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فاعهُة استخداو تقنُة انىاقع املعزز يف تدرَس 
انتارَخ نهصف األول انثانىٌ عهً تنًُة 

انتحصُم ويهارات انتفكري انتارخيٍ واندافعُة 
 نهتعهى باستخداو انتقنُات ندي انطالب

 *يجمال الذًً إبراهيم مدمود العمرج

 

 

 في طا٦غجه، _ امللخص
ً

حٗخمض ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى عبِ مٗالم مً الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي بالٗىهغ الاٞتراض ي اإلاىاؾب لها واإلاسؼن مؿب٣ا

ٟي أو أي مٗلىماث أزغي حٗؼػ الىا٢٘  سُت وحٛغاُٞت أو مٗلىماث ًٖ اإلا٩ان أو ُٞضًى حٍٗغ الخ٣ُ٣ي. وجداو٫ ؤلاحابت ٖلى ٦اخضازُاث جاٍع

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الخدهُل ومهاعاث  الؿإا٫ الغةِـ الخالي: ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الخاٍع

خي والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي الُالب؟ ىبش٤ مً هظا الؿإا٫ الغةِـ ألاؾئلت الٟٖغ  الخ٨ٟحر الخاٍع  :ُت الخالُتٍو

ش؟( 1 ش لله٠ ( 2 ما مالمذ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الخاٍع ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الخاٍع

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ( 3 ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الخدهُل لضي الُالب؟ ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الخاٍع

خي لضي الُالب؟ ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ( 4 ٖلى جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الخاٍع

وأؾٟغث الضعاؾت ًٖ هجاح ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جىمُت  ٖلى جىمُت الضاُٞٗت للخٗلم الخ٣ني باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي الُالب؟

خي والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي الُالبالخدهُل ومهاعاث ال  خ٨ٟحر الخاٍع

خي -ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ  اليلماث املفتاخيت:  . الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث -مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع
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فاعليت اصتخذام جلىيت الواكع املعسز في جذريط التاريخ للصف ألاول 

الثاهوي على جىميت التدصيل ومهاراث التفىير التاريخي والذافعيت للتعلم 

 باصتخذام التلىياث لذى الطالب
 . امللذمت1

حٗض ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ هى هٕى مً الىا٢٘ الاٞتراض ي الظي حهضٝ      

ؼها بمُُٗاث اٞترايُت  ئلى ج٨غاع البِئت الخ٣ُ٣ُت في الخاؾىب، وحٍٗؼ

لم ج٨ً حؼًء منها، وبٗباعة أزغي ٞىٓام الىا٢٘ اإلاٗؼػ ًىلض ٖغيا مغ٦با 

م، ًمؼج بحن اإلاكهض الخ٣ُ٣ي الظي ًىٓغ ئلُه اإلاؿخسضم، للمؿخسض

واإلاكهض الٓاهغي التي جم ئوكاؤه بىاؾُت الخاؾىب، والظي ٌٗؼػ 

اإلاكهض الخ٣ُ٣ي بمٗلىماث ئياُٞت. وجمشل ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ 

غ هظه  ج٨ىىلىحُا مخ٣ضمت حؿخسضم في ال٣اٖاث الضعاؾُت، جٞى

 .بِئت الخ٣ُ٣ُتالخ٨ىىلىحُا مكاهضاث اٞترايُت في ال

ٖام   (Augmented Reality)و٢ض بضأث ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ       

ىٜ و٧ان 1970 م، ل٨ً أو٫ مً ناٙ مهُلح الىا٢٘ اإلاٗؼػ قغ٦ت بٍى

ب 1990طل٪ ؾىت  ، و٧اهذ حؿخسضم هظه الخ٣ىُت لخمشُل بُاهاتها وجضٍع

ٗخبر ٧اهضي أو٫ مً ناٙ مهُلح "الىا٢٘ اإلاٗؼػ" ٟيها، َو ٧اهذ  مْى

مهمتهما جخمشل ٖلى قاقت ٖغى ع٢مُت ٧اهذ جغقض الٗما٫ أزىاء ٖملهم 

 ].1ئلى خل مك٨الث قب٩اث ألاؾال٥ في الُاةغاث ]

، و٧ان 2008بضأث الخُب٣ُاث الى٣الت للىا٢٘ اإلاٗؼػ ْهىعها في ٖام       

مجا٫ الخغاةِ والخىانل الاحخماعي أو٫ اإلاؿخُٟضًً مً هظه الخ٣ىُت، 

ب في مجا٫ الُب واإلاجا٫ الٗؿ٨غي هى ٦ما أن اؾخسضامها ل لخضٍع

ألا٦ثر ج٣ضما، في خحن أن جُب٤ُ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخٗلُم ماػا٫ في 

بضاًخه. وجابٗذ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ جُىعها ٞأنبدذ مً الخ٣ىُاث 

الخضًشت، وهى جمشل ج٨ىىلىحُا مخ٣ضمت حؿخسضم في ال٣اٖاث الضعاؾُت، 

غ هظه الخ٨ىىلىحُا م كاهضاث اٞترايُت في البِئت الخ٣ُ٣ُت، وحٗض وجٞى

ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ امخضاصا لخ٣ىُت الىا٢٘ الاٞتراض ي، ٦ظل٪ ٞان 

ت؛ لٟهم ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ  صعاؾت ج٣ىُت الىا٢٘ الاٞتراض ي يغوٍع

 .بك٩ل أًٞل

٠ُ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الٗملُت الخٗلُمُت، بهضٝ       م٨ً جْى ٍو

لى اإلاخٗلمحن؛ لُخم٨ىىا مً الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث، ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ئ

ا بك٩ل أؾهل وأٌؿغ مً اؾخسضام الىا٢٘ الاٞتراض ي،  وئصعا٦ها بهٍغ

٦ما أ جها ًم٨ً أن جمضهم بُغ١ مسخلٟت لخمشُل اإلاٗلىماث بك٩ل 

 
ً
 مجىصا

ً
غ حٗلُما ٘ وؾهل ٦ما أجها جٞى  .صًىام٩ُي ؾَغ

، والظي ٌؿمذ (Tacitus) ٕٟٞي أوعبا ًمى٫ الاجداص ألاوعبي مكغو       

خي، ولحري  للمؿخسضم أن ٌكحر له بىاؾُت ٧امحرا حهاػه في م٩ان جاٍع

 ].2اإلاى٢٘ و٦أهه في ٞتراث مسخلٟت مً اإلااض ي ]

وحٗض ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ مً الخُب٣ُاث الخضًشت للخٗلُم       

ؤلال٨ترووي، وهى ج٣ىُت مخُىعة جم٨ً الٟغص مً الخٗامل م٘ بِئت زُالُت 

م٘ بِئت  (Simulation) أو قبت خ٣ُ٣ُت، ج٣ىم ٖلى أؾاؽ اإلادا٧اة

خم مً زاللها بىاء مىا٠٢؛ بهضٝ الاؾخٟاصة  ئل٨تروهُت زالزُت ألابٗاص، ٍو

 ].3منها في الٗملُت الخٗلُمُت ]

حٗخمض ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى حٗٝغ الىٓام ٖلى عبِ مٗالم مً  

ؾب لها، واإلاسؼن مؿب٣ا في الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي بالٗىهغ الاٞتراض ي اإلاىا

سُت وحٛغاُٞت، أو مٗلىماث ًٖ اإلا٩ان، أو  طا٦غجه، ٦اخضازُاث جاٍع

ٟي، أو أي مٗلىماث أزغي حٗؼػ الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي  .ُٞضًى حٍٗغ

وحٗخمض بغمجُاث الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى اؾخسضام ٧امحرا الهاج٠      

 إلاا اإلادمى٫، أو ال٨مبُىجغ اللىحي لغؤٍت الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي، زم جد
ً
لُله جبٗا

هى مُلىب مً البرهامج، والٗمل ٖلى صمج الٗىانغ الاٞترايُت به، 

٣خان لٗمل الىا٢٘ اإلاٗؼػ، ٟٞي خحن حٗخمض  ووكحر ئلى أهه هىا٥ ٍَغ

٣ت ألاولى اؾخسضام ٖالماث حؿخُُ٘ ال٩امحرا الخ٣اَها  (Markers)  الٍُغ

٣ت ا لشاهُت باإلاى٢٘ وجمُحزها لٗغى اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بها، حؿخٗحن الٍُغ

٤ زضمت  Image)أو ببرامج لٗغى اإلاٗلىماث (GPS) الجٛغافي ًٖ ٍَغ

Recognition)  جمُحز الهىعة. 

ت مً اإلاٗلىماث         وحٗمل ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى ئياٞت مجمٖى

اإلاُٟضة ئلى ؤلاصعا٥ البهغي لئلوؿان، ٞٗىض ٢ُام شخو ما باؾخسضام 

إلادُُت مً خىله، ٞان ألاحؿام في هظه هظه الخ٣ىُت للىٓغ في البِئت ا

البِئت ج٩ىن مؼوصة بمٗلىماث حؿبذ خىلها، وجخ٩امل م٘ الهىعة التي 

ًىٓغ ئليها الشخو، و٢ض ؾاٖض الخُىع الخ٣ني ٦شحرا في بغوػ هظه 

الخ٣ىُت، ٞأنبدىا هغاها في الخاؾباث الشخهُت والهىاج٠ الجىالت، 

 ٖلى مٗامل ألابدار في 
ً
 .الكغ٧اث ال٨بري بٗض أن ٧اهذ خ٨غا

الخٔ أن ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها ٞاةضة ُٖٓمت في الخٗلُم، زانت       ٍو

ـ بٌٗ اإلاٗلىماث التي ًهٗب ٞهمها في اإلاىاص الضعاؾُت؛  ٖىض جضَع

ـ هظه   لخضَع
ً
 حضًضا

ً
 ئياُٞا

ً
خُث ج٠ًُ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ بٗضا

خض أهم اإلاٗلىماث م٣اعهت بُغ١ الخضَعـ الخ٣لُضًت؛ خُث أجها أ

جُب٣ُاث اؾخسضام الخاؾب آلالي وألاحهؼة الظ٦ُت، ًضزل ٞيها الهىث 

ٖلى الهىعة الشابخت واإلادغ٦ت طاث ألابٗاص الشىاةُت والشالزُت ٦ىىاة 

ً البِئت  أؾاؾُت في أؾلىب اإلادا٧اة الظي ٌك٩ل ألاؾاؽ في ج٩ٍى

 .الاٞترايُت الىا٢ُٗت

وحٗخبر ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ مً الخ٣ىُاث الهامت، والتي جم٨ً اإلاٗلم       

مً ال٣ُام بٗملُت الخضَعـ بك٩ل مخمحز، و٢ض أقاعث الضعاؾاث ئلى أن 

 ٖلى 
ً
ت ٚحر ٧اٝ، لجٗل اإلاٗلم ٢اصعا ت الٗلمُت الىٍٓغ امخال٥ اإلاٗٞغ

ـ ب٨ٟاءة، ٣ٞض أوضح ًاحغ وهضاًذ وبيُ٪ ت 4] الخضَع [ أن اإلاٗٞغ

ت  بالٗلىم ال حٗنى ٢ضعة الٟغص ٖلى جُب٣ُها، وال حٗنى ٢ضعجه ٖلى ال٣ٍى

ً  .جىنُل هظا الٟهم لآلزٍغ

ت حُضة باإلااصة ٦5ما أقاع أهضعؾىن ]       [ أن الظًً لضحهم مٗٞغ

لها ئلى ماصة ٢ابلت للخٗلم،  الضعاؾُت ًدخاحىن ئلى ج٣ىُت مىاؾبت لخدٍى

ٗلم مهاعاث جضَعـ [ ئهه ال ٨ًٟي أن ٩ًىن لضي اإلا6و٢ض أوضح قلمان ]

، ل٨ً ًجب أن ٌؿخسضم ج٣ىُاث جضَعـ 
ً
 ٞاٖال

ً
حُضة؛ ل٩ي ٩ًىن مٗلما

 .هاجخت؛ لخىنُل اإلاٗلىمت، وجىيُدها للمخٗلمحن
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ش         ؿه إلااصة الخاٍع ومً ألاهضاٝ التي ٌؿعى ئليها اإلاٗلم أزىاء جضَع

ش الج٠٣ ٖىض صعاؾت  ت، ٞضعاؾت الخاٍع جغبُت اإلاخٗلمحن جغبُت ٨ٍٞغ

اإلااض ي، واهما ًداو٫ جٟؿحر الخُىع الظي َغأ ٖلى خُاة الامم 

واإلاجخمٗاث، ٠ُ٦؟ وإلااطا خضر هظا الخُىع؟ مً زال٫ الترابِ بحن 

٠ وأٞحري هظه ألاخضار، وجىي ُذ الٗال٢ت الؿببُت بُنهما. وأقاع حٍغ

غ مهاعاث الخ٨ٟحر 7]  لخىمُت، وجٍُى
ً
 زهبا

ً
ش مجاال [ أن صعاؾت الخاٍع

اإلا٣ٗضة لضي الُالب، ومؿاٖضتهم في مىاحهت اإلاك٨الث اإلاتزاًضة في 

خى٠٢ هظا ٖلى الخ٣ىُت التي ًضعؽ بها   .ٖالم الُىم، ٍو

مىع الهامت التي ًجب ٖلى اإلاٗلمحن [ أن مً ألا 8وأ٦ض ماعجىعٍال ]      

ش هى ئ٦ؿاب اإلاخٗلمحن جىمُت الخ٨ٟحر  ـ الخاٍع مغاٖاتها لضي جضَع

خي، والظي ًخُلب جدلُل الٗال٢اث ال٣اةمت بحن الخ٣اة٤  الخاٍع

غ ٞغيُاث طاث نالث بالؿبب والىدُجت، وصٖمها  سُت، وجٍُى الخاٍع

 .باألصلت

خي، وحشجُٗهم ٖلى وإلاؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى جدؿحن الٟه       م الخاٍع

سُت اإلا٨دؿبت بغبُها بالخُاة الُىمُت،  جُب٤ُ اإلاٟاهُم واإلاٗلىماث الخاٍع

ش، ٧اهذ الخاحت لل٣ُام  ـ الخاٍع ٠ُ الخ٣ىُت الخضًشت في جضَع وجْى

بمباصعة حاصة؛ إلحغاء صعاؾت ٖلمُت الؾخسضام ج٣ىُت خضًشت ومٗانغة 

ش، ٦خ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ح ـ الخاٍع ؿاهم في ألازظ بُض هإالء في جضَع

 ًىمي لضحهم الخدهُل، والخ٨ٟحر 
ً
 مخمحزا

ً
غ لهم حٗلُما اإلاخٗلمحن؛ لخٞى

خي، والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث  .الخاٍع

 مشيلت الذراصت. 2

إل ٖلى        جىلض لضي الباخث ئخؿاؽ بّمك٩لت الضعاؾت بٗض الَا

ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ  الضعاؾاث التي جىاولذ أ٦ضث ٖلى يغوعة اؾخسضام

ـ اإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلٟت؛ لخىمُت أهماٍ الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت لضي  في جضَع

غ ] خاؽ و٧امبىؽ ]9الُالب مشل صعاؾت قاٍع [ وصعاؾت 10[ وصعاؾت ٍٞغ

ً [12[ وصعاؾت قحن وحؿاي ]11ؾىماصًى وعامبلى ] ً وآزٍغ  وصعاؾت ًٍى

حرا وأزغون ]13] [ 15وصعاؾت أهضعؾىن ولحرو٦بِـ ] [14[ وصعاؾت باٍع

[؛ خُث لم جىحض 17[ وصعاؾت اإلاُحري ]16وصعاؾت ُٖاعة و٦يؿاعة ]

جىاولذ اؾخسضام الىا٢٘ اإلاٗؼػ في  –خؿب ٖلم الباخث  -صعاؾت ٖغبُت 

ش ـ الخاٍع  .جضَع

ومً زال٫ مالخٓت الباخث للُالب أزىاء ؤلاقغاٝ ٖلى التربُت       

سضام ألاحهؼة الظ٦ُت وؤلاهترهذ، الٗملُت إلاـ ئ٢بالهم ٖلى اؾخ

ولالؾخٟاصة مً طل٪ ٢ام الباخث باحغاء هظه الضعاؾت التي جداو٫ 

ؤلاحابت ٖلى الؿإا٫ الغةِـ الخالي: ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ 

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الخدهُل  ـ الخاٍع اإلاٗؼػ في جضَع

خي والضاُٞٗت للخٗل م باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي ومهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 الُالب؟

 أ. أصئلت الذراصت

ُت الخالُت  ىبش٤ مً هظا الؿإا٫ الغةِـ ألاؾئلت الٟٖغ  :ٍو

ش؟( 1 ـ الخاٍع  ما مالمذ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ش لله٠ ( 2 ـ الخاٍع ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 لضي الُالب؟ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الخدهُل 

ش لله٠ ( 3 ـ الخاٍع ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

خي لضي الُالب؟  ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ش لله٠ ( 4 ـ الخاٍع ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

خ٣ىُاث ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الضاُٞٗت للخٗلم الخ٣ني باؾخسضام ال

 لضي الُالب؟

 أهذاف الذراصتب. 

 :جخمشل أهضاٝ الضعاؾت الخالُت ُٞما ًلي 

جدضًض اإلاالمذ ألاؾاؾُت الؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ ( 1

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي   .الخاٍع

٢ُاؽ أزغ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى جىمُت الخدهُل لضي َالب ( 2

 .اله٠ ألاو٫ الشاهىي 

خي ٢ُاؽ ( 3 أزغ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .لضي َالب اله٠ ألاو٫ الشاهىي 

٢ُاؽ أزغ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى جىمُت الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام ( 4

  الخ٣ىُاث لضي َالب اله٠ ألاو٫ الشاهىي 

 أهميت الذراصتج. 

