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الفيديو( يف  -تكديه سكاالت التعله)الصورأثز اختالف منط 
املواقع اإللكرتوىية على تينية مهارات تصنيه الصور الزقنية 

1لدى طالب تكيولوديا التعليه
 

 لص:: امل 

سؿبديدددتؼلبل دددؾحبة شؼثؼرؾدددجبحثت جدددؾربطدددالبحث ضددددبحىلدددجثؿبكلب دددٍشبدَددد جقبةددداب

ػةشذؾددددقبدظددددجمحجبة ددددذؾربحث ددددؼمبػحثناذددددقبثدددداؽظربوجىددددت احزبونسددددجدسبد ددددج بحث ددددؼمبببب

حثفؼةؼٍؼب،بػذثكبدصبخٍخباؾجٌبأحنبحختٍلبمنطبةقاؽربىقجٌجبحثت جرب)صؼم،بفؾداؽؼ بب

جمحجبيفبحملؼحاددابحٌث ذلػسؾددق،بػحثت ددنلب جددكبحاتيددجببح جسددابحمل ددنيفبػحَ حنددؿبحملددنة طب ظدد

ة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقبوجىددت احزبونسددجدسبد ددج بحث ددؼمبحثفؼةؼٍددؼببث ددٍببة شؼثؼرؾددجبببب

حثت جؾر،بػذثكبدصبخٍخبكستجشبدؼا نيبة جؾذؾنيبأصداطذجبؽيدت ازبمندطبحث دؼمبيفبةقداؽربببببب

حثيقجٌجبحثت جؾذؾقبػحِخنبؽيت ازبمنطبحثفؾاؽؼبيفبةقاؽربحثيقجٌجبحثت جؾذؾق،بػةؼصحب

وددنيبدتؼىدد ؿب مرددججبح ذؼ ددقبب0.4. حثددقبكص ددجنؾجب شددابديددتؼلببحث ضدددبكل9بػرددؼ بفددنػ 

حثتزنؽ ؾدددقبحَػلبة  دددجبثدددشذطبةقددداؽربحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقب)صدددؼم ،بػ مردددججبح ذؼ دددقببب

حثتزنؽ ؾددقبحثخجسؾددقبة  نددجبثددشذطبةقدداؽربحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقب)فؾدداؽؼ ببيفبح جسددابحمل ددنيفبببببببببب

ب جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾق0ببػح جسابحَ حنؿبملظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبث

بدظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾق0ب–حث جذججبحملفتجصؾق9بىقجٌجبحثت جرب

The Effectiveness of the Various Styles for Presenting the 
Scaffolding Learning (Photo- Videos) in the Websites on 
Developing Skills of the Digital Photos Designing for the 

Learning Technology Students 
Asmaa Mosaad Yasein 

Prf. Dr. Maher Ismael Sabry,Prof. Dr. Soaad Ahmed Mohammed Shahin 

Dr. NagwaAnwr Ali  

Abstract  
This research aims at handling problem of the low academic 

achievement level for the learning technology students, and 
developing skills of the digital photos designing for them by using 
“Photoshop” program. This is throughout measuring the effect of 
the various styles for presenting the scaffolding learning (photos- 
videos) in the websites and identifying acquiring the cognitive and 
behavioral side relating to skills of the digital photos designing by 
using a program of Photoshop for the learning technology students. 
This is throughout producing two educational web sites; one of 

                                                           
 حبث مشتق مً رسالة ماجشتري 1
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them uses pattern of the photos in presenting the scaffolding 
learning and the other uses a pattern of video in presenting 
concluded that there are significant differences statistically when, 
0.05 and between the first experimental group scores average 
according to pattern of the scaffolding learning (photos) and the 
second. Experimental group scores average according to a pattern 
of presenting the scaffolding learning (video) in the cognitive and 
behavioral sides for skills of designing the digital photos in favor of 
the second experimental group. 

Key words: The scaffolding learning – Skills of the digital 
photos designing.  

 ـة: املكدمـ 

ددددصبحَ وؾدددججبببظظدددنجبة شؼثؼرؾدددجبحثدددت جربحٌث ذلػسدددؿبػة صدددجثبيفبادددخرلببب

حث جذؾدددق،بػصدددجصابطدددلحبحثت صدددؾحبأضبةنىددد ثبة شؼثؼرؾدددجبحثدددت جربحٌث ذلػسدددؿب

اؼحاابدجذؼٌبيفبد عدربدًىيدجةشجبحثت جؾذؾدقبػأصد ضبػح دضجيبثج ؾدجضبحَحدجمبببببببب

حإلجيجوؾدددقبحملذلة دددقب جدددؿبةؼظؾدددابة شؼثؼرؾدددجبحثت جدددؾربحٌث ذلػسدددؿبوجملًىيدددججبب

ؾدددقبحثت جؾذؾق0)ػثؾدددابببحثت جؾذؾدددقبجيدددجبجي جدددظجبلددداذبسقجدددقبسؼ ؾدددقبيفبحث ذجببببب

 23،ب1.22حىلجفجػل،ب

(* 

ب

ػدددددصبأطددددربة  ؾقددددججبة شؼثؼرؾددددجبحثت جددددؾربحإلث ذلػسددددؿبدؼحاددددابحٌسذلسددددثبببببب

حثت جؾذؾددق،بػثجذؼحاددابحٌث ذلػسؾددقبأطذؾددقبوجثةددقبػفجنددافبادد رلفبيفبحث ذجؾدددقبببببببب

حثت جؾذؾق،بصؾدبمتخحبصجققبحثؼصحبونيبحمل جربػحملت جر،بػةقؾابيفبةدؼفرلبحثؼادثببب

بذجؾقبحثت جربػةقؼزبوتضفؾوبحملت جذنيبثجت جر0ػح ظابػ  رب 

ػؽؼرابحث اؽابددصبحثامحىدججبحثدوبأػصدثبوجىدت احزبحملؼحادابحإلث ذلػسؾدقبيفبببببببب

 ػ محىدددقب)د ددد فؿب7..1حث ذجؾدددقبحثت جؾذؾدددقبدشظدددجب محىدددقب) ذدددابحثقج دددؿ،بب

 بػ محىدقببIrene&Demond ػ محىقب)8..1 ػ محىقب)طذيقبفنؽا،ب7..1م ؼحض،ب

(Dilek,et.al,2010ب1.22 بػ محىددقب)فددجةصبحملجثددك،ببب1.22ػ محىددقب)د ظددنبص،ذؾددا،ببب ب 

 ػ محىدقببBunymin&Ozunr,2012 بػ محىدقب)ب1.22ػ محىقب)ىشجمب  احىلذؾا،ب

(Rohonda,2012ػ محىدقب)د د فؿبأودؼبحثشدؼم،ببببب1.22 بػ محىقب)كدؾدحبؽٍددؼض،ببب 

ب 1.230 ػ محىقب) ذابىٍز،ب1.22 ػ محىقب)مؽظجزبحثةشاػم،ب1.22

ؼحاددابحإلث ذلػسؾدددقبػحملذؾددوحجبحث اؽدددافبحثددوبةقدددادظجبكٌبأضببببػمغددربفج جؾدددقبحملب

حملت جذنيبؽ دجسؼضبددصبو دلبحث د ؼوججبأحشدجمبةشعدؾربة جذظدر،بصؾددبؽت ن دؼضبببببببببب

كثؿباربطجنحبدصبحمل جؼدججبيفبٍ حب)س ؼصبػمىؼزبػصؼمبػصدؼجبػفؾداؽؼ ،ببب

ثلثكبفظربحيتجرؼضبكثؿبىقجٌجبحثت جربحثوبةدوػ طربوجمليدج افبػحثدا ربحثدلـببببب

                                                           
( A.P.A-6اإلصـدار الشــا)ض    -يف البحـث ااــالي وتـق توثيــق اانعيـة ا مريليــة لعلـه الــي ص    مت التوثيـق  

وجراتيــة )ا ــو قوســ   اصــة اســه املللــ  وســية اليشــر وأرقــاو ال ــ حا  ويف      لحيــث يــته تشــعيو املعلومــا  البب  
 ا مساء العربية اتبعت الباحثة االسه ا ول يليه االسه ا  ري.
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شلربوجثت جدحبػد ج دقبدت ج دججبحوتدؼـبػحملظدجمحجبحمل قدافبأاخدنبجيدجبببببببببؽيذض

ب 220،ب8..1اجسؼحبؽيت ؾ ؼضبدصبا حب)هؽشابحثيٍدؿبػ ذابمخؾً،ب

ػة ددددابىددددقجٌجبحثددددت جربٍدددد حبدددددصبأٍدددد جخبحثددددا ربحإل ددددجفؾقبثجذددددت جذنيببب

ػةيددج اطرب جددؿبةشعددؾربػدنحا ددقبة جذظددر0بػطددربؽيددت ذجؼضبدنحصددحبة جذظددربببببب

ب 0بAlias,2012,138ظربدصبحثيؾ نفب جؿبة جذظرب)حمل تجفقبػمت ش

ػطشددجتبة دددشؾفجضبمنؾيددؾجضبثتقددداؽربحثيددقجٌجبحثت جؾذؾدددق،بطذددجبحثيدددقجٌجببببب

،بػؽتيددربطددلحبحثددشذطبو سددعبغددرلبدددتةرلبببstable scaffoldingحثت جؾذؾددقبحثخجوتددقب

 adaptableػظدددجطنبثجذدددت جربلدددؼحخبحثؼادددث،بػحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبحملنسدددقبببب

scaffoingسظدجبددتةرلفبػاجوجدقبثجتٍٍدؿبػطدؿبةدتةرلبػفقدجيبٌىدت احزبببببببببػةتيدربو بب

حملت جربصؾدبؽتض ربيفبظظؼمطجبأػبحٌىتةشجمب شظدجبػفدربمغ تدعب)هؽشدابحثيدٍدؿبببببب

ب 21،ب8..1ػ ذابمخؾً،ب

ػةقددذلابحث اؽددابدددصبحَ وؾددججبػحثامحىددججبحثيددجوققبدشظددجب محىددقب)ٍددجطؾشجهببببببببب

ؾشجهبأمحدددابػ  دددابب ،بػ محىدددقب)ٍدددظب7..1 بػ محىدددقب)ىدددجدؿبىددد فجض،ببب6..1أمحدددا،ب

 ،بػ محىدقبب8..1 ،بػ محىقب)هؽشابحثيٍدؿبػ ذابمخدؾً،بب8..1حثج ؾابح وحم،ب

 ب1.22 بػ محىددددقب)كسددددجضبىدددد فجض،بZang&Quintan, 2010هحسددددسبػاؼستجسددددجب

 بوتَدزؾابحىدت ذجخبحثيدقجٌجبحثت جؾذؾدقببببب1.22ػ محىقب) ذابحثيدؾابػخخدنػض،ببب

وؾهددددججبحثددددت جربباذددددتةرلبة ددددذؾذؿبجيددددابأخددددلغبيفبحٌ ت ددددجمب شددددابة ددددذؾربب

حٌث ذلػسؾق،بفا ربحثت جؾربؽيدجسابػؽيدظحب ذجؾدقبحثدت جربػددصبحث ؼحددحبحشلجددقبببببببب

بثشزجابحملت جذنيبيفبطلغبحث ؾهججبحثت جؾذؾق0ب

ػاابأػصثب ا بدصبحثامحىججبحثيجوققبوضنػمفبكردنحمبدوؽدابددصبحثامحىدججببببب

حث ذجؾددددقبثامحىددددقبفج جؾددددقبحثيددددقجٌجبحثت جؾذؾددددقبػدشظددددجب محىددددقبأهغبػسددددؼحٌببب

(Nwous&Azih, 2011(بػ محىقبهحددلحسؼػسؼمجيجب Znmbrano& Noriega, 

 بػ محىددقبNuntrakune&Park, 2011 بػ محىددقبسجسؼةناددجسؿبػوددجمتب)ب2011

 بػ محىددددقب) ؾجددددقب1.22 ،بػ محىددددقب) ذدددداب جددددؿ،بCasem, 2013اجىددددرب)

ب 1.240 ،بػ محىقب)  ابحثؼحصابحث  ؾيؿبػفجنافبلع،ب1.24حثَظنـ،ب

رظدددثبحث جصخدددقبكثدددؿب محىدددقبحٌخدددتٍلبودددنيبمندددطببببببػيفب دددؼمبددددجبىددد ر،بةؼبب

حثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبحثخجوتدددقب)صدددؼم،بفؾددداؽؼ ػأحنبذثدددكب جدددؿبةشذؾدددقبدظدددجمحجببب

بة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثاـبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0

 :مشكلة البحح 

ثج ؼمفبحثناذؾقبأطذؾقبةنوؼؽقبوجثةقبحَطذؾق،بفجث ؼمفبح ؾدافبةةدعب دصبببب

ضددنػمـبةشذؾددقبدظددجمحجبة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقبخٌلبحث جذددجج،بثددلثكبفذددصبحث

ٍي0ب بثالبلجثابة شؼثؼرؾجبحثت جؾربصجثؾنج،بػكخ جنؿبة شؼثؼرؾجبحثت جؾربديتق 
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 ب6،ب5..1ػؽَرلباحبددصب)كودنحطؾربحىلدجمحؿ،ب ذدابحملق دح،ب ذدابحثدوغؾ ،بببببببب

كلبكا جخبحث ٍبب جكبحثت جرب شابةؼظؾابحث نػضبحث  نؽق،بػأسدعبؽدو ح بطدلحبببب

بدجبؽتربدنح جفبحَىًبػحمل جؽرلبحثفشؾقبػحثذلوؼؽقب شابة ذؾذظج0ببحإلا جخب ص

ا ددحبب- بو طذؾددقبكايددجببحمل جذددنيبب5،ب1.22ػاددابأػصددثب محىددقب) ددج خبىددنؽج،بببب

دظدددجمحجبحثت جددددحبددددابحث  دددنؽجج،بػةؼظؾفظدددجبيفبحث ذجؾدددقببببب-حخلاددددقبػأحشجنظدددجب

حث دؼمببحثت جؾذؾق،بػحثلـبؽَذحبحإلملجزبو شجصنبحثجةقبحث  نؽق،بػدظدجمحجبادنحمفببب

حثت جؾذؾددق،بػد ددجؽرلبة ددذؾذظج،بوجإل ددجفقبكلبكد جسؾددقبحٌىددت احزبحثددؼظؾفؿبببببب

ثدددد  لبأسددددؼحابحث  ددددنؽججبيفبحملؼحاددددابحثت جؾذؾددددقب ددددجبؽتشجىددددابدددددابأطدددداحفظجبببب

بػدقنمحةظجبػلن بةقؼسظج0بب

ػأػصكبدًمتنب)فؾٍ ثفؾجبحثاػثؿبحثخجسؿب َن بحث دؼمفبيفبحإل دٍزبػحثفشدؼضبببب

 ب جكبأطذؾقبسَدنبحقجفدقبحث دؼمفبػحث ضددبيفبد دجؽرلبة دذؾذظجبػكستجرظدجبببببببب6..1)

بػدؼحصفجةظج0ب

ػأػصددكبأؽضددجيبحملددًمتنبحثدداػثؿبصددؼخبحثخقجفددقبحث  ددنؽقب دشددجطسبراؽددافبيفبببببببب

ناؾددددج،بوضدددنػمفبةشذؾددددقبب بيفبة1.21جمدددجخبحٌة دددجٌجبػحثفشددددؼضبػحثت دددذؾر ب)ببب

بدظجمحجبحثخقجفقبحث  نؽقبثالباحبدصبحمل جذنيبػحملت جذني0ب

 بوضنػمفبةشذؾقبدظدجمحجبكستدجشبحث دؼمبببب1.24ػأػصثب محىقب)هؽشابحث زؾوـ،ب

بحثناذؾقبػحثتف رلبحث  نـبثالبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0ب

دصبخٍخبدجبةقاز،بؽتضضبحثاػمبحىلؾؼـبحثلـبةج  عبحث ؼمبحثناذؾقبا صاب

حثتقشؾددججبحمليددت ادقبيفبحث اؽددابدددصبح ددجٌج،بطددلحبدددصبسجصؾددق،بػأطذؾددقبةشذؾددقبب

حملظددجمحجبحث ذجؾددقبػحثتقشؾددقبحثت   ددؾقبثددالبلجثددابة شؼثؼرؾددجبحثت جددؾربدددصبببببببب

بسجصؾقبأخنل0ب

ج فبكستدددجشبحث دددؼمببػددددصبخدددٍخباؾدددجزبحث جصخدددقبوتدددامؽًبح جسدددابحث ذجدددؿبملدددبببب

حثفؼةؼغنحفؾقبث ٍببحثفناقبحثخجسؾقبايربة شؼثؼرؾجبحثت جؾربحثيشؼحجبحثيدجوققبب

ػرددداجبةددداسؿبثددداـبحث دددٍببيفبدظدددجمحجبة دددذؾربحث دددؼمبحثناذؾدددقبوجىدددت احزبب

ونسددجدسبد ددج بحث ددؼمبحثفؼةؼٍددؼب،بػ ددصبلنؽددربحملقددجوٍجبحثَ  ددؾقبثج جصخددقب

قددازبيفبح جسددابحث ذجددؿبببدددابحث ددٍببةدد نيبأسظددربحيتددجرؼضب  ددربثجذضتددؼـبحملبببببب

بثجذج فبسعنحيبٌختٍلبأىجثؾابة جذظر0

ػ جؾددعباددجضبدددصبحثضددنػمـبحث ضدددب ددصبد ج ددججبراؽددافبةددنة طبو ىددجؼبببب

ةقاؽربحثا ربثجذت جذنيبو نؽققبغرلبةقجؾاؽقبػفربحىدت اح حةظربثجتفج دحبددابببب

بطلغبحمل ج ق0ب

جػثددثببػاددابٌصعددثبحث جصخددقبأضبطشددجتبسددامفبيفبحثامحىددججبحثيددجوققبحثددوبةشببببببب

ىقجٌجبحثت جربػطشجتبحث ؾابددصبحثامحىدججبحثدوبأػصدثبوضدنػمفبػردؼ بحثدا ربببببببب
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 بػ محىددقبZang&Quintana,2010يفبوؾهددقبحثددت جربحإلث ذلػسددؿبدشظددجب محىددقب)ببب

ب 1.22)كسجضبى فجض،ب

ػاذضجػثدقبثجتةجدداب جددؿبدَدد جقب د ابدظددجمحجبة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقببب

جيدج بد ج دججبراؽدافبثنفدابببببثاـبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر،بصجػثدثبحث جصخدقبكبب

حمليددتؼـبحملظددجمـبثت ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقبػذثددكبدددصبخددٍخبة ددذؾرببدددؼا نيببب

ة جدددؾذنيبادددجنذنيب جدددؿبمندددطبحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبحثخجوتدددقبمن دددؿب)حث دددؼم،بببببب

بحثفؾاؽؼ 0

 :أسئلة البحح 

بمتخجثبأىهجقبحث ضدبيفبحثيًحخبحثننؾيؿبحِةؿ9

يفبحملؼحادابحإلث ذلػسؾدقب جدؿببببدجبأحدنبحخدتٍلبمندطبةقداؽربىدقجٌجبحثدت جربببببببب

بةشذؾقبدظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثاـبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر؟

بػؽتفنابدصبحثيًحخبحثننؾيؿبحثيجوربحَىهجقبحثفن ؾقبحِةؾق9

 ددددجبأحدددنبحخدددتٍلبمندددطبةقددداؽربىدددقجٌجبحثدددت جرب)صدددؼم بفؾددداؽؼ بيفبحملؼحاددداببب

