
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / زلال٤ ذلُد عبد ايفتاح ذلُد ضالّ د

داَع١  أضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ املطاعد يف ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب يف عٓٝص٠

ن١ًٝ  َدزع بكطِ االقتصاد املٓصيٞ ٚايرتب١ٝ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜب ايكصِٝ

 َصس داَع١ املٓٛف١ٝ  االقتصاد املٓصيٞ
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فاعلًة إسرتاتًجًة الصف املكلىب يف تننًة التخصًل والتفكري 
 البصزٍ يف مكزر الرتبًة األسزية لدى طالبات املزحلة املتىسطة

 / زلال٤ ذلُد عبد ايفتاح ذلُد ضالّ د

داَع١  ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب يف عٓٝص٠ أضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ املطاعد يف

ن١ًٝ  َدزع بكطِ االقتصاد املٓصيٞ ٚايرتب١ٝ ،املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜب ايكصِٝ

 َصس داَع١ املٓٛف١ٝ  االقتصاد املٓصيٞ

 

  املشتخلص: 
ٜٗدف ايبشح احلايٞ إىل ايهغف عٔ فاع١ًٝ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ 
ٚايتفهري ايبصزٟ يف َكزر ايرتب١ٝ األصز١ٜ يد٣ طايبات املزس١ً املتٛصطة١  ٚاصطتددَا ايباسجط١    

( طايب١ َٔ طالب 46عب٘ ايتذزٜيب، ٚمت اختٝار ع١ٓٝ قصد١ٜ تهْٛا َٔ )املٓٗر ايٛصفٞ ٚاملٓٗر 
املزس١ً املتٛصة١، ٚاْكضُا إىل دلُطٛعت  ثجطٌ إسطداُٖا اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ ٚعطدد افزادٖطا        

( طايب١، ٚمت ايتدرٜط هلٔ باصتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب، ٚثجطٌ األخطز٣ اعُٛعط١       23)
( طايب١، ٚمت ايتدرٜط هلٔ باصتدداّ ايةزٜك١ ايتكًٝد١ٜ، ٚمت إعداد 23ايطابة١، ٚعدد افزادٖا )

األدٚات اآلتٝطططط١ت اختبططططار مصططططًٝٞ يف َكططططزر ايرتبٝطططط١ األصططططز١ٜ يًصططططف األٍٚ املتٛصطططط  )ٚسططططدات   
رلتار٠(، ٚاختبطار ايطتفهري ايبصطزٟ يف ايرتبٝط١ األصطز١ٜه ٚانٗطزت ْتطا٥ر ايبشطح ٚدطٛد فطزٚم  ات           

( بطط  َتٛصطط   دردططات طايبططات اعُٛعطط١ ايطططابة١      0. .يطط١ )داليطط١ إسصططا١ٝ٥ عٓططد َضططت٣ٛ دال   
ٚاعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل ايباطططدٟ يالختبطططار ايتشصطططًٝٞ ايدراصطططٞ يف َكطططزر ايرتبٝططط١         
األصططز١ٜ يًصططف األٍٚ املتٛصطط  يصططا  طايبططات اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١  ٚٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١         

ات طايبطات اعُٛعط١ ايططابة١ ٚاعُٛعط١     ( ب  َتٛصط  دردط  0. .إسصا١ٝ٥ عٓد َضت٣ٛ دالي١ )
ايتذزٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل ايباطططدٟ الختبطططار ايطططتفهري ايبصطططزٟ يف ايرتبٝططط١ األصطططز١ٜ يًصطططف األٍٚ        

 املتٛص  يصا  طايبات اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 
َٗططارات ايططتفهري  -ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ   -ايهًُططات املفتاسٝطط١ت إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب   

 ز١ٜ ايرتب١ٝ األص -ايبصزٟ
Effectiveness of the Strategy of Flipped Classroom in the 

Development of Achievement and Visual Thinking Skills in the 

Curriculum of Family Education in Medium School Students. 

 
Dr. Naglaa Mohamed Abdelfattah Mohamed Sallam 

Abstract: 
The current research is concerned with examining the effectiveness of 

teaching using the flipped classroom strategy in the development of 
achievement and visual thinking skills in the family education syllabus in a 
sample of medium school students in the city of Unaizah, in comparison with 
the results of the experimental and control groups in the achievement test and 
the test of visual thinking skills in the pre and post applications. The 
researcher used the descriptive approach in determining the skills of visual 
thinking and the quasi-experimental method to discover the effectiveness of 
teaching using the flipped classroom strategy in the development of 
achievement and visual thinking skills in the family education course. The 
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sample consisted of (64) students divided into two experimental groups, One 
of them represents the experimental group and its members are (32) students, 
they were taught using the flipped classroom strategy, and the other 
represents the control group and its members number (32) students, they were 
taught using the traditional method. The following tools were prepared: 
Achievement test in the family education course for the first medium grade 
(selected units) and a test of visual thinking skills in family education. The 
results of the research showed that there were statistically significant 
differences at the level of significance (0.01) between the mean scores of the 
control group and the experimental group in the post application of the 
academic achievement test in the family education course for the first medium 
grade in favor of the experimental group students. And there were statistically 
significant differences at a significance level (0.01) between the mean scores 
of the control group and the experimental group in the post application of the 
test of visual thinking skills in family education for the first medium grade in 
favor of the experimental group students. 
Keywords: the strategy of flipped classroom - Academic Achievement - 
Visual Thinking Skills - Family Education 

 :مكدمة 
ا ثٛر٠ نبري٠ يف عامل تك١ٝٓ املاًَٛات يف ايضٓٛات األخري٠ه ٚ يو ْتٝذط١  سدث

اْتغططططار ٚصططططا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝططططا ايتاًُٝٝطططط١ه نططططاألدٗش٠ ايًٛسٝطططط١ ٚادٗططططش٠ ا ُططططٍٛ  
ٚاهلٛاتف ايذن١ٝ ٚغريٖاه ٖٚطذا اصطِٗ يف تاشٜطش ايتهٓٛيٛدٝطا ايزقُٝط١ يف ايتاًطِٝه       

ضا إلسالهلا ذلٌ املاًِ، فكطد  َٚٔ ثِ مت اصتدداّ ايتك١ٝٓ نٛص١ًٝ تا١ًُٝٝ، ٚيٝ
ثهٔ ايةالب َٔ آيٝات ٖذا اياصز َٔ خطالٍ قططا٤ ايهطجري َطٔ ايٛقطا عًط٢ عطبه١        

ٖٚططططذا داططططٌ اَططططز دَططططر ايتهٓٛيٛدٝططططا يف اياًُٝطططط١  اإلْرتْططططا عًطططط٢ َططططدار ايٝططططّٛه
ٜ طططاه ٖٚطططذا اد٣  بةبٝاططط١ احلطططاٍ   ٜ طططا، ٚيطططٝط اختٝار إىل تغطططٝري يف  -ايتاًُٝٝططط١ إدبار

اٞ إلعططاد٠ تصططُِٝ ا تطط٣ٛ ايدراصططٞ، ٚتكدلطط٘ َططٔ خططالٍ        اصططًٛب ايططتفهري، ٚايضطط  
منا ز تدرٜض١ٝ غري تكًٝد١ٜ يف نٌ ب٦ٝط١ َزْط١ َٚفتٛسط١ خاصط١ بهطٌ َطتاًِ، ٖٚطذا        
داٌ املتاًِ ذلٛر ا يًا١ًُٝ ايتا١ًُٝٝه َٚٔ ٖٓا ناْطا احلادط١ إىل إصطرتاتٝذٝات    

 ْٚٞ ددٜد٠، جتُع ب  ممٝشات نٌ َٔ ايتاًِٝ ايتكًٝدٟ ٚايتاًِٝ اإليهرت

نططإ َططٔ اياٛاَططٌ ايططيف اصططُٗا يف تططبت اإلصططرتاتٝذٝات ايتدرٜضطط١ٝ احلدٜجطط١       
ايططيف جتُططع بطط  ايتاًططِٝ ايتكًٝططدٟ ٚايتاًططِٝ اإليهرتْٚططٞه اْتغططار َفٗططّٛ املٛاطٓطط١      
ايزقُٝطط١، ٚقطططا٤ ايةططالب ايهططجري َططٔ ايٛقططا عًطط٢ اإلْرتْططاه َٚططٔ ثططِ صلطط  إعططاد٠        

تطدرٜط، ْظطز ا يظٗطٛر طزا٥طل ددٜطد٠      ايٓظز يف ٚقد ايةزا٥ل ايتكًٝد١ٜ يف ع١ًُٝ اي
 ختاط  املتاًِ بفزد١ٜ ٚبضزع١ ٚعُل ضلكل رلزدات تا١ًُٝٝ افطٌ  

ه فإصططرتاتٝذ١ٝ  Flipped Classroomَٚططٔ ٖٓططا بططدا بططشٚل فهططز٠ ايصططف املكًططٛب  
ايصططف املكًططٛب تكططّٛ عًطط٢ قًطط  إدططزا٤ات عًُٝطط١ ايتططدرٜط، فبططدي  ا  َططٔ إ ٜتًكطط٢          
ايةطططالب ذلتططط٣ٛ ايطططدرظ يف ايصطططف ، ثطططِ ٜكَٛطططٕٛ بططط دا٤ ايٛادبطططات املٓشيٝططط١ خطططارز   
ايصططططف ايدراصططططٞ يف ايتاًططططِٝ ايتكًٝططططدٟ، تضطططططتددّ إصططططرتاتٝذ١ٝ ايصططططف املكًططططٛب  
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بةزٜكطططط١، تضططططُل يًُاًططططِ بتكطططدِٜ  ْرتْطططا ايتكٓٝطططات احلدٜجطططط١ املتٓٛعططط١ ٚعططططبه١ اإل 
ايطدرٚظ يةالب٘ َٔ خالٍ َصادر ايتاًِ اإليهرتْٚطٞ ايصططٛت١ٝ اٚ املز٥ٝط١ اٚ املهتٛبط١     
اٚ ا اضزات املضذ١ً اجلاٖش٠ اييف مت إعدادٖا ٚتصُُٝٗا َٔ املاًِ، ٖٚذٙ املصادر 

يتٛاصططٌ مجٝاٗططا ٜغططارنٗا املاًططِ َططع طالبطط٘ عًطط٢ اسططد َٛاقططع ايٜٛطط ، اٚ عططبهات ا   
االدتُاعٞ، اٚ َٓصطات ايطتاًِ اإليهرتْٚطٞ، ٜٚطتِ إتاستٗطا يًةطالب، َٚتطاباتِٗ عطٔ         
طزٜطططل قٝطططاَِٗ بكطططزا٤ات إثزا٥ٝططط١ سٛهلطططا فططططٞ اٟ ٚقطططا، ٚيف اٟ َهططططإ خطططارز ايطططدٚاّ  

فططٞ سطط    املدرصٞ باصطتدداّ ادٗشتِٗ ايتهٓٛيٛد١ٝ احلدٜج١ قبططٌ سطططٛر ايططدرظ،
يصطططف ايدراصططٞ يف األْغطططة١ ايتاًُٝٝطط١ ٚاملٓاقغططططات   ٜهططٕٛ اصططتجُار ايٛقطططا داخططٌ ا   

ٚاألص١ً٦ ٚايتطدرٜبات ٚسٌ ايتُطارٜٔ ٚايٛادبطاته َٚطٔ ثطِ تكطّٛ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف        
املكًططٛب عًطط٢ ايططدَر بطط  ايططتاًِ ايططذاتٞ )خططارز ايصططف( ٚايططتاًِ ايتاططاْٚٞ )داخططٌ       

          ايصف(ه فايصف املكًٛب دلُٛع١ إصرتاتٝذٝات داخٌ إصرتاتٝذ١ٝ ٚاسد٠      

ٖٚذا ٜكٛدْا إلعاد٠ ٖٝه١ً ادٚار نٌ َٔ املاًطِ ٚايةايط ، ٖٚطٛ نطذيو ال ٜاطت      
فايصف املكًطٛب صلُطع بط  ْكطاق ايكط٠ٛ يًطتاًِ          االصتغٓا٤ عٔ ايتاًِٝ ايتكًٝدٟ،

املباعططز داخططٌ ايصططف ٚايططتاًِ غططري املباعططز خططارز ايصططف، فٗططٞ إصططرتاتٝذ١ٝ مكططل      
ٚب٦ٝطط١ الصططف١ٝ، ب٦ٝطط١ َباعططز٠ ٚب٦ٝطط١ غططري       اجلُططع بطط  ب٦ٝططت  يًططتاًِ ب٦ٝطط١ صططف١ٝ     

ٜ ا  ُ ا فااي ا َٚؤثز ا ٚثز                                 َباعز٠، فايتاًِ يف نٌ ٖذٙ االصرتاتٝذ١ٝ، ٜهٕٛ تاً

ٚقد ُادزٜا ايهجري َٔ ايبشٛخ اييف تؤنطد فاعًٝط١ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب      
شصططٌٝ ايدراصططٞ يف دلطططاالت   يف مضطط  عًُٝطط١ ايططتاًِ عٓططد ايةطططالب، ٚتُٓٝطط١ ايت     

َتادد٠ ناياًّٛ ٚاحلاص  ٚايزٜاضٝات، ٚايفك٘، ٚايًغ١ ايازب١ٝ، ٚرٜطا  األطفطاٍ،   
ٚتُٓٝطط١ املضططتٜٛات املازفٝطط١ اياًٝططا يف تصططٓٝف بًططّٛ، ٚإصلابٝطط١ املططتاًِ، ٚاجلُططع بطط     

 ،((ALRowais,2014 َشاٜططا ايططتاًِ ايفططزدٟ ٚاجلُططاعٞ  نُططا يف دراصطط١ ايططزٜٚط     
 ٟ (، دراصططط١ )ابطططٛ ايطططزٚظ  3.04(، دراصططط١ )ابطططامنٞ، 3.02ٚاملاُطططٛرٟ،  دراصططط١ )اياٝضطططاٚ

   (، دراصط١ يطٞ ٖٚطٛاْر    3.04(،  دراصط١ )عبطدايظاٖز،  3.04(، دراص١ )ايبطدٚ، 3.04ٚعُار٠،
 (Lai&Hwang,2016،دراصطططططط١ 3.02(،  دراصطططططط١ )عشٜططططططش،3.02(، دراصطططططط١ )بغططططططارات ،)

(، 3.02)ايبذٝططدٟ، (، دراصطط3.02١(، دراصطط١ )اَبٛصططاٝدٟ ٚاحلٛصطط١ٝٓ، 3.02)ابٛفاٜططد،
(، دراصطططط١ صططططٛدارَٝها ٚصططططاْتٝاسا  3.02(، دراصطططط١ )ايزٚادفطططط3.02،١دراصطططط١ )ايزٚصططططا٤،

      .(Sudarmika,Santyasa & Divayana, 2020         ٚدٜفاٜاْا

ٜٚالسط  إ ايدراصطات ايضطابك١ رنطشت عًط٢ اثطز إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًططٛب يف         
ٚيهططٔ ال ٜٛدططد دراصطط١ تٓاٚيططا اثططز   تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ يف دلططاالت َتاططدد٠،   

اإلصرتاتٝذ١ٝ يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ايدراصٞ يف دلطاٍ ايرتبٝط١ األصطز١ٜ، ٖٚطذا عطذع      
 ع٢ً املشٜد َٔ ايبشح يف ٖذا اجلاْ  يف ايبشح احلايٞ 

ٜٚاططد ايططتفهري اسططد األٖططداف ايز٥ٝضطط١ ياًُٝطط١ ايتاًططِٝ ٚايططتاًِ، ٜٚططذنز صططا   
ُُٜهِّٔ ايتًُٝذ ( إ ايتفهري ايبصزٟ اسد 42، ص 3.04) اعهاٍ ايتفهري اياًٝا، سٝح 

 َٔ ايزؤ١ٜ ايغا١ًَ، ٚايٓظز مبٓظٛر بصزٟ، ٜهضب٘ َٗارات َتادد٠  
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ٚتتطُٔ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب ا ت٣ٛ اإليهرتْٚٞ، ٚتاد انجز املاًَٛطات  
اييف ٜتطُٓٗا ا ت٣ٛ، ٚضلطتف  اياكطٌ بٗطاه ٖطٞ ايطيف تاتُطد عًط٢ ساصط١ ايبصطزه          

َ ا ٚاُٖٝط١ َطٔ          ٖٚذا ٜاةٝٓا  ايطديٌٝ عًط٢ إ ايطتفهري ايبصطزٟ ٖطٛ األنجطز اصطتددا
ب  امنطاق ايطتفهري، فاألعطهاٍ ٚايزصطَٛات ٚايصطٛر ٚاخلطزا٥  ٚاياطزٚ  يف ايهتط          
ايدراصططط١ٝ َطططٔ عٛاَطططٌ دطططذب االٖتُطططاّ ٚإثطططار٠ اخلٝطططاٍ، باإلضطططاف١ إىل ْكطططٌ األفهطططار   

