال اددد سبدلل

بحفاملبح شب  ل   سيةلبطالثلبجملةيلةلبحلد بطةل,للمي داليسشد ,لرحدكليال د لللللل

ج ذ إلبتذليةللدشضلػدأتلحدذسلغلبحيظدذ ل,لليظظد غلبحطدالثلب تحندةلدلذاد  للللللللل

  لجحةأضلبإلبتذليةل الؼدشسلبحطدالثل داللللبحذسبطةلل لبتذليةل,لب  ك فةليال

بألشددديب لبحح مأذيدددةلدب دددولبحفـدددولبحذسبطددد ;لبربلف دددذلدج ظدددخلبتذليدددةلحمطدددالثلل

بححف لدددولفأةددد لبأددداامللجةددد دللب سب للبححنمأ ددد دل,لصيددد س لبتيب دددولب ح  ليأدددةلللللل

لبتدحمفددددةل;لممدددد لطدددد هملالجاةأددددةل ادددد سبدلبحطددددالثللمددددىلبح ددددشب  لبحظددددمأةةلللل

 لبحظددشينةل,لليظددشبلتدد لجنشكددإلبتذليددةل ددالؿدديسللسطددي  دلللللبطددحدذبولبح ددشب 

للسب ندةلف ددذل  دالبحطددالثل دال ادد س لبححندةريللددالقحديىلبحـدديسللبحشطددي  دلللللل

كةدد لجفدديدلبحطددالثلالبح ددذس للمددىلؼمأددولبتدد د لبت ددشل  ,لل ددال ددالللجةدد دللللل

بححنمأ  دلمنخلحذيامل ا س لبحشب لبنيلبت شل للبحيب دولظأدزلبػدحةمخلبتذليدةللللل

لمىلديؼطةللج مأفد دلهدذفخليالجاةأدةل دذسبدلبحطدالثللمدىلبطدحدذبولبحنمدمللللللللل

للجطةأ إلالبحيب وللبؿأ  لبحيتلينأؼا لبحط حت.ل

(ل2010(للفيصيدددةلبتدددذهيي )ل2010(للطدددا  لبحظدددةيي )ل(Yang. 2009ل دددذلدػددد سل

(ليا:لد لبتذلي دلب ح  ليأةلجظ لذللمىلجاةأةلبتا سبدل2011لبحظنأذليبشبهأمل)

لييةلل اا ل ا سبدلبحفاملبح شب  لكة ليم :بحمغ

 ػددشيلبت ددشسبدلممدد ليظدد لذلبحطددالثللمددىل ددشب  لبت ددشسللبحددحة ال ددال ادد سبدل

 بح شب  لبؼ ولطمأمللبح أ ولب حح مأف دلليسط للبححنمأ  د.ل
 لطددأمةله  ددةل شددشب لبؿدديبسبدللبحا  ػدد دلظأددزليؼدد  لكددولبحطددالثلالللل

 بحـفأةلبحح مأذية.ل خللبظذللهزبلغريل يشيدلالبحةأئةل
 دددالبحطدددالثل ددداليج ددد  ل اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددةل  ؿدددةلبطدددحدذبول  

 قشك دلبحةعزللبح شب  لبحظشينةللبححـفم.
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 لبححذسيتللمىل ا سبدلبحفاملبح شب  لبذ ةلللكييللبؼ ول اظم

 :اليتيذة اخلامصة 

لشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلاللللللل

لطنيلبح ةم للبحةنذ لتا سبدلبح شب  لك ولحـ تلبحةنذ .بح أ 

جؤكذلهزطلبحاحأصةلظذلسلجغريليجي ب للال ا سبدلبح دشب  لب ح  ليأدةلاللل

بح شب  لب حمغةلبحنشبأدةلحدذىلطدالثلبحـدفلبأللللبحرد يي ل,للؼظدالددب هدملالللللللل

لدداللبححطةأددتلبحةنددذ لر حةدد سل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةلب حمغددةلبحنشبأددةل,لللل

ددب املالبححطةأدتلبح ةمد للر حةد سل اد سبدلبح دشب  لب ح  ليأدة,لليششدولرحدكللللللللل

لللبحدددحغريلب جيددد ب ليالبطدددحدذبولبتذليدددةلب ح  ليأدددةلالدذاددد  لػشبدددةلبحةعدددزلل

ظأدددزلطددد لذدلبتذليدددةلبححنمأةأدددةلبحطدددالثللمدددىلؼظدددالددب ادددملالبطدددحدذبوللل

ةأملغدددشالظددديبسلقشكددد دلبحةعدددزل,للجاظدددأمللذددد  تلبحدددافلبتحف لدددول,للجـدددل

ل ا  ؼةلبأاامللبنيلبنضل,للبأاامللبنيل نمةإ,لكة لؼظدالددب لبحطدالثلاللل

كددة لبح مةدد دلكددةط لطددمأة لدذادد  لبح ددشب  للدد لبتذليددةلبححنمأةأددة;للجفظددريلللللللل

لليششددوليال ددذس لبحطددالثللمددىلبححف لددول ددولبنلددامللدد لبتذليددةللالد لل ددخلللللل

