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: انًضرخهص

 ئْ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ٘ي ئؽذي اعزشاريغيبد اٌزذسيظ اٌزي رغّغ ثيٓ اٌزخطيؾ 

اٌزشثٛي اٌذليك ٚاالعزؼّبي اٌؼمالٔي ٌٍؾبعٛة ثظفخ ػبِخ ٚ شجىخ االٔزشٔذ ثظفخ خبطخ 

ٚرؼزّذ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت ػٍي اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي اٌّزؼٍُ فّٓ خالي رٍه . 

اٌشؽالد يزُ رىٍيف اٌّزؼٍّيٓ ثبٔشطخ ٚ ِٙبَ رؼٍيّيخ ِخزٍفخ رغبػذُ٘ ػٍي اعزىشبف 

ٌمذ اصجزذ دساعبد ػذح فبػٍيخ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ  في رّٕيخ ِٙبساد . ٚاعٕزبط اٌّؼٍِٛبد 

ػالٚح ػٍي صجٛد فبػٍيزٙب في رّٕيخ  (اٌىزبثخ- اٌمشاءح- االعزّبع-اٌزؾذس )اٌٍغخ اٌّخزٍفخ 

  .ِٙبساد اٌزفىيش إٌبلذ ٚاٌمذساد اٌؼمٍيخ اٌؼٍيب ٚاٌّٙبساد االعزّبػيخ ٚؽً اٌّشىالد
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: يقذيح 

ٌمذ أطجؼ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛعيب في اٌزذسيظ ِٓ ِزطٍجبد ػظشٔب اٌؾبٌي ؽيش 

يذػٛ وً ِٓ اٌّإرّشاد اٌّؾٍيخ ٚ اٌذٌٚيخ اٌي االعزؼبٔخ ثبٌزىٌٕٛٛعيب وٛعيؾ يغبػذ 

ؽيش أْ االعيبي اٌؾبٌيخ ِٓ اٌطالة يطٍك ػٍيُٙ .في أغبػ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ

( Pedro,2006) أٚ ِزؼٍّي االٌفيخ اٌغذيذح  ((Prensky,2001اٌّزؼٍّيٓ اٌشلّييٓ 

 Carstens and)أٚ عيً االٌؼبة اٌشلّيخ (Tapscott,1999)أٚ عيً االٔزشٔذ 

Beck, 2005) .  ٚاٌغّخ اٌغبئذح في ٘زا اٌغيً ٘ي اٌشغف اٌي البِخ ػاللبد

 ;Prensky,2001; Pedró, 2006)اعزّبػيخ في ػبٌُ لبئُ ػٍي اٌٛعبئؾ 

Tapscott, 1999; Carstens and Beck, 2005; Rideout et al., 2005; 

Montgomery, 1996; Oblinger and Oblinger, 2005) . ٚيشزشن أفشاد

ؽشيمخ اٌزفىيش ٚاٌّؼبٌغخ : اٌغيً اٌؾبٌي في ِغّٛػخ ِٓ اٌغّبد رزّضً في 

رفؼيً إٌظٛص اٌغيش ِىزٛثخ ; ٌٍّؼٍِٛبد رخزٍف  اٌي ؽذ وجيشػٓ االعيبي اٌغبثمخ

; االػزّبد ػٍي االٔزشٔذ;ٚ اٌزي رؼزّذ ػٍي اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ػٓ إٌظٛص اٌّىزٛثخ

اٌّيً ٌٍؼت ٚ اٌزشفيٗ اوضش ; اٌشغجخ في االعزّزبع عٛاء اصٕبء اٌؼًّ اٚ في اٌّذسعخ 

 ,Perkins, 2005; Pedró)اٌغشػخ ٚاٌزغذيذ عضء ِٓ ؽيبرُٙ ; ِٓ اٌؼًّ اٌغبد 

2006; Tapscott, 1999.) 