ىٓغي في الى٣اٍ جخمشل أهمُت الضعاؾت الخالُت ٖلى اإلاؿخىي ال     

 :الخالُت

ش ( 1 ـ الخاٍع  .ج٣ضًم جهىع الؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

٣ت ج٣ىُت خضًشت جىمي الخدهُل، ( 2 ش بٍُغ ـ الخاٍع الاعج٣اء بخضَع

خي، والضاُٞٗت للخٗلم الخ٣ني لضي الُالب  .ومهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

الخُب٣ُي خُث ًم٨ً أن وجخمشل أهمُت الضعاؾت الخالُت ٖلى اإلاؿخىي  

 :ٌؿخُٟض مً البدث الٟئاث آلاجُت

: وايٗى اإلاىاهج
ً
 :أوال

ت بما ًدىاؾب م٘ ( 1 ش باإلاغخلت الشاهٍى اث الخاٍع ئٖاصة نُاٚت مىيٖى

ش ـ الخاٍع   .٦ُُٟت الاؾخٟاصة مً ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ت في يىء  (2 ش باإلاغخلت الشاهٍى الاؾخٟاصة ئٖضاص صلُل اإلاٗلم إلاىهج الخاٍع

مً ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ وجهمُم أوكُت حؿهم في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر 

خي  .الخاٍع

 :زاهُا: اإلاٗلمىن 

الاؾخٟاصة مً البدث في ٦ُُٟت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في ( 1

ش بهٟت زانت  ـ الضعاؾاث الاحخماُٖت بهٟت ٖامت والخاٍع جضَع

ت  .باإلاغخلت الشاهٍى

خي، الاؾخٟاصة مً الا ( 2 زخباع الخدهُلي وم٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

وم٣ُاؽ للضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث نُاٚت ازخباع وم٣ُاؽ 

خي وم٣ُاؽ للضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث  مهاعاث ج٨ٟحر جاٍع

 .لهٟٝى صعاؾُت أزغي 

ىن  ىن التربٍى : اإلاكٞغ
ً
 :زالشا

ش باإلاغخ بُت إلاٗلمي الخاٍع ت لخىمُت مهاعاث ٣ٖض صعواث جضٍع لت الشاهٍى

ش ـ الخاٍع  .اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

: الخالمُظ
ً
 :عابٗا

 .جىمُت الخدهُل مً زال٫ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ( 1

خي مً زال٫ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ( 2  .جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .اإلاٗؼػ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث مً زال٫ ج٣ىُت الىا٢٘ ( 3

: الباخشىن 
ً
 زامؿا

 ً ـت ٖــلــازــاث ممـــار وصعاؾـــدـغاء أبـــً إلحـــُـاخشـــضة للبـــضًــا١ حــذ آٞــٞخ     
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اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لخىمُت مهاعاث وأهماٍ مسخلٟت مً أهماٍ 

الخ٨ٟحر لضي الُالب في مىاص صعاؾُت مسخلٟت في نٟٝى ومغاخل 

 .حٗلُمُت أزغي 

 خذود الذراصت د.

 :ج٣خهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى الخضوص الخالُت      

ُت: ج٣خهغ هظه الضعاؾت ٖلى اؾخ٨كاٝ ٞاٖلُت  الخضوص اإلاىيٖى

ش ٖلى الىخضة الشالشت :  ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ألاخضار الٗاإلاُت اإلاإزغة في الٗالم اإلا٣غعة ٖلى َالب مً ٦خاب 

الاحخماُٖت والىَىُت لله٠ ألاو٫ الشاهىي في الٟهل الضعاؾاث 

الضعاس ي ألاو٫ باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى جىمُت الخدهُل، 

خي، والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي  ومهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .الُالب

٦ما وج٣خهغ هظه الضعاؾت ٖلى اؾخسضام ج٣ىُت ال٨خاب الخٟاٖلي       

ـ الىخضة الشالشت "ألاخضار ٦أخض جُب٣ُاث  ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 ."الٗاإلاُت اإلاإزغة في الٗالم

ت مً َالب اله٠ ألاو٫  الخضوص اإلا٩اهُت: مجخم٘ الضعاؾت مجمٖى

اى باإلامل٨ت  الشاهىي في مضعؾت )هجض( بمداٞٓت الضواصمي بمى٣ُت الٍغ

 .الٗغبُت الؿٗىصًت

في الٟهل الضعاس ي ألاو٫  الخضوص الؼمىُت: جم جُب٤ُ أصواث البدث

 هـ1438هـ / 1437للٗام الضعاس ي 

 فروض الذراصتٌ. 

 :ؾٗذ هظه الضعاؾت ئلى الخد٤٣ مً صخت الٟغوى الخالُت     

ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب ( 1

 لخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ وصعحاث 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ اإلاجمٖى

٣ت الٗاصًت في الخُب٤ُ َالب   للٍُغ
ً
٣ا ت الًابُت التي صعؾذ ٞو اإلاجمٖى

خي وم٣ُاؽ  ال٣بلي لالزخباع الخدهُلي وم٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

  .الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب ( 2

 لخ٣ىُت ال
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ ىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخُب٤ُ اإلاجمٖى

 .ال٣بلي والخُب٤ُ البٗضي لالزخباع الخدهُلي لهالح الخُب٤ُ البٗضي

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب ( 3

 لخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ وصعحاث 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ اإلاجمٖى

٣ت الٗاصًت  ٣ا للٍُغ ت الًابُت التي صعؾذ ٞو في الخُب٤ُ َالب اإلاجمٖى

بُت ت الخجٍغ  .البٗضي لالزخباع الخدهُلي لهالح جالمُظ اإلاجمٖى

ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها جأزحر ٦بحر في جىمُت الخدهُل لضي َالب  ( 4

بُت ت الخجٍغ  .اإلاجمٖى

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب  (5

 لخ٣ىُت الىا٢٘ 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ اإلاٗؼػ في الخُب٤ُ اإلاجمٖى

خي لهالح  ال٣بلي والخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .الخُب٤ُ البٗضي

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب ( 6

 لخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ وصعحاث 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ اإلاجمٖى

٣ت ا ٣ا للٍُغ ت الًابُت التي صعؾذ ٞو لٗاصًت في الخُب٤ُ َالب اإلاجمٖى

ــالبٗ ت ـظ الـــالمُــذ جــالــي لهـــســاٍعــغ الخـــاعاث الخ٨ُٟـــاؽ مهــم٣ُـــضي لــ  مجمٖى

بُت  .الخجٍغ

خي  ( 7 ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها جأزحر ٦بحر في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

بُت ت الخجٍغ  .لضي َالب اإلاجمٖى

ن مخىؾُي صعحاث َالب جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بح( 8

 لخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخُب٤ُ 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ اإلاجمٖى

ال٣بلي والخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم الخ٣ني لهالح 

 .الخُب٤ُ البٗضي

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب  ( 9

 لخ٣ىُ
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ ت الىا٢٘ اإلاٗؼػ وصعحاث اإلاجمٖى

٣ت الٗاصًت في الخُب٤ُ  ٣ا للٍُغ ت الًابُت التي صعؾذ ٞو َالب اإلاجمٖى

البٗضي إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث لهالح َالب 

بُت ت الخجٍغ  .اإلاجمٖى

ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها جأزحر ٦بحر في جىمُت الضاُٞٗت للخٗلم ( 10

بُت باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي َالب ت الخجٍغ  .اإلاجمٖى

 مصطلخاث الذراصتو. 

جر وبىحكىلؼ وبغ٦ؿضا ]  :ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ  ها العؾً وبٚى بأجها  [18ٖٞغ

ئياٞت بُاهاث ع٢مُت وجغ٦ُبها وجهىٍغها، باؾخسضام َغ١ ٖغى ع٢مُت 

للىا٢٘ الخ٣ُ٣ي للبِئت اإلادُُت بال٩اةً الحي، ومً مىٓىع ج٨ىىلىجي 

إلاٗؼػ بأحهؼة ٦مبُىجغ ًم٨ً اعجضاؤها، أو أحهؼة ٚالبا ما ًغجبِ الىا٢٘ ا

 .ط٦ُت ًم٨ً خملها

ها الباخث        ٗٞغ  َو
ً
بأجها ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت إلا٣غع الضعاؾاث  ئحغاةُا

الاحخماُٖت لله٠ ألاو٫ الشاهىي بمهاخبت ج٣ىُاث ج٣ىم ٖلي صمج 

نىع ومىاْغ وم٣اَ٘ ُٞضًى مً الٗالم الخ٣ُ٣ي م٘ الٗالم الاٞتراض ي 

مً زال٫ الغؾىم الخاؾىبُت زالزُت الابٗاص وعؾىم الاهٟىحغاُٞ٪ )ًٞ 

ل البُاهاث واإلاٗلىماث واإلا ٣ت جدٍى ٟاهُم اإلا٣ٗضة الي نىع وعؾىم بٍُغ

ؾلؿت وؾهلت وواضخت ووا٢ُٗت للُالب لُخم٨ً مً ٞهمها واؾدُٗابها 

٤( بخىحُه ٧امحرا الهاج٠ الظ٧ي أو الجهاػ اللىحي )جابلذ(  بىيىح وحكٍى

مما ًجٗل الُالب  ؛هترهذ ئلى نٟداث بال٨خاب اإلاضعس ياإلاخهل باإل 

خم جدهُله بهىع  ة أًٞل، وجىمى لضحهم مهاعاث جخٟاٖل م٘ اإلادخىي، ٍو

خي والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث  .الخ٨ٟحر الخاٍع

خي ها الل٣اوى والجمل ]ٌ :مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع ت مً  [19ٗٞغ مجمٖى

سُت، تهضٝ ئلى  اإلاهاعاث التي ٌؿخسضمها اإلاإعر في حٗامله م٘ اإلااصة الخاٍع

سُت، ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗلىماث، والىنى٫ ئلى الخ٣اة٤ طاث  الضاللت الخاٍع

٧ال٣ضعة ٖلى وػن ألاصلت وعبِ ألاؾباب بالىخاةج، واإلا٣اعهت، والخمُحز بحن 

الخ٣ُ٣ت والغأي، واؾخسالم الىخاةج، والخغوج بخٗمُماث ومباصب 

سُت  .ٖامت م٣بىلت مً وحهت الىٓغ الخاٍع

ها الباخث      ٗٞغ  َو
ً
ت اإلاهاعاث التي ٨ًدؿبها اإلاخٗلم أزىاء  ئحغاةُا بمجمٖى

ش ؛وحؿاٖضه ٖلى ٦ُُٟت الخ٨ٟحر، والٟهم والاؾدُٗاب،  صعاؾت الخاٍع

خي مً  خي، وج٨ؿبه مهاعاث البدث الخاٍع والخدلُل، والخٟؿحر الخاٍع

زال٫ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ. وؾٝى ٣ًخهغ البدث ٖلى زمـ 

خي،  سُت، مهاعة الخدلُل الخاٍع مهاعاث وهي: مهاعة ٢غاءة الىهىم الخاٍع

خي، مهاعة الخدلُل مهاعة الخ ٨ٟحر الؼمنى واإلا٩اوي في الخضر الخاٍع

خي باؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُم خي، مهاعة الخ٣ص ي الخاٍع  .الخاٍع

ه: و اثـــضام الخ٣ىُـــاؾخســـم بــت للخٗلـــالضاُٞٗ  ث ــاخــا البـــَٗٞغ
ً
 ا ــهـــأهـــب ئحغاةُا
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ألاوكُت الخ٣ىُت  الخالت التي جشحر اهخمام الُالب، وجضٞٗهم ئلى مماعؾت

للخٗلُم والخٗلم، وال٣ُام بؿلى٥ مىحه، لخد٤ُ٣ الاهضاٝ اإلاغحىة، 

ؿخض٫ ٖلى طل٪ مً زال٫ الضعحت التي ًدهل ٖليها في اإلا٣ُاؽ اإلاٗض  .َو

 إلاطار الىظري . 3

غها في يىء       ٌؿعى ال٣اةمىن ٖلى اإلاىاهج الضعاؾُت اإلاسخلٟت ئلى جٍُى

ت اإلاخالخ٣ت في هظا الٗهغ، وأنبذ  اإلاؿخجضاث والخٛحراث اإلادؿاٖع

قٛلهم الكاٚل البدث ًٖ أًٞل الىؾاةل، والُغاة٤ ال٨ُٟلت 

بمؿاٖضتهم في هظا اإلاجا٫. وجٓهغ الخ٨ىىلىحُا ٦أخض الٗىانغ الغةِؿت 

 للضوع ال٨بحر الظي أنبدذ جلٗبه في ٖملُت الخٗلم 
ً
في هظا الؿُا١ هٓغا

 .والخٗلُم

ىضح ًديى والجىُضي ]      ٠ ؾاٖضث الخ٨ىىلىحُا في جُىع [ 20ُ٦ٍو

الىؾاةل الخٗلُمُت بك٩ل لم ٌؿب٤ له مشُل، وحٗلذ مً اؾخسضامها 

يغوعة ال ٚنى ٖنها خُث لم ٌٗض اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا زُاعا ًم٨ً 

ض  ججىبه في البِئاث الخٗلُمُت، ٞالخ٨ىىلىحُا مً الهغاٞت آلالُت الى البًر

 في خُاة
ً
الىاؽ وأٖمالهم ختى  ؤلال٨ترووي أخضزذ، وجدضر حُٛحرا

أنبدذ حؼًء ال ًخجؼأ مً خُاة ألاٞغاص الشخهُت، ومً أٖما٫ 

اإلاإؾؿاث ألاهلُت، والخ٩ىمُت، والكغ٧اث الضخمت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، 

 .وفي الضو٫ الىامُت ئلى صعحت أ٢ل بالُب٘

غي ٖلي      [ أن الىؾاةِ اإلاخٗضصة ئخضي مؿخدضزاث هظه 21] ٍو

اعجبُذ الىؾاةِ اإلاخٗضصة بخ٨ىىلىحُا ال٨مبُىجغ، الخ٨ىىلىحُا، و٢ض 

وج٨ىىلىحُا الاجها٫ ًٖ بٗض، خُث أنبدذ حكحر ئلى نى٠ مً 

غ اإلاٗلىماث بأق٩ا٫ مسخلٟت، ٧الهىث  بغمجُاث ال٨مبُىجغ التي جٞى

 .والهىعة والغؾىم اإلاخدغ٦ت، ئياٞت ئلى الىهىم اإلا٨خىبت واإلاىُى٢ت

٨ىىلىحُا في الضعاؾاث خسضام الخ[ أهه ًم٨ً اؾ٦22ما ًغي ؾاَى ]     

إلاؿاٖضة اإلاخٗلم باإلاغوع بسبراث ًٖ الٗالم الخ٣ُ٣ي الظي  ؛الاحخماُٖت

 .ٌِٗل ُٞه، وئصعا٥ بٌٗ اإلاٟاهُم اإلا٣ٗضة و٦ُُٟت مٗالجتها

ت التي هىاحهها في الٗهغ الخضًث،         للخٛحراث الٗاإلاُت اإلادؿاٖع
ً
وهٓغا

ي خاحت ماؾه ئلى اؾخسضام وفي يىء الخُىع الخ٨ىىلىجي، أنبدذ ف

ش ؛إلاا لها مً أزغ في ج٣ضم الكٗىب، في ْل  ـ الخاٍع الخ٨ىىلىحُا في جضَع

اهٟىؾحن ] غ الخٗلُم هدى الا٢خهاص اإلاٗغفي. ِٞكحر قُٟلى ٞو [ ئلى 23جٍُى

أن اؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُم في الضعاؾاث الاحخماُٖت ًجٗل مً حٗلمها 

، ًً٘ اإلاخٗل
ً
 ٞٗاال

ً
 وحٗلُمها وكاَا

ً
م في ؾُا١ حٗلُمي ًجٗله مؿإوال

 .ٖلى ألا٢ل ًٖ حؼء مً حٗلمه الخام

[ أن مً بحن ألامىع التي ًجب ٖلى مٗلم 24وجىضح بُيُذ ]      

الضعاؾاث الاحخماُٖت امخال٦ها ٖىض مماعؾت اإلاهىت، ال٣ضعة ٖلى جؼوٍض 

همهم ؛الؾخسضام ج٣ىُاث  يهم ٞو غ ٖو الُلبت بسبراث، جإصي ئلى جٍُى

ت الهُٟتالخٗلُم ف  .ي الٛٞغ

 :ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ 

جىحض مٗلىماث مجغصة في ال٨خب اإلاضعؾُت، و٦ىا هخمنى لى ججؿضث      

هظه اإلاٗلىماث في نىعة، أو ُٞضًى، أو أق٩ا٫ زالزُت ألابٗاص؛ لغؤٍتها أو 

ض ٖنها، ٦م مغ ب٪ مً مىا٢٘ حٛغاُٞت وأما٦ً وآزاع  ت اإلاٍؼ ٞهمها أو مٗٞغ

سُت؟ وعٚبذ في م ت الهىع جاٍع ض مً اإلاٗلىماث، وعٍؤ ت اإلاٍؼ ٗٞغ

والىؾاةِ خىلها، ل٣ض جد٣٣ذ هظه ألاماوي، وأنبذ بمجغص حٍٗغٌ 

٧امحرا الهاج٠ اإلادمى٫ ٖلى ال٨خاب الىعقي الٗاصي، ٞاهىا هبٗث ٞيها 

الخُاة، بمٗنى أهىا حؿخُُ٘ أن حؿخٗغى ال٨شحر مً اإلاٗلىماث، 

ٗاص، وبضون أي ج٩ال٠ُ ماصًت والهىع، والُٟضًى، وألاق٩ا٫ الشالزُت ألاب

، وآلازاع واإلاباوي، واإلاىا٢٘  م٨ىىا الخٗٝغ ٖلى الكىإع جظ٦غ بل ٍو

حرها مً  الجٛغاُٞت، واإلاٗالم اإلاكهىعة، ومكاهضة الهىع والُٟضًى، ٚو

اإلاٗلىماث، بمجغص حؿلُِ ٧امحرا الهاج٠ الظ٧ي ئلى هظه ألاقُاء، وبضون 

ض أو اإلاٗؼػ أو اإلاًاٝأي عؾىم، وطل٪ مً زال٫ ج٣ىُت الىا٢٘ ا  .إلاٍؼ

غي الخلٟاوي ]       [ أهه م٘ ْهىع أحهؼة الخاؾباث الشخهُت 25ٍو

وبغامجها الدكُٛلُت الى حاهب ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث، 

وجُىعها اإلاؿخمغ واإلاظهل، زال٫ الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ْهغث 

خض أن البٌٗ  الخ٣ىُاث، وانبذ مً الىاضح أن لها مؿخ٣بال باهغ، ئلى

إ٦ض أجها ؾخ٩ىن الاؾلىب الامشل، وألا٦ثر اهدكاعا للخٗلُم،  ًخى٢٘ بل، ٍو

٩ىن الٟهل الضعاس ي مٗض ج٨ىىلىحُا  ب، ٍو ب في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ والخضٍع

بدُث ًخٗامل ُٞه الُالب م٘ الكب٩اث اإلادلُت والضولُت، ومجهؼ 

٢غام بأخضر مهاصع الخٗلم، واإلاىاهج واإلا٣غعاث اإلاىحىصة ٖلى الا

اإلاضمجت، وحٗض بِئت حٗلُمُت ٚىُت بالىؾاةِ اإلاخٗضصة، وهى ٞهل 

 ٤ ٗض زُىة مهمت في ٍَغ ًسً٘ إلقغاٝ اإلاضعؽ، وجىحيهه الضاةم، َو

ـ. ٦ما جغي ؾالم ] [ أن هىا٥ ٖىامل ٖضة 26الخدى٫ الخ٣ني في الخضَع

حؿاٖض ٖلى ٖملُت الخٗلُم، وئال ٞؿٝى ؾُىاحه الُالب مك٨الث 

ت حٗى٢هم ًٖ الاؾ خمغاع، أخض جل٪ الٗىامل هي يغوعة ج٣ضًم اإلاٗٞغ

٣ت مشحرة لالهخمام وجٟاٖلُت؛ ختى ًخٟاٖل مٗها الُالب، وبظل٪  بٍُغ

٘ في  ؿهل الخىَى ض مً اإلاٗلىماث الجضًضة، َو ٌؿخُُٗىن جدهُل مٍؼ

اإلادخىي في الخٗلُم ؤلال٨ترووي؛ خُث ال حؿخسضم ال٨خابت ٣ِٞ، بل 

بالخىانل م٘ الُلبت مً زال٫ ًىحض هىا٥ أًًا أنىاث ونىع، و 

ألالٗاب الكاة٣ت وأوعا١ الٗمل، والتي ٌؿهل ج٣ضًمها ٖلى الكاقاث، 

م
ُّ
ت الخٗل  .ٌؿهل الاخخٟاّ باهخمامهم وجغ٦حزهم ومً زم اؾخمغاٍع

وحٗخمض ٨ٞغة ٖمل الخ٣ىُت ٖلى البدث ًٖ ٖالماث مُٗىت في       

٣ىم باْهاع  الٗىهغ الاٞتراض ي الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي ًخٗٝغ ٖليها الىٓام، ٍو