طددحدذبولبتيب ددولب ح  ليأددةل ددالللطددشيلبألطددئمةل,للجةدد دللب ش بدد دللمأادد ل,للبلل

 ددالللبحددشلبب لبتيشدديد لالبتذليددة,للجـددفملبت دد ردللبتيكدديل دللدد لػددة ةللل

بتنمي ددد دل,لل دددذلظدددشقلبحة ظدددزللمدددىلبظحددديب لبتذليدددةلبححنمأةأدددةلبح دددرريل ددداللل

بأليؼدطةلب ذشب أددةلتدد لهلدد ل ددالدهةأدةلجشبييددةلدذادد  لبحنةمأددةلبححنمأةأددةل,لكةدد للل

للب سب للبتنمي دد دلظدديلليلددشبثلبنددضلبح مةدد دلاللللظددشقلبحطددالثللمددىلجةدد دلل

  دد رجامللدد لبتذليددة,للكدد  لدلسلبتنمددملي حـددشللمددىلبححيشأددإللبححـددعأملللللللل

حأل ط  ,لكة لبطحف دلبحطدالثل دالبتذليدةلالجاةأدةل اد س لجـدةأملبـدشب  لللللللل

بحزهاأدددةل,للبتدططددد دلبح ح بأدددةل,للرحدددكلتددد لجحةأدددضلبدددإلبح ح بدددةللمدددىلبتذليدددةللللل

ل البطحدذبولبحشطي  دللبحـيسللبألحيب ل.بححنمأةأةل

لشدد  دلهددزطلبحاحأصددةل حف ددةل ددوليحدد  ضلبحةعدديسللبحذسبطدد دلبحظدد ب ةل رددوللل

(لبحديتلدذةحدخللل2014(,للدسبطدةللكةديدلل ػديسل ادذ لل)لللل2011دسبطة:لهاذلبـمأفةل)

دذدددشلبتدددذلي دلبححنمأةأدددةلالجاةأدددةلبتاددد سبدلبحمغدددي لكةددد لبجف دددخليحددد  ضلهدددزللللل

(;لظأدزللدكدذللل2008بحديتلجيؿدوليحأاد لػد كشللةدذلبحنظدأمل)لللللللبحذسبطةل ولبحاح  ض

دهةأددةلبطددحدذبولب ي يددخلالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةل رددول ادد س لللل

بطددددحدذبولقشكدددد دلبحةعددددزل,للجـددددةأملبتدططدددد دلبح ح بأددددةللبـددددشب  للللل

(ل (Al fada & A l – Yahya 2010بحزهاأة,لللبجف خلكزحكل وليح  ضلدسبطدةل

ل  نيلبتذلي دلبحطالثل اللدشضلب سب لللبححندةريللدالبتؼد لشلللللبحيتلدػ سدليا

للجؼ أولبتاذي د.

 :اليتيذة الصادشة 

لشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلاللللللل

لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبححـةأملحـ تلبحةنذ .
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أملالبح ددشب  لجؤكدذلهددزطلبحاحأصددةلظددذلسلجغددريليجيدد ب للال ادد سبدلبححـددةل

ب حمغةلبحنشبأةلحذىلطالثلبحـفلبأللللبحرد يي ل,للؼظدالددب هدملالبححطةأدتللللل

للبحةندددذ لر حةددد سل اددد سبدلبححـدددةأملالبح دددشب  لب ح  ليأدددةلب حمغدددةلبحنشبأدددةللل

لجفظريليششوليال ذس لبحطالثللمدىلبححف لدول دولبنلدامللد لبتذليدةللالد للللللل

دللمأاد ل,للبطدحدذبولبتيب دولب ح  ليأدةلللللل خل,للطشيلبألطئمةل,للجة دللب ش بد ل

 ال الللبحشلبب لبتيشيد لالبتذلية,للجـفملبت  ردللبتيكيل دلل لػة ةل

بتنمي ددد دل,لل دددذلظدددشقلبحة ظدددزللمدددىلبظحددديب لبتذليدددةلبححنمأةأدددةلبح دددرريل ددداللل

بأليؼدطةلب ذشب أددةلتدد لهلدد ل ددالدهةأدةلجشبييددةلدذادد  لبحنةمأددةلبححنمأةأددةل,لكةدد للل

الثللمددىلجةدد دللب سب للبتنمي دد دلظدديلليلددشبثلبنددضلبح مةدد دلالللللظددشقلبحطددل

  دد رجامللدد لبتذليددة,للكدد  لدلسلبتنمددملي حـددشللمددىلبححيشأددإللبححـددعأملللللللل

حأل ط  ,لكة لبطحف دلبحطدالثل دالبتذليدةلالجاةأدةل اد س لجـدةأملبـدشب  لللللللل

ةلبحزهاأدددةل,للبتدططددد دلبح ح بأدددةل,للرحدددكلتددد لجحةأدددضلبدددإلبح ح بدددةللمدددىلبتذليدددلللل

لبححنمأةأةل البطحدذبولبحشطي  دللبحـيسللبألحيب ل.

