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اهلاتف الذكٌ وتينًُ بعض مفاًٍه الرتبًُ األصزيُ  ألعاب
 لدّ أطفال الزوضُ   واالىتباه البصزٍ

/
 : املضتخلص 

اهلاجف الذزيٕ جياطذت أالذال الشّكذ٘      ألعاثٍذف الةعز إىل جـنٔه ّإىحاط عذد مً 

  بعض ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طذشٓ٘ ّالدذذسٗ علذٙ ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ لذذَٓه       ّجظاعذ علٙ جينٔ٘

ّمذذذً أشذذذمت رلذذذا م ّكذذذي  اٜنذذذ٘ أللذذذأٍه الرتبٔذذذ٘ ا٤طذذذشٓ٘ ا ياطذذذة٘ ٤الذذذال الشّكذذذ٘  

الكرتّىٔ٘ جعلٔنٔ٘ للذَاجف الذزيٕ جياطذت     ألعاثّحتذٓذ ا عآري ال٣صم٘ لحـنٔه ّإىحاط 

ّالكؼذذف عذذً يعالٔحَذذا ة جينٔذذ٘ بعذذض    لعذذاثأالذذال الشّكذذ٘ ذذذه جـذذنٔه ّإىحذذاط ٍذذزِ ا٤  

ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ّالدذذسٗ علذٙ ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ لذذٚ أالذال الشّكذ٘ , ّاطذح ذو         

( 8الةعز اطحةٔاٌ لْكي  اٜن٘ أللأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ , عذد )

٘      ألعذذاثمذذً  ا ـذذْس, امحةذذاس   اهلذذاجف الذذزيٕ الحعلٔنٔذذ٘ , امحةذذاس ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ

اهلذاجف الذزيٕ ا ـذنن٘ ّا يحصذ٘ ة      ألعذاث ا٢ىحةاِ الةـشٖ , ّيؼف الةعز عً يعالٔذ٘  

جينٔذذ٘ بعذذض ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ لذذذٚ أالذذال الشّكذذ٘ , ينذذا يؼذذف عذذً يعالٔذذ٘    

اهلذذاجف الذذزيٕ ا ـذذنن٘ ّا يحصذذ٘ ة جينٔذذ٘ الدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ لذذذٚ          ألعذذاث

 ّ يؼذذف أٓلذذا عذذً ّشذذْد ع٣ ذذ٘ اسجةاأذذ٘ مْشةذذ٘ بذذ  جينٔذذ٘ بعذذض        أالذذال الشّكذذ٘ , 

 ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘ . 

 الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ذذذا٢ىحةاِ الةـشٖ  ذذذاهلاجف الزيٕ  ألعاثالكلناد ا لحاظٔ٘ : 

The Effect of Smart Phone Games on Developing Family 

Education Concepts in Kindergarten Children and on 

their Visual Attention 
Dr. Rabab Al Sayed Al Husseini Al Jamal 

Abstract: 
The aim of this research was to design and produce a number 

of smart phone games suitable for children in kindergarten, and to 
develop their family education concepts and improving their visual 
attention. To achieve this goal, a list of family concepts suitable for 
children in kindergarten was set and then standards for designing 
and creating educational smart phone games suitable for them 
were chosen. The games were then created and their efficacy in 
increasing the children's awareness of family concepts as well as 
increasing their visual attention tested. The tools to carry out this 
research were, a questionnaire to determine which concepts of 
family education were suitable for kindergarten children, 8 
educational smart phone games, an illustrated test of family 
concepts and a visual attention test. The results proved the efficacy 
of the created games in developing family education concepts in 
kindergarten children as well as improving their visual attention. 
The research also found that a directly proportional relationship 
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exists between an improvement in children's visual attention and a 
development of family education concepts in them.  

Keywords: Smart phone games - Visual attention  - Family 
education . 

 : ُاملقدم 

ألرذذمت مذذا أذذذشد الرذذْسٗ الحكيْلْشٔذذ٘ اذتذٓرذذ٘ علذذٙ ةٔذذي ميذذاظٕ اذتٔذذاٗ        

ا عاؿشٗ , أذشد أٓلذا ة زتذال الرتئذُ ّاجظذي جةعذا هلذا ملَذْو اللعذت ّ ذاّص          

الذذت جظذذح ذو ئَذذا أشَذذضٗ اذتْاطذذٔت  لعذذاثػذذكلُ الحدلٔذذذٖ لٔؼذذنمت ةٔذذي ا٤

الؼ ـٔ٘ ّاللْظٔ٘  ّاهلْاجف الزئ٘ ّيمت ا٤شَضٗ الت ميكذً مذً م٣هلذا    

بؼذذكمت الكرتّىذذٕ , بذذمت ج ذذْسد   لعذذاثحتنٔذذمت الذذ امض الذذت جظذذن  ألناسطذذ٘ ا٤ 

يَٕ  زث ا٤الذال ّالكةذاس    لحـة    ادسٗ علٙ شتااة٘ ةٔي يٝاد اجملحني

اٌ ّاذتشي٘ ّارتٔال يلشكخ ّشْدٍذا ة ظٔذاٗ   علٙ ظذ طْاٛ بالشطْو ّا٤لْ

ادتنٔذذذي , ٍّذذذْ ا٤مذذذش الذذذزٖ اطذذذحذعٙ  ذذذاّص دّسٍذذذا الرتئَذذذٕ ّالعنذذذمت علذذذٙ     

 ا٢طحلادٗ ميَا ّجْظٔلَا جشبْٓا ّاشحناعٔا . 

ّجؼري"سّما ي٣يذيع" إىل أٌ اجملحنعذاد ا  حللذ٘ ة العذاي علَٔذا الدةذْل       

ظذذذذ أدّاد الذذذحعله , ظٔذذذز يأ لعذذذاثبح ةٔدذذذاد اهلْاجذذذف الزئذذذ٘  ّماؿذذذ٘ ا٤

( ّالذذذت جذذذْيش معلْمذذذاد الظذذذْ   NPDأظَذذذشد دساطذذذ٘  امذذذخ بَذذذا زتنْعذذذ٘ )  

% ة معذذذذل اطذذذح ذاو ا٤يذذذشاد   57ّارتذذذذماد ا٢طحؼذذذاسٓ٘ إىل اسجلذذذا  بيظذذذة٘    

اإللكرتّىٔذذ٘ النلذذ٘ علذذٙ اذتْاطذذٔت الؼ ـذذٔ٘ ّأشَذذضٗ اهلذذاجف ة     لعذذاثل٥

مً ا ظح ذم  ياىخ مذً يٝذ٘   ّأٌ الؼشحي٘ ا٤ي   2014إىل  2012اللرتٗ ب  

( , ٍّذذذْ مذذذا ٓحْايذذذج مذذذي مذذذا أششجذذذُ م١طظذذذ٘  Clavines, R, 2015ا٤الذذذال )

"اطذذذرتاجٔصٕ" ّمي دذذذ٘ اإلعذذذ٣و اذتذذذشٗ ة أبذذذْ ظذذذ  مذذذً دساطذذذ٘ يؼذذذلخ أٌ   

 لعذذذذاثا ي دذذذذ٘ العشبٔذذذذ٘ جعذذذذذ مذذذذً ا٤طذذذذْا  راد الينذذذذْ الظذذذذشٓي ة زتذذذذال ا٤

                      .                                                                          ٣2022ذذذذذ٘ أكذذذعاف عذذذذاو  اإللكرتّىٔذذذ٘ , ّٓحْ ذذذي  ذذذذْ ٍذذذزا اجملذذذذال ألعذذذذل ذ    

((Sasapost,2016,1 

اهلاجف الزيٕ ة عنلٔ٘ الحعله أظذ الشّايذ ا َن٘  ا  ألعاثّٓعذ اطح ذاو 

ٓرا لٔؼذذري لذذزلا ٓعذذشف "بذذالحعله اليدذذال" ٍّذذْ ا ـذذ ل  الذذزٖ بذذذٛ ظَذذْسِ ظذذذ  

اليْ  مً الحعله الزٖ ٓعحنذ علٙ اطح ذاو ا٤شَضٗ ا٢لكرتّىٔ٘ ا حيدل٘ ّالذت  

 جحـمت بؼةك٘ ا٢ىرتىخ .

ّٓحةيٙ الحعله اليدال يكذشٗ الذحعله مذاسط الـذف ّ اعذ٘ الاكذشٗ ٍّذْ أمذش         

     ٘  2005) أؿذذذة  كذذذشّسٗ ماؿذذذ٘ ة كذذذْٛ ىحذذذاٜض بعذذذض الذساطذذذاد مرذذذمت  دساطذذذ

Sharples,M.&Taylor,J.&Vavoula,G. ٌمذً ا ذحعلن     51( الت أظَشد أ %

 الكةاس  ذ ايحظةْا الحعله ة ا يضل ّأمايً العنمت .
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مً أيرش ّطاٜمت الحعله اليدال ػْٔعا  Smartphone ّ ٓعذ اهلاجف الزيٕ

لل ٣ث ة ا شاظمت الذساطٔ٘ ا  حلل٘ بذٛ مً أالال الشّكذ٘ ّؿذ٢ْ ل ذ٣ث    

مذذً ج ةٔدذذاد ّمـذذاٜف نٔذذضِ عذذً  ذذريِ مذذً   ادتامعذذ٘ , ّرلذذا  ذذا ٓحنٔذذض بذذُ  

الذت أؿذة  ّشْدٍذا ة     لعذاث ا٤شَضٗ ا٢لكرتّىٔ٘ ا٤مشٚ ّأٍنَا ج ةٔداد ا٤

اهلاجف  ألعاث, يدذ صتعخ ؿياع٘ ا ّاةٔعٔ امألْي شاأٓادٖ ا٤الال الـغاس أم

الزيٕ ة شزث ا٤الال الـغاس مً الياظٔ٘ اللئ٘ للعة٘ ظٔز أؿذة  اللعذت   

الظابج, يال لمت ٢ حيحاط  عشي٘ بحدئاد اهلاجف لكذٕ ٓذحنكً    ع ٍا أطَمت مً

مذذً اللعذذت , ينذذا أىَذذا ّطذذٔل٘ جشئَٔذذ٘ جحذذٔ  لذذُ ا٢يحؼذذاف ّالحصشٓذذت دٌّ     

 مذذذْف مذذذً مظذذذ١ّلٔ٘ أّ عدذذذاث أّ يؼذذذمت , ٍّذذذْ مذذذا اذذذذش ة جغذذذري ملَذذذْو اللعذذذت  

يةعذذذذذما اسجذذذذةي ة ا اكذذذذٕ با٤ىؼذذذذ ٘ اذتشئذذذذ٘ ادتناعٔذذذذ٘ ة ا٤مذذذذايً      

ا٢لكرتّىٔذذذ٘  ّأؿذذذة  مؼذذذَذ ال لذذذمت الذذذزٖ   لعذذذاثظلذذذخ ستلذذذَا ا٤ا كؼذذذْي٘ , 

جيلذع ٓذذْو الع لذ٘  ظذذكا باهلذاجف أّ اذتاطذذْث اللذْظٕ لٔنذذاسغ مذً م٣لذذُ      

  مؼذذَذا مألْيذذا  ٘ حعذذ أّ ذذادلعةحذذُ ا٢لكرتّىٔذذ٘ ا للذذل٘ الذذت ميلذذٕ معَذذا     

 .ّٓحظاّٚ ة رلا  ي٣ ادتيظ  ّميز طً الشّك٘ ّما  ةلَا 

ٍزا ا٢ىحؼاس الكذةري ة اطذح ذاو ال ذ٣ث لح ةٔدذاد اهلذاجف الذزيٕ        أٌ ري 

اطذذح ذامُ مذذا صال  أٌي ٓذذيعكع بؼذذكمت اجيذذابٕ علذذٙ العنلٔذذ٘ الحعلٔنٔذذ٘ ظٔذذز 

 اؿش علٙ الرتئ٘ ّالحظلٔ٘ دٌّ ا٢عحنذاد علٔذُ ة ا ناسطذاد الرتبْٓذ٘ بؼذكمت      

ا مياطذذت ماؿذذ٘ لذذذٚ يٝذذ٘ ا٤الذذال الـذذغاس ّاذذ٣ث الشّكذذ٘ علذذٙ الذذش ه  ذذ  

AT&T( "Obrien , A . 2013 )دساطذ٘ "  يؼلخ عيُ الذساطذاد اذتذٓرذ٘ مرذمت    

ّ   70أٌ مذذذً  % مذذذً ا٦بذذذاٛ عنْمذذذا ٓعحدذذذذٌّ أٌ    60% مذذذً أبذذذاٛ أالذذذال الشّكذذذ٘  

لح ةٔدذذاد اهلذذاجف الذذزيٕ الحعلٔنٔذذ٘ يْاٜذذذ يذذرريٗ ة جعلذذه مَذذاساد الدذذشاٛٗ    

لرذاىٕ ٓعحدذذٌّ أٌ   % مً أباٛ ج٣مٔز الـذف ا  90ّاذتظاث ّالعلْو ّاللغاد , ّأٌ 

ٍذذزِ الح ةٔدذذاد مذذً  أٌ, ٍّذذْ مذذا ١ٓيذذذ ٍذذزِ الح ةٔدذذاد  عذذمت الذذحعله  حذذي  

جل  أٍذذاف جعلٔنٔذ٘ مش ْبذ٘ مرذمت جينٔذ٘ ا لذأٍه ّا َذاساد ّصٓذادٗ          أٌا نكً 

الرتئذض ّا٢ىحةذاِ , ٍّذٙ شتششذاد جعلٔنٔذ٘ كذشّسٓ٘ للنذحعلن  ة ا شاظذمت         

 ك٘ .الذساطٔ٘ ا  حلل٘ ّماؿ٘  مشظل٘ الشّ

مشظل٘ الشّك٘ جعذ مذً أيرذش ا شاظذمت جذأذريا ة ظٔذاِ اللذشد , ظٔذز ٓةذذأ         ّ

ئَذذذا جكذذذًْٓ ػ ـذذذُٔ ال لذذذمت ّم٣مذذذ  ظٔاجذذذُ ا ظذذذحدةلٔ٘ , ّجحنٔذذذض بدذسجذذذُ    

العالٔذذذ٘ علذذذٙ الذذذحعله ّايحظذذذاث ا لذذذأٍه ّا َذذذاساد ا  حللذذذ٘ , ّلذذذزلا جيذذذت   

الةذٓلذ٘ ّا ياطذة٘    العيآ٘ الؼذٓذٗ بُ ة طيْاد ظٔاجذُ ا٤ّىل ّجذْيري ارتذ اد   

, ّميَذا ارتذ اد الذت ميكذً جدذذميَا مذً مذ٣ل        ذتاشاجُ ّاٍحناماجُ ا حصذذدٗ  

ّّلعذذُ الؼذذذٓذ  ال لذذمت ا٢طذذحلادٗ مذذً ظذذتا٢لكرتّىٔذذ٘  , ظٔذذز ميكذذً  لعذذاثا٤

ا٢لكرتّىٔذذ٘ اذتذٓرذذ٘ ّجْظٔلَذذا ة    لعذذاثباللعذذت ّجعلدذذُ بذذ امض ّأشَذذضٗ ا٤  

الذت طحظذاعذِ علذٙ الينذْ الظذلٔه ّا حذْاصٌ        ايحظاث ا لأٍه ّا َاساد ّالدٔه

 .ة ا شاظمت الحالٔ٘ 
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مذذً ا لذذأٍه ال٣صمذذ٘ ّاللذذشّسٓ٘ ل لذذمت   ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘   جعذذذّ

جلذذا ا لذذأٍه راد الع٣ ذذ٘ الْأذذذٗ فٔذذاٗ ال لذذمت ّ اسطذذاجُ    الشّكذذ٘ يَذذٕ  

ّالذذت جذذشجةي باظحٔاشاجذذُ ّاٍحناماجذذُ ا عحذذادٗ مذذً مأيذذمت ّمؼذذشث      , الْٔمٔذذ٘

جكًْٓ ػ ـٔحُ ا حنٔضٗ ّجعنذمت علذٙ جؼذكٔمت     ةّملةع, ّالت ج١ذش ئنا بعذ 

 .ُ الدٔنٕ ٜطلْيُ ّبيا

جعنذذمت  أٌاهلذذاجف الذذزيٕ  ألعذذاثا٢لكرتّىٔذذ٘ ّ لعذذاثا٤ينذا ميكذذً  لذذ امض  

ٍّذْ مذا ٓذ١ذش علذٙ عنلٔذ٘       علٙ حتظ   ذذسٗ ال لذمت علذٙ الرتئذض ّا٢ىحةذاِ ,     

(  أٌ مذذً ػذذشّت الذذحعله ادتٔذذذ   1995)طذذلٔناٌ الظذذياّٖ ,  ظٔذذز ٓذذزيش الذذحعله 

  جشئذذذض ا٢ىحةذذذاِ ّاٌ مؼذذذححاد ا٢ىحةذذذاِ نيذذذي ال لذذذمت مذذذً اللَذذذه ّا٢طذذذحٔعاث 

أٍذذه العْامذذمت ا ذذ١ذشٗ ة عنلٔذذ٘   جشئذذض ا٢ىحةذذاِ أٌٓذذشٚ ا ح ــذذٌْ  لذذزلاّ

 ٓ بْٓذذٌْ , يَذذْ أطذذاغ الةيذذاٛ ا عذذشة بأينلذذُ   ا الرتَذذحه بَذذالذذحعله الذذت جيذذت أٌ 

ّعلُٔ ٓحْ ف مظذحْٚ ا٤داٛ يذارا يذاٌ ا٢ىحةذاِ  ذْٚ يذاٌ ا٤داٛ ا عذشة مرنذش         

ة مشظلذذذ٘ الشّكذذذ٘ ٢  ا٤الذذذال أٌ( 2005,335, ّج١يذذذذ )لةيذذذٙ شذٓذذذذ ,ّيعذذذال 

ٓكْىٌْ  ادسًٓ أللشدٍه علٙ الدٔاو با٢ىحةاِ ا٢سادٚ ا شيض , ّاٌ مً ّاشةاد 

 زِ ا شظل٘ مظاعذٗ ال لمت علٙ الدٔاو بزلا .  معله ٍ

٘   ري أٌ ٘  ا ١طظاد الحعلٔنٔذ ماؿذ٘ جلذا ا عئذ٘ ألشظلذ٘ الشّكذ٘       اذتالٔذ

ا٢طحلادٗ مً جكيْلْشٔا ّج ةٔدذاد   جعاىٕ مً  ـْس ةّالمت ما  ةمت ا ذسط٘ 

٘  لعذذاثا٤ ل٣طذذح ذاو مذذً مذذ٣ل اهلذذاجف الذذزيٕ ة حتدٔذذج      ماؿذذ٘ ا ـذذنن

ٍزِ ا شظل٘ مرمت جينٔذ٘ ملذأٍه    ّالرتبْٓ٘ ا ش ْب٘ ل لمت ا٤ٍذاف الحعلٔنٔ٘

 أٌ( علذٙ  2010ّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ , ظٔز ١ٓيذ )امحذ طاي ,  ا٤طشٓ٘الرتبٔ٘ 

جدذذذذو ٤الذذذال ٍذذذزِ ا شظلذذذ٘ جكذذذٌْ  ذذذري ٍاديذذذ٘ لحينٔذذذ٘  ذذذٔه      الذذذتالذذذ امض  

مؼذْ ُ عيذذ    أّملأٍه , ينا أىَا ٢ حتحْٚ علٙ جدئ٘ عالٔ٘ ّ ذري  حعذ٘   أّ

 ا ناسط٘ .

  : مشكلُ البخح 

أظظذذذخ الةاظرذذذ٘ ألؼذذذكل٘ الةعذذذز مذذذً مذذذ٣ل سؿذذذذٍا ل ذذذاٍشٗ  اسطذذذ٘      

اإللكرتّىٔذ٘ النلذ٘ عذ  ج ةٔدذاد اهلذذاجف      لعذاث ا٤الذال ة طذً الشّكذ٘ ل٥   

ة حتدٔذذذج  لعذذاث ّعذذذذو جْظٔذذف ٍذذذزِ ا٤ الذذزيٕ ّأشَذذضٗ اذتاطذذذْث اللذذْظٕ    

, ّرلذا بعذذ م٣ظ حَذا    ا٢ىحةذاِ   أّه أٍذاف جعلٔنٔ٘ ستذدٗ مرمت جينٔ٘ ا لأٍ

لعذد يةري مً أالال ٍزِ ا شظل٘ , ّبعذذ اا٣عَذا علذٙ ىحذاٜض زتنْعذ٘ مذً       

اإلظـذذاٛاد الذذت جؼذذري إىل اصدٓذذاد معذذذل امذذح٣غ ا٤الذذال الـذذغاس للذذَْاجف         

الزئ٘ )*( ما شعمت ٍزِ ال اٍشٗ ّا ي ٓيةغٕ جْظٔلُ ّا٢طحلادٗ ميُ جشبْٓذا  

 .ّجعلٔنٔا 

                                                           
*(Obrien , A , 2013 ٘مذّىذذ(,)Y2D ,2017  ,2015(,)م١طظذذ٘ عذ  ىٔذذْص(,)Moll , M . 

2015(,)Gallagher, 2011  .) 
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بَذذذف حتذٓذذذ ّمذذً أشذذمت الْ ذذْف علذذٕ اةٔعذذ٘ ٍذذزِ ال ذذاٍشٗ ّمـاٜـذذَا   

 : ارت ْاد الحالٔ٘ امخ الةاظر٘ بد ٔج  ؼكل٘ الةعز 

       إعذذذاد اطذذح ٣  أساٛ ٤ّلٔذذاٛ ا٤مذذْس للحعذذشف علذذٙ معذذذل اطذذح ذاو أالذذال

ا ناسطذذذذ٘ ّأساَٜذذذذه  ذذذذذٚ  لعذذذذاثالشّكذذذذ٘ للذذذذَْاجف الزئذذذذ٘ ّاةٔعذذذذ٘ ا٤ 

كذذً أٌ ٓدذذي علذذٙ ا٤الذذال شذذشاٛ رلذذا )*( ّم ا٢طذذحلادٗ أّ اللذذشس الذذزٖ مي

( ّلذذذٕ أمذذذش ٤الذذذال ة مشظلذذذ٘ الشّكذذذ٘  ّأظَذذذشد 20ج ةٔدذذذُ علذذذٙ عذذذذد )

 اليحاٜض أٌ :

 10   , ٕ60% ظاطذذذت لذذذْظٕ , 30% مذذذً أالذذذال العٔيذذذ٘ لذذذذَٓه ٍذذذاجف ريذذذ  %

 ٓظح ذمٌْ ٍاجف الْالذًٓ .
 25  لذْظٕ  ذذ  ل% مً أالال العٔي٘ ٓظح ذو اهلاجف الزيٕ أّ اذتاطذت ا ٗ

 55% ميَه  ٓظح ذمَا  ذذٗ طذاع٘ ْٓمٔذا ,     20أ مت مً ىـف طاع٘ ْٓمٔا , 

 % ٓظح ذمَا  ذٗ أيرش مً طاع٘ ْٓمٔا.
 45       لذْظٕ  ل% مً أالذال العٔيذ٘ ٓظذح ذمٌْ اهلذاجف الذزيٕ أّ اذتاطذت ا

% مذيَه ة مؼذاٍذٗ الشطذْو ا حعشيذ٘ ّبذشامض       75, لعاثة  اسط٘ ا٤

 ٤الال.% ة مؼاٍذٗ أ اىٕ ا 70ا٤الال ,
  ا٢لكرتّىٔذذذ٘ الذذذت مياسطذذَا أالذذذال العٔيذذذ٘ جحنعذذذْس   لعذذذاثج ةٔدذذاد ا٤

 اذتشيذ٘ ّالظذةا     ألعذاث % ظذْل   45الشٓاكذٔ٘,   لعاث% ظْل ا٤ 40بيظة٘ 

 جعلٔنٔ٘ .  ألعاث% ياىخ  10الزياٛ ّا٢ىحةاِ ,  ألعاث% ظْل  5
 35  سأٚ ملٔذذٗ  لل لذمت , بٔينذا     لعذاث % مً ا٦باٛ سأٚ أٌ  اسط٘ ٍذزِ ا٤

 % ميَه أىَا كاسٗ لُ. 65
 5        مً ا٦باٛ ع ّا عً  ذسجَه علذٙ إبعذاد ال لذمت عذً اطذح ذاو اهلذاجف %

% مذيَه عذً عذذو  ذذسجَه علذٙ       95الزيٕ ّاذتاطت اللْظٙ , بٔينا ع  

 رلا .  
 50  ٌ50اهلذذاجف الذذزيٕ جؼذذحخ ا٢ىحةذذاِ , بٔينذذا سأٚ   ألعذذاث% مذذيَه سأٚ أ  %

 ا٦مشًٓ أىَا جشيض ا٢ىحةاِ .
اطذذح ذاو اىحؼذذاس ّمذذً مذذ٣ل ىحذذاٜض ج ةٔذذج اطذذح ٣  ا٦ساٛ جذذة  للةاظرذذ٘     

ّاٌ ا٢لكرتّىٔذ٘   لعذاث ا٤الال ة طذً الشّكذ٘ للذَْاجف الزئذ٘  ناسطذ٘ ا٤     

٢ ملش ميُ , ينذا أٌ اٍحنذاو الذمت ٍذزِ ا شظلذ٘ ٓيـذت علذٙ         أؿة  ّا عارلا 

نٕ ستذذد , ينذا   ٓكٌْ هلا عاٜذ جعلٔ أٌدٌّ  لعاثا٤ا٢طح ذاو الرتئَٕ هلزِ 

الحعلٔنٔذذ٘  لعذذاثجذذة  هلذذا عذذذو ّشذذْد اٍحنذذاو ٓذذزيش لذذذٚ ال لذذمت  ناسطذذ٘ ا٤   

 جلا ا ْشَ٘ ضتْ جينٔ٘ الزياٛ ّا٢ىحةاِ .أّ

 ( مذذً 100حتلٔذذمت عذذذد )اهلذذاجف الذذزيٕ الذذت ٓكرذذش حتنٔلذذَا مذذً مذذ٣ل   ألعذذاث

( ا ْشذذذْد علذذذٙ اهلْاجذذذف الزئذذذ٘ ّرلذذذا   Play Storeا حصذذذش ا٢لكرتّىذذذٕ )

                                                           
 ( اطح ٣  أساٛ أّلٔاٛ أمْس أالال الشّك٘ ظْل اطح ذاو ا٤الال للَاجف الزيٕ  .1ملعج )*
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علٕ )اةٔعحَذا , إمكاىٔذ٘ ا٢طذحلادٗ الرتبْٓذ٘ ميَذا , مذذٚ اسجةااَذا         للْ ْف

فٔذاٗ ال لذمت ّ اسطذاجُ الْٔمٔذ٘ , مذذٚ اسجةااَذا با لذأٍه ا٤طذشٓ٘ الذذت         

 ميكً أٌ ٓكحظةَا ال لمت ة ٍزِ الظً( , ّ شاٛد ىحاٜض الحعلٔمت ينا ٓلٕ :
 لعذذذاثحتنذذذ٣ٔ مذذذً مذذذ٣ل ا حصذذذش ا٢لكرتّىذذذٕ ٍذذذٕ ا٤      لعذذذاثأيرذذذش ا٤ 

العيذذذف  ألعذذذاثالرتئَٔذذذ٘ الذذذت ٢ ٓكذذذٌْ هلذذذا عاٜذذذذ جشبذذذْٖ ٓذذذزيش مرذذذمت  

راد ادتاىذذذت الرتبذذذْٖ ٓذذذحه حتنٔلذذذَا ألعذذذذل     لعذذذاثّالدحذذذال , بٔينذذذا ا٤ 

 محْطي ّلكيَا جؼنمت ادتْاىت اللغْٓ٘ ّا َاساد اذتظابٔ٘ يدي .
 راد الع٣ ٘ با َاساد اذتٔاجٔذ٘ ّملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ مرذمت       لعاثا٤

لؼ ـٔ٘ ّا لةظٔ٘  ّمَاساد إعذاد ّإَ ا٤اعنذ٘ ّمَذاساد   )العيآ٘ ا

العيآذذذ٘ با ظذذذكً( لذذذٔع هلذذذا أٖ مذذذشدّد جشبذذذْٖ ٓذذذزيش يَذذذٕ ٢ جحعذذذذٚ  

للنحعذ٘ ّالرتئذ٘ يدذي ظٔذز جحيذاّل  الةذا)  ي ملةظذٔ٘         ألعاثيْىَا 

ٓحه إلةاطَا لذمٔ٘ دٌّ  ْاعذ ّأطع علنٔ٘ أّ اشحناعٔ٘ , أّ زتنْع٘ 

 .مل َا دٌّ ٍذف ّاك ( أّجد ٔعَا  مً ا ْاد الغزأٜ٘ ٓحه
اهلذذاجف الذذزيٕ جذذة  للةاظرذذ٘ أٌ اةٔعذذ٘   ألعذذاثّمذذً مذذ٣ل ىحذذاٜض حتلٔذذمت  

لٔع هلا عاٜذ جشبْٖ  طً الشّك٘ا٤الال ة  حَا مًاسطٓكرش  الت  لعاثا٤

 ا٤طذذشٓ٘, ينذذا أىَذذا ٢ جظذذاعذ علذذٙ جينٔذذ٘ ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ أّ جعلٔنذذٕ ٓذذزيش

 .بؼكمت مياطت 

    ٘اٍحنذذخ بحينٔذذ٘ ا لذذأٍه   الذذتمشاشعذذ٘ ىحذذاٜض الةعذذْس ّالذساطذذاد الظذذابد

ّالدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ لذذذٚ الذذمت الشّكذذ٘ باطذذح ذاو ّطذذاٜمت الحكيْلْشٔذذا     

( ّيؼذذلخ جلذذا ا شاشعذذ٘ عذذً جْؿذذٔ٘ ٍذذزِ الذساطذذاد بأٍنٔذذ٘  *اذتذٓرذذ٘ )

 جْظٔف ّطاٜمت الحعله ا٢لكرتّىٕ ّال امض الكنةْٔجشٓذ٘ ة جينٔذ٘ ا لذأٍه   

ة مشظل٘ الشّك٘ ,  ري أىَذا   ا٤الالّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ ّالرتئض لذٚ 

ةٔعذذا ي جظذذح ذو جكيْلْشٔذذا اهلذذاجف الذذزيٕ علذذٙ الذذش ه مذذً اىذذُ أيرذذش     

 الْطاٜمت اىحؼاسا ّاطح ذاما ة الْ خ الشاًٍ .
          ّة كْٛ ارت ذْاد الظذابد٘ يؼذلخ الةاظرذ٘ عذً ّشذْد  ـذْس ة الذ امض

لذذمت الشّكذذ٘ ة ا٢طذذحلادٗ مذذً ّطذذاٜمت الحكيْلْشٔذذا     الحعلٔنٔذذ٘ ا ْشَذذ٘ ل  

اذتذٓر٘ مرمت اهلاجف الزيٕ ة جينٔذ٘ أٍذذاف جعلٔنٔذ٘ مَنذ٘ مرذمت جينٔذ٘       

ّالدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ علذذٙ الذذش ه مذذً     ا٤طذذشٓ٘ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ 

ٍزِ ا شظل٘ هلزِ الْطاٜمت ّلكً رلا ٓكٌْ مً اشذمت   أالالاىحؼاس اطح ذاو 

 الرتئُ يدي  .
ّمً أشمت الحـذٖ هلزِ ا ؼكل٘ ظاّل الةعز اذتذالٕ اإلشابذ٘ عذً الحظذا٠ل     

اهلذذاجف الذذزيٕ ة جينٔذذ٘ بعذذض ملذذأٍه   ألعذذاثمذذا يعالٔذذ٘ الذذشٜٔع الحذذالٕ : 

                      ؟الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘ 

                                                           
( , )شَٔذذاٌ 2012( , )ىذذْسا اطذذعذ , 2013( ,)عةذذذ العضٓذذض عةذذذا  , 2010( , )امحذذذ طذذاي , 2012)ىعنذذ٘ ظظذذً ,  *

(Chiew,L,T.&Wan,F,W.I.&Seong,C,T.2010)( , 2005( , )لةيٙ شذٓذ ,2011امحذ , 
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 شعٔ٘ الحالٔ٘ :ّٓحلش  عً ٍزا الحظا٠ل الشٜٔع الحظا٢٠د الل

 ما ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ ؟ 
  اهلاجف الذزيٕ الحعلٔنٔذ٘ ا ياطذة٘ ٤الذال      ألعاثما معآري جـنٔه ّإىحاط

 الشّك٘ ؟

  اهلاجف الزيٕ الحعلٔنٔ٘ ا ياطذة٘ ٤الذال    ألعاثما م ْاد جـنٔه ّإىحاط

 الشّك٘ ؟
  ٘ٔالحعلٔنٔ٘ ا ـنن٘ ّا يحص٘ ة :اهلاجف الزيٕ  ألعاثما يعال 

 جينٔ٘ بعض ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ لذٚ أالال الشّك٘ ؟ 
 جينٔ٘ الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘ ؟ 

         ٘ما الع٣ ٘ ا٢سجةاأ٘ بذ  جينٔذ٘ بعذض ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ ّجينٔذ

 الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘؟

  البخح :أٍداف 

 ٍذف الةعز اذتالٕ إلٕ :

   ا٢لكرتّىٔذذ٘ الحعلٔنٔذذ٘ للذذَاجف الذذزيٕ    لعذذاثجـذذنٔه ّإىحذذاط عذذذد مذذً ا٤

 جياطت أالال الشّك٘ .
  ا يحصذذذ٘ ة جينٔذذذ٘ بعذذذض ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘   لعذذذاثالكؼذذذف علذذذٙ يعالٔذذذ٘ ا٤

 ا٤طشٓ٘ لذٚ أالال الشّك٘.
 ٢ىحةذاِ الةـذشٖ   ا يحص٘ ة جينٔ٘ الدذسٗ علذٙ ا  لعاثالكؼف علٙ يعالٔ٘ ا٤

 لذٚ أالال الشّك٘.
      ٘ٓالكؼف عً الع٣ ٘ ا٢سجةاأ٘ ب  جينٔ٘ بعذض ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذش

 ّجينٔ٘ الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘ .

