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 (QR codeثر اختالف منط تصىيي روس اإلشتذابة الصريع )أ
لبعض املصادر الرقىية عمى حتصين الطالب واجتاهاتهي حنو 

 اشتخذاً التعمي الٍكاه

  البشح:وكذوة 

ُ  وطمع وٍش العامل ٖؾّز ٛ   القرض ٛ  اسبرا  ٌقمر ٛ  ذنراصٖ  كرن  سلمر   ِاٟمر

 ْ ٚ  ٔصبرا٥   أٔجر ْ  ، ذٗر   اسبٗرا ٜ  أٌر ً  كرن  فر ٜ  ٖظّرض  ٖرٕ ٚ  وغرض   عمر  اسبٗرا

ٛ  وعطٗرا   ٚ  خردلا   إ  ذبتراد  ذزٖثر ٚ  ٔوّراصا   ٔفكرض جزٖرز   جزٖرز  جزٖرز

فررتر  الثررٕصٚ التكٍٕلٕجٗررٛ الضىىٗررٛ ِررٜ العٍقررض  أبٍحررا ، ٔ وعّررا لمتعاوررن

اعرتدزاً التكٍٕلٕجٗرا عمرٜ     ترثيرل الضٟٗغٜ احملضك لعحمٛ اسبٗاٚ، كىا أفرت   

ٔىررر  ونرررٜ، ٔبرررالطتع كاٌررر  و٤عغرررا  التعمرررٗي شلرررا    آٝا٧فرررضار أكثرررض ورررَ  

 .  عمٜ وٕاىف التعمٗي ٔالتعمي املدتمفٛ التثيرلالٍقٗب ا٧كدل وَ ِشا 

رخن العامل إ  ورا ٖغرىٜ   ألعمى٘ ٔالتطٕص التكٍٕلٕج٘ ِشا التقزً ا أُكىا 

، الررشٙ أفررتر  فٗررْ ٔعرراٟن التكٍٕلٕجٗررا تٍتقررن وررع ا٧فررضار       بالعقررض املتٍقررن 

، ٔبا  اعتدزاوّا وٗغرضا  فرٜ    ، ٔتٕمع فٜ ازبٗب لقغض ذحىّا ٔتٮرىن بالٗز

آٝ طوثُ ٔوكاُ، ٖٔرثت٘ اشلراتف الٍقراه فرٜ وقزورٛ ِرشٓ الٕعراٟن الر  أٌتؾرض           

تؾاص كىا ذظٗر   ٌٛ وٍظٕوٛ تقٍٗٛ أخضٝ بّشا إ٥ٖ، فمي ذبظ آ عضٖع بؾكن

تؾض اعتدزاً اشلٕاتف الٍقالٛ بر  يٗرع ؽرضاٟ     أٌ، ذٗ   تقٍٗٛ اشلاتف الٍقاه

اجملتىعا  عمٜ وغتٕٝ العامل بغض الٍظض عَ وغرتٕاِا الثقرافٜ ٔإ٥جتىراع٘    

إ٥عرتغٍاٞ عٍّرا   ، ٔأفت  اوت٦ك اشلراتف الٍقراه مرضٔصٚ ٥  كرَ      ٔإ٥ىتقارٙ

 . ٥ٔ التٍقن بزٌّٔا

 كررَ و٦ذظررٛ أُ اعررتدزاً  لمكىتٗررٕتضٔمبقاصٌررٛ سلررس باعررتدزاً ا٧فررضار 

الكىتٗررٕتض، ٔسلررس ٌظررضا  ٧جّررظٚاشلٕاتررف الٍقالررٛ تفررٕا عمررٜ اعررتدزاً ا٧فررضار 

 آٝلغّٕلٛ اعتدزاً اشلاتف الٍقاه ٔصخك ععضٓ ٔعرّٕلٛ لمرْ ٔترٕافضٓ فرٜ     

زعٜ أٌتترآ العزٖرز ورَ الذلبرٕٖ  ٩لٗرٛ تٕ ٗرف       ، ٔكن سلرس اعرت   طوثُ ٔوكاُ

مما  (Keskin & Metcalf, 2011اشلٕاتف الٍقالٛ فٜ عىمٗ  التعمٗي ٔالتعمي )

الرتعمي   الذلبرٕٖ  رٝ إ   ّٕص وقطم  جزٖز فٜ صباه التعمٗي أطمر  عمٗرْ   أ

 (.M-Learningأٔ  Mobile Learningالٍقاه )

 كَ تٕ ٗف خزوا  التعمي الٍقاه فٜ و٤عغرا    أٌْ( إ  2010) Lanرل ٖٔؾ

التعمٗي العا  فٜ صبال  صٟٗغ  ِىا: الٍٕاذٜ التعمٗىٗٛ وثن اسبقٕه عمرٜ  

 وررٕار الررتعمي املدتمفررٛ ٔالتٕافررن وررع الطرر٦ض بعنررّي الررتعض ٔوررع املعمىرر        

عىمٗررا  القتررٕه  إجررضاٞٔاشبررزوا  إ٥راصٖررٛ وثررن اعررتدزاً اشلرراتف الٍقرراه فررٜ   

 ,Lan) إ٥خضٝ. إ٥راصٌٖٛؾطٛ ازباوعٗٛ ٔيرلِا وَ اشبزوا  ٔالتغحٗن ٔا٧

et al, 2010) 
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ٔىررز ٥ىررٜ وقررطم  الررتعمي الٍقرراه ىترر٥ٕ كررترلا لررزٝ عزٖررز وررَ املىاصعرر    

فرررٜ التعمرررٗي  ٔبرررا٧خك، ٔبرررزأ  العزٖرررز ورررَ امل٤عغرررا  التعمٗىٗرررٛ  الذلبرررٕٖ 

 ٛ جررن أ، وررَ  ازبرراوعٜ تٕ ٗررف خررزوا  اشلٕاتررف الٍقالررٛ فررٜ العىمٗررٛ التعمٗىٗرر

تاذٛ الفضل املتٍٕعٛ لٕفٕه الط٦ض لمدرزوا  التعمٗىٗرٛ املدتمفرٛ بكفراٞٚ     إ

ٔلكَ ٔفقا ٥ذتٗاجرا  ٔصيترا  الطر٦ض     ، عالٗٛ بغض الٍظض عَ الٕى  ٔاملكاُ

(Göksu & Atici, 2013.) (1) 

   ٛ ٔالترٜ  ّرض     ، ٔوَ ب  تمس التقٍٗا  اسبزٖثٛ املضتتطرٛ براشلٕاتف الٍقالر

فررٜ وٍتقررف التغررعٍٗا  ٔالرر  ا تقررىٗىّا ٧يررضا  دباصٖررٛ ٥ٔىرر  ىترر٥ٕ      

أٌتقم  إ  صباه التعمٗي ٥عٗىا ورع أٌتؾراص    ايي عضعاُ و ، كترلا لزٝ العامل

 Quickِٜ تقٍٗٛ صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ) ،اعتدزاً أجّظٚ اشلٕاتف الشكٗٛ

Response Code( )Qiao, et al, 2015 .) 

أٌررٕاا ازبٗررن الثرراٌٜ    أذررز( ِررٕ QR codeوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع )  ٖٔعررز ص

عرري الترراصكٕر، ٔلكٍررْ خيتمررف عٍررْ فررٜ الؾرركن       المؾررفضٚ اشبطٗررٛ املعضٔفررٛ ب  

 ٜ (، ٔ كررَ فررس  Robertson & Green, 2012، ) ٔالقررزصٚ التدظٍٖٗررٛ ا٧عمرر

الرردلاوخ املدققررٛ   أذررزؽررفضٚ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔىضاٞتررْ باعررتدزاً     

ٛ     ٔالرش  ، لشلس  ,Saravani & Clayton). ٝ  كرَ تٕافضِرا عمرٜ اشلٕاترف الٍقالر

2009) 

عٍرررز   ٔبرررا٧خكٖٔعرررز اعرررتدزاً صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع فرررٜ التعمرررٗي       

     ٔ ِررٕ  ا٫صؽررارٖٛ ا٧ٔصاااعررتدزاوْ مررىَ املطتٕعررا  الٕصىٗررٛ وثررن الكتٗتررا  

ٗ  مبثابٛ ازبغض الشٝ ٍٖقن الٕصا املطترٕا إ  تقٍٗرا  الٕٖرب املتعرزرٚ، ممرا ٖتر      

وكاٌٗا  الٕعاٟط املتعزرٚ مىَ املٕار إلمىعمى  روخ كافٛ املقارص الضىىٗٛ ٔ

(، كىررا Robertson & Green, 2012املطتٕعررٛ ٔراخررن القاعررا  الزصاعررٗٛ ) 

ٖنررىَ اعررتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع مررىَ املٕاىررف التعمٗىٗررٛ جٕاٌررب        

زٖٕ ٗر ٔلقطرا  الف  ا٧فرٕا  التعظٖظ ٔالتفاعمٗرٛ لمىرٕار الٕصىٗرٛ املطتٕعرٛ وثرن      

 Chu, et)تعكغّا املٕار املطتٕعرٛ مبفضرِرا    أُٔالتٜ ٥  كَ  ،ٔوٕاىع ا٫ٌذلٌ 

al. 2013). 

اعتدزاً صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع مىَ املٕار التعمٗىٗٛ  أِىٗٛٔبالضيي وَ 

ؽركن يررل    أذٗاٌا الؾكن املؾفض لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع جيعمْ  أُ إ٥املطتٕعٛ 

لمغىررٕ  الررشٝ ٖغررٗطض عمٗررْ ٔعررزً   ا ، ٔسلررس ٌظررض بقررضٖاوضيررٕض فررٜ ص٣ٖتررْ 

ٞ ورَ صيترٛ الكرثرلَٖ فرٜ      أذٗاٌرا  الٕمٕ  شلٕٖٛ املقزص، ممرا ٖقمرن    عىمٗرٛ   إجرضا

بعرض   ا٧خرلٚ ا٧ٌٔٛ، لشا فقز  ّض  فٜ  املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

ٔالر  تتنرىَ بعرض القرٕص ٔا٧ؽركاه       ، التقىٗىا  لضوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع 

                                                           
 لمىضاجع ا٧جٍتٗٛ. APA Style (6th)اعتدزً التاذ  ٌظاً تٕيٗ   1
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 ا٧فنرن تمس التقرىٗىا  ِرٕ    وَ آٝٚ عَ ِٕٖٛ املقزص، ٔلكَ الغ٤اه ٍِا املعدل

وٍّرا ِرٕ ا٧فنرن لظٖرارٚ ذبقرٗن       ٔآٝعٍز اعتدزاوْ فٜ الٍٕاذٜ التعمٗىٗٛ؟، 

الط٦ض؟، ِٔن تمس التقىٗىا  ىز تشٖرز ورَ ادباِرا  الطر٦ض عبرٕ اعرتدزاً       

اً الرتعمي  ٔبالتتعٗرٛ ورَ ادبراِّي عبرٕ اعرتدز      ،تقٍٗٛ صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع 

ذترٜ  كٍٍرا    ،ا ٔذبزٖزِاإلّٗ ا٫لتفا الٍقاه، كن تمس التغا٥٣  جيب عمٍٗا 

 الكاومٛ شبزوا  صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ. ا٫عتفارٚوَ 

 :وعهمة البشح 

٥ذرررظ التاذررر  ورررَ خررر٦ه عىمرررْ كعنرررٕ ٠ِٗرررٛ ترررزصٖػ بكمٗرررٛ الذلبٗرررٛ    

وعظري الكترب ازباوعٗرٛ الترٜ ٖغرتدزوّا       أُ،  لمطفٕلٛ املتكضٚ جاوعٛ القاِضٚ

طالتا  الكمٗٛ أٔ املٍؾٕصٚ ٖٔكمفُٕ با٫ط٦ا عمّٗرا  تكرُٕ عمرٜ ٠ِٗرٛ ٌقرٕل      

وطتٕعررٛ ٔوزعٕورررٛ بررتعض القرررٕص ٔالضعررٕوا  فقرررط، ٔىررز ٥ذرررظ التاذررر      

            رصاك الطالترررا  لمعزٖرررز ورررَ ا٧جرررظاٞ العىمٗرررٛ مرررىَ تمرررس الكترررب       إفرررعٕبٛ 

، كىررا ٥ذررظ   فقررط طرر٦ا عمررٜ القررٕص ٔالضعررٕوا    وررَ خرر٦ه القررضاٞٚ أٔ ا٫  

ٔالرشٝ   ، فٜ وقرضص تكٍٕلٕجٗرا التعمرٗي    ٛرى أكثضالتاذ  تمس القعٕبٛ بقٕصٚ 

 ٚ ، ٔالرررشٝ  ٖقرررًٕ التاذررر  بتزصٖغرررْ لطالترررا  الكمٗرررٛ عمرررٜ ورررزاص عرررٍٕا  عزٖرررز

وررَ ِررشا املقررضص تٕمررٗ  ٔؽررض  لررتعض ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا       أجررظاٖٞتنررىَ 

اعرتدزاوّا فرٜ صٖرا  ا٧طفراه، ٔفرٜ  رن عرزً ترٕافض         ٛ ٗر التكٍٕلٕجٗٛ ٔكٗف

    ٛ  كافٛ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ مبعىرن تكٍٕلٕجٗرا التعمرٗي بالكمٗر

إ  عض  بعض املقارص الضىىٗرٛ وثرن عرضٔ      أذٗاٌا فقز كاُ التاذ  ٖمحث 

خررضٝ تررزعي الطالتررا  ملعضفررٛ كافررٛ أؾررطٛ أٌ آٝزٖٕ ٔوٕاىررع ا٫ٌذلٌرر  أٔ ٗررالف

 تمررس ا٧جّررظٚ التعمٗىٗررٛ أٔ لتغرراعزِي عمررٜ تٍىٗررٛ وّرراصاتّي     جٕاٌررب تؾررغٗن 

احملامرضا  أٔ التطتٗقرا  العىمٗرٛ أٔ ا٧ٌؾرطٛ      أجظاِٞٔشا بالطتع كاُ مىَ 

 . التٜ ٖكمف بّا الطالتا  مىَ وتطمتا  تزصٖػ املقضص

ٞ صبضر عض  تمس املقارص الضىىٗرٛ   أُٔىز اعتؾعض التاذ   احملامرضٚ   أيٍرا

الطالتا  فٜ كثرل وَ ا٧ذٗراُ ذبتراد    أُٔ ، ٛ يرل كافٜأٔ التطتٗقا  العىمٗ

 . إ  عض  تمس املقارص الضىىٗٛ أكثض وَ وضٚ عٕاٞ راخن الكمٗٛ أٔ خاصجّا

اشلٕاتررف الٍقالررٛ فررٜ ؽررتٜ ٌررٕاذٜ  خررزوا  الكررترل ٥عررتدزاً  ا٫ٌتؾرراصٔوررع 

وررض ذتىررٜ لمتغمررب عمررٜ عزٖررز وررَ    أوررض تٕ ٗفررْ فررٜ التعمررٗي   أفررت  أ ،اسبٗرراٚ

 أكرز  املؾك٦  التعمٗىٗٛ ٥عٗىا فٜ التعمٗي ازباوعٜ، ٔكرشلس فرٜ  رن ورا     

عمٗررْ ٌترراٟخ العزٖررز وررَ الزصاعررا  ذررٕه فاعمٗررٛ اعررتدزاً تقٍٗررا  ٔخررزوا          

٘  تثيرلملا لْ وَ  ، اشلٕاتف الٍقالٛ فٜ التعمٗي عمرٜ الترقرٗن ٔالزافعٗرٛ     إجيراب

 ,Al-Fahad, 2009(ٔ )Botha, 2009(ٔ )Uzunboyluلمرتعمي وثررن رصاعررا  ) 

Cavus & Ercag, 2009(ٔ )Dillenbourg & Crivelli, 2009(ٔ )Wang, et 

al, 2009(ٔ )Valk, Rashid & Elder, 2010(ٔ )McCombs, 2010 )
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 ,Geist( ٔ)2011( ٔ)ٌؾرٕٝ ؽرراتْ،   Lan, et al, 2010( ٔ)2010ا٧ؽرقض،  أؽرض   ٔ)

2011(ٔ )Narayanansamy & Ismail, 2012) (ٔNorouzi, Samet & 

Sharifuddin, 2012   ،ٝ2014( ٔ)ذغرَ وّرز(ٔ )Ismail, Azizan & Azman, 

( 2014، ٝوضا( ٔ)ضبىرز العر  Kim, et al, 2013(  ٔ)2013  الغاورزٝ،  اٖ( ٔ)فر 2013

ٌتاٟحّرررا عمرررٜ فاعمٗرررٛ تٕ ٗرررف تقٍٗرررا  اشلٕاترررف الٍقالرررٛ فرررٜ    أكرررز ٔالترررٜ 

عمٜ تٍىٗٛ وعاص  ٔوّراصا  الطر٦ض فرٜ جٕاٌرب      إجيابٜ آيضملا شلا وَ  ،التعمٗي

 . وتعزرٚ

ٔالترٜ  ّرض     ،(QR codeٔكشلس بعز  ّٕص تقٍٗٛ صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع ) 

     ٛ  أٔبرز  ، شبزوٛ الٍٕاذٜ التحاصٖٛ عمٜ ٌطاا كرترل فرٜ الغرمع ٔاملرٕار التحاصٖر

لغررّٕلٛ  ا اعررتدزاوْ عمررٜ ٌطرراا ضبررزٔر فررٜ ازبٕاٌررب التعمٗىٗررٛ، ٔسلررس ٌظررض  

عرفض  عٍرْ   أ، ٔفرٜ مرٕٞ ورا     عىمٗٛ املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع  إجضاٞ

اعررتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع    أِىٗررٛؽرراص  إ  أٔالتررٜ  الزصاعررا ٌترراٟخ 

(QR code   ٛ عرالٗب  أىذلذترْ تمرس الزصاعرا  ورَ     أٔورا   ،( فرٜ ازبٕاٌرب التعمٗىٗر

( فرررٜ التعمرررٗي وثرررن رصاعرررا   QR codeلتٕ ٗرررف صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع ) 

(Özdemir, 2010(ٔ )Al-Khalifa & An. 2011(ٔ )Lai, et al, 2013).  

  ٛ  ٔوَ يي ىاً التاذ  با٫ط٦ا عمٜ العزٖز وَ املٕاىع اجملاٌٗٛ ٔيررل اجملاٌٗر

ا  أنر ، فقز ٥ذظ التاذ  اخت٦   صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع بإٌتادٔالتٜ تقًٕ 

ورتّي   ٛٔالترٜ تكرُٕ عمرٜ ٠ِٗرٛ صورظ اعرتحاب       ، تقىٗي صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

يرل ٔام  ِٕٖٛ املغاص الشٝ عٗتتعْ الؾدك الشٝ عٗقًٕ بعىمٗٛ املغ  لضوظ 

ٛ ا٫عتحابٛ الغضٖع، ٔوٍّا ورا ٖتنرىَ    ( راه عمرٜ ِٕٖرٛ   Logoأٔ ؽرعاص )  أٖقٌٕر

ص، ٔوٍّا املقزٔوٍّا وا ٖتنىَ التقىٗي فٕصٚ خمفٗٛ تعدل عَ ِٕٖٛ  املقزص،

 .املقزصعمٜ ٠ِٗٛ تقىٗي وتكاون ٖعدل عَ ِٕٖٛ  ْإٌتاجوا ٖتي 

ٌتاٟحّرا   أ ّرض  عمرٜ العزٖرز ورَ الزصاعرا  الترٜ       أٖناط٦ا التاذ  إٔبعز 

عمرررٜ تٍىٗرررٛ وعررراص     ترررثيرلنرررط تقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع لرررْ      أُ

( ٔالتٜ ِرزف  إ  تقرىٗي   Qiao, et al, 2015وثن رصاعٛ ) ،ٔادباِا  الط٦ض

  اشلٕٖرررٛ ورررَ خررر٦ه اعرررتدزاً عرررزر ورررَ القرررٕص   صورررظ اعرررتحابٛ عرررضٖع ٔامررر 

( Samretwit & Wakahara, 2011ٔالضعررٕوا  املعرردلٚ، ٔكررشلس رصاعررٛ ) 

 ,Chu)ٔالتٜ ِزف  إ  ذبغ  فٕصٚ ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع، ٔرصاعٛ 

et al, 2013)     عرزار تقرىٗي وٍاعرب لؾركن صورظ ا٫عرتحابٛ       إٔالترٜ ِرزف  إ

باعررتدزاً القررٕص عررَ ِٕٖررٛ وقررزص صوررظ   الغررضٖع ٖتتعررز عررَ الغىررٕ  ٖٔعرردل 

( ٔالترٜ ِرزف    (Chen, Hung & Fang, 2015ا٫عرتحابٛ الغرضٖع، ٔرصاعرٛ    

إ  ىٗرراؼ فاعمٗررٛ بعررض اعررذلاتٗحٗا  التعظٖررظ لمىرتررٕٝ الررٕصىٜ وررَ خرر٦ه    

ٔالتٜ  ، عالٗب رعي التعمي الضىىٗٛ باعتدزاً اشلٕاتف الٍقالٛأاعتدزاً بعض 

أنا  التعظٖظ لمىرتٕٝ  ثذزاعتدزً فّٗا التاذ  صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ك
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ٌترراٟخ تمررس الزصاعررٛ فاعمٗررٛ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع        أ ّررض ٔىررز  ،الررٕصىٜ

  ٜ ٌترراٟخ كررن وررَ رصاعررا     إلٗررْؽرراص  أ، ٔكررشلس وررا   املررزوخ برراحملتٕٝ الررٕصى

(Law & So, 2010(ٔ )Chen, Teng & Lee, 2011(ٔ )Ozcelik & 

Acarturk, 2011(ٔ )Huang, Wu & Chen, 2012(ٔ )Chen, Wei & 

Huang, 2013       إ  فاعمٗرررٛ رورررخ احملترررٕٝ الضىىرررٜ ورررع احملترررٕٝ املطترررٕا )

عمرررٜ  إجيرررابٜملرررا شلرررا ورررَ ترررثيرل  ، باعرررتدزاً تقٍٗرررٛ صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع

 . الترقٗن ٔتعظٖظ الزافعٗٛ عبٕ التعمي

    ِ ىٗررٛ تعظٖررظ احملتررٕٝ الررٕصىٜ   ٔفررٜ مررٕٞ وررا عررت  وررَ إذغرراؼ التاذرر  بث

  ٛ ، ٔبررا٧خك فررٜ املقررضصا  العىمٗررٛ وثررن وقررضص     املطتررٕا مبررٕار صىىٗررٛ تفاعمٗرر

ْ ٌتراٟخ العزٖرز ورَ الزصاعرا  الغرابقٛ      أ ّضتر ، ٔكرشلس ورا   تكٍٕلٕجٗا التعمرٗي 

     ٛ ملرا لرْ ورَ     ،عبٕ أِىٗٛ اعتدزاً صوظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع مرىَ املرٕار املطتٕعر

الطرر٦ض ٔذبفٗررظِي عمررٜ الررتعمي، ٔكررشلس  أِىٗررٛ كررترلٚ فررٜ تعظٖررظ ىررزصا   

ترررٕافض تقرررىٗىا  وتعرررزرٚ لضورررظ ٌتررراٟخ الزصاعرررا  الررر  أكرررز  عمرررٜ أِىٗرررٛ  

كرن سلررس عراعز التاذرر  فرٜ التٕفررن إ  وؾركمٛ التررر      ا٫عرتحابٛ الغررضٖع،  

سا كاُ اخت٦  نط تقرىٗي صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع لرْ      اسبال٘ فٜ ذبزٖز إ

ٚ   طالترا  كمٗرٛ   عمرٜ ذبقرٗن    ترثيرل  لٕذرزٚ تعمٗىٗررٛ   الذلبٗرٛ لمطفٕلرٛ املتكرض

   ٛ سا كرراُ  إٔكررشلس أِىٗررٛ ذبزٖررز    ،عررَ ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗرر

ٜ  ترثيرل اخت٦  نط تقىٗي صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع لرْ   ِرا   عمرٜ ادبا  إجيراب

 . عبٕ التعمي الٍقاهالطالتا  

ا٫جابررٛ عررَ التغررا٣ه   حيررأهٔتثعٗغررا عمررٜ وررا عررت  فررثُ التررر  اسبررال٘     

 :التا الضٟٗغ٘ 

وا آيض اخت٦  نط تقىٗي ؽركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع لرتعض املقرارص       

الضىىٗٛ عمٜ ذبقٗن طالتا  كمٗٛ الذلبٗٛ لمطفٕلٛ املتكضٚ لٕذزٚ تعمٗىٗرٛ  

عررَ ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ ٔادباِرراتَّ عبررٕ اعررتدزاً الررتعمي       

 الٍقاه؟

 الفضعٗٛ ا٧تٗٛ: ٖٔتفضا وَ ِشا التغا٣ه الضٟٗغ٘ ا٧ع٠مٛ

     ٛٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ فررٜ    بررا٧جّظٚوررا الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ اشبافرر

صٖرررا  ا٧طفررراه ٔاملرررزوخ بّرررا بعرررض املقرررارص الضىىٗرررٛ ورررَ خررر٦ه صورررظ         

 الغضٖع؟ا٫عتحابٛ 

  اخرررت٦  نرررط تقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع لرررتعض املقرررارص   آيرررضورررا

الضىىٗرررٛ عمرررٜ ذبقرررٗن الطالترررا  عٍٗرررٛ الترررر  بعرررز رصاعرررتّي لمٕذرررزٚ       

 التعمٗىٗٛ؟
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  اخت٦  نط تقىٗي ؽركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع لرتعض املقرارص        آيضوا

الضىىٗٛ عمٜ ادباِا  الطالتا  عٍٗرٛ الترر  عبرٕ اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه       

 التعمٗىٗٛ؟تّي لمٕذزٚ بعز رصاع

  :أهذاف البشح 

 ّٖز  ِشا التر  إ :

         بٍرراٞ ٔذررزٚ تعمٗىٗررٛ عررَ ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ فررٜ صٖررا

ٔاملررزوخ بّررا بعررض املقررارص الضىىٗررٛ عمررٜ ٠ِٗررٛ صوررٕط اعررتحابا     ،ا٧طفرراه

التفاعررن وعّررا ٔعضمررّا باعررتدزاً بعررض    لمطالتررا ٔالتررٜ  كررَ   ،عررضٖعٛ

 . الشكٗٛ تطتٗقا  اشلٕاتف
     ٚىٗرراؼ آيررض اخررت٦  نررط تقررىٗي ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع بالٕذررز

 . التعمٗىٗٛ عمٜ ذبقٗن الطالتا  عٍٗٛ التر 
     ٚىٗرراؼ آيررض اخررت٦  نررط تقررىٗي ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع بالٕذررز

 التعمٗىٗٛ عمٜ ادباِا  الطالتا  عٍٗٛ التر  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه.

