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فاعلية اشتخداي التدريب التشارني عرب تهٌولوجيا  احلياة 
                    "على تٌوية بعض املهارات Second Lifeًية" الثا

                                                 يفتهٌولوجيا التعليى  أخصائيلدى 
 1ضوء احتياجاتهى التدريبية

 لخ:: امل 

ٍودف البحث اذتالُ إىل عالج  شكالة ْ نالدمٓ شىالأٌٔ ئى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى الَ   الٓ         

 منال  الأالدتٍ   / الكالبةا)   ًيَالاآ ر ال       Lync online/office365 بىال  اهوالاتا)    

لدٔ ئى آٖ نةيٌلٌلَا الأى َ    " Second Life " ْالاذتَاّ الثامَالأكاتكٓ عرب بَْٗ 

ادتامالال  اهىالال مل ًاهوالالاتٔ اهالال نب  اوالالاتا) باهوالالاتا)  الالٓ  الالٌٕ       ،  ًالأىالال ف ع الالٓ اكأىالالا   

  ئى الالالآٖ  60احأَالالالالانو  الأدتٍبَالالالْ ، ًيالالالد ل نثبَالالالع البحالالالث ع الالالُ عَيالالالى شةٌمالالالْ شالالال        

نةيٌلٌلَا الأى َ  احا ظالْ الل ٌَبَالْ بالرةاتّ بيوالا الأى َ َالْ، لأي َالْ شوالاتا)   ا الأ دا          

ا  الربٍالالد اكلةنًمالالٓ ل  ى الال     ، ا الالأ د Computer Networks شالالبةا) الة بَالالٌن  

   . Lync online، الأىاشل شع ب ماشج احملاة ْ ًاهؤمت ا) office 365ًنفىَ ى  

ّ الثامَْنةيٌلٌلَا  - الأكاتكُ الأدتٍ الة  ا) اهفأاحَْ:  ٓ نةيٌلٌلَا الأى َ  - اذتَا  - ئى اٖ

 االحأَالا) الأدتٍبَْ

Impact of the use of participatory training through Technology 
"Second Life" on the development of some skills in the 

education technology specialist in light of their training needs 
Mohamed Fathy Kamal Mohamed 

Professor. Dr. Maher Ismaeil Sabry,Professor. Dr. Adel El Sayed Saraya, 

Dr. Lamia Mustafa Kamel 

Abstract:   
The current research aims to address the problem of the low level 

of education technology specialists in some skills (Lync online / 
office365 / networks), measure the impact of the second life style of 
the education technology specialist, and identify the knowledge and 
skills acquired by the skills With the skills in the light of their 
training needs. The research has been applied to a sample of (60) 
educational technology specialists in the governorate of Qalioubia, 
Benha Educational Administration, to develop skills (use of 
computer networks, use of e-mail to the teacher and activation of 
office 365, Dth and conferences Lync online). 
Keywords: Participatory Training - Second Life Technology - 
Educational Technology Specialist - Training Need 

                                                           
 حبث مشتق مً رسالة ماجشتري 1
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 :هكدهة 

ٍىد الأدتٍ  ع  بىد ئحد ئه  اال واشا) ًالأثالٌتا) الأالٓ يالدشوا اكمنمال      

عالالال  ق ٍالالالع نوَٗالالالْ بَٗالالالْ نفاع َالالالْ  يَالالالْ بالأثبَلالالالا) اهىأ الالالدّ ع الالالٓ نليَالالالْ      

اذتا ٌ  ًشبةانى ًً الاٖثى اهأىالدةّ ، ًشال  هاللي البَٗالا) الأالٓ عةال  االعأ الاة         

ٓ نىالالأ د   الالٓ زتالالال الأى الالَ     ع َوالالا هالالٓ بَٗالالْ   الىالالٌاي اال نا الالَْ   ًالأالال     

ٍَُ ة  اهأالدت  شال  ب الٌه ئهالداف الى  َالْ الأى َ َالْ ًالأدتٍبَالْ ،         ًالأدتٍ  اا 

، امألال اهأدت  إىل شةان الأدتٍ ل أغ   ع ٓ بى  اهكةج) الأٓ حتٌل ةًن 

 ًبأيل لود شبلًل.

   ْ ا نا الالُ   اثابالالْ ًايالالع  اSecond life ًنىأالالرب نةيٌلٌلَالالا ااذتَالالاّ الثامَالال

ٍأجالالالٌل ةاىالالالل بَٗالالالْ   (Avatar)أ د   الالالٓ ةالالالٌتّ ش  الالالَْ ا نا الالالَْ  ل  ىالالال

، ًئةالديإ  ، ًشىَكالْ  ،  غتأالات شالا عت الٌ لالى شال  بَال       ً ج َالْ اببىالاة    ا نا َْ

 اهأالالدتبن ٍالالدعٌ ئن ل  الالدت ، ك الالا عةالال  ا شىالال   الال ٍةالالٌن اهىالالأ د  شتالال ا  ً

ك الالا ٍأالالا  ل  ىالالأ د  ئن  ،ةاىالالل هالاللا الىالالاي الأالالدتٍياحملأالالٌٔ لىالال و ًشالال   

شالالال  ىالالالجل  ًالدتةشالالالٍْ الالال   شيالالالفال  بيفىالالالى ًئن ٍالالالدعٌ  ًاتي ل ج الالالٌآ  َالالالى   

 الأجالالاتّ هالاللي البَٗالالا) ش  الالَا) ا نا الالَْ غتأاتًموالالا، ك الالا ٍأالالا  شالال  ىالالجل  

ًهاللا شالا ئكدنالى     اكلةنًمَْ كى و شيأج شىن ًالنًٍالج لالى عالرب االمنمال     

ةتا ْ

2

  . 5 -4: 2012  ش ًّ حى ،  

ْ  ًنأ َالفا   بالىدٍالد شال  اه َالفا) هك هالا كالج         اSecond life اذتَالاّ الثامَال

 اهأالدت  ُن ةال   حَالث   Wood, D& Hopkins, L, 2008:43)ًًة، هالٌبةَيف  (ش  

ىثالالُ  الال ي   ٍالالدّ  نًًلوالالْ مظالال  ش  الالَى،   اهى ٌشالالا)م شمالال شالالع لأفاعالالل شالال  ا

ْم  ا أ فالالْ اهمل اذتلالالٌل   الأالالدتٍ جتالالات  حملاكالالاّ  ل  أالالدتبن كىمْ الال   ال الالح

"health scienceًٕم بان الالالال َ  ، ا ا ، hospitalityا ، ًا"fashiondesign ٍالالالالا

ْم  اً  ة ال، اtourism  ىَاحْاًال  collaborative storytellingْأىاًمَال الل ال

ْمال َأَىّ  الال مكالالاقا) ممات الالْ ً" business"ى الل  اًال، ا  experientialأج ٍبَالال

learning activities ا ًالالالي   َ٘ اهىالالألب ُ  ل أٌظَالال م اهأالالدتبنعةمالال  ئ ن نوَالال

ىالالالول شوالالالاتاَ) ن عةمالالال  ئ نا، ً "real worldالىالالالاي اذتلَلالالالُ بالالالدًن يَالالالٌةم

 أىالالالالالالالالالاًنال"ًنىالالالالالالالالالاعد ع الالالالالالالالالُ  ، "communication skills"االن الالالالالالالالالال

"collaboration ،ً   ٕني الالالالالُ اليلالالالالالد البيالالالالالا"constructivism"ف ٍالالالالالَد   والالالالال   ، ًُن

ْم ًمسا)م ئى ِ  لجىأج ا)ئٍضا   اهأدتبن  شأيٌعْ.الثلا َ

 ,.Alpcan, T  ةالالالان ، بٌىالالالا  ، كٌنىالالالٌ َيٌ  ًهكالالال  كالالالج شالالال    ئلب 

Bauckhage, C., & Kotsovinos, E. 2007:95-99)  اذتَالالاّ اهالال  شالالا عَالالف

                                                           
 American Psychological الايسص  لعلاه  األمريلياة  للجنعياة  العلناى  التوثياق  دليا   وفاق  التوثياق  ىظااو  2

Association (APA).ع العربية.واالسه األخري للنراج ، باليشبة للنراجع األجيبية، مع كتابة االسه األول 
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الىالالاي اال نا الالُ  ج الالٓ اببىالالاة اهىالالأ د  مل     بأموالالا  اSecond lifeا  الثامَالالْ

شالال   الةالالث الأفاعالالل االلأ الالاعُ، ًالأجالالاتّ، ًالربٍالالد ًالن َالالى ًيالالد ةعالالا إلَوالالا       

 الالٓ شالالبةْ اكمنمالال  كأثبَلالالا) ًٍالال   ج َالالْ اببىالالاة  ًالأالالٓ        اهىالالأ دشن ع

موا اه ح ْ اهلب ْ ش  الأي َْ  ٓ مجَالع ئضتالإ الىالاي ًحَي الا ٍةالٌن      أًةف  ب

ْ ا احملأالالٌٔ مم الالٌم ل  ىالالأ د  عيالالد بيالالإ الأثبَالالع ممالالا ظتىالالل         اذتَالالاّ الثامَالال

Second life الالٓ الى  َالالْ الأدتٍبَالالْ عيالالد الأالالدتٍ  عالال  بىالالد      ا شيا الالبْ متاشالال ا 

رت الالالع بَٗالالالْ   ٍالالالدّ شالالال  مٌعوالالالا ممالالالا ٍىثالالالٓ   ةالالالْ اهكالالالاتكْ  الالالٓ الأجالالالات   

 الأىاًمَْ با أ دا  الك  َا) ، الدتةشْ ال ٌنَْ ًاليص .

