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اجتاهات وتصىزات الطالبات اجلامعًات حىل تطبًق الفصل 
 املقلىب يف التعلًه العالٌ

  :املستدلص 

طايبتت١ذَتتٔذطايبتتاخذايبهتتايٛ ٜٛطذذذذذ 52ب٘ذايجشرٜبٝتت١ذىًتت٢ذذذطبكتتحذٖتتلٙذاية اشتت١ذظتتذذذ

ظاَع١ذاملًوذشعٛد،ذٚذيوذبٗةفذايجعرفذى٢ًذاجتاٖاثِٗذٚثؽٛ اثِٗذطٍٛذثطبٝتلذايصؽتٌذذذ

(ذيفذايجعًتتتِٝتذٚثهْٛتتتحذلدا٠ذاية اشتتت١ذَتتتٔذاشتتتجبا١ْذيكٝتتتاطذذذذFlipping Classاملكًتتتٛتذ 

لاذٚثٛؼتًحذاية اشتت١ذذاالجتتاٙ،ذباضـتا ١ذ مخذةصت١ذلشت١ً٦ذَصجٛطت١ذيكٝتاطذايجؽتٛ اختذٖتذذذذذذذذ

 مخذىةدذَٔذايٓجا٥صذلُٖٗاذ:ذثٛسةذاجتاٖاخذ جيابٝت١ذيتة٣ذطايبتاخذايبهتايٛ ٚطذ ُٝتاذٜجعًتلذذذذذذذ

باشجخةاّذايصؽٌذايكًٛتذيفذايجعًتِٝذٜٚعتةذايصؽتٌذايكًتٛتذلٚذايجعًتِٝذاملعهتٛطذَتٔذايطترمذذذذذذذذذ

ٛذذذذذذ  يجعًتِٝذاملتةَص ذذٍذاظتهٌذَتٔذلظتهاذذذذاحلةٜذ١ذاملجبعت١ذيفذثطتٜٛرذب٦ٝتاخذايجعًتِٝذايجعاْٚٝت١ذٖٚت
ايلٟذٜعٌُذلٟذاشجخةاّذيًجهٓٛيٛسٝتاذيسشتجصاد٠ذَتٔذايتجعًِذيفذايصؽتٍٛذاية اشت١ٝ،ذعٝترذذذذذذذذ

كتا٤ذاااـتراختذذذميهٔذيًُة طذقفا٤ذَسٜتةذَتٔذايٛقتحذيفذايجصاىتٌذَتالذايطتستذبتةال ذَتٔذ يذذذذذذذذ

ٖٚتتلاذٜتتجِذبعتتهٌذلنذتترذظتتٝٛىماذباشتتجخةاّذايصٝتتةٜٖٛاخذايتتاذٜكتتّٛذب ىتتةادٖاذاملتتة طذٚايتتاذذذذ

ٚلخريا ذقاَحذاية اش١ذبعرضذٚبٝتإذذذ.ٜعاٖةٖاذايطستذخا ضذاألٚقاخذاية اش١ٝذيفذايصؽٍٛ

ٚظتترلذيعتتةدذَتتٔذاضستترا٤اخذٚاألشتتايٝةذايجعًُٝٝتت١ذايصاىًتت١ذيفذب٦ٝتتاخذايتتجعًِذايكا٥ُتت١ذىًتت٢ذذذذذ

ٌذاملكًٛتتذٚيفذاخلجاّذقتةَحذاية اشت١ذىتةدا ذَتٔذايجٛؼتٝاخذذاخذؼت١ًذبايٓجتا٥ص،ذلُٖٗتاذذذذذذذذذايصؽ

ايجٛؼ١ٝذبايجٛشالذيفذاشتجخةاّذايصؽتٌذاملكًتٛتذيفذايجعًتِٝ،ذٚٚستٛتذاثبتايذٚثطبٝتلذىتةدذَتٔذذذذذذذذذذ

االستترا٤اخذٚاألشتتتايٝةذايتتتاذثصتتتِٗذيفذسعتتتٌذىًُٝتتاخذٚب٦ٝتتتاخذايتتتجعًِذىتتت ذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذذذ

ذْاسظ١ذٚ عاي١ت

ذصجاط١ٝ:ذايصؽٌذاملكًٛت،ذايجعًِٝذاملعهٛط،ذايجعًِٝذاملةَص،ذايجعًِذايجعاْٚٞتايهًُاخذامل

Attitudes and perceptions of female university students about 
the application of Flipped Classroom in Higher Education 

Uhood Saleh Alduraibi 

Abstract:  
This quasi-experimental study was applied on 52 students of 

bachelor students at King Saud University, in order to identify the 
attitudes and perceptions about the application (Flipped 
Classroom) in education. The study consisted of a questionnaire tool 
to measure the direction in addition to the five open questions to 
measure perceptions. This study found a number of results 
including: positive attitudes among students bachelor students 
toward the use of Flipped Classroom in education. The Flipped 
Classroom or inverted education is the modern methods used in the 
development of collaborative learning environments and a form of 
blended learning, which includes any use of the technology to take 
advantage of the learning in the classroom, so that the teacher can 
spend more time interacting with students rather than lecturing. 
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This is more common using the videos prepared by the teacher for 
the students to watch outside classrooms. Finally, the study presents 
and explains a number of procedures and methods of learning in 
Flipped Classroom environments. In conclusion, the study made a 
number of recommendations related to the results, and the most 
important recommendation is to expand the use of Flipped 
Classroom in education, and the need to follow and implement a 
number of measures and methods that help making processes and 
learning environments through Flipped Classroom successful and 
more effective  

Key words: Flipped Classroom, inverted education, blended 
learning, cooperative learning, King Saud University 

 ُمقدم: 

ذىؽتترذثجصتتا يذ ٝتت٘ذٚثتتري٠ذ ْجتتاضذايجكٓٝتت١ذاحلةٜذتت١ذَٜٛتتاذبعتتةذٜتتّٛ،ذبتتٓصضذذذيف

ايتتتتاذثجصتتتتا يذبٗتتتتاذاألسٝتتتتاٍذالةٜتتتتة٠ذ مخذاَتتتتجسىذثًتتتتوذايجكٓٝتتتتاخذذذذذذذذايتتتتٛثري٠

ناحلٛاشتتٝةذااُٛيتت١ذٚافٛاثتتيذايلنٝتت١ذٚاألسٗتتس٠ذايًٛطٝتت١ذطجتت٢ذؼتتا ٚاذالذذ

ذايعًُٝتتت١ذٜجخًٝتتٕٛذاحلٝتتتا٠ذبتتتةْٚٗا،ذلؼتتتب ذثطٜٛتتتالذثًتتتوذايجكٓٝتتتاخذٚددلٗتتتاذيفذ

ايجع١ًُٝٝذـرٚ ٠ذىؽر١ٜ،ذمماذٜعنيذى٢ًذزٜاد٠ذايةا ع١ٝذسلتٛذىًُٝت١ذايتجعًِ،ذذذذ

نْٛٗتتتاذيتتتانٞذٚاقعٗتتتِذٚثٓصتتتشِذَتتتالذَجطًبتتتاثِٗتذيتتتليوذشتتتا ىحذايتتتةٍٚذذذذذذ

املجكةَتتت١ذٚنتتت ٣ذايعتتترناخذيجصتتتخريذٖتتتلٙذايجهٓٛيٛسٝتتتاذضـتتتا ١ذاضدتتتا ٠ذذذذذذذ

اشتتتت١ٝذٚايجعتتتتٜٛلذ مخذىٓاؼتتتترذايعًُٝتتتت١ذايجعًُٝٝتتتت١ذاملخجًصتتتت١ذناملٓتتتتاٖصذاية ذذ

ٜبت١ذٚثًبٝت١ ذذذذذذذذذ ٚٚشا٥ٌذايجٛاؼٌذايصعايت١ذبتنيذاملعًتِذٚاملتجعًِذَراىتا٠ذيًصترٚمذايصرد

يسطجٝاستتاخذاخلاؼبتت١ذيهتتٌذطايتتة،ذٚيجتتٛ رذيًُعًتتِذٚاملتتجعًِذَتتا ذٜهتتٔذَجتتٛ راذذذ

فُاذيفذايطرمذايجع١ًُٝٝذايجكًٝة١ٜذَٔذقبٌتذٚبليوذظٗرخذىة٠ذاشتااثٝشٝاخذذ

ثًتتتوذايجكٓٝتتت١ذاملجٓٛىتتت١ذيفذذذذٚلشتتتايٝةذثعًُٝٝتتت١ذَبجهتتتر٠ذقا٥ُتتت١ذىًتتت٢ذثٛظٝتتتيذذذ

ٛذذذذذذذ ايؽتيذذذايع١ًُٝذايجع١ًُٝٝ،ذَٚتٔذلبرزٖتاذَصٗتّٛذاْجعترذَت خرماذيفذايجعًتِٝ،ذٖٚت

ٖٛذظهٌذَٔذلظهاٍذايجعًِٝذاملتةَصذذ (Flipped  Classroom) لٚاملعهٛطذاملكًٛت

يجكتتةِٜذثعًتتِٝذٜجٓاشتتةذَتتالذَجطًبتتاخذذايتتلٟذٜٛظتتيذايجكٓٝتت١ذاحلةٜذتت١ذبتتلنا٤ذذ

ذٚطاساخذايطستذيفذىؽرْاذاحلايٞت

َبتةلذثعًتِٝذاألقترإذىتاّذذذذذذEric Mazurْعأخذايصهتر٠ذيفذايرترتذطٝترذٚـتالذذذذذ

،ذٚٚستتةذلٕذايجعًتتِٝذدصتتاىة٠ذايهُبٝتتٛثرذٜصتتُ ذيتت٘ذبايجتتة ٜةذبتتةالذَتتٔذذذذذذذذذ1980

اشتتتتتجخةّذذلاـتتتتترٕٚذظاَعتتتتت١ذذذ2000اااـتتتتتر٠،ذٚيفذلٚا٥تتتتتٌذخرٜتتتتتيذىتتتتتاّذذ

ادٜصٕٛذ ٝتةٜٛذضيكتا٤ذاااـتر٠ذبتةالذَتٔذاملباظتر٠،ذيفذدٚ ٠ذىًتّٛذذذذذذذذٜٚصهْٛصٔذَ

متذثأشٝضذَرنسٜٔذيفذٚال١ٜذٜٚصهْٛصٔذيًانٝتسذذذ2011ايهُبٝٛثر،ذٚيفذىاّذ

ذTenneson،ذقتتتتتتةّذذ2006ىًتتتتتت٢ذايتتتتتتجعًِذىتتتتتت ذايصؽتتتتتتٌذاملكًتتتتتتٛت،ذٚيفذىتتتتتتاّذذذذذذ
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ٚMcGlassonٗذذذ َجتتت٢ذٜكًبتتتٕٛذايصؽتتتٍٛذٚنٝتتتيذذذ»ذِْٗشتتتاذيًُعًُتتتنيذيفذعتتتذ

منتٛذضذذذDr. Bill Brantleyٚقتةّذذ«ذةد٠ذيفذايصؽتٍٛذاملكًٛبت١ذذٜٓجشٕٛذطترمذَجعتذذ

يفذَ مترذمجع١ٝذايعًّٛذايصٝاش١ٝذاألَرٜهٝت١،ذذذ2007يًصؽٌذاملكًٛتذيفذ  اٜرذ

يفذَٝعتٝرإذذذClinton" "Daleَة ش١ذنًٝٓجٕٛذدٌٜذايذاْٜٛت١ذذذذ2011ٚيفذىاّذ

ذطبكٛاذمنٛذضذايصؽٌذاملكًٛتذيصا٥رذايصؽٍٛت

َتتٔذل فتتٌذاملُا شتتاخذطتتٍٛذثطٜٛتتالذايجكٓٝتتاخذذذ«ايصؽتتٌذاملكًتتٛت»َصٗتتّٛذٜعتتةذ

احلةٜذتت١ذيجطتتٜٛرذطتترمذايجتتة ٜض،ذ صتتٞذايصتتٝامذايجكًٝتتةٟذٜكتتّٛذاملعًتتِذبعتترلذذذ

ايتتتة طذبُٝٓتتتاذٜتتتاىذيًطًبتتت١ذثعُٝتتتلذاملصتتتاِٖٝذاملُٗتتت١ذيفذاملٓتتتسٍ،ذَتتتٔذختتتسٍذذذذذذ

ايصتترٚضذاملٓسيٝتت١،ذاألَتترذايتتلٟذالذٜراىتتٞذايصتترٚمذايعخؽتت١ٝذيًطًبتت١،ذلَتتاذيفذذذذذذ

 ٝكتتتّٛذاملعًتتتِذب ىتتتةادذًَتتتيذَر٥تتتٞذٜعتتترلذاملصتتتاِٖٝذذذذذ«ايصؽتتتٌذاملكًتتتٛت»منتتتٛذضذ