اإلاىاؾب لها )٦غؾىم مخدغ٦ت أو هو أو ُٞضًى، ئلخ(، والظي ٩ًىن جم 

؛ لظل٪ ج٣ىم ٧ل البرمجُاث الاؾتهال٦ُت التي جم 
ً
ىه مؿب٣ا خٟٓه، وجسٍؼ

ئهخاحها بىاؾُت ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ، باؾخسضام ٧امحرا الهاج٠ اإلادمى٫ 

 إلاا هى  أو ال٨مبُىجغ اللىحي؛ لغؤٍه الىا٢٘ الخاعجي، زم
ً
جدلُله جبٗا

 .مُلىب مً البرهامج، والٗمل ٖلى صمج الٗىانغ الاٞترايُت به

ج٣ىُت جٟاٖلُت متزامىت جضمج [ الىا٢٘ اإلاٗؼػ بأجها: "27ىما ]ّٗغٝ أؾٌُ     

زهاةو الٗالم الخ٣ُ٣ي م٘ الٗالم الاٞتراض ي بك٩ل زىاتي، أو زالسي 

ها صوهلُٟي وصًضي ] ألابٗاص. ٞغ ح ًه٠ الخ٨ىىلىحُا بأهه مهُل [28ٖو

التي حؿمذ بمؼج وا٢عي متزامً إلادخىي ع٢مي مً بغمجُاث، و٧اةىاث 

 .الخاؾىبُت م٘ الٗالم الخ٣ُ٣ي

ل ]َو       ها هٞى [ بأهه هٓام ًخمشل بضمج بحن بِئاث الىا٢٘ 29ٗٞغ

الاٞتراض ي ٧البِئاث الىا٢ُٗت مً زال٫ ج٣ىُاث، وأؾالُب زانت، ومً 

اث الهبٍى أمام الُاةغاث في اإلاُاعاث أمشلت طل٪ ًم٨ً أن جًاء ممغ 

الخ٣ُ٣ُت، أو أن ًغي الجغاح مٗلىماث اٞترايُت أزىاء ئحغاء الجغاخت 

 .ٞٗلُا جىضح له ألاما٦ً التي لٛب اؾدئهالها بالٟٗل

اًىهُاهج وحىوؿىن ]       ً ٍو ها ًٍى [ بأهه ق٩ل مً أق٩ا٫ 30بِىما ٖٞغ

إلادخىي الظم ًيخجه الخ٣ىُت التي حٗؼػ الٗالم الخ٣ُ٣ي مً زال٫ ا
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الخاؾب آلالي؛ خُث حؿمذ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ باياٞت اإلادخىي الغ٢مي 

بؿالؾت؛ إلصعا٥ جهىع اإلاؿخسضم للٗالم الخ٣ُ٣ي خُث ًم٨ً ئياٞت 

ألاق٩ا٫ زىاةُت ألابٗاص، وزالزُت ألابٗاص، وئصعاج ملٟاث الهىث ٧الُٟضًى 

ؼاث أن حٗم ؼ ٦مٗلىماث ههُت، ٦ما ًم٨ً لهظه الخٍٗؼ ل ٖلى حٍٗؼ

هم ما ًجغي مً خىلهم ت ألاٞغاص، ٞو  .مٗٞغ

تها الخلُٟت والٗخُبى ]       ٞغ [ بأهه ئم٩اهُت صمج اإلاٗلىماث 31ٖو

الاٞترايُت م٘ الٗالم الىا٢عي، ٞٗىض ٢ُام شخو ما باؾخسضام هظه 

الخ٣ىُت للىٓغ في البِئت اإلادُُت مً خىله، ٞان ألاحؿام في هظه البِئت 

ماث حؿبذ خىلها، وجخ٩امل م٘ الهىعة التي ًىٓغ ج٩ىن مؼوصة بمٗلى 

ئليها الشخو، و٢ض ؾاٖض الخُىع الخ٣ني ٦شحرا في بغوػ هظه الخ٣ىُت، 

ٞأنبدىا هغاها في الخاؾباث الشخهُت والهىاج٠ الجىالت، بٗض أن 

 .٧اهذ خ٨غا ٖلى مٗامل ألابدار في الكغ٧اث ال٨بري 

ها الباخث       ٗٞغ  َو
ً
بأهه ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت إلا٣غع الضعاؾاث  ئحغاةُا

الاحخماُٖت لله٠ ألاو٫ الشاهىي بمهاخبت ج٣ىُاث ج٣ىم ٖلي صمج 

نىع ومىاْغ وم٣اَ٘ ُٞضًى مً الٗالم الخ٣ُ٣ي م٘ الٗالم الاٞتراض ي 

مً زال٫ الغؾىم الخاؾىبُت زالزُت الابٗاص وعؾىم الاهٟىحغاُٞ٪ )ًٞ 

ل البُاهاث واإلاٗلىماث واإلاٟ ٣ت جدٍى اهُم اإلا٣ٗضة الي نىع وعؾىم بٍُغ

ؾلؿت وؾهلت وواضخت ووا٢ُٗت للُالب لُخم٨ً مً ٞهمها واؾدُٗابها 

٤(بخىحُه ٧امحرا الهاج٠ الظ٧ي أو الجهاػ اللىحي )جابلذ(  بىيىح وحكٍى

مما ًجٗل الُالب  ؛إلاضعس ياإلاخهل باإلهترهذ ئلى نٟداث بال٨خاب ا

خم جدهُله بهىعة  أًٞل، وجىمى لضحهم مهاعاث جخٟاٖل م٘ اإلادخىي، ٍو

خي والضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث. أن ج٣ىُت الىا٢٘  الخ٨ٟحر الخاٍع

غا للىا٢٘ الاٞتراض ي، ٞبٗض أن ٧ان مدخىي الىا٢٘  اإلاٗؼػ حاءث جٍُى

الاٞتراض ي أق٩اال زالزُت ألابٗاص حاء الىا٢٘ اإلاٗؼػ، لًُم أٚلب 

اث الغ٢مُت، ٦ما أن ج٣ىُت الىا٢٘  اإلاٗؼػ حٛلبذ ٖلى بٌٗ ٢ُىص اإلادخٍى

الىا٢٘ الاٞتراض ي، ٧األصواث والبرمجُاث، ٞالىا٢٘ الاٞتراض ي ًخُلب 

أصواث زانت، واختراٞا لبرامج الخهمُم زالزُت ألابٗاص، ول٨ً في الىا٢٘ 

اإلاٗؼػ ًم٨ً ٖمله ببرامج أ٢ل اختراُٞت، أو باؾخسضام اإلا٨خباث 

٨شحر مً ألاق٩ا٫ زالزُت اإلاىحىصة ٖلى ؤلاهترهذ، والتي جدخىي ٖلى ال

ؼ الىا٢٘ بُٟضًى، نىعة،  ألابٗاص اإلاهممت ؾاب٣ا، أو ًم٨ً حٍٗؼ

 .نىث...ئلخ

[ أهم الخهاةو التي جخمحز بها 15وط٦غ أهضعؾىن ولحرو٦بِـ ]       

 :ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ بما ًلي

ٗالت •  .بؿُُت ٞو

 .جؼوص اإلاخٗلم بمٗلىماث واضخت ومىحؼة •

٣ت ؾهلتجم٨ً اإلاخٗلم مً  •  .ئصزا٫ مٗلىماجه وبُاهاجه وئًهالها بٍُغ

ًٌ ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم •  .جدُذ الخٟاٖل الؿلـ ب

 .ججٗل ؤلاحغاءاث بحٌن اإلاٗلم واإلاخٗلم قٟاٞت وواضخت •

جمخاػ بٟٗالُتها مً خُث الخ٩لٟت، و٢ابلُتها للخىؾ٘ بؿهىلت. بظل٪  •

لخٗلُمُت ٖامت، ًخضح لىا أن ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ جسضم الٗملُت ا

واإلاخٗلمحٌن زانت، وهظا ًجٗل ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ هي الازخُاع ألاًٞل 

٠ُ الخ٣ىُت بما ٌٗىص  للُالب؛ مما ًدخم ٖلى اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت جْى

 .بالىٟ٘، والٟاةضة ٖلى اإلاخٗلم واإلاٗلم، واإلاإؾؿاث الخٗلُمُت

 :في الخضَعـٞىاةض اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ "ال٨خاب الخٟاٖلي" 

م٨ً مً اياٞت اي هٕى مً ( 1 جُب٣ُاث الىا٢٘ اإلاٗؼػ جٟاٖلُت، ٍو

اإلالٟاث لها، و٧لها حٗمل في بِئاث حكُٛل مؿخسضمت بك٩ل صاعج لضي 

 .الُالب

مدخىي الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٢ابلت للخدضًث اإلاؿخمغ ٧ىجها حٗخمض ٖلى ( 2

غ الخضمت  .جدضًث وخضاث مٗلىماجُت مىحىصة ٖلى زىاصم مٞى

نٟداث  -اإلادخىي اإلاٗؼػ ًم٨ً عبُها بأصواث ج٣ُُم )هماطج اؾخٟخاء( 3

 .جىجحر( للمخابٗت والخ٣ُُم -ِٞـ بى٥

 .ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت بك٩ل ًخالءم م٘ حُل الخ٣ىُت( 4

٘ ٢ُمت ال٨خاب اإلاضعس ي وازغاؤه باإلا٨خبت اإلاجزلُت( 5  .ٞع

ش وجىمُت  ـ الخاٍع  :الخدهُلاؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 جغ٥ الٗملُت الخٗلُمُت بمغاخلها اإلاسخلٟت، ومىاصها       
ً
لم ٌٗض مم٨ىا

الضعاؾُت صون أن حؿخسضم الخ٣ىُاث الخضًشت ؛إلاؿاًغة الخُىعاث 

غ والخدضًث مً زال٫  ٗت في هظا الٗهغ، لظا ٚضا الخٍُى الؿَغ

ىن لخد٣ُ٣ها،  الخسُُِ الجُض مً أهم ألاهضاٝ التي ٌؿعى التربٍى

اخخُاحاث اإلاجخم٘ ومُالب همى اإلاخٗلمحن، ل٣ض أصع٦ذ أمم ٦شحرة  لخلبُت

ت  .أهمُت الخسُُِ لبىاء مجخم٘ مخ٣ضم ٩ًىن أؾاؾه الٗلم واإلاٗٞغ

ش بمضازل 32و٢ض أوص ى الجمل ]      ـ الخاٍع غ جضَع [ بًغوعة جٍُى

ت مضٖمت بالىؾاةِ اإلاخٗضصة، وبسانت الخ٣ىُاث  ؿُت مخىٖى جضَع

غي الباخث أن الخضًشت مً خاؾب آلي، و  ئهترهذ، وحٗلم ئل٨ترووي. ٍو

ت في اإلاخٗلم، وجيهئ اإلاىا٠٢  هظه الىؾاةِ والخ٣ىُاث، جبث الخٍُى

ض مً صاُٞٗخه ش، وجٍؼ  .الخٗلُمُت اإلادٟؼة للخٗلم مً صعوؽ الخاٍع

[ ان الخُىع ال٨بحر في اإلاجاالث الخ٣ىُت 33وأوضح اإلاكهضاوي ]     

لمي، وال٣ٗلي في بضاًاتها الا اجها والشىعة الخ٨ىىلىحُت اههبذ ٖلى الٗ

٘ بظل٪  ؿه ؛لتٞر غاة٤ جضَع ش َو غ ٖلم الخاٍع جىحهذ اًًا، لخٍُى

ش مً اهه ؾغص ألخضار اإلااض ي، و٢ههه  الخهىع ال٣ضًم ًٖ الخاٍع

 .لخضزله في اَاع صهُا اإلاٗلىماجُت التي حٛؼوها الُىم

غي باًىلى ]       اإلاٗؼػ، وبغامجه أهه ًم٨ً اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘  [34ٍو

وجُب٣ُاجه في جضَعـ الضعاؾاث الاحخماُٖت بٟغوٖها اإلاسخلٟت، ٞهي 

سُت  اث، والىهىم الخاٍع بضًل ًٖ الخغاةِ، واإلاجؿماث، واإلاسَُى

حرها، ٞهظه الخ٣ىُت ج٣ىم بخبؿُِ الخ٣اة٤، ومدا٧اه الىا٢٘  ٚو

زهىنا م٘ اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع التي ًخٗظع مكاهضتها، أو مالخٓتها 

غ الخٟاٖل الشخص ي بحن اإلااصة الخٗلُمُت اإلابرمجت مبا قغة، وجٞى

 .والُالب

ن ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لِؿذ ٣ِٞ هها، أو مل٠ وؾاةِ مخٗضصة ئ       

٣ا، ئهما هي ج٣ىُت لتزوٍض اإلاؿخسضم باإلاٗلىماث اإلاىاؾبت في الى٢ذ  مٞغ

ىا٢٘ هى ج٣لُو الٟاع١ بحٌن ال اإلاالةم، ٞالهضٝ مً جهمُم هظه الخ٣ىُت:

 .الظي ٌكهضه اإلاؿخسضم واإلادخىي الظي ج٣ضمه الخ٣ىُت

      ً ً وآزٍغ [ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ؛ حؿاٖض 13] و٢ض أياٝ ًٍى

الُالب في حٗلُم اإلاىاص الضعاؾُت التي ال ًم٨ً للُالب إلاؿها، أو ئصعا٦ها 

ش والجٛغاُٞا،  بؿهىلت ئال مً زال٫ ججغبت خ٣ُ٣ُت مباقغة مشل الخاٍع

٣ت أًٞلٞدؿاٖض الُ همها بٍُغ  .الب ٖلى اؾدُٗابها، ٞو

ـ الضعاؾاث الاحخماُٖت؛ ئ        ن اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

غ اإلاهاعاث اإلاُلىبت في ٖملُت الخٗلم،  ٌؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى جٍُى

جٗلهم مكاع٦حن وكُحن أ٦ثر مً ٧ىجهم مجغص مخل٣حن ؾلبُحن ؛ٞحرجٟ٘  ٍو
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[ أن حٗلم 35قُلخىن وهُضلى ]مؿخىاهم الخدهُلي خُث ًغي 

الجٛغاُٞا باؾخسضام الىا٢٘ اإلاٗؼػ ؛حؿاٖض الُالب ٖلى ا٦دكاٝ 

حر اإلاغوهت الالػمت لخهىع  الٓىاهغ الُبُُٗت بخ٣ىُت مخُىعة، م٘ جٞى

غ  غي قاٍع الٓىاهغ والخٟانُل ًٖ الضو٫ واإلاضن وألاما٦ً الجٛغاُٞت. ٍو

ش باؾخسضام الىا٢٘ اإلاٗؼػ 9] ؛ٌؿاٖض الُالب ٖلى [ أن حٗلم الخاٍع

سُت، ٦أجهم مكاع٦حن ٞيها، وجم٨نهم ٦ظل٪ مً  مٗاٌكت ألاخضار الخاٍع

سُت، والخٗٝغ ٖلى أهم و٢ات٘ الخغوب  الخٟاٖل م٘ الشخهُاث الخاٍع

ض  والشىعاث، وجمشُل أهم الشخهُاث اإلاكاع٦ت في أخضاثها؛ مما ًٍؼ

 .جدهُلهم الضعاس ي

[ أن اؾخسضام الىا٢٘ اإلاٗؼػ 11وأزبدذ صعاؾت ؾىماصًى وعامبلى ]       

ـ ؛ؾُجٗل الُالب ًدٟٓىن ألاقُاء التي حٗلمىها بك٩ل  في الخضَع

غ اإلادخىي ٩ًىن أ٦ثر حاطبُت في ٧اةىاث اٞترايُت  أًٞل؛ ألن جهٍى

زالزُت ألابٗاص، ًم٨نهم الخٟاٖل مٗها في بِئت الٗالم الخ٣ُ٣ي. ٦ما أزبدذ 

لُالب الظًً اؾخسضمىا [ أن اخخٟاّ ا36] صعاؾت بحرػلىبحز و٧ىهخحرو

ت، ٨ٖـ  مدخىي الىؾاةِ اإلاخٗضصة بخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ أ٦بر للمٗٞغ

[ أن 37الُالب الظًً اجبٗىا اإلاىهج الخ٣لُضي. وأزبدذ صعاؾت قُا ]

غ وؾُلت هاجخت، لخٗلم اللٛت زاعج  ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ اإلادمىلت جٞى

٦ما أزبدذ صعاؾت الٟهى٫ الضعاؾُت، وطاث جأزحر ئًجابي ٖلى الُالب. 

