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 ممخص الدراسة  

هدؼ الدراسػة   العرػرؼ ىمػس مسػعلم المرع ػدات المرردىػة لػدم ىىاػة الدراسػة مػف طملةػمت ال ممرػة   
لالكشػػؼ ىػػف ال ػػرلؽ ةػػىف معلسػػطم در ػػمت الم ملىػػة الع رىةىػػة لدر ػػمت الم ملىػػة ال ػػمةطة دػػم 
ال ىمس الةرػدن  لم ىػمس المرع ػدات المرردىػة  لالكشػؼ ىػف ال ػرلؽ ةػىف معلسػطم در ػمت الم ملىػة 

رىةىػػة ىمػػس م ىػػمس المرع ػػدات المرردىػػة دػػم ال ىػػمس الةرػػدن عررػػزم لمعقيػػىؿ الدراسػػم  للعق ىػػؽ الع 
شػة  الع رىةػم  لاسػعخداـ ةراػممج عرمىمػم  مػف  الع رىةم لالعيػمىـ أهداؼ الدراسة عـ اسعخداـ الماهج

 Braten and Stromso (2005إىػداد الةمقةػة ل م ىػمس المرع ػدات المرردىػة ةػراعف لسعرمسػل 
( طملةػة عػـ عػلزىرهف  91(  لعػـ عطةىػؽ الدراسػة ىمػس ىىاػة مكلاػة مػف 3122اىىف الرةىػ  لال ػراح ع 

( طملةػة   لم ملىػة 51ةملعسملن  م ملىة ع رىةىػة عػـ عرػرض أدرادهػم لمةراػممج العرمىمػم  لىػددهف   
م  مسػعلم لأظهػرت اعػم ج الدراسػة مػم ىمػ1( طملةة51 مةطة لـ ىعررْ َف لمةراممج العرمىمم  لىددهف   

المرع ػػػدات المرردىػػػة لػػػدم ىىاػػػة الدراسػػػة ككػػػؿ مػػػف طملةػػػمت ال ممرػػػة  ػػػرىؼ  ةػػػؿ عطةىػػػؽ الةراػػػممج 
العرمىمم   كمم ل دت درلؽ ذات داللػة إقيػم ىة ةػىف معلسػطم در ػمت الم ملىػة الع رىةىػة لدر ػمت 

ات داللػة الم ملىة ال مةطة دػم ال ىػمس الةررػدن  ليػملم الم ملىػة الع رىةىػة   لىػدـ ل ػلد دػرلؽ ذ
قيػػم ىة ةػػىف معلسػػطم در ػػمت الم ملىػػة الع رىةىػػة ىمػػس م ىػػمس المرع ػػدات المرردىػػة دػػم ال ىػػمس إ

لةاػػم ه ىمػػس اعػػم ج الدراسػػة عليػػس الةمقةػػة ة ػػرلرة علىىػػة أى ػػم   1الةررػدن عررػػزم لمعقيػػىؿ الدراسػػم
لذلػػؾ مػػف دػػم الرممىػػة العرمىمىػػة  Face bookهى ػػة العػػدرىس ةةهمىػػة شػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىم  

خالؿ ى د الدلرات العدرىةىة لعررى هـ ةطرؽ االسعخداـ األمةؿ لمةػؿ هػذا الشػةكمت   لعلىىػة ال ػم مىف 



ىمس الرممىة العرمىمىة دم العرمىـ ال ممرم ة رلرة اىعممد ةرامج عرمىمىة لمامهج دراسىة عسػمىد ىمػس 
 1عطلىر المرع دات المرردىة لطمةة ال ممرة
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Abstract 

The aim of this study is to identify the level of Epistemological Beliefs in the study 

sample of university female students, to detect the differences between the average of 

the experimental group and the levels of the control group in the post-measurement of 

the Epistemological Beliefs scale, and to find the differences between the 

experimental group's average scores on the standard of Epistemological Beliefs 

attributable to academic achievement. 

In order to achieve the objectives of the study, a quasi-experimental method was 

used, as well as the use of an educational program prepared by the researcher and the 

Epistemological Beliefs scale (Braten and Stromso) for technicians AL Rable and AL 

Jarrah( 2011) The study was applied to a sample of 80 students who were equally 

distributed: an experimental group consists of 40 female Students who were exposed 

to the educational program, as well as a control group of 40 students who were not 

exposed to the educational program. 

The findings of the study revealed that: the level of Epistemological Beliefs in the 

sample of the study as a whole of the university students is weak before the 

application of the educational program. There are also statistically significant 

differences between the average scores of the experimental group and the levels of 

the control group in the post measurements in favor of the experimental group, and 

there were no statistically significant differences between the average scores of the 

experimental group on the Epistemological Beliefs scale in the post- measurement 

due to the academic achievement. Based on the results of the study, the researcher 

recommends that the faculty members should be made aware of the importance of 



social networking specially Facebook in the educational process through the holding 

of training courses and to teach them how to use these networks best, and educating 

those in charge of the educational process in university education to adopt educational 

programs and curricula that help to develop the Epistemological Beliefs of university 

students. 

Keywords: Educational Program - Social Networking - Facebook - Epistemological 

Belief. 

 

 

 

 م دمة

م  عطلر لسم ؿ العكاللل ىم لاخعراع الهمعؼ الذن رةط األممكف الةرىدة لاألشخمص الةرىدىف مرهم  
مكماىة مرردة أخةمر أدراد الم عم  ةر هـ الةرض ةىسر   دسهؿ ةذلؾ طرؽ للسم ؿ العلايؿ لا 
لاسعمر العطلر السرى  دم م مؿ العكاللل ىم لاالعيمالت لع اىة المرملممت إلس أف ليمت إلس 

اسعخداـ اإلاعرات دم العلايؿ دم كؿ م مالت القىمة  دةيةقت هذا الط رى ة ماعشرة دم الم عمرمت 
امم علدرت إمكماىة مشمهدة اليلر لم مط  ال ىدىل  المعق رة   دمـ ىرد العلايؿ ىةر اليلت   لا 
 Social Net لمعمةرة ع ميىؿ القىمة ةشكمهم الط ةىرم   لهذا مم ىسمم ةملا   العلايؿ اال عممىم

Working  Sites لالعم عرمؿ ىمس مرردة ل همت اظر اآلخرىف قلؿ المل لىمت المررل ة
لما مش لدعم القلار قلؿ   مىم مقددة عهعـ ةملم عم  لالعقملر مف أ ؿ إى مد قملؿ لهم  كمم أاهم 
لسىمةه لعةمدؿ األدكمر لالمرملممت لالمرمرؼ  لعامىة المهمرات لاألدكمر اإلةداىىة  ةمإل مدة إلس الع رر ؼ 
ىمس ة مدة الش رلب األخرم لق مرعهـ لمم ىدلر داخؿ م عمرمعهـ مف أقداث  لهم ةذلؾ عكلف  د 

 سمهمت دم زىمدة الع مىؿ لالعلايؿ ةىف أدراد الم عم  اإلاسمام  ةي ة ىممة1

ةةاهػػم     Social Networks( ملا ػػ  أل شػػةكمت الع لايػػؿ اال عمػػمىم  3123 4:5ىرػػرؼ ال ػػمر  
ىػىف الةشػر الػذىف ع مرهػـ اهعمممػمت خدممت عؤسسهم لعةرم هم شركمت كةرم  ىعلايؿ مف خاللهػم مال

أل عخييمت مرىاة  لىعمح ألى م  هذا الشةكمت مشمركة المم ػمت لاليػلر  لعةػمدؿ م ػمط  ال ىػدىل  
رسمؿ الرسم ؿ  لا  را  المقمدةمت ال لرىة   سمهمت هذا الشػةكمت اال عممىىػة دػم إقػداث عاىىػرات ل  لا 

كةىػػرة داخػػؿ الم عمرػػمت قعػػس دػػم طةىرػػة الرال ػػمت اال عممىىػػة ةػػىف أدػػراد الم عمػػ  لالعػػم ىعزاىػػد ىػػدد 
   Facebookمسعخدمىهم سالىًّم ةشكؿ لاس   لمف أشهر ملا   العلايؿ اال عممىم 



األمػر الػذن دػرض عقػدىمت كةىػرة ىمػس اظػمـ  لةسةب الع ػدـ السػرى  دػم م ػمؿ عكاللل ىػم االعيػمالت  
العرمىـ  دمـ ىرد أسملب العرمىـ الع مىدن  ىامسب المعرمـ دػم ىيػر المرردػة المع ػددة   ةػؿ دػرض ىمػس 

إذف لػػـ عرػػد 1العرمػػىـ طرى ػػة كى ىػػة مسػػمىدة المػػعرمـ ىمػػس أف ىكعسػػب المرردػػة لىةقػػث ىػػف ميػػمدرهم
 ةػػؿ أيػػةقت عركػػز ىمػػس اشػػمط المػػعرمـ دػػم الةقػػث ىػػف ىممىػػة الػػعرمـ لالعرمػػىـ م ػػرد اكعسػػمب المرردػػة 

 (3126ميمدر المرردة مف  م  المرملممت لعقمىمهم لعمةىمهم دػم الةاىػة المرردىػة الملمام لخزىمػم 
لةملاسةة لمعرمػىـ ال ػممرم دملمسػ للىة المم ػمة ىمػس ىػمعؽ الطمةػة كةىػرة اظػرها ألف ةى ػة الػعرمـ دػم هػذا 

عم  الػذن ىةذلػ  الطملػب دػم عقسػىف لعطػلىر مهمراعػ  لمرمردػ   دطةىرػة المرقمة عرعمػد ىمػس ال هػد الػذا
(  3128العرمػػىـ ال ػػممرم  ى ػػرض أىةػػم ه ىممىػػة كةىػػرة ىمػػس الطمةػػة ى ػػب ىمػػىهـ إا مزهم ىةػػداللهمب 

ىعةةر الطمةة أةام  ىممىة العرمـ لالعرمىـ ةمم لػدىهـ مػف مرع ػدات قػلؿ المرردػة لالػعرمـ لالعػم عػؤةر دػم 
عم  لدػػػػم اخعىػػػػمر اإلسػػػػعراعى ىمت المرردىػػػػة العػػػػم ىسػػػػعخدملاهم لأشػػػػكمؿ الع كىػػػػر العػػػػم عرممهػػػػـ الػػػػذا

ػػػم لىايػػػرها 3124ىممرسػػػلاهم ة ىرم  ( لممػػػم الشػػػؾ دىػػػ  ىرػػػد م هػػػـل المرع ػػػدات المرردىػػػة مكلاهػػػم مهمًّ
 1أسمسىًّم دم ىممىة العرمـ

لالعػػم ععمةػػؿ دػػم  Epistemological Beliefsدػػمهعـ الةػػمقةلف العرةلىػػلف ةملمرع ػػدات المرردىػػة 
عاظىـ المرردة لاألسملىب العػم ىطلرهػم الطمةػة دػم القيػلؿ ىمػس المرردػة لكى ىػة دم هػم دػم خةػراعهـ 

لعػؤدن المرع ػدات المرردىػة دلرها ةػمرزها دػم عكػلىف الةاىػة  Schommer&Hutter,2002)1القىمعىة 
طرى ػة ع كىػرا دػم قػؿ  المرردىة لمطملب لدم عقدىد شخيىع   لدم كى ىة قيلل  ىمػس المرردػة  لدػم

( كمػػم أف لممرع ػػػدات 3126المشػػكالت العػػم علا هػػ  قىػػث عػػؤةر ىمػػػس عقيػػىم  األكػػمدىمم   ال ػػراح 
ػػم دػم الرممىػػة العرمىمىػة لمػػم لهػم مػػف عػةةىر ىمػػس سػىر ىممىػػة الػعرمـ لالعرمػػىـ  لالعػػم  المرردىػة دلرها مهمًّ

اؼ األكمدىمىػة العػم ى ػرهم المرممػلف  عرعةر ذات عةةىر لا م ىمس طرى ة ع كىر الطمةة لالىىػة األهػد
لكػػػػػػذلؾ األهػػػػػػداؼ العػػػػػػم ى ػػػػػػرهم الطمةػػػػػػة ألا سػػػػػػهـ  لالعػػػػػػم عػػػػػػؤةر ىمػػػػػػس عقيػػػػػػىمهـ الدراسػػػػػػم  

( لعرد المرع دات المرردىة أداة درملة ل هـ أدكػمر لسػملؾ الطمةػة لعسػمىد المرممػىف دػم 3124 ة ىرم 
ىم ػمعهـ ل ػدراعهـ  لعسػهـ دػم عرممهػـ ع ىىـ  دراعهـ  لل   إسعراعى ىمت عرمـ مامسةة ععامسب م  اقع

لى يػػػػػػػػػػد ةميػػػػػػػػػػطمم المرع ػػػػػػػػػػدات Hammer&Elby,2002)1لزىػػػػػػػػػػمدة لىػػػػػػػػػػىهـ المرردػػػػػػػػػػم   
إلػػػس  Epistemeاظرىػػػة المرردػػػة  لىشػػػىر الم طػػػ  الىلاػػػمام ال ػػػدىـ   Epistemologyالمرردىػػػة

رىة (ىشػػػىر إلػػػس الاظرىػػػة أل الع سػػػىر  لمػػػف ةػػػـ دػػػ ف االةسػػػعىمللل م اظlogosالمرردػػػة  لالم طػػػ  
 Moser etالمرردػػػة(عررؼ ةةاهػػػم  الدراسػػػة ال مسػػػ ىة لطةىرػػػة المرردػػػة لميػػػمدرهم لقػػػدلدهم  

al,1998:4)1  كمػػم ىرردهػػمPaulsen&Feldman,2005  3126 5( المشػػمر إلىػػ  دػػم ال ػػراح )
ةةاهػػم   م ملىػػة مػػف االدعرا ػػمت المل ػػلدة لػػدم الطمةػػة لالمعرم ػػة ةطةىرػػة المرردػػة لطرا ػػؽ القيػػلؿ 

لعكمػف أهمىػة  1ملمرع دات المرردىػة هػم طرى ػة دهػـ الطمةػة لطةىرػة المرردػة للرممىػة الػعرمـد 1ىمىهم 



( إلػػس 3125المرع ػػدات المرردىػػة دػػم ارعةمطهػػم ةػػمألدا  األكػػمدىمم  قىػػث عليػػمت اعػػم ج دراسػػة القرةػػم 
 1إمكماىة العاةؤ ةملعقيىؿ الدراسم  مف خالؿ المرع دات المرردىة

مػم أف عرى هػم إف أسملىب العرمـ داخؿ ال يػؼ الدراسػم إمػم أف عرػزز المرع ػدات المرردىػة لػدم الطمةػة لا 
( أف ةرػػػض المرممػػػىف دػػػم المػػػدارس ىسػػػعخدملف طر هػػػم ع مىدىػػػة دػػػم 3126لذكػػػر المػػػلمام لخزىمػػػس 

عدرىسهـ الق م ؽ لالم مهىـ لالمةمدئ الرممىة    لىزلدلف الطمةة ةعمؾ الق م ؽ لق ظهم   لهـ ةػذلؾ ال 
أمػػممهـ لمع يػػم لالةقػػث لاالسعكشػػمؼ المرردػػم  لةملعػػملم ععػػةةر المرع ػػدات المرردىػػة ى سػػقلف الم ػػمؿ 

ةطػػرؽ العػػدرىس لالػػعرمـ العػػم ىعم مهػػم الطمةػػة داخػػؿ اليػػؼ الدراسػػم    لعرػػد المرردػػة معاىػػرها دػػمىاله دػػم 
 يػػم  عطػلىر ال ػدرات الر مىػة اإلدراكىػة لمطمةػة   دمػف خاللهػػم عامػل  ػدرة الطملػب ىمػس الع كىػر ل االسع