حث ؼمبحثناذؾقبثدالبببحٌث ذلػسؾقب جكبةشذؾقبح جسابحمل نيفبملظجمحجبة ذؾر

 لٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر؟
 دددجبأحددنبحخددتٍلبمنددطبةقدداؽربىددقجٌجبحثددت جربفددكبحملؼحاددابحٌث ذلػسؾددق جكببببببب

ةشذؾددددقبح جسددددابحَ حنددددؿبملظددددجمحجبة ددددذؾربحث ددددؼمبحثناذؾددددقبثددددالبلددددٍبببب

بة شؼثؼرؾجبحثت جؾر؟ب)و جاقبةقؾؾربحملشتسبحثشظجنؿ 0ب

  :أهداف البحح 

 ؽظالبحث ضدبحىلجثؿبكل9
 ابأحنبحختٍلبمندطبةقداؽربىدقجٌجبحثدت جرب)صدؼم بفؾداؽؼ ببيفبحملؼحاداببببببببلاؽ

حٌث ذلػسؾقب جكبةشذؾقبح جسابحمل نيفبملظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثدالبب

 لٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0
 لاؽابأحنبحختٍلبمندطبةقداؽربىدقجٌجبحثدت جرب)صدؼم بفؾداؽؼ ببيفبحملؼحادابببببببب

لجذظددجمحجبة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقببحٌث ذلػسؾددقب جددكبةشذؾددقبح جسددابحٌ حنب

 ثالبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0

 :أهنيــــة البحــــح 

باابةيظربستجنسبحث ضدبحىلجثؿبيف9بب

 ةؼرؾعبسعنبحثقجنذنيب جؿبةدامؽًبدقدنمحجبة شؼثؼرؾدجبحثدت جربكثدؿبح ؼحسداببببببب

حمل نفؾقبػحملظجمحجبحثوبجيابحايجوظجبث ٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾربيفبة دذؾربب

بق0حث ؼمبحثناذؾ

 0حثت اؾاب جؿبأطذؾقبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبيفب ذجؾقبحثت جؾربػحثت جر 
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 لاؽابحثشذطبحملشجىاب شابةقاؽربحثيدقجٌجبحثت جؾذؾدقب دجبؽفؾدابحمل دذذنيبببببب

بحثت جؾذؾنيب شابة ذؾربىقجٌجبحثت جربيفبوؾهججبحثت جربحٌث ذلػسؾق0ب

 يفبكصاحذبكثقجمبحثضؼمب جؿباؾفؾقبحٌىتفج فبدصبحمليتضاحججبحثت شؼثؼرؾقب

سقجدددقبسؼ ؾدددقبيفبجمدددجخبحثت جدددؾربددددصبخدددٍخبةؼظؾفظدددجبيفب ذجدددؾوبحثت جدددؾربببب

بػحثت جر0

 ــدود البحـــــــح:حـ 

بحات نبحث ضدبحىلجثؿب جؿبحىلاػ بحِةؾق9

 ٌي9بحىلددداػ بحث َدددنؽق9 ؾشقبددددصبلدددٍببحثفنادددقبحثخجسؾدددقبايدددربة شؼثؼرؾدددجبب أػ

برجد قبوشظج0ب-اجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾقب-حثت جؾر

 حىلاػ بحملؼ ؼ ؾق9بحثت نلب جؿبأحنبكختٍلبمندطببةقداؽربحثيدقجٌجببببحجسؾجي9ب

حثددت جربحثخجوتددقب)صددؼم بفؾدداؽؼ بيفبحملؼحاددابحإلث ذلػسؾددقب جددؿبةشذؾددقبدظددجمحجببببب

بة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثاـبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0

 بز1.260-1.25حجثخجي9بحىلاػ بحثودجسؾق9حثف حبحثامحىؿبحَػخبثج جزبحثامحىؿب

 بججبحث ضدددددد9ؽتضذصبحث ضدبحىلجثؿبجمذؼ تنيبجتنؽ ؾتني9جمذؼ ددددد

 ح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحَػثدددؿ9بةيدددت ازبدؼادددابكث ذلػسدددؿبادددجنرب جدددؿبببببب

ب بلجثا1.0حثيقجٌجبحثت جؾذؾقبمنطبحث ؼمبػحث جثغب ا طرب)

 ح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحثخجسؾدددق9بةيدددت ازبدؼادددابكث ذلػسدددؿبادددجنرب جدددؿببببب

  بلجثا1.0 جثغب ا طرب)حثيقجٌجبحثت جؾذؾقبمنطبحثفؾاؽؼبػحث

 :االطار اليظزى للبحح 

أػبحمليددج افبأػبحثتؼرؾددعبأػبىددقجٌجببsupporting systemsة دابسعددربحثددا ربب

ػحصددابؽناددوب جددكبةؼرؾددعببببببؿم،باجددظجبأػرددعبدت ددا فبثَددبببscaffoldingحثددت جرب

حملت جربحنؼبلقؾربحَطاحلبحثت جؾذؾقبحمل جؼوق،بدصبخٍخبةقاؽربحمليدج افبثدع،ببب

ىدددقجٌجبحثدددت جربحثتدددكبةدددا ربىدددرلغبيفبحإلجتدددجغبحث دددضؾضبحندددؼبةجدددكبببػبس دددابأ

حَطددداحل،بػطدددلحبحثدددا ربطدددؼبد دددؼضبحىدددجٌبفدددكبحث ذجؾدددقبحثت جؾذؾدددق،بػطدددؼبصدددرببب

ػحخل د بببقوجوجػثدببعثجذت جر،بفدٍبؽ دضبأضبسدذلتبحملدت جربػصداغبؽتضخددبلنؽقدببببببب

حَطددداحلبحمل جؼودددق،بأػبة ت دددابببب دددصب ػضب  دددربػديدددج اف،بفقدددابؽضدددح،بفؾ ت ددداببب

ب 20،ب8..1شعب) ذابمخؾً،بحَطاحلب 

 :مفهوو سكاالت التعله:أواًل 

زلؾثبىقجٌجبحثت جربوظلحبحَىربَسظجبماوجب جدكبحثدا ربحملًادثبثجذدت جرببببب

ػدصبحربةناعبث ؿبؽ ذحبوقؾعبة جذدعبد تذداحيب جدكبسفيدع،بفظدؿبةَد عبكلبصدابببببببب

ب0(Sukyadi& Hasanah,2010, 21)ا رلبىشج فبحث شجمب)ىقجثقبحث شجم ب

 نؽفددججبحثددوبةشجػثددثبىددقجٌجبحثددت جر،بصؾدددبةتفددربس ؾذددقبمٍددؼحضببببببػة ددا جبحثت

 ب جدددددكبة نؽدددددابىدددددقجٌجبحثدددددت جربو سظدددددجب62،ب.1.2ػ ذددددداب فؾفدددددؿب)ب 71،ب1.22)
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 دشعؼدقبة جؾذؾقبةَتذحب جكبخثؾججبثتقاؽربحمليج افبػحثتؼرؾعبثج دٍببأحشدجمببب

باؾجدظربوإرنحمبحملَنػ ججبحثت جؾذؾقبػحىت ذجخبدظجدظدجبػةفج جدظربدداب تدؼلبببب

دقنمبحٌث ذلػسكبو سفيظر،بػحثوبةيج اب جكبلقؾربحَطاحلبحمل جؼوقبو فدجمفبب

بػفج جؾق 0

 بىددقجٌجبحثددت جربو سظددج ببب22،ب8..1ػة ددنلبهؽشددابحثيددٍدؿبػ ذددابمخددؾًب)ببب

دشعؼدددددقباجدجددددقبػاجؾددددق،بةَددددتذحب جددددكبد ؼسددددججبدددددصبحثؼىددددجنطبحملت ددددا فب

ثتقداؽربببػحملتضنادق بػخثؾدججبببق)حثش ؼصبػحث ؼجبػحث دؼمبػحثنىدؼزبحثيدجاشببب

حمليدددج افبػحثتؼرؾدددعبػحثدددوبةيدددج اب جدددكبلقؾدددربحَطددداحلبحمل جؼودددقبو فدددجمفببببببببب

ػف جثؾدق،بػاددابة ددؼضبحمليددج افبظددجطنفبلددؼحخبحثؼاددث،بػاددابة ددؼضبدت مرضددقبوددنيبب

حمليدج افبحملقاددقبكلبديدج احجببببػة دشاببختفجمبلثبلجابحملت جر:بحثعظؼمبػحٌ

حبحثدلسدددجدس،بذدددججبػةؼرؾظدددججبٌىدددت احزبػةَدددةؾبببؾكرنحنؾدددق:بةَدددذحب جدددكبة جبب

ػديج احجبد جؼدجةؾدقبةَدتذحبديدج احجبخجصدقبودت جربحوتدؼلبػكهدجهبحملظدجزببببببببب

ٌبب ستقجثؾدددقبحثت جؾذؾدددقبػديدددج احجبد دددجص قبثجتدددامؽ ججبػحَسَددد قبحث شجنؾدددقبح

 حملؼه قبيفبحثدلسجدس 0

ػة نلبىقجٌجبحثت جربو سظجب بكصالبة  ؾقججبحثشعنؽقبحث شجنؾقبحثوبةظالب

ا ربػحثتؼرؾدددعبثتضقؾدددربدوؽدددابددددصبحثدددت جربؽ ددد ابببكلبةوػؽدددابحملدددت جذنيبوجثدددب

ب0(Nwosu& Azih,2011, 86)حثؼصؼخبكثؾعب ػضبديج افبحمل جر ب

 جددكبأسظدددجب حىددذلحةؾزؾقبةنادددوب جدددكبببب(Shapiro, 2008)ػؽ نفظددجبٍدددجورلػب

حثا ربحملًاثبثجذت جربػدصبحربةناعبثؾ ذحبوقؾقبة جذدعبدشفدن حيبد تذداحيب جدكببببب

 ا رلبىشج فب)ىقجثق بحث شجم 0اامحةعبحثلحةؾقبفظكبةَ عبحلبصاب

 ب جدكبأسظدجب حثدا ربحملقدازبثجذدت جذنيببببببDabbagh, 2003, 39ػؽ نفظدجب ودجشب)بب

إلٍدددنحاظربيفبحَسَدددد قبحثتددددكبٌبؽيددددت ؾ ؼضبحثؼصددددؼخبحثؾظددددجب ػضبديددددج افبب

بحَخنؽص 0

 بفت نفظدجبو سظدجبك  دجمبحملدت جربادامنحبددصبحثتؼرؾدعبببببببب13،ب5..1أدجب)ٍؾذجمبؽؼىدا،بب

ضبػيفبأـبػادددثبدتدددكبحصتدددجشبكلبذثدددكبأحشدددجمبحستقجثدددعبودددنيببػحمليدددج افبيفبأـبد دددج

ٍجٍددددججبحثدلجمددددقبحمل تجفددددق،بػاددددابة ددددؼضبيفبأـبٍدددد حب)د تؼوددددق،بديددددذؼ ق،ببب

بدنىؼدق،بفؾاؽؼ،ب0000 0ب

 بأضبىدددقجٌجبحثددددت جربةيددددذضبثجذددددت جربأضبب.3،ب7..1ػةدددنلب)هؽشددددابحثيددددٍدؿ،بب

أضبحيدددحبببؽ تيدددابحمل دددجملبأػبحملظدددجمحجبأػبأضبؽقدددؼزب ظدددجزبأػبحيقدددربأطددداحفيجبأػبببببب

دَددد ٍج،بادددابادددجضبحملدددت جربغدددرلبادددج مب جدددكبحثقؾدددجزبوظدددجبفؾذدددجبىددد رب ػضبطدددلغبب

بحمليج اف0بب

بػؽتضضبثج جصخقبدصبحثت نؽفججبحثيجوققبثيقجٌجبحثت جربحِةؿ9

 ىددقجٌجبحثددت جربديددج احجبدًاتددقبةقددازبثجذددت جربأحشددجمبةفج جددعبدددابحملؼحادداببببببب

حٌث ذلػسؾقبة يد عبحمل دجملبأػبحملظدجمحجبػةدوػخبػ تفدؿبخحجمطدجب شدادجبةدو ح ببببببببب

 اامفبحملت جر0ب
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 ىقجٌجبحثت جربةيج ابحملت جرب جكب  ؼمبحثفزؼفبونيبدجبثاؽعبدصبد دجملبػدظدجمحجببب

 ػدجبؽنح بة جذع0ب
 خحبحملؼحادابحٌث ذلػسؾدقدخحب ػمبحمل جدرب حخدحبحثف دحبحثدلـبببببببىقجٌجبحثت جرب ح

 ؽقازبحمليج احجبػحثتؼرؾظججبحملشجى قبث ٍوعب شابحىلجرقبكثؾظج0ب
 ىددقجٌجبحثددت جربٌبةيددج ابحملددت جربفقددطب جددكبكهددجهبدظذددقبحثددت جربحىلجثؾددق،ببب

بػكمنجبةيج اغب جكبحٌستقجخبكلبدظجزبأخنل0ب

 :خصائ: سكاالت التعله:ثاىيًا 

خ ددجنسبىددقجٌجبحثددت جربيفبأسظددجبثؾيددثبرددومحيبدددصبحثددت جر،بػأسظددجبببببببببةتضددا ب

ىددتةشجمب شظددجب شددادجبؽددتربحثددت جر،بػةددنة طبىددقجٌجببببببؽددتربحٌبقديددج احجبدًاتددب

حثت جربوجىلجرججبحثت جؾذؾقبملؼ دؼابحثدت جر،باذدجبأسظدجبةدوػ بحملدت جربوتؼرؾظدججبببببببب

خب ددؼفبصتددكبحيقددرببببفػح ددضقبمت شددعبدددصبد نفددعبدددجبجيددابحثقؾددجزبوددعبخ ددؼبببببب

حلبحملنردددؼف،بجيدددجبؽدددً ـبكلبحثتقدددازبيفبحثدددت جربو دددؼمفبرؾددداف،بػةؼ دددضبببحَطدددا

ىددقجٌجبحثددت جربحثةددنضبدددصبحثددت جر،بصؾدددبؽددتربلاؽددابحَطدداحلبحثت جؾذؾددقببببببببب

حملنرددؼف،بػديددج افبحملددت جرب جددكبحثذلاؾددوب جؾظددج،بػحاتَددجلبحمل نفددقبح اؽددافببب

 جدكببػفظذظجبصتكبحيقربحَطاحل،بػؽيت ؾابوشجمبحمل نفقبػحمل جؼددججبح اؽدافببب

ب 35،ب8..1أىجٌبحمل نفقبحثيجوققب)ٍجطؾشجهأمحا،ب

ًببػؽَدددددددددرلبادددددددددحبددددددددددصب)ب ،ب8..1،بهؽشدددددددددابحثيدددددددددٍدؿبػ ذدددددددددابمخدددددددددؾ

22:(Pole,2009,44):Beale, 2005, 180)ب:Puntamberkar&Hubscher, 

بأضبخ جنسبىقجٌجبحثت جرباجثتجثؿ9ب MCLoughin, 2002, 155:ب2005,7

 حثشذلرقModeling9ؼذشبحثيدجؼتبحثت جؾذدؿبببصؾدبةقدازبىدقجٌجبحثدت جربمندببببب

 حملنغؼببػحملنح بة جذع0
 حشلال:Intentiondityف حبدظذقبشلجبطالبػح ضجيبػ جددجيبيؾددبؽيدتق ابببب

 ألبسَجطبخخنبدشف حباابؽيجطربفكبطلحبحثةنضبحث جز0
 حث شؾقبػحثذلاؾابStructureسَ قبحملت جققبوجَىهجق،بػحثشذجذشب 9بصؾدبؽتربوشجمبٌح

دخجقبصؼخبمنؼذشبد نيبددصبحب ٌجتجطدججبحملشجىد قبحملنة  دقبوجملظذدق،بجيدجبؽًد لبببببببػَح

بكلبةتجوابل ؾ ؿبثجف نبػحثجةق0

 حمليدددجسافبػحثدددا رببSupport9صؾددددبؽدددتربةقدددازبحمليدددج افبػحثدددا ربحمل جدددؼبببببب

 جربصتكبؽتذ صبدصبأ حمبحملظذقبحثت جؾذؾقب فن غبد تذاحيب جكبسفيع0 ثجذت
 حملٍنذقبAppropriatenessو دلبحملَد ٍجبببب9بصؾددبة دنابحملظدجزبحثت جؾذؾدقبببب

حثتددكبس ددصبصجددظجبوؼحىدد قبحمليددج اف،بػحثتلٍؽيددت ؾابحملددت جربأضبؽشزوطددجبببببببب

ب فن غ0

 ٌختفجمبأػبحٌسيضجببحثتامحيؿحFading9ختفجمبخجصؾقبدظذدقبددصبببؽ ابحٌب

خ جنسبحثيقجٌج،بػطدؼب حففدجضبيفبحمليدج افبحملقاددقبثجذدت جربةدامجيؾجيببببببب

د جسجةددعبحثفن ؽددق،بػخبجصددقب شددادجبةددو ح باامةددعب جددكببببببدددابكصتددكبةتذجٍددكبب
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حثددت جر ،بػاجذددجبهح جباددامفبحملددت جربحثت جؾذؾددقبحففضددثباذؾددقبحمليددج افببببب

 حملقادق0
 كمٍدددج بحث دددٍببكلبحمل دددج مبحثت جؾذؾدددقببببGuiding to Instruction 

resources9بمتخدددحبحمليدددج افبػحثتؼرؾدددعبحفضدددحبحمل دددج مبإلمٍدددج بحث دددٍببكلب

 حث نؽربحث ضؾض0
 ك  ددجمبحث فجؽددقبأػبحثفج جؾددقبGiving efficiently and interactivityكضب9ب

حإل ددداح بح ؾدددابثجدددامٌبوجىدددت احزبحمليدددج افبػحثتؼرؾدددعبؽدددً لبصتذدددجيبكلببببببببب

 حثفج جؾق0
 حختدددوحخبحثَدددكبػخؾ دددقبحَددددحببDisappointment9حملفظدددؼزبحثف دددجخبملدددامٌبب

ت ددج ب ددصببحمليددج افبطددؼبديددج افبحث جثددابثج  ددؼمبكلبحث نؽددربحث ددضؾضبػحٌوببب

باحبحمل ؼاجج0

 حثتَد ؾسبأػبحثتقداؽنبحمليدتذنببببOngoing Diagnosis Or Assessment9ؽ داببب

حثتقددداؽنبحمليدددتذنبمليدددتؼلبفظدددربحملدددت جربددددصبخ دددجنسبىدددقجٌجبحثدددت جر،بػطدددلحبب

ؽت جددابثددؾًبفقددطبد نفددقبحملظذددقبػد ؼسجةددعبػحَطدداحلبحملددنح بلقؾقظددج،بػكمنددجبببب

تقدازبيفب ذجؾدقبحثدت جر،بػوجثتدجثؿبؽقدازببببببحمل نفقبحمليتذنفبوقامحجبحملدت جربأحشدجمبحثبب

بججبدشجى قبثا ذعبػديج اةع0ؾثجذت جربأىجثؾابػحىذلحةؾز

 صؾددبةيدت ازبمليدج افبحملدت جربببببب9قػدت ؾفدببقىقجٌجبحثت جربديدج افبدًاتدبب

 جددكبحثقؾددجزب ظددجزبد قددافباددجضبٌؽيددت ؾابكهجهطددجبو نؽقددقبصددضؾضقبببببببب

َدد نبحملددت جربو ددازبػثتشذؾددقبدظددجمحجبػاددامحجبراؽدداف،بػؽددتربكهحثتظددجب شددادجبؽب

حىلجرقبكثؾظدجبأػب شدادجبؽ دحبمليدتؼلبحملدتذ صبحملنغدؼب،بفظشدجبجيدابكخفجيطدجبببببببببب