    : أٍنًُ البخح 

 ميكً أٌ جلٔذ ىحاٜض الةعز اذتالٕ يمت مً : 

  ٕلعذذذذذاثّميحصذذذذذٕ ا٤العذذذذذامل  ة زتذذذذذال جكيْلْشٔذذذذذا الحعلذذذذذٔه ّمـذذذذذنن 

الكرتّىٔذذ٘  ألعذذاثا٢لكرتّىٔذذ٘ , يَذذْ ٓدذذذو عذذذد مذذً معذذآري جـذذنٔه ّإىحذذاط   

اهلذاجف الذزيٕ راد بعذذ جشبذْٖ      ألعذاث جعلٔنٔ٘ للَاجف الزيٕ , ّعذد مً 

ّمياطذذذة٘ ٤الذذذال الشّكذذذ٘ ميكذذذً ا٢طذذذحلادٗ ميَذذذا ة اجملذذذال  الحعلٔنذذذٕ   

 ّالرتئَٕ .

  َْٓدذو أطلْث جعلٔنذٕ شذٓذذ ٓعحنذذ    العامل  ة زتال سٓاض ا٤الال , ي

علٙ اطذح ذاو الحكيْلْشٔذا ّاللعذت ة وٌ ّاظذذ مذً أشذمت حتدٔذج شتششذاد         

 جعلٔنٔ٘ راد أٍنٔ٘ لل لمت علٙ ادتاىة  العدلٕ ّاذتٔاجٕ .

   العذذذذامل  ة زتذذذذال ج ذذذذْٓش أطذذذذالٔت ّاطذذذذرتاجٔصٔاد الحذذذذذسٓع ّالحعلذذذذٔه

 ألعذذاثاطذح ذاو  ا٢لكرتّىذٕ , يَذْ ٓدذذو أطذلْث جعلٔنذذٕ شذٓذذ ٓعحنذذ علذٙ        

 اهلاجف الزيٕ  ة عنلٔ٘ الحعله  .
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  ٘ٔالعا   ة زتال الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ , يَْ ٓدذو  اٜن٘ بةعض ملأٍه الرتب

اهلذذاجف الذذزيٕ  ألعذذاثا٤طذذشٓ٘ ا ياطذذة٘ ٤الذذال الشّكذذ٘ ّزتنْعذذ٘ مذذً  

 ميكيَا جينٔ٘ ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ لذٚ أالال الشّك٘ .

  َْجعلٔنٔذ٘   ألعذاث ل فرذٕ شذٓذذ ة جـذنٔه ّإىحذاط     زتآلح  الةاظر  , ي

جعحنذذذذ علذذذٙ اهلذذذاجف الذذذزيٕ , ينذذذا ٓدذذذذو عذذذذد مذذذً ا٤دّاد الذذذت ميكذذذً     

 ا٢طحلادٗ ميَا ة اجملال الةعرٕ .
    ًاهلذذاجف الذذزيٕ ا نحعذذ٘ ّراد   ألعذذاثأالذذال الشّكذذ٘ , يَذذْ ٓدذذذو عذذذد مذذ

 ا .العاٜذ الرتبْٖ ة الْ خ ىلظُ ميكً ل٥الال حتنٔلَا ّ اسطحَ

    : فزوض البخح 

 طعٙ الةعز للحعدج مً ؿذ  اللشّض الحالٔ٘ :

     ْٓشذذذ يذذش  رّ د٢لذذ٘ اظـذذأٜ٘ بذذ  محْطذذ ٕ دسشذذاد أالذذال الشّكذذ٘ ة

الح ةٔج الدةلٕ ّالح ةٔج الةعذٖ ٢محةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ـذْس   

 ألعاّسِ ا  حلل٘ لـاحل الح ةٔج الةعذٖ .
  محْطذذ ٕ دسشذذاد أالذذال الشّكذذ٘ ة  ْٓشذذذ يذذش  رّ د٢لذذ٘ اظـذذأٜ٘ بذذ  

الح ةٔج الدةلٕ ّالح ةٔج الةعذٖ ٢محةاس ا٢ىحةاِ الةـشٖ لـاحل الح ةٔذج  

 الةعذٖ .
     جْشذذذ ع٣ ذذ٘ اسجةاأذذ٘ مْشةذذ٘ بذذ  محْطذذ ٕ دسشذذاد أالذذال الشّكذذ٘ ة

الح ةٔج الةعذذٖ لكذمت مذً امحةذاس ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ـذْس ّامحةذاس          

 ا٢ىحةاِ الةـشٖ .

 ود البخح : حد 

 ا حـش الةعز اذتالٕ علٙ :

 ( مً ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ .8عذد ) 
  ( لعةذ٘ الكرتّىٔذذ٘ جعلٔنٔذ٘ مـذذنن٘ لحياطذت ا٢طذذح ذاو مذً مذذ٣ل     8عذذد )

 اهلاجف الزيٕ .
     عٔيذذذ٘ مذذذً أالذذذال الشّكذذذ٘ ألذسطذذذ٘ أكذذذْاٛ اهلذآذذذ٘ الذّلٔذذذ٘ بالشٓذذذاض  

 ( المت .14الظعْدٓ٘ , بلغ عذدٍه )
 .  ٔمذٚ صمين للح ةٔج امحذ لؼَشًٓ مححال 

 :ميَجًُ البخح 

 اطحيذ الةعز اذتالٕ إىل :

   ٕة إعذذذذاد  اٜنذذذ٘ ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘ ا٤طذذذشٓ٘    : ا ذذذيَض الْؿذذذلٕ الحعلٔلذذذ

 ألعذاث ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ , ّحتذٓذ ا عآري ارتاؿ٘ بحـذنٔه ّإىحذاط   

 . اهلاجف الزيٕ
  اهلاجف الزيٕ الحعلٔنٔ٘ . ألعاثة م ْاد جـنٔه ّإىحاط  :ميَض الي ه 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
191 

     ٓا يحصذ٘ )ينذحغري    لعذاث ة الحعذشف علذٙ يعالٔذ٘ ا٤    :ا يَض ػذةُ الحصذش

مظحدمت( علٕ جينٔ٘ بعض ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ ّالدذذسٗ علذٙ ا٢ىحةذاِ       

 الةـشٖ )ينحغرياد جابع٘( . 

   :أدوات البخح 

 با٤دّاد الحالٔ٘ م٣ل ٍزا الةعز :م ا٢طحعاى٘ 

   اطح ٣  أساٛ ٤ّلٔاٛ ا٤مْس لحعذٓذ معذل اطح ذاو المت الشّك٘ للذَاجف

 الزيٕ ّاةٔع٘ ا٢طح ذاو  .
  . ٘اطحةٔاٌ لْكي  اٜن٘ أللأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك 
 ( مً 8عذد )اهلاجف الزيٕ الحعلٔنٔ٘ )مً إعذاد الةاظر٘( . ألعاث 
 . )٘امحةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس )مً إعذاد الةاظر 
 . )٘امحةاس ا٢ىحةاِ الةـشٖ )مً إعذاد الةاظر 

     : إجزاْات البخح 

 طاسد إششاٛاد الةعز اذتالٕ ة كْٛ جظا٢٠جُ علٙ اليعْ الحالٕ  :   

 . ّ٘كي  اٜن٘ أللأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك 
  اهلذذذاجف الذذذزيٕ ا ياطذذذة٘ ٤الذذذال   ألعذذذاثمعذذذآري جـذذذنٔه ّإىحذذذاط حتذٓذذذذ

 الشّك٘ .
  اهلاجف الزيٕ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ . ألعاثجـنٔه ّإىحاط 
 . إعذاد أدّاد الةعز ّج ةٔدَا  ةلٔا 
 . إششاٛ  شب٘ الةعز 
 . ج ةٔج أدّاد الةعز بعذٓا 
     ّارتذذشّط اطذذح ٣ق اليحذذاٜض ّمعادتاجَذذا إظـذذأٜا ّميا ؼذذحَا ّجلظذذريٍا

 بالحْؿٔاد .

  : مصطلخات البخح 

 اهلاتف الذكٌ :  ألعاب 

الكرتّىٔذذ٘ جظذذح ذو اهلذذاجف الذذزيٕ ينيـذذ٘ عذذشض بذذذ٢ مذذً   ألعذذاثٍذذٕ 

اذتاطْث أّ ا٤شَضٗ اللْظٔ٘ , ّجعحنذ علٙ ج ةٔداد ماؿ٘ جظذن  بحعنٔلذَا   

 ّ اسطحَا ع  اهلاجف الزيٕ .

 : ُمفاًٍه الرتبًُ األصزي 

  ٍذذٕ زتنْعذذ٘ ا لذذأٍه ا شجة ذذ٘ ألْكذذْعاد ّزتذذا٢د الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘      

رلا العله الزٖ خيحف بذساط٘ ا٤طشٗ ّ اظحٔاشاجَا ّمدْماجَذا علذٙ مظذحْٚ    

ا يضل ّالةٔٝ٘ ّاجملحني بدـذ اليَذْض بَذا إىل ظٔذاٗ عاٜلٔذ٘ أيلذمت .  )يذْذش       

 ( .372,  2006يْشا , 
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  :  ٍاالىتباه البصز 

ا٦لٔاد الت حتذ ّجدلمت مً ا ررياد الةـشٓ٘ الٔ ٘ بذاللشد  ٍْ زتنْع٘ 

ّالت جظن  لُ بامحٔاس بعض مً ٍذزِ ا ذررياد الةـذشٓ٘ للرتئذض علَٔذا دٌّ      

 ( .Karla,K,E.et. al, 2011, 503 ريٍا , ة زتال الش٠ٓ٘ . )

 : ٍاإلطار اليظز 

 حلل٘ للعاي  ريد العذٓذ مً الرْساد أّ ال لشاد الك ٚ مياظٕ اذتٔاٗ ا 

مً ظْليا بذٛا مً الرْسٗ الـياعٔ٘ ّمشّسا بالرْسٗ الحكيْلْشٔ٘ ّا٢لكرتّىٔذ٘  

ّأمريا الرْسٗ ال٣طلكٔ٘ الذت أذذشد علذٙ أػذكال ّّطذاٜمت الحْاؿذمت مذً ٍْاجذف         

ستنْل٘ ّأشَضٗ ٢طلكٔ٘ اىحؼشد بأعذاد ٍاٜل٘ ة ةٔي أسشاٛ العذاي معليذ٘   

رلذا الذذّس الحدلٔذذٖ الذزٖ اا ذا لعةحذُ       عً أدّاس شذٓذٗ ٍّام٘ هلا ّمح  ٔ٘ 

يأطلْث للحْاؿمت ب  الةؼش , ّداٜنا ما ظاّلخ ا ناسطاد الرتبْٓذ٘ ا٢طذحلادٗ   

مً ٍزِ الح ْساد الت ج َش مً ظ  ٤مش ينرلنا ياٌ ظَْس  ذْرط الذحعله   

عذذذذً بعذذذذذ ياىعكذذذذاغ للرذذذذْسٗ الـذذذذياعٔ٘ ّالحدئذذذذ٘ , يذذذذاٌ  ذذذذْرط الذذذذحعله      

 ٗ ا٢لكرتّىٔذ٘ ّاىحؼذاس ا٢ىرتىذخ , ّا٦ٌ ىذحكله عذً ػذكمت        ا٢لكرتّىٕ ىحاط للرذْس

شذٓذ مً أػكال الحعله ظَش بالحضامً مذي اىحؼذاس ا٤شَذضٗ ال٣طذلكٔ٘ ٍّذْ مذا       

 ٓعشف بالحعله اليدال .

 : أوال : اهلاتف الذكٌ وتكيىلىجًا التعله اليقال 

ّ  75أٌ  2003أظَذذشد  دساطذذ٘ بشٓ اىٔذذ٘ أششٓذذخ عذذاو    % مذذً  90% مذذً الظذذكاٌ 

ةاث لذَٓه ٍْاجف ىدالذ٘ , ينذا يؼذف اطذحةٔاٌ اششجذُ شامعذ٘ بشميصَذاو        الؼ

% مذذذذذذذذذذذذذذذً ال ذذذذذذذذذذذذذذذ٣ث لذذذذذذذذذذذذذذذذَٓه ظاطذذذذذذذذذذذذذذذت   43ة ىلذذذذذذذذذذذذذذذع العذذذذذذذذذذذذذذذاو أٌ 

, ّييحٔصذ٘  رذمت    (Crabtree,J&Nathan,M&Roberts,S , 2003)ستنذْل 

ٍذذزِ الذساطذذاد الذذت يؼذذلخ عذذً اإلعذذذاد اللذذ ن٘ الذذت جظذذح ذو ا٤شَذذضٗ         

النْلذذذ٘ ّؿذذذغريٗ اذتصذذذه ظَذذذش مـذذذ ل  الذذذحعله اليدذذذال ّاىحؼذذذش ة الذذذذّل  

الغشبٔ٘ , ُّ ـذ بُ رلا اليْ  مً الحعله الداٜه علٙ اطح ذاو ا٤شَضٗ ا حيدل٘ 

ً ا ظنٔاد الت هلا ىلع ا عيذٙ   أّ ا حعشي٘ ة عنلٔ٘ الحعله , ّأمز العذٓذ م

يَياغ مً أالج علُٔ الحعله بذادتْال , أّ الذحعله ا حعذشغ , أّ الذحعله با ْبآذمت      

 Mobileأّ الذذذحعله بذذذا٤شَضٗ النْلذذذ٘ بالٔذذذذ , ّ ٓعذذذشف با٢صتلٔضٓذذذ٘ بذذذذذ        

Learning   . 

( الذذحعله اليدذذال بأىذذُ رلذذا الذذيني الحعلٔنذذٕ   54,  2016ّعذذشف )ٍذذاىٕ ػذذلٔج ,  

زٖ ٓعحنذ علٙ اطح ذاو ا٤شَضٗ ا حيدل٘ ة عنلٔذ٘ الذحعله , ة ظذ  عشيحذُ     ال

( بأىذُ الذحعله الذزٖ حيذذس عيذذما ٢ ٓكذٌْ للنذحعله مْ ذي         2013,2)ٍٔاو اذتآذا, 

  ذابذذذخ ّٓظذذذح ذو ئذذذُ يذذذشق الذذذحعله ا حاظذذذ٘ مذذذً مذذذ٣ل الحدئذذذاد اليدالذذذ٘         

ٗ ا حيدلذ٘ ا٤مذشٚ   ّسأٚ"بشاػش ّامشٌّ" اىُ الحعله عً اشٓج ا ْبآمت ّا٤شَذض 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
193 

 & .Brasher,Aّالذذذزٖ حيذذذذس بذذذالحضامً مذذذي أىؼذذذ ٘ اذتٔذذذاٗ الْٔمٔذذذ٘  )    

MacAndrew,P. & Sharples,M,2005      ُبٔينذا عشيذُ " يالذا ّامذشٌّ " بأىذ )

 Valk,J,H&Rashid,A,T&Elder,Lالحعله ا حاح بْاط ٘ ا٤شَضٗ اليدالذ٘ )  

  42011,( , ) 7,  2010( , ّاجلذذذذج يذذذذمت مذذذذً ) امحذذذذذ طذذذذاي ,   118 , 2010 ,

Rogers,K,D. ٘علذذذٙ أىذذذُ اطذذذح ذاو ا٤شَذذذضٗ ال٣طذذذلكٔ٘ الـذذذغريٗ ّالنْلذذذ )

ّا ظذاعذاد الش نٔذ٘ الؼ ـذٔ٘     Mobile Phonesٓذّٓا مرذمت اهلْاجذف اليدالذ٘    

PDAs   ّ٘اذتْاطٔت اللْظٔذTaplets     ّ٘أشَذضٗ الكنةٔذْجش النْلذ ,Laptops  

الحعلذٔه ّالذحعله ة أٖ مكذاٌ     ة عنلذٔت  Smart Phones ّاهلْاجذف الزئذ٘   

 ّأٖ ّ خ .

   ٌاهلاتف الذكSmart Phone : 

   ٕ  ج ذذْس ة ا٦ّىذذ٘ ا٤مذذريٗ معذذذل ا٢مذذح٣غ العذذا ٕ ٤شَذذضٗ اهلذذاجف الذذزي

%  68يةعظذذت جدذذذٓشاد ا٢حتذذاد الذذذّلٕ ل٣جـذذا٢د الحذذابي ل٥مذذه ا حعذذذٗ يذذاٌ 

, ينذا جلٔذذ    2012مً طكاٌ الةلذذاٌ اليامٔذ٘ امحلكذْا ٍْاجذف رئذ٘ بيَآذ٘ عذاو        

مي ن٘ الْٔىظكْ باٌ اجملنذْ  العذا ٕ ل٣ػذرتاياد ة مذمذ٘ اهلذاجف النذْل       

 Discover Digital Arabia, ينذذا ىؼذذشد  2012ملٔذذاس اػذذرتاغ عذذاو  6ّؿذذمت ل 

إظـأٜ٘  عذل اطح ذاو اهلاجف الذزيٕ ة مي دذ٘ الؼذش  ا٤ّطذي  ّ ذال      

إىل  2004إيشٓدٔا يؼذلخ عذً اصدٓذاد اطذح ذاو اهلْاجذف الزئذ٘ ة اللذرتٗ بذ          

يدذي    2011ّ  2009% , ّأٌ معذل ا٢طح ذاو جلاعف بذ  العذام    300ألعذل  2012

 ( .Y2D  ,2017  ,6)مذّى٘ 

 Learning Firstحةٔاٌ اعذذذذ بْاطذذذ ٘ يذذذمت مذذذً م١طظذذذ٘ )  ّّيدذذذا ٢طذذذ

Alliance ّ٘م١طظ , )Grunwald) ٌ51( يا    ّ  28% مً اذ٣ث ا ذذاسغ الراىْٓذ٘ 

    ّ % مذً ج٣مٔذز ا ذذاسغ ا٢بحذأٜذ٘ حينلذٌْ       8% مذً اذ٣ث ا ذذاسغ ا حْطذ ٘  

 ( .Obrien , A , 2013معَه ٍْاجف رئ٘ ة ا ذاسغ ْٓمٔا )

ا ظةْ  ة عذد ظاٜضٖ ّمظح ذمٕ اهلْاجذف الزئذ٘ ة   ٍّزا ا٢سجلا   ري 

الةلذاٌ ا حدذم٘ ّاليامٔ٘ علٙ ظذ طْاٛ ّاعحٔاد ىظة٘ يةريٗ مً ال ٣ث علٙ 

محلذذَا ة الةٔٝذذ٘ ا ذسطذذٔ٘ شعلذذَا مذذً أيرذذش ا٤شَذذضٗ ّالحدئذذاد الذذت ميكذذً       

 اطح ذامَا ة الحعله اليدال .

 :  ٌمفَىو اهلاتف الذك 

( اهلذذاجف الذذزيٕ بأىذذُ شَذذاص جينذذي بذذ   ذذذساد    2016,1ٓعذذشف )أمذذ  ٓذذْىع, 

ُٓنكذً مذً الْؿذْل ل٣ىرتىذخ      MP3ٍاجلٔ٘ ّيامريا ّمظاعذ س نذٕ ّمؼذغمت   ّ  

ّٓظذذذح ذو لحعنٔذذذمت الـذذذْد ّاللٔذذذذْٓ ّعذذذشض ّحتشٓذذذش ا ظذذذحيذاد اليـذذذٔ٘  

ّالْؿذذذْل لل ٓذذذذ ا٢لكرتّىذذذٕ ّإسطذذذال الشطذذذاٜمت اللْسٓذذذ٘ مذذذي الدذذذذسٗ علذذذٙ       

  الح ذذضًٓ الؼذذاممت, يَذذْ جينذذي بذذ  مٔذذضاد ا٢جـذذال ّاذتْطذذة٘ ة ى ذذاو ّاظذذذ  
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( بأىذذذُ ملذذذٔي مذذذً اهلْاجذذذف ارتلْٓذذذ٘     3, 2006بٔينذذذا ٓعشيذذذُ )ستنذذذذ محذذذامٕ,   

اعذاد الش نٔذذذ٘  ذذذادسٗ علذذذٙ جدذذذذٓه مذذذذماد محيْعذذذ٘ مذذذً اطذذذحعشاض       ّا ظذذذ

( بأىذذُ ٍذذاجف ملذذْٖ  Margaret,R, 2017ا٢ىرتىذذخ ّدعذذه الذذ امض,  ّعشيحذذُ )  

مذذضّد بكنةٔذذْجش ّمـذذاٜف نٔذذضِ عذذً اهلذذاجف العذذادٖ مرذذمت ى ذذاو الحؼذذغٔمت          

ّالدذسٗ علٙ حتنٔمت ج ةٔداد محيْعذ٘ ّالذذمْل علذٙ الْٓذت , ة ظذ  أػذاسد       

(Liane,C, 2017       ٛإىل أٌ اهلذذاجف الذذزيٕ ٍذذْ شَذذاص ميكذذً اللذذشد مذذً إشذذشا )

ا كا ذذاد باإلكذذاي٘  نٔذذضاد اطذذحعْر علَٔذذا الكنةٔذذْجش ة ا اكذذٕ مرذذمت إسطذذال        

 ّاطحدةال ال ٓذ ا٢لكرتّىٕ .

 : ًُاصتخدامات اهلاتف الذكٌ يف العنلًُ التعلًن 

اىحةذاِ  إٌ اىحؼاس اطح ذاو اهلاجف الزيٕ ّمـاٜـُ الكرريٗ شعلحذُ ستذي   

( ّالت نخ علٙ زتنْعذ٘  AT&Tالةاظر  ة اجملال الحعلٔنٕ , يلٕ دساط٘ )

% مذذً ا٦بذذاٛ ٓعحدذذذٌّ أٌ   71طذذي٘ ّشذذذ أٌ  18إلذذٕ  3مذذً أبذذاٛ ال ذذ٣ث مذذً طذذً   

% مذذيَه جيذذذٌّ أىَذذا ملٔذذذٗ    62اهلذذاجف الذذزيٕ ٓضٓذذذ يذذشق الذذحعله ل٥بيذذاٛ ,    

 52 ٣ث ة الـذف الذساطذٕ ,   % ّشذّا أىَا جؼصي ال 59باللعمت ة جعله ا٤بياٛ , 

% مذذذيَه أٌ ا ذذذذاسغ ٢بذذذذ أٌ جلذذذضو     32% س ةذذذْا أٌ جظذذذن  ا ذذذذاسغ بَذذذا, ّسأٚ    

 (.Obrien, A . 2013ال ٣ث باطح ذاو اهلاجف الزيٕ )

( اطذذذح ذاماد اهلذذذاجف الذذذزيٕ ة الحعلذذذٔه بأىذذذُ     Tricia,P,2013ّعذذذذدد )

 ٓظاعذ علٙ :

  ل٥شْب٘ بظشع٘ .جعله ال ٣ث ب شٓد٘ طَل٘ ّمشحي٘ ّالْؿْل 
 . ْٓالحعله ماسط الـف ّباطح ذاو الدذساد الـْجٔ٘ ّمللاد اللٔذ 
          ايحظاث مَاساد الحعله ا٢شحنذاعٕ مذي الدذذسٗ علذٙ جؼذاسغ ا علْمذاد بذ

 ا حعلن  .              

( اطذح ذاماجُ ة الـذف الذساطذٕ بذذالدذسٗ     Kibb, B, 2017ة ظ  أّكذ  ) 

 علٕ  :

  الحعله ع  ا٢ىرتىخ .الةعز ّالْؿْل  ـادس 
     اطذذح ذاو الح ةٔدذذاد ا  حللذذ٘ ة الحْاؿذذمت بذذ  ال ذذ٣ث ّبعلذذَه ّبٔذذيَه

 ّب  ا عله .
 . إسطال اليـْق ّجؼاسيَا ب  ادتنٔي 
 . ّ٘ٔكي شذاّل للنْاعٔذ ّجي ٔه ا٤عنال الذساط 
     ٘عنمت زتنْعاد ىداػٔ٘ ب  ا عله ّال ٣ث ع  ّطذاٜمت الحْاؿذمت ا ذعْمذ

 علٙ ادتَاص .
 . عنمت مدااي ئذْٓ ّؿْس لحظَٔمت الحعله 
 . ٘جظصٔمت ا ْاد الحعلٔنٔ٘ بؼكمت ؿْجٕ ّالعْدٗ هلا ظ  اذتاش 
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 : ًُتطبًقات اهلاتف الذكٌ التعلًن 

ج ةٔدذذاد اهلذذاجف ٍذذٕ بذذشامض م ج ْٓشٍذذا ل٥شَذذضٗ ؿذذغريٗ اذتصذذه مرذذمت       

اهلاجف الزيٕ ّاذتاطذْث اللذْظٕ ّميكذً حتنٔلذَا ّجرةٔحَذا علذٙ ادتَذاص مذً         

( , ّٓعذذذ الدةذذْل بَذذا يأظذذذ Viswanathan,P.2013ل محصذذش الح ةٔدذذاد )مذذ٣

أدّاد الذذحعله للصٔذذمت اذتذذالٕ مذذً أالذذال الشّكذذ٘ ّج٣مٔذذز مذذا  ةذذمت ا ذسطذذ٘         

( يدذذ صادد  Sarkar ,S,2014أؿذة  أمذش ظحنذٕ علذٕ مظذحْٚ العذاي يْيدذا لذذ )        

محصذش "  الح ةٔداد الحعلٔنٔ٘ بؼكمت ّاطذي ة اللذرتٗ ا٤مذريٗ ظٔذز صتذذ علذٙ        

( ج ةٔج جعلٔنٕ ماق با٤الال ّظذٍه , ّميكً 62200ابمت " ّظذِ أيرش مً )

 إسشا  رلا ل٥طةاث ا٦جٔ٘ :

       . ٘أىَا محاظ٘ علٙ مذاس الظاع 
 . ٘ٔحتحْٚ علٙ عياؿش جلاعل 
    . ٘ٔأىَا اطح ذاو مرنش لْ خ الرتي 
 . جظاعذ علٙ  ْ الزياٛ الحكيْلْشٕ لذٚ ال لمت 
 ؼاسي٘ .          أظذ اش  الحعله با  
 . جظن  ب ش  جعله بذٓل٘ جعحنذ علٙ اليف ّاللٔذْٓ ّالشطْو 
       . ٘عمت مً عنلٔ٘ الحعله محع  
 . ٕجحةي  ارط الحعله ا ي ْم 
         .  جظَمت الحْاؿمت مي ا علن 
 . ري ستذّدٗ ألكاٌ أّ ّ خ  

% مذً أبذاٛ أالذال     70( أٌ Obrien , A . 2013" )AT&Tّأظَذشد دساطذ٘ "   

% مذذذً ا٦بذذذاٛ عنْمذذذا ٓعحدذذذذٌّ أٌ لح ةٔدذذذاد اهلذذذاجف الذذذزيٕ       60الشّكذذذ٘  ّ

  الحعلٔنٔذذ٘ يْاٜذذذ يذذرريٗ ة جعلذذه مَذذاساد الدذذشاٛٗ ّاذتظذذاث ّالعلذذْو ّاللغذذاد   

% مذذً أبذذاٛ ج٣مٔذذز الـذذف الرذذاىٕ ٓعحدذذذٌّ أٌ ٍذذزِ الح ةٔدذذاد  عذذمت         90ّأٌ 

 الحعله  حي .

