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 املكلوب التعله ببيئة األىػطة ممازضة منط بني التفاعل أثس
 اذتاضب صياىة مهازات تينية يف املعسيف واألضلوب

  التعليه تهيولوجيا طالب لدى اآللي

 /        

  : املطتخلص 
ٖدؾت ايدراش١ إىل ايتعرف ع٢ً أثر ايتؿاعٌ بني منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ بب٦ٝة١ ايةتعًِ   

املكًٛب ٚا٭شةًٛب املعةريف يف مُٓٝة١ َٗةاراا ةةٝا١ْ اسباشة  اٯيةٞ يةد٣ لة٬ب مهٓٛيٛ ٝةا           

( لاية  َةٔ   06ايتعًِٝ، اشتخدَت ايدراش١ املٓٗج ظب٘ ايتجرٜيب، مهْٛت عٝٓة١ ايبثةم َةٔ     

ٛ ٝا ايتعًِٝ، ٚمت مكصُِٝٗ إىل أربع صبُٛعاا دبرٜب١ٝ، ٚأعتُدا ايدراشة١  ل٬ب مهٓٛي

عًة٢ أاامةني، ُٖةاخ ااتبةار ذب ةًٝٞ ٚبّٓاقة١ امل٬توة١، ٚمٛةةًت ْتةا٥ج ايدراشة١ إىل ٚ ةةٛا           

( بةةني َتٛشةةّٓاا ار ةةاا لةة٬ب مهٓٛيٛ ٝةةا   6060ؾةةرٚم تاا ا٫يةة١ إت ةةا١ٝ٥ عٓةةد َصةةت٣ٛ    

عةةريف ٚا٫اتبةةار اٯاا٥ةةٞ ملٗةةاراا ةةةٝا١ْ اسباشةة   ايتعًةةِٝ ؾةة٢ ايتّٓبٝةةل ايبعةةدٟ ي٬اتبةةار امل 

اٯيةةٞ مر ةةع اىل ا٭ثةةر ا٫شاشةة٢ ٫اةةت٬ف منةةط ممارشةة١ ا٭ْعةة١ّٓ بب٦ٝةة١ ايةةتعًِ املكًةةٛب     

ي ةةامن منةةط ممارشةة١ ا٭ْعةة١ّٓ ايتعاْٚٝةة١، ٚأٜرةةاذ ٚ ةةٛا ؾةةرٚم تاا ا٫يةة١ إت ةةا١ٝ٥ عٓةةد  

تّٓبٝةةةل ايبعةةةةدٟ  ( بةةةني َتٛشةةةةّٓاا ار ةةةاا لةةة٬ب مهٓٛيٛ ٝةةةةا ايتعًةةةِٝ يف اي    6060َصةةةت٣ٛ   

ي٬اتبار املعريف ٚا٫اتبار اٯاا٥ٞ املرمبط مبٗةاراا ةةٝا١ْ اسباشة  اٯيةٞ مر ةع اىل ا٭ثةر       

ا٭شاش٢ ٫ات٬ف ا٭شًٛب املعريف  َرتٜٚني/ َٓدؾعني( ي امن ا٭شًٛب املعريف املرتٜٚني، 

ني ( بةة6060  ≥ٚأٜرةاذ مٛةةٌ ايبثةم إىل عةدّ ٚ ةٛا ؾةرٚم تاا ا٫ية١ إت ةا١ٝ٥ عٓةد َصةت٣ٛ           

َتٛشّٓاا ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ يف ايتّٓبٝل ايبعدٟ ي٬اتبار املعةريف ٚا٫اتبةار   

اٯاا٥ةةٞ املةةرمبط مبٗةةاراا ةةةٝا١ْ اسباشةة  اٯيةةٞ مر ةةع إىل ا٭ثةةر ا٭شاشةةٞ يًتؿاعةةٌ بةةني       

 (0 منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ/ ا٭شًٛب املعريف

َٗةاراا ةةٝا١ْ    -ا٭شةًٛب املعةريف   -ب٦ٝة١ ايةتعًِ املكًةٛب    -ايهًُاا املؿتات١ٝخ ممارشة١ ا٭ْعة١ّٓ  

 اسباش  اٯي0ٞ

The Effect Of The Interaction Between The Activities Type In 
Flipped Learning Environment And The Cognitive Style 

In Developing Computer Maintenance Skills  
Among Education Technology Student 

Dr. Heba Hussein Abdel Hamid 

Abstract: 
The study aimed at identifying the effect of the interaction 

between the activities type in flipped learning environment and the 
cognitive style in developing computer maintenance skills among 
education technology student. The study used semi-experimental 
method. The sample consisted of (60) students of educational 
technology, The results of the study were based on two tools: the 
achievement test and the observation card, and the results of the 
study showed that there were statistically significant differences in 
the level of (0.05) between the average scores of education 
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technology student in the post-application of the achievement test 
and the practical test of computer maintenance skills Which is due 
to the main effect of the difference in the activities type in flipped 
learning environment in favor of the type of practicing cooperative 
activities.  

There are also statistically significant differences at (0.05) 
between the average scores of education technology student in the 
post-application of the achievement test and the practical test of 
computer maintenance skills due to the fundamental impact of the 
difference of cognitive style (Reflection Impulsivity) in favor of 
cognitive style Reflection 

The study also found that there were no statistically significant 
differences at the level of (0.05) between the average scores of 
education technology student in the post-application of the 
achievement test and the practical test of computer maintenance 
skills Is due to the fundamental impact of the interaction between 
(activities type / cognitive style). 

Key words: The Activities Type - Flipped Learning Environment- The 
Cognitive Style - Computer Maintenance Skills  

 مكدمة: 

ٌ  أنثةر  أةبثٛا تٝم يًُتعًُني ظباتاذ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ تككت  ذبُة

 عًة٢  قةدر٠  ٚأنثةر   اي ةؿ١ٝ  املٓاقعاا يف اغبرالا ٚأنثر معًُِٗ، ملص٦ٛي١ٝ

 ايٛقةت  مةٛؾ   يف ظبة   نُةا  بِٗ، اشباة١ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚمٛ ٝ٘ مٓوِٝ

ِ  أ ٌ َٔ ٌ  ؾٗة ِ  ٭آّةا٥ِٗ،  أؾرة  مسة   نُةا  ٚايرةعـ،  ايكة٠ٛ  ْكةا   ٚمكٝةٝ

 ٌ  ايةتؿه   َٗةاراا  ٚمعسٜةس  ايةتعًِ،  ةةعٛباا  ملٛا ٗة١  َبهةر  ٚقةت  ؾة٢  بايتةدا

ِ  ملُارشة١  املةتعًُني  ٚإعةداا  ايٓاقةد  ٌ  يف تٝةامٗ ٌ  املصةتكب  نُةا  اؾرةٌ،  بعةه

 .املصتُر امل٢ٓٗ ايُٓٛ ع٢ً املعًُني شاعدا

ِ  ب٦ٝة١  ٚمعرف ٌ  :بأْٗةا  املكًةٛب  ايةتعً ٟ  َةدا ِ  مربةٛ ٘  ٜةت ِ  ؾٝة  ضبتة٣ٛ  ؾٗة

ٕ  ايبٝةت  يف ايتع١ًُٝٝ ايدرٚط ٔ  ايتّٓبٝةل  ٜٚهةٛ ٍ  َة ٘  اة٬ ٌ  يف املُارشة  ايؿ ة

ٞ  ٖٚةاا  ايتكًٝدٟ، ايدراشٞ ِ  منةٛت   عهةض  ٜصةُث   reversed model)) ايةتعً

 .(Raja, 2013,139) املعهٛط باي ـ ٜعرف أةب  ياا

ِ  ب٦ٝة١  إٔ (Bristol, 2014, 44) برٜصتٍٛ ٜٚر٣  عًة٢  ٜرمهةس  املكًةٛب  ايةتعً

 ِ ٟ  املةتعً ٌ  ايةا ـ  إىل ٜ ة ٞ  اي ة ٘  ايدراشة ِ  املعةارف  ٚيدٜة  ا٭شاشة١ٝ  ٚاملؿةاٖٝ

 ٚتيةو  طبتًؿ١، مع١ًُٝٝ َٛاقـ يف يتّٓبٝكٗا َصتعدا ٜٚهٕٛ يًتعًِ اي٬ز١َ

ٙ  َا ض٤ٛ يف ِ  ٜةٛؾر ٔ  املكًةٛب  ايةتعً  ايتّٓبٝةل  عًة٢  قا٥ُة١  معًُٝٝة١  أْعة١ّٓ  َة
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 ٌ ٔ  َصةتٜٛاا  ٚمةٛؾ   ٚايرتنٝةس،  ٚايتثًٝة ِ  ٭ٕ ٚاملؿةاِٖٝ،  املعةارف  َة  املةتعً

  .ايدراشٞ اي ـ اار  انتصب٘ اياٟ بايتعًِ شابك١ اربٙ يدٜ٘ ٜهٕٛ

ِ  ب١٦ٝ ٚمتصِ ٔ  املسٜةد  بتخ ةٝ   املكًةٛب  ايةتعً ِ  ايٛقةت  َة  ايٓعةط،  يًةتعً

 عةرب  املتٓٛعة١  ايتعًُٝٝة١  ا٫يهرتْٚٝة١  امل ةاار  إىل ايٛةٍٛ شٗٛي١ ٜٛؾر تٝم

 املتعًِ، ا٬هلا َٔ يٝتعًِ َصبكا بت ُُٝٗا املعًِ ٜكّٛ ٚاييت اإلْرتْت ظبه١

ٔ  عدا بتٛؾ  نايو املعًِ ٜكّٛ نُا  ايةيت  املختًؿة١  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  َة

 ,Davies)ايدراشٞ ايؿ ٌ يف ٚايٛا باا ٚاملٓاقعاا، املعه٬ا، تٌ ع٢ً معتُد

Dean & Ball, 2013)   

 ِ ِ  اشةرتامٝج١ٝ  ٚمةدع  إٔ تٝةم  ايبٓا٥ٝة١،  ايٓورٜة١  َبةاا٨  املكًةٛب  ايةتعً

 ِ ٛ  املةتعً ٍ  ٖة ٔ  املصة٪ٚ ِ  عة ّ  نُةا  بة٘،  اشبةا   ايةتعً  دبربة١  ربةط  عًة٢  مكةٛ

ّ   دٜةد٠  معًُٝٝة١  ٛ  َكةالع  باشةتخدا  ٜصةاعد  ممةا  ٚغ ٖةا  ايتعًُٝٝة١  ايؿٝةدٜ

ّ  يًُتعًِ ٚميهٔ ٚايؿِٗ، املعرؾ١ مرشٝخ ع٢ً ٌ  ٚقةت  اشةتخدا  يتؿصة   ايؿ ة

ٛ  َةا  عًة٢  بٓةا٤  ازبدٜةد٠  ايتجربة١  مًةو  ٌ  َعةرٚف  ٖة  ,Ray & Powell)بايؿعة

2014, 1463) 

ِ  ٭ُٖٝة١  ْٚوةرأّ  ٘  ؾكةد  ايتعًةِٝ،  يف املكًةٛب  ايةتعً ٔ  ايعدٜةد  مٓاٚيتة  َة

ِ  اراشة١  مٛةةًت  تٝةم  ايداراشةاا،  ٞ  ؾٗة ٞ  أثةر  ٚ ةٛا  إىل (2016) أبةامن  اػبةاب

 ٚذبصني ايدراش٢ ايتث ٌٝ م١ُٝٓ ؾ٢ املكًٛب ايتعًِ يب١٦ٝ ٫شتخداّ نب 

ٛ  ايّٓة٬ب  إدباٖةاا  ٌ  اراشة١  أَةا  ايتؿصة ،  َكةرر  عبة  ,Schwankl) ظةٛاْهٝ

ّ  ؾاعًٝة١  إىل ؾتٛةةًت  (2013 ِ  ب٦ٝة١  اشةتخدا  مُٓٝة١  ؾة٢  املكًةٛب  ايةتعً

 اجملُٛع١ ل٬ب إٔ ايبثم ٚأظٗرا ايرٜاضٝاا، َكرر يف ايدراشٞ ايتث ٌٝ

 مةةدرٜض يف املكًةةٛب ايةةتعًِ عبةةٛ إػبابٝةة١ إدباٖةةاا يةةدِٜٗ ايتجرٜبٝةة١

 ٚ ةٛا  إىل (Clark, 2013) نة٬رى  اراشة١  مٛةةًت  تةني  يف ,ايرٜاضةٝاا 

ّ  ؾاعًٝة١  ِ  ب٦ٝة١  ٫شةتخدا ٌ  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً ٞ  ايتث ةٝ  يف ا٭نةاامي

 لة٬ب  يةد٣  ايرٜاضةٝاا  ت ة   ؾة٢  ايّٓة٬ب  َعةارن١  ٚزٜةاا٠  ايرٜاضةٝاا، 

 .ايثا١ْٜٛ املرت١ً

ِ  يب٦ٝة١  ا٭شاشة١ٝ  املهْٛةاا  أتةد  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  ٚمعد  ايةتعً

ٔ  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ذبكٝةل  أٖةداؾٗا  أتةد  إٔ إتا املكًةٛب،  ٌ  َة  املعًُةني  قبة

 َةع  َٚتٛاؾكةاذ  َبصةّٓاذ  ايتعًِ ٜ ب  ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ا٬ٍ ؾُٔ ٚايًّٓب١،

ّ  إٔ إىل إضةاؾ١  إقٓاعاذ، ٚأنثر احمل١ّٓٝ، ١٦ايبٝ  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  اشةتخدا

ِ  يف ِ  عًة٢  ٜصةاعد  َك ةٛا٠  ب ةٛر٠  ايةتعً ِ  أثٓةا٤  املةتعًُني  مةدعٝ  منةٖٛ

 ٔ ٔ  ٚاثكةني  َصةتكًني  نُؿهةرٜ ٔ  قةدرامِٗ،  َة  َصةاعد٠  لًة   عًة٢  ٚقةاارٜ

 ٔ  َا ةد٠ ( املعًَٛة١  مةانر  شةٗٛي١  عًة٢  عة٠ٚ٬  إيٝٗةا،  اسبا ة١  تةني  اٯاةرٜ

 (6 ،2006 تبعٞ،
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ّ  إىل يإلظةار٠  ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ َ ًّٓ  عاا٠ ٜٚصتخدّ  ٚٚا بةاا  َٗةا

ِ  ْةٛامج  يبًٛؽ بٗا ايكٝاّ باملتعًِ ٜٓا  اييت ايتعًِ ٔ  شةًؿا  ضبةدا٠  معًة ٌ  َة  قبة

ٞ  تيةو  ٚعًة٢  املعًةِ،  ٔ  عبةار٠  ؾٗة ٞ   ٗةد  عة ِ  معًُٝة ّ  َةٓو ٘  ٜكةٛ  املةتعًِ،  بة

ٞ  طبر  انتصاب ع٢ً ٜصاعدٙ َعًُ٘، َٔ َباظرٜٔ ٚمٛ ٝ٘ بإظراف  معًُٝة

 (33 ،2008 ايعٝدٟ، ضبُد) املدرشٞ املٓٗج بأٖداف َرمبط َٗارٟ أٚ َعريف

ٞ  ٚر    (Karla, 2013)نار٫ ٜٚتؿل ـ  عًة٢  (2003) املٝٗة  أمنةا   م ةٓٝ

ٌ  ٜأيؿٗةا  ايةيت  ايّٓرٜكة١  عًة٢  بٓةا٤  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  ِ  نة  منةط  إىل َةتعً

ِ  تٝم ايتعا١ْٝٚ، ا٭ْع١ّٓ ٚمنط ايؿرا١ٜ، ا٭ْع١ّٓ  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  مٗةت

 بٗةةدف اياامٝةة١ ٚقةةدرامِٗ ٚاشةةتعدااامِٗ املةةتعًِ َٝةةٍٛ بهعةةـ ايؿراٜةة١

ٌ  ااةة١  مرب١ٜٛ يٛةؿ١ ٚؾكذا ٚمٛ ٝٗٗا يتُٓٝتٗا ايتخّٓٝط ِ  بهة  عًة٢  َةتعً

 اٚاؾع٘ ٚعبؿس ٚاشتعدااام٘ تا ام٘ َع ٚمتُاظ٢ اشباة١ َٝٛي٘ يتكابٌ تدٙ

ٔ  بايو يٝتُهٔ ايعخ ١ٝ ٚرغبام٘ ٍ  َة ٘  أق ة٢  إىل ايٛةةٛ ٘  لاقامة  ٚإَهاْامة

(Chen, 2014, 84-89) 

 ا٫عتُاا :أُٖٗا َٔ يًُتعًِ نث ٠ إػبابٝاا ٚؼبكل باملر١ْٚ ٜتصِ ؾٗٛ

 ايتؿاعٌ ي٘ متٝ  نُا املص٪ٚي١ٝ ٚذبٌُ ايتعًِ، أْع١ّٓ مٓؿٝا ؾ٢ ْؿص٘ ع٢ً

ـ  عٓاةةر  َع اإلػباب٢ ٛ  (Bonser, Et Al., 2013, 70-74) ايتعًُٝة٢  املٛقة  ؾٗة

ٌ  ٜصة   حبٝةم  املةتعًُني،  بةني  ايؿراٜة١  ايؿةرٚم  َراعةا٠  ؾهةر٠  عًة٢  َبٓة٢   نة

 .(Chen, 2014, 89) اشباة١ ٚقدرام٘ شرعت٘ ٚؾل معًُ٘ ؾ٢ َتعًِ

 ملُارشة١  يًُتعًِ ايؿرة١ إمات١ إٔ (26-25 ،2014) ٖٓداٟٚ أشا١َ ٜٚر٣

 يتٓاشة   ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ مؿرٜد إلار ؾ٢ ٜأم٢ إمنا ؾرا١ٜ ب ٛر٠ ا٭ْع١ّٓ

 ايصابك١، ٚاربامِٗ ٚاشتعداامِٗ ٚقدرامِٗ املتعًُني، ٝااظخ  ؾ٢ ايتػ اا

ِ  self – pacing  ايةاام٢  اشبّٓٛ اعتُاا ايُٓط ٖاا ؾ٢ ٜتِ أٟ  ٚةةٛيذا  يًُةتعً

ٛ  اإلمكةإ،  َصةت٣ٛ  إىل ٘  َبةدأ  ٖٚة ٔ  ايعدٜةد  اندمة ِ  ْورٜةاا  َة  ايةٓؿض  عًة

 ايؿرا١ٜ ايؿرٚم ع٢ً يًتػً  ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ بتؿرٜد مٗتُت اييت ايتع٢ًُٝ

 .املتعًُني بني

ّ  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  أَةا  ٌ  عًة٢  ٜكةٛ ِ  َةع  ايّٓة٬ب  مؿاعة  أقةراْٗ

 ايػرض ٜهٕٛ ٚمعا١ْٝٚ إ تُاع١ٝ مبٗاّ مسٜٚدِٖ ا٬ٍ َٔ ٚتيو اٯارٜٔ

ٌ  اشبةرباا  َعةارن١  َٓٗةا  ٔ  ٚتيةو  بعرةِٗ،  َةع  ايّٓة٬ب  ٚمؿاعة ٍ  َة  اة٬

ٌ  مأَني اىل مٗدف اييت املٗاّ م ُِٝ  املعًَٛةاا  َٚٓاقعة١  ٚاملعةارن١  ايتٛاةة

ٍ  ٚاشبةرباا  ٍ  ٚمبةاا ٍ  َٓاقعةاا  ٚا ةرا٤  ا٭عُةا  آرا٤ َٚعرؾة١  اٯرا٤ يتبةاا

 ٔ ٔ  ٚاهلةدف  اٯاةرٜ ٛ  تيةو  َة ٌ  ٖة ًٝةا  َعةارنا  ايّٓاية    عة  اثٓةا٤  ْٚعةّٓذا  إػباب

ٔ  ازبُاعة١  بةرٚ   ٚاإلتصةاط  ايةتعًِ،  عًُٝة١  ِ  َٚة ٘  زٜةاا٠  ثة  يًةتعًِ،  ااؾعٝتة

ٌ  مؿاعًٝة١  ب٦ٝة١  ٚمةٛؾ   ٔ  مكًة  ايّٓاية   ٜععةٗا  ايتة٢  بايعسية١  اإلتصةاط  َة

ّ  ؾة٢  ايةٓك   ٚمعةٜٛ   ِ  بةني  َباظةر٠  ع٬قة١  ٚ ةٛا  عةد ٞ ( ٚايّٓاية   املعًة  عًة

 (19 ،2013 ايهٓدرٟ،
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 منط َكابٌ ايؿرا١ٜ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ايدراشاا َٔ عدٜد ٚمٓاٚيت

 ع٢ً بايتعرف (2017) اهلل ؾت  َٓدٚر اراش١ قاَت تٝم ايتعا١ْٝٚ، ا٭ْع١ّٓ

ِ  ؾاعًٝة١  ٞ  ايةتعً ٟ  اإليهرتْٚة ٞ  ايؿةرا ِ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف ٚايتعةاْٚ  م ةُٝ

ٙ  ٚإْتا ٗةا  اإليهرتْٚٝة١  ايةدرٚط  ٛ  ٚاإلدبةا  اراشة١  ٚمٛةةًت  اشةتخداَٗا،  عبة

ٟ  شةعد   يف ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  اشةرتامٝج١ٝ  ؾاعًٝة١  إىل (2017) ايدٚشةر

 ٌ ـ  لة٬ب  ذب ةٝ ٞ  ايرابةع  اي ة  ٚمٛةةًت  ازبًُٝة١،  يػةيت  َكةرر  يف ا٫بتةدا٥

ٌ  اراشة١  ّ  ؾاعًٝة١  إىل (2016) اهلل ازبةار  أَة  يف ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  اشةتخدا

ٟ  ضبُةد  اراشة١  ْتةا٥ج  ٚمٛةةًت  ايٓاقةد،  ايةتؿه   َٗةاراا  مُٓٝة١  ِ  ةةرب  غٓةٝ

ٔ  ٚاراشة١  (2017)  & Chen) ٚإميةيت  ظةني  ٚاراشة١   (Stephen, 2012)شةتٝؿ

Emity, 2011)  با٭ْعة١ّٓ  َكارْة١  ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  مؿةٛم  أظٗةرا  ٚايةيت 

 ظةاْج  ٚاراشة١  ،(2015) ايصةعٝد  داٖٜٛة  اراشة١  مٛةةًت  تةني  يف ايتعاْٚٝة١، 

(Chang, 2014)ؾرٚم ٚ ٛا عدّ إىل مٛةًت اييت (2010)  اا عس٠ ٚاراش١ ؛ 

 .ٚايتعا١ْٝٚ ايؿرا١ٜ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ منّٓٞ بني إت ا١ٝ٥ ااي١

ِ  أشايٝ  مرمبط َت ٌ، شٝام ٚؾ٢ ِ  مبةتػ اا  ايةتعً ِ  ب٦ٝة١  م ةُٝ  ايةتعً

ِ  يف ا٭ؾةراا  ٜتؿةاٚا  تٝةم  املكًةٛب،  ٌ  عٓةد  املعرؾٝة١  أشةايٝبٗ  املةاا٠  َةع  ايتؿاعة

 يف ٜٚةٛثر  بٝةِٓٗ،  ايؿراٜة١  بةايؿرٚم  تيةو  ٜٚةرمبط  هلةِ،  املكدَة١  ايتعًُٝٝة١ 

 ؾة٢  املةتعًُني  بةني  ايؿراٜة١  بايؿرٚم املعرؾ١ٝ ا٭شايٝ  ٚمٗتِ معًُِٗ، ْٛامج

ٍ  ٜتعًةل  َا نٌ  ٚمصةجًٝٗا  ٚدبٗٝسٖةا  ٚمٓوُٝٗةا  ٚمرمٝبٗةا  املعرؾة١،  باشةتكبا

ٕ  ؾة٢  بٗةا  ٚاإلتتؿةاظ  ٚاصبٗةا  ٚمرَٝسٖةا   عٓةد  ٚإشةتدعا٩ٖا  املعرؾة٢  املخةسٚ

 87) ،2015عؿٝؿٞ، ضبُد) اسبا ١

ِ  أتةد  املعرؾٝة١  ا٭شةايٝ   معةد  تٝةم  ٌ  أٖة  اشةتجاباا  يف مة٪ثر  ايةيت  ايعٛاَة

ِ  املةتعًُني  ٛ  ٚادباٖةامٗ ِ  عًُٝة١  عبة ٍ  ٜٚعة   ٚايتعًةِٝ،  ايتعًةٝ ٔ  مجةا  ايةدٜ

 ٞ  ايعًُٝة١  يف َُٗةاذ  اٚراذ مة٪ا٣  املعرؾٝة١  ا٭شةايٝ   إٔ إىل (4 ،2009) ايعةاَ

٘  َٔ دباًٖ٘ ميهٔ ٫ ايتع١ًُٝٝ  ٜصةتخدَٗا  ايةيت  ايعخ ة١ٝ  ايّٓرٜكة١  نْٛة

  .ايتعًِٝ ع١ًُٝ أثٓا٤ ا٭ؾراا

 أتد (Reflectivity/ Impulsivity ايرتٟٚ /اإلْدؾاع) املعريف ا٭شًٛب ٜٚعد

 ِ  ٣محةد  ٜٚعة   ايرتبٜٛة١،  ايدراشةاا  بٗةا  اٖتُةت  ايةيت  املعرؾٝة١  ا٭شةايٝ   أٖة

 ٟ ٟ  ا٭شةاط  إٔ(87 ،1994  ايؿرَةاٚ ٌ  ٜةرمبط  ا٭شةًٛب  هلةاا  ايٓوةر  حبة

ٟ  إىل ٜعة   تٝةم  املعةه٬ا،  ٌ  َةد ٍ  ايتأَة ٌ  إىل يًٛةةٛ  يًُعةه١ً  ةةثٝ   تة

 ا٫شةتجاب١  يف ألٍٛ أٚقاما املرتٕٚٚ ا٭ؾراا ٜكرٞ تٝم ا٭ؾراا، م ااف اييت

 ٕ ٌ  أآّةا٤  ٜٚرمهبةٛ ٔ  أقة ٘  تُٝٓةا  ٚتيةو  املٓةدؾعني،  ا٭ؾةراا  َة  ايؿةرا  ٜٛا ة

 .ايبدا٥ٌ َٔ عدااذ مترُٔ مبعه٬ا

 منةط  أؾرٌ ذبدٜد تٍٛ ايدراشاا ٫ات٬ف ْٚتٝج١ شبل َا ا٬ٍ َٚٔ

ٌ  ايؿراٜة١  )ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  يًُُارشة١  ِ  ب٦ٝة١  يف (ايتعاْٚٝة١  َكابة  ايةتعً
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 املعةريف  با٭شةًٛب  مأث ٖةا  َةد٣  مٓاٚيةت  ايةيت  ايدرشةاا  ق١ً ٚنايو املكًٛب،

 ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف مأث ُٖةا  َةد٣  ٚاراشة١  ،(املٓةدؾعني  /املرتٜٚةني  

 ايبثةم  َعةه١ً  ْبعةم  ٖٓا َٚٔ ايتعًِٝ، مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش 

ٞ  ايبثةم  إل را٤ اسبا ١ ٚبايتايٞ  ا٭ْصة   ايةُٓط  عًة٢  ايٛقةٛف  بٗةدف  اسبةاي

 اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا يتعًِ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ملُارش١

 0(املٓدؾعني /املرتٜٚني (املعريف ا٭شًٛب َع مؿاعً٘ إلار يف

 البخح مػهلة: 

 :ًٜٞ َا ا٬ٍ َٔ ايبثم مبعه١ً اإلتصاط ْبع 
   ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  مٓاٚيةت  ايةيت  ايدراشةاا  بعة   ْتةا٥ج  مٓةاق 

ٟ  ايتعًُٝٝة١،  ٌ  ايؿةرا  (2017) اهلل ؾةت   َٓةدٚر  اراشة١  :َٓٗةا  ايتعةاْٚٞ،  قابة

ٟ  شةعد  اراشة١  ٚٚمٛةًت ٌ  ٚاراشة١  (2017) ايدٚشةر  (2016) اهلل ازبةار  اَة

 اراشة١  ْتةا٥ج  مٛةةًت  تني يف ايتعا١ْٝٚ، ا٭ْع١ّٓ مؿٛم إىل مٛةًت اييت

ٟ  ضبُةد  ِ  ةةرب ٔ  ٚاراشة١  (2017) غٓةٝ  ٚاراشة١   (Stephen, 2012)شةتٝؿ

 ا٭ْعة١ّٓ  مؿةٛم  أظٗةرا  ٚايةيت  (Chen & Emity, 2011) ٚإميةيت  ظةني 

 ٖٜٛةدا  اراشة١  مٛةةًت  تةني  يف ايتعاْٚٝة١،  با٭ْعة١ّٓ  َكارْة١  ايؿراٜة١ 

 (2010)  ةاا  عةس٠  ٚاراشة١  ؛(Chang, 2014) ظاْج ٚاراش١ ،(2015) ايصعٝد

ّ  إىل مٛةةًت  ايةيت  ٞ  بةني  إت ةا١ٝ٥  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عةد  ا٭ْعة١ّٓ  منّٓة

 .ٚايتعا١ْٝٚ ايؿرا١ٜ ايتع١ًُٝٝ
 ا٭شةايٝ   ض٤ٛ يف ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ مٓاٚيت اييت ايدراشاا ق١ً 

ِ  ب٦ٝة١  يف ااةة١  املعرؾٝة١،  ٟ  املكًةٛب،  ايةتعً  ا٭ْعة١ّٓ  عًة٢  ٜعتُةد  ٚايةا

 .مٓؿٝاٙ لرٜك١ يف أشاط نرنٔ ايتع١ًُٝٝ
  ٔ ٍ  َة ّ  اة٬ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َكةرر  بتةدرٜض  ايباتثة١  قٝةا  يّٓة٬ب  اٯية

ـ  ٖٓةاى  إٔ ٫توةت  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  ايرابعة١  ايؿرقة١   املٗةاراا  يف ضةع

ٔ  أمرة   ٚتيةو  اٯيةٞ،  اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ اٯاا١ٝ٥ ٍ  َة  اة٬

ـ  ِ  ضةع ِ  يف ظٗةر  نُةا  احملاضةر٠،  أثٓةا٤  َعٗةا  َعةارنتٗ  يف ار ةامٗ

 .احملاضراا أثٓا٤ ايته١ٜٝٓٛ اإلَتثاْاا
 َٔ ٍةةٝا١ْ  َٗاراا مٓاٚيت اييت ايصابك١ ايدراشاا ايباتث١ َرا ع١ ا٬ 

ٟ  اراشة١  :َٓٗةا  اٯيةٞ،  اسباشة    شةاَ   ٚاراشة١  ؛ (2013)ايعسٜةس  عبةد  محةد

 محدٟ ٚاراش١ ؛ (2011)إمساعٌٝ اير٩ٚف عبد ٚاراش١ ؛ (2013)ايعجرَٞ

ٞ  ضبُةد  ٚاراشة١  ؛(2011)ظعبإ  ايدراشةاا  أظةارا  تٝةم  ، (2010)ايبصةْٝٛ

 ةٝا١ْ َٗاراا يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ ضعـ ٚ ٛا إىل ايصابك١

 ايّٓرٜكة١  إىل ٜعةٛا  تيةو  إٔ عًة٢  ايدراشةاا  ٚأر عةت  اٯيةٞ،  اسباشة  

ّ  ضةرٚر٠  عًة٢  أنةدا  ٚقةد  املصةتخد١َ،  ايتًكٝدٜة١  ٙ  بتُٓٝة١  اإلٖتُةا  ٖةا

ٕ  يًّٓة٬ب  مصةُ   مؿاعًٝة١  معًِ ب٦ٝاا باشتخداّ املٗاراا  أنثةر  ٜهْٛةٛا  بةأ

 .املكًٛب ايتعًِ ب٦ٝاا َثٌ ايتعًِ ع١ًُٝ يف َعارن١
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ٌ  شةبل  ٚممةا  ٞ  ايبثةم  َعةه١ً  متُثة ٞ  اسبا ة١  يف اسبةاي  مةأث   اراشة١  إية

ِ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  ٟ  )املكًةٛب  ايةتعً ٌ  ايؿةرا ٞ  َكابة  إلةار  يف (ايتعةاْٚ

ٞ  بتأث ُٖةا  ٜتعًةل  ؾُٝةا  ٚتيةو  يًُةتعًِ،  املعرؾ١ٝ ا٭شايٝ  َع مؿاعًُٗا  عًة

 ٍ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  يةبع   املٗةار٣  ا٭اا٤ َعةد  لة٬ب  يةد٣  اٯية

 قاعةد٠  ٭نةرب  امل٥٬ُة١  املعازب١ يتٛؾ  ضباٚي١ يف ٚتيو ايتعًِٝ، مهٓٛيٛ ٝا

 ٚاملعازب١ اإلشتعداا بني ايتؿاعٌ حبٛث أتد اسبايٞ ايبثم ٜٚعد اي٬ّٓب، َٔ

Interaction (A. T. I)-TreatmentAptitude   

 ٌ ٌ  ٚيًتٛةة ٞ  ايبثةم  ٜصةع٢  ايبثةم  ملعةه١ً  سبة ٔ  اإل ابة١  إىل اسبةاي  عة

ٌ  أثةر  َا :ايتايٞ اير٥ٝض ايص٪اٍ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  بةني  ايتؿاعة

 يد٣ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف املعريف ٚا٭شًٛب املكًٛب ايتعًِ

 ؟ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب

 :ايتاي١ٝ ايؿرع١ٝ ا٭ش١ً٦ ايصابل اير٥ٝض ايص٪اٍ َٔ ٜٚتؿرع
 بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارش١ منط أثر َا  ِ ٟ  (املكًةٛب  ايةتعً ٞ  /ايؿةرا  (ايتعةاْٚ

 :َٔ نٌ ع٢ً
 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا 
 ٌٝ اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْ  ذب  ٞ  يةد٣  اٯية

 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب
 ع٢ً (املٓدؾعني /املرتٜٚني  املعريف ا٭شًٛب أثر َا: 

 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا 
 ٌٝ اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْ  ذب  ٞ  يةد٣  اٯية

 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب
  أثةر  َةا  ٌ ِ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  بةني  ايتؿاعة ٟ  )املكًةٛب  ايةتعً  /ايؿةرا

 :َٔ نٌ ع٢ً (املٓدؾعني /املرتٜٚني )املعريف ٚا٭شًٛب (ايتعاْٚٞ
 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا 
 ٌٝ اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْ  ذب  ٞ  يةد٣  اٯية

 ايتعًِٝ؟ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب

 البخح أهداف: 

 :إىل ايبثم ٖدف
 يب٦ٝاا ا٭ْص  ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط  ِ  امل٥٬ُة١  املكًةٛب  ايةتعً

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  يّٓة٬ب  ٌ  عًة٢  بتأث ٖةا  ٜتعًةل  ؾُٝةا  ايتعًةٝ ٔ  نة  ازباْة   َة

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا ٚا٭اا٥ٞ املعريف
 إؾةاا٠  ا٭نثر (املٓدؾعني يف املرتٜٚني )املعريف ا٭شًٛب منط  ٔ ّ  َة  اشةتخدا

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب َع املكًٛب ايتعًِ ب٦ٝاا
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 مهٓٛيٛ ٝةا  يّٓة٬ب  امل٥٬ُة١  املكًٛب ايتعًِ يب٦ٝاا ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط 

 بتأث ُٖةا  ٜتعًةل  ؾُٝةا  ٚاملٓةدؾعني  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شًٛب تٟٚ ايتعًِٝ

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا ٚا٭اا٥ٞ املعريف ازباْ  َٔ نٌ ع٢ً

 البخح أهنية:  

 :يف اسبايٞ ايبثم ٜؿٝد
 إثرا٤  ٍ ٌ  أحبةاث  صبةا ٍ  يف ٚاملعازبة١  اإلشةتعداا  بةني  ايتؿاعة  ممارشة١  صبةا

ِ  بب٦ٝة١  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ   املعرؾٝة١  ا٭شةايٝ   َراعةا٠  َةع  املكًةٛب  ايةتعً

 .املدَج ايتعًِٝ ب٦ٝاا مّٜٓٛر عبٛ نخ٠ّٛٓ ي٬ًّٓب
 املكًٛب ايتعًِ ب٦ٝاا َٔ ٚاإلؾاا٠ مٛظٝـ معسٜس يف ايبثم ْتا٥ج مصِٗ قد 

 املكةرراا  مةدرٜض  يف ايتهٓٛيٛ ٝة١  اإلشةرتامٝجٝاا  نأتةد  ٚعٓاةةرٖا 

 .املختًؿ١ ايدراش١ٝ
  ٌ ٔ  إىل ايتٛةة ٌ  أتصة ٌ  ايصةب ِ  يتصةٗٝ ٔ  ايةتعً ٍ  َة  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  اة٬

ِ  بب٦ٝة١  ايتع١ًُٝٝ ٌ  َصةت٣ٛ  ٚرؾةع  املكًةٛب  ايةتعً  ٚمُٓٝة١  املعةريف  ايتث ةٝ

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ املٗارٟ ا٭اا٤
 عًة٢  بايرتنٝس ٚتيو ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ  دٜد٠ معًِ لرٜل عٔ ايهعـ 

 .اسبدٜث١ ٚايتكٓٝاا ايرتب١ٜٛ ايٓورٜاا مّٓبٝل ا٬ٍ َٔ املتعًِ

 البخح فسوض: 

 :ايتاي١ٝ ايؿرٚض ةث١ َٔ ايتثكل عبٛ اسبايٞ ايبثم شع٢

 َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د ٫ 

 ٫اتبةةار ايبعةةدٟ ايتّٓبٝةةل يف ايتجرٜبٝةة١ اجملُٛعةةاا لةة٬ب ار ةةاا

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ايتث ٌٝ  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 .املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٫ات٬ف ا٭شاش٢
  اَتٛشةّٓا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد 

ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتجةرٜبتني  اجملُةٛعتني  لة٬ب  ار ةاا   ٫اتبةار  ايبعةد

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ايتث ٌٝ  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 .املرتٜٚني ي امن (َٓدؾعني /َرتٜٚٔ) املعريف ا٭شًٛب ٫ات٬ف ا٭شاش٢
 َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د ٫ 

 ٫اتبةةار ايبعةةدٟ ايتّٓبٝةةل يف ايتجرٜبٝةة١ اجملُٛعةةاا لةة٬ب ار ةةاا

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ايتث ٌٝ  ا٭ثةر  إىل مر ةع  اٯية

 (0املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط( بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ
 َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د ٫ 

 ٬َتو١ يبّٓاق١ ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتجرٜب١ٝ اجملُٛعاا ل٬ب ار اا
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ٟ  اٯاا٤ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املرمبّٓة١  املٗةار  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 .املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٫ات٬ف ا٭شاش٢
  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد 

ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتجةرٜبتني  اجملُةٛعتني  لة٬ب  ار ةاا   يبّٓاقة١  ايبعةد

 اىل مر ةع  اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١

ٔ ) املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٭شاشة٢  ا٭ثةر   ي ةامن  (َٓةدؾعني  /َرتٜٚة

 .املرتٜٚني
 َتٛشةّٓاا  بةني  ≥  (0.05)َصةت٣ٛ  عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د ٫ 

 ٬َتو١ يبّٓاق١ ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتجرٜب١ٝ اجملُٛعاا ل٬ب ار اا

ٟ  اٯاا٤ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املرمبّٓة١  املٗةار  ا٭ثةر  إىل مر ةع  اٯية

 .(املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ

 البخح حدود:  
 :ع٢ً ايبثم اقت ر

 ايٓٛعٝة١  ايرتبٝة١  نًٝة١  )ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا بكصِ ايرابع١ ايؿرق١ ل٬ب -

ِ  (بٓٗةا   اَع١  اسباشة   ةةٝا١ْ  َكةرر  بدراشة١  املعٓةٝني  ايّٓة٬ب  باعتبةارٖ

 .اٯيٞ
   ازباْة  ٞ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبكةرر  اشبةا   ايعًُة  ايؿرقة١  يّٓة٬ب  اٯية

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا بكصِ ايرابع١
 ٕبب٦ٝة١  ا٭ْع١ّٓ ملُارش١ َتػ ا  ِ  /ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  :ُٖةا  املكًةٛب  ايةتعً

 0ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ
 ٚاملٓدؾعني /املرتٜٚٔ :ُٖٚا املعرؾ١ٝ ا٭شايٝ  َٔ ؾكط أشًٛبني. 

