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 مطتخلص: 
إعىاايجيج  الىتعلا اكعسىعؼ على  يعالجى        اعتهزف البحث اؿالي التعضف على  ثرىض اعىتدزا    

الىىشاو عضعىىا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال لىىزمل الاالباو/اكعلقىىاو ضسلجىى  امعتضىىار اك ظلىىي  ااعىى       

األطهض, علتحقجق سلك مت اعتدزا  اك هج العص ي التحلجلي, عكىشلك اكى هج ؽىبل التيىضلمت, عمت     

امعتضىار اك ظلىي لالؾىعب  الاضعلى ل ضسلجى       إختجاص عج   البحث ان طالبىاو ال ضعى  اللاللى  ضقغىا     

( طالبى   30( عيسعنت عج   البحث اىن ) 2018/ 2017امعتضار اك ظىل ل ااع  األطهض ل للعا  اؾااع  )

( طالبىىى , عفقععىىى  ػضلبجىىى    15مت يقغىىىجقهن إىل فقىىىععتع; فقععىىى  عىىىاضا  ععىىىزرها )    

عىىز مت اعىىتدزا  فقععىى  اىىن األرعاو   ( طالبىى  عمت التدكىىز اىىن يسىىايني اوقىىععتع, ع  15ععىىزرها)

لقجىىاؼ ثرىىض اعىىتدزا  امعىىاايجيج  علىى  اىىتلتاو البحىىث التاضعىى  لىىزمل الاالباو/اكعلقىىاو عج ىى    

إختبىىاص ؼضىىجر اعىىضس يىى  اؾعانىى       -البحىىث, علللىىت هىىشا األرعاو س)اقجىىاؼ يعالجىى  الىىشاو      

بعا اهىىاصاو التىىزصلػ  ضااعىى  اظة ىى  األرا  لىى   ––اكعضيجىى  لىىبعا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال    

عثع ضو نتائج البحث اؿالي عىن األرىض امهىاضي عال عىال معىاايجيج  الىتعلا اكعسىعؼ         ال عال(.

على  يعالجىى  الىىشاو عضعىا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىال ظعانبهىىا اكعضيجىى  عاألرائجى  لىىزمل الاالبىىاو/     

و البحىث عىضعصا امهتقىا     اكعلقاو ضسلج  االعتضار اك ظلي  ااع  األطهض, عكىا  اىن ثهىا يعصىجا    

ضاعىىتدزا  إعىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ عيىىزصل  اكعلقىىاو علىى  اعىىتدزااها علسجىى هن اىىن ض ىىا          

 اكهقاو امرضائج  عاألنؾا  التعلجقج , عيؾيجعهن عل  اعتدزا  التق جاو اؿزلل  س التزصلػ.  

 اصاو التزصلػ ال عال.السلقاو اك تاةج : إعاايجيج  التعلا اكعسعؼ, يعالج  الشاو, اه

The Effect Of Using Flipped Learning Strategy On Self-Efficacy 
And Some Effective Teaching Skills For Students Teachers At The 

Faculty Of Home Economics Al-Azhar University 

Dr . Najwa Mohammed Zain Al-Abidin 
Abstract 

This research aims at identifying The Effect Of Using Flipped Learning 
Strategy On Self-Efficacy And Some Effective Teaching Skills For Students 
Teachers At The Faculty Of Home Economics Al-Azhar University. to 
achieve this objective was used the analytical descriptive approach. As well 
as using the semi-experimental approach. The research sample was 
intentionally chosen from the students of the third year students, Education 
Department, in the faculty of Home Economics - al-Azhar (2017-2018) The 
research sample consists of (30) students devided into two groups equally; 
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the control group (15) and experimental group (15) students, and the 
equality of the two groups was confirmed.The Research has used a group of 
tools to measure the effect of method on the research variables and these 
tools are (self-efficacy measure - academic test on cognitive features of some 
skills of effective teaching - a card of observing the practice of the skills).      
The Results shows that there is a positive effect of the method on the 
student/teachers' self-efficacy and some the skills effective teaching with its 
cognitive and practical sides. The research's most important 
recommendation is the importance of using the Flipped learning strategy 
and training the Student/teachers to use it and help them to build up the 
educational activities and tasks and encourage them to use the modern 
technology in teaching. 
Keywords: Flipped Learning Strategy - Self-Efficacy - Effective Teaching 
Skills. 

 مكدمة (Introduction): 
, اوىاالو  كتلى   س هائلى   عيس علع جى   علقج  رعصا اؿالي العضض لؾهز

 إىل ثرمل ممىىا العىىام رعل مججىى  س عالتعلىىجا الاضجىى  علىى  ضىىزعصا هىىشا انعسىىػ

 العضض, هشا س عالتعلا  التعلجا لعقلج  اكغتقبلج  التضعصاو ان العزلز ظهعص

 .عالتس علع ج  اكعلعاايج  وعالتق جا امنانت لزلضا الشي

 ال ىىضر عىىلع  يع ىىل الىىي اهلااىى  ال  غىىج  اكىىتلتاو اىىن الىىشاو يعالجىى  يعىىز

 ال ىضر  ميتلسهىا  الىي  عاكعتقىزاو  ياألةسا  الؾدضج , ثهزايل ؼقجق س عيغها

 طلىىارا س لغىىها ممىىا البجئىى  س الىىتحسا س هىىا  رعص هلىىا عإاسانايىىل عزصايىىل ةىىعل

 (.622 ,2012غالي, ثضع عاط )األرا  احعل املاط عل  القزصا

 عإاسانىىىايها ضقىىىزصايها عاعتقىىىارها اكىىىتعلقع ضىىىزعاي  االهتقىىىا  ع ىىى  لىىىشا

 كلج  ضها ي دمل ثع ثهزايها ؼقجق إىل ضها يزي  عالي ثن غها عن عثيساصها

 ال ىضر  اعتقىار  إىل يؾىت  عالىي  الىشاو  ض عالجى   لعىضف  اىا  عهىع  األهىزاف  هىشا  عن

 يعالجى   يعتى   ةجث عااسانايل ضقزصيل عرقتل عاهاال ثهزايل إلاط عل  ضقزصيل

 عقلجىاو  خىظل  عؼزلىزا   ال ىضر  علع  س اكنيرضا الزايعج  ععاار ثها ان الشاو

 إلىىاط س اكلىىاضضا علىى  اكىىتعلقع عىىزصا طارو الىىشاو يعالجىى  طارو يسلقىىا الىىتعلا

 ال يىاح  لى  ع ضقزصيها رقتها عطارو يعاعها الي العقباو عاعا ه  ثهزايها

 عىىزصا س عىىلبا  لىىنيرض الىىشاو ل عالجىى  االيتقىىاص ث  لىىز ال قىىجا ععلىى  عالت ىىع 

 (.149 ,2012ؽاهع, هجا )التعلجقج  ثهزايل عإلاط اكلاضضا عل  اكتعلا

 ياعلجى   ي قج  عل  يغاعز ةزلل  يزصلػ إعاايجيجاو عن البحث عثصبح

 اتالبىاو  اىن  خىاظ  ؾىسر اكعلقى  ض / عالاالبى  , عىا   ضؾىسر  الاالب  لزمل الشاو

 .اؿاىل العضض ل ضعها الت  التحزلاو كعا ه  التعلجقج  العقلج  ياعلض

 اكهقى   الاضعلى   القغىالا  إةىزمل  عيدهجلىل  اكعلىا  إعىزار  عغىج   ثصبحت كقا

 العلقجى   اكىنيلضاو  ثنؾىا   اىن  لسىلت  عاععىععا   ثصبحت قىعصا   ضر عاكتيزرا

 إعىزار  عاىنيلض  ,(2015)عياىعلضا   عىزارا إ اكغىتقبر  اعلا انيلض عا ها عالاضعل 

 التحىزلاو  اكعلىا  يسىعلن  ا  عاى   عاىنيلض  ,(2016)عاه جىا   اعضيجىا   العضض  اكعلا

 (.2017)التاعلض ععجاعاو
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 عاالعتقىار  التعلىجا   ىعرا  لغىقا   القعاجى   اهلجئ  ثعلت يقز الغجا  هشا عس

 الىشاو  الجى  عيع التىزصلػ,  مبهىاصاو  عاعىحا   اهتقااىا   العضضجى   اضض ظقهعصل 

 س يعايضهىىىا العا ىىى  العااىىى  اكعاصىىى او اىىىن ع علتهىىىا اكعلقىىىع, الاىىىظ  لىىىزمل

 رع  عااعايها ظقج  اكعلقع ضإعزار اكع ج  عالسلجاو الاضج  كلجاو خضهي

 (.13 ,2013 عاالعتقار, التعلجا  عرا لغقا  القعاج  اهلجئ )اعتل ا 

 ضؾىسر  عياعلضهىا  اكعلقع رإعزا ضضااج س ال  ض إعارا إىل اؿا   عظهضو

 يجها.  عاكؾاصك  عالتلتاو التاعصاو هشا كعاكب  عاتعاصر مم هج

 يجىىىل لىىىتا الىىىشمل اكىىىزاج ضىىىالتعلا لغىىىق  اىىىا علىىى  الغىىىاة  التعلجقجىىى  ظهىىىض

 التعلىىجا عقلىىجي س التقلجىىزي الىىتعلا اىى  اىىزفا  املساعنىىي الىىتعلا يعظجىى 

 اىىن التقلجىىزي الىىتعلا خىى او ظلىىظيع هزيىىل الالجىىا  ا هيىىا  لعىىز عضىىشلك عالىىتعلا

 عرصاعىىاو عىىع  يد ضلىىت امنتؾىىاص; س ضىىزث عهلىىشا اؿزللىى  التس علع جىىا خىىظل

 اىا  ثيغىر  ضىع  هقى   يعلىا  يهىع  العزلزا عممجظايل اكزاج التعلا ثهقج  ثكزو

امنانىت, ععىز اكىزو سلىك ضعىا       خىظل  اىن  عالتعلا اكباؽض الض ي التعلا س

 (, (B0urne K.,&Seaman, J,2005- ععىىجقا  ضىىعص  رصاعىى  الشصاعىىاو الىىر

 (.   2015الؾضاا , عاط ) (, عرصاع (Troha ,2002يضعها  عرصاع 

 الىىزعاص, اكىىزاج االنتقىىالي, الىىتعلا)ثهقهىىا اىىن عزلىىزا ثنىىعا  اكىىزاج عللىىتعلا

 ضتاىعلض  اكهىتقع  اىن  كبتا  اهتقااا  اكعسعؼ التعلا لقي ععز( اكعسعؼ التعلا

 يس علع جىىا إىل األعىهر  الاضلىق  اعتى عا  ةجىث  التىزصلػ  عإعىاايجيجاو  طىض  

 (.                                                   24 ,2011ثمحز, ققز)التعلجا

 الىىىتعلا ن ضلىىىاو علىىى  يلغىىى تها س اكعسىىىعؼ الىىىتعلا إعىىىاايجيج  عيغىىىت ز

 تعلاالى  عيلغى    اال تقاعي, التعلا عن ضل  الب ائج  ال  ضل  عا ها اؿزلل ,

التعلىجا   لتق جىاو  كقا التعلجقج , للعقلج  قعصا  الاال  هعر الشي ال ؾط,

 الىي  ال  ضلىاو  اىن  عغتهىا  اؿزللى ,  عيابجقايهىا  ا هعاهىا  يؾىسجر  س رعصها 

 اكع ىىى  سي اؾزلىىىز الىىىتعلا يؾىىىسجر س الغىىىاضق  اـىىى او ثهقجىىى  علىىى  ينيكىىىز

(Herreid, & Schiller, 2013,63.) 

 إطىىىاص ضتىىىعيت اكعسىىىعؼ الىىىتعلا اعىىىاايجيج  عىىىتدزا ضا التىىىزصلػ علتقجىىىظ

 يعلىجا  عإياةى   عاكقس   اكتاة  عاماساناو للععت يعاال  اعتلقاصا  لغقن عقلي,

 اكعلىىا اىىن لسىىر اكباؽىىض عغىىت اكباؽىىض الؾدضىىي ضاؿغىىعص لتغىىا يؾدجضىىي;

 ال ضرلىى  عال ىىضع  اكتعىىزرا, الىىتعلا اةتجا ىىاو نىىععي ضؾىىسر علضاعىىي عاكىىتعلا,

 اضاعىىىىاا إاسانجىىىى  للقعلقىىىىع لتىىىىجح سايىىىىل, الععىىىىت عس الاىىىىظ , ضىىىىع ئزاالغىىىىا

 إطىىاص يعصلىى  س صا عىى  ضتلشلىى  عيظعلىىزا اىىتعلا, كىىر عاةتجا ىىاو اهتقااىىاو

 اؿىىىىض للىىىىتعلا اكت ععىىىى  ضىىىىال ضظ عغ جىىىى  ضىىىىاـ او, رضلىىىى  صىىىى ج  ضجئىىىى 

  (.Adedoja, 2016, 15)عاكض 

 ال ؾىا   ععت ؼعلر س اكعسعؼ التعلا ضإعاايجيج  التزصلػ يسقن عجق 

 لىتقسن  خظهلىا  ان يزصلبج , عقر عصش إىل الزصاعج  القاعاو راخر التزصلغي
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 عاعتقضىا   ععىث  علقجى   عغىالا  اىن  ا اعؾىتل  لضلزع  اا ا اعؾ  ان الاظ 

 اكعضيى   يابجىق  س اهىاصايها  اختبىاص  اىن  لتقس ىع   كقىا  العلقىي,  احملتىعمل  ةعل

 لألنؾىا   ثرائهىا  ثر ىا   ضعغىها  اى   عىال ال  التعاصىر  عن عيغظ  يعلقل, مت عاا

 ةغىىىن)التعىىىاعني عاؾقىىىاعي ال ىىىضري عاالعتقضىىىا  ضالبحىىىث عالقجىىىا  الضىىى ج 

 (.  113 ,2015 اااع , ععجا  اـلج  ,

 عاغىتدزاا   اكعلعاى   عن ضاةلا  لسع  ث  اكتعلا اكعسعؼ التعلا لغاعز كقا

 اهىاصاو  كتغىاضل ضا الزصاعج  ال ضعل خاصج التعلا خظل ان ض اعلج  للتق ج 

 الظطاىى  اكهىىاصاو اىىن عىىزصا  وقىىق عضىىشلك امنانىىت عىى  اكعلعاىىاو عىىن البحىىث

 (.15 ,2017صؽعا , إميا )عالعؾضلن اؿاري القض  س ااتظكها عالعا  

 ضاالعىىىتقظل اكىىىتعلا ؽىىىععص طلىىىارا س لغىىىاها اكعسىىىعؼ الىىىتعلا كىىىا  كىىىا ع

 العلقىىي احملتىىعمل رصاعىى  ر ىا  ث عسلىىك الىىتعلا س الى  ػ  علىى  االعتقىىار عإاسانجى  

 القاعىى  راخىىر اـاصىى  التعلجقجىى  األنؾىىا  لتابجىىق اعىىتعزارا  سايجىى  ضاضلقىى 

 عزصايىىىل عياىىىعلض لعقلىىىل خاىىىط ععىىى  علىىى  عىىىزصا ثكلىىىض ع علىىىل التزصلغىىىج 

 س اهلااى   امعاايجيجاو ان ثصبح اكدتل  ; اكها  ثرا  س عاكلاضضا عاعتعزاريل

         رصاعىى  الىىر الزصاعىىاو ضعىىا نتىىائج ضىىل ثعصىىت اىىا عهىىشا, الىىشاو ياعلجىى  ي قجىى 

( Ibrahim,M.&callaway,R., 2013 )إعىاايجيج   يعالج  عل  ثكزو عالي 

  .الشاو يعالج  ي قج  س اكعسعؼ التعلا

 الىىي العاكجىى , عالتع هىاو  اؿزللىى  امػاهىىاو اى   اكعسىىعؼ الىىتعلا علتىعا   

 يعىالجتهن  عيعظلىظ  التزصلغج , كهاصاوا ان اكعلقاو/الاالباو لسع إىل يهزف

 عالعؾىىىىضلن اؿىىىىاري القىىىىض  اهىىىىاصاو اكتغىىىىا  س لغىىىىاعزهن مبىىىىا الشايجىىىى ,

 اؾقىاعي  عالعقىر  الىشايي  الىتعلا  اهىاصاو  مماصعى   خىظل  ان لزلهن عيعظج ها

 الظطاىىى  اكهىىىاصاو عاكتغىىىا  ضىىىال  ػ, عاللقىىى  اكغىىىئعلج , عؼقىىىر عالتعىىىاع 

 صؤلىى  إطىىاص س عاملىىاط الىىتعلا, عاعاصىىل  اهلىىارف عالعقىىر اؾجىىز, للتداىىجط

 (.375 ,2013 ققز, نبجر)عقزرا  عاعح 

 األرىىض التىى  ثكىىزو علىى    الزصاعىىاو اىىن العزلىىز ثربتتىىل اىىا اىى  هىىشا علت ىىق

 اكدتل ىى , اكهىىاصاو ي قجىى  س اكعسىىعؼ الىىتعلا معىىاايجيج  عال عىىال امهىىاضي

 رعص عل  ثكزو عالت ( 2017) علجقا  علي رصاع  ,(2016)الباط اضعا رصاع  الر

 التؾىاصكي,  الىتعلا  عاهىاصاو  العلىع   يزصلػ اهاصاو ي قج  ي  اكعسعؼ التعلا

 ي قجى   يى   اكعسىعؼ  التعلا رعص عل  ثكزو عالت ( 2015)هاصع  الاج  عرصاع 

 رعص علىى  ثكىىزو عالتىى ( 2016)محجىىز آاىىال رصاعىى  املساعنىىي, الىىتعلا اهىىاصاو

 رصاعى   التعلجقجى ,  العلى   صى حاو  يضىقجا  اواهىاص  ي قجى   ي  اكعسعؼ التعلا

 اهىاصاو  ي قجى   ي  اكعسعؼ التعلا رعص عل  ثكزو عالت ( 2017)عض  ثضع إميا 

 سايجا . اك  ا التعلا

 تطاؤالتُ و البخح مشهلة: 
 الععااىىىر اىىىن الشايجىىى  ععزصايىىىل عاهاصايىىىل اكعلىىىا ؽدضىىىج  ث  اىىىن إناظعىىىا 

 عكىا كىا  عغىا    عااى ,  ضضى    لجقجى  التع العقلجى   لاح س يغها الي الضئجغ 
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األطهىض لىل     ااعى   اك ظلىي  االعتضىار  ضسلجى  ل الاضعلى   الؾعب ل اك ظلي امعتضار

ضإكغىا    يهتا الي طبجع  ضضااج إعزار اكعلقالت  يؾتقر عل  ضعا اكقضصاو

اكضىىلض ع الاضجىى    التىىزصلػ للاالب /اكعلقىى  الىىر اقىىضص  التزصلغىىج  اكهىىاصاو

 اكهاصاو ضعا ثرا  س اكعلقاو/الاالباو اغتعمل لعةظ ان اضيقز اكجزانج ,

عىىىع  يقىىىتهن   لىىىعةظ كقىىىا اكجزانجىىى , الاضجىىى  س ثرائهىىىن ثر ىىىا  التزصلغىىىج 

هىىىشا  اىىىن عللتدكىىىز عااسانجىىىايهن, ضقىىىزصايهن اعتقىىىارهن ضدن غىىىهن, ععىىىع  

 هجئىى  ثعغىىا  اىىن عىىزر الؾدضىىج  اىى   اكقىىاضظو ضعىىا إ ىىضا  اكظة ىىاو مت

كقىا مت إ ىضا  ضعىا اكقىاضظو      عغىعا , ( 20)ععىزرهن  اكعاعن  ئ عاهلج التزصلػ

 عاؾىىضياو اع هى  ( 12)ععىىزرهن اك ىظىل  امعتضىىار اع هىاو  اى  فقععى  اىىن  

 اىزمل  ةىعل  آصائهىن  معىتاظ    اعلقى , ( 15)ععزرهن عاكعلقاو العقلج  الاضج 

 ك ىا يهن علسى هن   عاىزمل  التزصلغىج   اكهاصاو ثرا  ان اكعلق /الاالب  لسن

 اكهىىىا  ثرا  علىىى  عىىىزصيهن س رقىىىتهن عاىىىزمل التزصلغىىىج  اكهىىىاصاو اىىىن مماصعىىى 

 اىى هن% 92 عثكىىزو التزصلغىىج , اكعاعىى  س ضهىىا اكسل ىىاو التعلجقجىى  عاألنؾىىا 

عكىىشلك عىىع  رقىىتهن   التىىزصلػ كهىىاصاو ثرائهىىن اغىىتعمل س علىى  ان ىىاض 

 .ضدن غهن ع ضقزصيهن عل  ثرا  عا بايهن التعلجقج 

 اكتغىا   على   يغاعز ةزلل  يزصلغج  إعاايجيجاو عن يال  البحث مما

 الععىت  يىعيت  على   عيغىاعز  عيعالى   عىلجق   ضاضلقى   ال عىال  التىزصلػ  اهاصاو

 ثرا  علىى  القىىزصا س رقىىتهن عطلىىارا عإيقانهىىا, اكهىىاصاو هىىشا علىى  للتىىزص  الىىظط 

 . يعلقها س عاال تهار عاكلاضضا التعلجقج  عاألنؾا  اكها 

اض البحث عن إعاايجيجاو يزصلػ ةزلل  يغىاعز على    عكشلك يال  األ

 /اكعلقىاو  الاالبىاو  لىزمل  ال عىال  التزصلػ اهاصاو عضعا الشاو يعالج  ي قج 

اكعسىىعؼ  الىىتعلا األطهىىض, عيعىىز إعىىاايجيج     ااعىى  اك ظلىىي امعتضىىار ضسلجىى 

 غضائضىىها التىى  ػقىى  ضىىع ممجىىظاو كىىظ  اىىن الىىتعلا املساعنىى  ع الىىتعلا     

مل اىىن ضىىع امعىىاايجيجاو التىى  مت يىىض جح اعىىتدزااها, عكىىشلك أل    التقلجىىز

لإعىتدزااها لت قجى  اهىاصاو التىزصلػ عرصاعىاو       العزلز ان الزصاعىاو ثعصىت  

ع س  ثخضمل ثكزو عل  رعصها س ي قج  ياعلج  الىشاو كقىا مت سكىضا اغىبقا ,    

 رىضو ث الىي  االنانىت  ؽبس  اعتدزا  عل  امعبال يظالز ان قاعل  لإلعت ارا

 الؾىىىىبساو يابجقىىىىاو انتؾىىىىضو ةجىىىىث ثض ائ ىىىىا عةجىىىىاا ةجاي ىىىىا س كىىىىبت ضؾىىىىسر

ضجى ها,   يجقىا  اـى او  عيبارل اعتدزااها عل  اكتعلقع إعبال عطار ام تقاعج 

 البحث. هشا إ ضا  إىل ااري  عهشا

 :التاىل الضئجػ التغاؤل عل  اال اض  البحث ةاعل

 عضعىا  الىشاو  يعالجى   على   اكعسىعؼ  الىتعلا  إعىاايجيج   اعىتدزا   ثرض اا

 اك ظلىىي امعتضىىار ضسلجىى  اكعلقىىاو/ الاالبىىاو لىىزمل ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو

 األطهض؟  ااع 

 :اآليج  ال ضعج  األعئل  الضئجػ الغنيال هشا ان علت ض 

 ضسلجى   اكعلقىاو / الاالبىاو  لىزمل  يعايضها العا   ال عال التزصلػ اهاصاو اا 

 األطهض؟  ااع  اك ظلي االعتضار
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 لىىىزمل الىىىشاو يعالجىىى  علىىى  اكعسىىىعؼ الىىىتعلا اعىىىاايجيج  اعىىىتدزا  ثرىىىض اىىىا 