لشدد  دلهددزطلبحاحأصددةل حف ددةل ددوليحدد  ضلبحةعدديسللبحذسبطدد دلبحظدد ب ةل رددوللل

(لبحديتلدكدذدلدهةأدةلللل2008(,للدسبطةلقةذللة ػدةل)ل2011دسبطة:للةريلبهل سل)

لبتذلي دلبححنمأةأةلالجاةأةلبتا سبدلبحمغيية.لل

  :اليتيذة الصابعة 

دبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلاللللللشدديدلفددشدلل

لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبححن  ول ولبحةأ ي دلحـ تلبحةنذ .

ي ـددذلباددزطلبحاحأصددةلد لطددالثلبحـددفلبأللللبحردد يي ,لجفي دديبلال ادد سبدللللللل

بححن  ددول ددولبحةأ يدد دللبتنمي دد دل,للؼظددالددب اددم;لظأددزلصبدل حيطدد لدسشدد دلللللل

لبححطةأددتلبحةنددذ للر حةدد سل ادد سبدلبح ددشب  لب ح  ليأددةلال ادد سبدللبحطددالثلا

بححن  ددول ددولبحةأ يدد دللبتنمي دد دللمددىل حيطدد لدسشدد جامللالبححطةأددتلبح ةمدد للللل

حال حة سلربجدإل,لليششدإلرحدكلبحدحغريلب جيد ب للال اد سبدلبححن  دول دولبحةأ يد دلللللللللل

بتذليدةلبححنمأةأدةللللبتنمي  دلحدذىلطدالثلبجملةيلدةللبححصشيةأدةليالبطدحدذبولللللل

لدذا  لػشبةلبحةعز.

ح ددذلطددد لذدلبتذليدددةلبححنمأةأدددةلبحطددالثللمدددىلجاظدددأملبحةأ يددد دل,للصبدل ددداللل

 دددذسجامللمدددىلجفظدددريلبتنمي ددد د,للصبددل اددد س لطدددالثلبحطدددالثلالبطدددحدذبولللللل

بتندد شمللبحفادد سغلبحمغييددةل;لظأددزلدج ظددخلبتذليددةلطددايحةلبحيؿدديلليالهددزطلللللللل

ذلسي دل ددال ددالللبحددشلبب لبتيشدديد للمددىللللبحفادد سغلبؿ طدديبأةللكؼدد البحددلل

بتذليددة,لكةدد لمنددخل ددذس لبحطددالثلل ادد سبجاملالبطددحدذبولبح مةدد دللبتفدد جأملللللل

بحش أظدددةلحمدددافلبت دددشل ,ل  ؿدددةلدذاددد  ل أددد ولبحطدددالثلب حةعدددزللدددالبت ددد ردلللللل

لبتيكدديل دلالبحؼدددة ةلبحذلحأدددةل دددال ددالللبتذليدددةلبححنمأةأدددةللشددد  دلهدددزطللل
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بحدديتلدكددذدلدهةأددةللللAlony & Jones(2008):لبحاحأصددةل حف ددةل ددولدسبطددةلل

بتددذلي دلبححنمأةأددةلالجاةأددةل ادد سبدلتددولبتنمي دد د.للدكددذللـدد ول اـدديسلللللل

(لد لبتذلي دلب ح  ليأةللطدأمةل اةدةلالجاةأدةل اد سبدلتدولبتنمي د دللللللل2009)

 Halic Lee et لديا ل ـذسلس أعلحمحن  ول ولبحةأ ي دللبتنمي  د.لكة لدػ سل

al ,2010 يالد لبتددذلي دلجنددضصلبححنمددأملللجددذفولحمددحف ريلحددأعلدب ددولبحفـددوللل

فعظتلليمن ل  سشإلديل ,لللك  ل اليح  صاد للصيد د لبححف لدولللبححند ل لحدذىلللللل

(ليالد لبتدذلي دلبححنمأةأدةللل (Al fada & A l – Yahya 2010بحطدالث.للدػد سللل

ملبتنمي د دلل  البحطالثل دالجيذأدتلدلةد هلمللبألدبأدة,للجظد لذهمللمدىلجاظدأللللللل

للبحةأ ي د.

  :اليتيذة الجامية 

لشدديدلفددشدلدبلليظـدد  أ طلبددنيل حيطددط لدسشدد دلبجملةيلددةلبححصشيةأددةلاللللللل

لبح أ طنيلبح ةم للبحةنذ لتا س لبحفاملبح شب  لحـ تلبحةنذ .