  : االلكرتوىًُ التعلًنًُ : لعاباهلاتف الذكٌ واأل ألعابثاىًا 

( إىل أٌ اللعة٘ الحعلٔنٔ٘ ٍٕ أٖ ىؼات ٓةزل 2006ٓؼري)ميذّس عةذ الظ٣و , 

 93-86ئذذذُ ال٣عةذذذٌْ شَذذذذا لحعدٔذذذج ٍذذذذف ّيدذذذا لدْاعذذذذ معٔيذذذ٘ , ّٓعشيَذذذا) 

Salen,K,T.& Zimmerman, E. 2004,      ُبأىَذا الي ذاو الذزٖ ٓي ذشت  داملذ )

ذدٗ ألذا ٓذ١دٚ ليحذاٜض  ابلذ٘ للدٔذاغ      ال٣عةٌْ ة ىذضا  ملحعذمت ّيذج أظكذاو ستذ     

 الكنٕ .

ا٢لكرتّىٔذذ٘ الحعلٔنٔذذ٘ بأىَذذا أىؼذذ ٘  لعذذاث( ا2015,1٤ّجعذذشف )سَٓذذاو الغذذْل,

أّمَذذاو جعلٔنٔذذ٘ الكرتّىٔذذ٘ ٍاديذذ٘ ّمي نذذ٘ جحلذذنً جلذذاع٣ بذذ  ا ذذحعلن          

محعذذاّى  أّ محيايظذذ  ,أيذذشادا أّ زتنْعذذاد , ّنحذذاص بحْظٔذذف ا ظذذحعذذاد       

لرتئذذذض علذذذٙ إظذذذشاص اليدذذذات ّإنذذذاو ا َذذذاو لحعدٔذذذج أٍذذذذاف  الحكيْلْشٔذذذ٘ ّا
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( 3, 2016جعلٔنٔ٘ ستذدٗ ة إااس الدْاعذ ا ْكْع٘, ّٓعشيَذا )عةذذا  اهلذذلج ,   

 ألعذذذاثا حذذذْيشٗ علذذذٙ ٍٔٝذذذاد الكرتّىٔذذذ٘ ّجؼذذذنمت    لعذذذاثبأىَذذذا ةٔذذذي أىذذذْا  ا٤ 

 الكلٔ٘ .اللٔذْٓ ّاهلْاجف اليدال٘ ّا٤شَضٗ  ألعاثا٢ىرتىخ ّ ألعاثاذتاطْث ّ

ا٢لكرتّىٔذذذ٘ ّاظذذذذذٗ مذذذً أٍذذذذه    لعذذذاث ّٓؼذذذري " شذذذادتش" إىل أٌ ؿذذذذياع٘ ا٤  

ملٔاس د٢ّس طذيْٓا ة أمشٓكذا يدذي , ينذا      25.1الد اعاد الـياعٔ٘ , ظٔز جذس 

%  55ا الكرتّىٔذ٘   ألعابذ  ذذ ماسطذْا    2011% مً ا٤مذشٓكٔ  ة عذاو    72ٓؼري إىل أٌ 

الكلٔ٘ , ّاٌ محْطذي الْ ذخ الذزٖ    ميَه مً م٣ل اهلْاجف النْل٘ ّا٤شَضٗ 

 ,Gallagherعاو مً ظٔاجُ )  12 لعاثٓدلُٔ اإلىظاٌ الةالغ ة  اسط٘ ٍزِ ا٤

2011,P 4-6  ّيدذذا لذساطذذ٘  لعذذاث(, ينذذا أٌ معذذذل ا ناسطذذ٘ الْٔمٔذذ٘ هلذذزِ ا٤

(APD ًاسجلي م )2012د ٔد٘ ة عاو  80 (  إىل طاعحClavines ,R . 2015. ) 

" م اطذح ٣  أساٛ   Joan Ganz Cooneyطذ ٘ مشيذض "  ّة دساط٘ نخ بْا

طذيْاد  ظذْل معذذل اطذح ذاو أبيذاٍٛه       10إىل  2مذً أبذاٛ ال ذ٣ث مذً عنذش       1577

% مذذذً ا٤الذذذال   71ل٥شَذذذضٗ ا٢لكرتّىٔذذذ٘ ا  حللذذذ٘ , ّأػذذذاسد أساَٜذذذه إىل أٌ     

%  41% ٓظذذح ذمٌْ اذتاطذذْث اللذذْظٕ ,  55اهلذذاجف الذذزيٕ ,  ألعذذاثٓظذذح ذمٌْ 

الحعلٔنٔذ٘ , ينذا يؼذلخ الذساطذ٘ عذً أٌ يذرري        لعذاث أشَضٗ ا٤ٓظح ذمٌْ 

ا٢لكرتّىٔذذ٘ ٓكذٌْ بغذذشض   لعذاث مذً الْ ذخ ا ظذذحَلا ة  اسطذ٘ ج ةٔدذذاد ا٤   

الرتئ٘ يدي , ّ أّؿخ بلشّسٗ ج ْٓش ٍزِ الح ةٔداد لحكذٌْ أيرذش يعالٔذ٘    

 ( .Moll , M . 2015ة حتدٔج ىحاٜض جعلٔنٔ٘ ستذدٗ .)

 55" أٌ Jone Ganz Cooneyش" ّ دساطذ٘ مشيذض "  ّٓحل  مً دساط٘ "شادت

ا٢لكرتّىٔ٘  ٓذحه  اسطذحَا مذً مذ٣ل اهلذاجف       لعاث% علٙ الحْالٕ مً ا٤ %71 ّ

الزيٕ , ّ أٌ ٍزِ اليظت ة طةٔلَا للضٓادٗ ياىعكاغ ٢صدٓاد اىحؼذاس اهلْاجذف   

الزئذذذ٘ مداسىذذذ٘ بذذذا٤شَضٗ ا٢لكرتّىٔذذذ٘ ا٤مذذذشٚ , ٍّذذذْ مذذذا ٓذذذذعْ لحْشٔذذذُ       

اهلذاجف   ألعذاث للحعشف علٙ طةمت ا٢طذحلادٗ الرتبْٓذ٘ ّالحعلٔنٔذ٘ مذً      ا٢ٍحناو

الكرتّىٔذذذ٘ شذٓذذذذٗ بأٍذذذذاف  ألعذذذاثالذذذزيٕ ا حاظذذذ٘ , ّأطذذذالٔت ّاذذذش  إىحذذذاط  

 جعلٔنٔ٘ ستذدٗ مـنن٘ للنناسط٘ مً م٣ل اهلاجف الزيٕ .

  اهلاتف الذكٌ : ألعابممًشات 

 لعذذذذاثا٤الحعلٔنٔذذذذ٘ للذذذذَاجف الذذذذزيٕ ػذذذذأىَا ػذذذذأٌ شتحلذذذذف     لعذذذذاثإٌ ا٤

ا٢لكرتّىٔذذ٘ الذذت ٓذذحه إىحاشَذذا بأٍذذذاف جعلٔنٔذذ٘ جحنٔذذض عذذً  ريٍذذا مذذً ّطذذاٜمت  

 ّأدّاد الحعله ا٤مشٚ بأىَا :

 .جظاعذ علٙ جينٔ٘ مَاساد الحلكري ا ي دٕ ّظمت ا ؼك٣د ّاختار الدشاس 
   جظاعذ علٙ جينٔ٘ الحلكري اإلبذاعٕ ّالرد٘ باليلع ّحتدٔج الزاد ّ عذمت

 شزبا.الحعله  حي ّأيرش 
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      جظذاعذ علذذٙ بدذاٛ اذذذش الذذحعله , ٢عحنادٍذا علذذٙ أيرذذش مذً ظاطذذ٘ باطذذح ذاو

 ا ١ذشاد الظنعٔ٘ ّالةـشٓ٘ .
    ٘حتدج ا٤ٍذاف ا ششْٗ بحدظٔه الحْٚ رت ْاد ؿغريٗ جح لذت اطذحصاب

 جغزٓ٘ ساشع٘.  ميستذدٗ 
        جظاعذ علٙ جلشٓذ الحعلٔه ّجشاعذٕ اللذشّ  اللشدٓذ٘ ّجحياطذت مذي إمكاىذاد

 يمت محعله .ّ ذساد 
          جظذذاعذ ا ذذحعله علذذٙ الحعذذشس مذذً ارتـذذْم٘ ة اللعةذذ٘ اللشدٓذذ٘ , ّجؼذذصي

 الحعاٌّ إرا ما ياىخ ةاعٔ٘ .
 اىاد عذا ادتَاص أّ اهلاجف الزي٢ٕ جشجةي بضمً أّ مكاٌ , ٢ّ حتحاط إلمك. 
         جظاعذ علٙ ايحظاث مَذاساد الحعامذمت مذي ا٤شَذضٗ ا٢لكرتّىٔذ٘ بؼذكمت  ذري

 محعنذ .
  ّالدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ ّجيؼذذي الذذزياٛ ّطذذشع٘ الذذحلكري       جينذذٕ الذذزايش ٗ

 ّا٢طحصاب٘ .
        ْج ْس ظع ا ةادسٗ ّالح  ٔي ّجضٓذذ الذايعٔذ٘ ٢عحنادٍذا علذٙ اللعذت ٍّذ

 مٔمت ي شٖ لذٚ ا حعله .
        حتظً مً ا َاساد اإلدسائ٘ ّالحآصس اذتشيذٕ الةـذشٖ , يَذٕ جيظذج بذ

 عةذذذا  اهلذذذلج (,)2,  2015 ظشيذذ٘ العذذ  ّاطذذحصاب٘ الٔذذذ. )عاٜؼذذ٘ العنذذشٚ , 

2015  ,5(,)Hill , L . 2014 . ) 

اهلذاجف   ألعذاث ّ ذ أششٓخ عذد مذً الذساطذاد يؼذلخ عذً يْاٜذذ اطذح ذاو       

 ا٢لكرتّىٔ٘ ة عنلٔ٘ الحعله مرمت : لعاثالزيٕ ّا٤

  ( ٘دساطذBuigs , L . 2013 ):       اهلذاجف   ألعذاث ّالذت اطذحَذيخ ا داسىذ٘ بذ

 8الحدلٔذٓذذ٘ ة جعلذذه ا٤الذذال , ّاطذذحَذيخ ا٤الذذال مذذً  لعذذاثالذذزيٕ ّا٤

 ألعذذاثطذذيْاد , ّأظَذذشد اليحذذاٜض أٌ ارتذذ اد الرتبْٓذذ٘ ا كحظذذة٘ مذذً      10إىل 

اهلاجف الزيٕ ياىخ أيرش محع٘ مً ّشَ٘ ى ش ا٤الال , ينذا أظَذشد   

 لعذذاث اهلذذاجف الذذزيٕ عذذً ا٤    ألعذذاث% مذذً ا٤الذذال يلذذلْا  اسطذذ٘     90أٌ 

 الحدلٔذٓ٘ .
 دساطذذ( ٘Abdul Rahman ,N . 2015 ):    ٍّ٘ذذذيخ لةيذذاٛ لعةذذ٘ جعلٔنٔذذ

باطذذح ذاو اهلذذاجف الذذزيٕ لذذحعله اللغذذ٘ ا٢صتلٔضٓذذ٘ , ّّكذذعخ زتنْعذذ٘      

 اهلاجف الحعلٔنٕ ّج ةٔداجُ . ألعاثمعآري لح ْٓش ّجـنٔه 
  ( ٘دساطذQusay,H,M.& Popowicz ,P .201 ) :    ذذمخ ميَصٔذ٘ جـذنٔه ّ

َ  ألعذذذاث صٔذذذاد ادتذٓذذذذٗ ٢طذذذح ذاو ا٤شَذذذضٗ   اهلذذذاجف الذذذزيٕ يأظذذذذ ا ي

 اليدال٘ يآلٔ٘ لحعله ال زت٘ ا٤ّلٔ٘ لعله اذتاطْث .
 ( ٘دساطذذذذذذذChiew,L,T.&Wan,F,W.I.&Seong,C,T.2010):  ّيؼذذذذذذذلخ

الذساط٘ عً جأذري لعة٘ الكرتّىٔذ٘ جلاعلٔذ٘ مـذنن٘ ّم ذْسٗ ّيذج  ذْرط       

 ماق ة ايحظاث ملأٍه العلْو .
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 ( ٘دساطذذAsgari ,M. & Kauf man ,D. 2009) :  ّأيذذذد علذذٙ ّشذذْد

ا٢لكرتّىٔذذذ٘ الرتئَٔذذذ٘   لعذذذاثزتنْعذذذ٘ عياؿذذذش جظذذذح ذو ة جـذذذنٔه ا٤  

الكرتّىٔذ٘ جشبْٓذذ٘ اعحنذادا علذٙ أٍذذذاف     ألعذاث ّميكذً اطذح ذامَا لحـذذنٔه   

ا جعلٔنٔذ٘ حتلٔضٓذ٘ ّ شزابذ٘    ألعابذ جعلٔنٔ٘ ستذدٗ ألا ٓظذاعذ علذٙ ابحكذاس    

 ة الْ خ ىلظُ .
  ( ٘دساطذDougles, H,C. 2011) :    ا٢لكرتّىٔذ٘   لعذاث ّيؼذلخ عذً جذأذري ا٤

 ة جعلٔه ا٤الال اذتظاث ّالعلْو ة ا ذاسغ ا٢بحذأٜ٘ ّصٓادٗ الحعـٔمت .
    , ّٖاطذذذذحَذيخ حتْٓذذذذمت ستحذذذذْٚ مذذذذيَض     : (2015دساطذذذذ٘ )طذذذذلنٙ الؼذذذذنش

  الكرتّىٔذذ٘ جعلٔنٔذذ٘ ّيذذج ى شٓذذ٘ )شاىٔٔذذُ( للذذحعله       ألعذذاثالشٓاكذذٔاد إىل 

ا٢لكرتّىٔذذذ٘ ا ـذذذنن٘ ة جينٔذذذ٘ مَذذذاساد    لعذذذاثّيؼذذذلخ عذذذً يعالٔذذذ٘ ا٤ 

 الحلكري الشٓاكٕ ّالحعـٔمت لذٚ جلنٔزاد ا شظل٘ ا٢بحذأٜ٘ .
  , ّاطذذحَذيخ الحعذذشف علذذٙ مضآذذا ّشتذذااش     : (2015دساطذذ٘ )عةذذذا  اهلذذذلج

الكرتّىٔذذذ٘  ألعذذاث ا٢لكرتّىٔذذذ٘ , ّأّؿذذخ بأٍنٔذذذ٘ جـذذنٔه ّإىحذذذاط    لعذذاث ا٤

حياطذذت مذذي الةٔٝذذاد العشبٔذذ٘ فٔذذز جؼذذحنمت علذذٙ عياؿذذش ادتذذزث  جعلٔنٔذذ٘ ج

 ا٢لكرتّىٔ٘ ػاٜع٘ ا٢ىحؼاس . لعاثّالحؼْٓج ا حلني٘ ة ا٤

  اهلاتف الذكٌ التعلًنًُ : ألعاباملىاصفات الىاجب تىافزٍا يف  

( ذ٣ذ٘ مْاؿلاد ٢بذ مذً جْايشٍذا ة   Moreno-Ger,P,et al ,2008ّكي )

 ا٢لكرتّىٔ٘ : لعاثا٤

 : مذذذي مةذذذادٟ الذذذحعله ا٢لكرتّىذذذٕ ة مشاعذذذاٗ ا٢طذذذح ذاو ا ظذذذحدمت      الحكامذذذمت

 ّالحلكري ّا٢يحؼاف .
 : لحل  ا٢ظحٔاشاد ا  حلل٘ لل ذ٣ث ّا ظذحْٓاد ا عشئذ٘ الظذابد٘      الحكٔف

 ّا٤ٍذاف ا حْ ع٘ .
 : اللذذْسٖ ٤داٛ ا ذذحعله ّجدذذذٓه جغزٓذذ٘ ساشعذذ٘ ٢طذذحصابحُ علذذٙ أٖ    الحدٔذذٔه

 مرري ٓحلاعمت معُ .

ا٢لكرتّىٔذذذذ٘  لعذذذذاث( مْاؿذذذذلاد اPrensky,M. 2007٤ة ظذذذذ  ظذذذذذد ) 

 الحعلٔنٔ٘ ئنا ٓلٕ  :

                             . ّ٘شْد  ْاعذ ذابح 
 . ٘حتذٓذ اهلذف مً اللعة 
        . ا٢عحناد علٙ عياؿش الحلاعمت 
 ٓه جغزٓ٘ ساشع٘ ّجدٔٔه ا٤داٛ ّشتششاد الحعله .جدذ 
 . ٖا٢عحناد علٙ أطع الـشا  ّا يايظ٘ ّالحعذ 

( عيذذذ جـذذنٔه لعةذذ٘  Asgari ,M. & Kauf man ,D. 2009ّّيدذذا لذذذ )

 جعلٔنٔ٘ الكرتّىٔ٘ جياطت اهلاجف الزيٕ ٢بذ مً ا٤مز ة ا٢عحةاس  :
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  : ّاكذذذع٘ , حتحذذذْٖ علذذذٙ  )جكذذذٌْ راد جعلٔنذذذاد  مشاعذذذاٗ مـذذذاٜف الذذذحعله

 جلنٔعاد ّمظاعذاد , جْيش جغزٓ٘ ساشع٘( .
 : ٜ٘ٔجكٌْ راد  ْاعذ ستذذدٗ , حتحذْٖ  ذذس مذً      مشاعاٗ ارتـاٜف اإلىؼا(

الحعذذذٖ ّالـذذعْب٘ , جعحنذذذ علذذٙ الح ٔذذمت ّجذذرري الللذذْل , جؼذذعش ال٣عذذت      

بالحعكه ّالظذٔ شٗ , جدذذو مكايٝذاد , جكذٌْ جلاعلٔذ٘ جعحنذذ علذٙ اطذحصاب٘         

 .ال٣عت( 
   : ٘امحٔذذاس الشطذذْو ّا ذذ١ذشاد الـذذْجٔ٘ عالٔذذ٘     مشاعذذاٗ ارتـذذاٜف الحدئذذ(

ادتذذذْدٗ , جكذذذٌْ راد طذذذشعاد حتنٔذذذمت ّختذذذضًٓ عالٔذذذ٘ , أٌ جكذذذٌْ ّاشَذذذ٘       

 الحلاعمت  ئ٘ با٤لْاٌ ّالحلاؿٔمت الذ ٔد٘ ّالشطْو ا حعشي٘( .
 : ٘ٓاللشّ  اللشد ٗ جشاعٕ   )جشيض علٙ امح٣ياد ال٣عة  ّم اجَه مشاعا

  اد جْاؿذذمت بذذ  ال٣عذذت ّاللعةذذ٘ , جشكذذٕ الحـذذْساد الزاجٔذذ٘ لكذذمت ٢عذذت  إجيذذ

 ةاعٕ( .,   يشدٖ  ,جعاّىٕ  ,جعحنذ علٙ أ ات لعت شتحلل٘ )جيايظٕ 

   ــايت تصــنًه ــابمع ــض       ألع ــا  ب ــذ م ــض الزوضــُ وتقمً ــذكٌ لطف اهلــاتف ال

 املدرصُ :

الحعلٔنٔ٘ ة جؼري الحعل٣ٔد الت م إششاَٜا ظْل الح ةٔداد ا٢لكرتّىٔ٘ 

% مذذً الح ةٔدذذاد الحعلٔنٔذذ٘ ا ذيْعذذ٘ جظذذحَذف ا٤الذذال      80محصذذش " ابذذمت " أٌ  

%  47الـغاس, ظٔز صادد ىظة٘ الح ةٔداد ا ْشَ٘ ٤الال ما  ةذمت ا ذسطذ٘ مذً    

 ( .2,  2012)ىاىظٕ الظٔذ ,  2011إىل  2009% ة اللرتٗ مً  72إىل 

صنْعذ٘ مذً ارتـذاٜف    ّالمت الشّك٘ ّيدذا للكحابذاد اليلظذٔ٘ ٓحنحذي أل    

الكرتّىٔذ٘ جْشذُ لذُ , يَذْ      ألعذاث الت نٔضِ ّالت جيت مشاعاجَذا عيذذ جـذنٔه    

ٓحنحي بش ةذ٘  ْٓذ٘ ل٣طذح ٣  ّا٢طحكؼذاف ّارتٔذال الْاطذي , ّمدذذسٗ علذٙ         

الرتئض ّا٢ىحةاِ ل٥ػٔاٛ الظْط٘ , ينا أىُ َٓحه باللعت ّلذُٓ ّلي ػذذٓذ  

ظظاغ با٢طحد٣ل ّمئمت إلظَذاس اىلعا٢جذُ   بُ , ّلذُٓ مْٔل  ٔادٓ٘ ّحيت اإل

ا  حللذذ٘ , ينذذا ُٓ َذذش ة ٍذذزِ ا شظلذذ٘  ذذذساد ة الظذذٔ شٗ علذذٙ العلذذ٣د         

 ( .1,  2017الـغريٗ مرمت ا٤ؿابي ّيف الٔذ )ٍال٘ اذتشٓشٖ , 

 لعذاث ( إىل اىُ باإلكاي٘  عذآري جـذنٔه ا٤  Naranjo, C. 2011لزلا جؼري)

ف ا شجة ٘ باهلذف مذً اللعةذ٘ ّعنذش ال لذمت     ا٢لكرتّىٔ٘ بْشُ عاو ّارتـاٜ

اهلذذاجف الذذزيٕ ا ْشَذذ٘ ل٥الذذال  ألعذذاثا ظذحَذف ٢بذذذ أٌ ىشاعذذٕ ة جـذذنٔه  

 الـغاس زتنْع٘ أمشٚ مً ا عآري ٍٕ :  

           أٌ ٓعحنذ الحـذنٔه علذٕ مذ اد لذذمض ال لذمت ة اللعةذ٘ , ّرلذا مذً مذ٣ل

 اظحْاَٜا علٙ :
           . ٗسطْو عالٔ٘ ادتْد 
 ال محعشي٘ .ؿْس ّأػك 
        . ٘ٓم١ذشاد بـشٓ٘ ذش 
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 . ٘عياؿش ةالٔ٘ جْيش ا حع 
 : أٌ ٓحياطت الحـنٔه مي ظصه ػاػ٘ اهلاجف الـغريٗ , ّرلا مً م٣ل 

 . ٘الرتئض علٙ عياؿش ّسطْو ّآدْىاد الحيدمت ّالحلاعمت مي اللعة 
   . جةظٔي ا٤اش ارتاسشٔ٘ ّارتللٔاد 
  ٌجةظٔي الـْس ّا٤ػكال بدذس اإلمكا. 

 : مشاعاٗ اطح ذاو ال لمت للعة٘ بؼكمت مظحدمت ّرلا مً م٣ل 
      اظحْاَٜا علٙ عياؿش جْيش ا حع٘ ّ ظذت ا٢طحكؼذاف ّأٌ جكذٌْ العياؿذش

 مشجة٘ ّمشيضٗ .
          يت الشطْو ّالشمذْص الذت لٔظذخ هلذا ع٣ ذ٘ با َنذ٘ ا  لْبذ٘ ظحذٙ ٢ 

 جؼحخ ا٢ىحةاِ .
       ّأؿذذابي ال لذذذمت   مياطذذة٘ العياؿذذش الحلاعلٔذذ٘ ا حلذذني٘ مذذذي ظصذذه ٓذذذ

 ّ ذساجُ اذتشئ٘ .
 ينا أيذد علٙ كشّسٗ :

      ٘أٌ جكذذٌْ الشطذذْو ّا٢ٓدْىذذاد ّالـذذْس ا ظذذح ذم٘ مألْيذذ٘ لل لذذمت ّطذذَل

 اللَه .     
        الحدلٔذذمت مذذً الكلنذذاد ا كحْبذذ٘ ّعيذذذ اطذذح ذامَا جكذذٌْ  ذذْاس الـذذْس الذذت

 جْكعَا .       
 : ثالجا : االىتباه 

ا٤طاطذذٔ٘ الذذت جةيذذٙ علذذٙ أطاطذذَا بدٔذذ٘   جعذذذ عنلٔذذ٘ ا٢ىحةذذاِ ٍذذٕ العنلٔذذ٘   

العنلٔذذذاد ا عشئذذذ٘ ا٤مذذذشٚ , يةذذذذٌّ ا٢ىحةذذذاِ ٢ ٓظذذذح ٔي اإلىظذذذاٌ أٌ ٓذذذذسغ   

( يا٢ىحةذذاِ ة مْا ذذف الذذحعله Umilta,c.1998,23أّٓحذذزيش أّ ٓح ٔذذمت ّٓةحكذذش )

لُ أٍنٔ٘ ة مظذاعذٗ الذزايشٗ علذٙ سطذه مذشاٜي علذٙ ػذةك٘ ا٤عـذاث بذا            

لعدمت" ّالت جحْ ف يلاٛجَا علٙ شْدٗ عنلٔذاد الذحعله    ٓ لج علَٔا " مشاٜي ا

 2005ّعلٙ الدذسٗ علٙ ا٢ظحلاظ با٢ىحةاِ اْال مْا ف الحعله  )جغشٓذ عنشاٌ , 

6. ) 

لزلا ٓشٚ ا ح ــٌْ اىُ أظذ أٍه العْاممت ا ١ذشٗ ة عنلٔ٘ الذحعله , الذت   

لذُ ّعلٔذُ ٓحْ ذف    جيت أٌ ٓيحةُ هلا الرتبٌْْٓ , يَذْ أطذاغ الةيذاٛ ا عذشة بأين    

 مظحْٚ ا٤داٛ يارا ياٌ ا٢ىحةاِ  ْٚ ياٌ ا٤داٛ ا عشة مرنش ّيعال .

يعنلٔ٘ الحعله ّالحعـذٔمت جح لذت اىحةاٍذا مشيذضا ّيعذا٢ مذً ا ذحعلن  ة        

ياي٘ ا شاظمت , يندذاس ما ٓحعلنذُ اللذشد ّحيـذلُ مذً ا عشيذ٘ خيحلذف عيذذما        

ما ٓكٌْ ة أعلٙ دسشاجُ )لةيٙ شذٓذذ   ٓكٌْ ا٢ىحةاِ ة مظحْٓاجُ الذىٔا عيُ عيذ

2005  ,1  . ) 

ّٓعشف ا٢ىحةاِ بأىُ اطحعذاد إدسايٕ عذاو ٓدذْو بحْشٔذُ اللذشد ضتذْ مْ ذف       

(, ّٓعشيذذُ)ّلٔه 239, 2008معذذ  يكذذمت أّ يصضٛ)معحذذض ٓذذْىع , صتذذاٗ طذذعٔذ ,    
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( بأىذُ عنلٔذ٘ جشئذض الذْعٕ علذٕ بعذض ال ذْاٍش        33, 1988عةٔذ ّ يْصٖ اُ , 

  ْاٍش ّا ررياد ا٤مشٚ , ة ظذ  ٓشٚ)الظذٔذ علذٕ ّياٜدذ٘ ستنذذ     ّاطحةعاد ال 

( اىُ الرتئض الْاعٕ للؼعْس علذٙ ميةذُ ّاظذذ يدذي ّ اٍذمت ا يةَذاد       17,  1999

 ا٤مشٚ ا ْشْدٗ معُ .

يالةٔٝ٘ الٔ ٘ باإلىظاٌ نحلٞ بكرري مذً ا ذررياد اذتظذٔ٘  ا  حللذ٘  ذري      

ٓظذذح ٔي أٌ ٓيحةذذُ هلذذا ةٔعذذا ة ىلذذع الْ ذذخ أٌ ولٔذذاد ا٢ىحةذذاِ لذٓذذُ  علذذُ ٢ 

 ئدْو باىحداٛ عذد ميَا لرييض اىحةاٍُ علَٔا م٣ل ّ خ مع  .