ٍىالالد ئحالالد ئهالال  الأثبَلالالا)    الالاللٔ الأالالدتٍ  اكلةنًمالالٓ   ًاشأالالداة ا هالالا ٍلدشالالى   

 عالاةل  الأدتٍبَْ ًالأالٓ ئكالدها   اذتدٍثْ اهو ْ لإلمنم  ًىاةْ  ٓ الى  َْ 

يالدت    ، حَث ئن اكمنم  هٌ احد الأليَا) الأٓ متثل الٌ الَ ْ اب  74 :2007  اٍا،

ع الالٓ مكالال  ئمالالٌاط ًئمنالالا  شأىالالدةّ شالال  الأالالدتٍ  ًإلاةالالْ الأالالدتٍ  اكلةنًمالالٓ   

ًهلك للدتنى ع ٓ تب  ش الاةت عدٍالدّ شال  ش الاةت الالأى   ًش الاةت اهى ٌشالا)        

 .ًنةٌٍ  شبةْ    ْ ن بٓ مجَع الفٗا)

دع  الأكاتم عيد نلدٍ  الأدتٍ  عالرب نةيٌلٌلَالا   ًش  ئه  اب الَ  الي ن

ئ الالالالالالال ٌ  الأالالالالالالالدتٍ  الأكالالالالالالالاتكُ   " Second Life " ْالالالالالالالالالالالاّ الثامَالالالالالالالالالال اذتَ

Collaborative Training       ٍوالُ   ;زت ٌعالْ الى الل  ًهٌ ئ  ٌ  ل أدت 

نٌ   ل  كاتكن الف ةْ مل الالأى   ًاهكالاتكْ مل ش الاةت اهى ٌشالا) ًنبالاةل      

 َ س اهلالالدف شالال  الأى الالَ  الأكالالاتكُ هالالٌ اكأىالالا  اهى  الالْ   ارتالالربا) بَالاليو ،   الال

 اهلالدف هالٌ اكأىالا  اللالدتّ ع الُ بيالإ اهى  الْ مل بَٗالْ نكالاتكَْ.         بل  ، حى 

  .2010ًالُ، ست د  

ًيالالد نيالالاًل الىدٍالالد شالال  الدتا الالا) الىالالابلْ نٌظَالال  الأالالدتٍ  الأكالالاتكُ         

  ًالالالالي ئظوالالال ) مأاٖجوالالالا نفالالالٌ     2009بالٌٍالالال ، ًشيوالالالا ةتا الالالْ  ٍيالالال  ى َفالالالْ      

 ٌعالالالْ الأالالالدتٍ  الأكالالالاتكُ ع الالالٓ زت ٌعالالالْ الالالالأى   بالٌ الالالاٖ  اهأىالالالدةّ،   زت

  ًالالالي ئظوالال ) مأاٖجوالالا  اع َالالْ    2010ًةتا الالْ  هَالالإ الىأالالَي، ًعفٍالالفّ قَالال ،     

اهكال  ا)   ٔلالد نثبَلالا) الٌٍال  مل منالٌ ادتامال  اهوال       الأكاتكُ عرب  الأدتٍ 

 َالالْ   ًالالالي نٌةالال   لفاعChih-Cheng , et al, 2014، ًةتا الالْ  النبٌٍالالا)

لثالالج  اهالالداتآ    اهفالال ةا) اكصت َفٍالالْ  َنى الالالأكالالاتكُ بالٌٍالال  مل   الأالالدتٍ 

 الثامَْ بك ال ناٌٍان.   

  الةك  ع   اع َْ مظالا  شلالن     2013ًيد ئ أود   ةتا ْ   ه   يا   ، 

لبَْٗ نى ال  نكالاتكُ عالرب الٌٍال  مل ني َالْ شوالاتا) حالل اهكالةج) ًاالجتاهالا)          

َالالا الأى الالَ  ًيالالد ئ الالف ) مأالالاٖج البحالالث الالالُ    ضتالالٌ بَٗالالْ الالالأى   لثالالج  نةيٌلٌل 

           ًلالالٌة  الالال ً  ها) ةاللالالالْ بالالالن شأٌ الال  ةتلالالالا) اا ٌعالالالْ الأج ٍبَالالالْ ابًلالالالُ   

  بَْٗ الأى   اكلةنًمُ   ًشأٌ   ةتلا) اا ٌعْ الأج ٍبَْ الثامَالْ الالي   



 م2017..  وليوي                               ابع       السالعدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
16 

نىالالأ د    بَٗالالْ الالالأى   اكلةنًمالالُ الأكالالاتكُ   مل الأثبَالالع البىالالدِ ل الالا     

 الثامَْ .   اا ٌعْ الأج ٍبَْ

كالاتكُ عالرب نةيٌلٌلَالا    الأ الأالدتٍ   ًش  ىالجل الىال و الىالابع ٍأضال  ئن    

ٍىالالد شةٌمالالا   الال ًتٍا  رت الالع بَٗالالْ نالالدتٍ     " Second Life " ْالالالالالالاّ الثامَالالالالالالاذتَ

ًعتىالال  شالال  ال  الالا   الالالأى    فالالاو ي الالع اطتٍىالالاعد ع الالٓ  ئكثالال  نفالالاعج ، بمالالى   

هىالاعدّ ًاكشال اف شال      الٓ يبالٌل ا  اهأالدت  ع ٍكالجع  ك ا ئمالى   ، أى  ل  اليفىُ

ًٍكالنم مل بيالإ    ظتالاةل ً الف ةْ لةالُ ٍيالاي    ل  أدت ٍأَ  ، ًئٍضا مظاٖ ي

  .ش  ىجل الأفاعل شع ابي ان اهى  ْ

ًبى آٖ نةيٌلٌلَا الأى َ  ةًت شة ل بةإ اهدت  ىاةْ  ٓ ظالل ع ال    

 ْ  نةيٌلٌلَالا اهى ٌشالالا) حَالالث ئةٔ ةشالالج الأةيٌلٌلَالالا بالأالالدتٍ  إىل  ٍالالاةّ اذتالالال

لأي الالُ شوالالاتا) ئى الالآٖ نةيٌلٌلَالالا الأى الالَ  لأحلَالالع الأةاشالالل ًىاةالالْ عالالرب        

اذتَاّ الثامَْ لألدٍ  الأالدتٍ  ىجهلالا حأالٓ ال ٍ الب   الٓ حالالْ تكالٌة ههيالٓ         

 نؤ   ع ٓ ئةاٖى اهويٓ.

، ) Sook, L. & Charles, R,1994 ًا الالأود   ةتا الالْ   الالٌم ًنكالالاتلف 

ى الالَ  ًالالالي  الالٌف ٍف  الالوا  ابةًات ادتدٍالالدّ بى الالآٖ نةيٌلٌلَالالا الأ   شى  الالْ

ع ٓ عانلْ اليظا  النبٌِ ادتدٍالد، ًكالان  شال  ئهال  مأاٖجوالا حتدٍالدها بةًات       

ئى آٖ الأى َ  ًالي نأ ثل  الٓ ا الأ داشى ًنٌظَفالى هىالأحد ا) الة بَالٌن       

ًالفَالالالالالدٌٍ الأفالالالالالاع ُ ً الىالالالالالٌاي اال نا الالالالالَْ ًالٌ الالالالالاٖ  الفاٖلالالالالالْ ًالربٍالالالالالد    

اك ا ْ إىل زت ٌعْ ئىال ٔ شال  اه الاةت    اكلةنًمُ  ٓ الى  َْ الأى َ َْ، ب

ًاهأالاح  ًاهىالات   ًاالن الاال)، ًيالد ئًةال  الدتا الْ        )اهكنكْ شثل اهةأبالا 

إىل ئه َالالالْ ً الالال ًتّ نالالالالدتٍ  ئى الالالآٖ نةيٌلٌلَالالالا الأى الالالالَ  ع الالالٓ ا الالالالأ دا       

  .اهىأحد ا) الىابلْ

  ،  335 -331: 1991ًيالالالد انفلالالال  مأالالالاٖج ةتا الالالْ كالالالل شالالال    ت الالالا اللا الالالُ ،       

  ، ع الٓ عالد    2007  ، ًةتا الْ  هالامٓ ئبالٌ الفأالٌ  ،    1999محَالد الىالباحٓ ،  ًةتا ْ   

كفاٍْ بال اشج الأالدتٍ  يبالل ارتدشالْ  الٓ متةالن ئى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى الَ           

الالالالي نؤه الالالى ل لَالالالا  بأع الالالالى بىالالالد خت لالالالى ًهلالالالك ع الالالٓ  الالالٌٕ           )شالالال  اهوالالالاتا  

اهىالالأحد ا) الأةيٌلٌلَالالْ، ًالالالأغ ا) الىالال ٍىْ ممالالا ٍىالالأ ف  شىالالى  بالضالال ًتّ    

 الأدتٍ  ئ يإ ارتدشْ ل أغ   ع ٓ هلك الل ٌت.

 ْ  منالالالال  الأالالالالدتٍ  ًمل  الالالالٌٕ شالالالالا  الالالالبع نٌلالالالالى الباحالالالالث إلالالالالُ ةتا الالالالْ  ىالَالالالال

ع الالٓ ني َالالْ " Second Life " ْالالالالالالاّ الثامَالالالالالالاذتَ نةيٌلٌلَالالا عالالرب  الأكالالاتكٓ

احأَالالالالانو  ٌٕ الالالالالال الالالٓ   اتا) لالالالدٔ ئى الالالآٖ نةيٌلٌلَالالالا الأى الالالَ    البىالالال  اهوالالال 

،  Computer Networks تا) ا أ دا  شبةا) الة بَالٌن  الأالالالدتٍبَْ ًهٓ شوا

، ا الالأ دا  الربٍالالد   Information Securityا الالأ دا  بالال اشج ئشالال  اهى ٌشالالا)    
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، الأىاشالالالل شالالالع ب مالالالاشج احملاة الالالْ    office 365اكلةنًمالالالٓ ل  ى الالال  ًنفىَ الالالى    

 .Lync onlineًاهؤمت ا) 

 :هشهلة البحث 

   الالٓ مالالدتّ نٌظَالال  الالالرباشج  ًبيالالإا  ع الالُ شالالا  الالبع  الالرن شكالالة ْ البحالالث نة الال  

الأدتٍبَالالالْ اللاٖ الالالْ ع الالالٓ بَٗالالالْ الأالالالدتٍ  عالالال  بىالالالد عالالالرب اكمنمالالال  ً ي الالالٌت          

الأالدتٍبا) اذتالَالْ بى الالآٖ نةيٌلٌلَالا الأى الَ  اللاٖ الالْ ع الٓ اذتَالاّ الثامَالالْ        

Second life         ٍممالالالا ة الالالع الباحالالالث إىل ةتا الالالْ ئ الالال  اىالالالأجف منالالال   الأالالالدت

         لأي َالالْ شوالالاتا)  Second lifeَالالالالْ   الأكالالاتكٓ  عالالرب نةيٌلٌلَالالا اذتَالالاّ الثام 

، ا الالالالأ دا  الربٍالالالالد  Computer Networks   ا الالالالأ دا  شالالالالبةا) الة بَالالالالٌن 

، الأىاشالالالل شالالالع ب مالالالاشج احملاة الالالْ    office 365اكلةنًمالالالٓ ل  ى الالال  ًنفىَ الالالى    

   لدٔ ئى آٖ نةيٌلٌلَا الأى َ  . Lync onlineًاهؤمت ا) 

 : أشئلة البحث 

   ةَا أوا ع ٓ اليحٌ الأاىل :ًهىادتْ هلي اهكة ْ عة

ّ الثامَْ   Second شا  ىالَْ من  الأدتٍ  الأكاتكٓ عرب نةيٌلٌلَا اذتَا

life     ٌٕع الالٓ ني َالالْ بىالال  اهوالالاتا) لالالدٔ ئى الالآٖ نةيٌلٌلَالالا الأى الالَ   الالٓ  الال

 احأَالانو  الأدتٍبَْ  ؟

 ًٍأف ط ش  هلا الىؤال ال َٖىٓ اال ٗ ْ الف عَْ الأالَْ :

 اهالالال اة ني َأوالالالا لالالالدٔ اى الالالآٖ نةيٌلٌلَالالالا الأى الالالَ  عالالالرب  شالالالا ياٖ الالالْ اهوالالالاتا (

