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 لظ يف Cزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ا:ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت

 تCدحتو ٌصرف :19 ديفوك ءFو
 
 

 ثحبلا صَّخلُم
 ةغللا بالط اههجاوي يتلا تuدحتلاو صرفلا فاشكتسا ىلإ ثحبلا اذه فدهي
 لَّسوتيو ،19 ديفوك ء�و لظ يف دعُب نع مُّلعتلا ةيلمع اونياع نمم ا¸ادآو ةيبرعلا
 اًبلاط نيرشع نم ةيدصق ةنيع راتخيو ،يمكلا لخدمل� يليلحتلا يفصولا جهنملا
 ،تÒايبلا عمجل ةنابتسا مهيلع تعزُو دقو ،uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةبلاطو
 صرفلا نيب نم هنأ جئاتنلا ترهظأ دقو ،SPSS جمÒربب يئاصحإلا ليلحتلا ناك مث
 عفرو ،ةماعب ةيوغللا مWاراهم نيسحت دعُب نع مُّلعتلا ءانثأ يف اهقيقحت ةبلطلل نكمي يتلا

 كانه نكلو ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ءارجإ يف ةثيدحلا ةناقتلا مادختسا يف مWءافك
 نأو ،ةيلعاف لقأ تاسلجلا نأ اهنم ،كلذ ءانثأ يف اÀوهجاوي تuدحتلا نم ةلمج
 .يميداكألا ليصحتلا ضافخنا ىلإ ةفاضإ ،ةيتاوم ريغ ةيميلعتلا ةئيبلا

.تuدحتلا ،صرفلا ،ةيوغللا تاراهملا ،دعُب نع مُّلعتلا ،ةيبرعلا :ةسيئرلا تاملكلا



 19 ديفوك ءPو لظ يف Nزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت                     
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  ةمِّدقُم
 لئاهلا يفرعملا ومنلا ىلع غل� ريثÑ اهل ةثيدح ةيناقت تاروطتو تاريغت مويلا ملاعلا دهشي

 نأ اهل نكميو ،يملاعلا عمتجملل اÌدج ةَّمهم ةناقتلا تحبصأ ذإ ؛ةديدجلا ةيفلألا يف
 ةقيرطب ةيمويلا ماهملا لامكإ يف ةصاخبو ،ةديدع ءايشÅ مايقلا ىلع رشبلا دعاست
  .تقولا عييضت نود نم لهسأ

 يف ةدعاسملا ىلع ةردق رثكأ ةناقتلا تت� لصاحلا يناقتلا روطتلا عم اًيشمتو
 لئاسولا مادختسا ىلع رثكأ زكري حبصأ مويلا ملعتلا نأ اميس الو ،ملعتلا ةيلمع
 ،ةينورتكلإلا ةزهجألاو ،تاقيبطتلاو ،)تنرتنإلا( ةكباشلا مادختسا لثم نم ،ةيناقتلا
 اًرداق نوكيس ييلا يناقتلا روطتلا ىلع اًريثك مويلا ميلعتلا ماظن دمتعي اذل ؛كلذ ريغو
 ،ستيب( رثكأ ةيلاعفو ةلوهسب ام ٍءيش ملعت ىلع نيملعملاو ةبلطلا ةدعاسم ىلع

2007(. 
 ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف تuدحتلاو صرفلا فاشكتسا ىلإ ثحبلا اذه فدهيو

 ِّلظ يف اًديدحتو ،uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا ةبلط نيب دعُب نع
 ؛ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مسق يف ةعبارلا ةنسلا ةبلط ىلع زيكرتلا عم ،19 ديفوك ء�و
 نع مُّلعتلاو يهاجولا ملعتلا نيب زييمتلا مÀاكمx ذإ ؛ةعماجلا يف ملعتلا ماظنب مWربخل
  .ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تاونسلا ةبلطب ًةنراقم لضفأ ةقيرطب دعُب
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 ثحبلا ةلكشم
 ببسب ةصاخلاو ةماعلا تاعاطقلا فلتخم ترثÑ دقف ،ملاعلا يف لكاشمب ء�ولا ببست
 دويقلاو دعاوقل� مازتلالا ضرف عم داتعملا امك يمويلا لمعلا ءادأ اًنكمم دعي ملو ،ء�ولا
 عاطق كلذب ترثÑ يتلا تاعاطقلا مهأ نمو ،ء�ولا راشتنا عنمل تاموكحلا اهتَّنس يتلا
 ملف ،تاعماجلاو سرادملا ىوتسم ىلع كلذو ،)2020 ،هاليمزو يمuرلا( ميلعتلا
 .دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ءارجإ نيعتو ،يهاجولا ملعتلا تاسلج ةلصاوم نكمت
 كانه تناك ؛ء�ولا اهقحلأ يتلا رارضألا نم مغرلا ىلعف ،ٌةعفÒ ٍةَّراض َّبُرو 
 ناقتإل تاراهملاو ةءافكلا عفرو ،ةناقتلل ديازتملا عيرسلا مادختسالا اهنيب نم دئاوف
 نوملعملاو ةبلطلا حبصأ ميلعتلا لاجم يفف ،لكاشملا ضعب لح يف اهفيظوتو ةناقتلا
 ىلإ ةفاضإ ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ءارجإل ةكباشلا مادختسا يف ةءافك رثكأ
 عرسأ ًالامكإ مهوملعم ا¸ مهفلكي يتلا تابجاولا لامكإ يف ةناقتلا ةبلطلا مادختسا
 صرفلا ةيهام نايب يف  ثحبلا اذهل ةماعلا ةيلاكشإلا لثمتت مث نمو ،لهسأو
  .19 ديفوك ء�و لظ يف دعُب نع ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف ةبلطلا هجاوت يتلا تuدحتلاو

 

 ثحبلا ةلئسأ
 :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلا لالخ نم هتيلاكشإ ثحبلا اذه جلاعي

 uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبلط نيب ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ةيلمع نوكت فيك .1
 ؟19 ديفوك ء�و لظ يف



 19 ديفوك ءPو لظ يف Nزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت                     
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 لظ يف uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف دعُب نع ةيبرعلا ةغللا مُّلعت صرف ام .2
 ؟19 ديفوك ء�و
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا ةبلط اههجاوي يتلا تuدحتلا ام .3
 ؟19 ديفوك ء�و لظ يف دعُب نع مُّلعتلا دنع uزيلامب
 

 ثحبلا فادهأ
 :ةيتآلا فادهألا قيقحت ىلإ ثحبلا اذه ىعسي

 لظ يف uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبلط نيب ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ةيفيك نايب .1
 .19 ديفوك ء�و
 uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف دعُب نع ةيبرعلا ةغللا مُّلعت صرف نع فشكلا .2
 .19 ديفوك ء�و لظ يف
 ةيمالسإلا ةعماجلا يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا ةبلط اههجاوي يتلا تuدحتلا ةفرعم .3
 .19 ديفوك ء�و لظ يف دعُب نع مُّلعتلا دنع uزيلامب ةيملاعلا

           

 ثحبلا ةيمهأ
 نرقلا يف ملعتلا ةيمهأ ىلع فوقول� عضاوتملا هماهسإ يف ثحبلا اذه ةيمهأ نمكت
 ،ةذتاسألاو ةبلطلا نيب دعُب نع مُّلعتلا تاسلج لالخ نم ىرُجي ذإ ؛نيرشعلاو يداحلا
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف اهيسراد ىدل ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف هرود زاربإ عم
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 ةفاضإ ،دعُب نع مُّلعتلا قيبطت يف بويعلاو uازملا فاشتكا لالخ نم كلذو ،uزيلامب
 ةغللا مُّلعت ءانثأ يف ةبلطلا اههجاوي يتلا تuدحتلا ةفرعم يف ةذتاسألا ةدعاسم ىلإ
 تاطاشنلا دادعإو ،ةيوغللا تاراهملا يف مWاردق ىلع فوقولاو ،دعُب نع ا¸ادآو ةيبرعلا
 نم اًديزم ثحبلا اذه رفوي اذل ،تاراهملا كلت ةيمنت ىلع مWدعاسمل ةبسانملا ةعونتملا
 ىلإ ةدوعلا نم ًالدب ،دعُب نع مُّلعتلا ةلصاومل يكباشلا ملعتلا ةيلعاف نع تامولعم
 .19 ديفوك ء�و ببسب ةيهاجولا ةيديلقتلا ةقيرطلا

 

 ثحبلا دودح
 يف ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مسقب ةعبارلا ةنسلا ةبلط نم ةنيع ىلع ثحبلا اذه رصتقي

 ةعماجلا يف ،ةيناسنإلا مولعلاو يمالسإلا يحولا فراعمل ناميلس وبأ ديمحلا دبع ةيلك
-2012 يساردلا ماعلا نم لوألا لصفلا يف نوسردي مهو ،uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا

2022. 