 اارف ٚفُٗٗا ٚاملااْٞ يًةالب، سٝح إْٗا تًا  دٚر ا ر٥ٝض ا يف إثزا٤ امل

( .2-32، ص 3.00ٜٚغري نٌ َٔ عُار ٚايكباْٞ إىل ا١ُٖٝ ايتفهري ايبصزٟ )
يف ت١ُٝٓ َٗارات ايًغ١ ايبصز١ٜ، ٚايكدر٠ ع٢ً سٌ املغهالت، ٚايكطدر٠ عًط٢ االبتهطار،    
ٚايضططزع١ يف ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ، فٗططٛ اجتططاٙ إصلططابٞ سلططٛ ايدراصطط١، ٜزاعططٞ ايتصططٛر   

  ٚ ٜضطزع  َطٔ عًُٝط١ اصطتدعا٤ املاًَٛطات َطٔ ايطذانز٠ عطٔ         ايبصزٟ ٚايكطدر٠ املهاْٝط١، 
 طزٜل تًو ايزصاي١ ايتا١ًُٝٝ ايبصز١ٜ 

ٚايزصاي١ ايتاًُٝٝط١ ايبصطز١ٜ تطدعِ عًُٝط١ ايطتاًِه ألْٗطا تصطٌ َطٔ خطالٍ ب٦ٝط١           
تك١ٝٓ، ٖٚذا ٜضاعد يف ايتاًِ عٔ  باد اٚ ايتاًِ اإليهرتْٚٞ، بُٝٓطا ٜاتُطد ايتاًطِٝ    

 ١ًُٝٝ ايًفظ١ٝ ٚايزَش١ٜ ايتكًٝدٟ ع٢ً ايزصاي١ ايتا

َٚططٔ ثططِه فططإٕ املططتاًِ ايبصططزٟ ضلصططٌ عًطط٢ َاًَٛططات انجططز َططٔ خططالٍ ايصططٛر    
ٚايزصططّٛ ٚاألعططهاٍ ٚاملدةةططات ٚاخلططزا٥  ٚاأليططٛإ ٚايزَططٛس ٚاياططزٚ  ٚايفٝططدٜٛ،     
ٚ يو َكار١ْ باملاًَٛات ايًفظ١ٝ، فاصتدداّ ايتك١ٝٓ َٔ خالٍ ايتاًِ اإليهرتْٚٞ 

ايتاًُٝطط١ ٚاالتصططاٍ ايبصططزٟ بطط  املاًططِ ٚايةايطط ، ٚبطط    يف ايتاًططِٝ ٜجططزٟ اياًُٝطط١
ايةاي  ٚغطريٙ َطٔ ايةطالب اآلخطزٜٔ، فاصطتدداّ ايٛصطا٥ٌ املز٥ٝط١ يف ٖطذا ايٓطٛ  َطٔ           
ايب٦ٝات ايتا١ًُٝٝ ٜضِٗ  يف دعِ َضتٜٛات ايتفهري اياًٝطا ٚإثزا٥ٗطا، ٚتبطادٍ األفهطار     

 ٚاملاًَٛات ايًفظ١ٝ ٚاياليفظ١ٝ 

ُٜا ططد  ٖٚططذا ٜٛضططل عالقطط١ إصططرتات  ٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب بططايتفهري ايبصططزٟ، سٝططح 
   ٚ ٝ ا باصتدداّ ايتكٓٝطات ايضطُا١ٝ ٚايبصطز١ٜ  ٜ ا إيهرتْٚ اياطزٚ   املاًِ ذلت٣ٛ بصز

يٝةًَّططع عًٝٗططا ايةايطط  قبططٌ ايططدرظ، ثططِ ٜطط تٞ ايةايطط  يًصططف، ٚيدٜطط٘         ، ايتفاعًٝطط١
اصططتاداد يتةبٝططل ا تطط٣ٛ ايضططابل باططد االطططال  عًٝطط٘، َططٔ خططالٍ اْغططة١ ايططتاًِ        

 ايٓغ  املدتًف١ ايفزد١ٜ ٚاجلُاع١ٝ 

ٖٚذا ٜؤنطد ايزغبط١ يف ايتشطٍٛ َطٔ ايصطٛر٠ ايتاًُٝٝط١ ايًفظٝط١ املضطٝةز٠ عًط٢          
٠ ايتا١ًُٝٝ ايبصز١ٜ اييف ختاط  قاعطد٠ عزٜطط١ َطٔ    ايتاًِٝ ايتكًٝدٟ إىل ايصٛر

 املتاًُ ، ٚتضِٗ يف َٛاد١ٗ ايفزٚم ايفزد١ٜ  

ٚقططد اعططارت ايهططجري َططٔ ايدراصططات إىل إَهاْٝطط١ تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري ايبصططزٟ     
(، 3.00(، )ططططافػ، .3.0(، )ايغطططٛبهٞ، 4..3يطططد٣ املطططتاًُ  َجطططٌ دراصططط١ت )َٗطططدٟ،      

ٗططططزت ضططططاف يف انتضطططاب َٗططططارات ايططططتفهري  (، ٚباططططد ايدراصطططات ان 3.04)صطططا ، 
 ( 3.02ايبصزٟ َجٌت )صامل ٚعبٛد، 

https://www.new-educ.com/outils-gratuits-pour-les-presentations-necessaires-aux-enseignants
https://www.new-educ.com/outils-gratuits-pour-les-presentations-necessaires-aux-enseignants
https://www.new-educ.com/outils-gratuits-pour-les-presentations-necessaires-aux-enseignants
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نُطططا تٓاٚيطططا  ايهطططجري َطططٔ ايدراصطططات ايتططط ثري اإلصلطططابٞ إلصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف      
املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري ب ْٛاعٗططا، ٚنغططفا عططٔ ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١      

 ايتةبٝطططل إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات اعُطططٛعت  ايططططابة١ ٚايتذزٜبٝططط١ يف    
ايباططططدٟ الختبططططار َٗططططارات ايططططتفهري يصططططا  اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١ ايططططيف طبكططططا      

(، ٚ)ايرتنطططططططٞ 3.02إصطططططططرتاتٝذ١ٝ ايصطططططططف املكًطططططططٛبه َجطططططططٌ دراصططططططط١ت )ايزبٝاطططططططإ، 
(ايططططيف انطططدت فاعًٝطططط١ ايتطططدرٜط بإصططططرتاتٝذ١ٝ   3.02( ٚ)اياةٝططط١، 3.04ٚايضطططبٝاٞ، 

( انطدت  3.02)اخٛارعطٝد٠، ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري ايٓاقد، ٚدراصط١  
فاع١ًٝ ايتدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري ايزٜاضطٞ،        

( انططططدتا فاعًٝطططط١ ايتططططدرٜط 3.02(، ٚ)املغططططت ٚاحلًٝطططط١، 3.04ٚدراصطططط١ )ابططططٛ دًبطططط١، 
بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري اإلبططداعٞ، ٚدراصطط١ )سْكططٛر،    

ايتطططدرٜط بإصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب يف تُٓٝططط١ َٗطططارات     ( انطططدت فاعًٝططط١ 3.02
( انطدت فاعًٝط١ ايتطدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ     3.02ايتفهري احلدصٞ، ٚدراص١ )محد اهلل، 

( انطدت  3.04ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري االصتكزا٥ٞ، ٚدراص١ )قغة١،
 ري ايت ًَٞ فاع١ًٝ ايتدرٜط بإصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفه

ٜٚالس  إ ايدراصات ايضابك١ رنشت ع٢ً اثز إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب عًط٢   
َٗارات ايتفهري املدتًف١، ٚيهٔ ال ٜٛدد دراص١ تٓاٚيا اثز اإلصرتاتٝذ١ٝ يف َٗطارات  
ايططتفهري ايبصططزٟه ٖٚططذا عططذع عًطط٢ املشٜططد َططٔ ايبشططح يف ٖططذا اجلاْطط  يف ايبشططح       

 احلايٞ 

عًٝٓطططا إ ْكطططارٕ بططط  احلٝطططا٠ ايَٝٛٝططط١ يًتًُٝطططذ يف    ٚباإلضطططاف١ إىل  يطططو صلططط   
ايُٓطططٛ ز ايتكًٝطططدٟ يًتاًطططِٝ َطططع ايُٓطططٛ ز اجلدٜطططد، فايتًُٝطططذ يف ايفصطططٌ املكًطططٛب   
ٜكطططٞ صططاعات ايفصططٌ يف سٜٝٛطط١ ْٚغططاق َٚتاطط١، دٕٚ ايغططاٛر بايهًططٌ ٚاملًططٌ، ٖٚططذا   
َ طا َطٔ ايٛقطا ايطذٟ ٜكططٝ٘ ايةايط  يف ايفصطٌ ايتكًٝطدٟ، سٝطح            ع٢ً ايٓكطٝد ثا

ز ب ْطط٘ َكٝططد طًٝططط١ ايٛقططا، ٚإ املططدرظ ٖططٛ اياطططاسف املٓفططزد يف ايفصططٌ طًٝططط١        ٜغططا 
  ( 3.02ايٛقا، ٖٚذا ٜضب  ي٘ ايغاٛر بايض ّ ٚايطٝل )اٚسٟ، 

فاالْتكططططاٍ َططططٔ اإلصططططرتاتٝذٝات ايتكًٝدٜطططط١ يف ايتططططدرٜط إىل اإلصططططرتاتٝذٝات     
  احلدٜجطططط١ يف ايتططططدرٜط ٖططططٛ اْتكططططاٍ دٚر املططططتاًِ َططططٔ املتًكططططٞ ايضططططًيب إىل ايٓغطططط  

اإلصلططابٞ، ٚاْتكططاٍ دٚر ايططتاًِ َططٔ ايفزدٜطط١ إىل اجلُاعٝطط١، ٚاْتكططاٍ دٚر املاًططِ َططٔ       
املًكٔ إىل املزعد، َٚٔ احلف  ٚايطتًك  إىل ايفٗطِ ٚايطتفهري، ٚاْتكطاٍ ايطتفهري َطٔ       
املضتٜٛات ايدْٝا إىل املضتٜٛات اياًٝا، ٚاْتكاٍ َٔ ب١٦ٝ تاًطِ َتُزنطش سطٍٛ املاًطِ     

 ٛ ٍ املطططتاًِ بٗطططدف االصطططتذاب١ إىل احلادطططات ايفزدٜططط١   إىل ب٦ٝططط١ تاًطططِ َتُزنطططش سططط
 يًُتاًِ 

( سٝطططح إٕ ايتاًطططِٝ 24، ص3.02ٖٚطططذا َطططا ٜؤنطططدٙ نطططٌ َطططٔ بريمجطططإ ٚصطططاَش ) 
ايتكًٝطططدٟ ٜضطططتٓفد املاًُطططٕٛ اجلطططش٤ األنطططا َطططٔ ٚقطططا ايصطططف بطططايرتنٝش عًططط٢         
ُٜدصططط  يًتشًٝطططٌ ٚيًتكطططِٜٛ    ايتطططذنز ٚايفٗطططِ، ٚقًُطططا ٜصطططًٕٛ إىل ايتةبٝطططل، ٚال 

 ايكًٌٝ دد ا َٔ ايٛقا، فايصطف املكًطٛب ٜتطٝل يًُاًُط  قططا٤ ٚقطتِٗ       ٚيإلبدا  إال
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ايططجُ  يف ايصططف بإعططغاٍ ايةططالب ب ْغططة١ تتةًطط  َٗططارات تفهططري عًٝططا، ٚبططذيو     
ً  ا يف ذلتططٛاٙ      ُ ططا ٚصٛي  ططا ٚتفصططٝ ٖٚٓططاى طططزم عططد٠   ٜتططٛفز تاًططِ انجططز عُك ططا ٚفٗ

خطز، بطٌ َطٔ درظ    يتةبٝل ايصف املكًٛب، ختتًف َٔ َزسًط١ ألخطز٣، َٚطٔ َكطزر آل    
ُٜهٝطف اإلصطرتاتٝذ١ٝ طبك طا يظطزٚف درصط٘، فُكطزر          آلخز، فٝذ  ع٢ً نطٌ َاًطِ إ 
ايرتب١ٝ األصز١ٜ َكزر سٝا٠، فٗٛ َكزر تةبٝكٞ انجز َٓ٘ ْظزٟ، سٝح إْط٘ ٜالَطط   
ٚاقع ايةايبات ٚدلتُااتٗٔ َٚٝٛهلٔ ٚساداتٗٔ، فُزس١ً املتٛص  َزس١ً عُزٜط١  

ٟ، ٚيف ٖذٙ املزس١ً تبدا ايغدص١ٝ يف ايظٗطٛر، سٝطح   اْتكاي١ٝ ب  االبتدا٥ٞ ٚايجاْٛ
إْٗا م  االعتُاد ع٢ً ايٓفط ٚإثبات ايطذات، فُطٔ اجلٝطد اصطتدداّ ططزم تطدرٜط       
تضططاعد املططتاًِ عًطط٢ مكٝططل اٖططداف املزسًطط١ ٚتهططٜٛٔ عدصططٝت٘، سٝططح إْٗططا َزسًطط١   

 تاتُد ع٢ً ايٛادبات ٚايتهًٝفات 

٘ ال تٛدطططد إصطططرتاتٝذ١ٝ  ( اْططط20، ص3.02ٜٚؤنطططد نطططٌ َطططٔ بريمجطططإ ٚصطططاَش )  
ٚاسد٠، تةبل يف نٌ غزف١، َٚع نٌ َاًِ، ٚع٢ً نٌ طاي ، يهٔ ايطتاًِ املكًطٛب   

 لهٓ٘ إ ٜتهٝف َع منةو اخلاص، ٚاصايٝبو املتادد٠، ٚنزٚفو املتٓٛع١ 

 :مشكلة البخح 
اثبتططا ايادٜططد َططٔ ادبٝططات ايبشططٛخ ٚايدراصططات ايازبٝطط١ ٚاألدٓبٝطط١ ايططيف اطًاططا   

١ًٝ إصرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١ ايتشصطٌٝ ايدراصطٞ يف      عًٝٗا ايباسج١ فاع
دلطططاالت رلتًفططط١ َٚتاطططدد٠، ٚتطططب  هلطططا قًططط١ ايدراصطططات ايازبٝططط١ ٚاألدٓبٝططط١ سطططٍٛ     
اصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف دلططاٍ ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ، ٚقًطط١ ايدراصططات      

ت تةزقطا إىل  اييف تٓاٚيا عالق١ ايصطف املكًطٛب مبٗطارات ايطتفهري، ف غًط  ايدراصطا      
اْٛا  رلتًف١ َٔ ايتفهري، يٝط َٔ بٝٓٗا ايتفهري ايبصزٟه يطذا فطإٕ ايكٝطاّ مبشٜطد     
َٔ ايدراصات ايازب١ٝ بغهٌ عاّ، ٚيف املًُه١ ايازبٝط١ ايضطاٛد١ٜ بغطهٌ خطاص يط٘ َطا       

 .ٜارٙ

ٚبٓططا٤  عًطط٢ َططا صططبله مت مدٜططد َغططه١ً ايبشططح يف احلادطط١ يًهغططف عططٔ فاعًٝطط١  
ف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ ٚايططتفهري ايبصططزٟ يف     اصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصطط  

 َكزر ايرتب١ٝ األصز١ٜ يد٣ طايبات املزس١ً املتٛصة١ 

 ٚصتكّٛ ايباسج١ َٔ خالٍ صفشات ايبشح باإلداب١ عٔ ايضؤاٍ ايز٥ٝط اآلتٞت

َا فاع١ًٝ ايتدرٜط باصتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١ ايتشصطٌٝ      
ايرتبٝطططط١ األصططططز١ٜ يططططد٣ عٝٓطططط١ َططططٔ طايبططططات املزسًطططط١  ٚايططططتفهري ايبصططططزٟ يف َكططططزر 

 املتٛصة١؟

 :أهنًة البخح 
       قطططد تفٝطططد ْتطططا٥ر ايبشطططح يف تٛدٝططط٘ األْظطططار إىل اُٖٝططط١ األخطططذ بإصطططرتاتٝذٝات

سدٜج١، تاتُد اصطتدداّ ايتكٓٝط١ يف ايتطدرٜط، ٖٚطٞ ايطيف ُتشضعطٔ َطٔ رلزدطات         
ةايبطات، باطد إ   ايتاًِ املضتٗدف١، َٚٗارات ايتفهري ايبصزٟ ٚايتشصطٌٝ يطد٣ اي  

 ٜجبا زلاسٗا يف ايا١ًُٝ ايتدرٜض١ٝ 
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     ٛتظٗططز اُٖٝطط١ ايبشططح يف ْططدر٠ ايبشططٛخ ٚايدراصططات ايضططابك١  ات ايصطط١ً مبٛضطط
ايبشطح، ٖٚططٞ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب نُططتغري َضططتكٌ، ٚاثزٖططا يف ايططتفهري  

 ايبصزٟ عاٍ ايرتب١ٝ األصز١ٜ 
   اصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف  تكططدِٜ منططا ز يططدرٚظ يف َكططزر ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ ب

املكًٛب، قد تفٝد رلةةٞ َٓاٖر ايرتب١ٝ األصز١ٜ َٚةٛرٜٗا، ٚ يو عٔ طزٜل 
ٓع٢ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف تكدِٜ َٛضٛعاتٗا بةزٜك١ سدٜج١   تب

        تكططدِٜ ادٚات يجٝطط١ تفٝططد ايبططاسج  يف اعططاٍ )اختبططار ايططتفهري ايبصططزٟ يططد٣
 طايبات املزس١ً املتٛصة١( 

