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تنمية يف  واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية
جبامعة أم التعلم الذاتي لدى طالبات قسم الفيزياء 

  القرى

 بحي سحسن نسرين  .د
 امة  دة   اامملكة  لعةباة  لععةدية جبأستاذ مشارك 

 املستخلص  : 
لستخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت مولةت  لعتتةك      ولقع هةفت لعةرلس  لحلاعة  عكةشف عن 

 حةت  ، وقة مت مطبةق لمموهج لعدصفي لممعتدي،  جبامة  أم لعقبى لعذلمي عةى طاعبا  قع  لعفةزةاء 

لستتتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت   ولقتتع ممةبفتتت   لستتتبةا  ستت  لممتلةكتتت  ت  عتتةلي أيل  لعةرل إمت 

( طاعبتت  60)عةوتت  لعةرلستت ، ولعتتع اكتت  عتتةيها     عتتةى لعتتذلمي متتةرةا لعفةزةتتاء عكتتة مولةتت  لعتتتةك      

. هتت 1441-1440عةتتام  جبامة  أم لعقبى ااعفصل لعةرلسي لعةانيقع  لعفةزةاء اول اممعتدى لألةةرسن ا

 -فب لممعتتدةاا  لعتةودعددةت   ليرد  متد )حماور(عبار  مدزع  عكة االا  17تبةا  من)ومةد  لالس

يردتت  لستتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت مولةتت      -يردتت  مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت   

وعتدقةق أهةلف لعةرلس  مت جتلةع لعبةانا  ومفبةغها، ومن ا  مت لستخةلم اةت   . لعتةك  لعذلمي

يردتتت  متتتدلفب لممعتتتتدةاا    أ ىل إ وتتتتائجمدصتتتكت لع قتتتةو  ائة  عتفعتتتل لعوتتتتائج.لألستتتاعةال لالحصتتت

( ولحنتتتبلف 2.10مبتدستتتس حعتتتااي )  ،لعتةودعددةتتت  اقعتتت  لعفةزةتتتاء جبامةتتت  أم لعقتتتبى متدستتتط    

 ت متتةرةاأ  يردتت  مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت    ، و%(69.93( واوعتتب  )0.68مةةتتارق قتتةر  ) 

( 0.65( ولحنتبلف مةةتارق قتةر  )   1.68مبتدستس حعتااي )   ،ة  متدسط اماجلطاعبا  قع  لعفةزةاء ا

أ  يردتت  لستتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت مولةتت  لعتتتةك  لعتتذلمي عتتةى        ، %( 54.267واوعتتب  )

( 0.69( ولحنتبلف مةةتارق قتةر  )   1.71مبتدستس حعتااي )   ،متدستط   ااجلامة لعفةزةاء  قع  طاعبا 

 لممعتتدةاا     قعت  لعفةزةتاء متن   حادتا  متدفل  ضتبور  عوتتائج ا وقتة أوصتت ل   %(. 56.422واوعتب  ) 
 لممعتتتدةاا  اتدفةتتف معتتل  لعتتع بشتتبة لممايةتت  ولع لإلمةانةتتا  ومتتدفل ،لعتةودعددةتت 

 تةامتل اقعت  لعفةزةتاء عك  أعضاء هةئت  لعتتةرةا    ةرةالم، وفةال اصدر  مهالعتةودعددة  ولستخةل
ها عتولةت  مهتارل  لعتتةك  لعتذلمي     لستتخةلم  ت يورهت   مطتدةب اهتةف   ،لممعتدةاا  لالعةرتونة  مع

 عةى طاعبامهن.

 ةك  لعذلمي، طاعبا  لجلامة  ، مةرةا لعفةزةاء.لعت ،عتدةاا  لعتةودعددة لمم : لعةكلا  لممفتاحة 

The Reality of Use Technological Innovations in the 
Development of Self-Learning among Students of the 

Department of Physics at Umm Al-Qura University 
Dr.Nisreen Hassan Sabhi 

Abstract :  
The current study aimed to reveal the reality of the use of technological 

innovations in the development of self-learning among students of the 
Department of Physics at Umm Al-Qura University, and the survey 
descriptive approach has been applied, where the study tool of a 
questionnaire was prepared to know the reality of the use of technological 
innovations in the teaching of physics on the development of self-learning 
at a sample The study, which numbered (60) students, is studying at the 
first level in the Department of Physics at Umm Al-Qura University in the 
second semester of the year 1440-1441 A.H. The questionnaire consists of 
(17) phrases distributed on three axes (the degree of availability of 
technological innovations - the degree of employment of technological 
innovations - the degree of use of technological innovations in the 
development of self-learning. To achieve the goals of the study, data was 
collected and discharged, and then some statistical methods were used to 
interpret the results.The results concluded that the degree of availability 
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of technological innovations in the Department of Physics at Umm Al-Qura 
University is medium, with an average (2.10) and a standard deviation of 
(0.68) and (69.93%), and that the degree of employment of technological 
innovations in teaching students of the Physics Department at the 
University is medium, with an average (1.68) and a standard deviation of 
(0.65), at a rate of (54.267%), that the degree of use of technological 
innovations in developing self-learning among students of the Department 
of Physics at the university is medium, with an average (1.71) and a 
standard deviation of (0.69) and a rate of (56.422%). The results 
recommended the necessity of providing the needs of the Physics 
Department with technological innovations, providing physical and 
human capabilities that allow the use of technological innovations and 
their effective use, and training faculty members in the Physics 
Department to deal with electronic innovations, with the aim of 
developing their role in using them to develop self-learning skills for their 
students. 

 الـمقـدمة: 
ختتل  اتتدر  عكلةتت  ومةودعددةتت  ت لتتال مةودعددةتتا      شتتهة  لععتتودل  لأل 

تدةاا  لعتةودعددةتتت  لعتتتع أستتتهلت ت مطتتتدةب   ىل فهتتتدر لممعتتت إأي   ، ةلعتةكتتت

لعةلكةتت  لعتةكةلةتت  وجعتت  دتتدي  لعتةكتتة  ت لعتةكتتة  لعةتتاعي، ول تتبو  متتن    

حةتت   .ىل نظتتام مةكةلتتي ةدلستتال معتتتدةاا  لعةصتتب  إنظتتام مةكةلتتي مقكةتتةق  

وعقتة   ىل قائتة ومددتل عكةلكةت  لعتةكةلةت ،    إمغل يور لممةك  من ناقتل عكلةبفت    

ا  لعتةودعددةتت  عتدفةتتف ستتل متتا هتتد دةةتتة ت لتتال      ليى فهتتدر لممعتتتدةا 

لعتةكة  ، مما دةل موهتا رتبور  مكدت  مفتبى عكتة لعتوظ  لعتةكةلةت  لحتةل          

نقكتتت  ندعةتتت  ت لألهتتتةلف لعتتتع معتتتةة لىل جقةقهتتتا، عةةتتتد  لعرتسةتتتز عكتتتة      

لعتتتتع متطكبهتتتتا لحلةتتتتا  ت عصتتتتب  لسعتتتامل لممتتتتتةكل  للدعتتتت  متتتتن لممهتتتارل   

 لممةكدما .

عتتل فكعتتفتل   معتتتقالً  ًامطبةقةتت ًاال مةودعددةتتا لعتةكتتة  عكلتت  وعقتتة اتتا  لتت  

متتتن حمتتتاور لعةلكةتتت     ًارئةعتتتة ًلوأسعتتتل و ابللتتتل لعتتتع اتتتةأ  مشتتتةل حمتتتدر    

ستدلء ت مسسعتا  لعتةكتة  لجلتامةي أو متا قبتل لجلتامةي، و  ةقتف          ،لعتةكةلة 

يور مةودعددةتتتا لعتةكتتتة  عوتتتة حتتتة يعتتت  علكتتتةع لعتةكتتتة  ولعتتتتةك  ا  اطهتتتا       

أستتاعةال مةكتتة  ومةكتت  أختتبى  لستتتدةل ىل إةةتت  لممةتتتاي ، اتتل مةتتةى ذعتت  لعتقكة

                   ىل فهتتتتدر مصتتتتطك  حتتتتةة  ت لعرتاةتتتت  ةعتتتتلة   إعةةتتتتة ، لألمتتتتب لعتتتتذق أيى   

 ) لممعتدةاا  لعتةودعددة ( .

مةتتتة لممسسعتتتا  لعتةكةلةتتت  متتتن أهتتت  لممسسعتتتا  لعتتتع جتتتتا  إىل لستتتتخةلم و

هتتتاا ممتتتا أتتتا متتتن أاتتتب ستتتبل ت جدةتتتل لعةلكةتتت    لعتةودعددةتتتا لحلةةةتتت  ومقوةام

لعتةكةلة  من معارها لعتقكةةق إىل معار حّيفز لعطكب ، وةتةل يلفةةتته  حنتد    

ةتتسيق إىل رفتتع    العتتتةك ، إذ مقتتدم الةصتتال لممةكدمتتا  اةقتت  وعلتتق أستت ا ممتت       

ونتةجتتتتت  عظهتتتتتدر   .)2018، ستتتتتالم عتتتتتةى لعطكبتتتتت  )  لأليلءلعةفتتتتتاء ، ومعتتتتتتدى  

صتتب  أاتتل  ،دعددةتت    ةةتتة لممةكتت  لممصتتةر لعدحةتتة عكلةبفتت    لممعتتتدةاا  لعتةو

موهتا عكتة   كدصتدل  ع هواك مصتاير متةتةي  ومتودعت  عكلةبفت ، ةعتةة لممتتةك       

مولةتت  مهتتارل  وختت ل  عكلةتت  ةدففهتتا اشتتةل ةتتتالءم متتع لحتةادتتا  ل تلتتع  
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وةهتتتتت  لتتتتال لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ت لعتةكتتتتة  اتدفةتتتتف . لممعتتتتقبكة  

دستتتتائل ت لعةلكةتتتت  لعتةكةلةتتتت ، مةتتتتل مطتتتتدةب لنتتتتتا  لع لةتتتتا       لأليول  ولع

لعتةكةلةتتت ، ومدستتتتةع نطتتتتا، لستتتتتخةلمها، ومعتتتهةل لحلصتتتتدل عكتتتتة لممةكدمتتتت    

ااستخةلم لعتةودعددةتا، ولعتع زلي لنتشتارها ومطدرهتا اشتةل مكدتدف ت ل ونت         

اعةلكةتتت  الألختتتل ، ممتتتا أيى لىل حتتتةو  مطتتتدر ت اةتتت  لممفتتتاهة  لممبمبطتتت       

لة ، مةل مفهدم لعتةرةا لعتفاعكي، لعذق ةةتلتة عكتة اتبلمج لحلاستدمل     لعتةكة

لعتفاعكةتت ، وقتتة مبكتت  لعتفاعكةتت  قلتهتتا متتن ختتالل اتتبلمج لعتتتةرةا لعذسةتت ،     

وابلمج لحملاسا ، ولعدلقع لالفرتلرتي، ااإلرتاف  لىل لعتةكتة  متن ختالل شتبة        

 (.2017لإلنرتنت، ومسمتبل  لعفةةةد (لعةوزق، 

تكتتتف يول لعةتتتا  لممتقةمتتت  ولعوامةتتت  عكتتتة حتتتة ستتتدلء     وعقتتتة لستتتتةانت   

ولعتغكتتال عكتتة مشتتتةالمل    ،مبعتتتدةاا  مةودعددةتتا لعتةكتتة  عتدعتتت  لعتةكتتة     

نتةجتت  ممتتا أابتتتتل لعبدتتد  متتن فةاعةتت  لستتتخةلم مكتت  لممعتتتدةاا  ت لعةلكةتت     

وعقتتتة أشتتتار  لعةةةتتتة متتتن   . لعتةكةلةتتت  عامتتت ، وت متتتةرةا لممقتتتبرل  خاصتتت    

ىل أهلةتتت  مطتتتدةب مةودعددةتتتا لعتةكتتتة  ورتتتبور  متتتب      إ  لممتتتسمتبل  ولعوتتتةول 

 لممسمتبمبعقس  ة قأمارس  26 – 25ففي لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت لعرتاة ، 

 (2015،لجللةةت  لعةلانةت  عتقوةتا  لعتةكتة      )لعةوعي لعةاع  عتةودعددةتا لعتةكتة    

ةتتت  هلةتت  لممعتتتدةاا  لعتةودعدد  أواقشتت  لعةةةتتة متتن لعقضتتاةا لممهلتتت  حتتدل      مم

لعتةك ، ومواقش  نتائج لعبدتد  ت ل تلتع لعةلتاني    و ومةى لرمباطها ااعتةكة 

 مطتتدةب لتتال ت  ختصتت ول كتتةج ولعةتتا  لعةباتتي، ومبتتايل ل تت ل  اتت  لمم     

 لعتطبةقا  لعرتادة . 

يةعتل   ت أوصة لممتسمتب لعتةوعي لعبلاتع عتقوةتا  لعتةكتة  لعتذق أقتة          سلا

، اضتتتتبور  موظتتتتة  يورل  مةرةبةتتتت  (2017) 18اةكةتتتت  لعشتتتتب، لألوستتتتس اةلتتتتا 

عكةتتتامك  اتتتاإليلرل  لعتةكةلةتتت  ولعقةتتتايل  لعتةكةلةتتت  وإمتتتةليه  ااممةكدمتتتا        

، ومقتةة  مزةتة متن لعتةع      هاول  ل  لممتجةي  حدل لعتةودعددةا ومعتتدةاام 

ولعتشتتجةع عكلةكلتت  ولعطتتالمل عفهتت  ومطبةتتق لممعتتتجةل  لعرتادةتت  عتقوةتتا      

عتتدااة  وعتتبوى لعفةتتةةد لعتفاعكةتت  ومدلقتتع لعتدلصتتل   لعتةكتتة  ولحلدستتب  لع

لعتةودعددةتا ومقوةتا  لعتةكتة     حتدل  عقة ت لعشارق  متسمتب  سلا لالدتلاعة . 

، وهتتتتةف لىل رتتتتبور  إعتتتتاي  لعوظتتتتب ت   (2018)لحلةةةتتتت  ولعتتتتتةرتك  لإلعةرتونتتتتي 

لعطبلئتتق ولألستتاعةال لعتتع مدفتتف لعتةودعددةتتا ت لعةلكةتت  لعتةكةلةتت ، ولعدعتتد    

 ةا  لعتةودعددةا لحلةةة  ت لعتةكة .اقد  ع

قتتة فبرتتت معتتتدةاا  لعةصتتب رتتبور  أ  ةكتت  لممةكتت  دةتتة ل ااحلاستتدمل     عو

نرتنتتتت والهتتتا، حةتتت  متتتتة    ولعتقوةتتتا  لحلةةةتتت   ساعدستتتائس لممتةتتتةي  ولإل  

عكلةكل  لالاةلع ولالاتةار ت ما ةوفذونل من أساعةال، وطب،، وحكدل مزةة من 

 حةتت  متتتسيق تةكةلتتي وجعتتت  لعبةئتت  لعتةكةلةتت .    سفتتاء  وفةاعةتت  لعوظتتام لع   

لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ت لعتةكتتتتة  يورًل فتتتتاعاًل ت لالنتقتتتتال متتتتن أستتتتاعةال  

بتت  ت عصتتب كلعتتتةرةا لعتقكةةةتت  إىل ستتبع  مقتتةة  لممةكدمتتا  ولعبةانتتا  عكط  

وموظةلهتتتا مبتتتا  تتتةم  ،لالنفجتتتار لممةتتتبت، ومدلدهتتت  لعةتتت  لأائتتتل متتتن لممةبفتتت 
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 ،ستتهدع  لالحتفتتاف ااممةكدمتتا  )رل ستتبورةعتتاعة عكتتة ةكةلةتت ا ممتتا لعةلكةتت  لعت

2014.) 

