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طالبات قضي االقتصاد إكضاب  يففعالية التدريط املصغز 
املٍشلي بكمية الرتبية جاوعة األوري صطاً بَ عبدالعشيش 

 كفايات تطبيل اصرتاتيجيات التعمي الٍشط

 ضتلم  امل: 
تتعندما ترغبدديتدوتة يفددطتيترادتعغتميفتكوددنقتر ددتدتيةادطتميفاممعددطتدددملتلدغما ت عددممةتم كوددقتتتتت

ألدتم كوقتميفة ةرتعوىتميفتمرعستلش لتحمعثت اتاترتعالئقتميفتادترم تمسب ةةدطتيتممت د تتتت

 تميك  س ره تعوىتميفاالبت،تميثدلتميفك ادلتمألس سدملت تم ديفةغتيتميفك وندطتميفتكون ندطت،ت يتدد متتتتتتتت

ءتددد متميفاخددثتميفدد وتعهددمدتمعتذبمعددمتدك يفنددطتميفتددمرعستم  دد غت  حددمتاددمم لتتتمإلطدد رت دد 

 عددممةتم كو ددإتيت  طدد بتط يفادد  تصطددقتمزصت دد ةتم نرتيفددملتل ونددطتميفتلنددطتل يفددم ت   عدد  تت

رااند تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذت،ت ميفدد وتطادد تعوددىتط يفادد  تم طددتت تميفطدد ة ت تميفادد يف تت

 ددتعتإتدبغعانددطتةرسدديتمسددتمرنتن  تميفددتكوقتت(تط يفاددطتتترةطددن ه)تميفددملتصب39عددمةد)ت 

ميفنشذتل سوتبتميفتمرعستم   غت تض لاطتةرسيتل سوتبتمحمل ضدغ تميفت  عوندطت تترةندنقتتتت

تط يفا  تمم دتعتإتل سدت  ر ترةندنقترشد لت   عد  ترااند تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذتتتتتتتتتت

 نرتيفدملتعودىتادغحوتإتتتت صمتم تري تمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت د تآرمءتاكو   تمزصت  ةتم

يفتخمعمتد ثغتمزستمرنتن  تمسدتدمما تيتردمرعستاتضدتع  تمزصت د ةتم نرتيفدملت ميفتلندطتتتتتتت

مزسددغعطت(ت ت دد ء تيتدد ئ تميفاخددثتيفتيف ددمت ددخطتميف ددغ فتحنددثت شدد يتعدد)تدددغ  ت م تتتت

ةزيفدددطت ح ددد ئنطتاغر كدددطتيف ددد جتمم تعدددطتميفتتغعاندددطتميفددد تةرسددديتل سدددوتبتميفتدددمرعستت

له)تيف   عدد  ترااندد تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتيتردددمرعستتتتتتم  دد غت دد تعكددات  تطدد تتتت

اتضددتع  تمزصت ددد ةتم نرتيفددملت،ت ميتهدددملتميفاخددثتلكدددمةتادد)تميفتت دددن  تادد)تدد هددد تمزدت ددد  تتتتتت

لتاتعغتلغما ت عدممةتم كو دإت تر كندلتميفتدمرعستم  د غتحندثتميثدلتركون د ت ردمرعا تيتآدتتتتتتتتتت

ت محمت.

تمزصت  ةتم نرتيفملت،تتمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت،تتميف   ع  تت،ميف و   تم  ت حنطت:تتتميفتمرعستم   غت

The Effectiveness of the Micro – Teaching Technique in 
Acquiring the Students of the Home   Economics Department at 
the Education College- Prince Sattam Bin Abdulaziz university 
the Competence of the Active learning Strategies Application 

Dr. Manal Abdalla Zahed 

Abstract     
Any country needs to develop learning , has to begin with the 

preparing teacher program, because the teacher who is able to 
teach using  modern and developing strategies which suit the 
modern developments in the society and  its reflections on the 
students, is considered the main and effective factor in the learning 
process . As a result, the research aims at choosing the micro- 
teaching strategy as one of the approaches to prepare teachers in 
acquiring the students of the Home Economics department at the 
education college the competence of the active learning strategies 
application, that applied on (39) students at the sixth level, they 
were divided into two groups. The experimental group that studied 
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the active learning strategies through the micro - teaching 
techniques and the control group that are taught through lecture 
technique. The two groups were assessed by using the assessment 
form that includes the applying of active learning strategies. The 
active learning strategies were chosen according to the economic 
home teachers on two stages to choose the most strategies that are 
used in teaching the Home Economics subjects (family education). 
The results of the research assure the correctness of the hypothesis 
that show high significant differences between the experimental 
group that studied the active learning strategies through the micro 
-teaching techniques and the control group that are taught through 
lecture technique.At last the research presents some recommends, 
the most important one is that the care of developing the preparing 
teachers program and applying the micro- teaching. This 
recommend is considered as teaching and practicing at the same 
time. 

key words: Micro Teaching , Competence , Active learning 
strategy , Home Economics .   

 : وكدوة 

رهتقتلدغما تمعدممةتم كو دإتل وند  تميفتلندطتلتدمرعيتطاللهد تعودىتم تطد بتتتتتتتتتت

اهدد رم تميفتددمرعستصاددلتربددغ هقت،ت رنددته تيت يفددجتعددم تمسددتمرنتن  تدلغ ددد تتتت

 ميفد وتتدددتت ميف وتعط ىتيت ون  تميفتلندطت:تميفتلندطتميفك وندطتتتتتدددميفتمرعيتم نمميملت

خيغجتدنهتميفا يفيتمعتمحم تم ممر تيفنتمربتعوىتاهد رم تميفتدمرعستيتصبد  تتتت

ميفك ددلتاا ةددغ ت،ت يف دد)تم متسددو ن تلدد دتميفتددمرعستع ونددطتاكةددم ترورتاهدد تاهدد رم تت

تتتتتتتتتتتت    عدد  تاتكددمة ت م تدلكدد ةتطبتو ددطت،ت  ددثريتادد)تم كو ددإت   تمشبدد  تصددمتت

زتعت  نددتدتادد)تمندد تاه رمرهدد ت ت   ع رهدد ت،تدددذدتميفا يفدديتميفدد وتعاودد تعونددهتتتتت

ميفا يفيت/م كوقت ال تميفتمرعيت،تر تدتيفمعهت كتلطتحةنةنطتيت  رسدطتدة مر تتت

أليددهتسددن تدتاطددتهمد تداددغع)ت الد دد تيتب عددطتمألد نددطت،تمزاددغتمأل  ت دددملتتتتتت

اددغتمر ددغت دددتتركو ددهت ن نددطتتتتتركوددنقترالاندد  تميفددمر تم  وددهتلتمرعطددهت،تمألتتتت

ميفتددمرعست،ت ادد مت دد دتزلددمتادد)ت  طدد بتميفا يفدديتصددمرمتاةاددتزتادد)تميف   عدد  تتتتت

ميفتاانةنددطتصاددلتميفتددمرعيتم نددمميملتداددغمتضددغ رع تحتددىتزتر ددتدتاتم هتددهتادد تتتتتتتت

رالاندددد تم مرسددددطتدددددملتدبغلتددددهتمأل عتيتميفتددددمرعست،ت ددددد متادددد تعاودددد تعونددددهت

،ت م مت دد دتميفتددمرعستم  دد غتعكددمتا تيدد تتتتتMicroteachingل يفتددمرعستم  دد غتت

د ا تا)تا تي  تلغي ا تمعممةتم كوقتدذدتد  تمألد نطتردرتةمةتلشد لت داريتلكدمتتتتت

ظهترتا تعط ىتل يفتكوقتميفنشذت ميف وتعت ريتدنهتة رتم كوقتا)تاوة)تيفو كغدطت

تمعتات هت اغةمتيفااللهتدةن ءتحبثهقتعنه ت.
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 : وشكمة البخح 

ذبمعمتام تدك يفنطتميفتدمرعستم  د غتيت  طد بتتتتتعطكىتميفاخثتمسب يفملتمعت

ميفا يفا  تم كو   تلةطقتمزصت  ةتم نرتيفملتتيف   ع  ترااند تلكداتمسدتمرنتن  تتتت

ت.ميفتكوقتميفنشذت

 : أصئمة  البخح 

 اددد تمسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذتمأل ثدددغتمسدددتدمما تيتردددمرعستميفتلندددطتتتتت

 مألسغعطت مزصت  ةتم نرتيفملت(ت.
 ا تميف   ع  تميفال اطتيفتاان تد  تمزستمرنتن  ت 
 ا تدك يفنطتميفتمرعستم  د غتيتم طد بتميفا يفاد  تم كو د  ت   عد  ترااند تتتتتتت

 .تتيتصب  تمزصت  ةتم نرتيفملت ميفتلنطتمزسغعطت(مستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت

 :  فزوض البخح 

 مزصت د ةتترت متصب تعطتاد)تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذترن سديتردمرعستتتتتتت

 م نرتعتد ثغتا)تبريد ت.
 رت متدغ  ت م تةزيفطت ح  ئنطتلإتةر   تط يفاد  تمم تعدطتميفتتغعاندطتتتتت

 ل سدددددتدمم تميفتدددددمرعستم  ددددد غت(ت لدددددإتمم تعدددددطتميفطددددد لاطت تةرسددددديتتتتت

ل سددددتمرنتنطتمحمل ضددددغ تميفت  عونددددطتت(تتيتم تادددد رتدةمءتميفا يفادددد  تيف   عدددد  تتت

ثدغتمسدتدمما تيتردمرعستميفتلندطتتتتتراان تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذتمأل تتت

تمألسغعطت.تتت

 : وتغريات البخح 

تمةت لتميفاخثتعوىتات ريع)تت:

 تم ت ريتم طتةلت متثوهت   ع  تراان تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذتتتتتمأل  ت:

ت يفهتاطتتع دت:

   ترددمرعست حددم تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتل سددوتبتمحمل ضددغ تتتم طددتت تمأل:

ت.ميفت  عونطت

 تمسدتدمم تدسدوتبتميفتدمرعستم  د غتيتردمرعيتميفا يفاد  تتتتتتتتميفث يملم طتت ت:

تعوىت   ع  تراان تمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت.

 تتتتتتتتتتمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتيف   عدد  ترااندد تميفا يفادد  تتدةمء:ترةنددنقتتميفثدد يمل

تتيترمرعستمزصت  ةتم نرتيفملت.

 : حدود البخح 

ت-تتراان تميفاخثت د تمسبم ةتميفت يفنطت:

 ددتتت1438-1437تتميفتاان تيتميف  لتمأل  تا)تميفك  تمزب اكملت 
 دددددتتتميفتااندد تعوددىتط يفادد  تصطددقتمزصت دد ةتم نرتيفددملتل ونددطتميفتلنددطتل يفددم تتتتتت

(ت39  اكدددطتمألادددريتسدددا  تلددد)تعادددمميفكرتعرتتتل  طدددتت تميفطددد ة ت تعدددمةد)ت تتت

  تم طتال ت ةغرتطغ ترمرعستمزصت  ةتم نرتيفملت.ط يفاطت
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(تط يفاددطتاثودديتمم تعددطتت20 ددتعتإتمز يفددملت عددمةد ت تتترةطددن ه)تمعتصب

ت.(تط يفاطتاثويتمم تعطتميفط لاطت19ميفتتغعانطتت تمم تعطتميفث ينطت عمةد ت 

 :  أِىية البخح 

تعتتص تددتع نمتد متميفاخثتعم تدئآ تعوىتميفنختتميفت يفملت:

 :ط يفا  تمم تعطتميفتتغعانطت:تحنثتمتثلتدبغلطتميفاخثتل يفنطاطتا)تتد زت

ترمرعا تحةنةن تعوىتمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت.

 :ميفة ئ إتعودىتلدغما تمعدممةتم كودقتت:تحندثتع شدهتميفاخدثتعد)تدك يفندطتتتتتتتتتتتة ين ت

اددم لتاهددقتيتمعددممةتم كو ددإت دددتتميفتددمرعستم  دد غتعوددىترن نددطتاهدد رم تتتتتت

تت.تميفتكوقتميفنشذراان تمستمرنتن  ت

 تت:تميفادد حثإتيتصبدد  تطددغ تميفتددمرعست تلددغما تمعددممةت ر دنددلتم كو ددإتتة يفثدد ت

حنددثتعةددم تميفاخددثتيتدد ئ تيفتتغلددطتمسددتدمم تميفتددمرعستم  دد غتعوددىترن نددطتت

ت.راان تمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت   ع  ت

 : أدوات البخح 

 ميفتلنددطتص ئ ددطت   عدد  ترااندد تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتيترددمرعستتتتتتت

 مزسغعطت.
 ص ئ ددطتمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتميفدد تسددتتمربتميفا يفادد  تم كو دد  تعوددىتتتت

 رن ن د ت.
 مست  ر ترةننقت   ع  تدةمءتميفا يفاطتم كو طتيتراان تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتتت

تميفنشذت.