 صتكبٌبة ؾرب ذجؾقبحثت جر0

 ػٍددددؼ(Molenaar, Et Al ,2011,P32)ػؽددددنلبدجددددؼسرلبػخخددددنؽصب

(Chou,2011,39)(باؾددؼضبػؽددؼسس،Kion& Yong, 2000, 5أضبطشددجتب ددافب ب

ب: ؼ ؾضظجبيفبحثشقجطبحثتجثؾقخ جنسبمتؾوبحثيقجٌجبحثت جؾذؾق،بس صبة

 ب.ةقازبةؼرؾظججبػكمٍج حجبػح ضقبثالبحملت جذني

 ب.ةؼ ضبحثةنضبدصبة جربدؼ ؼابدج،بػدت ج ججبحثت جربحمل جؼوق

 ب.ةضذصبحىتذنحمبحملت جذنيبيفبحثت جر،بػكهجهبحملظجزبوجثَ حبحث ضؾض

 رجوددقب ددصبحَىددهجقببةقددازبفنصددقبثجذددت جذنيبوددجثتش ًبوجثتؼا ددججب ددصبلنؽددربحإلببب

ب.حمل نػصقب جؾظر

 ب.ة ذحب جكبةؼرؾعبحملت جذنيبكلبد ج مبحمل نفقبػد ج مبحثت جربحىلاؽخق

 ب.ة ذحب جكبحثتقجؾحبدصبحملفجرآجبػبحإلص جلججبحثوبةيؾ نب جلجملت جذني

 ٌب.ة ذحب جكبحىتق جببرظابحملت جذفؿبحثذلاؾوب جكبدؼ ؼابحثام

 ب.حملت جذنية ذحب جكبػٌ فباؼفبػ حف ؾقبثجت جربػهؽج فبحىلذجٌب شاب

 ب0ة ذحب جكبحثيؾ نفب جكبحست جغبحملت جذني

 ب.ةيج ابحملت جذنيب جكبحث ذحبحثت جػسؿبػةقيؾربحملظذجج
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 ب.زؾابحملت جذنيبدصبخٍخبحثا ربحمل شؼـبشلرَة

 حث ذدددحب جدددكبحثتدددامشبيفبةقددداؽربحثدددا ربػحمليدددج احجبثدددالبحملدددت جذنيبل قدددجيببببببب

ب.ثقامحةظر

 بثؾق،بػكسقجذبحملظجزبحمل جؼوق0هؼوجمليةظؾهقبحملت جذنيبػك  جنظربحثَ ؼمبحث جدحب

 :أمناط تكديه سكاالت التعله يف املواقع االلكرتوىية: ثالجًا 

ؽق ددابوددشذطبةقدداؽربىددقجٌجبحثددت جربطددؼبمنددطبة ددذؾربػحرظددقبحٌىددت احزبب

 حخحبحملؼاا،بػحث نؽققبحثوببScaffolding Interfaceحخلجصقبويقجٌجبحثت جرب

،ب7..1ت جر،بػؽنلباحبدصب)هؽشابحثيٍدؿ،بىؾتربوظجبةقاؽربىقجٌجبحثت جربثجذ

 بأضبأمنددجطبةقدداؽربىدددقجٌجببب21،ب8..1:بهؽشددابحثيددٍدؿبػ ذددابمخددؾً،ببببب46ب-45

بحثت جرباجِةؿ9بب

  أواًل: منط سكاالت التعله الجابتةStable/ Static Scaffolding: 

ةتيربىقجٌجبحثت جربحثخجوتقبو سظجبظجطنفبلؼحخبحثؼادثبػغدرلبددتةرلف،بصؾددببببب

 جربيفبادحبخ دؼفبددصبخ دؼحجبة جذدعبحمليدج احجبػحثتؼرؾظدججبحثدوبببببببببةقازبثجذدتب

ؽَ نبحمل ذربحثت جؾذؿبثجذؼاابأضبحملت جرباابؽ ؼضبيفبصجرقبكثؾظدج،بػطدؿبودلثكبببب

ة ؼضبظجطنفبلؼحخبحثؼاثبىؼحمبٍد نبحملدت جربوجىلجردقبكثؾظدجبأزبعبؽَد نبودلثك،ببببببب

ربػ جدكببػؽتؼاابحىت احزبطلحبحثشذطبدصبحثيقجٌجب جدكبل ؾ دقبونسدجدسبحثدت جبببب

بصجرججبحملت جذنيبػخ جن ظر0ب

ػيفبأغجددابحَصؾددجضبؽ ددؼضبمنددطبىددقجٌجبحثددت جربحثخجوددثبدشجىدد جيبثجذددت جذنيبببببب

حثلؽصبثؾًبثاؽظربخدلفبأػبة جربىجورب صبحملؼ ؼا،بأػبحملت جذنيبحمل تدانني،بفظدرببب

بٌبؽيت ؾ ؼضبحىل رب جكبكذحبدجباجسؼحبيفبصجرقبثجذيج افبأزب0ٌب

 ,Puntambekar&Hubscherػطؾَددرلب)فقددابأػ ددضثب محىددقبوشتذؾ رلبب

 بأضبثؾًباحبحملت جذنيبادج مؽصب جدكبلاؽدابصجردجةظربػةشعدؾربة جذظدرببببببب2005

و نؽققبصضؾضق،بأػباج مؽصب جكبحث ضددب دصبحمليدج افب شدابحثَد ؼمبوجىلجردقببببببب

كثؾظدددج،بشلدددلحبجيدددابأضبة دددؼضبحثيدددقجٌجبظدددجطنفبلدددؼحخبحثؼادددثبأددددجدظربصتدددكبببببببببب

بىلجرقبكثؾظج0بؽيت ؾ ؼحبحىت احدظجبكذحبدجبٍ نػحبوج

ػاددابأظظددنجبحث اؽددابدددصبحثامحىددججبفج جؾددقبىددقجٌجبحثددت جربحثخجوتددق،بفقددابببببببب

 ب جكبف جثؾقبمنطبحثيقجٌجبحثخجوتدقبيفببAzeredo et al., 2003أااجب محىقب)

ةشذؾددقبحملظدددجمحجبحمل نفؾدددقبػفددؼ بحمل نفؾدددقباذظدددجمفبحثتشعددؾربحثدددلحةؿ،بػةشذؾدددقبببب

ىددقجٌجبة جددربدددخرلفبثجددتف رلبدظددجمحجبحثددتف رلبحثشجاددا،بػذثددكبدددصبخددٍخبةددؼفرلبب

ػحثت ددددح،بجيدددجبأ لبكلبمندددؼبحثقدددامفب جدددكبحثشقدددابػلدددنابحٌىتفيدددجمحجبثدددالببببببببب

حملددت جذني،بػاددلثكبةشذؾددقباددامفبحملددت جرب جددكبحٌستقددجخبثشذددجذشب قجؾددقبأاخددنببببب

بة قؾانح0
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   ــة ــًا: منـــط ســـكاالت الـــتعله املزىـ  Flexible/ Adaptableثاىيـ

Scaffolding: 

حثشذطبو سظدجبددتةرلفبػاجوجدقبثٍختفدجمبػحثدوػحخبببببببةتيربىقجٌجبحثت جربيفبطلح

Fadingبػطؿبةتةرلبدصبا حبحملت جر،بأـبأضبحملت جربطؼبحثلـبؽدتض ربيفبظظؼمطدجببب،

أػبحٌىتةشجمب شظج،بػطؼبحثلـبجيا بهددصبػددالبظظدؼمبطدلغبحثيدقجٌج،بفدجملت جرببببببب

ؽ ؾددابحثيددقجٌجبصيددابصجرجةددعبػمغ تددعبيفبحمليددج افبػحثتؼرؾددع،بػؽت جددابطددلحببببب

دددصبحمل ددذذنيبحثت جددؾذنيبأضبؽف ددنػحبيفباددحبحمليددجمحجبحمل نفؾددقبحملذ شددقبببحثددشذط

بػحثوبحيتذحبأضبؽت شجطجبحملت جر0ب

 بأضبلجدابحمليدج افبببAleven et al., 2003ػأاداجب محىدقبأثفدنيبػخخدنػضب)بببب

ػحثتؼرؾعبؽت جابودلخبرظدابد دنيفبددصبا دحبحملدت جر،بػطدلحبادابسخدحب  هدجب جدكبببببببببببب

سدؼحةسب ذجؾدقبحثدت جر،باذدجبأضبػ دضبحثيدقجٌجبببببببب جةربحملت جر،بجيجبادابؽقجدحبددصببب

لثبل ربحملدت جربادابجي جدعبٌبؽيدت ادظجبوجث نؽقدقبحملشجىد قبأػبادابؽظذجدظجببببببببب

متجدجي،بكٌبأضبػ ابحثيقجثقبلثبل ربحملت جرباابجي جعبخيتدجمبحثؼادثبحملشجىدابببب

ٌىت احدظج،بأـبؽيت ازبحثيقجثقب شادجبؽ دؼضب جدكبحىدت اح بثٍىدتفج فبدشظدجبببببب

جمبحخلدددلحجبح اؽدداف،باددلثكباددابجي ددحبطددلحبحملددت جذنيبؽضدد ؼضبةفيددرلحيببببببيفبوشدد

ٌىدددتزجوجةظربحث دددضؾضق،بجيدددجبؽدددً ـبكلبليدددنيبادددامةظرب جدددكبحٌىدددذلرجاببب

بػحثفظر0ب

 بأمندددجطبةقددداؽربىدددقجٌجبحثدددت جربكلببب67-66،ب7..1ػؽقيدددربىدددجدؿبىددد فجضب)ب

بأمو قبأمنجطباجِةؿ9

 منطبىقجٌجبحثت جربحثخجوتقبStable Scaffolding9ةتيربو سظجبحجوتدقبػغدرلبببب

دتةرلفبػظجطنفبلؼحخبحثؼاث،بىؼحمبٍد نبحملدت جربوجىلجردقبكثؾظدجبأػبعبؽَد نبببببب

بولثك0

 مندددطبىدددقجٌجبحثدددت جربحملت ؾفدددقبببAdaptive Scaffolding9ػطدددكبةدددتةرلببب

أةؼةؼدجةؾ ؾددجبوشددجمب جددكبحىددتزجوقبحملددت جربػس ددصبة ددذؾذظجبو نؽقددقبةشجىددابب

نظدددر،بػطدددلحبحثدددشذطبؽفدددنضب جدددكبببببحصتؾجردددججبحث دددٍببحملتشؼ دددقبػفقدددجبَ حببب

حمل ددذذنيبحثددتف رلبفددكباددحبحمليددجمحجبحإل محاؾددقبحمل نفؾددقبحثتددكباددابؽيددج ظجبب

بحملت جربأحشجمبة جذع0

 منددطبىددقجٌجبحثددت جربس ددصبة ؾفظددجبAdaptable Scaffolding9ةقددازبفددكبب

حث احؽددقب شددادجبؽ دداأبحث ددٍببفددكبحىددت احزبحملؼاددابدددابكد جسؾددقبةٍٍددؾظجبأػبببببببب

أاخنبةقادَجبؽقؼددؼضبوجىدتا جمبىدقجٌجبحثدت جربحَخدنلببببببكخفجنظج،بػحث ٍبب

غرلبحثعجطنف،بٌىت احزبحملؼاا،بوؾشذجبةعحبطلغبحٌ ػحجبغرلبظجطنفبثج ٍبب

بحمل تاننيبػوجثتجثؿبٌبؽيت ؾ ؼضبحثتقازبيفبحملؼاا0

 مندطبىدقجٌجبة جدربدت ؾفدقبو دجمحدذلحجبحثدت جرببببببScaffolding Adaptive 

Learning Parameters9دذلحجبحرلبأػةؼدجةؾ ؾدددجبوشدددجمب جدددكبودددجمبػطدددكبةدددتةب
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ؾددقب)ديددتؼلبحثددت جربحثتددكبة  ددًبحث ددؼمفبحىلقؾقؾددقبثجذددت جرب حخددحبحثدلجمب

جج،بهددصبوقجندعبببددبةقجسقبثجذ جؼحمل،بديتؼلبجل ؾجع،بديتؼلبحختؾجمغبثجذ 

ىتزجوقبمل جؼددقبد ؾشدقبة دنحمغبفدكبحىل دؼخبببببب حخحبصفضججبحملؼاا،بػاثبحٌ

ثتدددامؽ جج،ب0ب00 بفظشدددجتبحث اؽدددابددددصببببحبر جدددكبحمل جؼددددق،بديدددتؼحغبفدددكبة  ؾدددبببب

دذلحةجثتكبةتةرلبوشجمب جكبديتؼلبل ؾحبحملت جربحثتدكبةظدالبحلب  دؼمببببححثدل

 حثفزؼفبونيبدجبة جذعبػدجبؽنح بة جذعبدصبحملؼاا0

جيدددجبىددد ربفدددإضبحث جصخدددقبىدددؼلبةيدددت ازب حخدددحبحملؼحادددابحإلث ذلػسؾدددقبمندددطبب

ملتضددذشقبوظددجبيؾدددبؽددتربىددقجٌجبحثددت جربحثخجوتددقبدددابةةددؾرلبحثؼىددجنطبحملت ددا فبح

ةقاؽربمنطبىقجٌجبة جدربحجوتدقباجنذدقب جدكبثق دججبحثفؾداؽؼ،بػمندطبىدقجٌجببببببببب

بة جربحجوتقباجنذقب جكبحث ؼم0ب

ػؽنرددابىدد ابحختؾددجمبحث جصخددقبثددشذطبىددقجٌجبحثددت جربحثخجوتددقبطددؼبأضب ؾشدددقبببببببببب

حث ضدبثؾًبثاؽظربأـبخدلفبأػبة جربىجورب صبدظدجمحجبة دذؾربحث دؼمبحثناذؾدق،ببببب

صبحَفضددحبأضبة ددؼضبحثيددقجٌجبظددجطنفبلددؼحخبحثؼاددثبأدددجدظربصتددكبثددلثكباددجضبددد

ؽيت ؾ ؼحبحىت احدظج،بوجإل جفقبكلبأضبحث اؽابدصبحثامحىججبأح ثبفج جؾدقبمندطببب

بىقجٌجبحثت جربحثخجوتقبػأسظجبأ جبكلبستجنسبأفضحبيفبحث ذجؾقبحثت جؾذؾق0بب

 :رابعًا: أىــــــواع السكاالت التعلينية 

قجٌجبحثت جر،بفؾذجبؽجؿب نضبطلغبحَسدؼحا،بحثدوب بببؽؼرابأسؼحاب اؽافبدصبى

ة ؼؽنطدددددددددجبثتوػؽدددددددددابحملدددددددددت جذنيبو ٍددددددددد جخب تجفدددددددددقبددددددددددصبحمليدددددددددج افبببببب

 .MacGregor:ب282،ب2..1:ب ذابمخدؾً،ببMcloughin, 2002, 156ػحثتؼرؾع0)

S.K & Lou, Y,2005, 16ب1.22:ب ذدابغ د جض،ببب.23-228،ب6..1،ب ذابمخدؾً،بب،

ب 52-.5

  السكاالت فوق( املعزفيةMetacognitive Scaffolding)

طلحبحثشدؼابددصبحثيدقجٌجبؽيدج ابحث ذجؾدججبحملنة  دقبودجإل حمفبحثلحةؾدقبثجدت جربببببببببب

ػحثتف رلبػحثت دح،بفظؿبةقازبحثتؼرؾظججب دصباؾفؾدقبحثدتف رلبيفبدَد جقبددجبأػبببببب

دظذددقبة جؾذؾددق،بػةتضددذصبحثيددقجٌجبفددؼ بحمل نفؾددق9بىددقجٌجبحثت  ددؾطبػطددؿببب

جرب جددكبلاؽددابحَطدداحلبحثت جؾذؾددقبػةيددزؾحبحَف ددجمبخددٍخبببحثددوبةيددج ابحملددت ب

حثت ددجؽُبيفبدَدد جقبة جددربصقؾقؾددقبػمىددربخددنحنطبحملفددجطؾر،بىددقجٌجبحثتشعددؾربب

ػطددؿبحثددوبةيددذضبثجذددت جرب نحا ددقبةقادددعبػحىددتق جخبحثتةلؽددقبحثنحرضددقب ددصببببب

بأ حنع،بػىقجٌةجثتقؼؽربػطؿبحثوبةيذضبثجذت جربوشقابحَ حمحج0

 يذية السكاالت االسرتاتStrategic Scaffolding

ػطؿبةؼفنبثجذت جربأىجثؾابػصجؼخبػديجمحجبواؽجقبثُف جخبػحملَ ٍجبحثدوبب

ةيددج اغبيفب ذجؾددقبحثتضجؾددح،بػحثت  ددؾط،بػصددشابحثقددنحم،بػلاؽددابحمل جؼدددججببببببب
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حمل جؼوق،بػحثنوطبونيبحخلددلحجبحثيدجوققبػحمل دجملبح اؽداف،بػحثتوػؽدابوش دجنضببببببب

بدلف0حخلدلحمبػحثودٍمبحَاخنبخ

  السكاالت الشصصية أو الذاتيةInterpersonal Scaffolding

طلحبحثشؼابدصبحثيقجٌجبؽقازبحمليدج احجبحثدوبةيدظحب ذجؾدقبحثتفدج ٍجبدخدحببببببب

بك  جمبحَدخجق0

  تكديه اليصائحCoaching

طدلحبحثشددؼابددصبحثيددقجٌجبؽددوػ بحملدت جربحمليددج احجبحثدوبحيتجرظددجبحملددت جربَ حمببببب

بٍخبةوػؽاغبوجثتجذؾضججبػحإلمٍج حجبػحَىهجقبحملؼرظق0حملظذق،بػذثكبدصبخ

  عنلية التواصلCommunicating Process

طلحبحثشؼابدصبحثيقجٌجبؽوػ بحملت جربوؼصدابػح دضبملدجبجيدابأضبحيققدع،بػددجببببببب

طددؼبحَ حمبحمل جدددؼب:بصؾدددبةؼ دددضبثدددعبحملظذددقبحثت جؾذؾدددقبو نؽقددقبةًاددداب جدددكببببب

ملدددت جربددددصبأؽدددصبؽ تددداأ،بػؽدددتربذثدددكبحثشقدددجطبحملظذدددقبأػبحملفتجصؾدددقبصتدددكبؽ دددنلبح

بو نؽققبد ي قبؽيظحب جؾعبحىتؾ جوظج0

  تيظيه اخلبريExpert Regulation

ػطدؿبخجصددقبوتقدداؽربحثيدقجٌجبدددصبخددٍخبةدؼفرلبدظددجمحجبػد ددجملبٍدد سبببب

بخ رل،بصؾدبؽ نضب نرججبحثت جربحملنغؼوق0

  مساىدة املهنةTask Support

ػصددؾغبةيددج اغبثؾددتذ صبدددصبأ حمببببػطددؿبخجصددقبوتوػؽددابحملددت جربوذلاؾ ددججبببب

بحملظذق،بدصبخٍخبةؼفرلبد ج مبةظؿمبثعبفنصنجبثٍسادجشبيفبحملظذقبحثت جؾذؾق0

  حتزيز الفههEliciting Articulation

ػطدددؿبخجصدددقبوتَدددزؾابحملدددت جرب جدددكبحثدددتف رلبػحثت ددددحب دددصبلنؽدددربة ددد رلغبب

