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أثز اختالف منط الرتميز اللوىي يف مواقع الويب التعلينية 
ينية مَارات األحهاو التجويدية لدى طالب الصف على ت

 الزابع االبتدائي مبدارض حتفيغ الكزآٌ الهزيه بالكيفذة

 املشتخلص 

يدف يذا البحث  إىل 4 ذبدِد منط الرتمّز اللُنْ املهاسب  ثنهبا٘ ميب ّو مُاابو الُِب       

حّبث   مسشبّو نّهبٕ البحبث إىل      تخدم يف يبذا البحبث املبهًل التيبب.ِ       التعلّ ْ َاد اس

( طالب    لبجم صب ُنبٕ سبالض البتعلو بُاسب ٕ منبط         03صب ُنتني دب.ِبّتني بُاابو    

مبو ثمنببال الرتمّببز اللببُنْ   َاببد نبببذال التيب.ببٕ دببسي البيببجم الدلاسببْ ال ببانْ مببو العببام    

 ميبب ّو تبببح  َِبب  معلّ ّببٕ مت بب و  َلتحسّببه يببذا اتببدف   ٍ   5301/5301الدلاسببْ 

( فسبب.ٔ  03لببجم تبببحٕ منببط ضبببدط مببو ثمنببال الرتمّببز اللببُنْ َبهببا٘ ادتبببال ذبيببّلْ      

مببُ ب بببني ثسببٚلٕ ادتّببال مببو متعببدط َتببُاا َد بب  َإل بباي الببب.ا   َب ااببٕ مسح ببٕ        

َاببد بّهببا نتبباٙل البحببث َقببُ ط فبب.َح ااال طبلببٕ إحيببإّٙ بببني ا  ببُنتني يف       مًببالاال 

ابدتبال  التحيّلْ   َب اإ املسح ٕ البعدٓ  لياحل ا  ُنٕ التيب.ِبّبٕ اوَىل   اّاض

البب  طلسببا ببباله ط اوَي الرتمّببز اللببُنْ للببهش (   لببذل  لظبببا الدلاسببٕ نببو َقببُط  

إحيببإّٙ بببني ا  ببُنتني يف اّبباض مًببالاال الت بّببه ليبباحل ا  ُنببٕ       طبلببٕ الاالَح 

  التيب.ِبّٕ اوَىل

 الرتمّز اللُنْ  مُااو الُِ  التعلّ ّٕ  اوحكام التيبُِدِٕتاحّٕ 4 الكل اال املب

The Effect of Different Colour Coding Pattern in the 
Educational Web Sites on the Development of Intonational 
Judgments Skills of the Fourth Grade Students of the Quran 

Memorization Schools in Alqunfudah 
Ahmed bin Aqeel Shiban Al-Rashidi                      Akram Fathy Mostafa

Abstract 
The objective of this research was to determine the appropriate 

colour coding pattern during the design of the educational web site. 
The experimental method has been used in the research. The 
research sample was divided into two experimental groups (30) 
student, for each. Each group exercised education by a pattern of 
colour coding patterns and the experiment has been carried out 
during the second semester of the academic year 1435/1436 AH. To 
achieve this goal two educational web pages have been designed, 
every page contains a specific pattern of colour coding patterns and 
designing a achievement test (30) items, distributed among 
multiple-choice questions , the right and wrong , completing the 
spaces and note card skills. The research results have shown that 
there were statistically significant differences between the two 
groups in the measurement of the achievement test and post card 
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note for the first experimental group which studied the first style 
(colour coding of the text), as well as the study revealed  that 
statistically significant differences between the two groups in the 
measurement of the application skills for the first experimental 
group.  

Key words: Color coding, Instructional Website, tonational 
judgments 

 كدمة : امل 

ػب ببو العدِببد مببو املببتعل ني يف لافببٕ ا ت عبباال نلببٖ الببدَل البعبباي الببذٓ 

مؤطٌِ طبكاال ابنرتنا يف حّامها الُّمّٕ  ن .ًا إلسبًامامًا املختلببٕ َاملتهُنبٕ    

 :3350َال  ثمكو مُظّبًا يف صبابال ندِدٔ َمهًا صباي التعلّو  الظب.نُبْ   

يف التعلببّو وبب.َلٔ ملحببٕ يف املؤسشبباال     َلسببد ببباال اسببتخدام ابنرتنببا   ) 511

 التعلّ ّٕ َالمب ا بٌ ن لّاال الت ُِ. 

َميكببو مُظّببا مُااببو الُِبب  يف بهببا٘ ضبتببُٗ معلّ ببْ ؼبسببه ثيببداف املببُاط  

الدلاسببّٕ َِ بب.ٓ التبانببجم بببني ال ببسا َاملعل ببني َبببني ال ببسا مببو بع ببًو     

نسبًس نبو    4553 3350البعض  مما ِشًو يف لفو لبا٘ٔ الع لّٕ التعلّ ّبٕ  الببا     

 لَقّها حيبا ٓ( 

َلسبببد ثوبببحا ابسبببتباطٔ مبببو إمكانّببباال طببببكاال ابنرتنبببا َمهًبببا املُاابببو       

التعلّ بببٕ ثمببب.ًا ب ؤبببت لل ؤسشببباال التعلّ ّبببٕ الببب  مبحبببث نبببو فببب.  معلبببو  

 ( Trushell & Byrne 551نسًس نو4 3350مبانلّٕ ممّزٔ  الظ.نُبْ 

سحب  ثى اولبُاى نهيب. مًبو     إى املت مجم يف مي ّو تبحاال مُااو الُِ  ِ

َمؤن. يف التي ّو َِعد َوُح ثلُاى الهيُ  َمباِهًا نامًس مً ًا يف مبانبجم  

(  َابسبتخدام املُفبه لولبُاى    4333 3332املتعلو مبو مبا ِعب.م ثمامبٌ  الدسبُاْ       

 يُ الذٓ ميّز املُااو الهاقحٕ 

    ٕ زبببذا  َمببو ابسببالّ  البب  ميكببو اسببتخدامًا يف مُااببو الُِبب  التعلّ ّبب

انتبباٍ املبتعل ني َإنبالٔ طافعّبتًو للبتعلو َمهظبّط حاسبٕ البيب. لبدًِو َلفبو           

مشتُٗ ادلٔ الت ّّز البي.ٓ لدًِو يُ اسلُا الرتمّز اللُنْ البذٓ يبُ طبكجم    

مو ثطكاي التل ّح البي.ٓ فسد ثنبتا الدلاساال ثى ادلٔ ال بجم نلبٖ الت ّّبز   

 ( 3353جم  سعد  البي.ٓ مزطاط لل ا  اط قذا امل ري البي.ٓ لل ب

٘     3332َِ.ٗ اتهدآَ َازبّزآَ   ( ثى ابستعانٕ باملُاط البيب.ِٕ ثتببح قبز

ثساسًّا يف ن لّٕ ابميباي  لبذل  ثتببح اسبتخدام املبُاط امليبُلٔ َالرتمّبزاال        

املختلبٕ َامل رياال البي.ِٕ مو دسي اسباس  اآللبْ يف بهبا٘ املُاابو التعلّ ّبٕ     

 التعلّو   م لبًا ملحًا يف طبتلا م.احجم
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نسًس نبو ازببزال( إىل وب.َلٔ معلبو املببايّو       41 3350َاد ثطالال نبد البتاح  

باستخدام التل ّحاال البي.ِٕ َمهًا الرتمّز باللُى لتُقّبٌ انتبباٍ املبتعلو إىل    

 اشباتّٕ املظرتلٕ يف املبًُم الذٓ ِتعل ٌ 

اولببُاى ( إىل التبب نري الشببّكُلُقْ الببذٓ ذبدنببٌ   5331َمظببري ثبببُ سببكّهٕ     

نلٖ الهبص فتحدث فًّا إحشاساال مؤطٓ إىل المبال اولبُاى باوفكبال فتحبدث    

نُنًا معني مو الت نري يف الذال.ٔ   َال  وى َااعّٕ اللُى َمب نريٍ يف البهبص   

ِشبباند يف ن لّببٕ التببذل. َابسببتدنا٘ إاا   مُظّبًببا بالظببكجم اليببحّح   َ       

ّبو املب رياال َالب  مظبري إىل     حبش  ن .ِٕ  يالساى( ال  مشب ْ ن .ِبٕ دب   

ثنٌ ِزطاط التعلّو لل ا ا طاطال امل رياال َيذا ِتبه مبو ن .ِبٕ الرتمّبز ال هباْٙ     

ال  مهش نلٖ ثى املعلُماال ميكو م.مّزيا لب ًّا َبي.ًِا َِشبت ّو البب.ط ثى   

ِشتسبجم يذٍ امل رياال نو ط.ِه اهامني معاجل اوَىل املعلُماال اللب ّٕ َمعباجل  

علُمبباال امليببُلٔ َإى ازب ببو الببُظّبْ َ البعبباي لل علُمبباال ِهظببط     ال انّببٕ امل

ن ببام الرتمّببز لببدٗ الببب.ط  َؼبشببو التعلببّو  ل ببا ِهظببط الع لّبباال املختلبببٕ    

  ب .اٙه متعدطٔ 

إى م بّه ثسلُا الرتمّز اللُنْ ؼبسه الك ري مو البُاٙد لل بتعل ني َالب    

ي ابسبتخدام اوم بجم   مشانديو يف الظحو الذيت َفًو ما ِ.اط معل ٌ مبو دبس  

 ٗ ثنببٌ ِهب ببْ نلببٖ املعلببو إاا ثلاط   (Donna,James, 2003,p.6) لكببجم لببُى  َِبب.

ابسببتباطٔ مببو ثسببلُا الرتمّببز اللببُنْ يف نبب.م اوفكببال ثمببام املببتعل ني السّببام  

-بتلُِو لجم فك.ٔ ف.ِدٔ مبو نُنًبا بلبُى ممّبز َسبُف مشب ح يبذٍ الع لّبٕ         

مو ذبدِد اوفكال ال.ّٙشّٕ َاوفكبال ااال  لل تعلو ثى ِت كو  –الرتمّز اللُنْ 

اليببلٕ  َالس ببا٘ نلببٖ اوفكببال املتكبب.لٔ ممببا ِشبباند يف  ِبباطٔ سبب.نٕ َم.لّببز    

 التعلو لدٓ املتعلو 

إى اسبببلُا الرتمّبببز اللبببُنْ ِلببب  ابحتّاقببباال املتهُنبببٕ لل بببتعلو  َثسبببالّ  

دام إىل ثي ّبٕ اسبتخ  )  Kathie,2003,p.5التعلو  َالسبدلاال اسبشبّٕ  َِبذي      

اسبببلُا الرتمّبببز اللبببُنْ يف الع لّبببٕ التعلّ ّبببٕ ملبببا لبببٌ مبببو فُاٙبببد مهًبببا  ِببباطٔ    

 اإلنتاقّٕ َطنو الع لّٕ التعلّ ّٕ َ ِاطٔ ايت ام املتعلو 

( ثي ّٕ اسبتخدام املب ري اللبُنْ َالبذٓ ِعتبا مبو الُسباٙجم        3333َِ.ٗ  ِتُى  

علّ بٌ بظبكجم   ال  معا نو اوفكبال يف تبُلٔ طبّسٕ َمبؤن. يف نظبال املبتعلو َم      

( إىل ثي ّبٕ الرتمّبز البيب.ٓ َثنبٌ سبّكُى ثبسبٖ       3331َِظري نبد العلّو  قّد  

ان.ًا يف اال.ٔ املتعلو ن .ًا ملا مت ّبز ببٌ املب رياال البيب.ِٕ مبو ديباٙش مهًبا4        

 املشاحٕ َاللُى َاملل ص َؤرييا  

( َطالسبببٕ 3350َمبببو دبببسي اله ببب. يف الدلاسببباال الشبببابسٕ لدلاسبببٕ نلبببْ   

( َالب  ايت با بدلاسبٕ اومنبال     3353( َطلاسٕ سعد  3332َازبّزآَ  اتهدآَ 
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( 5املختلبٕ للرتمّز اللُنْ نشت ّو اسبتهتا  ثمنبال مبو الرتمّبز اللبُنْ َيبْ        

( التل ببّح 0( التل بّح بُوبو ظبجم ملبُى دلبا البهش        3التل بّح بتلبُِو البهش    

َ 3بتلببُِو الببهش مببو اسب.لببٕ    وببو ( التل ببّح بتلببُِو الببهش مببو اسب.لببٕ َ

( التل ّح بتلُِو البهش مبو   1( التل ّح بتلُِو ثقزا٘ مً ٕ مو الهش  1ثسًو  

 اسب.لٕ ََوو ثسًو ثَ ثطكاي   

َِعببد البحببث اسبببالْ ضباَلببٕ للتعبب.ف نلببٖ ثنبب. ادببتسف ثمنببال الرتمّببز      

اللُنْ يف مُااو الُِ  التعلّ ّٕ نلٖ مه ّٕ مًالاال اوحكبام التيبُِدِبٕ لبدٗ    

اْٙ  َالببب  لتحدِبببد ثنشبب  اومنبببال الببب  ميكبببو  طببسا اليبببا ال.اببببو اببتببد  

استخدامًا ثنها٘ مي ّو مُاابو الُِب  التعلّ ّبٕ َثنب. الب  نلبٖ التعلبّو َابد         

مبهٖ البحث نُنني مو ثمنال الرتمّز اللُنْ لل سالنٕ بّهًا يْ منط الرتمّبز  

 اللُنْ للهش َالرتمّز اللُنْ بُوو ظجم ملُى دلا الهش      

 :مشهلة البخح 

سهّاال اسبدِ ٕ َمهًا طبكاال ابنرتنا نلٖ صب ُنٕ مو املب رياال  معت د الت

البيبب.ِٕ م بببجم الهيببُ   َاليبببُل املتح.لببٕ َال ابتبببٕ  َاولببُاى  َلبببذل      

امل رياال الش عّٕ م جم الل ٕ  َاملؤن.اال اليُمّٕ َال  مع سى بيُلٔ متكاملٕ 

ي.ِٕ َمهًا بًدف است الٔ املتعلو لكْ متو ن لّٕ التعلو   َم.مبط امل رياال الب

الرتمّز باللُى به .ِٕ مع ّو امل رياال حّث مبهش نلبٖ ثى ثنب. املب ري ثَ املُابا      

ِهتسجم إىل م رياال ثد.ٗ مظبًٌ ثَ م.مز إلٌّ   َيذا ِعبت ثى املب رياال املتظبابًٕ    

الب  ِكتشبببًا املببتعلو يف مُاببا معببني ميكببو ثى ِهتسببجم ثن.يببا يف مُااببا ثدبب.ٗ  

 (  43 3353مظابًٕ لل ُاا اوَي  ضب ُط   

(إىل ثى اللُى ميكو مُظّبٌ لتل بّح بيب.ٓ    Steinberg, 1992َاد ثطال  

َِكُى لٌ ثي ّٕ يف الرتلّز نلٖ العهات. املً ٕ يف مُوُب التعلّو  َذبدِبد  

املعلُماال إاا استخدم َفه د ٕ ضبدطٔ  َثى اللُى ؼبّشو ن لّٕ التعلبّو نبو   

ثي ّببٕ للعهاتبب. َؼبببدط ط.ِببه إنببالٔ ال ببسا َقببذا انتبببايًو  ل ببا ِع ببْ  

املعلُمببباال  َميّبببز َػب بببو ببببني العهاتببب. املرتاب بببٕ  َِشببباند البببذال.ٔ نلبببٖ   

 ابسرتقاب نو ط.ِه مك.ال مُااا التعلو املتظابًٕ 

َمببا  ثي ّببٕ الرتمّببز ببباللُى يف  ِبباطٔ م.لّببز املببتعلو َلفببو لبا٘مببٌ نلببٖ  

٘ اسبتخدام املعلبو   التعلو مو دسي اون. الذٓ ِرتلٌ اللُى يف نبص املتعلو ثنها

 للُى يف لبط اوفكال َمه ّو املعلُماال 

فسد ثنبتا العدِد مو الدلاساال ثي ّٕ التل ّحاال البي.ِٕ َمهًبا الرتمّبز   

( البب  ثنبتببا ثى 3355اللببُنْ يف معزِببز الببتعلو لببدٗ املببتعلو  فبببْ طلاسببٕ الببزِت  

سببا مببو  الرتمّببز اللببُنْ لببٌ ثنبب. يف مببدلِص مبباطٔ التيبُِببد َيببذٍ الهتّيبببٕ امب      

( َال  يدفا إىل الكظا نو ثن. استخدام التل ّحباال  5331طلاسٕ  ثبُسكّهٕ  
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البي.ِٕ اللُنّٕ نلٖ ذبيّجم َثطا٘ لجم مبو املعلبو َاملبتعلو وحكبام التيبُِبد          

(  بدلاسٕ يدفا إىل الكظا نو التب نري اوساسبْ   3353لذل   ااما  نبد اهلل   

شببتخدمٕ يف ب.نببامل ل بّببُم.ٓ   الشببًو (امل –للتل ّحبباال البيبب.ِٕ   اللببُى   

لتيببحّح التيببُلاال اشباطٚببٕ نببو املبببايّو يف العلببُم  حّببث ثظًبب.ال الهتبباٙل     

َقبببُط فببب.َح ااال طبلبببٕ إحيبببإّٙ  لكبببجم صب ُنبببٕ معبببزٗ إىل التبانبببجم ببببني    

الشبًو (   -متبزامو( َنبُب التل ّحباال اللُى    –ط.ِس  ن.م اوم لبٕ  متتبابو   

(  الب  يبدفا   5323طلاسبٕ الدسبُاْ     َاد امبسا نتاٙل يذٍ الدلاسٕ مو نتباٙل 

إىل التعبب.ف نلببٖ ثنبب. املببت رياال املكُنببٕ لليببُل املتح.لببٕ التلبزُِنّببٕ نلببٖ      

اسببتخدام -5معلببو املًببالٔ اليببهانّٕ َاببد  حببدطال مببت رياال طلاسببتًا  ببا ِلببْ 4      

الظ.ح اللب ْ املكتُا َمُاّا ظًبُلٍ  -3الرتمّز اللُنْ لت ّّز اوقزا٘ املً ٕ 

اَِتا التيُِ. الذامّٕ َاملُوُنّٕ َاد ثظً.ال نتاٙيبًا َقُط  -0نلٖ الظاطٕ 

ثنبب. فعبباي بسببتخدام الرتمّببز اللببُنْ لبّبباى اوقببزا٘ ال.ّٙشببّٕ لل ًببالٔ ل ببا      

 ثظً.ال ثى للرتمّز اللُنْ ثن. يف مُفري َاا التعلو 

لكو مو امباح الدلاساال الشابسٕ نلٖ ثي ّٕ َفعالّبٕ التل ّحباال البيب.ِٕ    

 َ ثنبب.ٍ يف ن لّببٕ الببتعلو َ ِبباطٔ لبببا٘ٔ املببتعلو إب ثى لببجم       َالرتمّببز اللببُنْ 

طلاسٕ ااتي.ال نلٖ بّباى ثي ّبٕ الرتمّبز بباللُى طَى املسالنبٕ ببني ثل ب. مبو         

 منط مو ثمنال الرتمّز اللُنْ 

ثمببا يف ِتعلببه بالدلاسبباال البب  ايت ببا بالكظببا نببو مبب نري الرتمّببز اللببُنْ        

ّز اللُنْ فسبد ظًب.ال مبّباى    َالتل ّحاال البي.ِٕ مو بّاى بعض ثمنال الرتم

يف نتببباٙل يبببذٍ الدلاسببباال يف ذبدِبببد ثٓ ثمنبببال الرتمّبببز اللبببُنْ يبببُ اونشببب       

 َاول . فعالّٕ لل تعلو    

( يف طلاسببتًا البب  يببدفا إىل ذبدِببد ثنشبب  ثمنببال   3353فسببد ثطببالال سببعد    

التل ّح البي.ٓ الذٓ ميكبو اسبتخدامٌ يف بب.امل لِبام اوطبباي باسبتخدام       

( التل ّح بباللُى لت ّّبز اسبب.ف  ثَي    5منال التل ّحاال البي.ِٕ  نسنٕ مو ث

( التل ببّح باإلطببال الببدادجم لت ّّببز  3آدبب. الكل ببٕ(    –َسببط الكل ببٕ  –الكل ببٕ 

( التل بّح بُوبو   0آدب. الكل بٕ(      –َسط الكل بٕ   –طكجم اسب.ف  ثَي الكل ٕ 

ٕ   –ظجم ملُى دلا اسب.ف لت ّّبز طبكجم اسبب.ف   ثَي الكل بٕ       – َسبط الكل ب
آدببب. الكل بببٕ(  َابببد ثظًببب.ال الهتببباٙل َقبببُط فببب.َح ااال طبلبببٕ إحيبببإّٙ ببببني  