دراؾ الرال مت ةىف األقداث لالمعاىرات لع سػىرهم  لعقمىمهػم  دػملمرمملف الػذىف ىسػعخدملف لاالكعشمؼ لا 
إسعراعى ىمت عدرىسىة  م مة ىمس المشمركة ال مىمة مف المعرمـ عامم لدىػ  ال ػدرة ىمػس الةقػث لع يػم 

العلايػػؿ اال عمػػمىم لدػػم هػػذا اليػػدد  ػػم ت هػػذا الدراسػػة لعسػػمط ال ػػل  قػػلؿ أةػػر شػػةكة 1الق ػػم ؽ 
ػػم دػػم ىممىػػة الػػعرمـ    Facebookال ػػىس ةػػلؾ دػػم عامىػػة المرع ػػدات المرردىػػة العػػم عرػػد ىػػمماله مهمًّ

   1خمية دم مرقمة العرمىـ ال ممرم

 مشكمة الدراسة لعسمؤالعهم

دم ظؿ العطلر العكاللل م  لالمرردم  الهم ؿ الذن ارىش  اآلف أيةم مف ال رلرن االهعممـ ةملاظـ  
رمىمىة العم عاس ـ م  الع دـ العكاللل م  لالمرردم   لذا كمف مف ال رلرن  عاىىر مامهج العرمىـ الع

لأسملىة  ألف األسملىب الع مىدىة ال ع دن دم هذا الرير  إذ إف الطملب دم ال ممرة ىعقمؿ مس للىة 
لىق ظ  عرمم  لهل مطملب ةعقيىؿ المرردة مف ميمدر معرددة  لذا د ف الطملب الذن ىعم س

المرملممت د ط ل ت االخعةمر ال ىعامسب م  الرير المرردم  الذن ى رض أسملةهم  دىدها دم العرمـ  
دمف ال رلرن  العقلؿ إلس العرمـ اإلى مةم قىث المشمركة ال رملة مف  ماب الطملب مف أ ؿ عكممؿ 

ىد ىمىهم مف  ةؿ طمةة العرمىـ الرممىة العرمىمىة  لةسةب االاعشمر المعزاىد لهذا الشةكمت لاإل ةمؿ الشد
  1ال ممرم  أيةقت ال ممرمت ععرممؿ م   ىؿ مف الطمةة الر مىىف

% مف الطالب ىسعخدملف 81(إلس أف Brady et at.,2010لعليمت اعم ج دراسة ةرادن لآخرىف 
% ىلاد لف ةشدة ىمس أاهم عسمم ةملعرملف المسعمر م  81هذا الشةكمت دم الرممىة العرمىمىة ل

% ىلاد لف ىمس أاهم عسمم ةعةمدؿ األدكمر لالا مش لالعلايؿ خمرج ال يلؿ الدراسىة 93مال  لالز 
ممم ىؤىد اسعخداـ شةكمت 1% ىلاد لف ىمس أاهم عسمم ةمزىد مف الع كىر ال رمؿ85ة مىمىة ل

ةماله العلايؿ اال عممىم  دم الرممىة العرمىمىة   لأاهم ذات  دلم كةىرة لدلا د معرددة  لأف هامؾ إ 



معزاىدها لكةىرها السعخدامهم دم الرممىة العرمىمىة ةمل ممرمت ةردد كةىر مف الدلؿ  لأف علظى هم أيةم 
أمرها  رلرىًّم لملاكةة العطلر العكاللل م لالمرع دات المرردىة مف المعاىرات المهمة لطمةة ال ممرة  

 لمم لهم مف عةةىر كةىر ىمس دراسعهـ لعرممهـ.

(أف العقيىؿ الدراسم  لمطمةة ىعةةر ةمرع داعهـ المرردىة  دملطمةة Pintrich,2002لىذكرةاعرىش  
الذىف ىؤمالف ةملذكم  الةمةت  لالمرردة الةسىطة  لالعرمـ السرى  ى  ملف ع اب اليرلةمت  لىمىملف 

سملكىة سى ة العكىؼ دم ل   اليرلةمت العم  د  طمه إلس اسعخداـ أسملىب غىر درملة   لىظهرلف أامم
(ىمس أهمىة المرع دات Schommer,2002علا ههـ أةام  ىممىة العرمـ دم قىف أكدت عشلمر 

المرردىة لأةرهم دم العرمـ  لأا  كممم زاد دهمام لممرع دات المرردىة زادت  درعام ىمس ع دىـ العرمـ 
ب م  ع كىرهـ  درادمم ىعرمـ الطمةة ةيلرة  رى ة  د عكلف األد ؿ لمطمةة لعردىؿ العرمىـ ةمم ىعامس

المشكمة أكةر مف م رد ا ص دم المرردة الق ى ىة لدىهـ  إامم  د عرلد إلس طةىرة مرع داعهـ 
  1(3124المرردىة ة ىرم 

لمف خالؿ معمةرة الةمقةة لملا   العلايؿ اال عممىم لاقعكمكهػم ةملطملةػمت لاطالىهػم ىمػس ىػدد مػف   
راسمت لق لرهم لردد مف المؤعمرات الرممىة قلؿ ع رىػؿ اسػعخداـ شػةكمت العلايػؿ اال عمػمىم دػم الد

العرمػػىـ ال ػػممرم القظػػت اهعمػػمـ الطملةػػمت ال ممرىػػمت ةهػػذا الشػػةكمت لمعرػػرؼ مػػف خاللهػػم ىمػػس أةػػرز 
ظػمـ األخةمر لاألقداث دم ظؿ ع دىـ هذا الشةكمت خػدممت ىدىػدة لمعمةرػة األقػداث ةسػهللة لسػرىة لا

  لمػػف ظػػؿ اإلقيػػم ىمت المعرػػددة العػػم  Facebookالعػػم ى ػػدمهم مل ػػ   LIKEالمشػػمركة لاإلى ػػمب 
أظهػػرت زىػػمدة مسػػعخدمم شػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىم  ىمػػس مسػػعلم الرػػملـ لىمػػس الم عمػػ  السػػرلدن  

رممػؿ لأةام  الرمؿ دم العدرىس ال ممرم  القظت الةمقةة أف هامؾ اخعالدهم دػم الع1ىمس ل   الخيلص
مػ  الق ػم ؽ لالمرػمرؼ المخعم ػة مػف  ةػؿ الطملةػػمت  دةر ػهفك ى ةمهػم كةاهػم ةمةعػة ال ععاىػر ممػم ىقػػلؿ 
دلف مشػػمركعهفك دػػم األاشػػطة المرردىػػة العػػم عمكػػاهفك مػػف الليػػلؿ إلػػس المرردػػة لعللىػػدهم  لالػػةرض 

ى رمهػفك أكةػر دمىمىػة اآلخر مف الطملةمت عػدرؾ المرردػة لميػمدرهم ىمػس أاهػم معاىػرة لمع ػددة   لهػذا 
دم ىممىة العرمـ ىف غىرهفك  لمػف هاػم اةػ  اإلقسػمس ةمشػكمة الدراسػة لذلػؾ ألهمىػة شػةكة العلايػؿ 

لالمرع ػػدات المرردىػػة دػػم الرممىػػة العرمىمىػػة مػػف  ماػػب  لةسػػةب عليػػىمت  Facebookاال عمػػمىم 
لعرمىـ ال ػممرم  مػ   ػرلرة الردىد مف الدراسمت ة رلرة إ را  دراسمت ىمس ع رىؿ هذا الشةكمت دم ا

ععقػػدد  1االهعمػػمـ ةملمرع ػػدات المرردىػػة خميػػة دػػم ال ممرػػمت العػػم عرمػػؿ ىمػػس إىػػداد أ ىػػمؿ المسػػع ةؿ
 مشػكمة الدراسػة دػم السػؤاؿ الػر ىس  مػم أةػر ةراػممج عرمىمػم   ػم ـ ىمػس شػةكة العلايػؿ اال عمػمىم  

Facebookرػة   لماػ  عع ػرغ العسػمؤالت ال رىىػة (  دم عامىة المرع دات المرردىة لػدم طملةػمت ال مم
 العملىة   



مػػم مسػػعلم المرع ػػدات المرردىػػة لػػدم ىىاػػة الدراسػػة مػػف طملةػػمت ال ممرػػة  ةػػؿ عطةىػػؽ الةراػػممج -2
   1العرمىمم  

ةىف معلسطمت الم ملىة الع رىةىة العم  1.16عل د درلؽ ذات داللة إقيم ىة ىاد مسعلم  هؿ-3
 1عدرىت ىمس الةراممج لالم ملىة ال مةطة دم م ىمس المرع دات المرردىة  

ةىف معلسطمت الم ملىػة الع رىةىػة العػم  1.16هؿ عل د درلؽ ذات داللة إقيم ىة ىاد مسعلم -4
    1الدراسم   ملىة ال مةطة دم العقيىؿ عدرةت ىمس الةراممج لالم 

               

 أهداؼ الدراسة 

 عهدؼ الدراسة إلس   

العررؼ ىمس مسعلم المرع دات المرردىة لدم ىىاة الدراسة مف طملةمت ال ممرة  ةؿ عطةىؽ -2
  1الةراممج العرمىمم

الكشؼ ىف ال رلؽ ةىف در مت طملةمت الم ملىة الع رىةىة لدر مت طملةمت الم ملىة ال مةطة -3
  1دم ال ىمس الةردن لم ىمس المرع دات المرردىة

الكشؼ ىف ال رلؽ ةىف در مت طملةمت الم ملىة الع رىةىة ىمس م ىمس المرع دات المرردىة دم  -4
 1ال ىمس الةردن عررزم لمعقيىؿ الدراسم

 مىة الدراسة أه

دم عامىة  Facebookعيمىـ ةراممج عرمىمم   م ـ ىمس شةكة العلايؿ اال عممىم  دىس ةلؾ- 2
  1المرع دات المرردىة لطملةمت المرقمة ال ممرىة

إل م  ال ل  ىمس أهمىة المرع دات المرردىة دم الرممىة العرمىمىة دم المرقمة ال ممرىة دم -3
ىة أى م  هى ة العدرىس  لعلدىر ةى ة عرمىمىة مامسةة لاملهم ىاد مقمللة دهمهم   لعطلىرهم لعلى

 1طملةمت ال ممرة

مسمىرة االهعممـ الرملمم  اقل إدخمؿ العكاللل ىم القدىةة دم الرممىة العرمىمىة لملاكةة الع دـ -4
 1الرممم



مىم  اطالع المعخييىف ىف العرمىـ ال ممرم دم ال ممرمت ىمس مزاىم شةكة العلايؿ اال عم-5
face book 1دم الرممىة العرمىمىة 

 د عسهـ اعم ج الدراسة القملىة دم اسع مدة المعخييىف دم الم مؿ العرمىـ ال ممرم  دم عطلىر -6
المرع دات المرردىة لدم طملةمت ال ممرة مف خالؿ إىداد ةرامج عرمىمىة ل طرا ؽ عدرىس قدىةة عرمؿ 

 1ىمس عقسىف العرمىـ ال ممرم لاالرع م  ة 

 ميطمقمت الدراسة 

(ةةا    مقيمة عاىر مرغلب أل غىر مرغلب دى  ىقدث دم 3114 33أةر  ىررد  شقمع   لالا مر   
 المعرمـ اعى ة لرممىة العرمىـ  .

لىررؼ إ را ىًّم ةةا    العاىىر دم أةرمد المرع دات المرردىة لمسعلم العقيىؿ الدراسم  لدم طملةمت 
  Facebookداـ ةراممج عرمىمم   م ـ ىمس شةكة العلايؿ اال عممىمال ممرة اعى ة العدرىب ةمسعخ

الةراممج العرمىمم    ىررؼ إ را ىًّم ةةا    إ را ات ماظمة لمخططة لعزلىد الطملةمت ةمهمرات 
 Facebookلمرملممت لخةرات  دىدة مف خالؿ ع دىـ أاشطة  م مة ىمس شةكة العلايؿ اال عممىم  

إى مةىة لمسعمرة دم األدا  القملم  لالمسع ةمم  لمطملةمت مف أ ؿ عقسىف عهدؼ إلس إقداث عاىىرات 
 1مرع داعهفك المرردىة

(ةةاهػػم   ماظلمػػة مػػف 3125 8:ىرردهػػم  خمىػػؿ Social Networks شػػةكة العلايػػؿ اال عمػػمىم  
الشػػةكمت اال عممىىػػة اإللكعرلاىػػة الع مىمىػػة عسػػمم لمسػػعخدمىهم ة اشػػم  يػػ قمت لعكػػلىف يػػدا مت 

 1دىؿ لا د لمام شة مم ىعـ ىر   مف مرملممت لعر

العررىػػػؼ اإل را ػػػم   مسػػػمقمت ادعرا ػػػىة ىمػػػس شػػػةكة اإلاعراػػػت ععػػػىم لمسػػػعخدمىهم عةػػػمدؿ المقمدةػػػمت 
    1ال لرىة لالمم مت لاليلر لال ىدىل  لرلاةط الملا   اإللكعرلاىة لعةمدؿ الكعب اإللكعرلاىة

 لمف أشهر ملا   العلايؿ اال عممىم 

 Facebookال ىس ةلؾ -أ

 لعػدىرا شػركة ال ىسػةلؾ   عممىم  ىمكف الدخلؿ إلى  م ماهػم( ةةا     مل   ا3125 26عررد  امير   
مقدلدة المس للىة كممكىة خميػة لهػم  دملمسػعخدملف ة مكػماهـ االا ػممـ إلػس الشػةكمت العػم عاظمهػم 



مآلخرىف لالع مىػؿ مرهػـ   لكػذلؾ المدىاة أل الشركة  هة الرمؿ أل المدرسة لذلؾ مػف أ ػؿ االعيػمؿ ةػ
رسمؿ الرسم ؿ إلىهـ .  ىمكف لممسعخدمىف إ مدة أيد م  إلس  م مة أيد م هـ لا 

إ را ىًّم   إاشم  قسمب ىمس اإلاعرات ةمسعخداـ شةكة العلايؿ  Facebookعررىؼ ال ىس ةلؾ 
مت لالمهمـ لالمم مت اال عممىم  ال ىس ةلؾ عشمرؾ دىهم طملةمت الم ملىة الع رىةىة ةعةمدؿ المرملم

لاليلر لم مط  ال ىدىل  لع ـل المرممة ةمإلشراؼ لالعل ى  ىف طرىؽ مالقظة أدا  الطملةمت لع دىـ 
عمقة درص العلايؿ  لالمام شة ةىف الطملةمت ةر هفك الةرض  ممم ىسهـ دم عامىة  العاذىة الرا رة لا 

 1لعطلىر مهمرات المرع دات المرردىة 

(ةةاهػػم   3122 9:ىرردهػػم الرةىػػ  لال ػػراح Epistemological Believes المرع ػػدات المرردىػػة
 أدكػػػمر لمرع ػػػدات ال ػػػرد ىػػػف المرردػػػة  لسػػػرىة اكعسػػػمةهم  لةاىعهػػػم  لعرػػػدىمهم  لمػػػدم ل ػػػلقهم أل 

 غمل هم لالعقكـ ةهم . لععكلف مف األةرمد العملىة 

 الػزمف الػذن ىػعـ دىػ  اكعسػمب  Speed of Knowledge acquisitionسرىة اكعسمب المرردة-2
المرردة أل ىعـ دى  العرمـ  لعدؿ الرالمة الرمىم ىمس سرىة قدلث العرمـ  ةىامم عدؿ الرالمػة الػداىم ىمػس 

