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ملخو:
اؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى جهىعاث ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي
إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها ,وؤزغ مخٛحراث (الىىٕ ,اإلااهل الٗلمي ,ؾىىاث
الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,اإلادآٞت) في طل ,٪واؾخسضم الباخثان اإلاىج الىنٟي ,وجم حم٘ البُاهاث مً
زال ٫اؾدباهت َب٣ذ ٖلى ُٖىت ج٩ىهذ مً ( )568ؤ٧اصًمي وجغبىي مً الٗاملحن في حامٗت ال٩ىٍذ والهُئت
الٗامت للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب ووػاعة التربُت .وؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ( )%78.9مً ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت لضحهم مٗاع ٝؾاب٣ت ًٖ الخٗلُم الاٞتراض ي ,وؤن (٢ )%35.2ض اؾخسضمىا الخٗلُم الاٞتراض ي مً
ً
٢بل ,وؤن ( )%70.4لضحهم مٗاع ٝبإن هىاٞ ٥غ٢ا بحن الخٗلُم الاٞتراض ي والخٗلُم ؤلال٨ترووي ,وؤن ()%43.7
لضحهم مٗلىماث ًٖ اإلاسخبراث الاٞترايُت ,وؤن ( )%53.5لضحهم مٗاع ٝخى ٫اإلا٨خبت الاٞترايُت ,وٍغي
( )%85.9مً ُٖىت الضعاؾت يغوعة اؾخسضام ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي في في ْل جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها,
ُ
وؤن (ًًٟ )%66.2لىن اؾخسضام ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم اإلا٣غعاث الضعاؾُت ,وٍغي ( )%91.5مً
ُ
ُٖىت الضعاؾت ؤهمُت ج٣لُو مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت في خالت اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم
ً
الُلبت٦ .ما ؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم
الاٞتراض ي حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ألا٧اصًمُحن -التربىٍحن -الخٗلُم الاٞتراض يٞ -حروؽ ٧ىعوها -ال٩ىٍذ.
Abstract:
The study aimed to identify the perceptions of academics and educators
in the State of Kuwait about virtual education in order to face the
problem of study disruption caused by the Corona virus, and the effect
of the study variables in that, and the descriptive approach was used.
* اإلاال ٠اإلاغؾلdrsafwatabdelaziz@yahoo.com :

تصورات األاكدمييني والرتبويني  ي دو ة اكووي وول الععلمي فالترتا ي ملواةهة شكةلة تعل ادلراةة الناةمة ن
تريوس كوروان
)Applied and the Ministry of Education. The results showed that (78.9%
of the study sample had previous knowledge about virtual education,
that (35.2%) had used it before, and (70.4%) had knowledge that there is
a difference between virtual education and e-learning, and (43.7%) have
information About the virtual laboratories, and (53.5%) have knowledge
about the virtual library, and (85.9%) of the study sample see the
necessity of using the virtual education technology in light of the
outbreak of the Corona virus. The results also showed that there are
statistically significant differences between the responses of the study
sample individuals on the hypothetical education attributable to the
study variables.
– Keywords: Academics - Educators - Virtual Education - Corona Virus
Kuwait.

م٣ضمت:
ٌِٗل الٗالم الُىم زىعة ٖلمُت هاثلت في حمُ٘ مجاالث الحُاة الا٢خهاصًت والؿُاؾُت
والاحخماُٖت والٗلمُت والتربىٍت ،وْهغ ما ٌؿمى بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث التى حٗني الحهى٫
ٖلى اإلاٗلىماث بهىعها اإلاسخلٟت ومٗالجتها وجسؼٍنها واؾخٗاصتها وجىُْٟها ٖىض اجساط
ً
ال٣غاعاث ،وجىػَٗها بىاؾُت ؤحهؼة حٗمل بل٨تروهُا .وجىحض ٖضة ؤق٩ا ٫لخ٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث منها :الاجها ٫باأل٢ماع الهىاُٖت ،قب٩اث الهاج ٠الغ٢مُت ،ؤحهؼة الحاؾىب
ً
مخٗضصة الىؾاثِ ،ألا٢غام اإلاضمجت ،قب٩اث الحاؾىب اإلادلُت والٗاإلاُت ,وَٗض طل ٪جدىال
مً الٗهغ الهىاعي بلى الٗهغ اإلاٗلىماحي ؤو ٖهغ اإلاٗغٞت.
ً
وهٓغا للثىعة الهاثلت التي خضزذ في ج٣ىُاث الاجهاالث واإلاٗلىماث ٣ٞض اؾدثمغث
اإلااؾؿاث الخٗلُمُت هظا الخ٣ضم ,وْهغث الاؾخٟاصة بخإؾِـ حٗلُم مخ٩امل ٌٗخمض ٖلى
هظه الخ٣ىُاث ,وهى ما ٌؿمى بالخٗلُم الاٞتراض ي ( Virtual Learningاإلادِؿً ,1999 ,م
 .)58وهى هىٕ مً الخٗلُم ٌٗخمض ٖلى اؾخسضام الىؾاثِ ؤلال٨تروهُت في الاجها ٫بحن
اإلاٗلمحن والُلبت ,وبحن الُلبت واإلااؾؿت الخٗلُمُت ,واإلاخٗلم الاٞتراض ي هى مخٗلم خ٣ُ٣ي
ل٨ىه ًخٗلم في بِئت بل٨تروهُت (ألاخمغ ,2005 ,م .)27
وهىا ٥الٗضًض مً الٗىامل التي شجٗذ ٖلى هظا الىىٕ مً الخٗلُم ,منها :اعجٟإ مؿخىي
الىعي بإهمُت الخٗلُم وبلؼامُت الخٗلُم بلى ؾً مُٗىت في مٗٓم صو ٫الٗالم ,الحاحت
اإلاؿخمغة بلى الخٗلُم والخضعٍب في حمُ٘ اإلاجاالث ,اعجٟإ ج٩لٟت ؤلاوكاءاث واإلاباويٖ ,ضم
ال٣ضعة ٖلى جلبُت الُلب ٖلى الخضمت و٢بى ٫مً ًغٚب في الضعاؾت ,واػصخام الٟهى٫
الضعاؾُت والى٣و اليؿبي في ٖضص اإلاٗلمحن ,باإلياٞت بلى الجضوي الا٢خهاصًت مً
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اؾخسضام ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي التي حؿاهم فى جس ٌُٟج٩الُ ٠الخٗلُم والخضعٍب
للمىْٟحن ؤو الضاعؾحن خى ٫الٗالم ,وال٣ضعة ٖلى بجاخت الخٗلُم أل٦بر ٢ضع مم ً٨مً عاٚبى
الخٗلُم في ؤي مجا ٫وفى ؤي بلض (ٖماع ,2011 ,م .)2
ومً بًجابُاث الخٗلُم الاٞتراض ي ٢لت الخ٩لٟت اإلااصًت ,وؾغٖت الحهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث,
واإلاغوهت في الى٢ذ والٗمل ,وبُٖاء الخٗلُم نٟت الٗاإلاُت ,وجُىٍغ مهاعاث الُلبت ٖلى
اؾخسضام الحاؾىب (الهاج ,2009 ,ٜم  .)82باإلياٞت بلى ؤهه ٌؿاٖض في الحهىٖ ٫لى
الخٗلُم والخضعٍب في ؤي و٢ذ وؤي اإلا٩ان ,وٍهبذ اإلاٗلم مضًغا للٗملُت الخٗلُمُت بضال مً
مل٣ىا للماصة الخٗلُمُت ,وٍمىذ الضاعؽ الٟغنت في ازخُاع ما ًغٍض ؤن ًضعؾه في الى٢ذ الظي
ًغٍضه٦ ,ما ٌؿاهم في بىاء حُل حضًض ٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه في ٧ل ش ئ.
ُ
وؤقاعث صعاؾت ( )Pedersen, et al., 2016بلى ؤن بِئت الخٗلم الاٞترايُت حؿاهم في مكاع٦ت
ُ
الُلبت في ٖملُت الخٗلم بُغ ١ال حؿخُُٗها اإلادايغاث الخ٣لُضًت .وبُيذ صعاؾت ( Mamat,
ُ
 )et al., 2015ؤن بِئت الخٗلم الاٞترايُت ؤنبدذ ألاصاة الغثِؿت لضٖم الخٗلُم ٖبر ؤلاهترهذ
ؾىاء في اإلاضعؾت الابخضاثُت ؤو الثاهىٍت.
و٢ض ؤونذ الٗضًض مً اإلااجمغاث مثل اإلااجمغ الضولي الغاب٘ للخٗلُم ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ
بٗض ( ,)2015واإلااجمغ الٗلمي الثالث والضولي ألاو ٫للجمُٗت اإلاهغٍت للحاؾب الخٗلُمي
( ) 2015واإلااجمغ الٗلمي الضولي الٗاقغ للجمُٗت الٗغبُت لخ٨ىىلىحُا التربُت ( )2014بًغوعة
ُ
جُىٍغ بِئاث حٗلم بل٨تروهُت جٟاٖلُت وجىُْٟها بك٩ل ًىاؾب ألاهضا ٝالخٗلُمُت (الكثري
ً
ً
وبىاء ٖلى ما ؾب ,٤وجماقُا م٘ اهخمام صولت ال٩ىٍذ بدبني الخ٣ىُاث
والٗبُ٩ان.)2016 ,
الحضًثت في الٗملُت الخٗلُمُت ,حاءث هظه الضعاؾت للخٗغٖ ٝلى جهىعاث ألا٧اصًمُحن
والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت
ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها.

 -1مك٩لت الضعاؾت:

ً
يغبذ حاثدت ٧ىعوها الٗالم ٧له صون اؾخثىاء وانابخه بالكلل الخام ج٣غٍبا،
خُث جم حُُٗل حمُ٘ اإلااؾؿؿاث الخٗلُمُت بجمُ٘ مغاخلها وجم حُُٗل ماؾؿاث
الضولت والُ٣إ الخام ,ولم ج ً٨ال٩ىٍذ اؾخثىاء ًٖ طلٞ ٪خىٟ٢ذ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت
ٞيها ختى ًخم البدث ًٖ الُغ ١اإلاىاؾبت الؾخمغاع الضعاؾت في ْل جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها.
و٢ض ؤْهغث الٗضًض مً الضعاؾاث ٞاٖلُت الخٗلُم الاٞتراض ي وجُبُ٣اجه اإلاسخلٟت في جضعَـ
اإلا٣غعاث الضعاؾُت في مسخل ٠اإلاغاخل الخٗلُمُت٣ٞ ,ض ؤْهغث صعاؾت اإلاباع)2018( ٥
ٞاٖلُت الٟهى ٫الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ,وؤقاعث صعاؾت الكمغاوي
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( )2018بلى ٞاٖلُت البِئت الاٞترايُت في جد ٤ُ٣بٌٗ ألاهضا ,ٝوجىنلذ بٌٗ الضعاؾاث
٧ل مً :بجُلي
بلى ٞاٖلُت اإلاسخبراث الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت مثل صعاؾت ٍ
( ,)2019الٛكم والحماصي (.)2017
وؤونذ بٌٗ الضعاؾاث باؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي وجُبُ٣اجه في جضعَـ اإلا٣غعاث
٧ل مً :بجُلي ( ,)2019الكمغاوي ( ,)2018اإلاُحري ( .)2018و٢ض
الضعاؾُت مثل صعاؾت ٍ
٢غعث حامٗت ٧امبرًضج في بغٍُاهُا اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي زال ٫الٗام الضعاس ي
 2021/2020إلاىاحهت ٞحروؽ ٧ىعوها ( .)http://nabdapp.com/t/72863605وٍالخٔ هضعة
الضعاؾاث الٗغبُت وألاحىبُت التي جىاولذ الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت
الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها ,وفي خضوص ٖلم الباخثان لم ججغي صعاؾت في البِئت ال٩ىٍدُت
جىاولذ مخٛحراث الضعاؾت الحالُت ,مما صٖم الحاحت إلحغاء الضعاؾت الحالُت.
وجداو ٫الضعاؾت ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما جهىعاث ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت
مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها؟
 .2هل جىحض ٞغو ١بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت
مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها حٗؼي إلاخٛحراث (الىىٕ ,اإلااهل الٗلمي,
ؾىىاث الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,اإلادآٞت)؟

 - 2ؤهضا ٝالضعاؾت:
 الخٗغٖ ٝلى جهىعاث ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي
إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها.
 ال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي
إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها حٗؼي إلاخٛحراث (الىىٕ ,اإلااهل
الٗلمي ,ؾىىاث الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,اإلادآٞت).

 - 3ؤهمُت الضعاؾت:
 .1حؿخمض الضعاؾت ؤهمُتها مً اهمُت اإلاىيىٕ الظي جدىاوله ,وهى الخٗلُم الاٞتراض ي
ً
وصوعه في جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ٝفي الٗملُت الخٗلُمُت ٖامت والٗضًض مً اإلا٣غعاث
ً
الضعاؾُت زانت.
٢ .2ض جُٟض هخاثج الضعاؾت في ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاث التي حؿاهم في
اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في مغاخل الخٗلُم ٢بل الجامعي.
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 .3بٞاصة الباخثحن إلحغاء بدىر حضًضة في هظا اإلاجا ٫مً زال ٫ؤلاَالٕ ٖلى ألاصب الىٓغي
للضعاؾت وما ؾدخىنل بلُه مً هخاثج وجىنُاث.

 - 4خضوص الضعاؾت:
 الحضوص البكغٍت :جًمىذ ُٖىت مً ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن الٗاملحن في حامٗت ال٩ىٍذ
والهُئت الٗامت للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب ووػاعة التربُت.
 الحضوص اإلا٩اهُت :اقخملذ ٖلى ٧ل مدآٞاث ال٩ىٍذ.
الضعاؾت في الٟهل الضعاس ي الثاوي مً الٗام الضعاس ي
 الحضوص الؼماهُت :جم جُبُِّ ٤
2020/2019م.

 - 5مهُلحاث الضعاؾت:
 الخٗلُم الاٞتراض يVirtual Learning :

ُ
ُ
هى الجُل ألاخضر مً الخٗلم ًٖ بٗض والظي ٌٗخمض ٖلى مباصت الخٗلم ًٖ َغٍ٣ت قب٨ت
ُ
ً
ؤلاهترهذ ,وهى ؤ٦ثر ج٣ضما مً الخٗلم ًٖ بٗض ألهه ًدُذ اإلاجا ٫للخٟاٖل والخىانل بحن الُلبت
واإلاٗلمحن مً زالَ ٫غاث ٤الخىانل اإلاتزامً (الجامٗت الاٞترايُت ,2003 ,م  .)2وَٗغٞه
ُ
الباخثان بإهه الخٗلم الظي ًدضر ُٞه الخٟاٖل بحن اإلاٗلم والُالب ًٖ بٗض مً زال٫
ؤحهؼة طاث ج٨ىىلىحُا ٖالُت (خاؾىب ,اهترهذُٞ ,ضًى ٧ىهٟغاوـ ...الخ) جد ٤٣ؤهضاٝ
جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاسخلٟت في حمُ٘ مغاخل الخٗلُم.

 الاٞتراض يVirtual :

ً
هى ٧ل ما خا٧ي الىا ٘٢ؤو ًىاْغه بلى صعحت ًسُل منها ؤهه وا ,٘٢و٢ض ججاوػ الىا ٘٢ؤخُاها,
ول٨ىه ًازظ مإزظ الىا٢عي ,وٍخم الخٗامل مٗه ٖلى ؤهه في خ٨م الٟٗلي ال٣اثم (ال٣ال وهانغ
والجمل ,2006 ,م  .)348وَٗغٞه الباخثان بإهه ٧ل ما ًدا٧ي الىا ٘٢مً زال ٫ؤحهؼة طاث
ج٨ىىلىحُا ٖالُت.

ٞ حروؽ ٧ىعوها:
ٌٗغ ٞههه الباخثه هان بإه ههه ؤخ ههض الٟحروؾ ههاث الت ههي ؤن ههابذ مٗٓ ههم صو ٫الٗ ههالم وٖم ههل ٖل ههى وك ههغ
الخى ٝوالٟؼٕ بحن ألاٞغاص ,وحهضص خُاة مالًحن البكغ.