  :أهىية البشح 

 :  ٖمٜىا ٗف أِىٗٛ ِشا التر تتىثن 

     ٖضكظ ِشا التر  عمٜ كٗفٗٛ تزعٗي املٕار الٕصىٗٛ مبٕار تفاعمٗرٛ وعتىرزا

سلرس  ا٧حباث العضبٗٛ ال  تٍأل   عمٜ املقارص الضىىٗٛ، ٔسلس يف  ن ٌزصٚ

 . يف و٤عغا  التعمٗي العا 
   ٛبتٕ ٗرررف ٖعتررردل ِرررشا الترررر  ٌرررٕاٚ لعرررزر ورررَ ا٧حبررراث القارورررٛ ٔاملضتتطررر

 . تطتٗقا  صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖعٛ مىَ املٕار التعمٗىٗٛ الٕصىٗٛ
         ٖمفرر  ِررشا التررر  الذلبررَٕٖ ٔاملّررتى  بتٕ ٗررف صوررظ ا٥عررتحابٛ الغررضٖع            

يف التعمرررٗي عبرررٕ أِىٗرررٛ العٍاٖرررٛ باختٗررراص نرررط تقرررىٗي صورررظ ا٥عرررتحابٛ    

 . الغضٖع
       ٜ التعمرٗي العرا  عبرٕ     ٖمف  ِشا الترر  ٌظرض يٗرع القراٟى  بالترزصٖػ فر

 . أِىٗٛ تٕ ٗف تطتٗقا  اشلٕاتف الٍقالٛ فٜ التعمٗي
       ٛتقرراٞ املقررارص الضىىٗررٛ ٔكٗفٗررٛ    أٌٖمقررٜ ِررشٓ التررر  النررٕٞ عمررٜ أِىٗرر

 . العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔبا٧خك فٜ التعمٗي ازباوعٜ ٩يضاٞتٕ ٗفّا 
   ىررز ٖغرراعز ِررشا التررر  عمررٜ طٖررارٚ ا٫دبررآ ا٫جيررابٜ عبررٕ اعررتدزاً الررتعمي 

 . الٍقاه فٜ التعمٗي لزٝ الطالتا  عٍٗٛ التر 

 :وصطمشات البشح

  روس اإلشتذابة الصريعQuick Response Code: 

 ( عمٜ أٌْ ؽكن يٍاٟٜ ا٧بعار ؽرتْٗ ااورا   2012) Robertson & Greenعضفْ 

َ    بؾكن التاصكٕر املتعاص  عمْٗ عابقا  ، ذٗر  أٌرْ    وع اخرت٦  وغراذٛ التدرظٖ

بٍٗىا ؽكن التاصكٕر التقمٗزٝ  كٍرْ   ،ذضفا 7000إ   4000ب   كَ أُ خيظُ وا 
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( عمرٜ أٌرْ أذرز ا٧ؽركاه     2013) .Chu, et alفقرط، كىرا عضفرْ     ذضفرا   20ربرظَٖ  

ٔالرشٝ ٖرتي اعرتدزاوْ عمرٜ ٌطراا ٔاعرع فرٜ         ،املتعاص  عمّٗرا لرٍىط التراصكٕر   

  . التعمٗىٗٛرخن ذٗظ التٍفٗش فٜ اجملا٥   خرلا أٔ ،وعظي الع٦وا  التحاصٖٛ

 لروس اإلشتذابة الصريع: ىتعريف إدرائ 

عمرٜ أٌرْ ؽركن وضبرع يٍراٟٜ       إجضاٟٗرا  عض  التاذ  صوظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع   ٖٮ

               ِا عمررٜ ٠ِٗررٛ ٌقررا   رلختظاه بعررض التٗاٌررا  الضىىٗررٛ ٔتؾررف  إا٧بعررار ٖقررًٕ برر  

 ٛ                  أٔ خطرررٕ  وضتترررٛ صىىٗرررا ،  كرررَ ىضاٞتّرررا ٥ذقرررا  باعرررتدزاً اشلٕاترررف الٍقالررر

. وَ خ٦ه بعض التطتٗقا  املدققٛ ٫جضاٞ عىمٗٛ املغ  لتمس الؾفضا 

  درائى لٍىط تصىيي روس اإلشتذابة الصريع:إتعريف 

 كرررَ أُ  ٔالرررشٙ ، املتترررع لتقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع  ا٧عرررمٕضِرررٕ 

خيتمف فٜ ٌٕعٗٛ التقىٗي وَ الؾكن املتّي شلٕٖٛ املقزص الضىىرٜ إ  الؾركن   

شلٕٖررٛ املقررزص الضىىررٜ ٔاملغرراص الررشٝ عررٗتتعْ الؾرردك الررشٝ عررٗقًٕ         راحملررز

عىمٗٛ املغ  لضورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع، ٔىرز ذرزرِا التاذر  فرٜ أصبعرٛ          بإجضاٞ

ٜ أنا  تقىٗىٛ ِٜٔ )نط تقىٗي يرل ضبرزر ِٕٖرٛ املقر    نرط   ررر  زص الضىىر

ٜ   (Logoؽعاص )تقىٗي ٖتنىَ  نرط تقرىٗي    ررر  وعدل عَ ِٕٖٛ املقرزص الضىىر

     ٜ نرط تقرىٗي عمرٜ ٠ِٗرٛ     ررر   سٔ فٕصٚ خمفٗٛ وعردلٚ عرَ ِٕٖرٛ املقرزص الضىىر

 . صعٕوا  تعدل عَ ِٕٖٛ املقزص الضىىٜ(فٕص ٔ

 املصادر الرقىية Digital Resources : 

          ( املقرررارص الضىىٗرررٛ عمرررٜ أٌّرررا كافرررٛ املرررٕار املتاذرررٛ    2011) Ramosعرررض  ٖٮ

ٜ    ، دظٌٛ بؾكن صىىٜاملأٔ  ، ٥ٔ ٖؾرذل    ٔبؾض  أُ تكُٕ وعرزٓ لغرض  تعمٗىر

اعررتدزاوّا راخررن القاعررا  الزصاعررٗٛ فقررط ٔأنررا  كررَ التفاعررن وعّررا فررٜ آٝ    

 . ٔى  ٔآٝ وكاُ

 :تعريف إدرائي لمىصادر الرقىية 

عرررض  التاذررر  املقرررارص الضىىٗرررٛ إجضاٟٗرررا عمرررٜ أٌّرررا صبىٕعرررٛ ورررَ املرررٕار    ٖٮ

التعمٗىٗٛ املدظٌٛ أٔ املتاذٛ بؾكن صىىرٜ عرٕاٞ عمرٜ أجّرظٚ الكىتٗرٕتض أٔ عمرٜ       

 ، ومفرا    ، ومفا  القٕ  زٖٕٗؽتكٛ ا٫ٌذلٌ  وثن )وٕاىع ا٫ٌذلٌ ، ومفا  الف

 PDFٛا٫ط٦ا عمّٗا ٔالتفاعرن  ، أع٠مٛ إلكذلٌٔٗٛ( ٔالتٜ ٖتي  ، فٕص وترضك

وعّررا وررَ خرر٦ه إجررضاٞ عىمٗررٛ املغرر  لؾرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع املررزوخ        

 . بالٕذزٚ التعمٗىٗٛ الٕصىٗٛ باعتدزاً أذز تطتٗقا  اشلٕاتف الٍقالٛ

  التعمي الٍكاهMobile Learning: 

اه عمٜ أٌْ "ؽكن وَ أؽكاه التعمي عَ بعز ٖتي وَ خر٦ه  قٖعّض  التعمي الٍ

اً ا٧جّظٚ ال٦عرمكٗٛ القرغرلٚ ٔاحملىٕلرٛ ٖرزٖٔا وثرن اشلٕاترف الٍقالرٛ        اعتدز
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Mobile Phones   ٛٗٔاملغاعزا  الضىىٗرٛ الؾدقر ،PDAs   ٛٔاشلٕاترف الشكٗر ،

Smart Phones،   ٚٔاسباعررتا  الؾدقررٗٛ القررغرلTablet PCs  لترقٗرر ،

املضٌٔررٛ ٔالتفاعررن فررٜ عىمررٗ  التعمررٗي ٔالررتعمي فررٜ آٝ ٔىرر  ٔفررٜ آٝ وكرراُ"          

 . (11، 2009)ياه الزِؾاُ، صبزٝ ٌٖٕػ، 

ٖٮ ( عمٜ أٌرْ "عىمٗرٛ تٕفرٗن احملترٕٝ ا٫لكذلٌٔرٜ      2011عضفْ ضبىز مخٗػ )ٔ

ٔرعي املتعمي ٔإراصٚ عىمٗٛ التعمي ٔالتفاع٦  التعمٗىٗرٛ عرَ بعرز فرٜ آٝ ٔىر       

 ٛ ، ٔتكٍٕلٕجٗررا إ٥تقرراه ال٦عررمكٜ"  ٔوكرراُ، باعررتدزاً أجّررظٚ صىىٗررٛ ضبىٕلرر

 . (9، 2011)ضبىز مخٗػ، 

 :إالطار الٍظري والذراشات الصابكة 

ٖتٍررأه ِررشا ازبررظٞ وررَ التررر  أِرري ا٧ربٗررا  ٔالزصاعررا  الغررابقٛ املضتتطررٛ   

، ٔىز ذزرِا التاذ  فٜ املقرارص التعمٗىٗرٛ الضىىٗرٛ ٔالرتعمي      مبتغرلا  التر 

، ٔكررشلس أِرري الٍظضٖررا   الٍقرراه ٔصوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔأنررا  تقررىٗىْ

 . التقضٝ لمىضٟٗا  ل٬رصاكٔا٧عػ املفغضٚ 

 :أوال: املصادر التعميىية الرقىية 

ورررع التطرررٕصا  ازبرررارٚ فرررٜ صبررراه املعمٕورررا  ٔالتكٍٕلٕجٗرررا ٔ ّرررٕص الثرررٕصٚ  

     ٚ ٌعكررػ سلررس عمررٜ صبرراه    ا،  الضىىٗررٛ ٔاعررتدزاوّا فررٜ ؽررتٜ صبررا٥  اسبٗررا

               ، ٔأفرررتر  التكٍٕلٕجٗرررا الضىىٗرررٛ ِررر٘ العٍقرررض الغررراٟز     تكٍٕلٕجٗرررا التعمرررٗي 

 . فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ عٕاٞ فٜ الٍٕاذٜ التعمٗىٗٛ أٔ ازبٕاٌب إ٥راصٖٛ

ٔىز اٗظ  التكٍٕلٕجٗرا الضىىٗرٛ بعرزر ورَ اشبقراٟك، ورَ أِىّرا ترٕفٝض         

وقارص صىىٗٛ ٔاععٛ ٔوتٍٕعرٛ اصترتط وٍّرا الكرثرل بالعىمٗرٛ التعمٗىٗرٛ وثرن:        

ٜ  ؽرررتكٛ ا٫ٌذلٌررر  ٔخرررزواتّا    ٛٗرررٖا  ا٫لكذلٌٔ، ٔالرررزٔص ، ٔالدلٖرررز ا٫لكذلٌٔررر

اخل، ٔيرل سلس ورَ  …ٛٗٔاملكتتا  الضىىٗٛ، ٔبضاوخ احملاريٛ، ٔالكتب ا٫لكذلٌٔ

ورَ املؾرك٦     ، ٔال  عاعز  عمٜ إجيرار اسبمرٕه لمكرثرل     إٌٔاا املقارص الضىىٗٛ

مررعف  ر املعمىرر اعررزأالتعمٗىٗررٛ املتىثمررٛ فررٜ كثررضٚ أعررزار الطرر٦ض، ٌقررك       

، ٔفعٕبٛ إ٥ذتفا  باملارٚ العمىٗٛ ٌٔقمرّا   ٔط٦بْأعالٗب إ٥تقاه ب  املعمي 

وع إوكاٌٗٛ ذبٕٖمرّا ورَ ؽركن إ  آخرض، ورع ترٕفٝض الٕىر          ، بغّٕلٛ ٔبغضعٛ

ٔازبّررز ٔالتكمفررٛ لكررثرل وررَ وّرراً الررتعمي ٔأٌؾررطتْ لكررن وررَ الطالررب ٔاملعمرري     

 (35، 2009)الغٗز عتز املٕ  ٔعتز العاطٜ ذغَ، 

بّررشا إ٥عرري إ  طتٗعررٛ تكٕٖررز ٔربررظَٖ   ٖٔضجررع تغررىٗٛ املقررارص الضىىٗررٛ  

   ٜ -Fernándezٖؾرررل ، ذٗر   (Carneiro, et al. 2013) املعمٕورا  بؾركن صىىر

Pampillón (2013    ٛإ  تعضٖررف املقررارص الضىىٗررٛ عمررٜ أٌّررا آٝ وررٕار تعمٗىٗرر )

طبظٌررٛ بقررٕصٚ صىىٗررٛ  كررَ أُ ٖعررار اعررتدزاوّا ٔعضمررّا أكثررض وررَ وررضٚ       

 & Connaway, Lanclosٖؾررل كرن ورَ     بٍٗىرا شبزوٛ ٔرعي عىمٗٛ الرتعمي،  
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Hood (2015 ٜإ  تعضٖررررف املقررررارص الضىىٗررررٛ عمررررٜ أٌّررررا لٗغرررر  املقررررارص الترررر )

نرا  إٔ ،تغتدزً راخن القاعا  الزصاعٗٛ أٔ التٜ ربرزً املٍراِخ الزصاعرٗٛ فقرط    

  ِررٜ كافررٛ املررٕار املتاذررٛ بؾرركن صىىررٜ ٔبؾررض  أُ تكررُٕ وعررزٓ لغررض  تضبررٕٝ

ُ املقرررارص الضىىٗرررٛ التعمٗىٗرررٛ تترررٕافض بكىٗرررا  كرررترلٚ فرررإٔورررَ ِرررشا املٍظرررٕص 

( إ  2014) Yangشبزوٛ كن وَ الط٦ض ٔاملعمىر  ٔإ٥عرض وعرا، بٍٗىرا اؽراص      

ّرا بقرٕصٚ   إٌتاجأُ املقارص الضىىٗٛ تؾىن كافرٛ املرٕار الترٜ  كرَ ربظٍّٖرا أٔ      

صىىٗرررٛ وثرررن )وٕاىرررع ا٫ٌذلٌررر ، الفٝرررزٖٕ الضىىرررٜ، القرررٕ  الضىىرررٜ، برررضاوخ     

 ٟ ٜ  الٕعرا ٔبررضاوخ احملاكراٚ ٔالٕاىررع   ،ط املتعررزرٚ، أٌظىرٛ إراصٚ الررتعمي ا٫لكذلٌٔر

 . إ٥فذلامٜ ٔاملٍاىؾا  التظاوٍٗٛ عدل ا٫ٌذلٌ  ٔىٕاعز التٗاٌا (

ٔوررَ العررض  الغرراب  ٖررضٝ التاذرر  أُ املقررارص الضىىٗررٛ ِرر٘ كافررٛ املررٕار        

اً ٔاملقارص ال  ٖتي ربظٍّٖرا ٔاعرذلاجاعّا بطضٖقرٛ صىىٗرٛ ورَ خر٦ه اعرتدز       

 . الكىتٕٗتض أٔ ا٧جّظٚ المٕذٗٛ أٔ أجّظٚ اشلٕاتف الٍقالٛ الشكٗٛ أجّظٚ

 :مميسات اشتخذاً املصادر الرقىية فى التعميي 

٥ ٖكررُٕ  جيررب أُ أُ اعررتدزاً املقررارص الضىىٗررٛ فررٜ التعمررٗي   ٖررضٝ التاذرر   

بغررض  الذلفٗررْ ٔلكٍررْ جيررب أُ ٖكررُٕ بّررز  اسبقررٕه عمررٜ أفنررن طضٖقررٛ        

    ٛ   لترغر  جررٕرٚ التعمرٗي وررَ خرر٦ه رورخ التقٍٗررا  املدتمفرٛ بالت٠ٗررٛ التعمٗىٗرر

عتردل املقرارص الضىىٗرٛ التعمٗىٗرٛ أذرز ا٧رٔا  اشلاورٛ الترٜ تغراعز عمرٜ          تٮذٗ  

أٌّرا   ن جّرز، كىرا  عمٜ وغتٕٝ وَ التعمٗي فٜ أىقض ٔى  ممكَ ٔبثىأذبقٗ  

عمرٜ ملدضجرا  الرتعمي فرٜ     أعضاا عىمٗٛ التعمي ٔذبقٗر  وعرز٥    إتغاعز عمٜ 

 . أىقض ٔى  ممكَ

كىا أُ اعذلاتٗحٗا  التعمٗي ٔالتعمي القاٟىٛ عمٜ املقارص الضىىٗٛ تؾرحع  

 ٛ ، ٔفرٜ كرن إ٥ذرٕاه ٍٖتقرن ضبرٕص       عمٜ التفضر ٔالتفاعن ٔاملؾاصكٛ ٔاملٍاىؾر

عمٗي وَ ذٕه املعمي إ  الرتعمي املىضكرظ ذرٕه املرتعمي     ا٫ِتىاً ٔالتزصٖػ ٔالت

 . (2016ٔعمٜ أٌؾطٛ الط٦ض. )عتز العظٖظ طمتٛ، 

أُ الررتعمي القرراٟي عمررٜ املقررارص الضىىٗررٛ ٖقررزً    ٖٔررضٝ كررثرل وررَ الذلبررٕٖ  

، كىررا أٌررْ ٖغررّي ٔبؾرركن كررترل فررٜ   ذمرر٥ٕ  وتعررزرٚ لررتعض وؾررك٦  التعمررٗي 

   ْ ٔسلررس وررَ خرر٦ه وررا  تمكررْ وررَ تقٍٗررا        ،  تطررٕٖض التعمررٗي ٔالضىررٜ بثعررالٗت

، مما جعن وٍْ صبإ٥  ٔأرٔا  دبأط  ذزٔر املكاُ ٔتغمت  عمٜ  ضٔ  الظواُ

لتقزٖي العمي ٔالتعمٗي لمىتعمي بقٕص وتعزرٚ  صذتا  ٔفضفْ عاعبٛ لمذلبٕٖ 

 . (2013ٔوتحزرٚ تٍاعب ذالْ ٔتقن إ  وكاٌْ. )واِض فدلٝ، 

اعتدزاً املقرارص الضىىٗرٛ فرٜ التعمرٗي     ىٗٛ أِ( إ  2008ٖٔؾرل ٌتٗن عظوٜ )

 : التالٗٛالٍقا  فٜ 
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          ٖغرراعز عمررٜ طٖررارٚ التحرراصض ٔاشبررردلا  التعمٗىٗررٛ ٍٖٔىررٜ بعررض املّررراصا

 .لمىتعمى ٌب تكمفتْ املارٖٛ الضخٗقٛ بالٍغتٛ اازبزٖٛ إ  ج
  ُفٜ آٝ ٔىر  ورَ الٍّراص    ٖٔغتطٗع املتعمي اسبقٕه عمٜ املعضفٛ وَ آٝ وكا

 . أٔ المٗن
     حي  املتعمي عَ بعز عمٜ إ٥لتظاً ٔذبىن املغ٠ٕلٗٛ ٔإ٥عتىرار عمرٜ الرتعمي

 . ٜالشات
 ذٗ  ٖتدمك وَ خحمْ ٔخافرٛ   ، كَ ٩ٝ وتعمي أُ حيق  تقزوا  أكثض

عٍزوا ٖكُٕ بط١ التعمي أٔ أىن كفراٞٚ ورَ طور٦ٞٓ ٔرُٔ أُ ٖؾرعض براسبضد      

 . الٕمعوَ ِشا 
  ٌتٗررن  .تررراا بررالتعمٗي الغرراٟزٖقررزً فضفررا  ملررَ ٥ تغررى  شلرري  ررضٔفّي إ٥ل(

 (121، 2008عظوٜ، 
العتررٕص ( أُ املقررارص الضىىٗررٛ تعررز أذررز أرٔا   2009بٍٗىررا ٖررضٝ الغضٖررب طاِررض ) 

قرٕه املرتعمى  عمرٜ الرتعمي     ، ذٗ  أٌّا تغى  حب ا٫لكذلٌٜٔ لمىارٚ التعمٗىٗٛ

    ٌ ٖغررى  لكررن طالررب   ٔبؾرركن ٛ، ٗرراشبررال بّرري وررَ املقررارص الذلبٕٖررٛ ا٫لكذلٔ

 (61، 2009)الغضٖب طاِض،  .تعمىْ بقٕصٚ فضرٖٛظباط إب

ِررٕ  ٖٔررضٝ التاذرر  أُ أذررز أِرري ممٗررظا  اعررتدزاً املقررارص الضىىٗررٛ ذالٗررا      

 ٔ ٚ تٕافضِا ٔاتاذتّا بطضا وتٍٕعرٛ  ، ممرا ٖغراعز القراٟى  عمرٜ العىمٗرٛ       عزٖرز

ٔوررَ يرري فّررٜ تررٕفض ،  اٞ الت٠ٗررٛ التعمٗىٗررٛآيررضالتعمٗىٗررٛ وررَ اسبقررٕه عمّٗررا ٔ

، ٖٕٔمرر   ٔتعررظط ىررزصا  الطرر٦ض ٔتظٖررز وررَ رافعٗررتّي لمررتعمي   الٕىرر  ٔازبّررز

( وقاصٌٛ ب  ب٠ٗٛ التعمي التقمٗزٖرٛ ٔب٠ٗرٛ الرتعمي املزعٕورٛ باملقرارص      1جزٔه )

 )اعزار التاذ (.  وَ ٔجّٛ ٌظض التاذ  الضىىٗٛ

 وقاصٌٛ ب  ب٠ٗٛ التعمي التقمٗزٖٛ ٔب٠ٗٛ التعمي املزعٕوٛ باملقارص الضىىٗٛ(1جزٔه )

 ب٠ٗٛ التعمي املزعٕوٛ باملقارص الضىىٗٛ ب٠ٗٛ التعمي التقمٗزٖٛ التٍٕر

 وتفاعن وع املقارص الضىىٗٛ يرل وتفاعن الطالب

 ٖٕفض الكثرل وَ الٕى  ٔازبّز ٖتشه جّز ٔٔى  املعمي

 عمٜ املعمي أكدلٖعتىز بقٕصٚ  الفاعمٗٛ

ضبفظ لمىتعمي ٖٔعتىز بقٕصٚ كترلٚ 

 عمٜ فاعمٗٛ املتعمي

اعذلاتٗحٗا  

 التعمي

التعمي  اعذلاتٗحٗا فٜ الغالب 

 املتىضكظٚ ذٕه املعمي

التعمي املتىضكظٚ   اعذلاتٗحٗافٜ الغالب 

 ذٕه املتعمي.

 وتٍٕعٛ ضبزٔرٚ املقارص

 الفضٔا الفضرٖٛ

تمتٜ اذتٗاجا  ف٠ا  ضبزٔرٚ وَ 

 الط٦ض

تضاعٜ ٔتمتٜ اذتٗاجا  الفضٔا الفضرٖٛ 

 ب  الط٦ض

 التقٕٖي

ا٧ع٠مٛ الؾفّٗٛ أٔ طضا 

 ا٥ختتاصا  التقمٗزٖٛ

طضا وتٍٕعٛ ىاٟىٛ عمٜ التفاعن ب  

 الطالب ٔوقزص التعمي

 :ثأٌيا التعمي الٍكاه 

ً وَ ِىتن العرامل إ٥عركتمٍزٙ ألكغرٍزص جضاِراً     1868وٍش اخذلاا اشلاتف عاً 

، برررزأ ِرررشا ازبّررراط اسبٗرررٕٙ املّررري برررالٍىٕ   (Alexander Graham Bellبرررن )

عتتراصٓ أذرز   ا، ب ، ٔوع التطٕص الرتق   ّرض اشلراتف احملىرٕه أٔ الٍقراه      ٔإ٥ٌتؾاص
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    ٘ ، ٔوررع التقررزً   أرٔا  إ٥تقرراه اشلرراتفٜ الررشٙ ٖعتىررز عمررٜ إ٥تقرراه ال٦عررمك

التكٍٕلررٕج٘ اشلاٟررن ٔاملغررتىض مل تعررز ِررشٓ ا٧جّررظٚ ٔعررٗمٛ اتقرراه فقررط; بررن       

 .  فضم  ٌفغّا بقٕٚ عمٜ يٗع أٔجْ اسبٗاٚ

إ٥ذتٗررراد إ  عرررضعٛ الٕفرررٕه إ  املعمٕورررا  بغرررض الٍظرررض عرررَ رٝ أذٗرر   

ٛ     االظورر  ُ ٔاملكرراُ إ  طٖررارٚ إ٥عررتدزاً لتكٍٕلٕجٗررا ا٧جّررظٚ احملىٕلررٛ املتٍقمرر

    ٗ  ٔالررتعمي التعمررٗيتررٜ ٔالتررٜ بررزٔصِا اعررترزث اعررذلاتٗحٗا  جزٖررزٚ فررٜ عىم

( أٔ الررتعمي بررازبٕاه   Mobile Learningٔالتررٜ أطمرر  عمّٗررا الررتعمي الٍقرراه )    

 . ٔالتعمي باحملىٕهأ

( إ  أُ وقررطم  الررتعمي الٍقرراه لررٗػ ذررزٖثا بررن    2008ذررزار ) أكررضًٖٔررضٝ 

ٛ اشبىغٍٗٗا  وَ القضُ املام٘، ذٗ  اربش ؽكن الرتعمي  اٖٖعٕر جشٔصٓ إ  بز

ْ  أؽرركال ٌٍٗررا ، ٔتعررزر    اباملضاعرر٦ ، يرري تطررٕص فررٜ الثى               ْ، ٔاختمفرر  وغررىٗات

 . ملترضك، أٔ التعمي ازبٕاه، إ  التعمي الٍقاهوَ التعمي املٍتؾض إ  التعمي ا

وتزار لمرتعمي  إٍِٔالس العزٖز وَ التاذث  الشَٖ ٖضُٔ أُ التعمي الٍقاه ِٕ 

( أُ الرتعمي الٍقراه ِرٕ ؽركن ورَ أؽركاه       2009) Kadirire، ذٗ  ٖضٝ  ا٫لكذلٌٜٔ

ُ وررَ خرر٦ه  االررتعمي ا٫لكذلٌٔررٜ الررشٝ  كررَ أُ حيررزث فررٜ كررن وكرراُ ٔطورر       

 Metcalf & Keskinنررا أٖ، كررشلس ٖررضٝ  وتٍقمررٛ كرراشلٕاتف الٍقالررٛٔعررٗمٛ 

"ؽكن وَ أؽكاه التعمي ا٫لكذلٌٜٔ الشٙ  كَ أُ   عمٜ أٌْ( التعمي الٍقاه 2011)

فررٜ آٝ وكرراُ عررَ طضٖرر  جّرراط وررَ أجّررظٚ إ٥تقررإ٥     ٔ،  حيررزث فررٜ آٝ ٔىرر  

 (iPodٔ )(، أPDA، أٔ املغاعز الضىى٘ الؾدقر٘ )  املتٍقمٛ وثن اشلاتف احملىٕه

أٔ اسباعررٕض احملىررٕه أٔ اسباعررٕض المررٕذ٘ أٔ آٝ جّرراط وررَ ا٧جّررظٚ احملىٕلررٛ    

ٖٮKeskin & Metcalf, 2011, 20القررغرلٚ" ) Göksu  (2013 )عررض (، بٍٗىررا 

التعمي الٍقاه عمٜ أٌْ "ٌٕا وَ التعمي ٖعتىز عمرٜ اعرتدزاً ا٧جّرظٚ احملىٕلرٛ     

 املعمٕوررا  ٔالتٕافررن وررع   ٔالتررٜ تمتررٜ اذتٗاجررا  املررتعمى  وثررن الٕفررٕه إ      

 & Göksu) .ٌٜ وعزٔرٚ"اُ ٔفٜ خ٦ه يٕاإ٥خضَٖ رُٔ إ٥لتظاً باملكاُ أٔ الظو

Atici, 2013, 486) 

 :مميسات التعمي الٍكاه 

عالٗب ممتعٛ لمتعمي خاصد القاعا  أ( أُ التعمي الٍقاه ٖتٗ  2010) Kiciٖضٝ 

بغررٗط لمررتعمي الررشاتٜ ٔالررتعمي     أعررمٕض، كىررا ٖررٕفض الررتعمي الٍقرراه     الزصاعررٗٛ

ٔسلررس بإتاذررٛ وقررارص صىىٗررٛ وتعررزرٚ ٔوتاؽررضٚ، كىررا أٌررْ  كررَ أُ    ، الفررضرٝ

تاذرْ فرضل   إٖٕفض أعمٕض عضٖع لمتقٗٗي وَ ىترن الطر٦ض، ِرشا بإ٥مرافٛ إ      

(، كىرا  Jacob & Issac, 2008التغشٖٛ الضاجعٛ الفٕصٖٛ لمط٦ض ٔلمىعمى  )

   ٍ قررراه لمىرررتعمى  فضفرررا عرررّمٛ لمٕفرررٕه     ٖعطرررٜ اعرررتدزاً ب٠ٗرررا  الرررتعمي ال

لمىعمٕوررا  أكثررض وررَ آٝ ٔىرر  ونررٜ ٔٔفقررا ٥ذتٗاجررا  املررتعمى  أٌفغررّي        

(Göksu & Atici, 2013 .) 
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ا الررتعمي اٖرر( أُ وررَ وظ2009) Vavoula & Sharplesبٍٗىررا ٖررضٝ كررن وررَ   

ٚ       ، الٍقاه أٌْ ٖعز أعمٕض وتا  لمتعمي عَ بعرز   لرشا فثٌرْ ٖرٕفض تعمري ورزٝ اسبٗرا

ِررشا بإ٥مررافٛ إ  أٌررْ ٖقررزً    ، الررشاتٜكىررا أٌررْ ٖررٕفض ىررزص كررترل وررَ الررتعمي     

 . أعمٕض لمتعمي ٔفقا لظضٔ  ٔاذتٗاجا  املتعمى 

إ  أُ وَ ممٗظا  التعمي الٍقراه الر  عراعز  عمرٜ      ، (2009ٖٔؾرل بزص عمٜ )

 :ِٕ مضٔصٚ اعتدزاوْ فٜ عىمٗٛ التعمٗي ٔالتعمي

 َٔاملعمي املتعمي ب  ٔالتٍظٗي التٕافن ذبغ . 

 ٚرافعٗٛ املتعمي طٖار . 
 بإ٥عتق٦لٗٛ املتعمي ؽعٕص . 
 ُاالظو ىٕٗر وَ الترضص  . 
 املكاُ ىٕٗر وَ الترضص . 
 ٌٛٗاملتعمي. لٍٗاعب احملتٕٝ ربقٗك إوكا 

                 الٍقرررراه  ٥عررررتدزاً الررررتعمي ىٗررررظا ٍِرررراك عررررزر وررررَ امل  ٖررررضٝ التاذرررر  أُٔ

 : ذبزٖزِا فٜ الٍقا  التالٗٛ كَ فٜ التعمٗي ٔال  

   ٜلعررزً إ٥ذتٗرراد إ    وكرراُ ٌظررضا   آٝٔىرر  ٔ آٝاتاذررٛ فررضل اعررتدزاوْ فرر

 . التٕاجز فٜ أواكَ ضبزرٚ
    لترٕافض ِرشٓ املٗرظٚ بكافرٛ      ٌظرضا   عّٕلٛ الزخٕه إ  ؽتكٛ ا٫ٌذلٌر  ٥عرمكٗا

 . اشلٕاتف الشكٗٛ
 التٕافن ٔتتاره املعمٕوا  ب  الط٦ض بعنّي التعض ٔب  الط٦ض  ٛعّٕل

 . ٔاملعمى 
 ٔالتٍقن بْ وَ وكاُ إ  وكاُ ْعّٕلٛ لم . 
   ٜ ٚ   ، عرررررزً إ٥ذتٗررررراد إ  تٗررررراص كّضبررررراٟ                      برررررن إ٥عتىرررررار بقرررررٕصٚ كرررررترل

 . عمٜ التطاصٖا  املزصبٛ بزاخمْ
 لمىعمىر  اعرتثىاصِا ورع الطر٦ض     ذقٗقٗٛ لمط٦ض ٔال   كَ  ٖٕٛفض وتع

 . الشَٖ فقزٔا الضيتٛ فٜ التعمي
            ٖغاعز فرٜ التغمرب عمرٜ املؾرك٦  الر  ىرز تٕاجرْ بعرض الطر٦ض ٔبرا٧خك

ٌُٕ وررَ فررعٕبا  الررتعمي أٔ املررتعمى  سٔٝ إ٥ذتٗاجررا  اشبافررٛ االررشَٖ ٖعرر

 ٔال  تعٗ  تعمىّي.