ؾقب شجثفظربدصبخٍخبديج اةعب جكبةؼ ؾضبدظذدق،بأػبلاؽدابحثشقدجطبحَىجىدبببب

بثجذؼ ؼا0

  سكاالت التشغيل واالستصداوScaffolding Use

ػةَددددذحب جددددكبة جؾذددددججبػةؼرؾظددددججبةيددددج ابحملددددت جربيفبةَددددةؾحبحثدلسددددجدسببب

بػحىت احدع،بػةتضذص9

 د جؼدددججبصدددؼخبحثدلسدددجدسبذحةدددعبثجت دددنلبودددع،بدخدددحبحزلدددع،بػأطاحفدددع،بػداةدددعبب

 ػحثفهقبحمليتظافق،بحملشتس،بكخل0000
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 جدس،بةَددتذحب جددكباجنذددقبوجملؼ ددؼ ججبببد جؼدددججبصددؼخب ذددرب تددؼلبحثدلسددببب

 حثننؾيؾقبػحثفن ؾقبحثوبؽتضذشظج0
 0د جؼدججبصؼخبةشعؾربحوتؼل9بصعؿبأػبطندؿبأػبٍ  ؿبأػبطزني 
 0ة جؾذججبةَةؾحبحثدلسجدسبػحىت احدع 
 ة جؾذددددججبثؼصددددابحمليددددجمحجبحثددددوبؽت  ظددددجبحملددددت جربيفبحث ضدددددب شجمل جؼدددددجج،ب

 ػاؾفؾقبحثؼصؼخبكثؾظج0
 حملَ ٍجبحملتؼا ق،بػاؾفؾقبحثتةجاب جؾظج0د جؼدججبصؼخب 
 0بة جؾذججبػمىجنحبحخلنػشبدصبحثدلسجدس

  سكاالت التعليهScaffolding Learning

ػطدددؿبىدددقجٌجبخجصدددقبوت جدددؾربحوتدددؼل،بةيدددج ابحملدددت جربيفبحىل دددؼخب جدددكبب

بد جؼدججبةف ؾجؾقبأػبٍنابدفظؼزبأػبٍ حبأػب نضبأدخجقبك جفؾقبةَذح9

 خبحملظذججبحثت جؾذؾقبوجثدلسجدس0 نضبد جؼدججبةف ؾجؾقبصؼ 
 0نضبأدخجقبك جفؾقب شابحىلجرقبكثؾظج  
 0ٍناباجذقبأػبدفظؼزب شابحىلجرقبكلبذثك 
 0ب نضبصؼمبػمىؼزبحجوتقبأػبدتضناق،بةؼ ضبحثش ؼصبحمل تؼوق

  سكاالت التدريبScaffolding Training

 جثؾدقببةقازبطدلغبحثيدقجٌجب  دجص قبحثتدامؽ ججبػحثت  ؾقدججبحث شجنؾدقبحٌستقبببببب

حملؼه دقبيفبحثدلسدجدس،بػةظدالبكلبديددج افبحملدت جذنيبيفبصدحبطدلغبحثتددامؽ ججببببببب

 ػةؼرظظربحنؼبكصاحمبحٌىتزجوججبحثيجؼاؾقبحث ضؾضق0
 0ةؼرؾعبحملت جذنيبحنؼبحمل جؼببيفبحملي ثق 
 0بة وؽوبأ حمبحملت جربث حبخ ؼفبصضؾضقبحنؼبحىلح

سددؼ نيبدددصبب(Alessi&Trollip, 2001, 77)ػاددابصددا جب أثؾيددؿبػةنػثؾددا ب

ٍيبب حثيقجٌجبحيتجرظجبحملت جربطذجبحثيقجٌجبحإلرنحنؾقبػحثيقجٌجبحمل جؼدجةؾقبسقد

ب 42،ب7..1 صب)هؽشابحثيٍدؿ،ب

 ىددقجٌجبحثددت جربحمل جؼدجةؾددقبInformational Scaffolding9ةتذخددحبيفبةقدداؽرب

حمليج احجبحخلجصدقبودجوتؼل،بثجض دؼخب جدكبةفجصدؾحبأػبأدخجدقبك دجفؾقبأػبببببببب

ٌبب بؽيدت ؾابحملدت جربفظدربحمل جؼددججبح اؽداف،بدخدحبك دج فبكرجوددقببببببببٍدناب شدادجب

حَىددهجقبحثددوبةعظددنبأحشددجمب ذجؾددقبحثددت جر،بػحثتَددجمتبيفبحَف ددجمبثتَددزؾاببببببببب

حملدددت جرب جدددكبحثدددتف رلبيفبدؼ دددؼ ججبدنة  دددقبوجمل جؼددددججبح اؽدددافبحملدددنح بببببب

ة جذظدددج،بػديدددج اةعب جدددكبحىدددتا جمبد جؼددددججبىدددجوققبحيتجرظدددجبٌىدددت احزبب

 اؽددافبثتؼ ددؾضبحثفظددر،باذددجبةَددذحبحىددت احزبأدخجددقبٍددجدجقبببببببحمل جؼدددججبح

ػأف دددجمبةيدددظربيفبديدددج افبحملدددت جربثتضاؽدددابحملفدددجطؾربػحث ذجؾدددججبحملنة  دددقبببب

بوجملظذقبح اؽاف0
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 ىددددقجٌجبحثددددت جربحإلرنحنؾددددقببProcedural Scaffolding9ػطددددؿبةتذخددددحبيفبب

َدةؾحببحمليج احجبحخلجصقبو ؾفؾقبحىت احزبحمل ج مبػحملدؼح بحثت جؾذؾدق،بدخدحبةببب

ونسددددجدسبحثددددت جربحإلث ذلػسددددؿبػحثددددتض ربفؾددددعبػد نفددددقبحَؽقؼسددددجج،بػطددددلغبببب

حمليج احجبجيابأضبة ؼضبدتجصقب حنذنج،بػاابةقازبيفبٍد حبة جؾذدججبأػثؾدقبيفبببب

واحؽقبحثدلسجدس،ب جكبأضبؽتربحىتا جنظجبيفبأـبػاث،بأػبس صبحىل ؼخب جؾظدجبب

أػبة ددؼضبيفب،ب(Help)دددصبخددٍخبونسددجدسبديددج افبوجثضددةطب جددكبهمبحمليددج افبب

ب0(Rollovers)ٍ حباَجفججب

 ىقجٌجبةفج جؾقبReactive Scaffolding9بةقازبثجذت جرب شابأػخبخ د بؽقداببب

بفؾع0

سؼ نيبددصببب(Bamberger &Chaill, 2013, 179)اذجبصا بوجددلرنػٍجؽح

بىقجٌجبحثت جربطذج9

 ىدددقجٌجبدؾيدددنفببFacilitative Utterances9بؽ ذدددحبحمل جدددربددددصبخٍشلدددجبببب

أف جمبحملت جربدصبخٍخبة وؽوبةجدكبحَف دجمبػك  جندعبحثخقدقبيفببببببثجت اؾاب جك

 حىت ذجخبحملظذق0
 ىقجٌجبةفج جؾدقببReactive Scaffolding9بؽ نصظدجبحمل جدربثتوؽدابحملشجاَدججببببب

بونيبحملت جذنيباا ؼفبثجؼصا،بػحثتؼ ؾض،بػذانبحثتفجصؾح،بػحثتدلؽن0

،بػىدددؼلبجيدددجبىددد ربهدددابأضبأسدددؼحابحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبادددخرلفبػدتشؼ دددقب

ةيت ازبحث جصخقب ىقجٌجبحثت جربحمل جؼدجةؾق بصؾددبأضب تدؼلبحثيدقجثقبؽ دؼضببببب

  جمفب صبٍنابك جيفبػأدخجدقبةؼ دؾضؾقبةيدج ابحملدت جذنيب جدكبحةقدجضبدظدجمحجبببببببب

ة دددذؾربحث دددؼمبحثناذؾدددق،بوجإل دددجفقبكلبحىدددت احزبىدددقجثقبكرنحنؾدددقبويدددؾ قب

برؾع0ػ حنذقبمت صبحملت جذنيبدصبحثتض ربيفبةَةؾحبحملؼاابػةؼ

 :خامسًا: معايري تصنيه السكاالت التعلينية 

حمل ؾجمبطؼبد جؽنفبٍؿمبأػباؾجضبدج ـبوتقاؽنبددشعربٌبخيتجدابمأـبحثشدجٌبببب

و سددعب  ددجمفب جدددقببببStandard ب حمل ؾددجمب2.2،ب6..1فؾددع،بػؽ ددنلب) ذددابمخددؾً،ببب

بSpecificationsػحى قبة ابددجبؽش ةدؿبأضبؽ دؼضب جؾدعبحثَدؿم ،بأددجبحملؼحصدفججبببببببب

طدؼبببIndictorفؾ نفظجبو سظجبةؼصؾابوَنابحمل ؾجمبػد ؼسجةعبػ شجصنغ،بػحملًٍدنبب

  جمفب ا فبوَ حب اؾر،بثتاخب جكبكلبأـبدالبؽتؼفنبحمل ؾجمبيفبطدلحبحثَدؿم،ببب

 بحمل ؾددجمبو سددعب حملقؾددجٌبأػبحَىددجٌبحملنٍددابحملتفددرببب.6،ب3..1ػة ددنلبىدد ج بٍددجطنيب)ب

بػحث ؾا0 جؾعبػحمل ذللبوعبثجاٌثقب جكباؾذقبحث رب

ػطشجتب ا بدصبحثامحىججبػحث ضؼذبحثدوبطدافثبكلبػ دابد دجؽرلبثت دذؾربببببب

 ب5..1ىددقجٌجبحثددت جرب حخددحبحث ؾهددججبحثت جؾذؾددق،بػدشظددجب محىددقب)ٍددؾذجمبصددؼيف،بببببب

صؾدددبطددافثبطددلغبحثامحىددقبكلبػ دد قجنذقبد ددجؽرلبثدددلحدسبحثؼىددجنطبحملت ددا فببب

ؽدددقبػسفيدددؾق،بثتٍدؾدددلبحملددداحمٌبحثف نؽدددق،بحٍدددتذجثب جدددكبمخيدددقبد دددجؽرلبةنوؼ
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ػ َنفبد دجؽرلبة شؼثؼرؾدقبػفشؾدق،بػكصدالب َدننحبد ؾدجمنحبثجذيدج افبػحثتؼرؾدعببببببببب

بدشظج9

 أضبة دددؼضبىدددقجٌجبحمليدددج افبػحثتؼرؾدددعبو ٍددد جخبدتشؼ دددقبػويدددؾ قبةشجىدددابببب

 حثتٍدؾل0
 أضبؽ ؼضبحثتؼرؾعبحمليدذؼابويدؾ يجبػ ت دننحبػوجةدقبػ ؽدقبةشجىدابخ دجنسبببببببب

 حثتٍدؾل0
 تدددؼببويدددؾ يجبػددددؼرونحبػوجدددؼضبجيؾدددوبثؾشجىدددابببببأضبؽ دددؼضبحثتؼرؾدددعبحمليدددذؼابػحملبب 

 خ جنسبحثتٍدؾل0
 أضبؽ ددددؼضبحثتؼرؾددددعبحمليددددذؼابػحملنىددددؼزبذـب ٌثددددقبػح ددددضقب شددددابحثتٍدؾددددلب

 ػدشجىابخل جنسبحثتٍدؾل0
 أضبؽ دددؼضبحثتؼرؾدددعبحمليدددذؼابػحملنىدددؼزبػحمل تدددؼببوَددد حبؽشجىدددابخ دددجنسبببببببب

 حثتٍدؾل0
 ٍدؾل0أضبؽ ؼضبحَهمحمبحجوتقبػػح ضقبػد دلفبػدشجى قبثجت 
 0أضبؽ ؼضبحىت احزبحثقؼحنربويؾطبوقامبحإلد جض 
 أضبةيت ازبحثف مفب شابحإلٍجمفبكلبحَهمحمبأػبحثضةطب جؾظدجبثجض دؼخب جدكبببب

 حثتؼرؾع0
 0أضبؽ ؼضبحثتؼرؾعبحملؼروبأىجىنجبيفبحثدلسجدسبػؽشجىابل ؾ قبحثتٍدؾل 
 0أضبؽ ؼضبحثتؼرؾعبحملتؼىطبيفبواحؽقبحثؼصاحج 
 وجىدددتذنحمببجسدددابطدددًٌمبحثتٍدؾدددلبػدشجىددد نجبببأضبؽ دددؼضبحثتؼرؾدددعبحثتف دددؾجؿ

بخل جن ظر0

 بكلبػ اباجنذقبوجمل جؽرلبحثت دذؾذؾقبب7..1ػطافثب محىقب)هؽشابحثيٍدؿ،ب

حخلجصددقبودددلحدسبحثؼىددجنطبحملت ددا ف،بػحمليددج افبحثخجوتددقبػحملنسددق،بحٍددتذجثب جددكببببب

بمخيقبػ َنػضبد ؾجمنح،بدشظجبمثجسؾقبد جؽرلبخجصقبوجمليج افبحثت جؾذؾق،بطؿ9

 0أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبةتيربوجثؼ ؼاب جكبحثَجٍق 
 0أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبةتيربو طذؾتظجبثتضقؾربحَطاحلبحثت جؾذؾق 
 0أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبةتيربويظؼثقبحٌىت احز 
 أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبةقازبو ىجؼببدشجىابػأٍد جخبةشجىدابحَطداحلبببب

 حثت جؾذؾقبػصجرججبحملت جذني0
 قددازبثجذددت جربديددج افب يددتؼؽججبدت ددا فبػاذؾددججب تجفددقبةشجىدداببببأضبؽ

 حَطاحلبحثت جؾذؾقبػصجرججبحملت جذني0
 0أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبةتيربوجملنػسقبدابصجرججبحملت جذني 
 0أضبؽ ذربثجدلسجدسبديج افبكرنحنؾقبػح ضقبػويؾ ق 
 أضبؽ دددذربثجدلسدددجدسبديدددج افبدشجىددد قبثُطددداحلبحثت جؾذؾدددقبػخ دددجنسببببببب

 جذني0حملت 
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 د جؽرلبثتقداؽربحمليدج افبددصبخدٍخبودنحدسبببببب...1اذجبػ اب) ذابمخؾً،ب

بحث ذ ؾؼةنبدت ا فبحثؼىجنطبػطؿ9

 أضبؽقددازبحثدلسددجدسبحمليددج افبحملٍصؾددقبثجذددت جر،بيفبأـبػاددث،ب شددادجبؽت خددنبأػب

 حيتجشبكثؾظجبػؽ ج ظج0
 أضبؽنح ددددؿبجتشددددابحثتؼرؾظددددججبػحثش ددددجنضبغددددرلبحملن ددددؾق،بأػبحثددددوبؽت ددددنمببببب

 ظجباخرلنح0حىت احد
 أضبؽنح ددؿب ددازبةددنتبحملددت جربثفددذلفبلؼؽجددقب ػضبديددج اف،با ددحبأضبحي ددحب جددكببببببب

 حمليج افبحمل جؼوق0
 أضبؽَتذحبحثدلسجدسب جكبلن بػأىجثؾابدت ا فبػدتشؼ ق،بثتقاؽربحمليج افب

 ثجذت جذنيبيفبحبثتَةؾحبػحٌىت احزب شابحىلجرقبكثؾظج0
 ملضدؾهق،بونىدجنحبةؼرؾظؾدقببببأضبة جصابادؼحنربحخلؾدجمحج،بػحَىدظر،بأػبحث قدابحبببب

ا ددرلفبػد تؼوددق،ب حسقددنبطشددج000 بَضبحملددت جربحمل تدداىباددابٌبؽق ددصبكلبطددلغببببببببب

 حثندؼهبيفبحث احؽق0
 أضبؽَدددتذحبحثدلسدددجدسب جدددكبػحرظدددقبحىدددت احزبف جثدددق،باددد  حفبثج ضددددب دددصببببببب

 حمل جؼدجج،بػحثتض ربيفب ن عبػحىت احدع0
 ػحإلرنحمحجبحثدوبببأضبة تابوؼحرظقبحٌىت احزب  جمحجبا رلفبةؼ ضبحَف جخ

ؽت لطجبحملت جربثٍستقجخبدصبدؼادابخخدن،بأػبكلباجنذدقبحخلؾدجمحج،بأػبحملف دنف،بببببب

 ػحث ؼ فبكلبد جسق0
 أضبةَدددتذحبحثؼحرظدددقب جدددكبادددؼحنربخؾدددجمحجبف جثدددق،بةيدددج ابحملدددت جذنيب جدددكبببببببب

 حٌختؾجم،بػحثؼصؼخبكلبحمل جؼدججبويظؼثق0
 بأػبحخلنػشبددصبأـبفقدنفبببأضبؽتذ صبحملت جربدصبحثتشقحبونيبحو ججبحمل تجفق،

 كلبديجمبفن ؿ،ب بحث ؼ فبكثؾظجبويظؼثق0
 ةَتذحبحثؼحرظقب جكبحىذلحةؾزؾججبحث ضدبػحخل ؼحجبحثدوبؽت  ظدجبحملدت جربيفبببب

 حث ضدب صبحمل جؼدجج،بػمنلرقبخ ؼحجب ذجؾقبحث ضدبػحثتقضؿبثاؽظر0
 بةَتذحبحثؼحرظقب جكب  جمحجبػخدنحنط،بةؼ دضبحمليدجمحجبحثدوبؽيدج ظجبحملدت جربببببب

 يفبحث ضدب صبحمل جؼدجج0
 أضبة دددؼضبحٌؽقؼسدددججبحمليدددت ادقبواؽظؾدددقبػد ثؼفدددقبثجذدددت جذني،بػس دددشظرببببب

 حثت نلب جؾظجبوجثف نف0
 أضبةَدددتذحبحثؼحرظدددقب جدددكبادددؼحنربخؾدددجمحجبف جثدددق،بةيدددج ابحملدددت جذنيب جدددكبببببببب

 حٌختؾجم،بػحثؼصؼخبكلبحمل جؼدججبويظؼثق0

جمذؼ دقببب(Mcloughlin, 2002, 156-159)اذدجبحاذلصدثب دجثدكبثدؼرجني ببببب

دصبحمل جؽرلبػحإلمٍج حجبحثوبس صبحٌىت جسقبوظجب شابة ذؾربىقجٌجبحثت جربيفب

بوؾهججبحثت جربحثتفج جؾقبػطؿباجثتجثؿ9

 ؽش ةؿبأضبة ؼضبىقجٌجبحثت جربدنة  قبمتجدنجبوجَطاحلبحثت جؾذؾقبحمل جؼودقبب

 ػدؼرظقبحنؼبلقؾربطلغبحَطاحل0
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 يؾدبؽيت ؾابحملت جربحىتا جمطجب شداببؽش ةؿبأضبة ؼضبىقجٌجبحثت جربدنسقب

 حىلجرقبػحخفجمطجب شادجبةو ح باامحةعبػؽتضيصبأ حنع0
 0ؽش ةؿبأبضبة ؼضبىقجٌجبحثت جربدتجصق 
 0ؽش ةؿبأضبةيذضبىقجٌجبحثت جربوجستقجخبأحنبحثت جربكلبدؼحاابأخنل 
 ؽش ةؿبأضبةتدؾضبىدقجٌجبحثدت جربثجذدت جربحثقدامفب جدكبوشدجمبد نفتدعبػ دنضبببببببببب

 أف جمغ0
 ةددؿبأضبةَددزابىددقجٌجبحثددت جربحملددت جرب جددكبحثتشعددؾربػحثتؼرؾددعبحثدددلحةؿبببببببببؽش 

ٌيب صبحثقؾجزبوجَسَ قبحثت جؾذؾق0  ػحثتف رل،بػذثكبدصبخٍخبر جعبديهؼ
 ؽش ةددؿبأضبةيددجسابىددقجٌجبحثددت جربأػرددعبحثددت جربحمل تجفددق،بػٌبةقت ددنب جددكببببببب