الجاهب الىٓغي:
 -1ماهُت الخٗلُم الاٞتراض ي:
ٌٗخمض الخٗلُم الاٞتراض ي ٖلى اؾخسضام الىؾاثِ الال٨تروهُت في الاجها٫
واؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث ,وا٦دؿاب اإلاهاعاث والخٟاٖل بحن الُالب واإلاٗلم ,وبحن الُالب
واإلاضعؾت ,وٍلغي حمُ٘ اإلا٩ىهاث اإلااصًت للخٗلُم ,وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن هظا الخٗلُم ًغجبِ
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بالىؾاثل ؤلال٨تروهُت وقب٩اث اإلاٗلىماث والاجهاالجى وؤقهغها قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت
ُ
ً
ً
التي ؤنبدذ وؾُُا ٞاٖال للخٗلُم ؤلال٨ترووي ,وٍخم الخٗلم ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫والخىانل
ُ
بحن اإلاٗلم والُالب وًٖ َغٍ ٤الخٟاٖل بحن الُالب ووؾاثل الخٗلم ؤلال٨تروهُت ألازغي
٧الضعوؽ ؤلال٨تروهُت واإلا٨خبت ؤلال٨تروهُت (.)Preston, 2004, p. 215
والخٗلُم الاٞتراض ي ال ًدخاج بلى نٟى ٝمدضوصة بجضعان وال ً٣خط ي ججمُ٘ الُلبت في
ً
ً
٢اٖاث ,وال ً٣ضم جلُ٣ىا مباقغا مً اإلاٗلم بلى الُالب ,وال ًإحي الُالب لٛغى الدسجُل بل
ًخم حم٘ الُلبت في ٢اٖاث اٞترايُت ,وٍخم الخىانل ُٞما بُنهم ٖبر مىٖ ٘٢لى قب٨ت
ُ
ؤلاهترهذ م٘ بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً اإلاغا٦ؼ اإلاخٗضصة إلاهاصع الخٗلم٦ ,ما ًخم بحغاء الازخباعاث
ًٖ بٗض مً زال ٫ج٣ىٍم ألابدار التي ً٣ضمها اإلاىدؿبىن لهظا الىىٕ مً الخٗلُم .ومً هىا
ً
ًخضازل ٢لُال مٟهىم الخٗلُم الاٞتراض ي م٘ مٟهىم الخٗلُم اإلاٟخىح ,وٖلى الغٚم مً ؤن
ً
ال٨ثحر مً ٨ٞغة الخٗلُم الاٞتراض ي قي ازظ مً الخٗلُم اإلاٟخىح هىاٞ ٥غ٢ا بحن ٦ال الىىٖحن,
خُث ًخم الحهىٖ ٫لى زضماث الخٗلُم الاٞتراض ي مً نٟى ٝوم٨خباث وزضماث َالبُت
وجضعَـ جخم ٧لها ٖبر ؤلاهترهذ ,بِىما ًخم الحهىٖ ٫لى زضماث الخٗلُم اإلاٟخىح مً زال٫
ؤقغَت الُٟضًى وال٨خب الضعاؾُت الخ٣لُضًت .ومً زال ٫ما ؾبً ٤الخٔ ؤن الخٗلُم
الاٞتراض ي هىٕ مً الخٗلُم ؤلال٨ترووي ًدُذ للُالب الاؾٟاصة مً زضماث الضعاؾت
ً
الخ٣لُضًت (٦خب ,زضماث َالبُت ,جضعَـ وامخداهاث) ًٞال ًٖ ٧ل ما جدُده قب٩اث
اإلا ٗلىماث ٖلى ؤلاهترهذ ,وٍسخهغ بُغٍ٣ت ٗٞالت ٞترة البدث ًٖ اإلاٗلىمت في الخٗلُم
الخ٣لُضي ,وٍجىب الُالب مك٨الث الغوجحن الخ٣لُضي ألازغي مً حسجُل ومغاحٗاث
وٚحرها٦ ,ما ًىٞغ بم٩اهاث ا٢خهاصًت هاثلت مً زال ٫ازخهاع ٖملُاث البىاء للماؾؿاث
الخٗلُمُت واإلا٨خباث وما ًدبٗها مً زضماث وٖمالت بصاعٍت وٞىُت (اإلادِؿً ,2003 ,م .)25
ً
وؤقاع ( )Erwin, 2019بلى ؤن الخٗلُم الاٞتراض ي ًىمىا بك٩ل ٦بحر هدُجت ؾعي مخسظي
ال٣غاع والؿُاؾاث الخٗلُمُت في بٌٗ الضو ٫بلى ػٍاصة بم٩اهاث الابخ٩اع الخٗلُمي ،وبٖضاص
الُالب للحُاة في الٗهغ الغ٢مي وجلبُت الاخخُاحاث الٟغٍضة للُلبت ,وٍإزظ الخٗلُم
الاٞتراض ي مجمىٖت مخىىٖت مً ألاق٩ا ٫بما في طل ٪اإلاضاعؽ الاٞترايُت بضوام ٧امل،
ُ
وٖغوى الضوعاث الخ٨مُلُت وبغامج الخٗلم اإلاسخلُت .وم٘ ػٍاصة ٖضص الُلبت اإلالخد٣حن
باإلاضاعؽ الاٞترايُتً ،مً ً٨
ؤًًا جى ٘٢ػٍاصة في الُلبت طوي الاخخُاحاث الخانت في
اإلاضاعؽ الاٞترايُت (.)Rice, et al., 2019, p.145
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 -2آلُت الخٗلُم الاٞتراض ي:
ٌٗخمض الخٗلُم الاٞتراض ي ٖلى ؤهٓمت وبغمجُاث نممذ هظا الىمِ مً الخٗلُم
بدُث ج٩ىن ٗٞالت في ج٣ضًم الضعوؽ واإلادايغاث الحُت ٖبر ؤلاهترهذ ؤو ٚحر الحُت
(الالمتزامىت) ,وج٩ىن ٖىانغ ؾمُٗت وؤزغي بهغٍت م٘ مجمىٖت اعجباَاث لخىٞحر مؿخلؼماث
اإلادايغة مً بُاهاث ومٗلىماث ههُت ,ول٩ي ًضزل الُالب الضعؽ ؤو اإلادايغة ًدخاج بلى
٧لمت مغوع زانت به حؿمذ له بالخٟاٖل م٘ مجغٍاث الضعؽ ؤو اإلادايغة مً َغح ؤؾئلت
واؾخالم بُاهاث ومكاهضة نىع وٚحرها ,ول٩ي ًخم جىُٓم الضعؽ ؤو اإلادايغة وٖضم جضازل
ألاؾئلت نممذ ؤهٓمت الخٗلُم الاٞتراض ي إلْهاع ألاؾئلت ؤمام اإلاكتر٦حن ٖلى الكاقت
بدُث جخم ؤلاحابت ٖنها في جهاًت الضعؽ ل٩ي جخاح ٞغنت اؾخمغاع الضعؽ بلى النهاًت .ؤما
الُلبت الظًً ال ٌؿخُُٗىن اإلاكاع٦ت في الضعوؽ ؤو اإلادايغاث الحُت ٣ٞض نممذ لهم
ؤهٓمت الىمِ الالمتزامً لٛغى ػٍاصة حؿهُالث اإلاداصزت ,وَغح ألاؾئلت وجسؼٍنها ومً زم
ؤلاحابت ٖنها في و٢ذ الح ,٤زم جىز ٤اإلادايغة ٧املت وجسؼن في خ٣ل زام لُخم ً٨الُلبت
مً الٗىصة بليها بن عٚبىا في طل( ٪ؾُض ,2001 ,م .)3
٦ما نممذ ٚغ ٝال٨تروهُت زانت ب٩ل َالب ٌؿخُُ٘ اؾخسضامها للحضًث م٘ اإلاٗلمحن
لالؾخٟاصة ؤو اإلاىا٢كت ,وجخًمً مجمىٖت الاعجباَاث ٖلى الصحٟت الغثِؿت ٧ل اإلاىاَ٤
ؤلال٨تروهُت ٖلى قب٨ت البدث الخانت باإلا٣غع ,بدُث ًخم ً٨الُالب مً الغحىٕ بلى هظه
اإلاىيىٖاث لؼٍاصة اإلاٗغٞت ,وبظلً ٪سخهغ حهض هاثل ٧ان مً الهٗب بهجاػه في الضعاؾت
الخ٣لُضًت وزانت في مجا ٫البدىر والضعاؾاث ,ومً الى٣اٍ ؤلاًجابُت في الضعوؽ ؤو
اإلادايغاث الحُت في الخٗلُم الاٞتراض ي هى خهى ٫الُالب ٖلى ٧ل مؿخلؼماث الضعؽ ؤو
ً
اإلادايغة مؿب٣ا ل٩ي ًخم ً٨مً التهُئت للضعؽ وج٩ىًٍ ٨ٞغة ًٖ همِ ألاؾئلت وٚحرها٦ ,ما
نمم هٓام زام لالمخداهاث ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الى٢ذ اإلادضص لئلحابت ً٣ترب مً َغٍ٣ت
الخٗلُم اإلابرمج (ؾُض ,2001 ,م .)4

 -3زهاثو الخٗلُم الاٞتراض ي:
ًدؿم الخٗلُم الاٞتراض ي بالٗضًض مً الخهاثو ,ومنها ما ًلي:
ُ
ً ؼٍض ٞغم الخٗلم للجمُ٘ والؾُما الُلبت اإلاهمكحن واإلاٗى٢حن واإلادغومحن مً الخٗلُم
ً
الىٓامي ,وهظا ًجٗل الخٗلُم مخاخا إلاً جخىاٞغ لضحهم الغٚبت في الخٗلُم وٍجُضون
اؾخسضام الحاؾىب.
ٌ ؿخسضم إلادا٧اة ججاعب ًهٗب مماعؾت الُالب لها في الىا ٘٢مثل الخجاعب اإلا٣ٛضة
والخُغة والخضعٍب ٖلى الُحران ...الخ
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ٌ ؿهم با إلخؿاؽ بالىا ٘٢وبالخالي ٛٞىه ال ٌؿغ مً الحس ي بلى اإلاجغص ,بل مً اإلاجغص بلى
الىهمي ٚلى الحس ي الى٢عي ,ؤي ؤهه ًجم٘ بحن اإلاجغص والحس ي باالججاهحن (ال٣ال وهانغ
والجمل ,2006 ,م .)353
ُ
 حٗض مؿىٚاث الخٗلُم باإلاغاؾلت والخٗلم ًٖ بٗض مؿىٚاث الخٗلُم الاٞتراض ي ,بط جإحي
ً
البرامج الخٗلُمُت للُالب بضال مً ؤن ًظهب بليها وبٟاٖلُت ٖالُت وج٩لٟت ٢لُلت للٟغص.
ً مخاػ بمغوهخه في الخٗلُم اإلاتزامً ,ؤي في الى٢ذ هٟؿه الظي ًجغي بالىا ,٘٢والخٗلُم
ٚحر اإلاتزامً ,ؤي اإلاسجل بألت حسجُل ؾمُٗت بهغٍت وَؿمٗها الُالب خؿب ْغوٞه.
ً
ً خم بُغٍ٣ت جٟاٖلُت بحن الُالب واإلاٗلم الاٞتراض ي ؤو مٗا بُغٍ٣ت الحىاع بُنهما ,وهظا
ُ
الحىاع يغوعي ل٩ل حٗلم طاحي.
 الاٞتراض ي ؤًٞل مً الىا٢عي ألن الخُإ في الاؾخجابت ؤو الٗمل ال ًيخج ٖىه زُغ ٖلى
الٟغص ٦ما ًدضر في الدكغٍذ وهىضؾت ؤلاوكاءاث ...الخ
ً
ً ىا٦ب جُىعاث الٗلم والخ٣ىُاث بؿغٖت زالٞا إلاا ًغص في ال٨خب الُذ جدخاج بلى و٢ذ
ً
َىٍل لخٗضًل اإلاٗلىماث و٣ٞا لل٨كىٞاث الٗلمُت الجضًضةٞ ,اإلاٗلىماث بالحاؾىب ٢ض
جخٛحر في الُىم الىاخض.
ُ
ُ
٣ً لل مً الٟجىة ال٨بحرة في ٖملُت الخٗلم اإلاؿخمغ والخضعٍب الخسهص ي والخٗلم مضي
الحُاة.
ً
 ال ًخُلب وحىص ٢اٖاث صعاؾُت ج٣لُضًت بل ٢اٖاث اٞترايُت ًم ً٨ؤن جًم ٖضصا ٚحر
مدضوص مً الُلبت ,وال ًخُلب وحىص م٨خباث ومىْٟحن وٖما ٫وهُئاث بصاعٍت وٚحرها
(ب٨غ ,2001 ,م .)124

 -4جُبُ٣اث الخٗلُم الاٞتراض ي:
للخٗلُم الاٞتراض ي الٗضًض مً الخُبُ٣اث منها الٟهى ٫الاٞترايُت واإلاسخبراث
الاٞترايُت واإلا٨خبت الاٞترايُت ,وهي ٧الخالي:

(ؤ) -الٟهى ٫الاٞترايُت:
ْهغ مٟهىم الٟهى ٫الاٞترايُت بىنٟها وؾُلت ًم ً٨مً زاللها جد٢ ٤ُ٣ضع ٦بحر
مً الخٟاٖل ًٖ بٗض بحن اإلاٗلم والُالب ,وحٗغ ٝبإجها بِئت اٞترايُت جؼامىُت مضاعة
بىاؾُت اإلاٗلم جدُذ الخٟاٖل اإلاباقغ بحن اإلاٗلم والُلبت باؾخسضام ؤصوالٟهل اإلاخاخت مثل
الخداوع بالىو والهىجى وع ٘ٞألاًضي والخه ٤ُٟوالطح ,٪ؤو ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت ,وبم٩اهُت
جُُ٣م الحهت الٟىعي (مدمض ,2008 ,م .)27
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وحٗغ ٝبإجها وؾُلت عثِؿت لخ٣ضًم الضعوؽ واإلادايغاث ٖلى ؤلاهغجيذ ًخىٞغ ٞيها الٗىانغ
ُ
٧ل مً اإلاٗلم والُالب ,وحٗخمض ٖلى ؤؾلىب الخٗلم الخٟاٖلي (عػ,١
ألاؾاؾُت التي ًدخاحها ٍ
 ,2009م  .)215وحٗغ ٝبإجها ج٣ىُت حٗلُمُت ٖبر ؤلاهترهذ ج٣ىم ٖلى جىٞحر بِئت نُٟت
جٟاٖلُت ًم ً٨مً زاللها ج٣ضًم الل٣اءاث وبحغاء الى٣اقاث ,وجىُٟظ ألاوكُت اإلاىججُت
والالمىججُت بىٟـ حىصة وٟ٦اءة الٟهى ٫الحُ٣ُ٣ت ,وجدُذ للمٗلمحن والُلبت خًىء
الل٣اءاث والاقترا ٥في حمُ٘ ألاوكُت صون الحاحت للخىاحض اإلااصي في الٟهى ٫الح٣ُ٣ت
(مكخهي ,2011 ,م .)19
٦ما حٗغ ٝبإجها هٓام ٌؿمذ بالخٟاٖل الحي بحن اإلاٗلم والُالب ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ,خُث
ًجم٘ زهاثو الٟهى ٫الخ٣لُضًت والهٟى ٝؤلال٨تروهُت ,وٍخمحز هظا الىٓام باإلاغوهت
والؿهىلت مً هاخُت جدضًض ألاو٢اث اإلاىاؾبت للمٗلم والُالب ,بدُث ٌؿخُُ٘ الُالب
الخىانل اإلاتزامً مً زال ٫الؿبىعة ؤلال٨تروهُت واإلاداوعاث ال٨خابُت والهىجُت مً ؤحل
جد ٤ُ٣الحض اإلاثل مً الٟهم والاؾدُٗاب (ؾمىع ,2011 ,م .)44
وحٗغ ٝبإجها ٞهى ٫حٗخمض ٖلى الخ٣اء اإلاٗلم بالُلبت ًٖ َغٍ ٤ؤلاهترهذ وفي ؤو٢اث مسخلٟت
للٗمل ٖلى ؤصاء الىاحباث وبهجاػ اإلاهماث ٖبر مجمىٖت مً ألاصواث منها الخٟاٖل الهىحي
واإلاداصزاث الىهُت والؿبىعة ؤلال٨تروهُت (الٗغ٢ان والجغٍىي ,2018 ,م .)92
وٖغٞها ألاخمغي ( ,2019م  )317بإجها ٞهى ٫حٗخمض الخ٣ىُت لخىٞحر بم٩اهُت جىُٟظ صعوؽ
ً٣ضم ٞيها اإلادخىي الخٗلُمي ًٖ بٗض ,م٘ بم٩اهُت جسؼًٍ هظه الضعوؽ وخٟٓها والغحىٕ
ً
بليها الخ٣ا لالؾتزاصة ,وجمخاػ هظه الٟهى ٫بإجها جدُذ اإلاجا ٫للخىانل ًٖ بٗض ,وجدُذ
الٟغنت ؤمام اإلاٗلم والُلبت لٗ٣ض ل٣اءاث متزامىت ؤو ٚحر متزامىت ٖبر صعوؽ ج٣ضم في ؤي
و٢ذ ومً ؤي م٩ان.

 -1زهاثو الٟهى ٫الاٞترايُت اإلاتزامىت:
جخمحز الٟهى ٫الاٞترايُت اإلاتزامىت بمجمىٖت مً الخهاثو ,ومنها ما ًلي:
 جىٞحر حمُ٘ وؾاثل الخٟاٖل الحي بحن اإلاٗلم والُالب.
 بم٩اهُت ج٣اٖل الُالب م٘ اإلاٗلم ٖلى الؿبىعة ؤلال٨تروهُت.
 جٟاٖل الُالب م٘ اإلاٗلم بالى٣افً ,ث ًم ً٨للُالب الخدضر مً زال ٫اإلاُ٨غوٞىن
اإلاخهل بالحاؾب الصخص ي الظي ٌؿخسضمه.
 جم٨حن اإلاٗلم مً ٖمل اؾخُالٕ ؾغَ٘ إلاضي ججاوب وجٟاٖل الُالب م٘ ه٣اٍ الضعؽ
مباقغة.
اإلاسخلٟت والتي حٗغى
ٍ
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 بم٩اهُت ج٣ؿُم الُلبت بلى مجمىٖاث نٛحرة في ٚغ ٝجٟاٖلُت بالهىث والهىعة مً
ؤحل جم٨حن اإلاٗلم مً الى٣اف م٘ ؤي مً اإلاجمىٖاث اإلاكتر٦ت في الٗمل ,ومكاع٦ت حمُ٘
الُلبت في جدلُل هخاثج بخضي مجمىٖاث الٗمل.
 جم٨حن اإلاٗلم والُالب مً ٖمل جُُ٣م ٞىعي إلاضي ججاوب الُلبت ,مً زالٖ ٫مل
اؾدباهت ؾغَٗت وٞىعٍت ٌؿخُُ٘ مً زاللها اإلاٗلم ج٣ضًغ مضي جٟاٖل الُلبت مٗه وم٘
مدخىي اإلااصة اإلا٣ضمت.
 بم٩اهُت اؾخسضام اإلاكاع٦ت في الخُبُ٣اث (اإلاىدكغي ,2011 ,م .)57
 و٢ض ؤقاع بٌٗ الباخثحن بلى ؤن الٟهى ٫الاٞترايُت لها ٖضة مؼاًا في الٗملُت
الخٗلُمُت ,ومنها ما ًلي:
 ؾهىلت الخىانل في ؤي ػمان وم٩ان.
 جباص ٫اإلاٗلىماث وألابدار بحن اإلاضاعؽ وبًٗها ,وصٖم عوح اإلاىاٞؿت الٗلمُت والث٣اٞت
لضي الُلبت.
 ؤلاهسٟاى ال٨بحر في الخ٩لٟت.
 حُُٛت ٖضص ٦بحر مً الُلبت في مىاَ ٤حٗغاُٞت مسخلٟت ,وفي ؤو٢اث مسخلٟت.
 بٖٟاء اإلاٗلم مً ألاٖباء الثُ٣لت ٧اإلاغاحٗت والخصحُذ وعنض الضعحاث والخىُٓم ,وٍدُذ
له الخٟغ ٙإلاهامه الخٗلُمُت.
 الخٟاٖل اإلاؿخمغ والاؾخجابت اإلاؿخمغ واإلاخابٗت اإلاؿخمغ ,وٍخم ٧ل طل ٪بك٩ل بل٨ترووي
صون بياٞت ؤٖباء ٖلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت (ػًٍ الضًً ,2007 ,م 91؛ اإلاىس ى واإلاباع,٥
 ,2005م 76؛ بؿُىوي ,2000 ,م .)84
و٢ض ؤْهغث بٌٗ الضعاؾاث ٞاٖلُت الٟهى ٫الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت
مثل صعاؾت اإلاباع.)2018( ٥

 -2مخُلباث هجاح الٟهى ٫الاٞترايُت:
ؤقاع ػًٍ الضًً ( ,2007م  )97-96وزمِـ ( ,2003م  )349بلى ؤن هىا ٥مجمىٖت مً
الٗىامل واإلاخُلباث التي حؿاٖض ٖلى هجاح الٟهل الاٞترايُت ,ومنها ما ًلي:
 اإلاخُلباث الخٗلُمُت :خُث بن الخٗلُم الاٞتراض ي لِـ مجغص ه٣ل ما ًدضر فيالٟهى ٫الخ٣لُضًت ,ولً ً٨خُلب جدىالث وٖىامل ٖضًضة زانت باإلا٣غع الضعاس ي والٗملُت
ُ
الخٗلُمُت ,ؤهمها ما ًلي :ازخُاع اإلا٣غعاث ألا٦ثر مىاؾبت للخٗلم ًٖ بٗض ,ازخُاع ألاوكُت
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والخضعٍباث اإلاىاؾبت ,جؼوٍض الُلبت بالخٛظًت الغاحٗت الٟىعٍت اإلاىاؾبت ,اؾخسضام اؾالُب
ُ
مىاؾبت لخ٣ىٍم الخٗلُم ومخابٗت ج٣ضم الُلبت في الخٗلم.
 اإلاخُلباث الخ٨ىىلىحُت :ومنها ما ًلي :الخٟاٖل وه٣ل الهىث والهىعة في اججاهحن ,جىٞحرالبرامج ؤلال٨تروهُت اإلاىاؾبت ,جىٞحر ألاحهؼة واإلاٗضاث ,بٖضاص الترجِباث الالػمت في اإلاى٘٢
ُ
الغثِـ ومىا ٘٢اؾخ٣با ٫الخٗلم ًٖ بٗض ,اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لحماًت ببضاٖاث اإلاٗلمحن
ٖلى قب٨ت ؤلاهغجيذ وخ ٟٔخ٣ى ١اإلالُ٨ت ,البرمجت ؤو لٛت ٦خابت اإلاىا ٘٢الخٗلُمُت.
ُ
 اإلاخُلباث الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت :ومنها ما ًلي :بٖضاص مى ٘٢الخٗلم ًٖ ُبٗض وججهحزاتهاوجىُٓمها ,اؾخ٣باَ ٫لباث الُلبت وُ٢ضهم ,جؼوٍض الُلبت بالخُت الضعاؾُت واإلاىاص
الخٗلُمُت.
 مخُلباث زانت بالُلبت :خُث بن الُلبت في الٟهى ٫الاٞترايُت ًسخلٟىن ًٖ َلبتالخٗلُم الخ٣لُضي مً خُث الخهاثو والاؾخٗضاصاثُٞ ,لبت الٟهى ٫الاٞترايُت
ًًٟلىن الضعاؾت اإلاؿخ٣لت ,ولضحهم الغٚبت في الخٗامل م٘ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث
والاجهاالث ,م٘ جىاٞغ اإلاهاعاث الالػمت ,ولضحهم جهىعاث بًجابُت هدى الخٗلُم ؤلال٨ترووي.