 : وٍّج البخح 

ت(تل يهت:2001،ت ميف وتعغدهتدلتتميفة سقت تتتمستدمم تم نه تةاهتميفتتغعيب

م نه تميف وتعةت تيتمألس  تعوىتةرمسطتميفظتمدغتمإليط ينطت   تددملتة دتت"ت

تتتتتتتتتتتر نري،ت ددىتركغعدهتآ دغتددتت"ةرمسدطتميفكالصدطتلدإتادت ريع)تعودىتاد تد د تعوندهتتتتتتتتتتتت

ت."يتميفتمص تة دتميفتخ قتيتم ت ريم 

 : جمتىع وعيٍة البخح 

  : جمتىع البخح 

صطدقتمزصت د ةتم ندرتعتتتتتتعت تدتصبت  تميفاخثتا)تط يفا  تم طدتت تميفطد ة تت

م طددتال ت ةددغرتتدددد  اكددطتمألاددريتسددا  تلدد)تعامميفكرتعرتددددتل ونددطتميفتلنددطتل يفددم ت

دددتت1437(تيتميف  دلتمأل  تاد)تميفكد  تمزبد اكملتتتتت2 تمزصت د ةتم نرتيفدملتتتتطغ ترمرعس

ت(تط يفاط.39 ميفا يف تعمةد)ت تددت1438

 : عيٍة البخح 

(تط يفاطتتمعتصب دتعتإتمحدممد  تتت39تترةطنقتصبت  تميفاخثت م  تدتا)ت 

(ت19(تط يفادددطت مم تعدددطتميفطددد لاطتعدددمةد ت 20مم تعدددطتميفتتغعاندددطت عدددمةد ت 
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ط يفاطت،ت تتم تن رتمم تعطتميفتتغعانطتل سوتبتميفكننطتميفكشدتمئنطت تددملتميفد تتتت

تتتتتتتتتتتتتتغصتات  دئدطتعتقتم تن ردد تحبندثتع دتدتتيف دلتا دغة تاد)تا دغةم تممت د تددتتتتتتتتت

ت  (.1993،يتمز تن ر،تدوتديهتيفنستدن كتذبنرتتعنت تا)تمز تن رت عال ت

 : أِداف البخح 

تعهمدتميفاخثتمسب يفملتميفملت:

 ذبمعمتمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذتمأل ثغتمستدمما تيتردمرعستمزصت د ةتتت

 م نرتعتل  غمحلتميفمرمسنطتميفثالةطت.
 تتتتتتتتتتتتركغعدددددهتط يفاددددد  تمم تعدددددطتميفتتغعاندددددطتلددددد يفتكونقتم  ددددد غت ردددددمرعاه)تتتتت

 عوىتراانةهت اغعةطتد اطتيتمعممةت ر دنلتم كو إت.
 رمرعيتميفا يفا  تعوىتراان تلكاتمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذتل سدتدمم تتتتت

 .تغميفتمرعستم   
 و دد  تصندد  تدك يفنددطتميفتددمرعستم  دد غتعوددىت   عدد  ترااندد تميفا يفادد  تم كتتتت

 يفاكاتمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت.

 : املصطمخات اإلجزائية لمبخح 

  : التدريط املصغز 

دددتترددمرعستحةنةددملت  تدلكدد ةتا دد غ ت،تحنددثتعةددت تميفا يفدديتم كوددقتلتددمرعستت

ةر تا ددد غتضبدددمةتمألددددممدتم تعدددطت ددد ري تاددد)تم دددتكو إت اددد)ت ادددالءتتتتت

(تددغمةت م تص ري تا)تميفدرتا)تردتم حتتتت10تدددت5ميفا يفيتم كوقت(تعتم حتعمةدقتلإت ت

(تةص ئ ت،ت ع ة تا تعتقترطتنلتد  تميفدمر  تل د اريمتميف ندمعتت  عد ة تتتتت10تدددت5ا)ت 

م شد دم تيفالسددت  ة تادد)تميفنةددمتادد)تصاددلتم شددغدت ميفا يفدديتم كوددقتي طددهت،ت عكنددمتت

ميفا يفدديترمرعطددهتاددغ تد ددغ تيفالسددت  ة تادد)تميفت  عددطتميفغم كددطتميفن دبددطتادد)تتتتتتتتت

ت(2005:تميفا ممةوت،ترض تنةمتيتضب  يفطتيفتخطإتاه رمرهت دةمئه.ت ع ون  تميف

 م هنندطت ميفد ما ت اد)ت طبتو دطت اغمحدلت ي راانةدهت مي د)ت ردمرعيبت ا هدت ت

تتتتتتتتتت دةن ئهد تتعت دتدتت ي د  ، ميفطد ل تيفودمادطتت يفوتدمرعيت ل يفنطداطت سدتمءت يفو كو دإت

 ذبوندلت  دال ت اد)ت ذبمعدمد ت مي د)ت ميفد ت م كةدم ت م هد رم ت اد)ت صب تعدطت اد)ت

 اكنندهت ظدغ دت  ذبديت ، ا ثً د ت ردمرعاا ت انهد ت  دلت عودملت ميفتدمرعيت ةدقتتتميفطدوتكت

ت(تت2012 ميفتت ت،تميست،تت. ت مأل هرت تم ن ساط ميفتس ئل مبط عم  دنه ميفتخ ق مي )

 :  كفايات التدريط 

(تميف   عدطتيتصبد  تميفتدمرعستتتتتMcDonald , 1977عتند   ت"تا  م ي يفدمت"ت تتت

لاغعةطتربتوهتيتظ دغدد تلكداتميفشدملءت،تددري تديدهتمي د)تميفنظدغت يفنهد تعودىتتتتتتتتتت

ديه تم ه ر تيتحلتم ش ال ت،تميف ترتم هتم كوقتيتدةند ءتميفتدمرعستدت ميفةدمر تعودىتتتتتت

تدتيظددغًمتتتتتتتت مربدد  تميفةددغمرم تم ن سدداطتحتادد ت،ت ددد  تم شدد ال تداددغتحت ددملتمسبددم  
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،ت ترادد ع)تمألدددممدتميفتكون نددطت،ت ادد)تةددقترادد ع)تادد تعةددت تم كوددقتتيفتادد ع)تميفتالاندد 

ت.تلك وهتا)ت  غمءم تد تمستمرنتن  تيفوتمرعس

(تميف   عددد  تميفتمرعطدددنطتمزةمئندددطتل يهددد ت:تم هددد ر تيتمألةمءتت2000عكدددغدتصندددمعلت 

تميفتمرعطملت.

تتتتتتتتتتتيتددد متميفاخددثتعددتقتركغعددهتميف   عددطتميفتمرعطددنطتل يهدد ت:تصب تعددطتم كدد ردتتتتتت

 تم ه رم تميفال اطتيفوا يفديتم كودقتيفنن د تمسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذتمبطدتت تتتتتتتت

تان سيتا)تميف   ء ت تميف ك يفنطت.

  : اصرتاتيجيات التعمي الٍشط 

 لدهت  د ءت اد ت ميفتكغع د  ت دد  ت دلدغ ت  اد)ت ميفنشدذ;ت ميفدتكوقت ركغع د  ت ركدمة ت

 عطد  ت لشد لت ميفاوادطت يفدتكوقت طغعةدطت ل يدهت ميفنشدذت ميفدتكوقت عغد ميف وتيفتريرتد

 (Lorenzen, 2006) اق

 حبندثت ميف د نط،ت ميف غددطت ةم دلت ردتقت ميفد ت مأليشداطت ي ميف  عودطت ل  شد ر طت

 ميفد وت يفوا يفديت مزعتند ةوت ميفدم رت اد)ت دلكدمت ددتت اد ت  ع م شد ر طتترودجت ر   دق

 مأليشداطت ي م اد ةر ت  اد  ت ع  د ت ميفد وت ميفدم رت م الحظ ردذعت لتدم ع)ت عةدت ت

ت.تميف ه بغدط ةم ل ميفتكو نط ميفك ونطميفتكون نط  ال   االئه ا  م دتو ط

(تميفددتكوقتميفنشددذتل يددهتعادد ر تعدد)تطغعةددطتركوددقتتت2011عكددغدتسددك ة ت  االئددهت ت

تتتتتتتتتتت طغعةدددطتركودددنقتيتآدت محدددمت،تحندددثتعشددد ركتميفاوادددطتيتمأليشددداطت ميفت ددد رع)ت

 تم شدد رع تل  عونددطت دداري ت،تادد)ت ددال تلنئددطتركون نددطتبننددطتاتنتعددطت،ترطدد  تت

تمسبتمرتميفان ءت تم ن صشطتميفثغعطت.اقتل إل   ءتمإلجي لملت ت

(تمدتميفدددتكوقتميفنشدددذتادددغراذتمب ددد دنقت2001عكتددد تعادددمتميفتمحدددمت تمشبانددديت 

تتتتتتتتتتميفنظدددغعتإتم كغدندددطت ميفان ئندددطت،تد يفاوادددطتعتكو دددتدتاددد)ت دددال تاشددد ر تهقتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتميف  عودددددطتيتميفك وندددددطتميفتكون ندددددطتميفتكو ندددددطت،تحندددددثتع  دددددغ دت ت وودددددتدت

نتانددطتادد)ت ددال تتت تعتخددمةتدت ع تاددتدت دد تركو ددت ت،ت عغلاتيددهتحبندد رهقتميفتتتتت

ت.م   رسطتميفتمصكنط

مدتميفتكوقتميفنشذتعا ر تع)تطغعةط،تعنه جتتMathews,2006)رغ تا ةنت ت 

ميفا يفيتا)ت الا تيتمأليشاطتميف  نطتم دتو طت،تلمزتا)تمدتع تدتدغةمتسوان ت

ميفدتكوقتميفنشدذتميفادالبتعودىتميفت  عدلتتتتتتعتوةىتم كوتا  تا)تبدري ت،تحندثتعشدت تتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادددد)ت ددددال تميفك ددددلتيتصب تعدددد  ت طددددغحتمألسددددئوطتم تنتعددددطت،ت تمزةددددتمكتتتتتتت

تيتم ش رع تمزب  عنطت تميفتمرعا  تميفة ئ طتعوىتحلتم ش ال ت.

تيتميفاخثتمسب يفملتيطتدم تميفتكغعهتتميفت يفملتيفوتكوقتميفنشذت:

ن  تميفتدددمرعسترةدددت تعودددىتيشددد  تميفدددتكوقتميفنشدددذتصب تعدددطتاددد)تمسدددتمرنت

ميفا يفدديتميفدد دات تر  عوددهتادد ت االئددهتذبدديتمةددغمدتم كوددقتلهددمدت  تشدد دتتتتتتتتتت

تم كغدطت تلن ئه تمب ت ة تددممدتميفمر ت تعط )تلة ءتدةغتميفتكوقت.
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  : الطالبة املعمىة 

تتدددملتط يفاددطت ونددطتميفتلنددطتيتلغيدد ا ت عددممةتم كوددقتتيتدوتادد)تميفتد  دد  ت

 ميفد تت يتد متميفاخدثتية دمتلهد تط يفادطتصطدقتمزصت د ةتم نرتيفدملتل وندطتميفتلندطتتتتتتتتتت

ت.عتقت عممةد تيفتمرعستاةغرم تميفتلنطتمزسغعطتل  غمحلتميفمرمسنطتميفثالةطت

 : إجزاءات البخح 

 اغم كطتميفمرمس  ت مزةلند  تميفطد لةطتيتاتضدتلتميفاخدثت  يفدجتعودىتميفنخدتتتتتتتتت

 ميفت يفمل:
 قتميفنشذت.ةرمس  تيتمستمرنتن  تميفتكو 
 تةرمس  تيتميفتمرعستم   غ. 
 .ةرمس  تيت   ع  تم كوقت 

 تت ت لطتمإلط رتميفنظغوتيفواخث. 
   اعداد أدوات الدراصة: 

ص ئ دددطتمسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذتميفددد ترن سددديتمزصت ددد ةتتت ميفددد ترطدددقت:

 م نرتيفمل،ت تتمعممة ت د تمشباتم تميفت يفنطت:

 ا تددتحتعدد)تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتتتتسدديفم تمعددممةتمسددتااللترموت تددت تعوددىتتتت

 ميفنشذتميف ترطتدماه تاكو   تميفتلنطتمزسغعطت.
 اكو طتا)تاكو   تمزصت  ةتم نرتيفدملتمبدممر تادمعن تتتتت22راانةهتعوىتعمةت

  مشبغجت ميفم ت(تم تتساطت تميفث يتعطت.
  تمسددتمرنتنطت  غرهدد ت24لكددمتدب ندد تمإل  لدد  ت تضددكيتيتص ئ ددطت ودديت)

يت دددتر تمسددتا يطتيفتخمعددمتمزسددتمرنتن  تمأل ثدددغتتتتم كو دد  تةددقت ضددكيتتتت

 مستدمما ت تعغضه تاغ تد غ تعوىتم كو   تت.
  تاكو طتلتكائطتمزستا يطت تميف ترنتعيتمشبن رم تله تا تلإت:ت17ص ايت) 
 ت.مستدماه تةمئ  /تمستدماه ت ثريم/تي ةرمتا تمستدماه ت/زتمستدماه تملمم

م تد ر تتدتلكداتمزسدتمرنتن  تميفد تتتتلكمتاك زبطتميفنت ئ ت ذبونهد تتتحد تت

 رغرنيتلد صملتمزسدتمرنتن  تتتتيمر تمستدمماه تتد تعم تمستدمماه تتم كو   

 رن  يفن تت د ت ن روتمزستدمم تميفممئقت تمزستدمم ت ثريمت.
 تتتتتتتتميفتت ددلتيفة ئ ددطتيه ئنددطتزسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتمأل ثددغتمسددتدمما تتت

 دملت:ت(تمستمرنتن  ت6ويت  تميف ت تيتمزصت  ةتم نرتيفمل
 ميفتكوقتميفتك  يملت.تمستمرنتنط 
 ميفةاك  تميفطيت.تمستمرنتنط 
 يفكيتمألة مرت.تمستمرنتنط 
 ة ركتتدد م جتتدددد غتمستمرنتنط. 
 ميفتمرعستميفتا ةيفملتت.تمستمرنتنط 
 رمرعستمزصغمدت.تمستمرنتنط 
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ت د متا تعيف متميف غفتميفاخثملتمأل  تميف وتيصتعوىت:

مسدتمرنتن  تميفدتكوقتميفنشدذترن سديتردمرعستمزصت د ةتتتتتتتترت متصب تعطتاد)ت

 م نرتعتد ثغتا)تبريد ت.

ص ئ ددطت   عدد  ترااندد تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذت تيتسددانلتميفتت ددلتتتتتت

 ميفنه تص ايتميفا حثطتل شباتم تميفت يفنطت:
 .اغم كطتميفاخت تميفط لةطتيتد متمم  ت 
 .ض تص ئ طتاامئنطتا  تميف   ع  تيت تر تمستا يطت  
 .عغضه تعوىتصب تعطتا)تم تد  إتيتصب  تطغ تميفتمرعست 
 .ضااه تيتضتءتآرمءتم دت إت تميفتت لتيفة ئ طتيه ئنطت 

دددددتعننددطتميفاخدددثتتدددددتلا صددطترةندددنقتيفتخمعددمتادددموتمت ددد)تميفا يفادد  تم كو ددد  تتتت

يف   عدد  ترااندد تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذت تصددمتص ادديتميفا حثددطتلدد شباتم تتت

 :ميفت يفنطتيفان ءتميفاا صطت
 س  تميفط لةطتيتد متمم  ت.ماغم كطتميفاخت ت ميفمر 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلندددد ءتلا صددددطترةنددددنقتاامئنددددطتيفتخمعددددمتاددددموتمت دددد)تميفا يفادددد  تم كو دددد  تتتت

 ا)ت   ع  تراان تمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذتت.
 .عغضه تعوىتصب تعطتا)تم دت إتيتطغ تميفتمرعست 
 اوخ ت. ت ضكه تيت ترره تميفنه ئنطت إتركمعلتميفاا صطتيتضتءتآرمءتم د 

 (3رصقت
 .تم غمءتميفتتغلطتميفاخثنطت

 .تاك زبطتميفنت ئ تمح  ئن ت ذبونلتيت ئ تم ك زبطت

 .مشبغ جتلاكاتميفتت ن  ت تم ةتح  ت 

 االطار الٍظزي لمبخح: 

  : أوال : التعمي الٍشط 

ميفتكوقتميفنشذتميثلتتدوط طترغلتعطتركت دمتعودىتمجي لندطتم دتكوقتيتم تمصدهتتتتتت

ميفتكون نددطت،ت رشدد لتمندد تم   رسدد  تميفتلتعددطت مإل ددغمءم تميفتمرعطددنطتميفدد تتتتتتت

رهمدت عتر كنلتة ر ت تميفت نرتتعوىتاه رمرهتتدندتقتميفدتكوقتاد)ت دال تميفك دلتتتتتت

عودددىتم كوتاددد  تت ميفاخدددثت ميفتتغعددديت معت ددد ةتم دددتكوقتعودددىت مردددهتيتمسب دددت تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تطددددددد بتم هددددددد رم ت ر دددددددتع)تميفةدددددددنقت مزدب دددددددد  تتضددددددد )تصب تعدددددددطتتتت

ادد)تمزسددتمرنتن  تراتكددمتمت اددد تعدد)تمسب ددقت ميفدددتوةإت ترةددت تعوددىترن ندددطتتتتتتتت

تميفددت  ريت ميفةددمر تعوددىتحددلتم شدد ال ت عوددىتميفك ددلتمزب دد عملت ميفددتكوقتميفتكدد  يملتتت

شدذتزتع دتدتعودىتم تطد بتم كوتاد  ت   د تتتتتتت اد)تدند تدد يفت نرتتيتميفدتكوقتميفنتتتت

عوىتميفاغعةدطت مألسدوتبتميفد وتع تطديتلدهتميفا يفديتم كوتاد  ت م هد رم ت ميفةدنقتتتتتتتتتت

ميف ترت تدتدةن ءتميفتكوقت تعةت تميفتكوقتميفنشذتعوىترمرعيتميفا يفيتعودىتاهد رم تتت

ميفتكوقتميف مرملت ميفتكوقتم طت غتا)ت ال تميفت نرتتعوىتمأليشاطتم دتو دطتميفد تتت
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ه تم ددتكوقت ميفدد تعنددت تعنهدد تسددوت ن  ت جي لنددطترنددت تادد)تتاشدد ر طتتتتتتتتمي رسدد

                                         م دتكوقتميف  عودطتتيتم تصدهتميفتكون دملتميفتكو دملت.تتتتت

Barrie Bennett & others(1991) ت

 :وباديء التعمي الٍشط 

  ت.تمةغمكتم تكو إتتيتم تن رتيظ  تميفك لت صتمعم

 ت.تذبمعمتددممدهقتميفتكون نطتمةتم هقتي

 ت.ترنتلتا  ةرتميفتكوق

 مستدمم تمستمرنتن  تميفتمرعستم ت غ رت تحت تميفا يفيت ميف ترتن سيتا ت

تصمرمرهت مدت  ا رهت د   تركو هت ميف   ءم تميف تعت ت تله .

 ت.تمزعت  ةتعوىترةتعقتميفاالبتألي طهقت  االئهق

 ت.تم تكو إت لإتم كوق ر حطتميفتتم لتيتمن تمزدب د  تلإت

 .تميفط  حتيفواالبتل إلةمر تميف مرنطت

 ت.ت ة عطت تتا)تميفا  يننطت م غحت م تكطتدةن ءتميفتكوق

 ت.تركوقت لتط يفيتحطيتسغعتهتميف مرنط

 ت.تاط عم تميفا يفيتعوىتدهقت مرهت م تش دتيتمحملتميفةت ت ميفطكهتيفمعه

ت(تت2011 سك ة ،ت تة تت تآ غ دت،ت

 : التدريط املصغز:ثاٌيا  

تت تيت  اكددطتسددت ي ترةتل يفتزعدد  تم تخددم تمزاغع نددطتت1963د ددغ تلددمد تعدد  ت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت يشدددد  تلندددد ءمتعوددددىتاطددددو طتيتعوددددقتميفتددددمرعست دددددملت:تمدتع ونددددطتميفتكوددددنقتتتتتت

د تميفتدددمرعستع وندددطتاكةدددم ت اغ ادددطت مدت  رسدددته تيتد دددلتةرمسدددملتعكددد تت

ل يفاالبت ا)ت ال تاكوقتااتمئتعكدمتصب  ددطتبدريتاكوتادطتميفكتمصديت تمتثدلتتتتتتت

دبغلطتطبن طتاد متم كودقتم اتدموءتصدمتردتكتآة ردد تميفطدوانطتيتي طدهت عةودهتتتتتتتتتت

 لنددطتيف دتم تطتعودطت ردنك ستيتد ئ تددد  تميفتتغلدطتسدتمءت  يديتسدوانطتد ت جيتتتتتتتت

ت.ت(2006عوىتمدب د رهتعبتتاهنطتميفتمرعست  ت جت،ت

 : فمضفة التدريط املصغز 

عةددت تميفتددمرعستم  دد غتعوددىتر  نددجتركةنددمم تم تصددهتميفتكون ددملت ذبتعددلتتتتتتتت

م تصددهتميفتكون ددملتم غ دديتمعتصب تعددطتادد)تمإل ددغمءم تم  دد غ تسددتمءتيتعددمةتتت

ادد  ت م هدد رم ت يتتميفاددالبتميفدد ع)تعددتم ههقتم كوددقتم اتددمئتتد تيت  نددطتم كوتتتت

 ا)تميفتمرعستدعط ت.تحبنثتر ا تميفانئطتميفتكون نطتذبيتسناغرهت ات ريمره ت

 مضخطت ضبمة تدنطهلتعونهتميفتك الت اكه ت  ةمر تم تصدهتميفتكون دملتلنتد حت.تتتت

ت(تت2007،تتميفطنمت تآ غ د ت

 ًاملصغز طالتدري وفّو:-  

دددتترددمرعستحةنةددملت  تدلكدد ةتا دد غ ت،تحنددثتعةددت تميفا يفدديتم كوددقتلتددمرعستت

ةر تا ددد غتضبدددمةتمألددددممدتم تعدددطت ددد ري تاددد)تم دددتكو إت اددد)ت ادددالءتتتتت

http://vb.elmstba.com/t207391.html
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(تددغمةت م تص ري تاد)تميفدرتا)تردتم حتتتتت10تددت5ميفا يفيتم كوقت(تعتم حتعمةدقتلإت ت

(تةص ئ ت،ت ع ة تا تعتقترطتنلتد  تميفمر  تل  اريمتميف نمعتت  عد ة تتت10تدددت5ا)ت ت

 عكنددمتتم شدد دم تيفالسددت  ة تادد)تميفنةددمتادد)تصاددلتم شددغدت ميفا يفدديتم كوددقتي طددهتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميفا يفدددديترمرعطددددهتاددددغ تد ددددغ تيفالسددددت  ة تادددد)تميفت  عددددطتميفغم كددددطتميفن دبددددطتت

 (2009 ميفمرع ت،ت الت،ت) .هت دةمئها)تع ون  تميفنةمتيتضب  يفطتيفتخطإتاه رمر

 املصغز و وزاحمة التدريط أٌواع: 

 مامدتتتخيتوهتميفتمرعستم   غتل  تالدتميف ي ا تميف وتعاا تا)ت اليفه

تتا)تميفتمرعيت،ت طانكطتم ه ر تد تم ه طتم غمةتميفتمربتعونه ت،ت اطدتت تم تدمرلإتتت

ت: مي )تح غتد  تمأليتملتدن  تعوى

 دددتتميفتددمرعستم  دد غتميفدد وتعاددمدتدةندد ءتةرمسددطتتتتتتتتميفتددمرعستم  دد غتم ا ددغت:تت 

ميفا يفدديتم كوددقتيتلغيدد ا تمعددممةتم كوددقت،تدوتصاددلتربددغجتميفا يفدديت   رسددتهتتتتتت

ميفتمرعستيتدوترب دصت،ت يتدد متميفندتلتاد)تميفتدمرعستم  د غتعهدتقتتتتتتتتاهنطت

مألسددت  تم شددغدتعوددىتمعددممةتميفا يفدديتلتمرعاددهتعوددىتمندد تاهدد رم تميفتددمرعستت

 ب يفادد تادد تعةددم تميفتددمرعستم  دد غتم ا ددغت  تاودديتا  ددلت ةددغرم تطددغ تتتتتتت

ت مستمرنتن  تميفتمرعست عشغدتعونهتدس ر  تد  تم ةغرم ت.