أِىٗررٛ اعررتدزاً عررزر وررَ الزصاعررا  العضبٗررٛ ٔا٧جٍتٗررٛ إ   ٌترراٟخ ٔتؾرررل 

الررتعمي الٍقرراه فررٜ التعمررٗي ملررا لررْ وررَ آيررض عمررٜ تٍىٗررٛ وعرراص  الطرر٦ض ٔطٖررارٚ     

( ٔالترٜ  Norouzi, Samet & Sharifuddin, 2012، وثرن رصاعرٛ )   ذبقرٗمّي 

ِزف  لمكؾرف عرَ ترثيرل اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه عمرٜ وّراصا  الرتفكرل الٍاىرز           

مرس الزصاعرٛ إ  ٔجرٕر ر٥لرٛ     التعمرٗي العرا ، ٔىرز تٕفرم  ٌتراٟخ ت     لزٝ ط٦ض 

، كرشلس رصاعرٛ )ذغرَ     صاٞ الطمتٛ عبٕ فٕاٟز ٌظي الرتعمي الٍقراه  أفٜ ذبغ  



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
285 

ٛ   2014وّزٝ،    SMS( ٔالتٜ ِزف  إ  الكؾف عَ فاعمٗٛ الرتعمي الٍقراه خبزور

   ٜ ، ٔىرز تٕفرم  الزصاعرٛ     فٜ ذبغ  القابمٗٛ ٥عتدزاوْ فرٜ التعمرٗي ازبراوع

تعمي الٍقراه فرٜ ذبغر  القابمٗرٛ ٥عرتدزاوْ      فعاه ٥عتدزاً الر  آيضإ  ٔجٕر 

( ٔالترٜ ِرزف  إ    2013، كشلس رصاعٛ )فرىٝ  الغاورزٝ،    فٜ التعمٗي ازباوعٜ

اعتدزاً اشلٕاتف الٍقالٛ عمٜ تٍىٗٛ املّراصا  العىمٗرٛ ٔالترقرٗن     آيضٝػ ٗاى

ٌتاٟخ تمرس الزصاعرٛ فاعمٗرٛ اعرتدزاً      أ ّض ، ٔىز  لزٝ ط٦ض جاوعٛ التاذٛ

 ,Khoo, et al، كررشلس رصاعررٛ ) اه عمررٜ تٍىٗررٛ وّرراصا  الطرر٦ضالررتعمي الٍقرر

( ٔالترررٜ ِرررزف  إ   تطرررٕٖض طضٖقرررٛ جزٖرررزٚ لمرررتعمي الٍقررراه ورررَ خررر٦ه  2015

التعمي عَ بعز ٔىٗاؼ آيرض تمرس الطضٖقرٛ عمرٜ ادباِرا  طر٦ض ازباوعرٛ عبرٕ         

ٛ لرزٝ الطر٦ض عبرٕ    إجيابٝالزصاعٛ ٌتاٟخ  أ ّض ٔىز  ، أعمٕض التعمي الٍقاه

 ٛ  ,Kim, et alالرتعمي الٍقراه فرٜ التعمرٗي ازبراوعٜ، ٔكرشلس رصاعرٛ )        فاعمٗر

رصاك الط٦ض ٧ِىٗٛ اعتدزاً ا٧جّظٚ إ( ٔالتٜ ِزف  إ  ذبزٖز وزٝ 2013

خراصد الفقرٕه الزصاعرٗٛ ملغراعزتّي عمرٜ تعمري        ٔذبزٖرزا   ، الٍقالٛ فٜ التعمرٗي 

فارٚ وٍّا فرٜ  عتٔىز ا اعتدزاً وٕىع الٕٗتٕٗض ٔاملقارص القٕتٗٛ ل٬ ،المغا 

الٍتراٟخ فاعمٗرٛ الرتعمي الٍقراه فرٜ ذبغر  وغرتٕٖا          أ ّض ٔىز  ،تعمي المغا 

( ٔالترٜ ِرزف  إ  ىٗراؼ    Geist, 2011، كرشلس رصاعرٛ )   الرتعمي لرزٝ الطر٦ض   

فاعمٗررٛ اعررتدزاً ا٧جّررظٚ المٕذٗررٛ فررٜ الفقررٕه الزصاعررٗٛ مل٤عغررا  التعمررٗي    

ؽاص  ٌتاٟخ تمرس الزصاعرٛ إ  فاعمٗرٛ الردلاوخ احملىمرٛ عمرٜ ا٧جّرظٚ        أالعا  ٔ

 . يضاٞ التعمي ٔعّٕلٛ الٕفٕه الفٕصٝ لمىعمٕوا آالمٕذٗٛ فٜ 

 :ثالجا روس اإلشتذابة الصريع 

بؾرضكٛ   Denso Waveعمرٜ ٖرز    1994 ّض صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ عاً 

الترراصكٕر التررٜ   أؽرركاهٌٗررٛ لقررٍاعٛ الغررٗاصا  كثذررز   ا( الٗابToyotaتٕٖٕتررا )

  ٜ ، ٖٔعرررز صورررظ ا٫عرررتحابٛ    كرررَ ىضاٞتّرررا بغرررّٕلٛ باعرررتدزاً املاعررر  النرررٕٟ

لمغرعٛ التدظٍٖٗرٛ ا٧عمرٜ الترٜ      فنن لؾكن التاصكٕر ٌظرضا  أالغضٖع ِٕ تطٕص 

 ٖتىٗررظ بّررا، ذٗرر  خيررظُ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع املعمٕوررا  بقررٕصٚ عىٕرٖررا         

فقرط، ٔ كرَ فرس ؽرفضٚ      فقٗرا  أبعكػ التاصكٕر الشٝ خيرظُ املعمٕورا     فقٗا أٔ

الرردلاوخ املدققررٛ لررشلس    أذررزصوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔىضاٞتررْ باعررتدزاً     

(Savarani & Clayton, 2009) .الٍقالٛٔالشٝ  كَ تٕافضِا عمٜ اشلٕاتف 

ْ    QRcodeٔىررررز  ّضصوررررظ ا٫عررررتحابٛ الغررررضٖع                      ُا٩ عمررررٜ وررررا ِررررٕ عمٗرررر

 وَ خ٦ه وضذمت :

 املرسمة األوىل: البارنود bar-code أو العفرة اخلطية 

ا  املترررزٚ ٖررا اعررتدزاً الترراصكٕر أٔ الؾررفضٚ اشبطٗررٛ ٧ٔه وررضٚ فررٜ ال٥ٕ

                      ، ٖٔعتىررررز عمررررٜ فكررررضٚ وررررضٔص ؽررررعاا وررررَ المٗررررظص     1974عرررراً إ٥وضٖكٗررررٛ فررررٜ  
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                  ذارٖررررٛ التعررررز ٔاملىثمررررٛ  عمررررٜ صبىٕعررررٛ وررررَ إ٥عىررررزٚ الغررررٕراٞ ٔالتٗنرررراٞ أ    

، فتىرتك اشبطررٕ    ذرض   20ىقرٜ ذرٕال٘   أفرٜ عمغرمٛ أصىراً أٔ ذرضٔ  حبررز     

وررَ اشبطررٕ  التٗنرراٞ  ٌعكاعررْ ٖٔررٍعكػ ؽررعاا المٗررظصإٔاٍررع  الغررٕراٞ الؾررعاا

أُ ٖفكّرا   Bar Code Reader بتٗاٌا  ٖغتطٗع جّاط خال بقرضاٞٚ التراصكٕر  

، ٔا اعررتدزاوْ بؾرركن وٕعررع وررع  ٖٔغررتدضد وٍّررا بٗاٌررا  وتٍٕعررٛ عررَ املٍررتخ 

 . املٍتحا  التحاصٖٛ

 ٌة:ياملرسمة الجا QR code 

 إٌتراد ٔتعتدل ِشٓ املضذمرٛ ِرٜ مبثابرٛ ازبٗرن الثراٌٜ لمؾرفضٚ اشبطٗرٛ، ٔا        

ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع عمٜ ٠ِٗٛ ؽكن يٍاٟٜ ا٧بعار وقغي إ  وضبعرا   

ذٗر   كرَ أُ خيرظُ ورا بر        ، ، ٔ تاط بقزصٚ ربظٍٖٗٛ كترلٚ ااٖفٜ ي٦ث طٔ

ذضفا فقرط.   20بٍٗىا ؽكن التاصكٕر التقمٗزٝ  كٍْ ربظَٖ  ،ذضفا  7000إ   4000

(Robertson & Green, 2012 ٖٕٔمرر  ؽرركن ،)(نررٕسد لؾرركن الترراصكٕر  1 )

 . ٔؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

 

 (نٕسد لؾكن التاصكٕر ٔؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع1ؽكن )

( فرٜ أٌرْ برالضيي ورَ عرزً ٔمرٕ  ِٕٖرٛ        2015) Qiaoصأٝ ٖٔتف  التاذر  ورع   

أُ إيا  اعرتدزاً صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع      إ٥ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع 

املغر  ٔعرضعٛ الٕفرٕه    عىمٗرٛ  لغرّٕلٛ إجرضاٞ    ٔسلرس ٌظرضا    ،طرٖار وغتىضإفٜ 

 (Qiao, et al. 2015) .ملقزص صوظ ا٫عتحابٛ بؾكن عضٖع

 :إٌتاز وقراءة روس اإلشتذابة الصريع 

 ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع  إٌتررادتٕجررز العزٖررز وررَ املٕاىررع التررٜ تقررًٕ ب  

حيتاد إ  رفع بعض ٌا عمٜ ؽتكٛ ا٫ٌذلٌ  ٔوٍّا وا ِٕ أوٍّا وا ِٕ وتا  صب

    ً  الٍفقا  الظِٗزٚ إ  ذز وا، ٔاتاط وعظي ِشٓ املٕاىرع بثٌّرا عرّمٛ إ٥عرتدزا

لمىٕىررع املررضار ذبٕٖمررْ إ  ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ       URLذٗرر  مبحررضر ارخرراه   

ٖررتي تٕلٗررز ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ      ، ٌؾرراٞإقٌٕررٛ أٖيرري النررغط عمررٜ    ،الغررضٖع

ٌؾرراٞ صوررظ ا٫عررتحابٛ  إافررٛ بالغررضٖع، كىررا أٌررْ ٖٕجررز فررٜ بعررض املٕاىررع اشب    

الغررضٖع بعررض إ٥مررافا  التررٜ  كررَ إجضاِٞررا عمررٜ تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحابٛ     

مرافٛ بعرض   إالغضٖع وثن امافٛ أٖقٌٕٛ أٔ تغرل المُٕ أٔ تغرل ؽركن الرٍقط أٔ   

 .  القٕص اشبمفٗٛ
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كىا  كَ إعرارٚ ىرضاٞٚ صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع باعرتدزاً بعرض الردلاوخ         

عتحابٛ الغضٖع، ٍِٔاك العزٖرز ورَ تمرس الردلاوخ وترا       القاصٟٛ لؾفضٚ صوظ ا٫

ٔاعتدزاوّا عَ طضٖ  اشلٕاتف الٍقالٛ ٔا٧جّظٚ  ذبىٗمّأالتٜ  كَ  ،ٌااصب

(، ٍِٔرراك ي٦يررٛ اذتٗاجررا  ٫جررضاٞ  Robertson & Green, 2012المٕذٗررٛ )

ٌٗرا  أي عىمٗٛ املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع أ٥ٔ تٕافض ِاتف ٌقاه سكٜ

تررٕافض تطتٗرر  لقررضاٞٚ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع، ٔيالثررا تررٕافض اتقرراه بؾررتكٛ          

  (Chivarov, et al, 2013) .ا٫ٌذلٌ 

ؽكن صوظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع ٔترٕافض العزٖرز      إٌتادٖٔضٝ التاذ  أُ عّٕلٛ 

، أرٝ سلررس إ  طٖررارٚ إ٥ٌتؾرراص   ْإٌتاجرروررَ املٕاىررع اجملاٌٗررٛ الرر  تتررٗ  إوكاٌٗررٛ   

              ٔالررررشٝ ٖقررررب بالتتعٗررررٛ  ، فررررٜ كافررررٛ ٌررررٕاذٜ اسبٗرررراْٚ الغررررضٖع ٥عررررتدزاو

 . اعتدزاوْ فٜ ازبٕاٌب التعمٗىٗٛ ٔإ٥راصٖٛ اطرٖارعمٜ 

 :فوائذ اشتخذاً روس اإلشتذابة الصريع فى التعميي 

وٍررش  ّررٕص صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع فررٜ وٍتقررف التغررعٍٗا  كرراُ لررْ آيررض  

، ٔبرالضيي ورَ عرزً     (Winter, 2011ابٜ عمرٜ طٖرارٚ عرزر املغرتدزو  لرْ )     إجير 

لغّٕلٛ إجرضاٞ   أٌْ ٌظضا  إ٥ ، ٔمٕ  القٕصٚ التقضٖٛ لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

ز املغررررتىض اٖرررررٝ سلررررس إ  التظأ ،عىمٗررررٛ املغرررر  ٔالٕفررررٕه الغررررضٖع لمىقررررزص 

 . (٥Qiao, et al, 2015, 1124عتدزاوْ فٜ كافٛ ٌٕاذٜ اسبٗاٚ )

رٔص فٜ تٕ ٗف صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ٔىز كاُ جملاه تكٍٕلٕجٗا التعمٗي 

 ٛ ملررا لررْ وررَ فٕاٟررز كررترلٚ  كررَ أُ تغرراعز    ، فررٜ اجملررا٥  الذلبٕٖررٛ ٔالتعمٗىٗرر

، كشلس  م  املٕار املطتٕعٛ اتراط بإ٥ٌتؾراص الكرترل     املتعمى  ٔتثضٝ خدلاتّي

ا اشلاٟمرٛ الترٜ تٕفضِرا وثرن     اٖر لمىظ ب  ا٧فضار عدل القضُٔ املامرٗٛ ٔسلرس ٌظرضا    

ٔبالضيي وَ سلرس ٍِراك    ،أجّظٚ أٔ وعزا ٛ القضاٞٚ رُٔ إ٥ذتٗاد إ  آٝ عّٕل

املررٕار املطتٕعرررٛ الٕصىٗررٛ ٔالترررٜ أِىّرررا    أوررراً بعررض العقترررا  التررٜ تقرررف راٟىررا    

، ٔعرزً ترٕافض   ً أذٗاٌرا ٔالترٜ ٖقرعب فّىرا     ، التىث٦ٗ  الغاكٍٛ لمىٕار املقضٔٞٚ

كراُ   ، عرتحابٛ الغرضٖع  ، ٔورع  ّرٕص تقٍٗرا  صورظ ا٫     الزعي فٜ الٕى  املٍاعرب 

ٔسلرس ورَ خر٦ه تعظٖرظ     ،  العقترا  تمرس  سلس مبثابرٛ أذرز اسبمرٕه لمتغمرب عمرٜ      

 .Macedo-Rouet, et alاحملتررٕٝ الررٕصىٜ املطتررٕا برراملٕار ٔاملقررارص الضىىٗررٛ )

2009) . 

ٖٔضٝ التاذ  أُ اعتدزاً صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ املٕاىف التعمٗىٗٛ ىز 

َ طضٖرر  تٕجٗررْ الررزعي املٍاعررب  عررٔسلررس  ، ظاٖاملتىررذررزاث التررزصٖػ إٖرر٤رٝ إ  

لتعض الطر٦ض املتىٗرظَٖ ٔأذٗاٌرا  الطر٦ض املتعثرضَٖ ورَ خر٦ه بعرض املقرارص          

ٌتظاص بعض الط٦ض لمىعمىر  ملغراعزتّي فرٜ    اوَ  ، فتز٥  املغىٕعٛ أٔ املضٟٗٛ

اعررتكىاه بعررض ازبٕاٌررب التكىٗمٗررٛ أٔ إ٥عتفغرراص عررَ بعررض الٍقررا  املتّىررٛ   
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ُ صوظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع ٖعرز أذرز اسبمرٕه الغرضٖعٛ لتمرس املٕاىرف         إف ، لزّٖي

ٔبعٗزا عَ ذزٚ القم  الشٝ ٖٕاجرْ بعرض الطر٦ض عٍرز      ،ٔبقٕصٚ أكثض فاعمٗٛ

 . ع٤اه املعمى 

( إ  بعرررض الفٕاٟررز الترررٜ  كررَ أُ ٖٕفضِرررا   2011) Leone & Leoٖٔؾرررل  

ىمٛ التكمفرٛ ٔعرّٕلٛ   اعتدزاً صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ التعمٗي ٔالتٜ وٍّا 

، ٔكررشلس املتعررٛ   إ٥عررتدزاً ٔذضٖررٛ التحررٕه ٔالٕفررٕه الفررٕصٝ لمىعمٕوررا     

، ٔورَ   كؾف الغىٕ  عَ ِٕٖٛ ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع أيٍاٞالمرظٗٛ 

ُ اعتدزاً صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ىرز حيرزث بعرض املؾراكن     إخضٝ فأٌاذٗٛ 

دزوٛ أٔ بطر١ عرضعٛ   وثن عزً عرطٕا ٔٔمرٕ  ؽاؽرا  اشلٕاترف الٍقالرٛ املغرت      

         صتفررراا تكمفرررٛ إ٥تقررراه بؾرررتكٛ ا٫ٌذلٌررر  عررردل اشلٕاترررف الٍقالرررٛ   إا٫ٌذلٌررر  أٔ 

 . ٛالغضٖع ا أٔ التؾابْ التقضٝ ب  أؽكاه صوٕط ا٫عتحاب

ٖٔررضٝ التاذرر  أُ كررن ِررشٓ املؾرراكن ٥  كررَ أُ تقررف عقتررٛ أورراً املظاٖررا        

ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع برررالٍٕاذٜ اشلاٟمرررٛ الررر   كرررَ أُ ٖٕفضِرررا اعرررتدزاً صورررظ 

              ٔبرررا٧خك عٍرررزوا ظبرررز أُ ِرررشٓ املؾررراكن  كرررَ التغمرررب عمّٗرررا      ، التعمٗىٗرررٛ

ٔكررشلس  ، وررَ خرر٦ه اعررتدزاً بعررض اشلٕاتررف الشكٗررٛ سا  الؾاؽررا  الكررترلٚ

َ ٌٗرررٛ فرررٜ  اتاذرررٛ الرررزخٕه إ  ؽرررتكٛ ا٫ٌذلٌررر  بقرررٕصٚ صب   إورررع   العزٖرررز وررر

ض أنررا  تقررىٗي وتٍٕعررٛ تغرراعز الطرر٦ض ٔكررشلس تررٕاف ،امل٤عغررا  التعمٗىٗررٛ

ٔ   عمٜ  ذبزٖرز ِٕٖرٛ   اسبز وَ التؾابْ التقضٝ لؾكن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع، 

 . املغاص الشٝ عٗتتعْ عٍز إجضاٞ عىمٗٛ املغ 

كىرررا اؽررراص  العزٖرررز ورررَ الزصاعرررا  الغرررابقٛ إ  أِىٗرررٛ اعرررتدزاً صورررظ      

( ٔالترٜ  Liu,Tan & Chu,2010وثرن رصاعرٛ )   ، ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ التعمرٗي 

ذزاث التكاون ب  كن ورَ أعرمٕض الٕاىرع املعرظط ٔصورظ ا٫عرتحابٛ       إِزف  إ  

ٌتراٟخ   أ ّرض  ، ٔىز  الغضٖع شبزوٛ التعمي الٍقاه فٜ تعمٗي المغٛ ا٫ظبمٗظٖٛ

تمررس الزصاعررٛ ذبغررَ ومىررٕؼ لررزٝ الطرر٦ض فررٜ تعمرري المغررٛ ا٫ظبمٗظٖررٛ عٍررز   

، بإ٥مرافٛ إ  طٖرارٚ    ع املعرظط اعتدزاً كن وَ صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ٔالٕاى

 ,Chen، كررشلس رصاعررٛ ) تقتررن الطرر٦ض عبررٕ اعررتدزاً أعررمٕض الررتعمي الٍقرراه

Hung & Fang, 2015        ٔالترٜ ِرزف  إ  ىٗراؼ فاعمٗرٛ بعرض اعرذلاتٗحٗا )

التعظٖظ لمىرترٕٝ الرٕصىٜ ورَ خر٦ه اعرتدزاً بعرض اعرالٗب الرزعي الضىىٗرٛ          

صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع    الزصاعٛ دزو، ٔالتٜ اعت باعتدزاً اشلٕاتف الٍقالٛ

ٌترراٟخ تمررس الزصاعررٛ   أ ّررض كثذررز أؽرركاه التعظٖررظ لمىرتررٕٝ الررٕصىٜ، ٔىررز    

فاعمٗررٛ اعررذلاتٗحٗا  التعظٖررظ املغررتدزوٛ لررزوخ احملتررٕٝ الررٕصىٜ وررع املقررارص   

( ٔالترٜ ِرزف  إ    Chen, Wei & Huang, 2013الضىىٗرٛ، كرشلس رصاعرٛ )   

   ٜ  تغشٖرٛ صاجعرٛ   رلورع املرٕار املطتٕعرٛ لترٕف     ىٗاؼ فاعمٗٛ رورخ احملترٕٝ الضىىر

، ٔىررز  باعرتدزاً اشلٕاتررف الٍقالرٛ الشكٗررٛ لتعظٖرظ الطرر٦ض ازبراوعٗ      ٛفٕصٖر 
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اعررتدزو  الزصاعررٛ أعررمٕب  لعىمٗررٛ الررزوخ برر  احملتررٕٝ الررٕصىٜ ٔاحملتررٕٝ      

الٍتراٟخ   أ ّرض  ، ٔىرز   الرضٔابط التؾرعتٗٛ(   رررر الضىىٜ )صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع  

تغشٖٛ الضاجعٛ الفٕصٖٛ باعتدزاً ك٦ إ٥عمٕب  كراُ لرْ آيرض    أُ اعتدزاً ال

 إذقراٟٗا  ٔمل تظّض ٌتاٟخ تمس الزصاعٛ فرضٔا رالرٛ    ،ابٜ عمٜ تعمي الط٦ضإجي

   ٛ ، كررشلس  برر  كررن وررَ أعررمٕض صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔالررضٔابط التؾررعتٗ

( ٔالترررٜ ِرررزف  إ  ىٗررراؼ فاعمٗرررٛ رعررري الكترررب      Özdemir, 2010رصاعرررٛ )

، ٔىرز   بالٕعاٟط املتعزرٚ باعتدزاً خافٗٛ صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع   املطتٕعٛ 

ٌترراٟخ تمررس الزصاعررٛ فاعمٗررٛ روررخ احملتررٕٝ الضىىررٜ بالكتررب ٔاملقررارص      أ ّررض 

( ٔالتررٜ ِررزف  إ   Al-Khalifa & An, 2011، كررشلس رصاعررٛ )  املطتٕعررٛ

س ٔسلر  تطٕٖض ٌظاً التعمي الٍقاه بإ٥عتىار عمٜ تقٍٗٛ صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

لظٖررارٚ التفاعررن برر  الطرر٦ض بعنررّي الررتعض ٔبرر  الطرر٦ض ٔاملعمىرر  راخررن       

الفقررٕه الزصاعررٗٛ، ٔىررز ا تطتٗرر  الٍظرراً وررَ خرر٦ه إ٥عتىررار عمررٜ تقررزٖي        

ٞ صعاه إ٥عتفغراصا  إ  املعمىر  بعرز    إالط٦ض لتقٗٗىا  لمىرامضا  ٔ  إٌتّرا

تعمي الٍقرراه ٌترراٟخ تمررس الزصاعررٛ تطررٕٖض ٌظرراً الرر  أ ّررض الٗررًٕ الزصاعررٜ، ٔىررز 

نررا أُ أٖالٍترراٟخ  أ ّررض با٫عررتعاٌٛ بتقٍٗررٛ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع، كىررا    

رٝ إ  ذبغرر  ٔتغررضٖع إ٥تقرراه برر  أاعرتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ىررز  

تررا  فررضل لمطرر٦ض  أٔأٌررْ  ، الطرر٦ض بعنررّي الررتعض ٔبرر  الطرر٦ض ٔاملعمىرر   

نرا ٌتراٟخ   أٖؽراص   ألطض  العزٖز وَ ا٧ع٠مٛ ٔإ٥عتفغراصا  رُٔ ذرضد، كىرا    

 Chen, et al, 2013( )Huang, Wu & Chen, 2012( )Lawرصاعا  كن وَ )

& So, 2010( )Ozcelik & Acarturk, 2011  ٕٝإ  أِىٗررٛ روررخ احملترر )

          الضىىررٜ وررع احملتررٕٝ املطتررٕا باعررتدزاً تقٍٗررٛ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ملررا لررْ   

 . ٔتعظٖظ الزافعٗٛ عبٕ التعميابٗٛ عمٜ طٖارٚ الترقٗن إجيوَ ٌتاٟخ 

 :أمناط تصىيي ظهن روس اإلشتذابة الصريع 

أُ  فررٜ التعمررٗي، إ٥ بررالضيي وررَ أِىٗررٛ اعررتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع     

ؽرركن يرررل وضيررٕض فررٜ  أذٗاٌررا الؾرركن املؾررفض لضوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع جيعمررْ  

الٕمرٕ   لمغىٕ  الشٝ ٖغرٗطض عمرٜ الؾركن ٔعرزً      ، ٔسلس ٌظضا ً ص٣ٖتْ بقضٖا

شلررشا ، ممررا ٖقمرن أذٗاٌررا  صيترٛ الكرثرلَٖ وررَ إجرضاٞ عىمٗررٛ املغر        شلٕٖرٛ املقرزص  

 . الؾكن املؾفض

ٚ  لشا فقرز  ّرض  فرٜ     بعرض أؽركاه صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع       ا٧ٌٔرٛ ا٧خررل

عمّٗررا صوررظ ا٫عررتحابٛ    ٔأ طمرر ٔبررْ بعررض القررٕص املعرردلٚ عررَ ِٕٖررٛ املقررزص،      

ْ ، ٔىز زبرث   الغضٖع املقٕص الكرثرلَٖ شبفرض الغىرٕ  الرشٝ ٖغرٗطض عمرٜ        إلٗر

كررشلس روررخ بعررض القررٕص   (،Winter, 2011ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ) 

لترغ  عىمٗرا    ، مىَ تقىٗي صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ا٧ٖقٌٕا القغرلٚ ٔ



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
290 

  ْ .   القضاٞٚ التقضٖٛ لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ٔلظٖارٚ عزر املغرتدزو  لر

(XU, 2010 ) 

اشبافررٛ بإٌترراد صوررظ   طرر٦ا التاذرر  عمررٜ العزٖررز وررَ املٕاىررع     إٔوررَ خرر٦ه  

ٛ   ا٫عتحابٛ الغرضٖع عرٕاٞ    فقرز ٔجرز التاذر  اخرت٦      ، اجملاٌٗرٛ أٔ يررل اجملاٌٗر

أنا  التقىٗي لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ٔىز ذزرِا التاذ  فٜ ا٧صبعٛ 

 : التالٗٛالتقىٗىٛ أنا  

 ِٖٕ  ٖٔعز ِشا التقىٗي ِٕ  :املقزص الضىىٜ ٛنط تقىٗي وتّي يرل ٔام

ِٔرررٕ أكثرررض   الؾررركن التقمٗرررزٙ املتعررراص  عمٗرررْ لضورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع    

حبٗر  ٖكرُٕ عمرٜ ٠ِٗرٛ وضبرع ٖتنرىَ بعرض         ا٧ؽكاه التقىٗىٛ دبضٖرزا ، 

 . لُٕ اخض ثٝالٍقا  أٔ اشبطٕ ، ٔوَ املىكَ أُ ٖكُٕ بالمُٕ إ٥عٕر أٔ ب

 ( نط تقىٗي ٖتنىَ ؽعاصLogo )ِٖٔرشا   عَ ِٕٖٛ املقرزص الضىىرٜ:   عدل

ٔلكٍرْ خيتمرف عٍرْ فرٜ      ، الٍىط ٖتؾابْ إ  ذز وا وع نط التقرىٗي ا٧ٔه 

مما ٖعطٜ  ، ( فٜ ٔعط صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖعLogoكٌْٕ ٖتنىَ ؽعاص )

ٔأُ وغررتدزً صوررظ   إ  ذررز وررا عررَ التحضٖررز،   التعررز  ٚشلررشا التقررىٗي وٗررظ  

الرشٝ  ملقرزص الضىىرٜ أٔ املغراص    ىز ٖغتطٗع تٕىع ٌٕعٗرٛ ا  الغضٖع ا٫عتحابٛ

عررٕ  ٖتتعررْ عٍررز إجررضاٞ عىمٗررٛ املغرر  وررَ خرر٦ه و٦ذظررٛ ؽرركن الؾررعاص         

(Logoاملٕجٕر فٜ وٍتقف صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ) . 

        :ٜنررط تقررىٗي ٖتنررىَ فررٕصٚ خمفٗررٛ تعرردل عررَ ِٕٖررٛ املقررزص الضىىرر 

         ٖٔتنررىَ ِررشا الررٍىط فررٕصٚ خمفٗررٛ وررَ املىكررَ أُ تكررُٕ صوررظ أٔ أٖقٌٕررٛ         

، حبٗ  تكُٕ تمس القٕصٚ ِ٘ اشبمفٗرٛ لؾركن   ٛٗفٕتٕيضافأٔ صعي أٔ فٕصٚ 

نرررا ِٔرررٜ  أٖ، ممرررا ٖعطرررٜ شلرررشا التقرررىٗي وٗرررظٚ    صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع 

ٔذبزٖررز بؾركن كرترل ِٕٖرٛ ٌٕٔعٗرٛ املقررزص      الؾركن الرٕاىعٜ،  إ٥ىرذلاض ورَ   

  .ٔ املغاص الشٝ عٕ  ٖتتعْ الؾدك الشٝ عٕ  جيضٝ عىمٗٛ املغ٘ الضىى

 :ِٜررشا الررٍىط ٖعتىررز بقررٕصٚ  نررط تقررىٗي راه عمررٜ ِٕٖررٛ املقررزص الضىىرر

                        كرررررترلٚ عمرررررٜ ذضٖرررررٛ التقرررررىٗي ٔإ٥بتعرررررار عرررررَ الغىرررررٕ  ٔإ٥ىرررررذلاض     

    ٝ ، حبٗرر  ٖتررا  ملٍررتخ ِررشا    وررَ الضعررٕوا  املعرردلٚ بؾرركن كررترل عررَ احملتررٕ

التقرىٗي ٔلرٗػ   التقىٗي ٔمع ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ جرظٞ ورَ   

ٔبالترال٘ فّرٕ ؽركن وضٟرٜ وعمرًٕ ٔٔامر  ٔوعردل عرَ ِٕٖرٛ           ،كن التقىٗي

املقزص الضىىٜ ِٕٖٔٛ املغاص الشٝ عٕ  ٖتتعْ الؾدك الشٝ عرٕ  جيرضٝ   

ٔبالترال٘ فّرٕ أكثرض إ٥نرا  التقرىٗىٛ بعرزا  عرَ التحضٖرز          ، عىمٗٛ املغر  

تقررىٗي ( نررٕسد لكررن نررط وررَ أنررا  ال   2ٖٕٔمرر  ؽرركن )  ، ٔىضبررا  لمٕاىررع 

 .ٔال  اعتدزوّا التاذ  كىتغرللمتر  ا٧صبعٛ لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع
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 ٖٕم  نٕسد لكن نط وَ أنا  تقىٗي صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع(2) ؽكن

ٔىررز اجضٖررر  العزٖرررز وررَ الزصاعرررا  ذرررٕه تقررىٗي ؽررركن صورررظ ا٫عرررتحابٛ    

 ,Qiaoالغضٖع ٔعمٜ تثيرل نط التقىٗي عمٜ اعتحابٛ املتمقٜ، وثرن رصاعرٛ )  

et al, 2015      َٔالتٜ ِزف  إ  تقىٗي صوظ اعرتحابٛ عرضٖع ٔامر  اشلٕٖرٛ ور )

خ٦ه اعتدزاً عزر وَ القرٕص ٔالضعرٕوا  املعردلٚ عرَ ِٕٖرٛ صورظ ا٫عرتحابٛ        

لتقرررىٗي صورررظ   االٍتررراٟخ التٕفرررن إ  بعرررض أنرررا      أ ّرررض  الغرررضٖع، ٔىرررز  

لررْ ٔفررٜ سا  الٕىرر  ٖتنرر  وررَ خ٦  ،ا٫عررتحابٛ الغررضٖع بؾرركن رىٗرر  ٔضبررزر  

 & Samretwit، ٔكرررشلس رصاعرررٛ )   القرررٕصٚ املعررردلٚ عرررَ ِٕٖرررٛ املقرررزص    

Wakahara, 2011   ٛٔالتررٜ ِررزف  إ  ذبغرر  فررٕصٚ ؽرركن صوررظ ا٫عررتحاب )

أٔ القررٕص قٌٕررا  ٖمررافٛ بعررض إ٥ إالغررضٖع، ٔىررز تٕفررم  تمررس الزصاعررٛ إ      

نرررا أُ تقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ أٖاملعررردلٚ عرررَ ِٕٖرررٛ املقرررزص، كىرررا أ ّرررض   

ٓ الغررضٖع            قٌٕررا  أٔ بعررض القررٕص  ٖإ٥مررافا  عررٕاٞ باعررتدزاً بعررض إ٥    بّررش

أٔ ذترررٜ اعرررتدزاً جرررظٞ فرررغرل ورررَ القرررٕصٚ راخرررن تقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ  

 ز إجرضاٞ عىمٗرٛ املغر  لؾركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع       اٖر رٝ إ  تظأالغضٖع ىرز  

 Chu, et)، كرشلس رصاعرٛ    لٕمٕ  ِٕٖٛ وقزص صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع ٌظضا 

al, 2013)    ٔالتررٜ ِررزف  إ  تقررىٗي وٍاعررب لؾرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع

ٖتتعز عَ الغىٕ  ٖٔعدل باعتدزاً القٕص عَ ِٕٖرٛ وقرزص صورظ ا٫عرتحابٛ     

بعرض التقرىٗىا  الزىٗقرٛ ٔعالٗرٛ     إ  الزصاعرٛ  ٌتراٟخ  ٔىرز تٕفرم     ،الغضٖع

ٔفرٜ سا  الٕىر  ورزوخ بّرا بعرض القرٕص املعردلٚ عرَ          ، ازبٕرٚ فٜ عىمٗٛ املغ 

                  ٔأُ اعررررتدزاً ِررررشٓ التقررررىٗىا  ىررررز طار    ، ِٕٖررررٛ صوررررظ ا٫عررررتحابٛ الغررررضٖع  