(ب) -اإلاسخبراث الاٞغايُت:
جمثهل ؤخههض اإلاؿههخدضزاث الخ٨ىىلىحُههت التهي ْهههغث فههي الٟتههرة ألازحهرة والتههي حٗههض امخههضاصا
ألهٓمهت اإلادا٧ههاة ؤلال٨تروهُهتٞ ،هههي جدها٧ي اإلاٗامههل الحُ٣ُ٣هت وٍم٨ههً الحههى ٫منههها ٖلههى
هخههاثج مكههاةهت لىخههاثج اإلاٗامههل الحُ٣ُ٣ههت ( Alexiou, Bouras& Giannaka, 2008, p.
 .)27وحٗهغ ٝبإجههها بِئههت حٗلهم وحٗلهُم اٞترايهُت حؿههتهض ٝجىمُههت مهههاعاث الٗمهل اإلاسبهري
لهضي الُهالب وج٣ه٘ ههظه البِئهت ٖلهى ؤخهض اإلاىا٢ه٘ فههي قهب٨ت الىترههذ وٍىًهىي ههظا اإلاى٢ه٘
ٖههاصة ٖلههى نههٟدت عثِؿههُت ولههها ٖههضص مههً الههغوابِ ؤو ألاصواث اإلاخٗل٣ههت باألوكههُت
اإلاسخبرًت واهجاػاتها وج٣ىٍمها (ػٍخىن ,2005 ,م .)32
٦مهها حٗههغ ٝبإجههها بِئههاث حٗلههُم وحٗلههم ال٨تروهُههت اٞترايههُت ًههخم مههً زاللههها مدا٧ههاة
مسخبهراث ومٗامههل الٗلههىم الحُ٣ُ٣ههت وطلهه ٪بخُبُهه ٤الخجههاعب الٗملُههت بكهه٩ل اٞتهراى
ي ًدهها٧ي الخُبُه ٤الح٣ُ٣هي ،وج٩ههىن مخاخهت  ٫الؾهخسضام مههً زهال ٫ألا٢هغام اإلاضمجههت
ؤو م ههً ز ههال ٫مى ٢هه٘ ٖل ههى ق ههب٨ت ؤلاهتره ههذ (عاض ه ي ,2008 ,م ٦ .)87م هها حٗ ههغ ٝبإجه هها
مسخب هراث مبرمجههت جدهها٧ي اإلاٗامههل الحُ٣ُ٣ههت ،ومههً زاللههها ًههخم ً٨الُالههب مههً بح هغاء
الخجههاعب اإلاٗملُههت ٖههً بٗههض ألي ٖههضص مم٨ههً مههً اإلاهغاث٦ ،مهها حٗههىى ُٚههاب ألاحهههؼة
اإلاٗملُهت٦ ،مهها ًم٨ههً حُُٛهت مٗٓههم ؤ٩ٞهاع اإلا٣ههغعاث بخجهاعب اٞترايههُت وهههى مها ًهههٗب
ً
جد٣ُ٣ههه فههي الىا٢هه٘ هٓ هغا إلادضوصًههت و٢ههذ الٗملههي وٖههضص اإلاٗامههل (بجُلههي ,2019 ,م
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 - 1ممحزاث اإلاسخبراث الاٞترايُت:
خ ههضص اإلاغ٦ه ههؼ ال٣ه ههىمي للخٗله ههُم ؤلال٨ترووه ههي ( )2010ممح ه هزاث اؾه ههخسضام
اإلاسخبراث الاٞترايُت ُٞما ًلي:
 حٗىى الى٣و في ؤلام٩اهاث اإلاٗملُت الحُ٣ُ٣ت لٗضم جىٞغ الخمىٍل ال٩افي.
 بم٩اهُت بحغاء الخجاعب اإلاٗملُت التي ًهٗب جىُٟظها في اإلاٗامل الحُ٣ُ٣ت بؿبب
زُىعتها ٖلي الُالب مثل ججاعب الُا٢ت الىىوٍت ؤو الُ٨مُاء ؤو البُىلىحُا الحُىٍت ؤو
ٚحرها.
 بم٩اهُت الٗغى اإلاغجي للبُاهاث والٓىاهغ التي ال ًمٖ ً٨غيها مً زال ٫الخجاعب
الحُ٣ُ٣ت.
 بم٩اهُت حُُٛت ٧ل ؤ٩ٞاع اإلا٣غع الضعاس ي بخجاعب ٖملُت جٟاٖلُت وهظا ًهٗب جد٣ُ٣ه مً
زال ٫اإلاسخبر الح٣ُ٣ي هدُجت إلادضوصًت ؤلام٩اهاث واإلا٩ان والى٢ذ اإلاخاح للٗملي.
 التزامً بحن ٖملُت قغح ألا٩ٞاع الىٓغٍت والخُبُ ٤الٗملي خُث ؤن الخجاعب اإلاٗملُت
الحُ٣ُ٣ت مغجبُت بجضو ٫مٗامل مىٟهل ًٖ اإلادايغاث الىٓغٍت.
 بجاخت الخجاعب اإلاٗملُت للُلبت في ٧ل ألاو٢اث ومً ؤي م٩ان.
 بم٩اهُت بحغاء الخجغبت ؤي ٖضص مم ً٨مً اإلاغاث َب٣ا ل٣ضعة الُالب ٖلي الاؾدُٗاب وفي
الى٢ذ اإلاىاؾب له وصون وحىص عُ٢ب بكغي.
 بم٩اهُت الخٟاٖل والخٗاون م٘ آزغًٍ في بحغاء هٟـ الخجغبت مً بٗض.
 بم٩اهُت جىزُ ٤هخاثج الخجاعب بل٨تروهُا ةهض ٝجدلُلها ؤو مٗالجتها ؤو مكاع٦تها م٘
آلازغًٍ.
 بم٩اهُت جُُ٣م بصاء الُالب بل٨تروهُا ومخابٗت ج٣ضمهم في بحغاء الخجغبت.
 اإلاغوهت في بحغاء الخجاعب.
و٢ض ؤْهغث بٌٗ الضعاؾاث ٞاٖلُت اإلاسخبراث الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت
٧ل مً :بجُلي ( ,)2019الٛكم والحماصي (.)2017
مثل صعاؾت ٍ

 - 2اإلا٩ىهاث الغثِؿت للمسخبراث الاٞترايُت:

ؤقههاع البُههاحي ( )2006بلههى ؤن اإلا٩ىهههاث الغثِؿههت للمسخب هراث الاٞترايههُت حكههمل
ما ًلي:
 ألاحهؼة واإلاٗضاث اإلاٗملُت :جبٗا للخجغبت اإلاٗملُت وهىٕ اإلاسخبر ٞةهه باإلم٩ان عبِ ؤحهؼة060
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مخسههت ج٣ىم باؾخالم البُاهاث وألاوامغ الخانت بخُٛحر ألاحهؼة وبُٖاء بقاعاث الخد٨م
الالػمت ،و٦ظل ٪حُٛحر ُ٢م اإلاضزالث خؿب مخُلباث الخجغبت٦ ،ما ج٣ىم هظه ألاحهؼة بمهمت
بعؾا ٫البُاهاث الخانت بيخاثج الخجغبت وال٣غاءاث اإلادهلت واإلاالخٓاث الخانت بالخجغبت،
و٢ض جخىاٞغ ٧امحراث في اإلاسخبراث حؿاٖض ٖلى ؤلاإلاام بىىُٖت ألاحهؼة وُُٟ٦ت ٖملها خؿب
اإلاُُٗاث اإلاضزلت.
 ؤحهههؼة الحاؾههب آلالههيً :دخههاج الُالههب ؤو الباخههث إلحهغاء الخجغبههت حهههاػ خاؾههبشخصه ي مخهههل بالكههب٨ت اإلادلُههت ؤو ؤلاهترهههذ لِؿههخُُ٘ الٗمههل مباقهغة فههي اإلاسخبههر ؤو
لُهخم ً٨مهً الٗمهل ٖههً بٗهض فهي ؤي ػمهان وم٩هان باإليهاٞت بلههى البهرامج الخانهت لخهههٟذ
الكب٨ت بياٞت بلى البرامج الخانت باإلادا٧اة.
 قهب٨ت الاجههاالث وألاحههؼة الخانهت ةهها :فهي خالهت بحهغاء الخجهاعب ٖهً بٗهض وبمها ؤنعبهِ حمُه٘ اإلاؿهخُٟضًً مه٘ اإلاسخبهر ً٩هىن ٖهً َغٍه ٤التراؾهل الغ٢مهي ُٞجهب ؤن جهغبِ
حمُهه٘ ألاحهههؼة مهه٘ قههب٨ت الحاؾههىب وؤن ج٩ههىن زُههىٍ الاجههها ٫آمىههت ،وؤن ًخههىٞغ
للمؿهخُٟض ٢ىهاة اجههها ٫طاث حههىصة ٖالُهت جم٨ىهه مههً الخىانههل مه٘ اإلاسخبهر ٖههً َغٍهه٤
الكب٨ت اإلادلُت ؤو الٗاإلاُت ختى ٌؿخُُ٘ الُ٣ام بجمُ٘ الخجاعب اإلاُلىبت.
 البهرامج الخانهت بهاإلا سخبر الاٞتراض ه ي :وجى٣ؿهم بلههى ههىٖحن الىهىٕ ألاو ٫زهام بهخٗلمؤصاء الخجههاعب وجههىٞحر مهها جخُلبههه الخجغبههت ،والثههاوي ًخًههمً ب هغامج اإلادا٧ههاة واإلاهههممت
مً ٢بل اإلاخسههحن في اإلاجا ٫وُُٟ٦ت اؾخسضامها.
 بهغامج اإلاكههاع٦ت وؤلاصاعة :وههي التهي جخٗله ٤بُُٟ٨هت بصاعة اإلاسخبههر والٗههاملحن فههي ؤصاءالخجهاعب مهً َهالب وبهاخثحن ،خُهث ج٣هىم ههظه البهرامج بدسههجُل الُههالب فههي البرهههامج
اإلاسخبههري وجدضًههض ؤهههىإ خ٣ههى ١الىنههى ٫الىاحههب جىاٞغههها ل٩ههل مؿههخسضم باإلاٗمههل فههي
الخجاعب اإلاسخلٟت.

(ج)  -اإلا٨خبت الاٞترايُت:
حك ه ه هه٩ل اإلا٨خب ه ه ههاث الاٞتراي ه ه ههُت عواب ه ه ههِ لٗ ه ه ههضص م ه ه ههً اإلا٨خب ه ه ههاث الغ٢مُ ه ه ههت واإلااؾؿ ه ه ههاث
لخ ٣ه ه ه ههضًم ز ه ه ه ههضماث مُٗى ه ه ه ههت صون ؤن ٌٗ ه ه ه ههغ ٝالباخ ه ه ه ههث بالً ه ه ه ههغوعة مه ه ه ه ههضع الخضم ه ه ه ههت ,وج ه ه ه ههخم
مٗالجه ه ههت اإلاٗلىمه ه ههاث وجسؼٍنهه ه هها واؾه ه ههترحاٖها به ه ههالُغ ١ؤلال٨تروهُه ه ههت الحضًثه ه ههت ,وهه ه ههي مىح ه ه ههىصة
ٖل ه ه ههى ؤلاهتره ه ه ههذ ول ه ه ههِـ ه ه ه هها م ٩ه ه ههان ف ه ه ههي الىا ٢ه ه هه٘ (خم ه ه ههضي ,2007 ,م  .)119وه ه ه ههظا ٌٗن ه ه ههي ؤن
هه ههظه اإلا٨خبه ههت له ههِـ لهه هها وحه ههىص مه ههاصي وبهمه هها هه ههي مداوله ههت إلاى٢ه هه٘ زه ههام بم٨خبه ههت جم٨ىه ههذ مه ههً
ز ه ه ههال ٫بغوجى ٧ه ه ههىالث حٗاوهُ ه ه ههت ؤؾ ه ه ههىضث بليه ه ه هها ف ه ه ههي ق ه ه هه٩ل عواب ه ه ههِ ججٗ ه ه ههل اإلا ُٟه ه ههض ًُل ه ه هه٘ ٖل ه ه ههى
ألاوُٖت التي ج٣خىيهاٞ ,هي م٨خبت جسُلُت اٞترايُت (زًحر ,2014 ,م .)950
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وهىه ه هها ٥الٗضً ه ه ههض مه ه ههً ألاؾ ه ه ههباب الخ٣ىُ ه ه ههت والاحخماُٖه ه ههت والا٢خه ه ه ههاصًت الته ه ههي اصث بل ه ه ههى حٗ ه ه ههل
ً
اإلا٨خب ه ه ههت الاٞترايه ه ه ههُت الب ه ه ههضًل للم٨خبه ه ه ههت بالهه ه ه ههىعة اإلاخٗ ه ه ههاعٖ ٝليهه ه ه هها خالُ ه ه هها ,ومنهه ه ه هها الخُه ه ه ههىع
ً
ال ه ههظي ق ه هههضه مج ه هها ٫بصاعة اإلاٗلىم ه ههاث مى ه ههظ ٖ ه ههام ( )1995وال ه ههظي ؤخ ه ههضر جُ ه ههىعا ف ه ههي َ ه ههغ١
ؤؾ ه ه ه ههالُب مٗالج ه ه ه ههت الس ه ه ه ههجالث واإلاؿ ه ه ه ههدىضاث وَ ه ه ه ههغ ١الٟهغؾ ه ه ه ههت وٚح ه ه ه ههره ,والخُ ه ه ه ههىع الخ٣ن ه ه ه ههي
الهاث ه ه ههل مى ه ه ههظ ٖ ه ه ههام ( )1992ف ه ه ههي مج ه ه هها ٫اليك ه ه ههغ ؤلال٨تروو ه ه ههي ,باإلي ه ه ههاٞت بل ه ه ههى الخُ ه ه ههىع ال ه ه ههظي
خ ه ه ه ههضر ف ه ه ه ههي ق ه ه ه ههب٨ت ؤلاهتره ه ه ه ههذ مى ه ه ه ههظ ٖ ه ه ه ههام ( )1994وال ه ه ه ههظي حٗ ه ه ه ههل الىن ه ه ه ههى ٫للمٗلىم ه ه ه ههاث
ً
بل٨تروهُا ؤ٦ثر ؾهىلت ,وال ًدخاج لؼمً َىٍل (الخٟاجي ,2005 ,م .)123
و٢ض بنى الُاباهُىن ؤو ٫م٨خبت اٞترايُت في الٗالم ,وال جخ٩ىن اإلا٨خبت مً ٦خب وعُ٢ت بل مً
ق٨بت مٗلىماث ع٢مُت ,وؤَلٖ ٤لى اإلا٨خبت اؾم ( Universal Virtual Library )UVLوَٗني
اإلا٨خبت الاٞترايُت الٗاإلاُت ,وٖلى الغٚم مً ؤن اإلا٨خبت ال وحىص ماصي لها ٞةجها جدُذ إلاغاحعي
اإلا٨خبت الخجىٖ ٫بر عٞىٞها وازخُاع ال٨خب (زًحر.)2009 ,
و ٢ه ههض ؤق ه ههاعث صعاؾه ه ههت ٖب ه ههض اإلاجُ ه ههض ( )2017بله ه ههى ؤز ه ههغ اؾ ه ههخسضام اإلا٨خبه ه ههاث الاٞتراي ه ههُت ٖله ه ههى
ُ
جُه ه ههىٍغ مه ه ه ههاعاث ال ه ه ههخٗلم ل ه ه ههضي الُلب ه ه ههت ,وؤن الُلبه ه ههت ٌؿ ه ه ههخسضم اإلا٨خب ه ه ههت ؤلاٞتراي ه ه ههُت ف ه ه ههى ؤي
و ٢ه ه ه ههذ وم ه ه ه ههً ؤي م ٩ه ه ه ههان ،وؤن هى ه ه ه هها ٥اججاه ه ه ه ههاث بًجابُ ه ه ه ههت ل ه ه ه ههضي الُلب ه ه ه ههت هد ه ه ه ههى اؾ ه ه ه ههخسضام
اإلا٨خبت ؤلاٞترايُت .ه

