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 اسرتاتًذًيت التعله املدمر وحل املصلالتاستخداو أثر 
استخداو تطبًكات احلىسبة السحابًة  يف تينًة مهارات

 . طالب الدراسات العلًالدى  البحح العلنٌ يف

  املستخلص: 
بىددتبجَيتَاةب دد املدةب دد ث ةً دد ةهدد هةهددلبةب إىلدديةس ةمَددنٌةًثرنملددْة  ددنة دد ةثدد ةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب َددددددددددد ٝهةرةج اَدددددددددددْةثودددددددددددنمبهةبىددددددددددد   ب ةج إَردددددددددددنهةب ٌىدددددددددددإْةب يدددددددددددىلن َْ

(Clouds Computingة)ةًمد ة ةج إَد ةةةرةب إىليةب املاُة  ٔةطٝبةب  مبىنهةب املَدنة,

(ةطن بةًطن إْةثرَ ٍ ة ن   ملٌ ةبخلدن ةب رنمدْةةة26ب إىليةعملٓةعَ ْةث ٌلْةث ة)جتن ْة

,ة َدددية ة2017ة-2016ب ثنلَدددْة  ملَدددْةب ت َدددْةب  ٌعَدددْةخنثادددْةب  َدددنة دددٝ ةب ادددن ةب دددنثاُةة

(ةطن إدن ةًطن إدْةدمىدٌبةةةة13جريَاودةس ةجماٌع نيةجتنٍإَ نيةبجملاٌعْةبًٞ ةًع دهدة)

(ةطن إن ةًطن إْةدمىٌبة  نٍردْة د ةةة13اٌعْةب ثنلَْةًع دهدة)  نٍرْةب  املدةب  ث ,ةًبجمل

 ددنيةة0.01ب َدد ٝه.ةًجٌتددملاةل ددنٖ ةب  مبىددْةس ةًخددٌدةاددنًيةدب ددْةب وددنَٖن ةع دد ةثيدد ٌٔةةةةةة

ةةةةةةةةب   إددَرنيةب رإملددُةًب إادد ِة إ نمددْة دبٕةثوددنمبهةبىدد   ب ةةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةةة

ِةةةة   ددٝةبجملاددٌع ني,ة اددنةًخدد هةاددنًيةدب ددْةةةةةةةرةب إىلدديةب املاددُة وددنبةب   إَدد ةب إادد 

 ددنيةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةبًٞ ة)سىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث (ةةةةة0.01ب وددنَٖن ةع دد ةثيدد ٌٔةة

ًبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَددْة)سىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝه(ة وددنبةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةةة

ٜجتنيةًب  مخْةب  ملَْة ىةب ثنلَْ.ةرة نيةٜةجٌخ ةانًية نيةبجملاٌع نيةرة  اندةثرَنٌةب

 نيةبجملاٌع نيةب  يتنٍإَ نيةثعةًخٌدةبجتنيةسجين ُةثنجرعة  ٔةبجملادٌع نيةودٌة هد بهةةةة

ب   مًٍةًبىتبجَيتَاةب   مًٍةب ي   ث ننةًبٜجتنيةوٌةبى   ب ةج إَرنهةب ٌىدإْةة

ةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ.

بىدد   ب ةةثوددنمبهبجَيتَْة دد ةب َدد ٝه,ةب  ملاددنهةب ر ن َددْ:ةسىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث ,ةسىددتةة

ة.ب إىليةب املاُةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْ,ةب ٌىإْةب يىلن َْةر

The Effects of Using the Blended-Learning and Problem-Solving 
Strategies to Development Graduate Student's Skills of Use the 

Cloud Computing Applications in Scientific Research. 
Dr. Ashraf Ragab Atta Ali 

Abstract :  
The research aims to measure and compare the impact of each of 

the strategies of blended learning and solving problems in the 
development of skills to use cloud computing applications (Google 
Forms, Google Drive, Google Sheets) in scientific research with 
graduate students, it has been applied to the search experience on a 
sample of (26) students enrolled your diploma second Division 
Faculty of specific Education, Minia University, during the academic 
year 2016- 2017, which were divided into two experimental group, 
the first group (13) students have studied by blended learning, and 
the second group (13) students have studied a way to solve 
problems. The results of the study concluded that there was of 
statistically significant differences at the level of 0.01 between the 
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two applications pre and post card performance skills to use cloud 
computing in scientific research applications for post-application 
for both groups, also found statistically significant differences at the 
level of 0.01 between the first experimental group (learning Built-
strategy) and the second experimental group ( problem solving) 
strategy in favor of a second experimental group problem solving. 
While there were no differences between the two groups in the axes 
and the dimensions of the overall trend scale between the two 
experimental groups and class with a positive trend towards the 
goals of teaching in current research and teaching strategies and 
uses cloud computing in scientific research applications  

Key words: blended-learning strategy, problem-solving 
strategy, cloud computing, the skills to use cloud computing 
applications, cloud computing in research 

 :املكدمة 

نةجادد ةجن َددْةبٞاددنبدةًج اَددْةمدد مبجودةب ارملَددْةعملددٓةب دد ر  ةًب٢ل ددن ةىددإإ ةةةةةة

 ً ددداةب ت َدددْةب  ٍثدددْةًىدددااةةةًمددد بجمل اادددنهةًجرددد ثون,ةةبمجردددنٕةرنةمَٖي ددد

ب ااملَددْةب  املَاَددْ,ةًمنثدداةناملددْةثدد ةب  ػددَ بهةثدد ةٍدد لونةج ددٌٍنةةة   ددٌٍن

 ودد هةنييددنيةتنخددنهةب دد املد,ةًنيرَدد ةةةةبٜجتددني;ةمبددنةٍ ردد ةًهددلبةةة;ب  ددنه 

ً  د ةثدنةٍ َد ةةةةةهث ةث ينمعةب  ػَ ةث يت دةبٞ  بث,ةرغنٍنهةب ت َْةب  ٌَدّة

نةثدعةهدلبةةةًجٌبار دة,ة ٌبخو ودنةةب د املانيةع ةهلبةب  ػَ ةث ةثَ ٝهةجٌخبةسع بدة

ةب دد ث ,ةًب دد املدةىلددٓةروددنهةجٌخوددنهةًجٌتددَنهةعدد ّةجدد عٌة  ردد ٍدةب دد املدة ب 

ُةثد ة  دنهةةة نجتدنهنيةةب رنٖدةعملٓةب َد ٝهةة ًب رمليدرْةةة,ب د املدةب د ٍيةةةث دن 

 ودد هةج اَددْةة,ب ااملَددْةب  املَاَددْةرةنب نبثَددْةس ةخادد ةب دد املدةئددٌمبةمَٖي ددةة

ة.ةسع بدية ي رإ ةثمل٘ة ن   ٌمبهةًب  ػ بهًجىةبم م

ةةةةةةةةة اضددن ةثدد ةهٌٍملددونةةةبٜخ إَددْةًب ان َددْةثدد ةب نثاددنهةب ا ٍدد ةثددعةبىدد ثانم

رةسخدددنبٕةبٞ دددنثةب املاَدددْة دددٌ ةثٌلدددٌعةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةًثددد ة ثثملدددْةةة

ةةب  ٌثَددْ,ةبٞ ندةَددْةب   ووددْب َددنًعنهةب َددت ْةاَاددنة ددنيةب وددنهةة

 IBM/Googleثإدندمّةيِة دُةس /ةخٌخد ةبٞ ندةَدْة ملىلٌىدإْةب يدىلن َْة)ةةةةةةً

Academic Cloud Computing Initiativeة ن  ادنًنةةيِة دُةس ة (.ة َيةمنثداة

 ددالعٝنةسلَددنٕةثَددنًعةعملددٓةثيدد ٌٔةب ا ٍدد ةثدد ةةةةة2007رة   ددٌ نة خٌخدد  ثددع

 عدةثاناددْةب  ن ددبةب ر َددْة ودد هةثٌبخوددْةنيددد ٍنهةةةةةة ددةب نثاددنهةًب وددادةةة

ثٛىيدددددددْةب املدددددددٌ ةة ,ةبلضددددددداا2009ب ٌىدددددددإْةب يدددددددىلن َْ.ة ثدددددددنةرةس نٍددددددد ةةة

(ة ملاإددندمّةًمتدد هةخددٌبٖوةمبددنةةةNational Science Foundation) ب رٌثَددْ

ة.ةةثملٌَنةدًٜمب ة ثنٍ َن ة ا ٍحةٞم اْةعَنةثاو ب ة  ندةَن ةث  وون ة5ٍر مة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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س ةخنلددبةب رٌبٖدد ةب  ددإ ّةب دداةجردد ثونةب ٌىددإْةب يددىلن َْةةةًرةردد ةك دد ة

تدددد نعْةج  ٌ ٌخَددددنةب املٌثددددنه,ةًب  وبٍدددد ةب يدددد انة ددددنةةةةةب دددداةًانجوددددنةجردددد  ةةة

ًثنةحياملدىةب إىلديةب املادُةثد ةةةةةعملٓةل نيةًبىعةرةب  املدةب ان ُ.ةةًبى   بثون

ثٌبترنهةجاد ةب  مدْةًب ود يةًبٞثنلدْةًب ٌلدٌعَْةرةج إَد ة دًبجدى,ةً د ةةةةةةةةة

  ٌبجى,ة   ة هدةٍنًطةب إىليةب املاُةعملٓة ناْةب   وونه,ةثعةثنةةَدوةة

ب ةب   ددنثُة ددنةرةردد ةبٜىدد   ب يددانهةب اَددوّةةب ٌىددإْةب يددىلن َْة ٍضددنةثدد 

 ٣لتلددداة ودددرْةعنثدددْ,ة دددلبة نلددداةثَددد ملْةب إىلددديةب  اثملدددْةرةبىددد   ب ةةةةةةةة

ٝ ةث ةب  املدةب  ث ,ةً  ةب َ ٝهةرةج اَْةثونمبهة بى   ب ةًثرنملْة  نة 

ة.ةرةب إىليةب املاُةمبنةجٌانيةث ة دًبهةًسث نلنهب ٌىإْةب يىلن َْةةج إَرنه

 :أواًل: مصللة البحح 

ٌٍنيةسىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث ةعملددٓةغ هددنةثدد ةةةةةٍرضدد ةب  ددث ةثدد ةب ت ددةة

بٞىن َبةبٞ نٔة ٌخٌدةب ا ٍ ةثد ةبٍٞد ن ة دى,ةًب َدوبهةب داةخدل اةبٞل دنمةةةةةةةة

س َىةثث ةب نًلْةًب  رنعملَْةسلناْةس ةدجمونة نيةب د املدةب  رملَد ِةًب  املدَدةةةة

(ة َديةًخد ة دنةجد   ةةةةةHofmann, J, 2004(ةً)Warrier, 2006ب٢  تًلدُة)ة

ًانعملَدْة نتدْةرةب ن ملدْةب نثاَدْ.ةًج ٌلداةبجتنهدنهةسجين َدْة د ٔةةةةةةةةةة إ 

(ة انة َ اة اضةب  مبىدنهةةYushau, 2006ب  ٝبةوٌةهليةب٢ىتبجَيتَْة)

ة.ةةىَ دةعنلونةس ةانعملَْةب  املدةب  ث 

 ن٢لددناْةس ة نةدمبىددنهةع ٍدد ّة  ددنٔة  دد هةعملددٓة هاَددْةسىددتبجَيتَْةةةةة

رةج اَددْةب  بااَددْةًبٜجتددنيةوددٌةب دد املدةةةةةب دد املدةب رددنٖدةعملددٓة دد ةب َدد ٝهةةةةة

ً   اَْةب ٌبلبةب اناَْةًب ونمٍْةرةت ملفةب   وونه.ة لبةًخ هة نخْة

ثملىلددْةس ةب رنملددْة ٍواددنة  ثددنةانعملَددْةً  ددنةرةنيرَدد ة هدد بهةب دد املدةهدد ةةةةةةةة

ب  املدةب  ث ة  ةب  املدةب رنٖدةعملٓة د ةب َد ٝهةرةسطدنمةثيد ىل ث,ةًثَد ملْةةةةةة

بهةبىدد   ب ةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةب املاددُة دد ٔةةةةةخ ٍدد ّةًهددُةثوددنمةة

 ًتدداةع ٍدد ةثدد ةب  مبىددنهةًب إىلددٌث,ةث وددن:ةةةةةةطددٝبةب  مبىددنهةب املَددن.ة َدديةةةة

 ضنًمّةة(Alshwaier;ة2012;ة2016,ةئا ةعإ بهللةجٌلُ;ة2016)سىنبٕةعإ ةب  اد,ة

ب نلدددبةب ادددنرةًبٞدبٖدددُةبىددد   ب ةج إَردددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةج اَدددْة

ةثدنة  دنةةة.ةث ةه نةجإملٌمهةثَ ملْةب  مبىْةرةب  يدنٚ ةب  دن ُ:ةةمبهةب   ملرْملاون 

ةج اَددْةثوددنمبهةةعملددًٓ دد ةب َدد ٝهةةة,بىدد   ب ةبىددتبجَيتَاةب دد املدةب دد ث ةة

ب إىلددديةب املادددُة ددد ٔةطدددٝبةةةةةبىددد   ب ةج إَردددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةة

ة:ةًٍ إث ةث ىةجينٜٚهةانعَْة ن  ن ُ؟ب  مبىنهةب املَن

 هددد ة ررددداةبىدددتبجَيتَاة ددد ةب َددد ٝه,ةًب  املدددَدةب ددد ث ة  دددنةرةج اَدددْةةة

ثوددنمبهةبىددد   ب ةج إَرددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةب إىلدديةب املادددُة ددد ٔةةةة

 ؟دددةةعَ ْةب إىليددةطٝبةب  مبىنهةب املَنة
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 ب د ث ةً د ةب َد ٝهةةةةب  املدةةه ةه نكةانية نية  نةبى   ب ةبىتبجَيتَا

رة  ةث ةبجملاٌع نيةب  يتدنٍإَ نيةرةج اَدْةثودنمبهةبىد   ب ةج إَردنهةةةةةة

عَ دْةةدددةةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىلديةب املادُة د ٔةطدٝبةب  مبىدنهةب املَدنةةةةةةة

 ؟دددةةب إىلي
 وددٌةبىدد   ب ةدددددةةعَ ددْةب إىلدديددددةهدد ةب  ملددفةبجتددنيةطددٝبةب  مبىددنهةب املَددنةة

نهودةودٌةبىد   ب ةةةً ٍضدنةبجتدةةً د ةب َد ٝهةةةة,بىتبجَيتَاةب  املدةب د ث ة

ةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ؟

 :أهداف البحح 

ة:ةٍيآةب إىليةب ن ُةس ةنيرَ ةبٞه بهةب  ن َْ

 د ةب َد ٝهةةةة,ب د ث ةب د املدةةبىدتبجَيتَاةةمَنٌة  نةب   مًٍة نىد   ب ةة ً

رةج اَْةثونمبهةبى   ب ةج إَرنهةب ٌىإْةب يدىلن َْةرةب إىلديةب املادُةةةة

 دددة.ةعَ ْةب إىليددة  ٔةطٝبةب  مبىنهةب املَنة
 جٌلَحةب رنية دنية  دنة د ةثد ةسىدتبجَيتَْةب د املدةب د ث ,ةًبىدتبجَيتَْةةةةةةةةة

ج إَردنهةب ٌىدإْةب يدىلن َْةةةةة دبٕةثونمبهةبىد   ب ةةج اَْ  ةب َ ٝهةرة

 دددة.ةعَ ْةب إىليددة  ٔةطٝبةب  مبىنهةب املَنةرةب إىليةب املاُة
 رةبجملاددٌع نيةدددددةةعَ ددْةب إىلدديددددة َددفةثدد ٔةبٜ دد ٝهةرةبجتددنيةب  ددٝبة

ب  يتددنٍإَ نيةوددٌة دد ةثدد ةسىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث ,ةًبىددتبجَيتَْة دد ة

 . ةب َ ٝه,ةًبى   ب ةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ

 :أهنًة البحح 

ة هاَْةب إىليةب ن ُةث :ج إعة

 هاَدددْةبىددد   ب ةبىدددتبجَيتَاةب ددد املدةب ددد ث ,ةً ددد ةب َددد ٝهةرةثنب ددد ةة 

ب  املدددَدةب   ملردددْةًثدددنةٍدددث يةثددد ةبث نلَدددنهةرةج اَدددْةب ودددنمبهةب ااملَدددْةةةةةةةةة

 .ةًب املاَْ
 لددددنًمّةثٌب إددددْةج  ٌ ٌخَددددنةب اوددددنةًب   إَرددددنهةب  ن ددددْة ملىلٌىدددددإْةةةةةةة

ةةةةةةةةبًهةب إىلدديةب املاددُ,ةًج إَرددىةةب يددىلن َْ,ةًب٢لتلدداةرةجيددوَ ةًج إَدد ة دةة

رة نبث ةب  مبىنهةب املَنة ن   وونهةب ت ٌٍْةًب٢عٝثَْة ورْة نتدْةة

 .ةًب   وونهةب٢لينلَْةًبٜخ انعَْة ورْةعنثْ
 هاَدددْةب نىدددبةب٠ دددُةًج إَرنجدددىةب نجإ دددْة ن٢لتلدددا,ةًب   دددٌمةب نٖددد ةةةةة 

(ةب لِة ًخبةClouds Computingب  اث ةرةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْة)

ة.ةلنًمّةجاملاىةًج اَْةثونمبجى,ةًبٜى رندّةث ىةرة  ةث ن ُةب املد

 :ثاىًًا: اآلدبًات والدراسات السابكة 

 :إسرتاتًذًة التعله املدمر 

ْةةblended learningٍادد ةب ودد ملحةةب٢يملَددوِةة ةثدد ةب ودد ملىلنهةب  ٍثدد

ةةةًب ددلِةٜةًخددٌدةٜجرددنيةعملددٓةجنل ددىةس ةب ملػددْةب ان َددْ,ةاو ددنكةثدد ةٍتلددىةة
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ةس ةب ددد املدةب ددد ث ,ةسلدددناْةس ةب ا ٍددد ةثددد ةب تلدددنهةثثددد :ةب ددد املدةب ادددوً ةة

 ًب دددد املدةب ددددوٍ ,ة ًةب دددد املدةث ادددد دةب دددد ب  ,ة ًةب دددد املدةبخلملددددَ ,ة ًةب دددد املدةةةةة

 ادضةب  انٍردنهة ملد املدةةةة(ةًاَادنةٍملدُةةة102,ة2005ب  انهخُ.ة) ي ة ينيةهٍ ٌن,ة

ة:ةب  ث 

ىددَملْةًة" نلددنث ةجاملدددةجيدد    ةاَددىة  ثددنةثدد ةة٥ٍاددنهةب دد املدةب دد ث ة  لددىةة

 ػددنحتةنيرَدد ة  يدد ةثددنةة دد ةةةةث ددىة  ردد ةب اناددْةًبخلدداّةس ةب يدد و انية

٥ٍانهة  لىة"ك  ةب  ٌعةث ة  نخنهةب  املدةً ملرْةج رَلةب النث ة ن  يإْ ."ةً

 اضدد ةٞهدد بهةب دد املد,ةثدد ة ددٝ ةبىدد اان ةٍن ددوةعملددٓةنيرَدد ةب د املدةب ددلِةة

ب  املدة"ب وىلَىلْ"ة رن ملْة مندنطةب د املدةب َ ودَْة"ب ودىلَىلْ"ةثد ةةةةةةةجر َنه

 نىدب".ةة)عودن ةةة ملَ ص"ةب  نىب"ةرةب ٌماة"ب ة" خ ةلر ةب ونمبهة"ب وىلَىلْ

ة.ةة(1,ة2004,ة مح ةانحينه

٥ٍانادىة)ة ًMilheim, 2006ودنٖصةة(ة ٍضدنة  لدىة"ثدو ة ًة ملد ة دًبمةب املددةةةةةة 

ْةة ب  نٍرْةب  رملَ ٍْةرةب روٌ ةب  مبىَْ ة ب  رملَ ٍْةثعةب رودٌ ةبٜاتبلدَ

 ًب د املدةب٢  تًلدُ,ةًب  املددَدةعداةب٢لتلددا,ة ِة لدىةجاملددةجياددعة دنيةب دد املدةةةةةة

ب  رملَ ِةًب  املدةب٢  تًلدُةرةمندٌك ةث  نثد ةٍيد رَ ةثد ة مودٓةب  ر َدنهةةةةةةةة

(ةً اضد ةثر دنلة مل ٌ َردْةهدٌةةةةة19,ة2013ب  ن دْة  د ةث وادن.ة)ث دن ةثيدملدةتدنب,ةةةةةةة

ْةة ب لِةجياعةٍ ةع ّةطنيةت ملرْ .ةةة ملىلوٌ ةعملٓة عملٓةسل نخَْة  مد ةج ملرد

ة(37:ةة2007)  جيْةعملُةب ػنث ِ,ة

رةجانٍرددىة مل املددَدةب دد ث ةس ة لددىةٍ ضددا ةةة(Graham, 2005) اددنة ٍددنمة

ةinstructional modalities ٝ ْة  ادندة مل ٌ َدف;ةب  ٌ َدفة دنيةمندنك ةب د املدةةةةةةة

,ةًب  ٌ َدفة دنيةب د املدةةةةinstructional methodsًب  ٌ َفة نيةطنبٖد ةب د املدةةة

ةonline and face-to-face instruction .ب٢  تًلُةًب  املَدةب  رملَ ِة

٥ٍانادددىةس دددنبهَدةعإددد ةب ٌ َددد ةب ردددنمة)ةةةةة (ة  لدددىةب  ٌرَدددفةب املادددُةةةة45,ة2012ً

تًلددُة ن  دد مًٍة يدد ىل  نهةج  ٌ ٌخَددنةب دد املدةرةدثدد ة ىددن َبةب دد املدةب٢  ةة

ب  رملَ ِةًخونة ٌخىة  ىلرَ ةب  ٌبت ةب رنع ة نيةب  دٝبةًب املددةمبدنةحيرد ةةةةة

ةةةة.ةةنيينيةبٞدبٕةبٞ ندةُةًب ونمِةًٍمليبةبٜ  َنخنهةب  ملٌ ْ

٥ٍاددددنهةب إن دددديةب دددد املدةب دددد ث ة  لددددى:ةب دددد ث ة ًةب  ٌ َددددفة ًةب ددددو ة ددددنيةةةةة ً

بخلوددنٖصةب دداةج ا ددعة وددنةطنبٖدد ة ًة ىددن َبةب  املددَدةب  رملَ ٍددْةرة ىددملٌبةةةةةةة

ًب  ةًث ة ٍ ن ىةدث ة ىن َبةب  املَدةب٢  تًلُ,ةًب   مًٍةب  رملَد ِةًخو دنةةة

ةةةةةةةانيةًتددٌ  نة ٌخددىةنيرَرددنة   ددٌعةبىدد   ب ةسىددتبجَيتَنهةب  دد مًٍةثددعةب دد املةةةةة

س ة اضدد ةبىدد ثانمةهل دد ة ددليةبٜث نلددنه,ةًب  نبٖدد ة  ىلرَدد ة اضدد ةجاملدددةةةةةةةة

ن ت َوةعملدٓة هد بهةةةهل  .ةًث ة دةٍ ضا ةب د املدةب د ث ة ادضةب إدندٙ:ة دةةةةة

 ٜ دعدةب ا ٍ ةث ة مننطةب  املدةب َ ودَْةةً ,ث ةًىَملْةلر ةبخلاّةب  املدة  
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ةىردندة داّةب د املدةعملدٓةثانمادةةةةة نٕةب ,ةً ب   ملرْة ملٌتٌ ةس ةب رْٗةب ي و اْ

ة.ةةةًبخلابهةب   يإْةلبجَْب 

  :عياصر التعله املدمر 

ة  ةدث ةب ا ٍ ةث ةب ا نتنة  ىلو ةعملدٓةهدلبةب  دٌعةثد ةب د املد,ةًة د ةةةةةةة

ة:ةجريَدةهليةب ا نتنةس ةجماٌع نيةهان

 ْةةةع نتدددنةجر َدددْ:ةة ةًج اثددد ةرةجدددٌا ةاودددٌ ةجرملَ ٍدددْ,ةًاودددٌ ةباتبلدددَ

ةData showًجوًٍدد ةمنعددنهةب  مبىددْةنودددنهة نىددبةي ددُ,ةًخودددنهةعددنحتةةةةةةة

ث وددد ة ن٢لتلدددا,ةًجوددداَدةثردددنمةس  تًلدددُ,ةاَددد ٌٍةث رنعددد ,ةًثٌبمدددعةةةةةةة

 مل ىلددنًمةعملددٓةٍددإ ْةب٢لتلدداةثددعةب املدددةًبٜمددنبن,ة نٍدد ةس  تًلددُ,ةمىددنٖ ةة

ة.ةس  تًلَْةثي انّ,ةئند نهةعملٓةٍإ ْةب٢لتلا

 :ًٍْهُةب  اثملْةرةب املدةب لِةٍ ٌنة ىةدًمةب  ٌخَدىةًب٢مٍدندةةةةع نتنة َن

ة.ةب  رملَ ِةًب  ن ب

  :أبعاد التعله املدمر 

(ة نةب دد املدةب دد ث ةمدد ةجياددعةًب دد  بة ًة  ثددنةثدد ةةةةة2003)ة.Singh Hٍددإنية

ة:ةبٞ اندةب  ن َْ

 :َيةٍ دةدث ة مننطةةثو ةب  املدةب إنٍنةعملٓةب٢لتلاة ن  املدةغ ةب إنٍن 

ب  املدةب َإ ُة ن  املدةغ ةب َإ ُ.ةًٍ دةب  املدةب َدإ ُة نىد   ب ةجر َدنهةةةة

ب٢لتلددداةًب٢لتبلدددا,ة ثدددنةب ددد املدةغددد ةب َدددإ ُةاَددد دةرةب ٌبمدددفةب ودددرَْةةةة

ب  رملَ ٍْ.ةًث ة ثثملْةهلبةب  ٌعةث ةب  املدةب  ث ةجمل ةب ابث ةب داةج  ملدبةةة

ًدمبىددْةب ددٌبدةب  ن ددْةثدد ة ددٝ ةخمليددنهةةة ث ددنةرةب وددندمة نىدد   ب ةب ٌٍددب

 .ةج مٍإَْةًبماَْةرةاوٌ ةدمبىَْةً الٍنبهةب املد
 :ٌةب لبجُة ن  املدةب  انًلُةب إنٍن ًب  املدة نخل ٌةب لبجُةةثو ةب  املدة نخل 

هٌةب  املدةب رندِةب ا ا ةعملٓةىدنعْةب د املدةلريدى,ةًرةب رن د ةادالنةب د املدةةةةةةة

ٍ نثَ ُة دنيةعد ّةثد املانيةمبدنةجردنبةثد ةةةةةةةب  انًلُةٍد  ةعملدٓةب٢جودن ةب د ةةةة

جإددند ةب اناددْة َدد ود,ة ثددنةب دد املدةب دد ث ةثددنة ددنيةب دد املدةب  اددنًلُ,ةًب دد املدةةةةةة

 ددنخل ٌةب ددلبجُةاوددٌةٍ ضددا ةبىدد انبحتة هدددةب   ددبة ددٌ ةثرددنهَدةثاَ ددْةةةةة

ث إٌعددْةمب نمَددنهةثإنٍددنّةًس  تًلَددْ,ةً ضددٌمةب املدددة ددنيةجماٌعددنهةةةةةة

 .ةب رنهَدةعملٓةعاملودةب  ٝبةبٞمنبنةع ةج إَرنهةهلي
 ٍودد دةب دد املدةب دد ث ة ن  رددنطةب دداةةةةةةثددو ةب دد املدةب   دد ة ػدد ةب   دد :ةةةة

ةج ضدددا ونةبثند دددنهة ًةب ٌ دددنٖ ةب ددداةجددد دةرةس ددد بثةب ددد املدةغددد ةب   ددد ة

ْةة ,ةًجياملدددونةث ن دددْة اَدددعةةةةًخيولودددن,ةًٍوددد رونةرةثيددد ٌدعنهة ملااناددد

 .ةب   م نيةث ة ٝ ةٍإ نهةب٢لتلا
 بث دٌٔةةةب  ودصة)ب اد ة يدبةب نخدْ(ة دنث ٌٔةب دنهو:ةةةةةةثو ةبث ٌٔة

ْةةةةة ةب نهوةهٌةبث ٌٔةب ان ةب لِةٍػرد ةب إَٗدْ,ةًب   ملإدنهةبخلنتدْة ن ٛىيد
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 َيةٍ دةثو ةهلبةبث ٌٔة نث ٌٔةب نهوةًبخلن ةرةئ ٌٔةجَنم ُة

 .ةحير ةثنًلْة  اةًحيي ة ابهةب ي    
ًٍا اد ةب إن دديةرةب إىلدديةب ددن ُةعملددٓةجددإبةمنددٌك ةدثدد ة اددضة وددنٖصةة

ب دد املدةب٢  تًلددُةب  اثملددْةرةجددٌانةع نتددنةب دد ث ة ددنيةدًمةب املدددة انٍدد ةةةةةة

 Dataًثٌخددىةثددعةب ا نتددنةب  ر َددْة دد خووّةب نىددبةب٠ ددُةًخوددنهةعددنحتةة

Showًبجوددن ة ن٢لتلددا,ةًٍددإ ْةب  ٌبتدد ةبٜخ اددنعُة مل ىلددنًمةعدد ةطنٍدد ةةةةةة

اٌعدددْةعملدددٓةب ردددًَة دددٌكة دددنيةب إن ددديةًب ددد املانيةثددد ةبجملاٌعدددْةةةةةةعاددد ةجم

ةةGmailب  يتنٍإَدددْةبًٞ ,ةًب  ٌبتددد ةعددد ةطنٍدددد ةب اٍددد ةب٢  تًلدددُةعملددددٓةةةةةة

ًبجملاٌعددنهةب اٍ ٍددْ,ةًب  مدٍددْ,ةًبىدد   ب ةبثند ددنهةب انعَددْة دد ةك دد ةة

ثددد ث ةثدددعة ودددنٖصةب ددد املدةب  رملَددد ِة َددديةٍردددٌ ةب إن ددديةثدددعةبجملاٌعدددْةةةةة

ة ن َددنلةب  رملَدد ِةثدد ة ددٝ ةبىدد   ب ةبثنلددنّةًب إَددننةةةةةةب  يتنٍإَددْةبًٞ 

ب ااملددُةرةج اَددْةثوددنمبهةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةةةةة

 .ةب املاُة  ٍود

  :خصائص بًئة التعله املدمر 

ة:ة(ة ونٖصة َْٗةب  املدةب  ث Carman, J, 2002ًلعة)

 :ْ َة.ة َيةة  ة ملا املدةب َنم ْةرةب ااملَْةب  املَاَْة َْٗةل

 :ٍْاادد ةب  ددٝبةعملددٓةٍدد  ةجماٌعددنهةجاملدددةتددػ ّة َدديةةةةة َٗددْةجانًلَدد

ٍيددنع ة ددٝةثدد ودةبٞ ددنة  ىلرَدد ةب دد املدةبٞاضدد .ةًة دد ة نةٍيدد   ثٌبةةةة

ة.ةب َإ نهةبٜخ انعَْة  دبّة مل ٌبت ةاَانة َ ود

 ةةةةةةةةةٍرددٌ ةب  ن ددبة الد ددن ةبٞا ددنمةب  ٍدد ّةب دداةجٌتددملٌبةس َوددنةةةةةةةة َٗددْة  نَٖددْ:ةة

 .ةةةعملٓةب اناْةب ين رْة  ٍودةً ل  ة  ىلرَ ةاودة مٌٔة ملاا ٓ
 ةةةةةةةةةٍ ددٌنة دد ٔةب دد املانية هدد بهةجاملَاَددْةٍيدداٌنةةةةةةة َٗددْةثروددٌدّةًث  اددْ:ةة

ةس ةنيرَرونة.