ا  ُناال التيب.ِبّٕ لياحل ا  ُنٕ ال  طلسبا باسبتخدام منبط  التل بّح     

بُوببو ظببجم ملببُى دلببا اسببب.ف( َك ِكببو يهالبب  فبب.َح بببني ا  ُنببٕ البب       

 بّح  استخدما منط  التل ّح باللُى ( َا  ُنبٕ الب  اسبتخدما منبط  التل    

بُوو اإلطال الدادجم(  َاد مباِها يذٍ الهتاٙل مو الدلاسٕ ال  ااما بًا نلْ 

( البب  يببدفا إىل مسببدِو ميببُل قدِببد لبهببا٘ ب.نببامل ل بّببُم. معلّ ببْ    3350  

اببباٙو نلبببٖ التل ّحببباال البيببب.ِٕ لته ّبببٕ مًبببالاال التسمّبببذ املعبببااني  عّبببًا     
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طببببٕ التيبببب.ِ  يف بسبببتخدام بببب.امل اسباسببب  اآللبببْ َانت بببدال نلبببٖ املبببهًل  

طلاسبببتًا حّبببث اشببب ا العّهبببٕ إىل صب بببُنتني دب.ِبّبببٕ َوببباب ٕ   مبببدلض  

التل بّح   –ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ  باسبتخدام التل بّح البيب.ٓ  الُوبو يف إطبال     

التل بببّح بالشبببًو ( َوببباب ٕ مبببدلض بال .ِسبببٕ   –الرتمّبببز ببببال.او  –بببباللُى

       ٙ ّٕ لل يب ُنببٕ  التسلّدِببٕ َاببد ثظًبب.ال نتبباٙل الدلاسببٕ َقببُط طبلببٕ إحيببا

التيب.ِبّببٕ البب  طلسببا بالتل ّحبباال البيبب.ِٕ  ب ببض اله بب. نببو نببُب التل ببّح  

(  يبدفا إىل التعب.ف   3332املشتخدم   يف حني ثى طلاسبٕ اتهبدآَ َ ازبّبزآَ     

نلٖ ادتسف ندط التل ّحاال البي.ِٕ بباامل الك بّبُم. التعلّ ّبٕ يف مه ّبٕ     

 –بتبداْٙ  مل بّح بيب.ٓ ثحباطٓ     ا.ا٘ٔ اشب.اٙط لدٗ مسمّذ اليبا ال.اببو اب  
اللبببُى  –اللبببُى َاسب.لبببٕ(   مل بببّح نسنبببْ     -اللبببُى فسبببط(  مل بببّح نهببباْٙ    

( طالب  مسشب ٕ   533َاسب.لٕ َاوسًو(  َلانبا نّهبٕ الدلاسبٕ مكُنبٕ مبو       

مبببو  51مبببو الببذلُل َ  51طالبب  لكبببجم صب ُنببٕ   03إىل ثلبببو صب ُنبباال بُاابببو   

َابببد   مبببدلِص لبببجم  صب ُنببباال دب.ِبّبببٕ َصب ُنبببٕ وببباب ٕ    0اإلنببباث  

صب ُنٕ دب.ِبّٕ به ط مو ثمنال التل ّح البي.ٓ ثما ا  ُنٕ ال باب ٕ  

فسد   مدلِشًا بدَى استخدام التل ّحاال  َاد ثظًب.ال الهتباٙل َقبُط فب.َح     

ااال طبلبٕ إحيببإّٙ ببني ا  ُنبباال التيب.ِبّببٕ الب سث َا  ُنببٕ ال بباب ٕ    

. نبببو نبببدط التل ّحببباال   ليببباحل ا  ُنببباال التيب.ِبّبببٕ الببب سث ب بببض اله ببب    

البيب.ِٕ املع.َوبٕ لكهًبا ك ذببدط ثٓ منبط مبو ثمنبال التل ّحباال لباى يببُ          

( َالب  يبدفا إىل ذبدِبد ثنب. ادبتسف      3331اوف جم   ثما يف طلاسٕ نببداسبكو   

ثسالّ  ن.م الهش املس.َ٘  َاملش ُب  َالتل ّحاال نلبٖ الظاطبٕ التلبزُِنّبٕ    

لدلاسببْ  َاببد مهاَلببا الباح ببٕ نسنببٕ يف ببب.امل  ضبببُ اومّببٕ نلببٖ التحيببّجم ا

 –ثمنبببال مبببو  التل ّحببباال البيببب.ِٕ َيبببْ  امل.ببببو لخلبّبببٕ ملُنبببٕ للكل بببٕ 
 ٕ ملببُِو الكل ببٕ ( َاببد ثظًبب.ال الهتبباٙل إىل ثى   -اإلطببالٔ بشببًو ملببُى إىل لكل بب

التل ّح باستخدام منط ملُِو الكل بٕ ثظًب. لببا٘ٔ ثنلبٖ يف التعلبّو    َنلبْ       

ذٍ الدلاسبباال يف ذبدِببد ثٓ اومنببال يببُ اونشبب    البب.ؤو مببو ادببتسف نتبباٙل يبب  

لل ببتعلو لكهًببا ثنبتببا ثى الرتمّببز اللببُنْ لببٌ ثي ّببٕ لعهيبب. مظببُِه َقببذا      

انتببباٍ لل ببتعل ني  لببذا معببد اولببُاى نهيبب.ًا مً ببًا يف ن لّببٕ انتببا  البباامل ملببا         

ِ بببٌّ مببو سّببز للعهيبب. البب.ّٙص ثَ الببهش  ل ببا ثى اللببُى ِشببتخدم زبببذا  

 ملبايّو معّهٕ   انتباٍ املتعلو

بدلاسببٕ اسببت سنّٕ  لعّهببٕ مببو مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ       َاببد   السّببام  

التابعٕ زبًباال ل ّبٕ لبُ الاال الرتبّبٕ َالتعلبّو يف بعبض البلبداى الع.بّبٕ         

َاملُاابببو البببب  معهبببٖ بتببببدلِص السببب.آى الكبببب.ِو َثحكبببام التيبُِببببد  َمبحببببش     

ِشببتًاى بًببا مببو املُااببو    اسببتخدامًا للرتمّببز اللببُنْ  َاببد بحبب   ثى نشبببٕ ب   

معت د اسرتامّيبّٕ الرتمّز اللُنْ  َثى السلّجم مهًا الذٓ ؼبتُٗ نلٖ م.مّز ب

  زلُنْ ب ِتبو اُاند نل ّٕ َب ِشتهد إىل ن .ِاال التعلو يف م بّسٌ َب ِ.مك
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ن بجم    إىل طلاساال نل ّٕ سابسٕ ذبدط معاِري اسبتخدام يبذا الرتمّبز   ل با     

ني يف بعبض مبدالض ذبببّ  السب.آى الكب.ِو  حاف ببٕ      اسبت سب لثٓ لل عل ب  

السهبذٔ ممبو تبو ايت بام  ُاابو  ابنرتنبا التعلّ ّبٕ  وبّ هٌ بعبض املبب.طاال          

ال  مسبّص مبدٗ اسبتباطٔ ال بسا مبو َقًبٕ ن ب. املعل بني مبو مُاابو الُِب             

التعلّ ّبببٕ  َابببد مباِهبببا آلا٘ املعل بببني حبببُي فانلّبببٕ مُاابببو الُِببب  يف ن لّبببٕ   

%( مبو معل بْ العّهبٕ ب نبٌ ِبتو ابسبتعانٕ  ُاابو الُِبب         3ّبث ثطبال    البتعلو  ح 

%( إىل 53التعلّ ّٕ يف مدلِص املس.لاال ل سا امل.حلبٕ اببتداّٙبٕ  بّه با ثطبال      

%( ثى  1ثى مُااو الُِ  التعلّ ّٕ املُقُطٔ ذبسه اتدف مو مي ّ ًا  َثطبال   

ْ   ممببا ِببدي نلببٖ ثى   مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ مت بب و ثمناطببا للرتمّببز اللببُن     

املُااو التعلّ ٕ ب ذب ٖ بت بّه معاِري م.بُِٕ ثنها٘ مي ّ ًا فسبد ثظًب.ال   

( و.َلٔ ابيت ام بتي ّو املُاابو بظبكجم قبذاا طَى    3333نتاٙل  طلاسٕ حاف   

مكلا ل ا ثظً.ال الدلاسٕ وعبًا يف ال.َابط املتاحٕ مما ِعّه ابستباطٔ مو 

ّببد  ن ُمببًا َالع لّببٕ التعلّ ّببٕ ديُتببًا  ثمببا  املُااببو نّهببٕ الدلاسببٕ  بظببكجم ق

( فسببد ثظًبب.ال نتاٙيبًببا ثى لبب ريًا مببو املُااببو الع.بّببٕ ااال   3331طلاسببٕ ؤ.ِبب   

بهببا٘ ضبببدَط يف ميبب ّ ًا َضبتُايببا  حّببث مبتسبب. لبب ري مببو يببذٍ املُااببو إىل  

 د.ِ ٕ لل ُاو م.طد املشتبّدِو حُي ضبتُٗ املُاو   

ثي ّبٕ اسبرتامّيبّٕ الرتمّبز اللبُنْ      (5 ِسحب  َمو دسي العب.م الشبابه   

( مبباِو اسبتخدام مب رياال الرتمّبز اللبُنْ َادبتسف       3ل  ري بيب.ٓ معلّ بْ    

( ثى ثنبببُاب الرتمّبببز اللبببُنْ 0طببب.ح مُظّبًبببا طادبببجم مُاابببو الُِببب  التعلّ ّبببٕ   

( مبباِو نتباٙل الدلاسباال فّ با     3َثمناطٌ لّشا ااال م نرٍي َاحٍد نلبٖ املبتعل ني    

مّببز اللببُنْ َطبب.ح دب ّعببٌ َمُظّبببٌ طادببجم مُااببو الُِبب      ِتعلببه بتبب نري الرت 

 التعلّ ّٕ 

 مو دسي ما سبه ميكو ذبدِد مظكلٕ البحث يف الشؤاي التال4ْ

ما ثن. ادتسف منط الرتمّز اللبُنْ يف مُاابو الُِب  التعلّ ّبٕ يف مه ّبٕ      

 مًالاال اوحكام التيبُِدِٕ لدٗ طسا اليا ال.ابو اببتداْٙ 

 :أٍداف البخح 
 ِد منط الرتمّز اللُنْ املهاس  يف مُااو الُِ  التعلّ ْ ذبد 

       اّاض ثن. ادتسف منط الرتمّز اللُنْ نلبٖ ذبيبّجم طبسا اليبا ال.اببو

 اببتداْٙ 

  :أٍنية البخح 

 مت  جم ثي ّٕ البحث فّ ا ِل4ْ

       مبّببد نتبباٙل البحببث معل ببْ مببدالض التحبببّ  َاملًببت ني ببباامل مببدلِص

تيبُِدِببٕ يف َوببو ميببُل مسببرتح ملُاببو معلّ ببْ   السبب.آى الكبب.ِو َثحكامببٌ ال 

 ااٙو نلٖ الرتمّز اللُنْ لته ّٕ مًالاال مع.فٕ اوحكام التيبُِدِٕ 
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    ِٕبّببد البحببث مببو دببسي نتاٙيبببٌ يف م ببُِ. مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ املعهّبب

 بالتدلِص لل .حلٕ اببتدإّٙ 
        ََفبه  الدنُٔ إىل مي ّو مُاابو الُِب  التعلّ ّبٕ يف وبُ٘ ن .ِباال البتعلو

 اسرتامّيبّاال َاوحٕ َضبدطٔ لتحسّه ثيداف ثلاٖ مو ن لّٕ التحيّجم 
      مبّببد نتبباٙل البحببث الببباح ني يف صببباي مسهّبباال التعلببّو حّببث ِعببد البحببث

اسببببتيبابٕ لتُظّببببا التسهّبببباال اسبدِ ببببٕ الساٙ ببببٕ نلببببٖ مُااببببو ابنرتنببببا   

التعلّ ّٕ يف طنو الع لّٕ التعلّ ّٕ ل ا قا٘ يف مُتّٕ البحبُث الشبابسٕ   

 ( 3353(   سسمٕ  3355(   بلدٔ 3333 نزمْ  

 :فزوض البخح 

مُقببد فبب.َح ااال طبلببٕ إحيببإّٙ بببني متُسبب ْ طلقبباال ا  ُنببٕ اوَىل   

 الرتمّز اللبُنْ للبهش( َا  ُنبٕ ال انّبٕ  الرتمّبز اللبُنْ بُوبو ظبجم ملبُى          

دلببببا الببببهش( يف ابدتبببببال التحيببببّلْ البعببببدٓ لسّبببباض مًببببالاال اوحكببببام       

ا اليببا ال.ابببو اببتببداْٙ  معببزٗ إىل التبب نري اوساسببْ لكببجم  التيبُِدِببٕ ل ببس

 منط مو ثمنال الرتمّز اللُنْ 

 :حدود البخح 

          اسبببدَط املكانّبب4ٕ سببّتو م بّببه يببذٍ التيب.بببٕ نلببٖ طببسا اليببا ال.ابببو

 اببتداْٙ  دلسٕ ثبْ بو لع  لتحبّ  الس.آى الك.ِو بامل ّلا 

  ٕيف البيجم الدلاسْ ال انْ مبو  اسبدَط الزمان4ّٕ سّتو م بّه يذٍ التيب.ب

 يب 5301/5301العام الدلاسْ 

     اسبببدَط املُوببُن4ّٕ مت  ببجم يف مببدلِص َحببدٔ مسبب.لٔ مببو لتبباا التيبُِببد

ل سا اليا ال.ابو اببتداْٙ  ثحكبام الهبُى الشبالهٕ َالتهبُِو( بُاسب ٕ      

 الرتمّز اللُنْ 

 البخح: جمنوعة 

تحبببّ  السبب.آى طببسا اليببا ال.ابببو اببتببداْٙ  دلسببٕ ثبببْ بببو لعبب  ل   

( طال  ُِ نبُى إىل صب بُنتني دبب.ِبّتني لبجم     13الك.ِو بامل ّلا ندطيو  

طالبب  مببدلض لببجم صب ُنببٕ باسببتخدام منببط مببو      03صب ُنببٕ مكُنببٕ مببو   

 ثمنال الرتمّز اللُنْ   

 :مصطلخات البخح 

  الرتميز اللوىيColorCoding 

ٕ 4501 3355ِع.فبببٌ  البببزِت  بعبببض  ( ب نببب4ٌ اسبببتخدام ثلبببُاى ممّبببزٔ يف لتابببب

اسببب.َف يف السبب.آى الكبب.ِو  لت ّّببز ثحكببام الببتسَٔ َالتيبُِببد املتعلسببٕ بتلبب        
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اسبببب.َف لتّشبببري التشببباا مًبببالاال مع.فبببٕ اوحكبببام التيبُِدِبببٕ َاله بببه        

( ابد ن.فتبٌ باسبتخدام اللبُى املعبني       5323اليحّح انها٘ التسَٔ  ثما  ثبُسكّهٕ 

.طْ لبدٗ املبتعلو    لريمز إىل حكو دبُِدٓ معني  َؼببدث بتكب.الٍ المببال طب    

 ِؤطٓ إىل س.نٕ التعلو  

  َ مع.ِبا  البحبث  تبهبٖ  َِنسح  ثى لس التع.ِبني ِت  هاى نببص املعهبٖ 

 الزِت  

  مواقع الويب التعلينيةInstructional Website 

( ب ن4ٌ صب ُنٕ مو اليبحاال نلٖ ابنرتنا مابعبٕ  455 3355ِع.فٌ  الع .اى  

 بباال الاصبببٕ ؼبتببُٓ نلببٖ معلُمبباال  ملُاببو ثَ مؤسشببٕ َ  ميبب ّ ًا ب حببد ل 

 َددماال ََساٙجم امياي َؤري ال  مو املعلُماال ال  م .ٓ املشتبّد 

(  بببب ن4ٌ ب.نببامل معلّ ببْ   Khanنسببًس نببو 4353 3332بّه ببا مع.فببٌ  الدسببُاْ   

ِشتبّد مو دُا  َمياطل الُِ   Hypermediaااٙو نلٖ الُساٙجم البّاوٕ 

 يف إنظا٘ بّٕٚ معلو فعالٕ 

 او التجويدية األحهIntonational judgments  : 

 ِع.ف ب نٌ إن ا٘ لل اال الس.آى َح.َفٌ حسًا طَى  ِاطٔ ثَ نسياى 

 اإلطار اليعزي 

  مفَوو مواقع الويب التعلينية 

ِظبببًد العببباك م بببريًا سببب.ِعًا َمتهامّبببًا يف التسهّبببٕ   حّبببث ثتببببحا طببببكٕ     

 ّببٕ   ممببا وببانا   ابنرتنببا س ببجم ضبببُلًا لّٙشببًا يف صّببو التخييبباال العل     

احملتبببُٗ املعلُمبببامْ امل ببب.َح نلًّبببا   َمبببو يهبببا ببببدث املتخييبببُى يف ا بببابال  

املختلببببٕ ِتهافشبببُى يف طببب.ح  مببباطمًو العل ّبببٕ َذببببدِ ًا مشبببتبّدِو مبببو       

إمكانباال يبذٍ الظببكٕ  َابد ثطٗ ظًببُل م بّسباال َدبدماال ابنرتنبا  َإمكانّببٕ        

  ببجم يف مه ّ ببٌ َمسدميببٌ   اسببتخدامًا يف التعلببّو إىل َقببُط ن بب.ٔ قدِببدٔ مت   

لل تعل ني   فلو ِعد التعلّو  اات.ًا نلٖ ما ِتو طادجم اسبيب.ٔ الدلاسّٕ ذبا 

إط.اف املعلو   َإمنا َفب.ال ابنرتنبا فب.  البتعلو دبال   املدلسبٕ حّبث ػببد         

املتعل ُى ضبتُٗ التعلو البذٓ ِهاسببًو َبال .ِسبٕ الب  ِب بلُنًا   املُسبٖ         

تعلو ضببببُل اوسببباض يف مه ُمبببٕ البببتعلو نبببا طببببكٕ     (   َِعتبببا املببب 4311 3330

 اإلنرتنا َال  معد املُااو التعلّ ّٕ مو و و م بّسامًا الرتبُِٕ  

معتببا مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ  ببا مسدمببٌ مببو دببدماال َإمكانبباال ميببدلًا      

متهُنببًا لل علُمبباال  يف حّامهببا الُّمّببٕ  ن بب.ًا إلسببًامامًا املختلبببٕ َاملتهُنببٕ     

4 3350مُظّبًا يف صبابال ندِدٔ َمهًا صباي التعلبّو  الظب.نُبْ    َال  ثمكو 
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(  لببذا فببوى مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ تببا ثي ّببٕ لبببرئ يف مُالبببٕ الت ببُل   511

الشببب.ِو َطنبببو الع لّبببٕ التعلّ ّبببٕ َبهبببا٘ ضبتبببُٗ معلّ بببْ متكامبببجم ؼبسبببه      

 اويداف التعلّ ّٕ َِ .ٓ التبانجم بني املتعل ني 

بُِبٕ بالعدِبد مبو التع.ِبباال اشباتبٕ  بًبُم املُاابو        َمزد. اوطبّباال الرت 

 اإللكرتَنّٕ

( إىل مع.ِببا املُاببو اإللكرتَنببْ ثنبب4ٌ صب ُنببٕ مببو     455 3355ِظببري الع بب.اى   

اليبحاال نلٖ ابنرتنبا مابعبٕ ملُابو مؤسشبٕ مبا َ  ميب ّ ًا بوحبدٗ ل باال         

الاصبببٕ  َذبتببُٓ نلببٖ معلُمبباال نببو يببذٍ املؤسشببٕ َنظبباطامًا َدببدمامًا        

 ساٙجم ابمياي بًا  َؤري ال  مو املعلُماال ال  م .ٓ املشتبّد مهًا ََ

( ب نببٌ مببُاط معلّ ّببٕ  ِببتو إنتاقًببا َفسببًا 4325 3355َِع.فببٌ الشببحّبانْ  نلببٖ  

ملعبببباِري م.بُِببببٕ  َل ُِببببٕ  َمكهُلُقّببببٕ معّهببببٕ  َمعبببب.م يببببذٍ املببببُاط نلببببٖ   

 ُى اليبحاال ال.ا ّٕ نلٖ الظبكٕ العاملّٕ  لّتبانجم معًا املتعل 

( ب نٌ مُابو نلبٖ طببكٕ ابنرتنبا ِسبُم نلبٖ       31 :3355يف حني ِع.فٌ ُِسا  

مببُفري بّٚببٕ معلّ ّببٕ مبانلّببٕ نببا َحببداال متكببُى مببو تبببحاال لا ّببٕ نلببٖ    

طبببكٕ ابنرتنببا َمتكببُى مببو نهاتبب. الُسبباٙط الباٙسببٕ َؼبتببُٓ نلببٖ ثنظبب ٕ  

ثيبداف  َددماال َمُاط معلّ ّٕ  ِتو إنتاقًا يف وُ٘ معباِري ضببدطٔ لتحسّبه    

 ضبدطٔ لبٕٚ ضبدطٔ مو املتعل ني  

( املُاو التعلّ ْ ب ن4ٌ صب ُنٕ مو تبحاال 4530 3350َِع.ف الش الُطْ  

الُِبب  دببا  بظببخش َاحببد ثَ طبب.لٕ مبب.مبط مببو لَابببط نيببُ  اوَامبب.    

