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فاعلية بسىامج مكرتح يف العلوو قائه على التعله املدمج 
سحلة األساسية يف تينية املفاهيه العلنية لدى تالمير امل
 العليا يف فلسطني

 املستدلص: 

تنمَددْ ض ددف بيمدد:هَم بح نمَددْ دددس وددة  تددذسٍع ًٌددذّ       هددذا بحثٍددن بذتدد:حُ   :    

عةت بحكَمَ:َْٖ حتةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ دس دشٌندْ بحت ندَم بألط:طدُ بح نَد:     بحتم:

يف فنظدد, و ًرحددس ض:طددترذبم ضشقدد:دي د ددى  لدد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذديو ًحتٍ َدد   هددذبا   

بحثٍن مت ضن:ٕ ضشق:دي د ى  ل:ٖم عنٓ بحت نم بيذديو ً عذبد بوتث:س بيمد:هَم بح نمَدْو ًمت   

( تنمَددددزّ 36( تنمَددددزي حنمىمٌعددددْ بحتىشٍثَددددْ ً 36دكٌقددددْ دددددس  بحت,ثَدددد  عنددددٓ عَنددددْ 

 ن بحربقد:دي بي ددى  بح د:ٖم عنددٓ بحددت نم   ًتٌؿد  بحثٍددن بذتدد:حُ     حنمىمٌعدْ بحلدد:ض,ْو  

بيذدي عمد  عندٓ تنمَدْ بيمد:هَم بح نمَدْ حتةدَدز بحـدف بحت:طدع بألط:طدُ ضمنظد,  ً ن           

  عنددٓ ف:عنَددْ بحربقدد:دي يف تنمَددْ    ٌىددم تددالرب بحربقدد:دي بي ددى  يدد:ن بي:ضَدد:و  دد: ٍددذ       

 بيم:هَم بح نمَْ.  

 .ْم بح نمََه:بيم بحكنم:ت بيمت:ٌَْ: بحت نم بيذديو

Effectiveness of the Proposed Program in Science Based on 
Blended Learning in Developing Scientific Concepts at Higher 

Basic School Students in Palestine 
Kefaia Hosain Shobash Abo Shehada    

The late Prof/ Yosry Afifi Afifi 

Assistant Professor/ Amany Saad Eldeen Elmogy  

Assistant Professor/Omima Mohamed Afifi Ahmed

Abstract: 
The objective  of current research is to develop some of the 

scientific concepts through the teaching of the unit of the chemical 
reactions of the pupils at the  basic ninth grade from the upper 
stage of basic education in Palestine. This is going to be conducted 
through  using proposed program built  on blended learning and to 
achieve the objectives of the research,the program proposal based 
on blended  learning was builtas well as  the preparation of  test 
scientific concepts and has been applied to a group of 36 students –
females – as experimental group and (36)  students-females- of the 
control group ,the search results have  pointed out to the 
effectiveness of the proposed program in the scientific concepts for 
students in the basic ninth grade in Palestine. 

Key words: a program blended-learning, scientific concepts. 
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 ةكدمامل : 

ٍ ذ بالقمى:س بي شيفو ًتظ:سع باليتؼ:ف:ت بح نمَْ ًبي نٌد:تَدْ ددس تد:ت    

هزب بح ـشو ًبحت,ٌسبت بيتت:حَْ ًبحظشٍ ْ يف ي:فْ زت:الت بي شفدْ ًبحضٍد:دّ   

بيتن:هَْ يف  عذبد بحذبسط  ًبحشبغث  يف بحت نم ًبحت نَمو ًد: ٍتظم ضدى بح ـدش   

دظددددتٍذل:ت تكنٌحٌوَددددْ يف بحددددت نم   بذتدددد:حُ دددددس ت ددددذم تكنٌحددددٌوُ ًًوددددٌد 

ًبحت نَمو  دت    كشًسّ  ع:دّ بحنظدش يف بألطد:حَا بحىضٌٍدْ ًبحت نَمَدْ بحد       

تددةٕم  هددزب بحٌكددعو ًبح مدد  عنددٓ تػددَرب فنظددمْ ً هددذبا بحت نددَم دددس ت نددَم         

ت نَذِ ٍكٌن فَى بي نم ًبحكتد:  بيذسطدُ ستدٌس بح منَدْ بحت نَمَدْو ًٍت,ندا       

  ت نم قؼط ٍتمشيض ٌدٌ  بيدت نم ًٍت,ندا بيضٍدذ ددس      بذتمظ ًبالطتظو:س  

بحتمكرب ًبحتاد و ًحتٌٍ  ضَْٗ بحت نم دس ضَْٗ ط:ينْ    ضَْٗ قؼ,ْ دنَْٗ 

 (459و 2008ض:حتم:ع  ًبيؼ:سيْ ًبحت ثرب عس بآلسبٕ ًبألفك:س ٌن:ن عثذ بذتنَمو 

مكرب ًت تدددرب بينددد:هي بحذسبطدددَْ  دبّ حىضَدددْ بحمدددشدو ًو ندددى لددد:دسب  عندددٓ بحدددت   

بحظنَمو ًدتموم: ح,ثَ دْ عـدشيو ًت تدرب ئشبٖد  بحتدذسٍعو ً قؼد,ْ بحت ندَم        

ًبحددت نم دددس دكٌقدد:ت هددزي بيندد:هيو فدد:ألدش ٍت,نددا  عدد:دّ بحنظددش يف بيم:سطدد:ت      

بحتذسٍظدددَْ بذت:حَدددْو ً ي:دبطدددىبتَىَ:تو ً طددد:حَاو ً ػدددك:  ت ندددَم ًت ندددم    

بحت نَذٍددْ بيتث ددْ   وذٍددذّو ًبشضتودد: حتٍ َدد  هددزي بيت,نثدد:تو ألن بألطدد:حَا   

تشيض عنٓ بذتمظ ًبالطتظو:سال بحموم ًبحتمكربو ًحكُ ٍكٌن بينود:ً بيذسطدُ   

رب ف:ٖذّ ًلَمْو يا  ن ٍظ:عذ  بي نم بح,:حا عنٓ بيتظ:  بيو:سبت بيرتنمدْ  

دس وة  ضَْٗ زتوضّ مبـ:دس بحت نمو حتٍ َد  ت ندم ف د:  حنمد:دّ بحذسبطدَْو      

 (.  71مو2002 نَم  ستمذ بذتَنْو بح  ضذًسه: ختذم  هذبا بحت

ًت ددذ بيمدد:هَم بح نمَدددْ بحنثندد:ت بألط:طدددَْ حنم شفددْ بح نمَدددْو حددزب ٍنثػدددُ      

بحىيَض عنَو: يف عمندَ  بحت ندَم ًبحدت نم ألهمَتود: يف د شفدْ بحثند:ٕ بح نمدُ        

حمددشًع بي شفددْ بح نمَددْو ًح ددذستو: عنددٓ بطددتَ :  بحكددم بيتضبٍددذ دددس بذت دد:ٖ        

ف:يمددد:هَم  مددد  دظدددتٌٔ د دددشيف  عندددٓ ددددس بذت ددد:ٖ و      ًبدتضَٖددد:ت بح نمَدددْ. 

ًزتمٌعدددْ ددددس بذت ددد:ٖ  ضَنوددد: عةلددد:ت تددديدِ    تكدددٌٍس بيمددد:هَمو  ًددددس         

وددةردسبا بح ةلدد:ت ضدد  هددزي بيمدد:هَم تنؼددا بيثدد:د  ًبح ددٌبق  بحدد  ضتدد:ً          

تمظددربه: ضٌطدد:ئْ بحنظشٍدد:ت و حددزحس ت تددرب بيمدد:هَم بح نمَددْ ربت  همَددْ يف        

:ُٖ حثنَددْ بحددت نمو ًت مَم:تددى ًهددشم بحثندد:ٕ بي ددشيف ًئشبٖ ددى يف      بحتؼددكَ  بحثندد 

بحثٍن ًبحتمكرب ًدس لم تنمَْ بحم :فْ بح نمَْ حذٔ بيت نم   عد:ٍؽ صٍتدٌنو   

 (.  418و 2007

ًدس بحذسبط:ت بح  تٌؿنت     همَْ بحت نم بيذدي دسبطْ وٌٍندت هىدع   

 Gwyneth Hughes, 2007)  :و فشبقظَظك:بالدي:ق)Francisca Aladejana, 

(و قدد: Nellman, Stephen, et al, 2008(و قَنمدد:ن طددتَمس ًنوددشًن   ,2008

 Jose' A(و وٌصٍدى ضشٍدشب ًنودشًن     NA, Williams, et al, 2008ًحَد:دع   
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Pereira & et al, 2007 و ً قذسطٌن)(Anderson, 2002)   ْو ًبح  بلثدت ف:عنَد

حت نمو ًيؼمت عس ًودٌد فدشيف يف   بحت نم بيذدي يف تنمَْ بحذبف َْ ًض :ٕ بلش ب

بألدبٕ حنمددددت نم  بحددددزٍس دسطددددٌب ضدددد:حت نم بيددددذدي ً ًحٗددددس بحددددزٍس ٍت نمددددٌن     

ض:طدددترذبم بحدددت نم بيدددذديو  ة ض:ح,شٍ دددْ بحت نَذٍدددْو ًحتظدددس حتـدددَ  بح,ددد

ًصٍدد:دّو ًًوددٌد سد ف دد  بيدد:ضُ بدد:ي بيدد:دّ ً ًؿددت تنددس بحذسبطدد:ت ض:طددترذبم  

سبت بحتةدَددز ًيددزحس بح ددذسّ عنددٓ ٌدد      بحددت نم بيددذدي حتٍظدد  بألدبٕ ًدودد:   

 بيؼكةت ًبحت نم بحزبتُ. 

يمدددد:  ًؿددددت بحذسبطدددد:ت ًبألتدددد:ه بحدددد   وشٍددددت يف فنظدددد,  ضلددددشًسّ  

بطترذبم بحت نم بيذدي يف بحت نَم ًبحت نم دم : دسبطْ د:وذ مح:ٍد  ًفدتا ب    

(و ًحتٌٍدددد  ئشٍ ددددْ FathallahGhanem&MajidHamayil, 2011غددد:    

: ضد:حت نم بيدذديو ًدسبطدْ  دمَدذ  ضدٌ دٌطدٓ ًتدرب بحـدٌق         تذسٍع د شسبتو

 (  2011و

  مصهلة البخح: 

 تكٌن حذٔ بحث:ٌمْ بحؼ ٌس ضلشًسّ بحثٍن يف هزب بيٌكٌع ح ذّ  دٌس:  

الٌظت بحث:ٌمْ ددس ودة  عمندو: يف دَدذبن بحتدذسٍع      ٌَن  وربّ بحث:ٌمْ:

ظدددتٌٔ حتـدددَ  ( ع:دددد:و تدددذقَ:  يف د18يف بيدددذبسغ بذتكٌدَدددْ ضمنظددد,  يدددذّ   

بح,نثدددْ يف دددد:دّ بح ندددٌم بح :ددددْ ددددس ودددة  بألقؼددد,ْ بحـدددمَْ ًبالوتثددد:سبت      

بحؼددوشٍْ ًبحمـددنَْو ًٍددتم بحتمََددض ضدد   دبٕ بحتةدَددز ض:العتمدد:د عنددٓ عمنَدد:ت  

بذتمددظ ًبحتظددمَع ًهددُ بح,شٍ ددْ بي تمددذّو ًقددتي عددس رحددس لـددٌس يف دودد:سبت  

 .بحتمكرب بح نمُو ًبيتظ:  بيم:هَم بح نمَْ حذٍوم

ً ٍلدد:الٌظت بحث:ٌمددْ ق ـدد:ن يف عددذد بحتةدَددز بحددزٍس ٍتٌووددٌن حنمددشع       

ت شٍددش  ٌـدد:ُٖ  ؿددذستى   ٌظددابح نمددُ ض ددذ  قودد:ٕ بحـددف بح :ػددش بألط:طددُو    

ًصبسّ بحىضَدددْ ًبحت ندددَم يف فنظددد,  ٌدددٌ  بحٌبلدددع بحىضدددٌِو ٍت نددد  ضتٌووددد:ت 

ضندؼ عدذد   بح,نثْ دس بحزيٌس ًبرق:ه يف فشًع بيشٌنْ بحم:قٌٍْ بيرتنمْو ٌَدن  

% 24.4مبدد: قظددثتى   34263ئ:حثدد: /ّو ٌَددن بحتٍدد     140452ئنثددْ بيشٌنددْ بحم:قٌٍددْ   

%و 65.1ضنظدثْ   91393دنوم ض:حمشع بح نمُو ضَنم: ٍنتٍ  ضمدشع بح ندٌم برقظد:قَْ    

ًبحث:لُ حنمشًع بحتى:سِ  ًبحؼشعُو ًبحمشًع بيونَْ  صسبعُو ؿن:عُو فندذلُ(.  

 http://qarark.ps/Blog/blogDet   (. م2014/2015بحكتددد:  برٌـددد:ُٖ ح ددد:م   

ails/36.) 

طددث  بقددى ٌٍوددذ كدد ف يف حتـددَ  بح نددٌم ًبيتظدد:        تددث  حنث:ٌمددْ  دد:  

بيمدد:هَم بح نمَددْو و حددذٔ تةدَددز بيشٌنددْ بألط:طددَْ بح نَدد:و ًحتدد:ً  بحث:ٌمددْ        

شق:دي ل:ٖم عندٓ بحدت نم بيدذديو ًدسبطدْ ف:عنَتدى      دٌبووْ هزي بيؼكنْ ضإعذبد ض

 يف تنمَْ بيم:هَم بح نمَْو ًرحس دس وة  برو:ضْ عس بألطٗنْ بحت:حَْ: 
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 اسئلة البخح: 

 : بحت:حَْبألطٗنْ  تتمم   طٗنْ بحثٍن يف

       ْد:  طع ضن:ٕ بحربق:دي بي ى  يف بح نٌم بح د:ٖم عندٓ بحدت نم بيدذدي يف تنمَد

 حذٔ تةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ؟بيم:هَم بح نمَْ 

         ْددد: بحتـددٌس بي ددى  حربقدد:دي يف بح نددٌم لدد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذدي يف تنمَدد

 بيم:هَم بح نمَْ حذٔ تةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ؟
   د: ف:عنَْ بحربق:دي بي ى  يف تنمَْ بيم:هَم بح نمَْ يف بح نٌم حذٔ تةدَدز

 بحـف بحت:طع بألط:طُ؟

 :أهداف البخح  

 هذا بحثٍن بذت:حُ   :  

    تـددمَم ضشقدد:دي د ددى  لدد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذدي حتددذسٍع ًٌددذبت بحمـدد

بحذسبطدددُ بألً  دددددس د دددشس بح نددددٌم حنـددددف بحت:طدددع بألط:طددددُ يف بيددددذبسغ    

 بذتكٌدَْ بحت:ض ْ يذٍشٍْ تشضَْ ًت نَم لث:ئَْ يف فنظ, . 

    يف تنمَدْ بيمد:هَم    لَ:غ ف:عنَْ بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عندٓ بحدت نم بيدذدي

بح نمَْو حذٔ تةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ يف بيذبسغ بذتكٌدَدْ بحت:ض دْ   

 يذٍشٍْ تشضَْ ًت نَم لث:ئَْ يف فنظ, . 

  :أهنية البخح 

 لذ ٍمَذ بحثٍن بذت:حُ ي  دس:

 ت ذٍم ضشق:دي د ى  ل:ٖم عنٓ بحت نم بيدذديو لدذ ٍظد:عذ    : شت,,ُ بين:هي

َط ًٌذبت دسبطَْ دس دن:هي بح نٌم ًف : حنت نم شت,,ُ بين:هي يف خت,

 بيذدي. 