ّ ذمخ ىحاٜض الذساطاد ّالةعذْس الذت أششٓذخ ظذْل العدذمت الةؼذشٖ الكذرري        

 مً ا علْماد الت ميكً ا٢طحلادٗ ميَا ظْل ٍزا الؼأٌ ميَا أٌ :

 ّا ٣ظ ٘ ّاإلدساغ .الحعله ٓحه مً م٣ل جشئض ا٢ىحةا ِ 
    ا٢ىلعذذذال ٓدذذذْد إىل ا٢ىحةذذذاِ ّا٢ىحةذذذاِ ٓدذذذْد بذذذذّسِ إىل الذذذحعله , يا٢ىذذذذماط

ا٢ىلعذذذالٕ مذذذي مْا ذذذف الذذذحعله ٓذذذْ   ا٢ىحةذذذاِ ّٓدذذذْد إىل الذذذحعله ّٓدذذذْٖ      

 الحزيش .
     ِبْٔلْشٔا ٓظحعٔمت جعله ػٕٛ ٢ ٓحه جْشُٔ ا٢ىحةاِ إلٔذُ , ينٔكذاىضو ا٢ىحةذا

 ّالحزيش. ٓدْد عنلٔاد الحعله
    , ٌ25,  2001اطحراسٗ ا٢ىحةاِ ة مْا ف الحعله ٓظاعذ الزايشٗ . )جغشٓذذ عنذشا 

 ( .26ذذذ 
 ّ ميش ا٢ىحةاِ بر٣ذ٘ مشاظمت أطاطٔ٘ :

        ٘مشظلذذذ٘ الكؼذذذف : اإلظظذذذاغ بْشذذذْد مذذذررياد ظظذذذٔ٘ ة الةٔٝذذذ٘ الٔ ذذذ

 باطح ذاو اذتْاغ 
  د ٍذذذزِ مشظلذذذ٘ الحعذذذشف : الحعذذذشف علذذذٙ اةٔعذذذ٘ ّػذذذذٗ ّىذذذْ  ّظصذذذه ّعذذذذ

 ا ررياد .
   ُمشظلذذذ٘ ا٢طذذذحصاب٘ : امحٔذذذاس مذذذرري معذذذ  مذذذً بذذذ  عذذذذٗ مذذذررياد ّجَٔٝحذذذ

 ( .51,  2015للنعادت٘ ا عشئ٘ ا ْطع٘ .  )م٢ْٚ ا ـ لٙ , 

ّٓدظذذه ا٢ىحةذذاِ مذذً ظٔذذز ا ْ ذذي إىل ىذذْع  ٍنذذا ا٢ىحةذذاِ للذذزاد ّا٢ىحةذذاِ         

ا٢ىحةذذاِ  ذذرري ّاظذذذ  للةٔٝذذ٘ الٔ ذذ٘ , بٔينذذا ٓدظذذه مذذً ظٔذذز عذذذد ا ذذررياد إىل  

( , ة ظذذ  ٓدظذذه مذذً ظٔذذز  27,  2008أّا٢ىحةذذاِ لعذذذٗ مذذررياد )طذذَري معذذشّف ,  

 اةٔع٘ ا ررياد إىل ذ٣ذ٘ أىْا  ٍٕ :

  : ْٖٓشذذذُ اإلسادٗ ل٣ىحةذذذاِ لؼذذذٞ  ٍّذذذْ اىحةذذذاِ مدـذذذْد محعنذذذذ ا٢ىحةذذاِ اإلساد

 .مع 
 : ُٖٓش ه اللشد علٙ ا٢ىحةاِ لُ . ا٢ىحةاِ الدظش  ٍّْ اىحةاِ ملشّض 
  : ٖم٢ْٚ علذذذٙ ا٤ػذذذٔاٛ ا عحذذذادٗ.) ٍّذذذْ الرتئذذذض ا عحذذذاد   ا٢ىحةذذذاِ ا٢عحٔذذذاد

 (.50,  2015ا ـ لٙ, 
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  : ٖٓؼذري مـذ ل  ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ جملنْعذ٘ ا٦لٔذاد الذت          ا٢ىحةاِ الةـذش

جظذن  لذُ بامحٔذاس    حتذ ّجدلمت مً ا ررياد الةـذشٓ٘ الٔ ذ٘ بذاللشد ّالذت     

بعض مً ٍزِ ا ررياد الةـشٓ٘ للرتئض علَٔا دٌّ  ريٍا ّرلا ة زتال 

 ( .Karla,K,E.et. al, 2011, 503الش٠ٓ٘. )

( علذٙ  Tsotsos , J,K.et .al , 1995ّحتحْٚ ولٔ٘ ا٢ىحةاِ الةـشٖ ّيدذا لذذذ )  

أسبع٘ مكْىاد ٍٕ:

 . ٖامحٔاس مي د٘ ا٢ٍحناو داممت اجملال الةـش 
 . ٘ٔامحٔاس ا ررياد ّالـلاد راد ا٤ٍن 
 . ٖالحعكه ة جذيج ا علْماد م٣ل ارت٣ٓا العـةٔ٘ للي او الةـش 
 . ٚالدذسٗ علٙ الحعْل مً ىد ٘ اٍحناو إىل أمش 

( مكْىذذاد ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ إىل ذ٣ذذذ٘ 32,  1998الظذذٔذ علذذٕ , )ة ظذذ   ظذذه 

 أ ظاو ٍٕ :

 : رري ة اجملال الةـشٖ .ٍّٕ ستاّل٘ حتذٓذ مْ ي ا  الةعز 
 : ّ٘ٔجعين اىحداٛ ؿل٘ أّ مرري ّ اٍمت الةا ٕ . الحـل 
 : َ٘ٝٔجْ ي ظَْس ا رري ىلظُ ّا٢طحصاب٘ لُ بيلع ال شٓد٘ . الح ٍّٕ 

 : ًٍاس االىتباه البصز  

اىلٔنْف( مً أػَش امحةاساد  ٔذاغ ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ     -ٓعح  امحةاس)بْسدٌ

(,)الظذذٔذ 1972ٍّذذْ ٓعذذشف بامحةذذاس الؼذذ ت, ّ ذذاو يذذمت مً)عةذذذ ادتذذْاد اذذُ ,       

( بحعشٓةُ , ّا٢محةاس ٓدٔع م اٍش ا٢ىحةاِ ا  حللذ٘ ّٓح لذت   1990الظنادّىٕ ,

 ٘ ستذذذذدِ مذذذً ا لعذذذْق الظذذذشع٘ ّالذ ذذذ٘ ة جشئذذذض ا٢ىحةذذذاِ للذذذرتٗ صمئذذذ    

( طذذذ ش مذذذً ا٤س ذذذاو مْصعذذذ٘ علذذذٙ ػذذذكمت  31ّٓحكذذذٌْ مذذذً ّس ذذذ٘ حتحذذذْٖ علذذذٙ)

( زتنْعذاد , ألصنذْ    10( أس ذاو , حيحذْٖ يذمت طذ ش علذٙ)     5 -3زتنْع٘ مذً) 

( س نذا وّكذعخ   1240( س نا ة يمت ط ش, ّا٢محةاس الكلٕ حيحْٖ علٙ )40أس او )

حلذذادٖ برتجٔذذت ّجظلظذذمت مدذذيً ّبؼذذكمت  ذذري ميذذح ه الحْصٓذذي ّ ذذري محظذذاّٖ ل    

, ّٓ لذذت مذذً ا لعذذْق الةعذذز عذذً أس ذذاو ستذذذدٗ ّٓدذذْو    اظحنذذا٢د اذتلذذ 

بؼ ةَا مشاعًٔا الذ ٘ ّالظشع٘ علنًا بأٌ مذٗ ا٢محةذاس د ٔدذ٘ ّاظذذٗ يدذي ة     

أ لت ا٤ظٔاٌ , ّاطح ذمخ العذٓذ مً الذساطاد ٍزا ا٢محةاس ماؿ٘ ة اجملال 

 الشٓاكٕ)*(.

 كرتوىًُ والقدرَ علِ االىتباه :التعلًنًُ واالل لعابالعق ُ بني األ 

أيذد الذساطاد ا ح ــ٘ علٙ الع٣ ذ٘ الكذةريٗ بذ  الذ امض ّا٤طذالٔت      

 الذذت جظذذح ذو اللعذذت ة ا ناسطذذاد الحعلٔنٔذذ٘  ّحتظذذ  الدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ     

 مرمت :

                                                           
 دساطذذ٘, (2006,  )عكلذذ٘ طذذلٔناٌ (, دساطذذ2005٘,س)أمحذذذ ظظذذً عاػذذْ  دساطذذ٘ (,2012)ىةٔذذمت أمحذذذ, دساطذذ٘*

 (.2017دساط٘ )ٍؼاو ٍيذاّٖ ,, (2008صتاِ طعٔذ,, )معحض ْٓىع
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    , ّٖاطذذذح ذو الةاظذذذز م٣هلذذذا أطذذذلْث اللعذذذت      : (2005دساطذذذ٘ )أميذذذً اهلذذذاد

 ة حتظ  ا٢ىحةاِ لذٚ ا٤الال ا عا   عدلٔا .الرتئ  ّ ٔاغ أذشِ 
  , ( أعذذذد الةاظرذذ٘ بشىذذامض جعلٔنذذٕ  ذذاٜه 2008دساطذذ٘ )طذذَري ستنذذذ معذذشّف

الحعلٔنٔ٘ ّاطح ذمحُ ة حتظ  دسش٘ ا٢ىحةاِ لذٚ ا٤الذال   لعاثعلٙ ا٤

 ا حأمشًٓ دساطٔا , ّاذةخ ال ىامض يعالٔ٘ يةريٗ .
    , ألعذذذاثالحدلٔذٓذذذ٘ ّ لعذذذاثّشذذذخ بذذذ  ا٤ صا :( 2011دساطذذذ٘ )شَٔذذذاٌ أمحذذذذ 

جعلٔنٔذذ٘ لحينٔذذ٘ مَذذاساد اإلدساغ الةـذذشٖ     ألعذذاثينةْٔجشٓذذ٘ ّم إىحذذاط  

 لذٚ ا٤الال رّٚ ؿعْباد الحعله ّشزث اىحةاٍَه .
    , الكرتّىٔذ٘ اعحنذذد    ألعذاث ّاطذح ذمخ الةاظرذ٘    :( 2012دساط٘ )ىذْسا أطذعذ

جينٔذذ٘ الدذذذسٗ علذذٙ علذذٙ جحذذابي عذذشض سطذذْماد ذيأٜذذ٘ ّذ٣ذٔذذ٘ ا٤بعذذاد ة 

 الحنٔٔض الةـشٖ .
    ,  اطذذح ذو الةاظذذز بشىذذامض ظاطذذذْبٕ     : (2013دساطذذ٘ )عةذذذ العضٓذذض عةذذذذ ا

لحعظ  ا٢ىحةاِ الةـشٖ ّجينٔ٘ الدذسٗ علٙ الرتئذض لذذٚ ا٤الذال رّٚ    

 اإلعا ٘ العدلٔ٘ الةظٔ ٘ ّاذةخ ال ىامض يعالٔحُ .
 مفاًٍه الرتبًُ األصـزيُ لطفـض   التعلًنًُ وااللكرتوىًُ وتينً لعابرابعا : األ ُ

 الزوضُ :

جعذ مشظل٘ الشّك٘ مذً أيرذش ا شاظذمت الذت جذ١ذش ة ظٔذاِ ال لذمت ّٓرتجذت         

علَٔذذا جكذذًْٓ ػ ـذذٔحُ ّع٣ حذذُ بذذا٦مشًٓ , ّٓحنٔذذض ال لذذمت ة ٍذذزِ ا شظلذذ٘   

بدذسٗ عالٔ٘ علٙ الحعله ّايحظاث ا لأٍه ّا َاساد ا  حلل٘ ّالدٔه ّا ةذادٟ  

الذذت طحؼذذكمت م٣مذذ  ػ ـذذٔحُ ا ظذذحدةلٔ٘ ة ا شاظذذمت العنشٓذذ٘    ّا٤م٣ ٔذذاد 

 الحالٔ٘ .    

ّٓعذ ايحظاث الذمت الشّكذ٘ للنلذأٍه مذً الذذعاٜه ا٤طاطذٔ٘ الذت ٓةيذٙ         

علَٔا جعلنُ ئنا بعذ  ظٔز أىَا ظصذش ا٤طذاغ ة عنلٔذ٘ الذحعله , ينذا جلعذت       

ظٔاجذذُ دّسا ارتذذ اد ا ةكذذشٗ الذذت ٓحعذذشض هلذذا ال لذذمت ة الظذذيْاد ا٤ّىل مذذً      

مَنذذا ة جكذذًْٓ ّبيذذاٛ ّجؼذذكٔمت طذذلْيُ , ّلذذزلا يذذاٌ ارتذذ اد الذذت جَٔذذٞ مذذً   

أشمت إيظاث ا لأٍه لل لمت ة جلا ا شظل٘ جؼصي ّجظَه ة اطحنشاس الذحعله  

 ة ا شاظمت الحالٔ٘ .

ّجؼري"يْذش يْشذا" إىل أٍنٔذ٘ جعلذه ا لذأٍه ظٔذز أٌ حتذٓذذ ا لذأٍه        

 لذمت مذً جذزيش ملذنٌْ مذا جعلنذُ , يةذذ٢ مذً         ّا ذسياد ا٤طاطٔ٘ ميكً ال

زتنْعذذذ٘ ظدذذذاٜج محلش ذذذ٘ ٓكلذذذٕ جذذذزيش يكذذذشٗ يذذذةريٗ مْظذذذذٗ . )يذذذْذش      

 (.2006,212يْشا, 

لزلا جْشَخ اٍحناماد الرتبذْٓ  ضتذْ جعلذه ا لذأٍه باعحةاسٍذا أٍذه ىذْاجض        

الحعله , يَٕ ا٤دّاد الت جظاعذ ا٤يشاد علذٙ جي ذٔه الةئذ٘ ا عشئذ٘ ارتاؿذ٘      
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ؿْسٗ راد معيٙ , ظٔز جظاعذ علٙ ا٢ىحدال باللشد مً ا عشيذ٘ الةذأٜذ٘    بُ ة

 ْ ًٓ الةئذذذ٘ ا عشئذذذ٘ إىل ا عشيذذذ٘ الـذذذعٔع٘ ّا ح ذذذْسٗ , ينذذذا جظذذذاعذ ة جكذذذ

 ( .59, 2004جغشٓذ عنشاٌ ,ارتاؿ٘ بُ .)

ّأذةحذذذخ العذٓذذذذ مذذذً الذساطذذذاد الظذذذابد٘ )*(  ذذذذسٗ الذذذمت الشّكذذذ٘ علذذذٙ       

طح ذاو مذاممت محعذدٗ ,  ري أٌ اطذح ذاو اللعذت   ايحظاث ا لأٍه ا  حلل٘ با

ٓ مت مً أيرش ا ذاممت اىحؼاسا ة جـنٔه أىؼ ٘ جشبْٓ٘ ٍادي٘ لل لمت مذ٣ل  

ٍزِ ا شظل٘  العنشٓ٘  ّرلذا بظذةت ّلذي ال لذمت الؼذذٓذ ة ٍذزِ الظذً بذُ , بذمت          

١ّٓيذذذذ ا  حـذذذٌْ علذذذٙ أٌ للعذذذت دّسا مَنذذذا ة  ذذذْ ال لذذذمت ظٔذذذز ٓعحذذذ ِ "   

ا لح ْس ا٤الذال العدلذٕ , بٔينذا ١ٓيذذ "ئصْجظذكٕ" علذٙ أىذُ        بٔاشُٔ " مدٔاط

 ( .15,  2008ٓظاعذ ة بياٛ الحلكري الشمضٖ لذٚ ال لمت الـغري)طَري معشّف , 

الحعلٔنٔذذ٘ طذذْاٛ الحدلٔذٓذذ٘   لعذذاثّأيذذذد العذٓذذذ مذذً الذساطذذاد أٍنٔذذ٘ ا٤ 

 أّا٢لكرتّىٔ٘ ة جينٔ٘ ملأٍه أالال الشّك٘ مرمت :  

  ّالذت ٍذذيخ الكؼذف عذً يعالٔذ٘ جذذسٓع        : (1987امساعٔمت , دساط٘ )ظلين

بعض ملأٍه الشٓاكذٔاد ٤الذال الشّكذ٘ , ّاطذح ذمخ الذساطذ٘ أطذلْث       

 الشٓاكٔ٘ ّاليؼات اذتش . لعاثا٤
    , ّٕالذذت يؼذذلخ عذذً يعالٔذذ٘ اطذذح ذاو     :( 2005دساطذذ٘ )أمسذذاٛ ستنذذذ علذذ

شٓاكٔ٘ ّالحعـٔمت الحعلٔنٔ٘ الحدلٔذٓ٘ ة جينٔ٘ بعض ا لأٍه ال لعاثا٤

 الكلٕ لذٚ أالال الشٓاض ا ظحْٚ الراىٕ.
  ٍّذذذيخ الحعذذشف علذذٙ أذذذش الحعلٔذذج الـذذْجٕ ة   :( 2010,طذذاي دساطذذ٘ )امحذذذ

بذذشامض الكنةٔذذْجش الحعلٔنذذٕ علذذٙ جينٔذذ٘ ملذذأٍه ا٤الذذال, ّأطذذلشد عذذً         

يعالٔحَا ة جينٔذ٘ ا لذأٍه العلنٔذ٘ لذذَٓه, ّاٌ الذ امض ا ـذعْب٘ بحعلٔذج        

ً  ؿذذْجٕ  ا ـذذعْب٘ بـذذْد امذذشأٗ أّ ؿذذْد    ل لذذمت يذذاٌ جأذريٍذذا ايذذ  مذذ

 .سشمت
  , ًٍّذيخ للحعشف علذٙ يعالٔذ٘ اطذح ذاو الذحعله      :( 2012دساط٘ )ىعن٘ ظظ

 ا٢لكرتّىذذٕ ة ايحظذذاث أالذذال الشّكذذ٘ ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ مذذً اشذذمت الظذذ٣و 

ّأىؼذذٝخ الةاظرذذ٘ مْ ذذي الكرتّىذذٕ هلذذزا اهلذذذف , ّأذةحذذخ الذساطذذ٘ يعالٔذذ٘         

 ا٢لكرتّىٕ ة جينٔ٘ ملأٍه أالال الشّك٘ . الحعله
ّجَذذحه ميذذاٍض ّمْكذذْعاد الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ب ةٔعذذ٘ ال لذذمت ميذذز مشظلذذ٘   

الشّك٘ ّالذت جيذشٖ ئَذا الحؼذكٔمت ا٢شحنذاعٕ لظذلْيُ ذتذذ يذةري , ظٔذز          

ٓةذذذأ ئَذذا ا٢عحنذذاد علذذٙ ىلظذذُ ّجعلذذه الي ذذاو ّالاي ذذ٘ علذذٙ ى ايذذ٘ ميضلذذُ      

                                                           
امحذذ  ىلذ   (,)2007ؿ٣ح عةذذ الظذنٔي , طذعٔذ عةذذ ا عذض ,     (,)2006لظنٔي , طعٔذ عةذ ا عض,)ؿ٣ح عةذ ا*

( لحينٔذذ٘ بعذذض ا لذذأٍه لذذذٚ الذذمت مذذا  ةذذمت ا ذسطذذ٘ , ّة دساطذذ٘     2011(,)اميذذاٌ ستنذذذ ىةٔذذمت ,  2009ملٔذذمت , 

 (.2014)ٓامس  يحعٕ , 
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ّلزلا ينلأٍه الرتبٔ٘ ا٤طذشٓ٘ جعذذ مذً ا لذأٍه     (, 18, 2006)يْذش يْشا ,

راد الع٣ ذذ٘ الْأذذذٗ فٔذذاٗ ّ اسطذذاد ال لذذمت الْٔمٔذذ٘ ظٔذذز جذذشجةي ٍذذزِ        

ا لذذأٍه باظحٔاشذذاد ال لذذمت ا عحذذادٗ مذذً مأيذذمت ّمؼذذشث ّملذذةع, ّالذذت جذذ١ذش   

علٙ جكًْٓ ػ ـٔحُ ا حنٔضٗ ّجؼكمت طلْيُ ّبياِٛ الدٔنٕ, ّج١يذ )يذْذش  

علذذٙ أٍنٔذذ٘ جعلذذه ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ لل لذذمت ّأىَذذا     ( 212, 2006يْشذذا,

 جلنً اىحدال أذش الحعله إىل الةٔخ ّالةٔٝ٘ ّاجملحني .

 : إجزاْات البخح 

 طاسد إششاٛاد الةعز اذتالٕ ة كْٛ جظا٢٠جُ علٙ اليعْ الحالٕ :

       ــاًٍه ــُ  ف ــً التضــالل األول للبخــح وا ــام بىضــي  آن ــُ ع أوال : لإلجاب

 يُ املياصبُ ألطفال الزوضُ ، مت ما يلٌ :الرتبًُ األصز

     ٘إشذذذشاٛ دساطذذذذ٘ حتلٔلٔذذذ٘ ىا ذذذذذٗ للكحابذذذذاد ا ح ــذذذ٘ ة زتذذذذال الرتبٔذذذذ

 ا٤طشٓ٘ ّزتال سٓاض ا٤الال .
     حتلٔذذمت ىحذذاٜض الذساطذذاد ّالةعذذْس الظذذابد٘ الذذت اطذذحَذيخ جينٔذذ٘ ملذذأٍه

ا لأٍه  الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ّا لأٍه اذتٔاجٔ٘ , ّالذساطاد الت جياّلخ جينٔ٘

 لذٚ المت الشّك٘  .
( 27ّ أطذذلشد ارت ذذْج  الظذذابدح  عذذً حتذٓذذذ  اٜنذذ٘ مةذٜٔذذ٘ جلذذنيخ )    

 ملَْو للرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ميكً أٌ جياطت بؼكمت مةذٜٕ المت الشّك٘ .

إعذذذاد اطذذحةٔاٌ)*( لْكذذي  اٜنذذ٘ ىَأٜذذ٘ أللذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ الذذت        

إمكاىٔذذ٘ حتددَذذا مذذً  جياطذذت أالذذال الشّكذذ٘ , ّٓظذذعٙ الةعذذز للحعذذشف علذذٙ   

 اهلاجف الزيٕ , ّاطحلضو رلا : ألعاثم٣ل اطح ذاو 

 : ٌاطذحَذف ا٢طذحةٔاٌ حتذٓذذ ملذأٍه الرتبٔذ٘       حتذٓذ اهلذف مً ا٢طحةٔا

 ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘.
 : ٌاظحْٚ اطحةٔاٌ علٙ :  حتذٓذ ستحْٚ ا٢طحةٔا 

  ج ةٔدُ .مدذم٘ جْك  اهلذف مً ا٢طحةٔاٌ , ّاةٔعحُ ّأطلْث 
 . ٘جعلٔناد جْك  اشٓد٘ ا٢طحصاب 
     ( ملَذْو , ٓدابلذَا   27شذّل حيحْٚ علٙ زتنْعذ٘ ملذأٍه بلذغ عذذدٍا )

 مدٔاغ ذ٣ذٕ  ذٚ مياطة٘ ا لَْو ل لمت الشّك٘ .
 : ٌا رباْ واملتخصصى 

م اطذذذذح ٣  أساٛ عذذذذذد مذذذذً ارتذذذذ اٛ ّا ح ــذذذذ  ة زتذذذذا٢د الرتبٔذذذذ٘    

 ا٤طشٓ٘ , سٓاض ا٤الال .
                                                           

 ( اطحةٔاٌ لحعذٓذ  اٜن٘ ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ل لمت الشّك٘ .2ملعج )*
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 : ٌىتآج تطبًق االصتبًا 

 أطلشد ىحٔص٘ ج ةٔج ٍزا ا٢طحةٔاٌ عً :

   الـذذذٔذلٔ٘  ,الشمذذذْص ّالع٣مذذذاد ا شيدذذذ٘ بالظذذذلي    ,ظذذذزف ملذذذأٍه )ا ذذذْاسد

إعذذذذاد ا اٜذذذذٗ(  ,اليؼذذذْٓاد  ,أدّاد الحلـذذذٔمت ّاذتٔايذذذ٘  ,الْ ذذذخ  ,ا يضلٔذذذ٘ 

 لعذو مياطةحَا .
   ٕأذذذذاس  ,أدّاد ّأشَذذذضٗ ا يذذذضل  ,أدّاد ا اٜذذذذٗ  ,دمذذذض ملذذذأٍه )أدّاد ال َذذذ

 مكْىاد ا يضل( ة ملَْو ّاظذ ٍْ )مكْىاد ا يضل( . ,ا يضل
     ٌدمذذذذذض ملذذذذذأٍه )ا٤اعنذذذذذ٘ اليةاجٔ٘,ا٤اعنذذذذذ٘ اذتْٔاىٔذذذذذ٘,اللعْو,ا٤لةا

 ّميحصاجَا( ة ملَْو )ال عاو الـعٕ(.
  ٘العيآذذذ٘ الؼ ـذذذٔ٘( ة ملَذذذْو ّاظذذذذ ٍذذذْ   ,دمذذذض ملذذذأٍه )أدّاد الي ايذذذ

 )أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘( .
    اإليظظذْاساد( ة ملَذْو    ,م٣بذع الؼذحاٛ    ,دمض ملأٍه )م٣بذع الـذٔف

 ّاظذ ٍْ )ا ٣بع( .
  اإلىلا ( ة ملَْو ّاظذ ٍْ )اليدْد( . ,ا٢دماس ,دمض ملأٍه )اليدْد 
  ٗاد( ينا ٍٕ .ارتلشّ ,ا٤لْاٌ  ,اإلبداٛ علٙ ملأٍه )ا٤طش 

ّ ة كْٛ ما طةج م ا٢جلا  علٕ  اٜن٘ ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ياطذة٘     

ل لذذمت الشّكذذ٘  لحؼذذنمت عذذذد ااىٔذذ٘ ملذذأٍه  مْصعذذ٘ علذذٙ زتذذا٢د الرتبٔذذ٘    

 : (1)ا٤طشٓ٘ ينا ْٓكعَا ادتذّل 

 (  اٜن٘ ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ياطة٘ ل لمت الشّك1٘شذّل )

 ا لأٍه ا٤طشٓ٘زتا٢د الرتبٔ٘ 

 أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘ ال لْل٘ ّا٤مْم٘

 ا٤طشٗ ا٤طشٗ ّط٣م٘ اجملحني

 اليدْد إداسٗ مْاسد اللشد ّا حـادٓاد ا٤طشٗ

 ارتلشّاد,  ال عاو الـعٕ الحغزٓ٘ ّعلْو ا٤اعن٘

 مكْىاد ا يضل ا ظكً جأذٔرُ ّدٓكْساجُ ّإداسٗ مْاسدِ

 ا ٣بع,  ا٤لْاٌ ّا ؼغ٢ْد الٔذّٓ٘الحزّ  ا لةظٕ 

        ثاىًا : لإلجابُ عً التضالل الجـاىٌ للبخـح وا ـام بتخديـد معـايت تصـنًه

 اهلاتف الذكٌ التعلًنًُ املياصبُ لطفض الزوضُ مت  : ألعابوإىتاج 

الششذذذْ  للذساطذذذاد الظذذذابد٘ ّالكحابذذذاد )*( الذذذت جياّلذذذخ معذذذآري جـذذذنٔه    

ّجكيْلْشٔذذذا اهلذذذاجف الذذذزيٕ ّاطذذذح ذاماجُ الحعلٔنٔذذذ٘   ا٢لكرتّىٔذذذ٘  لعذذذاثا٤

ّئلٔ٘ جْظٔلَا لحياطت ىْاجض الحعله ّالعٔي٘ ا ظحَذي٘ , ّة كذْٛ رلذا م   

 ( معٔاس يشعٕ , ٍّٕ يا٤جٕ :50( معٔاس سٜٔظٕ ٓيذسط أطللَا )6حتذٓذ عذد )

                                                           
 .Moreno-Ger,P et al, 2008   (,)Asgari ,M. & Kauf  man ,D(,)2016)عاٜؼذ٘ العنذشٖ,  *

2009,)(Prensky,M. 2007 (,)Naranjo,C. 2011 . ) 
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 : معايت خاصُ باملتعله 

 . ٘طَْل٘ جؼغٔمت اللعة٘ ّاطح ذامَا دٌّ معشي٘ مظةد 
 . ّ٘كْح الحعلٔناد ا ـاظة٘ هلا ّمياطةحَا ل لمت الشّك 
  ٛ(إعادٗ الحؼغٔمت ,اإلىَاٛ  ,جظن  للنحعله بالحعكه الكاممت ة اللعة٘ )الةذ. 
 . ٘جظن  للنحعله بالحلاعمت بظَْل٘ ّبظاا٘ داممت اللعة 
  الةـش( . ,الظني  ,جظن  للنحعله باطح ذاو اذتْاغ ا  حلل٘ )اللنع 
  ٘ٓساشع٘ يْسٓ٘ لكذمت اطذحصاب٘ ٓدذْو بَذا ا ذحعله طذْاٛ اجيابٔذ٘        جحلنً جغز

 أّطلةٔ٘ .
 . جظاعذ ا حعله علٙ الرتئض ّا٢ىحةاِ ّإعنال العدمت 
 . ُجياطت عنش ا حعله المت الشّك٘ ّمَاساجُ ّمعاسي 
        ُالشمذذْص ّالـذذْس ّالشطذذْو ا ظذذح ذم٘ جكذذٌْ مألْيذذ٘ للنذذحعله ة ستٔ ذذ

 ا٢شحناعٕ .
  ّا٢ٓدْىذذذاد ا  لذذذْث الحلاعذذذمت معَذذذا مذذذي ظصذذذه ٓذذذذ الذذذمت   جحياطذذذت الشمذذذْص

 الشّك٘ ّمَاساجُ اذتشئ٘ .
 : ّمعايت خاصُ باحملتى 

 . ٓحياطت ستحْٚ اللعة٘ مي ا٤ٍذاف ا ششْٗ ميَا 
 . ٘ٓظاعذ الحْٚ علٙ شزث ا٢ىحةاِ ّالذايعٔ٘  ناسط٘ اللعة 
      ٔدَذا ة  ٓحلنً الحْٚ م اد ّا عٔذ٘ مشجة ذ٘ فٔذاٗ ا ذحعله ّميكذً ج ة

 ّا عُ ا عاؾ .
    ٓحلذذذنً الحذذذْٚ  ذذذذس مذذذً الغنذذذْض ّارتٔذذذال ّعذذذذو الدذذذذسٗ علذذذٙ جْ ذذذي

 ارت ْاد الحالٔ٘ .
        ٘ٓحلذذنً الحذذْٚ  ذذذس مذذً ارتذذ اد ّا َذذاو الةظذذٔ ٘ الذذت جشيذذي مذذً ذدذذ

 ا حعله بيلظُ .
 . ٕٓحياطت الحْٚ مي مظحْٚ ا حعله العنشٖ ّالعدل 
  ّْ٘ٓالعلنٔ٘ .ٓحظه الحْٚ بالظ٣م٘ اللغ 
  ٕللنعشي٘ . ّالظٔكْلْشٕٓشاعٙ الحْٚ الحظلظمت ا ي د 
 . ْٓيش الحْٚ أمرل٘ ّم اد اجيابٔ٘ ّطلةٔ٘ مي جْكٔ  اللش  بٔيَنا 
 . ِٓدذو الحْٚ جلنٔعاد ّإػاساد مظاعذِ لشيي ا٢ىحةا 
 . ٗ ٓظن  الحْٚ باطح ذاو ا٤طٝل٘ ّالةذاٜمت ا حيْع٘ لعشض ارت 
 لحغزٓ٘ الشاشع٘ اللْسٓ٘ ّٓـع  ارت أ باىح او .ٓدذو الحْٚ ا 
 : ُمعايت خاصُ بالىصآط املضتخدم 

 . ٘ٔجظن  اللعة٘ باطح ذاو الْطاٜي الظنعٔ٘ ّالةـشٓ٘ ّالحلاعل 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
208 

 . ٘مشاعاٗ الةظاا٘ ة الـْس ّالشطْو ا ظح ذم 
 . ٘أٌ جشجةي الـْس ّالشطْو ا ظح ذم٘ با لأٍه ا ظحَذي 
  ال ةٔعٔ٘ ل٥ػٔاٛ ة ؿْسجَا اذتدٔد٘ .الاي ٘ علٙ اليظت 
 . ِعذو ا ةالغ٘ ة اطح ذاو الـْس ّا٤لْاٌ لعذو جؼحٔخ ا٢ىحةا 
 . ٘الاي ٘ علٙ الةظاا٘ ة ا٤اش ارتاسشٔ٘ للعة٘ ّارتللٔاد ا ظح ذم 
 . ٌا٢عحناد علٙ اللغ٘ ا ي ْ ٘ ّاإل ٣ل مً اليـْق  ذس اإلمكا 
   ٘بـذذْد الذذمت ة ىلذذع ا شظلذذ٘ العنشٓذذ٘   أٌ ٓكذذٌْ الحعلٔذذج ا ـذذاظت للعةذذ

 للعٔي٘ ا ظحَذي٘ جدشٓةا.
 .  عيذ اطح ذاو اليـْق ٓشاعٙ أٌ ٓكٌْ ظصنَا يةري ّّاك 
 . جياطت ا ْطٔدٙ ا ظح ذم٘ ستحْٚ اللعة٘ ّاةٔع٘ ا حعله 

 : معايت خاصُ بىاجَُ التفاعض 

 . ٘ٔإجةا  الحـنٔه ارت ٙ ة جظلظمت جدذٓه الؼاػاد ا ححال 
 علٙ العياؿش ا٤طاطٔ٘ يدي دٌّ مةالغ٘ . ا٢ حـاس 
 . ٜ٘ٔاجضاٌ العياؿش داممت ّاشَ٘ الحلاعمت ا ش 
 . ٘ٔالحةآً ب  الؼكمت ا عشّض ّارتلل 
 . جـنٔه الْاشَ٘ لحياطت ػاػ٘ اللنع 
 . ٛجع ٙ اللشؿ٘ للنحعله مً جكشاس ا ناسط٘  ذس ما ٓؼا 
 . ٘جحٔ  للنحعله إمكاىٔ٘ إىَاٛ اللعة٘ ة أٖ مشظل 
 . ٘مشاعاٗ الحضامً ب  الـْد ّالـْس ا عشّك 
     ُّكي سطال٘ ة بذآ٘ اللعة٘ للرتظٔت با حعله ّأمذشٚ ة اليَآذ٘ لحْشَٔذ

 للعة٘ أمشٚ أّ جكشاسٍا. 