 البخح أدوات: 

 :يف ايبثم أاٚاا متثًت
 املأيٛؾ١ ا٭ظهاٍ مساٚ  ااتبارMatching Familiar Figures Test (MFFT)  

  )1985ايؿرَٚاٟٚ، محدٟ 
  ااتبةار  ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املرمبّٓة١  املعرؾٝة١  يًجٛاْة   ذب ةًٝ

 .اٯيٞ
 ةةٝا١ْ  مبٗاراا املرمب١ّٓ ا٭اا١ٝ٥ يًجٛاْ  املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١ بّٓاق١ 

 .اٯيٞ اسباش 

 البخح مصطلخات: 

 املكلوب التعله بيئة: 

 ايكةدر٠  يتعسٜس مع١ًُٝٝ لرٜك٘ :بأْٗا (Kong, 2014, 161) نْٛج عرؾٗا

ٌ  عًة٢  ِ  عًُٝة١  ْكة ٔ  ايةتعً ِ  َة ِ  عًة٢  َرمهةس  معًة ِ  إىل املعًة  عًة٢  َرمهةس  معًة

 .اي ـ اااٌ مٓؿا مع١ًُٝٝ أْع١ّٓ مٛؾ  ا٬ٍ َٔ ٚتيو املتعًِ،



 م2019.. يوليو                   اخلامس عشر          العدد   

  جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية يف 

 

 

 

   
32 

ٌ  بأْٗةا  إ را٥ٝةاذ  ايباتثة١  معرؾٗةا  ٟ  َةدا ّ  مربةٛ  ايّٓاية   اراشة١  عًة٢  ٜكةٛ

ٞ  بعهٌ (اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا) ايتعًِ ارٚط حملت٣ٛ  أٟ يف إيهرتْٚة

ٕ  ٚقةت  ـ  تةدٚا  اةار   َٚهةا ِ  ايدراشةٞ،  اي ة ّ  با٭ْعة١ّٓ  ٚقٝةاَٗ  ٚاملٗةا

 .ايتكًٝد١ٜ احملاضراا يف ايدرٚط بتًو املتعًك١ ايتع١ًُٝٝ

 التعلينية األىػطة ممازضة: 
ِ  َعتةس  ٜعرؾٗةا  ٔ  صبُٛعة١ "بأْٗةا (  140،( 2011 إبةراٖٝ  املُارشةاا  َة

ِ  هلةا  ؽبّٓةط  ايرتبٜٛة١  ٕ  ٚميارشةٗا  املعًة ٌ  املتعًُةٛ ٌ  اااة  اار ة٘،  أٚ ايؿ ة

ٕ  ٜٛا ٗٗةا  ايةيت  ٚا٭نااميٝة١  ايُٓا٥ٝة١  اي ةعٛباا  َعازبة١  ٜعةرض   املتعًُةٛ

ٟ  ممةا  ايتع١ًُٝٝ، امل٪شص١ اااٌ ِ  منا ة١  إىل ٜة٪ا  قةدرامِٗ،  ٚمُٓٝة١  اةربامٗ

 ."بؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ َع ايتؿاعٌ ٜٚتٝ 

ٔ  صبُٛعة١  " أْٗةا  عًة٢  إ را٥ٝةاذ  ايباتث١ ٚمعرؾٗا  ايتعًُٝٝة١  املُارشةاا  َة

 إظراف ذبت ايتكًٝد١ٜ احملاضراا يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا لاي  بٗا ٜكّٛ اييت

 َع معاْٚٞ بعهٌ أٚ اياام١ٝ يكدرامِٗ ٚؾكاذ َٓؿرا ؾراٟ بعهٌ شٛا٤ ايباتث١

 ةةٝا١ْ  َٗاراا يت١ُٝٓ ٚتيو صبُٛعاا إىل مكصُِٝٗ بعد ا٭ارٜٔ اي٬ّٓب

  ."ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يدٟ اٯيٞ اسباش 

 (امليدفعني /املرتويني) املعسيف األضلوب: 

ٍ  يف املُٝةس٠  ايؿةرا  لرٜك١ ٜع٢ٓ َعريف أشًٛب ٖٛ  يف شةٛا٤  املعًَٛةاا  مٓةاٚ

 .عاَة١  ب ةؿ١  اإلارانٝة١  املٛاقـ َع املُٝس ٚايتعاٌَ بٗا، اإلا٤٫ أٚ اشتكباهلا

ٟ  أشةاط  ع٢ً قٝاش٘ ٜٚتِ ٔ  (ا٭آّةا٤  عةدا ) ٚايدقة١  ايهُةٕٛ،  بعةد  عًة٢  ايًةاٜ

ٔ  أشاشُٗا ِ  ميهة ٟ  ا٭شةًٛب  هلةاا  مبًعةا  ا٭ؾةراا  مكصةٝ  ،1994 ايؿرَةاٟٚ،  محةد

 .يًبثم إ را٥ٝاذ معرٜؿاذ ايتعرٜـ ٖاا َٔ ايباتث١ خاٚمت ،(147

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات: 
ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لاية   قةدر٠  :بأْٗةا  إ را٥ٝةاذ  ايباتثة١  معرؾٗةا    أاا٤ عًة٢  ايتعًةٝ

٘  اييت ا٭اا١ٝ٥ ٚازبٛاْ  املعرؾ١ٝ ازبٛاْ  ٔ  متهٓة  شةٛا٤  ايهُبٝةٛمر  ةةٝا١ْ   َة

 يف (Software) ايربصبٝةاا  أٚ (Hardware) املااٜة١  املهْٛاا ب ٝا١ْ املتعًك١

ٔ  ممهٔ عدا ٚأقٌ اق١ ٚأع٢ً  ٗد ٚبأقٌ ٚقت أقٌ  املعازبة١  بعةد  ا٭آّةا٤  َة

  .ايتجرٜب١ٝ

 للبخح اليظسي اإلطاز 
ٟ  اإللةار  اظةتل  ٔ  ايبثةم  هلةاا  ايٓوةر  بب٦ٝة١  ارمةبط  أٚهلةا  َ ةاار،  ثة٬ث  َة

 .املعرؾ١ٝ با٭شايٝ  ٜتعًل ٚايثايم ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ٚايثاْٞ املكًٛب ايتعًِ

 املكلوب التعله بيئة -األول احملوز: 

 ؾرا٤ َٔ املباظر٠ ايتعًُٝاا يٓكٌ مرب١ٜٛ لرٜك١ ٖٛ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ

 ِ ِ  ؾرةا٤  إىل اجملُٛعة١  معًة ِ  ايؿةراٟ،  ايةتعً ٌ  ٜٚةت  ؾرةا٤  ْتٝجة١  ذبٜٛة
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٘  تٝةم  آٜا١َٝ مؿاع١ًٝ مع١ًُٝ ب١٦ٝ إىل اجملُٛع١ ِ  ٜٛ ة  أثٓةا٤  ايًّٓبة١  املعًة

 .املٛضٛع أٚ املاا٠ يف ا٬م بعهٌ ٚا٫غبرا  املؿاِٖٝ مّٓبٝل

 املكلوب التعله بيئة مفهوو -أواًل: 
ِ  مٓاٚيةت  ايةيت  ايتعرٜؿةاا  معةداا  ٘  تٝةم  املكًةٛب،  ايةتعً  ٚ ٝةاْج  زٚ ٜعرؾة

(Zhou  & Jiang  2014,8)  ْ٘أْعّٓ٘ , سأٜٔ َٔ متهٕٛ مع١ًُٝٝ مكٓٝ٘ " بأ 

  ."ايؿ ٌ اار  مع١ًُٝٝ َٚٗاّ ايؿ ٌ اااٌ مؿاعًٝ٘

 بأْٗةةا (DeMaio & Oakes, 2014, 340) ٚأٚنةةض اميةةاٜٛ ٜٚعرؾٗةةا

ِ  ذبرٜةو " ِ  حبٝةم  ايةتعً ِ  عًُٝة١  عةرض  ٜةت ٔ  ايةتعً ٍ  َة ٌ  اة٬  مصةجٝ

ٌ  تٌ يف اي ـ ٚقت ٜٚصتخدّ املٓسٍ، يف يًُثاضر٠  َةع  ٚا٭ْعة١ّٓ  املعةان

 ."املعًِ مٛ ٝ٘

ٞ  ٜٚعرؾ٘ ٞ  شة ٘   (See & Conry, 2014) ٚنةٛرْ ِ  ْٗةج  " بأْة ٟ  ايةتعً  ايةا

 ا٭ْع١ّٓ ٚػبً  ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ إلار اار  ايتكًٝد١ٜ احملاضراا ؼبرى

ٌ  املٓسيٝة١  ٍ  يف احملانةا٠  ٚدبةارب  اسباية١  ٚاراشةاا  املٓاقعةاا  َثة  ايؿ ةٛ

 ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ ا٬ٍ ايٓعط ايتعًِ ذبكٝل ٜتِ يايو، ايدراش١ٝ،ْٚتٝج١

 ."املعًِ مصٌٗٝ ا٬ٍ َٔ

 ايتعًِ ذبٌٜٛ" بأْ٘ (Hamdan, et al., 2013, 4) ٚآارٕٚ محدإ ٜٚعرؾ٘

ٔ  املباظةر  ِ  ايهةب ٠  اجملُٛعة١  َة ٘  ايؿرةا٤  ٚايةتعً ِ  إىل ْٚكًة  ايؿةراٟ،  ايةتعً

 ."ايتكٓٝاا َٔ ايعدٜد باشتخداّ

 َٔ ٜتِ مدرٜض  لرٜك١ " بأْ٘ (SchwanKI ,2013, 11) ظْٛهٞ ٜٚعرؾ٘

٘   احملاضةراا  لرٜةل  عٔ ايّٓاي  ع٢ً املعًَٛاا عرض ا٬هلا  َصةبكاذ  املصةجً

ٍ  يف ٙ  املٓةس ِ  ,َتسآَة١  غة   ب ةٛر ٌ  ٜٚةت ّ  تة ِ  ٚأْعة١ّٓ  املٗةا ـ  يف ايةتعً  اي ة

 ."ايدراشٞ

  :نايتايٞ املكًٛب يًتعًِ اشب ا٥  بع  اشتٓبا  ميهٔ شبل ٚمما
 ٘ٝٓمعًُٝٝة١  مك  ٕ ٔ  متهةٛ ٔ  َة ٘  :  ةسأٜ ٘  أْعةّٓ ٌ  مؿاعًٝة ٌ  اااة ّ  ايؿ ة  َٚٗةا

  .ايؿ ٌ اار  مع١ًُٝٝ
 ًِأعدٖا اييت (احملاضر٠) ايؿٝدٜٛ أظرل١ اي٬ّٓب ٜعاٖد عٓدَا ؼبدث مع 

  .اسب ١ ٚقت اار  َعًُِٗ
 ّاملتٓٛع١ ايتع١ًُٝٝ ٚا٭ْع١ّٓ املٗاّ سبٌ اسب ١ ٚقت اشتخدا.  
 ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ ا٬ٍ ايٓعط ايتعًِ ذبكٝل  ٔ ٍ  َة ٌ  اة٬  عًُٝة١  مصةٗٝ

  .ايتعًِ

 املكلوب التعله بيئة خصائص -ثاىيًا: 
 باشبجٌ ٜتصُٕٛ ايأٜ اي٬ّٓب َعه٬ا تعاجلي املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ مأمٞ

 لرٜك١ هلِ مٛؾر ؾإْٗا ياا ايتعًِ، ع١ًُٝ أثٓا٤ ا٭ش١ً٦ لر  ٜصتّٓٝعٕٛ ٫ٚ
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ٙ  متةٝ   نةايو  ايتكًٝةدٟ،  ايتعًِ اار  يًتعًِ بص١ّٓٝ  أشةايٝ   ايّٓرٜكة١  ٖةا

 ,Bergmann & Sams) يًُةتعًُني  ايآٖٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  يتعةجٝع  َتٓٛعة١ 

2008).  

ِ  إٔ تٝةم  ايبٓا٥ٝة١،  ايٓورٜة١  َبةاا٨  املكًةٛب  ايتعًِ ب١٦ٝ ٚمدعِ ٛ  املةتعً  ٖة

ِ  اشةرتامٝج١ٝ  ٚمكّٛ ب٘، اشبا  ايتعًِ عٔ املص٪ٍٚ  ربةط  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً

ّ   دٜةد٠  معًُٝٝة١  دبربة١  ٛ  أظةرل١  باشةتخدا  ٜصةاعد  ممةا  ايتعًُٝٝة١  ايؿٝةدٜ

ٔ  ايؿٗةِ،  أٚ املعرؾ١ مرشٝخ ّ  يًُةتعًُني  ٚميهة ٌ  ٚقةت  اشةتخدا  يتؿصة   ايؿ ة

ٛ  َةا  عًة٢  بٓةا٤  ازبدٜةد٠  ايتجربة١  مًةو  ٌ  َعةرٚف  ٖة  ,Ray & Powell)بايؿعة

2014, 1463). 

ٕ  نرشةتٓض  ٜٚعة    ٚااٜؿةس  (Carstens & Sheehan, 2014, 93) ٚظةٝٗا

 ٕ ِ  ب٦ٝة١  ا ةا٥   إٔ (Davies, Et Al., 2013, 565) ٚآاةرٚ  املكًةٛب  ايةتعً

 :ايتايٞ يف ذبدا
 ٚاملعًُني اي٬ّٓب بني ٚاإلم اٍ ايتؿاعٌ يسٜاا٠ ٚش١ًٝ. 
  معًُ٘ عٔ َص٦ٍٛ املتعًِ ٜ ب.  
 ٍٛإىل يًُعرؾة١  ايٛتٝةد  امل ةدر  َٔ املعًِ اٚر ٜتث  ٘  يعًُٝة١  َٝصةر  نْٛة

 .ايتعًِ
 ايبٓا٥ٞ ٚايتعًِ املباظر ايتعًِ بني ٜدَج. 
 ِايع٬  أٚ يًُرا ع١ اا٥ِ بعهٌ ايٜٛ  عرب احملت٣ٛ أرظؿ١ ٜت. 
 ايدراشٞ ايتعًِ اااٌ معًُِٗ يف اي٬ّٓب مجٝع ٜعارى. 
  ٝاملتعًُني تا اا ع٢ً مكّٛ ظخ ١ٝ معًِ ب١٦ٝ ٜت. 
 ٌْٜٛعط َتعًِ إىل شًب٢ َصتُع َٔ املتعًِ ذب. 
 ّايتعًِ يتصٌٗٝ غايباذ ايتهٓٛيٛ ٝا اشتخدا. 
 ِحبٝةم  ايتكًٝدٟ املٓسيٞ ايٛا   ٚٚقت اسب ١، ٚقت بني مبااٍ إ را٤ ٜت 

ٔ  عبار٠ املٓسيٞ ايٛا   ٜهٕٛ ٔ  ايةدرط  َعةاٖد٠  عة ٍ  َة  ٚٚقةت  ؾٝةدٜٛ،  اة٬

 .ٚا٭ْع١ّٓ ايتدرٜباا سبٌ ٜصتخدّ اسب ١
 ِايٛاقع٢ ايعامل شٝام ا٬ٍ َٔ احملت٣ٛ اعّٓا٤ ٜت. 
 ّاي عب١، امل ًّٓثاا ؾِٗ ع٢ً اي٬ّٓب ملصاعد٠ إَا اسب ١ ٚقت ٜصتخد 

 .املعه٬ا ٚتٌ ايعًٝا، ايتؿه  اْع١ّٓ ؾ٢ اإلغبرا  ع٢ً ملصاعدمِٗ أٚ

 املكلوب التعله بيئة مميصات -ثالجًا: 
ٌ  أنثةر  أةبثٛا تٝم يًُتعًُني ظباتاذ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ تككت  ذبُة

ٕ  ايتعًُٝة١  املٓاقعةاا  يف إغبرالةأّ  ٚأنثةر  معًُٗةِ،  ملصة٦ٛي١ٝ   عًة٢  ٚقةاارٚ

 ؾِٗ أ ٌ َٔ ايٛقت ٚمٛؾ  بِٗ، اشباة١ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚمٛ ٝع مٓوِٝ

 ٚقةت  ؾ٢ بايتداٌ ٚمسثت ٚايرعـ، ايك٠ٛ ْكا  ٚمكِٝٝ ٭آّا٥ِٗ، أؾرٌ

ِ  ايٓاقةد  ايةتؿه   َٗةاراا  ٚمعسٜةساا  ايتعةٌ،  ةةعٛباا  ملٛا ٗة١  َبهةر   ٚإعةدااٖ

 & Critz) املصةتُر  املٗٓة٢  ايُٓٛ ع٢ً املعًُني شاعدا نُا املصتكبٌ، ملُارش١

Night, 2013, 213). 
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ِ  َٝةس٠  إٔ (2014 ) شةاَس  ٚآرٕٚ ٚ ب مجإ  ْٛاثإ ٜٚع   املكًٛبة١  ايةتعً

ٌ  ؾ٢ ةعٛباا َٔ ٜعإْٛ ايأٜ اي٬ّٓب إٔ يف مهُٔ ٕ  ايتث ةٝ  أنةرب  ٜتًكةٛ

ٔ  قةدر  ٔ  ممهة ِ  املصةاعد٠،  َة ٞ  ؾةاملعً ٘  ميرة ٌ  يف َتجة٫ٛذ  ٚقتة  ٜصةاعد  ايؿ ة

 اييت ايؿٝدٜٛ َكالع اشتخداّ ٚإٔ ٚاشتٝعابٗا، املؿاِٖٝ انتصاب ع٢ً اي٬ّٓب

ٍ  ايّٓة٬ب  ٜٚعةاٖدٖا  املةٓٗج  معةر   ٌ  املٓةس ٌ  عًة٢  معُة ِ   عة  ؾة٢  ٜرنةس  املعًة

 .أؾرٌ أاا٤ عبٛ مٛ ٝٗ٘ ٚيف يًتعًِ أنثر ٚقت ؼبتا  َٔ ع٢ً ايؿ ٌ

ٌ  (Wallace, 2014, 294) ٚايةض  ٜٚتؿةل  ٕ  ٚرٖٚٝة  ,.Roehl, at al)  ٚآاةرٚ

 إٔ عًة٢  (Herreid & Schiller, 2013, 62) ٚظةًًٝر  ٖٚ ٜةد   (47 ,2013

 :ًٜٞ ؾُا متُثٌ املكًٛب ايتعًِ ممٝساا
 ُٔاسب ١ يٛقت ازبٝد اإلشتػ٬ٍ ٜر. 
   ٜٝتة  ُ ٔ  أنثةر  ايةدرط  إعةاا٠  نييًُةتعً ِ  عًة٢  بٓةا٤اذ  َةر٠  َة  ؾرٚقةامٗ

 .ايؿرا١ٜ
 ٌٚاملصاعد٠ ٚايتثؿٝس يًتٛ ٝ٘ انثر ايؿ ٌ املعًِ ٜصتػ. 
 ٚاملعًِ املتعًِ بني أق٣ٛ ع٬قاا ٜب٢ٓ. 
 ايتعًِٝ صباٍ يف اسبدٜث١ يًتك١ٝٓ ا٭ؾرٌ اإلشتخداّ ع٢ً ٜعجع. 
 ٍَٛعًَٛام٘ َ اار عٔ باتم إىل املتعًِ ٜتث. 
  ايٓاقةد  ايةتؿه   ٜعةسز  ِ ٞ  ٚايةتعً ٌ  َٚٗةاراا  اشبةرباا  ٚبٓةا٤  ايةاام  ايتٛاةة

 .املتعًُني بني ٚايتعإٚ
 معًُِٗ َص٦ٛي١ٝ ذبٌُ ؾ٢ املتعًُني َعارن١ ذبؿس مع١ًُٝٝ ب١٦ٝ ٜعد. 
 ّاشباة١ شرعت٘ تص  ايتعًِ ؾ٢ لاي  نٌ ٜتكد. 
 ّثاقبة١  ْوةر٠  املعًِ ٜع٢ّٓ ايتعًِ غرؾ١ اااٌ املٓسيٞ بايٛا   ايكٝا  ٍ  تةٛ

 أشةايٝ   عًة٢  ايتعةرف  اىل باإلضةاؾ١  ايّٓة٬ب  َٓٗةا  ٜعةا٢ْ  ايتة٢  اي ةعٛباا 

  .معًُِٗ
  ٜصةتّٓٝع  ِ  إىل ٚمكةدميٗا  املٓةاٖج،  ٚذبةدٜم  رب ةٝ ،  بصةٗٛي١  املعًة

  .اي٬ّٓب
 ٔٚؾعاي١ ابداع١ٝ انثر ب ٛر٠ اسب ١ ٚقت اشتخداّ ميه.  
 ّيف املرمؿع١ ايسٜاا٠ ٚر١ٜ٩ مكرٜر، املعًِ ٜصتّٓٝع ايّٓرٜك١ ٖاٙ باشتخدا 

 .ايتع١ًُٝ َٚعارنتِٗ ايتث ١ًٝٝ، اي٬ّٓب َصتٜٛاا
 ايتعًِ يف ازبدٜد املداٌ ٖاا مدعِ ايتعًِ ْورٜاا.  
  ّ ٙ  ؾة٢  ايتهٓٛيٛ ٝةا  اشةتخدا ٍ  ٖةا  تيةو  إٔ نُةا  باملرْٚة١،  ٜصةُ   ايؿ ةٛ

 .ٚايععرٜٔ اسبااٟ ايكرٕ ٜٓاش 
 ايبثةٛث  إ را٤ يف اي٬ّٓب َع يكرا٥٘ ايٛقت َٔ َسٜد ايؿ ٍٛ ٖاٙ مٛؾر 

 .ا٭ار٣
  مٛ ةد  ٫ ايةيت  ايعًُٝة١  ا٭ ٗةس٠  ٫شتخداّ ايٛقت َٔ َسٜد ي٬ًّٓب مٛؾر 

 .ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ اااٌ إ٫
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ِ  ب٦ٝة١  ممٝساا إضاؾ١ ميهٔ أْ٘ ايباتث١ ٚمر٣ ٛ  عًة٢  املكًةٛب،  ايةتعً  ايٓثة

 :ايتايٞ
  يًّٓاية   ايؿرةة١  إماتة١  ٍ ٌ  أٚيٝة١  َعًَٛةاا  عًة٢  يًث ةٛ  ايٓعةا   قبة

  .ايتّٓبٝكٞ
  اإلْرتْةت  عةرب  احملاضةراا  َعةاٖد٠  عًة٢  ايّٓة٬ب  معةجٝع  ِ ٌ  ٚإعةدااٖ  قبة

  .ايتّٓبٝكٞ ايٓعا 
 ِٝايتكِٝٝ أشايٝ  مٓو.  
 اار ٘ ايتع١ًُٝٝ املٗاّ َع ايؿ ٌ اااٌ ا٭ْع١ّٓ ربط . 
 ِٜٝداذ مٓوُٝا َٚٓو١ُ املعامل ٚاضث١ مٛ ٝٗاا مكد .  

 املكلوب التعله بيئة تصنيه خطوات -زابعًا: 

 ٚاملرمب١ّٓ املتصًص١ً اشبّٓٛاا َٔ صبُٛع١ ؾ٢ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ مص 

ٌ  أظةار  ٚقد ايبع ، ببعرٗا ٔ  نة  ,Brunsell & Horejsi ؛(Justin, 2014  َة

  :يف ٚاملتُث١ً اشبّٓٛاا ٖاٙ أِٖ إىل  (2013
  ظبةا   :ايتخّٓةٝط  ِ  إٔ ػبة   َةا  بةني  املٛا٤َة١  عًة٢  ٜعتُةد  املكًةٛب  ايةتعً

ٔ  ٫بةد  يةايو  ايةتعًِ،  ٚبعةد  ٚأثٓةا٤  قبٌ اي٬ّٓب ٜٓجسٙ  ا٭ٖةداف  ذبدٜةد  َة

 ايتهٓٛيةٛ ٢  ايةُٓط  ٚااتٝةار  يتثكٝكٗةا،  املٓاشة   احملتة٣ٛ  ٚااتٝةار  بدقة١ 

٘  شتكدّ اياٟ ٘  ٬َتوة١  َةع  املةاا٠،  بة ٌ  ايةدرط  قًة   ٜعةرت   ٫ أْة  بايهاَة

ِ  ؾةر   يًّٓة٬ب  شتٛؾر ٚاييت أ سا٤ٙ ببع  ٜهتؿٞ إٔ ميهٔ ٚيهٔ  ايةتعً

ٔ  تيةو  ٜٚةأم٢  املع٢ٓ، تٟ ٍ  َة ّ  ذبدٜةد  اة٬ ـ  املٗةا  بدقة١  ايّٓة٬ب  بٗةا  املهًة

ٌ  مٓؿٝةاٖا  ؾة٢  ايّٓة٬ب  ٜعةرتى  ايةيت  ٚا٭ْعة١ّٓ    اْة   اىل ايؿ ةٌ،  اااة

 .ذبكٝكٗا املر ٛ يٮٖداف لبكا املٓاش  ايتكِٜٛ أشًٛب ااتٝار
 إٔ ٫بد املاا٠ ٚلبٝع١ ,ا٫ٖداف ذبدٜد مبجرا :ايتعًِ قبٌ احملت٣ٛ إعداا 

ٌ  يًّٓة٬ب  َتةا   إيهرتْٚة٢  قاي  يف احملت٣ٛ يتكدِٜ اإلعداا ٜتِ ِ  قبة  ايةتعً

ٕ  إٔ ايةُٓط  ٖةاا  ااتٝةار  يف ٜٚعةرت   ايدراشةٞ،  ّ  ٚظةٝل   ةااب  ٜهةٛ  ٜٚكةد

 بةني  َةا  ٜتٓةٛع  قةد  ٚايةا٣  ا٭ٖداف، يّٓبٝع١ َٚٓاش  َٚؿّٗٛ ٚاض  بعهٌ

 .ٚغ ٖا اإليهرت١ْٝٚ ٚايهت  ٚايؿٝدٜٛ ايتكدمي١ٝ ايعرٚض
 ْٛع يف ايتؿه  َٔ ٫بد املرت١ً ٖاٙ يف :ايتعًِ قبٌ ايتعًِ أْع١ّٓ ذبدٜد 

 ّ ٌ  ايّٓة٬ب  شةٝ٪اٜٗا  ايةيت  ايؿراٜة١  ٚا٭ْعة١ّٓ  املٗةا ِ  قبة ـ  ترةٛرٖ  يً ة

ٔ  ٫بةد  يايو ايدراشٞ، ّ  يةبع   اإلعةداا  َة  ٚمةث   ايّٓة٬ب  ذبؿةس  ايةيت  املٗةا

ٌ  عًة٢  َٚٓٗةا  مٓؿٝةاٖا،  عبٛ ااؾعٝتِٗ ٍ  شةبٝ  عًة٢  ايبثثٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  :املثةا

 َع١ٓٝ، َعه١ً ملٓاقع١ اإلعداا ايٓٗا١ٜ، َؿتٛت١ ا٭ش١ً٦ ٚلر  اإلْرتْت،

ٔ  مكةدمي٢  عرض إعداا ِ  عة  َةا  ايةيت  ايٓكةا   ٚنةايو  ايةدرط  عٓاةةر  أٖة

 .ي٬ًّٓب بايٓصب١ أش١ً٦ مساٍ
 معترب :ايتعًِ أثٓا٤ ايتعًِ أْع١ّٓ ذبدٜد  ٙ ٔ  اشبّٓة٠ٛ  ٖةا ِ  َة  آّةٛاا  أٖة

 ا٭اا٠ إٔ ٜعتكةةد ؾةةايبع  ؾًصةةؿت٘، عةةٔ معةةرب ايتةة٢ املكًةةٛب ايةةتعًِ
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ٔ  َٓة٘،  اهلةدف  ٖة٢  ايتهٓٛيٛ ١ٝ ٌ  ٖٓةا  اسبكٝكٝة١  اإلشةتؿاا٠  ٚيهة  ؾُٝةا  متثة

ِ  ٚقةد  ايةتعًِ،  اااٌ أْع١ّٓ َٔ اي٬ّٓب ميارش٘  ؾراٜة١  أْعة١ّٓ  اىل مٓكصة

ٔ  اإلتٝةإ،  بعة   يف ِ  ٚعًة٢  ,ازبُةاع٢  ايّٓةابع  عًٝٗةا  ٜػًة   ٚيهة  املعًة

 َكدَة١  يػةرض  اسب ة١  بداٜة١  ؾة٢  اقٝكة١  15-10 بةني  َةا  رب ةٝ  

 تٖٔ معػٌ اييت ا٭ش١ً٦ أِٖ ع٢ً ٚايتعرف ,ايدرط َٛضٛع عٔ طبت ر٠

 ٜتِ ثِ عًٝٗا، ٚاإل اب١ يً ـ اسبرٛر قبٌ اراشت٘ مت َا ْتٝج١ اي٬ّٓب

ٍ  َٔ َعاذ، ايٓعط ايتعًِ ملُارش١ صبُٛعاا اىل اي٬ّٓب مكصِٝ تيو  اة٬

 بإعدااٙ، اي٬ّٓب قاّ اياٟ احملت٣ٛ عرض ملعه١ً، تٌ َا، َٛضٛع َٓاقع١

 .بِٝٓٗ ؾُٝا اشبرباا اي٬ّٓب ٜتبااٍ يه٢ ايؿرة١ ٚإمات١
 بعةد  َا ٭ْع١ّٓ ممارش١  ِ ِ  عًُٝة١  مٓتٗة٢  ٫ :ايةتعً  اةرٚ   مبجةرا  ايةتعً

ٔ  ايّٓة٬ب  ٔ  ايةتعًِ،  َة  ممارشةتٗا  ػبة   ايتة٢  ا٭ْعة١ّٓ  بعةد  ٖٓةاى  ٚيهة

ٌ  ايةدرط  اشتٝعاب مت إٔ بعد ااة١ ايتعًِ، ع١ًُٝ ٫شتُرار ٌ  بعةه  أؾرة

 ايةيت  ايبثثٝة١  املعةرٚعاا  ؾ٢ متُثٌ ٚقد اي٬ّٓب، أش١ً٦ ع٢ً اإل اب١ ٚمت

 .ازبدٜد يًدرط ٚاإلشتعداا اي٬ّٓب، بٗا ٜهًـ
 ِٜٛذبكةل  َد٣ ع٢ً اسبهِ املرت١ً ٖاٙ ؾ٢ ٜتِ :ٚايٓٗا٥ٞ ايته٢ٜٓٛ ايتك 

ّ  مٓؿٝةا  عًة٢  ايّٓة٬ب  قدر٠ ا٬ٍ َٔ تيو ٜٚتر  ا٭ٖداف،  املهًؿةني  املٗةا

ٌ  بٗةا،  ٔ  َسٜةد  تة ِ  ايةدرط  مًخةٝ   اىل باإلضةاؾ١  ايتةدرٜباا،  َة  ٚمكةدٜ

ّ  إٔ ٫بةد  اي٬ّٓب، مكِٝٝ ٜتِ ٚنُا ي٬ًّٓب، ايرا ع١ ايتػا١ٜ ِ  ٜكةٛ  املعًة

 ِ ٔ  ْؿصة٘،  بتكٝةٝ ٘  تٝةم  َة ٌ  ظةٝك١  معًُٝٝة١  َةاا٠  اعةداا  عًة٢  قدرمة  قبة

 ايّٓة٬ب  ٚذبؿٝةس  ايدرط، اااٌ ْع١ّٓ معًِ َٚٗاّ ؾر  ٚمٛؾ  ايدرط،

 .تيو قبٌ ٜعتااٚٙ مل منط يف ايتعًِ َٛاة١ً ع٢ً

 املكلوب التعله بيئة يف املعله دوز -خامطًا: 

ِ  احملةرتف  املعًِ اٚر إٕ ٌ  ًَّٓٛبةاذ  ٚأةةب    ةداذ  َٗة ِ  يف أنةرب  بعةه  ايتعًةٝ

٘  ٬ٜتة   إْ٘ ايتكًٝدٟ، ايتعًِٝ َٔ أنثر املكًٛب ٌ  ل٬بة  أثٓةا٤  َصةتُر  بعةه

ِ  احملاضةر٠  ٚقةت  ٍ  بةراٚا  ٚميةدٖ ِ  ةة١ً،  تاا أؾعةا ِ  أعُةاهلِ،  ٜٚكةٝ  املعًة

ٕ  احملةرتف  ٞ  ٜهةٛ ٘  يف اْعهاشة ٌ  مدرٜبة ٞ  املعًُةني  َةع  ٜٚتٛاةة ٞ  يهة ٔ  ُٜٓة  َة

ٌ  معًُ٘، ِ  ايبٓةا٤،  ايٓكةد  ٜٚكبة ِ  يف بةارز٠  غة   أاٚار ٜأاةا  احملةرتف  املعًة  ايتعًةٝ

ٛ  املكًةٛب،  ٕ  عًة٢  ؼبةاؾ   ؾٗة ٞ  املهةٛ ٟ  ا٭شاشة ِ  حبةدٚث  ٜصةُ   ايةا  ايتعًةٝ

 :أَٛر عد٠ ٜٛؾر تٝم املكًٛب
  ٜٚؿهةرٚا  ٜتؿةاعًٛا  إٔ يًُةتعًُني  ٜصةُ   اياٟ ايسَين ٚاإللار املهإ مٛؾ 

 .ايتع١ًُٝٝ اتتٝا امِٗ يف
 املتعًُني ٚمكِٝٝ ٬َتو١ يف ٜصتُر(Nilson, 2013, 86).  
 املك ٛا ايعًُٞ احملت٣ٛ يٝتعًُٛا طبتًؿ١ بّٓرم املتعًُني إَداا.  
 َعٓة٢  تاا أْعة١ّٓ  ملُارش١ ؾر  املتعًِ أعّٓا٤  ٕ ٕ  إٔ بةدٚ ِ  ٜهةٛ ٛ  املعًة  ٖة

 .املرنس
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 املتعًِ قبٌ َٔ إيٝٗا ايٛةٍٛ شٗٛي١ ٚمٛؾر ا٭ْع١ّٓ ٜٛؾر.  
  أشةايٝ   ٜةٛؾر  ِ ٞ  يًُةتعًُني  َباظةر  ٚايػة   املباظةر  ايةتعً  ٜتعًُةٛا  يهة

 (Bergmann & Sams, 2012, 33) .بأْؿصِٗ
 عةرٚض  ةة ؾٝدٜٖٛاا )يًُتعًُني طبتًؿ١ أظهاٍ يف ايعًُٞ احملت٣ٛ ٜٛؾر 

 .املتعًِ قبٌ َٔ إيٝٗا ايٛةٍٛ ٜصٌٗ (باٚربٜٛٓت
 ٕايٛقةت  يف ا٭ؾعاٍ ٚراٚا ٚاجملُٛعاا اإلؾراا املتعًُني يهٌ َتاتاذ ٜهٕٛ أ 

  (Johnson & Renner, 2012, 46).ضرٚرٟ تيو نإ نًُا اسبكٝكٞ
 ّٚقةت  أثٓا٤ َصتُر مهٜٛين مكِٝٝ بإ را٤ ايكٝا  ِ ٔ  املكًةٛب  ايتعًةٝ ٍ  َة  اة٬

 .ايبٝاْاا ٚمصجٌٝ امل٬تو١
  ٕ ٔ  املعًُةني  َةع  ٜٚؿهةر  ٜتعةاٚ ٌ  َصة٦ٛي١ٝ  ٜٚتةٛىل  اٯاةرٜ  ايتةدرٜ   ذبٜٛة

.(Green, 2012, 80) 

 املكلوب التعله بيئة أهنية -ضادضًا: 

 :ايتاي١ٝ ايٓكا  يف مٛضٝثٗا  ميهٔ نب ٠، أ١ُٖٝ املكًٛب ايتعًِ يب١٦ٝ
  ُبّٓرٜكتِٗ احملت٣ٛ َٚرا ع١ باملعارن١ يًُتعًُني املكًٛب ايتعًِ ٜص 