 اصتدداّ ايتك١ٝٓ ٚتةبٝكاتٗا يف املٝدإ ايرتبٟٛ  تاشٜش 

 :أهداف البخح 
       ايتازف ع٢ً اثز إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب يف تُٓٝط١ ايتشصطٌٝ ايدراصطٞ ملكطزر

 ايرتب١ٝ األصز١ٜ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طايبات املزس١ً املتٛصة١ يف عٓٝش٠ 
      ايبصطزٟ  ايتازف ع٢ً اثز إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري

 يف َكزر ايرتب١ٝ األصز١ٜ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طايبات املزس١ً املتٛصة١ يف عٓٝش٠ 
       مدٜططد َٗططارات ايططتفهري ايبصططزٟ ايططيف ٜٓبغططٞ تُٓٝتٗططا يططد٣ عٝٓطط١ َططٔ طايبططات

 املزس١ً املتٛصة١ 

 :حدود البخح 
   سدٚد َٛضٛع١ٝت اقتصار ايبشح ع٢ً ٚسدات رلتار٠ َٔ َكزر ايرتب١ٝ األصطز١ٜ

 ٛص  يًصف األٍٚ املت
     املتغري املضتكٌت ايتدرٜط بإصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب، ٚايتطدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ

 ا اضز٠ ايتكًٝد١ٜ 
      املططططتغري ايتططططابعت ايتشصططططٌٝ ايدراصططططٞ، َٚٗططططارات ايططططتفهري ايبصططططزٟ يف ايرتبٝطططط١

 األصز١ٜ    
     َدٜٓط١ عٓٝطش٠ مبٓةكط١     -سدٚد َها١ْٝت َدارظ ايتشفطٝ  يًُزسًط١ املتٛصطة١

 ايكصِٝ 
  ( طايبطط١ َططٔ طايبططات ايصططف األٍٚ   46بغططز١ٜت تهْٛططا عٝٓطط١ ايبشططح َططٔ )   سططدٚد

( طايبططططط١ ثجطططططٌ اعُٛعططططط١  23املتٛصططططط ، ٚمت تكضطططططُُٝٗا عًططططط٢ دلُطططططٛعت ، ) 
( طايبطط١ ثجططٌ 23ايتذزٜبٝطط١، مت ايتططدرٜط هلططٔ بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب، ٚ)  

 اعُٛع١ ايطابة١، مت ايتدرٜط هلٔ بايةزٜك١ ايتكًٝد١ٜ 
 ٖط .0622/066 ايتةبٝل يف ايفصٌ ايدراصٞ ايجاْٞ سدٚد سَا١ْٝت مت 

 :منهجًة البخح 
اعتُططدت ايدراصطط١ اصططتدداّ املططٓٗر ايٛصططفٞ يف اإلطططار ايٓظططزٟ، ٚإعططداد ادٚات        
ايبشح، ٚمجع املاًَٛات، ٚتصٓٝفٗا، ٚمًًٝٗا، َٚٓاقغ١ ايٓتا٥ر ٚتفضريٖا، ٚاملٓٗر 

صطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف عطططب٘ ايتذطططزٜيب يف ايتةبٝطططل يًتشكطططل َطططٔ فاعًٝططط١ اصطططتدداّ إ 
 املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ايدراصٞ ٚايتفهري ايبصزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ 

      :أدوات البخح 
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        اختبططار مصططًٝٞ يف َكططزر ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ يًصططف األٍٚ املتٛصطط  )يف ٚسططدات
 رلتار٠( َٔ إعداد ايباسج١ 

  اختبار ايتفهري ايبصزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ َٔ إعداد ايباسج١ 
  ذلاضزات فٝدٜٛ تفاع١ًٝ، ٚعزٚ  تكدل١ٝ يًدرٚظ 

  :فزوض البخح 
 ٜضا٢ ايبشح احلايٞ  يًتشكل َٔ صش١ ايفزٚ  اآلت١ٝت

    ( بط  َتٛصط  دردطات    0. .تٛدد فزٚم  ات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )
طايبات اعُٛع١ ايطابة١ ٚاعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ يف ايتةبٝطل ايباطدٟ الختبطار      

صططططٞ يف َكطططططزر ايرتبٝطططط١ األصططططز١ٜ يصطططططا  طايبططططات اعُٛعططططط١     ايتشصططططٌٝ ايدرا 
 ايتذزٜب١ٝ 

    ( بط  َتٛصط  دردطات    0. .تٛدد فزٚم  ات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )
طايبات اعُٛع١ ايطابة١ ٚاعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ يف ايتةبٝطل ايباطدٟ الختبطار      

 ايتفهري ايبصزٟ يصا  طايبات اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 

 خح: مصطلخات الب 
  :تعزيف الصف املكلىبFlipped Classroom 

ايصططف املكًططٛب ٖططٛ إسططالٍ َكططاطع ايفٝططدٜٛ َهططإ ايتاًططِٝ املباعططز، ٖٚططذا ٜضططُل  
يًةالب باحلصٍٛ ع٢ً ٚقا فزدٟ يف ايفصٌ يًاٌُ َع َاًُِٗ يف اْغة١ ايطتاًِ  
ايز٥ٝضطط١، سٝططح تططتِ ا اضططز٠ يف املٓططشٍ َططٔ خططالٍ َكططاطع ايفٝططدٜٛ ايططيف اْغطط ٖا         

ٝ طططا اصطططبل ٜطططتِ اآلٕ يف ايفصطططٌ      املاًُططط ٝ ا َٓشي ٕٛ، َٚطططا اعتطططاد إ ٜهطططٕٛ ٚادب طططا دراصططط
(Bergman, Overmyer & Wilie ,2014) 

  :ًًا  تعزيف الصف املكلىب إجزائ
إصرتاتٝذ١ٝ تدرٜضط١ٝ تكطّٛ عًط٢ قًط  عًُٝط١ تطدرٜط ٚسطدات َطٔ َكطزر ايرتبٝط١           

ايةايبططات ذلتطط٣ٛ  األصططز١ٜ يةايبططات ايصططف األٍٚ املتٛصطط ، فبططدي ا َططٔ إ تتًكطط٢     
ايطططدرظ داخطططٌ ايصطططف ، ثطططِ ٜاطططٛدٕٚ إىل املٓطططشٍ ألدا٤ ايٛادبطططات املٓشيٝططط١ يف ايطططتاًِ     
ايتكًٝططدٟ، ٜططتِ تًكططٞ ايةايبططات ذلتطط٣ٛ ايططدرظ يف ايصططف املكًططٛب عططا اإلْرتْططا      
خطططارز ايصطططف َططططٔ خطططالٍ إعططططداد َكطططاطع فٝططططدٜٛ قصطططري٠ َضططططذ١ً، ٜطططتِ إتاستٗططططا       

املةًٛبط١ بٓطا٤  عًط٢  يطو عطا ٚصطا٥ٌ        يًُغاٖد٠، ٚتٓفٝذ باطد األْغطة١ اإلثزا٥ٝط١   
ايتٛاصطططٌ االدتُطططاعٞ قبطططٌ احلططططٛر يًصطططف، ثطططِ اصطططتجُار ٚقطططا ايصطططف يف تٓفٝطططذ   

 األْغة١ ٚايٛادبات ٚاملٓاقغات ٚايتكٛلات داخٌ ايصف 

 :ٍتعزيف التفكري البصز Visual Thinking Skills 
راى ٖططٛ قططدر٠ عكًٝطط١ ٜهتضططبٗا املططتاًِ، ثهٓطط٘ َططٔ تٛنٝططف ساصطط١ ايبصططز يف إد         

املااْٞ ٚايطدالالت ٚاصطتدالص املاًَٛطات ايطيف تتططُٓٗا األعطهاٍ ٚايصطٛر ٚايزصطّٛ         
ٚاخلةٛق ٚايزَٛس ٚاأليٛإ، ٚمًٜٛٗا إىل يغ١ يفظ١ٝ َهتٛبط١ اٚ َٓةٛقط١، ٚصطٗٛي١    

 ( .62، ص3.04االستفان بٗا يف بٓٝت٘ املازف١ٝ  )ْشاٍ، 

  :ًًا  تعزيف التفكري البصزٍ إجزائ
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اياك١ًٝ يرتمجط١ املطجريات ايبصطز١ٜ إىل دالالت يفظٝط١ يًتاطزف      ٖٛ قدر٠ ايةايب١ 
عًطططططط٢ األعططططططهاٍ ٚٚصططططططفٗا ٚثٝٝشٖططططططا، ٚإدراى اياالقططططططات، ٚمًًٝططططططٗا، ٚتفضططططططريٖا، 
ٚاصتدالص املااْٞ، ُٚتكاظ بايدرد١ اييف مصٌ عًٝٗا ايةايب١ يف اختبار ايطتفهري  

 ايبصزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ يًصف األٍٚ املتٛص  

 ًًا:  تعزيف التخصًل    Academic Achievementالدراسٌ إجزائ

ٖطططٛ ايدردططط١ ايطططيف مصطططٌ عًٝٗطططا ايةايبططط١ يف االختبطططار ايتشصطططًٝٞ يف ايرتبٝططط١     
 األصز١ٜ يًصف األٍٚ املتٛص 

 :ٍاإلطار النظز 
 :تعزيف إسرتاتًجًة الصف املكلىب 

 Bergman, Overmyer & Wilieٌٜاطزف نطٌ َطٔ بريمجطإ ٚاٚفزَطاٜز ًٜٚٚطٞ )      

املكًططٛب ب ْطط٘ إسططالٍ َكططاطع ايفٝططدٜٛ َهططإ ايتاًططِٝ املباعططز، ٖٚططذا     ( ايصططف 2014,
ٜضُل يًةالب باحلصٍٛ ع٢ً ٚقا فزدٟ يف ايفصٌ يًاٌُ َع َاًُٗطِ يف اْغطة١   
ايططتاًِ ايز٥ٝضطط١، سٝططح تططتِ ا اضططز٠ يف املٓططشٍ َططٔ خططالٍ َكططاطع ايفٝططدٜٛ ايططيف          

ٝ طططا،       ٝ ا َٓشي اصطططبل ٜطططتِ اآلٕ يف  اْغططط ٖا املاًُطططٕٛ، َٚطططا اعتطططاد إ ٜهطططٕٛ ٚادب طططا دراصططط
 ايفصٌ 

ُٜازفطط٘ بريمجططإ ٚصططاَش )  ُٜاةطط٢  36-32، ص3.02نُططا  ( ب ْطط٘ تططدرٜط َباعططز 
يًفزد خارز ايصف، ٚاصتاُاٍ اصرتاتٝذٞ انجز يًٛقا داخٌ غزفط١ ايصطف يًاُطٌ    

 يف دلُٛعات ٚبصٛر٠ فزد١ٜ 

( اْ٘ إسد٣ اإلصرتاتٝذٝات 342، ص3.02ٜٚازف٘ نٌ َٔ اياٝضاٟٚ ٚاملاُٛرٟ )
ٌ عًطططط٢ تٓغططططٝ  ايططططذٖٔ ٚثزٜٓطططط٘ يتٛيٝططططد األفهططططار اإلبداعٝطططط١ يططططتُه    ايططططيف تاُطططط

ايةايبططططاته ألٕ ٜٓظططططزٕ إىل ايظططططاٖز٠ دلططططزد٠ َططططٔ اصططططبابٗا، اٚ عهططططط اصططططبابٗا، اٚ  
إرداعٗطططا، اٚ املٛضطططٛ  عًططط٢ َطططا نطططإ عًٝططط٘، اٚ عزضططط٘ بصطططٛر٠ َتٓاقطططط١ )َكًٛبططط١(   

 ياز  املٛضٛعات ع٢ً عهٌ َغهالت يًتٛصٌ إىل فِٗ انا يًُٛضٛعات 

ُٜاططزف األسططٍٛ ) ( ايططتاًِ املكًططٛب ب ْطط٘ اسططد اصططايٝ  ايططتاًِ ايططيف    22، ص 3.04ٚ
تفٝططد َططٔ ٚصططا٥ٌ ايتكٓٝطط١ احلدٜجطط١ يف تٓغططٝ  عًُٝططات ايططتاًِ ٚتفاًٝططٗا بايغططهٌ       
ايططذٟ ٜاططشس قططدرات املططتاًِ، ٜٚططدعِ دٚرٙ يف انتضططاب اخلططاات ايتاًُٝٝطط١ ٚاإلفططاد٠       

ٝاتطط٘ ايَٝٛٝطط١ ٚممارصططتٗا  َٓٗططا عًطط٢ خططري ٚدطط٘ه ٚ يططو ستطط٢ ٜططتُهٔ َططٔ َشاٚيطط١ س  
 بغهٌ افطٌ   

ُٜاطزف ايزٚادفط١ )   ( ايطتاًِ املكًطٛب ب ْط٘ إصطرتاتٝذ١ٝ تطدرٜط،      02، ص3.02نُا 
تزنططططش عًطططط٢ املططططتاًِ، ٚتٗططططدف إىل تٛنٝططططف اصططططتدداّ ادٚات تهٓٛيٛدٝططططا ايتاًططططِٝ،  

ٗعٌ ع١ًُٝ ايتاًِ َٔ قبٌ املتاًِ ٚمبضاعد٠ املاًِ   ٚتٛنٝفٗا يف ايتاًِ، ٖٚذا ٜض

( ب ْططط٘ اْغطططة١ تاًُٝٝططط١  362، ص 3.02نطططٌ َطططٔ ايغطططٗزٟ ٚايطططدعٝط )   ُٚتازفططط٘
تاتُد إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب، ٚتكطدّ يًةايبطات يف ٦ٖٝط١ ٚسطد٠ تاًُٝٝط١، ٜطتِ          
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ٚإْغطا٤ قٓطا٠    Easy classتةٜٛزٖا باصتدداّ باد ايااَر املدتًف١ه َجطٌ بزْطاَر   
 تا١ًُٝٝ 

 Bergman, Overmyer & Wilieٜٚغطري نطٌ َطٔ بريمجطإ ٚاٚفزَطاٜز ًٜٚٚطٞ )      

 ( ب ٕ ايصف املكًٛب ال ٜاتت2014,

  اْ٘ َزادف ملكاطع ايفٝدٜٛ عا اإلْرتْا 
  ٜٛاْ٘ اصتبداٍ املاًُ  مبكاطع ايفٝد 
   ْٞٚاْ٘ َكزر إيهرت 
  إ ايةالب ٜإًُٛ بدٕٚ اصاظ 
  قطا٤ ايةالب ايٛقا ب نًُ٘ اَاّ عاع١ ايهُبٝٛتز 
  إ ايةالب ٜإًُٛ يف عشي١ 

 Bergman, Overmyer & Wilieبريمجإ ٚاٚفزَاٜز ًٜٚٚٞ ) ٜٚطٝف نٌ َٔ

 ( إ ايصف املكًٛب ٜتطُٔت2014,

   ًُٚص١ًٝ يشٜاد٠ ايتفاعٌ ٚٚقا االتصاٍ ب  ايةالب ٚاملا 
  ًُِٗب١٦ٝ ٜتشٌُ فٝٗا ايةالب َضؤٚي١ٝ تا 
  مٍٛ دٚر املاًِ َٔ ذلاضز إىل َزعد 
  ٞاملشز ب  ايتاًِ املباعز ٚايتاًِ ايبٓا٥ 
  ٘ٝاْ٘ ال دلاٍ يًغٝاب ف 
  ارعف١ ا ت٣ٛ بغهٌ دا٥ِ يًُزادا١ اٚ اإلصالح 
  ًُِٗايضُاح مبغارن١ مجٝع ايةالب يف تا 
  ِٗإتاس١ ايفزص١ جلُٝع ايةالب يًشصٍٛ ع٢ً تاًِٝ خاص ب 

 :ممًزات إسرتاتًجًة الصف املكلىب 
 :( َٔ إصلابٝات ايفصٌ املكًٛب اآلت3.06ٜٞٚذنز سٚسٞ )

 ٍاجلٝد يٛقا احلص١  ٜطُٔ االصتغال 
  ٜتٝل يًةالب إعاد٠ ايدرظ انجز َٔ َز٠ بٓا٤  ع٢ً ايفزٚم ايفزد١ٜ 
  ٜضتغٌ املاًِ ايفصٌ انجز يًتٛدٝ٘ ٚايتشفٝش ٚاملضاعد٠ 
  ًِٜبت عالقات اق٣ٛ ب  ايةاي  ٚاملا 
  ًِٜٝغذع ع٢ً االصتدداّ األفطٌ يًتك١ٝٓ احلدٜج١ يف دلاٍ ايتا 
 ادر َاًَٛات٘  ٜتشٍٛ ايةاي  إىل باسح عٔ َص 
   ،ٌٜاططططشس ايططططتفهري ايٓاقططططد، ٚايططططتاًِ ايططططذاتٞ، ٚبٓططططا٤ اخلططططاات، َٚٗططططارات ايتٛاصطططط

  ٚايتاإٚ ب  ايةالب 

 ٚتًد  ايباسج١ باد ممٝشات ايتدرٜط بإصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف اآلتٞت