 . وَ عىمٗا  املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

 دراك البصرى:الٍظريات واألشض املفصرة لإل :رابعا 

ٌ٘، الغرٗاصا  ٔ ورا   اُ العامل الرشٙ ٌعرٗؿ فٗرْ  تمر١ بالٍراؼ، إ٥ؽرحاص، املتر       إ

ٓ ، وررَ وررثرلا  بقررضٖٛ ضبٗطررٛ بٍررا    إ  سلررس تقررضٖٛ الثرلا  املرر ذٗرر  أُ ِررش

ٝ  ٗتؾكن وارٚ أعاعٗٛ لمعىمٗا  املعضف الترٜ ورَ خ٦شلرا    ، ٔ ٛ لزٝ العقرن التؾرض

  ْ أُ التغرحٗن اسبغر٘   سلرس  ٥ ٖعر   ٔ ، حيأه إ٥ٌغاُ فّي العامل احملرٗط ذٕلر

سلررس التقررضٙ فقرررط ِررٕ الرررشٙ ٖعىرررن ٔأنرررا برراى٘ اسبررٕاؼ كمررّا تررزخن فررٜ      

٥ تعىرن لٕذررزِا برن ٖؾرذلك وعّرا بعرض        فإٌّرا نا أٖبن ٔ ، الترمٗن ا٫رصاك٘

 ، إ٥ٌتترررآ ..اخل ، التىثٗرررن ، التدٗرررن ا٧ٌؾرررطٛ العقمٗرررٛ إ٥خرررضٝ وثرررن الترررشكض

ٔعٕ  ٖتٍأه التاذ  فٜ ِشا ازبظٞ بعض الٍظضٖا  ٔا٧عػ ٔاملتار٢ املفغضٚ 
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مررس ا٧عررػ ٔاملتررار٢   التقررضٝ ذتررٜ  كررَ لمتاذرر  إ٥عررتٍار عمررٜ ت      لرر٬رصاك

 . لتفغرل ٌتاٟخ التر 

 :واهية اإلدراك البصرى 

ٖعرررض  فتررررٜ الظٖرررا  ا٫رصاك التقرررضٙ عمرررٜ أٌرررْ عىمٗرررٛ تثٖٔرررن ٔتفغررررل   

ٌ٘ ٔالرز٥٫  ٔذبٕٖررن املرثرل وررَ فرٕصتْ اشبرراً    ااملرثرلا  التقررضٖٛ ٔإعطراٞ املعرر  

بٍٗىرا أؽراص ِؾراً اشبرٕ  إ  أُ ا٫رصاك      ، (1998الظٖرا ،    ٜإ  جؾطم  )فترر 

التقررضٙ ٖعرردل عررَ طضٖقررٛ الفررضر فررٜ التعاوررن وررع العررامل اشبرراصج٘ بطضٖقرررٛ    

ٔ ّٖرررز  إ  التفغررررل ٔالتعرررض  عمرررٜ املرررثرلا  اشباصجٗرررٛ )ِؾررراً        ،بررررقضٖٛ

عىمٗرٛ  "، بٍٗىا ٖضٝ فر٤ار أبرٕ املكراصً أُ ا٫رصاك التقرضٝ ِرٕ       (248، 2002اشبٕ ، 

صبىٕعرٛ كرترلٚ ٔؽرزٖزٚ    ررر  فرٜ الٕاىرع   ررررر  مٜ الضيي وَ أٌْ بغٗطٛ ٔعفٕٖٛ ع

التعقٗز وَ العىمٗرا  املتنرىٍٛ فرٜ ذبٕٖرن ٔتفغررل املعمٕورا  اسبغرٗٛ" )فر٤ار         

 ( 25، 2004أبرٕ املكراصً، 

 لإلدراك البصري:املفصرة  الٍظرية 

ٔعمىراٞ الرٍفػ وٍرش طورَ بعٗرز بزصاعرٛ ٔتفغررل         الذلبرٕٖ  ِتي كثرل ورَ  أ

ٔل  أكن وَ ِشٓ الٍظضٖا  ٔالقٕاٌ  ذ ، عىمٗٛ ا٫رصاك التقضٝ لمىضٟٗا 

  ٓ              ٔأُ كاٌرر  ربتمررف  ، تفغرررل ا٫رصاك التقررضٝ كررن عمررٜ ذغررب ٔجّررٛ ٌظررض

فررٜ املنررىُٕ ٔاشلٗكررن العرراً لمٍظضٖررٛ إ٥ أٌّررا تتفرر  فررٜ ٔجررٕر تفغرررل لعىمٗررٛ   

وررا ٖمررٜ بعرررض وررَ ِررشٓ الٍظضٖررا  ٔالتقرررٕصا        ، ٔيف لفررضر لمىضٟٗررا   ا إرصاك

 . التقضٝ ا٫رصاكاشبافٛ بتفغرل 

 :ٌظرية اجلعطمت 

ٚ اكمىرررٛ أمل ِررر٘ فرررٜ ا٧عررراؼكمىرررٛ جؾرررطم              ٌٗرررٛ تعٍرررٜ ؽررركن أٔ فرررٕص

الٍظضٖٛ أُ الطضٖقٛ ال  ٌزصك بّا ا٧ؽٗاٞ تعتىرز   تمس أٔ نط بقضٝ، ٔتضٝ

صك ورررَ دبىٗرررع املعطٗرررا  فرررٜ ؽرررركن أٔ فرررٕصٚ كمٗرررٛ ِزعمرررٜ ورررا ٖقرررًٕ برررْ امل ررر

)جؾررطم ( لررشلس ٖقرراه عررارٚ الكررن خيتمررف عررَ صبىررٕا أجظاٟررْ. )ألررز عتررز       

 ).179، 2002اشبال ، 

ّررا ٌظضٖررٛ ازبؾررطم  ِرر٘ ىررٕاٌ  التحىٗررع  أ ّضتٔوررَ أِرري القررٕاٌ  الرر   

 . ٔىٕاٌ  التىٗٗظ ب  القٕصٚ ٔاشبمفٗٛ

 :التقضٝ وثن  ل٬رصاكالقٕاٌ  املفغضٚ ٖٔني ٍِا عزر وَ  ىٕاٌ  التحىٗع

ىإٌُ التقاصض ٔالرشٝ ٖؾررل إ  أُ  العٍافرض التقرضٖٛ القضٖترٛ ورَ بعنرّا        

  ْ ٔالررشٝ  الررتعض تظّررض ٔكاٌّررا تٍتىرر٘ إ  بعنررّا الررتعض، ٔىررإٌُ التؾرراب

الذلكٗرب تظّرض   ٖٔؾرل إ  أُ العٍافض التقضٖٛ الر  ذبىرن ٌفرػ الؾركن     

ٔىررإٌُ التىايررن ٔالررشٝ ٖؾرررل إ  أُ     ، ٔكاٌّررا تٍتىرر٘ إ  بعنررّا الررتعض   
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إرصاك املٗرظا  الر  تتررزٔا ٔكاٌّرا اعررتىضاص ملرثرلا  أخرضٝ عررتقتّا عمرٜ أٌّررا       

، ٔىرررإٌُ ا٫يررر٦ا ٔالرررشٝ ٖؾررررل إ  أُ ا٧ؽرررٗاٞ يررررل   ٔذرررزٚ يررررل وغرررتقمٛ

 .  صك عمٜ أٌّا أؽٗاٞ كاومِٛزالكاومٛ عارٚ ٖضاِا امل 
  ٛ تتٍرأه ِرشٓ القرٕاٌ  اشبقراٟك     : ٔ ىٕاٌ  التىٗٗظ ب  القٕصٚ ٔاشبمفٗر

             الرر  اٗررظ برر  القررٕصٚ ٔاشبمفٗررٛ ٔالرر   كررَ ذبزٖررزِا وررَ خرر٦ه كررن      

، ذٗرر  ظبررز أُ العىرر  راٟىررا طبتمررف ٖٔظّررض وٍتغررط    وررَ العىرر  ٔالؾرركن 

بفنرن الٕمرع اشبرال برْ.      أكثرض ذب  الؾكن بٍٗىا الؾركن ٖؾراِز ٔىضٖرب    

 (104، 2002فٛ القطاو٘، اٖ)عتز الضلَ عزؼ ٌٔ
عتٍز التاذ  عمٜ عزر وَ ِشٓ القٕاٌ  عٍز تقرىٗي صورظ ا٫عرتحابٛ    أٔىز 

الغرررضٖع ٔبرررا٧خك كرررن ورررَ ىرررإٌُ التىايرررن ٔىرررإٌُ التىٗٗرررظ بررر  القرررٕصٚ     

 ٔاشبمفٗٛ ٔخافٛ فٜ نط التقىٗي الثال  ٔالضابع لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع.

 :الٍظرية البٍائية 

ورَ كرن ورَ ٌظضٖرْ بٗاجٗرْ       ٛوؾرتق أُ الٍظضٖٛ التٍاٟٗٛ فٜ ا٧عراؼ ِر٘   

، ٔتفغرض ِرشٓ    جتىاعٗٛ(ا٫حٕ تغك٘ )التٍاٟٗٛ ٗ)التٍاٟٗٛ املعضفٝٛ( ٌٔظضٖٛ ف

زخن لعىمٗرررا  أخرررضٝ كالرررشاكضٚ التررر٘ الٍظضٖررٛ عىمٗررٛ ا٫رصاك عمررٜ أٌّررا ت٭رر 

 ٜ          ٔت٤كررررز ِرررشٓ الٍظضٖرررٛ أُ ا٫رصاك التقرررضٙ خينرررع   ،  تظٔرِررررا مبعمٕورررا  

إ  عىمٗٛ وعازبٛ راخمٗٛ تعتىرز عمرٜ اعرتدزاً اجملغرا  اسبغرٗٛ بإ٥مرافٛ       

 (Ecalle & Magnan, 2002ُ املعمٕوا . )اإ  خرظ

ٍٖٔظررض بعررض الترراذث  إ  الٍظضٖررٛ التٍاٟٗررٛ عمررٜ اعتتاصِررا تررضٝ أُ كررن    

   ْ ، ٔعمررٜ سلررس فاملعضفررٛ ٖررتي بٍا٣ِررا ٥ٔ ٖررتي تمقّٗررا       فررضر ٖتٍررٜ املعضفررٛ بٍفغرر

، ذٗر  أُ   خضُٔ عمٜ اعتتاصِرا ٌظضٖرٛ فرٜ الرتعمي    أ، بٍٗىا ٍٖظض  بقٕصٚ عمتٗٛ

الررتعمي لكررٜ حيررزث حيترراد إ  بٍرراٞ أٔ إعررارٚ بٍرراٞ املدططررا  العقمٗررٛ لمفررضر         

 . بٕاعطٛ عىمٗا  عقمٗٛ وعٍٗٛ

  التعاوميةالٍظرية: 

أٔ ع٦ىررٛ برر  الؾرردك  ا٫رصاك كٍتٗحررٛ لتعاوررن ٔتتقررٕص ِررشٓ الٍظضٖررٛ

ك عمٜ أٌْ ِرٕ ورَ ٖؾركن    زِصفّٜ تٍظض إ  الؾدك امل ،  ٔالت٠ٗٛ احملٗطٛ ذٕلْ

وَ ٔجّٛ ٌظضٓ ِٕ، آٝ ذغب دبضبتْ ٔخدلترْ   أٌط٦ىا العامل الشٙ ٖعٗؿ فْٗ 

ٔب٦ ٔع٘ لمعزٖرز ورَ الفضمرٗا      باعتىضاص بإصعاهك زِصاملامٗٛ، ذٗ  ٖقًٕ امل 

، فررا٫رصاك إسُ  ٔتفنررٗن الٕاذرزٚ وٍّررا لتقرت  ٔاعٗررٛ )ؽرعٕصٖٛ(    ،عرَ احملرٗط  

، ٔعٍرزوا تكرُٕ    ا٫ختٗراص ِرشا   ٖتطمب العزٖز وَ العٕاون الؾدقٗٛ ال  ذبزر

تمس املعطٗا  ياونٛ خيتاص الؾدك الفضمٗا  ال  تترزٔ لرْ أكثرض و٦ٟىرٛ     

 (Meltzoff & Decety, 2003ٔٔامرْ لْ. )
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  تصور هبHebb دراك البصرى:لإل 

أُ عىمٗرٛ ا٫رصاك التقرضٝ ِر٘ عىمٗرٛ وتعمىرٛ ٔلٗغر         Hebbٖعتقز ِرب  

ُ ٛوٕصٔيرر عٍررز ِررب حيررزث عمررٜ أعرراؼ     فررا٫رصاك،  ، كىررا ٖررضٝ ازبؾررطالتٕٗ

ٛ  ٖر التٍتْٗ الشٝ تقًٕ بْ خ٪ ٔشلرشا ٖعطرٜ ِرب أِىٗرٛ كرترلٚ       ، ا عقرتٗٛ وعٍٗر

ٔلكٍررْ ذبزٖررز ٔتعضٖررف  ، لررٗػ عىمٗررٛ تمدررٗك اشبقرراٟك فررا٫رصاك ،لمرتعمي 

ٜ ِشا اعتدزاً التفافرٗن الٍٕعٗرٛ املىٗرظٚ لمؾركن فرٜ      ٌٜ لؾكن وع  ٖٔعٍاعٗ

 (Zimmerman, Boekarts, Pintrich & Zeidner, 2000املعضفٛ لمىزصك. )

 :العواون املؤثرة فى اإلدراك البصرى لمىرئيات 

ذٗرر  أُ رصاكررْ، إٍِرراك عٕاوررن عزٖررزٚ ترر٤يض عمررٜ وررا ٌزصكررْ ٔكٗفٗررٛ       

جغرراوٍا ٥عررتقتاه ٔوعازبررٛ املٍتّررا    أيض بطضٖقررٛ بٍٗررْ  ثرصاكٍررا اسبغررٜ ٖترر إ

ٜ  إالت٠ٗٗٛ، ٔوا ٤ٖيض كرشلس فرٜ    ٔاذتٗاجاتٍرا   اأٌفعا٥تٍر نرا  أٖ، ٔ رصاكٍرا اسبغر

يررٍ  ِىررا أفٍحررز أُ ا٫رصاك التقررضٝ وتعمرر  مبٕمررٕع  ،  ٔتٕىعاتٍررا ٔتعمىٍررا

ُ العٕاورن الر  تر٤يض فرٜ ا٫رصاك التقرضٝ      إ، ٔورَ يري فر    املٍتْ )املثرل( ٔاملغتقتن

عٕاون ال  ت٤يض فٜ كن وَ املثرل ٔاملغتقتن، ٔظبز أُ ٍِاك عٕاورن  ِ٘ تمس ال

، ٔعٕاوررن راخمٗررٛ   ، اسبحرري ..اخل ، المررُٕ خاصجٗررٛ وتعمقررٛ برراملثرل وثررن الؾرركن   

   ْ ، ٔبؾركن أكثرض رىررْ  كرَ ذبزٖرز كررن      وتعمقرٛ باملغرتقتن أٔ الؾردك ٌفغرر

 : وَ العٕاون اشباصجٗٛ ٔالزاخمٗٛ عمٜ الٍرٕ التا 

  :العواون اخلاردية املتعمكة باملجري البصرى 

 ٔ صمٗٛا٧رىٛ التىٗٗظب  الؾكن . 
 ٜا٧ؽكاه املثلٕفٛ تزصك بغضعٛ الثتا  ا٫رصاك : . 
 ُٕيتا  الم . 
 (2005)ضبىز ب٦ه،  .يتا  الؾكن ٔاسبحي 
 :العواون الذاخمية املتعمكة باملصتكبن 

 ٛٗاخل، الٍحا   ، التقزٖض : الضاذٛ اسباجا  الٍفغ... . 
 ٞاشلٕاٞ ..اخل اسباجا  املارٖٛ: الطعاً، املا ، . 
 التٕىع . 
 ٚاشبدل . 
  القٗي ٔاملعتقزا . 
 (2005)ضبىز ب٦ه،  .املظاد 

ٖٔضٝ التاذ  أُ املثرل التقضٝ لْ ع٦ىرٛ كرترلٚ باشبقراٟك املىٗرظٚ شلرشا      

املثرل وَ ذٗ  الفكضٚ ٔاملنرىُٕ ٔكرشلس طضٖقرٛ تقرىٗي الضعرالٛ التقرضٖٛ       

حيىمررّا، كىررا ٖررضتتط أٖنررا مبّرراصا  القرراٟي عمررٜ عىمٗررٛ تقررىٗي املررثرل    التررٜ 

ٛ أٖوزٝ رص ، التقضٝ ٔكٗفٗرٛ   ، تْ مبتار٢ التقىٗي ٔوفضرا  المغٛ التقرضٖ
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كىرا ترضتتط العٕاورن     ورَ ٌاذٗرٛ أخرضٝ،    تٕ ٗفّا لتغّٗن عىمٗٛ ىضاٞٚ املرثرل 

  الغرررابقٛ حبحررري املرررثرل التقرررضٝ ٔبغررراطتْ ٔؽررركمْ اشبررراصجٜ ٔعرررزر عٍافرررضٓ

خررضٓ وررَ عٍافررض ٔعٕاوررن وضتتطررٛ بتقررىٗي      أ، إ   ٔوررزٝ ىضبررْ وررَ الٕاىررع   

 . املثرلا  التقضٖٛ

           كىررا أُ ىررزصٚ الفررضر عمررٜ تفغرررل املررثرلا  التقررضٖٛ ٖضجررع بؾرركن كررترل        

ٛ إ  القزصا  العقمٗٛ ال   تمكّا الفضر ٔكشلس خمفٝتْ  ٔوغرتٕٝ   الثقافٝر

  ْ ، فاملعررراٌٜ الرررر  ىررررز   العقمررررٜ خدلاترررْ ٔوعمٕواتررررْ الغررررابقٛ ٔوغرررتٕٝ ٌنررررح

عرَ تمرس    ٖغتدمقّا طفن فغرل بعز وؾاِزتْ ملثرل بقضٝ ىرز ربتمرف كمٗرا    

ٝ   عرر املعرراٌٜ التررٜ ٖغتدمقررّا ؽرردك صاؽررز       ، كىرررا أُ  َ ٌفررػ املررثرل التقررض

عمرررٜ ىرررضاٞٚ   ىزصترررْاملعضفرررٜ لمىتمقرررٜ ٖررر٤يض بقرررٕصٚ ٔامررررٛ فرررٜ      ا٧عرررمٕض

وا  ٔربظٍّٖا ٔاعذلجاعّا كىا ٖضتتط بثعمٕبْ فٜ اعتٗعاض املعمٕ، التقضٖا 

 . ٔوعازبتّا ٔطضٖقتْ فٜ اعتدزاً املعمٕوا  ٔتٕ ٗفّا

وررَ اعررتعضا  التاذرر  لررتعض الٍظضٖررا  ٔالقرررٕاٌ         وررا عررت  ٔفررٜ مررٕٞ   

ٔكشلس العٕاون امل٤يضٚ فرٜ ا٫رصاك التقرضٝ لرزٝ     ، التقضٝ ل٬رصاكاملفغضٚ 

ٔالقرٕاٌ  عٍرز   ُ التاذر  ىرز اعرتٍز عمرٜ بعرض ورَ ِرشٓ الٍظضٖرا          إ، ف ا٧فضار

ٔكررشلس ىررز ٖضجررع تقتررن    ، ذبزٖررز أنررا  تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع    

لررررتعض العٕاوررررن الزاخمٗررررٛ  خررررض ٌظررررضا أبعررررض ا٧فررررضار لررررٍىط تقررررىٗي رُٔ 

عررضا وررَ ا٧ؽرركاه يرررل  أٔاشباصجٗررٛ وثررن ا٧ؽرركاه املثلٕفررٛ فررٜ الغالررب تررزصك   

ٜ زصك لمكىا أٌّا ىز تضجع أٖنا إ  خدلٚ ٔتٕىع امل  ،املثلٕفٛ ٔكرن    ؾكن املضٟر

سلررس ٔمررع عرر  إ٥عتترراص عٍررز تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔعٍررز تفغرررل   

 . الٍتاٟخ

 :فروض الذراشة 

        تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لررررٛ إذقررراٟٗٛ بررر  وتٕعررررطا  رصجرررا  اجملىٕعررررا

التحضٖتٗررٛ ا٧صبعرررٛ ىترررن تطتٗررر  الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ ٔبعرررز التطتٗررر  عمرررٜ  

ٔاملغرررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررٛ بضٖرررا    ا٥ختتررراص الترقرررٗمٜ عرررَ ا٧جّرررظٚ    

 . ا٧طفاه فٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝ

        تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لررررٛ إذقررراٟٗٛ بررر  وتٕعررررطا  رصجرررا  اجملىٕعررررا

التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمرٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ    

 . عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه

   ٛ إذقررراٟٗٛ بررر  وتٕعررررطا  رصجرررا  اجملىٕعررررا      تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لرررر

التحضٖتٗررٛ ا٧صبعرررٛ ىترررن تطتٗررر  الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ ٔبعرررز التطتٗررر  عمرررٜ  

 . وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه فٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝ
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       اجملىٕعررررا  تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لررررٛ إذقررراٟٗٛ بررر  وتٕعررررطا  رصجرررا 

  ٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ وقٗراؼ ا٥دباِرا       التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗر  الٕذرز

 . عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه

  :إدراءات البشح 

وررَ ذٗرر   ا اتتاعّررا يف التررر وررا ٖمررٜ ا٫جررضاٞا  التررٜ   يف ٖعررض  التاذرر 

وٍّخ التر  ٔالعٍٗٛ ٔا٧رٔا  املغرتدزوٛ ٔٔفرف ٫جرضاٞا  الترر  ٖتنرىَ      

 . التطتٗ  العىمٜ ٔاملعازبا  ا٫ذقاٟٗٛ

    :وٍهر البشح 

     ٜ  Quasi-Experimental اعررتدزً التررر  اسبررا  املررٍّخ ؽررتْ التحضٖترر

Research   ٔسلرس باعرتدزاً التقرىٗي التحضٖترٜ سٔ      ملٍاعتتْ لطتٗعٛ الترر ،

  تتاا القٗاؼ القتمٜ ٔالتعرزٝ لكرن اجملىٕعرا    أب ، ا٧صبعٛ صبىٕعا  دبضٖتٗٛ

. ( التقىٗي التحضٖتٜ سٔ ا٧صبعٛ صبىٕعا  دبضٖت2ٖٕٛٗٔم  جزٔه )

 ٖٕم  التقىٗي التحضٖتٜ سٔ ا٧صبعٛ صبىٕعا  دبضٖتٗٛ(2جزٔه )

اجملىٕعا  

 التحضٖتٗٛ

تطتٗ  

 ىتمٜ

 املعازبٛ التحضٖتٗٛ

 )تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ(

تطتٗ  

 بعزٝ

اجملىٕعٛ 

 ا٧ٔ التحضٖتٗٛ 

√ 

صوٕط اعتحابا  عضٖعٛ سٔ  املتنىٍٛتطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ 

 .نط تقىٗي يرل ضبزر ِٕٖٛ املقارص الضىىٗٛ

√ 

اجملىٕعٛ 

 التحضٖتٗٛ الثاٌٝٛ

√ 

صوٕط اعتحابا  عضٖعٛ سٔ  املتنىٍٛتطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ 

( ٖعدل عَ ِٕٖٛ املقارص نط تقىٗي وتنىَ ؽعاص )

 .الضىىٗٛ

√ 

اجملىٕعٛ 

 التحضٖتٗٛ الثالثٛ

√ 

صوٕط اعتحابا  عضٖعٛ سٔ  املتنىٍٛتطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ 

نط تقىٗي وتنىَ فٕصٚ خمفٗٛ تعدل عَ ِٕٖٛ املقارص 

 .الضىىٗٛ

√ 

اجملىٕعٛ 

 التحضٖتٗٛ الضابعٛ

√ 

صوٕط اعتحابا  عضٖعٛ سٔ  املتنىٍٛتطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ 

نط تقىٗي عمٜ ٠ِٗٛ صعٕوا  تعدل عَ ِٕٖٛ املقارص 

 .الضىىٗٛ

√ 

 :سذود البشح 

 ٖٛ( طالترٛ ورَ طالترا  كمٗرٛ     123تتىثن عٍٗٛ التر  فرٜ )  : اسبزٔر التؾض

 أصبعررٛجاوعررٛ القرراِضٚ، ٔىررز ا تقغررٗىّي إ     ررررالذلبٗررٛ لمطفٕلررٛ املتكررضٚ  

 .   صبىٕعا  دبضٖتٗٛ

 لمتر  فٜ كمٗٛ الذلبٗرٛ  اا تطتٗ  الزصاعٛ املٗز : ٛٗاسبزٔر ازبغضاف ٌٛٗ

 القاِضٚ.لمطفٕلٛ املتكضٚ جاوعٛ 

 ٛا تطتٗررر  الترررر  عمرررٜ ورررزٝ ؽرررّضَٖ خررر٦ه الفقرررن    اسبرررزٔر الظوٍٗررر :

 .2016رر  2015الزصاعٜ الثاٌٜ 

 :جمتىع وعيٍة البشح 

طالترٛ ورَ طالترا  كمٗرٛ الذلبٗرٛ       123ا تطتٗ  التر  عمٜ عٍٗرٛ ىٕاوّرا   

لمطفٕلٛ املتكضٚ الفضىٛ ا٧ٔ  املغتٕٝ الثاٌٜ بضٌراوخ صٖرا  ا٧طفراه بالمغرٛ     
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 ٛ  ،، ٔىرررز ا تقغرررٗىّي بطضٖقرررٛ عؾرررٕاٟٗٛ عمرررٜ أصبعرررٛ صبىٕعرررا  ا٫ظبمٗظٖرر

 : ٔسلس عمٜ الٍرٕ التا 

 31 ٔطالتٛ كىحىٕعٛ دبضٖتٗٛ أ . 

 31 ٌٗٛاطالتٛ كىحىٕعٛ دبضٖتٗٛ ي . 

 31 ٛطالتٛ كىحىٕعٛ دبضٖتٗٛ يالث . 

 30 ٛطالتٛ كىحىٕعٛ دبضٖتٗٛ صابع . 

  عيٍة البشح: أفرادتكصيي 

طالترٛ( بؾركن عؾرٕاٟٜ عمرٜ      123العٍٗرٛ )  أفرضار ىاً التاذر  بتٕطٖرع إيرا     

زلرراٞ الطالتررا  فررٜ ٔصا فررغرل أاجملىٕعررا  التحضٖتٗررٛ ا٧صبعررٛ ٔسلررس بكتابررٛ 

أصبعررررٛ ٔإجرررضاٞ عىمٗررررٛ عرررررب عؾرررٕاٟٜ ٧زلرررراٞ الطالتررررا  ٔترررٕطٖعّي عمررررٜ    

بكن  ، ٔبعز ِشا التقغٗي العؾٕاٟٜ أفت  عزر أفضار العٍٗٛصبىٕعا  دبضٖتٗٛ

ٔ  31صبىٕعررٛ ِررٕ   طالتررٛ باجملىٕعررٛ   31طالتررٛ باجملىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ ا٧ٔ  

طالتررررٛ  30طالتررررٛ باجملىٕعررررٛ التحضٖتٗررررٛ الثالثررررٛ ٔ 31ٛ ٔٗررررالتحضٖتٗررررٛ الثاٌ

 . باجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الضابعٛ

 :تهافؤ اجملىوعات التذريبية 

ا  ىاً التاذر  بإجيرار ر٥لرٛ الفرضٔا بر  وتٕعرطا  رصجرا  أفرضار اجملىٕعر         

التحضٖتٗرررٛ ا٧صبعرررٛ عمرررٜ ا٥ختتررراص الترقرررٗمٜ عرررَ ا٧جّرررظٚ ٔاملغرررترزيا       

التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا  ا٧طفرراه فررٜ القٗرراؼ القتمررٜ باعررتدزاً ذبمٗررن التترراَٖ   

 . (3، كىا ٖتن  فٜ جزٔه ) التغٗط أذارٝ ا٫دبآ

ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ الفضٔا ب  رصجا  وتٕعطا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ عمٜ (3جزٔه )

زاً ذبمٗن التتاَٖ اذارٝ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه فٜ القٗاؼ القتمٜ باعتد

 123َ = ا٫دباِ

 وقزص التتاَٖ
صبىٕا 

 املضبعا 

رصجٛ 

 اسبضٖٛ
 وغتٕٝ الز٥لٛ   وتٕعط املضبعا 

 ب  اجملىٕعا 

راخن 

 اجملىٕعا 

 إيا 

19.28 

2282.86 

2302 

3 

119 

122 

6.429 

19.184 

 

0.335 

 

 يرل رالٛ

 0.05عٍز وغتٕٝ  2.68  =   ،    0.01عٍز وغتٕٝ  3.95  = 

( عررزً ٔجررٕر فررضٔا برر  رصجررا  أفررضار اجملىٕعررا        3ٖٔتنرر  وررَ جررزٔه )  

التحضٖتٗرررٛ ا٧صبعرررٛ عمرررٜ ا٥ختتررراص الترقرررٗمٜ عرررَ ا٧جّرررظٚ ٔاملغرررترزيا       

ٜ التكٍٕلٕجٗٛ بضٖرا  ا٧طفراه فرٜ القٗراؼ      ممرا ٖؾررل إ  التكراف٤ بر       ،القتمر

 . ا٧صبعٛ التحضٖتٗٛ اجملىٕعا 

 أدوات البشح::ٌيا اث 

اعتىز التاذ  عمٜ أرات  صٟٗغرٗت  ِىرا ا٥ختتراص الترقرٗمٜ عرَ ا٧جّرظٚ       

ٔاملغرترزيا  التكٍٕلٕجٗرٛ بضٖرا  ا٧طفراه ٔوقٗراؼ ادباِرا  الطر٦ض عبررٕ        
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ورررَ كرررن أرآ ٔخطرررٕا   الرررتعمي الٍقررراه، ٔفٗىرررا ٖمرررٜ ٖٕمررر  التاذررر  اشلرررز      

 . التقىٗي ٔالتٍاٞ ٔاشبقاٟك الغٗكٕوذلٖٛ لكن أراٚ

       االختبار التشصـيمى عـَ األدهـسة واملصـتشذثات التهٍولوديـة

 :برياض األطفاه

 :اهلذف وَ االختبار 

ّٖز  ا٥ختتاص إ  ىٗاؼ ذبقٗن طالتا  كمٗٛ الذلبٗرٛ لمطفٕلرٛ املتكرضٚ    

لتعض ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ التٜ  كَ اعرتدزاوّا فرٜ وضذمرٛ    

صٖا  ا٧طفراه ورَ ذٗر  تعضٖفّرا ٔوكٌٕاتّرا ٔطضٖقرٛ تؾرغٗمّا ٔاعرتدزاوّا         

 . الضٔمٛ أطفاهوع 

 :خطوات تصىيي االختبار 

 عمٜ الترٕث ٔالزصاعا  الغابقٛ ٔبعرض ا٧ربٗرا  سا     ىاً التاذ  با٫ط٦ا

القررمٛ مبٕمررٕا ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ ل٦عررتفارٚ وٍّررا فررٜ    

 . إعزار ا٥ختتاص
      ٛ ٔسلررس فررٜ مررٕٞ    ، ا ذبزٖررز ازبٕاٌررب املررضار ىٗاعررّا لررزٝ الطالتررٛ املعمىرر

احملرررزرٚ لمٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ اشبافرررٛ برررا٧جّظٚ ٔاملغرررترزيا         ا٧ِرررزا  

ٔكرشلس فرٜ مرٕٞ ورا تّرز  إلٗرْ املقرارص الضىىٗرٛ املزصبرٛ           ، تكٍٕلٕجٗٛال

ٔالتررٜ ٖررتي ا٫طرر٦ا عمّٗررا ٔالتفاعررن وعّررا عررَ طضٖرر    ، بالٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ

 . إجضاٞ عىمٗٛ املغ  لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع باعتدزاً اشلاتف الٍقاه
        ٛا فرررٗايٛ أعررر٠مٛ ا٥ختتررراص ٔذبزٖرررز برررزاٟن ا٫جابرررٛ ٔكرررشلس ا٧عررر٠م

 . فٛ بترزٖز القٕاض ٔاشبطثاشبا
 ٛٔىرررز تكٌٕررر  عتررراصا  ا٥ختتررراص فرررٜ  ا بٍررراٞ ا٥ختتررراص فرررٜ فرررٕصتْ ا٧ٔلٗررر ،

 :التا ، ٔسلس عمٜ الٍرٕ وفضرٚ 50فٕصتْ ا٧ٔلٗٛ وَ 
 25 ٚأع٠مٛ اختٗاص فٕاض ٔخطث وفضر . 