لعةكتتتدم لعطبةةةتتت  لعتتتع أحتتتة  لحلاستتتال ل عتتتي      لعفةزةتتتاء متتتن أهتتت    ومةتتتة 

يمتتج هتتذ  لعتقوةتت  ت  وذعتت  متتن ختتالل  ومطبةقامتتل اتتدر  ستتبل  ت مةكةلهتتا،   

  . وةشتتهة متتةرةا عكتت  لعفةزةتتاء ت عصتتب لعةكتت لعولتتد لعةكلتتي لممتةامتتل عكطاعتتال 

لهتلاما سبلل ومطتدةبل معتتلبل، ممدلسبت  خصتائ       -عاممةا وحمكةا-ولعتقوة 

هذل لعةصب ومتطكبامل. حة  ةةة عك  لعفةزةاء من فبوع لعةكدم لممتلةز ، ستد   

أ  طبةةتت  متتةرةا لعفةزةتتاء نتكتتف عتتن اتتاقي لممتتدلي لألختتبى، وذعتت  الحتدلئتتل   

  ، ممتتا أودتتة شتتةئ   عكتتة عتتةي متتن لممفتتاهة  لعطبةةةتت  ل تتبي  اتتل لحملعدستت  

رئةعتتة  ت متتةرةا هتتتذ  لممتتدلي، أوألتتا صتتتةدا  مةرةعتتها، ولعةتتاني حماوعتتت        

لعرتاتتدة  ت لعبدتت  عتتن طبلئتتق متتةرةا دةةتتة  معتتاعة عكتتة مدرتتة  مكتت           

 فلمتتدةسستتة عكتتة أهلةتت   لألمتتب لعتتذق (.2009لممفتتاهة  )أاتتد ستتةةةق ولعبكدشتتي ، 

حبةتتت   ةتتتن متتتن خالأتتتا      ،ممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت لعبةئتتت  لعتةكةلةتتت   ل

 لعطاعال مهارل  متودع .لسعامل 

وعقتتتة ليى فهتتتدر لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  لىل لحتتتتةل  نقكتتت  ندعةتتتت  ت     

لألهتتةلف لعتتع معتتةة لىل جقةقهتتا، عةةتتد  لعرتسةتتز عكتتة لسعتتامل لممتتتةكل        

وموهتا مهتارل    لعتع متطكبهتا لحلةتا  ت عصتب لممةكدمتا ،       للدع  متن لممهتارل   

ذلمي ومهتتتارل  لممةكدمامةتتت  ومتتتا متضتتتلول متتتن مهتتتارل  لعتةامتتتل متتتع   لعتتتتةك  لعتتت

متتتتن لعرتسةتتتتز عكتتتتة  ر  لعتتتتذل  اتتتتةاًلليإلممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ومهتتتتارل  

 مةعدلعع  تددها  لحلةةة حة أه  لعللعتةك  لعذلمي  ةةةو. لسعااه  لممةكدما 

ولختبتتتار صتتتد    ،مةتتتل إدتتتبلء لعتجتتتارمل  عةةتتتة ، مهتتتارل   الستعتتتامللممتتتتةك  

وةسستتتة اتتتبسا  وعبتتتة   ومفعتتل لعوتتتائج حلتتل لممشتتةال  لعةكلةتت .   ،عفتتبوىل

أ  مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  فتتي لعةلكةتت  لعتةكةلةتت   ) 2017) لجلبتار

ةةلتتتتتل عكتتتتتة لستعتتتتتامل لعطتتتتتامل للدعتتتتت  متتتتتن مهتتتتتارل  لحلةتتتتتا  لممةاصتتتتتب   

 .وموهتتا مهتتار  لعتةكتت  لعذلمتتي

تةك  لعذلمي أستكدمل ونظتام متةامتل ت لعتتةك  ولعتةكتة  فبرتتل حبست         لعو

ولعتتةك  لعتذلمي ستا  ومتا      .لعةصب ت فل لعةتدر  لممةكدمامةت  ولالنفجتار لممةتبت    

سبلًل من عكلتاء لعتوفا ولعرتاةت ، ااعتبتار  أستكدمل لعتتةك         امًاةزلل ةكقة لهتل

متل وستبعتل لعذلمةت  ت    ةتواستال متع قةرل  ًا ألنل حيقق عةل متةك  مةكل ،لألفضل

ومسسة لالجتاها  لحلةةة  ت لعةلكةت  لعتةكةلةت  عكتة     (. , 2007narTلعتةك  )

ذلمةتت  لممتتتةك  ت لحلصتتدل عكتتة ل تت   لعتتع ةهةئهتتا لممةكتت  متتن ختتالل لممدقتتف        

نشتتطًا ت جقةتتق لألهتتةلف لعتةكةلةتت      ًالعتةكةلتتي حتتتة ةصتتب  لممتتتةك  إ ااةتت   

 (. 2014)عزمي، 

 ةتدم قة فبرت متطكبا  لعةصب لحلتتاعي، ومطكةتتا  دةتتل لع   من ده  أخبى 

لممبحك  لعةلبة  ربور  إعاي  لعوظتب   ، وخباصت  ت هتذ لجلامة  متن طاعبا 

وعقة لشار لحلباتي  وحمتدى لعتةك  لممقةم أسالء لعطاعبا .  ت طبةق ، ومةا ،
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ةتضلتتتتن مقتتتتبر  ابنامتتتتج إعتتتتةلي مةكتتتت  لعفةزةتتتتاء ع   أهلةتتتت  مطدةتتتتب ( لىل 2019)

مل لممةكلةتتن  اللعتةكت  لعذلمتتي، وأهلةتت  لعتدتتا، لعطتت    ل  مطبةقتتي عتةرةتتا مهار

فتي نصت  لعفةزةتاء ا لمتج لعتولةت  لممهوةت  عتطدةتتب قةرلمهتت  لعتةرةعتتة ،    

مبتا ُةةتتزز لعتولةتت  لممهوةتت      ممعتدةاا  لعتةودعددة ومةرةبهت  عكتة لستتخةلم ل

لستتخةلم   ولقتع عذل داء  هذ   لعةرلس  متن أدتل لعتةتبف عكتة     . ت لعذلمةت  عةةه

قعتتت  تولةتتت  لعتتتتةك  لعتتتذلمي عتتتةى طاعبتتتا  ع اةتتت  لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت 

 .جبامة  أم لعقبى لعفةزةاء 

 دراسة : مشكلة ال 
وفهتتتدر  ،متتتع لممتتتتغلل  لعتتتع حتتتةات ت لتتتال متتتةرةا لعفةزةتتتاء    ًالنطالقتتت

خةلم أدهز  واتبلمج مةودعددةت  ووستائل    مفاهة  عكلة  دةةة  لرمبطت ااست

 لعتةتتبف عكتتة لعدلقتتع  ممتتا فتتبى عكتتة لممسسعتتا  لعتةكةلةتت  رتتبور       حةةةتت ،

لعصتف.  اةئت   يلختل   هامدفةفلعتةودعددة  ويرد   لممعتدةاا عتطبةق لحلاعي 

لعفبي للدع  متن لممتطكبتا  ولحلادتا  لعتع      ةوعقة فبى لعةصب لحلاعي عك

ت  لل ةار لالسرتلمةجي لعذق ال اتةةل عوت   ددة لممعتدةاا  لعتةودعمن جتةل 

 علكة  لعتةك  لحلةة .

وعقتتتتة أوصتتتتتت لعةةةتتتتة متتتتتن لعبدتتتتد  ولعةرلستتتتتا  اتفةةتتتتل لممعتتتتتتدةاا      

ولالستفاي  موها ت اتبلمج لعتةكتة  ومدفةفهتا     فةزةاءلعتةودعددة  ت مةرةا لع

لعقاعتا   و  أسة  عكة ربور  متدفل لالمةانةتا  لممايةت   ، وت لممدلقف لعتةكةلة 

تةودعددةت   لعلعةرلسة  ولعتقوةتا  لحلةةةت  لعتع معتل  اتدفةتف لممعتتدةاا        

 ،)لعزهبلنتي (و 2016و )ستبحا ،  (2019سةرلست : )أدتة،    ،اصدر  ستكةل  وفةاعت   

 .(Vick, 2010) و  (2010

سلتتا أستتة  لعةةةتتة متتن لعبدتتد  ولعةرلستتا  عكتتة لهلةتت  مولةتت  لعتتتةك          

بلحتتل، حةتت  لستتة  لعةةةتتة متتن لعبدتتد       لعتتذلمي عتتةى لممتتتةكل  مبختكتتف لمم   

( 2013و )لحلجتتامل ولععتتةديق،  (2019 ،)لحلباتتيولعةرلستتا  عكتتة ذعتت ، سةرلستت  

  هلةتت  مطدةتتتب سلا أوصت ا (.2010( و )معةديق، 2010و )رلشة، (2013فت  لهلل، )و

لعتةكت  لعذلمتي، ومةرةبهتت  عكتتة     لمهارمب  عةتضلتتن  ،لعفةزةتتاء قع ابنامتتج 

 .مبتا ُةةتزز لعتولةت  لممهوةت  لعذلمةت  عةةهت  ممعتدةاا  لعتةودعددة تخةلم للست

أعضتتاء هةئتت  ( متتن 27عكتتة عةوتت  اكغتتت )يرلستت  لستتتطالعة  قتتة مت لدتتبلء و

ممةبفت  أهلةت  لستتخةلم لممعتتدةاا      )من ال لفبلي عةو  لعةرلست (،  لعتةرةا 

لعتتتةك  لعتتذلمي عتتةى   ، وأهلةتت  مولةتت   لعتةودعددةتت  وأابهتتا ت متتةرةا لعةكتتدم   

عتتتتدحي م ةةتتتتة نعتتتتب  ستتتتبل  متتتتن أفتتتتبلي لعةةوتتتت  عفاعكةتتتت     وقتتتتة ، لعطاعبتتتتا 

، سلتتا أستتة   %79، واكغتتت لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت لعةلكةتت  لعتةرةعتتة   

%( عكتة أهلةت  مولةت  لعتتةك  لعتذلمي      82لعوتائج لىل م ةةتة نعتب  ستبل  اكغتت )    

 .عةى لعطاعبا  

 ت لععسلل لعتاعي:     ةرلس مشةك  لعوت ردء ما سبق فقة مت جةةة 

مولةت  لعتتةك  لعتذلمي عتةى     ت لممعتتدةاا  لعتةودعددةت     لستخةلم ولقعما 

 ؟جبامة  أم لعقبىلعفةزةاء قع  طاعبا  
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 وةتطكال هذل لععسلل لإلداا  عكة لألسئك  لعفبعة  لعتاعة :

 قبىجبامة  أم لعقع  لعفةزةاء افب لممعتدةاا  لعتةودعددة  ليرد  مد ما. 

 طاعبتتتا  قعتتت    ت متتتةرةايردتتت  مدفةتتتف لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت      متتتا

 .جبامة  أم لعقبىلعفةزةاء 

 يرد  لستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت مولةت  لعتتةك  لعتذلمي عتةى         ما

 .جبامة  أم لعقبىلعفةزةاء  قع  طاعبا 

 دراسة :أهداف ال 
 إىل:  مهةف لعةرلس  لحلاعة 

 جبامةت   قعت  لعفةزةتاء   اعتتدةاا  لعتةودعددةت    فب لممللعةشف عن يرد  مد

 .أم لعقبى

      طاعبتتا   ت متتةرةالعةشتتف عتتن يردتت  مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت

 . جبامة  أم لعقبىقع  لعفةزةاء 

          لعةشتتف عتتن يردتت  لستتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت مولةتت  لعتتتةك

 .جبامة  أم لعقبىلعفةزةاء  قع  لعذلمي عةى طاعبا 

 دراسة:ال أهمية 
 : لا ةكيم ز أهلة  لعةرلس  لحلاعة  فة

 تجاا  عكتدصةا  ولعوةلءل  لعةباة  ولعةاممة  ا هلة  مب  لممعتدةاا  لالس

 لعتةودعددة ، ومطبةقها ت مةرةا مقبرل  لعفةزةاء جبامة  لم لعقبى.

  لستتتتتخةلم أعضتتتتاء هةئتتتت  لعتتتتتةرةا اقعتتتت  لعفةزةتتتتاء لممهتتتتار  ت     سعتتتتاملل

عتةتدة  لعتوق  ت أيول     ،ودعددة  ت لعةلكةت  لعتةكةلت   لممعتدةاا  لعتة

 من خالل مدفل اةئ  شبل حقةق  عكلخت  لحلقةقي. ،لممخت ل 

     مقتتتةة  لعتدصتتتةا  ولممقرتحتتتا  لعتتتع معتتتاعة لممعتتتئدع  عتدعتتت  ومطتتتدةب

عتتدى لعةلكةت  لعتةكةلةت  مبتا  تةم      مبلساعةال متةرةا لعفةزةتاء ولالرمقتاء    

 لعصاحل لعةام.

 ها ت صتلةل إعتاي  م لعفةزةتاء، و أنظار لعقائل  عكتة نطتةس موتاهج    ةل مدد

، ممتتا أتتا متتن يور ستتبل ت مولةتت  مهتتارل       رتتدء لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت   

 لعتةك  لعذلمي عةى لعطاعبا  .

      مقتتةة  نتتتائج  ةتتن لالستتتفاي  موهتتا ت مولةتت  مهتتارل  لعتتتةك  لعتتذلمي عتتةى

 طاعبا  قع  لعفةزةاء جبامة  أم لعقبى .

  دراسةحدود ال : 
 : لحلةوي لعتاعة  عكة لحلاعة   ةرلس لع  قتصبل   

      لعتتتتةك  لعالزمتتت  عتولةتتت   لحلتتتةوي لممدرتتتدعة : لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت

 -فب لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ليردتت  متتد )حمتتاور، ومواوعتتت االاتت   لعتتذلمي

يردتتت  لستتتتخةلم لممعتتتتدةاا   -يردتت  مدفةتتتف لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  

 (.دة  ت مولة  لعتةك  لعذلميلعتةودعد

  : قع  لعفةزةاء جبامة  أم لعقبىلحلةوي لممةانة 
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    عةتتتتام  لعفصتتل لعةرلستتي لعةتتاني لحلتتةوي لعزمانةتت : مت مطبةتتتتق لعبدتتتتت  فتتتتتي

 . هت1440-1441

   اعةكة  لجلامةة  ااعكة  قع  لعفةزةاء الحلةوي لعبشبة : طاعبا 

  مصطلحات البـحث: 
 وجية املستحدثات التكنول: 

( ا نها :للدع  وستائل مةودعددةتا لعتةكتة  لعتفاعكةت      2009عبفها لعتديرق )

لحلةةةتت  لعتتع معتتل  اتفبةتتة لممدلقتتف لعتةكةلةتت  ولابلئهتتا متتن ختتالل مغتتذةتها     

اةة  مصاير واتةلئل متباةوت  مشتةل لتلةت  وحتة  نظامةت  متةامكت  مهتةف         

 فاء  ولالمقا . عتدقةق مةك  مةاعي ةتع  اقةر سبل من لعفاعكة  ولعة

  )دهاز عتدةالمم لعدسائل لعتةودعددة للدع  من ومةبف لدبلئةًا ا نها: 

ولعتتع  (،Data-Showلحلاستتدمل، لالنرتنتتت، لع ةتتة لالعةرتونتتي، دهتتاز لعةتتبى     

متتتن أدتتتل إمقتتتا   معتتتتخةم ت متتتةرةا مقتتتبرل  لعفةزةتتتاء جبامةتتت  أم لعقتتتبى، 

ل اشتةل ل تااي    فاعت عكة لعت هنلموجع  قةر تةك  لعذلمي،مهارل  لع لعطاعبا 

 لعةلكة  لعتةكةلة  . ت

 ( التعلم الذاتيSelf-Learning :) 
نشتا  مةكةلتي مةكلتي ةقتدم اتل لممتتةك        : ل نت ا (2015) ل حمفدف ولعةقتاي عبف

ذلمة ا من خالل لعتلاي  عكة نفعل ت لستعامل لممةكدمت  وسةفةت  مةاجلتهتا،    

 ، وةةزز عةةل لستقالل شخصتةتل  مما ةزةة من اقتل اقةرلمل ت علكةل لعتةك

  .ولعتلاي  عكة ذلمل ولعقةر  عكة لناذ لعقبلر، ولعقةر  عكة جلل لممعسوعة 

( ا نتتل: لألستتكدمل لعتتذق ةقتتدم فةتتل  2014عبتتةلعبحة  )و عبفتتل ستتال متتن اتتةةب و

لعفتتبي اتتاممبور اوفعتتل عكتتة لممدلقتتف لعتةكةلةتت  لممختكفتت  الستعتتامل لممةكدمتتا        

 حبة  ةوتقل حمدر لالهتلام من لممةك  لىل لممتةك .  ولالجتاها  ولممهارل ،

( ا نل: مةك  حيصل نتةج  مةكة  لعفبي نفعتل اوفعتل،   2013وعبفل لعزاةةق )

متتةفدعا ابابتتتل لعذلمةتت  اقةامتتل اتتاممبور مبدلقتتف مةكةلةتت  مةةوتت  ، الستعتتامل  

 لممةكدما  ولممهارل  لممطكدا .

