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أثس تصنيه كتاب إللرتوىي على تينية مَازات  التعله 
 لدي طالب الدبلوو املَيى تليولوديا التعليه التشازكي

 املطتخلص : 
ادتٛاْب املعسفٝة١   ت١ُٝٓ ع٢ً إيهرتْٚٞ نتاب تصُِٜٝٗدف ٖرا ايبحث إىل قٝاع أثس 

 تهٓٛيٛجٝةةةا املٗةةةي ايةةةدمًّٛ طةةة ب يةةةدٟ ايتػةةةازنٞ ايةةةتعًِ  مبٗةةةازا  ٚاألدا٥ٝةةة١ املستب ةةة١

، ٚذيو عٔ طسٜل حتدٜد قا١ُ٥ مبٗازا  ايتعًِ ايتػازنٞ ٚامل ًٛب تُٓٝتٗةا يةدٟ   ايتعًِٝ

ٚقةد   حتدٜد املعةاٜ  ٚاملٛافةتا  ايتصة١ُُٝٝ ارتافة١ مايهتةاب انيهرتْٚةٞ        اي  ب; ٚأٜضًا

 قةةاّ ايبا ةةث معةةسة َػةةه١ً ايبحةةث ٚايٓكةةاب ايةةن ْبةةس يًبا ةةث َٓٗةةا إ طاضةة٘ ماملػةةه١ً          

   ٌ   َٚٓٗجٝةةة١ ايبحةةةث،  ٝةةةث   اضةةةتلداّ املةةةٓٗل ايٛفةةةتٞ ايتحًًٝةةةٞ   ايدزاضةةة١ ٚايتحًٝةةة

ملطةتكٌ عًة٢ املةتغ  ايتةامس، ٚأدٚا  ايبحةث ، نُةا       ٚاملٓٗل غب٘ ايتجسٜيب يكٝاع أثس املتغ  ا

    اضةةتلداّ أداتةةه   ٖةةرٙ ايدزاضةة١، ٖٚةة٢ احصتبةةاز ايتحصةةًٝٞ يكٝةةاع ادتٛاْةةب املعسفٝةة١  

     ٘ ٚ  اصتٝةاز عٝٓة١    ،ٚم اق١ امل  ظ١ يكٝاع ادتٛاْةب األدا٥ٝة١، ٚفةسٚة ايبحةث ٚإجسا٤اتة

ختصةة   -ًّٛ املٗةةي اذتةةايٞ عًةة٢ عٝٓةة١ َةةٔ طةة ب ايةةدم     بحةةثايبحةةث  ٝةةث اقتصةةس  اي  

 ِ اذتةةايٞ عًةة٢ ايكٝةةاع ايكبًةةٞ ٚايبعةةدٟ، ٚقةةاّ ايبا ةةث     بحةةث ٚاعتُةةد اي، تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةٝ

مت بٝةةل أضةةايٝب املعادتةة١ ان صةةا١ٝ٥ املٓاضةةب١ ماضةةتلداّ زتُٛعةة١ ايةة اَل ان صةةا١ٝ٥      

 ٝةةةةةث تٛفةةةةةٌ ايبحةةةةةث اذتةةةةةايٞ إيةةةةةٞ زتُٛعةةةةة١ ايٓتةةةةةا٥ل    SPSSيًعًةةةةةّٛ احجتُاعٝةةةةة١ 

   اي ة ب  دزجةا   َتٛض ٞ مه( 0550) دحي١ َطت٣ٛ عٓد إ صا٥ٝا داٍ فسم ٜٛجد"ايتاي١ٝ:

 ايةةةةتعًِ مبٗةةةةازا  املةةةةستب  املعةةةةس  ايتحصةةةةًٝٞ ي صتبةةةةاز ٚايبعةةةةدٟ ايكبًةةةةٞ ايت بةةةةٝكه

( 05 0) دحيةة١ َطةةت٣ٛ عٓةةد إ صةةا٥ٝا داٍ فةةسم ٜٛجةةد" ايبعةةدٟ"  ايت بٝةةل يصةةاح  ايتػةةازنٞ

 احدا٤ َ  ظةةة١ يب اقةةة١ ٚايبعةةةدٟ ٞايكبًةةة ايت بةةةٝكه   اي ةةة ب دزجةةةا  َتٛضةةة ٞ مةةةه

عٓةد َطةت٣ٛ    ازتبةاب  "ٜٛجةد  ايبعدٟ" ايت بٝةل  يصاح  ايتػازنٞ ايتعًِ مبٗازا  املستب ١

ٟ   األدا٥ٞٚادتاْب  املعس دزجا  ادتاْب  َتٛض ٞ( مه 05 0)  طة ب  يًتعًِ ايتػةازنٞ يةد

  "ايدمًّٛ املٗي ختص  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ
  ايتػازنٞ ايتعًِ،انيهرتْٚٞ ايهتاب،ايتعًُٝٞ ايتصُِٝ ايهًُا  املتتا ١ٝ:

 :مقدمة 

ٜػٗد ايعصس اذتةايٞ ايهة   َةٔ ايت ةٛزا  ٚاملطةتحدثا  ايتهٓٛيٛجٝة١، يةرا        

َٛانب١ تًةو ايت ةٛزا  ٚاملطةتحدثا  ٚصافة١   زتةاٍ       ايضسٚزٟأفبح َٔ 

  ايتعًِٝ، ٚذيو ْظسا يصٜاد٠ عدد اي  ب، ْٚك  أعداد املعًُه، ٚمعةد املطةافا   

ٖةرا ايعصةس إنطةاب اي ايةب املعسفة١ ٚاذتكةا٥ل         فًِ ٜعد اهلدف َٔ ايتعًِٝ 

  فك ، مٌ تعداٙ اىل ضةسٚز٠ إنطةام٘، املٗةازا  ٚايكةدزا  ٚاحعتُةاد عًة٢ ايةرا        

 ع٢ً ايتتاعٌ َس َتغ ا  ايعصس امللتًت١  يٝهٕٛ قادزًا

ٜٚعةةد َةةٔ أٖةةِ ايت ةةٛزا  املطةةتحدث١   ٖةةرا ايعصةةس ٚايةةن ختةة  زتةةاٍ        

ٝةة١ ايتعًُٝٝةة١;  ٗةةٛز َةةا ٜطةةُٞ مةةايتعًِٝ انيهرتْٚةةٞ ٚايةةرٟ ٜعُةةٌ عًةةٞ   ايعًُ

ٟ تغةةٝ  معةةا أاةةاب ايةةتعًِ      إىل َصٜةةد َةةٔ احضةةتعا١ْ متهٓٛيٛجٝةةةا     ايتكًٝةةد

ٜطةاعد عًةٞ تةٛف  م٦ٝة١  تعًُٝٝة١ بٓٝة١ ماملصةادز         أْ٘ايتعًِٝ ٚاملعًَٛا ، نُا 
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 لداّاضةةتختةةدّ ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ مهافةة١ ستاٚزٖةةا، ٚنةةريو ايعُةةٌ عًةةٞ        

          تكٓٝةةا  ايٛضةةا٥  املتعةةدد٠ ٚمٓةةٛى األضةة١ً٦ ايُٓٛذجٝةة١ ٚتٛ ٝتٗةةا مػةةهٌ فعةةاٍ  

  املٛاقةةا ايتعًُٝٝةة١، نُةةا ٜطةةُح مٓػةةس املطةةتحدثا  ايتهٓٛيٛجٝةة١   نافةة١  

املؤضطا  ايتع١ًُٝٝ ٚإعداد جٌٝ َٔ املعًُةه ٚاملةتعًُه قةادزٜٔ عًة٢ ايتعاَةٌ      

 (439، 2007ايدٖؼ،  َٞيٛج١ٝ  )َس ناف١ أْٛاع تًو املطتحدثا  ايتهٓٛ

أ د َٓتجا  تهٓٛيٛجٝا املعًَٛا ، ٜٚعةد ت ةٜٛسٙ    انيهرتْٜٚٞٚعت  ايهتاب 

تهٓٛيٛجٝةا ايتعًةِٝ، ايةن تكةّٛ       َٔ أِٖ تٛجٗا  َصةادز ايةتعًِ انيهرتْٚٝة١    

مإَداد املتعًِ مبدصٌ يًُعًَٛا  ٚاحملت٣ٛ امل ًٛب حضتهُاٍ َٗاّ ايتعًِ ع  

إ َةةٔ املُهةةٔ إٔ تتلةةر فةةتحا  ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ أغةةهاًح      ايػةةبه١، ٚإذا نةة 

عدٜد٠ جرام١ نٓتٝجة١ يةٓظِ ايتةفيٝا احيهرتْٚٝة١ املت ةٛز٠ ايةن مهٓٓةا َةٔ         

إْتةةاا ايهتةةب احيهرتْٚٝةة١ مهةةِ َتٓةةٛع َةةٔ ايعٓافةةس ايتتاعًٝةة١; يةةرا فٗةةٛ عتتةةاا   

يًتٓظِٝ م ةسم ععًة٘ ضةٌٗ ايتلةصٜٔ ٚايتصةتح; ٚعٓةدَا ٜةتِ زمة  ايعٓافةس          

بٓا٥ٝةة١ ايتتاعًٝةة١ َةةس ايتصةةُِٝ ايتعًُٝةةٞ املٓاضةةب فةةإٕ ايهتةةب املٓتجةة١ ضةةٛف   اي

ختدّ أبساضًا تع١ًُٝٝ ٚتع١ًُٝ ستدد٠ ٚٚاضح١ ٚم سٜك١ مهٔ املةتعًِ َةٔ   

 & .Korat, O)، (ايتٛافةةٌ عةة  ايػةةبه١ يتحكٝةةل ايةةتعًِ ايٓػةة  ايتعةةاٍ       

Shamir, A., 2007, pp. 248-249( )Oliver, R. & Herrington, J., 2001, 

pp. 3-4  ) 

إٔ جاَعة٘   Young & Jeffrey (2009)ٚقةد أنةد  دزاضة١ ٜةاْل ٚجٝتةسٟ      

Northwest Missouri State University  مايٛحٜةةةا  املتحةةةد٠ احَسٜهٝةةة١

أفبحت تكسٜبةًا أٍٚ جاَعة١ تكةدّ نةٌ ايهتةب ايدزاضة١ٝ م سٜكة١ إيهرتْٚٝة١،         

-Kindle, Amazons, Eيًهتةةب انيهرتْٚٝةة١ َةةِٓٗ   إيهرتْٚةةٞ قةةاز ٚا ضةةاز 

Book readier    ٚناْةةةت أَٓٝتةةة٘ إٔ عتصةةةٌ نةةةٌ طايةةةب عًةةة٢ ٚا ةةةد٠ َٓٗةةةا

 ٚايةن ٚناْت ْظاّ ادتاَع١ ٜٓتل اآلحف َٔ ادتٓٝٗا  ع٢ً ايهتب امل بٛعة١،  

( إٔ ايهتةةةةاب Mr.Hubbardنةةةةإ اي ايةةةةب عتصةةةةٌ عًٝٗةةةةا زتاْةةةةًا ٚقةةةةد زأ٣ )

;  ٝةةةث إٔ تهًتةةة١ أيةةةا دٚحز ضةةةٜٓٛا يًجاَعةةة١ 8000ضةةةٝٛفس  ةةةٛاىل  انيهرتْٚةةةٞ

 ْصا ْظ ٙ  امل بٛع  انيهرتْٚٞايهتاب 

احيهرتْٚٝةة١ ٚايهتةةب عًةة٢ ارتةة  املباغةةس قةةد ت ةةٛز  َةةٔ ْا ٝةة١     ٚاملكةةسزا 

ايتصُِٝ ٚتبٓة٢ ايٓظسٜةا  ايرتمٜٛة١ َةٔ ضةًٛن١ٝ َٚعسفٝة١ ٚمٓا٥ٝة١ ٚ ٗةٛز         

، ٚمه اي ة ب معضةِٗ ايةبعا فُٝةا     ٚط م٘ا١ُٖٝ احتصاٍ املتبادٍ مه املعًِ 

             اجملةةةاٍ يظٗةةةٛز اجملتُعةةةا  امللتًتةةة١ يب٦ٝةةةا  ايةةةتعًِ احيهرتْٚٝةةة١ نٓةةةٛعفةةةتح 

َٔ اْٛاع ايتتاعٌ ٚايتٛافٌ مه املتعًُه ٚمعضِٗ ايبعا داصةٌ ْظةِ ايتعًةِٝ    

  (The center of association leadership ,2004ع٢ً ارت  املباغس  )

إيةةٞ إٔ اضةةتلداّ   Corbeil, et, al., (2007)ٜٚػةة  "نٛزمٝةةٌ ٚنصةةسٕٚ"  

ايتعًِٝ أفبح َٓتػسًا ٚية٘ َطةتكبٌ نةب  صصٛفةا َةس         انيهرتْٚٞايهتاب 
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ٕ   انيهرتْٚةةةةةٞشٜةةةةةاد٠ اْتػةةةةةاز ايهتةةةةةاب                       مايتهٓٛيٛجٝةةةةةا املت ةةةةةٛز٠ املٛجةةةةةٛد٠ اآل

َٚٔ املتٛقس مةاي بس شٜةاد٠ اْتػةاز ايهتةب انيهرتْٚٝة١ مةٌ إٔ نة   َةٔ ايهتةاب          

صافةةًا َةةس  انيهرتْٚةةٜٞطةةتبديٕٛ ايهتةةاب امل بةةٛع مايهتةةاب ٚايٓاغةةسٜٔ أفةةبحٛا 

ايتةةرت٠ األصةة ٠، ٚمإضةةاف١ ٚضةةا٥ٌ    انيهرتْٚةةٞغةةاٖدٖا ايهتةةاب  ايةةن اي تةةس٠

 َس١ٝ٥ َطُٛع١ ع٢ً ستتٜٛا  ايهتب انيهرت١ْٝٚ 

نُةا أد٣ ايتٛجة٘ اذتةةدٜث يتهٓٛيٛجٝةا ايتعًةِٝ ٚايةةتعًِ انيهرتْٚةٞ املستهةةص      

ايٓػة  ٚايتػةازنٞ ٚايةرٟ ٜكةّٛ عًة٢ َصةادز ايةتعًِ        ع٢ً ايةتعًِ احيهرتْٚةٞ   

، إىل اذتاجةةة١ حضةةةرتاتٝجٝا  ايةةةتعًِ 02.انيهرتْٚةةةٞ ٚعًُٝاتٗةةةا ٚأدٚا  ايٜٛةةةب

ايتػازنٞ ٚايتتاعًٞ اين تٗتِ متٛ ٝا َٗاّ مٓا٤ املعسف١ َ ٌ إْتاا ٚت بٝةل  

 ٚتكِٜٛ املعسف١ اين ٜت ًبٗا زتتُس املعسف١ 

 أثبتةةةةةت مٝصٖةةةةةا ٚأُٖٝتٗةةةةةا ٖةةةةةٞ  ايةةةةةن احضةةةةةرتاتٝجٝا ٜٚعةةةةةد َةةةةةٔ اٖةةةةةِ 

ارتافةة١ مةةايتعًِ ايتػةةازنٞ،  ٝةةث إْٗةةا تةةٛفس إَهاْٝةة١ تبةةادٍ    احضةةرتاتٝجٝا 

            اهلةةةدف ايةةةس٥ٝظ يًةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ   سح ٜكتصةةةارتةةة ا  فُٝةةةا مٝةةةِٓٗ،  ٝةةةث  

ع٢ً انتطاب املعسف١ َٚػازنتٗا فحطب مٌ ٜتعد٣ ذيو إىل انتطاب ايتسد 

 ( Paavola et al. 2004: 577م سم َبتهس٠ ٚجدٜد٠ )ايكدز٠ ع٢ً مٓا٤ املعسف١ 

ٚايةةةةتعًِ ايتػةةةةازنٞ ٜتُسنةةةةص  ةةةةٍٛ اي ايةةةةب ٜٚعتُةةةةد عًةةةة٢ ايتتاعةةةةٌ        

احجتُاعٞ نفضاع يبٓا٤ املعسف١، َٔ صة ٍ تٛ ٝةا أدٚا  ايتٛافةٌ املتٓٛعة١     

 ( Roberts, 2004اين ٜٛفسٖا ايٜٛب )

٘ جٗةٛدِٖ ضتةٛ   ٚفٝٗا اضتلداّ اي  ب ملصةادز املعًَٛةا    هة ِٗ ٚتٛجٝة    

ايتٛفٌ إىل املعًَٛا  َٔ َصادز ايتعًِ امللتًت١ ٚمجعٗا ٚتٓظُٝٗا، ٚإضةاف١  

قُٝةة١ هلةةةرٙ املصةةادز َةةةٔ صةة ٍ تةةةداٍٚ اي ةة ب هلةةةا ٚمٓةةا٤ م ةةةٝ   ملعةةةازفِٗ      

، ستُةةد 269: 2003ارتافةة١ يتحكٝةةل أٖةةداف تعًُٝٝةة١ ستدد٠ )ستُةةد  ةةٝظ، 

 ( 2012زفعت ٚ ايطعٝد ستُد ٚدايٝا ص ٣، 

                ( Johnson & Johnson, 2003, 483جْٛطةةةٔ، ٚجْٛطةةةٕٛ" )ٚأنةةةد "

إٔ ايةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ تهةةةٔ املةةةتعًُه َةةةٔ تٛضةةةٝس ا تٝاجةةةاتِٗ ايتعًُٝٝةةة١      

ٚا تٝاجةةا  اآلصةةسٜٔ، نُةةا إٔ األثةةس انظتةةامٞ يًةةتعًِ ايتػةةازنٞ عةة  ايٜٛةةب   

ايتبةاديٞ  ٝةث   ٜعصش َٗازا  ايتته  ايٓاقد، َٚػازن١ إْػةا٤ املعسفة١، ٚايةتعًِ    

 ٜفصر نٌ َتعًِ َطؤٚي١ٝ تعًُ٘ 

َةةٔ ايعةةسة ايطةةامل ٜتضةةح ضةةسٚز٠ اٖتُةةاّ ايكةةا٥ُه عًةة٢ إْتةةاا ايب٦ٝةةا         

مػةةةةهٌ فعةةةةاٍ عًةةةةٞ ايهتةةةةب انيهرتْٚٝةةةة١، يضةةةةسٚز٠   احعتُةةةةاد  احيهرتْٚٝةةةة١ 

    احضةةتتاد٠ َةةٔ تٝصاتٗةةا ٚفٛا٥ةةدٖا عًةةٞ ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ نهةةٌ; ٚيًٛفةةٍٛ    

 ٓ ٝةة١ مهةةٌ ٚضةةا٥ٌ احتصةةاٍ امللتًتةة١ مبةةا ٜةةؤد٣ إىل شٜةةاد٠     إىل م٦ٝةة١ تعًُٝٝةة١ ب

َعسفة١   اذتايٞدافع١ٝ اي  ب ضتٛ ايتعًِ ٚحتكٝل ْٛاع٘، يرا عتاٍٚ ايبحث 
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يةةدٟ  ايتػةةازنٞأثةةس تصةةُِٝ نتةةاب إيهرتْٚةةٞ عًةة٢ تُٓٝةة١ َٗةةازا  ايةةتعًِ       

 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ  املٗيط ب ايدمًّٛ 

 :االسطاع  باملشللة 

                     ػةةةةه١ً ايبحةةةةث اذتةةةةايٞ َةةةةٔ صةةةة ٍ زتُٛعةةةة١   ْبةةةةس إ طةةةةاع ايبا ةةةةث مب 

 َٔ املصادز ايتاي١ٝ:

 :أواًل: الدزاضات الطابقة والبشوخ 

 ٝث أند  ايعدٜد َٔ ايدزاضةا  عًةٞ أُٖٝة١ تصةُِٝ ايهتةب انيهرتْٚٝة١       

  ايعًُٝةةةة١ ايتعًُٝٝةةةة١ َٚٓٗةةةةا دزاضةةةة١ نةةةة  َةةةةٔ "ٖٝػةةةةاْل"         ٚاضةةةةتلداَٗا

Hichang, (2002  ( ٕجةٛزا ضةُْٝٛٝا ، )فةتح  2002(، عبةد ايً ٝةا  ادتةصاز )   2001 ،)

ٞ (، عًة٢ إٔ ايهتةب انيهرتْٚٝة١    2001(، ستُةد ع ٝة١  ةٝظ )   2001ايباب ضٝد )  ٖة

 ايعُٛد ايتكسٟ   َصادز ايتعًِ يًُدزض١ انيهرت١ْٝٚ 

ٚاين أنةد  عًةٞ    Levine&  Clark(  2006ٚأٜضًا دزاض١ "ن زى، يٝتٔ" )

ٞ   إٔ اضتلداّ ايه   تاب انيهرتْٚٞ   املهتب١ ت ٌ ْصا اضةتلداّ اجملتُةس املةدْ

 ملا ي٘ َٔ تٝصا  ٚفٛا٥د تعٛد عًٞ ناف١ عٓافس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

حتطةةه  Noh &Younghee (2010دزاضةة١ "ْةةٜٛٚٓجٗٞ" ) اضةةتٗدفتنُةةا 

ٞ ايهتةاب    املهتبةا  َتُة       يًُةٛازد انيهرتْٚٝة١    اذتايٞاملطت٣ٛ   انيهرتْٚة

ٚب ٖةةا، مُٝٓةةا أنةةد    CD-Rom S ،DVDسٜةةد٠ انيهرتْٚٝةة١ َٚٛازدٖةةا  ٚادت

(  عةةٔ نتةةا٠٤ تةةفث  ايهتةةاب   2010)Korat & Ofraدزاضةة١ "نةةٛزا  ٚأٚفةةسا" 

 ايتعًِٝ ٚت١ُٝٓ املٗازا     انيهرتْٚٞ

ّ مُٝٓا أند  زتُٛع١ َٔ ايدزاضا  األصسٟ عًةٞ أُٖٝة١    ايةتعًِ   اضةتلدا

عًٝة٘   ايعًُٝة١ ايتعًُٝٝة١، ٖٚةرا ح ٜةفتٞ إح َةٔ صة ٍ         ٚاحعتُادايتػازنٞ 

ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ ٚأدٚاتةة٘   عًُٝةة١    اضةةتلداّتُٓٝةة١ َٗةةازا  اي ةة ب عًةةٞ   