  ت د متميفنتلتعش لتم كو إتميفد ع)تمي رسدتدتتتتءتمشبماطميفتمرعستم   غتدةن:

رمرعاً تعوىتاه رم ت   طت تعتدمرلتمتتدددتيتميفتصيتي طهتددتميفتمرعست عتوةتدت

عونه تا)تصالت،تد تاه رم ت ت  تدتمعت ع ة تميفتمرعيتعونهد ت،تاثدلتتردمرعيتتتت

يف دريتتتاكو ملتميفو طتميفكغلنطتم وتخةإتيتلغما ت عممةتاكو ملتميفو طتميفكغلندطت

ت.ميفن طةإتله ت

 تتتتعادمدتدد متميفندتلتاد)تميفتدمرعستيتاغمحدلتاا ددغ تتتتتتتتميفتدمرعستم  د غتم طدت غت:تتت

ادد)تلغيدد ا ت عددممةتم كوددقتت،ت عطددت غتادد تميفا يفدديتحتددىتربغ ددهت.ت ددد متميفنددتلتت

ب يفاددً تادد تعددغراذتمبةددغرم ت اددتمةترةددم تدنهدد تيظغعدد  ت ادد مديت،ت عتاودديتتتتتت

يفوتددمرعستيتص عددطتميفددمر ت،تذبدديتتتده هدد تراانةددً تع ونددً ت   رسددطتدكونددطتتت

ت ةغمدتدست  تم  ة تاثلتصغمءم تميفةغآدتميف غعقت،ت م ه رم تميفنم عطت تميف ننطتت.

 :تتتتت دتتميفتدمرعستميفد وتعةدت تم كودقتم تدمربتل ةمئدهتتتتتتتتميفتمرعستم   غتمشبت املت

يتميفطددنطتميفنه ئنددطتد تميف  ددلتمأل ددريتادد)تميف يدد ا ت،ت ع ددتدتاغ ددرتًمتعوددىتتتتتتتت

 سددنطت تعتطدد )تميفتددمربتعوددىتاهدد رم تاتد  ددطت اغرااددطتتتم ةددغرم تمألس

تمبةغرتضبمةتاثلتاه رم ترمرعستمسب سيتمرعت.

 تتتتتتتتتتتتتتتت:تددد متميفنددتلتادد)تميفتددمرعستعشدد لتد  طددً تات هددطتتتتميفتددمرعستم  دد غتم ت ددهت

اد)تميفتددمرعستم  د غت،تانهدد تميفتدمرعستم  دد غتميفن دت  ملت،ت دددتتميفد وتعةددم تتتتتت

 ددإت ت  دد تيفوتددمرعستم  دد غ،ت عاودديتاددنهقتددتتتدنددهتم شددغدتيفااللددهتم كوت

 دد  متحدد   ت،ت ددد متميفنددتلتب يفاددً تادد تعاادد تيتلددغما ت عددممةتاكو ددملتميفو دد  تتتتتت

 انه تميفتدمرعستم كت دمتعودىتطغعةدطتاكنندطتاد)تطغمئد تردمرعستتتتتتتتتتمأل نانط

http://vb.elmstba.com/t207391.html
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ميفو ددد  تمأل ناندددطتم كغ ددددطت  يفاغعةدددطتميفطددد كنطتميفشددد هنطتد تميفاغعةدددطتتتتت

ت.تتمزر  يفنط

 تتتتتتتتتتتتتتتت:ت ددددتتميفن دددت جتم ة لدددلتيفوتدددمرعستم  ددد غتم ت دددهتتتت غتمسبدددغميفتدددمرعستم  ددد

 تعهدددمدتمعت  طددد بتميفا يفدددديت   عددد  تميفتددددمرعست زتعدددغراذتمبهدددد رم تتتتت

ت.ميفا يفيت مةمررهتيفو تصهتميفتمرعطملتضبمة ت صمتع تدتمامدتانهترةتعقتدةمء

   تعهددتقتددد متميفنددتلتل  هدد رم تمألس سددنطتميفدد ترتاواهدد تتميفتددمرعستم  دد غتميفكدد:

اهنددطتميفتددمرعستلت ددهتعدد  ،تل ددغدتميفنظددغتعدد)تطانكددطتميفتد ددصت،ت اددتمةتتتت

ميفتددمرعست،ت اطددتت تميفاددالبت،تألدتماددمدتانددهتميفت  ددمتادد)تصددمر تم تددمربتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت(ت2009(ت ت ميفددددمرع ت تمزب ددددلت،ت2005عوددددىت  رسددددطتم هنددددطت.ت لددددغم دت، ددددترجت،تت

 تت(تت2012 ميفتت ت، ت
 : وباديء التدريط املصغز 

عناو تميفتمرعستم   غتاد)تسطدطتااد ةئتدس سدنطترشد لتمند تم غمءمردهتتتتتتتت

ت رط )تذبةنةهتألدممدهت دملت:تتت

 :  تميفتمرعستم   غترمرعستحةنةىت.تم امدتمأل

 :تميفتمرعستم   غتعاطذتع ون  تميفتمرعست.تم امدتميفث يمل

 تميفتدددمرعستم  ددد غتعتضددد ت عغ دددرتتعودددىتع ونددد  تميفت  عدددلتتتتتم ادددمدتميفث يفدددث:

تميفمرمسملت.

 : تميفتمرعستم   غتعتدغتدغ  ت اري تيفتت نهتميفا يفيتم تمربت.تم امدتميفغمل

 تتتتتتتتتتميفتدمرعستم  د غتعةدت تعودىتد دغ تميفت  عدطتم غردم تم ا ةدغ تتتتتتتتتم امدتمشبد اس:ت

ت(2009 ميفمرع ت تمزب لت،تت. م طت غ ت

  املصغزوزاحن التدريط : 

ميغتميفتمرعستم   غتمبت تعطتا)تمشباتم تد تم غمحلتميفد تع دلتعدمةد ت عتتتت

ت:   تعوملرط ت اتم ،ت يت رتد تدن

 عتتعتم شغدتد تمألسدت  تيتدد  تتت:تم غحوطتمأل ع:تذبمعمتم ه ر تميفتمرعطنط

م غحوطتاه طتذبمعمتم ه ر تد تم ه رم تميفتمرعطنطتم طدتهمدطتاد)تميفتدمرعي،تتتت

عكغدتاتمربتم ه رم تميف تعنا ملتددتعتدمربتعونهد ت تصدمتخيتد رت دلتتتتتتحبنثت

ط يفدديتم هدد ر تم طددتهمدطتلن طددهتم تخيت رددد تيفددهتم كوددقت،تاثددلتاهدد ر ترت نددهتتتتتتت

 . تميفتس ئلت تبريد تا)تم ه رم تمألسئوطتد تةغحتميفمر ،تد تمستدمم 
 :م تمربت يتد  تم غحوطت  لتميفا يفيتتم غحوطتميفث ينط:تميفتت نهت مإلرة ةت

عوددىتصب تعددطت  اوددطتادد)تميفتت نهدد  ت مزرةدد ةم تيفتكننددهت ددال تمندد تتتتتتت

تددددداغمحددلتميفتددمرعيتلددمءمتادد)تميفتداددنذتيفددهت حتددىتيه عددطتميفتددمرعستم   غتتتتت

تددد  يفجتدن  تخيتصتل  ه رم تم طتهمدترمرعاهتعونه ت

  يتد  تم غحوطتعش دمتم تمربتاتصهترمرعطملت : م غحوطتميفث يفثطت:تم ش دم 

تم ه ر تم طتهمدطت د  تم ش دم ترتقتع تةالةطتصنتم ت:تعطتكغف
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 مدتعش دمتميفاالبتيتد دت تةرمسدنطتحةنةندطتيتمحدم تم دممر ت  دد  تتتتتتت

تددطلتدس يفنيتم ش دم ت.

 .تمدتعش دمتميفاالبترطتنالتل يف نمعتت تصهترمرعطملتمت ر تدنهتم ه ر ت

 رلإتعةددددم تم شددددغدتد تم ددددمربت ت  دددد ت تصددددهترمرعطددددملتدادددد  تتم تددددمتتتتتت

ت.تتعطتكغفتدنهتم ه ر تم طتهمدط

 لكددمتاغحوددطتم شدد دم ت،تراددمدتت:م غحوددطتميفغملكددطت:تميفتداددنذتيفوددمر تم  دد غت

اطئتيفنطتم تمربتيتميفتدادنذتيفمرسدهتم  د غتميفد وتب يفاد تاد ت تدتوتعودىتتتتتتتتت

ت: تميفكن  غتميفت يفنط

  م ه ر تد تم ه رم تم غمةتميفتمربتعونه . 
 ددممدتميفمر ت . 
 عتط نه تميفمر مأليشاطتميف تت . 
 م داذتميفرتانىتيفومر ت.ت 
 عممةتم  ة تميفمرمسنطتم اوتلط  .  
 تذبمعمتميفتس ئلتميفتكون نط 
  ت . ذبمعمتدة م تميفتةتعق

 د  تم غحوطتدملتمددقتاغمحدلتميفتدمرعستتتت::تميفةن  تل يفتمرعسم غحوطتمشب اطط

م  دد غتحنددثترت ددقتمشباددطتمعت مصدد ت عةددت تدنهدد تم تددمرلإتلت ثنددلتة رتتتتتتت

ميفاددالبتل يف ددهت،ت عوددىتميفددغبقتادد)تمدتمة مردددقتر ددتدتا ددانكطتمعتميهدد تتتتتتتتت

ا نددم تيف ددلتادد)تم تددمربت م شدد دم،ت اه ددطتيتميفت  عددطت ميفتكرتعددرت،ت راددتعغتتتتت

ع ونددددطتميفتددددمرعس،تد  تددددمربتسددددتدتعتوةددددىتر  عددددطتا نددددم تادددد)ت االئددددهتتت

م شدد دمع)،ت م شدد دمتي طددهتسددن نمتادد)ت يفددجت وددهتعنددما تعةددهتاكو دد تدادد  تت

 يت دثريتاد)ت وند  تميفتلندطتتتتتت.  تم تكو إتيتد ت تحةنةندطت االئهت دا 

يفتددتقتان صشددتهت عددتقترطددتنلتميفددمر تيتميفتكوددنقتم  دد غتعوددىتةددغعذتدنددمعت

 دن  تلكمت يفنش دمتم تمربتي طهتدةن ءترةمميهتيفو تصهتميفتمرعطملت.
 اغحودددطتد ادددطت تذبتددد جتتيفوتضدددتحتتت: :تمسبدددتمرت م ن صشدددطم غحودددطتميفط ةسدددط

خ ددلتم ددمربتاطددئتيفنطتظب حهدد ت ذبةندد تم طددتهمدتانهدد تتتتت ميفشدد  دنط،ت تعت

حنددثتعندد صتتم تددمربتدن دد تصماددهت ت  ددلتعوددىتر  عددطترم كددهتادد)تامرلددهتت

ت. ا)ت االئهتدعط ت

 تتتتتتتتتتتركددمت عدد ة تميفتددمرعستاغحوددطتاه ددطتتتتت:  عدد ة تميفتددمرعستتم غحوددطتميفطدد لكطت:ت

اددد)تاغمحدددلتميفتدددمرعستم  ددد غت  متةعددديتمسب  دددطت يفنهددد ;تزدتيتددد ئ تمسبدددتمرتتت

 زتاد)ت دال ت عد ة تميفتدمرعس.ت صدمتتتتتتت دتمئم تزترظهغتيفم تب يفانطتم تدمرلإتت

ركد ةتع وندطتميفتددمرعستادغ تد تاددغم تحتدىتع دلتم تددمربت عتةر دطتمإلرةدد دتتتتتتت

  . م اوتلط
 تتتتتتتعقتدةمءتم تددمرب،ت عددتقتعة ددمتلدد يفتةتعقتدندد ترةددت: م غحوددطتميفث انددطت:تميفتةددتعق

 ا)ت ال تةال ت  مع :تمأل عترةتعقتم تمربتيفن طهت،ت ميفث ينطترةتعقتميفرتاالءت
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تت ميفث يفثددط:ترةددتعقتمألسددت  تم شددغد،.ت عنا ددملتددتع ددتدتددد متميفتةددتعقتاتضددتعن 

تتتتتتتتتتتتت عددتقتادد)ت ددال تلا صددطترةنددنقترتطدد )تم هدد رم تاتضدد تميفتددمرعي،ت جيدديتتتتتتت

