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  ما مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملصادر التعلم ما مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملصادر التعلم 

 يف العملية التعليمية مبديهة املكال حمافظة حضرموتيف العملية التعليمية مبديهة املكال حمافظة حضرموت

 املقدمة:

تٛاجهه٘ ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ ي اايثٝهه١ ايعديعهه١ ايلحٜههح َههٔ ايم ههحٜد  َٓٗههد     

ٔ ْدحٝههه١ جهههٛا٠ ايملًهههِٝ ق ٚايمكهههحّ ايلهههنٜل ي زتهههدٍ تهٓٛيٛجٝهههد ا لًَٛهههد  َههه    

ٚزتدٍ تهٓٛيٛجٝد ايملًِ َهٔ ْدحٝه١ رىهن٣ق نُهد را٣ ايمهباٚا اهني اىلهديني           

ظٗههٛآ اقههدم جحٜههح٠ ٚآحعهه١ يًملًههِٝ دعًههد ي ٚجههٛا ايلحٜههح َههٔ ا لههم ح د           

ذا  ايلالقههه١ ا عد هههن٠ اديلًُٝهههه١    Technological Advancements  ايمهٓٛيٛجٝههه١ 

ٖٚههتا ٜمبًهه    E-learningْههٞ رتٚيهايملًُٝٝهه١ َٚههٔ ٖههتٙ ا لههم ح د  ايملًههِٝ ا   

ٚجٛا َلًُني َؤًٖني َٚحآاني ع٢ً ايملدٌَ َل اذتدسٛب ٚتٛظٝث٘ ي ايلًُٝه١  

 ايمل١ًُٝٝ.

نُهههد اٖمُهههد ايلحٜهههح َهههٔ اة٦ٝهههد  ايلد ٝههه١ ا ٗمُههه١ اهههد لًِ َعهههٌ اىلًههه     

 National Council of Accreditation forايكههَٛٞ تعمُههدا اههناَد  عههحاا ا لًُههني 

Teacher ٛتٜهد  ا م هح٠ ااَنٜهٝه١   اديEducation      ٚا ٓعُه١ ايحٚيٝه١ يًمكٓٝهد  ي

د لههدٜا ا نتعبهه١ اInternational Society for Technology in Education ايملًههِٝ

امهٓٛيٛجٝد ايملًِٝ يًُلًُني َٚؤ نا  حتكٝكٗد ي طعٝل١ ايمهٓٛيٛجٝد َٚٓٗهد  

 حآسهههٞ اينٜد هههٝد  ي  ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ. نُهههد حهههتآ  ادتُلٝههه١ اينٜد ههه١ٝ 

( 19ص 2007شدآ  يٝ٘ ي)َٗٓدق ٚقد٤قا  ( NCTM,2000ايٛتٜد  ا م ح٠ ااَنٜه١ٝ )

َهههٔ َ عههه١ اىمٝهههدآ ايهههياَد ايملًُٝٝههه١ ا مهههٛقن٠ عًههه٢        ااَهههٛآ رٚيٝهههد٤ٚ ا لًُهههني

ا ْرتْد ق ٚ ٕ عًِٝٗ اتٖمُدّ ادىمٝدآ ايياَد ا ٓدسع١ اٖحاف ا ٓٗد اهحت  َهٔ   

ف ا ههٓٗد ٚايعٓٝهه١ ااسدسهه١ٝ يًههياَد ايملًُٝٝهه١ ا مههٛقن٠ ق قُُٗهه١       ىضههدأ رٖههحا 

تصُِٝ رٚ اىمٝدآ َٛقف تلًُٝٞ ع٢ً  عه١ ا ْرتْهد ٜلمهي َهٔ رٖهِ ايصهلٛاد       

ن٠ ا ٛاقهل ايحعد٥ٝهه١  عههايه  تٛاجهه٘ ايرتاهٜٛني ٚا لًُههنيق ٚيلهٌ ذيههو ٜنجهل    ن    
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 هدآ٠ اْمعهدِٖٗ      ٚايمجدآ١ٜ اي  تكهحّ اهناَد تلًُٝٝه١ ق ٚذيهو دتهتب ايهبٚاآ ٚ       

ىحَد  اعد٥ٝه١ ٚادآٜه١ رىهن٣ق ٚقهح تٓعه٘ ا م صصهٕٛ ي ايرتاٝه١ ٚايملًهِٝ َهٔ          

ىههالٍ ا ههؤدنا  ايرتاٜٛهه١ ةههتا ااَههنق ٚقههحَٛا ا كههدٜٝ  ٚا كرتحههد  ٚايمٛ ههٝد   

 ا ثٝح٠.

 ٕ َثّٗٛ ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ ٜلمُح ع٢ً ايمك١ٝٓ يمكحِٜ احملم٣ٛ يًُملًِ 

قأ هع    ق ٚي ظٌ ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ ت ا  ٚظد٥ف ا لًهِق ابنٜك١ جٝح٠ ٚقلدي١

َهههٔ ٚظد٥ثههه٘ ايم بهههٝ  يًلًُٝههه١ ايملًُٝٝههه١ق ٚتصهههُِٝ ا٦ٝهههد  ايهههملًِ ايٓشههه ق   

 ق َٚٝلههههنا  َٚٛجٗههههد  ٚتهٓٛيٛجٝههههد .)  ٜههههٔ ايههههحٜٔق   د َٚههههحٜنا   ههههدق١ يهْٛهههه٘ ادحع هههه  

 (128- 110ق  2010ستُح

لًِ ا لههمُن معههحر ايهه ميمههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ عههٔ ايملًههِٝ ايمكًٝههحٟ      ٚ

قناا ٚاسملحاااتِٗق ٚا ٛا١َ٤ ي تٛقا قهنص  ٚايتاتٞ ايتٟ ٜلمُح ع٢ً قحآا  اا

ٌ ا لنق١ يًُملًُني ا ض ايٓعن عٔ ا هدٕ ٚايبَدٕق َٚناعهد٠ ايثهنٚم   كايملًِ ْٚ

ايثناٜهه١ اههني ا ههملًُني َههٔ ىههالٍ ايثههنص ا مدحهه١ ٚحههل ايثههنا ي ايههملًِ َههح٣        

 (204-177ق  2010َهدْدت٘ )ا كحااٟ َٚثً   ثنا ٚاذتٝد٠ ٚقكد  يعنٚف اي

 ٕ اسهم حاّ ايمهٓٛيٛجٝهد ي ايملًهِٝ ٜههٛقن ىهحَد  ٖدَه١ ٚرسدسه١ٝ يًرتاٝهه١       

ٕ  ايم ههٍٛ َههٔ ْعههدّ ايههملًِ ايمكًٝههحٟ ايههتٟ ٜلمههي ا لًههِ        رٚايمههحآٜ ق نُههد  

ستٛآ ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝق    ْعدّ ايملًِ ا يهرتْٚٞ ايتٟ ٜكّٛ ع٢ً َعحر ٖهدّ  

ٕ   ايٛ ٍٛ اديملًِ يًُملًِ  اصنف ايٓعن عهٔ َهدْه٘ ٚي رٟ ٚقهد ٜٓدسهع٘.     ٖٚٛ

تصههدٍ ا لًههِ اديشههعهد  ايلد ٝهه١ ميهههٔ ا لًههِ َههٔ ايٛ ههٍٛ    ىههيا  ٚاههدآب      ا

اهلل اههههٔ ععههههح  ا ٛسهههه٢ق ععههههح).  تلًُٝٝهههه١ ٜصههههل  ايٛ ههههٍٛ  يٝٗههههد ابههههنم رىههههن٣ 

 (3ق 1423ٙايلبٜبق

عهههٔ ايٛسهههد٥ٌ ايملًُٝٝههه١    اديهًثههه١ ايبٖٝهههح٠ نُهههد دٝهههب   هههعه١ ا ْرتْهههد 

ق َٚٔ Linksٚاسم حاّ اتآتعدطد  ايمشلع١ٝ  Interactivity  ااىن٣ َعٌ ايمثدع١ًٝ

 ها  َهٔ ايبهنم ايمكًٝحٜه١     ق ِ ر ع د اانعهن  هٝٛعد يًهحىٍٛ يًُلًَٛهد ق     
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اي  ٜصٌ اٗد ايهعا َٔ ايٓهد  يًُلًَٛهد  ٚاهتيو تلهح تكٓٝه١  هعه١ ا ْرتْهد        

يو قكهح رٚ هًد ايعشهن١ٜ       تلًَٛهد  ٚا لنقه١ق ٚنه   َٔ رجن  طنا٥هل تعهداٍ ا   

  ٛآ٠ ا لًَٛد .