 25 ٚ(2أع٠مٛ اختٗاص وَ وتعزر. ) وفضر 

 :إعذاد دذوه وواصفات االختبار 

بإعررزار جررزٔه وٕافررفا  ا٥ختترراص الترقررٗمٜ، ٔسلررس بّررز       ىرراً التاذرر   

ذبقٗرر  التررٕاطُ فررٜ ا٥ختترراص ٔالتثكررز وررَ أٌررْ ٖقررٗػ عٍٗررٛ ممثمررٛ ٧ِررزا       

 شلا بعز رصاعتّا. لطالتا ٔضبتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ال  ٖضار ىٗاؼ ذبقٗن ا

: جزٔه وٕاففا  ا٥ختتاص ٔف  اشبطٕا  التالٗٛ بإعزارٔىز ىاً التاذ  

                                                           
( ٖٕمرر  القررٕصٚ ا٧ٔلٗررٛ ل٦ختترراص الترقررٗمٜ عررَ ا٥جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا          1ومررر  ) - 2

 ا٥طفاه.
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   شلررا، ٔىررز  الطالتررا ذبزٖررز املٕمررٕعا  الضٟٗغررٗٛ الرر  ٖررضار ىٗرراؼ ذبقررٗن

 . وٕمٕا صٟٗغٜ( 24ٔفن عزرِا إ  )
 .ٛٗذبزٖز الٕطُ الٍغيب لمىٕمٕعا  الضٟٗغٗٛ بالٕذزٚ التعمٗى 

 مبغتٕٖاتّا املدتمفٛٗذبزٖز الٕطُ الٍغيب ل٨ِزا  الغمٕكٗٛ املعضف ٛ  . 

    ٔلكرن وغرتٕٝ ورَ وغرتٕٖا      ذبزٖز عزر ا٧ع٠مٛ فٜ كرن وٕمرٕا صٟٗغر ٜ

 . ا٧ِزا 

 ذبزٖز عزر أع٠مٛ ا٥ختتاص . 

 ذبزٖز اجملىٕا الكم٘ لعزر ا٧ع٠مٛ ازبظٟٗٛ ل٦ختتاص . 

  ٛٗ(3)ل٦ختتاص. ذبزٖز الزصجٛ الكم 

 :التوصن لمصورة الٍهائية لالختبار 

ٞ ىاً التاذ    عرزر ورَ اشبطرٕا  لمتٕفرن لمقرٕصٚ الٍّاٟٗرٛ ل٦ختتراص        برإجضا

 : الٍرٕ التا ٔسلس عمٜ 
        عررررض  ا٥ختترررراص فررررٜ فررررٕصتْ ا٧ٔلٗررررٛ عمررررٜ صبىٕعررررٛ وررررَ احملكىرررر                   

 . وَ ا٧عاتشٓ ٔاشبدلاٞ فٜ صبا٥  تكٍٕلٕجٗا التعمٗي ٔتضبٗٛ الطفن
  ٜصاٞ الغارٚ احملكى أا إجضاٞ التعز٦ٖ  ا٧تٗٛ بٍاٞ عم : 

      وكرضصٚ ورع أعر٠مٛ    إعارٚ فٗايٛ بعض ا٧عر٠مٛ الترٜ صآٝ احملكىر  أٌّرا

 . اخضٝ
     ٛتٕذٗز عزر التزاٟن فٜ أع٠مٛ ا٫ختٗاص وَ وتعزر لتقرت  كرن ا٧عر٠م

 . بزاٟن 4عتاصٚ عَ 

                  ٔبعرررز إجرررضاٞ التعرررز٦ٖ  املقذلذرررٛ عرررٕاٞ بتعرررزٖن فرررٗايٛ بعرررض التٍرررٕر         

أٔ تٕذٗرررز عرررزر الترررزاٟن ٔإجرررضاٞ بعرررض التعرررز٦ٖ  فرررٜ القرررٗايٛ المغٕٖرررٛ ا   

 (4)الٍّاٟٗٛ. ٥ختتاص فٜ فٕصتْ التٕفن إ  ا

   لالختبـــار التشصـــيمى عـــَ األدهـــسة  ةالصـــيهو و يـــاخلصـــائ

 واملصتشذثات التهٍولودية برياض األطفاه:

ظ ٔالغررّٕلٛ ٗررىرراً التاذرر  بإجيررار القررزا ٔالثتررا  ٔكررشلس وعرراو٦  التىٗ

 .   طالتٛ 150ٔالقعٕبٛ ل٦ختتاص الترقٗمٜ ٔسلس عمٜ عٍٗٛ ىٕاوّا 

  الصذم وعاوالتأوال: 

ىاً التاذ  بإجيار وعاو٦  القزا ل٦ختتراص الترقرٗمٜ ورَ خر٦ه فرزا      

 . احملكى  ٔالقزا العاوم٘

                                                           
ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا    ( ٖٕمرر  جررزٔه وٕافررفا  ا٥ختترراص الترقررٗمٜ عررَ    2ومررر  ) - 3

 ا٧طفاه.
( ٖٕمرر  القررٕصٚ الٍّاٟٗررٛ ل٦ختترراص الترقررٗمٜ عررَ ا٥جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا       3ومررر  ) - 4

 ا٥طفاه.
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 :صذم احملهىني 

ىاً التاذ  بعض  ا٥ختتاص الترقٗمٜ عمٜ عرزر ورَ اشبردلاٞ املتدققر      

ٔذرر  وعرراو٦  ا٫تفرراا   افررٜ صبرراه تكٍٕلٕجٗررا التعمررٗي ٔتضبٗررٛ الطفررن، ٔتض     

ِٔرٕ وررا ٖؾرررل إ  فررزا   1.00 & 0.94برر   Lawsheلمىركىر  مبعارلررٛ "لررٕـ "  

 .  العتاصا 

 :الصذم العاومي 

ذٗررر   ،ىررراً التاذررر  برررإجضاٞ الترمٗرررن العررراوم٘ الترققرررٜ لتٍرررٕر ا٥ختتررراص      

  ْ ٔا ذبمٗمرررّا عاومٗرررا  بطضٖقرررٛ   ،اعرررتدضج  وعررراو٦  ا٫صتترررا  بررر  فقضاتررر

ا ذبزٖررز ، Hotelingٔشلررٕتمٍخ  Components Principalٛ املكٌٕررا  ا٧عاعررٗ

تقن عَ ٔاذرز فررٗ     بث٥ Eigen Valueىٗي التتاَٖ لمعٕاون )ازبشص الكاوَ( 

ترزٖرز عرزر العٕاورن املغرتدضجٛ سا  التؾرتعا       ، لKaiserظص اٖعمٜ ضبرس كر  

 عتردل أ، ِرشا ٔىرز    Varimaxالزالٛ، يي أرٖض  العٕاون تزٖٔضا  وتعاوزا  بطضٖقٛ 

لمعاون ٔفقا  حملس جمٗفرٕصر، ٔالرشٙ ٖكرُٕ سٔ ر٥لرٛ ٥      ٝضبس التؾتع ازبِٕض

 . 0.30تقن عَ 

الترقررٗمٜ عررَ ا٧جّررظٚ    ل٦ختترراص ٌٜترراٟخ الترمٗررن العرراوم   أ ّررض ٔىررز 

أُ يٗرع التؾرتعا     ، ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه بعز الترزٖٔض 

عمٜ ضبرس   0.30ٔٝ اوَ أٔ ٖغ ذٗ  بمغ  ىٗىٛ كن وٍّا أكدل ،ً رالٛ إذقاٟٗا

 (5جٗمفٕصر مما ٖزه عمٜ فزا ا٥ختتاص. )

 ثبات االختبار: :ثاٌيا 

  لفرررا كضٌٔتررراذ أىررراً التاذررر  بإجيرررار وعررراو٦  الثترررا  بكرررن ورررَ طضٖقرررٛ      

طالترٛ، ٔسلرس    150ٛ ٔسلس عمٜ عٍٗرٛ ىٕاوّرا   ٗٔكشلس طضٖقٛ التحظٟٛ الٍقف

 : ا٧تٜعمٜ الٍرٕ 

  لفا نروٌباخ:أإجياد وعاوالت الجبات بطريكة 

لفرا كضٌٔتراذ، كىرا ٖتنر      أبطضٖقٛ  αىاً التاذ  بإجيار وعاو٦  الثتا  

 : (4فٜ جزٔه )

  كضٌٔتاذ بطضٖقٛ αوعاون الثتا  (4جزٔه )

 وعاون الثتا  املتغرلا 

الزصجٛ الكمٗٛ ل٦ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ 

ا٧طفاه بضٖا 

0.88 

 يتررا  عمررٜ ٖررزه ممررا α( اصتفرراا ىٗىررٛ وعاوررن الثتررا   4ٖٔتنرر  وررَ جررزٔه )

 . ا٥ختتاص

                                                           
الترقٗمٜ عَ ا٥جّرظٚ ٔاملغرترزيا  التكٍٕلٕجٗرٛ بضٖرا       ا٥ختتاصلتٍٕر ( ٖٕم  الترمٗن العاومٜ 4ومر  ) - 5

 ا٧طفاه.
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 إجياد وعاوالت الجبات بطريكة التذسئة الٍصفية: 

ىرراً التاذرر  بإجيررار وعرراو٦  الثتررا  بطضٖقررٛ التحظٟررٛ الٍقررفٗٛ بإجيررار       

وعاوررن ا٫صتتررا  بررر  رصجررا  ا٧عرر٠مٛ الفضرٖرررٛ ٔرصجررا  ا٧عرر٠مٛ الظٔجٗرررٛ       

باعررررتدزاً وعارلررررٛ برلعررررُٕ، يرررري تقرررررٗ  وعاوررررن يتررررا  ٌقررررفٜ ا٥ختترررراص  

 .(5ٖتن  فٜ جزٔه )باعتدزاً وعارلٛ عترلواُ ٔبضأُ، كىا 

 الثتا  بطضٖقٛ التحظٟٛ الٍقفٗٛوعاون (5جزٔه )

 وعاون الثتا  وعاون ا٫صتتا  ب  ٌقفٜ ا٥ختتاص املتغرلا 

الزصجٛ الكمٗٛ ل٦ختتاص الترقٗمٜ عَ 

ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ 

بضٖا  ا٧طفاه

 

0.86 

0.93 

 يتررا  عمررٜ ٖررزه ممررا α( اصتفرراا ىٗىررٛ وعاوررن الثتررا  5ٖتنرر  وررَ جررزٔه )ٔ

 . ا٥ختتاص

 :ثالجا الكذرة التىييسية لالختبار 

 التىٗٗرررظذبمٗرررن ملفرررضرا  ا٥ختتررراص لترزٖرررز وعاورررن     برررإجضاٞىررراً التاذررر   

ا٥ختتراص ٔسلرس    وفرضرا  ٔكشلس وعاون الغرّٕلٛ ٔالقرعٕبٛ لكرن وفرضرٚ ورَ      

 : عمٜ الٍرٕ التا 

 :وعاون التىييس 

سٔٙ  ىاً التاذ  بترزٖز ىزصٚ ا٥ختتاص الترقٗمٜ عمٜ التىٗٗظ ب  ا٧فضار

 ٛ ، ٔاشلررز  وررَ ِررشٓ  الزصجررٛ العالٗررٛ ٔا٧فررضار اسبافررم  عمررٜ رصجررا  مررعٗف

، ٔىرز   ٔازبٗرزٚ فقرط   اشبطٕٚ ِٕ ا٫بقاٞ عمٜ بٍٕر ا٥ختتاص سا  التىٗٗرظ العرا   

 : ا سلس ٔف  لمدطٕا  التالٗٛ

   طالتررٛ، ٔإجيررار الزصجررٛ  150تطتٗرر  ا٥ختترراص الترقررٗمٜ عمررٜ عٍٗررٛ ىٕاوّررا

 ضر فٜ ا٥ختتاص.ال  ذقن عمّٗا كن ف

 ٌٜتضتٗب الزصجا  وَ ا٧عمٜ إ  ا٧ر  . 

 شلس كرررٔ%،  25 ٍٛغرررب املضتفعرررٛزٖرررز رصجرررا  ا٧فرررضار سٔٙ الزصجرررٛ    ا ذب

 .  % 25 ٍٛغب املٍدفنٛالزصجٛ  ٝزٖز رصجا  ا٧فضار سٔذب

ٔلترزٖررز إوكاٌٗررٛ ىتررٕه أٔ صفررض الفقررضٚ فررٜ مررٕٞ وعاوررن اٗظِررا ٔمررع     

 :   ٜتن( صبىٕعٛ ىٕاعز ِٔاٖ)

 الفقضٚ تعتدل سا  اٗظ عال٘.إف 0.40كاُ وعاون التىٗظ أكدل وَ  إسا ُ 

    (  فررر0.39 رررررر 0.30إسا كررراُ وعاورررن التىٗرررظ بررر )الفقرررضٚ تعتررردل سا  اٗرررظ   إ ُ

 . وتٕعط

   (  فرر0.29 ررر 0.20إسا كرراُ وعاوررن التىٗررظ برر )أىررن ُ الفقررضٚ تعترردل سا  اٗررظ   إ         

 . وَ املتٕعط
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  (6). ٔذبش ُ الفقضٚ معٗفٛ إف 0.19 ىن وَأإسا كاُ وعاون التىٗظ 

ممرا ٖرزه عمررٜ أُ    0.61ٔ 0.40كراُ وعاورن التىٗٗررظ ملفرضرا  ا٥ختتراص برر      ٔىرز  

الزصجا  العالٗٛ ٔا٧فضار  ٝا٥ختتاص لْ ىزصٚ جٗزٚ عمٜ التىٗٗظ ب  ا٧فضار سٔ

 . اسبافم  عمٜ رصجا  معٗفٛ

  وعاوالت الصهولة والصعوبة لالختبار التشصيمى::رابعا

ىرراً التاذرر  حبغرراض وعاوررن القررعٕبٛ لكررن وفررضرٚ وررَ وفررضرا  ا٥ختترراص        

     ٛ  الترقررررٗمٜ عررررَ طضٖرررر  ذغرررراض املتٕعررررط اسبغرررراب٘ ل٬جابررررٛ القرررررٗر

 .   باعتدزاً املعارلٛ التالٗٛ

 = عزر ا٧فضار الشَٖ اجابٕا إجابا  فرٗرٛ عمٜ املفضرٚ  وعاون القعٕبٛ

 العزر الكمٜ ل٨فضار                                                      

رررر    0.19)ٔذ  وعاو٦  القعٕبٛ ملفضرا  ا٥ختتاص الترقٗم٘ وا بر   أىز تض

 . مما ٖزه عمٜ أُ وفضرا  ا٥ختتاص فٜ املغتٕٝ املتٕعط ٔاملقتٕه ،(0.72

 وكياط االجتاهات حنو التعمي الٍكاه: :ٌيااث 

 :اهلذف وَ وكياط االجتاهات 

ّٖز  وقٗاؼ ا٥دباِا  إ  التعض  عمٜ ادباِا  الطالتا  عٍٗٛ الترر    

 .   التعمٗيعبٕ أِىٗٛ اعتدزاً التعمي الٍقاه فٜ 

 :خطوات تصىيي وكياط االجتاهات حنو التعمي الٍكاه 

 ا٫ط٦ا عمٜ الترٕث ٔالزصاعا  الغابقٛ ٔبعرض ا٧ربٗرا  سا    ىاً التاذ  ب

 ِ   ىٗتررْ ٔكٗفٗررٛ اعررتدزاوْ فررٜ التعمررٗي القررمٛ مبٕمررٕا الررتعمي الٍقرراه ٔأ

 ل٦عتفارٚ وَ سلس فٜ بٍاٞ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه.
     ٛا ذبزٖز جٕاٌب ا٥دباِا  ٔعٍافضٓ الٕاجب ىٗاعّا لرزٝ الطالترا  عٍٗر

 . التر 

       ا بٍاٞ وقٗاؼ ا٥دباِا  فٜ فٕصتْ ا٧ٔلٗرٛ، ٔىرز تكٌٕر  عتراصا  املقٗراؼ

 (7بًٍزا. ) 35ا٧ٔلٗٛ وَ فٜ فٕصتْ 
      ٞا عررض  املقٗررراؼ عمررٜ صبىٕعرررٛ وررَ احملكىررر  وررَ ا٧عررراتشٓ ٔاشبررردلا         

         فٜ صباه تكٍٕلٕجٗا التعمٗي، ٔىز ا إجضاٞ بعرض التعرز٦ٖ  عمرٜ املقٗراؼ    

 : فٜ فٕصتْ ا٧ٔلٗٛ ٔسلس عمٜ الٍرٕ التال٘
   خضٝأبٍٕر باملقٗاؼ لتكضاصِا وع بٍٕر  5ذش .  
 يررل  ررر  إ  ذرز ورا   ررر  ختٗراص لٗكرُٕ )وٕافر     خرض لترزاٟن ا٥  أمافٛ وغرتٕٝ  إ

  . يرل وٕاف ( رروٕاف ( بز٥ وَ )وٕاف  

                                                           
 ( ٖٕم   وعاو٦  التىٗٗظ لتٍٕر ا٥ختتاص.5ومر  ) - 6

 ( ٖٕم  وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه فٜ فٕصتْ ا٥ٔلٗٛ.6ومر  ) -
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       ٚبعرررز إجرررضاٞ تمرررس التعرررز٦ٖ  عمرررٜ وقٗررراؼ ا٥دباِرررا  ٔفقرررا ٧صاٞ الغرررار

 بٍرزا   30إيا  بٍرٕر املقٗراؼ فرٜ فرٕصتْ الٍّاٟٗرٛ ِرٕ        ، فقز افت احملكى 

يرررل  ررررإ  ذررز وررا ررررر وغررتٕٖا  ِرر٘ )وٕافرر   3ختٗرراصا  وررَ ٔتتكررُٕ بررزاٟن ا٥

 (8وٕاف (. )
   ملكياط االجتاهات حنو اشتخذاً التعمي الٍكاه:  ةالصيهوو ياخلصائ 

ىرراً التاذرر  بإجيررار وعرراو٦  القررزا ٔالثتررا  لمىقٗرراؼ ٔسلررس عمررٜ عٍٗررٛ   

 .  طالتٛ 150ىٕاوّا 

 أوال: وعاوالت الصذم

وعاو٦  القزا ملقٗاؼ ا٥دباِا  ورَ خر٦ه اعرتدزاً    ىاً التاذ  بإجيار 

 . كن وَ فزا احملكى  ٔالقزا العاوم٘

 :صذم احملهىني 

ىاً التاذ  بعرض  وقٗراؼ ا٥دباِرا  عمرٜ عرزر ورَ اشبردلاٞ املتدققر          

ٔذ  وعاو٦  ا٫تفراا لمىركىر  مبعارلرٛ    افٜ صباه تكٍٕلٕجٗا التعمٗي، ٔتض

 .  ِٕٔ وا ٖؾرل إ  فزا العتاصا  1.00 & 0.94ب   Lawshe"لٕـ " 

 :الصذم العاومي 

ا ذٗررر   ،ىرراً التاذررر  برررإجضاٞ الترمٗرررن العرراوم٘ الترققرررٜ لتٍرررٕر املقٗررراؼ  

ٔذبمٗمررّا عاومٗررا  بطضٖقررٛ املكٌٕررا   ،وعرراو٦  ا٫صتتررا  برر  فقضاتررْ اعررتدضاد

ا ذبزٖررررز ىررررٗي  ، Hotelingٔشلررررٕتمٍخ  Principal Componentsا٧عاعررررٗٛ 

بررإ٥ تقررن عررَ ٔاذررز فرررٗ    ، Eigen Valueلمعٕاوررن )ازبررشص الكرراوَ(   التترراَٖ

لترزٖز عزر العٕاورن املغرتدضجٛ سا  التؾرتعا     ، Kaiserطص  عمٜ ضبس كىٝ

عتردل  أ، ِرشا ٔىرز   Varimaxالزالٛ، يي أرٖض  العٕاون تزٖٔضا  وتعاورزا  بطضٖقرٛ   

لمعاون ٔفقا  حملس جمٗفرٕصر، ٔالرشٙ ٖكرُٕ سٔ ر٥لرٛ ٥      ٝضبس التؾتع ازبِٕض

لتٍٕر وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ  ٌٜتاٟخ الترمٗن العاوم أ ّض ، ٔىز 0.30تقن عَ 

ذٗر  بمغر  ىٗىرٛ كرن وٍّرا       ،التعمي الٍقاه أُ يٗرع التؾرتعا  رالرٛ إذقراٟٗا     

 (9مما ٖزه عمٜ فزا املقٗاؼ. ) ،عمٜ ضبس جٗمفٕصر 0.30ٔٝ اأكدل وَ أٔ ٖغ

  ثبات املكياط::ثاٌيا 

لفررا  أملقٗرراؼ ا٥دباِررا  بطضٖقررٛ    αىرراً التاذرر  بإجيررار وعرراو٦  الثتررا      

 . (6، كىا ٖتن  فٜ جزٔه ) طالتٛ 150كضٌٔتاذ عمٜ عٍٗٛ ىٕاوّا 

                                                           
 ( ٖٕم  وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه فٜ فٕصتْ الٍّا7ٟٛٗومر  ) - 8

 .بعز التزٖٔض ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاهوقٗاؼ لتٍٕر ( ٖٕم  الترمٗن العاومٜ 8ومر  ) - 9
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  كضٌٔتاذ بطضٖقٛ αوعاون الثتا  (6جزٔه )

 وعاون الثتا  املتغرلا 

 0.85التعمي الٍقاهالزصجٛ الكمٗٛ ملقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً 

ٜ  ٖرزه  ممررا α( اصتفرراا ىرٗي وعراو٦  الثترا     6ٖتنر  ورَ جرزٔه )   ٔ  يتررا  عمر

 ا٥ختتاص.

   اعــذاد الوســذة التعميىيــة اخلاصــة بــاألدهسة واملصــتشذثات التهٍولوديــة

 فى رياض األطفاه:

الٕذرررررزٚ التعمٗىٗرررررٛ عرررررَ ا٧جّرررررظٚ ٔاملغرررررترزيا    بإعرررررزارىررررراً التاذررررر  

      ٜ ، ٔىرز اتترع    التكٍٕلٕجٗٛ فٜ صٖرا  ا٧طفراه ٔفر  لٍىرٕسد التقرىٗي التعمٗىر

ُ   ، عترز المطٗرف ازبرظاص   التقىٗي التعمٗىٜٗ لرر  التاذ  نٕسد  ورَ   ٔالرشٝ ٖتكرٕ

 ٛ ( نررٕسد التقررىٗي التعمٗىررٜ الررشٝ   3، ٖٕٔمرر  ؽرركن )  مخررػ وضاذررن أعاعررٗ

                                                           (Elgazzar, 2014, 35). الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٫عزاراتتعْ التاذ  

 

 (نٕسد عتز المطٗف ازبظاص لمتقىٗي التعمٗى3ٜؽكن )         

  ورسمة الذراشة والتشمين :أوالAnalysis: 

ٔخقاٟقرّي ٔاسباجرا    ٔفٜ ِشٓ املضذمٛ ىاً التاذ  بترزٖز أفضار العٍٗرٛ  

 : التعمٗىٗٛ ٔرصاعٛ املٕاصر ٔاملقارص التعمٗىٗٛ، ٔسلس عمٜ الٍرٕ التا 

 :حتذيذ أفراد العيٍة وخصائصهي 

طالتررا  كمٗررٛ الذلبٗررٛ لمطفٕلررٛ    التررر  وررَ  ىرراً التاذرر  باختٗرراص عٍٗررٛ    

املتكررررضٚ الفضىررررٛ ا٧ٔ  املغررررتٕٝ الثرررراٌٜ بضٌرررراوخ صٖررررا  ا٧طفرررراه بالمغررررٛ        

 : ٔسلس ٔفقا لمدطٕا  التالٗٛ،  ا٫ظبمٗظٖٛ

        عرزار  إىاً التاذ  باختٗاص عٍٗرٛ الترر  ورَ طالترا  الفضىرٛ ا٧ٔ  بضٌراوخ

صتفرررراا املغررررتٕٝ وعمىررررا  صٖررررا  ا٧طفرررراه بالمغررررٛ ا٫ظبمٗظٖررررٛ، ٔسلررررس ٫

٧ٌررْ بضٌرراوخ  ٧عرضالطالتا  بّررشا الدلٌرراوخ ٌظررضا  رررر  إ  ذررز وررا ررررا٫ىتقرارٝ  

، ٔسلرس ذترٜ ٖنرىَ التاذر  أُ     ٌٗا ارصاعٜ سٔ وقضٔفا  رصاعٗٛ ٔلٗػ صب

أُ ٖكرُٕ لرزّٖي ِٕاترف     ا٧كردل لمعٍٗرٛ ورَ احملتىرن     ا٧فمٜأفضار اجملتىع 

 . سكٗٛ
     ٕٝا٫ط٦ا عمٜ ٥ٟرٛ الكمٗٛ ٔالتثكز وَ أُ طالترا  الفضىرٛ ا٧ٔ  املغرت

 . وَ ىتن Educational Technologyالثاٌٜ مل ٖقٕوٕا بزصاعٛ وقضص 
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س العٍٗٛ ٔسلس عمٜ الٍررٕ  اشبقاٟك بتمٔىز ىاً التاذ  بترزٖز عزر وَ 

 : التا 

 ٛٗأُ  تمس يٗع أفضار العٍٗٛ ِٕاتف سك . 
 أُ ٖكُٕ وتا  شلي الزخٕه عمٜ ؽتكٛ ا٫ٌذلٌ  باعتىضاص . 
  ٌُع ٖعرررٕىّي عرررَ ذنرررٕص لقررراٞا  رصاعرررٛ الٕذرررزٚ   اوررر آ٥ٝ ٖكرررُٕ لرررزّٖي أ

 . التعمٗىٗٛ ٔف  املٕاعٗز احملزرٚ
اتترراا بٔلمتثكررز وررَ تررٕافض ِررشٓ الؾررضٔ  فررٜ عٍٗررٛ التررر ، ىرراً التاذرر          

 : اشبطٕا  التالٗٛ

    ٔا تطتٗررر   ،ىرراً التاذررر  بإعرررزار بطاىرررٛ اعتققرراٞ ٥ختٗررراص عٍٗرررٛ الترررر

طالتررٛ( وررَ طالتررا  الفضىررٛ ا٧ٔ  لمىغررتٕٝ  149بطاىررٛ ا٫عتققرراٞ عمررٜ )

املؾاصكٛ فٜ دبضبٛ صاّٟي عبٕ وزٝ صيتتّي فٜ أعتققاٞ ٔسلس ٫ ،الثاٌٜ

( ٔكشلس لترزٖز عزر ورَ ٖترٕافض لرزّٖي ِٕاترف سكٗرْ بقرفٛ       10التر ، )

 . وغتىضٚ
   ٜٔبعز تفضٖغ بٗاٌا  بطاىٛ ا٫عتققاٞ، تت  لمتاذ  أُ وَ لزّٖي صيتٛ فر

كىررا تررت   ،  طالتررٛ( 131إجررضاٞ دبضبررٛ التررر  ٔلررزّٖي ِرراتف سكررٜ ِرري )   

               طالترررٛ فقرررط ِررري    123طالترررٛ ٖٕجرررز عرررزر    131لمتاذررر  أُ ورررَ بررر  عرررزر    

وَ لزّٖي ف٦ذٗٛ الرزخٕه عمرٜ ؽرتكٛ ا٫ٌذلٌر  باعرتىضاص ٔلرٗػ لرزّٖي        

 . وؾاكن فٜ الزخٕه عمٜ ا٫ٌذلٌ  طٕاه فذلٚ إجضاٞ دبضبٛ التر  آٝ

  طالتررٛ وررَ  123ُ وررَ أٌطترر  عمررّٗي ؽررضٔ  عٍٗررٛ التررر  ِرري   إٔوررَ يرري فرر

عرررزار وعمىرررا  صٖرررا    إطالترررا  الفضىرررٛ ا٧ٔ  املغرررتٕٝ الثررراٌٜ لدلٌررراوخ    

 . ا٧طفاه بالمغٛ ا٫ظبمٗظٖٛ

  ثأٌيا: ورسمة التصىييDesign: 

فٜ ِشٓ املضذمٛ ىاً التاذ  بقٗايٛ ا٧ِزا  الغمٕكٗٛ ٔذبزٖز العٍافرض  

 ٛ ٔكرشلس اختٗراص املقرارص الضىىٗرٛ ٔالر        ، الضٟٗغٗٛ حملتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗر

عٗتي ٔمرعّا راخرن ضبترٕٝ الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ ٠ِٗرٛ صورٕط ا٫عرتحابا           

، يررري ذبزٖرررز أنرررا  تقرررىٗي صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع لمىقرررارص       ٛالغرررضٖع

 : ٔىز ا سلس ٔف  لمدطٕا  التالٗٛ ، الضىىٗٛ

 :حتذيذ وصياغة األهذاف 

  ٜىاً التاذ  بترزٖز اشلز  العاً لمٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٔالشٙ ذزرٓ التاذ  ف

"تعضٖررف الطالتررٛ املعمىررٛ بكمٗررٛ الذلبٗررٛ لمطفٕلررٛ املتكررضٚ بررثِي ا٧جّررظٚ         

                                                           
 ٥ختٗاص عٍٗٛ التر . ٞ( ٖٕم  بطاىٛ ا٥عتققا9ومر  )
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ٔاملغرررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررٛ الترررٜ  كرررَ اعرررتدزاوّا فرررٜ وضذمرررٛ صٖرررا     

 ا٧طفاه".
       ٚىاً التاذ  بقرٗايٛ ا٧ِرزا  الغرمٕكٗٛ حملترٕٝ الٕذرز ٛ ٔىرز   ، التعمٗىٗر

ٜ  57ا التٕفن لعزر  ٔىرز ا التٍرٕا بر  وغرتٕٖا  ا٧ِرزا        ،ِز  عرمٕك

ٛ وررررَ ذٗرررر  املعضفررررٛ ٔالفّرررري ٔالتطتٗرررر  ٔالترمٗررررن ٔالذلكٗررررب    ٗرررراملعضف

 (11ٔالتقٕٖي.)