 ًلَدْةدب د ةةةٍ دنلةاَودنةبٜلضدان ةس ةجماٌعدنهةجانةةةةة َْٗةئند دْةًبجودن :ةة

 .ةمنعْةب وفةبًةساتبلَْة نى   ب ةٍإ ْةب٢لتلا
 جرددد  ةب ٌبخإدددنهةًب ٌردددنٖفة ملاددد املانيةرةىدددَنيةب إَٗدددْةةةةةةة َٗدددْةىدددَنمَْ:ة

 .ةب رَرَْ
 :فىائد التعله املدمر 

ة:ةة  ةمت ةاٌبٖ يةاَانةٍملُ

 :ةةةةةةة َدديةجَدد ةب  مبىددنهةب يددن رْةس ة لددىةحييدد ةةةحييدد ةثدد ةانعملَددْةب دد املد

ب  املد,ةًٌٍانةب٢لييتن ةٍديةث  ملإدنهةب د املد,ةً نلدنث ةب د املدةةةةةةث ةبل نخَْ

جدٌا ةةًةب ر  .ةًب رنعملَْةرةنيرَ ةبٞه به,ةًجاوٍوةب َدنم ْةب٢جين َدْ.ةة

ًب الددنث ةب  املَاددُةب ردد  .ةةة,ج ددنغدةًبليدديتن ة  ثددنة ددنيةث  ملإددنهةب دد املدةةة

 .) 565,ة2013)  دةمثضننة يتْ,ةً مح ةعٌدّةب رنبمعْ,ة
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 ٔة  َددديةجر ودددنةب دددابث ةب  رملَ ٍدددْةةةةةةب ٌتدددٌ ةس ةب انادددْ:ةةةجٌىدددَعةثددد 

 ن ٌتددٌ ةس ةب َددنم نيةب  ٌبخدد ٍ ةرةث ددننةًهثددننةئدد دٍ ,ةًب روددٌ ةةةة

ّةةةةة ةةب٢اتبلدددَْةجوددد ةس ةب رٗدددنهةب يددد و اْةب  ٌبخددد ّةرة ثدددن  ةث إنعددد 

ًة  ةجتدنًهةثَد ملْةب ٌمداةبثد دة مل املدَدةًب  دنن;ةثد ة دٝ ةدثد ة دٝةةةةةةةةةةة

 .ةندّةث ةسث نلَنجوانةًهلَوبجوانب َ ملني,ةًبٜى ر
 ة نٜىددتبجَيتَنهةب  رملَدد ِةة50 َدديةٍدد دةنيرَدد ةةةنيرَدد ة اضدد ةب   ددنٖ :ة%

 ة.ةً  جمونةثعةب  نيةب٢  بعَْةٍ دةج اَْةنيرَ ةبٞه بهةب  ٌَدّ
 ةجٌا ةب ٌماةًب و ةًب   دن َفةًب نًلدْة ملاد املاني.ة) يد ة يدنيةهٍ دٌنةةةةةة

 (105,ة2005
  التعله املدمر:أثر استخداو إسرتاتًذًة 

 َ دداةل ددنٖ ةب  مبىددنهةب يددن رْةس ةل ددنٖ ةانعملددْةًثددٛ نّة ملدد املدةب دد ث ةرة

ة:ةث ن ُةت ملرْةث ون

(ةس ةانعملَددْة نلددنث ةة2006جٌتددملاةل ددنٖ ةدمبىددْة ثدد ةعإدد ةبا ددنلةىددٌٍ بنة)ةةةةة

جٌ َرُةج مٍيبة)منٖدةعملدٓةب د املدةب د ث (ةرةنييدنيةب نلدبةب ادنرةًبٞدبٖدُةةةةةةةة

ب راددن ة اددنًلُة عضددنٕةهَٗددْةب  دد مًٍة ن  ملَددنهةب   نٍددْةةةةةة وددنمبهةب  دد مًٍةة

ة.ةًب ااملَْةننثاْةب رنهنّ

(ةس ة نةب دد املدةة2007)ةDean, Stahl& Peat اددنةجٌتددملاةل ددنٖ ةدمبىددْةةةة

ب  ث ةث  ةب  ٝبةرةخنثادْةٍ َيدُةبخلنتدْةثد ةجاملددةب ودنمبهةًب ادنمهةرةةةةةةةة

لوفةب ٌماةجرنٍإنةً  م ةث ةلوفةب   ملرْ,ةًك د ة نىد   ب ةثدوٍ ةث  نثد ةةةةة

ثدد ةًىددنٖ ةب دد املدةب٢  تًلددُةب إنٍددنةًب وددرٌهةب  رملَ ٍددْ,ةًب دد املدةًارددنةةةةةةةة

حير ةتنخنهةجاملدة اض ةمبنةٍوٍ ةعملٓة ا  ةبخل ٌةب لبجُةً نةهلبةب  ث ة

ة.ة%(ةع ةبٍ ن ةب  املدةب  رملَ 10ِ)

ةةةةةةةةةةةةة لددىةةOmer Deperlioglu, Utku Kose (2013)ً ٍددنمهةل ددنٖ ةدمبىددْةة

ٜةٌٍخ ةانية نيةب  ٝبةب لٍ ةٍي   ثٌنةب د املدةعداةٍدإ ْةبٜلتلداةًثد ةةةةةة

دبمّةب ٌمدددداةٍيدددد   ثٌنةب دددد املدةب دددد ث ,ةثددددعةًلددددعةرةبٜع إددددنمةلددددنًمّةسةةةةة

ًب    َ ة مل املد,ة انة لدىةًخد هةعٝمدْة دنيةنييد ةنيودَ ةب  دٝبةثدعةةةةةةةةة

ة.ةةبى   ب ة ٝةب  اٌكخنيةرةب  املد

ٍاد ةةةب د ث ة  املدةبنةبةMcDonald, Paige Leigh(2012) ً ًلىلاةدمبىْة

 َديةجَد ةل نٖيتودنةس ة نةه دنكةب د ٝهةةةةةةةرةب د املدةب ادن ُ.ةةةب  املدك ةنمنة هد

 نية مننطةب  املدةب  ث ةًب  املدةبٜلنرة ًةب   اَملُةًب د املدةب   َردُ,ةًعملدٓةةةة

ب نغدةث ةك  ةة  ةب رٌ ة نةه دنكةادنًيةرةبخلداّةًبث دٌٔةب املادُةجادوًةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةس ةبىدد   ب ةب دد املدةب دد ث ة دد ٔةب دد املانيةب  إددنم,ةًجيددوَ ةثواددْةب املادددنيةةةةةةةة

ة.ةةةةرةب  نه ةب  جمْ
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 انة ًلىلاةل نٖ ةدمبىْة يد ةب إدنجعةئاد ,ةًب يدَ ةب يدَ ةعإد ةب دٌ ةةةةةةةة

َ نةع دد ةثيدد ٌٔةة2008)  ددنيةجماددٌعاةب إىلدديةة0.05(ةس ةًخدٌدةاددنًيةدب ددْةب وددنٖ

ب  يتنٍإَددْةًب ضددن  ْة وددنبةب  يتنٍإَددْةب دداةبىدد   ثاةب دد املدةب دد ث ةرةةةةةةة

مبهةجوداَدةًسل دن ةثٌبمدعةب ٌٍدبةب  املَاَدْةةةةةةج اَْةب نلبةب انرةًبٞدبُٖة ودنة

ثرنملْة ن   مًٍةب  رملَ ِ,ة انةجرٌيةب  املدةب  ث ةعملٓةب د املدةب٢  تًلدُةةة

َ نةع  ةثي ٌٔة رةب نلبةبٞدبُٖة ونمبهةجوداَدةًبل دن ةةةة0.05 رنًيةدب ْةب ونٖ

(ةس ةانعملَددْةب دد املدةة2008)ةAlshwiahثٌبمددعةب ٌٍددبةب  املَاَددْ.ةً ٍددنمهةل ددنٖ ةةة

 ث ةرةج اَددْةبٜجتنهددنهةوددٌةجاملدددةب ملػددْةب٢يملَوٍددْةعدداةب٢لتلدداة دد ٔةةةةب دد

(ةطن بةث ةطٝبةهوَ ِةب  بةننثادْةبخلملدَ ةب ان دُ.ة ادنة ًلدىلاةةةةةة28)

(ةعملددٓةانعملَددْةب دد املدةب دد ث ةرةنييددنيةثوددنمبهة2009)ةChong & Leeدمبىدْةة

َن نلَدددْةب ردددندبهةًبٜىددد انعةًب رٌبعددد ةب  ىلٌٍدددْةًب ودددنمبهةب َدددروَْة ملػدددْةب ةةةةة

ة.ة(ةث ةطٝبةخنثاْةهٌل ة ٌل 42ًنيي ةبٞدبٕةًب  بااَْة مل املدة  ٔة)

(ةس ة نة عضددنٕةة2011ًمدد ة ًلددىلاةل ددنٖ ةدمبىددْةٍيددنِةثودد رٓةب يددَ ة)ةةةةةة

هَْٗةب   مًٍةٍ ا اٌنة نجتنهنهةسجين َْةوٌةب د املدةب د ث ةًبىد   بثىةرةةةة

بجَيتَْةب د املدةةب   مًٍةب نثاُةًهلبةٍااةع ةمإٌ دةًج ٍَد هدة  دإبةسىدتةةة

ب  ث ,ة انة رونهةب   نٖ ة نةهليةةبٜجتنهدنهةبٜجين َدْةودٌةب د املدةب د ث ةةةةةة

  ٔةبعضنٕةهَْٗةب   مًٍة ونبة ملَدْةب ت َدْةثرنملدْة  ملَدْةب ردنلٌن,ةًرةةةةةة

تددنبة ملَددْةعملددٌ ةب نىددبةثرنملددْة  ملددَاةب ت َددْةًب رددنلٌن.ة اددنة ةٍددٛ نةة

ة.ةث ػ ةبخلاّةب   مٍيَْةرةك  

(ة نةه دنكةادنيةدب ةةة2013نية   هةدمبىْةهَن ة مح ةغدنبب,ةًي دنبنة)ةةرة 

 دنيةًخوداةل دنةب  دٝبةًب  مىدنيةودٌةبىد   ب ةةةةةةةةة0.05س ونَٖن ةع  ةثيد ٌٔةة

ب  املدةب  ث ة ونبةب  ٝب,ة َية نةب  ٝبة  ٍودةٍدػفةً دبة ملد املدةعداةةةةة

ثد ةةةب ٌىنٖ ةب٢  تًلَْةب  ٍثدْةً دل  ةهددةث ردنعملنيةثدعةب الدنث ة  ثدنةةةةةةة

ب  مىددني,ة اددنةٜةجٌخدد ةاددنًية ددنيةًخودداةل ددنةب  ددٝبةًب  مىددنية َدديةةةةةةةةةة

ه دنكةةة ن  دنٖ ةةبلاٌبةعملٓةع  ة رنٍْةب  يتوَدوبهةب ٝهثدْ,ة دل  ة َ داةب ةةةة

رةةب املادددٌنةً مبٕب  دددٝبةة مبٕ دددنيةة0.05ادددنيةثا دددٌِةع ددد ةثيددد ٌٔةب  ٜ دددْةةةةة

َددْةثرنملددْةةبجين ة  ثددنب  ددٝبةة مبٕ,ةً نلدداةبجتنهددنجودةوددٌةب دد املدةب دد ث ةة

,ةًهليةب   َيتْةجإنية نةب  املدةب  ث ةرةب  ملَْة ر ة ه بادىةب  املردْةةة ن املاني

   ٌٍنةثونمبهةب  ٝبةب   ملرْةًعندةعملدَودة ن رنٖد ّةب املاَدْةًب ااملَدْ.ة ثدنةةةةةة

(:ةارد ة  د هةب   دنٖ ةةةة2013دمبىْة  دةمثضننة يتْ,ةً مح ةعٌدّةب رنبمعدْة)ة

عملددٓةب دد املدةب دد ث ةرةب  ىلوددَ ,ةًج اَددْةةعملددٓة  ددنةب الددنث ةب  املَاددُةب رددنٖد

ثونمبهةب  ر  ةاَادنةًمبٕةب انادْ,ةًمد ة ًتداةب  مبىدْة ضدنًمّةبٞ دلة د و ةةةةةةةةة

ة.ةب  املدةب  ث ةث ةمإ ةًهبمّةب ت َْةًب  املَدةرةج مًٍةب ٌبدةب املاَْ

(ةس ةًخدددٌدةادددنًيةدب دددْةةة2013ًجٌتدددملاةدمبىدددْةعودددن ةسدمٍدددًة ا دددٌدة)ةةةة

َ نةع دد ةثيدد ٌٔةة  ددنيةب  ددٝبةب ددلٍ ةدمىددٌبة ددن  املدةب دد ث ةًب ددلٍ ةةةةةة0.05ب وددنٖ
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دمىددٌبة ن  نٍرددْةب  رملَ ٍدددْةرةبٜ  إددنمةب  ىلوددَملُةب إاددد ِة وددنبةب ددد املدةةةةةة

ب دد ث .ة اددنةًخدد هةبجتنهددنهةبجين َددْة دد ٔة اددنبدةب اَ ددْةوددٌةجر َددْةب دد املدةةةة

(ةس ةًخدٌدةادنًيةةة2013ب  ث .ة َ انةجٌتدملاةل دنٖ ةدمبىدْةث دن ةثيدملدةتدنبة)ةةةةةة

ب ونَْٖة  ٔةبجملاٌعْةب  يتنٍإَْةًب ضن  ْة إ نمْةثٝ  ْة دبٕةكًةدٜ ْة

ثونمبهةب   مًٍة ونبةبجملاٌعْةب  يتنٍإَْةب اةبى   ثاةب  املدةب  ث ةرة

جدد مًٍةثددندّةجدد مًٍةب نٍنلددَنهةعملددٓةثوددنمبهةب  دد مًٍةًب دد ر  ةبٜ دد بعُةةةةة

ة.ة  ٔةب  ن إنهةب املانه

(ةس ة نةبىدد   ب ة2014 يددنية)ًمدد ةبٍددنمهةل ددنٖ ةدمبىددْةعاددندة  ددٌةىددنٍعةةةةةةة

ب  املدةب  ث ةرةج مًٍةثرنمةب نىبةب٠ ُة دننة دىةبٞ دنةب  دإ ةًب رنعملَدْةةةةةة

رةج اَددْةب نلددبةب اددنرةًبٞدبٖددُةب ددنجإ ةمبوددنمبهة نلددنث ةب إٌم ٌٍ ددا.ة ثددنةةةةة

(ةاردد ة َ دداةل نٖيتوددنةانعملَددْة نلددنث ةجدد مٍيبةة2014دمبىددْةغددندّةئادد ة يددبة)

ث ةرةج اَددْةب ددل نٕةب ثرددنرةً اددضةثوددنمبهةب  دد مًٍةةمددنٖدةعملددٓةب دد املدةب دد ة

بٞدبَْٖة  ٔةطن إنهةٍاإْةبٜم وندةب  و دُ,ةارد ةجٌتدملاةل دنٖ ةب  مبىدْةس ةةةةةة

 ددنيةب   إددَرنيةب رإملددُةًب إادد ِةةة0.01ًخددٌدةاددنًيةدب ددْةب وددنَٖن ةع دد ةثيدد ٌٔةةة

 رَدددنٌةب دددل نٕةب ثردددنرةًب  إدددنمةثادددنرة دددٌ ةثودددنمبهةب  ددد مًٍةبٜدبَٖدددْ,ةةةةةة

ْةثٝ  دددْةبدبٕةثودددنمبهةب  ددد مًٍةبٜدبَٖدددْة ودددنبةب   إَددد ةب إاددد ِ.ةةً  نمددد

(ةرةانعملَددْةب دد املدةب دد ث ةرةج اَددْةة2012ًبجرردداةدمبىددْةدب َددنةب يددَ ةب ملَيتددُة)ة

ب نلددبةب اددنرةًبٜدبٕةب وددنمِةرةثوددنمبهةجودداَدةًبل ددن ةثَددنًعنهةب اجمددْةة

بٜيدنهة د ٔةطدٝبةةةة(ةًج اَْةبٜل ن ةبٜ   نمِةًهٍدندّةدبااَدْةةةOOPب َََْٗة)

ة.ةب وفةبًٜ ةب ثنلٌِ

(ةم ةجٌتدملاةس ةًخدٌدةادنًيةةةة2010سٜة نةدمبىْة يبةعٌحت,ةًسٍندة  ٌة  نة)

رةنيوَ ةب  بمىنية رنمةب  د   ةرةبٞهثدنهةًب  دٌبمٙةمإد ةً اد ةبىد   ب ةةةةةةة

ب  املدةب  ث ة ودنبةب   إَد ةب إاد ِ,ة ادنة ةجٌخد ةادنًية دنيةبجملادٌع نيةةةةةةةةة

بى   ثاةب  املدةب  ث ةًب ضن  ْةب داةبىد   ثاةب  نٍردْةةةةب  يتنٍإَْةب اة

ْةةةبٜع َندٍْةرةثرنمةب     ةرةبٜهثنهةًب  ٌبمٙ.ة  َدنٕةةةً ىدرنهةل دنٖ ةدمبىد

عدد ةانعملَددْةسىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث ةرةج اَددْةةة(2016)ةئاددٌدةعإدد ةب اَدد 

ً  د هةةةْ.ً ل  ةثٌَ ةب  ٝثَلةوٌةثندّةب ت َْةب ومبعَة,ب ونمبهةب ااملَْ

ة(2015)ة ثد ّةملدنةثيدا ةةةدمبىدْةةة(2015)هَدثدةعإد ةب يد نمةان دنهةةةةةل نٖ ةدمبىْة

ةج اَدْةب  ىلودَ ةةةرانعملَْةب  املدةب  ث ة(ةعملٓة2014)ث ٓةعٝ ةتنديةًدمبىْة

ة.ةب  املانيونمبهة  ٔةًب ةب انر

(ة2014)مٍودددن ةثودددد رٓةعَيددددٓةة ادددنة  دددد هةل ددددنٖ ةدمبىدددنهة ددددٝةثدددد ةةة

عملددٓةانعملَددْةب دد املدةب دد ث ةرةج اَددْةب وددنمبهةة(2014)ثودد رٓةئادد ةعَيددٓةً

ب ااملَْ,ةًب  ىلوَ ةب انرة  ٔةطدٝبةب ن ملدْةب نثاَدْ,ةًطدٝبةب  مبىدنهةةةةةة

 Surveyثدد   ةب يددحةة(ة2015)ئادد ةاددٌهِةمٍددنحتةةةب املَددن.ةرة ددنيةبىدد    ةةة
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approach(ةطن بةًطن إدْةثد ةطدٝبةب د  ملٌ ةب ادن ةرةب ت َدْةخنثادْةةةةةةةة215)ة دة

   إَد ةب دد املدةب د ث .ةً ٍدنمهةل ددنٖ ةةةةةهةعملدٓةثدد ٔةبٜىد ا بدةة;ة مل ادنةدث ودٌمة

س ةجٌبانةب ونمبهةب    ٌ ٌخَْة  ٔةب  ٝبةًبمجرنعةثي ٌٔةب  بااَْةةب  مبىْ

ٝ ةعدد ةجرضددَملودة مل مبىددْة وددَػْةب دد املدةةة  دد ٍودة   إَدد ةب دد املدةب دد ث ,ةاضدد

 املدةب د ث ةة(ةانعملَدْةب دةة2016اَانة َ اةل نٖ ةدمبىْةعملَنٕةىنثحةكهدبة)ةب  ث .ة

رةج اَددْةثوددنمبهةسل ددن ةثملددفةب٢يددنهةب٢  تًلددُةعدداةب ٌٍددبةًج اَددْةثوددنمبهةةة

ة.ةب   مًٍة  ٔةب  ن بةب املدة َاإْةب نىبةب٠ ُ

ٍ ضحة ملإن يةهلنةىإ ة نةغن إَدْةب  مبىدنهةب يدن رْة  د هةعملدٓةانعملَدْةةةةةةة

ثرن ددد ةب ددد املدةب ددد ث ةرةج اَدددْةب نلدددبةب ودددنمِةًب ادددنرة ددد ٔةب ددد املانيةرةةةة

ب  نٍرْةب  رملَ ٍْةب٢ة نةه نكةب رملَ ةث ةب  مبىنهةب ين رْةب اةجٌتملاةس ة

عدد  ةًخددٌدةاددنًية َ واددن,ةً غملددبةب  مبىددنهةمتدد هةبجتنهددنهةبجين َددْة دد ٔةةةةةةةة

ب املانيةًب  ٝبةوٌةب  املدةب د ث ةًج إَردىةرةب نثادنهةًب د بمٌةثرنملدْةةةةةة

ن دد ةبارنلددونة دد ٔةةة  مبىددنهةًخدد هةبجتنهددنهةبجين َددْة دد ٔةب  ددٝبةرةثرةةةةة

ة.ةب املاني

 حل املصلالت  إسرتاتًذًةproblem solving Strategy: 

جن دوةبٜجتنهددنهةب ت ٌٍددْةب  ٍثددْةعملددُةج اَدْةمدد مّةب  ٝثَددلةعملددُة دد ةةة

ب  ر  ةعن َدْةب يد ٌِ.ةًخدنٕةهدلبةبٜه ادن ةةةةةةة ىن َبب َ ٝه,ةًك  ة نى   ب ة

بةث ةث   ةب  ػ بهةب ينٍاْةرةب املٌثنهةًب انمه,ةهلنةٍ  ملبةث ةب رندةمد م ة

ة(129,ة2006) محدد ةس ددنبهَدةم دد ٍ ,ةةةةبةثدد ةب نًلددْةًب  دد مملدةثددعةب دد ػ به.ةةة ددإ  

ةًسجيددندةًهددلبة دد ًميةٍا ادد ةعملددُةسث نلَددْةًمدد مّةب رددندةعملددُة دد ةب َدد ٝهةةةةةةةةةة

ًث ةب  ٍنة ن دل نة نةب  مبىدنهةمد ةةةةةٌ ة ملاٌبمفةب  ٍ ّةب اةجٌبخوى.ب مل

ة  ةب َ ملْةجينع ةعملُة مل ةدبااَْة مل املدة َديةٍَدانةةةسىتبجَيتَْ نةة  إ ا

ُة  ٌعةث ةب  ىلد ِة د ر  ي,ةهلدنةٍ اادىة ملاىلنً دْةب دندّة ملٌتدٌ ةةةةةةةةةب  املد ةس د

ة(132,ة2006) ٌ نة ينية ٌخ ,ةة ملاَ ملْ.ةبٞثث ب  ة

 حل املصلالت:إسرتاتًذًة  يفملعله دور ا  

(ة دًبمةب املدددةرةسىددتبجَيتَْة دد ةة132,ة2003خلددصةئادد ةئاددٌدةب َملددْة)ة

ة:ةب َ ٝهةر

 ب  َددنمةثَدد ملْةجددنجإ ة  مبىددْةب دد املاني,ةًج ردد ةثددعةثَددٌ دةًمدد مبجودةةةةةةةةة

 .ةً ملٌمّة ا نمهدةدبااَ ودًس نمّة
 ْةةةعني ٍ ةب َ ملْةًجريَاونة  َردٌ ةب د املانيةنادعةةةةة,ملدٓةع نتدنهنةب نَٖيد

 ة.ةب املٌثنهةب  وملْة ون
 ةب  املرْة ن َ ملْةاملٌثنهب عملٓةة نٜطٝعسمٍندةب  املانية. 
 ةس رنٕةب َ ملْةًبلىلْة ثن ةب  املاني. 
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 مَنثودة  مبىْةب َ ملْة وٍندّةاواوددة دنةعد ةةةةة   نٕب٢ٍنبهةعملٓةب  املانية

 :ةطنٍ 
 ة ن َ ملْةبمجإنط نب ت َوةعملٓة  ثنةع نتنةب ٌمفة. 
 ةبٞخوبٕسدمبكةعٝمنهةخ ٍ ّة نية. 
 ْةسعندّةج  َدةبخلابهةب   يإ. 

 ودد ةمبٌلددٌعةةةثددنةٜ  َددنم ودد ةعملَوددنةب  ٝثَددلةةةب دداجرددٌٍدةب املٌثددنهةة ٍ

 .ةب وىلَىلْةب٢خن ْب َ ملْةًآةلٌٕةك  ةٍرنمةب  املانية
 ْةثينع ّةب  املانيةعملٓةتَنغْةب   نٖ ةب  ونَْٖة ملاَ مل. 

 دد ةب َدد ٝه:ة  لوددنة  دد ةبٞىددن َبةب   مٍيددَْةب دداةة اددنهةسىددتبجَيتًَْج٥

ٍرٌ ةاَونةب املدة د ًمةسجيدن ُة مل ػملدبةعملدُةتداٌ ْة ًةثَد ملْةثدنةنيدٌ ة َ دْةةةةةةةةةة

(ةًب َ ملْةهُة  ةمضَْة36,ة2009ً نيةنيرَ ةه اى.ة)ئا ةئاٌدةب َملْ,ة

ةة دد ّغنثضددْةج  ملددبةب دد ةهددُة ن ددىةٍَددانةث وددنةب  ملاَددلة ادد  ةب    دد ,ةًبةةة

 ًب ودد ة ددٌ ةمضددَْة ًةثٌلددٌعةثاددني,ة ًة دد ًثةرددنهنّةثاَ ددْ,ةًمدد ةج ددٌنةةةة

تددػ ّةرة ثددنةثدد ةبٞثددٌمةب دداةجٌبخددىةب٢ليددننةرة َنجددىةب ٌَثَددْ,ةًمدد ةج ددٌنةةةة

ةة2012 إ ّ,ةًم ةٜةج  نمةرة َدنّةب٢ليدننةسٜةثدنّةًب د ّ.ة)ىدٌلَنةهدن ةعملدُ,ةةةةةةةة

(ةً  ددُةٍ ددٌنةب ٌمددفةثَدد ملْةٜ دد ةثدد ةجددٌبانة ٝ ددْةع نتددن:ةهدد هةٍيددآةة322

ةةةةةةةةةس َددى,ةًتدداٌ ْةنيددٌ ةدًنةنيرَدد ةب دد ه,ةًمغإددْةرةب  ػملددبةعملددُةب ودداٌ ْةةةةةة

ةع ةطنٍ ةلَنطةثاَْةٍرٌ ة ىةب  ن بة.