الضعاؾاث الؿاب٣ت:
ُٞما ًلي ٖغى لبٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاغجبُت بمىيىٕ الضعاؾت الحالُت :ه
ؤحغي ( )Zhang, Lin, 2020صعاؾت اؾتهضٞذ الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الغيا لضي َلبت
ُ
اإلاغخلت الثاهىٍت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي والخٗلم ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ,وجم اؾخسضام اإلاىج
ً
الىنٟي ,وجإلٟذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )226البا وَالبت مً َلبت اإلاضاعؽ الثاهىٍت ,و()15
ً
مٗلما في مضعؾت اٞترايُت في الٛغب ألاوؾِ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ,وجم حم٘
البُاهاث مً زال ٫اؾدباهت َب٣ذ ٖلى ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت .وؤْهغث الىخاثج وحىص
ُ
اججاهاث بًجابُت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي والخٗلم ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ,وؤهه ٖلى مؿخىي
ُ
الُالب ٧ان الخٟاٖل م٘ مدخىي الخٗلم هى اإلاخىبئ الهام الىخُض ًٖ الغيا ,و٢ض اعجبِ
الغيا بًجابُا وبك٩ل ملحىّ بدبني اإلاٗلمحن لؤلصواع التربىٍت ،ول ً٨جم جىٗ٢ه ؾلبا مً
زال ٫جبىيهم ألاصواع ؤلاصاعٍت ,وؤ٦ضث الىخاثج ٖلى ؤهمُت الخضعَـ ال٣اثم ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ
مً مغخلت الغويت بلى اله ٠الثاوي ٖكغ.
ً
وؤحغي ألاخمغي ( )2019صعاؾت اؾتهضٞذ ج٣ضًم ٖغيا لخجغبت اإلاضعؾت الؿٗىصًت
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
ً
الاٞترايُت ،جد٣ُ٣ا لٗضص مً الاهضا ٝمنها الخٗغٖ ٝلى الخدضًاث التي ؤؾهم جُبُ٤
اإلاضعؾت الؿٗىصًت الاٞترايُت في ججاوػها ،وج٣ضًم نىعة ٖامت ًٖ جُبُ ٤الٟهى٫
الاٞترايُت في الخٗلُم .و٢ض اٖخمض الباخث اإلاىج الىنٟي الخدلُلي .و٢ض ٖغيذ الضعاؾت
ؤبغػ ممحزاث اإلاضعؾت الاٞترايُت الؿٗىصًت ،والخدضًاث التي واحهذ جُبُ٣ها مً وحهت هٓغ
الُالب الظًً حٗلمىا باؾخسضامها ،واإلاٗلمحن الظي ماعؾىا الٗملُت الخٗلُمُت مً زاللها،
واهتهذ هظه الضعاؾت بٗضص مً الىخاثج والخىنُاث التي حاءث في ؾُا ١اإلاداوالث التي
حؿعى بلى الاؾخٟاصة مً الخ٣ىُت وجىُْٟها ٖلى الىدى ألامل في الخٗلُم الؿٗىصي.
وهه ه ه ه ههضٞذ صعاؾه ه ه ه ههت بجُله ه ه ه ههي ( )2019بله ه ه ه ههى الخٗه ه ه ه ههغٖ ٝله ه ه ه ههى وا٢ه ه ه ه هه٘ الاؾه ه ه ه ههخٟاصة مه ه ه ه ههً اإلاٗامه ه ه ه ههل
الاٞترايه ه ههُت ف ه ه ههي ج ه ه ههضعَـ الٗل ه ه ههىم باإلاغخل ه ه ههت الثاهىٍه ه ههت بج ه ه ههضة ,وجدضً ه ه ههض مخُلب ه ه ههاث ومٗى ٢ه ه ههاث
اؾه ه ه ه ه ه ههخسضامها وَه ه ه ه ه ه ههغ ١جُىٍغهه ه ه ه ه ه هها .واؾه ه ه ه ه ه ههخسضم الباخ ه ه ه ه ه ه هث اإلاه ه ه ه ه ه ههىج الىنه ه ه ه ه ه ههٟي الخدلُله ه ه ه ه ه ههي،
واؾه ه ه ه ههخسضم الاؾه ه ه ه ههدباهت ٦ه ه ه ه ههإصاة للضعاؾه ه ه ه ههت ,وج٩ىهه ه ه ه ههذ ُٖىه ه ه ه ههت الضعاؾه ه ه ه ههت مه ه ه ه ههً ( )275مٗلمه ه ه ه هها
للٟحزًه ه ه ههاء والُ٨مُه ه ه ههاء والؿه ه ه هه٨غجاعٍت اإلاٗملُه ه ه ههت باإلاغخله ه ه ههت الثاهىٍه ه ه ههت .و٦كه ه ه ههٟذ الضعاؾه ه ه ههت ٖه ه ه ههً
ٖه ه ه ه ههضص مه ه ه ه ههً الىخه ه ه ه ههاثج ،ؤهمهه ه ه ه هها :اإلاسخب ه ه ه ه هراث الاٞترايه ه ه ه ههُت جسه ه ه ه ههضم مجه ه ه ه هها ٫الخٗله ه ه ه ههُم بٟ٨ه ه ه ه ههاءة
وؾه ه هههىلت ,وؤن ج٨ىىلىحُ ه ه هها اإلاسخب ه ه هراث الاٞتراي ه ه ههُت ه ه ه ههي به ه ههضًل حُ ه ه ههض ف ه ه ههي خاله ه ههت ٖ ه ه ههضم وح ه ه ههىص
ُ٦ماوٍ ه ه ههاث ومٗ ه ه ههضاث ول ه ه ههىاػم حٗلُمُ ه ه ههت .وؤون ه ه ههذ الضعاؾ ه ه ههت ب ه ه هإن حؿ ه ه ههخمغ وػاعة الخٗل ه ه ههُم ف ه ه ههي
جىؾُ٘ صمج جضعَـ الٗلىم بحن اإلاسخبراث الاٞترايُت واإلاسخبراث الخ٣لُضًت.
 )Weiss,الخٗ ه ه ه ههغٖ ٝله ه ه ههى وحه ه ه ه ههاث هٓه ه ه ههغ  ٢ه ه ه ههاصة اإلا ه ه ه هضاعؽ
واؾه ه ه ههتهضٞذ صعاؾ ه ه ه ههت (2018
الاٞتراي ه ه ههُت خ ه ه ههى ٫مؼاً ه ه هها الخٗل ه ه ههُم الاٞتراضه ه ه ه ي ف ه ه ههي مغخل ه ه ههت عٍ ه ه ههاى ألاَ ٟه ه هها ٫خت ه ه ههى اله ه ه هه٠
الث ه ههاوي ٖك ه ههغ ف ه ههي ٞلىعٍ ه ههضا ,وج ُ٣ه ههُم مؿ ه ههخىي ؤلاب ه ههضإ ل ه ههضي  ٢ه ههاصة اإلا ه ههضاعؽ ,وج ه ههم اؾ ه ههخسضام
اإلاه ه ههىج الىه ه ههىعي ,وجه ه ههم حمه ه هه٘ البُاهه ه ههاث مه ه ههً زه ه ههال ٫اإلا٣ه ه ههابالث الصخهه ه ههُت مه ه هه٘ ُٖىه ه ههت جإلٟه ه ههذ
مه ه ه ههً ( )5مه ه ه ههً مه ه ه ههضًغي اإلاه ه ه ههضاعؽ الاٞترايه ه ه ههُت فه ه ه ههي ٞلىعٍه ه ه ههضا .وؤقه ه ه ههاعث الىخه ه ه ههاثج بله ه ه ههى وحه ه ه ههىص
اججاه ه ه ههاث بًجابُ ه ه ههت ل ه ه ههضي ؤ ٞه ه هغاص ُٖى ه ه ههت الضعاؾ ه ه ههت خ ه ه ههى ٫الخٗل ه ه ههُم الاٞتراض ه ه ه ي ,وؤن الخٗل ه ه ههُم
الاٞتراض ه ه ي ل ه ههه الٗضً ه ههض م ه ههً اإلاؼاً ه هها ف ه ههي الٗملُ ه ههت الخٗلُمُ ه ههت ف ه ههي مغخل ه ههت عٍ ه ههاى ألاَ ٟه هها ٫خت ه ههى
اله ٠الثاوي ٖكغ ,وؤن ُٖىت الضعاؾت لضحهم مؿخىي حُض مً ؤلابضإ.
وؾٗذ صعاؾت الكمغاوي ( )2018بلى ُ٢اؽ ٗٞالُت البِئت الاٞترايُت زالزُت ألابٗاص
( )Sloodleفي جىمُت اإلاهاعاث الٗملُت في الٟحزًاء لضي َالباث اله ٠الثاوي الثاهىي بجضة.
وجم اؾخسضام اإلاىج قبه الخجغٍبي ,وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )40البت باإلاضعؾت
الثاهىٍت جم ج٣ؿُمها بالدؿاوي بلى مجمىٖخحن :بخضاهما اإلاجمىٖت الخجغٍبُت التي
اؾخسضمذ البِئت الاٞترايُت زالزُت ألابٗاص ) ،(sloodleوألازغي جمثل اإلاجمىٖت الًابُت
التي اؾخسضمذ الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت ,واقخملذ ؤصواث الضعاؾت ٖلى الازخباع اإلاٗغفي وبُا٢ت
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اإلاالخٓت .وؤْهغث الىخاثج ٞاٖلُت البِئت الاٞترايُت زالزُت ألابٗاص ( )Sloodleفي جُىٍغ
الجاهب اإلاٗغفي إلاهاعاث الخبرة الٗملُت في ماصة الٟحزًاء لضي َالباث اله ٠الثاوي الثاهىي,
وفي جُىٍغ الجاهب الٗملي إلاهاعاث الخجاعب الٗملُت وفي جىمُت اإلاهاعاث الخجاعب الٗملُت
لضي الُالباث .وؤونذ الضعاؾت بدصجُ٘ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٖلى اؾخسضام البِئت
الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث اإلاسخلٟت ,وجإهُل اإلاٗلمحن وجؼوٍضهم باإلاهاعاث الالػمت
لخىُْ ٠البِئت اٞترايُت في جضعَـ ال٣غعاث الضعاؾُت.
وهه ه ه ههضٞذ صعاؾه ه ه ههت اإلابه ه ه ههاع )2018( ٥بله ه ه ههى الخٗه ه ه ههغٖ ٝله ه ه ههى ؤزه ه ه ههغ جىه ه ه ههىٕ ؤؾه ه ه ههالُب الخٟاٖه ه ه ههل فه ه ه ههي
الٟه ه ه ههى ٫الاٞتراي ه ه ههُت اإلاتزامى ه ه ههت ٖل ه ه ههى الخده ه ه ههُل الضعاس ه ه ه ي ل ه ه ههضي َالب ه ه ههاث حامٗ ه ه ههت الامح ه ه ههرة
ه ه ههىعه بي ه ههذ ٖب ه ههضالغخمً والاجج ه ههاه هد ه ههىه ,واجب ه هه٘ الباخ ه ههث اإلا ه ههىج الخجغٍب ه ههي ,وج٩ىه ه ههذ ُٖى ه ههت
الضعاؾ ه ه ههت م ه ه ههً (َ )117الب ه ه ههت ج ه ه ههم ج٣ؿ ه ه ههمها بل ه ه ههى زالز ه ه ههت مجمىٖ ه ه ههاث ججغٍبُ ه ه ههت َب ه ه ههٖ ٤ل ه ه ههيهً
اؾ ه ه ه ههدباهت لخدضً ه ه ه ههض اه ه ه ه ههم اصواث الخٟاٖ ه ه ه ههل وازخب ه ه ه ههاع جده ه ه ه ههُلي واؾ ه ه ه ههدباهت ل ُ٣ه ه ه ههاؽ اجج ه ه ه ههاه
الُالب ه ههاث .وؤق ه ههاعث الىخ ه ههاثج بله ه ههى وح ه ههىص  ٞه ههغ ١طا صالله ه ههت بخه ه ههاثُت (ٖى ه ههض مؿه ه ههخىي ≤ )0.05
ب ه ههحن مخىؾ ه ههِ صعح ه ههاث الُالب ه ههاث ف ه ههي اإلاجمىٖ ه ههاث الخجغٍبُ ه ههت ال ه ههثالر ف ه ههي ازخب ه ههاع الخده ه ههُل
اإلاٗغفه ه ه ههي ،وفه ه ه ههي مُ٣ه ه ه ههاؽ الاججه ه ه ههاه لهه ه ه ههالح الُالبه ه ه ههاث الالحه ه ه ههي صعؾه ه ه ههً باؾه ه ه ههخسضام ؤؾه ه ه ههلىب
الخٟاٖل مخٗضص الاججاهاث.
ُ
واؾتهضٞذ صعاؾت ( )Sullivan, et al., 2017الخٗغٖ ٝلى ؤزغ اإلاسخبراث الاٞترايُت ٖلى حٗلم
مٟاهُم الٟحزًاء لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت ,واؾخسضم الباخثىن اإلاىج قبه الخجغٍبي,
ً
وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )100البا مً َلبت اله ٠الثامً جم ج٣ؿميها بلى مجمىٖخحن:
ً
مجمىٖت ججغٍبُت جًم (َ )55البا صعؾذ باؾخسضام اإلاسخبراث الاٞترايُت ,ومجمىٖت
ً
ً
ً
يابُت جًم (َ )45البا صعؾذ بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت ,وَب٣ذ ؤصواث الضعاؾت ٢بلُا وبٗضًا
ٖلى ؤٞغاص اإلاجمىٖخحن .وؤقاعث الىخاثج بلى ؤن اإلاكاع٦ت في الخجاعب الاٞترايُت ؤ٦ثر ٞاثضة
لخٗلم بٌٗ مٟاهُم الٟحزًاء.
وهضٞذ صعاؾت الٛكم والحماصي ( )2017بلى ال٨ك ًٖ ٠جإزحر ج٣ىُت اإلاسخبراث الاٞترايُت
في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي الُالب اإلاىهىبحن في اإلاغخلت الثاهىٍت ,اؾخسضم
ً
الباخثان اإلاىج الخجغٍبي .وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )52البا مً َالب اله ٠الثالث
الثاهىي في زاهىٍت حماٖ ٫بض الىانغ جم ج٣ؿميها بالدؿاوي بلى مجمىٖخحن :مجمىٖت يابُت
صعؾذ ججاعب الضواثغ ال٨هغباثُت بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت ,ومجمىٖت ججغٍبُت صعؾذ باؾخسضام
اإلاسخبر الاٞتراض ي .وؤْهغث الىخاثج ٖضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث
صعحاث َالب اإلاجمىٖت الخجغٍبُت والًابُت في مهاعحي الُال٢ت واإلاغوهت ,وجىحض ٞغو ١بحن
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مخىؾُاث صعحاث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت والًابُت في اإلاهاعاث الخالُت :ألانالت والخٟهُل
والحؿاؾُت للمك٨الث لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُت .وؤونذ الضعاؾت بخىٞحر ألاصواث
والخجهحزاث والخ٣ىُاث الالػمت في اإلاضاعؽ لالؾخٟاصة مً الابخ٩اعاث الخ٨ىىلىحُت ,وزانت
اإلاسخبراث الاٞترايُت.
وه ه ه ه ههضٞذ صعاؾه ه ه ه ههت ٖبه ه ه ه ههض اإلاجُ ه ه ه ههض ( )2017بله ه ه ه ههى الخٗه ه ه ه ههغٖ ٝل ه ه ه ههى ؤزه ه ه ه ههغ اؾه ه ه ه ههخسضام اإلا٨خبه ه ه ه ههاث
ُ
الاٞترايه ه ههُت ٖل ه ه ههى جُه ه ههىٍغ مه ه ه ههاعاث اله ه ههخٗلم لُ ه ه ههالب حامٗه ه ههت الؿ ه ه ههىصان اإلاٟخىخه ه ههت ,والخٗ ه ه ههغٝ
ٖل ه ه ههى اججاه ه ه ههاث الُ ه ه ههالب هد ه ه ههى اؾ ه ه ههخسضام ه ه ه ههظا الى ه ه ههىٕ م ه ه ههً اإلا٨خب ه ه ههاث ،و ٦ه ه ههظل ٪الٟ٨اً ه ه ههاث
الالػم ه ه ههت الؾه ه ه ههخسضام هه ه ه ههظه اإلا٨خبه ه ه ههاث ،واإلاٗى٢ه ه ه ههاث الت ه ه ههى جىاحه ه ه ههه الُه ه ه ههالب ٖىه ه ه ههض اؾه ه ه ههخسضام
اإلا٨خبه ه ه ههاث الاٞترايه ه ه ههُت .واؾه ه ه ههخسضم الباخه ه ه ههث اإلاه ه ه ههىج الىنه ه ه هه , ٟوجه ه ه ههم حمه ه ه هه٘ البُاهه ه ه ههاث مه ه ه ههً
ز ه ههال ٫اؾ ه ههدباهت َب ٣ه ههذ ٖل ه ههى ُٖى ه ههت جإلٟه ه ههذ م ه ههً (َ )70ال ه ههب وَالب ه ههت .وزله ه ههذ الضعاؾه ه ههت
بل ه ههى هخه ه ههاثج مه ه ههً ؤهمه ه ههاٌ :ؿه ه ههخسضم َه ه ههالب حامٗه ه ههت الؿ ه ههىصان اإلاٟخىخه ه ههت اإلا٨خبه ه ههت ؤلاٞترايه ه ههُت
ف ه ه ههى ؤي و ٢ه ه ههذ وم ه ه ههً ؤي م ٩ه ه ههان ،جىح ه ه ههض اججاه ه ه ههاث بًجابُ ه ه ههت ل ه ه ههضي الُ ه ه ههالب هد ه ه ههى اؾ ه ه ههخسضام
اإلا٨خبه ه ه ههت ؤلاٞترايه ه ه ههُت .الٟ٨اًه ه ه ههاث الالػمه ه ه ههت اإلاخه ه ه ههىٞغة الؾه ه ه ههخسضام اإلا٨خبه ه ه ههت ؤلاٞترايه ه ه ههُت له ه ه ههضي
الُه ه ههالب هه ه ههي مٗغٞه ه ههت اإلا٩ىهه ه ههاث اإلااصًه ه ههت ،واؾه ه ههخسضام قه ه ههب٨ت الاهترهه ه ههذ والبرًه ه ههض الال٨ترووه ه ههي،
واؾه ه ه ههخسضام مدغ ٧ه ه ه ههاث البد ه ه ه ههث للحه ه ه ه ههىٖ ٫ل ه ه ه ههى اإلاٗلىم ه ه ه ههت ,وهى ه ه ه هها٦ ٥ثح ه ه ه ههر م ه ه ه ههً الٟ٨اً ه ه ه ههاث
الجخه ه ه ههىٞغ له ه ه ههضحهم .هىه ه ه ههاٖ ٥ه ه ه ههضص مه ه ه ههً اإلاٗى٢ه ه ه ههاث الته ه ه ههي جىاحه ه ه ههه الُه ه ه ههالب ٖىه ه ه ههض اؾه ه ه ههخسضامهم
اإلا٨خبه ه ههاث الاٞترايه ه ههُت .وؤونه ه ههذ الضعاؾه ه ههت به ه ههإن تهه ه ههخم ماؾؿه ه ههاث الخٗله ه ههُم الٗه ه ههالى والخٗله ه ههُم
ًٖ بٗض ألاهخمام باإلا٨خباث الاٞترايُت.
ُ
وؾ ه ههٗذ صعاؾ ه ههت ( )Pedersen, et al., 2016بل ه ههى الخٗ ه ههغٖ ٝل ه ههى ؤز ه ههغ بِئ ه ههت ال ه ههخٗلم
ُ
الاٞتراي ه ه ه ههُت ٖله ه ه ه ههى حٗله ه ه ه ههم اإلاُ٩اهُ٩ه ه ه ه هها له ه ه ه ههضي َلبه ه ه ه ههت الجامٗه ه ه ه ههت ,واجبٗه ه ه ه ههذ الضعاؾه ه ه ه ههت اإلاه ه ه ه ههىج
ً
الىن ه ه ههٟي ,وج٩ىه ه ه ههذ ُٖى ه ه ههت الضعاؾ ه ه ههت م ه ه ههً (َ )47الب ه ه هها ف ه ه ههي حامٗ ه ه ههت آعه ه ه ههىؽ َب ه ه ههٖ ٤ل ه ه ههيهم
ُ
اؾ ه ههدباهت لجم ه هه٘ البُاه ه ههاث .وؤْهه ه ههغث الىخ ه ههاثج ؤن بِئ ه ههت ال ه ههخٗلم الاٞترايه ه ههُت  ٢ه ههض ؤؾ ه هههمذ فه ه ههي
ً
ُ
جدؿ ه ه ههحن حٗل ه ه ههم الُلبه ه ه ههت ال ه ه ههظًً  ٧ه ه ههاهىا ؤ٦ثه ه ه ههر وك ه ه ههاَا ٖل ه ه ههى اإلاىهه ه ه ههت بك ه ه هه٩ل مؿ ه ه ههخ٣ل ٖه ه ه ههً
ُ
ؤصائهه ه ههم الؿ ه ه ههاب ,٤وٍم٨ه ه ههً لبِئ ه ه ههت اله ه ههخٗلم الاٞتراي ه ه ههُت مكه ه ههاع٦ت َلب ه ه ههت الجامٗه ه ههت ف ه ه ههي ٖملُ ه ه ههت
ُ
الخٗلم بُغ ١ال حؿخُُٗها اإلادايغاث الخ٣لُضًت واإلاسخبراث.
واؾتهضٞذ صعاؾت الٗغبي ( )2014الخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت الخٗلُم الاٞتراض ي في الخدهُل
الضعاس ي لضي َلبت الخٗلُم ًٖ بٗض ,والظي ً٣ام بىاؾُت ج٨ىىلىحُت خضًثت ٧اإلهغجيذ
وحهاػ الحاؾىب اإلاضٖم ببرامج زانت ,واجب٘ الباخث اإلاىج الىنٟي والخجغٍبي ,وج٩ىهذ
ً
ُٖىت الضعاؾت مً (َ )404البا وَالبت مً اإلاغخلت الثاهىٍت جم ج٣ؿُمهم بلى مجمىٖخحن:
ألاولى صعؾذ بإؾلىب الٟهل الاٞتراض ي ,والثاهُت باألؾلىب الٗاصي .وؤقاعث الىخاثج بلى
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ً
وحىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن الخالمُظ في الخدهُل لهالح الخالمُظ الظًً صعؾىا
باؾخسضام اله ٠الاٞتراض ي ,وال جىحض ٞغو ١في الخدهُل بحن الظ٧ىع وؤلاهار الظًً
صعؾىا باؾخسضام اله ٠الاٞتراض ي ,وال جىحض ٞغو ١بحن جالمُظ اله ٠الاٞتراض ي حٗؼي
إلاخٛحر الٗمغ ؤو اإلاىُ٣ت الجٛغاُٞت.