 : ُمعايت خاصُ باليىاتج املضتَدف 

          ٘ٓسبذذذي  يذذذمت لعةذذذ٘ أللَذذذْو ّاظذذذذ يدذذذي مذذذً ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘ ا٤طذذذش

 ا ظحَذي٘ .
 سطاد مْشَ٘ ضتْ جشئض ا٢ىحةاِ الةـشٖ .حتحْٖ يمت لعة٘ علٙ  ا 
 . جظن  يمت لعة٘ بامحةاس ا عشي٘ ا دذم٘ م٣هلا 

 : ٌمعايت خاصُ باهلاتف الذك 

 . ٕظصه الـْس ّالشطْو ٓكٌْ مياطت ذتصه ػاػ٘ اهلاجف الزي 
 . ٘ٓظن  الحـنٔه بحعنٔمت اللعة٘ مً ا ْ ي ا٢لكرتّىٕ بظَْل 
 حعنٔمت ّالح ضًٓ للَاجف الزيٕ .أٌ ٓحياطت ظصه اللعة٘ مي  ذساد ال 
    ٘ٔٓظن  الحـنٔه ألناسط٘ اللعة٘ ّيذج ماؿذoff line     عيذذ عذذو ا٢جـذال

 بؼةك٘ ا٢ىرتىخ.
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  ٕٓظذذذذن  الحـذذذذنٔه ألؼذذذذاسي٘ اللعةذذذذ٘ عذذذذ  ّطذذذذاٜمت الحْاؿذذذذمت ا٢شحنذذذذاع

 ا  حلل٘ .
    ٕٓظذذن  الحـذذنٔه ألناسطذذ٘ اللعةذذ٘ عذذ  أشَذذضٗ الحابلذذخ ّاذتاطذذْث اللذذْظ

 .  اىت اهلاجف الزيٕ
        ثالجا : لإلجابُ عً التضالل الجالـح للبخـح وا ـام بتخديـد مزاحـض تصـنًه

 اهلاتف الذكٌ التعلًنًُ املياصبُ ألطفال الزوضُ مت :  ألعابوإىتاج 

( مذذي إدمذذال بعذذض   ADDIEالششذذْ  للينذذْرط العذذاو للحـذذنٔه الحعلٔنذذٕ )    

الحعذذذ٣ٓد لكذذٕ جياطذذت اةٔعذذ٘ الةعذذز اذتذذالٕ , ّ ئنذذا ٓلذذٕ عذذشض جلـذذٔلٕ    

 للنشاظمت الت نخ :

 : ّجلنيخ ٍزِ ا شظل٘ : مشظل٘ الحعلٔمت 
 : ٘ألعذذذاثّم م٣هلذذذا حتذٓذذذذ اهلذذذذف العذذذاو مذذذً جـذذذنٔه  حتلٔذذذمت ا َنذذذ 

اهلاجف الذزيٕ الحعلٔنٔذ٘ ٍّذْ جينٔذ٘ بعذض ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘         

 ّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ المت الشّك٘ .
 :  ّم م٣هلا حتذٓذ العٔي٘ ا ظحَذي٘ )المت الشّك٘(  حتلٔمت ا حعلن

ّمظذذذذذحْاِ الحعلٔنذذذذذٕ ّا٢شحنذذذذذاعٕ ّا٢ حـذذذذذادٖ ّمعاسيذذذذذُ الظذذذذذابد٘    

 .لعاثّمـاٜـُ اليلظٔ٘ ّا ظحْٚ ا عشة ا ح لت  ةمت اطح ذاو ا٤
  : ّْٚم م٣هلذذا حتذٓذذذ الحذذْٚ ا ظذذحَذف ّالذذزٖ ٓذذذّس     حتلٔذذمت الحذذ

  شٓ٘ ٍذذٕ)أدّاد الي ايذذ٘ الؼ ـذذٔ٘ ظذذْل ااىٔذذ٘ ملذذأٍه للرتبٔذذ٘ ا٤طذذ

  ا٤طذذذذشٗ , اليدذذذذْد , ال عذذذذاو الـذذذذعٕ , ارتلذذذذشّاد , ا٤لذذذذْاٌ , ا ٣بذذذذع    

 مكْىاد ا يضل( .
 : ّ٘ٔم٣هلذا م مشاشعذ٘ د ٔدذ٘ لذ امض ّج ةٔدذاد       حتلٔمت ا ْاسد الش ن

ا٢لكرتّىٔذ٘ ّإمكاىٔذاد ّمـذذاٜف يذمت بشىذذامض     لعذذاثجذألٔف ّإىحذاط ا٤  

 ح ذامُ )*( . ّمذٚ طَْل٘ ّؿعْب٘ اط

 : جلنيخ ٍزِ ا شظل٘ : مشظل٘ الحـنٔه ّ 
  : ّ٘م٣هلذذا م حتذٓذذذ ا٤ٍذذذاف الظذذلْئ٘   حتذٓذذذ ا٤ٍذذذاف اإلششأٜذذ

ا شاد حتدٔدَا مً يذمت لعةذ٘ الكرتّىٔذ٘ , ظٔذخ م حتْٓذمت اهلذذف العذاو        

إىل زتنْع٘ مً ا٤ٍذاف اإلششأٜ٘ الت حتحْٖ يمت ميَا علٙ ىد ذ٘  

ا٤ٍذذاف اإلششأٜذ٘    (2)َا , ّْٓكذ  ادتذذّل   ّاظذٗ بظٔ ٘ ميكذً  ٔاطذ  

 لكمت لعة٘ .

                                                           

( ل٥شَذذذضٗ الذذذت جعنذذذمت بي ذذذاو     Micromedia  (ّ )Power Point  (ّ )Jclic  (ّ )Flashبذذذشامض )  *

( ّ)  Tiny tap,  بذشامض )   ios( ل٥شَذضٗ الذت جعنذمت بي ذاو     X Code  (ّ ) Gamesaladالْٓيذذّص ,  بذشامض )   

Pixel Press . ل٥شَضٗ الت جعنمت بي او ا٢ىذسّٓذ ) 
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 اهلاجف الزيٕ الحعلٔنٔ٘ ألعاث( ا٤ٍذاف اإلششأٜ٘ مً 2شذّل )

 ا٤ٍذاف اإلششأٜ٘ اهلاجف الزيٕ ألعاث

 أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘

 ٓزيش ال لمت أػكال الي اي٘ الؼ ـٔ٘ .
 ٓعذد ال لمت أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘ .

 يمت أداِ ّالغشض ميَا .ٓشبي ال لمت ب  
 ٓشبي ال لمت ب  يمت أداِ ّالعلْ ا ظْٝل٘ عً ى ايحُ .

 ٓظحيحض ال لمت أٍنٔ٘ الي اي٘ الؼ ـٔ٘ .
 مئض ال لمت ب  ا  اٍش الذال٘ علٙ الي اي٘ ّعذو الي اي٘ .

 أطشجٕ

 ٓزيش ال لمت ملَْو ا٤طشٗ .
 ٓعذد ال لمت أىْا  ا٤طش .
 ٓعذد ال لمت أيشاد ا٤طشٗ .

 ض ال لمت ع٣ ٘ يمت يشد ة ا٤طشٗ با٤يشاد ا٦مشًٓ .ٓظحيح
 ٓلي ال لمت يمت يشد مً ا٤طشٗ ة مكاىُ الـعٔ  علٙ ػصشٗ العاٜل٘ .

 اليدْد

 ٓزيش ال لمت ملَْو اليدْد .

 مئض ال لمت ب  أىْا  اليدْد .
 ٓع ٕ ال لمت أمرل٘ علٙ أّشُ اإلىلا  الظلٔه .

 ٓعذد ال لمت أمايً ظل  اليدْد .

 الـعٕ ال عاو

 ٓزيش ال لمت ملَْو ال عاو الـعٕ .
 ٓعذد ال لمت ػشّت ال عاو الـعٕ .

 ٓداسٌ ال لمت ب  ال عاو الـعٕ ّال عاو  ري الـعٕ .
 ٓع ٕ ال لمت أمرل٘ علٙ ا٤اعن٘ الـعٔ٘ .

 ارتلشّاد

 ٓزيش ال لمت أٍنٔ٘ ارتلشّاد للصظه .
 ٓعذد ال لمت أىْا  ارتلشّاد .

 ارتلشّاد ا  حلل٘ .ٓع ٙ ال لمت أمرل٘ علٙ أىْا  
 مئض ال لمت ب  ارتلشّاد ّاجملنْعاد الغزأٜ٘ ا٤مشٚ .

 ا٤لْاٌ

 ٓظنٕ ال لمت ا٤لْاٌ ا٤طاطٔ٘ ا  حلل٘ .
 ٓزيش ال لمت أمرل٘  ا ظْلُ علٙ يمت لٌْ .

 ٓشبي ال لمت ب  يمت لٌْ ّؿْسجُ .
 خيحاس ال لمت ا٤لْاٌ الـعٔع٘ ل٥ػٔاٛ ا عشّك٘ علُٔ .

 ا ٣بع

 ال لمت ملَْو ا لةع . ٓزيش
 ٓـيف ال لمت ا ٣بع جةعا للغشض ميَا ّمْعذ اسجذاَٜا .

 ٓداسٌ ال لمت ب  ا ٣بع الـٔلٔ٘ ّالؼحْٓ٘ .
 مئض ال لمت ب  م٣بع الةيخ ّالْلذ .

 ٓع ٙ ال لمت أمرل٘ للن٣بع الؼحْٓ٘ ّالـٔلٔ٘ .
 ٓع ٙ ال لمت أمرل٘ لةعض مكن٣د ا لةع .

 ميضلٕ

 أشضاٛ ا يضل .ٓعذد ال لمت 
 ٓظحيحض ال لمت الغشض مً يمت شضٛ مً أشضاٛ ا يضل .
 مئض ال لمت ب    ي ا٤ذاس ا ٣ٜن٘ لكمت شضٛ مً ا يضل .

 ٓع ٕ ال لمت أمرل٘ ل٥شَضٗ ّا٤دّاد الت جظح ذو ة ا يضل .
 ٓظحيحض ال لمت اطح ذاماد   ي ا٤ذاس ّا٤شَضٗ ّا٤دّاد ا كْى٘ للنيضل .

 ّمذ٣ل ٍذزِ    ض الحألٔف ّادتَاص الزٖ طذْف ٓظذح ذو علٔذُ :   حتذٓذ بشىام

اهلذاجف   ألعاث( لحألٔف ّجـنٔه ّإىحاط Tiny tapا شظل٘ م امحٔاس بشىامض )

 الزيٕ ا ظحَذي٘ , ّ رلا ل٥طةاث الحالٔ٘ :

           " ٓعنذذمت ال ىذذامض علذذٙ أشَذذضٗ اهلذذاجف الذذزيٕ الذذت جعنذذمت ّيذذج ى ذذاو

 ْعا علٙ مظحْٚ العاي .اىذسّٓذ " , ٍّٙ ا٤يرش اطح ذاما ّػٔ
 و محصذش الح ةٔدذاد    ٓظَمت حتنٔمت ال ىامض مً أٖ شَاص ريٕ باطح ذا

 ؿْسٗ  ال ىامض علٙ ا حصش. (1)ّْٓك  الؼكمت 
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 ؿْسٗ  ال ىامض علٙ ا حصش (1)ػكمت 

          ّميكذً اطذح ذاو ال ىذامض مذً أٖ شَذاص ريذٕ مرذمت اهلذاجف أّ الحابلذذخ أ

أيلمت اطح ذاو إلمكاىٔاد ال ىذامض جذحه   اذتاطْث اللْظٕ )مي العله أٌ 

 مً م٣ل اهلاجف الزيٕ( .
   بعذذذذذ حتنٔلذذذذَا ّيذذذذج ماؿذذذذٔ٘      لعذذذذاث ٓظذذذذن  ال ىذذذذامض ألناسطذذذذ٘ ا٤

offline.٘عيذ عذو ا٢جـال بالؼةك, 
       الـذذْس ,ٓذذْيش ال ىذذامض إمكاىٔذذ٘ اطذذح ذاو الْطذذاٜي ا حعذذذدٗ )الـذذْد  

 اليـْق( .
  ٘ٔجشجٔت باصل , أطذٝل٘ , حتشٓذا   ٓظن  ال ىامض باكاي٘ أىؼ ٘ جلاعل(

ؿذذذْس ميكذذذً حتشٓكَذذذا لْكذذذعَا ة ا كذذذاٌ   (2الؼذذذكمت )( ّٓ َذذذش ة سؿذذذْ

 الـعٔ  ّيدا  ا ٓ لت مً ال لمت مً م٣ل الحعلٔج الـْجٕ ا ـاظت.

 ؿْس ميكً حتشٓكَا لْكعَا ة ا كاٌ الـعٔ  (2ػكمت )

         ٓظن  ال ىذامض باكذاي٘ الحغزٓذ٘ الشاشعذ٘ الـذْجٔ٘ ّا شٜٔذ٘ ّا ذ١ذشاد

الةـذذذذشٓ٘ ّالظذذذذنعٔ٘ , ينذذذذا ٓ َذذذذش ة ا ذذذذ١ذشاد الةـذذذذشٓ٘ ا ـذذذذاظة٘ 

 . (3الؼكمت )٢محٔاس اإلشاب٘ الـعٔع٘ ة 

 

 ا ١ذشاد الةـشٓ٘ ا ـاظة٘ ٢محٔاس اإلشاب٘ الـعٔع٘ (3ػكمت )

      ٓذذذذْيش ال ىذذذذامض مللٔذذذذاد مْطذذذذٔدٔ٘ محيْعذذذذ٘ ميكذذذذً ا٢محٔذذذذاس ميَذذذذا

 .(4الؼكمت )أّاطحةعادٍا , ّٓحل  أطلْث جيلٔز رلا ة 
 

 

 

 

 

 مللٔاد مْطٔدٔ٘ محيْع٘ (4ػكمت )
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  ا ـذنن٘ علذٙ يلذاٛ ج ةٔذج      لعذاث ميكً جرةٔذخ ا٤Tiny tap    ألذا ٓظذاعذ

ا ـذذنن٘  لعذذاثبعذذض ا٤ (5الؼذذكمت )علذذٙ اىحؼذذاسٍا بظذذشع٘ , ّٓ َذذش ة  

 بعذ جرةٔحَا علٙ الح ةٔج .

 

 ا ـنن٘ بعذ جرةٔحَا علٙ الح ةٔج . لعاثبعض ا٤ (5ػكمت )

           ًٓذْيش ال ىذامض مللٔذاد ذابحذ٘ ّؿذْس شذاٍضٗ ة زتذا٢د يذرريٗ ميكذ

 . (6)ا٢طحعاى٘ بَا م٣ل مشظل٘ الحـنٔه , ينا ٓ َش ة الؼكمت

 مللٔاد ذابح٘ ّؿْس شاٍضٗ ة زتا٢د يرريٗ ميكً ا٢طحعاى٘ بَا م٣ل مشظل٘ الحـنٔه (6)ػكمت

      الؼذكمت  ٓظن  ال ىامض باكاي٘ جعلٔج ؿذْجٕ مـذاظت للعةذ٘  , ّٓ َذش

 عنلٔ٘ إكاي٘ الحعلٔج الـْجٕ . (7)

 إكاي٘ جعلٔج ؿْجٕ مـاظت للعة٘  ( 7ػكمت )

       ٘ٔا ةاػذذشٗ أّ ا  ضىذذ٘ علذذٙ    ٓظذذن  ال ىذذامض باكذذاي٘ الـذذْس الؼ ـذذ

 اهلاجف , ينا ٓظن   بالةعز ّحتنٔمت أٖ ؿْسٗ ع  ا٢ىرتىخ .
          ٓظذذن  ال ىذذامض باكذذاي٘ م١ ذذخ صمذذين ذتذذز ال٣عذذت علذذٙ اإلطذذشا  ة

 .٘ عنمت رلااشٓد (8الؼكمت )ا٢طحصاب٘ ّالحلاعمت ا  لْث , ّٓ َش 

 

 

 اهلاجفإكاي٘ الـْس الؼ ـٔ٘ ا ةاػشٗ أّ ا  ضى٘ علٙ ( 8ػكمت)

          ُٓذذضّد ال ىذذامض ال٣عذذت ة ىَآذذ٘ اللعةذذ٘ ألعذذذل ا٢صتذذاص الذذزٖ ظددذذ  

ينذذا ٓظذذن  لذذُ باعذذادٗ جكذذشاس اللعةذذ٘ أّ جؼذذاسيَا مذذي أؿذذذ اُٜ , ينذذا    

 . (9بالؼكمت )ٓ َش 
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 معذل ا٢صتاص الزٖ ظددُ (9ػكمت )

          ٘ٓظذذذن  ال ىذذذامض للنعلذذذه باىؼذذذاٛ ظظذذذاث مذذذاق ميكيذذذُ مذذذً معشيذذذ

, ّمحابعذذ٘ يذذمت مذذحعله علذذٙ ظذذذِ ,    لعذذاثا٤ ا٤ػذذ اق اللذذزًٓ ماسطذذْا 

 ّٓضّدِ بعذد مشاد جكشاس اللعت ّأمايً ارت أ ّمعذل ا٤داٛ .
    ُٓظذذن  ال ىذذامض للنعلذذه بحدذذذٓه جغزٓذذ٘ ساشعذذ٘ للنذذحعله عذذ  مشاطذذلح

 علٙ ظظابُ الؼ ـٕ .
    ٖٓظذذذن  ال ىذذذامض للنعلذذذه بحدٔذذذٔه أداٛ اجملنْعذذذ٘ يكذذذمت ّإع٣ىَذذذا بذذذأ

ٓلي زتنْع٘ مً الةٔاىذاد ا٢ظـذأٜ٘ مرذمت    جْشَٔاد أّ مَاو شذٓذٗ ّ

أّ اد اللعت ّعذد مشاد ا ناسط٘ ّىدذات الدذْٗ ّاللذعف ة يذمت لعةذ٘      

 . (10)علٙ ظذٗ , ينا ٓ َش مً الؼكمت 

 جدٔٔه أداٛ اجملنْع٘ يكمت ّإع٣ىَا بأٖ جْشَٔاد أّ مَاو شذٓذٗ (10ػكمت )

 ا ـنن٘  لعاثٓضّد ال ىامض ا عله ألعلْماد عً عذد مشاد  اسط٘ ا٤

 . (11الؼكمت )ّ ٓشطمت إلُٔ إػعاساد بزلا , ينا ٍْ مْك  ة 

 
 إػعاساد بزلا اسطالا ـنن٘ ّ  لعاثعذد مشاد  اسط٘ ا٤ (11ػكمت )

 : ّ٘جعين حتذٓذ اشٓد٘ جلاعمت  حتذٓذ أ ات ا٢طحصاب٘ ّالحغزٓ٘ الشاشع

ا حعله م٣ل  اسط٘ اللعةذ٘ ا٢لكرتّىٔذ٘ , ّم حتذٓذذ أطذلْث )اللنذع( ة      

الحلاعمت لكذٕ ٓحياطذت مذي اهلذاجف الذزيٕ , ينذا م حتذٓذذ  ذي الحغزٓذ٘          

الشاشع٘ بأيرش مً اشٓد٘ )إما إب٣غ ا حعله بـع٘ أّ م أ اإلشاب٘ يدذي  

ّمشٜٕ باطح ذاو ا ١ذشاد الـْجٔ٘ أّ بالحعلٔج علَٔا( ّرلا بؼكمت مظنْ  

 ّالةـشٓ٘ .

 : ٘ٔإلااساد )ػاػاد( يمت لعة٘ الكرتّىٔ٘ جعلٔن ٕ ٍّْ  عنمت شت ي  أّل

  يمت ما ٓ َش أماو ا حعله ميز بذآذ٘ جؼذغٔمت اللعةذ٘ ّٓظذحذعٕ جلاعلذُ معذُ       



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
214 

ّجيت عيذ جـنٔه يمت ػاػ٘ مشاعاٗ ا عآري اللئ٘ ّالحعلٔنٔذ٘ معذا , ّأٌ   

 ّػاػ٘ اليَآ٘( . ,ػاػاد اللعت  ,ػاػ٘ بذآ٘ ّمدذم٘ ٓكٌْ لكمت لعة٘ )

 : ٍّذذْ الحدذذْٓه ا ظذذحنش لكذذمت م ذذْٗ مذذً   الحدذذْٓه الةيذذاٜٕ  شظلذذ٘ الحـذذنٔه

م ْاد الحـنٔه الت ٓيحَٕ ميَا ا ـنه , ّمذ٣ل ٍذزِ ا شظلذ٘ م عذشض     

الكرتّىٔذذ٘ للذذَاجف الذذزيٕ   ألعذذاثا   ذذي الذذزٖ م إعذذذادِ  لعذذذد ااىٔذذ٘   

ا شجة ذ٘ أللذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ الذت م حتذٓذذذٍا  علذذٙ زتنْعذذ٘ مذذً   

معلنذذذٕ ّأطذذذاجزٗ   ,كيْلْشٔذذذا الحعلذذذٔه  ارتذذذ اٛ ة )الحـذذذنٔه الحعلٔنذذذٕ ّج  

أطذذذاجزٗ ا يذذذاٍض ّاذذذش   ,مح ــذذذٙ الرتبٔذذذ٘ ا٤طذذذشٓ٘  ,سٓذذذاض ا٤الذذذال 

 الحذسٓع( , ّم جعذٓمت ّج ْٓش مشظل٘ الحـنٔه ة كْٛ أساَٜه .
 : مزحلُ اإلىتاج و التطىيز 

( Tiny tapّ مذ٣ل ٍذذزِ ا شظلذذ٘ م الحعامذذمت مذذي بشىذذامض الحذذألٔف ا  حذذاس ) 

ي ا٤ّلذذٕ للؼاػذذاد إىل لعةذذ٘ الكرتّىٔذذ٘ ّرلذذا ّيذذج ارت ذذْاد لحعْٓذذمت ا   ذذ

 الحالٔ٘ :

   : ّ٘م ئَذا  نٔذي ّ َٔذض ّاىحدذاٛ        َٔض الْطاٜي ا حعذذدٗ ا  لْبذ

الـذذْس ّاليـذذْق ّالْطذذاٜي ا ياطذذة٘ لحذذْٚ يذذمت لعةذذ٘ ّّكذذعَا ة    

 زتلذ ّاظذ لٔظَمت الْؿْل إلَٔا م٣ل عنلٔ٘ اإلىحاط .

  ّم م٣هلذذذذا جـذذذذنٔه الؼاػذذذذاد   ؿذذذذْسجَا ا ةذٜٔذذذذ٘ :إىحذذذذاط اللعةذذذذ٘ ة

ّاإلااساد ا    ٘ إاذاس إاذاس , ّإكذاي٘ الحعلٔدذاد الـذْجٔ٘ ا ياطذة٘       

الكرتّىٔذ٘   ألعذاث ( 8ّالحغزٓ٘ الشاشع٘ لكمت لعة٘ علٙ ظذِ , لٔيحض عذد )

شذذاٍضٗ للحصشٓذذت , ّاظحذذْد يذذمت لعةذذ٘ علذذٙ ػاػذذ٘ الةذآذذ٘ الذذت ٓ َذذش  

لٔذج ؿذْجٕ ْٓكذ  اهلذذف ميَذا , ينذا ة       ئَا اطه اللعةذ٘ مـذاظت بحع  

 (.12الؼكمت )
 
 
 
 

 ػاػ٘ الةذآ٘ الت ٓ َش ئَا اطه اللعة٘ مـاظت بحعلٔج ؿْجٕ ْٓك  اهلذف ميَا( 12ػكمت ) 

        ٓلٕ رلا ػاػاد  اسط٘ اللعة٘ ٍّٙ محيْعذ٘ بذ  ػاػذاد جدذذو ؿذْس

أّ ىـْق أّ جعلٔداد ؿْجٔ٘ حتحْٖ مذادٗ علنٔذ٘ جذذّس ظذْل ا لذأٍه      

ا ظذذحَذي٘ , ّػاػذذاد اللعذذت ّالحلاعذذمت ّجحلذذنً جشجٔذذت بذذاصل أّ أطذذٝل٘    

ّػاػذذ٘ اليَآذذ٘ ّجدذذذو    أّحتشٓذذا ؿذذْس أّ الةعذذز عذذً ملدذذْد ّ ريٍذذا  

ل٣عذذذذذت ّجظذذذذذن  لذذذذذُ بحكذذذذذشاس  اسطذذذذذ٘ اللعةذذذذذ٘ معلْمذذذذذاد ظذذذذذْل أداٛ ا

عذذد  (18,  17,  16,  15,  14,  13) ا٤ػذكال أّجؼاسيَا مي أؿذ اُٜ , ّْٓك  

 مً  ارط ٍزِ الؼاػاد .
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 ػاػ٘ مـعْب٘ بحعلٔج ؿْجٕ ٓظحني لُ ال لمت (13)  ػكمت

 

 

 
 ػاػ٘ جلاعمت ٢محٔاس ؿْسٗ معٔي٘ ّيدا للن لْث( 14ػكمت )

 

 ػاػ٘ جلاعمت لرتجٔت ؿْس ة أماييَا الـعٔع٘( 15ػكمت )

 

 

 

 

 

 

 ػاػ٘ جلاعمت إلشاب٘ ط١ال بامحٔاس الـْسٗ الـعٔع٘( 16ػكمت )

 

 

 

 

 

 

 

 ( ػاػ٘ اليَا17٘ٓػكمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ػاػ٘ جدٔٔه ا٤دا18ٛػكمت )
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       ًّمذذً ا َذذه اإلػذذاسٗ إىل أٌ ةٔذذي الؼاػذذاد اظحذذْد علذذٙ زتنْعذذ٘ مذذ

اللعةذذ٘ ّالحيدذذمت م٣هلذذا ٍّذذٕ: أٓدْىذذ٘    العياؿذذش ا٤طاطذذٔ٘ لحظذذَٔمت أداٛ  

الداٜن٘ ّنكً ا حعله مً ا٢ىحدال ٤ٖ ػاػ٘ دٌّ جشجٔت أّ العذْدٗ إىل  

ا٤طاطذذٔ٘ أّ مؼذذاسي٘ اللعةذذ٘ مذذي ا٦مذذشًٓ أّ جظذذصٔمت    لعذذاث اٜنذذ٘ ا٤

اإلعصذذاث بَذذا , ّأٓدْىذذ٘ إعذذادٗ اللعةذذذ٘ مذذً الةذآذذ٘ , ّأٓدْىذذ٘ ا٢ىحدذذذال        

 أّ إلغاٛ ا ْطٔدٙ. للؼاػ٘ الحالٔ٘ , ّأٓدْى٘ جؼغٔمت
     ٘ينذا سّعذذٕ أٌ ٓـذذاظت جعلٔذج ؿذذْجٕ للحذذاٗ ؿذغريٗ )ة ىلذذع ا شظلذذ

العنشٓذذذ٘ للعٔيذذذ٘ ا ظذذذحَذي٘ جدشٓةذذذا( ةٔذذذي الؼاػذذذاد طذذذْاٛ لعذذذشض       

معلْماد أّ  شاٛٗ ا٤طٝل٘ ّا٢محٔاساد أّ جْشُٔ ا حعله  َن٘ ما , ّرلا 

 بالحضامً مي عشض الـْس ّا٤ػكال ا  حلل٘ .