ب داةىدإ ةجاملاودنةةةة  انةة  ةجانٍرونة  لونةىملٌكةٍ  دةب رنهَدةًب رٌبعد ة

ج إَروددنةرةب ٌمددفةب َدد  ةب ددلِةٌٍبخددىةب  ن ددب.ةً ددل  ة  نٍرددْةجيددنع ةعملددٓة

ٗ نةخ ٍدد  بةهددٌةىددملٌكة دد ةب َدد ملْ,ةًهددٌةثيدد ٌٔة عملددٓةثدد ةةةةةةة ةٍ ددٌنةمدد ةجاملدددةٍددَ

ًبٜخدنبٕبهةب داةٍردٌ ةةةة ثي ٌٔةجاملدةب إندٙةًب رٌبع ةًب ردنٖ .ةً لودنةب  َدنطةةة

نيدٌ ةدًنةة  ونةب  املدةع  ةثٌبخو ىة ٌمفةثَ  ة مل ػملبةعملدٓةب وداٌ نهةب داةةة

ة(36,ة2009)ئا ةئاٌدةب َملْ,ةة.ٌتملىةس ةب  ج

  :مسات إسرتاتًذًة حل املصلالت 

ة:ةبى    ةب إن يةهلنةىإ ةمسنهةهليةبٜىتبجَيتَْةاَانةٍملُ

 عملُةب ٝ  ْةب ٌبعَْ,ةًب  يتنٍدب,ةًلدعةب املٌثدنهةًجرٌةودن,ةًهدُةةةةةة

ة.ةهث ة  ٌبهةب  ر  ةب املاُ

 ًثدد ةب ددوٕةس ددُةب  دد ,ةمباددبة نة دد ةةةةةةٍدد دةبٜل رددن ةثدد ةب  دد ةس ددُةب ددوٕ,ةةة

ة.ةب َ ٝهةثوٍ ةث ةبٜى رنبٕةًبٜى  إنط

 طنٍرْةج مًٍةًجر  ةثان ;ة َيةٍي    ةب ردندةب د املدةب رٌبعد ة ملٌتدٌ ةةةةة

ة.ةس ةب  
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 ةس ةب دد .ة َدديةةددنمٌةة ٜ ج ضددنانةعاملددَاةبٜى روددنٕةًبٜ  َددنهةًتددٌ

,ةًٍ  َدفةب اٝمدنهة دنيةةةةب  املدةعاملَْةبٜى رونٕةرةلَعةب ملٌ ةب ا  ْ

ة.ةع نتنةب  

 جا ا ةعملٓةه هةعملدٓة ىنىدىةط د ة لَد ْةب د املد,ةًجٌخدىة ادنةٍ دٌانةةةةةةةةة

ة.ةاَونةع ونةبٜى إونمةب لِةٍ ضا ةسعندّةج  َدةبخلابهةب ين رْ

 جوٍ ةع  ةبٜى رنبمة  ِةب  املد,ةًجينع ةعملٓة  ًثةب   َفةًب  دٌبهنةثدعةةة

 .ةب إَْٗ

  :أهنًة وأثر استخداو إسرتاتًذًة حل املصلالت 

جإنٍ دددداةبجملددددنٜهةب دددداةج نً  وددددنةب  مبىددددنهةًب إىلددددٌثةب دددداةبىدددد   ثاةةةةةةةة

سىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝه,ةًمَددنٌة  نهددنةرةجاملدددةب وددنمبهةًب اددنمهةب  املرددْةةةة

ةة وليةبجملدٝه,ةًب داة  د هةعملدٓة لودنةج ادُةب د ر  ةب  نمد ةًب  د ثملُة مل دٝبةةةةةةةةةة

نمبهةب إىلددديةب املاددُ,ةً دد ةب َددد ٝهة اددنةج اددٓةمًلةب  ادددنًنةةةةةًج يددإودةثوددةة

ًب اا ةب انعُة  ٍود.ةًجنبعُةب رنًيةب رندٍْةًب ٌَ ةًبٜجتنهنه,ةًج ا دعةة

 ن٢جين َْةًب  َنطةرةب ااملَْةب  املَاَْة ٌخٌدةه هةث ةب  مبىْ,ةًهدٌة د ةةة

مبهةب َدد ملْ,ةًسهب ددْة ن ددْةب  ددٌجنة دد ٔةب  ددٝب,ة اددنةجيددنهدةرةج اَددْةب ردد ةةةةةة

ةةب داةمد ةجرن ملدودةرةب يد رإ ةةةة ب ارملَْة  ٍودةهلنةٍاا ةعملٓةثٌبخوْةب َد ٝهة

ة:ةًة  ةبى انبحتةل نٖ ة اضةهليةب  مبىنهةاَانةٍملُ

س ةمَدنٌة  دنةةةةJiwon Hwang , and et all (2016)دمبىدْةةًمد ةهد ااةةة

سىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝهةرةثٌبخودددْةعيتددوةب  ددٝبةكًِةتدداٌ نهةب ددد املدةةةةةةة

(LD ةرةب)جٌتددملاةب   ددنٖ ةس ة نةهددليةبٜىددتبجَيتَْةجاادد ةعملددٓةةةًنٍنلددَنه,ة

 اددنةهدد ااةةنييدد ة ددإ ةرةبٞدبٕةب نٍنلددُة مل ددٝبةكًِةتدداٌ نهةب دد املد.ة

ُةب يدَ ةمثضدننةةةدمبىْة بٜىدتبجَيتَنهةب رضدملْةةةة ِس ةني ٍد ةة(ة2016)ةب  ىدٌم

 ملدددودةةرةب  ددد  نٍ (ةنيودددَملَن ,ة)ب  ردددٌمنية   بَٖدددْ ددد ٔةجٝثَدددلةب ن ملدددْةبٜ

ًخدٌدةاددنًيةةةثدندّةب نٍنلدَنه,ةًمد ة ىددرنهةل دنٖ ةب  مبىدْةعد ةةةةةةةر ملاَد ٝهةة

 َ بىدد   بثودةةرةب  دد  نٍ (ةنيوددَملَن ة,)ب  رددٌمنيةنة ددنيةب  ٝثَددلدب ددْةس وددنٖ

جاددؤةخلددايةةًب دداةثددندّةب نٍنلددَنهةربىددتبجَيتَنهة دد ةب َدد ٝهةب   ملرددْة

ةة.ة(ًنث   نًة ةٌن,)ث رٌمىٌبٕة نلٌبةةثي ٌٔةب  ىلوَ ًة,ب املد

(ةس ةًخددٌدةاددنًية2015ًمدد ة ًلددىلاةل ددنٖ ةدمبىددْةىددنمّةئادد ة دد ةهًٍدد ة)ة

ةةةةةةةةةةةةةةدب ددددْةب وددددنَٖن ة ددددنيةبجملاٌعددددْةب  يتنٍإَددددْةب دددداةبىدددد   ثاة دددد ةب َدددد ٝه

ْةةةةة ةةرةجددد مًٍةثدددندّةب رردددىة  ٝثَدددلةب ودددفةب يدددندٌةبٜ  ددد بُٖةمب دددْةب  نثددد

ٜة ع َندٍددْة وددنبةبجملاٌعددْةًبجملاٌعددْةب ضددن  ْةب دداةبىدد   ثاةب  نٍرددْةب

ب  يتنٍإَْ.ة انة َ اةًخٌدة  نةانع ةًمٌِةٜىدتبجَيتَْة د ةب َد ٝهةع د ةةةةة

ُةةةةة ةةةةثيدد ٌٍنهةب  ددل نةًب رودددةًب  ىلملَدد ةًب  مخددْةب  ملَددْة ٝ  إددنمةب  ىلوددَمل

 ة.ةثعةًخٌدة  نةلاَفةع  ةثي ٌٍنهةب   إَ ةًب ت َبةًب  رٌٍد
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انعملَددددْةة(ةس 2014)ةبثيدددد ةئادددد ةسةددددننةعإدددد ةدمبىددددْةًجٌتددددملاةل ددددنٖ 

رةج اَددْةثوددنمبهة دد ةب َدد ملْةرةثددندّةةةةةهب َدد ٝة دد ةسىددتبجَيتَْبىدد   ب ة

.ةً  د هةةةثرنملْة ن  نٍرْةبٜع َندٍْب املٌ ة  ٔةجٝثَلةب ن ملْةب٢ع بدٍْ,ة

ةةةةةةةةانعملَددْةسىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝهةة(:ةعملددٓة2013)ةعوثددُىدداَ ةئادد ةةدمبىددْة

ب نٍنلددَنهة دد ٔةجٝثَددلةةةةر  ةب٢ دد بعُةج اَددْةب  ىلوددَ ةًثوددنمبهةب دد رةةةةر

ة.ةب وفةب ثنلُةب٢ع بدِ

عَ دْةةدددةةطردن ةةس ة نةبٞةCristine H. Legare (2013)ًجَ ةل دنٖ ةدمبىدْةةة

ْةةةةةةدددددةب  مبىددْ ًجٌ َدد ةبٜا ددنمةةة,يىلدداةثاودددةبىدد   ب ةطنٍرددْةطددنلةبٜىددٗمل

    ةطنيةسىتبجَيتَْة د ةب َد ٝهةرةج اَدْةمد مجودةعملدٓةجٌ َد ةًج دٌمةةةةةةةة

ب املٌثنهةكبهةب وملْ,ةًجٌتُةب  مبىدْة ضدنًمّةجدإبةطنٍردْةبىد   ب ةطدنلةةةةةةة

بٜىٗملْة  دبّةجا ا ةعملٓة  ةب َ ٝهةهدُةطنٍردْةثثن َدْة  املدَدةبٜطردن ةةةةةة

ة.ة َرَْةجٌ َ ةبٜا نمةًب يَ نّةب ران ْ

اان َدْةل دن ة دإ ةةةةس ةة(:2013)ةدىٌمُسٍونبةطنميةاةل نٖ ةدمبىْةً ًلىل

  ةب َ ٝهة   اَْة اضةثونمبهة د ةثَد ٝهةجَدػَ ةةةةةسىتبجَيتَْلٌٕةةر

ْةةةةة ونةب َددإ نهةًتددَنلة ةةةةةةةةةة.ة دد ٔةطددٝبةج  ٌ ٌخَددنةب دد املدة  ملَددنهةب ت َددْةب  ٌعَدد

ةسىددتبجَيتَْةس ة ددية  ددنة(2010)هدد ااةدمبىددْةس ددنبهَدة محدد ةب يددَ ةرة ددنية

 دد ةب َدد ٝهةثر ٌ ددْةب  ونٍددْةعملددٓةب ملددٌ ةبٜ   نمٍددْة َدد ٝهةب اجمددْةةةةةةةةة

س ة نةسىدتبجَيتَْةةاةجٌتدملةًب  املَاَْة  ٔةطٝبةت ملردُةب يداْةب ارملَدْ,ةةةة

ة0.01ثيد ٌٔةةنةجد   ةدب ةع د ةةةاب ياْةب ارملَْة ً  ةب َ ٝهةثر ٌ ْةب  ونٍْة

 نةبى   ب ةسىدتبجَيتَْةةًن,ةةثا    نمٍْة مل ٝبةرةبجملاٌع نيب ملٌ ةب٢ةعملٓ

 دد ةب َدد ٝهةثر ٌ ددْةب  ونٍددْةعددٌحتةبارددنحتةب يدداْةب ارملَددْة دد ٔةطددٝبةةة

ب دن نةثداًكةةةةئادٌدةعإد ةةًبجرراةثاونةل دنٖ ةدمبىدْةةةة.ْبجملاٌعْةب  يتنٍإَ

ٍ دةةةةة  ن(ةعملٓة2012) ج اَدْةةرةنةبى   ب ةسىتبجَيتَْةجد مًٍة د ةب َد ٝهةس   نم

ةة.ةب انرة  ٔةب  ٝبةبٜ   نمِةًب  ىلوَ ب  ر  ة

س ةةRonny Scherer, Rüdiger Tiemann (2012)ل نٖ ةدمبىْةةًجٌتملا

 د ةةرةىنع هةب  دٝبةكًِةتداٌ نهةب د املدةةةةم ة نةسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهة

 دددددنيةبىددددد   ب ةةبمجإنطَدددددْةًخددددد هةعٝمدددددًْة,ب يدددددنٖ ةب َدددددرٌٍْةب نٍنلدددددَْ

 اَْةب ردنهَدةب يدن َْةةةًجة,بٜىتبجَيتَْةًهٍندّةدمخنهةب  ٝبةرةب  ىلوَ 

 .ةًج ٌلاة  ٔةب  ٝبةًب املانيةبجتنهنهةثرإٌ ْة ليةب  نٍرْة, نٔبٞ

انعملَددْةبىدد   ب ةة(ةس ة2010)مٍددنةعملددٓةىددا ةةة اددنة ًلددىلاةل ددنٖ ةدمبىددْةةةة

ب ملػْةةرسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهةعملٓةج اَْة اضةثونمبهةب   ن ْةب٢  بعَْة

ْةةةة انطادْةة.ةً ٍضدنة َ داةل دنٖ ةدمبىدْةةةةةب رنليَْة د ٔةجٝثَدلةب ن ملدْةب٢ع بدٍد

اان َْة نلنث ةمنٖدةعملٓةسىتبجَيتَْة  ةب َد ٝهةة(:ةس ة2012)ةعرَرُتإىلٓة

ة.ةةج اَْة اضةب رنهَدةب املاَْة  ٔةطر ةب نًلْةر
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الددنث ةس ة نةه ددنكة  ددنة ة(2004) دد مةئادد ةٍددإَبةًجٌتددملاةل ددنٖ ةدمبىددْة

 ملاَدد ملْة دد ٔةجملاَددلبهةب وددفةةب٢ دد بعُج اَددْةب ردد مّةعملددٓةب دد ةةُةرس نبٖدد

ُةب نب ددعة ُةج اَددْة  اددندةب دد ر  ةةةًدً ددْةب  ٌٍدداةةةرةبٜ  دد بٖ ب ملر ددُةة)ةب٢ دد بع

 ة.ة(ًب َ ملُ

اان َدددددْة(ةس ة2011)ةب دددددنمح ةئاددددد ة لدددددٌمةعإددددد دمبىدددددْةل دددددنٖ ةً ٍدددددنمهة

ً ددد بهةثدددندّةةةرةً ددد ّةثددد ةةةسىدددتبجَيتَْةب ددد املدةب  ان دددوة دددٌ ةب َددد ملْةةةةة

ج اَددْةب وددنمبهةةةب ودد نعُةرةب ثددنلٌِةب ثددنلُج  ٌ ٌخَددنةب  ون ددنٕة دد ٔةب وددفةةة

ب  اددنًلُ.ة اددنةةوددٌةب اادد ةةةًبٜجتددنيًب ردد مّةعملددٓة دد ةب َدد ٝهةةةةة,ب ااملَددْ

اان َددْةس ةة(2010)ة نهدننةمندنةةًدمبىددْةب يداَ ةئادٌدةب يدداَ ,ةةةجٌتدملاةل دنٖ ةةة

ةةةةةةةةجدد مًٍةثإىلدديةب ثرناددْةب٢ىددٝثَْةةةةةرسىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝهةةةةبىدد   ب 

ة.ةةةج اَْةب ر مّةعملٓة  ةب َ ٝهة  ٔةطن إنهةب نثاْةر

ٍ ضحةهلنةىإ ةج ٌعةبجملنٜهةب داةج نً داةاَودنةسىدتبجَيتَْة د ةب َد ٝهةةةةةةة

بٜة لونةجن وهةرةب  مبىنهةب   إَرَْةًلااة نيةب نلإنيةب ونمِةًب ادنرةة

ث نلَْة مل ةدبااَدْةًب دنمّة د ٔةب د املانية  ىلرَد ةةةةةةًم مجونةعملٓةج اَوانةثعةب

ة.ةب  هةًهٌة  ةب َ ملْةب  نً ْ

ًمددد ةبىددد    ةب إن ددديةسىدددتبجَيتَْة ددد ةب َددد ٝهةرةب إىلددديةب دددن ُةثدددعةة

بجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَددْةثدد ة ددٝ ةجريددَدةب وددنمبهةب ااملَددْةٜىدد   ب ةةةةةة

ْةة ثدد ةب َدد ٝهةةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةب املاددُةس ةجماٌعدد

ًب ٌبمددفةب ػنثضددْةب دداةجددث ة دد ٔةب دد املانيةب دد ّةًب  بااَددْةثنً ددْة ملددونةةةة

ًثدد ةهددليةب َدد ٝه:ة َرَددْةبٜىدد رندّةثدد ةب٢لتلدداةرةج إَدد ةبدًبهةب إىلددية

ب املاُة نٜى رونٕبه,ةًبٜ  إنمبه؟ة َفةٍ دة رظةلي ْةب  َنطَْةث ة

ةةةةةةةةملىلٌىدددإْةب يدددىلن َْةدًمب ةثملرددنهة ثددد ةب املادددُة  ثدددننةعملدددٓةب٢لتلدددا؟ةهددد ة ة

رةب دد ةثدد ة  دد ةب ودد اْةً  دد ةب  ىلَددو؟ةهدد ةة  دد ةبٜىدد رندّةثدد ة  دد ةةةةةةةةة

ج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةنيملَدد ةثضدداٌنةب ددٌبدةب٢عٝثَددْ؟ة َرَددْةةةةة

ب وددٌ ةعملدددٓةجرنٍدددؼة ملإَنلدددنهةب دداة ةجتاَاودددنةرةبٜى رودددنٕبهة  َدددن ةدًنةةة

 .ةخو ؟ة...سخل

 احلىسبة السحابًة: 

ْةة  ,ةع دد ثنة2006ب ٌىدإْةب يددىلن َْةًبىداْةبٜل َددنمة  دٓةعددن ةةةةةج د ة ملادد

,ةب ددنًَٖةب   رَددلِة ٌخدد ةرةك دد ةب ٌمدداةEric Schmidtةمٍدد ةتَدداس دد  ة

ا نهددنةمبةث ددلةك دد ةب ددنيةةةٍدداإَْة ددنة تددإىلاةًمدد بىدد   ب ةهددلبةب ودد ملح,ةةة

.ةت ملرددددْةْرددددٍ  ثنةثدددد ةعَددددنٍ ةطنة ددددةنٍدددد دةبىدددد   بثوة َدددديةب ددددن ُ.ة

(Greenbaum, D., & Gerstein, M, 2011, 41)ةة.ة
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ًمددد ةبل َدددنهةرةب يددد ٌبهةب رملَملدددْةب نلدددَْةثوددد ملىلنهة دددث ّةجدددنجإ ةةةةة

 ن ٌىددددإْةب يددددىلن َْةً ادددد ّة ٍدددد ن ةت ملرددددْ,ةاو ددددنكة دددد ثنهةب   ددددوٍ ةةة

ْةةة,ب ٌىَرٓةب يىلن ًَْب يىلن ُ,ة  ل ادْةب  َدػَ ةةةً د ةةة,ًب   إَردنهةب يدىلن َ

ث  ددٌمّةجا ادد ةعملددٓةلردد ةةةةةجادد ةب ٌىددإْةب يددىلن َْةج  ٌ ٌخَددنةةةًة.ب يددىلن َْ

ْةةةةة,ب ان دددْ ةًثيدددن ْةب   دددوٍ ةبخلنتدددْة ن نىدددٌبةس ةثدددنةٍيدددآةب يدددىلن 

(Cloud) ًهددُةخوددنهة ددند ةٍدد دةب ٌتددٌ ةس َددىةعدد ةطنٍدد ةب٢لتلددا,ة   ىلددٌ ةةة

ة2013)م دنبةادنٍوةبمحد ,ةةةة نبث ةج  ٌ ٌخَنةب املٌثدنهةثد ةث  يتدنهةس ة د ثنه.ةةةةة

ثددد ةًخدددٌدة ددد ةب إَنلدددنهةًعملدددٓةع دددًةثدددنةني نخدددىةب ٌىدددإْةب  رملَ ٍدددْةة(ة21

ةًب ابث ةًب   إَرنهةب اةجي اا ةًٍ َدٗونةب يد    ةعملدٓة خووجدىةبخلنتدْ,ةةةةة

ْةةة    ددوٍ ة ِةثدد ةةب يد    ةةادالنة"ةب ٌىددإْةب يدىلن َْة"ةجرددٌ ةعملددٓةعد  ة نخدد

ْةةة  ددنبث ةث  ٌعددْة ًةثاردد ّةممبددنةحي ددن ةةةةة ًةس ة, َنلنجددىةعملددٓة خووجددىةبخلنتدد

ةًثد ةب دابث ةةة,حي ثةث ةعاملَدنهةةًثنة, إاضةث ونةار ,ة لبة  ةثنةٍي    

ْةةةةٍد دةثد ة دٝ ةةةة عملدٓة نىددإنهةةًج إَردنهةةة,ًتدٌ ىةس ةثملرنجدىةً َنلنجدىةب  ولد

ةة(25,ة2012,ةRatten, V)ة.عاةب َإ نهة اَ ّةع ى

عملٓة ملاْة ٌىإْةىىلن َْة ملادْةب يدىلن ْةارد .ةسكب ةهدُةةةةةب  ث ةٍ مل ةً

ةةةةبخلنتددْة ن نىددٌبج  ٌ ٌخَددنةجا ادد ةعملددٓةلردد ةب ان ددْةًثيددن ْةب   ددوٍ ةة

ًهُةخونهة ند ةٍ دةب ٌتٌ ةس َىةع ةطنٍ ةب٢لتلدا.ةةة,س ةثنةٍيآةب يىلن ْ

 َديةجدٌانةةةة ولبةج ىلٌ ة نبث ةج  ٌ ٌخَدنةب املٌثدنهةثد ةث  يتدنهةس ة د ثنه.ةةةةة

ب ا ٍدد ةثدد ةب  ددٌب ُةب٢جين َددْ,ةًب  يددوَ ة ملٌتددٌ ةس ةب إَنلددنهةًب   إَرددنهةةة

ة(48,ة2012ع ة ا .ة)ئا ةعإ ةب اَ ةثاٌحت,ة

ٍ ادددنهةئاددد ةٍدددمل ٌهة)ة (ةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْة  لودددن:ةبىددد   ب ةة2016 ادددنة

(ةعدد ةطنٍدد ةب٢لتلدداة  ردد ةونةةSoftware- Hardwareب وددندمةب ٌىددإَْة)

ةRupesh Sanchati, Gaurav Kulkarniس ةب يد    ة   ثدْ...ةًٍاناودنةةةة

ٌىدإْةًب داةةة(ة  لونةبى   ب ة  ثنهةب٢لتلاة  ملإَْةب  َنخنج نةثد ةب ة(2011

مددد ةجَدددا ةبىددد   ب ةج إَردددنهةب اجمَدددنهةًطدددوٍ ةب إَنلدددنهةًب ٌتدددٌ ةس ةةة

 Sanda Porumb ٌىإْةب٢عٝلنهة ًة نى   ب ةث وْة إ نٕةب   إَرنه.ة ثدنةة

and et al(ةاَإنية نةب يىلن ْةهُةمندٌك ة  دٌا ةًتدٌ ةدبٖددةًث نىدبةةةةةة2011)ة

ندمةب نىددٌ َْةرة ِةًمدداةس ةب َددإ ْة َددنم ْةجماٌعددْة ددإ ّةثدد ةب وددةةةة

ة.ةةةةًب اةة  ةلَنهنةًجٌا هنة  دلٓةجموٌدة ًةجرنع ةثعةثٌانةبخل ثْ

 نةب ٌىددإْةب يددىلن َْة َيدداة  ثددنةة(2010ثو دد ةٍددبةمملاَددْة)ٍٛ دد ة اددنة

ْةةةةة .ةةث ة  ٍ ةي نة وندمةهلن ملْة ن وةب إَنلنهةجد دةثد ة دٝ ةثودندمة نمخَد

 يددىلن نه,ةسٜة لوددنةةجَددن ىة ددنية لددٌبعةبةةةعملددٓةب ددنغدةثدد ة نةه ددنكة اددضة ًخددىةةةةً

ْةةةةةةة ةةط ملفة يبةبخلودنٖصةبٞىنىدَْةب  اثملدْةرةب  ملدبةعملدٓةبخل ثدْةب لبجَد

ًجتاَددددعةب ددددٌبمد,ةًب نًلددددْةب يددددنٍاْ,ةًداددددعةبٜىدددد ىلرنمنهة ًٜة دددد ً .ةهددددليةة
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نخل ثْةب لبجَدْةع د ةةة بخلونٖصةجتاملونةخلب ْة ملإاضةًثار ّة ١ نٍ ,ة

وٍ ةم ةج ٌنة َنمبهةخلب ْةًب   ة,ًثنًلْةًمٌّةب ااملَنهةب٢ ونَْٖة,ب  ملب

ةةةةةةةة ملإدددن ثني,ةً   ودددنةمددد ةج دددٌنةثَددد ملْةئ املدددْة ن  يدددإْة مليتنثادددنهةب يدددٌٗ ْةةة

ةةة.ةةع ةىٝثْةب إَنلنهةب إىلثَْ

ًٍانهةب إن يةب ٌىإْةب يىلن َْ:ة  لونة  ثْةجر  ةع ةطنٍد ةب٢لتلداةةة

ًجيد ثانةةث ةمإ ةٍن نهةعن َْة  ٍونة ندثنهةعاٝمْ,ةًثٌبمد,ةًثاجمني,ة

هليةبٜث نلَنهةرةجٌا ةبى   ب ةهليةب ٌبمدةًب   إَرنهةًب دابث ةًثيدن نهةةة

ب   دددوٍ ةعددداةب٢لتلددداة ملايددد   ثنيةجمنلدددن ة ًةمبرن ددد ةًدًنةب نخدددْةس ةةةة

ة.ةني ٍية ًةج ٌٍنة ليةبخل ثنه

  :شركات إدارة احلىسبة السحابًة 

َ نةة(ةج بمةب ٌىإ15ْ ,2009)ةةJ. Voas and J. Zhangٌٍلحة ب يىلن َْةعن 

ة:ةةًث ة ٍونهنة,VimwareةMicrosoft, Sales Forceث ة ٝ ةٍن نهةثث ة

 Amazon:هدةث ٌلنجونةة ًEG2ب انًادْة نىددةبخلد ثنهةب َدإ َْةبخلنتدْةةةةةةة

 .ة  ثنهًن
 Rack space:ًهددُةجددوًدةًبخوددْةب يددىلن ْةعملددٓةب َددإ ْ,ةًجددٌانةثملرددنهةةةةةةةةة

 .ةب يىلن ْ,ةًب إ َْةب  ىل َْ
 Go Gridثْةب إ َْةب  ىل َْة مليدىلن ْةب داةجردٌ ةعملدٓةبى ضدناْةةةةةةًهُة:ة  

 .ةب٠ٜهةب٢اتبلَْة ملَ  ً,ةًب ٌٍ  ًه
 Google:جَدد ونةٍددن ْةخٌخدد ةرةجمددن ةب ٌىددإْةب يددىلن َْةثددعةئددنمةة

ةGmail,ةً Google Drive,ةًخٌخد ةدمبٍدفةةGoogle Docثيد   بهةخٌخد ةةة

ًGoogle Formsًغ هددددةب  دددث ةثددد ةب   إَردددنهةًهدددُةثٌلدددعةب إىلددديةةةة

 ب ن ُ.
 ن َددإ نهةب ٝىددمل َْةة”ة ددن ن  ةب دد بٖدة>ج ددنثٓةبه اددن ةب نثاددنهةةةًرةردد ة

 نىدددد   ب ة  ثددددْةة بثنلددددنبهة ةب  ددددٝبةثدددد ةثَددددنه ّني ا  دددد ٣لتلدددداة

,ةًثَنه ّة دنبث ةب رَد ٌٍةب  املَاَدْةعملدٓةةةةة Google Driveب   وٍ ةب يىلن َْ

ًثد ةةة,ًسخنبٕةبٜ  إنمبهةعملدٓةب٢لتلداةرة ِةًمداةةة ,YouTubeةٌٍجٌَب ثٌمع

 ِةث دددددددددددننةرةب دددددددددددن ةب دددددددددددنثاُةثددددددددددد ة دددددددددددٝ ةبٜىددددددددددد رندّةثددددددددددد ةةةة