 1أف العرمـ ىممىة معدر ة لععطمب مزىدها مف الل ت لال هد

أل   إمكماىػػة القيػػلؿ ىمػػس المرردػػة المؤكػػدة  Certainty of Knowledgeالمرردػػة المؤكػػدة-3
الق ى ىػػة لغىػػر الامم ػػة مػػف  ةػػؿ الخةػػرا   لعػػدؿ الرالمػػة الرمىػػم ىمػػس أف المرردػػة المؤكػػدة لا ػػقة  
لىمكػػف لمخةػػرا  أف ىعليػػملا إلىهػػم  دػػم قػػىف عػػدؿ الرالمػػة الػػداىم ىمػػس ردػػض دكػػرة لغمػػلض المرردػػة 

 1ليرلةة اكعشمدهم

 لعراػػم   أف Knowledge construction and modificationةاىػػة المرردػػة لعرػػدىمهم -4
المرردػػة عةاػػس لعرػػدؿ مػػف خػػالؿ عررىػػؼ األدكػػمر ال دىػػدة لعقدىػػدهم  لاسػػعخداـ مهػػمرات الػػعرمـ لمػػعرمـ 

Learning to learn لعكممؿ المرملممت مػف مخعمػؼ الميػمدر  لالرممىػمت الام ػدة  لاالىعػراؼ ةػةف  
 1المرردة الاهم ىة هم المرردة الع رىةىة د ط

 عرةػػر ىػػف إمكماىػػة  Control of Knowledge acquisitionدػػةالػػعقكـ دػػم اكعسػػمب المرر -5
الػػعقكـ دػػم اكعسػػمب المرردػػة  لعػػدؿ الرالمػػة الرمىػػم ىمػػس أف ال ػػدرة ىمػػس الػػعرمـ ىممىػػة دطرىػػة عمعػػمز 
ةملةةمت  أمم الرالمة الداىم دعدؿ ىمس أف ال درة ىمػس الػعرمـ ىممىػة مراػة لطةىرػة عػرعةط ةمل هػد لالرمػؿ 

 1الشمؽ  



م ملع الدر مت العم عقيؿ ىمىهم الطملةة دم كػؿ ةررػد مػف أةرػمد م ىػمس المرع ػدات المرردىػة إ را ىًّم  
   1(3122لع اىىف الرةى  لال راح  Braten and Stromso(2005الذن طلرا ةراعف لسعرمسل 

العقيىؿ الدراسم   مردؿ الطملةة العراكمم دم  مى  الم ررات العم درسعهم دم ال ممرػة لالمسػ مة دػم 
لىع ػمف  1ؼ الطملةة دػم ىمػمدة ال ةػلؿ لالعسػ ىؿ ةمل ممرػة لمةةعػة دػم مل ػ  الطملةػة اإللكعرلاػممم

لمسػعلم مػاخ ض   1دمػم دػلؽ 4مسعلىىف همم  مسعلم مرع    الطملةمت الالعػم قيػْمَف ىمػس مرػدؿ 
    1دمم دلف ::.3الطملةمت الالعم قيْمَف ىمس مردؿ

 أةػر ةراػممج عرمىمػم   ػم ـ ىمػس شػةكة العلايػؿ اال عمػمىم  قدلد الدراسة  الةرد المل ػلىم     مرردػة 
Facebook  دم عامىة المرع دات المرردىة   لالةرد الةشرن    طة ػت ىمػس ىىاػة مػف طملةػمت المرقمػة

الةرػد لالةرد المكػمام   أ رىػت دػم كمىػة العرةىػة   أمػم ال ممرىة ة ممرة أـ ال رم ةمدىاة مكة المكرمة  
  1ـ3128هػ/2549اسة خالؿ ال يؿ الدراسم ال ممرم  األلؿ الزمام    أ رىت الدر 

 

 اإلطمر الاظرن  لالدراسمت السمة ة

     Social Network  المةقث األلؿ  م هـل شةكمت العلايؿ اال عممىم  

  3123 دـ الردىد مف الةمقةىف عررى هم لمشةكمت أل ملا   العلايؿ اال عممىم    دىرردهم المايلر 
 شةكمت ا عممىىة ع مىمىة ععىم العلايؿ لمسعخدمىهم دم أن ل ت لدم أن مكمف مف (ةةاهم    36

الرملـ  ظهرت ىمس شةكة اإلاعرات لغىرت م هـل العلايؿ لالع مرب ةىف الشرلب  لاكعسةت اسمهم 
 &Wang, Husلىشىر كؿ مف لااغ لهلس ل رىف هم عرزز الرال مت ةىف الةشر اال عممىم كلا

Green,2013:p74)لس أاهم    اظمـ ىمس اإلاعرات ىسمم لم ملىة مف الامس ةمالعيمؿ ( إ
 لالعلايؿ ةىاهـ  .

ىمس أاهم     ملا   إلكعرلاىة مةاىة ىمس أسس     Nations(p4 :2017)كمم ىرردهم امشىلؿ 
مرىاة  عمكف الامس مف العرةىر ىف أا سهـ لالعررؼ ىمس أشخمص آخرىف ىشمركلاهـ االهعممممت 

  1ا سهم  ةمإل مدة إلس عكلىف يدا مت  دىدة 

هػػم ملا ػػ   (Social Networks) اسػػعاعج ممػػم سػػةؽ ىر ػػ  أف شػػةكمت الع لايػػؿ اال عمػػمىم  
ادعرا ػػىة عمكػػف أدػػراد الم عمػػ  مػػف العلايػػؿ لالع مىػػؿ مػػ  ةر ػػهـ الػػةرض  لالعرةىػػر ىػػف  إلكعرلاىػػة

    1آرا هـ ةقرىة  لمشمركة أدكمرهـ  لخةراعهـ  لاهعممممعهـ



لشةكمت العلايؿ اال عممىم ممىزات معرددة  رمعهم   ممىزات شةكمت أل ملا   العلايؿ اال عممىم  
 هم    Nations(p11:2017)لاىة كمم ذكر امشىلؿعع لؽ ىمس غىرهم مف الملا   اإللكعر 

 1إمكماىة إاشم  قسمةمت شخيىة  لىعمكف المسعخدـ مف عس ىؿ الدخلؿ إلس الملا   ةلاسطعهم -2
اشم  الم ملىمت   -3 إمكماىة الع مىؿ م  مسعخدمىف آخرىف  ىف طرىؽ إ ممة اليدا مت  لا 

 .لمعمَةرة مسعخدمىف آخرىف
دمىف م  ماشلرات مسعخدمىف آخرىف  لىكلف ذلؾ ىف طرىؽ كعمةة إمكماىة ع مىؿ المسعخ -4

ظهمر اإلى مب ةملماشلرات ةدا  اآلرا  المخعم ة  لا   .العرمى مت  لا 
إمكماىة اشر مقعلىمت لعردىمهم  ل د عكلف هذا المقعلىمت ىةمرة ىف رسم ؿ مكعلةة  أل يلر   -5

 .أل م مط  دىدىل  أل غىر ذلؾ

 

 

 ع رىؿ شةكمت العلايؿ اال عممىم  دم العرمىـ  دلا د اسعخداـ أل 

اسػػعخداممت معرػػددة لشػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىم  دػػم العرمػػىـ  ماهػػم   (3121ىةػػدالرظىـ ذكػػرت    
عدىىـ العرمـ العرملام ةىف المعرممػىف  لعرمػؽ العلايػؿ لالع مىػؿ مػ  المعرممػىف مػ  ةر ػهـ الػةرض   

دم  رؿ المعرمـ إى مةىًّم لل  دلر دػم القػلار لالا ػمش   عػلدر لعرمـ أسملىب العلايؿ ال رمؿ ممم ىسهـ 
ةدا ؿ عرمىمىة ىخعمر ماهم المعرمـ ملاد العرمـ العػم عامسػب مىللػ  ل دراعػ  لعسػمم لكػؿ مػعرمـ أف ىع ػدـ 

إمكماىػة العرػدىؿ لالعقػدىث لمم ػررات العرمىمىػة ةمػم ىعامسػب مػ  1دم عرمم  لدؽ اسعرداداع  لاهعممممع 
  عػػلدر خػػدممت عرمىمىػػة كملمقمدةػػة ال لرىػػة  لعةػػمدؿ المرملمػػمت لم ػػمط  ال ىػػدىل لاليػػلر المعرممػػىف 

  1لا ؿ المم مت   لعةمدؿ رلاةط الملا   اإللكعرلاىة 

 أشهر شةكمت أل ملا   العلايؿ اال عممىم   

   Facebookال ىس ةلؾ -أ

المل   األكةر اسعخدامهم دػم شػةكمت العلايػؿ اال عمػمىم  اظػرها  لمممىػزات العػم ىعمعػ  ةػ  مػف قىػث    
 Facebookعػػـ عةسػػىس مل ػػ   1سػػهللة العرممػػؿ مرػػ  لعػػلدىر ىػػدة خػػدممت ىسػػع ىد ماهػػم المسػػعخدـ

لى مػػ  زمػػال ا دػػم  ممرػػة همردػػمرد مػػف أ ػػؿ عةػػمدؿ  Mark Zuckerbergمػػمرؾ زلكرةىػػرج  ىمػػس ىػػد
رهـ ليلرهـ لآرا هـ   ديمـ مل رهم ىمس شةكة اإلاعرات لـ ىكف هدد  أف ىكلف مل رهم ع مرىًّػم  ةػؿ أخةم



مل رهم ىرةط طمةة  ممرة همردمرد م  ةرض   ماػذ إاشػم   اكعسػب شػهرة شػرةىة كةىػر األمػر الػذن  رػؿ 
Mark  مسػعخدمى   ىلس   مىدع  لىشمؿ طمةة ال ممرمت األخرم لطمةة المرقمة الةمالىػة لىيػةم ىػدد

عر ػػ  إلػػس مراػػم ل ػػ  الكعػػمب الػػذن Facebook (.أمػػم العسػػمىة3126ممىػػمر قػػلؿ الرملـ السػػدقمف 
دػمل ىس ةػلؾ 1ىسمم لممسع دىف دم ال ممرة لىعرمرؼ كؿ ماهـ ىمس اآلخر قعػس ال ىشػررلا ةػمالغعراب

لاليػلر مل   علايؿ ا عممىم ىرعمد ىمػس عكػلىف يػدا مت لىسػمىد ىمػس عةػمدؿ المرملمػمت لالمم ػمت 
رسػػػػػمؿ م ػػػػػمط  دىػػػػػدىل دىمػػػػػم ةىػػػػػاهـ  مكماىػػػػػة المقمدةػػػػػة ال لرىػػػػػة لا  الشخيػػػػػىة لالعرمىػػػػػؽ ىمىهػػػػػم  لا 

   1(3123 المايلر 

مسػػمقة  Facebookىع ػػمف  مل ػػ    دػػم الرممىػػة العرمىمىػػة Facebook أهمىػػة ال ػػىس ةػػلؾ
مػف خاللهػم  كةىرة لما ػمش لالقػلار ةػىف المعرممػىف  ةػؿ الػدرس أل ةرػدا   كمػم ىػلدر مايػة عرمػـ ىمكػف

اسػػػعخداـ الردىػػػد مػػػف اإلسػػػعراعى ىمت القدىةػػػة دػػػم العػػػدرىس  كقػػػؿ المشػػػكالت ل الػػػعرمـ ال ػػػم ـ ىمػػػس 
لغىرهم  دهل مل   ىسعطى  العرممؿ م  مخعمػؼ أاػلاع  عرمـ ةمالكعشمؼالالمشرلىمت لالريؼ الذهام ل 

اللسػػػم ط لالمم ػػػمت ل الةى ػػػمت ال ػػػرلرىة لطػػػرؽ العػػػدرىس القدىةػػػة   لىع ػػػمف المل ػػػ  ىػػػددها كةىػػػرها 
العػػم ىرايػػم ةعلظى هػػم ةهػػدؼ عق ىػػر لعشػػ ى  الطػػالب لزىػػمدة  األلرػػمب العرمىمىػػة ل العطةى ػػمت مػػف

 دادرعهـ اقل العرمـ ال رمؿ  ل رؿ العرمـ دم ال يؿ الدراسم  أكةر معرة   كمم ى دـ مل   ال ػىس ةػلؾ 
Facebook خدمة العاذىة الرا رة لعةةىت المرملممت اليػقىقة  لعيػقىقهم إف كماػت خمط ػة   دهػم

ممػػىف  دهػػل ىة ػػم ىمػػس العلايػػؿ ةػػىف المرمػػـ لالمػػعرمـ   لهػػل ذل عػػةةىر خدمػػة ذات أهمىػػة كةىػػرة لممعر
  مل   عرمىـ  دىد( 1إى مةم دم المعرممىف

ىمكػػػف ع رىػػػؿ الخػػػدممت العػػػم ى دمػػػ  مل ػػػ   دػػػم العرمػػػىـ Facebook طػػػرؽ ع رىػػػؿ ال ػػػىس ةػػػلؾ
Facebook   ىمس الاقل العملم  3122دم العرمىـ   كمم عذكر الررىمىة ) 

إاشم  أسعمذ الممدة م ملىة أل ي قة لممدة أل مل لع عرمىمم   لىدىل الطالب لممشمركة دى  -2
  1لعةمدؿ المرملممت لاشر لعةمدؿ رلاةط الي قمت المعرم ة ةململ لع العرمىمم  

الطالب لالعرمىؽ ىمىهم  اشر اليلر لم مط  ال ىدىل العرمىمىة المامسةة لمممدة لعةمدلهم ةىف-3
 لمام شة 

مل لع عرمىمم  مرىف مف  مى  أاقم  الرملـ  عكلىف يدا مت لىال مت م  المهعمىف ةممدة أل-4
  1لعةمدؿ الخةرات لالمرملممت دىمم ةىاهـ

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81
https://www.facebook.com/games/


اشر لعةمدؿ رلاةط الملا   اإللكعرلاىة لمشمركة الكعب اإللكعرلاىة لكؿ مم ل  ىال ة ةململ لع  -5
 1أل الممدة الدراسىة

مرملمػػمت الطػػالب قػػلؿ الػػدرس المم ػػم لةةىػػت المرملمػػمت اليػػقىقة لعرػػدىؿ ع ػػلىـ ل عيػػقىم  -6
 1المرملممت الخمط ة لدىهـ

 دم الرممىة العرمىمىة   Facebookدمج شةكمت العلايؿ اال عممىم 

سمىدت الخدممت العرمىمىة العم ع دمهم هذا الشةكمت ىمس العرمـ الذاعم ىػف طرىػؽ عةػمدؿ المرملمػمت  
يػػػلؿ إلػػػػس اع ػػػمؽ قػػػلؿ مل ػػػػلع مركة ال رملػػػة دػػػم المام شػػػػمت الع مىمىػػػة لمل مػػػ  اآلخػػػرىف  لالمشػػػػ

(أف هػػذا الشػػةكمت ىممػػت ىمػػس ا ػػؿ المسػػعخدـ مػػف م ػػرد معمػػؽ  3125 523 إةػػراهىـلعػػذكر 1الا ػػمش
غىػػر مع مىػػؿ إلػػس مسػػعخدـ درػػمؿ لمشػػمرؾ دػػم الخػػدممت لالعطةى ػػمت  لمػػف العركىػػز ىمػػس المقعلىػػمت 

لع ػىؼ 1ىػة ىػعـ إاعم هػم ىةػر المسػعخدـ لىعشػمرؾ دىهػم مػ  اآلخػرىفمسة ة اإلىداد إلس لسم ط ع مىم
( أاهػػم عرمػػؿ ىمػػس عكػػلىف يػػدا مت لىال ػػمت ا عممىىػػة  دىػػدة   لزىػػمدة العقيػػىؿ 3124ىةػػدالقم 

هاػػمؾ ةرػػض  كمػػم أف 1المرردػػم  دػػم م ػػمؿ الػػعرمـ لالعرمػػىـ  لعامىػػة مهػػمرات القػػلار لعةػػمدؿ الخةػػرات
المهمرات العم ال ىمكف لمطملػب القيػلؿ ىمىهػم ةػملطرؽ الع مىدىػة  للكػف مػف خػالؿ هػذا الشػةكمت ىػعـ 