 األطهض؟  ااع  اك ظلي االعتضار ضسلج  اكعلقاو/الاالباو

 اكعضيجى   اؾعانى   ي قجى   على   اكعسىعؼ  التعلا اعاايجيج  اعتدزا  ثرض اا 

 ضسلجىى  اكعلقىىاو/ الاالبىىاو لىىزمل ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو ضىىبعا اكضيباىى 

  األطهض؟  ااع  اك ظلي ضاراالعت

 األرائجى   اؾعانى   ي قجى   على   اكعسىعؼ  الىتعلا  اعىاايجيج   اعتدزا  ثرض اا 

 ضسلجىى  اكعلقىاو / الاالبىاو  لىزمل  ال عىىال التىزصلػ  اهىاصاو  ضىبعا   اكضيباى  

 األطهض؟  ااع  اك ظلي االعتضار

 البخح أٍداف ((The Research purposes: 
 :عل  التعضف إىل اؿالي البحث هزف

 ضسلجىى  اكعلقىىاو/ الاالبىىاو لىىزمل يعايضهىىا العا ىى  ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو 

 .األطهض  ااع  اك ظلي امعتضار

 لىىىىزمل الىىىىشاو يعالجىىىى  علىىىى  اكعسىىىىعؼ الىىىىتعلا إعىىىىاايجيج  اعىىىىتدزا  ثرىىىىض 

 .األطهض  ااع  اك ظلي امعتضار ضسلج  اكعلقاو/ الاالباو

 اكعضيجىى  اؾعانىى  ي قجىى  علىى  اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  اعىىتدزا  ثرىىض 

 ضسلجىى  اكعلقىاو / الاالبىاو  لىزمل  ال عىىال التىزصلػ  اهىاصاو  ضىبعا   اكضيباى  

 .األطهض  ااع  اك ظلي امعتضار

 اهىىاصاو ضعىىا ثرا  ي قجىى  علىى  اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  اعىىتدزا  ثرىىض 

  ااعىى  اك ظلىىي امعتضىىار ضسلجىى  اكعلقىىاو/ الاالبىىاو لىىزمل ال عىىال التىىزصلػ

 .ألطهضا

 البخح أٍنية(The Research Significance:)  
 :للي يجقا اؿالي البحث ثهقج  لللت

 عاميضىىاالو اكعلعاىىاو يق جىى  فىىال س اؿزللىى  للتع هىىاو إعىىتياض  لعىىز 

 .الاضعي اكجزا  س عيابجقايها

 ضغىىضعصا العىىالي التعلىىجا ياىىعلض علىى  القىىائقع ن ىىض يع جىىل س لغىىها عىىز 

 ضاؾااعىىىىاو اكقىىىىضصاو يىىىىزصلػ س الىىىىتعلا اكعسىىىىعؼ إعىىىىاايجيج  يعظجىىىى 

 التس علع ي. عالتقز  العلقي التاعص كعاكب 

 ان  زلز نع  إىل العضضي العام س الاضعي اكجزا  ةا   يلبج  س لغها عز 

 .عاةتجا ايها عالعؾضلن اؿاري القض  طظ  يع هاو ل اع  التعلا

 ثكلىض  لتعلىجا  عاقى ن  قسىا  للاالى   عرلجر ضالتزصلػ للقائا رلجر يقزلا 

 .عك ا ا ضإعتدزا  إعاايجيج  التعلا اكعسعؼ ياعلج 

 البخح حدود ((The research Limitation: 
 :التالج  اؿزعر عل  البحث اعتضض

 2017) الزصاعىىي للعىىا  األعل الزصاعىىي ال ضىىر س اؿىىالي البحىىث يابجىىق مت /

 .األطهض  ااع  – اك ظلي امعتضار ضسلج ( 2018
 ل الاضعلى   الؾىعب  ل اك ظلىي  االعتضىار  عغىا  اللاللى   ال ضع  طالباو ان ج  ع

 إىل يقغىىجقهن عمت ,( 30)األطهىىض ععااهىىا   ااعىى  – اك ظلىىي االعتضىىار ضسلجىى 
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 طالبىى ( 15) ععىىزرها ػضلبجىى  فقععىى  إةىىزاهقا اتسىىايئتع فقىىععتع

 .طالب ( 15) ععزرها عاضا  فقعع  عاألخضمل
  التىزصلػ  اىارا  اقىضص  عىقن  ال عىال  التىزصلػ  صاواها عضعا الشاو يعالج 

 اهاصاو التزصلػ, ي  جش اهاصاو للتزصلػ, التداجط اهاصاو) عه  اكضلض

 ( التعلا ل عايج التقعلا

 البخح أدوات و مواد  

  عيؾقر التعلجقج  اكعار: ثعال: 

  ال عال التزصلػ اهاصاو عائق 
 اكعسعؼ. ضالتزصلػ ضإيغدزا  إعاايجيج  التعلا القائا رلجر 
 اكعسعؼ. التعلا إعاايجيج  اكعلق  ضإيغدزا  الاالب  رلجر 

  عيؾقر البحث ثرعاو: رانجا : 

 الشاو يعالج  اقجاؼ. 
 ال عال التزصلػ اهاصاو لبعا اكعضس التحضجر إختباص . 
  ال عال. التزصلػ اهاصاو لبعا األرا  اظة   ضااع 

 البخح تيفير خطوات : 
 :التالج  اـاعاو عيق ام ضا او ي  الغت مت

  عثرعايىل  البحىث  مبتلتاو اكتعلق  الغاضق  عالبحع  الزصاعاو عل  امطظ 

 .عإ ضا ايل
 اكضيباى   عالبحىع   الزصاعىاو  ثها عاعتعضاض للبحث ال  ضي امطاص إعزار 

 .الضئجغج  ضاحملاعص
 اقىىضص اىىن( ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو ضعىىا) عهىىي التعلجقجىى  اكىىارا اختجىىاص 

 اكقضص. اكضلض عاضا عت  ا  يعصج  ػالتزصل
 نىعايج  عؼزلز ال عال التزصلػ اهاصاو لتحزلز اكععععاو قتعمل ؼلجر 

 . التعلا
  الاالبىىىاو لىىىزمل يعايضهىىىا العا ىىى  ال عىىىال التىىىزصلػ اهىىىاصاو عائقىىى  ض ىىىا /

 اكعلقاو.
 ععباها البحث عاعار ثرعاو إعزار. 
  الضىىز  اعىااظو  ا ؿغىى امعىتاظعج   العج ىى  على   البحىىث ثرعاو يابجىق 

 عالتقججظعطان يابجق األرعاو. الضععض  عاعااظو عاللباو
 اىن  فقععت  البحث عالتدكز عل  عبلجا عباها ضعز البحث ثرعاو يابجق 

 يساينيهقا.
 ضاعىىىىىتدزا  التيضلبجىىىىى  للقيقععىىىىى  اغىىىىىبقا  احملىىىىىزر احملتىىىىىعمل يىىىىىزصلػ 

 ؼت تارااكع ضالاضلق  الغاضا  عللقيقعع  اكعسعؼ التعلا إعاايجيج 

 .التيضلبج  ال ضعف ن ػ
 عالتيضلبج  الغاضا  اوقععتع عل  ضعزلا  البحث ثرعاو يابجق. 
 إةضائجا  عاعاؾتها البجاناو ع زعل  عيبعل  صصز. 
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 عي غتها عا اعؾتها البحث نتائج إىل التعصر. 
 البحث. نتائج عل  ض ا  عاكقاةاو التعصجاو يقزلا 

 البخح مصطلخات ((The Research definitions: 

 التعله اضرتاتيجية (املعهوعFlipped Learning Strategy:) 
 اكعلقى  /الاالبى   ةىعل  يتقضكىظ  يضضعلى   إعىاايجيج  ليعضف إ ضائجىا  ضدنهىا  

 اقىىىضص اىىىن العقلىىىي لليىىىظ  التقلجىىىزي التىىىزصلػ إ ىىىضا او علىىى  علىىى  عيعتقىىىز

 رؽىىىس يىىى  يضىىىقجقها مت عالىىىي( ال عىىىال التىىىزصلػ اهىىىاصاو) اكضىىىلض التىىىزصلػ

 التعلجقجىىى  كال جىىىزلعهاو التعلجقجىىى ; ضالععىىىائط غ جىىى  رصاعىىىج  اععىىىععاو

 مبؾىاهزيها  الاالبى   يقىع   ةجىث  املساعنج  عال ضعظ التقزميج  عالعضعض

 عيغىىاؤاليها اظة ايهىىا عيغىىيجر كىىاٍف ضععىىت احملاعىىضا ععىىت عبىىر اك ىىظل س

  عي قجىى  عالتابجىىق  اك اعؾىى   س احملاعىىضا  ععىىت  اعىىتلقاص  رىىا  اغىىقعنها  ةىىعل 

 عالتىىزصلباو الت اعلجىى  األنؾىىا  خىىظل اىىن العلجىىا الىىت ست عاغىىتعلاو اكهىىاصاو

 ل  الزصاع  ةيضا راخر اكت عع 

 الرات فعاليةSelf Efficacy) ) : 
 يىى  يعىىال عثنىىل املىىاط علىى  عزصيىىل يىى  ال ىىضر رقىى ل إ ضائجىىا  ضدنهىىا  يعىىضف

 يىىى  عالىىىتحسا سايىىىل إراصا علىىى  عىىىزصا علزلىىىل ثرائىىىل يىىى  عالىىىاضض عقلىىىل قىىىجط

 علىتا يقىزلضها ضالزص ى     ل.اكدتل ى   اكعاعى   يى   لاةل إىل لنيرمل مبا إن عااليل

 الشاو. يعالج  اقجاؼ عل  اكعلق / الاالب  علجها ؼضر الي

 الفعال) التدزيظ مَازات(Effective Teaching Skills: 
 الىىي التزصلغىىج  عالغىىلعكجاو األيعىىال اىىن ضدنهالفقععىى  إ ضائجىىا  يعىىضف

 يىزصضهن  ضسلجى  امعتضىار اك ىظىل ثر ىا      اكعلقاو/الاالباو ا ها يتقسن ث  لتعع 

 اضاةىر  س عإيقىا   ضغىهعل   التزصلغىج   مبهىااهن  القجىا   عل  لتغاعزهن علجها

 .التزصلػل ثهزاف وقق مبا عالتقعلا عالت  جش التداجط

 الطابكة الدزاضات و اليظسي اإلطاز  
الىىشاو,  اكعسىىعؼ, يعالجىى  االىىتعل) هىى  ثعاعىىج  قىىاعص رظرىى  نت ىىاعل عىىعف

  (.ال عال التزصلػ اهاصاو

 املعهوع اضرتاتيجية التعله: احملوزاألول(Flipped Learning Strategy)0 

 املعهوع التعله مفَوو Flipped Learning : 
 ال ضىىىعل  ثع اكقلىىىع   الضىىى  ا هىىىا  عزلىىىزا  اغىىىقجاو لىىىل  اكعسىىىعؼ  الىىىتعلا

 .اكقلىىع  التعلىىجا ثع اكىى عسػ الىىتعلا ثع اك عسغىى  ال ضىىعل ثع اكقلعضىى  الزصاعىىج 

 التؾىىع  يعلىىز ضاكتعىى  الىىي  ميتىىظج الىىشي التعلىىجا سلىىك التعلىىجا ثنىىعا  يديغىىر

 ػىاص    عىر  على   اكعلقىع  التعلجقجى   ال جىزلعهاو  عيغىاعز  للقعضيى   اؾقجر

 عكىلت  احملاعىضاو  اىن  علجىر  اى   ضاؿجعل  ثكلض عا عا اتع  ثكلض ال ضر

 .التعلجقج  اكؾاصل  ان

 ثصنعلىىز ثععىىح عىىز :للىىي اىىا ا هىىا نىىشكض يعضل ىىاو عىىزا اكعسىىعؼ للىىتعلا ع

 الىىتعلا اهىىا  لعسىىػ يزصلغىى  اىىزخرل ضدنىىل( Arnold- Garza,2014,8) ىىاصطا
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 يجىزلع  لقاىاو  صىعصا  س ثع عىضا او  خىظل  ان اكععع  عل  اكتعلا لال  عجث

 لعالتزصلباو للق اعؾ  احملاعضا ععت عىضط ضاك ظل

 يس علع جىىا يعظىى  اقضىىعرا عيعلىىجا يعلىىا إعىىاايجيج ل ضدنىىل: ثلغىىا لعىىضف

 عخاص هىا  الزصاعىج   اؿضى   عبىر  للاالى   الزصاعي احملتعمل يعصجر س التعلجا

 ال علجىى  عللققاصعىى  اك ظلىىي العا ىى  ؿىىر اكزصعىى  س الىىتعلا ععىىت لتعظجىى 

 ضىع  هقى   الىشي  اكىظلج  الىتعلا  ثنىعا   ثةىز  عهع ال ؾا  األنؾا  ع  للقعضي 

 ثع الزصاعىي  ال ضىر  س اكعلىا  اى   عاكتظاا ى   اك ظل س اكتظاا   غت علاالت ضجئ 

 (.22 ,2015 السحجلي, اضتغا ل)اكزصع 

 التعلجقجىى  العقلجىى  س للتس علع جىىا اعىىتدزا  فىىضر لىىجػ اكعسىىعؼ الىىتعلا

 ث ىىر  اىىن  عاكتىىعيضا اك اعىىب   التس علع جىىا  يعظجىى  يجهىىا  لىىتا  ةالىى  هىىع  عإمنىىا

 ثمنىا   راىج  إىل لغىع   ثنىل  كقىا  الالب  ؼضجر ؼغعع التعلجقج  العقلج 

 لعتقىىز الىىشي ال ؾىىط عالىىتعلا اكباؽىىض التىىزصلػ لتؾىىقر الىىتعلا عإعىىاايجيجاو

 الت اعىىر هىىي اكعسىىعؼ الىىتعلا س  ظئجىى  ثهىىا ث  كقىىا الاالىى  علىى  ضاألعىىاؼ

 ال ضصىىى  عإياةىىى  الضىىى ج  اللضيىىى  س اكعا هىىى  اكباؽىىىضا خىىىظل وىىىز  الىىشي 

 كىىر علىىديي عاالضتسىىاص امضىىزا  س لغىىتدزاعا عث  اىىايعلقعا لتابجىىق للاىىظ 

 عىاط  ) آا ى   ضجئى   س اآلخىضلن  الالبى   ا  عضالتعاع  اكعلا إؽضاف ؼت سلك

 (.160 , 2015, الؾضاا 

 يعظجىى  ضىىع يىىزاج يضضعلىى  اعىىاايجيج ل ضدنىىل اكعسىىعؼ الىىتعلا عىىضف كقىىا

 املساعنجىى   عالستىى ال جىىزلع عاقىىاط  العلىى  كتابجقىىاو اؿزللىى  التق جىىاو

 الىىتعلا مبقاصعىى  الاىىظ  لقىىع  ةجىىث اك ىىظل; س للاىىظ  اتاةىى  يسىىع  عجىىث

 س ي اعلجىىى  يعلىىىا ثنؾىىىا  إىل لتتحىىىعل ال ضىىىر اهىىىا  ععلىىى  اكباؽىىىض ال ىىىضري

 ضهىا  اكسلى   التعلجقجى   عاكهىا   األنؾا  لت  جش ال ضر راخر صلتا فقععاو

 (.183 ,2015 إمساعجر, اضعمل) الاظ 

 اىن  يلىتو  اكتاىعص  اكىزاج  للىتعلا  ثعلع ل ضدنل ثلغا  اكعسعؼ االتعل ععضف

 ةجىىث التعلىىجا, س التس علع جىىا راىىج علىى  لقىىع  عاك ىىظل اكزصعىى  ثرعاص خظلىىل

 س عالعا بىىىاو التقىىىاصلن عىىىر لقىىىع  ضج قىىىا اك ىىىظل س احملتىىىعمل الاالىىى  لىىىتعلا

 ؿضى  ا ععىت  اعىتلظل  اىن  ميس ىل  ممىا  اكعلىا  اىن  اباؽض إؽضاف ؼت اكزصع 

 (.317 ,2017, اكظح يااضل) جز ضؾسر

 ث  لتغىىىح اكعسىىىعؼ الىىىتعلا معىىىاايجيج  الغىىىاضق  التعضل ىىىاو عضتحلجىىىر

 :اآليج  الع اصض س لؾا  مججعها

  هىىع ثعهلىىا التعلجقجىى  األنؾىىا  اىىن نىىععع علىى  وتىىعي اكعسىىعؼ الىىتعلا ث 

 عرانجهقىا  الزصاعى ,  عاعى   راخىر  اللقىا   ععىت  ثر ىا   اؾقىاعي  الت اعلي التعلا

 .الزصاع  عاع  اللقا  خاصج ععت خاصج اكع ل ال ضري التعلا هع

  ضىر  الىبعا  لعتقىز  كقىا  التعلجقىي  لل جىزلع  اضاريىا   لجػ اكعسعؼ التعلا ث 

 ثع يقزميجىى , عىىضعض هجئىى  علىى  املساعنىىي التعلىىجا اىىعار يجىىل يت ىىع  عىىز

 . ثعاعج يعلجقج  ثراا لل ضال غب  ال جزلع ظر عإ  إلساعنج  كت 
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 التعلجقجى   اكىعار  إعىزار  على   اكعلىا  اقىزصا  على   اكعسىعؼ  التعلا لاح لعتقز 

 ال ؾط التعلا عل  عائق  ةقجقج  ي اعلج  ثنؾا  عيعيت ات عع  ضدؽسال

 .الزصاعج  القاعاو راخر

 األرا او كقاصعىى  الزصاعىىج  القاعىى  راخىىر الععىىت اىىن ثكىى   ىىظ  اعىىتلقاص 

 خىىىاصج يعلقىىىل مت الىىىشي الزصاعىىىي تعملضىىىاحمل اكتعلقىىى  عالتابجقىىىاو العقلجىىى 

 .الزصاعج  القاع 

  ن ىىا  عسىػ  خظهلىىا اىن  علىىتا اكىتعلا  ةىىعل اكعسىعؼ  الىىتعلا ضجئى   يتقضكىظ 

 اـاصىى  ال  ضلىى  اؾعانىى  ضىىتعلا اكىىتعلا لقىىع  عجىىث التعلجقجىى  العقلجىى 

 يجقىع   التابجقجى   عاكهىا   األرائجى   اؾعانى   ثاىا  اك ىظل  س الزصاعي ضاحملتعمل

 . الزصاع  عاع  خررا ضها

 املعهوع التعله عليَا يكوو اليت اليظسية املبادئ: 
 ال  ضلىاو  اىن  عىزر  رعص إغ ىال  ميس  ىا  ال اكعسىعؼ  الىتعلا  ضجئ  يضقجا ع ز

 :  س عاكتقلل ( 45 ,2016ققز, علجز) ثععحها كقا

  علىىى  يعلقىىىل اكىىىتعلا لىىىبي ث  عىىىضعصا إىل يؾىىىت عالىىىي:  الب ائجىىى  ال  ضلىىى 

 اؾزلىىزا اكعضيىى  اىىن اكىىتعلا علععىى  الغىىاضق  اـىى ا ثع بلجىى الق اكعضيىى 

 طبجعى   ث  كقىا  نؾىا   عقلج  الب ائي يالتعلجا  اؿالج  ضاكعضي  علضضاها

 اىىن ةالىى  ع ىىعر علىى  لضكىىظ عخضائضىىل ض ائىىل س اكعسىىعؼ الىىتعلا منىىط

 الىتعلا  علجهىا  لعتقىز  الىي  الب ائجى   اكبىار   اىن . الىتعلا  ضبجئى   الىزائا  ال ؾا 

 عاؾىسظو  اعاعى   ؽىسر  س احملتىعمل  هى : يضىقجا   ضجئتل يضقجا س عسعؼاك

 عاؾىاصك   ال ؾىط  التعلىجا  على   لضكىظ  يهىع  اع   عساو ةقجقج  عثنؾا 

 عالىىت ست اكؾىىسظو عةىىر عاك اعؾىىاو ال ضرلىى  العا بىىاو خىىظل اىىن الاىىظ 

 ضاكضىىارص, يؾىىيج   عغ جىى  اضنىى  ضجئىى  التعاعنجىى , يىىعيت  عاألنؾىىا  ال اعىىز

 ثعىىىالج  الىىىتعلا, اعىىىتدزا  عالسجىىى  اكىىىتعلا عؼسىىىا الؾدضىىىي لاالعىىىتقظ

 .(17 ,2015اضا ي, ثكض )ا اعب   عيقعلا يقزلض

  اكىىتعلقع ضىىع عاك اعؾىى  اؿىىعاص ثهقجىى  علىى  ينيكىىز عالىىي: اؿىىعاص ن ضلىى 

 اىىىن لظلىىىز الىىىشي الت اعىىىر هىىىشا عاكعلقىىىع اكىىىتعلقع عضىىىع الىىىبعا ضعغىىىها

 التعلىىجا علجىىل لنيكىىز اىىا عهىىشا تعلقعاكىى لىىزمل ثرىىضا عضقىىا  الىىتعلا ياعلجىى 

 .اكعسعؼ

  خىى او إرىىضا  ضهىىزف اكعضيجىى  الب ىى  علىى  يضيسىىظ عالىىي: التععىىعج  ال  ضلىى 

 اؿا ىى  ع ىىز عاالعىىا ا  لل قىىر عاضلىى  ضضىىعصا عإراا هىىا عصضاهىىا اكىىتعلا

 . إلجها

 لقىع   الىي  الىتعلا  ن ضلىاو  اىن  فقععل( 67 ,2017 ةغن, هجلا) ععز ثعاف

 :  للي كقا عهي اكعسعؼ التعلا علجها

  اعانظا ةزرها الي ال ؾا  ض  ضل  اكعسعؼ التعلا لضيبط: ال ؾا  ن ضل 

 إىل يجهىا  الىتعلا  لقغىا  ةجىث ( Mwanza & Engestrom 2003) عالغىاع  

 ال ؾىىىا  اىىىن الاالىىى , عاعلعاىىىاو اغىىىتقزا   ن ضلىىى  لستغىىىبها  )اعلعاىىىاو

 (. للقعلعااو التابجقي
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  اكغتقل  الزصاع  ن ضل ( اعص ضل ن Moore  :)الىتعلا  ن ضلىاو  ثةىز  عهي 

 هقىا)ةيا  الاضجى   لى ااج  ثعاعع اتلتلن ؽت  ال  ضل  عهشا ضعز عن

 . ( عاكتعلا اكعلا ضع للقتعلا, اكغاي  اكتاة  االعتقظلج 

   الىتعلا  ةزع  كج ج  يععجح إىل يغع  ن ضل  عهي:التعاصلج  ال  ضل 

 الىىىىىزل ااجساو عىىىىى  يىىىىىدرضا عكج جىىىىى  اكضكبىىىىى  املساعنجىىىىى  البجئىىىىىاو س