الةٜة٠ذباشجخةاّذايجكٓٝتاخذايصتُع١ٝذٚايبؽتر١ٜذٚبتراَصذااانتا٠ذٚايجكٝتِٝذذذذذذذ

ايجصاىًٞذيجهٕٛذيفذَجٓاٍٚذايطًب١ذقبٌذاية ط،ذَٚجاط١ذفِذىًت٢ذَتةا ذايٛقتح،ذذذذ

ٔطذايطًبتت١ذىاَتت١،ذَٚجٛشتتطٛذاألدا٤ذااجتتاسٕٛذ مخذَسٜتتةذَتتٔذايٛقتتحذذ ٚبٗتتلاذٜتتجُها

خاّؿ،ذَتٔذاالطتسيذىًت٢ذااجٜٛتاخذايجصاىًٝت١ذَتراخذىتة٠،ذيٝجصت٢ٓذفتِذذذذذذذذذذذبعهٌ

ٚيفذٖتلٙذاحلايت١ذٜتأثٞذايطًبت١ذ مخذايصؽتٌذٚيتةِٜٗذذذذذذذ،ذاشجٝعاتذاملصاِٖٝذالةٜتة٠ذ

االشجعةادذايجاّذيجطبٝلذثًتوذاملصتاِٖٝ،ذٚاملعتا ن١ذيفذاألْعتط١ذايؽتص١ٝ،ذٚطتٌذذذذذذذ

ذظترلذاملعًتِ،ذٚطصتٔذذذذاملصا٥ٌذايجطبٝك١ٝذبةال ذَٔذ ـاى١ذايٛقحذيفذاالشتجُايذ مخذ

اشتتجرسٍذب٦ٝتت١ذايتتجعًاِذاضيهاْٚٝتت١ذٚثٓعُٝٗتتاذٜتتةىِذٖتتلاذايُٓتتٛذضذايجصتتاىًٞ،ذذذذذذذذ

ظرٜط١ذلٕذثهٕٛذٖٓاىذ بةاىاخذية٣ذاملعًِذضجيادذايةا الذٚااصسذية٣ذايطايتةذذ

ذتيًجعًِذَٔذخسٍذاملاد٠ذايجصاى١ًٝذايعا٥ك١ذاملعة٠ذقبٌذاية ط

(ذٚذ2015ٌذَتتتٔذ ايعكاٝتتتٌ،ذطتتتةدذنتتتذذًتتتجعًِذاملكًتتتٛتذيذٖٚٓتتتاىذَساٜتتتاذَجعتتتةد٠ذ

 & Bull(ذٚذ Tucker,2012(ذٚذ Ali,2015(ذ 2014ِ(ذٚذ زٚطٞ،2014 ايهظًٝٞ،ذ

Kjellstorme, 2012ْ٘ذ:(ذبعفا ذَٓٗاذبأ

 ذميٓ ذاملعًُنيذَسٜةا ذَٔذايٛقحذملصاىة٠ذايطستذٚثًكٞذاشجصصا اثِٗت

 ذٜبينذىسقاخذلق٣ٛذبنيذايطايةذٚذاملعًِت

 دذانذتتترذَتتتٔذَتتتر٠ذبٓتتتا٤ا ذىًتتت٢ذ تتترٚقِٗذذقتتتة ٠ذايطتتتستذىًتتت٢ذد ىتتتاد٠ذايتتتة طذ

ذايصرد١ٜت

 ذخًلذب١٦ٝذيًجعًِذايجعاْٚٞذيفذايصؽٌذاية اشٞت

 ذثطبٝلذايجعًِٝذايٓعطذبهٌذشٗٛي١ت

 اذٜعطتتتتٞذخٝتتتتا اخذلنذتتتترذيفذمما شتتتت١ذايجعًتتتتِٝذدصتتتتجظةداخذايجهٓٛيٛسٝتتتتذذذ

ذٚذثتتٜٛا،ذٚاثتتضذ تذ ،ايصٝتتةٜٛ،ذَتت متراخذايصٝتتةٜٛ،ذايٛشتتا٥طذاالسجُاىٝتت١ذذن

 .صٝصبٛىاي
 ايتجعًِذظُعت٘ذبتنيذ اثتنيذَٚهتاْنيذيًتجعًِ:ذقبتٌذاحلؽت١ذلٚذذذذذذذذذٜفاىيذٚقتحذذ

 .اااـر٠ذٚلدٓا٤ٖا
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 َٔجيُالذبنيذظهًنيذَٔذايجعًِٝذاملسٜص،ذاملجسأَذٚغريذاملجسا. 
 ٞجيُالذبنيذلشًٛبني:ذايجعًِذايلاثٞ،ذٚايجعًِٝذاالسجُاى. 
 ع٢ٓذٚايجعًِذايبٓا٥ٞاملذٜٚعُلذَصّٗٛذايجعًِذذ. 
 ْعتط١ذداختٌذاحلؽت١،ذ ايعترلذيًُصٗتّٛذيفذذذذذذٜٛ رذٚقحذايجعًِذيفذمما ش١ذاأل

 .ايصٝةٜٛذقبٌذاحلؽ١
 ُٜٓتتٞذايذكتت١ذبتتايٓصض،ذٚ تتٍٛذبتتنيذاملعتتاغباخذايؽتتص١ٝمذالُْٗتتاىذاملتتجعًُنيذذذذذ

 .دُا ش١ذاألْعط١ذايجطبٝك١ٝ
 يشتتتِٝذدٚ ذاملعًتتتِذيفذاحلؽتتت١ذ مخذاملراقبتتت١ذٚايجٛسٝتتت٘مذممتتتاذٜصتتتاىةٙذىًتتت٢ذذذ

ذ.َراقب١ذيكلذاألٖةافذٚثٛسٝٗٗاذٚثكُٝٝٗا

 ١تالشجرسٍذالٝةذيٛقحذاحلؽٜفُٔذا 
 ٜ٘جظٍٛذايطايةذ مخذباطرذىٔذَؽاد ذَعًَٛاث . 
 ٜعتتسزذايتتجصهريذايٓاقتتةذٚذايتتجعًِذايتتلاثٞذٚذبٓتتا٤ذاخلتت اخذَٚٗتتا اخذايجٛاؼتتٌذٚذذذذذذ

 .ايجعإٚذبنيذايطست

 أدوات الفصل املقلىب : 

 َا بجصشٌٝ خجؽ١امل اي اَص َٔ ايعةٜة لٕذٖٓاى 2015 ) ،ٕايعرَا( ذنر

ِذ ـُٔ  ٝةٜٛ ظهٌ ى٢ً بعة  ُٝا ٘يعرـ احلاشٛتذظ١ظا ى٢ً جيرٟ  ايتجعً

 ايت اَصذ ٕ   بايطبالٚذ ذيوغريذ بعفٗاٚ اْٞدل اي اَص لٖٙ بعضٚ ًٛت،كامل

ٛذ ا ٝت١ذاالطا خجؽت١ذامل ٔذ ٌٚجتعتذ  ـتا ١ٝذ َٝتساخذ  ٝٗتاذ ٕثهت  اْجتاضذ ىًُٝت١ذ َت

ٕذ ايصتٗٛي١ذ َٔ االَرٚ ٌتل ف ايٓٗا٥ٞذايصٝةٜٛ ِذامل ٕل عٝترذ دهتا  ٜصتجطٝالذ عًت

ذ.اخٚاالد ٖٙل َٔ ذريا ن ةّخٜصج ٕل

 قلىبامل للتعله فًديى إىتاج خطىات: 

 اْجتاضذ ىًُٝت١ذ(ذلٕذ2014،ٚذ بريمجإذٚ  2015ٕٚ) ،ٕايعرَا(َٔ نس رنذ

ِذ ٝترذط  ا٥كت١ذ ىٓاٜت١ذٚ بةقت١ذ افتذ لٕذخيطط ٜٓبرٞ ايصٝةٜٛ ٔذ االشتجصاد٠ذ ٜتج  َت

 ال ذيو  مخٍذايٛؼٛ اسٌ َٔٚ اية ط، َٛـٛي داذخيةّ ايصًِ يف دا١ْٝ نٌ

 :ايٓكاطذَٔ ىةدا االىجبا  نيبع ٜأخل ٕل َٔ يًُعًِ ةب
 ِذامل ىًت٢ذ بةاٜت١ذ :ايتة طذ طتٝطذخت ٞذ افتةفذ ةٜتةذي عًت ٔذ ايجعًُٝت  ٘د شتذ َت

 ززلتاذ ٚ يجظكٝتلذ ٓاشتب١ذامل ايجعًُٝٝت١ذذاألدا٠ ٖٛ ايصٝةٜٛ ٕنا  ذا َا ثكرٜرٚ

 ذ.ال لّ افةف اٖل
 ٌذ ٛذ ظترٜطذ ثصتشٝ ٌذ ىًُٝت١ذ ثتااٚلذذ:ايصٝتةٜ ٛذ ثصتشٝ ذايبصتٝطذ نيبتذ ايصٝتةٜ

ٞذ  كتتة ،ملعكتةذٚا ِذامل ٜهجصت  يًُظاـتراخذ ٘ظترطذ بجؽتتٜٛر ايبةاٜت١ذذيف عًت

ِذ اّاشجخة َٔ الطك١ َراطٌ يفٚ  ٝةٜٛ، ريابهاَ احلؽؾٚ  كًتٛتذاملذايتجعً

ذ.بايجة ضٚ لنذر ثكٓٝاخٚ براَص اّاشجخة ُهٔامل َٔ

 ٛذ رٜترذي ٔذ ذرينتذ يفذ :ايصٝتةٜ ِذ  جتاضذ ،ٕاألطٝتاذ َت ًذ مت ٟايتلذ ايصًت ٘ذثصتشٝ

 َتٛادذ  ـتا ١ذ  مخ يًظاست١ذٚذل عتهسخذامل بعتضذ يٛستٛدذلٚذَْٛجاستاذذذ يرٜتراذ
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 طٜٛس قجاٚ ايصًِ رٜري ى١ًُٝ ثأخل َا اد٠ٚى ،٘ ٝ َٛسٛد٠ ريغ ىٓاؼرٚ

 .ٜاٖٛرٜاذٚـرٚ س ٕٜهٛ قة ًصًِٝي ٘ثفٝص َالٕذ  ال ْصبٝا
 ِذ ايتاذ ايٛش١ًٝ ٜراىٞ ٕل عًِامل ى٢ً :ايصٝةٜٛ ْعر ٛذ ْعترذ شتٝج   ٝٗتاذ ايصٝتةٜ

ٛذ َاد٠ ٕثهٛ ٝرط ِذامل لاختتذ َتاذ  ت ذاذ ،نيجعًُاملتذ لُٝتالذذايصٝتةٜ  ٕبتأذ قترا اذ عًت

ٔذ ٜجأنتةذ لٕ ٘ عًٝ ْحاالْا ى٢ً اخٖايصٝةٜٛ ٜفال  نيجعًُاملتذذمجٝتالذ ٕل َت

 .يٝٗا  ٍٛايٛؼ ٕٜصجطٝعٛ

 2015 )،ٕايعرَا ذ:ٖٞٚ ايجعًُٝٞ ايصٝةٜٛ يٓعر خٝا اخ
 ٚذ.ايعخؽ١ٝ ْاخٚةامل ى٢ً ٓجصامل ايصٝةٜٛ ـال

 ايٝٛثٝٛت َذٌ َٛقالّذاشجخةا.YouTube  
 ١ْٝاٚااليه قالٛاملا. 
 َفرٛط١ لقراؿ طرٜل ىٔ ايصٝةٜٛ ثٛزٜال. 