 

 ثحبلا جهنم
 يف يفيكلا لخدملا قفو يليلحتلا يفصولا جهنملا دامتعا ثحبلا اذه ةعيبط تضتقا

 )Google Forms( لالخ نم اÌينورتكلإ تعزُو ةنابتسا هتادأو ،اهليلحتو تÒايبلا عمج
 ةيبرعلا ةغللا نوسردي ةعبارلا ةنسلا يف ةبلاطو اًبلاط نيرشع نم ةيدصق ةنيع ىلع
 اذه فادهأو ةقباسلا تاساردلا ءوض يف ةنابتسالا تَّدعأ ام دعب كلذو ،ا¸ادآو
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 تÒابتسالا تناك مث ،اهيلع مWاظوحلم اودبأ  نيذلا ءاربخلا ىلع تضرُعو ،ثحبلا
 ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا جمÒربب يئاصحإلا ليلحتلل ةحلاص ةلمتكم اهلك

SPSS. 

 ةيفارغميدلا صئاصخلل اهلوأ ؛رواحم ةثالث ىلع تلمتشا ةنابتسالا نأ اًملع
 نيروحملا نع ةباجإلا تناكو ،تuدحتلل ثلاثلاو ،صرفلل يناثلاو ،نيكراشملل
 :يتآلا سايقملا قفو نيريخألا

1 2 3 4 5 

 اًمامت قفاوم قفاوم دياحم قفاوم ريغ اًدبأ قفاوم ريغ

 

 ةقباسلا تاساردلا
 ميلعت نعو ،هتuدحتو 19 ديفوك ء�و ِّلظ يف ةغللا ميلعت نع ةريثك تاسارد تيرجأ
 :رواحم ةثالث ىلع اهميسقت نكميو ،دعُب نع ةيبرعلا ةغللا

 19 ديفوك ءnو ِّلظ يف ةغللا ميلعت :لوألا روحملا
 ةغللا ميلعت طمن ء�ولا رييغت ةيفيك نايب ىلإ )2021( نيرخآو ناميحر ةسارد تفده
 ديوزتو ،ريخألا تابلطتم ديدحت عم ،دعُب نع ميلعتلا ىلإ ةيهاجولا ةقيرطلا نم ةيويالملا
 ذيفنت نأ نيبت دقو ،هذيفنت ةيفيكو ،ميلعتلا فادهأ قيقحتل ةناقتل� مهسفنأ نيملعملا
 لح ىلع مئاقلا ميلعتلاو ،عيراشملا ىلع مئاقلا ميلعتلا ىلع زكر دق ملعتلاو ميلعتلا
 تاطاشنلا نأو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ملعتلا معد لجأ نم كلذو ،تالكشملا
 نم دكأتلل تارابتخالاو ةيميدقتلا ضورعلا نومدقي نيذلا ةبلطلا ىلع تزكر ةيميلعتلا



 19 ديفوك ءPو لظ يف Nزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت                     
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 ةغللا يملعمل تاداشرإ ةساردلا هذه جئاتن رفوت نأ نكميو ،نوطشن نوملعتم مÀأ
 .دعُب نع مُّلعتلاو ميلعتلا ذيفنت يف ةيويالملا

 ،ء�ولا لظ يف ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ةيلمع )2021( كيويو ةسارد تشقÒو
 يف ةطبثملاو ةمعادلا لماوعلا ىلع فوقولاو ،ةسردملا اWذفن يتلا تاسايسلا نايبو
 سردلا طيطخت نوملعملا ذفن ذإ ؛دعُب نع تقبُط ةيلمعلا نأ جئاتنلا تنَّيب دقو ،كلذ
 ربع اهلاسرإو روصلا طاقتلا قيرط نع مييقتلاو بجاولاو باوجلاو لاؤسلا داوم ميلستو
 uÌرازو اًرارق تقبط ةسردملا ةرادإ نأو ،ريراقتلا يف اهتباتكو WhatsApp باستاو قيبطت
 فورظلاو فقوملا عم هفييكت لالخ نم كلذو ،دعُب نع مُّلعتلا قيبطتل ةسايس عضو
 ةيلمع يف - ةمعادلا لماوعلا تلمش دقو ،ملعتلا تايجيتارتسإو فادهألاو قفارملاو
 ،رومألا ءايلوأو ميلعتلا يفظومو نيملعملاو ريدملا نيب ديجلا نواعتلا - دعُب نع مُّلعتلا
 ةلومحملا فتاوهلا لثم نم ،مهلزانم يف ةبلطلا اهكلتمي يتلا تاودألا ىلإ ةفاضإل�
 ناك دعُب نع مُّلعتلا قيبطت يف طبثملا لماعلا نأ نيح يف ،ةيحوللا ةزهجألاو بيساوحلاو
 ضعب يديأ نيب تاودألا ةلق نع ةوالع ،مهلافطÅ لقأ اًمامتها نولوي ء�آلا ضعب نأ
 دعُب نع مُّلعتلا تاطاشن تناك نأ ىلإ ىدأ امم ،ةكباشل� لاصتالا ةيدودحمو ،ةبلطلا
 .ةيلعاف لقأ

 ،ء�ولا اهبَّبس يتلا ةئجافملا تارييغتلا )2020( ادنيلسه رونو يلع شقÒو
 نع نيملعملا ضعب تالؤاستو ،ةكباشلا وحن uزيلام يف يوبرتلا ملعتلا ماظن هُّجوتو
 رُّوصت مهف فد¸ كلذو ،ملعتلا ةيلمع ىلع اهريثÑ ىدمو ميلعتلا يف ةناقتلا جمد
 لاوجلا ةدعاسمب ملعتلا اًديدحتو ،تالاصتالاو تامولعملا ةناقت ةيلعافل ةبلطلا
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)MALL(، بيعلتلاو )Gamification(، يضارتفالا عقاولاو )VR( ةغللا سيردت يف 
 ،اÀولضفي تايناقتلا هذه نم يأ ديدحتو ،uزيلامب ةيوناثلا سرادملا ةبلطـل ةيزيلجنإلا
 )٪33(و ،لاوجلا ةدعاسمب ملعتلا اوراتخا )٪38.1( نأ ىلإ جئاتنلا تراشأ دقو
 مُّلعتلا نأ كلذ لالخ نم تبثو ،يضارتفالا عقاولا اوراتخا )29(و ،بيعلتلا اوراتخا
 ةريتو يف مكحتلا مهنكمي ذإ ؛ةبلطلا ىلإ ةبسنل� ةيلعاف رثكأ نوكي نأ نكمي دعُب نع
 ةغللا يملعمل يغبنيو ،يساردلا لصفلا ةئيب يف ملعتل� ةنراقم م¸ ةصاخلا ملعتلا
 ،ملعتلاو ميلعتلا يف ةركتبم ةيوبرت بيلاسأ ميدقتو فاشكتسالا نييلبقتسملا ةيزيلجنإلا
  .ةيزيلجنإلا ةغللا باستكا يف بالطلا نيب ةكراشملاو ،عفادلا ةيمنت يف ماهسإلاو