 م عذذشض يذذمت لعةذذ٘ ة ؿذذْسجَا ا ةذٜٔذذ٘ علذذٕ       يذذاٜٕ للعةذذ٘ : الحدذذْٓه الة

زتنْعذذ٘ مذذً ا ح ــذذ  , ّم الحعذذذٓمت ة كذذْٛ أساَٜذذه , ذذذه م  شٓذذت   

( مذذً أالذذال الشّكذذ٘ ة ىلذذع ا شظلذذ٘ العنشٓذذ٘     3يذذمت لعةذذ٘ علذذٙ عذذذد )  

ّارتـذذاٜف ا ؼذذابَ٘ للعٔيذذ٘ ا ظذذحَذي٘ للحعذذشف علذذٙ طذذَْل٘ ّؿذذعْب٘       

اٛ الحعذذذ٣ٓد ال٣صمذذ٘ , لح َذذش يذذمت لعةذذ٘ ة  ا٢طذذح ذاو , ّمذذً ذذذه م إشذذش

ادتَاص ارتاق بال لمت بعذما ٓشطلَا ا ـنه إلُٔ ع  الح ةٔج مْكذ  بَذا   

عيْاٌ اللعة٘ ّ ؿْسٗ ػاػ٘ الةذآ٘  ٓدابلَا أٓدْى٘ لةذٛ اللعت أطللَا عذذٗ  

أٓدْىاد ميَا ّاظذٗ   ؼاسي٘ اللعةذ٘ مذي ا٦مذشًٓ ذذه ىذف ْٓكذ  اهلذذف        

ذد عؼْاٜٕ مً الؼاػاد لحؼْٓج  ال لمت للحعَا , ينذا  ميَا ٓلُٔ عشض لع

 . (19الؼكمت )ٓحل  مً م٣ل 

 عشض لعذد عؼْاٜٕ مً الؼاػاد لحؼْٓج  ال لمت للحعَا( 19ػكمت )

 الت م جـذنٔنَا علذٙ يلذاٛ     لعاثم سيي ا٤ ة ؿْسجَا اليَأٜ٘ : لعاثا٤

( ع  ا٢ىرتىخ , ّم  شبحَا مً مذ٣ل أيرذش مذً ٍذاجف     Tiny tapج ةٔج )

ريذذٕ , ّ شبذذ٘ مؼذذاسياجَا عذذ  ّطذذاٜمت الحْاؿذذمت للْ ذذْف علذذٙ أٖ م ذذأ   

جدين م٣ل عنلٔذ٘ ا٢طذح ذاو , ّبعذذ الحأيذذ مذً طذ٣م٘ يذمت لعةذ٘ علذٙ          

ا٢لكرتّىٔ٘ ا ـنن٘ ل٣طح ذاو ع  اهلاجف الزيٕ  لعاثظذِ أؿةعخ ا٤

بٔ٘ ا٤طشٓ٘ ّالدذسٗ علٙ ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ لذذٚ    لحينٔ٘ بعض ملأٍه الرت

أالذذذال الشّكذذذ٘ ة ؿذذذْسجَا اليَأٜذذذ٘ شذذذاٍضٗ ل٣طذذذح ذاو ّالح ةٔذذذج ة      
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  27, 26,  25,  24,  23,  22,  21,  20ا٤ػذكال )  شب٘ الةعز )*(,)**( , ّْٓكذ   

 ا ـنن٘ ّعذد ػاػاد يمت لعة٘ ّؿْس ٍزِ الؼاػاد .  لعاثعذد ا٤ (28
 

 

 

 

 21العذد الكلٕ للؼاػاد :  , اطه اللعة٘ : أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘( 20ػكمت )

 21العذد الكلٕ للؼاػاد :    ,اطه اللعة٘ : ا ٣بع ( 21ػكمت )

 16العذد الكلٕ للؼاػاد : ,  اطه اللعة٘ : أطشجٕ(22ػكمت )

 

 

 

 

 

 

 

 17العذد الكلٕ للؼاػاد :   , اطه اللعة٘ : ارتلشّاد(23ػكمت )

 

 

 

 

 

  

 21العذد الكلٕ للؼاػاد :  , اطه اللعة٘ : ميضلٕ  (24ػكمت )

                                                           
اهلذذاجف الذذزيٕ الحعلٔنٔذذ٘ ا ـذذنن٘ ّا يحصذذ٘ لحصشبذذ٘ الةعذذز علذذٕ ٍٔٝذذ٘ ّس ٔذذ٘ بعذذذ ىظذذ      ألعذذاث( 3ملعذذج )*

 الؼاػاد ا ححالٔ٘ لكمت لعة٘ .

(  tiny tapا ـنن٘ بيظ حَا ا٢لكرتّىٔذ٘ باطذح ذاو اهلذاجف الذزيٕ عذ  ج ةٔذج )        لعاثميكً الششْ  ل٥ **

 ّالةعز ع  اطه الةاظر٘ أّ اطه اللعة٘ .
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 17العذد الكلٕ للؼاػاد :  ,اطه اللعة٘ : اليدْد ( 25ػكمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16العذد الكلٕ للؼاػاد : ,  ا٤لْاٌ( 26ػكمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 21العذد الكلٕ للؼاػاد :  , اطه اللعة٘ : ال عاو الـعٕ( 28ػكمت )

    ُرابعــا : لإلجابــُ عــً التضــالل الزابــي  للبخــح وا ــام بالكشــف عــً فعالًــ

اهلاتف الذكٌ يف تينًـُ مفـاًٍه الرتبًـُ األصـزيُ والقـدرَ علـِ        ألعاب

 االىتباه البصزٍ لدّ أطفال الزوضُ مت إعداد أدوات البخح التالًُ :

   : إعداد اختبار مفاًٍه الرتبًُ األصزيُ املصىر 

 ّاطحلضو إعذاد ا٢محةاس ارت ْاد الحالٔ٘ :

   :الحعذذشف علذذٕ مظذذحْٚ  ذذْ ملذذأٍه الرتبٔذذ٘     حتذٓذذذ اهلذذذف مذذً ا٢محةذذاس

الحعلٔنٔذ٘   لعذاث ا٤طشٓ٘ ا ظذحَذي٘ لذذٚ الذمت الشّكذ٘ بعذذ  اسطذحُ ل٥      

 ا ـنن٘ للَاجف الزيٕ .

  :نرلذذذخ ستذذذاّس ا٢محةذذذاس ة ا لذذذأٍه الرناىٔذذذ٘    حتذٓذذذذ ستذذذاّس ا٢محةذذذاس

( أطذٝل٘  , لٔكذٌْ   5للرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ظذحَذي٘ , ّجلذنً يذمت ستذْس عذذد )     

 ( ط١ال .40العذد الكلٕ ٤طٝل٘ ا٢محةاس )
 : ؿٔغخ ملشداد ا٢محةاس علٕ ػذكمت عةذاسٗ أّ طذ١ال جذذّس      ملشداد ا٢محةاس

إظذاٍا يدي الـذعٔع٘ , ّ ذذ   ظْل ا لَْو ا ظحَذف , ٓلَٔا ذ٣ذ٘ ؿْس , ّ

 سّعٕ ة ؿٔا ٘ العةاساد أٌ :
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 . جحـمت العةاساد ّا٤طٝل٘ با لَْو ا ظحَذف 
   جكذذذٌْ العةذذذاساد ّا٤طذذذٝل٘ ّاكذذذع٘ ٢ّ  نذذذْض ئَذذذا ّمـذذذا ٘ بؼذذذكمت

 ؿعٔ  لغْٓا  .
 . ٘جكٌْ العةاساد ّا٤طٝل٘ مـا ٘ بؼكمت بظٔي ٓياطت المت الشّك 
  ٢ ْٓظٕ باإلشاب٘ الـعٔع٘ .جكٌْ الةذاٜمت ا ـْسٗ شتحاسٗ بؼكمت 
 . أبعاد الـْس ا ظح ذم٘ جحياطت مي ظصنَا ة الْا ي 

  :  ٔم ّكذي ملحذاح لحدذذٓش دسشذاد ا٤الذال علذٙ ا٢محةذاس         ملحاح الحـذع

باعحةاس دسش٘ ّاظذِ إرا امحاس ال لمت اإلشاب٘ الـعٔع٘  , ّؿذلش إرا امحذاس   

( , ّالذسشذذ٘ الـذذغشٚ  40إشابذذ٘ مااٝذذ٘ , ّبذذزلا جكذذٌْ الذسشذذ٘ الع نذذٙ )     

 )ؿلش( .

  :م عذشض ا٢محةذاس ة ؿذْسجُ ا٤ّلٔذ٘ علذٙ زتنْعذ٘ مذً         ؿذ  ا٢محةذاس

للحأيذ مً مذٚ ؿذ ُ ّمياطة٘ يمت ط١ال للنلَْو ا ظذحَذف   الكن  

ْٓكذ  مْاؿذلاد    (3)ّعنش ال لمت , ّم جعذٓلُ ة كْٛ أساَٜذه , ّادتذذّل   

 امحةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس ة ؿْسجُ اليَأٜ٘ )*(
 ( شذّل مْاؿلاد امحةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس3شذّل )

 ا٤ّصاٌ اليظةٔ٘ اجملنْ  ا٤طٝل٘أس او  الاّس و
 %12.5 5 37,  34,  20,  14,  1 أدّاد الي اي٘ الؼ ـٔ٘ 1
 %12.5 5 39,  32,  21,  13,  3 ا٤طشٗ 2

 %12.5 5 35,  27,  19,  9,  5 اليدْد 3
 %12.5 5 38,  28,  16,  10,  4 ال عاو الـعٕ 4
 %12.5 5 33,  25,  18,  12,  7 ارتلشّاد 5

 %12.5 5 30,  22,  17,  11,  2 ا يضل 6

 %12.5 5 36, 31,  26,  23,  8 ا٤لْاٌ 7

 %12.5 5 40, 29, 24,  15,  6 ا ٣بع 8

 %100 40  اجملنْ  

  : ٘ٔم  شٓذذت ا٢محةذذاس علذذٙ زتنْعذذ٘ مذذً أالذذال     الحصشبذذ٘ ا٢طذذح ٣ع

, للحأيذذذذ مذذذً ذةذذذاد   2015/2016الشّكذذذ٘ ة ىَآذذذ٘ اللـذذذمت  الذساطذذذٕ ا٤ّل  

 ا٢محةاس ّالضمً ا ياطت لح ةٔدُ ّمذٚ ّكْظُ .

  : م اطذذح ذاو اشٓدذذ٘ الحصضٜذذ٘ اليـذذلٔ٘ ل٣محةذذاس ّبلذذغ       ذةذذاد ا٢محةذذاس

 ( ٍّْ ما ٓؼري إىل دسش٘ ذةاد عالٔ٘ ل٣محةاس . 0.81معاممت الرةاد ) 
 : ( د ٔد٘ .50م جدذٓش الضمً ال٣صو ل٣محةاس ّبلغ ) صمً ا٢محةاس 

 : إعداد اختبار االىتباه املصىر 

  ًإلعذذذذاد ا٢محةذذذاس ة ؿذذذْسٗ جياطذذذت أالذذذال الشّكذذذ٘ م الششذذذْ  لعذذذذد مذذذ

اىلٔنذْف(   ذذذذ امحةاساد ا٢ىحةاِ الةـشٖ )امحةاساد الؼذ ت( , )امةذاس بذْسدٌّ    

( , امحةذذاس الظذذٔذ الظذذنادّىٕ ا عذذذل    1971ا عذذذل مذذً  ةذذمت عةذذذ ادتذذْاد اذذُ )    

 ( , ّمً ذه م جعذٓمت ا٤جٕ لكٕ ٓحياطت مي أالال الشّك٘ :1990)

                                                           
 ( امحةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس . 4ملعج ) *
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  ا٢عحنذذذذاد علذذذذٕ الـذذذذْس بذذذذذ٢ مذذذذً ا٤س ذذذذاو  أّ اذتذذذذشّف ة ا٢محةذذذذاساد

 ا٤ؿلٔ٘ .
   جـذذغري زتنْعذذاد الؼذذ ت لحـذذة  ؿذذْسج  يدذذي  ة يذذمت زتنْعذذ ٘

 أس او ة يمت زتنْع٘ ة ا٢محةاساد ا٤ؿلٔ٘ . 5 ذذذ 3بذ٢ مً 
  طذ ش, ّحيحذْٚ الظذ ش الْاظذذ      20جعذٓمت اذتصه الكلٕ ل٣محةاس لٔؼنمت

زتنْعذ٘ بذذ٢    100زتنْعاد ,  لٔـذة  العذذد الكلذٕ للنصنْعذاد      5علٙ 

 ة ا٢محةاساد ا٤ؿلٔ٘ . 384أّ 310مً 
  : ال لذمت علذٙ ا٢ىحةذاِ ا٢ىحدذاٜٕ     ٓدذٔع ٍذزا ا٢محةذاس  ذذس     ّؿف ا٢محةذاس ٗ

الةـذذشٖ  للـذذْس , ّٓح لذذت مذذً ال لذذمت الظذذشع٘ ّالذ ذذ٘ معذذا ة جشئذذض         

 ا٢ىحةاِ للرتٗ صمئ٘ ستذدٗ .

( طذ ش مذً ؿذْس اذتْٔاىذاد ا ألْيذ٘      20ّٓحكٌْ ا٢محةاس مً ّس ذ٘ جحلذنً )  

ظْٔاىذذاد محكذذشسٗ( جيذذح ه ٍذذزِ الـذذْس ة ٍٔٝذذ٘ زتنْعذذاد        9لل لذذمت )ؿذذْس  

نْعذ٘ مذً ؿذْسج  محصذاّسج  ّحيحذْٚ الظذ ش الْاظذذ علذٙ         جحكٌْ يمت زت

( ؿْس, ٍّزا ٓعذين أٌ ا٢محةذاس الكلذٕ ٓحكذٌْ مذً      10مخع زتنْعاد باةالٕ )

( زتنْعذذ٘ , ّاجملنْعذذاد ة يذذمت طذذ ش ميلـذذل٘ عذذً بعلذذَا  100( ؿذذْسٗ ,)200)

الةعض ألظاياد محظآّ٘ , ّم جْصٓذي الـذْس دامذمت يذمت زتنْعذ٘ ب شٓدذ٘       

 ادٖ اظحنا٢د اذتل   )*(. ري ميح ن٘ لحل

 :م عشض ا٢محةذاس ة ؿذْسجُ ا٤ّلٔذ٘ علذٙ زتنْعذ٘ مذً         ؿذ  ا٢محةاس

 الكن  , ّرلا للحأيذ مً مذٚ ؿذ ُ ّمياطةحُ ٤الال الشّك٘ .

  : ٘ٔم  شٓذذت ا٢محةذذاس علذذٙ زتنْعذذ٘ مذذً أالذذال     الحصشبذذ٘ ا٢طذذح ٣ع

حأيذذذذ مذذذً ذةذذذاد   لل 2015/2016الشّكذذذ٘ ة ىَآذذذ٘ اللـذذذمت  الذساطذذذٕ ا٤ّل    

 ا٢محةاس ّمذٚ ّكْح الـْس ّيَه ال لمت للن لْث .
  : م اطذذح ذاو اشٓدذذ٘ الحصضٜذذ٘ اليـذذلٔ٘ ل٣محةذذاس ّبلذذغ       ذةذذاد ا٢محةذذاس

 ( ٍّْ ما ٓؼري إىل دسش٘ ذةاد عالٔ٘ ل٣محةاس .0.75معاممت الرةاد )
  : كًفًُ تطبًق االختبار 

ميَه  باطح ذاو  ْرط   ةمت بذآ٘ ا٢محةاس جْك  ا علن٘ ل٥الال ا  لْث

 ل٣محةاس برتجٔت شتحلف عً ا٢محةاس ا٤ؿلٕ .

ٓحه جْصٓي أّسا  ا٢محةاس علٙ ا٤الال , ّعيذ إػاسٗ الةذٛ ٓدلت يمت الذمت  

الْس ٘ ّ ٓةذأ ة ػ ت زتنْعاد الـْس الذت حتحذْٚ علذٕ عـذلْسٗ محةْعذ٘      

, ّ ٓحصيت ػذ ت أٖ زتنْعذ٘ أمذشٚ ظحذٙ إٌ اظحذْد        بظنك٘    

عـذذلْسٗ أّ مسكذذ٘ ّ لكذذً لذذٔع بالؼذذكمت أّ الرتجٔذذت الذذذد , ّرلذذا مذذً       علذذٙ 

الٔن  للٔظاس ّ ط شا جلْ ط ش ,  ّ رلا بذآ٘ مً ذت ٘ جؼغٔمت الظاع٘ , ذذه  

 ٓلي ال لمت الدله عيذ مسا  يلن٘  ف .
                                                           

 ( امحةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ .5ملعج )*
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  : سمً االختبار 

 الْ خ الكلٕ لح ةٔج ا٢محةاس ٍْ د ٔد٘ ّاظذٗ .

 يتًجُ : طزيقُ تصخًح االختبار و حضاب ال 

      ٗبعذ اىحَاٛ ا٢محةاس ٓحه إظـاٛ عذد اجملنْعاد ا كْىذ٘ مذً ؿذْسٗ عـذلْس

ّالذذت  ذذاو ال لذذمت بالؼذذ ت علَٔذذا ب شٓدذذ٘     محةْعذذ٘ بظذذنك٘  

ؿذذعٔع٘ , ّٓذذحه اطذذح شاشَا بْاطذذ ٘ ملحذذاح الحـذذعٔ  )*( , ّ ٓشمذذض هلذذا     

 بالشمض )ق( .  
     ي ٓيحةذذُ هلذذا  إظـذذاٛ اجملنْعذذاد ا يظذذٔ٘ ٍّذذٙ اجملنْعذذاد الـذذعٔع٘ الذذت

 ال لمت ّ اّصٍا دٌّ ػ ةَا  ّٓشمض هلا بالشمض )و( .
      إظـذذاٛ عذذذد اجملنْعذذاد ارت ذذأ الذذت  ذذاو ال لذذمت بالؼذذ ت علَٔذذا ٢ّ نرذذمت

 اجملنْع٘ ا  لْب٘ , ّٓشمض هلا بالشمض )خ( .
 : ٘ٔٓحه ظظاث دسش٘ ا٢ىحةاِ الةـشٖ مً م٣ل ا عادل٘ الحال 

 خ   -ق                       

 العذد الكلٕ للنصنْعاد ا ي ْسٗ×  سش٘ ا٢ىحةاِ الةـشٖ =     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   د

 ق +  و                         

ّيلنا اسجلعذخ الذسشذ٘ دل رلذا علذٙ اسجلذا  مظذحْٚ الدذذسٗ علذٙ ا٢ىحةذاِ          

( ٍٕ أعلٕ دسش٘ ميكً أٌ حيـذمت علَٔذا ال لذمت إرا    100الةـشٖ, ّجعذ الذسش٘ )

مذذا  ذذاو بؼذذ ت يذذمت اجملنْعذذاد الـذذعٔع٘ ا  لْبذذ٘ ّي ٓيظذذٙ أٖ ميَذذا ّي      

 ٓؼ ت أٖ زتنْع٘ م أ  ة الْس ٘ ا عشّك٘ علُٔ بالكاممت . 

  جتزبُ البخح : تطبًق 

 بعذ إعذاد أدّاد الةعز م ج ةٔج الحصشب٘ ّيدا للنشاظمت الحالٔ٘ :

  : اختًار عًيُ البخح 

م امحٔذاس عٔيذ٘ الةعذز مذً أالذال الـذف ا٤ّل للشّكذ٘ ألذسطذ٘ أكذْاٛ          

اهلذآذذذ٘ الذّلٔذذذ٘ ة مذٓيذذذ٘ الشٓذذذاض بالظذذذعْدٓ٘ , ٍّذذذه زتنْعذذذ٘ ا٤الذذذال    

ة  شبذ٘ الةعذز, ّم جْشٔذُ ا٤مَذاد     ال٣ٜٕ ّايدخ أمَذاجَه علذٙ ا ؼذاسي٘    

( علٙ أشَضٗ اهلاجف الزيٕ الت طْف ٓظذح ذمَا  tiny tapلحعنٔمت بشىامض )

ا٤الال ّعنذمت ظظذاث مذاق لكذمت الذمت عذ  الح ةٔذج للحْاؿذمت بذ  الةاظرذ٘           

 ّال لمت مً م٣لُ .

  : تطبًق أدوات البخح  بلًا 

م ج ةٔذذج أدّاد الةعذذز )امحةذذاس ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ا ـذذْس , امحةذذاس  

الدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ( علذذٙ عٔيذذ٘ الةعذذز ة بذآذذ٘ اللـذذمت الذساطذذٕ      

                                                           
 ( ملحاح جـعٔ  امحةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ .6ملعج )*
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, ّ امذذذخ معلنذذذ٘ الشّكذذذ٘ ا ظذذذْٝل٘ عذذذً      2016/  2015الرذذذاىٕ للعذذذاو الذساطذذذٕ    

 ا٤الال بعنلٔ٘ ج ةٔج ا٤دّاد بعذ جذسٓةَا علٙ رلا .  

 االلكرتوىًُ :  لعابرصُ األمما 

جْاؿلخ الةاظر٘ مي أمَاد ا٤الال عٔي٘ الةعذز مذ٣ل ا٤طذةْ  ا٤ّل مذً     

اللـمت الذساطٕ الراىٕ ّم٣ل اللداٛ ىـف الظيْٖ الزٖ ٓحه معَذً ّم ػذشح   

ّ ئلٔذ٘ الح ةٔذج , ّدّس يذمت أو     لعذاث اهلذف مً الةعذز , ّعذشض  ذارط ا٤   

 ّم ا٢جلا  علٙ:ة محابع٘ أداٛ ال لمت ة ا يضل  

         جدْو الةاظر٘ باسطال اللعةذ٘ ا ظذحَذي٘ ة بذآذ٘ يذمت أطذةْ  دتنٔذي أيذشاد

عٔي٘ الةعز ع  ال ىامض الزٖ ْٓيش هلا ٍزِ ارتاؿٔ٘ لٔدْو يمت المت أّ 

 ّلٕ أمش بحعنٔلَا علٙ شَاص ال لمت.
    ٗأٓذذاو مححالٔذذ٘  5ٓظذذن  ّلذذٕ ا٤مذذش لل لذذمت ألناسطذذ٘ اللعةذذ٘ ا ظذذحَذي٘  ذذذ

ـذذف طذذاع٘ ْٓمٔذذا ّٓدحـذذش دّسِ علذذٙ جْشٔذذُ ال لذذمت  ناسطذذ٘ ٍذذزِ بْا ذذي ى

 اللعة٘ دٌّ  ريٍا ّيدا للْ خ الذد ّمحابع٘ أداِٛ .
         ة ىَآذذ٘ يذذمت أطذذةْ  ّمذذ٣ل ٓذذْمٕ اإلشذذاصٗ ٓظذذن  لل لذذمت ألناسطذذ٘ مذذا

الرناىٔذذذ٘ ا٤مذذذشٚ ّبْا ذذذي طذذذاع٘ ْٓمٔذذذا مذذذ٣ل ٍذذذزاٌ    لعذذذاثٓش ذذذت مذذذً ا٤

الرناىٔ٘ بيلع ال شٓد٘ أطذةْعٔا    لعاثا٤الْٔماٌ, ذه ٓحه الحكشاس مي بدٔ٘ 

الذذذت م جـذذذنٔنَا  لعذذذاثمذذذا ٓعيذذذٙ أٌ الْ ذذذخ الكلذذذٕ ا ظذذذحَذف  ناسطذذذ٘ ا٤ 

 ٍْ)ااىٔ٘ أطابٔي( مححالٔ٘.
     جدذذْو الةاظرذذ٘ ألحابعذذ٘ أداٛ يذذمت الذذمت بؼذذكمت يذذْسٖ ّٓذذْمٕ عذذ  ال ىذذامض

الذذزٖ ٓظذذن  هلذذا بذذزلا , يَذذْ ٓضّدٍذذا ألعلْمذذاد عذذً معذذذل  اسطذذ٘ يذذمت     

مظحْٚ أداُٜ , ّأمايً ا٤م اٛ الت ٓكرش ّ ْعُ ئَا , ّعذذد مذشاد   المت ّ

 اسطذذذحُ لكذذذمت لعةذذذ٘ , ّة كذذذْٛ رلذذذا جدذذذْو بحدذذذذٓه الحغزٓذذذ٘ الشاشعذذذ٘         

ّالحعلٔناد ا ياطة٘ لكمت المت ّيدا ذتالحُ , ّالحْاؿذمت مذي ّلذٕ ا٤مذش ظذ       

 جظحذعٕ اذتاش٘ .
  : تطبًق أدوات البخح بعديا 

ٓا علذٙ عٔيذ٘ الةعذز بعذذ ا٢ىحَذاٛ مذً  اسطذ٘        م ج ةٔج أدّاد الةعز بعذ

ا ظذذحَذي٘ , ّ امذذخ بح ةٔذذج ا٤دّاد معلنذذ٘ الشّكذذ٘ ا ظذذْٝل٘  لعذذاثةٔذذي ا٤

 عً ا٤الال  .

 : عزض ىتآج البخح وميا شتَا وتفضتٍا 

بعذذ ا٢ىحَذاٛ مذذً إشذشاٛ  شبذ٘ الةعذذز ّج ةٔذج ا٤دّاد م سؿذذ الذذذسشاد       

٢طذذح ٣ق اليحذذاٜض  ّاإلشابذذ٘ عذذً   SPSSّمعادتحَذذا إظـذذأٜا ّيذذج بشىذذامض 

 جظا٢٠د الةعز ّالحعدج مً يشّكُ , علٙ اليعْ الحالٕ :
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 : ىتآج اإلجابُ عً الضؤال األول 

مذذا ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ا ياطذذة٘   ىذذف الحظذذا٠ل ا٤ّل للةعذذز علذذٙ "   

 " . ٤الال الشّك٘ ؟

  ٔ ه الشٜٔظذذذٔ٘ ّلإلشابذذذ٘ عذذذً ٍذذذزا الحظذذذا٠ل م الحْؿذذذمت إىل  اٜنذذذ٘ با لذذذاٍ

( ملذذأٍه 8للرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ّا ياطذذة٘ ٤الذذال الشّكذذ٘ , ّالذذت كذذنخ عذذذد ) 

 مْصع٘ علٙ اجملا٢د الظح٘ للرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ .

 : ٌىتآج اإلجابُ عً الضؤال الجاى 

اهلذاجف   ألعذاث ما معذآري جـذنٔه ّإىحذاط    ىف الحظا٠ل الراىٕ للةعز علٙ " 

 " . ك٘ ؟الزيٕ الحعلٔنٔ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّ

ّلإلشابذذ٘ عذذً ٍذذزا الحظذذا٠ل م اطذذح ٣ق  اٜنذذ٘ ألعذذآري جـذذنٔه ّإىحذذاط  

( 6اهلذذاجف الذذزيٕ الحعلٔنٔذذ٘ مياطذذة٘ ٤الذذال الشّكذذ٘ , كذذنخ عذذذد )    ألعذذاث

 ( معٔاس يشعٕ .50معٔاس سٜٔظٕ , )

ّ اجلدخ  اٜن٘ ا عآري الت م الحْؿذمت إلَٔذا ة عذذد ا لذأٍه الشٜٔظذ٘ مذي       

ّلكذً امحللذخ ة    Prensky,M. 2007)(,)2016العنذشٚ ,   دساط٘ )عاٜؼ٘ بلَٔؽ

 ,Moreno-Ger,P elستحْاٍا , بٔينا امحللخ ة العذذد ّالحذْٚ مذي  دساطذ٘ )    

(  , ة ظذ  اجلدذخ ة ستحذْٚ عذذد     2012( ّدساط٘ )أمسذاٛ يحعذٕ ستنذذ ,    2008

 (Asgari ,M. & Kauf man ,D. 2009مذً ا لذأٍه اللشعٔذ٘ مذي دساطذ٘  )     

( ة ّكذي بعذض ا عذآري الذذت    Naranjo ,C . 2011لدذخ مذي دساطذ٘ )   بٔينذا اج 

جشاعٕ المت الشّك٘ علذٙ ّشذُ الحعذٓذذ , ّلكذً امحللذخ ة عذذد ٍذزِ ا عذآري         

 ّّكعخ معآري شذٓذٗ ي ٓحه جياّهلا ة جلا الذساط٘.

 : ىتآج اإلجابُ عً الضؤال الجالح 

اهلذاجف   ألعذاث حاط ما م ْاد جـنٔه ّإىىف الحظا٠ل الرالز للةعز علٙ " 

 " الزيٕ الحعلٔنٔ٘ ا ياطة٘ ٤الال الشّك٘ ؟

ّ لإلشابذ٘ عذً ٍذزا الحظذا٠ل م الششذْ  للينذْرط العذاو للحـذنٔه الحعلٔنذٕ          

(ADDIE        مي إدمال بعض الحعذذ٣ٓد لكذٕ جياطذت اةٔعذ٘ الةعذز  , ّمذً ذذه )

( لعةذذ٘ الكرتّىٔذذ٘ جعلٔنٔذذ٘ مـذذنن٘ لحياطذذت ا٢طذذح ذاو مذذً  8م إىحذذاط عذذذد )

م٣ل اهلاجف الزيٕ .

( ة أٌ Abdul Rahman , N . 2015ّ اجلدذخ ٍذزِ اليحٔصذ٘ مذي دساطذ٘ )     

جعلٔنٔذذ٘ للذذَاجف, ّلكذذً امحللحذذا ة   ألعذذاثيذذمت ميَنذذا اطذذحَذف بيذذاٛ ّج ذذْٓش  

٘         لعاثعذد ا٤   يلذٕ الذساطذ٘ ا٤مذريٗ م جـذنٔه لعةذ٘ ّاظذذ لذحعله ا٢صتلٔضٓذ

ٔذذذ٘ بعذذذض ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘ لحين ألعذذذاث( 8بٔينذذذا اطذذذحَذيخ الةعذذذز جـذذذنٔه )

ا٤طذذذذذذذذذذذذذذشٓ٘ , ينذذذذذذذذذذذذذذا اجلدذذذذذذذذذذذذذذذخ مذذذذذذذذذذذذذذي دساطذذذذذذذذذذذذذذذاد يذذذذذذذذذذذذذذمت مذذذذذذذذذذذذذذذً     
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Chiew,L,T.&Wan,F,W.I.&Seong,C,T.2010) , ٖ2015( ّ)طذذذلنٙ الؼذذذنش ) 

ا ـذذنن٘ ة يلحذذا   لعذذاثالكرتّىٔذذ٘ ّلكذذً امحللذذخ ة أٌ ا٤  ألعذذاثة جـذذنٔه 

 ة ٍذزا الةعذز م   لعذاث الذساطح  ياىحا ل٣طذح ذاو عذ  اذتاطذْث , بٔينذا ا٤    

 جـنٔنَا للَاجف الزيٕ .