ت. م تمربتعوىتعوقتلانتةتلا صطتم الحظطتمدتع تدتميفا يفي

 يف ددملتعدديفةوتميفتددمرعستم  دد غتة ر ت: م غحوددطتميفت سددكطت:تميفتددمرعستميف  اددلت 

تتتتتتتتتتتتتتتت  ةدددد تددممدددددهت،تزلددددمتمدتميددددغتم تددددمربتخبدددد  تد ثددددغتةددددغمءتتدنخ ددددلتتتت

عوىتدغ طتيفت غمرت  رسطتم هد ر تاد ت ضد دطتاهد رم تد دغ تيت دلتادغ تتتتتتتت

ميدد ر تدنهددد تميفتدددمرعيتعودددىتميفتدددمرعستحتدددىتع دددا ت ددد درتمتيفتةدددمعقتةر تت

تتتتتتتتتتتتتتت(ت2005،ت،ت دددددددترجلدددددددغم د (ت2009  ادددددددلتمب دددددددغة ت.ت ت ميفدددددددمرع ت تمزب دددددددلت،ت

ت.ت(2016 راتعغت،

 : إجزاءات التدريط املصغز 

 :حنثت طغتم تدمربتضب ضدغم تيتميفتدمرعستم  د غتعتكدغدتتتتتتتركوقتم ه ر ت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتدنهدد تعوددىت ددلتاهدد ر تادد)تاهدد رم تميفتددمرعست،تادد)تحنددثتدد نتهدد ت اتصكهدد تت

تتتيتم تصهتميفتمرعطملت،ت عتمالتظب حه ت،ت صمتعطتكإتمحمل ضغتلكغفتدنمعتت

ددد  تتد تلند دتع وددملت،تع ددت تلكددم تصبدد  تميفنةد لتحددت تعتماددلتظبدد حتم تدشددلتت

تم ه ر ت.

 :(ت8دددتت6عةطدقتميفادالبتصب تعد  تاد)ت تتتتترش نلتصب تع  تميفتمرعستم   غت

تطالبت.

 تدددتاتضتلتميفتدمرعيتتددتتعكمت لتط يفيتاتص  ترمرعطن تعش لتم ه ر تم تم ه رم ت

ت(تةصنةطت.15-5 عةماهتدا  تددغمةتصب تعتهتيتدت ترتم حتا تلإت 

 ترتميتهد ءتميفا يفديتاد)تدةمءتم تصدهتتتتتعطتلتدةمءتميفا يفيتدنمعتتةقتعك ةتعغضهتد

تميفتمرعطملتيفنش دم تميفا يفيتا تصب تعتهت اكهقتاشغدتميفتمرعيت.

 عتقترةننقتدةمءتميفا يفيتم كوقتل ستدمم تلا صطتم الحظطتميفد ترشد لتاكد عريتتتت

تمألةمءتيف لتاه ر ت.

 ع ت تصب  تميفنةد لتحدت تدةمءتميفا يفديتم تدمربت رةدم تيفدهتميفت  عدطتميفغم كدطتتتتتتتتت

تميفتك  دت رةمعقتميفمعقتميفال  تيفو تمربت.تيتان ختعطتة 

 عةم تط يفيتآ غتا)تمم تعطتاتصهترمرعطملتآ غتيفدن ستم هد ر تم تم هد رم تتتت

ت ترك ةتمن تمشباتم تميفط لةطت.

 ر ددغرتددد  تمشباددتم تادد تمندد تمم تعدد  تيفوتددمربتعوددىتمندد تاهدد رم تتتتتتتتت

ت.تميفتمرعس

 : أمناط تفاعن الطالب املتدرب يف التدريط املصغز 

 تتتتتتتتتتتتعتدد ل تتم شددغدتدةندد ءترةددمعقتضب ضددغ تعدد)تتم هدد ر تصددمترشدد لتلندد دتع وددىتتتتتتتتتت

تم تعغفتدنمعتتم ت الد  ت.

 .تعن صتتم شغدت ال تمحمل ضغ تم تلكمد تحت تم ه ر ت

 عةددت تلتةددمعقتاتصددهتعتطدد )تم هدد ر تمادد  ت االئددهتيتصب تعددطتميفتددمرعستتتتتتت

تم   غت.
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 ت وتعتط )تم ه ر ت.عش دمتدنمعتتيفن طهت دتتعةم تم تصهتميف

 .تعةنقتي طهت مرن تلكمتاش دم تميف نمعتت

 .تعتن صتتا ت االئهت اشغدهتحت تسوان  ت مجي لن  تا تصماهت

 .تعش دمت االئهت دقتمي رستدتي ستم ه ر تيتاتمصهترمرعطنطتطبتو طت

 .تعةنقتدةمءت االئهتل ستدمم تلا صطتم الحظطتميف تصنقتله تي طهت

 تصمات تمبش ر طتاشغدهقت.عن صتت االئهتدن  ت

 ٍىيتّا وَ خاله التدريط املصغز :وّارات التدريط اليت يتي ت 

 .ترةمعقتميفتحم تم تميفمر ت،ترهنئطتميفاالبت ذب نرتدقتيفوتكوقت

 .تاه ر تةغحتم   دنقت مسبة ئ تمزبمعم ت

 .ت ن بطت رت نهتمألسئوطتميف  نطت م تمأليتملت تم طتتع  تم تكمة ت

 تبت.ركرتعرتتمستت ل  تميفاال

 .ترةمعقتميفت  عطتميفغم كطتم ن ساطت

 .تحنتعطتم كوقت تميفت  علتميف  ملتميفو ظملت بريتميفو ظملت

 .ترةمعقتلن دتع وملت

 .ت ةمر تةر  تم ك لت

 .ترت نهتميفتكون   ت

 .ترمرعيتميفاالبتعوىتميفتك  دت تميفك لتيتصب تع  ت

 .تمستدمم تميفتس ئلتميفتكون نطت

 .تدس يفنيتاغمع  تميف غ  تميف غةعطت

  تميف  نطت.تمإلةمر

 .ترةننقتركوقتميفاالبت

 .تميه ءتميفمر تم تميفتحم ت

 .رن ن تمأليشاطتمإلةغمئنطت 

 إجيابيات التدريط املصغز : 

عطهقتميفتمرعستم   غتيتميفتد نهتاد)تحدم تم تصدهتميفتكون دملتميفد وتعدثريتتتتتتتت

ت.تميفغداطتيفم تم تمرلإتمزبمة

 ردمرعيتعدمةتتتتم ت  رت ا)تم تصهتميفتدمرعيبتدنتدن تممد  تيفت دغمرتميفتدمرعيت تتتتت

تد  ت.

 رةونددلتعددمةتميفاددالبتميفدد ع)تعددتم ههقتم كوددقت:ت دد تعطددهقتيتمسبددمتادد)ترددترغ تت

تدةن ءتميفتمرعيت.

 .ترةمعقتر  عطتاغرم تدترعطت

 ميفتخ قتيتات ريم تلنئطتميفتمرعيت  تعديفةوتمعت ضدتحتسدوان  ت مجي لند  تتتتت

ت.تدةمءتم تمرب

  ت.تعتدغتميفتمرجتيتعمةتم ه رم تميف تعتقتميفتمربتعونه
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 تمصت دد ةوتيتميفتصدديت مزبهددمتل يفنطدداطتيفوةدد ئ إتعوددىتلددغما ت عددممةتم كو ددإتت

لطددايت ثددغ ت عددممةتميفاددالبتم تددمرلإتد تيةددصتم شددغدإ،تد تعددم ترددتمدغتتتتتتتتت

د ددت تةرمسددنطتحةنةنددطتيفوتددمرعستميفكدد ةو،تد ت ددكتلطتميفتتدندد تلددإت صدديتتتتت

 . تميفمرمسطت  صيتم تمرلإ
 تماإتيفوك ددلتيتصبدد  تميفتددمرعسدسددوتبت نددمتز تادد رتصددمرم تم كو ددإتم تةدد

حنثتعطتان تم دت تم تا رتم ه ر تد تم ه رم تميف تعغعدمتم تاد رتم كودقتدنهد تتتتت

تة دتبريد .

 عط عمتميفتمرعستم  د غتعودىترن ندطتمزدب دد  تمزجي لندطتيفو تدمرلإتعبدتتتتتتتتت

  رسدددطتاهندددطتميفتدددمرعس،ت ددد تعتدددتمدغتدندددهتاددد)تعن  دددغتم تكدددطت ميفتشدددتع تتتتت

ت مإلة ر .

م  ددد غتمي ةدددلتميفتدددمرعستميف  ادددلتيتميفتن نددد ت ترورتادددهتاهددد رم تتتتتتتميفتدددمرعس

تت.تميفتمرعستميف  ال:تميفتدانذت تميفتن ن ت ميفتةتعق

 إعداد املعمىني وتدريبّييف  املصغز التدريط أِىية: 

رددددددمرعستراانةددددددملتحةنةددددددمل،تزتخيتوددددددهت ددددددثريًمتتتتت م  دددددد غ ميفتددددددمرعس

تتم كغ دددط ميفتددمرعس ميف  اددلتحنددثت تددتوتعوددىتمندد تعن  ددغتتت ميفتددمرعس عدد)

   كوق،ت ميفاالبت،ت م شغد،ت م ه رم تميفتكون نط،ت ميفتس ئلتم كنندط،ت ميفت  عدطتتت

م غرم ت ميفتكرتعرت،ت ميفتةتعق.ت   مت  ييتلكاتم تمصهتدنهتيفنطيتحةنةنطت،تددذدتت

تميفك ةعدددطتميف  اودددطت ميفتدددمرعس ديدددتملتدندددهتاددد)تم رتمعددد تاددد تزتعت دددمتيتبدددري تاددد)تتتت

.تت  يفت  عطتميفغم كطت ميفتكرتعرتتميف تروت ميفنةمتميف مرملت را ة تمألة مرت عبتت يفج

تدد(1427 ميف    ت،تعوملت تدلتت  ات ت،عامتميف غعقت،ت

دتمئدددمت ارتمعددد تعمعدددم ،تزترتتصدددهتعودددىتميفتدددمرعيتعودددىتت م  ددد غ  يفوتدددمرعس

ميفتمرعستدةذت،تللتيتان ةع)تد غ تا)تان ةع)تميفدتكوقت ميفتكودنق،ت  يفتدمرعيتتتت

عوددىت عددممةتم ددتمةتميفتكون نددط،ت رةددتعقتدةمءتم كو ددإت ميفاددالب،ت   ددغمءتميفاخددت تتتتتت

 اانةنطت تانه ت:ميفت
 تتتتتتتتتتتتتتميثدددلت سدددنوطتد ادددطتاددد)ت سددد ئلتمعدددممةتم كو دددإتر شدددهتيدددتمحملتميفة دددترتتتتت

 يتلغما تمزعممةت تركاملتيفوة ئ إتعونه تدغ طت ك زبته ت.
 دسددوتبتمصت دد ةوتيتميفتصدديت مزبهددمتدنطددت نمتم تددمربت ت االئددهتيتي ددستتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتدددمرعيتميفتصددديتاددد)ت دددال تاشددد دم ت انودددهقت،ت لددد يفجتعتدددن تميف غ دددطتيفوتتتتتتتت

 عوىتميفكمعمتا)تم ه رم ت تيةمتدسوتبتدةمئه ت تان صشطتطغ ترةمميه ت.
 دغ دددطتد ادددطت دددممتمت ددد)تميفا يفددديتم تدددمربتاددد)تم تشددد دتاشددد الرهتاثدددلتت

ميفورتاددد  تسدددتمءتميفو ظندددطتم تمسبغ ندددطتدندددتدوصتانهددد تتصادددلتمدتميددد ر تتتتتتتت

 ميفتمرعستلش لتدكوىتة دترت نهتاشغدهت.
 ترتظنهتيف طتمزبطمتيتذبةن تمدممدتميفتمرعست.رتن تصب زتيفوتمرعيتعوىت

http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
http://vb.elmstba.com/t207391.html
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 رطددد عمتم تدددمربتعوددددىتمعتنددد ةتاتم هددددطتم دددتكو إت ميفددددتدوصتاددد)تميفتددددترغتتتتتت

ت مزررا كت.