  :ت ددذٍم  دحددْ ي نمددُ بح نددٌم حنتددذسٍع ض:طددترذبم بحربقدد:دي     د نمددُ بح نددٌم

 بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي. 
  ًرحس دس ودة  ت دشٍموم ض:حربقد:دي     بح نٌم: زت: حنمؼشف  بحىضٌٍ  يف

ٖمددْ عنددٓ بحددت نم بيددذديو ًرحددس    ً همَتددى ًكددشًسّ بالهتمدد:م ضدد:حرببدي بح :  

  لن:ٕ  :سطتوم يو:دوم برػشبفَْ. 

       حنتةدَددددز: ت ددددذم حنتةدَددددز ضشقدددد:دي لدددد:ٖم عنددددٓ بحددددت نم بيددددذدي ٍظدددد:عذ

 .بحتةدَزعنٓ تنمَْ بيم:هَم بح نمَْ

  :حدود البخح 

  ٌّدددذًد دٌكدددٌعَْ: طَ تـدددش ت,ثَددد  بحثٍدددن عندددٓ بدتدددضٕ بألً  ددددس دددد:د

حنـددف بحت:طددع بألط:طددُ حنمنودد:ً    –ُ بألً بح نددٌم بح :دددْ  بحمـدد  بحذسبطدد  

 بحمنظ,َينو حألطث:  بحت:حَْ: 
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مت بوتَد:س بحٌٌددذّ بحم:حمددْ  بحتمدد:عةت بحكَمَ:َٖددْ( حلدد ف دظددتٌٔ بحتٍـددَ   

فَود:و ًكدد ف بيتظدد:  بيمد:هَم بح نمَددْ يف هددزي بحٌٌدذّ حددذٔ تةدَددز بحـددف    

 ٌضتو: بحت:طددع بألط:طددُو ًٌٍبوددى بح,نثددْ ؿدد ٌضْ يف دسبطددْ هددزي بحٌٌددذّ حـدد     

ًيم:فدددْ بي نٌدددد:تو ً ن بيمددد:هَم بح نمَدددْ فَوددد: زتدددشدّ ًدشيثدددْ ًٍـددد ا  

عنَوم حتـَنو:و ًبعتم:ده: يو:سبت ع نَدْ دتنٌعدْ ًودرببت ت نَمَدْ تتلدمس      

بحت,ثَ :ت بح منَْ ربت بألهمَْ يف تٌكَا ًتمظرب عذد دس بيظ:هش بح,ثَ َْ 

 ًبذتَ:تَْ بح  ق َؼو:. 
   ثٍدن عنددٓ بيدذبسغ بذتكٌدَددْ يذٍشٍدْ تشضَددْ    ٌدذًد دك:قَددْ: بلتـدش هددزب بح

لث:ئَددْ يف فنظدد, و حتةدَددز بحـددف بحت:طددع بألط:طددُو دذسطددْ     –ًت نددَم

ضندد:ت لث:ئَددْ بحم:قٌٍددْ بحػشضَددْو ًدذسطددْ ضندد:ت سبضدد: بحم:قٌٍددْ ٌَددن طددَتم      

ت ظدددَموس    زتمٌعدددْ بشٍثَدددْ طدددَ,ث  عنَوددد: بحربقددد:دي بح ددد:ٖم عندددٓ  

 ًف  بح,شٍ ْ بي ت:دّ.  بحت نم بيذدي ًزتمٌعْ ك:ض,ْ تت نم
      ٌٍدد: ودة  بحمـد  بحذسبطدُ بألً  ددس       45ٌذًد صد:قَدْ: بطدتػشيف بحت,ثَد

 م.  2014/2015بح :م 

  :متغريات البخح 

 بيتػرب بيظت  : بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي.  

 .ًبيتػرب بحت:ضع: تنمَْ بيم:هَم بح نمَْو 

  :ميهج البخح 

 ْ بينوي بآلتُ:  طٌا تظترذم بحث:ٌم

  بينوي بحٌؿمُ: رعذبد برئ:س بحنظشِو ًبحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم

 بيذديو ً دًبت بحثٍنو ًبيٌبد بحت نَمَْ. 

   ٓبينوي ػثى بحتىشٍيب: حذسبطْ ف:عنَْ بطترذبم بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عند

 بحت نم بيذدي يف تنمَْ بيم:هَم بح نمَْ.

 البخح: اةأد  

 بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ   عذبد بحث:ٌمْ(.

  :التصنيه التجسييب للبخح 

بطددترذدت بحث:ٌمددْ بحتـددمَم بحتىددشٍيب حنثٍددن يف زتمددٌعت  ب مٌعددْ   

( تنمَزّو ئث  عنَو: بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذديو 36بحتىشٍثَْ  

 ت:دّ بحت نَذٍدْ(و  ( تنمَزّو مت تذسٍظدو: ض:ح,شٍ دْ بي  36ًب مٌعْ بحل:ض,ْ  

َ دد:  بًّئث ددت بحث:ٌمددْ  د  لددم ئث ددت بحٌٌددذّ بحذسبطددَْ دددس وددة        وبحثٍددن لثن

بحربقددد:دي بد دددى  بح ددد:ٖم عندددٓ بحدددت نم بيدددذدي حنمىمٌعدددْ بحتىشٍثَدددْو  دددد:         
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ب مٌعدددْ بحلددد:ض,ْ دسطدددت قمدددع بحٌٌدددذّ ض:ح,شٍ دددْ بح :دٍدددْو ًض دددذ بقتوددد:ٕ   

ٍ ا.  بّبحٌٌذّ ئث ت بحث:ٌمْ  د  بحثٍن ض ذ

 البخح:  فسوض 

 ط ت بحث:ٌمْ وة  بحثٍن بذت:حُ بحتٍ   دس بحمشًض بحت:حَْ: 

       ٌٍودذ فددشيف دب   ٌـد:َٖ: ضدد  دتٌطد,ُ دسودد:ت ب مٌعدْ بحتىشٍثَددْ بحدد

ض:حربقددد:دي بح ددد:ٖم عندددٓ بحدددت نم بيدددذدي ًب مٌعدددْ بحلددد:ض,ْ بحددد     دسطدددت

ْ تددذسغ ض:ح,شٍ ددْ بي تدد:دّو يف بحت,ثَدد  بحث ددذِ الوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَدد      

 حـ:حل تةدَز ب مٌعْ بحتىشٍثَْ. 
       ٌٍودذ فددشيف دب   ٌـد:َٖ: ضدد  دتٌطد,ُ دسودد:ت ب مٌعدْ بحتىشٍثَددْ بحدد

تذسغ ض:حربق:دي بح :ٖم عنٓ بحدت نم بيدذديو يف بحت,ثدَ   بح ثندُ ًبحث دذِ      

 الوتث:س بيم:هَم بح نمَْ حـ:حل بحت,ثَ  بحث ذِ. 

   :املعاجلة اإلحصائية 

 ًرحس يف:   SPSS20بم ٌضدْ بحرببدي برٌـ:َْٖ ل:دت بحث:ٌمْ ض:طترذ

       ٌظددد:  بيتٌطددد,:ت ًبالضتشبفددد:ت بي َ:سٍدددْ حكددد  ددددس دسوددد:ت ب مدددٌعت

َ دد: يف بوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْ ًد َدد:غ بالبدد:ي     بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ لثن

 ضتٌ بح نٌم. 
       يف : ٍ َ د: ًض دذ ٌظ:  بحمشًيف ض  دتٌط,ُ دسود:ت ب مٌعدْ بحتىشٍثَدْ لثن

بوتثدد:س بيمد:هَم بح نمَددْ ًد َد:غ بالبد:ي ضتددٌ بح ندٌم ض:طددترذبم      يد  ددس  

 (.  PairedSamples T-Testبوتث:س  
   ْ,ٌظدد:  بحمددشًيف ضدد  دتٌطدد,:ت دسودد:ت ب مددٌعت  بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض

ٍ : يف يدد  دددس بوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْ ًرحددس ض:طددترذبم بوتثدد:س  َ دد: ًض ددذ لثن

 Independent Samples T-Test  .) 
 ذم ضشقدددد:دي بطددددترExcel  ٓذتظدددد:  ٌىددددم بحتددددالرب حنمددددتػرب بيظددددت   عندددد

 س. نَبيتػرببت بحت:ض ْو ًيزحس ٌظ:  د ذ  بحكظا حث
  .ٌظ:  بحمث:ت ض,شٍ ْ  حم:يشًقث:خ ًئشٍ ْ طثربد:ن ضشبًن 

  :إجساءات البخح 

:دت بحث:ٌمدْ ضد:روشبٕبت   حإلو:ضْ عس  طٗنْ بحثٍن ًبحتٍ   دس فشًكى ل

 بآلتَْ:  

  بألدضَدد:ت ًبحذسبطدد:ت بحظدد:ض ْ ربت بح ةلددْ مبٌكددٌع بحثٍددن     بالئددةع عندد ٓ

ًدتػرببتددى ً عددذبدبرئ:س بحنظددشِ بحددزِ ٍتندد:ً  دددتػرببت بحثٍددن بيظددت نْ    

 ًبحت:ض ْ. 

  حتذٍذ  طع ضن:ٕ بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي 

 بحربق:دي بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي ًعشكى عنٓ بحملكم .   عذبد 
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 حَ  حنم نم حنتذسٍع ًف  بحربق:دي بي ى  ًعشكدى عندٓ بحملكمد و     عذبد د

 ًت ذٍنى يف كٌٕ نسبٖوم. 
 بحثٍدددن ًبحتايدددذ ددددس ؿدددذلو: ًلث:توددد: ًهدددُ: بوتثددد:س بيمددد:هَم       بّ عدددذبد  د

 بح نمَْ. 

       ْبوتَددد:س زتمٌعدددْ بحثٍدددن عؼدددٌبَٖ: ًق ظدددمو:   زتمدددٌعت : ب مٌعددد

نم بيذديو ًب مٌعْ بحلد:ض,ْ  بحتىشٍثَْ تت نم ض:حربق:دي بح :ٖم عنٓ بحت 

 تت نم ض:ح,شٍ ْ بي ت:دّ. 

 بحثٍدددن لثنَددد: عندددٓ زتمدددٌع  بحثٍدددنو ب مٌعدددْ بحتىشٍثَدددْ    بّت,ثَددد   د

 ًب مٌعْ بحل:ض,ْ. 

 .ت,ثَ  بشضْ بحثٍن 

  بحثٍدددن ض ددذٍ: عندددٓ زتمدددٌع  بحثٍددنو ب مٌعدددْ بحتىشٍثَدددْ    بّت,ثَدد   د

 ًب مٌعْ بحل:ض,ْ. 

 م دس بحنت:ٖي ًوذًحتو: ًحتنَ  بحثَ:ق:ت  ٌـ:َٖ:. بطترةق بحثَ:ق:ت برت: 

   .:دن:لؼْ بحنت:ٖي ًتمظربه 

  .ًكع بحتٌؿَ:ت ًبي ىٌ:ت يف كٌٕ قت:ٖي بحثٍن 

 اإلطاز اليظسي للبخح 

  أوًلا: التعله املدمجBlended Learning  

 مفهوو التعله املدمج: 

ًبٌدذ   ًلذ ت ذدت ت شٍمد:ت بحدت نم بيدذدي ًتدذًس ٌدٌ  د ندٓ ًبٌدذ ًهدذا        

 ًفَم: ٍنُ ض ف هزي بحت شٍم:ت: 

 : (98مو 2011عشفى  عم:د طَم  

هددٌ  طددنٌ  تذسٍظددُ ٍددضبًً ضدد  تٌجَددف تكنٌحٌوَدد: بذت:طددٌ  ًبالقىقددت عنددٓ   

ًوى برتـٌقو ًبألط:حَا بالعتَ:دٍْ بح   حمو: بيذسطٌنو فمُ هزب بحنٌع ددس  

     ُ ًبحتادد  يف ت نمدى    بحت نم ٍتمكس بيت نم دس  ع:دّ دد: ػدش  حدى يف بحن د:ٕ بحـدم

 بحزبتُ مب: ٍتن:طا دع لذسبتى. 

 بحت شٍف بروشبُٖ حنث:ٌمْ حنت نم بيذدي: 

ئشٍ ددْ دددس ئشبٖدد  بحت نددَم ًبحددت نم ٍددذدي فَددى بحددت نم برحكىًقددُ ًبحت نددَم    

بحت نَددذِ ضإعددذبد ضشقددد:دي ٍ تمددذ عنددٓ بحت نَددد:ت بذتذٍمددْو دًن بحترنددُ عدددس       

  ً ٍدددذدي فَدددى بحت ندددَم بحت نَدددذِ ًبحدددت نم    بحدددت نم بي تددد:د  بحدددت نم بحت نَدددذِ(و 

برحكىًقددددُو ض:طددددترذبم ت نَدددد:ت بالتـدددد:  بذتذٍمددددْ ي:ذت:طددددٌ  ًػددددثك:ت    

بي نٌددد:ت ًضٌبضدد:ت برقىقددت تَددن تن:طددا وـدد:ٖف بحتةدَددزو ًبٌتَ:ودد:توم    

ًئثَ ددْ ددد:دّ بح نددٌمو ضوددذا تنمَددْ بيمدد:هَم بح نمَددْو ًبالبدد:ي ضتددٌ بح نددٌم       

 ضمنظ, .  حتةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ
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  :التصنيه التعليني للتعله املدمج 

ٍدديدِ بحتـددمَم دًسب   ط:طددَ:  يف ف:عنَددْ بحددت نم بيددذديو ًرحددس ألقددى ٍظدد:عذ     

عنٓ بحت نم بحم:ع و ًٍت,نا  ودشبٕبت ًو,,د:  د َندْو حتٍذٍدذ طدرب بحتةدَدز       

يف بحربقدد:ديو ًتنمَددز ض ددف بروددشبٕبت ئث دد:  حؼددشًك د َنددْو ًٍييددذ عثددذ          

(  همَددْ بحتـددمَم ض ٌ مدد::  ن بحتـددمَم بدتَددذ  444مو2009,ددٌّ بح دد:ئُ ً ضددٌ و

 ٍلمس بحمل:فظْ عنٓ بطتمشبس. 

بئن دددت بحث:ٌمدددْ عندددٓ بالطدددع ًبي ددد:ٍرب بح نمَدددْ ًبحمنظدددمَْ ًبحنمظدددَْ       

ًبحت نَددْ دددس وددة  دشبو تودد: حددألد  بحىضددٌِ بيددشتثط ض:حتـددمَم بحت نَمددُ      

دال  (و 368ًم و2004طد:)   محدذ  يد  ددس:   حنت نم بيذديو ًبطتم:دت دس دسبطْ  

يف بعدذبد  طدع ضند:ٕ بحربقد:دي بي دى  بح د:ٖم       ( 330مو2007طدشٌ:ن  عمدش  بطتَتْ ً

 عنٓ بحت نم بيذدي.

        ًن% ت 50ضن:ٕ ضشق:دي ل:ٖم عندٓ بحدت نم بيدذدي ًض:طدترذبم بحنمدٌر ً % 50َدذِ 

ًميت:ص هزب بحنمٌرً ض:دتمع ض  دضبٍد: بحدت نم بحـدمُ  بحت نَدذِ(     بحكىًقُ.