لارستتتا  لعشخصتتتة  لعتتتالزم  للدعتتت  لممهتتتارل  ولمم  لدبلئةتتتًا ا نتتتل:  ةتتتبفوة

مولةتهتتتتا عتتتتةى طاعبتتتتا  قعتتتت  لعفةزةتتتتاء، متتتتن ختتتتالل مطبةتتتتق للدعتتتت  متتتتن   

لنتتاذ قتتبلرل   عكتتة  هنلعتتع معتتاعة و لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت لعتتتةرةا،  

 .ت لممدلقف لممختكف  سكةل 

 اإلطــــار النظــــــري  
 املستحدثات التكنولوجية يف التعليم  أواًل :: 

ختتل  اتتدر  عكلةتت  ومةودعددةتت  ت لتتال مةودعددةتتا      شتتهة  لععتتودل  لأل 

لعتةكة ، أي  لىل فهدر لممعتدةاا  لعتةودعددة  لعع معه  ت مطدةب لعةلكةت   

لعتةكةلة ، مما دةل لألنظل  لعتةكةلة  أمام جتةةا  ستبل ، أهلهتا جعت      

 ددي  لعتةكة  ول بو  من نظام مةكةلي مقكةةق ةدلسال معتدةاا  لعةصب. 
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ل عكتدتتةةا  لعتتع ةفبرتتها عصتتب لممةكدمتتا  ولعتةودعددةتتا لحلةةةتت ،      ونظتتب

يعتتتت لحلادتتت  إل تتتاي طتتتب، دةةتتتة  ومتطتتتدر  المةانهتتتا مةزةتتتز لستتتتخةلم         

لعتةودعددةتتتا ت لعتةكتتتة ، ومولةتتت  مهتتتارل  لممةكتتت  ودةكتتتل قتتتاير عكتتتة مدفةتتتف     

لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت ، ولالرمقتتتاء اةلكتتتل لعتةكةلتتتي وجعتتت   بدامتتتل،   

لممةبف  اطب، دةةة ، وعكةل أصب  من لعضتبورق لعدقتدف عكتة أهلةت      ولنتا  

لستتتتخةلم لممةكتتت  ممختكتتتف أنتتتدلع لعتةودعددةتتتا لحلةةةتتت  ت  تكتتتف لعوشتتتاطا    

 (.2018لعتةرةعة  موها ولعتطدةبة  )رل سبور، 

هوتتاك أستتبامل عةةتتة  عجكتتت اظهتتدر لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت لتتال     و

عصتتب ت )عتتلة اتتلمم  لعةصتتب لعتتذق نةتتة  فةتتل  لعتةكتتة  وعةتتل ت مقتتةمتها طبةةتت

ومتا لرمتبس    ،ولعع نتجت عن لعتقةم لأائل ت لال لالعةرتونةتا   (،لالمصاال 

وإذل سانتت اتدر  لالمصتاال  قتة أي       استدمل. ت لال لحل هائلاذع  من مقةم 

فتا  أستبااا أختبى أي      ،إىل فهدر لجلانال لممتايق متن لممعتتدةاا  لعتةودعددةت     

وما لرمبس اها متن متدلي    ،جلانال لعفةبق عكلعتدةاا  لعتةودعددة إىل فهدر ل

وةتصتل اتكت  لعةتدر  لالنفجتار لممةتبت لحلتاي  ت لتال        . مةكةلة  وابلةا  

إىل يردتتت  معتتتل  اتطبةقهتتتا ولإلفتتتاي  موهتتتا ت    لعةكتتتدم لعرتادةتتت  ولععتتتكدسة

  (.2009حملدي ،،إابلهة   هوةلوى،)أابلى مطدةب لعتةكة  

 ستحدثات التكنولوجية :مفهوم امل 
فهب مصطك  لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  نتةجت  عكتطتدر لععتبةع ت مقوةت        

لعتتع قتتةمت  ياةتتا  لعرتادةتت وعقتتة مةتتةي  لأللممةكدمتتا  ولالمصتتاال  لحلةةةتت .  

ا ستتتاعةال متودعتتت ، حةتتت  عبفهتتتا  مةبةفتتتا ممصتتتطك  لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت 

ل ممشتتةال  لعتةكتة  عبفتع وزةتتاي    حكتد ( ا نهتا:  2009)حملتتدي و إاتبلهة  و هوتةلوى 

قتة مةتد  هتذ  لحلكتدل مايةتتل      ،فةاعةتتل اصتدر  متواستال طبةةت  لعةصتب لحلتتاعي     

 ،مةتل لألدهتز  ولأليول  ولممتدلي لعتةكةلةت      ،أفبزمها ادر  لالمصاال  ولعةلبةتدمب 

أو فةبةتتتت  أفبزمهتتتتا لعةتتتتدر  لممةبفةتتتت  ولعتطتتتتدر ت لتتتتال لعةكتتتتدم لعرتادةتتتت         

ت لعوظبةا  ولالسرتلمةجةا  لممختكف    متلةك ،صاال ولععكدسة  وعكدم لالم

ممتتتا دةكتتتها متلةتتتز  ،عتواستتتال لعةلكةتتت  لعتةكةلةتتت  تصتتتلل ،ت لتتتال لعتةكتتتة 

( ا نهتتا: 2008)خكتتف لهلل عبفهتتا سلتتا  .ااعتفاعكةتت  ولعفبيةتت  ولعتوتتدع ولعتةامتتل  

لعتتتع ةتتتت    ،لألدهتتتز  لحلةةةتتت  وأستتتاعةال مقتتتة ها  وستتتل لعدستتتائل ولممةةوتتتا    

 ت لعتةكة  عتدقةق أهةلفل ومدلسب  لعتغلل  لعةصبة  لممتالحق .  مدفةفها

 يف التعليم املستحدثات التكنولوجيةب منطلقات االهتمام : 
ت لعتةكتتة  متتن لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  تدفةتتف هتلتتام اموطكتتق فةتتب  لال

 :(2015)لعصالح،  من أهلها ما ةكة ،فرتلرا للدع  من لال

  مفتتتتا، ومةتتتتاةل لجلتتتتدي  لعتةكةلةتتتت  متطكتتتتال لال أ  لعدصتتتتدل إىل معتتتتتدةا

لعةلكةتتت   نفتتتا، عكتتتة مدفةتتتف لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت   ااعضتتتبور  لإل

 لعتةكةلة  .

 لعةلكةتت  لعتةكةلةتت    نفتتا، عكتتة مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت  أ  لإل

  لستةلار.ستهالك أل  لعتةكة  فة لألصل علكة  لةةة ال
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  لعةلكةتت  لعتةكةلةتت  ةظهتتب  لعتةودعددةتت  ت عائتتة لألنفتتا، عكتتة لممعتتتدةاا

 عكة لممةى لعبةةة .

    عتبارهتتتتا عالقتتتت   ل   م ختتتتذ تلتتتتأ  علكةتتتت  لعتدفةتتتتف هتتتتذ  علكةتتتت  موظ

 مةدنا  لمموظدم  لعتةكةلة  . يلممعتدةاا  لعتةودعددة  اباق

( موطكقتتتتتتا  أختتتتتتبى عالهتلتتتتتتام ااممعتتتتتتتدةاا     2008وأرتتتتتتاف لعةوقتتتتتتبق) 

 لعتةودعددة  ت لعتةكة ، موها:

 خنفتتاى معتتتدى لعتةكتتة  لعةباتتي عاممةتتا، وعجتتز لممسسعتتا  لعتةكةلةتت  عتتن    ل

 مدلسب  متطكبا  لعةصب ولعدفاء مبطاعال ل تلع و حادامه  لعفبية .
          لالعتلتتاي عكتتة لعتةكتتة  لعتقكةتتةق، وعتتةم متاشتتةل متتع لممعتتتجةل  لعةكلةتت

 ولعتةودعددة .
     ا متتن قبتتل  سةتتب  لممةكدمتتا  و مزلةتتةها ومةتتةي مصتتايرها وصتتةدا  متااةتهتت

 لممتةكل  ولممةكل .

ومضتتةف لعباحةتت  أ  متتن أاتتبز موطكقتتا  متتب  لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت 

مةرةا لعفةزةاء طبةة  لمماي  وصةدا  مةرةعها، اعتبال مةتةي لممفتاهة  ل تبي      

معتتاعة عكتتة مبعتتةس  ومقوةتتا  فةهتتا، ممتتا ةتطكتتال لستتتخةلم ومدفةتتف لستتاعةال    

ةةعد لىل ربور  مب  لممعتدةاا  لعتةودعددةت   لممةبف  عكطاعبا ، لألمب لعذق 

 ومدفةفها ت لعتةكة .

 يف التعليم مستويات توظيف املستحدثات التكنولوجية : 
ل  فهدر لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت لال لعتةكتة  عتةا لعغاةت  لممقصتدي      

ت حة ذلمها، فتدفب لأليول  ولألدهز  لممعتتدةا  ت لتال مةودعددةتا لعتةكتة      

ت  ستاعةال مدفةفهتا  هد لعةامتل لحملتةي فقتس ت لعتةكتة ، وعةتن لألهت  هتد ل        عةا

لممدلقتتف لعتةكةلةتت . وعكةتتل فتتا  مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت لعةلكةتت    

لعتةكةلةتت  ةتتت  متتن ختتالل اتتال  لجتاهتتا  لو معتتتدةا ، هتتي ساعتتتاعي )أمتت ،      

2005:) 

 ي )لعفةب  أو لمموتتج  ةت  جتبا  لممعتدة  لعتةودعدد للعتدفةف لممصغب: وفة

أو لع نتتتامج ( عكتتتة معتتتتدى مصتتتغب قبتتتل مةلةلتتتل متتتن ختتتالل متتتدفل اةئتتت   

مةكةلة  مةع  لستتقالعة  لممتتةك  ومعته  ت إمقانتل عكلهتارل  لعتع معتاعة         

 عكة سةفة  لحلصدل عكة لممةكدما  من مصايرها لممختكف  .

 ةل وعةتن  عل تال أال نفتت  اتامل لعتدفةتف عكتة مصتب       للعتدفةف لممختار: وفة

عكةوا أ  خنتار لممعتدة  لعتةودعددي لعذق  ةن أ  ةعته  ت لعتغكتال عكتة    

مشتتةال  حمتتةي  متتن لممشتتةال  لعتةكةلةتت  لعتتع ةدلدههتتا لممتتتةك  أو لممةكتت  أو 

لمموهج أو أق عوصب من عواصب لعةلكةت  لعتةكةلةت  إلحتةل  مطتدةب حقةقتي      

دعتتتددي أو قتتتائ  عكتتتة أستتتا عكلةتتت  وموهجةتتت  وعتتتةا إلحتتتةل  إاهتتتار مةو   

 . عبفاهة 

  ال اة أ  ةةد  مدفةف لممعتدة  لعتةودعتددي مبوةتًا عكتة     : لعتدفةف لمموظ

  ولعتذق ةتطكتال اتةور    ،مةخل لعوظ  وعكة لعفةب لممعتلة من نظبة  لعوظ 
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ولتاال  هتذل    ،لعتةبف عكة  اذ  هذ  لممعتدةاا  لعع  ةتن لستتخةلمها  

 عتةكةلة .لالستخةلم أةضًا من أدل مطدةب لمملارسا  ل

ةتضتت  ممتتا ستتبق ل  سةتتع لممعتتتدةا  لععتتااق  ال ةقتتل أحتتةها أهلةتت  عتتن         

ل خب ت علكةت  لعتتةرةا، وإ تا ةوبغتي عكتة لممةكت  مدفةتف ستل موهتا حعتال           

 طبةة  لممدقف لعتةكةلي، ومبا  ةم أهةلف لعةرس.

 : مميزات استخدام املستحدثات التكنولوجية 

ةتت  ت لعتةكتتة  لعةتتاعي ااعةةةتتة متتن  ةتلةتتز لستتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعدد 

( أ  عتطبةتتق لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  فدلئتتة 2017) هتت وأرتتاف لجللمملةتتزل ، 

عةةتتتة  أهلهتتتاا جعتتت  ندعةتتت  لعتةكتتتة ، ومبلعتتتا  لعفتتتبو، لعفبيةتتت  عكطكبتتت ،  

ومةرةال لممةكل  عكة لعتقوةا  لحلةةةت  إلنتتا  متدلي مةكةلةت  وطتب، متةرةا       

إىل أ  مةد  ل  ل  لحلعة  عتةةه  أقتبمل متا ةةتد      مواسب ، وإماح  لعفبص  

( اةتتت  ممةتتتزل  2006) وت لتتتال لعتةكتتتة  لعةتتتاعي ذستتتب فتتتت  لهلل  .إىل لعدلقتتتع

 لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة ، موها:

     مدفب اةئ  مفاعكة  ذل  مةكف   فض ، مما ةعته  ت لمةانةت  مطبةقهتا ت

 لعةول لعفقل .
    لاليرةتتا ت اةتت  لعتخصصتتا ، خاصتت  ت  حتتل مشتتةك  قكتت  أعضتتاء هةئتت

 لممواطق لعوائة .
       ،يور لممعتدةاا  لعتةودعددة  لال تااي ت سافت  لتاال  لعبدت  لعةكلتي

 وم الها عكة لألساعةال ولعوظ  لعتةكةلة  ولعرتادة  ت فكعف  لعتةكة .
          مبلعامها عكفتبو، لعفبيةت  ومكبةت  لحتةادتا  لعطاعبتا  ولسعتااه  مهتارل

  وعة  فةبة   تكف  جقق لعفةاعة  ت لعتةكة .لالمصال ا

 ،لممعتتدةاا  لعتةودعددةت   لستتخةلم   متن ممةتزل    عتةي  (2005أم  )ومضةف 

  موها  :

       متباس  ا حماسا  اةئا  لحلةا  لعدلقةةت  ومتدفل اةئت  لمصتال اوائةت  لالجتت 

 ااعةا  واةئ  لممتةك . لعصف

       لمهتارل  لعتتةك  لعتذلمي عةةت    متة  لممتةك  من لالعتلتاي عكتة لعتذل  ومولةت 

ولعت سةتتة عكتتة اقتتاء   Interactive Learning ودةتتل لعتتتةك  مةكلتتًا مفاعكةتتاً  

 أاب .

    أستاعةال   هتا توتدع فة ، ممقةة  اةئ  مةكةلة  مبمب  سلطكتال عكتةكتة  لعفةتال

 . مقةة  لممةكدما 

   إماح  لعدصدل إىل لممزةة من لممةكدما  اطب، أسةب وأةعب عكلةبف  حعتال

 لعطكال.

 وهدى ااعتةكة  ومطدةب  ت رفا، لعةا  لحلةة .لع 

     لعتولةتت  لممهوةتت  عكلتتتةك  ولسعتتاال لعةفاةتتا  لألساستتة  ولعضتتبورة  ستتي

 .ةوةمج ت لعةا  لحملةس ال

  ستا   اعن طبةق متدلفب مدقةتا  ولرتد  وحم    ،جقةق مبةأ لعتةك  عإلمقا

 .حمةي  
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  ومولةتت   ،جبةتتالزةتتاي  لعتفاعتتل لعفتتبيق ولعتقكةتتل متتن عامتتل لعبهبتت  متتن لعت

 حال لالستطالع ولالاتةار ولعةلل لجللاعي .

           مقكةل لممشاسل لععتكدسة  ت اةئت  لعصتف متن ختالل زةتاي  يلفةةتل لممتتةك

 عكتةك  .

ومشتتل لعباحةتت  أل  لستتتخةلم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت لعتةكتتة  ةقتتةم      

عكلةكتتت  ممةتتتزل  عةةتتتة ، ساععتتتبع ، لألمتتتا ، ل صدصتتتة ، قكتتت  لعتةكفتتت ،       

 راف  لىل عامل لعتشدةق ومتة  لالستخةلم.ااإل

 : مواصفات املستحدثات التكنولوجية 
متع  لممعتدةاا  لعتةودعددة  اةةي من لممدلصفا  لعع مةع  ومعهل عكتة  

 :(2011، لأاةش ) لألفبلي لستخةلمها ومفةةكها، ومن أه  هذ  لممدلصفا  
  لعتةكةلةتت  ومتتع متتتةك   لعتفاعكةتت : وهتتد مفاعتتل لممتتتةك  متتع لممةكتت  ومتتع لممتتاي

 أخب عن طبةق لإلنرتنت.

 .لعفبية : أق أ  ةةد  لممعتدة  ت متواول لعفبي وعةا لجللاع  فقس 

    لعقتتتبلء   –لعتوتتتدع: أق لستتتتخةلم أسةتتتب متتتن مصتتتةر مةكتتت  مةتتتل  لعصتتتد– 
 لعتةزةز لعةلخكي... .

     لعتةامل: حبة  ال حية  مضارمل ا  لممةكدما  واةضها، أق ستل لجلزئةتا

 اةضها. مةلل

 .لممبون : أق ةةد  لممعتدة  قاال عكتغل ولعتةةةل وعةا دامةًل 

  أق ةةتد  لممعتتدة  متتاح جللةتع لممتتةكل  وعتةا لحلصتدل عكةتل         لإلماح :

 ااألمب لعصةال.

          لعةدنةت : أق أ  ةةتد  لممعتتدة  معتاةبًل عكةصتب لعتذق نةةشتل وعتةا هتتد ت

 زما  وحنن ت زما  أخب.