حُٗ٣ب ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت:
مً زال ٫الٗغى الؿاب ٤للضعاؾاث الؿاب٣ت ًالخٔ ما ًلي:
 هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمتًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها.
 اجبٗذ بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاىج الىنٟي ,واجبٗذ بٌٗ الضعاؾاث الخجغٍبيً
وقبه الخجغٍبي هٓغا إلاىاؾبت لُبُٗتها وؤهضاٞها ,واجبٗذ بٌٗ الضعاؾاث اإلاىج الىنٟي
ً
والخجغٍبي مٗا.
 جىىٖذ ألاهضا ٝالتي جىاولتها الضعاؾاث الؿاب٣ت٣ٞ ,ض جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث الخٗغٝ٧ل مً :بجُلي
ٖلى ٞاٖلُت اإلاسخبراث الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت مثل صعاؾت ٍ
( ,)2019الٛكم والحماصي ( ,)2017وجىاولذ صعاؾت الكمغاوي ( )2018الخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت
البِئت الاٞترايُت في جد ٤ُ٣بٌٗ ألاهضا ,ٝوجىاولذ صعاؾت ألاخمغي ( )2019ج٣ضًم
ٖغى لبٌٗ ججاعب اإلاضعؾت الاٞترايُت.
 جىنلذ صعاؾت اإلاباع )2018( ٥بلى ٞاٖلُت الٟهى ٫الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاثالضعاؾُت ,وجىنلذ صعاؾت ٖبض اإلاجُض ( )2017بلى ٞاٖلُت اإلا٨خباث الاٞترايُت في جُىٍغ
ُ
مهاعاث الخٗلم لضي الُلبت.
 جخ ٤ٟالضعاؾت الحالُت م٘ بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضام اإلاىج الىنٟيوالاؾدباهت لجم٘ البُاهاث ,وجسخل ٠الضعاؾت الحالُت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت في مخٛحراث
الضعاؾت والبِئت والُٗىت .و٢ض اؾخٟاص الباخثان مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في نُاٚت مك٩لت
الضعاؾت ،وؤلاؾهام في بىاء بٌٗ ؤع٧ان ألاصب الىٓغي لل ِّضعاؾت ،ومىا٢كت الىخاثج
ومىججُت ِّ
الضعاؾت الحالُت.
التي جىنلذ بليها ِّ
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مىججُت الضعاؾت وبحغاءاتها:
 - 1مىج الضعاؾت:

ً
اجبٗهذ الضعاؾهت الحالُهت اإلاههىج الىنهٟي ,هٓهغا إلاىاؾهبخه لُبُٗههه الضعاؾهت ,وٍم٨هً مههً
زالله ههه ونه هه ٠الٓه ههاهغة مىيه ههىٕ الضعاؾه ههت وجدلُه ههل بُاهاتهه هها وبُه ههان الٗال٢ه ههاث به ههحن م٩ىهاتهه هها،
وآلاعاء التي جُغح خىلها والٗملُاث التي جخًمنها وآلازاع التي جدضثها.

 - 2مجخم٘ وُٖىت الضعاؾت:
ًخ٩ههىن مجخم هه٘ الضعاؾههت م ههً حمُ هه٘ ألا٧ههاصًمُحن والترب ههىٍحن ف ههي صولههت ال٩ىٍ ههذ ,وج٩ىه ههذ
ُٖىههت الضعاؾ ههت م ههً ( )568ؤ ٧ههاصًمي وجغب ههىي م ههً الٗههاملحن ف ههي حامٗ ههت ال٩ىٍ ههذ والهُئ ههت الٗام ههت
للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب ووػاعة التربُت جدىاو ٫مؿخىٍاث مسخلٟت مهً خُهث :الىهىٕ ,اإلااههل
الٗلمي ,ؾىىاث الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,واإلادآٞت.

 - 3ؤصاة الضعاؾت:
اقخملذ ؤصواث الضعاؾت ٖلى اؾدباهت ج٩ىهذ في نىعتها اإلابضثُت مً (ٖ )34باعة
مىػٖت ٖلى زالزت مداوع ٧الخالي :اإلادىع ألاو :٫مضي الىعي بالخٗلُم الاٞتراض ي ,وًٍم ()8
ٖباعاث ,واإلادىع الثاوي :ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,وًٍم (ٖ )17باعة ,واإلادىع الثالث:
الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي ,وًٍم (ٖ )9باعاث .ول٩ل ٖباعة مً
ٖباعاث اإلادىع ألاو ٫مؿخىٍحن لئلحابت (وٗم -ال) ,ول٩ل ٖباعة مً ٖباعاث اإلادىع الثاوي
ً
والثالث زمؿت مؿخىٍاث لئلحابت و٣ٞا إلاُ٣اؽ لُ٨غث الخماس ي ٧الخالي :ؤوا ٤ٞبكضة (5
صعحاث) ,ؤوا 4( ٤ٞصعحاث) ,مداًض ( 3صعحاث) ,ال ؤوا( ٤ٞصعحخان) ,ال ؤوا ٤ٞبكضة (صعحت
واخضة).
٧ل مً:
نض ١الاؾدباهت :جم الخد ٤٣مً نض ١الاؾدباهت باؾخسضام ٍ

ؤ -الهض ١الٓاهغي (نض ١اإلاد٨محن):

جم ٖغى الاؾدباهت ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن مً ٧لُت التربُت حامٗت ال٩ىٍذ,
ً
و٧لُت التربُت ألاؾاؾُت -الهُئت الٗامت للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب ,وجم حٗضًلها و٣ٞا
إلا٣ترخاتهم ,خُث جم خظٖ )4( ٝباعاث بىاٖ ٘٢باعجحن مً اإلادىع الثاوي وٖباعجحن مً اإلادىع
الثالث ,وجم بٖاصة الهُاٚت اللٛىٍت لبٌٗ الٗباعاث ,وج٩ىهذ الاؾدباهت في نىعتها النهاثُت
ً
مً (ٖ )30باعة ,وَٗخبر اجٟهها ١اإلاد٨محن بُاها لهض ١مدخىي الاؾدباهت.

ب -نض ١الاحؿا ١الضازلي:
جم الخإ٦ض مً نض ١الاحؿا ١الضازلي لالؾدباهت ًٖ َغٍ ٤خؿاب مٗامالث
الاعجباٍ بحن ٧ل مدىع والضعحت ال٩لُت لالؾدباهت التي جم الحهىٖ ٫ليها مً الضعاؾت
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الاؾخُالُٖت ,خُث جم جُبُ٣ها ٖلى ( )55ؤ٧اصًمي وجغبىي ,و٢ض اؾخسضم الباخثان الغػمت
ؤلاخهاثُت  SPSSلحؿاب مٗامالث الاعجباٍ ,وؤْهغث الىخاثج ؤن مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل
ً
مدىع والضعحت ال٩لُت لالؾدباهت مغجٟٗت وصالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت (,)0.01
وجغاوخذ بحن ( ,) 0.858 -0.584وهظا ًضٖ ٫لى الاحؿا ١الضازلي ومً زم نض ١البىاء.

زباث الاؾدباهت:
جم خؿاب مٗامل زباث الاؾدباهت ًٖ َغٍ ٤بًجاص مٗامل زباث ؤلٟا ٦غوهبار
لالؾدباهت مً زال ٫الغػمت ؤلاخهاثُت  SPSSبٗض جُبُ٣ها ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت,
ً
وؤْهغث الىخاثج ؤن مداوع الاؾدباهت جدؿم بضعحت زباث صالت بخهاثُا ,وجغاوخذ مٗامالث
الثباث بحن ( ,)0.80 -0.75ومً زم ًم ً٨حٗمُم الاؾدباهت ٖلى ُٖىت الضعاؾت ألاؾاؾُت.

 -4اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت:
جم بصزا ٫البُاهاث بالحاؾب آلالي مً زال ٫الغػمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاحخماُٖت
( )SPSSوؤحغٍذ اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت الخالُت ,وطل ٪لئلحابت ٖلى ؤؾئلت الضعاؾت :الخ٨غاعاث
 ,Frequencyاليؿبت اإلائىٍت  ,Percentageاإلاخىؾِ الحؿابي  ,Meanالاهدغا ٝاإلاُٗاعي
 ,Standard Deviationازخباع ث  ,t- Testجدلُل الخباًً ؤخاصي الاججاه ,One Way ANOVA
ازخباع قُُٟه . Scheffe Test

هخاثج الضعاؾت ومىا٢كتها:
ًدىهاو ٫هههظا الجههؼء ٖهغى الىخههاثج التههي جىنهلذ بليههها الضعاؾههت بٗهض الخدلُههل ؤلاخهههاجي
للبُاهههاث ,ولئلحابههت ٖلههى ؤؾههئلت الضعاؾههت جههم خهههغ اؾههخجاباث ؤٞهغاص ُٖىههت الضعاؾههت ومٗالجتههها
ً
بخهه ه ه ه ههاثُا باؾه ه ه ه ههخسضام الغػمه ه ه ه ههت ؤلاخهه ه ه ه ههاثُت ) )SPSSواؾه ه ه ه ههخسغاج اإلاخىؾه ه ه ه ههُاث الحؿه ه ه ه ههابُت
والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٩ل ٖباعة مً ٖباعاث الاؾدباهت ومٗغٞت صاللت الٟهغو ١ؤلاخههاثُت بهحن
ً
اؾه ههخجاباث ؤ ٞه هغاص ُٖى ه ههت الضعاؾه ههت خ ه ههى ٫الاؾه ههدباهت و ٣ٞه هها للمخٛح ه هراث الخالُ ه ههت :الىه ههىٕ ,اإلااه ه ههل
الٗلمي ,ؾىىاث الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,اإلادآٞت ,وُٞما ًلي ٖغى لهظه الىخاثج:

الىخاثج الخانت بالؿاا ٫ألاو:٫
ما جهىعاث ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت
حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها؟
للخٗغٖ ٝلى جهىعاث ألا٧اصًمُحن والتربىٍحن في صولت ال٩ىٍذ خى ٫الخٗلُم
الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها جم خؿاب اليؿب
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اإلائىٍت واإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى٫
ٖباعاث الاؾدباهت ,وٍم ً٨جىيُذ طل٦ ٪ما ًلي:

 -1مضي الىعي بالخٗلُم الاٞتراض ي:
جىضح الجضاو ٫الخالُت اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مضي الىعي بالخٗلُم ؤلاٞتراض ي:
حضو ٫ع٢م ( )1اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مٗاعٞهم ًٖ الخٗلُم
الاٞتراض ي
ال
وٗم
الٗباعة
%21.1
%78.9
ؾمٗذ ًٖ الخٗلُم الاٞتراض ي مً ٢بل؟
 -1هل ِّ
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗٓم ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لضحهم مٗاع ٝؾاب٣ت ًٖ
الخٗلُم الاٞتراض ي ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%78.9ال
( .)%21.1و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى وعي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت بإهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي وصوعه في
جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا .ٝو٢ض ؤْهغث صعاؾت اإلاباعٞ )2018( ٥اٖلُت الٟهى٫
الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ,وؤقاعث صعاؾت الكمغاوي ( )2018بلى ٞاٖلُت
البِئت الاٞترايُت في جد ٤ُ٣بٌٗ ألاهضا ,ٝوجىنلذ صعاؾت بجُلي ( )2019بلى ٞاٖلُت
اإلاسخبراث الاٞترايُت في جضعَـ اإلا٣غعاث الضعاؾُت.
حضو ٫ع٢م ( )2اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مضي اؾخسضام الخٗلُم
الاٞتراض ي
ال
وٗم
الٗباعة
%64.8
%35.2
 -2هل اؾخسضمذ الخٗلُم الاٞتراض ي مً ٢بل؟
ً
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن زلذ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ج٣غٍبا ٢ض اؾخسضمىا
الخٗلُم الاٞتراض ي مً ٢بل ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم
( ,)%35.2ال ( .)%64.8وحٗؼي هظه الىدُجت بلى ؤن الخٗلُم الاٞتراض ي ٚحر مىدكغ في البِئت
ال٩ىٍدُت لٗضم وعي ال٨ثحرًً بإهمُخه ,وٖضم وحىص ز٣اٞت ةهظا الىىٕ مً الخٗلُم لضي
الٗاملحن في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت بمسخل ٠ؤهىاٖها.
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حضو ٫ع٢م ( )3اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مضي وحىص ٞغو ١بحن
الخٗلُم الاٞتراض ي والخٗلُم ؤلال٨ترووي
ال
وٗم
الٗباعة
ً
 -3هل حٗلم ؤن هىاٞ ٥غ٢ا بحن الخٗلُم الاٞتراض ي
%29.6
%70.4
والخٗلُم ؤلال٨ترووي؟
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗٓم ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لضحهم مٗاع ٝبإن هىا٥
ً
ٞغ٢ا بحن الخٗلُم الاٞتراض ي والخٗلُم ؤلال٨ترووي ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%70.4ال ( .)%29.6و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت
لضحهم مٗلىماث ومٗاع ٝبضعحت ٦بحرة خى ٫الخٗلُم ؤن ( )%78.9مً ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت
لضحهم مٗاع ٝؾاب٣ت ًٖ الخٗلُم الاٞتراض ي ,لظا ًضع٧ىن الٟغ ١بحن الخٗلُم الاٞتراض ي
وؤلال٨ترووي.
حضو ٫ع٢م ( )4اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫اإلاسخبراث الاٞترايُت
ال
وٗم
الٗباعة
 -4هل ؾمٗذ ًٖ اإلاسخبراث الاٞترايُت مً ٢بل ٦إخض جُبُ٣اث
%56.3 %43.7
الخٗلُم الاٞتراض ي؟
ً
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن هه ٠ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ج٣غٍبا لضحهم مٗلىماث
ًٖ اإلاسخبراث الاٞترايُت ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم
( ,)%43.7ال ( .)%56.3و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لضحهم وعي بالخٗلُم
الاٞتراض ي وبٌٗ جُبُ٣اجه مثل اإلاسخبراث الاٞترايُت لضوعها في جد ٤ُ٣الٗضًض مً
ألاهضا .ٝو٢ض جىنلذ صعاؾت بجُلي ( )2019بلى ٞاٖلُت اإلاسخبراث الاٞترايُت في جضعَـ
اإلا٣غعاث الضعاؾُت.
حضو ٫ع٢م ( )5اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫اإلا٨خبت الاٞترايُت
ال
وٗم
الٗباعة
 -5هل ؾمٗذ ٖ ً اإلا٨خبه الاٞترايُت مً ٢بل ٦إخض جُبُ٣اث
%46.5
%53.5
الخٗلُم الاٞتراض ي؟
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن هه ٠ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لضحهم مٗاع ٝخى٫
اإلا٨خبت الاٞترايُت ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%53.5ال

070

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية ،اجملدل ( ،)10العدد ( ، )10جويلية 0101

هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
( .)%46.5و٢ض جىنلذ صعاؾت ٖبض اإلاجُض ( )2017بلى ٞاٖلُت اإلا٨خباث الاٞترايُت في جُىٍغ
ُ
مهاعاث الخٗلم لضي الُلبت.
حضو ٫ع٢م ( )6اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مضي يغوعة اؾخسضام
الخٗلُم الاٞتراض ي
ال
وٗم
الٗباعة
 -6هل ؤنبذ اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي يغوعة في ْل جٟص ي
%14.1 %85.9
ٞحروؽ ٧ىعوها؟
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗٓم ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًغوا يغوعة اؾخسضام
ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي في في ْل جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها ,خُث حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص
ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%85.9ال ( .)%14.1و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى وحىص اججاهاث
بًجابُت لضي ؤٞغاص ُٖىت ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي هدُجت وٖيهم بإهمُخه في
جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ,ٝو٢ض جىنلذ الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى ٞاٖلُت
الخٗلُم الاٞتراض ي وجُبُ٣اجه اإلاسخلٟت في جضعَـ الٗضًض مً اإلا٣غعاث الضعاؾُت مثل صعاؾت
٧ل مً :بجُلي ( ,)2019اإلاباع ,)2018( ٥الكمغاوي (.)2018
ٍ
٫
حضو ع٢م ( )7اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ُٖىت الضعاؾت إلاضي جًُٟل اؾخسضام الخٗلُم
ُ
الاٞتراض ي في حٗلم اإلا٣غعاث الضعاؾُت
ال
وٗم
الٗباعة
ُ
 -7هل جًٟل اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم اإلا٣غعاث
%33.8 %66.2
الضعاؾُت للُلبت؟
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن وؿبت ٦بحرة مً ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًًٟلىن
ُ
اؾخسضام ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم اإلا٣غعاث الضعاؾُت ,خُث حاءث اؾخجاباث
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%66.2ال ( .)%33.8و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى وعي ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت بإهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,و٢ض جىنلذ الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى ٞاٖلُت
الخٗلُم الاٞتراض ي وجُبُ٣اجه اإلاسخلٟت في جضعَـ الٗضًض مً اإلا٣غعاث الضعاؾُت مثل صعاؾت
٧ل مً :بجُلي ( ,)2019اإلاباع ,)2018( ٥الكمغاوي (.)2018
ٍ

071

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية ،اجملدل ( ،)10العدد ( ،)10جويلية 0101
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حضو ٫ع٢م ( )8اليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫مضي الحاحت لخ٣لُو
ُ
مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت في خالت اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم الُلبت
ال
وٗم
الٗباعة
 -8هل ًجب ج٣لُو مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت في خالت اؾخسضام
%8.5 %91.5
ُ
الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم الُلبت؟
ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗٓم ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًغوا ؤهمُت ج٣لُو
ُ
مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت في خالت اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في حٗلم الُلبت ,خُث
حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧الخالي :وٗم ( ,)%91.5ال ( .)%8.5و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى
يغوعة التر٦حز ٖلى اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت بما ًدىاؾب م٘ الٓغوٝ
الحالُت التي جمغ ةها حمُ٘ الضو ٫في الٗالم في ْل جٟص ي ٞحروؽ ٦غوعوها اإلاؿخجض,
والحاحت بلى بٖاصة الىٓغ في مىٓىمت الخٗلُم وَغ ١الخضعَـ و٦م اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝالتي
جخًمنها اإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاسخلٟت ,والحاحت بلى جىُ٣ذ هظه اإلا٣غعاث والبٗض ًٖ الحكى
الؼاثض باإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝالتي جمثل ٖبء ٖلى الُلبت في مسخل ٠اإلاغاخل الضعاؾُت ,وجازغ
ً
ؾلبا ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع وخب الاؾخُالٕ لضي الُلبت ,مما ًخُلب بٖاصة الىٓغ في مدخىي
اإلا٣غعاث الضعاؾُت.