ت نم بالحكىًقُو ًبيت نم هٌ بألطد:غ يف عمنَدْ ت نمدىو فد:يت نم ت:ودْ      ًبح

حنت نَم بحت نَذِ حَ ضص عةلتى مب نمدىو ًٍكتظدا طدنٌيَ:ت بي:ضَدْ ددس      

بي ندددم ودددة  بحدددذسغو ددددس ودددة  بألودددز ض:العتثددد:س بح,شٍ دددْ بحت نَذٍدددْو      

ىشٍدا  ًبح,شيف بذتذٍمْ يف بحت نَم ًدنو::  بحمل:كدشّو بحن د:ؾ ًبذتدٌبسو بحت   

 بح منُو بحمل:ي:ّو بالطت ـ:ٕ بيٌوىو بح شض بح منُو ًبحت نم بالحكىًقُ(

      بحتضدددت بحث:ٌمددْ ض:ألهددذبا بح :دددْ يددنوي بح نددٌم حنـددف بحت:طددع بألط:طددُو

  بحملذدّ دس لث  ًصبسّ بحىضَْ ًبحت نَم ضمنظ, 
    ب دددس    بحتايَدذ عنددٓ تنمَدْ بيمدد:هَم بح نمَدْو ٕ يف يدد  دكٌقد:ت بحربقدد:دي ضدذ

هذبا لم بحملتٌٔ ًبحٌط:ٖ  ًبألقؼ,ْ ًئشيف بحتذسٍع بيظترذدْ ًددس  بأل

 و ًت ذ بيم:هَم دس  ط:طَ:ت بي شفْ بح نمَْ.لم ًط:ٖ  بحت ٌٍم
  ّ:و ٌَن ٍظت,َع  ن ٍكدشس بحدت نم دتدٓ ػد:ٕ ٌظدا      وـ:ٖف بيت نم دشبع

 لذسبتى

  ئثَ ْ ًستتٌٔ د:دّ بح نٌم. ٍتن:طا دع 

   ٌَدن  ن بيدنوي بحمنظد,َين    نضًقدُو  بذتويو ٍ تمذ بحتـمَم عنٓ دمودٌم بيدن

 ٌنضًقُ.  

 مناذج التعله املدمج: 

 ًدس بحنم:رً بح  ضنَت  ط:ط: حنت نم بيذدي: 

(   .ODP,2003, htt: //www. ojp. gov/blendedlearning: مندٌرً    ًال

 حنتـمَم بحت نَمُ حرببدي بحت نم بيذديو ًٍتكٌن دس مخظْ دشبٌ  :
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 ٌنددْ دومددْ يف ت,ثَدد   طددنٌ  بحددذدي يف بحددت نمو ٍددتم   دشٌنددْ بحتٍنَدد  : دش

فَو: حتذٍذ دس هم بيت نم و ًد: بحزِ ٍ شفٌقىو ًد: تد:ت ت نمودمو ًدد:رب    

حيت:وٌن و ًي:رب ٍشٍذًن بحت نم و ًد: هُ بي شفْ ًبيو:سبت ًبالب:ه:ت بحد   

:م حيت:ً بيدت نم  د:و ًيف هدزي بيشٌندْ ٍدتم ت َدَم بالٌتَ:ود:تو ًحتنَد  بيود         

بحت نَمَْو ًحتذٍذ بألهذبا بحت نَمَْ و ًحتذٍذ ئشيف بحت ذٍمو ًتنردَف  

 برئ:س بح :م حنم شس.

  دشٌنْ بحتـمَم: دشٌنْ ٍتم فَو: بحتر,َط رطىبتَىَْ ت,ثَ  ضشق:دي

بحدت نم بيدذدي دددس ودة  حتذٍددذ عن:ؿدش بحدت نم ًهددُ بألهدذبا بحت نَمَددْ و       

رذم يف بحربق:دي بحت نَمُو  عدذبد  بطىبتَىَ:ت بحت ََم و بيـ:دس بح  طتظت

بحظَن:سٌٍه:ت بح  تـف ئشٍ دْ ت دذٍم بحملتٌٔوحتذٍدذ بحنؼد,ْ بح منَدْ      

 ًئشيف ت ذٍم بحتػزٍْ بحشبو ْ.

    دشٌنددْ بحت,ددٌٍش:  ٍددتم فَودد:  قتدد:ً بيددٌبد بحت نَمَددْ بيَظددشّ ح منَددْ بحددت نمو

     ٓ  ًيدد  بحٌطدد:ٖ  بحدد  تددذعم بح منَددْ بحت نَمَْ.ًت تمددذ هددزي بيشٌنددْ عندد

 دشٌن  بحتٍنَ  ًبحتـمَم.
    دشٌنددْ بحتنمَددز: توددذا هددزي بيشٌنددْ    ت,ثَدد  ضشقدد:دي بحددت نم بيددذدي يف

كددٌٕ برت,ددٌبت بحدد  مت حتذٍددذه: دظددث : وددة  دشٌنددْ بحتـددمَم ًئددشيف     

 ت ذٍم بحت نم ًبصت:ص بيومْ بحت نَمَْ يف بحٌلت بحملذد.
        ربقدد:دي دشٌنددْ بحت ددٌٍم: دشٌنددْ لَدد:غ دددذٔ حت دد  بألهددذباو ًصتدد:  بح

 بحت نَمُ ض:طترذبم بألدًبت بحت ٌٍم بح  مت ضن:ؤه:.

 ( ثاىيا:منوذج هاىج لتصنيه التعله املدمجHaung,2005:296 .) 

 ٌذدت لةلْ دشبٌ  سَٖظَْ  زب بحتـمَم ًهُ:

  :التخليل الكبليPre-analysis  . 

حنتٍ دد  دددس  دك:قَددْ ت,ثَدد  بحددت نم بيددذدي ًتلددم لةلددْ عٌبددد  سَٖظددَْ   

 ًهُ:

 حت ََم بينتظم ي شفْ بحت نم بحظ:ض  ً من:ك ًبطىبتَىَ:ت بحت نم.ب 

 .حتنَ  ستتٌٔ بينوي 
    حتنَدد  دٌبؿددم:ت ضَٗددْ بحددت نم ًيددا حتذٍددذ بألقؼدد,ْ بحت نَمَددْ ًئددشيف

 بحت نم ضٌكٌ  ًهزب ٍظ:عذ يف يت:ضْ ت شٍش بحتٍنَ  بألًحُ.

  تصنيه األىصطة واملصادزDesign of Activates and Resources    

 ًتلم لةلْ دشبٌ  فشعَْ:

          :بحتـمَم بح :م حنت نم بيدذدي : ًٍدتم فَود: يت:ضدْ شت,دط  ٍدث  يد  ددس

بألقؼددد,ْ بحت نَمَدددْو بطدددىبتَىَ:ت بح دددشضو ًبحت دددذٍم يف ضَٗدددْ بحدددت نم       

بيذديوبحدددذعم بحت نَمدددُو ًيَدددف ت دددذم بحتػزٍدددْ بحشبو دددْ حنتنمَدددز  لنددد:ٕ    

 بحت نم.
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 :ٓتـمَم ًت,ٌٍش بيـ:دس ًتؼتم  عن 
 . بوتث:س بحملتٌٔو ت,ٌٍش بيـ:دس ً قت:وو:و ت ذٍم بيـ:دس حن,:حا 

   تـدمَم بألقؼدد,ْ ًحتتددٌِ عنددٓ :ت شٍددف ًحتذٍددذ بألدبٕ بي,نددٌ و بألهددذبا

بيت ن ْ ض:ألقؼد,ْ بحت نَمَدْو تنظدَم بألقؼد,ْ بحت نَمَدْو ئشٍ دْ ت دٌٍم        

 بألقؼ,ْ بحت نَمَْ.

 التكييه التعليني 

هددذبا بيت ن ددْ ض:ألقؼدد,ْ ًت شٍمدد:ت بألدبٕ  عمنَددْ بحت َددَم ت تمددذ عنددٓ بأل 

ًبحثَْٗ بح :دْ حنت نم بيذدي و ٌَن ٍظترذم حت ََم عمنَْ بحدت نم ض:طدترذبم   

 دًبت بحت ددددٌٍم بحتكددددٌٍين ًبحتىمَ ددددُ دمدددد  بذت َثددددْ بالحكىًقَددددْ ألعمدددد:     

بح,ة و ًت دٌٍم بالوتثد:سبت و:ؿدْ بحد  تثدن عدرب بحؼدثكْ ًبٍلد: ٍدتم تنظدَم           

 َْ ًت ٌميو:.بألقؼ,ْ بحت نَم

 (235-217ثالًجا: منوذج فريىاىدو Fernando,et.,2005,.) 

 ٍتلمس هزب بحنمٌرً بيشبٌ  بحت:حَْ:

 :حتليل احملتوى 

ٍ ٌم بي نم ضتٍذٍذ بي شس و ًحتذٍذ بألهذبا بحت نَمَْ ًبحملتٌٔ بحت نَمدُ  

ًودضٕ ٍ دذم     CDو ًت ظَمى    وض ٍس ًف د: حألهدذباو ودضٕ ٍ دذم ض:طدترذبم      

ًقَددد:  عدددرب ػدددثكْ بالقىقدددت  ً ددددس ودددة  بأللدددشبق بيذزتدددْ يف بحمـددد     بحكى

 بحذسبطُ.

  :حتليل خصائص املتعلنني 

ٍتم بحت شا عنٓ ورببتوم ًد :سفوم ًد نٌدد:توم بحظد:ض ْ بحد   د: عةلدْ      

ض:حملتٌٔ بحت نَمُ ًبألهذبا بحت نَمَدْ حنم دشس. ًٍدتم حتذٍدذ طنظدنْ دسًغ      

 ؿْ ضك  ئ:حا ٍ ٌم ضذسبطتو:.بحكىًقَْ ح منَْ ت نم ربتُ و:

 :تيفير الربىامج 

      ٍثذ  بحربق:دي ًيذّ ٌٍم ًبٌذ ضن :ٕ ٍتم فَى بحتم:ع  ًوود: حٌودى ٌَدن ٍتدَا

بحمشؿددْ حنمددت نم  ي :ضنددْ ض لددوم بحددث فو ًيددزحس بي نددم بحددزِ ٍشبوددع 

ب مٌعددْ ض:ي دد:سا بحظدد:ض ْ ًت ددذٍم بألهددذبا بحت نَمَددْ و ًدن:لؼددْ بيودد:م   

ومدددْ و ًتٌكدددَا ئشٍ دددْ بحتم:عددد  بحددد  طدددتتم عدددرب بحربٍدددذ        بحت نَمَدددْ بي

 بالحكىًقُ و دي شبت بحمَذٌٍ ًبحمل:دلْ عرب ػثكْ بالقىقت.

          ذ تم:عن   ط:عْ حكد  تم:عد ( و ًٍدتم ع دذهم: ددشّ  طدثٌعَ: ضد  بي ندم  ٍ

ًبح,ة  وة  بحمل:دلْ عرب بحؼثكْ حت ضٍض بي شفْو ًبذتدٌبس ض,شٍ دْ غدرب    

   غرب شت,طو ستَْ ًٍ,ٌس ضؼك

         ع دددذ ددددي شٍس يف بألطدددثٌع بحم:حدددن ًبحظددد:دغ  ٍتنددد:ًالن دٌكدددٌع:ت لددددم

 بحتر,َط حلم:ن ف :حَتو:.
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        طد:عْ   24ت ذٍم دعم ض:طترذبم بحربٍدذ بالحكىًقدُ و ًبرو:ضد:ت ت دذم ودة

 بحت:حَْ.

 .:َت ذٍم دعم تنمٌقُ يذّ ط:عْ ٌٍد 

 : مسحلة التكييه 

   ُ حنٍـددٌ  عنددٓ ػددو:دّ ض:وتثدد:ص    خيلددع ي:فددْ بيددت نم  الوتثدد:س ت ََمدد

بحربقد:دي بحت نَمددُ ددس وددة  بحت دشا عنددٓ دد: مت بيتظدد:ضى ددس د دد:سا و ًددد:      

 ٌ   دس  هذبا يف قو:ٍْ بيذّ بحملذدّ.    

ُ   ًدددس بحنمدد:رً بالوددشٔ     منددٌرً فشبقددس   م ( 2010ًومنددٌرً  عثددذ بحددةي بحم دد

 ( حتـمَم بحت نم بيذديFrank,2002 تشًٌ:

 ً بحتـددمَم بيرتنمددْ بحدد  طددث  ريشهدد:و الٌظددت     ض ددذ بالئددةع عنددٓ مندد:ر

بحث:ٌمددْ بقددى ضدد:حشغم دددس بوتةفودد: يف ض ددف دشبٌنددو:  ال  قودد: تتمدد  يف دشبٌدد     

بحتٍنَدد و ًبحتـددمَمو ًبحت ددٌٍمو ًبحت,ددٌٍشو و ًبطددتم:دت بحث:ٌمددْ دنودد: يف ضندد:ٕ     

تـمَم ت نَمدُ ٍن:طدا دسًغ بح ندٌم ًبألقؼد,ْ بيتنٌعدْ كدمس دد:دّ بح ندٌمو         

 ًٍتكٌن دس  بيشبٌ  بآلتَْ:  ض بي,نٌ .ًٍيدِ بحػش

 املسحلة األوىل: التخليل 

 ددش عمنَددْ  عددذبد بحربقدد:دي مبشٌنددْ حتنَدد  ستتددٌٔ  دٌكددٌع:ت بحثٍددن    

ًحتذٍدددددذ بألهدددددذبا بح :ددددددْ ًبألهدددددذبا بروشبَٖدددددْو  بي شفَدددددْ ًبحٌوذبقَدددددْ  

 ًبيو:سٍدددْ(و ًحتذٍدددذ بيمددد:هَم بح نمَدددْ بيدددشبد تنمَتوددد: يف بحٌٌدددذّ بحذسبطدددَْو     

ًحتذٍذ دظتٌٍ:ت ت نم هزي بيم:هَم بح  طتظدترذم يف  عدذبد بوتثد:س بيمد:هَم     

ًعمددد  و,دددْ صدنَدددْ حتدددذسٍع  و ًعمددد  ودددذً  دٌبؿدددم:ت الوتثددد:س بيمددد:هَمو  

 دٌكٌع:ت بحثٍن

  :والتصنيه التيظيهاملسحلة الجاىية 

 ًمت فَو:: 

  .حتديد الوسائل التعلينية والتهيولوجية 

  ٌ ْ  ووددضّ يمثَدددٌتش شتتددرب بذت:طددد شتتدددرب  -ػدددثكْ بالقىقددت  -  ض:يذسطدد

و  دًبت ًددٌبد بألقؼد,ْ   CDو بحظثٌسّ بالحكىًقَدْو  LCDوو:ص بح شض  -بح نٌم

 بيرربٍْو  

 حتديد مصادز املعسفة 

بحكتدد:  بيذسطددُو بيكتثددْو ػددثكْ بي نٌددد:ت بالقىقددت. دٌبلددع ًسًبضددط عنددٓ        

ْ بحؼدشلَْو  ػثكْ برقىقت ًدنو:: ؿمٍْ ق:دِ بحكَمَد:ٕ دذسطدْ ضند:ت لث:ئَد    

 دٌبلع بحكىًقَْ شتتنمْ.  /http: //jenin1. comدنتذٔ بح نٌم
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  :ويته فيها تيظيه الدزوس ملوضوعات البخح ويصتنل نل دزس على 

 بألهددذبا بروشبَٖددْ بيددشبد حت َ ودد:و بيمدد:هَم بحدد  ٍنثػددُ تنمَتودد:و دودد:سبت  

ت ـددد:ُٖ بيظدددتوذا تنمَتوددد:و بطدددىبتَىَ:ت بحتدددذسٍعو بألدًبت      بحدددتمكرب بالط

 ًبحٌط:ٖ  بحت نَمَْو بألقؼ,ْ ًبرترببت بحت نَمَْ(. 

  :لتطبيلااملسحلة الجالجة 

بي ددى  عنددٓ بح َنددْ بالطددت,ةعَْ  بحت,ثَدد  حنربقدد:دي يف هددزي بيشٌنددْ ٍددتم

ةٌظد:ت  دس بحتةدَز ًض ذ بحتٍكَم ئث  عندٓ عَندْ بحذسبطدْ يف كدٌٕ نسبٕ ًد    

 بحملكم . 

ٌَن ٍتم بحتوَْٗ حنذسغ ضاط:حَا شتتنمْ  د: بحكىًقُ  ً ت نَدذِ ٌظدا   

و ًلدت مت بطدترذبم   ئثَ ْ بحذسغو ًدس لم بحثدذٕ ض:ألقؼد,ْ بيت ن دْ ض:حدذسغ    

 بحمل:كشّو بذتٌبس ًبحن :ؾو بحمل:ي:ّو بحتىشٍا يف بيرتربو بالطت ـ:ٕ بيٌودىو  

 بح شض بح نمُ(

 :لتكويها املسحلة السابعة

 دددس وددة  عشكددى عنددٓ ستكمدد و ًت,ثَ ددْ عنددٓ عَنددْ        تقووم الربناموو    ل

ددددس حت َددد  بألهدددذباو ًصتددد:  بحربقددد:دي بحت نَمدددُ     نتايدددذبطتكؼددد:فَْو ح

 ض:طترذبم  دًبت بحت ٌٍم بح  مت ضن:ؤه:. 