 ذبونلتاه رم تميفتمرعست تردمرعيتميفادالبتم تدمرلإتعودىت دلتاهد ر تعودىتتتتتتتت

ت.تحم تا)تة يهتركرتعرتتدهقتد  تم ه رم ت ترغسنختمستنك له 

 ستل سددوتبتميفتددمرعستم  دد غتعغمعددملتدددغ  تتتتميفتددمرعيتعوددىتاهدد رم تميفتددمرعتت

تم تمرلإتميف غةعطت عط عمدقتعوىترن نطتاه رمرهقت.ت

 زتعةت غتميفتكونقتم   غتعوىتلغما تمعممةتم كو إتلدلتعطدتدم تيتردمرعيتتتت

م كو إتعوىترم تميفك لتعوىتمستمرنتن  تميفتمرعستمسبمعثطت   تعط دقت

تيترن نطتاه رمرهقت.

 ميفاخدثتميفكو دملتميفتاانةدملتيتصبد  تميفتدمرعستحندثتتتتتتتتع نمتميفتدمرعستم  د غتت

عطددددهلتعوددددىتميفا حددددثتضدددداذتم ددددت ريم تم متادددد تدرمةتصندددد  تدك يفنددددطتم تمةددددغتتتت

ت.تتتمستمرنتنطتم ت سنوطتا 

 مىصغزل املوجّة االٌتكادات :  

  تميفتمرعطنطتيفوك ونطتمز ت  عنطد   تمزبتمييت. 
 عتاهدد رم ت دد ري تع ةددمتر  اودده ت دد تع ددكيتتميفتمرعطددنطتميفك ونددطرةطدنقتت 

ت. ستك له ت

 تمأل غ لش لتان  لتة دترلاه تل  ه رم تتم ه ر ميفتمرعيتعوىت. 
 هقتهميفدد ع)تسددنتم تم تكو ددتدتيتميفتددمرعستم  دد غتخيتو ددتدتعدد)تم ددتكو إتتتتت

ت.تم كوق ميفا يفي

 (ت.تعتم هتميفا يفيتم كوقتاتص  تات كا تاتا)ت ال ت  تةتطالبت ا رتدىتميفط

ت(2002 الحتعامميفط ن :ت،2005 ترجتلغم دت 

   اصــرتاتيجيات الــتعمي الٍشــط امللتــار  وــَ قبــن وعمىــات الرتبيــة

 االصزية :

تتتتتتتتتتمر ةددديتم كو ددد  تعودددىتمدتد ثدددغتمسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذتمسدددتدمما تتتتتت

تيترمرعستميفتلنطتمزسغعطتد تمزصت  ةتم نرتيفملتدملت:

  :التعمي التعاوٌيCooperative Learning : 

تت دددتتمسددتمرنتنطتادد)تمسددتمرنتن  تميفتددمرعسترةددت تعوددىتدسدد  تميفتكدد  دتتتتتتتت

 راددد ة تم طدددئتيفنطتيتميفتكودددنقتلدددإتدددددغمةتمم تعدددطتميفتك  يندددطت ر  عودددهقتاددد تت

لكطددهق،ت ميفت  اددلتدن دد تلنددنهقت  ددتًزت عتميفددتكوقتم نشددتة،ت ميفتندد دستدنددهتدددتتتتتت

ت.ترن دستلإتمم تع  ،ت يفنستلإتمألدغمة

 ُعكمتميفتكوقتميفتك  يملتا)تلإتمألس يفنيتميف كَّ يفطتيتع ونطتميفدتكوقت د ت ةةدهتتتت

مإلجي لنددطتلددإتددددغمةتمم تعددطتميفتمحددم ،ت م طددئتيفنطتميف غةعددط،ت مزب  عنددطتتادد)

ت(2011 ميفش دكملت، اخنطت،تألدغمةتمم تعطتيتع ونطتميفتكوق.
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 عانىتميفتكوقتميفتك  يملتعوىتدسد  ترةطدنقتميفاوادطتعودىتصب تعد  ت د ري تتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(تطددددالبتمي رسددددتدتيشدددد طً تركون نددددً تعغاددددملت6تدددددددت4ع ددددتدتعددددمةتددغمةددددد تلددددإت ت

ت عتذبةن تدمد.

ت صددمتظهددغ تد ددغ تميفددتكوقتميفتكدد  يملتيتلغعا يندد تيه عددطتميفةددغدتميفثدد ا)تعشددغت

تتتتتتتتتتتتتتت طاةددديتيتلممعدددطتميفةدددغدتميفت سددد تعشدددغ،ت  ددد دتاددد)تر مةتميفدددتكوقتميفتكددد  يملتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتيتداغع دد تلدد ر غتميفدد وتطددترتميف  ددغ ،ت راكددهت ددتدتةعددتو،تةددقترالد دد تة عددتتتتت

ت.تيتانت هتميفةغدتميفكشغع)

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت(تددتميفدددددتكوقتميفتكددددد  يملت تددددد جتمعتعدددددمة2011 تعدددددغ ت سدددددك ة ت،ت تآ دددددغ دت،

تا)تميفكن  غتيفنخة تددممدهت دمل:

 .تمزعت  ةتمإلجي لملتل)تم تكو إت

 .تم طئتيفنطتميف غةعطت

 .تميفت  علتم ا ةغت  ه تيفت هت

 تميف  ري ت.ميفكالص  تميفشد نطت اه رم تمم تعطت

 .تميفك لت تمإلظب  تمزب  عملت

  شارك ــ ساوج ــ اصرتاتيجية فكزThink – Pair- Share : 

دملترغ ناطت د ري تيفودتكوقتميفتكد  يملتميفنشدذ،تتتمصتمحهد تيتلممعدطتمألادغتتتتتتتت

،ت دددملتان سدداطت دد)تميدد ر تدبغلددطتتتتFrank Lymanادد)تصاددلتدغميددجتيفن دد دتتتت

ميفاالبتاه   تركون نطتضبدمة تتتميفتكوقتميفتك  يملتأل  تاغ ،ت ُعة متله ت عا ء

 سيفم ،تاش وط،تاث  تيفوتااند (،ت ادنخهقت صتدً تيفودت  ريتدنهد تدغةعدً ت د دغ(تةدقتتتتتتتتت

اددنخهقت صتددً تآ ددغت ن صشددطتميف  ددغ تادد ت انددلتآ ددغت  م ج(ت د ددريًمتان صشددته تادد تت

تChappuis, Jan (2009) لةنطتطالبتميف  لت ة رك(.

 ّا:خطوات 

 :دملت اتم تةال تا)مستمرنتنطتد غ/ت م ج/تة ركتترت تد
 :عونه.تم اغ حتميفطيفم تد تم ش وطتيتمب غة ترو ن ت لتع  غت دنه تميفت  ري 
 :دد  ر .تيت االئهتدحمترو ن ت لتدنه ت عن صتتم رتم  ط 
 :ترت دوتمتتدن د تت   ت تع  (ت وهتميف  لترالان تعشتكت دنه تم ش ر ط

تاد)تدد  ر.ت يفنده

 يفتةتعقتا تتتركو هتعوىتميفنختتميفت يفمل: عاا تم كوقتد  تمزستمرنتنطت
 ت.ت عتسيفم تم كوق”تم ش ر إ>عطت  تميفاالبت

 ت.ت د ترةتعوىتميفطيفمتلطان غةًمتيت   ت بع  غت لتط

 ةددقتت عن صشدد دت   ل ره دد تلكددمتميفددت  ريتميف ددغةوتعتشدد ركت ددلتطدد يفاإتاكددً تتتتتت

ت.عت ة دتعوىت   لطتاشت ط

 ت.تدت يفنه تدن  ترت وتمت يفنهعش ركتميفثن ئملتددغمةتمم تعطتميف ع)تعنت ت
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 عددتقتاشددد ر طتميف دددهتل   وددهت  يفدددجتلكدددغفتادد تتتميفتت دددلت يفندددهتداددد  تتتت

ت(تت2011 ميفش غوت،تا لت،تتمزب ن .

  ُتدريط األقزاPear Teaching : 

تصندد  تم ددتكوقتل زبهددمتمأل دد تيتع ونددطتميفتددمرعستتتمسددتمرنتنطترهددمدتميفددملت

دددددتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتدددتعتدحدددمتميفادددالبتت عةت دددغتة رتم كودددقتعودددىتميفتت ندددهت مإلرةددد ة،تحندددثتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت،ت دددملتادد)تميفاددغ تميف ك يفددطتيتميفتددمرعست   ددطتع ونددطتميفتددمرعسددددتتد تلكطددهق

ت.تيتميف  ت تميف ترطقتطالبتات   رملتميفةمرم 

 : ُتإجزاءات اصرتاتيجية تدريط االقزا

 صالتميفمر تلتصيت  دتعت هتم كوقتدحمتميفادالبتد تصب تعدطتاد)تميفادالبتتتتت

تتتتتتتتتتتز تنددد رتتاتضدددتلتعةتادددتدتلتمرعطدددهتيفدددرتاالئهقتتصدددمتع دددتدتدحدددمتميفدددمر  تت

 م ت رتءتا)تميفمر ت.
 .عاويتم كوقتا)تميفاالبتصغمء تاغم  تحت تم تضتلت 
 مإل  لدطتت يتعت تعغفتم تضتلتعونهقت ةمر تية لتحدت تاتضدتلتميفدمر ت تتتت

 (2011عوىتدسئوطت االئهقتدنهت.ت سك ة ت،ت تة ت،ت آ غ دت،ت
  : اصرتاتيجية الكبعات الضت 

ت معتادد رتد دد  ،تسددتطتمسددتمرنتنطتيفوددت  ريترةددت تعوددىتدسدد  ترةطددن هت عتت

تروددجتيتر  ددري تطغعةددطتحطدديتخيوكهدد تد تمإليطدد دتعواطدده تُصاكددطت ددذت ددل

تصاكدددطتيف دددلت ندددرتًمتيفتيدددً "تتةوتلتيدددت"تتدعادددىتدةدددمتمألادددغت يفتطدددهنلت.ميفوخظدددط

ر  دددريتتذبوندددلتطغعةدددطتيت ُرطدددتدم ت.تلطدددهتيفطت ح ظدددهتمتنندددرت تيفنطدددتان 

ت.تتتعغرم يه تميف تميفةاكطتيتلتعوىتلن ءًمتدا اجتم تخمةإ

  الضّ ت: الُكّبعات فكز 

تميف ددغةتضبادد  (،تعكدد جت سدديتادد)تيفوددت  ريت ا ِّددملترددااتعوددىتذبمعددمتاطدد رت

ةوت"تت.ت عا ِّغتم تضتلت تمييتا)تُاخمِّةًمت  ياً >تانه تضباطت لتيتد مم تعط

ت يفدجتتيت.ت ميفطدايتتاكإتلوتدتحمةد تُصاِّكطتلُةاِّكط،ت  لتضباطت لتع)"تلتيت

تيفوت  ري.تا  دتدتت ميفغد تميفغد ،تعوىتُرغرم تميفُةاِّك  تألد

ت متثلتميفةاك  تتحطيتديفتميه ت ذتميفت  ريت   تعومل:

 ت.ت حة ئ تاكوتا  ترةمعقت اتضتعنط،تحن ةت:ميفانط ءتميفةاكط

 ت.ت مي ك ز ت عتمطه،تركاريتع)تاش عغ،ت:مسب غمءتميفةاكط

 ت.تذبمعمتميفطوان  ت:ميفطتةمءتميفةاكط

 ت.تذبمعمتمإلجي لن  تميف  غمء:تميفةاكط

 ت.ت اةتح  ت يت جتدد  رت معم ،ت لممل،تمشبطغمء:تميفةاكط
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 ت.تصدغمرم تتة اوطتيفودت  ري،ترةدمعقتة رتميفة ئدمتيتمربد  تتتتتيظغ تميفرترص ء:تميفةاكط

ت(2010 ةوتلتيتت،

  لعب األدوارRole Playing : 

ركددغدت سددتمرنتنطتيفكدديتمألة مرتل يهدد تطغعةددطترتطدد )تميفت ثنددلتميفتوةدد ئملتتتتتت

 تصددهتلتمسدداطتدددغةع)تد تد ثددغتلتت نددهتادد)تم كوددق،ت عن ددتتمسبددتمرتادد)ت مصدد تتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتم تصددهتميفدد وترراددهتميفتالاندد تميفدد ع)تعةتاددتدتل يفت ثنددل،ت عةددت ت ددلتةدددصتتتتتتتتت

ادد)تم  ددثوإتلدد ةمءتميفددم رتطاةددً ت دد تعشددكغتلدده،تدادد تميفتالاندد تميفدد ع)تزتعةتاددتدتتتتتتتتتتتت

ل يفت ثنددلتددددذيهقتعةتادددتدتلدددم رتم الحظدددإت ميفن صدددمع)،ت لكدددمتميفت ثنوندددطتددددذدتت

تمم تعطترةت تل  ن صشط.