    ٓ  ٌٕ احأَالانو   الأدتٍبَْ ؟ Second lifeنةيٌلٌلَا اذتَاّ الثامَْ   
       شالالا ياٖ الالْ اكحأَالالالا) الأدتٍبَالالْ اهالال اة ني َأوالالا لالالدٔ ئى الالآٖ نةيٌلٌلَالالا

   ؟ Second lifeالأى َ  عرب نةيٌلٌلَا اذتَاّ الثامَْ   
  الأالالالدتٍ  الأكالالالاتكٓ  عالالالرب نةيٌلٌلَالالالا اذتَالالالاّ الثامَالالالْ    شالالالا  ىالَالالالْ منالالال               

  Second life       َع ٓ ني َْ بى  اهواتا) لالدٔ ئى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى ال 

  ٓ  ٌٕ احأَالانو  الأدتٍبَْ ؟

  :أهداف البحث 

 ٍودف البحث اذتالُ إىل:  

  ْ  الأحلالالع شالال  ئ الال  اىالالأجف منثالالٓ الأالالدتٍ  عالالرب نةيٌلٌلَالالا اذتَالالاّ الثامَالال

Second life            َع الٓ ني َالْ بىال  اهوالاتا) لالدٔ ئى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى ال

  ٓ  ٌٕ احأَالانو  الأدتٍبَْ  
           َالأٌةل اىل ياٖ الْ اهوالاتا) اهال اة ني َأوالا لالدٔ اى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى ال

   الالالٓ  الالالٌٕ احأَالالالالانو      Second lifeعالالالرب نةيٌلٌلَالالالا اذتَالالالاّ الثامَالالالْ      

 الأدتٍبَْ ؟
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   لأالالدتٍ  الأكالالاتكٓ   عالالرب نةيٌلٌلَالالا اذتَالالاّ    الةكالال  عالال   ىالَالالْ منالال    ا

  ع الالالٓ ني َالالالْ الأح الالالَل اهى  الالالٓ لالالالدٔ اى الالالآٖ     Second lifeالثامَالالالْ   

 نةيٌلٌلَا الأى َ . 

 : أهوية البحث 

  اه  البحث اذتاىل  ٓ:

    نٌلَالالالالى ئمظالالالالات اهىالالالالٌٗلن النبالالالالٌٍن إىل ئه َالالالالْ نٌظَالالالال  نليَالالالالْ الىالالالالٌاي

   الالالالٓ نالالالالدتٍ  اهى  الالالالن   Second lifeاال نا الالالالَْ   كاذتَالالالالاّ الثامَالالالالْ   

 ًابى اَٖن ئ يإ ارتدشْ .
           ٍْىو  البحث  الٓ نغثَالْ الاليلص  الٓ اباالار الى بَالْ الأالٓ نأيالاًل نليَال

  ًنثٌٍىوالالا رتدشالالْ  Second lifeالىالالٌاي اال نا الالَْ    كاذتَالالاّ الثامَالالْ  

 اب  او النبٌٍْ .
    ٌاي نٌلَالالالالى ئمظالالالالات البالالالالاحثن  الالالالٓ ااالالالالال النبالالالالٌٔ إىل ئه َالالالالْ حلالالالالل الىالالالال

   ك جال ى   ل بحث . Second lifeاك نا َْ   كاذتَاّ الثامَْ 
   نفًٍالالالد اهةأبالالالْ الى بَالالالْ بدتا الالالْ عةالالال  إ الالالا أوا ل دتا الالالا) الى بَالالالْ الالالالي

ًشالالا عةالال  ئن عتللالالى شالال  ئهالالالداف      )نٌ الال  ئه َالالْ   الأالالدتٍ  الأكالالاتكُ     

ااأ الالع عالال  ق ٍالالع نلىالالَ  اهأالالدتبن ا ٌعالالا) لأحلَالالع ئهالالداف نى َ َالالْ  

 . ستدةّ

  :التصويى التحرييب للبحث 
 من  الأدتٍ                                                

 

 اةًا) اللَاآ                                                                                        

 الأدتٍ  الأكاتكٓ

 بىدٔ يب ٓ 

 2شج  1شج االىأبات الأح َ ٓ          

 2شج  1شج بثايْ شجحظْ

  :فروض البحث 

 ٍىىٓ البحث اذتالُ ل أحلع ش  الف ًو الأالَْ :

   ٌٔبن شأٌ الثٓ ةتلالا) اا ٌعالْ    0.05ٌٍلد     ةال اح اَٖا عيد شىأ  

الأج ٍبَالالْ   نالالالدتٍ  الأكالالالاتكٓ   يب َالالالا ًبىالالالدٍا  الالالٓ االىأبالالالات الأح الالالَ ٓ  

 ل ا  الأثبَع البىدٔ.
 بن شأٌ الثٓ ةتلالا) اا ٌعالْ    0.05شىأٌٔ   ٌٍلد     ةال اح اَٖا عيد  

الأج ٍبَْ   ندتٍ  الأكاتكٓ   يب َا ًبىالدٍا  الٓ بثايالْ اهجحظالْ ل الا       

 الأثبَع البىدٔ.
       ْال ٌٍلالالالالالالالد  الالالالالالال   ةال اح الالالالالالالاَٖا بالالالالالالالن شأٌ الالالالالالالثٓ ةتلالالالالالالالا) اا ٌعالالالالالالال

 الأج ٍبَْ ندتٍ  الأكاتكٓ   بىدٍا  ٓ االىأبات الأح َ ٓ .
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     شأٌ الالالالالالالثٓ ةتلالالالالالالالا) اا ٌعالالالالالالالْ   ال ٌٍلالالالالالالالد  الالالالالالال   ةال اح الالالالالالالاَٖا بالالالالالالالن

 الأج ٍبَْ ندتٍ  الأكاتكٓ   بىدٍا  ٓ بثايْ اهجحظْ.

  :حدود البحث 

 البحث ع ٓ: ٌف ٍلأ   

          ئى الآٖ  60اذتدًة اهةامَْ : ايأ ال البحث اذتالاىل ع الٓ عَيالْ شةٌمالْ شال  

نةيٌلٌلَالالا الأى الالَ  بالالرةاتّ بيوالالا الأى َ َالالْ احا ظالالْ الل ٌَبَالالْ ا أ الال        

 اه احل . 
 الفشيَْ : ل نثبَع البحث ىجل الف ل الدتا الٓ الثالامٓ شال  الىالا       اذتدًة

   . 2016/ 2015الدتا ٓ  
   ْاذتالالالدًة اهٌ الالالٌعَْ : ا الالالأ دا  نةيٌلٌلَالالالا اذتَالالالاّ الثامَالالالSecond life  

نل الالٓ الٌٍالال   لأي َالالْ بىالال      –ًا الالأ دا  منثالالٓ الأالالدتٍ   الأكالالاتكٓ    

 Computer /اهوالالالاتا) الأالالالٓ نأ ثالالالل  الالالٓ   إ الالالأ دا  شالالالبةا) الة بَالالالٌن     

Networks    إ الالالأ دا  الربٍالالالد اكلةنًمالالالٓ ل  ى الالال  ًنفىَ الالالىoffice 365  /

  .Lync online الأىاشل شع ب ماشج احملاة ْ ًاهؤمت ا) 

  : هتغريات البحث 

           اهالأغ  اهىالألل :  ٍكالأ ل البحالث ع الٓ شالأغ  شىالألل ًاحالد ًهالٌ نةيٌلٌلَالالا

  Second lifeاذتَاّ الثامَْ  
 : االةإ اهواتٔ   -  الأح َل اهى  ٓ  اهأغ  الأابع 

 : أدوات البحث- 

 .  االىأبات الأح َ ٓ   للَاآ ادتام  اهى  ٓ .      ش  إعداة الباحث 
 .  بثايْ شجحظْ   للَاآ ادتام  اهواتٔ .      ش  إعداة الباحث 

  :هصطلحات البحث 

 :التدريب االلهرتوًى  

 Activeى مظالالالا  نالالالدتٍ  مكالالال     بأمالالال1:2014ع  الالالى   الىالالالىَد عبالالالد الالالال ا  ،   

Training         نل َدٔ ٍىأ الد ع الٓ ا الأ دا  شٌايالع شالبةْ اكمنمال  لأٌةالَل   

اهى ٌشالالا) ل  أالالالدت  ًاال الالأفاةّ شالالال  الى  َالالْ الأدتٍبَالالالْ بةا الالْ لٌامبوالالالا ةًن     

االمألالالال إىل شٌيالالع الأالالدتٍ  ًةًن ًلالالٌة اهالالدت  ًاهأالالدتبن  الالٓ مفالالس اذتَالالف       

 –ببىالالالاة   احملأالالالٌٔ الأالالالدتٍبٓ ال ي الالالٓ   اهةالالالامٓ شالالالع حتلَالالالع الأفاعالالالل  ج الالالٓ ا  
اهالالدت  ًاهأالالدتبن   ًإةاتّ الى  َالالْ الأدتٍبَالالْ بأ الال ط ًيالال  ًئيالالل      –اهأالالدتبن 

ٍى  ى الباحث إل اَٖا : ىثْ ئً شيظٌشْ ندتٍبَالْ شأةاش الْ نأضال      ًنة فْ . 

زت ٌعْ ش  اهوا  ًاالمكالثْ ًااللال إا) ًاالحالدار الأدتٍبَالْ الأالٓ عات الوا       
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ٌلَالالا الأى الالَ   الالٓ ةالالٌتّ ئ الال ٌ  نالالدتٍبٓا نكالالاتكٓا ًئ الال ٌ      ئى الالآٖ نةيٌل

نالالدتٍبٓا نل الالٓ الٌٍالال  ا شالالع ئي امالالى بأى ىالالل شيثلالالٓ عالالرب نةيٌلٌلَالالا اذتَالالاّ      

ًحتالال  إشالال اف شالالدت  ً الالٓ  الالنّ  شيَالالْ ستالالدةّ بوالالدف   Second lifeالثامَالالْ 

 ني َْ بى  االحأَالا) الأدتٍبَْ .

  احلياة الثاًيةSecond life: 

  هالالٓ عالالاي  ج الالٓ االبىالالاة شيكالالأ بٌا الالثْ       475: 2014، ع  والالا   مبَالالل عفشالالٓ   

شالالال اي اذتلَلالالالَن ةاىالالالل هالالاللا   متثالالالل اب "avatars"ش  الالالَا) إ نا الالالَْ  

ًٍى  وا الباحث إل اَٖا  ئموا:بَْٗ بدٍ الْ ل ٌايالع نالٌ   اكٍوالا  بثج َالا)       .الىاي

اببىاة ًجتىل اهأدت  ٍكى  كأمى ةاىل عالاي حلَلالُ ا نا الُ حَالث ٍأ ثالل      

أالالالدت  مل كالالالاٖ  ا نا الالالُ مل ةالالالٌتّ شالالال ص ت الالالٌشُ تي الالالُ ٍىالالال ُ بالالالدٍل اه

 Avatar    ٍْأجالالٌل ةاىالالل بَٗالالْ  ج َالالْ اببىالالاة نكالالبى الٌايالالع ًنىثالالٓ لالالى ح ٍالال  

 الأيلل ًاكاات ًالأفاعل     بَْٗ الأدتٍ .