لدذةحدددخلهدددزطلبحاحأصدددةللظدددذلسلجغدددريليجيددد ب لال اددد سبدلبحفادددمللبح شب ددد لللللللل

ر حةددد سل اددد سبدلبح دددشب  لب ح  ليأدددةللللؼظدددالددب ادددملالبححطةأدددتلبحةندددذ للل

) اددد سبدلبحفادددملبح شب ددد (للحدددذىلطدددالثلبحـدددفلبأللللبحرددد يي للدددالددب ادددملاللل

بححطةأتلبح ةم لحال حة س,ل,لليششولرحكلبحدحغريلب جيد ب ليالبطدحدذبولبتذليدةللللل

بححنمأةأةلالبححذسيعلدذا  لػشبةلبحةعز;لظأزلط لذدلبتذليةلبحطالثللمدىلل

ةل,للبطدددحدذبولبح دددشب  لبحظدددشينةللبححـدددفمل,لجاظدددأملبألف ددد سللللبح دددشب  لبحظدددمأة

لجشجةأادد ل,للؼمأددولبتدد د لبت ددشل  ل ددال دداللل نشفددةلبألطددة ثللبحنمددو,للجنددشالل

لللهددذالبح  جددتل ددال   حددإ,للبحددشب لبددنيلبت ددشل للبحيب ددولبحددز لينأؼددإلبحط حددتللللللل

كةدددد لدج ظددددخلبتذليددددةلحمطددددالثليج دددد  ل ادددد س لبطددددحدذبولبألػدددد  لللبحـدددديسللللل

(ليالد لبطدحدذبولبتدذلي دليظد همللللYang, 2009طي  د,لل ذلجيؿوليد يضل)للبحش

الجةدد دللبـدد بدلللبححيبؿددولبددنيلبحطددالثللجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  ل ددال ددالللل

لل ؼ سكةلبحطالثلب ألف  سللبححنمأ  دلبتحايلةلالبتذلية.

(لبحدديتلدكددذدل(Akcay &Arslan,2010لجحفددتلهددزطلبحاحأصددةل ددولدسبطددةللل

بتددذلي دلالجنمددمل ادد سبدلبح ددشب  للديؼددطحاة لب حمغددةلبح كأددة,للبجفددتللدهةأددةل

(لالبححأكأددذللمددىلدهةأددةلبتددذلي دلالجاةأددةللKajderل (Bull, 2004 & نددإ

 اددد سبدلبحفادددملبح شب ددد للب حمغدددةلب لمأضيدددةلحطدددالثلبحـدددفلبحظددد بولبيريدددةلللل

شدل لل د للفريشأاأ لب حيري دلبتحعدذ لبأل شي أدةللصيد د لمحد غلبحطدالثلتد لي دللللللل

ي حةي للة لجيذليإلالبح ح بةلب أللسبدلبحن دية,لكة لجحفتلهدزطلبحاحأصدةل دولللل

(للظأدزلدػد سللل2015بحاحأصةلبحيتلجيؿوليحأا لقةذلبداللمد لبدالطدييمملبحنمدي )للللل

يالدذشلبتذلي دلب ح  ليأةلالجاةأةل اد سبدللبح دشب  لبحظدشينةللحدذىل نمةد لللللل

(لHuffaker,2005ةلبحظنيديةلل دذلب د يل)للبتشظمةلبتحيططةللالبتةم ةلبحنشبأ
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الدسبطددحإلد لجظددحدذولبتددذلي دلكاظددذىلددلبدلجنمددأملبتادد سبدلبحمغييددةللددب لللل

 الددلبدلبححيبؿولدب ولبحفـولبحذسبط .

لال ا سبدلبح شب  للب ح  ليأةلينيدليا:لبحطالثليشىلبحة ظزلد لج ذول

 .طشي ةللشضلبهحيىلدب ولبتذليةل 
 للبألطددددد حأتللبأليؼدددددطةلبح بييدددددةلبؿذيردددددةل دددددالؿددددديسللسطدددددي  دجندددددذدل

لللفأدذييه د,لل احددذي دلي د ؾل,للجةدد دللب سب للبألف د س,للكح بددةلبححنمأ دد دللل

لبحذ يلللمىل يب ولب ي يخلحإلف د ل اا لاليذشب لبهحديىلبححنمأةد ;لممد لللل

 ط هملالجاةأةل ا سبدلبح شب  لحذىلطالللبحـفلبأللللبحر يي لبحن و.
 طددحدذبولبتذليددةلب ح  ليأددةلالجاةأددةل ادد سبدلبح ددشب  للب ح  ليأددةلددىلللللب

 يا:
 لشدديدليددي,ل ددالبحنةددولبححندد لي لبددنيلبحطددالث;لممدد لطدد هملاللشدديدلبأئددةللل

 جنممل ا طةةلححاةأةلبتا سبدلبحمغييةلل اا ل ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة.
 ؼدد دللدد لبح يددذلليج ظددةلبحفشؿددةلحمطددالثلححةدد دللبتمفدد دللبألطددئمةلللبتا  للل

ب ح  لي ل ال الللبتذليدة,للب ش بدةللمدىلكدولبألطدئمةلددىليالؼظداللللللل

 . ظحيىلبحطالثلال ا سبدلبح شب  لب ح  ليأة
 لللشكددإ,لط حددتلكددولحددذىلحم ددشب  لشدد هض بلحمة ددشسلبحنمةدد لبهحدديىللشدديد