 .اؾزلزا التس علع جاو ضعاعا  يزعجق  عكج ج  اؾزلزا ام تقاعج 

  الىزااغ  على   القىائا  الىتعلا  ن ضلى   يعتقز :الزااغ عل  القائا التعلا ن ضل 

ع ان ضع ال تائج الت  يعصىلت هلىا اعىا  الىزااغ      الزااغ ععظج   ض ج  عل 

 التىدالي, يىعيت   الىت ست  لعظلىظ  التهزلز ; غجا عاعتقز علجها التعلا اكعسعؼ

 عال جىزلع  اال تقاعجى   التعاصىر  كؾىبساو  الل جى   اكىلتا   عالبجئ  اؿضك 

 يقىزلا  عاكعقر لظلز ان رايعجى  اكىتعلا, عىضعصا    امنانت عاعاع  الت اعلي

 .(687 ,2015عضةا , عققز هاصع  الاج ) يعصل  صا ع  يلشل 

 املعهوع التعله مميصات: 
 اىىن ضالعزلىىز األخىىضمل الىىتعلا ثمنىىا  اىىن غىىتا عىىن اكعسىىعؼ الىىتعلا ميتىىاط

 : ا ها اكقجظاو

  عضالتىىىىالي التس علع جىىىىا عىىىىام س ل دىىىىض  اكعلىىىىا هعىىىىر اكعسىىىىعؼ الىىىىتعلا 

 .(325 ,2017 اكظح, يااض)ضدعل  ثعال  التس علع ج  اهاصايل لتاعلض عجغاض
 القىن   علىجػ  لتعلجقجى  ا للقىارا  ععاصض عا  ا عاضؽز اع ل اكعلا اصبح

 (.659 ,2015ال اص, إضضاهجا)
 س الاالى   مسىاو  ثها يقن الضعقي, العضض عاعاجاو اتالباو ا  التعايق 

 األ هىىظا خىىظل اىىن ضامنانىىت رائىىا ؽىىبل ضؾىىسر اتضىىر ثنىىل الضعقىىي العضىىض

 .اكدتل  
 الضىىى ج  اؿضىىى  ععىىىت س عالاالىىى  اكعلىىىا ضىىىع عاميضىىىال الت اعىىىر طلىىىارا 

 .عخاص ها
 ضاالهتقىىىىا  الاالىىىى  لىىىى عا ةجىىىىث: ثكارميجىىىىا  اكتعلىىىىضلن الالبىىىى  عزااغىىىىا 

 اكعلقع. ان عاالنتباا عالضعال 
 اكعلقىىىع ثعىىىزار نقىىىط علىىى  للتللىىى  الضىىى ج  امراصا عغىىىج  س اكغىىىاعزا 

 .(8 ,2015العظ, ثضع هالل)اكعلا  غجا  عكشلك األك ا 
 يعلقا  اـاص  عتللغض عيقا  لتعلا عضالتالي يعلقل اغئعلج  اكتعلا لتحقر 

 .سايجا 
 يىجقسن  الاظ  لبعا ضال غبل اللجا  اؾسل  ةر س اكعسعؼ التعلا عاها 

 للجىىى  الىىىي ضاؿضىىى  اـىىىاظ ال جىىىزلع علىىى  وضىىىر ث  اكتلجىىى  للاالىىى 

 .(150 ,2010ضزعي, صاغا )ع ها

 :للي اا ا ها اكعسعؼ للتعلا ثخضمل ممجظاو( 48 ,2017ةغن, هجلا) عثعاف

 اكعلا عبر ان الزصؼ لععت األالر عتلظلام عل  لغاعز. 
  األنؾىىا  ثر ىا   عاباؽىىضا عىضلعا   الاىىظ  اغىتعمل  يقجىىجا على   اكعلىىا لغىاعز 

 ضاعىىىتدزا  يضىىىقجقها ميسىىىن الىىىي الت اعلجىىى  األعىىىئل  ضتعظجىىى  الضىىى ج 

 .امنانت يابجقاو
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  األؽىىسال يعظجىى  خىىظل اىىن التعلجقجىى  للقىىارا عيؾىىعلقها الاىىظ   ىىش 

 .اكتعلق  اكارا ىز  مبا الزصؼ يغيجر س عالضعص   اكدتل عاأللعا 
   اىىن اسىا   ثي عاىن  ععىت  ثي س اكقىضصا  الىزصعؼ  إىل الاالى   عصىعل  عىهعل 

 .الجعيجع  ثع ضع  ال جػ الر اال تقاعي التعاصر اعاع  عل  صيعها خظل
 ثع الىىتعلا عىىضع  س عىىعا  الاىىظ  ضىىع ال ضرلىى  ال ىىضع  اضاعىىاا س لغىىاعز 

 . التعلا طضلق 
 التعاصىىىر عاهىىىاصاو اـىىى او عض ىىىا  الىىىشايي عالىىىتعلا ال اعىىىز الىىىت ست لعىىىظط 

 .ال ضر راخر اؾقاعج  األنؾا  س الاظ  ضع عالتعاع 

 املعهوع التعله عيوب: 

 يابجقىل  إاسانجى   يعا ل الي اكعععاو خظل ان اكعسعؼ التعلا عجع  ي هض

 نىىعصا ) اىىن  كىىر  ةىىزرها  كقىىا  العجىىع   يلىىك  إمجىىال  عميسىىن  التابجىىق  عىىع   ثع

 :للي يجقا( 659 ,2015ال اص, إضضاهجا) ,(20 ,2014 الشعلج,

  عالتضىىىعلض التغىىىيجر لعقلجىىى  الظطاىىى  عال فجىىىاو األ هىىىظا يىىىعايض عىىىز 

 .لل جزلع
  اكعلا لزمل كايج  يس علع ج  خ او ع عر عز. 
 اكىتعلا  ععىت  عىجسع   يجىزلع  إىل الزصاعج  اكعار ؼعلت إسا ثنل البعا اعتقار 

 . ثاااها الععت اع ا علقغي للتس علع جا ثعت
 لل ضىىىعل الظطاىىى  التس علع جىىىا لىىىزلها لىىىجػ الاىىىظ  ثع اكىىىزاصؼ ضعىىىا 

 . اك د ا الزخر ساو التعلجقج  اك اطق ان العجقا نا ح  لتسع  اكقلعض 
 س امنانىىت عىى  قاعىىضا لؾىىاهزع  عىىعف ثنهىىا للاىىظ  عىىقا  اللع ىىز 

 اكقلعضى   الزصاعىج   ال ضىعل  ل يىاح  ثعىزو  التى   الزص ىل  إىل عالتعصىر  اك ظل

 .الاظ  اؾاصك  عل  علعتقز
  العقلجى   على   القىائقع  ضعا ان ا عزاا  لسع  عز اكقلعض  لل ضعل الزعا 

 األاىعص  ثعلجىا   عصيا عالاظ  اكزاصؼ عازلضمل اكعلقع عضعا التعلجقج 

 .با صع ثاضا  يابجقل ان هعر عهشا للععت اغجع  ثنل اعتقارث لتابجقل
  إىل لىنيرمل  عىز  يإنىل  ةغى  عزصيىل    للعقىر  طالى   لسىر  الغىقاح  ان الضغا عل 

 اهىا   س علعقىر  اتعىزرا  الاىظ   إراصا إىل ياؿا ىل  اكعلىا  على   ثك  ع  

 .  طعلظ  ععتا  يغتلض  عز اتعزرا اعالت عقن اتعزرا
 اكقلعض . الزصاعج  ال ضعل س اؾسل  لضبح ث  ميسن اكعةز امختباص 

 املعهوع بالصف التدزيظ ومنوذج بلوو مطتويات بني العالقة: 

 التىىشكض) اغىىتعلاو س اكعضيجىى  اكهىىاصاو يسىىعلن لىىتا اكعسىىعؼ الىىتعلا ي ىىي

 اؾىاهزا  طضلىق  عىن  ضىاك ظل  مبقاصعىتها  الاالى   لقع  ةجث( عالتابجق عال ها

 ميىىىاصؼ الزصاعىىىي الضىىى  س ضج قىىىا يجىىىل عالىىىت ست يهقىىىل عقاعلىىى  ال جىىىزلع

 .عالتقعلا عالاكج  التحلجر عهي االعلج اكغتعلاو

 املعهوع التعله بإضرتاتيجية التدزيظ إجساءات: 
 الىىىىتعلا ضاعىىىىاايجيج  التىىىىزصلػ إ ىىىىضا او( 30 ,2017عىىىىلجقا , علىىىىي)سكىىىىض

 :للي كقا اكعسعؼ
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 عاهىىىاصاو عاعىىىاصف عىىىجا إلىىىي قتىىىعاا عؼلجىىىر الىىىزصؼ اععىىىع  ؼزلىىىز 

 ي قىىر ةىىع ال هىىا علىى  اغىىاعزا عثخىىضمل اعضيتهىىا هىى  اهقىى  عا ىىاهجا

 .ال جزلع اارا س للاال 

 مبزا عالضعو ضالضعص العلقج  اكارا لتغقن الشي التعلجقي ال جزلع ػهجظ 

 .للاالباو إصعالل را رعائق( 10) يتياعط ال

  لىىىتا سلىىك  يعىىشص  عإسا امنانىىت  اىىن  ال جىىزلع  اؾىىاهزا  إىل الاالبىىاو  يع جىىل 

 طضلىىىق عىىىن  قىىىرال ثع احملقىىىعل اهلىىىاي  علىىىي ضتحقجلىىىل ثع( CD)  إاىىىزارها

 اكؾىاهزا  يسىضاص  للاالبى   لتىجح  ممىا  ععىت  ثي س كؾىاهزيل ل Share itل ضضنىااج 

 ض ىىاا اللقىىا  اععىىز عبىىر سلىىك لىىتا ث  علىى  إلجهىىا, اةتا ىىت كلقىىا عاكضا عىى 

 . جزا رصاع  رصاعتها ان الاالب  يتقسن ةت  كايج 

 مججىىى  اؾىىىاهزا اىىىن عالتدكىىىز عالاالبىىىاو اكعلقىىى  ضىىىع اكغىىىتقض التعاصىىىر 

 اك اعىب   الضا عى   التلشلى   عيقزلا علجهن اكعضعع  العلقج  اكارا لاالباوا

 الزصاعى   ةيىضا  س كىااظ   ال جىزلع  قتىعمل  ا اعؾى   عىجتا  ثنىل  الت بجىل  اى  

 .اكعضعض احملتعمل رصاع  س ثيغر ضؾسر للتعقق عسلك

 كىىىر عاىىى ح فقععىىىاو إلىىىي الاالبىىىاو يقغىىىجا لىىىتا الزصاعىىىي ال ضىىىر س 

 – اعج ىى  نقاىى  يلدىىجط) الىىر عثنؾىىا  اعج ىى  ثرائجىى  اهقىى  فقععىى 
 –ال جىزلع  اىن  يهقىت  كقىا  للقهىاصا  ابزئج  مماصع  – اعج   نقا  ؽضح

 ضالتع جىل  اكعلقى   يقىع   اوقععىاو  عقىر  عخظل(. ضعصضعل ت – ااعل  عقر

 .الض ي التابجق عيجغت

 خىىظل اىىن اؿضىى  س ال جىىزلع اىىن الاالبىى  يعلقتهىىا الىىي اك ىىاهجا يابجىىق 

 للقيقععىىىاو الىىىظط  التعظلىىىظ عيقىىىزلا عاكؾىىىاصل  ال ؾىىىط لىىىتعلاا ثنؾىىىا 

 .عاأليضار

 راخىىر الىىزصؼ يهىىا يعقىىق ثعىىئل  طىىضح طضلىىق عىىن الاالبىىاو يعلىىا يقىىعلا 

 عالتح جىىظ البغىىجا  العقىىر ثعصا  عيقىىزلا يقىىعلا ثرعاو ضاعىىتدزا  الضىى 

 .عالتدار امضزا  علي

 التسىضاص  عاى   ععىع ها  ععيهىا  نقىا   يععجح علتا اكهاصا طالب  كر لاصؼ 

 .عع ها نقا  يلجت ؼاعل

 املعهوع التعله إضرتاتيجية يف املعله دوز: 
 ث  علىى ( 144 ,2015السحجلىىي, اضتغىىا ) ,(100 ,2017 ةغىىن, هجىىلا) اىىن كىىٌر اي ىىق

 :ثهقها ان ثرعاص عزا اكعسعؼ التعلا يابجق ع ز للقعلا

 ثع العضعض ثع ال ؾاطاو س يابجقها ميسن الي التعلجقج  األعالج  ؼزلز 

 . التعلا ضجئ 
 ال جىزلعهاو  عا هىا  عاضئجى   اغقعع  عثخضمل اابعع  يعلجقج  اعار إعزار 

 اكهىاصاو  لىبعا  األرائج  ال قاسج ثع املساعنج  احملاكاا عضضااج التعلجقج 

 احملتىىىعمل يت ىىىاعل الىىىي املساعنجىىى  التعلجقجىىى  اكىىىعار عكىىىشلك اكغىىىتهزي 

 .اكعضس
   عبىىر  علجهىىا  عاالطىىظ  للقؾىىاهزا  إعىىزارها مت الىىي   التعلجقجىى اكىىعار  إياةىى 

 .اغبقا  احملزرا األعالج  خظل ان اؿغعص
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 طىضح  طضلىق  عىن  التعلجقىي  ال جزلع عل  الاالباو مجج  إطظ  ان التدكز 

 . اك اعؾاو ثع األعئل 
  ي  جشها لتا الي األنؾا  ا  لت اع  مبا التعلا ضجئ  يهجئ. 
  اـاطئ  للق اهجا عاضحح عاضؽز لعااواكع عيغيجر ضاكظة   لقع. 
 الىىىزاعا ال ىىىعصي عالتعظلىىىظ عاؾقاعجىىى  ال ضرلىىى  الضا عىىى  التلشلىىى  يقىىىزلا 

 .للتعلا
 التعلا عقلجاو عؼ جظ ضال  ػ اللق  يعظلظ. 
  التسعلي ضالتقججا لقع . 

 املعهوع التعله إضرتاتيجية يف املتعله دوز: 
 الىىتعلا إعىاايجيج   يابجىىق ع ىز  التعلجقجىى  العقلجى   قىىعص هىع  اكىىتعلا لعىز 

 ,2015السحجلىىي, اضتغىىا ) ,(101 ,2017, ةغىىن هجىىلا) اىىن كىىٌر إي ىىق ععىىز اكعسىىعؼ

 إعىاايجيج   س اكىتعلا  رعص ؼزلز ميسن ثنل عل ( 29 ,2017علجقا , علي) ,(133

 :للي يجقا اكعسعؼ التعلا

  التعلجقي ال جزلع اؾاهزا خظل ان اكعلا عن مبعظل اكعضي  لستغ. 
 الىىىتعلا اضىىىارص خىىىظل اىىىن إ اضايهىىىا عىىىن عالبحىىىث األعىىىئل , ضاىىىضح قىىىع ل 

 .اكدتل  
 الزصاعج  اؿض  عبر ثعضانل ا  التعاصر ععائر ع  اكعضي  لتبارل. 
  الزصاعج  اؿض  راخر يعاعني, ضؾسر األعضا , مبؾاصك  اكتعلا لقع. 
  طاظئل ا  عا اعؾتها يعا هل الي اكؾاكر عر لقع. 
  اك اهجا صجاغ  ضإعارا لقع. 

 اضاعىىاا اكعسىىعؼ الىىتعلا اعىىاايجيج  ضاعىىتدزا  التىىزصلػ لتالىى  علىىشلك

 لت اعىى  مبىىا عصىىجاغتل, احملتىىعمل عإعىىزار الىىتعلا ضجئىى  س السايجىى  اكضعنىى  يىىعايض

 رقايىىى  اىىىن التحىىىعل عكىىىشلك اكغىىىتهزي , عال ىىىعايج ال ؾىىىط الىىىتعلا عطبجعىىى 

 التعلجقجى ,  العقلجى   س ثعاعىجا   ؽىضلسا   اكىتعلا  ع عىر  الىتعلا  رقاي  إىل التعلجا

 ةىىزع  س اكىىنيرض الع ضىىض هىىع اكعلىىا ضقىىا  اىى  اكدتل ىى  ألنؾىىاتها عقىىعصا  ضىىر

 .ض اعلج  نعاػل عؼقجق عاعتقضاصا التعلا

 إعىىىاايجيج  ضاعىىىتدزا  التىىىزصلػ  ىىىعهض ث  لتغىىح  عىىىبق اىىىا خىىىظل عاىىن 

 لتس علع جى  ا التق جىاو  خظل ان التعلا مةظل قاعل  لجػ اكعسعؼ التعلا

 ععظج جى   ثهقجى   ثكلىض  اكعلىا  رعص ثصىبح  عإمنىا  اكعلىا,  رعص ان ضزال  عالضعقج 

 الت اعىر  س للىتعلا  اكتىاح  الععىت  اىن  اكللى   امعىت ارا  على   الاكجىظ  خىظل  ان

 ععجقىل  اهاصايىل,  عزصايل, ي قج  س اكتعلا عاغاعزا عاكتعلا اكعلا ضع امهاضي

 . عالتساالج  التعاط  إطاص س

 الىىي اؿزللىى  امعىىاايجيجاو اىىن اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  يعىىز عهلىىشا

 عالىي  اكتغىاصع   عالتس علع جى   العلقجى   اللعصا عضض س التعلا اةتجا او يلمت

 العقلجى   قىعص  هىع  اكىتعلا  ؾعىر  لغىع   الىشي  التىزصلػ  س اعتدزااها ل غر

 .عاتلت  زلز هع اا كر لجعاك  التعلجقج 
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 الرات فعالية: ىيالجا احملوز: 
 ضزصاع  ال  غج  الضح  فال س اتظالزا  اهتقااا  األختا الغ عاو ؽهزو

 لبحىث  عالىشي  الىشاو  يعالجى   الىر  ضىل  اكضيباى   عاكتلتاو امهاض  ال  ػ علا

 الضىح   ا  عص ان الشاو يعالج  عا هع  ال ضر ةجاا س امهاضج  اؾعان  س

 الىي  امنغا  ض ج  س اعاع  القعا عل  كظلض امهاض  ال  ػ ععلا ال  غج 

 الؾدضي. عالتقسن ال  غي امعتقضاص ؼقق

 عىىلع  يع ىل  الىي  اهلااى   ال  غىج   اكىىتلتاو اىن  الىشاو  يعالجى   ا هىع   لعىز 

 اىىن الىىشاو يعالجىى  اؽىىتقت ععىىز الؾدضىىج , ثهزايىىل ؼقجىىق س عيغىىها ال ىىضر

 سكىىض الىىشي ضانىىزعصا ثلىى و ثعغىىها ععىى  الىىي ام تقاعجىى  اكعضيجىى  ال  ضلىى 

 ةعلىىىىىل يىىىىىزعص ثعاعىىىىىجا  قىىىىىعصا  لعىىىىىز الىىىىىشي اكتبارلىىىىى  اؿتقجىىىىى  ابىىىىىزث يجهىىىىىا

 (.159, 2013 لعع , ققعر)ن ضلتل

 الرات فعالية مفَوو  :Self Efficacy 
 اعتقىزاو ل ضدنهىا  يقز عضيها الشاو يعالج  ا هع  عز  ان ثعل ضانزعصا لعت 

 عي هىض  اعج ى   اعاعى   س رائىل عث األةىزا ,  على   الغىجاضا  عل  س عزصيل ال ضر

 ( .Bandura,1993,119ل )اكها  ثرا  عل  عالاضضيل  هزا س

 ع هىىا لعىى  الىىي عزصايىىل س الساا ىى  ال ىىضر رقىى ل ضدنهىىا يعضل هىىا مت عكىىشلك

 اعتقىار  يهي اكالعي  عغت السلتا اكاال  ساو اكعاع  ثع اؾزلزا اكعاع  خظل

 عىارل ل)الغىلع   ي غىت  س الس ىا ا  على   ظالاكجى  اى   الؾدضىج   عىعاا  س ال ضر

 (.131 ,2001 العزل,

 اهق  ثرا  عل  عزصيل عن اكتعلا لضزصها الي التعععاول ضدنها ثلغا  عيعضف

 (. 271 ,2011اكظة , ة ا ل)علجها وضر الي ضال تائج عالت بني اعج  

 ساو ياعلجى   سعي ثيىضار  لىزلها: إىل  الىشاو  ل عالجى   عيقىا   األيىضار  مت يض ج 

 .ا د غ  ساو ياعلج  سعي عثيضار اضي ع 

 الرات فعالية أبعاد: 
 علىضمل  ضىاألرا ,  اضيباى   الىشاو  ل عالجى   ثضعار رظر   Bandura ضانزعصا ةزر

 : عهي األضعار هلشا يبعا ؽتل  سايل يعالج  عن ال ضر اعتقزاو ث 

 اكدتل ىىى  اكعاعىىى  س لىىىألرا  ال ىىىضر رايىىى  اغىىىتعمل يعىىىي ال عالجىىى : ع عىىىزص, 

 .اكعع  لابجع  يبعا  اكغتعمل سلك عىتل 
 للقععى   اؾىاضه   اعاعى   إىل الىشاو  ياعلجى   يعععىاو  انتقىال  العقعاج :عهي 

 .لل لتعضعع  الشي
 عالقىزصا  العالجى   اكلىاضضا  اىن  الىشاو  ض اعلجى   الؾىععص  عىعا  يعتى   القعا: ةجث 

 ض يىىىاح يىىىنيرمل الىىىي األنؾىىىا  الؾىىىدط اختجىىىاص اىىىن لسىىىن الىىىي اكضي عىىى 

(Bandura, 1997, 44 .) 

 الرات فعالية مصادز: 
 : للي يجقا الشاو يعالج  اضارص ميسن ؼزلز
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 ال ىىضر, ضهىىا لقىىع  الىىي عاـىى او التيىىاص  ضهىىا علقضىىز: األرائجىى  املىىاطاو 

 ال يىاح  خى او  ثع ال ؾر خ او  يضاكا ضعز إال يتسع  ال الشايج  عال اعلج 

 (.510 ,2001الظلاو, يتحي)

 عىن  يضىزص  الىي  كاكعلعاىاو  اكباؽىضا  غت اـ او عيع  :  البزلل اـ او 

 اعىع,  ثرا  س اآلخىضلن  اى   ثن غى ا  اقاصنى   عهىع  اآلخضلن, صؤل  ثع اآلخضلن

  ثعر. ثع اغتعانا الر س الشلن األؽداظ عخضعصا 

   إيجىىا  على   عىىارصع  ثن ىا  علىى  ض ىا  احملىىجاع إع ىا   طار كلقىىا: الل  ى   امع ىا 

 عالعسىىػ  العقىىر  هلىىشا  ضال غىىب   ع ىىزنا  الشايجىى   اعلجىى  ال  اصي عىىت  اىىا,  عقىىر

 (. 444, 1989اؿقجز, عبز  اضض)صحجح

 يدرلى   ثر ىا   الؾىدط  لىزمل  الىشي  اؿىالي  االن عىال  إ : االن عالجى   االعتلاصا 

   2013  عجغىى , ةغىىع) العقىىر هىىشا مىىع الشايجىى  ياعلجتىىل علىى  لىىنيرض اىىا عقىىر

,174 .) 