 :هفهوي منط  التدريب التشارنى 

  ئمالالى شالالدىل ئً ا الالنانَجَْ ل أالالدتٍ    269-268: 2003ع  الالى  ست الالد عثَالالى،   

اهأالالدتبن  َوالالا شىالالا  الالٓ زت ٌعالالا) ةالالغ ّ ئً كالالب ّ ، ٍأكالالاتكٌن  الالٓ  ٍى الالل 

اصتا  اهو ْ ئً حتلَع ئهداف ندتٍبَْ شكنكْ ، حَث ٍأ  اكأىا  اهى  الْ  

ًاهوالالاتا) ئً االجتاهالالا) شالال  ىالالالجل الى الالل ادت الالاعٓ اهكالالالنم ، ًشالال   الال   والالالٌ        

ْ ، ٍ كالالف ع الالالٓ ادتوالالالٌة الأىاًمَالالالْ الأكالالالاتكَْ بالالالن اهأالالالدتبن لأٌلَالالالد اهى  الالال 

ًلَس ا ألباهلا ش  ىجل الأفاعج) االلأ اعَالْ ، ًٍةالٌن الأالدتٍ  شأ  كالف     

 حٌل اهأدت  ; حَث ٍيظ  إىل اهأدت   ك كاتم مكا   ٓ ع  َْ الأدتٍ  .  

 العوامل االفرتاضيةVirtual Worlds : 

بَٗالالْ ستاكالالاي ل ىالالاي اذتلَلالالٓ ع الالٓ اذتا الال  شالال  ىالالجل عالالاي شأالالا  ع الالٓ     

ىالالأ د  الىالالَ   َوالالا ، ًالأفاعالالل شالالع ا ىالال ٍ ، شالال    شالالبةْ االمنمالال  عةالال  ل  

  ًيالالالالد ٌٍلالالالالد  الالالالٓ الىالالالالاي   avatarsىالالالالجل جتىالالالالَد لك  الالالالَْ اهىالالالالأ د    

اال نا الالٓ كالالل شالالا عةالال  ئن ٌٍالوالالى اهالال ٕ  الالٓ الىالالاي اذتلَلالالٓ ،  ضالالج عالال          

 ,.Kumar et al)ابشالالَإ ًالظالالٌاه  الأالالٓ ال مظالال  هلالالا  الالٓ اذتَالالاّ اذتلَلَالالْ  

2008: 47) 

 لتدريبية االحتياجات اTraining needs: 

  بالأن االحأَالالا)    32: 2006ع  وا كج ش    امحد ارتثَ  ، تةا  ارتثَال ، 

الأدتٍبَْ هٓ مج ْ الأغ ا) اهث ٌ  إحدا وا  ٓ شىاتف ًشوالاتا) ًاجتاهالا)   

اال الال اة بل الالد نثالالٌٍ  ئةاٖوالال  ًالىالالَث ّ ع الالٓ اهكالالةج) الأالالٓ نىالالنو ابةإ        

 ًاكمأا  .



 م2017..  وليوي                               ابع       السالعدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
21 

  ات الهوبيـــوتر ههــارات اشـــتخداي  ـــبهThe use of computer 

networking skills  

ٍى  وا الباحالث إل اَٖالا  ئموالا: ئةإ اهأالدت  هوالا  ًىثالٌا) زت ٌعالْ اهوالاتا)         

الفى َالالْ ًإكىالالابى اه الالث حا) ًاهفالالاهَ  اب ا الالَْ ًابمالالٌاط ًالربًنٌكالالٌال) 

ًابًاشالال  ًالأٌظَالال  اهأى الالع برشةامَالالا) شالالبةْ اذتا الال  ل ٌةالالٌل اىل شىالالأٌٔ      

 االنلان بديْ ً  عْ.

        ههـارات اشـتخداي بـراهخ أهـٍ املعلوهـاتThe use of information 

security programs skills 

ٍى  والالا الباحالالث إل اَٖالالا  ئموالالا:ئةإ اهأالالدت  هوالالا  ًىثالالٌا) زت ٌعالالْ اهوالالاتا)  

الفى َْ ًاكأىا  محاٍْ اهى ٌشالا) با الأ دا  بال اشج محاٍالْ شال  الف ً الا)       

مٓ ًنأشن البَاما) اهأداًلالْ عالرب شالبةْ االمنمال   ًنكالف       ًالأجىس االلةنً

 اهى ٌشا) ًالٌةٌل اىل شىأٌٔ االنلان بديْ ً  عْ.  

   ههارات اشتخداي الربيد اإللهرتوًى للوعلى وتفعيلهUse e-mail to the 

teacher and activate office 365 skills 

ًىثالالٌا) زت ٌعالالْ اهوالالاتا)  ٍى  والالا الباحالالث إل اَٖالالا  ئموالالا:ئةإ اهأالالدت  هوالالا 

ًاكىالالابى اهى ٌشالالا) اهأى لالالْ  office 365الفى َالالْ ل ربٍالالد اكلةنًمالالٓ ل  ى الال   

بفٌاٖالالالد ًشةٌمالالالا) ًالالالالى اهىالالالأ د  ًإمكالالالإ ت الالالالْ ًإ الالالا ْ لوالالالا) االن الالالال       

ً الالب  ىَالالاتا) الألٌعالالا) ً الالب  يٌاعالالد ةالاليدً  الالالٌاتة ًالالال ةًة الأ لاَٖالالْ    

 ن .بديْ ً  عْ ل ٌةٌل اىل شىأٌٔ االنلا

        ههـارات التعاهـم هـر برًـاهخ اةاداـة واملـ  راتDealing with the 

conversation and conferences skills Lync online 

ٍى  والالا الباحالالث إل اَٖالالا  ئموالالا:ئةإ اهأالالدت  هوالالا  ًىثالالٌا) زت ٌعالالْ اهوالالاتا)  

ًئمٌاعالى ًاهكالاتكا)    Lync onlineالفى َالْ ًإكىالابى قال   حت َالل ب مالاشج      

 لأ اعا) عرب الربماشج ل ٌةٌل اىل شىأٌٔ االنلان بديْ ً  عْ.ًإمكإ إ

 االطــــــــار الٌظري: 

شالالأ ل اكقالالات اليظالال ِ ل بحالالث ع الالُ ئتبالالع ستالالاًت ئ ا الالَْ هالالُ نةيٌلٌلَالالا   ا

/ ئمنا  الأدتٍ  االلةنًمٓ/ منال  الأالدتٍ     " Second Life"اذتَاّ الثامَْ 

  آٖ نةيٌلٌلَا الأى َ .الأكاتكٓ / اهواتّ ًاكحأَالا) الأدتٍبَْ بى

  اةور األون : تهٌولوجيا احلياة الثاًية"Second Life " 

 احلياة الثاًية  هفهوي"Second Life ": 

 "Second Life"اذتَالاّ الثامَالْ    Chabada, M, 2009 :8 )  شالاباةا   نيالاًل 

مغ ا الالالَْ  ج َالالالْ اةاّ ندتٍبَالالالْ لأ الالال َ  بَٗالالالْ نالالالدتٍ  ا نا الالالَْ اع الالالٓ ئموالالالا 

ًهلالالالك لألالالالدٍ  الأالالالدتٍبا) عالالالرب اكمنمالالال    شالالال  ىجهلالالالا، حَالالالث نىالالال     ،اببىالالالاة

بأىفٍالالف ان الالال اهالالدت  شالالع اهأالالدتبن شالال  ىالالجل جت بالالى ًايىَالالْ بالأحالالدر شالالع     
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،  َكالالى  اهالالدت  بأمالالى ٍالال ايبو    "Avatars"كك  الالَا) ا نا الالَْ  اهأالالدتبن

ًٍكالالاهده  ًٍجحالالو تةًة ئ ىالالاهل ، ك الالا نأضالال   إشةامالالا) كالالب ّ ل أالالدتٍ     

 ع اهأدت  ش  ىجل نفاع ى ع  بىد شع احملأٌِ ًالى  َا) ًالأىفٍف ًنىف  ً

  باحملاكاّ ًلى  ابةًات.

 مميسات اشتخداي احلياة الثاًية فى التدريب: 

      ةتا الْ كالج شال     ى ص الباحالث اىل الىدٍالد شال  اه َالفا) بىالد االقالجط ع الٓ        

 5682–5685:2010 Yasar,  O.,  Adiguzel,  T,ًاةلف ٍالل  ًٍا ات    Crisp, 

G; Hillier, M & Joarder, S,; 2010    ٍك ٍى  ًهَ َ   ًلٌتة  

    ْؤ   نال الأىاًن ئ يإ الأدتٍ  ًشتالثْ اهأدتبن ش  ب دان ًبَٗالا) شتأ فال

بكةل ئٌ ع ٓ ع  َْ الأدتٍ  بن الأىاًن ٍل ل ش  الى ٕ اهى  ٓ الٌايالع  

 .ع ٓ اهأدتبن 
 بىد اذتَاّ الثامَْ ئ ضل شةان ل أدتٍ  ع   ، 
   ْنىثالالالُ   ةالالالْ  ل  أالالدتبن ان ٍالالالؤةًا ئةًات ممالالالث ن ل يالالالُ   اذتَالالاّ الثامَالالال

 .ندتٍبو  إىل لى  ابةًات
     حتىالن ع  َالالا) الأىالالاًن ًاالن الال ًهلالالك بفٍالالاةّ احىالاآ الفالال ة باذتضالالٌت

شالاتا) ئً  اك فظَالْ ك الي  ،ع  ق ٍع االن اال)     ع بىد اً ع  ٌإ 

 الالْ ع الالٓ الالاليص ، ً ا الالأ أاعو  افاًلالالْ  شالالٌ   الالٓ شلابالالل االن الالاال) اللاٖال

 ضتٌ الأدتٍ  .     اكظتابَْ  اجتاهانو  ًني َْ الأدتٍ  

 هصـتويات اخلـربة   وحلياة الثاًية فى ا املهارات الالزهة للتدريب

 املختلفة

  ,.Simon,  B)  الَ ٌن،  امَىالا     (   479: 2014هك  كج شال   مبَالل عفشالٓ     

& Vanessa,P, 2010: 24)     (الٓ   اهأالدت  الأالٓ ظتال  ئن نأالٌ   لالدٔ     الةفاٍالا 

ْ      Second Lifeاذتَاّ الثامَْ ا  ك الا  الٓ    ا يالدتا شال  الةفاٍالا) ًاهوالاتا) الأليَال