 التعلًنٌ الفًديى تطبًقاتو مصادز: 

ِذ اخٚلد ثعتةذ ٛذ ثؽتُٝ ٞذ ايصٝتةٜ ٞذمل خؽٛؼتاذ ستةاذ َُٗت١ذ ايجعًُٝت  لاٖتذ عًُت

ٔذ لؼتب ذ ٟايتلذٚ التلت،ذٚ ايجعتٜٛلذذًٝت١ذُى  مخ  جتاضذ ٟايتلذ ينايتجكذ الٌٝ  َت

ٙذ ايصتٗٛي١ذ ٔذ رينتبذ ىتةدذ ٛدٚستذ َتالذ خؽٛؼتاذذ ىتةاد نُتاذشتًٝٞذذذذايت اَصذ َت

ذ 2015) ايؽيب،(ذنرٖاذ

 swodniW envwM eekMM 

ٔذ ايؽتٛ ذ ـتا ١ذا  َهاْٝت١ذ ٜتٛ رذ برْتاَصذ  رٜترذيٚ ايهُبٝتٛثرذ سٗتازذ َت

ذ ٌايجعرٝ ّْعا َال اّايج ايجٛا ل ىٔ  فس ٜصرٚ شٗٛي١ذبهٌ اخٖايصٝةٜٛ

 ed.ted.com 

ٛذ َكطتالذ ٟل دريااشتجذ ٚل ضْجتاضذ  ا٥عت١ذ لدا٠ ٖٞتذ  ٘سعًتذٚ ايٝٛثٝتٛتذ ىًت٢ذ  ٝتةٜ

  بط  َها١ْٝ ٖٛ األدا٠ لٖٙ يف غٖةامل يهٔٚ ةي َٔ َال ٘ا نجَعٚذخاؿ

 .نليو باالخجبا اخ ايصٝةٜٛ ثعسٜسٚ ثرغبٗا ايا ابطٚبايرذايصٝةٜٛ

 Screencast-O-Matic 

ٔذ لٖٙتذ ٌذ ٛستٛد٠ذامل ايكًًٝت١ذ اخٚاألد َت ٛذ يجصتشٝ ٔذ ايصٝتةٜ  ثؽتٜٛرذ طرٜتلذ ىت

ذتايعاظ١

 PowToon 

ٔذ ذيتوذٚ اطاا ٝت١ذ َؽتٛ ٠ذ ضٚىترذ  ْعتا٤ذ خةَت١ذ ّٜكتةذ ذدَتصذ طرٜتلذ ىت

ٔذ ذريايهتذٚ جظرنت١ذامل ايعٓاؼترذٚذاخأدريايجتذٚذايؽتٛ ذٚ ايٓؽتٛؿذ  األٜكْٛتاخذذَت

ِذٚذايؽتٛخذ ًَصتاخذ دَتصذ  َهاْٝت١ذ َتالذ س٠ٖالتاذ ٔذ ٝعتاذمج  ٝٗتاذ ايتجظه ٍذختسذ َت

َذ ايعترٜطذ ٛذ ٍا شتاذ ميهٓتوذ االْجٗتا٤ذ بعتةذ بايرت١،ذ بصتٗٛي١ذينذايتس ذ مخ ايصٝتةٜ

ذ.االسجُاى١ٝ ايعبهاخ يف َ٘عا نج ميهٓو ٚل ايٝٛثٝٛت
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 Educanon  

ّذ  ايٛقتحذ يف اشت١ً٦ذ بٛـتالذنيذعًُجيًُتذ  ثصتُ ذ ثصاىًٝت١ذ ب٦ٝت١ذ ىًت٢ذ ٜكتٛ

 ثكرٜترذ ٘يتذ ٜؽتة ذ،ذٚ ة٠ٖعتاذامل لدٓتا٤ذ ىًٝٗتاذ اضسابت١ذ ايطًبت١ذذٜصتجطٝالذ احلكٝكٞ

ذ. ىًٝٗا طؽٌ ايا باية ساخ

 IMOVIE 

 MAGISTO 

 WE VIDEO 

 ANIMOTO 

 VIDEODELLICIOUS 

 املقلىب الصف مساحل: 

ذايٓكاطذايجاي١ٝ:ب كًٛتامل يايؽ َراطٌ (2015حذ ايهظًٝٞ،ذؽخل

 ٟذ ايتة طذ لٚ املٛـتٛيذ ٜةية ٟذٜ ايتل ٌذ قًتةذ ٓتٛ ٕذٜ لٕ بعترطذ ٘ٝتذ  ايصؽت  هتٛ

ذكًةتيً ؼاحلا

 ًِذ امخ ااجت٣ٛذذٌٝتذي ٖذ مخ ٚ َٚٗتا اخذ َٚعتا فذ قتٝ ذةجيتذ َُٗت١ذ َِٝصتا

ذتَعر جٗا

 ُايؽٛخ١ٝذايعًُ املاد٠ فُٔٞذعٝرذثجايجصاىً لٚ ُٝٞايجعًٝةٜٛذايص ِٝثؽ 

ذتدقا٥ل 10 شاٚزثج ٠ذٚالٚايؽٛ 

 ٚيف املٓسٍ يف دٟ ٞايص لٚ االْاْح َٔ صٝةٜٛاي َعاٖة٠ مخ ذايطستٝ٘ذٛسث 

ذتٚقح ٟل

 ٖذ ٝتلذثطب ٔذ ايطتستذ ثعًُٗتاذ ايتاذ ِٝاملصتا ٛذاي َت ٔذ احلؽت١ذ يف صٝتةٜ ٍذ َت  ختس

ذتالٜٚاملعا ذايٓعط ايجعًِ ْعط١ل

 تاملٓاشب١ ِٜٛايجك بأدٚاخ ايصؽٌ داخٌ ايطاية ثعًِ ِٜٛثك 

ك١ذٚقصتتحذايباطذتت١ذىًتت٢ذىتتةدذَتتٔذاية اشتتاخذذذذٚبعتتةذَراسعتت١ذاألدبٝتتاخذايصتتابذذ

ايابٜٛتت١ذايتتاذىٓٝتتحذدٛـتتٛيذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذَتتٔذزٚاٜتتاذَجعتتةد٠،ذَٚتتٔذثًتتوذذذذذذذذ

(ذ هاْتتتحذىتتتٔذٚسٗتتتاخذْعتتترذطتتتستذالاَعتتت١ذذذذذذ(Butt,2014اية اشتتتاخذد اشتتت١ذذ

ايٛطٓٝتت١ذبأشتتاايٝاذطتتٍٛذاشتتجخةاّذطرٜكتت١ذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذٚقتتةذلسرٜتتحذىًتت٢ذذذ

طايةذٚقةذلظٗرٚذاجتاٖتاخذ جيابٝت١ذذذذ100ذطستذايص١ٓذاألخري٠ذٚايبايغذىةدِٖ

ذسلٛذاشجخةاّذٖلٙذايطرٜك١ذيفذايجعًِٝذايعايٞت

(ذطٝرذٖة حذ مخذَعر ١ذثؽتٛ اخذَعًُتٞذذذDe los Arcos,2014لَاذد اش١ذ 

َراطٌذايجعًِٝذايعاّذايلٜٔذٜطبكٕٛذْعاّذايجعًِٝذاملعهٛطذلٚذايصؽٍٛذاملكًٛبت١ذذ

٤ذاملتتجعًُنيذيفذبعتتضذَتتةا طذذذَتتٔذختتسٍذاملؽتتاد ذايجعًُٝٝتت١ذاملصجٛطتت١ذىًتت٢ذلداذذذ

َعًتِذممتٔذٜصتجخةَٕٛذْعتاّذايجعًتِٝذذذذذذذ033ايٛالٜاخذاملجظة٠تذٚقةذمشًحذايعٝٓت١ذذ
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املعهٛطذلٚذايصؽٍٛذاملكًٛب١،ذٚطبلذىًِٝٗذاشجبٝإذلىةذخؽٝؽتا ذفتلاذايرترضذذذذ

يًجعرفذى٢ًذثؽٛ اخذى١ٓٝذاية اش١،ذٚقةذثٛؼٌذايباطرذ مخذلٕذى١ٓٝذاية اش١ذ

١ًُٝٝذاملصجٛط١ذيفذايجعًتِٝذاملعهتٛطذلد٣ذ مخذزٜتاد٠ذذذذثر٣ذلٕذثٛظٝيذاملؽاد ذايجع

 ـتتاذاملتتجعًُنيذىتتٔذىًُٝتت١ذايتتجعًِذٚذَعتتا نجِٗذٚزٜتتاد٠ذَعتتةٍذايجعتتإٚذبتتنيذذذذذذذ

ذايسَس٤ت

(ذ هاْحذبعٓٛإذلقًةذ ؽتًوذيسٜتاد٠ذ اىًٝت١ذايجعًتِٝذذذذذStoneذ(2012,ٚذد اش١ذ

ٚثصاىتٌذايطًبت١ذٚقتةذطبكتحذىًت٢ذطتستذساَعت١ذَٝصتٛ ٟذيفذنٛيَٛبٝتاذقصتتِذذذذذذذذذذ

ذ ٚ 2012 ٚاملتر٠ذايذاْٝت١ذناْتحذيفذىتاّذذذذذذ٤2010ذَرثنيذاملتر٠ذاألٚمخذيفذىتاّذذذاألطٝا

طايتتةذٚقتتةذنتتإذايطتتستذٜعتتاٖةٕٚذذذذذ400ٚيفذنتتٌذَتترٙذنتتإذىتتةدذايطتتستذذذذ

(ذدقٝك١ذقبٌذطفٛ ِٖذيًُظاـر٠ذَٚٔذدِذٜكَٛتٕٛذذ15-7 ٝةٜٛذَصشٌذَةث٘ذ 

بٝت١ذذبعٌُذاألْعط١ذٚايجُا ٜٔذيفذٚقحذاااـر٠،ذٚقةذلظٗرذايطًب١ذْجتا٥صذ جياذ

ذيفذلدا٥ِٗذٚثصاىًِٗذَالذلقراِْٗت

(ذ هاْتحذىتٔذثكٝتِٝذذذذThompson & Mombourquette ,2014لَتاذد اشت١ذ ذذ

ثطبٝتتلذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذيفذاملرطًتت١ذالاَعٝتت١ذيتتة٣ذطتتستذ دا ٠ذاألىُتتاٍذٚقتتةذذذذذ

طبكتتحذىًتت٢ذدسدتت١ذظتتعةذَتتٔذساَعتت١ذسبتتٌذشتتاْحذ ٝٓصتتٓحذ،ذظتتعب١ذجترٜبٝتت١ذذذذ

ٕذذ اشتتتجخةّذَعُٗتتتاذايطرٜكتتت١ذذذاشتتتجخةَحذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذٚظتتتعبجإذـتتتابطجا

ايجكًٝةٜتتتت١ذٚقتتتتةذلظٗتتتترخذايٓجتتتتا٥صذايجكتتتتا تذيفذايتتتتة ساخذبتتتتنيذايعتتتتعةذايتتتتاذذذذذ

اشتتجخةَحذايطتترٜكجنيذ مخذلْتت٘ذبعتتةذ ستترا٤ذَكابًتت١ذَتتالذايعتتعب١ذايجشرٜبتت١ذايتتاذ

اشتتتجخةَحذطرٜكتتت١ذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذلظٗتتترذطسبٗتتتاذاجتاٖتتتاخذاجيابٝتتت١ذسلتتتٛذذذذذ

ذيجكًٝة١ٜتاشجخةاّذٖلٙذايطرٜك١ذٚثصفًِٝٗذفاذىٔذايطرٜك١ذا

(ذد اشتتت١ذيجؽتتتٛ اخذايطتتتستذطتتتٍٛذايجعًتتتِٝذبايصؽتتتٌذذDove,2012ٚلستتتر٣ذ 

طايبتتا ذثتتااٚلذذذذ21املكًتتٛتذٚقتتةذطبكتتحذىًتت٢ذطتتستذنًٝتت١ذا جُتتالذٚىتتةدِٖذذذذذذذذ

ٚنتتإذدسدتت١ذَتتِٓٗذَتتٔذذٟٚذاالطجٝاستتاخذاخلاؼتت١ذملتتة٠ذذذذ55-18لىُتتا ِٖذَتتٔذ

ٛتذ ؽٌذد اشٞذٚقةذنإذايباطرذٜصشٌذ ٝةٜٛذاااـر٠ذٜٚر عت٘ذىًت٢ذايٝٛثٝتذذذ

،ذٚقتةذذMyMathLabَٚٔذدِذٜفالذايرابطذىت ذْعتاّذ دا ٠ذايصؽتٍٛذاية اشت١ٝذذذذذ

ِٗذبٓعتتاطذَتتٔذجلبكتتذالٕذايطتتستذٜصفتتًٕٛذٖتتلٙذايطرٜكتت١ذألْٗتتذذايٓجتتا٥صلظتتا خذ

تذًُظاـتر٠ذيفذايؽتيذذيخسٍذاألْعط١ذاملخجًص١ذبةالذَٔذاالشجُايذبعهٌذشًيبذ

ثأدريذ جيتابٞذذذي٘ٚذ،اثصلذمجٝالذايطستذلٕذايجعإٚذبنيذايطايةذنإذَصٝةاقةذٚ

 تنبريذى٢ًذ ُِٗٗذيًُظج٣ٛ

(ذبة اشتتت١ذثأدرياشتتتجخةاّذاملتتتجرريذاملصتتتجكٌذ ايؽتتتيذذذ2014ٚقاَتتتحذ ايتتتلٜٚ ،ذذ

ىًتتت٢ذاملتتتجرريذايجتتتابالذ َٗتتتا ٠ذايتتتجعًِذذذ2املكًتتتٛت(ذىًتتت٢ذثتتتة ٜضذَكتتتر ذاحلاشتتتةذذ