  ًِاصتدداّ ايتاًِ اإليهرتْٚٞ يف ع١ًُٝ ايتا 
 يتهٓٛيٛدٝا تةٜٛز ايب١٦ٝ ايتا١ًُٝٝ اييف تاتُد ع٢ً ا 
  إثزا٤ املاًَٛات ٚتاُٝكٗا 
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  ٘سٜاد٠ تفزُّد ايتاًِٝ ٚدٛدت 
   مض  ب١٦ٝ ايتاًِ املتُزنش سٍٛ ايةاي 
  ًِمض  رضا املتاًِ عٔ ع١ًُٝ ايتا 
  ٘تاشٜش َغارن١ املتاًِ اإلصلاب١ٝ داخٌ ايصف ٚخارد 
  تاشٜش االجتاٙ سلٛ ايدراص١، ٚسلٛ املؤصض١ ايتا١ًُٝٝ 
  املازف١ٝ ٚاملٗار١ٜ ٚايٛددا١ْٝ مكٝل األٖداف 
  ت١ُٝٓ املضتٜٛات املازف١ٝ اياًٝا 
   مض  خا٠ ايتاًِ يد٣ ايةاي 
  َااجل١ ناٖز٠ نجز٠ تغٝ  ايةالب عٔ احلص  ايدراص١ٝ 
  إتاس١ ب١٦ٝ تاًِ تفاع١ًٝ إصلاب١ٝ ممتا١ 
      ِ  تغذٝع ايتاًِ املضتُز )خارز سدٚد ايشَطإ ٚاملهطإ(، ٚايطتاًِ املضطتداّ، ٚايطتاً

 َد٣ احلٝا٠ 
  ايتاًِ يف نٌ أَ ْفضٞ، ٜبتاد عٔ ايكًل ٚايتٛتز 
  ٟنضز اجلُٛد ٚايزتاب١ يف ايتاًِٝ ايتكًٝد 
  ًُٞٝسٜاد٠ َٗارات االتصاٍ االدتُاعٞ ٚايتا 
  اجلُع ب  ايٓظز١ٜ ٚايتةبٝل 
  ًِتاشٜش دٚر ايةاي  نباسح، ٚتادد َصادر ايتا 
  تادد طزم ايتكِٜٛ ٚصٛهلا 
  يًتاًِ سٜاد٠ ايدافا١ٝ 
          تٛنٝططططف احلططططٛاظ يف عًُٝطططط١ ايططططتاًِ، ٖٚططططذا ٜاُططططل ايكططططدر٠ عًطططط٢ االستفططططان

 باملاًَٛات 
  ًَٞ ٜاشس ايتفهري االبتهارٟ، ٚايتفهري ايٓاقد، ٚايتفهري ايت 
  ا ٝ  َااجل١ َغه١ً ايفزٚم ايفزد١ٜ يف ايتاًِ، َٚضاعد٠ املتاجزٜٔ دراص
  ايكطا٤ ع٢ً َغهالت اإلدار٠ ايصف١ٝ 
    َطٔ املطتاًُ ، ٖٚطذا عًط٢ ايٓكطٝد َطٔ ايفصطٌ ايتكًٝطدٟ         ايٛصٍٛ ألنطا عطدد

 ا دد بادد 

إىل إ االصطططتدداّ  (Kim,Kim,Khera,Getman,2014,p.46)ٜٚغطططري نطططٌ َطططٔ 
 املٓٗذٞ يًتهٓٛيٛدٝا ايتفاع١ًٝه ٖٛ مس١ اصاص١ٝ َٔ مسات ايصف املكًٛب  

ٖٚٓططاى تضططاؤٍ ٜةططزح ْفضطط٘ت ملططا ا تتشكططل عدصطط١ٓ ايططتاًِ يف ايفصططٌ املكًططٛب      
 بصٛر٠ انا؟

 ٚاإلداب١ عٔ ايضؤاٍ ايضابل تتُجٌ يف اآلتٞت
           ٜطططاعف ٚقططا ايططتاًِ نيُاطط٘ بطط  فرتتطط  َٚهططاْ  يًططتاًِت قبططٌ احلصطط١، ٚيف

 اثٓا٥ٗا 
  َٔصلُع ب  عهً  َٔ ايتاًِٝ املشٜر، املتشأَ ٚغري املتشا 
  ٞصلُع ب  اصًٛب ت ايتاًِ ايذاتٞ، ٚايتاًِٝ االدتُاع 
 ًِاملا٢ٓ ٚايتاًِ ايبٓا٥ٞ  ٜاُل َفّٗٛ ايتا ٟ  
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  ٜٛفز ٚقا ايتاًِ يف ممارص١ األْغة١ داخٌ احلص١ 
         َُٜشططٍٛ بطط  املغططاغبات ايصططف١ٝه ٚ يططو الُْٗططاى املططتاًُ  مبُارصطط١ األْغططة١

 ايتةبٝك١ٝ 
  ،ًٞٝٛعٍ دٚر املاًِ يف احلص١ إىل املزاقب١ ٚايتٛدٝ٘  )ايهش  (3.06ُٜش
     ٕنُطا ٜطز٣ املضطريٟ ٚاحلذططٝال (Almasseri & AlHojailan,2019)  إ ْٗططر

ايفصطططٍٛ املكًٛبططط١ قطططد ٜهطططٕٛ َفٝطططد ا بصطططٛر٠ انطططا يًةطططالب ايطططذٜٔ ٜاطططإْٛ َطططٔ  
ايططططاف ايدراصطططٞ َكارْططط١ بطططشَال٥ِٗ َطططٔ املطططتاًُ  املتفطططٛق ، ٚقطططد ٚدطططدا إ        
تةبٝكٗطططا اد٣ إىل مضطططٔ نًتطططا ايف٦طططت  َطططع مضطططٔ انجطططز ٚضطططٛس ا يًةطططالب    

 اصشاب اخلًف١ٝ املازف١ٝ املٓدفط١   
 ت٦ٝٗطط١ املططتاًُ  يًتغططٝري يف عًُٝطط١ ايططتاًِ، فططاملتإًُٛ يف بداٜطط١ املزاسططٌ       صلطط  

ُٜةبكطٛا ايفهطز           ايتا١ًُٝٝ غايب طا ضلتطادٕٛ يطباد اجلٗطد يٝتهٝفطٛا َطع ايتغطٝري ٚ
 اجلدٜد 

 :مزاحل إسرتاتًجًة الصف املكلىب وخطىاته 
 ٚلهٔ تًدٝ  َزاسٌ تٓفٝذ اإلصرتاتٝذ١ٝ مبا اطًكا عًٝ٘ ايهشًٝطٞ ايتطا٤ات  

 ايضت١ت
      مدٜدت املٛضٛ  اٚ ايدرظ ايذٟ ٜٟٓٛ قً  ايفصٌ فٝ٘ بغطزق إ ٜهطٕٛ صطاحل ا

 يًاهط  
            مًٝطططٌت مًٝطططٌ ا تططط٣ٛ إىل قطططِٝ َٚاطططارف َٚٗطططارات َٚفطططاِٖٝ َُٗططط١، صلططط

 َازفتٗا  
     تصُِٝت تصُِٝ ايفٝدٜٛ ايتاًُٝٞ اٚ ايتفاعًٞ ٜتطُٔ املاد٠ اياًُٝط١ بايصطٛت

 ٚايصٛر٠  
  الب ملغاٖد٠ ايفٝدٜٛ يف املٓشٍ ٚيف اٟ ٚقا  تٛدٝ٘ت تٛدٝ٘ اية 
      ٍتةبٝلت تةبٝل املفاِٖٝ اييف تاًُٗا ايةالب َٔ ايفٝدٜٛ يف احلصط١ َطٔ خطال

 اْغة١ ايتاًِ ايٓغ    
         ،ٞتكِٜٛت تكِٜٛ تاًِ ايةالب داخطٌ ايفصطٌ بط دٚات ايتكطِٜٛ املٓاصطب١  )ايهشًٝط

 (.04، ص3.02

تصططُِٝ إصططرتاتٝذ١ٝ ايفصططٍٛ   ( خةططٛات 62-62، ص3.02ٜٚٛضططل ابططٛ فاٜططد )  
  :املكًٛب١ ٖٚٞ

          خةط ت اعطزف ايطدرٚظ املطزاد قًبٗططا، ٚاألٖطداف ايتاًُٝٝط١ املطزاد مكٝكٗطا، ٚضططع
 خة١ يًاٌُ 

  صذٌت صذٌ ايفٝدٜٛ ايتاًُٝٞ اخلاص، ٚاضف عٓصز اجلذب ٚايتغٜٛل 
    ٌعططارىت عططارى ايفٝططدٜٛ َططع طالبططو، ٚاخططاِٖ إ ا تطط٣ٛ صططٛف ٜٓططاق ػ داخطط

 ايفصٌ
  تاُل انجز سلٛ املٛضٛ  َٔ خالٍ َٓاقغ١ طالبو ْاقػت 
 ٌُاعٌُت قضِ طالبو عُٛعات صغري٠، ٚاع   نٌ دلُٛع١ ١َُٗ يًا. 
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       ِٜٛعّت رادع َٗاّ طالبو ثِ قدّ ايٓصا٥ل هلطِ، ٚعطذاِٗ عًط٢ املٓاقغط١ ٚتكطد ق
 اآلرا٤ 

         ٕٛجلاططٌ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب ْادشطط١ يف مجٝططع َزاسًططٗاه صلطط  إ تهطط
 خٌ ايصف ٚخارز ايصف َتها١ًَ ٚرلةة١ بدق١ األْغة١ دا

   :وقت داخل الصف 
ٜهططٕٛ يًتفاعططٌ بطط  املاًططِ ٚاملططتاًِ دٚر َٗططِ بغططهٌ َباعططزه فططاملاًِ َغططارى يف        
ٝ اه يٝهتغف ْكطاق ايططاف    ختةٝ  األْغة١، َٚٝضز، ٚذلفش، َٚكّٛ تكٛل ا ٚاقا

َٛدطط٘ َٚططدرب عٓططد املططتاًُ ، ٜٚضططاعد احلططاالت اخلاصطط١، ٜٚتذٓطط  املكارْططات، ٖٚططٛ   
َٚغططزف َٚضططاعد ٚداعططِ إلثططزا٤ املاططارف ٚاملٗططارات ٚاملٓاقغططات ٚتةٜٛزٖططا، ٚايتفاعططٌ   
اإلصلابٞ ايتاطاْٚٞ، ٚاصطتدداّ َٗطارات ايطتفهري اياًٝطا ٚتاشٜشٖطا، بطدي ا َطٔ احلفط           
ٚايتًك ، فٝهٕٛ  يو بايتةبٝل ٚبايتشًٌٝ، فايغز  يطٝط سفط  املاًَٛط١، ٚيهطٔ     

   ٔ ايضطططةش١ٝ إىل اياُطططل، ٚايرتنٝطططش عًططط٢ ايتغذٜططط١      االستفطططان بٗطططا، ٚاالْتكطططاٍ َططط
ايزاداطططط١، ٚسٜططططاد٠ فاعًٝتٗططططا، ٚتةططططٜٛز ٚبٓططططا٤ املٗططططارات، ٚايتططططدرٜ  عًٝٗططططا ٚإتكاْٗططططا،  
ٚممارصططط١ األْغطططة١ ايتاًُٝٝططط١ ايصطططف١ٝ ٚايالصطططف١ٝ، َطططٔ ططططزح األصططط١ً٦، ٚتطططدٜٚٔ     
املالسظطططات، ٚسطططٌ املغطططهالت، خاصططط١ ايطططيف تٓبجطططل َطططٔ سٝطططاتِٗ ايَٝٛٝططط١، ٚب٦ٝطططتِٗ      

ٝكططات اياًُٝطط١، ٚاالٖتُططاّ بططايتكِٜٛ ايتهططٜٛت، ٚايططٛاقاٞ، ٚاملضططتُزه يتتةططٛر  ٚايتةب
يططدِٜٗ ايكططدر٠ عًطط٢ ايططتفهري ايتطط ًَٞ ايططذٟ ٜضططاعد يف َااجلطط١ املاًَٛططات، ْٚكططدٖا،   

 ٚمًًٝٗا  

البططد َططٔ تغططٝري تصططُِٝ تزتٝطط  ايب٦ٝطط١ ايصططف١ٝ َططٔ ايغططهٌ ايتكًٝططدٟ يتًكططٞ           
طايطط  َٓاططشٍ عططٔ اآلخططز، ٚنًططِٗ يف  ا اضططزات ٚايططدرٚظ، فططاملاًِ يف دٗطط١، ٚنططٌ

د١ٗ اخز٣، إىل صٛر٠ دلُٛعات طالب١ٝ تاا١ْٝٚ ٜتٛصةِٗ املاًطِ  سٝطح نإٕ إعطاد٠    
تزتٝ  غزف١ ايصف، صل  إ تؤند إ ٖذا املهطإ َصطُِ يًطتاًِ، ٚيطٝط يًتاًطِٝن       

 ( 26، ص3.02)بريمجإ ٚصاَش،

ايكطدر٠ عًط٢   يف ايصطف املكًطٛب، ٜتُتطع ايةطالب ب     (Walsh,2013)ٜٚطٝف ٚايػ 
ايططتشهِ بغططهٌ انططا يف ا تطط٣ٛ، ٚايططتاًِ بايضططزع١ ايططيف تٓاصططبِٗ، ٚإدار٠ ايٛقططا       
بغهٌ ممتاس، سٝح لهٔ تاشٜش َضتٜٛات ايتفهري اياًٝا، ٚسٜاد٠ ايتاإٚ، َٚغارن١ 

 ايةالب 

 ,Evseeva& Solozhenko, 2015)نُا ٜؤند نٌ َٔ إٜفضٝفا ٚصٛيٛسٖٓهٛ 

p.207)   ٌ ايتفاعطٌ داخطٌ ايصطف انجطز فاايٝط١، فٗطٛ َجُطز،         إ ايصف املكًطٛب، صلاط
سٝح ٜغاز ايةالب بزاس١، ٚثكط١ انطا، ٚ يطو بةطزح األصط١ً٦، َٚٓاقغط١ ايكططاٜا        
َع املاًِ ٚاألقزإ، ٚباإلضاف١ يذيو، فإْ٘ ٜشٜد َطٔ اشلطزاق ايةطالب يف األْغطة١     

 ايا١ًُٝ يف ايفصٌ ايدراصٞ 

 :وقت خارج الصف 
يًُشتطط٣ٛ بفاايٝطط١، سٝططح ٜغططاٖد ايةططالب  ايٛقططا خططارز ايصططف يًكططزا٠٤ ٚايفٗططِ

درٚص ططا َططٔ خططالٍ ايفٝططدٜٛ، ثططِ ٜططتِ تططدٜٚٔ َالسظططاتِٗ، ٚقططد ٜتةًطط  األَططز إعططاد٠       



 (ASEP)دراسات عزبًة يف الرتبًة وعله النفص 

 

 

 

 

 

 

264 
 

َغاٖدتٗا، ٚطزح تضاؤالتِٗ سٛهلا، ٖٚذا ٜشٜد قدر٠ املتاًِ ع٢ً ايتفاعٌ اإلصلابٞ 
يف اثٓا٤ تٓفٝذ األْغة١ َطع األقطزإ ٚاملاًطِ داخطٌ ايصطف، ٚتصطُِٝ اْغطة١ فزدٜط١،         

ّٛ بٗا املتاًِ يف اثٓا٤ َغاٖد٠ ايفٝدٜٖٛات اٚ ايازٚ  يًت ند َٔ إثاّ ع١ًُٝ ٜك
املغاٖد٠ه َجٌ اإلداب١ ع٢ً اصط١ً٦، اٚ ايتاًٝطل، اٚ ايٓكطد، اٚ املٓاقغط١، اٚ اصطتدالص      
األفهططار ايز٥ٝضطط١ َططٔ َصططادر املازفطط١ املدتًفطط١، اٚ ايبشططح عططٔ املازفطط١، ٖٚططذا ٜٓكططٌ        

٢ً، ٜٚهٕٛ ايتفاعٌ بط  املطتاًِ ٚاملاًطِ غطري َباعطز،      املتاًِ إىل َضتٜٛات َازف١ٝ اع
فٗططٛ ٚقططا ٚدٗططد إضططافٝإ َططٔ املاًططِ ٚاملططتاًِ خططارز ايططدٚاّ ايزمسططٞ، ٜٚهططٕٛ تاًططِ       

 املتاًِ ٚفل رغبت٘ ٚاصتادادات٘ ٚصزعت٘   

ً ططططا جلُٝططططع املفططططاِٖٝ     ٚيططططٝط َططططٔ املتٛقططططع إ ٜضططططتٛع  املططططتاًِ اصططططتٝااب ا ناَ
املغطططاٖد٠، ٚيهطططٔ عًٝططط٘ إ ٜضطططتٛع  عًططط٢ األقطططٌ املةزٚسططط١ يف ٖطططذٙ املزسًططط١ مبذطططزد 

املفاِٖٝ األصاص١ٝ، سٝح ٜضتةٝع املتاًِ إٜكاف اياز  املز٥ٞ يف اٟ ٚقاه يتطدٜٚٔ  
املالسظططات، اٚ ايبشططح اإلثزا٥ططٞ عططٔ ا تطط٣ٛ، ثططِ املتاباطط١، ٚتهططزار املغططاٖد٠ يشٜططاد٠        