ٚتٛظٝثٗهد يم كٝهل عٛا٥ههح     ٕ ايحٚيه١ ايُٝٓٝه١ ٖٚهٞ تٓهداٟ ادقمصهدا ا لنقه١ق      

اقمصدا١ٜ احآج١ رني تلمُح ع٢ً ايلٓصهن ايعشهنٟ ٚحتلهني ايمُٓٝه١ ايعشهن١ٜ      

سٛب يهٝ  ي  قنُد  ٕ ٚ اآ٠ ايرتا١ٝ ٚايملًِٝ رٚيد عٓد١ٜ نعا٠ ادسم حاّ اذتد

ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ رٚ احملٛسههه  ق ٚيههههٔ  نأحهههح ايلٓد هههن اةدَههه١ ي عًُٝههه١        

ٜٚمضه  ذيهو َهٔ ىهالٍ تهٛقن ااجٗهب٠        ايمحآٜ  ٚايمأٌٖٝ يًُلًُهني رٚ ايبًعه١ق  

ق ىحَه١ ا ْرتْهد   DVDٚا لهحا  ٚايمكٓٝهد  اذتحٜعه١ ي ا هحاآ  َعهٌ اذتٛاسهٝ ق       

٠ َل ٚٚآيح يٝٓه  ا ٓبك١ ايلناٝه١  َٚد ٜلنف  صداآ ايملًِ .نُد عًُد ايٛ اآ

World Links Arab Region  ٚ  ٚآيههح يٝههٓه  ايلد ٝهه١ World Links International 

اديملههدٕٚ َههل َؤسلهه١ ايلههٕٛ يًمُٓٝهه١ الُههٌ ايلحٜههح َههٔ ايههحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ي        

زتههدٍ اسههم حاّ ا ْرتْههد الههنام ايملًههِٝ ٚايههملًِ ق نُههد  عُههٌ َهمهه  ٚ اآ٠     

 ِ سههدحٌ حضههنَٛ  اديملههدٕٚ َههل َؤسلهه١ حضههنَٛ  يًمُٓٝهه١        ايرتاٝهه١ ٚايملًههٝ

اد ًُهههه١ ايلناٝههه١  ايعشهههن١ٜ ٚايعٛااههه١ ايحٚيٝههه١ يالسمشهههدآا  ايرتاٜٛههه١ ٚايملًُٝٝههه١ 

ايلههلٛا١ٜ انْههدَد اسههرتاتٝجٝد  ايمههحآٜ  ايثلههدٍ ايهه  ندْههد رحههح قلديٝدتهه٘         

ايملًهههِٝ احملٛسههه  ي اينٜد هههٝد  ي ا نحًههه١ ايعدْٜٛههه١ق ٚنهههدٕ اةهههحف َهههٔ ٖهههتٙ  

اد ٗدآا  يٝصع ٛا ْد بني ي اتقمصدا ا لهني ي سهٛم    لًُنياَد تبٜٚح ا ايي

 تههٛقا قههنص ايمُٓٝهه١ ا ٗٓٝهه١ ٚايملًههِٝ ا لههمُن يًُلًُههنيق ٚايلُههٌ ي ا لههمكعٌق 

  ههناى ايبههالب ي تلًههِ اينٜد ههٝد  اشهههٌ رقضههٌ نههد ٜههؤاٟ    آههد٤ ايههمثها   ٚ

 ا ملُلق ٚحٌ ا شهال .

امحآٜ  ا لًُني ع٢ً  اسم حاّ اذتدسٛب ١ٝ ٚايملًِٝ ٚ اآ٠ ايرتانُد تكّٛ 

. ٜٚعهٌ ايلهؤاٍ   ٚا ْرتْد َٚصداآ ايملًِ ق نأحهح  ٚظهد٥ف ايمهحآٜ  ٚايمبهٜٛن     

ِ  نٝف ميهٔ يٓد رٕ ْنتكٞ ادسهم حاّ  ايتٟ حيا ايٛ اآ٠ ٖٛ  حمه٢   َصهداآ ايهملً
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َصههداآ ٜهههٕٛ جههب٤ا  آ٥ٝلههٝد  َههٔ َٓعَٛهه١ ايلُههٌق ٚ نٝههف ميهههٔ قٝههد  قُٝهه١         

 قااىٌ ا ؤسل١ ايمل١ًُٝٝ ايملًِ

 :مشكلة الدراسة

َههح٣ اسههم حاّ َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١   َشههه١ً ايحآاسهه١ دعًههد ي َلنقهه١ 

ي َحٜٓهه١ ا هههال ) عد هه١ُ ستدقعهه١    صههداآ ايههملًِ ي َههحاآ  ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١   

ق َٚلنق١ َح٣ اسهم حاّ َلًُهٞ ا نحًه١ ايعدْٜٛه١ يًملًهِٝ احملٛسه         حضنَٛ (

ايههملًِق ٚعالقهه١ نههٌ ذيههو اههعلض     اسههم حاّ َصههداآ  ق َٚلٛقههد  َههٔ ا ْرتْههد 

ايحآاسههه١ حتهههدٍٚ ا جداههه١ عًههه٢    ٚ.  م اا  ا لًهههِ ايهههُٝه ند ؤٖهههٌ ٚارتهههي٠   َههه

 ااس١ً٦ ايمدي١ٝ:

 َد َح٣ تٛقن رجٗب٠ َصداآ ايملًِ ي ا حاآ  ايعد١ْٜٛق-1

 ي َنح١ً ايملًِٝ ايعدْٟٛق َصداآ ايملًِ  َد اآج١ اسم حاّ-2

سههم حاّ َصههداآ ايههملًِ ي ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ ي  َههحاآ   َههد ٖههٞ َلٛقههد  ا-3

 ايملًِٝ ايعدْٟٛق

ٞ   ٖههٌ تٛجههح عالقهه١ اههني   -4 َصههداآ  ايعدْٜٛهه١ ا نحًهه١ َلٛقههد  اسههم حاّ َلًُهه

 ٚاني َم اٟ ادتٓ  ٚا ؤٌٖ ايلًُٞق ايملًِ

 ع٢ً ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝق ع٢ً َصداآ ايملًِ  َد ر ن ايمحآٜ -5

 أهمية الدراسة:

آاسه١ َهٔ رُٖٝه١ ايمُٓٝه١ ايعشهن١ٜ ي اىلمُهل ايلناهٞق        تهُٔ ر١ُٖٝ ٖهتٙ ايح 

ٚرُٖٝهه١ ايملًههِٝ ايعههدْٟٛ ادعمعههدآٙ حًكهه١ ٚسهه  اههني ايملًههِٝ ااسدسههٞ ٚايملًههِٝ   

ادتههدَلٞق نههتيو َههٔ ايمهًثهه١ ا ديٝهه١ ايلديٝهه١ يًمهٓٛيٛجٝههد ٚايمههحآٜ   لًُههٞ     

 ا نح١ً ايعد١ْٜٛق ٚقٝد  ر ن ايمحآٜ .

 



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 348

  ها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةد/صالح كراهة قوزاوي                

 م1024 يناير (  6الوجلذ ) األولالعذد 

ًملًهِٝ ا يهرتْٚهٞ قهح ر عمهد رٕ اتسهم حاّ      ادينلِ َٔ رٕ ايٓمد٥د ااٚي١ٝ ي

 اٍ ي احاٜدتهه٘ حٝهها ٜٛاجهه٘ ٖههتا ايملًههِٝ الههض ايلكعههد  ٚايم ههحٜد  سههٛا٤        َههد

ندْههد تكٓٝهه١  تمُعههٌ ي عههحّ اعمُهههدا َلٝههدآ َٛحههح يصههٝدل١ احملمهه٣ٛ رّ قٓٝههه١         

ٚتمُعههههٌ ي ارتصٛ هههه١ٝ ٚايكههههحآ٠ عًهههه٢ اتىههههرتام رٚ تناٜٛهههه١ ٚتمُعههههٌ ي عههههحّ     

 . ٓدع١ ٖتا ايٓٛأ َٔ ايملًِٝ َشدآن١ ايرتاٜٛني ي

نُد تي  ر١ُٖٝ ٖتٙ ايحآاس١ ي ٚ ل ا ؤسلد  ايحاع١ُ يًرتاٝه١ ي  هٛآ٠   

ٚا ههه ١ عهههٔ ااَهههٛاٍ ايبد٥ًههه١ ايههه  تٓثكٗهههد ي ايمهههحآٜ  ٚ عهههدا٠ ايمهههحآٜ  عًههه٢  

ا لًُههني ٚنههتيو ا هههناٚا ايثلًههٞ يههزاٚا  ٚااجٗهههب٠ ايهه  تشههرت٣ يًُهههحاآ ق       

 يٛجٝد ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.نتيو ايملنف ع٢ً ر ن ايمهٓٛ

 تعاريف الدراسة:

ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ : ٚسهه١ًٝ َههٔ ايٛسههد٥ٌ ايهه  تههحعِ ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١        