 لالفعا التدزيظ مَازات: احملوزالجالح  

 الفعال التدزيظ مَازات مفَوو: 
 ال عىال  للقعلا األعاعج  اكهاصاو ثةزل ضدنها( 37 ,2004 عاااي نال  ) يعضيها

 امهاضجىى  عاكؾىىاصك  الىىشايي ال ؾىىا  علىى  لعتقىىز التىىزصلػ اىىن منىىط يهىىي

 األنؾىا   اىن  فقععى   اغىتدزاا   ضالبحث لقع  عز خظهلا ان عالي للقتعلا

 .عيقعميلل عيع جهل اكعلا إؽضاف عؼت العلقج  عالعقلجاو

 ثهىزاف  ؼقجىق  س ال عىال  التزصلغىي  الغىلع    اىن  منىط ل ضدنهىا  يعضف كقا

 ةضكجىى  ثع ل  جىى  ثع عقلجىى  اعىىتياضاو صىىعصا س اكعلىىا ا هىىا لضىىزص قىىزرا

 اىىى  عالتسججىىى  عالغىىىضع  الزعىىى  ع اصىىىض يجهىىىا يتسااىىىر اتقاعىىىس  ثععاط جىىى 

 (.62 ,2008 هيضؼ, عاج ل )التزصلغي اكعع  ظضعف

 ل هضهىا  الي ال عال  التزصلغج  الغلعكجاو فقعع ل ضدنها ثلغا  عيعضف

 هىىىىشا عي هىىىىض اعج ىىىى  ثهىىىىزاف ؼقجىىىىق ضهىىىىزف التعلجقىىىىي نؾىىىىاطل س اكعلىىىىا

 اعىىىتياضاو صىىىعصا س للقعلىىىا التزصلغىىىج  اكقاصعىىىاو خىىىظل اىىىن الغىىىلعكجاو

 األرا  س عالغىىىىضع  الزعىىىى  ضع اصىىىىض يتقجىىىىظ ثعل  جىىىى  ةضكجىىىى  ثع ان عالجىىىى 

 (.34, 2011 اك تؾضي, ةلجق ل )التعلجقي اكعع  ظضعف ا  عالتسجج 

 الفعال التدزيظ مَازات تينية أضاليب: 
 ي قجىىى  س اعىىتدزااها  ميسىىىن الىىي  التزصلغىىىج  عالاضائىىق  األعىىىالج  يتعىىزر 

 خضىائط  ضىإختظف  التىزصلػ,  اهىاصاو  لت ىع   عسلىك  ال عىال;  التىزصلػ  اهاصاو

ان  كٌر سكضها اا األعالج  هشا عان علجقج ,اةتجا ايها الت عي ع  اكتعلقع

 ,(47 ,2010يضلىىىىىز, ققىىىىىز) ,(97 , 2010عىىىىىام, كىىىىىعرض) ,(90 ,2017عىىىىىلجقا , علىىىىىي)

(Merenne-Schoumaker, 2017, 54 ) للي يجقا  : 

 التعلجقىىي, اكععىى  يؾىىاضك اىىن التقلجىىر يسىىضا علىى  لعتقىىز: اكضىىلض التىىزصلػ 

 اهاصاو إىل اكضكب  اكهاصاو ئ عػظ اكتعلقع, عزر عيقلجر طا ل عاختضاص

 .فظثا
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 عيبىىارل  للت اعىىر  للقعلقىىع ال ىىضظ  لتىىجح : يعاعنجىى  فقععىىاو  س العقىىر 

   التىىىىىزصلػ اهىىىىىاصاو عيععىىىىىجح عا اعؾىىىىى  اؾقىىىىىاع , عالىىىىىت ست األيسىىىىىاص

 .للقعلقع

   ثعئل  عاعتدزا  ال عال, التزصلػ كهاصاو مناسج عضض يجها لتا: ال قش 

 .ال قعسج هشا حملاكاا ععجا  لزعص; الشي ؿعاصضا اكعلقع ععي يغتلت

 اكهىىاصاو ثرا   كج جىى  ؼلجىىر اكىىتعلقع اىىن لالىى  يجهىىا: التدالجىى  اك اعؾىىاو 

 اىن  الظةقى ,  اكهىا   ثرا  س األعىالج  ياعلجى    ثكلض س عالت ست التزصلغج ,

 .اك اعؾاو هشا يتدلر األعئل  ان فقعع  يقزلا خظل

  لعقلجىىىاو عاكغىىقعع   اكضئجىىى  عالتغىىيجظو  حج التععىىىج عاألؽىىسال  الضىىعص 

 كىزمل  عاعىح   ثرل  قتعاها لتغق ل مبا األرعاو هشا يقز  ةجث: التزصلػ

 عىىن يعىى  سايىىل الععىىت عس اكىىتعلقع, لىىزمل ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو ياىىعص

 .صحجح  ضاضلق  اكهاصاو هشا ثرا  ان لس ها ازمل

   يااىىى , عضلىى   للىىت ست  الع ىىا   إطىىظ   خىىىظل اىىن  علىىتا : الىىشهي  العضىى 

 ضعىىا س األرا  يىىزني كعاؾىى  اؿلىىعل اىىن ممسىىن عىىزر ثكىى  عىىن عالبحىىث

 التاىىعصاو س التزصلغىىي األرا  ياىىعلض كج جىى  ثع ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو

 .التعلجقج  العقلج  س يابجقايها س عالتس علع ج  العلقج 

 اعا هىى  س العلقىىي الىىت ست خاىىعاو ايبىىا  خظلىىل اىىن علىىتا: اكؾىىسظو ةىىر 

 .ال عال التزصلػ اهاصاو ي قج  يعجق الي الضععضاو

 اىن  ميسىن  اىا  ضدعضى   للىتعلا  اكىتعلا   اغىاعزا  خظلىل  علىتا : لإليقا  التعلا 

 .ض اعلج  ال عال التزصلػ اهاصاو عاكتغا  يعلا س عامعتقضاص الس ا ا

 زيظالتد ومَازات الرات وفعالية املعهوع التعله اضرتاتيجية بني العالقة 
 : الفعال

 اكعسىعؼ  الىتعلا  إعاايجيج  اعتدزا  إ (  125 ,2017عض , ثضع إميا ) ثؽاصو

 :ثهقها ان كلتا إعهاااو هلا

 راخلىىل, ثع الضىى  خىىاصج عىىعا  عالتسلج ىىاو األنؾىىا  اىىن كىىبت عىىزر يىىعيت 

 يابجىىق الىىتعلا, عكىىشلك س الىىشاو علىى  امعتقىىار يضصىى  للقىىتعلقع لتىىجح

 الضى   ةغىعص  عبىر  رصعىعها  الىي  اكهىاصاو  عل  تزص عال الت اعلج  األنؾا 

 اكىتعلقع  رقى   ان لعظط الزصاع  ةيضا خاصج الشايي التعلا عهشا , الزصاعي

 رىىا عاىىن اآلخىىضلن, اىى  امهىىاضي التعاصىىر علىى  عىىزصيها عطلىىارا ضدن غىىها

 .لزلها الشايج  ال عالج  ي قج 
 سايجىى  ضلقىى ضا العلقىىي احملتىىعمل رصاعىى  خىىظل اىىن الىىتعلا اغىىئعلج  ؼقىىر 

 مجاعجى ,  ضضعصا الزصاع  عاع  راخر التعلجقج  األنؾا  لتابجق اعتعزارا 

 القىزصاو, اكلىاضضا ,   اعىتلاصا  اىن  عطلىارا  التحىزي,  صعح اكتغا  س عاها مما

 . التعلجقج  اكها  إلا  س االنزاا ا 
  ؽجق ضؾسر العلقي احملتعمل يقزلا س اكتعزرا التعلجقج  الععائط اعتدزا 

 ؽىىععصها عطلىىارا اكىىتعلقع لىىزمل االعىىتاظ  ةىى  طلىىارا س لغىىها , ت ىىع عا

 .التعلا ثر ا  عالاكجظ ضاكتع 
  اتعى   وقق الشمل األاض اغتقر, ضؾسر التعلا مراصا ةقجقج  يضصا  يعيت 

 رص ىى  علىى  ع علىىها اميقىىا  مىىع اكىىتعلقع يع جىىل إىل ضامعىىاي  املىىاط,
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 ضالس ىىىىا ا ؽىىىىععصا  ثكلىىىىض هعلىىىىها كقىىىىا الشايجىىىى  الزايعجىىىى  اىىىىن عالجىىىى 

 .التعلا س ال  ػ عل  االعتقار عإاسانج  عامعتقظلج 

يغىاعز على     الىي  االعىاايجيجاو  اىن  اكعسىعؼ  الىتعلا  إعىاايجيج   يعىز  لشا

 ,Ibrahim,M & Callaway رصاعى   إلجىل  ثؽىاصو  اا ي قج  يعالج  الشاو, عهشا

R. , 2013 ))الىىتعلا معىىاايجيج  هىىاض عام ال عىىال األرىىض علىى  ثكىىزو الىىي 

 .الشاو يعالج  ي قج  س اكعسعؼ

 عثرائجىىىى  اعضيجىىىى ) عانىىىى  رظرىىىى  ال عىىىىال التىىىىزصلػ كهىىىىاصاو كىىىىا  عكىىىىا

 ضت قجىىى  يهىىىتا يعلجقجىىى  اعىىىاايجيجاو اعىىىتدزا  اىىىن الضىىىز كىىىا ( عع زانجىىى 

س  اىىىن ثعىىىالج   العزلىىىز يعظجىىى  مت يقىىىز للقهىىىاصا, لىىىشلك  اللظرىىى  اؾعانىىى 

 فقععىىاو س العقىىر الىىر اكعسىىعؼ الىىتعلا اعىىاايجيج  ضاعىىتدزا  التىىزصلػ

 التعلجقج , عال جزلعهاو العقلج , عالعضعض األرعاص, علع  احملاكاا, يعاعنج ,

 الىىىتعلا اعىىىاايجيج  طبجعىىى  سلىىىك عىىىاعز عغتهىىىا, ععىىىز التدالجىىى  عاك اعؾىىىاو

 الزصاعىج   اؿيىضاو  عخاصج راخر التعلجقج  األنؾا  يجها يتعزر الي اكعسعؼ

 عياعلجتىل  ضشايىل  اكىتعلا  رقى   عيعظلىظ  ال ؾىط  الىتعلا  على   يقىع   سايىل  الععت عس

 .اكغتهزي  عالقجا عاكهاصاو اكعاصف عاكتغا  التعلا عقلجاو ثر ا 

 لعظى   ث  ميسىن  اكعسعؼ التعلا إعاايجيج  ضاعتدزا  التزصلػ كا  عكا

  عالت  جىىىش طالتداىىىج ثةغىىىن اىىىا إسا ثالىىىر يعظج ىىىا  لبلىىىع  اكعضيجىىى  اكغىىىتعلاو

 ال جىىزلع قاعىضا  عىضض  اىى  لبلىع   الىزنجا  اكغىىتعلاو يت اعى   ةجىث  عالتقىعلا, 

 اوىال  ان األرن  اكغتعمل اكعسعؼ التعلا س وققع  الاظ  ث  ةجث ضاك ظل,

 رىىا اك ىظل  س( عاعىتجعاضها  التابجقجىى  عاألاللى   اكعضيى   علىى  اؿضىعل ) اكعىضس 

 عالتقىعلا  عالاكج  التحلجر) العلجا ضيج اكع ضاكغتعلاو اـاظ اؾان  لديي

 كضااىىىىي)عال ىىىىضري التعىىىىاعني عالعقىىىىر اكعلىىىىا عيع جىىىىل مبغىىىىاعزا( عامضىىىىزا 

 (.9 ,2015ضزعي,

 يغىها  ث  ميسىن  اكعسىعؼ  الىتعلا  اعىاايجيج   اعىتدزا   ضد  القعل ميسن لشا

 .ال عال التزصلػ كهاصاو اكعضيج  اؾعان  ي قج  س

 اىن  يعيضا عاا اكعسعؼ التعلا إعاايجيج  يإ  ئياألرا لليان  ضال غب  ثاا

 ي قجىى  علىى  عيغىىاعزا التعلجقجىى , للعقلجىى  قىىعصا  اكىىتعلا ػعىىر اضنىىل ضجئىى 

 اكىىتعلا ي  جىىش طضلىىق عىىن ضىىل, اكضيباىى  التابجقجىى  عاألنؾىىا  األرائىىي اؾانىى 

 ك ؾىىا  الىىشايي الىىتعلا إطىىاص س الاضعلىى  عالتابجقىىاو التعلجقجىى  لألنؾىىا 

 إؽىىىضاف ؼىىىت  الزاصعىىىج  القاعىىىاو راخىىىر التعىىىاعني الىىىتعلا إطىىىاص سع ا ظلىىىي,

 ثرائىل  عىن  مبعلعاىاو  يظعلىزا  اك اعىب ;  الضا ع  التلشل  يقزلا ع اكعلا عيع جل

 التزصلغىج   اهاصايىل  عياىعلض  اكالعضى   التعلجقجى   اكهىا   إلىاط  س يقزال عازمل

 (.88 ,2015ةغن, هجلا)اغتقض ضؾسر

 س عيعىال  إهىاضي  ثرىض  هلىا  اكعسعؼ التعلا يج اعاايج ث  عل  سلك علنيكز

 ثكزيىىل اىىا عهىىشا ال عىىال التىىزصلػ كهىىاصاو عاألرائجىى  اكعضيجىى  اؾعانىى  ي قجىى 

 لت قجىىى  التزصلغىىىج  االعىىىاايجيجاو اعىىىتدزات الىىىي الزصاعىىىاو اىىىن العزلىىىز
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 األرىىض ثععىىحت الىىي( 2016)البىىاط اىىضعا رصاعىى  الىىر ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو

 اهىىاصاو ي قجىى  س اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  العىىتدزا  العال عىى امهىىاض 

 عال عىال  امهىاضي  األرض ثربتت الي( 2017)علجقا  علي عرصاع  العلع , يزصلػ

 . التزصلغج  اكهاصاو ي قج  س اكعسعؼ التعلا العاايجيج 

 هىىشا يتجحىل  عاىىا اكعسىعؼ,  الىىتعلا اعىاايجيج   ضاعىىتدزا  اكىتعلا  راصعى   إ 

 ضاؾعانى   اكضيباى   اكعضي  عاكتغا  ال ضري التعلا يضظ ان ايجيج االعا

 كقتالى   الظصى ج   األنؾىا   خىظل  اىن  ال عىال,  التىزصلػ  كهىاصاو  ال  ضل 

 لىل  لتىجح  الىشي  الىشايي  الىتعلا  هىشا  خاصج ةيضا الزصاعى ,  الاال  ضل لقع  عبلي

 زصايىىلعضق ض  غىىل رقتىىل اىىن علعىىظط الىىشاو علىى  عامعتقىىار امعىىتقظلج  يضصىى 

 اكعضيى   يلىك  ؼعلر عل  يغاعزا الي الشايج  يعالجتل طلارا عضالتالي عااسانايل

 ضهىا  يقىع   الىي  الضى ج   األنؾىا   خظل ان عيابجقاو, مماصعاو إىل ال  ضل 

 إؽىىضاف ؼىىت اك اعىىب  الضا عىى  التلشلىى  اىىن إطىىاص س يعاعنجىى  فقععىىاو س

 التىىزصلػ كهىىاصاو التابجقىىي اللىىتعل الىىزاعا ال ىىعصي عالتعظلىىظ اكعلىىا, عيع جىىل

 اكعىىىضس ضبعىىىزلها التزصلغىىىج  اكهىىىاصاو اىىىن اكىىىتعلا لىىىتقسن عضىىىشلك اكغىىىتهزي ,

 .عاألرائي

 التجسييب ميَج البخح و التصنيه . 

 البخح أواًل: ميَج((The Research Methodology: 
 التحلجلىىىي العصىىى ي اكىىى هج اعىىىتدزا  مت البحىىىث عيىىىضعض ثعىىىئل  عىىىع  س

 لل : كقا متالتيضل عاك هج

 البحىث  س التحلجلىي  العصى ي  اكى هج  اعىتدزا   مت: التحلجلىي  العص ي اك هج 

 مبععىىع  عاكضيباىى  الغىىاضق  عالبحىىع  الزصاعىىاو عؼلجىىر لعىىضض اؿىىالي

س  اعىىتدزاال عكىىشلك البحىىث, كىىتلتاو ال  ىىضي اؾانىى  لتحزلىىز البحىىث

 الاالى   لجىر عر ضالتىزصلػ  القائا رلجر الزصاع , عإعزار عثرعاو عص  عج  

 ضعىىىىا ؼلجىىىىر س اعىىىىتدز  اكعسىىىىعؼ, كقىىىىا  الىىىىتعلا إعىىىىاايجيج  عيىىىىق

 عا  قىا ;  اععععجا  عص ا  التزصلػ اكضلض ععص ل اقضص عقن اكععععاو

 لىىىزمل يعايضهىىىا العا ىىى  ال عىىىال التىىىزصلػ مبهىىىاصاو ؼزلىىىز عائقىىى   ضهىىىزف

 البجانىىىىاو عؼلجىىىىر عصىىىى  س اعىىىىتدزاال مت عكىىىىشلك اكعلقىىىى ,/الاالبىىىى 

 .عا اعؾتها عي غتها ائجال ت ععضض

 اوقىىععتع سع التيىىضلمت ؽىىبل اكىى هج اعىىتدزا  مت: التيىىضلمت ؽىىبل اكىى هج 

( اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج )عهىىع اكغىىتقر اكىىتلت ثرىىض كعضيىى  اكتسىىايئتع

 (ال عىال  التىزصلػ  اهاصاو عضعا الشاو يعالج )عهقا  ياضعع اتلتلن عل 

 س ن ػ ال ضعف.

 التجسييب للبخح ثاىيًا: التصنيه: 
 اوقىىىىىىىععتع سي التيىىىىىىىضلمت التضىىىىىىىقجا علىىىىىىى  البحىىىىىىىث هىىىىىىىشا اعتقىىىىىىىز

 اغىىىىتقر اىىىتلت  ثرىىىىض اظة ىىى   ضقضىىىز ( عالغىىىىاضا  التيضلبجىىى  )اكتسىىىايئتع 

 علىى   اكعتىىارا, ضالاضلقىى   التىىزصلػ اقاضىىر س( اكعسىىعؼ  الىىتعلا اعىىاايجيج )
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 طضلىىق عىىن( ال عىىال التىىزصلػ اهىىاصاو ضعىىا الىىشاو, يعالجىى )التاضعىى  اكىىتلتاو

 الىىشاو, يعالجىى  اقجىىاؼ) س عاكتقللىى  البحىىث ألرعاو عالبعىىزي القبلىىي التابجىىق

 اوقىىععتع  علىى   عبلجىىا  ( ال عىىال  التىىزصلػ  كهىىاصاو  اكعىىضس  التحضىىجر  إختبىىاص

 يىىزصلػ س اكتقللىى  التيضلبجىى  اكعاؾىى  رىىا اوقىىععتع يسىىايني اىىن للتدكىىز

 للقيقععىىى  اكعسىىىعؼ تعلاالىىى معىىىاايجيج  عيقىىىا  ال عىىىال التىىىزصلػ اهىىىاصاو

 الغىاضا ,  للقيقععى   اكهىاصاو  ل  ػ اكعتارا ضالاضلق  عالتزصلػ التيضلبج 

 عاكتقللى   عالغىاضا   التيضلبجى   اوقىععتع  على   ضعزلا  األرعاو يابجق مت را

 التىىزصلػ اهىىاصاو لىىبعا اكعىىضس التحضىىجر اختبىىاص الىىشاو, يعالجىى  اقجىىاؼ)س

 اكعاؾى   رىا ( ال عىال  التىزصلػ  اهىاصاو  لىبعا  األرا  اظة ى   ضااعى   ال عىال, 

 اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىاايجيج   ياعلجىى  اىزمل  علىى  لل تىىائج; للععىعف  امةضىائج  

( 1) الؾىسر  علععح ال عال التزصلػ اهاصاو عضعا الشاو يعالج  ان كر عل 

 :للبحث التيضلمت التضقجا

 

 

 

 لبحث اؿاليالتضقجا التيضلمت ل (1ؽسر )

لتيضلبج اوقعع  ا  
 اوقعع  الغاضا 

 يابجق ثرعاو البحث عبلجا  )اقجاؼ يعالج  الشاو, اختباص التحضجر اكعضس لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال(

التابجق البعزي ألرعاو البحث)اقجاؼ يعالج  الشاو,اختباص التحضجر اكعضس لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال, 

التزصلػ ال عال (ضااع  اظة   األرا  لبعا اهاصاو   

 التحلجر امةضائي للبجاناو عاعتدظظ ال تائج.

)التزصلػ ضاعاايجيج  التعلا اكعسعؼ(  )التزصلػ ضالاضلق  اكعتارا(    

 التضقجا القائا عل  فقععتع اتسايئتع
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 البخح عيية: 

  العيية اإلضتطالعية:-أ
 اك ظلىىي عغىىا امعتضىىار  اللاللىى  ال ضعىى  طالبىىاو مت إختجىىاص فقععىى  اىىن  

 الظيىىي طالبىى ( 20)ععااهىىا  األصىىلج  البحىىث عج ىى  غىىت ( اىىن الاضعلىى  )الؾىىعب 

 الغىاضق  العىا   س اكضىلض  التىزصلػ  اقىضص  عىقن  التىزصلػ  اهاصاو رصاع  ثنهع

 ألرعاو الغىىىجسعاال  اـضىىىائط اىىىن ضهىىىزف التدكىىىز  (.2017-2016) للتابجىىىق

 االرعاو. يابجق طان البحث, عةغا 

 : البخح األضاضية عيية-ب
 اك ظلىي  امعتضىار  ضسلجى   اللانجى   ال ضعى   طالباو ان البحث عج   إختجاص مت

 (طالبىىىى , مت30عكىىىىا  ععااهىىىىا)  (2017/2018) اؾىىىىااعي األطهىىىىض للعىىىىا    ااعىىىى 

( 15) ععىزرها  ػضلبجى   اتسايئتع إةىزاهقا  عتعفقع إىل عؾعائجا  يقغجقهن

 .طالب ( 15) ععزرها عاضا  عاألخضمل طالب ,

 البخح فسوض((The Research Hypotheses    : 
 س عع  ثهزاف يغاؤالو البحث عععت ال ضعض التالج :

 ( ضع اتععاي رص ىاو طالبىاو   0005 ≥لع ز يض  رال إةضائجا  ع ز اغتعمل )

عطالبىىىاو اوقععىىى  الغىىىاضا  س التابجىىىق البعىىىزي اوقععىىى  التيضلبجىىى  

 كقجاؼ يعالج  الشاو لضاحل اوقعع  التيضلبج .

 (ضع اتععىاي رص ىاو طالبىاو    0005 ≥لع ز يض  رال إةضائجا  ع ز اغتعمل )

اوقععىى  التيضلبجىى  عاوقععىى  الغىىاضا  س التابجىىق البعىىزي لإلختبىىاص     

 عىىال )كسىىر( عع ىىز كىىر    التحضىىجلي اكعىىضس لىىبعا اهىىاصاو التىىزصلػ ال   

 اغتعلايل لضاحل اوقعع  التيضلبج .

 ( ضع اتععاي رص ىاو طالبىاو   0005 ≥لع ز يض  رال إةضائجا  ع ز اغتعمل )

اوقععىىى  التيضلبجىىى  عطالبىىىاو اوقععىىى  الغىىىاضا  س ضااعىىى  اظة ىىى  

 األرا  لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال لضاحل اوقعع  التيضلبج .