 لتظكجم مس.لًا ميكو لل شتخدمني  ِالمٌ نلٖ الظبكٕ  

بببب ن4ٌ ب.نببامل معلّ ببْ   ( Khanنسببًس نببو  4353 3332بّه ببا مع.فببٌ  الدسببُاْ   

ِشتبّد مو دُا  َمياطل الُِ   Hypermediaااٙو نلٖ الُساٙجم البّاوٕ 

 يف إنظا٘ بّٕٚ معلو فعالٕ  

َمو دسي الع.م الشابه ميكبو مع.ِبا تببحاال مُاابو الُِب  التعلّ بْ       

ب نًببا4 َنّسببٕ نشببّل إلكرتَنّببٕ مدن ببٕ ت ّببو اوطَاال ثَبع ببًا م ببجم4 الببهش 

 Text  َاليببببُل  )Images    سببببُا٘ لانببببا نابتببببٕ ثَ متح.لببببٕ  َاوتببببُاال )

 Sounds  َُِمساطو البّد  )Video   َّٕابلمباطاال التظبعب  )Hyper-links )

ِبببتو ميببب ّ ًا ب حبببد ل ببباال الاصببببٕ َِبببتو ن.وبببًا نلبببٖ تببببحاال الظببببكٕ   

 العهكبُمّٕ  

  خصائص مواقع الويب التعلينية 

ال َالبحببُث البب   مت ببح ديبباٙش مُااببو الُِبب  مببو دببسي نتبباٙل الدلاسببا    

5 بلببدٔ  4531 3332ثنبتببا فانلّتببٌ يف قُانبب  ندِببدٔ للع لّببٕ التعلّ ّبب4ٕ  نّبباط      
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4 53350 ثبُقحيببببُح  حببب.ا  4323 53355 الشبببحّبانْ  نلبببْ 413 53332 لمبببُط  4333 3355

513 52009  Richards  52008 Parsons ) 

       ُٗالدافعّبٕ  ِسدم التعلو نا مُااو ابنرتنبا التعلّ ّبٕ ف.تبًا ل.فبو مشبت

 لدٗ املتعل ني  

   ِٗسدم التعلو نا مُااو ابنرتنا ف.تًا ثلا ل.فو مشتُٗ التحيّجم لبد

 املتعل ني 

         ِٕكشبب  الببتعلو نببا مُااببو ابنرتنببا املببتعل ني املًببالاال َالكباِبباال التسهّبب

 َالرتبُِٕ   

   ٕالب.طِبببIndividualism   ن بببب.ًا لتببببباِو السبببدلاال َالببببب.َح الب.طِببببٕ بببببني

 ى مُااو ابنرتنا التعلّ ّٕ مُف. تو الب.طِٕ يف التعلّو  املتعل ني فو

   متعببٕ الببتعلوEnjoyment     حّببث مشببت ري املُااببو التعلّ ببٕ املببتعل ني َمزِببد

 قاابّتًو عبُ التعلو  

  ّٕالتبانلInteractivity      يف بّٕٚ التعلو نا مُاابو ابنرتنبا التعلّ ّبٕ ِبتو

ثَ املتعل ني مو بع ًو الببعض ثَ  مشاندٔ املتعل ني نلٖ التبانجم مو املعلو 

مو احملتُٗ مبو دبسي ابميباي املتبزامو َؤبري املتبزامو َالبتحكو يف نب.م         

 احملتُٗ التعلّ ْ  

   التهببُبVariety       َِٕسيببد إماحببٕ ف.تببٕ التهببُب يف لافببٕ نهاتبب. الع لّبب

 التعلّ ّٕ ال  ِتعامجم معًا املتعلو لّختال املتعلو مهًا ما ِهاسبٌ  

  ٕابندماقّببMerging      َِسيببد طمببل نهاتبب. تبببحاال املُاببو التعلّ ببْ يف

مشلشجم َم.مّ  ب ب.ح مب.ِعّبٕ حشب  اله .ِبٕ املع.فّبٕ الب  مبهش نلبٖ         

إمكانّببٕ قعببجم الببتعلو اا معهببٖ إاا اسببت اب املببتعلو إطلاد اشبببااال ازبدِببدٔ   

 َلب ًا باشبااال الشابسٕ  

   ٕاملظباللEngagement     و ثطبب.اف يف مُاابو الُِب  التعلّ ّببٕ ِظبالد صّب

 الع لّٕ التعلّ ٕ يف ن لّٕ التعلو  ا ِ .ٓ احملتُٗ التعلّ ْ  

   اإلحببالNavigation       ِْكبُى املببتعلو اباطلًا نلبٖ التهسببجم طادبجم املُابو التعلّ بب

 Hyperlinksَلذا صّبو املُاابو ااال اليبلٕ مبو دبسي الب.َابط التظبعبّٕ        

 ال  سكهٌ مو التشاا ادل ثلا مو املعلُماال  

 امل.اقعببببب ٕVerifiability   ٕاابلّبببببٕ تببببببحاال املُاابببببو التعلّ بببببْ لل .اقعببببب

 املشت .ٔ  َمو نو اابلّتًا للحذف ثَ اإلوافٕ ثَ التعدِجم ثَ التحدِث  

     ِسببدم التعلببّو نببا مُااببو الُِبب  ف.تببٕ لل ببتعل ني للتعبب.ف نلببٖ ميبباطل

 متهُنٕ مو املعلُماال ب طكاي طبتلبٕ  

   َيببُ مببا ِتبببه مببو ن .ِبباال   مسببدِو فبب.  للببتعلو املت .لببز حببُي املببتعلو  

 التعلو َفلشباال الرتبّٕ اسبدِ ٕ 

   ٕامل.َنٕ َمسدِو ف.  لإلن.ا٘ َامل.اقع 
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        اسبتخدام ط.اٙبه مدلِشببّٕ متعبدطٔ  م بجم4 احملالببأ َالبتعلو بابستكظبباف

 َالتعلو املبت نلٖ اشبأ 

   ٔمُفري بّٕٚ معلو مبانلّٕ ؤهّٕ َمتعدطٔ يف مياطل املعلُماال َاشبا 

  التعلببّو َمسدميببٌ يف تببُلٔ معّالِببٕ مبو دببسي الببتعلو نببا مُااببو  منذقب ٕ

اإلنرتنا  حّث مسدم الدلَض يف تُلٔ منُاقّٕ  َامل الساال املت ّبزٔ الب    

 ميكو مك.اليا 

     معـــايل التصـــنيه التعلينـــي للعيافـــز داخـــ  فـــفخات الويـــب

 التعلينية

لل ُابا  إى بّٚاال التعلو يْ صب ُنٕ مبو العُامبجم َال ب.َف الب  مع بْ      

التعلّ ببْ تببُلٔ معّهببٕ حبّببث  دبعلببٌ ِتبانببجم مببو املببتعلو  بظببكجم مباطبب.             

َبط  ثى بّٕٚ البتعلو اسبسّسبٕ يبْ  مبو ثف بجم بّٚباال البتعلو   لكبو إاا لباى          

ِيع  مُفري يذٍ البّٕٚ إما ليعُبتًا ثَ ندلمًا ثَ د ُلمًبا ثَ معسّبديا  فباى    

  ِ لببٕ مهاسبببٕ للببتعلو  نزمببْ  بّٚببٕ الببتعلو اإللكرتَنببْ مكببُى بّٚببٕ  معلّ ّببٕ بد

( لبببذا فبببوى طَل املعلبببو مًبببو يف بهبببا٘ َإنبببداط بببب.امل البببتعلو   4513  3333َامل.طانبببْ  

اإللكرتَنبببْ   حّببببث ِسبببُم  بببببالتخ ّط  َذبلّبببجم احملتببببُٗ َادتّبببال امليبببباطل     

َالُسبباٙجم البب  ػببب  م بب ّهًا يف الانببامل   َِلزمببٌ للسّببام بًببذا الببدَل امسبباى   

للببباامل التعلّ ّبببٕ مبببو دبببسي ذبدِبببد      صب ُنبببٕ مبببو مًبببالاال التخ بببّط  

احتّاقبباال ال ببسا   َتببّاؤٕ اويببداف   ل ببا ػببب  ثى ِكببُى لدِببٌ حشاسببّٕ    

دباٍ اإلدب.ا  الببت مبو ثسبالّ  نب.م للخبااال   َادتّبال ميب ّ اال َثلبُاى          

نسًس نبو ازببزال    4513  3333َاقًاال التبانجم املهاسبٕ   َِؤلد  نزمْ َامل.طانْ  

التعلّ ْ ِعد الع ُط البس.ٓ لتكهُلُقّا التعلبّو  َامليب و   ( نلٖ ثى التي ّو 

التكهُلبُقْ ؼبتبا  إىل اإلملبام باملع.فببٕ اله .ِبٕ َالعلبُم الت بّسّبٕ َاملع.فببٕ       

التامببٕ بامليبباطل البب  ؼبتاقًببا يف ن ببجم التيبب ّو  حبب  ِببت كو مببو  ميبب ّو       

امله ُمببٕ  التكهُلُقّببٕ البب  ذبسببه اويببداف  َِسحبب  ثى ميبب ّو تبببحاال     

مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ ِعت ببد نلببٖ التيبب ّو  التعلّ ببْ لبّٚببٕ الببتعلو نببا       

الُِبب    َلببّص ميبب ّو تبببحٕ نلببٖ الُِبب    حبّببث ِ.انببٖ لببجم مببا ؽبببش         

 (4511 3350الع لّببٕ التعلّ ببٕ مببو  دببسي تبببحٕ الُِبب  ثبُ قحيبببُح  حبب.ا      

 فّهب ببْ نلببٖ امليبب و  ثى  ِ دببذ يف ابنتبببال احتّاقبباال َديبباٙش املببتعل ني       

فالتي ّو لّص  صبب.ط َوبو لعهاتب. البتحكو َفبه اله باا  ب ب.ح يهدسبّٕ         

 بببجم معت ببد بظببكجم لبببري نلببٖ اببدلٔ امليبب و التخّلّببٕ لظببكجم املهببتل الهًبباْٙ        

( الع لّبٕ  413  3332َِسّشبو   لمبُط       َلّا سّتعامجم املشتخدم مبو يبذا املُابو   

 الاصبّٕ إىل نسنٕ مناا  يْ 4

  ٕمنببُا  اآللببMachine Module4  َٓيببُ قببز٘ دببا  تًببا  الك بّببُم. الببذ

 سّسُم بتهبّذ الانامل  
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  منُا  الاناملProgram Module 4 َيُ ازبز٘ اشبا  بالانامل َاملامل 

  منُا  املشتخدمUser Module     ُ4 َيُ قز٘ دبا   شبتخدم الانبامل  َيب

 يدف لله ُاقني الشابسني 

ه بُا  ال البث  َيبُ    َػب  ثى ِع.ف لجم مي و ثى ما ًِبو املشبتخدم يبُ ال   

الببذٓ مببو دسلببٌ سببُف ِتعامببجم املشببتخدم مببو الانببامل  َيببدف الانببامل يببُ    

ددمٕ املشتخدم  وى املشبتخدم ًِبتو بتهبّبذ املً بٕ َب ًِبتو بال .ِسبٕ الب         

 Programِع جم بًا الانامل  لذا ب ِهب ْ ط جم املشتخدم  ا ِتو يف اله ُا  

Module ي. طَلٍ يف مهبّذ املًام فسط فًُ لّص مشًُٚب نهًا َِهح 

إى نلببٖ امليبب و إاا ثلاط ثى ِيبب و مُاببو معلّ ببْ الكرتَنببْ ثى ِلببو بظبب.َل 

 مي ّو املُااو اإللكرتَنّٕ

َمببو الظبب.َل البب  ِهب ببْ م.انامًببا نهببد ميبب ّو البباامل مُااببو الُِبب           

 التعلّ ّٕ ما ِل4ْ

    مبو الانبامل    التبانل4ّٕ ِهب ْ مهح املشتخدم إمكانّٕ ثلا ثنهبا٘ التعامبجم

 فّشت ّو املشتخدم الرتاقو نو ن لّٕ اام بًا  ثَ إل ا٘ ثم. بعد البد٘ فٌّ  

  ٕالتهُِو4 ِهب ْ مهح املشتخدم إمكانّٕ إق.ا٘ ثٓ ن لّٕ ب ل . مو ط.ِس 

  َوو املعلُماال املً ٕ يف الزإَِ العلّا الّ هٖ مو الظاط4ٕ بشب  الت نرياال

الزاَِببٕ العلّببا مببو الظاطببٕ َمتببابو لبببااْ   ال سافّببٕ متعسبب  نُّنهببا ب إلاطِبباً 

 ثقزا٘ الظاطٕ 

         ذبدِد ندط اولبُاى الب  مشبتخدم يف الُاقًب4ٕ وى اولبُاى الكب رئ ميب.ف

ن . املشتخدم  َمظتا البتبكري  لبذا ِب بجم اسبتخدام اولبُاى بالسبدل الكبايف        

 َندم اإلل ال مهًا  مو اسبباظ نلٖ الُااو الهبشْ لولُاى 

 الببب  مشبببتخدم4 بالهشببببٕ للخ بببُل َداتبببٕ يف مُاابببو   ذبدِبببد اشب بببُل

الُِ  التعلّ ّٕ  ِهب ْ ادل املشبت اب دبهب  اشب بُل املزد.فبٕ لب ريًا ثَ      

 اشب ُل املاٙلٕ فًْ د ُل استع.اوّٕ ؤري مهاسبٕ لاامل معلّ ّٕ 

    مه ببببّو املكُنبببباال َالعهاتبببب. يف الُاقًببببٕ َذبدِببببد حيب ًببببا حتببببٖ ِشببببًجم

 لل شتخدم ابنتساي بّهًا 

و دببسي ابطببسب نلببٖ الدلاسبباال َالبحبُث البب  مهاَلببا معبباِري ميبب ّو  َمب 

4 3331تبببحاال مُااببو الُِبب  التعلّ ببٕ حّببث مهاَلببا طلاسببٕ  املُسببٖ  املبببالد       

( معباِري ميبب ّو َبهبا٘ َحببداال معلّ ّببٕ نبا الُِبب   ل با مهاَلببا طلاسببٕ     300

 Gary,2000   صب ُنببٕ مببو معبباِري ميبب ّو تبببحاال الُِبب  التعلّ ّببٕ َاببد )

 ( بتلخّش يذٍ املعاِري َمو ثي ًا ما ِل4134ْ 3332اام  لمُط 4



 م2016..  يوليو                           الثالث       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية 

 

 

 

   
26 

 معاِري مي ّو تبحاال الُِ  التعلّ ّٕ( 5قدَي  

 املؤط.اال املعّال

ثى ِكُى مي ّو الُاقًاال بشّط 

 َمهاس  لتُ ِو العهات.

 ثى ِتو مُ ِو العهات. بظكجم مهت و َمتُا ى 
الشلُلّٕ ثى ِت  و الانامل اويداف التعلّ ّٕ العامٕ َ

 امل لُا ذبسّسًا 
ثى مكُى مشاحٕ مي ّو َاقًٕ التبانجم مهاسبًا ملشاحٕ طاطٕ 

 الك بُّم. 
 ثى ِ.انٖ ندم استخدام اولُاى الشادهٕ يف اشبلبّاال 

ثى ِه و رب ّط الُاقًٕ بظكجم متهاسه َمه و ِهاس  ح.لٕ 

 نني املتعلو 
 ثى ػبذا مي ّو الُاقًٕ انتباٍ املتعلو دباٍ املُوُب 

ثى ِ.انٖ نباال نهات. َاقًٕ 

 التبانجم يف تبحاال مُااو الُِ 

 ثى ِكُى مي ّو مبامّح التحكو مهاس  لُظاٙبًا 
 ثى ِكُى مبامّح التحكو نابتٕ يف صّو تبحاال الانامل 

 ثى ِبهٖ مي ّو الانامل نلٖ ن .ِاال معلّ ّٕ يف ن.م احملتُٗ 
  ثى ِ.انٖ نهي.ٓ التكامجم َامل.َنٕ يف ن.م احملتُٗ

 ثى مُظا نهات. الُساٙط املتعدطٔ بظكجم مهاس  

ثى ِكُى مي ّو َلتابٕ 

 الهيُ  بشّط َسًجم الس.ا٘ٔ

 

 ثى م.انٖ م.د مشاحٕ مهاسبٕ للعهاَِو ال.ّٙشّٕ 
 ثى مكُى تّاؤٕ الهيُ  تحّحٕ َطاّسٕ ل ًُِا 

 ثى مشتخدم اشب ُل البشّ ٕ املس.َ٘ٔ يف لتابٕ الهيُ  
 ني اشبط َاشبلبّٕ ثى ِ.انٖ التباِو اللُنْ ب

 ثى مشتخدم اولُاى امل.ؼبٕ لعني املتعلو يف لتابٕ الهيُ  

ثى ِكُى مي ّو اليُل ال ابتٕ 

 َاوح َمهاس  مُوُنًّا

 ثى ُِظا استخدام اليُل ال ابتٕ يف تبحٕ الُِ  التعلّ ّٕ 
 ثى مشتخدم اليُل امل لُفٕ َاملهاسبٕ ملشتُٗ املتعلو 

ابتٕ مو مشاحاال نهات. َاقًٕ ثى متهاس  مشاحٕ اليُلٔ ال 

 التبانجم 
 ثى مكُى اليُل بشّ ٕ يف نهات.يا ب مظتا ايو املتعلو 

ثى ِتُف. نهات. التباِو َالتُ اى َابنشيبام اللُنْ يف نهات. 

 اليُل 

ثى ِكُى ادتّال اليُل َال.سُماال 

 املتح.لٕ مهاسبًا ََظّبًّا

 التعلّ ّٕ ثى ُِظا استخدام لس اال البّدُِ يف تبحاال الُِ  
ثى مشتخدم تّغ ربزِهّٕ مهاس  منط التح ّجم َالع.م نلٖ 

 مُااو الُِ  التعلّ ّٕ 
 ثى ِتاح لل تعلو إمكانّٕ التحكو يف ن.م َمظ ّجم البّدُِ 
ثى ِ.انٖ وبط مشاحٕ نافذٔ ن.م لس ٕ البّدُِ لتهاس  

 نهات. تبحٕ الُِ  التعلّ ّٕ 

ثى مشاند نهات. اإلحبال املتعلو 

ُي بني تبحاال الُِ  نلٖ التيب

 التعلّ ّٕ

 ثى مكُى اُاٙو ابدتّال َمبامّح اإلحبال يف مكاى َاوح 
 ثى مكت  نهاَِو او لال خبط بشّط ََاوح 

 ثى ُِظا استخدام ابلمباطاال التظعبّٕ يف َاقًٕ التبانجم 
ثى مكُى دلبّٕ السُاٙو ال.ّٙشّٕ بلُى طبتلا نو دلبّٕ ث لال 

 اإلحبال 
 لُى ابلمبال الذٓ سبه استخدامٌ  ثى ِ ً. م ري يف

 ثى مي و السُاٙو ال.ّٙشّٕ بظكجم نابا يف صّو اليبحاال 
 ثى ِش ح الانامل بالعُطٔ لُاقًٕ التبانجم بعد ميبح املُااو 
ثى ِت  و التي ّو  لًا للخ.َ  مو الانامل يف الُاا الذٓ 

 ِ.ِدٍ املتعلو 
التعامجم مو  ثى ِت  و مي ّو َاقًٕ التبانجم نلٖ  ل معلّ اال

 الانامل 

َاد   ابستباطٔ مو يذٍ املعباِري انهبا٘ ميب ّو تببح  الُِب  التعلّ ّبٕ       

 مو دسي ما ِل4ْ

      ٔميببب ّو َاقًبببب  التبانبببجم بيببببُلٔ بشبببّ ٕ َسببببًلٕ ابسبببتخدام م.انببببا

 شبياٙش العّهٕ َيو طسا اليا ال.ابو اببتداْٙ 
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  اليبحاال صّو العهات. َابِسُناال َاو لال نابتٕ يف صّو 
  ادتّببال اشب ببُل الشببًلٕ البشببّ ٕ َالبعببد نببو اشب ببُل املزد.فببٕ مببا نببدا

 الهيُ  املت  هٕ آلِاال ا.آنّٕ فسد لتبا بهبص لسو امليحا 
  نهات. اإلحبال َاوِسُناال سًلٕ ابستخدام 
  ّٕاستخدام اولُاى اوساسّٕ ثنها٘ التي ّو َاببتعاط نو اولُاى الب.ن 
 معلّ اال للتعامجم مو املُاو  م  ني تبح  الُِ   ل 

  مهوىات مواقع الويب التعلينية: 
متكُى تبحاال مُااو الُِ  التعلّ ّٕ مو صب ُنٕ مو الُساٙط املتعبدطٔ  

5 ثببُ قحيببُح    433 3333متبانجم فّ ا بّهًا مو ثقجم طنو املُابا التعلّ بْ  الببال     

( َيبببذٍ 5Sadik,2004,p.2 4515 53332 الهيببببال  4330 53333  ِتبببُى  4511 3350حببب.ا  

 املكُناال ي4ْ

   ٕالهيببُ  املكتُبببTexts    4 َمظبب جم لببجم مببا ذبتُِببٌ تبببحاال املُاببو مببو)

 بّاناال مكتُبٕ  مع.م نلٖ املتعلو ثنها٘ مبانلٌ مو املُاو 

   اوتببُاالSounds   ٕ4 َمتهببُب اوتببُاال يف مُااببو الُِبب  بببني الل ببٕ امله ُابب)

  املش ُنٕ(  َاملُسّسٖ  َاملؤن.اال اليُمّٕ 

 ُل ال ابتببٕ اليببStill Pictures)   ٕ4 َيببْ تببُل نابتببٕ لا ّببٕ وطببّا٘ حسّسبب)

مكشبب  ضبتببُٗ املُاببو التعلّ ببْ املزِببد مببو الُااعّببٕ  َمشبباند نلببٖ فًببو           

 ا .طاال  َمُوّح املبايّو َاوفكال 

  ٕاليُل املتح.لMotion Pictures)  ٕ4 َم ً. يف تُلٔ لس اال متح.لب)

 فّدُِ ِتو مشيبًّا ب .ِسٕ لا ّٕ 

  .سُم اشب ّٕ الGraphics)     ْ4 َمشتخدم يف مُوبّح املببايّو َاملبباطو  َيب)

معببببري بيببب.ٓ لوطبببّا٘ َالكل ببباال  َس بببجم باسبببتخدام اشب بببُل َال.مبببُ      

 البي.ِٕ 

    ٕال.سُم املتح.لAnimations)   4 نبالٔ نو إطالاال متتابعٕ مبو ال.سبُم)

مببدَ  اشب ّٕ ال ابتبٕ املتشلشبلٕ  الب  معب.م بشب.نٕ متبابو معبني  حبّبث         

 متح.لٕ ثنها٘ ن.وًا 

  ٕالبب.َابط الباٙسببHyper Links) 4 َِسيببد بًببا المبببال مُااببو ثَ مشببتهداال)

( مكبُى مدصببٕ يف لبجم مُابو      Linksالُِ  مو بع ًا الببعض مبو دبسي     

 َسكو املشتخدم مو ابنتساي طادجم املُاو ثَ إىل مُااو ثد.ٗ 

    اُانببد البّانبباالData Base)  امل.مب ببٕ َامله  ببٕ  (4 صب ُنببٕ مببو البّانبباال

إلكرتَنّبببًا  ِبببتو حب ًبببا يف ملبببا م.لبببزٓ  َمظببب جم نلبببٖ ثلبعبببٕ نهاتببب.4  

 ازبداَي  َاقًٕ مشتخدم ااندٔ البّاناال ال.سُمّٕ  ابستعسم  التس.ِ. 