ٚحتٛةههد َههٔ طههٛآ ايههمًكني    طههٛآ ا اههحاأ ٚايمثدعههٌ ٚتُٓٝهه١  ا ٗههدآا ق ٚ ُههل    

نههٌ اا هههدٍ ا يهرتْٚٝهه١ يًملًههِٝ ٚايههملًِق حٝهها تلههم حّ رحههح  ايبههنم ي         

ملًهههِٝ ٚايٓشهههن ٚايرتقٝههه٘ ادعمُهههدا اذتٛاسهههٝ  ٚٚسهههد٥بٗد ايم بٜٓٝههه١ زتهههدت  اي

 ٚ عهدتٗد.) ٜٚهٝعٝحٜد ق ا ٛسٛع١ اذتن٠(:

ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ: ٖٛ طنٜك١ يًملًِٝ ادسم حاّ ايٝد  اتتصهدٍ اذتحٜعه١   

ندذتدسههٛب ٚايشههعهد  ٚايٛسههد٥  ا ملههحا٠ ٚاٛااههد  ا ْرتْههد َههٔ رجههٌ  ٜصههدٍ      

أ ٚقهههد ٚرقهههٌ  تهًثههه١ ٚاصهههٛآ٠ دههههٔ  ااآ٠ ايلًُٝههه١    ا لًَٛهههد  يًُهههملًُني اأسهههن 

رٚ نُهههد عنقههه٘  ههه  ٖهههٛ  ايملًُٝٝههه١ ٚ هههعبٗد ٚقٝهههد  ٚتكٝهههِٝ راا٤ ا هههملًُني.

تكههحِٜ ايههياَد ايمحآٜعٝهه١ ٚايملًُٝٝهه١ عههي ٚسههد٥   يهرتْٚٝهه١ َمٓٛعهه١ تشههٌُ         

 ٚ سههًٛب َمههبأَ رٚ لهها َمههبأَ ٚادعمُههدا َعههحر   ٖههٛ رااقههناص ٚ ههعه١ ا ْرتْههد 

ق قكٝه٘ق ىًهح   نُهدٍ َٓصهٛآ   تٞ رٚ ايهملًِ  لهدعح٠ َهحآ .)  ه  ق    ايملًِ ايتا

 (400ص  2011ععحاهلل ٚايبً ٞ ق ععحاينمحٔ ٖالٍ ق
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ا نح١ً ايعد١ْٜٛ: ايلٓٛا  ايعال  َهٔ ايلهًِ ايملًهِٝ  ايلهدّ َهد الهح ا نحًه١        

 (ي ادتُٗٛآ١ٜ اي9.١ُٝٓٝ-1ااسدس١ٝ )

  حمدودات الدراسة:

ايثصههٌ ااٍٚ َههٔ  ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١ ىههالٍ  دههد ٖههتٙ ايحآاسهه١ عًهه٢ َلًُههٞ  

نٔ ىضلٛا يًمحآٜ  ع٢ً ايملًِٝ احملٛس  ىالٍ  2012-2011ايلدّ ايحآاسٞ 

ٚنههتيو نههٔ تههحآاٛا عًهه٢ اسههم حاّ َصههداآ ايههملًِ     ايلههٓٛا  ايههعال  ا د هه١ٝ 

. نُههد اقمصههن  ايحآاسهه١ عًهه٢ راا٠ ) اسههمعد١ْ( َههٔ  عههحاا    ههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال  

 اق١ ايٓمد٥د تلمُح ع٢ً  حم اااا٠ ٚ عدتٗد.ايعدحاق يتا قإٕ 

 الدراسات السابقة:

سهٛف ْلههملنم َهد ع ايلعههٛآ عًٝهه٘ َهٔ رملههد  حههٍٛ ا ٛ هٛأ َههٔ ااااٝههد      

ايلداك١ ملٝا ٜمِ تننٝبْد ع٢ً ااملد  اي  تٓدٚيد ايملًِٝ ايلدّ  َٚلًُٝ٘ ق 

 ٖٚٞ نُد ًٜٞ:

٘  ٚ ايكدأ) اآاس١ ِ  ر هن  ٔعه  يًهشهف  دهد  قكهح ( 1996 اٚجٛاآْه  اٛاسهب١  ايهملً

ٞ  ايلد هن  ايصهف  طديعهد   يح٣ ا احاعٞ ايمثها ت١ُٝٓ ي اذتدسٛب ِ  ااسدسه  قهٝ

ٍ  تلُِٝ اضنٚآ٠ ايحآاس١ رٚ د قكح ادت ناقٝد ملا ِ  ي اذتدسهٛب   اىهد  ايملًهٝ

 .ادت ناقٝد تحآٜ  ي ٚاسم حاَ٘

 اَههمالى َههح٣ عًهه٢ ايملههنف    ٖههحقد احآاسهه١( 2000 ا لههٛيٞ)  قههدّ نُههد

ٔ  ايملًُٝٝه١  ايمهٓٛيٛجٝه١  يًهثدٜهد   ايلُهدْٝني  ايعدْٜٛه١  ا نح١ً َلًُٞ  ٚجٗه١  َه

 يًشٗدا٠ق ا دحن١ ٚادت١ٗ ادتٓ  َم اا   ٤ٛ ي ةد ندآسمِٗ اآج١ ٚ ْعنِٖ

 ايهثدٜههد  اَههمالى ي  حصههد١ٝ٥ اتيهه١ ذا  قههنٚم ٚجههٛا ايحآاسهه١ ْمههد٥د ٚرظٗههن 

 اآاسههههه١ ٖٚهههههحقد . ا ْهههههد  يصهههههدح ادتهههههٓ   هههههم ا ايملًُٝٝههههه١ ايمهٓٛيٛجٝههههه١

 قعههٌ َههٔ اذتدسههٛب تهٓٛيٛجٝههد تٛظٝههف َههح٣ َلنقهه١  يههٞ( (Harris (2000)ٖههدآ 

 عًه٢  تهؤ ن  قهح  اي  ا م اا  ٚحتحٜح ق  ٝهدلٛ ي ندآيشٛآ  َحآس١ ي ا لًُني
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٘     ايٓمهههد٥د ر هههدآ  قكههح  ق ايهههحآ  ي اذتدسهههٛب تٛظٝههف   ىهههي٠  اا  نًُهههد رْهه

 يً دسٛب. اسم حاَ٘ قٌ ايمحآٜ  ي ا لًِ

 نٛ َٚهههد ٚ َهثهههٞ اٗهههد قهههدّ اآاسههه١(   (2010َثًههه ) ٜهههٛ ا كهههحاا)  رٚآا نُهههد

(McGhee & Kozoma 2003 )  ايٛاسهههل ا هههح٣ اسمكصهههد٤    ٖهههحقد ايههه  ٔ  َههه

 لنقهه١  ي ٚايبًعهه١ ا لًُههني ندآسهه١  ٚتههحعِ تلههب  ايهه   ايملًُٝٝهه١ ايمهٓٛيٛجٝههد

 قعهههٌ َهههٔ يًمهٓٛيٛجٝهههد ا  مًهههف اتسهههم حاّ رٕ  يهههٞ ايٓمهههد٥د ٚر هههدآ .  ايصهههف

 ٚ ٜهههدا٠ ايصهههف لنقههه١ ي ايمهههحآٜ  يم لهههني ا  هههداٞ ا هههن ةهههد نهههدٕ ا لًُهههني

ِ  ي ايمهٓٛيٛجٝهد  ع٢ً ٚاتعمُدا اتسم حاّ َهٔ ٖهتٙ ايحآاسهد  اآاسه١     ٚ . ايملًهٝ

( ٚايههه  ٖهههحقد    ايملهههنف عًههه٢ ٚاقهههل اذتدسهههٛب ايملًُٝهههٞ ي      2003ايلُهههنٟ)

      ٚ جٗههه١ ْعهههن ا لًُههههني   ا هههحاآ  اذتهَٛٝههه١ ااسدسههه١ٝ ايلًٝهههد  هههدٍ ااآإ َهههٔ 

ٚايبًع١ ق ٚقح اٝٓد ايٓمد٥د رٕ ٖٓدى سم٘  لٛاد  تكًٌ َٔ اسم حاّ اذتدسٛب 

قًه١ تهٛاقن رجٗهب٠ عهنم ايشهثدقٝد  ٚعهنم ايعٝدْهد ق  قًه١          احآج١ نعا٠ ٖٚٞ: 

 احدّ ااييزتٝد  ادتدٖب٠ق ق١ً َشني ا  ميا ق ٚق١ً ايمحآٜ  ر ٓد٤ ارتح١َ ٚ

 ايل ٤ ايحآاسٞ. 