 االصتٝااب ٚايفِٗ 

٣ ايفٛا٥ططططد ايبططططارس٠ إ إسططططد (Yestrebsky,2015,P.1117)ٚتؤنططططد ٜضرتبضططططهٞ 
يتضططذٌٝ ا اضططزات، ٖططٞ اْطط٘ لهططٔ يًةايطط  االصططتُا  إيٝٗططا َططزار ا ٚتهططزار ا، إ ا اراد  
باطِٗ االصتُا ، ثِ ايكزا٠٤، ٚذلاٚي١ اياٌُ، ثِ االصطتُا  َطز٠ اخطز٣، ٖٚطذا ٜاطد      

 ٚص١ًٝ فااي١ يًدراص١ 

 إ َٔ فٛا٥د ايصف املكًطٛبه مطٍٛ ا اضطز٠ يف    (Walsh,2013)ٜٚطٝف ٚايػ 
ايفصٌ ايدراصٞ ايتكًٝدٟ )ب١٦ٝ تاًطِ صطًب١ٝ يًغاٜط١( إىل ا اضطز٠ عطا اإلْرتْطا،       
ُُٜه طططٔ َطططٔ االصطططتدداّ األَجطططٌ يٛقطططا ايفصطططٌه ٚ يطططو حلطططٌ املغطططهالت، ٚممارصططط١     
األْغة١، ٚايتاإٚ، َٚٓاقغ١ اعُٛعط١، ٜٚططٝف فا٥طد٠ اخطز٣، ٖٚطٞ ايطتاًِ باُطلت        

َٔ املٛضٛ  مبشٜد َٔ ايتفاصطٌٝ،   سٝح نلهٓو إتاس١ ايهجري َٔ ايٛقا يالقرتاب
 َٚشٜد َٔ اياُلن 

إىل َاطاٜري تصطُِٝ إصطرتاتٝذ١ٝ     .et al., 2014) (Sams,Aٜٚغري صاَش ٚآخطزٕٚ  
 ايفصٍٛ املكًٛب١ت

    ُِٝايب٦ٝطط١ املزْطط١ت تضططُل بتٓططٛ  طططزم ايططتاًِ، ٚتاةططٞ املاًططِ احلزٜطط١ إلعططاد٠ تصطط
اياُطٌ اجلُطاعٞ اٚ   ايا١ًُٝ ايتا١ًُٝٝه ٚ يو الصطتٝااب درٚظ ددٜطد٠، ٚيطدعِ    

ايدراصطططط١ املضططططتك١ً، ٚتاةططططٞ احلزٜطططط١ يًةايطططط ه يٝدتططططار َتطططط٢ ٜططططتاًِ؟ ٚاٜططططٔ؟            
فاملزْٚططط١ تتُجطططٌ يف ايضطططُاح يًُطططتاًُ  يزٜططط١ ايٛصطططٍٛ يًُشتططط٣ٛ يف ايشَطططإ     
ٚاملهإ املٓاصب  هلِ، ٚاإلتاس١ بصف١ َضتدل١، فا ت٣ٛ َزدع، لهطٔ ايزدطٛ    

ٚآُٜططا عططا٤ٚا، تزاَعطط٢ فٝطط٘ ايفططزٚم ايفزدٜطط١   إيٝطط٘ ٚقتُططا عططا٤ٚا، ٚنٝفُططا عططا٤ٚا،   
 باختالف ايكدرات ٚاملٗارات، ٚتغذع ع٢ً ايتاًِ ايذاتٞ ٚايدافا١ٝ يًتاًِ 

          ُٜهطزظ ٚقتط٘ يف ثكاف١ ايتاًِ ت ٜصطبل املطتاًِ ذلطٛر اياًُٝط١ ايتاًُٝٝط١، فطاملاًِ 
ايتاُله خلًل فزص تا١ًُٝٝ ثز١ٜه ْٚتٝذ١ يذيو ٜكّٛ ايةطالب ببٓطا٤ املازفط١،    
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ٜغططارنٕٛ يف تكٝططِٝ تاًُٗططِه فٝصططبل ايططتاًِ  ا َآطط٢، فٝاةططٞ يًةططالب    نُططا
 فزص١ يالشلزاق يف اْغة١  ات َغش٣ 

  سٝططح ٜفهططز َاًُططٛ ايفصططٍٛ املكًٛبطط١ باصططتُزار يف نٝفٝطط١       ا تطط٣ٛ املكصططٛدت
اصططططتدداّ منططططٛ ز ايططططتاًِ املكًططططٛبه ملضططططاعد٠ ايةططططالب يف تةططططٜٛز اصطططططتٝاابِٗ        

تططط٣ٛ املكصططٛده العتُطططاد اصططايٝ ، ٜهطططٕٛ   يًُفططاِٖٝ ب ْفضطططِٗ، ٜٚضططتددَٕٛ ا   
ذلٛرٖططا ايةايطط ، ٚتٛنٝططف إصططرتاتٝذٝات ايططتاًِ ايٓغطط ، ٖٚططذا ٜتٛقططف عًطط٢         

 َضت٣ٛ ايصف ٚاملٛضٛ    
    ١َٝٓٗ املاًِت سٝح ضلزص املإًُٛ ع٢ً ايتٛاصٌ َع باطِٗه يتشضط  عًُٝط١

ٓوططططا٤، ٚال ٜضططططُشٕٛ يًفٛضطططط٢ إ تضططططٝةز عًطططط٢    تاًططططُِٝٗ، ٜٚتكبًططططٕٛ ايٓكططططد ايب
صططفٛفِٗ، ٚضلططزص باططد َاًُططٞ ايفصططٍٛ املكًٛبطط١ عًطط٢ إ تهططٕٛ ادٚارٖططِ اقططٌ    

َططٔ خططالٍ   بططزٚس ا، غططري إ ادٚارٖططِ تبكطط٢ ايآصططز األصططاظ يف ايفصططٍٛ املكًٛبطط١       
املتاباطططط١ املضططططتُز٠ ٚتٛدٝطططط٘ اعُٛعططططات ٚايتغذٜطططط١ ايزاداطططط١ ٚايتكططططِٜٛ املضططططتُز  

 ٚايٛصٍٛ إلتكإ املٗارات 
         ٜضططاعد ايصططف املكًططٛب املططتاًِ عًطط٢ ددٚيطط١ ٚقتطط٘ خططارز ايصططف يفٗططِ ذلتطط٣ٛ

ايططتاًِ قبططٌ احلطططٛر يًصططف، يٝططح ٜططتُهٔ َططٔ ايتفاعططٌ اإلصلططابٞ َططع اقزاْطط٘      
ٚر ايتططٛدٝٗٞ املضططاعد ايططداعِ يًُاًططِ، ٜضططِٗ يف     ٚاملاًُطط  داخططٌ ايصططف، ٚايططد   

مض  اياالقات ب  املاًِ ٚاملتاًِ، ٖٚٞ اييف بدٚرٖا، تطؤدٟ إىل مضط  عًُٝط١    
 ايتاًِ عٓد املتاًِ 

 (O'Flaherty& Phillips,2015,pp.94-95)ٜٚغري نطٌ َطٔ اٚفالرتطٞ ٚفًٝٝطبط     
 ايٓكطدٟ ٚايطذاتٞ يطد٣    إىل إ ايصف املكًٛب، ٜتُهٔ فٝط٘ املاًطِ َطٔ تاُٝطل ايطتفهري     

ايةاي ، ٚايتاًِ َد٣ احلٝا٠، ٚ اْ٘ ٜغتٌُ ع٢ً ذلتط٣ٛ )َكطدّ َٚضطذٌ َضطبك  ا(،     
ٚٚعٞ َٔ املاًِ، ٚاصطتٝااب يةالبط٘، ٚتاًطِ عطايٞ املضطت٣ٛ يًُطتاًِ َطٔ خطالٍ ٚقطا          
ايصف، َٚز١ْٚ ٚتفهري ْكدٟ، َٚغارن١ إصلاب١ٝ َٔ ايةاي ، صٛا٤ داخٌ ايصف اٚ 

 خارد٘ 

 تىاجه تطبًل إسرتاتًجًة الصف املكلىب: التخديات اليت 
   ٛ -Evseeva&Solozhenko,2015,pp.207)ٜغري نٌ َطٔ إٜفضطٝفا ٚصطٛيٛسٖٓه

اْ٘ صل  تٛدٝ٘ ايةالب ايذٜٔ مل تهٔ يدِٜٗ خا٠ يف اياٌُ بغطهٌ َضطتكٌ     (208
ٚعزح َفّٗٛ ايصطف املكًطٛب قبطٌ ايتٓفٝطذه ٚ يطو النتضطاب َٗطارات إدار٠ ايٛقطا،         

ِ اخلاص١ بِٗ انجز نفا٠٤، ٜٚطز٣ نطٌ َُٓٗطا إ ٖٓطاى باطد      جلاٌ ع١ًُٝ ايتاً
ايتشدٜات اييف صل  ايتغً  عًٝٗا يتشكٝل ايٓذاح، ٖٚطٞت دَطر تهٓٛيٛدٝطا ايصطف     
ٝ ا ع٢ً املاًِ، ٚ يطو بتصطُِٝ    املكًٛب يف ايا١ًُٝ ايتا١ًُٝٝ، ٖٚذا لجٌ عب٦ ا إضاف

  ٛ ٝ ططططا، ٚتضططططذٌٝ ا اضططططزات، ٚايبشططططح عططططٔ َطططط ارد تاًططططِ ذلتطططط٣ٛ ا اضططططز٠ إيهرتْٚ
إيهرتْٚٝطط١ تهًُٝٝطط١، ٖٚططذا ٜضططتغزم ايهططجري َططٔ ايٛقططا ٚاملٗططارات ٚاجلٗططد َططٔ املاًططِ،   
ٜٚططططٝفا إ باطططد ايةطططالب ال ٜكبًطططٕٛ اصطططتبداٍ اْغطططة١ ب٦ٝططط١ ايطططتاًِ اإليهرتْٚطططٞ     
ٗ ططا يٛدطط٘ه ٚ يططو   بايفصططٍٛ ايدراصطط١ٝ ايتكًٝدٜطط١ ايططيف مططزص إ ٜهططٕٛ ايتاًططِٝ ٚد

اعطز َطع املاًطِ ٚاألقطزإ، فُطٔ ايططزٚرٟ إ       بضب  اخلٛف َٔ فكداِْٗ ايتٛاصٌ املب
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ٜهٕٛ ٖٓاى ٚصا٥ٌ اتصاٍ إضاف١ٝ، ٜٛفزٖا عا اإلْرتْا َجطٌ ايدردعطات ٚاملٓتطدٜات    
 ٚايفٝدٜٛ نْٛفزاْط، ٚغريٖا 

ٚاسططططد ايتشططططدٜات ٜهُططططٔ يف اإلفططططزاق يف اصططططتدداّ ايتهٓٛيٛدٝططططا دٕٚ تكططططٓ ه     
ايطتاًِ، مبطا ٜٓاصط      ٚيذيو صل  عدّ املبايغ١، ٚداطٌ ايتهٓٛيٛدٝطا خلدَط١ عًُٝط١    

املزسًطططط١ ٚا تطططط٣ٛ، ٚٚضططططع َٗططططاّ يًُططططتاًُ ، ٚاْغططططة١ يتٓفٝططططذٖا خططططارز ايصططططف   
ايدراصٞ، ٚصل  إ تهٕٛ ٚاضش١ ٚذلدد٠ه اصتادادا يًُغارن١ يف املٗاّ ٚاألْغة١ 
داخططططٌ ايصططططف ايدراصططططٞ يف ايٝططططّٛ ايتططططايٞه فٝطططط تٕٛ إىل ايصططططف، ٖٚططططِ َتشُضططططٕٛ   

ف١ٝ املرتتبطط١ عًطط٢ تاًُٗططِ ايضططابل خططارز  َٚضططتادٕٚ يف املغططارن١ يف األْغططة١ ايصطط 
ايصططف  َٚططٔ ايتشططدٜات األخططز٣، ايت نططد َططٔ َغططاٖد٠ ايةططالب يًًُفططات املز٥ٝطط١،     

(  3.02َٚكطاطع ايفٝططدٜٛ قبططٌ احلططٛر يًصططف يف ايٝططّٛ ايتطايٞ، ٚتغططري )احلٛصطط١ٝٓ،    
إىل دلُٛعطط١ سًططٍٛ َكرتسطط١ت َٓٗططا ٚدططٛد صططؤاٍ يف ْٗاٜطط١ ايفٝططدٜٛ، ٜٚكططّٛ ايةًبطط١   

باتِٗ يًُاًِ عًط٢ عطهٌ رصطاي١ ْصط١ٝ اٚ عطٔ طزٜطل اياٜطد اإليهرتْٚطٞ،         بإرصاٍ إدا
إعداد صذٌ يهٌ طاي ، يٝح ٜضذٌ ايةاي  فٝط٘ اٖطِ األفهطار ايطٛارد٠ يف ايفٝطدٜٛ،      
ٚاالصتفضططارات ايططيف ٚادٗتطط٘ يف اثٓططا٤ َغططاٖدت٘، ٚقٝططاّ املاًططِ يف بداٜطط١ نططٌ سصطط١    

بايٛادطط  ايصططفٞ، سٝططح   ٚلهططٔ إ ٜضططُٝ٘ ،(quiz) بإعةططا٤ ايةًبطط١ صططؤاال قصططري ا 
ٜكططٝط َططٔ خاليطط٘ َصططداق١ٝ َتاباطط١ ايةًبطط١ يًفٝططدٜٛ، ٚايتصططٛرات ايبدًٜطط١ ايطططيف          

 يدِٜٗ، ٚايصاٛبات اييف ٚادٗتِٗ يف اثٓا٤ َغاٖدتِٗ يًُكةع 

لهطططٔ ايت نطططد اٜططططا َطططٔ خطططالٍ االختبطططارات ايتكٛلٝططط١ ايدٚرٜططط١ اإليهرتْٚٝططط١،    
اصًٛب سٌ املغهالت، ٚتاًِٝ ٚاصتدداّ طزا٥ل تدرٜض١ٝ َتٓٛع١ داخٌ ايصف، َجٌ 

األقططططزإ، ٚغريٖططططاه ٚ يططططو يالصططططتفاد٠ َططططٔ ايططططتاًِ ايتاططططاْٚٞ، ٚتاُٝططططل ا تطططط٣ٛ،    
 ٚاصتٝااب املفاِٖٝ، ٚإتكإ املٗارات بهٌ ايةزم املتاس١   

ٖٚططذا صططٝتٝل يًُططدرظ َازفطط١ ايتالَٝططذ ايططذٜٔ تاططاْٚٛا، ٚايططذٜٔ انٗططزٚا قصططٛر ا   
 ْ ٝ طططا ٚممتا طططا  ٚعطططدّ اٖتُطططاّ، ٚإ ا نطططإ ايتالَٝطططذ َتاطططاٚ  ، فطططإٕ ايفصطططٌ صطططٝغدٚ س

بايٓضططططططب١ إىل اجلُٝططططططع، ٚصططططططٝتِ س٦ٓٝططططططذ االستفططططططان بٗططططططذا ايُٓططططططٛ ز ٚتةبٝكطططططط٘   
 (3.02باصتُزار )اٚسٟ،

 :ٍالتفكري البصز 
 :ٍتعزيف التفكري البصز 

ايتفهري ايبصزٟ ٜضتددّ ايٛصطا٥ٌ ا ضٛصط١ املادٜط١ه ٚ يطو الصطتٝااب ايصطٛر       
يغطط١ يفظٝطط١، فططذٚٚ ايططتفهري ايبصططزٟ اياططايٞ،    اعططزد٠، ٚمٜٛططٌ ايًغطط١ ايبصططز١ٜ إىل   

يدِٜٗ قدر٠ ع٢ً االبتهار ٚايتٛاصٌ ايفا٥له ٖٚطِ  ٚٚ اجلاْط  األلطٔ َططٔ املطذ، ٖٚطٛ       
 املضؤٍٚ عٔ اجلٛاْ  ايبصز١ٜ يف ع١ًُٝ االتصاٍ يد٣ املتاًِ 

ٖٛ من  َٔ امناق ايتفهري ايذٟ ٜٓغ  ْتٝذط١ اصطتجار٠ اياكطٌ مبطجريات بصطز١ٜ،      
إدراى عالق١ اٚ انجز، تضاعد ع٢ً سٌ َغه١ً َا، اٚ االقرتاب َٔ ٜرتت  ع٢ً  يو 

 (32، ص6..3احلٌ  )ذلُد،
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( ب ْطططط٘ قططططدر٠ ايفططططزد عًطططط٢ ايتااَططططٌ َططططع املططططٛاد   22، ص.3.0ٌٚتازفطططط٘ ايغططططٛبهٞ )
ٜ ا، يٝطح تهططٕٛ يطط٘ ايكطدر٠ عًطط٢ إدراى اياالقططات املهاْٝطط١،     ا ضٛصط١، ٚثٝٝشٖططا بصططز

 ري ايغُٛ     ٚتفضري املاًَٛات، ٚمًًٝٗا، ٚتفض

( ايتفهري ايبصزٟ ب ْط٘ قطدر٠ عكًٝط١، تضطتددّ     24، ص3.00نُا ُتازف طافػ )
ايصٛر ٚاألعهاٍ اهلٓدصط١ٝ، ٚاجلطداٍٚ ايبٝاْٝط١، ٚتفضطزٖا، ٚمٛهلطا َطٔ يغط١ ايزؤٜط١         
إىل ايًغططط١ ايًفظٝططط١ َٓةٛقططط١ اٚ َهتٛبططط١، ٚاصطططتدالص ايٓتطططا٥ر ٚاملاطططاْٞ َطططٔ ادطططٌ     