 ةءارقلا ةراهم ميلعت ةقيرط ىلع فوقولا ىلإ (2020) حوتفم ةسارد تفدهو
 ،ةيمالسإلا ةطسوتملا سرادملا ضعب يف كلذو ،ء�ولا لظ يف باستاو قيبطت ربع
 يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا دقو ،ا̧ويعو اWازيمو ةقيرطلا كلت ت�وعص ةفرعمو
 ميلعتلا ةيلمعل نأ ىلإ لصوتو ،قئÇولاو ةلباقملاو ةظحالملا هتاودأو ،يفيكلا لخدمل�
 رفوت مدع يف ت�وعصلا تلثمتو ،بلاطلاو ملعملل ةديدع uازم باستاو قيبطت ربع
  .ةكباشلا فعض وأ فتاهلا

 

 ةكباشلا ربع ةيبرعلا ةغللا ميلعت :يناثلا روحملا
 م̧راجت نع ةبلطلا تارُّوصت ىلع فوقولا ىلإ )2020( نيرخآو نالزأ ةسارد تفده
 ةبلط نم ةساردلا ةنيع تريتخاو ،ةكرحلا دييقت ضرف لالخ ملعتلا ةئيب ةهجاوم يف
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 نيعبرأو ةسمخ نم تنوكتو ،يمالسإلا يبرعلا بدألا يف نيصصختملا ىلوألا ةنسلا
 جئاتنلا تلصوتو ،باستاو ربع ةيضارتفا ةلباقم لالخ نم تامولعملا تعمجو ،اًدرف
 اميس الو ،دعُب نع مُّلعتلا ةيلمع مهضوخ دنع تالكشم نوهجاوي ةبلطلا نأ ىلإ
  .لزنملا يف ةمعادلا ريغ ملعتلا ةئيب كلذ يف امب ،ةيئيبلا ت�ارطضالاو لاصتالا ةلكشم

 اًديدج ًالصف حتف ء�ولل يملاعلا راشتنالا نأ )2020( هاليمزو ناوزع َّنيبو
 رارمتسا نم ًاليدب اهفصوب اÌدج اÌمهم ةناقتلا مادختسا ناك ذإ ؛ملعتلاو ميلعتلا قرط يف
 مدختسا ةيبرعلا ةغلل� لصاوتلا مُّلعت قايس يفو ،تامزألا تاقوأ يف ةيوبرتلا تاطاشنلا
 هتدوج نم مغرلا ىلعو ،ةيميلعت ةليسو Microsoft Teams زميت تفوسوركيام قيبطت

 كلذل ؛همادختسا بلاطلا لوبق ىلع دامتعال� الإ ًالاعف نكي مل ؛نيملعملا رظن يف
 ةلوهس ثيح نم قيبطتلا كلذ مادختسا يف بلاطلا بيغرت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ةقيرطل� اÌيليلحت اÌيفصو اًجهنم ةساردلا تدمتعا دقو ،uاونلاو ،فقاوملاو ،مادختسالا
 تفوسوركيام مادختسا بلاطلا لوبق نأ جئاتنلا ترهظأو ،ةنابتسالا اWادأو ،ةيمكلا
 داومل� ةقلعتملا تامييقتلا ضعب ءارجإ بجو مث نمو ،طسوتم ىوتسم يف ناك زميت
  .ةيعقاو رثكأو لضفأ اهلعجل ،ةيرشبلا لماوعلاو ةناقتلا نيب ةنزاوملا لالخ نم تايناقتلاو

 دادعإ ثيح نم ةيميلعتلا ةيلمعلا )2020( نيرخآو ةحلاص ةسارد تشقÒو
 نمو ،كلذب ركفي نأ نم ملعملا حاجنل دب ال ذإ ،ةيميلعتلا لئاسولاو مييقتلاو سردلا
 ةغللا دعاوق يف ةبلطلا نكمت ىلإ ىدأ يذلا PowerPoint تنيوبروب جمÒرب كلذ
 يف مهل اًدعاسمو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف تارضاحملاو نيرضاحملل ًالاعف ناكو ،ةيبرعلا
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 ةيميلعتلا لئاسولا ىلإ ةبلطلا جايتح� مامتهالا عم ،ةدوشنملا فادهألا ىلإ لوصولا
 .ةيقيبطتلا تابيردتلا ةرثكو ةمئالملا

 لئاسو نم ةدافتسالا قرط فاشتكا ىلإ (2017) عيبر دمحم ةسارد تفدهو
 يتلا اهميلعت تايلآ نايبو ،اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت يف ةثيدحلا ةناقتلاو مالعإلا

 نيملعملاو ةبلطلا نم ميلعتلا رصانع ةاعارم عم ةيلاحلا تاروطتلا ةبكاومل اهريوطت بجي
 رصع يف ةريبك تuدحت هجاوي اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت نأ ىلإ تصلخو ،جهانملاو
 ،يلاملا معدلا لالخ نم الإ ًالاعف ًالماعت اهعم لماعتلا ىلع اًرداق نوكي نلو ،ةملوعلا
 ظافحلا يف دعاسي نأ نكمي ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف مالعإلا لئاسوو ةناقتلا مادختسا نأو
 يهو ،ةزيممو ةرصتخم مالعإلا لئاسو ةغل نأل ؛ةصاخلا ةينيدلا هبناوجو هصئاصخ ىلع
 ريياعملا هذهو ،ا̧ولسأو اهيناعم يف ةيفافش رثكأو ،ةدقعم ريغ ةحيصف ةيبرع ةغل
 .ةيلاعف رثكأ ةقيرطب اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت يف دعاست
 

 19 ديفوك ءnو ّلظ يف ملعتلا تwدحت :ثلاثلا روحملا
 سرادملا تربجأ دقف ،ميلعتلا عاطق ىلع ء�ولا ريثÑ )2021( ريتاهمو لتدرو سرد
 رظنُي يذلا دعُب نع مُّلعتلا ىلإ لوحتلا ىلإ ةبلطلا رطضاو ،قالغإلا ىلع تاعماجلاو
 ةهجاوم ةبلطلا ىلع َّنيعت نكلو ،لزنملا نم تارضاحملا روضح لهسي هنأ ىلع هيلإ
 تاعماج نم ةبلط رشع نم ةنيع عم ةيضارتفا تالباقم تيرجأ اذل ؛تuدحتلا ضعب
 ةيدودحم اهزربأ نم نأ َّنيبتو ،تuدحتلا كلت ىلع فوقولا لجأ نم ةفلتخم ةيزيلام
 .يضارتفالا ملعتلا ةيلعافو ،ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيبو ،هتفلكتو ،ةكباشلا ىلإ لوصولا
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 يف ةيليماتلا ةغللا ميلعت ريوطت تuدحت )2021( نورخآو ينيلاس شقÒو 
 لزنملا يف ملعتلا ةعباتمل ةبلطلل ًاليلد نوكت نأ ىلإ امهتسارد تفده ذإ ،ةيفيرلا سرادملا
 ،اهل ططخم ةمظنم ةقيرطب دعُب نع ميلعتلا ذيفنتل نيملعملل ًاليلدو ،لثمألا وحنلا ىلع
 ريياعملل نيملعملا دادعتسا مدع اهنم ،كلذ ذيفنت يف تuدحتلا نم ةلمج ترهظ دقو
 ةجيتن نوكي نأ بجي لزنملا يف ملعتلاو ميلعتلا نأو ،دعُب نع مُّلعتلاو ميلعتلل ةديدجلا
 تاجايتحا بسانيل يساردلا جهنملا ريوطت لالخ نم هنيسحت ىلإ ىعسي لماش مييقت
  .لضفأ ةقيرطب ةبلطلا