    وإاتةلء لعتبأق ت لعشتيء لعتذق     لممتتةك  لممشتارس  لممشارس : حبةت  ةعتتطةع  

 ةةجبل مةل لإلنرتنت.ال

           لالستتتقالعة : حبةتت  ةةتتد  معتتتقاًل ت لممةكدمتتا  والاتتة متتن فهتتدر ذلمةتت

 لممعتدة .

 .لممدلئل : أق أ  ةةد  مواسبًا مما ورع من أدكل 

 .لعقااكة  عكتجبةال: الاة أ  ةقبل لممعتدة  إدبلء لعتجارمل عكةل وقةاسل 

 قتت  ولععتتالم  لعةكلةتت : أق أ  ةةتتد  اةةتتةًل عتتن ستتل متتا هتتد اتتل صتتدة   لعة

 وجبق لألمان  لعةكلة .

ةتضتتت  ممتتتا ستتتبق أنتتتل لذل مت مدفةتتتف لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  اطبقهتتتا      

لعصتتدةد ، فلنهتتا  ةتتن أ  معتته  ت رفتتع فاعكةتت  لعتةكتتة ، وزةتتاي  فبصتتل ت     

 عصب لالنفجار لععةاني ولممةبت لعذق نةةشل.

 ملستحدثات التكنولوجية :ستخدام اال الزمةال رفرادت األكفايا 
ت  فهتتدر لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت    لعتتع أي  لىلطفتتب  ستتبل   نتةجتت  عك

عواصب لممدقف لعتةكةلي اهذ  لممعتدةاا ، سةع  فقة م اب مبةا عذع لعتةكة ، 
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  فتغل يور لممةك  من ناقل عكلةبف  إىل معهل عةلكة  لعتةك ، فهد ةصل  اةئت 

لعتةك  وةشخ  معتدةا  طالال وةصف أ  ما ةواسبه  متن لممتدلي لعتةكةلةت     

سلتتا  وةتتتااع مقتتةمه  وةبشتتةه  وةتتددهه  حتتتة متدقتتق لألهتتةلف لممطكداتت ،  

مغتتل يور لممتتتتةك  نتةجتت  فهتتتدر لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتتت ، فكتت  ةةتتتة متكقةتتتًا     

سفاةتا    لىل متب   سكبةًا، ال أصب  نشطًا إ ااةًا، لألمتب لعتذق أيى لىل لحلادت    

 (:2015دةةة  عةل من لممةك  ولممتةك ، ومن أابزها )لعصالح، 

 حةتتا  لعبشتتب ومقتتةةب يورهتتا ت لعتتدعة ا هلةتت  لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت 

 .رفاهةته 

  حند لممعتدةاا  لعتةودعددة . ي االجتا  لعةةل 

 لممتاح ا دةدةودعتستخةلم لألمةل عكعةةل لعقةر  عكة نقل لال. 

 قتتتتا  لممهتتتتارل  لعةكلةتتتت  ولعةقكةتتتت  لعالزمتتتت  عكتةامتتتتل متتتتع لممعتتتتتدةاا      إم

 .دة دلعتةودع

 :دور املستحدثات التكنولوجية يف تدريس الفيزياء 
اتا  ةةتة   لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددةت  ت لعتةكتة     ةتض  مما سبق أ 

 من لممسشتبل  لممهلت  عوجتاح علكةت  لعتةكتة ، ألنهتا متن لعدستائل لعفاعكت  إلاتبلء          

لممدقف لعتةكةلي يلخل لعغبف  لعصفة ، وألنها مةلل عكة لعتجعل ا  لجلانال 

لعفةتتبق ولعدلقتتع لممكلتتدسا ومقتتبمل لىل أذهتتا  لعطكبتت  لممفتتاهة  ولممصتتطكدا ،        

  .(2015ومباس ا  لعوظبة  ولعتطبةق لعفةكي )لعبلد ،  

ةةة لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  متن لألمتدر لممهلت  عتدعت  طتب،      و

عكتة مبعتةس لعةت      مبختكتف لاالمهتا، حةت  أنهتا مةلتل      لعةكتدم  قبرل مةكة  م

لأائتتل متتن لممةكدمتتا  لعتتع جدةهتتا، حبةتت  ةعتتهل عكتتة لعطكبتت  فهلهتتا ا ستتكدمل   

علكتتتي، وةتتتت  ذعتتت  عتتتن طبةتتتق لستتتتخةلم اتتتبلمج ووستتتائل لمصتتتال حةةةتتت  ت   

لممتدلي   ولجلتةةب ذستب  ل  لستتخةلم لعتةودعددةتا لحلةةةت  ت      .مةرةا هذ  لمماي 

ت نقتتل لممةكدمتتا  اتت   لممشتتةال ستتةل متتن عكتتة لعةكلةتت  ةعتتاعة عكتتة لعتغكتتال 

اتتت   لإل ااةتتت لممتتتتةكل  لنفعتتته ، وزةتتتاي  لممشتتتارس    اتتت  و ،لممةكتتت  ولممتتتتةك  

لعتةكةلةت  عكتة لممةكلت ،     لألعباءلممتةكل  وشة لنتباهه ، وسذع  لعتقكةل من 

 (.2017ه ، لجل)ولعتغكال عكة مشةك  ولممقبرل  لعضخل  

لعةكتتتتدم لعتتتتع حظةتتتتت ااهتلتتتتام لممعتتتتتدةاا      أاتتتتبز متتتتن  فةزةتتتتاءلع وةةتتتتة

و خصتائ  لممتاي . لألمتب لعتذق      ةتةرس لعطبةةت    ذقلعت  وهتد لعةكت   لعتةودعددة ، 

لممبدتد متن    لألهتةلف ةتطكال لستخةلمها ت دانبةها لعوظبق و لعةلكي، عتدقةق 

ولعتت قك  متع   ، ه  ا نفعته  هذل لعةك ، وإاار  لعةلفةة  عةى لعطكب  ومةزةز اقتت 

العتتتل لعتةةةتتتف لعتتتذةن ةبابتتتد  لعتتتتةّك  متتتن خ ختتتاللمتتتن  ي،لعدلقتتتع لعتةودعتتتدد

(Vick, 2010).   

وعكةتتل  ةتتتن ممةكلتتي لعفةزةتتتاء لستتتخةلم اةتتت  متتا مت إنتادتتتل متتن أدهتتتز       

لعةرتونةتت  حةةةتت  ومقوةتتا  رقلةتت ، ولعتتع معتتتخةم عةتتبى لممتتدلي لعتةكةلةتت      

،  trraStrrTS ، ولأتتتتامف لعتتتتذسيdrraBs trraS مةتتتتل: لععتتتتبدر  لعذسةتتتت 
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      ولحلدلستتتتتةال، و ابلةتتتتتا  لحلاستتتتتال ل عتتتتتي     nrelSSsولألدهتتتتتز  لعكدحةتتتتت    

،  stts  مطبةقتتتتا  لألدهتتتتز  لممتوقكتتتت   و sres laaSrrl   لممةامتتتتل لالفرتلرتتتتة 

عوتة   ًامةكةلةت  ًلمعاعةمةة لممةتلة  عكة شبة  لإلنرتنت سةع هذ  لممعتدةاا  

دي  ، وةولتتي مهتتارل  لعتتتةك    مبتتا حيقتتق لألهتتةلف لمموشتت   قتتبرل هتتذ  لمممتتةرةا 

 لعذلمي عةى لممتةكل .

 التعلم الذاتي ثانيًا : 
 :مفهوم التعلم الذاتي 

شهة لعةا  ت لععتودل  لألختل  لنفجتارًل مةبفةتاط متطتدرًل، ال معتتدعبل نظت         

تةك  لعتةك  وطبلئقها، مما حيت  مب  لسرتلمةجةا  مةرةعة  حةةةت  متةتن لممت   

متتن لمقتتا  مهتتارل  لعتتتةك  لعتتذلمي،  عةعتتتلب لعتتتةك  مةتتل ختتار  لممةرستت  وحتتتة    

مةى لحلةا . وعكة لعبا  من أ  دتذور لعتتةك  لعتذلمي قة ت  قتةم لعتتارة ، إال       

وذعتت  عكتتة ةتتة لعطبةبتت     ،أ  لعبةلةتت  لعفةكةتت  عكتتتةك  لعتتذلمي سانتتت ت أورواتتا   

لممتةاليق   ةشتبةن ل لعقتب  لع لعتع طتدر  ت أولئت    (،مارةا مدنتةعدرق) لإلةطاعة 

عكتة لعتتةك  اوفعتل وةةتد  فةتل لعطفتل        فتبي أسكداًا دةةةًل ت لعتةكة ، ةشتجع لع 

 (.2015هد لممةك  ولممتةك  ت ر  ولحة )لعتكدلمي، 

وةةبف لعتةك  لعذلمي ا نل:  س متن  تا  لعتتةك  لعتذق نةكت  فةتل لعتكلةتذ        

(، سلتا عتبف   2017ةكت ،  سةف ةتك  ما ةبةة هد اوفع  ل  ةتةكلتل )مبعتي ولحل  

ا نتتل: نشتتا  مةكةلتتي ةقتتدم اتتل لممتتتةك  ذلمةتتا متتن ختتالل لعتلتتاي  عكتتة نفعتتل ت       

لستعامل لممةكدم  وسةفةت  مةاجلتهتا، ممتا ةزةتة متن اقتتل اقةرلمتل ت علكةتل         

لعتتتةك ، اهتتةف مولةتت  لعقتتةرل  ولالستتتةةليل  لعةلخكةتت  مبتتا ةتدلفتتق متتع نقتتا    

ل شخصتةتل ولعتلتاي  عكتة ذلمتل ولعقتةر       قدمل ومةدعتل ممتا ةةتزز عةةتل لستتقال     

 عكتتتة جلتتتل لممعتتتئدعة  ولنتتتاذ لعقتتتبلرل  مهلتتتا سانتتتت ل ااةتتت  أو ستتتكبة    
.(Fletcher, ,Tobias & Wisher, 2007)  

ولستعتامل   ،عكت سةتة عكتة لعةلفةةت  عكتتةك      ًاهامت  عاماًلةةة لعتةك  لعذلمي و

ةقتتدم  يك  لعتتذلملعتتتة. وت ومصتتلة  ومقةتتة  لألنشتتط   ،مهتتارل  لعتددتتل لعتتذلمي 

لممتتتةك  اتةكتتة  ومتتةرةال نفعتتل ااستتتخةلم وستتائل مةةوتت  ت ذعتت ، حةتت  ةةتتد      

وحيةي ل  ل  لعع ةطل  لحلصدل  ،لممتةرمل هد لعذق ةبةأ لعةلكة  لعتةكةلة 

ااإلراف  إىل لألهةلف ووستائل جقةتق مكت  لألهتةلف      ،عكةها وسةف ةت  ذع 

 . ك  لعذلمي حةولا ةقبراةئ  مواسب  عكتة ئالمةا  لممتةرمل أ  ةوش

 : أهمية التعلم الذاتي       
لعتةك  لعذلمي من له  أستبامل لعتتةك  لعتع متتة  مدفةتف مهتارل  لعتتةك         ةةة 

ستتتكدسةًا ومةبفةتتتًا وودتتتةلنةًا،  تةك افاعكةتتت  عاعةتتت  ممتتتا ةعتتته  ت مطتتتدةب لممتتت 

أ  لمتتالك وإمقتا  مهتارل     . سلا ول من لستةةامل مةطةا  لعةصب لعقايمةةمتو

ختار    ، سدلء عتةك  لعذلمي متةن لعفبي من لعتةك  ت سل لألوقا  وطدلل لعةلبل

 (:2018)لعتدةج ولعزهبلني، ةل أهلة  لعتةك  لعذلمي ت: ومتل يلخكها. وألممةرس  

    إ  لعتتتةك  لعتتذلمي ستتا  ومتتا ةتتزلل ةكقتتي لهتلامتتًا  ستتبلًل متتن عكلتتاء لعتتوفا

ةدنتل حيقتق عةتل متتةك  مةكلتتًا     ولعرتاةت  ، ااعتبتار  أستكدمل لعتتةك  لألفضتل ع     

 يلفةةتل عكتةك .وةتواسال مع قةرلمل وسبعتل لعذلمة  

https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%9f
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 . ة خذ لممتةك  يورًل إ ااةًا ونشةطًا ت لعتةك 

   زمتت  ممدلصتتك  مةكتتة  نفعتتل  اللممتتتةك  متتن إمقتتا  لممهتتارل  لألساستتة  لع متةتت

 وةعتلب مةل مةى لحلةا  .

 سوعة  مةكله  ا نفعه .إعةلي لممتةكل  عكلعتقبل ومةدةةه  جلل مع 

 مةرةال لممتةكل  عكة حل لممشةال  وإ اي اةئ  خصب  عإلاةلع 

 التعلم الذاتي : خصائص 
جقق ممارسا  لعتةك  لعذلمي عةى لممتةكل  خصائ  عة ، موهتا )عتاطف،   

2009): 

     مبلعتتتا  لعفتتتبو، لعفبيةتتت  اتتت  لممتتتتةكل  متتتن حةتتت  قتتتةرمه  عكتتتة لعتتتتةك

 ى جصةكه  وخ لمه  لععااق .وقةرلمه  ويولفةه  ومعتد

         لممتةك  هد لعذق ةقبر متتة وأةتن ةبتةأ ومتتة ةوتهتي ، وأق لعدستائل ولعبتةلئل

  تار.

 واسبتل جللةع لممتةكل  وسةع لعقةرل  وسةع لممعتدةا  ولعتةك  حعتال  م

 لعقةرل  لعذلمة 

       مةة حادا  لممتةك  وقةرلمل أساسا ةتقتبر ت رتدئها طبةةت  لممتوهج لعةرلستي

 تدل .وحم

           حيتتةي لممتتتةك  لألهتتةلف لعتتع ةعتتةة عتدقةقهتتا وةتتتدىل مصتتلة  لألنشتتط

 لعتةكةلة  لممواسب 

      ةعاعة لعتةك  لعذلمي عكة لعتدلفق ا  لممفاهة  ولممهارل  لممتبلي مةكلهتا ، وات

 حاد  لممتةك  أا حبة  نضع عقةرلمل ورابامل

   لإلةةلع ولإلابلء ااعتفاصةل 

ةعتاعة عكتة    أ  مطبةق مهارل  لعتتةك  لعتذلمي   ( , 2007narT)وأراف مبل     

 مةل: ،مولة  خصائ 

     دةتتل لممتتتةك  عوصتتبًل فةتتااًل نشتتطًا ت علكةتت  لعتتتةك ، وال ةقتصتتب يور  عكتتة

 لممشاهة  لععكبة  ولمباع لعتةكةلا  اشةل رعي.

 .دةكل موتجًا عكلةكدما  ال معتقبال أا 

  ةل  وعتتةا متتب  رخلةتت  معتتل  عتتل اتعتتجةل رخلةتتتل ل اصتت  عكظتتدلهب ولألحتت

 لممةك .

 : أهداف التعلم الذاتي 
ةعةة لعتةك  لعذلمي عاي  عتدقةق لهتةلف هامت  ت لعةلكةت  لعرتادةت ، ومتن      

 (: 70،  2018أهلها ) لعتدةج ولعزهبلني، 

 . لستعامل لعفبي مهارل  وعايل  لعتةك  لممعتلب ممدلصك  مةكلل لعذلمي 

  جلل لعفبي معسوعة  مةكة  نفعل اوفعل. 