 البخح إجساءات : 
 واًل: إعداد املواد التعلينية وأدوات البخحأ: 

 :إعداد املواد التعلينية 
اىىن اقضص)التىىزصلػ اكضىىىلض(    اهىىاصاو التىىىزصلػ ال عىىال  ضعىىا   ختجىىاص إمت 

منىعسج  لتزصلغها عيقا  معاايجيج  التعلا اكعسعؼ, ععز يب ى  البحىث اؿىالي    

(ADDIE س التضقجا ).التعلجقي  

 جقج  عل  اا للي:ععز اؽتقر إعزار اكعار التعل

      ــدى ــا لـــ ــب توافسٍـــ ــال الواجـــ ــدزيظ الفعـــ ــازات التـــ ــة مَـــ ــداد قاهنـــ إعـــ
 املعلنة: بإتباع ما يلى:/الطالبة

  :اهلدف مً الكاهنة 
 /هىىىع ؼزلىىىز اهىىىاصاو التىىىزصلػ ال عىىىال العا ىىى  يعايضهىىىا لىىىزمل الاالبىىىاو      

 اكعلقاو.
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  :مصادز بياء الكاهنة 
 اعتقزو الباةل  س ض ا  القائق  عل :

 لزصاعىىاو عالبحىىع  الغىىاضق  اكضيباىى  مبهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال   اضا عىى  ا

, (2012) ثمحىز  , ؽىعبا  ( 2011)اك تؾىضي  (, ةلجقى  2010الر رصاع  ثعاال عقاص) 

 (.2015طلظي عقض)  ,(2013)العيضاي عااح
     يعصج  اقضص اارا التزصلػ اكضلض لل ضع  اللالل  عغىا االعتضىار اك ظلىي

معتضىىىىىار اك ظلىىىىىي  ااعىىىىى  األطهىىىىىض للعىىىىىا     لالؾىىىىىعب  الاضعلىىىىى ل ضسلجىىىىى  ا  

 (.2018 -2017الزصاعي)
       إ ىىضا  اقىىاضظو ؽدضىىج  اىى  ضعىىا اـىى ا  اكدتضىىع س اك ىىاهج عطىىض

التىىىىىزصلػ للتعىىىىىضف علىىىىى  اكهىىىىىاصاو التزصلغىىىىىج  العا ىىىىى  يعايضهىىىىىا لىىىىىزمل   

 اكعلقاو ان ع ه  ن ضها./الاالباو

 :الصوزة اليَاهية للكاهنة 
علج  كهاصاو التزصلػ ال عىال, عالىي يسعنىت اىن     مت التعصر إىل القائق  األ 

( اهىىىاصا يضعجىىى , ؽىىىسلت اعىىىا  اهىىىاصاو التىىىزصلػ 36رظرىىى  اهىىىاصاو صئجغىىى , ع)

اكعلقىاو, رىا مت عضعىها على  فقععى       /ال عال العا   يعايضها لزمل الاالبىاو 

اىىن الغىىارا احملسقىىع اكتدضضىىع س فىىال اك ىىاهج عطىىض  التىىزصلػ, مضىىزا      

اكعلقى  عثهقجتهىا س    /تعلىق مبىزمل ا اعىب  هىشا اكهىاصاو للاالبى       آصائها يجقىا ل 

هىىشا اكضةلىى , عاىىزمل اصيبىىا  اكهىىاصا ال ضعجىى  ضاكهىىاصا الضئجغىىج , عالزعىى  س         

صجاغتها الللعل  عالعلقج , عس عع  آصائها عاقاةايها مت إ ضا  التعىزلظو  

ا ال هائجى ,  الظطا  عالىي ثعصى  ضهىا احملسقىع. عثصىبحت القائقى  يى  صىعصيه        

ال هائجى  عىقن    ختجاص ضعا اهاصاو التزصلػ ال عىال اىن عائقى  اكهىاصاو    إمت ع

 –ةزعر البحث اؿاىل يتقلر س رظ  اهىاصاو صئجغىج  )التداىجط للتىزصلػ     
يقعلا نىعايج الىتعلا( عإتلىت اهىاصاو التداىجط للتىزصلػ        –ي  جش التزصلػ

( اهىىاصا 9تىىزصلػ علىى )( اهىىاصاو يضعجىى , عإؽىىتقلت اهىىاصاو الت  جىىش لل 3علىى )

يضعجىىى , عاهىىىاصا التقىىىعلا ل ىىىعايج الىىىتعلا عيجهىىىا مت امكت ىىىا  مبهىىىاصا يعىىىجع   

العا ى  اك ظلىي, عكىر اهىاصا يضعجى  يؾىتقر على  فقععى  اىن الغىلعكجاو           

اكسعنىى  هلىىشا اكهىىاصاو, عضىىشلك لسىىع  مت ام اضىى  عىىن الغىىنيال األعل اىىن ثعىىئل       

العا ىىىىى  يعايضهىىىىىا لىىىىىزمل   البحىىىىىث عنضىىىىىل: لاىىىىىا اهىىىىىاصاو التىىىىىزصلػ ال عىىىىىال     

 اكعلقاو ضسلج  امعتضار اك ظلي  ااع  األطهض؟ل/الاالباو

  مــً خــالل  ضــرتاتيجية الــتعله املعهــوع مت إعــداد املــادة التعلينيــة وفكــًا إل

 الكاهه بالتدزيظ, نتاب الطالبة/املعلنة(. دليلإعداد)

 :الكاهه بالتدزيظ: إعداد دليلأواًل 
كج جى  يىزصلػ    س عاع هىا   لجسع  اضؽىزا  مت إعزار رلجر القائا ضالتزصلػ 

يىى   عىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ اعىىتدزا  إاهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال ض ضعىىا 

 الىىزلجر, قتىىعي  اىىن يىىزصلػ اقىىضص التىىزصلػ اكضىىلض عإؽىىتقر علىى  اهلىىزف     

يع جهىىاو , اقزا  الىىزلجر ىىظئع; اؾىىظ  األعل علؾىىقر)   يغىىقن ععىىز الىىزلجر

 التعطلىىى  الىىىظاي لتىىىزصلػ  للقحتىىىعمل,  األهىىىزاف العااىىى  ائا ضالتىىىزصلػ, للقىىى
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, األنؾىىا  التعلجقجىى , الععىىائط التعلجقجىى , ثعىىالج  التقىىعلا(, اؾىىظ     هىىاصاواك

 (.تزصلػاللان  علؾقر )اـاعاو ام ضائج  للقا او اـاص  ضال

  إعداد نتاب الطالبة 

لتيضلبجى  على  يعلىا    غىاعزا طالبىاو اوقععى  ا   الاالبى  ك  كتىا   إعزار مت

خاىىىعاو عإ ىىىضا او   اهىىىاصاو التىىىزصلػ ال عىىىال احملىىىزرا س الىىىزلجر عمماصعىىى    

, علؾتقر عل )اقزا , اهلىزف اىن   عاايجيج  التعلا اكعسعؼي  جشها عيقا  ال

إعىىىزارا, األنؾىىىا  اـاصىىى  ضسىىىر, ثعىىىئل  التقىىىعلا التحضلضلىىى  اـاصىىى  ضسىىىر  

 ا(.اهاصا, ضااع  اظة   لقجاؼ األرا  س كر اهاص

  ونتاب الطالبة على احملهنني :الكاهه بالتدزيظ عسض دليل 

عكتىا  الاالبى  على     القىائا ضالتىزصلػ   الضىعصا اكبزئجى  لىزلجر     مت عضض

ععلىىا تىىزصلػ الفقععىى  اىىن الغىىارا احملقسىىع اىىن ؽضىىط اك ىىاهج عطىىض    

ععىز مت إ ضائهىا    ,التعىزلظو  احملسقىع ضىبعا   ضعاععز ثؽاص  ,ال  ػ الاضعي

القىىائا ضالتىىزصلػ عكتىىا  الاالبىى  س صىىعصيهقا ال هائجىى      ح رلجىىر ةتىى  ثصىىب 

  اهظا  للتابجق. 

 بخحإعداد أدوات ال: 

 يىىى   اكتقللىىى   البحلجىىى   األرعاو ض ىىىا   مت اؿىىىالي  البحىىىث  ثهىىىزاف  لتحقجىىىق 

 التىىزصلػ اهىىاصاو لىىبعا اكعىىضس التحضىىجر إختبىىاص الىىشاو, يعالجىى  اقجىىاؼ)

 (.ال عال التزصلػ اواهاص لبعا األرا  اظة   ضااع  ال عال,

 مكياع فعالية الرات: -أ

( ألنىىىل 2007مت إعىىىتدزا  اقجىىىاؼ يعالجىىى  الىىىشاو اىىىن إعىىىزار ثمحىىىز علقىىىا  ) 

ا اع  لتحقجىق هىزف البحىث عمت يابجقىل على  عج ى  اؾىاضه  لعج ى  البحىث          

 اؿالي س اكضةل  اؾااعج .

   :وصف املكياع 

إ اضىىى  اىىىن  ىىىػ ( ا ىىىضرا هىىىا  ع هىىىا ضاختجىىىاص 28لتسىىىع  اكقجىىىاؼ اىىىن )

غت اعايىق   -غت اعايق -اارر -اعايق إىل ةز اا -اغتعلاو هي )اعايق لااا

( عل  الايجى  للعبىاصاو االهاضجى ,    1-2-3-4-5االقا( علعاي علجها الزص او )

( يتعاىى  هلىىا الىىزص او 28-23-17-13ثاىىا العبىىاصاو الغىىلبج  عهىىي العبىىاصاو صعىىا)

( 140الزص ىى  الع قىى  للققجىىاؼ هىىي ) (علىى  الايجىى  علىىشا ثصىىبحت1-2-3-4-5)

 ( رص  .28رص  , عالزص   الضلضمل للققجاؼ هي)

 :اخلصاهص الطيهومرتية للنكياع 

مت إعىىىارا التحقىىىق اىىىن اـضىىىائط الغىىىجسعاال  للققجىىىاؼ للتدكىىىز اىىىن  

 صظةجتل للتابجق ي  البحث اؿاىل كقا لل :

  الصدمValidity : 
 اؿالي ان خظل:كقجاؼ س البحث ععز مت التحقق ان صز  ا
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  :الصدم التنييصي 

( طالبى   20ةجث مت يابجقل عل  طالباو العج   االعىتاظعج  الىي ععااهىا )   

عةغىىىا  ال ىىىض  ضىىىع اتععىىىط رص ىىىاو امصضىىىاعي األعلىىى  عاتععىىىط رص ىىىاو       

( ععىىزصا 0001امصضىىاعي األرنىى  ععىىز ربىىت ع ىىعر يىىض  رال إةضىىائجا ع ز اغىىتعمل )   

 تقت  ضزص   عالج  ان الضز .( مما لزل عل  ث  اكقجاؼ ل3904)

 :ثبات املكياع 

إعىارا   : عمت ةغا  رباو اقجاؼ يعالج  الشاو س البحث اؿالي عن طضلىق  

التابجق: ةجث مت يابجق اكقجاؼ عل  العج   االعتاظعج  عضعز اضعص رظر  

ثعاضج  مت إعارا يابجق ن ػ اكقجىاؼ على  ن ىػ العج ى  عمت ةغىا  امصيبىا        

( ع ىز اغىتعمل   00870ابجىق األعل عاللىاني, عكىا  اعااىر اللبىاو )     ضع رص او الت

( عهىىع اعااىىر ربىىاو اضي ىى  عاىىن رىىا ميسىىن العرىىع  ضال تىىائج الىىي    0001اع علىى  )

لظعرنىىا ضهىىا اكقجىىاؼ, كقىىا ميسىىن امعتقىىار علجىىل كىىدراا علجىى  عضىىشلك ثصىىبح    

 اكقجاؼ ضضعصيل ال هائج   اهظا  للتابجق عل  عج   البحث األعاعج .

 املعسيف لبعض مَازات التدزيظ الفعال: تخصيلالختباز بياء إ -2

 :التالج  للداعاو عيقا اكعضس التحضجر إختباص ض ا  مت

 :اهلدف مً االختباز 

اكعىضس   قحتعمل(  للبحثاكعلقاو )عج   ال/ؼضجر الاالباو اغتعمل عجاؼ 

 كضلض.ا اقضص التزصلػعقن اهاصاو التزصلػ ال عال احملزرا بعا اكضيبط ض

 :حتديد األٍنية اليطبية للنوضوعات  

 مت الىىي للقععىىععاو: اكعاصىى او ع ىىزعل ال غىىمت عالىىعط  األهقجىى  ؼزلىىز

 اكغىىىتعلاو يىىى  عىىىلعكجا  هىىىزيا ( 60) ععىىى  مت ةجىىىث اؿىىىالي للبحىىىث إختجاصهىىىا

 مت عىنيال ( 60)االختبىاص  ثعىئل   ؼزلز عمت ,لضلع ل لتض ج  عيقا  الغت  اكعضيج 

 مت علجىىل اععىىع  عض ىىا    لسىىر ال غىىبج  لألهقجىى  يبعىىا  ععىىععاواك علىىي يعطلعهىىا

 ان: كظ  إعزار

ــازة(      - أ ــل )مَ ــبية له ــة اليط ــد األٍني ــو لتخدي ــبية: وذل ــدول األوشاٌ اليط ج

 عدد األضئلة املياضبة لهل مَازة:و

 :( لععح سلك1عاؾزعل )

 إعداد جدول املواصفات:  -ب - ب

 ىىزعل اكعاصىى او عسلىىك   س عىىع   ىىزعل األعطا  ال غىىبج  الغىىاضق مت إعىىزار 

 لتحزلز ال غب  اكئعل  لسر اغتعمل ان اكغتعلاو اكعضيج  الغت  لبلع   
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 (  زعل األعطا  ال غبج  مختباص التحضجر اكعضس  لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال1 زعل )

 اكععععاو  

عزر 

 الض حاو

ال غب  

 اكئعل 

عزر 

 األهزاف

ال غب  

 اكئعل 

اتععط 

ال غب  

 اكئعل 

عزر 

 األعئل 

اهىىىىىىىىىىىاصاو التداىىىىىىىىىىىجط   1

 للتزصلػ

اهىىىىاصا ععىىىى  كاىىىىط   -

 لغت الزصؼ.

 

 

7 

 

 

903 % 

 

 

13 

 

 

11030% 

 

 

1003% 

 

 

6 

 2 %305 %4034 5 %2066 2 اهاصا ؼلجر احملتعمل  

اهىىىىاصا صىىىىجاغ  األهىىىىزاف  

 الغلعكج 

4 5033% 6 502% 503% 3 

 اهاصاو الت  جش للتزصلػ 

 اهاصا التهجئ  اؿايظا

 

4 

 

5033% 

 

7 

 

6008% 

 

507% 

 

3 

اهىىىىىىىاصا االراصا الضىىىىىىى ج    2

 ال اعل 

9 12% 14 12017% 12008% 7 

اهىىىاصا اعىىىتدزا  الععىىىائر  

 التعلجقج  

3 4% 6 502% 505% 3 

اهىىىىاصا االيضىىىىال الضىىىى ي   

 ال عال 

5 6066% 6 502% 5093% 4 

 9 %1407 %14078 17 %14066 11 اهاصاو ؼ جظل  

لج  اهىىاصا الت علىى  س ثعىىا  

 التزصلػ

اهىىىاصا  -اهىىىاصا الؾىىىضح   -ث

 اك اعؾ 

 

 

6 

 

 

8% 

 

 

10 

 

 

8069% 

 

 

8034% 

 

 

5 

اهىىىىىىاصا طىىىىىىضح األعىىىىىىئل    

 الض ج 

9 12% 8 6095% 905% 6 

اهىىىىىىاصا يعلىىىىىىجا الىىىىىىت ست   

عي قجتىىىىىىىىى  س العقلجىىىىىىىىى   

 التعلجقج  

5 6066% 8 6095 % 608% 4 

اهىىىىىىاصا  -اهىىىىىىاصا الللىىىىىىق  

 اعتدزا  الغبعصا

2 2066% 3 2061% 206% 2 

اهىىىىىاصا التقىىىىىعلا ل ىىىىىعايج   3

التعلا)اهىىىىىىىىاصا يعجىىىىىىىىجع  

 العا   اك ظلي(

8 10066% 12 10043% 1005% 6 

 60  %100 115 %100 75 اوقع  
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 (  زعل اعاص او مختباص التحضجر اكعضس لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال2 زعل)

 اكغتعمل

 %1303يضكج  %607لجرغؼ %15يابجق %30يها %1803يشكض

 1607قعلاي

% 

 ال غب  اوقع 

 اكععع 

اهىىىىىىىىاصا ععىىىىىىىىى   

كاىىىىىىط لغىىىىىىت  

 الزصؼ

 2 2  1 1 6 10% 

اهىىىىىىىاصا ؼلجىىىىىىىر  

 احملتعمل

2      2 3033% 

اهىىىىىىاصا صىىىىىىجاغ  

األهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزاف 

 الغلعكج  

 1 1  1  3 5% 

اهىىىىىىاصا التهجئىىىىىى  

 اؿايظا 

3   1   4 6066% 

اهىىىىىىىىىىىىىىاصا امراصا 

 الض ج  ال اعل 

1 3 1  1 1 7 1106% 

اهىىىىاصا اعىىىىتدزا   

 الععائر التعلجقج 

 2     2 3033% 

ل اضىىىىىياهىىىىىاصا اال

 الض ي ال عال

1 1   1 1 4 6066% 

 %15 9 3  1 2 3  اهاصاو ؼ جظل  

اهىىاصا الت علىى  س  

 ثعالج  التزصلػ 

 - اهىىاصا الؾىىضح  -ث

 اهاصا اك اعؾ 

1 1 1  2 1 6 10% 

اهىىىىاصا طىىىىضح   - 

 األعئل  الض ج 

1  2 1 2  6 10% 

اهىىىىىىىىاصا يعلىىىىىىىىجا  

الت ست عي قجتل س 

 العقلج  التعلجقج  

1 3     4 6066% 

 - اهىىىىىىاصا الللىىىىىىق 

اهىىىىاصا اعىىىىتدزا   

 الغبعصا

 1     1 1066% 

 %10 6 3  1  1 1 اهاصا التقعلا 

 %100 60 10 8 4 9 18 11 اوقع 

ؼزلز نع  امختباص عصجاغ  ا ضرايل: مت صجاغ  ض ىعر امختبىاص على  ؽىسر     

 التسقل (  -الضعا  عاـاد  -ععععج  )إختجاص ان اتعزر ثعئل  ا

 ( عىىنياال  اعطعىى  كالتىىاىل:  60ععىىز يسىىع  امختبىىاص س صىىعصيل األعلجىى  اىىن )     

(, ثعىئل  اختجىاص   11(, ثعئل  التسقل  ععىزرها) 17ثعئل  الضعا  عاـاد ععزرها)

 (. 32ان اتعزر ععزرها)
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 :صياغة تعلينات اإلختباز 
 اقزاى  كضاعى  االختبىاص, عسلىك لتغاؽىز      مت عع  صى ح  يعلجقىاو س  -

 ضها الاالباو ع ز ام اض  عل  ا ضراو االختباص.

 :وضع ىظاو تصخيح اإلختباز 
مت يقىىزلض رص ىى  عاةىىزا لإل اضىى  الضىىحجح  عال ؽىىي  لإل اضىى  اـاطئىى      

عسلك س ثعئل  الضعا  عاـاد, عامختجاص ان اتعزر, ثاا ثعئل  التسقلى  يقىز   

سر عنيال ضعاع  رص   عاةزا لسر يضاغ, ععلجىل يىإ  فقىع     مت إعاا  رص تع ل

( رص   ععز مت إعزار اعىتقاصا  71الزص او ال هائج  لظختباص التحضجلي ضللت )

 اغتقل  لإل اض  عإعزار ا تاح للتضحجح.

 .ُضبط اإلختباز وتكييي 

  صدم االختبازTest-Validity" :" 
هقىىىا: صىىىز   مت ةغىىىا  صىىىز  االختبىىىاص عىىىن طضلىىىق نىىىععع اىىىن الضىىىز      

 اكغقع , عصز  احملسقع.
   صىىز  اكغىىقع "Content Validity  اكعضيجىى  عيقىىا  : مت صىىجاغ  األهىىزاف

( عالىىشي 2, علتغىىح سلىىك اىىن خىىظل  ىىزعل اكعاصىى او صعىىا)   لتضىى ج  ضلىىع 

 (. 1عع  س عع   زعل األعطا  ال غبج  صعا)

   صز  احملسقع: مت عضض امختباص عل  فقعع  ان احملسقىع اكدتضىع 

س فال اك اهج عطض  التزصلػ ععلا ال  ػ الاضعي, عسلك مضزا  آصائها 

عاقاةىىايها ةىىعل ض ىىعر امختبىىاص ععىىز رع  ضعغىىها اظة ىىاو عاقاةىىاو  

ةعل ضعا الب عر ععىز مت إ ىضا  التعىزلظو الظطاى  عضهىشا ثصىبح امختبىاص        

  اهظا  للتابجق.

   ثبات اإلختبازTest-Reliability" :" 
 باو امختباص ضاضلقتع هقا:مت ةغا  ر

     طضلق  إعارا التابجق: ةجث مت يابجق امختباص عل  العج ى  امعىتاظعج

ض اصىىر طاىىي عىىزصا ثعىىبععع ضىىع التابجىىق األعل عاللىىاني عكىىا  اعااىىر        

( ع ىىز 0084اكعلقىىاو س التابىىجقع لغىىاعمل ) /امصيبىىا  ضىىع رص ىىاو الاالبىىاو  

مختبىىاص لتقتىى  ضزص ىى  عالجىى  اىىن    ( ممىىا لىىزل علىى  ث  ا 0001اغىىتعمل راللىى  ) 

 اللباو.
     ثل ىىا كضعنبىىىاذ: مت ةغىىىا  اعااىىىر اللبىىىاو ضاضلقىىى  ثل ىىىا كضعنبىىىاذ يسىىىا

 (  0081اغاعلا  )

مما لؾت إىل ث  امختباص لتقت  ضلباو اضي   عضهشا ميسن العرىع  س نتىائج   

 امختباص لقجاؼ ال ضع  ضع فقععاو البحث.
 ا  اميغا  الزاخلي ك ىضراو امختبىاص عىن    اميغا  الزاخلي امختباص: مت ةغ

طضلق ةغا  اعااظو االصيبا  ضع رص ى  كىر اغىتعمل اعىضس عالزص ى       

 زعل التالي:اؾالسلج  لإلختباص عكانت ال تائج كقا س 
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(  زعل لععح اعااظو إصيبا  ضتعع  ضع رص   كر اغتعمل اعضس عالزص   السلج  3 زعل )

 لإلختباص.

 اغتعمل الزالل  اعاار ضتعع  ج اكغتعلاو اكعضي

 00020 **00530 التشكض

 00000 **00920 ال ها

 00000 **00829 التابجق

 00050 *00527 ؼلجر

 00000 **00845 يضكج 

 يقعلا

00629** 00049 

 ( 0001(, )**(  رال  ع ز اغتعمل ) 0005)*( رال  ع ز اغتعمل )

صيبىا  ضىع كىر اغىتعمل     لتغح ان اؾزعل الغىاضق ث  مججى  اعىااظو ام   

اعضس عالزص   السلج  لظختباص هي اعااظو إصيبا  طضرل  ععل , رال  ع ىز  

( ممىا لىزل    0005( يجقىا عىزا اغىتعمل التحلجىر يهىع رال ع ىز اغىتعمل )       0001اغتعمل )

 عل  ث  اكسعناو ال ضعج  لإلختباص يتقت  ضزص   عالج  ان اميغا  الزاخلي.

 وبة لبيود اإلختباز:حطاب معامالت الطَولة والصع 

 مت ةغا  اعااظو الغهعل  عالضععض  عيقا  للقعارل  اآليج :

 العلجىا  ال ئى   س صىحجح   إ اضى   ث اضعا الشلن الاالباو عزر = اعاار الضععض 

 ال ئى   ثيىضار  عزر \الزنجا ال ئ  س صحجح  ث اضعا إ اض  الشلن الاالباو عزر+ 

 (221, 2011عالزنجا )ص ا  ثضع عظ , العلجا

( عي غىىض ضدنهىىا  0083 - 0.23ععىىز يىىضاعح اعااىىر الغىىهعل  عالضىىععض  اىىا ضىىع )    

 لجغت ؽزلزا الغهعل  ثع ؽزلزا الضععض .