ايلاثٞ(،ذٚمتذاشجخةاّذايبظرذايعًُٞذايجشرٜيب،ذَٔذخسٍذ سرا٤ذايجشرب١ذى٢ًذ

طايب١ذَٔذطايباخذاملصج٣ٛذايذايرذَكر اخ،ذٚقتةذذذ26دٖٔذى١ٓٝذَٔذايطايباخذىة

لظٗرخذايٓجا٥صذمنتٛذٚزٜتاد٠ذَٗتا اخذايتجعًِذايتلاثٞذيتة٣ذايطايبتاخذيفذا ُٛىت١ذذذذذذذذذ
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ايجشرٜب١ٝ،ذٚلظٗرذاالشجبٝإذلٕذَصّٗٛذايؽيذاملكًتٛتذشتاِٖذدراىتا٠ذايصترٚمذذذذذ

ايصردٜتتت١ذٚثعًتتتِذايطايبتتتاخذٚ كتتتا ذضَهاْٝتتتاثٗٔذٚقتتتة اثٗٔ،ذٚشتتتاِٖذظتتتلبٗٔذذذذذذذذ

شجُجاىٗٔذبايجعًِ،ذٚلظٗرذلٕذَععِذايطايبتاخذقتةذلٜٝتةٕذيًُتٗٔذملصت٦ٛي١ٝذذذذذذٚا

ايتتجعًِذايتتلاثٞذيًتتة طذدٕٚذاالىجُتتادذىًتت٢ذاملعًُتت١ذيفذذيتتو،ذَتتالذثجأٜٝتتةذَععتتِذذذذذ

ذايطايباخذالشجخةاّذٚثطبٝلذَصّٗٛذايؽيذاملكًٛتذيفذايجعًِٝت

(ذايًتلإذٜعجت إذَتٔذايترٚادذيفذدلتاٍذذذذذذBergmann and Sams,2014ٚلَتاذ ذ

،ذ كتتةذالطعتتٛاذبتتإٔذايطتتستذبعتتهٌذىتتاّذ2007ايصؽتتٍٛذاية اشتت١ٝذَٓتتلذىتتاّذذقًتتة

لبتتةلٚاذثصتتاىس ذلنذتترذداختتٌذايصؽتتٌذبعتتةذلٕذقتتاَٛاذبكًتتةذ ؽتتٛفِتذلَتتاذايطتتستذذذذذ

املجأخرٜٔذد اشٝا ذىٔذلقتراِْٗذيفتعصِٗذلٚذيرٝتابِٗ،ذ كتةذطؽتًٛاذىًت٢ذثرنٝتسذذذذذذذذ

كتتةَا ذ تتردٟذلنذتترذَتتٔذذٟذقبتتٌذيفذطتتنيذاشتتجُرذايطتتستذاملجكتتةَنيذبجظكٝتتلذثذذذ

 لنذرت

يفذذايطتتتستذيجؽتتتٛ اخذ(ذد اشتتت١ذاشتتتجطسىJuhary ,2015١ٝٚقتتتةذلستتترخذ 

ِذذذذذ ٞذذذساَعت١ذايتة ايذيفذَايٝسٜتاذطٝترذطبكتتحذايجعًتٝ تذاملعهتٛطذيفذْعاَٗتاذايجعًُٝتت

ٔذذطايباذ03ذى٢ًذاشجبٝاْاخذثٛزٜالذافةف،ذمتذٖلاذٚيجظكٝل ٔذذادتٓنيذذَت ذرلجًتيذذَت

ذٜهْٛتتٛاذ ذايطتتستذلٕذ مخذايٓجتتا٥صذٚثعتتريذتايجهٓٛيٛسٝتت١ذٚايطبٝتت١ذايجخؽؽتتاخ

ِذذاملكًٛبتت١ذنٝتتيذذايصؽتتٍٛذَتتٔذَجأنتتةٜٔ ذٖٚتتلاتذايتتجعًِذيفذميهٓٗتتاذَصتتاىةثٗ

ذالاَعتت١ذاىجُتتادذقبتتٌذطًتتٗاذجيتتةذايتتاذايكفتتاٜاذلٖتتِذ مخذايباطتترذاْجبتتاٙذجيًتتة

ذتٚاشالذاية اش١ٝذاملكًٛب١ذبعهٌذيًصؽٍٛ

 :ُأهداف الدزاس 

ذثٗةفذٖلٙذاية اش١ذ مخذَاذًٜٞ:

 ايبهتايٛ ٜٛطذسلتٛذاشتجخةاّذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذذذذذايجعرفذى٢ًذاجتاٖاخذطايبتاخذ

ذيفذايجعًِٝذايعايٞت

 ذبٝإذلبرزذممٝساخذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝت

 ذبٝإذلبرزذلٚس٘ذقؽٛ ذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝت

 بٝتتإذلدٚا ذنتتٌذَتتٔذاملعًتتِذٚاملتتجعًِذيفذب٦ٝتت١ذايتتجعًِذاملعجُتتة٠ذىًتت٢ذايصؽتتٌذذذذذذذذ

ذاملكًٛتتذذ

 اى١ًذيفذب١٦ٝذايجعًِذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽتٌذذبٝإذلِٖذاضسرا٤اخذٚاألشايٝةذايص

ذاملكًٛتت

 :ُأهنًُ الدزاس 

ثهُٔذل١ُٖٝذٖلٙذاية اش١ذيفذبٝإذَساٜتاذٚنٝصٝت١ذثٛظٝتيذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذذذذ

يفذايجعًِٝذٚاياذثرنسذى٢ًذلْعط١ذاملجعًِ،ذىٛـتا ذىتٔذايانٝتسذىًت٢ذلْعتط١ذذذذذذ

ب٦ٝت١ذايتجعًِذذذاملعًِ،ذباضـتا ١ذ مخذثٛـتٝظٗاذألدٚا ذنتٌذَتٔذاملعًتِذٚاملتجعًِذيفذذذذذذذ

ذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽٌذاملكًٛتت
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 :ُمصطلخات الدزاس 

  :الفصل املقلىب 

(ذبتتإٔذايجتتة ٜضذاملكًتتٛتذلٚذايصؽتتٌذَتتجرريذذذذذ2015لظتتا ذ اخلًٝصتت١ذَٚطتتاٚيذ،ذذذ

ايٛسٗت١،ذظتهٌذَتٔذلظتهاٍذايجعًتِٝذاملتةَصذايتلٟذثٛظتيذ ٝت٘ذايجكٓٝت١ذاحلةٜذتت١،ذذذذذذذذذذذ

 ٗتتٛذمنتتٛذضذذيجكتتةِٜذثعًتتِٝذٜجٓاشتتةذَتتالذطاستتاخذايطتتستذَٚجطًبتتاخذايعؽتتر،ذذذذذذ

ثربٟٛذطةٜرذثجرريذ ٝت٘ذاااـتر٠ذايجًكٝٓٝت١ذٚايٛاسبتاخذاملٓسيٝت١ذايُٓطٝت١ذ مخذذذذذذذ

َتتٓٗصذد اشتتٞذ ختتر،ذطٝتترذٜكتتّٛذطتتستذايصؽتتٌذدعتتاٖة٠ذذلاـتتراخذ ٝتتةٜٛذذذذذذذذذذ

قؽتتتري٠ذيفذَٓتتتازفِ،ذقبتتتٌذطفتتتٛ ِٖذ مخذاملة شتتت١،ذذٚخيؽتتتؾذٚقتتتحذاحلؽتتت١ذذ

ٚغايبتتاذَتتاذٜتتجِذذذذاية اشتت١ٝذباملة شتت١ذألدا٤ذايجُرٜٓتتاخذٚاملعتترٚىاخذلٚذاملٓاقعتتاختذذذ

ايجعاٌَذَالذذلاـر٠ذايصٝةٜٛذى٢ًذلْٗاذَهٕٛذ ٥ٝضذيفذايصؽٌذَتجرريذايٛسٗت١،ذذذ

 اااـراخذَٔذٖلٙذايٓٛى١ٝذٜجِذ ْعاؤٖاذَٔذقبتٌذاملعًتِذايكتا٥ِذبايجتة ٜض،ذلٚذذذذذ

ٜتتجِذبذٗتتاذىتت ذاضْاْتتح،ذلٚذٜتتجِذاخجٝا ٖتتاذَتتٔذَٛاقتتالذَٛدٛقتت١ذىًتت٢ذاضْاْتتحتذذذذذذذ

بكاذبأٜت١ذؼتٛ ٠،ذ ت ٕذَكتةا ذايصتٗٛي١ذايتاذذذذذذذٚىٓةٖاذٜجِذبرذاااـر٠ذاملعتة٠ذَصتذذ

ميهتتٔذبٗتتاذايٛؼتتٍٛذ مخذَكطتتالذايصٝتتةٜٛذَٚعتتاٖةث٘ذايٝتتّٛذجيعتتٌذاألَتترذَٛستتٛداذذ

َٚجاطاذدا٥ُاذبأٟذزَإذلٚذَهإ،ذطج٢ذؼا خذايصؽٍٛذَجرري٠ذايٛس١ٗذَعرٚ ت١ذذ

ذبٗلاذاألَرت

ٚثعر تت٘ذايباطذتت١ذ سرا٥ٝتتا ذبأْتت٘:ذلشتتًٛتذلٚذمنتتطذيًجعًتتِٝذاملتتةَصذيتت٘ذ تتاخذذذذذذذ

ٚلبتترزذخؽا٥ؽتت٘ذاىجُتتادٙذىًتت٢ذلدٚاخذثصاىًٝتت١ذ عٝتت١ذٚبؽتتر١ٜذقبتتٌذذذذذذَعٝٓتت١ذ

ٚخا ضذاااـر٠ذٜجِذخسفاذىرضذاملعًَٛاخذاألشاش١ٝذاياذالميهٔذاالشتجرٓا٤ذذ

ىٓٗاذٖٚٛذلشتًٛتذلٚمنتطذثعًُٝتٞذٜعجُتةذىًت٢ذىتةدذرلجًتيذَتٔذاشتااثٝشٝاخذذذذذذذذذذ

يتجعًِذذايجة ٜض،ذَذتٌ:ذايتجعًِذاملتةَص،ذٚايتجعًِذايٓعتط،ذٚايتجعًِذباملعترٚىاخ،ذٚاذذذذذذذ

ذاملجُاٜس،ذٜٚعجُةذلٜفا ذى٢ًذايجعًِذايلاثٞذ امل َص(ذيفذايصؽٌت

  :االجتاه 

َٛقتتيذايصتتردذجتتتاٙذ طتتة٣ذايكتتِٝذلٚذاملعتتاٜريذايصتتا٥ة٠ذيفذايب٦ٝتت١ذاالسجُاىٝتت١ذذذذ

ذ(تذذ1992 احلا دٞ،

ٚثعر ٘ذايباطذ١ذ سرا٥ٝا ذبأْ٘ذايجعبريذىٔذَٛاقيذطايبتاخذايبهتايٛ ٜٛطذسلتٛذذذذ

ايجتتتة ٜض،ذٖٚتتتٌذٜ ٜتتتةٕذاشتتتجخةاَ٘ذيفذايجعًتتتِٝذذذذ َهاْٝتتتاخذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذيفذ

الاَعٞ،ذٌٖٚذٜرغنبذيفذاشجخةاَ٘ذيفذَكر اخذلخر٣،ذٖٚتٌذٜٓتٜٛٔذاشتجخةاَ٘ذذذذ

ذيجة ٜضذطسبِٗذيفذاملصجكبٌت

  :التصىز 

ٜعرفذايجؽتٛ ذبأْت٘ذايؽتٛ ٠ذااصٛظت١ذيفذٚىتٞذاضْصتإذيوظتٝا٤ذٚايعتٛاٖرذذذذذذذذذ

(تذٚثعر ت٘ذذ2009حلربتٞ،ذاملٛسٛد٠ذيفذايب١٦ٝذٚخؽا٥ؽٗاذاياذلد نٗاذَتٔذقبتٌذ اذذ
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ايباطذ١ذ سرا٥ٝا ذبأْ٘ذدلُٛى١ذثؽتٛ اخذٚ  ا٤ذطايبتاخذايبهتايٛ ٜٛطذطتٍٛذلبترزذذذذذذ

ممٝتتتساخذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذيفذايجعًتتتِٝ،ذٚلبتتترزذلٚستتت٘ذقؽتتتٛ ذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذيفذذ

ايجعًتتِٝتذَٚتتاملطًٛتذىًُتت٘ذيًجرًتتةذىًتت٢ذلٚستت٘ذايكؽتتٛ ذ ٕذٚستتةخ،ذٚلدٚا ذنتتٌذذ

املعجُتتة٠ذىًتت٢ذايصؽتتٌذاملكًتتٛت،ذٚاضستترا٤اخذذَتتٔذاملعًتتِذٚاملتتجعًِذيفذب٦ٝتت١ذايتتجعًِذذ

ذٚاألشايٝةذايصاى١ًذيفذب١٦ٝذايجعًِذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽٌذاملكًٛتت

  :الطالبات اجلامعًات 

ثعّر ِٗذايباطذ١ذ سرا٥ٝتا ذبتأْٗٔذطايبتاخذايبهتايٛ ٜٛطذايثتٞذٜة شتٔذبهًٝت١ذذذذذذذذ