 . لممعاهل  ت علكة  لعتجةةة 

 . اواء لتلع يلئ  لعتةك 

 . جقةق لعرتاة  لممعتلب  مةى لحلةا 

 . لخنفاى سكف  لعتةكة 
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 . عةم راس لممتةك  ازما  أو مةا  عكتةك 

 . إعطاء لعفبي حبة   لختةار طب، لعتةكة 

 .إعطاء لعفبي حبة   لختةار مبمةال لممدلرةع 

 ة              مدفل وسهدع  لحلصدل عكة لعتةك 

 : مهارات التعلم الذاتي 
  لعتةك  لعتذلمي ت رتدء مقتضتةا     للجتل اة  لعباحة  إعي جةةة مهار  

   : إعي (2007) صوفها لعبةبقحة  لتلع لممةبف ، 

 لممشةال   لعتفةل وحل رل  مةبفة  متةكق ااعتدفةف لممةبت، ومهارلمها 

 ء  ولعةتاا بلسة  متةكق ااعقرلمهارل  ي 

 لعدقتتت،  وليلر ر ولعتدصتتل ولعتفتتاوى  بلرل  حةامةتت  متةكتتق اانتتاذ لعقتت  مهتتا

 ومدلده  لعضغد 

 ولعطتب،   لأليول ل  فوة  علكة  متةكق ااممةبفت  ولعةفتاء  ت لستتخةلم    مهار

ومتتتن أابزهتتتا مهتتتارل  لعتةامتتتل متتتع  ، متتتللومتتتا مةتتتزز خ   لعتتتع مةعتتتب لعتتتتةك

  مةوكددةا لممةكدما 

 ، ذلمةتتاةتت  لممهتتارل  لع   تكتت تةك  ذلمةتتًا   لممتتل( srTL،2005 ج )وةتتبى عتتدن 

مةل: إيرلك ما ورلء  لممةبف  ونقا  لعقد  ولعضتةف ت علكةت  لعتتةك ، ومةبفت      

إذل ستتا  ااإلمةتتا  لستتتةعاء لعقتتدى لإلرتتافة  عكرتسةتتز ولستتتخةلمها اطتتب،       

وراطهتتتا اتتتا    لعشخصتتتة     ،ولعقتتتةر  عكتتتة لعبدتتت  عتتتن لممةتتتاني    ، تكفتتت 

معتئدعة    ، واذع  ةتصف لممتتةك  ااعقتةر  عكتة جلتل    ص الولعتدصل إىل ل 

ولعقتتةر  عكتتة موظتتة  لعدقتتت ولجلهتتة  ، لعتتتةك  ذلمةتتا يو  معتتاعة  متتن ل ختتبةن 

 . عالستقاللولمتالك يلفةة  لعالزم عةلكة  لعتةك  

وإذل نظبنتتتا إعتتتي لعتتتتةّك  لعتتتذلمي سةلكةتتت  مةكلةتتت   تتتة مهتتتارل  متةكتتتق         

اتتتلدبلءل  موفةتتتذ لعتتتتةك  وموظتتتة    اتتتاعتخطةس أتتتذل لعتتتتةك  ومهتتتارل  متةكتتتق  

لستعامل لممةبف ، ومهارل  أخبى متةكتق اتاعتقدة  لعتذلمي، وت رتدء خصتائ       

لالنعا  ت لتلع لممةبفت  متبكتدر للدعت  متن لممهتارل  متةكتق ااعقتةر  عكتة         

لعوقة ولعتدكةتل ولالاتةتار ولعتفعتل، ومقبتل لعتةتبل ولإلستهام ت لنتتا  مةبفت          

المصتتال ومقبتتل لعتتبأق ل ختتب ولإلقبتتال عكتتة لعتتتةك  متتةى  دةةتتة  لعقتتةر  عكتتة ل

 لحلةا .

 : دور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 
ةبتةة يور لممةك  ت فل لعتةك  لعتذلمي عتن يور  لعتقكةتةق ت نقتل لممةبفت          

ومكقت  لعطكبت ، وة ختتذ يور لممددتل ولممبشتة ولعواصتت  عتالمةتذ ، ومظهتتب أيولر       

 (:69، 2018تدةج ولعزهبلني ،) لع فةلا ةكي

      لعتةتتبف عكتتة قتتةرل  لممتتتةكل  ومةتتدأ  ولجتاهتتامه  متتن ختتالل لممالحظتت

ولالختبارل  لعتقد ة  لعبوائةت  ول تامةت  ولعتشخةصتة  ، ومقتةة  لعةتد       

 عكلتةك  ت مطدةب قةرلمل ومولة  مةدعل ولجتاهامل. 

    مصتتتاير لعتتتتةك ،  لعتتتةلي لممتتتدلي لعتةكةلةتتت  لعالزمتتت  مةتتتل: لعتتتبزم لعتةكةلةتتت ، 

 ومدفةف لعتقوةا  لحلةةة  ت لعتةك  لعذلمي .
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    مددةل لعطكب  الختةار أهةلف متواسال مع نقط  لعبةء لعع حتةيها لالختبتار

 لعتشخةصي .

    متتتةرةال لعطكبتتت  عكتتتة لممهتتتارل  لممةتبةتتت ، مةتتتل :مهتتتار  لعدصتتتدل عكلةكدمتتتا

  لستتتخةلم ومصتتاير لعتتتةك ، ومهتتار  لالستتتخةلم لعةكلتتي عكلصتتاير، ومهتتار     

 لممةةوا  لعرتادة  لممتدلفب  ااممةتب  أو خاردها .

       ورتتع ل طتتس لعةالدةتت  لعتتع متةتتن لعطاعتتال متتن ستتة لعةغتتبل  ولستتتةلال

 ل  ل  لعالزم  عل .

      لعقةتتتام اتتتةور لممعتشتتتار لممتةتتتاو  متتتع لممتتتتةكل  ت ستتتل مبلحتتتل لعتتتتةك  ت

 لعتخطةس و لعتوفةذ ولعتقدة  .

 :دور مقررات الفيزياء يف تنمية التعلم الذاتي 
ل  مةرةا مدلي لعةكدم ةسسة اشةل عتام عكتة ممارستا  لعتتةك  لعتع مةتلتة       

عكة دهة لممتةك ، ولعع ةوفذها اشتةل ذلمتي، ستدلء سانتت هتذ  لمملارستا  مقتدم        

عكة لعةلل لعتجبةيب أو لعبدةي، أو لمملارسا  لعةقكةت  أو لعةلتل لممةتةلني. حةت      

ممارستتا  لعتتتةك  لعتتع ةوفتتذها لممتتتةك  اشتتةل ذلمتتي هتتد دتتدهب علكةتت  مةكتتة    أ  

ومةكتت  لعةكتت  ت لعدقتتت لحلارتتب، فةةتتد  نشتتطا وةقبتتل عكتتة لعتتتةك  وهتتد حيلتتل  

أرلء  ل اصتت ، وةعتتتخةم مةارفتت  لععتتااق  إليرلك مةتتاني لممفتتاهة  ولعتجتتارمل  

بةةتهتتا اطموتتاهج لعةكتتدم حةتت  ل   (.2010lrrS&erll.)ول تت ل  لجلةةتتة  

الاة ل  متضلن مدلقف مةكةلة  مقدم عكة ممارسا  لعتتةك  لعتذلمي   لعتطبةقة  

من دانال لممتةك ، وموها )اواء لعتدقةتا ، لعبدت  عتن لألستبامل، لعةلتل لعتجتبةيب       

ولعبدةي، لعدصتدل عالستتوتادا ، جكةتل لعبةانتا ، لعتبحال  لممةةلنةت ، متااةت         

، 2011)سلا أراف اتدرنب  . (K  ar& nrT   ،2011)  لعةتااا  لعةكلي ولممطبدعا 

drraTSa    أ  ددهب علكة  مةكة  ومةك  لعةكدم ت لعدقت لحلتاعي موطكتق متن )

شيء ةقدم ال لممتةك ، مةتل )فدت  لألشتةاء ولممتدلي، طتبح لألستئك ، لالستةشتاف        

ومةتتة مقتتبل    ولعبدتت ، لعتجبةتتال، علتتل لممالحظتتا  ولدتتبلء لعقةاستتا  ..إل ( .    

لممقتبرل  لعتع معته  ت حمتدلهتا ت مولةت  مهتارل   تكفت         لعفةزةتاء متن أهت     

عتتةى لعطتتالمل، سلتتا أنهتتا متلةتتز اطبةةتت  خاصتت  ت  تكتتف مبلحتتل لعتةكتتة ،    

حبةتتت  أنهتتتا جتتتتا  مملارستتت  لعتتتتفةل لعةكلتتتي اصتتتدر  ذلمةتتت  عكدصتتتدل حلتتتل     

، عذل عكة مةك  لعفةزةتاء أ   طتس وةوفتذ وُةقتتدم علكةتت       لممشةال  لعفةزةائة 

  ااالعتلاي عكتتة لألستاعةال اةتتتب لعتقكةةةتتت ، ولالهتلتام اتولةتتت  مهتارل        لعتةكت

وقتتة رستز مشتتبوع مطدةتتب لعةكتتدم       (.2019ل)لحلباي،اتت اللعتةكتت  لعذلمتتي عتةى ط

ولعبةارةتتتا  فتتتي لععتتتةدية  عكتتتة جقةتتتق مبتتتةأ لعتةكةتتت  متتتن أدتتتل لعتلةتتتن        

ومن ا  فا  لستعتامل لعطاعتال لممةكت      تي،ولإلمقا ، ومولةت  مهتارل  لعتةكت  لعذلم

ت نصتت  لعفةزةتتاء ممهتتارل  لعتتتةك  لعتتذلمي متتن لألوعدةتتا  لممهلتت  لعتتع  تتال      

مددةتتل لالهتلتتام لعةهتتا متتن ختتالل مقتتبرل  لعفةزةتتاء مببلحتتل لعتةكتتة  لممختكفتت    

 .)2012)وزلر  لعتةكةت ، 

 : الدراسات السابقة 
  مدرتتتدع لممعتتتتدةاا   مواوعتتتت لعةةةتتتة متتتن لعبدتتتد  ولعةرلستتتا  لععتتتااق    

لعتةودعددة  ويورها ت مولة  لعتةك  لعذلمي ت لعةكلة  لعتةكةلةت ، وفةلتا ةكتي    

 أاب هذ  لعةرلسا  :
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  :ــا يف    أواًل ــة ودوره ــتحدثات التكنولوجي ــوح املس ــض موا ــات تناول دراس
  :عملية التعلم

( لىل مةبف  يرد  لستخةلم لعتةودعددةا لحلةةة  2019هةفت يرلس  أدة )

مةكتتتة  متتتاي  لعةكتتتدم لحلةامةتتت  متتتن ودهتتت  نظتتتب مةكلتتتي لعةكتتتدم عكلبحكتتت     ت 

لعةاندةتت  ت متتةلرس لعزرقتتاء، وقتتة مت مطبةتتق لممتتوهج لعدصتتفي لعتدكةكتتي ، متتن       

( مةكلتا  88فقب ، طبقت عكة عةو  اكغت  ) 23خالل مطدةب لستبان  مةدن  من 

عتةودعددةتا  أ  يرد  لستتخةلم ل ومةكل  ااممبحك  لعةاندة ، وقة لسة  لعوتائج 

لحلةةة  ت مةكة  ماي  لعةكتدم لحلةامةت  دتاء  اةردت  متدستط ، وقتة أوصتت        

لعةرلستتت  اضتتتبور  مزوةتتتة لممتتتةلرس لحلةدمةتتت  لعةاندةتتت  اتتتاألدهز  ولعتقوةتتتا   

لعتةكةلة  لحلةةة  ذل  لعصك  مباي  لعةكتدم لحلةامةت ، ومتدفل يورل  مةرةبةت      

كلتتتتي لعةكتتتتدم ت لممتتتتةلرس  لممتخصصتتتت  ت مدفةتتتتف لعتةودعددةتتتتا لحلةةةتتتت  ممة  

 لحلةدمة .

( ممةبفتتتت  ولقتتتتع لستتتتتخةلم مةكلتتتتي لعةكتتتتدم  2013وهتتتتةفت يرلستتتت  عكةلتتتتا ) 

عكلعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  مبدافظتتتت  لممفتتتتب،، ومتةكتتتتت لأليل  ت اطاقتتتتت       

( عبتتار  فبعةتت ، 46لتتاال  رئةعتتة  مضتتلوت ) 6مالحظتت  مةدنتت  مقعتتل  لىل 

صتتتتتكت لعوتتتتتتائج لىل أ  ( مةكلتتتتتا ومةكلتتتتت  ، ومد108طبقتتتتتت عكتتتتتة عةوتتتتت  متتتتتن )

لستخةلماستتتخةلم معتتتدةاا  مةودعددةتتا لعتةكتتة  ستتا  متدستتطًا ومبتدستتس  

(، وداء مبمةال ل اال  : لحلاسدمل، وابلمج لعدسائس لممتةةي ،  11.3حعااي اك  )

ودهاز عبى لعبةانتا   ، ولالنرتنتت، ولع ةتة لإلعةرتونتي، ولأتامف لعوقتال، وقتة        

س لممبحك  لعةاندة  ااإلمةانا  لعتع معتل    أوصت اضبور  جتهةز سةع مةلر

 ااستخةلم معتدةاا  مةودعددةا لعتةكة .

ممةبفت  متةى لمةانةت  لعقةتام ااعتجتارمل       (Vick, 2010)وهةفت يرلست  فةت    

لعفةزةائةتتتت  لعةهباائةتتتت  و اوتتتتاء لعتتتتةولئب لعةهباائةتتتت  عتتتتن طبةتتتتق لحملاستتتتا      

عةوت  متن طتالمل     لحلاسداة ، لستتخةمت لعةرلست  لممتوهج لعتجتبةيب طبتق عكتة      

( 54قعتت  لعفةزةتتاء لعةهباائةتت  جبتتامع سدعتتدرليو، وقتتة اكتت  عتتةي أفتتبلي لعةةوتت  ) 

طاعبًا. وقة أسة  لعوتائج أ  مطبةق لعتجارمل لعفةزةائة  عتن طبةتق لحملاستا     

لحلاستتداة  اتتاممخت ل  لالفرتلرتتة  ستتاعة عكتتة فهتت  لممبتتايي لألساستتة  عكةةةتتة 

 ة  مهارل  لعتفةل لعةلي عةى لعطالمل.من لألدهز  لالعةرتونة  ، وعكة مول

ولقع لستخةلم لممعتتدةاا    كةشف عن( ع2010يرلس  لعزهبلني ) وأخلل سةت

لعتةودعددةتت  ت  تتت ل  لعةكتتدم ااممبحكتت  لعةاندةتت  متتن ودتتل نظتتب مشتتبفا      

ومةكلا  لعةكدم ،وقة لستخةمت لعباحة  لمموهج لعدصفي حةت  طبقتت لستتبان     

( مةكل  ومشبف ، وأسفب  لعوتائج عتن ودتدي متةني    124عكة عةو  مةدنت من )

ولر  ت يرد  مدلفب ولستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة ، ووددي لعةةةتة متن   

لممةدقتتا  لعتتع جتتة متتن لستتتخةلمها، سلتتا أابتتتت عتتةم ودتتدي فتتبو، ذل  يالعتت   

 سودل  ل ةم (. –لعتخص  لعدفةفي-إحصائة  مةزى ممتغلل  ) لممسهل 

  :تناولض التعلم الذاتي يف عملية التدريس دراساتثانيًا : 
ةبفتتت  فاعكةتتت  لستتترتلمةجة    مم( 2019هتتتةفت يرلستتت  لحلباتتتي )  وأختتتلل فقتتتة  

عكتتتتتةك  لالعةرتونتتتتي ت مولةتتتت  مهتتتتارمي    D2s مةرةعتتتتة  معتتتتتوة إىل نظتتتتام  
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لالحعاس ااممشةك  ولعتةك  لعذلمي عتةى لعطاعتال لممةكلت  نصت  لعفةزةتاء ت      

ك مهتتتارل   المتتن لختبتتار يردتت  لمتتتت  ةرلس ت أيول  لعدامة  ل لة ، ومةدنتت

طاعبتتا،   30ةةوتت   لعااممشتةك ، ومقةتاس مهتارل  لعتةكت  لعذلمتي، واكغتت  لإلحعاس

 لإلحعتتتاس فتتتتي مولةتتتت  مهارمتتتتي     لالستتترتلمةجة  فاعكةتتتت    جوتائتتتت لعوأفهتتتتب  

ابنامتتتج إعتتتةلي    تتتب  هلةتتت  مطدة ا ت لعةرلست  ااممشتتةك  ولعتةكتت  لعذلمتتتي، وأوصت  

لعتةكتتت  لعذلمتتتي، رل  مةكتتتت  لعفةزةتتتتاء عةتضلتتتتن مقتتتتبر مطبةقتتتتي عتةرةتتتتا مهتتا

مل لممةكلةتتتن فتتتي نصتتت  لعفةزةتتتاء ا لمتتتج لعتولةتتت    الوأهلةتتت  لعتدتتتا، لعطتتت 

ممعتتدةاا   لممهوةت  عتطدةتتب قةرلمهتت  لعتةرةعتتة ، ومةرةبهتت  عكتتة لستتتخةلم ل      

 لعتةودعددة .

فعةت ممةبف  أاب لعتفاعل ا  مودةع لسرتلمةجةا  ( 2013)فت  لهلليرلس  ا أم

وأستتاعةال لعتتتةك  ت  (Web Quest)لعتتتةرةا اتتاعبحال  لممةبفةتت  عتت  لعدةتتال  

مولةتت  مهتتارل  لعتتتةك  لعتتذلمي ولالستتتةةامل لممفتتاهةلي ت متتاي  لعةةلةتتاء عتتةى          

ة  لععتةدية ، وقتة   طالمل لعصف لألول لعةاندق مبدافظ  عوةز  اامملكة  لعةبا

      مت اواء عةي متن لعتةروس ت رتدء لسترتلمةجةا  لعتبحال  لممةبفةت  عت  لعدةتال        

طدةكتت  لممتتةى (، واوتتاء لختبتتار لالستتتةةامل لممفتتاهةلي ومقةتتاس    –) قصتتل  لممتتةى

مهارل  لعتةك  لعذلمي، ومقةاس لساعةال لعتةك ، وطبقت لأليول  عكة عةوت  متن   

تتتائج عتتن ودتتدي أاتتب يلل لحصتتائةا عوتتة معتتتدى      ( طاعتتال، و قتتة أستتفب  لعو  114)

عكلقتتاةةا لممعتتتخةم  ت لعةرلست  عصتتاحل ل لدعتت  لعتجبةبةتت ،   0.05لعةالعت   

مما ةسسة عكة فةاعة  لسرتلمةجةا  لعتةرةا اتاعبحال  لممةبفةت  عت  لعدةتال     

 ت مولة  مهارل  لعتةك  لعذلمي. 