ٚعذيش ثبٌزوش أْ ٘زا اٌغيً ِٓ اٌّزؼٍّيٓ ٔشأ في ثيئخ ِؾبؽخ ثبٌزىٌٕٛٛعيب في 

 ,Pedró)وً ؽيبرُٙ ٌزا فُٙ يأٌفْٛ اٌزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛعيب أوضش ِٓ االعيبي اٌغبثمخ

 Sánchez, et)ٚ يغذْٚ ساؽزُٙ في اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍي اٌزىٌٕٛٛعيب  (2006

al.,2011.) 

ٚ٘زٖ اٌغّبد أصشد ثشىً أٚ ثأخش ػٍي إٌظشح اٌي اٌزؼٍيُ ٚاطجؼ ِٓ 

اٌؼشٚسي ادِبط اٌزىٌٕٛٛعيب ثظفخ ػبِخ ٚ االٔزشٔذ ثظفخ خبطخ في اٌزؼٍيُ ؽزي 

ٔغزفيذ ِٓ اٌّّيضاد اٌىجيشح اٌزي يزغُ ثٙب االٔزشٔذ ِٓ رغٙيً ٌٍزؼٍيُ ٚ رٛفيش 
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اٌٛلذ ٚ اٌغٙذ ػٍي اٌّزؼٍّيٓ ٚ عؼً اٌؼبٌُ ومشيخ طغيشح يغزطيغ اٌّزؼٍُ صيبسرٙب 

رؼذدد االعزشاريغيبد .  ثغٌٙٛخ ثّغشد ػغطٗ ػٍي عٙبص اٌىّجيٛرش اٌخبص ثٗ

; اٌزؼٍُ اٌّزٕمً: ِٓ أ ِضٍخ رٌه . اٌزي اعزخذِذ االٔزشٔذ في اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ 

عزمَٛ اٌجبؽضخ ثزٕبٚي إٌمبؽ . اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت ; اٌّذٚٔبد اٌزؼٍيّيخ 

: ااٌزبٌيخ في اٌٛسلخ اٌجؾضيخ اٌؾبٌيخ

 ِب٘يخ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت. 

 أّ٘يخ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت. 

  دٚس اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت في ارّيخ ِٙبساد اٌٍغخ ٌذي

 .ِزؼٍّي اٌٍغخ االٔغٍيضيخ

ياهٍح انرحالخ انًعرفٍح عثر انىٌة 

 ٘ي أؽذ إٌّبرط Web Quest) )اْ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت

اٌزي رغّغ ثيٓ اٌزخطيؾ اٌزشثٛي اٌذليك ٚاالعزؼّبي اٌؼمالٔي ٌٍؾبعٛة 

ثظفخ ػبِخ ٚ شجىخ االٔزشٔذ ثظفخ خبطخ  ٚ لذ ثذأد اٌشؽالد اٌّؼشفيٗ 

ػجش اٌٛيت ثغبِؼخ عبْ ديغٛ ثٛاليخ وبٌيفٛسٔيب ثبٌٌٛيبد اٌّزؾذح ػبَ 

 ػٍي أيذي ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽضيٓ ثمغُ رىٌٕٛٛعيب اٌزؼٍيُ ٚػٍي 1995

ٚ أخزد  " March , Tٚ ِبسػ رَٛ "Dodge , Bدٚدط ثيشٔي  " سأعُٙ 

في االٔزشبس في وضيش ِٓ اٌّإعغبد اٌزؼٍيّيخ ثأٚسٚثب ٚاٌٛاليبد اٌّزؾذح 

االِشيىيخ ثبػزجبس٘ب ؽشيمخ ؽذيضخ ٌٍزؼٍيُ ٚ اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌجؾش ػجش 

(. 2013ِؾّذ ,; 2013,اٌٛعيّي  )اٌٛيت 

رؼذ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ أؽذ اعزشاريغيبد اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍي اٌّؾزٛي 