 دظذقب ا ف0
  نفدقبػك دج فبجتذؾ ظدجببببؽش ةؿبأضبةَزابىقجٌجبحثت جربحملت جرب جكبحستقجمبحمل

بيفبٍ حبراؽا0

 بكلبػ ددددداباجنذدددددقبوجمل دددددجؽرلببب6..1ػةؼصدددددجثب محىدددددقب)ٍدددددجطؾشجهبأمحدددددا،بببب

حثت ذؾذؾقبحخلجصقبودلحدسبحث ذ ؾؼةنبدت ا فبحثؼىجنط،بػحمليج افبحثت جؾذؾقب

ثتشذؾددقبدظددجمحجبحث تجوددقبحإلث ذلػسؾددق،بحٍددتذجثب جددكبححشددكب َددنبد ؾددجمنح،بدشظددجببببببب

ب جؾذؾقبطذج9د ؾجمؽصبخجصنيبوجمليج افبحثت

 أضبؽتددؼفنبيفبحثدددلحدسبديددج افبة جؾذؾددقبكرنحنؾددقبو نؽقددقبويددؾ قبػ حنذددقبب

 مت صبحث جث ججبدشجثتض ربيفبةَةؾحبحثدلسجدسبػةؼرؾظع0
 0بأضبؽتؼفنبيفبحثدلسجدسبديج افبد جؼدجةؾقبدشجى قبث  ؾ قبدظجزبحثت جر

 بكلبػ ددددداباجنذدددددقبوجمل دددددجؽرلبب.1.2ػطدددددافثب محىدددددقب)لدددددجم ب  احثيدددددٍز،بب

ؾقبحخلجصقبودلحجمجث ذ ؾؼةنبدت ا فبحثؼىجنط،بػديتؼؽججبحمليدج اف،ببحثت ذؾذ

ػةؼصددددجثبحثامحىددددقبكلبمخيددددقب َددددنبد ؾددددجمنح،بدددددشظربىددددتقبد ددددجؽرلبخجصددددقبب

بوجثيقجٌجبػطؿ9

 جيدددابأضبؽتدددؼحفنبيفبحثدلسدددجدسبديدددج افبة جدددربكرنحنؾدددقبو نؽقدددقبويدددؾ قبببببب

 ػ حنذقبمت صبحإلخ جنؿبدصبحثتض ربيفبةَةؾحبػةؼرؾعبحثدلسجدس0
 ؽتددددؼفنبيفبحثدلسددددجدسبديددددج افب حنذددددقبيفبٍدددد حباَددددجفججبمت ددددصببجيددددابأض

 حإلخ جنؿبدصبحثتض ربيفبةَةؾحبػةؼرؾعبحثدلسجدس0
 جيددابأضبؽتددؼفنبيفبحثدلسددجدسبديددج افبة جددربد جؼدجةؾددقبوَدد حبػح ددضبػدشجىددابببب

 ث  ؾ قبدظجزبحثت جر0
 جيددابأضبؽتددؼفنبيفبحثدلسددجدسبديددج افبة جددربد جؼدجةؾددقبدددؼروف،بوَدد حبػح ددضبببببب

 قبدظجزبحثت جؾر0ػدشجىابث  ؾ 
 جيدددابأضبؽتدددؼفنبيفبحثدلسدددجدسبديدددج افبة جدددربد جؼدجةؾدددقبدتؼىددد ق،بوَددد حبب

 ػح ضبػدشجىابث  ؾ قبدظجزبحثت جؾر0
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 جيدددابأضبؽتدددؼفنبيفبحثدلسدددجدسبديدددج افبة جدددربد جؼدجةؾدددقبةف دددؾجؾق،بوَددد حبب

 ػح ضبػدشجىابث  ؾ قبدظجزبحثت جؾر0

ب(Quintona, Krajcik&Soloway, 2002)ػصدددا ب اؼستدددجض بػهددددٍيغببب

مخيقبد جؽرلبثت ذؾربىقجٌجبحثت جربحملتذناوبصؼخبحملت جربيفبوؾهججبحثدت جربب

بحثقجنذقب جكبحث ذ ؾؼةنبػطؿباجِةؿ9

 حثنيؽددقبػحثؼ ددؼابVisibility9ؽق ددابوظددجبأضبة ددؼضبىددقجثقبحثددت جربظددجطنفبيفبببب

ػحرظقبحثتفج حبصتكبؽيدت ؾابحملدت جربميؽتظدجبوؼ دؼا،باذدجبجيدابأضبؽ دؼضبببببببب

بؽتذ صبدصبك محاعبويظؼثقبػؽين0ب تؼلبحثيقجثقبػح ضبصتك

 حىلتذؾددقبEssentialness 9ػؽق ددابوظددجبأضبة ددؼضبىددقجٌجبحثددت جربحَىجىددؾقببب

كر جمؽق،بػطؿبحثوبٌبؽيت ؾابحملت جربحٌىتذنحمبيفب ذجؾدقبحثت جدؾربوداػسظج،بببب

أدددجبىددقجٌجبحثددت جربحملفؾدداف،بػحثددوبس ددصبحٌىددتةشجمب شظددجبؽش ةددؿبأضبة ددؼضبببببببببب

ملت جربكذحبٍد نبوجىلجردقبكثؾظدج،بػؽقدؼزبوإخفجنظدجببببببحختؾجمؽقبيؾدبؽيتا ؾظجبح

ب شاب ازبحىلجرقبكثؾظج0

 حثذلحوطبونيبىقجٌجبحثت جربCoupling9ؽش ةؿب شابةقاؽربأاخدنبددصبىدقجثقبببب

يفبسفًبػحرظقبحثتفج حبأضبة دؼضبطدلغبحثيدقجٌجبدنة  دقبو  ضدظجبحثد  ل،ببببببب

ػجي جدعببفعظؼمبأاخدنبددصبىدقجثقبيفبسفدًبحثؼادثبادابؽَدتثبحست دجغبحملدت جر،بببببببببب

بؽناوب جكبػحصافبػؽظذحبحث جاؿ0

 حثقجوجؾدددقبثٍىدددت احزببUsability9ؽق دددابوظدددجبأضبؽ دددؼضبحملدددت جربادددج منحب جدددكببببب

حىددت احزبىددقجثقبحثددت جربونحصددقبػىددظؼثقبػىددن قبإلهددجهبحملظددجزبحثت جؾذؾددقبببب

بو فجمفبػفج جؾق0

 لنؽققبحث نضبRepresentationٌيبدتشؼ دقبببب 9ؽق ابوظجبأضبؽ ؼضبطشدجتبأٍد ج

ج افبفقدددابة خدددلبحثيدددقجثقبٍددد حبس دددؼص،بمىدددؼدجج،بصدددؼم،ببببببثتقددداؽربحمليدددب

بفؾاؽؼطجج0

ػدصبخٍخبحث نضبحثيجوربثجامحىدججبػحث ضدؼذبحثدوبحطتذدثبوؼ دابحمل دجؽرلببببببب

ػحَىًبحثدوبجيدابدنح جةظدجب دصبة دذؾربىدقجٌجبحثدت جرب حخدحبوؾهدججبحثدت جرببببببببببب

حثقجنذدددقب جدددكبحىدددت احزبحث ذ ؾدددؼةن،بةيدددتشسبحث جصخدددقبجمذؼ دددقبددددصب حمل دددجؽرلببب

وت ذؾربحثيقجٌجبحثت جؾذؾدقب حخدحبحملؼحادابحإلث ذلػسؾدق بػحثدوبىدؼلببببببببحخلجصق

بة  قظجبيفبحبثامحىقبحىلجثؾق9

 :أواًل: معايري تصنيه السكاالت املعلوماتية 

 0أضبؽ ؼضبىقجٌجبثؼضبػخجفؾقبػأؽقؼسقبمتؾوطجب صبوجاؿب شجصنبحثَجٍق 
 0أضبؽ ؼضبثجيقجٌجبد جضبدؼصاب جكبحثَجٍق 
 حضبػح ضبؽ دلب صبحشلالبدشظج0أضبؽ ؼضبث حبىقجثقب شؼ 
 0أضبؽ ؼضبحشلالبدصبحىت احزبحثيقجثقبػح ضبأدجزبحملت جر 
 0أضبؽ حبحملت جربثيقجٌجبحثت جربويظؼثقبػو يجلق 
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 0أضبؽ ؼضب تؼلبحثيقجثقبػح ضنجبصتكبس صبحٌىتفج فبدشع 
 0أضبة ؼضبحثيقجثقبدشجى قبثجذظذقبحثت جؾذؾقبحمل جؼوق 
 حثَ حبحملشجىابثتضقؾربحَطاحلبحثت جؾذؾق0أضبخيتجمبثيقجٌجبحثت جرب 
 أضبة ؼضبحث ؼمبحملؼ ؼ قبيفبحثيقجٌجبذحجب مرقبػ ؼاب جثؾقبصتكبؽتذ صب

 حث جثابدصبميؽتظج0
 أضبة ددددؼضبحثفؾدددداؽؼطججبحملؼ ددددؼ قبيفبحثيددددقجٌجبػح ددددضقبػخجثؾددددقبدددددصبأـب

 ةَؼؽ0ُ
 أضبؽنح ددؿبحثتددوحدصبوددنيبحث ددؼجبػحث ددؼمفب حخددحبحثفؾدداؽؼطججبحملؼ ددؼ قبيفبببببب

 جٌج0حثيق
 أضبؽقددازبثجذددت جربىددقجٌجبة جددربثت يددؾطبحملظددجزبحمل قدداف،بػذثددكبدددصبخددٍخبببببب

 حثَنابحإل جيف،بػحَدخجقبحثتؼ ؾضؾق0
 أٌبةَتذحبىقجٌجبحثت جرب جكب تدؼلبغدرلبػح دضبأػبغدرلبدد ثؼلبوجثشيد قببببببب

بثج ٍب0

 :ثاىًيا: معايري تصنيه السكاالت اإلدزائية 

 يفبٍددد حبةؼرؾظدددججبػكمٍدددج حجبأضبؽقدددازبحملؼادددابثجذدددت جربىدددقجٌجبكرنحنؾدددقبب

 مليج اةعب جكبةَةؾحبحملؼاابػحثت جدحبد ع0
 0أضبةتيربحثيقجٌجبحإلرنحنؾقبوجث يجلقبػحثؼ ؼا 
 أضبؽقازبحملؼادابثجذدت جربد جؼددججبصدؼخبحملؼادابيفبواحؽتدع،بةَدذحبحىدربحملؼادابببببببببب

 ػحثةنضبدشع،بػأطاحفع0

        سادســًا: أهنيــة ســكاالت الــتعله يف تينيــة مهــارات تصــنيه

 لزقنية:الصور ا

كذحباجضبحثا ربأىجٌبيفبأـبسعجزبة جؾذؿ،بفظؼبأىدجٌبػ دنػمفبيفبحثت جدؾربببب

حإلث ذلػسددؿ،بَسددعبٌبحيدداذبد جٍددنفبػرظنددجبثؼرددع،بوددحبحيدداذباجددع،بأػبو ضددعبببببببب

كث ذلػسؾنج،بصؾدبؽ دؼضبحملدت جربػصداغبيفبحث دنلبحِخدن،بػصؾددبحيتدجشبكلب  درببببببببب

ؽف دحبادحبٍدؿم،بػثدصبببببػةؼرؾعبة شؼثؼرؿبػة جؾذؿ،بفظدؼبٌبؽيدت ؾابػصداغبأضبببب

ؽيت ؾابوحباابٌبؽ نلبدجذحبؽف حبطشجبػحِض،بػٌبؽ ضبأضبةذلاعبػصاغبؽ ضنب

يفب دددؾطبحثت جدددؾربحإلث ذلػسدددؿبػؽٍلدددربأدؼحردددع،بػٌبةؼردددابدشدددجمفبةنٍددداغبببببببب

ب 1-2،ب8..1ػةظاؽاغ0ب) ذابمخؾً،ب

ػشللحبفقابة ؾشثبحث ضؼذبيفبجمجخبة شؼثؼرؾجبحثت جربحخلجصقبؽدشعربحمليدج افببب

سافبحثت جؾذؾقبداخحبىقجٌجبحثدت جر،بػأصد ضثب ش دننحبأىجىدؾنجبيفب ذجؾدقببببببػحمليج

حثت ذؾربػحثت دؼؽنبحثت جؾذدؿبػ ذجؾدججبوشدجمبحثشعنؽدجج،بفجمل دذذؼضبحثت جؾذؾدؼضبببببببب

ؽددنػضبأضبةقدداؽربىددقجٌجبحثددت جربدددصبخددٍخبأ ػحجبػوددنحدسباذ ؾؼةنؽددقبػوؾهددججببب

وشجمبأػبطؾ دحبجي دحبببكث ذلػسؾق،بس صبأضبؽيج ابحملت جذني،بػذثكبدصبخٍخبةؼفرلب
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حثؼصددؼخبكلبحثددت جربأىددظح،بػةوػؽدداطربوجثتجذؾضددججبػحإلٍددجمحجبػحملؼرظددججبحثددوبببببب

ةَددددز ظربػةددددلانطربوددددجخل ؼحجبحثددددوبجيددددابحثقؾددددجزبوظددددج،بػةددددؼفرلبدشعذددددججب

مىؼدجةؾقبػداػسججبػاؼحثابثتيزؾحبحملٍصعججبحثوبةيدج اطرب جدكبحثت  دؾطبببب

ػأىددهجقبةيددج اطرب جددكببػحثتشعددؾربىلددحبحملَدد ٍج،بدددابةقدداؽرب ددنػضبػمنددجذشببب

حثقؾجزبوجملظجزبخ ؼفبخب ؼف،بػةقدازبىدقجٌجبحثدت جربثجذدت جربديدج احجبك دجفؾقببببببب

أاددددلبددددصبحثدددوبس دددصبأضبؽقدددادظجبحوتدددؼلبحَىجىدددؿبػصددداغبوددداػضبىدددقجٌج،ببببببب

حوتدددؼلبحَىجىدددؿ،بػة ددد ضبردددومنحببف  دددجنسبحثيدددقجٌجبةشدددادسبددددابد ؼسدددججببب

زبو نؽقدددقبأاخددنب ذقيدددجببؽشف ددحب شددعبػودددلثكبةيددذضبثجذدددت جربوتضقؾددربحملظددجبببببٌ

ب 63،ب.1.2ػمحجىنج0ب)س ؾذقبمٍؼحض،ب

ػسٍصغبة ا بحثامحىدججبػحث ضدؼذبحثدوبطدافثبكلبلاؽدابأطذؾدقبىدقجٌجبببببببب

 ;Beale, 2005, 178)حثدددددت جربيفبوؾهدددددججبحثدددددت جربحمل تجفدددددقبػدشظدددددجبببب

Puntamberkar&Hubscher, 2005, 6; Shapiro, 2008,30; Chu, 2009, 

549; Nwosu&Azih, 2011, 64بٍدؾذجمبصيدني،ببب24-23،ب1.23:بطجٍدربحثَدنسؼوؿ،ببب:

ب)247،ب1.23

بػس صبةج ؾسبأطذؾقبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبيفبحثشقجطبحِةؾق9

 ةيج ابىقجٌجبحثت جربحملت جرب جكبحىدت ذجخبحملظذدقبحثت جؾذؾدقبحمل جؼودقبدشدعبببببب

ادددامبحمليدددت جابَسظدددجبةدددوػ غبوجثتدددا ؾربحثدددٍهزبمليدددج اةعبيفبحىل دددؼخب جدددكببب

 حٌهجه0بديتؼلب جخبدص
 ة ابىقجٌجبحثدت جربجيدنحجبأػبوؼحودججبأػبسؼحفدلبةيدت ازبيفبوشدجمبػةدا ؾربددجببببببببب

 ؽ نفعبحملت جربوجثف حبثجؼصؼخبكلبدجبٌبؽ نفع0
 ةيج ابىقجٌجبحثت جربيفبةشذؾدقبحثتؼحصدحبيفبحث ؾهدقبحث دفؾقبجيدجبؽدً ـبكلببببببب

لينيباامفبحملت جذنيب جكبةشعؾربأف جمطربحثَ  دؾقبػحىل درب جدكبأف دجمببببب

 نحسظر0أا
 ٍيبيفبأ حمبحملظذددقببببب ةيددج ابىددقجٌجبحثددت جربحملددت جرب جددكبأضبؽ ددؼضبذحةؾنددجبػديددتق

حثت جؾذؾددقبأـبسقددحبديددًػثؾقبكهددجهبحملظذددقبدددصبحَفددنح بحَاخددنبخدددلفبكلبببببب

 حملت جذني0
 ةيدج ابىددقجٌجبحثددت جربيفبوشدجمبة ددؼمب قجددؿبةؼ دابفؾددعبحمل جؼدددججبح اؽددافبببب

ةشعددؾربحمل جؼدددججبح اؽددافبو ددن بحخلجصددقبوددجملت جر،ب  شددكبأسظددجبةيددج ابيفب

 ذحجب ٌثقبثجذت جربسفيع0
 ة ذددحبىددقجٌجبحثددت جرب جددكبةقجؾددحبحثةذددؼضبحثددلـباددابؽت ددابوددعبحثددت جرببببببببب

 ح اؽا،بيؾدبةيظحبوشجمبػحىت احزبحمل نفقبح اؽافبحثوباؼسظجبحملت جر0
 ةنح ددؿبىددقجٌجبحثددت جربحثفددنػ بحثفن ؽددقبوددنيبحملددت جذنيبػحثتشددؼابيفبصجرددجةظرببببببببب

 ربػدؾؼشلر0ػدظجمحةظ
 0ةيظربىقجٌجبحثت جربيفبهؽج فبحثشذؼبحمل نيفبػحثفظربثالبحملت جذني 
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 ةقجددحبىددقجٌجبحثددت جرب ددا بحخل ددؼحجبػحملنحصددحبحمل جؼوددقبىلددحبدَدد جقبدددج،بببببببب

ػالثكبةقجحبدصبحثَ ؼمبوجثفَحبحثلـبؽت نضبثعبحملدت جر،بصؾددبؽيدت ؾابببب

 يج افبحملتؼفنف0حملت جربكهجهبدت ج ججبحملظذقبحمل جؼوقبدصبخٍخبحىت احزبحمل
 ة ذددحبىددقجٌجبحثددت جرب جددكبكحددجمفبحطتذددجزبحملددت جربػهؽددج فب حف ؾتددعبػةوػؽدداغبببببب

وتةلؽقبمحر قبفؼمؽق،بػولثكبة وهبحٌىدتزجوقبحث دضؾضقبػة دضضبحثفظدرببببب

 حخلجلو0
 ةيظحب ذجؾججبحثفظربػليشعبػذثكب صبلنؽرب نضبحثشذجذشبػحثتجذؾضدججبب

ىدؼدجةؾق،بػحثدوبمت دصبحملدت جربببببػحَىهجقبػحَدخجقبػحملشعذدججبحثشفيدؾقبأػبحثنبب

 دصبمتؾوبحمل جؼدججبػةفيرلطجبػة شؾفظجبػةشعؾذظج0
 ةيج ابىقجٌجبحثت جربحملت جرب جكبلقؾدربحثدت جربحثشَدطبحثف دجخبحثدلـبؽدترببببببب

 دصبخٍخبحث ذحبػحملذجمىقبػثؾًبجمن بحملَجطافبػحملٍصعق0
 بةشقددحبىددقجٌجبحثددت جربحملددت جربكلبدش قددقبفظددربراؽددافبػ يددشقباددلثكبكلبببب