ااكة  عكتتةك  لعتذلمي   ( ممةبف  معتدى لعق2013يرلس  لعزاةةق ) ت ح  سةت

عةى طكب  سكة  لعةكدم لعرتادةت  ت رتدء متطكبتا  لعتةامتل متع لممعتتدةاا        

وقتتة مت مطبةتق لممتتوهج لعدصتتفي، حةت  مت اوتتاء لستتتبان    ، لعتةودعددةت  لحلةةةتت  

( متتن 534متتن )  لممةدنتت  عةوتت  لعةرلستت  عكتتة وزعتتت إىل ةعتت  لاةتتاي، وطبقتتت  

لعبةتتتاعدرةدس ولعةرلستتتا  لعةكةتتتا،  طكبتتت  سكةتتت  لعةكتتتدم لعرتادةتتت  ت معتتتتدى   

وأسفب  لعوتائج أ  معتتدى لعقااكةت  عكتتةك  لعتذلمي عتةى طكبت  سكةت  لعةكتدم         

لعرتادةتتت  ت لجلامةتتت  لألرينةتتت  ستتتا  اةردتتت  مبمفةتتت ، وودتتتدي فتتتبو، يلعتتت   

  ،إحصائةا ا  طكب  لعبةاعدرةدس ولعةرلسا  لعةكةا عصاحل طكبت  لعبةتاعدرةدس  

 ئةا مةزى عةامل لجلوا .وعةم وددي فبو، يلع  إحصا

يردتت  ممارستت  مةكلتتي   ةبفتتمم( 2013هتتةفت يرلستت  لحلجتتامل ولععتتةديق )و

لعرتاة  لإلسالمة  عتولة  مهارل  لعتةك  لعتذلمي عتةى طكبتته  أاوتاء لعتتةرةا      

حةت  مت   ،لعصفي، وعتدقةق هتةف لعةرلست  لستتخةم لعباحةتا  لممتوهج لعدصتفي      

( مةكلتتًا ومةكلتت  متتن مةةبةتت     35أعتتةلي اطاقتت  مالحظتت  مت مطبةقهتتا عكتتة )    

لعرتاةتت  ولعتةكتتة  ت عتتدلء اصتتل، وأستتفب  نتتتائج لعةرلستت  أ  يردتت  ممارستت      

مةكلتتي لعرتاةتت  لإلستتالمة  عتولةتت  مهتتارل  لعتتتةك  لعتتذلمي عتتةى طكبتتته  أاوتتاء  

لعتتتةرةا لعصتتفي دتتاء  متدستتط ، سلتتا أابتتتت عتتةم ودتتدي فتتبو، ذل  يالعتت    

( مةتتزى ممتتتغلل  لجلتتوا، ول تت  ،    α ≤0.05إحصتتائة  عوتتة معتتتدى لعةالعتت  )  

 ولممسهل لعةكلي حدل يرد  لمملارس . 
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( ممةبفتت  فاعكةتت  متتةرةا وحتتة  ت لعةكتتدم    2010سلتتا هتتةفت يرلستت  رلشتتة )  

قائلتت  عكتتة ممارستتا  لعتتتةك  لعتتذلمي عتولةتت  مهتتارل  لعبدتت  لعةكلتتي وحتتال          

مت  لالستتتتطالع عتتتةى مالمةتتتذ لممبحكتتت  لالاتةلئةتتت  مبةةوتتت  شتتتب  لعةتتتدم، حةتتت 

قائلت   مطبةق لمموهج  لعدصفي لعتدكةكي وشبل لعتجبةيب، ومتةكت لأليول  ت 

مطتتدةب وحتتة  متتن وحتتةل  متتوهج  و ،لعةكتتدم ت ياتتبة  ممارستتا  لعتتتةك  لعتتذلم 

لختبتتتار مهتتتارل   ي،رتتتدء ممارستتتا  لعتتتتةك  لعتتتذلم عكتتتدم لممبحكتتت  لالاتةلئةتتت  ت

وتتتائج عتتن  لع وقتتة لستتفب   ي.ومقةتتاس حتتال لالستتتطالع لعةكلتت    يلعبدتت  لعةكلتت 

مسدتتتت  ي، حةتتت رتتتدء ممارستتتا  لعتتتتةك  لعتتتذلم    لعدحتتتة  لممطتتتدر  ت  فاعكةتتت 

 .تةكةلةتت لعلارستتا  لمم ولسعتتااه  لعةةةتتة متتن  عكتالمةتتذ ااممشتتارس  لعفاعكتت    

مولةتت  مهتتارل  لعبدتت    ت يفاعكةتت  ممارستتا  لعتتتةك  لعتتذلم سلتتا لستتفب  عتتن  

 .تالمةذلعوحال لالستطالع عةى  يلعةكل

كةشتتف عتتن لجتاهتتا  لعطكبتت  حنتتد    ( ع2010معتتةديق ) هتتةفت يرلستت  وأختتلل 

اتتاعرتسةز عكتتة اةتت  لألستتا     لستتتخةلم لإلنرتنتتت ت جقةتتق لعتتتةك  لعتتذلمي    

 مبوتتتتتساعةلفةةتتتت ، ولعفةاعةتتتت  لعذلمةتتتت ، ومعتتتتتدى لعطلتتتتدح. وقتتتتة  ،لعوفعتتتتة 

لعةرلستت  لممتتوهج لعدصتتفي، متتن ختتالل لستتتبةا . ومةدنتتت عةوتت  لعةرلستت  لعتتع مت  

ااموت   -طاعبا وطاعب  جبامةت  لحلتا   ضتب     130 ، من لختةارها اصدر  عبرة

عكةشتتتف عتتتن  ttss. وقتتتة وففتتتت لعةرلستتت  لع نتتتامج لإلحصتتتائي   اتتتاجلزلئب -

لعطكبتت  حنتتد   إىل أ  لجتاهتتا نتتتائج لعةرلستت   وقتتة سانتتت  صتتد  لعفبرتتةا .  

  ، ت ل تتتتاال إ ااةتتتتسانتتتتت تدقةتتتتق لعتتتتتةك  لعتتتتذلمي علستتتتتخةلم لإلنرتنتتتتت 

فتبو،   سلا سشفت عن ودتدي  (.معتدى لعطلدح -لعذلمة لعفةاعة  -لعةلفةة )

ت لالجتا  حند لستخةلم لإلنرتنتت ت جقةتق لعتتةك  لعتذلمي حعتال لعتخصت        

 عصاحل طكب  سكة  لعةكدم.

متتتن ختتتالل لعةتتتبى لععتتتااق  ةتتتن حصتتتب لودتتتل لالستتتتفاي  متتتن لعةرلستتتا  

    لععااق  فةلا ةكي :  

 ق عكةرلس  لحلاعة .جةةة مشةك  لعةرلس ، وإابلء لإلطار لعوظب 

   جةةة لمموهج واواء أيل  لعةرلس 
 . لختةار لألساعةال لإلحصائة  لممواسب 
 . لالستفاي  من اة  لممبلدع لعع لستوة  إعةها هذ  لعةرلسا 

 .  لالطالع عكة يرلسا  أدوبة  وعباة  ت مدردع لعةرلس  لحلاعة 
 ق .لالستفاي  من لعوتائج لعع مدصكت إعةها لعةرلس  لععاا 

 وقة متةز  لعةرلس  لحلاعة  عن لعةرلسا  لععااق  فةلا ةكي:

 عفةزةاء ااعةكة  لجلامةة  ااعكة .عةو  لعةرلس  ومتةكت ت طاعبا  قع  ل 

  مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة  عتولة  لعتةك  لعذلميلعرتسةز عكة. 

   مةةا ولقع لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت اتال  حمتاور، وهتي      قةمت قائل

يردتتت  مدفةتتتف لممعتتتتدةاا     - فب لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  لردتتت  متتتد ي)

يردت  لستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت مولةت  لعتتةك         -لعتةودعددة  

 (.لعذلمي
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لمفتتتتا، سةتتتتع لعةرلستتتتا  لععتتتتااق  عكتتتتة أهلةتتتت  متتتتب    ةتضتتتت  ممتتتتا ستتتتبق

، لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت متتتةرةا لعفةزةتتتاء عطاعبتتتا  لممبحكتتت  لجلامةةتتت  

. لألمتتب لعتتذق يعتتا إىل إدتتبلء     لعتتتةك  لعتتذلمي متتن خالأتتا   عكتتة أهلةتت  مولةتت    و

لستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت     ولقتع   لعةرلس  لحلاعة  لعع معتةة ممةبفت   

 جبامة  أم لعقبى.  ت مولة  لعتةك  لعذلمي عةى طاعبا  قع  لعفةزةاء 

 دراسةمنهج وإجراءات ال : 
 لدراسةمنهج ا : 

دصفي لممعدي لعذق ةتلةل ت سع مةكدمتا  واةانتا    لع مت لستخةلم لمموهج

عتتن فتتاهب  مةةوتت  عكتةتتبف عكةهتتا وجةةتتة ورتتةها ومةبفتت  ددلنتتال لعضتتةف   

) لععتتتتبحيي ولعقتتتتد  فةهتتتتا، ممةبفتتتت  متتتتةى لحلادتتتت  إىل إدتتتتبلء مغتتتتلل  فةهتتتتا   

، حةتتت  مت لختةتتتتار هتتتذل لممتتتتوهج عكدقتتتدف عكتتتتة ولقتتتع لستتتتتخةلم     (2008،ورختتتبو  

   عتولة  لعتةك  لعذلمي عةى أفبلي عةو  لعةرلس .لممعتدةاا  لعتةودعددة

 دراسةجمتمـع ال : 
جبامةت  لم   عتدى لألولاممقع  لعفةزةاء امن طاعبا   ةرلس مةد  لتلع لع

 . لعقبى

 دراسة :عينة ال 
قعتتت  اول ت لممعتتتتدى لألعةوتتت  متتتن لعطاعبتتتا  لعالمتتتي ةةرستتتن    متةكتتتت ت  

، وقتتة  هتتت1441-1440عةتتتتام  لعةتتاني جبامةتت  أم لعقتتبى ااعفصتتل لعةرلستتي  لعفةزةتتاء 

 قعلت لعةةو  لىل :

    ( 25عةو  لعةرلس  لالستطالعة  : ولعع مت مقو  لالستتبةا  عكةهتا، واكغتت )

 طاعب .

     ،عةو  لعةرلس  لألساسة : وهي لعع طبقت عكةها أيل  لعةرلست  اةتة مقوةوهتا

 ( طاعب  من لممعتدى لألول اقع  لعفةزةاء.60)وعةيهن

 سةدراال اةأد: 

  تولةت   علستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت      ولقتع ممةبفت    لعةلي لستتبةا  مت

جبامةتت  أم لعقتتبى، وذعتت  اةتتة   لعفةزةتتاء  قعتت  عتتةى طاعبتتا  لعتتذلمي لعتتتةك  

عتتةي متتن لالستتتبانا    وفدتت  ،لالياةتتا  ولعةرلستتا  لععتتااق  عكتتة لالطتتالع 

مت ، ومتتن اتت  لعتتع لهتلتتت اقةتتاس متتةى مدفةتتف لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  

فب ليردت  متد  )حماور( عبار ، مدزعت عكة االا  20لستبةا  مةد  من )عةلي إ

يرد   -يرد  مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة  -لممعتدةاا  لعتةودعددة 

(. سلتتتا هتتتد لستتتتخةلم لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت مولةتتت  لعتتتتةك  لعتتتذلمي 

 (:1مدر  ت لجلةول لعتاعي )دةول 

 لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  عولق حماور لستبةا : ( 1دةول)

 ل ةبارلع عةي بان لالست حماور 

 8 - 1من  فب لممعتدةاا  لعتةودعددة ليرد  مد 1

 12-9من  يرد  مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة  2

 20-13من  يرد  لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مولة  لعتةك  لعذلمي 3
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 ةتل لإلداات  عك  ةكتت ار  مددب  وستاعب ، ومت ( عب20من ) لالستبةا  وعقة مةد 

لعتتةردا  عةتتل عبتتار  متتا اتت   ، ومتترتلوح ال[ –أحةانتتًا  –ت اتتال  معتتتدةا  م نةتت  

( 3( يرد ، أق أ  لعةبارل  ةةتد  مدزةتع يردامهتا عكتة هتذل لعودتد: نةت )       1 -2 -3)

 .( يرد  ولحة 1ال ) –( يردتا 2أحةانًا)  –يردا 

 يانحساب صدق وثبات االستب : 
 لعتاعي :حعامل مت  ةا عكتدقق من صة، لالستب

 اصتدرمل لممبةئةت  عكتة للدعت       بةا ) لعصة، لعظاهبق( : مت عبى لالست

وذعت    ،من لحملةل  لممختصت  ت لتال لعفةزةتاء وطتب، متةرةا لعفةزةتاء      

ةبارل ، عكصةاا  لعكغدة  سالم  لعمن حة   ةا ،رلئه  حدل لالستبرإلعطاء 

لعتةتتتتةةال   ءدتتتتبلإمت وقتتتتة ، لعتتتتي موتلتتتتي لعةتتتتل ومتتتتةى مواستتتتبتها عكلدتتتتدر

أختبى اوتتاء عكتتة   وحتذف عبتتارل  ،وإعتتاي  صتةاا  اةتت  لعةبتتارل   لممقرتحت ،  

 . مالحظا  لحملةل 

    لالمعا، لعةلخكي (: مت حعامل مةامل لالرمبا  )السد ( ا  يردتا  ستل (

عكتتة طاعبتتا  لعةةوتت     ولعةردتت  لعفةكةتت  عتتل     ةا لالستتتب  عبتتار  متتن عبتتارل    

( ةدرت  مةتامال     2ولجلتةول لعتتاعي)   ( طاعب ، 25طالعة ، وعةيهن )لالست

 لالرمبا .

 ( لالمعا، لعةلخكي ا  سل عبار  ولعبةة لعذق موتلي إعةل2دةول)

 لعبةة لعةاع  لعبةة لعةاني لعبةة لألول

 مةامل لالرمبا  رق  لعةبار  مةامل لالرمبا  رق  لعةبار  مةامل لالرمبا  رق  لعةبار 

1 0.68 5 0.71 13 0.69 

2 0.71 6 0.69 14 0.67 

3 0.69 7 0.68 15 0.72 

4 0.68 8 0.70 16 0.68 

  9 0.69 17 0.70 

  10 0.72 18 0.70 

  11 0.68 19 0.72 

  12 0.71 20 0.68 

( 0.68) اتت قتة  مةتتامال  لالرمبتتا  مبلوحتتت  أ  متتن لجلتتةول لععتتااق ةتضت   

ومشتتل إىل لالمعتتا،   ،(0.05عوتتة معتتتدى يالعتت  )  ًاإحصتتائة أنهتتا يلعتت  و ،(0.72إىل )

لعةلخكي ا  سل عبار  ولعةرد  لعةكة  عكبةة لعذق موتلي إعةل، مما ةشتل إىل  

 اصة، لالمعا، لعةلخكي ةا متتع لالستب

ولعةردتتت  لعةكةتتت   يردتتتا  لحملتتتاورسلتتتا مت حعتتتامل مةامتتتل لالرمبتتتا  اتتت   

( ةدرتتت    3ولجلتتتةول )   ،عكتدقتتتق متتتن لالمعتتتا، لعتتتةلخكي إلاةتتتاي     بةا عالستتتت

 :مةامال  لالرمبا 

 (  لالمعا، لعةلخكي ا  لألاةاي ولعةرد  لعةكة  عالستبةا 3دةول)

 مةامل لالرمبا . لعبةة

 0.71 لألول

 0.73 لعةاني

 0.70 لعةاع 
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ات  يردتا    قتة  مةتامال  لالرمبتا     أ  نالحتي   عتااق من لجلةول لعةتض  

عوتة   ًاإحصتائة  أنهتا يلعت   ( و0.73( إىل )0.70) لحملاور ولعةرد  لعةكة  مبلوحت ا 

( ومشتتل إىل لالمعتتا، لعتتةلخكي اتت  ستتل اةتتة متتع لعةردتت      0.05معتتتدى يالعتت  ) 

 اصة، لالمعا، لعةلخكي . ةا ، مما ةشل إىل متتع لالستبةا لعةكة  عالستب

 يان:معامل ثبات االستب 
 يعتت ةاااستتتخةلم م ،ةبتتا لعمت حعتتامل مةامتتل عكتدقتتق متتن ابتتا  لالستتتبةا   

، وطبقتتتتتتت عكتتتتتتة طاعبتتتتتتا  لعةةوتتتتتت   (sltrr erSccafaSTS) أعفتتتتتتا سبونبتتتتتتا 

  ةتن ومما ةةل عكة مةامل ابا  مبمفع ،  0.90 ت قةلتلوقة اكغ لالستطالعة ،

 . ةا مطبةق لالستب لعةق  ت نتائج

 بحث :اإلجابة على أسئلة ال 
  وذعتت، لعةرلستت   لعفبعةتت  أتتذ ستتئك لأللععتتسلل لعتتبئةا ولإلدااتت  عكتتة مت 

، و  ةن مدرة  ذع  ةةو  لعق أدامل عول أفبلي ذلع بةا لالستمطبةق من خالل 

 فةلا ةكي :

 ول:إلجابة على السؤال األا  
قعتتت  لعفةزةتتتاء افب لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ليردتتت  متتتدمتتتا  :ةتتتو  عكتتتةو

 جبامة  أم لعقبى؟.