 :حطاب معامل التنييص لبيود االختباز 
 مت ةغا  اعاار التقججظ عيقا للقعارل  اآليج :

 العلجىا  ال ئى   س صحجح  إ اض  ث اضعا الشلن الاالباو عزر= التقججظ اعاار

 إةىىزمل ثيىىضار عىىزر \الىىزنجا ال ئىى  س صىىحجح  إ اضىى  الىىشلن الاالبىىاو عىىزر -

 (.341, 2003)يدضي خغض, ال ئتع

( ممىا لىزل   008 - 002يضاعةت اعااظو التقججىظ ك ىضراو االختبىاص اؿىالي ضىع)     

 عل  ث  عزصا ا ضرا امختباص عل  التقججظ يتقت  ضزص   اقبعل .

 :حتديد شمً اإلختباز 

ان اك اعىى  لإل اضىى  علىى  ثعىىئل  امختبىىاص اىىن خىىظل ةغىىا   مت ةغىىا  الىىظ 

اتععىىىىط طاىىىىن إ اضىىىى  طالبىىىىاو العج ىىىى  امعىىىىتاظعج  ةجىىىىث ضلىىىى  اتععىىىىط   

 ( رعجق  عاعت  هشا هع الظان اك اع  لإل اض  عل  ثعئل  امختباص.45الظان)
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 الصوزة اليَاهية لإلختباز 

( عىىنياال  60لر اىن ) لتسىع  امختبىاص س صىىعصيل ال هائجى  ضعىىز اكضا عى  عالتعىىز    

( عنيال, ثعىئل  الضىعا  عاـاىد    32اقغقا  إىل ثعئل  امختجاص ان اتعزر عهي)

( رص ىى  71( عىىنيال عرص تىىل السلجىى )  11( عىىنياال , ثعىىئل  التسقلىى  عهىىي )   17عهىىي )

ضعاع  رص   عاةزا لسر عنيال ان ثعئل  الضعا  عاـاد عثعئل  االختجىاص اىن   

 التسقل  ضعاع  رص   عاةزا لسر يضاغ.اتعزر, عرص تع لسر عنيال ان ثعئل  

 املعلنة: /بطاقة مالحظة األداء لبعض مَازات التدزيظ الفعال للطالبة -3
 :التالج  للداعاو عيقا األرا  اظة   ضااع  ض ا  مت

  :حتديد اهلدف مً بطاقة املالحظة 
اكعلقىىى  ضقغىىىا  /يهىىىزف ضااعىىى  اكظة ىىى  إىل عجىىىاؼ اغىىىتعمل ثرا  الاالبىىى  

اك ظلىىي لالؾىىعب  الاضعلىى ل لىىبعا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال عىىقن     امعتضىىار 

 اقضص التزصلػ اكضلض.

  :صياغة مفسدات بطاقة املالحظة 
مت االعتقىىىار س صىىىجاغ  ا ىىىضراو البااعىىى  علىىى  عائقىىى  اهىىىاصاو التىىىزصلػ  

ال عال عالي مت ؼزلىز ع اصىضها س البحىث اؿىالي, ععىز صععىي ع ىز صىجاغ          

ئجى  ععىهل  اكظة ى , يتغىقن عىلعكا  عاةىزا , قىزرا        اك ضراو ث )يسع  إ ضا

عميسن اظة تها ععجاعها, يبىزث ض عىر عىلعكي س طاىن اكغىاص , ثال يغىتدز        

 ثي ثراا ن ي(.

 املعلنة يف بطاقة املالحظة: /التكديس الهني ألداء الطالبة 
مت إعىىىىتدزا  يقىىىىزلض اغىىىىتعلاو الاالبىىىىاو س ثرا  كىىىىر اهىىىىاصا س ضااعىىىى    

ا  للظرىى  اغىىتعلاو هىىي ) جىىز  ىىزا ,  جىىز, عىىعج  (, ععىىز اي قىىت اكظة ى  عيقىى 

ضعا الزصاعاو الغىاضق  اى  البحىث اؿىالي س التقىزلض السقىي للقهىاصاو الىر         

 (.  2011(, ع)ةلجق  اك تؾضي,2004رصاع  كر ان) ي جزا غامن,

  :صياغة تعلينات بطاقة املالحظة 

اعىىاو ضؾىىسر عىىلجا  مت ععىى  ضعىىا التعلجقىىاو اك اعىىب  لجىىتا اعىىتدزا  البا  

اكعلقى  اكىضار   /عرعجق ععىز يغىق ت هىشا التعلجقاو)البجانىاو اـاصى  ضالاالبى       

 يقعلا ثرائها, إصؽاراو للقظةظ الشي لغتدز  البااع  (.

 :اخلصاهص الطيهومرتية لبطاقة املالحظة 

 :صدم بطاقة املالحظة 

صىىز  احملسقىىع: مت   مت التحقىىق اىىن صىىز  ضااعىى  اكظة ىى  اىىن خىىظل:      

ضااعىى  اكظة ىى  علىى  فقععىى  اىىن الغىىارا احملسقىىع اكدتضىىع س        عىىضض

فال اك ىاهج عطىض  التىزصلػ مضىزا  الىضثي ةىعل البااعى , ععىز اعىاح ضعىا           

احملسقع فقعع  ا التعزلظو, ععز مت إ ىضا  التعىزلظو اك اعىب  الىي ثؽىاص      

 ىىاهظا  إلجهىىا الغىىارا احملسقىىع, عضهىىشا ثصىىبحت البااعىى  س صىىعصيها ال هائجىى     

 للتابجق.
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 :ب: ثبات البطاقة 
 مت ةغا  اعاار رباو البااع  عن طضلق:

       ثعىىىىلع  إي ىىىىىا  اكظة ىىىىع مت اظة ىىىىى  عىىىىىزر اىىىىن الاالبىىىىىاو كعج ىىىىى

( طالبىىىاو اىىىن عبىىىر ارىىى ع اىىىن اكظة ىىىع, ععىىىز مت   8اعىىىتاظعج  ععااهىىىا )

 ( ؿغا  نغب  امي ا  عل  ال حع التالي:cooperاعتدزا  اعارل  كعضض )
 امي ىا   اىضاو  عىزر  \امي ىا   اضاو )عزر (=امي ا  نغب ) اكظة ع رباو  +

ععىز ضلى  اتععىط نغى       (465 ,2001خاىا ,  علىي )  x  100 امختظف( اضاو عزر

%( عهىىي نغىىب  اقبعلىى  ممىىا لىىزل علىى  لتىى  ضااعىى  اكظة ىى       86االي ىىا  )

ضزص ىى  ا اعىىب  اىىن اللبىىاو عضىىشلك ثصىىبحت البااعىى  س صىىعصيها ال هائجىى    

 اؿ  للتابجق عل  العج   األعاعج .ص

          طضلق   اميغىا  الىزاخلي: ةجىث مت ةغىا  اميغىا  الىزاخل  للبااعى  ضىع

كىىر اهىىاصا صئجغىىج  عاوقىىع  السلىىي للبااعىى  عهىىشا اىىا لععىىح  اؾىىزعل     

 التاىل.

( لععح اعاار اصيبا  ضتعع  ضع كر اهاصا عاوقع  السلي لبااع  اظة   األرا  لبعا 4 زعل )

 اصاو التزصلػ ال عالاه

 اغتعمل الزالل  اعاار ضتعع  ثضعار ضااع  اكظة  

 00000 ** 00802 التداجط للتزصلػ

 00000 **00829 الت  جش للتزصلػ

 00000 **00845 التقعلا ل عايج التعلا

 (0001)**( ص اؾزعلج  رال  ع ز اغتعمل)

       رص ىى  البعىىز لتغىىح اىىن اؾىىزعل الغىىاضق ث  مججىى  اعىىااظو امصيبىىا  ضىىع

) اكهاصا الضئجغج ( عالزص   السلج  للبااع  هي اعىااظو إصيبىا  ععلى , رالى      

 ( مما لزل عل  ث  البااع  يتقت  ضزص   عالج  ان اللباو.0001ع ز اغتعمل )

عضعىىىز التدكىىىز اىىىن صىىىز  عربىىىاو ضااعىىى  اكظة ىىى  ثصىىىبحت س صىىىعصيها   

للتىىىزصلػ,  التداىىىجط صاوال هائجىىى  اسعنىىى  اىىىن رظرىىى  اهىىىاصاو صئجغىىىج )اها

( اهىىىىاصا 17الىىىىتعلا(, ) ل ىىىىعايج التقىىىىعلا للتىىىىزصلػ, اهىىىىاصا  الت  جىىىىش اهىىىىاصاو

 احملتىىعمل, اهىىاصا  ؼلجىىر الىىزصؼ, اهىىاصا  لغىىت كاىىط ععىى  يضعجىى )اهاصا

 الضىى ج  امراصا اؿىىايظا, اهىىاصا التهجئىى  الغىىلعكج , اهىىاصا األهىىزاف صىىجاغ 

ال عىىال,  الضى ي  االيضىال  اهىىاصاالتعلجقجى ,   الععىائر  اعىىتدزا  ال اعلى , اهىاصا  

 عالتلشلى   التعظلىظ  اهىاصا  – الزايعجى   اعىتلاصا  اهاصا)عيؾقر ؼ جظل  اهاصاو

 ثعىىىالج  س الت علىىى  , اهىىىاصا(اكىىىلتاو عي علىىى  اكعلىىىا ةجعلىىى  اهىىىاصا -الضا عىى  

 األعىىىئل   طىىىضح  اهىىىاصا-اك اعؾىىى   اهىىىاصا -الؾىىىضح  اهىىىاصا) عيؾىىىقر  التىىىزصلػ

 - الللىق  التعلجقجى , اهىاصا   العقلجى   س عي قجى   الىت ست  يعلىجا  , اهىاصا (الض ج 

اك ظلىي(; عاضلى  للتابجىق على  العج ى        العا ى   الغىبعصا, يعىجع   اعىتدزا   اهاصا

األعاعىىج  للبحىىث عاعىىتدزا  نتائيهىىا س التدكىىز اىىن يىىضعض البحلعةجىىث ث   

( ا ىضرا, إسا  ال هالى  الع قى  لىزص او البااعى  هىي       135عزر ا ضراو البااع  )

 ( رص  .  135  , عال هال  الضلضمل هي)( رص405)
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 : التطبيل الكبلي ألدوات البخح  
عبلجىىا , عمت إعىىتدزا   مت يابجىىق ثرعاو البحىىث علىى  الاالبىىاو عج ىى  البحىىث   

اختبىىىىاص )و( للعج ىىىىىاو اكغىىىىتقل  ؿغىىىىىا  لل ىىىىضع  ضىىىىىع اتععىىىىاي رص ىىىىىاو     

 اوقععتع) التيضلبج  عالغاضا ( عاؾزعل التالي لععح سلك.

تائج اختباصلول للعج او اكغتقل  لزالل  ال ضع  ضع اتععاي رص او اوقععتع )التيضلبج  ن (5 زعل )

 (30عالغاضا ( ةجث ) =

 اكتععط اوقععاو اكتلتاو التاضع 

االمضاف 

 اكعجاصمل

رص   

 اؿضل 

 عجق لول

اغتعمل 

 الزالل 

اقجاؼ يعالج  

 الشاو

  6064 81086 التيضلبج 

28 

 

 

00594 0075 

 6088 80040 غاضا ال

اختباص التحضجر 

 اكعضس

 00313 7017 37086 التيضلبج 

 4009 37020 الغاضا 

لتغىىح اىىن اؾىىزعل الغىىاضق عىىز  ع ىىعر يىىض  رال اةضىىائجا  ضىىع اتععىىا       

رص ىىىاو طالبىىىاو اوقععىىى  التيضلبجىىى  عالغىىىاضا  س اقجىىىاؼ يعالجىىى  الىىىشاو 

( 0075( عاغىتعمل راللى  )  00594  لول )عاختباص التحضجر اكعضس ةجث كانت عجقى 

( مختبىىىىاص 0075( مبغىىىىتعمل اع علىىىى )00313كقجىىىىاؼ يعالجىىىى  الىىىىشاو , عجقىىىى  لول) 

التحضىىىىجر اكعىىىىضس ممىىىىا لىىىىزل علىىىى  ث  اوقىىىىععتع التيضلبجىىىى  عالغىىىىاضا     

 اتسايئتع عبر يابجق التيضض  األعاعج .

 التجسيبية الدزاضة  
ضاعىتدزا  اعىاايجيج  الىتعلا     التيضلبجى   اوقععى   لاالبىاو  التزصلػ مت

اكعسىىعؼ للقععىىععاو احملىىزرا للبحىىث اؿىىالي عىىقن اقىىضص التىىزصلػ اكضىىلض, 

 ضالاضلقىى  اكععىىععاو ن ىىػ الغىىاضا  اوقععىى  لاالبىىاو التىىزصلػ مت كقىىا

 .اكعتارا

 البخح ألدوات البعدي التطبيل 
او اكععىعع  رصاع  ان عالتيضلبج  الغاضا  اوقععتع طالباو انتها  ضعز

 اىن  كىظ   طالبىاو  على   ضعىزلا   يابجقىا   البحىث  ثرعاو يابجىق  احملزرا اغىبقا،, مت 

 البجانىاو  اعاؾى   البجانىاو, رىا   عي ضل  ام اض  ثعصا  يضحجح اوقععتع, را

 .البحث ل تائج عصعال  إةضائجا 

  وتفطريٍاو مياقشتَا ىتاهج البخح: 

 مياقشة الفسض األول للبخح 
 إةضىائجا   رال يىض   لع ىز  : لعلى   لى ط  الىشي  األعل ال ىضض  صىح   مختباص

 التيضلبجىىى  اوقععىىى  طالبىىىاو رص ىىىاو اتععىىىاي ضىىىع( 0005 ≥)اغىىىتعمل ع ىىىز

 لضىىىىاحل الىىىىشاو يعالجىىىى  كقجىىىىاؼ البعىىىىزي التابجىىىىق س الغىىىىاضا  عاوقععىىىى 

للققاصنىىىى  ضىىىىع  T-testمت ةغىىىىا  عجقىىىى  )و(ل ةجىىىىثل. التيضلبجىىىى  اوقععىىىى 

يضلبجىىى  عاوقععىىى  الغىىىاضا  س    اتععىىىاي رص ىىىاو طالبىىىاو اوقععىىى  الت    

التابجق البعزي كقجاؼ يعالج  الشاو كقا مت ةغا  عجقى  اضضى  التىا عةيىا     
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األرض للتعضف عل  عىعا يىدرت اعىاايجيج  الىتعلا اكعسىعؼ على  يعالجى  الىشاو         

 عاؾزعل التالي لععح نتائج سلك.

التيضلبج   )و اوقععتعرص او طالبا يضع اتععا زالل  ال ض نتائج اختباص)و( ل (6)  زعل

 .(30) = , ةجثقجاؼ يعالج  الشاوك يالتابجق البعز س (عالغاضا 

 اكتععط اوقعع 
 اممضاف

 اكعجاصمل

 رص  

 اؿضل 
 لول عجق 

 اغتعمل

 الزالل 

 اضض  التا

 ةيا

 التدرت

((D 

رالل  

ةيا 

 التدرت

 6035460 1260333 التيضلبج 

28 

 
10039** 0000 0079 309 

 كبت

  زا

 الغاضا 

9604667 9014070 

 (0001)**( رال  ع ز اغتعمل ) 

( عهي رال  ع ىز اغىتعمل   10039ث  عجق )و( ضللت)لتغح ان اؾزعل الغاضق 

اتععىىاي رص ىىاو ( عهىىشا لعىىي ع ىىعر يىىض  سي راللىى  اةضىىائج  ضىىع  0001راللىى )

ل ىض  رال  عهىشا ا  كقجاؼ يعالجى  الىشاو   يالتابجق البعز طالباو اوقععتع س

( 1260333لضىىىىىاحل اوقععىىىىى  التيضلبجىىىىى ,ةجث كىىىىىا  اتععىىىىىاها اؿغىىىىىاضي)

( للقيقععىى  الغىىاضا  عيؾىىت هىىشا ال تجيىى  إىل ث  االخىىتظف  9604667اقاضىىر)

ضىىىع ثرا  اوقىىىععتع اختظيىىىا  اع علىىىا  ىىىى  عىىىن يىىىدرت إعىىىاايجيج  الىىىتعلا     

عىعا التىدرت ع ىز    كعضيى    (η2)اكعسعؼ عل  يعالج  الشاو ع عغىا  اضضى  التىا   

( ممىا لىزل على  ث  لإلعىاايجيج  يىدرت عىعي على  ي قجى  يعالجى           0079ثنل ضل  )

( عمبقاصنىى   309لإلعىىاايجيج  ع ىىز ثنىىل ضلىى  ) D)الىىشاو ععغىىا  ةيىىا األرىىض)

هىىشا القجقىى  اىى  الزص ىى  احملىىزرا لزاللىى  ةيىىا األرىىض ع ىىز ث  ةيىىا التىىدرت     

 005ةيىا التىدرت صىلت,     002تىالي ) كبت  زا  ةجث ث  رالل  ةيىا التىدرت كال  

 (.23, 2010ةيا التدرت كبت )صعا الغعجز, 008ةيا التدرت اتععط, 

 يىىىدرت %( إىل79عهىىىشا لع ىىى  ث  التبىىىالن س يعالجىىى  الىىىشاو لض ىىى  ض غىىىب  )     

الىىشمل لىىل األرىىض األكىى  س   ع اكعاؾىى  ضاعىىتدزا  اعىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ 

بىىاو اوقععىى  التيضلبجىى , ععلىى  سلىىك لىىىت      يعالجىى  الىىشاو لىىزمل طال    ي قجىى  

ام اضىى  عىىن الغىىنيال اللىىاني عثاسىىن عبىىعل ال ىىضض األعل اىىن يىىضعض البحىىث,      

 ,Ibrahim عيت ق هشا ال تجي  ا  نتائج ضعا الزصاعاو الغاضق  الر رصاع 

M. &,Callaway, R., 2013) ) 

عميسىىىن يععىىىجح ال ىىىض  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو اوقىىىععتع التيضلبجىىى        

 .(2)ا  س التابجق البعزي كقجاؼ يعالج  الشاو كقا ضالؾسر عالغاض



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  ث عربية يف جماالت الرتبية الهوعيةحبو

 

 

 

   
231 

 

( لععح ال ض  ضع اتععاي رص او طالباو اوقعع  التيضلبج  عاوقعع  الغاضا  س 2ؽسر )

 التابجق البعزي كقجاؼ يعالج  الشاو

عميسن ي غت ال تائج الغىاضق  ضىد  التحغىن س يعالجى  الىشاو لىزمل طالبىاو        

ضلبج  لض   إىل اعتدزا  اعاايجيج  التعلا اكعسعؼ ةجىث ث   اوقعع  التي

يىىعيت عىىزر كىىبت اىىن األنؾىىا  عالتسلج ىىاو عىىعا      عىىاها س; الىىتعلا اكعسىىعؼ 

الىتعلا عبىر    عتقىار على  الىشاو س   هلن يضص  اال مما ثياح خاصج الض  ثع راخلل,

  تابجىق األنؾىا  الت اعلجى  عالتىزص    يىعيت الععىت ل  ع ي,ةغعص الضى  الزصاعى  

الىىشمل  اكباؽىىض خاصىى  امهىىاض  التعظلىىظ س ةغىىعص اكعلىىا,  عيلقىى علىى  اكهىىاصاو 

 إىل ثرمل الىىشي األاىىض الاالبىىاو, هىىنيال  لىىزمل الشايجىى  الزايعجىى  طلىىارا عىىاعز علىى 

 إيقىىا  اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال ممىىا عىىاعزعل  ي قجىى       س اكلىىاضضا اىىن اكظلىىز

 علىىىى  عىىىىزصيهن س رقىىىىتهن عطلىىىىارا اغىىىىتقبظ  كقعلقىىىىاو ضىىىىشايهن إةغاعىىىىهن

 التعلجقجى   اكعاع  عإراصا التزصلػ ي  جش عإاسانج  للتزصلػ اؾجز التداجط

ممىىا  اغىىتقبظ  ثن غىىهن عىىن لىىزلهن ال  غىىي الضعىىا يعظلىىظ رىىا عاىىن , ض اعلجىى 

 اهىىىىاصايهن ي قجىىىى  س عامعىىىىتقضاص ال يىىىىاح علىىىى  للقحاي ىىىى  هىىىىشا لىىىىزيعهن

راخر عاع  الزصاعى  ضضىعصا   التزصلغج , إعتعزارا  لتابجق األنؾا  التعلجقج  

مجاعجىى , ممىىا عىىاها س اكغىىاضهن صعح التحىىزي, عطار اىىن اعىىتلاصا عىىزصايهن,      

 ث ىر  ع علهن ثكلض الاضضا, ع ضشل ثعض  اا لزلهن ان طاعىاو عااسانجىاو اىن   

كقىىا ثيىىاح الىىتعلا اكعسىىعؼ ةضلىى  الىىتعلا عيىىق     اميقىىا . اغىىتعمل إىل العصىىعل

ع  ثمل ؽععص ضاؿضج, األاىض الىشي   عزصايهن ععضعتهن س  ع ان اـضعصج  ر

ثياح هلن ال ضصى  للققاصعى  عالتىزصل  اكتسىضص اىن ث ىر العصىعل إىل اغىتعمل         

األرا  اكالىىع , عاىىن رىىا طار انىىزاا هن س اكهىىا , عثصىىبحن ثكلىىض الىىاضضا علىى    

ععىىىز عىىىاها يىىى  اعىىىتدزا  الععىىىائط التعلجقجىىى  اكتعىىىزرا س يقىىىزلا      الااهىىىا.

ات ىىع , س طلىىارا ةىى  االعىىتاظ  لىىزمل طالبىىاو   احملتىىعمل العلقىىي ضؾىىسر ؽىىجق ع 
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اوقععى  التيضلبجىى , كقىىا عىىاها س طلىارا ؽىىععصهن ضاكتعىى  عالاكجىىظ ثر ىىا    

 يت ىىق هىىشا ال تجيىى  اىى  نتىائج ضعىىا الزصاعىىاو الغىىاضق  الىىر رصاعىى  ع الىتعلا. 

Ibrahim, M. & Callaway, R., 2013) ) ثربتىت يعالجى  اعىاايجيج      عالىي

 يعالج  الشاو لزمل طالباو اوقعع  التيضلبج  اليي قج    التعلا اكعسعؼ س

 .التعلا اكعسعؼ عاايجيج إرصعت ض

 للبخح الجاىى الفسض مياقشة 
 إةضىائجا   رال يىض   لع ىز : ل على   لى ط  الىشي  اللان  ال ضض صح  مختباص

 التيضلبجىىى  اوقععىىى  طالبىىىاو رص ىىىاو اتععىىىاي ضىىىع( 0005 ≥)اغىىىتعمل ع ىىىز

 لىىبعا اكعىىضس التحضىىجلي مختبىىاص البعىىزي التابجىىق س الغىىاضا  عاوقععىى 

 اوقععىىى  لضىىىاحل اغىىىتعلايل كىىىر عع ىىىز( كسىىىر) ال عىىىال التىىىزصلػ اهىىىاصاو

وقىىىىىععتع اغىىىىىتقلتع  T-testمت ةغىىىىىا  عجقىىىىى  )و(لةجىىىىىث ل. التيضلبجىىىىى 

للققاصنىىى  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو طالبىىىاو اوقععىىى  التيضلبجىىى  عاوقععىىى   

اكعضس لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال, كقا مت الغاضا  س اختباص التحضجر 

ةغىىا  عجقىى  )اضضىى  التىىا( عةيىىا األرىىض للتعىىضف علىى  عىىعا يىىدرت اعىىاايجيج    

الىىىتعلا اكعسىىىعؼ علىىى  ؼضىىىجر اؾعانىىى  اكعضيجىىى  لىىىبعا اهىىىاصاو التىىىزصلػ 

 ال عال عاؾزعل التالي لععح نتائج سلك.