ْةة ب ٌبىدداْ Google ث  يتددنه جماٌعددْ خددنٕهةة,رةجمددن ةب ٌىددإْةب يددىلن َ

جملدد ةبخل ددٌّة ودد هةجاوٍددوةب اادد ةب اددنعُة ددنيةب  ددٝبةًب ددٌررني,ة َدديةةةةةةةةة

)بثند دْةة Google Talk ًبىد   ب ةةةىَيو ةعملَودةسمىن ةب اٍ ةب٢  تًلُ,

)ثيد   بهةخٌخد (ةةةةGoogle Docsًب  ادنًنةرةةة,ب رٌمٍدْ(ة  نمَدْةبثنلدنبهةةة

ٜى ضددددناْةة +Google ملاادددد ةب اددددنعُ,ةعددددًّٝةعملددددٓةبىدددد   ب ةخمليددددنهة

ْةةةة ةثدد ة خوددوجودةب  رن ددْ.ةة جماٌعددنهةب  مبىددْ,ةًب ٌ ددٌ ةس ةب املٌثددنهة يددوٌ 

ةةةةةةةةةةةجملددد ةب   إَردددنهةرةب إىلددديةب املادددُةةةً ن  دددن ُة دددنً ةب إن ددديةبٜىددد رندّةثددد ةةة
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رةجمن ةب٢عٝ ةًلر ةجاملدةهليةب ونمبهةب ااملَدْةب رَد ّة ملإدن ثنيةس ةطدٝبةةةةة

ة.ةب  مبىنهةب املَن

 Forrester "ثد ةثٛىيدْة"اٌمىدتةةة Stefan Ried "ًٍٛ  ة"ىد َرننةمٍد ةة

 ملَدٌنةدًٜمةةة40.7 ٟ نثة لىةث ةب  ٌمعة نةٍ اٌةىٌيةب ٌىإْةب يىلن َْةثد ةة

.ةثثد ةهدلبةب  ادٌةب يدنٍعةرةب يدٌيةهدٌةةةةةةة2020 ملَدٌنةدًٜمةعدن ةةةة240س ةة2011رةعن ة

 ,Jonathon)ة.ب يددىلن َْةب ٌىددإْدعددٌّةًبلددىلْةٜى  َددنهةثوبٍددنةًعَددٌبةةة

2012, 10) 

 احلىسبة السحابًة خدمات أىىاع : 

يدد    ةجب ػن إَددْة(ة نة23,ة2013(ةًم ددنبةاددنٍوة)11,ة2012)ةHaroathٌٍلددحة

ة ن راددد ة ادددضةخٌبلدددبةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةىدددٌبٕة نلددداةىدددىلن ْةثددد ةلدددٌعةةةةة

 َددية Software as a Service (SaaSج إَرددنهةب اجمَددنهة   ثددْة)ةة

 نخل ثددْةعدد ةطنٍدد ةب٢لتلدداة ٌبىدد ْةةةب يدد    ةَددتكةٍب  ملددٌبةاردد ة نةة

 Googleة-ةGmail ادضةب اجمَدنهةب  دإ ّةثثد ةةةةةةرجمنلَدْةةًهدُةةث ودرح.ةة

Docsاددضةب اجمَددنهةبٞتددػنةثثدد ةةة ًFresh Books.ةب إَٗددْة ًةب  وددْ ثددنةة

ةةةةةةةةةةةةودددُةجماٌعدددْاةPlatform as a Serviceة(PaaS)ة   ثدددْةب نىدددٌ َْ

.ةًجا داةةproviderث ةب اجمَنهةٍد دةبى ضدنا ونةعملدٓةب إ َدْةب  ىل َدْة دوًدةةةةةةة

Force.comً,MicrosoftAzureة ثثملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْة

ةInfrastructure as Service (LaaS)    ثدددْ ب  ىل َدددْ ب إ َدددًْ. دددن

ة,ٍيددد  َعةب ااَددد ةلَدددنةًجَدددػَ ةب اجمَدددنه,ةمبدددنةرةك ددد ة ل ادددْةب  َدددػَ ةة

ة.Amazon Web Services AWS ًب   إَرنهةب ٌهعْةثث ة

 :برامر وتطبًكات احلىسبة السحابًة 

ًبخلدد ثنهةب دداةجٌانهددنةب ٌىددإْةب يددىلن َْةه ددنكةب ا ٍدد ةثدد ةب   إَرددنهة

ة:ةث ونة اثن ة َن ْةخٌخ ةب   إَرنهةب  ن َْ

 ثنهةب اٍ ةب٢  تًلُة   Gmail. 
 ثنهةب   وٍ ةب يىلن ُة   Google Drive. 
 ثنهةب ٌىَرٓةب يىلن َْة  Google musicة. 
 ب   إَرنهةب يىلن َْةGoogle Doc, Google Sheet, Google Formsةة. 
 ل اْةب  َػَ ةب يىلن َْة Google Chrome OS(2016.ة)ئا ةٍمل ٌه,ة 
 جَػَ ةب رَ ٌٍهنهة YouTube. 
 Google Talkة)بثند ْةب رٌمٍْ(ة. 
 ْ ةٍإGoogle+ ةبٜخ انعَْ...ةبخلة. 

(ة نةثدددد ةث  ملإددددنهة11,ة2013 اددددنة ًلددددىلاةًاددددنٕةعإدددد ةب اوٍددددوةًي ددددنًنة)ةة

بةٍ وددُ,ةًل ددن ةةب ٌىددإْةب يددىلن َْةثدد ة ددنبث ةً خوددوّةهددُةخوددنهة نىددةةةةةة
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جَدددػَ ةٍيددداحة نٜجودددن ة ن٢لتلدددا,ةًث ودددرحةسلتلدددا,ةثدددعةجدددٌانةبٜجودددن ةةة

ة.ة ن٢لتلا,ةًثوًدةخل ثْةب ٌىإْةب يىلن َْ

  البحح العلنٌ:  يفاحلىسبة السحابًة استخداو فىائد 

ثوبٍددددنةل ددددنبة  ثددددنّةب ٌىددددإْةب يددددىلن َْةعملددددٓةل ددددنيةًبىددددع,ةةجيدددد    ة

ة:ةونة َيةجاا ةعملٓبى   بث

 جَددديتعةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةب  ادددنًنة دددنيةةةةة:ب  ادددنًنةًب  ٌبتددد ة جَددديتَع

ىدوٌ ْةب ٌتدٌ ةس ةةةثد ة دٝ ةةةًغ هدةرةبًٞىدنطةبٞ ندةَدْةةةب إن ثنية

ٕةب ملرددنه,ة ِةثيدد   .ة ثيدد   ثنيةتدد ملرنيةجػددَ بهةعملددٓةةةًسث نلَددْةسخددنب

 نةٍرتلةجا ٍٝهةثد ة دٝ ةب ٌتدٌ ةةةةةعملٓةبٞ ندةًُىَ ٌنةث ةب يو ة

 رظةجاملَرنجى,ةًس  نمةب  ن بةعد ةطنٍد ةةةًرةب يىلن ْ,ةةب إن يس ةثملفة

 (,Haroath, Crowe, 2012ة11)ة.ب   ن 
 ب  دددث ةثددد ةب دددٌبمدةةةب يدددىلن َْجدددٌانةب ٌىدددإْة:ةجدددٌا ةً ردددضةب   دددن َفة

ب ملرددنهةًبٞدًبهةة ًةجودداَدة نةٍرددٌ ة  ىلاَدد ة ملإن دديًبخلدد ثنه,ةسكةة دد ة

ب يدىلن ْةً دل  ةةةةس ةبٜ  إنم(ب إىلثَْة) نٜى رونٕ,ةًنيملَ ةب ضاٌن,ةً

ًةج  رُةب نخدْةب ة ًجرملد ةثد ةج دن َفةب  إنعدْةًب  يدل,ةً د ةثدنةةةةةةةةةن ,ممَدةَودنة

ب ددٌبدةب  املَاَددْةةس هددٌةخوددنهة نىددبةة  ددىةثدد ةب ٌتددٌ ةةةةب إن دديحي نخددىة

نىدبةةب ب   ملرْةعملٓةب يىلن ْ,ةاملدةٍا ةث ةب ضنًمِةٍدنبٕة ىدنعة خودوّةةةة

ً دل  ةةةب   وٍ َْةب ض اْة رظةب إَنلنه.اضملون,ة ًةٍنبٕةب ٌ  بهة  ًة

ة  ةج إَ ةًجٌهٍدعةبٜى رودنٕبه,ةًبٜ  إدنمبهةًسمىدن نةس ةب رىلٌتدنيةةةةةة

عدداةثٌبمددعةب  ٌبتددد ةبٜخ اددنعُة ًةب اٍدد ةب٢  تًلدددُةثددعةجددٌا ةلرردددنهةةةةةةة

 ًةةجددنب َصةب ددابث سمىددن ن,ة ن٢لددناْةس ةجددٌا ةج ددن َفةب وددٌ ةعملددٓةةة

ًةة ًرةب ودٌ ةعملددٓةب دندًدةًجرملَدد ةةةةب ودَنلْ.ة د ثنهةب ت َدبةًب  َددػَ ة

 C. Hutchinson)رةًمداةمَنىدُةً يدوٌ ْةًٍيدن.ةةةةةةب رنمد ةث ودنة د ةك د ةةةة

and J. Ward, 2009, 19)ة

 ب مليتدٌٕةس ةاىلدصةىديتٝهةب يدىلن ْةع د ةةةةةةة ملإن ديةة د ةةة: رظةب ييتٝه

 وٌ ة ِة دٝهة ًةثَد ملْ.ةًب  ىلرد ةثد ةىديتٝهةب د  ٌ ةًس ردنٕةل دنّةةةةةةةةة

مدد ثاةةب ددندًدةًبٜىدد يتن نهة نلدداةثددنةكبةسملددْ,ةًب    دد ةةعملددٓةب ملرددنهةبثاة

 ٝ ة.ة  ةٜةث   نّةثث

 ْةجتن دْةةة ملإدن ثنيةجر  ةب ٌىدإْةب يدىلن َْةةةة:ىوٌ ْةب   رَل   ثدنةةةعملاَد

ان يددىلن ْةنيدد رظة  دد ةٍددُٕةرةث ددننةًب دد :ةىدديتٝهةةةةة,ثٕٝثددْةًانعملَددْ

ة15جودد ةس ةةًطددنيةب نبىددملْةًطنٍرددْةب رددظةًثيددن نهةطددوٍ ةة,ةب ددندًد

جوداَدةًبل ددن ةًجٌهٍددعةةب دد  ٌ ةس ةب   ددن ةةودة د ةًب إددن ثٌنة,ةخَيتن نٍداة

بٜى رودددنٕبهةًبىدددد  ٝعنهةب دددن ِةًبٜ  إدددنمبهةًنيملَدددد ةةةةةًب ٌتدددٌ ةس ة
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 ,Google Sheetب ضدداٌنةثدد ة ددٝ ةج إَرددنهةخٌخدد ةب يددىلن َْةثثدد :ةةةةةة

Google Formsة. 
 ملايددد    ة ن ٌتدددٌ ةس ةلَدددعةةةب يدددانلة يدددنة دددنخوةب  دددننةًب وثدددنن:ة 

 ً  ثنجىةث ة ِةث ننةًرة ِةهثننةعاةب٢لتلا.ة, إَرنجىج
 َدديةجمل ددو ةب َددن ْةب ر ثددْةخل ثددْةةةة:لدداننةعادد ةبخل ثددْة َدد  ةدبٖدددةة 

ْةةةة ًعاملدونةةة,ب ٌىإْةب يىلن َْة ن     ةث ةجٌانةبخل ثدْةعملدٓةثد بمةب يدنع

 ةة.ة  رنّٕ
 ْب اةجر ثونةبخل ثنهةب يىلن َْة ملرَن ةة:ب٢اندّةث ةب إبةب  ىل َْةب ض ا

ًج إَرونةًب وٌ ةعملٓةب ندًدةًج ٌٍد هنةةٜ  إنمبهةى  ٝعنهةب ن ِةًب ن

 .ةًب وٌ ةعملٓة اضةب املٌثنهةبٜ ونَْٖ
 ْجدددٌانةب وٍددد ةثددد ةب نًلدددْةرةث ن ردددْةثدددٌبمدةج  ٌ ٌخَدددنةةةةًب  اددد د:ةب نًلددد

ٝ ةب املٌثنهةث ة ٝ ةجماٌعْةًبىاْةث ةبخل ثنه ةب  انك ثَنم ْةةااث

ج رَدلةبٞدًبهةةث ة ٝ ة  ثنهةب ٌىإْةجٌانةىوٌ ْةًثنًلْة  اةع د ةة

.ةًجردددد  ةسث نلَددددنهةب ددددن  ةعدددد ةب  نٍرددددْةب  رملَ ٍددددْةب   ملرددددْةب إىلثَددددْ

 ًب اٍد ةةةس  تًلَْ,ةثث ةب َإ نهةبٜخ انعَْةًب  ٌهٍعة   ثنةث ةطنٍرْ

 (D. Chappell, 2008ة.72)ة.ب٢  تًلُة ًةب ٌبمعةب٢  تًلَْ
 ب ٌىدإْةب يدىلن َْةب   دٌمةًب  ٌىدعةثد ةةةةةةةة د ةثد ة دٝ ةةةة:من ملَْةب  ٌىع

 ادنةة ٝ ةب  رنةعملٓةب ن انهةب  نىإْةب ٌخٌدّةعملٓةثٌمدعةثدوًدةبخل ثدْ.ةةةة

ب ٌىددإْةب يددىلن َْةب يددنعْةرةبٜلضددان ةًب  اددنطُةثددعةب  ر َددنهةةةجضددا ة

 .ةب  ٍثْةعملٓةب٢لتلا
 :ّٕة دددد ة ملىلٌىددددإْةب يددددىلن َْة نةجيدددداحة ملايدددد   ثنيةةةب  مددددْةًب  رددددن

رةج إَد ة دًبهةب إىلدي,ةًجرملَد ة   دنٕةب  ىلَدو,ةةةةةة ملٌتٌ ةس ة عملٓة رنّٕة

ةًب ودد اْةرةب  َددنمبهةب اَ ددْ,ة َدديةٍيددنع ةىددوٌ ْةب   إَدد ,ةً يددنط ىةةةةةةة

 .ةب إن يةرةج إَ ة دًبهة ثى
 َْددْ,ةس ةب  رددنّٕةًب رانةٍر رددنًنةخددنثاُةب إَنلددنهة ددث ةثدد ةة:ةبٜىدد  بث 

ب ٌىددإْةب يددىلن َْةثدد ة رددنّٕةبىدد   ب ةب ددٌبمدةب نىددٌ َْ,ةةةةةةاَاددنةجوٍدد ةة

س ة,ةًجٌانةسث نلَدْةب ٌتدٌ ةةةب إَنلنهًجٌانةب ٌماةب إلً ةرةب وٌ ةعملٓة

,ةًني ددة  داةةةىداْة  داةةً ينعْةً يوٌ ْة إ ّةةب ندًدةًبٜى يتن نه

رةمإددٌ ة ًةماددضة اددضةبٜىدد يتن نهةثدد ةب رىلٌتددنية ددناضةب وددٌ ةةةةة

 .ةبى يتن نهةلنموْةث ودةعملٓ

  احلىسبة السحابًةاستخداو حتديات : 

ة:ةثنةٍملُةع  ةجإبةب ٌىإْةب يىلن َْةب إن يب  ىل ٍنهةب اةجٌبخىةث ة

  بٞثددددد :Security ة وٌتدددددَْةب إَنلدددددنهةهدددددُةثوددددد مةب رملددددد ةب نَٖيدددددُة

ب يدد   ثٌنةٜةةمل ددٌنةب يددَ نّة ًةٜةٍاناددٌنة ٍدد ةٍدد دةطددوٍ ةب إَنلددنهةةةةة
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ةةةةةةةةةةةةةةةًب دددإاضةٍدددنٔة نةب املٌثدددنهةٜةج دددٌنةيث دددْةسٜةع ددد ةسدبمجودددنبخلنتدددْة ودددد.ة

رةٍإ ْةدب ملَْ,ةًب إاضةب٠ نةٍنٔة نةجٌا ةبٞث ةب دٝه ة ضداننة ردظةةةة

ب املٌثددنهةًىددٝث ونةهددُةثيددٌٗ َْةثددٌانةبخل ثددْ,ةاوددٌةب ملددو ة  ددٌا ة  َددْةة

ً دًبهةًثيددد ٌدعنهةطدددوٍ ةيث دددْ,ة وٌتدددنةسكبةثدددنة دددننةةةة,ني َدددْةمٌٍدددْ

ٝ ةثندٍن  ة(Schubert, Lutz, 2010, 12)ةعملَون.ةىَ  لةثرن 

 ب  َػَ ةب إَب Interoperability:ْةة ة دٔةني دةثوًدِةبخل ثنهةب يدىلن َ

ًثر بمةب د ىل دةرةب إَٗدْةةةةControlب يَ نّة َيةجا ةةتنطنة إ ّ.س ة

ة.ةب يىلن َْةهنخًة إ 

 ٕبٞدب Performanceب٢لتلددددا,ةهثدددد ةةٍدددد دةب ٌتددددٌ ةس ةب يددددىلن ْةعدددداةةة:ة

ب ٌتٌ ةرة  ةبٜجونٜهة نيةب ي    ةًب إَْٗةهٌةثد ةبٞثدٌمةب داةجيدبةةةةة

 .ة  لهنةرةبٜع إنم
 ب ودددنمبهةSkillsملىلٌىدددإْةب يدددىلن َْةة اوددددةةب إن ددديثددد ةب وددددة نةة ملددد ةةة:ة

,ةًبٜجتنهددنهةب دداةة دد ةب   َددفةثاوددن,ةبٜىدد رندّةثدد ةج إَرنجوددنً َرَددْة

ن َفةًب رٌبٖدد ةرة دد ةلودد ,ة اددنة نةثيدد ٌِةة ددنيةب   ددةً نةٍدد دةب ٌبهلددْةثددن

ة.ةب ثرْةث ةب اٌبث ةب نَٖيْةب اةجيبة  لهنةرةب يإنن

ت ملددفةة ملإددن ثني نةب ٌىددإْةب يددىلن َْةجردد  ةةٍ ضددحة ملإن دديةهلددنةىددإ ة

,ةرة ددنيةٜة دددب ددٌبمدةًب رددن ة   ددٌٍنةج إَرددنهةىددوملْةبٜىدد   ب ةًاان ددْةةة

ْةةجدددوب ةه دددنكةب ا ٍددد ةثددد ةب  دددنًهة َددد نةبٞثددد ةةةة ة,ًبخلوٌتدددَْةرةب يدددىلن 

ًثا ددددةهدددليةب  دددنًهةجدددنجإ ة  ٌلودددنةج  ٌ ٌخَدددنةخ ٍددد ّةٜةجدددوب ةج  دددٌم,ةةةةةةةة

ْةةة سنةج إَدد ةثروددٌ ةب ٌىددإْةةًة.ً ن  ددن ُةااللوددنةة دد ة نةجادد ةثَددن  ةثٛم دد

ٟعادن ,ةسكة لودنةةة ًهلنمى  نةة,ب يىلن َْةىَىل ثة ٌمّةًلرملْةرة َنج نةب ٌَثَْ

دةب ٝهثدْة ملاد املانية   رَدلة ِةعد دةثد ةةةةةةة  ة نةجٌانةب إ َْةب  ىل َْةًب ٌبم

ب ون ةعملٓةب يىلن ْةثعةب  رملَ ةث ةب   ملردْة ادنةجرد  ة ددةسث نلَدْةب ٌتدٌ ةةةةةةة

 .ة  اَْةل اْةث ةب املٌثنهةب  ٌانّةعملٓةٍإ ْةب٢لتلا

  :ٌاستخدامات احلىسبة السحابًة والبحح العلن 

إْةجإنٍ ددددداةبجتنهدددددنهةب إىلدددددٌثةًب  مبىدددددنهةب يدددددن رْةرةج دددددنً ةب ٌىدددددةةةةةة

ةًبى   بثنجونة إَْٗةجاملَاَْة ًة   إَرنهةة  ةبٜى رندّةث ون:

انعملَددْةل ددن ةمددنٖدةة َددننة(ةس 2015)ةب اوٍددوةس ددنبهَدةاددن ةعإدد ىددااةدمبىددْة

عملدددُةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةًثادددنٍ ةب٢دبمّةب٢  تًلَدددْةرةج اَدددْةب ٌبلدددبةةةةةةة

ب اناَدددْةًبٞدبَٖدددْة ملاودددن ةب٢  تًلَدددْةٞعضدددنٕةهَٗدددْةب  ددد مًٍةننثادددْةةةةةةة

ٌٍخد ةادنيةدب ةس ودنَٖن ةع د ةثيد ٌِةةةةةةًجإنيةث ةل دنٖ ةب  مبىدْة لدىةةةةب  وٌمّ,ة

َ دْةب إىلديةعملدُةبٜ  إدنمةب٢  تًلدُةةةةةة(ة نيةب   إدَرنيةب رإملدُةًب إاد ِة اةةة0005)

 لدىةةة ادنةةثرَنٌةبٜجتنيةب انرة ونبةب   إَد ةب إاد ِ.ةةًة,  نمْةب ٝ  ًْ

(ة إ نمدددددْةجرَدددددَدة دبٕةب ودددددن ة0005ٌٍخددددد ةادددددنيةدب ةس ودددددنَٖن ةع ددددد ةثيددددد ٌِة)
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ًةةة %(ة80ً ددنيةثيدد ٌٔةب دد ا  ةب رنلددُة)ةةةة,ب٢  تًلَددْةٞعضددنٕةهَٗددْةب  دد مٍ

ة.ة  مًٍ ونبة دبٕة عضنٕةهَْٗةب 

عدد ةانعملَددْةب دد املدةةةا َددر(:ةاردد ة2013)عاددندةلاددننةعإدد ةبهللةة ثددنةدمبىددْة

ب ددلبجُةب رددنٖدةعملددٓةس دد ٔةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةنيوددَ ةً دد ّةةةةةةة

 د ٔةطدٝبة ملَدْةب ت َدْةننثادْةب إن دْ.ةةةةةةة”ةثي ىل  نهةج  ٌ ٌخَدنةب د املدةة”

 ٌ د ّةكبجَدن ةةة ٌٍدنهةبةث ادنبدةبجملاٌعدْةب  يتنٍإَدْةةةة َيةجإنيةبمجردنعةنيودَ ةةة

ةب ددلٍ  انبدةبجملاٌعددْةب ضددن  ْة ددةثرنملددْ,ةGoogle Driveةثدد عٌثن ةمدد ثنه

اةدمبىدددْةهددد ا.ة ادددنةجاملادددٌبةئ ٌٍدددنهةب ٌ ددد ّةكبجَدددن ة ن  نٍردددْةبٜع َندٍدددْ

مَددددنٌةانعملَددددْةج إَرددددنهةب ٌىددددإْةةس ة(2016)ةئادددد ةعإدددد ةب  ددددَدة محدددد 

ٔةةةةةة ثاملادُةب ن ملدْةةةةب يىلن َْةرةج اَدْةثودنمبهةبىد   ب ةب ٌىدنٖ ةب رنٖردْة د 

ٔةًجإنية لىةةب٢ع بدٍْ. (ة دنيةث ٌىد ُةةة0.01)ةٌٍخ ةانيةدب ةس ونَٖنةع  ةثيد ٌ

دمخنهةجماٌعدْةب إىلديةرةب   إدَرنيةب رإملدُةًب إاد ِة ٝ  إدنمةب  ىلودَملُةةةةةةةة

ثوددنمبهةبىدد   ب ةب ٌىددنٖ ةب رنٖرددْة وددنبةب   إَدد ةةةةةة دبٕة  نمددْةثٝ  ددْةةً

 ة.ةب إا ِ

ٓةملدةَْة نلدنث ةجد مٍيبةمدنٖدةعةةةملانع(:ة2016)ئا ةب يَ ة مح ةً َ اةدمبىْة

ادُةب نىدبةةةملدةب  ردن ة اةملب د اةةهبنمودةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةج اَْةث

.ة َددية ةبىدد   ب ةعَددنّةج إَرددنهةثدد ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةةةب٠ ددُ

 َن ْةخٌخ ةًهُةب اٍد ةب٢  تًلدُةًثيد   بهةخٌخد ,ةًئدنكةب إىلدي,ةةةةةةة

نك ةخٌخددد ,ةًم دددنّةب رَددد ٌٍ,ةًجردددٌٍدةةًًىدددَ ةب   دددوٍ ةخٌخددد ةدمبٍدددف,ةًمندددة

خٌخ ,ةً دًبهةلَنةب  ًلنه,ةًب روٌ ةبٜاتبلَْ.ةًجإنيةثد ةل دنٖ ةب  مبىدْةةةة

 نيةث ٌىد ُةدمخدنهةبجملاٌعدْةب داةةةةةة0.05ًخٌدةانيةدب ةب ونَٖن ةع  ةثي ٌٔة

جملرددداةب الدددنث ةب  ددد مٍيبةرةب رَنىدددنيةب رإملدددُةًب إاددد ِةرةبٜ  إدددنمةب ادددنرةةة

(:ة2016 ونبةب رَدنٌةب إاد ِ.ة ثدنةدمبىدْةئاد ةً َد ةئاد ة)ةةةةةةةًبٞدبٕةب ونمِة

ار ةهد ااةس ةج دٌٍنةسىدتبجَيتَْة ملد املدةب  َدنم ُةمنٖادْةعملدٓةج إَردنهةةةةةةةةة

ةGoogle calendar(ةًجرددٌٍدةخٌخدد ةةGmailخٌخدد ةب ت ٌٍددْة) نٍدد ةخٌخدد ةةة

(ةGoogle sites(ةًثٌبمددعةخٌخدد ة)ةGoogle Docًئددنمةب يدد   بهةخٌخدد ة)ةة

(ةًمَنٌة  نهنةرة+Googleنعَْ,ةًبثند نهةب انعَْة)ًٍإ ْةخٌخ ةبٜخ ا

ج اَْةثونمبهةجواَدةب رنمبهةب٢  تًلَْةًبٜجتنيةوٌهنة  ٔة عضدنٕةهَٗدْةةة

ب   مًٍةننثاْة ََْ.ةًجٌتملاةل نٖ ةب  مبىْةس ةًخٌدةادنيةدب ةب ودنَٖن ةةة

ٖدُةة نيةث ٌى ُةدمخنهةعَ ْةب إىليةرةب نلبةب ادنرةًبٞدبةة0.05ع  ةثي ٌٔة

 ونمبهةجواَدةب رنمبهةب٢  تًلَدْة)مإملدُةً اد ِ(ة ودنبةب   إَد ةب إاد ِ,ةةةةةةة

 انةجإنيةًخٌدةبجتنيةسجين ُةوٌةسىتبجَيتَْةب  املدةب  َنم ُةب رنٖدةعملدٓةة

ة.ةج إَرنهةخٌخ ةب ت ٌٍْ
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(ةس ةثانادْةيمبٕة عضدنٕةهَٗدْةب  د مًٍةةةةة2014ه ااةدمبىدْةئاد ةم نٍادْة)ةةة

ثودددنمبهةث ر ثدددْةرةب ددد املدةب٢  تًلدددُ(ةًثانادددْةةةةةب دددلٍ ةب  ىلردددٌبة) ددد ًمّةةة

ب ردددن ةب ددداةجيدددنهدةرةجٌرَدددفةج إَردددنهةخٌخددد ةرةب ااملَدددْةب  املَاَدددْ,ةةةةةة

ًب  ىل ٍنهةب اةم ةجاتحتةجٌرَدفةهدليةب   إَردنه.ةًمد ة ٍدنمهةب   دنٖ ةس ةةةةةةة

 نةثا دددددةج إَرددددنهةخٌخدددد ة نلدددداةهلنمىدددد ونةعن َددددْ,ةًعن َددددْةخدددد  بةثثدددد ةة

(Google+ةًثدددد ةب   إَرددددنهةب ددددا)(ة نلدددداةهلنمىدددد ونةلدددداَرْةGoogle 

Calendarةًمدد ةهثملدداةب اٌمددنهةب دداةجاددتحتةج إَروددنةهددُةب اٌمددنهةب ر َددْة,)

 .ةًب٢دبمٍْ,ةًلافةثونمبهةسث ٝ ونة  ٔة عضنٕةهَْٗةب   مًٍةًب  ٝب

(:ة  دد هة2014ًدمبىددْةسمسنعَدد ةئادد ةسمسنعَدد ,ةًمٍوددن ةئادد ة محدد ة)ةةةة

َة  وددَْةب رنٖاددْةعملددٓةج إَرددنهةخٌخدد ةةل نٖيتوددنةعملددٓةانعملَددْة َٗددْةب دد املدةب 

 ملددًةرةج اَددْةثوددنمبهةب  َيدد ةب٢  تًلددُةثرنملددْة إَٗددْةب دد املدةب َ وددَْةة

ب رنٖاددْةعملددٓةج إَرددنهةب رَيددإٌكةًبٜجتددنيةب٢جيددن ُةوددٌةهددلبةب يدد ىل ث.ةةةةةةةةة

(ة2014ًجٌتدملاةدمبىددْةعنَٖددْة ملددوَُةب ااددنِ,ةًجػنٍدد ةعإدد ةب ر ددنلةب ن َملددُة)ة

 ددنيةث ٌىدد ُةدمخددنهةة0.05َْٖةع دد ةثيدد ٌٔةس ةًخددٌدةاددنًيةكبهةدٜ ددْةب وددن

ب   إددَرنيةب رإملددُةًب إادد ِة ٝ  إددنمةب  ىلوددَملُة مليتددنلإنيةب اددنرةًب وددنمِةةةةةة

 ددٌدّةبٞدبٕةب دد ربةٞعضددنٕةهَٗددْةب  دد مًٍةننثاددْةطَإددْة وددنبةب رَددنٌةةةةة

 .ةب إا ِ

(:ةس ةمَددنٌة  ددنةبىددتبجَيتَ نيةةة2015ًهدد ااةدمبىددْةً َدد ةٌٍىددفةئادد ة)ةةة

رةج رَلةثون ةب ٌٍبةعملٓةج اَْةثونمبهةطٝبة ملَْةب ت َْة مل املدةب  انًلُة

ث  رضُةًثنجراُةب  بااَْة ٣يدنهةرةسل دن ةج إَردنهةخٌخد ةب  َدنم َْةةةةةة

ًم ة ىدرنهةل دنٖ ةب  مبىدْةعد ةةةةةةًبى   بثونةًثونمبجودةرةب  املدةب   دةكبجَن .