تدكةتل  عولعوعتال لممئدةت     مت حعتامل لعتةتبلرل   وعإلداا  عكة لععسلل لععااق 

سلتتا ةدرتت  لجلتتةول  ،قعتت  لعفةزةتتاءافب لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ليردتت  متتد

(4:) 

 قع  لعفةزةاءافب لممعتدةاا  لعتةودعددة  ليرد  مد: حمدر  (4دةول)

 لعةبارل  رق 

 60يردتت  لممدلفق    = 
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 مدلفق

ة مدلفتتق حلتت

 ما

 ال مدلفق

1 

متضلن لعقاعا  لعةرلسة  لععبدر  

 لعتفاعكة  وأيول  مدفةفها.

 34 7 19 ك

2.100 0.773 55.7 3 

% 22.1 30.3 34.6 

2 

ةع  لعبةئتت  لعتةكةلةتت  مبقدمتتا  متت

مةودعددةتتتتتا لممةكدمتتتتتا  )لعشتتتتتبة    

 لعةوةبدمة (

 37 8 15 ك

1.900 0.617 43.1 4 % 11.1 33.3 55.6 

3 

اعا  ا  طالاة  مض  مت مصلة  ق

 لدهز  سلبةدمب و اوة  مةكدمامة 

 14 14 32 ك

2.113 0.909 70.1 2 

% 55.6 32.2 12.2 

4 

ةددتتتة فوةتتتي مقوةتتت  متخصصتتتد   

عالستتتتةان  اهتتت  ت يعتتت  لعةلكةتتت  

 لعتةكةلة 

 20 3  ك

2.500 0.922 79.3 1 % 57.4 22 10.6 

 2.10 متدسس إساعي لحملدر لألول

 0.68 حنبلف لممةةارقلال

 % 70.93 لعوعب  لممئدة  %

( أ  يرد  متدلفب لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  اقعت      4ةتض  لجلةول لععااق )

( ولحنتتتتبلف 2.10مبتدستتتتس حعتتتتااي ) ،لعفةزةتتتتاء جبامةتتتت  أم لعقتتتتبى متدستتتتط 

 %(.69.93( واوعب  )0.68مةةارق قةر  )
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وةتتتت  متخصصتتتتد   وعقتتتتة دتتتتاء ت لممبمبتتتت  لألوىل عبتتتتار  )ةددتتتتة فوةتتتتي مق   

، وت لعبمبت  لعةانةت    %79.3(اوعتب    عالستتةان  اهت  ت يعت  لعةلكةت  لعتةكةلةت      

مت مصتتلة  قاعتتا  اتت  طالاةتت  مضتت  لدهتتز  سلبةتتدمب و اوةتت       حكتتت عبتتار  ) 

متضتتلن لعقاعتتا  ، ودتتاء  ت لممبمبتت  لعةاعةتت  عبتتار  )  %70.1( اوعتتب  مةكدمامةتت  

. وأختتتلل حكتتتت %55.7( اوعتتتب  هتتتا لعةرلستتتة  لععتتتبدر  لعتفاعكةتتت  وأيول  مدفةف

 .  %43.1( اوعب  ةع  لعبةئ  لعتةكةلة  مبقدما  مةودعددةا لممةكدما عبار  )م

ةتض  وددي قصدر ت يعت  لعبةئت    ومن خالل لستةبلى عبارل  هذل لحملدر 

لعتةكةلة  ااممعتدةاا  لعتةودعددةت .  ومتفتق هتذ  لعوتةجت  متع نتتائج يرلست         

ولعتع  (Vick, 2010) و (2010 ،)لعزهبلنتي (، 2013،)عكةلتا ،  (2019سال من: )أدة، 

اتتتتاألدهز  ولعتقوةتتتتا    ولجلامةتتتتا اضتتتتبور  مزوةتتتتة لممتتتتةلرس  أستتتتة  عكتتتتة  

 افبوعها لممختكف . لعةكدم قبرل لعتةكةلة  لحلةةة  ذل  لعصك  مب

وقة مةزى هذ  لعوتةج  لىل رةف لعدعي ا هلة  لممعتدةاا  لعتةودعددة  

ع  لعةلكة  لعتةكةلة ، سلا أ  طبةة  ماي  لعفةزةتاء لعتع   ويورها لممه  ت ج

متةتتل لىل مضتتخ  لممةكدمتتا  ولممفتتاهة  لعةكلةتت  ، لىل دانتتال أ  اةتت  لألدهتتز       

 ولممدلي قة مةد  مةكف  ومتطكال مهارل  خاص  عكتةامل مةها. 

 ثاني:إلجابة على السؤال الا  
طاعبتا    مةرةا تما يرد  مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة   :ةو  عكةو

 جبامة  أم لعقبى؟.قع  لعفةزةاء 

تدكةتل  عولعوعتال لممئدةت     مت حعتامل لعتةتبلرل   وعإلداا  عكة لععسلل لععااق 

سلتتتا  ،يردتت  مدفةتتف اةتتت  لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت متتتةرةا لعفةزةتتاء     

 (:5ةدر  لجلةول )

ت ( أ  يردتتت  مدفةتتتف لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت    5لجلتتتةول )متتتن ةتضتتت  

مبتدستس حعتااي    ،اعبا  قع  لعفةزةتاء جبامةت  أم لعقتبى متدستط     ط مةرةا

 %(. 54.267( واوعب  )0.65( ولحنبلف مةةارق قةر  )1.68)

لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  لستاعةال     وعقة دتاء ت لممبمبت  لألوىل عبتار  )مقتةم    

، وت لعبمبت  لعةانةت    %77.1تةك (اوعتب  عاعةت  اكغتت   متةةي  مزةة متن فاعكةت  لع  

(  حل لعتلارةن ولعتطبةقتا  معتخةم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت ر  )حكت عبا

مدفتتتف ، ودتتتاء  ت لممبمبتتت  لعةاعةتتت  لعةبتتتارم  )%56.3اوعتتتب  متدستتتط  اكغتتتت 

دفتتتتتتف لممعتتتتتتتدةاا   ، ملممعتتتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتتتت  ت شتتتتتتبح لحملارتتتتتتبل    

ةتتت  . وحكتتت رلاةتتًا لعةبتتارم  )  %54.2( اوعتتب  عتةودعددةتت  ت لعتتةلي لحملارتتبل  

 ، لستتخةلم لعتودع ت طب، لعتتةرةا  مبتا ةتتالءم متع لممعتتدةاا  لعتةودعددةت       

. وت لممبمبتتت   %50.0لدتتتبلء لعتجتتتارمل لعةكلةتتت ( اوعتتتب   لحملاستتتا  لحلاستتتداة   ت

لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت مولةتت  لممفتتاهة    دفتتفمل امعتت  حكتتت لعةبتتار  ) 

ةتتت  مدفةتتف لممعتتتدةاا    % ، وأختتلل دتتاء  لعةبتتار  )  47.9( اوعتتب  ةتت  لعفةزةائ

 . لعتةودعددة  عتقدة  لعتدصةل لعةرلسي
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 مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مةرةا لعفةزةاء: حمدر (5دةول)

 لعةبارل  رق 
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5 

عتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت  مدفتتف لمم

 شبح لحملاربل  

 30 20 15 ك

1.625 0.806 54.2 3 

% 10 34.4 45.6 

6 

ةتتت  لعتوتتدع ت طتتب، لعتتتةرةا  مبتتتا     

 ةتالءم مع لممعتدةاا  لعتةودعددة 

 33 13 14 ك

1.500 0.632 50.0 4 

% 25.0 18.8 56.3 

7 

ةت  مدفةف لممعتدةاا  لعتةودعددة  

 عتدصةل لعةرلسيعتقدة  ل

 35 20 10 ك

1.300 0.599 41.9 6 

% 12.5 25.0 62.5 

8 

لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت   دفتتفم

 ة لعفةزةائمولة  لممفاهة  

 44 5 11 ك

1.438 0.629 47.9 5 

% 25.0 6.3 68.8 

9 
 لحملاستتتتا  لحلاستتتتداة   ت لستتتتتخةلم

 لدبلء لعتجارمل لعةكلة 

 30 16 14 ك

1.500 0.632 50.0 4 

% 17.5 21 61.5 

10 

دفتتف لممعتتتدةاا  عتةودعددةتت  ت   م

 لعةلي لحملاربل  .

 40 5 15 ك

1.625 0.806 54.2 3 

% 30 20 50 

11 

معتخةم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت 

 .حل لعتلارةن و لعتطبةقا 

 34 9 17 ك

1.688 0.704 56.3 2 

% 33 12 55 

12 

ةاا  لعتةودعددةتتتتتت  لممعتتتتتتتد مقتتتتتتةم

لستتتاعةال متةتتتةي  مزةتتتة متتتن فاعكةتتت    

 تةك لع

 0 12 48 ك

2.313 0.873 77.1 1 % 

92.5 7.5 0 

 1.68 متدسس إساعي لحملدر لألول

 0.65 لالحنبلف لممةةارق

 % 54.267 لعوعب  لممئدة  %

ةتضت  قكت  لهتلتام أعضتاء هةئت       ومن ختالل لستتةبلى عبتارل  هتذل لحملتدر      

اقعتتتت  لعفةزةتتتتاء اتدفةتتتتف لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ت متتتتةرةا لعتتتتتةرةا 

 طاعبا  قع  لعفةزةاء، وقة ةةزى ذع  لىل:

          متتا مدصتتكت عتتتل نتةجتت  لععتتتسلل لععتتااق متتتن ودتتدي قصتتتدر ت يعتت  لعبةئتتت

 لعتةكةلة  ااممعتدةاا  لعتةودعددة 
      قك  وعي أعضاء هةئ  لعتةرةا ا هلة  مدفةتف لممعتتدةاا  لعتةودعددةت

 ا لعفةزةاءت مةرة
  قك  خ   أعضاء هةئ  لعتةرةا ت لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة 
    طبةة  لحملتدى لعةكلي ممقبرل  لعفةزةاء وسةب  لممةكدما  فةها وطدأتا قتة

 وتتع لألعضتتاء متتن مطبةتتق لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  عتتتالت هتتةر لعدقتتت        

 ولجلهة.

(، 2019ة، ومتفتتتتتق هتتتتتذ  لعوتةجتتتتت  متتتتتع نتتتتتتائج يرلستتتتت  ستتتتتال متتتتتن )أدتتتتت      

، ولعتتع لستتة  عكتتة فةاعةتت   (Vick, 2010) ،(2010 ،)لعزهبلنتتي (،2013)عكةلتتا ،

لعتتتتةرةا ااممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  مقارنتتت  ااعطبةقتتت  لعتقكةةةتتت ، ولعتتتع    

 أوصت ا هلة  مدفةفها ت مةرةا لعةكدم.

 لإلجابة على السؤال الثالث 
ت مولةت  لعتتةك    يرد  لستخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت     : ماةو  عكةو

 .جبامة  أم لعقبى لعفةزةاء  قع  لعذلمي عةى طاعبا 
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تدكةتل  عمت حعتامل لعتةتبلرل  ولعوعتال لممئدةت      لععتسلل لععتااق    عنوعإلداا  

 يرد  لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مولة  لعتةك  لعذلمي عةى طاعبتا  

 (:6)سلا ةدر  لجلةول ، لعفةزةاء  قع 

 لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مولة  لعتةك  لعذلميدر حم: ( 6دةول)

 لعةبارل  رق 

 60يردتت  لممدلفق    = 
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13 

مولة  لممعتدةاا  لعتةودعددة  عكة  معاعة

 لعذلمي لعتةك  مهارل 

 - 12 48 ك

2.313 0.873 77.1 1 

% 92.5 7.5 - 

14 

لممعتدةاا   لعتةودعددة  ت  مكبة  معاه  

 يلحتةادام

 19 14 27 ك

1.900 0.817 50.0 3 

% 40 27 33 

15 

مقتتتةم لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  لستتتاعةال 

 متةةي  مزةة من فاعكة  لعتةك 

 - 12 48 ك

2.313 0.873 77.1 1 

% 92.5 7.5 - 

16 

معتتتتاعة لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  عكتتتتة 

 لالستقالعة  ولالعتلاي عكة لعوفا

 10 20 35 ك

2.110 0.873 66.7 2 

% 44.5 33.3 22.2 

17 

مدفف لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مولة  

 لممفاهة  لعفةزةائة 

 44 5 11 ك

1.438 0.629 43.1 5 

% 25.0 6.3 68.8 

18 

ستتا  لحلاستتداة   ت لدتتبلء   عتتتخةم لحملام

 لعتجارمل لعةكلة 

 30 16 14 ك

1.500 0.632 47.9 4 

% 17.5 21 61.5 

19 

مدفتف لممعتتتدةاا  عتةودعددةتت  ت لعتتةلي  

 لحملاربل  .

 10 20 35 ك

2.110 0.873 66.7 2 

% 44.5 33.3 22.2 

20 

معتخةم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت حتل  

 ا .لعتلارةن و لعتطبةق

 44 5 11 ك

1.438 0.629 43.1 5 

% 25.0 6.3 68.8 

 1.71 متدسس إساعي لحملدر لألول

 0.69 لالحنبلف لممةةارق

 % 56.422 لعوعب  لممئدة  %

( أ  يردت  لستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت مولةت       6)ر  لجلةول دة

 ،متدستتتط  أم لعقتتتبىجبامةتتت  لعفةزةتتتاء  قعتتت  لعتتتتةك  لعتتتذلمي عتتتةى طاعبتتتا    

 %(. 56.422( واوعب  )0.69( ولحنبلف مةةارق قةر  )1.71مبتدسس حعااي )

لممعتدةاا  لعتةودعددة  عكتة   وعقة داء ت لممبمب  لألوىل لعةبارم  )معاعة

مقتةم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  لستاعةال متةتةي       ، لعتذلمي  لعتةك  مولة  مهارل 

% ، وت لممبمبت  لعةانةت  دتاء     77.1ةت  اكغتت   ( اوعتب  عاع مزةة من فاعكة  لعتتةك  

لعةبتتارل  )معتتاعة لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  عكتتة لالستتتقالعة  ولالعتلتتاي عكتتة  

( اوعب  متدستط   مدفف لممعتدةاا  عتةودعددة  ت لعةلي لحملاربل لعوفا، 

لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ت  مكبةتتتت  % . وحكتتتتت لعةبتتتتار  )معتتتتاه  66.7اكغتتتتت 

عتتتخةم % . سلتتا دتاء  لعةبتار  )م  50.0عةتا اوعتتب  متدستط  اكغتت    ي( االحتةادتام 

( ت لممبمبتت  لعبلاةتت  اوعتتب    لحملاستتا  لحلاستتداة  ت لدتتبلء لعتجتتارمل لعةكلةتت     

مدفف لممعتتتتتدةاا  لعتةودعددةتتتت  ت مولةتتتت  %. وأختتتتلل حكتتتتت لعةبتتتتارم )47.9

و معتتتخةم لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ت حتتل لعتلتتارةن      ، لممفتتاهة  لعفةزةائةتت   

ومتن ختالل لستتةبلى عبتارل  هتذل       % .43.1( اوعب  موخفض  اكغتت  لعتطبةقا 

أعضاء هةئ  لعتتةرةا اقعت  لعفةزةتاء ت لستتخةلم     لستخةلم ةتض  قك  لحملدر 

عتةى طاعبتامهن ،عكتة لعتبا       لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت مولةت  لعتتةك  لعتذلمي   
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ذلمي وممةزلمتتل متتن لمفتتا، نعتتب  ستتبل  متتن لعطاعبتتا  عكتتة أهلةتت  لعتتتةك  لعتت     

 لعةةةة . وقة ةةزى ذع  لىل:

      لألعضاء مةدي  عكة مطبةق لعطبةق  لعتقكةةةت  ت لعتتةرةا، ولعتع مةتلتة

 اةرد  سبل  عكة لممةك  

   لعتقتتاي أعضتتاء هةئتت  لعتتتةرةا ل  لعطبةقتت  لعتقكةةةتت  معتتاعةه  أسةتتب ت

 ربس علكة  لعتةرةا

     ةك  لعتتتذلمي عتتتةى  قكتتت  وعتتتي أعضتتتاء هةئتتت  لعتتتتةرةا ا هلةتتت   مولةتتت  لعتتتت

 لعطاعبا ، ويور مقبرل  لعفةزةاء ت مولةتل .