أزغ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جىمُت الخدهُل  [38الخؿُني ]

اث )الخظ٦غ،  ُت ٖىض مؿخٍى اث اإلاٗٞغ إلا٣غع الخاؾب آلالي ٖىض اإلاؿخٍى

الٟهم، الخدلُل( لضي َالباث اله٠ الشالث الشاهىي بمضًىت م٨ت 

هً اإلا٨غمت، وجىمُت الاججاه هدىها بؿبب ما ج٣ضمه مً أوكُت ججٗل

 .ًُب٣ً ما ًخٗلمً

[ ئلى أن ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ جلٗب 16و٢ض أقاع ُٖاعة و٦يؿاعة ]      

 في مؿاٖضة اإلاٗلم ٖلى قغح اإلاٗلىمت بك٩ل أ٦ثر ٦ٟاءة، ٞاطا 
ً
 مهما

ً
صوعا

، ٞاهه ؾُىاحه 
ً
 ًٖ الخًاعة ال٣ضًمت مشال

ً
٧ان اإلاٗلم ٌكغح صعؾا

ت ًم٨ً نٗىبت في جبؿُِ اإلاٗلىمت ئطا لم ٨ًً مٗه ٢ُٗ ت أزٍغ

، ول٨ً م٘ ج٣ىُاث الىا٢٘ اإلاٗؼػ أنبدذ ٖملُت 
ً
للمخٗلمحن مٗاًىتها مشال

ت مً ػواًا  الخٗلُم أؾهل، ٞبًٟلها ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم ٖغى ٧ل ػاٍو

ؿخُُ٘ اإلاخٗلمىن مٗاًىتها ت، َو  .ال٣ُٗت ألازٍغ

ش وجىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر  ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

خ  :يالخاٍع

غ بغامج الضعاؾاث        مً أبٗاص جٍُى
ً
 هاما

ً
خي بٗضا ٌٗض الخ٨ٟحر الخاٍع

ش، باٖخباع  ـ الخاٍع الاحخماُٖت بمغاخل الخٗلُم الٗام وأخض أهضاٝ جضَع

سُت ٦ٛاًت في  ش لِـ الهضٝ منها خٟٔ اإلاٗلىماث الخاٍع أن صعاؾت الخاٍع

خي خض طاجه، واهما تهضٝ ئلى ا٦دؿاب اإلاخٗلمحن مهاعاث الخ٨ٟح ر الخاٍع

سُت، ٞاإلاخٗلمىن في خاحت ئلى ٢لُل  مشل: الى٣ض والخٟؿحر لؤلخضار الخاٍع

ت سُت و٦شحر مً الٟهم لخل٪ اإلاٗٞغ ت الخاٍع  .مً اإلاٗٞغ

خ٨غ ]      ها ٍو خي ٌٗٞغ بأجها أؾلىب جضَعـ  [39ومهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

٣ت جخُلب  ش، الظي ٌشج٘ الُلبت ٖلى الخ٨ٟحر في اإلااض ي، بٍُغ الخاٍع

ً الظًً ٌِٗكىن في أػمىت مسخلٟت ؛ لُخم٨ىىا  ألازظ بىحهاث هٓغ آلازٍغ

خي ازظًً بىٓغ  سُت، والبدث الخاٍع مً جدلُل وجٟؿحر ألاخضار الخاٍع

خباع ْغوٝ طل٪ اإلااض ي  .الٖا

ها ٢ؼامل ]    ت مً مهاعاث الخ٨ٟحر اإلاترابُت 40وحٗٞغ  واإلاخضازلت[ مجمٖى

ت التي تهضٝ ئلى الاؾخسضام الٟٗا٫  ٣ت طهىُت في الخٗامل م٘ اإلاٗٞغ لٍُغ

سُت، وجىُٓمُا، أو مٗالجتها ؛ال٦دكاٝ ٖلت ألاخضار اإلاايُت،  الخاٍع

ش التي جغ اه أالن  .واجساط الخاٍع

ها الباخث        ٗٞغ  َو
ً
ت اإلاهاعاث التي ٨ًدؿبها اإلاخٗلم  ئحغاةُا بمجمٖى

ش وحؿاٖضه ٖلى ٦ُُٟت الخ٨ٟحر، والٟهم والا  ؾدُٗاب، أزىاء صعاؾت الخاٍع

خي، مً  خي، وج٨ؿبه مهاعاث البدث الخاٍع والخدلُل والخٟؿحر الخاٍع

زال٫ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ، وؾٝى ٣ًخهغ البدث ٖلى زمـ 

خي،  سُت، مهاعة الخدلُل الخاٍع مهاعاث وهي: مهاعة ٢غاءة الىهىم الخاٍع

خي، مهاعة الخدلُل  مهاعة الخ٨ٟحر الؼمنى واإلا٩اوي في الخضر الخاٍع

خي باؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُم خي، مهاعة الخ٣ص ي الخاٍع  .الخاٍع

غي مهُٟى ]        أن اؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُم في جضَعـ  [41ٍو

ىُت؛ ٌؿاٖض اإلاخٗلم في ا٦دؿاب مهاعاث  الضعاؾاث الاحخماُٖت الَى

خي، والجٛغافي وعؾم الخغاةِ، وئصعا٥ خ٣ُ٣ت الٓىاهغ  البدث الخاٍع

سُت، واؾخسضام اإلادا٧اة، وألالٗاب الُبُُٗت، وحم٘ البُ اهاث الخاٍع

 .والاؾخ٣هاء، وخل اإلاك٨الث

أن مٗلم الضعاؾاث الاحخماُٖت  [٦42ما ًغي ماؾىن وأزغون ]      

ًجب أن ًداو٫ ا٦دكاٝ الخُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُت في مجا٫ الضعاؾاث 

الاحخماُٖت، م٘ ألازظ بالخؿبان ٠ُ٦ أن الخ٨ىىلىحُا ٢ض ٚحرث 

تي هخٗلم بها ووٗلم، وئجاخت الٟغم لضعاؾت الٗال٢اث بحن الُغاة٤ ال

ت، ومهاعاث الخ٨ٟحر،  غ اإلاٗٞغ الٗلم والخ٨ىىلىحُا واإلاجخم٘، وجٍُى

ضاصهم ٦مىاَىحن نالخحن في مجخم٘  واإلاكاع٦ت لضي اإلاخٗلمحن ؛إٖل

 .صًم٣غاَي

كه ]        ش بحن ٞغوٕ الضعاؾاث  [43وأ٦ض زَغ ٖلى م٩اهت الخاٍع

ٗضُّ مهاعحي الخدلُل  الاحخماُٖت في
ُ
جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا، وح

ش وجىيُده، ٦مـا أجها مً  ت لخٟؿحر الخاٍع والتر٦ُب، مً اإلاهاعاث الًغوٍع

ـم ألاصلت  أؾاؾُاث مهاعاث الخ٨ٟحر الىا٢ض الظي بىاؾُخه ًخم ج٣ٍى

سُت، وئنضاع ألاخ٩ام ًٖ صخت الخ٣اة٤، والغبِ بحن خ٣ُ٣ت  الخاٍع

 .وأزغي 

[ أن مً بحن ألامىع التي ًجب ٖلى مٗلم 24ىضح بُيُذ ]وج      

الضعاؾاث الاحخماُٖت امخال٦ها ٖىض مماعؾت اإلاهىت، ال٣ضعة ٖلى جؼوٍض 

همهم وج٨ٟحرهم ؛ الؾخسضام  يهم، ٞو غ ٖو الُلبت بسبراث جإصي ئلى جٍُى

ت الهُٟت  .ج٣ىُاث الخٗلُم في الٛٞغ

دضص صولُخل وه٨ُـ ]        ًجب أن ًخم٨ً مٗلم [ ال٨ٟاًاث التي 44ٍو

الضعاؾاث الاحخماُٖت منها ٖىض اؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُم، ومنها 

اؾخسضامها ٦أصاة لالؾخ٣هاء، والخ٨ٟحر مً ٢بله، ومً ٢بل َلبخه، 

ؼ الخٟاٖل اإلادلي، والٗالمي لضي الُلبت، وئيٟاء نبٛت  وحٍٗؼ

سُت والجٛغاُٞت  .اإلاهضا٢ُت ٖلى اإلاهاصع الخاٍع

ش ًيبغي أن ًأزظ مىحى 45غاوي ]و٢ض أوضح الؼه       ـ الخاٍع [ ئن جضَع

ًخالءم م٘ الخُىعاث والاؾدكغا٢اث اإلاؿخ٣بلُت، ال ؾُما وأن اإلاىاهج 

لى  الضعاؾُت ؾِخم ازخُاعها وبىائها في اإلاؿخ٣بل مً لضي الُلبت، ٖو

ـ جد٤٣ هضٝ اإلاداٞٓت ٖلى  اإلاضعؾحن أن ٌؿخٗملىا اؾتراجُجُاث جضَع

ش ٦ٗلم، وما صة صعاؾُت في اإلاٟاهُم والخ٣اة٤، وألاخضار، بيُت الخاٍع

وجى٣ُخه مً الاٞتراءاث، والخبضًالث والخضلؿُاث، والدكىحهاث اإلام٨ىت، 

٦ما ٖليهم ابخ٩اع الاؾالُب التي حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ مهاعاث الخ٨ٟحر 
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غ ٦ٟاًاتهم اإلاهىُت،  س ي بخٍُى خي، وهظا ٌٗني يغوعة الالتزام الخضَع الخاٍع

ُلباث البيُت الخٗلُمُت اإلاؿخ٣بلُت، وزهاةهها، بك٩ل ًخىاػن م٘ مخ

لبي اخخُاحاتهم  .وبما ًخالءم م٘ زهاةو الُلبت ٍو

٨ُت ]        سُت ألامٍغ ٗض مكغوٕ الجمُٗت الخاٍع [ ًٖ جضَعـ 46َو

٘ الخضًشت الهامت التي  ش، وحٗلمه في الٗهغ الغ٢مي، أخض اإلاكاَع الخاٍع

غ وخضاث صعاؾُت ٢اةمت ٖلى  الخٗلم ؤلال٨ترووي ؛لضعاؾت ٢امذ بخٍُى

٤ اؾتراجُجُاث حٗخمض ٖلى الخدلُل ٩ي، وجخم صعاؾتها ٞو ش ألامٍغ  الخاٍع

ت، ٩ٞل الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت  خي، واؾخسضام مهاصع حٗلم مخىٖى الخاٍع

َىعث ؛لدؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗلم بال٨ك٠ والاؾخ٣هاء، وا٦دؿاب 

خي  .مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ظ٦غ ٦خحره        [ أن مً أهم أهضاٝ الضعاؾاث الاحخماُٖت 47جهام ]ٍو

بٟغوٖها جىمُت مهاعاث حم٘، وجىُٓم، وجٟؿحر، وعبِ اإلاٗلىماث، 

ومٗالجتها، والخىنل ئلى اؾخيخاحاث، وئًجاص بضاةل لخل اإلاك٨الث، 

واجساط ال٣غاعاث، وأن الضعاؾاث الاحخماُٖت جخدمل اإلاؿإولُت في ئٖضاص 

همها، وئًجاص اإلاخٗلمحن ؛لخدضًض اإلاك٨ال  ث التي ًىاحهها اإلاجخم٘، ٞو

٠ًُ أوؾ٪ ] [ ئليها جىمُت ٞهم اإلاٗلىماث واإلاٟاهُم 49الخلى٫ لها. ٍو

لى جٟؿحر ألاخضار، والٓىاهغ الاحخماُٖت وجدلُلها،  والخٗمُماث، ٖو

ً  .والخىانل والخٟاٖل م٘ آلازٍغ

ش أخض اإلاىاهج الضعاؾُ [48وجغي ابا الخُل ]       ت الظي أن مىهج الخاٍع

بخ٨غ  ًٟترى أن ٌؿهم بضوع ٞٗا٫ في حٗلُم اإلاخٗلم ٠ُ٦ ٨ًٟغ، ٍو

ئلى َبُٗخه اإلاخمحزة اإلاغج٨ؼة ٖلى الى٣ض والاؾخ٣هاء،  الجضًض، وبالىٓغ

ش  ش، أن صعاؾت الخاٍع ـ الخاٍع خُث جإ٦ض الاججاهاث اإلاٗانغة في جضَع

ىُل٤  جخُلب أن ٩ًىن اإلاخٗلمىن مإعزحن أ٦ثر مً ٧ىجهم مخٗلمحن، ٍو

ش، ومنهاحُخه ال٣اةمت ٖلى البدث  هظا الخأ٦ُض مً َبُٗت الخاٍع

والاؾخ٣هاء، والخ٨ٟحر الىا٢ض اإلاؿدىضة ئلى مهاعاث ًماعؾها اإلاإعر ٖىض 

سُت،  سُت في مهاصع مخٗضصة ؛للىنى٫ ئلى الخ٣ُ٣ت الخاٍع مٗالجاجه الخاٍع

ش جخُلب ال٣ُام بأوكُت مخٗضصة  ألامغ الظي ًإ٦ض أن صعاؾت الخاٍع

ت؛لل٨ك سُت مً ألاصلت واإلاهاصع اإلاخىٖى  .٠ ًٖ الخ٣اة٤ الخاٍع

[ أن ماصة الضعاؾاث الاحخماُٖت 50] وجىضح الٗاج٩ي وؾلُمان       

دٟٓها ب٣ضع ما جدخاج ئلى  بٟغوٖها ال جدخاج ئلى مخٗلم ًظ٦غها، ٍو

مخٗلم مٟؿغ، وم٣ُم للمٗلىماث التي جخًمنها بدُث ؛حؿاٖضه في ٞهم 

بإ بمؿخ٣بله آلاحي، ال والؾُما وأن اإلادخىي وا٢ٗه الخُاحي، والخي

الضعاس ي ٌٗمل بىنٟه أعيُت ًدضر ٞيها الخ٨ٟحر، لظا ال بض مً 

ازخُاعه بٗىاًت واهخمام، ئط ال ج٨مً ٢ُمخه بظاجه ٣ِٞ، وئهما بما 

لى اإلاٗلم بما ٌشجٗه أن ٌٗلم  ٣ت الخضَعـ، ٖو  ٖلى ٍَغ
ً
ًى٨ٗـ ئًجابا

٣ت حؿهم في جىمُت مهاعاث الخٟ  .٨حر التي ًخًمنها طل٪ اإلادخىي بٍُغ

غ 51بغقي ] وأقاع       م ما ًبظ٫ مً ٖملُاث في مغا٦ؼ الخٍُى [ ئلى أهه ٚع

ش، وألازظ بأخضر الاججاهاث، والىماطج وألاؾالُب في  إلاىاهج الخاٍع

ؿها، والاؾخٗاهت ب٩اٞت الىؾاةل وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، والٗىاًت  جضَع

حرها، ئ ال أجها ؾخٓل مدضوصة ما لم جخجه بأؾالُب ئٖضاص اإلاضعؽ ٚو

حر مىار حٗلُمي، ٌؿمذ له با٦دؿاب  الىُت ئلى الاهخمام بالُالب، وجٞى

اإلاها عاث التي ًدخاحها، وان ٧اهذ هظه اإلاها عاث مىحىصة لضًه، ول٨نها 

ش  .جدخاج ئلى ئهماء؛ لئلٞاصة منها في حٗلُم الخاٍع

ُي ]        اعي اإلاكتر٥ بحن ٧ل ـالجمل ـــغوعة الٗمــ[ ب52ًو٢ض أوص ى ال٨ٍغ

٠ُ الخ٣ىُاث  َغاٝ طاث الٗال٢ت؛ألا  حر مخُلباث هجاح جْى لخٞى

ش بأهمُتها،  اصة ٢ىاٖت مٗلمي الخاٍع ش، مً ٍػ ـ الخاٍع اإلاٗانغة في جضَع

ت، وجدضًض الاهضاٝ مً  اث الخُِ التربىٍت اإلاىيٖى وويٗها في اولٍى

ـ اؾخٗمالها بك٩ل ٖلمي مى٣ُي، وبما ال ًخٗاعى م٘ َغا ة٤ الخضَع

ش مهاعاث الخ٨ٟحر  اصة ٖلى الٗمل ٖلى ا٦دؿاب مٗلمي الخاٍع اإلاؿخٗملت، ٍػ

خي ل٨ُؿبىها لُالبهم  .الخاٍع

 (Augmented Reality) مهُلح الىا٢٘ اإلاّٗؼػ  [17وحكحر اإلاُحري ]      

ئلى ج٣ىُت جؼوص الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي للمؿخسضم بمٗلىماث اٞترايُت، ًخم 

ىجغ مً الىؾاةِ اإلاخٗضصة ٧الهىع، وألانىاث ئهخاحها باؾخسضام ال٨مبُ

والُٟضًى، وال٩اةىاث زىاةُت وزالزُت ألابٗاص، بدُث ًخم جؼوٍض اإلاؿخسضم 

باإلاٗلىماث الاٞترايُت اإلاىاؾبت في الى٢ذ اإلاىاؾب ؛وطل٪ بهضٝ جىؾُ٘ 

 .مضاع٦ه وػٍاصة مؿخىي ٞهمه للمدخىي، وج٨ٟحره، والاخخٟاّ به

ش وجىمُت الضاُٞٗت للخٗلم اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗ ـ الخاٍع ؼػ في جضَع

 :باؾخسضام الخ٣ىُاث

حٗخبر الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث مً الكغوٍ ألاؾاؾُت     

التي ًخى٠٢ ٖليها جد٤ُ٣ الهضٝ مً ٖملُت الخٗلم، ؾىاء في جدهُل 

 ً غ١ الخ٨ٟحر، أو ج٩ٍى ، أو حٗلم أؾالُب َو اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع

 .٣ُم أو حٗضًل بًٗهاالاججاهاث وال

ذ ٢ُامي ]       [ الضاُٞٗت للخٗلم بأجها خالت صازلُت جدث 53و٢ض ٖٞغ

اإلاخٗلم ٖلى الؿعي بأي وؾُلت؛ لُمخل٪ ألاصواث واإلاىاص التي حٗمل ٖلى 

ئًجاص بِئت، جد٤٣ له الخ٠ُ٨ والؿٗاصة وججىبه الى٢ٕى في الٟكل. 