للطدايحةل,للؼأدذ بللدكردشللبـديس للبألف د سلللدشضلللكدزحكل,ل ؼدي ةللبطشي ة

للبحي دخللبؾادذللهلدملللفدشللبحطالثليا طتل    للد لل خلد لاليحأإلبحيؿيل

ل.بتمولللذو,لبححنمملاللبحشغةة

 لربدللبتيب ددولبحةعددزلقشكدد دلبطددحدذبول رددول حايلددةلجنمددمل ـدد دسلجدديفش

لبحطالثلحذىلبح شب  ل ا سبدلجاةأةليالددىللبحـمة

 ل.بتذليةللمىلحم شب  لمح طحامل الصبدل اؼيس لححنمأ  جاملبحطالثلس ية

 للدد لبححددذسيعلكدد  لظأددزل;لحمطددالثللبحذبفنأددة,للبححؼددييتل ددالشدديلجدديفري

لبهحة  د دلل دولل حف د للكد  للكة ,لل ةول البحطالثليأحفا ل لبـيس لبتذلية

لدغمدتللبحطدالثللي لد للظأدزلل;لبحح ايحيشأد للبطحدذبولاللجيشا جام,للبحطالث

لياحةدددي لشنمددداملممددد ل;لجشفأاأدددةلألغدددشبضللب ي يدددخلجـدددفملالدل ددد جام

ل. نإلليحف لمي ,للبتذليةل عحيى

  للفند لللبؼد وللبحطدالثلبحنةدوللل داللجحطمتلديؼطةلبتذليةلل لبحذسلغلبظحيب

لديفظدامللالب حر دةللبحطالثلػنيسلصي د ليالددىللهزب,لبؿـةلطيبللليؼ 

ل.بحمغي لبححيبؿول ا سبدلجاةأةللمأا لي يولدط طأةلسكأض لله 

 :التوصيات 

لييؿ لبحة ظزلالكي ل  لجيؿوليحأإل اليح  ضل  ليأج :لللللل
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 صي د لبرهحة ولب طحدذبولج اأد دلبحييدتللةي  د للبتدذلي دلب ح  ليأدةللمدىللللللل

 لشإلبــيقلالجذسيعلبتا سبدلبتدحمفةلحمغةلبحنشبأةل.ل
 بح كأددضللمددىلبؾ يددتلبألدب دد لبح شب دد لدكرددشل ددالبح كأددضللمددىلبؾدد ييبلللل

 جذسيعل ا سبدلبح شب  .بححعـأم للاذل
 بح كأددضللمددىلبتادد سبدلبحيدأفأددةلالجنمددأملبحمغددةلبحنشبأددةلحطددالثلبحـددفللللل

بأللللبحردد يي لبحندد و,للرحددكلأل ل ددحنمملبحمغددةلياددذالدلرليالبطددحدذب ا لالل

بححيبؿول دولغدريطلل لد  لد ديسلبتدحمفدةلب حمغدةلبتحنمةدةل;لللهديل د لؼ  دإللللللللللل

 .تا سبدلبحيدأفأةلب ت  ولبأللللب
 .برطحف د ل البتـ دسلبحش ةأةللمىلػة ةلب ي يخلالبحنةمأةلبححنمأةأة 
 د لي ي لح ول نمملحغدةللشبأدةل ذليدةل  ؿدةلبدإلجحلدةالبهحديىلبحنمةد للللللللل

حمة شسلبحز ليذسطإلكة ليلولفأا لبأ  لبذسش دلبحطالثللب لالي دلبحيتل

ددلبدللبحددديتليشيدددذلييـددد هل لحمطدددالثللدلحأددد  لد ددديسهملدلحطددد لبدددأللل,لليددديفشللللللل

ل.لحمحيبؿول ولبحطالث

 :املكرتسات 

الكددي ل دد لدطددفشدللاددإليحدد  ضلبحةعددزلمي ددالج ددذيمللددذدل ددالبحذسبطدد دللللللللللل

لبت  ظةلبححىلسدىلبحة ظزلديا لؼح طليالعزللهزطلبحذسبط دله :

 .ني  دلبطحدذبولج اأ دلبحييتلحمحذسيعلبحمغةلبحنشبأةلحمةشظمةلبحر ييية  
 بحنشبأةلحطالثلبتشظمةلبحر يييةللمىلب ي يدخلاللج ييمل يب ولجنمأملبحمغةل

 كي لبتن يريلبح بييةلبحيبشتلجيبفشه .
 لب ددولبطددحدذبولج اأدد دلبحييددتلالجددذسيعلبحمغددةلبحنشبأددةلحطددالثلبتشظمددةلللللللل

 بحر يييةللبػ ه دلبتنمةنيللبحذبسطنيلميه .
 دذدددشلبطدددحدذبولج اأددد دلبؾأدددولبحر حدددزلالجاةأدددةلبرػددد طلمددديلجنمدددملبحمغدددةلل

 بحنشبأةلحذىلطالثلبتشظمةلبحر ييية.
 دذددشلبشيدد  ضلجددذسييبل دد  مللمددىلبحييددتلالجاةأددةلبألدب لبحمغددي لحددذىل نمةدد للل

لبحمغةلبحنشبأةلحطالثلبحـفلبأللللبحر يي .