 ةيناقتلا تuدحتلا نع فشكلا ىلإ )2020( دمحأو فايس ةسارد تفدهو
 ميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ليعفت يف ةبلطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ هجاوت يتلا ةيسفنلاو
 ءاضعأ ىدل تuدحتلا كلت ةهجاوم يف قورفلا نايب عم ،ء�ولا ةهجاوم يف دعُب نع
 343 نم ةنيع ىلع ةساردلا تيرجأو ،صصختلاو سنجلا يريغتمل اًعبت سيردتلا ةئيه
 ةيبرعلا ةكلممل� ةشيب ةعماجب ةبلاطو اًبلاط 1881و سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم اًدرف
 بلاطلا نأ ةساردلا جئاتن اهنع ترفسأ يتلا تuدحتلا زربأ نم ناكو ،ةيدوعسلا
 قلقلاو ،ةكباشلاو بوساحلا مادختسا ىلع بيردتلا ةلقو ،يناقتلا يعولا صقن هجاوي
 ةدمتعم ريغ عقاوم ىلإ لوصولا نم رمتسملا فوخلاو ،ةكباشلل ئطاخلا مادختسالا نم
 ةيمكلاو ،تامولعملا مخز نم فوخلاو ،زيكرتلا مدعو قلقلاو تتشتلاو ،ةيوبرت ريغ وأ
 عاطقنالاك ةينفلا تالكشملاو ،ينورتكلإلا بيردتلا تاصنم ىلع ةرفوتملا داوملل ةريبكلا
 ريثك ضفرو ،ملعملا عم رشابملا لصاوتلا ةلقو ،يئ�رهكلا رايتلا وأ ةكباشلل ئجافملا
 ةيبلسلا ةيسفنلا رÇآلاو ،اÌمò اًطارخنا ينورتكلإلا ميلعتلا يف طارخنالا ةركف ةبلطلا نم
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 هجاوت يتلا تuدحتلا امأ ،اًمئاد لزنملا يف ءاقبلا ةركف لبقت ةبوعصو ،يلزنملا رظحلل
 نم رمتسملا مييقتلا ةيلمعو ،فصلا ةرادإ ةيفيك اهمهأ نم ناكف سيردتلا ةئيه وضع
 ةرطيس نع يلختلاو ،ىوتحملا ميمصتو ،ةمئالملا تابجاولاو تاطاشنلا ميمصت لالخ
 تuوتسملا توافت عم لماعتلاو ،ىوتحملا ىلع مئاقلا ميلعتلا يف ةيديلقتلا ذاتسألا
 صقنو ،ةربخلاو صصختلاو ،ىوتحملا ىلع مئاقلا فصلا لخاد ةيدرفلا قورفلاو
 بيردتلا ىوتسمب ءاقترالا ةرورضب ةساردلا تصوأ مث نمو ،ةيتحتلا ةينبلا تازيهجت
 ملعملا مادختساو ،زيمتم يميلعت ىوتسم ميدقتل ةثيدحلا ةيناقتلا لئاسولا ثدحأ ىلع
 ،زيفحتلا ةاعارم عم ،ينورتكلإلا ملعتلا تائيب يف ةيلعافتلا ملعتلا تايجيتارتسإ
 داشرإلاو هيجوتلا ليعفتو ،طشنلا ملعتلا بيلاسأو ،ريكفتلا تاراهم فيظوتو
 .ةبلطلل ينورتكلإلا يسفنلاو يميداكألا

 

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعت
 ِّلظ يف ةغللا ميلعت لوانتف اهلوأ امأ ،رواحم ةثالث يف ةقباسلا تاساردلا ثحبلا مَّدق
 جمد ةيمهأ ىلع تدَّكأ اهيلع لمتشا يتلا تاساردلا نأ هيف ظحلُيو ،19 ديفوك ء�و
 رُفاضت نم َّدُب ال هنأو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا صئاصخ اهتبسانمل ،ميلعتلا يف ةناقتلا
 قفو اهفييكتو ميلعتلا يف ةناقتلا جمد ةسايس قيبطت يف ةيرادإلاو ةيموكحلا دوهجلا
 نع ثدحتف يناثلا روحملا امأو ،ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا تاجرخم نامضل فورظلا
 ضعب ةيلعاف ىلإ اهنمضت يتلا تاساردلا تراشأو ،ةكباشلا ربع ةيبرعلا ةغللا ميلعت
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 ةبلطلا اههجاوي تuدحتب رثأتت ةيلعافلا كلت نكلو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف تاقيبطتلا
 امأو ،اهلامعتسال طسوتم ىوتسم ىلإ يدؤي امم ،تاقيبطتلا كلت لامعتسا ءانثأ يف
 نإ لوقلا نكميو ،19 ديفوك ء�و ّلظ يف ملعتلا تuدحت ىلإ قرطتف ثلاثلا روحملا
 نكمي يتلا تuدحتلا كلت ضعب كلذك تنَّيب دق نيلوألا نيروحملا يف تاساردلا جئاتن
 ةيلعافو ،ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيبو ،هتفلكتو ،ةكباشلا ىلإ لوصولا ةيدودحم يف اهصيخلت
 رمتسملا مييقتلا ةيلمعو ،فصلا ةرادإ ةيفيكو ،بلاطلا ىلإ ةبسنل� ؛يضارتفالا ملعتلا
 نع يلختلاو ،ىوتحملا ميمصتو ،ةمئالملا تابجاولاو تاطاشنلا ميمصت لالخ نم
 تuوتسملا توافت عم لماعتلاو ،ىوتحملا ىلع مئاقلا ميلعتلا يف ةيديلقتلا ذاتسألا ةرطيس
 ؛ةيتحتلا ةينبلا تازيهجت صقنو ،ىوتحملا ىلع مئاقلا فصلا لخاد ةيدرفلا قورفلاو
 .ملعملا ىلإ ةبسنل�

 اههجاوي يتلا تuدحتلاو صرفلا نايب ثحبلا اذه لواحي ؛فلس ام ءوض يفو
 ديفوك ء�و لظ يف uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا وسراد

 .يتÄ ام لالخ نم كلذو ،19

 

 ةيرظنلا ةشقانملا :ًالوأ
 ةلحرملا يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا ةسارد يف تuدحتلاو صرفلا نع ثيدح ىلع لمتشت
 .19 ديفوك ء�و لظ يف ةيعماجلا
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 :ءnولا لظ يف ا�ادآو ةيبرعلا ةغللا ةسارد صرف .1
 امم ،دعُب نع مُّلعتلا ىلإ يهاجولا ملعتلا نم لاقتنالا عيرست ىلإ 19 ديفوك ء�و ىدأ
 ةيبلسو ةيباجيإ جئاتنب ةيزيلاملا سرادملا يف بَّبستو ،ةثيدحلا ةناقتلا مادختسا نم داز
 نم ةبلطلا ىدل يباجيإلا رثألا ةلثمأ يتÄ اميفو ،يجراخلاو يلخادلا نيديعصلا ىلع
 :ةفلتخملا تاراهملا بناج

 ،ديجلا مامتهالا يف عامتسالا تاراهم لثمتت :مالكلاو عامتسالا يتراهم نيسحت )أ(
 ،اهانعم مهفو ،ةيوفشلا ةيوغللا زومرلا كاردإ نمضتي عومسم ءيش ىلإ عامتسالاو
 هذه يف ةلوقنملا تاربخلا لعافتو ،مالكلا وأ زومرلا يف ةيلصاوتلا فئاظولا ديدحتو
 نكمي ةلثمألاو بيلاسألا ضعب كانه اذل ؛ريياعملاو ،ميقلاو ،عمتسملا ةبرجت عم زومرلا
 ةملكلا ديدحت ةقيرط لثم نم ،ةبلطلا ىدل عامتسالا تاراهم ةيمنت يف اهمادختسا
 بلطي مث ،ةبلطلل اهؤرقي يتلا ةءارقلا تارقف نم ةرقف ملعملا مدختسا ربع ةيحاتفملا
 لالخ نم وأ ،)2020 ،نيدلا يحو( اهوبتكي وأ ةيحاتفملا ةملكلا اوركذي نأ مهيلإ
 عقوم ىلع ةيبرعلا ةغلل� ةقلعتملا عطاقملا ةدهاشم لثم نم ،ةيئرملا عطاقملا رداصم
  .كلذ ريغو ،ةينيدلا تÇداحملاو ،يضuرلاو يرابخإلا ثبلاو ،Youtube بويتوي