 .(Nilson, 2013) اشباة١
 ٔاملةتعًُني  املكًٛب ايتعًِ ميه  ٔ ٌ  نٝؿٝة١  ااتٝةار  َة ِ  َةا  ايةتعًِ،  متثٝة  ٜةت

 ّ  املًّٓٛبة١،  ٚاملٗةاراا  املعةارف  إلنتصةاب  اي٬زَة١  ٚاملةٛارا  امل ةاار  اشةتخدا

 .(Mazur, et al, 2015, 5) ا٭ة١ًٝ ايتعًِ ؾر  يف املتعًُني ٚإظراى
  مهٓٛيٛ ٝةا  مصةاعد  ِ ٍ  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً ِ  ٚةةٛ  امل ةاار  مجٝةع  إىل املةتعً

ِ  َةع  شةٛا٤  املختًؿة١،  ايتهٓٛيٛ ٝة١  ٚايٛشةا٥ط  ِ  َةع  أٚ املعًة ٔ  أقةراْٗ  َة

 .(Kong, 2014, 161) املتعًُني
 ـ  ٚمٓةٛع  تٜٝٛة١  أنثر ايتعًِ ب١٦ٝ  عٌ ع٢ً املكًٛب ايتعًِ ٜصاعد  ربتًة

ٞ  ذب ًِٝٗ َٔ ٜٚسٜد املتعًُني قدراا ع٢ً بٓا٤اذ ِ  ٚااؾعٝة١  ايدراشة  ايةتعً

 .(Abdelaziz, 2014, 292) يدِٜٗ
  ُةةػ ٠  أ ةسا٤  إىل املعرؾ١ بتكصِٝ املكًٛب ايتعًِ باشتخداّ ايتعًِ ٜص 

ٔ  ٖٚةاا  بصةٗٛي١  معًُٗةا  ميهٔ ٘  َة  ااؾعٝة١  ٚمُٓٝة١  املعرؾة١،  انتصةاب  ظةأْ

 .(An & Reigeluth, 2012) يدِٜٗ اإلظباز
  ٝيد٣  دٜد٠ َعارف ببٓا٤ ٜٚكّٛ ايتعًِ، ْتا٥ج ذبصني املكًٛب ايتعًِ ٜت 

ِ  ْتٝجة١  املةتعًُني  ِ  ٚذبكٝةل  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  يف َعةارنتٗ  ايةتعً

 .(Rodriguez, 2016, 5) ا٭ةٌٝ
  ّ  ٜٚتةةٝ  ٚا٭َٗةةاا، اٯبةةا٤ عًةة٢ ايرةةػط بتكًٝةةٌ املكًةةٛب ايةةتعًِ ٜكةٛ

ٌ  بةإ را٤  يًُةتعًُني  ٔ  ٚبةني  ٚاملةتعًُني  املعًُةني  بةةني ايتؿاعة  املتعًةُٝ

ٌ  عًة٢  ايكا٥ُة١  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ٚممارشة١  ٚاحملتة٣ٛ،   املعةه٬ا  تة

(Bagby, 2014, 92) 
 ٚزٜاا٠ املعرؾ١ ٚاشتٝعاب ايتعًِ ع١ًُٝ ذبصني ع٢ً املكًٛب ايتعًِ ٜصاعد 

 .((Tsai, et al., 2015, 838 املعه٬ا تٌ ع٢ً ٚايكدر٠ ايؿِٗ
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ٔ  عدٜد أندا ٚقد ِ  ب٦ٝة١  ؾاعًٝة١  عًة٢  ايدراشةاا  َة  تٝةم  املكًةٛب،  ايةتعً

ٌ  منةٛت   مّٓةٜٛر  إىل  (Alsowat, 2016)ايصةٛا    اراشة١  اشةتٗدؾت   ؾ ة

ٙ  ٚقٝاط اإلظبًٝس١َّٜ، ايًػ١ يف َعهٛط  بايًػة١  ايعًٝةا  ايةتؿه   َٗةاراا  يف أثةر

َّٜة١  ٔ  ايّٓة٬ب  ٚرضةا  اإلظبًٝس ٘  املةٓٗج  ايدّْراَشة١  اعتُةدا  ٚقةد  املكةرر،  عة  ظةب

 جباَعة١  ايعًٝةا  ايدّْراَشاا ل٬ب َٔ لايب١  (67)قٛاَٗا ع١ٓٝ ع٢ً ايتجرٜيب،

َّٝة١  أتةداُٖا  صبُةٛعتني  إىل قصةُت  ايّٓةا٥ـ،   ٚا٭اةر٣  لايبة١،  (33)دبرٜب

 ايعًٝةا،  ايةتؿه   ملٗةاراا  ااتبةار  ايدّْراَشة١  اشةتخدَت  ٚقد لايب١،  (34)ضاب١ّٓ

 ايدّْراَشة١  مٛةةًت  ٚقةد  ٚايرضةا،  ايتعةارى،  يكٝةاط  اشبُاشٞ يٝهرا َٚكٝاط

َّٝة١  إىل ٟ  ايعًٝةا  ايةتؿه   َٗةاراا  مُٓٝة١  يف املكةرت   املكًةٛب  ايُٓةٛت   ؾاعً  يةد

ٔ  ايٓتا٥ج نعؿت نُا املكرر، عٔ رضاِٖ َٔ ٚزاا اي٬ّٓب،  ع٬قة١  ٚ ةٛا  عة

 .املكرر عٔ ٚايرضا ٚا٫رمبا  ايعًٝا تؿه اي َٗاراا بني ارمبال١َّٝ

ّّ أ ر٣ بُٝٓا  إىل ٖدؾت اراش١  (Sage & Patti,2015)ٚبامٞ شٝل َٔ ن

ِ  أثةر  عًة٢  ايتعةرف   ٚاملعةارن١  ايكةرا٠٤  َصةت٣ٛ  ذبصةني  يف املكًةٛب  ايتعًةٝ

 املٓٗج اشتخداّ مت ايدّْراَش١ ٖدف ٚيتثكٝل ازباَع١، لًب١ يد٣ ا٫ تُاع١َّٝ

 لايًبةا   (27)بًػةت  عٝٓة١  ااتٝةار  ٚمت يدراش١، نأاا٠ ٚا٫اتبار ايتجرٜيب ظب٘

 يًتعًِٝ أثر ٚ ٛا ايدّْراَش١ ْتا٥ج ٚأظٗرا ظٝهاغٛ،  اَع١ لًب١ َٔ ٚلايب١

 أثةر  ٚ ةٛا  ايٓتةا٥ج  أظٗةرا  نُةا  ايكةرا٠٤،  َٗةاراا  َصت٣ٛ ذبصني يف املكًٛب

ٍ  َٗاراا ذبصني يف املكًٛب يًتعًِٝ ٌ  ا٫م ةا  أْؿصةِٗ،  ايًّٓبة١  بةني  ٚايتٛاةة

ٟ  ا٭َةر  احملًةٞ،  ٚاجملتُةع  ايًّٓبة١  ٚبةني  َٚعًُِٝٗ، ايًّٓب١ ٚبني  اْعهةض  ايةا

ِّا  .نهٌ ا٫ تُاع١َّٝ ملعارن١ َصت٣ٛ ع٢ً إػباب

ٌ  اراش١ أَا  ؾاعًٝة١  عًة٢  ايتعةرف  إىل ؾٗةدؾت  (schankle, 2013) ظةٛاْهٝ

 ّ ٍ  اشةتخدا ِ  مةدرٜض  ؾة٢  املكًٛبة١  ايدراشة١ٝ  ايؿ ةٛ ِ  عًة٢  املثًثةاا  عًة  معًة

ٍ  عبٛ ٚم ٛرامِٗ اي٬ّٓب، ٔ  عٝٓة١  يةد٣  املكًٛبة١  ايدراشة١ٝ  ايؿ ةٛ  لة٬ب  َة

 :أُٖٗا ْتا٥ج عد٠ إىل ايدراش١ مٛةًت ،(َٝٓٝصٛما) مبدارط ايثا١ْٜٛ املرت١ً

 ايتجرٜبٝة١،  اجملُٛعة١  لة٬ب  بةني  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ٛا عدّ َٔ ايرغِ ع٢ً أْ٘

 لةة٬ب إٔ إ٫ ايتث ةة١ًٝٝ اإلاتبةةاراا يف ايرةةاب١ّٓ اجملُٛعةة١ ٚلةة٬ب

 ايتث ة١ًٝٝ  اإلاتبةاراا  يف بهةث   أعًة٢  ارشةت  ايتة٢  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١ 

 ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  أظٗةر  نُةا  ايرةاب١ّٓ،  اجملُٛعة١  َٓةدر اا 

 .املكًٛب١ ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ عبٛ إػباب١ٝ إدباٖاا

 اشتخداّ ؾاع١ًٝ ع٢ً ايتعرف إىل ٖدؾت ((clark, 2013 ن٬رى ٚاراش١

 ٍ ٞ  ا٭اا٤ عًة٢  املكًٛبة١  ايدراشة١ٝ  ايؿ ةٛ  ٚزٜةاا٠  ايرٜاضةٝاا،  يف ا٭نةاامي

 ايثاْٜٛة١،  املرتًة١  لة٬ب  يةد٣  ايرٜاضةٝاا  ت ة   ؾة٢  ايّٓة٬ب  َعةارن١ 

ٔ  ايدراشة١  عٝٓة١  ٚمهْٛةت     ب٫ٜٛة١  ايثاْٜٛة١  املةدارط  بإتةد٣  لايبةاذ  (42) َة

ٕ  يٜٛسٜاْةا  ّ  ؾاعًٝة١  إىل ايدراشة١ٝ  ٚمٛةةًت  ازبةرب،  َكةرر  ٜدرشةٛ  اشةتخدا
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 أاا نُةا  ازبةرب،  َكةرر  يف ا٭ناامي٢ ا٭اا٤ ع٢ً املكًٛب١ ايدراش١ٝ ايؿ ٍٛ

 ازبةرب،  ت ة   ؾة٢  ايّٓة٬ب  َعةارن١  زٜةاا٠  إىل  املكًةٛب  ايتعًِ اشرتامٝج١

 .ايؿ ٍٛ ٖاٙ عبٛ إػباب١ٝ إدباٖاا اي٬ّٓب أظٗر نُا

 التعلينية األىػطة -الجاىي احملوز: 

 التعلينية األىػطة مفهوو -أواًل: 

ِ  ٚٚا بةاا  َٗاّ إىل ظار٠يإل ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ َ ًّٓ  ٜصتخدّ  ايةتعً

ِ  ْةٛامج  يبًٛؽ بٗا ايكٝاّ باملتعًِ ٜٓا  اييت ٔ  شةًؿا  ضبةدا٠  معًة ٌ  َة  املعًةِ،  قبة

ٞ  تيةو  ٚعًة٢  ٔ  عبةار٠  ؾٗة ٞ   ٗةد  عة ِ  معًُٝة ّ  َةٓو ٘  ٜكةٛ  بإظةراف  املةتعًِ،  بة

ٞ  طبةر   انتصةاب  عًة٢  ٜصاعدٙ َعًُ٘، َٔ َباظرٜٔ ٚمٛ ٝ٘  َعةريف  معًُٝة

 33) ،2008 ايعٝدٟ، ضبُد( املدرشٞ املٓٗج بأٖداف َرمبط َٗارٟ أٚ

 ٜعةرف  تٝةم  ، ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  مٓاٚيةت  ايةيت  ايتعرٜؿةاا  معةداا  ٚقةد 

 ا٭ْعةة١ّٓ 851-850) ،(2011ايعسٜةةس عبةةد اسبُٝةةد عبةةد ضبُةةد، ابةةراِٖٝ

ٕ  ٜ٪اٜٗةا  ايتة٢  ايتع١ًُٝٝ املُارشاا َٔ صبُٛع١" بأْٗا اإليهرت١ْٝٚ  املتعًُةٛ

ٔ  املتعًِ ٜباي٘ َا ا٬ٍ َٔ اار ٗا أٚ ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ اااٌ  عكًة٢   ٗةد  َة

ِ  ايؿعاٍ ايتعًِ ع٢ً ٜصاعدٙ مبا ٚقدرام٘ ٚاٖتُاَام٘ ملٝٛي٘ ٚؾكا ٚبد٢ْ  ايكةا٥

 ؾة٢  املتٓٛعة١  املٗةاراا  انتصاب ع٢ً ٜصاعدٙ نُا ٚإػبابٝت٘، َعارنت٘ ع٢ً

 ."اجملا٫ا طبتًـ

 معًُٝٝة١  أْعة١ّٓ " بأْٗةا  261) ،( 2011اسبُٝةد  عبةد  ايعسٜةس  عبةد  ٜٚعرؾٗةا 

 اإلْةدَا   ا٬هلةا  َٔ ٚمصتٗدف اإليهرتْٚٞ ايتعًِ ب١٦ٝ ؾ٢ اي٬ّٓب بٗا ٜكّٛ

ٌ  َعني ظ٤ٞ عٌُ ؾ٢ ِ  ٚايتؿاعة ٍ  أٚ ا٭ؾهةار  أٚ املعًَٛةاا  ؾة٢  شةٛا٤  بٝةٓٗ  مبةاا

 ."ايتعًِ َ اار

ٔ  نة٬  ٚعرؾٗةا  ٕ  َة ٕ  َتةٛيٞ،  إميةا  بأْٗةا  154) ،2008   اشبةايل  عبةد  تٓةا

ٔ  صبُٛعة١ " ّ  امل  ة١ُُ  ا٭ْعة١ّٓ  َة ِ  ايهُبٝةٛمر  بةراَج  باشةتخدا  ٜٚةت

ٕ  ايٜٛة ،  ب٦ٝة١  ؾ٢ مٓؿٝاٖا ٌ  ٜٚهةٛ ّ  ضبةدا،  ٖةدف  َٓٗةا  ْعةا   يهة  عًة٢  ٚمكةٛ

ٕ  حبٝم اشبرباا إعّٓا٤ ؾ٢ ٚايتصًصٌ ٚايتتابع ايتهاٌَ َبدأ ٌ  مهةٛ  اةرب٠  نة

 ."هلا ايصابك١ يًخرب٠ َه١ًُ

 التعلينية األىػطة أهداف-ثاىيًا: 

ٔ  يف ٚاٚرٖةا  ايتعًُٝٝة١،  ا٭ْعة١ّٓ  ٭ُٖٝة١  ْوةراذ   املةتعًِ،  ظخ ة١ٝ  مهةٜٛ

ٔ  عدٜةد  اٖتُةت  ؾكةد  َٚتٛاز١ْ، َٚتها١ًَ ظا١ًَ م١ُٝٓ ٚمُٓٝتٗا  ا٭ابٝةاا  َة

ٞ  ٚؾُٝةا  أٖةداؾٗا  بتثدٜةد  ٚايدراشةاا  ٔ  بعة   ًٜة  ارةر ( ا٭ٖةداف  مًةو  َة

 25-24) ،2006 شٌ، أبٛ َٚٛش٢ ايؿرا ٞ ٖااٟ ؛25 ،2010عرؾ١،
  غةرط  ٍ ٔ  ايٓابعة١  اسبُٝةد٠  ٚا٭اة٬م  اشب ةا ِ  َة ـ  آٜٓةا  معةايٝ  يف اسبٓٝة

 .اهلااؾ١ ٚا٭ْع١ّٓ ايرباَج· ا٬ٍ َٔ اي٬ّٓب ْؿٛط
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 اشبد١َ َبدأ ٚمعُٝل ايعرٜـ ٚايتٓاؾض ٚاحملب١ ٚاإلٜثار ايتعإٚ رٚ  بم 

 .ايٓؿض ع٢ً ا٫عتُاا ع٢ً ٚايكدر٠ إمكاْ٘، إىل ٜ٪اٟ مما ايعا١َ
 ٚتيةو  ضبصةٛط،  بٛاقةع  ايعًُٝة١  املاا٠ ربط  ٔ  امل ةات   ايٓعةا   لرٜةل  عة

 .أؾرٌ بعهٌ اي٬ّٓب ٜصتٛعبٗا يهٞ يًُاا٠
  ذبكٝةل  يف املصةا١ُٖ  ٛ ٞ  ايُٓة ٔ  يًُةتعًِ،  ازبصةُ ِ  إٔ ٚميهة ٔ  تيةو  ٜةت  َة

ٞ  ايٓعةا   مجاعاا ا٬ٍ ٞ  ْعةر  ٚمجاعة١  ايرٜاضة ٞ  ايةٛع  ٚمجاعة١  اي ةث

 .ايب١٦ٝ اد١َ
 ا٫ْتُا٤ إىل ناسبا ١ ايّٓاي  يد٣ ٚايٓؿص١ٝ ا٫ تُاع١ٝ اسبا اا مًب١ٝ 

 ٞ ِ  َٚصةاعد٠  ٚايتكةدٜر  ايةااا  ٚذبكٝةل  ٚاي ةداق١  ا٫ تُةاع  عًة٢  املةتعً

ٔ  ايةتخً   ٘  َةا  بعةة  َة ٔ  ٜعاْٝة ٌ  َة  ٚا٫ضةّٓراب  نةايكًل  َعةان

 .ٚا٫ّْٓٛا٤
  َصةاعد٠  ِ ٌ  َٗةاراا  ٫نتصةاب  املةتعً ٌ  ايعُة  بامل٬توة١،  املتعًكة١  مًةو  َثة

 .ٚايتجرٜ  ٚا٫شتد٫ٍ ٚا٫م اٍ ايت ٓٝـ
 املتعًِ ْؿض إىل ضببب١ مرب١ٜٛ َٛاقـ م١٦ٝٗ. · 
 ايع٬قةةاا ٚمُٓٝةة١ املةةتعًُني ٓةةدع ايعُةةٌ ٚمعةةٛا ايتعةةإٚ رٚ  غةةرط 

 .بِٝٓٗ ا٫ تُاع١ٝ
 ربّٓةٝط  عًة٢  املتعًُني مرب١ٝ  ٌ  املصة٪ٚي١ٝ  ذبدٜةد  ٚعًة٢  ٚمٓوُٝة٘،  ايعُة

 .ايكٝاا٠ ع٢ً ٚايتدرٜ 
 ايهث  يع٬  ايؿرة١ ٜتٝ  ٭ْ٘ ع٬ ١ٝ؛ ٚظٝؿ١ ايتعًُٝٞ ايٓعا  ٜ٪ا٣ 

 باشبجٌ نايععٛر املتعًُني بع  َٓٗا ٜعاْٞ اييت ايٓؿص١ٝ املعه٬ا َٔ

 .ايعسي١ ٚت  ايٓؿض ع٢ً ٚا٫ّْٓٛا٤
 ّمرب١ٝ املتعًُني مرب١ٝ ع٢ً املدرش١ َصاعد٠ يف ٚؾعاٍ اشاش٢ بدٚر ايكٝا 

 .َتها١ًَ
 ٘ٝ ٛع٢ً يًعٌُ َٚٝٛهلِ قدرامِٗ انتعاف ع٢ً َٚصاعدمِٗ املتعًُني م 

 .ٚمُٓٝتٗا ذبصٝٓٗا
  يًُةتعًُني  ايؿرةة١  إماتة١  ٍ ٌ  بايب٦ٝة١  ي٬م ةا  يتثكٝةل  َعٗةا،  ٚايتعاَة

 .ٚاإلْدَا  ايتؿاعٌ َٔ َسٜداذ
 ايؿرة١ إمات١  ّ ِ  مبةا  ايؿةراؽ  أٚقةاا  اشةتثُار  يف املةتعًُني  اَةا  عًة٢  ٜعٝةٓٗ

 .َٚؿٝد ْاؾع ٖٛ مبا ٚاإلْتؿاع ايص٣ٛ منِٖٛ اشتُرار

 التعلينية األىػطة خصائص-ثالجًا: 

ٔ  ا ةا٥   ايتعًُٝٝة١  يٮْعة١ّٓ  ٞ  مٛضةٝثٗا  ميهة  تصةين  ارةر  (نايتةاي

 ,Lucinda, et al., 2010 ؛51 -50 ،2010اسبُداْٞ، اا٩ٚا ؛39-38 ،2010عرؾ١،

64) 
 مصةتٛع   حبٝم :ٚايتٓٛع ايهثر٠  ٌ ِ  ٜةراا  َةا  نة ٘  يًُةتعً ٘  ٚإٔ معًُة  مصةعؿ

ٕ  ٚإٔ ايرآٖة١  تٝام٘ يف أٖداؾ٘ بًٛؽ ع٢ً قدرام٘  ٜصةًو  إٔ عًة٢  قةااراذ  ٜهةٛ

 .املت٬تك١ املتػ اا ٚؾل املصتكب١ًٝ اسبٝا٠ يف لرٜك٘
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 َٕٓاشةباذ  ايٓعةا   َصةت٣ٛ  ٜهٕٛ أ  ِ ٘  تةدٚا  ٚيف يًُةتعً  ايُٓا٥ٝة١  ا ا٥ ة

 ٘ ٍ  اإلارانٝة١،  ٚاشةتعدااام ِ  ٚإقبةا ٕ  ايٓعةا   ممارشة١  عًة٢  املةتعً ٔ  ٜهةٛ  َة

 .ٚايٓؿص١ٝ ايا١ٖٝٓ قٓاعام٘ ا٬ٍ
 ٕٛاملًٌ ٚػبٓب٘ ٚا٫شتػرام املتع١ عٛاٌَ ي٘ ٜٛؾر مما أنثر، محاش١ تا ٜه 

 . اا٠ٚاإل ٚايرتنٝس ا٫شتُرار١ٜ إىل ٜٚدؾع٘ ٚاإلرٖام
 ٕمما ايٓعا ، ا٬ٍ اياامٞ ازبٗد ٚباٍ بايعٌُ يًُتعًِ ايٓعا  ٜصُ  أ 

 ٞ ٘  ُٜٓة ـ  نُةا  ٚاإلػبابٝة١،  املرغٛبة١  ا٫دباٖةاا  يدٜة ٔ  ٜهعة  املٛاٖة   عة

 َةع  ايتٓةاؾض  عًة٢  ٜٚعجع ٚايعٌُ، املُارش١ ا٬ٍ َٔ اشباة١ ٚايكدراا

 .ايااا ٚمأنٝد ايتؿٛم ٭ ٌ ايااا َع بٌ اٯارٜٔ،
 ٞؾٝٗةا،  ٜعرتى اييت ا٭ْع١ّٓ ااتٝار يف ؾعا٫ذ عٓ راذ املتعًِ ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػ 

ٞ  ٚمٓؿٝاٖا، ايعٌُ ا١ّٓ ٚضع يف ٚناا ٕ  ٚبايتةاي  ممةا  محاشةاذ  أنثةر  ٜهةٛ

 .املتعًِ تٖٔ يف ٚاَٚاذ اقت اراذ أنثر معًِ إىل ٜ٪ا٣
 ٕأ  ٞ ّ  ؾتتةا   ايؿراٜة١  ايؿةرٚم  ا٭ْعة١ّٓ  مراعة ِ  أَةا ّ  ايؿةر   املةتعً  يًكٝةا

 .٫تتٝا ام٘ ٚٚؾكاذ ٚقدرام٘ اشتعدااام٘ تص  املختًؿ١ با٭ْع١ّٓ
 ٕيٮْعة١ّٓ،  يًتخّٓةٝط  ؾكةط  يةٝض  يًُةتعًِ،  ايؿةر   متةا   أ  ٌ ِ  بة  يتكةٜٛ

ِ  ٚايصةُا   ْؿاٖٚا اييت ا٭ْع١ّٓ ٔ  ٚايتعةب   اسبةر٠  باملٓاقعة١  هلة ِ  عة  آرا٥ٗة

 .ٚأؾهار آرا٤ َٔ أْؿصِٗ يف ػبٍٛ َٚا
  تا ةاا  ٜعةبع  مبةا  املكدَة١  ا٭ْعة١ّٓ  مٓةٛع  ِ  ٚايثكاؾٝة١  ايعكًٝة١  املةتعً

 .ٚايؿ١ٝٓ ٚايرٜاض١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚا٫ تُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ
  إظةاع١  ٛ ٍ   ة ٔ  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  اة٬ ٔ  يًتعةب   ترٜة١  َة ٟ  عة  ايةرأ

ّ  ايؿراٜة١  ايؿةرٚم  إظٗةار  يف ٚاملعةارن١  ّ  املٓاقعة١  أشةًٛب  ٚاتةرتا  ٚاتةرتا

 .اٯار ايرأٟ
 ٕٚزٜاا٠ ٚمُٓٝتٗا املتعًُني يد٣ اإلبداع١ٝ ايّٓاقاا نعـ ٚش١ًٝ مهٕٛ أ 

 .ؾاعًٝتٗا

ٛ  ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ميٝس َا أِٖ إٔ ايباتث١ مصتخً  شبل مما  مٓةٛع  ٖة

 ايتؿه  َٗاراا م٢ُٓ يهٞ ٚاملر١ْ املتعًِ، تا اا ٜعبع مبا املكد١َ ا٭ْع١ّٓ

ّ  حبٝم ٚايٛاقع١ٝ ايعًٝا، ٌ  ايةااا،  يتثكٝةل  يًّٓة٬ب  ؾةر   مكةد  بةني  ٚايتهاَة

 .ايّٓاي  ٚقدراا ايدراشٞ املٓٗج ٚأٖداف أٖداؾٗا

  التعلينية األىػطة بياء فى املعله دوز-زابعًا: 

ِ  ٜة٪ا٣  ٞ  ايتة٢  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  بٓةا٤  ؾة٢  ؾةاع٬ذ  اٚراذ املعًة  إيٝٗةا،  ٜٓتُة

٘  ضُٔ َٔ ٚإٔ املدرش١، ٖاٙ َٔ  س٤اذ ٜعد نْٛ٘  ٚايتخّٓةٝط  اإلعةداا  َٗاَة

ٌ  ايتة٢  ايتةدرٜض  يعًُٝة١  ٚايتٓؿٝةا   ٫ٚ ةةؿ١ٝ  معًُٝٝة١  أْعة١ّٓ  اااًةٗا  معةُ

ٔ  ا٭ْع١ّٓ هلاٙ ٚايتٓؿٝا ٚاإلعداا ايتخّٓٝط املعًِ ؼبصٔ ٚيه٢ ةؿ١ٝ،  ؾُة

 ضُٓٗا َٚٔ بايو، يًكٝاّ م٪ًٖ٘ ايت٢ ٚاملٗاراا املعًَٛاا ٜهتص  إٔ  داذ املِٗ
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 ٚمٓؿٝةاٖا  بٓا٤ٖةا  آّةٛاا  ٚنةايو  ايتعًُٝٝة١،  ا٭ْعة١ّٓ  بٓا٤ بأشض َعرؾت٘

 45) ،2008 شعٝد٣، أبٛ اهلل عبد 

 ٔ ٟ  ايةدٚر  مٛضةٝ   ٚميهة ّ  ايةا ٘  ٜكةٛ ِ  بة  نُةا  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  يف املعًة

 1 )،2012املرشٞ، ٚ ٝ٘  ًٜٞ
  ّ ِ  ٜكةٛ ـ  املعًة ّ  ؾٝٗةا  املعةارن١  ٚنٝؿٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  أُٖٝة١  بتعرٜة  ْٚوةا

 ٌ ٘  ٜٚعةةارى ازبُاعةة١، اااةةٌ ايعُة  رب  ةةامِٗ حبصةة  املعًُةةٕٛ ؾٝة

 .ايتخ  اا بٗاٙ املرمب١ّٓ ٚا٭ْع١ّٓ
  ٜعةجع  ٕ ِ  املعًُةٛ ِ  ا٭ْعة١ّٓ  يف املعةارن١  عًة٢  ل٬بٗة  ٜبٝٓةٛا  إٔ ٚعًةٝٗ

ٙ  أُٖٝة١  ا٭َةٛر  ٭ٚيٝةا٤  ٟ  ٚعا٥ةدٖا  املعةارن١  ٖةا ٞ  ايرتبةٛ  عًة٢  ٚايٓؿصة

 .أبٓا٥ِٗ
 ًِٜتؿةل  إٔ ع١ًٝ ايٓا   املع  ٘ ٟ  ايٓعةا   عًة٢  ٚل٬بة ٕ  ايةا ٘  شةٝكَٛٛ  يف بة

ِ  يٝكصُٛا ٜٛ ِٗ ٚإٔ مجاعاا ٌ  يتعةرف  ةةػ ٠  مجاعةاا  إىل أْؿصةٗ  نة

ٌ  ظةرٚف  ٜٗٝة٧  إٔ ٚعًٝة١  إيٝٗةا  املٓةا   ايةدٚر  عًة٢  مجاعة١   ازبٝةد  ايعُة

 .ٚأٖداؾ٘ ٚٚقت٘ ٚأَانٓ٘ ٚإَهاْام٘
   عًة٢  ػبة  ِ ٌ  آّة١  بٛضةع  ايّٓة٬ب  َةع  ٜبةدأ  إٔ املعًة ٞ  يًعُة  ٚإ ازبُةاع

ٌ  يف ازبُاعة١  ٜعةارى   ٚإ معرتضةٗا  قةد  ايةيت  ٚاي ةعٛباا  املعةه٬ا  تة

 .ٚايتٓؿٝا ايتخّٓٝط عٓد ٜٛ ٗٗا
 ٕايّٓٝب١ اإلْصا١ْٝ ايع٬قاا بدٚر َٚ٪َٓاذ ا٭ؾل ٚاشع َثكؿاذ املعًِ ٜهٕٛ أ 

ٕ  ٚإ شة١ًُٝ،  مربٝة١  ايّٓة٬ب  مربٝة١  يف ٘  يف قةد٠ٚ  ٜهةٛ ٘  ةةؿام  ٚشةًٛن

ٕ  ٚإ اإلْصا١ْٝ، ٚع٬قام٘ ٞ  ازباْة   عًة٢  َكةب٬ذ  َبةدعا  َبتهةراذ  ٜهةٛ  ايعًُة

 .املصتُر املٗين ايُٓٛ ع٢ً ٜعٝٓ٘ اياٟ
 ٕـ  أ ِ  ٜت ة ٌ  يف ٚاسبُاشة١  بايةانا٤  املعًة  ٜةرمبط  ايٓعةا   ؾٓجةا   ايعُة

٘  عًٝة١  املعةرف  ب ةؿاا  ٞ  ًَّٓة   ٚايةانا٤  ٚقدرامة ِ  أشاشة  ايّٓة٬ب  يؿٗة

 .َبتهر٠ أؾهار ٚمكدِٜ اميكرالٞ بأشًٛب قٝاامِٗ ٚتصٔ

 التعلينية األىػطة بياء أضظ -خامطًا: 

 ا٭شض َٔ صبُٛع١ ٖٓايو ؾإٕ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ بٓا٤ ع١ًُٝ متِ يهٞ

 ٔ ٟ  َة ٔ  ا٫عتبةار،  يف أاةاٖا  ايرةرٚر ٞ  مٛضةٝثٗا  ميهة ٌ  (نايتةاي  عسَةٞ،  ْبٝة

 45) ،2008 شعٝد٣، أبٛ اهلل عبد ؛176-177 ،2014
 ٕذبكٝكٗا إىل مصع٢ ضبدا٠ أٖداف هلا ٜهٕٛ أ. 
 ٕاملتعًُني ْٚٛع ٚأعُار متٓاش  أ. 
 ِاملٓاش  ايٛقت يف ٚمّٓبٝكٗا مٛظٝؿٗا ٜت. 
  ِ  عًة٢  ايّٓة٬ب  معةجع  حبٝةم  ٚمٛظٝؿٗةا  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  م ةُٝ

 .ايتعًِ ع١ًُٝ ؾ٢ بؿاع١ًٝ ا٫ظرتاى
  ِ ِ  مّٓبٝةل  عًة٢  ايّٓة٬ب  مصةاعد  ايتة٢  ا٭ْعة١ّٓ  مكةدٜ  املترة١ُٓ  املؿةاٖٝ

 .ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖداف ذبكٝل ٚع٢ً ، باحملت٣ٛ
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 ٜؿرًْٛٗا ايت٢ ايتعًِ اشايٝ  يف بِٝٓٗ ؾُٝا اي٬ّٓب اات٬ف َراعا٠. 
 املعًَٛةاا  اشتكباٍ ؾ٢ ايصًب١ٝ َٔ بأنثر ايتعًِ مٝصر ايؿعاي١ املعارن١ 

 .املتعًِ  اْ  َٔ ؾكط
  ٔ ـ  َةع  ا٭ْعة١ّٓ  متٛاؾةل  إٔ ميهة ٔ  ٫بةد  ٚيةايو  ايةتعًِ،  اشةايٝ   طبتًة  َة

ٌ  اشةايٝ   اشتخداّ َع َتٓٛع١، اْع١ّٓ اشتخداّ  يتعسٜةس  املختًؿة١  ايتؿاعة

ٌ  ايتعًُٝٝة١،  اشبةرباا   احملتة٣ٛ  يف ي٬غبةرا   َتعةٛقني  ايّٓة٬ب  ٚزبعة

  .ٚاشبرباا ا٭ْع١ّٓ ٖاٙ ا٬ٍ َٔ اإليهرتْٚٞ

 ٔ ٍ  َٚة ٘  ايباتثة١  مةر٣  شةبل  َةا  اة٬ ِ م عٓةد  أْة  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ   ةُٝ

 ؾٝٗةا  متةٛاؾر  ٚإٔ ايتعًِ، اشايٝ  يف بِٝٓٗ ؾُٝا اي٬ّٓب اات٬ف َراعا٠ ػب 

 َةع  متٛاؾةل  ٚإٔ املةتعًُني،  ْٚةٛع  أعُةار  َةع  متٓاشة   ٚإٔ ٚاإلَهاْةاا،  امل ةاار 

 .ذبكٝكٗا إىل مصع٢ اييت احملدا٠ ا٭ٖداف

 التعلينية األىػطة أغهال-ضادضًا:  

 تٝةم  ايتعًُٝٝة١،  ا٭ْعة١ّٓ  أْةٛاع  مٓاٚيةت  ايةيت  ٚا٭ابٝةاا  ايدراشاا معداا

 33)، 2010محد، ؾال١ُ  ايتايٞ ايٓثٛ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ م ٓـ

 َعني ملٛضٛع  د٣ٚ اراش١ اٚ َص  إ را٤ :متٗٝد١ٜ. 
  َعٝٓة١  تةا٫ا  اراشة١  :َٝداْٝة١  ٔ  املعرؾة١  مبجةا٫ا  متعًةل  ايب٦ٝة١  َة

 .املختًؿ١
 اخل ... ايهت  ٚمًخٝ  ٚاعداا ٚمٓوِٝ قرا٠٤ :َهتب١ٝ. 
 َتهاٌَ  ٗاز م ٓٝع :م ٓٝع١ٝ.  
 َعني  ٗاز م ُِٝ :م ١ُُٝٝ.  
 َع١ٓٝ ظاٖر٠ عٔ دبرب١ إ را٤ :دبرٜب١ٝ.  