( Aldhafeeri, Almulla & Alraqas 2006)ٚاينقههدص ٚا ههال عههدقنٟاي اآاسهه١ رَهد 

 ي ايلدّ ايملًِٝ ْعدّ ع٢ً ا يهرتْٚٞ ايملًِٝ ا ن ا لًُني تٛقلد  عٔ يًهشف

ّ  لًُهني  ا تشجٝل ايحآاس١ رظٗن  قكح ايهٜٛد ِ  تسهم حا ٞ  ايملًهٝ   هد  ا يهرتْٚه

( 2006) اذتُههنإ اآاسهه١ رَههد . ايبًعهه١ َٚٗههدآا  نثدٜههد  عًهه٢ قلههدٍ ر ههن َههٔ يهه٘

 ا ههههحاآ  ي ٚاتتصههههدت  ا لًَٛههههد  تهٓٛيٛجٝههههد ٚاقههههل عًهههه٢ يًملههههنف قٗههههحقد

ِ  ايرتاٝه١  ٚ اآ٠ اٖمُدّ  يٞ ايٓمد٥د ٚر دآ  ق اداآإ اتسمهشدق١ٝ  امهٛقا  ٚايملًهٝ

 ا لًُٕٛ ٜلم حَٗد اي  اييزتٝد  َٔ عحا ٚتٛقا ااسدس١ٝ اذتحٜع١ ا لحا 

 تهٓٛيٛجٝهد  تٛظٝف عٔ تعٌ اي  ا لٛقد  نعنر رٕ نُد ق ايصث١ٝ اذتصص ي

 ق ايصههث١ٝ اي نقهه١ ي ايبًعهه١ ا احههدّ ٖههٞ ايصههف لنقهه١ ي ٚاتتصههدت  ا لًَٛههد 

ٚي اآاسهه١ رجناٖههد ايشههٓدمق   .ايشههعه١ ي ٚاهه ٤ ا ْرتْههد عههي اتتصههدٍ ٚ ههلٛا١
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( ٖهههحقد    تكصهههٞ َلٝكهههد  ايهههملًِ ا يهرتْٚهههٞ ي ا هههحاآ   2007ٚاهههه اَٚهههٞ)

ٔ ٚج١ٗ ْعن ا لًُني ٚايبًع١ ق قكح ايد  ايٓمد٥د عًه٢  تثهٛم ايبًعه١    ايعد١ْٜٛ َ

ايتٜٔ اآسٛا ابنٜك١ ايملًِ ا يهرتْٚٞ ع٢ً ْعنا٥ِٗ ايتٜٔ اآسهٛا ي ايبنٜكه١   

( يحآاسه١ ايملهنف عًه٢    2010ايحآاسه١ ايه  قدَهد اٗهد ) ا كهحااٟ َٚثًه        ٚ ايلدا١ٜ.

َهههحاآ  رآاهههح) ااآإ(  َهههح٣ اسهههم حاّ َلًُهههٞ ا نحًههه١ ااسدسههه١ٝ ٚايعدْٜٛههه١ ي  

يمكٓٝههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ َٚلٝكههد  اسههم حاَٗدق ٚرظٗههن  ايٓمههد٥د رٕ اآجهه١     

اسهههم حاّ ا لًُهههني ٚا لًُهههد  يمكٓٝهههد  ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ ندْهههد َمٛسهههب١ق    

ٚاآجهه١ ا لٝكههد  ايهه  حتههح َههٔ اسههم حاّ ا لًُههني ٚا لًُههد  يمكٓٝههد  ايملًههِٝ        

ثد ْمههد٥د ايحآاسهه١ عههٔ ٚجههٛا قههنٚم ذا     ا يهرتْٚههٞ ندْههد عديٝهه١ق نُههد نشهه   

اتيهه١  حصههد١ٝ٥ تلههب٣  ههم ا ادتههٓ  عًهه٢ اآجهه١ اتسههم حاّ ٚيصههدح ايههتنٛآق    

اُٝٓد مل تٛجح قهنٚم ذا  اتيه١  حصهد١ٝ٥ تلهب٣ يًُهم اا  عًه٢ اآجه١ ا لٝكهد          

نُههد قههدّ اةههنح َٚثًهه    ايهه  حتههح َههٔ اسههم حاّ تكٓٝههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ. 

احآاس١ ٖحقد ايهشف عٔ َلٛقهد  اسهم حاّ َٓعَٛه١     (40-27ق2010ٚايحٖٕٛ)

ايملًِ ا يهرتْٚٞ َٔ ٚج١ٗ ْعهن َلًُهٞ ا نحًه١ ايعدْٜٛه١ ق ٚقهح ر هدآ  ايٓمهد٥د        

اههإٔ ا لٛقههد  ا ملًكهه١ اههد لًُني جههد٤  اد نتعهه١ ااٚ ق تًمٗههد ا لٛقههد  ا ملًكهه١        

ًكه١ اديبًعه١ ي   اد ااآ٠ق  ِ اديعٓٝه١ ايم مٝه١ ٚايمجٗٝهبا ق ٚجهد٤  ا لٛقهد  ا مل     

 ا نتع١ ااىا٠.

 إجراءات الدراسة:

ٜمهٕٛ زتمُل ايحآاس١ َٔ عحا َلًُني ا نح١ً ايعد١ْٜٛ  ح١ٜٓ ا هال نٔ 

ىضههلٛا يههحٚآا  اسههم حاّ اذتدسههٛب ي ايملًههِٝ َههٔ قعههٌ اههناَد ايمههحآٜ  يههٛ اآ٠  

ايرتاٝهههه١ ٚايملًههههِٝ رٚ اههههناَد ايمههههحآٜ  اديملههههدٕٚ َههههل َؤسلهههه١ ايلههههٕٛ يًمُٓٝهههه١    

دقع١ ٚقح اًهع عهحاِٖ حله  قلهِ ايمهحآٜ  ٚايمأٖٝهٌ  همه  ٚ اآ٠ ايرتاٝه١         ادحمل

َلًههِ َٚلًُهه١( ٚقههح ع  آسههدٍ اتسههمعد١ْ     60ٚايملًههِٝ ّ/ حضههنَٛ  ايلههدحٌ )   

اسههمعد١ْ عًهه٢ َههحاآ  ا هههال اصههٛآ٠     45يهدقهه١ َههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال ٚقههح ٚ عههد     
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 34عكههه٢ عهههحا اسهههمُدآ٠ ع حهههتف اسههمُدآتني ٚت  36عشههٛا١ٝ٥ ق ٚع اسهههملدا٠ عههحا   

 اسمُدآ٠ اشهٌ   ٝ  ع حتًًٝٗد اٝدْٝد .

قدّ ايعدحا  ناجله١ ااملهد  ي جدْه  ايملًهِٝ ا يهرتْٚهٞ ٚرعهح       :  ايحآاس١ راا٠

ٌ  40 اصهههٛآتٗد ايٓٗد٥ٝههه١ اسمعد١ْ  ًد قكهههن٠ ااٚ  َهههح٣ تهههٛقن    17 قكهههن٠ تمُعههه

ٔ  ايثكنا  رَد ا حآس١ق ي ااجٗب٠ ٚا لحا  ٚاييزتٝد    ًهد  قكهح  31-18 َه

 40-32 َٔ ايثكنا  قرَد ا حآس١ ي ٚا ٛاا ٚا لحا  يزجٗب٠ ايثلًٞ اتسم حاّ

 اد حآس١. ا يهرتْٚٞ ايملًِٝ اسم حاّ َلٛقد   ًد قكح

 ايمهناآا  ٚايٓل  ا ١ٜٛ٦ يًل١ٓٝ حل  ادتٓ ق ايم صصق 

 ا ؤٌٖ ايلًُٞق ٚسٓٛا  ارتي٠

 ايٓلع١ ايمهناآ ايث٦د  ا م ا

 ادتٓ 
 55.9 19 آايتنٛ

 44.1 15 ا ْد 

 ايم صص

 41.2 14 عًّٛ

 20.6 7 اااب

 38.2 13 تنا١ٝ

 ا ؤٌٖ
 91.2 31 اهديٛآٜٛ 

 8.8 2 ااًّٛ عديٞ

 سٓٛا  ارتي٠

 8.8 3 سٓٛا  5رقٌ َٔ 

 29.4 10 10ٚرقٌ َٔ 5رنعن َٔ 

 29.4 10 15ٚرقٌ َٔ  10رنعن َٔ 

 32.4 11 15رنعن َٔ 

 اا  ااىههن٣ َعههٌ ادتههٓ  ٚا ؤٖههٌ ايلًُههٞ ٚايم صههص  ٖٚٓههدى الههض ا ههم

ارتُدسٞ يًهشف عٔ  يٝهن ٚسٓٛا  ارتي٠ اد حآس١ق اسم حّ ايعدحا َكٝد  

 َح٣ اسمجداد  ا ع ٛ ني.
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يًمأنههح َههٔ  عههد  اااا٠ قكههح ع عن ههٗد عًهه٢ الههض ا ههٛجٗني ي       :  عههد  اااا٠