 دددنيةث ٌىددد ُةدمخدددنهةةةة0.05ًخدددٌدةادددنًيةكًةدٜ دددْةس ودددنَْٖةع ددد ةثيددد ٌٔةةةةة

ٌع نيةب  يتنٍإَ نيةرةب  إنمةب  ىلوَ ةب انر,ةًبٞدبٕةب ودنمِ,ةًثرَدنٌةةةبجملا

ب  املدةب   دةكبجَنةع  ةب  مبىْة نى   ب ةثون ةب ٌٍب,ة نى   ب ةسىدتبجَيتَْةة

ددددةةةهبً ةدددةةب  املدةب  انًلُة ونبةبجملاٌعدْةب داةبىد   ثاةسىدتبجَيتَْة)ا دنةةةةةة

ٔةةة  دنيةث ٌىد ُةدمخدنهةةةةة0.05ةٍنمك(ةًع  ةًخٌدةانيةدب ةس ودنَٖنةع د ةثيد ٌ

بجملادددٌع نيةب  يتدددنٍإَ نية مل ددد   ةبٜىنىدددُة يددد ٌٔةدبااَدددْةب٢يدددنهة ددد ٔةةةةةةة

 .ةب  ٝبة)ث  رضُةًثنجراُ(ةدبااَْةب٢ينه

(:ةًب اةه ااةس ةمَنٌةانعملَْة نلدنث ةة2016دمبىْةثنمٍننةخنخًةثَٝدة)

منٖدةعملٓةب   نٍْةب٢جون َْة نى   ب ةج إَرنهةخٌخد ةب  رنعملَدْةرةج اَدْةةةة

 اضةب ونمبهةب نماَْةًبٜانبطةرةب  املد,ةًجٌتملاةل نٖ ةب إىليةس ةًخٌدة

ب رإملددُةةاددنًية ددنيةث ٌىدد نهةدمخددنهةطددٝبةجماٌعددْةب إىلددية ددنيةب   إَدد ةةةة

ًب إا ِة إ نمنهةثٝ  ْة دبٖودةرةب ونمبهةب نماَْةً  نمْةجرََدةب   يتنهة

ب نماَددْةمبملددفةب٢يددنهةب نماددُ,ةًثرَددنٌةبٜاددنبطةرةب دد املدةع دد ةثيدد ٌٔةةة
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:ة0.98(ة ونبةب   إَ ةب إا ِ.ةً يتدةج   ة إ ة ملالدنث ة ث د ةثدنة دنية)ةةةة0.01)

 .ة(ةرةب ثٝثةث ػ به0.99

(:ةًب داةة2015ْةئاد ةب َدنٍع,ةً ا دننةعإد ةب دنمح ةب اإَد ة)ةةةةةة ثدنةدمبىدْة ودةةة

(ةرةب د املدةب ردنٖدةةة+Googleج نً اةبى   ب ةٍإ ْةخٌخ ة ملدًةبٜخ انعَدْة)ةة

عملدددٓةب َدددنًعنهةرةثردددنمةجر َدددنهةب ددد املدة  ن إدددنهةٍددداإ نيةدمبىدددَ نية ملدددؼةةةةة

(ةطن إددْةثدد ةطن إددنهة ملَددْةب ت َددْةخنثاددْةبٞثدد ّةلددٌمّةًثدد ٔةةةة92عدد ده ة)

 وددن.ةًمدد ة روددنهةل ددنٖ ةب  مبىددْةدمخددْةملددنةعن َددْ,ةًمغإددْة دد ٔةةةةةةةملددنه ةع

 .ةةب  ن إنهةرةج نبمةب  يتن ْةرةثرنمبهة  نٔ

(:ةًب اةهد ااةس ةجٌرَدفةج إَردنهةةةة2016دمبىْةسىنبٕةهل ًلةعإ ةب  اَدة)

ب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةج اَددْةثوددنمبهةسل ددن ةب دد مًٌةب٢  تًلَددْ,ةًمن ملَددْةةةةةةة

نةب دد املدةًادد ةبىدد ا بدهدة مل رنعدد ةبٜخ اددنعُ.ةةةبىدد   بثونة  ددٝبةج  ٌ ٌخَددة

ًم ة ٍنمهةب   نٖ ةس ةانعملَْةجٌرَفةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةج اَْة

خنلدددبةبٞدبٕةب ودددنمِ,ةًب ادددنرةب دددنجإ ةمبودددنمبهةبل دددن ةب ددد مًٌةب٢  تًلَدددْ,ة

ًانعملَ ونةرةنيينيةمن ملَْةبى   ب ةب  مًٌةب٢  تًلَْ,ةًج اَْةبٜىد ا بدةة

 .ة رنع ةبٜخ انعُة  ٔةب  ٝبةعَ ْةب إىلي مل

ثٌمدعةة(:ةس ةب  ادنهةعملدٓة  دنةةةة2016ًم ةه ااةدمبىْةئا ةعإد ةبهللةجدٌلُة)ةة

ٍرد  ةب رودْةب نماَدْةب  املَاَدْةةةةةةGoogle Sitesًٍبةجاملَاُة ل  ة نىد   ب ةة

 ودددد هةج اَددددْةثوددددنمبهةسدبمّةب اناددددْة نىدددد   ب ة اددددضةج إَرددددنهةخٌخدددد ةةةةة

ًخددٌدةاددنية ددنيةث ٌىدد ُةدمخددنهةةةةةةس ب  مبىددْةةاةل ددنٖ جٌتددملًةب  املَاَددْ.

جماٌعدددْةب إىلددديةرةب رَدددنٌةب رإملدددُةًب إاددد ِة نىددد   ب ةج إَردددنهةخٌخددد ةةة

ب  املَاَددْة وددنبةب   إَدد ةب إادد ِ,ة ن  يددإْة  دد ةثدد ة  نمددْةجرَددَدةب  دد  ةةةةةةةةةة

(ة نىدد   ب ةج إَرددنهةة1بخلنتددْة ددن  ٌنةبٞدبٖددُة وددنمبهةثرددنمةرةب   وددص)ةةة

ة.ةةبمّةب اناْ,ةًب  رنّٕةب لبجَْخٌخ ةب  املَاَْ,ةًثونمبهةسد

ني ٍد ةب اٝمدْة دنيةةةةة(:ةس 2016)ة Aractingi, Edwardدمبىدْةةةاَادنةهد ااةة

ْةةةة ةةعٌبث ة رضةب   ملرْ,ةًىوٌ ْةبٜىد   ب ,ةًب ٌ ٌمَدْةًبٞثد ةًبخلوٌتدَ

ًب َدددنم ْةًب  ادددنًن,ةًبٜع ادددندةعملدددٓةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةثددد ةمإددد ةمدددندّةةةةةةة

ب ادن ُ.ةًمدد ة خنٍداةهدليةب  مبىددْةعملدٓة ىددنٌةةةةةةج  ٌ ٌخَدنةب املٌثدنهةرةب دد املدةة

(ة  ىلملَدد ةب إَنلددنه.ةًبىدد    ةةPLS-SEMمنلخددْةب اند ددْةب َ ملَددْة)ةةْل نٍدد

عددد ةبىددد يتن نهةب َدددنم نيةثددد ة ميدددن ةج  ٌ ٌخَدددنةةةة مل َدددفب إن ددديةبىددد إَنلنة

ب املٌثددنهةرةثٛىيددنهةب دد املدةب اددن ُةب ٌخددٌدّةرةب ٌٍٜددنهةب  ىلدد ّ.ةً ٍددنمهةةةةةةةة

بٞثددد ةًبخلوٌتدددَْةًب َدددنم ْةةة نةه دددنكةعٝمدددْة دددنيةةب  مبىدددْةس ل دددنٖ ة

بٜع اندةعملٓةب ٌىدإْةب يدىلن َْةرة دنيةٜةةةةثعةًب  انًنةًىوٌ ْةبٜى   ب ة

 .ةع اندةعملٓةب ٌىإْةب يىلن َْب٢ًة,ب   ملرْةًب ٌ ٌمَْ نيةةعٝمٌْخ ةج
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س ة(:ة2016)ةMilitaru, Gheorghe and Othersدمبىددْةة اددنةهدد ااة

رةب يدددىلن َْة َٗددْةب ٌىددإْةةةعملدددٓةةع اددندةبٜب اٌبثدد ةب ددداةجددٛدِةس ةةةةني ٍدد ة

ًمد ةة (TAM) رإٌ ةب جر َْة سطنمةمنٌك ةس ب  املدةب ان ُ.ةًٍي   ةهلبةب إىلية

ةةةةةنةثد ةخنثادْة ٌ َ   َ دنةةةطن إ دةة96ة اَ دْةثد ةةة ةلعةب إَنلنهةعد ةطنٍد ةب يدحةةة

عملددٓةع اددندةب٢عملددٓةةرة ٌ نمىددا,ةمًثنلَددن.ةًمدد ة ةني ٍدد ةب اٌبثدد ةب دداةجددٛ نة

ةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةب ددد املدةب ادددن ُةًب  إنمهدددنة نىددد   ب ة نلدددنث ةةةةة َٗدددْة

LISREL. ًةةةةة انٖد ّةة دنةةًجَ ةب   نٖ ةس ة نةب اٌبثد ةة د ة نةج دٌنةث  نثملدْة

ُةةةةةةةً ةةج   ةسجين ُةمٌِةعملدٓةلٌبٍدنةبىد   ب ةب ٌىدإْةب يدىلن َْةرةب د املدةب ادن 

ب  ن ددبةودٌةب    ٌ ٌخَدنة دًَة ددىةي دنمة دإ ّةعملدٓةب دد ػ ةةةةةةةةبجتدنيةً  د ة دننةةة

ةبجتنهدددنه دددىةي دددنمةىدددملإَْة دددإ ّةعملدددٓةا نلددداةب  دددنطنةب  ودددٌمّة ثدددنةب  ددن ع.ةة

  دددٝبةباوددددةةًجادددوهةب   دددنٖ ةبىددد   ب ةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْ.ةةودددٌةب  دددٝبة

ة.ةب ٌىإْةب يىلن َْعملٓةع اندة  ًباعةبٜةً عضنٕةهَْٗةب   مًٍ

 بًات والدراسات السابكة:تعكًب على اآلد 

ج ٌعاةب  مبىنهةًب إىلٌثةب ين رْةب اةج نً اةب  ػ بهةب  ن ادْةًب يد رملْةةة

 ملإىلدددديةب ددددن ُةاددددن  املدةب دددد ث ,ةً دددد ةب َدددد ٝه,ةًب ٌىددددإْةب يددددىلن َْةةةةةةة

ًج إَرنجونةب   ملرْةج نً  ودةب ا ٍ ةث ةب إىلدٌثة ن  مبىدْ,ةسٜة لدىة ةج  دنً ةةةةة

ة.ةث وانةرة يةًب  ةثنةةَوةب إىليةب ن ُة   ةهليةب  ػ بهةثعة   ني

ً نة غملبةب  مبىنهة   هةل نٖيتونةعملٓةانعملَْةبٜىدتبجَيتَ نيةرةخٌبلدبةةة

عدد ّةىددٌبٕةرةبٜجتنهددنهةب٢جين َددْةب دداةج ٌلدداةثدد ةب دد املانية ٌ ددن,ة ًةثدد ةةةةةةةة

 ٝ ة  نة  ةث وانةرةج اَْةب نلبةب انر,ةًبٞدبُٖة  ٔةعَ نهةب إىلدي,ةبٜةة

ةةةةةةةةةجردنمنةدمبىدْة دنيةب  د مًٍة نىد   ب ةهدنجنيةبٜىدتبجَيتَ نيةثدنةتددبةةةةةةةةةة لدىة ة

ةرة هاَْةهلبةب إىلي.

ه نكةبه ان ةث وبٍ ة   إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةًب اةبل َدنهةرةبٍٜدن ةةة

ةبٜ  ّةًبى   ثاة  ثدنّةرةبجملدنٜهةب  املَاَدْ,ةًب إىلديةب املادُ,ةًب   إدنهةةةةةة

 ت َددوةعملددٓةج اَددْةثوددنمبهةب  انثدد ةثددعةهددليةةثددنةجيددبةًلدداىةرةبٜع إددنم,ةًب

ةةةةةةةةةةةةةب  ر َددنهةب  ٍثددْة مل ددٝب,ة ددنةجددٌانيةهددليةب   إَرددنهةثدد ةًمدداةًخودد ةًثددن ةةةة

ةة.ةرةنيرَ ةبٞه بهةب  ٌَدّة د

 :ثالجًا: اإلدراءات امليهذًة لبحح 

 :جمتنع البحح 

ٍي و هةب إىليةب دن ُةجم ادعةب إىلديةب  اثد ةرةطدٝبةب  مبىدنهةب املَدنةةةةةةةة

  ملَددنهةب ت َددْةًب ت َددْةب  ٌعَددْة ن نثاددنهةب وددنٍْة نٞميددن ةب دداةجدد مٌةةةة

ب املددددٌ ةبٜخ انعَددددْةًبٜليددددنلَْةًب ت ٌٍددددْةًب دددداةجيدددد    ة دًبهةب إىلدددديةةةةة
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َددد ةب ٌتدددرُةًب  يتدددنٍيبة) نٜ  إدددنمبهةب  ىلودددَملَْ,ةًبٜى رودددنٕبه,ةًنيملةة

ة.ةب ضاٌن(ةرة  ن ودةب املاَْ

 :عًية البحح 

 ةب  َدددنمةعَ دددْةب إىلددديةثددد ةطدددٝبة)ب رنمدددْةب ثنلَدددْ(ةب رَددد ٍ ةب ددد  ملٌ ةةةةة

بخلددن ة ريدددةب٢عددٝ ةب ت ددٌِة ملَددْةب ت َددْةب  ٌعَددْ,ةخنثاددْةب  َددنة ملاددن ةةةةةة

(ةطن دبةة26 ة ٝ ةب رو ةب  مبىدُةبًٞ ,ةًب إدن ؼةعد دهدة)ةةة2017ة-2016ب نثاُة

ً ةجريَاودة  نٍرْةعٌَبَْٖة يَ ْةس ةجماٌع نيةجتدنٍإَ نيةةًطن إْ.ة

ة  نٍرْةث  ناْٗة ن  ن ُ:

  ًٞ(ةطن ددبةًطن إددْةثدد ةطددٝبةة13:ةً ملددؼةعدد دهنة)بجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب

ب   ملٌ ةبخلن ة َية ةبى   ب ةب  ػ ةب ي ر ةبًٞ ةب  اث ةرةبىد   ب ةة

ب  املدةب٢  تًلُةًب د املدةةب  املدةب  ث ةثاودة َيةٍ دةب  ث ة نيةع نتنة

ْةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  رملَدددد ِةرةج اَددددْةثوددددنمبهةبىدددد   ب ةج إَرددددنهةب ٌىددددإْةب يددددىلن َ

 .ةرةب إىليةب املاُ
 (ةطن ددبةًطن إددْةثدد ةة13ً ملددؼةعدد دهنة ٍضددنة)ةةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَددْ:ة

طددٝبةب رنمددْةب ثنلَددْةد ملددٌ ة ددن ةًٍدد دةبىدد   ب ةب دد ػ ةب يدد ر ةب ثددنلُةةة

ب  اث ةرةبى   ب ةسىدتبجَيتَْة د ةب َد ٝهةًك د ة ٌلدعةجماٌعدْةثد ةةةةةةةة

ب َدد ٝهةب دداةجٌبخددىةج إَدد ةب إددن ثنيةرةج إَدد ة دًبهةب إىلددية َدديةٍدد دةةةةةة

رةثٌبمفةًثَ ٝهةغنثضدْة ددةٍردٌ ة د ةةةةةةطنلةبٜىٗملْةب ورَْةب  اثملْ

طن بة  ةب َ ٝهةب اةجٌبخوىةً ا ةبٜل ونٕةٍرٌ ةب املدةمب نمَْةب ملٌ ة

ة.ةةب ر ثْةًٍر  ةب  ةبٞثث ة   ةثَ ملْ

 :متغريات البحح 

ة:ة ةني ٍ ةث ػ بهةب إىليةاَانةٍملُ

 :املتغريات املستكلة 

:ةًج اث ةرةث ػ ٍ ة ىنىَنيةهانة

 ة.ةبى   ب ةسىتبجَيتَْةب  املدةب  ث ةب ي ر ةبًٞ :ب  ػ ة

 ُة:ةبى   ب ةسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهب  ػ ةب ي ر ةب ثنل. 
 :املتغريات التابعة 

ةًج اث ةرةث ػ ٍ ة ىنىَنيةهان:ة

  ًٞب ٌىددإْةبىدد   ب ةة:ة دبٕةب  ددٝبةعَ ددْةب إىلددية وددنمبهةب دد ػ ةب  ددن عةب

 .ةرةب إىليةب املاُب يىلن َْة
 ُةبجتنيةب  ٝبةعَ ْةب إىليةوٌةبىتبجَيتَاةب   مًٍةب  ػ ةب  ن عةب ثنل:

 .ةرةب إىليةب املاُب ٌىإْةب يىلن َْةبى   ب ةًوٌة
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 :املتغريات الضابطة 

 ةلإ ةًنيََ ةب  ػ بهةب ضن  ْةب  اثملْةرةبخلاّةب نىٌ َْةب اةم ة

 .ةجٛ نةعملٓة دبٕةب ونمبهةئ ةب  مبىْ

 :أدوات البحح 

ة:ةبع ا ةب إن يةرةب إىليةب ن ُةعملٓةبٞدًبهةب  ن َْ

 قائنة باملهارات: 

ب نَٖيددددْ,ةًبخنبٕبجوددددنةب رنعَددددْةب  املرددددْةمبوددددنمبهةبىدددد   ب ةج إَرددددنهةةةةةة

 .ةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ

 بطاقة مالحظة: 

 ونمبهةبى   ب ةج إَرنهةب ٌىدإْةب يدىلن َْةةةدددةةعَ ْةب إىليددة دبٕةب  ٝبة

رةب إىليةب املاُ.ة َية ةجريَدة  نمْةب ٝ  دْةس ةجماٌعدْةثد ةب ودنمبهةةةةة

 Googleًبدًبجودنة)ةةGoogle Driveبٜىنىَْة مل انث ةثعةب ٌىدإْةب يدىلن َْةةة

Forms, Google Doc, Google sheets, Google+, Gmail)ةرةجودداَدة)

املاددددُة  ددددٝبةب  مبىددددنهةب املَددددنةعَ ددددْةب إىلدددديةثدددد ةةةةةً  ددددنٕة دبًهةب إىلدددديةب ة

ة14بٜى روددنٕ,ةًنيملَددد ةب ضددداٌن,ةًبٜ  إددنم,ةًهثملددداةب ودددنمبهةبٜىنىدددَْةرة)ةة

سلَدنٕة يدنبةعملدٓةةةةثونمّةمَٖيَْ,ةًبخنبٕبجونةب رنعَْ(ةًب ونمبهةب نَٖيْةهُ:ة

سلَدددنٕةمندددٌك ةخ ٍددد ةعملدددٓة يدددنبةخٌخددد ة,ة(Google Drive)ةخٌخددد ةدمبٍدددف

ةةجودداَدةىددٛب ةبٜ  َددنمةثدد ةث ادد دةةن ,ة  تًلَددسةبٞدبّجودداَدةثر ثددْةة,ةدمبٍددف

جوداَدةة,ةجواَدة ىدٗملْةب  دنمٍلةًب ٌمداةةة,ةجواَدةىٛب ةب  َنمة  ثنةث ة  ٍ 

ّةةةةة,ة  ٌدةب ردنًٍَةبخل دُةس  تًلَدن ةةة ةةجوداَدة ىدٗملْةب رردنبهةًبٜخن دنهةب رود 

ةةب يددٛب سدمب ةع وددنةًىددنٖ ةث ادد دّةس ةة,ةج ددنبمة ًة ددلهةىددٛب ةثدد ةب  اددٌك ة

ب  اددنهةعملددٓةمدًدة,ةًثَددنم ْةب  اددٌك ةب٢  تًلددُ,ةلددإ ةسعدد بدبهةب  اددٌك 

ة(Google Drive رظةب  ادٌك ةعملدٓةةخٌخد ةدمبٍدفة)ةةةة,ةًبى يتن نهةب رىلٌتني

 .Google Drive بخلنً ةث ةً

 :مكًاس اجتاه 

 ة  نٕةثرَنٌة رَنٌةبجتنيةب  ٝبةعَ ْةب إىليةودٌةبىد   ب ةج إَردنهةةةة

ْة رةب إىلدددديةب املاددددُ,ةً ددددل  ةمَددددنٌةبجتددددنهودةوددددٌةةةةةب ٌىددددإْةب يددددىلن َ

بىددتبجَيتَاةب  دد مًٍةب يدد   ثْ,ةًمدد ة ةجريددَدةب رَددنٌةس ة ٝ ددْة  اددندةةةة

(ةعإددنمبهةً ةبىدد   ب ةة6 ن  ددن ُ:ةب إادد ةبًٜ :ة) هدد بهةب  دد مًٍ(ةًلددااة)ةةة

ثرَددنٌة َ ددنمهةب ثٝ ددُ,ةًب إادد ةب ثددنلُ:ة)سىددتبجَيتَْةب  دد مًٍةب يدد   ثْ(ةةة

عإدنمّة ثدنةب إاد ةب ثن دي:ةًهدٌةبٜجتدنيةودٌةبىد   ب ةب ٌىدإْةةةةةةةةةة(ة17ًم ةلدااة)ة

(ةعإدددنمّةثددد ةعإدددنمبهةب رَدددنٌةةةة13ب يدددىلن َْةرةب إىلددديةب املادددُةارددد ةلدددااة)ةةة

 .ة(ةرةبٜ اندةب ثٝث36 اللن ُةع دة)
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 :الجىابت االحصائًة لبطاقة املالحظة 

  :أواًل: صدق البطاقة 

 ةبىدد   ب ةثانثدد ةبٜمجإددنطة إ ىددٌنة يددنبةتدد يةبٜجيددنيةب دد ب ملُةةةةةةة

 يدددنبةدمخدددْةبمجإدددنطة ددد ةدمخدددْةثددد ةدمخدددنهةب ودددنمبهةب نَٖيدددْة إ نمدددْةةةة

ة:ة(1)ب ٝ  ْة ن  مخْةب  ملَْة ملإ نمْةً ةب وٌ ةعملٓةب  ً ة

ة(ثانثٝهةبمجإنطةب ونمبهةب نَٖيْة ن  مخْةب  ملَْة ملإ نم1ْخ ً ة)

ةب ونمّ
بٜمجإنطة

ة ن  مخْةب  ملَْ
ةب ونمّ

بٜمجإنطة

ة ن  مخْةب  ملَْ
ةب ونمّ

بٜمجإنطة

ة ن  مخْةب  ملَْ

ة**0.933(11)ة**0.976(6)ة**0.613ة(1)

ة**0.938(12)ة**0.977(7)ة**0.762ة(2)

ة**0.940ة(13)ة**0.929ة(8)ة**0.838ة(3)

ة**0.850ة(14)ة**0.940ة(9)ة**0.958ة(4)

ة**0.963ة(10)ة**0.975ة(5)

ة0.05*ةدب ةع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة0.01**ةدب ةع  ة

(ةه عة د ةخٌبلدبةب إ نمدْة  يدإْةبجيدنيةعن َدْ,ةجنبً داةةةةةةةة1ٍإنيةب  ً ة)

ة0.01(ةًلَددعةهددليةب اددنثٝهةدب ددْةس وددنَٖن ةع دد ةثيدد ٌٔةةةةةةة0.977:ة0.613ثددنة ددنية)ة

ج ا دعة  مخدْةةةً ن  ن ُةة د ةب ردٌ ةبنة  نمدْةب ٝ  دْةمبونمبجودنةبٞىنىدَْةةةةةةة

ة.ةت يةعن َْ

 :ثاىًًا: ثبات البطاقة 

طإ ةب إن يةطنٍردْةب  يتوٖدْةب  ودرَْة إ نمدْةب ٝ  دْةب اد ّةثد ةمإد ةةةةةةةةة

-Guttman Splitب إن ديةً ةبىد   ب ةثاند دْةخٌهدننة مل يتوٖدْةب  ودرَْة)ةةةةةة

Half ً  ة:ة(2)ة(ة مل انهةعملٓةدمخْة إنجونةً ةب  ٌت ةس ةب

ة مل يتوْٖةب  ورَْة ثإنهة  نمْةب ٝ  ْةب ا ّ(ب  إنمةخٌهننة2خ ً ة)

ة
ب  ٌى ة

ةب ين ُ

بٜونبهة

ةب اَنمِ
ةب  إنٍ 

ع دة

ةب رندبه

بٜمجإنطة نية

ةب  اٌكخني

دمخْة

ةب ثإنه

39ة1061.799ة32.585ة81.75ة

ة

ة0.96

ة

ة0.981
ة38ة1132.095ة33.647ة76.56ة

ة77ة4304.296ة65.607ة158.31

دددةةةعَ دْةب إىلديةةددة(ة نة  نمْةب ٝ  ْة رَنٌة دبٕةب  ٝبة2ٌٍلحةب  ً ة)

 وددنمبهةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةب املاددُ,ةمدد ة ملػدداةةةةة

ة.ة(ةًهُةليإْةعن َْةجٌلحة نةهليةب إ نمْةج ا عة  مخْة إنهةعن 0.981َْ)

 :الجىابت االحصائًة ملكًاس االجتاه 

  املكًاس:أواًل: صدق 

رةطوودنهةب٢عدٝ ,ةب  دنه ةةةةة(*) ةعنحتةب رَدنٌةعملدٓة ٝ دْةئ ادنيةةةة

ًطددنيةب  دد مًٍ,ةًج  ٌ ٌخَددنةب دد املد,ةً خنٍدداةب  ادد ٍٝهةب  ملٌ ددْةً  دد ًبةةةة

ة.ةعملٓةتٝ َْةب رَنٌة مل  إَ 

                                                           
(*)

ةب   مًٍ,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْةب  َن .د/ةسمسنعَ ةئا ةب  مدٍنِ,ة ى نكةب  نه ةًطنية
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 :ثاىًًا: ثبات املكًاس 

 ةبىدد   ب ةثاند ددْة  رددنة نًلإددن ة مل   دد ةثدد ة إددنهةبٜ  إددنم,ةًخددنٕهةةةةةةةة

ة:ةل نٖيتونة ن  ن ُ

ة(مَاْة  رنة نًلإن ةب  ملَْة رَنٌةبٜجتني3خ ً ة)

ب  ٌى ة

ةب ين ُ

ةبٜونبهةب اَنمِةب  إنٍ 

ع دة

ةب رندبه

ةمَاْة  رن

دمخْة

ةب ثإنه

ةعن َْة0.870ة28ة7.251ة52.574ة74.58

(ةًهددُة0.870(ة نةمَاددْةب رددنة نًلإددن ةب  ملَددْةمدد ة ملػدداة)ةة3ٌٍلددحةب دد ً ة)

ةةةةةعن َددْةٍ اَددوة وددنةب رَددنٌ;ةهلددنةٍددإنيةسث نلَددْةب ٌ ددٌيةرةل نٖيتددىةةةةةمَاددْة إددنهةة

(ةثددنةٍددإنيةه ددعةب اإددنمبهةةة0.901:ة0.850 اددنةجنبً دداةمددَدة  رددنة  دد ةعإددنمّة ددنية)ةةةة

 .ةة  يبة إنهةعن َْ

 :فروض البحح 

ة:ة نً ةب إىليةب ن ُةب     ةث ةتىلْةب رنًحتةب  ن َْ

 نة ددنيةدمخددنهةطددٝبةبجملاددٌع نيةب  يتددنٍإَ نيةةةةةةة َ جٌخدد ةاددنًيةدب ددْةب وددنٖ

بًٞ ةًب ثنلَْة)عَ ْةب إىلية   (ةرةب   إَرنيةب رإملُةًب إا ِة إ نمدْةة

 ودنمبهةبىد   ب ةج إَردنهةب ٌىدإْةةةةةدددةةةعَ ْةب إىليددةثٝ  ْة دبٕةب  ٝبة

ة.ةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُة ونبةب   إَ ةب إا ِ

 جٌخدددد ةاددددنًية َ دمخددددنهةطددددٝبةبجملاٌعددددْةةةث ٌىدددد ُنة ددددنيةدب ددددْةب وددددنٖ

ًةةب ددد املدةب  يتنٍإَدددْةبًٞ ة)سىدددتبجَيتَْةةة بجملاٌعدددْةب  يتنٍإَدددْةةةب ددد ث (ة

ب ثنلَْة)سىدتبجَيتَْة د ةب َد ٝه(ةرةب   إَد ةب إاد ِة إ نمدْةثٝ  دْةةةةةةةة

ب إىلددديةة دبٕةب  دددٝبة ودددنمبهةبىددد   ب ةج إَردددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةةةة

ة.ةب إا ِةب املاُة ونبةب   إَ 

 ةة َ نة ددنيةدمخددنهةطددٝبةبجملاددٌع نيةب  يتنٍإَددْةةةٜةجٌخدد ةاددنًيةدب ددْةب وددنٖ

بًٞ ة)سىتبجَيتَْةب   مًٍةب  ث (ةًب ثنلَْة)سىتبجَيتَْة د ةب َد ٝه(ةةة

ج إَردددنهةب ٌىدددإْةةرة  ادددندةًسلدددن ُةثرَدددنٌةبٜجتدددنيةودددٌة"بىددد   ب ةةةةة

ة.ةب املاُب إىليةةب يىلن َْةر

 ميهر البحح: 

نياةلٌعَْةب إىلٌثةب اةجي    ةب  و ةب  يتنٍيبة َديةةةٍ  م ةهلبةب إىلي

 ةبجإدددنعةب  وددداَدةب  يتدددنٍيبة)ج إَددد ةمإملدددُةً اددد ِةجملاٌع دددننةجتدددنٍإَ نية

ة:(1)ةث  ناٗ نن(ة انةٌٍلىلىةب َ  

                                                                                                                                        
ة . .د/ةًانٕةعإ ةبخلن  ة نًه,ة ى نكةثينع ةًمًَٖةميدةب٢عٝ ,ة ملَْةب٠دبب,ةخنثاْةب  َن.