ذساَع١ذاملًوذشعٛدت-اياب١ٝ

 :ُحدود الدزاس 

١ذ طتتة٣ذاشتتااثٝشٝاخذايتتجعًِذايجبتتاديٞذ،ذاقجؽتترخذٖتتلٙذاية اشتت١ذىًتت٢ذد اشتت

طايبتتت١ذَتتتٔذذ52ٖٚتتتٞذاشتتتااثٝش١ٝذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذ كتتتط،ذنُتتتاذطبكتتتحذىًتتت٢ذ

نُتاذذذ-ساَعت١ذاملًتوذشتعٛدذذذ–طايباخذايبهايٛ ٜٛطذايثٞذٜة شٔذبه١ًٝذاياب١ٝذ

ذٖتذايصؽٌذاية اشٞذايذاْٞت1437/1436متذثطبٝكٗاذيفذايعاّذالاَعٞذ

 :ُميوجًُ وإجساْات الدزاس 

لٙذاية اش١ذد اش١ذظب٘ذجترٜب١ٝ،ذثٗةفذايباطذ١ذَتٔذخسفتاذايجعترفذذذذثعةذٖ

ىًتتت٢ذاجتاٖتتتاخذٚثؽتتتٛ اخذطايبتتتاخذايبهتتتايٛ ٜٛطذسلتتتٛذاشتتتجخةاّذاشتتتااثٝش١ٝذذ

ايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝ،ذْٚعرا ذألْت٘ذالٜٛستةذعتٛزذنا ٝت١ذبايًرت١ذايعربٝت١ذذذذذذذ

 ذ تت ٕذايباطذتت١ذل ادخذشتت ذلغتتٛاذذذ-طصتتةذىًتتِذايباطذتت١ذذ–ثطرقتتحذفتتلاذاملٛـتتٛيذذذ

ذايصؽٌذاملكًٛتذىٓةذاشجخةاَ٘ذيفذايجعًِٝذالاَعٞذَٔذقبٌذطستذىرتت

ٖلاذٚقتةذمتذثطبٝتلذاية اشت١ذيفذبعتضذاااـتراخذايتاذثة شتٗاذايباطذت١ذيفذذذذذذذذذ

ِذذ–ٚشٌذذ242َاد٠ذ ٖٚتٛذَجطًتةذلشاشتٞذَتٔذَجطًبتاخذذذذذذذ-دَصذايجكٓٝت١ذيفذايجعًتٝ

ذ4ايبهتتايٛ ٜٛطذيفذنًٝتت١ذايابٝتت١،ذٚىًتت٢ذطايبتتاخذرلجًصتتاخذايجخؽتتؾذَتتٔذذذذذذذذ

ايصٝاشتاخذايابٜٛت١ذٚ ٜتاضذاألطصتاٍ(ذذذذذذ-د اشتاخذقر ْٝت١ذذذ-ظعةذ ثرب١ٝذخاؼ١

ذٖتذايصؽٌذاية اشٞذايذاْٞت1437/1436طايب١،ذَٚٔذايعاّذالاَعٞذذ52ٚىةدٖٔذ

ذٚقةذقاَحذايباطذ١ذيفذٖلٙذاية اش١ذبعٌُذاضسرا٤اخذايجاي١ٝ:

 قبتتٌذايبتتة٤ذبعُتتٌذاية اشتت١،ذقاَتتحذايباطذتت١ذبعتترلذطرٜكتت١ذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذذذذذذذذ

ذشٝجِذاشجخةاَٗاذيًطايباختذٚنٝي

 قاَتحذايباطذت١ذبجصتتشٌٝذاااـتراخذبؽتتٛثٗاذَجسآَتا ذَتتالذىترضذبٛ بٜٛٓتتحذذذذذذ

ذت-ايبسىذبٛ د-دقا٥لذٚ  ع٘ذ مخذْعاّذ دا ٠ذايجعًِذذ03يًة طذملة٠ذ

 طًبتحذايباطذتت١ذَتتٔذايطايبتاخذَعتتاٖة٠ذاااـتتراخذىت ذْعتتاّذ دا ٠ذايتتجعًِذذذذ-

ذيفذاملٓسٍتذ-ايبسىذبٛ د
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 ايصعًتٞذقاَتحذايباطذت١ذبجكصتِٝذايطايبتاخذ مخذدلُٛىتاخذذذذذذذيفذٚقحذاااـتر٠ذذ

طايباخ،ذدِذٚزىحذى٢ًذا ُٛىاخذلٚ امذذ4لٚذ3 يجٟٛذنٌذدلُٛى١ذى٢ًذ

ىٌُذٚلْعط١ذثجعًتلذبايصٝتةٜٛذايتلٟذظتاٖةث٘ذايطايبت١ذَصتبكا ذيفذاملٓتسٍذٚمتذذذذذذذذ

ذختؽٝؾذٚقحذذلةدذيهٌذْعاطت

 جتتتتتتاٙذيفذْٗاٜتتتت١ذايجطبٝتتتتلذقاَتتتتحذايباطذتتتت١ذبجٛزٜتتتتالذاشتتتتجباْاخذقٝتتتتاطذيسذذذذذذذ

ٚايجؽٛ اخذى٢ًذمجٝالذل رادذايع١ٓٝ،ذٚطًتةذَتِٓٗذاضسابت١ذىًت٢ذَا ٝٗتاذَتٔذذذذذذذ

ذبٓٛدذٚلش١ً٦ت

 :ُجمتنع الدزاس 

ساَعتت١ذاملًتتوذ–ثهتتٕٛذدلجُتتالذاية اشتت١ذَتتٔذمجٝتتالذطايبتتاخذنًٝتت١ذايابٝتت١ذذذ

ٌذ242 االثتٞذٜة شتٔذَكتر ذذذذذ-شعٛد ِذذذذ-ٚشت يًصؽتٌذذذ-دَتصذايجكٓٝت١ذيفذب٦ٝت١ذايتجعً

ذطايب١ت305 ٖت،ذٚىةدٖٔذ1437/1436اية اشٞذايذاْٞذَٔذايعاّذالاَعٞذ

 :ُعًيُ الدزاس 

طايب١،ذِٖٚذىبا ٠ذىٔذطايبتاخذايبهتايٛ ٜٛطذذذذ(52)ثهْٛحذى١ٓٝذاية اش١ذَٔذ

ِذذذذ-ٚش242ٌاالثٞذٜة شٔذَكر ذ يًصؽتٌذاية اشتٞذذذذ-دَتصذايجكٓٝت١ذيفذب٦ٝت١ذايتجعً

ظتعةذقاَتحذايباطذت١ذذذذذ4ٖتذِٖٚذىبتا ٠ذىتٔذذذ1437/1436ايذاْٞذَٔذايعاّذالاَعٞذ

ذلاذايصؽٌذاية اشٞتبجة ٜصٗٔذف

 :ُأداَ الدزاس 

ذثهْٛحذلدا٠ذاية اش١ذَٔذقصُني:

ايكصتتِذاألٍٚ:ذاشتتجبا١ْذَهْٛتت١ذَتتٔذادتتٓنيذٚىعتترٜٔذ كتتر٠ذيكٝتتاطذاجتاٖتتاخذذذذذ

طايبتتاخذايبهتتايٛ ٜٛطذسلتتٛذاشتتجخةاّذاشتتااثٝش١ٝذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذيفذايجعًتتِٝذذذذذ

ذَٚؽ١ُُذثبعا ذيطرٜك١ذايعا ذيٝهرخذَٚكص١ُذخلُص١ذلقصاّت

ايكصتتتتِذايذتتتتاْٞ:ذلشتتتت١ً٦ذَصجٛطتتتت١ذاضسابتتتت١ذثجعًتتتتلذبجؽتتتتٛ اخذايطايبتتتتاخذذذذذذذذ

الاَعٝتتتاخذطتتتٍٛذثطبٝتتتلذاشتتتااثٝش١ٝذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذيفذايجعًتتتِٝ،ذٚىتتتةدٖاذذذذذ

ذةص١ذلش١ً٦،ذٖٚٞذَاذًٜٞ:ذذ

 ذَاذلبرزذممٝساخذايصؽٌذاملكًٛتذَٔذٚس١ٗذْعرى؟

 ذَاذلبرزذلٚس٘ذقؽٛ ذثطبٝلذايصؽٌذاملكًٛتذبايجعًِٝذَٔذٚس١ٗذْعرىذ؟

 طًٛتذىًُ٘ذيًجرًةذى٢ًذلٚس٘ذايكؽٛ ذاملجعًك١ذبجطبٝتلذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذذَامل

ذيفذايجعًِٝ؟

 َاذلدٚا ذنٌذَٔذاملعًِذٚاملجعًِذيفذب١٦ٝذايجعًِذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذ

ذَٔذٚس١ٗذْعرى؟

 َاضسرا٤اخذٚاألشايٝةذايصاى١ًذيفذب١٦ٝذايجعًِذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذ

ذَٔذٚس١ٗذْعرى؟
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 باىُ وثباتوا:صدق االست 

  ٌصدق االستباىُ اخلازجValidity: 

قاَحذايباطذ١ذبعرضذاالشجبا١ْذىًت٢ذدلُٛىت١ذَتٔذاملخجؽتنيذٚاملخجؽتاخذذذذذذ

يفذدلتتايٞذثكٓٝتتاخذايجعًتتِٝذٚاملٓتتاٖصذٚطتترمذايجتتة ٜضذممتتٔذفتتِذختت ٠ذيفذٖتتلاذذذذ

ا تتاٍ،ذضبتتةا٤ذايتترلٟذيفذَتتة٣ذَٓاشتتبجٗاذيجظكٝتتلذافتتةفذَتتٔذ ىتتةادٖا،ذَٚتتة٣ذذذذذ

ذاية اش١،ذٚقةذلسرٜحذايجعةٜسخذاملطًٛب١ذٚ كا ذي ا٥ِٗتاْجُا٥ٗاذاٛ ٟذ

 ُثبات االستباىReliability : 

 Alpha Cronbach Coefficient متذطصتاتذَعاَتٌذدبتاخذليصانرْٚبتا ذذذذ

يسثصتتامذايتتةاخًٞذألستتٌذايجأنتتةذَتتٔذدبتتاخذاألدا٠،ذٖتتلاذٚقتتةذبًتتغذَجٛشتتطذقتتِٝذذذذ

ٔذثطبٝتلذاالشتجبا١ْمذذذ(ذ،ذٖٚلٙذايٓجٝش١ذمتهٔذ0.85ََعاٌَذدباخذليصانرْٚبا ذ 

ذ(ت1997ألْٗاذَكبٛي١ذيفذايعًّٛذاضْصا١ْٝذ ايطرٜرٟ،

 :ًُٓأسالًب املعاجلُ اإلحصا 
 Statistical Package forمتذ دختتاٍذايبٝاْتتاخذ مخذاي ْتتاَصذاضطؽتتا٥ٞذذذ

Social Sciences (SPSS)ذٚبٛاشتتط١ذٖتتلاذاي ْتتاَصذمتذطصتتاتذاضطؽتتا٤اخذذذذذ،

ذايجاي١ٝ:

 ا طصتاتذَعاَتتٌذدبتاخذليصانرْٚبتتذذAlpha Cronbach Coefficient ألستتٌذذ

ذايجأنةذَٔذدباخذاالشجبا١ْت

 طصاتذاملجٛشطاخذاحلصاب١ٝذٚايٓصب١ذامل١ٜٛ٦ذالشتجشاباخذل ترادذايعٝٓت١ذجتتاٙذذذذذ

ذبٓٛدذاالشجبا١ْت

 :ُعسض وحتلًل ىتآج الدزاس 
يفذٖتتلاذالتتس٤ذشتتٝجِذىتترضذَٚٓاقعتت١ذلٖتتِذَتتاذثٛؼتتًحذ يٝتت٘ذاية اشتت١ذَتتٔذذذذذذذ

١ذىًتت٢ذلشتت١ً٦ذاية اشتت١ذايصتتج١،ذٚألستتٌذذيتتوذذذذذذْجتتا٥ص،ذٚذيتتوذَتتٔذختتسٍذاضسابتتذذذذ

ذاىجُةخذايباطذ١ذَٓٗصذايعرضذايجايٞ:

     ُأواًل: أسلىب عسض وحتلًل إلجابُ السؤال األول )فقـ(،  املتعلـق باالسـتباى

ــل    الـــق تقـــًا اجتاهـــات الطالبـــات ســـى اســـتدداو اســـ اتًجًُ الفصـ

 املقلىب يف التعلًه. والرٍ سًكىن علِ اليخى التالٌ:

 ذلطهتتاّذىًتت٢ذْجتتا٥صذ سابتتاخذل تترادذىٝٓتت١ذاية اشتت١ذىًتت٢ذ كتتراخذذذذألستتٌذ ؼتتةا 