 عنددمتمسبددمعثتعدد)ت سددتمرنتنطتيفكدديتمألة مرتزتمي دد)ت ب دد  تة رتاطددغحطتتتت

لتص طتد تاتضتلتةرمسملت عتاطغحنطت رت ع تم ن د تحنثتعةت تم كوقتلتختع

تمألد  رتعوىتدة مرتيفنةت تميفاواطتلت ثنوه ت رةمميه تدا  تميفاالبتمر غع).

ت يفتاان ت ستمرنتنطتيفكيتمألة مرتعم تاطتتع  تدمل:تت

 :  عطدددد  تم كوددددقتميفتو ندددد تددتعتدنددددلتي طددددهتا دددد دت حددددم تتتتتتتتم طددددتت تمأل

ميفشد دنطتيتاتصدهتاد)تتتتتميفشد ن  تميف تعمرسه ،ت عك تع)ت حط  تد  

 م تمصهت   تعتتصكهتدت.
 تتتتتتتتتتتتتتتع ودددهتم كودددقتلكددداتميفتالانددد تلت ثندددلتاتصدددهترددد رخيملتتتتتتتم طدددتت تميفثددد يمل:ت

ت،ت يتد  تمسب يفطتعدت لتميفتالاند تدي طدهقتعودىتمألة مرتتتتتد تم ت  عملتعمرستيه

 .ت عكانهقتم كوقتدت ت اننطتيفالستكممة،تلكمد تعيفة دتم شهمتدا  ت االئهق
 تتتتتتتتتتتت:ت دددتتصندد  تميفتالاندد تلت ثنددلتاشددهمتعكدد تعدد)تحندد  تددددغمةتتتتتم طددتت تميفث يفددثت

 د تدسغتيتصبت ك  تطبتو ط.
 ر وندددهتميفتالانددد تلت ثندددلتاشدددهمت تصدددهتم ت ددد عملتميدددستتم طددتت تميفغملددد :ت

ت(2010 تميفطتعممدت،(.1997حن رهقتميفشد نطتمسب يفنطت  ت ج،ت

   التدريط التبادليReciprocal Teaching  : 

رةددددت ت سددددتمرنتنطتميفتددددمرعستميفتادددد ةيفملتعوددددىترادددد ة تمألة مرتيتميفك ونددددطتتتتتت

ميفتكون نددطتلددإتميفاددالبت م كو ددإتد تلددإتم ددتكو إتدي طددهق،تدهددملتعادد ر تعدد)تتتتتتت

ت.يش  تركون ملتعةت تعوىتمسبتمر

 : إجزاءات تٍفيذ التدريط التبادلي 

  ميفاالبتيتصب تع  تعةت تم كوقتلتت ع. 
 ميفاالبتةم لت لتصب تعطت.عوىترت لتمألة مرت 
 يف لتصب تعطتعةت تلتت نهتدعط ءتمم تعط.تتتمد تاغةمتم مةتص ئم 
 د ددرتمءتد تدةددغم تد تدد دد رتحطدديتادد تعتطدد )تتتتتتت ع عةطددقتضبتددت تميفددمر تتت

 .ميفمر 
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 مأل ددرتمءت دداًلتعوددىتحددم ،ت عنددما تعددتقتمزيتهدد ءتادد)تان صشددطت ددرتءتتتتتتتتترندد صتت

اغةدددمتاددد)تلدددإتدددددغمةتميفتك ددد تدنهددد تعدددتقتم تنددد رتص ئدددمت معدددمتد تت د د دددغ ت

مم تعدددطتيفنةدددتةتمم تعدددطتيتان صشدددطتمزبدددرتءتميفثددد يمل،ت د ددد متعدددتقتراددد ة تتت

تتتيتمم تعط.تتمألة مر

 ميفتددددمرعستميفتادددد ةيفملتيفددددهت  ددددغمءم تحددددمةد تلكدددداتميفادددد حثإت ميف تدددد بتي:تتت

ت((Domjan,Michael,2005 ميفتودنص،ت رتيفنمتمألسئوط،ت ميفتتضن ،ت ميفتنايف.

 التجزبة البخجية: 

 دددتتترةطدقتميفا يفاد  تتتتت1438-1437ميف  لتمأل  تا)تميفكد  تمزبد اكملتتتتيتلممعط

(تط يفادددددطتمعت39(ت تميفاددددد يف تعدددددمةد)ت 2م طدددددتال ت ةدددددغرتطدددددغ تردددددمرعست 

(تط يفادطت ميفث يندطتتت20صب تعتإتمز يفملتمتثدلتمم تعدطتميفتتغعاندطت لو ديت تتتت

 (تط يفاطت.19اثويتمم تعطتميفط لاطت لو يت 
 ذتمأل ثددغتمسددتدمما تيترددمرعستميفتلنددطتم تندد رتمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشدد

 مألسغعطت لن ءمتعوىتم تن رتاكو   تميفتلنطتمزسغعطت(ت تدملت:
 .تمستمرنتنطتميفتكوقتميفتك  يملت

 .تمستمرنتنطتميفةاك  تميفطيت

 .تمستمرنتنطتيفكيتمزة مرت

 تة ركت.ت- م جتت-مستمرنتنطتد غ

 .تمستمرنتنطتميفتمرعستميفتا ةيفملتت

 رمرعستمألصغمدت.ت 
 ل يفاغعةددطتتددددتتميفدد تسددا تم تن رددد تتتتددددتتميفددتكوقتميفنشددذتتترددمرعستمسددتمرنتن  تتت

 ميفتةونمعطت محمل ضغ تميفت  عونطت(تيفو ت تعطتميفط لاطت.
 ميفد تسدا تتتتدددتستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذتراان تميفتمرعستم   غتيترمرعستم

 يفو ت تعطتميفتتغعانط.تدددم تن رد ت
 ر ونددهتميفا يفادد  تيتمم ددتعتإتلتةددمعقتةر  تدبغعانددطت  ددد متمز ددغمءتتتتتتت

تتتتتتتتتت دددرتءتدس سدددملتاددد)ت  دددغمءم تردددمرعستم ةدددغرتحندددثترةدددم تميفا يفاددد  تةر سددد تتتتت

اددد)تاةدددغرتميفتلندددطتمزسدددغعطتداددد  ت ادددنالره)ت عدددتقترةندددن ه)تاددد)ت دددال تتتت

 مست  ر تميفتةننقتميف تسا تمعممةد ت ذب ن ه (ت.ت
 تمم تعطتميفتتغعانطتلنت ئ تمم تعطتميفط لاطاة ريطتيت ئ تط يفا  ت. 

  دتةتددغ  ت م تةزيفدطت ح د ئنطتاغر كدطتيف د جتتتتتتتت(1  تعتط تا)تمزبدم  ت

مم تعطتميفتتغعانطت تميف تةرسيتل سوتبتميفتمرعستم   غ(تيتدةمئه تيف   عد  تت

ميفتددمرعستزسددتمرنتن  تميفتددمرعستميفطدديتاة ريددطتل م تعددطتميفطدد لاطت ميفدد تتت

ةرسدددددديتل سددددددوتبتمحمل ضددددددغ تميفت  عونددددددطت(تيتدةمئهدددددد تيف   عدددددد  تميفتددددددمرعستتتتتت

تعستميفطيت.زستمرنتن  تميفتمر
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ت(تيت ئ تميفمرمسطتيفالستمرنتن  تميفطتط1 م  ت 

مزستمرنتنط

ميفمر طت

تميف ونط

تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

مستمرنتنطتميفتكوقتت-1

تميفتك  يملت.

ت135

ت83.06تض لاط

ت8.2ت4.80

ةميفطت

ت،01عنمت 117.81تدبغعانط

مستمرنتنطتميفةاك  تت-2

ت-.ميفطي

ت135

ت87.52تض لاط

ت25.98ت8.91

ةميفطت

ت،01عنمت ت116.73تدبغعانط

ت135مألة مرتتيفكيتمستمرنتنطتت-3

ت95.63تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

ت،01عنمت ت122.01تدبغعانط

ت- م جتت-مستمرنتنطتد غت-4

تة رك

ت135

ت88.47تض لاط

ت26.48ت9.12

ةميفطت

ت،01عنمت ت121.52تدبغعانط

ميفتمرعستتمستمرنتنطت-5

تميفتا ةيفملتت.

ت135

ت80.72تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

،01عنمت ت118.81تدبغعانط

رعسترممستمرنتنطتت-6

ت.مزصغمد

ت135

ت80.11تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

،01عنمت ت115.24تدبغعانط

ت د متا تعيف متميف غفتميفاخثملتميفث يملتميف وتيصتعوىت:

 ح  ئنطتلإتةر   تط يفاد  تمم تعدطتميفتتغعاندطتتتتترت متدغ  ت م تةزيفطت

تميفدد ل سددتدمم تميفتددمرعستم  دد غت(ت لددإتمم تعددطتميفطدد لاطت تتتتتميفدد تةرسدديتت 

تيف   عدد  ةرسدديتل سددتمرنتنطتمحمل ضددغ تميفت  عونددطتت(تتيتم تادد رتدةمءتميفا يفادد  تتت

مسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشدددذتمأل ثددغتمسددتدمما تيترددمرعستميفتلندددطتتتتتترااندد تت

تتتتمألسغعطت.

(تتيتد ئ ترةندنقتدةمءتتت6ميفدملت دم  ترصدقتتتتت1 رتض تمزبمم  تميفت يفنطت ا)ت دم  تت

 تتميفا يفا  تيف   ع  تميفتمرعستيت لتمستمرنتنطتعوىتحم ت.

ت(تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطتميفتكوقتميفتك  يمل2 م  ت 

تميف   ع  
ميفمر طت

تميف ونط
تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت26.25تض لاط

ت،01ةميفطتعنمتت16.99ت5.12

ت38.26تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط
ت20

ت13.20تض لاط

ت،01ةميفطتعنمتت18.00ت2.03

ت17.55تدبغعانط

ت30ت   ع  ت ةمر تركوقتميفاالب

ت18.33 ض لاط

ت،01ةميفطتعنمتت18.40ت4.69

ت25.67تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت25.28تض لاط

ت،01ةميفطتعنمتت13.24ت4.64

ت36.33تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت83.06تض لاط

ت،01ةميفطتعنمتت27.43ت8.2

ت117.81تدبغعانط

ت(تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطتد غتدت م جتدتة رك3 م  ت 

تميف   ع  

ميفمر طت

تميف ونط
تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت31.25تض لاط

ت15.94 4.80
ةميفطتعنمت

ت،01 ت39.87تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط
ت20

ت10.2 ض لاط

ت18.11ت2.10
ةميفطتعنمت

ت،01 ت18.55تدبغعانط

   ع  ت ةمر تركوقت

تميفاالب
ت30

ت19.33تض لاط

ت17.90ت4.23
ةميفطتعنمت

ت،01 ت27.22تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت27.69تض لاط

ت13.24ت4.64
ةميفطتعنمت

ت،01 ت35.88تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت88.47تض لاط

ت26.48ت9.12
ةميفطتعنمت

ت،01 ت121.52تدبغعانط



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  جماالت الرتبية النوعيةحبوث عربية يف 

 

 

 

   
244 

تميفطي(تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطتميفةاك  ت4 م  ت 

تميف   ع  

ميفمر طت

تميف ونط

تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت31.53تض لاط

ت15.23ت4.11

ةميفطتعنمت

ت،01 ت39.42تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط

ت20

ت12.36تض لاط

ت17.75ت1.99

ةميفطتعنمت

ت،01 ت17.25تدبغعانط

   ع  ت ةمر تركوقت

تميفاالب

ت30

ت21.33تض لاط

ت18.11ت4.85

ةميفطتعنمت

ت،01 ت27.56تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت22.30تض لاط

ت13.01ت4.21

ةميفطتعنمت

ت،01 ت32.5تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت87.52تض لاط

ت25.98ت8.91

ةميفطتعنمت

ت،01 ت116.73تدبغعانط

ت(تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطتميفتمرعستميفتا ةيفمل5 م  ت 

تميف   ع  

ميفمر طت

تميف ونط

تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت28.33تض لاط

ت16.20ت5.00

ةميفطت

ت،01عنمت ت40.55تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط

ت20

ت10.66تض لاط

ت18.95ت2.01

ةميفطت

ت،01عنمت  16.95تدبغعانط
   ع  ت ةمر تركوقت

تميفاالب

ت30

ت19.85تض لاط

ت19.10ت5.41

ةميفطت

ت،01عنمت ت28.11تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت21.88تض لاط