 ,Johnson, 2003ايةةتعًِ َٚةةٔ تًةةو ايدزاضةةا  دزاضةة١ "جْٛطةةٔ، ٚجْٛطةةٕٛ" )

( ٚايةةن أنةةةد  عًةةٞ إٔ ايةةةتعًِ ايتػةةازنٞ تهةةةٔ املةةتعًُه َةةةٔ تٛضةةةٝس     483

يتعًُٝٝةة١ ٚا تٝاجةةا  اآلصةةسٜٔ، نُةةا إٔ األثةةس انظتةةامٞ يًةةتعًِ  ا تٝاجةةاتِٗ ا

 ايتػازنٞ ع  ايٜٛب ٜعةصش َٗةازا  ايةتته  ايٓاقةد، َٚػةازن١ إْػةا٤ املعسفة١       

 ٚايتعًِ ايتباديٞ  ٝث ٜفصر نٌ َتعًِ َطؤٚي١ٝ تعًُ٘ 

( Uribe, Klein, & Sullivan, 2003ٚأٜضةةا دزاضةة١ " ٜةةسٜيب ٚضةةًٝتإ" ) 

  ٚ  ز٠ تُٓٝةة١ َٗةةازا  ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ يةةدٟ اي ةة ب   ٚايةةن أنةةد  عًةةٞ ضةةس

ٚذيو ملا يتو املٗازا  َٔ صصا٥  تعةٛد عًةٞ املةتعًُه نهةٌ نُةا اْة٘ تهةٔ        

حتكٝةةل أٟ غةةهٌ َةةٔ أغةةهاٍ ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ   م٦ٝةة١ ايةةتعًِ ايكةةا٥ِ عًةة٢        

ايٜٛب َٔ ص ٍ األدٚا  اين ٜٛفسٖا ضٛا٤ أناْةت تصآَٝة١، َ ةٌ بةسف اذتةٛاز      
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َٚةةؤمسا  ايتٝةةدٜٛ ٚاملةةؤمسا  ايصةةٛت١ٝ، أّ بةة      Chatting Roomsاملباغةةس 

تصا١َٝٓ، َ ٌ َٓتدٜا  املٓاقػ١ انيهرت١ْٝٚ ٚاي ٜد انيهرتْٚٞ، فتتاح فسفة١  

 يً ةة ب يًتٛافةةٌ فُٝةةا مٝةةِٓٗ ٚقةةسا٠٤ ايسضةةا٥ٌ ايةةٛازد٠ ٚاحطةة ع ٚايةةسد عًٝٗةةا 

      ُ ٝةةل نُةةا ٜتةةاح يً ةة ب ٚقةةت َٓاضةةب   عًُٝةة١ ايتػةةازى تةةا ٜةةؤدٟ إىل تع

 فُِٗٗ 

 :ثاىيًا: توصيات املؤمتسات املتخصصة 

 ٝث أٚف٢ املةؤمس ايعًُةٞ اي ةأَ يًجُعٝة١ املصةس١ٜ يتهٓٛيٛجٝةا ايتعًةِٝ        

ٞ (، ٚاملةةؤمس  2001) ٞ  ايعًُةة عػةةس يًجُعٝةة١ املصةةس١ٜ يتهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ       اي ةةاْ

(، مضةةسٚز٠ َٛا٤َةة١  2011انقًُٝةةٞ يًةةتعًِ انيهرتْٚةةٞ )  ايعًُةةٞ(، ٚاملةةؤمس 2009)

إضرتاتٝجٝا  ايتعًِ انيهرتْٚةٞ َةس ايت ةٛزا  ٚاملطةتجدا  ايتكٓٝة١، ٚمتُٓٝة١       

فهةس٠ اضةتلداّ     يًٜٛب ٚيرا قد مدأ ايبا ةث   اي اَْٞٗازا  ايتتاعٌ َس ادتٌٝ 

تهٓٛيٛجٝةةةا  ٚطةةةسم تةةةدزٜظ  دٜ ةةة١ ٚتغةةة  ادٚاز املةةةتعًُه مٛاضةةة ١ م٦ٝةةة١      

 تتاعٌ ايهرت١ْٝٚ اي

  للباسح   مقييةثالجًا: مً خالل مقابلة: 

مهًٝةة١ ايرتمٝةة١ َٚ  ظةةتِٗ اثٓةةا٤ تصةةُِٝ فةةتحا    املٗةةيي ةة ب ايةةدمًّٛ 

اي ةةة ب صةةة ٍ فةةةرت٠   تٛاجةةة٘ ايةةةنايٜٛةةةب ح ةةةن إ ٖٓةةةاى معةةةا ايصةةةعٛما    

               دٕٚ فٗةةِ ايٓظةةسٟايت بٝةةل، ٚاْػةةغاٍ اي ةة ب أثٓةةا٤ فةةرت٠ ايتةةدزٜب مادتاْةةب      

اٚ ت بٝةةةل يًجاْةةةب ايعًُةةةٞ ٚعةةةدّ ٚجةةةٛد فسفةةة١ يتبةةةادٍ ارتةةة ا  ايرتمٜٛةةة١      

تبةةادٍ َٚػةةازن١   ٜطةةاعد  انيهرتْٚةةٞٚايتٓٝةة١ فُٝةةا مٝةةِٓٗ، ٚمبةةا إٔ ايهتةةاب  

        ِ  احملت٣ٛ مدًح َٔ اح تتةا  مٗةا عهةظ َةا ٜتعًة٘ املةتعًِ   أْظُة١ إداز٠ ايةتعً

 . َتد١ْٝ ٝث تهٕٛ َطت٣ٛ ايتػازن١ٝ مه املتعًُه

 :مشللة البشح 

  ٝث تهُٔ َػه١ً ايبحث اذتايٞ   احجام١ ع٢ً ايتطاؤٍ ايس٥ٝظ ايتايٞ:

ٞ َا أثس تصُِٝ نتاب إيهرتْٚٞ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازا  ايتعًِ  يةدٟ   ايتػةازن

 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ؟  املٗيط ب ايدمًّٛ 

 ٜٚتتسع َٔ ٖرا ايتطاؤٍ ايس٥ٝظ ايتطاؤح  ايتسع١ٝ ايتاي١ٝ:

  ًِمهًٝةة١   املٗةةييةةد٣ طةة ب ايةةدمًّٛ  ايتػةةازنَٞةةا املٗةةازا  ارتافةة١ مةةايتع

 ايرتم١ٝ ؟

  اي شّ ي  ب ايةدمًّٛ املٗةي ختصة      انيهرتَْٚٞا َعاٜ  تصُِٝ ايهتاب

 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ؟
      ارتةةاب متُٓٝةة١ َٗةةازا     انيهرتْٚةةَٞةةا ايتصةةٛز املكةةرتح يتصةةُِٝ ايهتةةاب

 مه١ًٝ ايرتم١ٝ؟ املٗيّٛ يدٟ ط ب ايدمً ايتػازنٞايتعًِ 
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  عًةةٞ تُٓٝةة١ ادتٛاْةةب املعسفٝةة١ ارتافةة١   انيهرتْٚةةَٞةةا اثةةس تصةةُِٝ ايهتةةاب

 مبٗازا  ايتعًِ ايتػازنٞ ٚاي ش١َ ي  ب تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ؟
   عًةةٞ تُٓٝةة١ ادتٛاْةةب األدا٥ٝةة١ ارتافةة١   انيهرتْٚةةَٞةةا اثةةس تصةةُِٝ ايهتةةاب

 مبٗازا  ايتعًِ ايتػازنٞ ٚاي ش١َ ي  ب تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ؟

 :أٍداف البشح 

  ٝث ٜٗدف ايبحث اذتايٞ إيٞ:

   عًةةٞ تُٓٝةة١ ادتٛاْةةب املعسفٝةة١  انيهرتْٚةةٞايهػةةا عةةٔ اثةةس تصةةُِٝ ايهتةةاب

 عًِٝ ارتاف١ مبٗازا  ايتعًِ ايتػازنٞ ٚاي ش١َ ي  ب تهٓٛيٛجٝا ايت
   عًةةٞ تُٓٝةة١ ادتٛاْةةب األدا٥ٝةة١   انيهرتْٚةةٞايهػةةا عةةٔ اثةةس تصةةُِٝ ايهتةةاب

 ارتاف١ مبٗازا  ايتعًِ ايتػازنٞ ٚاي ش١َ ي  ب تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 

 :أٍنية البشح 

 قد ٜتٝد ايبحث اذتايٞ  :

  اين تهٔ اضتلداَٗا  انيهرتْٚٞتكدِٜ قا١ُ٥ َتها١ًَ مفِٖ أدٚا  ايهتاب

  ِ ايتػةازنٞ عة  انْرتْةت هٝةث تطةت ٝس نةٌ َؤضطة١ إٔ         مب٦ٝةا  ايةتعً

 .َٚا ٜتٓاضب َس طبٝعتٗا ختتاز َٔ مه تًو األدٚا 
  ايتػازنٞ هٝث  انيهرتْٚٞتكدِٜ قا١ُ٥ مبعاٜ  ادتٛد٠ يتصُِٝ ايهتاب

مٗةةةا َةةةٔ صةةة ٍ املؤضطةةةا  ايتعًُٝٝةةة١   ت ةةةٜٛس م٦ٝاتٗةةةا    تهةةةٔ احضرتغةةةاد

 .ايتع١ًُٝٝ ايتػازن١ٝ ع  انْرتْت
      ت ةةةٜٛس ْظةةةاّ تػةةةازنٞ فعةةةاٍ عةةة  انْرتْةةةت ٚايةةةرٟ َةةةٔ غةةةفْ٘ َطةةةاعد٠

 ِ املٛاقةةةا ايتعًُٝٝةةة١ مصةةةٝغ١ جدٜةةةد٠ بةةة  ا ٝةةة١ ذتةةةٌ       ٚتطةةةٌٗٝ تكةةةدٜ

يًتعاَةةةٌ مٗةةةا   َٛاقةةةا تعًُٝٝةةة١   زتةةةاٍ   املػةةةه   ٚانتطةةةاب َٗازاتةةة٘

 .ايتعًِٝ

 :عيية  البشح 

طايةةب ٚطايبةة١ َةةٔ طةة ب     30ٜكتصةةس ت بٝةةل ايبحةةث اذتةةايٞ عًةة٢ عٝٓةة١      

 جاَع١ املٓصٛز٠    ةةة مه١ًٝ ايرتم١ٝةةة  مكطِ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ املٗيايدمًّٛ 

 :سدود البشح 

 تتُ ٌ  دٚد ايبحث اذتايٞ فُٝا ٢ًٜ:

      ًِٜكتصةةةس ايبحةةةث عًةةة٢ تصةةةُِٝ نتةةةاب إيهرتْٚةةةٞ يتُٓٝةةة١ َٗةةةازا  ايةةةتع

 َٔ ص ي٘  ايتػازنٞ يدٟ اي  ب
      َٗةةةةازا  ايةةةةتعًِ ايتػةةةةازنٞ اي شَةةةة١ ي ةةةة ب ايةةةةدمًّٛ املٗةةةةي ختصةةةة

 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ مه١ًٝ ايرتم١ٝ جاَع١ املٓصٛز٠ 
   ًّٛتهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ مهًٝةة١ ايرتمٝةة١ جاَعةة١   املٗةةيعٝٓةة١ َةةٔ طةة ب ايةةدم

 املٓصٛز٠ 
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 :أدوات البشح  

 اعتُد ايبحث اذتايٞ عًٞ األدٚا  ايتاي١ٝ:

        ًِاصتبةةةاز حتصةةةًٝٞ يكٝةةةاع ادتٛاْةةةب املعسفٝةةة١ املستب ةةة١  مبٗةةةازا  ايةةةتع

  ايتػازنٞ
  ًِايتػازنٞم اق١ تكِٝ املطت٣ٛ املٗاز٣ املستب ١  مبٗازا  ايتع      

 :ميَر البشح 

       ٞ    ضة٤ٛ طبٝعة١ ايبحةث اذتةايٞ اضةةتلدّ ايبا ةث املةٓٗل ايٛفةتٞ ايتحًًٝةة

املستب ة١ مٗةا، ٚ  اضةتلداّ ٖةرا     ٚايرٟ ٜكّٛ مٛفا َػةه١ً ايبحةث ٚايبٝاْةا     

املةةٓٗل   ايبحةةث اذتةةايٞ يٛفةةا ٚحتًٝةةٌ ايبحةةٛا ٚايدزاضةةا  ايطةةامك١، نُةةا    

اضةةتلدّ ايبا ةةةث أٜضةةةًا املةةةٓٗل غةةةب٘ ايتجةةةسٜيب، ٚايةةةرٟ ٜطةةةتلدّ ملعسفةةة١ أثةةةس  

  .املتغ ا  املطتك١ً ع٢ً املتغ ا  ايتامع١

 :فسوض البشح 

    ( مةةه َتٛضةة ٞ دزجةةا   05,0ٜٛجةةد فةةسم داٍ إ صةةا٥ٝا عٓةةد َطةةت٣ٛ دحيةة١ )

ٞ ي صتباز  ٚايبعدٟاي  ب   ايت بٝكه ايكبًٞ  املعةس  املةستب     ايتحصةًٝ

 يصاح ايت بٝل ايبعدٟ   ايتػازنٞمبٗازا  ايتعًِ 
    ( مةةه َتٛضةة ٞ دزجةةا   05 0ٜٛجةةد فةةسم داٍ إ صةةا٥ٝا عٓةةد َطةةت٣ٛ دحيةة١ )

ستب ةة١ يب اقةة١ َ  ظةة١ احدا٤ امل  ٚايبعةةدٟاي ةة ب   ايت بةةٝكه ايكبًةةٞ   

 يصاح ايت بٝل ايبعدٟ   ايتػازنٞمبٗازا  ايتعًِ 

 :إدساءات البشح 

          ٞاحطةة ع عًةة٢ أدمٝةةا  ايبحةةث ايرتمةةٟٛ ٚاملتصةة١ً مبٛضةةٛع ايبحةةث اذتةةاي

 ي ضتتاد٠ َٓٗا   إعداد انطاز ايٓظسٟ ٚأدٚا  ايبحث  
     ٔحتدٜةةد األٖةةداف ايتعًُٝٝةة١ املسجةةٛ حتكٝكٗةةا ٚعسضةةٗا عًةة٢ زتُٛعةة١ َةة

تلصصةةه   تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ، مٗةةدف ايتٛفةةٌ إيةةٞ قا٥ُةة١     ارتةة ا٤  ٚامل

األٖداف   فٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ معد عٌُ ايتعدٜ   ٚامل  ظا  مٓا٤ عًةٞ أزا٤  

 ايطاد٠ احملهُه 
      حتدٜد قا١ُ٥ مبعاٜ  تصُِٝ ايهتاب احيهرتْٚٞ ٚارتةاب متُٓٝة١ َٗةازا

 ايتعًِ ايتػازنٞ 
     إعداد ايتصٛز املكةرتح يتصةُِٝ ايهتةاب ٞ ٚعسضة١ عًة٢ زتُٛعة١     انيهرتْٚة

 َٔ ارت ا٤  ٚاملتلصصه   تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 
   ٚعسضةةةةة١ عًةةةةة٢ زتُٛعةةةةة١ َةةةةةٔ ارتةةةةة ا٤     انيهرتْٚةةةةةٞتصةةةةةُِٝ ايهتةةةةةاب

 ٚاملتلصصه   تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 
       ايةةةتعًِ  ألدٚا مٓةةةا٤ ٚإعةةةداد اصتبةةةاز حتصةةةًٝٞ يكٝةةةاع ادتٛاْةةةب املعسفٝةةة١

                        ا٤ ٚاملتلصصةةةةةةه، ٚعسضةةةةةة١ عًةةةةةة٢ زتُٛعةةةةةة١ َةةةةةةٔ ارتةةةةةة  ايتػةةةةةةازنٞ

   تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ مٗدف قٝاع فدق١ ثِ أعدادٙ   فٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ 
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  ٚعسضةٗا   ايتػازنٞايتعًِ  ألدٚا مٓا٤ ٚإعداد م اق١ تكِٝ املطت٣ٛ املٗاز٣

عًةة٢ زتُٛعةة١ َةةٔ ارتةة ا٤ ٚاملتلصصةةه   تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ ٚاملٓةةاٖل      

 أعدادٙ   فٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ مٗدف قٝاع فدقٗا ثِ 
  ًّٛقطِ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ ن١ًٝ  املٗياصتٝاز ع١ٓٝ ايبحث َٔ ط ب ايدم

 ايرتم١ٝ جاَع١ املٓصٛز٠ 
 :ٍ إجسا٤ ايتجسم١ األضاض١ٝ يًبحث ٚذيو َٔ ص 

  ت بٝل أدٚا  ايبحث ايكبًٞ عًٞ اي  ب 
   نب١٦ٝ ايتعًِ  انيهرتْٚٞاضتلداّ ايهتاب 
 ايبعدٟ عًٞ اي  ب ع١ٓٝ ايبحث  ت بٝل أدٚا  ايبحث 

 :مصطلشات البشح 

  اإلللرتوىياللتاب: 

( عًة٢ أْة٘ "ايهتةاب    Nelsonm& Mark  (2008, ٝث ٜعسف٘ ًْٝطٕٛ َٚةازى 

ايرٟ ٜتِ قسا٠٤ ستتٜٛات٘ م سٜك١ زق١ُٝ َٔ ع٢ً غاغ١ ايهُبٝٛتس أٚ اهلةاتا  

ٜطةتلدّ ايػاغة١   احملٍُٛ أٚ ايٛضا٥  املتعدد٠ أٚ مبع٢ٓ أصس ٖةٛ ايهتةاب ايةر٣    

 مدح َٔ ايٛزم" 

( عًةةة٢  اْةةة٘   2010ٚستُةةةد املسادْةةة٢ )   عصَةةةٞمُٝٓةةةا ٜعسفةةة٘ نةةة  َةةةٔ  ْبٝةةةٌ   

َتةاح عة  ايػةبه١ ٜتهةٕٛ َةٔ ضًطة١ً َةٔ ايصةتحا  املتتامعة١           زقُٞستت٣ٛ >

ايتتاعًٝةةة١ فا٥كةةة١ ايتػةةةعب، حتتةةة٣ٛ عًةةة٢ عٓافةةةس ايٛضةةةا٥  املتعةةةدد٠ املةةة  ٠     

تاعةةةةٌ َةةةةس ستتٛاٖةةةةا ٚمٓٝتٗةةةةا، ٚعًةةةة٢  ي ْتبةةةةاٙ، ٚعًةةةة٢ األدٚا  ارتافةةةة١ مايت 

 .”ايدعاَا  ايبٓا١ٝ٥ ارتاف١ متٝط  ع١ًُٝ ايتعًِ

  التشازكيالتعله: 

( عًةة٢ أْةة٘:" أضةةًٛب ايةةتعًِ ماضةةتلداّ اذتاضةةب     20، 2007عسفتةة٘ دعةةا٤ يبٝةةب ) 

              ٜعُةةٌ فٝةة٘ ايدازضةةٕٛ َعةةا     ٚمسزتٝاتةة٘ امللتًتةة١  ٚغةةبه١ املعًَٛةةا  ايدٚيٝةة١،    

زتُٛعةةا  ٜٚتػةةازنٕٛ فةة٢ اصتةةاش أٖةةداف تعًُٝٝةة١ َػةةرتن١،  ٝةةث ٜةةتِ     

 املػرتى"  ادتُاعٞانتطاب املعسف١ ٚاملٗازا  ٚاحعاٖا  َٔ ص ٍ ايعٌُ 

( عًةٞ أْةة٘ " اة  َةٔ ايةتعًِ ٜةتِ تٝطةة ٙ      17، 2010مُٝٓةا ٜعسفة٘ ستُةد ٚاىل )   

ضةٝ   مٛاض ١ املعًِ ، ٚذيو يتدعِٝ أدا٤ اي  ب عٔ طسٜل تٛ ٝا ايٜٛب نٛ

 ي تصاٍ ٚتبادٍ األفهاز ٚارت ا " 

ٚتهةٔ تعسٜةا ايةتعًِ ايتػةازنٞ إجسا٥ٝةًا عًة٢ أْة٘: ْظةاّ َصةُِ يتكةةدِٜ          

 ٚايةن احملت٣ٛ انيهرتْٚٞ ع  غبه١ انْرتْت َٔ ص ٍ ايعًُٝا  ايتػةازن١ٝ  

أغةهاٍ    تتطِ مايتتاع١ًٝ اين تةتِ مةه نةٌ َةٔ املعًُةه ٚاملةتعًُه ٚتتٓةٛع        

 ايدعِ  
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 اليظسي والدزاضات الطابقة اإلطاز: 

تُٓٝةةة١ َٗةةةازا  ايةةةتعًِ    ٚأثةةةس٠  انيهرتْٚةةةٜٞتٓةةةاٍٚ ٖةةةرا ايتصةةةٌ ايهتةةةاب  

ٚذيةةو َةةٔ صةة ٍ احملةةاٚز ايتايٝةة١: احملةةٛز األٍٚ ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ ، ايتػةةازنٞ

َٔ  ٝث َتَٗٛ٘ ٚأٖداف٘ ٚأُٖٝت٘ ٚصصا٥ص٘، ٚاألضظ ايٓظسٜة١ ايةن اضةتٓد    

ٞ عًٝٗا تصُِٝ ايهتاب احيهرتْٚٞ، أَا احملٛز اي ةاْٞ فٝتٓةاٍٚ ايةتعًِ      ايتػةازن

ايةتعًِ  ، ٚأضط٘ ٚتٝصاتة٘ ٚصصةا٥  م٦ٝة١    ايتػازنَٞٔ  ٝث َتّٗٛ ايتعًِ 

 ايتػازنٞ، مُٝٓا ٜتٓاٍٚ احملٛز اي ايث ايتصُِٝ ايتعًُٝٞ ٚااذج٘  

   :احملوز األول: اللتاب االللرتوىي 

إيةةٞ   ٚاحتصةةاح أد٣ ايتكةةدّ اذتةةادا   زتةةاٍ املعًَٛةةا  ْٚظةةِ ايػةةبها      

تغةة  ٚاضةةح   مجٝةةس اجملةةاح  ٚصافةة١   زتةةاٍ املؤضطةةا  ايتعًُٝٝةة١،  ٝةةث   

               أفةةةةبحت ايهتةةةةب ٚاملكةةةةسزا  ايتعًُٝٝةةةة١ مػةةةةهًٗا ايتكًٝةةةةدٟ، مػةةةةت٢ أْٛاعٗةةةةا      