 .  1لدًل  

 شىأٌٍا) ارتربّ اه أ فًْذتَاّ الثامَْ  ٓ ا اهواتا) الج شْ ل أدتٍ    1 لدًل  

 شىأٌٔ الةفإّ الأليَْ

 اهألد  اال ا ٓ اهبأدَٖن 

 الأيظَ 

 إمكإ حىا 

 secondالدىٌل إىل 
life 

 Avatarنىدٍل شظو  

ش إ ًبيإ اهبامٓ ًالةاٖيا) 

 ل ى  َْ الأدتٍبَْ
 ت ع ال ٌتًش فا) الٌ اٖ 

 إةاتّ الةاٖيا) إمكإ ًن  َ  اهبامٓ
 إمكإ ًن  َ  اهبامٓ

إل إ احملاة ا) اللكَْ 

 Avatarلل

 الأحة 

 الى  ًادت ٌآ
 الأيلل
 البحث

باهفانَ  اب ا َْ اهى  ْ 

 ب ٌحْ اهفانَ 
 اهى  ْ باللٌاٖ  ال َٖىَْ
 الأحة  باليٌا ل اهفأٌحْ

 شى  ْ اللٌاٖ  اهألدشْ 
 إةاتّ ابتا ٓ ًادتفت 

  ب  اكعداةا) اهألدشْ

 االن ال

 احملاة ْ الي َْ
شكاهدّ الفَدٌٍ/  

 اال أ اط ه فا) ال ٌ)

 اه ا ج) الفٌتٍْ
 احملاة ا) الي َْ

 ىا  الك  ٓاذت

نلدٍ  شلاقع الفَدٌٍ ًش فا) 

 ال ٌ)
 إةاتّ اا ٌعا)

 زت ٌعا) ال  اٖل الفٌتٍْ
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 اةور الثاًى :  أمناط التدريب االلهرتوًى  

 : هفهوي التدريب اإللهرتوًى 

  1:2014 ،ى  الالى  الىالالىَد عبالالد الالال ا    نىالالدة) نى ٍفالالا) الأالالدتٍ  االلةنًمالالُ  

 الأ دا   ا ال  نل َالدٔ ٍىأ الد ع الٓ      Active Trainingبأمى مظا  ندتٍ  مك  

 الأفاةّ شال  الى  َالْ    شٌايع شبةْ اكمنمال     لأٌةالَل اهى ٌشالا) ل  أالدت  ًاال    

الأدتٍبَْ بةا الْ لٌامبوالا ةًن االمألالال إىل شٌيالع الأالدتٍ  ًةًن ًلالٌة اهالدت         

ًاهأدتبن  ٓ مفس اذتَف اهةامٓ شع حتلَع الأفاعالل  ج الٓ اببىالاة   احملأالٌٔ     

اهالدت  ًاهأالدتبن   ًإةاتّ الى  َالْ الأدتٍبَالْ      –اهأالدتبن   – ي الٓ  الأدتٍبٓ ال

 بأ  ط ًي  ًئيل نة فْ . 

 : الفرم بني التدريب التكليدى والتدريب  اإللهرتوًى 

الف   بن ىثٌا) الى ل  ٓ كل شال  الأالدتٍ  الأل َالدٔ      2 ٌٍ   لدًل

 ًالأدتٍ  با أ دا  الكبةْ .

 االلةنًمٓلأدتٍ  الأل َدٔ ًالأدتٍ    شلاتمْ بن ىثٌا)  ٓ ا2لدًل  

    78 -77 :2003  عبد ال مح  نٌ َع ، 

 الأدتٍ  اكلةنًمٓ الأدتٍ  الأل َدٔ ًلى اهلاتمْئ

حتدٍد االحأَالا) 

 الأدتٍبَْ

حدة الغاٍا) ًابهداف  ًاهأدتبن 

اهىأود ن ل أدتٍ  ًالبَْٗ الأٓ 

  َأ   َوا الأدتٍ  .

ًاهأدتبن   حدة الغاٍا) ًابهداف

اهىأود ن ل أدتٍ  ًالبَْٗ الأٓ  َأ  

  َوا الأدتٍ  .

حتدٍد ًاىأَات 

 الأدتٍ 
 كأكث  الث   شجٖ ْ ل أدتٍ  . كأكث  الث   شجٖ ْ ل أدتٍ  

حتدٍد ئ  ٌ  

 ع و اهى ٌشا)

حدة الث   الأدتٍبَْ اهيا بْ 

لى و شٌ ٌعا) ًستأٌٍا) 

 الربماشج.

تٍ  ع ٓ حدة الث   اهيا بْ ل أد

الكبةْ ًخت  ابةًا) ًالأثبَلا) الأٓ 

  ألٌ  بى و اهى ٌشا) ش  ىجهلا .

قات الىا  ً ع اك

ل  يوج الأدتٍبٓ 

 ن  َ  ادت ىا) 

 الأدتٍبَْ  

حدة اال الَ  الأدتٍبَْ اهيا بْ 

هٌ ٌعا) الأدتٍبَْ ًحالا) 

اهأدتبن   ةتا ْ اذتالْ ، احملاكاّ ، 

  .احملا  ا) ، اهيايكْ 

حدة ادت ىا) الأدتٍبَْ ًشٌ ٌعانوا 

 الَ  ابكث   اع َْ ليلل اهواتا) ًاب

ًاهىاتف ع ٓ الكبةْ   اذتٌات اهباش  ع ٓ 

الكبةْ ، ب اشج ، يٌاٖ  عياًٍ  الربٍد 

 اكلةنًمٓ  

عداة شتثثا) إ

 الى ل

دة كَفَْ عتاكأ  اهىأيد الأٓ 

ع و اهى ٌشا) ، ًالدًت اللٔ 

ٌن ًاهدت  ، ًكَ   َ ىبى اهأدتب

  َأ  نلََ  الربماشج .

تلاط إي  بأٌ َع الأفاعج) ًىثٌا) 

   ، ًىثٌا) ع و ًنى ىل اهى ٌشا) اب

. 

عداة ًاىأَات اهٌاة إ

 الأدتٍبَْ

ي  برعداة الكفا َا) ًكأَبا) الى ل 

 ج  ، نى َ ا) ابمكثْ ، خت  اب

 الأدتٍبَْ اهيا بْ.

الج شْ  ي  برعداة اهٌاة الأدتٍبَْ

ل أدتٍ  ع ٓ الكبةْ اكاتكْ ئعضإ 

   ٍع الأ  َ  .

 نلََ  الربماشج

تالع اهٌاة ًاحملأٌٔ الأدتٍبَٓ 

ًاليأاٖج اليواَْٖ الياشْٗ ع  كل 

 ىثٌّ ش  ىثٌا) الأ  َ  .

ي  بى ى ْ ش  اه الىا) الىأبات ةيْ 

اهٌاة ً اع َأوا ًً ٌحوا ، ًاين  شان اي 

 شيا با ل أحىن

 التدريب اإللهرتوًىخصائ : 

  ْ  Nakamura,C,2012)ماكالالاشٌ ا  (ئكالالد) الةالالث  شالال  الدتا الالا) كدتا الال

عبالالد  ةتا الالْ ، ً  83 :2006ةتا الالْ  ست الالد لالالاب  ً   2009:ًةتا الالْ  ممالالدً   الالاي 

ٓ   ،   53  : 2003الالالالال مح  نٌ َالالالالع ،    ،   ش كالالالالالف   2003 ، ًةتا الالالالْ  عالالالالاةل ش الالالالثف
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ْ  116 -112 :2002الأثٌٍ  الأةيٌلالٌلٓ ،   ٔ       ًةتا ال  ,Elizabeth) الَفابَالث،  شالات

S  & Mary,R,2002:323 – 340   ْ ىان (، ًةتا(Khan,H,2001   ع ٓ الةث

 : ًهٓ كا نٓ ارت اٖص الأٓ ٍأ َف بوا الأدتٍ  االلةنًمٓش  

    الأفاع َالْ : ًٍل الالد بوالالا الأفاعالالل  يالالآٖ االجتالاي بالالن اهأالالدت  ًاهالالدت  ئًبالالن

مالالى ، ئً بالالن اهأالالالدت  ًاحملأالالٌٔ الأالالدتٍبٓ ئً ًالوالالْ الربمالالالاشج       اهأالالدت  ًئي ا 

  ًشيظٌشْ الأدتٍ .

         الأةاش َْ : ًالأٓ ٍل د بوالا نةاشالل مجَالع عياةال  الأالدتٍ  اكلةنًمالٓ شالع

 بىضى البى  لأحلَع ابهداف  اه لٌّ.

      ح ٍالالالْ الأالالالدتٍ  ًالأى الالالَ  ًالالالالأحة  : حَالالالث غتأالالالات اهأالالالدت  ًيالالال  ًشةالالالان

 الأدتٍ  .
 ًٍل د بوا ا أ  اتٍْ الأدتٍ  شدٔ اذتَاي . ٍْاال أ  ات : 
 . ْنٌ   الٌي  ًىف  الأة ف 
 .  ٍعاهَْ الأدت 
 .  ٍعْ الأدت   
 .  ٍالأيٌط  ٓ ً اٖ  ب اشج الأدت 
    ةلل ع  َْ الأدتٍ  :ش  حَث إكىا  اهىاتف ًاال ةاتًاهواتا)  ه أ ال

 اهأدتبن .
 .اال اتّ ًالأحفَف 
 لأفا  .الأَى   ٓ االتنبا  ًاال 

  اةور الثالث : منط التدريب التشارنى 

  بأمى من  ش  الأدتٍ  اللاٖ  ع الٓ   Elaina,  E, 2010: 101  إالٍيا (ع  ى 

الأفاعالالل االلأ الالاعُ بالالن اهأالالدتبن حَالالث ئموالال  ٍى  الالٌا مل زت ٌعالالا) ةالالغ ّ       

ٍأكالالاتكٌن مل إصتالالا  اهو الالْ ئً حتلَالالع ئهالالداف نى َ َالالْ شكالالنكْ شالال  ىالالجل 

ْ مل لود شيىع با الأ دا  ىالدشا) ًئةًا) االن الال ًالأٌاةالل     ئمكثْ مجاعَ

اه أ فْ عرب الٌٍ ، ًش      وٌ ٍ كالف ع الٓ نٌلَالد اهى  الْ ًلالَس ا الألباهلا،       

ًٍأحالالٌل الأى الالَ  شالال  مظالالا  شأ  كالالف حالالٌل اهالالدت  ٍىالالَث  ع َالالى إىل مظالالا           

 شأ  كف حٌل اهأدت  ًٍكاتم  َى اهدت .