ها ؾُٗض ] التي ٣ًىم ٖىضها [ بأجها حؿخسضم لخٟؿحر الضعحت 54وحٗٞغ

تها  ٞغ الُلبت باؾدشماع اهدباههم، ومجهىصهم في اإلاى٠٢ الهٟي. ٖو

[ هي البدث ًٖ وكاَاث حٗلُمُت حٗلمُت ج٣ىُت طاث مٗنى 55ٚباعي ]

 .م٘ أ٢ل َا٢ت لالؾخٟاصة منها

ها الباخث        ٗٞغ  َو
ً
بأجها الخالت التي جشحر اهخمام الُالب،  ئحغاةُا

ُت الخ٣ىُت للخٗلُم والخٗلم، وال٣ُام بؿلى٥ وجضٞٗهم ئلى مماعؾت ألاوك

ؿخض٫ ٖلى طل٪ مً زال٫ الضعحت  مىحه، لخد٤ُ٣ الاهضاٝ اإلاغحىة، َو

 .التي ًدهل ٖليها في اإلا٣ُاؽ اإلاٗض

ت، ٞهى ًّم٨ً الُالب مً 56] و٢ض بحن ٞاعمغ       ش ٢ُمت جغبٍى [ للخاٍع

التي الخٗلم مً أزُاء مايُه الشخص ي، و٦ظل٪ الخٗلم مً الازُاء 

و٢٘ ٞيها اؾالٞه، ٞهى باليؿبت للمجخم٘ ٧الظا٦غة باليؿبت للٟغص، 

 ص عاؾت مدخىي ٧ل الٗلىم الاحخماُٖت، ئط ان 
ً
م٨ً مً زالله اًًا ٍو

ش ان ًغبِ بحن ألاخضار الؿُاؾُت الخُىعاث ٖلى الهُٗض  بام٩ان الخاٍع

الاحخماعي والا٢خهاصي والش٣افي، هظا الى حاهب اإلاخٗت الظهىُت 

 الى ٖهىع واما٦ً ازغي، الخال
ً
اَُٟا  ٖو

ً
هت، خُث ٌؿاٞغ ال٣اعب ٣ٖلُا

ش  وفي النهاًت وهدُجت للٟغاءة اإلاخىانلت ٣ً٘ الُلبت في خب الخاٍع

وصعاؾخه، وجؼصاص صاُٞٗتهم للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث. وأقاع ٖبض هللا 

خسُل الخضر  [57] ش ًخٗلم ٠ُ٦ ٨ًٟغ، ٍو ئلى أن صاعؽ ماصة الخاٍع

خي،  خٟاٖل مٗها، الخاٍع سُت، و٧اهه ٌِٗل ٞيها ٍو خمشل اإلاىا٠٢ الخاٍع ٍو

سُت، وبالخالي  وهظا ما ؾِؿاٖضه ٖلى الخٗا٠َ م٘ ألاخضار الخاٍع

ش البكغي هي مدهلت  ىه الىحضاوي، الن اخضار الخاٍع ًى٨ٗـ ٖلى ج٩ٍى

ش طا مٗنى و٢ُمت  للخٟاٖل بحن ٣ٖل الٟغص ووحضاهه، وبظل٪ ًهبذ الخاٍع

 .وجىمى صاُٞٗخه للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاثباليؿبت للُالب، 
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غ ]       [ أن اؾخسضام ألٗاب الىا٢٘ اإلاٗؼػ في 9وأزبدذ صعاؾت قاٍع

ش همىطج ٢ض خٟؼ الُالب، وأزاع صاُٞٗتهم ٖلى حم٘،  ـ الخاٍع جضَع

سُت، واًجاص الٟغوى، واؾخسالم  وج٣ُُم وجٟؿحر اإلاٗلىماث الخاٍع

 .الاؾخيخاحاث

ىضح الؿُض ]       صوع صاُٞٗت اإلاخٗلم في جىحُه ٖملُت الخٗلم [ 1ٍو

، ؾبُل حظب اهدباه الُالب، وجُٟٗل صاُٞٗتهم، ٖلى 
ً
بضاًت واؾخمغاعا

اإلاٗلمحن أن ًخأ٦ضوا مً وزى١ نلت ٧ل مىيٕى بالخٗلم ٩٦ل، والهلت 

هىا حكحر ئلى ألاوكُت التي جلبي اخخُاحاث اإلاخٗلمحن ؛لخد٤ُ٣ ٞغنت 

ٗلم أن ًغبِ مىايُ٘ اإلادخىي الٗلمي الخٗلم الظاحي، ٦ما أن ٖلى اإلا

باهخماماث الُلبت، وبسبراتهم الشخهُت، وبال٣ًاًا الاحخماُٖت، 

ت  ضه الىٍٓغ والخلُٟاث الش٣اُٞت، وباإلاىاص الضعاؾُت ألازغي. وهى ما جٍإ

ُت التي جغ٦ؼ ٖلى أهمُت أن ًخٗلم الُالب الش يء الجضًض، ًٖ  اإلاٗٞغ

٤ عبُه باألخضار، وألاقُاء اإلاأ لى ٍَغ ت، وطاث اإلاٗنى باليؿبت له، ٖو لٞى

لب  -اإلاٗلم أن ًخظ٦غ أن مٗٓم َالبه ٢ض ال ًمخل٩ىن  ما  -ٖلى ألٚا

ًمخل٨ه هى مً صاُٞٗت صازلُت للخٗلم، بل ئن صاُٞٗتهم بداحت ئلى 

ت،  ٤ عبِ ما ًضعؾىهه مً مدخىي ٖلمي باألقُاء اإلاألٞى الخدٟحز ًٖ ٍَغ

ً وآز ً ]واإلاهمت باليؿبت لهم. وأقاع ًٍى [ ئلى أن اؾخسضام ج٣ىُت 30ٍغ

ـ جدٟحز الُالب ٖلى ا٦دكاٝ مٗلىماث اإلاىاص  الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخضَع

ض مً صاُٞٗتهم للخٗلم باؾخسضام  الخٗلُمُت مً ػواًا مسخلٟت وجٍؼ

 .الخ٣ىُاث

اصة  [58وجإ٦ض الٛامضي ]        ٖلي أن ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ حٗمل ٖلى ٍػ

[ ئلى أن ج٣ىُت الىا٢٘ 17م. وحكحر اإلاُحري ]صاُٞٗت الخٗلم لضي اإلاخٗل

اإلاٗؼػ زىعة في َغ١ الخٗلُم والخٗلم، وطل٪ لئلم٩اهُاث الهاةلت التي 

ت  َُّ م مؿخمغ للجمُ٘، وج٣ضًم اإلااصة الٗلم
ُّ
غها، ومنها جد٤ُ٣ حٗل جٞى

بك٩ل ًخالءم م٘ حُل الخ٣ىُت، وحشج٘ زُا٫ وئبضإ اإلاخٗلمحن، وػٍاصة 

تهم للخٗلم با َُّ ؾخسضام الخ٣ىُاث، وجىمُت اإلاهاعاث الٗملُت لضحهم، صاٞٗ

٣ًا إلاضي  ٣ت حٗلمهم، مً زال٫ الخٗلم ٞو ومؿاٖضتهم ٖلى الخد٨م في ٍَغ

ت التي  َُّ ٣تهم اإلاًٟلت، ومؿاٖضتهم في حٗلم اإلاىاص الضعاؾ ٍغ اؾدُٗابهم َو

ت  َُّ ال ًم٨ً إلاؿها أو اؾدُٗابها بؿهىلت، ئال مً زال٫ ججغبت خ٣ُ٣

ئلى حؿهُل ٞهم اإلاىايُ٘ اإلا٣ٗضة. و٢ض ٦كٟذ صعاؾت  مباقغة، ئياٞت

ـ الٟٗالت في ئزاعة 59ٖشامىت وال٣اٖىص ] [ ًٖ اؾتراجُجُاث الخضَع

صاُٞٗت الُلبت للخٗلم ٖىض صعاؾت الضعاؾاث الاحخماُٖت جل٪ التي 

ت،  ٘، وألالٗاب التربٍى حٗخمض ٖلى الخ٣ىُاث الخضًشت مشل: جىُٓم اإلاكاَع

ت وعبِ اإلااصة باألخضار  .الجاٍع

 الطريلت وإلاجراءاث. 4

 مىهج الذراصتأ. 

بي الظي ٌٗخمض ٖلى الخهمُم         حؿخسضم الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجٍغ

بُت، ل٩ُىن اؾخسضام ج٣ىُت  خحن الًابُت والخجٍغ بي للمجمٖى الخجٍغ

٣ت الخضَعـ الخ٣لُضًت  ٍغ بُت ٣ِٞ، َو ت الخجٍغ الىا٢٘ اإلاٗؼػ م٘ اإلاجمٖى

ت  الًابُت. وحؿخسضم اإلاىهج الىنٟي في اؾخٗغاى م٘ اإلاجمٖى

 .الضعاؾاث الؿاب٣ت ومىا٢كت الىخاةج التي جىنل ئليها الباخث

 :ئحغاءاث الضعاؾت

 و         
ً
٣ا  م٘ مىهجُت البدث، ؾاعث الضعاؾت الخالُت ٞو

ً
احؿا٢ا

 :للخُىاث الخالُت

مغاحٗت ألاصبُاث الؿاب٣ت الخانت بمخٛحراث الضعاؾت. ووي٘ ئَاع  -

هٓغي لخ٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ و٦ُُٟت الاؾخٟاصة بها في الىا٢٘ التربىي 

 .اإلاٗانغ

خي والتي ؾٝى حٗمل الاؾتراجُجُت ٖلى  - جدضًض مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .جىمُتها لضي الُالب

جدضًض أبٗاص الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث والتي ؾٝى حٗمل  -

 .الُالب ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى جىمُتها لضي

ـ  - جهمُم صلُل مٗلم ًٖ اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي الىخضة الشالشت: "ألاخضار الٗاإلاُت اإلاإزغة  الخاٍع

في الٗالم "اإلا٣غعة ٖلى َالب اله٠ ألاو٫ الشاهىي في الٟهل الضعاس ي 

ىُت باإلامل٨ت الٗغ  بُت ألاو٫ في ٦خاب الضعاؾاث الاحخماُٖت والَى

 .الؿٗىصًت

 :ئٖضاص أصواث ال٣ُاؽ الخانت بالضعاؾت وحكمل -

 (.ازخباع جدهُلي في الىخضة اإلاسخاعة. )ئٖضاص الباخث 

خي. )ئٖضاص الباخث   (.م٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 (.م٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث. )ئٖضاص الباخث 

لخدهُلي، وم٣ُاؽ جُب٤ُ أصواث ال٣ُاؽ التي حكمل الازخباع ا -

خي، وم٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام  مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

بُت والًابُت،  خحن الخجٍغ الخ٣ىُاث، جُب٣ُا ٢بلُا ٖلى جالمُظ اإلاجمٖى

أي ٢بل صعاؾت الىخضة الشالشت مً م٣غع الضعاؾاث الاحخماُٖت 

ىُت لله٠ ألاو٫ الشاهىي، باؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ  والَى

ت للمج ٣ت الخ٣لُضًت للمجمٖى بُت، وباؾخسضام الٍُغ ت الخجٍغ مٖى

 .الًابُت

بُت ٣ِٞ في  - ت الخجٍغ جُب٤ُ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ ٖلى َالب اإلاجمٖى

ىُت  ـ الىخضة الخامؿت مً م٣غع الضعاؾاث الاحخماُٖت والَى جضَع

ت الًابُت ًضعؾىن الىخضة  الب اإلاجمٖى لله٠ ألاو٫ الشاهىي، َو

٣ت الخ٣لُض  .ًتبالٍُغ

جُب٤ُ أصواث ال٣ُاؽ التي حكمل الازخباع الخدهُلي، وم٣ُاؽ  -

خي، وم٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام  الخ٨ٟحر مهاعاث الخاٍع

بُت والًابُت،  خحن الخجٍغ الخ٣ىُاث، جُب٣ُا بٗضًا ٖلى جالمُظ اإلاجمٖى

أي بٗض صعاؾت الىخضة الخامؿت مً م٣غع الضعاؾاث الاحخماُٖت 

ىُت لله٠ ألا  و٫ الشاهىي، باؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ والَى

ت  ٣ت الخ٣لُضًت للمجمٖى بُت، وباؾخسضام الٍُغ ت الخجٍغ للمجمٖى

 .الًابُت

  .عنض هخاةج جُب٤ُ أصواث ال٣ُاؽ وجدلُلها ئخهاةُا -

 .الخغوج بالخىنُاث وج٣ضًم اإلا٣ترخاث الخانت -

 :خطواث جطبيم إجراءاث الذراصت

الضعاؾت والخد٤٣ مً صخت ٞغويها اجبٗذ  لئلحابت ٖلى حؿاؤالث       

 :ؤلاحغاءاث الخالُت

 
ً
 :ازخُاع اإلادخىي الٗلمي -أوال

جم ازخُاع الىخضة الشالشت: "ألاخضار الٗاإلاُت اإلاإزغة في الٗالم " اإلا٣غعة  

ٖلى َالب اله٠ ألاو٫ الشاهىي مً ٦خاب الضعاؾاث الاحخماُٖت 

ىُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في الٟ هل الضعاس ي ألاو٫ للٗام والَى

 .م2017 –م2016الضعاس ي 
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ً
 :ئٖضاص صلُل اإلاٗلم -زاهُا

ـ الىخضة، وجًمً   :جم ئٖضاص صلُل لِؿترقض به اإلاٗلم ٖىض جضَع

م٣ضمت: جًمىذ م٣ضمت الضلُل جىيُذ الهضٝ مً اؾخسضام الضلُل،  -

وبٌٗ ؤلاعقاصاث الٗامت للمٗلم خى٫ ٦ُُٟت جىُٟظ الاؾتراجُجُت 

 .اإلا٣ترخت

 .الاهضاٝ الٗامت للىخضة -

اث اإلادخىي: بما ًخ٤ٟ والخُت ً - ـ مىيٖى ىي٘ زُت ػمىُت لخضَع

ـ جل٪  الؼمىُت اإلادضصة مً ٢بل وػاعة التربُت والخٗلُم لخضَع

اث   .اإلاىيٖى

جسُُِ صعوؽ اإلادخىي: جم جىُٓم صعوؽ اإلادخىي َب٣ا الؾخسضام  -

الىا٢٘ اإلاٗؼػ. بدُث ج٣ىُت ال٨خاب الخٟاٖلي ٦أخض جُب٣ُاث ج٣ىُت 

ًخًمً ٧ل صعؽ الٗىىان، ألاهضاٝ ؤلاحغاةُت، اإلاٟاهُم اإلاخًمىت، 

م الضعؽ  .اإلاىاص والىؾاةل الخٗلُمُت، والاؾتراجُجُت اإلا٣ترخت، ج٣ٍى

ت   وللخأ٦ض مً نض١ الضلُل ٢ام الباخشان بٗغى الضلُل ٖلى مجمٖى

والخٗضًالث مً الؿاصة اإلاد٨محن والخبراء، أقاعوا ببٌٗ الا٢تراخاث 

 .التي جم ئحغاؤها لُهبذ في نىعجه النهاةُت

 
ً
 :ئٖضاص أصواث ال٣ُاؽ الخانت بالضعاؾت -زالشا

 :مغ ئٖضاص الازخباع بالخُىاث الخالُت :الازخباع الخدهُلي - أ

جدضًض الهضٝ مً الازخباع: جم ئٖضاص ازخباع جدهُلي في الىخضة  •

ٗالم" اإلا٣غعة ٖلى َالب اله٠ الشالشت " ألاخضار الٗاإلاُت اإلاإزغة في ال

ىُت باإلامل٨ت  ألاو٫ الشاهىي مً ٦خاب الضعاؾاث الاحخماُٖت والَى

الٗغبُت الؿٗىصًت في الٟهل الضعاس ي ألاو٫، بهضٝ ٢ُاؽ جدهُلهم في 

اث )الٟهم م( بٗض اؾخسضام ج٣ىُت  -الخدلُل -الخُب٤ُ  -مؿخٍى الخ٣ٍى

  الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخضَعـ

إل ٖلى الٗض • ًض مً ألاصبُاث والضعاؾاث والبدىر التي اهخمذ الَا

غ ] ـ مشل صعاؾت قاٍع [ 9باؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في الخضَع

خاؽ و٧امبىؽ ] [ وصعاؾت 11[ وصعاؾت ؾىماصًى وعامبلى ]10وصعاؾت ٍٞغ

ً ]12] قحن وحؿاي ً وآزٍغ حرا وأزغون  [13[ وصعاؾت ًٍى وصعاؾت باٍع

 [16[ وصعاؾت ُٖاعة و٦يؿاعة ]15] [ وصعاؾت أهضعؾىن ولحرو٦بِـ14]

 ].17] وصعاؾت اإلاُحري 

جدضًض هٕى أؾئلت الازخباع: جم ازخُاع هٕى ألاؾئلت )الازخُاع مً  •

اث 40مخٗضص( ًخ٩ىن مً )  ل٣ُاؽ جدهُل الُالب في اإلاؿخٍى
ً
( ؾإالا

( صعحت، والىػن 40اإلادضصة، والضعحت النهاةُت لالزخباع الخدهُلي )

اث الا   :زخباع ًىضخه الجضو٫ الخالياليؿبي إلاؿخٍى

 1 جذول 

 مواصفاث الاختبار التدصيلي

 الوزن اليضبي الذرجت اليليت عذد ألاصئلت أركام ألاصئلت مضتوياث الاختبار

 %25 10 10 10-1 الٟهم

 %25 10 10 20 -11 الخُب٤ُ

 %25 10 10 30-21 الخدلُل

م  %25 10 10 17-31 الخ٣ٍى

 %100 40 40 40 اإلاجمٕى

 مً مجمىٖت ٖلى اإلابضةُت الهىعة ٖغى جم: وزباجه الازخباع نض١ •

 الظاحي الهض١ خؿاب زم، اإلاُلىبت الخٗضًالث أحغاء وجم اإلاد٨محن،

 الخجؼةت باؾخسضام الازخباع زباث مٗامل خؿاب زم ،(0.93) لالزخباع

 (.0.82) الشباث مٗامل و٧ان الىهُٟت

 ( 40) مً النهاةُت نىعجه في الازخباع ج٩ىن : النهاةُت الهىعة
ً
 ؾإالا

اث ٖلى الاؾئلت وػٖذ و٢ض ؾإا٫، ل٩ل صعحت ٌُٗى بدُث  اإلاؿخٍى

 ؤلاحابت ػمً خؿاب وجم مؿخىي، ل٩ل اليؿبي الىػن خؿب الاعبٗت

 (.ص٣ُ٢ت 50) صعاؾُت بدهت ٖلُه

خي الخ٨ٟحر مهاعاث م٣ُاؽ - ب  :الخاٍع

 :الخالُت بالخُىاث اإلا٣ُاؽ ئٖضاص مغ

 مهاعاث ٢ُاؽ ئلى اإلا٣ُاؽ هظا حهضٝ: الازخباع مً الهضٝ جدضًض

خي الخ٨ٟحر  مهاعة: وهي مهاعاث زمـ ٖلى ال٣ُاؽ ا٢خهغ و٢ض، الخاٍع

سُت الىهىم ٢غاءة خي الخدلُل مهاعة، الخاٍع  الؼمنى الخ٨ٟحر مهاعة، الخاٍع

خي الخضر في واإلا٩اوي خي الخدلُل مهاعة، الخاٍع  الخ٣ص ي مهاعة، الخاٍع

خي  .اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام بٗض" الخٗلُم ج٣ىُاث باؾخسضام الخاٍع

إل  اهخمذ التي والبدىر والضعاؾاث ألاصبُاث مً الٗضًض ٖلى الَا

: مشل الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى وأزغه اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام باؾخسضام

غ صعاؾت خاؽ وصعاؾت ،[60] قاٍع  ؾىماصًى وصعاؾت، [10] و٧امبىؽ ٍٞغ

جر العؾً وصعاؾت[ 12] وحؿاي قً وصعاؾت[ 11] وعامبلى  وبٚى

حرا وصعاؾت[ 18] وبغ٦ؿضا وبىحكىلؼ  اإلاُحري  وصعاؾت[ 14] وأزغون باٍع

خي الخ٨ٟحر مهاعاث جىاولذ التى والضعاؾاث [.17]  صعاؾت: مشل الخاٍع

٠ خ٨غ وصعاؾت[ 8] ماعجىعٍال وصعاؾت[ 7] وأٞحري  حٍغ  وصعاؾت[39] ٍو

 ومكغوٕ[ 48] الخُل ابا وصعاؾت[ 49] أوؾ٪ وصعاؾت[ 45] الؼهغاوي

سُت الجمُٗت ٨ُت الخاٍع  الٗاج٩ي وصعاؾت[ 51] بغقي وصعاؾت[ 46] ألامٍغ

ُي وصعاؾت[ 50] وؾلُمان  ].52] ال٨ٍغ

 : اإلا٣ُاؽ أؾئلت هٕى جدضًض

 مً مهاعة ٧ل ٢ُاؽ جد٤٣ التي الازخباع أؾئلت بهُاٚت الباخث ٢ام     

 لالزخباع النهاةُت والضعحت اإلاهاعة َبُٗت م٘ ًدىاؾب بما اإلا٣ُاؽ مهاعاث

اث اليؿبي والىػن صعحت،(50) الخدهُلي  ًىضخه الازخباع إلاؿخٍى

 :الخالي الجضو٫ 
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 2 جذول 

 التاريخي التفىير مهاراث ملياش مواصفاث

 الوزن اليضبي الذرجت اليليت عذد الاصئلت مهاراث امللياش

سُت  %20 10 2 مهاعة ٢غاءة الىهىم الخاٍع

خي  %20 10 2 مهاعة الخدلُل الخاٍع

خي  %20 10 2 مهاعة الخ٨ٟحر الؼمنى واإلا٩اوي في الخضر الخاٍع

خي  %20 10 2 مهاعة الخدلُل الخاٍع

خي   %20 10 2 باؾخسضام ج٣ىُاث الخٗلُممهاعة الخ٣ص ي الخاٍع

 %100 50 10 اإلاجمٕى

ت مً  نض١ الازخباع وزباجه: جم ٖغى الهىعة اإلابضةُت ٖلى مجمٖى

اإلاد٨محن، وئحغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت، زم خؿاب الهض١ الظاحي 