ٚعًةةة٢ األصةةةة  ادتاَعٝةةةة١ َٓٗةةةا، بةةةة  نافٝةةةة١ يتةةةٛف  املعًَٛةةةةا  ٚاملٗةةةةازا     

، ٚاضةتلدَت تكٓٝةا    ٚاملطتجدا  ايع١ًُٝ يًبا  ه َةٔ شتتًةا ايتلصصةا    

َعادتةةة١ املعًَٛةةةا  ٚم ٗةةةا ْظةةةسا ملةةةا تةةةٛفسٙ األدٚا  انيهرتْٚٝةةة١             دٜ ةةة١

 اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛا  مفدم ايهٝتٝا  ٚمفقةٌ ايتهةايٝا    َٔ ضسع١  األصس٣ 

 ٚذيو ٜدعٛا ايكا٥ُه ع٢ً ايهتاب ادتاَعٞ مضسٚز٠ تبي ايهتاب انيهرتْٚٞ 

مٛفت١ َصدز تعًةِ ت ةٌ غةه  جدٜةدا       ٝث ٜٓظس إيٞ ايهتاب انيهرتْٚٞ

يًتعًِ ايتتاعًٞ داصٌ م٦ٝا  ايتعًِ ادتاَع١ٝ، ْظسا  ملا ٜتُٝص مة٘ َةٔ إَهاْٝةا      

عايٝةة١  ٝةةث ٜةةدَل َةةا مةةه تهٓٛيٛجٝةةا اذتاضةةبا  ٚاملعًَٛةةا  َةةس اضةةرتاتٝجٝا   

شتتًةةةا املسا ةةةٌ    ايةةةتعًِ، ٚادٟ إيةةةٞ مةةةرٍ ايعدٜةةةد َةةةٔ ادتٗةةةٛد يت ٜٛعةةة٘       

 (   2010، ستُد املساد٢ْ، عصَٞ)ْبٌٝ  ادتاَعٞعًِٝ ايتع١ًُٝٝ  ت٢ ايت

 :مفَوو اللتاب اإلللرتوىي 

تٛجةةةد ايعدٜةةةد َةةةٔ املتةةةاِٖٝ ارتافةةة١ مايهتةةةاب انيهرتْٚةةةٞ ٚايةةةن ضةةةٛف         

 ٜطتعسضٗا ايبا ث فُٝا ًٜٞ:

"أضًٛب جدٜد يعسة املعًَٛةا    مفْ٘ (222 ، 2002) إمساِٖٝ ايتاز  ٝث ٜعسف٘

عًةة٢  فًُٝٝةة٘مبةةا تتضةةُٓٗا َةةٔ فةةٛز ٚ  سنةة١ ٚ َةةؤثسا  فةةٛت١ٝ ٚ يك ةةا      

 ١٦ٖٝ نتاب َتهاٌَ ٜتِ ْطل٘ ع٢ً األقساب املدزت١" 

احملتة٣ٛ  >عًة٢ أْة٘    (Anuradha & Usha,2005) نُا عسف٘ أْٛزادا ٚ أٚغةا 

ايهُبٝةٛتس  ايرٟ ٜتِ حتًٜٛة٘ إىل ايػةهٌ ايسقُةٞ هٝةث تةتِ قسا٤تة٘ َةٔ صة ٍ         

ايػلصةةٞ أٚ جٗةةاش ستُةةٍٛ مايٝةةد   تصةةُُٝ٘ هلةةرا ايغةةسة، ٚعةةاد٠ َةةا ٜةةتِ        

تداٚي٘ ٚإتا ت٘ ع  ايػبه١ َٚا تكدَ٘ َٔ صدَا ، ٚهٝةث ٜتُٝةص ٖةرا ايهتةاب     

 عةةٔ ايٛضةةا٥  امل بٛعةة١ مٛجةةٛد تٝةةصا  عدٜةةد٠ َ ةةٌ زٚامةة  ايةةٓ  ايتةةا٥ل      
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“Hypertext”   ٞ  ”Cross-Reference Function“ ، أٚ ٚ ةا٥ا ايبحةث املسجعة

 َس عٓافس ايٛضا٥  املتعدد٠" 

عًٞ أْة٘ عبةاز٠ عةٔ ستتة٣ٛ زقُةٞ ية٘        (Lenore,2007)مُٝٓا ٜعسف٘ "يٝٓٛز" 

ٖدف َعه ، ْٚ  ايهتاب انيهرتْٚٞ تهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ نتةاب َ بةٛع ٚيهةٔ    

 ٜتِ حتًٜٛ٘ إىل غهٌ زقُٞ يهٞ ُٜعسة مصٛز٠ زق١ُٝ ع٢ً غاغ١ ايهُبٝٛتس 

ايهتاب انيهرتْٚٞ أْ٘ ٖٛ َصدز تعًِ  إيهرتْٚةٞ   (2014) ايٝاَٞٚتعسف ٖد٣ 

ايتصةةُِٝ ايتعًُٝةٞ، ٚت ةةٌ م٦ٝةة١  تعًُٝٝةة١   ملبةةاد تتةاعًٞ ٜةةتِ تصةةُُٝ٘ ٚفكةا   

َتها١ًَ حتت٣ٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ انَهاْا ، نايٛضةا٥  املتعةدد٠  ٚاحصتبةازا     

ٚاألْػةة ١ ٚأدٚا  ايةةتحهِ ٚايكةةٛاَٝظ ٚاضةةت  عا  ايةةسأٟ، نُةةا ٜةةتِ  َةةٔ        

  ١ ايتٛافٌ مايػبها  احجتُاع١ٝ َس ايكسا٤ ٚاملتلصصه ص ي٘ إتا

           ٚتهةةةٔ يًبا ةةةث تعسٜتةةة٘ اجسا٥ٝةةةا مفْةةة٘: ستتةةةٟٛ زقُةةةٞ ٜتضةةةُٔ ايهةةة         

َةةٔ ايٛضةةا٥  املتعةةدد٠ ايتتاعًٝةة١ يتحكٝةةل زتُٛعةة١ َةةٔ األٖةةداف ايتعًُٝٝةة١    

 يدٟ اي  ب 

  اإلللرتوىيأٍداف اللتاب             : 

 Mattison,David) ٝةث ترتنةص أٖةداف ايهتةاب انيهرتْٚةٞ نُةا  ةددٖا        

 (;2007(; ضٛضةةةةةةةةٔ أ ةةةةةةةةد )2006; ٜاضةةةةةةةةس عٝةةةةةةةةد ايطةةةةةةةةٝد ٚ ْةةةةةةةةدا ) (2002,

Armstrong,Chris ,2008; (Estelle,2009); (Noh, Younghee ,2010)             

   اآلتٞ:

  ًُٞايتهٓٛيٛجٞ ٌ ايطبام   تطسٜس عًُٝا  ايبحث ايع  

   ايٓػس ايتجازٟ األنادتٞ ٚتعُٝل فسب ايتجاز٠ انيهرت١ْٝٚ تٛف 
  ٚضس انْتاا ايتهسٟ يبعا ايدٍٚ ع٢ً غهٌ أٚع١ٝ إيهرت١ْٝٚ 
   ْػس األهاا ايع١ًُٝ ٚاألٚزام احملاضساLectwe Notes  
      اضةةتلداّ ايهتةةاب انيهرتْٚةةٞ   ايتعًةةِٝ ايعةةايٞ يتةةٛف  املعًَٛةةا  اي شَةة١

 أثٓا٤ ايدزاض١ 
  املطت٣ٛ اذتايٞ يًُٛازد انيهرت١ْٝٚ   املهتبا  حتطه 
   :أٍنية اضتخداو اللتاب اإلللرتوىي 

( إٔ ايهتةاب انيهرتْٚةٞ  ٜصٜةد َةٔ َٝةص٠      Harper, 2010 ٝةث ٜةس٣ ٖةازمس )   

انتا ةة١ ٚايتتاعًٝةة١ ايةةن تهةةٔ ايتتاعةةٌ َةةس احملتةة٣ٛ نٟ مةةاد قةةد حتةةدا ثةةٛز٠     

ٔ     جدٜةةةد٠                ايهتةةةب يًكةةةسا٤ ايػةةةباب، يةةةٝظ فكةةة  أْٗةةةِ ضةةةٛف ٜهْٛةةةٕٛ قةةةادزٜ

ع٢ً قسا٠٤ ايهتاب   أٟ ٚقت ٚأٟ َهإ ٚيهٔ أٜضةا ضةٛف ٜهةٕٛ ٖٓةاى األيعةاب      

ايتتاعًٝةة١، ٚفةةةتحا  ايتًةةةٜٛٔ، ٚايكةةةدز٠ عًةةة٢ صًةةةل احملتةةة٣ٛ ٚايةةةتعًِ ٚتعًةةةِ  

 املٗازا  ماملُازض١  

 (١Beer&Wagner,2011 ) ٚأغةةاز  معةةا ايدزاضةةا  ايطةةامك١ َ ةةٌ دزاضةة     

(Kissinger,2013  ،إيٞ  إٔ ايهتاب انيهرتْٚةٞ ٜصٜةد   2013(، ٚدزاض١ )ٖب١ عٛاد )
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َٔ ع١ًُٝ ايتتاعٌ ٚايتٛافٌ مةه املعًةِ ٚاي ة ب معضةِٗ ايةبعا،  ٚيً ة ب       

دٚز إظتةةامٞ ٚفعةةاٍ   ايهتةةاب انيهرتْٚةةٞ، ٚعًةة٢ َةةا ٜةةٛفسٙ ايهتةةاب انيهرتْٚةةٞ 

١   ايتعًِٝ  ادتاَعٞ، َٚا ٜتٝح٘ َٔ فسب نةب ٠   َٔ م١٦ٝ تع١ًُٝٝ َتهاًَ

 يًتعًِ  ايراتٞ ٚايتتاعًٞ ٚانتطاب املٗازا  ايع١ًُٝ  

ٚيًهتاب انيهرتْٚٞ دٚز مازش   زتةاٍ ايتعًةِٝ  ٝةث ٜكةّٛ نُصةدز تعًةِ       

َٓةةر تكدتةة٘   م٦ٝةةا  ايةةتعًِ انيهرتْٚةةٞ ٚإتا تةة٘ عةة  ايػةةبه١، ٚذيةةو ْظةةسا      

 ٝ طةةس عًُٝةة١ ايةةتعًِ    ٝةةث إٔ غةةهٌ املعًَٛةة١ ٜطةةِٗ     نَهاْاتةة٘ ايتا٥كةة١ ايةةن ت

مػهٌ اظتامٞ   تكدٜس قُٝتٗا; يرا  ظٞ ماٖتُاّ نةب  يت ٜٛعة٘   شتتًةا    

املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ مةد٤ا َةٔ املس ًة١ احمتدا٥ٝة١  تة٢ ايتعًةِٝ ادتةاَعٞ يتٝطة          

ايتتاعةةٌ مةةه املةةتعًِ ٚاحملتةة٣ٛ ايتعًُٝةةٞ نل ةة٠ٛ يتحكٝةةل ايةةتعًِ ايٓػةة           

 ( 2009صت ٤ قدزٟ، )   ايتعاٍ

  اإلللرتوىيخصائص  اللتاب: 

 ,Phillips&Weidner,2013 Fenwick,Kurtz  ٝةةث ٜةةسٟ نةة  َةةٔ )  

Meznar( ،)Binas,et.al,2012     إٔ يًهتةةاب انيهرتْٚةةٞ زتُٛعةة١ ارتصةةا٥ )

 ايتاي١ٝ: 

 :إذ تكدّ  ايهتب احيهرت١ْٝٚ صدَاتٗا ألبساة ايتعًِٝ  ارتدَا  ايتع١ًُٝٝ

 انيهرتْٚٞ، ٚإضتا٤ املصٜد َٔ املس١ْٚ  ع٢ً ايع١ًُٝ  ايتع١ًُٝٝ 

  :ٝةةث تتةةٛافس   ايهتةةب احيهرتْٚٝةة١ ايتتاعًٝةة١ صافةة١ٝ        إَهاْٝةة١  ايبحةةث 

 ايبحث ف٢  ناٌَ ستتٜٛاتٗا امللتًت١ 

 :م٦ٝة١  تتاعًٝة١  تتةٝح  ايةتحهِ       فايهتب احيهرت١ْٝٚ  تٛفس ايب١٦ٝ  ايتتاع١ًٝ

 ف٢  طسٜك١ عسة ايهتاب، إضاف١ إيٞ ايعدٜد َٔ األدٚا  

ٚتهٔ أٜضًا حتدٜد زتُٛع١ َةٔ ارتصةا٥  األصةسٟ يًهتةاب احيهرتْٚةٞ      

(، 36، 2012(، أ ةد أَةه )  29، 2009ٚاين أٚضحتٗا دزاض١ ن  َٔ عب  َسضةٞ ) 

 ٜفتٞ: (، فُٝا162، 2013ستُٛد أمٛ ايدٖب )ضٝد ْٜٛظ )

 :ٜتةةاا   أن ةةس َةةٔ فةةٛز٠ نُةةا ٜتةةاح مٗةةا ايعدٜةةد َةةٔ ايعٓافةةس           انتا ةة١

 ٚامل  ا  ايبصس١ٜ 

 :ٜػتٌُ عًٞ نِ نةب  َةٔ املعًَٛةا  املتصة١ً مةسٚام        ايطع١ ٚايػُٛي١ٝ

 أصسٟ َٚساجس إيهرت١ْٝٚ ذا  ف١ً 

 :اضةةتلداّ املةةتعًِ ايةةسٚام  ايتا٥كةة١ مهٓةة٘ َةةٔ اذتصةةٍٛ عًةةٞ         ايتتاعًٝةة١

 ١ٝ عًٞ غبه١ احْرتْت َعًَٛا  إضاف

   :َةة  ا  يعٝةة١ ٚمصةةس١ٜ َ ةةٌ ايصةةٛ      تعةةدد املةة  ا  ٚتٓٛعٗةةا ٚتهاًَةةٗا

 ٚايصٛز ٚايتٝدٜٛ ٚايسضَٛا  اي امت١ ٚاملتحسن١ 

 :ٝث تهٔ ايبحث داصٌ ايٓ  ايهاٌَ يًهتب انيهرت١ْٝٚ  قام١ًٝ ايبحث  
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 :ايهتةةةاب احيهرتْٚةةةٞ قةةةا٥ِ   اةةة  تصةةةُُٝ٘ ٚتكدتةةة٘ ٚإتا تةةة٘    ايتسدٜةةة١

 ي ضتلداّ عًٞ ايتعًِ ايتسدٟ 

  :تغةةٝ  ايعةةسة ٚتةةدٜٚٔ امل  ظةةا  ٚٚضةةس انغةةازا  ٚايع َةةا  املسْٚةة١  

 ٚايتًُٝحا  مايسَٛش ٚارت ٛب ٚاأليٛإ 

 :ٜعتُةةةةد عًةةةةٞ ايتهٓٛيٛجٝةةةةا ايسقُٝةةةة١   إعةةةةدادٙ ٚتصةةةةُُٝ٘    انيهرتْٚٝةةةة١

 ٚتكدت٘ ص ٍ احجٗص٠ انيهرت١ْٝٚ اذتدٜ ١ ٚغبها  املعًَٛا  

 اليظسية اليت اضتيد عليَا تصنيه اللتاب االللرتوىي: األضظ 

 :اليظسية البيائية االدتناعية 

ٖةةٞ ْظسٜةة١ تٓحةةدز َةةٔ ايبٓا٥ٝةة١  ٝةةث أْٗةةا تػةةدد عًةة٢ دٚز اآلصةةس   مٓةةا٤      

  ٞ  املعازف يدٟ ايتسد ٚ تؤند صاف١ ع٢ً ايصساع    ايُٓٛ ايتةسدٟ ٚاحجتُةاع

            ٚتتضةةُٔ ايب٦ٝةة١ احجتُاعٝةة١ يًُةةتعًِ األفةةساد ايةةرٜٔ ٜةةؤثسٕٚ مػةةهٌ َباغةةس        

          عًٞ املةتعًِ مبةا فةِٝٗ املعًةِ ، ٚاألفةدقا٤ ، ٚنةٌ األفةساد ايةرٜٔ ٜتعاَةٌ َعٗةِ           

َةةٔ صةة ٍ األْػةة ١ امللتًتةة١ ايةةن تازضةةٗا  أٟ أْٓةةا ْفصةةر   احعتبةةاز ايب٦ٝةة١     

  ِ              ايبٓا٥ٝةة١ احجتُاعٝةة١ مةةايتعًِ ايتعةةاْٚٞ أن ةةس     احجتُاعٝةة١ يًُةةتعًِ ، ٚتٗةةت

َٔ ب ٙ ٜٚسجةس ايهة  ٕٚ ايتضةٌ إيةٞ "فٝجٛتطةهٞ" ايةرٟ زنةص عًةٞ األدٚاز         

اين ًٜعبٗةا اجملتُةس  نُةا تؤنةد ايبٓا٥ٝة١ احجتُاعٝة١ عًةٞ ايرتمٝة١ َةٔ أجةٌ           

ايتحةٍٛ احجتُةةاعٞ ، ٖٚةٞ اْعهةةاع يٓظسٜةة١ ايت ةٛز انْطةةاْٞ ايةن تكةةّٛ عًةةٞ     

ُٜطةةةتُد  ةةةةةةايتسدٜةةة١   إطةةةاز ايطةةةٝام اي كةةةا             احجتُةةةاعٞ ، أٟ إٔ ت ةةةٛز ايتةةةسد 

َٔ ايتتاع   احجتُاع١ٝ   إطاز َٔ املعاْٞ اي كاف١ٝ املطتُد٠ َٔ اجملُٛعة١  

   ( Henriques, 1998)ٚتتاعًٗا َس ايتسد  

               ايبٓا٥ٝةةة١ احجتُاعٝةةة١ أْتطةةةِٗ نٛضةةة ا٤ مةةةه اي ايةةةب  َعًُةةةٖٛٚٓةةةا ٜةةةسٟ 

   اي١ املعسف١ ايكب١ًٝ ٚعاملِٗ احجتُاعٞ اذتٝاتٞ، ٖٚةِ عتةاٚيٕٛ مٓةا٤ م٦ٝة١     

فايبٓا١ٝ٥  دزاض١ٝ َٓاضب١ تعٌُ عًٞ شٜاد٠ فِٗ ٚت١ُٝٓ َٗازا  اي ايب املعكد٠

احجتُاع١ٝ تؤند إٔ املعسف١ ْػاب َٚٛقا   عامل اذتٝا٠، ٚإٔ ايتعًِ غتةدّ  

ُٜةةةةةبي عًةةةةةب َعةةةةةازف ايتةةةةةسد   ايتهٝةةةةةا يًحٝةةةةةا٠ ٚإٔ ايةةةةةتعًِ ذا   املعةةةةةي َتٝةةةةةد 

 ايطامك١،ٚهلرا فدٚز املعًِ ٖٛ دٚز ايٛضٝ  

  التشازكياحملوز الجاىي: التعله: 

ٜطعٞ ايتعًِ ايتػازنٞ مػهٌ عاّ إيةٞ حتكٝةل ايتعةإٚ ٚايتػةازى ايتعةاٍ      

مةةةه اي ةةة ب ٚمعضةةةِٗ ايةةةبعا ٚمةةةه اي ةةة ب ٚاملعًةةةِ ٚنةةةريو مةةةه نافةةة١  

مايعًُٝة١ ايتعًُٝٝة١ نهةٌ     احزتكةا٤ عٓافس ايب٦ٝة١ ايتعًُٝٝة١، ٚذيةو َةٔ أجةٌ      

ًٝة١  تا ٜصٜد َٔ دافع١ٝ اي  ب ضتٛ ايتعًِ ٚايرٜٔ ِٖ  جس األضاع   ايعُ

ايتعًُٝٝةة١، يةةرا ٚجةةب تُٓٝةة١ َٗةةازا  ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ مهافةة١ أْٛاعٗةةا يةةدٟ        

 اي  ب   املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ امللتًت١ 
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  التشازكيمفَوو التعله : 

( عًةٞ أْة٘   Maria, 2001( ،)Krgens, 2002 ٝث ٜعسف٘ "َازٜةا، نسجٝٓةص" )  

ُٜبٓةةة٢ عًةةة٢ أضةةةاع صًةةةل م٦ٝةةة١ تعًةةةِ فعايةةة١ تةةةصٚد     املةةةتعًُه ْةةةٛع َةةةٔ ايةةةتعًِ 

مايتسفةة١ يًُٓاقػةة١، ٚاجملاديةة١ ٚايتتةةاٚة   إظتةةاد املعسفةة١،  ٝةةث ٜػةةازى        

املتعًِ   مٓا٤ املعسفة١ َةٔ صة ٍ تتاعًة٘ َةس شَ ٥ة٘ ٚارتة ا٤ ٚظتةب إٔ ٜهةٕٛ          

 ايتعًِ ذا َغص٣ يد٣ املتعًُه ٜٚطاعد ع٢ً تطٌٗٝ ايتعإٚ مِٝٓٗ 

ايةةرٟ ٜةةٛفس يً ايةةب  ( مفْةة٘:" ذيةةو ايةةتع369ًِ، 2002مُٝٓةةا ٜعسفةة٘ زضةةا عطةةس )

األْػةة ١ ايتعًُٝٝةة١ املتٓٛعةة١، ٚارتافةة١ مهةةٌ طايةةب، ٚصةة ا  تعًةةِ َتتٛ ةة١    

ايٓٗاٜةةة١ ٚبةةة  ستةةةدد٠ َةةةٔ قبةةةٌ، ٜٚهةةةٕٛ دٚز اي ايةةةب دٚز املػةةةازى متاعًٝةةة١     