 ايتٛاصٌ َع اآلخزٜٔ  

ُٜازفطط٘ ابٛ ( بكططدر٠ ايفططزد عًطط٢ قططزا٠٤ ايصططٛر ٚاألعططهاٍ ٚايزَططٛس      2، 3.02ساٜططد٠ )ٚ
ٜٚز٣  ٚايزصّٛ، ٚثٝٝشٖا بصزٜا، ٚتفضريٖا، ٚمًًٝٗا، ٚاصتدالص املاًَٛات َٓٗا 

( إ ايططتفهري ايبصططزٟ ٖططٛ تٛنٝططف املططجريات املًتكةطط١ بٛاصططة١    02ص ،3.02ايططدٜ  )
ةةطات ايبٝاْٝط١ يف ختطشٜٔ    ايا ، نايصٛر، ٚايزصَٛات، ٚاألعطهاٍ اهلٓدصط١ٝ، ٚاملد  

املاًَٛطططات، ٚإدطططزا٤ اياًُٝطططات اياكًٝططط١ املدتًفططط١، ٜٚاُطططٌ عًططط٢ سٜطططاد٠ ايكطططدر٠ عًططط٢     
اصتشطار املغاٖد٠، نُا اْ٘ ٜضاعد املتاًِ يف احلصٍٛ عًط٢ املاًَٛطات، ٚثجًٝطٗا،    
ٜ ا           ٚتفضططريٖا، ٚإدرانٗططا، ٚسفظٗططا، ثططِ ايتاططبري عٓٗططا، ٚعططٔ افهططارٙ اخلاصطط١  بصططز

ٝ ططا، ٖٚططذا ٜطط   ؤدٟ إىل سٜططاد٠ ايتشصططٌٝ اياًُططٞ الصططتٝااب املاًَٛططات اجلدٜططد٠      ٚيفظ
 بضزع١ ٚإتكإ 

فاملٓطططاٖر ايدراصططط١ٝ عٓطططد اصطططتدداَٗا يًتهٓٛيٛدٝطططا، تتططططُٔ َٛاقطططف تاًُٝٝططط١،  
تاتُططد عًطط٢ ايصططٛر ٚايزصططّٛ ٚايزَططٛس املدتًفطط١، ُٚتضططِٗ يف تُٓٝطط١ ايططتفهري ايبصططزٟ  

ُٜطططدععِ عًُٝططط١ ايطططتاً   ِ ألْططط٘ ٜتططططُٔ ب٦ٝططط١ داعُططط١  يطططد٣ املطططتاًِ، فطططايتاًِ ايبصطططزٟ 
 تهٓٛيٛد١ٝ، تتٝل يًةالب ايتاًِ اإليهرتْٚٞ  

 :ٍممًزات التفكري البصز 
( إ ايتهٓٛيٛدٝططططا احلدٜجطططط١، تططططٛفز ادٚات يتُجٝططططٌ  3.00ٜٚؤنططططد عبططططد اعٝططططد ) 

اياًُٝططططات املازفٝطططط١، ٚتٓغططططٝةٗا يططططد٣ املططططتاًِ، ٖٚططططذٙ ايتُجططططٝالت تهططططٕٛ بصططططز١ٜ،      
بصططزٟ إ مكططل َططا ٜضطط٢ُ بايكُٝطط١ املطططاف١ ٚتضططتةٝع منططا ز ايتططدرٜط ٚايططتاًِ اي

املازف١ٝ يد٣ املتاًِ، سٝح تٛدد قدر٠ َازفٝط١ َتشضط١ٓ، فايفصطٍٛ ايدراصط١ٝ ايطيف      
تضتددّ ٚصا٥ٌ االتصاالت احلدٜج١، تضطتةٝع إ تجطزٟ اياًُٝط١ ايتاًُٝٝط١، ٚتجطزٟ      
األصًٛب ايبصطزٟ يالتصطاٍ بط  ايةطالب ايطذٜٔ ٜتاطإًَٛ َطع املطٓٗر ايدراصطٞ عطا           

 األْغة١ ايتفاع١ًٝ يًتاًِ  ٖذٙ

ُٜشضططٔ َططٔ    626، ص3.04ٜٚغططري ْططشاٍ )  ( إىل ممٝططشات ايططتفهري ايبصططزٟت يف اْطط٘ 
ُٜضططز  َططٔ ايتفاعططٌ بطط  ايةًبطط١، ٜٚشٜططد َططٔ االيتططشاّ بطط  ايةًبطط١،        ْٛعٝطط١ ايططتاًِ، ٚ
ٜٚدعِ طزا٥ل ددٜد٠ يتبادٍ األفهار، ٜٚضِٗ يف سٌ ايكطاٜا اياايك١ بتٛفري ايهجري 

ٌ هلططا، ٜٚاُططل ايططتفهري يف بٓططا٤ َٓظططٛر ددٜططد، ُٜٚٓططٞ َٗططارات سططٌ  َططٔ خٝططارات احلطط
 املغهالت يد٣ ايةالب 

( إىل إ ايتفهري ايبصزٟ، لهٔ إ ٜكطدّ ممٝطشات عطٔ    3.00ٜٚطٝف)عبد اعٝد،
 ايتفهري ايًفظٞ َجٌت



 (ASEP)دراسات عزبًة يف الرتبًة وعله النفص 

 

 

 

 

 

 

268 
 

ايكطططدر٠ عًططط٢ عطططز  ايطططزٚاب  ٚاياالقطططات ايبٝٓٝططط١ ايفزاغٝططط١ املهاْٝططط١، ٚاألعطططهاٍ   
دلططزد ادٚات تٛدٝٗٝطط١، ٚيهٓٗططا دٛاْطط  َةًٛبطط١     َُٗطط١، ٚيٝضططا ايبصططز١ٜ يًتُجٝططٌ  

 يالصتدالٍ، ٚاالصتٓتاز، ٚايتاًِ 

ٜضتةٝع املتاًِ ايبصطزٟ إ ضلصطٌ عًط٢ َاًَٛطات انجطز َطٔ املطتاًِ ايًفظطٞ،         
ع٢ً ايزغِ َٔ إ َا ٜكدّ ي٘ َٔ َاًَٛات يف ايغاي  يفظ١ٝ، ٚيهطٔ َطا لتًهط٘ َطٔ     
َٗطططار٠ قطططزا٠٤ األعطططهاٍ ايبصطططز١ٜ َٚالسظتٗطططا، ٚٚصطططفٗا، ٚتفضطططريٖا ،ٚاصطططتٓتادٗا،    

ٜٛططٌ ايزصططاي١ ايبصططز١ٜ إىل  ٜضططاعدٙ عًطط٢ اصططرتدا  املاًَٛططات، ٚاالستفططان بٗططا، ٚم  
يفظٝطط١، فٗططٛ ٜططدرى املفططاِٖٝ املاكططد٠ بضططٗٛي١، ٜٚٓظططز يكَططٛر بصططٛر٠ َبتهططز٠ غططري         
َ يٛف١، ٜٚضاعد ع٢ً ت١ُٝٓ َٗار٠ سٌ املغهالت، ٚيذيو فطإٕ ايتهٓٛيٛدٝطا بهطٌ َطا     
مًُطط٘ َططٔ َفططاِٖٝ، ٚعالقططات، ٚصططٛر، ٚرصططّٛ، ٚرَططٛس، ٚخططزا٥ ، ٚايططٛإ، تاططد ٖططذٙ       

فٝش ا يا١ًُٝ ايتفهري ايبصزٟ، ٚتًكط٢ اصطتذاب١ غطري عادٜط١ َطٔ      املجريات ايبصز١ٜ م
 املتاًِ ايبصزٟ 

 :ٍمهارات التفكري البصز 
باصطتدداّ ساصط١    vision ٜٚاتُد ايتفهري ايبصطزٟ عًط٢ عًُٝطت  ُٖطا اإلبصطار     

ايبصز يتازٜف َهإ األعٝا٤، ٚمدٜدٖا، ٚفُٗٗا، ٚتٛدٝ٘ ايفزد ملا سٛي٘ يف اياامل 
 ع١ًُٝ ٖٚٞ Imagery ا ٝ ، ٚايتدٌٝ 

تهطططٜٛٔ ايصطططٛر اجلدٜطططد٠ عطططٔ طزٜطططل إعطططاد٠ تطططدٜٚز اصطططتدداّ اخلطططاات املاضططط١ٝ،  
ٚايتدططٝالت اياكًٝطط١، ٚ يططو يف غٝططاب املططجريات ايبصططز١ٜ، ٚسفظٗططا يف عطط  اياكططٌ       

 (622، ص3.04)ْشاٍ، 

( ايكدرات ايبصز١ٜ ايفزع١ٝ 62-64، ص 3.00ٜٚٛضل نٌ َٔ عُار ٚايكباْٞ )
ٜهُٔ يف ايتصٛر ايبصزٟ يكعهاٍ ٚاألدضاّ يف اٚضا  رلتًف١، يًتفهري ايبصزٟت 

ٚايرتمجطط١ ايبصططز١ٜ ٖططٞ ايتشٜٛططٌ ايبصططزٟ يًزَططٛس ايبصططز١ٜ ٚايًفظٝطط١، ٚايتشًٝططٌ    
ايبصططططزٟ ٖططططٛ مًٝططططٌ يًُٛقططططف ايبصططططزٟ إىل َططططجريات ٚرَططططٛس بصططططز١ٜ َهْٛطططط١ يطططط٘،   
ٚايتٓظطططِٝ ايبصطططزٟ ٜتططططُٔ إعطططاد٠ يًُٛقطططف ايبصطططزٟ، ٚإْتاد طططا يُٓطططا ز بصطططز١ٜ         

 اقف يف ض٤ٛ َاةٝات بصز١ٜ َضبك١  َٚٛ

 :( إىل َٗارات ايتفهري ايبصزٟه 22ٖٞٚ-24، ص.3.0ٚتغري ايغٛبهٞ )

    َٗطار٠ ايكططزا٠٤ ايبصططز١ٜت ايكططدر٠ عًطط٢ مدٜططد اباططاد ايغططهٌ اٚ ايصططٛر٠ املازٚضطط١
 ٚطبٝاتُٗا  

     ،َٗطططار٠ ايتُٝٝطططش ايبصطططزٟت تاطططت ايكطططدر٠ عًططط٢ ايتاطططزف عًططط٢ ايغطططهٌ اٚ ايصطططٛر٠
 األعهاٍ اٚ ايصٛر األخز٣ ٚثٝٝشُٖا عٔ 

             َٗار٠ إدراى اياالقطات املهاْٝط١ت ايكطدر٠ عًط٢ رؤٜط١ عالقط١ ايتط ثري ٚايتط ثز َطٔ بط
 َٛاقع ايظٛاٖز املتُج١ً يف ايغهٌ اٚ ايصٛر٠ املازٚض١ 

         َٗططططار٠ تفضططططري املاًَٛططططاتت ايكططططدر٠ عًطططط٢ إٜطططططاح َططططديٛالت ايهًُططططات ٚايزَططططٛس
 ٓٗا ٚاإلعارات، ٚاألعهاٍ، ٚتكزٜ  اياالقات بٝ
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      ،َٗار٠ مًٌٝ املاًَٛاتت تات قدر٠ ايفزد ع٢ً ايرتنٝطش يف ايتفاصطٌٝ ايدقٝكط١
 ٚاالٖتُاّ بايبٝاْات ايه١ًٝ ٚاجلش١ٝ٥ 

  َٗار٠ اصتٓتاز املا٢ٓت تات ايكدر٠ ع٢ً اصتدالص َااْٞ ددٜد٠، ٚايتٛصٌ إىل
َفططططاِٖٝ َٚبططططاد  عًُٝطططط١، ٚ يططططو َططططٔ خططططالٍ ايغططططهٌ اٚ ايصططططٛر٠ اٚ اخلزٜةطططط١    

َع َزاعطا٠ تططُٔ ٖطذٙ اخلةط٠ٛ يًدةطٛات ايضطابك١ه إ  إْٗطا ذلصط١ً          املازٚض١،
 يًدةٛات اخلُض١ ايضابك١ 

( ملٗارات ايتفهري ايبصزٟت َٗار٠ ايتازف عًط٢  2-2، ص3.02ٚاقرتح ابٛ ساٜد٠ )
ايغططهٌ، َٚٗططار٠ ايتُٝٝططش ايبصططزٟ، َٚٗططار٠ تفضططري املاًَٛطط١ ايبصططز١ٜ، َٚٗططار٠ إدراى     

ٝططٌ ايغططهٌ، َٚٗططار٠ إدراى ايغُططٛ ، ٚفططو اخلططدا       اياالقططات املهاْٝطط١، َٚٗططار٠ مً  
بُٝٓا سدد نطٌ َطٔ    ايبصزٟ، َٚٗار٠ اإلْغا٤ ٚايتهٜٛٔ، َٚٗار٠ اصتدالص املااْٞ 

 :( ٖذٙ املٗارات، 36ٖٞٚ-32، ص3.02( ٚ)ايدٜ ، 32، ص4..3)َٗدٟ،

    ٌَٗطططار٠ ايتاطططزف عًططط٢ ايغطططهٌ ٚٚصطططف٘ت ٖٚطططٞ ايكطططدر٠ عًططط٢ مدٜطططد اباطططاد ايغطططه
 املازٚ  ٚطبٝات٘ 

 َٗ           ار٠ مًٝطٌ ايغطهٌت ايكطدر٠ عًط٢ رؤٜط١ اياالقطات يف ايغطهٌ، ٚمدٜطد خصطا٥
 تًو اياالقات ٚتصٓٝفٗا 

   َٗار٠ رب  اياالقات يف ايغهٌت ٖٚٞ ايكدر٠ ع٢ً ايزب  ب  عٓاصز اياالقطات يف
 ايغهٌ ٚإصلاد ايتٛافكات بٝٓٗا ٚاملغايةات فٝٗا 

      يفذطٛات ٚاملغايةطات   َٗار٠ إدراى ايغُٛ  ٚتفضطريٙت ٖٚطٞ ايكطدر٠ عًط٢ تٛضطٝل ا
 يف اياالقات، ٚايتكزٜ  بٝٓٗا 

  َٗار٠ اصتدالص املااْٞت ٖٚٞ ايكدر٠ ع٢ً اصتٓتاز َااْٞ ددٜد٠، ٚايتٛصٌ إىل
َفططاِٖٝ َٚبططاد  عًُٝطط١، َططٔ خططالٍ ايغططهٌ املاططزٚ ، َططع َزاعططا٠ تطططُٔ ٖططذٙ          

 اخلة٠ٛ يًدةٛات ايضابك١  

ُٜشطططدد نطططٌ َطططٔ صطططامل ٚعبطططٛد )    ايطططتفهري ايبصطططزٟ يف  ( َٗطططارات 266، ص3.02ٚ
ايتاططزف عًطط٢ األعططهاٍ ايبصططز١ٜ، ٚمًًٝططٗا، ٚايتاططزف عًطط٢ املغايةططات، ٚايفذططٛات        

 فٝٗا، ٚاصتدالص املااْٞ ٚاملفاِٖٝ َٓٗا 

تتفاٚت ٖذٙ املٗطارات بط  املطتاًُ ، فًطٝط َطٔ ايططزٚرٟ إ ا ارتفاطا إسطداٖا إ         
 تهٕٛ بك١ٝ املٗارات َزتفا١، ٚاياهط صشٝل 

( ا١ُٖٝ املجريات ايبصز١ٜ يف مفٝش 302، ص3.04املصزٟ )ٜٚز٣ نٌ َٔ عاَز ٚ
عًُٝططط١ ايطططتفهري ايبصطططزٟ يطططد٣ املطططتاًُ ، باإلضطططاف١ إىل ْكطططٌ املاطططارف ٚاخلطططاات      

 ايتا١ًُٝٝ إىل املتاًُ  بةزٜك١، جتاٌ ع١ًُٝ ايتاًِ انجز صٗٛي١ ٜٚضز ا 

تططدرٜ  إٕ جتاٖططٌ دٚر ايططتفهري ايبصططزٟ يف اٟ َٛضططٛ  دراصططٞ، ٜاططد إخفاق ططا يف      
ايةطططالب عًططط٢ اصطططتدداَ٘، ٚإْهطططار ا يفزصططط١ ايطططتاًِ بايةزٜكططط١ األٜضطططز عًططط٢ ايطططذٜٔ  

 (3.4، ص3.04ٜاتُدٕٚ اصاص ا ع٢ً املااجل١ ايبصز١ٜ  )عاَز ٚاملصزٟ، 

 ٚقد رنش ايبشح احلايٞ ع٢ً املٗارات اآلت١ٝت
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  ٘ايتازفت اٟ ايتازف ع٢ً ايغهٌ ٚذلتٛاٙ ٚٚصف 
  َٔ ٙاألعهاٍ ايتُٝٝشت ثٝٝش ايغهٌ عٔ غري 
  ايتفضريت تٛضٝل َديٛالت األعهاٍ ٚاياالق١ بٝٓٗا 
  ايتشًٌٝت تصٓٝف ايغهٌ ٚعٓاصزٙ ٚربة٘ خباات صابك١ 
  ٌاصتدالص املا٢ٓت ايٛصٍٛ يًُا٢ٓ املضتدً  َٔ ايغه 