 صجثقبدصبحث فجؽقبحثفن ؽق0

ةوؽابدصبافجمفبحملؼاابحثت جؾذؿ،بصؾدبأسظجبةوؽابدصبافجمفبػ حف ؾقبادحبب

ألددنحلبحث ذجؾددقبحثت جؾذؾددق،بخجصددقباددحبدددصب)حمل جددر،بػحملددت جر بوجإل ددجفقبكلببب

ذثكبفقابأٍجمجب ا بدصبحثامحىججبكلبأطذؾقبىدقجٌجبحثدت جربػددالبفج جؾتظدجببببب

حثدددوبب(YayanSu, 2007)ظدددجب محىدددقبؽؾجسيدددؾؼيفبجمددجخبحثت جدددؾربػحثدددت جر،بػدشب

طددافثبكلبحثتضقددربدددصبأحددنبىددقجٌجبحثددت جربػحمل نفددقبحثيددجوققب دددلبحثؼؽددابيفببببب

ةشذؾدقبحثتض ددؾحبحثامحىدؿبيفب ػمفبوشددجمبحملَدنػ جج،بػ بةقيددرب ؾشدقبحثامحىددقببببب

كلبحٍذبجمذؼ ججبجتنؽ ؾق،بحَػلبةتجقكبد ج قبجتنؽ ؾقبوداػضبىدقجٌجببب

 جدربحوتدؼل،بػحثخجثخدقببببة جر،بػحثخجسؾقبةتجقكبد ج قبجتنؽ ؾقبواػضبىقجٌجبة

ةتجقددكبد ج ددقبجتنؽ ؾددقباجنذددقب جددكبىددقجٌجبدددجبػمحمبحمل نفددق،بػاددابأظظددنجببببب

حثشتدددجنسب)ستدددجنسبحثتض دددؾح بأضبحث دددٍببيفبجمذؼ دددقبىدددقجٌجبحوتدددؼلبادددجضب

أ حنظدددربأفضدددحب جدددكبحٌختؾدددجمبحثتض دددؾجؿبحثفدددن ـبددددصبحث دددٍببيفبجمذؼ دددقبب

حثدلؽصب مىدؼحبوداػضبىدقجٌجببببببىقجٌجبدجبػمحمبحمل نفق،بػلٍببح ذؼ دقبحَػلب

ة جددر،بوجإل ددجفقبثشتددجنسبحمليددج افبفددإضبحث ددٍببذػبحمل نفددقبحمليدد ققبأ ػحبأفضددحبببب

و ؼمفبرؼطنؽقبيفبحٌخت جمحجبحث  اؽقبحثفن ؽقب صبأػثهكبحث دٍببذػبحمل نفدقببب

بحملي ققبحملش فضق0

 بكلبفج جؾدقبةؼظؾدابىدقجٌجبحثدت جرببببب6..1ػةؼصجثب محىدقبٍدجطؾشجهبأمحداب)ببب

ث ذ ؾدددؼةنبحثت جؾذدددؿبيفبةشذؾدددقبدظدددجمحجبحث تجودددقبحإلث ذلػسؾدددقبثدددالبببببببوددددلحدسبح

بحث جث ججبد جذججب  سبحثجةقبحإلهجؾوؽقبو جؾقبحث شججبرجد قب نيبسل0ً

 بكلبفج جؾدقبةؼظؾدابودجمحدذلحجبحثدت جرببببب7..1ػةؼصجثب محىقبىجدؿبى فجضب)

مـب حخحبحثدلجمؾججبحثقجنذقب جدكبحثيدقجٌجبيفبةشذؾدقبحثتض دؾحبحمل دنيفبػحملظدجبببببب

بثالبلٍبباجؾقبح تذاببجد قبحثفظؾر0
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كلبفج جؾدقببب(Zang& Quintana, 2010)ػةؼصدجثب محىدقبهحسدسبػاؼستجسدجببببب

ىقجٌةجثت جربحثقجنذقب جكبحثؼؽابيفبةشذؾقبدظجمحجبدجبػمحمبحمل نفقبثدالبلدٍبببب

بحملنصجقبحملتؼى ق0

 بكلبفج جؾدددقبحىدددت احزبحثيدددقجٌجببب.1.2ػةؼصدددجثب محىدددقب ذددداب فؾفدددؿب)ببب

ذؾدددقباذددداخحبثت دددذؾربػة دددؼؽنبحملقدددنمحجبحإلث ذلػسؾدددقبثدددالبلدددٍببببببحثت جؾ

حثدددداوجؼزبحث ددددجزبو جؾددددقبحثذلوؾددددقبوجثددددادجزبيفبحثددددت جربحثقددددجنرب جددددكبحملَددددنػ ججبببب

بػحثن ج قبحثت جربيفبحث ؾهقبحإلث ذلػسؾق0

 بكلبفج جؾددددقبحىددددت احزبديددددتؼؽججب1.22ػةؼصددددجثب محىددددقبكسددددجضبىدددد فجضب)ب

ربحإلث ذلػسدؿب جدكبةشذؾدقبأىجىدؾججببببب تجفقبدصبىقجٌجبحثدت جربيفبوؾهدقبحثدت جببب

ػدظجمحةجىت احزبونسجدسبحثشؼحفلبثالبلٍبباجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾدق،بػأظظدنجببب

حثشتجنسبحثامحىقبأسعبٌبةؼرابفنػ بونيبىقجٌجبحثت جربحث يؾ قبػحمل خفدقبىدؼحمببب

بيفبحثتض ؾحبأػبحَ حمبحملظجمـ0

ةؾزؾقب بكلبفج جؾدددقبحىدددذلحب1.22ػةؼصدددجثب محىدددقب ذدددابحثيدددؾابػخخدددنػضب)ببب

حثيددددقجٌجبحثت جؾذؾددددقبيفبةشذؾددددقبدظددددجمحجبحثدلطددددجضبحثنؽج ددددؿبثددددالبحثتٍدؾددددلب

بػص ؼوججبة جربحثنؽج ؾججبوجملنصجقبحإل اح ؽق0

 بأضبحىددت احزبNwous&Azih, 2011ػةؼصددجثبستددجنسب محىددقبأهغبػسؼحىددؼب)بب

حثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبيفبةدددامؽًبددددج فبحوجىددد قبادددجضبحفضدددحبددددصبحث دددن بببببببب

حثتقجؾاؽددددقبيفبحثتددددامؽً،باذددددجبأضبحثتٍدؾددددلبحثددددلؽصباددددابحىددددت ازبد جذددددؾظربب

حثيقجٌجبحثت جؾذؾقباجسؼحبؽَ نػضبوجثنحصقبػحٌسيزجز،بطلحبوجإل دجفقبكلبأضبب

ىددج ابحثتٍدؾددلب جددكببحىددت احزبحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقب ددوهبدددصبأ حمبحثتٍدؾددل،بػببب

حثت جربحثلحةؿبػحإلواحابػة ؼؽنبدظجمحةع بػة جربحثتٍدؾلبحثتف رلبحثتضجؾجؿ،بجيجب

ىج ابحثتٍدؾلب جكبحثت ذربوجثفظربػحثذلاؾدو،باذدجبأػصدثبحثامحىدقبو طذؾدقبببببب

ةددامؽابحمل جذددنيب جددكبحىددت احزبحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقبٌىددت احدظجبوجث نؽقددقببببب

بحملشجى ق0بب

 بZnmbrano& Noriega, 2011هحددلحسؼػسؼمجيدجب)بػةؼصدجثبستدجنسب محىدقبببب

كلبفج جؾدددددقبحىدددددت احزبحثيدددددقجٌجبحثت جؾذؾدددددقبيفبة جدددددربحثنؽج دددددؾججبوجثجةدددددقبب

حإلهجؾوؽددددقبػيفبة ددددؼؽنباددددامحجبحثتٍدؾددددلبػحىددددتؾ جوظربػديددددج اةظرب جددددكببببب

حىدددت احزبحمل ددد جضججبح اؽدددافبوجث نؽقدددقبحملٍنذدددق،بطدددلحبوجإل دددجفقبكلبأضببببب

يفبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبىج ابحثتجذؾدلب جدكبفظدربببببحىت احزبحثتجذؾضججبحث  نؽق

حمل جؼدددقبػصفعظددجبػةددلانطج،باذددجبأظظددنجبحثشتددجنسبأضبحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقبببببب

بىج اجبحثتٍدؾلب جكبفظربحثنؽج ؾججبػة جربحثجةقبح اؽاف0بب

 بNuntrakune& Park, 2011ػةؼصجثبستجنسب محىقبسجسؼةناجسؿبػوجمتب)

حثتض دؾحبحثامحىدؿبػدظدجمحجبحٌة دجخ،بػصدحببببببكلبفج جؾقبحثت جربحثت دجػسؿب جدكببب
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حملَدد ٍجبػحملظددجمحجبحٌرتذج ؾددقبػحثدداحفابثددالبحث ددٍببػث ددصبحثددت جربحثت ددجػسؿبببب

ثؼصدددداغبفَددددحبيفبحملدددداحمٌبيفبةجؽٍسددددا،بثددددلثكبجيددددابحىددددت احزبحىددددذلحةؾزؾقبببب

حثيقجٌجبحثت جؾذؾقبثتضينيبأ حمبحثتٍدؾل،باذجبأظظنجبحثشتدجنسبكضبحثيدقجٌجببب

بكبحإلواحا0ىج اجبحثتٍدؾلب ج

 بكلبفج جؾقبحىذلحةؾزؾقبحثيقجٌجبCasem, 2013ػةؼصجثب محىقباجىرب)

حثت جؾذؾددقبيفبل ددؾحبلج ددقبحث ددابحثخجثدددبدتؼىددطبيفبحثنؽج ددؾججبػحٌجتددجغبببب

لجث ددجيبةؼه ددؼحبكلبجمذددؼ تنيببب13حنددؼبحثنؽج ددؾجج،بػة ثقددثب ؾشددقبحث ضدددبدددصبببب

ؾدددقبػجمذؼ دددقبوجثتيدددجػـ،بحثتزنؽ ؾدددقبةدددامٌبوجىدددذلحةؾزؾقبحثدددا جنربحثت جؾذ

 جو قبةامٌبوجث نؽربحثتقجؾاؽق،بػاجضبدصبحثشتجنسبػرؼ بفدنػ بذحجب ٌثدقببب

وددددنيبلج ددددعبح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقبػح ذؼ ددددقببب0.4.كص ددددجنؾقب شددددابديددددتؼلب

حثضددددجو قبيفبدتؼىددددطبحثتض ددددؾحبػيفبدقؾددددجٌبحٌجتددددجغبػث ددددجحلبح ذؼ ددددقبب

بحثتزنؽ ؾق0ب

زبحثيددددقجٌجب بكلبفج جؾددددقبحىددددت احب1.22ػةؼصددددجثب محىددددقب) ذدددداب جددددؿ،بب

حثت جؾذؾقبيفبةشذؾدقبحثدتف رلبحثنؽج دؿبثدالبلدٍببحملنصجدقبحإل اح ؽدق،بػةفدؼ ببببببببب

ح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقب جددددكبح ذؼ ددددقبحثضددددجو قبحثددددوب مىددددثبوجث نؽقددددقببببب

بحثتقجؾاؽق0ب

 بكلبفج جؾددقبحىددت احزبحثيددقجٌجببب1.24ػةؼصددجثب محىددقب) ؾجددقبحثَددظنـ،بببب

حثامحىدؿبػفقدجيبثجذيدتؼؽججبببببحثت جؾذؾقبيفبةامؽًبحث جؼزب جدكبةشذؾدقبحثتض دؾحببب

حثت  ؾددددربػحثتضجؾددددح بػةفددددؼ ببب-حثفظددددرب-حمل نفؾددددقبثت ددددشؾابوجددددؼزب)حثتددددلانب

ح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقب جددددكبح ذؼ ددددقبحثضددددجو قبحثددددوب مىددددثبوجث نؽقددددقببببب

بحثتقجؾاؽق0

 بكلبفج جؾدددقبب1.24ػةؼصدددجثب محىدددقب)  دددابحثؼحصدددابحث  ؾيدددؿبػفجندددافبلدددع،ببببببب

حبحثامحىدددؿبػفقدددجيبثجذيدددتؼؽججبحىددذلحةؾزؾقبحثدددا جنربحثت جؾذؾدددقب جدددكبحثتض دددؾب

حثت  ؾددددربػحثتضجؾددددح بػةفددددؼ ببب-حثفظددددرب-حمل نفؾددددقبثت ددددشؾابوجددددؼزب)حثتددددلانب

ح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقب جددددكبح ذؼ ددددقبحثضددددجو قبحثددددوب مىددددثبوجث نؽقددددقببببب

بحثتقجؾاؽق0ب

 بكلبفج جؾدددقبب1.24ػةؼصدددجثب محىدددقب)  دددابحثؼحصدددابحث  ؾيدددؿبػفجندددافبلدددع،ببببببب

 ددؾحبػحثددتف رلبحثتفددج جؿبث جث ددججبببحىددذلحةؾزؾقبحثددا جنربحثت جؾذؾددقب جددكبحثتضبب

بحَػخبدتؼىطبيفبحثنؽج ؾجج0ب

ػدصبخٍخبحث نضبحثيجوربةنلبحث جصخقبأضبثيقجٌجبحثت جربأطذؾقباد رلف،بب

ػةنرابأطذؾقبحختؾجمبىقجٌجبحثت جربيفبحملؼحادابحإلث ذلػسؾدقباذدجبؽؼ دضظجبةدؼبببببب

بكلبحَى جببحثتجثؾق9ب(Teo, etal., 2006, 18-20)ػخخنػضب
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 ٍيبببببس ددصبأضبةددؼب فنبحثيددقجٌجبحثددا ربحثفددن ـبثجذددت جذني،بػحثددلـبؽ تدددلب ددجد

 دظذنجبيفبحملؼحاابحإلث ذلػسؾق0
 ةيدددظحبحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبددددصبادددامفبحث جثددداب جدددكبحثدددت جربكذحب بمو ظدددجب

حمل نفقبحثيجوققبصؾددبةشَدؾطبحمل نفدقبحثيدجوققبأصدابأطدربلدن بحثدت جربددصبببببببببب

 حملؼحاابحإلث ذلػسؾق0
 ب–حثيدقجٌجبحثت جؾذؾدقبددصب ذجؾدقبةفج دحبحمل جدرببببببببس صبأضبؽقجحبحثتضجيخبيف

حث جثددا،بػطددلحبدظددربَسددعبيفبوؾهددقبحثددت جربحثتقجؾاؽددق،بؽ ددؼضبحمل جددربيفبةؼحصددحبب

 حنربددابحث جثدا،بػؽقدازبحثدا ربػحإلمٍدج بثج ج دقبإلاذدجخبحملظذدق،بػ شدادجبببببببببب

ؽً ـبحثت جربيفبىؾج بحثت جرب دلبحثؼؽا،بفدإضبحثتؼحصدحبػرظندجبثؼردع،بػةقؾدؾربببببب

ب–ج جثددابىؾ دد ضبغددرلبدتددجا،بػ شددادجبؽةؾددابحثتفج ددحبوددنيب)حمل جددربببببببببحمل جددربث
حث جثا ،بؽ ؼضبدصبحَطذؾقب  جض،بأضبلدا بحملظدجزبحمل قدافبد  دننح،بػجيدابأضبببببب

 ة خلبطلغبحٌ ت جمحجبيفبحثت ذؾربحثت جؾذؿ0
 ةت ؼضبحثيقجٌجب ج فبدصبحثشذجذشبػحثتجذؾضججبػحملًٍنحجبػحىلجؼخبح ونؾق،بب

 ػاحبطلحبؽدلدسبويظؼثقبػدتجاب جكبحثؼؽا0ػحثت جؾربحمل جٍن،ب
 بيفبأضبحملدت جربٌبؽدت جربيفب وثدق،بببب2867لقربحثيقجٌجبميؽدقب)فؾزؼةيد ؿ،ببب 

فجملت جربؽت حنبوقؼفبحثتفج ٍجبحٌرتذج ؾدقبكلبلداذبيفبحثيدؾج بذػبحمل شدك،ببببب

ػحىلقؾقددقبأضبحث  ددابحمل ددجسؿبيفبوؾهددججبحثددت جرب دددلبحثؼؽدداباددابحيددؼخب ػضبطددلحبب

رتذددج ؿ،بفيددقجٌجبحثددت جربو  ؾ تظددجبس ددصبأضبة ددذربثجتةجددابببببحثتفج ددحبحٌ

ب جكبطلغبحثفزؼف0

 :فـــزوض البحـــح 

 ودنيبدتؼىد كب مردججبح ذؼ دقبببببب0.4.ؽؼرابفدن ب حخبكص دجنؾجيب شدابديدتؼلببببب

حثتزنؽ ؾقبحٌػلبة  دجيبثدشذطبةقداؽربحثيدقجٌجبحثت جؾذؾدقب)صدؼم بػ مردججبببببببب

ؽربحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقببح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحثخجسؾدددقبة  دددجيبثدددشذطبةقددداببببب

 بفلإخت جمبح جسابحمل نفدكبملظدجمحجبة دذؾربحث دؼمبحثناذؾدقبث دجحلببببببب)فؾاؽؼ

 ح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾقب0
 ودنيبدتؼىد كب مردججبح ذؼ دقبببببب0.4.ؽؼرابفدن ب حخبكص دجنؾجيب شدابديدتؼلببببب

حثتزنؽ ؾقبحٌػلبة  دجيبثدشذطبةقداؽربحثيدقجٌجبحثت جؾذؾدقب)صدؼم بػ مردججبببببببب

ةقددداؽربحثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقبببثتزنؽ ؾدددقبحثخجسؾدددقبة  دددجيبثدددشذطببببح ذؼ دددقبح

 فكبو جاددقبةقؾددؾربحملشددتسبثجزجسددابحٌ حنددكبملظددجمحجبة ددذؾربحث ددؼمبببببببب)فؾدداؽؼ

 حثناذؾقبث جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾقب0

 :أدوات البحــــــــــح 

باجدثبحث جصخقبوإ اح بحَ ػحجبحِةؾق9
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 : قائنة املهارات 

جمحجبحثٍهددقبثتشذؾدقبدظدجمحجبة دذؾربحث دؼمبحثناذؾدقببببببب بح اح باجنذدقبوجملظدبب

وجىت احزبونسدجدسبحثفؼةؼٍدؼبب،ػثجتضقدربددصبصدا بحثقجنذدقب ب ن دظجب جدكببببببببب

جمذؼ ددقبدددصبحخلدددلحمبػحملت   ددنيبفددكبجمددجخبة شؼثؼرؾددجبحثت جددؾربػحملشددجطسبببببب

ػلددن بحثتددامؽًبػو ددابحضبةجقددثبحث جصخددقبة جؾقددججبحو ذددنيبحرددنجبحث جصخددقبببببببب

ػشبوقجنذددقبة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقبو ددؼمةظجبحثشظجنؾددقبببببحثت دداؽٍجبػ بحخلددنب

ب بدظجمفبفن ؾقب820 دظجمحجبمنؾيؾقب،ػ)8ػوجغب ا بحملظجمحج)

 : االختبار التحصيلى 

 بح دداح بحٌخت ددجمبحثتض ددؾجكبػحثددللبؽظددالبحلباؾددجٌبديددتؼلبل ددؾحبببببببب

حث ددٍببثجزؼحسددابحمل نفؾدددقبحملنة  ددقب ظددجمحجبة دددذؾربحث ددؼمبحثناذؾدددق،ػ بببببب

حٌخت دددجمبػطدددؼبحىدددهجقبحختؾدددجمبددددصبدت دددا بػ بحردددنحمبحثتزنودددقبببببحختؾدددجمبمندددط