 ْٚػاب، ٜٚطت ٝس إٔ ٜهٕٛ ص ا  تع١ًُٝٝ َٓاضب١" 

 تعًِ ٜعٌُ فٝٗةا  ٚاضرتاتٝج١ٝ( ع٢ً اْ٘ "َدصٌ 2003ٚعسف٘ ستُد  ٝظ )

          املتعًُةةٕٛ َعةةًا،   زتُٛعةةا  فةةغ ٠ أٚ نةةب ٠، ٜٚػةةازنٕٛ   إصتةةاش املُٗةة١  

         أٚ حتكٝةةل أٖةةداف تعًُٝٝةة١ َػةةرتن١،  ٝةةث ٜةةتِ انتطةةاب املعسفةة١ ٚاملٗةةازا     

 أٚ احعاٖا  َٔ ص ٍ ايعٌُ ادتُاعٞ املػرتى" 

 ,Stahl, Koschmann& Suthers, 2006نُا ٜعسف٘ "اضتٌٗ ٚضٝصزٜظ" )

( عًٞ أْ٘ "عًِ َٔ ايعًّٛ املع١ٝٓ مدزاض١ نٝا ٜةتُهٔ املتعًُةٕٛ َةٔ ايةتعًِ     5

جٓبةةا إىل جٓةةب مبطةةاعد٠ أجٗةةص٠ ايهُبٝةةٛتس أٚ مبطةةاعد٠ ايتهٓٛيٛجٝةةا يضةةُإ     

 تةة٢ ٜطةةت ٝس املتعًُةةٕٛ    ادتُةةاعٞحتطةةه عًُٝةة١ ايةةتعًِ ٚتٛ ٝةةا ايعُةةٌ     

ٚاملعًَٛةةا  َٓاقػةة١ أفهةةازِٖ ٚطةةسح نزا٤ٖةةِ، تةةا ٜتةةٝح عًُٝةة١ تبةةادٍ ي فهةةاز    

Cross-fertilization ٜٚع ةةةة٢ اٖتُةةةةاّ يٛجٗةةةةا  ايٓظةةةةس املتعةةةةدد٠ ٚامللتًتةةةة١ ،

 ٚاملتعًك١ مبٛضٛع ايتعًِ" 

( أْةة٘ :" اةة  َةٔ ايةةتعًِ ٜةةتِ تٝطةة ٙ مٛاضةة ١  17، 2010ٜٚعسفة٘ ستُةةد ٚاىل ) 

املعًِ، ٚذيو يتدعِٝ أدا٤ اي  ب عٔ طسٜل تٛ ٝا ايٜٛب نٛضٝ  ي تصاٍ 

 ا " ٚتبادٍ األفهاز ٚارت 

ٚتهٔ تعسٜا  ايةتعًِ ايتػةازنٞ إجسا٥ٝةًا عًة٢ أْة٘: ْظةاّ َصةُِ يتكةدِٜ         

 ٚايةن احملت٣ٛ انيهرتْٚٞ ع  غبه١ انْرتْت َٔ ص ٍ ايعًُٝا  ايتػةازن١ٝ  

أغةهاٍ    تتطِ مايتتاع١ًٝ اين تةتِ مةه نةٌ َةٔ املعًُةه ٚاملةتعًُه ٚتتٓةٛع        

 ايدعِ 

  التشازكيأضظ التعله : 

 ٝث ٜكّٛ ايتعًِ ايتػازنٞ ع٢ً زتُٛع١ َٔ األضظ ٚاملباد  ايةن ظتةب   

تٛافسٖا،  ت٢ ٜتحكل ايتعًِ مػةهٌ أفضةٌ، ٖٚةرٙ األضةظ تهةٔ إظتاشٖةا فُٝةا        

  (2012; امساِٖٝ ايتاز،  2012،  بٝػًٜٞٞ: )دايٝا 
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  اصتٝاز أدٚا  ٚتهٓٛيٛجٝا  ٚتٛ ٝتٗا ماضتلداّ طسم تدزٜظ َٓاضب١ 
  ًِتةةتِ َةةٔ صةة ٍ ايتٓتٝةةر ايٓةةاجح ي ةةسم ايتةةدزٜظ    نٞايتػةةازجةةٛد٠ ايةةتع

 اذتدٜ ١ ٚاير٣ مدٚزٙ ٜصٜد َٔ فِٗ اي  ب 
  فٛز٠ زق١ُٝ    ايتػازنٞختصٜٔ ْٚػس احملت٣ٛ 
    ظتةةةب َساعاتٗةةةا  ايةةةنحتتٝةةص اي ةةة ب ٚأْػةةة ١ ايةةةتعًِ َةةةٔ أٖةةِ ايعٓافةةةس              

   ايتػازنٞتصُِٝ مساَل   ايتعًِ   
  التشازكي: مميصات التعله 

اْةةة٘ ٜ بةةةل نةةة  ًا َةةةٔ ايٓظسٜةةةا      تتعةةةدد تٝةةةصا  ايةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ   

، ايةةتعًِ املكصةةٛد، ٚارتةة ا  املتٓٛعةة١، ٚايةةتعًِ   ايتعةةاْٚٞايرتمٜٛةة١ َ ةةٌ ايةةتعًِ  

ايكةا٥ِ عًة٢ املصةادز، ٚايةتعًِ ايكةا٥ِ عًة٢ املػةسٚعا ، نُةا أْة٘ تعًةِ تسنةص            

 ٍٛ املتعًِ إذ ٜػٌُ أْػة ١ مجاعٝة١ ٜكةّٛ مٗةا املتعًُةٕٛ، ايتتاعةٌ ٚاحعتُةاد        

ايتٛافةٌ إىل    املتبادٍ مه املتعًُه،  ٝةث ٜطةاعد املتعًُةٕٛ معضةِٗ ايةبعا      

إجاما  َٓاضب١ ذتٌ املػةه  ، َةٔ صة ٍ مجةس ايبٝاْةا  ٚحتًًٝةٗا َٚٓاقػةتٗا        

ٚتتط ٖا، املط٦ٛي١ٝ ايتسد١ٜ، فهٌ فسد َط٦ٍٛ عٔ إتكإ ايةتعًِ ايةرٟ تكدَة١    

اجملُٛع١، اي ٛاب احجتُاعٞ، ح تتِ املهافةف٠ إح معةد إْٗةا ايعُةٌ ايهًة٢،   ايةتعًِ       

 ٝةةث ٜةةتِ تةةدزٜب املةةتعًُه  َةةٔ صةة ٍ َٛاقةةا اجتُاعٝةة١ تٛافةة١ًٝ، ادتُةةاعٞ

، ٚإثةةةةاز٠ دٚافعٗةةةةِ  ادتُةةةةاعٞعًةةةة٢ املٗةةةةازا  احجتُاعٝةةةة١ امل ًٛمةةةة١ يًةةةةتعًِ     

 (268، 2003حضتلداَٗا )ستُد  ٝظ، 

( أْة٘ تهةٔ   2012ٜٚس٣ نً  َٔ ستُد زفعت ٚايطعٝد ستُد ٚدايٝا صة ٣ ) 

 حتدٜد تٝصا  ايتعًِ ايتػازنٞ فٝةُا ٢ًٜ:

  ًَٛةةةا    هةةة ِٗ ٚتٛجٝةةة٘ جٗةةةٛدِٖ ضتةةةٛ   اضةةةتلداّ املتةةةدزمه ملصةةةادز املع

 ايتٛفٌ إىل املعًَٛا  َٔ َصادز ايتعًِ امللتًت١ ٚمجعٗا ٚتٓظُٝٗا 
       ٝإضةةاف١ قُٝةة١ هلةةرٙ املصةةادز َةةٔ صةة ٍ تةةداٍٚ املتةةدزمه هلةةا ٚمٓةةا٤ م ةة

 ملعازفِٗ ارتاف١ يتحكٝل أٖداف تع١ًُٝٝ ستدد٠ 
      ٜ عُةةٌ نةةٌ  َطةة٦ٛي١ٝ املتةةدزمه فةةساد٣ ٚمجاعةةا  عةةٔ َػةةسٚعاتِٗ  ٝةةث 

َتدزب   عُةٌ فسعةٞ ستةدد ٚيهٓة٘ ٜهُةٌ عُةٌ اآلصةسٜٔ ٚايةرٟ ٜةؤدٟ            

 ايٓٗا١ٜ إىل َػسٚع مجاعٞ تػازنٞ 
    اجملةةةةاٍ تةةةةا ٜطةةةةاعد   ايةةةدَل مةةةةه َعسفةةةة١ املتةةةةدزمه َٚعسفةةة١ ارتةةةة ا٤             

             عًةة٢ خت ةة٢ اذتةةٛاجص أثٓةةا٤ عًُٝةة١ ايةةتعًِ َٚٛانبةة١ ايت ةةٛزا  ايعًُٝةة١        

 اجملاٍ   

      ٌَٓح املتدزمه فساد٣ ٚمجاعا  َط٦ٛي١ٝ عٔ إصتةاشاتِٗ تةا ٜة ش دٚز نة

َتدزب ع٢ً  دٙ ٜٚطاعد ع٢ً تكةِٜٛ دٚزٙ فسدٜةا مانضةاف١ إىل تكةِٜٛ دٚز     

 املتدزمه نهٌ 

 :خصائص بيئة التعله التشازكي 

 ٝةةةث تعةةةد م٦ٝةةة١ ايةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ َةةةٔ ايب٦ٝةةةا  ايةةةن تهةةةٔ َةةةٔ ص هلةةةا  

 ٚإَهاْةةا  احْرتْةةت امللتًتةة١   تُٓٝةة١ َٗةةازا   ةةٌ املػةةه    اضةةتلداّ أدٚا  
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ٚذيةةو إذا   مٓا٤ٖةةا مػةةهٌ َٓاضةةب ٚتٛ ٝةةا أدٚا  احْرتْةةت ايتٛ ٝةةا األَ ةةٌ   

    رتد١َ م١٦ٝ ايتعًِ ايتػازنٞ

ٚتتطةةةِ م٦ٝةةة١ ايةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ مايعدٜةةةد َةةةٔ انظتامٝةةةا ، مةةةٌ ٚتٓتةةةسد        

ِ ٖةةرٙ ارتصةةا٥  َةةا   مإظتامٝةةا  أصةةس٣ عةةٔ أٟ ْظةةاّ تةةدزٜيب نصةةس، َٚةةٔ أٖةة      

 ( فُٝا ًٜٞ:2015ذنست٘ زٜٗاّ ايغٍٛ )

 ٜٚكصةةد مٗةةا ايتتاعةةٌ ثٓةةا٥ٞ احعةةاٙ مةةه املتةةدزب  : ايتتاعًٝةة١ ٚايتػةةازن١ٝ

                   ٚاملةةةةدزب، أٚ مةةةةه املتةةةةدزب ٚأقساْةةةة٘، أٚ مةةةةه املتةةةةدزب ٚاحملتةةةة٣ٛ ايتةةةةدزٜيب    

 أٚ ٚاج١ٗ َٓظ١َٛ ايتدزٜب، ٚأٜضا ايتػازى   اصتاش املٗاّ 
 ٚايةةةةن ٜكصةةةةد مٗةةةةا تهاَةةةةٌ مجٝةةةةس َهْٛةةةةا  ٚعٓافةةةةس ايةةةةتعًِ   : ايتهاًَٝةةةة١

 ايتػازنٞ انيهرتْٚٞ َس معضٗا ايبعا يتحكٝل األٖداف املسج٠ٛ 
 ِتهٔ يًُتدزب اصتٝاز ٚقت ايتعًِ املٓاضب  س١ٜ ايتعًِ ٚايتعًِٝ ٚايتحه :

 َهإ ٜسٜد ي٘ َٚٔ أٟ 
 ٜٚكصد مٗةا اضةتُساز١ٜ ايةتعًِ َةد٣ اذتٝةا٠  ٝةث إٔ ايةتعًِ         : احضتُساز١ٜ

 ايتػازنٞ مانْرتْت جعٌ اضتُساز١ٜ غب٘ دا١ُ٥ يًتدزٜب 
 َس١ْٚ ايتعًِ تع٢ٓ إتا ة١ ايةتعًِ يًُتةدزمه دٕٚ ايتكٝةد      : َس١ْٚ ايتدزٜب

 ٚ مةةه َهةةإ َعةةه يًتةةدزٜب َةةس َساعةةا٠ ايتةةسٚم ايتسدٜةة١        مٛقةةت ستةةدد، أ

 املتدزمه 

 ٜٚكصد م٘ تٓٛع ٚضا٥  ٚأدٚا  ايتتاعٌ   م١٦ٝ ايتدزٜب  : ايتٓٛع 

 ٝث ٜػعس نٌ َتعًِ َٔ ص هلا متكدٜس ايرا   ارتصٛف١ٝ  : 

  ومناذدُاحملوز الجالح: التصنيه التعليني: 

ٜت ًةةةب تصةةةُِٝ ايهتةةةب احيهرتْٚٝةةة١ َ ًةةة٘ َ ةةةٌ تصةةةُِٝ أٜةةة١ تهٓٛيٛجٝةةةا     

يًتعًةةِٝ ت بٝةةل أ ةةد اةةاذا ايتصةةُِٝ ٚايت ةةٜٛس ايتعًُٝةةٞ املعسٚفةة١، ألٕ ٖةةرا    

ايتصةةُِٝ ٖةةٛ قًةةب تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةةِٝ، ٖٚةةٛ ايعًُٝةة١ األضاضةة١ٝ فٝٗةةا،  ٝةةةث         

           ٠ ٜطةةاعدِٖ املصةةُِ عًةة٢ ايٛضةةس   احعتبةةاز مجٝةةس ايعٛاَةةٌ ٚايظةةسٚف املةةؤثس    

  فاع١ًٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ، نُا إٔ ااذا ايتصُِٝ تةٛفس غةه  مصةسٜا تتضةح     

    فٝ٘ ايع قا  مه ايعًُٝا  امللتًت١

ٚتٛجد ايعدٜد َةٔ ايدزاضةا  ٚايبحةٛا ايةن أمجعةت عًةٞ فاعًٝة١ اضةتلداّ         

ايُٓاذا ايتص١ُُٝٝ   مٓا٤ مساَل ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ايهُبٝةٛتس َٚةٔ مةه تًةو     

 (2001، ٚبةاد٠ غةحات١ )  (2001) (، ٚاْٗةاز عًة٢  2001يدزاضا  دزاض١ ْته َٓصةٛز ) ا

(، ٚشٜٓةةب 2002غةةاٖٝٓاش أ ةةد )  (،2001(، ٚضٛضةةٔ ا ةةد ) 2001ٚأَةةٌ عبةةد ايغةةي )  

، ٚفةة ح ايةةدٜٔ (2003) (، ٚغةةٛقٞ ستُةد 2003(، ٚفةةاح فةةاح )2002ايطة َٞ ) 

 ( 2004أ د )
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 :مناذز التصنيه التعليني 

عًٞ زتُٛع١ َٔ ايُٓاذا ايتع١ًُٝٝ، ٚذيةو َةٔ    ماحط عث  ٝث قاّ ايبا 

أجٌ تبي أ دِٖ أٚ تصُِٝ اٛذا أصس َكرتح   ض٥ِٛٗ َٚٔ تًو ايُٓاذا َةا  

:ًٜٞ 

  (2003يًتصةةُِٝ ايتعًُٝةةٞ، اةةٛذا ستُةةد ع ٝةة١  ةةٝظ )   ADDIEاةةٛذا 

(، اةةةٛذا عبةةةد   2009)  ادتٓةةةصٚزٟ(، اةةةٛذا عبةةةاع  2005اةةةٛذا إمةةةساِٖٝ ايتةةةاز ) 

 (، اةةٛذا2010ٚستُةةد  املسادْةة٢ )  عصَةةٞ(، اةةٛذا ْبٝةةٌ  2013ايً ٝةةا ادتةةصاز ) 

 ( 2013مجاٍ ايػسقاٟٚ )

 ُميَر البشح وإدساءات: 

ٜتٓاٍٚ ٖرا ايتصٌ انطاز ايتجسٜيب يًبحةث ٚانجةسا٤ا  املٓٗجٝة١ ارتافة١     

زنٞ ٚاي شَة١  م٘، ٚذيو َٔ  ٝث إعداد قا١ُ٥ املٗازا  ارتاف١ مايتعًِ ايتػةا 

ي ةة ب ايةةدمًّٛ املٗةةي ختصةة  تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ، ٚإعةةداد قا٥ُةة١ ماملعةةاٜ         

ايتصةة١ُُٝٝ املستب ةة١ مايهتةةاب انيهرتْٚةةٞ يتُٓٝةة١ َٗةةازا  ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ  

 اغةةتكاقٗا يةةدٟ طةة ب ايةةدمًّٛ املٗةةي ختصةة  تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ ٚص ةةٛا    

ٌ  َٔ ص ٍ ت بٝةل  ٚذيو ٟ   اةٛذا  َسا ة (، نُةا ٜتٓةاٍٚ   2013) مجةاٍ ايػةسقاٚ

نٝت١ٝ اعداد أدٚا  ايبحةث ٚضةب ٗا ٚايتفنةد َةٔ فة  ٝتٗا، مانضةاف١ إىل       

عةةسة نافةة١ إجةةسا٤ا  ايبحةةث ايةةن اتبعٗةةا ايبا ةةث اثٓةةا٤ املعادتةة١ ايتجسٜبٝةة١    

 ملتغ ا  ايبحث 

   أوال: إعــداد ئائنــة املَــازات اااصــة بــالتعله التشــازكي لطــالب الــدبلوو

 التعليه:املَين ختصص تليولوديا 

املٗةازا  ارتافة١ مةايتعًِ     اغةتكاق٘ يكا٥ُة١   اذتةايٞ     ٝةث اعتُةد ايبحةث   

ايتػازنٞ عًٞ زتُٛع١ َٔ املساجس ٚايةن تتُ ةٌ   احطة ع عًة٢ ايدزاضةا       

ٚاألدمٝا  ٚايدٚزٜا  املتلصصة١ ٚاملتعًكة١ مبٗةازا  ايةتعًِ ايتػةازنٞ مػةهٌ       

ٝةةا ايتعًةةِٝ مػةةهٌ  عةةاّ، ٚايةةن ختةة  طةة ب ايةةدمًّٛ املٗةةي ختصةة  تهٓٛيٛج    

املٗةازا  ارتافة١ مةايتعًِ ايتػةازنٞ      قا٥ُة١  اعةداد  عًُٝة١  َةس   صةاب، ٚقةد  

 ي ة ب ايةدمًّٛ املٗةي ختصة  تهٓٛيٛجٝةا ايتعًةِٝ مبجُٛعة٘ َةٔ ارت ةٛا          

 ٚاملسا ٌ  ن   ايتٛفٌ إيٞ قا١ُ٥ املٗازا  ايس٥ٝط١ 

      ــاب ــة باللت ــنينية املستبط ــايم التص ــة باملع ــداد ئائن ــًا: إع ــي ثاىي اإلللرتوى

والالشمة لتينية مَازات الـتعله التشـازكي لـدي طـالب الـدبلوو املَـين       

 ختصص تليولوديا التعليه:

املستب ١ مايهتاب انيهرتْٚٞ  املعاٜ   ٝث اعتُد ايبا ث   اغتكاق٘ يكا١ُ٥

َصةادز   عةد٠  املطتلد١َ فٝ٘ ٚاي ش١َ يت١ُٝٓ َٗازا  ايتعًِ ايتػةازنٞ عًة٢  
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٢ ايدزاضةةةا  ٚاألدمٝةةةا  ٚايةةةدٚزٜا  ٚايسضةةةا٥ٌ ايعًُٝةةة١ تتُ ةةةٌ   احطةةة ع عًةةة

املتلصصةةة١ ٚاملتعًكةةة١ متصةةةُِٝ ايهتةةةب انيهرتْٚٝةةة١; ٚذيةةةو يتحدٜةةةد قا٥ُةةة١    

 عًُٝة١  َةس   املعاٜ  ايتص١ُُٝٝ ايٛاجةب تٛافسٖةا   ايهتةاب انيهرتْٚةٞ، ٚقةد     

ِ  مبعةاٜ   قا٥ُة١  اعةداد   ايهتةاب احيهرتْٚةٞ مبجُٛعة١ َةٔ ارت ةٛا       تصةُٝ

 ٚذيو  ن تٛفٌ ايبا ث يكا١ُ٥ املعاٜ  ايٓٗا١ٝ٥ ٚانجسا٤ا  

  ( 3102ثالجًا: تصنيه اللتاب اإلللرتوىي وفق منوذز مجال الشسئاوي :) 

(،   إعةةداد ايهتةةاب  2013 ٝةةث قةةاّ ايبا ةةث متةةبي اةةٛذا مجةةاٍ ايػةةسقاٟٚ )    

 ٞ ٞ  ٚفُٝةا  ;  احيهرتْٚة ايةن اتبعٗةا    ٚانجةسا٤ا   عةسة جملُٛعة١ ارت ةٛا     ًٜة

 (:2013اف١ مُٓٛذا مجاٍ ايػسقاٟٚ ) ايبا ث ٚارت

 :ًٌٝٚتعتة  ٖةرٙ املس ًة١ َةٔ املسا ةٌ األضاضة١ٝ          َس ١ً ايتحدٜد ٚايتح

عًُٝةة١ ايتصةةُِٝ ايتعًُٝةةٞ يًهتةةاب احيهرتْٚةةٞ، ٚذيةةو ألْٗةةا حتتةةٟٛ عًةةٞ      

ٚفةةا تتصةةًٝٞ ٚغةةاٌَ يًٓظةةاّ نهةةٌ، ٚتبةةدأ ٖةةرٙ املس ًةة١ عٓةةدَا تٛجةةد        

     ٌ   اذتاجة١ يتُٓٝة١ َٗةازا  ايةتعًِ      َػه١ً عٓةد املةتعًُه،  ٖٚة٢ ٖٓةا تتُ ة

ايتػةةازنٞ، نُةةا تٗةةدف َس ًةة١ ايدزاضةة١ ٚايتحًٝةةٌ إىل تعةةسف صصةةا٥   

املةةةتعًُه، ٚحتدٜةةةد اذتاجةةة١ ايتعًُٝٝةةة١ يًُٛضةةةٛع ، ٚدزاضةةة١ ٚاقةةةس املةةةٛازد    