   1العلايؿ لالقلار م  اآلخرىف

   Epistemological Beliefsالمةقث الةمام  المرع دات المرردىة 

م طػػ  الىلاػػمام  اظرىػػة المرردػػة  لىشػػىر ال  Epistemologyى يػػد ةميػػطمم المرع ػػدات المرردىػػة 
(ىشػػىر إلػػس الاظرىػػة أل الع سػػىر  لمػػف ةػػـ دػػ ف logosإلػػس المرردػػة  لالم طػػ   Epistemeال ػػدىـ 

اإلةسػػعىمللل م اظرىة المرردػػة(عررؼ ةةاهػػم  الدراسػػة ال مسػػ ىة لطةىرػػة المرردػػة لميػػمدرهم لقػػدلدهم 
 Moser et al,1998:4)1 ى معهم مقدلدة .. لةملرغـ مف أهمىة المرع دات المرردىة إال أف عرر 

(ةةاهػػم  مرع ػػدات المعرممػػىف قػػلؿ المرردػػة الرممىػػة لالعػػم عشػػمؿ ميػػدر Cano,2005ىرردهػػم كػػمال  
(ةةاهػػم   Bell,2006كمػػم ىردهػػم ةىػػؿ 1ةاىعهػػم  ل ػػةطهم لسػػرىة اكعسػػمةهمالمرردػػة مػػف قىػػث ةةمعهػػم ل 

(ةةاهػػػم   3117زاىػػػد لىردهػػػم 1طةىرػػػة المرردػػػة لسػػػرىة اكعسػػػمةهم  أدكػػػمر لعيػػػلرات المعرممػػػىف قػػػلؿ
م  ىممىػػة الػػعرمـ لطةىرػػة عيػػلرات المعرممػػىف لمسػػمممعهـ المرعةطػػة ةطةىرػػة مرػػمردهـ لمرملمػػمعهـ أةاػػ

( ةةاهػم     ل هػمت اظػر أل عيػلرات الطملػب الر مىػة قػلؿ :311 65دم قىف ىرردهم السػىد 1عرممهم
اسػعاعج 1اكعسػمب المرردػة( عرمـ  ػةط لسػرىةطةىرة المرردة  ى ىاىة لميدر لةاىػة المرردة(لىممىػة ال



مف الرػرض السػمةؽ أف المرع ػدات المرردىػة هػم عيػلرات لأدكػمر المػعرمـ قػلؿ طةىرػة المرردة ميػدر 
 1لةةمت لةاىة المرردة(   لىممىة العرمـ ال درة ىمس اكعسمب لسرىة العرمـ(

 Epistemological Beliefs  أةرمد المرع دات المرردىة

المرع دات المرردىػة ى يػد ةهػم م ملىػة العيػلرات لاألدكػمر قػلؿ  ( أف317-3117 316ذكر زاىد  
 طةىرة المرردة لالعرمـ   لععشكؿ دم أرةرة أةرمد هم  

ألاله  ال درة ىمس العرمـ لعمعد ةىف  طةىف ىشػىر أقػدهمم إلػس أف ال ػدرة ىمػس الػعرمـ ةمةعػة ماػذ الػلالدة   
    1لىشىر اآلخر إلس أف ال درة ىمس العرمـ معكعسةة

ماىهم  سرىة العرمـ  لعمعد ةىف  طةىف ىشىر أقدهمم إلس أف الػعرمـ سػرى  ةيػلرة مطم ػة لىشػىر اآلخػر ة
 . 1إلس العرمـ عدرى م  

ةملةهم  ةةمت المرردػة  لىمعػد ةػىف  طةػىف ىشػىر أقػدهمم إلػس أف المرردػة ةمةعػة ال ععاىػر   لىشػىر اآلخػر 
  1إلس أف المرردة ععطلر

د ةىف  طةىف ةشىر أقدهمم إلس أف المرردػة ماظمػة كػة زا  ما يػمة   لىشػىر راةرهم  ةاىة المرردة  لىمع
   1اآلخر إلس أف المرردة ماظمة دم يلرة م مهىـ مركةة مرعةطة

( دىػػرم أاهػػم ل هػػمت اظػػر أل عيػػلرات الطملػػب الذهاىػػة قػػلؿ طةىرػػة المرردػػة :311 22أمػػم السػػىد 
سػػػرىة اكعسػػػمب المرردػػػة( لععكػػػلف أةرػػػمد  ميػػػمدر  لةاىػػػة لةةػػػمت المرردػػػة(   لىممىػػػة العرمـ  ػػػةط ل 

 المرع دات المرردىة ىمس الاقل العملم  

ألاله  ميدر المرردة  ىعػرالح هػذا الةرػد مػف اىعةػمر أف المرردػة عػعـ ةلاسػطة السػمطة إلػس أاهػم عكعسػب 
   1ةملر ؿ لالةرهمف

لػس أاهػم عمةػؿ م ػمهىـ ةماىهم  ةاىة المرردة  لىعرالح مف اىعةػمر أف المرردػة ععكػلف مػف أ ػزا  ما يػمة إ
   1ةملةهم  ةةمت المرردة  لىعرالح مف اىعةمر أف المرردة غىر معاىرة إلس أاهم اممىة معطلرة( 1معراةطة

 ةط العرمـ  لىعرالح مف اىعةمر أف ال ػدرة ىمػس الػعرمـ ملرلةػة لغىػر معاىػرة إلػس أاهػم ىمكػف أف  راةرمه 
 1ععقسف م  الل ت 

.  خممسمه  سرىة العرمـ  لىعرالح  مف اىعةمر أف العرمـ سرى  أل ال ىقدث مطم هم إلس أا  عدرى م 

 الاممذج الاظرىة العم اهعمت ةملمرع دات المرردىة 



   Perryأ   املذج ةىرن

( مػػف األلا ػػؿ الػػذىف درسػػلا هػػذا الم هػػـل ةمسػػعخداـ الم ػػمةالت William Perry,1968ىرعةػػر ةىػػرن 
قػػػػدد  1المرردػػػػة لمػػػػم إذا كماػػػػت يػػػػقىقة أـ خطػػػػةلاالسػػػػعةىمامت لمعرػػػػرؼ ىمػػػػس آرا  الطمةػػػػة قػػػػلؿ 

( 3122( أرةػػػػػػػػػػػػ  مراقػػػػػػػػػػػػؿ لممرع ػػػػػػػػػػػػدات المرردىػػػػػػػػػػػػة الرةى  لال ػػػػػػػػػػػػراح Perry,1970ةىػػػػػػػػػػػػرن 
لى يػد ةهػم  األدػراد الػذىف ىقممػلف األدكػمر المزدل ػة   مرقمػة االزدلا ىػة (لهػم  ألاله 3126ل ال راح 

لممرردػة  أن إمػػم عقمػػؿ طمةرهػم مطم هػػم المعرم ػة ةطةىرػة المرردػػة   لكى ىػة القيػػلؿ ىمىهػم  دهػػم أدكػمر 
مػػم خطػػة  ةماىػػمه  العرددىػػة لعراػػس المرردػػة  1 لىقعػػم لف إلػػس خةىػػر أل سػػمطة لمقيػػلؿ ىمىػػ يػػقىقة لا 

لععكػػػلف مػػػف آرا هػػػـ الشخيػػػىة إ ػػػمدة إلػػػس الق ػػػم ؽ المطم ػػػة  للكػػػف عركىػػػزهـ ىايػػػب ىمػػػس اآلرا  
مرردة العم عرعمد ىمػس خةػراعهـ الشخيػىة ةملةهم  الاسةىة لعراس اسةىة ال 1الشخيىة أكةر مف السمطة

راةرهم  االلعزاـ ةملمرردة  ىرع دلف ةةللىػة المرع ػد لأف هاػمؾ 1كف أف عكلف الق م ؽ مطم ة لدىهـ  لال ىم
(أف المرردػة الشخيػىة عرػد  أقمدىػة الةرػد Perryادعراض ةىرم  1مرع دات عقمؿ أهمىة أكةر مف غىرهم
( د ػدمت عيػلرها مةاىًّػم ىمػس أف المرردػة Schommerأمم شػلمر لععطلر دم مراقؿ ةمةعة مف الرمر  

الشخيىة ىةمرة ىف ماظلمة مف األةرمد المسع مة ع رىةهم  دهذا المرع دات  ػد عكػلف مر ػدة لدر ػة أاػ  
   1(3125 4ال ىمكف قيرهم دم ةرد لاقد سقملؿ 

   ( ل رت خمسة أةرمد لممرع دات المرردىة هم Schommer,1990ب  املذج شلمر 

( المرع ػػػدات 5:9-5:8-  3126كمػػػم أشػػػمر المػػػلماس  لخزىمػػػم   Schommer ليػػػ ت شػػػلمر
 المرردىة ةةاهم ععكلف مف األةرمد العملىة   

 ميػػدر المرردػػة / المرردػػة المطم ػػة( لىعػػرالح مػػم ةػػىف مرع ػػد خػػمر م  ةػػةف السػػمطة ميػػدر  -2
   1المرردة  مرع د ةسىط(إلس مرع د داخمم  ىرعةر أف الخةرة الشخيىة ميدر المرردة مر د(

 ةةمت المرردة/المرردة المؤكدة(لععرالح مم ةىف االىع مد ةةف المرردة ةمةعة لمطم ة ةسىط( إلػس  -3
   1ةةف المرردة معطلرة لاسةىة مر د( االىع مد

 ةاىة المرردة ما يمة/مركةة( لععرالح مم ةىف االىع مد ةةف المرردة م ػزأة لةسىطة ةسػىط(إلس  -4
 1االىع مد ةةف المرردة معكمممة لمعراةطة مر د(

 ال ػػدرة ىمػػس الػػعرمـ دطرن/مكعسػػب( لىعػػرالح مػػم ةػػىف االىع ػػمد ةػػةف ال ػػدرة ىمػػس الػػعرمـ دطػػرن   -5
  1ىط(إلس االىع مد ةةف  ال درة ىمس العرمـ مكعسب لمعطلر ةمةت ةس

 سرىة قدلث العرمـ/ىدـ قدلث العرمـ( لىعرالح مم ةىف االىع مد ةػةف الػعرمـ ىقػدث ةسػرىة أل  -6
 1ال ىقدث اهم ىًّم  ةسىط(إلس االىع مد ةةف العرمـ ىقدث ةشكؿ عدرى م   مر د(



 ىال ة المرع دات المرردىة ةمألدا  األكمدىمم  

أشمرت اعم ج الدراسمت العم عامللت المرع دات المرردىة إلس أف لدىهم ال درة ىمس العاةؤ ةكةىر مف  
مظمهر األدا  األكمدىمم    ممم دد  الةمقةىف العرةلىىف إلس إ را  مزىد مف الدراسمت قلؿ طةىرة 

مة لعقدىد المرردة المرردة لكى ىة القيلؿ ىمىهم  لدر ة العةكد ماهم  لالقدلد لالمرمىىر المسعخد
  1لعررى هم

إلػػس دراسػػة ال ػػرلؽ دػػم المرع ػػدات المرردىػػة لػػدم طمةػػة Schommer,1993)هػػددت دراسػػة شػػلمر 
(طملةهػػم /طملةػػة   327ال ممرػة لىال عهػػم ةملعقيػػىؿ الدراسػػم  لأ رىػػت الدراسػػة ىمػس ىىاػػة مكلاػػة مػػف 

م ج الدراسػػة إلػػس أف طمةػػة لاسػػعخدمت م ىػػمس المرع ػػدات المرردىػػة مػػف إىػػداد الةمقةػػة  لعليػػمت اعػػ
المسعلىمت الرمىػم أكةػر اىع ػمدها دػم ال ػدرة ال طرىػة  ال ػدرة ىمػس الػعرمـ(   للػدىهـ اسػعرداد ىمػس الػعرمـ 
لاكعسمب المرردة   ةىامػم طمةػة المسػعلىمت الػداىم أكةػر اىع ػمدها دػم المرردػة المؤكػدة لالةسػىطة لالػعرمـ 

كمػػػػػم أ ػػػػػرم 1مػػػػػؤةر دػػػػػم العقيػػػػػىؿ الدراسػػػػػم   ىممػػػػػؿ السػػػػػرى   كمػػػػػم عليػػػػػمت إلػػػػػس أف المرع ػػػػػدات
(دراسة ةهدؼ   مرردة أةر المرع دات المرردىة ىمس العقيىؿ الدراسػم  لػدم طمةػة Cano,2005كمال 

(طملب/طملةػة  لاسػعخدـ م ىػمس المرع ػدات المرردىػة 2711المرقمة المعلسطة لالةمالىة  أ رىت ىمس 
مػ  الرمػر  لل ػد عػةةىر ذل داللػة إقيػم ىة ةػىف  لشلمر  لأظهػرت اعػم ج الدراسػة أف المرع ػدات ععاىػر

( دراسػػة Topcu&Tuzun,2009المرع ػػدات المرردىػػة لالعقيػػىؿ الدراسػػم  .أ ػػرم علةكػػل لعػػلزلف 
اػة الدراسػة ةهدؼ الكشؼ ىف الرال ة ةىف المرع دات المرردىػة لالعقيػىؿ الدراسػم  لالاػلع  لعكلاػت ىى

ةةىر مل ػػب داؿ إقيػػم ىًّم لممرع ػػدات المرردىػػة ىمػػس لأظهػػرت الاعػػم ج ل ػػلد عػػ (طملةهم/طملةػػة 52:مػػف 
( دهػددت إلػس مرردػة ال ػرلؽ دػم كػؿ مػف المرع ػدات 3121العقيىؿ الدراسم .أمم دراسة أةػل همشػـ  

المرردىػػة لالعل هػػمت الدادرىػػة لد هػػم لمعاىػػرات الاػػلع لالمسػػعلم الدراسػػم   لمسػػعلم العقيػػىؿ الدراسػػم 
م ىمػػم  ل ػػلد دػػرلؽ دالػػة إقيػػم ىًّم ةػػىف مرع رػػم لماخ  ػػم مػػاخ ض(  لأظهػػرت الاعػػم ج مػػ – مرع ػػ  

العقيػػىؿ الدراسػػم دػػم المرع ػػدات المرردىة سػػرىة اكعسػػمب المرردػػة   لالق ى ػػة المل ػػلىىة ( ليػػملم 
الماخ  ػػػىف   ةىامػػػم لػػػـ عل ػػػد دػػػرلؽ دػػػم األةرػػػمد األخػػػرم   لىمكػػػف العاةػػػؤ ةملعقيػػػىؿ الدراسػػػم  مػػػف 

   1العرةىة المرع دات المرردىة لدم طمةة كمىة 

( مرردػػة المرع ػػدات المرردىػػة لطمةػػة  ممرػػة الىرمػػلؾ  3122ةىامػػم اسػػعهددت دراسػػة الرةىػػ   لال ػػراح 
لمرردػػة عػػةةىر المرع ػػدات المرردىػػة ةػػمخعالؼ  ػػاس الطملػػب  لهػػؿ الطمةػػة ذلل المسػػعلم المرع ػػ  دػػم 

 ػػدات المرردىػػة  المرع ػدات المرردىػػة ىخعمػؼ عقيػػىمهـ ىػػف الطمةػة ذلن المسػػعلم المػػاخ ض دػم المرع
لهػػػػػؿ ىمكػػػػػف العاةػػػػػؤ ةملعقيػػػػػىؿ األكػػػػػمدىمم مػػػػػف خػػػػػالؿ المرع ػػػػػدات المرردىػػػػػة  لعكلاػػػػػت الرىاػػػػػة 