التيضلبج   )رص او طالباو اوقععتع يضع اتععازالل  ال ض  نتائج اختباص)و( ل (7 زعل )

 (30ةجث) = اهاصاو التزصلػ ال عال اكعضس لبعا ختباص التحضجر التابجق البعزي مس (عالغاضا 

 اكتععط اوقعع  اسعناو
اممضاف 

 اكعجاصمل

رص   

 اؿضل 

عجق  

 لول

اغتعمل 

 الزالل 

 لتااضض  ا

2)η( 

 ةيا التدرت

D)) 

 رالل 

ةيا 

 التدرت

 28 10032 90933 التيضلبج  شكضالتع

  زا كبت 1056 0038 0000 * 40127

 10641 70866 الغاضا 

 00816 16033 التيضلبج  ال ها

  زا كبت 1074 0043 0000 **40617

 20380 13033 الغاضا 

 00639 80133 التيضلبج  التابجق

  زا كبت 2098 0069 0000 **70948

 10055 50600 الغاضا 

 00457 30733 التيضلبج  التحلجر

  زا كبت 3004 0070 0000 **80104

 00487 20333 الغاضا 

 00516 70466 التيضلبج  الاكج 

  زا كبت 1029 0063 0000 **60935

 00990 50466 الغاضا 

 00593 90266 التيضلبج  التقعلا

  زا تكب 1066 0041 0000 **40415

 10588 70333 الغاضا 

اوقع  

 السل 

 10473 550133 التيضلبج  
  زا كبت 2085 0067 0000 ** 7091

 60295 410933 الغاضا 
 (0001(, )**( رال  ع ز اغتعمل )0005)*( رال  ع ز اغتعمل)
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( عهىشا  0001لتغح ان اؾزعل الغاضق ث  عجقى )و( رالى  ع ىز اغىتعمل راللى )     

ل ىىىض  لؾىىىت إىل ع ىىىعر يىىىض  رال اةضىىىائجا  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو طالبىىىاو      ا

ختباص التحضجر اكعىضس  اوقعع  التيضلبج  عالغاضا  س التابجق البعزمل م

لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال كسر عع ز كر اغتعمل ان اغىتعلايل عسلىك   

ةجىىىىث كىىىىا  اتععىىىىاها اؿغىىىىاضي لىىىىااعح      ;لضىىىىاحل اوقععىىىى  التيضلبجىىىى   

شكض تىىىىى(كغىىىىىتعلاو ال550133 -90266  -70466-30733 -80133 -16033-90933ضىىىىىع)

عال ها عالتابجق عالتحلجر عالاكج  عالتقىعلا عاالختبىاص التحضىجلي كسىر     

( 410933-70333 - 50466 -20333 -50600 -13033 -70866علىىىىىىىى  التىىىىىىىىعالي اقاضىىىىىىىىر)

للقيقععىىىىى  الغىىىىىاضا  عيؾىىىىىت هىىىىىشا ال تجيىىىىى  إىل ث  امخىىىىىتظف ضىىىىىع ثرا    

عىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ س  إوقىىععتع اختظيىىا  اع علىىا  ىىى  عىىن يىىدرت   ا

طلارا التحضجر اكعضس لبعا اهاصاو التىزصلػ ال عىال لىزمل الاالب /اكعلقى      

( 0070 – 0038كعضيىى  عىىعا التىدرت ع ىىز ثنىىل يىىضاعح ضىىع )  η2ع عغىا  اضضىى  إلتىىا ) 

قجى  اؾانى  اكعىضس اكىضيبط     عاايجيج  يدرت ععمل عل  ي مما لزل عل  ث  لإل

عىاايجيج  ع ىز ثنىل    ( لإلDمبهاصاو التزصلػ ال عال ع عغا  ةيىا التىدرت)  

( عمبقاصنىى  هىىشا القجقىى  اىى  الزص ىى  احملىىزرا لزاللىى       3004 – 1029يىىضاعح ضىىع ) 

ةيىىا األرىىض ع ىىز ث  ةيىىا التىىدرت كىىبت  ىىزا  ةجىىث ث  راللىى  ةيىىا التىىدرت       

ةيىا التىدرت    008ةيىا التىدرت اتععىط,     005, ةيا التدرت صىلت  002كالتاىل )

ميسىن ث  لعىىظمل التبىىالن س   %( 70عهىىشا لع ىى  ث  ) (.23, 2010كىبت )صعىىا الغىعجز,  

عاايجيج  التعلا اكعسىعؼ الىشمل لىل األرىض     إاألرا  إىل يدرت اكعاؾ  ضاعتدزا  

األكىى  س طلىىارا ؼضىىجر طالبىىاو اوقععىى  التيضلبجىى  س احملتىىعمل اكعىىضس       

هىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال)س الزص ىى  السلجىى  عاكغىىتعلاو الغىىت (, عيت ىىق هىىشا     ك

 , (2015)الىىظلن , ة ىىا (2015اىىن إميىىا  ؽىىعج )   ال تجيىى  اىى  نتىىائج رصاعىى  كىىرٌ   

 ,  يعطلىىىى (2016) اهلل محىىىىز ثاىىىىر (,2016ه ىىىىا  اضىىىىا ي) , (2016)لععىىىى  اكؾىىىىي 

هىا اىن الزصاعىاو    عغت ,(2017علىي عىلجقا )  , (2017) صؽىعا   , إميا (2017)اؿضضي

عىىىىاايجيج  الىىىىتعلا اكعسىىىىعؼ لت قجىىىى  االىىىىي يعصىىىىلت إىل يعالجىىىى  اعىىىىتدزا  

 عؼغع التحضجر الزصاعي عاألكارميي.

عميسىىىن يععىىىجح ال ىىىض  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو اوقىىىععتع) التيضلبجىىى      

ختبىىىاص التحضىىجر اكعىىىضس لىىىبعا اهىىىاصاو  عالغىىاضا ( س التابجىىىق البعىىىزي م 

.(3)اععح ضالؾسر التزصلػ ال عال كقا هع 

 :تفطري ىتاهج الفسض الجاىي 
ص ا  التحغن العاعح س التحضجر اكعضس إعل  ال تائج الغاضق  ميسن  ض ا  

لىىىبعا اهىىىاصاو التىىىزصلػ ال عىىىال لىىىزمل طالبىىىاو اوقععىىى  التيضلبجىىى  إىل        

عاايجيج  التعلا اكعسعؼ الىي عىاعزو الاالبىاو س طلىارا اكعضيى       إاعتدزا  

عها ضزال  ان رصاع  احملتعمل العلقي ضاضلقى  سايجى  خىاصج البجئى      العلقج  عمن

س ؽىسر عصعىي, ثع س ؽىسر     طظ  عل  ثكلض ان اضزص للقعضيى   الض ج  عاال

إلساعني عضدكلض ان صجل  إلساعنج , عكشلك ال جزلعهاو التعلجقج  الىي  

 ت سايل, يععح اكعلعااو عاكعاصف اكضيبا  مبهاصاو التزصلػ ال عال, عس العع
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 ختباص التحضجر إ( اتععط رص او طالباو اوقعع  الغاضا  عالتيضلبج  س 3ؽسر )

 اكعضس لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال

يغىىىىىاعز س ثرا  األنؾىىىىىا  التعلجقجىىىىى , عالىىىىىي يهىىىىىزف إىل يدكجىىىىىز اكتغىىىىىا  

اكعلقاو لليعانى  اكعضيجى  اـاصى  مبهىاصاو التىزصلػ ال عىال, عبىر        /الاالباو

, عا اعؾتها س عاع  الزصاع   لتعظلظ يعلقها عي قجتهىا لىزلهن س عىع     عضعها

األاىىض الىىشي ثعىىها  ضىىزعصا س االنتقىىال ضعقلجىى  التعلىىجا عالىىتعلا     نىىعايج الىىتعلا.

عاؿ ىىظ عال هىىا  اكعلىىا راخىىر القاعىىاو الزاصعىىج  اىىن اضةلىى  املقىىا  اىىن عبىىر 

تابجىىق للقعلعاىىاو  األعلىىي اىىن  انىى  اكىىتعلا إىل اضةلىى  ال هىىا   اكتعقىىق عال      

 .عاكعاصف اكستغب  عيقعميها

س يقىىزلا احملتىىعمل العلقىىي اعىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ كقىىا ث  اعىىتدزا  

لزصاعىىىىتل ضاضلقىىىى  سايجىىىى  ثيىىىىاح ال ضصىىىى  لاالبىىىىاو اوقععىىىى  التيضلبجىىىى        

عىىتدزا  ثكلىىض اىىن ةاعىى  س عقلجىى  الىىتعلا كىىا ؼتعلىىل هىىشا الععىىائط اىىن    ال

عىاها ضؾىسر كىبت س ض ىا  ض جى        يع األاض الىش ثصعاو عنضعظ عاقاط  يجزل

الىزنجا  اكعضيجى   س مجج  اكغتعلاو اهاصاو التزصلػ ال عال  ي اعضيج   جزا 

 يقعلا (. –يضكج   –ؼلجر  –يابجق  –يها  –العلجا )يشكض ع

 للبخح الجالح الفسض مياقشة 
 إةضىائجا   رال يىض   لع ىز : ل على   ل ط الشي االلالث ال ضض صح  مختباص

 التيضلبجىىى  اوقععىىى  طالبىىىاو رص ىىىاو اتععىىىاي ضىىىع( 0005 ≥)اغىىىتعمل ع ىىىز

 لىىىبعا األرا  اظة ىىى  لبااعىىى  البعىىىزي التابجىىىق س الغىىىاضا  عاوقععىىى 

مت ةغىا  عجقى    ةجىث  ل. التيضلبجى   اوقععى   لضاحل ال عال التزصلػ اهاصاو
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وقىىىععتع اغىىىتقلتع عسلىىىك للققاصنىىى  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو     T-test)و(ل

و اوقععى  التيضلبجىى  عاوقععى  الغىىاضا  س ضااعى  اظة ىى  األرا     طالبىا 

لىىبعا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال, كقىىا مت ةغىىا  عجقىى  )اضضىى  التىىا( عةيىىا    

ضعىا    ثرا  عاايجيج  الىتعلا اكعسىعؼ على   إ( للتعضف عل  ععا يدرت  (Dاألرض

 اهاصاو التزصلػ ال عال عاؾزعل التالي لععح هشا ال تائج.  

رص او طالباو اوقععتع )التيضلبج   ي(نتائج اختباص)و( لزالل  ال ضع  ضع اتععا8 زعل )

 (30عالغاضا ( س التابجق البعزي لبااع  اظة   األرا  لبعا اهاصاو التزصلػ ال عال ةجث) =

ضااعاو 

 اكظة   

اكتععط  اوقعع  

 اؿغاضي 

االمضاف 

 اكعجاصي

رص او 

 اؿضل  

عجق  

 )و(

اغتعمل 

 لزالل ا

اضض  

 التا
)2η( 

ةيا 

  (Dالتدرت)

رالل  

ةيا 

 التدرت

اهاصاو 

 التداجط

كبت  3004 0070 0000 **8001 28 707367 430000 عاضا 

 207774 600000 ػضلبج   زا

اهاصاو 

 الت  جش

كبت  305 0075 0000 **9.08  28 2808935 2810133 عاضا  

 9013549 2920200 ػضلبج   زا

اهاصا 

 التقعلا

كبت  704 0093 0000 **19086 28 4077593 2606667 عاضا  

 3057505 292020 ػضلبج    زا

اوقع  

 السل  

كبت  304 0074 0000 **11046 28 41082765 267.1333 عاضا  

 12055540 36707333 ػضلبج   زا

 (0001)**( رال  ع ز اغتعمل )

( عهىشا  0001زعل الغاضق ث  عجقى )و( رالى  ع ىز اغىتعمل راللى )     لتغح ان اؾ

ال ض  رال لضاحل اوقعع  التيضلبج  مما لؾت ع عر يض  رال إةضىائجا  ضىع   

اتععىىىاي رص ىىىاو طالبىىىاو اوقىىىععتع التيضلبجىىى  عالغىىىاضا  س التابجىىىق     

البعىىىىزمل لبااعىىىى  اكظة ىىىى  كهىىىىاصاو التىىىىزصلػ ال عىىىىال لضىىىىاحل اوقععىىىى         

س ضااعىى  اكظة ىى  كسىىر عع ىىز كىىر اهىىاصا صئجغىىج  ةجىىث كىىا   التيضلبجى  

س اهىىىاصاو التداىىىجط    (36707333-292020 -292020 -600000اتععىىىاها اؿغىىىاضي) 

-2810133  -430000عالت  جش عالتقعلا عالزص   السلج  للبااعى  كسىر س اقاضىر)   

( للقيقععىىىى  الغىىىىاضا   عؽ نىىىىا هىىىىشا ال تجيىىىى  إىل ث     267.1333 -2606667

عىىاايجيج  إخىىتظف ضىىع ثرا  اوقىىععتع اختظيىىا  اع علىىا  ىىى  عىىن يىىدرت    اال

 η2التعلا اكعسعؼ عل  ضعا اهاصاو التزصلػ ال عىال ع عغىا  اضضى  إلتىا) )    

( ممىىىىا لىىىىزل علىىىى  ث   0093 – 0070كعضيىىىى  عىىىىعا التىىىىدرت ع ىىىىز ثنىىىىل يىىىىضاعح ضىىىىع ) 

ال ععغىا  ةيىا   عاايجيج  يدرت ععمل عل  ي قج  اهاصاو التزصلػ ال علإل

( عمبقاصن  هىشا القجقى  اى  الزص ى      704 – 3004(  ع ز ثنل يضاعح ضع )Dالتدرت)

احملزرا لزالل  ةيا األرض ع ىز ث  ةيىا التىدرت كىبت ةجىث ث  راللى  ةيىا        

ةيىا   008ةيىا التىدرت اتععىط,     005ةيا التدرت صىلت,   002) يالتدرت كالتال

 (.23, 2010التدرت كبت )صعا الغعجز,
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%( ميسىىىن ث  لعىىىظمل التبىىىالن س األرا  إىل يىىىدرت اكعاؾىىى   93عهىىىشا لع ىىى  ث )

عىىىاايجيج  الىىىتعلا اكعسىىىعؼ الىىىشمل لىىىل األرىىىض األكىىى  س ي قجىىى     إضاعىىىتدزا  

اؾعانىى  األرائجىى  لىىبعا اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال لىىزمل طالبىىاو اوقععىى          

األرىض ال عىال   التيضلبج , عيت ق هشا ال تجي  ا  ضعىا الزصاعىاو الىي ثربتىت     

عامهىىاض  للىىتعلا اكىىزاج س ي قجىى  اكهىىاصاو التزصلغىىج  الىىر رصاعىى  عبىىاؼ         

( ممىىىا لؾىىىت إىل إاسانجىىى  اعىىىتدزا  اعىىىاايجيج  الىىىتعلا اكعسىىىعؼ      2011عىىىظ )

كىى قط اىىن ثمنىىا  الىىتعلا اكىىزاج س ي قجىى  اكهىىاصاو التزصلغىىج  عاعىىتدزا         

كقىىا اعىىتدزات الزصاعىىاو   ضااعىى  اكظة ىى  لتقىىعلا ثرا  الاالباو/اكعلقىىاو   

الغاضق  ضااع  اكظة   كظة   ثرا او اكتعلقع س اهاصاو التزصلػ ال عال 

عرصاعى    –(2013)يعرصاعى  عىااح العيضاى    –(2011)يالر رصاع  ةلجق  اك تؾض

 (.2012ع رصاع  ؽعبا  ثمحز)  –( 2005)يهالل العقعر

التيضلبجىىى  عميسىىىن يععىىىجح ال ىىىض  ضىىىع اتععىىىاي رص ىىىاو اوقىىىععتع)    

عالغىىىىاضا ( س التابجىىىىق البعىىىىزي لبااعىىىى  اظة ىىىى  األرا  لىىىىبعا اهىىىىاصاو  

 .(4)التزصلػ ال عال كقا هع اععح ضالؾسر 

( اتععط رص او طالباو اوقعع  التيضلبج  عالغاضا  س ضااع  اظة   األرا  لبعا اهاصاو 4ؽسر )

 التزصلػ ال عال.

 لحالفسض الجا تفطري ىتاهج: 

ائج ال ىىضض اللالىىث لتغىىح ثنىىل ميسىىن إص ىىا  التحغىىن س ثرا       ض ىىا   علىى  نتىى  

إياةىىىىى  ال ضصىىىىى  لاالبىىىىىاو اوقععىىىىى  طالبىىىىاو اوقععىىىىى  التيضلبجىىىىى  إىل   

اكقاصعى   عيؾىيجعهن على    ضاضلق  سايجى    يالتيضلبج  لزصاع  احملتعمل العلق

راخىىر ةيىىضا الزصاعىى      عثاىىا  طاىىجظيهن   الىى  هلىىشا اكهىىاصاو ثاىىا  اكعلقىى     عال 

ضعىا  مما عاها ضؾسر كبت س منىع عؼغىن   لععت لتسضاص مماصعتها عإياة  ا
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 الضا عىىى  التلشلىىى  , عكىىىشلك يىىىإ  يقىىىزلا اهىىىاصاو التىىىزصلػ ال عىىىال لىىىزلهن  

 عاىىزمل ثرائهىن  عىن  مبعلعاىىاو اكعلقىاو /الاالبىاو  يظعلىىز خىظل  عسلىك  اك اعىب ; 

 التزصلغىىىج  عياىىىعلض اهىىىاصايهن اكالعضىىى  التعلجقجىىى  اكهىىىا  إلىىىاط س يقىىىزاهن

 اكىضيبط  األرا  عيلبجىت   لىزلهن,  عيدكجزا التعلا يعظلظ عضالتالي اغتقض, سرضؾ

 يعىزلر  إىل عا ى   كىا   إسا يعزللىل  ثع الضىحجح,  االػىاا  س لغت كا  إسا ضل,

 .اـط االػاا س لغت كا  إسا يلجتا ثع

ياة  ال ضص  لاالباو اوقعع  التيضلبج  كقاصع  العزلز ان األنؾىا   إ

طلىىارا التعاصىىر   ضضىىعصا مجاعجىى  راخىىر ةيىىضا الزصاعىى  عىىاها س    التعلجقجىى  

ضع الاالباو مما طار ان يؾيجعهن عل  يبارل اـى او   يعالتعلجق ي تقاعام

عاكقاصعاو اىن ث ىر ؼقجىق ثهىزايهن عيع جىل اغىاصاو يعلقهىن عاىن رىا منىع           

 العزلز ان اكهاصاو التزصلغج  لزلهن.

 التىىزصلػ ال عىىال يىىإ   التىىزصلػ اصاوكهىى األرائجىى  ضاؾعانىى  لتعلىىق عيجقىىا

 عاألنؾىىا  العقلىىي ضاؾانىى  اهىىتا اعىىاايجيج  الىىتعلا اكعسىىعؼ عىىز ضاعىىتدزا 

 ال ىىضظ إياةىى  طضلىىق عىىن ال عىىال, التىىزصلػ مبهىىاصاو اكضيباىى  التابجقجىى 

 ال عال اىن  التزصلػ اكضيبا  ضبعا اهاصاو األرائج  اؾعان  لت قج  اك اعب 

 س الاضعلىى  عالتابجقىىاو التعلجقجىى  لألنؾىا   علقىىاواك الاالبىىاو ي  جىىش خىظل 

 القاعىاو  راخىر  التعىاعني  الىتعلا  إطىاص  عس ا ظلىي,  ك ؾا  الشايي التعلا إطاص

 الىىظاجظو اىى  عا اعؾىىتها عالتابجقىىاو األنؾىىا  هىىشا عىىضض ثر ىىا  الزاصعىىج 

 الباةل  ث. عيع جل إؽضاف ؼت

 ال جىىىىزلعهاو) عنجىىىى املسا التعلجقجىىىى  اكىىىىعار عي  ىىىىجا إعىىىىزار ععىىىىز ثعىىىىها

  اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال   ضىىبعا اكتعلقىى  التقزميجىى  عالعىىضعض التعلجقجىى ,

 ثاىىىىا  التىىىىزصلػ ال عىىىىال  لىىىىبعا اهىىىىاصاو  األرائجىىىى  الباةلىىىى  لليعانىىىى   عثرا 

 عيع جىىىل  اكغىىىتهزي ,  اكهىىىاصاو ألرا  ك قىىىاسج  عيعظج هىىىا اكعلقىىىاو, /الاالبىىىاو

 األنؾىىا  عىىضض خىىظل صىىحجح, ضؾىىسر ال قىىاسج هىىشا قاكىىاا إىل الاالبىىاو

 اؾعانىى  ي قجىى  س طاظئهىىن, مبىىا لغىىاعز   ثاىىا  التابجقجىى  عاكهىىا  التعلجقجىى 

 عمماصعىتها  اكعلقىاو, /الاالبىاو  ال عىال لىزمل   التىزصلػ  لبعا اهىاصاو  األرائج 

 رقىىىتهن يعظلىىىظ علىىى  عىىىائا إهىىىاضي, يعلجقىىىي ا ىىىاذ إطىىىاص س صىىىحجح ضؾىىىسر

 عؼغىع  التعىاعني  عالىتعلا  يالىشاي  الىتعلا  اعاصل  عيؾيجعهن عل  ضدن غهن,

 اكضيباىى  األنؾىىا  عىى  للىىتعلا الزاعقىى  الضا عىى  التلشلىى  خىىظل اىىن األرا ,

 القاعىىىاو راخىىىر التعلجقجىىى  اكعاعىىى  س ي عجلىىىها مت عالىىىي األرائجىىى , ضاؾعانىىى 

اكعلقى , ضإعىتدزا    /للاالب  الشايي التقججا األعضا , يقججا خظل ان الزاصعج 

 اق  ىى , ممىىا عىىاها س يقىىزلا يلشلىى  صا عىى  ضضىىعصا   طضلىىق ضااعىى  اكظة ىى  

 األرائجىى  اؾعانىى  س ي قجىى  كىىبت لىىل ثرىىض كىىا  ممىىا األرا , لتحغىىع اتساالىى 

 اىىن عالىىتقسن ال عىىال اكغىىتهزي  س البحىىث اؿىىالي   التىىزصلػ لىىبعا اهىىاصاو 

 .صحجح  ضاضلق  ثرائها
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 قىى راع يعلجقجىى  ضجئىى  لىىبعا ال قىىاسج س احملاكىىاا عقلجىىاو ثعىىهقت كقىىا

اعىاايجيج  الىتعلا    ضاعىتدزا   للتىزصلػ  األرض ةيا طلارا س للتعلا عق ظا

 ث  كقىىىا لىىىزلهن, اكهىىىاصاو هىىىشا عي قجىىى  اكتغىىىا  اكعسىىىعؼ ممىىىا عىىىاعز علىىى  

 امهاضجىىى  اؾعانىىى  علىىى  يضكىىىظ كانىىىت لىىىألرا , عالتقجىىىجا التع جىىىل عقلجىىىاو