 دددس وددة  ت,ثَدد   دًبت بحذسبطددْ لثنَدد: ًض ددذٍ:و عنددٓ     تقووم الاءربالربنمي :وو  ل

 ْ ض ذ ت ٌٍم بحربق:ديب مٌعْ بحتىشٍثَ

 أشهال التعله املدمج 

ًميكس تٌجَف بحدت نم بيدذدي يف عمندَ  بحت ندَم ًبحدت نم يف لةلدْ  ػدك:         

 ( ي:حت:حُ:  169و 2005يم: ؿنمو: ٌظس صٍتٌن 

%ٌَن ٍتم بطدترذبم ض دف   75% ًت نَم ت نَذِ 25ت نم بحكىًقُ بحؼك  بألً :

 ـمُ  بحت نَذِ(  دًبت بحت نم بالحكىًقُ يف دعم بحت نم بح

% ًٍتلمس بدتمع ض  بحت نم 50% ًت نم ت نَذِ 50ت نم بحكىًقُ بحؼك  بحم:قُ:

بحـمُ ًبحت نم بالحكىًقُ دبود  غشفدْ بحـدف يف د مد  بذت:طدٌ   ً دشيدض       

دـدددد:دس بحددددت نم ًميتدددد:ص هددددزب بحنمددددٌرً ضدددد:دتمع ضدددد  دضبٍدددد: بحددددت نم بحـددددمُ   

 ط:غ يف عمنَْ ت نمى.  بيت نم هٌ بأل  بحت نَذِ(ًبحت نم بالحكىًقُ

%و يف هدزب  25% ًبحدت نم بحـدمُ  بحت نَدذِ(    75بحدت نم بالحكىًقدُ   بحؼك  بحم:حن:

بحنمٌرً ٍ ترب بحت نم بالحكىًقُ ضذٍة حنت نم بحـمُ ًٍظدمَى بحدث ف بحدت نم    

 بالفىبكُ.  
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ًدددس وددة  بح ددشض بحظدد:ض  ٍتلددا  ن بحنمددٌرً بحمدد:قُ هددٌ بحنمددٌرً بين:طددا  

:حُ حدزب مت ضند:ٕ بحربقد:دي بي دى  ض:طدترذبدىو ًألقدى دةٖدم        ح,ثَ ْ بحثٍن بذت

ح,ثَ ْ د:دّ بح نٌم ضؼ َو: بحنظشِ ًبح منُو ٌَن  ن هزب بحنمٌرً يمع ضد   

بحت نم ًوو: حٌوى  بحت نَذِ( ًبحت نم بالحكىًقُو ًيةهم: حى دضبٍ: ال ميكدس  

:حَا بالطدددتػن:ٕ عنوددد: ًدثٍدددن بح ندددٌم حيتدددٌِ عندددٓ د نٌدددد:ت تت,ندددا بألطددد      

بذتذٍمْ يف بحت نم بحت نَذِ ًو:ؿْ بدت:قا بح مندُ  بحتىد:س  بح منَدْ( بحد      

دددس بحلددشًسِ  ن ٍؼدد:سا بحتنمَددز يف  دبٖودد: ًبن ٍنت ددُ دددع بي نددم ًوودد: حٌوددى.  

ًدس وة  هزب بحنمٌرً ال حيشم بيت نم دس دت ْ بحت :د  دع  لشبقى ًد نمَدىو  

نٌحدٌوُ يف بحتـدمَم ًبحتـدنَف    ًست:ًحْ بالطتم:دّ دس بحت دذم بح نمدُ ًبحتك  

 ًبالطترذبم.

 : ثاىًيا:املفاهيه العلنيةScience Concepts 

   :تعسيف املفاهيه العلنية 

ًلددذ تت ددذد بحت شٍمدد:ت حنمموددٌم بح نمددُ ضدد:وتةا ًوودد:ت قظددش بحثدد:ٌم و    

 ًدس ض  هزي بحت شٍم:ت د: ٍنُ: 

و م2000( ًقـدددشّ ونىددد   zook, Kevin, 2001,212عدددشا صًا يدددَم   

(عنددٓ  ن بيموددٌم هددٌ: بحـددٌسّ بح  نَددْ  مٌعددْ دن:ألػددَ:ٕ ًبألٌذبه بحدد         15

 ضَنو: وـ:ٖف ع:دْ دؼىيْ.  

   ُ : دـد,نا حدى دالحدْ حمظَدْو     بحت شٍف بروشبُٖ حنث:ٌمدْ حنممودٌم بح نمد

ٍ ددرب عددس ؿددٌسّ رهنَددْ حتىشٍددذ زتمٌعددْ دددس بألػددَ:ٕ ًبرٌددذبه بحدد  ضَنودد:    

 دض  ً دـ,نا. وـ:ٖف دؼىيْ ٍ رب عنو: ض:طم  ً س

  :خصائص املفاهيه العلنية 

بيمودددٌم بح نمدددُ حدددى عدددذّ تددد:ت ًوـددد:ٖف  َدددضي عدددس غربهمدددس عن:ؿدددش  

بي شفْ بح نمَْ ٌتٓ قظت,َع  ن ق,ند  عنَدى دموٌدد: عنمَد:و ًلدذ ريدش يد         

(و 97مو2002( ًؿدثٍُ  ضدٌ وةحدى ًستمدذ عنَمد:ت       78مو2004دس:  ع:ٍؽ صٍتٌنو 

 :ٖف بيم:هَم بح نمَْ مب: ٍنُ:  ( وـ18مو2007ًًوذِ ػكشِ وٌدّ 

      بحكم:فددْو _ٍتكددٌن بيموددٌم بح نمددُ دددس وددض ٍس: بالطددم  ً بحشدددض  ًبيـدد,نا

برتنَددْ....( ًبحذالحددْ بحنمظَددْ حنمموددٌم يمدد: يف: بالٍددٌن: رسّ  ً زتمٌعددْ    

 رسبت حتم  ػٍنْ يوشض:َْٖ. 

       ٍتلمس بيموٌم بح نمُ( بحت مَمو يم: يف بي:دّ يد  ػدُٕ ٍؼدػ  ٌَدضب  ًحدى

 ل   ًميكس  دسبيى ض:ذتٌبغ. 
  ٍتمَددض يدد  دموددٌم عنمددُ مبىمٌعددْ دددس برتـدد:ٖف بيمَددضّ بحدد  ٍؼددىا

 فَو: مجَع  فشبد فْٗ بيموٌم ً َضي عس غربي دس بيم:هَم بح نمَْ .
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   :تدرب تكددٌٍس بيمدد:هَم بح نمَددْ ًمنٌهدد: عمنَددْ دظددتمشّتتذسً يف ؿدد ٌضتو ٍ

ًرحددس ضظددثا منددٌ   دددس ؿددف    ؿددف ًدددس دشٌنددْ ت نَمَددْ     وددشٔو      

بي شفدددْ بح نمَدددْ قمظدددو: ًقلدددي بحمدددشد ضٌَحٌوَددد: ًع نَددد: ًبصدٍددد:د ورببتدددى    

 بحت نَمَْ.

  .بالست :ٕ يف دظتٌٔ بحتمكرب ًبوتضب  بذت:وْ حنت نم بيظتمش 

    ًتددشٔ بحث:ٌمددْ  قددى دددس بحلددشًسِ دشبعدد:ّ وـدد:ٖف بيمدد:هَم بح نمَددْ عنددذ

و ددس ودة   ضدشبص دكٌقد:ت     تـمَم بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي

بيمددد:هَم بيشيثدددْ ًبي  دددذّو يمددد: يدددا  ن تدددربص بح ةلددد:ت بح :ٖمدددْ ضددد      

دكٌقدد:ت بيموددٌم بحٌبٌددذو ًبحتددذسً يف ت نمودد: دددس بحظددو     بحـدد ا ًدددس        

بحثظددَط    بيشيددا ًدددس بحملظددٌغ    ب ددشدو ًٍددىا حن,:حثدد:ت ٌشٍددْ    

 بح نمَْ. بحتن   ض  بيم:هَم ًف : ح ذسبتو: ًسغث:تو: 

  :قياس منو املفاهيه العلنية 

  و "Klausemierًح َ:غ دظدتٌٍ:ت ت ندم بيمد:هَم ًف  د: حنمدٌرً ينٌصدد:ٍش      

(Frayer, et al, 1969,6-8ًكددع فشبٍددش   

و 

منٌرو دد: الوتثدد:س دظددتٌٍ:ت ت نددم   

 ًٍ َع هزب بحنمٌرً دظتٌٍ:ت "Wisconsinبيموٌم ٍ شا ضنمٌرً ًٍظكٌقظس

ؼددش دودد:م بطددترذدت بحث:ٌمددْ بيظددتٌٍ:ت بالتَددْ يف     ت نددم بيموددٌم دددس وددة  ع  

 بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ: 

 ( بيم:هَم    دظتٌٍ  هم::206مو1996ًت ظم  ف:ئمْ بضشبهَمو

 ًال : بيظدددتٌٔ بألدقٓ:ًٍتممددد  يف لدددذسّ بحمدددشد عندددٓ بحتمََدددض ضددد  بألدمندددْ      

 بي,:ض  ًبألدمنْ غرب بي,:ض  حنمموٌم ًرحس. 
 ٌم خيت:س بحتنمَز بيم:  بيٌوا حنمموٌم.  ضإع,:ٕ بطم بيمو 

   .ضإع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز بيم:  بحظ:حا حنمموٌم 

 ل:قَ: : بيظتٌٍ:ت بح نَ::يف ت نم بيموٌم ًتتمم  يف بح ذسبت بحت:حَْ: 

  .ّت شٍف بيموٌم خبـ:ٖـى بحملذد 

  .ّبحتمََض ض  برتـ:ٖف بيمَضّ ًبرتـ:ٖف غرب بيمَض 
 ض  بألدمنْ بي,:ض  ًبألدمنْ غدرب بي,:ض دْ عندٓ  طد:غ برتـد:ٖف       بحتمََض

 بحملذدّ حنمموٌم.  
     ًحتذٍذ بيم:هَم بح نَ: بح  ٍنذسً حتتو: بيموٌم ًبيم:هَم بحدذقَ: بحد  تندذس

 حتت بيموٌم. 
   .ع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز بيم:  بيٌوا حنمموٌم  

 يم:  بحظ:حا حنمموٌم.   ع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز ب 

  ع,:ٕ بيم:  بيٌوا حنمموٌم خيت:س بحتنمَز بطم بيموٌم  
   .ع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز برت:ؿَْ بيمَضّ حنمموٌم  
  .ع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز برت:ؿَْ بحػرب  َضّ حنمموٌم  
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  .ع,:ٕ د نٓ بيموٌم خيت:س بحتنمَز بطم بيموٌم  
 يموٌم خيت:س بحتنمَز د نٓ بيموٌم.  ع,:ٕ بطم ب 
  .ٓع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز بيموٌم بألدق  
  .ٓع,:ٕ بطم بيموٌم خيت:س بحتنمَز بيموٌم بألعن  

 إجساءات البخح وأدواته: 

 أواًل: ميهج البخح: 

ٍـنف بحثٍن بذت:حُ كمس بحثٌٍه ػثى بحتىشٍثَْ بح  ت َع  لش ددتػرب  

ذدي( عندددٓ بيتػرببحتددد:ضع حثَددد:ن  لدددشي يف تنمَدددْ بيمددد:هَم     دظدددت    بحدددت نم بيددد  

 بح نمَْ.

  :جمتنع البخح 

دددس تنمَدددزبت بحـدددف بحت:طددع بألط:طدددُ يف بيدددذبسغ    بحثٍدددنتكددٌن زتتمدددع  

 م ًبوت:ست بحث:ٌمْ:  2014/2015بذتكٌدَْ بحت:ض ْ يذٍشٍْ لث:ئَْ حن :م بحذسبطُ 

      يمىمٌعدْ  36بت  دذسطْ ضن:ت لث:ئَدْ بحم:قٌٍدْ بحػشضَدْ ًعدذد بحتنمَدز )

بشٍثَددْ تددت نم ًفدد  بحربقدد:دي بح دد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذدي حٌوددٌد د مدد          

 ٌ:طٌ  ًوط بقىقت ًهٌ د: ٍت,نثى بحثٍن ًٍ تمذ عنَى. 

  ئ:حثْ يمىمٌعْ ك:ض,ْ 36دذسطْ ضن:ت سبض: بحم:قٌٍْ ًعذد بحتنمَزبت )

 تت نم ض:ح,شٍ ْ بي ت:دّ. 

 :ه على التعله املدمجإعداد الربىامج املكرتح الكائ ثاىًيا: 

 أهداف الربىامجأوال: 

حتذٍددذ بألهددذبا بح :دددْ حنربقدد:دي بي ددى  يف كددٌٕ  طددع بحربقدد:دي بح دد:ٖم      

عندٓ بحددت نم بيددذدي ً هددذبا تددذسٍع بح نددٌم يف بيشٌنددْ بألط:طددَْ بح نَدد: ضٌوددى  

عددد:م ًحنـدددف بحت:طدددع بألط:طدددُ ضؼدددك  وددد:ق اليتظددد:  بيمددد:هَم ًدوددد:سبت    

نمَدْ بالبد:ي ضتدٌ بح ندٌم حدذٔ تةدَدز بحـدف بحت:طدع         بحتمكرب بالطت ـ:ُٖ ًت

 بألط:طُو ًدشبع:ّ  ن تكٌن بألهذبا: 

  .:ًبل َْ: بألهذبا  كس حت َ و 
   .َْوشبَْٖ: ميكس لَ:طو: يف قو:ٍْ بحربق:دي ض,شٍ ْ دٌكٌع  
  .ًّبكٍْ ًستذد 

  :األهداف العامة للربىامج 

 ًجَمَْ. بيتظ:  بيم:هَم بح نمَْ يف ستتٌٔ بحربق:دي ضـٌس ّ 

           ت دذٍش وودٌد بح ندم ًبح نمد:ٕ يف ت دذم بحثٍدٌه بح نمَدْ ضؼدك  عد:مو ًبح نددٌم

 ضؼك  و:ق. 
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   ت مَ  برمي:ن ض ذسّ برت:ح  طثٍ:قى ًت :  يف ون ى حن    بحثؼشِ بيندتي

 ي: هٌ يف مجَع ب :الت ًو:ؿْ يف بح نٌم. 

  :األهداف اخلاصة للربىامج 

ددددس بيٌكدددٌع:ت بحدددين تلدددمنو:    ؿدددَػت بألهدددذبا برت:ؿدددْ حكددد  دٌكدددٌع     

 بحربق:دي يف ؿٌسّ  هذبا  وشبَْٖ ميكس لَ:طو:. 

 ــا ــدزيس   ثاىًيـ ــً اســـتددامها يف تـ ــبة الـــم اهـ : طـــسم التـــدزيس املياسـ

 الربىامج. 

بحت نَذٍْو بحن :ؾ ًبذتٌبسو بح دشض بح مندُو بحمل:يد:ّو بالطت ـد:ٕ بيٌودىو      

 ض:ي م .  بحكىًقُو بح م  كمس ب مٌع:تو بحمل:كشّو بحتىشٍا

 الوسائل التعلينية والتهيولوجية. ثالجا : 

شتتددرب  -ػددثكْ بالقىقددت   - ووددضّ يمثَددٌتش شتتددرب بذت:طددٌ  ض:يذسطددْ    

و  دًبت ًددددددٌبد CDبحظدددددثٌسّ بالحكىًقَدددددْو  -و LCDووددددد:ص بح دددددشض  -بح ندددددٌم

 بألقؼ,ْ بيرربٍْو  

 مصادز املعسفة: زابًعا : 

ت بالقىقددت. دٌلددع دنتددذٔ بح نددٌمو   بحكتدد:  بيذسطددُو بيكتثددْو ػددثكْ بي نٌددد:  

ًؿمٍْ ق:دِ بحكَمَ:ٕ يف دذسطْ لث:ئَْ بحم:قٌٍْ بحؼشلَْو ًدٌبلع ًسًبضدط  

 عنٓ ػثكْ برقىقت .