حٌىددت ٍ ؾقبثٍخت ددجمبحثتض ددؾجكبىليددجببح ددججبػصددا بحٌخت ددجمبػىددظؼثقببببب

ػصددد ؼوقبػد جددددحبمتؾؾدددوبحٌخت دددجمب،ػوجثشيددد قبثخ دددججبحٌخت دددجمب بحىدددت احزببببب

ػ ببspssلنؽققبحثفجبانػد جخ،ػ بصيدجببد جددحبحثخ دججبوجىدت احزبونسدجدسبببببب

 ،بػىليددجببد جدددحبحٌمة ددجطب بحىددت احزبببب0758.كبد جدددحبح ددججب)بحىل ددؼخب جددب

لنؽقددددقبحثتزونددددقبحثش دددددفؾقبػ بحىل ددددؼخب جددددكبد جددددددحبح ددددججبحٌخت دددددجمبببببب

 ،ػوجثشيدد قبث ددا بحٌخت ددجمب ب ددنضبحٌخت ددجمب جددكبجمذؼ ددقبدددصبب0733.ػطددؼ)

حو ذنيبصؾدبلجدابددشظربحىل درب جدكبحٌخت دجمبػدنحر دقبدفن حةدعبػحثتجاداببببببببب

قبػحثجةؼؽقبػفكب ؼمبحمحمبحو ذدنيبحصد ضبحٌخت دجمبفدكبٍد جعببببببدصبحثااقبحث جذؾ

 ب0821. دفن ف،ػ بصيجببحث ا بحثاحخجكبثٍخت جمبػطدؼ)ب87حثشظجنكبد ؼضبدص)

 بػد جددددحب052.-028.،ػوجثشيدد قبمل جددددحبحثيددظؼثقبملفدددن حجبحٌخت ددجمبةدددنحػابوددنيب)بببب

متؾؾدددوب بػددددصبحملٍصدددغبحضبحٌخت دددجمبذلبادددؼفبب053.-028.حث ددد ؼوقبؽدددذلحػابودددنيب)ب

ب ب0140.-012.دشجى قبةذلحػابونيب)

 :بطاقة تكييه امليتر 

 بح اح بو جاقبةقؾؾربحملشتسبػحثتدكبةظدالبحلبحثت دنلب جدكبحددتٍتبلدٍبببببببب

ة شؼثؼرؾددددجبحثت جددددؾربملظددددجمحجبة ددددذؾربحث ددددؼمبحثناذؾددددقبوجىددددت احزبونسددددجدسببببب

حثفؼةؼٍددؼببػ بحرددنحمبحثتزنوددقبحٌىددت ٍ ؾقبث  جاددقبةقؾددؾربحملشددتسبىليددجببببب

سب بح ددججبػصددا بو جاددقبةقؾددؾربحملشددتسبػبوجثشيدد قبثخ ددججبو جاددقبةقؾددؾربحملشددتبببببببب

 ،ب0757.حىدددت احزبلنؽقدددقبحثفدددجبانػس دددجخبػ بحىل دددؼخب جدددكبد جددددحبح دددججب)ببب

ػىليددددجببد جدددددحبحٌمة ددددجطب بحىددددت احزبلنؽقددددقبحثتزونددددقبحثش ددددفؾقبػ ببب

 ،ػوجثشي قبث دا بو جادقبةقؾدؾربحملشدتسببببب07.4.حىل ؼخب جكبد اخبح ججبؽيجػل)

 ب ددنضبو جاددقبةقؾددؾربحملشددتسب جددكبجمذؼ ددقبدددصبحو ذددنيبػفددكب ددؼمبحمحمببببببب
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دفدن فبب24و ذنيبحص ضقبو جاقبةقؾؾربحملشدتسبفدكبٍد جظجبحثشظدجنكبد ؼسدقبددصبببببببح

ػوجثشي قبثج ا بحثاحخجكب بحىت احزبح ومبحثذلوؾ كبمل جدحبحثخ دججبػوجثتدجلببب

 ب،بػ بصيجببصا بحٌةيدج بحثداحخجكببب0856.فجضبحث ا بحثاحخجكبثجذقؾجٌبطؼب)

دفن فب حثقب شابديدتؼلبب 1 بػ)0.2. دفن فب حثقب شابديتؼلب)22صؾدبحسعبةؼراب)

 بجيدددجبؽددداخب جدددكبػردددؼ بحةيدددج ب حخجدددكبدنةفدددابودددنيبحملفدددن حجبػحملظدددجمحجبببببببببب0.4.)

بحثننؾيؾق0

  :مصطلحـــات البحـــح 

 :سكــــاالت التعلــــه 

ة نفظدددجبحث جصخدددقبكرنحنؾدددجبو سظج دشعؼددددقبة جؾذؾدددقبغدددرلبددددتةرلفبػظدددجطنفبببب

حجبحثددوبحيتددجشبثجذددت جربلددؼحخب محىددقبحثدلسددجدس،بصؾدددبةقددازبثجذددت جربحمليددج اببب

كثؾظجبيفباحبخ دؼفبددصبخ دؼحجبة جذدعبوظدالبةشذؾدقبدظدجمحجبة دذؾربحث دؼمبببببببببب

حثناذؾدددق،بػؽدددتربةقددداسظجبو مندددجطب تجفدددقبادددابة دددؼضبصدددؼمبحجوتدددقبأػبفؾددداؽؼببب

بة جؾذؿ 0ب

 :مهارات تصنيه الصور الزقنية 

ة نفظجبحث جصخقبكرنحنؾجبو سظج9ب  اقبحث ج قبػكةقجسظربملظجمحجبة دذؾربحث دؼمببب

وجىت احزبونسجدسبحثفؼةؼٍؼب،بػحثوبةقجٌبدصبخٍخب مرججبحث دٍبببحثناذؾقب

يفبأ ػحجبحثقؾجٌب)حٌخت جمبحثتض دؾجؿ،بو جادقبحملٍصعدق،بو جادقبةقؾدؾربحملشدتسببببببب

بحثشظجنؿ  0

 :ىتائر البحح ومياقشاتها 

 : السؤال االول 

ثٍرجوقب صبحثيًحخبحٌػخبحثللبس عب9دجبححدنبحخدتٍلبمندطبةقداؽربىدقجٌجبببببب

فؾدداؽؼ فكبحملؼحاددابحٌث ذلػسؾددقب جددكبةشذؾددقبح جسددابحمل نفددكبببببببب–بحثددت جرب)صددؼمب

بملظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثالبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر؟

بؽت جابحٌرجوقب صبحثيًحخبحٌػخبحخت جمبحثفنضبحٌةكب9

وددنيبب0.4.حثفدنضبحٌػخبػحثددللبس دع9بؽؼرددابفدن ب حخبكص ددجنؾجيب شدابديددتؼلببببب

 ؾددقبحٌػلبة  ددجيبثددشذطبةقدداؽربحثيددقجٌجببببدتؼىدد كب مرددججبح ذؼ ددقبحثتزنؽبب

حثت جؾذؾددقب)صددؼم بػ مرددججبح ذؼ ددقبحثتزنؽ ؾددقبحثخجسؾددقبة  ددجيبثددشذطبةقدداؽرببببب

حثيقجٌجبحثت جؾذؾقب)فؾاؽؼب بفلإخت جمبح جسابحمل نفكبملظجمحجبة ذؾربحث دؼمبب

بحثناذؾقبث جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾقب0

 جدكب ؾشدقبببحٌخت دجمببوت  ؾرببقحث جصخبثاجدثجتضقربدصبصضقبطلحبحثفنضب

ثج ؾشددددججببT-testحخت ددددجمب ج بؼو دددابمصددددابحثشتدددجنسبػلجؾجددددظجبوجىدددت احزبببحث ضخ

بقبكل9حث جصخبثةؼصجبSPSSلنؽربونسجدسبب صحمليتقجق
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حخت جمب ج بثاٌثقبحثفن بونيبدتؼى كب مرججبح ذؼ قبحثتزنؽ قبحَػلبػح ذؼ قبحثتزنؽ قب9 ب2راػخب)

ب ؾجكحثخجسؾقبفكبحٌخت جمبحثتض

بحملتؼىطبحث ا بحثت  ؾر
حٌحننحلب

باؾذقب ج ب 0ا حمل ؾجمل
 حثاٌثق
Sig.ب

ديتؼلب

بحثاٌثق

ب30818ب.3702ب.3بصؼم

ب...0.ب.2062ب67

 حثقب شاب

ب2..0.ديتؼلب ب30352ب77ب.3بفؾاؽؼ
 
 
 
 

ػردؼ بب ب،بػطدلحبؽداخب جدكبببب...0.ؽتضضبدصبح اػخبأضباؾذدقبحثاٌثدقبديدجػؽقب)ببب

 بودددددددددنيبدتؼىددددددددد كب مردددددددددججب0.2.) شدددددددددابديدددددددددتؼـب حخبكص دددددددددجنؾجبفدددددددددن ب

ح ذؼ قحثتزنؽ قحَػثلؼح ذؼ قحثتزنؽ قحثخجسؾددددقبثٍخت ددددجمبحثتض ددددؾجكببب

ث ددددجحلبحثت  ؾددددربح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقبحثتددددكبة ن ددددثبثددددشذطبحثيددددقجٌجبببببب

بحثت جؾذؾقبفؾاؽؼ0

ب بحثفن بونيبدتؼى كبحثلاؼمبػحٌسجذبفكبحٌخت جمبحثتض ؾجك2ٍ حب)

ا ؼخبحثفدنضبحٌػخبسعدنحبثؼردؼ بفدن بذلب ٌثدقبحص دجنؾقب شدابببببببببػدشظجبؽتر

ودددنيبدتؼىددد كب مردددججبح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحٌػلبة  دددجيبثدددشذطبب0.2.ديدددتؼلب

ةقاؽربحثيقجٌجبحثت جؾذؾقب)صؼم بػ مرججبح ذؼ دقبحثتزنؽ ؾدقبحثخجسؾدقبة  دجيببببب

محجبثشذطبةقاؽربحثيقجٌجبحثت جؾذؾقب)فؾداؽؼب بفلإخت دجمبح جسدابحمل نفدكبملظدجببببب

بة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبث جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾقب0

حثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقب)مندددطبببػةنردددابحث جصخدددقبةجدددكبحثشتؾزدددقبحلبحطذؾدددقببببب

 بػححنطددجب جددكبحايددجببحملددت جذنيبح ؼحسددابحمل نفؾددقبملظددجمحجبة ددذؾرببببببببحثفؾدداؽؼ

حث ددؼمبحثناذؾق،فتقيددؾربحملظددجمحجبحلبخ ددؼحجب ددا فبملددافبهدشؾددقبث ددحبدق دداب

ؼب،بحةدددجابث دددٍببح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحثخجسؾدددقبحثذلاؾدددوب جدددكبحملظدددجمحجببببفؾددداؽ

حمل نػ قب،بوجٌ جفقبحلبحد جسؾدقبحثدتض ربفدكبدقدجلابحثفؾداؽؼبىدؼحمبوجد جسؾدقبببببببب

ة نحمبدَجطافبحملظجمحجبحػبحٌؽقجلبحثجضعدكبحػبحثتقداؽربػحٌمردجاب،ػفقدجبثقدامحجبببببب

حملظددجمحجبأةددجابدَددجطافبحث ددٍبب،بوجٌ ددجفقبحلبحضبةددؼفرلبدقددجلابحثفؾدداؽؼبثتجددكبب

أ  بػأسلدددحبثتفجصدددؾحبةجدددكبحملظدددجمحجبػطدددلحبؽتفدددربدددداب محىدددق)بحسدددجضبىددد فجضببب

،1.22:Salina,et.ol,2012ػحثتددددددددددكبأادددددددددداجب جددددددددددكبفج جؾددددددددددقبحىددددددددددت احزبببببب 

حثفددداؽؼحثت جؾذلفكبةشذؾدددقبحملظدددجمحجبوةدددلبحثشعدددنب دددصبل ؾ دددقبحملظدددجمفبحملدددنح بببببب

بحايجوظجبأػبةشذؾتظجب شابحث ٍب0
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 :السؤال الجاىى 

ثٍرجوقب صبحثيًحخبحثخجسكبػحثللبس ع9دجبأحنبحختٍلبمنطبةقاؽربىدقجٌجبب

فؾاؽؼ فكبحملؼحاابحٌث ذلػسؾقب جكبةشذؾقبح جسابحَ حنكبملظدجمحجببب-حثت جرب)صؼم

بة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثالبلٍببة شؼثؼرؾجبحثت جؾر؟

بؽت جابحٌرجوقب صبحثيًحخبحثخجسكبحخت جمبحثفنضبحَةك9

وددنيبب0.4.للبس دع9ؽؼرابفددن ب حخبكص دجنؾجيب شددابديدتؼلببببحثفدنضبحثخدجسكبػحثددبب

دتؼىدد كب مرددججبح ذؼ ددقبحثتزنؽ ؾددقبحٌػلبة  ددجيبثددشذطبةقدداؽربحثيددقجٌجبببببب

حثت جؾذؾددقب)صددؼم بػ مرددججبح ذؼ ددقبحثتزنؽ ؾددقبحثخجسؾددقبة  ددجيبثددشذطبةقدداؽرببببب

حثيقجٌجبحثت جؾذؾقب)فؾداؽؼب بفدكبو جادقبةقؾدؾربحملشدتسبثجزجسدابحَ حندكبملظدجمحجببببببببب

بؾربحث ؼمبحثناذؾقبث جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾق0ة ذ

و جاددقبةقؾددؾرببوت  ؾددرببقحث جصخددبثاجدددثجتضقددربدددصبصددضقبطددلحبحثفددنضببببب

-Tحخت دجمب ج ببػو دابمصدابحثشتدجنسبػلجؾجدظجبوجىدت احزببببببحث ضد جكب ؾشقبحملشتز

testلنؽربونسجدسبب صثج ؾشججبحمليتقجقببSPSSبقبكل9حث جصخبثةؼصجب

ثاٌثقبحثفن بونيبدتؼى كب مرججبح ذؼ قبحثتزنؽ قبحَػلبػح ذؼ قببحخت جمب ج 9 ب1راػخب)

بحثتزنؽ قبحثخجسؾقبفكبو جاقبةقؾؾربحملشتس

بحملتؼىطبحث ا بحثت  ؾر

حٌحننحلب

 حمل ؾجمل
ب 0ا

اؾذقب

ب ج 

 حثاٌثق
Sig.ب

بديتؼلبحثاٌثق

ب108.8ب.1404ب.3بصؼم

ب...0.ب302.4ب67

 حثقب شاب

ب2..0.ديتؼلب ب10354ب16087ب.3بفؾاؽؼ
 

ػردؼ بب ب،بػطدلحبؽداخب جدكبببب...0.ؽتضضبدصبح اػخبأضباؾذدقبحثاٌثدقبديدجػؽقب)ببب

 بودددددددددنيبدتؼىددددددددد كب مردددددددددججب0.2.) شدددددددددابديدددددددددتؼـب حخبكص دددددددددجنؾجبفدددددددددن ب

ح ذؼ قحثتزنؽ قحَػثلؼح ذؼ قحثتزنؽ قحثخجسؾدددقبث  جادددقبةقؾدددؾربحملشدددتسبببب

ث ددددجحلبحثت  ؾددددربح ذؼ ددددقبحثتزنؽ ؾددددقبحثتددددكبة ن ددددثبثددددشذطبحثيددددقجٌجبببببب

بحثت جؾذؾقبفؾاؽؼ

ب بحثفن بونيبدتؼى كبحثلاؼمبػحٌسجحفكبو جاقبةقؾؾربحملشتس1ٍ حب)
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ػدشظجبؽتربا ؼخبحثفنضبحثخجسكبسعدنحبثؼردؼ بفدن بذلب ٌثدقبحص دجنؾقب شداببببببب

ودددنيبدتؼىددد كب مردددججبح ذؼ دددقبحثتزنؽ ؾدددقبحٌػلبة  دددجيبثدددشذطبب0.2.ديدددتؼلب

ح ذؼ دقبحثتزنؽ ؾدقبحثخجسؾدقبة  دجيبببببةقاؽربحثيقجٌجبحثت جؾذؾقب)صؼم بػ مرججب

ثددشذطبةقدداؽربحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقب)فؾدداؽؼب بفددكبو جاددقبةقؾددؾربحملشددتسبثجزجسددابب

بحَ حنكبملظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبث جحلبح ذؼ قبحثتزنؽ ؾقبحثخجسؾق0

حثيدددقجٌجبحثت جؾذؾدددقب)مندددطببببػةنردددابحث جصخدددقبطلفحثشتؾضدددقبحثدددؿبحطذؾدددقبببببب

اؽؼب جدددكبدظدددجمحجبة دددذؾربحث دددؼمبحثناذؾدددقبببب،فذلاؾوبدقدددجلابحثفؾدددبحثفؾددداؽؼ 

و نؽقددقبرلحوددقبػدَددؼاقبذح بدددصبةفج ددحبحث ددٍببدددابحملددج فبػحىددتؾ جوظجبو ددحبببببببب

ىدددظؼثقب،وجٌ دددجفقبحلبددددجبؽتذؾدددوبودددقبحثفؾددداؽؼبددددصبةدددؼحفنب ش دددنلبحث دددؼجببببببب

ػحىلناقباحبذثكبادجضبثدعبححدنبػح دضبفدكبةشذؾدقبح ؼحسدابحٌ حنؾدقبملظدجمحجبببببببببب

 ذؼ دقبحثتزنؽ ؾدقبحثخجسؾدق،بػطدلحبؽتفدرببببببة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثالبلٍببح

 ػحثتددددكبحادددداجب جددددكبفج جؾددددقبحثفؾدددداؽؼببببب1.21ددددداب محىددددقب)حاددددنزبفنحػحسددددقب،ببب

حثت جؾذلفددكبحاتيددجببدظددجمحجبة ددذؾربحث ددؼمبحثناذؾددقبثددالبلجث ددججباجؾددقببب

بحثذلوؾقبفكبح جد قبحٌىٍدؾقبوةوف0

 :توصيـات البحح 

بتؼصؾججبحثتجثؾق9فكب ؼمبدجبأىفنب شعبحث ضدبدصبستجنسبس صبحخلنػشبوجث

 دددنػمفبحٌطتذدددجزبوإىدددت احزبىدددقجٌجبحثدددت جربفدددكبحث ذجؾدددقبحثت جؾذددداؽربببببببب 

 حثيقؾق0
 أضبؽنح ددؿبد ددذذكبحملؼحاددابحإلث ذلػسؾددقبةقدداؽربحثيددقجٌجبحثت جؾذؾددقبوجىلددابب

 حَ سكبحثللبؽ نيبحملت جرب جكبحثت جربحثلحةك0

 :حبوخ مكرتحة 

 وؾهددددقبحملؼحادددداببكرددددنحمب محىددددججبةتشددددجػخبحثيددددقجٌجبحثت جؾذؾددددقبحملنسددددقبفددددكببببب

بحإلث ذلػسؾقبأػبوؾهججبة جربأخنل0

 كرددنحمبدوؽددابدددصبحثامحىددججبػحث ضددؼذبحثتددكبةتشددجػخبأمنددجطبأخددنلبثتقدداؽربببببببب

بىقجٌجبحثت جربحثخجوتق0

 0بكرنحمب محىججبةتشجػخبفج جؾقبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبفكبةشذؾقبحٌجتجطجج

 املـزادع: 

 :أوال: املزادع العزبية 
حملشعذججبحثنىؼدؾقب 9ب5..1 ؾابحملق ح،ب ذاب  ابحهللبحثوغؾ ب)كونحطؾربديجربحىلجمحؿ،ب ذابى -