 :الدراسات الشابكة 
 :ٌأوًلا: دراسات تناولت عالقة الصف املكلىب والتخصًل الدراس 

( تٖطدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ اثطز       (ALRowais, 2014دراص١ ايزٜٚط  
اصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املكًٛب يف ايتشصٌٝ األنادلٞ ٚاالجتاٙ يف ايتاًطِٝ  
اياططايٞ، ٚقططد اصططتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر ايٛصططفٞ ٚعططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١       

( طايبطططط١ َططططٔ طايبططططات نًٝطططط١ ايرتبٝطططط١ املضططططت٣ٛ ايضططططادظ، ٚمت     46ايدراصطططط١ َططططٔ ) 
( طايبط١،  23( طايبط١، ثجطٌ اعُٛعط١ ايططابة١، ٚ)    23ا ع٢ً دلُٛعت ، )تكضُُٝٗ

ٝ ا، َٚكٝاص طططا         ثجطططٌ اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، ٚاصطططتددَا ايباسجططط١ اختبطططار ا مصطططًٝ
يالجتاٖططات، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط    

دردططات ايةايبططات يف َتٛصط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط   
اعُٛعططط١ ايططططابة١ يف االختبطططار ايتشصطططًٝٞ ايباطططدٟ يصطططا  طايبطططات اعُٛعططط١    
ُٚدطدت فزٚق طا          ايتذزٜب١ٝ اييف درصطا باصطتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ ايطتاًِ املكًطٛب، نُطا 
بططط  َتٛصططط  دردطططات طايبطططات اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ يف ايكٝطططاظ ايكبًطططٞ ٚايباطططدٟ  

 سلٛ دراص١ املكزرات باجلاَا١  يصا  ايكٝاظ ايبادٟ يف االجتاٙ 

(تٖططططدفا ٖططططذٙ ايدراصطططط١ إىل ايهغططططف عططططٔ فاايٝطططط١ تةبٝططططل 3.02دراصططط١ )صطططط١ًُ، 
إصططرتاتٝذ١ٝ ايفصططٌ املكًططٛب عططا ايفصططٍٛ االفرتاضطط١ٝه يتُٓٝطط١ َٗططارات ايكططزا٠٤         
بايًغ١ اإلزلًٝش١ٜ يد٣ طايبات ن١ًٝ ايًغات ٚايرتمج١ نياَا١ املًطو صطاٛد، ٚقطد    

( طايبطط١ 62عطب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓط١ ايدراصطط١ َططٔ )   اصطتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر 
َٔ طايبطات قضطِ ايًغط١ اإلزلًٝشٜط١ بهًٝط١ ايًغطات ٚايرتمجط١ نياَاط١ املًطو صطاٛد،           
ثجٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، سٝطح مت ايتطدرٜط هلطٔ َطٔ خطالٍ تةبٝطل إصطرتاتٝذ١ٝ          

ر ا ايفصططٌ املكًططٛب عططا ايفصططٍٛ االفرتاضطط١ٝ عططٔ باططد، ٚاصططتددَا ايباسجطط١ اختبططا   
ٝ ططا يكٝططاظ َضططت٣ٛ ادا٤ ايةايبططات يف َٗططار٠ ايكططزا٠٤، ٚقططد تٛصططًا   ٝ ا إيهرتْٚ مصططًٝ
ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط   دردططات طايبططات   
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ يف االختبططار ايتشصططًٝٞ اإليهرتْٚططٞ ايكبًططٞ ٚايباططدٟ يصططا   

 ايكٝاظ ايبادٟ 

(تٖدفا ٖذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ فاعًٝط١     3.02ُٛرٟ،دراص١ )اياٝضاٟٚ ٚاملا
ايتفهري باملكًٛب يف ايتشصٌٝ ٚايتذٚم األدبٞ يد٣ طايبات ايصف اخلاَط األدبطٞ  
يف َططاد٠ ايبالغطط١،  ٚقططد اصططتددّ ايباسجططإ املططٓٗر ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١ ايدراصطط١  

( 32، )( طايبطط١ بايصططف اخلططاَط األدبططٞ،  ٚمت تكضططُُٝٗا عًطط٢ دلُططٛعت   64َططٔ )
( طايب١ ثجٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١،  ٚاصطتددّ    32طايب١ ثجٌ اعُٛع١ ايطابة١ )

ٝ ا يف ايبالغ١، ٚاختبار ا يًتذٚم األدبٞ، ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر     ايباسجإ اختبار ا مصًٝ
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ايدراصططط١ إىل ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات ايةايبطططات يف  
دردطات ايةايبطات يف اعُٛعط١ ايططابة١ يف اختبطار      اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، َٚتٛصط   

ايتشصطططٌٝ ايباططططدٟ، ٚاختبططططار ايتططططذٚم األدبططططٞ ايباططططدٟ يصططططا  طططططالب اعُٛعطططط١  
 ايتذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ ايتفهري املكًٛب 

ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ   (Yestrebsky,2015)دراصطط١ ٜضرتبضططهٞ  
 ٛ ٍ نططبري٠ اياططدد يف ب٦ٝطط١ اجلاَاطط١ عًطط٢  فاعًٝطط١ اصططتدداّ ايصططف املكًططٛب يف ايفصطط

َكططزر ايهُٝٝططا٤ ايااَطط١، ٚقططد اصططتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١       
( طايب طا لجًطٕٛ اعُٛعط١ ايططابة١،     .23ايدراص١ َٔ دلُٛعت ، ٚمت تكضطُُٝٗا ) 

ٝ ا يف     602) ( طايب ا لجًٕٛ اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، ٚقد اعطدت ايباسجط١ اختبطار ا مصطًٝ
يهُٝٝطططا٤ ايااَططط١ يًصطططفٛف األٚىل يكضطططُٞ اياًطططّٛ ٚايزٜاضطططٝات نياَاططط١ فًٛرٜطططدا   ا

ب َزٜهططا، ٚمت تةبٝططل األدٚات عًطط٢ عٝٓطط١ ايدراصطط١، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل    
ٚدططططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط   دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١    

يصططططا  طططططالب  ايتذزٜبٝطططط١، َٚتٛصطططط  دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١ ايطططططابة١     
اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ ايططيف درصطا باصطتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب )َزتفاططٞ       
ايتشصططٌٝ( ٚيصططا  طططالب اعُٛعطط١ ايطططابة١ )َتٛصططةٞ ايتشصططٌٝ(، ٚال تٛدططد   
فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١        

 ٓدفطٞ ايتشصٌٝ( َٚتٛص  دردات ايةالب يف اعُٛع١ ايطابة١ )َ

(ت ٖٚطططططدفا ايدراصططططط١ إىل ايهغطططططف عطططططٔ اثطططططز اصطططططتدداّ     3.04دراصططططط١ )ابطططططامنٞ، 
إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف تطدرٜط ايتفضطري عًط٢ ايتشصطٌٝ ايدراصطٞ، ٚاالجتطاٙ       
سلططٛ املططاد٠ يططد٣ طططالب ايصططف ايجططاْٞ ايجططاْٟٛ، ٚقططد اصططتددّ ايباسططح املططٓٗر عططب٘       

ا َطططٔ ططططالب ايصطططف ايجطططاْٞ ايجطططاْٟٛ  ( طايب ططط.4ايتذطططزٜيب، ٚمت اختٝطططار عٝٓططط١ َطططٔ ) 
( طايب طا ٚجتزٜبٝط١ ٚعطددٖا    .2بايزٜا  ، ُقضُا إىل دلُٛعت ت ضطابة١ ٚعطددٖا )  

ٝ ا  يف َطاد٠ ايتفضطري َٚكٝطاظ اجتطاٙ        .2) ( طايب ا، ٚاصتددّ ايباسطح اختبطار ا مصطًٝ
سلططٛ املكططزر، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط      

ردطططات ايةطططالب يف اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، َٚتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف   َتٛصططط  د
اعُٛع١ ايططابة١ يف االختبطار ايتشصطًٝٞ ايباطدٟ، ٚاجتاٖطات ايةطالب اإلصلابٝط١        
سلطٛ املططاد٠ يصططا  طططالب اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ ايططيف درصططا باصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ  

 ايصف املكًٛب  

يدراصط١ إىل ايتاطزف عًط٢ فاعًٝط١     (ت ٖطدفا ٖطذٙ ا  3.04دراص١ )ابطٛايزٚظ ٚعُطار٠،  
ايصطف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ يطد٣ طايبططات نًٝطط١ ايرتبٝطط١ نياَاطط١   
قةططز، باإلضططاف١ إىل مدٜططد اجتاٖططات طايبططات اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ سلططٛ ايصطططف         
املكًطٛب، ٚقططد اصطتددّ ايباسجططإ املططٓٗر عطب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓط١ ايدراصطط١ َططٔ     

َٜدرصٔ َكزر نتةبٝكات ( طايب١ َٔ طايب.2) ات ن١ًٝ ايرتب١ٝ نياَا١ قةز ايالتٞ 
يف انتضطططططاب ايًغططططط١ ايجاْٝطططططط١ن يف بزْطططططاَر بهططططططايٛرٜٛظ ايتاًطططططِٝ االبتططططططدا٥ٞ ،ٚمت     

( طايبطططط١ ُتُجططططٌ اعُٛعطططط١ ايطططططابة١، ٚدرصططططا  62تكضططططُُٝٗا عًطططط٢ دلُططططٛعت ت )
( طايبطططط١ ُتُجططططٌ اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١، ٚدرصططططا ٖططططذٙ    62بايةزٜكطططط١ ايتكًٝدٜطططط١، ٚ) 
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عُٛع١ ب صًٛب ايصف املكًطٛبه ٚمت بطح ٖطذٙ ا اضطزات عطا َٛقطع ايبالنبطٛرد        ا
Blackboard   ا، َٚكٝاص ططططا ٝ نياَاطططط١ قةططططز، ٚيكططططد اعططططد ايباسجططططإ اختبططططار ا مصططططًٝ

ٜ ا   ٝ ططا ٚباططد الجتاٖططات ايةايبططات سلططٛ ايصططف املكًططٛب، ٚمت تةبٝططل اداٚت ايدراصطط١ قبً
ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥   عًطط٢ عٝٓطط١ ايدراصطط١ه ٚتٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل 

بططط  َتٛصططط   دردطططات طايبطططات اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ ٚاعُٛعططط١ ايططططابة١ عًططط٢       
االختبططار ايتشصططًٝٞ ايباططدٟ ملكططزر نتةبٝكططات يف انتضططاب ايًغطط١ ايجاْٝطط١ن يصططا     
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، باإلضططاف١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط    

عططط١ ايتذزٜبٝططط١ يف االختبطططار ايتشصطططًٝٞ ايكبًطططٞ ٚاالختبطططار  دردطططات طايبطططات اعُٛ
ايتشصًٝٞ ايبادٟ يصا  االختبار ايبادٟ، ٚٚدٛد اجتاٖات إصلاب١ٝ يد٣ طايبات 

 اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ سلٛ ايصف املكًٛب 

( ت ٖدفا ٖذٙ ايدارص١ إىل ايهغف عٔ فاع١ًٝ (Peterson, 2016دراص١ باتزصٕٛ 
إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف مضطط  ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ ٚايزضططا ايةالبططٞ عططٔ     
َكزر اإلسصا٤، ٚقد اصتددّ ايباسح املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب،  ٚبًغ عدد افزاد اياٝٓط١  

( 36( طايب ا اعُٛعط١ ايططابة١، ٚ)  02( طايب ا َٔ طالب اجلاَا١، ُٚقضُا إىل )62)
ٝ ا، ٚقطططد تٛصطططًا   طايب ططا اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، ٚاصطططتددّ ايباسطططح اختبطططار ا مصطططًٝ
ْتا٥ر ايدراص١ إىل ٚدٛد فزٚم  ات دالي١ إسصطا١ٝ٥ بط  َتٛصط  دردطات ايةطالب يف      
اعُٛع١ ايتذزٜبٝط١ َٚتٛصط  دردطات ايةطالب يف اعُٛعط١ ايططابة١ يف االختبطار        

تذزٜبٝططط١ ايطططيف درصطططا باصطططتدداّ ايتشصطططًٝٞ ايباطططدٟ يصطططا  ططططالب اعُٛعططط١ اي
 إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب، ٚناْٛا ٖؤال٤ اٜط ا انجز رضا عٔ املكزر 

(ت ٖدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ اثطز اصطتدداّ اصطًٛب        3.04دراص١ )ايبدٚ،
ايطططططتاًِ املاهطططططٛظ يف مصطططططٌٝ طايبطططططات ايصطططططف األٍٚ ايجطططططاْٟٛ اياًُطططططٞ يف َطططططاد٠  

ملطٓٗر عطب٘ ايتذطزٜيب، ٚتهْٛطا عٝٓط١ ايدراصط١       ايزٜاضٝات، ٚقد اصتددَا ايباسجط١ ا 
( طايبطط١ َططٔ طايبططات ايصططف األٍٚ ايجططاْٟٛ اياًُططٞ، ٚاصططتددَا ايباسجطط١     32َططٔ )

ٜ ا يف ايزٜاضططٝات عًطط٢ اعُٛعطط١        ٝ ا باططد ٝ ططا، ٚاختبططار ا مصططًٝ ٝ ا قبً اختبططار ا مصططًٝ
ْفضططططٗا، ٚقططططد تٛصططططًا ْتططططا٥ر ايدراصطططط١ إىل ٚدططططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ يف    

 صٌٝ ب  ايتةبٝك  ايكبًٞ ٚايبادٟ يصا  ايتةبٝل ايبادٟ  ايتش

ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ   (El-Bassuony,2016)دراصطط١ ايبضططْٝٛٞ 
فاايٝططط١ ايطططتاًِ املاهطططٛظ يف مضططط  األدا٤ ايٓشطططٟٛ يًغططط١ اإلزلًٝشٜططط١ يف ايتشطططدخ    

املطٓٗر  ٚايهتاب١ بضب  ايتشصٌٝ ايططاٝف ملتاًُطٞ ايًغط١، ٚقطد اصطتددَا ايباسجط١       
( طايب طططا َطططٔ ططططالب ايصطططف األٍٚ 62عططب٘ ايتذطططزٜيب، ٚتهْٛطططا عٝٓططط١ ايدراصططط١ َططٔ )  

ٜ طططا، 02ايجططاْٟٛ، مت تكضططُِٝٗ إىل دلُططٛعت ت إسططداُٖا دلُٛعطط١ ضططابة١ )        2عاد
َتاًُطٞ   4طايب طا عادٜطا،    02َتاًُٞ يغ١ ضاٝفٞ ايتشصٌٝ( ،ٚدلُٛع١ جتزٜبٝط١ ) 

ا يطططكدا٤ ايٓشطططٟٛ مطططدث ا  يغططط١ ضطططاٝفٞ ايتشصطططٌٝ(، ٚاصطططتددَا ايباسجططط١ اختبطططار   
ٚنتابططط١، ٚقطططد تٛصطططًا ْتطططا٥ر ايدراصططط١ إىل ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط    
َتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، َٚتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف    
اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف اختبططار األدا٤ ايباططدٟ يصططا  طططالب اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١      
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 ٝ ٓ ا بغططهٌ  ايططيف درصططا باصططتدداّ إصططرتاتٝذ ١ ايططتاًِ  املاهططٛظ، سٝططح انٗططزت مضطط
 نبري يف ادا٤ ايةالب يف ايتشدخ ٚايهتاب١ ملتاًُٞ ايًغ١  ٟٚ ايتشصٌٝ ايطاٝف 

(تٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ اثططز إصططرتاتٝذ١ٝ       3.04دراصطط١ )ايغططها١، 
ايططتاًِ املططدَر  ٚايططتاًِ املاهططٛظ يف مصططٌٝ طًبطط١ ايصططف ايضططابع يف َططاد٠ اياًططّٛ     

ر استفانِٗ بايتاًِ، ٚقد اصتددَا ايباسج١ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب، ٚتهْٛطا  َٚكدا
( طايب ططا َططٔ طططالب املزسًطط١ اإلعدادٜطط١، ٚمت ايتكضططِٝ عًطط٢     022عٝٓطط١ ايدراصطط١ َططٔ ) 

( طايبط١، ثجطٌ اعُٛعط١    63ثالخ دلُٛعات ٚاسطد٠ ضطابة١، ٚاثٓطت  جتطزٜبٝت ، )    
، ، ٚاصطتددَا ايباسجط١ اختبطار ا    ( طايب١، ثجٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١  22ايطابة١، ٚ)

ٝ ا يف َكططزر نتكٓٝططات ايتاًططِٝن، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم   مصطًٝ
 ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط  دردططططات ايةايبططططات يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١،     
َٚتٛص  دردات ايةايبات يف اعُٛعط١ ايططابة١ يف االختبطار ايتشصطًٝٞ ايباطدٟ      

 تذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املاهٛظ يصا  اعُٛع١ اي

(ت ٖدفا ٖذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ فاعًٝط١ بزْطاَر      3.04دراص١ )عبدايظاٖز،
َكططرتح قططا٥ِ عًطط٢ ايططتاًِ املكًططٛب  يف تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ، ٚبكططا٤ اثططز ايططتاًِ ٚاالجتططاٙ  