 أساليب التكويه املستددمة: خامًسا : 

  :ُٖ:ًرحددس  لندد:ٕ تنمَددز بألقؼدد,ْ بيرتنمددْ دددس وددة   طددٗنْ       بحت ددٌٍم بحثندد

 بحتٍذِ بح  ت  ا ي  قؼ:ك.  

 نو:ُٖ:دس وة  بحت ٌٍم قو:ٍْ ي  دسغو ًبالوتث:سبت بيذسطدَْو  بحت ٌٍم بح

 ًيزحس دس وة  بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ ًد َ:غ بالب:ي ضتٌ بح نٌم. 

  :ثالًجا:إعداد أدوات البخح وضبطها 

حكُ ت ٌم بحث:ٌمْ ضت,ثَ  دسبطتو: ًلَ:غ ف :حَْ بيتػرب بيظت   ف:قى ال ضذ 

َد:غ بيدتػرببت بحت:ض دْو ًفَمد: ٍندُ ضَد:ن و,دٌبت        دس  عذبد بألدًبت برت:ؿْ ض 

  عذبد هزي بألدًبت ًكث,و:.

  :بياء اختباز املفاهيه العلنية 

ل:دددت بحث:ٌمددْ ضإعددذبد بوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْو ضدد:حشوٌع    بح ذٍددذ دددس        

بح  عنَت ض:يم:هَم بح نمَدْ ً عدذبد بوتثد:سبت  د:      بحذسبط:ت ًبحثٌٍه بحىضٌٍْ

سٍع بح نددٌم ًدددس هددزي بحذسبطدد:ت دسبطددْ  ػددَم:ٕ ٌظددن      يف زتدد:  ئددشيف تددذ 



 م2016..  يوليو                          الثالث       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
73 

( 2013(و ً ئددددددد:سيف فددددددد:سغ طدددددددنَم:ن بحـددددددد ٌ و   101مو 2014 محدددددددذ ٌظدددددددن و  

(و ً كدَف ب  عثدذ ب  بينتـددشو   130-125مو 2013ًدسبطْ كد:ًٍْ ددَةد دـددث: و   

 ( ًمت ضن:ٕ بالوتث:س ًف  عذد دس برت,ٌبت يم: ٍنُ:  89-85مو 2013

 ختباز: حتديد اهلدف مً اال 

 ( وذً  بيٌبؿم:ت الوتث:س بيم:هَم بح نم1َْوذً    

بيتلدمنْ مبٌكدٌع بحثٍدن  بحتمد:عةت     (  1دتذً  سلدم    يم:  هٌ دٌكا ض:

بحكَمَ:َٖدْ(و ًٍودذا بحثٍدن بذتد:حُ    تنمَدْ بيمد:هَم بح نمَدْ بيتلدمنْ يف         

 ًٌذّ بحتم:عةت بحكَمَ:َْٖ. 

  :صياغة مفسدات االختباز 

 دددت ؿدددَ:غْ دمدددشدبت بالوتثددد:س ض:طدددترذبم  طدددٗنْ بالوتَددد:س ددددس دت دددذدو   

همدد: بحظدديب  ًبحثددذبٖ و ًبحثددذبٖ  تتدداحف دددس     ًتكٌقددت يدد  دمددشدّ دددس وددض ٍس  

برو:ضددْ بحـددٍٍَْ ًعددذد دددس برو:ضدد:ت برت:ئٗددْ ت ددشا مبؼددتت:ت بالقتثدد:يو       

( ف ددشّ دددس قددٌع  طددٗنْ بوتَدد:س دددس دت ددذد. دددٌصع عنددٓ    40ًتكددٌن بالوتثدد:س دددس   

 .(1  بحملذدّ يف وذً  بيٌبؿم:ت دظتٌٍ:ت ت نم بيم:هَم

دظتٌٍ:ت ت نم 

 بيم:هَم

بيو:م بح  ٌذده: 

منٌرً 

Wisconsin 
الوتث:س ت نم 

 بيم:هَم

  سل:م بألطٗنْ

 

 بح ذد

بحمـ  

 بألً 

 بح ن:ؿش

بحمـ  

 بحم:قُ

بحتم:ع  

 بحكَمَ:ُٖ

بحمـ  

 بحم:حن

بحتايظذ 

 ًبالوتضب 

 :بيظتٌٔ بألدقٓ

بحتمََض ض  

بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًبألدمنْ غرب 

 بي,:ض ْ حنمموٌم

ضإع,:ٕ بطم بيموٌم 

خيت:س بحتنمَز بيم:  

 ً بيم:   بيٌوا

 حنمموٌم بحظ:حا

6 

12 

14 

19 

20 

23 

26 

30 

38 

40 

10 

 بيظتٌٍ:ت بح نَ:

بحتمََض ض  

برتـ:ٖف 

بيمَضّ ًبحػرب 

  َضّ حنمموٌم

ضإع,:ٕ بطم بيموٌم 

حتنمَز خيت:س ب

برت:ؿَْ بيمَضّ  ً 

 حنمموٌم غرب بيمَضّ

4 

5 

7 

11 

17 

18 

22 

25 

31 

37 

10 

بحتمََض ض  

بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًبألدمنْ غرب 

بي,:ض ْ عنٓ 

 ط:غ برتـ:ٖف 

 بحملذدّ حنمموٌم

ضإع,:ٕ بطم بيموٌم 

خيت:س بحتنمَز د نٓ 

بيموٌم  ً ضإع,:ٕ 

د نٓ بيموٌم خيت:س 

 بطم بيموٌم

1 

2 

8 

 

16 

28 

29 

 

32 

34 

35 

39 

10 

حتذٍذ بيم:هَم 

بح نَ: بح  ٍنذسً 

حتتو: بيموٌم 

 ًبيم:هَم بحذقَ:.

 

ضإع,:ٕ بطم بيموٌم 

خيت:س بحتنمَز 

بيموٌم بألعنٓو  ً 

 بيموٌم بألدقٓ

3 

9 

13 

10 

15 

21 

24 

27 

33 

36 

 

10 
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  :التأند مً صدم املكياس 

ي َ:غ عنٓ زتمٌعْ دس بحظ:دّ برترببٕ بيترــ  يف بيند:هي  مت عشض ب

ًئددشيف بحتددذسٍع ض ددذ  عددذبدي يف ؿددٌستى بألًحَددْو ًًكددع بحت نَمدد:ت بحةصدددْ     

 ضوذا بحتايذ دس:  

 بحذلْ بح نمَْ ًبحظةدْ بحنػٌٍْ يمشدبت بالوتث:س 

  .ُدةٕدْ بالوتث:س حتةدَز بحـف بحت:طع بألط:ط 

 ىبٌ:ت عنٓ بالوتث:س ك:فْ  ٍْ دةٌظ:ت  ً بل 

ًلذ مت  وشبٕ ض ف بحت ذٍةت عنٓ بالوتث:س ضن:ٕ عندٓ دةٌظد:ت بحملكمد     

 دنو::  

        ت ذٍ  ض ف بحثذبٖ و ًتػَرب ض لو: حضٍد:دّ بحتن:طد  ضد  بحثدذبٖ  يف بحظديب

 بحٌبٌذ.  
      دمشدّ دس قٌع بالوتَ:س دس دت ذد. 40ت نَ  ف شبت بالوتث:س ) 
   كمدد   ؿددثا بوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْ ودد:هض ب     ًض ددذ ت ددذٍ  دةٌظدد:ت بحمل

 حنتىشضْ بالطت,ةعَْ. 

  :التجسبة االستطالعية لالختباز 

عندٓ زتمٌعدْ بطدت,ةعَْ ددس تةدَدز بحـدف بحت:طدع         بالوتثد:س مت ت,ثَ  

 بألط:طُ مبذسطْ لث:ئَْ بحؼشلَْ حنثن:ت ًرحس ضوذا حتذٍذ: 

 شمً االختباز 

 وش ئ:حا يف برو:ضْ عس بألطٗنْ ًلدذ  ًمت بٌتظ:ضى ض:حضدس بحزِ بطتػشلى 

 ( دلَ ْ. 50ضنؼ  

  :ثبات االختباز 

مت ت,ثَ  بالوتث:س عندٓ ب مٌعدْ بالطدت,ةعَْ ًمت بحت,ثَد  ددشّ  ودشٔ       

 ضم:ؿ  صدين ضنؼ  طثٌع .

( SPSSًحنتٍ دد  ددددس لثددد:ت بي َددد:غو ل:ددددت بحث:ٌمدددْ ض:طدددترذبم ضشقددد:دي   

 ض,شٍ ت  هم:: ذتظ:  بحمث:تو ًلذ مت ٌظ:  د :د  بحمث:ت 

     حتذٍذ د :د  بالستث:ك ًبٌتظ:  د :د  بحمث:تو ئشٍ دْ د :دد  يشًقثد:خ

  :  Cronbach Alpha حم:  

مت ٌظدد:  بالتظدد:يف بحدددذبونُ ضدد  ف دددشبتو بوتثدد:س بيمددد:هَم بح نمَددْ ًرحدددس      

ض:طترذبم د :دحْ يشًقث:خ  حم:و ٌَدن ضنػدت لَمدْ د :دد  بحمثد:ت الوتثد:س       

 (. 0.79بيم:هَم بح نمَْ 

    ئشٍ ددْ بالوتثدد:س ً عدد:دّ بالوتثدد:سTest-Retest   ًرحددس دددس وددة  ت,ثَدد : 

عَنددْ دددس ودد:سً عَنددْ بحثٍددنو لددم  عدد:دّ ت,ثَ ددى عنددٓ قمددع    بي َدد:غ عنددٓ

بح َنددْ ضمدد:سيف صدددينو لددم ٌظدد:  د :ددد  بالستثدد:ك ٌظددا د :دحددْ طددثربد:ن    
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الوتث:س بيم:هَم  ضشبًن ض  بحت,ثَ  و ًضنػت لَمْ د :د  طثربد:ن ضشبًن

 (.  78.0بح نمَْ 

     ًد :دد  بحتمََدض ٍدىبً     0.68-0.43د :د  بحظوٌحْ ًبحـ ٌضْ ٍىبً  ضد .)

 (.  0.65-0.15ض   

  :الصوزة اليهائية لالختباز 

ض دددذ لَددد:م بحث:ٌمدددْ ضددد:رت,ٌبت بحظددد:ض ْ رعدددذبد بوتثددد:س بيمددد:هَم بح نمَدددْو  

 ددذدو ( دمددشدّ دددس قددٌع بالوتَدد:س دددس دت  40ًكددث,ى  ؿددثا بالوتثدد:س دكٌقدد: دددس   

ًضوددزب  ؿددثا بالوتثدد:س ؿدد:ذت: حنت,ثَدد  بح ثنددُ ًبحث ددذِ حنذسبطددْو ًي:قددت        

 ( دسوْ. 40بحذسوْ بحكنَْ حةوتث:س  

  :التصنيه التجسييب وإجساءات جتسبة البخح 

بطدددترذدت بحث:ٌمدددْ بحتـدددمَم ػدددثى بحتىدددشٍيب عندددٓ زتمدددٌعت   ٌدددذهم: 

 بشٍثَْ ً وشٔ ك:ض,ْ ًمت بوتَ:س  فشبدهم: ض,شٍ ْ لـذٍْ.

 ديد وضب  متغريات البخح: حت 

 ط:ست عمنَْ حتذٍذ ًكثط دتػرببت بحثٍن عنٓ بحنٌٍ بحت:حُ: 

      بيتػرب بيظدتIndependent variable      ٌبيدتػرب بيظدت   يف هدزب بحثٍدن هد :)

ئشٍ ددْ بحتددذسٍع ٌَددن تددذسغ ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْ ض:طددترذبم بحربقدد:دي   

   ْ بحلد:ض,ْ تدذسغ ض:ح,شٍ دْ     بي ى  بح :ٖمْ عنٓ بحدت نم بيدذدي ًب مٌعد

 بي ت:دّ بحت نَذٍْ. 
    ْبيددتػرببت بحت:ض ددDependent varible   بيددتػرببت بحت:ض ددْ يف هددزب بحثٍددن :)

هُ: تنمَْ بيمد:هَم بح نمَدْ يف بح ندٌم ٌدٌ   دٌكدٌع:ت بحثٍدن  ًٌٍكدٍى        

:هَم مددبحتٍظددس ًبحنمددٌ يف دسودد:ت بح,:حثدد:ت زتمٌعددْ بحثٍددن يف بوتثدد:س بي    

 حزحسو يف ًٌذّ بحذسبطْ  بحتم:عةت بحكَمَ:َْٖ . بح نمَْ بي ذ 

       كدددثط بيدددتػرببت بحٌطدددَ,ْ:ٌَن ل:ددددت بحث:ٌمدددْ تظددد:  بح مدددش بحدددضدين

ح,:حثد:ت زتمٌعددْ بحثٍدن بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ ًتدىبً   عمدد:سهم ددد:ض     

 طنْ.   14-15

  :اختباز جمنوعة البخح 

  ٌمْ.  بوتَ:س دذٍنْ لث:ئَْ ض,شٍ ْ لـذٍْ ألقو: دك:ن طكس بحثمت: 

   ُمت بوتَدددد:س دذسطددددْ ضندددد:ت لث:ئَددددْ بحم:قٌٍددددْ بحػشضَددددْ حنت نددددَم بألط:طدددد

ًبحم:قٌِو يمىمٌعْ بشٍثَدْ ٍدذسغ بح,:حثد:ت ضود: ستتدٌٔ  دٌكدٌع:ت       

 بحثٍن  ًف  : حنربق:دي بي ى .  
   مت بوتَددددد:س دذسطدددددْ ضنددددد:ت سبضددددد: بحم:قٌٍدددددْ حنت ندددددَم بألط:طدددددُ ًبحمددددد:قٌِو

ٔ  دٌكٌع:ت بحثٍن  ًف  د:  يمىمٌعْ ك:ض,ْ ٍذسغ بح,:حث:ت ضو: ستتٌ

 حن,شٍ ْ بي ت:دّ بحت نَذٍْ. 
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 البخح:  اةألد التطبيل الكبلي 

 بحثٍددن عنددٓ ب ددٌعت  بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ   بّل:دددت بحث:ٌمددْ ضت,ثَدد   د

بحثٍدن حنمىمدٌعت     بّلث  بحثذٕ يف ًي:ن تٌلَدت ضدذٕ بحت,ثَد  بح ثندُ ألد    

 م13/10/2014بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ يف 

 ٌ:بحثٍددن ض:طددترذبم   بّمددْ ض:طددترشبً قتدد:ٖي بحت,ثَدد  بح ثنددُ ألد    ل:دددت بحث

ًرحددس ضوددذا بحتايددذ دددس دددذٔ تكدد:في      SPSSٌضدددْ بحددرببدي برٌـدد:َْٖ   

 ب مٌعت   بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ(. 

  للتخكل مً تهافؤ اجملنوعتني التجسيبية والضابطة يف اختباز املفاهيه

 العلنية. 

نمَددزبت ب مددٌعت  بحلدد:ض,ْ ل:دددت بحث:ٌددن مب :سقددْ دتٌطدد,:ت دسودد:ت ت

ًبحتىشٍثَْ يف بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ بح ثنُو ًلذ بطترذدت بحث:ٌمدْ بوتثد:س   

 T-Test     ٕحنمىمٌعدددد:ت بيظددددت نْ حنكؼددددف عددددس دالحددددْ بحمددددشًيف لثدددد  بحثددددذ )

ض:حتذسٍع ض:طترذبم بحربقد:دي بي دى  حنمىمٌعدْ بحتىشٍثَدْ ًٌٍكدا ودذً        

( حددذسو:ت بحت,ثَدد   t:ت بي َ:سٍددْ ًلددَم   ( بيتٌطدد,:ت بذتظدد:ضَْ ًبالضتشبفدد  2 

 بح ثنُ يف بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ حنمىمٌعت  بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ. 