 -2ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي:
ًىضح الجضو ٫الخالي اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت واليؿب اإلائىٍت
الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي:
حضو ٫ع٢م ( )9اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت واليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث ؤٞغاص
ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي
م

9

الٗباعة

ٌ
ًىٞغ بِئت حٗلم ابخ٩اعٍت.

مداًض

ال
ؤوا٤ٞ

ال
ؤوا٤ٞ
بكضة

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

الترجِب
ً
و٣ٞا
للمخىؾِ

ؤوا٤ٞ
بكضة

ؤوا٤ٞ

28.2 40.8 15.5

9.9

5.6

3.51

1.05

11

7.0

3.96

1.17

0

3.69

0.97

0

3.48

0.92

 10ال ًخُ٣ض بؼمان ؤو م٩ان
ُ
مدضص للخٗلم.
ٌٗ 11ؼػ ٢ضعة الُلبت في مجا٫
15.5 21.1 42.3 21.1
البدث والاؾخ٣هاء.
ُ
ٌ 12ؿهل الخٗلم الخٗاووي ًٖ
15.5 35.2 35.2 14.1
ُ
َغٍ ٤الخٗلم التزامني وٚحر
40.8 38.0
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التزامني.
13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ٌؿهم في بىاء حُل حضًض
٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى 21.1
هٟؿه.
ًىٞغ بِئت حٗلُمُت ألؾالُب
ُ
حٗلم مخٗضصة وؤٖماع 14.1
مسخلٟت.
ٌؿاهم في جد٨م الُلبت في
ُ
ً
َغٍ٣ت الخٗلم و٣ٞا ل٣ضعاتهم
11.3
ومضي
واؾخٗضاصاتهم
اؾدُٗاةهم.
ٌٗمل ٖلى ػٍاصة صاُٗٞت
الُلبت للمكاع٦ت في ٖلمُت 14.1
ُ
الخٗلم.
ال ًخُلب الخٗلُم الاٞتراض ي
وحىص ٢اٖاث صعاؾُت 32.4
ج٣لُضًت.
ًم ً٨ؤن جًم ال٣اٖاث
ً
الاٞترايُت ٖضصا ٚحر مدضوص 28.2
مً الُلبت.
ٌؿاٖض الُلبت ٖلى الٟهم
الٗمُ ٤للمدخىي الٗلمي
11.3
باإلا٣اعهت م٘ الىؾاثل
ألازغي.
ُ
ٌؿاٖض الُلبت في حٗلم
اإلاٟاهُم اإلاجغصة التي ال
ًم ً٨بصاع٦ها بؿهىلت بال 8.5
مً زال ٫ججغبت خ٣ُ٣ت
مباقغة.
جىٞحر خلى٫
حظعٍت
للمك٨الث التربىٍت مثل
25.4
ه٣و ؤٖضاص اإلاٗلمحن
اإلااهلحن.

5
18.3 50.7

8.5

1.4

3.82

0.91
7

16.9 60.6

7.0

1.4

3.79

0.82
9

25.4 54.9

7.0

1.4

3.68

0.82
13

21.1 23.9 35.2

5.6

3.31

1.12
1

11.3 50.7

5.6

0

4.10

0.81
6

14.1 43.7

8.5

5.6

3.80

1.11
15

11.3 18.3 32.4 26.8

3.08

1.16
14

23.9 26.8 33.8

7.0

3.13

1.09

4
16.9 47.9

5.6

4.2

3.85

1.00
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تصورات األاكدمييني والرتبويني  ي دو ة اكووي وول الععلمي فالترتا ي ملواةهة شكةلة تعل ادلراةة الناةمة ن
تريوس كوروان
ٌٗ 22خمض ٖلى اإلاىاه اإلاٗضة
ً
بل٨تروهُا بدُث جدىاؾب م٘ 14.1 56.3 22.5
اإلاغاخل الضعاؾُت اإلاسخلٟت.
٣ً 23لل الخٗلُم الاٞتراض ي
في
ال٨بحرة
الٟجىة
28.2 45.1 18.3
ٖملُت الخٗلُم اإلاؿخمغ
الخسهص ي
والخضعٍب
والخٗلُم مضي الحُاة.

3
5.6

1.4

3.93

0.85

2.8

5.6

3.68

0.99

10

ًالخٔ مً بُاهاث الجضو ٫الؿاب ٤ؤن اإلادىع الثاوي الخام بإهمُت الخٗلُم
الاٞتراض ي ًدخىي ٖلى (ٖ )15باعة ,و٢ض جباًيذ اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى٫
ٖباعاث هظا اإلادىع٣ٞ ,ض حاء في الترجِب ألاو ٫الٗباعة ع٢م (" )17ال
ًخُلب الخٗلُم الاٞتراض ي وحىص ٢اٖاث صعاؾُت ج٣لُضًت" بمخىؾِ خؿابي بل.)4.10( ٜ
ُ
وحاء في الترجِب الثاوي الٗباعة ع٢م (" )10ال ًخُ٣ض بؼمان ؤو م٩ان مدضص للخٗلم" بمخىؾِ
خؿابي ( .)3.96وحاء في الترجِب الثالث الٗباعة ع٢م (ٌٗ" )22خمض ٖلى اإلاىاه اإلاٗضة
ً
بل٨تروهُا بدُث جدىاؾب م٘ اإلاغاخل الضعاؾُت اإلاسخلٟت" بمخىؾِ خؿابي ( .)3.93وحاء في
الترجِب الغاب٘ الٗباعة ع٢م (" )21جىٞحر خلى ٫حظعٍت للمك٨الث التربىٍت مثل ه٣و ؤٖضاص
اإلاٗلمحن اإلااهلحن" بمخىؾِ خؿابي ( .)3.85وحاء في الترجِب الخامـ الٗباعة ع٢م ()13
"ٌؿهم في بىاء حُل حضًض ٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه" بمخىؾِ خؿابي ( )3.82وحكحر
الٗباعاث الؿاب٣ت بلى ؤن الخٗلُم الاٞتراض ي ال ًخُلب وحىص ٢اٖاث صعاؾُت ج٣لُضًت ألهه ال
ً
ًخُ٣ض بإي ػمان ؤو م٩ان ,وَٗخمض ٖلى اإلاىاه اإلاٗضة بل٨تروهُا٦ ,ما ؤهه ٌؿهم في بىاء حُل
حضًض ٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه.
ُ
بِىما حاء في الترجِب ٢بل ألازحر الٗباعة ع٢م (ٌ" )20ؿاٖض الُلبت في حٗلم اإلاٟاهُم اإلاجغصة
التي ال ًم ً٨بصاع٦ها بؿهىلت بال مً زال ٫ججغبت خ٣ُ٣ت مباقغة" بمخىؾِ خؿابي (.)3.13
وحاء في الترجِب ألازحر الٗباعة ع٢م (ٌ" )19ؿاٖض الُلبت ٖلى الٟهم الٗمُ ٤للمدخىي الٗلمي
باإلا٣اعهت م٘ الىؾاثل ألازغي" بمخىؾِ خؿابي ( .)3.08وجا٦ض الٗباعاث الؿاب٣ت ٖلى ؤهمُت
ُ
ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,خُث ٌؿاٖض الُلبت ٖلى حٗلم اإلاٟاهُم اإلاجغصة التي ال ًمً٨
بصاع٦ها بؿهىلت بال مً زال ٫ججغبت خ٣ُ٣ت مباقغة ,وَؿاٖضهم ٖلى الٟهم الٗمُ٤
للمدخىي الٗلمي باإلا٣اعهت م٘ الىؾاثل ألازغي .و٢ض ؤ٦ضث الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت
ٖلى ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,وصوعه في جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ٝفي مسخل ٠اإلاغاخل
الضعاؾُت٣ٞ ,ض جىنلذ صعاؾت بجُلي ( )2019بلى ؤهمُت اإلاٗامل الاٞترايُت في جضعَـ
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
الٗلىم باإلاغخلت الثاهىٍت ,وجىنلذ صعاؾت الكمغاوي ( )2018بلى ٞاٖلُت البِئت الاٞترايُت
زالزُت ألابٗاص ( )Sloodleفي جىمُت اإلاهاعاث الٗملُت في الٟحزًاء لضي َالباث اله ٠الثاوي
الثاهىي .و٦كٟذ صعاؾت اإلاباع ًٖ )2018( ٥ؤزغ جىىٕ ؤؾالُب الخٟاٖل في الٟهى٫
الاٞترايُت اإلاتزامىت ٖلى الخدهُل الضعاس ي لضي َالباث الجامٗت ,وؤقاعث صعاؾت ٖبض
ُ
اإلاجُض ( )2017بلى ؤزغ اؾخسضام اإلا٨خباث الاٞترايُت ٖلى جُىٍغ مهاعاث الخٗلم لضي َلبت
الجامٗت.

 -3الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي:
ًىضح الجضو ٫الخالي اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت واليؿب اإلائىٍت
الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي:
حضو ٫ع٢م ( )10اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت واليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث
ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي
م

الٗباعة

24

٢لت جىاٞغ اإلاخسههحن
والخبراء بخ٣ىُت الخٗلُم
الاٞتراض ي.
نٗىبت اؾخسضام الخٗلُم
الاٞتراض ي مً ٢بل بٌٗ
الُلبت.
ٖضم جٟاٖل الُلبت م٘
الخٗلُم الاٞتراض ي بالك٩ل
اإلاُلىب.
ٖضم ٢ىاٖت بٌٗ اإلاؿئىلحن
ومخسظي ال٣غاع ةهظا الىىٕ
مً الخٗلُم.
ٖضم جىاٞغ ال٣ىاٖت ال٩اُٞت
لضي الُلبت ةهظا الىىٕ مً
الخٗلُم.
ٖضم جىاٞغ ؤلام٩اهاث اإلااصًت
الالػمت لخُبُ ٤الخٗلُم
الاٞتراض ي.

25

26

27

28

29
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ؤوا٤ٞ
بكضة

ؤوا٤ٞ

مداًض

ال
ؤوا٤ٞ

ال
ؤوا٤ٞ
بكضة

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

الترجِب
ً
و٣ٞا
للمخىؾِ

4
11.3 36.6 43.7

7.0

1.4

4.14

0.97
3

39.4 42.3

9.9

7.0

1.4

4.14

0.95
5

11.3 15.5 32.4 40.8

16.9 33.8 46.5

2.8

0

0

4.03

4.24

1.01

0.83

1
2

18.3 39.4 39.4

2.8

0

4.15

0.82
7

26.8 14.1 29.6 26.8

2.8

3.51

1.22
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جىاٞغ اإلا٣غعاث
ٖ 30ضم
نىعة 15.5 14.1 33.8 36.6
في
الضعاؾُت
بل٨تروهُت.

6
0

3.92

1.06

ًالخٔ مً بُاهاث الجضو ٫الؿاب ٤ؤن اإلادىع الثالث الخام بالخدضًاث التي جىاحه
اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي ًدخىي ٖلى (ٖ )7باعاث ,و٢ض جباًيذ اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت خىٖ ٫باعاث هظا اإلادىع٣ٞ ,ض حاء في الترجِب ألاو ٫الٗباعة ع٢م (ٖ" )27ضم ٢ىاٖت
بٌٗ اإلاؿئىلحن ومخسظي ال٣غاع ةهظا الىىٕ مً الخٗلُم" بمخىؾِ خؿابي بل .)4.24( ٜوحاء
في الترجِب الثاوي الٗباعة ع٢م (ٖ" )28ضم جىاٞغ ال٣ىاٖت ال٩اُٞت لضي الُلبت ةهظا الىىٕ مً
الخٗلُم" بمخىؾِ خؿابي ( .)4.15وحاء في الترجِب الثالث الٗباعة ع٢م (" )25نٗىبت
اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي مً ٢بل بٌٗ الُلبت" بمخىؾِ خؿابي ( .)4.14حكحر
الٗباعاث الؿاب٣ت بلى ؤهه ٖلى الغٚم مً ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي وصوعه في جد ٤ُ٣الٗضًض
مً ألاهضا ٝفي الٗضًض مً اإلا٣غعاث الضعاؾُت في مسخل ٠مغاخل الخٗلُم هىا ٥بٌٗ
الخدضًاث ال تي جىاحهه ,ومنها ٖضم ٢ىاٖت بٌٗ اإلاؿئىلحن ومخسظي ال٣غاع ةهظا الىىٕ مً
الخٗلُم  ,وٖضم جىاٞغ ال٣ىاٖت ال٩اُٞت لضي الُلبت به ,باإلياٞت بلى نٗىبت اؾخسضامه مً
٢بل بٌٗ الُلبت  ,مما ًا٦ض ؤهمُت وكغ ز٣اٞت الخٗلُم الاٞتراض ي في مسخل ٠اإلااؾؿاث
الخٗلُمُت ,وجىُٖت الٗاملحن ٞيها بإهمُخه وصوعه في جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ٝبىجاح
خض ؾىاء ٖلى اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي.
وٞاٖلُت ,وجضعٍب اإلاٗلمحن والُلبت ٖلى ٍ
بِىما حاء في الترجِب ٢بل ألازحر الٗباعة ع٢م (ٖ" )30ضم جىاٞغ اإلا٣غعاث الضعاؾُت في نىعة
بل٨تروهُت" بمخىؾِ خؿابي ( .)3.92وحاء في الترجِب ألازحر الٗباعة ع٢م (ٖ" )29ضم جىاٞغ
ؤلام٩اهاث اإلااصًت الالػمت لخُبُ ٤الخٗلُم الاٞتراض ي" بمخىؾِ خؿابي ( .)3.52وجا٦ض
الٗباعاث الؿاب٣ت ٖلى ؤهمُت جىٞحر اإلا٣غعاث الضعاؾُت في نىعة بل٨تروهُت ,وجىٞحر ؤلام٩اهاث
اإلااصًت والبكغٍت الالػمت لخُبُ ٤الخٗلُم ؤلاٞتراض ي.

الىخاثج الخانت بالؿاا ٫الثاوي:
هل جىحض ٞغو ١بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي إلاىاحهت مك٩لت
حُٗل الضعاؾت الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها حٗؼي إلاخٛحراث (الىىٕ ,اإلااهل الٗلمي ,ؾىىاث
الخبرة في الىُْٟت الحالُت ,اإلادآٞت)؟
للخٗغٖ ٝلى الٟغو ١بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي جم اؾخسضام
جدلُل الخباًً اخاصي الاججاه ( ,)ANOVAوازخباع ث ( ,)t-Testوازخباع قُُٟه (,)Schffe
وجىضحها الجضاو ٫الخالُت:
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
حضو ٫ع٢م ( )11هخاثج ازخباع ( )tللُٗىاث اإلاؿخ٣لت الزخباع الٟغو ١بحن مخىؾُاث ؤٞغاص ُٖىت
ً
الضعاؾت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر الىىٕ
اإلادىع

الىىٕ

الٗضص

ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي

ط٧ىع
بهار
ط٧ىع
بهار

200
368
200
368

الخدضًاث التي جىاحه
اؾخسضام الخٗلُم
الاٞتراض ي

اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الحؿابي اإلاُٗاعي
52.68
55.93
26.92
28.78

12.59
9.26
4.77
4.54

ُ٢مت
(ث)

صعحاث
الحغٍت
df

مؿخىي
الضاللت

3.213

566

0.001

4.584

150

0.0001

ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى٫
ً
ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر الىىٕ (ط٧ىع -بهار) لهالح ؤلاهار ,خُث بلٛذ ُ٢مت
"ث" اإلادؿىبت ( )3.213ومؿخىي صاللتها ؤنٛغ مً ( ,)0.05و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن ؤلاهار
لضحهً اججاهاث بًجابُت ٦بحرة خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي ولضحهً مٗاع ٝومٗلىماث خى٫
ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي بضعحت ٦بحرة باإلا٣اعهت بالظ٧ىع ,خُث ؤن الخٗلُم الاٞتراض ي ال
ُ
ًخُلب وحىص ٢اٖاث صعاؾُت ج٣لُضًت ,وال ًخُ٣ض بؼمان ؤو م٩ان مدضص للخٗلم ,وَؿهم في بىاء
حُل حضًض ٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه.
٦ما ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١خى ٫الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم
ً
الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر الىىٕ (ط٧ىع -بهار) لهالح ؤلاهار ,خُث بلٛذ ُ٢مت "ث" اإلادؿىبت
ً
( )4.584ومؿخىي صاللتها ؤنٛغ مً ( ,)0.05و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن ؤلاهار ؤ٦ثر وُٖا مً
الظ٧ىع بالخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي ,ومً هظه الخدضًاث ٖضم
٢ىاٖت بٌٗ اإلاؿئىلحن ومخسظي ال٣غاع ةهظا الىىٕ مً الخٗلُم ,وٖضم جىاٞغ ال٣ىاٖت ال٩اُٞت
لضي الُلبت به ,ونٗىبت اؾخسضامه مً ٢بل بٌٗ الُلبت.
حضو ٫ع٢م ( )12هخاثج ازخباع ( )tللُٗىاث اإلاؿخ٣لت الزخباع الٟغو ١بحن مخىؾُاث ؤٞغاص ُٖىت
ً
الضعاؾت خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي
اإلادىع

اإلاؿمى
الىُْٟي

الٗضص

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

ُ٢مت
(ث)

صعحاث
الحغٍت
df

مؿخىي
الضاللت

ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي

ؤ٧اصًمي
جغبىي
ؤ٧اصًمي

41
527
41

56.51
54.65
30.51

7.62
10.85
2.18

1.075

566

0.283

الخدضًاث التي جىاحه
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تصورات األاكدمييني والرتبويني  ي دو ة اكووي وول الععلمي فالترتا ي ملواةهة شكةلة تعل ادلراةة الناةمة ن
تريوس كوروان
جغبىي

اؾخسضام الخٗلُم
الاٞتراض ي

527

27.94

4.79

6.433

0.0001

566

ًخطح مً الجضو ٫الؿابٖ ٤ضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي
ً
( )0.05بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر
اإلاؿمى الىُْٟي (ؤ٧اصًمي -جغبىي) ,خُث بلٛذ ُ٢مت "ث" اإلادؿىبت ( )1.075ومؿخىي
صاللتها ؤ٦بر مً ( ,)0.05و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى اجٟا ١ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت م٘ ازخال ٝاإلاؿمى
الىُْٟي خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,و٢ض اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى اؾخجاباتهم خى ٫هظا
اإلادىع.
٦ما ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.05بحن
اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي
ً
و٣ٞا إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي (ؤ٧اصًمي -جغبىي) لهالح ؤ٧اصًمي ,خُث بلٛذ ُ٢مت "ث"
اإلادؿىبت ( )6.433ومؿخىي صاللتها ؤنٛغ مً ( ,)0.05و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن ألا٧اصًمُحن
ً
ؤ٦ثر وُٖا مً التربىٍحن بالخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي هدُجت ٖضة
ٖىامل مثل َبُٗه ٖمل ألا٧اصًمُحن ومكاع٧اتهم في الٗضًض مً اإلااجمغاث ,وؤلاقغاٖ ٝلى
َلبت الضعاؾاث الٗلُا في بٖضاص عؾاثل اإلااحؿخحر والض٦خىعاه ,باإلياٞت بلى زبراتهم في
ً
الٗمل ,و٢ض و٢ض اوٗ٨ـ طل ٪بًجابا ٖلى اؾخجاباتهم خى ٫هظا اإلادىع.
حضو ٫ع٢م ( )13هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ؤخاصي ؤلاججاه ( )ANOVAللم٣اعهت بحن
اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم
ً
الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر اإلااهل الٗلمي
اإلادىع