ٚاٌّغزٕذ ػٍي اٌّٙبَ ٚيزُ رطجيمٗ ِٓ خالي اػذاد دسٚط في شىً طفؾخ ٚ 

يت ِغ سٚاثؾ يزُ أزمبؤ٘ب ِغجمب ِٓ لجً اٌّؼٍُ ٚ ثزا فٙي رؼطي اٌفشطخ 

ٌٍطالة ٌٍزؼشع ٌّٛاد أطٍيخ ِٓ شأٔٙب أْ رؾغٓ ٌغزُٙ وزبثخ ٚلشاءح 
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ٚٔطمب ٚ اعزّبػب ٚ ػالٚح ػٍي رٌه فأٗ يزطٍت اٌزؼبْٚ ٚ اٌزٕغيك ثيٓ 

ِّب يغبػذ اٌطالة  ػٍي اٌزؼٍُ ِٓ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ٚ رطٛيش , اٌّغّٛػبد 

اٌّٙبساد االعزّبػيخ ٚ اٌزفىيش إٌمذي ٚ لذ ؽممذ ثؼغ اٌذساعبد ٔزبئظ 

ٚرٛفش اٌشؽالد اٌّؼشفيخ فشطخ ٌذِظ , عيذح في رؾغيٓ ِٙبساد اٌىزبثخ 

اٌزىٕخٌٛعيب في اٌزؼٍيُ ٚ رغؼً اٌطالة يشوضْٚ عيذا ػٍي اٌجؾش ػٓ 

اٌّؼٍِٛبد ػٍي شجىخ االٔزشٔذ ٚػالٚح ػٍي رٌه فبٔٙب رغبػذ اٌطالة ػٍي 

رطٛيش اٌؾىُ اٌزاري وّب يإدْٚ ػٍُّٙ ثغٌٙٛخ ٚ يزجبدٌْٛ االساء ٚيزٕبلشْٛ 

(. 2007, ثبسٚط ٚ وبسفبٌيٛ )ٚيؾٍْٛ ِشىالرُٙ 

أَىاع انرحالخ انًعرفٍح عثر انىٌة 

اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت اٌي  (2,  1997)لغُ دٚدط 

: ٔٛػيٓ أعبعيٓ ثٕبء ػٍي اٌّذح اٌّغزغشلخ في اٌزطجيك

 انرحالخ انًعرفٍح قصٍرج االيذ : أوال 

 اٌّذح فززشاٚػ ِذرٗ ِٓ ؽظخ اٌي لظيشحاٌشؽالد اٌّؼشفيخ 

اسثؼخ ؽظض ثٙذف فُٙ ٚ اعزذػبء ِؼٍِٛبد ِؼيٕخ ؽٛي ِٛػٛع 

 .ِؼيٓ

 انرحالخ انًعرفٍح طىٌهح االيذ: ثاٍَا

اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ؽٛيٍخ اٌّذح فززشاٚػ ِذرٙبِٓ أعجٛع اٌي 

شٙش وبًِ ٚرزطٍت ِٓ اٌطالة ػٍّيبد ػمٍيٗ ػٍيب وبٌزؾٍيً 

 . ٚاٌزشويت ٚ اٌزمٛيُ
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أهًٍح انرحالخ انًعرفٍح عثر انىٌة 

رزّضً اّ٘يخ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت في وٛٔٙب اعزشاريغيخ ِٓ 

خالٌٙب يزُ اعزخذاَ ِظبدس اٌٛيت ٌٍجؾش في ِٛػٛػبد ػذيذح ٚ ػٓ 

ِٓ خالي اٌشؽالد . ؽشيك اٌجؾش يزُ اٌزٛاطً ثٕٛػيٗ اٌشفٙي ٚ اٌىزبثي 

اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت يمَٛ اٌّزؼٍُ ثّّبسعخ ثؼغ االٔشطخ ػٓ ؽشيك إٌذ 

(Sharma & Barrett, 2007, 24). ُٚػٓ ؽشيك اٌشؽالد اٌّؼشفيخ يز

وّب أوذ وً . اٌزىبًِ ثيٓ اٌّظبدس اٌؾيخ ٚ االٔشطخ اٌمبئّخ ػٍي اٌّزؼٍُ

ِٓ(Sunal & Haas ,2002), ًأْ ٘زٖ اٌشؽالد ٘ي أٔشطخ ػٍي ؽ

ٚفي اٌؼٍَٛ االعزّبػيخ يزُ اعزخذاَ .اٌّشىالد يمَٛ ثٙب اٌطالة ػجش إٌذ

اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش إٌذ في سثؾ اٌّؾزٛي ثب٘زّبِبد اٌّزؼٍّيٓ ػالٚح 