 :أواًل: املرادع العربية 
ل) - للرة   لقةذ لال2013دمحذ لبح ش ي  لبح ـف للمى ل   ةة لجنمأةأة لبط بجأصأة لف لمأة :)

جاةأةل ا سبدلبححيبؿولبحؼفي للبححعشيش لحذىلجال أزلبؿم ةلبحر يأةل البححنمأملبألط ط ل

 ب ؾةايسيةلبحنشبأةلبحظيسية,لسط حةلدكحيسبط,لش  نةلبح  هش .ل
ل)ل - لبالل لبهلل للةذ لبتانم للةذ لححاةأةل2011د  ي  لبحمغيية لبألحن ث للمى ل   م لبشي  ض لف لمأة :)

لل ا سبدلبح شب  لللبح ح بةللبرػ طلميلبحمغةلبحنشبأةلحذىلبحذبسط دل ذبسغلبحفـولبحيبظذ

 سط حةلدكحيسبطلغريل اؼيس ,ل ناذلبحذسبط دلبح بيية,لش  نةلبح  هش .
للبحفاذ)لل - لبحنشب2008بـمأفة لبتذلي د لظيل لؼمأمأة لدسبطة  http: // alnwaihi أة(,

.makloobb. com 29-1-2011للللللللللللللللللل 
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لبؾأولبحر ي لحمة حة دل)2011بحظنأذل  ل ليبشبهأمل) - ل: )Library 2.0ل ل لج سي لبرط دبد ل5(

ل لل2011ديظة  ل ل ي و ل:لknol ا لبتنشفة للظذ   com/k/.http://knol.google  ا
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%ل

ل - لبح بيية)ظظا لبتـطمع د ل نصم لبحاص س للصيات لبحمةا يأةل2003ػع جة لبتـشية لبحذبس ل ,)

 بح  هش 
ل) - لػع جة لطأذ للبتنشفة2006ظظا لحم شب   لبتـشية لبؾةنأة للب ي يخ, للبح شب   لبحطفو لل(

 ,لبح  هش .3بتؤ شلبحظ دغ,لدبسلبحلأ فة,لبجملمذل
لبحاظشيةللبححطةأت,لبحذبسلبتـشيةلبحمةا يأةل(,لجنمأملبحمغةلبحنشبأةلبني2006ظظالطأذلػع جةل) -

 ,لبح  هش .
للـش) - لبحة س  للةذ لبتشظمحنيل2005ظظص لا لبحنشبأة لبحمغة لححذسيع لبؿذيرة لبرػ ه د )

 ب لذبديةللبحر ييية,ل,ل شكضلب ط اذسيةلحم ح ثل,لبألصبسيطة
ل) - لبحة ط  للةذ لؼ 2012ظظني لا لب ح  ليأة لبتذلي د لبطحدذبو لف لمأة لبتاصل( لبحاةي أت

لبرػ طلميلبتذلي دلحذىلطالثللبحذسبط دلبرشحة لأةلب مأةلبح بأةلش  نةلطأةةلحمنميول

 578-541(ل6)3بح بييةلبحظاةلبحر حرةل
ل) - ل  ذبد  للقةذ لل ػيس ل  طم لجذسيظا ل2009سبجت لطشب ت للبح ح بة لبح شب أة لبتا سبد :)

 2,للبحطة لة,لاللبط بجأصأ جا ,لبألسد ,لدبسلبتظري للبحاؼش
لؿيبسيا) - لدبي للطأة لقةذ للبرطحة ,ل2006سبػذ لبححعذس لبحؼفي  لبححيبؿو ل ا سبد لجاةأة ,)

 ,لبح  هش .ل2دسبطةلجطةأ أة,لدب ب لحماؼشل,لا
لطنأةة) - لبحنشب 2004سػذ  لبحف ش لدبس لؿنيبحا , لجذسيظا , ل ظحيي جا , لبحمغيية, لبتا سبد ل(:

 بح  هش .
لبألطعلب2004سػأذ لطنأةةل) - لجطييشه (: ل, لج يميا  ل, ليلذبده  لبحمغةلبحنشبأةل: للحن  ةلححنمأم

 .1بح  هش لدبسلبحف شلبحنشب ل,لا
ل) - لطنأةة لبطحدذب إ2004سػذ  لدطظإ, ل فاي إ, ل, لب يظ يأة لبحنميو لا لبهحيى لؼمأو ل(:

 دكحيبش,لدبسلبحف شلبحنشب ,لبح  هش لل13
لل - ل) لطنأةة لدمحذ لب2005سػذ  لفحةو لا لبحمغي  لبرجـ ل ل:ل(: لبحشببو لبحذلح  لبتؤ ش ل, تنشفة

 ييحأيل.ل7-5بححنمأملب حمغةلبحنشبأةلالفحةولبتنشفةللالبحف  ل ال
لبط بجأصأةل2006سػذ لدمحذلطنأةة,لقةذللال لبحذيالبحؼنأيبل) - لبح شب  للبألدث, (لجنمأمل