 : ىتآج تطبًق اختبار مفاًٍه الرتبًُ األصزيُ املصىر 

ىذف اللذذشض ا٤ّل للةعذز علذذٙ أىذذُ "  ْٓشذذ يذذش  رّ د٢لذ٘ اظـذذأٜ٘ بذذ      

محْطذذذ ٕ دسشذذذاد أالذذذال الشّكذذذ٘ ة الح ةٔذذذج الدةلذذذٕ ّ الح ةٔذذذج الةعذذذذٖ     

٢محةذاس ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ـذذْس ألعذذاّسِ ا  حللذ٘ لـذذاحل الح ةٔذذج    

 " .الةعذٖ 

العٔيذذ٘ ة ٢ّمحةذذاس ؿذذع٘ ٍذذزا اللذذشض نذذخ ا عادتذذ٘ اإلظـذذأٜ٘ ليحذذاٜض  

  الح ةٔج الدةلٕ ّالح ةٔج الةعذذٚ ٢محةذاس ا لذأٍه ا ـذْس ألعذاّسِ ا  حللذ٘       

للنصنْعاد ا شجة ٘ ,  ّشاٛد اليحاٜض ينا ٍذْ   t-testّرلا باطح ذاو امحةاس 

 : (4)مة  بادتذّل 

للكؼف عً د٢ل٘ اللش  ب  محْط ٕ دسشاد عٔي٘ الةعز ة الح ةٔج  T-Test( ىحاٜض امحةاس 4شذّل )

 الدةلٕ ّالح ةٔج الةعذٖ ٢محةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس ألعاّسِ ا  حلل٘

ستاّس امحةاس 

 ا لأٍه ا ـْس

ىْ  

 الح ةٔج

 ا حْطي العذد

ا٢ضتشاف 

 ا عٔاسٖ

دسش٘ 

 اذتشٓ٘

 ٔن٘ 

 )د(

 الذ٢ل٘

أدّاد الي اي٘ 

 الؼ ـٔ٘

  ةلٕ

14 

1.92 1.27 

13 9.602 0.00 

 0.36 4.86 بعذٖ

 ا٤طشٗ
 

  ةلٕ

14 

1.5 1.02 

13 13.867 0.00 

 0.65 4.57 بعذٖ

 اليدْد
 

  ةلٕ

14 

2.14 1.09 

13 5.957 0.00 

 0.83 3.93 بعذٖ

 ال عاو الـعٕ
 

  ةلٕ

14 

1.64 1.15 

13 8.341 0.00 

 0.73 4.07 بعذٖ

 ارتلشّاد
 

  ةلٕ

14 

2.21 1.42 

13 5.692 0.00 

 0.65 4.57 بعذٖ

 مكْىاد ا يضل
 

  ةلٕ

14 

2.57 1.22 

13 7.433 0.00 

 0.00 5.00 بعذٖ

 ا٤لْاٌ
 

  ةلٕ

14 

3.64 1.28 

13 3.975 0.002 

 0.00 5.00 بعذٖ

 ا ٣بع
 

  ةلٕ

14 

3.21 1.05 

13 5.397 0.00 

 0.43 4.79 بعذٖ

 ا٢محةاس الكلٕ
 

  ةلٕ

14 

18.79 6.37 

13 10.690 0.00 

 1.85 36.79 بعذٖ

( ّشْد يش  دال إظـأٜا ب  محْطذ ٕ دسشذاد عٔيذ٘    4ّٓحل  مً شذّل )

الةعز ة الح ةٔذج الدةلذٕ ّالةعذذٖ ٢محةذاس ملذأٍه الرتبٔذ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ـذْس         

الكلٕ ّالاّس الرناىٔ٘ لـاحل الح ةٔج الةعذٖ , ظٔز بلذغ مظذحْٚ الذ٢لذ٘ ة    

ْ   0.00( , ّبلذذغ )0.00ا٢محةذذاس الكلذذٕ )  اٌ بلذذغ ( ة ةٔذذي الذذاّس مذذا عذذذا ستذذْس ا٤لذذ

( , ينذذذا شذذذاٛد  ذذذٔه محْطذذذ اد    0.01( , ٍّذذذزِ الدذذذٔه ةٔعَذذذا أ ذذذمت مذذذً )    0.002)
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الذسشاد ة الح ةٔج الةعذٚ أعلٙ مً محْط اد الذذسشاد ة الح ةٔذج الدةلذٕ    

( 36.79ة ا٢محةاس الكلٕ ّالذاّس الرناىٔذ٘ ظٔذز بلذغ ا حْطذي الةعذذٚ الكلذٕ )       

ظ  بلغ ا حْطي الةعذذٚ للنعذْس    ( , ة18.79بٔينا بلغ ا حْطي الدةلٕ الكلٕ )

( , ّبلذذغ ا حْطذذي الةعذذذٚ للنعذذْس الرذذاىٕ    1.92( ّا حْطذذي الدةلذذٕ ) 4.89ا٤ّل )

( 3.93( , ّبلذذغ ا حْطذذي الةعذذذٚ للنعذذْس الرالذذز )   1.5( ّا حْطذذي الدةلذذٕ ) 4.57)

( ّا حْطذي  4.07( , ّبلغ ا حْطي الةعذٚ للنعْس الشابذي ) 2.14ّا حْطي الدةلٕ )

( ّا حْطذي الدةلذٕ   4.57( , ّبلغ ا حْطي الةعذٚ للنعْس ارتامع )1.64) الدةلٕ

  ( 2.57( ّا حْطذذي الدةلذذٕ )5.00( , ّبلذذغ ا حْطذذي الةعذذذٚ للنعذذْس الظذذادغ )2.21)

( , ّبلذذغ 3.64( ّا حْطذذي الدةلذذٕ ) 5.00)ّبلذذغ ا حْطذذي الةعذذذٚ للنعذذْس الظذذابي     

 ( .3.21ّا حْطي الدةلٕ )( 4.79ا حْطي الةعذٖ للنعْس الرامً )

ّاليحٔص٘ الظذابد٘ جذذل علذٙ حتظذً مظذحْٚ أالذال الشّكذ٘  ئنذا ٓحعلذج          

أللذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ا حياّلذذ٘ ة ا٢محةذذاس ألعذذاّسِ الرناىٔذذ٘ , ّحتدذذج     

ؿع٘ اللشض ا٤ّل ّالزٖ ىف علٙ أىُ "  ْٓشذ يش  رّ د٢ل٘ إظـأٜ٘ ب  

ةٔذذذج الدةلذذذٕ ّالح ةٔذذذج الةعذذذذٖ    محْطذذذ ٕ دسشذذذاد أالذذذال الشّكذذذ٘ ة الح   

٢محةذاس ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذشٓ٘ ا ـذذْس ألعذذاّسِ ا  حللذ٘ لـذذاحل الح ةٔذذج    

 الةعذٖ "

 : ًًُاس الفعال  

اهلذذذاجف الذذذزيٕ ة جينٔذذذ٘ بعذذذض ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘  ألعذذذاثلدٔذذاغ يعالٔذذذ٘  

ا٤طشٓ٘ , اطح ذمخ الةاظرذ٘ معادلذ٘ الكظذت ا عذذل لذة٣غ , ّشذاٛد اليحٔصذ٘        

 : (5)ينا ْٓكعَا ادتذّل 

( محْطي دسشاد العٔي٘ علٙ امحةاس ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ الدةلٕ ّالةعذٖ ّىظةُ الكظت 5شذّل )

 ا عذل لة٣غ

محْطي الذسشاد ة 

 الح ةٔج الةعذٚ

محْطي الذسشاد ة الح ةٔج 

 الدةلٕ

اليَآ٘ الع نٙ 

 ل٣محةاس

ىظة٘ الكظت 

 ا عذل لة٣غ

36.79 18.79 40 1.3 

ٍّذذٕ جدذذي ة   1.3( أٌ ىظذذة٘ الكظذذت ا عذذذل لذذة٣غ =   5ّٓحلذذ  مذذً شذذذّل )  

الذذزيٕ  اهلذذاجف ألعذذاث( ٍّذذْ مذذا ٓعيذذٙ أٌ 1:2ظذذذّد اليظذذة٘ الذذت ظذذذدٍا بذذ٣غ )

 .رتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ لذٚ أالال الشّك٘ ظددخ يعالٔ٘ ة جينٔ٘ بعض ملأٍه ال

ّة كذذْٛ ىحذذاٜض ج ةٔذذج امحةذذاس ملذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ا ـذذْس ّىحذذاٜض         

اهلذذاجف الذذزيٕ ظدذذج يعالٔذذ٘ ة     ألعذذاث ٔذذاغ اللعالٔذذ٘ ٓحلذذ  أٌ اطذذح ذاو    

جينٔ٘ بعض ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ لذذٚ أالذال الشّكذ٘ , ّجششذي الةاظرذ٘      

 ٍزِ اليحٔص٘ إىل أٌ :  

 ت جشيذي ّجضٓذذ الذايعٔذ٘ ضتذْ     الحعلٔنٔ٘ جعذ مذً أطذالٔت الذحعله الذ     لعاثا٤

 الحعله ماؿ٘ لذٚ ا٤الال يْىَا ستةة٘ ّمللل٘ إىل ىلْطَه .
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     الذذذمت العـذذذش اذتذذذالٕ مذذذشجةي با ظذذذحعذذاد الحكيْلْشٔذذذ٘ مرذذذمت اهلْاجذذذف

الزئذذ٘ ّأشَذذضٗ الحابلذذخ بؼذذذٗ , لذذزلا ميكذذً اعحةاسٍذذا مذذً ّطذذاٜمت الذذحعله   

 اللعال٘ ّالت ٓدةمت ال لمت علَٔا .
  اجف الذذزيٕ ا ـذذنن٘ ّا يحصذذ٘ للةعذذز بالعذٓذذذ مذذً     اهلذذ ألعذذاثم جذذذعٔه

ا٤ىؼذذ ٘ الحلاعلٔذذ٘ ا شجة ذذ٘ با لذذأٍه ا ظذذحَذي٘ ّالذذت ٓكحظذذةَا ال لذذمت     

 بحلدأٜ٘ م٣ل  اسط٘ اللعة٘ .
  اهلاجف الزيٕ ا ـنن٘ ّا يحص٘ للةعز بأطالٔت محيْع٘  ألعاثم جذعٔه

ٔخ ا لأٍه الـعٔع٘ للحغزٓ٘ الشاشع٘ ّّطاٜمت الحعضٓض الت جظاعذ ة جرة

 ّا كحظة٘ مً يمت لعة٘ .
 اهلذذذاجف الذذذزيٕ ا ـذذذنن٘ ّا يحصذذذ٘ للةعذذذز اظحذذذْد علذذذٙ مذذذ١ذشاد    ألعذذذاث

مسعٔ٘ ّبـشٓ٘ ّششائا ٍّْ ما ٓظاعذ علٙ نرٔمت ا لَْو اجملشد ّسب ُ 

با عشي٘ الظابد٘ لذٚ ال لمت , ّمً ا عشّف علنٔا أٌ  ذسٗ الذذماغ الةؼذشٖ   

 ّأطذذَمت مذذً معادتذذ٘ الكلناد,١ّٓيذذذ )دآذذف    علذذٙ معادتذذ٘ الـذذْس أيذذ   

( ّالذت جعذين   SAVI( ة ٍزا الـذد علذٙ الذحعله ّيذج مداسبذ٘ )    93, 2008مآش,

 الحعله ادتظذٖ الظنعٕ الةـشٖ اذتشيٕ .
     اهلذذاجف الذذذزيٕ   ألعذذذاثم جيذذاّل ملذذذأٍه الرتبٔذذ٘ ا٤طذذذشٓ٘ ا ظذذحَذي٘ ة

ّ اسطذذذاجُ  ا ـذذذنن٘ ب شٓدذذذ٘ ناذذذذمت ّشْدٍذذذا ة ظٔذذذاِ ال لذذذمت اذتدٔدذذذ٘

 2008الْٔمٔذذ٘ مذذا طذذاٍه ة دزتَذذا ة م اجذذُ , ٍّذذْ مذذا ١ٓيذذذِ )دآذذف مذذآش , 

( مذذذً أٌ الذذذحعله ٓـذذذة  اصتذذذ  إرا مذذذا أجذذذخ ا ذذذادٗ الحعلٔنٔذذذ٘ ة طذذذٔا َا         28

 اذتدٔدٕ .
  ٘اهلذذاجف الذذزيٕ ا ـذذنن٘ بحعلٔذذج ؿذذْجٕ للحذذاِ ؿذذغريٗ  ألعذذاثم مـذذاظة

علذٙ الذمت الشّكذ٘ يَنَذا     جحياّل ا لأٍه ا ظذحَذي٘ بلغذ٘ بظذٔ ٘ ٓظذَمت     

ّجدةلَا ما طاعذ علٙ ايحظاث ا عذاسف ّا لذأٍه ا ظذحَذي٘ , ٍّذْ مذا اجلذج       

( الذذت يؼذذلخ عذذً يعالٔذذ٘  2010مذذي مذذا جْؿذذلخ إلٔذذُ دساطذذ٘ )امحذذذ ٓذذْىع ,   

الحعلٔذذذج الـذذذْجٕ ل لذذذمت ؿذذذغري ة جينٔذذذ٘ ا لذذذأٍه مداسىذذذ٘ بـذذذْد امذذذشأٗ 

 أّسشمت .
ّاليحذذذاٜض الظذذذابد٘ ة زتنلذذذَا جحلذذذج مذذذي مذذذا جْؿذذذلخ إلٔذذذُ دساطذذذاد يذذذمت    

الحعلٔنٔذذ٘  لعذذاث( ة أٌ ا2005٤(,)أمسذذاٛ ستنذذذ علذذٕ,1987مً)ظلذذين امساعٔذذمت,

جظاعذ علٙ  ْ ا لذأٍه لذذٚ أالذال الشّكذ٘ ّلكذً امحللذخ عيَذا ة اةٔعذ٘         

ينذذا ة الحدلٔذٓذذ٘ بٔ لعذذاثظٔذذز اعحنذذذد الذساطذذحاٌ الظذذابدحاٌ علذذٙ ا٤ لعذذاثا٤

يذذ٣ اهلذاجف الذزيٕ,ينا اجلدذذخ مذي     ألعذذاثالةعذز اذتذالٕ م ا٢عحنذذاد علذٙ    

( 2012ىعنذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ ظظذذذذذذذذذذذذذذذذذً,  (,)2010مذذذذذذذذذذذذذذذذذً دساطذذذذذذذذذذذذذذذذذاد)امحذ ٓذذذذذذذذذذذذذذذذذْىع, 

Chiew,L,T.&Wan,F,W.I.&Seong,C,T.2010)لعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاث( ة أٌ ا٤  

ا٢لكرتّىٔ٘ جظاعذ علٙ جينٔ٘ ا لأٍه لذٚ أالال الشّك٘ , ّلكذً ا٢مذح٣ف   

يَذذذٕ ة  لعذذذاث٢لكرتّىٔذذذ٘ الذذذت نذذذاسغ مذذذً م٣هلذذذا ا٤  ٍذذذْ اةٔعذذذ٘ ا يـذذذ٘ ا 
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الذساطذذذاد الظذذذابد٘ ياىذذذخ الكنةٔذذذْجش, بٔينذذذا ة ٍذذذزا الةعذذذز يذذذاٌ اهلذذذاجف        

اهلذاجف الذزيٕ ة    ألعذاث الزيٕ,ٍزا ّي  ذذ الةاظرذ٘ أٖ دساطذ٘ اطذح ذمخ     

 جينٔ٘ ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ لذٚ المت الشّك٘ .

 باه البصزٍ :ىتآج تطبًق اختبار القدرَ علِ االىت 

ىف اللشض الراىٕ للةعذز علذٙ أىذُ "  ْٓشذذ يذش  رّ د٢لذ٘ إظـذأٜ٘ بذ          

محْطذذذ ٕ دسشذذذاد أالذذذال الشّكذذذ٘ ة الح ةٔذذذج الدةلذذذٕ ّ الح ةٔذذذج الةعذذذذٖ     

 ٢محةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لـاحل الح ةٔج الةعذٖ ".

٢ّمحةذذاس ؿذذع٘ ٍذذزا اللذذشض نذذخ ا عادتذذ٘ اإلظـذذأٜ٘ ليحذذاٜض العٔيذذ٘ ة  

الح ةٔج الدةلٕ ّالح ةٔج الةعذٚ ٢محةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ , ّرلا 

للنصنْعاد ا شجة ٘ ,  ّشاٛد اليحاٜض ينا ٍْ مذة    t-testباطح ذاو امحةاس  

 : (6)بادتذّل

للكؼف عً د٢ل٘ اللش  ب  محْط ٕ دسشاد عٔي٘ الةعز ة الح ةٔج  T-Test( ىحاٜض امحةاس 6)شذّل

 الدةلٕ ّ الح ةٔج الةعذٖ ٢محةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ

امحةاس ا٢ىحةاِ 

 الةـشٖ

 ا حْطي العذد

ا٢ضتشاف 

 ا عٔاسٖ

دسش٘ 

 اذتشٓ٘

 ٔن٘ 

 (د)

 الذ٢ل٘

  ةلٕ

14 

26.07 15.21 

13 12.836 0.00 

 11.89 77.50 بعذٖ

( ّشْد يش  دال إظـأٜا ب  محْط ٙ دسشذاد عٔيذ٘   6ّٓحل  مً شذّل )

الةعز ة الح ةٔج الدةلٕ ّالةعذٖ ٢محةاس ا٢ىحةذاِ الةـذشٖ  لـذاحل الح ةٔذج     

( , ينذذا 0.01( , ٍّذزِ الدٔنذ٘  أ ذمت مذً )    0.00الةعذذٖ , ظٔذز بلذغ مظذحْٚ الذ٢لذذ٘ )    

   ٚ (  أعلذذٙ مذذً  ٔنذذ٘  77.50) شذذاٛد  ٔنذذ٘ محْطذذي الذذذسشاد ة الح ةٔذذج الةعذذذ

 ( .26.07محْطي الذسشاد ة الح ةٔج الدةلٕ الت ياىخ )

ّاليحٔص٘ الظابد٘ جذل علٙ حتظذً مظذحْٚ أالذال الشّكذ٘ ة أداٛ امحةذاس      

الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ , ّحتدج ؿع٘ اللذشض الرذاىٕ ّالذزٖ ىذف علذٙ      

ال الشّكذ٘ ة  أىُ " ْٓشذ يش  رّ د٢ل٘ إظـذأٜ٘ بذ  محْطذ ٕ دسشذاد أالذ     

الح ةٔذج الدةلذذٕ ّالح ةٔذذج الةعذذذٖ ٢محةذاس ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ لـذذاحل الح ةٔذذج   

 الةعذٖ " .

 : ًًُاس الفعال  

اهلاجف الزيٕ ة جينٔ٘ الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـذشٖ    ألعاثلدٔاغ يعالٔ٘ 

اطذذذح ذمخ الةاظرذذذ٘ معادلذذذ٘ الكظذذذت ا عذذذذل لذذذة٣غ , ّشذذذاٛد اليحٔصذذذ٘ ينذذذا   

 : (7)ْٓكعَا ادتذّل 

( محْطي دسشاد العٔي٘ علٙ امحةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ الدةلٕ ّالةعذٖ ّ ىظةُ الكظت 7شذّل )

 ا عذل لة٣غ
محْطي الذسشاد ة 

 الح ةٔج الةعذٚ

محْطي الذسشاد ة 

 الح ةٔج الدةلٕ

اليَآ٘ الع نٙ 

 ل٣محةاس

ىظة٘ الكظت 

 ا عذل لة٣غ

77.50 26.07 100 1.2 
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ٍّذذٕ جدذذي ة   1.2( أٌ ىظذذة٘ الكظذذت ا عذذذل لذذة٣غ =   7شذذذّل )ّٓحلذذ  مذذً  

اهلذذاجف الذذزيٕ  ألعذذاث( ٍّذذْ مذذا ٓعيذذٙ أٌ 1:2ظذذذّد اليظذذة٘ الذذت ظذذذدٍا بذذ٣غ )

 ظددخ يعالٔ٘ ة جينٔ٘ الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘  .

ّة كذذْٛ ىحذذاٜض ج ةٔذذج امحةذذاس ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ  ّىحذذاٜض  ٔذذاغ اللعالٔذذ٘       

اهلذاجف الذزيٕ ظدذج يعالٔذ٘ ة جينٔذ٘ الدذذسٗ علذٙ         ألعاثل  أٌ اطح ذاو ٓح

 ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ أالال الشّك٘ , ّجششي الةاظر٘ ٍزِ اليحٔص٘ إىل أٌ :

 الحعلٔنٔ٘ هلا دّسا يةريا ة شزث ا٢ىحةاِ  ا جحنٔض بُ مً اطذح ذاو   لعاثا٤

٘ مذا ٓعنذمت علذٙ    أ ات جعلٔنٔ٘ محيْع٘ جظاعذ علٙ شزث اذتْاغ ا  حللذ 

( 262, 2006حتظ  ا٢ىحةاِ , ّٓحلج رلا مي ما أػاسد إلٔذُ )يذْذش يْشذا ,   

مً أٍنُٔ مشاعاٗ أ ات الحعله ا  حلل٘ للنحعلن  ظٔز أٌ الةعض ٓذحعله  

أطذش  عذذً اشٓذذج الكلنذذ٘ ا كحْبذذ٘ أّ ا ظذذنْع٘ ّالذذةعض عذذً اشٓذذج الـذذْس  

 ّاإلٓلاظاد ّالةعض با ناسط٘  .
 زيٕ ا ـنن٘ ّا يحص٘ للةعز سّعٕ ئَا معآري الحؼْٓج اهلاجف ال ألعاث

ّا حع٘ ّا٢ىلعال ّالحلاعمت الت ختااذت ة ال لذمت س ةاجذُ ال لْلٔذُ ّظةذُ      

للعذذت ّا ذذشح ّا٢طذذحنحا  بْ حذذُ , ّشذذزث رلذذا ال لذذمت ّسيذذي مذذً مظذذحْٚ          

 اىحةاٍُ  ا ٓذّس أمامُ علٙ ػاػ٘ اهلاجف لكٕ ٓظحصٔت لُ .  
 ا ـذنن٘ ّا يحصذ٘ للةعذز اعحنذذد علذٙ عذذد يذةري        اهلاجف الذزيٕ   ألعاث

ّمحيْ  مً ا ررياد الةـشٓ٘ الت جظاعذ علٙ جشئض ا٢ىحةاِ ّعذذو جؼذححُ    

( إىل أٌ العدذذمت حيحذذاط إىل  ذذذس مذذً ا ذذررياد   25, 2001ّجؼذذري )جغشٓذذذ عنذذشاٌ , 

 ّى او مً الحغزٓ٘ الشاشع٘ لكٕ ٓعنمت .
 الةعز اسجة خ ألْا ف ظٔاجٔذ٘  اهلاجف الزيٕ ا ـنن٘ ّا يحص٘ ة  ألعاث

ّا عٔذ٘ جظذاعذ ال لذمت علذٙ ا٢ىلعذال بَذذا ّالحلاعذمت معَذا  ذا ٓظذاعذِ علذذٙ          

( 25, 2001ا٢ىذماط ّا٢ىحةاِ هلا , ّٓحلج رلا مي ما جؼري إلُٔ )جغشٓذ عنذشاٌ,  

 مً أٌ ا٢ىذماط ا٢ىلعالٕ مي مْا ف الحعله ْٓ   ا٢ىحةاِ ّٓدْٚ الحزيش.
 ا ـنن٘ أل١ خ صمين لضٓادٗ حتلٔذض ال لذمت مذ٣ل     لعاثم جضّٓذ بعض ا٤

ا ناسطذذذ٘ ّشذذذذزث اىحةاٍذذذذُ ّصٓذذذذادٗ جشئذذذضِ الةـذذذذشٖ لٔظذذذذحصٔت بذذذذا٤داٛ   

 الـعٔ  م٣ل الْ خ الذد .
      ِم جضّٓذذذذ يذذذمت لعةذذذ٘ بعذذذذد مذذذً ا٤ىؼذذذ ٘ الذذذت جَذذذذف لرتئذذذض ا٢ىحةذذذا

الةـذذذذذذشٖ مرمت)جشجٔذذذذذذت ؿذذذذذذْس, حتشٓذذذذذذا أشذذذذذذضاٛ لْكذذذذذذعَا ة أماييَذذذذذذا   

علٙ أػٔاٛ شتحلل٘ ّنٔٔضٍا,الةعز عً ملدذْد ّطذي   الـعٔع٘,الحعشف 

 محؼابَاد(.
 بذذا٤لْاٌ ّالـذذْس ّالشطذذْو الذذت جضٓذذذ ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ     لعذذاثم جذذذعٔه ا٤

( أٌ اطح ذاو 65, 2004لل لمت , ّٓحلج رلا مي ما أػاسد إلُٔ )جغشٓذ عنشاٌ ,

 الـْس ّالشطْو ٓظاعذ الزايشٗ اإلششأٜ٘ علٙ العنمت .
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الظذذابد٘ ة زتنلذذَا جحلذذج مذذي مذذا جْؿذذلخ إلٔذذُ دساطذذاد يذذمت مذذً  ّاليحذذاٜض 

الحعلٔنٔذذ٘  لعذذاث( مذذً أٌ ا2008٤( ّ)طذذَري ستنذذذ معذذشّف , 2005)أميذذً اهلذذادٖ , 

ظٔذذذذز  لعذذذذاثجضٓذذذذ مذذذذً ا٢ىحةذذذذاِ , ّلكذذذً امحللذذذذخ عيَنذذذذا ة اةٔعذذذ٘ ٍذذذذزِ ا٤   

 ألعذذاثالحدلٔذٓذذ٘ , بٔينذذا اطذذح ذمخ  لعذذاثاطذذح ذمخ الذساطذذحاٌ الظذذابدحاٌ ا٤

اجف الذذزيٕ ة الةعذذز اذتذذالٕ , ينذذا اجلدذذخ مذذي ىحذذاٜض دساطذذاد يذذمت مذذً    اهلذذ

( مذذذً أٌ 2013( ,)عةذذذذ العضٓذذذض عةذذذذ ا  ,2012ىذذذْسا أطذذذعذ , (,)2011شَٔذذذاٌ أمحذذذذ , )

 ا٢لكرتّىٔذذ٘ جظذذاعذ علذذٙ جينٔذذ٘ اإلدساغ ّا٢ىحةذذاِ ّالحنٔٔذذض الةـذذشٖ     لعذذاثا٤

نذاسغ مذً م٣هلذا     ّلكً ّشُ ا٢مذح٣ف ٍذْ اةٔعذ٘ ا يـذ٘ ا٢لكرتّىٔذ٘ الذت      

يَذٕ ة الذساطذاد الظذابد٘ ةٔعَذا ياىذخ شَذاص الكنةٔذْجش , بٔينذا ة          لعاثا٤

 ٕ , ٍذذزا ّي  ذذذ الةاظرذذ٘ أٖ دساطذذ٘ اطذذح ذمخ    الةعذذز يذذاٌ اهلذذاجف الذذزي

اهلذذذاجف الذذذزيٕ ة جينٔذذذ٘ الدذذذذسٗ علذذذٙ ا٢ىحةذذذاِ الةـذذذشٖ لذذذذٚ الذذذمت   ألعذذذاث

 الشّك٘ .

 مفاًٍه الرتبًـُ األصـزيُ املصـىر واختبـار      ىتآج العق ُ اإلرتباطًُ بني اختبار

 االىتباه البصزٍ :

ىف اللشض الرالز للةعز علذٙ أىذُ "  جْشذذ ع٣ ذ٘ اسجةاأذ٘ مْشةذ٘ بذ         

محْط ٕ دسشاد أالال الشّك٘ ة الح ةٔج الةعذٖ لكذمت مذً امحةذاس ملذأٍه     

 الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس ّامحةاس ا٢ىحةاِ الةـشٖ " .

شض نذذخ ا عادتذذ٘ اإلظـذذأٜ٘ ليحذذاٜض العٔيذذ٘ ة  ٢ّمحةذذاس ؿذذع٘ ٍذذزا اللذذ

الح ةٔذذج االةعذذذٚ لكذذمت مذذً امحةذذاس ا لذذأٍه ا ـذذْس ّامحةذذاس ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ ,    

ّرلذذا فظذذاث معامذذمت ا٢سجةذذات لظذذةريماٌ ,  ّشذذاٛد اليحذذاٜض ينذذا ٍذذْ مذذة        

 : (8)بادتذّل 

الةعز ة الح ةٔج الةعذٖ لكمت مً ( ىحٔص٘ ظظاث معاممت ا٢سجةات  لظةريماٌ ب  دسشاد عٔي٘ 8شذّل )

 امحةاس ا لأٍه ا ـْس ّامحةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ

 امحةاس ا٢ىحةاِ الةـشٖ امحةاس ا لأٍه ا ـْس ا عاممت ا حغري

امحةاس ا لأٍه 

 ا ـْس

 معاممت ا٢سجةات

 

0.149 
 0.612 مظحْٚ الذ٢ل٘
 14 ظصه العٔي٘

امحةاس ا٢ىحةاِ 

 الةـشٖ

 0.149 معاممت ا٢سجةات
 0.612 مظحْٚ الذ٢ل٘ 

 14 ظصه العٔي٘

( أٌ معاممت ا٢سجةات ب  دسشاد الح ةٔج الةعذٚ لكمت 8ّٓحل  مً شذّل )

  ( 0.149مذذً امحةذذاس ا لذذأٍه ا ـذذْس ّامحةذذاس الدذذذسٗ علذذٙ ا٢ىحةذذاِ الةـذذشٖ ٍذذْ )     

ٍّذذْ معامذذمت اسجةذذات مْشذذت كذذعٔف , مذذا ٓعيذذٙ أٌ ٍيذذاغ اسجةذذات بذذ  دسشذذاد       

الح٣مٔز ة الح ةٔذج الةعذذٖ لكذمت مذً امحةذاس ا لذأٍه ا ـذْس ّامحةذاس ا٢ىحةذاِ          

الةـذشٖ ّلكذذً بذسشذذ٘ كذذعٔل٘ , ّاليحٔصذذ٘ علذٙ اليعذذْ الظذذابج حتدذذج ؿذذع٘   

مْشةذ٘  اللشض الرالذز للةعذز ّالذزٖ ىذف علذٙ أىذُ " جْشذذ ع٣ ذ٘ اسجةاأذ٘          
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بذذ  محْطذذ ٕ دسشذذاد أالذذال الشّكذذ٘ ة الح ةٔذذج الةعذذذٖ لكذذمت مذذً امحةذذاس       

 ملأٍه الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ ا ـْس ّامحةاس الدذسٗ علٙ ا٢ىحةاِ الةـشٖ " . 