ومتفتتق لعوتتتائج لععتتااق  متتع نتتتائج لعةرلستتا  لععتتااق  لعتتع أستتة  عكتتة          

لعةةةتتة متتن لمملةتتزل  لعتتع جققهتتا لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  عتولةتت  مهتتارل     

ق، (  و )معتةدي 2010لعتةك  لعتذلمي عتةى لممتتةكل  ، سةرلست  ستال متن : )رلشتة،        

، ممتتتا (2018 ،)لحلباتتتي ( و2013، و )لحلجتتتامل ولععتتتةديق،   (2013فتتتت  لهلل، )( و2010

ةسستتة عكتتة لعةالقتت  لعقدةتت  اتت  لممعتتتدةاا  لعتةودعددةتت  ومولةتت  مهتتارل        

  لعتةك  لعذلمي.

  نتائج الدراسةملخص 
  ةن مكخة  نتائج لعةرلس  سلا ةكي :

  ( قعتت  ااا  لعتةودعددةتت  فب لممعتتتدةليردتت  متتدلمفتتا، أفتتبلي لعةةوتت  عكتتة أ

، ممتتا %(69.93) جبامةتت  أم لعقتتبى( ستتجكت نعتتب  متدستتط  اكغتتت   لعفةزةتتاء 

 ةشل لىل أ  لعبةئ  لعتةكةلة  حباد  عةعلها ااممعتدةاا  لعتةودعددة . 

 (ت يردت  مدفةتف لممعتتدةاا  لعتةودعددةت      لمفا، أفبلي لعةةو  عكة حمدر

ى(. اوعتب  متدستط  اكغتت    جبامةت  أم لعقتب  طاعبتا  قعت  لعفةزةتاء     مةرةا

(54.267 .)% 

    ( يردت  لستتخةلم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت      لمفا، أفبلي لعةةوت  عكتة حمتدر

جبامةت  أم لعقتبى( وقتة    لعفةزةتاء   قع  ت مولة  لعتةك  لعذلمي عةى طاعبا 

 %(. 56.422)حققت لممدلفق  نعب  مبمفة  لىل حة ما، اكغت  

 التوصيات : 
، اةت  لعتدصتةا    ورتع  مت ومفعتلهاا  واقشتتها وم لعةلرست   نتائج ردء ت

 :أهلها من

  ومدفل ،لعتةودعددة  لممعتدةاا    قع  لعفةزةاء منحادا مدفل ربور 

لعتةودعددة   لممعتدةاا  اتدفةف معل  لعع بشبة لمماية  ولع لإلمةانةا 

 .فةاع  اصدر  مهاولستخةل
  دةاا  لممعتتتتتت مطبةقتتتتتا  متتتتتع كتفاعتتتتتلقعتتتتت  لعفةزةتتتتتاء ع طاعبتتتتتا  مهةئتتتتت

 .لعتةودعددة 
  لممعتتتدةاا   متع  تةامتل اقعت  لعفةزةتتاء عك أعضتاء هةئتت  لعتتةرةا    ةرةالمت

ها عتولةت  مهتارل  لعتتةك     لستتخةلم  ت يورهت   مطتدةب اهتةف   ،لالعةرتونةت  

 لعذلمي عةى طاعبامهن.
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     لنشاء مبسز ااجلامة  ةةوة مبصاير وأساعةال لعتةك  لعتذلمي، حبةت   ةتن

 لالستفاي  موها.عةل من لألسامذ  ولعطاعبا  

 :املقرتحات 
    إدتتتبلء يرلستتت  جتبةبةتتت  عتتتن أاتتتب لستتتتخةلم لممعتتتتدةاا  لعتةودعددةتتت  ت

 مولة  مهارل  لعتةك  لعذلمي عةى طاعبا  قع  لعفةزةاء جبامة  أم لعقبى .
   إدتتبلء يرلستت  عتتن فاعكةتت  ابنتتامج متتةرةيب مقتترتح ألعضتتاء هةئتت  لعتتتةرةا

لم لممعتتدةاا  لعتةودعددةت  ت   اقع  لعفةزةتاء جبامةت  أم لعقتبى، الستتخة    

 مولة  مهارل  لعةك  لعذلمي .

 املـــراجع: 
( يرد  لستخةلم لعتةودعددةا لحلةةة  ت مةكة  ماي  لعةكدم 2019أدة، رلمي مبوح حملدي ) -

لحلةامة  من وده  نظب مةكلي لعةكدم عكلبحك  لعةاندة  ت مةلرس لعزرقاء، رساع  مادعتل 

 دامة  لعشب، لألوسس، علا ، لألري . دم لعرتادة ،سكة  لعةكال موشدر ، 

( مدفةتتف لعتقوةتت  لحلةةةتت  فتتي لعةلكةتت  لعتةكةلةتت  فتتي لمملكةتت  2018رل ستتبور، نتتدر  هتتايق ) -

لك  لعةكدم لعرتادة  لعةباةتت  لععتتةدية  ويورهتتا فتتي جعتت  أيلء لممةكلتت  ولعطكبتت ، 

  18.(،2) 4 ،ولعوفعة 

طبلئق مةرةا لعفةزةاء مفاهة  ومطبةقا  (. 2009لاد سةةةق، عبةلهلل و لعبكدشي، سكةلا  ) -

 ، يلر لممعل  عكوشب، علا . علكة 

 لمموةا.، يلر لأةى عكوشب، لشةاعةا  حدل مةودعددةا لعتةكة  (.5200أم ، زةوال حملة ) -

 ، لعةدةت.مفهدم لعتةّك  لعذلمي(. 2007لعبةبق، طار،) -

، لعتةكة  لعذلمي: رخلة  مطبةقة  مةودعددة  متقةم (. 2014سب ا ، وعبةلعبحة ، هواء) اةةب، -

 عا  لعةتال، لعقاهب .

(.أاتب مةرةتا متاي  لعكغ  لعةباة  2017اتبسا ، سفتة سلتالا وعبةلجلبتار، ستةوارةا سلتال ) -

فةةتب لإلاةلعي عتةى طكب  ااستتخةلم لحلدستب  لععتدااة  فتي مولةت  مهتارل  لعتةكت  لعذلمتي ولعت

، لكت  لعةكتدم لعرتادةت  ولعوفعتة لعصتف لعةاع  لألساسي فتي لممةلرس ل اصت  ااألري ، 

 .570 -544، ص (4)25لجلامةت  لإلسالمة  اغتز ، 

   5/2020/  9مت لعةخدل اتارة  (. ماذل مةبف عن موهج موتعدرق لعتةكةلي ، 2015لعتكدلمي، رشةة ) -

www.TSw-SBrf.frr 

 ، لعقاهب : يلر لعةتال.مةودعددةا  لعتةكة ، معتدةاامها ومطبةقامها(. 2009لعتديرق، عدى حع ) -

يلر لعكسعس  عكوشب،  ، مةخل لىل لعتةك  لعوشس(. 2018مدةج، سكةلا  ولعزهبلني، عكي خكف ) -

 لمموصدر .

لعةاع  عتقوةا  لعتةكة ، سكة  ل كةج، لممسمتب لعةوعي (. 2015)لجللةة  لعةلانة  عتقوةا  لعتةكة  -

 .مارس  26-25سكطو  علا ، 

(. فاعكةت  لستتخةلم لسترتلمةجة  لعدةتال عتتةرةا لألحةاء 2017م اوتت عبتة لعةتبة )اللجلهوتي، أحت -

 ل ك  لعرتادة ت مولة  لعتفةل لعتدعةتةق ولالجتا  حندهتا عتةى طاعبتا  لعصتف لعةتاني اتاندق، 

 ..6 -  37،ص. 3، لكة 

(. يرد  ممارس  مةكلي لعرتاة  لالسالمة  مولة  مهارل  2013لحلجامل، ناةل ولععةديق، خاعة ) -

لك  دامة  لعوجاح عكةكدم لعتةك  لعذلمي عةى طكبته  أاواء لعتةرةا لعصفي ت عدلء اصلل، 

 . 1894-1873، ص 9،لإلصةلر  27، ل كة لإلنعانة 

عكتةك   D2s(. فاعكة  لسرتلمةجة  مةرةعة  معتوة إىل نظام 2019لحلباي، عبةلهلل عدلي ) -

لالعةرتوني ت مولة  مهارمي لإلحعاس ااممشةك  ولعتةك  لعذلمي عةى لعطاعال لممةكل  نص  

،  16، لكةلك  دامة  لعشارق  عكةكدم لالنعانة  ولالدتلاعة لعفةزةاء ت دامة  ل لة ، 

 .217-190،ص  2لعةةي
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(. ولقع لممعتدةاا  لعتةودعددة  ااممةاهة لألزهبة  ولحلاد  2008لة دااب)خكف لهلل، حم -

 .112-84ص  ، 22، عةي لك  سكة  لعرتاة  دامة  لألزهب القتوائها ت ردء لممتغلل  لعةصبة  ،

ولقع لعتقوةا  لعبقلة  ت يع  لعتطدر لممه  ممةكلا  لعبةارةا ، رساع   .(2015لعبلد ، ندلل ) -

 ، دامة  لألمل  ندر ، لعبةاى.سكة  لعرتاة ل موشدر  ، مادعتل ا

(. مةرةا وحة  ت لعةكدم قائل  عكة ممارسا  لعتةك  لعذلمي مولة  2010رلشة، حملة رلشة) -

سكة  لعرتاة  دامة  مهارل  لعبد  لعةكلي وحال لالستطالع عةى مالمةذ لممبحك  لالاتةلئة ، 

 36-4، صاوها

(. معتدى لعقااكة  عكتةك  لعذلمي عةى طكب  سكة  لعةكدم لعرتادة  2013،اةا  حملة ) لعزاةةق -

ت لجلامة  لألرينة  ت ردء متطكبا  لعتةامل مع لممعتدةاا  لعتةودعددة  لحلةةة . رساع  

 ، لجلامة  لألرينة ، علا  .سكة  لعةكدم لعرتادة ال موشدر ،  مادعتل

لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت  ت ل  (. ولقع لستخةلم 2010لعزهبلني، رة  سةة أدة) -

ااممبحك  لعةاندة  من وده  نظب مشبفا  ومةكلا  لعةكدم مبة  لممةبم . رساع   لعةكدم

 . سكة  لعرتاة ، دامة  أم لعقبقال موشدر ،  مادعتل

، مبسز لعتفةل ولعبد  لعةكلي(. 2008لععبحيي، حعن ورل ااعال، عةكة وعبة لعبشةة حافي ) -

 ي، دة : مبسز لعوشب لعةكلي جبامة  لممك  عبة لعةزةز.لعوشب لعةكل

، يلر لعبةلة  عكوشب، ولعتةكة  العالملعدسائس لممتةةي  ت ل(: 2018سالم ، عبة لحلافي حملة ) -

 علا .

(.  مصدر معتقبكي عةور لعتةكة  لالعةرتوني ت جقةق مةافس لعفبص 2007سكة ، هامن خاعة ) -

  دامة  اوها. سكة  لعرتاة ،صب. رساع  يستدرل  ال موشدر ، ت لعتةكة  لعةام مب لعتةكةلة 

ل ك  لالعةرتونة  ممبسز (. مقةم  ت لممعتدةاا  لعتةودعددة ، 2015لعصالح، مامب لممغاورق) -

 . 7، لجلامة  لالسالمة ، از ، لعةةي لعتلةز ولعتةكة  لالعةرتوني

 ، يلر أسام ، علا .لحلةة لممةّك  ولسرتلمةجةا  لعتةكة  (. 2009عاطف، لعصةفي) -

 . لعقاهب : يلر لعفةب لعةباي.اةئا  لعتةك  لعتفاعكة (.  2014عزمي، نبةل داي) -

( ولقع لستخةلم مةكلي لعةكدم عكلعتدةاا  لعتةودعددة  مبدافظ  لممفب،، 2013عكةلا ، عكي) -

 سكة  لعرتاة  لك  دامة  رل لعبةت، لألري .

رد  لستتخةلم لعتقوةا  لعتةكةلة  ت مةرةا لعرتاة  (: ي2018لعةوزق، طالل مبول  خكف ) -

لالسالمة  عكلبحك  لممتدسط  من وده  نظب لممةكل  فع يوع  لعةدةت، رستاع  مادعتل ال 

 موشدر  ، دامة  رل لعبةت، للألري .

(. مطدةب لعتةكة  لعةاعي لععةديق عكة ردء اة  2008لعةوقبق، عبة لعةزةز سكطا ) -

ودعددة ، لممسمتب لعقدمي لععودق ل اما عشب. حند خط  لسرتلمةجة  لممعتدةاا  لعتة

 لعقاهب . ،دامة  ع  مشا، عكتةكة  لجلامةي لعةباي

(. يرد  لستخةلم لممعتدةاا  لعتةودعددة  ت ابلمج لعتةكة  لممعتلب 2013عدى، مول سةةة ) -

لسا  لعرتادة  لك  دامة  لعقةس لممفتدح  ألحبا  ولعةرت لجلامةا  لعفكعطةوة ، 

 . 158-133، مشبةن لألول .ص ص 4، لعةةي 1، ل كة ولعوفعة 

(. أاب لعتفاعل ا  مودةع لسرتلمةجةا  لعتةرةا ااعبحال  2013فت  لهلل، موةور عبة لععالم ) -

( وأساعةال لعتةك  لممفضك  ت مولة  مهارل  لعتةك  لعذلمي  bSe srSsSsلممةبفة  ع  لعدةال )

 . 144-107، لعبةاى، ص 40، لعةةي ك  رساع  لعرتاة  وعك  لعوفال، ولالستةةامل

فاعكة  ابنامج قائ  عكة  (.2015)حمفدف، عبة لعبخلوف إمساعةل، ولعةقاي، عصام عبةلعكطةف -

 ،مل لممةفدف الومقةةب لعذل  عةى عةو  من لعط لإل ازلعتةك  لعذلمي وأاب  عكة مولة  يلفةة  

 .1لعةةي ،1، لكة لعةهة لعةوعي عكةرلس  ولعبد  لك دامة  لممك  عبة لعةزةز، 

 يلر لعفةب، لألري . ،3،   مفبةة لعتةكة (. 2017مبعتي، مدفةتق أدتة و لحلةكت ، حملتة حملتدي ) -

لجتاها  لعطكب  حند لستخةلم لالنرتنت ت جقةق لعتةك  لعذلمي: يرلس  (: 2010معةديق، عدةز ) -

 ، سكة  لعةكدم لالدتلاعة  ولالنعانة ، دامة  اامو ، . رساع  مادعتل ال موشدرمةةلنة 

 لجلزلئب.
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 سكة  لعشب، لألوسس، علا ،. ،يةعل  18(، 2017لممسمتب لعةوعي لعبلاع عتقوةا  لعتةكة  ) -

لك  حدلر معتدةاا  مةودعددةا لعتةكة ،  (:2011لأاةش ، حملدي سالم  حملدي) -

مت  :www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=251906http//، 3314عةةي ل متلة 

 هت.12/3/1440اتارة   ةخدللع

 مارس، 29-27، (. مةودعددةا ومقوةا  لعتةكة  لحلةةة  ولعتةكة  لالعةرتوني2018)لعةوعي  سمتبلمم -

 هت.12/10/1440مت لعةخدل اتارة   http://www.eteconf.com/index.php لعشارق ،

هوةلوى، أسامل سةةة عكة و إابلهة ، داي  حملة معةدي و حملدي، إابلهة  ةدسف  -

 عا  لعةتال، لعقاهب . مةودعددةا لعتةكة  ولممعتدةاا  لعتةودعددة ،  (2009حملة)

لإلصةلر ل اما، مشتبوع لممكت  عبتة  ،عةتل لعتةكةت  لعةانتدق نظتام مقبرل (. ي2012وزلر  لعتةكةت  ) -

 لهلل اتن عبتة لعةزةتز عتطدةب لعتةكةت  لعةام، لعبةاى.
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