  ٌ  همه  ايهٛ اآ٠ ٚعهحا َهٔ      َهم   ٚ اآ٠ ايرتا١ٝ ٚايملًِٝ ٚقلِ ايمهحآٜ  ٚايمأٖٝه

رسدتت٠ ادتدَل١ ا  مصني ي ٖتا ادتدْ ق ٚقح ع تٛ ٜل اتسمعد١ْ ع٢ً عحا َٔ 

رقههناا ايلٝٓهه١ ذتلههدب  َلدَههٌ ايععههد ق ٚقههح ع حلههدب َلدَههٌ ايععههد  ننْٚعههد       

 ٖٚٞ ْلع١ َكعٛي١ يً هِ ع٢ً  الح١ٝ اااا٠.  0.86ٚاًع 

  ايه  حصهٌ عًٝٗهد َهٔ ايلٝٓه١  هِ       ع تثنٜع ايعٝدْهد  : راٚا  ايم ًٌٝ ا حصد٥ٞ

يم ًٌٝ ايعٝدْد   هِ اسهم نا    SPSS  version 18اسم حّ انْدَد اين ّ ا حصد٥ٞ 

ا مٛسههبد  اذتلههدا١ٝ ٚاتحنناقههد  ا لٝدآٜهه١ يهههٌ زتههدٍ َههٔ زتههدت  ايحآاسهه١       

 ٚيهٌ قكن٠ َٔ قكنا  اتسمعد١ْ.

 نتائج الدراسة ومهاقشتها:

%  َهٔ ر هٌ َهد    80ٖٚتا ٜشهٌ ْلع١   45حااسمعد١ْ َٔ ع 36يكح ع اسملدا٠ 

ع تٛ ٜل٘ ع٢ً ا حاآ ق نُد ع اسمعلدا اسمُدآتٞ ْعنا  يلحّ اسمهُد ايثكهنا   

ٚعٌُ َم ا سدا  ي اتسمعد١ْ َٔ قعٌ ا لًُني يكح رعبٞ يثكهنا  اتسهمعد١ْ   

يًحآجهه١  2يًحآجهه١ نههعا٠ ق ٚ 3يإلجداهه١ احآجهه١ نههعا٠ جههحا  ٚايكُٝهه١    4ايكُٝهه١ 

يًحآج١ ايكًًٝه١ جهحا  حٝها اعمهي  َلحَٚه١ ي       0يًحآج١ ايك١ًًٝ ق  ١1 ٚا مٛسب

 ا حآس١.

ايٓمد٥د ا ملًك١ ادىلدٍ ااٍٚ ٖحقد رس١ً٦  ٖهتا اىلهدٍ يًملهنف عًه٢ َهح٣      

( ا مٛسهههبد  2تهههٛقن ااجٗهههب٠ ٚا لهههحا  ٚاييزتٝهههد  اد حآسههه١ ٜٚهههعني ادتهههحٍٚ )  

ٚا نتههه  تٓد يٝهههد  حلههه  ا مٛسههه   اذتلهههدا١ٝ ٚاتحنناقهههد  ا لٝدآٜههه١ ااا٤ ايلٝٓههه١  

اذتلههداٞ رٕ  َههح٣ تههٛقن ااجٗههب٠ ٚا لههحا  ٚاييزتٝههد  رحنصههن اههني َمٛسهه         

ق حٝها نهدٕ ي ا نتعه١ ااٚ  تهٛقن قدعه١ حدسهٛب ي ا حآسه١        0.52ٚ 2.91حلداٞ 

اذتدسههٛب ي َههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال اصههٛآ٠  ( ٖٚههت ٜههحٍ عًهه٢ تههٛقن ايكدعههد   2.91)

( اُٝٓد ظٌ تهٛقن  0.52نعا٠ اُٝٓد ٜٓلحّ تٛقن ىح١َ ا ْرتْد ي ٖتٙ ا حاآ  )

 ( . 2.06 – 2.62ااجٗب٠ ٚا لحا  ي ا حآس١ ستصٛآا  اني ا مٛس  اذتلداٞ)
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 ٕ ندقههه١ ااجٗهههب٠ ا مصههه١ً اهههديملًِٝ ا يهرتْٚهههٞ َمهههٛقن٠ ي ا حآسههه١ عٓهههح  

( رَههد ي ا نتعهه١ ايعدْٝهه١ قكههح نههدٕ تههٛقن اييٜههح  7-2ٞ َنتعهه١ َههٔ ) اذتدجهه١ ٖٚهه

ا يهرتْٚهٞ ر ٓهد٤ ايهحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ٖٚهتا ٜشها    َههح٣ تثدعهٌ ا لًُهني ر ٓههد٤        

ايهههحٚآا  ايمحآٜعٝههه١ اُٝٓهههد ٜكهههٌ ايمٛا هههٌ  عهههي اييٜهههح ا يهرتْٚهههٞ الهههح اْمٗهههد٤  

 ايحٚآا  ايمحآٜع١ٝ.

 لٝدآ١ٜ ااا٤ ايل١ٓٝ ع٢ً َح٣ تٛقن ااجٗب٠ ا  ٚاتحنناقدا مٛسبد  اذتلدا١ٝ 

 ٚا لحا    اييزتٝد  َنتع١ تٓد يٝد  حل  ا مٛسبد  اذتلدا١ٝ.

 (2) ادتحٍٚ  

ع١
نت

اي
قِ 

ين
ا

 

 ايثكنا 

  
س

مٛ
ا 

ٞ
دا

ل
ذت

ا
ف  

نا
حن

ت
ا

ٟ
دآ

لٝ
ا 

 

 1.056 2.91 ٜمٛقن ي ا حآس١ قدع١ حدسٛب  1 1

 1.206 2.62 تمٛقن ي ا حآس١ اي١ تصٜٛن 3 2

3 5 
 Dataتٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ جٗد  عنم ا لًَٛد  

Show 
2.56 1.160 

 1.500 2.41 تٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ َلجٌ 10 4

 1.404 2.29 تٛقن ا حآس١ ا لحا  ا نتعب١ ادذتدسٛب 8 5

6 17 
تمٛقن ع٢ً ايشعه١ ايلٓهعٛت١ٝ الض ا ٛاقل اي   

 ١ُٝرحصٌ َٓٗد ع٢ً اناَد  داتٞ ايلً
2.15 1.500 

7 7 
تٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ جٗد  تًثبٜٕٛ ٚقٝحٜٛ يلنم 

 رقالّ تمصٌ  داتٞ ايل١ًُٝ
2.06 1.455 

8 16 
ي اٚآا  تحآٜع١ٝ ع٢ً  E-mailٜمٛقن يٞ انٜح  يهرتْٚٞ 

 ايملًِ
2.03 1.467 

 1.464 1.91 ٜمٛقن اديكدع١ طدال١ َنتعب١ ادذتدسٛب 2 9

10 14 
َد حدسٛا١ٝ تلدعحْٞ ي رعحاا تٛقن ا حآس١ انا

 اتَم دْد  ٚتٓثٝتٖد ٚتٛ ٝل عالَدتٗد الٗٛي١ ٜٚلن.
1.79 1.553 

 1.415 1.76ٜمٛقن ع٢ً جٗد  اذتدسٛب ي ا حآس١ ايياَد اي   4 11
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 احمدجٗد ي ايمحآٜ 

11 13 
تٛقنا حآس١ا ٛااايمٝدحمدجٗدتسم حاَداجٗب٠ايلداك

٠ 

1.76 1.394 

 DVD 1.74 1.582آس١ عٓح اذتدج١ جٗد  تٛقن ا ح 11 13

 OHP 1.26 1.483ٜمٛقن يٞ جٗد  يلنم ايشثدقٝد  6 14

15 9 
ٜمٛقن يٞ جٗد  حدسٛب ستٍُٛ ٜلدعحْٞ ي ع١ًُٝ 

 ايمحآٜ 

1.24 1.678 

 1.282 1.03 ٜمٛقن ي ايكدعد   د د  عنم َٓدسع١ 12 16

 0.795 0.52 تٛقن ا حآس١ٝ ىح١َ ا ْرتْد 15 17

 ا نتعهه١ ايمدسههل١ قكههح ندْههد تههٛقن ايهه١ طدالهه١ َنتعبهه١ ادذتدسههٛب ي  رَههد ي

( قهدْهههد اصهههٛآ٠ َمٛسهههب١ق  هههِ اهههحر َلهههحٍ ا مٛسههه      1.91ايكدعهههد  ايملًُٝٝههه١) 

( َههٔ ا نتعهه١ ايلد ههن٠ حمهه٢ ا نتعهه١ اذتداٜهه١  1.74-1.79اذتلههداٞ ٜٓ صههن اههني )