 كحمفةلؾايسل حاي,ل,لدبسلبحف شلبحنشب ,لبح  هش 
(ل ا هضلبحمغةلبحنشبأةللطشدلبححذسيع,ل شجلىل2011ي  لأولل يضل)لطنأذللم لصبيشل,ليمي  ل -

 حم ح ثلبحنشب  ,لبح  هش ل.
للم )ل - لقةذ لط  م ل ا سبدل2012 ش لجاةأة لا لبتطيس  لبححف لمأة لبح ـف لبنض لف لمأة :)

بح ح بةلب ح  ليأةللالبحمغةلبحنشبأةلححال أزلبحـفلبـ  علبربحذب  ,لسط حةل  شظحريلغريل

  ,لكمأةلبح بأة,لش  نةلظميب . اؼيس
لبحنظأم)ل - للةذ لبحمغ دل2002ػ كش لجنمأم لا لل ا سبجا  للبح ح بة لبح شب   ل ف هأم لبني لبحنال ة ,)

لدسبطةل  ذ ةلياليذل ل ف هأملبحطفول كمأةلبح بأة,لش  نةلل-س ىل ظح ةمأةل–لجنمةا ,

 ب   سبدلبحنشبأةلبتحعذ ,ل,لدب 
  دلبححنمملبحمغي ل.(,لبح بأةلبحمغييةلليظشي2006) -
ل - ليبشيول لفن حأةلبشي  ضلححاةأةلبتا سبدل2008ػ كشللةذلبحنظأمل ا ل ,لػع جةلقشلغل) :)

بح شب أةلب ح  ليأةللبرػ طلميه للحذىلبحط حتلبتنممللال ـشللب   سبدللبحنشبأةلبتحعذ لل

 لجاةأحإل,لبؾض لبحشببول.لللبتؤ شللبحذلح لبأللللل)بحنمة لبـ  عللؼش(لبنايب لليلذبدلبتنمملل
 (,لجنمأملبحمغةلبحنشبأةلحما ط نيلبغريه ...ل رولل   ل,ليذل لظ  نةلبألصهش.2013) -
لبحيل ل2014) - لل ن يري ل, لب ح  ليأة لبح ح بة ل ا سبد لبح بأة لكمأة لطالث للل  ل ذى :)

 بتنمي  ج لحمحنمأملبحن ت ,ل ؤ شلكمأةلبح بأةلش  نةلظميب .ل

http://knol.google/
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ل - للةذ ل)ػ كش لقشلغ لػع جة ل ا ل , لبحةأئةل2014بحنظأم لدػ  ل لبنض لبني لبححف لو لدذش )

لبتشظمةل لحذىلجال أزل لفىلجاةأةل ا سبدلبححيبؿوللبح أ د , بحـفأةلبتةح ش للدط حأتلبححنمم,

 ب لذبدية
لدذشلبنضلبط بجأصأ دلبحنةمأ دلبحزهاأةلبتـ ظةةل2006ؿف  للةذلبحنضيضلقةذلطمط  ل) - :)

لبطح لا لبح ح ب لحمحنشا لجنةريهم للا ل, لب لذبد  لبحر ي  لبحـف لجال أز لحذى لبت شل  للأن ث

 سط حةل  شظحريل,لغريل اؼيس ل,ل ا هضللطشدلجذسيعل,لكمأةلبح بأة,لش  نةلظميب ل.للل
(لبتذلي دلب ح  ليأةل ـذسلشذيذلحمةنمي  دلفمةلدسبط دلبتنمي  دل.ل2009لـ ول اـيسل) -

 116-93(ل.ل5)
 (لطشدلجذسيعلبحمغةلبحنشبأة,لدبسلبتظري ل,للة  .2007يس)لم لدمحذل ذك -
 (ل:لجذسيعلفاي لبحمغةلبحنشب ,لدبسلبحف شلبحنشب ل,لبح  هش 2008لم لدمحذل ذكيسل) -
 (:بحاظشي دلبحمغييةللجطةأ  جا لبح بيية,لحييضل   ,لبح  هش .2012لم لدمحذل ذكيس) -
 دبسلبتظري ,لبح  هش .ل(,ل ا سبدلبحمغةلبحنشبأةل,2014لةذلبهللللم ل ـطفى) -
ل - ل) لبهل س لقةذ لباخ لبح ح بةل2011لةري ل ا سبد لجاةأة لا لب ح  ليأة لبتذلي د لف لمأة ,)

لبح بأةل لكمأة ل, ل اؼيس  لغري ل  شظحري لسط حة لبتحيططة, لبتشظمة لط حة د لحذى للب بذبلأة

 ش  نةللل
 دبسلبحف شلبحنشب .(,لجذسيعلفاي لبحمغةلبحنشبأةل,لبح  هش ل,ل2000لم لدمحذل ذكيس)ل -
 (,لطشدلجذسيعلبحمغةلبحنشبأةل,للة  ل,لدبسلبتظري .2007)ل -
ل - لؿ دد) ل   ل لظطت, لدبي لبحنميول2010فؤبد لا لب ظـ    لبححعمأو للطشد لبحةعز, ل ا هض :)