  ثطَاال التبانببجم َابميببايInteractive Communication Tools)َ 4) مظبب جم

 Aو ؤبببري املتبببزامو   ثطَاال البببتعلَ (Synchronousثطَاال البببتعلو املتبببزامو   

synchronous)  
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    ثطَاال نببب.م املسببب.لاال(Course Tools)     4 َمظببب جم نلبببٖ مُاابببو البحبببث

َاونظببب ٕ َالتبببدلِباال  َاملًبببام التعلّ ّبببٕ  َتببببحاال ابدتببببالاال  ملبببا     

 املتعلو 

  ِٕ.املبب رياال البيببVisual Stimuli)   4 َمظبب جم صب ُنببٕ مببو الُسبباٙجم البب)

لعساببباال نبببو ط.ِبببه اشب بببُل  َاليبببُل  معبببا نبببو اوفكبببال  َاسبسببباٙه  َا

 َال.سُم  َاولُاى  يف تُلٔ َاوحٕ َطبتي.ٔ 

( ثنببٌ ميكببو ثى ذبتببُٓ تبببحاال مُااببو الُِبب        Vaughan ,1996َِبب.ٗ  

صّببو يببذٍ العهاتبب. ثَ بع ببًا نلببٖ ثب ِسببجم نببدط العهاتبب. املشببتخدمٕ يف ثٓ    

 تبحٕ نو نسنٕ َساٙط 

 أىواع مواقع الويب التعلينية: 
( مُاابببو ابنرتنبببا التعلّ بببٕ 4531 53355 بلبببدٔ  411 3331اسب ّبببد   ِيببها  نببببد 

 طبسًا لُقُط التبانجم نلٖ يذٍ املُااو إىل نُنني4

 ٕ4 َفًّببا ِكتبببْ املببتعلو بس.ا٘مًببا فسببط ل ّبباا ثطَاال  تبببحاال َِبب  سبباله

التبانجم مبو ضبتُايبا م بجم ابلتببا٘ بسب.ا٘ٔ ضبتبُٗ املسب.لاال ؤبري الهظبط          

اقببو َؤرييببا البب  ب ذبتببا  مببو املببتعلو سببُٗ      َتبببحاال مببو الكتبب  ثَ امل.  

 الس.ا٘ٔ فسط 

  ٕ 4 َمتشببو ببب ى التيبب ّو ِ ببو اوطَاال اشباتببٕ    تبببحاال الُِبب  التبانلّبب

بالتبانجم مو ضبتُايا  م بجم إماحبٕ الُتبُي إىل لَاببط يف مُاابو ثدب.ٗ  ثَ       

البحث يف اُاند البّاناال َاملعلُماال ااال العسإ باملُوُب  ثَ إببدا٘ اآللا٘ يف  

 ُوُناال املس.ل   م

 ( إىل نسنٕ ثنُاب45234 3331بّه ا ِّسش ايا  املُسٖ َاملبالد  

 4س جم ازبّجم اوَي مو تبحاال الُِ  حّث معت د  تبحاال ضبتُايا نابا

َِببببتو ابنتسببباي بببببني   HTMLنلبببٖ نبببباال ضبتُايببببا  َميببب و ؤالبببببًا بل بببٕ     

 باٙه اليبحاال طادجم املُاو َاملُااو اود.ٗ باستخدام لَابط الهش ال

 4 س بجم ازبّبجم ال بانْ حّبث ِعت بد م بّري ضبتُايبا        تبحاال ضبتُايا ِت ري

  Javaنلبببٖ التعبببدِجم باإلوبببافٕ ثَ اسببببذف  َِشبببتخدم يف ميببب ّ ًا ل ببباال  

Active  

 4نبببالٔ نببو تبببحاال مبب.مبط خبببدماال متببّح   تبببحاال متعببدطٔ الت بّسبباال

لل شبببببتخدم ثى ِتيببببببح َظببببباٙا ملببببب  اشببببببدماال مشبببببتخدمًا مببببببامّح     

ل   َنهببد طلب  ددمببٕ ِبتو معازبتًبا مببو دبسي ب.صبّبباال     متخييبٕ لبذ  

Scripts         َؼبتبا  ميب ّو يبذٍ اليببحاال إىل ل باال متخييبٕ م بجمAsp  

Script  Java  PHP  Visual  Basic  

( تبببحاال مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ َفسببًا      4511 3335ل ببا تببهبا  ازببب.ف    

 للانامل املشتخدم إىل نسنٕ ثنُاب4
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    َٖفًّببا ِسببُم املعلببو بع لّببٕ   ببب.امل التيبب ّو تبببحاال َِبب  معت ببد نلبب  

  Front Pageالتي ّو بالكامجم م جم4 ب.نامل 

  ٕ َمُاببو  Web-CTم ببجم4 مُاببو  تبببحاال َِبب  قببايزٔ لل سبب.لاال الدلاسببّ

Black-board       َيْ اُال  مبيبلٕ لل سب.لاال الدلاسبّٕ  َِت  بجم طَل املعلبو

 يف َوو املاطٔ التعلّ ّٕ فًّا 

 ٔاسببتخدامًا صبانببًا يف ميبب ّو املسبب.لاال   ميكببو تبببحاال َِبب  طبببٕ قببايز

  َذبتبُٓ يبذٍ اليببحاال    Google Pagesَمُابو   Yahoo Geocitiesم بجم4  

 نلٖ إمكاناال ثاجم بك ري مو اليبحاال ازبايزٔ لل س.لاال الدلاسّٕ 

َمببو ال بب.َلٓ مببُاف. صب ُنببٕ مببو املببباطو اوساسببّٕ للتيبب ّو ازبّببد         

لت ذِببٕ ال.اقعببٕ البُلِببٕ    ليبببحاال الُِبب  التعلّ بب4ْ بشبباطٕ التيبب ّو  َا    

َف.طِٕ التعلّو  َالتدل  يف ضبتُِاال اليبحٕ مو الشًجم إىل اليع   َلبط 

ثنظبببببببببببببب ٕ الببببببببببببببتعلو ببببببببببببببباملُااا الُّمّببببببببببببببٕ  َمهُِببببببببببببببو اونظبببببببببببببب ٕ    

 Harbeck,Shermen,2000  ) 

َميكبببو ثى ِكبببُى التيببب ّو البشبببّط ليببببحاال الُِببب  التعلّ ّبببٕ ثل ببب.     

مشب  مظتا ايو املتعلو بشب  ل .ٔ فانلّٕ مو التي ّ اال املعسدٔ  ال  اد 

 نهات.يا َمعالوًا 

 :الرتميز اللوىي مبواقع الويب التعلينية 

مببب.مبط اولبببُاى ببببدببال لمزِبببٕ  َادتّاليبببا ِتُابببا نلبببٖ اامّبببٕ اإلنشببباى  

َإحشاسببامٌ ازب الّببٕ  َبّٚتببٌ ال سافّببٕ  َِعببد اللببُى ثحببد العُامببجم اوساسببّٕ     

مام املتعلو  َحّه ا نكُى بيدط مي ّو املؤن. يف َوُح َسّّز ما ِتو ن.وٌ ث

مُاا َِ  معلّ ْ  فوى اوم. ؽب و   ُنٕ مو ال ُابط ِهب ْ لل يب و  

 (432334 3333ثى ِ عًا يف حشابامٌ ثنها٘ التي ّو َمهًا  ؤزاي  

   ثنٌ ِهب ْ نلٖ املي و استخدام ندط ضبدَط مو اولُاى 
 ُظّا اولُاى الع جم نلٖ إظًال ال.احٕ البي.ِٕ لل ُاو دسي م 
    اى متهاس  اولُاى مو طبّعٕ التي ّو لل ُاو َاحملتُٗ املسدم 
     ُادتّال اشبلبّاال اللُنّٕ املهاسبٕ ال  مت اطٖ مو ثلُاى الهي 
   مُظّا اولُاى  ا ِتّح مس.َّٕٙ سلّ ٕ حملتُٗ املُاو 

ّبد  لذا فوى ابستع اي ازبّد لولُاى  ميكو ثى ِظكجم ف.اًا بني التي ّو ازب

 َالتي ّو الشْ٘ َبني التي ّو ازب ّجم َالسبّح  

  خصائص الرتميز اللوىي: 

اللُى نامجم مًو مو العُامبجم املبؤن.ٔ نلبٖ إنس.اّٙبٕ الهيبُ   َِعبد َاحبدًا        

مببو العهاتبب. اتامببٕ البب  ػببب  م.انامًببا يف التيبب ّو  َميكببو مسشببّو اولببُاى  
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( َلبس  3 طبكجم  ( Achromaticَضباِبد   Chromatic)إىل اش ني ي ا ملبُى   

السش ني ِتيباى خبيباٙش يبْ السّ بٕ  َطلقبٕ التظببو إّب ثى السشبو اوَي       

4 3332َيُ امللُى ِزِد نلٖ السشو ال انْ خباتبّٕ َيبْ ثتبجم اللبُى  الدسبُاْ       

353 ) 

            اّ ٕ اللُى4 َِسيد بًا الكّبّبٕ الب  ِبب.ح بًبا ببني اللبُى الببامح َالسبا

للُى اوبّض ثَ اوسُط إلٌّ َيُما ؼببدط  َميكو م ّري اّ ٕ اللُى بووافٕ ا

 اّ تٌ 

   ٔطدٔ اللُى4 َِسيد بًا اارتاا اللُى ثَ ابتعاطٍ نو الهسا٘  َميكو م ّري طبد

 اللُى بووافٕ لُى آد. إلٌّ 

    ثتجم اللُى4 َِسيد بًا اليبٕ ال  سّز لُى نو آد. َمظري ث با٘ اولبُاى

 آد.  إىل ثتلًا  َميكو م ّري ثتجم اللُى  زقٌ بلُى 

  استخداو الرتميز اللوىي أثياء التصنيه مبواقع الويب 
نهد ادتّال اولُاى املهاسبٕ ثنها٘ الرتمّز اللُنْ  ُاابو الُِب  ِهب بْ اودبذ     

يف ابنتبال ادتّال الرتمّز اللُنْ املهاس  لل حتُٗ َمبباِو لبُى الهيبُ  مبو     

ى الدافٚبٕ م بجم اوتبب.    اشبلبّٕ  َطد انتباٍ املتعل ني  نلٖ سببّجم امل باي4 اولبُا   

َالامسببالْ  مع ببْ إحشاسببًا بالهظببال َم ببّا ازباابّببٕ نلببٖ تبببحٕ مُاببو    

الُِ   إّب ثى مو نُّبًبا ثى مت لب  م.لّبزًا نالّبًا نهبد اسبتخدام يبذٍ اولبُاى          

لذا ِهب ْ نلٖ املي و استخدام اولُاى بتباِو مهاس  ِع ْ إحشاسًا بالتهاؤو 

 نلٖ استع.ام احملتُٗ َا.ا٘مٌ بشًُلٕ بني اولُاى َِشاند املتيبح 

( بدلاسببٕ مبب نري لببُى الببهش َاشبلبّببٕ نلببٖ البحببث  Lig ,Van ,2002اببام  

البي.ٓ يف تبحاال الُِ   َال  بًدف َوو د بُل إلطباطِٕ لولبُاى الب      

ميكببو اسببتخدامًا يف تبببحاال الُِبب   َاببد ثظًبب.ال الهتبباٙل ثنببٌ لل ببا لبباى       

ّببٕ لبباى الببهش ثَوببح  َالسبب.ا٘ٔ ثسبب.ب    التببباِو قّببدًا بببني لببُى الببهش َاشبلب

(  Hill, Hanna ,2004, p.183َاد  امبسبا الهتباٙل مبو الدلاسبٕ الب  ابام  بًبا         

َال  يبدفا إىل طلاسبٕ مبباِو البُاى الهيبُ  يف تببحاال مُاابو  الُِب  نبو          

ط.ِه طلاسٕ م نري ثلببو صب ُنباال مبو اولبُاى الهيبُ  َاشبلبّبٕ   اسبُط/        

ث لح طالو /  ثسُط (  نبو   –ث لح فامح / ث لح طالو  –ثبّض /اسُط  –ابّض 

ط.ِبببه ميببب ّو  تببببحتني مبببو  تببببحاال الُِببب   تببببحٕ معلّ ّبببٕ َثدببب.ٗ 

إنسنّٕ َاد ثظً.ال الهتاٙل  ثى اليبحاال ال  بًبا مبّباى يف اولبُاى مبؤطٓ إىل     

  ِاطٔ يف إنس.إّٙ الهيُ  َمذل. لل علُماال 

     ُ ااببو ابنرتنببا التعلّ ّببٕ   فّهب ببْ نلببٖ امليبب و ثنهببا٘ ميبب ّو تبببحاال م

 مُظّا اولُاى  ا ؽبدم احملتُٗ َبشاند املتعلو نلٖ التعلو 

َاببد   م.انببأ اسببتخدام اولببُاى اوساسببّٕ َاببتعبباط نببو اولببُاى الب.نّببٕ  

ثنهببا٘ ميبب ّو تبببح  الُِبب  التعلّ ّببٕ مببو ثقببجم اببتعبباط نببو التظببتا َالببٕ   

 الرتلّز لدٗ ال سا 
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 :أمناط الرتميز اللوىي 

ابنتبباٍ َالرتلّبز نلبٖ     مشاند ن لّٕ الرتمّز اللبُنْ املبتعل ني نلبٖ قبذا    

داتّٕ ثَ اشبياٙش امل ّزٔ املُقُطٔ يف احملتُٗ املعب.َم ثمامبٌ  فًبْ سهبو     

حببببدَث التظببببُِع نهببببد مظببببابٌ اشبيبببباٙش  َمع ببببْ الب.تببببٕ لل ببببتعل ني   

 ( 433 3333للتخلش مو التيُلاال َثمنال البًو اشب    ضب ُط  

ا العدِببد مببو الدالسبباال ثى الرتمّببز اللببُنْ ِشببتخدم يف مشببًّجم       َاببد  بّهبب 

الت ّّز باإلوافٕ إىل م نريٍ ؤري املباط. الذٓ ِسُم بٌ مو المببال حّبث ِبؤطٓ    

المباطببٌ باوفكببال إىل مشببًّجم ن لّببٕ التببذل. َابسببتدنا٘ بشببب  التبب نري نلببٖ  

نلٖ ثنبٌ ثحبد    ( َميكو اله . إىل الرتمّز  اللُن413ْ 3331الذال.ٔ   نبداسبكو  

اإلمبالاال لتُقّبٌ ابنتببباٍ َاإلطلاد َيبُ مبو العهاتبب. املًبٕ يف التكبُِو َِعتببا       

4 3331نبببامًس مشببباندًا لل بببتعلو نلبببٖ البببتعلو  َابسبببتدنا٘ َالتبببذل.   ضب بببد    

( فبببالرتمّز البيببب.ٓ بببباللُى ِبببؤطٓ إىل إنسبببا  تبببجم البببذال.ٔ لل حتبببُٗ   55

ف ابستيباباال بني املبتعل ني  البي.ٓ املع.َم َبالتالْ دبه  مظكسال ادتس

  لبببذل  فبببوى للرتمّبببز اللبببُنْ مببب نرياال إػبابّبببٕ نلبببٖ ابنتبببباٍ َالبحبببث نبببو  

التباتّجم طادبجم العب.م البيب.ٓ   َداتبٕ نهبدما مكبُى التل ّحباال اودب.ٗ         

ؤببري ممّببزٔ   فهًالبب  بعببض الببدبٙجم نلببٖ ثى اولببُاى مزِببد مببو السببدلٔ نلببٖ          

بيبببُلٔ متكاملبببٕ مبببو املببب رياال  التبببذل. طببب.ِ ٕ ثى ِبببتو مه بببّو اسبببتخدامًا

اود.ٗ ثنها٘ التي ّو   فاستخدام ثلُاى الّلبٌ ضببدَطٔ ميكبو ثى مهببٌ املبتعلو      

 3333لل حتُٗ املع.َم   مو و.َلٔ استخدام مباِو مهاس   نزمْ َامل.طانبْ   

(    فاللُى نهي. بي.ٓ مًو يف مي ّو املُاابو التعلّ ّبٕ إاا   مُظّببٌ    4511 

 شد التي ّو ب ل لٌ إاا ك ِشتخدم  بالظكجم اليحّح  بظكجم قّد  َاد ِب

َمببو دببسي اسببتع.ام الدلاسبباال الشببابسٕ البب  ايت ببا باسببتخدام الرتمّببز   

اللببُنْ لعهيبب. إنهببا٘ ميبب ّو البباامل التعلّ ّببٕ م ًبب. لهببا ثمنببال ندِببدٔ        

للرتمّز اللُنْ ميكو ابستباطٔ مهًا ثنها٘ مي ّو مُااو ابنرتنا فببْ طلاسبٕ   

( ال  يدفا إىل ذبدِد ثنشب  ثمنبال التل بّح البيب.ٓ البذٓ ميكبو       3353سعد  

اسببتخدامٌ يف ببب.امل لِببام اوطببباي باسببتخدام من ببني مببو ثمنببال الرتمّببز     

آدب.   –َسبط الكل بٕ    –( التل ّح باللُى لت ّّبز اسبب.ف  ثَي الكل بٕ    5اللُنْ  

َ 3الكل ٕ(    ي ( التل ّح بُوو ظجم ملُى دلا اسب.ف لت ّّز طكجم اسبب.ف   ث

( الب  يبدفا إىل   3350آدب. الكل بٕ( ثمبا طلاسبٕ نلبْ        –َسط الكل ٕ  –الكل ٕ 

مسببدِو ميببُل قدِببد لبهببا٘ ب.نببامل ل بّببُم. معلّ ببْ ابباٙو نلببٖ التل ّحبباال       

البي.ِٕ لته ّبٕ مًبالاال التسمّبذ املعبااني  عّبًا بسبتخدام بب.امل اسباسب          

ثمببا طلاسببٕ  اآللببْ فسببد  اسببتخدما منببط َاحببد َيببُ الرتمّببز اللببُنْ  للببهش         

(  َالببب  يبببدفا إىل التعببب.ف نلبببٖ ادبببتسف نبببدط    3332اتهبببدآَ َازبّبببزآَ   

التل ّحبباال البيبب.ِٕ ببباامل الك بّببُم. التعلّ ّببٕ يف مه ّببٕ ابب.ا٘ٔ اشببب.اٙط   
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لببدٗ مسمّببذ اليببا ال.ابببو اببتببداْٙ فسببد اسببتخدما الدلاسببٕ نسنببٕ ثمنببال   

اللبُى   - مل ّح نهباْٙ  اللُى فسط(  –للرتمّز اللُنْ يْ  مل ّح بي.ٓ ثحاطٓ 

اللبببُى َاسب.لبببٕ َاوسبببًو(  َيف طالسبببٕ نببببد  –َاسب.لبببٕ(  مل بببّح نسنبببْ 

( َالبب  يببدفا إىل  ذبدِببد ثنبب.  ادببتسف ثسببالّ   نبب.م الببهش       3331اسبكببو  

املس.َ٘  َاملش ُب  َالتل ّحاال نلٖ الظاطٕ التلبزُِنّٕ يف بب.امل اومّبٕ نلبٖ    

نسنبببٕ ثمنبببال مبببو التل ّحببباال    التحيبببّجم الدلاسبببْ  َابببد مهاَلبببا الباح بببٕ     

اإلطببالٔ بشببًو ملببُى إىل    –البيبب.ِٕ َيببْ  امل.بببو لخلبّببٕ ملُنببٕ للكل ببٕ     

 ملُِو الكل ٕ(-الكل ٕ

َمو دسي الع.م الشابه ميكهها ثى نشتهتل ثمناطبًا للرتمّبز اللبُنْ ميكبو     

٘  نلببٖ احملتببُٗ الببذٓ سببّتو      لل يبب و اسببتخدامًا ثٓ مهًببا ثنهببا٘ التيبب ّو بهببا

 ش البٕٚ املشتًدفٕ مو يذا التي ّو َيذٍ اومنال ي4ْمي ّ ٌ َدياٙ

 الرتمّز اللُنْ للهش 

    الرتمّز بُوو ظجم ملُى دلا الهش 

  ٕالرتمّز بتلُِو الهش مو اسب.ل 

 الرتمّز بتلُِو الهش مو اسب.لٕ ََوو ثسًو ثَ ثطكاي 

  الرتمّز بتلُِو ثقزا٘ مً ٕ مو الهش 

للُنْ لل سالنٕ بّهًا يبْ منبط   َاد مبهٖ البحث نُنني مو ثمنال الرتمّز ا

 الرتمّز اللُنْ للهش َالرتمّز اللُنْ بُوو ظجم ملُى دلا الهش

 :ىعزيات التعله املزتبطة باملجلات املزئية واللفعية 

ِعت د مي ّو مُااو الُِ  التعلّ ٕ نلٖ صب ُنبٕ مبو املب رياال البيب.ِٕ     

ٕ َال ابتبٕ   م جم الهيُ   َاليُل املتح.لٕ َال ابتٕ  َال.سبُماال املتح.لب  

َاولُاى َم.مبط يذٍ امل رياال به .ِٕ مع ّو امل رياال حّبث مبهش نلبٖ ثى ثنب.     