 قوطنملا وه حالطصالا يفو ،ةديفملا تاوصألا وهف ةغللا لصأ يف مالكلا امأ
 نم هَريغ هب دوزي نأ ديري امو ،ةركف وأ يأر نم هسفن يف امع ملكتملا هب ربعي يذلا
 ءادألا يف ةمالسو ريبعتلا يف ةحص عم بايسناو ةقالط يف كلذ وحن وأ تامولعم
 تاسلجل ةثلاثلا ةزيملا ةيبرعل� مالكلا تاراهم نيسحت ناك دقو ،)2020 ،روكشم(
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 ةغللا يف نيصصختملا اميس الو - ةبلطلا نأل كلذو ،ء�ولا لظ يف ةيبرعلا ةغللا ملعت
 لجأ نم مهلوح ةرفوتملا ةيناقتلا تاليهستلا عيمج نم ةدافتسالا مهنكمي - ةيبرعلا
 Meet ربع دعُب نع لصفلا تاسلج لالخ نم مهئالمزو نيملعملا عم ةيبرعل� مالكلا

Google ههبشأ امو. 

 بستكي نأ صخشلل نكمي ةءارقلا لالخ نم :ةباتكلاو ةءارقلا يتراهم نيسحت )ب(
 ةءارقلل نكميو ،ىرخألا ةيداعلا براجتلا لالخ نم اهيلع لوصحلا هنكمي ال يتلا ةفرعملا
 نمضتتو ،تالا¯ا فلتخم يف عادبإلا ةدuزو راكفألا عيسوت يف دعاست نأ اًضيأ
 نكميو ،)2020 ،فكاع( لعافتلاو ،دقنلاو ،مهفلاو ،فرعتلا ؛تاراهم عبرأ ةءارقلا
 ةءارقلا داوم لالخ نم ء�ولا لظ يف ةيمويلا مWايح يف  ةءارقلا ةيلمع ةبلطلا سرامي نأ
 .بتكلاو تاحورطألاو تالاقملا لثم نم ةكباشلا ربع ةيبرعلا ةغلل�

 يتلا ةعبارلا ةدئافلا يهو ،بلاطلا هملعت امل ةيئاهنلا ةلصحملا يهف ةباتكلا امأ
 ملعتلا تاسلج لالخ نم - ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا وسراد اميس الو - ةبلطلا اهبستكي

 لامكإ لثم نم ،ةفلتخم قرطب ةباتكلا تاراهم نيسحت مهنكمي مÀأل ؛ء�ولا لظ يف
 مهل نكميو ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا تاررقمب قلعتتو ،نورضاحملا اهمدق يتلا ماهملا عيمج
 .ةباتكلا ءانثأ يف ةبسانملا تاملكلا رايتخا ربع ريكفتلا تاراهم نيسحت اًضيأ

 ةيارد رثكأ ةبلطلاو نوملعملا حبصأ :ةناقتلا مادختسا يف ةءافكلا ةدwز )ج(
 ةعونتم ةعومجم يف ةيميلعت طئاسو ةفلتخملا تاقيبطتلا مادختسا نكمي ذإ ؛طئاسول�
 نم دكأتلاو ماهملا عيمج عبتتل Google Classroom لامعتسا لثم نم ،فقاوملا نم
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 ،Zoom Meeting قيبطت لالخ نم تاميلعتلا ذَّفنُت مث ،ددحملا تقولا يف اهلامكإ
 تاقيبطت مادختسا نكميو ،WhatsApp Group قيبطت لالخ نم لاصتالا اًضيأو
 .ةيميلعت طئاسو ىرخألا تاصنملا نم ديدعلا مادختساو ،اًعم ٍنآ يف ةددعتملا ملعتلا

 ترصتقا نيح يف ،اًعونت رثكأ ةيبرعلا ةغللا تابيردت بيلاسأ تحبصأ اذكو
 ماهملا تروطت مويلا نكلو ،طقف ةيرظنلا ةلئسألا ةسرامم ىلع uÌديلقت نيملعملا ماهم
 ،ةعومسملا ةيئرملا عطاقملا ءاشنإ لثم نم ،قيبطتلل ةلباقو ةيلمع رثكأ عيراشم ىلإ
 ءاشنإ نم ةبلطلا نِّكمت يتلا ةينورتكلإلا تادحولاو ،ةكباشلا ربع ةيميلعتلا طئاسولاو
 ىوتسم دادزي اذل ؛)Ilmiani & Ahmadi, 2021( ةيلعافت ماهم وأ ةيملع قاروأ
 ةرقابعلا نم ليج رهظي نأ درجمب ةيناقتلا تاقيبطتلا مادختسا مÀاقتإو ةبلطلا تاراهم
 ىلع ةرصاق مويلا ملعتلا تاسلج دعت مل ذإ ؛ةثيدحلا ةناقتل� ةفرعم رثكأ مه نيذلا
 .ناكمو نامز يأ يفو ،تاراهملا فلتخم يف ًالومش رثكأ تت� امنإو ،اهدحو ةيرظنلا

 

 :ءnولا لظ يف ا�ادآو ةيبرعلا ةغللا ةسارد تwدحت .2
 اهuازم دعُب نع مُّلعتلا تاسلجلو ،تuدحتو اًصرف رشبلا هب رمي ام لكل نأ يف كش ال
 يف ةبلطلا ىلع لمتحم ريثÑ دعُب نع ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ةيلمعلو ،ا̧ويع اهل نأ امك
  :مههجاوت يتلا تuدحتلا نمو ،مهزيفحتو مهمهف ثيح نم ةيعماجلا ةلحرملا

 ىلع اًريبك اًريثÑ ء�ولل نأ مولعملا نم :ةيلاعف لقأ دعُب نع ةيبرعلا ةغللا مُّلعت )أ(
 دعُب نع ملعتلا ةسلج ةيلعاف تناك كلذل ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ءانثأ يف ةبلطلا
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 ةيلعاف لقأ تاسلجلا كلت نأ ىرن نأ اننكميو ،ةسالسب اهريس نامضل اÌدج ةمهم
 وهو ،ةكباشلا ىلإ لوصولا فعض ىلإ كلذ عجريو ،يهاجولا ملعتلا تاسلج نم
 لوصو ىلع رصتقي الف ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج قيقحت يف ةسيئرلا لماوعلا نم
 مهلوصحو ،اًضيأ مهسفنأ ةبلطلا لوصو ىلإ جاتحي امنإو ،طقف ةكباشلا ىلإ نيملعملا
 غلبم عفد وأ ،ةكباشلا ربع مWاسلج ىلإ لوصولل تاقيبطتلاو جماربلا ثدحأ ىلع
 ىلع اًبعص اذه نوكي نأ لمتحملا نمو ،ةعرسلا يلاع يكباش لاصتا ىلإ ةيقرتلل يفاضإ
 .مهريغب ةنراقم اÌيلام اًرادتقا لقألا ةبلطلا

 ديدحت نم نكمي هنأل ؛يهاجولا عامتجالا لضفُي ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا ميلعت يفو
 قيقحت يف ةطيسو ةليسو سيردتلا قرط دعت مث نمو ،ةيوغللا بالطلا تاراهم ةيلعاف
 مادختسا دعي - ةيبرعلا ةغلل� ةصاخبو - سردلا ءاقلإ دنعف ،ملعتلا ةيلعاف فده
 ةغللا ناقتإ ىلع ةبلطلا دعاسي اذهف ،اÌدج اÌمهم مامتهالل ةريثملاو ةبسانملا بيلاسألا
 ةبسنل� ةيلعاف لقأ دعُب نع مُّلعتلا تاسلج نوكت كلذل ؛ةيلعاف رثكأ Òاقتإ ةيبرعلا
 نيملعملا نم هوملعت ام مهمهف مدع ببسب كلذو ،ةيهاجولا تاسلجلا نم ةبلطلا ىلإ