(طملةهم/طملةػػػة  لأظهػػػرت الاعػػػم ج درل هػػم داللػػػة إقيػػػم ىة دػػػم العقيػػىؿ األكػػػمدىمم  ةػػػىف د ػػػة 551مػػف 



ردػػة المؤكػػدة مرع رػػم لماخ  ػػم المرع ػػدات المرردىػػة دػػم ةررػػد السػػرىة دػػم اكعسػػمب المرردػػة لةررػػد المر
( 3125لأمم دراسػة سػقملؿ  1لةررد العقكـ ةمكعسمب المرردة ليملم ذلن المرع دات المرردىة المرع رة

دهػػددت إلػػس مرردػػة المرع ػػدات المرردىػػة لػػدم عالمىػػذ المرقمػػة اإلىدادىػػة لمرردػػة أةرهػػم ىمػػس العقيػػىؿ 
ىهـ اسػػعةماة لممرع ػػػدات (مػػف عالمىػػذ األلؿ لالةملػػث اإلىػػدادن  طة ػػت ىمػػ541الدراسػػم  لػػدم ىىاػػة  

المرردىة مف إىداد الةمقث  لأظهرت اعم ج الدراسة  أا  ىمكػف العاةػؤ ةملعقيػىؿ الدراسػم مػف االىع ػمد 
اسػػعاعج مػػف الرػػرض السػػمةؽ أهمىػػة المرع ػػدات 1دػػم المرردػػة المؤكػػدة ةملاسػػةة لميػػؼ األلؿ اإلىػػدادن

المعرممػػىف لمع يػػم لالةقػػث لاسعكشػػمؼ  المرردىػػة دػػم الرممىػػة العرمىمىػػة قىػػث أاهػػم ع ػػعم الم ػػمؿ أمػػمـ
المرردم لع رؿ دلر المعرمـ اى مةم لدرمؿ دم الةقث ىف ميمدر المرردة المعرددة دىامل لدىػ  اىع ػمد 

   1ةةف المرردة معكمممة لمعراةطة

الدراسػػػػمت السػػػػمة ة   الدراسػػػػمت العػػػػم عامللػػػػت شػػػػةكمت العلايػػػػؿ اال عمػػػػمىم   دػػػػىس ةػػػػلؾ 
Facebook ) 

هددت هذا الدراسة إلس العررؼ ىمس أةػر  Moorman, & Bowker.( 2011)ةلكردراسة ملرممف ل 
لػدم طمةػة لالعلادػؽ الا سػم   Facebookاسعخداـ اإلاعرات لمل ػ  العلايػؿ اال عمػمىم  ال ػىس ةػلؾ 

لأظهػرت اعػم ج الدراسػة أف اسػعخداـ  (طملةهػم لطملةػة 652المرقمة ال ممرىة   لةمغ ىدد ىىاة الدراسػة 
   1ال ىسةلؾ شم   ةىف طمةة المرقمة ال ممرىة ةدر ة كةىرة

Afendi , Embi,& Hassan (2012) مرردة اسعخداممت ملا     مةم  اسعهددت دراسة أدادن لا   
لػػػػدم طمةػػػػة العرمػػػػىـ الرػػػػملم  لةمػػػػغ ىػػػػدد أدػػػػراد  Facebookالعلايػػػػؿ اال عمػػػػمىم  ال ػػػػىس ةػػػػلؾ 

طملةهم لطملةة  لعـ اسعخداـ الماهج اللي م   لةىات اعم ج الدراسة أف الطمةػة ى  ػلف  (788الدراسة 
   1أغمب ل عهـ ىمس اإلاعرات لمعلايؿ اال عممىم لالعرمـ

( دراسة هددت العررؼ ىمس دلر ملا   العلايؿ اال عممىم دم قؿ المشكالت 3124أ رم الزهراام 
ل عـ  (طملةهم  274ةمغ ىدد ىىاة الدراسة  عهـ اقلهم  العم علا   طالب العرةىة الرممىة لاع مهم

اسعخداـ الماهج اللي م    ل أظهرت اعم ج الدراسة أف ال ىس ةلؾ سمهـ ةدر ة كةىرة دم قؿ 
1المشكالت العم لا هت الطالب م  اع مهمت إى مةىة لدم طالب اقل اسعخداـ ال ىس ةلؾ  

شةكمت العلايؿ اال عممىم دم العرمىـ دراسة قلؿ ( إلس مرردة أةر 3125لهددت دراسة المشى م 
( طملةهم لطملةة  71اسعخداـ ال ىسةلؾ مف  ةؿ طالب  ممرة الممؾ سرلد  لةمغ ىدد ىىاة الدراسة 

 لأظهرت اعم ج الدراسة أف المشمركىف دم الدراسة ىسعخدملف ال ىس  1لعـ اسعخداـ الماهج اللي م  
  1مل  هم إى مةىًّم اقل اسعخدام ةشكؿ شم    كمم ىظهرلف  Facebookةلؾ



( ةدراسػػػػػػػة هػػػػػػػددت إلػػػػػػػس اسع يػػػػػػػم  أةػػػػػػػر اسػػػػػػػعخداـ لسػػػػػػػم ؿ العلايػػػػػػػؿ 3127 ػػػػػػمـ ىةػػػػػػػدالمارـ 
اال عممىم ال ىسػػػةلؾ(دم العقيػػػىؿ لالع كىػػػر اإلةػػػداىم دػػػم مػػػمدة العػػػمرى  لػػػدم طػػػالب اليػػػؼ الراةػػػ  

 لكشػ ت  1ل ػمةطة ( طملةهػم م سػمىف إلػس م مػلىعىف ع رىةىػة51األدةم  لعكلات ىىاة الدراسػة مػف 
اعم ج الدراسة ل لد درلؽ دالة إقيم ىًّم ةىف معلسط در مت الطالب دم اخعىػمرىف العقيػىمم  لالع كىػر 

 .  Facebookاإلةداىم ليملم الم ملىة الع رىةىة العم درست ةمل ىسةلؾ

 ( دراسة ةهدؼ العررؼ ىمس دلر شةكة العلايؿ اال عممىم ال ىسةلؾ( دم دىـ3128أ رت رةىرم 
(   لاسعخدمت 41  ةمغ ىدد أدراد الدراسة  2العرمىـ اإللكعرلام لدم الطمةة ال ممرىىف ة ممرة ةماعة

دلرها درماله دم عذلىؿ ىىلب العرمىـ  Facebookالماهج اللي م    لةىات الاعم ج أف لم ىس ةلؾ
  1الع مىدن  

  Facebookالعرمىؽ ىمس الدراسمت العم عامللت ملا   شةكة العلايؿ اال عممىم 

عامللت الدراسمت السمة ة العم  معاىرات ةقث ىدىدة لمعالىة لقدىةة   ممم ىؤكد أهمىة معاىرات  -2
 1الةقث

درست المرع دات  -ىمس قد ىمـ الةمقةة-ل د دراسة لاقدة دم الةى ة السرلدىة أل الررةىة عال -3 
  1المرردىة مف خالؿ عيمىـ ةراممج عرمىمم

 اسعهددت الدراسمت العم عامللت شةكة العلايؿ اال عممىم  مم ىمم  -4

( مف ل هة اظر ىىاة Facebookالعررؼ ىمس لا   اسعخداـ شةكمت العلايؿ اال عممىم    - أ
  1الدراسة

  1أسةمب ارعىمد طمةة ال ممرمت ملا   العلايؿ اال عممىم   - ب

  1العم عامللت شةكة العلايؿ اال عممىم  الماهج اللي م  المرعمد لمرظـ الدراسمت السمة ة  -5 

  1عمةمت ىىاة الدراسة لمرظـ الدراسمت السمة ة دم طمةة المرقمة ال ممرىة-6

أداة الدراسة المسعخدمة لمرظـ الدراسمت السمة ة   االسعةماة مف أ ؿ اسع يم  آرا  ىىاة -7
  1الدراسة

دم الرممىة  Facebookلايؿ اال عممىم  أليت اعم ج الدراسمت السمة ة ةةهمىة ع رىؿ شةكة الع-8
  1العرمىمىة



 Epistemological Beliefsالدراسمت العم عامللت المرع دات المرردىة 

اسعهددت مرردة الرال ة ةىف المرع دات المرردىة لالعقيىؿ Lodewyk : (2007دراسة للدلىؾ 
(طملةهم لطملةة طةؽ ىمىهـ اسعةماة 558الدراسم لدم طمةة المرقمة الةمالىة  لةمغ أدراد ىىاة الدراسة 

المرع دات المرردىة لشلمر  لعليمت اعم ج الدراسة إلس أف المرع دات المرردىة عؤةر دم العقيىؿ 
مكماىة   1العاةؤ ةملعقيىؿ الدراسم  مف خالؿ المرع دات المرردىة الدراسم   لا 

دراسة هددت إلس العررؼ ىمس الرال ة  Belet & Guven ( 2011ل لدىف  أ رم كؿ مف ةىمىت
سعراعى ىمت مم لرا  المرردىة لالعقيىؿ الدراسم    لةمغ ىدد المشمركىف  ةىف المرع دات المرردىة لا 

ةىة  لطةؽ ىمىهـ م ىمس المرع دات المرردىة لىعكلف مف خمس ( مرممهم لمرممة ةكمىة العر 931 
لةالةىف د رة ععرمؽ ةملعرمـ لطةىرة المرردة  لأظهرت الاعم ج  أا  ال عل د ىال ة ةىف العقيىؿ 

  1الدراسم  لالمرع دات المرردىة

لدم  ( إلس ةقث الرال ة ةىف المرع دات المرردىة لالقم ة إلس المرردة3124هددت دراسة ة ىرم 
(طملةمه لطملةة مف طمةة كمىة الرملـ العرةلىة  اسعخدـ 253طمةة ال ممرة  لعكلات ىىاة الدراسة مف 

الةقث م ىمسىف  األلؿ ى ىس المرع دات المرردىة  لالةمام ى ىس القم ة إلس المرردة  لأشمرت اعم ج 
 الدراسة إلس امعالؾ الطمةة لمسعلم معلسط مف المرع دات المرردىة

( ةدراسة هددت إلس الكشؼ ىف الرال ة ةىف أسملب العرمـ لالمرع دات المرردىة 3125لملمام  ممت ا
(طملةهم لطملةة  طةؽ ىمىهـ م ىمس أسملب العرمـ 762لدم طمةة  ممرة الىرملؾ  ىدد ىىاة الدراسة 

لةى ز لم ىمس المرع دات المرردىة لةراعف لسعرلمسل  لأشمرت اعم ج الدراسة إلس أف مسعلم 
 1لمرع دات المرردىة لدم طمةة  ممرة الىرملؾ كمف معلسطمه ا

( دراسة اسعهددت الكشؼ ىف ىال ة المرع دات المرردىة ةمسعلم العاةؤ 3126أ رم ال راح 
ة سعراعى ىمت العرمـ الماظـ ذاعمًّ لدم طمةة المرقمة األسمسىة الرمىم  ل د عكلات ىىاة الدراسة مف 

خدـ م ىمس المرع دات المرردىة لةراعف لسعرلمسل  لم ىمس ( طملةهم لطملةة   عـ اسع626 
إسعراعى ىمت العرمـ الماظـ ذاعىمًّ  لأظهرت اعم ج الدراسة مسعلم معلسطهم دم المرع دات المرردىة لدم 

 1الطمةة 

( ةدراسة هددت إلس الكشؼ ىف مسعلم المرع دات المرردىة  3126 مـ كؿ مف الملمام لخزىمم 
ة إلس المرردة لالالع دم المرع دات المرردىة لدم طالب المدارس القكلمىة دم لمرردة أةر القم 

(طملةهم لطملةة  لطةؽ الةمقةمف م ىمسىف ل ىمس 479مقمدظة ى ملف  لعكلات ىىاة الدراسة مف 



القم ة إلس المرردة لالمرع دات المرردىة  لأشمرت اعم ج الدراسة إلس أف الطمةة لدىهـ مسعلم معلسط 
 1ع دات المرردىةمف المر

العرمـ الماظـ  اسعراعى ىمت( ةقث أةر المرع دات المرردىة ىمس 3128اسعهددت دراسة ىةداللهمب 
( طملب لطملةة مف كمىة الرمـل اال عممىىة 611ذاعىًّم لدم طمةة ال ممرة  لعكلات ىىاة الدراسة مف 

ىًّم لالمرع دات المرردىة  لأظهرت العرمـ الماظـ ذاع اسعراعى ىمتلاإلاسماىة   لطةؽ م ىمسىف ل ىمس 
  1المرردىة مف كؿ أةرمد المرع دات المرردىة ةمسعراعى ىمتاعم ج الدراسة إمكماىة العاةؤ 

 العرمىؽ ىمس الدراسمت السمة ة العم عامللت المرع دات المرردىة 

 اسعراعى ىمتل عالىت أهداؼ الدراسمت السمة ة لعمةمت دم ةقث الرال ة ةىف المرع دات المرردىة  -2
  1العرمـ الماظـ ذاعىًّم لالقم ة إلس المرردة لعةةىرهم دم العقيىؿ الدراسم  

مرظـ الدراسمت السمة ة ركزت ىمس طمةة المرقمة ال ممرىة   لةر هم ىمس طمةة المرقمة  -3
  1الةمالىة

 مرظـ الدراسمت السمة ة اسعخدمت اسعةماة المرع دات المرردىة   -4

  1المسعخدـ دم الدراسمت العم عامللت المرع دات المرردىة الماهج اللي م -5

أف الدراسمت السمة ة العم عامللت المرع دات المرردىة كةىرة لمعالىة لقدىةة   ممم ىؤكد قداةة -6
  1معاىر المرع دات المرردىة لأهمىع  دم العرمىـ

 

 االسع مدة مف الدراسمت السمة ة  

 1كى ىة ةام  الةراممج العرمىمم  لعيمىم سمىدت دم ل   عيلر شممؿ دم -2

  1سمىدت دم عدىىـ اإلطمر الاظرن  لمدراسة القملىة-3

  1سمىدت دم اخعىمر ماه ىة الدراسة لطرؽ قسمب الخيم ص السىكلمعرىة لم ىمس الدراسة-4

   1سمىدت دم ىرض اعم ج الدراسة لع سىرهم-5

 إ را ات الدراسة 



لىررد  الماهج الع رىةم لالعيمىـ شة  الع رىةم  القملىة ىمسماهج الدراسة  اىعمدت الدراسة 
(ةةا     عاىر مرعمد لم ةلط لمشرلط المقددة لملا     أل 3125 321ىةىدات لىةدالقؽ  لىدس  

الظمهرة العم عكلف مل لع الدراسة  لمالقظة مم ىاعج ىف هذا العاىر مف آةمر دم هذا اللا   أل دم 
عخداـ العيمىـ الع رىةم المكلف مف م ملىعىف   الم ملىة الع رىةىة هذا الظمهرة    لذلؾ ةمس

  لالم ملىة ال مةطة العم لـ ععررض لمةراممج العرمىمم   م   Face bookالمدرةة ىمس اسعخداـ 
 1عطةىؽ ال ىمس ال ةمم  لالةردم  لم ىمس المرع دات المرردىة لكؿ الم ملىمت

  1م عم  الدراسة    مى  الطملةمت الماعظممت ة ممرة أـ ال رم

( سػػاة   عػػـ اخعىػػمرهفك ةطرى ػػة 32( طملةػػة عرالقػػت أىمػػمرهفك ةػػىف  91ىىاػػة الدراسػػة  اشػػعممت ىمػػس  
( طملةػػػة  لالم ملىػػػة 51 يػػػدىة  عػػػـ ع سػػػىمهفك إلػػػس م مػػػلىعىف   الم ملىػػػة الع رىةىػػػة لىػػػددهفك  