االشتجبا١ْذايتاذثكتٝضذاجتاٖتاخذايطايبتتاخذسلتٛذاشتجخةاّذايصؽتٌذاملكًتتٛتذيفذذذذذذذذ

ايجعًِٝ،ذاىجُةخذايباطذ١ذقبٌذايعرٚيذيفذايعرضذٚايجظًٌٝذاملكٝاطذايٓصتيبذذ

 (ت1املبنيذيفذسةٍٚذ 
 ١ذيصكتراخذاالشتجبا١ْ،ذذذايكٝاّذبتاحلهِذىًت٢ذْجتا٥صذ سابتاخذل ترادذىٝٓت١ذاية اشتذذذذذذذ

اياذثكٝضذاجتاٖاخذايطستذسلتٛذاشتجخةاّذاشتااثٝش١ٝذايصؽتٌذاملكًتٛتذيفذذذذذذ

 (ت1ايجعًِٝ،ذٚ كا ذيًُكٝاطذايٓصيبذاملبنيذيفذسةٍٚذ 
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 (تذاملكاٜٝضذايٓصب١ٝذاملجعًك١ذباحلهِذى٢ًذ ساباخذايطستذى٢ًذ كراخذاالشجبا١ْت1سةٍٚذ قِذ 

ذاحلهِذايجصًصٌ

ذثٛزٜالذايٓصةذامل١ٜٛ٦

ذ مخذَٔ

ذ%100 %90ذىاي١ٝذسةا  1

ذ%89ذ%80ذىاي١ٝ 2

ذ%79ذ%70ذَجٛشط١ 3

ذ%69ذ%60ذَٓخصف١ 4

 %60 َادٕٚذذذَٓخصف١ذسةا  5

          ُثاىًًا: أسلىب عـسض وحتلًـل إجابـات أفـساد العًيـُ علـِ األسـٔلُ املفتىحـ

 وعددها مخسُ أسٔلُ  والرٍ سًكىن علِ اليخى التالٌ:

 ًت٢ذنتٌذشت اٍ،ذدتِذثتةٜٚٔذنتٌذ سابت١ذٚ دذذذذذذذذقرا٠٤ذمجٝالذ سابتاخذايطايبتاخذىذذ

ذنرٖا،ذشٛا٤ذمتذذنرذاضساب١ذَر٠ذٚاطة٠ذية٣ذلطتةذل ترادذايعٝٓت١،ذلٚذثهتر ذذذذذ

ذنرٖتتاذيتتة٣ذلنذتترذَتتٔذطايبتت١مذٚذيتتوذبايٓصتتب١ذيهتتٌذشتت اٍذَتتٔذاألشتت١ً٦ذذذذذذذذذ

ذاخلُص١ت

 ْعرا ذألٕذٖلٙذاية اش١ذثعج ذد اش١ذظب١ذجترٜب١ٝ،ذاملكؽٛدذَٓٗاذش ذلغٛا ذ

صؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝ،ذ  ٕذايباطذ١ذشجكجؽترذ كتطذذذثطبٝلذاشااثٝش١ٝذاي

 ى٢ًذثةٜٚٔذ ساباخذايطايباخذى٢ًذنٌذش اٍذَٔذاألش١ً٦ذاخلُص١ت

 :عسض وحتلًل اليتآج ذات الصلُ بالسؤال األول 

َٔذخسٍذىرضذايٓجا٥صذذاخذايؽ١ًذبص اٍذاية اش١ذاألٍٚذايلٟذٜٓؾذىًت٢:ذذ

شتااثٝش١ٝذايصؽتٌذاملكًتٛتذذذذدَاذاجتاٖاخذطايبتاخذايبهتايٛ ٜٛطذسلتٛذاشتجخةاّذاذذذذ

(ذميهتٔذايكتٍٛذبتإٔذٖٓتاىذاجتاٖتاخذذذذذذ2يفذايجعًِٝ؟دذٚٚ كتاذملتاذٖتٛذَتبنيذيفذستةٍٚ ذذذذذ

 جياب١ٝذية٣ذطايباخذايبهايٛ ٜٛطذ ُٝاذٜجعًلذباشجخةاّذاشتااثٝش١ٝذايصؽتٌذذذ

املكًٛتذيفذايجعًِٝذٚذيوذبة س١ذىاي١ٝ،ذطصةذَاظٗرذَتٔذختسٍذايتٛزٕذايٓصتيبذذذذذ

ْذذ (ذٚاملجٛشتتطذاحلصتتابٞذايبتتايغذذ%١84،ذايتتلٟذبًتتغذ ذايعتتاّذ ُتتٌذ كتتراخذاالشتتجبا

ذ(ت5(ذَٔذلؼٌذ 4.2 

 : األسا األخسّ لبياْ امليوج املق ح 

 ايكِٝذايةاى١ُذيإلجياب١ٝذ ٢ذدلجُالذاملعر ١ذت 
 طبٝع١ذَاد٠ذاياب١ٝذاألشر١ٜذٚلٖةافذثة ٜصٗاذيها ١ذاملراطٌذايجع١ًُٝٝت 
 طبٝع١ذثًُٝلاخذٚطايباخذاملراطٌذايجع١ًُٝٝت 
  جُالذاملؽر٣ذٚثٛسٗاث٘ذاملصجكب١ًٝذ ٢ذظٌذدلجُالذاملعر ١تطبٝع١ذا 

 :،ًُخطىات بياْ امليوج املق ح ) للنساحل التعلًن 

 ذ–يةٜةذاألٖةافذايعا١َ،ذايج٢ذثٓبذتلذَٓٗتاذاألٖتةافذايصتًٛن١ٝذ ذاملعر ٝت١ذذذذذذ
 ايٛسةا١ْٝذ(تذ–املٗا ١ٜذذذذذذذ

ذ
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 ؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝذ َرثب١ذثٓازيٝا (ت(تذاجتاٖاخذطايباخذايبهايٛ ٜٛطذسلٛذاشجخةاّذايص2سةٍٚذ قِذ 
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ذ1

ٜصاىةذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

بجهٜٛٔذذاملكًٛت

ىسقاخذبنيذلىفا٤ذ

ذا ُٛى١ت

43 82 6 12 3 6 0 0 0 0 4.8 95 

2 

ثصاىةذطرٜك١ذ

ذايصؽٌذاملكًٛت

بجبادٍذاملعًَٛاخذ

ٚاأل ها ذبنيذلىفا٤ذ

ذا ُٛى١ت

36 69 14 27 2 4 0 0 0 0 4.7 93 

3 

ثصاىةذطرٜك١ذ

يفذذايصؽٌذاملكًٛت

ايجعًِذَٔذبعفٓاذ

ذبعضتاي

35 67 13 25 4 8 0 0 0 0 4.6 92 

4 

ثصِٗذطرٜك١ذ

يفذذايصؽٌذاملكًٛت

َصاىة٠ذبعفٓاذ

ايبعضذبعهٌذ

ذل فٌت

34 65 14 27 4 8 0 0 0 0 4.6 92 

5 

ٜكةّذذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

 رؼا ذذاملكًٛت

ذيًظٛا ت

32 62 17 33 2 4 1 2 0 0 4.5 91 

6 

ثصِٗذطرٜك١ذ

يفذذايصؽٌذاملكًٛت

جعًِذزٜاد٠ذ اى١ًٝذاي

املجُرنسذى٢ًذ

ذلْعط١ذاملجعًِت

28 54 20 38 4 8 0 0 0 0 4.5 89 

7 
ناْحذجترب١ذ

ايصؽٌذاملكًٛتذ

ذتسةٜة٠ذبايٓصب١ذيٞ

26 50 16 31 8 15 2 4 0 0 4.3 85 

8 

اااـر٠ذلؼبظحذ

لنذرذَجع١ذباثبايذ

طرٜك١ذايصؽٌذ

ذاملكًٛتت

26 50 15 29 9 17 1 2 1 2 4.2 85 

9 

ثصاىةذطرٜك١ذ

يفذذٛتايصؽٌذاملكً

ايجرًةذى٢ًذَعه١ًذ

ايصرٚمذايصرد١ٜذ

ذبنيذاملجعًُنيت

26 50 10 19 15 29 1 2 0 0 4.2 83 

10 

ثكًٌذطرٜك١ذ

َٔذذايصؽٌذاملكًٛت

االىجُادذى٢ًذ

لشايٝةذايجعًِذ

املعجُةذى٢ًذلْعط١ذ

ذاملعًِت

22 42 17 33 12 23 1 2 0 0 4.2 83 
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 : األسا األخسّ لبياْ امليوج املق ح 

 ايكِٝذايةاى١ُذيإلجياب١ٝذ ٢ذدلجُالذاملعر ١ذت 

11 
ثصاىةذطرٜك١ذ

ى٢ًذذايصؽٌذاملكًٛت

ذبكا٤ذلدرذايجعًِت

23 44 18 35 7 13 4 8 0 0 4.2 83 

12 

ٜصِٗذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

بجظصنيذذاملكًٛت

ذثعًُٓاذٚثكةَٓات

20 38 22 42 9 17 1 2 0 0 4.2 83 

13 

ٜصاىةذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

ى٢ًذذاملكًٛت

ذاملعا ن١ذٚاالْجباٙت

24 46 15 29 11 21 0 0 2 4 4.1 83 

14 
لىجكةذلٕذايصؽٌذ

ذاملكًٛتذي٘ذ َهاْٝاخ

ذت اى١ًذيفذايجة ٜض

22 42 18 35 10 19 1 2 1 2 4.1 83 

15 

ٜعسزذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

ايجصهريذذاملكًٛت

ذايٓاقةت

15 29 24 46 11 21 2 4 0 0 4.0 80 

16 

لْٟٛذاشجخةاّذ

ايصؽٌذاملكًٛتذ

يجة ٜضذطايباثٞذ

ذتيفذاملصجكبٌ

17 33 18 35 15 29 1 2 1 2 3.9 79 

17 

ثصاىةذطرٜك١ذ

يفذذًٛتايصؽٌذاملك

يكٝلذلٖةا ٓاذ

ذبصٗٛي١ذلن ت

16 31 20 38 12 23 3 6 1 2 3.9 78 

18 
ايصؽٌذاملكًٛتذ

ٜسٜةذَٔذدا عٝاذ

ذيًجعًِت

18 35 18 35 12 23 2 4 2 4 3.9 78 

19 

ٜصاىةذايجعًِذ

ايصؽٌذبطرٜك١ذ

يفذاحلؽٍٛذذاملكًٛت

ى٢ًذل فٌذاملعا فذ

ذٚاملٗا اخت

14 27 23 44 11 21 4 8 0 0 3.9 78 

20 
 غةذيفذاشجخةاّذل

ايصؽٌذاملكًٛتذيفذ

ذتَكر اخذلخر٣

17 33 12 23 17 33 5 10 1 2 3.8 75 

21 

ُل فٌذذطرٜك١ذ

ايصؽٌذاملكًٛتذيفذ

اااـر٠ذى٢ًذ

ايطرٜك١ذ

ذايجكًٝة١ٜت

16 31 17 33 12 23 5 10 2 4 3.8 75 

22 
لؤٜةذاشجخةاّذ

ايصؽٌذاملكًٛتذيفذ

ذتايجعًِٝذالاَعٞ

16 31 13 25 16 31 6 12 1 2 3.7 74 

ذ

ايهٌذ دلٌُذ

ذايصكراخ(

 4.2 84 
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 طبٝع١ذَاد٠ذاياب١ٝذاألشر١ٜذٚلٖةافذثة ٜصٗاذيها ١ذاملراطٌذايجع١ًُٝٝت 
 طبٝع١ذثًُٝلاخذٚطايباخذاملراطٌذايجع١ًُٝٝت 
 املصجكب١ًٝذ ٢ذظٌذدلجُالذاملعر ١تطبٝع١ذا جُالذاملؽر٣ذٚثٛسٗاث٘ذ 

 :،ًُخطىات بياْ امليوج املق ح ) للنساحل التعلًن 

 ذ–يةٜةذاألٖةافذايعا١َ،ذايج٢ذثٓبذتلذَٓٗتاذاألٖتةافذايصتًٛن١ٝذ ذاملعر ٝت١ذذذذذذ
 ايٛسةا١ْٝذ(تذ–املٗا ١ٜذذذذذذذ

 بجهتتتتٜٛٔذىسقتتتتاخذبتتتتنيذلىفتتتتا٤ذذايصؽتتتتٌذاملكًتتتتٛتٜصتتتتاىةذايتتتتجعًِذبطرٜكتتتت١ذ

ذا ُٛى١ت

 بجبتتتادٍذاملعًَٛتتتاخذٚاأل هتتتا ذبتتتنيذلىفتتتا٤ذذذذذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذ١ذثصتتتاىةذطرٜكتتتذ