حآٜلهه١ٝ عشههن  حٝهها احنصههن  اههني ايههياَد ايهه  حيمدجٗههد ا لًههِ ي ايلًُٝهه١ ايم

ٚا نتعه١   DVDَٚلدعحت٘ ي راا٤ َٗدّ ايمل١ًُٝٝ ق رَد ي ا نتع١ ايعديع١ عشن جٗد  

( جهد٤     DVD ٚOHPعدآم ايشثدقٝد ق  قٗهتٙ ااجٗهب٠ )     OHPايناال١ عشن ندٕ

ي َنتعه١ َمههأىن  حٝهها ع اتسهم ٓد٤ عٓٗههد ادسههم حاّ ٚسهد٥  اذتدسههٛب. نُههد    

 لًُهني دتٗهد  ستُهٍٛ ٚيلهٌ ذيهو ٜلهٛا       جد٤ ي ا نتع١ ارتدَل١ عشن اَمالى ا

   اَهدْٝد  ا لًِ يشنا٤ ادتٗد  ٚاىً٘ احملحٚا ٚلال٤ ٖهتا ادتٗهد .  هِ تهأتٞ ي     

ا نتعههه١ قعهههٌ ااىههها٠ عهههحّ ٚجهههٛا ايشد هههد  ٚرعمكهههح ذيهههو تسملد ههه١ ا لًُهههني  

 اديلعٛآ٠ ايعٝضد٤ ي ا حآس١ نشد ١.
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 ايثكنا  اينقِ اينتع١
ا مٛس  

 اذتلداٞ

ناف اتحن

 ا لٝدآٟ

1 23 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ اعحاا 

 اتَم دْد  ٚختبٜٓٗد يُٓدذا َملحا٠
2118 1.487 

2 24 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ اعحاا 

 ارتب  ايحآاس١ٝ يهٌ قصٌ.
1.68 1.492 

3 28 
اسم حاّ اي١ ايمصٜٛن ي ا حآس١ 

 يمصٜٛن َٛاا ٜمِ تٛ ٜلٗد ع٢ً ايبالب
1.67 1.451 

4 29 
 Data Showاسم حاّ جٗد  ايلنم 

 ي ايمحآٜ 
1.44 1.307 

4 18 
اسم حاّ جٗد  اذتدسٛب ي ا حآس١ 

 يم ضا ايحآٚ  اي  راآسٗد
1.44 1.260 

6 21 
اسم حاّ جٗد  اذتدسٛب يمٛ ٝل عالَد  

 ايبًع١ ٚاْشبمِٗ
1.36 1.454 

7 25 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً   

 اسم حاّ اذتدسٛب
1.33 1.315 

8 27 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً  اينجٛأ 

 يًع ا عي ايشعه١
1.29 1.169 

9 26 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً  اينجٛأ 

 ٚايع ا ي رٚع١ٝ ا لًَٛد  ي ا همع١
1.24 1.103 

10 31 
اسم حاّ جٗد  تًثبٜٕٛ ٚقٝحٜٛ يلنم 

 رقالّ تمصٌ  داتٞ
1.21 1.473 

11 22 
ا حآس١ يمعداٍ اسم حاّ اذتدسٛب ي 

 ا لًَٛد  َل  َال٥ٞ ا حآسني
1.09 1.190 

12 30 
ي  OHPاسم حاّ عدآم ايشثدقٝد  

 تحآٜلٞ
0.70 1.045 

13 20 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ نٛس١ًٝ 

 يالتصدٍ ابًع 
0.59 0.957 
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يإلجداهه١ عًهه٢ ايلههؤاٍ ايعههدْٞ َههد َههح٣ اسههم حاّ َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١        

ي َهحاآ  َحٜٓه١ ا ههال ع حلهدب ا مٛسه  اذتلهداٞ ٚاتحنهناف         صداآ ايهملًِ  

( ٚندْهههد رٖهههِ  3َهههم ا ٚتهههنتٝعِٗ تٓد يٝهههد  حلههه  ادتهههحٍٚ )     13ا لٝهههدآٟ يلهههحا  

اتسم حاَد  يً دسٛب ٖٛ ي ا حآس١  طعدع١ اتَم دْد  ٚختبٜٔ مندذا َٓٗدق 

ٔ ٚجهههد٤ ي ا نتعههه١ ايعدْٝههه١ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب اعهههحاا ارتبههه  يههههٌ قصهههٌ يهههه

( رقهٌ اههعا َهٔ ا نتعه١ ااٚ  ٖٚهتا ٜؤنهح رٕ اذتدسهٛب        1.68 مٛس  حلداٞ )

َد  اٍ ٜلم حّ اصٛآ٠ رني يًبعدعه١ق اُٝٓهد ي ا نتعه١ ايعديعه١ نهدٕ اسهم حاّ       

( اُٝٓهههد رتههه٢ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب يمٛ ٝهههل عالَهههد  ايبًعههه١     1.67ايههه١ ايمصهههٜٛن) 

ٛب َهههد اٍ ستهههحٚا ي ٚرْشهههبمِٗ ي ا نتعههه١ ايلداسههه١ يهههٝ  رٕ اسهههم حاّ اذتدسههه 

ق اُٝٓهد قهٌ    ACCELاُٝٓهد ت  ٝهح ا لًُهني اسهم حاّ      WORDاناَد ستحٚا٠ َعٌ 

 Data Showْعههنا  يثًهه١ تههٛقنٙ اد حآسهه١ رٚ اتسملد هه١ عٓهه٘  ٗههد   OHPاسههم حاّ 

ٚي اتىا ندٕ اسم حاّ اذتدسٛب يًمٛا ٌ َل ايبَال٤ ٖٚتا ئ ٜمٛقن  ت َٔ 

 ن اسم حاَد  ا لًُني.حالٍ ا ْرتْد قكح جد٤ ي اى

 َلٛقد  اسم حاّ َصداآ ايملًِ ي َحاآ  َح١ٜٓ ا هال ( 4جحٍٚ ) 

 ايثكنا  اينقِ اينتع١
ا مٛس  

 اذتلداٞ

اتحنناف 

 ا لٝدآٟ

نعن٠ عحا ايبًع١ ٜصل  َٔ  36 1

 اسم حاّ ااجٗب٠

2.91 1.190 

 1.349 2.62 عحّ اٖمُدّ ايبالب ادسم حاّ ا صداآ 38 2

اييزتٝد  ي زتدٍ َداتٞ  ْكص 37 3

 ايحآاس١ٝ

2.50 1.345 

ٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠ ٚاسم حاَٗد  40 4

ٚ عداتٗد ٚقمد  نعاا   لًه عد قد  عٔ 

 اسم حاَٗد.

2.15 1.234 

عحّ تٛقن ااجٗب٠ اي  رحمدجٗد ي  32 5

 تحآٜلٞ

1.91 1.443 
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تلكح ا جنا٤ا  عٓح طً  اسم حاّ  34 6

  ا حآس١ااجٗب٠ ا مٛقن٠ ي

1.85 1.282 

عحّ تٛقن ا ٛاا اي  رحمدجٗد ي  33 7

 ( ثدقٝد قرقالّقاناَد)  تحآٜلٞ

1.71 1.404 

عحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ  39 8

 َصداآ ايملًِ

1.71 1.088 

ت رسمبٝل ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠  35 9

 يلحّ تحآٜ  عًٝٗد.

1.29 1.219 

ا  َلٛقد  َصداآ ايملًِٝ اعلضٗد ٚقك د ( تعني عالق١ َم ا5جحٍٚ )

 َٚصثٛقد  ا م اا 

 ا م اا 

ق١ُٝ 

َلدٌَ 

 اتآتعدط

P-value ايكناآ 

ٜلههم نم  حضههدآ ااجٗههب٠ ٚاسههم حاَٗد ٚ عداتٗههد    

عهحّ  Xٚقمد  نعاا   لًه عد قهد  عهٔ اسهم حاَٗد   

  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ َصداآ ايملًِ

0.191 0.279 
لا 

 َلٟٓٛ

عهههههحّ اٖمُهههههدّ  Xنم  حضهههههدآ ااجٗهههههب٠.... ٜلهههههم 

 ايبالب ادسم حاّ َصداآ ايملًِ.
 َلٟٓٛ 0.001 **0.526

ْكص اييزتٝهد    Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠ ... 

 ي ستدٍ َداتٞ
 َلٟٓٛ 0.004 **0.481

نعن٠ عحا ايبالب  Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠... 

 ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.000 **0.566

ت اسهههههههمبٝل  Xحضهههههههدآ ااجٗهههههههب٠ ... ٜلهههههههم نم  

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.015 **0.413

تلكههح ا جههنا٤ا     Xٜلههم نم  حضههدآ ااجٗههب٠ ...   