الخجؼةت ( زم، خؿاب مٗامل زباث الازخباع باؾخسضام 0.91لالزخباع )

 (.0.85الىهُٟت و٧ان مٗامل الشباث )

الهىعة النهاةُت: ج٩ىن اإلا٣ُاؽ في نىعجه النهاةُت مً زمؿت أ٢ؿام  •

عةِؿُت للمهاعاث الخمـ، وجدضًض اإلاُلىب في ٧ل ٢ؿم، وجم جدضًض 

 (.ص٣ُ٢ت 50ػمً ؤلاحابت ٖلُه )

 : اٖضاص م٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث - ث

م٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث بالخُىاث مغ ئٖضاص 

 :الخالُت

جدضًض الهضٝ مً اإلا٣ُاؽ: حهضٝ اإلا٣ُاؽ ئلى ٢ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم  •

باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي َالب اله٠ ألاو٫ الشاهىي، و٢ض ا٢خهغ ٖلى 

أبٗاص هي: الضاُٞٗت الظاجُت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث، وهٓغة  تزالز

 لخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث، و٢ُمت الخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاثالُالب ل

 .للُالب 

إل ٖلى الٗضًض مً ألاصبُاث والضعاؾاث والبدىر التي اهخمذ  • الَا

[ صعاؾت هٟىحر 61بدىمُت الضاُٞٗت للخٗلم مشل: صعاؾت بغو٧اث وصع٦حن ]

[ 59وال٣اٖىص ] [ وصعاؾت ٖشامىت63[ وصعاؾت هؿُاو وأزغون ]62]

٨مان ] ٨مان ]64وصعاؾت حلحن وبٍغ  [ وصعاؾت جؼن 65[ وصعاؾت حلحن وبٍغ

 ].17] [ وصعاؾت اإلاُحري 67[ وصعاؾت نالح ]1[ وصعاؾت الؿُض ]66]

جدضًض هٕى أؾئلت اإلا٣ُاؽ: ٢ام الباخث بهُاٚت أؾئلت اإلا٣ُاؽ التي  •

س ي في واجب٘ الخ٣ضًغ الخما جد٤٣ ٢ُاؽ ٧ل بٗض مً أبٗاص اإلا٣ُاؽ،

 –مترصص  -مىا٤ٞ  - )مىا٤ٞ بضعحت ٦بحرة الاحابت ٖلى ٖباعاث اإلا٣ُاؽ

 (.ٚحر مىا٤ٞ بضعحت ٦بحرة –ٚحر مىا٤ٞ 

ت مً  • نض١ اإلا٣ُاؽ وزباجه: جم ٖغى الهىعة اإلابضةُت ٖلى مجمٖى

اإلاد٨محن وجم أحغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت. زم خؿاب الهض١ الظاحي 

اث للم٣ُاؽ باؾخسضام الخجؼةت ( زم خؿاب مٗامل زب0994للم٣ُاؽ )

 (.0.85الىهُٟت و٧ان مٗامل الشباث )

 3جذول 

 مواصفاث ملياش الذافعيت للتعلم باصتخذام التلىياث

 الوزن اليضبي الذرجت اليليت املدور  م

 %339333 50 الضاُٞٗت الظاجُت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث 1

 %339333 10 الُالب للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاثهٓغة  2

 %339333 10 ٢ُمت الخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث للُالب 3

 %100 30 اإلاجمٕى

 أ٢ؿام زالر مً النهاةُت نىعجه في اإلا٣ُاؽ ج٩ىن : النهاةُت الهىعة •

 ٖلُه ؤلاحابت ػمً وخؿاب ٢ؿم، ٧ل في اإلاُلىب جدضًض وجم عةِؿت،

 (.ص٣ُ٢ت 50) صعاؾُت بدهت

بي الخهمُم  :للضعاؾت الخجٍغ

 جالمُظ وهم، الضعاؾت ُٖىت بازخُاع الباخث ٢ام: الضعاؾت ُٖىت ازخُاع

ت اإلاضاعؽ ئخضي مً ٞهلحن ت) الشاهٍى  الضواصمي بمداٞٓت( هجض زاهٍى

اى بمى٣ُت  مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫  وجم الؿٗىصًت، الٗغبُت باإلامل٨ت الٍغ

 .بها البدث جُب٤ُ ٖلى اإلاضعؾت

ت بُت اإلاجمٖى ضعؾىن  أ/1 ٞهل َالب وهم: الخجٍغ "  الشالشت الىخضة ٍو

 اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت باؾخسضام" الٗالم في اإلاإزغة الٗاإلاُت ألاخضار

ـ ٣ًىم وؾٝى ت بالخضَع بُت للمجمٖى ؼ ٖبض الٟهل مٗلم الخجٍغ  الٍٗؼ

 ٦ُُٟت لخىيُذ مٗه؛ والجلىؽ، اإلاٗلم صلُل ئُٖاءه بٗض الٗجزي  مدمض

 .طهىه في ًضوع  اؾخٟؿاع أي ٖلى وؤلاحابت اإلاٗلم، صلُل اؾخسضام

ت  ًضعؾىن  الظًً وهم ب/ 1 ٞهل َالب وهم: الًابُت اإلاجمٖى

٣ت باؾخسضام" الٗالم في اإلاإزغة الٗاإلاُت ألاخضار" الشالشت الىخضة  ٍَغ

ـ  ألاؾلىب خؿب الٟهل مٗلم لها ًضعؽ وؾٝى ،.الٗاصًت الخضَع

ـ في ٌؿخسضم الظي اإلاٗخاص  .الخضَع

 :ال٣ُاؽ ألصواث ال٣بلي الخُب٤ُ

اث بحن الخجاوـ لخؿاب   :ألاو٫  الٟغى نُاٚت جم اإلاجمٖى

 مخىؾُي بحن ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال"  :ألاو٫  الٟغى

ت َالب صعحاث بُت اإلاجمٖى   صعؾذ التي الخجٍغ
ً
٣ا  الىا٢٘ لخ٣ىُت ٞو

ت َالب وصعحاث اإلاٗؼػ  ٣ا صعؾذ التي الًابُت اإلاجمٖى ٣ت ٞو  للٍُغ

 الخ٨ٟحر مهاعاث وم٣ُاؽ الخدهُلي لالزخباع ال٣بلي الخُب٤ُ في الٗاصًت

خي  مً وللخأ٦ض"  الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت وم٣ُاؽ الخاٍع

 الخ٨ٟحر مهاعاث وم٣ُاؽ، الخدهُلي الازخباع جُب٤ُ جم الٟغى صخت

خي  َالب ٖلى الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت وم٣ُاؽ، الخاٍع

ت بُت، اإلاجمٖى ت الخجٍغ   الًابُت واإلاجمٖى
ً
  جُب٣ُا

ً
 ألاخض أًام في ٢بلُا

 ال٣بلي الخُب٤ُ صعحاث عنض وجم .م14/11/2016-13 وألازىحن

خحن ج٩اٞإ مً للخد٤٣ لها ؤلاخهاةُت واإلاٗالجت  خُث مً اإلاجمٖى

س غــــوالخ٨ُٟ لـــالخدهُ لــــجدهُ   سضامــــباؾخ مــــللخٗل تــــضاُٞٗــوال ي،ـــالخاٍع
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 .الخ٣ىُاث

 4 جذول 

 اللياش ألدواث اللبلي التطبيم لذرجاث( ث) وكيم املعياريت والاهدرافاث الخضابيت املتوصطاث

 داللتها 0,1,كيمت )ث( عىذ مضتوى  املجموعت الضابطت املجموعت التجريبيت الذرجت داةألا 

 ع م ع م

 ٚحر صالت 1988 6970 13975 6975 13915 40 الازخباع الخدهُلي

خي  ٚحر صالت 1965 7910 13988 7975 13915 50 م٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 ٚحر صالت 1995 15938 45922 15914 45933 150 م٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث

 :الؿاب٤ الجضو٫  مً ًخضح

  صا٫ ٞغ١  وحىص ٖضم      
ً
 جالمُظ صعحاث مخىؾُي بحن ئخهاةُا

ت بُت، اإلاجمٖى ت وجالمُظ الخجٍغ  الازخباع جُب٤ُ في الًابُت اإلاجمٖى

خي الخ٨ٟحر مهاعاث وم٣ُاؽ الخدهُلي،  للخٗلم الضاُٞٗت وم٣ُاؽ، الخاٍع

 ججاوـ ٖلى ًض٫ وهظا ال٣بلي، الخُب٤ُ في الخ٣ىُاث باؾخسضام

خحن  .ألاو٫  الٟغى ٢بى٫  جم وبظل٪، اإلاجمٖى

ـ تي الخضَع  :الضعاؾت إلاجمٖى

ـ ٢ام       تي بالخضَع  جضَعـ وبضء الٟهل، مٗلمي البدث إلاجمٖى

 واؾخٛغ١ ، 16/11/2016 الشالزاء ًىم الىػاعة زُت خؿب الىخضة

ـ  لخضَعـ الؼمىُت اإلاضة ج٩ىن  أن الباخث عاعى و٢ض قهغ، الخضَع

 جضَعـ مً الاهتهاء وجم الىػاعة، أ٢غتها التي الؼمىُت اإلاضة هي الىخضة

خحن الىخضة بِخحن للمجمٖى  .م15/12/2016 الخمِـ ًىم الخجٍغ

 :ال٣ُاؽ ألصواث البٗضي الخُب٤ُ

خحن الىخضة جضَعـ مً الاهتهاء بٗض       بُت للمجمٖى  والًابُت الخجٍغ

خي، الخ٨ٟحر مهاعاث وم٣ُاؽ الخدهُلي، الازخباع جُب٤ُ جم  الخاٍع

  الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت وم٣ُاؽ
ً
  جُب٣ُا

ً
 ُٖىت ٖلى بٗضًا

خحن، م19/12/2016-18والازىحن الاخض ًىم هظا وجم الضعاؾت،  للمجمٖى

 .بها البدث جُب٤ُ جم بأهه اإلاضعؾت مً ئٞاصة ٖلى الخهى٫  وجم

 الىتائج. 5

 
ً
 :الخدهُلي الازخباع جُب٤ُ هخاةج: أوال

 في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام ٞاٖلُت ما: الشاوي الؿإا٫ لئلحابت      

ـ ش جضَع  لضي الخدهُل جىمُت ٖلى الشاهىي  ألاو٫  لله٠ الخاٍع

 والشالث الشاوي الٟغى نُاٚت جم الؿإا٫ هظا ٖلى ولئلحابت الُالب؟

 .والغاب٘

 :الشاوي الٟغى

 َالب صعحاث مخىؾُي بحن ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض" 

ت بُت اإلاجمٖى   صعؾذ التي الخجٍغ
ً
٣ا  الخُب٤ُ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ لخ٣ىُت ٞو

 ،" البٗضي الخُب٤ُ لهالح الخدهُلي لالزخباع البٗضي والخُب٤ُ ال٣بلي

 في مىضح هى ٦ما( ث) و٢ُمت وخؿاب الٟغى صخت مً الخأ٦ض وجم

 :الخالي الجضو٫ 

 5 جذول 

 التطبيم في ودرجاتهم اللبلي التطبيم في التجريبيت املجموعت طالب درجاث متوصطي بين للفروق( ث) وكيمت املعياري  والاهدراف الخضابي املتوصط ًوضح

 التدصيلي لالختبار البعذي

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت التجريبيت

 0901صالت ٖىض مؿخىي  11979 7975 13915 36 الخُب٤ُ ال٣بلي

 9966 37925 36 الخُب٤ُ البٗضي

ت َالب جٟى١  ئلى الؿاب٤ الجضو٫  هخاةج حكحر       بُت اإلاجمٖى  الخجٍغ

 .الشاوي الٟغى ٢بى٫  جم وبظل٪، الخدهُلي لالزخباع البٗضي الخُب٤ُ في

 مخىؾُي بحن ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض " :الشالث الٟغى

ت َالب صعحاث بُت اإلاجمٖى   صعؾذ التي الخجٍغ
ً
٣ا  الىا٢٘ لخ٣ىُت ٞو

ت َالب وصعحاث اإلاٗؼػ    صعؾذ التي الًابُت اإلاجمٖى
ً
٣ا ٣ت ٞو  للٍُغ

ت جالمُظ لهالح الخدهُلي لالزخباع البٗضي الخُب٤ُ في الٗاصًت  اإلاجمٖى

بُت  هى ٦ما( ث) و٢ُمت وخؿاب الٟغى صخت مً الخأ٦ض وجم . "الخجٍغ

 :الخالي الجضو٫  في مىضح

 6 جذول 

 التطبيم في الضابطت املجموعت طالب ودرجاث التجريبيت املجموعت طالب درجاث متوصطي بين للفروق( ث) وكيمت املعياري  والاهدراف الخضابي املتوصط

 التدصيلي لالختبار البعذي

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت

بُت  0901صالت ٖىض مؿخىي  8974 9966 37925 36 الخجٍغ

 6926 26913 36 الًابُت

ت َالب جٟى١  ئلى الؿاب٤ الجضو٫  هخاةج حكحر       بُت اإلاجمٖى  الخجٍغ

ت َالب ٖلى  ٢بى٫  جم وبظل٪، الخدهُلي الازخباع في الًابُت اإلاجمٖى

 .الشالث الٟغى

 الخدهُل جىمُت في ٦بحر جأزحر لها اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت" :الغاب٘ الٟغى

ت َالب لضي بُت اإلاجمٖى  للىخاةج ؤلاخهاةُت الضاللت مٟهىم ئن"  الخجٍغ

 حجم ًٖ الىٓغ بهٝغ الىخاةج في جًٗها التي الش٣ت مضي ٖلى ًغ٦ؼ

 أو الٟغ١  ٖلى الخأزحر حجم مٟهىم ًغ٦ؼ بِىما الاعجباٍ، حجم أو الٟغ١ 

خدضص الىخاةج، في الش٣ت مضي ًٖ الىٓغ بهٝغ الاعجباٍ حجم  حجم ٍو

  ٧ان ئطا وما الخأزحر
ً
  أو نٛحرا

ً
  أو مخىؾُا

ً
 ].69] ٦بحرا
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 7 جذول 

 التأثير حجم مضتوياث لتدذًذ امللترح املرجعي الجذول 

 هبير متوصط صغير حجم التأثير

 (٢ُمت )
0.01 0.06 0.14 

 0.20 0.50 0.80 (٢dُمت )

 :الخالُت( ) اًخا مغب٘ مٗاصلت الباخث اؾخسضام

 
 باؾخسضام (d) الخأزحر حجم ٢ُمت خؿاب ًم٨ً اًخا مغب٘ ٢ُمت ومً

 :الخالُت اإلاٗاصلت

 

 لُٗيخحن مغجبُحن ٚحر مخىؾُحن بحن الٟغو١ لضاللت" ث" ٢ُمت مغب٘ 

خحن  .ألاٞغاص ٖضص في مدؿاٍو

ت صعحاث  df الخٍغ

 اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام) اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر جأزحر حجم ولخدضًض       

ـ في ش جضَع  مغب٘ ٢ُمت خؿاب جم (الخدهُل) الخاب٘ اإلاخٛحر في( الخاٍع

 :الخالي بالجضو٫  مىضح هى ٦ما لها اإلا٣ابلت d و٢ُمت   ًخائ

 

 8 جذول 

 جأثير حجم وملذار لها امللابلت d وكيمت   كيمت

 حجم التأثير " dكيمت "  "كيمت " كيمت "ث" املتغير التابع املتغير املضتلل املجموعت

بُت ش الخجٍغ ـ الخاٍع  ٦بحر 5945 0994 11979 الخدهُل اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ما ًلي: أن حجم جأزحر اؾخسضام ج٣ىُت       

ت  ش في جىمُت الخدهُل لُالب اإلاجمٖى ـ الخاٍع الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 ألن ٢ُمت )
ً
بُت ٦بحر، هٓغا م٨ً جٟؿحر هٟـ 0.8( أ٦بر مً )dالخجٍغ (، ٍو

%( مً الخباًً ال٨لي للمخٛحر الخاب٘ 94الىدُجت ٖلى أؾاؽ أن )

"الخدهُل" ًغح٘ ئلى جأزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل " اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ 

ش " عقضي ٞام  ـ الخاٍع وبظل٪ ٩ًىن الباخث ٢ض  [69]اإلاٗؼػ في جضَع

 جد٤٣ مً صخت الٟغى الغاب٘.

ش  ولخؿاب ٞاٖلُت        ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 في جىمُت الخدهُل اؾخسضم الباخث مٗاصلت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥

[68] .

 9جذول 

 لالختبار التدصيلي ووضبت الىضب املعذل لبالنمتوصط درجاث طالب املجموعت التجريبيت واملجموعت الضابطت في التطبيلين اللبلي والبعذي 

 متوصط الذرجاث املجموعت

 
 
 كبليا

 
 
النهاًت العظمى  متوصط الذرجاث بعذًا

 لالختبار

 الذاللت وضبت الىضب املعذل

بُت  م٣بى٫ أو ٞاٖل 198 40 37925 13915 الخجٍغ

 ٚحر م٣بى٫ أو ٚحر ٞاٖل 097 26913 13975 الًابُت

( 198ًخضح مً الجضو٫ الؿاب٤ أن وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥ )       

بُت وهظه اليؿبت ج٣٘ في اإلاضي الظي خضصه  ت الخجٍغ باليؿبت للمجمٖى

(، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن اؾخسضام ج٣ىُت 2-192) بال٥ وهى مً

ٖلى صعحت ٖالُت مً  الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الىخضة اإلاسخاعة ٧ان

بُت في هظه الٟاٖلُت باليؿبت للخدهُل  ت الخجٍغ لُالب اإلاجمٖى

ت 097الضعاؾت. بِىما وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥ ) ( باليؿبت للمجمٖى

-192) الًابُت وهظه اليؿبت ال ج٣٘ في اإلاضي الظي خضصه بال٥ وهى مً

٣ت الخ٣لُضًت ف2 ي جضَعـ (، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن اؾخسضام الٍُغ

الىخضة اإلاسخاعة لِؿذ ٖلى صعحت ٖالُت مً الٟاٖلُت باليؿبت لخىمُت 

ت الًابُت.  الخدهُل لُالب اإلاجمٖى

خي:  زاهُا: هخاةج جُب٤ُ م٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

لئلحابت الؿإا٫ الشالث: ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في  

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ٖلى ج ـ الخاٍع خي جضَع ىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ولئلحابت ٖلى هظا الؿإا٫ جم نُاٚت الٟغى الخامـ  لضي الُالب؟

 والؿاصؽ والؿاب٘.

"جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي  الٟغى الخامـ:

 لخ٣ىُت الىا٢٘ 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ صعحاث َالب اإلاجمٖى

البٗضي إلا٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر اإلاٗؼػ في الخُب٤ُ ال٣بلي والخُب٤ُ 

خي لهالح الخُب٤ُ البٗضي "، وجم الخأ٦ض مً صخت الٟغى  الخاٍع

 وخؿاب و٢ُمت )ث( ٦ما هى مىضح في الجضو٫ الخالي:

 ,1جذول 

التجريبيت في التطبيم اللبلي ودرجاتهم في التطبيم البعذي  املتوصط الخضابي والاهدراف املعياري وكيمت )ث( للفروق بين متوصطي درجاث طالب املجموعت

 مللياش مهاراث التفىير التاريخي

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت التجريبيت

 0901صالت ٖىض مؿخىي  11955 8947 13915 36 الخُب٤ُ ال٣بلي

 10986 48915 36 الخُب٤ُ البٗضي
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بُت          ت الخجٍغ حكحر هخاةج الجضو٫ الؿاب٤ ئلى جٟى١ َالب اإلاجمٖى

خي، وبظل٪ جم ٢بى٫  في الخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 . الٟغى الخامـ

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي "  :الٟغى الؿاصؽ

 لخ٣ىُت الىا٢٘ 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ صعحاث َالب اإلاجمٖى

٣ت  ٣ا للٍُغ ت الًابُت التي صعؾذ ٞو اإلاٗؼػ وصعحاث َالب اإلاجمٖى

خي لهالح  الٗاصًت في الخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

بُت. "،وجم ال ت الخجٍغ خأ٦ض مً صخت الٟغى وخؿاب جالمُظ اإلاجمٖى

  :و٢ُمت )ث(

 11جذول 

التطبيم املتوصط الخضابي والاهدراف املعياري وكيمت )ث( للفروق بين متوصطي درجاث طالب املجموعت التجريبيت ودرجاث طالب املجموعت الضابطت في 

 البعذي مللياش مهاراث التفىير التاريخي

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت

بُت  0901صالت ٖىض مؿخىي  8975 8947 48915 36 الخجٍغ

 6966 29919 36 الًابُت

بُت         ت الخجٍغ حكحر هخاةج الجضو٫ الؿاب٤ ئلى جٟى١ َالب اإلاجمٖى

خي،  ت الًابُت في م٣ُاؽ مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع ٖلى َالب اإلاجمٖى

 وبظل٪ جم ٢بى٫ الٟغى الؿاصؽ.

 الٟغى الؿاب٘: 

خي لضي        "ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها جأزحر ٦بحر في جىمُت الخ٨ٟحر الخاٍع

بُ ت الخجٍغ ئن مٟهىم الضاللت ؤلاخهاةُت للىخاةج ًغ٦ؼ  ت "َالب اإلاجمٖى

ٖلى مضي الش٣ت التي جًٗها في الىخاةج بهٝغ الىٓغ ًٖ حجم الٟغ١ أو 

حجم الاعجباٍ، بِىما ًغ٦ؼ مٟهىم حجم الخأزحر ٖلى الٟغ١ أو حجم 

خدضص حجم الخأزحر  الاعجباٍ بهٝغ الىٓغ ًٖ مضي الش٣ت في الىخاةج، ٍو

 أو مخى 
ً
 َب٣ا الجضو٫ اإلاغحعي اإلا٣ترح وما ئطا ٧ان نٛحرا

ً
 أو ٦بحرا

ً
ؾُا

اث حجم الخأزحر  (.7حضو٫ ) لخدضًض مؿخٍى

( الخالُت: واؾخسضام الباخث مٗاصلت مغب٘ أًخا )

 

( باؾخسضام dومً ٢ُمت مغب٘ اًخا ًم٨ً خؿاب ٢ُمت حجم الخأزحر )

 اإلاٗاصلت الخالُت: 

 

: مغب٘ ٢ُمت "ث" لضاللت الٟغو١ بحن مخىؾُحن ٚحر مغجبُحن 

خحن في ٖضص ألاٞغاص.   لُٗيخحن مدؿاٍو

df .ت  : صعحاث الخٍغ

لخدضًض حجم جأزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل )اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في  

خي(،جم خؿاب ٢ُمت مغب٘  ش( في اإلاخٛحر الخاب٘ )الخ٨ٟحر الخاٍع ـ الخاٍع جضَع

 اًخا

 اإلا٣ابلت لها ٦ما هى مىضح بالجضو٫ الخالي: dت و٢ُم  

 12جذول 

 امللابلت لها وملذار حجم جأثير dوكيمت  كيمت 

 كيمت "ث" املتغير التابع املتغير املضتلل املجموعت
 "كيمت "

 حجم التأثير " dكيمت " 

بُت شاؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في  الخجٍغ ـ الخاٍع خي جضَع  ٦بحر 4965 0995 11955 مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ما ًلي: أن حجم جأزحر اؾخسضام ج٣ىُت       

خي لُالب  ش في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع ـ الخاٍع الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 ألن ٢ُمت )
ً
بُت ٦بحر، هٓغا ت الخجٍغ م٨ً 0.95( أ٦بر مً )dاإلاجمٖى ( ٍو

%( مً الخباًً ال٨لي للمخٛحر 95جٟؿحر هٟـ الىدُجت ٖلى أؾاؽ أن )

خي ا ًغح٘ ئلى جأزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل "لخاب٘ "مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ش" وبظل٪ ٩ًىن الباخث " ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 ٢ض جد٤٣ مً صخت الٟغى الؿاب٘.

ش  ولخؿاب ٞاٖلُت       ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

خي، اؾخسضم الباخث مٗاصلت ال٨ؿب  في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 اإلاٗض٫ لبال٥. 

 13جذول 

 فىير التاريخي ووضبت الىضب املعذل لبالنمتوصط درجاث طالب املجموعت التجريبيت واملجموعت الضابطت في التطبيلين اللبلي والبعذي ملهاراث الت

 متوصط الذرجاث املجموعت

 
 
 كبليا

 
 
 الذاللت وضبت الىضب املعذل النهاًت العظمى لالختبار متوصط الذرجاث بعذًا

بُت  م٣بى٫ أو ٞاٖل 199 50 48915 13915 الخجٍغ

 ٚحر م٣بى٫ أو ٚحر ٞاٖل 098 29919 13988 الًابُت

( 199ًخضح مً الجضو٫ الؿاب٤ أن وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥ )       

بُت وهظه اليؿبت ج٣٘ في اإلاضي الظي خضصه  ت الخجٍغ باليؿبت للمجمٖى

(، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن اؾخسضام ج٣ىُت 2-192) بال٥ وهى مً

الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَعـ الىخضة اإلاسخاعة ٧ان ٖلى صعحت ٖالُت مً 

بُت في  ت الخجٍغ خي لُالب اإلاجمٖى الٟاٖلُت باليؿبت إلاهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

( باليؿبت 098هظه الضعاؾت. بِىما وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥ )

ت الًابُت وهظه اليؿبت ال ج٣٘ في اإلاضي الظي خضصه بال٥  للمجمٖى

٣ت 2-192وهى مً ) (، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن اؾخسضام الٍُغ
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ـ الىخضة اإلاسخاعة لِؿذ ٖلى صعحت ٖالُت مً  الخ٣لُضًت في جضَع

ت  خي لُالب اإلاجمٖى الٟاٖلُت باليؿبت لخىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الخاٍع

 .الًابُت

 :باؾخسضام الخ٣ىُاث ُت للخٗلمزالشا: هخاةج جُب٤ُ م٣ُاؽ الضاٞٗ

لئلحابت ٖلى الؿإا٫ الشالث ما ٞاٖلُت اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘        

ش لله٠ ألاو٫ الشاهىي ٖلى جىمُت الضاُٞٗت  ـ الخاٍع اإلاٗؼػ في جضَع

باؾخسضام الخ٣ىُاث للُالب؟ ولئلحابت ٖلى هظا الؿإا٫ جم  للخٗلم

 نُاٚت الٟغى الشامً والخاؾ٘ والٗاقغ.

 الشامً: الٟغى

"جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي صعحاث َالب  

بُت في الخُب٤ُ ال٣بلي والخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ  ت الخجٍغ اإلاجمٖى

 الخ٣ني لهالح الخُب٤ُ البٗضي" الضاُٞٗت للخٗلم

 14جذول 

للفروق بين متوصطي درجاث طالب املجموعت التجريبيت في التطبيم اللبلي ودرجاتهم في التطبيم البعذي املتوصط الخضابي والاهدراف املعياري وكيمت )ث( 

 مللياش الذافعيت للتعلم باصتخذام التلىياث

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت التجريبيت

 0901صالت ٖىض مؿخىي  14977 15914 45933 36 الخُب٤ُ ال٣بلي

 55975 145956 36 الخُب٤ُ البٗضي

بُت في        ت الخجٍغ حكحر هخاةج الجضو٫ الؿاب٤ ئلى جٟى١ َالب اإلاجمٖى

الخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث وبظل٪ 

 . جم ٢بى٫ الٟغى الشامً

جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُي  " الٟغى الخاؾ٘:

 لخ٣ىُت الىا٢٘ 
ً
٣ا بُت التي صعؾذ ٞو ت الخجٍغ صعحاث َالب اإلاجمٖى

٣ت  ٣ا للٍُغ ت الًابُت التي صعؾذ ٞو اإلاٗؼػ وصعحاث َالب اإلاجمٖى

الٗاصًت في الخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام 

بُت " ت الخجٍغ ، وجم الخأ٦ض مً صخت الخ٣ىُاث لهالح َالب اإلاجمٖى

 :الٟغى وخؿاب و٢ُمت )ث(

 15جذول 

التطبيم املتوصط الخضابي والاهدراف املعياري وكيمت )ث( للفروق بين متوصطي درجاث طالب املجموعت التجريبيت ودرجاث طالب املجموعت الضابطت في 

 التلىياث البعذي مللياش الذافعيت للتعلم باصتخذام

 مضتوى الذاللت كيمت )ث( ع م ن املجموعت

بُت  0901صالت ٖىض مؿخىي  11981 55975 145956 36 الخجٍغ

 21936 66973 36 الًابُت

بُت        ت الخجٍغ حكحر هخاةج الجضو٫ الؿاب٤ ئلى جٟى١ َالب اإلاجمٖى

ت الًابُت في الخُب٤ُ البٗضي إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت  ٖلى َالب اإلاجمٖى

 باؾخسضام الخ٣ىُاث، وبظل٪ جم ٢بى٫ الٟغى الخاؾ٘.للخٗلم 

 ت الضاُٞٗت ـــــي جىمُــٞ ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ لها جأزحر ٦بحر  " الٟغى الٗاقغ:

بُت." للخٗلم ت الخجٍغ خدضص  باؾخسضام الخ٣ىُاث لضي َالب اإلاجمٖى ٍو

 َب٣ا الجضو٫ 
ً
 أو ٦بحرا

ً
 أو مخىؾُا

ً
حجم الخأزحر وما ئطا ٧ان نٛحرا

اث حجم الخأزحر ٦ما هى مىضح في  اإلاغحعي اإلا٣ترح لخدضًض مؿخٍى

 الجضو٫ الخالي:

 16جذول 

 امللابلت لها وملذار حجم جأثير dوكيمت  كيمت 

 حجم التأثير " dكيمت "  "كيمت " كيمت "ث" املتغير التابع املتغير املضتلل املجموعت

بُت ش الخجٍغ ـ الخاٍع  ٦بحر 5995 0997 14977 الخ٣ني الضاُٞٗت للخٗلم اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ما ًلي: أن حجم اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘        

ش في جىمُت الضاُٞٗت للخٗلم ـ الخاٍع باؾخسضام الخ٣ىُاث  اإلاٗؼػ في جضَع

 ألن ٢ُمت )
ً
بُت ٦بحر، هٓغا ت الخجٍغ ( أ٦بر مً dلضي َالب اإلاجمٖى

م٨ً جٟؿحر هٟـ الىدُجت ٖلى أؾاؽ أن )0.97) %( مً الخباًً 97( ٍو

مخٛحر الخاب٘ "الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث" ًغح٘ ئلى ال٨لي لل

ش"  ـ الخاٍع جأزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل "اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

 وبظل٪ ٩ًىن الباخث ٢ض جد٤٣ مً صخت الٟغى الٗاقغ.

ش في  ولخؿاب ٞاٖلُت      ـ الخاٍع اؾخسضام ج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث اؾخسضم الباخث مٗاصلت جىمُت الضاُٞٗت 

 ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥. 

 17جذول 

باصتخذام التلىياث ووضبت الىضب  متوصط درجاث طالب املجموعت التجريبيت واملجموعت الضابطت في التطبيلين اللبلي والبعذي مللياش الذافعيت للتعلم

 املعذل لبالن

 متوصط الذرجاث املجموعت

 
 
 كبليا

 
 
 الذاللت وضبت الىضب املعذل النهاًت العظمى لالختبار متوصط الذرجاث بعذًا

بُت  م٣بى٫ أو ٞاٖل 199 150 145956 45933 الخجٍغ

ٚحر م٣بى٫ أو ٚحر  096 66973 45922 الًابُت

 ٞاٖل
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( 199ًخضح مً الجضو٫ الؿاب٤ أن وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض٫ لبال٥ )      

بُت وهظه اليؿبت ج٣٘ في اإلاضي الظي خضصه  ت الخجٍغ باليؿبت للمجمٖى

(، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن اؾخسضام ج٣ىُت 2-192) بال٥ وهى مً

ش في جضَعـ الىخضة اإلاسخاعة ٧ان ٖلى  ـ الخاٍع الىا٢٘ اإلاٗؼػ في جضَع

لٟاٖلُت باليؿبت الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام الخ٣ىُاث صعحت ٖالُت مً ا

بُت في هظه الضعاؾت. بِىما وؿبت ال٨ؿب  ت الخجٍغ لُالب اإلاجمٖى

ت الًابُت وهظه اليؿبت ال ج٣٘ 096اإلاٗض٫ لبال٥ ) ( باليؿبت للمجمٖى

(، وهظه الىدُجت جض٫ ٖلى أن 2-192في اإلاضي الظي خضصه بال٥ وهى مً)

٣ت الخ٣لُ ـ الىخضة اإلاسخاعة لِؿذ ٖلى اؾخسضام الٍُغ ضًت في جضَع

صعحت ٖالُت مً الٟاٖلُت باليؿبت لخىمُت الضاُٞٗت للخٗلم باؾخسضام 

ت الًابُت.  الخ٣ىُاث لُالب اإلاجمٖى

 تهامىاكشالىتائج . 6

 
ً
 :وجٟؿحرها الخدهُلي الازخباع جُب٤ُ هخاةج مىا٢كت - أوال

 ٖلى الخدهُلي لالزخباع البٗضي بالخُب٤ُ الخانت الىخاةج أزبدذ      

خحن جالمُظ بُت اإلاجمٖى  الىخضة بضعاؾت ٢امىا الظًً والًابُت الخجٍغ

 الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام أن" الٗالم في اإلاإزغة الٗاإلاُت ألاخضار"  الشالشت

ـ في اإلاٗؼػ  م٨ً الخدهُل، جىمُت في هجاخها أزبدذ الىخضة جضَع  ان ٍو

 :أجها ئلى الىدُجت هظه حٗؼي 

ت ومهاصع حٗلُمُت وؾاةل ج٣ضم( 1 ت مخىٖى  ًخ٣ً اإلاخٗلم ججٗل للمٗٞغ

اتها بجمُ٘ اإلاخٗلمت اإلااصة ُت، مؿخٍى خ٤ٟ اإلاٗٞغ  بٌٗ هخاةج م٘ طل٪ ٍو

 وهُضلى قُلخىن  وصعاؾت ،[34] باًىلى صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث

ً وصعاؾت ،[35] ً ًٍى  ].37] قُا وصعاؾت[، 13] وآزٍغ

ت للمخٗلم ج٣ضم( 2  ما ًُب٤ ججٗله ألاوكُت مً مخىىٖت مجمٖى

خ٤ٟ ًخٗلمه، ما اج٣ان ٖلى ٌؿاٖض مما ًخٗلمه؛  بٌٗ هخاةج م٘ طل٪ ٍو

غ صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث  وعامبلى ؾىماصًى وصعاؾت ،[9] قاٍع

ً وصعاؾت ،[11] ً ًٍى  وصعاؾت[ 33] اإلاكهضاوي وصعاؾت[، 30] وآزٍغ

 ].38] الخؿُني وصعاؾت[ 36] و٧ىهخحرو بحرػلىبحز

 واإلاكاع٦ت والٗمل اليكاٍ زال٫ مً بالخٗلم للمخٗلم حؿمذ( 3

 الخدهُل، في أٖلى مؿخىي  جد٤ُ٣ ٖلى ٌؿاٖض ؛مما والاعقاص والخىحُه

خ٤ٟ  قُلخىن  صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ هخاةج م٘ طل٪ ٍو

غ وصعاؾت ،[35] وهُضلى ، [11] وعامبلى ؾىماصًى وصعاؾت[ 9] قاٍع

 ].16] و٦يؿاعة ُٖاعة وصعاؾت

 أوضخذ أجها في الؿاب٣ت الضعاؾاث ًٖ الخالُت الضعاؾت ازخلٟذ( 4

ـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام ٞاٖلُت ش جضَع  جىمُت ٖلى الخاٍع

ىض، الشاهىي  ألاو٫  اله٠ َالب لضي الخدهُل  لم الباخث ٖلم خض ٖو

 .اإلاىيٕى هظا جىاولذ ٖلمُت صعاؾت جىحض

 
ً
خي الخ٨ٟحر مهاعاث م٣ُاؽ جُب٤ُ هخاةج مىا٢كت: زاهُا  :وجٟؿحرها الخاٍع

 الخ٨ٟحر مهاعاث إلا٣ُاؽ البٗضي بالخُب٤ُ الخانت الىخاةج أزبدذ       

خي خحن َالب ٖلى الخاٍع بُت اإلاجمٖى  اؾخسضام أن والًابُت الخجٍغ

ـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت  مهاعاث جىمُت في هجاخها أزبدذ الىخضة جضَع

خي الخ٨ٟحر م٨ً للُالب، الخاٍع  :أجها ئلى الىدُجت هظه حٗؼي  ان ٍو

 ألاخضار خى٫  اإلاسخلٟت آلاعاء ٖلى للخٗٝغ الٟغنت للمخٗلم جدُذ( 1

سُت، سُت وألاصلت الخاٍع خي الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى ٌؿاٖض ؛مما الخاٍع ، الخاٍع