ذا ُٛى١ت

 ذيفذايجعًِذَٔذبعفٓاذايبعضتذايصؽٌذاملكًٛتثصاىةذطرٜك١ذ

 ذيفذَصاىة٠ذبعفٓاذايبعضذبعهٌذل فٌتذايصؽٌذاملكًٛتثصِٗذطرٜك١ذ

 رؼا ذيًظٛا تذايصؽٌذاملكًٛتٜكةّذذايجعًِذبطرٜك١ذ  

(تذٖٚتتٞذ%89 مخ%80 ١ذَتتٔذ داْٝتتا :ذطؽتتًحذىعتترىبا اخذىًتت٢ذد ستت١ذىايٝتتذذ

ذطصةذثرثٝبٗاذايجٓازيٞذنُاذًٜٞ:

 يفذزٜتتتاد٠ذ اىًٝتتت١ذايتتتجعًِذاملجُرنتتتسذىًتتت٢ذذذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتثصتتتِٗذطرٜكتتت١ذ

ذلْعط١ذاملجعًِت

 ٞذتناْحذجترب١ذايصؽٌذاملكًٛتذسةٜة٠ذبايٓصب١ذي

 ذاااـر٠ذلؼبظحذلنذرذَجع١ذباثبايذطرٜك١ذايصؽٌذاملكًٛتت

 جرًةذى٢ًذَعته١ًذايصترٚمذايصردٜت١ذبتنيذذذذذيفذايذايصؽٌذاملكًٛتثصاىةذطرٜك١ذ

ذاملجعًُنيت

 َٔذاالىجُتادذىًت٢ذلشتايٝةذايتجعًِذاملعجُتةذىًت٢ذذذذذذذذايصؽٌذاملكًٛتثكًٌذطرٜك١ذ

ذلْعط١ذاملعًِت

 ذى٢ًذبكا٤ذلدرذايجعًِتذايصؽٌذاملكًٛتثصاىةذطرٜك١ذ

 ذبجظصنيذثعًُٓاذٚثكةَٓاتذايصؽٌذاملكًٛتٜصِٗذايجعًِذبطرٜك١ذ

 ذى٢ًذاملعا ن١ذٚاالْجباٙتذملكًٛتايصؽٌذاٜصاىةذايجعًِذبطرٜك١ذ

 ذتلىجكةذلٕذايصؽٌذاملكًٛتذي٘ذ َهاْٝاخذ اى١ًذيفذايجة ٜض

 ايجصهريذايٓاقةتذايصؽٌذاملكًٛتٜعسزذايجعًِذبطرٜك١ذ 

(تذ%79 مخ%70 دايذتتا :ذطؽتتًحذشتتبالذىبتتا اخذىًتت٢ذد ستت١ذَجٛشتتط١ذَتتٔذ ذ

ذٖٚٞذطصةذثرثٝبٗاذايجٓازيٞذنُاذًٜٞ:

 ٜ ذتضذطايباثٞذيفذاملصجكبٌلْٟٛذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذيجة

 ذيفذيكٝلذلٖةا ٓاذبصٗٛي١ذلن تذايصؽٌذاملكًٛتثصاىةذطرٜك١ذ

 ذايصؽٌذاملكًٛتذٜسٜةذَٔذدا عٝاذيًجعًِت
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 يفذاحلؽتتٍٛذىًتت٢ذل فتتٌذاملعتتا فذذذذذايصؽتتٌذاملكًتتٛتذٜصتتاىةذايتتجعًِذبطرٜكتت١ذذذ

ذٚاملٗا اخ

 ذتل غةذيفذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذيفذَكر اخذلخر٣

 ذكًٛتذيفذاااـر٠ذى٢ًذايطرٜك١ذايجكًٝة١ٜتُل فٌذذطرٜك١ذايصؽٌذامل

 ٞذتلؤٜةذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝذالاَع

َٔذخسٍذىرضذايٓجا٥صذذاخذايؽ١ًذبص اٍذاية اشت١ذاألٍٚذميهتٔذاالشتجٓجاضذذذذ

بإٔذاشااثٝش١ٝذايصؽٌذاملكًٛتذثعةذطرٜك١ذقٜٛت١ذيًُصتاىة٠ذيفذثطتٜٛرذب٦ٝتاخذذذذذ

ا ذيطبٝعجٗاذاياذثةىِذايجعإٚتذباضـتا ١ذذايجعًِذايجعا١ْٝٚذٚايبٓا١ٝ٥،ذٚذيوذٚ ك

 مخذثعسٜسٖاذيًعةٜتةذَتٔذايصتًٛنٝاخذايجعاْٚٝت١ذبتنيذايطتست،ذَذتٌذايتجعًِذَتٔذذذذذذذذذذ

بعفتتتِٗذايتتتبعض،ذٚثهتتتٜٛٔذىسقتتتاخذبتتتنيذلىفتتتا٤ذا ُٛىتتت١،ذٚشتتتٗٛي١ذثبتتتادٍذذذذذذذذ

املعًَٛاخذٚاأل ها ،ذنُاذلٕذاشااثٝش١ٝذايصؽٌذاملكًٛتذثصِٗذيفذزٜتاد٠ذ اىًٝت١ذذذ

ى٢ًذلْعط١ذاملجعًِ،ذٜٚكًٌذَتٔذاالىجُتادذىًت٢ذلشتايٝةذايتجعًِذذذذذذذايجعًِذاملجُرنس

املعجُةذى٢ًذلْعط١ذاملعًِتذنُاذلٚـظحذْجتا٥صذاية اشت١ذلْت٘ذالثٛستةذ د٠ذ عتٌذذذذذذ

ذشًب١ٝذَٔذقبٌذايطايباخذطٍٛذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝت

لظٗتتترخذْجتتتا٥صذايصتتت اٍذاألٍٚذاجتاٖتتتاخذ جيابٝتتت١ذَتتتٔذقبتتتٌذايطايبتتتاخذسلتتتٛذذذذ

صؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝذٖٚٛذَاذٜجعتاٜ٘ذَتالذْجتا٥صذد اشت١ذنتس ذَتٔذذذذذذذاشجخةاّذاي

Butt,2014) ٚذ)Dove,2012 ذٚذ)Thompson & Mombourquette ,2014ذ)

ذ(تStoneذ(2012,ٚ

 :ٌعسض اليتآج ذات الصلُ بالسؤال الجاى 

لَاذ ساباخذطايباخذايبهايٛ ٜٛطذذاخذايؽت١ًذبصت اٍذاية اشت١ذايذتاْٞ،ذٚايتلٟذذذذذذ

بتتتترزذممٝتتتتساخذايصؽتتتتٌذاملكًتتتتٛتذنُتتتتاذثجؽتتتتٛ ٖاذطايبتتتتاخذذذٜتتتتٓؾذىًتتتت٢:ذدَتتتتاذل

ذايبهايٛ ٜٛط؟دذ ٗٞذنُاذًٜٞ:

 لختتلذايٛقتتحذايهتتايفذيفذاملٓتتسٍذملعتتاٖة٠ذايصٝتتةٜٛذٚ ُٗتت٘ذٚ ىتتاد٠ذاألستتسا٤ذايتتاذذذذذذذ

ذٜؽعةذ ُٗٗاذٚثصرٜالذالس٥ٝاخذايص١ًٗت

 ايجٜٓٛالذيفذلشايٝةذايجة ٜضذٚختصٝيذايعة٤ذىٔذاملعًِت 
 ٍذذذ األْعتط١ذٚاملعتا ن١ذايصاىًت١ذممتاذذذذذذجتعٌذاااـر٠ذلنذرذَجعت١ذَتٔذختس

  صسذايطستذى٢ًذايجعًِذٚىةّذظعٛ ِٖذباملًٌت
 ٜصاىةذى٢ًذايجعًِذايلاثٞذٚاالىجُادذىًت٢ذايتٓصض،ذممتاذٜهصترذطتاسسذاخلشتٌذذذذذذذ

 ٚاخلٛفذَٔذاخلطأذيفذاضساب١ذية٣ذايطًب١ت
 ايجعإٚذبنيذا ُٛى١ذٚ قا١َذىسقاخذسٝة٠ذَالذايطايبتاخذٚثبتادٍذاملعًَٛتاخذذذذ

 ٔت ُٝاذبٝٓٗ
 ثصاىةذى٢ًذى١ًُٝذايجصهريذٚايٓكاػذٚاحلٛا ذمماذٜصتِٗذيفذثذبٝتحذاملعًَٛتاخذذذذ

ذٚبكا٤ذلدرذايجعًِت
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لظتتتا خذاشتتتجشاباخذ(ذطٝتتترذDove,2012ٖٚتتتٛذَاٜجعتتتاب٘ذَتتتالذْجتتتا٥صذد اشتتت١ذ ذ

ِٗذبٓعتاطذَتٔذختسٍذاألْعتط١ذذذذذجلبكذاايطستذلِْٗذٜصفًٕٛذٖلٙذايطرٜك١ذألْٗ

اثصتلذمجٝتالذذذقتةذذٚتذ٠ذيفذايؽتيذاملخجًص١ذبةالذَٔذاالشجُايذبعتهٌذشتًيبذااـترذذذ

يتت٘ذثتتأدريذ جيتتابٞذنتتبريذىًتت٢ذذذٚايطتتستذلٕذايجعتتإٚذبتتنيذايطايتتةذنتتإذَصٝتتةاتذذذ

 ت ُِٗٗذيًُظج٣ٛ

(ذطٝتترذلظٗتترخذايٓجتتا٥صذمنتتٛذٚزٜتتاد٠ذَٗتتا اخذايتتجعًِذذذ2014ٚد اشتت١ذ ايتتلٜٚ ،

ايلاثٞذيتة٣ذايطايبتاخذٚشتاِٖذدراىتا٠ذايصترٚمذايصردٜت١ذٚثعًتِذايطايبتاخذٚ كتا ذذذذذذذذذذ

ذاثٗٔ،ذٚشاِٖذظلبٗٔذٚاشجُجاىٗٔذبايجعًِتضَهاْٝاثٗٔذٚقة 

(ذ كتةذالطعتٛاذبتإٔذايطتستذبعتهٌذذذذذذBergmann and Sams,2014ٚد اشت١ذ ذ

ىاّذلبةٚاذثصاىس ذلنذرذداخٌذايصؽٌذبعةذلٕذقتاَٛاذبكًتةذ ؽتٛفِتذلَتاذايطتستذذذذذذ

املجأخرٜٔذد اشٝا ذىٔذلقراِْٗذيفتعصِٗذلٚذيرٝتابِٗ،ذ كتةذطؽتًٛاذذىًت٢ذثرنٝتسذذذذذذذ

ٌذيفذطتتنيذاشتتجُرذايطتتستذاملجكتتةَنيذبجظكٝتتلذثكتتةَا ذذذ تتردٟذلنذتترذَتتٔذذٟذقبتتذ

ذلنذرت

 :عسض اليتآج ذات الصلُ بالسؤال الجالح 

لَاذ ساباخذطايباخذايبهايٛ ٜٛطذذاخذايؽ١ًذبصت اٍذاية اشت١ذايذايتر،ذٚايتلٟذذذذذ

ٜتتتٓؾذىًتتت٢:ذدَتتتاذلبتتترزذلٚستتت٘ذقؽتتتٛ ذثطبٝتتتلذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذبتتتايجعًِٝذنُتتتاذذذذ

ذًٜٞ:ثجؽٛ ٖاذطايباخذايبهايٛ ٜٛط؟دذ ٗٞذنُاذ

 لْٗتتاذثجطًتتةذيفتتريذَصتتبلذٚقتتةذالثتتجُهٔذايطايبتت١ذَتتٔذَعتتاٖة٠ذايعتترضذذذذذذذ

ذَصبكا ذلٚذبعهٌذسٝةت

 قةذالٜعطٞذاملعًِذَادث٘ذايع١ًُٝذبعهٌذٚافذنايجعًِٝذايجكًٝةٟت 
 قةذثردذبعضذاملعًَٛتاخذيفذايصٝتةٜٛذٜؽتعةذ ُٗٗتاذٚيجتاضذظترلذلنذترذَتٔذذذذذذذذذ

ذقبٌذاملعًِت

 ىةّذايجطرمذيهٌذايجصاؼٌٝذيفذايصٝةٜٛت 
 ذضذٚقحذلطٍٛذَٔذايطرٜك١ذايجكًٝة١ٜتيجا

 ذقةذالثجصاىٌذمجٝالذايطايباخذيفذا ُٛى١ذٜٚهٕٛذٖٓاىذاىجُادذىايرريت

 قةذالٜجٓاشةذَالذمجٝالذاملٛادذلٚذاية ٚطذخؽٛؼا ذاملٛادذايع١ًُٝت 

(ذطٝترذٜتر٣ذذذBergmann and Sams,2014ٖٚٛذَاٜجعاب٘ذَالذْجا٥صذد اش١ذ 

١ٝذقةذالثتٓش ذَعٗتِذايصؽتٍٛذاملكًٛبت١،ذذذذذايباطذإذلٕذايطستذيفذاملرط١ًذاالبجةا٥

ٚلٕذثكجؽتتتتتتترذىًتتتتتتت٢ذد ٚطذَعٝٓتتتتتتت١ذىٓتتتتتتتةذايرغبتتتتتتت١ذبجطبٝكٗتتتتتتتاتذٚد اشتتتتتتت١ذذذذ