   1لةة( طم51ال مةطة لىددهفك  

 أدلات الدراسة  

 م ىمس المرع دات المرردىة-2

 Braten and(2005عـ اسعخداـ م ىمس المرع دات المرردىة الذن طلرا ةراعف لسعرمسل   
Stromso  ىةمرة ملزىة ىمس أرةرة أةرمد 35( لىعكلف الم ىمس مف 3122ع اىىف الرةى  لال راح)

(ىةمرات  لةاىة المرردة 6لمرردة المؤكدة لع ىس  (ىةمرات  لا: هم  سرىة اكعسمب المرردة لع ىس  
 لامط االسع مةة ىمس الم ىمس  1(ىةمرات 4(ىةمرات  لالعقكـ ةمكعسمب المرردة لع ىس   8لع ىس   

ىعدرج مف غىر ملادؽ ةشدة   لعةخذ در ة لاقدة إلس ملادؽ ةشدة   لعةخذ خمس در مت لمرةمرات 
لعـ اىعممد المرىمر العملم ىمس مسعلم 1مرات السمةىةاإلى مةىة  لعركس الدر مت دم قمؿ الرة

( مسعلم 4.78-3.45(مسعلم ماخ ض  لالدر مت مف 3.44-2المرع دات المرردىة  الدر مت مف 
 1(مسعلم مرع  6-4.79معلسط   لالدر مت مف 

 الخيم ص السىكلمعرىة لمم ىمس المرع دات المرردىة

 يدؽ الم ىمس 

(مف اليدؽ الرمممم لم ىمس شلمر الذن Braten and Stromso.2005عق ؽ ةراعف لسعرمسل 
(مف طمةة اإلدارة دم 289(طملةهم لطملةة ماهـ 387 لذلؾ ىمس ىىاة  لامهم 1::2أىدع  ىمـ 

( مف طمةة العرةىة دم كمىة إىداد المرممىف دم ال الب الشر م مف 219 ممرة أسمل دم الارلىج  ل 



مممم أرةرة أةرمد هم  سرىة اكعسمب المرردة  لالمرردة المؤكدة  الارلىج  لكمات اعم ج العقمىؿ الر
%(مف 44لةاىة المرردة لعردىمهم  لالعقكـ ةمكعسمب المرردة  ل د دسرت  مى  الرلامؿ مم اسةع  

 1العةمىف

 ةةمت الم ىمس 

(مف ةةمت االعسمؽ الداخمم لمم ىمس Braten and Stromso.2005عق ؽ ةراعف لسعرمسل  
  1(1582-1561كرلاةمخ  ل د عرالقت هذا ال ىـ ةىف -دلة أل م ةعطةىؽ مرم

 الخيم ص السىكلمعرىة لم ىمس المرع دات المرردىة دم الدراسة القملىة 

يدؽ الم ىمس  عـ ىرض الم ىمس ىمس ىدد مف مقكمىف أكمدىمىىف دم ىمـ الا س العرةلن 
ات لمم ىمس لمدم ل لقهم لمدم لال ىمس  قىث طمب ماهـ إةدا  آرا هـ قلؿ مدم ااعمم  الرةمر 

ةدا  أىة مالقظمت ىرلاهم  مامسةة يىمغعهم المالىة  لمدم مامسةة الم ىمس لرىاة الدراسة   لا 
%( لذلؾ كقد أدام ل ةلؿ الرةمرات 91مامسةة لممرقمة الدراسىة  قىث اىعمدت الةمقةة اسةة اع مؽ 

ؽ الم ىمس دم  ىمس المرع دات المرردىة للمعةكد مف يد 1  لةام ه ىمس ذلؾ عـ عردىؿ ةرض الرةمرات
لدم المشمركمت دم الدراسة القملىة   عـ قسمب مرممالت االرعةمط ةىف أةرمد الم ىمس لالدر ة الكمىة 

   كمم ىظهر دم ال دلؿ العملم   

 

 

 

 

 (   ىـ مرممؿ ارعةمط در ة كؿ ةرد لالدر ة الكمىة لم ىمس المرع دات المرردىة 2 دلؿ  

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

مرممؿ  ـ
 االرعةمط

2 1.88** 6 1.67** 
 

: 1.7:** 
 

24 1.77** 
 

28 1.67** 
 

32 1.88** 
 

3 1.87** 7 1.75** 21 1.66** 25 1.64** 29 1.6:** 33 1.77** 



      
4 1.65** 

 
8 1.65** 

 
22 1.65** 

 
26 1.68** 

 
2: 1.64** 

 
34 1.67** 

 
5 1.82** 

 
9 1.86** 

 
23 1.84** 

 
27 1.86** 

 
31 1.69** 

 
35 1.62** 

 
 (1.12** ىاد مسعلم الداللة 

ىالقظ مف ال دلؿ السمةؽ أف  ىـ مرممالت ارعةمط در ة كؿ ةرد لالدر ة الكمىة لمم ىمس  م ت دالة 
(  ممم ىدؿ ىمس در ة م ةللة مف يدؽ االعسمؽ الداخمم 1.12إقيم ىًّم ىاد مسعلم الداللة 

  1لمم ىمس

 ةةمت الم ىمس 

لعةكد مف اعسمؽ الم ىمس   كمم كرلاةمخ مف أ ؿ ا–عـ إى مد مرممؿ الةةمت ةمسعخداـ مرمدلة أل م 
 ىظهر مف ال دلؿ العملم   

 كرلاةمخ لم ىمس المرع دات المرردىة– ىـ ةةمت االعسمؽ الداخمم مف خالؿ مرمدلة أل م  ( 3 دلؿ  

سرىة 
اكعسمب 
 المرردة

المرردة 
 المؤكدة

ةاىة المرردة 
 لعردىمهم

العقكـ  
ةمكعسمب   

 المرردة

 الدر ة الكمىة  
            

1.73 1.88  1.68 1.77 1.89   
 

( 1.89-1.68ىالقظ مف ال دلؿ السمةؽ أف  ىـ ةةمت االعسمؽ الداخمم لمم ىمس  د عرالقت ةىف 
   1لالعم عشىر إلس مسعلم م ةلؿ مف الةةمت لالذن ىعىم اسعخدام  دم الدراسة القملىة

 المرردىةعكمدؤ م ملىعم الدراسة دم العطةىؽ ال ةمم  ل ىمس المرع دات 

لمعةكد مف عكمدؤ م ملىعم الدراسة دم المرع دات المرردىة  ممت الةمقةة ةمسعخداـ اخعةمر  ت   
 (   لكمات الاعم ج كملعملم (Independent-Samples T- Testلمرىامت المسع مة  

مس ( اعم ج اخعةمر  ت  لمرىامت المسع مة لم رلؽ دم العطةىؽ ال ةمم لممعلسطمت م ى  4 دلؿ     
 المرع دات المرردىة لم ملىعم الدراسة 



المعلسط  الردد الم ملىمت أةرمد الم ىمس
 القسمةم

االاقراؼ 
 المرىمرن

  ىمة
  ت 

مسعلم 
 الداللة

سرىة اكعسمب 
 المرردة

1.98 1.268 3.65 5:.26 51 الع رىةىة
 4.89 26.99 51 ال مةطة 7

8:.1 1.141 3.67 21.67 51 الع رىةىة المرردة المؤكدة
 3.74 21.34 51 ال مةطة 7

5:.1 1.175 5.44 23.71 51 الع رىةىة ةاىة المرردة
 5.16 23.19 51 ال مةطة :

العقكـ ةمكعسمب 
 المرردة

1.87 1.462 ::.3 7.98 51 الع رىةىة
 3.91 7.71 51 ال مةطة 1

7:.1 1.548 9.41 55.36 51 الع رىةىة الدر ة الكمىة
 9.67 :55.8 51 ال مةطة 9

ىع ػػػم مػػػف ال ػػػدلؿ السػػػمةؽ ىػػػدـ ل ػػػلد دػػػرلؽ ذات داللػػػة إقيػػػم ىة ةػػػىف معلسػػػطمت الم مػػػلىعىف 
الع رىةىػػة لال ػػمةطة دػػم العطةىػػؽ ال ةمػػم دػػم  مىػػ  األةرػػمد لالدر ػػة الكمىػػة   ممػػم ىراػػم أاػػ  ال عل ػػد 

 1أن أاهم معكمد ة   ةىف الم ملىمت دالة إقيم ىمه  درلؽ

مف إىداد    Face bookالةراممج العرمىمم  ال م ـ ىمس شةكة العلايؿ اال عممىم -3
   الةمقةة

 ل د اىعمدت دم عيمىـ الةراممج ىمس الخطلات العملىة     

  1االطالع ىمس الدراسمت الع رىةىة القدىةة المعرم ة ةةرامج العدرىب-

 مةؿ دراسة   Facebookالعلايؿ اال عممىم  االطالع ىمس الدراسمت الع رىةىة المعرم ة ةشةكة -
 (.3127(  لدراسة ىةدالمارـ 3125(  لدراسة ةمررةم 3124(   لدراسة الرازن 3124الزهراام 

 Face ىرض الةراممج العرمىمم  لعامىة المرع دات المرردىة ال م ـ شةكة العلايؿ اال عممىم  -
bookهج لطرؽ العدرىس  لعـ األخذ ىمس المعخييىف دم م مؿ ىمـ الا س لم مؿ المام

    1ةعليىمعهـ لا عراقمعهـ قلؿ الةراممج العرمىمم

 مقملر الةراممج العرمىمم   الهدؼ الرمـ لمةراممج العرمىمم   



ىهدؼ الةراممج العرمىمم إلس عامىة المرع دات لدم طملةمت ال ممرة ةمسعخداـ ملا   شةكة العلايؿ   
مقددة ع ىس الاعج ؼ الرمـ مف خالؿ األهداؼ السملكىة لىعق ؽ الهد Face bookاال عممىم

  1العرمـ

  لااب ةام  الةراممج العرمىمم   ىرعمد ةام  الةراممج ىمس ةالةة  لااب ر ىسة  هم  

لمهمرات العرمرؼ ال ماب المرردم   لىعمةؿ دم المرملممت الم دمة ىف طةىرة المرردة لميمدرهم   
 Faceاـ اإلاعرات دم العرممؿ م  الخدممت المعلدرة دم مل    لمهمرات اسعخدلالقلار لالا مش

book  لع دىـ طرؽ كى ىة إا مز المهممت المطملةة ماهفك دم الةراممج لالعم مف شةاهم أف ع رؿ  
المشمركمت  مدرات ىمس االسع مةة ةشكؿ أد ؿ  كمم ع مف ع دىـ العل ىهمت لاإلرشمدات الالزمة 

  1إل را  العدرىب

لمهمرم   لىع مف العدرىب ىمس المةىرات لاألاشطة لالمهمـ العم ى ب ىمس الطملةة أف عع اهم ال ماب ا
لعامىة المرع دات المرردىة ةةةرمدا المعمةمة دم المرردة المؤكدة  لةاىة المرردة  لميمدر المرردة  

الةد مف ع دىـ  لسرىة اكعسمب المرردة  ألف المرملممت لقدة ال عك م لعردىؿ المرع دات المرردىة ةؿ
  1الاممذج العم ى ب ىمس المشمركمت مقمكمعهم

ال ماب الل داام    لىع مف علدىر ةى ة عرمىمىة آماة ةملاسةة لمطملةة المشمركة ةقىث عشرر دىهم 
ةمالطم امف لىدـ الخلؼ مف الا د لاالسعممع ال ىد لمم ىدلر مف آرا    لأخذ أدكمرهم لم عرقمعهم 

عمقة ال رص لطرح    1األس مة لالا مش لا 

 مقعلم الةراممج العرمىمم  ىع مف المراقؿ العملىة  

مرقمة الةد   هم مرقمة العرمرؼ لالعمهىد ةىف الةمقةة لالطملةمت المشمركمت دم الةراممج مف -2
 1قىث شرح أهداؼ الةراممج العرمىمم  

اـ ملا   العلايؿ مرقمة االاع مؿ  عهدؼ هذا المرقمة إلس إل م  ال ل  ىمس كى ىة اسعخد-3
(  1دم عامىة المرع دات المرردىة Face bookاال عممىم دىس ةلؾ  لىعمةؿ دم الم م   العمهىدن 

لعطةىؽ م ىمس المرع دات k Face bookالذن ىهدؼ إلس عس ىؿ الطملةة دم ي قة دىس ةلؾ
(  ةؿ عطةىؽ الةراممج العرمىمم   1المرردىة ال ىمس ال ةمم 

أدػػراد الم ملىػػة الع رىةىػػة ىمػػس اخعىػػمر المل ػػلىمت المعرم ػػة ةملةقػػث ىػػف مرقمػػة الرمػػؿ  عػػدرىب -4
(  ال ػػػدرة ىمػػػس اكعسػػػمب  -معاىػػػرة(   لميػػػدر المرردػػػة  خػػػمر م   –المرردػػػة المؤكػػػدة  ةمةعػػػة  داخمػػػم 

مركةػػة معراةطػػة(  لىعمةػؿ دػػم ال مسػػمت العدرىةىػػة  ل  -مكعسػػب(  ةاىػػة المرردة ةسػىطة-المرردػة دطرن  



س م ملىػػة مػػف األاشػػطة المرردىػػة مػػف خػػالؿ الةقػػث ىػػف ميػػمدر المرردػػة اشػػعممت كػػؿ  مسػػة ىمػػ
 Face book 1المعالىة لالمعرددة مف خالؿ اسعخداـ شةكمت العلايؿ اال عممىم  ال ىس ةلؾ 

مرقمة اإلاهم   لهم المرقمة العم ىعـ دىهم إىمدة عطةىؽ م ىمس المرع دات المرردىة  ال ىمس -5
( لمرردة أةر الةرام مج العرمىمم  دم عامىة المرع دات المرردىة لدم م ملىة الع رىةىة  لىعمةؿ الةردن 

(   لىهدؼ إلس ع ىىـ ىمؿ الطملةة لع دىـ العاذىة الرا رة   1دم الم م    الخعممم 

مراقؿ عا ىذ الةراممج العرمىمم    رلىم ىاد عا ىذ الةراممج العرمىمم  العملم  علدىر المكمف المامسب   
ذكىة مليلؿ ةمألاعرات   لكذلؾ ىدـ علا د طملةمت الم ملىة ال مةطة أةام  عا ىذ ل لد أ هزة 

الةراممج  كمم عـ عدرىب الم ملىة الع رىةىة االللم ةمسعخداـ مل   العلايؿ اال عممىم 
 Facebook  ىمس الاقل العملم ) 

 (  Face bookالم ملىة الع رىةىة   م ملىة العرمـ - -أ

 م ة ىمس ال ىس ةلؾ ةمسـ  الةقث ىف المرردة(.إاشم  م ملىة ما -2

( طملةة   لعـ إ مدعهف دم 51قير الطملةمت الالعم لدىهفك قسمةمت دم ال ىس ةلؾ لىددهف  -3
  1الم ملىة المام ة

إاشم  قسمةمت ىمس ال ىس ةلؾ لمم ملىة المشمركة داخؿ ال مسمت العدرىةىة  ل د ةمغ ىدد -4
( طملةمت  عـ عسمىـ ر ىسة كؿ م ملىة اسـ المسعخدـ 6ىة ىمس ( عقعلم كؿ م مل 9الم ملىمت 

  1لالر ـ السرم الخمص ةقسمب الم ملىة

هػ  2/2/2549ال ىمـ ةعدرىب الطملةمت ىمس اسعخداـ ال ىس ةلؾ لمدة أسةلع لاقد مف -5
 هػ . 6/2/2549إلس

م  اةعدا ه مف عمرى 23اسعارؽ دعرة عا ىذ الةراممج  -6  3/5ػ  إلس  ه2549/ 9/2( أسةلىه
 هػ.2549/