 عٓح طً  اسم حاّ ااجٗب٠ ا مٛقن٠ ي ا حآس١
 َلٟٓٛ 0.002 **0.512

عحّ تٛقن ا ٛاا اي   Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠...

 آٜلٞ) ثدقٝد ق رقالّق اناَد(احمدجٗد ي تح
 َلٟٓٛ 0.000 **0.620
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عهحّ تهٛقن ااجٗهب٠     Xٜلم نم  حضهدآ ااجٗهب٠...  

 اي  احمدجٗد يمحآٜلٞ.
 َلٟٓٛ 0.000 **0.603

عهحّ  Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ ا صهداآ  

 اٖمُدّ ايبالب  صداآ ايملًِ
 َلٟٓٛ 0.020 **0.396

ْكهص اييزتٝهد     Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضهنٚآ٠ ... 

 ي َداتٞ
 َلٟٓٛ 0.016 *0.411

نعهههههن٠ عهههههحا   Xعهههههحّ  ميهههههدٕ ا لًهههههِ اضهههههنٚآ٠ ...  

 ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠
0.167 0.346 

لا 

 َلٟٓٛ

ت اسههههههمبٝل  Xعههههههحّ  ميههههههدٕ ا لًههههههِ اضههههههنٚآ٠ ... 

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.024 *0,387

تلكههح ا جههنا٤ا    Xنٚآ٠ ...عههحّ  ميههدٕ ا لًههِ اضهه  

 عٓح طً  اسم حاّ..
0.185 0.294 

لا 

 َلٟٓٛ

 عحّ تٛقن ا ٛاا..... Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ ...
0.195 0.268 

لا 

 َلٟٓٛ

 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ ...
0.180 0.309 

لا 

 َلٟٓٛ

   ِ ْكههههص  Xعهههحّ اٖمُههههدّ ايبهههالب  صههههداآ ايهههملً

  َداتٞاييزتٝد  ي
 َلٟٓٛ 0.000 **0.772

نعهههن٠  Xعهههحّ اٖمُهههدّ ايبهههالب  صهههداآ ايهههملًِ   

 عحا ايبالب ...
 َلٟٓٛ 0.000 **0.752
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 ا م اا 

ق١ُٝ 

َلدٌَ 

 اتآتعدط

P-value ايكناآ 

ت  Xعههههههحّ اٖمُههههههدّ ايبههههههالب  صههههههداآ ايههههههملًِ     

اسمبٝل ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يكًه١ تهحآٜ    

 عًٝٗد.

 َلٟٓٛ 0.003 **0.494

تلكهههح   Xعهههحّ اٖمُهههدّ ايبهههالب  صهههداآ ايهههملًِ      

 ا جنا٤ا  عٓح طً  اسم حاَٗد
 َلٟٓٛ 0.000 **0.632

    ِ عهحّ تهٛقن    Xعحّ اٖمُهدّ ايبهالب  صهداآ ايهملً

 ا ٛاا
 َلٟٓٛ 0.001 **0.558

عهحّ تهٛقن    Xعحّ اٖمُدّ ايبالب  صهداآ ايهملًِ   

 ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.001 **0.563

نعههههههن٠ عههههههحا  Xداتٞ ْكههههههص اييزتٝههههههد  ي َهههههه

 ايبالب ٜصل  اسم حاّ ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.000 **0,574

   ٞ ت رسهههههههمبٝل   Xْكهههههههص اييزتٝهههههههد  ي َهههههههدات

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.001 **0.551

تلكههح ا جههنا٤ا    Xْكههص اييزتٝههد  ي َههداتٞ   

 عٓح طً  اسم حاَٗد
 َلٟٓٛ 0.001 **0.550

 َلٟٓٛ 0.001 **0.535 عحّ تٛقن ا ٛاا X َداتٞ ْكص اييزتٝد  ي

 َلٟٓٛ 0.001 **0.542 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xْكص اييزتٝد  ي َداتٞ 

نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

X       ت اسههمبٝل ايملدَههٌ َههل الههض ااجٗههب٠ يكًهه١

 تحآٜ  عًٝٗد.

 َلٟٓٛ 0.021 **0.394

     ّ  نعهههههن٠ عهههههحا ايبهههههالب ٜصهههههل  َهههههٔ اسهههههم حا

 تلكح ا جنا٤ا   Xااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.002 **0,508

نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

Xعحّ تٛقن ا ٛاا 
 َلٟٓٛ 0.001 **0.525
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نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

X عحّ تٛقن ااجٗب٠ 
 َلٟٓٛ 0.045 *0,347

ت رسههههمبٝل ايملدَههههٌ َههههل الههههض ااجٗههههب٠ يكًهههه١  

 تلكح ا جنا٤ا  Xتحآٜ  عًٝٗد 
 َلٟٓٛ 0.020 *0.397

 َلٟٓٛ 0.008 **0.446 عحّ تٛقن اااٚا  Xت رسمبٝل ايملدٌَ ...

 َلٟٓٛ 0.006 **0.459 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xت رسمبٝل ايملدٌَ ... 

تلكههح ا جههنا٤ا  عٓههح طًهه  ااجٗههب٠ ا لههم ح١َ  

 عحّ تٛقن اتاٚا Xي ا حآس١ 
 َلٟٓٛ 0.000 **0.680

 َلٟٓٛ 0.000 **0.733 عحّ تٛقن ااجٗب٠  X جنا٤ا  ...تلكح ا

 َلٟٓٛ 0.000 **0.735 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xعحّ تٛقن اتاٚا  

ٚ يإلجدا١ ع٢ً ايلؤاٍ ايعديا:  َد ٖٞ َلٛقد  اسهم حاّ َصهداآ ايهملًِ  ي    

ايملًههِٝ ايعههدْٟٛق قههدّ ايعدحهها مللههدب ا مٛسهه  اذتلههداٞ ٚاتحنههناف ا لٝههدآٟ     

يملل١ احملحا٠ ي اتسمعد١ْ  ا  صص١ ةتا ايلؤاٍ قنتيو َثرت د  يًلٛاٌَ ا

رٕ ايعحٌٜ ايصثنٟ ٖٓدى ٚجٛا عالق١ اني نٌ َلٛم ٚاىن ذا  اتيه١  حصهد١ٝ٥ق   

ٖٚههٞ  Correlation Matrixٚقههح ع حتًٝههٌ ايعٝدْههد  ادسههم حاّ َصههثٛق١ اتآتعههدط  

آتعهههدط َصهههثٛق١ تمضهههُٔ َلهههدَال  اآتعهههدط انعهههن َهههٔ َهههم أٜ) َلهههدَال  ا  

 (.نُد  ٕ ا  دآتني :5(. ٚندْد ايٓمد٥د حل  ادتحٍٚ )Personااسٕٛ 

  0.05Correlation is significant at theق١ُٝ اتآتعدط  ااي١ عٓح َلم٣ٛ ايحتي١ * 

  Correlation is significant at the 0.01ق١ُٝ اتآتعدط ااي١ عٓح َلم٣ٛ ايحتي١**

لههدَال  اتآتعههدط اههني َههم اٟ قناآٖههد "   ( اههح رٕ رلًهه  5َٚ َههٔ ادتههحٍٚ )

ٖٚٓههدى سههد   0.01ٚ  0.05% الضههٗد عٓههح َلههم٣ٛ ايحتيهه١    5َلٓههٟٛ" رٟ رقههٌ َههٔ   

حهههدت  لههها َلٜٓٛههه١ َٓٗهههد اذتديههه١ ااٚيهههٞ ايههه  ت اهههح قلًٝهههد  رٟ عالقههه١ اهههني         

 ايلؤايني ٚنتيو ي اذتدت  ااآال ا معك١ٝ.

عًهه٢ َصههداآ ايههملًِ عًهه٢  رَههد يإلجداهه١ عههٔ ايلههؤاٍ اينااههل َههد ر ههن ايمههحآٜ     

ايلًُٝههه١ ايملًُٝٝههه١ق جنهههح رٕ َلهههدَال  اتآتعهههدط ارتد ههه١ اديمهههحآٜ  ندْهههد "    
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َل١ٜٛٓ" حٝا َد  ايهد تٛجهح حدجه١ َدسه١ يًمهحآٜ  عًه٢ ندقه١ َصهداآ ايهملًِق          

نُهههد رٕ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب ي ا هههحاآ  َهههد  اٍ َكمصهههنا  عًههه٢ اتسهههم حاَد     

ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ قٗههٛ قًٝههٌ جههحا     ا همعٝهه١ ايضههٝك١ق  منههد اتسههم حاّ ي  ههً   

 ٚميهٓٓد رٕ ْكٍٛ َلحّٚ.

 ايمٛ ٝد : ي  ٤ٛ ٖتٙ ايحآاس١ ٜٛ ٞ ايعدحا ادآلتٞ:

 هههنٚآ٠ َلهههدعح٠ ا لًُهههني عًههه٢  هههنا٤ ااجٗهههب٠ احملٛيههه١ حمههه٢ منههههِٓٗ َهههٔ   -1

 اسم حاَٗد ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.