ة .د/ةًانٕةب نبهَدةب  ىٌمُ,ة ى نكةج  ٌ ٌخَنةب  املد,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْةب  َن.
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ة(ةٍإنيةب  واَدةب  يتنٍيبةب لِة ةبى   بثىةرةب إىليةب ن ُ.1ٍ  ة)

  :حدود البحح 

ة:ةب  ًدةب  ن َْةبم ونةب إىليةب ن ُةرةج إَرىةعملٓ

 :َْبم ونةب إىليةب ن ُةعملٓةب يدنبةطدٝبةبجملادٌع نيةةةةةب  ًدةب ٌلٌع

ب إىلددديةةب  يتددنٍإَ نيةثودددنمبهةبىددد   ب ةج إَرددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةة

ب املادددُةرةجوددداَدةًج إَددد ةًثَدددنم ْةً ردددظةًب ودددٌ ةعملدددٓةب دددندًدةة

ٞدًبهةب إىلددديةب املادددُةب  اثملدددْةرة)بٜى رودددنٕبه,ةًبٜ  إدددنمبه,ةًنيملَددد ةة

ًك  ة نى   ب ةبىدتبجَيتَاةب د املدةب د ث ةةةةةGoogle Driveب ضاٌن(ةعملٓة

 .ةً  ةب َ ٝهةًب رنملْة نية  نة  ةث وان
 إىلدديةب ددن ُةعملددٓةطددٝبةب  مبىددنهةب املَددنةةةة ةج إَدد ةب ةب دد ًدةب إَددنٍْ:ة

 ريددةةة 2017ة-2016ب رَ ٍ ة ن رنمْةب ثنلَْة ن   ملٌ ةبخلن ةب ان ةب نثاُة

(ة26ب٢عٝ ةب ت ٌِ,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْةب  َن,ةًم ة ملؼةعد دهدة)ة

طن إ ددنةًطن إددْةً ةجريددَاودةس ةجماددٌع نيةجتددنٍإَ نية ملددؼةعدد دة دد ةةةةةةة

 .ةًطن إْة(ةطن إ ن13ث وانة)
 ْددٌ نةً  ددٓةلونٍددْةةة22:ة ةج إَدد ةجتن ددْةب إىلدديةثدد ةةب دد ًدةب وث َدد   

 ٌبمدددعةىدددنع نيةعملدددٓةثددد بمةٍدددٌثنيةبىدددإٌعَن ,ةً ةةةة2016ٍدددونةدٍيدددااة ادددن ةة

 .ةب   إَ ةعملٓةبجملاٌع نيةب  يتنٍإَ نيةبًٞ ةًب ثنلَْة ن  وبث 
 :ََْدنةعملدٓةةة ة  لةثٌباردْة ملَدْةب ت َدْةب  ٌعَدْةخنثادْةب ةةةةةةب  ًدةب  نل 

ج إَ ةب  يتن ْةرةب  ملَدْ,ة ةج إَرودنةرةثااد ةب إىلدٌثةب املاَدْة ن  ملَدْةةةةةةة

ة.ة ن  ًمةب ثنلُةمبإبة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْةخنثاْةب  َن

 ْةب ةةةةةةةةةةةةةةةةة:ةبىدددد   ثاةج إَرددددنهةب ٌىددددإْةب يددددىلن َْةب  اثملددددْةةةة دددد ًدةب  ر َدددد

 Google(ةً)Google Forms(ةً دًبجدىة)ةGoogle Driveرة د ثنهةخٌخد ة)ةة

Sheetْةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ةرةبٜىددددد انلْة وددددددنةرةجودددددداَدة دًبهةب إىلددددديةب املاددددددُةب  اثملدددددد

رة)بٜى رودددددنٕبه,ةًبٜ  إدددددنمبه,ةًنيملَددددد ةب ضددددداٌن(ةثدددددعةثَدددددنم  ودةة
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(ةًك دد ة نىدد   ب ةبىددتبجَيتَاةةةGmail,ة+Google نىدد   ب ة)ب رَيددإٌك,ةة

 .ة  ةب َ ٝه,ةًب  املدةب  ث 

  ومصطلحات البحح:مفاهًه 

َ نة ن  ن ُةٍانهةب إن ي ة:ةثرنهَدةب إىليةب ن ُةسخنبٖ

 :َْ ثْةجر  ةع ةطنٍ ةب٢لتلاةث ةمإ ةٍن نهةةهُةب ٌىإْةب يىلن  

ْةة ًجيدددد ثانةهددددليةةة,ًثدددداجمنية,ًثددددٌبمدة,عن َددددْة دددد ٍونة ندثددددنهةعاٝمدددد

ًثيدن نهةةة,ًب دابث ةة,ًب   إَرنهة,بٜث نلَنهةرةجٌا ةبى   ب ةهليةب ٌبمد

دًنةب نخدْةة ملايد   ثنيةجمنلدن ة ًةمبرن د ةثدندِةةةةةب   وٍ ةعاةب٢لتلداةة

ًبم ودددنهةب  مبىدددْةب ن َدددْةعملدددٓةس ةنيددد ٍية ًةج دددٌٍنة دددليةبخلددد ثنهة

 ,Google Drive, Google forms, Google sheets, Gmail دد ثنهة

Google+.ة

 ة(ٍرودد ة نىددتبجَيتَْة دد ةب َدد ٝهةSolving Problems Strategyة)لوددنة  

جماٌعدددْةثددد ةبخل دددٌبهةًب   دددن ةب   نثددد ةثددد ةبخلدددابه,ةًىمليدددملْةثددد ةةةةةةة

بٜلَدد ْةًبٜخددنبٕبهةب دداةجردد  ة  ددٝبةًطن إددنهةب  مبىددنهةب املَددنة  ملَددْةةةةة

 ػددنحتةج اَددْةثوددنمبهةةةةدددددةَ ددْةب إىلدديةدددددةعةب ت َددْةب  ٌعَددْ,ةخنثاددْةب  َددنةةة

بىددد   ب ةج إَردددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةب إىلددديةب املادددُةًبجتنهدددنجودةةةةة

ٌهن.ةب اةةجإ ٕة ن  ر  ةًب   ث ةرةب َ ملْةب انًلْةًبى َنبهةب   نٖ ةو

ًب  ٌمانهةًب  َنمة اض ةب إ بٖ ةًج ٌٍنهنة دٌعُة ملٌتدٌ ةس ة اضد ة د ةةةةة

ة.ة ملاَ ملْةب انًلْ,ةًبطنكةب رنبمةب  نىب

 ةة(سىدتبجَيتَْةب د املدةب دد ث ةBlended learning:)ًهددُةعاملَدْةب  دد مًٍةةة

 ددد ث ة ادددضةسث نلدددنهةب ددد املدةعددداةب٢لتلددداةثدددعةب  رنعددد ةًخو دددنة ٌخدددىةرةة

ب رودددٌ ةب  مبىدددَْة  ٌىدددَعةجمدددن ةب ددد املدةثددد ة دددٝ ةبٜىددد   ب ةب إ  دددنةة

    ٌ ٌخَددنةب املٌثددنه,ةًجٌتددَ ةليددإْةثدد ةثاملٌثددنهةب ٌلددٌعةب ددلِةٍ مىددىة

ٕةب  إردددُةعددداةب  ددٝبة دددن  املدةب ددد ث ةعددداةب٢لتلددداةًٍدد دةجٌتدددَ ةب دددوةة

ب   مًٍةًخونة ٌخىة ًةثد ة دٝ ةب  دنيةغد ةب ا اد ّةعملدٓةب ٌٍدب,ة ِةهدٌةةةةةةةةة

ب  ٌرَدددفةب املادددُة يددد ىل  نهةج  ٌ ٌخَدددنةب ددد املدةرةدثددد ة ىدددن َبةب ددد املدة

ب٢  تًلُة  ىن َبةب  املدةب  رملَد ِةًخودنة ٌخدىةمبدنةحيرد ةنييدنيةبٞدبٕةةةةةةة

ة ةثو رٓة(بٞ ندةُةًٍمليبةبٜ  َنخنهةب  ملٌ ْ.ة)ٍينِةب يَ

 :رابعًا: ىتائر الدراسة 

ة:ة ةب     ةث ةتىلْةانًحتةب إىليةب ن ُة انةٍملُة

 :الفرض األول 

جٌخدد ةاددنًيةدب ددْةب وددنَٖنة ددنيةدمخددنهةطددٝبةبجملاددٌع نيةب  يتددنٍإَ نيةةةةةة

بًٞ ةًب ثنلَددْة)عَ ددْةب إىلددية  دد (ةرةب   إَدد ةب رإملددُةًب إادد ِة إ نمددْةةةةةةةة
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ب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُةثٝ  ْة دبٕةثونمبهةبى   ب ةج إَرنهة

 T ونبةب   إَ ةب إا ِ.ةً مل    ةث ةتىلْةهلبةب رنحتة ةسخنبٕةب  إدنمة)ة

testُة:ة(ة ملاَ نهةغ ةب ي رملْةً ةب  ٌت ةس ةثنةٍمل

ثونمبهةبى   ب ةةب رإملُةًب إا ِة إ نمْةثٝ  ْةنيب   إَر(ب  إنمةهة  ٜ ْةب رنًية نية4خ ً ة)

ة.ب إىليةب املاُةب ٌىإْةب يىلن َْةر

ةب ا دةب   إَ 

ب  ٌى ة

ةب ين ُ

بٜونبهة

ةب اَنمِ

دمخْة

ةب نٍْ

مَاْةه

ب رَاْة

ةب ا ٌٍْ

ة2سٍ نةب  ٜ ْ

ةب رإملُ

ة26

ة18.660ة96.115

ة0.000ة36.247-ة25

دب ةع  ة

ة0.001

ة0.981

ة17.093ة261.346ةب إا ِ

(ةع د ةدمخدْة نٍدْة ملػداةةةةة36.247-(ة نةمَاْةهة ملػاة)4ٍ ضحةث ةب  ً ة)

ً ن  دددن ُةة ددد ةمادددضةةة0.01(ةًهدددُة مددد ةثددد ةة0.000(ةًمَادددْةثا ٌٍدددْةمددد مهنة)ة25)

جٌخ ةادنًيةدب دْةةةب رنحتةب ورنِةًمإٌ ةب رنحتةب إ ٍ ةب لِةٍ صةعملٓة لىة

 ة دنيةدمخدنهةطدٝبةعَ دْةب إىلدية  د ةرةب   إَدةةةةةةةة0.001ع د ةثيد ٌٔةةةب ونَٖنة

 دبٕةب  دٝبةعَ دْةب إىلدية ودنمبهةةةةةب إا ِة إ نمدْةثٝ  دْةةةب   إَ ةًة,ب رإملُ

ْةةة  وددنبةب   إَدد ةةةب املاددُب إىلدديةرةةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َ

,ةثددنةٍددإنيةثدد ٔةيددنلةبىددتبجَيتَاةب  دد مًٍةب يدد   ث ننةرةج اَددْةةةةب إادد ِ

 دددد ٔةب املاددددُةب إىلدددديةثوددددنمبهةبىدددد   ب ةج إَرددددنهةب ٌىددددإْةب يددددىلن َْةرة

ارد ة ملدؼة يتددةبٞ دنةب  ىلرد ةعدن ةةةةةةة,ةةةددددةةَ دْةب إىلديةةدددةعبجملٌع نيةب  يتنٍإَ نية

ةة(ةًهُةمَاْةعن َْةخ بةجرتبةث ةب ٌب  ةب وىلَح0.981)ة2ار ة ملػاةمَاْةسٍ ن

ثدددنةٍدددإنيةيدددنلةبىددد   ب ةب  ددد مًٍةرةج اَدددْةب ودددنمبهة ددد ٔةعَ دددْةب إىلددديةةةةةةةةة

 نىددتبجَيتَ َىة)ب دد املدةب دد ث ,ةً دد ةب َدد ٝه(.ةً مل اددنهةعملددٓةب رددنًية ددنيةةةةة

ب   إَرنيةب رإملُةًب إا ِةرةبجملاٌع نية  ةعملدٓة د ّة ةبىد   ب ةب  إدنمةةةةة

(T testُة ملاَ نهةغ ةب ي رملْةً ةب  ٌت ةس ةثنةٍمل)ة:ة

ة(ب رنًية نيةب   إَرنيةب رإملُةًب إا ِةرةبجملاٌع نية  ةعملٓة  ّ.5خ ً ة)

ةنةب   إَ ةبجملاٌعْ

ب  ٌى ة

ةب ين ُ

بٜونبهة

ةب اَنمِ

دمخْة

ةب نٍْ

مَاْة

ه

ب رَاْة

ةب ا ٌٍْ

ة2سٍ نةب  ٜ ْ

ةبًٞ 

ةب رإملُ

ة13

ة18.97ة98.85

ة0.000ة25.263ة12

دب ةع  ة

ة0.001

ة0.982

ة20.99ة253.08ةب إا ِ

ةب ثنلَْ

ةب رإملُ

ة13

ة18.69ة93.39

ة0.000ة32.465ة12

دب ةع  ة

ة0.001

ة0.989

ة4.48ة269.62ةب إا ِ

(ةرةبجملاٌعددددْةب  يتنٍإَددددْةبًٞ ةب دددداةب ىدددد    ةثاوددددنةة5ٍددددإنيةب دددد ً ة)

(ةًٍٝ دددظة نةب رَادددْة25.263سىدددتبجَيتَْةب ددد املدةب ددد ث ة نةمَادددْةهة ملػددداة)ة

(ةع دد ةدمخددْة0.01(ةًهددُة مدد ةثدد ةثيدد ٌٔةب  ٜ ددْة)0.000ب ا ٌٍددْة ٝ  إددنمة ملػدداة)

رددنحتة(;ةً ن  ددن ُةة دد ةماددضةب رددنحتةب وددرنِةًمإددٌ ةب ةةةةة12 نٍددْة ملػدداة)ة

 ددنيةة0.01ب إدد ٍ ةب ددلِةٍدد صةعملددٓة لددىةجٌخدد ةاددنًيةدب ددْةب وددنَٖن ةع دد ةثيدد ٌٔةةة

ث ٌىددد ُةدمخدددنهةطدددٝبةبجملاٌعدددْةب  يتنٍإَدددْةبًٞ ة)ب ددداةب ىددد    ةثاودددنةة

سىددتبجَيتَْةب دد املدةب دد ث (ةرةب   إَدد ةب رإملددُةًب إادد ِة إ نمددْةثٝ  ددْةةةةةةة
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ب د ً ة نةةةجوداَدة دًبهةب إىلديةس  تًلَدن ة ودنبةب   إَد ةب إاد ِ.ةًٌٍلدحةةةةةةة

(ةًهددُة يتدددة  ددنةعددن ةخدد بةٍرددتبةثدد ةب ٌب دد ةةةةة0.982 ملددؼة)ة2 يتدددةبٜ ددنة٢ٍ ددنة

ب وددىلَح,ةثددنةٍددإنية نةبٜىددتبجَيتَْةب يدد   ثْةثددعةبجملاٌعددْةبًٞ ة)ب دد املدةة

ب  ث (ة رراة  نة إ ةرةج اَدْةثودنمبهةب  دٝبةعَ دْةب إىلديةرةبىد   ب ةةةةةةة

ردنٕة  دنةجاملددةهدليةب ودنمبهةةةةةةج إَرنهةب ٌىإْةب يدىلن َْةرةب إىلديةب املادُ,ةً ةةة

ة.ة  ٍود

(ةًٍٝ ددظة32.465 ثدنةرةبجملاٌعدْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَدْةارد ة ملػدداةمَادْةهة)ةةةةة

(ة0.01(ةًهددُة مدد ةثدد ةثيدد ٌٔةب  ٜ ددْة)ةة0.000 نةب رَاددْةب ا ٌٍددْة ٝ  إددنمة ملػدداة)ة

(;ةً ن  دن ُةة د ةمادضةب ردنحتةب ودرنِ,ةًمإدٌ ةةةةةةة12ع  ةدمخْة نٍدْة ملػداة)ةة

صةعملدٓ:ة لدىةجٌخد ةادنًيةدب دْةب ودنَٖن ةع د ةثيد ٌٔةةةةةةةةةب رنحتةب إ ٍ ةب لِةٍد ة

 ددنيةث ٌىدد ُةدمخددنهةطددٝبةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَددْة)سىددتبجَيتَْةةةةة0.01

 ددد ةب َددد ٝه(ةرةب   إَددد ةب رإملدددُةًب إاددد ِة إ نمدددْةثٝ  دددْة دبٕةب  دددٝبةة

 ودددنمبهةبىددد   ب ةج إَردددنهةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةرةب إىلددديةب املادددُة ودددنبةةةة

(ةًهددُة0.989 ملددؼة)ة2اددنةٍددإنيةب دد ً ة نة يتدددةبٞ ددنة٢ٍ ددنةب   إَدد ةب إادد ِ.ة 

 يتددددة  دددنةعدددن ةٍردددتبةثددد ةب ٌب ددد ةب ودددىلَح;ةثدددنةٍدددإنية نةبٜىدددتبجَيتَْةةةةةةةةةة

ب ي   ثْةثعةبجملاٌعدْةب ثنلَدْة) د ةب َد ٝه(ة ررداة  دنة دإ ةرةج اَدْةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةرةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةةةة-عَ ددْةب إىلدديةة-ثوددنمبهةب  ددٝبةة

ة.ةةب إىليةب املاُ,ةً رنٕة  نةجاملدةهليةب ونمبهة  ٍودر

ً ن رنملْة نية يتدةبٞ نة نية  ةث ةبى   ب ةسىتبجَيتَْةب  املدةب  ث ة

(ةً يتدةبٞ دنةرةبىد   ب ةةة0.982ثعةطٝبةبجملاٌعْةبًٞ ةًب لِة ملؼةمَا ىة)

 نةة(0.989سىدتبجَيتَْة د ةب َدد ٝهةثدعةبجملاٌعدْةب ثنلَددْةًب دلِة ملدؼةمَا ددىة)ةةةةةة

 دددٝةب٢ىدددتبجَيتَ نية ادددنةب دددنة دددن ؼةرةج اَدددْةثودددنمبهةبىددد   ب ةج إَردددنهةة

ب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةب املاددُ,ةًهددلبةبٞ ددنةمددٌِةخدد بة نتددْةبٞ ددنةةةةةةةةةة

ة.ةةبٞ اة٢ىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهةرةبجملاٌعْةب ثنلَْ

 :ٌالفرض الجاى 

َ نة ددددنيةث ٌىدددد ُةدمخددددنهةطددددٝبةبجملاٌعددددْةةة جٌخدددد ةاددددنًيةدب ددددْةب وددددنٖ

ب  يتنٍإَْةبًٞ ةًب ثنلَدْةرةب   إَد ةب إاد ِة إ نمدْةثٝ  دْة دبٕةثودنمبهةةةةةةة

بى   ب ةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ.ةً مل    ةث ةتدىلْةة

(ة ملاَ دنهةب يد رملْة َديةٍَدتطةرةهدلبةةةةةةT testهلبةب رنحتة ةسخنبٕةب  إدنمة)ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ادددنبدة ددد ةة(ةارددد ة ملدددؼةعددد ةة5بٜ  إدددنمة ٜةجرددد ةعددد دةثردددندبهةب اَ دددْةعددد ة)ةةةة

ةة(ةطن دبةًطن إدْةارد ةنيرد ةب َدنطةبًٞ ةةةةة13ث ةبجملاٌع نيةبًٞ ةًب ثنلَدْة)ة

(ةثردندّ;ةاَيتدبةب دد    ةثد ةبع  ب َدْةب  ٌهٍدع;ة دلبةةةةةةةة30 ثنةًبكبة نلاة م ةث ة)

 ةبىدد   ب ةثاددنثملُةب٢  ددٌبٕةًب  رددنطحة مل   دد ةثدد ةبع  ب َددْةب  ٌهٍددع,ةًمدد ةةة

(ة  ٝةب اَ د نيةثدنةٍدإنيةه اوادنة نع  ب َدْةةةةةة3-:ة3 نية)+خنٕهةل نٖيتىةج ىلونة

(ة مل يتددنلًةLevenجٌهٍددع,ةثددعةجتددنلًةبجملاددٌع نيةب ددلِة َ ددىةب  إددنمة ددَرنية)ةة

ة:ةًبل إنيةٍنًطةب  إنمةهة نثملْ,ة لبة ةبى   بثى,ةً ةب  ٌت ةس ةثنةٍملُ
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ة(ب  إنمةهة  ٜ ْةب رنًيةة نيةبجملاٌع ني6خ ً ة)

ةب ا دةبجملاٌعْ

ب  ٌى ة

ةب ين ُ

بٜونبهة

ةب اَنمِ

دمخْة

ةب نٍْ

ةمَاْةه

ب رَاْة

ةب ا ٌٍْ

ةب  ٜ ْ

ة20.986ة253.077ة13ةبًٞ 

ة0.010ة2.779-ة24

دب ةع  ة

ة0.01 ة4.482ة269.615ة13ةب ثنلَْ

(ة24(ةع د ةدمخدْة نٍدْة ملػداة)ةةةة2.779(ة نةمَادْةهة ملػداة)ةة6ٌٍلحةب د ً ة)ة

ً ن  ددن ُةة دد ةماددضةب رددنحتةةة0.01(ةًهددُة مدد ةثدد ةة0.010ًمَاددْةثا ٌٍددْة ملػدداة)ة

جٌخددد ةادددنًيةدب دددْةب ودددرنِةًمإدددٌ ةب ردددنحتةب إددد ٍ ةب دددلِةٍددد صةعملدددٓ:ة لدددىةة

 َ دمخددنهةطددٝبةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةةث ٌىدد ُ ددنيةة0.01ع دد ةثيدد ٌٔةنةب وددنٖ

) ةب ثنلَدْةةبجملاٌعدْةةًة) ةبى   ب ةسىتبجَيتَْةب  املدةب د ث ةثاودد(ةةةبًٞ 

رةب   إَددد ةب إاددد ِة إ نمدددْةةةبىددد   ب ةسىدددتبجَيتَْة ددد ةب َددد ٝهةثاودددد(ةةةة

 دبٕةثونمبهةبى   ب ةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُةةثٝ  ْ

)سىتبجَيتَْة  ةب َ ٝه(ةثدنةٍدإنية نة)سىدتبجَيتَْةةةة ونبةبجملاٌعْةب ثنلَْة

 ددد ةب َددد ٝه(ةمددد ة ررددداةيدددنلةً  دددنة  ددداةرةج اَدددْةثودددنمبهةبىددد   ب ةةةةةةة

ج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْة)ب يىلن ْةب٢  تًلَْ(ةرةب إىليةب املادُة  ثدنةةة

ثددد ةسىدددتبجَيتَْةب  ددد مًٍةب ددد ث ةمغددددةيدددنلة ملَوادددنةرةج اَدددْةثودددنمبهةةةةةةة

ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةب املاددُة دد ٔةعَ ددْةب إىلدديةةبىدد   ب ةج إَرددنهةب 

   ةًٍاوًةب إن يةك  ةس ةب  بااَْةب اةنيررونةبىتبجَيتَْة  ةب َد ٝهةة

رةثرن دد ةبع اددندةب  ددٝبةعملددٓة اددضةب ا نتددنةب  ر َددْةرةب دد املدةب دد ث ةب دداةةة

جرمل ةث ةدبااَ ودةوٌةب  املدةًب ت َوةرةج اَْةهليةب ونمبهةثٌلعةب إىلديةة

.ةن ُب 

 :الفرض الجالح 

ٜةجٌخ ةانًيةدب ْةب ونَٖنة نيةدمخنهةطٝبةبجملاٌعْةب  يتنٍإَْةبًٞ ة

ًةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْةب ثنلَددْة)سىددتبجَيتَْةةة)سىددتبجَيتَْةب  دد مًٍةب دد ث (

 دد ةب َدد ٝه(ةرة  اددندةًسلددن ُةثرَددنٌةبٜجتددنيةوددٌة"ةبىدد   ب ةج إَرددنهةةةةةةة

ً مل   د ةثد ةتدىلْةهدلبةب ردنحتة ةةةةةةةب ٌىدإْةب يدىلن َْةرةب إىلديةب املادُ".ةةةة

بىد   ب ةب  إدنمةثدننةًٍد بةب ٝثاملادُ,ةًك د ة اد  ةنيرد ةٍدنًطةب  إددنمةهةةةةةةةةةة

ة:(7)  ٜ ْةب رنًيةًم ة ةب  ٌت ةس ةب  ً ة

ةب إا ِرةب   إَ ةة نيب  يتنٍإَة نيدمخنهةطٝبةبجملاٌعب  إنمةثننةًٍ بة ملارنملْة نيةة(7خ ً ة)

ةب املاُ.ب إىلية رَنٌةبٜجتنيةوٌةب  نٍرْةًوٌةبى   ب ةب ٌىإْةب يىلن َْةرة

ةب ا دةبجملاٌعْةبٜجتنيةوٌ

ث ٌى ة

ةب نجب

جماٌعة

ةب نجب

ب رَاْةمَاْة

ةب ا ٌٍْ

ةب  ٜ ْ

ةبه بهةب   مًٍ

ة181.00ة13.92ة13ةبًٞ 

ة0.763ة79.00

غ ة

ةدب  ة170.00ة13.08ة13ةب ثنلَْ

ةب   مًٍطنٍرْة

ة168.5ة12.96ة13ةبًٞ 

ة0.701ة77.50

غ ة

ةدب  ة182.5ة14.04ة13ةب ثنلَْ

بى   ب ةب ٌىإْة

ةب يىلن َْةرةب إىلي

ة174.5ة13.42ة13ةبًٞ 

ة0.958ة83.50

غ ة

ةدب  ة176.5ة13.58ة13ةب ثنلَْ

ةبٜلن ُ

ة177.0ة13.62ة13ةبًٞ 

ة0.938ة83.00

غ ة

ةدب  ة174.0ة13.38ة13ةب ثنلَْ
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َ نة ددنيةبجتددنيةةةةةةة7ٌٍلددحةب دد ً ة)ةة طدددٝبةة(ة لددىةٜةجٌخدد ةاددنًيةدب ددْةب وددنٖ