( حذسو:ت بحت,ثَ  بح ثنُ يف بوتث:س بيم:هَم tبيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ ًبالضتشبف:ت بي َ:سٍْ ًلَم   (2وذً    

 بح نمَْ حنمىمٌعت  بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ

بحت,ثَ  

 بح ثنُ

بحنو:ٍْ 

 بح ظمٓ

بيتٌطط 

 بذتظ:ضُ

بالضتشبا 

 بي َ:سِ

دسوْ 

 بذتشٍْ

( tلَمْ  

 بحملظٌضْ

 بحذالحْ

م. 

 ك:ض,ْ
40 9.89 3.77 

70 1.79 0.08 
م. 

 بشٍثَْ
40 8.56 2.38 

 (  قى:2ًٍتلا دس بدتذً   

  ْ ضد  دتٌطد,ُ دسود:ت ئ:حثد:ت ب مٌعدْ       ال ٌٍوذ فشيف رً دالحدْ  ٌـد:َٖ

,ْ يف بحت,ثَ  بح ثندُ الوتثد:س بيمد:هَم بح نمَدْ ًرحدس ألن      بحتىشٍثَْ ًبحل:ض

ددس دظدتٌٔ بحذالحدْ      يرب (0.08بح َمْ بالٌتم:حَْ الوتث:س  ت( ًبح  لَمتو:  

  : ٍذ  عنٓ عذم ًوٌد فشيف رً دالحْ  ٌـ:َْٖ. (0.0. 

(  ن بيتٌطدددط بذتظددد:ضُ حدددذسو:ت ئ:حثددد:ت 1ٌَددن  جودددشت قتددد:ٖي بدتدددذً    

( ٍ دددى  ددددس بيتٌطدددط بذتظددد:ضُ   8.56ًبحدددزِ لَمتدددى   ب مٌعدددْ بحتىشٍثَدددْ  

(  د: ٍدذ  عندٓ تكد:في     9.89حذسو:ت ئ:حث:ت ب مٌعْ بحل:ض,ْ ًبحزِ لَمتدى   

 ب مٌعت  بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ .

  :التدزيس للنجنوعتني التجسيبية والضابطة 

ضتددذسٍع بحٌٌددذّ بحذسبطددَْ  بحتمدد:عةت بحكَمَ:َٖددْ   ل:دددت بحث:ٌمددْ ضنمظددو:

 عْ بحتىشٍثَْ ًف  : حنربق:دي بي ى  ًرحس حألطث:  بحت:حَْ: حنمىمٌ
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       حيت:ً بحتذسٍع ض:طترذبم بحربقد:دي بي دى      عدذبد ًخت,دَط حندذسًغ

ًبألقؼدد,ْ برت:ؿددْ ضودد:و ًحتتدد:ً د نم دد: عنددٓ دسبٍددْ ض ٌبعددذ بحددت نم بيددذديو  

ًًعدددُ ًد شفدددْ مبشبٌددد  بحربقددد:دي ًو,دددْ طدددرب بحدددذسًغو ًبي ندددم بحدددزِ    

,شٍ ددْ بحت نَذٍددْ بي تدد:دّ يف ت نددَم ًت نددم بح نددٌم حيتدد:ً         ٍظددترذم بح

تذسٍا ًسغثْ الطترذبم بحربق:دي بي ى  الن بحتذسٍع ض:طترذبدو: حيتد:ً  

 ووذ ب ًًلت : دل:عم : د :سقى ض:ح,شٍ ْ بي ت:دّ. 
    ٌْددددشق بحث:ٌمددددْ عنددددٓ بالئمٗندددد:ن حنتدددد:ٖي بحثٍددددن ً قودددد: ت ددددٌد حم:عنَدددد 

 بحربق:دي بي ى .  

َ :و  1/11/2014حتىشضْ ٌٍم بحمةل:ٕ بيٌبف  ضذ ت ب م مب ذ   سضع ٌـف  طدثٌع

( دلَ ددْ حنٍـددْ بحٌبٌددذّو ًبقتودددت بحتىشضددْ ٍددٌم بحمةلدد:ٕ بيٌبفددد        40ًضٌبلددع   

مو ًلددذ سبعددت بحث:ٌمددْ تظدد:ًِ بيددذّ بحضدنَددْ حنتددذسٍع حنمىمٌعددْ       9/12/2014

تددى ًصبسّ بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ ًف  دد: حنتٌصٍددع بحددضدين حنمٌكددٌع:ت يمدد: لشس  

( ٌـْ حنمىمدٌعت  بحلد:ض,ْ   21بحىضَْ ًبحت نَم يف فنظ,  ًهُ عؼشًن  

 ًبحتىشٍثَْ. 

مت بوتَددد:س دذسطدددْ ضنددد:ت سبضددد: بحم:قٌٍدددْ    ض:حنظدددثْ حنمىمٌعدددْ بحلددد:ض,ْ:  

حنت نددَم بألط:طددُ ًبحمدد:قٌِ ًبوتَدد:س بحـددف بحت:طددع   ( يمىمٌعددْ كدد:ض,ْو    

مٌعدْ بحلد:ض,ْ ًف  د:    ًل:دت د نمْ بح ندٌم ضتدذسٍع دٌكدٌع:ت بحثٍدن حنمى    

حن,شٍ ْ بي ت:دّ بح  ت تمذ عنٓ بحؼش  ًبين:لؼْ ًبطدترذبم ض دف بح دشًض    

بح منَْو هزب ًلذ سبعت بحث:ٌمْ تظد:ًِ بيدذّ بحضدنَدْ حنتدذسٍع حنمىمدٌعت       

بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ ًف  دد: حنتٌصٍددع بحددضدين حنمٌكددٌع:ت يمدد: لشستددى ًصبسّ   

 بحىضَْ ًبحت نَم يف فنظ, . 

 البخح:  اةيل البعدي ألدالتطب 

بحثٍدن عندٓ ب مدٌعت  بحتىشٍثَدْ ًبحلد:ض,ْ       بّل:دت بحث:ٌمْ ضت,ثَ   د

  ْ   دث:ػددشّ  ض ددذ بالقتودد:ٕ دددس تددذسٍع بحٌٌددذّ بحذسبطددَْ  بحتمدد:عةت بحكَمَ:َٖدد

عنددٓ زتمددٌع  بحثٍددن ض ددذ بالقتودد:ٕ دددس بحتىشٍددا   ٌَددن مت بحت,ثَدد  بحث ددذِ

 م5/12/2014بيَذبقُ يف 

 وتفسريها ىتائج البخح: 

تتلمس بحنت:ٖي بالو:ضدْ عدس بطدٗنْ بحثٍدن ًبحتٍ د  ددس ؿدٍْ بحمدشًضو         

يم: ًتند:ً  عدشض زتمٌعدْ ددس بحتٌؿدَ:تو ًبحثٍدٌه بي ىٌدْ يف كدٌٕ دد:          

 ٍظمش عنى بحثٍن دس قت:ٖي. 

 االجابة عً اسئلة البخح: 

 و:ضْ  طٗنْ بحثٍنرًٍتم فَم: ٍنُ عشض 
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نددٓ  ددد:  طددع ضندد:ٕ بحربقدد:دي     بالو:ضددْ عددس بحتظدد:ؤ  بألً :ًبحددزِ قددف ع     -1

بي ددى  يف بح نددٌم بح دد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذدي يف تنمَددْ بيمدد:هَم بح نمَددْ حددذٔ     

 تةدَز بحـف بحت:طع بألط:طُ؟ 

مت بالو:ضددْ عددس هددزب بحظدديب  دددس هددزب بحثٍددنو ًرحددس ض:حتٌؿدد  ب  بألطددع       

 بحةصدْ حثن:ٕ بحربق:دي بي ى  بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي .

ْ عس بحتظ:ؤ  بحم:قُ: ًبحزِ قف عنٓ  د: بحتـٌس بي ى  حربقد:دي  بالو:ض -2

يف بح نددٌم لدد:ٖم عنددٓ بحددت نم بيددذدي يف تنمَددْ بيمدد:هَم بح نمَددْ حددذٔ تةدَددز         

 بحـف بحت:طع بألط:طُ؟ 

مت بالو:ضدددْ عدددس هدددزب بحظددديب  يف بحمـددد  بحم:حدددن ددددس هدددزب بحثٍدددنو ًبتث دددت   

ت بحت:حَددْ:  طددع ضندد:ٕ بحربقدد:دي   بحث:ٌمددْ يف بالو:ضددْ عددس هددزب بحظدديب  بالوددشبٕب    

ًدددربسبت ضندد:ٕ بحربقدد:دي ًبألهددذبا بح :دددْ حنربقدد:ديو ًحتذٍددذ ستتددٌٔ بيدد:دّو      

ًبألهذبا بالوشبَْٖ ينوي بح نٌمو ًئدشيف ًبطدىبتَىَ:ت بحتدذسٍعو ًبالقؼد,ْ     

 بحت نَمَْو ًبحت ٌٍموحنتايذ دس ؿةٌَْ بحربق:دي بي ى .

ف:عنَددْ بحربقدد:دي بي ددى  يف تنمَدددْ    حإلو:ضددْ عددس بحتظدد:ؤ  بحم:حددن:  ددد:       -3

بيمدد:هَم بح نمَدددْ يف بح ندددٌم حدددذٔ تنمَددزبت بحـدددف بحت:طدددع بألط:طدددُ؟  ل:ددددت   

 بحث:ٌمْ ض:وتث:س ؿٍْ بحمشك  بألً  ًبحم:قُ دس فشًض بحثٍن. 

  بتطبيل اختباز املفاهيه العلنيةاليتائج اخلاصة : 

 .التخكل مً الفسض األول مً فسوض البخح 

ى ٌٍودذ فدشيف رً دالحدْ  ٌـد:َْٖ ضد  دتٌطد,ُ دسود:ت        ًبحزِ قف عنٓ  ق

تنمَدددزبت ب مدددٌعت  بحتىشٍثَدددْ ًبحلددد:ض,ْ يف بحت,ثَددد  بحث دددذِ الوتثددد:س       

 بيم:هَم بح نمَْ حـ:حل ب مٌعْ بحتىشٍثَْ .

ًالوتث:س ؿٍْ هدزب بحمدشض ل:ددت بحث:ٌمدْ تظد:  بيتٌطد,:ت بذتظد:ضَْ        

َم حدددذٔ تنمَدددزبت ب مدددٌعت  ًبالضتشبفددد:ت بي َ:سٍدددْ حدددذسو:ت بوتثددد:س بيمددد:ه

بحتىشٍثَددددْ ًبحلدددد:ض,ْ يف بحت,ثَدددد  بحث ددددذِو ًي شفددددْ دالحددددْ بحمددددشيف ضدددد      

بيتٌطدد,:ت بذتظدد:ضَْ حنمىمددٌعت  بحتىشٍثَددْ ًبحلدد:ض,ْ و ًلددذ بطددترذدت     

حنكؼدددف عدددس دالحدددْ بحمدددشًيف ض دددذ ت,ثَددد  بحتىشضدددْو  t-test) بحث:ٌمدددْ بوتثددد:س

 ضزحس. ( بحثَ:ق:ت برٌـ:َْٖ برت:ؿْ 3ًٌٍكا وذً   

 ( د: ٍنٓ:  3ًٍتلا دس بدتذً   

َ : عنذ دظتٌٔ بحذالحْ  ( ض  دتٌط,ُ دسو:ت α≤0.05ًوٌد فشيف دب   ٌـ:ٖ

تنمَدددزبت ب مدددٌعت  بحتىشٍثَدددْ ًبحلددد:ض,ْ يف بحت,ثَددد  بحث دددذِ الوتثددد:س       

بيمدد:هَم بح نمَددْ ًهددزب بحمددشيف حـدد:حل ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْو ًرحددس ض:حنظددثْ       

يكد  ًعندذ بيظدتٌٔ بألدقدٓ ًبيظدتٌٍ:ت بح نَد: ًرحدس         الوتث:س بيم:هَم بح نمَْ
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قتَىدددْ تدددذسٍع بح ندددٌم تنمَدددزبت ب مٌعدددْ بحتىشٍثَدددْ ض:طدددترذبم بحربقددد:دي  

(  لد  ددس   0.01بي ى  ًرحدس ألن بح َمدْ بالٌتم:حَدْ الوتثد:س  ت  ًبحد  لَمتود:        

َ : حـد:حل تنمَدزبت    0.05دظتٌٔ بحذالحْ   ( ًهزب ٍذ  عنٓ ًوٌد فشيف دب   ٌـد:ٖ

ب مٌعْ بحتىشٍثَْ يف بوتث:س بيم:هَم بح نمَْ بحث ذِ ًضزحس حت   بحمشض 

 دس فشًض بحثٍن.  ً بأل

بيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ ًبالضتشبف:ت بي َ:سٍْ ًلَم  ت( حذسو:ت بحت,ثَ  بحث ذِ الوتث:س بيم:هَم  (3وذً   

 بحتىشٍثَْ ًبحل:ض,ْ.  بح نمَْ عنٓ ب مٌعت 

 دظتٌٍ:ت بالوتث:س
ْ بحذسو

 بحنو:َْٖ
لَم  ت(  ب مٌعْ بحل:ض,ْ ب مٌعْ بحتىشٍثَْ

 2ع 2م 1ع 1م ًدالحتو:
 بيظتٌٔ بألدقٓ

بحتمََض ضدي 

بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًبألدمنْ غرب 

 بي,:ض ْ حنمموٌم

10 8.11 1.70 4.53 1.50 9.47 

 بيظتٌٍ:ت بح نَ::

بحتمََض ض  

برتـ:ٖف بيمَضّ 

ًبحػرب  َضّ 

 حنمموٌم

10 8.28 1.47 4.89 1.92 8.41 

بحتمََض ض  

بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًغرب بي,:ض ْ عنٓ 

 ط:غ برتـ:ٖف 

 بحملذدّ حنمموٌم

10 8.53 1.48 4.67 2.01 9.26 

حتذٍذ بيم:هَم 

بحذقَ: بح  ٍنذسً 

حتتو: بيموٌم 

 ًبيم:هَم بح نَ:

10 8.44 1.58 4.14 2.07 9.92 

 14.13 4.75 18.2 4.34 33.36 40 بالوتث:س يك 

  :التخكل مً الفسض الجاىي مً فسوض البخح 

ًبحزِ قف عنٓ  قى  ٌٍوذ فشيف رً دالحدْ  ٌـد:َْٖ ضد  دتٌطد,ُ دسود:ت      

تنمَزبت ب مٌعْ بحتىشٍثَْ بح  تذسغ ض:حربق:دي بح :ٖم عنٓ بحدت نم بيدذدي   

يف بحت,ثدددَ   بح ثندددُ ًبحث دددذِ الوتثددد:س بيمددد:هَم بح نمَدددْ حـددد:حل بحت,ثَددد      

 . بحث ذِ 

ًالوتث:س هزب بحمشض مت ٌظ:  بيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ ضد  دسود:ت تنمَدزبت    

ب مٌعْ بحتىشٍثَْ يف ي  دس بحت,ثَ   بح ثندُ ًبحث دذِ الوتثد:س بيمد:هَم     

 حنمىمٌعدددد:ت بيشتث,ددددْو ًل:دددددت   "T-testبح نمَددددْ ض:طددددترذبم د :دحددددْ  ت(   

  ٍ ثَدْ لثد  ًض دذ    بحث:ٌمْ مب :سقْ بيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ ألفدشبد ب مٌعدْ بحتىش

 ( هزي بح َم.4 وشبٕ بحتىشضْو ًٌٍكا وذً   



 م2016..  يوليو                          الثالث       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
80 

بيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ ًبالضتشبف:ت بي َ:سٍْ ًلَم  ت( حذسو:ت ب مٌعْ بحتىشٍثَْ يف  (4وذً   

 بحت,ثَ   بح ثنُ ًبحث ذِ الوتث:س بيم:هَم بح نمَْ .