. ػٍي عّغ ِؼٍِٛبد ػذيذح ػٓ اٌّٛػٛػبد راد االّ٘يخ ثبٌٕغجخ ٌٍطالة

ػٕذ اعزخذاَ اعزشاريغيخ اٌشؽالد اٌّؼشفيٗ ػجش اٌٛيت يخزٍف شىً 

اٌزىٍيفبد اٌزي رطٍت ِٓ اٌطالة ؽيش يمَٛ اٌطبٌت ثبعشاء اٌّّٙخ ػٓ 

ؽشيك االعزمظبء فيجؾش ٚساء اٌؾميمخ اٌي اْ يظً اٌي اٌّؼٍِٛخ اٌزي 

ٚرغّؼ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ثبٌزفبػً ِغ اٌّبدح خبسط عذساْ .يجؾش ػٕٙب

اٌفظً اٌذساعي ِّب يغبػذ في رؾغيٓ ثمبء اصش اٌزؼٍُ ؽيش يشرجؾ اٌّزؼٍُ 

ثبٌّؾزٛي داخً ٚ خبسط اٌفظً اٌذساعي ٚ ٘ٛ ِب ٔطٍك ػٍيٗ اٌزٛاطً 

. اٌّزضآِ ٚغيش اٌّزضآِ

ٌٍشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت فٛائذ عّخ وّب أوذ ػٍي رٌه وً ِٓ 

 ,Sox, A., & Rubinstein-Avila, E. (2009)عٛوظ ٚ سٚثٕغزيٓ 

: ٚرزّضً فٛائذ٘ب في إٌمبؽ اٌزبٌيخ. 33

  رؾفيض اٌطالة ػٍي اٌزؼٍُ اٌزاري ٚصيبدح دافؼيزُٙ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ثظفي

 .ػبِخ
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  ُرّٕيخ ِٙبساد اٌزفىيش اٌؼٍيب ٌذي اٌزالِيز وبٌزؾٍيً ٚاٌزشويت ٚاٌزمٛي

ؽيش أْ ٘زٖ االعزشاريغيخ ال رؼزّذ ػٍي اٌؾفظ ٚ االعزظٙبس ثً 

 .رإوذ ػٍي االثذاع ٚاػّبي اٌؼمً

  َٛرشغيغ اٌؼًّ اٌزؼبٚٔي في أغبص اٌّٙبَ ِّب ال يمًٍ ِٓ ليّخ ِب يم

 .ثٗ اٌفشد في اٌّغّٛػخ

  يٕبعت عّيغ اٌّغزٛيبد ؽيش أٔٙب رزؼّٓ أٔشطخ ِزٕٛػخ ثّب

 . يزٕبعت ِغ اٌفشٚق اٌفشديخ ٌٍطالة

  يؼذ دٚس اٌّؼٍُ ِمظٛسا ػٍي ٍِمٓ ٌٍّؼٍِٛبد ثً أطجؼ ِيغشا ٌُ

 .أٚ ِٕطّب ٌؼٍّيبد اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ

  يؼذ اٌّؼٍُ أٚ ؽزي وزبة اٌّذسعخ ٘ٛ اٌّظذس اٌٛؽيذ ٌٍّؼٍِٛبد ٌُ

 .فأطجؼ اٌّزؼٍُ ٌيظ ِزٍمي ٌٍّؼٍِٛٗ ثً ثبؽش ػٕٙب

  يّىٓ ٌٍّزؼٍُ أْ يؼجش ػٓ سأيٗ فيّب يزؼٍُ ٚال يمَٛ ثّغشد اٌّؼشفخ

 .ٚاٌؾفظ فمؾ

  يٕبعت عّيغ اٌّشاؽً اٌزؼٍيّيخ ٚ عّيغ اٌزخظظبد . 