 ٚاملصادز ايتع١ًُٝٝ 

 :ُِٝٚتٓكطِ تًو املس ١ً ايٞ: َس ١ً ايتل ٝ  ٚايتص 

   :ٖٞةةرٙ ارت ةة٠ٛ زتُٛعةة١ َةةٔ    ٚتضةةُٓت  ايتل ةةٝ  ٚايتصةةُِٝ ايتعًُٝةة

  ضة٤ٛ املعًَٛةا  املػةتك١ َةٔ املس ًة١        اايعٓافس ايتسعٝة١ ٚايةن   اتباعٗة   

 األٚىل، ضامك١ ايرنس ٖٚٞ نُا ٜفتٞ:

  :ٚفةة٢ ٖةةرٙ املس ًةة١ ٜةةتِ حتدٜةةد األٖةةداف     فةةٝاب١ األٖةةداف ايتعًُٝٝةة١

ايعا١َ ٚاألٖداف ايطًٛن١ٝ يًُحت٣ٛ ايتعًُٝٞ )تصُِٝ ٚإْتاا ايهتاب 

ٞ يتُٓٝةةة١ َٗةةةازا  ايةةةتعًِ ايتػةةةازنٞ(،  ٝةةةث قةةةاّ ايبا ةةةث      انيهرتْٚةةة

متحدٜةةد ٚفةةةٝاب١ األٖةةةداف ايعاَةةة١ ثةةةِ األٖةةةداف ايطةةةًٛن١ٝ   غةةةهٌ  

عتدد اذتد األد٢ْ َٔ األدا٤ ايٓٗةا٥ٞ املتٛقةس َةٔ نةٌ طايةب، ٚقةد زاعةٞ        

ايبا ةةث   فةةٝابتٗا ي ٖةةداف ايٛضةةٛح ٚايدقةة١ ٚا تٛا٥ٗةةا عًةة٢ أفعةةاٍ        

 قام١ً يًكٝاع ٚامل  ظ١ 

 :إعداد أدوات البشح 

 ٝةةةث قةةةاّ ايبا ةةةث   ٖةةةرٙ ارت ةةة٠ٛ مإعةةةداد أدٚا  ايكٝةةةاع املطةةةتلد١َ     

ايبحةةث اذتةةايٞ، ٖٚةةٞ: اصتبةةاز حتصةةًٝٞ يكٝةةاع ادتاْةةب املعةةس  ملٗةةازا  ايةةتعًِ 

ايتػةةةةازنٞ، ٚم اقةةةة١ َ  ظةةةة١ يكٝةةةةاع ادتاْةةةةب األدا٥ةةةةٞ ملٗةةةةازا  ايةةةةتعًِ       

 ايتػازنٞ 

 :القياع القبلي ملطتويات الطالب 

  إجةةسا٤ ايكٝةةاع ايكبًةةٞ ملطةةتٟٛ اي ةة ب يًتعةةسف عًةة٢ صةة اتِٗ ايطةةامك١  

ٚصًتٝتِٗ املعسف١ٝ عٔ َٛضٛع ايتعًِ َٚةد٣ َعةسفتِٗ ٚاضةتعدادِٖ يدزاضة١     
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  ٖرا املٛضٛع َٔ صة ٍ ايت بٝةل ايكبًةٞ ألدٚا  ايكٝةاع ايةن   عسضةٗا ضةامًكا       

 ا٥ٝة١ يً ة ب  ٚقد اتضح َةٔ ْتةا٥ل ايكٝةاع اطتتةاة املطةتٜٛا  املعسفٝة١ ٚاألد      

ْٚكةة    صةة اتِٗ ايطةةامك١، ٚاطتتةةاة َطةةت٣ٛ َٗةةازا  ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ    

 يدِٜٗ 

 :حتديد اضرتاتيذيات التعله 

 ٝةةث قةةاّ ايبا ةةث متحدٜةةد ٚاصتٝةةاز اضةةرتاتٝجٝا  ايةةتعًِ مبةةا ٜتٓاضةةب َةةس      

َٛضةةٛع ٚأٖةةداف ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ ٚااةةاب ايتتاعةةٌ ارتافةة١ مةة٘ ٚصصةةا٥   

 اضةةتلداّ اضةةرتاتٝجٝا  ايتعًةةِٝ ايٓػةة  ٚ ايةةتعًِ ٚا تٝاجةةا  اي ةة ب، فكةةد  

ايةةراتٞ ٚايةةتعًِ عةة  غةةبه١ انْرتْةةت، ٚايةةتعًِ ايتعةةاْٚٞ   تةةدزٜظ ستتةةٟٛ         

   ايهتاب

 :التيوع يف اضتخداو الوضائط املتعددة 

                      ٝةةةةةث زاعةةةةةٞ ايبا ةةةةةث إ عتتةةةةةٟٛ ايهتةةةةةاب احيهرتْٚةةةةةٞ املةةةةةساد تصةةةةة١ُُٝ  

ملتعةدد٠ َ ةٌ ايٓصةٛب املهتٛمة١ ٚايصةٛز اي امتة١       عًٞ زتُٛع١ َةٔ ايٛضةا٥  ا  

ٚاملتحسنةةة١ ٚاملٛضةةةٝك٢ ٚاملةةةؤثسا  ايصةةةٛت١ٝ ٚتٛ ٝتٗةةةا   عةةةسة احملتةةة٣ٛ       

ايتعًُٝٞ يًهتاب،  ت٢ تعٌُ ع٢ً إثاز٠ اْتباٙ اي  ب ٚغةسح احملتة٣ٛ ٚعةسة    

األٖداف ايتع١ًُٝٝ تا ٜعُةٌ عًة٢ تعصٜةص عًُٝة١ ايةتعًِ ٜٚصٜةد َةٔ دافعٝةتِٗ         

 ضتٖٛا   

  الوضائط التعلينية املطتخدمة:اختياز 

 ٝث ظتب ع٢ً املصُِ قبٌ ايبد٤   ايتصُِٝ ايتعًُٝٞ يًهتاب احيهرتْٚةٞ  

عٗٝةةص ايٛضةةا٥  ٚاملةةٛاد ٚانَهاْٝةةا  اي شَةة١ يتصةةُِٝ ايهتةةاب ٚإْتاجةة٘، ضةةٛا٤   

أناْةةةت ٖةةةرٙ ايٛضةةةا٥  مػةةةس١ٜ َةةةٔ َعًُةةةه ٚفٓةةةٝه َٚتلصصةةةه أّ َةةةٛاد    

   ٚعٗٝصا  شتتًت١ٚٚضا٥  َاد١ٜ َٔ أجٗص٠ ٚأدٚا  

 :اختياز بسامر التأليف 

تٛجد ايعدٜد َةٔ اية اَل ارتافة١ متصةُِٝ ايهتةب احيهرتْٚٝة١، ٜٚعةد َةٔ         

أِٖ مساَل ايتفيٝا اين تهٔ اضتلداَٗا   إْتةاا ايهتةب احيهرتْٚٝة١ مسْةاَل     

Flip book Maker pro v4.3.1 ٚمسْاَل ،Flash  ٚمسْةاَل ايةة ،Adobe Photo 

Shop cs6ْاَل ايةة  ، ٚمسDream Weaver CS6     اصتٝةاز اي ْةاَل املٓاضةب  ٚ ،

ملٛضٛع ايتعًِ ٚاألن ةس قةدز٠ عًة٢ حتكٝةل األٖةداف امل ًٛمة١، ٚقةد   اصتٝةاز         

  ايبحةث  اذتةايٞ ملةا ٜتُٝةص مة٘ َةٔ        Flip book Maker pro v4.3.1مسْةاَل  

 انَهاْٝا  اين ضبل ذنسٖا 

 :مسسلة تصنيه التفاعل 

املس ١ً ع٢ً زتُٛع١ َٔ ارت ٛا  ٚايةن تتُ ةٌ   تصةُِٝ    ٚحتتٟٛ ٖرٙ 

صسٜ ١ يإلهاز، ٚتصُِٝ ٚاج١ٗ يًتتاعٌ، حتدٜةد أاةاب ايتتاعةٌ، ٚتصةُِٝ     

 ايتتاع  ، تصُِٝ ايطٝٓازٜٛ، ٚاين ضٛف ٜتِ تٓاٚهلا مايتتصٌٝ فُٝا ًٜٞ:
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 :تصنيه خسيطة اإلحباز 

األٖةةةداف  ٝةةةث قةةةاّ ايبا ةةةث متصةةةُِٝ صسٜ ةةة١ انهةةةاز مبةةةا ٜتٓاضةةةب َةةةس   

ايتعًُٝٝةة١ ٚاحملتةة٣ٛ ايتعًُٝةةٞ َةةس َساعةةا٠ ا تٝاجةةا  املةةتعًِ ٚزبباتةة٘،  تةة٢        

ٜطةةت ٝس املةةتعًِ ايتجةةٍٛ ٚانهةةاز هسٜةة١ داصةةٌ ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ ٚايكةةدز٠    

عًٞ ايتكدّ ي َاّ ٚايعةٛد٠ يًلًةا َةٔ أجةٌ املساجعة١ أٚ ايتهةساز، ٚارتةسٚا          

صةةس٣ ٚايتجةةٍٛ داصًةةٗا  أٟ ٚقةةت، نُةةا تهةةٔ يًُةةتعًِ ايتٓكةةٌ َةةٔ فةةتح١ أل   

نٝا َا ٜػا٤ مبا ٜتٓاضب َس ا تٝاجات٘ َٚت ًبات٘ َٔ ص ٍ اضةتلداّ أدٚا   

 ايتعاٌَ َس ايهتاب ٚايعٓافس ايس٥ٝط١ ٚايكٛا٥ِ 

 :تصنيه وادَات التفاعل 

           ٚاجٗة١ ايتتاعةةٌ ٖةٞ نةةٌ َةا ٜتتاعةةٌ َعة٘ املطةةتلدّ عًة٢ غاغةة١ اذتاضةةٛب      

ًُتعًِ َةٔ ص هلةا تطةجٌٝ اضةتجامات٘ ٚتعصٜةص      أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ، ٚتهٔ ي  

عًُٝةة١ ايةةتعًِ ٚتكةةدِٜ ايتغرٜةة١ ايساجعةة١، ٚقةةد   تصةةُِٝ ٚاجٗةةا  ايتتاعةةٌ       

ٚايػاغةةا  مبةةا ٜتٓاضةةب َةةس األٖةةداف ايتعًُٝٝةة١ َٚت ًبةةا  ايةةتعًِ ،  ٝةةث        

اضتلداّ معا أشزاز ايتتاعٌ ٚ أشزاز انهاز ٚقا١ُ٥ احملتٜٛا  ٚايةسٚام  ايةن   

 ً ِ عًةةة٢ ايةةةتحهِ   ايهتةةةاب ٚايتتاعةةةٌ َعةةة٘ َةةةٔ صةةة ٍ ايكةةةٛا٥ِ      تطةةةاعد املةةةتع

ٚاحزتباطا ، نُا   َساعا٠ اضتلداّ أيٛإ جرامة١ ٚغةٝك١ تعُةٌ عًة٢ جةرب      

اْتبةةاٙ املةةتعًِ، ٚ  اصتٝةةاز أيةةٛإ فاحتةة١ يًلًتٝةة١ تتعةةازة َةةس ايًةةٕٛ ايغةةاَل      

 ٔ  يًهتام١، ٚاضتلداّ أ جاّ ٚأيٛإ شتتًت١ َٔ ارت ٛب يًتُٝٝص مه ايعٓةاٜٚ

 ايس٥ٝط١ ٚايتسع١ٝ 

 :تصنيه الطييازيو 

ٜٚعتةةة  ايطةةةٝٓازٜٛ ٖةةةٛ صسٜ ةةة١ رت ةةة١ إجسا٥ٝةةة١ تػةةةتٌُ عًةةة٢ ص ةةةٛا         

تٓتٝرٜةة١ نْتةةاا َصةةدز تعًُٝةةٞ َعةةه، تتضةةُٔ نةةٌ ايػةةسٚب ٚاملٛافةةتا          

ٚايتتافةةٌٝ ارتافةة١ مٗةةرا املصةةدز ٚعٓافةةسٙ املطةةُٛع١ ٚاملس٥ٝةة١ ٚعًةة٢ ايةةٛزم    

 (2003ُد ع ١ٝ  ٝظ ، ٜهٕٛ ايػهٌ ايٓٗا٥ٞ يًُصدز ايتعًُٝٞ  )ست

 ٝةةث قةةاّ ايبا ةةث متصةةُِٝ ايسضةةاي١ ايتعًُٝٝةة١ ايةةن   عسضةةٗا َةةٔ صةة ٍ  

نتاب إيهرتْٚٞ َتعةدد ايٛضةا٥ ، ٚايةن م ًةت   نتامة١ ايطةٝٓازٜٛ حملتةٟٛ        

ايتعًِ ايتػازنٞ، ٚ  األبًب ٜتِ تصُِٝ ايطٝٓازٜٛ هٝث ٜتهٕٛ َةٔ ااْٝة١   

ٚفةا ستتٜٛةا  ايػاغة١، عٓافةس     أعُد٠ ٖٚةٞ: زقةِ ايػاغة١، عٓةٛإ ايػاغة١،      

ايٛضا٥  املتعدد٠ َ ٌ ايصٛز٠ اي امتة١، ايتٝةدٜٛ، زضةّٛ خت ٝ ٝة١، نسٚنةٞ      

احطةةاز، ٚأصةة ًا ايتتةةامس ٚايتٛافةةل مةةه ٖةةرٙ ايعٓافةةس، ٜٚةةتِ عُةةٌ داصةةٌ جةةدٍٚ    

 نُا   ايػهٌ ايتايٞ:

زقِ 

 ايػاغ١

عٓٛإ 

 ايػاغ١

ٚفا ستتٜٛا  

 ايػاغ١

ايٓ  

 املهتٛب

فٛز 

 ثامت١

 فٝدٜٛ

نسٚنٞ 

 احطاز

ايتتامس ٚ ايتٛافل مه 

 عٓافس ايٛضا٥  املتعدد٠

 ( أعُد٠ جدٍٚ تصُِٝ ضٝٓازٜٛ ايهتاب انيهرت1ْٞٚغهٌ )
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ٚاضتٓادًا ع٢ً َا ضبل فكد قاّ ايبا ث مهتامة١ ايطةٝٓازٜٛ يًهتةاب انيهرتْٚةٞ     

 ( 1ٚ ٜتضح ذيو   املًحل زقِ ) 

 :مسسلة اإلىتاز والتطويس 

املسا ٌ احضاضة١ٝ ٚاهلاَة١ مةايُٓٛذا ٚتػةتٌُ داصًةٗا      ٚتعد تًو املس ١ً َٔ 

عًةةةٞ زتُٛعةةة١ َةةةٔ ارت ةةةٛا  ايتسعٝةةة١ ٚاملتُ ًةةة١   إْتةةةاا عٓافةةةس ٚاجٗةةة١    

 ايتتاعٌ، ٚمٓا٤ ضٝٓازٜٛ اي ْاَل، ٚإْتاا احملتة٣ٛ، ٚإْتةاا ارتسٜ ة١ احْطةٝام١ٝ    

 ٚإْتةةةاا ايٓظةةةاّ ايتعًُٝةةةٞ، ٚإْتةةةاا املةةةٛاد ايتعًُٝٝةةة١، ٚت ةةةٜٛس احضةةةرتاتٝجٝا     

  ٜٛس أٖداف اي ْاَل، ٚت ٜٛس َٛاد ايتعًِ، ٚت ٜٛس احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ  ٚت

 :إىتاز عياصس وادَة التفاعل 

ستتةةٟٛ ايهتةةاب  نْتةةاا اي شَةة١ ايتعًُٝٝةة١ املصةةادز حتدٜةةد  ٝةةث  

 ٚقةد  ٚيك ةا  ايتٝةدٜٛ،   اي امتة١،  ٚايصٛز املهتٛم١، ايٓصٛب :انيهرتْٚٞ، َ ٌ

 :انْتاا َ ٌ   اي اَل َٔ ايعدٜد   اضتلداّ

 بسىامر معادتة اليصوص: 

 ايٓصٛب مجٝس نتام١   Microsoft Word  2010مسْاَل   اضتلداّ  

 ، ٚاألْػةةة ١ ٚايػةةةسح ، احملتةةة٣ٛ ٚعٓافةةةس ، ارتافةةة١ ماملكدَةةة١، ٚاألٖةةةداف  

 ايتصةةةة١ُُٝٝ ارتافةةة١  ادتٛاْةةةب  َساعةةةا٠    ، ٚقةةةةد ، ٚاملطةةةاعد٠  ايتعًُٝٝةةة١ 

 اذتايٞ  مايبحث ارتاف١ املعاٜ  مكا١ُ٥ املدزج١ مايٓصٛب

 الجابتة الصوز:  

ضةٛف ٜةتِ اضةتلداَ٘ داصةٌ      ايةن  اي امتة١  ايصةٛز  عٗٝةص مجٝةس     ٝةث   

      ٔ ٍ  احملتةٟٛ ايتعًُٝةٞ ارتةاب مايهتةاب احيهرتْٚةٞ َة    هةث  ستسنةا  صة 

ِ  َعادتة١  ٚ  انْرتْةت،  غةبه١  عًة٢  ايصةٛز  ٙ  َعظة تساعة٢   هٝةث  ايصةٛز  ٖةر

ٔ  ٚايرتمٜٛة١  ايتٓٝة١  املٛافةتا   نافة١  فٝٗةا  ٌ   ٝةث  َة  تصةغ   أٚ ايًةٕٛ،  تعةدٜ

  Adobe Photoshop CS6مسْاَل  ماضتلداّ عًٝٗا مٝاْا  نتام١ اذتجِ، أٚ

 السئنية: الفيديو لقطات 

ايتٝدٜٛارتافةةة١ مبحتةةةٟٛ ايهتةةةاب   قةةةاّ ايبا ةةةث متجٗٝةةةص نافةةة١ يك ةةةا    

ٔ  احيهرتْٚةٞ   ٍ  َة  َعادتة١  ٚ  انْرتْةت،  غةبه١  قٓةٛا  ايٝٛتٝةٛب عًة٢    صة 

 ٚايرتمٜٛة١  ايتٓٝة١  املٛافتا  ناف١ تساع٢ فٝٗا ايتٝدٜٛ هٝث يك ا َعظِ 

ٚ  تصغ  أٚ تعدٌٜ َد٠ عسة معا ايتٝدٜٖٛا ،  ٝث َٔ  نتامة١  اذتجةِ، أ

مٝاْةةا  عًٝٗةةا أٚ حتٜٛةةٌ اَتةةداد معةةا ايتٝةةدٜٖٛا  ماضةةتلداّ مةةساَل عدٜةةد٠،      

  camtzia studio 8َٚٓٗا 

  :مقاطع الصوت 

 ايهتاب احيهرتْٚٞ إيٝٗا عتتاا ايصٛ  اينع٢ً ناف١ َكاطس  اذتصٍٛ  

 ٔ ٍ  َة ِ  َعادتة١  ٚ  انْرتْةت،  غةبه١  ستسنةا  ايبحةث عًة٢    صة   َعظة
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 ٚايرتم١ٜٛ ايت١ٝٓ املٛافتا  ناف١ تساع٢ فٝٗا َكاطس ايصٛ  ايسق١ُٝ هٝث

 ٔ ٚ  تصةغ   أٚ تعةدٌٜ َةد٠ عةسة معةا املكةاطس،       ٝةث  َة  نتامة١  اذتجةِ، أ

املكةةاطس ماضةةتلداّ مةةساَل عدٜةةد٠، ٚ     مٝاْةةا  عًٝٗةةا أٚ حتٜٛةةٌ اَتةةداد معةةا  

 soundإْتةةاا نةة   َةةٔ املكةةاطس ماضةةتلداّ معةةا مةةساَل ايتطةةجٌٝ ، َٚٓٗةةا    

recorder   

 :بياء ضييازيو اللتاب االللرتوىي 

  ِ ٛ   ٝةث   تصةُٝ  قا٥ُة١  ضة٤ٛ  ارتةاب مايهتةاب احيهرتْٚةٞ      ايطةٝٓازٜ

ناف١  نْتاا شت  ا ايطٝٓازٜٛ  ٝث ٜعد ٚحتهُٝٗا، إعدادٖا اين   املعاٜ 

ٌ  ستتٜٛةا  ايهتةاب ايس٥ٝطة١ َٓٗةا ٚايتسعٝة١،       أٜضةًا نافة١ ارت ةٛا     ٜٚػةُ

ٌ   ايتٓتٝرٜة١،      ٝةث  إعةدادٙ،  ٚص ةٛا   مة٘،  ارتافة١  ٚايػةسٚب ٚايتتافةٝ

ِ  ٚارتة ا  ايتعًُٝٝة١   ٚاحملتة٣ٛ  األٖةداف  تستٝةب   شتتصةس  ٚفةا  نتامة١  ثة

 عٓافس إىل املهتٛم١ايعٓافس  يتحٌٜٛ َبد٥ٞ زضِ َس احملدد يًرتتٝب َٚٛجص

ٞ  ٚحتًٜٛةٗا  ٚتعدًٜةٗا،  ٚاين   حتهُٝٗا، مصس١ٜ، صافة١ مايهتةاب    غاغةا   إية

 فُٝا معد 

 :إىتاز احملتوي 

 Scorm ،Flip ٝةث     ٖةرٙ ارت ة٠ٛ عًُٝة١ مسزتة١ املكةسز ٚفةل َعٝةاز         

book Maker pro v4.3.1     ٖرٙ ارت ٠ٛ   دَةل نةٌ ايٓصةٛب ٚايصةٛز  ٚ ،

ٚايًك ةةةا  املتحسنةةة١ ٚايتٝةةةدٜٖٛا  داصةةةٌ ستتةةةٟٛ ايهتةةةاب احيهرتْٚةةةٞ، ٚ   

  تصةةُِٝ ستتةة٣ٛ ٚاجٗةة١ املٛقةةس ايةةرٟ   زفةةس ايهتةةاب  HTMLتٛ ٝةةا يغةة١ 

عًٝةة٘ َةةس َساعةةا٠ ايبطةةاط١، ٚعةةدّ انن ةةاز َةةٔ ايتعسٜتةةا ، َٚساعةةا٠ إٔ تهةةٕٛ   