املبب ري ثَ املُاببا ِهتسببجم إىل مبب رياال َمُااببا ثدبب.ٗ مظبببًٌ ثَ مبب.مبط يببذٍ  ثَ      

 Mono codingم.مز إلٌّ َمتبه يبذٍ اله .ِبٕ مبو ن .ِبٕ الرتمّبز اوحباطٓ       

theory     البب  مببهش نلببٖ ثى طادببجم العسببجم اإلنشببانْ َحببدٔ مشببُٚلٕ نببو م.مّببز

لجم ما ِ مْ العسجم مو معلُماال سُا٘ لانا 4ل ٕ لب ّبٕ ثَ ل بٕ ؤبري لب ّبٕ     

  بي.ِٕ (  فواا ثن ٖ املتعلو ضبتبُٗ لب بْ نبو مبًبُم مبا  َثن بْ تبُلًا ثَ        

  ّ تو ثلُاى مياحبٕ لٌ فاملبرتم ثى لس مو احملتُٗ اللب ْ َؤري اللب بْ سب

م.مّزي ببا طادببجم املببل ل ببا لببُ لانببا نُنببًا َاحببدًا   ثمببا ن .ِببٕ  يالسبباى( البب     

مش ْ ن .ِٕ دب ّو امل رياال َالب  مظبري إىل ثنبٌ ِبزطاط التعلبّو لل با ا طاطال       

 The Separate Dualامل رياال َيذا ِتبه مو ن .ِٕ الرتمّز ال هاْٙ املهبيجم 

coding theory      اإلنشبانْ َحبدمني للرتمّبز       الب  مبهش نلبٖ ثى  طادبجم العسبجم

إحداي ا لرتمّز الل ٕ اللب ّٕ َاود.ٗ لرتمّز الل ٕ امل.ّٕٙ    َلذا إاا ثن بْ  

املتعلو ضبتُٗ معلّ ْ ِظ جم لبس الل بتني   فونبٌ ِسبُم ب .ِسبٕ مهبيبلٕ يف       
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طلاسٕ العسإ البّهّٕ لل حتُٗ اللب ْ يف وُ٘ ما لدٌِ مو معلُماال م.ّٕٙ 

اسٕ العسإ البّهّٕ لل حتُٗ اللب ْ يف وُ٘ مبا لدِبٌ مبو    باملل  نو ِسُم بدل

فسبد ثطبال يف    Broadband Theoryمعلُمباال م.ّٙبٕ    ثمبا ن .ِبٕ دب.َطبّهبدد     

ن .ِتببٌ نلببٖ ثنببٌ ؼبببدث حيببب  لبببعض املعلُمبباال ثنهببا٘ نسلببًا دببسي العبب.َم  

ص امل.ّٙببٕ َاملشبب ُنٕ   إا ِتلبببا املببتعلو ثحّانببًا إىل املعلُمبباال امل.ّٙببٕ   َالعكبب      

تحّح   بجم َؼبدث يذا حتٖ لُ لاى ضبتُٗ اللب ْ َالبيب.ٓ     عهبٖ ثى   

سبب.نٕ اسببتسباي املعلُمبباال َابحتببباظ بًببا يف املببل ؽبتلببا حشبب  نببُب السهببأ         

اسبشبببّٕ الهاالبببٕ   ببببجم إى م.مّبببز املعلُمببباال البيببب.ِٕ ِ دبببذ ط.ِسبببًا آدببب. نبببو  

ْ ال.مبُ  َمبو   املعلُماال املش ُنٕ   َِعلجم الشب  ب ى طبّعٕ الل ٕ اللب ّٕ ي

نببو ػببب  نلببٖ املشببت و ثَ السببالو ثى ِسببُم بتحُِببجم يببذٍ ال.مببُ  إىل معهببٖ يف    

وُ٘ اليُال َطلقتٌ َلذل  دامٌ   َلذا فوى يذٍ الدلقٕ مو التعسّد مزِد 

تعُبٕ املُاا حتٖ ؼباَي املتعلو اشب.َ  مو يذٍ الع لّبٕ َال.قبُب إىل نبُب    

   ماال امليُلٔآد. مو الرتمّز َيُ الرتمّز البي.ٓ لل علُ

لذا ِهب ْ نلٖ املي و لل ُاابو التعلّ ّبٕ ثى ِ.انبْ نهبد ن لّبٕ التيب ّو       

 ن .ِاال الرتمّز ملا تا مو ثي ّٕ يف لبط احملتُٗ اللب ْ باحملتُٗ البي.ٓ 

( بب ى الُسباٙط املتعبدطٔ    Hasebrookنسبًس نبو    4151 3333فسد ثطبال  ف.قبُى    

مّببز اللببُنْ م ببجم قُفببا٘ طَى مبب نري    َاملبب رياال البيبب.ِٕ َالشبب عّٕ َمهًببا الرت  

حسّسْ ماطام املي و ب ِ و يف انتبالٍ اوسص الهبشّٕ َديُتبًا اله .ِباال   

املع.فّبببٕ َنساتًبببا بازبُانببب  البهاّٙبببٕ َالببب  ديبببش تبببا فببب.ب يبببام  بببْ       

 دسّكُلُقّٕ الُساٙط املتعدطٔ د

جم ( ب نبٌ ب ميكبو السبُي يف ظب    Tischer,1994,p.135َيف نبص ابدباٍ ثطال  

طلاسٕ دب.ِبّٕ بب ى اليبُل َاولبُاى مبو الهيبُ  رب بو لسبُانني لِاوبّٕ          

بببجم إى اومبب. ؼبتببا  لل.قببُب له .ِبباال م.مّببز املعلُمبباال طادببجم املببل َمببو نببو         

استّعابًا نلٖ الُقٌ اوم جم  َمو يبذا امله لبه ِهب بْ نلبْ امليب و ثى ِتعب.ف       

ُب إلًّببا ثنهببا٘ نلببٖ ثيببو الببب.َم َاله .ِبباال املع.فّببٕ البب  ِهب ببْ نلّببٌ ال.قبب

م  ني الُساٙط املتعدطٔ َمهًا امل رياال البي.ٓ املختلبٕ م جم الرتمّز اللبُنْ  

 يف مُااو الُِ  التعلّ ْ 

  تعليه األحهاو التجويدية وتالوة الكزآٌ الهزيه 
حث اله  تلٖ اهلل نلٌّ َسلو نلٖ معلو َمعلّو اوحكام التيبُِدِبٕ ملبا تبا    

ى الكبب.ِو فسبباي تببلٖ اهلل نلّببٌ َسببلو   املبباي.      مببو ثنبب. يف امسبباى مببسَٔ السبب.آ    

بالس.آى مو الشب.ٔ الك.ام الالٔ  َالبذٓ ِسب.ث السب.آى َِتتعتبو فّبٌ َيبُ نلّبٌ        

لبذل  لباى نلبو ثحكبام التيبُِبد مبو العلبُم الب  ػبب  نلبٖ            طاح لٌ ثقب.اى((  

لببجم مشببلو ثى ِتعل ًببا ثَ ِببتعلو مهًببا بسببدل مببا ِشبباندٍ نلببٖ مببسَٔ السبب.آى         

 ( 4333 3331د اسب ّد   الظّل  نب
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 َلتعلو اوحكام التيبُِدِٕ فُاٙد مهًا4

  ٕمدلِ  املتعل ني نلٖ ثطا٘ الس.آى ثطا٘ م.مًس َمسَٔ تحّح 

  تُى اللشاى نو اللحو يف الس.آى الك.ِو 

  ٔ٘مه ّببببٕ بعببببض املًببببالاال الل ُِببببٕ املتعلسببببٕ بابسببببت اب َالتحببببدث َالسبببب.ا

 َالكتابٕ 

 ّٕالدِهّٕ لدٓ املتعل ني  احملاف ٕ نلٖ اتُِٕ ال ساف 

  :مفَوو األحهاو التجويدية 

4ًٕ التحشني مع.ف اوحكام التيبُِدِٕ  ل 

مسَٔ لتاا اهلل معباىل نلبٖ اليبُلٔ الب  ثنبزي بًبا السب.آى نلبٖ          ات سحا4

 سّدنا ضب د تلٖ اهلل نلٌّ َسلو بون ا٘ اسب.َف حسًا َمشتحسًا 

سبباى اله ببه بًببا َبلببُ   الكل بباال الس.آنّببٕ مببو حّببث ح.َفًببا َإم   مُوببُنًا4

 ال إِ يف ذبشّهًا 

مهبو ثي ّٕ معلّو ثحكام دبُِبد السب.آى الكب.ِو مبو ثي ّبٕ       ثي ّٕ معلّ ًا4

الس.آى الك.ِو  حّث إى ا.ا٘ٔ الس.آى الكب.ِو نبباطٔ يف اامًبا  ل با ثنبٌ ب ميبح       

اليسٔ إّب بتسَٔ الس.آى الك.ِو مسَٔ تحّحٕ  مل  التسَٔ اليبحّحٕ الب    

 ا اإلسسم ثم. بً

 :أسص تعليه األحهاو التجويدية 

ِببب.مبط معلبببّو السببب.آى الكببب.ِو بتعلبببّو املًبببالاال حّبببث إى معلبببّو اوحكبببام      

ب مسيبببد لبببذامًا  ببببجم لت بّبببه ملببب  اوحكبببام ثنهبببا٘ البببتسَٔ  َيبببذا   التيبُِدِبببٕ

 الت بّه ِت ل  مًالاال معّهٕ مهًا4

   مت لبًا املًالٔ ِت ل  معلّو املًالٔ استعداط ال بجم َن ل اون ا٘ ال 

       املع.فٕ اله .ِٕ م ل  و.َلٓ بلتشباا املًبالٔ  مبو ابسبتعانٕ بتسبدِو

 التل ّح البي.ٓ لاليُل َال.سُم َاولُاى 

        . معلببّو املًببالاال ِت لببب  التببدلِ  نلًّببا َممالسبببتًا  مببو التسببُِو املشبببت

 وطاًٙا 

 آٌ  أثياء تالوة الكز املشتويات املعيارية لتطبيل األحهاو التجويدية 

( صب ُنببٕ مببو املشببتُِاال املعّالِببٕ لتيبُِببد السبب.آى   32043330حببدط سببهيبْ 

مهاسبب  مببو مشببتُٗ طببسا اليببا ال.ابببو اببتببداْٙ  َاملسيببُط بًببا4د ازب ببجم          

اشباِببٕ البب  معببا ن ببا ِهب ببْ ثى ِع.فببٌ ال ببسا مببو معببالف َمعلُمبباال  مببا    

ابال ػبببب  ثى ِكُنبببُا اببباطلِو نلبببٖ ثطاٙبببٌ يف فبببرتٔ معلّ ّبببٕ ضببببدطٔ َيف صبببب   

 (450 3333مع.فّٕ ضبدطٔ د سعُطٓ  

 4( فّ ا ِل312ْ  4311 3330َاد حدطيا سهيبْ  
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  به ثحكام الهُى الشالهٕ َالتهُِو ثنها٘ مسَٔ الس.آى الك.ِو ِ 
   به ثحكام املّو الشالهٕ َالتهُِو ثنها٘ مسَٔ الس.آى الك.ِو ِ 
 .ِو ِ به حكو املّو َالهُى املظدطمني ثنها٘ مسَٔ الس.آى الك 

 َِهب ه نو املشتُِاال املعّالِٕ وحكام التيبُِد مؤط.اال اوطا٘ التال4ّٕ

   يبب   _إظًال الهُى الشالهٕ ثَ التهُِو إاا مسي ا ح.ف مو حب.َف اسبلبه  ث
 خ(  _   _ح  _ب  _

        َإطؤام الهُى الشالهٕ ثَ التهُِو مبو إدببا٘ ال هبٕ إاا مسي با حب.ف البسم ث

 ح.ف ال.ا٘ 

 ثَ التهبببُِو مبببو إظًبببال ال هبببٕ إاا مسي بببا اسبببب.َف  إطؤبببام الهبببُى الشببباله ٕ

 َ(  _م  _ى  _التالّٕ  ٓ 

    ٘إاسا الهُى الشالهٕ ثَ التهُِو مّ ًا َِ ً. ال هٕ نهد ح.ف البا 

  ٘إدبا٘ الهُى الشالهٕ َالتهُِو َِ ً. ال هٕ مو ح.َف اإلدبا 

 إجزاءات البخح: 

 أواًل: إجزاءات تصنيه املوقع التعليني: 

نلبببٖ صب ُنبببٕ مبببو منببباا  التيببب ّو َالت بببُِ. التعلّ بببْ     بعبببد ابطبببسب

( َمنببُا  ال .ِبب  3330( َمنببُا  ضب ببد ن ّببٕ  ببّص 3333له ببُا  ازبببزال  

( 3333  ادتّبال منبُا  نببد الل ّبا ازببزال        ( 3353 اي. َحشو الببامو ضب بد    

لت بّسٌ يف يذٍ الدلاسٕ  حّث انٌ متُف. فٌّ دياٙش ندٔ له ُا  التي ّو 

 4ْ ازبّد مهًا ما ِلْالتعلّ 

    تسحّٕ يذا اله ُا  للت بّه نلٖ صّو املشتُِاال بدً٘ا مو م بُِ. مسب.ل

طلاسبببْ لامبببجم اَ طلَض ف.طِبببٕ َحتبببٖ م بببُِ. ميببباطل البببتعلو مله ُمببباال  

 معلّ ّٕ 
  َوُح اشب ُاال اإلق.إّٙ َسًُلٕ م بّسًا 
      مبو طبّعبٕ   ِت ّز بامل.َنٕ ل ا ِشًجم التعدِجم َالت ُِو فّبٌ  با ِتهاسب

 الدلاسٕ اسبالّٕ   

َميبب. يببذا اله ببُا  خب شببٕ م.احببجم لّٙشببّٕ  َفّ ببا ِلببْ َتببا مبيببّلْ    

 -مو امل.احجم 4لإلق.ا٘اال ال  امبعا يف لجم م.حلٕ 

 : مزحلة التخلي 

 َمت  و الع لّاال التال4ّٕ

  :حتلي  خصائص املتعلنني 

لسبٕ  م.مكز نّهبٕ البحبث اسببالْ نلبٖ مسمّبذ اليبا ال.اببو اببتبداْٙ  د        

ثببببْ ببببو لعببب  لتحببببّ  السببب.آى الكببب.ِو اببتداّٙبببٕ  َابببد   اقببب.ا٘ طلاسبببٕ   
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 الُِبب  مُااببو نلببٖ ِببددلُى التسمّببذ مببو( ٪33اسببت سنّٕ تببو ثَوببحا ثى  

ٕ  اتُامبا  ِشبتخدمُى ( ٪33  َثى اإلنرتنبا  نا ٕ  الهسالب  إىل البددُي  يف الذلّب

  ابنرتنا مُااو

 :حتديد احملتوى 

املع.يف مبو مسب.ل مباطٔ التيبُِبد ل بسا اليبا         ادتّال َذبدِد احملتُٗ 

ال.اببببو اببتبببداْٙ  بببدالض ذبببببّ  السببب.آى الكببب.ِو يف َحبببدٔ ثحكبببام الهبببُى      

 ( َيْ ل ا ِل14ْالشالهٕ َالتهُِو ملحه  

 مع.ِا الهُى الشالهٕ َالتهُِو 

      اإلاببسا  –اإلطؤببام –مع.ِببا ثحكببام الهببُى الشببالهٕ َالتهببُِو  اإلظًببال– 
 اإلدبا٘(

 ب حكام الهُى الشالهٕ َالتهُِو  اسب.َف اشبات ٕ 
   ثم لٕ نلٖ ثحكام الهُى الشالهٕ َالتهُِو 
 َٔلّبّٕ م بّه ثحكام الهُى الشالهٕ َالتهُِو ثنها٘ التس 

 :حتديد األٍداف التعلينية 

ػببب  تببّاؤٕ ثيببداف احملتببُٗ يف نبببالاال سببلُلّٕ حبّببث ميببا سببلُد       

ض  َمبّد تبّاؤٕ اويبداف   املتعلو  َِكُى يذا الشلُد اابًس لل سح ٕ َالسّا

 4الشلُلّٕ يف

  ٕ3ذبدِد معاِري مهاسبٕ لسّاض الهُامل التعلّ ّٕ املختلب   

  ٕ ٙ3ادتّال َبها٘ ثطَاال السّاض َالتسُِو املس   

    ْذبدِد نُب اوطا٘ ثَ الشلُد الُاق  ثى ِسُم بٌ املتعلو بهيباح بعبد ثى ِهتًب

 مو طلاسٕ الُحدٔ 

 3دٔ مه ّو احملتُٗ التعلّ ْ لكجم َح   

حّث   ميهّا اويداف الشلُلّٕ حش  ميبهّا د بلبُم د َللت لبد مبو     

تبببدح اويبببداف فسبببد ثنبببد ااٙ بببٕ باويبببداف العامبببٕ َالشبببلُلّٕ َابببد سبببا   

تببّاؤٕ اويببداف اإلق.اّٙببٕ نهببد املشببتُِاال ال سنببٕ التالّببٕ  التببذل.  البًببو   

يبني  الت بّه(  نو   ن.م يذٍ ابيداف نلبٖ صب ُنبٕ مبو احملك بني املخت    

يف املهببايل َطبب.ح التببدلِص َمكهُلُقّببا التعلببّو باإلوببافٕ إىل طبتيببني يف      

 مدلِص العلُم الظ.نّٕ 

 َال  بًدف است سب لثًِو يف اآلم4ْ

  3مدٗ إمكانّٕ ذبسّه يذٍ اويداف   

  3مدٗ مهاسبٕ اويداف ملًالاال مي ّو مُااو ابنرتنا  

 اسبٕ ملا يُ ؤري مهاس طإ تّاؤٕ لجم يدف  َاارتاح اليّاؤٕ الل ُِٕ امله 
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التعبببدِسال َاملسح ببباال الببب  اارتحًبببا اشبببباا٘ احملك بببُى       إقببب.اَ٘ابببد 