  يزيؼ اٌفشطخ ٌٍّزؼٍّيٓ ٌٍجؾش ػٓ ٔمبؽ ِؼيٕخ ثؼّك ثٕبء ػٍي لٛاػذ

 .ِؼيٕخ يؼؼٙب اٌّؼٍُ

دور انرحالخ انًعرفٍح عثر انىٌة فً ذًٍُح 

. يهاراخ انهغح نذي يرعهًً انهغح االَجهٍزٌح

أْ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ٘ي ثٕيخ رؼٍُ  (43: 2003)أٚػؼ ِبسػ 

رغزخذَ سٚاثؾ ٌٍٛطٛي اٌي ِظبدس ٘بِخ ػٍي اٌشجىخ اٌؼبٌّيخ ٚ ِٙبَ 

ؽميميخ ٌزؾفيض اثذاػبد اٌطالة في اٌجؾش ػٓ اعبثبد العئٍخ ِشوضيخ ٚ 

رطٛيش اٌخجشاد اٌفشديخ ٚ اٌّشبسوخ في ػٍّيخ رؾٛيً اٌّؼٍِٛبد اٌّىزغجخ 

ؽذيضب اٌي فُٙ اوضش رطٛسا ٚ رٛفش رٍه اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ٌٍطالة اٌٛطٛي 
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اٌي ػاللبد ِٛػٛػيخ ٚ االٔخشاؽ في ػبٌُ اٌزؼٍُ اٌؾميمي ٚ اٌزفىيش في 

. اٌؼٍّيبد اٌفٛق ِؼشفيخ

ٌمذ أعشيذ ػذح دساعبد خٍظذ اٌي فؼبٌيخ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش 

 )اٌٛيت في رّٕيخ ِٙبساد اٌىزبثخ ثبٌٍغخ االٔغٍيضيخ وذساعخ ِشؼً اٌّظشي 

ٚاٌزي رُ اعشاؤ٘ب ػٍي ػيٕخ ِٓ اٌطالة في اٌٍّّىخ اٌؼشثيخ  (2011

اٌغؼٛديخ  ٚأٚػؾذ إٌزبئظ أْ اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ لذ رؾغٓ أداؤ٘ب في 

اٌىزبثخ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ في اعزخذاَ اٌّفشداد ٚاٌمٛاػذ إٌؾٛيخ ٚ 

. اٌزٕظيُ 

يٛعف  ,   2012ئيفْٛ اٌخطيت  ) ٌمذ أصجزذ اٌؼذيذ ِٓ اٌذساعبد 

اصش اعزخذاَ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػٍي  (2013, ِؾّذ , 2012,اٌشّشي

دساعخ ٌّؼشفخ  (2009)أعشي الثٛسدا . رّٕيخ ثؼغ ِٙبساد اٌفُٙ اٌمشائي

أصش اعزخذاَ اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػٍي اٌزٛاطً اٌٍغٛي في اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ 

في ِغبي اٌغيبؽخ ٚ لذ لذِذ اٌذساعخ خٍفيخ ػٍّيخ العزخذاَ اٌشؽالد 

اٌّؼشفيخ ٚخظٛطب اٌغبٔت اٌشفٙي فبٌغبٔت اٌشفٙي ٌُ يًٕ ؽظب وبفيب ِٓ 

اٌجؾش ػجش اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش إٌذ ٚ ثخبطخ اٌطالة اٌزيٓ يذسعْٛ 

أصجذ فبثيبْ .اٌٍغخ االٔغٍيضيخ الغشاع ِٕٙيخ ِضً اٌؼبٍِيٓ في ِغبي اٌغيبؽخ

رأصيش اٌشؽالد اٌّؼشفيخ ػجش اٌٛيت ػٍي ئصشاء اٌّفشداد في  (2012)

.   اٌىزبثخ ٚ لذ أعشيذ اٌذساعخ ِغ ِشبسويٓ ِٓ عبِؼخ وٌِٛٛجيب 
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