 :ايتايٞ ايٓثٛ ع٢ً ا٭ْع١ّٓ م ٓٝـ ميهٔ تني يف
  إثةار٠  اىل ٚمٗةدف  :متٗٝدٜة١  أْعة١ّٓ  ّ  أٚ ايٛتةد٠  مبٛضةٛع  ايّٓة٬ب  اٖتُةا

 .ازبدٜد٠ خبربامِٗ يربّٓٗا ايصابك١ اربامِٗ عٔ ٚيًهعـ ايدرط
 م١ُٜٛٓ أْع١ّٓ:  ٙ ٌ  ٖٚةا ٔ  ٜتٛقةع  ايتة٢  ا٫شاشة١ٝ  ا٭ْعة١ّٓ  عًة٢  معةتُ  َة

 .ممارشتٗا لاي  نٌ
 ااةة١  جملُٛع١ بايٓصب١ ايتعًِ ع١ًُٝ مثر٣ اييت :ااتٝار١ٜ أْع١ّٓ  ٔ  َة

 ٚمسةةر اسبُٝةةد عبةةد ايٓاةةةر ٚعبةةد ايةةرٜٚض ايعسٜةةس عبةةد ايّٓةة٬ب

 493) ،2013ايعًٗٛب،

 :اٯم٢ ٚؾل 26-25) ،2006  أبٛشٌ َٚٛش٢ ايؿرا ٞ ٖد٣ م ٓـ تني يف

  ايٓعةا   قةرب  اشةاط  عًة٢  ٔ ٙ  أٚ ايٛاقةع  َة ٕ  حبٝةم  :دبرٜةد  ايبةد٤  ٜهةٛ

ٔ  قرٜبة١  بأْعة١ّٓ   نةايرت٬ا،  اهلااؾة١  املباظةر٠  اشبةرباا  تٝةم  ايٛاقةع  َة
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 ايًػة١  يف َتُثًة١  ايًؿوٝة١  بةايرَٛز  ٜٚٓتٗة٢  ٚايسراعة١،  اسبٝٛاْةاا  ٚمرب١ٝ

 .املهتٛب١
 اااٌ ا٭ْع١ّٓ بع  مكاّ تٝم :ايٓعا  ؾٝ٘ ٜتِ ايا٣ املهإ اشاط ع٢ً 

 ٌ ـ ) ايؿ ة ٌ  اةار   ٚأْعة١ّٓ  ، (اي ة  اةار   ٚاْعة١ّٓ  املدرشة١،  يف ايؿ ة

 .املدرش١
 ٜعرتى ا٭ْع١ّٓ بع  إٔ تٝم :ايٓعا  يف املعارنني تجِ اشاط ع٢ً 

ٌ  بٗةا  رتًة١  أٚ املعًةِ،  ظر  اىل اإلشتُاع َثٌ نب ٠ صبُٛعاا ؾٝٗا  ؾ ة

 َثٌ  ةػ ٠ صبُٛعاا ؾٝٗا معرتى اٯار ٚايبع  اراش١ٝ، صبُٛع١ أٚ

ّ  ٚأْعة١ّٓ  ايؿ ةٌ،  صبًة١  ذبرٜةر  أٚ َعًُٝة١  دبربة١  إ ةرا٤   ؾةرا  بٗةا  ٜكةٛ

 .مًخٝ  أٚ مكرٜر إعداا أٚ رشّٛ مٓؿٝا َثٌ ٚاتد
  ايتة٢  اسبةٛاط  اشةاط  عًة٢  ّ  ا٭ْعة١ّٓ  بعة   إٔ تٝةم  :ايٓعةا   مصةتخد

ٌ  اإلشتُاع َثٌ مسع١ٝ  ٜرٜٚٗةا  يك ة١  أٚ إتاعٝة١  ؾكةر٠  اٚ ةةٛم٢  يتصةجٝ

 أٚ ظؿاؾ١ رشّٛ أٚ اي ٛر عرض َعاٖد٠ َثٌ ب ر١ٜ ْٚعالاا ظخ ،

 مٛة٬ٝا ٚعٌُ دبارب أٚ منات ، عٌُ َثٌ ترن١ٝ ٚأْع١ّٓ ثابت، ؾًِ

 . ا سا٤ٙ بع  يف قّٓاع أٚ ْباا ٚرشِ نٗربا١ٝ٥
 اهلةدف  اشةاط  ع٢ً  ٔ ٍ  ا٭ْعة١ّٓ  بعة   مٗةدف  تٝةم  :ايٓعةا   َة  يًث ةٛ

ٌ  َعًَٛةاا  عًة٢   عةامل  يكةا٤  أٚ ظةر   أٚ ضباضةر٠  مسةاع  أٚ ايكةرا٠٤  َثة

 يتُٓٝة١  ٚاْعة١ّٓ  عةرض،  دبربة١  أٚ عًُٝة١  إ ةرا٤  َعةاٖد٠  أٚ َتخ ة  

ٌ  ايعًُٝة١  املٗةاراا  ِ  ٚإعةداا  دبةارب  ٚإ ةرا٤  منةات   ةةٓع  َثة ٌ  أٚ رشة  ظةه

 مصاعد ٚأْع١ّٓ املٝهرٚشهٛب، ذبت ٚؾث ٗا ظرؼب١ ٚإعداا قّٓاع ٚعٌُ

ٞ  نعـ عٔ قرا٠٤ َثٌ ٚ دا١ْٝ اٖداف ذبكٝل ع٢ً  تٝةا٠  مةارٜخ  أٚ عًُة

 .متث١ًٝٝ يف اإلظرتاى أٚ عامل

 :ُٖا منّٓني إىل ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ 16) ،(2003 املٝٗٞ ر   ٜٚ ٓـ

  بٗةا  ٜٚك ةد  :ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  ّ ٌ  ايّٓاية   قٝةا ٙ  ايٓعةا   أٚ بايعُة  مبؿةرا

 .ايتعًِ أثٓا٤ تامٝا
 بٗةا  ٜٚك د :ايتعاْٚٞ ا٭ْع١ّٓ  ٕ ّ  يف لة٬ب  ث٬ثة١  معةاٚ ٌ  ايكٝةا  أٚ بايعُة

 .ايتعًِ أثٓا٤ بايٓعا 

 ايتعاْٚٝة١  ٚا٭ْعة١ّٓ  ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  منّٓٞ ع٢ً ع٢ً ايباتث١ ٚمعتُد

 :ايتايٞ ايٓثٛ ع٢ً مٛضٝثِٗ ميهٔ ياا اسبايٞ يًبثم نُتػ ٜٔ

 الفسدية األىػطة: 

ٔ  نةث   مٓاٚيةت  ـ  ٚايدراشةاا  ا٭ابٝةاا  َة  َٓٗةا  ايؿراٜة١،  ا٭ْعة١ّٓ  معرٜة

  ٘  َةا  عًة٢  أمجعةت  تٝةم  ،18) ،2007 شةعد،  رضةا  ؛123 ،2011ٚايٓجةار،  ظةثام

ًٜٞ: 
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  ّ ٞ  ْوةا ِ  معًُٝة ٘  ٜةت  ايؿةرٚم  مبراعةا٠  مصةُ   َٓٗجٝة١  بّٓرٜكة١  م ةُُٝ

ٌ  املتعًُني بني ايؿرا١ٜ ٍ  بػةرض  ايةتعًِ؛  مجاعٝة١  إلةار  اااة  ْصةب١  ٚةةٛ

 .قدرامِٗ إيٝ٘ م ٌ إٔ ميهٔ َا اق ٢ إىل املتعًُني َٔ نب ٠
 ٍإظباز يف أْؿصِٗ ع٢ً َعتُدٜٔ بعرِٗ عٔ عًُِٗ يف املتعًُني اشتك٬ 

  .إيِٝٗ املٛن١ً امل١ُٗ
  منةط  ٔ ّ  ايةتعًِ،  أمنةا   َة ٘  ٜكةٛ ِ  ؾٝة ٘  املةتعً ٘  مهًٝؿةاا  أٚ بأْعةّٓ  معًُٝٝة

ٞ  برْةاَج  اراشة١  أٚ ضبةداٙ،  ٘  عًة٢  َعتُةًدا  ناَةٌ،  معًُٝة ٌ  ْؿصة  ٚبعةه

٘  تصة   َٓؿةرا،  ٘  قدرمة ٘  ٚشةرعت ِ  يف اشباةة ٕ  ايةتعً ٔ  َصة٦ٛيذا  ٜٚهةٛ  عة

 .احملداٙ ايتعًُٝٝ٘ ا٭ٖداف ذبكٝل

 مٛضةٝثٗا  ميهةةٔ َتٓٛعة١  ا ةةا٥  ايؿراٜة١،  ايتعًُٝٝةة١ ٚيٮْعة١ّٓ 

 ٞ ٟ ( نايتةاي ٞ  ْةاار  ؛3 ،2009 ايٓاقة١،  ٚضبُةٛا  لعُٝة١  رظةد  ٚشةاَ   ظةُٝ

 35-34) ،2007 شراٜا، عااٍ ؛193 – 192 ،2008 امساعٌٝ،

 معًِ بإَها١ْٝ ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖاا ٜصُ  تٝم :ايؿرا١ٜ ايؿرٚم َراعا٠ 

 .اياام١ٝ ٚشرعت٘ ٚقدرم٘ ٚاشتعدااام٘ إلَهاْام٘ مبًعا ؾرا نٌ
 با٫ْتكاٍ يًُتعًِ ٜصُ  ؾ٬ :املد٠ إمكإ َصت٣ٛ يف ٚايتثهِ ايربط  ٔ  َة

 َصت٣ٛ إىل ٚٚةٛي٘ ا٭ٚىل يًٛتد٠ إمكاْ٘ َٔ ايتأند قبٌ آار إىل ٚتد٠

 .ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖداف يف َصبكذا احملدا ا٭اا٤
 ٌايتعًِٝ يف ؾاملتعًِ :إػباب١ٝ ب ٛر٠ معًُٝٞ َٛقـ نٌ َع املتعًِ مؿاع 

 .ايتعًُٝٞ املٛقـ يف ْعط َعارى ٚإمنا يًُعًَٛاا َصتكبٌ يٝض ايؿراٟ
 ٘ ٖٛةاا  ٜصُ  تٝم :يًُتعًِ اياامٞ ايت  ّ ٌ  ايٓوةا ِ  يهة ٘  َةتعً ٘  بتٛ ٝة  تامة

 .بدق١ ضبدا٠ أٖداف ذبكٝل عبٛ
 ِٜٛيهٌ ايؿراٟ ايتعًِٝ ٜصُ  تٝم :يًُتعًِ اياامٞ ايتك  ِ ّ  إٔ َةتعً  ٜكةٛ

ًٝا ع٬ ٗا ع٢ً ٜٚعٌُ ايرعـ َٛالٔ ع٢ً ٜتعرف تت٢ تام٘ بتكِٜٛ  أٚ تام

 .َعًُ٘ مبصاعد٠
 ٌُقرارام٘ اربات ملص٦ٛي١ٝ املتعًِ ذب. 
 ايا٣ ايتعًِ أٟ اياامٞ ايتعًِ ع٢ً ايؿراٟ ايتعًِٝ ٜرمهس  ّ ٘  ٜكةٛ ِ  بة  املةتعً

 .املعًِ مبصاعد٠
 يًُتعًِ ٜصُ  ٫ تٝم ايتعًِ إمكإ ع٢ً ايؿراٟ ايتعًِٝ ٜ٪ند  ٍ  ا٫ْتكةا

 .إمكاْٗا بعد إ٫ أار٣ إىل مع١ًُٝٝ َاا٠ َٔ
 ا٫عتبار بعني املتعًُني بني ايؿرا١ٜ ايؿرٚم ايؿرا٣ ايتعًِٝ ٜأاا. 
  ٝمعًُ٘ بعإٔ املٓاش  ايكرار ٫ربات ايؿرة١ يًُتعًِ ايؿرا٣ ايتعًِٝ ٜت. 
  ُٜص  ِ ِ  ايؿةرا٣  ايتعًةٝ ٍ  ٚقةت  بكرةا٤  يًُعًة  ا٭نثةر  املةتعًُني  َةع  ألةٛ

 .غ ِٖ َٔ تا ١
 َٚٝٛي٘ ايّٓاي  تا اا معد  ٘ ٘  مةدٚر  ايةا٣  احملةٛر  ٚاٖتُاَامة  ايعًُٝة١  تٛية

ِ  َٚٔ ايتع١ًُٝٝ، ـ  يف لرٜكٗةا  مأاةا  ثة ٌ  طبتًة ٙ  َراتة  بةد٤ًا  ايعًُٝة١  ٖةا

 .ايتكِٜٛ إىل ا٭ٖداف َٔ
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 اي٬ّٓب زبُٝع م ً  َث٢ً لرٜك١ مٛ د ؾ٬ ايؿرا٣، ايتعًِٝ لرم مٓٛع 

 .ايورٚف ْؿض ٚذبت املراتٌ مجٝع يف
 ٕار ة١  عًة٢  أْوُة١  ؾٗٓةاى  ْصةب١ٝ،  ع١ًُٝ ْواّ أٟ يف ايتؿرٜد ع١ًُٝ إ 

ٔ  عايٝة١  ٔ  َٓخؿرة١  ار ة١  عًة٢  أاةر٣  أْوُة١  ٖٚٓةاى  ايتؿرٜةد،  َة  َة

 .ايتؿرٜد
 إٔ ٚمؿاعً٘ املتعًِ اػباب١ٝ  ِ ِ  ايؿةرا٣  ايتعًةٝ ٔ  ٜةت ٍ  َة ِ  ْعةا   اة٬  املةتعً

 .ايتعًِ ع١ًُٝ ؾ٢ ٚمؿاعً٘ املتعًِ اػباب١ٝ ع٢ً ؾٝعٌُ
  ٛ ِ  مؿرٜةد  ٜصةُ   :ايةاام٢  اشبّٓة ٌ  ايتعًةٝ ّ  إٔ لاية   يهة ٛ  ٜتكةد  ذبكٝةل  عبة

  .ايتعًِ ؾ٢ ملعدي٘ ٚؾكذا أٖداؾ٘

ٞ  إىل ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  أُٖٝة١  ٚمر ةع   ؛588 ،2006 عبٝةد،  ضبُةد  (ايتةاي

 210) ،2005 َرع٢، ٚمٛؾٝل اسب١ًٝ ضبُد
  ايت٬َٝةا،  بةني  ايؿراٜة١  ايؿةرٚم  َراعةا٠  ِ ٌ  ؾٝةتعً ٘  ٚؾةل  مًُٝةا  نة  قدرامة

 .اشباة١
 ممةا  ايةااا؛  عًة٢  ا٫عتُةاا  ايت٬َٝا ٜعٛا  ِ ِ  يف ايثكة١  ٜعّٓةٝٗ  عًة٢  قةدرامٗ

 .ايتعًِ
 ٚضبط ا٫شتك٬ي١ٝ، َثٌ املتعًِ؛ يد٣ إػباب١ٝ ٚادباٖاا اٖتُاَاا مٛيٝد 

 .ايٓؿض
  ُغ  َٔ ٚمهرارٖا ضرٚر١ٜ ٜراٖا اييت املٗاراا ع٢ً بايتدرٜ  ٜص ًٌَ. 
 متٓاش  اييت املاا٠ بااتٝار ي٬ًّٓب ٜصُ  تٝم يإلبداع؛ ا ب١ ب١٦ٝ إػباا 

 .ؾٝٗا ٜبدعٕٛ ػبعًِٗ مما يًتعًِ؛ ٚتا تِٗ لبٝعتِٗ َع

 التعاوىية األىػطة: 

 ،2012 ايرببرٟ، رؾٝل  َٓٗا ايتعا١ْٝٚ، ا٭ْع١ّٓ معرٜؿاا ٚمبآٜت معداا

 َةا  عًة٢  أمجعةت  تٝةم  46) ،2007 ضبُةد،  ٜاشةر  ؛20 ،2011 اة ٟ،  عُةاا  ؛81

ًٜٞ: 
 ع٢ً ٜعتُد ايتعًِ، أشايٝ  َٔ أشًٛب  ٕ -2) َتبآٜة١  صبُٛعة١  بةني  ايتعةاٚ

 يف متةٛاؾر  ٚإٔ إػبابٝة١،  بّٓرٜكة١  ًَعةا  ٜعًُةٛا  إٔ ٜتًّٓة   املتعًُني، َٔ (6

 ٚايكٝاا٠ ٚايثك١ نا٫م اٍ أار٣ َٚٗاراا ايؿرا١ٜ، املص٦ٛي١ٝ َِٓٗ نٌ

 ٌ ٌ  حبٝةم  املعارضة١،  ايكةراراا  ٚمكبة  يتثكٝةل  ايٓٗاٜة١  يف اجملُٛعة١  م ة

 .املر ٠ٛ ا٭ٖداف
 ٚايتعًِ ايتعًِٝ أشايٝ  َٔ أشًٛب  ّ ِ  أشةاط  عًة٢  ٜكةٛ  إىل ايّٓة٬ب  مكصةٝ

ٕ  حبٝةم  ةػ ٠ صبُٛعاا ٌ  ٜتعةاٚ ٔ  ايٛاتةد٠  اجملُٛعة١  أؾةراا  ٜٚتٛاةة  َة

ِ  يتثكٝل ا٬هلا ـ  يف املعةرتن١  أٖةداؾٗ ٞ  َٛقة ٞ  معًُٝة ٌ  معًُة ٘  ٜعُة  ؾٝة

ٔ  َص٦ٍٛ بأْ٘ ؾرا نٌ ؾٝ٘ ٜععر َتبااٍ اػبابٞ مؿاعٌ بعهٌ اي٬ّٓب  عة

 .ا٭ٖداف ٖاٙ يتثكٝل اٯارٜٔ ٚمعًِ معًُ٘
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  أشةًٛب  ٞ ِ  معًُٝة ٔ  ٜةت ٘  َة ِ  ا٬ية  ةةػ ٠  صبُٛعةاا  إىل ايّٓة٬ب  مكصةٝ

 ٕ ٔ  ايٛاتةد٠  اجملُٛعة١  متهةٛ ٕ  لة٬ب،  مخصة١  إىل ث٬ثة١  َة  ًَعةا  ٜعًُةٛ

ٔ  َتعةاْٚني،  ٌ  َة ٔ  ضبةدا٠  أٖةداف  ذبكٝةل  أ ة ٍ  َة ِ  اة٬  يةدرٚط  مٓةاٚهل

 .يًدراش١ ٚأاي١ بأْع١ّٓ َ اتب١ َع١ٓٝ، بّٓرٜك١ َعد٠

ٌ  ٜٚعة   ٔ  نة ٞ   َة  Ning ؛26 ،2011اة ٟ،  عُةاا  ؛28 ،2013 ايعُةد٠،  عًة

 ع٢ً مكّٛ ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ إٔ 112) ،2006 أمحد، عُرٚ ؛ 171-172 ,2010,

 :ًٜٞ ؾُٝا إػبازٖا ميهٔ اشب ا٥  َٔ صبُٛع١
  عًة٢  َرمهةس٠  ب٦ٝة١  ِ ٍ  مرمهةس  :املةتعً ِ  نُةا  املةتعًِ،  تةٛ  مػاٜة١  مةٛؾ   ٜةت

 .ايكراراا ٚاربات ايتؿه  ع٢ً املتعًُٝٔ ملصاعد٠ را ع١
  املةٓٗج  ضبتة٣ٛ:  ٌ ٌ  عًة٢  معُة ِ  ٚأشةض  َعةاٜ   َةع  احملتة٣ٛ  مهاَة  ايتعًةٝ

ِ  ٖٚٓةاى  ٚاضةًثا،  ٖةدؾا  ٖٓاى ٜهٕٛ حبٝم ِ  اعة ِ  أثٓةا٤  يًُةتعً  شةٛا٤  ايةتعً

 .اإلْتا  َرت١ً أٚ ايتعًِ ع١ًُٝ أثٓا٤
 َٗةاراا  ٫نتصاب ايؿرة١ يًُتعًُني متا  :ايتعارى  ِ  ايتعةارن٢  ايةتعً

 ايتػاٜة١  ٚمةٛؾ   ،Group Decision-Making ايكةرار  ةةٓع  صبُٛعاا َثٌ

 .نباتم لاي  نٌ َع ٚايعٌُ ٚأقراِْٗ يًُتعًُني ايرا ع١
 ع١ًُٝ ا٬ٍ ٚاملرا ع١ ايتخّٓٝط، ميهِٓٗ ا٬هلا املتعًُٕٛ :ايٛقت إاار٠ 

ّ  ايتعًِٝ ع١ًُٝ ٚأثٓا٤ ايٓواّ، م ُِٝ ٔ  بتثدٜةد  ايّٓاية   ٜكةٛ  ايةا٣  ايةسَ

 .ايتعًِٝ ع١ًُٝ ؾ٢ ٜصتػرق٘
  ِ ًُةا  متًّٓة   :َبتهةر  مكٝةٝ ِ  تٝةم  َبتهةًرا  مكٝٝ ِ  ٜكةٝ ِ  ْؿصة٘،  املةتعً  ٜٚكٝةٝ

ِ  ٫ٜكت ر حبٝم امل١ُٗ يف ظارى َٔ يهٌ متا  نُا ز٥٬َ٘،  عًة٢  ايتكٝةٝ

 .شابكذا ؼبدث نإ نُا ؾكط املعًِ
  اإلػبةاب٢  اإلعتُةاا  ٍ ٍ  ا٫ػبةاب٢  اإلعتُةاا  :املتبةاا ٌ  ااراى ٜعٓة٢  املتبةاا  نة

ِ  أٟ ظبةا   ٚإٔ بٝةِٓٗ،  ايٛثٝةل  يإلرمبةا   ايؿرٜل أعرا٤ َٔ َتعًِ  ٫ َةٓٗ

 ايٓؿع ذبكٝل ةٛر٠ يف ايعٌُ ٜتِ ٚإٔ ٫بد ات اٯارٜٔ، بٓجا  إ٫ ٜتثكل

ٔ  ٖٚةاا  نًة٘،  يًرؾٝةل  ٘  َة ٌ  ظةأْ ٌ  ازبٗةٛا  مةأتر  عًة٢  ايعُة  ايؿرٜةل  اااة

 صبُٛعة١  ا٬ٍ َٔ املتبااٍ اإلػباب٢ اإلعتُاا ٜٚتثكل ا٭ٖداف يتثكٝل

 امل ةاار  ٚيف ايتعسٜس ٚاشًٛب ٚامل١ُٗ باهلدف املعارن١ ٢ٖ اإل را٤اا َٔ

 .ؾرٜل نٌ اااٌ ٚا٭اٚار
 إٔ املبةدأ  ٖاا ٜع٢ٓ :ايؿرا١ٜ احملاشب١  ِ ِ  ضباشةب١  ٜةت ٌ  املةتعً  ايؿرٜةل  اااة

ٕ  ؾٝٗا ٜصُ  ٫ ؾا٫اتباراا ؾرا١ٜ، ب ٛر٠ ٘  ٖٚةاا  بايتعةاٚ  ؼبكةل  إٔ ظةأْ

ٔ  ايتهاشٌ عدّ ٌ  َة ّ  َةا  عًة٢  إعتُةاًاا  املةتعًُني  بعة   قبة ٘  ٜكةٛ  زَة٩٬ٙ،  بة

ِ  ؾةإاراى  ٕ  املةتعً ٙ  بةأ ٙ  ايؿةرا٣   ٗةد ٘  ذبكٝةل  عًة٢  ٜصةاعد  ٖٚةدف  ٖدؾة

 .أؾرٌ بعهٌ ٚايعٌُ ايٓعا  اىل ٜدؾع٘ ؾرٜك٘
 ٌيف اجملُٛع١ اؾراا إظرتاى ع٢ً ٜعٌُ َبدأ :املتعًُني بني املباظر ايتؿاع 

ٌ  نُةا  اجملُٛع١، أؾراا يهٌ ٚايتعجٝع املصاعد٠ ٜرُٔ بعهٌ ايعٌُ  ٜعُة
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ٌ  ا٫ تُاعٝة١  ٚايتةأث اا  ا٭منةا   مةٛؾ   عًة٢  ٔ  ٜسٜةد  ممةا  يًتؿاعة  َة

 .يًتعًِ ايداؾع١ٝ
  ـ  املبةدأ  ٖةاا  ٜعٓة٢  :ا٫ تُاعٝة١  املٗةاراا  أٚ ا٫ تُاعٝة١  املٗةاراا  مٛظٝة

ٔ  ةػ ٠ ناْت نًٗا اجملُٛع١ اااٌ ايعخ ١ٝ  ايعخ ة١ٝ  املٗةاراا  َٚة

ٞ  ايةيت  ٍ  ٚايثكة١  ايكةرار  ٚاربةات  ايكٝةاا٠  إَت٬نٗةا  ٜٓبػة  ٚإاار٠ ٚا٫م ةا

 .ٚايٓساع اي راع
 ِٜٜٛعةرف  ٚإٔ إشٗاَام٘، عٔ ؾرا نٌ ٜصأٍ إٔ ٜعين: ا٭ؾراا مك  ٟ  َصةتٛ

 ا٭شاشٞ اهلدف ٭ٕ ٚتيو معجٝع أٚ َصاعد٠ إىل حبا ١ ٌٖٚ ؾرا، نٌ

ٟ  بعهٌ عٌُ يٛ ؾُٝا أقٟٛ ؾرا نٌ  عٌ ايتعاْٚٞ ايعٌُ َٔ  ٚتيةو  ؾةرا

ِ  إٚ ا٭ؾةراا  مةرى  ػبٛز ٫ يايو . ايتعاْٚٞ ايعٌُ ا٬ٍ َٔ  ٚتيةو  مكةٜٛ

٘  ٚةٌ اياٟ ايتعًِ َد٣ يتعرف ِ  إْتةا   معةرف  ٚنةايو  إيٝة  ٚتيةو  املةتعً

 . هلا حبا ١ نإ إٕ ي٘ املصاعد٠ ٚمكدِٜ يتكٛمي٘
 ِمكِٜٛ ٜٚع٢ٓ: ازبُعةةٞ ايتكٜٛةة  ٌ ٌ  اجملُٛعة١  عُة ٌ  نهة ٌ  ٚعُة  ؾةرا  نة

ّ  يف َصاعد٠ ناْت اييت ا٭ؾراا أعُاٍ إيٞ ٚايتعرف ، َصتكٌ ٛ  ايتكةد  عبة

ٍ  ٚأٟ اهلةدف  ٕ  ا٭عُةا ّ  يف َعٝكذةا  نةا ٛ  ايتكةد ٞ  اهلةدف،  عبة ٕ  ٚبةاٯم  ؾةإ

 اجملُٛعة١  مًةو  مبكٝ٘ عٌُ أٟ تٍٛ قرار اربات ع٢ً قاار٠ مهٕٛ اجملُٛع١

 . ا٭شاشٞ اهلدف إيٞ ٜٛةٌ ٫ ٭ْ٘ عٓ٘ متخًٞ عٌُ ٚأٟ

ٕ  ايعةثاا  ٚؼبةدا  ٔ  صبُٛعة١  )5- 2006،7  عثُةا  ا٭ْعة١ّٓ  ظةرٚ   َة

ٞ  مٛاؾرٖةا  ػب  ايت٢ ايتعا١ْٝٚ ٙ  مةٓج   يهة ٌ  ٖةا  ايتعاْٚٝة١  اجملُٛعة١  "املراتة

 :أبرزٖا َٚٔ ايتعًِ َٗاّ إظباز ؾ٢ "ايٛاتد٠
 ٕبعًرةا  بعرِٗ أؾرااٖا ٜٚعرف َثًذا (5-2) ايعدا ةػ ٠ اجملُٛع١ مهٕٛ أ 

 .ايؿرا١ٜ ٚايكدراا ا٫ٖتُاَاا تٝم َٔ َٚتٓٛع١ ظخ ٞ بعهٌ
 ٕايتعًِ، َٗاّ إظباز ؾ٢ غايًبا ة َتصاٚ بعهٌ ا٭ؾراا ٜتعإٚ أ  ٕ ٌ  ٜٚهةٛ  نة

 .ز٥٬َ٘ ٚمعًِ معًُ٘ عٔ َص٫ٛ٦ َِٓٗ
 َٕصتُر بعهٌ أؾرااٖا ٜتؿاعٌ أ. 
 ٕأ  ٕ ِ  َُٗة١  مهةٛ ٔ  ايةتعً ٟ  ايٓةٛع  َة ٌ  أٚ ايعُٝةل  ايةتؿه   ٜتًّٓة   ايةا  تة

 .ٚا٫ تٗاااا اٯرا٤ معدا أٚ املعه٬ا
 ٕأ  ٕ ٘  ذبةت  مهةٛ ِ  ٚإظةراف  مٛ ٝة ٘  أٚ املعًة ٘  ٖةاا  إٔ إ٫ َصةاعدٜ  ايتٛ ٝة

ٕ  ٚاإلظةراف  ٍ  باسبةد  ٜهةٛ ِ  ٫ حبٝةم  املعكةٛ ِ  اٚر ٜتعةاظ ٘  أٚ املعًة  َصةاعدٜ

 .نا١ًَ شّٝٓر٠ اجملُٛع١ ْعا  ع٢ً يٝصّٝٓر
 ايّٓة٬ب  بةني  ايكٝةاا٠  مٛزٜع :املٛزع١ ايكٝاا٠  ٟ ِ  إىل ٜة٪ا  املٗةاّ،  يف اْػُاشةٗ

 .بِٝٓٗ ممهٔ منٛ بأق ٢ ٜصُ  نُا
  ٛايعةةعٛر َةةٔ مسٜةةد يًٗةةدف ايٛاضةةث١ اي ةةٝاغ١ إٕ :ا٭ٖةةداف ٚضةة 

 .ايكراراا اربات ع١ًُٝ يف اي٬ّٓب اظرتاى َٔ مسٜد نُا بازبُاع١،
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 ٚضع َع ايبدا١ٜ، َٔ إلمباعٗا عٌُ ا١ّٓ مرع إٔ ازبُاعاا ع٢ً :املر١ْٚ 

ٔ  ٚت٦ٓٝا ازبدٜد٠، ا٫تتٝا اا ض٤ٛ يف  دٜد٠ أٖداف ٌ  ميهة  آّة١  معةدٜ

  .ايعٌُ
 قدرامِٗ، مٓٛع َراعا٠ ايتٛزٜع عٓد ٜٚتعني :اجملُٛعاا ع٢ً اي٬ّٓب مٛزٜع 

  .ٚايتعإٚ املعارن١ يف رغبتِٗ ٚار اا َٚٝٛهلِ،
  ْتٝجة١  املرغٛبة١  ايصةًٛنٝاا  أْةٛاع  ذبدٜةد  ٌ  ايتعاْٚٝة١،  اجملُٛعةاا  عُة

 . ا٭ؾرٌ إىل بٗا يًٛةٍٛ ايصًٛنٝاا ٖاٙ ٚمٛ ٝ٘ َٚتابع١
  ايةتعًِ،  ةةعٛباا  عًة٢  ايتػًة   يف املتعاْٚة١  اجملُٛعةاا  َصةاعد٠  ِ  ٚمكةدٜ

  .ؾٝ٘ أاؿكٛا َا ٚم ثٝ  يتهٌُٝ ٬ز١َاي ايرا ع١ ايتػا١ٜ
 ِٜٛبا٫اتبةاراا  املتعاْٚة١،  ايتع١ًُٝٝ باجملُٛعاا اي٬ّٓب معًِ نؿا١ٜ مك 

 . املتٓٛع١ ايتث ٌٝ َٚٛاقـ

 التعلينية األىػطة أهنية-ضابعًا: 

ٕ  ؾٝٗةا  ؾةايرتنٝس  ايّٓاية ،  ٚ ٗةد  ٚقةت  اشةتثُار  ؾة٢  ا٭ْع١ّٓ مصاعد  ٜهةٛ

ّ  ع٢ً ٞ  عٓٗةا،  ايبثةم  صبةرا  ٚيةٝض  املعًَٛةاا  اشةتخدا  ايؿرةة١  متةا   ٚبايتةاي

 ٚيٝض َعًَٛاا، َٔ عًٝ٘ ألًع َا ض٤ٛ يف ٚأؾهارٙ آرا٤ٙ عٔ يًتعب  يًُتعًِ

 يةد٣  ايعًٝةا  ايتؿه ١ٜ ٚاملٗاراا ايكدراا ٚمّٜٓٛر ٚا٫شتوٗار، اسبؿ  صبرا

 متًّٓة   ٫ اإلشةرتامٝج١ٝ  َٗاّ ٭ٕ ٚايتكِٜٛ، ٚايرتنٝ  نايتثًٌٝ ايّٓاي ،

ّ  متًّٓة   ٚإمنةا  املعًَٛةاا  ٚاشتوٗار تؿ  ٍ  اشةتخدا ٌ  اشبٝةا  ٚاإلبةداع  ٚايتأَة

  .851) ،2011ايعسٜس، عبد اسبُٝد عبد ضبُد، إبراِٖٝ(

 ايٛقت ؾ٢ ٜتعًُ٘ إٔ ٜرٜد َا ٜتعًِ إٔ ا٭ْع١ّٓ ا٬ٍ َٔ يًُتعًِ ميهٔ

ِ  إٔ ميهٓ٘ نُا مٓاشب٘، ايت٢ ٚبايصرع١ ؽبتارٙ ايا٣ ٛ  ؾة٢  ٚؽبّٓة٧  ٜةتعً   ة

 غة   أٚ ش١ًٗ، ٜراٖا ايت٢ املراتٌ بع  رب٢ّٓ ميهٓ٘ نُا اشب ٛة١ٝ، َٔ

٘  نةايو  َٓاشةب١،   ٜٚتةٝ   ؼبتا ة٘،  ايةا٣  بايكةدر  ٚا٫شةتساا٠  اإلعةاا٠  ميهٓة

 َبةارز،  َٓاٍ شٜٛدإ، أٌَ (ٜدٙ َتٓاٍٚ ؾ٢ املعًَٛاا َٔ ٖا٬٥ نُا يًُتعًِ

2007، (122.  

 شةعٝد  ( ًٜة٢  ؾُٝا متُثٌ ا٭ْع١ّٓ أ١ُٖٝ إٔ إىل ايباتثني َٔ عدا ٜٚع 

ٛ  اهلل عبةد  ؛236-235 ،٫2012يف، اهلل عبةد   ضبُةد  ؛45 ،2008 شةعٝد٣،  أبة

ِ  ؛353-351 ،2007 اسبصةٝين،  ٖٜٚٛدا ايصعٝد رضا ؛34 ،2008 ايعٝدٟ،  إبةراٖٝ

 41) ،2008 ايرمحٔ، عبد
  معةجٝع  ِ ٔ  ٚايؿعاية١  ايٓعة١ّٓ  املعةارن١  عًة٢  املةتعً ٍ  َة  اشةتخداَٗا  اة٬

 .املتعًِ تٍٛ ايتُرنس ايتعًِ ٫شرتامٝج١ٝ
 منط َٚراعا٠ املتعًُني، بني ايؿرا١ٜ ايؿرٚم َراعا٠  ِ ٌ  اشبةا   ايةتعً  بهة

 .َتعًِ
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 ّع٢ً معتُد ٭ْٗا ايعك١ًٝ بايعًُٝاا ا٫ٖتُا  ٔ  تانةر٠  ؾة٢  املعرؾة١  ربةسٜ

 . دٜد٠ َٛاقـ ؾ٢ ٚاشرت اعٗا ايّٓاي 
 ٌُؾرا١ٜ ب ٛر٠ ٚايتأٌَ يًتؿه  ايؿر  مٛؾ  ع٢ً مع. 
 ٚاملتعًِ ٚاملعًِ احملت٣ٛ بني ايتؿاعٌ َٔ مسٜد. 
 املةتعًُني،  بني ٚايكِٝ ا٭ؾهار يتبااٍ ؾرة١ مع٢ّٓ  ِ  ايتعةرف  عًة٢  ٚمصةاٖ

 .يدِٜٗ ٚايرعـ ايك٠ٛ ْٛات٢ ع٢ً
  َعةارن١  عًة٢  اسبؿةاظ  ِ ٙ  ٚاػبابتة٘،  املةتعً ٘  عًة٢  ٚاعتُةاا  عًُٝة١  ؾة٢  تامة

 .ايتعًِ
  املةتعًُني  ااؾعٝة١  إثةار٠  ٛ ٛ  املةتعًُني  ااؾعٝة١  إثةار٠  ؾُةث٬  ايةتعًِ،  عبة  عبة

 .ايتّٓٛعٞ ٌايعُ
 ٚارباا َعارف َٔ اي٬ّٓب معًُ٘ َا معسٜس. 
  ٝاي عب١ يًُؿاِٖٝ اي٬ّٓب ٚاشتٝعاب ؾِٗ مٛض. 
 ايصّٓثٞ ايتعًِ َٔ بد٫ ايعُٝل ايتعًِ معسٜس. 
 اي١َٝٛٝ تٝامِٗ يف ٚمتثًٝٗا ازبدٜد٠ املعرؾ١ اشتٝعاب َٔ اي٬ّٓب متهني. 
 تامٗا ايتعًِ ع١ًُٝ ٚمّٜٓٛر ٚمعدٌٜ معسٜس. 
 ٚايتكِٝٝ احملت٣ٛ، ايتعًِ، ْٛامج بني ايربط ع٢ً اي٬ّٓب َصاعد٠. 
 ايدراش١ٝ املٛاا طبتًـ ضُٔ ايتعًُٝٞ احملت٣ٛ اَج. 
 َرمؿع١ اي٬ّٓب يد٣ بايتعًِ ٚا٫ٖتُاّ ايداؾع١ٝ َعد٫ا ع٢ً احملاؾو١. 
  املعًَٛاا ٚمجع ايبثم، ايكرا٠٤،(  اْ  إىل ااتٝار١ٜ معًِ لرا٥ل اقرتا).  
 ٚاملتعًِ ٚاملعًِ احملت٣ٛ بني ايتؿاعٌ َٔ مسٜد. 
 املةتعًُني،  بني ٚايكِٝ ا٭ؾهار يتبااٍ ؾرة١ مع٢ّٓ  ِ  ايتعةرف  عًة٢  ٚمصةاٖ

 .يدِٜٗ ٚايرعـ ايك٠ٛ ْٛات٢ ع٢ً
  َعةارن١  عًة٢  اسبؿةاظ  ِ ٙ  ٚاػبابتة٘،  املةتعً ٘  عًة٢  ٚاعتُةاا  عًُٝة١  ؾة٢  تامة

 .ايتعًِ
 ع٢ً املتعًِ َصاعد٠  ِ ٌ  ايؿةر   ٚمةٛؾ   أعُةل،  ب ةٛر٠  اسبكةا٥ل  ؾٗة  بعةه

 .تام٢ بعهٌ ملُارشتٗا
  اشباةة١  اسبا ةاا  مًبٝة١  ِ ٌ  بةاملعً ـ  اااة ِ  يف ايّٓة٬ب  ملصةاعد٠  اي ة  ؾٗة

 .ايدرط
 َٚٗةاراا  قةدراا  مٓاشة   ايةيت  ا٭ار٣ ايتع١ًُٝٝ امل اار َٔ ايعدٜد إمات١ 

 .ايّٓاي 

ٌ  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  أ١ُٖٝ ايباتث١ مصتخً  شبل َا ا٬ٍ َٚٔ  متُثة

ِ  مصةاعد  ايصةابك١،  املةتعًُني  ارباا ربط ع٢ً مصاعد أْٗا يف ِ  عًة٢  املةتعً  ؾٗة

ِ  معةجع  أعُةل،  ب ةٛر٠  اسبكةا٥ل   ٚايؿعاية١،  ايٓعة١ّٓ  املعةارن١  عًة٢  املةتعً

ٍ  ؾرةة١  ٚمعّٓة٢  املتعًُني بني ايؿرا١ٜ ايؿرٚم مراعٞ ِ  ا٭ؾهةار  يتبةاا  ٚايكةٝ

ٟ  ممةا  املتعًُني بني ٌ  زٜةاا٠  إىل ٜة٪ا ِ  ٚمُٓٝة١  املةتعًُني  ذب ةٝ  عًة٢  قةدرامٗ

 .املعه٬ا تٌ
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 املعسفية األضاليب -الجالح احملوز: 

 اإلشةتجاب١  إةةدار  شةرع١  يف املةتعًُني  بني بايؿرٚم ا٭شًٛب ٖاا ٜرمبط

ٟ / اإلاؾةاع  أشةًٛب  ٜٚعةد  ا٫شةتجاب١،  اقة١  َٚةد٣  ٔ  ايةرتٚ  ايةيت  ا٭شةايٝ   َة

 .ايباتثني بع  باٖتُاّ توٝت

  :ًٜٞ َا َٓٗا ٚ ايرتٟٚ / اإلْدؾاع املعريف ا٭شًٛب معرٜؿاا ٚمعداا

٘ ٜع ٟ  ضبُةد  رؾة ٘  207) ،2003  ايعةرقاٚ ٌ " أْة ٞ  ا٭ؾةراا  َٝة  شةرع١  إية

 غة   املٓةدؾعني  اشتجاباا مهٕٛ َا ؾػايبا يًُخالر٠، ايتعرض َع ا٫شتجاب١

 ا٭ؾةراا  ٜتُٝس تني يف املٛقـ، سبٌ امل٪ا١ٜ ايبدا٥ٌ مٓاٍٚ اق١ يعدّ ةثٝث١

 ايبدا٥ٌ ٚمٓاٍٚ املٛقـ، يف املٛ ٛا٠ املعّٓٝاا بؿث  ايتأٌَ إىل ميًٕٝٛ ايأٜ

 ."ا٫شتجاباا إةدار قبٌ َٓٗا ٚايتثكل بعٓا١ٜ،

ٍ  تّٓ  أبٛ ؾ٪اا ٜٚع  ٘   624) ،2009  ةةاام  ٚأَةا ٔ  عبةار٠  أْة  َةتػ   " عة

 ٔ ٔ  ميهة ٔ  أٚي٦ةو  بةني  ايتُٝٝةس  لرٜكة١  عة ٕ  ايةاٜ ٟ  ٜتةأًَٛ  يف املعكٛيٝة١  َةد