 : إشرتاتيحيات التعلى التشارني 

الىدٍالالد شالال  ا الالنانَجَا) الالالأى   الأكالالاتكُ ًهالاللا شالالا ئكالالد) ع َالالْ     ٌٍلالالد

 ،   تٍوالا    2014 ،   حىال  البالانع،    Zhao & Kanji , 2001, 7ةتا الْ كالج  شال      

  :2014الغٌل، 

 : اشرتاتيحية التعلى التشارني داخم اجملووعات 

ع الالالُ ئموالالالا زت ٌعالالالْ زت ٌعالالالْ شيظ الالالْ شالالال      اال الالالنانَجَْنىالالال ف هالالاللي  

ى الالْ اهأةاش الالالْ الالالي نالالالأ  عالالرب الٌٍالالال  بوالالدف ئةاتّ اهكالالالاتكا)     ابلالال إا) اهأدا 
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الأى َ َالالْ بالالن ئعضالالإ زت ٌعالالى الالالأى  ، اَالالث نى الالل كالالل زت ٌعالالى ةاى َالالا       

، شالع  2.0شيف  ْ عال  اا ٌعالا) ابىال ِ عال  ق ٍالع ئةًا) ستالدةّ شال  الٌٍال          

ًلالالالالٌة نٌلَالالالالْ ًئتشالالالالاة ل  الالالالأى  ، ًةالالالالٌال  لأحلَالالالالع ابهالالالالداف الالالالالي ً الالالالى    

 ئل وا. اال نانَجَْ ش  

 : اشرتاتيحية التعلى التشارني بني اجملووعات 

ئموالالالا زت ٌعالالالْ زت ٌعالالالْ شيظ الالالْ شالالال     ع الالالُ اال الالالنانَجَْنىالالال ف هالالاللي  

لالال إا) اهأداى الالالْ اهأةاش الالْ الالالالي نالالأ  عالالالرب الٌٍالال  بوالالالدف ئةاتّ اهكالالالاتكا)     اال

ئةًا) ستالالدةّ شالالع الأى َ َالالْ بالالن ئعضالالإ زت ٌعالالى الالالأى   ةاى َالالا  عالال  ق ٍالالع    

قجط ع ُ شت لا) ئعضإ اا ٌعالا) ابىال ِ، اَالث نى الل     . شع اال2.0الٌٍ  

كالل زت ٌعالْ ةاى َالا  شالع شيحوالا ةالجحَْ اب الأفاةّ شال  ىالربا) اا ٌعالالا)          

ابىالال ِ شالال  ىالالجل شكالالاهدّ الأفالالاعج) الأكالالاتكَْ بالالن ئعضالالإ اا ٌعالالا)        

اه أ فالالْ شالال  ىالالجل شكالالاهدّ الأفالالاعج) الأكالالاتكَْ بالالن ئعضالالإ اا ٌعالالا)      

 2.0ظوالٌت ئً الأح ٍال  ئً الأىالدٍل  َوالا عال  ق ٍالع ئةًا) ًٍال         اه أ فْ بالدًن ال 

احملالالدةّ، شالالع ًلالالٌة نٌلَالالى ًئتشالالاة ل  الالأى  ، ًةالالٌال  لأحلَالالع ابهالالداف الالالي         

 ً ى  اب نانَجَْ ش  ئل وا .

  : املهــــارة واإلحتياجــــات التدريبيــــة ألخصــــائى اةــــور الرابــــر

  تهٌولوجيا التعليى

  هفهوي املهارةskills : 

  بأمالالى الىالال ٌم اهالالأى      657: 2002شتأالالات ،  الالؤاة عبالالد ال ثَالال      ع  الالى   ئشالالال 

ئًاهةأىالال  الالاللٔ ٍأالالٌا   لالالى شالال قان لٌه ٍالالان : ئًهل الالا ئن ٍةالالٌن شٌلوالالا ضتالالٌ       

 إح ا  اهلدف ئً الغ و  ٓ ئي   ًي  ، ًئيل لود ممة . 

  : هفهوي االحتياجات التدريبية 

موالالالاا شى ٌشالالالا)    اكحأَالالالالا) الأدتٍبَالالالْ بأ 100: 2010عالالال ف  عالالالاش  الةبَىالالالٓ،  

ًشوالالالالاتا) ٍالالالال اة نيظَ والالالالا ئً نىدٍ الالالالوا ئً نغَ هالالالالا بىالالالالب  شىالالالالأجدا) ع  َالالالالْ   

 ًإمىامَْ ًنةيٌلٌلَْ ًنيظَ َْا .       

  :إجراءات البحــث 

  ات البحث اذتالُ ً ع زت ٌعْ ش  اكل إا) الأالَْ:  

 لإللابْ ع  ئ ٗ ْ البحث ل انباط اكل إا) الأالَْ  :

  للتحربة وتتضوٍ : أوال : هرحلة اإلعداد 

         االقجط ع ٓ البحٌر ًالدتا الا) الىالابلْ الأالٓ هلالا عجيالْ اٌ الٌط البحالث

لج الالالأفاةي شيوالالالا  الالالٓ إعالالالداة اةبَالالالا) البحالالالث شالالال  ماحَالالالْ ًن الالال َ  البَٗالالالْ       

 الأدتٍبَْ اهلنحْ .
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       ّإعداة شٌاة اهىادتْ الأج ٍبَْ: ًهٓ عباتّ عال  بَٗالْ الأالدتٍ  ةاىالل اذتَالا

  .Second lifeالثامَْ  

  :  إعداة ئةًا) البحث   بياٖوا ًاىأباتها ً بثوا 

         إىأبالالات الأح الالَ ٓ للَالالاآ ادتامالال  اهى  الالٓ اهالال نب  بالالاحملأٌٔ   بياٖالالى

 ًحتةَ ى ًإلا نى  .  

        بثايالالالْ شجحظالالالْ للَالالالاآ ادتامالالال  اهوالالالاتٔ اهالالال نب  بالالالاحملأٌٔ   بياٖالالالى

 ًحتةَ وا ًإلا نوا  .

     الٓ إةاتّ بيوالا الأى َ َالْ      ئى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى الَ     60عَيْ شةٌمْ شال 

 احا ظْ الل ٌَبَْ ا أ   اه احل .

 : ٍااًيا : هرحلة التطبيل وتتضو 

 . الأثبَع اللب ٓ بةًا) اللَاآ ًتةد اليأاٖج 
 . ْعلد ل ىْ متوَدٍْ شع ئ  اة الىَي 
 . ْنيفَل الأج ب 
 . الأثبَع البىدٔ بةًا) اللَاآ ًتةد اليأاٖج 

 االثا: هعاجلة الٌتائخ وتتضو : ٍ 

 . نبٌٍ  ًلدًلْ اليأاٖج 
  شىادتْ اليأاٖج إح اَٖا ًنفى ها بر أ دا  ب ماشجSPSS . 
 . شيايكْ اليأاٖج ًنفى ها 
 . َْ نلدٍ  نٌةَا) ًشلنحا) ببحٌر ًةتا ا) شىألب 

 : ًتائخ البحث وتفصريها 

 الأحلع ش  ةحْ الف ًو ابًل :

اا ٌعالْ  ةتلالا)  بالن شأٌ الثٓ    0.05عيالد شىالأٌٔ    ٌٍلد     ةال اح اَٖاا

الأج ٍبَْ  الأدتٍ  الأكاتكٓ  يب َا ًبىدٍا  ٓ االىأبالات الأح الَ ٓ ل الا     

 االأثبَع البىدٔ

يالالا  الباحالالث بأثبَالالع اكىأبالالات ع الالٓ الىَيالالْ    ابًل الىأبالالات ةالالحْ الفالال و  

  ج ٌعالالْ ل الأثبَالالع اللب الالٓ ًالبىالالدٔ بوالالدف الأىالال ف ع الالٓ ةاللالالْ الفالال   بالالن 

 T  اىأبات ا)ا ل ىَيا) اه نبثْ حىا  ًل ،  الأدتٍ  الأكاتكٓ  الأج ٍبَْ

Test  عالال  ق ٍالالع ب مالالاشج    اللب الالٓ ًالبىالالدٔ   بالالن مأالالاٖج الأثبَالالعSPSS 18  

 :ًنأض  اليأاٖج  ٓ ادتدًل الأاىل

   ج ٌعْ الأج ٍبَْالأثبَع اللب ٓ ًالبىدٔ لةتلا)  ٓةاللْ الف   بن شأٌ ث : ٌٍ   3  لدًل  

االىأبات  ٓ ل أدتٍ  الأكاتكٓ  

 اهأٌ   الىدة لأثبَعا
االضت اف 

 اهىَاتٔ

يَ ْ  ة. 

 ا)ا

 الداللْ
Sig. 

 شىأٌٔ الداللْ

 2,312 13,37 30 يب ٓ

29 147,930 0.000 

ةالْ عيد شىأٌٔ 

 1,675 55,57 30 بىدٔ 0.001
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  ، ًهاللا ٍالدل ع الٓ    0.00ئن شىالأٌٔ الداللالْ شىالاًٍا         3    ًٍأض  شال  لالدًل  

 الأثبَالالالع اللب الالالٓ ًالبىالالالدٔ ةتلالالالا) ٓشأٌ الالالث إح الالالاَٖا بالالالن ًلالالالٌة  الالال   ةال

ٓ   ج ٌعالالْ الأج ٍبَالالْ  ل  الالٓ   0.01عيالالد شىالالأٌِ الداللالالْ     الأالالدتٍ  الأكالالاتك

ٓ ، ًحَالالالث ئن شأٌ الالال  ةتلالالالا)  االىأبالالالات الأح الالالَ ٓ   شىالالالاًٍا   الأثبَالالالع اللب الالال

ٔ   ًشأٌ   ةتلا) 13,37  ئن   ،  واللا ٍالدل ع الٓ    55,57شىالاًٍا     الأثبَع البىالد

 ابًل. يبٌل الف و  ٍأ    ًش  بىدٔ. الف   ل ا  الأثبَع ال

ٌٍ   مأاٖج  الأح َل اهى مل بن زت ٌعا) الأج ٍ   ل أدتٍ  الأكاتكٓ    1 شةل   

 : الأحلع ش  ةحْ الف ًو الثامُ

بالن شأٌ الثٓ ةتلالا)     0.05ٍيص ع ٓ اٌٍلد     ةال اح اَٖا عيد شىالأٌٔ  

 ٍ ا  الٓ بثايالْ اهجحظالْ    اا ٌعْ الأج ٍبَْ  الأدتٍ  الأكاتكٓ  يب َا ًبىالد

 ل ا  الأثبَع البىدٔا

يا  الباحث بأثبَع بثايْ اهجحظْ ع ٓ الىَيْ بودف الأى ف ع ٓ ةاللالْ  

الفالالالال   بالالالالن الأثبَالالالالع اللب الالالالٓ ًالبىالالالالدٔ ل  ج ٌعالالالالْ الأج ٍبَالالالالْ  الأالالالالدتٍ    

   بالالن مأالالاٖج T Testالأكالالاتكٓ  ، ًل حىالالا  اىأبالالات ا)ا ل ىَيالالا) اه نبثالالْ   

  ًنأضال  اليأالاٖج  الٓ    SPSS 18بىالدٔ عال  ق ٍالع ب مالاشج      الأثبَالع اللب الٓ ًال  

 ادتدًل الأاىل:

  ٌٍ   ةاللْ الف   بن شأٌ ثٓ ةتلا) الأثبَع اللب ٓ ًالبىدٔ ل  ج ٌعْ الأج ٍبَْ    4لدًل   

 الأدتٍ  الأكاتكٓ  ٓ بثايْ اهجحظْ

 اهأٌ   الىدة الأثبَع

االضت اف 

 اهىَاتٔ

 ة. 
يَ ْ 

 ا)ا

 الداللْ
Sig. 