 :حتذيذ العٍاصر الرئيصية حملتوى الوسذة التعميىية 

     ٔ ٛ ىاً التاذ  با٫ط٦ا عمرٜ العزٖرز ورَ ا٧ربٗرا  العضبٗرٛ  ٔوٕاىرع   ا٧جٍتٗر

ٔالترررٜ  ، ا٫ٌذلٌررر  املضتتطرررٛ برررا٧جّظٚ التعمٗىٗرررٛ ٔاملغرررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررٛ

ٔسلس ل٦عتفارٚ وٍّا فٜ ذبزٖرز   ، كَ اعتدزاوّا فٜ ىاعا  صٖا  ا٧طفاه

 ٛ ( العٍررأَٖ 7، ٖٕٔمرر  جررزٔه ) العٍافررض الضٟٗغررٗٛ حملتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗرر

 . ٗىٗٛ ٔال  ا التٕفن إلّٗاالضٟٗغٗٛ ٔالفضعٗٛ حملتٕٝ الٕذزٚ التعم

 (العٍأَٖ الضٟٗغٗٛ ٔالفضعٗٛ حملتٕٝ الٕذزٚ التعمٗى7ٛٗجزٔه )
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 ( ٖٕم  جزٔه فٗايٛ ا٧ِزا  الغمٕكٗٛ ٔوغتٕٝ كن ِز  ٔالعزر ا٫يا  لكن وغتٕٝ .10ومر  ) - 11
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     ــور ــىيي الصــ ــار وتصــ ــة واختيــ ــذة التعميىيــ ــوى الوســ ــاء  تــ بٍــ

 والرشووات واملصادر الرقىية:

ٛ فٜ ِشٓ املضذمٛ ىاً التاذ  بترزٖز ضبترٕٝ الٕذرزٚ    ٔكرشلس   ، التعمٗىٗر

اختٗاص كن وَ القٕص ٔالضعرٕوا  الر  عرٗتي ٔمرعّا مرىَ ضبترٕٝ الٕذرزٚ        

 : ، ٔسلس عمٜ الٍرٕ التا  التعمٗىٗٛ

 :بٍاء  توى الوسذة التعميىية 

            ىاً التاذر  برا٫ط٦ا عمرٜ العزٖرز ورَ ا٧ربٗرا  ا٧جٍتٗرٛ ٔوٕاىرع ا٫ٌذلٌر

ٔالترررٜ  كرررَ  ،التكٍٕلٕجٗرررٛاملضتتطرررٛ برررا٧جّظٚ التعمٗىٗرررٛ ٔاملغرررترزيا   

ٔسلررس ل٦عررتفارٚ وٍّررا فررٜ بٍرراٞ      ،اعررتدزاوّا فررٜ ىاعررا  صٖررا  ا٧طفرراه    

 . ضبتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ
         ا بٍاٞ ٔتٍظٗي ضبترٕٝ الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ بؾركن وتغمغرن ٔوضترب تضتٗترا 

، ٔىز ا تقغٗي الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ    ٔفقا ٧ِزا  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ وٍطقٗا 

ٚ ٖتٍرأه كرن جرظٞ أذرز املٕمرٕعا  املضتتطرٛ       حبٗر    (أجظاٞ 7) إ   برا٧جّظ

التعمٗىٗررٛ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ التررٜ  كررَ اعررتدزاوّا فررٜ ىاعررا       

 .   صٖا  ا٧طفاه

    ٜىرراً التاذرر  بقررٗايٛ ضبتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ بالمغررٛ ا٫ظبمٗظٖررٛ ذترر

 .  كَ تقز ْ لط٦ض بضٌاوخ وعمىا  صٖا  ا٧طفاه بالمغٛ ا٫ظبمٗظٖٛ
   المغررٛ ا٫ظبمٗظٖررٛ( ٔإجررضاٞ   ا وضاجعررٛ ضبتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ لغٕٖررا(

صاّٟري  أٔاشبدلاٞ ٫بزاٞ  ا٧عاتشٓالتعز٦ٖ  املطمٕبٛ ىتن عضمْ عمٜ الغارٚ 

 . فٜ ضبتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ
          ٚىررراً التاذررر  برررإجضاٞ بعرررض التعرررز٦ٖ  عمرررٜ ونرررىُٕ ضبترررٕٝ الٕذرررز

 . اٞ ٔاحملكى صاٞ الغارٚ اشبدل٧ التعمٗىٗٛ ٔفقا 
 :اختيار الصور والرشووات 

     ىرررراً التاذرررر  مبضاجعررررٛ ضبتررررٕٝ الٕذررررزٚ التعمٗىٗررررٛ ٔذبزٖررررز الفقررررضا                   

أٔ ا٧جرررظاٞ الررر  ذبتررراد إ  ترررزعٗي ٔتٕمرررٗ  برررتعض القرررٕص ٔالضعرررٕوا     

 الثابتْ.
      ا ذبزٖرررز القرررٕص ٔالضعرررٕوا  الثابترررٛ ال٦طورررٛ لتٕمرررٗ  بعرررض جٕاٌرررب

ٔىرررز ا اختٗاصِرررا ورررَ خررر٦ه بعرررض املٕاىرررع    ، التعمٗىٗرررٛضبترررٕٝ الٕذرررزٚ  

 . ٛٗا٫لكذلٌٔ
 :اختيار املصادر الرقىية 

ىاً التاذ  باختٗراص   ،عزار ضبتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛإبعز إٌتّاٞ التاذ  وَ 

عررزر وررَ املقررارص الضىىٗررٛ ٔالتررٜ تررزعي ضبتررٕٝ الٕذررزٚ ٔتغرراعز عمررٜ طٖررارٚ      

 : ا سلس عمٜ الٍرٕ التال٘ ، ٔىز ذبقٗن الطالتا  لمٕذزٚ التعمٗىٗٛ
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         ىاً التاذ  بترزٖز كافرٛ جٕاٌرب ضبترٕٝ الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ الترٜ ذبتراد

ٔالترررٜ تظٖرررز ورررَ  ،إ  بعرررض الترررزعٗي ورررَ خررر٦ه بعرررض املقرررارص الضىىٗرررٛ

ذر  عٍرز ذبزٖرز    أىز صاعرٜ الت  ،ذبقٗن الطالتٛ حملتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ

رصاكْ إ  ذز وا إلطالتا  تمس ازبٕاٌب أُ ٖكُٕ ِشا احملتٕٝ ٖقعب عمٜ ا

وثرررن ؽرررض  تٕفرررٗن أٔ تؾرررغٗن بعرررض ا٧جّرررظٚ  ، ورررَ خررر٦ه القرررضاٞٚ فقرررط

التعمٗىٗررٛ أٔ أٌّررا ذبترراد إ  تررزعٗي فررٕتٜ لؾررض  بعررض ا٧جررظاٞ أٔ بعررض  

               ا٧عررر٠مٛ الترررٜ تقرررٗي وغرررتٕٖا  الطالترررا  أيٍررراٞ تٍرررأه الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ    

التررٜ تظٖررز وررَ فّرري ٔاعررتٗعاض الطالتررا    ا٫يضاٟٗررٛبعررض املقررارص  أذٗاٌررا أٔ

 . حملتٕٝ الٕذزٚ

       ىرراً التاذرر  بترزٖررز ٌٕعٗررٛ املقررارص الضىىٗررٛ التررٜ عررٗتي تنررىٍّٗا راخررن

ضبتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ ٔالتررٜ عررٗتي ا٫طرر٦ا عمّٗررا وررَ خرر٦ه إجررضاٞ      

  : عىمٗٛ املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع فٜ ٌٕعٗٛ املقارص التالٗٛ
 ٌٔٗٛوٕاىع إلكذل . 
 زٖٕٗوؾاِز ف . 
   ومفا PDF. 
 ( ٛفٕص وترضكGIF) . 
  ٕومفا  ف . 
  أع٠مٛ ٔتقٗٗىا . 

ٔىرز ٔفررن إيررا  عررزر املقررارص الضىىٗررٛ املزصبررٛ بالٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ إ   

( إيررا  أعررزار املقررارص الضىىٗررٛ لكررن   8وقررزص صىىررٜ( ، ٖٕٔمرر  جررزٔه )  88)

 ٌٕا.  

 اعزار املقارص الضىىٗٛ لكن ٌٕا( 8جزٔه )
وٕاىع 

 إلكذلٌٔٗٛ

وؾاِز 

 الفٝزٖٕ

ومفا  فٕص وترضكٛ ومفا  

 فٕ 

أع٠مٛ 

 ٔتقٗٗىا 

 إ٥يال٘

16 31 14 12 8 7 88 

 ة:الصريع اتز اإلشتذابوتصىيي رو 

الغررضٖع التررٜ  ٛىرراً التاذرر  بترزٖررز أنررا  تقررىٗي أؽرركاه صوررظ ا٫عررتحاب 

 ٛ تكررُٕ  أُ، ٔىررز صاعررٜ التاذرر   عررٗتي رصبّررا مررىَ ضبتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗرر

ٔالرشٝ   وَ نط التقىٗي املرتّي ااورا    ررإ  ذز وا  رر تمس التقىٗىا  وتزصجٛ

٥ ٖتن  وَ خ٦لْ ِٕٖٛ املقزص الضىىٜ إ  التقرىٗي املعمرًٕ ٔالرشٝ ٖتنرىَ     

ِٕٖررٛ املقررزص الضىىررٜ، ٔىررز تٕفررن    رررر  إ  ذررز وررا رررر  فررٕص أٔ صعررٕوا  تٕمرر    

التالٗٛ لتقرىٗي ؽركن صورظ ا٫عرتحابٛ     التقىٗىٗٛ التاذ  إ  ا٧صبعٛ أنا  

 الغضٖع:

 :ٛٗٔىز ىاً التاذ   صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع يرل ضبزر ِٕٖٛ املقارص الضىى

بتقررىٗي ِررشا الررٍىط لضوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع حبٗرر  ٥ ٖعرردل ااوررا عررَ       
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ِٕٖٛ املقارص الضىىٗرٛ الرشٝ عرٗتي ا٫طر٦ا عمٗرْ أٔ التفاعرن وعرْ، ٖٕٔمر          

 . نٕسد تقىٗي صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع شلشا الٍىط( 4ؽكن )

 نٕسد لضوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع يرل ضبزر ِٕٖٛ املقارص الضىىٗٛ( 4) ؽكن

  ٔا٧ٖقٌٕا صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع س      ٛ  : املعردلٚ عرَ ِٕٖرٛ املقرارص الضىىٗر

الغرضٖع عرَ طضٖر      ٛٔىز ىاً التاذ  بتقرىٗي ِرشا الرٍىط لضورظ ا٫عرتحاب     

( املعدلٚ عَ ِٕٖٛ املقارص الضىىٗرٛ  Logosاختٗاص ٔتقىٗي بعض الؾعاصا  )

الررشٝ عررٗتي ا٫طرر٦ا عمٗررْ أٔ التفاعررن وعّررا، حبٗرر  تكررُٕ ِررشٓ ا٧ٖقٌٕررا        

( نرررٕسد 5مرررىَ تقرررىٗي ؽررركن صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع، ٖٕٔمررر  ؽررركن )

 . شلشا الٍىط ٛالغضٖع ا ط ا٫عتحابٕتقىٗي صو

 ناسد لضوٕط ا٫عتحابا  الغضٖعٛ سٔ ا٧ٖقٌٕا  املعدلٚ عَ ِٕٖٛ املقارص الضىىٗٛ  (5ؽكن )

       صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع سٔ القررٕصٚ اشبمفٗررٛ املعرردلٚ عررَ ِٕٖررٛ املقررارص

ٔىرز ىراً التاذر  بتقرىٗي ِرشا الرٍىط لضورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع           : الضىىٗٛ

عتاصٚ عَ فٕصٚ خمفٗٛ وعدلٚ عَ ِٕٖٛ املقارص لضىىٗٛ الرشٝ   حبٗ  ٖكُٕ

ط ٕسد تقرىٗي صور  ا( نر 6عٗتي ا٫ط٦ا عمْٗ أٔ التفاعن وعّا، ٖٕٔم  ؽكن )

 . شلشا الٍىط ٛالغضٖع ا ا٫عتحاب

 

 ناسد لضوٕط ا٫عتحابا  الغضٖعٛ سٔٝ القٕصٚ اشبمفٗٛ املعدلٚ عَ ِٕٖٛ املقارص الضىىٗٛ(6ؽكن )

  املقارص الضىىٗٛصوظ ٛ ٛ الغضٖع سٔ التقىٗي الزاه عمٜ ِٕٖ ٔىز : ا٫عتحاب

ىررراً التاذررر  بتقرررىٗي ِرررشا الرررٍىط لضورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع عرررَ طضٖررر   

ٔالتررٜ  كررَ  ،تقررىٗي بعررض الضعررٕوا  املعرردلٚ عررَ ِٕٖررٛ املقررارص الضىىٗررٛ

سد ا( نررر7عٍرررز وؾررراِزتّا ذبزٖرررز ِٕٖرررٛ املقرررزص الضىىرررٜ، ٖٕٔمررر  ؽررركن ) 

 . شلشا الٍىط ٛالغضٖع ا ا٫عتحابط ٕتقىٗي صو
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 ناسد لضوٕط ا٫عتحابا  الغضٖعٛ سٔ التقىٗىا  املعدلٚ عَ املقارص الضىىٗٛ(7ؽكن )

  إلٌتاز اثالجاProduction: 

ٛ    إٌتراد فٜ ِشٓ املضذمٛ ىاً التاذر  ب  ٔكرشلس إٌتراد    ،بعرض املقرارص الضىىٗر

صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع ٔا٫خرررضاد الفررر  لمٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ فرررٜ فرررٕصتّا     

 : الٍّاٟٗٛ، ٔىز ا سلس ٔف  لمدطٕا  التالٗٛ

  :إٌتاز املصادر الرقىية 

     ىاً التاذ  بإٌتاد بعض املقارص الضىىٗٛ وثن بعض ومفرا  القرٕ  ٔبعرض

َ     pdfا٧عرر٠مٛ ٔبعررض ومفررا     خرر٦ه  ٔكررشلس اختٗرراص بعررض ا٧ٌؾررطٛ ورر

 .pdfؽتكٛ ا٫ٌذلٌ  وثن بعض القٕص املترضكٛ ٔوٕاىع ا٫ٌذلٌ  ٔومفا  
          ىرراً التاذرر  بترىٗررن بعررض املقررارص الضىىٗررٛ عمررٜ أذررز وٕاىررع الترىٗررن

لمرقرررٕه عمرررٜ صابرررط  كرررَ ذبٕٖمرررْ إ  صورررظ اعرررتحابٛ عرررضٖع، ٔىرررز ا     

لمرقرٕه عمرٜ صابرط     http://up.top4top.netاعتدزاً وٕىع ذبىٗن املمفا  

ٛ ملمفا  القٕ ، كىا ا أٖنا    https://drive.google.comمبٕىرع   ا٫عرتعاٌ

 ٛ ٔكرشلس لمرقرٕه عمرٜ صابرط      ،لترٕٖن بعض ا٧ع٠مٛ إ  أع٠مٛ تفاعمٗر

 . لتمس ا٧ع٠مٛ
 الصريع: ةاإلشتذاب إٌتاز روس 

( صورررظ 88بٕاىرررع )،  ( صورررظ اعرررتحابٛ عرررضٖع  352عرررزر ) ىررراً التاذررر  بإٌتررراد  

اعررتحابٛ عررضٖع لكررن نررط وررَ ا٧نررا  التقررىٗىٗٛ ا٧صبعررٛ ٔٔفقررا لٍٕعٗررٛ     

 . املقزص الضىىٜ

إرخرراه صابررط املقررزص  ذٗرر  ىرراً التاذرر  برراجضاٞ عىمٗررٛ ا٫ٌترراد عررَ طضٖرر      

٧ُ التاذر  فرٜ    ٌٔظرضا   املدققرٛ لرشلس،  تعض املٕاىرع ا٫لكذلٌٔٝرٛ   بر الضىىٜ 

تمفرٛ ٔالر  ٥ ٖترٕافض سلرس ورَ خر٦ه       أصبعٛ أنرا  تقرىٗىٛ طب   ٫ٌتادذاجْ 

فقز زبث التاذ   ،بعض املٕاىع اجملاٌٗٛ ٔالشٝ ٖتٗ  فقط تقىٗي الٍىط ا٧ٔه

وٕىررع ٔىررز ا سلررس وررَ خرر٦ه    ا٧جررض،وررَ خرر٦ه وٕاىررع وزفٕعررٛ    ا٫ٌتررادإ  

http://www.qrstuff.com،  ٔوٕىعhttp://www.visualead.com . 

  خرادها فٍيًا:إإٌتاز الوسذة التعميىية و 

الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ   ِٔرري ٌترراد أصبعررٛ ٔذررزا  تعمٗىٗررٛ    بإٌتررادىرراً التاذرر   

حبٗ  تكُٕ كن ٔذزٚ تعمٗىٗٛ تتنىَ نط تقرىٗي ٔاذرز لضورظ     ،الضٟٗغٗٛ
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( الٕذرررررزا  التعمٗىٗرررررٛ اشبافرررررٛ 9، ٖٕٔمررررر  جرررررزٔه ) ا٫عرررررتحابٛ الغرررررضٖع

ا٧صبعررٛ ٔوغررىٗا  املقررارص الضىىٗررٛ ٔنررط تقررىٗي    باجملىٕعررا  التحضٖتٗررٛ  

 . ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع لكن وقزص صىىٜ

الٕذزا  التعمٗىٗٛ اشبافٛ باجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ٔإٌٔاا املقارص الضىىٗٛ ٔنط (  9)  جزٔه

  تقىٗي ؽكن صوظ ا٫عتحابٛ

التقررىٗي ٔا٫خررضاد الفٍررٜ حملتررٕٝ الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ     بررإجضاٞىرراً التاذرر   

، ٔىررز تنررىَ التقررىٗي ٔا٫خررضاد   Adobe InDesign cs6باعررتدزاً بضٌرراوخ  

ٔكرشلس   ، مع القٕص ٔالضعٕوا  الثابتٛ مبرتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛٔالفٍٜ ٔ

وكاٌّرررا احملرررزرٚ مبرترررٕٝ الٕذرررزٚ    أالغرررضٖعٛ فرررٜ   ا ٔمرررع صورررٕط ا٫عرررتحاب  

ففرا  الٕذزا  التعمٗىٗرٛ  أذز ( ناسد لتقىٗي 8كن )التعمٗىٗٛ، ٖٕٔم  ؽ

مرررافٛ أؽررركاه صورررٕط ا٫عرررتحابا  إا٧صبعرررٛ بعرررز التقرررىٗي ٔا٫خرررضاد الفٍرررٜ ٔ

 . (12الغضٖعٛ. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناسد لتقىٗي ففرا  الٕذزا  التعمٗىٗٛ ا٧صبعٛ(8) ؽكن

                                                           

 عىمٗٛ ا٥خضاد الفٍٜ شلا. ( الٕذزا  التعمٗىٗٛ ا٥صبعٛ فٜ ؽكمّا الٍّاٟٜ بعز اجضا11ٞومر  ) 12
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  التكويي :رابعاEvaluation: 

ا٥ختترراص القتمررٜ ٔالتعررزٝ  فررٜ ِررشٓ املضذمررٛ ىرراً التاذرر  بتطتٗرر  كررن وررَ   

ل٦ختترراص الترقررٗمٜ ل٨جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا  ا٧طفرراه     

طالترررْ ٔالرر  ا تقغرررٗىّي إ  أصبعرررٛ   123ٔالررر  ىٕاوّررا   ، عمررٜ عٍٗرررٛ التررر   

 . صبىٕعا  دبضٖتٗٛ

  اإلشتخذاًخاوصا Using: 

اجملىٕعررا  فررٜ ِررشٓ املضذمررٛ ىرراً التاذرر  بتغررمٗي الٕذررزا  التعمٗىٗررٛ إ      

 ٛ لمتقررىٗي التحضٖتررٜ   لٍررٕا كررن صبىٕعررٛ ٔٔفقررا     ٔفقررا  ، التحضٖتٗررٛ ا٧صبعرر

احملزر عابقا ، يي ىاً التاذ  بعقز المقراٞا  احملرزرٚ لتٍرأه وٕمرٕعا  الٕذرزٚ      

  ٛ ، يري ىٗراً كرن فرضر ورَ أفرضار        التعمٗىٗٛ بقٕصٚ ياعٗٛ زبىٗع أفرضار العٍٗر

بعرز إٌتّراٞ المقراٞ ٔإجرضاٞ عىمٗرٛ املغر  لضورٕط         العٍٗٛ بزصاعٛ املٕمرٕا وٍفرضرا   

 . لٍىط كن تقىٗي مىَ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٔفقا  ، ا٫عتحابا  الغضٖعٛ

 :جتربة البشح 

 : تكٌٕ  دبضبٛ التر  وَ أصبعٛ وضاذن

 :وا قبن جتربة البشح 

ىاً التاذ  فٜ ِشٓ املضذمرٛ بالت٠ّٗرٛ لتحضبرٛ الترر  ورَ خر٦ه اشبطرٕا         

 : ا٧تٗٛ

  طالتٛ( ملزٚ عاعٛ بثذز  123التاذ  لقاٞ اّٗزٝ جبىٗع أفضار العٍٗٛ )عقز

ٔكرشلس املّراً الترٜ عرٗكمفُٕ      ، وزصجا  الكمٗٛ لتعضٖفّي بطتٗعٛ الترر  

 . ُ كن لقاٞأكشلس جزٔه المقاٞا  ٔعٍٕ ، بّا عقب كن لقاٞ
         ٛ ٔأٌّرا   ، ا التثكز بالفعن ورَ ترٕافض ِٕاترف سكٗرْ ورع يٗرع أفرضار العٍٗر

، ٔا التثكررز وررَ سلررس وررَ خرر٦ه ىٗرراً       ؾررتكٛ ا٫ٌذلٌرر  بوتقررمٛ  يٗعررا 

ٔطمررب وررَ يٗررع أفررضار  ، اشبررال بررْ عمررٜ الغررتٕصٚ ا٫ ٗررنالتاذرر  بكتابررْ 

ٗرن ورَ يٗرع    ا٫ يري ا التثكرز ورَ ٔفرٕه      ،ٗن لْ فٕصا ا صعاه إالعٍٗٛ 

 . أفضار العٍٗٛ
       ٛ  ىرراً التاذرر  بعىررن عررض  تقررز ٜ بغررٗط لؾررض  واِٗررٛ صوررظ ا٫عررتحاب

 ا٧ٌزصٖٔرررززلررراٞ بعرررض التطتٗقرررا  عمرررٜ أالغرررضٖع ٔفكرررضٚ عىمرررْ ٔعرررض  

 (13اشبافٛ بإجضاٞ عىمٗٛ وغ  صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع.)

          طمرب التاذر  ورَ يٗرع أفرضار العٍٗررٛ الترر  عمرٜ وتحرضPlay Store دلعرر 

بضٌاوخ لقضاٞٚ صوظ ا٫عتحابٛ  أٝيي التر  عَ  ، ِٕاتفّي الشكٗٛ ٔفترْ

                                                           
 ( ٖٕم  ضبتٕٝ العض  التقز ٜ الشٝ ا عضمْ كتىّٗز لتحضبٛ التر .12ومر  ) - 13
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ٛ  ، الغضٖع املكراُ املدقرك    راخرن   QR-code Readerٔسلس وَ خ٦ه كتابر

ْ ، ٔوررَ يري اختٗرراص أذرز تمررس الردلاوخ ٔالقٗرراً     لمترر   عمررٜ ِرراتفّي  بترىٗمر

 . الٍقاه
      ٛىررراً التاذررر  بتٕطٖرررع ٔصىرررْ بّرررا بعرررض أؽررركاه صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع

ٔطمرررب التاذرر  ورررٍّي إجررضاٞ عىمٗررٛ املغررر  لؾرركن صورررظ      ،املدتمفررٛ اسبحرري  

ْ الغرضٖع باعرتدزاً الدلٌراوخ الرشٝ ىراوٕا       ا٫عتحابٛ عمرٜ ِراتفّي    بترىٗمر

يٗررع أفررضار العٍٗررٛ ملّرراصٓ اعررتدزاً الدلٌرراوخ      اتقرراُلمتثكررز وررَ   ،الٍقرراه

       ْ ٔكرشلس لمتثكرز    ،ٔإجرضاٞ عىمٗرٛ املغر  لضورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع بغرّٕل

 . خضٝ أٌْ ٥ تٕجز آٝ وؾاكن لمزخٕه عمٜ ؽتكٛ ا٫ٌذلٌ أوضٚ 
  العٍٗٛ بتٕطٖعّي عمٜ اجملىٕعا  ا٧صبعٛا اع٦ً أفضار . 
        ا تٕطٖع الٕذزا  التعمٗىٗٛ املطتٕعٛ عمٜ كرن فرضر ورَ أفرضار اجملىٕعرا

 . لطتٗعٛ كن صبىٕعٛ التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ٔفقا 
  :الكياط الكبمي 

ىراً التاذرر  بتطتٗر  كررن ورَ ا٥ختترراص الترقرٗمٜ ل٨جّررظٚ ٔاملغررترزيا      

ٔكرشلس وقٗراؼ ا٥دباِرا  عبرٕ اعرتدزاً      التكٍٕلٕجٗٛ فرٜ صٖرا  ا٧طفراه    

، ٔىرز ا سلرس    التعمي الٍقاه عمٜ اجملىٕعرا  التحضٖتٗرٛ ا٧صبعرٛ عٍٗرٛ الترر      

 . 24/2/2016ذتٜ  21/2/2016أٖاً فٜ الفذلٚ وَ  4عمٜ وزاص 

  :جتربة البشح 

ا٧صبعرٛ  التحضٖتٗرٛ  ىاً التاذ  بتطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ اجملىٕعرا     

بثذرز   ٜبٕاىع لقاٞ ٔاذز أعتٕع ، لقاٞا  بثذز وزصجا  الكمٗٛ 7وَ خ٦ه عقز 

، ٔسلررس  (14وررزصجا  الكمٗررٛ ملررزٚ عرراعٛ لمىحىٕعررا  التحضٖتٗررٛ ا٧صبعررٛ وعررا ) 

بعررز إٌتّرراٞ احملامررضا  ٔالتطتٗقررا  العىمٗررٛ حبٗرر  ٥ ٖرر٤رٙ ذنررٕص الطالتررا   

 ٜٔلكر  خضٝا٧لمقاٞا  إ  تغٗتَّ عَ بعض احملامضا  أٔ التطتٗقا  العىمٗٛ 

، ٔا سلررس  ٫جررضاٞ تمررس المقرراٞا  ا ٗررعررٗتي فٗررْ التطتٗرر  خالٝ ٖكررُٕ املررزصد الررش

. 17/4/2016ذتٜ  28/2/2016ٔسلس فٜ الفذلٚ وَ  وزاص ؽّضَٖعمٜ 

  :الكياط البعذي 

ىراً التاذرر  بتطتٗر  كررن ورَ ا٥ختترراص الترقرٗمٜ ل٨جّررظٚ ٔاملغررترزيا      

ا٥دباِرا  عبرٕ اعرتدزاً    التكٍٕلٕجٗٛ فرٜ صٖرا  ا٧طفراه ٔكرشلس وقٗراؼ      

الررتعمي الٍقرراه عمررٜ اجملىٕعررا  التحضٖتٗررٛ ا٧صبعررٛ عٍٗررٛ التررر  وررضٚ اخررضٝ      

ذتررٜ  24/4/2016أٖرراً فررٜ الفررذلٚ وررَ   4، ٔىررز ا سلررس عمررٜ وررزاص   كقٗرراؼ بعررز

27/4/2016 . 
                                                           

 ( ٖٕم  جزٔه المقاٞا  ا٥عتٕعٗٛ لتقزٖي ضبتٕٝ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ.13ومر  ) - 14
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  :التشكل وَ صشة الفروض وعرض الٍتائر 

 :الفرض األوه 

ٛ إذقررراٟٗٛ بررر   ٔالرررشٙ كررراُ ٖرررٍك عمرررٜ أٌرررْ "تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لررر       

وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررا  التحضٖتٗررررٛ ا٧صبعررررٛ ىتررررن تطتٗرررر  الٕذررررزٚ    

التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ عرَ ا٧جّرظٚ ٔاملغرترزيا       

 .التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه فٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝ"

اعرتدزً التاذر  اختتراص " " ٫جيرار الفرضٔا       ، ٔلمترق  وَ فرٛ الفض 

برر  وتٕعررطا  رصجررا  القٗاعرر  القتمررٜ ٔالتعررزٝ ٧فررضار كررن صبىٕعررٛ وررَ  

  ٛ بعرز تطتٗر  الٕذررزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ ا٥ختترراص      ، اجملىٕعرا  التحضٖتٗرٛ ا٧صبعرر

كىررا  ، الترقررٗمٜ عررَ ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا  ا٧طفرراه 

 . (9كن )( ٔؽ10ٖتن  فٜ جزٔه )

عٍررز  إذقرراٟٗا ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ ( 9ٔؽرركن ) ( 10ٖٔتنرر  وررَ خرر٦ه جررزٔه )

تطتٗر    ا٧صبعرٛ ىترن  ب  وتٕعطا  رصجا  اجملىٕعرا  التحضٖتٗرٛ    0.01وغتٕٝ 

الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ ٔبعرررز التطتٗررر  عمرررٜ ا٥ختتررراص الترقرررٗمٜ عرررَ ا٧جّرررظٚ     

  ٝ ، ممررا ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا  ا٧طفرراه فررٜ ادبررآ القٗرراؼ التعررز

 . ٖزه عمٜ ذبق  الفض  ا٧ٔه كمٗا 

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار كن صبىٕعٛ وَ اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ىتن (10جزٔه )

تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ 

 بضٖا  ا٧طفاه 

 

 اجملىٕعا 

عزر 

أفضار 

كن 

صبىٕعٛ

 الفضٔا ب 

  ٔالتعزٝ القٗاع  القتمٜ

  

وغتٕٝ 

 الز٥لٛ

ادبآ 

 الز٥لٛ

ىٗىٛ 

ذحي 

 إ٥يض

 

ذحي 

 وخ     ً   إ٥يض

التحضٖتٗٛ 

 ا٧ٔ 

31 16.32 3.20 28.32 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

 ىٕٝ 0.96

التحضٖتٗٛ 

 ٛٗالثاٌ

31 18.90 3.81 27.56 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.96

التحضٖتٗٛ 

 الثالثٛ

31 23.83 3.74 34.74 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.97

التحضٖتٗٛ 

 الضابعٛ

30 22.2 4.77 25.47 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.95

 0.05عٍز وغتٕٝ    1.69 =       ،        0.01عٍز وغتٕٝ 2.46   =

( أُ ذحري الترثيرل سا  ىٗىرٛ كرترلٚ     10كىا ٖتن  أٖنا  وَ خر٦ه جرزٔه )  

ٔىٕٝ، ذٗ  تضأذر  ىٗىرٛ ذحري ا٧يرض لمىحىٕعرا  التحضٖتٗرٛ ا٧صبعرٛ بر          

(، ممررا ٖؾرررل إ  ذررزٔث تغررٗرل سا  ر٥لررٛ اذقرراٟٗٛ فررٜ القٗرراؼ     0.97إ   0.95)
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ٕعط عٍز ، ٔوت0.20التعزٝ، ذٗ  أُ ىٗىٛ ذحي إ٥يض ٖكُٕ فغرل عٍز القٗىٛ 

 . (143، 2008)ععز عتز الضلَ،  0.80، ٔكترل عٍز القٗىٛ 0.50القٗىٛ 

( الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  القٗاع  القتمٜ ٔالتعزٝ ٧فضار كن صبىٕعٛ وَ اجملىٕعا  9ؽكن )

 التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ

يرري ىرراً التاذرر  بإجيررار ٌغررتٛ الترغررَ برر  وتٕعررطا  رصجررا  أفررضار كررن     

 ٕ ٛ  صبىٕعرٛ وررَ اجملى فررٜ القٗاعر  القتمررٜ ٔالتعررزٝ   ، عرا  التحضٖتٗررٛ ا٧صبعر

ل٦ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖرا  ا٧طفراه   

 . (10( ٔؽكن )11، ٖٔتن  سلس وَ خ٦ه جزٔه ) بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ

كن صبىٕعٛ وَ  ٌغتٛ الترغَ ب  وتٕعطا  رصجا  القٗاع  القتمٜ ٔالتعزٝ ٧فضار(11)جزٔه 

اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ عمٜ ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  

 ا٧طفاه بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ
 ٌغتٛ الترغَ القٗاؼ القتمٜ القٗاؼ التعزٝ اجملىٕعا 

 %18.64 71.6 88 التحضٖتٗٛ ا٧ٔ 

 %21.03 71.1 90.03 التحضٖتٗٛ الثاٌٝٛ

 %25.08 69.7 93.09 التحضٖتٗٛ الثالثٛ

 %23.45 72.7 94.96 التحضٖتٗٛ الضابعٛ

( أُ اجملىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ الثالثررٛ  10( ٔؽرركن )11ٖٔتنرر  وررَ خرر٦ه جررزٔه ) 

%، يرري جرراٞ  25.08ٔىررز ذقررم  عمررٜ ٌغررتٛ ذبغررَ  ،عمررٜ ٌغررتٛ ذبغررَأكاٌرر  

 ٌ ٔىررز ذققرر  ٌغررتٛ ذبغررَ   ، ٛٗرراجملىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ الضابعررٛ فررٜ املضتتررٛ الثا

ٛ ٗ، يي جاٞ  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثاٌ 23.45% ٔىرز ذققر     ،ٛ فٜ املضتتٛ الثالثر

جرراٞ  اجملىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ ا٧ٔ  فررٜ املضتتررٛ      ، ٔاخرررلا  %21.03ٌغررتٛ ذبغررَ  

 . %18.64ٔىز ذقق  ٌغتٛ ذبغَ  ، الضابعٛ

 تٗٛ ا٧صبعٌٛغتٛ الترغَ ٧فضار كن صبىٕعٛ وَ اجملىٕعا  التحضٖ(10ؽكن )
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 :الفرض الجاٌى 

ٔالرررشٝ كررراُ ٖرررٍك عمرررٜ أٌرررْ "تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لرررٛ إذقررراٟٗٛ بررر           

وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررا  التحضٖتٗررررٛ ا٧صبعررررٛ بعررررز تطتٗرررر  الٕذررررزٚ     

التعمٗىٗررٛ عمررٜ ا٥ختترراص الترقررٗمٜ عررَ ا٧جّررظٚ ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ  

 بضٖا  ا٧طفاه".