 ٍ ٌ  يف املكرتتة١  ايعدٜةد٠  اسبًةٛ ٌ  شةبٝ ٔ  ٚأٚي٦ةو  ؾعًةٞ،  تة ٕ  ايةاٜ  ٜصةتجٝبٛ

 ."ايأٖ عًٞ ّٜٓرأ تٌ ٭ٍٚ بؿٛر١ٜ

 ايؿرا لرٜك١" ٜعين ا٭شًٛب ٖاا إٔ 113)، ( 2003 اشبٛيٞ ٖعاّ ٜٚانر

ٌ  بٗةا،  اإلاراى أٚ اشةتكباهلا،  يف شٛا٤ املعًَٛاا مٓاٍٚ يف املُٝس٠  املُٝةس  ٚايتعاَة

ِ  عا١َ، ب ؿ١ اإلاران١ٝ املٛاقـ َع ٘  ٜٚةت ٞ  قٝاشة ٟ  أشةاط  عًة ٕ  بعةد  ايهُةٛ

) ٔ ٔ  ،)ا٭آّةا٤  عةدا   ٚايدقة١  ،(ا٫شةتجاب١  زَة ٞ  ايًةاٜ ٔ  أشاشةُٗا  عًة  ميهة

  ."َٚٓدؾعني َرتٜٚني إىل ا٭ؾراا م ٓٝـ

٘  ايصةابك١  ايتعرٜؿةاا  ا٬ٍ َٔ ايباتث١ ٚمصتخً  ٔ  أْة  إىل اإلظةار٠  ميهة

  :ايتاي١ٝ ايٓكا  يف ايرتٟٚ /اإلْدؾاع املعريف ا٭شًٛب َؿّٗٛ
 ٌ عدّ أٚ ا٫شتجاب١ إةدار قبٌ ايتأْٞ إىل املتعًِ مبٌٝ ا٭شًٛب ٖاا ٜت 

 .ايتأْٞ
 املتعًُني مبٌٝ ا٭شًٛب ٖاا ٜرمبط  ٞ  ايتعةرض  َةع  ا٫شةتجاب١  شةرع١  إية

ِ  يًُخةالر٠  ٞ  املٓةدؾعني،  ٖٚة ٕ  َةا  غايبةاذ  ٚبايتةاي ِ  مهةٛ  غة   اشةتجابامٗ

ّ  ةةثٝث١  ٍ  اقة١  يعةد  املرتٜٚةني  املةتعًُني  ٜتُٝةس  تةني  يف ايبةدا٥ٌ،  مٓةاٚ

ِ  املتات١ ايبدا٥ٌ يتأٌَ ا٫شتجاباا، إةدار يف ايتأْٞ مبًِٝٗ  ٚايتثكةل  هلة

 .اإلشتجاباا إةدار قبٌ َٓٗا
  ٍ  املعًَٛةاا  َعازبة١  شةرع١  يف املةتعًُني  بةني  ايؿةرٚم  ا٭شةًٛب  ٖةاا  ٜتٓةاٚ

 .املرتٜٚني عهض ع٢ً بصرع١ ٜصتجٝبٕٛ ؾاملٓدؾعني

ٌ  املرتٜٚةني  ٚ املٓةدؾعني  ا ةا٥   إىل ايباتثني َٔ عدا ٚأظار ّ (  َثة  ٖعةا

ٔ  ؛122-120 ،2003 اشبةٛيٞ،   ايباتثة١  اشتخً ةت  134-132) ،2005 عبةدٙ،  أمية

  :ًٜٞ نُا اشب ا٥ ، ٖاٙ بع 
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  ـ ٕ  املةتعًُني  ٜت ة ٞ  املةرتٚٚ ٌ  ايةدقٝل  ٚايؿثة   بايتةأْ ٌ  يف ٚايتأَة  ايبةدا٥

ٌ  يةايو  هلةِ،  املتاتة١  ٞ  يةدِٜٗ،  ا٭آّةا٤  عةدا  مكة  إٔ ظبةد  ايٓكةٝ   ٚعًة

 املتات١ ايبدا٥ٌ يف ايتأٌَ إٚ شرٜع١ اشتجاب١ إبدا٤ إىل ميًٕٝٛ املٓدؾعني

 .أآّا٥ِٗ عدا مسااا ٚياا
 َر١ْٚ أنثر املرتٕٚٚ ٜعد  ٔ ِ  تٝةم  املٓةدؾعني؛  َة ِ  أْٗة  عًة٢  املكةدر٠  يةدٜٗ

ِ  معدٌٜ  أاا٤ بأشةًٛب  اشباةة١  ايتعًُٝةاا  أٚ املّٓاية   تصة   إشةرتامٝجٝامٗ

ِ  أٟ ْؿصةٗا،  املُٗة١  ٕ  أْٗة ٞ  معتُةد  بّٓرٜكة١  ٜصةتجٝبٛ  مٓةاٚب  أشةاط  عًة

 .املٓدؾعني عهض ع٢ً َعا ٚايدق١ ايصرع١
  ٔ ٌ  ْعتةرب  إٔ ميهة ٙ  عاَة  املةتعًُني  بةني  ايتُٝٝةس  يف ٚضةرٚرٜاذ،  َُٗةا  ا٫ْتبةا

  بأِْٗ  املرتٜٚني املتعًُني ٚةـ املُهٔ َٔ أْ٘  تٝم ٚاملرتٜٚٔ، املٓدؾعني

 .َِٓٗ أع٢ً ذب ًِٝٗ َصت٣ٛ ؾإٕ ٚبايتايٞ املٓدؾعني َٔ إْتباٖا  أنثر

 عدٜةد  اشةتٗدؾت  ؾكد ،ٚاملٓدؾعني املرتٜٚني املعريف ا٭شًٛب ٭١ُٖٝ ْٚوراذ

 هلِ، بايٓصب١ ايتهٓٛيٛ ١ٝ املصتثدثاا اشتداّ ٚاقع عٔ ايهعـ ايدراشاا َٔ

 أثر ع٢ً ايتعرف إىل ايدراش١ ٖدؾت اييت .(2011) نابًٞ ل٬ٍ اراش١ َٓٗا

 – ٚاإلشةكا   ايصةث  ) اإليهرتْٚٝة١  ا٫اتبةاراا  يف ا٫شةتجاب١  منةط  ااةت٬ف 

 ٍ   اَعة١  ايرتبٝة١  بهًٝة١  ٚاملرتٜٚةني  املٓةدؾعني  ايّٓة٬ب  أاا٤ عًة٢  (ايةٓ   إااةا

 عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ةٛا  إىل ٚمٛةةًت  ا٫اتبةار،  يف لٝبة١ 

 ايتّٓبٝةل  يف ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ 

 ٟ ٞ  ي٬اتبةار  ايبعةد ٟ   املعةريف  ا٭شةًٛب  ااةت٬ف  إىل ٜر ةع  ايتث ةًٝ  -َةرتٚ

 .(املرتٜٚني( صبُٛع١ ي امن (َٓدؾع

 ؾاعًٝة١  عًة٢  ايتعةرف  إىل ٖةدؾت  ايةيت  (2011) ايةاٖيب  مسةر  ٚاراشة١ 

 ّ ـ  اشةتخدا ٞ  ا٫ظبةاز  ًَة ـ ) اإليهرتْٚة ٞ  اإلظبةاز  ًَة  ايٜٛة   عةرب  اإليهرتْٚة

(Web folio) - املرةػٛ   ايةكر  عرب (E-Portfolio on CD)) يف  ٌ  ايتث ةٝ

 ٙ ٛ  ٚاإلدبةا ـ  عبة ٟ ) املعةريف  با٭شةًٛب  تيةو  ٚع٬قة١  املًة ٟ  (َٓةدؾع  -َةرتٚ  يةد

ٞ  اسباشة   لة٬ب   ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ةٛا  إىل ٚمٛةةًت  .ايرتبٝة١  بهًٝة١  اٯية

 ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بني (0.05) َصت٣ٛ عٓد إت ا١ٝ٥

ااةت٬ف   إىل ٜر ةع  اإلدباٙ َٚكٝاط ايتث ًٝٞ ي٬اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف

 ٜني(0َٓدؾع( ي امن صبُٛع١ (املرتٚ -ا٭شًٛب املعريف  َرتٟٚ

 أثةر  عًة٢  ايتعةرف  إىل اشةتٗدؾت  ايةيت  .(2009) نصةاب  راْٝةا  ٚاراشة١ 

 ْ ةٛ   -ثابتة١  ٚةٛر ْ ٛ ) اإليهرتْٚٞ احملت٣ٛ عرض أشايٝ  اات٬ف

 لة٬ب  يةد٣  املٗارٟ ا٭اا٤ ع٢ً ("ؾٝدٜٛ يكّٓاا" َتثرن١ ٚةٛر َصُٛع١

 تاا ؾةرٚم  ٚ ٛا عدّ إىل ٚمٛةًت ،(املٓدؾعني -املرتٜٚني) ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا

 اجملُٛعةاا  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١ 
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 اٯاا٤ ٬َتوة١  ٚبّٓاقة١  ايتث ًٝٞ ي٬اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتجرٜب١ٝ

 .َٓدؾع( -اات٬ف ا٭شًٛب املعريف  َرتٟٚ ٜر ع املٗارٟ

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات تينية أهنية: 

ٔ  عدٜةد  أندم٘ ملا اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا بت١ُٝٓ اإلٖتُاّ ٜأمٞ  َة

ٔ  ايدراشةاا   مٓاٚيةت  تٝةم  اٯيةٞ،  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  أُٖٝة١  َة

ٟ  ضبُةد  اراشة١   تكٝبة١  ؾعايٝة١  اراشة١  إىل  ٖةدؾت  ايةيت   (2013)بةدٚ

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف إيهرت١ْٝٚ ٌ  اٯية  لة٬ب  يةد٣  ٚايتث ةٝ

ٔ  ايدراشة١  عٝٓة١  ٚمهْٛةت  املختًؿة١  ايعكًٝة١  ايصةعاا  تٟٚ ايثا١ْٜٛ املرت١ً  َة

ٞ  اي ـ ل٬ب َٔ لاي  (60) ٟ  ايثةاْ  عصة   َّٓٓكة١  املةدارط  بإتةد٣  ايثةاْٛ

 اشتخداّ ٚمت اإلْرتْت، ظبه١ ع٢ً إيهرت١ْٝٚ تكٝب١ مّٓبٝل ا٬ٍ َٔ ٚتيو

ٞ  ااتبةار   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  عًة٢  يًتعةرف  ٬َتوة١  ٚبّٓاقة١  َعةريف  ذب ةًٝ

 ٚقةد  يًبثةم،  نةأاٚاا  ايعكًٝة١  ايصةع١  َكٝةاط  ايّٓة٬ب،  يةد٣  اٯيٞ اسباش 

 بةني   (0,05)َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا٥ٝا  ااٍ ؾةرم  ٚ ةٛا  إىل ايبثةم  ْتا٥ج أشؿرا

 ٞ  ( َةٓخؿ   - َرمؿةع     ايعكًٝة١  ايصةع١  تٟٚ ايّٓة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓ

ٟ  ايكٝةاط  يف ايراب١ّٓ اجملُٛع١ ٚار اا ايتجرٜب١ٝ يًُجُٛع١  عًة٢  ايبعةد

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْة   ااتبةار   ٚبّٓاقة١  اٯية

 .ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١ ي امن ايعًُٞ ا٭اا٤ ٬َتو١

ٟ  اراشة١   أثةر  قٝةاط  ايبثةم  اشةتٗدف  ايةيت   (2013)ايعسٜةس  عبةد  محةد

 َٗةاراا  مُٓٝة١  يف ا٫ؾرتاضة١ٝ  احملانةا٠  عًة٢  ايكا٥ُة١  اإليهرتْٚٝة١  ايُٓا ١

 لايباا يد٣ ايتعًِ عٔ ايرضا ار ١ ٚذبصني اٯيٞ اسباش  ٚةٝا١ْ معػٌٝ

ّ  اهلةدف  ٖةاا  ٚيتثكٝةل  .ايرتب١ٝ نًٝاا  ايبثةم  َةٓٗج  ايبثةم  ؾرٜةل  اشةتخد

 قصِ لايباا َٔ لايب١  (75)قٛاَٗا ع١ٓٝ ع٢ً ايتجرٜ  ا٬ٍ َٔ ايتجرٜيب

ّ   اَعة١  بازببٝةٌ،  ايرتبٝة١  بهًٝة١  اسباشة   ٌ  َٗةاراا  ٚيكٝةاط  .ايةدَا  معةػٝ

 َٗةار٠   (38)ع٢ً ذبتٟٛ ٬َتو١ بّٓاق١ م ُِٝ مت اٯيٞ اسباش  ٚةٝا١ْ

ٌ  َٗةاراا  معهةض  ِ  مت نُةا  اٯيةٞ،  اسباشة   ٚةةٝا١ْ  معةػٝ  َكٝةاط  م ةُٝ

ٔ  ايرضةا  ِ  عة ٔ  ايةتػ   ار ة١  يكٝةاط  ايةتعً ٔ  ايرضةا  يف ٚايتثصة  احملتة٣ٛ،  عة

 ايؿرا١ٜ ٚاملُارش١ ايتدرٜ  ٚبعد .املكرر َٚدرط املصتخدّ، ايتدرٜ  ٚأشًٛب

ّ  املهثؿة١   احملانةا٠  عًة٢  ايكا٥ُة١  اإليهرتْٚٝة١  ايُٓا ة١  يف برْةاَج  باشةتخدا

 اجملُٛعة١  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾرٚم ٚ ٛا ايٓتا٥ج أظٗرا ا٫ؾرتاض١ٝ

ٌ  َٗةاراا  انتصةاب  يف ايرةاب١ّٓ  ٚاجملُٛعة١  ايتجرٜبٝة١   ٚةةٝا١ْ  معةػٝ

ٞ  اسباشة    عًة٢  مةدرٜبٗا  يف اعتُةدا  ايةيت  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  ي ةامن  اٯية

 ٚتٟ ًَثةٛظ  ذبصٔ ٚ ٛا ايبثم ْتا٥ج أظٗرا نُا .ا٫ؾرتاض١ٝ احملانا٠

ٔ  ايرضةا  ار ة١  يف إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  ِ  عة  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  يةد٣  ايةتعً

  .ايراب١ّٓ باجملُٛع١ َكار١ْ
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ٞ  شةاَ   اراشة١   ؾاعًٝة١  عًة٢  ايتعةرف  إىل ٖةدؾت  ايةيت   (2013) ايعجرَة

ِ  لايبةاا  يةد٣  اسباشةٛب  أ ٗةس٠  ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف املدَج ايتعًِ  قصة

ٔ  ايدراشة١  عٝٓة١  ٚمهْٛةت  عبٛٙ، ٚادباٖامِٗ ا٭ق ٢ جباَع١ ايتهٓٛيٛ ٝا  َة

ٔ  لايبة١  (22) ِ  لايبةاا  َة ٔ  ق ةد١ٜ  نعٝٓة١  ايتهٓٛيٛ ٝةا،  قصة  ايّٓايبةاا  ٖٚة

 ايثاْٞ ايؿ ٌ يف اٯيٞ اسباش  ٚظبهاا املعًَٛاا مهٓٛيٛ ٝا ملصام املصج٬ا

 ٔ ّ  َة ٞ  ايعةا ٞ  ااتبةاراذ  ايدراشة١  اشةتخدَت  ٚقةد  ،2009/2010 ازبةاَع  ذب ةًٝ

 يكٝةاط  ٬َتو١ ٚبّٓاق١ اسباشٛب، ةٝا١ْ ملٗاراا املعرؾ١ٝ ازبٛاْ  يكٝاط

ٙ  َٚكٝةاط  املٗةارٟ،  ازباْة   ٛ  ادبةا ِ  عبة  ٭اٚاا مةٛؾرا  تٝةم  املةدَج،  ايةتعً

 ؾةرٚم  ٚ ةٛا  ايٓتةا٥ج  ٚأظٗةرا  ٚقد املٓاشب١، ٚايثباا اي دم ا٫٫ا ايدراش١

ٟ  املعةريف  ازباْة   يف إت ةا٥ٝاذ  ااية١  ٞ  ٚاملٗةار ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ٚايٛ ةداْ  ايبعةد

 .املدَج ايتعًِ أشًٛب اشتخداّ إىل معس٣ ايدراش١ ٭اٚاا

ٌ  ايةر٩ٚف  عبةد  اراشة١   َةد٣  إىل ايتعةرف  اشةتٗدؾت  ايةيت  (2011) إمساعٝة

ِ  برْةاَج  ؾاعًٝة١  ِ  عًة٢  قةا٥ ِ  ْوة ِ  بعة   يتُٓٝة١  ايانٝة١  ايتعًةٝ  َؿةاٖٝ

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٚٗةاراا  ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ظةعب١  لة٬ب  يةد٣  اٯية  مت .ايتعًةٝ

 يف ٚااتبةار  اٯيةٞ،  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٚقا١ُ٥ َؿاِٖٝ، قا١ُ٥ اشتخداّ

 يكٝةاط  ٬َتو١ ٚبّٓاق١ اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا يف ٚااتبار َؿاِٖٝ،

٘  املٓٗج إمبع .بايربْاَج املٗارٟ ازباْ   ٚ ةٛا  ايٓتةا٥ج  أظٗةرا  .ايتجةرٜيب  ظةب

 ار ةاا  يف ٚايرةاب١ّٓ  ايتجرٜبٝة١  اجملُةٛعتني  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ي١ تٟ ؾرم

ٟ  ايكٝةاط  ٌ  ايبعةد ٔ  يهة  اجملُٛعة١  ي ةامن  امل٬توة١  ٚبّٓاقة١  ا٫اتبةار  َة

ٞ  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تٚ ؾةرم  ٜٚٛ ةد  .ايتجرٜبٝة١   لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓ

 ايكٝةاط  يف ايرةاب١ّٓ  ٚاجملُٛعة١  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛع١ يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا ايعًُٞ ا٭اا٤ ٬َتو١ يبّٓاق١ ايبعدٟ  ي ةامن  اٯية

ٞ  بةني  إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تٚ ؾرم ٜٛ د نايو، .ايتجرٜب١ٝ ع١اجملُٛ  َتٛشةّٓ

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا   ٚايرةاب١ّٓ  ايتجرٜبٝة١  اجملُةٛعتني  يف ايتعًةٝ

ّ  ؾاعًٝة١  إىل ايٓتةا٥ج  ٚمعة   .ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  ي ةامن  ِ  اشةتخدا  ْوة

 ِ ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ظةعب١  لة٬ب  َٗةاراا  بعة   مُٓٝة١  يف ايانٝة١  ايتعًةٝ  ايتعًةٝ

 ٚ د تٝم اشتخداَِٗ، أثٓا٤ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ يف ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ

ٞ  ايتّٓبةٝكني  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تا ؾرقةا  ٖٓاى إٔ  ايكبًة

 أاا٤ يكٝاط امل٬تو١ بّٓاق١ يف ٚايتجرٜب١ٝ ايراب١ّٓ يًُجُٛعتني ٚايبعدٟ

  .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا يف اي٬ّٓب

 إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ٛا  (2011)ظعبإ محدٟ اراش١ ٚمٛةًت

ٌ  يف ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني   املعةريف  ايتث ةٝ

 ل٬ب ي امن ا٫ؾرتاض١ٝ ايب١٦ٝ اااٌ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا املٗارٟ ٚا٭اا٤

 تاا ؾرٚم ٚ ٛا ،(ةٛا  املصاعد٠ منط اشتخدَت اييت ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١

 يف ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١ 

 ٌ ٟ  ٚا٭اا٤ املعةريف  ايتث ةٝ ٌ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  املٗةار  ايب٦ٝة١  اااة
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 أشةًٛب  اشةتخدَت  ايةيت  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  ي ةامن  ا٫ؾرتاضة١ٝ 

 َتٛشةّٓاا  بةني  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ةٛا  ،)َصتُر (املصاعد٠ مكدِٜ

ٞ  بةني  ايتؿاعٌ ٭ثر مر ع ا٭ربع١ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛعاا ل٬ب ار اا  منّٓة

 ايتث ٌٝ يف ) اسبا ١ عٓد /َصتُر(ايتكدِٜ ٚأشًٛبٞ ) ةٛا/ْ  (املصاعد٠

ٟ  ٚا٭اا٤ املعةريف   ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  ي ةامن  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  املٗةار

 املصاعد٠ منط اشتخداّ ع٢ً ايكا١ُ٥ ا٫ؾرتاض١ٝ يًب١٦ٝ متعرض اييت ايثايث١

  .َصتُر مكدِٜ بأشًٛب ةٛا

 قا١ُ٥ اشرتامٝج١ٝ م ُِٝ اشتٗدؾت اييت (2010) ايبصْٝٛٞ ضبُد اراش١

ـ  عًة٢  ٌ  بةني  ايتٛيٝة ٞ  املعُة ٌ  ا٫ؾرتاضة ِ  اسبكٝكةٞ،  اسباشة   َٚعُة  ٚم ةُٝ

 ةٝا١ْ َاا٠ معًِٝ يف ؾاعًٝتٗا ع٢ً ٚايتعرف عًٝٗا، َب١ٝٓ مع١ًُٝٝ برصب١ٝ

 بهًٝاا اٯيٞ اسبصاب َعًِ إعداا بكصِ املعًُني اي٬ّٓب يدٟ اٯيٞ اسباش 

ٔ  ايبثةم  عٝٓة١  مأيؿةت  ٚتٝةم  ايٓٛعٝة١،  ايرتبٝة١  ٔ  ٚلايبة١  لاية   (30) َة  َة

ٞ  ايبثةم  ْتةا٥ج  ٚأظٗةرا  ايثاْٝة١،  ايؿرقة١  لة٬ب  ٌ  اسبةاي  12 عةدا  إىل ايتٛةة

 ذبهُٝٗةا،  بعد ايبثم َنت يف متر  اسباش  َهْٛاا ي ٝا١ْ ر٥ٝص١ٝ َٗار٠

 ايّٓة٬ب  ار ةاا  َتٛشّٓٞ بني (0.05) َصتٟٛ عٓد إت ا٥ٝا ااٍ ؾرم ٚٚ ٛا

 ايةدا٤  ٬َتو١ ٚبّٓاق١ )ايبعدٟ – ايكبًٞ( ايكٝاط يف ايتث ًٝٞ ا٫اتبار يف

ٟ  ايتّٓبٝةل  ي ةامن  املٗةار٣،   يف ؾاعًٝتٗةا  إىل ٜعة   ممةا  ي٬شةرتامٝج١ٝ،  ايبعةد

 .اي٬ّٓب يد٣ املٗار٣ ٚا٭اا٤ املعريف ايتث ٌٝ م١ُٝٓ

ِ  عبةد  أمحةد  اراشة١  ِ  منةط  ذبدٜةد  إىل ٖةدؾت  ايةيت   (2010)املةٓع  ايةتعً

 بعة   م١ُٝٓ يف) ايتكًٝدٟ ايتعًِ املدَج، ايتعًِ ا٫يهرتْٚٞ، ايتعًِٝ (ا٭َثٌ

ٞ  يةد٣  ايهُبٝةٛمر،  أ ٗةس٠  ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  أا ةا٥ ٔ  ايتعًةٝ  َة

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  أا ا٥ٞ ادباٖاا ع٢ً ٚايتعرف املصاعدٜٔ، املعًُني ٛ  ايتعًةٝ  عبة

 ضة٤ٛ  يف) مةساَين  غة   ة مساَين (ايهرتْٚٞ َٛقع ٚم ُِٝ املدَج، ايتعًِ منط

 ةٝا١ْ َٗاراا ٚبع  ايتث ٌٝ م١ُٝٓ يف ٜصاعد ا٫يهرتْٚٞ، ايتعًِ َعاٜ 

ٔ  ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا إلا ا٥ٞ ايهُبٝٛمر  ٚاشةتخدَت  املصةاعدٜٔ،  املعًُةني  َة

ٞ  ااتبةار  :يف متثًةت  أاٚاا عةد٠  ايدراشة١   املعةريف  ازباْة   يكٝةاط  ذب ةًٝ

ِ  ٚقا٥ُة١  ايهُبٝةٛمر،  أ ٗةس٠  ةةٝا١ْ  مبٗاراا املرمبط ٞ  َٗةاراا  مكةٜٛ  أا ةا٥

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ٙ  َٚكٝةاط  ايهُبٝةٛمر،  أ ٗةس٠  ةةٝا١ْ  يف ايتعًةٝ ٛ  ا٫دبةا  عبة

 ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ٛا :إىل ايدراش١ ٚمٛةًت املدَج، ايتعًِ منط اشتخداّ

ٞ  بةني   (0.05)َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ٞ  ار ةاا  َتٛشةّٓ  مهٓٛيٛ ٝةا  أا ةا٥ٝ

 ِ ِ  ارشةت  ايةيت  ايرةاب١ّٓ  يًُجُٛعة١  ايتعًةٝ ٟ  بةايتعًٝ  ٚاجملُٛعة١  ايتكًٝةد

 َتٛشّٓٞ بني ؾرٚم ٚٚ ٛا ا٫يهرتْٚٞ، ايتعًِ بُٓط ارشت اييت ايتجرٜب١ٝ

 ٚ)ايتكًٝةةدٟ ايتعًةةِٝ صبُٛعةة١ (ايتعًةةِٝ مهٓٛيٛ ٝةةا أا ةةا٥ٝٞ ار ةةاا

ِ  صبُٛع١( ٞ ) املةدَج  ايةتعً  صبُٛعة١  ي ةامن  ، (0.05)َصةت٣ٛ  عٓةد  ااية١  ٖٚة

 .املعريف ازباْ  ذب ٌٝ يف املدَج، ايتعًِ
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 البخح إجساءات 

 ومتغرياته البخح ميهج -أوأل:  

 ٞ ّ  ايةيت  ايبثةٛث  ؾ٦ة١  إىل ايبثةم  ٖةاا  ٜٓتُة  املةٓٗج  م ةُُٝاا  مصةتخد

 ٞ ٌ  ايدراشة١  َرتًة١  يف ايٛةةؿ  عٓةد  ايتجةرٜيب  ٚاملةٓٗج  ٚايت ةُِٝ،  ٚايتثًٝة

ٔ  أثةر  قٝةاط  ٘  عًة٢  يًبثةم  املصةتكًني  املةتػ ٜ  َرتًة١  يف ايتابعة١  َتػ امة

 .ايتكِٜٛ

 :َٔ ايبثم َتػ اا ٚمهْٛت

 املطتكلة املتغريات:  

 :ُٖا َصتكًني، َتػ ٜٔ ع٢ً ايبثم اظتٌُ
 ْٛعني ُٖٚا :املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط: 

 ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط. 
 ايؿرا١ٜ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط. 

 ٜٚعٌُ املعريف، ا٭شًٛب: 
 املرتٜٚني. 
 املٓدؾعني. 

 التابعة املتغريات:   

 :ٖٞ مابعإ َتػ إ ع٢ً اسبايٞ ايبثم اظتٌُ
  ْاٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط ا٭اا٥ٞ ازبا. 
  ْاٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ازبا. 

 للبخح التجسييب التصنيه -ثاىيًا:  

ٔ  ضة٤ٛ  يف ّ  مت يًبثةم  املصةتكًني  املةتػ ٜ ِ  اشةتخدا  ايتجةرٜيب  ايت ةُٝ

ِ  باشِ املعرٚف ٞ  ايت ةُٝ  ٜٚٛضة   ،"Factorial Design 2×2" (2×2) ايعةاًَ

 .اسبايٞ يًبثم ايتجرٜيب ايت ُِٝ ايتايٞ ازبدٍٚ

 2×2 ايعاًَٞ ايت ُِٝ يًبثم ايتجرٜيب ايت ُِٝ :(1)  دٍٚ

 ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط
 ايؿرا١ٜ ايتعا١ْٝٚ املعريف ا٭شًٛب

 (3) صبُٛع١ (1) صبُٛع١ املرتٜٚني
 (4) صبُٛع١ (2) صبُٛع١ املٓدؾعني

 :دبرٜب١ٝ صبُٛعاا شت ٚ ٛا يًبثم ايتجرٜيب ايت ُِٝ َٔ ٜٚتر 
  َرتٜٚةني  لة٬ب  :ا٭ٚىل ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  ٕ ّ  ٜدرشةٛ  منةط  باشةتخدا

 0(ايتعا١ْٝٚ(املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ممارش١
 َٓةدؾعني  لة٬ب  :ايثا١ْٝ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١  ٕ ّ  ٜدرشةٛ  منةط  باشةتخدا

 0(ايتعا١ْٝٚ(املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ممارش١
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 َرتٜٚةني  لة٬ب  :ايثايثة١  ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١  ٕ ّ  ٜدرشةٛ  منةط  باشةتخدا

 (0ايؿرا١ٜ(املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ممارش١
 َٓةدؾعني  ل٬ب :ايرابع١ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١  ٕ ّ  ٜدرشةٛ  منةط  باشةتخدا

 .(ايؿرا١ٜ( املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف ا٭ْع١ّٓ ممارش١

 املكلوب التعله بيئة بياء -ثالجًا: 

ِ  (Elgazzar, 2013) ازبةسار  منةٛت   عًة٢  اسبايٞ ايبثم أعتُدا  يًت ةُٝ

 مّٓةٜٛر  عًة٢  ٚايبةاتثني  املعًُةني  اي٬ّٓب َصاعد٠ اىل ٜٗدف ٚاياٟ ايتعًُٝٞ

٘  ٚمت ؾاعًة١،  معًُٝٝة١  نُٓوَٛة١  ايتعًُٝٝة١  ٚايٛتةداا  ايةدرٚط   ذبدٜثة

 ب١٦ٝ مهٓٛيٛ ٝا َٚٓٗا املختًؿ١ بأْٛاعٗا اإليهرتْٚٞ ايتعًِ مهٓٛيٛ ٝا يٝٓاش 

 :مترةةةُٔ َراتةةةٌ مخةةةض َةةةٔ ايُٓةةةٛت  ٜٚتهةةةٕٛ .املكًةةةٛب ايةةةتعًِ

 ٌ  ، Productionٚاإلْعةةا٤ ٚاإلْتةا   ،Design ٚايت ةةُِٝ ،Analysisايتثًٝة

 ( 1) ايعهٌ ٜٚٛضث٘ .Use ا٫شتخداّ َٚرت١ً ، Evaluationايتكِٜٛ

 التخليل مسحلة ـ أوًلا :Analysis  

 معايري وضع أو إعتناد (ISD) Instructional Systems Development 

  :املكلوب التعله لبيئة

 م ةُُٝٗا،  َعاٜ  َراعا٠ َع املكًٛب، ايتعًِ ب١٦ٝ بت ُِٝ ايباتث١ قاَت

ٔ  عدٜةد  عًة٢  ايباتثة١  إل٬ع ض٤ٛ يف املعاٜ  بٓا٤ ٚمت  ٚايدراشةاا  ا٭ابٝةاا  َة

ِ  ب٦ٝة١  َعةاٜ   مٓاٚيةت  ايةيت   قا٥ُة١  إىل ايباتثة١  ٚمٛةةًت  املكًةٛب،  ايةتعً

 .باملعاٜ 

  الطـابل  وتعلنهـه  املطـتهدفني  للنـتعلنني  األضاضـية  خصـائص  حتليـل 

 واملعسفيـه  املعلوماتيـة  واملهـازات  لـديهه  تواجـد   املتطلـب  والـتعله 

  :وفعاليتها

 : ٖٞ ايبثم ع١ٓٝ ا ا٥  أِٖ
 عاّ (22-21) بني  ِٖأعُار مرتاٚ  :ايعُر١ٜ املرت١ً. 
  لاية   80 :ايّٓة٬ب  عةدا  ٔ ِ -ايرابعة١  ايؿرقة١  لة٬ب  َة  مهٓٛيٛ ٝةا  قصة

 .بٓٗا  اَع١ -ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ -ايتعًِٝ
 املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ باشتخداّ ايتعًِ يف ااؾع١ٝ يدِٜٗ اي٬ّٓب مجٝع. 

  لـدى  والوجداىيـة  واملهازيـة  املعسفيـة  ادتواىـب  يف الـيكص  حتديـد 

  :الطالب

ٍ  َٔ ايتعًِ َٛضٛع ٌتدا ـ   يف ايبثةم  َعةه١ً  اة٬  ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ضةع

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش 
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 ايتعًُٝٞ يًت ُِٝ (Elgazzar, 2013) ازبسار منٛت  :(1) منٛت 

  للنـتعلنني  إنطـابها  املطلـوب  واملهـازات  التعلينيـة  اذتاجـات  حتديـد 

  :العاو والغسض

ٞ  ايبثةم  يف ايتعًُٝٝة١  اسبا ة١  ذبةداا   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف اسبةاي

ٔ  اٯيةٞ،  اسباشة   ٔ  مُٓٝتٗةا  ٚميهة ٍ  َة ِ  ب٦ٝة١  اة٬ ٌ  املكًةٛب،  ايةتعً  ٜٚتُثة

 ب١٦ٝ ا٬ٍ َٔ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف يًبثم ايعاّ ايػرض
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 ِ  ي٬رمكةا٤  ايتعًُٝٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ااةت٬ف  َةع  املكًةٛب  ايةتعً

ٞ  ٚؾُٝةا  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ٚقةدراا  َٗةاراا  مبصةت٣ٛ   اشةتعراض  ًٜة

 اسباشة   ي ةٝا١ْ  اي٬زَة١  باملٗةاراا  قا٥ُة١  إلعةداا  اشتخدَت اييت اإل را٤اا

 :اٯيٞ

 الكائنة إعداد مً اهلدف حتديد:  

ِ  اي٬زَة١  ٚايؿرعٝة١  اير٥ٝصة١  املٗةاراا  ت ةر  إىل ايكا٥ُة١  مٗةدف   يت ةُٝ

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب َٔ جملُٛع١ اٯيٞ اسباش  ي ٝا١ْ

 الكائنة ستتوى حتديد:  

 ايةيت  اٯيٞ اسباش  ي ٝا١ْ اي٬ز١َ ٚايؿرع١ٝ اير٥ٝص١ٝ املٗاراا يتثدٜد

 :ًٜٞ مبا ايباتث١ قاَت ايكا١ُ٥، يف مرُٝٓٗا مت
 أٖدف َٔ ٜترُٓ٘ مبا اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ َكرر مٛةٝـ ع٢ً اإلل٬ع 

 .يًُاا٠ ٚمّٓبٝكٞ ْورٟ ٚضبت٣ٛ عا١َ
 ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا اربا٤ بع  بآرا٤ ا٫شتعا١ْ. 