 َّٕبذل  ثمكو الُتُي إىل الساٙ ٕ الهًإّٙ لويداف الشلُل

          ادتّال َحدٔ ثحكبام الهبُى الشبالهٕ َالتهبُِو مبو لتباا التيبُِبد ل بسا

 اليا ال.ابو اببتداْٙ َذبدِد الدلَض 
  نامٕ لكجم طلض اطتساح ثيداف 
  اطتساح ثيداف سلُلّٕ لكجم يدف نام 
        َوببو اويببداف العامببٕ َاويببداف الشببلُلّٕ لكببجم طلض يف قببدَي دببا

 َال  لتحكّ ًا 
        ذبكببّو ااٙ ببٕ اويببداف مببو ابببجم اسببامذٔ مسهّبباال التعلببّو َاملهببايل َطبب.ح

 التدلِص 
   معببدِجم ااٙ ببٕ اويببداف بعببد ن لّببٕ التحكببّو للُتببُي إىل ااٙ ببٕ اويببداف

  ساسّٕ لل س.ل او

 :حتديد املوارد 

ِتُف. باملدلسٕ م.لز ملياطل التعلو بٌ ندط مو ثقًزٔ اسباس  مبو اماحبٕ   

قًا  حاس  ميكهًا مو  05ابمياي باإلنرتنا  َمع جم للحاس  اآللْ ُِقد بٌ 

ابمياي باإلنرتنا حّث سكو لبجم يبذٍ اإلمكانباال التسمّبذ مبو الُتبُي إىل       

 ُلٕ مُااو الُِ  بكجم ِش. َسً

 :مزحلة التصنيه 

معت د م.حلٕ التي ّو نلٖ م.حلٕ التحلّبجم  َفًّبا ِبتو مه بّو احملتبُٗ       

َميبب ّو اسببرتامّيبّٕ التعلببّو باإلوببافٕ إىل ذبدِببد نهاتبب. املُاببو التعلّ ببْ  

 َمي ّ ٌ  

 :تيعيه احملتوى 

مبب مْ ن لّببٕ مه ببّو احملتببُٗ بعببد ذبلّلببٌ بًببدف دب ّعببٌ َم.مّبببٌ َفببه         

ؤطٓ إىل ذبسّه اويبداف التعلّ ّبٕ الب    ذبدِبديا     مشلشجم معني  َبظكجم ِ

 مشبسًا يف ااجم َاا َقًد  

مه بببّو َم.مّببب  احملتبببُٗ يف مشلشبببجم مه سبببْ لتحسّبببه اويبببداف      َابببد 

 التعلّ ّٕ احملدطٔ ل ا ِل4ْ

 اواًل: اجلاىب اليعزي: 

 4 التعالِا َاملبايّو َاسبساٙه َِظ جم

  مع.ِا الهُى الشالهٕ َالتهُِو 

 ًال مع.ِا اإلظ 
  مع.ِا اإلطؤام 
  مع.ِا اإلاسا 
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  ٘مع.ِا اإلدبا 

 ح.َف ثحكام التيبُِد َمظ جم
  مع.فٕ ح.َف اإلظًال 
  مع.فٕ ح.َف اإلطؤام 
  مع.فٕ ح.َف اإلاسا 
  ٘مع.فٕ ح.َف اإلدبا 

 ثاىيًا: اجلاىب التطبيكي 

لّبّٕ م بّه ثحكام الهُى الشالهٕ َالتهبُِو ثنهبا٘ مبسَٔ السب.آى الكب.ِو      

 لجم حكو َلّبّٕ ن ه 

 :تصنيه اسرتاتيجية التعليه 

ِعت د البحث اسبالْ نلٖ مدلِص َحدٔ  ثحكام الهُى الشبالهٕ َالتهبُِو(   

  ُنتني دب.ِبّتني نا مُاو َِ  معلّ بْ ببه  ني طببتلبني مبو ثمنبال      

الرتمّز اللُنْ لجم صب ُنٕ دب.ِبّٕ مبدلض ببه ط طبتلبا نبو ا  ُنبٕ      

 اود.ٗ 

 2-3  اسرتاتيجية التعليه:حتديد خطة الشل يف 

د بببٕ الشبببري يف ملببب     َوبببوبعبببد ذبدِبببد احملتبببُٗ َمه ّ بببٌ يف طلَض  

 الدلَض 

 :)اجملنوعة التجزيبية األوىل )الرتميز اللوىي لليصوص 

       ٕنسبببد لسبببا٘ مببببدْٙ مبببو طبببسا ا  ُنبببٕ لتعببب.ِبًو بببباملُاو نلبببٖ طببببك

 ابنرتنا َاتدف مهٌ 
 مو ال ال  معل ًا يف نًإِ  ن.م ثم لٕ َمناا  م بّسّٕ لويداف املتُاو

 الدلض َال  مو دسي ن.م يف م.لز مياطل التعلو 
     الظبب.ح لل ببسا بظببكجم صببانْ يف م.لببز ميبباطل الببتعلو باسببتخدام منببط

 الرتمّز اللُنْ اوَي 
           إن ا٘ ال سا ف.تٕ البتعلو البب.طٓ لبجم طالب  لُحبدٍ مبو قًبا  حاسب

 آلْ يف مع جم اسباس  اآللْ 
     مس بو مبو السب.آى الكب.ِو مبو م.انبأ ثحكبام        ال ل  مبو لبجم طالب  مبس َٔ

 التيبُِد 

 :)اجملنوعة التجزيبية الجاىية )الرتميز اللوىي بوضع ظ  خفيف خلف اليص 

       ٕنسبببد لسبببا٘ مببببدْٙ مبببو طبببسا ا  ُنبببٕ لتعببب.ِبًو بببباملُاو نلبببٖ طببببك

 ابنرتنا َاتدف مهٌ 
 نًإِ ن.م ثم لٕ َمناا  م بّسّٕ لويداف املتُاو مو ال ال  معل ًا يف 

 الدلض َال  مو دسي ن.م يف م.لز مياطل التعلو 



 م2016..  يوليو                           الثالث       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية 

 

 

 

   
39 

     الظبب.ح لل ببسا بظببكجم صببانْ يف م.لببز ميبباطل الببتعلو باسببتخدام منببط

 الرتمّز اللُنْ اوَي 
           إن ا٘ ال سا ف.تٕ البتعلو البب.طٓ لبجم طالب  لُحبدٍ مبو قًبا  حاسب

 آلْ يف مع جم اسباس  اآللْ  
        الكب.ِو مبو م.انبأ ثحكبام      ال ل  مبو لبجم طالب  مبسَٔ مس بو مبو السب.آى

 التيبُِد 

 تصنيه املوقع التعليني 

إنببداط َدبًّببز لببجم مببا ؼبتاقببٌ املُاببو التعلّ ببْ مببو َسبباٙط متعببدطٔ        

لالهيبببُ  َاليبببُل باإلوبببافٕ إىل ن بببجم ميبببُل مببببدْٙ لُاقًبببٕ التبانبببجم     

لل ُاو لّتو بعد ال  لفو صّو ملباال الُساٙط املتعبدطٔ نلبٖ املُابو َابد       

 لتي ّو ما ِل4ْدسي م.حلٕ ا

      ٔميببب ّو َاقًبببب  التبانبببجم بيببببُلٔ بشبببّ ٕ َسببببًلٕ ابسبببتخدام م.انببببا

 شبياٙش العّهٕ َيو طسا اليا ال.ابو اببتداْٙ 
  صّو العهات. َابِسُناال َاو لال نابتٕ يف صّو اليبحاال 
  ادتّببال اشب ببُل الشببًلٕ البشببّ ٕ َالبعببد نببو اشب ببُل املزد.فببٕ مببا نببدا

 ا.آنّٕ فسد لتبا بهبص لسو امليحا  الهيُ  املت  هٕ آلِاال
  نهات. اإلحبال َاوِسُناال سًلٕ ابستخدام 
  ّٕاستخدام اولُاى اوساسّٕ ثنها٘ التي ّو َاببتعاط نو اولُاى الب.ن 

 َاد   استخدام صب ُنٕ مو الاامل لت ُِ. مي ّو املُاو التعلّ ْ 

  ب.ناملAdobe Photoshop لتي ّو اليُل   

  ب.ناملCamtasia Studio لتشيبّجم الدلَض   

  ب.ناملMicrosoft Expression Web 4 لتي ّو تبحاال ابنرتنا َِسُم  

  ( HTML )بتحُِجم الهيُ  إىل ل ٕ  

  ب.ناملMicrosoft Word 2013   ُلتح.ِ. الهي 

 :مزحلة اإلىتاج واإلىشاء 
   يف م.حلٕ الت ُِ. اشب ُاال التال4ّٕ

 إىتاج اليشخة األولية للنوقع 

تبح  َِ  معلّ ْ به  ني طبتلبني َمو نو ابام بتهشبّسًا     مي ّو 

َوببب ًا َثقبب.ٗ بعببض التعببدِسال نلًّببا لتيبببح قببايزٔ لسسببتخدام َاببام        

بووبافٕ الببدلَض َاليببُل َالهيببُ  امل لُبببٕ َ  ميبب ّو الهشببخٕ املبدّٙببٕ  

 مو تبح  الُِ  التعلّ ّٕ 

 التكويه البيائي للنوقع 

الشبببابسٕ   إقببب.ا٘ دب.ببببٕ ثَلّبببٕ نلبببٖ نّهبببٕ   بعبببد ابنتًبببا٘ مبببو اشب بببُٔ  

اسببت سنّٕ  تببا نبببص ديبباٙش نّهببٕ التيب.بببٕ للت لببد مببو مهاسبببٕ املُاببو    
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للعّهببٕ اشباتببٕ بالتيب.بببٕ ابساسببّٕ  َاببد   اسبيببُي نلببٖ صب ُنببٕ مببو      

املسح اال   لذل    ن.م الهشخٕ اوَلّٕ لل ُاو نلٖ دباا٘ َطبتيبني   

قببجم الت لببد مببو مهاسبببٕ املُاببو  َميبب ّ ٌ  يف مكهُلُقّببا التعلببّو  َالبب  مببو ث

لل بب.م التعلّ ببْ َسببسمٕ البب.َابط َسببًُلٕ ابسببتخدام   َلببذل  التحسببه 

مبببو تبببحٕ املببباطٔ العل ّبببٕ املُقبببُطٔ يف البببدلَض امليبببُلٔ َمبببدٗ ذبسّسًبببا         

  لويداف التعلّ ّٕ َاد   إق.ا٘ التعدِسال ال  طلبًا احملك ُى 

 التكويه اليَائي للنوقع 

ابببو قبببايز بظبببكجم لامبببجم  َالببب  بعبببد إقببب.ا٘ التعبببدِسال الببب   ثتببببحا املُ

ثق.ِبببا نلًّبببا حبشببب  مبببا لثٗ احملك بببُى َلبببذل  بعبببد السّبببام بالتيب.بببببٕ         

 ابست سنّٕ َالت لد مو سًُلٕ التعامجم معٌ َندم َقُط ثد ا٘ مسهّٕ 

 :مزحلة التكويه 
  مظ جم يذٍ امل.حلٕ م بّه ثطَاال السّاض السبلْ َلذل  مهبّذ التيب.بٕ 

 بيل الكبلي لألدوات:التط 

ِتو الت بّه السبلْ وطَاال البحث ابجم السّام بالتيب.بٕ اوساسبّٕ للبحبث    

 نلٖ ا  ُنتني التيب.ِبّتني 

  :تيفيذ التجزبة 

مهبّببذ التيب.بببٕ بعببد إقبب.ا٘ تببدح َنببباال ثطَاال البحببث َبّبباى دبببانص        

 ا  ُناال

 :التطبيل البعدي لألدوات 

ّلْ املبب.مبط بازبانبب  املعبب.يف  َلببذل   ِببتو فًّببا م بّببه ابدتبببال التحيبب  

 ب اإ مسح ٕ ثطا٘ املًالاال 

 :رفد اليتائج ومعاجلتَا إحصائيًا 

لتببببد الهتبببباٙل   بعببببد م بّببببه ابدتبببببال التحيببببّلْ َب ااببببٕ املسح ببببٕ 

 ملعازبتًا إحياًّٙا 

 :حتلي  اليتائج ومياقشتَا وتفشلٍا 

اإلحيإّٙ َالب  مبو    ذبلّجم الهتاٙل مو املعازباال  بعد اشب ُٔ الشابسٕ 

 ثقجم مهااظتًا َمبشرييا  َسُف ِتو الت .ح تا بالتبيّجم 

 ثاىيَا: إعداد وتصنيه أدوات البخح 

 :االختبار التخصيلي 

٘  نلببٖ اويببداف      بهببا٘ ادتبببال ذبيببّلْ لسّبباض ازبانبب  املعبب.يف َالبب  بهببا

طٍ التعلّ ّٕ لل حتُٗ الذٓ   ذبدِدٍ  َاد مب. ابدتببال التحيبّلْ يف إنبدا    

 بامل.احجم التال4ّٕ
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 :حتديد اهلدف مً االختبار  

ًِببدف ابدتبببال إىل اّبباض مشببتُٗ نّهببٕ البحببث مببو ال لبببٕ يف ازبانبب          

 املع.يف الذٓ ِظ لٌ الانامل املسرتح

 :فياغة مفزدات االختبار 

  تبّاؤٕ بهببُط ابدتببال نلببٖ طبكجم ثسببٚلٕ مُوبُنّٕ  َالبب  ملبا ِتببُاف. يف      

ملُوببُنّٕ يف بهببا٘ ابدتبببال َميببحّحٌ  َاميببافٌ   يببذا الهببُب مببو مزاِببا م ببجم4 ا  

بيبببدح َنبببباال نبببالّني  ََوبببُح البسببب.اال َبعبببديا نبببو اولبببباظ ال ام بببٕ ثَ   

ُّى ابدتبببال يف   امل ببللٕ  َمُ ِببو اإلقاببباال اليببحّحٕ مُ ِعببًا نظببُاًّٙا  َاببد مكبب

 ( بهدًا مو نُب ابدتّال مو متعدط 32تُلمٌ اوَلّٕ مو  

 تبار:إعداد جدول مواففات االخ 

  ثنببداط قببدَي مُاتببباال ابدتبببال التحيببّلْ  َالببذٓ ِبببني نببدط ثسببٚلٕ     

 –البًببو –ابدتبببال البب    إنببداطيا يف وببُ٘ اويببداف الشببلُلّٕ  التببذل.      
 التحلّجم( َثَ انًا 

 :وضع تعلينات االختبار 

معلّ بباال ابدتبببال بل ببٕ سببًلٕ َمهاسبببٕ ملشببتُٗ ال ببسا َثى          لتابببٕ

 مكُى َاوحٕ َمباط.ٔ  

 :الصورة األولية لالختبار 

  إنداط مب.طاال ابدتبال يف وُ٘ اويداف الشلُلّٕ لليبان  املع.يف   

 :وفكا لإلجزاءات اآلتية : ضبط االختبار 

 :فدم االختبار 

  ن.م ابدتبال نلٖ صب ُنٕ مو احملك ني املختيني يف املهايل َطب.ح  

 مبببدلِص العلبببُم  التبببدلِص َمكهُلُقّبببا التعلبببّو باإلوبببافٕ إىل طبتيبببني يف   

الظ.نّٕ  َال  إلبدا٘ آلاًٙو َمسرتحامًو حُي بهُط ابدتببال مبو حّبث مبدٗ     

َوببُح البهببُط َتببحتًا َإبببدا٘ مسح ببامًو فّ ببا ِتعلببه  حتببُٗ ابدتبببال         

َإوبافٕ َمعببدِجم مببا ِ.َنببٌ مهاسبببًا5 َابد ثبببدٗ بع ببًو مسح بباال َمسرتحبباال   

ال  حّبث ثتببح ابدتببال    حُي بعض بهُط ابدتببال  ثف با نبو إقب.ا٘ التعبدِس     

 ( سؤاًب 03ِتكُى مو  

 :التجزبة االستطالعية 

م بّبه     بعد ن.م ابدتبال نلٖ احملك بني  َإقب.ا٘ التعبدِسال الس مبٕ     

( طالبًا َطالببٕ مبو طبعبٕ ثدب.ٓ     51ابدتبال التحيّلْ نلٖ نّهٕ مكُنٕ مو  

دف َممو ِدلسُى املس.ل ذبا اط.اف مظ.ف آد. لتيب.ببٕ اسبت سنّٕ اتب   

 مهًا ما ِل4ْ  
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  ذبدِد الزمو املهاس  لسدتبال 

  حشاا معامجم الشًُلٕ َاليعُبٕ َالت ّز وسٚلٕ ابدتبال 
  حشاا معامجم ال باال لسدتبال 
   التسدِ. الك ْ وطا٘ ال لبٕ يف ابدتبال 

  حشببباا متُسبببط البببزمو البببذٓ اسبببت .اٌ ال بببسا يف     مبببو ابدتببببال4-ث

 ( طاّسٕ 31اد بلغ  اإلقابٕ نلٖ ثسٚلٕ ابدتبال َ

  مسدِ. مشبتُِاال ال لببٕ يف    التسدِ. الك ْ وطا٘ ال لبٕ يف ابدتبال4-ا

ابدتبببال  نلببٖ ثسبباض طلقببٕ َاحببدٔ لإلقابببٕ اليببحّحٕ  َب طببْ٘ لإلقابببٕ       

( 03اشب    َنلٌّ فبوى صب بُب البدلقاال الهًاّٙبٕ لسدتببال التحيبّلْ بل با         

 طلقٕ  
4 بعبببد حشببباا ّبببز وسبببٚلٕ ابدتببببال معامبببجم الشبببًُلٕ َاليبببعُبٕ َالت  - 

(  23 3- 51 3معبامسال الشبًُلٕ لبهبُط ابدتببال  َقبدال ثنًبا مبرتاَح ببني مبا بببني           

 َيْ معامسال مسو و و اله اح املسبُي  ل ا   حشاا معامجم الت ّّز 

( يف بهبُط ابدتببال  َِسحب  مبو     2 3( َب مزِبد نبو    3 3َلانا ب مسبجم نبو    

اليعُبٕ اشباتٕ بابدتبال مسبو ثِ بًا وب و اله باح     يذٍ الهشبٕ ثى معامسال 

 ( 3املسبُي ملحه 

  حشببباا معامبببجم ال بببباال ب .ِسبببٕ التيبزٙبببٕ   معامبببجم نبببباال ابدتببببال4 -ط  

ٕ  بتسشبّو  الهيببّٕ  َالب    ٕ  اشب ني  إىل ابدتببال  ثسبٚل  اولابام  ااال اوسبٚل

 ُىبريس المبال َحشاا معامجم الزَقّٕ  اولاام ااال اوسٚلٕ مسابجم الب.طِٕ

نشبٕ معامجم ال باال م.مبعٕ  َميكو الُنُح بًا  َمو  َ يٖ( 22 3مشاًَِا  فكاى

 نو ابط ٚهاى بستخدامٌ ل طأ للسّاض 

 :الصورة اليَائية لالختبار التخصيلي 
ثتبببح ابدتبببال التحيبببّلْ بيببُلمٌ الهًاّٙببٕ يف وبببُ٘ قببدَي مُاتبببباال      

فسببب.ٔ  55ّ بببا ِلببب4ْ  ( مبببب.طٔ  ميببباؤٕ يف ف03( مكُنبببًا مبببو  3ابدتببببال ملحبببه  

فس.اال ال.بط بني صب بُنتني(   1فس.اال تح َد  ( َ  53ادتّال مو متعدط( َ 

 ( 0فس.اال إل اي الب.ا (  ملحه  3َ  

 :بطاقة املالحعة 
مي ّو َبها٘ ب اإ مسح ٕ ًِدف مهًا لسّاض مًبالاال ال بسا  َابد      

 م.ال الب اإ يف إنداطيا بامل.احجم التال4ّٕ

 طاقة املالحعة:حتديد اهلدف مً ب 

مًبببدف ب اابببٕ املسح بببٕ إىل اسبببتخدامًا ل سّببباض تببباطح َناببببا ابببدل     

اإلمكاى يف مسُِو مًالاال م بّه ثحكبام الهبُى الشبالهٕ َالتهبُِو لبدٗ طبسا       

 اليا ال.ابو اببتداْٙ 
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 :فياغة فكزات بطاقة املالحعة 

  ابنت بباط يف تببّاؤٕ فسبب.اال الب ااببٕ بظببكجم ثساسببْ نلببٖ ااٙ ببٕ مًببالاال 

٘ ال ببببسا مببببو الببببدلّجم اإلق.اٙببببْ ملعل ببببْ الرتبّببببٕ اإلسببببسمّٕ بامل.حلببببٕ      ثطا

اببتدإّٙ  ل ا   م.اقعٕ الدلاساال الب  مهاَلبا مسح بٕ مًبالاال ال بسا      

( َابد للبا فسب.اال الب اابٕ     3333(  َطلاسبٕ سبعُطٓ    3330م جم طلاسٕ سبهيبْ   

ُلَنبْ نهبد   ( فسب.ٔ  مبُ نني نلبٖ يانّبٕ ثبعباط  َابد       53بيُلمًا اوَلّبٕ نلبٖ    