خٟ ــبٗ جـــهخاة ٘ــــم طل٪ ٤ــٍو   الجمُٗت مكغوٕ: مشل تـالؿاب٣ اثــضعاؾــال ٌـ

سُت ٨ُت الخاٍع  ].17] اإلاُحري  وصعاؾت [،46] ألامٍغ

سُت؛ والبراهحن الاصلت، يىء في آلاعاء ٣ًُم اإلاخٗلم ججٗل(2  مما الخاٍع

خي، الخ٨ٟحر مهاعاث جىمُت ٖلى ٌؿاٖضه خ٤ٟ الخاٍع  هخاةج م٘ طل٪ ٍو

 الٗاج٩ي وصعاؾت ،[24] ًىِذ صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ

 ].50] وؾلُمان

 اإلاىا٠٢ في الٗلمُت اإلااصة م٘ للخٟاٖل للمخٗلم الٟغنت جدُذ( 3

غى الخٗلُمُت،  والاهضماج عأًه، وابضاء والاؾخ٣اللُت،، ألا٩ٞاع ٖو

 الخ٨ٟحر مهاعاث جىمُت ٖلى ٌؿاٖض ؛مما الخٗلم ٖملُه في اليكِ

خي خ٤ٟ، الخاٍع  صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ هخاةج م٘ طل٪ ٍو

ُي وصعاؾت [42] وأزغون ماؾىن   ].52] ال٨ٍغ

 ألاخضار خى٫  اإلاسخلٟت آلاعاء ٖلى للخٗٝغ الٟغنت للمخٗلم جدُذ( 4

سُت، سُت وألاصلت الخاٍع  الخ٨ٟحر مهاعاث جىمُت ٖلى ٌؿاٖض ؛مما الخاٍع

خي، خ٤ٟ الخاٍع  صعاؾت: مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ هخاةج م٘ طل٪ ٍو

 ].15] ولحرو٦بِـ أهضعؾىن  وصعاؾت ،[41] مهُٟى

 أوضخذ أجها في الؿاب٣ت الضعاؾاث ًٖ الخالُت الضعاؾت ازخلٟذ( 5

ـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام ٞاٖلُت ش جضَع  جىمُت ٖلى الخاٍع

خي الخ٨ٟحر مهاعاث ىض الشاهىي، ألاو٫  اله٠ َالب لضي الخاٍع  خض ٖو

 .اإلاىيٕى هظا جىاولذ ٖلمُت صعاؾت جىحض لم الباخث ٖلم

 باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت م٣ُاؽ جُب٤ُ هخاةج مىا٢كت: زالشا

 إلا٣ُاؽ البٗضي بالخُب٤ُ الخانت الىخاةج أزبدذ: وجٟؿحرها الخ٣ىُاث

خحن َالب ٖلى الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت بُت اإلاجمٖى  الخجٍغ

 جىمُت في هجاخها أزبدذ اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام أن والًابُت

م٨ً لُالب،ل الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت  هظه حٗؼي  ان ٍو

 :أجها ئلى الىدُجت

 للمٗلىمت والخىنل، والا٦دكاٝ للبدث الٟغنت للمخٗلم جدُذ( 1

ض مما بىٟؿه؛ خ٤ٟ الخ٣ىُاث، باؾخسضام للخٗلم صاُٞٗخه مً ًٍؼ  طل٪ ٍو

غ صعاؾت مشل الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ هخاةج م٘ ً وصعاؾت[ 9] قاٍع  ًٍى

ً  ].17] اإلاُحري  وصعاؾت[ 58] الٛامضي وصعاؾت[ 13] وآزٍغ

 أوضخذ أجها في الؿاب٣ت الضعاؾاث ًٖ الخالُت الضعاؾت ازخلٟذ( 2

ـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام ٞاٖلُت ش جضَع  جىمُت ٖلى الخاٍع

، الشاهىي  ألاو٫  اله٠ لُالب الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم الضاُٞٗت

ىض  .اإلاىيٕى هظا جىاولذ ٖلمُت صعاؾت جىحض لم الباخث ٖلم خض ٖو

 التوصياث. 6

 ج٣ضًم ًم٨ً هخاةج مً الضعاؾت ئلُه جىنلذ ما يىء في       

  :الخالُت الخىنُاث

 ججٗل التي الخٗلم بِئت بدىُٓم الاحخماُٖت الضعاؾاث مٗلمي اهخمام( 1

 صاُٞٗتهم وجىمى ووكاَه، اهخمامه وجشحر، الخٗلم مدىع  الخلمُظ مً

 .الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم

ت باإلاغخلت الاحخماُٖت الضعاؾاث مٗلمي اؾخسضام( 2  ج٣ىُت الشاهٍى

خي الخ٨ٟحر مهاعاث جىمُت في لىجاخها الخضَعـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘  الخاٍع

ض، الخٗلم أزىاء والبدث اليكاٍ ٖلى حشجٗهم ألجها الُالب؛ لضي  ٞحًز

ىمى للخٗلم، خماؾهم  .الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم صاُٞٗتهم ٍو

بُت، صوعاث والخٗلُم التربُت وػاعة ٣ٖض( 3  إلاىحهي ٖمل ووعف جضٍع

ت باإلاغخلت الاحخماُٖت الضعاؾاث ومٗلمي  الىا٢٘ ج٣ىُت خى٫  الشاهٍى
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ُٟها و٦ُُٟت، اإلاٗؼػ  ـ؛ في جْى  هظه ئج٣ان ٖلى إلاؿاٖضتهم الخضَع

 .الاؾتراجُجُت

 يىء في اإلاسخلٟت باإلاغاخل الاحخماُٖت الضعاؾاث مىاهج جهمُم( 4

 .الخضَعـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام

 اإلاغخلت الهٟٝى حمُ٘ في الاحخماُٖت الضعاؾاث إلاٗلم صلُل ئٖضاص( 5

ت ـ ٦مغح٘ الُالب ٦خاب بجاهب، الشاهٍى ٣ا للخضَع  للخضَعـ ٞو

 .اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت باؾخسضام

 ألاحهؼة ب٩اٞت مؼوصة حٗلُمُت ب٣اٖاث اإلاضاعؽ ججهحز ٖلى الٗمل( 6

 في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام مً اإلاٗلم ًم٨ً التي ٧الكاقاث

ـ  .ؤلاهترهذ بسضمت عبُها م٘ الخضَع

 :البدث م٣ترخاث

       
ً
 البدىر ئحغاء الباخث ٣ًترح وجىنُاجه البدث لىخاةج اؾخ٨ماال

  :الخالُت

بي بغهامج( 1 ـ مهاعة لخىمُت الاحخماُٖت الضعاؾاث إلاٗلمي جضٍع  الخضَع

 .اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت باؾخسضام

 الاحخماُٖت الضعاؾاث جضَعـ في اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام أزغ( 2

ت باإلاغخلت ا اإلاٗا٢حن للُالب الشاهٍى  الخهىعي الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى بهٍغ

 .الخ٣ىُاث باؾخسضام للخٗلم والضاُٞٗت

 طاث أزغي  مخٛحراث ٖلى اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام ٞاٖلُت( 3

 لضي( الظاجُت الٟاٖلُت للماصة، اإلاُل اإلااصة، هدى الاججاه) مشل ٖال٢ت

 .مسخلٟت صعاؾُت بمغاخل الُالب

 الخٗلم وج٣ىُت اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت الؾخسضام اليؿبُت الٟٗالُت( 4

ـ في الاٞتراض ي ش جضَع خي الخ٨ٟحر وجىمُت الخدهُل ٖلى الخاٍع  الخاٍع

 .اإلاخىؾُت اإلاغخلت جالمُظ لضي

 في عاس ي الض الخدهُل جىمُت ٖلى اإلاٗؼػ  الىا٢٘ ج٣ىُت اؾخسضام أزغ( 5

 – اإلاخىؾُت- الابخضاةُت: مسخلٟت صعاؾُت مغاخل في أزغي  صعاؾُت مىاص

ت  .الجامُٗت- الشاهٍى

 املراجع

 العربيت املراجع أ.

٤ُ، نالح الضًً [3] غ 2005) نبري، ماهغ ئؾماُٖل وجٞى (. الخىٍى

ت، اإلا٨خب  الجامعي الخ٨ىىلىجي وجدضًث الخٗلُم، الاؾ٨ىضٍع

 الخضًث.

(. 2015) ُٖاع، ٖبض هللا ئسخا١؛ ٦يؿاعة، ئخؿان مدمض [16]

اى: م٨خبت اإلال٪ ٞهض  ال٩اةىاث الخٗلُمُت وج٨ىىلىحُا الىاو، الٍغ

ىُت لليكغ والخىػَ٘.  الَى

(. هل ؾخ٩ىن ج٣ىُت الىا٢٘ 2016 اإلاُحري، صال٫ بيذ طًاب )ًىهُت [17]

اى. اإلاٗؼػ هي مؿخ٣بل الخٗلُم في اإلامل٨ت،  ت، الٍغ مجلت اإلاٗٞغ

 (.247وػاعة التربُت والخٗلُم، الٗضص )

(. معجم 1999الل٣اوي، أخمض خؿحن والجمل، ٖلى أخمض ) [19]

ـ، ال٣اهغة،  غ١ الخضَع ت في اإلاىاهج َو ت اإلاٗٞغ اإلاهُلخاث التربٍى

 ٖالم ال٨خب.

ا والجىُضي، ٖلُاء [20]  ؤلال٨ترووي (. الاجها2005٫) هللا ٖبض ًديى، ػ٦ٍغ

اى، م٨خبت الٗب٩ُان،و   .3ٍ ج٨ىىلىحُا الخٗلُم، الٍغ

ــمـدــي، مـــلـــٖ [21] ــــــاةــــىؾـــوال مــُــلـــخٗـــال اــُــىحـــىلــىــ٨ــ(. ج2005ض )ــــض الؿُـ   لـ

 الاؾغاء. وم٨خبت الخٗلُمُت، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، َىُا. صاع        

مؿخدضزاث ج٨ىىلىحُا  (.2012) الخلٟاوي، ولُض ؾالم مدمض [25]

 الخٗلُم في ٖهغ اإلاٗلىماجُت، ألاعصن، ٖمان، صاع ال٨ٟغ لليكغ.

٣ُا، مجلت ٧ى٦ب 2015ؾالم، حُالن ) [26] (. الخٗلُم ؤلال٨ترووي في ئٍٞغ

ت الٗلمي، الؿىت  ت، مغ٦ؼ ال٣بت الؿماٍو ألاعى، م٨خبت الاؾ٨ىضٍع

 (.2الشامىت، الٗضص )

ل، زالض [29]  واؾخسضاماجه الاٞتراض ي الىا٢٘ ج٨ىىلىحُا(. 2010) هٞى

 اإلاىاهج. الخٗلُمُت، ألاعصن، ٖمان، صاع

(. جىحهاث 2015الخلُٟت، هىض ؾلُمان والٗخُبي، هىض مُل٤ ) [31]

م ؤلال٨ترووي: مً الخ٣لُضًت ئلى ؤلابضاُٖت، 
ّ
ج٣ىُاث مبخ٨غة في الخٗل

اى. م ؤلال٨ترووي الغاب٘، الٍغ
ّ
 مإجمغ الخٗل

ش في ال٣غن الخاصي  (.2005) ي أخمضالجمل، ٖل [32] ـ الخاٍع جضَع

ش في مىاحهت  ت ح٨ٗـ وا٢٘ مىاهج الخاٍع ً: عؤٍت جغبٍى والٗكٍغ

 جدضًاث ال٣غن الجضًض. ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب.

ً الشاوي  14-13) اإلاكهضاوي، ًاؾغ ٖبض الجىاص [33]  (.2012حكٍغ

ـ ماصة  الخ٣ىُاث الخضًشت وصوعها في يمان الجىصة في جضَع

ش، اإلاإجمغ الٗلمي الضولي الخامـ ل٩لُت التربُت الاؾاؾُت، ا لخاٍع

 حامٗت بابل، الٗغا١.

"أزغ اؾخسضام  (.2014) الخؿُني، مها بيذ ٖبض اإلاىٗم مدمض [38]

( في وخضٍة مً م٣غع Augmented Realityج٣ىُت الىا٢٘ اإلاٗؼػ )

اهىٍَّ 
َّ
جاِه َالباِث اإلاغخلِت الش

ّ
ِت" عؾالت الخاؾب آلالي في جدهُِل واج

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، حامٗت م٨ت اإلا٨غمت.

(. ٞاٖلُت بغهامج م٣ترح لخٗلم الظاحي 2008) ٢ؼامل، ؾىهُا هاقم [40]

خي لضي الُالب  ٢اةم ٖلى ألاوكُت لخىمُت مها عاث الخ٨ٟحر الخاٍع

ت  ش، مجلت الجمُٗت التربٍى اإلاٗلمحن ب٩لُاث التربُت قٗبت الخاٍع

 الاحخماُٖت، مهغ للضعاؾاث

ٞاٖلُت اؾخسضام بغهامج  "(.1999) مهُٟى، مدمض مدمىص [41]

ـ الجٛغاُٞت الُبُُٗت في اله٠ ألاو٫ الشاهىي  خاؾىب في جضَع

عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، حامٗت  "في ال٣ُغ الٗغبي الؿىعي

 صمك٤.

كت، ٖلي [43] ش باإلاغخلت 2001) زَغ (. مؿخىي مؿاهمت مٗلمي الخاٍع

ت في جىمُت مهاعاث الخ٨ُٟـغ الىا٢ض وؤلابضاعي لضي َلبتهم،  الشاهٍى

ت، حامٗت ٢ُغ، الؿىت الٗاقغة،  مجلت مغ٦ؼ البدىر التربٍى

 (19الٗضص )

ل  26-24) الؼهغاوي، ؾٗىص [45] غ اؾتراجُجُاث جضَعـ 2006ابٍغ (. جٍُى

ش في الخٗلُم ما ٢بل  ش في الخٗلُم الٗام، مإجمغ الخاٍع الخاٍع

 والجامعي، ؾىعٍا، صمك٤ الجامعي

(. ٞاٖلُت وخضة صعاؾُت ٢اةمت ٖلى 2008) ابا الخُل، ٞىػٍت مدمض [48] 

سُت لضي َالباث  الخٗلم ؤلال٨ترووي في جىمُت بٌٗ اإلاهاعاث الخاٍع

اى، ألاعصن ٖمان، صعاؾاث  اله٠ ألاو٫ الشاهىي بمضًىت الٍغ

ت، اإلاّجلض   (.1) ، الٗضص35الٗلىم التربٍى

(. مهاعاث الخ٨ٟحر 2011) ؾىضؽ وؾلُمان، حما٫ الٗاج٩ي، [50]

اإلاخًمىت في ٦خب الضعاؾاث الاحخماُٖت للهٟٝى الشالزت ألاولى 

مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي وأصلتها في الجمهىعٍت الٗغبُت 
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الؿىعٍت )صعاؾت جدلُلُت(، مجلت ٧لُت التربُت حامٗت صمك٤، 

 ( ملخ27.٤) اإلاجلض

ش الٟٗا٫، 2008ض )بغقي، هانغ ٖلي مدمض اخم [51] ـ الخاٍع (. جضَع

ت.  ال٣اهغة، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

اى [52] ُي، ٍع  جضَعـ في اإلاٗانغة (. الخ٣ىُاث2015) ٖؼوػ ٧اْم ال٨ٍغ

ش  التربُت ٧لُت هجاخها، مجلت ومخُلباث ئليها الخاحت بحن الخاٍع

ت للٗلىم ألاؾاؾُت بابل، الٗغا١، الٗضص  حامٗت وؤلاوؿاهُت، التربٍى

(19) 

ـ مهاعاث(. 2004) .هاًٟت ٢ُامي، [53] ،  ألاعصن، ٖمان الٟٗا٫، الخضَع

 .ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘ صاع

 الُا٢ت وؾ٩ُىلىحُت الاهٟٗالي الظ٧اء( 2008) حبر ؾٗاص، ؾُٗض [54]

 .ال٨خب ٖالم، ألاعصن: ٖمان الالمدضوصة،

ت الضاُٞٗت ،(2009) أخمض زاةغ، ٚباعي  [55] : ٖمان والخُب٤ُ، الىٍٓغ

 .والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة صاع، ألاعصن

ش لجمُ٘ اإلاغاخل 2003) ٖبضهللا، خؿام [57] ـ الخاٍع (. َغ١ جضَع

 الضعاؾُت، ٖمان، صاع أؾامت لليكغ.

مكغوٕ ججؿُض.. البٗض الازغ للخٗلُم،  (.2013الٛامضي، هاحُت ) [58]

ش   م، مخىاٞغ ٖلي الغابِ: 10:20 20/10/2016اؾترح٘ بخاٍع

.http://goo.gl/d11iAw 

(. اؾتراجُجُاث ئزاعة 2006) ٖشامىت، نالح وال٣اٖىص، ئبغاهُم [59]

صاُٞٗت الُلبت للخٗلم ٖىض مٗلمي الضعاؾاث الاحخماُٖت في 

ت، اإلاّجلض  ت في ألاعصن، صعاؾاث الٗلىم التربٍى ، 33اإلاغخلت الشاهٍى

 (2الٗضص)

ـ ؾلُان ) [67] الخٗلم الخلُِ ٞاٖلُت اؾخسضام  (.2011نالح، اصَع

ـ الضعاؾاث الاحخماُٖت في جىمُت الخدهُل والضاُٞٗت  في جضَع

للخٗلم لضي جالمُظ اله٠ الؿاصؽ الابخضاتي، اإلاجلت الضولُت 

ت، حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص)  (29لؤلبدار التربٍى

.جهمُم البرامج الخٗلُمُت، جغحمت أخمض  (1991ححرولض، ٦مب ) [68]

 ، ال٣اهغة، صاع النهًت الٗغبُت.زحري ٧اْم

الىحه اإلا٨مل للضاللت –(. حجم الخأزحر 1997مىهىع، عقضي ٞام ) [69]

ت، الٗضص  ت للضعاؾاث الىٟؿُت والتربٍى الاخهاةُت، اإلاجلت اإلاهٍغ

 الؿاصؽ ٖكغ، اإلاجلض الؿاب٘.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF 

ENHANCED REALITY IN HISTORY 

TEACHING FIRST GRADE IN SECONDARY 

STAGE ON DEVELOPMENT OF: 
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STUDENTS 
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ABSTRACT_ Enhanced Reality technology based on the linkage of reality element in virtual 

element and fitting them in advance and stored in his memory as historical and geographical 

locations or information about the place or introductory video, or any other information that 

enhances true reality landmarks. The study trying to answer the following question: How effective 

is the use of enhanced reality in history teaching first grade of secondary stage achievement, the 

historical thinking skills, and motivation to learn using the technology of the Students?, Emanating 

from this main question the following sub-questions: 1) What are the features the use of enhanced 

reality technology in the teaching of history? 2) How effective is the use of enhanced reality in 

history teaching first grade secondary to the development of achievement among students?3) How 

effective is the use of enhanced reality technology in teaching the history of the secondary first 

grade on development of historical thinking skills among students? 4) How effective is the use of 

enhanced reality in the teaching of the history of the first grade on the development of motivation 

to learn using the technology by the students? The study results indicated the enhanced reality 

technology's success in the development of achievement and skills of historical thinking and 

motivation to learn using technology by the students. 

 Key Words: Enhanced Reality Technology - Historical thinking skills- Motivation to learn using 

the technology. 

 

 

 