  -علزى  المشمركة لالع مىؿ ىمس الم ملىة ةمسعخداـ طرى عىف  -7

الطرى ة األللس  المشمركة لالع مىؿ  خمرج ال مسة العدرىةىة (عكعب المرممة م ملىة مف األس مة  أل 
عررض مشكمة دم مسعاد  مف الم ملىة المام ة( عقت مسمس   الةقث ىف المرردة     لع لـ 

ظهر الطملةمت ةملدخلؿ ىمس هذا القسمب لع دـ إ مةمت ىف األس مة أل قؿ المشكمة المطرلقة   لع
مشمركعهفك لع مىمهفك ىف السؤاؿ أل المشكمة ىمس الشكؿ العملم    يلر لم مط  دىدىل أل م مالت 



ىممىة  ادلات لمقم رات   ل   رلاةط الي قمت معرم ة ةململ لع( لغىرهم مف المشمركمت  ععمة  
ىمس إ مةمت المرممة المشمركمت لع مىالت الطملةمت لعرمؽ ىمىهم  لكذلؾ ععمة  عرمىؽ الطملةمت 

 1ةر هف الةرض

الطرى ة الةماىة  المشمركة لالع مىؿ  داخؿ ال مسة العدرىةىة( ىف طرىػؽ الم ملىػمت   قىػث ع ػـل كػؿ 
 م ملىة 

ةملػػدخلؿ مػػف قسػػمةهم الخػػمص ةهػػم ىمػػس الم ملىػػة الخميػػة ةملاشػػمط  لىقػػملْلَف اإل مةػػة ىػػف األسػػ مة 
لمػػف ةػػـ ع ػػـل المرممػػة ةػػملعرمىؽ مةمشػػرة ىمػػس المطرلقػػة أل الم دمػػة عقػػت إشػػراؼ لعل ىػػ  المرممػػة   

       1اإل مةمت 

 األسملىب العدرىةىة المسعخدمة دم الةراممج

 القلار لالا مش-5 1الريؼ الذهام-41 العرمـ الذاعم   -3 1العش ى  لالعق ىز -2

 اللا ةمت المازلىة  -17 المقم رة-6

 ممت الةمقةة ة ىداد كعىب عدرىةم  ع مف مقعلم الةراممج العدرىةم   ل عـ ع دىم  لممشمركمت دم -8
الةراممج  ةؿ ةداىة ال مسة   لىشمؿ  ىالاف لكؿ  مسة عدرىةىة   لأهدادهم  لأاشطعهم العدرىةىة 

  1 لمهمـ عدرىةىة لا ةمت مازلىة(

 أسملىب ع لىـ الةراممج العرمىمم  

الع لىـ الةام م   خالؿ ال مسة العدرىةىة لمعةكد مف إع مف المشمركمت ألاشطة الةراممج العرمىمم  -
  1لعامىة المرع دات المرردىة ىةمرة ىف  اسعممرة ع لىـ أهداؼ كؿ  مسة عدرىةىة

مىمىة الع لىـ الاهم م    إىمدة عطةىؽ م ىمس المرع دات المرردىة ةرد االاعهم  مف العدرىب لمرردة د-
  1الةراممج العرمىمم

 الم ملىة ال مةطة-ب

 1( طملةة51ىدد أدراد الم ملىة ال مةطة -2

 درةت طملةمت الم ملىة ال مةطة ةملعزامف م  الم لىة الع رىةىة .-3



درةت طملةمت الم ملىة ال مةطة دم الةقث ىف ميمدر المرردة ىكلف مف خالؿ المرممة  دهم -4
مام شعهم لق ظهم مة لممرردة   لدلر الطملةة عم م المرملممت دلف يمقةة الكممة األللس ل ام 

 1لاالكع م  ةذلؾ

 ىرض الاعم ج لع سىرهم

  لىاص ىمس   مم مسعلم المرع دات المرردىة لدم ىىاة الدراسة مف طملةمت ال ممرة السؤاؿ األلؿ
  Face book  ةؿ عطةىؽ الةراممج العرمىمم  ال م ـ ىمس شةكة العلايؿ اال عممىم 

لإل مةة ىف هذا السؤاؿ عـ قسمب معلسط معلسطمت ىةمرات كؿ ةرد لاالاقراؼ المرىمرن   لعـ القكـ 
( عشىر لمسعلم 3.44-2ىمس مسعلم المرع دات المرردىة دم  ل  المرىمر العملم  الدر مت مف 

ىر ( عش6-4.79( عشىر لمسعلم معلسط  لالدر مت مف  4.78-3.45ماخ ض  الدر مت مف  
 مسعلم مرع    ل م ت الاعم ج كمم ىمم   

(  ىـ المعلسطمت لاالاقرادمت المرىمرىة لمسعلم المرع دات المرردىة لدم ىىاة الدراسة مف طملةمت ال ممرة 5 دلؿ  
 طملةة 91 ةؿ عطةىؽ الةراممج ف=

 المسعلم االاقراؼ المرىمرن المعلسط الةرد ـ
 

 ماخ ض 1.62 3.34 سرىة اكعسمب المرردة 2
 ماخ ض 1.61 3.37 المرردة المؤكدة 3
 ماخ ض 1.62 3.34 ةاىة المرردة 4
 ماخ ض 1.37 3.36 العقكـ ةمكعسمب المرردة 5

 ماخ ض 1.16 3.38 الدر ة الكمىة

ىع م مف ال دلؿ السمةؽ أف مسعلم الطملةمت دم المرع دات المرردىة  ةؿ عطةىؽ الةراممج العرمىمم 
  1( ممم ىشىر إلس مسعلم ماخ ض مف المرع دات المرردىة3.38ةمغ ةمعلسط ىمـ  

(  لدراسػة 3125(  لدراسػة المػلمام 3124اخعم ت اعى ػة الدراسػة القملىػة مػ  اعػم ج دراسػة ة ىرػم 
( العم أظهرت اعػم ج الدراسػمت مسػعلم معلسػط لممرع ػدات 3126(  لالملمام لخزىمم 3126ال راح 
 1المرردىة

ماهم   اىع مد الطملةمت ةةف المرردة ةمةعػة مطم ػة لال ععاىػر   سىر هذا الاعى ة  ةةسةمب كةىرة لىمكف ع
دـ المشػمركة دظهر ذلؾ ىمس الطملةػمت ةرػدـ الرغةػة دػم الةقػث لاالسعكشػمؼ   لااركػس ىمػىهفك دػم ىػ



دػػم األاشػػطة المرردىػػة العػػم ععطمػػب مػػاهف الةقػػث لالع يػػم  ل ىػػدـ امػػعالكهفك دادرىػػة مرع رػػة اقػػل 
لكذلؾ  د ىكػلف لػىس لػدىهفك مسػعلم  1المهمـ اليرةة العم ععطمب ماهفك ةذؿ ال هد الذاعم دم الةقث

الاظػرة المسػع ةمىة لطةىرػة ىملىهم مف الطملح سلا ه كمف ىمس مسعلم اإلا مز الدراسم  أل ىمس مسػعلم 
الرمؿ المسع ةمم    هذا مم ى رؿ القم ة لمةقث ىف المرردة لدىهف  ماخ ض  ل ىػدـ امػعالؾ الطملةػمت 
ال ػػدرة اإلدراكىػػة العػػم عمكػػاهفك مػػف عرعىػػب ألللىػػمعهفك المرردىػػة لعاظػػىـ ميػػمدر المرردػػة لػػدىهف  رػػؿ 

المعػلدرة لػدىهفك  لى  ػْمَف اكعسػمب المرػمرؼ  الطملةمت غىر  ػمدرات ىمػس عقدىػد أد ػؿ ميػمدر المرردػة
 1الةسىطة لالسطقىة مف المرممة مةمشرة لاالكع م  ةذلؾ

ةىف معلسطمت  1.16ال عل د درلؽ ذات داللة إقيم ىة ىاد مسعلم ال رض األلؿ  لىاص ىمس   
 المرردىة .الةراممج لالم ملىة ال مةطة دم م ىمس المرع دات  ىت ىمسالم ملىة الع رىةىة العم عدر 

الخعةمر يقة هذا ال رض عـ اسعخداـ اخعةمر  ت( لعررؼ ال رلؽ ةىف معلسطمت در مت الم ملىة 
الع رىةىة لمعلسطمت در مت الم ملىة ال مةطة دم ال ىمس الةردن لم ىمس المرع دات 

 ل م ت الاعم ج كمم ىمم 1المرردىة
 ت( لداللعهم لم رلؽ ةىف الم ملىة الع رىةىة لالم ملىة ال مةطة دم ال ىمس الةردن لم ىمس  اخعةمر (  ىمة 6 دلؿ   

 المرع دات المرردىة

االاقراؼ  المعلسط الردد الم ملىة أةرمد الم ىمس
 المرىمرن

مسعلم   ىمة ت
 الداللة

سرىة اكعسمب 
 المرردة

 1.12 22.29 4.89 26.99 51  مةطة
 4.97 36.54 51 ع رىةىة

 1.12 23.17 3.74 21.34 51  مةطة المرردة المؤكدة
 3.71 28.38 51 ع رىةىة

 1.12 6.49 5.16 23.19 51  مةطة ةاىة المرردة
 4.28 26.31 51 ع رىةىة

العقكـ ةمكعسمب 
 المرردة

 1.12 :6.6 3.91 7.71 51  مةطة
 2.82 61.: 51 ع رىةىة

 1.12 23.58 9.67 :55.8 51  مةطة الدر ة الكمىة
 7.12 78.51 51 ع رىةىة

ىع م مف ال دلؿ السمةؽ أف  ىمة  ت( لم رلؽ ةىف الم ملىعىف الع رىةىة لال مةطة  م ت دالة 
لةام ه ىمس هذا الاعى ة ىعـ ردض 1دم  مى  األةرمد لالدر ة الكمىة ليملم الم ملىة الع رىةىة 



عل د درلؽ دالة إقيم ىًّم ةىف معلسطمت ال رض الي رن    ل ةلؿ ال رض الةدىؿ الذن ىاص ىمس أا  
در مت طملةمت الم ملىة الع رىةىة لمعلسطمت در مت طملةمت الم ملىة ال مةطة دم ال ىمس 

مج للمعررؼ ىمس ق ـ عةةىر الةرام1ليملم الم ملىة الع رىةىة الةردن لم ىمس المرع دات المرردىة
عـ قسمب مرمدلة مرة  إىعم لق ـ العةةىر  ل م ت الاعم ج كمم ىمم  Face bookالعرمىمم  ةمسعخداـ 

  
لعامىػػة المرع ػػدات  Face book اال عمػػمىم ( ق ػػـ عػػةةىر الةراػػممج العرمىمػػم ةمسػػعخداـ شػػةكة العلايػػؿ  7 ػػدلؿ   

 المرردىة لدم الطملةمت 

 ىمة         الةرد   ـ
  ت(

 مرة  إىعم در مت القرىة

 1.73 89 22.29 سرىة اكعسمب المرردة 2
 1.76 89 23.17 المرردة المؤكدة 3
 1.38 89 6.49 ةاىة المرردة 4
 العقكـ ةمكعسمب 5

 المرردة 
6.6:                         89                          

1.3: 

 1.78 89 23.58 الدر ة الكمىة      

لألةرمد لالدر ة الكمىة  1.78 – 1.38ىع م مف ال دلؿ السمةؽ أف  ىـ مرة  إىعم عرالقت ةىف 
% مف عةمىف الدر مت الكمم ىمس م ىمس  78  لىشىر إلس أف الةراممج العرمىمم   لهل ق ـ عةةىر 

 المرع دات المرردىة ىرلد ألةر الةراممج.

(   لأرلف لةػػػػػػلؿ لدسػػػػػػةرل 3122د اع  ػػػػػػت اعى ػػػػػػة الدراسػػػػػػة القملىػػػػػػة مػػػػػػ  اعػػػػػػم ج دراسػػػػػػة ىةىػػػػػػ
 Irwin&Ball&Desbroo,2012 )   3125(  لدراسة المشى م 3125لدراسة ةمررةم  ) 

ىمكف ع سىر ع لؽ طملةمت الم ملىة الع رىةىة ةةا  ىرلد إلس أةر الةراممج العرمىمم  ال م ـ ىمس 
Face book لأهدادهم  لالذن ىع مف أاشطة معالىة مف قىث سهللعهم ليرلةعهم ليىمغعهم

لمسعلىمعهم المرردىة العم أعمقت لطملةمت الم ملىة الع رىةىة العزلد ةمهمرات المرع دات المرردىة 
ةةسملىب معالىة  للسم ؿ عرمـ مخعم ة عامسةت م  المرع دات المرردىة المخعم ة لمطملةمت  ل د 

مكمف المامسب لدؽ  درات أعمقت األاشطة ال رية لمطملةمت لمعرمـ الذاعم  الع مىمم  دم الل ت لال
لقم مت لسرىة كؿ طملةة  كمم أف عيمىـ الةراممج العرمىمم  أةر دم  ذب الطملةمت ألدا  األاشطة 

( ىسمىد ىمس علدىر ةى ة علايؿ لع مىؿ اشط ةىف Face bookةىسر لسهللة  كمم أف ال ىس ةلؾ 
شر لعةمدؿ رلاةط الملا   الطملةمت المشمركمت مف خالؿ سهللة عةمدؿ المرملممت لاألدكمر  لا



اإللكعرلاىة لم مط  ال ىدىل لاليلر لكؿ ممل  ىال ة ةملمشكمة أل المل لع الذن ى دم  الةراممج 
العرمىمم   إ مدة إلس ذلؾ د ف العاذىة الرا رة الةام ة لالعش ىرىة لالمسعمرة لكؿ اشمط كمف لهم دلر 

العاذىة الرا رة ذات أهمىة كةىرة لممعرممىف إى مةم دم ع لؽ طملةمت الم ملىة الع رىةىة   لعرد 
 1 دهم مطملةة لعةةىت المرملممت اليقىقة  أل عيقىقهم إف كمات خمط ة

ةػػىف معلسػػطمت الم ملىػػة  1.16ال عل ػػد دػػرلؽ ذات داللػػة إقيػػم ىة ىاػػد مسػػعلم ال ػػرض الةػػمام   
                   الدراسم   الةراممج لالم ملىة ال مةطة دم العقيىؿ ةت ىمسالع رىةىة العم عدر 

الخعةػػمر يػػقة هػػذا ال ػػرض عػػـ اسػػعخداـ اخعةػػمر  ت( لمعرػػرؼ ىمػػس ال ػػرلؽ ةػػىف معلسػػطمت در ػػمت 
الم ملىػػة الع رىةىػػة دػػم م ىػػمس المرع ػػدات المرردىػػة دػػم ال ىػػمس الةرػػدن  ل ػػم ت الاعػػم ج كمػػم دػػم 

 ال دلؿ العملم 
لم ملىة الع رىةىة دم ال ىمس الةردن لم ىمس المرع دات (  ىمة اخعةمر  ت( لداللعهم لم رلؽ ةىف ا 8 دلؿ   

 طملةة 51المرردىة عرزم لمعقيىؿ الدراسم ف=

ىع م مف ال دلؿ السمةؽ أا  ال عل د درلؽ دالة إقيم ىًّم ةىف معلسطم در مت طملةمت الم ملىة 
لىمكف ع سىر  1الع رىةىة دم ال ىمس الةردن لم ىمس المرع دات المرردىة عررزم لمعقيىؿ الدراسم  

اال عممىم  الاعى ة ةةف ذلؾ ىرلد إلس اسع رار أةر الةراممج العرمىمم  ال م ـ ىمس شةكة العلايؿ 
Face book  م عدرىةىًّم ةمردؿ  23قىث عرر ت طملةمت الم ملىة الع رىةىة ىمس مدار أسةلىه

العقيىؿ  الةرد
 الدراسم

االاقراؼ  المعلسط الردد
 المرىمرن

مسعلم   ىمة ت
 الداللة

سرىة اكعسمب 
 المرردة

 1.513 1.958 5.232 36.79 33 مرع  
 4.8:1 35.72 29 ماخ ض

 1.461 57:.1 4.26 28.56 33 مرع   المؤكدةالمرردة 
 3.88 27.66 29 ماخ ض

 1.599 1.811 4.69 26.51 33 مرع   ةاىة المرردة
 4.11 25.77 29 ماخ ض

العقكـ ةمكعسمب 
 المرردة

 1.343 2.32 :3.3 9.97 33 مرع  
 4.18 8.94 29 ماخ ض

 1.761 1.568 :5.5 29.15 33 مرع   الدر ة الكمىة
 5.66 28.14 29 ماخ ض



د ى ة لكؿ  مسة   كمم ىع مف الةراممج العرمىمم  ىمس  61 مسعىف خالؿ األسةلع اللاقد ةم دار 
اليلر لل   الردىد مف ال رملىمت الاشطة المعمةؿ دم اللسم ط المعرددة مف م مط  دىدىل لرد  

لاشر لعةمدؿ الكعب اإللكعرلاىة   لمام شة الم مالت ت لرلاةط الملا   اإللكعرلاىة  رلاةط ي قم
الرممىة المعخيية قلؿ المل لىمت لال  مىم الم دمة مف خالؿ الةراممج العرمىمم  دم ةى ة عرمىمىة 

ع دات المرردىة لدم مق زة لمش رة ىمس الع دىد لالعردىؿ  ممم سمىد ىمس عامىة لعردىؿ المر
  1الطملةمت المشمركمت دم الةراممج العرمىمم  ةمخعمؼ أةرمدا

 عليىمت الدراسة  

  لذلػؾ  face book ػرلرة علىىػة أى ػم  هى ػة العػدرىس ةةهمىػة شػةكمت العلايػؿ اال عمػمىم -2
   1مف خالؿ ى د الدلرات العدرىةىة لعررى هـ ةطرؽ االسعخداـ األمةؿ لمةؿ هذا الشةكمت

 face ع ػمىف الم ػررات الدراسػىة ال ممرىػة أاشػطة عسػمم ةعلظىػؼ شػةكة العلايػؿ اال عمػمىم  -3
book . 