تّاؤٕ البس.اال ثى مكُى إق.إّٙ  َسبًلٕ املسح بٕ  َثى مت ب و لبجم فسب.ٔ      

 سلُلًا َاحدًا فسط  إوافٕ إىل مشلشلًا امله سْ 

 :التكديز الهني ألداء الطلبة على البطاقة 

اسببتخدم التسببدِ. الك ببْ لتسببدِ. مشببتُِاال ال لبببٕ يف ثطا٘ لببجم مًببالٔ يف      

  5  3عبٕ مشبتُِاال لتسبدِ. البدلقاال َيب4ْ       ب اإ املسح بٕ  َالب  بباارتاح ثلب   

( بب ى  5( ب ى ال ال  املعلو ك ِؤط املًالٔ  بّه ا ِظري التبدل    3(  َِظري التدل  3

( فّظري إىل ثى ال ال  3ال ال  املعلو ثطٗ املًالٔ بدلقٕ متُس ٕ  ثما التدل  

 املعلو ثطٗ املًالٔ بدلقٕ م.مبعٕ

 :تعلينات بطاقة املالحعة 

ن لّٕ مسح ٕ املًالاال ستتو بالتعاَى مو  مّجم آد.  فونٌ لباى   ملا لانا

مو ال .َلٓ َوو بعبض التعلّ باال املهاسببٕ  لّبتو اسبتخدام الب اابٕ بظبكجم        

سببلّو َطاّببه  يببذا باإلوببافٕ إىل ثنببٌ ميكببو اسببتخدامًا يف مببُاطو ثدبب.ٗ ؤببري  

 يذا البحث  َاد م  ها التعلّ اال ما ِل4ْ

 جم طال  ربيّش ب اإ مسح ٕ َاحدٔ لك 
  ٕ التهبٌّ نلٖ ال سا  ُند املسح 

  ٌقلُض املسح ني يف املكاى نبش 

  ٌالبد٘ َابنتًا٘ مو مشيبّجم ثطا٘ ال ال  يف الُاا نبش 

  ثى مب.  لجم ب اإ مشتسلٕ نو اود.ٗ مو نباال ثسلُا التب.ِغ 

 :الصورة األولية لبطاقة املالحعة 

ح بببٕ  َذبلّبببجم احملببباَل بعبببد ابنتًبببا٘ مبببو ذبدِبببد اتبببدف مبببو ب اابببٕ املس

ال.ّٙشبببّٕ للب اابببٕ إىل املًبببالاال الب.نّبببٕ تبببا َاوطا٘اال املت ببب هٕ فًّبببا سبببا 

( مًببالاال 53تببّاؤٕ ب ااببٕ املسح ببٕ يف تببُلمًا اوَلّببٕ َالبب  مكُنببا مببو        

 لّٙشٕ  

 :ضبط بطاقة املالحعة 

  وبببط ب ااببٕ املسح ببٕ َالت لببد مببو تببداًا  َنبامًببا َفببه اإلقبب.ا٘اال   

 التال4ّٕ



 م2016..  يوليو                           الثالث       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية 

 

 

 

   
44 

 دم البطاقة:ف 

  ابنت ببباط يف تبببدح الب اابببٕ مبببو دبببسي ن.وبببًا نلبببٖ صب ُنبببٕ مبببو       

احملك ني املتخييني يف ماطٔ الرتبّٕ اإلسسمّٕ َيف املهايل َط.ح التدلِص  

َالبب  بًببدف الت لببد مببو اليببّاؤٕ اإلق.اّٙببٕ ملببب.طاال الب ااببٕ  ََوببُحًا      

كانّٕ مسح بٕ  َطإ اليّاؤٕ الل ُِٕ  َمدٗ المباطًا باويداف  َلذل  إم

 املًالاال َاّاسًا 

 :ثبات بطاقة املالحعة 

  حشاا معامجم نباال ب اابٕ املسح بٕ ب سبلُا معبدط املسح بني نلبٖ ثطا٘       

ابطبرتاد مبو     ال ال  الُاحد نو حشباا ابمبباح ببني مسبدِ.يو لبوطا٘  َلبذا       

( طالببا مبو طبسا العّهبٕ ابسبت سنّٕ       51ثحد البزمس٘ باملدلسبٕ  سح بٕ     

و   حشبباا نشبببٕ ابمببباح بالهشبببٕ لكببجم طالبب  باسببتخدام معاطلببٕ دلببُب.      نبب

Cooper                  د 

(  نشببب  ابمبببباح يف  3حشببباا متُسبببط نشببب  ابمبببباح  َِببببني قبببدَي      َ 

طالبببًا مببو  51مسح ببٕ مًببالاال م بّببه ثحكببام الهببُى الشببالهٕ َالتهببُِو لببدٗ   

 آى الك.ِوطسا اليا ال.ابو اببتداْٙ  دالض ذببّ  الس.

 معامجم ابمباح بني املسح ني نلٖ ثطا٘ ال سا (3قدَي  

لاو 

 ال ال 

معامجم 

 ابمباح
 معامجم ابمباح لاو ال ال  معامجم ابمباح لاو ال ال 

5 533% 1 533% 55 33% 

3 533% 1 33% 53 13% 

0 33% 2 533% 50 13% 

3 533% 3 23% 53 13% 

1 23% 53 33% 51 23% 

 َ ( ثى متُسببط معامبجم امببباح املسح ببني يف حالببٕ صلببٕ  3ي  ِت بح مببو قببد

%( َيذا ِعهٖ ثى ب اإ املسح ٕ نلٖ طلقٕ نالّٕ مو 00 21ال سا ِشاَٗ  

ال باال َثنًا تاسبٕ ل طأ للسّاض  حّث ثلد لُب. ثى نشببٕ ابمبباح اوابجم    

% معكص نباال وعّا لب اإ املسح ٕ يف حني إاا لانا نشبٕ ابمبباح  13مو 

  (  ل بببا 4335 5333ثَ ثل ببب. فبببوى ال بببباال ِعتبببا نبببالْ  الُلّبببجم  املبببب    21%

حشاا معامجم ابلمبال  سبريماى( بني التسّبّ ني  مبو دبسي حشباا متُسبط      

طلقاال التسّّو يف لجم م.ٔ َابعب.اف املعّالٓ َمعامجم ابلمبال بني طلقباال  

 التسّّ ني 

 لمبال  سبريماى( بني التسّّ نياملتُسط َابعب.اف املعّالٓ َمعامجم اب (0قدَي  
 البّاى

 الت بّبه

 معامجم ابلمبال ابعب.اف املعّالٓ املتُسط

 11 51 05 33 الت بّه اوَي

3 330 ** 

 5133 13 33 الت بّه ال انْ
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َثطببالال الهتبباٙل إىل ثى معامببجم ابلمبببال بببني التسّببّ ني لب ااببٕ املسح ببٕ  

ِبدي نلبٖ تبسحّٕ الب اابٕ للت بّبه       (  َيُ معامجم   نبباال م.مببو   با   330 3 

 يف البحث 

 :الصورة اليَائية لبطاقة املالحعة 

بعبببد الت لبببد مبببو تبببدح ب اابببٕ املسح بببٕ َنبامًبببا  ثتببببحا الب اابببٕ يف  

تبببُلمًا الهًاّٙبببٕ تببباسبٕ لسّببباض مًبببالاال م بّبببه ثحكبببام الهبببُى الشبببالهٕ    

 ( 1َالتهُِو لدٗ طسا اليا ال.ابو اببتداْٙ ملحه 

  اسة التجزيبية :الدرإجزاءات 

ن .ًا وى البحث اسبالْ ًِدف إىل طلاسٕ ثن. ادتسف منط الرتمّز اللُنْ 

يف مُااو الُِ  التعلّ ّٕ نلٖ مه ّٕ مًالاال اوحكام التيبُِدِبٕ لبدٗ طبسا    

   امببباباليببا ال.ابببو اببتببداْٙ  ببدالض ذببببّ  السبب.آى الكبب.ِو بالسهبببذٔ     

ني التيببب.ِبّتني حّببث ِببتو م بّببه    املببهًل التيببب.ِ  تببذا البحببث لل يب ببُنت    

 ثطَاال البحث نلًّ ا ابلًّا َبعدًِا 

م بّه ابدتبال  (5ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ  

 التحيّلْ السبلْ

 

 َب اإ املسح ٕ

م بّه التيب.بٕ 

 الرتمّز اللُنْ للهش

م بّه ابدتبال 

 التحيّلْ البعدٓ

 

 َب اإ املسح ٕ

 (3ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ  

م بّه التيب.بٕ 

الرتمّز اللُنْ ثنلٖ 

 الهش

  :متػلات البخح 

 ِظت جم البحث نلٖ املت رياال التال4ّٕ

 4 ِظت جم البحث نلٖ مت ري مشتسجم َاحد يُ  الرتمّبز اللبُنْ   املت ري املشتسجم

  ُااو الُِ  التعلّ ّٕ( َلٌ مشتُِاى4

  الرتمّز اللُنْ للهش 

  الرتمّز اللُنْ بُوو ظجم ملُى دلا الهش 

 4 ِظت جم البحبث  واملت ري التاب ٖ املبت ري التال4ْمًبالاال اوحكبام التيبُِدِبٕ      نلب

 ل سا اليا ال.ابو اببتداْٙ 

  أدوات البخح 

   ب اإ املسح ٕ لسّاض مًالاال الت بّه وحكام التيبُِد 

   ادتبال التحيّجم املع.يف لسّاض ازبان  املع.يف وحكام التيبُِد 

 :مواد املعاجلات التجزيبية 

 يف مُااو الُِ  التعلّ ّٕ الرتمّز اللُنْ 
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 :األسلوب اإلحصائي املشتخدو 

لإلقابٕ نلٖ سؤاي البحث َادتبال تبحٕ البب.م سبّتو معازببٕ البّانباال      

 باوسالّ  اإلحيإّٙ التالّٕ 

  )ادتببببببال  ال(T.test)   لدبلبببببٕ لبببببب.َح ببببببني متُسببببب ْ طلقببببباال ال بببببسا

بال التحيّلْ  ا  ُنتني التيب.ِبّتني( يف السّاض السبلْ َالبعدٓ لسدت

  SPSSَسّتو إق.ا٘ اإلحيا٘اال باستخدام الانامل املع.َف 

  ابعب.اف املعّالٓ(  –ثسالّ  اإلحيا٘ الُتبْ  املتُسط 

  البخح جمنوعةاختيار: 

( طالببببًا مبببو طبببسا اليبببا ال.اببببو اببتبببداْٙ 13مكُنبببا نّهبببٕ البحبببث مبببو  

ابعببٕ إلطالٔ  دلسببٕ ثبببْ بببو لعبب   لتحبببّ  السبب.آى الكبب.ِو بببامل ّلا  الت      

يببب  َاببد    5301-5301الرتبّببٕ َالتعلببّو يف ضباف ببٕ السهبببذٔ للعببام الدلاسببْ    

 مُ ِعًو نلٖ صب ُن  البحث ل ا ِل4ْ  

          ْا  ُنبٕ التيب.ِبّبٕ اوَىل4 مبدلض الُحبدٔ املسب.لٔ ببه ط الرتمّبز اللبُن

 ( طالبًا   03اوَي يف املُاو التعلّ ْ  

   الُحبدٔ املسب.لٔ ببه ط الرتمّبز اللبُنْ      ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ ال ان4ّٕ مبدلض

 ( طالبًا03ال انْ يف املُاو التعلّ ْ  

َبعببد ابنتًببا٘ مببو مهبّببذ التيب.بببٕ ابسببت سنّٕ لتسببهني َوبببط اوطَاال     

/  1/ 51ذبدِد مُنبد الببد٘ للتيب.ببٕ اوساسبّٕ للبحبث دبسي الببرتٔ مبو         َ  

 يب  5301/ 1/ 35يب إىل 5301

 :التطبيل الكبلي لألدوات 

 الت بّه السبلْ وطَاال البحث َاملت  بجم يف ابدتببال التحيبّلْ َب اابٕ      

 املسح ٕ نلٖ صّو طسا ا  ُنتني التيب.ِبّتني 

 :التأند مً جتاىص اجملنوعتني 

للعّهباال املشبتسلٕ    T-TESTاستخدم ادتبال طبلبٕ البب.َح ببني املتُسب اال     

 َال  للت لد مو مدٗ دبانص ا  ُنتني 

 لٕ الب.َح بني ا  ُنتني يف متُس اال طلقاال التحيّجم ابلًّا( طب3قدَي  

 املتُسط العدط ا  ُنٕ

ابعب.اف 

 املعّالٓ

 (Tاّ ٕ   طلقٕ اسب.ِٕ
مشتُٗ 

 الدبلٕ

  51 3 12 51 03 5م

12 

 

 

3 313 

 

3 133 

ؤري طالٕ 

 إحياًّٙا

 03 2 01 52 03 3م
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يباًّٙا نهبد مشبتُٗ    َنسح  مو قدَي الشابه ثنبٌ ب مُقبد فب.َح طالبٕ إح    

( ببببني متُسببب ْ طلقببباال ثفببب.اط ا  بببُنتني التيبببب.ِبّتني نهبببد م بّبببه        3031 

 ابدتبال املع.يف ابلًّا  مما ِعت ثى ا  ُنتني متيبانشتني 

 ( طبلٕ الب.َح بني ا  ُنتني يف متُس اال السّاض السبلْ لل ًالاال1قدَي  

 املتُسط العدط ا  ُنٕ

ابعب.اف 

 املعّالٓ

 (Tاّ ٕ   اسب.ِٕطلقٕ 
مشتُٗ 

 الدبلٕ

 13 3 00 51 03 5م
 

12 

 

 

3 533 

 

3 223 

ؤري طالٕ 

 إحياًّٙا
 11 3 33 51 03 3م

نسحب  مببو قبدَي الشببابه ثنبٌ ب مُقببد فب.َح طالببٕ إحيباًّٙا نهببد مشببتُٗ      

( بني متُس ْ طلقاال ثف.اط ا  ُنتني التيب.ِبّتني نهد م بّه السّباض  3031 

ا ِعبببت ثى ا  بببُنتني متيبانشبببتني ونبببٌ ابببد   ادتّبببال السبلبببْ لل ًبببالاال ممببب

صب ببُنتني ت ببا نبببص اشبيبباٙش  َثى ثٓ فبب.َح م ًبب. بعببد املعازبببٕ مكببُى    

 لاقعٕ إىل م نري املت ري املشتسجم 

  ألدوات البخحالتطبيل البعدي 

بعد ابنتًا٘ مو التيب.بٕ اوساسّٕ للبحث   م بّه ثطَاال البحث  ادتببال  

مسح ٕ املًالاال( م بّسًا بعدًِا ب .م اّباض مبدٗ مب نري     ذبيّلْ(   ب اإ

املببت ري املشببتسجم نلببٖ املببت ري التببابو َ  مشببيبّجم الهتبباٙل َمعازبتًببا باوسببالّ   

 3اإلحيإّٙ املهاسبٕ 

 ُىتائج البخح وتوفيات 

 ِهش مشاؤي البحث نلٖ  

مببا ثنبب. ادببتسف منببط الرتمّببز اللببُنْ يف مُااببو الُِبب  التعلّ ّببٕ يف مه ّببٕ 

 مًالاال اوحكام التيبُِدِٕ لدٗ طسا اليا ال.ابو اببتداْٙ

 َلإلقابٕ نلٖ يذا التشاؤي   تّاؤٕ الب.م التالْ 

مُقببد فبب.َح ااال طبلببٕ إحيببإّٙ بببني متُسبب ْ طلقبباال ا  ُنببٕ اوَىل   

 الرتمّز اللبُنْ للبهش( َا  ُنبٕ ال انّبٕ  الرتمّبز اللبُنْ بُوبو ظبجم ملبُى          

التحيببببّلْ البعببببدٓ لسّبببباض مًببببالاال اوحكببببام    دلببببا الببببهش( يف ابدتبببببال   

التيبُِدِببٕ ل ببسا اليببا ال.ابببو اببتببداْٙ  معببزٗ إىل التبب نري اوساسببْ لكببجم   

 منط مو ثمنال الرتمّز اللُنْ 

اسببتخدام ادتبببال  ال( سبشبباا متُسببط      َبدتبببال تببحٕ يببذا الببب.م    

حكبام  ذبيّجم ا  ُنتني التيب.ِبّتني يف ابدتبال البعدٓ للسّاض مًالاال او

 التيبُِدِٕ
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( نتاٙل ادتبال  ال( لدبلٕ الب.َح يف ادتبال التحيّجم البعدٓ لدٗ طسا ا  ُنتني 1قدَي  

 التيب.ِبّتني

 املتُسط العدط ا  ُنٕ

ابعب.اف 

 املعّالٓ

طلقٕ 

 اسب.ِٕ

 (Tاّ ٕ  
مشتُٗ 

 الدبلٕ

  330 3 30 30 03 5م

12 

 

 

55 331 

 

3 353 

 125 0 31 55 03 3م طالٕ إحياًّٙا

( َيبذا ِعهبٖ    31 3( ثى اّ بٕ د ال د طالبٕ نهبد مشبتُٗ       1ِت ح مو ازببدَي    

ثنببٌ مُقببد فبب.َح ااال طبلببٕ إحيببإّٙ بببني ا  ببُنتني يف ابدتبببال البعببدٓ         

لياحل ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ اوَىل الب  طلسبا بباله ط اوَي الرتمّبز اللبُنْ      

فبب.َح ااال طبلببٕ   للببهش ( ممببا ِعببت ابببُي الببب.م الببذٓ ِببهش نلببٖ َقببُط       

إحيببإّٙ بببني متُسبب ْ طلقبباال ا  ُنببٕ اوَىل  الرتمّببز اللببُنْ للببهش (        

َا  ُنٕ ال انّٕ  الرتمّز اللُنْ بُوو ظجم ملبُى دلبا البهش ( يف ابدتببال     

التحيّلْ البعدٓ لسّباض مًبالاال اوحكبام التيبُِدِبٕ ل بسا اليبا ال.اببو        

 منط مو ثمنال الرتمّز اللُنْ اببتداْٙ   معزٗ إىل الت نري اوساسْ لكجم 

 ( نتاٙل ادتبال ال( طبلٕ الب.َح بني ا  ُنتني يف متُس اال السّاض البعدٓ لل ًالاال1قدَي  

( َيبذا ِعهبٖ    335 3( ثى اّ بٕ د ال د طالبٕ نهبد مشبتُٗ       1ِت ح مو ازبدَي   

ثنببٌ مُقببد فبب.َح ااال طبلببٕ إحيببإّٙ بببني ا  ببُنتني يف ابدتبببال البعببدٓ         

لياحل ا  ُنٕ التيب.ِبّٕ اوَىل الب  طلسبا بباله ط اوَي الرتمّبز اللبُنْ      

َقببُط فبب.َح ااال طبلببٕ   للببهش ( ممببا ِعببت ابببُي الببب.م الببذٓ ِببهش نلببٖ       

إحيببإّٙ بببني متُسبب ْ طلقبباال ا  ُنببٕ اوَىل  الرتمّببز اللببُنْ للببهش (        

َا  ُنٕ ال انّٕ  الرتمّز اللُنْ بُوو ظجم ملبُى دلبا البهش ( يف ابدتببال     

التحيّلْ البعدٓ لسّباض مًبالاال اوحكبام التيبُِدِبٕ ل بسا اليبا ال.اببو        

 لكجم منط مو ثمنال الرتمّز اللُنْ اببتداْٙ   معزٗ إىل الت نري اوساسْ 

( َالب  يبدفا إىل   3331متبه نتاٙل يذا البحث مو نتاٙل طلاسٕ  نببداسبكو   

ذبدِد ثن. ادبتسف ثسبالّ  نب.م البهش املسب.َ٘ َاملشب ُب َالتل ّحباال نلبٖ         

الظاطٕ التلبزُِنّٕ يف بب.امل اومّبٕ نلبٖ التحيبّجم الدلاسبْ َالب  ثظًب.ال        

خدام منبببط ملبببُِو الكل بببٕ ثظًببب. لببببا٘ٔ ثنلبببٖ يف نتاٙيبًبببا ثى التل بببّح باسبببت

 التعلّو  

 املتُسط العدط ا  ُنٕ

ابعب.اف 

 املعّالٓ

طلقٕ 

 اسب.ِٕ

 (Tاّ ٕ  
مشتُٗ 

 الدبلٕ

  011 3 13 51 03 5م

12 

 

 

0 151 

 

3 335 

طالٕ 

 إحياًّٙا

 213 0 21 53 03 3م
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( البب  يببدفا إىل 5323لببذل  امبسببا نتبباٙل البحببث مببو طلاسببٕ  الدسببُاْ   

التعبب.ف نلببٖ ثنبب. املببت رياال املكُنببٕ لليببُل املتح.لببٕ التلبزُِنّببٕ نلببٖ معلببو  

املًببالٔ اليببهانّٕ َالبب  ثظًبب.ال نتاٙيبًببا َقببُط ثنبب. فعبباي بسببتخدام الرتمّببز    

 لبّاى اوقزا٘ ال.ّٙشّٕ لل ًالٔ  اللُنْ

( ال  يدفا إىل ذبدِبد  3353يف حني ادتلبا نتاٙل البحث مو طلاسٕ  سعد  

ثنشببب  ثمنبببال التل بببّح البيببب.ٓ البببذٓ ميكبببو اسبببتخدامٌ يف بببب.امل لِبببام       

اوطباي باستخدام نسنٕ مو ثمنال التل ّحاال البي.ِٕ َاد ثظً.ال الهتباٙل  

ني ا  ُنباال التيب.ِبّبٕ ليباحل ا  ُنبٕ     َقُط ف.َح ااال طبلٕ إحيإّٙ ب

 ال  طلسا باستخدام منط  التل ّح بُوو ظجم ملُى دلا اسب.ف( 

 تفشل ىتائج البخح: 

   -يف وُ٘ ماِلٖ 4ميكو مبشري نتاٙل البحث 

   ٔالرتمّببز اللببُنْ للهيببُ  اببام بببدَل لبببري يف قببذا انتببباٍ ال ببسا َ ِبباط

ٓ َيبببذا ِتببببه مبببو ن .ِبببٕ  إطلالًبببو لوقبببزا٘ املً بببٕ يف احملتبببُٗ البيببب. 