 رام١ يً  ب ايصتحا  َسعت١ يًعه ٚج

 :إىتاز املوئع التعليني 

 ايتصُِٝ َعاٜ  ض٤ٛ   َٛقس إيهرتْٚٞ ٚإْتاا  ٝث قاّ ايبا ث متصُِٝ

اذتةةايٞ َةةٔ اجةةٌ اضةةتلداَ٘   اجةةسا٤ تطةةجٝ    مايبحةةث ايتعًُٝةٞ ارتافةة١ 

ٔ  املتعًُه ٚعسة ايتعًُٝةا  ارتافة١ مايهتةاب    ٍ  َة ِ  إعةداد  صة  ِ  تصةُٝ  هلة

 تك ٝةةس ، ٚ Adobe Photoshop CS3 فٛتٛغةةٛب   مسْةةاَل ماضةةتلداّ

 ِ ٘  ايتصةُٝ ّ   إىل ٚحتًٜٛة ِ  مسْةاَل  ًَةا ماضةتلدا  ®Adobeٜٚتةس   ايةدزٜ

Dreamweaver® CS3  ِ ٌ    ثة ٍ  حتٜٛة  املٛقةس  ٚمسزتة١ HTML ًَتةا  ا

 ّ  مٝاْةا    ٚقٛاعةد  PHP (Personal home page) مسزتة١   يغة١  ماضةتلدا

MYSQL ِيًغ١  َٚرتجApacheإىل مانضةاف١  ، ٖرا  ّ معةا ايًغةا     اضةتلدا

 ٌ َ jQuery& JavaScriptاألٖداف ، يًتطجٌٝ ْظاّ  :، ٚاغتٌُ املٛقس ع٢ً 

زتُٛعةة١ اٚ اةة    مهةةٌ ارتافة١  ، ٚايتعًُٝةا   يًهتةةاب احيهرتْٚةةٞ ايعاَة١ 

 Google ايبحةث  حملةسى  ٚزام  املعًَٛا ، ٚيٛ ١ ٚاملطاعد٠، تتاعٌ عًٞ  د٠،

 ( 2مايػهٌ)  ضح َٛ ٖٛ نُا
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 ايصتح١ ايس٥ٝط١ يًُٛقس ايتعًُٝٞ ارتاب مايهتاب احيهرتْٚٞ( 2)غهٌ

 ( ْبر٠ عٔ ايهتاب احيهرت3ْٞٚغهٌ)

  ٌ ٚاجٗةة١ ايةةدصٍٛ يًػةةا  ايةةرٟ ٜكةةّٛ اي ةة ب َةةٔ        (3)مُٝٓةةا ٜٛضةةح ايػةةه

 ص ي٘ مايتٛافٌ َس املعًِ ٚطسح ناف١ اض٦ًتِٗ عًٝ٘ 

 ( ٚاج١ٗ ايدصٍٛ يًػا  4)غهٌ 

املدْٚةة١ ايةةن ٜكةةّٛ اي ةة ب مةةرتى نافةة١      ٚاجٗةة١ (4)مُٝٓةةا ٜٛضةةح ايػةةهٌ   

 اضتتطازاتِٗ عًٝٗا يٝكّٛ املعًِ معد ذيو مانجام١ عٓٗا مايتتصٌٝ 

  :إىتاز املواد التعلينية 

ٜٚةتِ   ٖةرٙ ارت ة٠ٛ تصةُِٝ ٚاْتةاا عٓافةس ايٛضةا٥  املتعةدد٠ َةٔ فةةٛ           

ٚفةةةٛز٠ ٚ سنةةة١، َ ةةةٌ إعةةةداد ايصةةةٛز اي امتةةة١ ٚت٦ٝٗتٗةةةا ٚايةةةن ٜةةةتِ إْتاجٗةةةا  

ٚايرٟ تهٓٓا َةٔ ايتكةاب فةٛز غاغة١ اذتاضةٛب       Snagit 8)مسْاَل ) مٛاض ١ 

ايةرٟ   (Adobe Photoshop CS6)، ٚمسْةاَل  Jpgَٚعادتتٗا ٚ تظٗا ماَتةداد  

، ٚاٜضةةةًا ٜةةةتِ Googleٜعةةةال ايصةةةٛز ايةةةن ضتصةةةٌ عًٝٗةةةا َةةةٔ ستةةةسى ايبحةةةث  

ايةرٟ ٜتةٝح    (camtzia studio 8)تطةجٌٝ يك ةا  ايتٝةدٜٛ: ماضةتلداّ مسْةاَل      

ٝةة١ تطةةجٌٝ ايصةةٛز املتحسنةة١ َباغةةس٠ َةةٔ غاغةة١ اذتاضةةٛب َةةس تةةصأَ    إَهاْ
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( word سنةةة١ املةةةاٚع ٚ تظٗةةةا، ٚمةةةساَل نتامةةة١ ايٓصةةةٛب َ ةةةٌ مسْةةةاَل )

ٜٚطةةتلدّ يتغةةٝ  اةة  ٚ جةةِ ايٓصةةٛب ٚأيٛاْٗةةا ٚاجةةسا٤ نافةة١ ايتٓطةةٝكا   

 ارتاف١ مٗا 

 :مسسلة االضتخداو والتيفير 

احيهرتْٚةٞ ٚايتفنةد َةٔ صًةٛٙ َةٔ      ٚتٗدف تًو املس ١ً إىل ت ٜٛس ايهتةاب  

األص ةةةةا٤ ٚتصةةةةحٝح األص ةةةةا٤ املٛجةةةةٛد٠ مةةةة٘ ٚتطةةةةجٌٝ َ  ظةةةةا  اي ةةةة ب       

ٚاقرتا ةةاتِٗ يت ةةٜٛس ايهتةةاب ٚعسضةة٘ عًةة٢ زتُٛعةة١ َةةٔ احملهُةةه ٚعسٜةةب  

ايهتةةاب ٚعُةةٌ ايتعةةدٜ   اي شَةة١;  تةة٢ ٜصةةبح   فةةٛزت٘ ايٓٗا٥ٝةة١ يًت بٝةةل   

عٝته ُٖٚةا: َس ًة١ ايتجسٜةب    ايتعًٞ، ٚتٓكطِ ٖرٙ املس ١ً إىل َةس ًته فةس  

 َٚس ١ً ايت بٝل 

 :مسسلة التذسيب 

ٚتطعٞ تًو املس ًة١ إىل ايتفنةد َةٔ فة  ١ٝ ايهتةاب ي ضةتلداّ ايتعًةٞ        

ٚت ةةٜٛسٙ ٚذيةةو َةةٔ صةة ٍ عسضةة٘ عًةة٢ زتُٛعةة١ َةةٔ احملهُةةه، ٚايتجسٜةةب     

ايتةةسدٟ يًهتةةاب، ٚعسٜةةب ايهتةةاب عًةة٢ ايعٝٓةة١ اضةةت  ع١ٝ، ٚذيةةو َةةٔ صةة ٍ   

٢ زتُٛع١ َٔ املتلصصه، ٚايتجسٜب ايتةسدٟ يًهتةاب، ثةِ    عسة ايهتاب عً

  عسٜةةب ايهتةةاب عًةة٢ عٝٓةة١ اضةةت  ع١ٝ، ٚمعةةد احْتٗةةا٤ َةةٔ ٖةةرا ايتجسٜةةب     

احضةةت  عٞ عًةةٞ زتُٛعةة١ اي ةة ب  ٗةةس يًبا ةةث زتُٛعةة١ َةةٔ ايتعةةدٜ    

 اين ٚجب أداؤٖا يصٜاد٠ فاع١ًٝ ايهتاب احيهرتْٚٞ 

 :مسسلة التطبيق 

تِ تكةةدِٜ ايهتةةاب يًُةةتعًُه يتٓتٝةةرٙ ٚايتتاعةةٌ َعةة٘      ٚ  ٖةةرٙ املس ًةة١ ٜةة  

ٚيًتعةةةسف عًةةةٞ َةةةد٣ فاعًٝتةةة٘، ٚتتضةةةُٔ َس ًةةة١ ايت بٝةةةل عًةةة٢ عةةةدد َةةةٔ       

 ارت ةةةٛا  ٖةةةٞ إجةةةسا٤ احصتبةةةاز ايكبًةةةٞ ثةةةِ ٜةةةتِ تكةةةدِٜ ايهتةةةاب يًُةةةتعًُه       

ٚايت بٝل ايتعًةٞ يًهتةاب، ٚايتتاعةٌ َعة٘، نُةا تتضةُٔ ٖةرٙ املس ًة١ َساقبة١          

 ايت بٝل  اي  ب َٚتامعتِٗ اثٓا٤

 :مسسلة اإلدازة 

ٜٚكصد مبس ١ً انداز٠ ع١ًُٝ ايتل ةٝ  ٚايتٓظةِٝ، ٚايةتحهِ   ايعًُٝة١     

ايتعًُٝٝةة١، َٚساقبةة١ عًُٝةةا  ايتصةةُِٝ ٚايت ةةٜٛس ايتعًُٝةةٞ، ٚإداز٠ ايعًُٝةة١       

ايتع١ًُٝٝ مايهاٌَ َٔ ص ٍ غبه١ انْرتْت، ٚتػةتٌُ ٖةرٙ املس ًة١ عًة٢ إداز٠     

 ايهتاب احيهرتْٚٞ 

 ض باملوئع )اليشس(:مسسلة العس 

ٚاملكصةةٛد مبس ًةة١ ايعةةسة مةةاملٛقس ٖةةٛ ْػةةس ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ ايةةرٟ          

                    تصةةةةُُٝ٘ عًةةةة٢ غةةةةبه١ انْرتْةةةةت ٚتتضةةةةُٔ ٖةةةةرٙ املس ًةةةة١ تصةةةةُِٝ َٛقةةةةس       

ع٢ً انْرتْت يٓػس ايهتاب:  ٝث   تصُِٝ َٛقةس عًة٢ غةبه١ انْرتْةت يٓػةس      
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تصةةُُٝ٘   فةةٛزت٘ ايٓٗا٥ٝةة١، ٚقةةاّ ايبا ةةث      ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞ املكةةرتح معةةد     

 ماصتٝةاز عٓةٛإ هلةةرا املٛقةس ٜتٓاضةةب َعة٘، ٚ  زفةةس ايهتةاب عًةةٞ املٛقةس ايتةةايٞ:      

http://www.ehabebook.com/index.html  

 :مسسلة التقويه 

  ٍ              عسضةة٘ عًةة٢ زتُٛعةة١  ٚتٗةةدف ٖةةرٙ املس ًةة١ إىل تكٝةةِٝ ايهتةةاب َةةٔ صةة 

َةةةٔ املتلصصةةةه  ٚايتعةةةدٌٜ   ضةةة٤ٛ نزا٥ٗةةةِ; ٚذيةةةو يًتحكةةةل َةةةٔ اي ْةةةاَل     

، َٚساجعة١   ، َساجعة١ ايدقة١ ايتعًُٝٝة١ حملتة٣ٛ ايهتةاب      ماضت  ع ايسأٟ  ٛي٘

، َٚةةةد٣ تةةةٛافس   ايصةةةٝاب١ ايًغٜٛةةة١ َٚةةةد٣ َٓاضةةةب١ أضةةةًٛب عةةةسة احملتةةة٣ٛ      

   ض٤ٛ قا١ُ٥ املعاٜ  ايتص١ُُٝٝ    املٛافتا  ايت١ٝٓ، ٚ َد٣ ف  ١ٝ ايهتاب

 :)زابعًا: إعداد أدوات البشح )بيائَا واختبازٍا وضبطَا 

  ٝث اضتًصّ إجسا٤ ايبحث اذتايٞ اضتلداّ زتُٛع١ َٔ األدٚا  ٢ٖٚ:

 :االختباز التشصيلي 

 ٝةةةث قةةةاّ ايبا ةةةث مبٓةةةا٤ احصتبةةةاز ايتحصةةةًٝٞ   ضةةة٤ٛ احملتةةة٣ٛ، ٚأٖدافةةة٘   

تصةةُِٝ احصتبةةاز عًةة٢ قٛاعةةد احصتبةةازا  املٛضةةٛع١ٝ    ، ٚاعتُةةد    ايطةةًٛن١ٝ

ايكا١ُ٥ ع٢ً احصتٝاز َٔ َتعدد  ٝث ٜتهةٕٛ نةٌ ضةؤاٍ َةٔ َكدَة١ ٚ أزمعة١       

 مدا٥ٌ ٚأٜضا أض١ً٦ ايصٛاب ٚارت ف 

 ٚفُٝا ٢ًٜ ص ٛا  مٓا٤ احصتباز تتصًًٝٝا:

 :حتديد ٍدف االختباز 

ازا  ايرتمٝة١  ٜٗدف ٖرا احصتباز إيةٞ قٝةاع َطةت٣ٛ ايتحصةٌٝ املعةس  مبٗة      

ايٓٛعٝةةة١ يعٝٓةةة١ َةةةٔ طةةة ب ايةةةدمًّٛ املٗةةةي مكطةةةِ تهٓٛيٛجٝةةةا ايتعًةةةِٝ مهًٝةةة١   

 ايرتم١ٝ جاَع١ املٓصٛز٠ 

ٚقد اقتصس احصتباز ع٢ً قٝاع املطتٜٛا  اي  ث١ األٚىل َٔ ادتاْب املعس  

 ٢ٖٚ )ايترنس ٚايتِٗ ٚايت بٝل( ٚذيو تبعًا يتصٓٝا مًّٛ ي ٖداف املعسف١ٝ 

 تباز:التخطيط لالخ 

ٚذيةةو َةةٔ  ٝةةث أمعةةاد احصتبةةاز، ٚادتٛاْةةب املعسفٝةة١ ايةةن ٜكٝطةةٗا، ٚحتدٜةةد  

األٚشإ امللتًتةة١ ي صتبةةاز، ٚاقتصةةس احصتبةةاز عًةة٢ معةةدٜٔ أضاضةةٝه ُٖةةا: معةةد  

احملتةةةة٣ٛ : ٜٚتضةةةةُٔ احملتةةةة٣ٛ ايعًُةةةةٞ ايةةةةر٣ ٜدزضةةةة٘ اي ةةةة ب ٖٚةةةةٛ: ايةةةةتعًِ 

      ٔ احصتبةةاز  ايتػةةازنٞ، ٚمعةةد ايطةةًٛى : ٚفٝةة٘  ةةسب ايبا ةةث عًةة٢ إٔ ٜتضةةُ

 َطتٜٛا  )ايترنس ، ٚايتِٗ ، ٚايت بٝل( ٢ٖٚ املطتٜٛا  األٚىل اين ٜكٝطٗا 

http://www.ehabebook.com/index.html
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 :ادتواىب املعسفية اليت يقيطَا االختباز 

ٜكةةٝظ احصتبةةاز ادتٛاْةةب املعسفٝةة١ ايةةن ضةةبل ايتٛفةةٌ إيٝٗةةا عٓةةد حتًٝةةٌ         

 احملت٣ٛ َٛضٛع ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

 :حتديد األوشاٌ املختلفة لالختباز 

تٛشٜس أض١ً٦ احصتباز ع٢ً ادتٛاْب املساد قٝاضٗا، ٚملا نإ ٖدف ٜٚكصد م٘ 

احصتباز قٝاع ايتحصٌٝ املعس    َطتٜٛا  ايتةرنس ٚايتٗةِ ٚايت بٝةل هلةرا     

  تٛشٜس أض١ً٦ احصتباز ع٢ً ٖرٙ املطتٜٛا  هٝث حتكل األٖةداف ايتعًُٝٝة١   

املٛافةةةتا  املةةةساد ايٛفةةةٍٛ إيٝٗةةةا، ٚيتحكٝةةةل ذيةةةو قةةةاّ ايبا ةةةث مإعةةةداد جةةةدٍٚ  

ي صتباز ٚذيو يًسم  مه األٖداف ايتع١ًُٝٝ ٚمه احملتة٣ٛ املكةدّ، ٚيتحدٜةد    

ايت بٝةةل(  ةةةة ايتٗةةِ  ةةةةعةةدد املتةةسدا  اي شَةة١ يهةةٌ ٖةةدف   َطةةتٜٛا  )ايترنس  

 ( َتسد٠  90 ٝث مًغ عدد َتسدا  احصتباز   فٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ) 

 :ًبياء االختباز وجتسبتُ اضتطالعيًا ويتطن 

 :حتديد ىوع االختباز 

 ٝةةث اضةةتكس اصتٝةةاز ايبا ةةث عًةة٢ إٔ ٜهةةٕٛ احصتبةةاز َٛضةةٛعًٝا ملةةا يةة٘ َةةٔ         

تٝةةصا ،  ٝةةث تهةةٔ تصةةُُٝ٘ هٝةةث ٜطةةتلدّ   تكةةِٜٛ أبةةساة َتعةةدد٠         

ٚتهٔ مٛاضة ت٘ انجامة١ عًة٢ عةدد نةب  َةٔ األضة١ً٦   ٚقةت قصة  ْطةبًٝا،           

 صحح نُا أْ٘ ح ٜتفثس مايٓٛا ٞ ايرات١ٝ أٚ ايػلص١ٝ يًُ

 :حتديد ىوع املفسدات 

قةةةاّ ايبا ةةةث مدزاضةةة١ أغةةةهاٍ َتةةةسدا  احصتبةةةازا  املٛضةةةٛع١ٝ ٚذيةةةو معةةةد   

احطةة ع عًةة٢ املساجةةس ٚايدزاضةةا  ايةةن تٓاٚيةةت أضةةايٝب ايتكةةِٜٛ مصةةت١ عاَةة١     

ٚاحصتبازا  املٛضٛع١ٝ مصةت١ صافة١ ٚايػةسٚب ايٛاجةب تٛافسٖةا   احصتبةاز       

ٚية٘ َةٔ    اة  احصتٝةاز َةٔ َتعةدد     ادتٝد ٚقد   فةٝاب١ األضة١ً٦ عةٔ طسٜةل    

حضةتجاما  أزمعةة١، ٚقةةد اصةت  ٖةةرا ايعةةدد يتكًٝةةٌ أثةس ايةةتلُه ، ٚأٜضةةًا اةة     ا

 ايصٛاب ٚارت ف 

 :صياغة مفسدات االختباز 

 ٝث زاعٞ ايبا ث عٓد فٝاب١ َتةسدا  احصتبةاز إ تهةٕٛ فةٝاب١ َكدَة١      

يةةن تًةة٢  نةةٌ ضةةؤاٍ تكةةدّ ضةةؤاًح َباغةةسًا تهةةٕٛ إجامتةة٘ إ ةةد٣ احضةةتجاما  ا        

ايطؤاٍ، إٔ ٜكٝظ ايطةؤاٍ أ ةد املطةتٜٛا  املةساد قٝاضةٗا )تةرنس، فٗةِ، ت بٝةل(،         

 ٕ فٝٗةا   تتةٛفس  إٔ تهٕٛ عبازاٙ احض١ً٦ ٚاضح١ ٚح حتتٌُ أن س َٔ تتطة ، ٚأ

 ٚاملٗازا  ايهاف١ٝ اين تطِٗ    ٌ املٛقا املػهٌ  املعًَٛا 

 :صياغة تعلينات االختباز 

 ٝةث   ٚضةةس تعًُٝةةا  احصتبةةاز عًةة٢ ايهتةةاب انيهرتْٚةةٞ  ٝةةث   ت بٝةةل  

            احصتبةةةاز ايهرتْٚٝةةةًا، ٚ قةةةد زٚعةةةٞ إٔ تهةةةٕٛ ٚاضةةةح١ ٚدقٝكةةة١ َٚبطةةة ١  تةةة٢   
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ح تؤثس ع٢ً اضتجام١ اي ايب ٚتغ  َةٔ ْتةا٥ل احصتبةاز، ٚزٚعةٞ فٝٗةا أٜضةًا إٔ       

  املهةةةةإ تهةةةةٕٛ َٛضةةةةح١ يً ايةةةةب نٝتٝةةةة١ تطةةةةجٌٝ انجامةةةة١ ايصةةةةحٝح١    

 امللص  

 :تقديس الدزدات وطسيقة التصشيح 

زاعةة٢ ايبا ةةث عٓةةد تصةةحٝح احصتبةةاز إٔ تع ةة٢ دزجةة١ ٚا ةةد٠ يهةةٌ إجامةة١       

فحٝح١، ٚ فتس يهٌ إجام١ صاط١٦ ٚمايتةايٞ تهةٕٛ ايدزجة١ ايهًٝة١ ي صتبةاز      

 ( دزج١، ٚقد   تصحٝح احصتباز ايهرتًْٚٝا 90)

ي صتبةةةاز عًةةة٢ زتُٛعةةة١ َةةةٔ  ثةةةِ   معةةةد ذيةةةو عةةةسة ايصةةةٛز٠ األٚيٝةةة١   

احملهُةه ٚذيةةو نمةةدا٤ ايةةسأٟ  ةةٍٛ ايدقةة١ ايعًُٝةة١ ٚايًغٜٛةة١ ألضةة١ً٦ احصتبةةاز  

يتعةةدٌٜ َةةا ًٜةةصّ، َٚةةدٟ َٓاضةةب١ األضةة١ً٦ يً ةة ب زتُٛعةة١ ايبحةةث، ٚمعةةد         

عسة احصتباز ع٢ً ايطاد٠ احملهُه،   إجسا٤ ايتعدٜ   اين أغة  إيٝٗةا َةٔ    

ا تصةحٝح فةٝاب١ َكدَة١ معةا األضة١ً٦ َةٔ       قبٌ ايطاد٠ احملهُه ٚايةن َٓٗة  

 ايٓا ١ٝ ايًغ١ٜٛ، تصحٝح ايصٝاب١ ايًغ١ٜٛ يبعا ايبدا٥ٌ 

 :االختباز يف صوزتُ اليَائية 

معد  احْتٗا٤ َةٔ إعةداد احصتبةاز ٚايتفنةد َةٔ فةدق٘ ٚ طةاب ثباتة٘ أفةبح          

  ( َتسد٠ ٚفاذتًا يًت بٝل 90احصتباز   فٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ، َهًْٛا َٔ )