 دظتٌٍ:ت بوتث:س

 بيم:هَم

 بح نمَْ

بحذسوْ 

 بحكنَْ

 حةوتث:س

,:ت بذتظ:ضَْ بيتٌط

ًبالضتشبف:ت بي َ:سٍْ 

: َ  لثن

بيتٌط,:ت بذتظ:ضَْ 

ًبالضتشبف:ت بي َ:سٍْ 

: ٍ  ض ذ

لَمْ 

  ت(
 2ع 2م 1ع 1م

 بيظتٌٔ بألدقٓ

بحتمََض ضدي بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًبألدمنْ غرب بي,:ض ْ 

 حنمموٌم

10 2.58 1.36 8.11 1.70 21.04 

 بيظتٌٍ:ت بح نَ: :

ٖف بحتمََض ض  برتـ:

بيمَضّ ًبحػرب  َضّ 

 حنمموٌم

10 2.75 1.50 8.28 1.47 24.73 

بحتمََض ض  بألدمنْ بي,:ض ْ 

ًغرب بي,:ض ْ عنٓ  ط:غ 

 برتـ:ٖف بحملذدّ حنمموٌم

10 1.75 1.46 8.53 1448 30.02 

حتذٍذ بيم:هَم بحذقَ: بح  

ٍنذسً حتتو: بيموٌم 

 ًبيم:هَم بح نَ:

10 1.47 1.16 8.44 1.58 26.24 

 51.92 4.34 33.36 2.38 8.56 40 بالوتث:س يك 

 ( د: ٍنُ:  4ًٍتلا دس بدتذً   

( ضد  دتٌطد,ُ   α≤0.05ًوٌد فشيف رً دالحْ  ٌـ:َْٖ عنذ دظتٌٔ بحذالحْ  

دسو:ت تنمَزبت ب مٌعدْ بحتىشٍثَدْ يف بحت,ثدَ   بح ثندُ ًبحث دذِ الوتثد:س       

ْ  ت حةوتثددد:س يكددد   بيمددد:هَم بح نمَدددْ يف دددد:دّ بح ندددٌم ٌَدددن ي:قدددت لَمددد     

( ًهددزب بحمددشيف حـدد:حل ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْ يف بحت,ثَدد  بحث ددذِو  51.92تظدد:ًِ 

ًهددزب ٍييددذ منددٌ ًبكددا ًدب  يف بيظددتٌٔ بألدقددٓ ًبيظددتٌٍ:ت بح نَدد: ًبالوتثدد:س     

يكددد ; ِ بحذسودددْ بحكنَدددْ الوتثددد:س بيمددد:هَم يف دددد:دّ بح ندددٌم حدددذٔ تنمَدددزبت      

زي ب مٌعددْ ض:طددترذبم بحربقدد:دي   ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْ قتَىددْ حنتددذسٍع  دد   

بي ى ;  : ٍذ  عنٓ تالرب بطترذبم بحربق:دي بي ى  حتنمَْ بيمد:هَم بح نمَدْ   

ُ يف بح نٌم حذٔ تنمَزبت ب مٌعدْ بحتىشٍثَدْو ًضدزحس ٍتٍ د  بحمدشض        بحمد:ق

 دس فشًض بحثٍن. 

  :حساب حجه تأثري الربىامج املكرتح يف منو املفاهيه العلنية 

تددالرب بيددتػرب بيظددت    بطددترذبم بحربقدد:دي بي ددى  يف بح نددٌم       لَدد:غ ٌىددم  

بح :ٖم عنٓ بحت نم بيذدي يف بحتذسٍع حنمىمٌعْ بحتىشٍثَْ( يف بيدتػرب بحتد:ضع   

 منددٌ بيمدد:هَم بح نمَددْ يف بيظددتٌٔ بألدقددٓ ًبيظددتٌٍ:ت بح نَدد: ًبوتثدد:س بيمدد:هَم      

  قظددثْ بحتثدد:ٍس  بح نمَددْ يكدد ( حددذٔ تنمَددزبت ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْو ًٌظدد:   

بحكنُ يف بيتػرب بحت:ضع ًبح  ميكدس  ن قشو ود:    تدالرب بيدتػرب بيظدت  و ًرحدس       

ض:طترذبم د :دحْ دشضدع  ٍتد: ًبحد  ت تمدذ عندٓ لدَم  ت( بحن:بدْ عدس بي :سقدْ          

ض  دتٌط,:ت بحت,ثَ   بح ثنُ ًبحث ذِ حك  دس بيظدتٌٔ بألدقدٓ ًبيظدتٌٍ:ت    

 (d)َدْ الوتثد:س بيمد:هَم بح نمَدْ لدم ٌظد:  لَمدْ        بح نَ: ًيزحس بحذسوْ بحكن
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عس ئشٍ  حتٌٍ  لَمْ دشضع  ٍت:    سلم ٍ رب عس ٌىم بحتدالرب يف بحتىشضدْ   

 (. 5يم: هٌ دث  ض:دتذً   

لَم دشضع بٍت:   (5وذً   


2

ذبس ٌىم تالرب بحربق:دي بي ى  ( بي :ضنْ  : ًد d( ًلَمْ  

 

بيتػرب 

 بيظت  

 بيتػرب بحت:ضع

لَمْ ت( 

 بحملظٌضْ

لَمْ 

دشضع بٍت:


2

 

بحنظا 

بيٌٍْٗ  %( 

حد 
2

 

ٌىم بحتالرب 

 (dيف بحتىشضْ 

ع
ٍ
س
ذ
ت
ح
 ب
يف

  
ى

 
ي
 ب
ي

د
:
ق
رب

ح
 ب
م
ذب

ر
ت
ط

ب
 

 بيظتٌٔ بألدقٓ

 بألدمنْ بحتمََضضدي

 :ض ًْبألدمنْبي,

 غرببي,:ض ْ

21404 0493 93%  7411 

 بيظتٌٍ:ت بح نَ:

 برتـ:ٖف بحتمََضض 

 ًبحػرب َضّ بيمَضّ

 حنمموٌم

24470 0495 95%  8436 

بحتمََض ض  بألدمنْ 

بي,:ض ْ ًغرب بي,:ض ْ 

عنٓ  ط:غ برتـ:ٖف 

 بحملذدّ حنمموٌم

30402 0496 96%  10415 

حتذٍذ بيم:هَم بحذقَ: 

  ٍنذسً حتتو: بيموٌم بح

 ًبيم:هَم بح نَ:

26454 0495 95%  8487 

%99 0499 51492 بالوتث:س يك   17455 

 د: ٍنُ:   (5ًٍتلا دس بدتذً   

     ْن دالحددْ لَمدددْ دشضدددع  ٍتدد: يدددثربّ ض:حنظدددثْ حنمظددتٌٔ بألدقدددٓ ً ض:حنظدددث 

حنمظتٌٍ:ت بح نَ: ًيزحس هُ يثربّ ًدشتم دْ ض:حنظدثْ الوتثد:س بيمد:هَم     

 . نمَْ يك بح

ًهزي بحنظا  م  بحتثد:ٍس بحكندُ يف بيدتػرب بحتد:ضع  مندٌ بيمد:هَم بح نمَدْ يف        

بيظتٌٔ بألدقٓ ًبيظتٌٍ:ت بح نَ: ًبوتث:س بيم:هَم بح نمَْ يك  حدذٔ تنمَدزبت   

ب مٌعدْ بحتىشٍثَدْ(و ًهدزب ٍدذ  عندٓ  ن تدالرب بطدترذبم بحربقد:دي بي ددى  يف         

نمَْ يف بيظتٌٔ بألدقٓ ًبيظتٌٍ:ت بح نَ: ًبحذسوْ بحتذسٍع يف منٌ بيم:هَم بح 

بحكنَددْ الوتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْ حددذٔ تنمَددزبت ب مٌعددْ بحتىشٍثَددْ يدد:ن       

تالرب ب يثربب ًدشتم :و ًبحذحَ  هدٌ حتظدس  دبٕ تنمَدزبت ب مٌعدْ بحتىشٍثَدْ      

 يف بحت,ثَ  بحث ذِ الوتث:س بيم:هَم بح نمَدْ قتَىدْ حدت نموس ًبحتدذسٍع  دس     

 ض:طترذبم بحربق:دي بي ى .  

  :فاعلية الربىامج املكرتح يف تينية املفاهيه العلنية يف العلوو 

حنت شا عنٓ ف:عنَْ بحربق:دي بي دى  يف تنمَدْ بيمد:هَم بح نمَدْ يف بح ندٌم      

حددذٔ تنمَددزبت بحـددف بحت:طددع بألط:طددُ ل:دددت بحث:ٌمددْ تظدد:  قظددثْ بحكظددا     

طدط بذتظد:ضُ حنت,ثدَ   بح ثندُ ًبحث دذِ      س ًرحس ض ذ ٌظ:  بيتٌَبي ذ  حثن

الوتث:س بيم:هَم بح نمَْ حنمىمٌعْ بحتىشٍثَْو ًيزحس حةو:ضْ عس بحظيب  
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بحم:حددن  ددد: ف:عنَددْ بحربقدد:دي بي ددى  يف تنمَددْ بحددتمكرب بالطت ـدد:ُٖ يف بح نددٌم  

( ٌٍكدا ف:عنَدْ بحربقد:دي    6حذٔ تةدَز بحـدف بحت:طدع بألط:طدُ؟   ًبدتدذً       

 بي ى .  

 قظا بحكظا بي ذ  حثنَس حنمم:هَم بح نمَْ ًدظتٌٍ:ت ت نمو:.  (6ذً   و

 قٌع

 بالوتث:س

 بحذحَ  برٌـ:ُٖ

 

  ض :د بالوتث:س

بحنو:ٍْ 

 بح ظمٓ

دتٌطط 

دسو:ت 

بحت,ثَ  

 بح ثنُ

دتٌطط 

دسو:ت 

بحت,ثَ  

 بحث ذِ

قظثْ 

بحكظا 

 بي ذ 

ْ
َ
م

ن
 
ح
 ب
م

َ
ه

:
م
ي
 ب
س
:
ث
ت
و

ب
 

  بحتمََض ض   بيظتٌٔ بألدقٓ

منْ بي,:ض ْ ًبألدمنْ غرب بألد

 بي,:ض ْ حنمموٌم  

10 2.58 8.11 1.30 

 بحتمََض ض   بيظتٌٔ بألعنٓ

برتـ:ٖف بيمَضّ ًبحػرب  َضّ 

 حنمموٌم  

10 2.75 8.28 1.32 

 بحتمََض ض  بيظتٌٔ بألعنٓ

بألدمنْ بي,:ض ْ ًبألدمنْ غرب 

بي,:ض ْ حنمموٌم عنٓ  ط:غ 

 ٌمبرتـ:ٖف بحملذدّ حنممو

10 1.75 8.53 1.50 

 بيظتٌٔ بألعنٓ

 حتذٍذ بيم:هَم بحذقَ: بح  

ٍنذسً حتتو: بيموٌم ًبيم:هَم 

 بح نَ: 

10 
 

1.47 8.44 1.51 

 1.41 33.36 8.56 40 بالوتث:س يك 

س حنممدد:هَم بح نمَددْ َدد( ٍتلددا  ن قظددثْ بحكظددا بي ددذ  حثن 6دددس بدتددذً   

س ًبحددزِ لَمتددى َدد  بحددزِ ٌددذدي ضنًدظددتٌٍ:ت ت نمودد:   يددرب دددس بذتددذ بحم:ؿدد 

(  : ٍذ  عنٓ بستمد:ع ف:عنَدْ بحربقد:دي بي دى  يف تنمَدْ بيمد:هَم بح نمَدْ        1.2 

 يف بح نٌم.  

  تطبيل اختباز املفاهيه العلنيةتفسري ىتائج: 

تؼددرب بحنتدد:ٖي ب  حت دد  بحمددشض بألً  ًبحمدد:قُ برت:ؿددْ ض:وتثدد:س بيمدد:هَم    

 بالطث:  بالتَْ:بح نمَْو ًتشوع بحث:ٌمْ رحس ب  

 ٍضٍذ دس بحتم:ع  ض  بحتةدَز  وٌٍفش بحت نم بيذدي بالتـ:  ًوو: حٌوى : 

   ٔ طددد:هم ٌَدددن  ًبي ندددم و ًبحتةدَدددز ض لدددوم بحدددث ف و ًبحتةدَدددز ًبحملتدددٌ

بحربقد:دي بي ددى  يف بيتظدد:  بيمدد:هَم بح نمَددْ دددس وددة  تددذسٍا بحتةدَددز  

ًض:طدترذبم  ًطد:ٖ  ًدـد:دس     عنٓ بح ذٍذ دس بالقؼ,ْ وًبحتى:س  بح منَدْو 

 تكنٌحٌوَْ دتنٌعْ.

           ي:ن حٌؿدٌ  بحتةدَدز حنم نٌددْ ضاقمظدوم طدٌبٕ ددس ودة  تـدما دٌبلدع

بقىقددتو ًدؼدد:هذّ ض ددف بيٌبلددع بحدد  ت ددشض ست:يدد:ّ حددث ف بالقؼدد,ْ        

حنتمدددد:عةت بحكَمَ:َٖددددْ  لددددش يددددثرب يف بحموددددم ًتددددذعَم بح ددددذسّ بح نمَددددْ   

 ًبيتظ:  بيم:هَم بح نمَْ 
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   بحك:فَدْ ي :ضندْ ي:فدْ بالٌتَ:ود:ت بحمشدٍدْ ً مند:ك        ت نم بيدذدي دشًقدْ بحد

دن:طدثْ  ً بحت نم حدذٔ بيدت نم  ضد:وتةا دظدتٌٍ:توم ً عمد:سهم ً ًلد:توم.      

 بالقؼ,ْ يظتٌٔ منٌ بيت نم  ًٌ:و:توم ًدٌَ م ًبهتم:د:توم.

         :بكددد:فْ بالقؼددد,ْ ب  بحدددذسغ ًدت:ض دددْ بي ندددم حنتةدَدددز ددددس  وددد  ٌندددو

 بذتـف تيدِ ب  صٍ:دّ يف منٌ بيم:هَم بح نمَْ . ًدن:لؼتو: يف

        ِلذسّ بحتةدَز عنٓ عشض بحدذسغ يف بحٌلدت بحدزِ ٍن:طدثىو ًضد:حتكشبس بحدز

ٍن:طثى ضذًن وى  دس بي نم ًال دس صدةٖى ٌتٓ ٍكتظدا بيمد:هَم بح نمَدْ    

 يف بحذسغ.

  طدددددددترذبم د ندددددددم بح ندددددددٌم ح,دددددددشيف دتنٌعدددددددْ يف    بحددددددددتالرب باليددددددد:ضُ ال

كدددشّوبحتىشٍا بي منُوبالطت ـددد:ٕ بيٌودددىوببحمل:ي:يو وبحن ددد:ؾ  بحت نم بحمل:

 دد: طددد:عذ يف  ًض:طددترذبم ًطدد:ٖ  ًدـدد:دس بحكىًقَددْ دتنٌعددْو       ًبذتددٌبس( 

 بيتظ:  بيم:هَم ًتنمَتو:.

     بالقؼددد,ْ ًبحٌبوثددد:ت بحةؿدددمَْ بحددد  ٍثٍدددن عنوددد: بحتةدَدددز عندددٓ بيٌبلدددع

ودة  سضدط دمد:هَم     بالحكىًقَْ ًػثك:ت بالقىقت ب   بيدت نم ض:ٌمد: ددس   

بح نددٌم مبدد: حيت:وددى بحتةدَددز ًمي:سطددٌقى يف ٌَدد:تومو ًتضٍددذ دددس بيتظدد:     

 بيم:هَم بح نمَْ ًبالهتم:م ض:ح نٌم. 