 ٔ الداللْشىأٌ

 8,775 21,63 30 يب ٓ

29 84,754 0.000 

ةالْ عيد شىأٌٔ 

 5,146 118,27 30 بىدٔ 0.001

  ، ًهالاللا ٍالالدل ع الالٓ 0.00ئن شىالالأٌٔ الداللالالْ شىالالاًٍا       4   ًٍأضالال  شالال  لالالدًل

ًلالالالٌة  الالال   ةال إح الالالاَٖا بالالالن شأٌ الالالثٓ ةتلالالالا) الأثبَالالالع اللب الالالٓ ًالبىالالالدٔ   

   الالٓ 0.01تكٓ عيالالد شىالالأٌِ الداللالالْ    ل  ج ٌعالالْ الأج ٍبَالالْ الأالالدتٍ  الأكالالا   

  21,63بثايالْ اهجحظالالْ ، ًحَالث ئن شأٌ الال  ةتلالا) الأثبَالالع اللب الٓ شىالالاًٍا       

  ،  واللا ٍالدل ع الٓ ئن الفال       118,27ًشأٌ   ةتلا) الأثبَع البىالدٔ شىالاًٍا     

 .  الثامٓل ا  الأثبَع البىدٔ. ًش     ٍأ  يبٌل الف و 
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اتٔ بن زت ٌعا) الأج ٍ   الأدتٍ  الأكاتكٓ ٌٍ   مأاٖج  ابةإ اهو   2 شةل  

 الأحلع ش  ةحْ الف ًو الثالث :

الالالالاللٔ ٍالالالاليص ع الالالالٓ اال ٌٍلالالالالد  الالالال   ةال اح الالالالاَٖا بالالالالن شأٌ الالالالثٓ ةتلالالالالا) 

اتكٓ بىالالالالالدٍا  الالالالالٓ االىأبالالالالالات اا ٌعالالالالالْ الأج ٍبَالالالالالْ لالالالالالي   الأالالالالالدتٍ  الأكالالالالال

 االأح َ ٓ

ع الٓ  يالا  الباحالث بأثبَالع االىأبالات الأح الَ ٓ ع الٓ الىَيالْ بوالدف الأىال ف          

الأالدتٍ  بأل الٓ الٌٍال       –ةاللْ الف   بن اا ٌعأن  الأدتٍ  الأكاتكٓ 

  بالن مأالاٖج اا الٌعأن عال      T Testًل حىا  اىأبالات ا)ا ل ىَيالا) اهىالأل ْ     

   ًنأض  اليأاٖج  ٓ ادتدًل الأاىل:SPSS 18ق ٍع ب ماشج  

الأج ٍبَأن  الأدتٍ  الأكاتكٓ   ٓ  ةاللْ الف   بن شأٌ ثٓ ةتلا) اا ٌعأنٌٍ        5  لدًل  

 االىأبات

 اهأٌ   الىدة اا ٌعْ

االضت اف 

 اهىَاتٔ

 ة. 
يَ ْ 

 ا)ا

 الداللْ
Sig. 

شىأٌٔ 

 الداللْ

 0.000 16,597 58 1,675 55,57 30 الأدتٍ  الأكاتكٓ

ةالْ عيد 

 0.001شىأٌٔ 

ٍالالدل ع الالٓ   ، ًهالاللا 0.00ئن شىالالأٌٔ الداللالالْ شىالالاًٍا      5    ًٍأضال  شالال  لالالدًل 

ًلالالالٌة  الالال   ةال إح الالالاَٖا بالالالن شأٌ الالالثٓ ةتلالالالا) اا الالالٌعأن الأجالالال ٍبَأن    

   الالٓ االىأبالالات الأح الالَ ٓ ،   0.01 الأالالدتٍ  الأكالالاتكٓ  عيالالد شىالالأٌِ الداللالالْ      

ًحَث ئن شأٌ   ةتلا) اا ٌعالْ الأج ٍبَالْ ابًىل  الأالدتٍ  الأكالاتكٓ      

ٍ .  55,57شىالاًٍا       الأكالالاتكٓ الأالالٓ ًٍ لالالع  الباحالالث هلالالك إىل : ئن بَٗالْ الأالالدت

ل ن الال َ وا بكالالةل مكالال  شالال  ىالالجل الأفاعالالل ًالأكالالاتم ، ًئنالالا  الأالالدتٍ  شالال    

ىجهلالالا ًيالال  ئقالالٌل ل أفاعالالل امىةالالس ع الالٓ اكأىالالا  اهوالالاتا) الأدتٍبَالالْ هالالدف    

 secondالبحث ، ًنٌ   ا ضل الظ ًف ًالأٓ ش  اه وا بَْٗ اذتَالاّ الثامَالْ    

life .  

 الأحلع ش  ةحْ الف ًو ال ابع :

بالالالالن شأٌ الالالالثٓ ةتلالالالالا)  ٌٍلالالالالد  الالالال   ةال اح الالالالاَٖاال ٍالالالاليص ع الالالالٓ ا الالالالاللٔ

 ااا ٌعْ الأج ٍبَْ لي   الأدتٍ  الأكاتكٓ بىدٍا  ٓ بثايْ اهجحظْ 
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ع ٓ الىَيْ بودف الأى ف ع ٓ ةاللالْ   بثايْ اهجحظْيا  الباحث بأثبَع 

اىأبات ا)ا ل ىَيالا)   حىا  ًل،  اا ٌعأن  الأدتٍ  الأكاتكٓ   الف   بن

  SPSS 18عالال  ق ٍالالع ب مالالاشج     اا الالٌعأن  بالالن مأالالاٖج  T Test  هىالالأل ْا

 :ًنأض  اليأاٖج  ٓ ادتدًل الأاىل

  ٓ َأن  الأدتٍ  الأكاتكٓ الأج ٍب أنا ٌعاةتلا)  ٓةاللْ الف   بن شأٌ ث  ٌٍ      6  لدًل  

 بثايْ اهجحظْ

 اهأٌ   الىدة اا ٌعْ

االضت اف 

 اهىَاتٔ

يَ ْ  ة. 

 ا)ا

 الداللْ
Sig. 

شىأٌٔ 

 الداللْ

 0.006 2,824 58 5,146 118,27 30 الأدتٍ  الأكاتكٓ

ةالْ عيد 

 0.001شىأٌٔ 

  ، ًهالاللا ٍالالدل ع الالٓ  0.00ئن شىالالأٌٔ الداللالالْ شىالالاًٍا       6 ًٍأضالال  شالال  لالالدًل  

أن الأجالالال ٍبَ أنا الالالٌعا ةتلالالالا) ٓإح الالالاَٖا بالالالن شأٌ الالالث  ًلالالالٌة  الالال   ةال

 الالالٓ بثايالالالْ اهجحظالالالْ .    0.01الداللالالالْ   عيالالالد شىالالالأٌِ  الأالالالدتٍ  الأكالالالاتكٓ / 

 ًٍ لع  الباحث هلك إىل :  

           ئن بَْٗ الأدتٍ  الأكالاتكٓ كالان هلالا ئ ال  كالب   الٓ بالث تً  الأىالاًن بالن

اهأالالالدتبن  الالالٓ اا ٌعالالالا) ًهلالالالك باالعأ الالالاة االظتالالالابٓ اهأبالالالاةل ، إه الحالالالو     

الباحالالالث محالالالاآ اهأالالالدتبن ئ يالالالإ نثبَالالالع الأج بالالالْ ًهلالالالك بان الالالال بأًيالالالا)   

ّ ، ًإبدإ الأى َلا) ًاكعجا  ًاك وا  بٌلوالا) مظال  نيكال  اهٌيال      ستدة

 الأدتٍبٓ .
       حت الالل كالالل شأالالدت   الالٓ اا ٌعالالْ الأكالالاتكَْ شىالالؤًلَْ   ةٍالالْ كنلالالان

ةتا ْ شٌ ٌط الأدتٍ  ، ك ا نأح ل كل زت ٌعْ نكاتكَْ اهىالؤًلَْ  

ًنلدٍ  الأغلٍالْ ال الىالْ ًالألالٌٍ   َ الا بَاليو  ،  لالد الحالو الباحالث هلالك          

  ىجل نى َ  ياٖد كل زت ٌعْ ىثْ نلىالَ  شٌ الٌط البحالث ًنٌ ٍالع     ش

اهوالا  ًاهىالالٌٗلَا) ًابةًات ، ًشال  ىالالجل شكالاتكْ اهأالالدتبن الأالٓ نكالال  اىل     

نٌلَالالالى ئ الالال اة اا ٌعالالالْ اىل اهٌايالالالع الأالالالٓ نأضالالال   شى ٌشالالالا) ها) ال الالال ْ        

 اٌ ٌط البحث .

 : هٌاقشة الٌتائخ وتفصريها 

 ًعة  اتلاط اليأاٖج الُ  :

  احملأٌٔ الأدتٍبٓ ٍى و  ٓ ةٌتّ  ج َْ اببىاة مما ٍكةل لل  االمأباي

 ل  أدتبن .
          احملأٌٔ الأالدتٍبٓ  يالٓ بىياةال  الٌ الاٖ  اهأىالدةّ ًاهأ ث الْ  الٓ الي الٌي

 الثابأْ ًال  ٌ  ًال ٌت الثابأْ ، ًللثا) الفَدٌٍ لك   شفاهَ  احملأٌٔ .
      الىجيالالالْ بالالالن اهالالالدت      الالالاعد) احملاة الالالا) اه َٖالالالْ ًالي الالالَْ ع الالالٓ نٌقَالالالد

 اهأدتبن بىضو  البى  ، ًنٌ   لٌ ش  الدفٕ ًاللبٌل . ًاهأدتبن ًبن
   ًَْلٌة تًاب  بن عاي اذتَاّ الثامsecond life     ًٓاه الاةت اهٌلالٌةّ ع ال  

   شبةْ االمنم   اعد ع ٓ ا الأفاةّ اهأالدتبن شال  ش الاةت الالأى   ارتاتلَالْ       
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ا هلالال  عالالرب مظالالا  االن الالال اه ٖالالٓ بىالالاي       ع الالٓ شالالبةْ االمنمالال    ًن مجأوالال   

   . second lifeاذتَاّ الثامَْ  
      ّالأىفٍالالف االظتالالابٓ شالال  لامالال  اهالالدت  ا أ الال  ئةًا) ًً الالاٖل عالالاي اذتَالالا

   الٌإ كالان الأىفٍالف  ٌتٍالا   نفاشيَالا   ئً ش لالأ    ال          second lifeالثامَالْ   