 ّجششي الةاظر٘ ٍزِ اليحٔص٘ إىل أٌ : 

   ٘اهلذاجف   ألعذاث صٓادٗ اىحةاِ ال لمت ّحتظً جشئضِ الةـشٖ م٣ل  اسطذ

علذذٙ  ذذْ ا لذذأٍه , ّرلذذا ٓحلذذج مذذي مذذا ريذذشِ          الذذزيٕ ا ـذذنن٘ طذذاعذ  

( مذذذً أٌ مذذذً ػذذذشّت الذذذحعله ادتٔذذذذ ٍذذذْ جشئذذذض  1995)طذذذلٔناٌ الظذذذياّٖ , 

 ا٢ىحةاِ ّاٌ مؼححاد ا٢ىحةاِ نيي ال لمت مً اللَه ّا٢طحٔعاث .
 اهلذذاجف الذذزيٕ مـذذنن٘ لحذذذّس ظذذْل ارتذذ اد اذتٔاجٔذذ٘ الْٔمٔذذ٘         ألعذذاث

 لعذذاثهلذذزِ ارتذذ اد ا حياّلذذ٘ ة ا٤  لل لذذمت ّمذذً ذذذه يضٓذذادٗ اىحةذذاِ ال لذذمت     

 طاعذِ علٙ ايحظاث ا لأٍه ا٤طشٓ٘ ا شجة ٘ بَا .
 اهلاجف الزيٕ ا يحص٘ ة الةعز ؿننخ لكذٕ ٓيلعذمت ّٓحلاعذمت معَذا      ألعاث

ال لمت ّطاعذ رلا علٙ سيي معذل ا٢ىحةاِ لذُٓ ٍّْ ما أدٚ لذحعله ا لذأٍه   

( ة إاذاس رلذا   25,  2001نذشاٌ ,  الت جذّس ظْهلا  يذمت لعةذ٘ , ّجؼذري)جغشٓذ ع   

 إىل أٌ ا٢ىلعال ٓدْد إىل ا٢ىحةاِ ّا٢ىحةاِ بذّسِ ٓدْد للحعله .
      ٘اهلذذاجف الذذزيٕ   ألعذذاثمذذ٣ل  شبذذ٘ الةعذذز ي ٓظذذن  لل لذذمت ألناسطذذ

للذذرتاد آْلذذ٘ مذذ٣ل الٔذذْو الْاظذذذ ّرلذذا للعذذذ مذذً طذذلةٔاد ا٢طذذح ذاو        

رلذذا الظذذةت ة كذذعف  ا كرذذف للذذَاجف الذذزيٕ لذذذٚ ا٤الذذال , ّ ذذذ ٓكذذٌْ    

ا٢سجةذذذات ا ْشذذذت بذذذ  ملذذذأٍه الرتبٔذذذ٘ ا٤طذذذشٓ٘ ّالدذذذذسٗ علذذذٙ ا٢ىحةذذذاِ      

الةـشٖ , ّلْ أجٔعخ لل لمت اللشؿ٘ لْ ذخ أاذْل يذاٌ ا٢سجةذات طذٔكٌْ      

 أ ْٚ .

  : تىصًات البخح 

 ة كْٛ ما يؼلخ عيُ ىحاٜض  الةعز جْؿٕ الةاظر٘ ألا ٓلٕ :

 لادٗ مً ا ظذحعذذاد الحكيْلْشٔذ٘   إششاٛ ا ضٓذ مً الةعْس ظْل طةمت ا٢طح

اهلذذاجف الذذزيٕ الحعلٔنٔذذ٘    ألعذذاثّماؿذذ٘ الذذت جظذذحَذف جـذذنٔه ّإىحذذاط    

 للنْاد الذساطٔ٘ ّا شاظمت الحعلٔنٔ٘ ا  حلل٘ .
   ا يحصذذ٘ مذ٣ل ٍذزا الةعذذز ة إذذشاٛ أىؼذ ٘ ّميذذاٍض      لعذاث ا٢طذحلادٗ مذً ا٤

 سٓاض ا٤الال .
 اهلاجف  ألعاثا٢لكرتّىٔ٘ ّ لعاثعدذ دّساد الحذسٓت علٙ جـنٔه ّإىحاط ا٤

الزيٕ للنعلن  أذياٛ ارتذم٘ ة شتحلف ا شاظمت الذساطذٔ٘ لحلذنٔيَا ة   

 أطالٔت جذسٓظَه .
           ٘ٓجلذن  بذشامض إعذذاد ا علذه بْشذُ عذاو ّمعلنذ٘ ختـذف الرتبٔذ٘ ا٤طذذش

ّمعلنذذ٘ الشّكذذ٘ بْشذذُ مذذاق با َذذاساد ال٣صمذذ٘ ل٣طذذحلادٗ مذذً ّطذذاٜمت        

 م٣ل الحذسٓع .الحكيْلْشٔا اذتذٓر٘ 
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 : مقرتحات البخح 

أذذذاسد ميا ؼذذ٘ اليحذذاٜض الذذت م الحْؿذذمت إلَٔذذا عذذذدا مذذً الحظذذا٢٠د جـذذل      

 يأيكاس لةعْس شذٓذٗ مرمت :

  ٘اهلذذاجف الذذزيٕ مذذ٣ل جذذذسٓع الرتبٔذذ٘ ا٤طذذشٓ٘ ة جينٔذذ٘       ألعذذاثيعالٔذذ

 الحعـٔمت ّا٢ اِ ضتْ ا ادٗ لحلنٔزاد ا شظل٘ اإلعذادٓ٘ .
   ٓا٢لكرتّىٔذ٘   لعذاث مدرتح لحينٔ٘ مَذاساد جـذنٔه ّإىحذاط ا٤   بشىامض جذس

ٔذذذذ٘ , ّجذذذذأذريِ علذذذذٙ جعلذذذذه  لذذذذذٚ االةذذذذاد الرتبٔذذذذ٘ ا٤طذذذذشٓ٘ بكلٔذذذذاد الرتب  

 .جلنٔزاجَه
  ٘ٔاهلاجف الزيٕ ة جينٔ٘ الْعٕ ا٤طشٚ لذذٚ ج٣مٔذز ا شظلذ٘     ألعاثيعال

 ا٢بحذأٜ٘ .

  : املزاجي العزبًُ :أوال 
( ا٢ىحةاِ ّ الزايشٗ العامل٘ لذٚ عٔياد شتحلل٘ مً رّٖ ؿعْباد 2005أمحذ ظظً عاػْس ) -

 الحعله ّ رّٖ يشت اليؼات ّالعادٓ  , زتل٘ الةعْس الرتبْٓ٘ ّ اليلظٔ٘ , يلٔ٘ الرتبٔ٘ 

 شامع٘ ا يْئ٘ .
الحعلٔنٔ٘ ( أذش محغرياد الحعلٔج الـْجٕ ة بشامض الكنةْٔجش 2010أمحذ طاي عْٓع محاد ) -

ري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ , شامع٘ علٙ جينٔ٘ ا لأٍه العلنٔ٘ ل لمت الشّك٘ , سطال٘ ماشظح

 .ظلْاٌ
س٠ٓ٘ شذٓذٗ للحعله باطح ذاو  Mobile Learning( الحعله ادتْال 2010أمحذ ستنذ طاي ) -

الحدئاد ال٣طلكٔ٘ , ّس ٘ عنمت مدذم٘ إىل ا ١نش العلنٕ الرامً عؼش للصنعٔ٘ ا ـشٓ٘ 

 للنياٍض ّ اش  الحذسٓع .
الحعلٔنٔ٘ ة جينٔ٘ بعض ا لأٍه  لعاث( أذش اطح ذاو ا2005٤أمساٛ ستنذ علٕ ملش ) -

 الشٓاكٔ٘ لذٚ أالال الشٓاض با٤سدٌ , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الذساطاد الرتبْٓ٘ العلٔا 

 شامع٘ عناٌ العشبٔ٘ للذساطاد العلٔا .
ا٢لكرتّىٔ٘ الحعلٔنٔ٘ ّ إىحاشَا  لعاثجـنٔه ا٤ ( معآري2012أمساٛ يحعٕ ستنذ ستنذ ) -

 .ري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ , شامع٘ ظلْاٌل٥الال رّٖ ؿعْباد الحعله ا٤يادمئ٘ , سطال٘ ماشظح
( يعالٔ٘ الحذسٓت علٙ اللعت الرتئ  ة حتظ  ا٢ىحةاِ ل٥الال 2005أميً اهلادٖ ستنْد ) -

 بٔ٘ , شامع٘ الض اصٓج .ا عا   عدلٔا , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الرت
( بشىامض أىؼ ٘  اٜه علٙ مذممت ا٢يحؼاف لحينٔ٘ بعض 2011إمياٌ ستنذ ىةٔمت ستنْد ) -

ا لأٍه ّ الحلكري ا٢طحدشاٜٕ لذٚ المت ما  ةمت ا ذسط٘ , سطال٘ ديحْساِ , يلٔ٘ الرتبٔ٘ 

 باإلمساعٔلٔ٘ , شامع٘  ياٗ الظْٓع .
ّ ج ةٔداد اهلْاجف الزئ٘ , زتل٘ الحعلٔه ( الحعله ا حيدمت 2016أم  ؿ٣ح ْٓىع ) -

 .http://emag.mans.edu.eg/index ( .15ا٢لكرتّىٕ , شامع٘ ا يـْسٗ , العذد )
       php?page=news&task=show&id=483 

   شذٓذٗ للحذسٓع )ىَاسٓاد  شٌ ّإسٍاؿاد  شٌ شذٓذ(( ضتْ أيا  2001جغشٓذ عنشاٌ ) -

 طلظل٘ جشبْٓ٘ "ا٤ّىل" , داس الداٍشٗ للكحاث , الداٍشٗ .
( مظريٗ الحذسٓع ع  ماٜ٘ عاو مً الحعذٓاد ّالحغرياد ) ْرط مدرتح لحلعٔمت دّس 2004) -

 الحذسٓع ة اذتٔاٗ ا عاؿشٗ ( , صٍشاٛ الؼش  , الداٍشٗ .
  ٓذٗ للحذسٓع ة ّا عيا الحعلٔنٕ )الحذسٓع ّجينٔ٘ الحلكري ا حؼعت( ( ضتْ أيا  شذ2005) -

 طلظل٘ جشبْٓ٘ " ارتامظ٘" داس الداٍشٗ للكحاث , الداٍشٗ .

http://emag.mans.edu.eg/index.%20php?page=news&task=show&id=483
http://emag.mans.edu.eg/index.%20php?page=news&task=show&id=483
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الحعلٔنٔ٘ لحينٔ٘ مَاساد  لعاث( جـنٔه ّ جيلٔز بشىامض ل2011٥شَٔاٌ أمحذ الظٔذ  اطه ) -

  يحْساِ , يلٔ٘ الرتبٔ٘ اللئ٘ اإلدساغ الةـشٖ ل٥الال مً رّٖ ؿعْباد الحعله , سطال٘ د

 شامع٘ ظلْاٌ .
( دساط٘  شٓةٔ٘ لحذسٓع بعض ملأٍه الشٓاكٔاد ٤الال ما 1987ظلين امساعٔمت ستنذ ) -

  ةمت مشظل٘ الحعلٔه ا٤طاطٕ , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ بديا , شامع٘ شيْث الْادٖ .
 دبٕ . ( الحعله الظشٓي . إ٣ٓف جشًٓ لليؼش ,2008دآف مآش) -
ا٢لكرتّىٔ٘ , زتل٘ الحعلٔه  لعاث( الؼ ـٔ٘ الكشجْىٔ٘ ّ جـنٔه ا2015٤سَٓاو ستنذ الغْل ) -

 .http://emag.mans.edu.eg/index ( .16ا٢لكرتّىٕ , شامع٘ ا يـْسٗ , العذد )
 task=show&id=515php?page=news& 
                 ا٢لكرتّىٔ٘ الحعلٔنٔ٘ جظَه ة ج ْٓش مَاساد  لعاث( ا2015٤طلنٙ ياجت الؼنشٖ ) -

.http://www.alwasantnews  حتـٔمت ال لة٘ . ؿعٔل٘ الْطي اّى٣ًٓ.ّ
6286.htm189-om/ipad/newsC        

( الحأمش الذساطٕ , دساط٘ مٔذاىٔ٘ حتلٔلٔ٘   شٓ٘ , زتل٘ 1995طلٔناٌ ستنذ الظياّٖ ) -

( , الظي٘ الشابع٘ 115الرتبٔ٘ , اللصي٘ الْائ٘ الد شٓ٘ للرتبٔ٘ ّالرداي٘ ّالعلْو , عذد)

 . 111 – 94ّالعؼشٌّ , ق 
ة حتظ  ا٢ىحةاِ لذٚ ا٤الال  الحعلٔنٔ٘ لعاث( يعالٔ٘ ا2008٤طَري ستنذ علٕ معشّف ) -

 ا حأمشًٓ دساطٔا , سطال٘ ديحْساِ , يلٔ٘ الرتبٔ٘ , شامع٘ الض اصٓج .
شٖ لذٚ ا٤الال رّٖ يشت اليؼات ( ا٢ىحةاِ الظنعٕ ّ الةـ1990الظٔذ إبشأٍه الظنادّىٕ ) -

 -10لذ الراىٕ , دساط٘ مٔذاىٔ٘ ( ا ١نش الراىْٖ الرالز لل لمت ا ـشٖ " جيؼٝحُ ّ سعآحُ " اجمل)

 . 955 -936ماسغ , مشيض دساطاد ال لْل٘ , شامع٘ ع   ع , ق  13
(بشىامض مدرتح لحينٔ٘ ا٢ىحةاِ الةـشٖ لذٚ ا٤الال ا ح لل  1998الظٔذ علٕ طٔذ أمحذ ) -

 عدلٔا , سطال٘ ديحْساِ , معَذ الذساطاد العلٔا لل لْل٘ , شامع٘ ع   ع .
  ( اك شاباد ا٢ىحةاِ لذٚ ا٤الال ,  الداٍش1999ٜٗد٘ ستنذ بذس )الظٔذ علٕ طٔذ أمحذ , يا -

 ىَل٘ مـش .
( ياعلٔ٘ بشىامض  اٜه علٙ الْطاٜي ا حعذدٗ ة 2006ؿ٣ح عةذ الظنٔي , طعٔذ عةذ ا عض ) -

 ( 18جينٔ٘ الرتبٔ٘ الةٔٝٔ٘ ل لمت الشّك٘ , زتل٘ الرداي٘ ّ الحينٔ٘ , الظي٘ الظابع٘ , العذد )

 . 2006ْٓلْٔ 
( ياعلٔ٘ بشىامض  اٜه علٙ الدـ٘ ّ لعت الذّس ة جينٔ٘ الرتبٔ٘ الْشذاىٔ٘ ل لمت 2007) -

 . 2007( , ابشٓمت 21الشّك٘ , زتل٘ الرداي٘ ّ الحينٔ٘ , الظي٘ الرامي٘ , العذد )
    .الحعلٔنٔ٘ ..  ٔضاجَا, أ ااَا ,مشاظمت جـنٔنَا لعاث( ا2015٤عاٜؼ٘ بلَٔؽ العنشٖ ) -
( ياعلٔ٘ بشىامض جذسٓ  باطح ذاو اذتاطْث ة 2013عةذ ا  بً علٕ اذتنٔذ )عةذ العضٓض بً  -

حتظ  ا٢ىحةاِ ّ جينٔ٘ الدذسٗ علٙ الحزيش لذٚ عٔي٘ مً ا٤الال رّٖ اإلعا ٘ العدلٔ٘ 

الةظٔ ٘ ّ أذشِ علٙ حتـٔلَه ا٢يادميٕ , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ , شامع٘ ع  

  ع .
 ا٢لكرتّىٔ٘ : ا٢جيابٔاد ّ الظلةٔاد . لعاث( ا2015٤العضٓض اهلذلج )عةذ ا  عةذ  -

http://www.assakina.com/studies/57791.htm1  
( ع٣ ٘ جشئض ا٢ىحةاِ بذ ٘ الحـْٓخ لذٚ ٢ع  ا يح ت 2006عكل٘ طلٔناٌ اذتْسٖ ) -

 www.husseinmardan.cm/DrOkla-06.htm لياػٝ  بكشٗ الٔذ .الْاين ل
( ا اٍاد ظذٓر٘ ة ا ياٍض ّاش  الحذسٓع " الح ةٔداد ة زتال 2006يْذش يْشا ) -

 الرتبٔ٘ ا٤طشٓ٘ " , داس اليَل٘ العشبٔ٘ , الداٍشٗ .
الع٣ ٘ ب  مظحْٓاد جشئض ا٢ىحةاِ ّ  –ا٢ىحةاِ ّ الحعـٔمت الذساطٕ ( 2005لةيٙ شذٓذ ) -

مظحْٓاد الحعـٔمت الذساطٕ لذٚ ج٣مٔز الـف ارتامع ا٢بحذاٜٕ , زتل٘ شامع٘ دمؼج , 

 ( .2( , العذد )21اجمللذ )
مشظل٘ شذٓذٗ مً الحعلٔه ا٢لكرتّىٕ , ميحذٚ الحعلٔه ّ  -( الحعله اليدال 2006ستنذ محامٕ ) -

-http://wedad.forumarabia.com/t1(6العذد ) –الحداى٘ ة الحعلٔه  –٢ىرتىخ ا
topic                                                       .  

http://emag.mans.edu.eg/index.%20php?page=news&task=show&id=515
http://emag.mans.edu.eg/index.%20php?page=news&task=show&id=515
http://www.assakina.com/studies/57791.htm1
http://www.husseinmardan.cm/DrOkla-06.htm
http://wedad.forumarabia.com/t1-topic
http://wedad.forumarabia.com/t1-topic
http://wedad.forumarabia.com/t1-topic
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ة زتال  اسث ة اطح ذاو اهلاجف النْل ملدخ ذْسٗ س نٔ٘  Y2D (2017 )4مذّى٘  -

 http://www.y2d.m/ar/blog/4الحعلٔه .
(  ٔاغ ظذٗ ا٢ىحةاِ بعذ ادتَذ اهلْاٜٕ ّ ال٣ٍْاٜٕ ّ 2008معحض ْٓىع , صتاٗ طعٔذ علٕ ) -

 الع٣ ٘ بٔيَنا ّ يرتٗ عْدجُ لذٚ ٢ع  يشٗ الدذو , زتل٘ أفاس الرتبٔ٘ ا٤طاطٔ٘ , اجمللذ

 . 260 -238( , ق 1( , العذد )8)
( أطاطٔاد إىحاط ّاطح ذاو ّطاٜمت ّ جكيْلْشٔا الحعلٔه , داس الـنٔعٕ  2006ميذّس عةذ الظ٣و ) -

 الشٓاض.
                                                                                       http://www.sasapost.comا٢لكرتّىٔ٘ .  لعاث( ا2014٤مْ ي طاط٘ بْطخ )  -
إطرتاجٔصٔ٘ بٔذا ْشٔ٘ مَن٘ للحعله ,  –( جغزٓ٘ ا٢ىحةاِ 2015م٢ْٖ ا ـ لٙ ال شاّٖ )  -

 55 -49( ق 61زتل٘ علْو الرتبٔ٘ ,عذد)
 أٌ جظاعذ ا٤الال علٙ الحعله. لعاث( ٍمت ميكً ل2012٥ىاىظٕ الظٔذ )  -

http://www.digitalqatar.qa/2012/11/04/2802 

( ياعلٔ٘ الحنشٓياد ا شية٘ ة ج ْٓش جشئض ا٢ىحةاِ ّ بعض 2012ىةٔمت أمحذ عةذ أمحذ ) -

 ( .21ا َاساد اذتشئ٘ بكشٗ الدذو , زتل٘ اللح  , العذد )
( يعالٔ٘ اطح ذاو الحعله ا٢لكرتّىٕ ة إيظاث أالال 2012ىعن٘ ظظً عةذ ادتلٔمت )  -

الشّك٘ بعض ملأٍه الرتبٔ٘ مً أشمت الظ٣و , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ بديا , 

 شامع٘ شيْث الْادٖ .
ض ( بشىامض  اٜه علٙ إطرتاجٔصٔ٘ الزياٛاد ا حعذدٗ لحكًْٓ بع2009ىٔل  أمحذ ملٔمت علٕ )  -

ا لأٍه ّ جينٔ٘ ظمت ا ؼك٣د لذٚ أالال الشّك٘ , سطال٘ ديحْساِ , يلٔ٘ الرتبٔ٘ 

 باإلمساعٔلٔ٘ , شامع٘  ياٗ الظْٓع .
 لعاث( أذش الححابي ة عشض الشطْماد ذيأٜ٘ ّذ٣ذٔ٘ ا٤بعاد با2012٤ىْسا اطعذ ػ ا)  -

يذط٘ لح٣مٔز ا شظل٘ الحعلٔنٔ٘ ا٢لكرتّىٔ٘  لحينٔ٘ مَاساد الحنٔٔض الةـشٖ لْظذٗ اهل

 ا٢بحذأٜ٘ , سطال٘ ماشظحري , يلٔ٘ الرتبٔ٘ , شامع٘ ظلْاٌ .
( ياعلٔ٘ ى او إداسٗ الحْٚ ا٢لكرتّىٕ الداٜه علٙ اهلاجف اليدال ة 2016ٍاىٕ ػلٔج سمضٖ )  -

جينٔ٘ بعض مَاساد اطح ذاو ا ظحعذذاد الحكيْلْشٔ٘ لذٚ معلنٕ ا شظل٘ اإلعذادٓ٘ . 

 . 104 -47( , ق 1عشبٔ٘ ة زتا٢د الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ , عذد ) زتل٘ دساطاد
 .Kg.Cuاذتاطْث ة سٓاض ا٤الال ب  م١ٓذ  ّمعاسض ألعاث( 2017ٍال٘ اذتشٓشٖ )  -

ahlamontada.net/t9472  
( بعض الدذساد العدلٔ٘ ّ أذشٍا علٙ مظحْٚ ا٤داٛ ة اهلصْو 2017ٍؼاو ٍيذاّٖ ٍْٓذٖ ) -

 www.husseinmardan.cm/DrHisham-01.htm الةظٔي بظ٣ح الؼٔؽ .
 ( طةي م ْاد لحعدٔج الحعله اليدال الياش  , مذّى٘ أيادمئ٘ ىظٔض .2013ٍٔاو ظآا ) -

http://blog.naseej.com/2013/08/04%AE%D8%B7 
( مةادٟ الكنةْٔجش ّ جعله ا لأٍه الشٓاكٔ٘ لذٚ أالال 1988ّلٔه عةٔذ , يْصٖ اُ ) -

اذتلاى٘ ة ا ذاسغ اذتكْمٔ٘ ّ ارتاؿ٘ , شامع٘ الداٍشٗ , معَذ الةعْس ّ الذساطاد 

 الرتبْٓ٘ .
ة جينٔ٘  ( ياعلٔ٘ بشىامض  اٜه علٙ مـادس جعلٔنٔ٘ محيْع2014٘ٓامس  يحعٕ الـآغ ) -

بعض ا لأٍه ادتغشائ٘ ل لمت الشّك٘ ة كْٛ معآري ادتْدٗ , سطال٘ ديحْساِ , يلٔ٘ 

 سٓاض ا٤الال ,شامع٘ الداٍشٗ .

  : املزاجي األجيبًُ :ثاىًا 
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http://www.sasapost.com/
http://www.digitalqatar.qa/2012/11/04/2802
http://www.husseinmardan.cm/DrHisham-01.htm
http://blog.naseej.com/2013/08/04%AE%D8%B7
http://www.academia.edu/%203057195/Roadmap_for_further_research_on_pedagogical_issues_A_road_map_for_further_research_into_the_theory_and_practice_of_personal_mobile_learning_supported_by_new_technologies


 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
234 

3057195/Roadmap_for_further_research_on_pedagogical_issues_
A_road_map_for_further_research_into_the_theory_and_practice_
of_personal_mobile_learning_supported_by_new_technologies  

- Buijs,L. (2013) '' Mobile educational games : Much more fun and 
just as effective as traditional board games '' Bitescience. 
http://www.bitescience.com/knowledgedatabase.aspx 

- Clavines,R. (2015) '' Study Shows Mobile Games Main Market are 
Parents and Children ''.http://au.idigitaltime.com/study-show-
mobile-games-main-market-are-parents-and-children-106042 

- Crabtree,J & Nathan,M &Roberts,S. (2003) " Mobile Phones and 
everyday life " London: The work Foundation. 

- Dougles,H,C. (2015) " The Effective use of computers with young 
children"http://investigation.terc.edu/library/bookpapers/ 
effective_ use.cfm  

- Hill,L. (2014) " Connecting with today's mobile student through 
game-based learning technologies " http://edtechdigest. 
wordpress.com/2014/01/20/fun-and-games/  

- Karla, K.E & al (2011) "Visual attention" John Wiley & Sons, 
Ltd.vol (2) September. 

- Kipp Bentley (2017) "9 uses for Smartphones in the Classroom". 
http://www.centerdigitaled.com/blog/cellphones_in_classrooms
_part_2.html  

- Liane, C. (2017) "What makes a smartphone Smart?". 
https://www.lifewire.com/what_makes_a_smartphone_smart_57
9597  

- Margaret, R. (2017) "Smatphone". searchmobilecomputing. 
techtarget. com/dfinition/smatphone   

- Moll, M. (2015) '' Mobile devices and apps not very effective in 
educating U.S Kids '' TechTimes. http://www.techtimes.com/ 
articles/2934/20140126/mobile-devices-and-apps-not-very-
effective-in-educating-us-kids-htm  

- Moreno-Ger, Petal. (2008) "Educational game design for online 
education, Computers in Human Behavior". www.e-ucm.es/ 
drafts/e-ucM_draft_80.pdf  

- Naranjo, C (2011) " Effective Use of Color and Graphics in 
Applications for Children, Part I: Toddlers and Preschoolers " US 
matters.http://www.usmatters.com/mt/archives/2011/10/effec
tive-use-of-color-and-graphics-in-application-for-children-part-i-
toddlers-and-preschoolers.php  

- Obrien, A. (2013) '' What Do Parents Think A bout Mobile 
Learning? '' Edutopia, Technology integrayion. 

- Prensky, M. (2007) " Digital Game Based Learning: Paragon 
House ". 

- Qusay,H,M & Popowicz,P. (2014) " A Mobile Application 
Development Approach to Teaching Introductory Programming " 
http://www.researchgate.net/publication/224207278_A_mobile

http://www.academia.edu/%203057195/Roadmap_for_further_research_on_pedagogical_issues_A_road_map_for_further_research_into_the_theory_and_practice_of_personal_mobile_learning_supported_by_new_technologies
http://www.academia.edu/%203057195/Roadmap_for_further_research_on_pedagogical_issues_A_road_map_for_further_research_into_the_theory_and_practice_of_personal_mobile_learning_supported_by_new_technologies
http://www.academia.edu/%203057195/Roadmap_for_further_research_on_pedagogical_issues_A_road_map_for_further_research_into_the_theory_and_practice_of_personal_mobile_learning_supported_by_new_technologies
http://www.bitescience.com/knowledgedatabase.aspx
http://au.idigitaltime.com/study-show-mobile-games-main-market-are-parents-and-children-106042
http://au.idigitaltime.com/study-show-mobile-games-main-market-are-parents-and-children-106042
http://investigation.terc.edu/library/bookpapers/%20effective_%20use.cfm
http://investigation.terc.edu/library/bookpapers/%20effective_%20use.cfm
http://www.centerdigitaled.com/blog/cellphones_in_classrooms_part_2.html
http://www.centerdigitaled.com/blog/cellphones_in_classrooms_part_2.html
https://www.lifewire.com/what_makes_a_smartphone_smart_579597
https://www.lifewire.com/what_makes_a_smartphone_smart_579597
http://www.techtimes.com/%20articles/2934/20140126/mobile-devices-and-apps-not-very-effective-in-educating-us-kids-htm
http://www.techtimes.com/%20articles/2934/20140126/mobile-devices-and-apps-not-very-effective-in-educating-us-kids-htm
http://www.techtimes.com/%20articles/2934/20140126/mobile-devices-and-apps-not-very-effective-in-educating-us-kids-htm
http://www.e-ucm.es/%20drafts/e-ucM_draft_80.pdf
http://www.e-ucm.es/%20drafts/e-ucM_draft_80.pdf
http://www.usmatters.com/mt/archives/2011/10/effective-use-of-color-and-graphics-in-application-for-children-part-i-toddlers-and-preschoolers.php
http://www.usmatters.com/mt/archives/2011/10/effective-use-of-color-and-graphics-in-application-for-children-part-i-toddlers-and-preschoolers.php
http://www.usmatters.com/mt/archives/2011/10/effective-use-of-color-and-graphics-in-application-for-children-part-i-toddlers-and-preschoolers.php
http://www.researchgate.net/publication/224207278_A_mobile_application_development_approach_to_teaching_introductory_programming


 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
235 

_application_development_approach_to_teaching_introductory_p
rogramming  

- Rogers, K, D. (2011) "Mobile Learning Devices. Essentials for 
Principals " http://eric.ed.gov/?id=ED539006 

- Salen, K, I. & Zimmerman, E. (2004) " Ruler of play: Game design 
fundamentals " The MIT press. https://mitpress.mit.edu/rules  

- Sarkar, S. (2014) '' The Top Benefits of Mobile Learning Apps for 
Kids''Education, Kid growth, technology. http://www. 
storytimeforkids. info/ app-benefits-mobile-learning-apps-kids/ 

- Sharples, M. &Taylor, J. &Vavoula,G. (2005) '' Towards a Theory 
Of Mobile Learning '' www.compassproject.net/sadhana/ 
teachings/sharplesmobile.pdfTricia Parris (2013) "Using 
Smartphones in the Classroom as Learning Tools". 
http://teachingwithadifference.blogspot.com/  

- Tsotsos, JK.et.al. (1995) "Modeling Visual Attention via selective 
Tuning" Arti.Intell, P507-545, 1995. 

- Umilta, C. (1998) '' Orienting Of Attention'' Handbook 
Neurosychology, New York, Ma Graw Hill. 

- USwitch.com (2017) "What are Smartphones?" https://www. 
uswitch.com/mobiles/guides/what-are-smartphones/  

- Valk,J,H.& Rashid,A,T.& Elder,L. (2010) " Using mobile learning to 
improve educational outcomes : An analysis of evidence from 
Asia " IRRODL: International Review of Research in Open and 
Distance Learning , vol(11), no(1), p 117-140 
.http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/794/1487 

- Viswanathan, P. (2013) "What is a Mobile Application?"  
- Zhang,H.&Song,W.&Burston,J. (2011) " Reexamining the 

effectiveness of vocabulary learning via mobile phones " TOJET: 
The Turkish Online Journal of Educational Technology ,vol(10) 
,no(3) ,p 203-214 . http://www.tojet.net/articles/v1013.pdf  

 
 

http://www.researchgate.net/publication/224207278_A_mobile_application_development_approach_to_teaching_introductory_programming
http://www.researchgate.net/publication/224207278_A_mobile_application_development_approach_to_teaching_introductory_programming
http://eric.ed.gov/?id=ED539006
https://mitpress.mit.edu/rules
http://www.compassproject.net/sadhana/%20teachings/sharplesmobile.pdf
http://www.compassproject.net/sadhana/%20teachings/sharplesmobile.pdf
http://teachingwithadifference.blogspot.com/
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/794/1487
http://www.tojet.net/articles/v1013.pdf