ًلددذ بتم ددت بحنتدد:ٖي بحظدد:ض ْ برت:ؿددْ ض:وتثدد:س بيمدد:هَم بح نمَددْ دددع قتدد:ٖي   

 دسبط:ت ي  دس:

 ( ًدسبطدددددْ عثدددددذ ب 355-316و .ق ق م2011دسبطدددددْ عمدددددشً عثدددددذ بحمتددددد:   

و  2012( ًدسبطددْ ستددشم حيَددٓ  292-265و ق ق م2010بحملمددذِ ًددد:هش ستمددذ 

و ًبيددددذت ف:عنَددددْ بحددددت نم بيددددذدي يف بيتظدددد:  بيمدددد:هَم بح نمَددددْ       ( 53ق 

 ًتنمَتو:.

 التوصيات: 

          تددذسٍا د نمددُ بح نددٌم ًتؼددىَ وم عنددٓ بطددترذبم ت نَدد:ت بحددت نم بيددذدي

  نمى. ًدت,نث:تى ًيَمَْ بحت :د  د و: يف ت نَم بح نٌم ًت

   :سضط د شسبت بح نٌم يف بيشٌنْ بألط:طَْ بح نَ: مبٌبلع بحكىًقَْ يف زت

 ت نَم بح نٌم ًت نمى.

          بالهتمدد:م ضت,ددٌٍش دندد:هي بح نددٌم ً عدد:دّ تنظَمودد: مبدد: ٌٍبيددا بحت,ددٌسبت

 بذتذٍمْ يف زت:  بالتـ:  ًعـش بي نٌد:تَْ يف بحت,ٌس.  

 ددْ بح ـددش ًتددذدي بالهتمدد:م ض:طددترذبم ئددشيف تددذسٍع ٌذٍمددْ تٌبيددا ئث َ

 بحت نم بحت نَذِ ًبحت نم بالحكىًقُ. 

  تايَذ فكش بحت نم بيذدي يف دذبسطن: ًحَع ف ط يف دن:هي بح نٌم ًحكس يف

 ض َْ بين:هي بألوشٔ. 
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 املكرتحات: 

    ٕ:دسبطدددْ ف:عنَدددْ بحدددت نم بيدددذدي يف تـدددٌٍا بيمددد:هَم برت:ئٗدددْ يف بحكَمَددد

 .حتةدَز بيشٌنْ بالط:طَْ بح نَ: ضمنظ, 
       ْدسبطْ ف:عنَْ ضشق:دي ل:ٖم عنٓ بحدت نم بيدذدي يف تدذسٍع بحمَضٍد:ٕ حتنمَد

 بيم:هَم بحمَضٍ:َْٖ ًبالب:ي ضتٌ بحت نم بحزبتُ ح,ة  بيشٌنْ بحم:قٌٍْ.  

    دسبطددْ  لددش تددذسٍا د نمددُ بألٌَدد:ٕ حنمشٌنددْ بألط:طددَْ بح نَدد: عنددٓ بحددت نم

 ذدي. بيذدي يف  دبٖوم بحتذسٍظُ ًبب:هوم ضتٌ بحت نم بي

 :املساجع العسبية 
 .(. تكنٌحٌوَ: بحت نَم ًبحت نم بالحكىًقُ. بحشٍ:ض: دكتثْ بيشػذ2004بمحذ ستمذ ط:)   -
(. بحت نم بالحكىًقُ 2009ٌظس بحث:تع ستمذ عثذ بح :ئُو ًبحظَذ عثذ بيٌ  بحظَذ  ضٌ و,ٌّ  -

 .ْبرقت:ً(. دبس بدت:د ْ بدتذٍذّو برطكنذسٍ-بحتـمَم-بحشلمُ بحنظشٍْ

(. بي :ٍرب بح نمَْ ًبحىضٌٍْ ًبحمنَْ ينتذٍ:ت بين:لؼْ 2008ٌظس بحث:تعو ستمذ عثذ بح :ئُ  -

بالحكىًقَْ بيظترذدْ يف ضشبدي ًد شسبت بحت نم بالحكىًقُ عرب بالقىقت. بيي ش بحذًحُ 

,نْ حت نَ:ت بحت نَم   بحىضَْ ًبحتكنٌحٌوَ:: ت,ثَ :ت دثتكشّ  بحظن,:ن ل:ضٌغو دظ طو طن

 . 44-18مو ق ق  2008د:سغ  5-3عم:نو يف بحمىّ دس 

-بحت,ثَ -بح ل:ٍ:-(.سؤٍْ وذٍذّ يف بحت نم برحكىًقُ.  بيموٌم2005ٌظس ٌظ  صٍتٌن  -

 .بحت ََمو بيمنكْ بح شضَْ بحظ ٌدٍْ. بحشٍ:ض: بحذبس بحـٌحتَْ حنىضَْ

بدتٌدّ ًبالعتم:د بألي:دميُ (. بدت:د ْ بالفىبكَْ ًحت َ  قظ:م 2008ٌن:ن عثذ بذتنَم سصيف  -

يف بحت نَم بدت:د ُ يف كٌٕ ض ف بحتى:س  ًبرترببت بح :يَْ. زتنْ ينَْ بحىضَْ ض:ينـٌسّو 

 . 459(و بدتضٕ بحم:قُو طثتمرب. ق 68و:د ْ بينـٌسّو بح ذد 

. زتنْ عنٌم  قظ:قَْو Blended Learning(. بحت نم بييحف 2007وذيْ عنُ بحػمذِ   -

 .40-1ق ق  و2007(و وشٍف 35دظْو ع بحظنْ برت:

(. ف:عنَْ  طىبتَىَْ بحت نم بيذدي يف تنمَْ يم:ٍ:ت بطترذبم 2009سضَع عثذ بح ظَم سدٌد   -

ضشق:دي بحظثٌسّ بحزيَْ بحتم:عنَْ حذٔ  عل:ٕ هَْٗ بحتذسٍع ضكنَْ بحىضَْ. بيي ش بح نمُ 

وَ: بحت نم بالحكىًقُ ض  حتذٍ:ت بحم:قُ عؼش حنىم َْ بيـشٍْ حتكنٌحٌوَ: بحت نَم  تكنٌحٌ

 . 273 -225(و 2009بذت:كش ًنف:يف بيظت ث (و دـش  

(. تـمَم ضشق:دي ل:ٖم عنٓ بحت نَم بيذدي ريظ:  دو:سبت 2008سػ: محذِ ٌظس هذبٍْ   -

ؿَ:قْ بالووضّ بحت نَمَْ حذٔ ئة  ينَْ بحىضَْ. سط:حْ د:وظتربو ينَْ بحىضَْو و:د ْ 

 بينـٌسّو. 

(. ضشق:دي ستٌطا ض:طترذبم بيذو  بينظٌدُ حتنمَْ بيم:هَم بح نمَْ 2008ط:دُ بحث:ض:   ط:) -

ًبالٌتم:ج ضو: حذٔ ئنثْ بحـف بح :ػش. سط:حْ د:وظتربو بدت:د ْ برطةدَْو ينَْ بحىضَْو 

 .غضّو فنظ, 
 (. ف:عنَْ  طىبتَىَْ ل:ٖمْ عنٓ بالطت ـ:ٕ بح نمُ يف2014ػَم:ٕ ٌظن   محذ ٌظن   -

تنمَْ بيم:هَم بح نمَْ ًبالب:ي ضتٌ بحمَضٍ:ٕ حذٔ ئة  بحـف بألً  بحم:قٌِ. سط:حْ 

 . 103-101د:وظتربو د وذ بحذسبط:ت ًبحثٌٍه بحىضٌٍْو و:د ْ بح :هشّو ق ق 

م(.  ط:حَا تذسٍع بح نٌم يشٌنْ بحت نَم 2002ؿثٍُ محذبن  ضٌ وةحْو ستمذ ع َ  عنمَ:ت   -

 .ْ بحمة بألط:طُ. بحكٌٍت: دكتث
م(. ف:عنَْ  طىبتَىَْ ل:ٖمْ عنٓ بحثن:َْٖ 2013ك:ًٍْ دَةد دـث:  بضٌ دشبسي بحذحٌحُ  -

حتذسٍع بح نٌم يف تنمَْ بيم:هَم بح نمَْ ًدو:سبت بح نم ًبيو:سبت بي منَْ حذٔ تةدَز بحؼ  

ضٌٍْو بحم:قُ دس بحت نَم بألط:طُ يف حَثَ:. سط:حْ ديتٌسبيو د وذ بحثٌٍه ًبحذسبط:ت بحى

 و:د ْبح :هشّو. 
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م(.  لش تم:ع  منط بحت نم بيذدي ًبألطنٌ  بي شيف عنٓ 2013كَف ب  عثذ ب  عنٓ بينتـش   -

قٌبتي ت نم بحمَضٍ:ٕ ح,ة  بيشٌنْ بحم:قٌٍْ يف بدتموٌسٍْ بحَمنَْو سط:حْ ديتٌسبيو د وذ 

 بحذسبط:ت بحىضٌٍْ و و:د ْ بح :هشّو .
م(.ف:عنَْ  طىبتَىَْ ل:ٖمْ عنٓ ض ف  ط:حَا بحت نم 2013  ئ:سيف ف:سغ طنَم:ن بحـ ٌ  -

بحنؼط يف تنمَْ بيم:هَم بحكَمَ:َْٖ ًبيو:سبت بح نمَْ ًبيَ  ضتٌ د:دّ بحكَمَ:ٕ حذٔ ئنثْ 

 .بحـف بح :ػش ض:ألسدن. سط:حْ ديتٌسبيو د وذ بحذسبط:ت بحىضٌٍْو و:د ْ بح :هشّ
 بألسدن: دبس بحؼشًيف حن,ث:عْ ًبحنؼش.  -و عم:ن3ك م(.  ط:حَا تذسٍع بح نٌم.2004ع:ٍؽ صٍتٌن  -

م(. بحنظشٍْ بحثن:َْٖ ًبطىبتَىَ:ت تذسٍع بح نٌم. عم:ن:دبس 2007ع:ٍؽ ستمٌد صٍتٌن  -

 بحؼشًيف. 

تذسٍع بح نٌم ً عذبد بي نم ًتك:د  بحنظشٍْ م(.  2009عثذ بحظةم دـ,مُ عثذ بحظةم  -

  . بح :هشّ: دبس بحمكش بح شضُ.ًبيم:سطْ
م(.  لش بوتةا من,ُ بحتذسٍا  بيذدي 2010بح :ئُو ٌظس بحث:تعو ًستمذ سبػذ بيرَين  عثذ  -

ًبحت نَذِ( يف تنمَْ ض ف دو:سبت بطترذبم بذت:طٌ  حذٔ د نمُ دذبسغ بحت نَم بألط:طُ 

طن,نْ  -ضظن,نْ عم:ن. تن د ذم ب  بيي ش بحذًحُ بألً  حت نَ:ت بحت نَم بح :حُو دظ ط 

 .16-1عم:نو 
بحٌط:ٖط بيت ذدّ بحتمكرب  -م(. بحت نم بيذدي بحتـمَم بحت نَم2011ُثذ بحةي  ضشبهَم بحم ُو  ع -

  .بالضتك:سِ. عم:ن: دبس بحم :فْ

بحتمكرب -بحٌط:ٖط بيت ذدّ -بحتـمَم بحت نَمُ–م(. بحت نم بيذدي 2011عثذبحةي  ضشبهَم بحم ُ   -

 . ؼَخو دبس بحم :فْ حننؼش ًبحتٌصٍعبالضتك:سِ. ينَْ بحىضَْ بحنٌعَْو و:د ْ يمش بح
م(. بحت نَم ًبحت نم دس بحنم,َْ    بي نٌد:تَْ  سؤٍْ عـشٍْ 2011عم:د ػٌلُ دن ٓ طَم   -

 يف  ط:حَا بحتذسٍع. بح :هشّ: ع:) بحكتا. 
م(.ف:عنَْ بطترذبم بطىبتَىَ:ت تذسٍظَْ ل:ٖمْ عنٓ بحنظشٍْ 2014ف:سغ بفنَا عٌبد بدتثٌس  -

ْ بيم:هَم بح نمَْ ًدو:سبت عمنَ:ت بح نم حتةدَز بيشٌنْ بألط:طَْ يف بحثن:َْٖ حتنمَ

 بألسدن.سط:حْ ديتٌسبيو د وذ بحثٌٍه ًبحذسبط:ت بحىضٌٍْو و:د ْبح :هشّ. 
م(. ف:عنَْ ضشق:دي ل:ٖم عنٓ بحت نم بالحكىًقُ بيذدي يف تنمَْ 2010ف:ئمْ يم:  بمحذ . 23 -

:ي ضتٌ بحت نم بالحكىًقُ حذٔ بح,:حث:ت بي نم:ت. دو:سبت تذسٍع بحىضَْ بألطشٍْ ًبالب

 (. 209-58( و ق ق  162دسبط:ت يف بين:هي ًئشيف بحتذسٍعو دـش ع 

بحت شٍش بحظنٌِ حتٍـَ   -لظم بحتر,َط ًبرٌـ:ٕ -دذٍشٍْ تشضَْ ًت نَم لث:ئَْ. 24 -

مو 2013/2014و 2012/2013و 2011/2012و 2010/2011بح,نثْ يف بالوتث:سبت بيٌٌذّ حألعٌبم بحذسبطَْ 

 م( عنٓ بحتٌبحُ. 2014/2015
م(. ضشق:دي د ى  ل:ٖم عنٓ منٌرً  ض :د بحت نم ي:ًصس حتنمَْ 2011ستمذ ستمذ بح شٍ:ن   -

دو:سبت بحتمكرب بح نمُ حذٔ ئة  بحـف بحت:طع بألط:طُ ضػضّ. سط:حْ د:وظتربو بدت:د ْ 

 . 2011برطةدَْو ينَْ بحىضَْو غضّ فنظ, و 
م(. تكنٌحٌوَ: بحت نَم دس بو  تنمَْ بحتمكرب ض  بح ٌ  ًبيم:سطْ. 2002ستمٌد بذتَنْ   ستمذ -

 عم:نو دبس بيظربّ حننؼش ًبح,ثع. -بألسدن
 .و عم:ن: دبس بيظرب3ّم(.تـمَم بحت نَم قظشٍْ ً :سطْ. ك2005ستمذ ستمٌد بذتَنْ  -

ت نَم  بحنظشٍْ ًبحت,ثَ  م(.تكنٌحٌوَ: بح2011ستمٌد ستمذ بحشقتَظُو ًزتذِ ع   ط َذ   -

 بح منُ(. بدت:د ْ برطةدَْو غضّ. 
م(.  سبٕ بي نم  يف ضشق:دي تذسٍيب ل:ٖم 2011دمَذ بمحذ  ضٌ دٌطٓ ًترب عثذ بحظةم بحـٌق   -

عنٓ بحت نم بيذدي ًعةلتى ضإت :قوم حنمو:سبت برت:ؿْ ضتـمَم بحٌط:ٖط بحت نَمَْ بيت ذدّ 

بيمتٌٌْ حألت:ه ًبحذسبط:تو بح ذد برت:دع ًبح ؼشًنو  ً قت:وو:. زتنْ و:د ْ بح ذغ

 . 138-103 ٍنٌ و فنظ, و ق ق 
 .م(.عنم بحنمع بحىضٌِ بي :ؿش. بح :هشّ: دبس بحنولْ بح شض2000َْقـشّ عثذ بذتمَذ ونى    -
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(. يف Web Questsم(. بلش تٌجَف بحشٌةت بي شفَْ عرب بحٌٍا  2009ًوذِ ػكشِ وٌدّ   -

عنْ تنمَْ بحتنٌس بح نمُ ح,ة  بحـف بحت:طع بألط:طُ مبٍ:فظْ غضّ. سط:حْ  تذسٍع بح نٌم

  د:وظتربو بدت:د ْ برطةدَْو غضّ.
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