ب،بحثنؽجض،بد ت قبحثَقرلـ0بيفبحثت جؾربػحثت جر
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ب) - بفنػحسع بحهلل ب  ا بحثقج م ب  ا بيفب9 1.21أانز بحٌث ذلػسؾق بحثفؾاؽؼ بدؼحاا بحىت احز ف جثؾق

حإلىٍدؾقبحاتيجببدظجمحجبة ذؾربحث ؼمبحثناذؾقبثالبلجث ججباجؾقبحثذلوؾقبيفبح جد قب

بمىجثقبدجريترل0باجؾقبحثذلوؾق0بح جد قبحإلىٍدؾق0وةوف0

ب) - بوٍدؼض بسعرل ب1.22كدؾح بحَ حنؾقب 9 بػحملظجمحج بحثتض ؾح بةشذؾق بكث ذلػسلفك أحندؼاا

بػحثت اؽنبث ٍببحثخجسؼلجثتزجمل بحثامحىججبحثذلوؼؽقبملقنمحٌىترلح  بد ظا بمىجثقبدجريترل0 0

ب0رجد قبحثقجطنف0

فج جؾقبحىت احزبديتؼؽججب تجفقبدصبىقجٌجبحثت جرب9 1.22حثجؾخؿبى فجضب)بكسجضب  ابحثقج م -

يفبوؾهقبحثت جربحإلث ذلػسؿب جكبةشذؾقبأىجىؾججبػدظجمحجبحىت احزبونسجدسبحثشؼحفلبثالبلٍبب

برجد قبلش ج0ب0اجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق0مىجثقبدجريترل0باجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق

ب1.24 ؾجقب جؿبٍنلبحثَظنـب) - قبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبيفبةامؽًبحث جؼزب جكبةشذؾقبفج جؾ 9

بحملتؼى ق بحملنصجق بةجذؾلحج بثال بحثامحىؿ بحث نوؾقبحثتض ؾح بحملذج ق بدجريترل، بمىجثق ،

بحثي ؼ ؽق،برجد قبأزبحثقنل0ب

بحثةشاػم) - بحمحا ب1.22مؽظجز ب جكب 9 بػحملخجونف بحٌىجىؾق بحملظجمحج بةشذؾق بيف بةفج جؿ بدؼاا فج جؾق

،بدقنمبصؾجسقبحَرظوفبحثت جؾذؾقبثالبلٍببحثفناقبحثنحو قبو جؾقبحثذلوؾقحإلهجهبحثٍهدقبيفب

 مىجثقبدجرؾيترل،باجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق،برجد قبلش ج0
 9بأحنبةؼظؾابد ج ىبحثخقجفقبحث  نؽقبيفبحثت جربحإلث ذلػسؿب1.24هؽشابخرلـبأمحابحث زؾولب) -

ب بحث  نـ بػحثتف رل بحثناذؾق بحث ؼم بكستجش بدظجمحج بةشذؾق بحثت جؾرب جك بة شؼثؼرؾج بلٍب ثال

دتضذجؿبحثةذؼضبػغرلبدتضذجؿبحثةذؼض،بمىجثقبدجريترل،باجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق،برجد قب

بلش ج0

ححنبحثتفج حبونيبمن نيبدصبىقجٌجبحثت جربػأىجؼببحثت جرب شاب 9ب5..1هؽشابصيصبصجدابحثيٍدك) -

ػدظجمحجبحثت جربحثلحةلجالببة ذؾربونحدسبحث ذ ؾؼةنبدت ا فبحثؼىجنطب جكبحثتض ؾحبػهدصبحثت جر

ب،مىجثقب اتؼمحغ،اجؾقبحث شجج،رجد قب نيبسل0ًحث جث ججبحمل جذجج

بمخؾًب) - ب  ؾق ب ذا بحثيٍدؿ، بصجدا بصيص بحث ذ ؾؼةنبب9 8..1هؽشا بونحدس بة ذؾر د جؽرل

ب بػحملنسق0 بحثخجوتق بحثت جر بىقجٌج ب جك بحثقجنذق بحثؼىجنط ب َنبدت ا ف بحثخجسؿ بحث جذؿ حملًمتن

بحىلج نب بونيبلاؽجج بحإلث ذلػسؿ بحثت جؾر ب ة شؼثؼرؾج بحثت جؾر بثت شؼثؼرؾج بحمل نؽق ثجزذ ؾق

ب-4،بػحثلـب قابيفباجؾقبوشججب نيبسلً،ب8..1أاتؼونبب18-17خٍخبحثفذلفبدصبػخفج بحمليتق ح ب

ب250

ب) - بى فجض بحثؼطجب ب  ا بحب9 7..1ىجدؿ ب حخح بحثت جر بوجمدذلحج ب جكبةؼظؾا بحثقجنذق ثدلجمؾجج

بحثق ؾر،ب برجد ق بح تذا باجؾق بث ٍب بػحملظجمل بحمل نفك بحثتض ؾح ب جك بػححجمطج حثيقجٌج

بحثذلوؾق، بثت شؼثؼرؾج بحث نوؾق بح ذ ؾق بصببجمجق بحثقجطنف، برجد ق بحثامحىججبحثذلوؼؽق، د ظا

ب21.0-56صب

ب) - بحىلذؾا ب  ا بسؼفح بحىلذؾا ب  ا بة جب 1.229ىشجم بكث ذلػسؿ بدؼاا بحثتض ؾحبفج جؾق ب جك ؾذؿ

بحثت جؾر ،بحمل نيفبػحَ حمبحملظجمـبيفبدقنمبأرظوفبحث نضبحثت جؾذؾقبثالبلٍببايربة شؼثؼرؾج

 مىجثقبدجرؾيترل،باجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق،برجد قبلش ج0
بحمحابٍجطني) - بػحثت جؾربيفب ؼمب3..1ى ج  بحثذلوؾق بثؼهحمف بونجمؾججبحثؼىجنطبحملت ا ف بةقؼؽر 9 

،بح جابحثنحواب َن،بحث تجببىجيجقب محىججبػيؼذب  ذقثؼرؾجبحثت جؾر،بد جؽرلبح ؼ ف0بة شؼ

 2.10-256حثيشؼـ،بصبص
فج جؾقبةؼظؾابىقجٌجبحثت جربودلحدسبحث ذ ؾؼةنبحثت جؾذؾقبيفبب9 8..1ٍجطؾشجهب ذؼ بأمحاب) -

ب يدبدشَؼمبيفبةشذؾقبدظجمحجبحث تجوقبحإلث ذلػسؾقبثالبحث جث ججبد جذججبحثجةقبحإلهجؾوؽق0

ملًمتنبحث جذؿبحثخجسؿب َنببثجزذ ؾقبحمل نؽقبثت شؼثؼرؾجبحثت جؾرببوجثت جػضبداباجؾقبحث شججبح

بػخفج ب بحىلج ن بلاؽجج بوني بحإلث ذلػسؿ بحثت جؾر ب ة شؼثؼرؾج ب بو شؼحض بسلً ب ني رجد ق

بأاتؼون0ب18ب-17 ،بيفبحثفذلفبدصبحمليتق ح

بحثا جنربحثت جؾذؾقبيفبةشب9 1.23ٍؾذجمب ذاب جكبصينيب) - ذؾقبدظجمحجبحثتؼحصحبحثنؽج ؿبأحن

بوجملنصجقب بحثنؽج ؾجج بة جر بص ؼوجج بذػل بحثتٍدؾل بثال بحمل نفق بػمحم بدج بدظجمحج ػليني

ب1170ب-244،بصبصب026بدسبجمجقبةنوؼؽججبحثنؽج ؾججحإل اح ؽق0ب
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أحنبحختٍلبديتؼؽججبحثتؼرؾعبػأىجثؾابةقاسعبفكبونحدسب 9ب5..1ٍؾذجمبؽؼىابصؼفكبؽؼىاب) -

بدت ا  بداحمٌبحث ذ ؾؼةن بثالبةٍدؾل بػحثيجؼاؾق بحمل نفؾق بح ؼحسا بةشذؾق بحثؼىجنطب جك ف

ب،مىجثقبدجريترلب،اجؾقبحث شجج،برجد قب نيبسل0ًبحثذلوؾقحثف نؽق

ب) - بىنؽج بحثيؾا ب وؾتَؾجسؼ1.22 ج خ بمنؼذش بحىت احز بفج جؾق 9 Piccianoبحٌث ذلػسؿب بثجت جر  

بحثت  بحث  نؽجج بدا بحثت جدح بدظجمحج بو ل بةشذؾق بيف بحإلهجهبحملادس بحنؼ بػحثاحف ؾق جؾذؾق

،بح ذ ؾقبجمجقبة شؼثؼرؾجبحثت جؾرحَاج سؿبثالبلٍبباجؾقبحمل جذنيببجد قبحملجكبى ؼ ،ب

ب 10 ،باب)12حمل نؽقبثت شؼثؼرؾجبحثت جؾر،بدسب)

 9بب محىقبحثتفج حبونيبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبػديتؼؽججب1.22  ابحثقج مب ذاب  ابحثقج مبحثيؾاب) -

بحخلجدًب بحث ا بةٍدؾل بثال بحملج ف بحنؼ بػحٌجتجغ بحثشف رلحثنؽج ك بدظجمحج ب جك حثتض ؾح

ب0ب.21-ب64،بصبصب2،بدسحثي ؼ ؽقب- محىججب نوؾقبفكبحثذلوؾقبػ جربحثشفًحَىجىك0ب

 9بفج جؾقبحىذلحةؾزؾقبحثا جنربحثت جؾذؾقب جكب1.24ث  ؾيؿ،بفجنافبؽجىنيبلعب)  ابحثؼحصابمحؾابح -

ب بحثنؽج ؾجج، بدتؼىطبيف بحَػخ بث جث جج بحثتفج جؿ بػحثتف رل بحثقاٌبحثتض ؾح برجد ق جمجق

بػحثشفيؾق بحثذلوؼؽق بػحثامحىجج بثُيجذ ب)حملفتؼصق بدس ب)ب- 2، بب- 21ا بحَػخ، 0ب1.24ةَنؽص

-edu/Issued3-www.qou.edu/arabic/magazine/journal
12/research7.pdf.ب

بأحنبحىت احزبدؼاابكث ذلػسلفكبدقنمبحٌات ج بحملشولب جكب1.22فجةصبدش ؼمب ذاحملجثكب) - 9 

0بمىجثقبجقبحثخجسؼؽقبوجملذج قبحث نوؾقبحثي ؼ ؽقحثتض ؾحبحمل نفكبػحٌ حمبحملظجملبث جث ججبحملنص

بدجريترلب0د ظابحثامحىججبحثذلوؼؽقب0رجد قبحثقجطنف0

ب) - بحث  نؽق بحثخقجفق بصؼخ بحثاػثؿ ب1.21حملًمتن بػحثفشؼضب 9 بحٌة جٌج بجمجخ بيف براؽاف  دشجطس

ب 1.210دجمٌب)ب8-6،بةناؾجبػحثت ذؾر 

يفبحثفذلفبدصب9بحث ؼمفبيفبحإل ٍزبػحثفشؼض ، حقجفقبحث ؼمفدًمتنبفؾٍ ثفؾجبحثاػثؿبحثخجسؿب َنب -

ب 0ب6..1أونؽحب)ب16ب-13

فج جؾقبحىت احزبحثيقجٌجبحثت جؾذؾقبيفبةشذؾقبحثتف رلبحثنؽج ؿب 9ب1.22 ذابصيعب ذاب جؿب) -

ب،بمىجثقبدجريترل،باجؾقبحثذلوؾق،برجد قبوعبىؼؽا0بثالبلٍببحملنصجقبحإل اح ؽق

ب) - بغض جض ب ػٌةك بحثؼطجب ب  ا ب1.22 ذا بونحدسب 9 بحثتؼرؾظفك بديتؼؽجج بحختٍل أحن

،بحث ذ ؾؼةندت ا بحثؼىجنطب جكبةشذؾقبدظجمحجبحثدلطجضبحثنؽج كبث ٍببحث ابحَػخبحثخجسؼل

بمىجثقب اتؼمحغ،بد ظابحثامحىججبحثذلوؼؽقب،رجد قبحثقجطنف0ب

ذؾقبفج جؾقبدؼاابة جؾذلإث ذلػسكبدقذلابفكبةش 9ب7..1 ذاب  احثؼطجبب  ابحثؼطجببحثقج كب) -

بحثتلان بص ؼوجج بذػل بحثخجسلجٌ اح ل بحث ا بةٍدؾل بثال بحىلجىا بمىجثقبدظجمحمتج ف 0

بدجريترل0بد ظابحثامحىججبحثذلوؼؽق،برجد قبحثقجطنف0

فج جؾقبدؼاابةامؽ بكث ذلػسؿبإلايجببأخ جنؿبة شؼثؼرؾجب 9ب1.23 ذاب  جزب ذابىٍز) -

ب بحمل ت جج بػحىت احز بػةشعؾر بة ذؾر بدظجمحج بحنؼطجحثت جؾر بػحجتجطجةظر بمىجثقبحثناذؾق ،

  اتؼمحغ،باجؾقبحثذلوؾقبحثشؼ ؾق،برجد قبلش ج0
 حثقجطنف9بد ت قب حمبحث جذق0بدشتؼرججبة شؼثؼرؾجبحثت جؾر ، 9ب 2..1 ذاب  ؾقبمخؾًب) -
ب) - بمخؾً ب  ؾق ب6..1 ذا بحملت ا ف  9 بحثؼىجنط بػة شؼثؼرؾج بحثت جؾذؿ حثقجطنف9بب حث ذ ؾؼةن

 60..1د ت قب حمبحثيضجب،ب
ب) - بمخؾً ب  ؾق بب9 8..1 ذا بحإلثؾ ذلػسؿ بحثت جؾر00بحثا ر بة شؼثؼرؾج ،

ب10،با28،بدسبىجيجقب محىججبػيؼذب  ذق

 9بدشعؼدقبة شؼثؼرؾجبحثت جؾربيفبحملاحمٌبػح جد ججبحثؼحاابػحمل دؼخ،ب...1 ذاب  ؾقبمخؾً) -

حثخجثد،ب ا بخجصبوجملًمتنبب،بحث تجبىجيجقبيؼذبػ محىججب  ذقجمجقبة شؼثؼرؾجبحثت جؾر0ب

 حث جذؿبحثيجوابثجزذ ؾقبحمل نؽقبثت شؼثؼرؾجبحثت جؾر0
بحثيؾا) - ب ذا بحمحا بحثجؾح، بحوؼ بدظاـ بحمحا بٍ  جض، بصشفؿ بٍ  جض بحثيؾا، ب ذن  9ب1.22 ذا

بذػب بحثنؽج ؿبثالبحثتٍدؾل بحثت جؾذؾقبيفبةشذؾقبدظجمحجبحثدلطجض بحثا جنر فج جؾقبحىذلحةؾزؾق

،برجد قباشجفبجمجقباجؾقبحثذلوؾقبوجإلزلج ؾجؾقؾججبوجملنصجقبحإل اح ؽق0بص ؼوججبة جربحثنؽج 

 1230-272 ،بدجؽؼبصبص.1حثيؼؽً،بحث ا )

http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal-edu/Issued3-12/research7.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal-edu/Issued3-12/research7.pdf
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ىقجٌجبحثت جرباذاخحبثت ذؾربػة ؼؽنبحملقنمحجبحٌث ذلػسؾقبػدالبب9 .1.2 ذاباذجخب فؾفؿب) -

فج جؾتظجب جكباحبدصبح حمبحث ٍببفكبحثت جربحثقجنرب جكبحملَنػ ججبػحثن جب صبحثت جربفكبحث ؾهقب

ب2.60-052ببصبص0بة شؼثؼرؾجبحثذلوؾق9ب محىججبػيؼذحٌث ذلػسؾق،ب

ب) - ب ذا بد  فك بحثشؼم بأوؼ ب1.22د  فك بدؼاا 9 بحث جذؾقببفج جؾق بحملؼط ق بثتشذؾق حث ذلػسك

بحثت جؾرب برؼ ف بد جؽرل ب ؼم بحٌىجىلفك بحثت جؾر بدص بحثخجسؾق ثالتٍدؾلحىلجقق

ب0مىجثقب اتؼمحغب0د ظابحثامحىججبحثذلوؼؽقب0رجد قبحثقجطنف0حٌث ذلػسك

فج جؾقبحىت احزبدؼاابحسذلسثبة جؾذؿبدقذلابيفبل ؾحب 9ب7..1د  فكبأدنيب ذابم ؼحض) -

بحثفؾوؽ بحمليتقجنيبدج ف بحثخجسؼـ بحَػخ بحث ا بث ٍب بحثنؽج ؿ بحملش قؿ بحثلاجم بػةشذؾق جم

 ،بمىجثقب اتؼمحغ،بد ظابحثامحىججبػحث ضؼذبحثذلوؼؽق،برجد قبحثقجطنف0ػحمل تذاؽصبك محاؾنج
ة ذؾربدؼاابة جؾذؿب جكبٍ  قبحإلسذلسثبػأحنغب جكبةشذؾقب 9ب1.22د ظنبأمحابد ظنبص،ذؾا) -

ة شؼثؼرؾجبحثت جؾربػحٌجتجطججبحنؼبحىت احزبحإلسذلسثبثالبلٍبباجؾقبحثتض ؾحبيفبد ج مفب

بحثت  ؾقؾق بػحث جؼز برجد قبحثذلوؾق بحثذلوؼؽق، بػحث ضؼذ بحثامحىجج بد ظا بدجرؾيترل، بمىجثق ،

 حثقجطنف0
ب) - بمٍؼحض بفنش بحثؼىجنطبب9 1.22س ؾذؾقب ذا بونحدس بفك بحث شجنؾق بحثت جر بونيب  جدجج بحثتفج ح ححن

حاابحٌث ذلػسؾقبػحٌىجؼببحمل نفلفكبةشذؾقبو لبرؼحسابحثت جرببثالبلٍببلجؾقبحثفجنققب دلبحملؼ

ب840-062بصبصب0226بشجمجقبحثقنحمفبػحمل نفقحثذلوؾقبوجث نؽ0ُب

بحثَنسؼوؿب) - بكونحطؾر بحإلث ذلػسؾقبػديتؼؽججبب9 1.23طجٍربى ؾا فج جؾقبو لبأىجثؾابحملشجظنف

ثلاؾقب جكبحثؼؽابيفبةشذؾقبدظجمحجبحملشجظنفبحثا ربحثت شؼثؼرؿب دلبأ ػحجبػدؼحاابحٌة جخبح

ب بحملشؼمف، بوجملاؽشق بلؾ ق برجد ق بيف بحثذلوؾق باجؾق بلٍب بثال بحثشجاا بحثاػثؿبػحثتف رل حملًمتن

ب0حثنحواب بحخل جوقبػحملشجظنفبػحىلؼحم9بحنؼبة صؾحبدشظزؾقبحثتذ نيبيفبدًىيجةشجبحثت جؾذؾق

ابحث ذلػسلإحنحنكبثتشذؾقبحثلاجمبحملش قكبفج جؾقبحىت احزبدؼا 9ب8..1طذيقب  احثؼطجببفنؽاب) -

،بمىجثقبدجريترل،بد ظابحثامحىججبحثذلوؼؽق،بثال ٍببحملنصجقبحثخجسؼؽقبفكبدج فبحىلجىابحَل

برجد قبحثقجطنف0

ب) - بحىلجفجػـ بىجع ب 5..1ػثؾا بحمل جؼدجةؾق9 بيفب  ن بحثت جؾر بة شؼثؼرؾج ب حمبديتضاحجج ب ذجض9 0
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