 نفاشيَا  .
      ًهلا شاٍأفع شع ةتا الْ كالج شالKruk, M, 2014: 52-67)  (Kotsilieris, 

T. & Dimopoulou, N, 2013) (Owens,et al,2009) ; Castronova, E, 

2001)( Prentice, S,2008) (Wainfan, L., & Davis, P, 2004) 

  توصيات البحث: 

مل  الالالٌٕ عالالال و مأالالالاٖج البحالالالث ًشيايكالالالأوا ًنفىالالال ها ، عةالالال  ا الالالأ جي 

 الأٌةَا) الأالَْ :

 ع ل شأ   ْ بى الآٖ نةيٌلٌلَالا الأى الَ      علد ةًتا) ندتٍبَْ ًًتش

  ًنأضالال   ن الالك الالالٌتش   second lifeع الالٓ إ الالأ دا  عالالاي اذتَالالاّ الثامَالالْ    

ئه َأوا، ًى اٖ وا، ًئةًانوا، ًشأث با) نٌظَفوا ًةزتوا، باك ا ْ إلالُ  

نالدتٍبو  ع الالٓ نثبَلوالالا  الالٓ اهلالال تا) الدتا الالَْ اه أ فالالْ، ًشالالا ٍأى الالع بالالللك  

نانَجَا) نى َ َالالالْ حتالالالدة ةًت االى الالالآٖ  شالالال  ن الالال َ ا) شتأ فالالالْ ًإ الالال  

 عيد نٌظَفوا. ًاهدت 
      ْعلد ةًتا) ندتٍبَْ لةا ْ اهى  ن عرب عالاي اذتَالاّ الثامَالsecond life   

ًنٌ   الةٌاةت الفيَْ ًاالكاةعَْ اهىٌٗلْ عال  ن ال َ  اهلال تا) ش اعَالْ     

 للًٔ االحأَالا) ارتاةْ .

  :البحوث املكرتحة 

 َالاّ الثامَالْ    ا أ دا  عاي اذتsecond life      ًٔةاىالل نثبَلالا) ادتالٌال لالل  

 االحأَالا) ارتاةْ .
      ْنالالدعَ  عالالاي اذتَالالاّ الثامَالالsecond life     الالٓ الأالالدتٍ  ًنٌظَفالالْ عالالرب   

  أفاةّ  ٓ شتأ   اه احل الأى َ َْ .شؤ ىْ حةٌشَْ لج
 . ْةتا ْ حت َ َْ هلاتمْ الىٌاي اال نا َْ اه أ ف 
  َالالع عالالاي اذتَالالاّ الثامَالالْ    ةتا الالْ شىٌيالالا) نثبsecond life    الالٓ شتأ الال   

 الٌق  الى بٓ. 

 هراجر البحث: 

 :أواًل: املراجر العربية 
 ، االتةن ، عاي الةأ  اذتدٍثْ . الأدتٍ  الفىال  2006امحد ارتثَ  ، تةا  ارتثَ    -

 ٌ اه  ٍْ.، اللاه ّ ، شةأبْ ابصت  ع   اليفس النبٌٔ  2002ئشال شتأات ،  ؤاة عبدال ثَ    -

،  13  قبَىْ الأى   الأكاتكُ عرب الٌٍ   ، زت ْ الأى َ  اكلةنًمُ ، ط 2014حى  البانع    -

 ، شأا  ع ُ ال با  الأالُ : 15/11/2014ًحدّ الأى َ  اكلةنًمُ ، لاشىْ اهي ٌتّ ،  ٍاتّ 
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=33&page=news&tas
k=show&id=419 

نلٌٍ  ىثْ الدتا ْ لكىبْ اهةأبا) ًالٌ اٖل الأى َ َْ بة َْ النبَْ   1999  محَد الىباحٓ -

 ، ك َْ النبَْ، لاشىْ ح ٌان . ت الْ ةكأٌتاّلاشىْ ح ٌان  ٓ  ٌٕ ابهداف اه لٌّ شيوا ، 

ْ شؤش ا) ع  كفاٍْ ب ماشج الدتا ْ بكىبْ اهةأبا) ًالٌ اٖل الأى َ َ  1991  ت ا اللا ُ -

: ضتٌ نى َ  ئ ضل با أ دا  نةيٌلٌلَا اهؤمت  الى  ُ ابًل بة َْ النبَْ لاشىْ ح ٌان ، 

 .، ئكأٌب   1 الأى َ   ٓ الٌق  الى بٓ ، اللاه ّ ، ادت ىَْ اه  ٍْ لأةيٌلٌلَا الأى َ  ، 

، ًحدّ  14  . الأدتٍ  الأكاتكُ اهأ اٍف ، زت ْ الأى َ  ابلةنًمُ، ط 2014تٍوا  ست د الغٌل    -

 ، شأا  ع ُ ال با  الأالُ :  15/11/2014الأى َ  اكلةنًمُ ، لاشىْ اهي ٌتّ ،  ٍاتّ 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=463 
 اكلةنًمُ ًالأى   الأفاع َْ اهأىدةّ بالٌ اٖ  الأى   ق ٍلي ئ    2009ى َفْ    ٍي  -

 ل ثالبا) الضٌَْٖ الى ًو ئلوفّ ا أ دا  شواتا) إكىا  مل م اكمن عرب الأكاتكُ
ةتا ا)  –. نةيٌلٌلَا الأى َ  باكحىإ  َ ل اه ك لاشىْ ل بيا) النبَْ بة َْ اهيأىبا)

 .262 -192ش  ،  –ًاٌر 

  ش احل ًىثٌا) ن  َ  ًنيفَل الأدتٍ  االلةنًمٓ ع ٓ شبةْ 2014الىىَد عبد ال ا     -

 لاشىْ اهي ٌتّ ، الىدة الىابع ، شأا  ع ٓ ال اب  ْ الأى َ  االلةنًمٓ،زت اكمنم 

 نثبَلا) ع  َْ . –نةيٌلٌلَا الأى َ  ًش اةت الأى   .. شفاهَ  مظ ٍْ   2007عاةل   اٍا   -

 ، ال ٍاو : شةأبْ 15ادتفٕ الثامٓ ،   ى ْ اه اةت النبٌٍْ  ٓ نةيٌلٌلَا الأى َ  ، تي   

 ال شد ماش ًن .

   اع َْ ا أ دا  كج ش  الربزتَا) ًاكمنم    ٓ ندتٍس شاةّ 2003ةل ش ثفٓ  عا -

 ، ك َْ النبَْ ، لاشىْ اال ه .ت الْ ةكأٌتاياهَةامَةا لثج  ال   الثالث االعداةٔ . 

،  الأدتٍ  اكةاتٔ ًابشيٓ : تؤٍْ شىاة ّ ل ل ن الٌاحد ًالىك ٍ   2010عاش  الةبَىٓ   -

 بحٌر ، لاشىْ ماٍ  الى بَْ ل ى ٌ  ابشيَْ ، ال ٍاو . ش كف الدتا ا) ًال

ني َْ اهٌاتة البك ٍْ با أ دا  الة بٌَن   -الأدتٍ  ع  بىد  2003عبد ال مح  نٌ َع  -

ًاكمنم  ، شٌ ٌعْ الأدتٍ  ًالأي َْ البك ٍْ ، ادتفٕ ارتاشس ، اللاه ّ : ش كف ارتربا) 

 اهويَْ لإلةاتّ ااَكا.

   اع َْ ب ماشج ندتٍبٓ ش  بىد باكمنم  ع ٓ شواتا) ا أ دا  ب اشج 2006ست د لاب    -

ت الْ اذتا ٌ  ًالأح َل ًاالجتاّ ضتٌ الأدتٍ  بالكبةْ لدٔ ئى آٖ نةيٌلٌلَا الأى َ  ، 

 . ك َْ النبَْ باللاه ّ ، لاشىْ اال ه  .ةكأٌتاي

 لاه ّ .، ةات الة  ْ ، ال شيأٌلا) نةيٌلٌلَا الأى َ   2003ست د عثَى   -

   اع َْ ب ماشج ندتٍي ياٖ  ع ُ الأى   الأكاتكُ عرب الٌٍ  مل ني َْ 2010ست د ًالُ   -

    ةكأٌتايت الْ  لةنًمُ مل الأدتٍس،يٌلٌلَا الأى َ  اكةكفاٍا) نٌظَ  اهى  ن لأ

 ك َْ البيا) لاشىْ عن مشس.، شيكٌتّ

شواتا) اذتا   االىل  ٓ الأى َ  .   2002ش كف الأثٌٍ  الأةيٌلٌلٓ ًةع  اختاه الل ات   -

 . ً اتّ النبَْ ًالأى َ اللاه ّ : 
   اع َْ بَْٗ ا نا َْ  ج َْ االبىاة ع ٓ  ٍاةّ ةا ىَْ اكصتا  لدٔ الثج  2012ش ًّ حى    -

 ، لاشىْ عن مشس . ت الْ ةكأٌتايًاجتاهانو  صتٌ البَْٗ اال نا َْ ، 

ْ شلنحْ لأدتٍ  ئى اَُٖ نةيٌلٌلَا الأى َ  ع ٓ   شيظٌشْ الةنًم2009َممدً   اي   -

،  شىود ت الْ ةكأٌتاّ ا ،شواتا) ن  َ  بَٗا) الأى   الأفاع َْ اهىأ دي ع ٓ االمنم  

 الدتا ا) النبٌٍْ، لاشىْ اللاه ّ.

 ، اللاه ّ ، ةات الفة  الى بٓ . بَٗا) الأى   الأفاع َْ  2014مبَل عفشٓ   -

نثٌٍ  إعداة قج  شىبْ نةيٌلٌلَا الأى َ  بة َا) النبَْ اليٌعَْ  ٓ   2007هامٓ ئبٌ الفأٌ    -

 ، شىود الدتا ا) ، لاشىْ اللاه ّ ، ت الْ ةكأٌتّ  ٌٕ شىاٍ  ادتٌةّ الكاش ْ 

   اع َْ مظا  شلن  لبَْٗ نى   نكاتكُ عرب اكمنم  مل ني َْ شواتا)  2013ه   يا      -

الأى   لدِ قج  نةيٌلٌلَا الأى َ   ، ت الْ ةكأٌتاّ ، حل اهكةج) ًابجتاها) ضتٌ بَْٗ 

 ك َْ النبَْ اليٌعَْ ، لاشىْ عن مشس .
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  ئ   ا أ دا  الربزتَا) االلأ اعَْ اللاٖ ْ ع ٓ الأى َ  2010هَإ الىأَي، عفٍفّ قَ    -

الأليَْ شثبٌعا) اه كف الى بُ ل أى َ  ًالكبةُ ع ٓ الي ٌ اهو  لدٔ اهك  ا) النبٌٍا)ا. 

 .908 -837 ، ٌٍلٌَ، ي  شىألبل اةج  الأى َ  الى بُ اأ ع اهى  ْ جتات  ًشىاٍ  ًتؤٔ
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