 ،uزيلام يف ةيمسر ةغل تسيل ةيبرعلا ةغللا نأ ىلإ كلذ ُّدرمو ،ةيساردلا لوصفلا لالخ
 Çًدحت ةيبرعلا ةغلل� ثدحتي ناك نإ ملعملا تاملك مهف يف ةبوعص ةبلطلا دجي كلذل

 حرش ىلع لوصحلا كلذكو ،ةرشابم هلاؤس مهيلع بعصلا نم لعجي اذهو ،ًالماك
 نم ًالدب ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج مادختسا ةلاح يف تامولعم يأ نع هنم قيقد
 .يهاجولا ملعتلا تاسلج



 19 ديفوك ءPو لظ يف Nزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت                     

 28 

 ةماعب "ملعتلا ةئيب" حلطصم مدختسي :ةبلطلا ىدل ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيب )ب(
 ةيوبرتلا ةفسلفلا قايس ىلإ ًةداع ريشي هنكلو ،"يساردلا لصفلا" حلطصم نم ًالدب
 ةيفيكو ،صئاصخلا اهدوقت يتلا ةفلتخملا ةيميلعتلا تافاقثلا لمشتو ،ةبلطلا اهربتخي يتلا
 مهمدخت نيذلا ناكسلا ةفاقث ىلإ ملعتلا ةئيب ريشت دقو ،ةيرادإلاو ةيدرفلا لكايهلا لعافت
 ةكراشملا اهلالخ نم ةبلطلل نكمي يتلا ةئيبلا يه ةباجتسالا ةعيرس ملعتلا ةئيبو ،مهعقومو
 مهسامحو ةبلطلا مامتها زيفحت ىلع ةردقل� ةئيبلا هذه زاتمت كلذل ،ملعتلا يف زيكرتلاو
 .يفطاعلاو يعامتجالاو يدسجلا بناوجلا نم ملعتلا ةئيب نوكتتو ،ملعتلا ةلصاومل

 ذإ ؛يهاجولا ملعتلا ةئيبب ةنراقم ةيتاوم ريغ دعُب نع مُّلعتلا ةئيب نأ فورعمو
 ةئيبلا لمشتو ،ةيهاجو ملعتلا ةسلج تناك نإ يساردلا لصفلا لوخد ةبلطلل نكمي
 ،ملعتلا ةحاسمو ،ةيميلعتلا داوملا رداصمو ،ميمصتلاو بيترتلا لثم نم بناوج ةيداملا
 نيح يف ،ملعتلا تاطاشنل ةبسانملا ةديجلا ةيوهتلاو ،ةءاضإلاو ،ناردجلا ىلع ةحاسملاو
 ال مÀأل ؛ةيتاوم ةيميلعت ةئيبب روعشلا دعُب نع ملعتلا ةسلج يف ةبلطلل نكمي ال
 .يساردلا لصفلا لوخد نوعيطتسي

 نإف ،ملعتلا ةسلج يف مهزيفحتو ةبلطلا رعاشم ىلع اًضيأ ملعتلا ةئيب رثؤتو
 ءاقدصألا عم ملعتلا ةئيبب روعشلا ةبلطلل نكمي الف دعُب نع مُّلعتلا تاسلج تدقُع
 بلاطلا ىلع بجي ذإ ؛مهسامح ضافخنا ىلإ يدؤي اذهو ،دحاو لصف يف نيملعملاو
 اًضيأ بعصلا نمو ،هسفنب فراعملا مهفو تامولعملا نع ثحبلاو ،هدرفمب سردي نأ

  .ربكأ ةيدجب اوسرديل مهسامح ضافخنا ىلإ يدؤي كلذو ،نيملعملا وأ ءاقدصألا لاؤس
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 وه يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ميلعتلا :يميداكألا ةبلطلا ليصحت ضافخنا )ج(
 ضعب اهتحص نم ققحتيو اهمّيقي يتلا زاجنإلا ةيرظن وحن هجوملا يمسرلا ميلعتلا
 ميلعتلا ةسسؤم نم فدهلاو ،ةجردلا حنم لالخ نم ريدقتلا ىلإ ةفاضإل� ،فارطألا
 ليصحتلاف ،يميداكألا ليصحتلا يف نيحجانلا نيجيرخلا جيرخت وهو ،حضاو يلاعلا
  .ةبلطلل يمسرلا رابتخالا يف درفلا ليصحت ىوتسم ٌددحم ٌلماع ةماعب يميداكألا
 ةزاتمم جئاتن ىلع لصحيل يعماج بلاط لكل مهم ملعتلا ماظن نأ تبث دقو         

 اننكمي ؛تاءارقلاو ثوحبلا جئاتن ضعب صحف دعب نكلو ،يميداكألا ليصحتلا يف
 يف مهتهجاو يتلا تuدحتلا نم ةبلطلا نيب يميداكألا ليصحتلا ضافخنا نإ لوقلا
 ضافخنا ىلإ يدؤت لماوع كانهو ،19 ديفوك ء�و لظ يف دعُب نع مُّلعتلا ءانثأ
 مدع لثم نم ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج لالخ نم ةبلطلا نيب يساردلا ليصحتلا
 يف هيرظÒ مامأ اوسيل مÀأل كلذو ،لصفلا ءانثأ يف ملعملا هسردي ام ىلع ةبلطلا زيكرت
 يف مهتبلط هلعفي ام ةبقارم نع نيملعملا زجع ىلإ يدؤي اذهو ،سيردتل� همايق ءانثأ
 لامعألا نودهاشي وأ ،ويديفلا باعلأ نوبعلي دق مهضعبف ،يساردلا لصفلا ءانثأ
  .دعُب نع مُّلعتلا ءانثأ يف نيمئÒ نونوكي امبر وأ ،ةيماردلا
 مدع وه يميداكألا بالطلا ليصحت ضافخنا ىلإ يدؤي يذلا رخآلا لماعلاو         
 ريغ ةساردلا تادعم ىلإ عجري كلذو ،دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ذيفنتل ةبلطلا دادعإ
 كالتما مدع وأ ،ةكباشل� لاصتالا ةبلطلا ضعب كالتما مدع لثم نم ،ةلمتكملا
 ءارشل يفاكلا لاملا مهضعب كالتما مدع وأ ،ةلومحملا ةزهجألا وأ بيساوحلا  مهضعب
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 قفارم نم ةدافتسالا نم ةبلطلا ةيهاجولا ةساردلا نكمت نيح يف ،كلذ ىلإ امو بتكلا
 لوصحلا نكمي يتلا ةيعجرملا داوملاو ،بيساوحلاو ،ةكباشلا لثم نم ،ةريثكلا ميلعتلا
 .اهريغو ،ةبتكملا نم اهيلع
 

 ةيقيبطتلا ةشقانملا :اًين�
 يف ةنابتسالا نع ثحبلا ةنيع اهتمدق يتلا ت�اجإلل يئاصحإلا ليلحتلا نمضتت

 يف ةيعماجلا ةلحرملا يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا ةسارد يف تuدحتلاو صرفلا نايب ليبس
 صئاصخلل اهلوأ ؛رواحم ةثالث ىلع ةنابتسالا تلمتشا دقو ،19 ديفوك ء�و لظ
 .تuدحتلل ثلاثلاو ،صرفلل يناثلاو ،نيكراشملل ةيفارغميدلا

 :ةيفارغميدلا صئاصخلا .1
 يف ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا يف نيصصختملا نم ةبلاطو اًبلاط نورشع ثحبلا يف كراش
 .اًقباس ركُذ امك ةعبارلا ةنسلا يف نوسردي نم مهو ،uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 ريغتم اهنم انمهيو ،ثحبلا ةنيع دارفأ نع ةماع تامولعم روحملا اذه نمضتو
 ثالث نكف نابلاطلا امأ ،)٪35( مهتبسنو ،ةعبس بالطلا ددع ناك دقف ،سنجلا
 ،23( امهرمع مهنم نينثا نأ َّنيبت رمعلا ريغتم يفو ،)٪65( نهتبسنو ،ةبلاط ةرشع