ت12.79ت4.95

ةميفطت

ت،01عنمت ت33.2تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت80.72تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

ت،01عنمت ت118.81تدبغعانط

 (تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطترمرعستمألصغمد6 م  ت 

تميف   ع  

ميفمر طت

تميف ونط

تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت28.33تض لاط

ت15.58ت4.78

ةميفطت

ت،01عنمت ت38.20تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط

ت20

ت11.85تض لاط

ت17.25ت1.81

ةميفطت

ت،01عنمت ت17.51تدبغعانط

ت30ت   ع  ت ةمر تركوقتميفاالب

ت17.35تض لاط

ت18.89ت5.75

ةميفطت

ت،01عنمت ت27.33تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت22.58تض لاط

ت11.89ت4.00

ةميفطت

ت،01عنمت ت32.2تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت80.11تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

ت،01عنمت ت115.24تدبغعانط

ت(تيت ئ تميفمرمسطتزستمرنتنطتيفكيتمألة مر7 م  ت 

تميف   ع  

ميفمر طت

تميف ونط

تم تتسذتمم تعط

مزعبغمدت

تم كن ر 

صن طت

ت" "

اطتت ت

تميفمزيفط

ت45تميفت  علتميف  ملت   ع  

ت32.5تض لاط

ت16.33ت5.25

ةميفطت

ت،01عنمت ت40.33تدبغعانط

تم   ةرمستدمم تت   ع  

ت مأل هرت تميفتكون نط

ت20

ت12.3تض لاط

ت18.32ت2.50

ةميفطت

ت،01عنمت ت18.00تدبغعانط

   ع  ت ةمر تركوقت

تميفاالب

ت30

ت19.55تض لاط

ت17.99ت6.1

ةميفطت

ت،01عنمت ت26.31تدبغعانط

ت40ت   ع  تميفتةتعق

ت31.28تض لاط

ت14.33ت4.98

ةميفطت

ت،01عنمت ت37.55تدبغعانط

ت135تميفمر طتميف ونط

ت95.63تض لاط

ت27.25ت9.21

ةميفطت

ت،01عنمت ت122.01تدبغعانط
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  أصئمة الدراصة : عَاإلجابة 

تمستهمديتميفمرمسطتمإل  لطتعوىتةالةطتدسئوطتدملت:ت

  : الضؤاه األوه 

ردددمرعستميفتلندددطتتمأل ثدددغتمسدددتدمما تيتتاددد تمسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذتتت

ت.تمألسغعطت مزصت  ةتم نرتيفملت(

  ددد ء تمإل  لدددطتلنددد ءمتعودددىتآرمءتاكو ددد  تمزصت ددد ةتم نرتيفدددملتيفتخدددمةتسددديتتتتتتتت

ت-مستمرنتن  تدملتمأل ثغتمستدمما ت،ت تدملت:

 .مستمرنتنطتميفتكوقتميفتك  يملت 
 .تمستمرنتنطتميفةاك  تميفطيت 
 .مستمرنتنطتيفكيتمألة مرت 
 ة ركتددت م جتددتمستمرنتنطتد غ 
 .مستمرنتنطتميفتمرعستميفتا ةيفملتت 
 .مستمرنتنطترمرعستمزصغمدت 
    : الضؤاه الجاٌي 

ت؟ا تميف   ع  تميفال اطتيفتاان تد  تمزستمرنتن  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رت دددلتميفاخدددثتيفة ئ دددطتل   عددد  تراانددد تمسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذتتتتتتت

تتت(تتات عطتعوىتدرلكطتضب  رترئنطنطتدمل:1 تاوخ ترصقت

 ع  تميفت  علتميف  مل    
 ع  تمستدمم تم   ةرت مأل هرت تميفتكون مل   . 
 ت   ع  ت ةمر تركوقتميفاالب

 ع  تميفتةتعق    
 ا تدك يفنطتميفتمرعستم  د غتيتم طد بتميفا يفاد  تم كو د  ت   عد  ترااند تتتتتتت

 مستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذتميف تذبت  ه تاكو طتمزصت  ةتم نرتعتت.
 اغر كطتزسوتبتميفتمرعستم  د غتيتدةمءتميفا يفاد  تتت رت لتميفاخثتيف  عونطت

تم كو   تيف   ع  تراان تمستمرنتن  تميفتكوقتميفنشذت.

 عمى ٌتائج الدراصة : التعكيب 

 عودددددىتميفدددددغبقتاددددد)تمدتمسدددددتااللترموتاكو ددددد  تمزصت ددددد ةتم نرتيفدددددملتتحدددددت تتت

تتتتتتتتتتتتتتتت(تاكو دددطتاددد)تادددممر تطبتو دددطتتت22مسدددتمرنتن  تميفدددتكوقتميفنشدددذت دددلت تتت

(تمسددتمرنتنطت24اددمعنتإتطبتو ددتإتمزتمدتم  لدد ره)ت ترتطدد )تسددت ت تتيت

دةددذت ددد متعكدداتمدتاكغدددطتم كو دد  تل سددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتيفنطدديتتت

  دندددطت خب  دددطتيترب دددصتمزصت ددد ةتم نرتيفدددملتميفددد وتعكدددمتاددد)تم ثدددغتتتتتت
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ميفتد    تميف تمي )تيفو كو طترنتع تمزستمرنتن  تدنه تيفتكمةتصب زردهتت

ته رم تميف تعن نه تيفموتميفا يفا  ت. ترنتلتم 

 رهتقتلغما تمعممةتم كو إتلذ ط بتميفاالبت   عد  تميفتدمرعست،ت زتعت دمتتتت

رغ نددرتتعوددىت   عدد  ترااندد تمسددتمرنتن  تميفددتكوقتميفنشددذتميفدد وتم ددا تتتتتتتت

تمدب د تع  ن تيتميفتمرعست  تعكمتمم  تا تتح تيفوتمرعستميفتةونموت.

 : توصيات الدراصة 

 ميفتمرعستم   غتيتلغما تمعممةتم كو دإتحندثتميدهتعشد لتتتتتمزدت   تل سوتبت

تميفتمرعست تميفتمرعيت تم   رسطتيتآدت محمت.

 مزدت ددد  تلتخدددمعثتصدددتمئقت   عددد  تم كو دددإت رطددد ننه ت   عددد  تراانددد تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمسددددتمرنتن  تميفددددتكوقتميفنشددددذتأليهدددد تد دددداخيتمزدبدددد  تميفطدددد ئمت تميف كدددد  تت

تيتميفتمرعست.

 س ع  تضد )تلغيد ا تمعدممةتم كو دإتيفوتدمرعستم  د غتألد نتدهتتتتتتتترب نصت

يتع ونطتمزعممةت،تحنثتميغتا)ت اليفهتميفا يفيتم كوقتلتت ربتر  علت د ملتت

تحةنةنطت.

 ر ثندهتلددغما ترددمرعيتاكو دد  تميفتلنددطتمزسددغعطتعوددىتمسددتمرنتن  تميفددتكوقتت

تتتتتتتتتتتتتميفنشددذتحتددىتعددت  )تادد)ترنتعدد ت ندد رمره)تيفوتااندد ت زترنخ ددغت ندد رمره)ت

تيتعمةتصونلتا)تد  تمزستمرنتن  ت.

  : املزاجع العزبية :أوال 
تاغ رتت - تميفاخت ت ميفمرمس  تميفكو نط، تم غةمتدىت عممة تميفة سقتعامتميفة ةرت  جت آ غ د، دلت

تمأل رم ت ت،سوطوط ت ميفت نتيفت ن  تيفوكوت  تميفطتةمد ت  اكط تمشب ر نط، ت ميفكالص   تميفكو مل ميفاخث

  ت2001(تيفك  ت1ميفكو نطت 
دد(ت:دةمءتميفاواط/م كو إتيترب صتميفتلنطت1427يف    ت،تعوملت تدلتت  ات ت،عامتميف غعقت م -

 (ت4مزلتممئنطتجب اكطتميفرياتكتصبوطت  اكطتطناطت،تميفكوت تميفتلتعطت،تميفكمةت 
 ميفتمرعطنطت كو مل ميف   ع     ط ب ي  دةغ  م   غ (ت:تميفتمرعس2012ميفتت ت،تميستةد تمهللت  -

ت  اكطتميفطتةمدت لتزعط مألس   اغحوط تمزصت  ةعطت، تمإليط ينطت  تصبوطتميفكوت  ت، مزبرتعغ 

 يفوكوت ت ميفت نتيفت ن 
 .(ت:تميفتكوقتميفنشذتلإتميفنظغعطت ميفتاان ت،تةمرتميفشغ  ت،تمألرةدت2011 تة تسك ة تت تآ غ دت  -
ض تميفا ممة ت(تميفتمرعستم   غت ميفتلنطتميفك ونطتم نممينط،ترغمطتضب متر2005 ترجتلغم دت  -

 .،تةمرتميف  غتميفكغلمل،تميفة دغ 2 دن  تضب مترض تميفا ممةو،ت ت
ت  - تضب م ت، تمل ت  تضب م ت، تةمرت2009ميفمرع  ت، تيفو كو إ تم هننط تميفتن نط ت  تم   غ تميفتمرعس ت: )

 ميف ت بتمزب اكملت،تمزا رم ت.
تم كوق - تةيفنل ت: تميفك   تميفتكونق تيفتاتعغ تعامميفكرتعرت تل) تعاممهلل تم وج تاشغ ل ت، مزبمعمتتراتعغ

 يفوتمرعستميف ك  ت،ت  مر تميفتكونقتميفطكتةعطت.
ت  - تمة مرة ت، تلتيت تميفثة ي،ت2010ةو تم غ رت تمزبنتسمل، ت ونل ترغمط ت، تميفطي تميفت  ري تصاك   ت: )

 مزا رم ت.
 (ت:تميفتمرعيت تميفتمرعستمإللممعملت،تمزلمملتميف  غوت،تميف تعيت.2010ميفطتعممدت،تط ر ت  -
 (ت:تميفتمرعستم   غت اه رمرهت،تميفممرتميفكغلنطتيفونشغت.2007ميفطنمت،تا  م تا ا ملت،ت تآ غ دت  -
 (ت:تطغ ت مستمرنتن  تميفتمرعست،تميفغةمت،تميفغع فت.2011ميفش دكملت،ت اخنطت  -
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تميفط ن  - تعام ت ت ت الح تم "  (:2002، تطالب تعنم تميفمرمسمل تميفتخ نل ت اطتت  تل يفن س تميفثةط

 .طتميفتلنطت  اكطتمأل دغت،تا غتون"تصبوطت ط يفا  تميفةطقتميفكو ملت مزةلملتل  غحوطتميفث يتعط
ت  - تميفمع) تعوق ت، ت مشباني ت، تمسري تميفتمحم ترمرعيت2001عام ت،اكهم تميفتكوق ت   ج ت  تيظغع   ت: )

 م مرلإت،تترم تمهللت،تدوطاإت
ت  - تميفمع) ت الح ت، ت 1993عال  ت،  ت ميفالل رماتعط تميفا رماتعط تمإلح  ئنط تمألس يفني ت: تةمرت1( ت، )

 ميف  غتميفكغلملت،تميفة دغ ت.
 (ت،تةمرتميفنشغتميفم عت،تميفغع فت3(ت:تميفتمرعست معممةتم كوقت،ت  2000معلت،تعست صن -
ت تةغت  - ت ت 2006 ت جت، تمدب د  تحمعثطتيتم ن د ت طغ تميفتمرعست، ت: تع  تميف تيت3( ت، تت(

 ت.ميفة دغ 
 مستمرنتنطتيتميفتكوقتميفنشذت،تح ئلت،تميفطكتةعطت.ت101(ت:ت2011ميفش غوت،ا ةملت  -

 : واملصادر األجٍبية :املزاجع ثاٌيا 
- Chappuis, Jan (2009). Seven Strategies of Assessment for 

Learning. Pearson Assessment Training Institute. 
- McDonald,Frederick j "Research and Development Strategies 

for Improving Teacher Education " Journal of Teacher 
Educhion 28 (6) ,1977,pp.29-33 

- Lorenzen, M. (2006). Active Learning and Library Instruction, 
Illinois Libraries. 83(2), 19-24 

- Domjan,Michael(2005): the principles of learning and 
behavior: Active Learning edition , New York: Wadsworth 
Publishing Company. 

- Barrie Bennett & others (1991) :“cooperative university of 
Toronto 
 

  
 