التاذر  بإجيرار الفرضٔا بر  رصجرا       ٔلمترق  وَ فرٛ سلس الفض ، ىراً  

أفرررضار اجملىٕعرررا  التحضٖتٗرررٛ ا٧صبعرررٛ بعرررز تطتٗررر  الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ عمرررٜ    

 ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖرا  ا٧طفراه  

ٓ أباعررتدزاً ذبمٗررن التترراَٖ التغررٗط    سلررس وررَ خرر٦ه   ٖتنرر  ٔ ،ذررارٝ ا٫دبررا

 .( 12جزٔه )

لفضٔا ب  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ ( ا 12) جزٔه

ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه باعتدزاً ذبمٗن التتاَٖ 

 123ُ =  ارٝ ا٫دبآذأالتغٗط 

 وقزص التتاَٖ

صبىٕا 

 املضبعا 

رصجٛ 

 اسبضٖٛ

وتٕعط 

 املضبعا 

  

وغتٕٝ 

 الز٥لٛ

 2اٖتا

ذحي 

 إ٥يض

 ب  اجملىٕعا 

 راخن اجملىٕعا 

 إيا 

886.1 

1004.64 

1890.7 

3 

119 

122 

295.36 

8.442 

 

34.98 

رالٛ عٍز 

 0.01وغتٕٝ 

 ىٕٝ 0.46

 0.05عٍز وغتٕٝ    2.68  =      ،      0.01عٍز وغتٕٝ  3.95  = 

اجملىٕعرا  التحضٖتٗرٛ   ( ٔجٕر فضٔا ب  رصجا  أفرضار  12ٖتن  وَ جزٔه )

ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ عرَ ا٧جّرظٚ        

ممررا ٖررزه عمررٜ ذبقرر  الفررض   ،  ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ بضٖررا  ا٧طفرراه 

 . الثاٌٜ كمٗا 

( أُ ذحري ا٧يرض سا  ىٗىرٛ كرترلٚ ٔىرٕٝ، ذٗر        12كىا ٖتن  وَ جرزٔه ) 

فرثُ   0.01تتمغ  2، ذٗ  إسا كاٌ  ىٗىٛ اٖتا 0.46 ِ٘ 2أ ّض  الٍتاٟخ أُ ىٗىٛ اٖتا

 فرثُ ذحري ا٧يرض وتٕعرط     0.06تتمرغ   2ذحي ا٧يرض فرغرل، ٔإسا كاٌر  ىٗىرٛ اٖترا     

 . (143، 2008)ععز عتز الضلَ،  0.14ٔكترل عٍز القٗىٛ 

ار الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ٫ٔجي

التعمٗىٗٛ عمٜ ا٥ختتاص الترقٗمٜ اعتدزً التاذ  اختتاص بعز تطتٗ  الٕذزٚ 

 . (13كىا ٖتن  فٜ جزٔه ) ، ٥جيار الفضٔا ب  املتٕعطا  تٕكٜ

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ (13جزٔه )

التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه باعتدزاً التعمٗىٗٛ عمٜ ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  

 اختتاص تٕكٜ

 الفضٔا ب  املتٕعطا 

 وتٕعطا  اجملىٕعا 

ً1 ً2 ً3 ً4 

 *6.96 *5.09 *2.03 - 88( = 1التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  )ً

 *4.93 *3.06 -  90.03( =2ٛ )ًٗالتحضٖتٗٛ الثاٌ

 1.86 -   93.09( =3التحضٖتٗٛ الثالثٛ )ً

 -    94.96=( 4التحضٖتٗٛ الضابعٛ )ً
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برر   0.05عٍررز وغررتٕٝ  إذقرراٟٗا ( ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ  13ٖٔتنرر  وررَ جررزٔه ) 

وتٕعطا  رصجا  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  ٔوتٕعطا  رصجرا  اجملىٕعرا    

ٛ ٔالثالثرررٛ ٔالضابعرررٛ بعرررز تطتٗررر  الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ عمرررٜ  ٗرررالتحضٖتٗرررٛ الثاٌ

التكٍٕلٕجٗرٛ بضٖرا  ا٧طفراه    ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغرترزيا   

 . لقاحل اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الضابعٛ

ب  وتٕعرطا  رصجرا     0.01عٍز وغتٕٝ  إذقاٟٗا ٔكشلس ٔجٕر فضٔا رالٛ 

ٛ ٔوتٕعطا  رصجا  اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ الثالثٛ ٗاجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثاٌ

٧جّرظٚ  ٔالضابعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ عرَ ا   

ٔاملغرررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررٛ بضٖرررا  ا٧طفررراه لقررراحل اجملىٕعرررٛ التحضٖتٗرررٛ   

 . الضابعٛ

برر  وتٕعررطا   إذقرراٟٗا الٍترراٟخ عررزً ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ  أ ّررض ٔكررشلس 

رصجا  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثالثٛ ٔوتٕعطا  رصجا  اجملىٕعرٛ التحضٖتٗرٛ   

الضابعٛ بعز تطتٗر  الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ عرَ ا٧جّرظٚ         

 . ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه

( الفررررضٔا برررر  وتٕعررررطا  رصجررررا  أفررررضار اجملىٕعررررا     11ٖٕٔمرررر  ؽرررركن ) 

صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ ا٥ختتاص الترقٗمٜ عَ التحضٖتٗٛ ا٧

 . ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاه

( أٌررْ تٕجررز فررضٔا رالررٛ   11( ٔكررشلس ؽرركن ) 13ٖٔتنرر  وررَ خرر٦ه جررزٔه )  

بررر  اجملىٕعرررٛ التحضٖتٗرررٛ ا٧صبعرررٛ لقررراحل اجملىٕعرررٛ التحضٖتٗرررٛ     إذقررراٟٗا 

الضابعررٛ، كىررا ٖتنرر  أٖنررا عررزً ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ إذقرراٟٗا  برر  اجملىررٕعت   

 . الثالثٛ ٔالضابعٛ

 

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ (11ؽكن )

 الترقٗمٜ عَ ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ بضٖا  ا٧طفاهعمٜ ا٥ختتاص 

 الفرض الجالح: 

ٔالرررشٝ كررراُ ٖرررٍك عمرررٜ أٌرررْ "تٕجرررز فرررضٔا سا  ر٥لرررٛ إذقررراٟٗٛ بررر           

وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررا  التحضٖتٗررررٛ ا٧صبعررررٛ ىتررررن تطتٗرررر  الٕذررررزٚ    

التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبرٕ اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه     

 فٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝ".
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ٔلمترقررر  ورررَ فررررٛ ِرررشا الفرررض  اعرررتدزً التاذررر  اختتررراص " " ٫جيرررار   

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  القٗاع  القتمٜ ٔالتعزٝ ٧فضار كن صبىٕعٛ 

وَ اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ وقٗراؼ    

 (.12ٔؽكن ) (14ٖتن  فٜ جزٔه )ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه كىا 

ٔجٕر فرضٔا رالرٛ إذقراٟٗا  عٍرز وغرتٕٝ      ( 12ٔؽكن )( 14ٖٔتن  وَ جزٔه )

ب  وتٕعطا  رصجرا  اجملىٕعرا  التحضٖتٗرٛ ا٧صبعرٛ ىترن تطتٗر  الٕذرزٚ         0.01

التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبرٕ اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه     

 . ٖزه عمٜ ذبق  الفض  الثال  كمٗا  ، ممافٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝ

ٝ     14كىا ٖتن  وَ جزٔه ) ، ذٗر    ( أُ ىرٕٚ الترثيرل سا  ىٗىرٛ كرترلٚ ٔىرٕ

(، ممررا ٖؾرررل إ  ذررزٔث تغرررل سا    0.96ا   0.87تررضأ  ىٗىررٛ ذحرري ا٧يررض برر  )   

ر٥لٛ إذقاٟٗٛ فٜ القٗاؼ التعرزٝ، ذٗر  أُ ىٗىرٛ ذحري ا٧يرض ٖكرُٕ فرغرلا         

)ععز عترز   0.80، ٔكترلا  عٍز القٗىٛ 0.50عٍز القٗىٛ  ، ٔوتٕعط0.20عٍز القٗىٛ 

 . (143، 2008الضلَ، 

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار كن صبىٕعٛ وَ اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ىتن (14جزٔه )

 تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه

 اجملىٕعا 

أفضار عزر 

كن 

صبىٕعٛ

 الفضٔا ب 

القٗاع  القتمٜ 

 ٔالتعزٝ

  

 وغتٕٝ

 الز٥لٛ

ادبآ 

 الز٥لٛ

 2تاٖآ

ذحي 

 إ٥يض

 وخ     ً  

التحضٖتٗٛ 

 ا٧ٔ 

31 14.19 5.43 14.55 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.87

التحضٖتٗٛ 

 ٛٗالثاٌ

31 15.96 5.55 15.99 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.89

التحضٖتٗٛ 

 الثالثٛ

31 18.83 3.47 30.18 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.96

التحضٖتٗٛ 

 الضابعٛ

30 21.4 5.45 21.46 

رالٛ عٍز 

وغتٕٝ 

0.01

فٜ ادبآ 

القٗاؼ 

 التعزٝ

ىٕٝ 0.94

 0.05عٍز وغتٕٝ    1.69 =     ،     0.01عٍز وغتٕٝ  2.46  = 

 

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  القٗاع  القتمٜ ٔالتعزٝ ٧فضار كن صبىٕعٛ وَ اجملىٕعا  (12ؽكن )

 التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه
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 الفرض الرابع: 

فرررضٔا سا  ر٥لرررٛ إذقررراٟٗٛ بررر     ٔالرررشٙ كررراُ ٖرررٍك عمرررٜ أٌرررْ "تٕجرررز      

وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررا  التحضٖتٗررررٛ ا٧صبعررررٛ بعررررز تطتٗرررر  الٕذررررزٚ     

 التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه".

، ىاً التاذ  بإجيرار الفرضٔا بر  رصجرا       ٔلمترق  وَ فرٛ سلس الفض 

  ٚ التعمٗىٗرررٛ عمرررٜ  أفرررضار اجملىٕعرررا  التحضٖتٗرررٛ ا٧صبعرررٛ بعرررز تطتٗررر  الٕذرررز

وقٗرراؼ ا٥دباِررا  عبررٕ اعررتدزاً الررتعمي الٍقرراه باعررتدزاً ذبمٗررن التترراَٖ         

 .( 15ذارٝ ا٫دبآ كىا ٖتن  فٜ جزٔه )أالتغٗط 

الفضٔا ب  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ (15جزٔه )

 ذارٝ ا٫دبآأوقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه باعتدزاً ذبمٗن التتاَٖ التغٗط 

 = ُ123 

 وقزص التتاَٖ

صبىٕا 

 املضبعا 

رصجٛ 

 اسبضٖٛ

وتٕعط 

 املضبعا 

  

وغتٕٝ 

 الز٥لٛ

 2اٖتا

 ذحي

 إ٥يض

 ب  اجملىٕعا 

 راخن اجملىٕعا 

 إيا 

942.75 

1397.9 

2310.6 

3 

119 

122 

314.25 

11.74 

 

26.75 

رالٛ عٍز 

 0.01وغتٕٝ 

 

0.40 

 

 كترل

 0.05عٍز وغتٕٝ  2.68  =     ،      0.01عٍز وغتٕٝ  3.95  = 

( ٔجررررٕر فررررضٔا برررر  رصجررررا  أفررررضار اجملىٕعررررا    15ٖٔتنرررر  وررررَ جررررزٔه ) 

ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبرٕ  التحضٖتٗٛ 

 0.40 2كىا ٖتن  أٖنا ىٕٚ التايرلً  ذٗ   أُ ىٗىرٛ اٖترا  ،  اعتدزاً التعمي الٍقاه

مما ٖزه عمٜ ذبق  الفض  الضابع ً،  مما ٖزه عمٜ أُ ذحي ا٧يض كاُ كترلا

 ً.  كمٗا

ٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ ٫ٔجيار الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملى

بعرز تطتٗر  الٕذرزٚ التعمٗىٗرٛ عمرٜ وقٗراؼ ا٥دباِرا  عبرٕ اعرتدزاً الررتعمي          

ٜ ٔىررز الٍقرراه،   ٥جيررار الفررضٔا برر  املتٕعررطا    اعررتدزً التاذرر  اختترراص تررٕك

 . (16كىا ٖتن  فٜ جزٔه )

الٕذزٚ الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  (16)جزٔه

 التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه باعتدزاً اختتاص تٕكٜ

 الفضٔا ب  املتٕعطا 

 وتٕعطا  اجملىٕعا 

ً1 ً2 ً3 ً4 

 *5.76 *5.16 0.13 - 72.8( =1التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  )ً

 *5.88 *5.29 -  72.67( =2ٛ )ًٗالتحضٖتٗٛ الثاٌ

 0.598 -   77.96=( 3التحضٖتٗٛ الثالثٛ )ً

 -    78.56( =4التحضٖتٗٛ الضابعٛ )ً

برر   0.05( ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ إذقرراٟٗا  عٍررز وغررتٕٝ   16ٖٔتنرر  وررَ جررزٔه ) 

وتٕعطا  رصجا  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  ٔوتٕعطا  رصجرا  اجملىٕعرا    

التحضٖتٗرررٛ الثالثرررٛ ٔالضابعرررٛ بعرررز تطتٗررر  الٕذرررزٚ التعمٗىٗرررٛ عمرررٜ وقٗررراؼ    

 . عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه لقاحل اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الضابعٛا٥دباِا  
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بررر  وتٕعرررطا  رصجرررا     0.05ٔٔجرررٕر فرررضٔا رالرررٛ إذقررراٟٗا  عٍرررز وغرررتٕٝ     

ٛ ٔوتٕعطا  رصجا  اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ الثالثٛ ٗاجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثاٌ

   ً  ٔالضابعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِرا  عبرٕ اعرتدزا

 . التعمي الٍقاه لقاحل اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الضابعٛ

ٔعررررزً ٔجررررٕر فررررضٔا رالررررٛ إذقرررراٟٗا  برررر  وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررٛ 

ٛ بعز تطتٗ  ٗالتحضٖتٗٛ ا٧ٔ  ٔوتٕعطا  رصجا  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثاٌ

 . الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه

رالررررٛ إذقرررراٟٗا  برررر  وتٕعررررطا  رصجررررا  اجملىٕعررررٛ ٔعررررزً ٔجررررٕر فررررضٔا 

التحضٖتٗرررٛ الثالثرررٛ ٔوتٕعرررطا  رصجرررا  اجملىٕعرررٛ التحضٖتٗرررٛ الضابعرررٛ بعرررز   

 تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاه.

( الفررررضٔا برررر  وتٕعررررطا  رصجررررا  أفررررضار اجملىٕعررررا    13ٖٕٔمرررر  ؽرررركن )

ٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ عمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  عبرٕ  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطت

 . الٍقاه اعتدزاً التعمي

( أٌررْ تٕجررز فررضٔا رالررٛ   13( ٔكررشلس ؽرركن ) 16ٖٔتنرر  وررَ خرر٦ه جررزٔه )  

إذقاٟٗا  ب  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  ٔالتحضٖتٗٛ الثالثٛ ٔالضابعٛ لقراحل  

الٍترراٟخ عررزً ٔجررٕر فررضٔا رالررٛ    أ ّررض اجملىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ الضابعررٛ، بٍٗىررا  

ٔكشلس عزً ٔجرٕر فرضٔا    ،ٛٗإذقاٟٗا  ب  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ ا٧ٔ  ٔالثاٌ

 . رالٛ إذقاٟٗا  ب  اجملىٕعٛ التحضٖتٗٛ الثالثٛ ٔالضابعٛ

الفضٔا ب  وتٕعطا  رصجا  أفضار اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛ بعز تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ (13ؽكن )

 عبٕ اعتدزاً التعمي الٍقاهعمٜ وقٗاؼ ا٥دباِا  

 :ومخ  الٍتائر 

      ٚاعررتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع مررىَ الٕذررزٚ التعمٗىٗررٛ عررَ ا٧جّررظ

حملتررٕٝ الٕذررزٚ  ٔاملغررترزيا  التكٍٕلٕجٗررٛ ٖظٖررز وررَ ذبقررٗن الطالتررا       

 . عبٕ التعمي الٍقاه َٔادباِاتّ
     ٖرر٤يض اخررت٦  نررط تقررىٗي ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع عمررٜ ذبقررٗن

                لٕذرررررزٚ تعمٗىٗرررررٛ عرررررَ ا٧جّرررررظٚ ٔاملغرررررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررررٛ الترررررا الط

 . عبٕ التعمي الٍقاه َفٜ صٖا  ا٧طفاه ٔادباِاتّ
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      زٝ تعررترلٓ عررَ ِٕٖررٛ ٔر٥لررٛ    ٖرر٤يض تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔورر

املقارص الضىىٗٛ عمٜ ذبقرٗن الطالترا  ٔادباِراتَّ عبرٕ اعرتدزاً الرتعمي       

الٍقاه، حبٗ  كمىا كاُ تقرىٗي ؽركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع لرْ ر٥لرٛ        

بقررضٖٛ بؾرركن ٖعرردل عررَ ِٕٖررٛ املقررزص الضىىررٜ الررشٙ عررٗتي ا٫طرر٦ا عمٗررْ    

عبررٕ اعررتدزاً  ا٫جيررابٜٔالتفاعررن وعررْ سار الترقررٗن ٔكررشلس سار ا٫دبررآ 

 . التعمي الٍقاه

 :وٍاقعة الٍتائر 

ٌترراٟخ الفررض  ا٧ٔه ٔالثالرر  ٔجررٕر فررضٔا  ٌترراٟخ التررر  ٔذبزٖررزا  أ ّررض 

سا  ر٥لرررٛ إذقررراٟٗٛ بررر  وتٕعرررطا  رصجرررا  أفرررضار اجملىٕعرررا  التحضٖتٗرررٛ     

ا٧صبعٛ ىتن تطتٗ  الٕذزٚ التعمٗىٗٛ ٔبعز التطتٗ  عمٜ ا٥ختتراص الترقرٗمٜ   

ٔكرررشلس عمرررٜ  ، عرررَ ا٧جّرررظٚ ٔاملغرررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررٛ بضٖرررا  ا٧طفررراه 

كىرا   ً التعمي الٍقاه فٜ ادبآ القٗاؼ التعزٝوقٗاؼ ا٥دباِا  عبٕ اعتدزا

  اُ ذحي ىٗىٛ التثيرل كاُ كترلا  فرٜ كرن ورَ ٌتراٟخ الفرض  ا٧ٔه ٔالثالر       

اعررتدزاً صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع مررىَ ضبتررٕٝ    تررثيرلممررا ٖررزه سلررس عمررٜ  

الٕذزٚ التعمٗىٗٛ كثذرز التطتٗقرا  ٥عرتدزاوا  الرتعمي الٍقراه فرٜ التعمرٗي        

، ٔأُ اعررتدزاً صوررظ   عبررٕ الررتعمي الٍقرراه  ٔادباِرراتَّ  لطالترراعمررٜ ذبقررٗن ا 

اب٘ اجير كراُ لرْ ترثيرل    ررر   بغض الٍظض عَ نط التقرىٗي ررر ا٫عتحابٛ الغضٖع 

عمررٜ اجملىٕعررا  التحضٖتٗررٛ ا٧صبعررٛ عررٕاٞ لظٖررارٚ ذبقررٗمَّ حملتررٕٝ الٕذررزٚ   

                عبررررٕ اعررررتدزاً الررررتعمي الٍقرررراه   ا٫جيررررابٜالتعمٗىٗررررٛ أٔ لظٖررررارٚ ادباِرررراتَّ  

 . فٜ التعمٗي

ؽرراص  إلٗررْ العزٖررز وررَ الزصاعررا  الغررابقٛ عبررٕ أِىٗررٛ أِٔررشا ٖتفرر  وررع وررا 

ذرزاث تكاورن   إٔأٌْ  كرَ   ، روخ احملتٕٝ الضىىٜ مىَ احملتٕٝ الٕصىٜ املطتٕا

وَ خ٦ه ا٫عتعاٌٛ بؾركن   ب  كن وَ احملتٕٝ املطتٕا ٔاحملتٕٝ الضىىٜ وعا 

( ٔالترٜ أ ّرض    Morais, et al, 2015رصاعرٛ ) ، وثرن   صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع   

ٌتاٟحّا فاعمٗٛ اعتدزاً املقارص الضىىٗٛ املدتمفٛ فٜ التعمٗي ازباوعٜ، ٔأٌّا 

ٔكشلس  تظٖز وَ رافعٗٛ التعمي ٔذبغَ وَ اعذلاتٗحٗا  التعمٗي املغتدزوٛ

(  ٔالترٜ تٕفرم  إ  أِىٗررٛ   Shen, Yuan, & Ewing, 2015ٌتراٟخ رصاعرٛ )  

املقررررارص الضىىٗررررٛ لتٍىٗررررٛ املّرررراصا  المغٕٖررررٛ لررررزٝ طرررر٦ض  اعررررتدزاً كافررررٛ

 ٛ ( ٔالترٜ  Tatiana Sanches, 2016، كرشلس ٌتراٟخ رصاعرٛ )    ازباوعا  القرٍٗٗ

 ا٫عتكؾررا ٛ ٌٔظرري ٗررتٕفررم  إ  فاعمٗررٛ املقررارص الضىىٗررٛ ٔالكتررب ا٫لكذلٌٔ

 & Liu, Tanالعمىٜ لترغ  وغتٕٖا  الط٦ض الدلتغالٗ ، كشلس رصاعرٛ ) 

Chu, 2010    ٔالترررٜ أ ّرررض  ٌتاٟحّرررا ذبغرررَ ومىرررٕؼ لرررزٝ الطررر٦ض عٍرررز )

كىرررا أ ّرررض   ، اعرررتدزاً كرررن ورررَ صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع ٔالٕاىرررع املعرررظط



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
322 

ٔكرشلس   ٌتاٟحّا أٖنا طٖارٚ تقتن الط٦ض عبٕ اعتدزاً أعمٕض التعمي الٍقراه 

( ٔالتررٜ أ ّررض  ٌتاٟحّررا فاعمٗررٛ    Chen, Hung & Fang, 2015رصاعررٛ )

ٖررظ املغررتدزً فّٗرا صوررظ ا٫عررتحابٛ الغرضٖع لررزوخ احملتررٕٝ   اعرذلاتٗحٗا  التعظ 

          ِٔررشا أٖنررا اتفرر  وررع ٌترراٟخ رصاعررا  كررن ،الررٕصىٜ وررع وقررارص الررزعي الضىىٗررٛ

( Chen, et al. 2011(ٔ )Chen et al. 2013(ٔ )Huang et al. 2012ورَ  ) 

(ٔLaw & So, 2010( )Ozcelik & Acarturk, 2011(ٔ )Chen, Wei & 

Huang, 2013(ٔ )Özdemir, 2010(ٔ )Lai, et al, 2013(ٔ )Al-Khalifa & 

An, 2011       ٔالتررٜ أكررز  ٌتاٟحّررا عمررٜ فاعمٗررٛ روررخ احملتررٕٝ الضىىررٜ وررع )

ملررا لررْ وررَ ٌترراٟخ   ، احملتررٕٝ املطتررٕا باعررتدزاً تقٍٗررٛ صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع  

 . ابٗٛ عمٜ الترقٗن ٔتعظٖظ الزافعٗٛ عبٕ التعميإجي

تؾررررل الٍتررراٟخ اشبافرررٛ برررالفض  ا٧ٔه ٔالثالررر  إ     كىرررا أٌرررْ  كرررَ أُ  

ذٗرر  أُ ؽرركن صوررظ    ، فاعمٗررٛ اعررتدزاً تطتٗقررا  اشلرراتف الٍقرراه فررٜ التعمررٗي     

ممرا   ا٫عتحابٛ الغضٖع ِٕ أذز تطتٗقا  اعتدزاً اشلٕاتف الٍقالٛ فٜ التعمٗي

اب٘ عمررٜ طٖررارٚ  إجيرريررض أٖررزه عمررٜ أُ اعررتدزاً تطتٗقررا  اشلٕاتررف الٍقالررٛ لررْ    

، كىا أٌْ ٖنفٜ ٌٕا وَ املتعٛ فٜ التعمٗي، مما لرْ ورَ ترثيرل     ط٦ضذبقٗن ال

، ِٔررشا  عبررٕ اعررتدزاً الررتعمي الٍقرراه فررٜ التعمررٗي ا٫جيررابٜعمررٜ طٖررارٚ ا٫دبررآ 

ٖتف  أٖنا وع وا اؽاص  الٗٛ ٌتاٟخ العزٖز وَ الزصاعا  الغرابقٛ عبرٕ فاعمٗرٛ    

العراوضٝ،  ضبىرز  عرٛ ) وثن رصا ، اعتدزاً تطتٗقا  اشلٕاتف الٍقالٛ فٜ التعمٗي

( ٔالتٜ أ ّض  ٌتاٟحّا اطرٖار فٜ وعزه اعتدزاً تطتٗقرا  الرتعمي الٍقراه    2014

( Alzaidiyeen et al, 2011، ٔكرشلس ٌتراٟخ رصاعرٛ )    بر  الطر٦ض ازبراوع    

اب٘ لرزٝ الطر٦ض ازبراوع  عبرٕ اعررتدزاً     إجيرردبرآ  إٔالترٜ أ ّرض  أُ ٍِراك    

 . املغاعزا  الضىىٗٛ الؾدقٗٛ

 ,Norouzi, Samet & Sharifuddinأ ّرض  أٖنرا ٌتراٟخ رصاعرٛ )    كىرا  

عرّاوْ  إٔورزٝ   ،صاٞ الطمتٛ عبٕ فٕاٟز ٌظري الرتعمي الٍقراه   أ( عمٜ ذبغ  2012

( ٔالتٜ أ ّرض  ٌتاٟحّرا   2014وّزٝ، ذغَ ، ٔكشلس ٌتاٟخ رصاعٛ ) فٜ التعمٗي

فرٜ  يض فعاه ٥عتدزاً التعمي الٍقراه فرٜ ذبغر  القابمٗرٛ ٥عرتدزاوْ      أٔجٕر 

  ٜ  ,Ismail, Azizan, Azman، كرشلس ورا أٔفر  برْ رصاعرٛ )      التعمرٗي ازبراوع

( عمررٜ مرررضٔصٚ التٕ ٗرررف ازبٗرررز شبرررزوا  اشلٕاترررف الٍقالرررٛ فرررٜ صبررراه  2013

( ٔالتررٜ أٔفرر  بنررضٔصٚ تطتٗرر     2012، ألررز بررزص ، ٔكررشلس رصاعررٛ )  التعمررٗي

خزوا  التعمي الٍقاه فرٜ طبتمرف التدققرا  العمىٗرٛ، ٔكرشلس ورا أكرز         

( عمٜ فاعمٗٛ التعمي الٍقاه فٜ تقرزٖي خرزوا    Lan, et al, 2010رصاعٛ ) عمْٗ

، ٔكرشلس   ٔاتغراا صبرا٥  اعرتدزاوّا    لتٍٕا تطتٗقاتْ تعمٗىٗٛ وتٍٕعٛ ٌظضا 

يرررض اعرررتدزاً أ ىٗررراؼ( ٔالترررٜ ِرررزف  إ  2013الغاورررزٝ، فررراٖ  ٌتررراٟخ رصاعرررٛ )

ي عمررٜ تٍىٗررٛ املّرراصا  العىمٗررٛ ٔالترقررٗن لررزٝ     ٗاشلٕاتررف الٍقالررٛ فررٜ التعمرر   
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ٔالتٜ أ ّرض  ٌتاٟحّرا فاعمٗرٛ اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه        ، ط٦ض جاوعٛ التاذٛ

 . عمٜ تٍىٗٛ وّاصا  الط٦ض

ٌترراٟخ الفررض  الثرراٌٜ ٔالضابررع ٔجررٕر  أ ّررض  ٌترراٟخ التررر  ٔذبزٖررزا  اكىرر

ٗررٛ ا٧صبعررٛ فررضٔا سا  ر٥لررٛ إذقرراٟٗٛ برر  رصجررا  أفررضار اجملىٕعررا  التحضٖت

بعررررز تطتٗرررر  الٕذررررزٚ التعمٗىٗررررٛ عمررررٜ ا٥ختترررراص الترقررررٗمٜ عررررَ ا٧جّررررظٚ    

ٔكرررررشلس عمرررررٜ وقٗررررراؼ   ، ٔاملغرررررترزيا  التكٍٕلٕجٗرررررٛ بضٖرررررا  ا٧طفررررراه 