اإلااهل
الٗلمي

ؤهمُت
الخٗلُم
الاٞتراض ي

ؤ٢ل مً
ب٩الىعٍىؽ
ب٩الىعٍىؽ

336

الخدضًاث
التي
جىاحه
اؾخسضام
الخٗلُم

011

ن

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

72

54.11

9.90

55.50

10.28

ماحؿخحر

48

55.00

4.77

ص٦خىعاه

112

53.00

13.56

مجمىٕ
ؤ٢ل مً
ب٩الىعٍىؽ
ب٩الىعٍىؽ

568

54.78

10.66

72

27.00

3.52

336

27.59

5.06

ماحؿخحر

48

30.16

3.97

ص٦خىعاه

112

29.57

3.92

مهضع
الخباًً

مجمىٕ
اإلاغبٗاث

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

563.537
63899.111
64462.648

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث

619.826
11939.048
12558.873

صعحاث
الحغٍت
Df

3
564
567

3
564
567

مخىؾِ
اإلاغبٗاث

187.846
113.296

206.609
21.169

ُ٢مت
((F

1.658

9.760

مؿخىي
الضاللت

0.175

0.0001
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
الاٞتراض ي

مجمىٕ

568

28.12

4.70

اإلاجمىٕ

ًخطح مً الجضو ٫الؿابٖ ٤ضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي
ً
( )0.05بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر
اإلااهل الٗلمي ,خُث بلٛذ ُ٢مت ( )Fاإلادؿىبت ( )1.658ومؿخىي صاللتها ؤ٦بر مً (,)0.05
و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى بجٟا ١ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت م٘ ازخال ٝاإلااهل الٗلمي لضحهم خى ٫ؤهمُت
الخٗلُم الاٞتراض ي مثل صوعه في جىٞحر خلى ٫حظعٍت للمك٨الث التربىٍت مثل ه٣و ؤٖضاص
اإلاٗلمحن اإلااهلحن ,وؤهه ٌؿهم في بىاء حُل حضًض ٢اصع ٖلى الاٖخماص ٖلى هٟؿه ,وصوعه في
ُ
جىٞحر بِئت حٗلُمُت ألؾالُب حٗلم مخٗضصة وؤٖماع مسخلٟت٦ ,ما ؤن ال٣اٖاث الاٞترايُت
ً
ًم ً٨ؤن ٖضصا ٚحر مدضوص مً الُلبت.
٦ما ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى٫
الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي ,خُث بلٛذ ُ٢مت ( )Fاإلادؿىبت
( )9.760ومؿخىي صاللتها ؤنٛغ مً ( .)0.05وللخٗغٖ ٝلى الضالالث ؤلاخهاثُت جم اؾخسضام
ازخباع  ,Schffeوؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت خى ٫الخدضًاث التي
جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي حٗؼي إلاخٛحر اإلااهل ,و٧ان اججاه في الٟغو٦ ١ما ًلي:
جىحض ٞغو ١بحن طوي اإلااهل ماحؿخحر وؤ٢ل مً ب٩الىعٍىؽ لهالح ماحؿخحر ,وجىحض ٞغو١
بحن طوي اإلااهل ص٦خىعاه وؤ٢ل مً ب٩الىعٍىؽ لهالح ص٦خىعاه ,وجىحض ٞغو ١بحن طوي
اإلااهل ماحؿخحر وب٩الىعٍىؽ لهالح ماحؿخحر ,وجىحض ٞغو ١بحن طوي اإلااهل ص٦خىعاه
وب٩الىعٍىؽ لهالح ص٦خىعاه .و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن طوي اإلااهل ماحؿخحر وص٦خىعاه ؤ٦ثر
ً
وُٖا مً طوي اإلااهالث ألازغي بالخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي ,و٢ض
اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى اؾخجاباتهم خى ٫هظا اإلادىع ,ومً هظه الخدضًاث ٢لت جىاٞغ اإلاخسههحن
والخبراء بخ٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي ,وٖضم جٟاٖل الُلبت م٘ الخٗلُم الاٞتراض ي بالك٩ل
اإلاُلىب ,باإلياٞت بلى ٖضم جىاٞغ اإلا٣غعاث الضعاؾُت في نىعة بل٨تروهُت .وجا٦ض هظه
الىدُجت الىخاثج الىاعصه في الجضو ٫ع٢م ( )15والتي ؤقاعث بلى وحىص ٞغو ١خى ٫الخدضًاث
التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿمى الىُْٟي لهالح ؤ٧اصًمي ,خُث
ؤن مٗٓم طوي اإلااهل الٗلمي ص٦خىعاه ٢ض ً٩ىهىا مً ألا٧اصًمُحن الٗاملحن في حامٗت
ال٩ىٍذ والهُئت الٗامت للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب.
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تصورات األاكدمييني والرتبويني  ي دو ة اكووي وول الععلمي فالترتا ي ملواةهة شكةلة تعل ادلراةة الناةمة ن
تريوس كوروان
حضو ٫ع٢م ( )14هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ؤخاصي ؤلاججاه ( )ANOVAللم٣اعهت بحن
اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم
ً
الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر الخبرة
اإلادىع

ؤهمُت
الخٗلُم
الاٞتراض ي

الخدضًاث
التي
جىاحه
اؾخسضام
الخٗلُم
الاٞتراض ي

الخبرة

ن

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

 5-1ؾىىاث

80

54.80

8.75

10-6
ؾىىاث
ؤ٦ثر مً 10
ؾىىاث

24

46.66

3.76

464

55.20

11.03

568

54.78

10.66

80

26.20

3.01

24

26.66

3.15

464

28.53

4.91

568

28.12

4.70

مجمىٕ
 5-1ؾىىاث
10-6
ؾىىاث
ؤ٦ثر مً 10
ؾىىاث
مجمىٕ

مهضع
الخباًً

مجمىٕ
اإلاغبٗاث

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

1664.377
62798.271
64462.648

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

425.292
12133.582
12558.873

صعحاث
الحغٍت
df

2
565
567

2
565
567

مخىؾِ
اإلاغبٗاث

832.188
111.147

212.646
21.475

ُ٢مت
((F

7.487

9.902

مؿخىي
الضاللت

0.001

0.0001

ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ()0.05
بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي والخدضًاث التي جىاحهه
ً
و٣ٞا إلاخٛحر الخبرة ,خُث بلٛذ ُ٢م ( )Fاإلادؿىبت (ٖ )9.902( ,)7.487لى الترجِب ,ومؿخىي
صاللتها ؤنٛغ مً ( .)0.05وللخٗغٖ ٝلى الضالالث ؤلاخهاثُت جم اؾخسضام ازخباع ,Schffe
وؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو ١خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي حٗؼي إلاخٛحر الخبرة ,و٧ان اججاه
هظه الٟغو٦ ١ما ًلي :جىحض ٞغو ١بحن طوي الخبرة  5-1ؾىىاث و 10-6ؾىىاث لهالح 5-1
ؾىىاث ,وجىحض ٞغو ١بحن طوي الخبرة ؤ٦ثر مً  10ؾىىاث و 10-6ؾىىاث لهالح ؤ٦ثر مً
 10ؾىىاث .و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن طوي الخبرة  5-1ؾىىاث وؤ٦ثر مً  10ؾىىاث لضحهم
مٗلىماث ومٗاع ٝخى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي بضعحت ٦بحرة باإلا٣اعهت بظوي الخبرة
اإلاخىؾُت ( 10-6ؾىىاث).
٦ما ؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو ١بحن طوي الخبرة ؤ٦ثر مً  10ؾىىاث و 5-1ؾىىاث خى٫
الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي لهالح ؤ٦ثر مً  10ؾىىاث .و٢ض ًغح٘
ً
طل ٪بلى طوي الخبرة ؤ٦ثر مً  10ؾىىاث ؤ٦ثر وُٖا مً طوي الخبرة ال٣لُلت ( 5-1ؾىىاث)
ُٞما ًخٗل ٤بخدضًاث الخٗلُم الاٞتراض ي هدُجت لىٖيهم بمخُلباث جُبُ ٤هظا الىىٕ مً
الخٗلُم وبالخالي ٞهم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جدضًض الخدضًاث التي جىاحه اؾخسضامه ٖىض جُبُ٣ه.
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
حضو ٫ع٢م ( )15هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ؤخاصي ؤلاججاه ( )ANOVAللم٣اعهت بحن
اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫الخٗلُم
ً
الاٞتراض ي و٣ٞا إلاخٛحر اإلادآٞت
اإلادىع

ؤهمُت
الخٗلُم
الاٞتراض ي

الخدضًاث
التي
جىاحه
اؾخسضام
الخٗلُم
الاٞتراض ي

الخبرة

ن

اإلاخىؾِ
الحؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

الٗانمت

168

55.14

11.68

خىلي

144

55.38

8.90

الٟغواهُت

80

58.20

8.57

مباع٥
ال٨بحر
ألاخمضي

32

56.75

9.80

64

58.37

3.02

الجهغاء

80

45.90

12.66

مجمىٕ

568

54.78

10.66

الٗانمت

168

27.52

4.56

خىلي

144

28.11

4.84

الٟغواهُت

80

28.80

5.12

مباع٥
ال٨بحر
ألاخمضي

32

30.50

1.52

64

26.50

5.06

الجهغاء

80

29.10

4.25

مجمىٕ

568

28.12

4.70

مهضع
الخباًً

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

مجمىٕ
اإلاغبٗاث

8270.854
56191.794
64462.648

522.746
12036.127
12558.873

صعحاث
الحغٍت
df

5
562
567

5
562
567

مخىؾِ
اإلاغبٗاث

1654.171
99.985

104.549
21.417

ُ٢مت
((F

16.544

4.882

مؿخىي
الضاللت

0.0001

0.0001

ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ()0.05
بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي والخدضًاث التي جىاحهه
ً
و٣ٞا إلاخٛحر اإلادآٞت ,خُث بلٛذ ُ٢م ( )Fاإلادؿىبت (ٖ )4.882( ,)16.544لى الترجِب,
ومؿخىي صاللتها ؤنٛغ مً ( .)0.05وللخٗغٖ ٝلى الضالالث ؤلاخهاثُت جم اؾخسضام ازخباع
 ,Schffeوؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو ١خى ٫ؤهمُت الخٗلُم الاٞتراض ي حٗؼي إلاخٛحر اإلادآٞت,
و٧ان اججاه هظه الٟغو٧ ١الخالي :جىحض ٞغو ١بحن الٗانمت والجهغاء لهالح الٗانمت,
وجىحض ٞغو ١بحن خىلي والجهغاء لهالح خىلي ,وجىحض ٞغو ١بحن الٟغواهُت والجهغاء لهالح
الٟغواهُت ,وجىحض ٞغو ١بحن ألاخمضي والجهغاء لهالح ألاخمضي .و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ؤن
ألا٧اصًمحن والتربىٍحن في حمُ٘ اإلادآٞاث لضحهم مٗاع ٝومٗلىماث خى ٫ؤهمُت الخٗلُم
الاٞتراض ي بضعحت ٦بحرة باإلا٣اعهت بؼمالئهم في مدآٞت الجهغاء هدُجت وحىص اججاهاث
بًجابُت لضحهم خى ٫هظا الىىٕ مً الخٗلُم.
011

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية ،اجملدل ( ،)10العدد ( ،)10جويلية 0101

تصورات األاكدمييني والرتبويني  ي دو ة اكووي وول الععلمي فالترتا ي ملواةهة شكةلة تعل ادلراةة الناةمة ن
تريوس كوروان
٦مهها ؤْهههغث الىخههاثج وحههىص ٞههغو ١خههى ٫الخدههضًاث التههي جىاحههه اؾههخسضام الخٗلههُم الاٞتراض ه ي
ب ههحن مب ههاع ٥ال٨بح ههر وألاخم ههضي له ههالح مب ههاع ٥ال٨بح ههر ,وجىح ههض  ٞههغو ١ب ههحن الجهه هغاء وألاخم ههضي
لهالح الجهغاء .و٢ض ًغح٘ طل ٪بلى ألا٧اصًمحن والتربىٍحن في مدآٞتي مبهاع ٥ال٨بحهر والجههغاء
ً
ؤ٦ثر وُٖا ُٞما ًخٗل ٤بالخدهضًاث التهي جىاحهه اؾهخسضام الخٗلهُم الاٞتراضه ي باإلا٣اعههت بهؼمالئهم
في مدآٞت ألاخمضي ,و٢ض اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى اؾخجاباتهم خى ٫هظا اإلادىع.

الخاجمت:

ً
هٓغا للثىعة الهاثلت التي خضزذ في ج٣ىُاث الاجهاالث واإلاٗلىماث ٣ٞض اؾدثمغث
اإلااؾؿاث الخٗلُمُت هظا الخ٣ضم ,وْهغث الاؾخٟاصة بخإؾِـ حٗلُم مخ٩امل ٌٗخمض ٖلى
هظه الخ٣ىُاث ,وهى ما ٌؿمى بالخٗلُم الاٞتراض ي  ,Virtual Learningوهىا ٥الٗضًض مً
الٗىامل التي شجٗذ ٖلى هظا الىىٕ مً الخٗلُم ,منها :اعجٟإ مؿخىي الىعي بإهمُت الخٗلُم
وبلؼامُت الخٗلُم في مٗٓم صو ٫الٗالم ,والحاحت اإلاؿخمغة بلى الخٗلُم والخضعٍب في حمُ٘
اإلاجاالث ,واعجٟإ ج٩لٟت ؤلاوكاءاث واإلاباوي ,وٖضم ال٣ضعة ٖلى جلبُت الُلب ٖلى الخضمت
و٢بى ٫مً ًغٚب في الضعاؾت ,واػصخام الٟهى ٫الضعاؾُت والى٣و اليؿبي في ٖضص اإلاٗلمحن,
باإلياٞت بلى الجضوي الا ٢خهاصًت مً اؾخسضام ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي التي حؿاهم فى
جس ٌُٟج٩الُ ٠الخٗلُم والخضعٍب للمىْٟحن ؤو الضاعؾحن خى ٫الٗالم ,وال٣ضعة ٖلى بجاخت
الخٗلُم أل٦بر ٢ضع مم ً٨مً عاٚبى الخٗلُم في ؤي مجا ٫وفى ؤي بلض.
و ٢ههض ؤْه ههغث هخ ههاثج الضعاؾ ههت الحالُ ههت ؤن ( )%78.9م ههً ؤٞه هغاص ُٖى ههت الضعاؾ ههت ل ههضحهم مٗ ههاعٝ
ؾ ههاب٣ت ٖ ههً الخٗل ههُم الاٞتراض ه ي ,وؤن ( ٢ )%35.2ههض اؾ ههخسضمىا الخٗل ههُم الاٞتراض ه ي م ههً ٢ب ههل,
وٍ ههغي ( )%85.9م ههً ُٖى ههت الضعاؾ ههت ي ههغوعة اؾ ههخسضام ج٣ىُ ههت الخٗل ههُم الاٞتراض ه ي ف ههي ف ههي ْ ههل
ُ
جٟص ه ي ٞحههروؽ ٧ىعوههها ,وؤن (ًًٟ )%66.2ههلىن اؾههخسضام ج٣ىُههت الخٗلههُم الاٞتراض ه ي فههي حٗلههم
اإلا٣ههغعاث الضعاؾههُت ,ممهها ًا٦ههض ؤهمُههت الخٗلههُم الاٞتراضه ي فههي مىاحهههت مكهه٩لت حُٗههل الضعاؾههت
الىاحمت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها.

الخىنُاث:
مً زال ٫الىخاثج التي جىنلذ بليها الضعاؾت الحالُتً ،ىص ي الباخثان بما ًلي:
 جىُٖت الٗاملحن في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت واإلاؿئىلحن ومخسظي ال٣غاع بإهمُت الخٗلُمالاٞتراض ي في الٗملُت الخٗلُمت ,وصوعه في جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ٝبٟ٨اءة وٞاٖلُت.
خض ؾىاء خى ٫اؾخسضام الخٗلُم الاٞتراض ي في الٗملُت
 جضعٍب اإلاٗلمحن والُلبت ٖلى ٍالخٗلُمُت.
012

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية ،اجملدل ( ،)10العدد ( ، )10جويلية 0101

هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
 جىُْ ٠الخٗلُم الاٞتراض ي في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت وٖمل الخُِ والؿُاؾاثوالدكغَٗاث الالػمت لظل.٪
 جىٞحر اإلاخسههحن والخبراء بخ٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي. جىٞحر اإلا٣غعاث الضعاؾُت في مسخل ٠اإلاغاخل الخٗلُمُت في نىعة بل٨تروهُت بما ًىاؾبجُبُ ٤الخٗلُم الاٞتراض ي.
 جىٞحر ؤلام٩اهاث اإلااصًت الالػمت لخُبُ ٤ج٣ىُت الخٗلُم الاٞتراض ي في اإلااؾؿاثالخٗلُمُت.
ً
 بىاء ؤهٓمت مٗلىماث ٢اصعة ٖلى بصاعة الٗملُت الخٗلُمُت و٣ٞا للخٗلُم الاٞتراض ي. ؤن ً٩ىن هىا ٥جىانل م٘ ؤولُاء ألامىع إلاخابٗت ؤبىائهم ؤزىاء اؾخسضام الخٗلُمالاٞتراض ي ؤو الٟهى ٫ؤلاٞترايُت.
 ؤن ج٣ىم بغامج بٖضاص اإلاٗلم في ٧لُت التربُت -حامٗت ال٩ىٍذ و٧لُت التربُت ألاؾاؾُت-الهُئت الٗامت للخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب بةٖضاص الُلبت اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام الخٗلُم
ُ
الاٞتراض ي والٟهى ٫الاٞترايُت والخٗلم ًٖ بٗض لخُبُ٣ه في اإلاُضان التربىي.
 ٖمل جيؿُ ٤بحن ٧لُت التربُت -حامٗت ال٩ىٍذ و٧لُت التربُت ألاؾاؾُت -الهُئت الٗامتللخٗلُم الخُبُ٣ي والخضعٍب ووػاعة التربُت وحمُٗت اإلاٗلمحن خى ٫جضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى
الخٗلُم الاٞتراض ي.
 الؾخسضام الٟهى ٫الاٞترايُت هىا ٥ب ٌٗ اإلاخُلباث التي حؿاٖض ٖلى هجاخها ,ومنهاما ًلي:
 اإلاخُلباث الخٗلُمُت :ؤهمها ما ًلي:
ُ
 ازخُاع اإلا٣غعاث ألا٦ثر مىاؾبت للخٗلم ًٖ بٗض. ازخُاع ألاوكُت والخضعٍباث اإلاىاؾبت. جؼوٍض الُلبت بالخٛظًت الغاحٗت الٟىعٍت اإلاىاؾبت.ُ
 اؾخسضام اؾالُب مىاؾبت لخ٣ىٍم الخٗلُم ومخابٗت ج٣ضم الُلبت في الخٗلم. اإلاخُلباث الخ٨ىىلىحُت :ومنها ما ًلي:
 الخٟاٖل وه٣ل الهىث والهىعة في اججاهحن. جىٞحر البرامج ؤلال٨تروهُت اإلاىاؾبت. جىٞحر ألاحهؼة واإلاٗضاث.ُ
 بٖضاص الترجِباث الالػمت في اإلاى ٘٢الغثِـ ,ومىا ٘٢اؾخ٣با ٫الخٗلم ًٖ بٗض. اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لحماًت ببضاٖاث اإلاٗلمحن ٖلى قب٨ت ؤلاهغجيذ ,وخ ٟٔخ٣ت١اإلالُ٨ت.
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 البرمجت ؤو لٛت ٦خابت اإلاىا ٘٢الخٗلُمُت. اإلاخُلباث الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت :ومنها ما ًلي:
ُ
 بٖضاص مى ٘٢الخٗلم ًٖ ُبٗض وججهحزاتها وجىُٓمها. اؾخ٣باَ ٫لباث الُلبت وُ٢ضهم. جؼوٍض الُلبت بالخُت الضعاؾُت واإلاىاص الخٗلُمُت. الؾخسضام اإلاسخبراث الاٞترايُت هىا ٥م٩ىهاث عثِؿت لها حكمل ما ًلي:
 oألاحههؼة واإلاٗهضاث اإلاٗملُهت :جبٗها للخجغبهت اإلاٗملُهت وهههىٕ اإلاسخبههر ٞةهههه باإلم٩ههان عبههِ
ؤحهههؼة مخسههههت ج٣ههىم باؾههخالم البُاهههاث وألاوامههغ الخانههت بخُٛحههر ألاحهههؼة وبُٖههاء
بقهاعاث الهخد٨م الالػمههت ،و٦ههظل ٪حُٛحههر ٢ههُم اإلاههضزالث خؿههب مخُلبهاث الخجغبهت٦ ،مهها
ج٣ههىم هههظه ألاحهههؼة بمهمههت بعؾهها ٫البُاهههاث الخانههت بيخههاثج الخجغبههت وال ٣هغاءاث
اإلادهههلت واإلاالخٓههاث الخانههت بالخجغبههت ،و٢ههض جخههىاٞغ ٧ههامحراث فههي اإلاسخب هراث حؿههاٖض
ٖلى ؤلاإلاام بىىُٖت ألاحهؼة وُُٟ٦ت ٖملها خؿب اإلاُُٗاث اإلاضزلت.
 oؤحهههؼة الحاؾههب آلالههيً :دخههاج الُالههب ؤو الباخههث إلحهغاء الخجغبههت حهههاػ خاؾههب
شخصه ي مخهههل بالكههب٨ت اإلادلُههت ؤو ؤلاهترهههذ لِؿههخُُ٘ الٗمههل مباقهغة فههي اإلاسخبههر ؤو
لُهخم ً٨مهً الٗمهل ٖههً بٗهض فهي ؤي ػمهان وم٩هان باإليهاٞت بلههى البهرامج الخانهت لخهههٟذ
الكب٨ت بياٞت بلى البرامج الخانت باإلادا٧اة.
 oقهب٨ت الاجههاالث وألاحههؼة الخانهت ةهها :فهي خالهت بحهغاء الخجهاعب ٖهً بٗهض وبمها ؤن
عبهِ حمُه٘ اإلاؿهخُٟضًً مه٘ اإلاسخبهر ً٩هىن ٖهً َغٍه ٤التراؾهل الغ٢مهي ُٞجهب ؤن جهغبِ
حمُهه٘ ألاحهههؼة مهه٘ قههب٨ت الحاؾههىب وؤن ج٩ههىن زُههىٍ الاجههها ٫آمىههت ،وؤن ًخههىٞغ
للمؿهخُٟض ٢ىهاة اجههها ٫طاث حههىصة ٖالُهت جم٨ىهه مههً الخىانههل مه٘ اإلاسخبهر ٖههً َغٍهه٤
الكب٨ت اإلادلُت ؤو الٗاإلاُت ختى ٌؿخُُ٘ الُ٣ام بجمُ٘ الخجاعب اإلاُلىبت.
 oالبهرامج الخانهت بهاإلاسخبر الاٞتراض ه ي :وجى٣ؿهم بلههى ههىٖحن الىهىٕ ألاو ٫زهام بهخٗلم
ؤصاء الخجههاعب وجههىٞحر مهها جخُلبههه الخجغبههت ،والثههاوي ًخًههمً ب هغامج اإلادا٧ههاة واإلاهههممت
مً ٢بل اإلاخسههحن في اإلاجا ٫وُُٟ٦ت اؾخسضامها.
 oبهغامج اإلاكهاع٦ت وؤلاصاعة :جخٗله ٤بُُٟ٨هت بصاعة اإلاسخبهر والٗهاملحن فهي ؤصاء الخجهاعب
مهً َهالب وبهاخثحن ،خُهث ج٣هىم ههظه البهرامج بدسههجُل الُههالب فههي البرهههامج اإلاسخبههري
وجدضًههض ؤهههىإ خ٣ههى ١الىنههى ٫الىاحههب جىاٞغههها ل٩ههل مؿههخسضم باإلاٗمههل فههي الخجههاعب
اإلاسخلٟت.
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 حكُ٨ل ٞغٍ ٤مً اإلاسخهحن في صولت ال٩ىٍذ وصو ٫الخلُج الٗغبي والضو ٫الٗغبُتوألاحىبُت لىي٘ زُت َىاعت حكمل ؤوكُت وبغامج حؿاهم في اؾخمغاعٍت الخٗلُم وهجاخت
ختى ال ًخم الخٗثر في مثل هظه ألاػماث ,م٘ جىيُذ ُُٟ٦ت جىُٟظها وؤصواث الخىُٟظ وآلُاجه؛
ٖلى ؤن ًخم مساَبت اإلاؿئىلحن وؤصحاب ال٣غاع لخُٟٗل هظه البرامج.

البدىر اإلا٣ترخت:
امخضاص إلاا جىنلذ الُه الضعاؾت الحالُت ً٣ترح الباخث بم٩اهُت بحغاء الضعاؾاث
الخالُت:
ُ
 بحغاء صعاؾاث وبدىر خى ٫ؤزغ الخٗلُم الاٞتراض ي ٖلى الخدهُل وب٣اء ؤزغ الخٗلملضي الُلبت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاسخلٟت.
 بحغاء صعاؾاث وبدىر خى ٫ؤزغ الخٗلُم الاٞتراض ي في جىمُت ؤلابخ٩اع لضي الُلبت. بحغاء صعاؾاث وبدىر خى ٫ؤزغ الخٗلُم الاٞتراض ي ٖلى جىمُت اإلاٟاهُم الٗلمُت لضيالُلبت.
 بحغاء صعاؾاث وبدىر خى ٫الخٗلُم الاٞتراض ي م٘ ُٖىاث جسخلُٖ ًٖ ٠ىت الضعاؾتالحالُت.

٢اثمت اإلاغاح٘:
ً
ؤوال :اإلاغاح٘ الٗغبُت:
 .1ألاخمغ ,خُضع َالب ( .)2005الخٗلُم ؤلال٨ترووي خاحت ؤو وحاهت ,حامٗت بابل :مغ٦ؼ
الٟغاث للخىمُت والضعاؾاث الاؾتراجُجُت.
 .2ألاخمغي ،ؤخمض بً ؾُٗض ( .)2019الٟهى ٫الاٞترايُت بحن الىٓغٍت والخُبُ: ٤
صعاؾت لخجغبت اإلاضعؾت الاٞترايُت الؿٗىصًت ,اإلاجلت الٗغبُت لآلصاب والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت,
مهغ.338-311 ,)6( ,
 .3بجُليٞ ،اَمت ٖبض هللا .)2019( .وا ٘٢الاؾخٟاصة مً اإلاٗامل ؤلاٞترايُت في جضعَـ
الٗلىم باإلاغخلت الثاهىٍت في مدآٞت حضة ,مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُتٞ ,لؿُحن,
.140-121 ,)20(3
 .4بؿُىويٖ ,بضالحمُض ( .)2000الخٗلُم والضعاؾت ٖلى ؤلاهترهذ ,ؾلؿلت م٨خبت ألاؾغة,
ألاٖما ٫ال ٗلمُت ,ال٣اهغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
ُ
 .5ب٨غٖ ,بضالجىاص (٢ .)2001غاءاث في الخٗلم ًٖ بٗض ,ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع الىٞاء للُباٖت.
 .6البُاحي ،مدمض مهىض ( .)2006ألابٗاص الٗملُت والخُبُُ٣ت في الخٗلُم ؤلال٨تروويٖ ,مان:
الكب٨ت الٗغبُت للخٗلُم اإلاٟخىح والخٗلُم ًٖ بٗض.
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الجامٗت الاٞترايُت الؿىعٍت (www.svuonline.org .)2003

.7
 .8حامٗت ٧امبرًضج ( .)2020اٖخماص الخٗلُم الاٞتراض ي لخ٣ضًم اإلادايغاث زال ٫الٗام
اإلا٣بل ,مخاح ٖلى الغابِ الخالي ,http://nabdapp.com/t/72863605 :جاعٍش الاؾترحإ:
.2020-5-20
 .9خمضي ,ؤمل وحُه ( .)2007اإلاهاصع ؤلال٨تروهُت للمٗلىماث :الازخُاع ,الخىُٓم ,الاجاخت
في اإلا٨خباث ,ال٣اهغة :الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت.
 .10زًحر ,ماٍض ًديى ( .)2009اإلا٨خبت الاٞترايُت الٗلمُت الٗغاُ٢ت :الجامٗت
ً
الخ٨ىىلىحُت ؤهمىطحا ,م٨خبت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت ,الٗغا.)2(2 ,١
 .11زًحر ,ماٍض ًديى ( .)2014جُُ٣م ٖمل وبحغاءاث اإلا٨خبت الاٞترايُت الٗلمُت
الٗغاُ٢ت :صعاؾت خالت الجامٗت الخ٨ىىلىحُت ,مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت ,الٗغا,١
.972-947 ,)86(20
 .12الخٟاجي ,مدمض خؿً ٧اْم ( .)2005اإلاٗلىماث :وكاة الٗلم -الخ٣ىُاث -اإلاؿخ٣بل,
بٛضاص :صاع الكئىن الث٣اُٞت الٗامت.
 .13زمِـ ,مدمض ُُٖت (ٖ .)2003ملُاث ج٨ىىلىحُا الخٗلُم ,ال٣اهغة :م٨خبت صاع ال٩لمت.
 .14عػٞ ,١اَمت (.)2009ؤزغ الٟهى ٫الاٞترايُت ٖلى مٗخ٣ضاث الٟ٨اءة الظاجُت وألاصاء
الخضعَس ي إلاٗلمي الٗلىم ٢بل الخضمت ,مجلت ال٣غاءة واإلاٗغٞت ,ال٣اهغة.257-212 ,)90( ,
ُ
 .15عض ي ,ؤخمض نالح ( .)2008اإلاٗامل الاٞترايُت همىطج مً هماطج الخٗلم ؤلال٨ترووي,
وع٢ت ٖمل م٣ضمت إلالخ ٣الخٗلُم ؤلال٨ترووي في الخٗلُم الٗام ،وػاعة التربُت والخٗلُم ،ؤلاصاعة
الٗامت للتربُت والخٗلُم ,الغٍاى.
ُ
 .16ػٍخىن ,خؿً ( .)2005عئٍت حضًضة في الخٗلُم الخٗلم ؤلال٨ترووي (اإلاٟهىم الً٣اًا
الخُبُ ٤الخُُ٣م) ,الغٍاى :الضاع الهىلخُت لليكغ والخىػَ٘.
 .17ػًٍ الضًً ,هبُل الكاٞعي ( .)2007جإزحر البِئت ٖلى الٟهى ٫الاٞترايُت ٖلى جدهُل
الخالمُظ واججاهاتهم هدىها ,اإلااجمغ ا لٗلمي الثامً للجمُٗت اإلاهغٍت لخ٨ىىلىحُا الخٗلُم:
اإلاضعؾت ؤلال٨تروهُت ,ال٣اهغة.131-76 ,
 .18ؾمىع ,سحغ ( .) 2011ؤزغ جىُْ ٠الهٟى ٝالاٞترايُت في ا٦دؿاب مٟاهُم ال٣ٟه
ؤلاؾالمي لضي َالباث الضبلىم اإلاخىؾِ واججاهاتهم هدىها ,عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة,
٧لُت التربُت ,الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ,ؼة.
ُ
 .19ؾُضٞ ,خذ الباب ٖبضالحلُم ( .)2001زىعة اإلاٗلىماث والخٗلم ,ال٣اهغة :مغ٦ؼ مهاصع
ُ
الخٗلم.
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هتاين العزني /صفوت نبد العزيز
 .20الكمغاويٖ ،لُه ؤخمض ًديى آ ٫خمىص (ٞ .)2018اٖلُت بِئت اٞترايُت زالزُت ألابٗاص
) (sloodleفي جىمُت مهاعاث الخجاعب الٗملُت في ماصة الٟحزًاء لضي َالباث اله ٠الثاوي
زاهىي في مضًىت حضة ,مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُتٞ ,لؿُحن.73-56 ,)8(2 ,
 .21الكىا٢ ،١ؿُم مدمض و بني صومي ،خؿً ٖلي ؤخمض ( .)2010اججاهاث اإلاٗلمحن
ُ
والُلبت هدى اؾخسضام الخٗلم ؤلال٨ترووي في اإلاضاعؽ الثاهىٍت ألاعصهُت ،مجلت حامٗت
صمك.)2+1( 26 ,٤
 .22الهاج ,ٜمِـ الغٍم ًُٖض ( .)2009صعاؾت م٣اعهت بحن الخٗلُم الخ٣لُضي والخٗلُم
الاٞتراض ي (جهمُم هٓام حٗلُمي اٞتراض ي) ,مجلت الغاٞضًً لٗلىم الحاؾباث والغٍايُاث,
الٗغا.89-79 ,)1(6 ,١
ٖ .23بض اإلاجُض ،الخًغ مدمض ؤخمض ( .)2017اؾخسضام اإلا٨خبت الاٞترايُت فى جُىٍغ
ُ
مهاعاث الخٗلم لُالب حامٗت الؿىصان اإلاٟخىخت ,عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ,لُت
التربُت ,حامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىحُا ,الخغَىم.
 .24الٗغبي ,بُاهغ (ٞ .)2014اٖلُت الخٗلُم الاٞتراض ي في الخدهُل الضعاس ي لضي جالمُظ
الخٗلُم ًٖ بٗض :صعاؾت مُضاهُت بمغا٦ؼ الضًىان الىَني للخٗلُم ًٖ بٗض بالٛغب
الجؼاثغي ,عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ,لُت الٗلىم الاحخماُٖت ,حامٗت وهغان ,الجؼاثغ.
 .25الٗغ٢ان ،الٗىىص بيذ خماصة والجغٍىي ،ؾهام بيذ ؾلمان مدمض (ٞ .)2018اٖلُت
بغهامج جضعٍبي ٢اثم ٖلى الٟهل الاٞتراض ي في جىمُت مهاعاث البدث الٗلمي لضي َالباث
الضعاؾاث الٗلُا ب٩لُت الكغ ١الٗغبي ,اإلاجلت الٗغبُت للتربُت الىىُٖت ,مهغ.120-69 ,)4( ,
ٖ .26ماع ,خاعم ( .)2011الخٗلُم الاٞتراض ي :مؼاًا وصواعي ومخُلباث ,مجلت جهغ الٗلم,
مخاح ٖلى الغابِ الخالي ,https://kenanaonline.com :جاعٍش الاؾترحإ .2020-5-15
ج
 .27الٛكم ،زالض ٖبض هللا ًحي والحماصيٖ ،بض هللا ٖثمان ( .)2017ؤزغ اؾخسضام ج٣ىُت
اإلاٗامل ؤلاٞترايُت في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي الُالب اإلاخٟى٢حن في اإلاغخلت
الثاهىٍت ,اإلاجلت الٗغبُت للتربُت الٗلمُت والخ٣ىُت ,الُمً.74-42 ,)6( ,
 .28ال٣الٞ ,سغ الضًً وهانغً ,ىوـ والجمل ,مدمض حهاص (َ .)2006غاث ٤الخضعَـ الٗامت
في ٖهغ اإلاٗلىماث ,الٗحن :صاع ال٨خاب الجامعي.
 .29اإلاباع ،٥عٍم بيذ ٖبض الغخمً ( .)2018ؤزغ جىىٕ ؤؾالُب الخٟاٖل في الٟهى٫
الاٞترايُت اإلاتزامىت ٖلى الخدهُل الضعاس ي لضي َالباث حامٗت ألامحرة هىعه بيذ ٖبض
الغخمً والاججاه هدىه ,مجلت ٧لُت التربُت  -حامٗت ألاػهغ ,مهغ.655-611 ,)178(37 ,
017
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ُ
ُ
 .30مدمض ,ؾالمت مدمىص ( .)2008جُىٍغ بِئت حٗلم بل٨تروهُت في يىء هٓغٍاث الخٗلم
البىاثُت لخىمُت مهاعاث البرمجت ال٩اثيُت لضي َالب مٗلمي الحاؾب ,مجلت ٧لُت التربُت,
حامٗت اإلاىهىعة.140-101 ,)85(6 ,
 .31اإلادِؿً ,ببغاهُم ( .)1999اإلاٗلىماجُت في الخٗلُم ,مجلت ٖغبُىجغ.80-57 ,)73( ,
ُ
 .32اإلادِؿً ,ببغاهُم بً ٖبضهللا ( .)2003الخٗلم ؤلال٨ترووي ...جغ ٝؤم يغوعة...؟ ,وع٢ت
ٖمل م٣ضمت لىضوة :مضعؾت اإلاؿخ٣بل ,الغٍاى :حامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
 .33اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للخٗلُم ؤلال٨ترووي باإلاجلـ ألاٖلى للجامٗاث ( .)2010صلُل بعقاصي
وهمىطج الخ٣ضم لُلب بجاخت مٗمل اٞتراض ي للم٣غعاث الٗلمُت بالجامٗاث اإلاهغٍت,
ال٣اهغة :اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للخٗلُم ؤلال٨ترووي.
 .34مكخهي ,ببغاهُم ؤخمض ( .)2011بصاعة الٟهل الاٞتراض ي ,ال٣اهغة :صاع النهًت.
 .35اإلاىدكغي ,هىٖ ٝبضالٗاَي ( .)2011جهمُم م٣غع ٖبر ؤلاهغجيذ مً مىٓىعًٍ مسخلٟحن
البىاجي واإلاىيىعي وُ٢اؽ ٞاٖلُخه في جىمُت الخدهُل والخ٨ٟحر الىا٢ض ,عؾالت ص٦خىعاة ٚحر
ميكىعة٧ ,لُت التربُت ,حامٗت خلىان.
 .36اإلاىس ى ,ولُض مدمض واإلاباعً ,٥ىؾ ٠ؤخمض ( .)2005مؿخدضزاث الٟهى ٫الاٞترايُت
في ٖهغ اإلاٗلىماجُت ,ال٣اهغة :صاع ال٨ٟغ.
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