 ةينامث اوناك مهرئاس نأ نيح يف ،)٪5( امهنم لك ةبسنو ،بيترتلا ىلع )اًماع 25
 .)٪90( مهتبسنو ،اًبلاط رشع
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 يفو - ةنابتسالا نع ةباجإلا ءانثأ يف مهتماقإ لحم نع نوكراشملا لئُس دقو
 مهتبسنو ،مWويب يف مÀأ مهنم ةعست باجأف - ء�ولا لظ يف ةماعب ةساردلا ءانثأ
 ،)٪55( مهتبسنو ،ةعماجلا يف نوميقي مÀأ اوباجأ مهنم رشع دحأو ،)45٪(
 ؛ثحبلا ءارجإ ءانثأ يف ثحبلا ةنيع دارفأ اهسردي يتلا تاررقملا ددع ىلإ ةبسنل�و
 نوسردي ةعبسو ،)٪45( مهتبسنو ،طقف اًدحاو اًررقم نوسردي مهنم ةعست نأ رهظ
 ،)٪10( ةبسنب ،تاررقم ةثالث ناسردي نانثاو ،)٪35( مهتبسنو ،نينثا نيررقم
 .تاررقم ةثالث نم رثكأ ناسردي نانثا امهلثمو

 

 :19 ديفوك ءnو لظ يف دعُب نع ا�ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ُصَرُـف .2
 :يتآلا لودجلا يف رهظتو ،ثحبلا ةنيع ىدل اهسايق ثحبلا لواح ٍصَرُـف سمخ كانه

 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 نم ةكباشلا ربع ةيبرعلG ةءارقلا داوم لالخ نم ةءارقلا يف يتاراهم نيسحت
 اهريغو بتكلاو تاحورطألاو تالاقملا لثم

20 2 5 3.80 .951 

 لثم نم ويديفلا رداصم لالخ نم ةيبرعلG عامتسالا يف يتاراهم نيسحت
 بويتوي ىلع ويديفلا عطاقم ةدهاشم

20 2 5 3.65 .745 

 ءاقدصألا عم مالكلا ةسرامم لالخ نم ةيبرعلG مالكلا يف يتاراهم نيسحت
 ةكباشلا ربع ةيساردلا صصحلا ءانثأ يف ةذتاسألاو

20 2 4 3.10 .852 

 يتلا تابجاولا لامكتسا لالخ نم ةيبرعلG ةباتكلا يف يتاراهم نيسحت
 ذاتسألا اx ينفلكي

20 3 5 3.95 .510 

 ويديفلا عطاقم ءاشنإ لثم نم ةثيدحلا ةناقتلا مادختسا يف يتءافك نيسحت
 ةكباشلا ربع تاقيبطتلا مادختساو

20 3 5 4.25 .716 
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 يف ةءافكلا عفر ىلع نوقفاوم ةبلطلا مظعم نأ قباسلا لودجلا نم رهظي 
 دنع تاقيبطتلا مادختساو ويديفلا عطاقم ءاشنإ لثم نم ةثيدحلا ةناقتلا مادختسا
 مظعم ىري الو ،سماخلا لاؤسلا يف )4.25( طسوتم ىلعأ غلب ذإ ؛دعُب نع مُّلعتلا
 ءاقدصألا عم مالكلا ةسرامم لالخ نم ةيبرعل� مالكلا تاراهم نيسحت ةيناكمإ ةبلطلا
 يف )3.10( طسوتم ىندأ غلب ذإ ،دعُب نع ةيساردلا صصحلا ءانثأ يف ةذتاسألاو
 :يتÄ اميف كلذ ليصفتو ،ثلاثلا لاؤسلا
 مهتبسنو )قفاوم ريغ( ةباجإ نيكراشم ةثالث راتخا :ةءارقلا تاراهم نيسحت )أ(

 رشع دحأ قفاو نيح يف ،)٪10( ةبسنب )دياحم( ةباجإ نانثا راتخاو ،)15٪(
 .)٪20( مهتبسنو اًمامت اوقفاو نيكراشم ةعبرأو ،)٪55( مهتبسنو اًكراشم

 
 ،)٪10( ةبسنب )قفاوم ريغ( ةباجإ ناكراشم راتخا :عامتسالا تاراهم نيسحت )ب(
 اًكراشم رشع ةثالث قفاو نيح يف ،)٪20( ةبسنب )دياحم( ةباجإ نيكراشم ةعبرأ راتخاو
 .)٪5( ةبسنب اًمامت قفاو دحاو كراشمو ،)٪65( مهتبسنو
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 ةبسنب )قفاوم ريغ( ةباجإ نيكراشم ةتس راتخا :مالكلا تاراهم نيسحت )ج(
 ةينامث قفاو نيح يف ،)٪30( ةبسنب )دياحم( ةباجإ نورخآ ةتس راتخاو ،)30٪(
 .)٪40( مهتبسنو نيكراشم

 
 ،)٪15( مهتبسنو )دياحم( ةباجإ نيكراشم ةثالث راتخا :ةباتكلا تاراهم نيسحت )د(

 اًمامت اقفاو نانثا ناكراشمو ،)٪75( مهتبسنو اًكراشم رشع ةسمخ قفاو نيح يف
 .)٪10( ةبسنب
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 يف ،)٪15( مهتبسنو )دياحم( ةباجإ نيكراشم ةثالث راتخا :ةءافكلا نيسحت )ـه(
 ةبسنب اًمامت اوقفاو نيكراشم ةينامثو ،)٪45( مهتبسنو نيكراشم ةعست قفاو نيح
)40٪(. 

 
 

 :19 ديفوك ءnو لظ يف دعُب نع ا�ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت تwدحت .3
 يف رهظتو ،ثحبلا ةنيع ىدل اهسايق ثحبلا لواح تuدحت سمخ ءزجلا اذه يف
 :يتآلا لودجلا

 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 يف ةذتاسألا هسّردي ام مهف ةبلطلا ىلع بعصلا نم لعجي ةكباشلا فعض
 دعُب نع لصفلا تاسلج

20 1 5 4.20 1.005 

 مهيلع نيعتي ذإ ؛اًزيكرت لقأ ةبلطلا لعج ىلإ ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيب يدؤت
 ءGولا لبق ءاقدصألا عم ةساردلG ةنراقم مهلزانم يف مهدرفمب ةساردلا

20 3 5 4.50 .607 

 هنأل ؛ةيلعاف لقأ دعُب نع تاسلجلا لالخ نم اxادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت
 ةيهاجولا تاسلجلG ةنراقم ةبلطلل ةيوغللا تاراهملا ىوتسم ديدحت بعصي

20 2 5 3.65 .745 

 مادختسا يف ةءافكلا ةلقل دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ذيفنتل دادعتسا ال
 Kahootو Zoom Meetingو Google Meet لثم نم تاقيبطت

20 1 5 3.15 1.040 

 يف سّردي ام مهف نم نكمتلا مدع ببسب يميداكألا ليصحتلا ضافخنا
 دعُب نع تاسلجلا ءانثأ

20 2 5 3.70 .801 
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 نع مُّلعتلا ةئيب نأ ىلع نوقفاوم ةبلطلا مظعم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 يف مهدرفمب ةساردلا مهيلع نيعتي ذإ ؛اًزيكرت لقأ ةبلطلا لعج ىلإ يدؤت ةيتاوملا ريغ دعُب
 )4.50( طسوتم ىلعأ غلب دقف ،ء�ولا لبق ءاقدصألا عم ةساردل� ةنراقم مهلزانم
 دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ذيفنتل اًدادعتسا لقأ ةبلطلا مظعم نأ دجنو ،يناثلا لاؤسلا يف
 Zoom Meetingو Google Meet لثم نم تاقيبطت مادختسا يف مWءافك ةلقل