ٌ  ٜٚتبةع  أشاش١ٝ، َٗاراا إىل مكصُٝٗا مت املٗاراا ع٢ً اسب ٍٛ ٚبعد  نة

 .بٗا املتعًك١ ايؿرع١ٝ املٗاراا َٔ صبُٛع١ أشاش١ٝ َٗار٠

 الكائنة صدم مً التخكل:  

ٔ  صبُٛعة١  عًة٢  ا٭ٚيٝة١  ةةٛرمٗا  يف ايكا٥ُة١  عةرض  مت  اشبةربا٤  َة

ٍ  يف ٚاملتخ  ةني  ٞ  ٚبعةد  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  صبةا  معًٝكةاا  ايباتثة١  مًكة

ِ  احملهُني ٙ  ؾُٝةا  َٚٓاقعةامٗ ٔ  أبةدٚ  ايتعةد٬ٜا؛  ايباتثة١  أ ةرا  َكرتتةاا  َة

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا بكا١ُ٥ اشبرٚ  مت ٚبايو  ايٓٗا٥ٝة١،  ب ةٛرمٗا  اٯية

 .َٗار٠ (120) ايؿرع١ٝ ٚاملٗاراا َٗاراا، (7) اير٥ٝص١ٝ املٗاراا عدا ٚبًؼ

 التصنيه مسحلة ـ ثاىًيا Design: 

  غـهل  يف التعلينيـة  األهـداف  وضـع ABCD  االحتياجـات  علـى  بيـاء 

  :وتستيبها األهداف وحتليل

ِ  َٔ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ أٖداف ذبدٜد ع١ًُٝ معد  ب٦ٝة١  بٓةا٤  آّةٛاا  أٖة

 ِ ٞ  املكًةٛب،  ايةتعً ٟ  عٓاةةر  ذبدٜةد  عٓةد  مؿٝةد  ؾٗة ٞ  احملتةٛ  املٓاشة   ايعًُة

ٌ  يٮٖداف، ٔ  املر ة٠ٛ  ا٭ٖةداف  يتثكٝةل  املٓاشةب١  ٚا٭شةايٝ   ٚايٛشةا٥  ب٦ٝة١  َة

ِ  ٚأشايٝ  ٚشا٥ٌ ذبدٜد يف مصاعد أْٗا نُا املكًٛب، ايتعًِ  يًتعةرف  ايتكٝةٝ

ّ  اهلةدف  عًة٢  بٓةا٤  ايباتثة١  قاَةت  تٝم ا٭ٖداف، ٖاٙ ذبكٝل َد٣ ع٢ً  ايعةا

 ٌ ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  مُٓٝة١  يف املتُثة  ا٭ٖةداف  باشةتخ٬   اٯية
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ّ  َصةتٜٛاا  ٚؾةل  ٚم ةٓٝؿٗا  ذبكٝكٗةا  املًّٓةٛب  ايتعًُٝٝة١   ٚبًةؼ  املعرؾٝة١،  بًةٛ

ًٝا ٖدؾذا (42) عداٖا  .معًُٝ

  يف وجتنيعهـا  التعلينيـة  لألهـداف  التعلينـي  احملتـوى  عياصـس  حتديـد 

   :دزوع أو وحدات

 ايتعًُٝٝة١  ا٭ٖةداف  ذبكةل  ايةيت  احملتة٣ٛ  عٓاةةر  بتثدٜةد  ايباتثة١  قاَةت 

ٔ  عةدا  بةاير ٛع  ٚتيةو  املر ة٠ٛ،   ةةٝا١ْ  مٓاٚيةت  ايةيت  ٚايدراشةاا  ا٭ابٝةاا  َة

 ايعٓاةةر  ذبدٜةد  ٚمت ارٚط، شةبع١  إىل مكصةُٝٗا  ٚمت اٯيةٞ،  اسباشة  

 اي ٛر يف ٚمتثًت ا٬هلا َٔ ايتع١ًُٝٝ ايدرٚط مكدِٜ ميهٔ اييت ايتع١ًُٝٝ

 .ٚايؿٝدٜٖٛاا املتثرن١ ٚاي ٛر ٚاي ٛا ٚايرشّٛ

 الكبلية واإلختبازات املعياز مسجعية واإلختبازات التكييه تصنيه:  

ٟ  ا٭اا٤ ٬َتوة١  ٚبّٓاقة١  ايتث ةًٝٞ،  اإلاتبةار  ببٓا٤ ايباتث١ قاَت  املٗةار

 .اي٬ّٓب ع٢ً يتّٓبٝك٘ ايتع١ًُٝٝ، ا٭ٖداف ذبكل َد٣ يكٝاط

 فــسدي) والتفاعــل واألىػــطة  املصــادز  :املــتعلنني خــتات تصــنيه/ 

 الػـبهة   علـى  ووصـالت   زوابـط  ممهـً   إذا املكلوب التعليه  (تعاوىي

  : هدف نل يف املعله دوز

ٔ  عدا ع٢ً اإلعتُاا مت ؾكد ايتعًِ مل اار بايٓصب١  ايتعًُٝٝة١  ايةدرٚط  َة

ٔ  صبُٛعة١  ؾٝٗةا  ٜتةٛاؾر  ٚايةيت  ّ  ٚاي ةٛر  ايٓ ةٛر  َة  املتثرنة١  ٚايرشةٛ

  .مؿاعًٞ بعهٌ ايتعًُٝٞ ٚايؿٝدٜٛ

 ٚا٭ْعة١ّٓ  ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  عًة٢  اإلعتُةاا  مت ؾكةد  يٮْعة١ّٓ  ٚبايٓصةب١ 

 :نايتايٞ ٚتيو ايبثم، صبُٛعاا مكصِٝ ع٢ً بٓا٤ ايتعا١ْٝٚ،

 ٚاملٗاّ با٭ْع١ّٓ ايكٝاّ يف ايّٓاي  ٜبدأ ٚؾٝٗا :ايؿرا١ٜ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ 

 َٓٗةا  اإلْتٗا٤ ٚبعد اياام١ٝ، يكدرام٘ ٚؾكاذ َٓؿرااذ احملاضراا، يف بٗا املهًـ

 .ايباتث١ َٔ املٓاشب١ ايرا ع١ ايتػا١ٜ ع٢ً ؼب ٌ
  اشةرتامٝج١ٝ  آّةٛاا  ضة٤ٛ  يف مّٓبٝكٗةا  مت :ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١ 

  :اٯم١ٝ يًخّٓٛاا ٚؾكذا ازبٝصٛ
 مت  ِ ٌ  َتجاْصة١  غة   صبُٛعةاا  إىل ايّٓة٬ب  قصة  صبُٛعة١  ٚنة

 ا٭ة١ًٝ باجملُٛعاا اجملُٛعاا ٖاٙ ٚمصُٞ أؾراا أربع١ ع٢ً أظتًُت

 .ا٭شاش١ٝ أٚ
 ِيًُجُٛع١ قا٥د معٝني ٜت. 
 ِاجملُٛع١ أؾراا َع ٜتٛاؾل حبٝم احملت٣ٛ ٜكص. 
  املتُاثًة١  ايٛاتةد٠  املُٗة١  تٚ املةتعًُني  ػبتُةع  ِ  املٛنًة١  املُٗة١  يةتعً

 .اشبربا٤ صبُٛع١ ٚمص٢ُ إيِٝٗ
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 ز٥٬َ٘ يتعًِٝ ا٭ة١ًٝ جملُٛعت٘ َتعًِ نٌ ٜعٛا امل١ُٗ معًُِٗ ٜعد 

 معًُٛٙ َا ايٛقت ْؿض يف َِٓٗ ٜٚتعًِ اشبربا٤، صبُٛع١ يف معًُ٘ َا

 .بٗا املهًؿني باملٗاّ اشباة١ اشبربا٤ صبُٛعاا يف ِٖ
  ّ ِ  ٜكةٛ ٍ  املعًة ٔ  اجملُٛعةاا  مبتابعة١  ايصةابك١  اشبّٓةٛاا  اة٬ ٍ  َة  اة٬

 ٚغرؾة١  ايٓكةا   َٚٓتةدٜاا  ايةٛامض  صبُٛعةاا  ع٢ً يف نعرٛ ٚ ٛا٠

 .ا٭َر يسّ إتا ٚايتداٌ ايٓكا 
  ّ ٙ  عُةا  ايؿرٜةل  مكرٜةر  بهتابة١  اجملُٛعة١  أؾةرا  ٜكةٛ ِ  معًةٛ ٕ  ثة  ٜة٪اٚ

ٟ  احملتة٣ٛ  أ ةسا٤  زبُعٝةع  ظةا١ًَ  ٚا٫اتبةاراا  إاتبةاًرا،  ٙ  ايةا  ارشةٛ

 يف ةةعٛب١  ٚ دٚا اييت ا٭ سا٤ ع٢ً را ع١ بتػا١ٜ املعًِ عًٝ٘ ٜٚعك 

 .معًُٗا
ٌ  أمنةا   مٓٛعت ؾكد يًتؿاع٬ا بايٓصب١ أَا ٌ  ايتؿاعة ٌ  :يتعةُ  بةني  ايتؿاعة

ٌ  ٚاحملتة٣ٛ،  املتعًِ بني ايتؿاعٌ ايتؿاعٌ، ٚٚا ١ٗ املتعًِ ِ  بةني  ٚايتؿاعة  املةتعً

ٞ  ٚؾُٝةا  ٚاملعًةِ،  ـ  ًٜة ٞ  ٚةة ٌ  مؿ ةًٝ ٔ  ْةٛع  يهة  ايةيت  ايتؿةاع٬ا  أْةٛاع  َة

 :املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف اشتخدَت
 ٌاي٬ّٓب ااٍٛ ا٬ٍ َٔ تيو ؼبدث :ايتؿاعٌ ٚٚا ١ٗ املتعًِ بني ايتؿاع 

ِ  ب٦ٝة١  ٚا ٗة١  إىل  ايٓ ةٛ   ٚقةرا٠٤  ا٭زرار عًة٢  ٚايرةػط  املكًةٛب  ايةتعً

 .ايتعًُٝٞ ايدرط اااٌ املتٛؾر٠ ايؿٝدٜٖٛاا َٚعاٖد٠ املٛ ٛا٠،
 ٌاإلحبار  ا٬ٍ َٔ ايتؿاعٌ َٔ ايٓٛع ٖاا مت :ٚاحملت٣ٛ املتعًِ بني ايتؿاع 

ٞ  تٝةم  ايتعًُٝٝة١،  ايةدرٚط  ةةؿثاا  بةني  ِ  عٓةد  رٚعة  ةةؿثاا  م ةُٝ

ٟ  إٔ ايتعًُٝٝة١  ايةدرٚط  ٞ  ذبتةٛ ٔ  صبُٛعة١  عًة ِ  أٚ ا٭زرار، َة  قةٛا٥

ٌ  بٛاشّٓتٗا ايّٓاي  ٜٚصتّٓٝع َعٗا يًتؿاعٌ  ايةدرٚط  ةةؿثاا  بةني  ايتٓكة

 إلاتبةار  ا٫اتبةار  زر عًة٢  ايرةػط  عًة٢  ايكةدر٠  مٛؾ  ٚنايو ايتع١ًُٝٝ

   .ايتعًِٝ ع١ًُٝ يف مكدَ٘ َد٣
 ٌمت :ٚاملعًِ املتعًِ بني ايتؿاع  ٔ ٍ  َة ٔ  صبُٛعة١  اة٬  -ايعةاا ) ا٭اٚاا َة

ٞ  َٓتةد٣  ٌ  ؼبةدث  تٝةةم (معًُٝة ٔ  تٝةم  ايتؿاعة ٍ  يًّٓاية   ميهة  ارشةا

٘  اشباةة١  ا٫شتؿصةاراا  ٔ  عًة٢  بة ٍ  َة ٘  أٚ ايعةاا  اة٬  َةع  ايٓكةا   ميهٓة

 .ايتعًُٝٞ املٓتد٣ ا٬ٍ َٔ اي٬ّٓب

ِ  أٖةداف  يتثكٝةل  بايٓصةب١  ايباتثة١  اٚر أَةا   َرظةد٠  ناْةت  ؾكةد  ايةتعً

 ٘ ِ  أثٓةا٤  يةايو  ايّٓة٬ب  إتتٝةا   تاية١  يف يًّٓة٬ب  َٚٛ ٗة ٔ  معًُٗة ٍ  َة  اة٬

 .ايتع١ًُٝٝ ايدرٚط

 واألىػطة املواد يف للتجازب املتعددة للوضائط البديلة العياصس اختياز 

  :دةاملتعد للوضائط اليهائي االختياز وحتديد التعلينية

٘  ايبدًٜة١  ايعٓاةةر  ااتٝةار  اشبّٓة٠ٛ  ٖاٙ يف مت  عًة٢  بٓةا٤  املتعةدا٠  ٚٚشةا٥ّٓ

ٌ  أٖةداف   ٚةةٛر  ْ ةٛ   بةني  َةا  امل ةاار  مٓٛعةت  تٝةم  معًُٝةٞ،  َٛضةٛع  نة

  .مع١ًُٝٝ ٚؾٝدٜٖٛاا ٚةٛا
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 التعلينية واملواد الوضائط عياصس اختياز:  

 ايباتثة١  قاَت تٝم ايتع١ًُٝٝ، ٚاملٛاا ايٛشا٥ط ااتٝار اشب٠ّٛٓ ٖاٙ يف مت

 مبعازب١ ايباتث١ قاَت نُا ايٜٛ ، ظبه١ ا٬ٍ َٔ املٓاشب١ اي ٛر بتثٌُٝ

 بت ٜٛر ايباتث١ قاَت نُا ،(Adobe Photoshop) برْاَج ا٬ٍ َٔ اي ٛر

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ّ  اٯية  مت نُةا  ،(Singate 9) برْةاَج  باشةتخدا

 ّ ٌ  (Sound Forage) برْةاَج  اشةتخدا  ؼبكةل  مبةا  ٚتيةو  اي ةٛا،  يتصةجٝ

 .املصتٗدؾ١ يًؿ١٦ َٓاش  ٚبعهٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖداف

 واألىػطة املوازد يف املختازة للوضائط والطييازيو السضالة تصنيه:  

 بٗدف يًصٝٓارٜٛ املبد١ٝ٥ املخّّٓٓاا َٔ صبُٛع١ بت ُِٝ ايباتث١ قاَت

 ٜتِ حبٝم ايتعًُٝٞ، احملت٣ٛ َعًَٛاا مٓاٍٚ نٝؿ١ٝ عٔ أٚىل م ٛر إعّٓا٤

ِ  َةا  ذبدٜةد  ٘  شةٝت ٔ  مٓاٚية ٍ  َة ِ  َٚةا  املتثرنة١،  ٚ ايثابتة١  اي ةٛر  اة٬  شةٝت

 ايتتابعةاا  بةني  ٚايع٬قة١  ٚايهتابةاا،  ايتٛضةٝث١ٝ  ايرشةَٛاا  ا٬ٍ َٔ مٓاٚي٘

   .املتٓاٚي١ املر١ٝ٥

 والتخهه اإلحباز أضاليب تصنيه:  

 ب٦ٝة١  يف بٓا٥ٗةا  مت ايةيت  ايتعًُٝٝة١  ايةدرٚط  ؾإٕ اإلحبار ٭شايٝ  بايٓصب١

 ِ ٔ  تٝةم  اهلرَةٞ،  اإلحبةار  منةط  ٚؾةل  بٓا٥ٗةا  مت املكًةٛب  ايةتعً  يًّٓاية   ميهة

٘  ٜتؿةرع  ر٥ةٝض  َٛضةٛع  ٖٓاى ٜهٕٛ تٝم َتعدا٠ بدا٥ٌ بني َٔ ا٫اتٝار  َٓة

ٔ  ايتع١ًُٝٝ ايدرٚط يف ايتثهِ ؾٝتِ يًتثهِ بايٓصب١ ؾرع١ٝ، َٛضٛعاا  َة

 ايدرٚط َهْٛاا بني يًتٓكٌ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ يف أزرار ع٢ً ايرػط ا٬ٍ

 .ايتع١ًُٝٝ

 التعله اضرتاتيجية تصنيه:  
ٞ  ايتعًُٝٝة١  ا٫شةرتامٝج١ٝ  ٕ  عاَة١  آّة١  ٖة ٔ  متهةٛ ٔ  صبُٛعة١  َة  َة

ٌ  يف َرمب١ ايتع١ًُٝٝ اإل را٤اا  ايتعًُٝٝة١  ا٭ٖةداف  يتثكٝةل  َٓاشة   مصًصة

 يكةا٤  عكةد  مت ايةتعًِ،  اشةرتامٝث١ٝ  ٚيتٓؿٝةا  َعٝٓة١،  زَٓٝة١  ؾةرت٠  يف احملةدا٠ 

ٔ  ايبثةم  بّٓبٝع١ يتعرٜؿِٗ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛعاا ل٬ب َع َصبل  تٝةم  َة

 املٛقةع  اشتخداّ ع٢ً ٚمدرٜبِٗ احملت٣ٛ يدراش١ املٛضٛع١ ٚاشب١ّٓ ا٭ٖداف،

ٞ  ايبثةم  مبٓة٢  تٝةم  ٚعٓاةةرٙ،  ِ  اشةرتامٝج١ٝ  اسبةاي ٟ  املكًةٛب،  ايةتعً  ٚايةا

ّ  إٔ عًة٢  ٜعتُةد  ِ  ضبتة٣ٛ  بدراشة١  ايّٓة٬ب  ٜكةٛ ٍ  يف ايةتعً ٔ  املٓةس ٍ  َة  اة٬

 ٍ ِ ا ب٦ٝة١  َٛقةع  عًة٢  ايةداٛ ِ  ايٜٛة ،  عةرب  املكًةٛب  يةتعً  احملتة٣ٛ،  اراشة١  ثة

ٞ  ٚعٓدَا ّ  يًُثاضةر٠  ٜةأم ّ  ٜكةٛ ّ  احملةدا٠،  ايتعًُٝٝة١  ٚا٭ْعة١ّٓ  باملٗةا  ٚمكةٛ

 .ايتع١ًُٝٝ با٭ْع١ّٓ قٝاَ٘ أثٓا٤ ٚايتٛ ٝ٘ باإلرظاا ايباتث١

 املكلوب التعله بيئة وخازج داخل متصامً والغري املتصامً األتصال أدوات حتديد:  

ٍ  أاٚاا مٓٛعةت  ٔ  اإلم ةا ٍ  ٭اٚاا بايٓصةب١  املتةسَٔ،  ٚغة   املتةساَ  اإلم ةا

ٍ  ٭اٚاا ٚبايٓصةب١  ايٓكةا ،  غرؾ١ اشتخداّ مت املتسأَ ٔ  غة   اإلم ةا  املتةساَ

  .املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ عرب ايٓكا  َٓتد٣ اشتخداّ مت
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 واإلىػاء اإلىتاج مسحلة :ثالًجا Production: 

 اإللهرتوىي التعليه البيئة مهوىات إىتاج: 

 وعياصـس  واألىػطة  واملوازد  املتاحة  الوضائط على اذتصول / الوصول 

 .التعله

ٍ  مت تٝةم  ٔ  املتاتة١  ٚاملةٛاا  ايٛشةا٥ط  بعة   عًة٢  اسب ةٛ ٍ  َة  ايبثةم  اة٬

ٔ  ايةيت  ٚايرشةَٛاا،  اي ةٛر  بعة   يف ٚاملتُثًة١  اإلْرتْةت  ظةبه١  عةرب   ميهة

ٞ  ايةدرٚط  إْتةا   يف اشةتخداَٗا  ٌ  ايةيت  ايتعًُٝة  -ةةٛر  -ْ ةٛ    عًة٢  معةتُ

 (0ؾٝدٜٛ يكّٓاا

  وغريهـا  واألىػـطة   واملـوازد   املتعـددة   الوضـائط  إىتـاج  أو تعـديل  ً  مـ

  :العياصس

ٔ  املتٓٛعة١  املتعةدا٠  ٚايٛشةا٥ط  املةٛارا  دبٗٝةس  مت ٛ  َٚكةالع  ةةٛر  َة  ؾٝةدٜ

ٔ  َتٛؾر٠ ناْت ٚاييت ٚةٛا، ٍ  َة  إىل ذبتةا   ٚناْةت  ا٫ْرتْةت  ظةبه١  اة٬

 غة   ناْةت  اييت املتعدا٠ ٚايٛشا٥ط ٚا٭ْع١ّٓ املٛارا دبٗٝس مت نُا معدٌٜ،

 .إْتا  إىل ذبتا  ٚ َتٛؾر٠

 املتعددة الوضائط عياصس وختصيً زقنية: 

 ايؿٛمٛشٛب بربْاَج اي ٛر معدٌٜ مت Adobe Photoshop cs5 . 
 بربْاَج ايٓ ٛ  معدٌٜ مت MS Word 2013.  
 برْاَج Sound Frog اي ٛم١ٝ ايتصج٬ٝا إلعداا. 
   َبرْةا macromedia Dreamweaver    ب٦ٝة١  ةةؿثاا  إلْتةا  ِ  ايةتعً

 .املكًٛب
 برْاَج (singate 9) ٌٝايؿٝدٜٛ يكّٓاا يتصج. 

 املكلوب التعله بيئة يف البيئة مهوىات وختطيط املعلومات إىتاج:  
ِ  ب٦ٝة١  يتّٓبٝةل  ايتعًُٝٝة١  ايدرٚط بت ُِٝ ايباتث١ قاَت  املكًةٛب،  ايةتعً

 :اٯمٞ َٔ ٚمهْٛت
  ٛ ٓبرْةاَج  اشتخداّ :اي Microsoft Word  ًٝةا  ايٓ ةٛ ،  يهتابة١  َراع

ِ  بةني  ايتٛاؾةل  تيةو  يف ِ  Font ايةٓ   تجة  ٚاملصةات١  نهةٌ،  ايعاظة١  ٚتجة

 .ايعاظ١ ع٢ً ايٓ  يعرض املخ  ١
 ايثابت١ اي ٛر:  ّ  ٚؾكذةا  اي ةٛر،  إلْتةا   Adobe Photoshop برْةاَج  اشةتخد

ِ  ٚايتٛضةٝث١ٝ،  ايٓ ة١ٝ  ايتعًٝكةاا  ٚإضةاؾ١  يًثا ة١   اي ةٛر  تؿة   ثة

ٟ  (jpg) با٫َتةداا  ٔ  اإلْرتْةت  عًة٢  يًٓعةر  ٜ ةً   ٚايةا ِ  تٝةم  َة  اسبجة

 .ٚايٛضٛ 
  يكّٓةاا  ٛ ّ  ايباتثة١  قاَةت  :ايؿٝةدٜ ٌ  (singate 9) برْةاَج  باشةتخدا  يتصةجٝ

 .ايؿٝدٜٛ يكّٓاا
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  ااتٝةار  ّ ـ  ْوةا ّ  ايباتثة١  قاَةت  :اٯمٝة  Macromedia برْةاَج  باشةتخدا

Dreamweaver  املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ ةؿثاا إلْتا. 

 املكلوب التعله لبيئة األولي الينوذج إىتاج: 

 ارتازجية واالزتباطات املكلوب التعله بيئة مهوىات زبط أو حتنيل:  

 ايعخ ٞ باملٛقع املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ َٛقع ةؿثاا بربط ايباتث١ قاَت

  )www.hebahussein.com.(يًباتث١

 املتعلنني وجتنيع وتطجيل االتصال  وأدوات وحدات  / الدزوع إعداد:  

ِ  ايباتثة١  قاَةت  ّ  ٜٚة   ةةؿث١  بت ةُٝ  ٚربّٓٗةا  (php) برْةاَج  باشةتخدا

ِ  ب٦ٝة١  َٛقةع  ب ةؿثاا  ٕ  حبٝةم  املكًةٛب،  ايةتعً ِ  يٛتة١  ٜهةٛ ِ  ذبهة  يًُعًة

٘  َٚٔ اي٬ّٓب، مبجُٛعاا ٌ  ايباتثة١  قاَةت  ا٬ية  اجملُٛعةاا  لة٬ب  بتصةجٝ

 .صبُٛعت٘ يف نًذا

 التهويين للتكييه جاهص وجعله الينوذج اضتهنال:  

ِ  ب١٦ٝ ااتبار مت اشب٠ّٛٓ ٖاٙ يف ٔ  املكًةٛب  ايةتعً  تٝةم  ايؿٓٝة١،  ايٓاتٝة١  َة

ِ  ب٦ٝة١  ةةؿثاا  بتجرٜ  ايباتث١ قاَت ٔ  أنثةر  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً ّ  َة  ْوةا

ٔ  أنثةر  عًة٢  ٚأًٜرةا  معةػٌٝ،  ٔ  ايباتثة١  ٚاً ةت  َت ةؿ ،  َة  إٔ تيةو  َة

 . ٝد٠ ب ٛر٠ َت ؿ  أٟ ع٢ً يًعٌُ  اٖس٠ املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ ةؿثاا

 التكويه مسحلة ـ زابًعا Evaluation:  

 احملهنني مً زتنوعة على املكلوب التعله بيئة عسض:  

 املتخ  ني َٔ صبُٛع١ ع٢ً املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ بعرض ايباتث١ قاَت

ٍ  يف ٔ  يًتأنةد  ايتعًةِٝ؛  مهٓٛيٛ ٝةا  صبةا  ٚقةد  م ةُُٝٗا،  ملعةاٜ   َٓاشةبتٗا  َة

ِ  احملهُةني  ايصةاا٠  أبةد٣  ٘  َةٛاؾكتٗ  تٝةم  ايتعةد٬ٜا،  بعة   إ ةرا٤  َةع  عًٝة

 اشبا  ايبٝرا٤ اشبًٝؿ١ موٗر ٫ حبٝم اي ٛر أظهاٍ مؿرٜؼ مػٝ  أقرتتٛا

ّ  َةع  يٝتٛاؾةل  اشبًٝؿ١ مػٝ  أٚ بٗا ٍ  املٛ ةٛا٠،  ايرشةٛ  ا٭ةةٛاا،  بعة   ٚمعةد

 .َكرتتامِٗ ض٤ٛ يف ايتعدٌٜ ٚمت

 الطالب مً زتنوعة على املكلوب التعله بيئة تطبيل:  

ٔ  اشةت٬ّٓع١ٝ  عٝٓة١  عًة٢   مّٓبٝةل  مت  َةد٣  عًة٢  يًتعةرف  لاية   (20) َة

 ٚأاا ايتٓكٌ، ٚشٗٛي١ ايعٓاٜٚٔ ٚٚضٛ  املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ إشتخداّ شٗٛي١

ِ  ا٫شةت٬ّٓع١ٝ  ايعٝٓة١  أبةدا  ٚقةد  ايّٓة٬ب،  ٬َتوةاا   ب٦ٝة١  بتّٓبٝةل  رضةاٖ

ِ  يف ٚايرغبة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ااةت٬ف  َةع  املكًةٛب  ايتعًِ  بةاق٢  معًة

 .ا٬هلا َٔ ايتع١ًُٝٝ املٛاا

http://www.hebahussein.com/
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 االضتخداو مسحلة ـ خامًطا Use: 

 املكلوب التعله لبيئة الهامل والتيفير امليداىي اإلضتخداو:  

 ِ ٙ  يف ٜةت ِ  ب٦ٝة١  مّٓبٝةل  اشبّٓة٠ٛ  ٖةا  اسباشة   طبتةرب  يف املكًةٛب  ايةتعً

ٞ  اسباشة   ةٝا١ْ َٗاراا يت١ُٝٓ  بةدأ  تٝةم  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  يّٓة٬ب  اٯية

 ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط اات٬ف َع املكًٛب ايتعًِ ب١٦ٝ إشتخداّ يف اي٬ّٓب

 .ايتعًِٝ ع١ًُٝ يف

  املكلوب التعله البيئة املطتنس والتكييه والدعه  املتابعة:  

ِ  املتابعة١  بعًُٝة١  ايباتثة١  قاَةت  ِ  يب٦ٝة١  املصةتُر  ٚايتكٝةٝ  املكًةٛب  ايةتعً

 .اي٬ّٓب ع٢ً يًتّٓبٝل ٚة٬تٝتٗا ٚنؿا٤مٗا ؾاعًٝتٗا َٔ يًتأند

 البخح أدوات إعداد -زابعًا: 

 :اٯم١ٝ ا٭اٚاا ع٢ً اسبايٞ ايبثم أظتٌُ

 التخصيلي االختباز:  

 :ايتث ًٝٞ ا٫اتبار إعداا يف اٯم١ٝ اإل را٤اا إمباع مت

 االختباز مً اهلدف حتديد:  

ٌ  قٝةاط  إىل ا٫اتبةار  ٖةاا  ٜٗةدف  ٔ  عٝٓة١  ذب ةٝ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  َة

ّ  ملصةتٜٛاا  ٚؾكةاذ  اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا املعريف ازباْ  يف ايتعًِٝ،  بًةٛ

 .املعرؾ١ٝ

 االختباز مفسدات صياغة:  

 َٔ ٚا٫اتٝار ٚاشبّٓأ اي ٛاب أش١ً٦ منط يف ا٫اتبار َؿرااا ةٝاغ١ مت

 ش٪اٍ ١٦ٖٝ ع٢ً املؿرااا َكد١َ مهٕٛ إٔ :ا٭ش١ً٦ ٖاٙ يف رٚعٞ ٚقد َتعدا

ٕ  ْاق ة١  عبةار٠  أٚ مجًة١  أٚ َباظةر   ٚضبةدا٠  عًُٝةاذ،  ٚاقٝكة١  ٚاضةث١،  ٚمهةٛ

ٌ  َٓٗةا  اي ةثٝث١  اإل ابةاا  مٛزٜةع  مت ٚقةد  ٚطبت ةر٠،  ٞ  بعةه  بةني  ععةٛا٥

 .لٛهلا ٚمكارب ا٭ار٣، ا٫اتٝاراا

 االختباز اضتخداو تعلينات:  

ٌ  أتةد  ا٫اتبةار  معًُٝةاا  معد  عًٝٗةا  ٜرتمة   تٝةم  يتّٓبٝكة٘،  اهلاَة١  ايعٛاَة

 رٚعٞ ٚيايو اي ثٝث١؛ اإل اب١ ٚبايتايٞ أاا٥٘، ٚنٝؿ١ٝ َٓ٘ اهلدف ٚضٛ 

 ي٬ّٓب ذبدا ةثٝث١ ٚاضث١ بًػ١ مهٕٛ إٔ ا٫اتبار معًُٝاا نتاب١ عٓد

ٌ  نٝؿٝة١   ٚةةؿاذ  ا٫اتبةار  معًُٝةاا  ٚمرةُٓت  اي ةثٝث١،  اإل ابة١  مصةجٝ

  .عًٝ٘ اإل اب١ ٚلرٜك١ َؿراام٘، ٚمرنٝ  ي٬اتبار طبت راذ
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 املواصفات جدول إعداد:  

 ذبدٜد مت املكًٛب ايتعًِ ٚب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖداف بني ايربط ميهٔ تت٢

 ؾٗةِ،  مةانر، ( املعرؾٝة١  املصةتٜٛاا  يف يًُٛضةٛعاا  اي٬زَة١  املؿةرااا  عةدا 

ٙ  ااتٝةار  ٚمت ؛)مّٓبٝةل  ٘  أمجعةت  ملةا  ٚؾكةاذ  املعرؾٝة١  املصةتٜٛاا  ٖةا  آرا٤ عًٝة

 .احملهُني

 االختباز صدم مً التخكل:  

ٔ  ايتثكةل  مت ٌ  َةد٣  َة ٔ  ٚتيةو  ية٘،  احملةدا٠  يٮٖةداف  ا٫اتبةار  متثٝة  عة

 بعةرض  ٚتيةو  ،"Content Validity" احملتة٣ٛ  ب ةدم  ٜصة٢ُ  َةا  لرٜةل 

٘  يف ا٫اتبةار  ٔ  عةدا  عًة٢  ا٭ٚيٝة١  ةةٛرم ٍ  يف املتخ  ةني  احملهُةني  َة  صبةا

 ايتٛةٌ مت احملهُٕٛ بٗا أٚة٢ اييت ايتعد٬ٜا ٚمبراعا٠ ايتعًِٝ، مهٓٛيٛ ٝا

ٟ  ايتث ةًٝٞ،  اتبةار ي٬ ا٭ٚيٝة١  اي ةٛر٠  إىل ٌ  ٚايةا  ،(َؿةرا٠  42) عًة٢  اظةتُ

 ايتجربة١  صبُٛعة١  عًة٢  يًتّٓبٝةل  ٚةةاسبا  ةةااقا  ا٫اتبةار  أةةب   ٚبةايو 

ٌ  سبصةاب  ا٫شةت٬ّٓع١ٝ   ايصةٗٛي١  َعةا٬َا  تصةاب  ٚنةايو  ثبامة٘،  َعاَة

 .ا٫اتبار ع٢ً يإل اب١ املٓاش  ٚايسَٔ ملؿراام٘، ايتُٝٝس َٚعا٬َا ٚاي عٛب١

 االختباز تصخيح طسيكة:  

 ٌ ٌ  عًة٢  ٚاتةد٠  ار ة١  عًة٢  ايّٓاية   ؼب ة  إ ابة١  عٓٗةا  دبٝة   َؿةرا٠  نة

ٌ  عًة٢  ٚةةؿر  ةثٝث١،  اال٦ة١،  إ ابة١  عٓٗةا  دبٝة   أٚ مرتنٗةا  َؿةرا٠  نة

 ٚبًػةت  ا٫اتبةار،  َؿةرااا  عةدا  مصةا٣ٚ  ي٬اتبار ايه١ًٝ ايدر ١ مهٕٛ ٚبايو

 .ار ١ (42) املعريف ي٬اتبار ايٓٗا١ٝ٥ ايدر ١

 لالختباز االضتطالعية التجسبة:  

ٔ  ا٫شةت٬ّٓع١ٝ  ايتجربة١  عٝٓة١  ااتٝةار  مت  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  َة

 ٞ ٞ  ايتجرٜة   عٝٓة١  ْؿةض  ٖٚة ِ  يب٦ٝة١  ا٫شةت٬ّٓع  بًةؼ  ٚقةد  املكًةٛب،  ايةتعً

 :اٯمٞ بٗدف ٚتيو لاي ، (20) عداِٖ

 االختباز ملفسدات والطهولة الصعوبة معامالت حطاب: 

ٌ  تصةاب  مت ٌ  ايصةٗٛي١  َعاَة ٔ  َؿةرا٠  يهة ٔ  ا٫اتبةار  َؿةرااا  َة ٍ  َة  اة٬

 :اٯم١ٝ املعااي١

                                         
 –––––––– = ايصٗٛي١ َعاٌَ

 خ +                                       

 .اي ثٝث١ اإل اباا عدا = 
 .اشبال١٦ اإل اباا عدا = خ
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ٞ  (0.73-0.57) بةني  َةا  ايصةٗٛي١  َعةا٬َا  ٚمراٚتت  شةٗٛي١  َعةا٬َا  ٖٚة

 .َكبٛي١

 :اٯم١ٝ املعااي١ ا٬ٍ َٔ اي عٛب١ َعاٌَ تصاب مت نُا
 .ايصٗٛي١ َعاٌَ- 1 = اي عٛب١ َعاٌَ

ٞ  (0.43-0.27) بني َا اي عٛب١ َعا٬َا ٚمراٚتت  ةةعٛب١  َعةا٬َا  ٖٚة

 .َكبٛي١

 االختباز ملفسدات التنييص معامالت حطاب: 

 :اٯم١ٝ املعااي١ ا٬ٍ َٔ تصاب٘ مت
 .اي عٛب١ َعاٌَ × ايصٗٛي١ َعاٌَ = يًُؿرا٠ ايتُٝٝس َعاٌَ

ٔ  َؿرا٠ يهٌ ايتُٝٝس َعا٬َا ٚمراٚتت ٞ  ا٫اتبةار  َؿةرااا  َة  ايتث ةًٝ

 .َكبٛي١ متٝٝس َعا٬َا ٖٚٞ (0.25-0.20) بني َا

 االختباز ثبات حطاب: 

ّ  ا٫اتبةار  ثبةاا  تصةاب  مت ٌ  ٚبًةؼ  نرْٚبةاخ،  ايؿةا  َعااية١  باشةتخدا  َعاَة

ٔ  َرمؿعة١،  قُٝة١  ٖة٢  (0.862) ايثباا ِ  َٚة ٔ  ثة  ايةيت  ايٓتةا٥ج  إىل ايٛثةٛم  ميهة

 .ا٭شاش١ٝ ايدراش١ ع١ٓٝ ع٢ً ا٫اتبار مّٓبٝل عٓد عًٝٗا اسب ٍٛ ٜتِ

 االختباز عً اإلجابة شمً حتديد:  

ّ  ايسَٔ تصاب ميهٔ ٞ  ا٫اتبةار  يتّٓبٝةل  اية٬ز ٔ  ايتث ةًٝ ٍ  َة  مجةع  اة٬

ٞ  ايّٓة٬ب  زَٔ َتٛشط ٔ  اي٥٬ة ٞ  ميةثً ٌ  اإلربةاع ٔ  َتٛشةط  َةع  زَٓةاذ  ا٭قة  زَة

ٞ  ايّٓة٬ب  ٔ  اي٥٬ة ٞ  ميةثً ٞ  اإلربةاع ِ  أعًة ِ  ثة ٔ  بًةؼ  ٚقةد  ،(2) عًة٢  قصةُتٗ  زَة

 .اقٝك١ (34) اإلاتبار

 التخصيلي لالختباز اليهائية الصوزة: 

 ةاسباذ ايٓٗا١ٝ٥ ةٛرم٘ يف ايتث ًٝٞ ا٫اتبار أةب  اإل را٤اا ٖاٙ ٚبعد

 .يًتّٓبٝل

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة:  

 ةٝا١ْ َٗاراا ٬َتو١ بّٓاق١ إعداا يف ايتاي١ٝ اإل را٤اا ايباتث١ أمبعت

 :اٯيٞ اسباش 

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة مً اهلدف حتديد:  

ٟ  ذبدٜةد  امل٬توة١  بّٓاقة١  اشتٗدؾت  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  أاا٤ َصةتٛ

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يدٟ اٯيٞ
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  صـياىة  مهـازات  مالحظـة  بطاقـة  تتضـنيها  الـ   األداءات حتديـد 

  :اآللي اذتاضب

ٔ  ا٭اا٤اا ذبدٜةد  مٍت ٍ  َة  يكا٥ُة١  ايٓٗا٥ٝة١  اي ةٛر٠  عًة٢  ا٫عتُةاا  اة٬

 اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  قا٥ُة١  اظةتًُت  ٚقةد  اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا

 ٞ ٘  َٗةاراا  (7) عًة٢  اٯية ٞ  ٚبًةؼ  ر٥ٝصة ٘  ا٭اا٤اا إمجةاي  َرمبّٓة١  (120) بة

 .َّٓٓكٝاذ مرمٝبا املٗاراا مرم  إٔ رٚعٞ ٚقد اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا

  اذتاضـب  صـياىة  مهـازات  مالحظـة  بطاقـة  دزجـات  تكـديس  ىظـاو  وضـع 

  :اآللي

ّ  مٍت ٞ  ايتكةدٜر  اشةتخدا  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٬َتوة١  يبّٓاقة١  ايهُة

 املٗةار٠  أا٣ - َر٠ أٍٚ َٔ املٗار٠ أا٣) يٮاا٤ اٝارٜٔ ع٢ً أظتٌُ تٝم اٯيٞ،

ٟ  مل -ضباٚية١  بعةد  ِ  ار ةاا  مٛزٜةع  ٚمتُّ ،(املٗةار٠  ٜة٪ا  ا٭اا٤ ملصةتٜٛاا  ايتكٝةٝ

 :ايتايٞ ايتكدٜر ٚؾل
 ٟٛار ١) (2) َر٠ أٍٚ َٔ املٗار٠ أا٣  املصت. 
 ار ١ (1) (ضباٚي١ بعد املٗار٠ أا٣  املصت٣ٛ. 
 ار ١ (ةؿر) (املٗار٠ م٪اٟ مل   املصت٣ٛ. 

 اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٬َتوة١  يبّٓاقة١  ايهًٝة١  ايدر ١ م ب  ٚبايو

  .ار ١ (240) اٯيٞ

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة تعلينات:  

 اٯيةٞ،  اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا ٬َتو١ بّٓاق١ معًُٝاا مٛؾ  َراعا٠ مٍت

ٕ  حبٝةم  ٞ  اي ةؿث١  يف ٚضبةدا٠  ٚاضةث١  مهةٛ  ٚقةد  امل٬توة١،  يبّٓاقة١  ا٭ٚية

 ٚايتكدٜر ا٭اا٤ َٚصتٜٛاا ا٭اا٤ اٝاراا عًٞ ايتعرف ع٢ً ايتعًُٝاا اظتًُت

 ٞ ٌ  ايهُة ـ  َةع  َصةتٟٛ،  يهة  ٚنٝؿٝة١  املٗةار٠،  أاا٤ اتتُةا٫ا  مجٝةع  ٚةة

 .ا٫تتُا٫ا ٖاٙ َٔ أٟ تدٚث عٓد ايت رف

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة ضبط:  

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٬َتوة١  بّٓاقة١  ضةبط  بعًُٝة١  ٜك ةد   اٯية

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٬َتوة١  بّٓاقة١  ةةدم  َٔ ايتثكل  ٚثبامٗةا؛  اٯية

 :ايتاي١ٝ اإل را٤اا ٚؾل تيو َٔ ايتثكل مٍت ٚقد

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة صدم مً التخكل:  

٘  ٜٚك د :ايواٖرٟ اي دم لرٜل عٔ ايبّٓاق١ ةدم مكدٜر مٍت  املوٗةر  بة

 ّ ٔ  يًبّٓاقة١  ايعةا  ٚٚضةٛتٗا،  ةةٝاغتٗا،  ٚنٝؿٝة١  املؿةرااا،  ْةٛع  تٝةم  َة

 َٗةاراا  ٬َتوة١  بّٓاقة١  عةرض  مٍت تٝةم  اقتٗةا،  َٚةد٣  ايبّٓاقة١،  ٚمعًُٝاا

 يف املتخ  ةني  ٚاشبةربا٤  احملهُةني  َٔ صبُٛع١ عًٞ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ
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 ٍ ٔ  ايتأنةد  بٗةدف  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  صبةا  ٚشة١َ٬  ايتعًُٝةاا،  اقة١  َة

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  َٗةاراا  ٬َتوة١  بّٓاق١ ملؿرااا اإل را١ٝ٥ اي ٝاغ١  اٯية

 معةد٬ٜا  أٟ ٚإبةدا٤  مترةُٓٗا،  ايةيت  املٗةاراا  ٬َ١توة  ٚإَهاْٝة١  ٚٚضةٛت٘، 

 .ٜرْٚٗا

 اآللي اذتاضب صياىة مهازات مالحظة بطاقة ثبات حطاب:  

ٞ  امل٬توني معدا بأشًٛب ايبّٓاق١ ثباا َعاٌَ تصاب مٍت  ايّٓاية   أاا٤ عًة

ِ  ايٛاتةد٠،  ٌ  تصةاب  ثة ِ  بةني  ا٫مؿةام  َعاَة ّ  مكةدٜرامٗ  " َعااية١  باشةتخدا

 ايةس٬َٝا،  أتةد  َةع  باإلظرتاى ايباتث١ قاَت تٝم ،(Cooper,1974)"نٛبر

 ِ ٔ  مخصة١  َٗةاراا  أاا٤ بتكٝةٝ  تصةاب  مٍت ٚقةد  ايتعًةِٝ،  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  َة

 أاا٤ ع٢ً امل٬توتني امؿام َتٛشط ٚبًؼ ٚزًَٝتٗا، ايباتث١ بني ا٫مؿام ْصب١

ٟ  اشبُةض  ايّٓة٬ب  ٛ  ،(%96.88) ٜصةاٚ ٌ  ٜعةد  ٖٚة  ٚإٔ َرمؿعةاذ،  ثبةاا  َعاَة

 ٚايتّٓبٝل ي٬شتخداّ ةاسب١ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا ٬َتو١ بّٓاق١

 .يًكٝاط نأاا٠ ايدراش١ ع١ٓٝ ع٢ً

 للبخح األضاضية التجسبة -خامطًا:  

 :نايتايٞ يًبثم ا٭شاش١ٝ ايتجرب١ َرت١ً َرا

 البخح عيية اختياز: 

ٔ  لاية ،  (80) ايٓٗا٥ٝة١  ايتجربة١  يف ايّٓة٬ب  عةدا  بًؼ ِ  لاية   (160) َة  ٖة

ٞ  اجملتُع تجِ ٌ  ايبثةم  عٝٓة١  ااتٝةار  عًُٝة١  َٚةرا  يًعٝٓة١،  ا٭ةةً  باملراتة

 :ايتاي١ٝ
 ا٫ْةدؾاع  املعةريف  ا٭شةًٛب  ااتبةار  مّٓبٝل مت  ٟ  يًّٓة٬ب  ) 20 ّ أ ا  ٚايةرتٚ

 ٔ ٞ  ،1985) ايؿرَةاٟٚ،  إعةداا ( ايراظةدٜ ٔ  عٝٓة١  عًة  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  َة

 .لاي  (160) قٛاَِٗ ايتعًِٝ
 تصةاب  مت  ٌ ٔ  نة ٌ  ارمهبٗةا  ايةيت  ا٭آّةا٤  عةدا  َة ٞ  لاية   نة  يف تةد٠  عًة

ٔ  ا٫اتبةار،  َؿرااا نٌ ٟ  ٚايةسَ ٘  ايةا ٘  إلةةدار  اشةتػرق ٞ  اشةتجابت  ا٭ٚية

ٔ  َٚتٛشط ا٭آّا٤، عدا َتٛشط تصاب ثِ املؿرااا، َٔ َؿرا٠ يهٌ  زَة

 .ايع١ٓٝ أؾراا يهٌ اإل اب١
 ايرتٟٚ / ا٫ْدؾاع ٭شًٛب ٚؾكا اي٬ّٓب م ٓٝـ مت  ٕ ـ  ؾهةا  نُةا  ايت ةٓٝ

ًٜٞ: 
 لاي  (77) عداِٖ ٚنإ َٓدؾعٕٛ أؾراا . 
 لاي  (83) عداِٖ ٚنإ َرتٕٚٚ أؾراا. 
 لاي  (40) عدأٖ ٚنإ ايدق١ َع َٓدؾعٕٛ أؾراا. 
 لاي  (40) عدأٖ ٚنإ ايدق١ عدّ َع َرتٕٚٚ أؾراا. 

  ايدق١ َع املرتٕٚٚ املٓدؾعٕٛ ِٖ لايباذ (80) عدا عًٞ اإلبكا٤ مت. 
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 عًة٢  بٓةا٤  دبرٜبٝة١  صبُٛعاا أربع املرتٕٚٚ املٓدؾعٕٛ اي٬ّٓب مكصِٝ مت 

 .يًبثم ايتجرٜيب ظب٘ ايت ُِٝ

 قبليًا الكياع أدوات تطبيل: 

 ٚبّٓاق١ ايتث ًٝٞ ا٫اتبار يف املتُث١ً ايبثم ٭اٚاا ايكب٢ً ايتّٓبٝل مت

 :تيو مٛضٝ  ًٜٞ ٚؾُٝا ايبثم، صبُٛعاا دباْض َٔ يًتأند امل٬تو١

 مبهـازات  املـستبط  املعـسيف  لالختبـاز  باليطـبة  البخـح  زتنوعـات  جتاىظ

 :اآللي اذتاضب صياىة

 ي٬اتبةار  ايكبًٞ يًتّٓبٝل بايٓصب١ ايبثم صبُٛعاا دباْض َٔ يًتأند

ّ  ايباتثة١  قاَت اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط ايتث ًٝٞ  باشةتخدا

ٌ  أشةًٛب  ٔ  ذبًٝة ٙ  ثٓةا٢٥  ايتبةاٜ  two way ANOVA Analysis of ا٫دبةا
Variance،  املتٛشةط  سبصةاب  ٞ ٟ  ٚاإلعبةراف  اسبصةاب ِ  يًةدر اا  املعٝةار  ثة

 ار ةاا  ؾةرٚم  َتٛشةط  بني ايؿرٚم ا٫ي١ ٫اتبار ٚتيو ،"ف" ق١ُٝ تصاب

 :(2)  دٍٚ ٜٛضثٗا نُا ايتث ًٝٞ ا٫اتبار

 مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يدر اا  "ف" ٚق١ُٝ املعٝار٣ ٚاإلعبراف اسبصاب١ٝ املتٛشّٓاا ٜوٗر (2)  دٍٚ
 ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط يفاملعر ي٬اتبار ايكبًٞ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ

 )املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط( بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ

 ايتبأٜ َ در
 صبُٛع
 املربعاا

 ار اا
 اسبر١ٜ

 َتٛشط
 املربعاا

 ايد٫ي١ َصت٣ٛ ف ق١ُٝ

 ممارش١ منط
 ا٭ْع١ّٓ

0.150 1 0.150 0.071 0.790 

 0.790 0.071 0.150 1 0.150 املعريف ا٭شًٛب

 ممارش١ منط
 ا٭شًٛب *ا٭ْع١ّٓ

 املعريف
0.017 1 0.017 0.008 0.929 

   2.105 56 117.867 اشبّٓأ

    60 13829.00 ايه٢ً

ٟ  (ف) ق١ُٝ (2)  دٍٚ ٜٛض   اإلت ةا١ٝ٥  ايد٫ية١  ٚقُٝة١  (0.008) مصةاٚ

 مٛ ةد  ٫ تٝةم  ،(0.05) ≥ ا٫ية١  َصت٣ٛ عٓد إت ا٥ٝاذ ااي١ غ  ٖٚٞ (0.929)

 ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم 

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتعًةٝ  املةرمبط  املعةريف  ي٬اتبةار  ايبعةد

 منةط   بةني  يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا
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ٞ  ،(املعةريف  ا٭شةًٛب  /ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  ٔ  ٚبايتةاي  قةد  ؾةرٚض  أٟ إر ةاع  ميهة

 .املصتخد١َ ايتجرٜب١ٝ املعازباا ٫ات٬ف ذبدث

 ملهـازات  اآلدائـي  ادتاىـب  الختبـاز  باليطـبة  البخـح  زتنوعـات  جتـاىظ 

 :اآللي اذتاضب صياىة

ٞ  يًتّٓبٝةل  بايٓصةب١  ايبثم صبُٛعاا دباْض َٔ يًتأند  يبّٓاقة١  ايكبًة

ّ  ايباتثة١  قاَةت  اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ امل٬تو١  باشةتخدا

ٌ  أشةًٛب  ٔ  ذبًٝة ٙ  ثٓةا٢٥  ايتبةاٜ  two way ANOVA Analysis of ا٫دبةا
Variance،  املتٛشةط  سبصةاب  ٞ ٟ  ٚا٫عبةراف  اسبصةاب ِ  يًةدر اا  املعٝةار  ثة

 ار ةاا  ؾةرٚم  َتٛشةط  بني ايؿرٚم ا٫ي١ ٫اتبار ٚتيو ،"ف" ق١ُٝ تصاب

 :(3)  دٍٚ ٜٛضثٗا نُا املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١ بّٓاق١

 مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يدر اا  "ف" ٚق١ُٝ املعٝار٣ ٚاإلعبراف اسبصاب١ٝ املتٛشّٓاا ٜوٗر (3)  دٍٚ
 ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايكبًٞ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ

 (املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط) بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ

 ايتبأٜ َ در
 صبُٛع

 املربعاا

 ار اا

 اسبر١ٜ

 َتٛشط

 املربعاا
 ايد٫ي١ َصت٣ٛ ف ق١ُٝ

 ممارش١ منط

 ا٭ْع١ّٓ
0.067 1 0.067 0.003 0.957 

 0.957 0.003 0.067 1 0.067 املعريف ا٭شًٛب

 ممارش١ منط

 ا٭شًٛب *ا٭ْع١ّٓ

 املعريف

0.067 1 0.067 0.003 0.957 

   22.367 56 1252.533 اشبّٓأ

    60 129504.00 ايه٢ً

ٟ  (ف) ق١ُٝ (3)  دٍٚ ٜٛض   اإلت ةا١ٝ٥  ايد٫ية١  ٚقُٝة١  (0.003) مصةاٚ

 مٛ ةد  ٫ تٝةم  ،(0.05) ≥ ا٫ية١  َصت٣ٛ عٓد إت ا٥ٝاذ ااي١ غ  ٖٚٞ (0.957)

 ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم 

 ملٗةاراا  اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب

 ممارشة١  منةط ( بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ

ٞ  ،)املعةريف  ا٭شةًٛب  /ا٭ْعة١ّٓ  ٔ  ٚبايتةاي  ذبةدث  قةد  ؾةرٚض  أٟ إر ةاع  ميهة

 .املصتخد١َ ايتجرٜب١ٝ املعازباا ٫ات٬ف

 التجسيبية املعادتة مادة تطبيل: 

 :نايتايٞ املكًٛب ايتعًِ مّٓبٝل شار
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  ٌ ٙ  قبة ـ  :احملاضةر ٍ  ايّٓة٬ب  مهًٝة ِ  ب٦ٝة١  عًة٢  بايةداٛ  عةرب  املكًةٛب  ايةتعً

ٍ  ا٭شة١ً٦  ٚدبٗٝةس  ايتعًُٝةٞ،  ايؿٝدٜٛ ا٬ٍ َٔ ٚايتعًِ ايٜٛ  ظبه١  تةٛ

 .ايتعًِ ضبت٣ٛ
 نايتايٞ أ سا٤ ث٬ث١ إىل احملاضر٠ مكصِٝ مت :احملاضرٙ أثٓا٤: 

 ٍٚضبتة٣ٛ  ًَخة   عةرض  مت اقٝكة١  20 أ  ِ  ايّٓة٬ب،  عًة٢  ايةتعً

 .ايتعًِ أثٓا٤ ٚا ٗتِٗ اييت اي عٛباا تٍٛ أش٦ًتِٗ عٔ ٚاإل اب١
 30 اقٝكة١  ّ ِ  ايباتثة١  مكةٛ  ٚؾكةاذ  صبُةٛعتني،  إىل ايبثةم  عٝٓة١  بتكصةٝ

 ِ ّ  حبٝةم  يًبثةم  ايتجةرٜيب  يًت ةُٝ ٌ  مكةٛ  مبُارشة١  صبُٛعة١  نة

ٔ  إعدااٖا مت اييت ا٭ْع١ّٓ ٌ  َة ّ  ايباتثة١،  قبة ِ  ايباتثة١  ٚمكةٛ  بإرظةااٖ

 .احملاضر٠ اااٌ اسبا ١ تص  ٚمٛ ِٝٗ
 30 اقٝكة١  ّ  عًة٢  ايتهٜٛٓٝة١  ا٭شة١ً٦  بعة   بعةرض  املعًُة١  ؾٝٗةا  مكةٛ

ِ  اٖداف ذبكل َٔ ايتثكل ٜتِ حبٝم اي٬ّٓب ِ  ايةتعً  ايتػاٜة١  ٚمكةدٜ

 .إلشتجابتِٗ ٚؾكاذ ايرا ع١
  بعةد  ٙ ـ  :احملاضةر ٍ  ايٜٛة   عةرب  بايبثةم  ايّٓة٬ب  مهًٝة ِ  َٛضةٛع  تةٛ  ايةتعً

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا مبكرر ٚاملرمبط ايكااّ

 بعديًا البخح أدوات تطبيل: 

 ايبثةم  أاٚاا بتّٓبٝةل  ايباتثة١  قاَةت  ايبثةم  دبربة١  َةد٠  إْتٗةا٤  بعةد 

ٞ  ا٫اتبةار  يف املتُثًة١   صبُٛعةاا  لة٬ب  عًة٢  امل٬توة١  ٚبّٓاقة١  ايتث ةًٝ

 املعازبةةاا إل ةةرا٤ متٗٝةداذ  ايّٓةة٬ب زبُٝةةع ايةدر اا  رةةةد ٚمت ايبثةم 

 .اإلت ا١ٝ٥

 واملكرتحات والتوصيات وتفطريها البخح ىتائج 
 البخح فسوض اختباز -أواًل: 

 :األول الفسض اختباز

 تاا ؾرٚم مٛ د ٫ " :أْ٘ ع٢ً ٜٓ  ٚايا٣ يًبثم ا٭ٍٚ ايؿرض ٫اتبار

بةةني َتٛشةةّٓاا ار ةةاا لةة٬ب   (0.05) ≥ َصةةت٣ٛ عٓةةد إت ةةا١ٝ٥ ا٫يةة١

اجملُٛعاا ايتجرٜبٝة١ يف ايتّٓبٝةل ايبعةدٟ ٫اتبةار ايتث ةٌٝ املعةريف املةرمبط        

مر ةةةع اىل ا٭ثةةةر ا٭شاشةةة٢ ٫اةةةت٬ف منةةةط  مبٗةةةاراا ةةةةٝا١ْ اسباشةةة  اٯيةةةٞ 

 ."ممارش١ ا٭ْع١ّٓ ب١٦ٝ ايتعًِ املكًٛب

 يتثدٜةد  T-test "ا" ااتبةار  ايباتثة١  اشةتخدَت  ايؿةرض  ٖةاا  ٫ٚاتبةار 

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم ا٫ي١  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايتعًةٝ

 ا٭ثةر  اىل  عمر اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا املعريف ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ

 -ايتعارنٞ  املكًٛب ايتعًِ بب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٫ات٬ف ا٭شاش٢

 :(4) جبدٍٚ املٛضث١ ايٓتا٥ج إىل ايتٛةٌ مت ٚقد ،(ايتعاْٚٞ
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ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ يف ايتّٓبٝل ايبعدٟ ٫اتبار  َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم ا٫ي١ (4)  دٍٚ

ازباْ  املعريف ملٗاراا ةٝا١ْ اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٫شاش٢ ٫ات٬ف منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ 

 )ايتعاْٚٞ -ايتعارنٞ(بب١٦ٝ ايتعًِ املكًٛب 

 املتٛشط ايعدا اجملُٛع١
 ا٫عبراف
  .ا املعٝار٣

 ق١ُٝ
 "ا"

 ايد٫ي١
Sig. 

 َصت٣ٛ
 ايد٫ي١

 ا٭ْع١ّٓ ممارش١
 ايؿرا١ٜ

30 39.20 2.709 

58 6.913 
0.000 

 

 عٓد ااي١
 َصت٣ٛ
 ا٭ْع١ّٓ ممارش١ (0.05)

 ايتعا١ْٝٚ
30 34.30 2.781 

 ٜدٍ ٖٚاا ،(0.000) َصاٜٚاذ ايد٫ي١ َصت٣ٛ إٔ ايصابل ازبدٍٚ َٔ ٜٚتر 

 مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشة٢ّٓ  بةني  إت ةا٥ٝا  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عًة٢ 

 اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  املعةريف  ازباْة   ٫اتبةار  ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ

 ٞ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 ِ ٟ  عٓةد  املكًةٛب  ايةتعً  ار ةاا  َتٛشةط  إٔ ٚتٝةم  ،(α ≤ 0.05) ايد٫ية١  َصةتٛ

ٔ  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  ٕ  ايةاٜ  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٜصةتخدَٛ

 اجملُٛعة١  لة٬ب  َٚتٛشةط  (39.20) َصةاٜٚأّ  ايبعةد٣  يًتّٓبٝةل  ايتعاْٚٝة١ 

ٔ  ايتجرٜبٝة١  ٕ  ايةاٜ  يًتّٓبٝةل  ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٜصةتخدَٛ

ٍ  ؾٗةاا  ،(34.30) َصةاٜٚاذ  ايبعد٣  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  مؿةٛم  عًة٢  ٜةد

 عة١ اجملُٛ لة٬ب  عًة٢  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارش١ منط ٜصتخدَٕٛ ايأٜ

 ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايؿراٜة١  ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٜصتخدَٕٛ ايأٜ ايتجرٜب١ٝ

 مما اٯيٞ، اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ايتث ٌٝ ٫اتبار ايبعد٣

ٕ  ايأٜ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١ ل٬ب يد٣ ذبصٔ تدٚث إىل ٜع   ٜصةتخدَٛ

ٌ  ؾة٢  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط   مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ايتث ةٝ

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ

 ايؿةرض  ٚقبٍٛ ا٭ٍٚ اإلت ا٥ٞ ايؿرض رؾ  ٜتِ ايصابك١ ايٓتا٥ج َٚٔ

 َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د " أْ٘ ع٢ً ٜٓ  اياٟ ايبدٌٜ

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05) ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتعًةٝ  ايبعةد

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  املعةريف  ازباْة   ٫اتبةار   ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 منط ي امن املكًٛب ايتعًِ بب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٫ات٬ف ا٫شاش٢

 ."ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ ممارش١

 :الجاىي الفسض اختباز

٘  عًة٢  ٜٓ  ٚايا٣ يًبثم ايثاْٞ ايؿرض ٫اتبار  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد  " :أْة

 مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05) َصت٣ٛ عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١

 ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ

 /َرتٜٚني( املعريف ا٭شًٛب ٫ات٬ف ا٭شاش٢ ا٭ثر اىل مر ع اٯيٞ اسباش 

 ." (َٓدؾعني
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ايبعدٟ ٫اتبار ازباْ  املعريف ملٗاراا َتٛشّٓاا ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ يف ايتّٓبٝل  (2)ظهٌ 

 ةٝا١ْ اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٫شاش٢ ٫ات٬ف منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ بب١٦ٝ ايتعًِ املكًٛب

 ا٫ي١ يتثدٜد T-test "ا" ااتبار ايباتم اشتخدّ ايؿرض ٖاا ٫ٚاتبار

 ٟايبعد ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْة   ٫اتبةار   اىل مر ةع  اٯية

 مت ٚقةد  ،)َٓةدؾعني  /َرتٜٚةني ( املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر 

 :(5) جبدٍٚ املٛضث١ ايٓتا٥ج إىل ايتٛةٌ

 ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم ا٫ي١ (5)  دٍٚ
 ا٭شًٛب ٫ات٬ف ا٭شاش٢ ا٭ثر اىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ازباْ 

 )َٓدؾعني /َرتٜٚني(املعريف

 املتٛشط ايعدا اجملُٛع١
 ا٫عبراف
 املعٝار٣

  .ا
 ق١ُٝ

 "ا"
 ايد٫ي١
Sig. 

 َصت٣ٛ
 ايد٫ي١

 2.889 39.00 30 َرتٜٚني

58 5.975 
0.000 

 

 عٓد ااي١
 َصت٣ٛ
(0.05) 

 2.945 34.50 30 َٓدؾعني

 ٜدٍ ٖٚاا ،(0.000) َصاٜٚاذ ايد٫ي١ َصت٣ٛ إٔ ايصابل ازبدٍٚ َٔ ٜٚتر 

 مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشة٢ّٓ  بةني  إت ةا٥ٝا  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عًة٢ 

 اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  املعةريف  ازباْة   ٫اتبةار  ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ

 ٞ ٟ  عٓةد  املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية  َصةتٛ

 ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةط  إٔ ٚتٝةم  ،(α ≤ 0.05) ايد٫ي١
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 َٚتٛشةط  (39.00) َصةاٜٚأّ  ايبعةد٣  يًتّٓبٝةل  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شةًٛب  تٟٚ

 ايبعد٣ يًتّٓبٝل املٓدؾعٝني املعريف ا٭شًٛب تٟٚ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١ ل٬ب

ٍ  ؾٗةاا  ،(34.50) َصةاٜٚاذ   تٟٚ ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  مؿةٛم  عًة٢  ٜةد

 ا٭شةًٛب  تٟٚ ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  عًة٢  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شةًٛب 

ٌ  ٫اتبةار  ايبعةد٣  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  املٓةدؾعٝني  املعةريف   املةرمبط  املعةريف  ايتث ةٝ

ٔ  تةدٚث  إىل ٜعة   ممةا  اٯيةٞ،  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا   لة٬ب  يةد٣  ذبصة

ٌ  ؾة٢  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شةًٛب  تٟٚ ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١   املعةريف  ايتث ةٝ

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط

 ع٢ً ٜٓ  اياٟ ايثاْٞ اإلت ا٥ٞ ايؿرض قبٍٛ ٜتِ ايصابك١ ايٓتا٥ج َٚٔ

 َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ د " أْ٘

 املعةريف  ازباْة   ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗاراا املرمبط  ٫اةت٬ف  ا٭شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 ."املرتٜٚني املعريف ا٭شًٛب ي امن )َٓدؾعني /َرتٜٚني( املعريف ا٭شًٛب

 
َتٛشّٓاا ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ ؾ٢ يف ايتّٓبٝل ايبعدٟ ٫اتبار ازباْ  املعريف  (3)ظهٌ 

 /َرتٜٚني(املرمبط مبٗاراا ةٝا١ْ اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٭شاش٢ ٫ات٬ف ا٭شًٛب املعريف 
 )َٓدؾعني

 :الجالح الفسض اختباز

٘  عًة٢  ٜةٓ   ٚايةا٣  يًبثةم  ايثايةم  ايؿرض ٫اتبار  ؾةرٚم   ةد مٛ ٫ " :أْة

 لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتعًةٝ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ي٬اتبةار  ايبعةد
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 ممارشة١  منةط   بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ

 ." (املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ

ّ  ايؿةرض  ٖةاا  ٫ٚاتبةار  ٌ  أشةًٛب  ايباتةم  اشةتخد ٔ  ذبًٝة  ثٓةا٢٥  ايتبةاٜ

 ٙ  املتٛشةط  سبصةاب  ،two way ANOVA Analysis of Variance ا٫دبةا

 ٫اتبار ٚتيو ،"ف" ق١ُٝ تصاب ثِ يًدر اا املعٝارٟ ٚا٫عبراف اسبصابٞ

 :(6)  دٍٚ ٜٛضثٗا نُا ا٫اتبار ار اا ؾرٚم َتٛشط بني ايؿرٚم ا٫ي١

 يف اي٬ّٓب يدر اا  "ف" ٚق١ُٝ املعٝار٣ ٚاإلعبراف اسبصاب١ٝ املتٛشّٓاا ٜوٗر (6) رقِ  دٍٚ
 ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمبط املعريف ي٬اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل

 )املعريف ا٭شًٛب / ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط( بني يًتؿاعٌ

 صبُٛع ايتبأٜ َ در
 املربعاا

 ار اا
 اسبر١ٜ

 َتٛشط
 ايد٫ي١ َصت٣ٛ ف ق١ُٝ املربعاا

 ممارش١ منط
 0.000 151.718 360.150 1 360.150 ا٭ْع١ّٓ

 0.000 127.959 303.750 1 303.750 املعريف ا٭شًٛب
 ممارش١ منط

 * ا٭ْع١ّٓ
 املعريف ا٭شًٛب

0.417 1 0.417 0.176 0.677 

   2.374 56 132.933 اشبّٓأ

    60 81831.00 ايه٢ً

ٟ  (ف) ق١ُٝ (6)  دٍٚ ٜٛض   اإلت ةا١ٝ٥  ايد٫ية١  ٚقُٝة١  (0.176) مصةاٚ

 قبٍٛ ٜتِ ٚبايو ،(0.05) ا٫ي١ َصت٣ٛ عٓد إت ا٥ٝاذ ااي١ غ  ٖٚٞ (0.677)

٘  عًة٢  ٜةٓ   ايةا٣  ايثايةم  ايؿرض  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد  ٫ " أْة

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد   يف ايتعًةٝ

ٟ  ايتّٓبٝةل  ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ي٬اتبةار  ايبعةد  اٯية

ٞ  ا٭ثةر  إىل مر ةع  ٌ  ا٭شاشة  ا٭شةًٛب  /ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط ( بةني  يًتؿاعة

 ." (املعريف

 :السابع الفسض اختباز

٘  عًة٢  ٜةٓ   ٚايةا٣  يًبثةم  ايرابةع  ايؿةرض  ٫اتبار  ؾةرٚم  مٛ ةد  ٫ " :أْة

 لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ٟ  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايتعًةٝ ٞ  ازباْة   ٫اتبةار  ايبعةد  ملٗةاراا  اٯاا٥ة

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ   ممارشة١  منةط  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 ."املكًٛب ايتعًِ بب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ

 ا٫ي١ يتثدٜد T-test "ا" ااتبار ايباتم اشتخدّ ايؿرض ٖاا ٫ٚاتبار

 ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم

ٞ  ازباْة   ٫اتبةار  ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  اٯاا٥ة  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

ِ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢   مت ٚقةد  املكًةٛب،  ايةتعً

 :(7) جبدٍٚ املٛضث١ ايٓتا٥ج إىل ايتٛةٌ
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ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ ؾ٢ ايتّٓبٝل ايبعدٟ ٫اتبار ار اا  َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم ا٫ي١ (7)  دٍٚ

ازباْ  اٯاا٥ٞ ملٗاراا ةٝا١ْ اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٫شاش٢ ٫ات٬ف منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ 

 بب١٦ٝ ايتعًِ املكًٛب

 املتٛشط ايعدا اجملُٛع١
 ا٫عبراف
 املعٝار٣

  .ا
 ق١ُٝ

 "ا"
 ايد٫ي١
Sig. 

 َصت٣ٛ
 ايد٫ي١

 ا٭ْع١ّٓ ممارش١
 ايؿرا١ٜ

30 221.33 12.818 
58 7.455 0.000 

 عٓد ااي١
 َصت٣ٛ
 ا٭ْع١ّٓ ممارش١ (0.05)

 8.047 200.73 30 ايتعا١ْٝٚ

 ٜدٍ ٖٚاا ،(0.000) َصاٜٚاذ ايد٫ي١ َصت٣ٛ إٔ ايصابل ازبدٍٚ َٔ ٜٚتر 

 مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشة٢ّٓ  بةني  إت ةا٥ٝا  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عًة٢ 

 اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ

 ٞ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 ِ ٟ  عٓةد  املكًةٛب  ايةتعً  ار ةاا  َتٛشةط  إٔ ٚتٝةم  ،(α ≤ 0.05) ايد٫ية١  َصةتٛ

ٔ  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  ٕ  ايةاٜ  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٜصةتخدَٛ

 اجملُٛعة١  لة٬ب  َٚتٛشةط  (221.33) َصةاٜٚأّ  ايبعةد٣  يًتّٓبٝةل  ايتعاْٚٝة١ 

ٔ  ايتجرٜبٝة١  ٕ  ايةاٜ  يًتّٓبٝةل  ايؿراٜة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٜصةتخدَٛ

 ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  مؿةٛم  ع٢ً ٜدٍ ؾٗاا ،(200.73) َصاٜٚاذ ايبعد٣

 اجملُٛعة١  لة٬ب  عًة٢  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارش١ منط ٜصتخدَٕٛ ايأٜ

 ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايؿراٜة١  ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٜصتخدَٕٛ ٔاياٜ ايتجرٜب١ٝ

ٟ  اٯاا٤ ٬َتوة١  يبّٓاقة١  ايبعةد٣   اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املرمبّٓة١  املٗةار

ٔ  تدٚث إىل ٜع  مما اٯيٞ، ٔ  ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  يةد٣  ذبصة  ايةاٜ

 ٕ  اٯاا٤ ٬َتوة١  بّٓاقة١  ؾة٢  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٜصةتخدَٛ

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ املٗارٟ

 ايؿرض ٚقبٍٛ ايرابع اإلت ا٥ٞ ايؿرض رؾ  ٜتِ ايصابك١ ايٓتا٥ج َٚٔ

 َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ي١ تاا ؾرٚم مٛ د " أْ٘ ع٢ً ٜٓ  اياٟ ايبدٌٜ

ٟ  ايتّٓبٝةل  ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05)  ايبعةد

ٞ  ازباْة   ٫اتبةار  ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  اٯاا٥ة  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 منط ي امن املكًٛب ايتعًِ بب١٦ٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط ٫ات٬ف ا٫شاش٢

 ."ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ ممارش١

 :ارتامظ الفسض اختباز

٘  عًة٢  ٜةٓ   ٚايةا٣  يًبثةم  اشبةاَض  ايؿةرض  ٫اتبار  ؾةرٚم  مٛ ةد  " :أْة

 لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  ٟ  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايتعًةٝ ٞ  ازباْة   ٫اتبةار  ايبعةد  ملٗةاراا  اٯاا٥ة

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ   املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٭شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 ." (َٓدؾعني /َرتٜٚني(
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٫اتبار َٗاراا ةٝا١ْ َتٛشّٓاا ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ ؾ٢ ايتّٓبٝل ايبعدٟ  (4)ظهٌ 

 اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٫شاش٢ ٫ات٬ف منط ممارش١ ا٭ْع١ّٓ بب١٦ٝ ايتعًِ املكًٛب

 ا٫ي١ يتثدٜد T-test "ا" ااتبار ايباتم اشتخدّ ايؿرض ٖاا ٫ٚاتبار

 ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  ٞاٯاا٥ة  ازباْة   ٫اتبةار   ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 إىل ايتٛةٌ مت ٚقد ،)َٓدؾعني /َرتٜٚني( املعريف ا٭شًٛب ٫ات٬ف ا٫شاش٢

 :(8) جبدٍٚ املٛضث١ ايٓتا٥ج

 ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني ايؿرٚم ا٫ي١ (8)  دٍٚ
 ا٭شًٛب ٫ات٬ف ا٭شاش٢ ا٭ثر اىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ازباْ 

 )َٓدؾعني /َرتٜٚني( املعريف

 املتٛشط ايعدا اجملُٛع١
 ا٫عبراف
  .ا املعٝار٣

 ق١ُٝ
 "ا"

 ايد٫ي١
Sig. 

 َصت٣ٛ
 ايد٫ي١

 14.547 219.37 30 َرتٜٚني
58 5.228 

0.000 
 

 عٓد ااي١
 َصت٣ٛ
 9.657 202.70 30 َٓدؾعني (0.05)

 ٜدٍ ٖٚاا ،(0.000) َصاٜٚاذ ايد٫ي١ َصت٣ٛ إٔ ايصابل ازبدٍٚ َٔ ٜٚتر 

 مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشة٢ّٓ  بةني  إت ةا٥ٝا  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عًة٢ 

 اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل ؾ٢ ايتعًِٝ

 ٞ ٟ  عٓةد  املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية  َصةتٛ

 ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةط  إٔ ٚتٝةم  ،(α ≤ 0.05) ايد٫ي١
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 َٚتٛشةط  (219.37) َصةاٜٚأّ  ايبعةد٣  يًتّٓبٝةل  املرتٜٚني املعريف ا٭شًٛب تٟٚ

 ايبعد٣ يًتّٓبٝل املٓدؾعٝني املعريف ا٭شًٛب تٟٚ ايتجرٜب١ٝ اجملُٛع١ ل٬ب

ٍ  ؾٗةاا  ،(202.70) َصةاٜٚاذ   تٟٚ ايتجرٜبٝة١  عة١ اجملُٛ لة٬ب  مؿةٛم  عًة٢  ٜةد

 ا٭شةًٛب  تٟٚ ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب  عًة٢  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شةًٛب 

ٟ  اٯاا٤ ٬َتوة١  يبّٓاقة١  ايبعةد٣  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  املٓةدؾعٝني  املعةريف   املٗةار

ٔ  تةدٚث  إىل ٜعة   ممةا  اٯيةٞ،  اسباشة   ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ  يةد٣  ذبصة

 بّٓاقة١  ؾة٢  املرتٜٚةني  املعةريف  ا٭شةًٛب  تٟٚ ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعة١  لة٬ب 

 .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ مبٗاراا املرمب١ّٓ املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١

ٍ  ٜتِ ايصابك١ ايٓتا٥ج َٚٔ ٞ  ايؿةرض  قبةٛ ٟ  اشبةاَض  اإلت ةا٥  ٜةٓ   ايةا

٘  عًة٢   بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد  " أْة

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  ٟ  ايتّٓبٝةل  ؾة٢  ايتعًةٝ  ٫اتبةار  ايبعةد

ٞ  ازباْة   ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  ملٗةاراا  اٯاا٥ة  ا٭شاشة٢  ا٭ثةر  اىل مر ةع  اٯية

 املعةريف  ا٭شةًٛب  ي ةامن  )َٓةدؾعني  /َرتٜٚةني ( املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف 

 ."املرتٜٚني

 
َتٛشّٓاا ار اا ل٬ب مهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ ؾ٢ ايتّٓبٝل ايبعدٟ ٫اتبار ازباْ  اٯاا٥ٞ ملٗاراا  (5)ظهٌ 

 )َٓدؾعني /َرتٜٚني(ةٝا١ْ اسباش  اٯيٞ مر ع اىل ا٭ثر ا٭شاش٢ ٫ات٬ف ا٭شًٛب املعريف 

 :الطادع الفسض اختباز

٘  عًة٢  ٜةٓ   ٚايا٣ يًبثم ايصااط ايؿرض ٫اتبار  ؾةرٚم  مٛ ةد  ٫" :أْة

 لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) ≥ َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا

 ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا
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ٞ  اسباشة   ٞ  ا٭ثةر  إىل مر ةع  اٯية ٌ  ا٭شاشة  ممارشة١  منةط   بةني  يًتؿاعة

 ." (املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ

ّ  ايؿةرض  ٖةاا  ٫ٚاتبةار  ٌ  أشةًٛب  ايباتةم  اشةتخد ٔ  ذبًٝة  ثٓةا٢٥  ايتبةاٜ

 ٙ  املتٛشةط  سبصةاب  ،two way ANOVA Analysis of Variance ا٫دبةا

 ٫اتبار ٚتيو ،"ف" ق١ُٝ تصاب ثِ يًدر اا املعٝارٟ ٚا٫عبراف اسبصابٞ

 نُا املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١ بّٓاق١ ار اا ؾرٚم َتٛشط بني ايؿرٚم ا٫ي١

 :(9)  دٍٚ ٜٛضثٗا

 يف اي٬ّٓب يدر اا  "ف" ٚق١ُٝ املعٝار٣ ٚاإلعبراف اسبصاب١ٝ املتٛشّٓاا ٜوٗر (9) رقِ  دٍٚ
 ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل مر ع اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل

 )املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط( بني يًتؿاعٌ

 صبُٛع ايتبأٜ َ در
 املربعاا

 ار اا
 اسبر١ٜ

 َتٛشط
 َصت٣ٛ ف ق١ُٝ املربعاا

 ايد٫ي١
 ممارش١ منط

 0.000 179.777 6365.400 1 6365.400 ا٭ْع١ّٓ

 0.000 117.679 4166.667 1 4166.667 املعريف ا٭شًٛب
 ممارش١ منط

 *ا٭ْع١ّٓ
 املعريف ا٭شًٛب

3.356 1 3.356 0.926 0.421 

   5.407 56 1982.800 اشبّٓأ
    60 2685112.00 ايه٢ً

ٟ  (ف) ق١ُٝ (9)  دٍٚ ٜٛض   اإلت ةا١ٝ٥  ايد٫ية١  ٚقُٝة١  (0.926) مصةاٚ

 قبٍٛ ٜتِ ٚبايو ،(0.05)  ا٫ي١ َصت٣ٛ عٓد إت ا٥ٝاذ ااي١ غ  ٖٚٞ (0.421)

 إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  مٛ ةد  ٫ " أْ٘ ع٢ً ٜٓ  ايا٣ ايصااط ايؿرض

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05َصةت٣ٛ  عٓةد   يف ايتعًةٝ

 مر ةع  اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ ايتّٓبٝل

 " (املعريف ا٭شًٛب /ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط( بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل

 اليتائج تفطري -ثاىيًا: 

 ممازضة منط الختالف واملعسيف املهازي للجاىب باليطبة اليتائج تفطري

 :املكلوب التعله ببيئة (التعاوىية /الفسدية) األىػطة

 َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ٛا إىل ايبثم ْتا٥ج مٛةًت

ٟ  ايتّٓبٝةل  ؾ٢ ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05)  ايبعةد

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا اٯاا٥ٞ ٚازباْ  املعريف ازباْ  ٫اتبار  مر ةع  اٯية

ِ  بب٦ٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ٫اةت٬ف  ا٫شاشة٢  ا٭ثةر  اىل  املكًةٛب  ايةتعً

ٔ  ايتعاْٚٝة١،  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منط ي امن  ايصةابك١  ايٓتٝجة١  مؿصة   ٚميهة

 :نايتايٞ
  ب٦ٝة١  عةرب  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  ِ  ايؿرةة١  أماتةت  املكًةٛب  ايةتعً

 إىل إضةاؾ١  اٯاةرٜٔ،   آرا٤ ٚاترتاّ ايٓور ٚ ٗاا ٚمبااٍ يًتعإٚ ي٬ًّٓب
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ٔ  ايتثكةل  إىل ايّٓة٬ب  مكٛا اجملُٛعاا بني ذبدث اييت املٓاؾص١  ةةث١  َة

 ِ ٌ  إ ابةامٗ ٌ  َصةتُر  بعةه ٔ  ٜسٜةد  ممةا  اي٬زَة١  ايتعةد٬ٜا  ٚعُة  مُٓٝة١  َة

 .يدِٜٗ ٚاملٗارٟ املعريف بعكٝٗا اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا
  ِ ِ  ةةػ ٠  صبُٛعة١  يف ايت٬َٝةا  مكصةٝ ٌ  ٚأاٚار َصة٦ٛيٝاا  ٚ ةٛا  تةت  يهة

ٌ  ممةا  صبُٛعتة٘،  دباٙ لاي  ٌ   عة ّ  لاية   نة ٍ  بةدٚر  ٜكةٛ ٞ  ؾعةا  ٚإػبةاب

 ٚاملٗارٟ املعريف بعكٝٗا اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف شاعد مما

 .يدِٜٗ
  ب٦ٝة١  عةرب  ايتعاْٚٝة١  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  عًُةت  ِ  إثةار٠  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً

ٛ  ٚايتعةٜٛل  ااؾعٝة١  ٞ  ايةتعًِ،  عبة  انتصةاب  عًة٢  ايّٓة٬ب  شةاعدا  ٚبةاٯم

 .املًّٓٛب١ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا
   شةٗٛي١  إىل املكًةٛب  ايتعًِ ب١٦ٝ م ُِٝ مس  ٍ  يًُثتة٣ٛ  ايّٓة٬ب  ٚةةٛ

ٔ  مسٜةد  ايةيت  اإلثرا١ٝ٥ امل اار ٚمٛاؾر ٚا٭ْع١ّٓ،  ٖٚةاا  ايّٓة٬ب،  اةرباا  َة

ٟ  املعةريف  ازباْة   انتصةاب  زٜاا٠ ع٢ً ٜصاعد  َٗةاراا  يف يًت٬َٝةا  ٚاملٗةار

  .اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ

 ،(7 ،201) اهلل ؾةت   َٓةدٚر  اراشة١  اراشة١  َةع  اسبةايٞ،  ايبثةم  ْتةا٥ج  ٚمؿل

ٟ  ٚاراش١ ٌ  ٚاراشة١  ؛(2017) ايدٚشةر  إىل مٛةةًت  ايةيت  (2016) اهلل ازبةار  أَة

 اراشةة١ ْتةةا٥ج َةةع ربتًةةـ تةةني يف  ايتعاْٚٝةة١؛ ا٭ْعةة١ّٓ مؿةةٛم

 ٔ  (Chen & Emity, 2011) ٚإميةيت  ظةني  ٚاراشة١   (Stephen, 2012)شةتٝؿ

 تةني  يف ايتعاْٚٝة١،  با٭ْعة١ّٓ  َكار١ْ ايؿرا١ٜ ا٭ْع١ّٓ مؿٛم أظٗرا ٚاييت

 ؛(Chang, 2014) ظةاْج  ٚاراشة١  ،(2015) ايصةعٝد  ٖٜٛةدا  اراشة١  مٛةةًت 

ّ  إىل مٛةًت اييت (2010)  اا عس٠ ٚاراش١  إت ةا١ٝ٥  ااية١  ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عةد

 .ٚايتعا١ْٝٚ ايؿرا١ٜ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ منّٓٞ بني

 األضـلوب  الخـتالف  واملعـسيف  املهـازي  للجاىـب  باليطـبة  اليتـائج  تفطـري 

 :(امليدفعني /املرتويني) املعسيف

 َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ٛا إىل ايبثم ْتا٥ج مٛةًت

ِ  مهٓٛيٛ ٝةا  لة٬ب  ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05) ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتعًةٝ  ايبعةد

ٞ  اسباشة   ةةٝا١ْ  مبٗةاراا  املةرمبط  املعةريف  ازباْة   ٫اتبةار   اىل مر ةع  اٯية

 ي ةامن  )َٓةدؾعني  /َرتٜٚةني ( املعةريف  ا٭شةًٛب  ٫اةت٬ف  ا٭شاشة٢  ا٭ثةر 

  :نايتايٞ ايصابك١ ايٓتٝج١ مؿص  ٚميهٔ املرتٜٚني، املعريف ا٭شًٛب
ٌ  ع٢ً املكدر٠ يدِٜٗ املرتٜٚني املعريف ا٭شًٛب تٟٚ اي٬ّٓب إٔ  َةع  ايتعاَة

ٌ  خب ا٥  املتٓٛع١ ايتعًِ َ اار ٔ  نة ٔ  نُةا  ٚاملٓةدؾعني  املرتٜٚةني  َة  أْٗة

 ا٭شًٛب تٟٚ اي٬ّٓب عٔ املعريف أشًٛبِٗ معدٌٜ يف ايؿا٥ك١ باملر١ْٚ ٜتصُٔ

ٔ  املٓةدؾعني  املعةريف  ِ  ٜتةأثر  ٚايةاٜ ٞ  أاا٥ٗة ٕ  َةا  إتا ايتعًُٝة ِ  َ ةدر  نةا  ايةتعً
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 ّ ّ  ٫ املصةتخد ِ  َةع  ٜةت٤٬ ٔ  املعةريف  أشةًٛبٗ ٕ  ٚايةاٜ  إتا بايػة١  ةةعٛب١  ػبةدٚ

 ٕ ِ  َٛضةٛع  نةا ٔ  ايةتعً ٕ  ٚنةايو  بايتؿاةةٌٝ،  ٦ًَٝة١  َعًَٛةاا  ٜترةُ  ؾةإ

ٍ  تٟٚ اي٬ّٓب ٔ  املرتٜٚةني  املعةريف  اجملةا ِ  ٜتثصة  ايةيت  اجملُٛعةاا  ٚشةط  أاا٥ٗة

 ؾٛ ٛاِٖ املٓدؾعني املعريف اجملاٍ تٟٚ ي٬ًّٓب ٜتٛؾر َامل ٖٚٛ إيٝٗا ٜٓتُٕٛ

 .ز٥٬َِٗ َٔ أقٌ ب ٛر٠ ٜ٪إٚ  عًِٗ املٗاراا ٚأاا٥ِٗ صبُٛعاا يف

ٞ  ايبثةم  ْتةا٥ج  ٚمتؿةل  ٍ  اراشة١  َةع  اسبةاي ٞ  لة٬  ٚاراشة١  (2011) نةابً

 َصةت٣ٛ  عٓد إت ا١ٝ٥ ا٫ي١ تاا ؾرٚم ٚ ٛا إىل مٛةًت اييت اياٖيب مسر

ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  ار ةاا  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05)  ايبعةد

ٞ  ي٬اتبةار  ٟ ( املعةريف  ا٭شةًٛب  ااةت٬ف  إىل ٜر ةع  ايتث ةًٝ  )َٓةدؾع  -َةرتٚ

 (0املرتٜٚني( صبُٛع١ ي امن

 إىل مٛةةًت  ايةيت  (2009) نصةاب  راْٝةا  اراشة١  ْتةا٥ج  َةع  ربتًـ تني يف

 ّ  َتٛشةّٓاا  بةني  (0.05) َصةت٣ٛ  عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عةد

ٟ  ايتّٓبٝةل  يف ايتجرٜبٝة١  اجملُٛعةاا  ار ةاا  ٞ  ي٬اتبةار  ايبعةد  ايتث ةًٝ

ٟ   املعريف ا٭شًٛب اات٬ف إىل ٜر ع املٗارٟ اٯاا٤ ٬َتو١ ٚبّٓاق١  -َةرتٚ

 (0َٓدؾع

 منـط   بـني  للتفاعـل  واملعـسيف  املهـازي  للجاىـب  باليطـبة  اليتـائج  تفطـري 

 واألضـلوب  املكلـوب  الـتعله  ببيئـة  )التعاوىيـة  /الفسديـة ( األىػـطة  ممازضـة 

 :(امليدفعني /املرتويني) املعسيف

ّ  إىل ايبثةم  ْتةا٥ج  مٛةةًت   عٓةد  إت ةا١ٝ٥  ا٫ية١  تاا ؾةرٚم  ٚ ةٛا  عةد

 ايتّٓبٝل يف ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب ار اا َتٛشّٓاا بني (0.05) ≥ َصت٣ٛ

ٞ  اسباش  ةٝا١ْ ملٗاراا ٚاٯاا٥ٞ املعريف ازباْ  ٫اتبار ايبعدٟ  مر ةع  اٯية

 ،)املعةريف  ا٭شةًٛب  /ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منط( بني يًتؿاعٌ ا٭شاشٞ ا٭ثر إىل

 :نايتايٞ ايصابك١ ايٓتٝج١ مؿص  ٚميهٔ
٘  َةا  ِ  ب٦ٝة١  أماتتة  ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  ااةت٬ف  َةع  املكًةٛب  ايةتعً

 ايةةتثهِ يف ٚاملٓةةدؾعني ملرتٜٚةةنيا شةةٛا٤ يًّٓةة٬ب )ايتعاْٚٝةة١ / ايؿراٜةة١(

ِ  ب٦ٝة١  يف ٚاملعارن١ ٛ  ايةتعً ِ  يف ايّٓة٬ب  شةاعد  َةا  ٖٚة ٌ  ايةتعً ٍ  بعةه  يف ؾعةا

 ااؾعٝة١  يسٜةاا٠  أا٣ ممةا  ٚاٖتُاَةامِٗ،  ٚرغبامِٗ ٚاشتعدااامِٗ اربامِٗ ض٤ٛ

٘  َةا  ٖٚاٙ ايتعًِ، أْع١ّٓ يف ٚايهثٝؿ١ ايؿعاي١ املعارن١ عبٛ اي٬ّٓب  أندمة

 Informationاملعًَٛةةاا َعازبةة١ نٓورٜةة١ ايةةتعًِ ْورٜةةاا َةةٔ عدٜةةد

Processing Theory   ايصةُاا  ْٚورٜة١ Attribution   ايداؾعٝة١  ْٚورٜة١ 

Motivation Theory إٔ عًة٢  أندا ٚاييت  ِ ِ  يف ايّٓة٬ب  ذبهة  شةٛف  ايةتعً

 يف يًٓجا  املتعًُني مٛقعاا ٚأٜراذ ايتعًِ ملٛضٛع ٚاملٛا١ُ٥ ايداؾع١ٝ َٔ ٜسٜد

 ايتعًِ أْع١ّٓ يف املعارن١ َٔ َسٜد ٚبايتايٞ املختًؿ١ ايتعًِ ْٛامج ذبكٝل
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 ٛ ٌ  ٚمنة ٞ  ايتث ةٝ ِ  إٔ عًة٢  شةاعد  ٖٚةاا  املٗةاراا،  ٚانتصةاب  ايدراشة  ٜةتعً

ِ  ب٦ٝة١  يف ا٭ْعة١ّٓ  ممارشة١  منةط  بةاات٬ف  ؾعاية١  ب ةٛر٠  ايّٓة٬ب   ايةتعً

 .َٓدؾعني أٚ َرتٜٚني شٛا٤ املعرؾ١ٝ أشايٝبِٗ ٚاات٬ف املكًٛب

 البخح توصيات -ثالجًا: 

ٌ  َةا  عًة٢  بٓةا٤  ٘  مٛةة ٞ  ايبثةم  إيٝة ٔ  اسبةاي ٕ  ْتةا٥ج،  َة ٞ  ايبثةم  ؾةإ  اسبةاي

 :باٯمٞ ٜٛةٞ

  يف ايتٓةٛع  نٝؿٝة١  عًة٢  ايتةدرٜض  ٦ٖٝة١  ٭عرةا٤  مدرٜبٝة١  اٚراا عكةد 

ٙ  ٚمٛظٝؿِٗ احملاضراا، اااٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١  ا٭ْعة١ّٓ  هلةا

ّ  عٓةد  ِ  ب٦ٝة١  ٚأُٖٗةا  املختًؿة١  ايتهٓٛيٛ ٝة١  املصةتثدثاا  اشةتخدا  ايةتعً

 .املكًٛب
 مّٓبٝةل  َةع  ٜتٓاشة   مبةا  اي٬ز١َ ا٭اٚاا بتٛؾ  ايتعًِ ب١٦ٝ مٓوِٝ إعاا٠ 

 .ايتعا١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ
 إٕ ايتةدرٜض  يف ايتكًٝدٜة١  ايّٓرم عٔ ا٫بتعاا  ٔ ّ  يف ٚايتٓةٛع  أَهة  اشةتخدا

 .املكًٛب ايتعًِ اشرتامٝج١ٝ َثٌ اسبدٜث١، ا٫شرتامٝجٝاا
  منةات   أتةد  مبٓة٢  ِ ٞ  ايت ةُٝ ِ  عٓةد  ايتعًُٝة ِ  ب٦ٝة١  م ةُٝ  املكًةٛب،  ايةتعً

ٙ  معةدا  ٜٚصةُ    اإلْتةا   يؿرٜةل  املٓاشة   ايُٓةٛت   بااتٝةار  ايُٓةات   ٖةا

 .املتٛؾر٠ ٚيإلَهاْٝاا

 البخح مكرتحات -زابعًا: 

 :ايتاي١ٝ ايبثٛث إ را٤ اسبايٞ ايبثم ٜكرت 
  أثةر  ٌ ِ  ب٦ٝة١  يف احملتة٣ٛ  عةرض  منةط  بةني  ايتؿاعة  ٚايصةع١  املكًةٛب  ايةتعً

ّ  َٗةاراا  مُٓٝة١  ع٢ً ايعك١ًٝ ٞ  ايٛاقةع  برصبٝةاا  إْتةا   اشةتخدا  اإلؾرتاضة

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣
 ُِٝ َٗةاراا  م١ُٝٓ يف ٚأثرٖا املكًٛب ايتعًِ ع٢ً قا١ُ٥ مع١ًُٝٝ ب١٦ٝ م 

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ ايربصب١ برْاَج اشتخداّ
  عًة٢  قا٥ُة١  معاْٚٝة١  معًُٝٝة١  ب٦ٝة١  ؾاعًٝة١  ِ  مُٓٝة١  عًة٢  املكًةٛب  ايةتعً

 .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ املعرؾ١ إاار٠ َٗاراا

 املساجع قائنة 

 العسبية املساجع -أواًل: 

 ا٫دباٙ م١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ بع  ؾعاي١ٝ .(2008) عبدايرمحٔ ةابر إبراِٖٝ -
 َٔ نٌ ع٢ً ٚأثرٖا املعُار١ٜ اي ٓاع١ٝ ايثا١ْٜٛ املدرش١ ل٬ب يد٣ املٛال١ٓ مرب١ٝ عبٛ
 .(4) 14 .تًٛإ  اَع١-ايرتب١ٝ ن١ًٝ صب١ً .ايدراشٞ ٚايتث ٌٝ ايع١ًُٝ املٗاراا م١ُٝٓ
 .أنتٛبر
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 منط اات٬ف أثر .(2011) ايعسٜس عبد عاَر اسبُٝد عبد ضبُٛا، ضبُد ٜٛشـ ابراِٖٝ -
 اشبسف معهٌٝ َٗاراا م١ُٝٓ ع٢ً اإليهرت١ْٝٚ ا٭ْع١ّٓ مٛ ٝ٘ ٚأشًٛب ا٫يرت٢ْٚ ايتؿاعٌ
 ايدٚىل – ايصااط ايعرب٢) ايص٣ٛٓ امل٪متر .ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ ل٬ب يد٣ ازبُاي١ٝ ٚايكِٝ
 َتًّٓباا ض٤ٛ ؾ٢ ايعرب٢ ٚايٛلٔ َ ر ؾ٢ ايٓٛع٢ ايعاىل ايتعًِ براَج مّٜٓٛر (ايثايم
 .2011 أبرٌٜ 14-13 ايؿرت٠ ؾ٢ ،املعرؾ١ ع ر

 ٚايتعًِ اإليهرتْٚٞ ايتعًِ َٔ نٌ إشتخداّ أثر .(2010)  عبداملٓعِ بدر ؾِٗٝ أمحد -
 ايتعًِ َعاٜ  ض٤ٛ يف املصاعد املعًِ يد٣ ايهُبٝٛمر أ ٗس٠ ةٝا١ْ َٗار٠ م١ُٝٓ يف املدَج

 يتهٓٛيٛ ٝا امل ر١ٜ ازبُع١ٝ - ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا .املدَج ايتعًِ عبٛ ٚاإلدباٙ اإليهرتْٚٞ
 .207 -161 .(1) 20 .ّايتعًٞ

 ؾ٢ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ ٚمٛقٝت منط بني ايتؿاعٌ أثر .(2014) ٖٓداٟٚ عًٞ شعٝد أشا١َ -
 َٗاراا ع٢ً ايرق١ُٝ ايب ر١ٜ ٚاشبدع ا٭يػاز إاراى تٍٛ إيهرت١ْٝٚ مع١ًُٝٝ ٚتد٠
 اراشاا .اإلبتدا٢٥ اشباَض اي ـ م٬َٝا يد٣ ايب رٜاا قرا٠٤ َٚصت٣ٛ ايب ر٣ ايتُٝٝس
 .70-17 .53 .ايٓؿض ٚعًِ ايرتب١ٝ يف عرب١ٝ

 َٗاراا م١ُٝٓ يف باسباشٛب ايتعاْٚٞ ايتعًِ اشتخداّ .(2016) اهلل ازبار اي امن أٌَ -
 .(4) 14 .َ ر -ا٫زٖر  اَع١ -ايرتب١ٝ ن١ًٝ صب١ً .ايٓاقد ايتؿه 

 َكدَاا :ايتعًِٝ يف ايتك١ٝٓ .(2007) َبارز ايعاٍ عبد َٓاٍ شٜٛدإ، ايؿتا  عبد أٌَ -
 .ايؿهر اار :عُإ .ٚاملعًِ يًّٓاي  أشاش١ٝ

 ا٭ْع١ّٓ مٛظٝـ .(2008) اشبايل عبد ربٝع ضبُد تٓإ َتٛىل، ضبُد ع٢ً إميإ -
 ٚمعًِٝ ايرتب١ٝ مهٓٛيٛ ٝا  َ٪متر .ايربصب١ َباا٨ ايرٚض١ لؿٌ إلنصاب اإليهرت١ْٝٚ

 .أغصّٓض 14 – 13 ٢َٜٛ .ايعرب٢ ايّٓؿٌ

 براَج يف ايتعًُٝٞ ايتثهِ أشايٝ  ؾاعًٝ٘  .(2005) عبدٙ اهلااٟ عبد ضبُد أمئ -
 املٓدؾعني ي٬ًّٓب املعريف ٚايتث ٌٝ املٗارٟ ا٭اا٤ َصتٟٛ عًٞ ايهُبٝٛمرٟ ايتٛ ٝ٘
 .تًٛإ  اَع١ .ايرتب١ٝ ن١ًٝ .َا صت  رشاي١ .ٚاملرتٜٚٔ

 .ا٫ْصا١ْٝ يًعخ ١ٝ نُثدااا املعرؾ١ٝ ا٭شايٝ  .(2009) ايعاَٞ ضبُد ايدٜٔ مجاٍ -
 .شعٛا املًو  اَع١ .جبدٙ املعًُني ن١ًٝ .اإلْصا١ْٝ ٚايدارشاا ايبثٛث صب١ً

 نٌ اىل ّٜٛ نٌ ايٛةٍٛ – املكًٛب اي ـ  .(2014 )شاَس ٚآرٕٚ ب مجإ؛  ْٛاثإ -
 يدٍٚ ايعربٞ ايرتب١ٝ َهت  :ايرٜاض .ايكاض٢ زنرٜا :مرمج١.ةـ نٌ ؾ٢ لاي 
 .اشبًٝج

 ايدار :ايكاٖر٠ .ٚايٓؿص١ٝ ايرتب١ٜٛ امل ًّٓثاا َعجِ .(2011) ايٓجار زٜٓ  ظثام٘؛ تصٔ -
 .ايًبٓا١ْٝ امل ر١ٜ

 احملانا٠ ع٢ً ايكا١ُ٥ اإليهرت١ْٝٚ ايُٓا ١ أثر .(2013) عبدايعسٜس أمحد محدٟ -
 يد٣ ايتعًِ عٔ ايرضا ذبصني ٚ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف ا٫ؾرتاض١ٝ
 - ايبثرٜٔ  اَع١ -ٚايٓؿص١ٝ ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ صب١ً .ايدَاّ  اَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ لايباا
 .172 -139 .(4) 14 .ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 ٚأشايٝ  ايتعًِ َصاعداا أمنا  بني ايتؿاعٌ اثر .(2011)  ظعبإ مساعٌٝإ محدٟ -
 ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش  أ ٗس٠ ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف اإلؾرتاض١ٝ ايب١٦ٝ اااٌ مكدميٗا
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 21 .ايتعًِٝ يتهٓٛيٛ ٝا امل ر١ٜ ازبُع١ٝ -ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا .اٯيٞ اسباش  َعًِ ظعب١
(4). 149- 214. 

 :ايكاٖر٠ .املأيٛؾ١ اإلظهاٍ مساٚ  ااتبار معًُٝاا نراش١ .(1985) ايؿرَاٟٚ محدٟ -
 .امل ر١ٜ ا٭ظبًٛ َهتب١

 َهتب١ :ايكاٖر٠ .ٚايبثم ايٓور١ٜ بني املعرؾ١ٝ ا٭شايٝ  .(1994) ايؿرَاٟٚ محدٟ -
 .امل ر١ٜ ا٭ظبًٛ

 يف ايدٚي١ٝ ايػٛث بٛناي١ اإلعداا١ٜ املدارط َدٜرٟ اٚر .(2010) عرؾ١ تصين ارر -
 .ايرتب١ٝ ن١ًٝ .َا صت  رشاي١ .اي٬ةؿ١ٝ املدرش١ٝ ا٭ْع١ّٓ مٓؿٝا َعٝكاا ع٢ً ايتػً 
 .غس٠ – اإلش١َٝ٬ ازباَع١

 .ايرتب١ٜٛ ٚايبٛاباا اإليهرت١ْٝٚ املٛاقع ع٢ً ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ .(2010) اسبُدا٢ْ اا٩ٚا -
 .ٜٓاٜر .(2) 6 .ايرتب١ٝ رشاي١ صب١ً

 ع٢ً اإليهرتْٚٞ احملت٣ٛ عرض أشايٝ  اات٬ف أثر .(2009) نصاب تصٔ أمحد راْٝا -
 .ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ .َا صت  رشاي١ .ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا ل٬ب يد٣ املٗارٟ ا٭اا٤
 .املٓٛؾ١ٝ  اَع١

 يف ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ ممارش١ منط اات٬ف أثر .(2003) املٝٗٞ اسبُٝد عبد ايصٝد ر   -
 ع٢ً ايبٓا١ٝ٥ ٚايٓور١ٜ ايتهٓٛيٛ ١ٝ املصتثدثاا ع٢ً قا٥ِ َكرت  مدرٜصٞ منٛت 

 املرت١ً ل٬ب يد٣ ايعًّٛ يف اإلبتهارٟ ٚايتؿه  اي ٛر قرا٠٤ َٗاراا ٚم١ُٝٓ ايتث ٌٝ
-1 .(3)6 .َ ر– ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ صب١ً .ٚاشبار ٞ ايدااًٞ ايتثهِ َرنس تٟٚ ايثا١ْٜٛ

44. 

 عًة٢  َٓعةٛر  َكاية١  .ايؿراٟ ايتعًِٝ .(2009) ايٓاق١ ناٌَ ضبُٛا لع١ُٝ؛ أمحد رظد٣ -
 Available At: 33%3%3%3%3%%3 %3%3% 10/3/2014 يف ا٫ْرتْةت 

3%%3%3%3%3%%3%3%3%3%%3%3%3%3%%%3%3%3%3%
%3%3%3%3%%3%3%3%3%%3%3%3%3%%%3%3%3%3%%3
%3%3%3%%3%3%3%3%%3%3%3%3%%%3%3%3%3%%3%3
%3%3%%3%3%3%3%%3%3%3%3%%%3%3%3%3%%3%3%3

aq.Net/Vb/Archive/Inde3Http://M3%3%3%3%%3%3%3%3%%3%
.Html8894-x.Php/T 

 ايٝد١ٜٚ املٛاا ع٢ً ايكا٥ِ ايٓعط ايتعًِ أشًٛب ؾاع١ًٝ .(2007) شعد ايصعٝد رضا -
 (3) 4 .ايرٜاضٝاا مربٜٛاا صب١ً .ازبرب١ٜ ٚاملرتا ثاا املعاا٫ا مدرٜض يف ايتٓاٚي١ٝ
 .ٜٓاٜر

 ايتدرٜض يف َعاةر٠ اشرتامٝجٝاا .(2007) اسبصٝين ضبُد ٖٜٛدا ايصعٝد، َصعد رضا -
 .يًهتاب ٓدر١ٜاإلشه َرنس :اإلشهٓدر١ٜ .ٚاملعٛقني يًُٖٛٛبني

 ايٜٛ  مّٓبٝكاا ع٢ً قا٥ِ َكرت  معا٢ْٚ برْاَج ؾاع١ًٝ .(2012) ايرببرٟ شعٝد رؾٝل -
 املدارط ل٬ب يد٣ امل١ٝٓٗ ٚايص١َ٬ اي ٓاع٢ ا٫َٔ مبتًّٓباا ايٛع٢ م١ُٝٓ ؾ٢ 2.0
 .132-75 .(8) 2 .ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ صب١ً .اي ٓاع١ٝ ايثا١ْٜٛ
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 أ ٗس٠ ةٝا١ْ َٗاراا م١ُٝٓ يف املدَج ايتعًِ ؾاع١ًٝ .(2013) ايعجرَٞ مجٌٝ شاَ  -
 ازباَع١ صب١ً .عبٛٙ ٚادباٖامِٗ ا٭ق ٢ جباَع١ ايتهٓٛيٛ ٝا قصِ لًب١ يد٣ اسباشٛب
 .407 -373 .(2) 21 .ٚايٓؿص١ٝ ايرتب١ٜٛ يًدراشاا اإلش١َٝ٬

 يف اسباشٛبٞ ايتعاْٚٞ ايتعًِ اشرتامٝج١ٝ ؾاع١ًٝ .(2017) ايدٚشرٟ محد بٔ شعد -
 يف ايعًُٞ ايبثم صب١ً .ازب١ًُٝ يػيت َكرر يف ا٫بتدا٥ٞ ايرابع اي ـ ل٬ب ذب ٌٝ
 .(14) 17 .َ ر -ايرتب١ٝ

 .ايهت  عامل :ايكاٖر٠ .ايتدرٜض أشايٝ  .(2012) ٫يف اهلل عبد شعٝد -

 ايتث ٌٝ  يف اإليهرتْٚٞ اإلظباز ًَـ ؾاع١ًٝ .(2011) اياٖيب برناا أمحد مسر -
 ايرتب١ٝ به١ًٝ آيٞ تاش  ظعب١  ل٬ب يدٟ املعريف با٭شًٛب تيو ٚع٬ق١ عبٛٙ ٚا٫دباٙ
 .لّٓٓا  اَع١ .ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ .َا صت  رشاي١ .ايٓٛع١ٝ

 ٚايتعاْٚٞ ايؿراٟ اإليهرتْٚٞ ايتعًِ إشرتامٝجٝيت ؾاع١ًٝ .(2006) عثُإ شعد ايعثاا -
 امل ر١ٜ ازبُعٝة١ .ايٜٛ  عرب ايتعًِ عبٛ ٚادباٖامِٗ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ل٬ب ذب ٌٝ ؾ٢

 62-5 .(2) 16 .ايتعًِٝ يتهٓٛيٛ ٝا

 اإليهرت١ْٝٚ ا٫اتباراا يف ا٫شتجاب١ منط اات٬ف أثر .(2011) نابًٞ تصٔ بٔ ل٬ٍ -
 ن١ًٝ صب١ً .ا٫اتبار يف لٝب١  اَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚاملرتٜٚني املٓدؾعني اي٬ّٓب أاا٤ ع٢ً

 .111-79  ،(3) 146 .ا٭زٖر  اَع١ -ايرتب١ٝ

 اار :عُإ .مّٓبٝك١ٝ ر١ٜ٩ ا٫بتهار ٚم١ُٝٓ املؿرا ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا .(2007) شراٜا عااٍ -
  .ٚايتٛزٜع يًٓعر ٚا٥ٌ

 ايتعًِٝ ْوِ ع٢ً قا٥ِ برْاَج ؾاع١ًٝ .(2011) إمساعٌٝ ضبُد ضبُد اير٩ٚف عبد -
 مهٓٛيٛ ٝا ظعب١ ل٬ب يد٣ اٯيٞ اسباش  ةٝا١ْ َٚٗاراا َؿاِٖٝ بع  يت١ُٝٓ ايان١ٝ
 .ايكاٖر٠  اَع١ .يًرتب١ٝ ايعًٝا ايدراشاا ن١ًٝ .َا صت  رشاي١ .ايتعًِٝ

 ايعسٜس عبد بٓت مسر اسبُٝد، عبد ضبُد ايٓاةر عبد ايرٜٚض، ضبُد بٔ ايعسٜس عبد -
 ايرٜاضٝاا نت  يف املتر١ُٓ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ َٓاشب١ َد٣ .(2013) ايعًٗٛب
 - ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ صب١ً .ا٫بتدا١ٝ٥ ١ًباملرت ايتث ١ًٝٝ املصتٜٛاا طبتًؿٞ يًت٬َٝا
 .512-487 .(2) 25 .ايصعٛا١ٜ – شعٛا املًو  اَع١ - ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 قا١ُ٥ اإليهرت٢ْٚ يًتعًِ اشرتامٝج١ٝ م ُِٝ أثر .(2011) اسبُٝد عبد لًب١ ايعسٜس عبد -
 ع٢ً يًتعًِ اياام٢ ايتٓوِٝ َٚٗاراا ايٜٛ  عرب ايٓعط ايتعًِ أشايٝ  بني ايتٛيٝـ ع٢ً
 .ايتؿه  َٗاراا ٚم١ُٝٓ تامٝا املٓوِ اإليهرت٢ْٚ ايتعًِ ٚاشرتامٝجٝاا ايتث ٌٝ َٔ نٌ
 .(2) 75 .املٓ ٛر٠  اَع١-ايرتب١ٝ ن١ًٝ صب١ً

 اٚر١ٜ .ٚآّٛام٘ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ بٓا٤ أشض .(2008) شعٝد٣ أبٛ مخٝض بٔ اهلل عبد -
  .عُإ ش١ًّٓٓ ٚايتعًِٝ، ايرتب١ٝ ٚزار٠ ،2008 اٜصُرب .(11) 46 .ايرتب٣ٛ ايتّٜٓٛر

 ا٭ْع١ّٓ ممارش١ ٚمنّٓٞ احملتٟٛ عرض أشًٛب اات٬ف أثر .(2010)  اا ضبُد عس٠ -
 يد٣ ا٭شر١ٜ ايرتب١ٝ يف اي ٛر قرا٠٤ َٚٗاراا اإلبداعٞ ايتؿه  م١ُٝٓ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ
 .133 -101 .(1) 1  .ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ صب١ً .ايرتب١ٝ ن١ًٝ
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 ث٬ث٢ – ا٭بعاا ثٓا٢٥ ) احملانا٠ منط إات٬ف أثر .(2013) ايعُد٠ ايتٛاب عبد ع٢ً ع٢ً -
 ايرٜاض٢ ايتث ٌٝ ع٢ً ايؿٝدٜٛ أيعاب يف (مٓاؾصٞ – معاْٚٞ ) ايتعًِ ٚأشًٛب (ا٭بعاا
 ايرتب١ٝ يف عرب١ٝ اراشاا صب١ً .ايرٚض١ ألؿاٍ يد٣ ا٫ تُاع١ٝ املٗاراا بع  ٚم١ُٝٓ
 .48-13 .(37)25 .ايٓؿض ٚعًِ

 يًُكرراا ايانٞ ايتعاْٚٞ اإليهرتْٚٞ ايتعًِ ؾعاي١ٝ .(2011) بدٜع بدٜع عُاا -
 ايرتب١ٝ بهًٝاا ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا قصِ ل٬ب يدٟ ايتث ٌٝ م١ُٝٓ ؾ٢ اإليهرت١ْٝٚ
 .مشض عني  اَع١ .ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ .انتٛراٙ رشاي١ .ايٓٛع١ٝ

 َٗاراا مُٓٝة١ يف ايتعةاْٚٞ ايتعًِ اشتخداّ ؾاعًٝة١ .(2006) أمحد ايدٜٔ  ٬ٍ عُرٚ -
 ا٭زٖر١ٜ باملعاٖد اٯيٞ اسباش  َعًُٞ يد٣  ايتعًُٝٝة١ اإلْرتْت َٛاقةع م ُِٝ

 .179-111 .(131) 12 .ا٭زٖر  اَع١ .ايرتب١ٝ ن١ًٝ صب١ً .عبٖٛا ٚادباٖامِٗ

 ٚايتدرٜ  املًّٓٛب١ ايهؿا٤اا ايتع١ًُٝٝ ا٫ْع١ّٓ .(2010)  محد بٔ عًٞ بٓت ؾال١ُ -
 .37 -30 .(3) 27 .عُإ ش١ًّٓٓ- ايرتب١ٝ رشاي١ .عًٝٗا

 مدرٜض ؾ٢ املكًٛب ايتعًِ اشرتامٝج١ٝ اشتخداّ أثر .(2016) أبامنٞ ايعسٜس عبد بٔ ؾٗد -
 صب١ً .ايثاْٟٛ ايثا٢ْ ايتعًِ ل٬ب يد٣ املكرر عبٛ ٚاإلدباٙ ايدراش٢ ايتث ٌٝ يف ايتؿص 
 .48-21 .(4) 173 .َ ر -ٚاملعرؾ١ ايكرا٠٤

 .امل ر١ٜ ا٭ظبًٛ :ايكاٖر٠ .املعريف ايٓؿض عًِ .(2009) ةاام اٍآَ تّٓ ؛ أبٛ ؾ٪اا -

 عًُٝاا بع  م١ُٝٓ يف اإلثرا١ٝ٥ ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ اٚر .(2006) ضبُد تبعٞ َا د٠ -
 ايرتب١ٝ صب١ً .ايعًّٛ َاا٠ يف ا٫بتدا٥ٞ ايرابع اي ـ م٬َٝا يد٣ املعريف ٚايتث ٌٝ ايعًِ
 .شبتُرب .(3) 9 .ايعًُٞ

 ا٭ظبًٛ املهتب١ :ايكاٖر٠ .املعاةر املعريف ايٓؿض عًِ .(2003) ايعرقاٟٚ أْٛر ضبُد -
 .امل ر١ٜ

 ٚزار٠ .ٚأْٛاعٗا ٚظا٥ؿٗا، َاٖٝتٗا، :ايتع١ًُٝٝ ا٭ْع١ّٓ .(2008) ايعٝدٟ اًؿإ بٔ ضبُد -
 .اٜصُرب .(10) 46 .ايرتبٟٛ ايتّٜٓٛر اٚر١ٜ ٚايتعًِٝ، ايرتب١ٝ

 يف َكرتت١ نُبٝٛمر بربصب١ اياامٞ ايؿرا٣ ايتعًِ ؾعاي١ٝ .(2006) عبٝد عبداهلل ضبُد -
 ايتعًِٝ ن١ًٝ ل٬ب يد٣ ايتعًِ أثر ٚبكا٤ ايع١ًُٝ املٗاراا ع٢ً ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا
 26 -25)  ."ايعرب٢ ا٫ْصإ ٚبٓا٤ ايتعًِٝ َٓاٖج" ععر ايثأَ ايع٢ًُ امل٪متر .اي ٓاع٢
 .مشض عني  اَع١ :ايرٝاؾ١ اار .(ٜٛيٝٛ

 -ايؿٛر١ٜ) ايرا ع١ ايتػا١ٜ مكدِٜ مٛقٝت بني ايتؿاعٌ أثر .(2015) عؿٝؿٞ نُاٍ ضبُد -
 ذبكٝل يف (ايتأًَٞ – ايٓعط) ايتعًِ ٚأشًٛب بعد عٔ اإليهرت٢ْٚ ايتعًِ ب١٦ٝ يف (امل٪ ١ً 

 شًص١ً ...ايتعًِٝ مهٓٛيٛ ٝا .املؿتٛت١ ايعرب١ٝ ازباَع١ ل٬ب يد٣ ايتعًِ ْٛامج بع 
 .166-81.(25)2 .ضبه١ُ ٚحبٛث اراشاا

 قا١ُ٥ اإليهرتْٚٞ يًتعًِ َكرتت١ اشرتامٝج١ٝ .(2010)  ايبصْٝٛٞ رؾعت ضبُد ضبُد -
 َعًُٞ ل٬ب يد٣ اي ٝا١ْ َٗاراا يت١ُٝٓ اسبكٝكٞ ٚ ا٫ؾرتاضٞ املعٌُ بني ايتٛيٝـ ع٢ً
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