 السظة األداء:بطائة م 

 ٝةةث قةةاّ ايبا ةةث مإعةةداد م اقةة١ امل  ظةة١ عةةٔ طسٜةةل احضةةتعا١ْ مكا٥ُةة١     

املٗازا  ارتاف١ مايبحث اذتةايٞ   حتدٜةد زتُٛعة١ ايبٓةٛد، ثةِ قةاّ مرتتٝبٗةا        

 طةةب تطًطةةٌ أدا٥ٗةةا، ثةةِ فةةةٝاب١ ٖةةرٙ ارت ةةٛا    عبةةازا  قصةة ٠ تصةةةا         

 ضًٛنًا ٚا دًا   شَٔ املضازع  

ٞ ٚمعد حتدٜد نٌ ص ٠ٛ َٔ ص ٛا  تصُِٝ ٚإْتاا  قةاّ   ايهتاب احيهرتْٚة

ايبا ث متٛشٜس ايدزجا  عًٝٗا تبعًا ألدا٤ اي  ب، ْٚتٝج١ يريو   ٚضةس ٖةرٙ   

ايعبازا    غهٌ م اق١ يتكِٜٛ األدا٤ هٝةث ٜكامةٌ نةٌ عبةاز٠ َكٝةاع ية دا٤       

 َٓاضب 

 :صدق بطائة املالسظة 

١ امل  ظةة١   عسضةةٗا عًةة٢ زتُٛعةة١ َةةٔ معةةد احْتٗةةا٤ َةةٔ تصةةُِٝ م اقةة

ايطاد٠ احملهُه يًحهِ ع٢ً فدقٗا، ٚقد أزفل َس ايب اق١ احملتة٣ٛ ايتعًُٝةٞ   

يًهتاب انيهرتْٚةٞ ، ٚذيةو نمةدا٤ ايةسأٟ  ةٍٛ َةدٟ اٛيٝة١ ايب اقة١ دتُٝةس          

املٗةازا  اي شَة١، َةد٣ َٓاضةب١ املٗةازا  جملُٛعة١ ايبحةث، تعةدٌٜ َةا ًٜةصّ َةٔ            

ايصةةٝاب١ ايًغٜٛةة١ يًعبةةازا  ايةةن حتتةةاا إىل ذيةةو، فةة  ١ٝ   املٗةةازا ، تصةةحٝح

 ايب اق١ يًت بٝل 
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ٚتًةةٞ عًُٝةة١ عةةسة ايب اقةة١ عًةة٢ ايطةةاد٠ احملهُةةه،   إجةةسا٤ ايتعةةدٜ      

اين أغ  إيٝٗا َٚٓٗا : تصحٝح فةٝاب١ َكدَة١ معةا ارت ةٛا  َةٔ ايٓا ٝة١       

هًُةةا   ايًغٜٛةة١، تعةةدٌٜ ايصةةٝاب١ ايًغٜٛةة١ يةةبعا ايعبةةازا ، إضةةاف١ معةةا اي       

 ايتٛضٝح١ٝ يبعا ايعبازا  

 :التذسبة االضتطالعية 

معةةد  ايتفنةةد َةةٔ فةةدم م اقةة١ ٚتعةةدٌٜ فةةٝاب١ ايتكةةسا  ايةةن حتتةةاا إىل   

 تعدٌٜ َا ًٜصّ   ت بٝل ايتجسم١ احضت  ع١ٝ اين تٗدف إىل:

 :سطاب ثبات بطائة املالسظة 

معةةةد تٓتٝةةةر تٛفةةةٝا  ايطةةةاد٠ احملهُةةةه عًةةة٢ م اقةةة١ امل  ظةةة١ نةةةإ َةةةٔ  

ايضةةسٚزٟ عسٜةةب ٖةةرٙ ايب اقةة١  تةة٢ ٜةةتِ ايتفنةةد َةةٔ عةةدّ ٚجةةٛد فةةعٛما    

تعٛم امل  ظ١ ٚنريو قٝاع ثبا  م اق١ امل  ظ١،  ٝث   ت بٝةل م اقة١   

امل  ظةة١ مصةةٛز٠ َبد٥ٝةة١ عًةة٢ عٝٓةة١ َةةٔ اي ةة ب ٚقةةد اضةةتعإ ايبا ةةث مف ةةد   

شَ ٥ةةة٘ معةةةد عةةةسة م اقةةة١ امل  ظةةة١ عًٝةةة٘ َٚعسفةةة١ ستتٛاٖةةةا ٚازتباطٗةةةا       

 ف ماألٖدا

 ٝث    طاب ثبا  ايب اق١ ماضتلداّ أضًٛب اتتام امل  ظه، ٚذيو عٔ 

طسٜةةل  طةةاب َعاَةةٌ احتتةةام مةةه تكٝةةُِٝٗ ألدا٤ اي ايةةب ايٛا ةةد،  ٝةةث قةةاّ       

ايبا ث ٚشًَٝ٘ متجسٜب ايب اق١   َ  ظ١ أدا٤ أزمس ط ب ثِ  طاب ْطةب١  

 ٢ٖٚ:  cooperاحتتام ماضتلداّ َعادي١ نٛمس 

 َةةٔ ذيةةو إٔ م اقةة١ امل  ظةة١ عًةة٢ دزجةة١ عايٝةة١ َةةٔ اي بةةا ٚٚجةةد ايبا ةةث 

 ٚأْٗا فاذت١ نفدا٠ يًكٝاع 

 :الصوزة اليَائية لبطائة املالسظة 

                     معةةةةد ايتفنةةةةد َةةةةٔ فةةةةدم م اقةةةة١ امل  ظةةةة١ ٚثباتٗةةةةا، أفةةةةبحت ايب اقةةةة١ 

    فٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ 

 :خامطًا: إدساءات البشح 

احْتٗا٤ َٔ إعداد ايهتاب انيهرتْٚةٞ، ٚنةرا إعةداد     ٝث قاّ ايبا ث معد إٔ 

األدٚا  املطتلد١َ   ايبحث معد٠ إجسا٤ا  مٗدف ايتحكل َٔ فح١ فةسٚة  

 ايبحث، ٖٚرٙ انجسا٤ا  ٖٞ:

 :اختياز عيية البشح 

  اصتٝةةةاز عٝٓةةة١ ايبحةةةث َةةةٔ طةةة ب ايةةةدمًّٛ املٗةةةي ختصةةة  تهٓٛيٛجٝةةةا    

  ِ   اضةةةتبعاد طةةة ب اجملُٛعةةة١   ايتعًةةةِٝ مهًٝةةة١ ايرتمٝةةة١ جاَعةةة١ املٓصةةةٛز٠، ثةةة
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احضةةت  ع١ٝ ماصتٝةةاز عٝٓةة١ ايبحةةث َةةٔ املت ةةٛعه َةةٔ اي ةة ب، ٚ قةةد مًةةغ          

    ( طايبًا30إمجايٞ ع١ٓٝ ايبحث )

 :اإلعداد للتذسبة 

                 ٝةةةةث قةةةةاّ ايبا ةةةةث مانعةةةةداد ٚايتجٗٝةةةةص يًتجسمةةةة١ َةةةةٔ صةةةة ٍ اذتصةةةةٍٛ  

مايه١ًٝ ع٢ً ت بٝل عسم١ ع٢ً َٛافك١ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضا  ايعًٝا 

ايبحث   املعٌُ ارتاب مايه١ًٝ، ثِ   عٗٝص املعٌُ يت بٝةل عسمة١ ايبحةث    

 عٔ طسٜل ايتفند َٔ إٔ ْظاّ ايتػغٌٝ احملٌُ ع٢ً األجٗص٠ هاي١ جٝد٠ 

  بطائة املالسظة (: ـــتطبيق أدوات البشح ئبليًا )االختباز التشصيلي 

، ٚ  5/3/2016ٜةةةّٛ :ايطةةةبت املٛافةةةل : ٝةةةث   ت بٝةةةل احصتبةةةاز ايتحصةةةًٝٞ 

إىل  2016/ 6/3ت بٝةةةل م اقةةة١ َ  ظةةة١ أدا٤ املٗةةةازا  ايعًُٝةةة١   ايتةةةرت٠ َةةةٔ     

 ، ضامل َصباح ايػٓاٟٚستُد : مبطاعد٠ أ د شَ ٤ مايكطِ ايبا ث 7/3/2016

 :تيفير التذسبة األضاضية 

   تٓتٝةةر ايتجسمةة١ األضاضةة١ٝ ارتافةة١ مايبحةةث   ايتةةرت٠ َةةٔ ٜةةّٛ ايطةةبت    

، ٚقةةةةةد   تٓتٝةةةةةر ايتجسمةةةةة١ ٚفةةةةةل   28/4/2016إىل املٛافةةةةةل:  12/3/2016املٛافةةةةةل  

 انجسا٤ا  ايتاي١ٝ:

عكةةةةد ستاضةةةةس٠ ٚجٗةةةةًا يٛجةةةة٘ َةةةةس اي ةةةة ب   مداٜةةةة١ ايت بٝةةةةل يتٛضةةةةٝح 

ايتعًُٝا  ارتاف١ مايتعاٌَ َس ايهتةاب احيهرتْٚةٞ ٚااةاب ايتتاعةٌ ارتافة١      

  يبحث، ٚطسٜك١ تٓتٝرٖا م٘، َٚٛاعٝد ايت بٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ ألدٚا  ا

  بطائة املالسظة (: –تطبيق أدوات البشح بعديًا )االختباز التشصيلي

معةةةةد احْتٗةةةةا٤ َةةةةٔ عسمةةةة١ ايبحةةةةث   ت بٝةةةةل أدٚا  ايبحةةةةث )احصتبةةةةاز       

  ايتحصةةًٝٞ، م اقةة١ َ  ظةة١ أدا٤ املٗةةازا ( ت بٝكةةًا معةةدًٜا عًةة٢ عٝٓةة١ ايبحةةث     

، ٚ   21/4/2016 ٝةةةث   ت بٝةةةل احصتبةةةاز ايتحصةةةًٝٞ ٜةةةّٛ : ايطةةةبت املٛافةةةل :     

املٛافةل  ت بٝل م اق١ َ  ظ١ أدا٤ املٗةازا  ايعًُٝة١   ايتةرت٠ َةٔ ٜةّٛ  األ ةد       

 شَ ٥ةةةةٞمبطةةةةاعد٠ زتُٛعةةةة١ َةةةةٔ     23/4/2016املٛافةةةةل: ، إىل ٜةةةةّٛ 22/4/2016:

  صا١ٝ٥ املٓاضب١ مايكطِ، ٚ  تطجٌٝ ايٓتا٥ل َٚعادتتٗا ماألضايٝب ان

  :إدساء املعادتات اإلسصائية ألدوات البشح 

 ٝةةةث قةةةاّ ايبا ةةةث   ضةةة٤ٛ ايتصةةةُِٝ ايتجةةةسٜيب يًبحةةةث مةةةإجسا٤ املعادتةةة١ 

(،  ٝةث   اضةتلداّ اصتبةاز    SPSS V22ان صا١ٝ٥، ٚذيو ماضتلداّ مسْةاَل ) 

" " يتحدٜد دحي١ ايتسٚم مه َتٛضة ٞ دزجةا  اجملُةٛعته ايتجةسٜبٝته       

بٝةةةل ايكبًةةةٞ ٚايبعةةةدٟ ي صتبةةةاز ايتحصةةةًٝٞ ٚم اقةةة١ امل  ظةةة١، ثةةةِ       ايت 

اضتلداّ إ صا٤ َسمس إٜتا ذتطاب  جِ ايتفث ، ٚ  ايتصٌ ايتايٞ ضٛف ٜةتِ  

 تٛضٝح ذيو مايتتصٌٝ 
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 ىتائر البشح: 

ايكبًٝةة١ بحةةث املعادتةة١ ان صةةا١ٝ٥ يٓتةةا٥ل أدٚا  اي اذتةةايٞ ٜتٓةةاٍٚ ايتصةةٌ 

ٚايتٛفٌ إيةٞ ايٓتةا٥ل ٚتتطة ٖا يإلجامة١ عًةٞ ايتطةاؤح  ايبح ٝة١         ٚايبعد١ٜ،

امل سٚ ةة١،  ٝةةث ضةةتتِ املعادتةة١ َةةٔ صةة ٍ انجامةة١ عًةةٞ تطةةاؤح  ٚفةةسٚة     

ايبحةةث   ضةة٤ٛ ايتصةةُِٝ ايتجةةسٜيب، ٚحتًٝةةٌ ايبٝاْةةا  ان صةةا١ٝ٥ ماضةةتلداّ  

 T-TEST"، ٚاضةةتلداّ اصتبةةاز ) ( "SPSS V22مسْةةاَل ايتحًٝةةٌ ان صةةا٥ٞ 

(  جةِ تةفث    2ْتا٥ل ايبحث ثِ تتط ٖا، نُا قاّ ايبا ث هطةاب )  يتحًٌٝ

 املتغ  املطتكٌ   املتغ  ايتامس، ٚتهٔ تٛضٝح ذيو فُٝا ًٜٞ:

 :أوال: اإلدابة علي تطاؤالت البشح 

 :ٍٚيةةد٣ ايتػةةازنٞ مةةايتعًِ ارتافةة١ املٗةةازا  َةةا ايتطةةاؤٍ ايتسعةةٞ األ 

 ايرتم١ٝ؟ مه١ًٝ  املٗي ايدمًّٛ ط ب

   ٍ ايةةةتعًِ :   ايتٛفةةٌ إيةةةٞ قا٥ُةة١ َةةةٔ َٗةةازا     انجامةة١ عًةةةٞ ٖةةرا ايتطةةةاؤ

  مامل  لٚ  إزفاقٗا مايبحث ايتػازنٞ، 

  :ْٞايةة شّ انيهرتْٚةةٞ ايهتةةاب تصةةُِٝ َعةةاٜ  َةةا ايتطةةاؤٍ ايتسعةةٞ اي ةةا 

 ايتعًِٝ؟ تهٓٛيٛجٝا ختص  املٗي ايدمًّٛ ي  ب

   :ٍايهتةاب    ايتٛفٌ إيةٞ قا٥ُة١ مبعةاٜ  تصةُِٝ     انجام١ عًٞ ٖرا ايتطاؤ

  ، ٚ  إزفاقٗا ضُٔ َ  ل ايبحثانيهرتْٚٞ

 :املكرتح ايتصٛز َا ايتطاؤٍ ايتسعٞ اي ايث  ِ ٞ  ايهتةاب  يتصةُٝ  انيهرتْٚة

 املٗةةي ايةةدمًّٛ طةة ب يةةدٟ ايتػةةازنٞ ايةةتعًِ َٗةةازا  متُٓٝةة١ ارتةةاب

 ايرتم١ٝ؟ مه١ًٝ

  :ٍإعةةداد ضةةٝٓازٜٛ تعًُٝةةٞ َبةةدأٟ ٚ  عسضةة٘ انجامةة١ عًةةٞ ٖةةرا ايتطةةاؤ  

عًةةٞ ستهُةةه نقةةسازٙ، ٚ  ضةة٤ٛ ٖةةرا ايطةةٝٓازٜٛ، ٚ  ضةة٤ٛ قا٥ُةة١ َعةةاٜ      

، ْٚػةةس ًهتةةاب،   ايتٛفةةٌ إيةةٞ تصةةٛز َكةةرتح ي ايهتةةاب احيهرتْٚةةٞتصةةُِٝ 

  عًٞ ايب١٦ٝ انيهرت١ْٝٚاٙ ستتٛ

 ٚحصتبةاز  :يإلجام١ ع٢ً ايتطاؤٍ ايسامس ٚارتاَظ ٚمةاقٞ تطةاؤح  ايبحةث   ٚ

" يًعٝٓا  املستب ١ مٛاضة ١  t-test" اصتبازفح١ ايتسٚة قاّ ايبا ث مت بٝل 

 (: V22( إفداز )SPSSزتُٛع١ مساَل اذتصّ ان صا١ٝ٥ )

  :صشة الفسوض البشجية: اختبازأوال 

 صشة الفسض األول للبشح: اختباز 

قاّ ايبا ث متحًٌٝ ايٓتا٥ل ارتاف١ مفدا٤ ط ب اجملُٛع١ ايتجسٜبٝة١   ٝث 

ايةةةتعًِ  املةةةستب  مبٗةةةازا  ايتحصةةةًٝٞ ي صتبةةةاز ٚايبعةةةدٟ ايكبًةةةٞايت بٝةةةل   

فةةح١  حصتبةةاز، ٚذيةةو ايرتمٝةة١ مهًٝةة١ املٗةةي ايةةدمًّٛ طةة ب ايتػةةازنٞ يةةدٟ

 داٍ فةةسم  ٜٛجةةد ايتةةسة األٍٚ َةةٔ فةةسٚة ايبحةةث ٚايةةر٣ ٜةةٓ  عًةة٢ أْةة٘: "       

 ايت بةٝكه    اي ة ب  دزجةا   َتٛض ٞ مه( 0550) دحي١ َطت٣ٛ عٓد إ صا٥ٝا
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 ايةةةةتعًِ مبٗةةةةازا  املةةةةستب  املعةةةةس  ايتحصةةةةًٝٞ ي صتبةةةةاز ٚايبعةةةةدٟ ايكبًةةةةٞ

 ايبعدٟ"  ايت بٝل يصاح  ايتػازنٞ

" " ملعسفةة١ دحيةة١   اصتبةةاز ايبا ةةث اضةةتلدّفةةح١ ٖةةرا ايتةةسة    ٚحصتبةةاز

 ايكبًةةةٞايت بةةةٝكه   عةةة١ ايتجسٜبٝةةة١ دزجةةةا  اجملُٛ َتٛضةةة ٞايتةةةسٚم مةةةه 

  ٚايبعدٟ

ي  ب اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝ  ٚايبعدٟ ايكبًٞ" " يًُكاز١ْ مه املتٛض ه  اصتبازٜٛضح ْتا٥ل  ( 1جدٍٚ ) 

 َس مٝإ  جِ ايتفث   ايتحصًٝٞ احصتباز  

عدد  ايت بٝل

 اي  ب
احضتساف  املتٛض 

 املعٝازٟ
دزج١ 

 اذتس١ٜ
ق١ُٝ 

" " 
َطت٣ٛ 

 ايدحي١
ق١ُٝ 

 
 جِ 

 ايتفث 
 ايكبًٞ

30 

42 51 6 78 
 نب  98 0 01 0 32 44 29

 16 11 93 86 ايبعدٟ

دزجةةا   َتٛضةة ٞ( ٚجةةٛد فةةسم داٍ إ صةةا٥ٝا مةةه   1ٜٚتضةةح َةةٔ ادتةةدٍٚ )  

 ايتحصةةةًٝٞ ي صتبةةةاز ٚايبعةةةدٟ ايكبًةةةٞايت بةةةٝكه   اجملُٛعةةة١ ايتجسٜبٝةةة١ 

، ٖٚةةٛ )املتٛضةة  ايبعةةدٟصةةاح ايت بٝةةل يايةةتعًِ ايتػةةازنٞ املةةستب  مبٗةةازا   

         ( ٖٚةةةٞ مةةةريو أنةةة 32 44(، ٚجةةةا٤  قُٝةةة١ " " احملطةةٛم١ )  = 93 86األعًةة٢ =  

( 01 0ٚايةةن   ايهػةةا عًٝٗةةا عٓةةد َطةةت٣ٛ دحيةة١ )      ادتدٚيٝةة١َةةٔ قُٝةة١ "   "  

 ( 76 2تطا٣ٚ ) ادتدٚي١ٝ(  ٝث إٔ ق١ُٝ "   " 29ٚدزج١  س١ٜ )

 :سطاب سذه التأثم 

ٞ احصتباز تٛضح إٔ احصت ف مةه احدا٤   ْتٝج١مايسبِ َٔ إٔ  ٚاحدا٤  ايكبًة

مةايه   عةٔ    ح غت ْةا ، فٗةٛ أٜضةا   يًصةدف١  ح ٜسجس أَٟعٜٓٛا  اصت فا ايبعدٟ

ايبا ةةث هطةةاب  جةةِ ايتةةفث  عةةٔ  قةةاّ ، ٚيةةريو يهرتْٚةةٞانايهتةةاب قةة٠ٛ تةةفث  

فةؤاد أمٛ  ةب، نَةاٍ     (، ٜٚتطس َعاٌَ إٜتةا طسٜل  طاب إ صا٤ َسمس إٜتا )

( ع٢ً أْ٘ ح تٛجد طسٜكة١ إ صةا١ٝ٥ دقٝكة١ يًٛفةٍٛ اىل ٖةرا      442، 1991فادم )

( يتكةةِٜٛ cohenاذتهةةِ، ٚإاةةا تٛجةةد قاعةةد٠ َعتُةةد٠ عًةة٢ ارتةة ٠ ٚأقرت ٗةةا )    

ٞ تفث  املتغ  املطتكٌ ع٢ً املتغ  ايتةامس عًة٢ ايٓحةٛ     ايتةفث  ايةرٟ ٜتطةس     :ايتةاي

ٌ   % َٔ ايتبأٜ ايهًٞ 1 ٛايٞ  ايتةفث  ايةرٟ ٜتطةس  ةٛايٞ     ، ٜدٍ عًة٢ تةفث  ضة٦ٝ

% 15، ايتةفث  ايةرٟ ٜتطةس  ةٛايٞ     % َٔ ايتبأٜ ايهًةٞ ٜةدٍ عًة٢ تةفث  َتٛضة      6

               ٜٚةةتِ  طةةاب إ صةةا٤ َسمةةس إٜتةةا    َةةٔ ايتبةةأٜ ايهًةةٞ ٜةةدٍ عًةة٢ تةةفث  نةةب ،       

 َٔ املعادي١:

( إٔ ٖةةرا 98 0ادتةةدٍٚ مٓطةةب١ )   املٛجةةٛد٠ٚتهةةٔ تتطةة  قُٝةة١ َسمةةس إٜتةةا   

األدا٤ اىل تفث  املتغ  املطةتكٌ    % َٔ اذتاح  تهٔ إ ٜعص٣ ايتبأٜ 98ٜع٢ٓ 

ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ املةةتغ  ايتةةامس )َٗةةازا    ( مةةفثس نةةب  يهرتْٚةةٞانايهتةةاب )

 ( ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا ختص  املٗي ايدمًّٛ ط بيدٟ 

 :ميائشة الفسض األول 

   قبٍٛ ايتسة األٍٚ ٚاير٣ ٜٓ  ع٢ً: ايطامك١ َٔ ايٓتا٥ل


2


2
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 دزجةةا  َتٛضةة ٞ مةةه( 0550) دحيةة١ َطةةت٣ٛ عٓةةد إ صةةا٥ٝا داٍ فةةسم ٜٛجةةد"

 املةةستب  املعةةس  ايتحصةةًٝٞ ي صتبةةاز ٚايبعةةدٟ ايكبًةةٞ ايت بةةٝكه   اي ةة ب

  "ايبعدٟ ايت بٝل يصاح  ايتػازنٞ ايتعًِ مبٗازا 

 ايتعًُٝٞتكدِٜ احملت٣ٛ  يهرتْٚٞ  انايهتاب ٜٚسجس ذيو اىل أثس تٛ ٝا 

تعُةةٌ عًةة٢ جةةرب اْتبةةاٙ   ايةةنيً ةة ب،  ٝةةث اْٗةةا تتُٝةةص مةةايه   َةةٔ ايعٓافةةس  

ايتسٚم ايتسدٜة١ مٝةِٓٗ ٚاتا ة١ هلةِ فةسب نة  ٠        َساعاتٗااي  ب ٚنريو 

 اي  ب َع٘  اضتجام١ضتٛ ايتعًِ َٔ ص ٍ اذتٛاع يصٜاد٠ 

ٞ ٚفُٝا ًٜة٢ زضةِ    ايت بٝةل      دزجةا  اي ة ب   ٜٛضةح ازتتةاع َتٛضة    مٝةاْ

 :ايتحصًٝٞ ي صتباز ايكبًٞايت بٝل   َكاز١ْ مبتٛض  دزجاتِٗ  ايبعدٟ

 

 

ي صتباز  ٚايبعدٟ ايكبًٞايت بٝكه   ايتجسٜب١ٝ  اجملُٛع١( ٜٛضح َتٛض  دزجا  ط ب 5غهٌ )

  ايتحصًٝٞ

  للبشح: الجاىياختباز صشة الفسض 

مفدا٤ ط ب اجملُٛع١ ايتجسٜبٝة١   ارتاف١ ٝث قاّ ايبا ث متحًٌٝ ايٓتا٥ل 

 يب اقة١ َ  ظة١ األدا٤ املٗةاز٣ ارتافة١ مبٗةازا       ٚايبعدٟ ايكبًٞايت بٝل   

ِ    يةةدٟ طةة ب ايةةتعًِ ايتػةةازنٞ   ، ايةةدمًّٛ املٗةةي ختصةة  تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةٝ

َٔ فسٚة ايبحث ٚاير٣ ٜةٓ  عًة٢ أْة٘:     اي اْٞٚذيو حصتباز فح١ ايتسة 

 دزجةةةا  َتٛضةةة ٞ مةةةه( 05 0) دحيةةة١ َطةةةت٣ٛ عٓةةةد إ صةةةا٥ٝا داٍ فةةةسم ٜٛجةةةد" 

ٞ  ايت بةةةٝكه    اي ةةة ب  ٟ  ايكبًةةة  املستب ةةةة١ احدا٤ َ  ظةةة١  يب اقةةة١  ٚايبعةةةد

  ايبعدٟ" ايت بٝل يصاح  ايتػازنٞ ايتعًِ مبٗازا 

" " ملعسفةة١ دحيةة١ اصتبةةاز ايبا ةةث  اضةةتلدّٚح اصتبةةاز فةةح١ ٖةةرا ايتةةسة  

 ايكبًةةةٞايت بةةةٝكه   بٝةةة١ دزجةةةا  اجملُٛعةةة١ ايتجسٜ َتٛضةةة ٞايتةةةسٚم مةةةه 

 ( ٖرٙ ايٓتا٥ل:2ايبا ث فُٝا ٢ًٜ ٜٚٛضح جدٍٚ ) تٓاٚيٜ٘، ٚضٛف ٚايبعدٟ

  ٍ دزجةةةا   َتٛضةةة ٞٚجةةةٛد فةةةسم داٍ إ صةةةا٥ٝا مةةةه    ٜٚتضةةةح َةةةٔ ادتةةةدٚ

يب اقةةةة١ امل  ظةةةة١   ٚايبعةةةةدٟ ايكبًةةةةٞايت بةةةةٝكه   اجملُٛعةةةة١ ايتجسٜبٝةةةة١  

ختصةة  تهٓٛيٛجٝةةا  ايةةدمًّٛ املٗةةي طةة ب مةةايتعًِ ايتػةةازنٞ يةةدٟاملستب ةة١ 

(، ٚجا٤  ق١ُٝ 64 283، ٖٚٛ )املتٛض  األع٢ً = ايبعدٟيصاح ايت بٝل  ايتعًِٝ

ٚايةن     ادتدٚيٝة١ ( ٖٚٞ مريو أن  َٔ قُٝة١ "   "  51 96" " احملطٛم١ )  =

(  ٝةث إٔ قُٝة١ "   "   29( ٚدزجة١  سٜة١ )  01 0ايهػا عًٝٗا عٓد َطت٣ٛ دحية١ ) 

 ( 76 2تطا٣ٚ ) ادتدٚي١ٝ
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ي  ب اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝ  ٚايبعدٟ ايكبًٞ" " يًُكاز١ْ مه املتٛض ه  اصتبازٜٛضح ْتا٥ل  (2جدٍٚ )

 َس مٝإ  جِ ايتفث   األدا٥ٞع٢ً م اق١ َ  ظ١ ادتاْب 

عدد  ايت بٝل

 اي  ب
احضتساف  املتٛض 

 املعٝازٟ
دزج١ 

 اذتس١ٜ
ق١ُٝ 

" " 
َطت٣ٛ 

 ايدحي١
ق١ُٝ 

 
 جِ 

 ايتفث 
 ايكبًٞ

30 
197 95 8 29 

 نب  99 0 01 0 51 96 29
 82 11 64 283 ايبعدٟ

 :سطاب سذه التأثم 

 ايكبًةةةٞتٛضةةةح إٔ احصةةةت ف مةةةه احدا٤  احصتبةةةاز ْتٝجةةة١ٚمةةةايسبِ َةةةٔ إٔ 

غت ْةةةا  ، فٗةةةٛ أٜضةةةا حيًصةةةدف١ٜسجةةةس  َعٜٓٛةةةا أٟ ح اصت فةةةا ايبعةةةدٟٚاحدا٤ 

كّٛ ايبا ث هطةاب  جةِ   ٝٚيريو ض، يهرتْٚٞانايهتاب مايه   عٔ ق٠ٛ تفث  

ٛ  ايتفث  عٔ طسٜل  طاب إ صا٤ َسمس إٜتا )  (، ٜٚتطس َعاٌَ إٜتا فةؤاد أمة

( عًةة٢ أْةةة٘ ح تٛجةةد طسٜكةة١ إ صةةا١ٝ٥ دقٝكةةة١     442، 1991  ةةب، نَةةاٍ فةةادم )   

يًٛفةةٍٛ اىل ٖةةرا اذتهةةِ، ٚإاةةا تٛجةةد قاعةةد٠ َعتُةةد٠ عًةة٢ ارتةة ٠ ٚأقرت ٗةةا     

(cohen يتكةةِٜٛ تةةفث  املةةتغ  ا )   ٛايتةةايٞملطةةتكٌ عًةة٢ املةةتغ  ايتةةامس عًةة٢ ايٓحةة: 

ٌ     1ايتفث  ايرٟ ٜتطس  ٛايٞ  ايتةفث   ، % َٔ ايتبأٜ ايهًةٞ ٜةدٍ عًة٢ تةفث  ضة٦ٝ

ايتةفث  ايةرٟ   ، % َٔ ايتبأٜ ايهًٞ ٜدٍ ع٢ً تةفث  َتٛضة   6ايرٟ ٜتطس  ٛايٞ 

ٜٚةتِ  طةاب إ صةا٤    ، % َٔ ايتبأٜ ايهًٞ ٜدٍ ع٢ً تفث  نب 15ٜتطس  ٛايٞ 

 مس إٜتا َٔ املعادي١:َس

( إٔ ٖةةرا 99 0ادتةةدٍٚ مٓطةةب١ )    املٛجةةٛد٠ٚتهةةٔ تتطةة  قُٝةة١ َسمةةس إٜتةةا   

األدا٤ اىل تفث  املةتغ  املطةتكٌ     % َٔ اذتاح  تهٔ إ ٜعص٣ ايتبأٜ 99ٜع٢ٓ 

ٞ انايهتاب )  ايةتعًِ ايتػةازنٞ    املةتغ  ايتةامس )َٗةازا      ( مةفثس نةب    يهرتْٚة

 ( املٗي ختص  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝايدمًّٛ يدٟ ط ب 

  الجاىيميائشة الفسض: 

ٚاير٣ ٜٓ  ع٢ً: اي اْٞ  قبٍٛ ايتسة  ايطامك١َٔ ايٓتا٥ل 

 دزجةةا  َتٛضةة ٞ مةةه( 05 0) دحيةة١ َطةةت٣ٛ عٓةةد إ صةةا٥ٝا داٍ فةةسم ٜٛجةةد" 

ٞ  ايت بةةةٝكه    اي ةةة ب  ٟ  ايكبًةةة  املستب ةةةة١ احدا٤ َ  ظةةة١  يب اقةةة١  ٚايبعةةةد

  "ايبعدٟ ايت بٝل يصاح  ايتػازنٞ ايتعًِ مبٗازا 

ٞ ٚفُٝا ًٜة٢ زضةِ    ايت بٝةل    ٜٛضةح ازتتةاع َتٛضة  دزجةا  اي ة ب       مٝةاْ

 يب اق١ امل  ظ١: ايكبًٞايت بٝل   َكاز١ْ مبتٛض  دزجاتِٗ  ايبعدٟ

 

 

 

 

يب اق١  ٚايبعدٟ ايكبًٞايت بٝكه   ايتجسٜب١ٝ  اجملُٛع١( ٜٛضح َتٛض  دزجا  ط ب 6)غهٌ 

 امل  ظ١ 


2


2
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 صشة الفسض الجالح: اختباز 

ٞ ( مةه  05 0عٓةد َطةت٣ٛ )   ازتبةاب "ٜٛجةد  ٜٓ  ٖةرا ايتةسة عًة٢:      َتٛضة 

ايدمًّٛ  ط ب يًتعًِ ايتػازنٞ يدٟ األدا٥ٞٚادتاْب  املعس دزجا  ادتاْب 

  "املٗي ختص  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ

َعاَةٌ احزتبةاب   ٚح اصتباز فح١ ٖةرا ايتةسة قةاّ ايبا ةث هطةاب قُٝة١       

 (: V22( إفداز )spssمٛاض ١ زتُٛع١ مساَل اذتصّ ان صا١ٝ٥ )

ايتعًِ  ملٗازا  ٚاألدا٥ٞ املعس دزجا  ادتاْب  َتٛض ٞ( ٜٛضح ق١ُٝ َعاٌَ احزتباب مه 3جدٍٚ )

 ايتػازنٞ

 َطت٣ٛ ايدحي١ َعاٌَ احزتباب املتغ 
 ًُٗازا ي املعس ادتاْب 

 َٛجب ازتباب( 01 0داٍ إ صا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ ) 8 0
 ُٗازا ًي األدا٥ٞادتاْب 

( ٖٚرا ٜدٍ عًة٢ ٚجةٛد   8 0إٔ ق١ُٝ احزتباب مًغت ) (3)ٜٚتضح َٔ ادتدٍٚ 

ٞ ٚادتاْةب   املعةس  َٛجب مه ادتاْب  ازتباب ايةتعًِ ايتػةازنٞ   ملٗةازا    األدا٥ة

 يهرتْٚةٞ ٚايةن  انايهتةاب  ، ٜٚسجس ذيةو احزتبةاب اىل   ايدمًّٛ املٗي ط ب يدٟ

، ٚيةةريو ح ةةن ايبا ةةث إ اي ةةة ب    امللتًتةة١   اضةةتلداَٗا يتُٓٝةة٘ املٗةةازا     

 ٘مهٓٛا َةٔ حتكٝةل َطةتٜٛا  َٗازٜة     َستتع١َطتٜٛا  َعسف١ٝ  اايرٜٔ  ككٛ

َةةٔ  َةةا ٜعسفْٛةة٘عةةاشَه عًةة٢ ت بٝةةل  نةةاْٛااٜضةةا،  ٝةةث إ اي ةة ب  َستتعةة١

   ١األدا٥ٖٝرٙ املٗازا    جٛاْب َعسفٝ٘ 

 :توصيات البشح 

 َٔ ص ٍ ْتا٥ل ايبحث   ايتٛفٌ اىل زتُٛع١ َٔ ايتٛفٝا  ايتاي١ٝ:

  تتعٌٝ دٚز ايهتاب احيهرتْٚٞ   ت١ُٝٓ ايعدٜد َٔ املٗازا  امللتًت١ 
    تُٓٝةة١ ايعدٜةةد َةةٔ املٗةةازا  احيهرتْٚٝةة١ اذتدٜ ةة١ َٚطةةتحدثا  تهٓٛيٛجٝةةا

 ايتعًِٝ يدٟ ط ب املسا ٌ ايتع١ًُٝٝ املتٓٛع١ 
  اضتلداّ ايهتاب احيهرتْٚٞ   زتاح  َتعدد٠ 

 :البشوخ املقرتسة 

  دزاضةةة١ اثةةةس تصةةةُِٝ نتةةةاب ايهرتْٚٝةةة١ عًةةةٞ تُٓٝةةة١ َٗةةةازا  إْتةةةاا املٛاقةةةس

 احيهرت١ْٝٚ ٚايتصٍٛ ٚاملعاٌَ احفرتاض١ٝ 
   دزاض١ فاع١ًٝ ايب٦ٝا  انيهرت١ْٝٚ عًٞ ت١ُٝٓ ايعدٜد َٔ املٗازا 
 ملسا ٌ ايتع١ًُٝٝ املتٓٛع١ ت١ُٝٓ املٗازا  امللتًت١ يدٟ ا 

 :أوال: املسادع العسبية 
 ايتهس  داز : عُإ ، 1 ب . ايتعًِٝ   اذتاضٛب (  اضتلدا2002ّايتاز) ايٛنٌٝ عبد إمساِٖٝ -

 احيهرتْٚٞ ايهتاب تصُِٝ َٗازا  ت١ُٝٓ   تدزٜيب مسْاَل فاع١ًٝ(  2012) أَه ستُد أ د -

  األشٖس جاَع١ ايرتم١ٝ، ن١ًٝ َاجطت ، زضاي١ ايتعًِٝ، تهٓٛيٛجٝا غعب١ ط ب يدٟ
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 َتعدد ايتعًُٝٞ ايهُبٝٛتس ع٢ً قا١ُ٥ تع١ًُٝٝ َٓظ١َٛ تصُِٝ أثس(   2001) انَاّ أْٗاز -

  ايبٓا  ن١ًٝ  :َاجطت  زضاي١  ايع١ًُٝ املتاِٖٝ يبعا املعًِ اي ايب حتصٌٝ ع٢ً ايٛضا٥ 

  اظ عه جاَع١

 املؤمس ،"  احيهرت١ْٝٚ املدزض١ ت ٜٛس   املؤثس٠ ايتكٓٝا  أ دا(:"  2001)  ضُْٝٛٝإ ْٛماز جٛزا -

   ايبٓا  ن١ًٝ ، ايكاٖس٠ ، احيهرت١ْٝٚ املدزض١:  ايتعًِٝ يتهٓٛيٛجٝا اي أَ ايعًُٞ

            فاع١ًٝ معا َتغ ا  تصُِٝ ايهتاب انيهرتْٚٞ   (2007ضٛضٔ ستُٛد أ د عبد ادتٛاد) -

يدٟ اي ايبا  املعًُا    َكسز تهٓٛيٛجٝا  احْ باعا عًِ ايراتٞ ٚ  ايتحصٌٝ ٚ َٗازا  ايت

 ايتعًِٝ ،ن١ًٝ ايبٓا  ،جاَع١ عه اظ 

" تفٌٖٝ ٚت١ُٝٓ املعًُه يت ٜٛس فٝاب١ احملت٣ٛ   (2002عبد ايً ٝا مٔ ايصتٞ ادتصاز ) -

اضس انيهرتْٚٞ َس ايرتنٝص ع٢ً نًٝا  ايبٓا  جباَع١ عه اظ " ، املؤمس ايعًُٞ ايت

 يٓظِ املعًَٛا  ٚتهٓٛيٛجٝا اذتاضب عٔ احمتهاز ٚاحمداع يتكدِٜ فٓاع١ احملت٣ٛ احيهرتْٚٞ 

 ايكاٖس٠  

( "أثس اااب تصُِٝ ايهتاب انيهرتْٚٞ عًٞ ت١ُٝٓ َٗازا  تػغٌٝ 2009) ادتٓصٚزٟعباع  -

  ب ،دنتٛزاٙٞ يدٟ ط ب ن١ًٝ ايرتم١ٝ ايٓٛع١ٝ "زضاي١  ايض٥ٛأجٗص٠ ايعسة  ٚاضتلداّ

   َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ  ايرتم١ٝ ايٓٛع١ٝ، جاَع١ املٓٛف١ٝ

(  أثس اصت ف تصُِٝ شت   ٚاج١ٗ ايتتاعٌ عًٞ شَٔ انصتاش 2009عب   طٔ َسضٞ ) -

ٚحتكٝل ايغسة ٚايدق١   اضتلداّ اي ايبا  املعًُا  يهتاب ايهرتْٚٞ، زضاي١ َاجطت  ب  

 َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايبٓا  جاَع١ عه اظ 

(  ايتدزٜب ايتػازنٞ املتُاٜص، زت١ً ايتعًِٝ احيهرتْٚٞ ، ايعدد 2015ايغٍٛ )زٜٗاّ ستُد  -

 ايسامس عػس 

 املدزض١ عٔ ايتعًِٝ يتهٓٛيٛجٝا اي أَ ايعًُٞ املؤمس( :"  2001)  ضٝد اذتًِٝ عبد ايباب فتح -

  ايكاٖس٠ ، ايتعًِٝ يتهٓٛيٛجٝا املصس١ٜ ادتُع١ٝ ، ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا زت١ً ،"  احيهرت١ْٝٚ

 ايتتاع١ًٝ ايتا٥ك١/  املتعدد٠ ايٛضا٥ٌ ْظِ تصُِٝ َعاٜ ( :"  2001)   ٝظ ع ١ٝ ستُد -

 املصس١ٜ ادتُع١ٝ ، اي اْٞ ايهتاب ، ايعاغس اجملًد ، ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا زت١ً ،"  ٚاْتاجٗا

   ايكاٖس٠ ، ايتعًِٝ يتهٓٛيٛجٝا

 ايتعًِٝ ، َهتب١ داز اذته١ُ ، ايكاٖس٠  ( :" َٓتٛجا  تهٓٛيٛجٝا  2003ستُد ع ١ٝ  ٝظ )  -

 م١٦ٝ فاع١ًٝ(  2012)  بٝػٞ ص ٣ دايٝا ٚ ايساشم عبد ستُد ايطعٝد ٚ ايبطْٝٛٞ زفعت ستُد -

 ايتدزٜب يت ٜٛس 2ايٜٛب أدٚا  معا ع٢ً قا١ُ٥ ايتػازنٞ انيهرتْٚٞ يًتعًِ َكرت ١

، ماملٓصٛز٠ ايرتم١ٝ ١ًٝن - ايع١ًُٝ اجمل١ً اآليٞ، اذتاضب َعًُٞ اي  ب يد٣ املٝداْٞ

  2012 ف اٜس، 52 ايصتحا 

 ع  ايتػازنٞ ايتعًِ ع٢ً قا٥ِ تدزٜيب مسْاَل فعاي١ٝ(  2010) ٚاىل زٜاة فٛش٣ ستُد -

 ايتدزٜظ   انيهرتْٚٞ ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا  تٛ ٝا   املعًُه نتاٜا  ت١ُٝٓ  " ايٜٛب"

  انضهٓدز١ٜ جاَع١ - دَٓٗٛز فسع ايرتم١ٝ ن١ًٝ ، َٓػٛز٠ ب  دنتٛزاٙ زضاي١
(  أثس ايتتاعٌ مه أااب شتتًت١ َٔ دعاَا  2010ْبٌٝ جاد عصَٞ، ستُد شتتاز املسادْٞ ) -

ايتعًِ ايبٓا١ٝ٥ داصٌ ايهتاب انيهرتْٚٞ   ايتحصٌٝ ٚنتا٠٤ ايتعًِ يد٣ ط ب ايدزاضا  

 .321-251(، 3)16زت١ً ن١ًٝ ايرتم١ٝ، جاَع١  ًٛإ،  .ايعًٝا مهًٝا  ايرتم١ٝ
  ع٢ً  احصتاش  ٚدافع١ٝ انيهرتْٚٞ ايهتاب عسة ْظاَٞ  مه ايتتاعٌ أثس( 2013) عٛاد ٖب١ -

  ايرتم١ٝ ن١ًٝ  ، َٓػٛز٠ ب  َاجٝطت   زضاي١    احيهرت١ْٝٚ املٛاقس تصُِٝ َٗازا   ت١ُٝٓ

  مٓٗا  جاَع١ ايٓٛع١ٝ،

             يتهٓٛيٛجٝا ايت ٜد ٚايتهٝا(: فعاي١ٝ مسْاَل ايهرتْٚٞ َكرتح 2006ضعد ستُٛد ) ٜاضس -

زضاي١    ت١ُٝٓ ايتٓٛز ايتهٓٛيٛجٞ ٚاحمداع ايتكي يد٣ ط ب ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايصٓاعٞ،

 ن١ًٝ ايرتم١ٝ، جاَع١ ايصقاشٜل  دنتٛزاٙ،

 :ثاىيا: املسادع االديبية 
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