)ب دداةبىدد    ةثاوددنةب دد املدةب دد ث (ةًةبجملاٌعددْةةةبًٞ ةةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَددْ

رةج إَد ةةب ثنلَْة)ب داةبىد    ةثاودنةسىدتبجَيتَْة د ةب َد ٝه(ةةةةةةةةب  يتنٍإَْ

ج إَرددددنهةب ٌىددددإْةثرَددددنٌةبٜجتددددنيةوددددٌةطنٍرددددْةب  دددد مًٍةًبىدددد   ب ةةة

(ةع د ةة83.00رةبلدن ُةب رَدنٌة)ةةةZب املاُ,ةم ة ملػداةمَادْةةةب إىليةةب يىلن َْةر

ً ن  دن ُةة د ةمإدٌ ةب ردنحتةةةةةة0.05(ةًهدُة  داةثد ةةةة0.938مَاْةثا ٌٍْة ملػاة)

جٌخ ةادنًيةدب دْةب ودنَٖنة دنيةًىدَ ةجٌهٍدعةةةةةةةب ورنِةب لِةٍ صةعملٓة لىةٜة

ة)سىددددتبجَيتَْةب دددد املدةب دددد ث (ةدمخددددنهةطددددٝبةبجملاٌعددددْةب  يتنٍإَددددْةبًٞ 

بٜجتدددنيةودددٌةطنٍردددْةةةرة)سىدددتبجَيتَْة ددد ةب َددد ٝه(ةةةب ثنلَدددْةبجملاٌعدددْةً

ب  دد مًٍ,ةًبٜجتددنيةوددٌةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةب يددىلن َْةرةب إىلدديةةةةةةة

ب املاُ;ةًث ةه نةة  ةمإٌ ةب رنحتةب ورنِةًب لِةٍد صةعملدٓ:ة لدىةٜةجٌخد ةةةةة

َ نة دددنيةبجتدددنيةة )ب ددداةبًٞ ةةبجملاٌعدددْةب  يتنٍإَدددْطدددٝبةةادددنًيةدب دددْةب ودددنٖ

ْةة ب ثنلَددْة)ب دداةب ىدد    ةةةب ىدد    ةثاوددنةب دد املدةب دد ث (ةًةبجملاٌعددْةب  يتنٍإَدد

بٜجتنيةوٌةبى   ب ةب ٌىدإْةب يدىلن َْةةةرةثاونةسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝه(ة

ة.ةةةب املاُب إىليةةر

ةًٍةًب ٌىإْةب يىلن َْب  ٌى ةب نخحةٜجتنيةب  ٝبةعَ ْةب إىليةوٌةطنٍراةب   مة(8خ ً ة)

ةب اندةبٜجتنيةبجملاٌعْ

ب  ٌى ة

ةب نخح

بٜونبهة

ةب اَنمِ

دمخْة

ةبٜى يتن ْ

ةبٜجتني

بجملاٌع نية

ةثان 

ةبجين ُةمٌِةثٌبا ة0.149ة2.73بٞه به

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.258ة2.67ةطنٍرْةب   مًٍ

بى   ب ةب ٌىإْةب يىلن َْةرة

ةب إىليةب املاُ

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.302ة2.84

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.278ة2.73ب  مخْةب  ملَْة ملارَنٌ

ةبًٞ 

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.145ة2.73ةبٜه به

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.272ة2.66ةطنٍرْةب   مًٍ

بى   ب ةب ٌىإْةب يىلن َْةرة

ةب إىليةب املاُ

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.317ة2.84

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.294ة2.73ب  مخْةب  ملَْة ملارَنٌ

ةب ثنلَْ

ةبجين ُةمٌِةثٌبا ة0.190ة2.73ةبٜه به

 بجين ُةمٌِثٌبا  0.254 2.68 طنٍرْةب   مًٍ

بى   ب ةب ٌىإْةب يىلن َْةرة

 ب إىليةب املاُ
 بجين ُةمٌِثٌبا  0.311 2.83

ةبجين ُةمٌِثٌبا ة0.286ة2.74ب  مخْةب  ملَْة ملارَنٌ

ب ثٝ ددُةًب ددلِة دد دةاَددىة لددىةع دد ثنةٍ ددٌنةب  ٌىدد ةةةةًارددن ة رَددنٌة َ ددنمهةة

(ةجابة نةبٜى يتن ْة  مل ةب اإنمّة ًةب إا ةهدُة)غد ةثٌباد (ةةةة1.66:ة1ب نخحة نية)

.ةة(ةاودلبةٍادبةثٌباد ةةة3:ة2.34(ةج ٌنةئنٍ ,ة ثنة ٌة نلداة دنية)ةة2.33:ة1.67ً نية)

نةبجتنه ددنة(ةٍدإنية نةبٜجتددنيةعاٌثدن ةرة ددٝةبجملادٌع نية ددنةةة8ًًار دنة مليتدد ً ة)ة

ٍ دددنةً نةب ردددنًية دددنيةب  ٌىددد نهةب نخىلدددْةرةبجملادددٌع نية نلددداةةةةةة َ دددنةمٌ بجين 

لدَٗملْ,ةب٢ة نة اددضةب رددنًيةجدإنية نةه ددنكةبجتنهددن ةبجين َدن ة مددٌٔةرةبىدد   ب ةةةة

ج إَرنهةب ٌىإْةب يدىلن َْةرةب إىلديةب املادُةعد ة دنمُة  ادندةبٜجتدني.ةًهدلبةةةةةةةةة
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ًةةةةة َ نة دددنيةةةٍٛ ددد ةل َيتدددْةب ردددنحتةب ثن دددية َددديةٜةجٌخددد ةادددن يةدب دددْةس ودددنٖ

بجملاددٌع نيةرةبٜجتددنيةوددٌةبىدد   ب ةبىددتبجَيتَاةب  دد مًٍةب يدد   ث ننةةةةةةة

ه دددنةنثدددنةٍٛ ددد ة نةه دددنكةبجتً دددلبةب ٌىدددإْةب يدددىلن َْةً هددد بهةب  ددد مًٍ.ةة

َ ددنةوددٌةب  دد مًٍة نىددتبجَيتَاةب دد املدةب دد ث ,ةًب دد املدةب رددنٖدةعملددٓة دد ة بجين 

مغددة نةطنٍردْة د ةةةةرةبجملادٌع نيةةة-عَ دْةب إىلديةة-ب َ ٝهةث ةمإ ةب  ٝبة

ةج إَردددنهةثودددنمبهةبىددد   ب ةةج اَدددْب َددد ٝهةمددد ة ررددداةين دددن ة  ثدددنةرةةةة

ة.ةب ٌىإْةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ

  :خامسًا: االستيتادات والتىصًات والبحىخ املكرتحة 

ةبى    ةب إن يةث ة ٝ ةل نٖ ةهلبةب إىليةثنةٍملُ:

 ب  ٍثْةب اةطن فةبٞىملٌبةب  رملَ ِةٍ إنيةث ةبى   ب ةبٜىتبجَيتَنهة

ب يدد    ةل ددنٖ ةسجين َددْةً ددنة  ددنةمددٌِةرةجاملدددةب وددنمبهةب ااملَددْةًج ددٌٍ ةةةة

بجتنهددددنهةبجين َددددْةوٌهددددن,ةًوددددٌةب وددددنمبهةب ااملَددددْةب دددداةجودددد هةجملدددد ةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةبٜىدددتبجَيتَنهةس ةج اَدددْة دبٖودددنة ددد ِةب  دددٝب;ةارددد ة ًلدددىلاةب   دددنٖ ةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةرةب إىلدديةب ددن ُةس ةيددنلةً  ددنةطددنٍراةب دد املدةب دد ث ةً دد ةب َدد ٝهةةةةةة

رةج اَددْة دبٕةطددٝبةب  مبىددنهةب املَددنة وددنمبهةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةة

 .ةب يىلن َْةرةب إىليةب املاُ
 ع دد ثنةجملاددًةبٜىددتبجَيتَنهةب يدد   ثْة اددضةب وددنمبهةب ااملَددْةب رَدد ّةةةةةةة

ًم ىةًخو يةًنير ة ىة ه باىةب نخدٌّ,ةج  دٌنة  ٍدىةةةةة ملا املدةًب اةجٌانة ى

بجتنهددنهةبجين َددْةوٌهددن,ةًهددٌةثددنة   جددىةل ددنٖ ةب إىلدديةب ددن ُةثدد ة ددٝ ةة

ًخدددٌدةبجتنهدددنهةبجين َدددْةودددٌةجاملددددةب ودددنمبهةئددد ةب إىلدددية ن٢لدددناْةس ةة

 .ةبىتبجَيتَاةب   مًٍ
  َد ٝهةةب رنيةب ٝ ظة نية  نة  ةث ةبىتبجَيتَاةب  املدةب  ث ,ةً  ةب

رةج اَددْة دبٕةطددٝبةب  مبىددنهةب املَددنة وددنمبهةبىدد   ب ةج إَرددنهةب ٌىددإْةة

ب يىلن َْةرةب إىليةب املاُةٍاوًيةب إن يةث ةثٝ  نجىة   نٕةب  د مٍبةس ةة

ب  بااَْةًس نمّةبه ان ةب  املدةرةطنٍرْة د ةب َد ٝهة  ثدنةثد ةطنٍردْةةةةةة

ًةة ب ػادٌحتة د ٔةب د املدةةةةب  املدةب  ث ,ةا نٍرْة  ةب َ ٝهةجدث ةب  يدنٚ ة

 ددٌ ة َرَددْة دد ةب َدد ملْة ًةب ٌمددفةب ػددنثضةب  ددنًلة ثنثددىةًمبىلنً  ددىةةةةة

ب دد ر  ةً  ٌخَددىةب املدددةحيودد ةعملددٓة دد ة ددليةب َدد ٝهةهلددنةٍ اددُة  ٍددىةةةةةة

ثودددنمبهة دبٖودددنةًم مجدددىةعملدددٓةجدددل نةسخدددنبٕبهة دبٕةهدددليةب ودددنمبهةب رنعَدددْةةة

 .ة وٌمّة  ا
 اَددْةب وددنمبهةب ااملَددْة دد ٔةب  ن ددبةةةةب دد املدةب دد ث ة  إدداة  ددنيةب رددٌِةرةج ةةة

 نتْةرةب ن ملْةب نثاَْةب املَنةئ ةب إىليةب ن ُةًك  ة  ٌلىةحي ٌِة

ةةعملٓةب  ث ةث ةب ا نتنةب نك ْةًب اةجيدو ةب د املد,ةًجدٌانةب  دننةًب وثدننةةةةة

ًط ٓة نخوٍوان.ةااثمل نةع  ةج إَ ةب  ن دبة ودنمّةثاَ دْةًعد  ةجدل نيةةةةةة
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ٌبتد ةثدعةب املددةثد ة دٝ ةب  مدٍدْةعملدٓةثٌبمدعةةةةةةةةة  َرَْةج امل ودنةة د ةب  ةة

ب  ٌبت ةبٜخ انعُ,ة ًةث ة ٝ ةب اٍد ةب٢  تًلدُ;ةًك د ة ملىلودٌ ةعملدٓةةةةةة

ب  ٌخَىةب ٖٝدةًمغدةك  ةار ة رراةسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهة  دنة  داةةة

ًك  ة٢ نمّةبٜىٗملْةب ودرَْة ملاد املانية ودرْةثيد انّ,ةهلدنةٌٍ د ة دَودةةةةةةةة

ب دداةجرن ملددودة ملددٌ ةس  بعَددْ,ةمدد ةجرددٌيةمدد مبهةةةةةمدد مّةعملددٓة دد ةب َدد ٝهةة

ةب املدةلريى,ةًهٌةثنةٜ  ىةب إن يةرة اضةب  رنطةًب ونمبهةب رنعَْ.

ة:ةًٌٍتُةب إن يةمبنةٍملُ

 لدددنًمّةدثددد ةبىدددتبجَيتَاةب ددد املدةب ددد ث ,ةً ددد ةب َددد ٝهةرةب  ددد مًٍةةةةة

نهدنهةة ن ن ملْةب نثاَْةٞهاَ وانةرةج اَدْةب ودنمبهةب ااملَدْةًج دٌٍ ةبجتةةةة

 .ةبجين َْةوٌةبث ٌٔةًب رنم
 بٜه اددن ة  بااَددْةب دد املد,ةًس ددنمّةبٜل إددني,ةوددٌةب ٌلددٌعةب دد املدةثدد ة هدددةةةةةةةةةة

 .ةعٌبث ةينلةسىتبجَيتَْةج مًٍ
 نةبىددتبجَيتَنهةب  دد مًٍةب  رملَ ٍددْةج اَددوة  اددٌدةب  ددٝبةعملَوددن,ةًمغدددةةةةةةة 

 ادددضةعٌَ ودددنةادددَا  ةبٜىددد رندّة دددن  املدةب ددد ث ةثددد ة دددٝ ةدجمودددنةثدددعةةةة

ةةةةةةب٢ث نلنهةب    ٌ ٌخَدْةب  ن دْ;ةًك د ة ود هةنييدنيةث دن ةب د املدةًب د املدةةةةةةةة

 .ةرةب ن ملْةب نثاَْ
 جيبة نةني دٌِةب ردنمبهةب  مبىدَْةرةب ن ملدْةب نثاَدْةب املَدنة)ب  مبىدنهةةةةةةةة

ب املَددن(ةعملددٓة اددضةب  ر َددنه,ةًب   إَرددنهةب  ٍثددْةب دداةجاادد ةعملددٓةجددٌا ةة

ةةة ن دبةرةبجملددنٜهةب   ملردْةًبٜىدد رندّةث وددنةةةًمداةًخودد ةًثدن ةب إن ددي,ةًب ةة

 .ةرةج إَرنهةب إىليةب املاُةً دًبجىةًطنمى
 ثٌب إْةًثينٍنّةب  ر  ةب    ٌ دٌخُةرةجمدن ةب  د مًٍةًب إىلديةب املادُةةةةةة

ٍا ةلنًمّةًه هةجيبةبٜه ان ة ى,ةًبىد ثانمة د ةبٜث نلَدنهة  ىلرَردىةةةةة

  إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْة  ملَنهةب ت َْ,ةًب ت َْةب  ٌعَْ,ةًبٜه ان ة 

ٞهاَ ودددنة نع إنمهدددنةثيددد رإ ةب ددد املدةًب ددد املدةًب إىلددديةب املادددُ,ةًًلددداونةة

ْةةة ةلا ةثينمنه,ةًثرنمبهةب إىليةب املاُ,ةًب٢اندّةث ودنةرةب  دنه ةب  مبىدَ

 .ةًب   مًٍةًب إىليةب املاُ
 جادد ةبجمل ااددنهةبٜاتبلددَْةعملددٓةب َددإ نهةبٜخ انعَددْة  دد ة هدددةبٞثددن  ةة

اةة دد ةثدد ة ٝ ددنةب ٌتددٌ ةس ةب اَ ددنهةب يدد و اْة يددوٌ ْةةًب ٌىددنٖ ةب دد

ً   ملرددْة مدد ةثدد ةب  ددنيةب  رملَ ٍددْةب  إاددْةمغدددةثدد ة اددضةب ارإددنهةب دداةةةةة

 .ةجٌبخىةك  
 انةٍرتلةب إن يةثد ة دٝ ةثدنةجٌتد ةس َدىةثد ةل دنٖ ةس ةسث نلَدْة ديةةةةةةةةةة

ة:ةب  رنطةب  ن َْ

 ج اَدْة ادضةب ودنمبهةةةةمَنٌة  دنةبىد   ب ةب د املدةب د ث ةً د ةب َد ٝهةرةةةةةةة

ب ااملَدددْة  دددٝبةب نثادددنهةرةطوودددنهةعنثدددْةًرةطودددصةب٢عدددٝ ةةةةةةة

 .ةًب٢عٝ ةب ت ٌِةعملٓةًخىةبخلوٌ 
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 مَنٌة  نةبى   ب ةسىتبجَيتَْة د ةب َد ٝهةرةج اَدْةب ودنمبهةب٢  بعَدْةةةةةة

 دد ٔةطددٝبةب٢عددٝ ةب ت ددٌِة  ملَددْةب ت َددْةب  ٌعَددْةرةسطددنمةثَددنًعنهةةةةةةة

 .ةب   ن 
 عنثملُةب  بااَْةوٌةب  املد,ةًس نمّةبٜل إنية د ٔةب د املانيةرةج اَدْةةةةدمبىْة

 .ةب ونمبهةب ااملَْةًب نلبةب انرةًبٜجتنيةوٌةب  املد
 مَنٌةثي ٌٔةملنةب  ٝبةودٌةبىدتبجَيتَنهةب  د مًٍةب  رملَ ٍدْةرةرد ةةةةةة

ة.ةج نثُةب ر مبهةب    ٌ ٌخَْةًب ي ىل  نهةب املاَْةب  ٍ ّ

 عربًة:أواًل: املرادع ال 
  ةب َ ٝهةثر ٌ ْةب  ونٍْةةسىتبجَيتَْ  نةب  رنع ة نية(:ة2010)ةس نبهَدة مح ةب يَ ةع َْ -

ةب  املَاَْ ةب اجمْ ة َ ٝه ةبٜ   نمٍْ ةب ملٌ  ةعملٓ ةب ارملَْ ةب   ملٌ ة ًب ياْ ةطٝب ٔ  

ة47-1(,ة ة2010)ٌٍ َىة68عة .ًلريَىةجمملْة ملَْةب ت َىة ن ومنهٍ ةجن ٌٍْدمبىنهة.ةب و َْ

(.ة2(:ةج  ٌ ٌخَنهةب رننةب ندِةًب اَنٍ .ةج  ٌ ٌخَنةًٍبة)2012عإ ةب ٌ َ ةب رنمة)س نبهَدة -

ةط  ن.ةب    نة    ٌ ٌخَنةب نىإنه.

ة2015)ةب يَ ةب اوٍوةس نبهَدةان ةعإ  - جواَدةل ن ةمنٖدةعملٓةب ٌىإْةب يىلن َْةًثانٍ ة(:

ةب ون ةب٢  تًلَْةٞ عضنٕةهَْٗةب   مًٍةننثاْةب  وٌمّةب٢دبمّةب٢  تًلَْة   ٌٍنة دبٕ

ةوٌي ةًبجتنهنجود ة), ةد  ٌمبي طنً ْ ةج  ٌ ٌخَنةة-( ةميد ةب ت َْ. ة ملَْ ةب  وٌمّ. خنثاْ

ة.ب  املد

(:ةجٌرَفةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْةرةج اَْةثونمبهة2016بىنبٕةهل ًلةعإ ةب  اَدةعملُة) -

ة ة  ٝب ةبى   بثون ةًمن ملَْ ةب٢  تًلَْ ةب  مًٌ ةبى ا بدهدةبل ن  ةًا  ةب  املد ج  ٌ ٌخَن

 مل رنع ةبٜخ انعُ.ةمىن ْةثنخي  ,ةميدةج  ٌ ٌخَنةب  املد,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْة

 ب  َن.
ة) - ةب ػٌ  ةبمح  ةئا  ةمٍون  ة ي , ةبمسنعَ  ةئا  ةب   إَرنهة2014بمسنعَ  ةب  ٝه ة  ن :)

ةسىتبجَيتَ ةلٌٕ ةر ةب وااْ ةب َ وَْ ةب  املد ة إَٗنه ةج اَْةب  رنعملَْ ةر ةب اناْ ةسدبمّ ْ

ةًبجتنهنجودةوٌهن.ة يةث ٌَمةرة ثونمبهةب  َي ةب٢  تًلُة  ٔةطٝبةب  مبىنهةب املَن

ة)ASEPجمملْةدمبىنهةعن َْةرةب ت َْةًعملدةب  رًة ةب ا د ةب ياٌدٍْ, ةب ثنل52ُ, ةب وٕ ةة(

ة) ة : ة17 غي ً. ة58: ةمب  : ةعملٓ ةث نل )http://search.mandumah.com 
/Record/699938 

ةانعملَْة نلنث ةجٌ َرُةج مٍيبةرةب ينبةثونمبهةب   مًٍة2006 ث ةعإ ةب ر نلةىٌٍ بنة) - :)

 (.244:ة219,ة .ة)19ب ران ة ملوَْٗةب انًلْةننثاْةب رنهنّ.ةعن ةب ت َْ,ةب ا دة
ة - ةب ياَ  ةثيا  ةملن ة2015) ث ّ ةمن(: ةثرتل ةثونمبهة نلنث  ة   اَْ ةب  ث  ةب  املد ةعملٓ ٖد

ةب ملرْة ةجٝثَل ة  ٔ ةب انتنّ ةب    ٌ ٌخَن ة   ٝمَنه ةًب ٌعٓ ة ٣لتلا ةب٠ث  بٜى   ب 

خنثاْةب رنهنّ.ة ملَْةب  مبىنهةب املَنة ملت َْ.ةميدةج  ٌ ٌخَنةة,د  ٌمبيةمىن ْة.ب٢ع بدٍْ

ةب  املد.

بى   ب ةسىتبجَيتَْةب  املدةب  ان وة دددٌ ةانعملَْة(ة2014)بثي ةئا ةئا ةةسةننةعإ  -

ة.ةمىن ْ ب َ ملْةرةج اَْةثونمبهة  ةب َ ملْةرةثندّةب املٌ ة  ٔةجٝثَلةب ن ملْةب٢ع بدٍْ

ةخنثاْة  ون.ة ملَْةب ت َْ.ةميدةث نه ةًطنيةب   مًٍ.ة,ثنخي  

ة - ةطنمي ةجواَة(:2013)ةس نبهَدةدىٌمُسٍونب ةثونمبه ة   اَْ ة إ  ةل ن  ةٍإ نهةاان َْ د

ة ةب  ٌعَْ ةب ت َْ ة  ملَنه ةب  املد ةج  ٌ ٌخَن ةطٝب ة  ٔ ة  ةةرب نىب ةسىتبجَيتَْ لٌٕ

ةمىن ْ ب َ ٝه ةب رنهنّة,د  ٌمبية. ةب ت ٌٍْة ملَْة,خنثاْ ةج  ٌ ٌخَنةة,ب  مبىنه ميد

ة.ب  املد

ج اَْةسىتبجَيتَْة  ةب َ ملْةةرةس نبُٖ  نة نلنث ة(:ة2004ب ايتاُة)  مةئا ةٍإَبةانبة -

ةة٢  بعُب ةب نب ع ةب وف ةجملاَلبه ةب  ٌٍاةرةبٜ   بُٖ  ٔ ةمىن ْ دً ْ خنثاْةة,ثنخي  ة.

ة.ب ت ٌِميدةعملدةب  رًةة,ثاو ةب  مبىنهةب ت ٌٍْة,ب رنهنّ

http://search.mandumah.com/
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ة(2008لن ةثو رٓة) - ةًممْةعا ةثر ثْةب ٛ فتَؼةب  املدةب  ٍثْةرةب  املدةب نثاُة: ,

 ثنٌٍ.ة19-18بٞههن,ةب رنهنّ,ة ملاٛهنةب ثنلُة  ملَْةب ت َْ,ةخنثاْة
(ة  نةبى   ب ة  ةث ةب  املدة2008 ي ةب إنجعةئا ةعإ ةب انطُ,ةًب يَ ةب يَ ةعإ ةب ٌ ة) -

ب٢  تًلُةًب  املدةب  ث ةرةج اَْةثونمبهةجواَدةًبل ن ةثٌبمعةب ٌٍبةب  املَاَْة  ٔةطٝبة

ةب٢  تًل ةب  املد ةج  ٌ ٌخَن ةوٌ ةًبجتنهنجود ةب و َْ ةدمبىنهةب   ملٌ  ةب ت َْ: ةج  ٌ ٌخَن ,ُ

ةنياة ةب ت َْ ة    ٌ ٌخَن ةب ان َْ ة مليتااَْ ةب ثن ي ةب املاُ ةب ٛهن ةع  ة ن  ةع د ً ٌث,

ة ةث  ةب رتّ ةر ةبٜ  بع. ةً ٌٍَْ ةب املد ةلَن ةًب  املد ةب  املد ةج  ٌ ٌخَن ةة6ع ٌبن: ة2007ىإ اا

ةمبن وةب ٛهنبهةننثاْةب رنهنّ.

ة) - ةهٍ ٌن ة يني ةخ 2005ٍ ي  ةمٍْٚ ةب رضنٍن,ة(: ةب روٌ , ةب٢  تًلُ ةب  املد ةب  املد: ةر ّ 

 ب   إَ ,ةب  رٌٍد.ةب نٍنحت:ةب  بمةب وٌ  َْة ملت َْ.
(:ةب نةبى   ب ةمن ةب  املدةب  ث ةعملٓةنيوَ ةب  بمىنيةرة2010 يبةعٌحت,ةًبٍندة  ٌة  نة) -

 .Retrieved in: 2/2/2016خنثاْةب ر ٌةب ر ٌ ْة رملي ني.ة يةث نلةعملٓةب٢لتلا.ة
At https://ar.scribd.com/doc/134169508/ 

%D8%A7%D8%AB%D8%B1ة

(:ةبى   ب ةٍإ ْةخٌخ ة ملًة2015 وْة  اةئا ةب َنٍع,ةً ا ننة  اةعإ ةب نمح ةب اإَ ة) -

ة) ة  ن إنه+Googleبٜخ انعَْ ةب َنًعنه ةعملٓ ةب رنٖد ةب  املد ةر ةلٌمّةة( ةبٞث ّ خنثاْ

(ة1(,ةب ا دة)4ًث ٔةملنه ةع ون.ة يةث ٌَمةرةبجململْةب  ً َْةب ت ٌٍْةب   ووْ.ةبجململ ة)

ة(66:ة48 نلٌنةب ثنلُ,ة ة :ة)

(:ةانعملَْة نلنث ةمنٖدةعملٓةب  املدةب  ث ةرة2013  دةمثضننة يتْ,ةً مح ةعٌدّةب رنبمعْة) -

ة ةب  نىع ةب وف ةطملإْ ةنيوَ  ةر ةب املٌ  ةًمبٕةج مًٍ ةثن ةب  ر   ةثونمبه ةًج اَْ بٜىنىُ

 ة .ة,ةة,ةٌٍلٌَة2.ةع د,ة14.ةجممل :ة,ةخنثاْةب إىلنٍ جمملْةب املٌ ةب ت ٌٍْةًب  ريَْب اناْ.ة

ة.565-602

ة) - ةب ػنث ِ ةعملُ ة2007  جيْ ةب  املد ة Blended Learning ب ٛ ف(. ةجمملْ املٌ ةب ,

 .ة35ب ا دة,ةب ان ةبخلنثًَْ,ةللينب٢
ةب  - ةب يَ  ة)دب َن ةب ررُ ةًبل ن ة2012ملَيتُ ةجواَد ةثونمبه ةج اَْ ةر ةب  ث  ةب  املد ةانعملَْ :)

ةك  ة ةًعٝمْ ةب ثنلٌِ ةبًٜ  ةب وف ةطٝب ة  ٔ ةب َََْٗ ة ن اجمْ ةب   نمٍْ ثَنًعنه

 ن  بااَْة ٣ينه.ةدمبىْةثنخي  ة ريدةج  ٌ ٌخَنةب  املد,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْة

ةب  َن.

ة) - ةىَ  ة مح  ةانٍو ةنيملَملَْة2013م نب ةدمبىْ ةب و م: ةثر ٌ ْ ةب يىلن َْ ةب ٌىإْ ةل د ة: )

(.ة42:ة17ثرنملْ.ةبجململْةب انبمَْة    ٌ ٌخَنةب املٌثنه.ةبجململ ةبخلنثً,ةب ا دةب ثنلُ.ة .ة :ة)

https://www.academia.edu/5151512  
انعملَْةبى   ب ةسىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهةعملٓةج اَْة اضة(ة2010ّة) ًٝةمٍنةعملٓةىا ة  ٌ -

ةب٢ع بدٍْ ةب ن ملْ ةجٝثَل ة  ٔ ةب رنليَْ ةب ملػْ ةر ةب٢  بعَْ ةب   ن ْ ة”ثونمبه ثنخي  ة.