  نٚآ٠ تٛقا  عه١ ا ْرتْد ي ا حاآ  ق-2

اشههٌ رقضهٌ َعهٌ: تكًٝهٌ ا  هد٠٤ قٝٗهد يًُلهدعح٠         اٗٝب قدعد  اذتدسٛب-3

 ع٢ً ايلنم.

 هههنٚآ٠ تهههٛقا ايهههياَد اذتدسهههٛا١ٝ ي ندقههه١ ايم صصهههد  ايلًُٝههه١ ايههه        -4

 حيمدجٗد ا حآسٕٛ ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.

 ٜههدا٠ ٚتلُههِٝ عههحا ايههحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ي زتههدٍ اسههم حاّ َصههداآ ايههملًِق       -5

 ْد. ٚايمحآٜ  ع٢ً اييزتٝد  ٚاسم حاّ ا ْرت

 اىههدٍ َههدا٠ اذتدسههٛب نُههدا٠ اآاسهه١ٝ ي ايملًههِٝ ايعههدْٟٛ اصههٛآ٠ تحآ ٝهه١  -6

 َٔ ا لم٣ٛ ااٍٚق نتيو ي ا نح١ً ااسدس١ٝ َٔ ايصف ايلدا .

ايلٌُ ع٢ً  اىدٍ اناَد تلٌٗ ايلٌُ ا ااآٟ اد حاآ  حم٢ منهٔ ا حآسني -7

 َٔ آ ح عالَدتِٗ ٚتٛ ٝكٗد َعد ن٠ يح٣ ا ااآ٠.
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 املراجع:

     ٟٚاآجه١ ( 2006) ق َٛسه٢  ْٛاف ق  ٓبد  ّ ِ  ي ايمهٓٛيٛجٝهد  اسهم حا  ي ايملًهٝ

زتًههه١  ايمهههحآٜ (ق ٦ٖٝههه١ رعضهههد٤ ْعهههن ٚجٗههه١)  اياَهههٛى َٚلٛقدتٗهههد جدَلههه١

-776جدَل١ اَشل يًلًّٛ ايرتا١ٜٛ ٚايٓثل١ٝ  اىلًح ايلهحا ايعهدْٞ ص ص   
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     ايعدْٜٛهههه١ نحًهههه١ا   لًههههِ ايال َهههه١ ايهثدٜههههد ( 2006) هههه ا ستُههههح ق ايلههههٝح 

 َٚهح٣  ايُٝٓٝه١  ادتُٗٛآٜه١   هحاآ   ايمحآٜ  ع١ًُٝ ي ايهُعٝٛتن تسم حاّ

 عٔ ا ٓكٍٛ . تٛاقنٖد

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16500&print=Y 

   ايشعه١ ع٢ً احملٛس  اينٜد ٝد  َٓٗد : تكِٜٛ( 2007) عكدب منن ٚقد٤ ق َٗٓد 

 َصن – ايكدٖن٠ .ICT-Learn 2007 Sixth International Education Conf ااآا١ْٝ

    ٟاسم حاّ َح٣( 2010)ستُح ىًٝث١ ستُح ق َٚثً  قدآٚم ا كحاا  ٞ  َلًُه

 ايملًهههههِٝ يمكٓٝهههههد  ااٚ  آاهههههحر َحٜنٜههههه١ ي ايعدْٜٛههههه١ٚ ااسدسههههه١ٝ ا نحًههههه١

 201-177 ص ص( 118)ايلحا ق ايلناٞ ارتًٝد آسدي١ زت١ً . ا يهرتْٚٞ

.http://www.omanlover.org ايملًِ َصداآ ي عُدٕ سًب١ٓ انا١ 

   ٟي ا يهرتْٚهههٞ ايملًهههِٝ َلهههمًبَد  اسهههم حاّ ٚاقهههل( 2006) رَٓههه١ ق ايلُهههن 

ِ  ايبًعه١  ٚاادٖهد   ا لًُهني  ْعهن  ٚجٗه١   َٔ رآاح ستدقع١ َحاآ   َٚلًُهٝٗ

 ااآإ  ق رآاح ق اياَٛى.  َٓشٛآ٠ لا َدجلما آسدي١ . حنٛٙ

    ي اذتدسههٛب اٛاسههب١ ايههملًِ ر ههن( 1996) عًهه٢ ق ٚجٛاآْهه٘  اههناِٖٝ ق ايكههدعٛا 

ٞ  ايههمثها  تُٓٝهه١ ٞ  ايلد ههن  ايصههف  طديعههد   يههح٣  اتاههحاع  َع هها  ي ااسدسهه

 .ااٍٚ ايلحا يًع ٛ  جنح ادت ناقٝدق

     ٞايلُههدْٝني ايعدْٜٛهه١ ا نحًهه١ َلًُههٞ اَههمالى َههح٣( 2000) ستُههح ق ا لههٛي 

 لههها َدجلهههما آسهههدي١ ةهههدق ٚندآسهههمِٗ ايملًُٝٝههه١ ايمهٓٛيٛجٝههه١ يًهثدٜهههد 

 .ااآإ ق اياَٛى جدَل١ ق َٓشٛآ٠

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16500&print=Y
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      ٟ  ا ههحاآ  ي ايملًُٝههٞ اذتدسهٛب  اسههم حاّ ٚاقههل( 2003)رمحهح  َلههٔ ق ايلُهن

 ق ٚايبًعهه١ ا لًُههني ْعههن ٚجٗهه١ َههٔ ااآإ  ههدٍ لًٝههداي ااسدسهه١ٝ اذتهَٛٝهه١

 .   ااآإ ق اياَٛى جدَل١ ق َٓشٛآ٠ لا َدجلما آسدي١

     ٔايملًِٝ(  ٖه1423) ععحاهلل  اناِٖٝ ق احملٝل  ٞ  ! هنٚآ٠ق  رّ تهنف ..  ا يهرتْٚه

 ايللٛا١ٜ ق سلٛا ا ًو جدَل١ ق ا لمكعٌ َحآس١:  يٓح٠ٚ َكح١َ عٌُ ٚآق١

      َثَٗٛههههه٘ ا يهرتْٚهههههٞ ايملًهههههِٝ( ٖهههههه1423)ععهههههحايلبٜب ععهههههحاهلل ق ٛسههههه٢ا .. 

 ق ا لههمكعٌ َحآسهه١ يٓههح٠ٚ َكحَهه١ عُههٌ ٚآقهه١. عٛا٥كهه٘.. قٛا٥ههحٙ .. ىصد٥صهه٘

 .ايللٛا١ٜ ق سلٛا ا ًو جدَل١

     تلًههِٝ  يهرتْٚهٞق  ٜٚهٝعٝهحٜد ق   -ا ٛسهٛع١ اذتهن٠Wikipedia org/ wiki   ٜتههدآ

 30/11/2011اتطالأ 

    ق ععههح ايههنمحٔ    ٚايبً ههٞ ق ق ىديههح ععههحاهلل   ق قكٝهه١ نُههدٍ َٓصههٛآ   ق  هه

) ايبعلههه١ ايعدْٝههه١( ق  Computer Skills( َٗهههدآا  اذتدسههه  اآليهههٞ 2011ٖهههالٍق )

 (  430-398جدَل١ ا ًو ععح ايلبٜبق ىٛاآ ّ ايل١ًُٝق)ص 

    ( ََٕٛلٛقهههد  اسهههم حاّ 2010اةهههنحق عداهههحق َثًههه ق ستُهههح ٚايهههحٖٕٛق َهههأ )

رتْٚههٞ َههٔ ٚجٗهه١ ْعههن َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١ ي يههٛا٤ ايهههٛآ٠ق  ايملًههِٝ ا يه

 (.40-27)ص ص  1قعحا6اىل١ً ااآا١ْٝ ي ايلًّٛ ايرتا١ٜٛ ق زتًح

        (َٔلٝكههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ ي   2007ايشههٓدمق تكلههِٝ ٚاههه اَٚههٞ قحلهه )

ا هههحاآ  ايعدْٜٛههه١ ااآاْٝههه١ َهههٔ ٚجٗههه١ ْعهههن ا لًُهههني ٚايبًعههه١ق ٚآقههه١ ملعٝههه١    

 َدآ . 29-١َ27    ا ؤدن ايحٚيٞ يًملًِٝ عٔ الح َلك ق عُدٕ َكح

    ( نثدٜد  ايملًِٝ ا يهرتْٚٞق ااآ ىٛاآ ّ ايل١ًُٝ 2010 ٜٔ ايحٜٔ ق ستُح  )

 يًٓشن ٚايمٛ ٜل ق جح٠ ايللٛا١ٜ