 عىاعز  الشي األاض اعاؾتها, آلجاو عيععح الغلبج  اؾعان  ؼزر را عيعظطها

 رقىى  طلىىارا س ثعىىها سايىىل, الععىىت عس هلىىشا اكهىىاصاو,  الضىىحجح األرا  يعظلىىظ س

لىبعا   اكتغىاضهن  س كىبت األرىض   لل كا  مما ثن غهن, س اكعلقاو/الاالباو

هلشا اكهاصاو لزمل  عاألرائج   اؾعان  اكعضيج  ال عال عي قج  التزصلػ اهاصاو

 . اكعلقاو/الاالباو

 خحالب توصيات: 

 :التالج  التعصجاو ضعا يقزلا ميسن اؿالي البحث نتائج عع  س

 اىىتعلا اىىن اكالعضىى  اكهىىاصاو ي قىى  الىىي الىىتعلا إعىىاايجيجاو التع ىىل مىىع 

 عالىشكا او  الىزااغ  ثعا  عيق التعلا ي عر عالي عالعؾضلن اؿاري القض 

 .التعلا عيغضل 
  اكهقاو ض ا  ان علسج ها اكعسعؼ التعلا إعاايجيج  عل  اكعلقاو يزصل 

 .التعلجقج  عاألنؾا  امرضائج 
  يععلىىز علىى  يعقىىر عالىىي اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  ضاعىىتدزا  امهتقىىا 

 اى   اال تقاعي التعاصر ععائر ع  عا اعؾتها األعئل  طضح عل  الاالباو

 ع ىىز عسلىىك الاالبىىاو عضىىع ضج هىىا طجبىى  ا تقاعجىى  عظعىىاو عيسىىعلن اكعلقىى 

 .اكدتل   الزصاعج  اكعار يعلا
 اكعلقىىىىىىىاو)ضالتىىىىىىىزصلػ القىىىىىىىائقع لتىىىىىىىزصل  عقىىىىىىىر ععصش رعصاو عقىىىىىىىز 

 الىتعلا  العىاايجيج   عيقىا   الىزصؼ  عي  جىش  إعىزار  على  ( اكعلقاو/عالاالباو

 .اكعسعؼ
  س اؿزللىى  التق جىىاو اعىىتدزا  علىى  اكعلقىىاو/عالاالبىىاو اكعلقىىاو يؾىىيج 

 .التعلا ثرض عضقا  التعلجقج  العقلج  س إهاضي ثرض ان هلا كا التزصلػ

 البخح مكرتحات: 

 :التالج  اكغتقبلج  البحع  ان عزر مت إعااح اؿالي البحث نتائج عع  س

  إىل ؼتىىاج الىىي اكقىىضصاو س اكعسىىعؼ الىىتعلا إعىىاايجيج  ياعلجىى  رصاعىى 

 كامةضىىا  الزصاعىىج  اؿيىىضا راخىىر كىىلتا يعلجقجىى  عثنؾىىا  يابجقىىاو

 .عيابجقايل اكهي ال  ػ ععلا لػالتزص عطض 
  اكغىتحزراو  مىع  االػىاا  يلىجت  س اكعسىعؼ  الىتعلا  ثرض إعاايجيج  رصاع 

 .التس علع ج 
  يقىىزلض الىىر األخىىضمل اكىىتلتاو ضعىىا ي قجىى  س اكعسىىعؼ الىىتعلا ثرىىض رصاعىى 

 .للتعلا عالزايعج  التعلا ثرض عضقا  الشاو
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  لىىىىزمل اكعىىىىضس العىىى    خ ىىىىا س اكعسىىىعؼ  الىىىىتعلا يعالجىىى    علىىىى  التعىىىضف 

 . اكعلقاو/ الاالباو
   التعلىىىجا يس علع جىىىا اهىىىاصاو ضعىىىا ي قجىى   س اكعسىىىعؼ الىىىتعلا ثرىىىض رصاعىى 

 .اكعلقاو/ الاالباو إعزار س اهلاا  اكهاصاو كدةز

 املساجع: 

 :أوال: املساجع العسبية 

  اك ىىعصا :استبىى  راص    , اكزل ىىياعلجىى  ال ضىىعل اكقلعضىى  س الىىتعلا : (2015اضتغىىا  عىىععر السحجلىىي ) 

 الظاا .

 ااعى   , كلجى  الاضجى   , ييضضعلاو يس علع جا العضض الضعق :(2015)إضضاهجا عبز العكجر ال اص 

 راص الست  عالعرائق اكضضل .: ط اا, ط اا

يىىدرت اعىىتدزا  اكىى  ا اكتقىىز  عيعالجىى  الىىشاو علىى  علىىق       :(2007)ثمحىىز عبىىز الىىضمحن علقىىا    

, فلىى  كلجىى  الاضجىى   , الاضجىى  ا لىىزمل طلبىى  الىىزضلع  اـاصىى  س   امةضىىا  عالتحضىىجر يجهىى  

 (.101-51(, ظ)70 , )اولز الغاض  عؾض,  ااع  ض ها

ثرض اعىتدزا  ضضنىااج يىزصلب  عىائا على  ثنؾىا  الىشكا او اكتعىزرا         (: 2010ثعاال عضضي عقاص ) 

صعىال   ,اضج ي  ي قج  ضعا اهاصاو التزصلػ ال عال لزمل طظ  ؽعب  علىا الى  ػ ضسلجى  ال   

 اا غتت, كلج  الاضج ,  ااع  ثعجع .

ياعلض منعسج للتضقجا التح جظي للققىضص اكقلىع  عثرىضا على      (: 2015) ثكض  يتحي اضا   

نىىعايج الىىتعلا عاغىىتعمل ػهجىىظ اكعلعاىىاو عيقبىىر اغىىتحزراو التس علع جىىا لىىشعي االةتجا ىىاو     

ي الضاضى  للتعلىجا املساعنىي عالتعلىجا     , اكىنيلض الىزعل   اـاص , يعلجا ابتسض للقغتقبر العاعىز 

 (.41-1عن ضعز, الضلاض, اكقلس  العضضج  الغععرل , ظ)

التحضىجر   ياعلجى  منىعسج الىتعلا اكقلىع  س     :(2015 )ققز عقض عىضةا  , محز هاصع ثالابج   

عل اكىنيلض الىزعىل األ  , لزمل طظ  البسالعصلعؼ ضسلج  الاضجى   يلساعنرا  كهاصاو التعلا امعاأل

 . ااع  الباة , اضكظ اكلك عبز العظلظ اؿغاصمل, لسلج  الاضج 

اكعالت القعاجى  األكارميجى  اكض عجى     (: 2013اهلجئ  القعاج  لغقا   عرا التعلجا عاالعتقار) 

 , القاهضا, اهلجئ  القعاج  لغقا   عرا التعلجا عاالعتقار.عاا  كلجاو الاضج 

ال ضىىعل اك عسغىى   عال ضىىعل اكزفىى  يىى  ي قجىى  اهىىاصاو      ياعلجىى   :(2016) اىىال خالىىز محجىىز  آ 

صعىال    ,يضقجا ص حاو العل  التعلجقج  لاالبىاو كلجى  الاضجى  ضاؾااعىل االعىظاج  ضلىظا      

 .ضلظا امعظاج اؾااع  , كلج  الاضج , اا غتت

 ي قجىىى  التقلجىىىز  الىىىتعلا اكعسىىىعؼ س  إعىىىاايجيج رىىىض اعىىىتدزا   ث (:2016 )اىىىر يىىىالظ محىىىز اهلل ث 

كلجى   , صعىال  اا غىتت   ,اارا ععاعز اللل  العضضج  االعتقضائ  لزمل طالباو الض  اللاان س

 . ااع  الؾض  االععط, العلع  الاضعل 

ياعلج  ضضنااج اقاح س الاضج  األعضل  عائا علي ازخر الض   (:2017إميا  ققز صؽعا  ) 

, لباو كلج  الاضجى   ااعى  عىعهاج   اكعسعؼ س ي قج  اللقاي  األعضل  ع عرا اؿجاا لزي طا

 (.146-13(,ظ) 23فل  الزصاعاو الاضعل  عاال تقاعج ,  )
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ععظعتىىى  ضظلىىىارا  flipped learningثرىىض التعلىىىجا اكىى عسػ    :(2015) ميىىا  ققىىىز ؽىىىعج  إ 

فلى  كلجى    ,  ااعى  ةائىر   ,التحضجر عي قج  الت ست امضتساصمل لزمل طالباو كلج  الاضج 

 (.1202-1166(, ظ)42,  )ععهاج ااع  , الاضج 

 .راص الغحا : القاهضا, يالتعلا التسج  :(2017)يااض اكلعصمل اكظح 

ضضنااج لتزصل  اعلقي العلع  البجعلع ج  ان ضعز س يىزصلػ اك ىاهجا   (: 2004ي جزا عجز غامن) 

, صعىىال  ركتىىعصاا, كلجىى    عالتابجقىىاو عالقغىىالا البجعلع جىى  اكعاصىىضا عثرىىضا علىىي طظضهىىا      

 لاضج ,  ااع  عع تػ.ا

, ن ضاو الؾدضج : الب ا  ع الزل ااجاو, ال قع, طض  البحث, التقعلا (:1989 اضض عبز اؿقجز ) 

 القاهضا: راص ال هغ  العضضج .

 , الزاا : استب  اكت مت.اعاايجيجاو التزصلػ ال عال(: 2015ةغن اـلج   ععجا  اااع  ) 

ج عىائا على  ضعىا اعىاايجيجاو الىتعلا اكى  ا سايجىا        :ياعلجى  ضضنىاا  (2010ةغن ققز خلج   ) 

ي  ي قج  اهاصاو الضعا ال    عياعلج  الشاو لىزمل طىظ  اكضةلى  اللانعلى  الض اعج ,صعىال       

 ركتعصاا, كلج  الاضج ,  ااع  عع تػ.

 classضضنااج يزصلب  اقز  عائا عل  ال ضعل اميااعىج  )  :(2011) يق  لعع  اك تؾضجةل 
rtyalroom vi      صعىال    ,اعلقىاو العلىع  الؾىضعج     لىزمل ( يى  ي قجى  اهىاصاو التىزصلػ ال عىال

 .عغا يق ج  التعلا , ااع  اكلك عبز العظلظ ,اا غتت

رىىىض اعىىىتدزا  اعىىىتتايجيج  الىىىتعلا اكقلىىىع  يىىى  التحضىىىجر   ث :(2015) عىىىعز الىىىظلنثة ىىىا  ض ىىىت  

اولى  الزعلجى     ,بىز الىضمحن  اىتا نىعصا ض ىت ع   لاالباو كلج  الاضجى  ظااعى  األ   يكارمياأل

 .كانع  اللان  ,(1),  ( 4)   ,الاضعل  اكتدضض 

 ثرىض التىزصل  على  ضعىا اعىاايجيجاو الىتعلا اكى  ا سايجىا س         :(2011) ة ا  عبز ال تاح اكظةى   

 يياعلجىىى  الىىىشاو عةىىىر اكؾىىىسظو عالتحضىىىجر لىىىزمل عج ىىى  اىىىن التظاجىىىش اكعهىىىعضع ا د غىىى      

 (.331 -265(, ظ)22,   )(2( لعلجع )ج87)   , ااع  ض ها ,ضج فل  كلج  الا ,التحضجر

, القىىاهضا: راص ال ؾىىض  6,  ا ىىاهج البحىىث س العلىىع  ال  غىىج  عالاضعلىى    (:2011ص ىىا  ثضىىع عىىظ  )  

 لليااعاو.

 , الضلاض: راص الظهضا .االةضا  ال  غي عالاضعي(: 2010صعا اغعز الغعجز ) 

 قا , األصر : راص ال سض العضضي.,ع التعلا ال ؾط (:2010صاغا  ضزعي) 

يضىىعص ضضنىىااج يىىزصلمت عىىائا علىى  اهىىاصاو التىىزصلػ ال عىىال لتلبجىى       (: 2015طلىىظي ةغىىن عقىىض)  

(,   25, فل  كلجى  الاضجى  ضاألعىس زصل ,   )   االةتجا او التزصلبج  كعلقاو االعتضار اك ظلي

 (.237-285(, ظ)4)

ي قجى      عائا عل  ال ضعل اميااعج  سيعالج  ضضنااج اتقز :(2013ي)عااح مججر العيضا 

ضعا اهاصاو التزصلػ ال عىال لىزمل الالبى  عاكعلقىع ظااعى  القىزؼ اك تعةى  عاػاهىايها         

 . ااع  القزؼ اك تعة  ,صعال  اا غتت ,معها

ي قج    يعالج  ضضنااج عائا عل  ن ضل  الشكا او اكتعزرا س(: 2012ؽعبا  عبز الع جا ثمحز)  

الاضج  اـاص  عثرىضا على  ي قجى  الىت ست ال اعىز       ياو التزصلػ ال عال لزمل اعلقضعا اهاص
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(,   1, فلى  كلجى  الاضجى  ضدعىجع ,  )    امعاع  البضضل  ضاكضةل  اللانعل  يلزمل الاظ  سع

(28.) 

ؼلجىر اغىاص العظعى  ضىع اسعنىاو القىزصا على  ةىر اكؾىسظو اال تقاعجى            (: 2001عارل العىزل)  

, فل  كلج  الاضج  ,  ااعى  عىع تىػ,      لج  الشاو عاالػاا مع اكداطضا عكر ان يعا

 (.178 -121(, ظ)25)

 .راص اكغتا :عقا  ,التعلا اكزاج عالتعلا اكعسعؼ :(2015)محجز الؾضاا  عاط  ثضع 

ياعلجىىى  الىىىشاو ععظعتهىىىا ضغىىىلع  اؿجىىىاا لىىىزمل الاالبىىىاو     (:2012عىىىاط  ققىىىعر ثضىىىع غىىىالي)  

(, 20, فل  اؾااع  امعظاج  للزصاعىاو الاضعلى  عال  غىج , )    ااع  األعض  اكتظع او س

 (.654 -619(, ظ)1 )

التحضىىجر عي قجىى  ضعىىا اكهىىاصاو    ثرىىض اعىىتدزا  الىىتعلا اكىىزاج س ل :(2011)عبىىاؼ صاغىى  عىىظ    

التزصلغج  عاالػاا مع اقضص طض  يزصلػ الزصاعاو ام تقاعج  لىزمل طىظ  الىزضلع  العىا      

 -229) (, ظ87(,  )22,  ) ااعىى  ض هىىا ,فلىى  كلجىى  الاضجىى   ,(ب  الزصاعىىاو ام تقاعجىى )ؽىىع

278). 

اعتدزا  ثعلع  التزصلػ اكضلض س ي قج  ضعا اهاصاو يىزصلػ اكىعار    :(2008)عاج  هيضؼ  

, صعىال  اا غىتت,    تقاعج  لزمل طىظ  رعص اكعلقىع عاكعلقىاو عاػاهىايها مىع التىزصلػ      ام

 , كلج  الاضج , عغا اك اهج عطض  التزصلػ. ااع  ط اا

, 2,  القجىىاؼ عالتقىىعلا س العلىىع  ال  غىىج  عالاضعلىى  عاال تقاعجىى     (:2001علىىي اىىاهض خاىىا )  

 القاهضا: استب  األللع اكضضل .

اعىاايجيج  الضى  اكقلىع  عي قجى  اكهىاصاو التزصلغىج  عيعكجىز         (:2017علي ققز علجقا  ) 

فلىىىى  كلجىىىى  الاضجىىىى ,  ااعىىىى     لاىىىىظ  اكعلقعلرصاعىىىى  ػضلبج ل, الىىىىشاو اكه جىىىى  لىىىىزمل ا  

 (.74-13, ظ)2(, ج176األطهض, )

, علغل  الب ج  العاالج  للس ا ا الشايج  األكارميج  عقزرايها(: 2001يتحي اضا   الظلاو) 

 ,القاهضا: راص ال ؾض لليااعاو.2(, ج6علا ال  ػ اكعضس, ازاخر عمناسج عن ضلاو,  )

, راص ال ؾىىض لليااعىىاو, 2, ا ىىاهج البحىىث س العلىىع  ال  غىىج  عالاضعلىى   (:2003)يدىىضي خغىىض 

 القاهضا.

ي قجى  اهىاصاو    ياعلجى  اعىتدزا  اعىاايجيج  الىتعلا اكقلىع  س     : (2017ي)اؿضضى االىق  يعطلى    

, صعىال  اا غىتت   ,عي  جا البجئ  امرضائجى  اىن ع هى  ن ىض الاالبىاو اكعهعضىاو       يالتعلا الشاي

 .ضلظا امعظاج اؾااع  , ضج كلج  الا

الزصاعاو ام تقاعج  ضاكضةل  اكتععا  مع  ياػاهاو اعلق :(2014)ثضع ال ا  يكضاا  ضزع 

 فلى  رصاعىاو عضضجى  س    ,ليزصلػ الضى  اكالىع  عةا ىايها التزصلبجى  الظطاى  معىتدزاا      

 .(135- 80ظ ) ,ضضلرث (,3ج) (,48 ) ,الاضج  ععلا ال  ػ

اىىزمل ايقىىا  اعلقىىي العلىىع  كقاصعىىاو التىىزصلػ التىىدالي ععظعتىىل       (:2010ام)كىىعرض مججىىر عىى  

, اؾقعجى  الغىىععرل  للعلىىع  الاضعلىى  عال  غج ) غىى (,  مبغىتعمل الس ىىا ا التزصلغىىج  لىىزلها 

 (.119-88كلج  الاضج ,  ااع  اكلك عععر, الضلاض, اللقا  اـااػ عؾض, ظ) 
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الىىتعلا اكىىزاج علىى  التحضىىجر عاكتغىىا  اهىىاصاو   ثرىىض اعىىتدزا   :(2011)إضىىضاهجا ثمحىىزققىىز  

, صعىال   يضقجا عإنتاج ضضااج احملاكاا السقبجعيضل  التعلجقج  لزمل طظ  ؽعب  اعلا ةاع 

 ركتعصاا, كلج  الاضج  ال ععج ,  ااع  اك جا.

 , ضتعو: استب  راص اؿسق .اعاايجيجاو يعلجقج  اعاصضا (:2010ققز يضلز يهجا) 

خ ىىا ةىىزا علىىق    س يعىىلعك اعىىضس ييعالجىى  ضضنىىااج عظ ىى   :(2013)  ققىىعر صااىىظ لععىى   

 ياكىىنيلض اللىىانع  ي,اكغىىتقبر عؼغىىن الؾىىععص ض اعلجىى  الىىشاو لىىزمل عج ىى  اىىن الؾىىبا  اؾىىااع      

 (.218-158, ظ) ااع  عع تػي, اضكظ امصؽار ال  غ ,الغاض  عؾض

اهىىاصاو يىىزصلػ العلىىع   ي قجىى   اقلىىع  س يلساعنىىإياعلجىى  اقىىضص   :(2016)اىىضعا ققىىز البىىاط  

 ,لىزمل الاىظ  اكعلقىع ضسلجى  الاضجى       ياالةتجا او اـاص  عاهىاصاو الىتعلا التؾىاصك    يلشع

 . ااع  ضعصععجز ,كلج  الاضج  ,صعال  اا غتت

ياعلج  اعىتدزا  الىتعلا اكعسىعؼ س اؾلضايجىا لت قجى  اهىاصاو       (: 2015اضعمل ةغع إمساعجر) 

        , اؾقعجىى  الاضعلىى  للزصاعىىاو اال تقاعجىى ,    ةلىى  اللانعلىى  البحىىث اؾلىىضاس لىىزي طىىظ  اكض   

 (.218 -35(, ظ)75ج) 

 ااعىى  ثعىىجع , كلجىى  (: 2017اىىنيلض ا  عاىى  يسىىعلن اكعلىىا التحىىزلاو ععجاعىىاو التاىىعلض) 

 الاضج .

 (: اؾااع  العضضج  اك تعة , عقا .2016انيلض إعزار اكعلا العضضي اعضيجا  عاه جا ) 

  ااع  اكلك عععر, كلج  الاضج . (:2015إعزارا عياعصا ) -اكغتقبر انيلض اعلا 

 , القاهضا: راص ال سض لل ؾض عالتعطل .اهاصاو التزصلػ ال عال (:2004نال ل عاااي ) 

العلىا  : القىاهضا  ,ىل يس علع جىا اكعلعاايجى   إيس علع جىا الاضجى  اىزخر     (:2013نبجر ثمحز ققز) 

 .ل ؾض عالتعطل لميا  عام

ثرىىض يابجىىق ا هىىع  الضىى  اكقلىىع  علىى  منىىع اهىىاصاو الىىتعلا الىىشايي لىىزمل      :(2014)جلعصا الىىشعنىى 

 فل  اؾجر  الجع  املساعنج . ,2طالباو اكغتعمل اللالث اقضصاو ان اقضص ةاع  

يعظج  منعسج التعلا اكعسعؼ س يزصلػ االعتضار اك ظلي عيدرتا  (:2015هالل ععجز ثضع العظ)  

فلىى  كلجىى  الاضجىى     ,عىى   اكعىىضس لىىزمل طالبىىاو اكضةلىى  امعزارلىى  عاػاهىىايهن     س ثضعىىار ال

 (.6(,  )25ضاألعس زصل ,  )

 ياعلج  ضضنااج اقاح عائا عل  اعاايجيج  التعلا اك  ا سايجىا س  (:2005هالل ععجز العقعري) 

  ضسلجىى  اكعلقىى  ؽضىىط العلىىع /ي قجىى  اهىىاصاو التىىزصلػ عامػىىاا مىىع اكه ىى  لىىزمل الاالبىى    

 (.173-143(, ظ)4(,  )18, فل  الاضج  العلقج ,  )الاضج   ااع  ث  القضمل

ؼضىىجر  الىتعلا اكىىزاج عالىتعلا اكعسىعؼ س    جيثرىىض اعىاايجي  :(2016)  عه ىا  اضىا    الؾىس    

كلج  العلىع    ,صعال  اا غتت ,اارا العلع  عاقزاص اةت اظها ضالتعلا طلب  الض  الغاض  س

 .ااع  الؾض  األععط  ,الاضعل 

ياعلجىى  الىىشاو اىىزخر ـ ىىا القلىىق عؼغىىع التحضىىجر الزصاعىىي   (:2012هجىىا  صىىاضض ؽىىاهع) 

 (.201 -147(, ظ)4(,  )28, فل   ااع  راؾق, )لزمل عج   ان التظاجش سعي صععضاو التعلا

 .راص الغحا  :القاهضا ,التعلا اكعسعؼ :(2017)هجلا عاط  ةغن 



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  ث عربية يف جماالت الرتبية الهوعيةحبو

 

 

 

   
243 

 

 اقاةى   عائقى  على  الىتعلا اكىىزاج س     ياعلجى  اعىىاايجيج   :(2015)هجىلا عبىز الغىتاص يضةىاو     

صعىىال   ,يلىىاىىارا اؿاعىى  اآل  س يطهىىضاأل يي قجىى  التحضىىجر لاىىظ  الضىى  اللالىىث االعىىزار    

  ااع  القاهضا. ,كلج  الزصاعاو العلجا للاضج  ,اا غتت

 ال ضض لل ؾض عالتعطل . راص :القاهضا ,ييس علع جا التعلجا املساعن :(2016)علجز لعع  ققز  

 ؼضىجر طلبى  الضى  الغىاض  س     رىض اعىتدزا  الىتعلا اكعسىعؼ س    ث :(2016)محىز اكؾىي  ثلعع   

 ااعىى  الؾىىض   ,كلجى  العلىىع  الاضعلى    ,صعىال  اا غىىتت  ,يي سىضها االضىىزاع  اىارا العلىىع  عس 

 .االععط
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