 .ةخنثاْة رنةب ََل. ملَْةب ت َْةميدةب  نه ةًةطنيةب   مًٍ
نٖدةعملٓة دًبهةب َ ة(:ةانعملَْةب  املدةب  ث ةب  َنم ُةب ر2014مٍون ةثو رٓةعَيٓةعملٓة) -

ب ثنلُةث ةب ٌٍبةرةثرنمةٍإ نهةب نىبةرةج اَْةثونمبهةسدبمّةب اناْةب َ وَْة  ٝبة

ةميدة ةب ت ٌٍْ. ةب  مبىنه ةثاو  ةب رنهنّ. ةخنثاْ ةد  ٌمبي, ةمىن ْ ةب نىب. ةعملٌ  ٍاإْ

 ج  ٌ ٌخَنةب  املد.
هةرةج مًٍةثندّةب ررىة(:ةانعملَْةسىتبجَيتَْة  ةب َ 2015ٝىنمّةئا ة  ةهًٍ ةةب َملٌِة) -

عملٓةنيوَ ةجملاَلبهةب وفةب يندٌةبٜ   بُٖةمب ٍ ْةث ْةب  نثْ.ةمىن ْةثنخي  ,ةميدة

 ب  نه ةًطنيةب   مًٍة,ة ملَْةب ت َْ,ةخنثاْة  ةب رنٔ,ة ن ياٌدٍْ.ة
ة - ةئا  ة َ ةعوثُىاَ  ة2013)ةب ياَ  ةج اَْة(: ةر ةب َ ٝه ة   ةسىتبجَيتَْ انعملَْ

ة ةًثونمبه ةب  ىلوَ  ةب٢  بعُ ةب ثنلُةةرب  ر   ةب وف ةجٝثَل ة  ٔ ب نٍنلَنه

ميدةب  نه ةًةة,ثاو ةب  مبىنهةًب إىلٌثةب ت ٌٍْة,خنثاْةب رنهنّة,ثنخي  ةمىن ْ ب٢ع بدِ

ة.طنيةب   مًٍ

سىتبجَيتَْة  ةب َ ٝهةةبى   ب اان َْة(:ة2010)ة.,ة نهننةمننعنبمُب ياَ ةئاٌدةب ياَ ة -

ةةر ةب٢ىٝثَْ ةب ثرناْ ةثإىلي ةطن إنهةةرج مًٍ ة  ٔ ةب َ ٝه ة   ةعملٓ ةب ر مّ ج اَْ

ة.ىإ ااب ثنث ةعَن,ةٍونة.ة.ةب ا دخنثاْةب  وٌمّ,ةجمملْة ٌثةب ت َْةب  ٌعَْ.ةب نثاْ

https://ar.scribd.com/doc/134169508/
https://www.academia.edu/5151512
https://www.academia.edu/5151512
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ةب  نًِ, - ةئا  ةمس  ة2015)ةمسن ةب ٌى( ة َْٗ ةر ةب  َنم ُ ةب  املد ةبى   ب  ْةإانعملَْ

ةثونمب ةج اَْ ةر ةبٜ ُب يىلن َْ ةب نىب ةثاملد ة  ِ ةب  ا دّ ةب ٌىنٖ  ةبل ن  مىن ْةة.ه

ة.ميدةج  ٌ ٌخَنةب  املد,ة ملَْةب ت َْةب  ٌعَْة,خنثاْة ٌمىاَ ة,ثنخي  

  ةب َ ٝهة  ٔةب  رٌمنيةًب    نٍ ةة(:ةبىتبجَيتَنه2016)ةس نبهَدةب  ىٌمُب يَ ةمثضننة -

ةب ت ٌِ,ريدةعملدةب  رًةن ْةد  ٌمبية مىةبٜ   بَْٖ.ثندّةب نٍنلَنهة ن ن ملْةةرنيوَملَنة

ة,ةخنثاْةب  وٌمّ. ملَْةب ت َْ

(ة:ةانعملَْة نلنث ةج مٍيبةمنٖدةعملٓة2014عنَْٖة ملوَُةب اانِ,ةجػنٍ ةعإ ةب ر نلةب ن َملُة) -

ةب  ً َْة ةبجململْ ةطَإْ. ةخنثاْ ةر ةب  رب ةبٞدبٕ ةجاوٍو ةر ةب  َنم َْ ةب يىلن َْ ب ٌىإْ

 (,ةجَنٍ ةب ثنلُ.11(,ةب ا دة)3ٜثنمبه,ةبجململ ة)ب ت ٌٍْةب   ووْ,ةخنثاْةب
ة) - ةانحينه ة مح  ٤ٌ َّف2004عون  ةب   ةب  املد ة .) Blended Learning ةث ة ةثر إيْ جنلْ

 Singh, Harvy & Reed, Chris: A White Paper- Achievingثرن 
Success with Blended Learningة.ة17,ةجمملْةب املٌثنجَْ,ةب ا دة

(:ةانعملَْةبى اان ةب  املدةب  ث ةعملٓةب  ىلوَ ةب  مبىُة2013دةب ي ة)عون ةسدمًٍة ا ٌ -

ة  ة ةمبىلملَْ ةبخلنتْ ةب ثنلٌٍْ ة ن  بمٌ ةب ثنلٌِ ةب ثنلُ ةب وف ةطٝب ة  ٔ ةبٜ َنٕ ةثرنم ر

ةب ا دة .ةخنثاْة36دمثننةًبجتنهنجودةوٌي.ة يةث ٌَمةمبيتملْةب إىلٌثةب ت ٌٍْةًب  ريَْ.

ةب إىلنٍ .

ة) - ةعملُ ةكهب ةىنثح ةبٜينهة2016عملَنٕ ةثملف ةسل ن  ةثونمبه ةج اَْ ةر ةب  ث  ةب  املد ةانعملَْ )

ب٢  تًلُةعاةب ٌٍبةًمَنٌة  نةبى   بثىةرةج اَْةثونمبهةب   مًٍة  ٔةب  ن بةب املدة

  َاإْةب نىبةبٜ ُ,ة  ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثاْةب  َن.
ب  ث ةرةج مًٍةثرنمةب نىبةبٜ ُة(:ة  نةبى   ب ةب  املدة2014عاندة  ٌةىنٍعة ينيةب يَ ة) -

ةب ت َْة ة  ملَْ ةب  رٌ ْ ةٍاإْ ةطن إنه ة  ٔ ةب إٌم ٌٍ ا ة نلنث  ةثونمبه ة اض ةج اَْ عملٓ

,ة25ًبجتنهنجو ةوٌي.ة يةث ٌَمةرةجمملْة ملَْةب ت َْ,ةخنثاْة  ون,ةب وٕةبًٜ ,ةبجململ ة

ة.430:ة375,ة ة :ة98ب ا دة

انعملَْةب  املدةب لبجُةب رنٖدةعملٓةس  ٔةج إَرنهة(:ة2013)عاندة  ةلاننة  ةعإ ةبهللةب وهنبلُة -

ة ةً  ّ ةب ٌىإْةب يىلن َْةرةنيوَ  ةب  املد”   ٔةطٝبة ملَْة”ةثي ىل  نهةج  ٌ ٌخَدن

ة-ة80ة:  ةة,2013ٌٍ ٌَةة,3ةب ا دةجمملْة ملَْةب ت َْة ن يًٌٍة:,ةب ت َْةننثاْةب إن ْ

ة131

ة) - ةانعملَْة نلنث ةج مٍيبةمنٖدةعملٓةب  املدةب  ث ةرة(2014غندّةئا ة يبةب  ٌ ُةئا  :

ج اَْةب ل نٕةب ثرنرةً اضةثونمبهةب   مًٍةبٜدبَْٖة  ٔةطن إنهةٍاإْةبٜم وندةب  و ُة

  ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ.ة يةث ٌَمةرةجمملْةدمبىنهةعن َْةرةب ت َْةًعملدةب  رً,ةمب  ْة

ة.249:ة199 ثنلُ,ة ة :ة,ةب ا دةب50ب ت ٌٍنيةب انب,ةثون,ةةبجململ ة

ة - ةتإىلٓ ة2012)ةب يَ ةعرَرُانطاْ ة  ة(: ةسىتبجَيتَْ ةعملٓ ةمنٖد ةثرتل ة نلنث  اان َْ

خنثاْةة-بطنً ْة)ثنخي  ة(.ةب َ ٝهةرةج اَْة اضةب رنهَدةب املاَْة  ٔةطر ةب نًلْ

ةميدةمٍنحتةبٞطرن .ة ملَْةب ت َْ.ة  ون.

ة) - ة ٌخ  ة يني ة2006 ٌ ن ةب   مًٍ. ةًطني ةب  نه  ةر ة  ٍثْ ةبجتنهنه ةعن ة(: ب رنهنّ:

ة.3بة مل َنةًب  ٌهٍع,ةةطب   

جواَدةسىتبجَيتَْةمنٖاْةعملٓةب  املدةب  ث ة   اَْة اضة:ة(2016 َنٕةئاٌدةعإ ةب اَ ة) -

ةب ومب ةب ت َْ ةثندّ ةوٌ ةب٢ع بدٍْ ةب ن ملْ ةجٝثَل ةًثٌَ  ةب ااملَْ ةب ونمبه دمبىْةعَْ.

ة.ب   مًٍخنثاْةعنيةتً.ة ملَْةب ت َْ.ةميدةب  نه ةًةطنيةثنخي  ,ة

(:ةانعملَْة نلنث ةمنٖدةعملٓةب   نٍْةبٜجون َْة نى   ب ة2016ثنمٍننةخنخًةثَٝدةث وٌمة) -

ج إَرنهةخٌخ ةب  رنعملَْةرةج اَْة اضةب ونمبهةب نماَْةًبٜانبطةرةب  املدة  ٔةطٝبة

اْة ىٌَط.ة يةث ٌَمةرةجمملْةدمبىنهةعن َْةرةب ت َْةًعملدةب  رً,ة ملَْةب ت َْةخنث

ة) ةب ا د ة)70ب ياٌدٍْ, ة  ة  ةاابٍن. ة109( ة144:  .ةمب  (
http://search.mandumah.com/Record/76072 

ة - ةمَنٌة2016ىملاننة)ئا ةب يَ ة مح ةئا  ٓةج إَرنهةملْة نلنث ةج مٍيبةمنٖدةعَملانع(:

ةمىن ْةثنخي  ,ةاُةب نىبةب٠ ُملدةب  رن ة املب  اةهبنموب ٌىإْةب يىلن َْةرةج اَْةث ,

 .خنثاْةب  وٌمّة,َْةب ت َْمل ميدةج  ٌ ٌخَنةب  املد,ة

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3+%3a+
http://search.mandumah.com/Record/76072
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ةعإ  - ة لٌم ةٍنٍفةئا  ة مح  ة2011)ةب نمح  ة ٌ ة(: ةب  ان و ةب  املد ةسىتبجَيتَْ اان َْ

ةرةب  انًلُوٌةب اا ةةًبٜجتنيج اَْةب ونمبهةب ااملَْةًب ر مّةعملٓة  ةب َ ٝهةةرب َ ملْة

ةب  ون نٕة  ٔةب وفة ةةب ثنلٌِةب ثنلُثندّةج  ٌ ٌخَن خنثاْةة,جمملْة ملَْةب ت َْب و نعُ.

ة.ٍ نٍنٍونةةةبًٞ ,ةبجململ ,ة75.ة.ةب ا دب  وٌمّ

ة) - ةم نٍاْ ةب اامل2014َْئا  ةر ةخٌخ  ةج إَرنه ةجٌرَف ةب ر ٌةة(: ةخنثاْ ةر ب  املَاَْ

ةب ان ُةب ر ٌلةرةب ٌط ة ةب  املد ة ا ٌبن: ةب  ً ُ ةرةب ٛهن ة يةث ٌَم ب رن ةًب  ىل ٍنه.

 ب ان ُ,ةني ٍنهةًان .ةعاندّةب إىليةب املاُةًب  مبىنهةب املَن,ةخنثاْةب ر ٌةب ر ٌ ْ.
ة) - ةٍمل ٌه ة2016ئا  ةب يىلن َْ ةب ٌىإْ :)Cloud computing ةًب ةب رود ة ني   إَ ,ة,

ة ةس نٍ  ةب  وٌمّ, ةخنثاْ ةب ت َْ, ة2016 ملَْ ,http://emag.mans.edu.eg/ 
index.php?page=news&task=show&id=3. 

ج اَْةثونمبهةةرانعملَْةج إَرنهةب ٌىإْةب يىلن َْة(ة2016)ئا ةعإ ةب  َدة مح ةعملٓة -

خنثاْة ىٌَط.ةة,ثنخي  .ةمىن ْةب ن ملْةب٢ع بدٍْةثاملاُ ٔةبى   ب ةب ٌىنٖ ةب رنٖرْة 

  ملَْةب ت َْ.ةميدةب  نه ةًطنيةب   مًٍ.
ة) - ةثاٌحت ةب اَ  ةعإ  ةًممْة2012ئا  ةب   إنه. ة َْٗ ةر ةًج إَرنجون ةب يىلن َْ ةب ٌىإْ :)

ةوٌة ةب املاُ ةًب إىلي ةب  املد ةر ةًبٜجونٜه ةب املٌثنه ةج  ٌ ٌخَن ةثٛهن ةس  ةثر ثْ عا 

 .2012راَ ةب ٌىإْةب يىلن َْةرةثونةًج إَرنجون.ةخنثاْةب رنهنّ,ةٍ نٍنةج
ة) - ةجٌلُ ةبهلل ةعإ  ةب اناْة2016ئا  ةبدبمّ ةمبونمبه ةًعٝم ون ةب  املَاَْ ةخٌخ  ةج إَرنه :)

ةب  املد,ة ةج  ٌ ٌخَن ةميد ةد  ٌمبي, ةمىن ْ ةب  املد. ةج  ٌ ٌخَن ةطٝب ة  ٔ ةب لبجَْ ًب  رنّٕ

 ْةب  َن. ملَْةب ت َْةب  ٌعَْ,ةخنثا
   إَ ةب  املدةب  ث ة  ٔةطٝبةب  مبىنهةب املَنة  ملَْةة(:ةبٜى ا بد2015)ئا ةاٌهِةمٍنحتة -

 .   ٌ نة(,ة1ب وٕة),ة(104)ةب ا د,ة(26مل ة).ة يةث ٌَمةمبيتملْة ملَْةب ت َْة إ ون,ةبجملب ت َْ
  نبةب نثاُ,ة(:ةطنبٖ ةب   مًٍةًبىتبجَيتَنجى.ةب رنهنّ:ةدبمةب 2003ئا ةئاٌدةب َملْة) -

ة.3ط

ةج ٌٍنةسىتبجَيتَْةجاملدةجَنم ُةمنٖدةعملٓةج إَرنهة2016ئا ةً َ ةئا ةىملَاننة) - :)

ة  ٔة خٌخ ةب ت ٌٍْةً  نهنةرةج اَْةثونمبهةجواَدةب رنمبهةب٢  تًلَْةًبٜجتنيةوٌهن

بعضنٕةهَْٗةب   مًٍةننثاْة ََْ.ة يةث ٌَمةرةجمملْةدمبىنهةعن َْةرةب ت َْةًعملدة

ة ةب ا د ةب ياٌدٍْ, ة)71ب  رً, ة  ة  ة17, مب  :ةة(56:

http://search.mandumah.com/Record/760797ة

ةعإ  - ةئا ةئاٌد ةثاًك ة2012)ةب ن ن :) ٍ ةب   نم ةب َ ٝه ة   ةسىتبجَيتَْ ةعملٓة  ن ن

ة ةب  ر   ةًج اَْ ةب نٍنلَنه ةر ةثن ملْةةبٜ   نمِب  ىلوَ  ةث  ةبًٞ  ةب ملرْ ةجٝثَل ٔ  

ة ملَْةب ت َْ.ةخنثاْة رن.ةميدةب  نه ةًطنيةب   مًٍة,ثنخي  ةىُ.ةمىن ْبٞىنب  املدة

ةب ََل.ة

(:ةثرنمةرةب ت َْةب٢ىٝثَْةمنٖدةعملٓةب  املدةب  ث ة2014ثو رٓةئا ةعَيٓةعَنتنية) -

  ىلرَ ةبٞه بهةب  املَاَْة  نه ةب ت َْةب٢ىٝثَْة  ملإْةب ن ملْةبٞىنىَْةب املَنة نٞمدن.ة

 مبي,ةخنثاْةب رنهنّ.ةثاو ةب  مبىنهةب ت ٌٍْ.ةميدةج  ٌ ٌخَنةب  املد.مىن ْةد  ٌ
ة) - ةب وب ةتنب ةثيملد ةثونمبهة2013ث ن  ةج اَْ ةر ةب  ث  ة مل املد ةثرتل ة نلنث  ةانعملَْ :)

ثنخي  ,ةةةب   مًٍةًب  ر  ةبٜ  بعُة مل ن إنهةب املانهة  ملَْةب ت َْةخنثاْةطَإْ,ةمىن ْ

ة,ةثاو ةب  مبىنهةب املَنة مل رٌ ْ,ةخنثاْةب رنهنّ.ميدةب  نه ةًطنيةب   مًٍ

ة) - ةعٝ  ةتندي ةعٝ  ةب ملػْة2014ث ٓ ةج مًٍ ةر ةب  ث  ةب  املد ةعملٓ ةٍا ا  ة نلنث  ةج    :)

ب٢يملَوٍْةعملٓةج اَْةثونمبهةب رنبّٕةب  نم ّة  ٔةطٝبةب ن ملْةب ثنلٌٍْ.ةمىن ْةثنخي  ,ة

 يةب   مًٍ.خنثاْةعنيةتً.ة ملَْةب ت َْ.ةميدةب  نه ةًطن
ة) - ةمملاَْ ةٍب ةجمملْة2010ثو   ةب ي رإ . ة ٌمّ ةب يىلن َْ ةب ٌىإْ ةجتا  ةبىإنب ةعَنّ :)

ة.115.ة ة4ب نىإنه,ةب ا دة

ة) - ةغنبب ةتٝل ة مح  ةبخلن  ِ, ة ملَ  ةلن  ةغنبب, ة مح  ةب  املدة2013هَن  ة نلنث  ةجرٌٍد :)

  ملإْة يةثر  ةب  ث ةرةب  ملَْةب نثاَْة ملاملٌ ةب   إَرَْةث ةًخوْةل نةب  مىنيةًب

ةب   إَرَْة ملاٛهن ة ملاملٌ  ةبًٞ  ةب  ً ُ ,Retrieved in 1/1/2017 
http://www.ucas.edu.psة

http://emag.mans.edu.eg/
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انعملَْةسىتبجَيتَْةثرت ْةمنٖاْةعملٓةب  املدةب  ث ة(:ة2015)ةهَثدةعإ ةب ي نمةان نهة ناظ -

ةمىن ْة.رةج اَْةب  ىلوَ ة  ٝبةب وفةب ثن يةب٢ع بدِةبٞههنِةرةثندّةب نىبةب٠ ُ

 .خنثاْةب رنهنّ.ة ملَْةب  مبىنهةب املَنة ملت َْ.ةميدةب  نه ةًطنيةب   مًٍة,ثنخي  
ةمس ةعإ ةبهللة) - ةب ندِ, ةئا ةعإ  ةب إ ٍع, ةعإ  ةًانٕ ةب اوٍو, ةعإ  ةانعملَْة ًعَْة2013ًانٕ :)

ة ن امل ْة ةب املاُ ةب إىلي ةًج اَْ ةب٢  تًلُ ةب  املد ةل د ةدعد ةر ةًدًمهن ةب يىلن َْ ب اناْ

ب ان َْةب ياٌدٍْ.ة يةثر  ةرةب ٛهنةب  ً ُةب ثن ية مل املَدةب٢  تًلُةًب  املَدةع ة ا ,ة

 ب نٍنحت.ةب ياٌدٍْ.
(:ة  نةبىتبجَيتَ نية مل املدةب  انًلُةرةج رَلةثون ةب ٌٍبةعملٓةج اَْة2015ً َ ةٌٍىفةئا ة) -

 ةج إَرنهةخٌخ ةثونمبهةطٝبة ملَْةب ت َْةث  رضُةًثنجراُةب  بااَْة ٣ينهةرةسل ن

ةكبجَن . ةب   د ةب  املد ةر ةًثونمبجود ةًبى   بثون ةدمبىنهةةب  َنم َْ ةجمملْ ةر ةث ٌَم  ي

ةب ا دة)ASEP ةعن َْةرةب ت َْةًعملدةب  رً ةب ياٌدٍْ, .ة(ةب وٕةب ثنلُ,ة غي ًة 64,

ة  ة17): ة112: )Retrieved in 1/1/2017: http://search.ma 
ndumah.com/Record/700395. 

(ةبجتنهنهةبعضنٕةهَْٗةب   مًٍة ن نثاْةبخلملَيتَْةوٌةب  املدة2011ٍينِةثو رٓةب يَ ة) -

ةب إىلنٍ  ةخنثاْ ةب ت َْ, ة ملَْ ةبخلملَيتَْ. ةب نثاْ ةجمملْ ةب   مًٍ. ةر ةب  ث  بجململ ة,

 .875:ة834ة. ة.,ة ب ا دةب ثن ي,ةب ثن ي

 :ثاىًًا: املرادع األديبًة 
- Alshwiah, Abeer Aidh S (2008): The effects of a blended 

learning strategy vocabulary on premedical students 
Achievement satisfaction and attitude Toward English 
Language. Unpublished Master. Arabian Gulf University, 
Bahrain. 

- Aractingi, Edward (2016): Cloud computing adoption by 
information technology leaders in higher education in United 
States: A structural equation modeling study. Ph.D. Form 
Business and Technology, Capella University, Minnesota, 
United States. Available at: https://search.proquest.com/ 
docview/1854891535?a ccountid=37552. 

- Carman, J. (2002). Blended Learning Design, Five Key 
Ingredient, Knowledge Net, Retrieved on April,25,2016  

- Cristine H. Legare, Candice M. Mills, André L. Souza, Leigh E. 
Plummer, Rebecca Yasskin (2013): The use of questions as 
problem-solving strategies during early childhood, Journal of 
Experimental Child Psychology, Volume 114, Issue 1, January 
2013, Pages 63-76, ISSN 0022-0965, http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.jecp.07.002. 

- D. Chappell, (2008) “A Short Introduction to Cloud Platforms: 
An Enterprise-Oriented View,” Chappel and Associates, August.  

- Dean, Peter J., Stahl, Michael J., and Peat (2007): Effectiveness 
of Combined Delivery Modalities for Distance Learning and 
Resident Learning. Quarterly Review of distance Education, vol 
2, No. 3, retrieved in 11 June 2016 form: http//:www. 
infogepub.com .index.php? =89&ci=29. 

- Graham, C. (2005). Blended Learning Systems: Definition, 
Current Trends, and Future Directions, in Bonk, C. J. & Graham, 
C. R. (Eds.). Handbook of blended learning: Global Perspectives, 
local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, p.4.   

https://search.proquest.com/%20docview/1854891535?a%20ccountid=37552
https://search.proquest.com/%20docview/1854891535?a%20ccountid=37552
http://dx.doi.org/


 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية يف 

 

 

 

   
219 

-  Greenbaum, D., & Gerstein, M. (2011). The role of cloud 
computing in managing the deluge of potentially private 
genetic data. American Journal of Bioethics, 11(11), 39–
45.CrossRefGoogle Scholar 

- Haroath, Crowe (2012): committee of sponsoring origination of 
the treats way commission. Retrieved in 1/1/2017: Http:// 
www. google.com.sz/url?sa=t2rct=j&p=&users. 

-  Hofmann, J. (2004). Blended Learning Case Study. The ASTD E-
Learning Handbook: Allison Rossett. New York: McGraw-Hill. 

- Hutchinson C. and Ward J., (2009): “Navigation the Next-
Generation Application Architecture,” IEEEE ITPro, March/ 
April, pp. 18-22. 

- Jonathon, Reynolds (2012): Why Engage a clod Based Event 
Management solution. U.S.A., Retrieved in 2/2/2017: 
Http://llezinearticles.co1n/?why-Eng.age-a-adotld., P15. 

- Lee, Kenneth, K.C. and Chong. Melody P.M. (2009): Blended 
Learning, A case Study for Japanese Language Studies. 
Retrieved in 1 July 2016: http//:www.cscityuedu.hk/ 
~ichl2008/2008/LNCS.Procee 
ding/JCHl2008_KennethKClee_12pages.pdf. 

- McDonald, Paige Leigh (2012): Adult Learners and Blended 
Learning: A Phenomenographic Study of Variation in Adult 
Learners' Experiences of Blended Learning in Higher 
Education, DAI-A 73/07(E), Dissertation Abstracts 
International, Ann Arbor, United States, The George 
Washington University, Human and Organizational Learning, 
United States, District of Columbia. https://search.proquest. 
com/docview/992950856?accountid=37552 

- Militaru, Gheorghe, Purcarea, Anca Alexandra, Negoita, Olivia 
Doina ,and Niculescu, Andrei (2016): Examining Cloud 
Computing AdoptionIntention in Higher Education: 
Exploratory Study. Research presented in 7th International 
Workshop on Exploring Service Science Conference (IESS), 
Bucharest, Romania, May 25-27, 2016, Springer-Verlag Berlin, 
Heidelberger Platz 3, and D-14197 Berlin, Germany. 

- Omer Deperlioglu, Utku Kose (2013): The effectiveness and 
experiences of blended learning approaches to computer 
programming education. Computer Applications in Engineering 
Education, Volume 21, Issue 2, June 2013, Pages 328–342 

- Paul J. Riccomini , Jiwon Hwang , Stephanie Morano (2016): 
Developing Mathematical Problem Solving through Strategic 
Instruction: Much More Than a Keyword, in Bryan G. Cook, 
Melody Tankersley, Timothy J. Landrum (ed.) Instructional 
Practices with and without Empirical Validity (Advances in 
Learning and Behavioral Disabilities, Volume 29) Emerald 
Group Publishing Limited, pp.39 - 60 

http://dx.doi.org.ugrade1.eul.edu.eg:2048/10.1080/15265161.2011.608242
http://dx.doi.org.ugrade1.eul.edu.eg:2048/10.1080/15265161.2011.608242
http://llezinearticles.co1n/?why-Eng.age-a-adotld
https://search.proquest/


 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية يف 

 

 

 

   
220 

- Ratten, V. (2012). Entrepreneurial and ethical adoption 
behaviour of cloud computing. Journal of High Technology 
Management Review, 23, 155–164.CrossRefGoogle Scholar 

- Ronny Scherer, Rüdiger Tiemann, (2012): Factors of problem-
solving competency in a virtual chemistry environment: The 
role of metacognitive knowledge about strategies, Computers & 
Education, Volume 59, Issue 4, December, Pages 1199-1214, 
ISSN 0360-1315, http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu. 2012 
.05020. 

- Rupesh Sanchati and Gaurav Kulkarni, (2011): Cloud 
Computing in Digital University Libraries, http://research. 
microsoft.com/en-us/events/cloudfutures2011/cloud-futures-
2011.pdf. 

- Sanda Porumb, and et al, (2011) «Cloud Computing and its 
Application to Blended Learning in Engineering», www.thinkmi 
nd.org/download.php/articleid/cloud_computing_2011_7,p1. 

-  Schubert, Lutz (2012): the Future of cloud computing. 
Opportunities for the European cloud computing Beyond, office 
of the European cloud commission. 

- Singh H (2003): Building effective blended learning programs. 
Issue of educational Technology, December (2003), Vol (43), 
No (6), P.P: 51: 54. 

-  Voas J. and Zhang J., (2009) “Cloud Computing: New Wine or 
Just a New Bottle?” IEEE ITPro, March/April, pp. 15-17. 

- Warrier, B. (2006). Bringing about a blend of e-learning and 
traditional methods. Article in an online edition of India's 
National Newspaper, Monday, May 15. From http:// 
www.hindu.com/05/15/stories/2006051503430300.htm. 

- Yushau, B. (2006).The Effects of Blended E-Learning on 
Mathematics and Computer Attitudes in Pre-Calculus Algebra. 
The Montana Mathematics Enthusiast (TMME). 3(2), 176-183. 

- http://www.educause.edu/library/cloud-computing in 28/1/ 
2017 

- http://www.librarystudentjournal.org/index.php/lsj/article/vi
ew/289/321, in 27/1/2017 

- http://www.vivantech.com/blog/cloud-adoption-higher-
education-worth-exploring in 27 /1/2017. 

 
 

http://dx.doi.org.ugrade1.eul.edu.eg:2048/10.1016/j.hitech.2012.06.006
http://dx.doi.org.ugrade1.eul.edu.eg:2048/10.1016/j.hitech.2012.06.006
http://dx.doi.org/10.1016/
http://research/
http://www.thinkmind.org/download.php/articleid/cloud_computing_2011_7,p1
http://www.thinkmind.org/download.php/articleid/cloud_computing_2011_7,p1
http://www.educause.edu/library/cloud-computing
http://www.librarystudentjournal.org/index.php/lsj/article/view/289/321
http://www.librarystudentjournal.org/index.php/lsj/article/view/289/321
http://www.vivantech.com/blog/cloud-adoption-higher-education-worth-exploring
http://www.vivantech.com/blog/cloud-adoption-higher-education-worth-exploring