ا٥دباِا  عبٕ اعرتدزاً الرتعمي الٍقراه، ممرا ٖرزه سلرس عمرٜ أُ اخرت٦  نرط          

تقررىٗي ؽرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع كرراُ لررْ تررثيرل عمررٜ ذبقررٗن الطرر٦ض   

ٔكرشلس عمرٜ ادباِراتَّ عبرٕ اعرتدزاً       ،اخن اجملىٕعا  التحضٖتٗٛ ا٧صبعٛر

التعمي الٍقاه، ٔأُ صبضر روخ صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع مرىَ ضبترٕٝ الٕذرزٚ     

التعمٗىٗٛ املطتٕعٛ يرل كافٜ ٫جضاٞ عىمٗرٛ رورخ املقرارص الضىىٗرٛ ورع املرٕار       

 بٛ الغررضٖعبٍٕعٗررٛ ٔؽرركن تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحا ا٫ِتىرراًاملطتٕعررٛ بررن جيررب 

( ٔالترٜ تٕفرم  إ  تقرىٗي    Qiao, et al, 2015ِٔشا ٖتفر  ورع ٌتراٟخ رصاعرٛ )    

ٔفٜ سا  الٕى  ٖتنر    ، الغضٖعٛ بؾكن رىٗ  ٔضبزر ا بعض صوٕط ا٫عتحاب

ٔالشٝ  كَ ا٫ط٦ا عمٗرْ   ،وَ خ٦لْ القٕصٚ املعدلٚ عَ ِٕٖٛ املقزص الضىىٜ

 . ٔبقٕصٚ عضٖعٛ ٔذبزٖزٓ بزُٔ صبّٕر

كىررا أ ّررض  ٌترراٟخ كررن وررَ الفررض  الثرراٌٜ ٔالضابررع أٖنررا ٔجررٕر تفررٕا        

لمىحىٕعررٛ التحضٖتٗررٛ الضابعررٛ عررَ برراىٜ اجملىٕعررا      رررر  إ  ذررز وررا  رررربغررٗط 

التحضٖتٗررٛ عررٕاٞ فررٜ الترقررٗن أٔ فررٜ طٖررارٚ ا٫دبررآ ا٫جيررابٜ عبررٕ الررتعمي          

لضابعٛ الٍقاه، بٍٗىا مل تظّض الٍتاٟخ فضٔا ب  كن وَ اجملىٕعت  الثالثٛ ٔا

عمٜ الترقٗن، ٖٔضٝ التاذ  أُ الغتب فٜ سلس ىز ٖعرٕر إ  كثرضٚ اعرتدزاً    

أفرضار عٍٗرٛ اجملىٕعرٛ التحضٖتٗرٛ الضابعرٛ لؾركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع عررَ          

، ممرررا ٖرررزه عمرررٜ أُ نرررط التقرررىٗي املغرررتدزً فرررٜ الٕذرررزٚ  بررراىٜ اجملىٕعرررا 

 ىٗىا  جرررشبا التعمٗىٗررٛ التررٜ ىررزو  إ  اجملىٕعررٛ الضابعرررٛ ِررٕ أكثررض التقرر       

٧ٌتتآ أفضار العٍٗرٛ ممرا ذفرظِي ٫جرضاٞ عىمٗرٛ املغر  لؾركن صورظ ا٫عرتحابٛ          

، ٔبرالٍظض   التحضٖتٗٛ ا٧خضٝ الغضٖع أكثض وَ وضٚ وقاصٌٛ بتاىٜ اجملىٕعا 

إ  ٌٕعٗٛ نرط تقرىٗي ؽركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع الرشٝ اعرتدزً مرىَ          

، ظبز أٌرْ   التحضٖتٗٛ الضابعٛ الٕذزٚ التعمٗىٗٛ التٜ ا تقز ّا إ  اجملىٕعٛ

    ٜ  سٔ نط تقىٗي بْ بعض القٕص ٔالضعٕوا  املعدلٚ عرَ ِٕٖرٛ املقرزص الضىىر

 عرَ التحضٖرز ٔأكثرضِي ىضبرا      ٔأُ ِشا التقىٗي ِٕ أكثرض التقرىٗىا  ابتعرارا    

 . ، ٔأٌْ  ٗن إ  الضعي املقٕص املعدل ٔالشٝ ٖتعز عَ التحضٖزلمٕاىع

تب فررٜ سلررس إ  املٗررن الطتٗعررٜ ل٨ٌغررثُ   ٖٔررضٝ التاذرر  أٌررْ ىررز ٖضجررع الغرر  

    ْ ، ٔدبٍرررب ا٧ؽررركاه  لمتعاوررن ورررع املقررٕصا  ٔا٧ؽررركاه سا  املعٍررٜ ٔاملثلٕفرررٛ لرر

، فالقرررٕصٚ تعىرررن عمرررٜ اعرررتثاصٚ    املتّىرررٛ ٔاجملرررضرٚ ٔالترررٜ تتتعرررز عرررَ الٕاىرررع   
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ذٗر  أُ العقرن التؾرضٝ ٖرضٝ أٝ وقرٕص عمرٜ أٌرْ        ،  العىمٗا  ٔالقزصا  العقمٗٛ

ي عىمٗررٛ ا٫رصاك التقررضٝ شلررشا املررثرل فررثُ سلررس ٖررضتتط    ٔلكررٜ تررت وررثرل وضٟررٜ

، ذٗ  كمىرا كراُ ِرشا املرثرل ورثلٕ  ٔٔامر         بؾكن كترل بٍٕعٗٛ املثرل ٌفغْ

الؾررركن ٔسٔ ألرررٕاُ ٔامررررٛ ٔىضٖرررب ورررَ الٕاىرررع ٔوٍاعرررب لطتٗعرررٛ الضعرررالٛ       

، لكررٜ تررتي عىمٗررٛ ا٫رصاك التقررضٝ   التقررضٖٛ الرر  حيىمررّا كرراُ سلررس افنررن  

كىا تتف  تمس الٍتٗحٛ وع الٍظضٖرا  املفغرضٚ   ،  ع ِشا املثرلٔوَ يي التفاعن و

رصاك التقرررضٝ لمىضٟٗرررا  وثرررن ٌظضٖرررٛ ازبؾرررطم  ٔالٍظضٖرررٛ التٍاٟٗرررٛ       لررر٬

ٝ  ل٬رصاك Hebbتقٕص ِب الٍظضٖٛ التعاومٗٛ ٔٔ ، ٔالر  أكرز  عمرٜ     التقرض

أٌْ كمىا كاٌ  القٕصٚ أٔ الضعي وعردل عرَ ضبترٕٝ ٔونرىُٕ الضعرالٛ الر        

سلس أكثض فاٟزٚ لقاص٢ تمس القرٕصٚ أٔ الضعري ٔورَ يري تترقر       حيىمّا كاُ 

 . ا٧ِزا  املضجٕٚ وَ ِشا املثرل التقضٝ

ٛ  كىررا ٖتفرر  أٖنررا  ٔالتررٜ أكررز  عمررٜ  ،وررع ٌترراٟخ بعررض الزصاعررا  الغررابق

ٔأٌرْ جيرب أُ ٖتتعرز التقرىٗي      ، أِىٗٛ ذبغ  فٕصٚ صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع 

مررٜ طٖررارٚ عىمٗررا  املغرر  لؾرركن صوررظ     عررَ ا٧ؽرركاه اجملررضرٚ ملررا لررْ وررَ تررثيرل ع    

( ٔالترٜ  Samretwit & Wakahara, 2011وثرن رصاعرٛ )   ، ا٫عرتحابٛ الغرضٖع  

أ ّررض  ٌتاٟحّررا أُ تقررىٗي صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع ٔالررشٝ ٖتنررىَ بعررض       

إ٥مررافا  وثررن اعررتدزاً بعررض ا٧ٖقٌٕررا  أٔ بعررض القررٕص أٔ ذتررٜ اعررتدزاً   

ز إجرضاٞ عىمٗرٛ املغر     اٖر إ  تظ رٝأجظٞ فغرل وَ القٕصٚ راخرن التقرىٗي ىرز    

لٕمررٕ  ِٕٖررٛ وقررزص صوررظ ا٫عررتحابٛ   ٌظررضا  ، لؾرركن صوررظ ا٫عررتحابٛ الغررضٖع

ٔالترٜ تٕفرم  إ  بعرض     (Chu, et al. 2013)الغضٖع، ٔكشلس ٌتراٟخ رصاعرٛ   

التقىٗىا  الزىٗقٛ ٔعالٗرٛ ازبرٕرٚ فرٜ عىمٗرٛ املغر  ٔفرٜ سا  الٕىر  ورزوخ         

ٔأُ اعرتدزاً ِرشٓ    ، ظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع  بّا بعض القٕص املعدلٚ عَ ِٕٖٛ صو

، ٔكرشلس   التقىٗىا  ىز طار وَ عىمٗا  املغ  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع 

( ٔالترٜ أكررز  ٌتاٟحّرا عمرٜ أُ روررخ بعرض القررٕص     XU, 2010ٌتراٟخ رصاعرٛ )  

                  القرررررغرلٚ ٔا٧ٖقٌٕرررررا  مرررررىَ تقرررررىٗي صورررررظ ا٫عرررررتحابٛ الغرررررضٖع حيغرررررَ  

القرضاٞٚ التقرضٖٛ لؾركن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع ٖٔظٖرز ورَ عرزر          وَ عىمٗرا   

 .  املغتدزو  لؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع

ٔمما عت  ٖتنر  أِىٗرٛ اعرتدزاً بعرض املقرارص الضىىٗرٛ املزصبرٛ مرىَ         

احملتٕٝ الٕصىٜ املطتٕا عَ طضٖ  ا٫عتعاٌٛ بؾكن صوظ ا٫عتحابٛ الغرضٖع ملرا   

ا٫جيرابٜ   يّتقرٗن الطر٦ض ٔطٖرارٚ ادباِرا    لْ وَ أِىٗٛ كترلٚ عمٜ طٖرارٚ ذب 

ٛ بررررٍىط تقررررىٗي ؽرررركن صوررررظ اٖرررر، كررررشلس أِىٗررررٛ العٍ عبررررٕ الررررتعمي الٍقرررراه

  ٛ ٔأٌرررْ ٖفنرررن  ،ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع املغرررتدزً مرررىَ املرررٕار الٕصىٗرررٛ املطتٕعررر

اعررتدزاً التقررىٗىا  املعرردلٚ عررَ ِٕٖررٛ املقررارص الضىىٗررٛ ٔدبٍررب اعررتدزاً        
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اب٘ عمرٜ طٖرارٚ الترقرٗن ٔا٫دبرآ     إجير ثيرل ملا لشلس وَ ت ،التقىٗىا  املتّىٛ

 . ا٫جيابٜ عبٕ التعمي الٍقاه

 :التوصيات 

 فٜ مٕٞ وا اعفض  عٍْ ٌتاٟخ الزصاعٛ ٖٕفٜ التاذ  مبا ٖم٘:

          ٞمرررضٔصٚ تٕ ٗرررف صورررظ ا٫عرررتحابٛ الغرررضٖع راخرررن املرررٕار املطتٕعرررٛ عرررٕا              

املررٕار الٕصىٗررٛ  ٫يررضاٞفررٜ التعمررٗي ىتررن ازبرراوعٜ أٔ التعمررٗي ازبرراوعٜ ٔسلررس  

            ٛ املتٍٕعررررٛ ٔالرررر  تررررزعي الطرررر٦ض ٔتظٖررررز  ٗرررراملطتٕعررررٛ باملقررررارص ا٫لكذلٌٔ

 . عبٕ التعمي الٍقاه ا٫جيابّٜي اتوَ ذبقٗمّي ٔادباِ
    ٜمضٔصٚ عقز لقاٞا  تزصٖتٗٛ لمقاٟى  بالتزصٖػ بازباوعا  املقرضٖٛ عمر

ذبٕٖمررررّا إ  صوررررظ كٗفٗررررٛ اختٗرررراص ٔإٌترررراد املقررررارص الضىىٗررررٛ ٔكٗفٗررررٛ   

 . التقىٗىٗٛ املدتمفٛ با٧نا ا٫عتحابٛ الغضٖع 
     مررررضٔصٚ ا٫ِتىرررراً بٍٕعٗررررٛ تقررررىٗي صوررررظ ا٫عررررتحابٛ الغررررضٖع ٔاختٗرررراص

   ٛ           ، ٔأُ ٖقرررذلض التقرررىٗي   التقرررىٗىا  املعررردلٚ عرررَ ِٕٖرررٛ املقرررارص الضىىٗررر

ٞ  طر٦ض ظ الٗر ، ملا لشلس وَ تثيرل عمٜ ذبف لمط٦ضوَ القٕص املثلٕفٛ   ٫جرضا

، ٔبالترال٘ ٖر٤يض بالتتعٗرٛ عمرٜ      عىمٗٛ املغ  لؾكن صورظ ا٫عرتحابٛ الغرضٖع   

 . التعمي الٍقاه اعتدزاًطٖارٚ الترقٗن ٔادباِاتّي عبٕ 
        مررضٔصٚ ا٫ِتىرراً القرراٟى  عمررٜ العىمٗررٛ التعمٗىٗررٛ باعررتدزاً تطتٗقررا

ملرا ٖرٕفضٓ ورَ أعرمٕض ورضٖ  ٔبغرٗط ٔوٍاعرب         ، اشلٕاتف الٍقالٛ فرٜ التعمرٗي  

 . عمٜ اخت٦  وٕٗشلي ٔاذتٗاجاتّي ط٦ضلم
 خزوا  ا٫ٌذلٌ  بازباوعرا  املقرضٖٛ ٔسلرس لغرّٕلٛ     رلجيب ا٫ِتىاً بتٕف 

 . اعتدزاً خزوا  التعمي الٍقاه فٜ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ
     ًمرررضٔصٚ ترررزصٖب الطررر٦ض املعمىررر  بكمٗرررا  تضبٗرررٛ الطفرررن عمرررٜ اعرررتدزا

 . صٖا  ا٧طفاهٔتٕ ٗف ا٧جّظٚ ٔاملغترزيا  التكٍٕلٕجٗٛ فٜ 

 :البشوخ املك سة 

        فاعمٗرررٛ بضٌررراوخ ترررزصٖتٜ ٧عنررراٞ ٠ِٗرررٛ الترررزصٖػ عمرررٜ تٕ ٗرررف بعرررض

 . تطتٗقا  التعمي الٍقاه
   فاعمٗٛ اعتدزاً صوظ ا٫عتحابٛ الغضٖع مىَ بعض املٕار املطتٕعٛ لطفرن

 . الضٔمٛ
     ٜآيض تقىٗي ب٠ٗٛ تفاعمٗٛ ىاٟىٛ عمٜ بعض تطتٗقا  اشلٕاترف الٍقالرٛ عمر

 . بعض املّاصا  التكٍٕلٕجٗٛ لطفن الضٔمٛتٍىٗٛ 
   لٗا  التزصٖب آآيض اخت٦ ٜ الرتعمي عردل الٕٖرب(     ررر )الرتعمي الٍقراه    ا٫لكذلٌٔر

 . عمٜ الكفاٞٚ املٍّٗٛ ملعمىٛ الضٔمٛ
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 :أوال: املرادع العربية 
فٜ تٍىٗٛ  SMS(. فاعمٗٛ التعمي املتٍقن باعتدزاً خزوٛ الضعاٟن الققرلٚ 2012الز بزص، ) -

الٕع٘ بتعض وقطمرا  تكٍٕلٕجٗا التعمٗي لزٝ أخقاٟ٘ تكٍٕلٕجٗا التعمٗي ٔا٥دبآ عبٕ 

 .202 – 152(، 23(وقض،  –التعمي املتٍقن. صبمٛ كمٗٛ الذلبٗٛ )جاوعٛ بٍّا( 
 . إ٥عكٍزصٖٛ، راص املعضفٛ ازباوعٗٛ، 3أعػ عمي الٍفػ،  (. 2002، )ألز عتز اشبال  -

التعمي املظٖخ  و٤اض-فاعمٗٛ ٌظاً الت٦ك بٕصر فٜ التعمي املتٍقن ٔاملظٖخ (. 2010ا٧ؽقض، )أؽض   -

 .وغقط –ٔاملتٍقن، ازبىعٗٛ العىثٌٗٛ لتكٍٕلٕجٗا التعمٗي 

العضب٘  حب  وقزً إ  امل٤اض العمى٘ تعمٗي الكتاص ٔازباوعا  املفتٕذٛ، (.2008) ذزار، أكضً -

 .وقض عِٕاد، الذلبٗٛ، جاوعٛكمٗٛ  ىع املعافض(،ا اجملتاٖ)التعمٗي ٔىن الثال 

التقىٗي  –(. التعمٗي ا٫لكذلٌٜٔ الضىىٜ )الٍظضٖٛ 2009الغٗز عتز املٕ  ٔعتز العاطٜ ذغَ، ) -

 إ٫ٌتاد(، راص ازباوعٛ ازبزٖزٚ لمٍؾض، إ٥عكٍزصٖٛ. –

. امل الكتبع. ذذلا  ٔازبٕرٚا٫ إ التعمٗي ا٫لكذلٌٜٔ وَ التطتٗ   .(2009الغضٖب طاِض ) -

 .القاِضٚ

وقزً إ  املٍتزٝ الثاٌٜ لمىعمي بكمٗٛ  حب التكٍٕلٕج٘.  باٖنالتعمي باملٕ (.2009بزص عمٜ، ) -

" بتاصٖخ يالذلبٗٛ ا٧عاعٗٛ، رٔلٛ الكٕٖ  ذب  عٍٕأُ "ص٣ٖٛ جزٖزٚ عبٕ تطٕٖض أراٞ املعم

30/4/2009. 

فٗغٛ جزٖزٚ لمتعمٗي عَ  .التعمٗي باحملىٕه (.2009 بضٖنأ، )ٌٖٕػ ، صبزٙياه الزِؾاُ -

التعمٗىٗٛ بكمٗٛ  راصٚوقزً إ  الٍزٔٚ العمىٗٛ ا٧ٔ  لقغي الذلبٗٛ املقاصٌٛ ٔإ٥ حب بٮعز. 

ٌٮظي التعمٗي العال٘ إ٥فذلام٘"-الذلبٗٛ  .جاوعٛ كفض الؾٗخ، ذب  عٍٕأُ "

فٜ فٜ ذبغ  القابمٗٛ ٥عتدزاوْ  SMS(. فاعمٗٛ التعمي الٍقاه خبزوٛ 2014ذغَ وّزٝ، ) -

التعمٗي ازباوعٜ لزٝ طمتٛ جاوعٛ ا٧ىقٜ، صبمٛ ترلعا لمزصاعا  الذلبٕٖٛ الفمغطٍٗٗٛ، 

 فمغط .
 .(: القٗاؼ الٍفغٜ، القاِضٚ، ِتٛ الٍٗن العضبٗٛ لمٍؾض ٔالتٕطٖع2008) ،ععز عتز الضلَ -

، راص الفكض لمطتاعٛ ٔالٍؾض 2وتار٢ عمي الٍفػ،  (. 2002، )ىطاوٜ ٌٔاٖفٛ عتز الضلَ عزؼ -

 ُ إ٥صرُ.أالتٕطٖع، عى

صبمٛ التعمٗي ا٫لكذلٌٜٔ، تاصٖخ  –ا٫لكذلٌٌٜٔظي ٔوقارص التعمي (. 2016عتز العظٖظ طمتْ، ) -

 .2016العزر ٍٖاٖض 

(. اعتدزاً التعمي املتٍقن فٜ تٍىٗٛ املّاصا  العىمٗٛ ٔالترقٗن لزٝ 2013)ٝ، الغاوز  اٖف -

  .Cybrarians Journal, (31) .1ط٦ض جاوعٛ التاذٛ. 

ٛ لمتكَٕٖ العقمٜ دبّٗظ املعمٕوا ، عمغمٛ عمي الٍفػ ٗا٧عػ املعضف(. 1995، )فترٜ الظٖا  -

 .، راص الٕفاٞ لمطتاعٛ ٔالٍؾض ٔالتٕطٖع، وقض1(،  1املعضفٜ )

 ةرمكتب، 1ط" اديميراألك النفس علم"أعػ ا٫رصاك التقضٝ لمرضكٛ (. 2004، )المكارم أبو فؤاد -
 .هرةالقا للكتاب العربية الدار

لتعمي العمًٕ فٜ تٍىٗٛ  كٕع ( )ٖٔبٛ عدل الٕٖب ٗالضذ٦  املعضف واِض فدلٝ: فاعمٗٛ -
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 ُ.اعى. الفكض
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 .208 – 175وقض،  –رصاعا  ٔحبٕث  -عبٕ وغترزيا  تكٍٕلٕجٗا التعمٗي. تكٍٕلٕجٗا الذلبٗٛ
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 القاِضٚ.

 :ثاٌيا: املرادع األدٍبية 
- Al-Fahad, F. N. (2009). Students' attitudes and perceptions 

towards the effectiveness of mobile learning in King Saud 
University, Saudi Arabia. TOJET: The Turkish Online Journal of 
Educational Technology, 8(2).  

- Al-Khalifa, H. S., & An, M. (2011). An m-learning system based 
on mobile phones and quick response codes. Journal of 
Computer Science, 7(3), 427.  

- Alzaidiyeen, N. J., Abdullah, A. G. K., Al-Shabatat, A. M., & Seedee, 
R. (2011). The information aged: examination of university 
students' attitudes towards personal digital assistants (PDAs) 
usage in terms of gender, age and school variables. TOJET: The 
Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3).  

- Botha, A., Vosloo, S., Kuner, J., & van den Berg, M. (2009). 
Improving cross-cultural awareness and communication 
through mobile technologies. International Journal of Mobile 
and Blended Learning (IJMBL), 1(2), 39-53.  

- Carneiro, R., Rodrigues, A., Matos, J., Almeida, J., & Melo, R. 
(2010). Recursos educativos digitais: um serviço 
público. Lisboa: CEPCEP, Universidade Católica Portuguesa.  

- Chu, H. K., Chang, C. S., Lee, R. R., & Mitra, N. J. (2013). Halftone 
QR codes. ACM Transactions on Graphics (TOG), 32(6), 217.  

- Chen, N. S., Hung, I. C., & Fang, W. C. (2015). Augmentation 
Strategies for Paper-Based Content Integrated with Digital 
Learning Supports Using Smartphones. In Ubiquitous Learning 
Environments and Technologies (pp. 99-118). Springer Berlin 
Heidelberg.  

- Chen, N. S., Teng, D. C. E., & Lee, C. H. (2011). Augmenting 
paper-based reading activity with direct access to digital 
materials and scaffolded questioning. Computers & 
Education, 57(2), 1705-1715.  

- Chen, N. S., Wei, C. W., & Huang, Y. C. (2013). The integration of 
print and digital content for providing learners with 
constructive feedback using smartphones. British Journal of 
Educational Technology, 44(5), 837-845.  

- Chivarov, N., Ivanova, V., Radev, D., & Buzov, I. (2013). 
Interactive Presentation of the Exhibits in the Museums Using 
Mobile Digital Technologies. IFAC Proceedings Volumes, 46(8), 
122-126.  

- Connaway, L. S., Lanclos, D. M., & Hood, E. M. (2015). “I always 
stick with the first thing that comes up on Google...” Where 
People Go for Information, What They Use, and Why. The 
Library in the Life of the User, 173.  

- Dillenbourg, P., & Crivelli, Z. (2009). A model of collaborative 
learning scripts instantiated with mobile 



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
328 

technologies. International Journal of Mobile and Blended 
Learning (IJMBL), 1(1), 36-48.  

- Ecalle, J., & Magnan, A. (2002). L'apprentissage de la lecture: 
Fonctionnement et développement cognitifs. Armand Colin.  

- Elgazzar, A. E. (2014). Developing E-Learning Environments for 
Field Practitioners and Developmental Researchers: A Third 
Revision of an ISD Model to Meet E-Learning and Distance 
Learning Innovations. Open Journal of Social Sciences, 2(02), 
29-37.  

- Fernández-Pampillón, A. M. (2013, November). A new AENOR 
project for measuring the quality of digital educational 
materials. In Proceedings of the First International Conference 
on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality (pp. 
133-139). ACM.  

- Geist, E. (2011). The game changer: Using iPads in college 
teacher education classes. College Student Journal, 45(4), 758.  

- Huang, H. W., Wu, C. W., & Chen, N. S. (2012). The effectiveness 
of using procedural scaffoldings in a paper-plus-smartphone 
collaborative learning context. Computers & Education, 59(2), 
250-259.  

- Ismail, I., Azizan, S. N., & Azman, N. (2013). Mobile Phone as 
Pedagogical Tools: Are Teachers Ready?. International 
Education Studies, 6(3), 36.  

- Jacob, S. M., & Issac, B. (2008). Mobile Technologies and its 
Impact-An Analysis in Higher Education Context. International 
Journal of Interactive Mobile Technologies, 2(1).  

- Kadirire, J., & Guy, R. (2009). Mobile learning demystified. The 
evolution of mobile teaching and learning, 15-56.  

- Keskin, N. O., & Metcalf, D. (2011). The current perspectives, 
theories and practices of mobile learning. TOJET: The Turkish 
Online Journal of Educational Technology, 10(2).  

- Khoo, Y. Y., Al-Huda, A. K. N., Hafsah, T., Norasibah, A. J., & 
Radziah, A. (2015). Developing a New Method of Mobile 
Learning Among Distance Learners in a Public University. 
In Taylor’s 7th Teaching and Learning Conference 2014 
Proceedings (pp. 215-222). Springer Singapore.  

- Kici, D. (2010). A Study on the Effects of expectations for 
Mobile Learning University Education of University Students, 
International Conference on New Trends in Education and 
Their Implications (ICONTE)11-13 November, 2010 Antalya-
Turkey ISBN: 978 605 364 104 9 

- Kim, D., Rueckert, D., Kim, D. J., & Seo, D. (2013). Students' 
Perceptions and Experiences of Mobile Learning. Language 
Learning & Technology, 17(3), 52-73.  

- Lai, H. C., Chang, C. Y., Wen‐Shiane, L., Fan, Y. L., & Wu, Y. T. 
(2013). The implementation of mobile learning in outdoor 
education: application of QR codes. British Journal of 
Educational Technology, 44(2), E57-E62.  



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
329 

- Lan, Y. J., Sung, Y. T., Tan, N. C., Lin, C. P., & Chang, K. E. (2010). 
Mobile-device-supported problem-based computational 
estimation instruction for elementary school 
students. Educational Technology & Society, 13(3), 55-69.  

- Law, C. Y., & So, S. (2010). QR codes in education. Journal of 
Educational Technology Development and Exchange, 3(1), 85-
100.  

- Leone, S., & Leo, T. (2011). The synergy of paper-based and 
digital material for ubiquitous foreign language 
learners. Knowledge Management & E-Learning: An 
International Journal (KM&EL), 3(3), 319-341.  

- Liu, T. Y., Tan, T. H., & Chu, Y. L. (2010). QR code and augmented 
reality-supported mobile English learning system. In Mobile 
multimedia processing (pp. 37-52). Springer Berlin Heidelberg.  

- Macedo-Rouet, M., Ney, M., Charles, S., & Lallich-Boidin, G. 
(2009). Students’ performance and satisfaction with Web vs. 
paper-based practice quizzes and lecture notes. Computers & 
Education, 53(2), 375-384.  

- McCombs, S. W. (2010). Mobile Learning: An Analysis of 
Student Preferences and Perceptions Surrounding Podcasting. 
ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, 
Ann Arbor, MI 48106.  

- Morais, C., Miranda, L., & Alves, P. (2015). The use of digital 
educational resources in the support to learning in higher 
education. EAI Endorsed Transactions on e-Learning, 2, 1-12.  

- Göksu, İ., & Atici, B. (2013). Need for mobile learning: 
technologies and opportunities. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 103, 685-694.  

- Narayanansamy, M., & Ismail, I. (2012). SMS-BASED LEARNING 
APPROACH TO ASSISTING FULL TIME STUDENTS'IN 
LEARNING. International Journal of Management, IT and 
Engineering, 2(9).  

- Norouzi, M., Samet, A., & Sharifuddin, R. S. B. (2012). 
Investigate the effect of mobile learning over the critical 
thinking in higher education. Advances in Natural and Applied 
Sciences, 6(6), 909-916.  

- Meltzoff, A. N., & Decety, J. (2003). What imitation tells us about 
social cognition: a rapprochement between developmental 
psychology and cognitive neuroscience. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London B: Biological 
Sciences, 358(1431), 491-500.  

- Ozcelik, E., & Acarturk, C. (2011). Reducing the spatial distance 
between printed and online information sources by means of 
mobile technology enhances learning: Using 2D 
barcodes. Computers & Education, 57(3), 2077-2085.  

- Özdemir, S. (2010). Supporting printed books with multimedia: 
A new way to use mobile technology for learning. British 
Journal of Educational Technology, 41(6), E135-E138.  



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
330 

- Qiao, S., Fang, X., Sheng, B., Wu, W., & Wu, E. (2015). Structure-
aware QR Code abstraction. The Visual Computer, 31(6-8), 
1123-1133.  

- Ramos, J. (2011). Recursos educativos digitais: reflexões sobre 
a prática.   

- Robertson, C., & Green, T. (2012). Scanning the potential for 
using QR codes in the classroom. TechTrends, 56(2), 11-12.  

- Samretwit, D., & Wakahara, T. (2011, November). Measurement 
of reading characteristics of multiplexed image in QR code. 
In Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS), 
2011 Third International Conference on (pp. 552-557). IEEE.  

- Sanches, T. (2016). Improving research and learning in higher 
education in Portugal: Digital resources, e-books, and a 
discovery system as enabling factors for students. Journal of 
Web Librarianship, 10(4), 327-342.  

- Saravani, S. J., & Clayton, J. (2009, December). Conceptual 
model for the educational deployment of QR codes. ascilite.  

- Shen, H., Yuan, Y., & Ewing, R. (2015). English learning websites 
and digital resources from the perspective of Chinese 
university EFL practitioners. ReCALL, 27(02), 156-176.  

- Uzunboylu, H., Cavus, N., & Ercag, E. (2009). Using mobile 
learning to increase environmental awareness. Computers & 
Education, 52(2), 381-389.  

- Valk, J. H., Rashid, A. T., & Elder, L. (2010). Using mobile phones 
to improve educational outcomes: An analysis of evidence from 
Asia. The International Review of Research in Open and 
Distributed Learning, 11(1), 117-140.  

- Vavoula, G. N., & Sharples, M. (2009). Lifelong Learning 
Organisers: Requirements for Tools for Supporting Episodic 
and Semantic Learning. Educational Technology & 
Society, 12(3), 82-97.  

- Wang, M., Shen, R., Novak, D., & Pan, X. (2009). The impact of 
mobile learning on students' learning behaviours and 
performance: Report from a large blended classroom. British 
Journal of Educational Technology, 40(4), 673-695.  

- Winter, M. (2011). Scan Me-Everybody's Guide to the Magical 
World of QR Codes. Westsong Publishing.  

- Xu, X., Zhang, L., & Wong, T. T. (2010, July). Structure-based 
ASCII art. In ACM Transactions on Graphics (TOG) (Vol. 29, No. 
4, p. 52). ACM.  

- Yang, L. (2014). Integration and utilization of digital learning 
resources in community education. In Frontier and Future 
Development of Information Technology in Medicine and 
Education (pp. 2953-2959). Springer Netherlands.  

- Zimmerman, B. J., Boekarts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. 
(2000). A social cognitive perspective. Handbook of self-
regulation, 13(1), 695-716.  

 
 