 Juhary,2015ٔذذٜهْٛتٛاذذ ذايطتستذذلٕذ مخذ(ذطٝرذلظا خذايٓجتا٥صذ ٔذذَجأنتةٜ ذَت

ذتايجعًِذيفذميهٓٗاذَصاىةثِٗذاملكًٛب١ذنٝيذايصؽٍٛ

 :عسض اليتآج ذات الصلُ بالسؤال السابع 

خذايبهايٛ ٜٛطذذاخذايؽت١ًذبصت اٍذاية اشت١ذايرابتال،ذٚايتلٟذذذذذذلَاذ ساباخذطايبا

ٜتتٓؾذىًتت٢:ذدَتتاملطًٛتذىًُتت٘ذيًجرًتتتةذىًتت٢ذلٚستت٘ذايكؽتتٛ ذاملجعًكتت١ذبجطبٝتتتلذذذذذذذذذ

ذاشااثٝش١ٝذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝ؟دذ ٗٞذنُاذًٜٞ:



 م2016..  يوليو                         الثالث       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

  

 

   
273 

 ظرلذبعضذايٓكاطذاياذٜؽعةذى٢ًذايطستذ ُٗٗات 
 ذاخجٝا ذاية طذاملٓاشةذيًجطبٝلذايصؽٌذاملكًٛتت

 ذاىذمجٝالذايطايباخذيفذا ُٛى١ت ظر

 ذلٕذثهٕٛذٖٓاىذلْعط١ذ رد١ٜذٚلخر٣ذمجاى١ٝت

 ذَراسع١ذلبرزذايٓكاطذامل١ُٗذيفذْٗا١ٜذاية طذَالذايطايباخت

 :عسض اليتآج ذات الصلُ بالسؤال اخلاما 

لَتتتاذ سابتتتاخذطايبتتتاخذايبهتتتايٛ ٜٛطذذاخذايؽتتت١ًذبصتتت اٍذاية اشتتت١ذاخلتتتاَض،ذذ

عًتتِذٚاملتتجعًِذيفذب٦ٝتت١ذايتتجعًِذاملعجُتتة٠ذذٚايتتلٟذٜتتٓؾذىًتت٢:دذَتتاذلدٚا ذنتتٌذَتتٔذاملذ

ذى٢ًذايصؽٌذاملكًٛتذنُاذثجؽٛ ٖاذطايباخذايبهايٛ ٜٛط؟ذدذ ٗٞذنُاذًٜٞ:

ل/ذلدٚا ذاملعًِذيفذب١٦ٝذايتجعًِذاملعجُتة٠ذىًت٢ذايصؽتٌذاملكًتٛتذنُتاذثجؽتٛ ٖاذذذذذذذذ

ذطايباخذايبهايٛ ٜٛط

 ٜٓبرتتٞذلٕذًٜعتتةذاملعًتتِذدٚ ٙذيفذب٦ٝتت١ذايجعًتتِٝذنُؽتتُِذَٚعتترفذَٚٛستت٘ذذذذذذذذ

 ١ًٝذايجع١ًُٝٝتيًعُ
 اشجذا ٠ذايطستذٚثعشٝعِٗذٚثبادٍذاملعًَٛاخذَعٗتِذٚثؽتظٝ ذاشتجشاباثِٗذذذذ

 ٚثعسٜسذايؽظٝ ذَٓٗات
 اخجٝا ذٚجتٗٝسذاألْعط١ذٚايجطبٝكاخذاملٓاشب١ذيًة طت 
 ذَصاىة٠ذايطستذٚثٛسِٝٗٗذيفذاألَٛ ذاياذثؽعةذىًِٝٗت

نُاذثجؽتٛ ٖاذذذت/ذلدٚا ذاملجعًِذيفذب١٦ٝذايجعًِذاملعجُة٠ذى٢ًذايصؽٌذاملكًٛت

ذطايباخذايبهايٛ ٜٛط

 َعاٖة٠ذ ٝةٜٛذاااـر٠ذَصبكا ذيفذاملٓسٍذقبٌذايٛقحذايصعًٞذيًُظاـر٠ذذ 
 ثعإٚذٚثبادٍذيًُعًَٛاخذبنيذايطست،ذٚاشجصاد٠ذبعفِٗذَٔذخ اخذايتبعضذذ

 ايخرت
 ذدٚ ذ اىٌذَجصاىٌذٜبظرذىٔذاملع١ًَٛذٜٚٓاقعٗاذٜٚصجصٝةذَٔذل ا٤ذغريٙت

  ُبالسؤال السادس:عسض اليتآج ذات الصل 

لَتتتاذ سابتتتاخذطايبتتتاخذايبهتتتايٛ ٜٛطذذاخذايؽتتت١ًذبصتتت اٍذاية اشتتت١ذايصتتتادط،ذذذ

ٚايتتلٟذٜتتٓؾذىًتت٢:ذدَتتاضسرا٤اخذٚاألشتتايٝةذايصاىًتت١ذيفذب٦ٝتت١ذايتتجعًِذاملعجُتتة٠ذذذذ

ذى٢ًذايصؽٌذاملكًٛتذنُاذثجؽٛ ٖاذطايباخذايبهايٛ ٜٛط؟دذ ٗٞذنُاذًٜٞ:

 لٕذٜهٕٛذايصٝةٜٛذَعٛمذٚممجالذٚسلاتتذ 
  ُٛىاخذٚيةٜةذىةدذايطايباخذيفذنٌذدلُٛى١تثكصِٝذا 
 ذاألْعط١ذالُاى١ٝذاملجٓٛى١ت

 ذاملصابكاخذٚختؽٝؾذٚقحذيإلساب١ذت

 ٚـالذسٛا٥سذضدا ٠ذاحلُاطذبنيذايطايباخت 

 :ُتىصًات الدزاس 

 اىجُتتتتادذاشتتتتااثٝش١ٝذايصؽتتتتٌذاملكًتتتتٛتذيفذثتتتتة ٜضذطًبتتتت١ذايجعًتتتتِٝذايعتتتتايٞذذ

 ٚايجٜٓٛالذبٝٓٗاذٚبنيذايطرمذاألخر٣ت
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 َصذثة ٜبٝتتت١ذيًكتتتا٥ُنيذىًتتت٢ذايعًُٝتتت١ذايجعًُٝٝتتت١ذَتتتٔذَتتتةٜرٜٔ،ذذ ىتتتةادذبتتترا

َٚعتتتتر ني،ذَٚعًُتتتتنيذٚلىفتتتتا٤ذ٦ٖٝتتتت١ذايجتتتتة ٜضذيفذاشتتتتااثٝش١ٝذايصؽتتتتٌذذ

ذاملكًٛت،ذٚنٝص١ٝذاشجخةاَٗات

 قاَتت١ذٚ ػذىُتتٌذٚدٚ اخذثة ٜبٝتت١ذَجخؽؽتت١ذيًُعًُتتنيذداختتٌذاملة شتت١ذذذذذذ 

ٚلىفتتتا٤ذ٦ٖٝتتت١ذايجتتتة ٜضذيفذالاَعتتت١ذطتتتٍٛذاشتتتجخةاّذايصؽتتتٌذاملكًتتتٛتذيفذذذذ

 ة ٜضذاملكر اختث
 ؼتتةا ذلدبٝتتاخذخاؼتت١ذبٗتتلاذا تتاٍذجيتترٟذثعُُٝٗتتاذىًتت٢ذاملعًُتتنيذٚلىفتتا٤ذذذذذ 

 ١٦ٖٝذايجة ٜض،ذى٢ًذلٕذٜجِذيةٜذٗاذباشجُرا تذ
 االشتتجصاد٠ذَتتٔذايجكٓٝتتاخذاحلةٜذتت١ذٚاألسٗتتس٠ذايلنٝتت١ذايتتاذبأٜتتةٟذايطتتستذذذذ

ذٚثصخريٖاذخلة١َذايع١ًُٝذايجع١ًُٝٝت

 :ُمق حات الدزاس 

ذاية اش١ذاحلاي١ٝذ  ٕذايباطذ١ذثكال:ذيفذـ٤ٛذَاثٛؼًحذ يٝ٘

 ستترا٤ذد اشتتاخذممادًتت١ذيكٝتتاطذاجتٗتتاخذٚثؽتتٛ اخذايطًبتت١ذيفذايجعًتتِٝذايعتتاّذذ 

ذطٍٛذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذَٚكا ١ْذْجا٥شٗاذبٓجا٥صذاية اش١ذاحلاي١ٝت

 سرا٤ذد اش١ذطٍٛذلِٖذَعٛقاخذاشجخةاّذايصؽٌذاملكًٛتذيفذايجعًِٝت  
 ذٗلٙذاية اش١ذى٢ًذطايباخذايجعًِٝذايعاّتايكٝاّذب سرا٤ذد اشاخذظب١ٗٝذب

 :ًُاملساجع العسب 

ذ(تذبٓا٤ذاالشجصجا٤اخذٚقٝاطذاالجتاٖاختذسة٠،ذدا ذايصٕٓٛذيًطباى١ت1992احلا دٞ،ذزاٜةتذ  -

ذدخٌٝت  - ذىبةايصجا  ذبجا ٜ ذ2009احلربٞ، ذ يٝ٘ ذايرسٛي ذمت ذايعكًٞت ذايجؽٛ  ذَا١ٖٝ (ت

ذى٢ًذايرابط:ذ2016َا ط1

http://www.turaifedu.gov.sa/vb/showthread.php?p=6496 

ذذلُةت  - ذايةٜٔ ذـٝا٤ ذَٚطاٚي، ذسعصر ذطصٔ ذايجة ٜضذايصعاٍتذ2015اخلًٝص١، ذاشااثٝشٝاخ (ت

ذايرٜاض،ذَهجب١ذاملجٓيبت

ذ(ت233عةدذ (تذايؽيذاملكًٛت،ذدل١ًذاملعر ١،ذاي2014ايلٜٚ ،ذْٛ ٠ذؼاحلذ  -

ذ  - ذزلٝةت ذ2014زٚطٞ، ذٖٛ ذَا ذ(ت ذاملكًٛت ذاملعهٛط ايجعًِ ذبجا ٜ  ذ يٝ٘ ذايرسٛي ذمت  10(؟ت

 ى٢ًذايرابط:ذ2016َا ط

http://www.new-educ.com/la-classe-inversee 

ذصذٚايجعًِذاملعهٛطتذىُإ،ذدا ذاملصري٠ت(تذايجعًِذاملة2015َايعرَإ،ذىاطيذلبٛذمحٝةتذ  -

 20 (تذلدٚاخذثؽُِٝذايصٝةٜٛذايجعًُٝٞتذمتذايرسٛيذ يٝ٘ذبجا ٜ ذ2015ايؽيب،ذلدٜةذىبةاهللذتذ  -

 ى٢ًذايرابط:ذ2016لبرٌٜذ

http://www.dropbox.com/sh/hp8ngd7mgauavba/AABU16V8UxsGRs

Adrjlgfia 
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ذ  - ذىبةايرمحٔت ذ1997ايطرٜرٟ، ذٚايابٟٛ ذايٓصصٞ ذايكٝاط ذٚثطبٝكاث٘-(ت ذٚلشص٘ -ْعرٜاث٘

ذتايرٜاض،ذَهجب١ذايرظةت

ذ  - ذابجٗاٍت ذ2015ايعكٌّٝ، ى٢ًذذ2016َا ط4تذمتذايرسٛيذ يٝ٘ذبجا ٜ ذىًُتٛاذطسبهِذباملكًٛت(ت

ذايرابط:

http://www.learning-otb.com/ 

index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-

learning&Itemid=203 

ٛتتذ(تذايؽيذاملك2014ً ذBergmann, Jonathan and Sams, Aron ايكاـٞ،ذزنرٜاذ: -

ذايرٜاض،ذَهجةذاياب١ٝذايعربٞذيةٍٚذاخلًٝصت

املكًٛب١ذيفذايجعًِٝتذاملة١ٜٓذاملٓٛ ٠،ذَهجب١ذدا ذذصؽٍٛ(تذ اى١ًٝذاي2015ايهظًٝٞ،ذابجصاّذشعٛدتذ  -

ذايسَإت

ذ  - ذابجصاّت ذاي2014ايهظًٝٞ، ذايجعًِ( ذٚظخؽ١ٓ ذاملعهٛش١ ذصؽٍٛ ذبجا ٜ  ذ يٝ٘ ذايرسٛي ذمت  10ت

ذى٢ًذايرابط:ذ2016َا ط

http://www.alukah.net/social/0/76842/#ixzz421QV3r3c 
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