عل ى  أى م  هى ة العدرىس دم ال ممرمت لةاػم  ةػرامج عرمىمىػة   لاىعمػمد طرا ػؽ العػدرىس عامىػة -4
   1المرع دات المرردىة لدم طمةة ال ممرمت السرلدىة

 رلرة إىداد ةرامج عدرىةىػة لمطمةػة ال ممرػمت لمسػمىدعهـ دػم دهػـ مرع ػداعهـ المرردىػة لعل ىههػم -5
   1اقل دهـ ذلاعهـ

ع مف المامهج الدراسىة لألاشػطة اليػ ىة ال م مػة ىمػس ع رىػؿ دلر الطملػب ال ػممرم  دػم اكعسػمب -6
   1الةاس المرردىة مف ميمدرهم لعرزىز  درة الطملب

ىمس الرممىة العرمىمىة دم العرمىـ ال ممرم ة ػرلرة اىعمػمد ةػرامج عرمىمىػة لماػمهج  علىىة ال م مىف-7
 1دراسىة عسمىد ىمس عطلىر المرع دات المرردىة لمطمةة ال ممرة

 دراسمت مسع ةمىة 

   1إ را  دراسة مشمةهة عطةؽ ىمس ةرض ال ممرمت األخرم  لم مراة الاعم ج م  الدراسة القملىة-2

 ~Face bookعامىػػة المرع ػػدات المرردىػػة ةمسػػعخداـ شػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىمإ ػػرا  دراسػػة ل -3
 1لدم طملةمت المرقمة الةمالىة



لػدم  Face bookإ را  دراسة لعامىػة المرع ػدات المرردىػة ةمسػعخداـ شػةكة العلايػؿ اال عمػمىم  -4
   1طالب المرقمة ال ممرىة

 المرا   

الخمر ىػة  لػدم مرع رػم -المرع دات المرردىػة لالعل هػمت الدادرىػة  الداخمىػة1(3121 1أةلهمشـ السىد
 ممرػػػة 1كمىػػػة العرةىػػػة1المػػػؤعمر الرممػػػم الةػػػممف1لماخ  ػػػم العقيػػػىؿ الدراسػػػم مػػػف طالةمل ممرػػػة

  1مير 1الز مزىؽ

م الرممىػة العرمىمىػة لا   اسعخداـ شةكمت العلايؿ اال عممىم د1(3125 1إةراهىـ  خدى ة ىةدالرزىز
 -524(  ص 4( ع 33مػػج 1ميػػر-م مػػة الرمػػـل العرةلىػػة1ة ممرػػمت يػػرىد ميػػر  دراسػػة مىدااىػػة

 1587ص

م مػة 1المرع ػدات المرردىػة لالقم ػة إلػس المرردػة لػدم الطمةػة ال ػممىىف1(3124 1ة ىرم  امدز أقمد
 12132ص -2146( ص 51مج 1األردف1دراسمت الرمـل العرةلىة

دلر شػةكمت العلايػؿ اال عمػمىم دػم زىػمدة الع مىػؿ دػم اللسػط ال ػممرم  1(3125 1ةمررةم  سػمىرة
م مػػة القكمػػة لمدراسػػمت 1ال ىمسػةلؾ أاملذ ػػم  دراسػػة مىدااىػة ىمػػس ىىاػػة مػف طمةػػة  ممرػػة أـ الةػلا م

 1 292ص -275(  ص :3ع 1ال زا ر1مؤسسة كالز القكمة لماشر لالعلزى -العرةلىة لالا سىة

المرع ػدات المرردىػة كمعاة ػمت ةػملعرمـ المػاظـ ذاعىػمه لػدم طمةػة 1(3126 1ىةػداهال راح  مقمػد خىػر 
 1األردف1 ممرة الىرملؾ1كمىة العرةىة1رسملة مم سعىر غىر ماشلرة1المرقمة األسمسىة الرمىم

عةةىر الع مىؿ ةػىف المرع ػدات المرردىػة لأسػملىب الػعرمـ ىمػس العقيػىؿ 1(3125 1القرةم  دالؿ ليؿ
رسػػملة مم سػػعىر غىػػر 1م ػػرر الرمػػـل لطملةػػمت اليػػؼ الةملػػث المعلسػػط ةملمدىاػػة الماػػلرة الدراسػػم دػػم

    1 ممرة طىةة1كمىة العرةىة1ماشلرة

(الر م ىف القىمة لدم مسعخدمم ةرض شةكمت العلايؿ اال عمػمىم مػف 3125 1خمىؿ  مقمد المرن
السػمة  لمعرمػىـ لة مدػة العلايػؿ ةقث م دـ لممؤعمر الرممم الررةم 1 ممرة الز مزىؽ-طمةة كمىة العرةىة

 ـ 3124أةرىؿ  36-35المار د دم سلهمج دم ال عرة مف 1اال عممىم



المرع ػػدات المرردىػػة لىال عهػػم ةمعاىػػرن 1(3122 1الرةىػػ   دىيػػؿ خمىػػؿ  لال ػػراح  ىةدالاميػػر ذىػػمب
ال ػػػػػاس لالمسػػػػػعلم الدراسػػػػػم  دراسػػػػػة مىدااىػػػػػة ىمػػػػػس ىىاػػػػػة مػػػػػف طمةػػػػػة كمىػػػػػة العرةىػػػػػة ة ممرػػػػػة 

 -2:1(ص 3(  ع  :مػػػج 1م مػػػة اعقػػػمد ال ممرػػػمت الررةىػػػة لمعرةىػػػة لىمػػػـ الػػػا س1ؾ األردف(الىرمػػل 
 1 323ص

دلر شػةكة العلايػؿ اال عمػػمىم ال مىسػةلؾ دػم دىػػـ العرمػىـ اإللكعرلاػم لػػدم  1(3128 1رةىرم دػمىزة
-ص -8:( ص 72ع  1م مػة دراسػمت ال زا ػر 1الطمةة ال ممرىىف  دراسة إسعكشمدىة ة ممرة ةمعاة

219 

المرع دات المرردىة لىال عهم ةملعقيىؿ الدراسم لعالمىذ ألؿ لةملةة 1(3117 1زاىد  اةىؿ مقمد
 -2:2( ص 4م مة دراسمت عرةلىة لا عممىىة  كمىة العرةىة   ممرة قملاف  ع  1إىدادن

 1344ص

  دلر ملا   العلايؿ اال عممىم دم قؿ المشكالت العم علا  1(3124 1الزهراام  مقسف  مةر

 سـ المامهج لطرؽ 1طالب العرةىة الرممىة لاع مهمعهـ اقلهم  رسملة دكعلراا غىر ماشلرة
 1 ممرة أـ ال رم1كمىة العرةىة1العدرىس

ةاىػة المرع ػدات المرردىػة لأةرهػم ىمػس العقيػىؿ الدراسػم لػدم عالمىػذ 1(3125 1سقملؿ  للىد شػل م
 139ص -2(  ص 56ع 1لدىةالسر-م مة رسملة العرةىة لىمـ الا س1المرقمة اإلىدادىة

لا ػػ  اسػػعخداـ شػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىم دػػم العػػدرىس ال ػػممرم 1(3126 1السػػدقمف ىةدالرقمف
 ممرػػػػػة ىػػػػػىف  1م مػػػػػة كمىػػػػػة العرةىػػػػػة 1لػػػػػدم أى ػػػػػم  هى ػػػػػة العػػػػػدرىس ة ممرػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػرلد

   648ص -699 ص 5 ج:4ع1شمس

المرردىػة لىال عهمػم ةمسػعراعى ىمت  طرؽ المرردػة اإل را ىػة لالمرع ػدات 1(:311 1السىد  للىد شل م
   1 ممرة الز مزىؽ1كمىة العرةىة1رسملة دكعلراا غىر ماشلرة 1العرمـ الماظـ ذاعىمه 

ال مهرة ىػػػملـ 1مر ػػػـ الميػػػطمقمت العرةلىػػػة لالا سػػػىة1(3114 1شػػػقمعة  قسػػػف  لالا ػػػمر  زىاػػػب 
   1الكعب



األةرػػػمد العرةلىػػػة لمعلايػػػؿ الة ػػػمدم لػػػدم أى ػػػم  الم عمرػػػمت 1(3124 1ىةػػػدالقم  إسػػػمم  الهػػػمدن
 ممرػة 1كمىةالعرةىػة1رسػملة دكعػلراا غىػر ماشػلرة1االدعرا ىة لدلر المؤسسمت العرةلىة دم ملا هعهػم

   1مير1المايلرة

مـ الماظـ ذاعىم لدم أةر المرع دات المرردىة ىمس اسعراعى ىمت العر1(3128 1ىةداللهمب  ةف شرالؿ
-4:ص  1 29ع1ال زا ر 1 ممرة  ميدن مرةمح1م مة دراسمت ا سىة لعرةلىة1طمةة ال ممرة

  213ص

أةر اسعخداـ لسم ؿ العلايػؿ اال عممىم ال ىسػةلؾ(دم العقيػىؿ لالع كىػر 1(3127 1ىةدالمارـ م ر
رسػملة 1الدىف دم الرػراؽ االةداىم دم ممدة العمرى  لدم طالب اليؼ الراة  األدةم دم مقمدظة يالح

 1الرراؽ1 ممرة الشرؽ األلسط1كمىة الرمـل العرةلىة1ماشلرةمم سعىر غىر 

ةقػث م ػدـ إلػس 1دلر الشةكمت اال عممىىة دم دىـ الم ررات ال ممرىة1(3122 1ىةىد  ىيمـ مقمد
ةػػف مػػؤعمر المقعػػلم الررةػػم ىمػػس االاعراػػت  كمىػػة ىمػػـل القمسػػب لالمرملمػػمت   ممرػػة األمػػمـ مقمػػد 

 1سرلد الرىمض

الةقػػػػػػػػػػػث الرممػػػػػػػػػػػم لأدلاعػػػػػػػػػػػ  1(3125  1ىةىػػػػػػػػػػػدات  ذل مف ىةدالقؽ كمىد ىدس ىةػػػػػػػػػػػدالرقمف
 1ىممف  دار ال كر1261ط1لأسملىة 

أدلات العلايؿ اإللكعرلاىة لعلظى هم عرةلىػمه  ممقػؽ دلرىػة العطػلىر 1(3122 1الررىمىة  ةدرىة امير
   26ص-2ص  78رمشرة عالعرةلن  لزارة العرةىة لالعرمىـ  ىممف   الساة ال

دمىمىػة اسػعخداـ شػةكمت العلايػؿ اال عمػمىم دػم عقيػىؿ الرمػـل 1هػػ(2545 1الرازن   ػلاهر ظػمهر
رسػػملة دكعػػلراا 1لاالع ػما اقػػل م عمػػ  المرردػػة لػػدم طملةػػمت اليػؼ الةملػػث المعلسػػط ةملمدىاػػة الماػػلرة

 1م سـ المامهج لطرؽ العدرىس  كمىة العرةىة   ممرة أـ ال ر 1غىر ماشلرة

( ال مهرة  3.1عرةلةمت عكاللل ىم ال رف القمدن لالرشرىف لعكاللل ىم لىب 1(3123 1ال مر إةراهىـ
  1دار الكعب لاللةم ؽ الميرىة



أةرشػػػةكمت العلايػػػؿ دػػػم العرمػػػىـ  دراسػػػة قػػػلؿ اسػػػعخداـ 1(3125 1المشػػػى م  مقمػػػد ةػػػف سػػػمىممف
( 5( ع 35مػػػج 1ميػػػر -رمػػػىـم مػػػة عكاللل ىػػػم الع1ال ىسػػػةلؾ مػػػف  ةػػػؿ طػػػالب  ممرػػػة الممػػػؾ سػػػرلد
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عػػةةىر شػػةكمت العلايػػؿ اال عمػػمىم ىمػػس المعم ػػىف دراسػػة م مراػػة لمملا ػػ  1(3123 1المايػػلر مقمد
اال عممىىػػػة لالملا ػػػ  اإللكعرلاىػػػة  الررةىػػػة املذ ػػػمه  رسػػػملة مم سػػػعىر غىػػػر ماشػػػلرة  كمىػػػة اآلداب 

 األكمدىمىة الررةىة 1لالعرةىة

الرال ػػة ةػػىف أسػػملب الػػعرمـ لالمرع ػػدات المرردىػػة لػػدم طمةػػة  ممرػػة 1(3126 1المػػلمام  ىػػال ذىػػب
 1 ممرػػة الىرمػػلؾ 1كمىػػة العرةىػػة1رسػػملة مم سػػعىر غىرماشػػلرة1الىرمػػلؾ دػػم  ػػل  ةرػػض المعاىػػرات

 1األردف

المرع ػػدات المرردىػػة دػػم  ػػل  القم ػػة إلػػس المرردػػة 1(3126 1المػػلمام  ىةػػدالمطىؼ لخزىمم  مسػػـ
الم مػػة األرداىػػة دػػم الرمػػـل 1ةػػة المرقمػػة الةمالىػػة دػػم مقمدظػػة ى مػػلفلال ػػاس لػػدم ىىاػػة مػػف طم

 :61ص-5:8  ص5 ع22مج1العرةلىة

در ػػػة ع ةػػػؿ طػػػالب ال ممرػػػة األرداىػػػة السػػػعخداـ شػػػةكة العلايػػػؿ 1(3125اميػػػر  اةعهػػػمؿ  مقمػػػد 
رسملة مم سػعىر غىػر 1اال عممىم ال ىسةلؾ( دم العدرىس ال ممرم دم  ل  ةرض المعاىرات المخعمرة

 1ماشلرة  ال ممرة األرداىة األردف
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