ثى طادبببجم العسبببجم اإلنشبببانْ َحبببدٔ  The Single Codeالرتمّببز اوحببباطٓ  

مشببُٚلٕ نببو م.مّببز لببجم مببا ِبب مْ العسببجم مببو معلُمبباال سببُا٘ لانببا4 ل ببٕ     

لب ّٕ ثَ ل ٕ بي.ِٕ  فواا ان ْ املتعلو ضبتُٗ لب ْ نو مُوبُب معبني   

تبُٗ اللب بْ   َثن ْ م.مّزًا مياحبًا لاولُاى فاملبرتم ثى لبس مبو احمل  

َؤري اللب ْ سّتو م.مّزي ا طادجم املل ل ا لُ لانا نُنبًا َاحبدًا َؼبيبجم    

 بّهً ا المبال ِؤطٓ إىل  ِاطٔ التعلو 

          اقت باب ال بجم امللبُى دلببا البهش مبو دلبّبٕ الظاطبباال ك ِكبو اا فاٙبدٔ  بببجم

لبباى   ابببٕ مبب رياال بيبب.ِٕ  اٙببدٔ ثطال إىل  ِبباطٔ التظببتّا ممببا نببتل نهببٌ   

لتحيببّجم املعبب.يف َاوطا٘ املًببالٓ لببدٗ ال ببسا فسببد ثلببدال       اغببببام يف ا

 Limited capacity inن .ِبببٕ الشبببعٕ احملبببدَط يف معازببببٕ املعلُمببباال  

information processing       ثى الُساٙجم ال  مسدم بُاسب ٕ نبدط مبو السهبُاال

ميكهببٌ ثى س ببجم تببًس  اٙببدًا نلببٖ ن ببام املعازبببٕ نببو ط.ِببه مُقّببٌ ابنتببباٍ  

ٖ حشاا التخزِو َابست ًال َبالتالْ ِبؤطٓ إىل معب.ف ثلبا    للرتمّز نل

 َمذل. ثاجم 
   فريقو الشب  إىل 3353فّ ا ِتعله بادتسف نتاٙل البحث مو طلاسٕ  سعد )

ادبببتسف نّهبببٕ البحبببث حّبببث لانبببا مُقًبببٕ ل بببسا مبببا اببببجم املدلسبببٕ         

 ال.َوبببٕ( ثمبببا البحبببث اسببببالْ فسبببد لببباى مُقبببٌ ل بببسا اليبببا ال.اببببو     

هال  ادتسف يف دياٙش العّهتني وى طسا ما ابجم املدلسبٕ  اببتداْٙ َي

ب ًِت ُى بالهيُ  َإمنا ِكُى ايت بامًو مهيببًا نلبٖ املب رياال البيب.ِٕ      

 لاولُاى َاليُل َال.سُماال 
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 توفيات البخح: 

  ٕابنت بباط نلببٖ الرتمّببز اللببُنْ لبب طأ لتُقّببٌ التبانببجم يف املُااببو التعلّ ّبب

 تدإّٙ املسدمٕ ل سا امل.حلٕ ابب
  ْو.َلٔ م.انأ ثسص التي ّو باستخدام الرتمّز اللُن 
       .ثى ِتببُف. الرتمّببز اللببُنْ يف صّببو تبببحاال املُاببو التعلّ ببْ َب ِستيبب

 نلٖ الُاقًٕ ال.ّٙشٕ  
    بها٘ مُاو معلّ ْ ااٙو نلٖ الرتمّز اللُنْ لته ّٕ مًالاال مع.فبٕ اوحكبام

 مو املُاو التيبُِدِٕ مو م.انأ دياٙش البٕٚ املشتًدفٕ 
  ّٕٙم ُِ. مُااو الُِ  التعلّ ّٕ املعهّٕ بتدلِص طسا امل.حلٕ اببتدا 
  ٕمي ّو مُااو الُِ  التعلّ ّٕ يف وُ٘ ن .ِاال التعلو َاله .ِاال املتعلس

ببببالرتمّز اللبببُنْ َفبببه اسبببرتامّيبّاال َاوبببحٕ َضببببدطٔ لتحسّبببه ثيبببداف    

 الع لّٕ التعلّ ّٕ 

  مكرتحات البخح: 

 ام ثسلُا الرتمّز اللُنْ يف التي ّو نلٖ مه ّبٕ مًبالاال   طلاسٕ ثن. استخد

 التبكري اإلبدانْ 

      طلاسببٕ معبباِري ميبب ّو َإنتببا  مُااببو الُِبب  التعلّ ببٕ يف طبتلببا م.احببجم

 التعلّو
      طلاسبببٕ ثنببب. ثمنبببال ثدببب.ٗ مبببو الرتمّبببز اللبببُنْ يف ميببب ّو مُاابببو الُِببب

 التعلّ ّٕ نلٖ مشتُٗ التحيّجم لدٗ املتعل ني 

 ية:املزاجع العزب 

م(   فانلّٕ التي ّ ني اوفسْ َالع ُطٓ   3350ثبُقحيبُح    ؼبّْ َ ح.ا   سلّ اى اتد    -

ملُااو الُِ  التعلّ ْ يف التشاا مًالاال ف.َنا بّل َالتعلو الذامْ َالتبكري البي.ٓ لدٗ 

ال لبٕ املعل ني  صبلٕ قامعٕ السدض املبتُحٕ لوحباث َالدلاساال الرتبُِٕ الهبشّٕ   مل  

5 5) 

يف  3 3م(  فعالّٕ ب.امل مدلِ  ااٙو نلٖ مسهّٕ الُِ  3350البا   م.َٔ ضب د ضب د    -

مه ّٕمًالاال التدلِص اإللكرتَنْ َابدباٍ عبٍُ لدٗ معل ْ العلُم ثنها٘ اشبدمٕ  صبلٕ 

 ( 51  3الرتبّٕ العل ّٕ  مل

التعلّو اإللكرتَنْ   املؤس.  م( 4 مت لباال ابنتساي مو التعلّو التسلّدٓ إىل3335ازب.ف   لميا    -

العل ْ ال الث نظ. لليب عّٕ املي.ِٕ لل هايل َط.ح التدلِص 4مهايل التعلّو َال ُلٔ 

 33املع.فّٕ َالتكهُلُقّٕ املعات.ٔ   الساي.ٔ   

(  ثن. استخدام التل ّحاال البي.ِٕ اللُنّٕ نلٖ ذبيّجم 5331ثبُسكّهٕ  ناطِٕ نلٖ مشعُط    -

 َاملتعلو وحكام التيبُِد  للّٕ الرتبّٕ   قامعٕ املهيُلٔ َثطا٘ لجم مو املعلو 

م( ثن. إنس.إّٙ ََوُح مب ّجم الهيُ  الع.بّٕ 3332الدسُاْ  َفا٘ تسح الدِو إب.ايّو    -

يف تبحاال الُِ  التعلّ ّٕ 4ثن. مباِو لُى الهش َاشبلبّٕ  للّٕ الرتبّٕ الهُنّٕ باملهيُلٔ 
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علّو الهُنْ يف مي. َالعاك االع.بْ ملُاقًٕ مت لباال سُح  املؤس. الشهُٓ ال الث م ُِ. الت

 الع جم يف ني. العُملٕ  لؤٗ اسرتمّيبّٕ(

م( ثن. بعض مت رياال اليُل ااملتح.لٕ التعلّ ّٕ 5323الدسُاْ  إنظ.ح نبد العزِز إب.ايّو    -

 يف لبا٘ٔ ثطا٘ املًالاال   لسالٕ طلتُلأ   للّٕ الرتبّٕ   قامعٕ حلُاى

م( طبكٕ معاِري ازبُطٔ لتي ّو مس.لاال التعلّو اإللكرتَنْ   املؤس. 3350لشعّد   الزاي.ٓ   ا -

 االدَلْ ال الث للتعلّو اإللكرتَنْ َالتعلو نو بعد   ال.ِام 

(  فانلّٕ اسرتامّيبّٕ مسرتحٕ ااٙ ٕ نلٖ الرتمّز اللُنْ َالسلو 3355الزِت  ضب د الشّد    -

لتسَٔ لدٗ مسمّذ امل.حلٕ اإلنداطِٕ  صبلٕ العلُم اإللكرتَنْ الهاطه يف مه ّٕ مًالاال ا

   للّٕ الرتبّٕ  قامعٕ املهيُلٔ 3الرتبُِٕ  

م( 4مُااو معلّو الل ٕ  3355الشحّبانْ  تاحل تد َ نلْ  يدإِ يدإِ إب.ايّو الظّل      -

 03ل ( م3-0الع.بّٕ ل ري الهاطسني بًا نلٖ الظبكٕ العاملّٕ   اإلنرتنا (  ناك الكت     

م( 4 فانلّٕ 3331الظّل   بشُّنْ إ انّجم بشُّنْ نبد ازبُاط َ نبد اسب ّد    د .ٔ ساك    -

اسرتمّيبّٕ مسرتحٕ لتدلِص ثحكام التيبُِد يف التحيّجم َمسَٔ االس.آى الك.ِو َمًالاال 

االس.ا٘ٔ ازبً.ِٕ لدٗ طسا اليا اوَي اإلنداطٓ او ي.ٓ   املؤس. االعل ْ العظ.َى 4 

 ل  التعلّو َاتُِٕ ال سافّٕ مهًاي

م( فانلّٕ مُظّا الظبكاال ابقت انّٕ نا ابنرتنا 3350الظ.بُنْ  ياطو سعّد إب.ايّو    -

املياحبٕ لل ُااو التعلّ َّٕثمنال ال.ساٙجم ابلكرتَنّٕ يف التحيّجم َمه ّٕ مًالاال مظ ّجم 

ّٕ لدٗ طسا مكهُلُقّا َاستخدام اوقًزٔ التعلّ ّٕ اسبدِ ٕ َالسّو اودسإّ اإللكرتَن

 5( 03التعلّو بكلّاال الرتبّٕ   

م(  املُااو اإللكرتَنّٕ لع اطاال طؤَى املكتباال يف ازبامعاال 3355الع .اى  نبدالعزِز إب.ايّو    -

 (53الشعُطِٕ 4 طلاسٕ ذبلّلٕ    

الٕ م(  طَل اليُل َال.سُم يف ن لّٕ التعلّو َالتعلو  لس3331الب جم  ضب د ال.فانْ ضب د    -

 ماقشتري  مهظُلٔ  للّٕ البهُى ازب ّلٕ َالت بّسٕ  قامعٕ الشُطاى 

م(  إنداط َإنتاقل ب.صبّاال الُساٙط املتعدطٔ التبانلّٕ   الدلتا لتكهُلُقّا 3333البال  إب.ايّو    -

 اسباسباال   طه ا   مي. 

نُاٙدٔ  َلإ  – فُاٙدٍ –دياٙيٕ  –م( 4 التعلّو اإللكرتَنْ مبًُمٌ 3330املُسٖ   نبد اهلل    -

 ن جم مسدمٕ إىل ندَٔ مدلسٕ املشتسبجم   قامعٕ املل  سعُط

م(4التعلّو اإللكرتَنْ   اوسص َالت بّساال   3331املُسٖ  نبداهلل َ املبالد   اتد نبدالعزِز   -

 ال.ِام   مكتبٕ املل  فًد الُطهّٕ 

لعهات.  اوسص  الته ّ اال  (4املهايل  املبًُم  ا5333الُلّجم  حل ْ ثتد   ضب د ثنُل املب   -

 الت ُِ.  الساي.ٔ  ابظبلُ املي.ِٕ 

م(  فعالّٕ استخدطام مُاو إلكرتَنْ مسرتح يف إلشاا طسا 3355بلدٔ الشّد ضب د الشّد    -

 (5 53للّٕ الرتبّٕ الهُنّٕ بعض املًالاال الع لّٕ  صبلٕ الرتبّٕ العل ّٕ  مل 

إدتسف مي ّو َاقًٕ مبانجم ب.امل التعلو اإللكرتَنْ  م( 4  ثن.3332لمُط   لبّو نبد الع ّو     -

الساٙو نلٖ الُِ  يف السابلّٕ لسستخدام لدٗ طسا للّٕ الرتبّٕ   ازب عّٕ املي.ِٕ 

 52( مل  3لتكهُلُقّا التعلّو   سلشٕ طلاساال َحبُث ضبك ٕ   

 ناك الكت    م( 4 مكهُلُقّا التعلّو يف ني. املعلُماال َابميابال 3333 ِتُى   ل اي    -

 الساي.ٔ 
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م(4 مسُِو ثيداف معلّو الل ٕ الع.بّٕ يف اليبُف ال سنٕ 3333سعُطٓ   نس٘ الدِو حشو   -

اوَىل مو امل.حلٕ اببتدإّٙ يف وُ٘ املشتُِاال العاملّٕ لتعلّو الل اال  لسالٕ ماقشتري  للّٕ 

 الرتبّٕ   قامعٕ نني لص 

مسمّذ امل.حلٕ اإلنداطِٕ يف وُ٘ ااملشتُِاال املعّالِٕ  م( 4 مسُِو ثطا3331٘سهيبْ   سّد ضب د   -

 51( مل11لتيبُِد الس.آى الك.ِو   صبلٕ للّٕ الرتبّٕ    

 م( 4 مه ُمٕ التعلو نا الظبكاال   الساي.ٔ   ناك الكت 3331نبد اسب ّد   ضب د    -

سدِو الت ذِٕ م( 4 ثن. التبانجم بني مُاّا م3332نزمْ   نبّجم قاط  ضب د طبتال امل.اطنْ 4  -

ال.اقعٕ البي.ِٕ و و تبحاال الُِ  التعلّ ّٕ َاوسلُا املع.يف لتسمّذ امل.حلٕ 

اببتدإّٙ يف التحيّجم املع.يف َابدباٍ عبُ التعلو مو مُااو الُِ  التعلّ ّٕ   ازب عّٕ 

 (0 53املي.ِٕ لتكهُلُقّا التعلّو   سلشٕ طلاساال َحبُث ضبك ٕ مل

( 4 إنتا  مُااو ابنرتنا التعلّ ّٕ  لؤِٕ َمناا  معلّ ّٕ 3331  نلٖ   ثل.م فتحْ مي بٖ  -

 معات.ٔ يف التعلّو نا ابنرتنا  ناك الكت    الساي.ٔ 

م( 4مشتُٗ مُاف. مًالاال م ُِ. مُااو الُِ  لدٗ طلبٕ ب.نامل 3332نّاط   فؤاط إ انّجم    -

هُلُقّا التعلّو   سلشٕ املاقشتري يف ربيش مكهُلُقّا التعلّو   ازب عّٕ املي.ِٕ لتك

 (3 52طلاساال َحبُث ضبك ٕ مل

م( 4 مُااو الُِ  اولاطميّٕ َاحملتُٗ ال.ا ْ التتعلّ ْ ثسالّ  3333ؤزاي   نبدال. اح    -

 الهظ. َآلّاال اإلماحٕ 4 طلاسٕ مسّّ ّٕ   مؤس. ابذباط الع.بْ لل كتباال َاملعلُماال   الشُطاى  

 53 50رتبّٕ َا اِا التحدِث َالته ّٕ يف الُطو الع.بْ م( 4ال3333ف.قُى   دالد ضب د    -

م( 4 مسُِو مُااو املكتباال ازبامعّٕ الشعُطِٕ نلٖ 3333حاف   نبد ال.طّد نبد العزِز    -

 (1-1 31ابنرتنا  ناك الكت    مل

م( مي ّو مُاو معلّ ْ نلٖ ابنرتنا َاّاض ثن.ٔ يف ذبيّجم 3353سسمٕ إب.ايّو اتد    -

 (1 51مهًل الرتبّٕ اإلسسمّٕ يف قامعٕ آي البّا  صبلٕ املهالٔ   مل طلبٕ مشاح 

م(   م نري  إدتسف ثسالّ   ن.م الهش املس.َ٘  َاملش ُب  َالتل ّحاال 3331نبداسبكو   نًٖ    -

نلٖ الظاطٕ التلبزُِنّٕ يف ب.امل اومّٕ نلٖ التحيّجم الدلاسْ  لسالٕ ماقشتري  قامعٕ 

 حلُاى

م( العسإ بني ثسلُا ن.م اوم لٕ َالتل ّحاال البي.ِٕ يف ب.نامل 3353د   نبداهلل  حهاى ات -

الك بُّم. التعلّ ّٕ َبني ميحّح  التيُلاال اشباطٕٚ نو املبايّو  يف العلُم لتسمّذ م.حلٕ 

 التعلّو اوساسْ   لسالٕ ما قشتري ؤري مهظُلٔ   للّٕ الرتلبّٕ   قامعٕ حلُاى 

م(  فانلّٕ ادتسف ل افٕ امل رياال البي.ِٕ َمتابو ثسالّ  3331نبدالعلّو  سّد طعباى    -

التدلِ  يف ب.امل اسباسُا التعلّ ّٕ يف مه ّٕ مًالاال مظ ّجم ثقًزٔ الع.َم التعلّ ّٕ 

 لدٗ طسا طعبٕ مكهُلُقّا التعلّو   لسالٕ ماقشتري مهظُلٔ   للّٕ الرتبّٕ   قامعٕ او ي. 

انجم بني مُاّا مسدِو الت ذِٕ ال.اقعٕ البي.ِٕ و و م( ثن. لتب3333نزمْ   نبّجم قاط    -

تبحاال الُِ  التعلّ ّٕ َاوسلُا املع.يف لتسمّذ امل.حلٕ اببتدإّٙ يف التحيّجم املع.يف 

 53َابدباٍ عبُ التعلو مو مُااو الُِ  التعلّ ّٕ   ازب عّٕ املي.ِٕ لتكهُلُقّا التعلّو   مل 

 0) 

م(  ثن. التل ّحاال البي.ِٕ لع.َم الُساٙط املتعدطٔ 3350   نلْ   ا٘ نبدالبتاح نبدالعزِز -

لل عااني  عًّا يف مه ّٕ مًالاال استخدام ب.امل اسباس  اآللْ  لسالٕ ماقشتري مهظُلٔ  

 للّٕ الرتبّٕ  قامعٕ البُّم 
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م( 4مُااو املكتباال ازبامعّٕ نلٖ طبكٕ اإلنرتنا 4طلاسٕ مسالمٕ 3331ؤ.ِ   ماقدٔ نزال    -

 (3 50ض املكتباال الع.بّٕ َال .بّٕ   صبلٕ املل  فًد الُطهّٕ  مللُااو بع

م(  فانلّٕ ثمنال التل ّح البي.ٓ يف ب.امل الك بُّم. 3353ضب ُط  طريِو سعد نبدالعزِز     -

التعلّ ّٕ نلٖ مه ّٕ سّّز اسب.َف اتيبإّٙ َالكل اال لدٗ ثطباي ال.َوٕ  لسالٕ 

 قامعٕ حلُاى ماقشتري ؤري مهظُلٔ  للّٕ الرتبّٕ  

م( ادباياال البحث العل ْ يف ازبّجم ال انْ للتعلّو اإللكرتَنْ 3332مي بٖ  قُطٔ مي بٖ    -

( الساي.ٔ 4ازب عّٕ املي.ِٕ 55 املؤس. العل ْ  الشهُٓ لليب عّٕ املي.ِٕ لتكهُلُقّا التعلّو 

 لتكهُلُقّا التعلّو 

م(  فعالّٕ ادتسف ندط 3332يهدآَ ثسامٕ سعّد نلٖ َ ازبّزآَ  تآ إب.ايّو    -

التل ّحاال البي.ِٕ باامل الك بُّم. التعلّ ّٕ يف مه ّٕ ا.ا٘ٔ اشب.اٙط لدٗ مسمّذ اليا 

 (  قامعٕ او ي. 3ال.ابو اببتداْٙ  صبلٕ للّٕ الرتبّٕ بالداًلّٕ   
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