 )3.15( طسوتم ىندأ غلب ذإ ؛دعُب نع ةيساردلا صصحلا ءانثأ يف اهريغو Kahootو
 .عبارلا لاؤسلا يف

 ،)٪5( ةبسنب )اًدبأ قفاوم ريغ( ةباجإ دحاو كراشم راتخا :ةكباشلا فعض )أ(

 نيكراشم ةينامث قفاو نيح يف ،)٪10( ةبسنب )دياحم( ةباجإ نانثا ناكراشم راتخاو
 .)٪45( مهتبسنو اًمامت اوقفاو نيكراشم ةعستو ،)٪40( مهتبسنو

 
 ،)٪5( ةبسنب )دياحم( ةباجإ دحاو كراشم راتخا :ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيب )ب(
 اوراتخا اًكراشم رشع دحأو ،)٪40( مهتبسنو )قفاوم( ةباجإ نيكراشم ةينامث راتخاو
 .)٪55( مهتبسنو )اًمامت قفاوم( ةباجإ
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 ناكراشم راتخا :ةيلعاف لقأ دعُب نع تاسلجلا لالخ نم ةيبرعلا ةغللا مُّلعت )ج(
 مهتبسنو )دياحم( ةباجإ نيكراشم ةعبرأ راتخاو ،)٪10( ةبسنب )قفاوم ريغ( ةباجإ
 ةباجإ راتخا كراشمو ،)٪65( مهتبسنو اًكراشم رشع ةثالث قفاو نيح يف ،)20٪(
 .)٪5( ةبسنب )اًمامت قفاوم(

 
 )اًدبأ قفاوم ريغ( ةباجإ كراشم راتخا :ملعتلا تاسلج ذيفنتل دادعتسالا مدع )د(
 ةينامثو ،)٪20( مهتبسنو )قفاوم ريغ( ةباجإ نيكراشم ةعبرأ راتخاو ،)٪5( ةبسنب
 نيكراشم ةسمخ قفاو نيح يف ،)٪40( مهتبسنو )دياحم( ةباجإ اوراتخا نيكراشم
 .)٪10( ةبسنب )اًمامت قفاوم( ةباجإ اراتخا ناكراشمو ،)٪25( مهتبسنو
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 ةبسنب )قفاوم ريغ( ةباجإ ناكراشم راتخا :يميداكألا ليصحتلا ضافخنا )ـه(
 قفاو نيح يف ،)٪35( مهتبسنو )دياحم( ةباجإ نيكراشم ةعبس راتخاو ،)10٪(
 ةبسنب )اًمامت قفاوم( ةباجإ اوراتخا نيكراشم ةثالثو ،)٪45( مهتبسنو نيكراشم ةعست
)15٪(. 

 
 

 ةمتاخ
 ،uزيلام يف ميلعتلا ماظن يف ةفلتخم تارييغت ثدحأ 19 ديفوك ء�و نأ قبس امم جتنتسن
 يف نيصصختملاو ،ةماعب ةبلطلا ىلع ةيبلسلاو ةيباجيإلا رÇآلا نم ريثك تابثإ نكميو
 ،دعُب نع مُّلعتلا لالخ نم تuدحتو اًصرف نوهجاوي مÀأل ؛ةصاخب ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا
 ىلإ تراشأ يتلا - ةقباسلا تاساردلا هيلإ تلصوت ام دكؤي ثحبلا اذه ناك نإو
 ،ةكباشلا ىلإ لوصولا ةيدودحم يف لثمتتو ،بلاطلا ىلإ ةبسنل� تuدحتلا نم ةلمج
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 ديدجلا هماهسإ نإف - يضارتفالا ملعتلا ةيلعافو ،ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيبو ،هتفلكتو
 ةيوغللا تاراهملا نيسحت يف دعُب نع ملعتلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ هتابثإ يف لثمتي
Åىلع صرحلاو هيلإ هبنتلا رارقلا باحصأو ةذتاسألل يغبني ام وهو ،اهتيمنتو اهعاون 
 لبقتسملا يف دعُب نع ملعتلا هجاوت يتلا تuدحتلا يفالت لالخ نم هزيزعتو همعد
 .لجاعلا

............................................. 
................... 
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 قحلم

 ةنابتسالا
 

 ةيفارغميدلا صئاصخلا :لوألا ءزجلا
 :مسالا
 ةبلاط )   ( بلاط )   ( :سنجلا
 اًماع 25 )   ( اًماع 24 )   ( اًماع 23 )   ( :رمعلا
 ةعماجلا )   ( تيبلا )   (  :ملعتلا ةسلج ناكم
 ناررقم )   (  ررقم )   ( :لصفلا اذه يف اهسردت يتلا تاررقملا ددع
 ةثالث نم رثكأ )   (  تاررقم ةثالث )   (     

 
 19 ديفوك ء}و لظ يف دعُب نع اxادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت صرف :يناثلا ءزجلا
 :كبسانت يتلا ةباجإلا رتخا يتآلا سايقملا قفو

1 2 3 4 5 

 اًمامت قفاوم قفاوم دياحم قفاوم ريغ اًدبأ قفاوم ريغ
 

 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

 نم ةكباشلا ربع ةيبرعلG ةءارقلا داوم لالخ نم ةءارقلا يف يتاراهم نيسحت 1
 .اهريغو بتكلاو تاحورطألاو تالاقملا لثم

     

 لثم نم ويديفلا رداصم لالخ نم ةيبرعلG عامتسالا يف يتاراهم نيسحت 2
 .بويتوي ىلع ويديفلا عطاقم ةدهاشم

     

 ءاقدصألا عم مالكلا ةسرامم لالخ نم ةيبرعلG مالكلا يف يتاراهم نيسحت 3
 .ةكباشلا ربع ةيساردلا صصحلا ءانثأ يف ةذتاسألاو
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 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

 يتلا تابجاولا لامكتسا لالخ نم ةيبرعلG ةباتكلا يف يتاراهم نيسحت 4
 .ذاتسألا اx ينفلكي

     

 ويديفلا عطاقم ءاشنإ لثم نم ةثيدحلا ةناقتلا مادختسا يف يتءافك نيسحت 5
 .ةكباشلا ربع تاقيبطتلا مادختساو

     

 

 19 ديفوك ء}و لظ يف دعُب نع اxادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت ت�دحت :ثلاثلا ءزجلا
 :كبسانت يتلا ةباجإلا رتخا يتآلا سايقملا قفو

1 2 3 4 5 

 اًمامت قفاوم قفاوم دياحم قفاوم ريغ اًدبأ قفاوم ريغ
 

 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

 يف ةذتاسألا هسّردي ام مهف ةبلطلا ىلع بعصلا نم لعجي ةكباشلا فعض 1
 .دعُب نع لصفلا تاسلج

     

 مهيلع نيعتي ذإ ؛اًزيكرت لقأ ةبلطلا لعج ىلإ ةيتاوملا ريغ ملعتلا ةئيب يدؤت 2
 .ءGولا لبق ءاقدصألا عم ةساردلG ةنراقم مهلزانم يف مهدرفمب ةساردلا

     

 هنأل ؛ةيلعاف لقأ دعُب نع تاسلجلا لالخ نم اxادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت 3
 .ةيهاجولا تاسلجلG ةنراقم ةبلطلل ةيوغللا تاراهملا ىوتسم ديدحت بعصي

     

 مادختسا يف ةءافكلا ةلقل دعُب نع مُّلعتلا تاسلج ذيفنتل دادعتسالا مدع 4
 Zoom Meetingو Google Meet لثم نم تاقيبطت
 .اهريغو Kahootو

     

 يف سّردي ام مهف نم نكمتلا مدع ببسب يميداكألا ليصحتلا ضافخنا 5
 .دعُب نع تاسلجلا ءانثأ

     