 بحافظأةللبح بييةللبرشحة لأة,لبح  هش :ل  حةةلبأللميلبتـشية
ل) - لقةيد لدمحذ لسشت ل2014قةذ لبط بجأصأة لبح ــأةل(: لبأليؼطة للمى ل   ةة جنمأةأة

لسط حةل لب حمغةلبحنشبأةلحذىلجال أزلبحـفلبحر ي لب لذبد ل, ححاةأةل ا سبدلطشلةلبح شب  

   شظحري,لش  نةلبح  هش ل.
لقرييت) - للةش لبحظع ثل2016  لكة لدبس لبؾذيذ, لب لالو للسه ي د لب ح  ليأة لبتذلي د :)

 حماؼشللبححيصيو,لبح  هش 
(:ل ا سبدلبرجـ للالبحمغةلبحنشبأة,لدبسلبح ح ثل2015تو,ل شلسلظ لبحفأـول)قةذلشا دل -

 بؾ  ن .ل
ل - لبححنمأملب ح  لي لل ذ  دلبحؼة  دلبرشحة لأة,لفمةل2008قةذللةذطلسبغخللة ػة) :)

 27بتنمي  جأةل,للصبس لبح بأةللبححنمأملبحظنيدية,للذد.
لبـمأف ) - لؿ ت لبا لب 2002قةذ لاجأذري ل لبح حتل(: لل   ل أذبيأةا, لدسبطة لبجملحةو: لا ي يخ

 .6,ل5,لبحنذدب ل22بجملمذ
 (,لبتذلي دلب لالولبحةذيو,لل  لبح حت,لبح  هش .2009قةذللةذلبؿةأذل) -
لالجاةأةلبنضل2007قةذلقةيدلقةذل يطىل)طةحة ل - لفن حأةلبط بجأصأةل   ظةل :)

ب لذبد ل,لفمةلبح شب  للبتنشفةللبحـ دس للالل ا سبدلبحفاملبح شب  للححال أزلبحـفلبحر ي ل

 بؾةنأةللبتـشيةللحم شب  للبتنشفةل,لبحنذدلبحر ي للبحنؼشل ل.ل
(لبر حة سلبحؼفي ل,لعزل اؼيسلكةالدلة للبتؤ شلبحشببوللؼشل2002قةيدلك  ولبحا  ةل) -

للطشدلبححذسيعل,ل ا هضلبححنمأملالكي للفامل لبح  هش للحمصةنأةلبتـشيةلحمةا هضل بألدب ل,

 6-992ييحأيل,بجملمذلبحر ي ,لل25-24ش  نةللنيلمشع,ل
لػشبب ) - للم  لبحمغي ل2011قةيد لبحح  بو ل ذ م  للمى ل   ةة ل   ظة لبط بجأصأة لف لمأة :)

للبح شب  لبؾاشيةللبح ح بةلبحيدأفأةل لالجاةأةل ا سبدلبحفاملبرطحة ل ل لؼمأولبأل ط  

  ط نيلبغريه ,لسط حةلدكحيسبطلش  نةلبح  هش .حذىلدبسط لبحمغةلبحنشبأةلبحا
ل - لطإ) لبحشمحا للةذ لبحييت2012 ـطفى لددلبد لجطةأ  د لطمظمة لبتذلي دل2.0(, لبححنمأم, لا

 (.7(,لبجملمذ)3فمةلبح بأة,لش  نةلبألصهش,لبحنذد)
لبتنمي  دل2009 اـيس) - لدسبط د لفمة لحمةنمي  د, لشذيذ ل ـذس لب ح  ليأة لبتذلي د ,)

 (,لبح  هش .116,لبحنذد)(5بجملمذ)
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ل) - لبـمأفة لطمأة   لب حأ  لي 2008هاذ لبححنمأم ل دبس  لشظيس لليظ و لبتذلي د لبني ل   سية ل(

لبتؤ شلبحيح لبأللللحمحنمملب حأ  لي للبححنمأمللالبنذل,لبحشي ضل ح يللمى:

- http; end – al-Khalifa . comm. / wipe – content / uploads / 2008/ 05 
/ ple 2008.pdfل

 .ل طةنةلبتم ة(,ل شكضلجطييشلبتا هضللبتيبدلبححنمأةأةل,ل2015لصبس لبح بأةللبححنمأملبتـشيةل)ل -
بحر  فةلبحيبفذ للطمطةلبحـيس ل,لفمةلبتظح ةول,ل شكضلل–(:لبحفل  أ دل2001ي طشلبحةأ ي ل) -

 .267دسبط دلبحيظذ لبحنش بأةل,لبريلد,لبحنذدل
ليبشب  لبحظأذ لقةذ لقةذ لي طش لبنضل2013هأم) لجاةأة لا لب ح  ليأة لبتذلي د لكف    :)

 ا سبدلبح ح بةلبحيدأفأةلحذىلغريلبحا ط نيلبحمغةلبحنشبأة,لسط حةل  شظحري,لكمأةلبح بأةل

ب حنشيؽ,لش  نةل ا  لبحظييع.
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