اب١ ايزٜاضطٝات،  سلٛٙ يد٣ ططالب ايفزقط١ األٚىل بهًٝط١ ايرتبٝط١ بطايٛادٟ اجلدٜطد  عط       
( 42ٚقططد اصططتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١ ايدراصطط١ َططٔ )       

طايب طططا َطططٔ ططططالب نًٝططط١ ايرتبٝططط١ قضطططِ ايزٜاضطططٝات بايفزقططط١ األٚىل، ٚاصطططتددَا     
ٝ ا يف ايزٜاضططٝات، َٚكٝاص ططا يالجتططاٙ  سلططٛ اإلصططرتاتٝذ١ٝ        ايباسجطط١ اختبططار ا مصططًٝ

ٜ ا ع٢ً اعُٛع١ ْف ٝ ا ٚباد ضٗا، ٚقد تٛصًا ْتا٥ر ايدراص١ إىل ٚدٛد فطزٚم  ات  قبً
داليططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف االختبطططار ايتشصطططًٝٞ ايكبًطططٞ،      
َٚتٛص  دردات ايةالب يف االختبار ايتشصًٝٞ ايبادٟ يصا  ايتةبٝل ايبادٟ، 

ِ ٚاثبتططا فاعًٝطط١ يف تُٓٝطط١ االجتططاٙ اإلصلططابٞ سلططٛ اإلصططرتاتٝذ١ٝ، ٚٚدططٛد اثططز يًططتاً
 يد٣ ايةالب 

(تٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ  Lai&Hwang,2016دراصطط١ يططٞ ٖٚططٛاْر )
اثططز دَططر  ايتٓظططِٝ ايططذاتٞ ٚايصططف املكًططٛب يتشضطط  ادا٤ ايططتاًِ يةططالب املزسًطط١         
االبتدا٥ٝططط١ يف َطططاد٠ ايزٜاضطططٝات، ٚقطططد اصطططتددّ ايباسجطططإ املطططٓٗر عطططب٘ ايتذطططزٜيب،      

ططالب ايصطف ايزابطع باملطدارظ االبتدا٥ٝط١       ( طايب ا 66َٔٚتهْٛا ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ )
( طايب طا ثجطٌ اعُٛعط١ ايططابة١،     36يف تاٜٛإ، ٚمت تكضُُٝٗا عًط٢ دلُطٛعت ، )  

( طايب ططا ثجططٌ اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، ٚاصططتددّ ايباسجططإ اختبططار ادا٤ يف َكططزر       .3)
ٜ ا، ٚتةبٝل اصطتبا١ْ ايهفطا٠٤ ايذاتٝط١ ٚايتٓظطِٝ ايطذات      ٝ ا ٚباد ٞ،  ٚقطد  ايزٜاضٝات قبً

تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات     
ايةالب يف اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، َٚتٛصط  دردطات ايةطالب يف اعُٛعط١ ايططابة١        
يف اختبططططار األدا٤ ايباططططدٟ، ٚاصططططتبا١ْ ايهفططططا٠٤ ايذاتٝطططط١  يصططططا  طططططالب اعُٛعطططط١   

 ايصف املكًٛب  ايتذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ
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(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ اثططز إصططرتاتٝذ١ٝ      3.02دراصطط١ )بغططارات، 
ايططتاًِ املكًططٛب يف ايتشصططٌٝ، َٚفٗططّٛ ايططذات ايزٜاضططٞ يططد٣ طًبطط١ ايصططف ايااعططز     
األصاصٞ يف ذلافظ١ ارضلا، ٚقد اصتددَا ايباسج١ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب، ٚتهْٛا 

١ َطططٔ ططططالب ايصطططف ايااعطططز األصاصطططٞ، ٚمت ( طايب طططا ٚطايبططط62عٝٓططط١ ايدراصططط١ َطططٔ )
( طايبطط١ 02( طايبطط١ ثجططٌ اعُٛعطط١ ايطططابة١، ٚ) 36تكضططُُٝٗا عًطط٢ دلُططٛعت ، )

ٜ ا عًططط٢   ٝ ا باطططد ثجطططٌ اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، ٚاصطططتددَا ايباسجططط١ اختبطططار ا مصطططًٝ
ٚسططططد٠ اهلٓدصطططط١ ايفزاغٝطططط١،  تتطططططُٔ املضططططتٜٛات املازفٝططططط١ ايطططططجالث١، ٖٚططططٞ املازفطططط١  

 NAEP .١، ٚاملازف١ اإلدزا١ٝ٥، ٚسٌ املغهالت، سضط  ايتصططٓٝف اياططاملٞت    املفاُٖٝٝ

(National Assessment of Educational Progress, 2011) 

َٚكٝططاظ َفٗططّٛ ايططذات ايزٜاضططٞ، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم   
 ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط  دردططططات ايةايبططططات يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١،     

  دردات ايةايبات يف اعُٛع١ ايطابة١ يف االختبطار ايتشصطًٝٞ ايباطدٟ،    َٚتٛص
َٚكٝاظ َفّٗٛ ايذات ايزٜاضٞ ايبادٟ يصا  طايبات اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ ايطيف    

 درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املكًٛب 

(تٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل ايهغف عطٔ فاعًٝط١   3.02دراص١ )ايدٚصزٟ، ٚآٍ َضاد،
اتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب عًطط٢ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ يططتاًِ ايادلطط١ يف     تةبٝططل إصططرت 

َكطططزر احلاصططط  ٚتكٓٝططط١ املاًَٛطططات عٓطططد َضطططتٜٛات بًطططّٛ املازفٝططط١ اياًٝا)ايتشًٝطططٌ      
ٚايرتنٝ  ٚايتكِٜٛ(، ٚقد اصتددّ ايباسجإ املطٓٗر عطب٘ ايتذطزٜيب، ٚتهْٛطا عٝٓط١      

     عًطط٢ دلُططٛعت ،  ( طايب ططا بايصططف األٍٚ ايجططاْٟٛ، ٚمت تكضططُُٝٗا62ايدراصطط١ َططٔ )
( طايب ا، ثجطٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١،     36( طايب ا، ثجٌ اعُٛع١ ايطابة١، ٚ )  36) 

ٝ ا،  ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل ٚدطٛد فطزٚم       ٚاصتددّ ايباسجإ اختبار ا مصًٝ
 ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط   دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١،        
َٚتٛصط   دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف االختبططار ايتشصططًٝٞ ايباططدٟ  
عٓطططد َضطططت٣ٛ ايتشًٝطططٌ ٚايرتنٝططط ، ٚاالختبطططار نهطططٌ يصطططا  ططططالب اعُٛعطططط١         

صططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب  ٚعططدّ ٚدططٛد فططزٚم  ايتذزٜبٝطط١ ايططيف درصططا با
 ات دالي١ إسصا١ٝ٥ ب  َتٛص  دردات ايةالب يف اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، َٚتٛصط   
دردات ايةالب يف اعُٛع١ ايطابة١ يف االختبار ايتشصًٝٞ ايبادٟ عٓد َضطت٣ٛ  

 ايتكِٜٛ 

اّ (ت ٖططططدفا ٖططططذٙ ايدراصطططط١ إىل ايهغططططف عططططٔ اثططططز اصططططتدد   3.02دراصطططط١ )عشٜططططش، 
إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب )املاهٛظ(  يف مصٌٝ طايبطات ايصطف ايجطاْٞ املتٛصط      
يف َاد٠ اإلَال٤، ٚقد اصتددّ ايباسح املٓٗر ايتذطزٜيب، ٚتهْٛطا عٝٓط١ ايدراصط١ َطٔ      

( طايبط١  26( طايب١ بايصف ايجاْٞ املتٛص ، ٚمت تكضُُٝٗا عًط٢ دلُطٛعت ، )  42)
١ ثجطططٌ اعُٛعططط١ ايططططابة١، ٚاصطططتددّ  ( طايبططط26ثجطططٌ اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، ٚ ) 

ٝ ا يف اإلَطال٤، ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل ٚدطٛد فطزٚم          ايباسح اختبار ا مصطًٝ
 ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط  دردططططات ايةايبططططات يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١،     
َٚتٛصطط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف اختبططار ايتشصططٌٝ ايباططدٟ       
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ُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ ايططيف درصططا باصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف     يصططا  طايبططات اع 
 املكًٛب 

(ت ٖطططدفا ٖطططذٙ ايدراصططط١ إىل ايهغطططف عطططٔ فاعًٝططط١ بزْطططاَر 3.02دراصططط١ )ابٛفاٜطططد،
َكطططرتح قطططا٥ِ عًططط٢ ايفصطططٍٛ املكًٛبططط١ يتُٓٝططط١ ايتشصطططٌٝ يف َضطططام تطططدرٜط َبطططاد   

اصططٞ يف  ايزٜاضططٝات، ٚاالجتاٖططات سلططٛ ايفصططٍٛ املكًٛبطط١ يططد٣ طًبطط١ ايتاًططِٝ األص       
داَاطط١ األسٖططز بغططش٠، ٚقططد اصططتددّ ايباسططح املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١        

( طايبططط١ َطططٔ طايبطططات ايتاًطططِٝ األصاصطططٞ  .02ايدراصططط١ َطططٔ دلُٛعططط١ ٚاسطططد٠ َطططٔ ) 
ٝ ا يف ايزٜاضطٝات، َٚكٝاص ططا          نياَاط١ األسٖطز بغطش٠، ٚقطد اعططد ايباسطح اختبطار ا مصطًٝ

ٜ ا     الجتاٖات ايةايبات سلٛ ايفصٍٛ املكًٛب١، ٝ طا ٚباطد ٚمت تةبٝل اداٚت ايدراصط١ قبً
ع٢ً ع١ٓٝ ايدراص١، ٚقد تٛصًا ْتا٥ر ايدراص١ إىل ٚدٛد فزٚم  ات داليط١ إسصطا١ٝ٥   
ب  َتٛصط  دردطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايكبًطٞ، َٚتٛصط  دردطات ايةايبطات يف         
ايتةبٝل ايبادٟ يف اختبار ايتشصٌٝ ايدراصٞ، َٚكٝاظ االجتاٖطات سلطٛ ايفصطٍٛ    

 كًٛب١ يصا  ايتةبٝل ايبادٟ امل

(تٖدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ اثطز      3.02دراص١ )اَبٛصاٝدٟ ٚاحلٛص١ٝٓ،
تدرٜط اياًّٛ مبٓش٢ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايدافاٝط١ يطتاًِ اياًطّٛ، ٚايتشصطٌٝ     
ايدراصٞ يد٣ طايبات ايصف ايتاصع األصاصطٞ، ٚقطد اصطتددّ ايباسجطإ املطٓٗر عطب٘       

( طايبططط١ َطططٔ طايبطططات ايصطططف ايتاصطططع   22عٝٓططط١ ايدراصططط١ َطططٔ ) ايتذطططزٜيب، ٚتهْٛطططا 
( طايبططط١ ثجطططٌ  34األصاصطططٞ بضطططًة١ٓ عُطططإ، ٚمت تكضطططُُٝٗا عًططط٢ دلُطططٛعت ، )     

ً طا       32اعُٛع١ ايطابة١، ٚ) ( طايب١ ثجطٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، ٚاعطد ايباسجطإ ديٝ
ختبطار ا  يًُاًِ باصتدداّ َٓش٢ ايصف املكًٛب، َٚكٝاظ ايدافا١ٝ يتاًِ اياًّٛ، ٚا

ٝ ا يكٝاظ )املازف١، ٚايتةبٝل، ٚاالصتدالٍ(، ٚقد تٛصًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل    مصًٝ
ٚدطططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١ إسصطططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط  دردطططات ايةايبططططات يف اعُٛعطططط١    
ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف ايدافاٝطط١ يططتاًِ   

ل ايباطططدٟ يصطططا  طايبطططات اعُٛعططط١   اياًطططّٛ ٚيف ايتشصطططٌٝ ايدراصطططٞ يف ايتةبٝططط  
 ايتذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ ايصف املكًٛب 

(تٖطدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ فاعًٝط١ اصطتدداّ        3.02دراص١ )ايبذٝطدٟ، 
  ّ يف تُٓٝط١ ايتشصطٌٝ ايدراصطٞ،      (Blackboard)ايتاًِ املكًٛب )املاهٛظ( عطا ْظطا

رٜطا  األطفطاٍ املضطت٣ٛ ايضطادظ     ٚاالجتاٙ سلطٛ ايطتاًِ املكًطٛب يطد٣ طايبطات قضطِ       
نًٝطط١ ايرتبٝططط١ داَاططط١ اجلططٛف بايضطططاٛد١ٜ، ٚقطططد اصططتددَا ايباسجططط١ املطططٓٗر عطططب٘    

( طايبططط١ َطططٔ طايبطططات رٜطططا  األطفطططاٍ .2ايتذططزٜيب، ٚتهْٛطططا عٝٓططط١ ايدراصططط١ َطططٔ ) 
ٝ ا يكٝطاظ اجلاْط  املاطزيف يف     املضت٣ٛ ايضادظ، ٚاصتددَا ايباسج١ اختبار ا مصًٝ

 رٜططا  األطفططاٍن باصططتدداّ ايططتاًِ املكًططٛب عططا ْظططاّ   مصططٌٝ َكططزر نَططدخٌ إىل 
ايبالى بٛرد َٚكٝاظ االجتطاٙ سلطٛ ايطتاًِ املكًطٛب، ٚاملاطد َطٔ ق بطٌ )ايطدرٜيب، عٗطٛد          

(، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل فاعًٝطط١ اصططتدداّ ايططتاًِ     3.04صططا  إبططزاِٖٝ، 
طايبططات رٜططا  املكًططٛب عططا ْظططاّ ايططبالى بططٛرد يف تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ يططد٣  
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األطفاٍ املضت٣ٛ ايضادظ به١ًٝ ايرتب١ٝ  داَا١ اجلٛف بايضاٛد١ٜ، نذيو اصِٗ 
 اصتدداّ ايتاًِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ االجتاٙ سلٛ ايتاًِ املكًٛب 

( تٖطدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ اثطز اصططتدداّ       (Cabı,2018دراصط١ دطابٞ   
ايتطدرٜ ، ٚقطد اصطتددَا    إصرتاتٝذ١ٝ ايفصطٍٛ املكًٛبط١ يف مصطٌٝ َاًُط  مطا      

ُ طا َتطدرب ا، ٚمت   22ايباسج١ املٓٗر عب٘ ايتذطزٜيب، ٚتهْٛطا عٝٓط١ ايدراصط١ َطٔ )      ( َاً
ُ ا َتطدرب ا اعُٛعط١ ايططابة١، ٚ)   20تكضُُٝٗا ع٢ً دلُٛعت ، ) ُ طا  32( َاً ( َاً

ٝ ا، ٚقطد تٛصطًا         َتدرب ا اعُٛع١ ايتذزٜبٝط١، ٚاصطتددَا ايباسجط١ اختبطار ا مصطًٝ
اص١ إىل عدّ ٚدٛد فزٚم  ات دالي١ إسصا١ٝ٥ بط  َتٛصط  دردطات ططالب     ْتا٥ر ايدر

اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١، َٚتٛصطططط  دردططططات طططططالب اعُٛعطططط١ ايطططططابة١ يف اختبططططار  
 ايتشصٌٝ ايبادٟ  

(ت ٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل ايهغف عٔ فاع١ًٝ إصطرتاتٝذ١ٝ  3.02دراص١ )ايزٚصا٤،
    ٜ ط اياًطططّٛ، ٚتكُٝٝٗطططا عًططط٢   ايصطططف املكًطططٛب يف تطططدرٜط َكطططزر إصطططرتاتٝذٝات تطططدر

ايتشصٌٝ األنادلٞ، ٚت١ُٝٓ عادات اياكٌ يد٣ طايبات داَا١ األَري٠ نْطٛر٠ بٓطا   
عبدايزمحٔن، ٚقد اصتددَا ايباسج١ املٓٗر ايتذزٜيب، ٚتهْٛطا عٝٓط١ ايدراصط١ َطٔ     

( طايبطططط١ َططططٔ طايبططططات قضططططِ املٓططططاٖر ٚطططططزم ايتططططدرٜط، ٚمت تكضططططُُٝٗا عًطططط٢   26)
( طايبطط١ ثجططٌ اعُٛعطط١  32ٌ اعُٛعطط١ ايطططابة١، ٚ) ( طايبطط١ ثجطط 32دلُططٛعت ، )

ٝ ا، َٚكٝاص ططا ياططادات اياكططٌ، ٚقططد    ايتذزٜبٝطط١، ٚاصططتددَا ايباسجطط١ اختبططار ا مصططًٝ
تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات     
ايةايبطططططات يف اعُٛعططططط١ ايتذزٜبٝططططط١، َٚتٛصططططط  دردطططططات ايةايبطططططات يف اعُٛعططططط١ 

طابة١ يف االختبار ايتشصًٝٞ ايبادٟ يصا  طايبات اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ اييف اي
درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب، ٚعدّ ٚدٛد فزٚم  ات دالي١ إسصا١ٝ٥ 
ب  َتٛص  دردات ايةايبات يف اعُٛع١ ايتذزٜبٝط١، َٚتٛصط  دردطات ايةايبطات     

 ايتةبٝل ايبادٟ  يف اعُٛع١ ايطابة١ يف َكٝاظ عادات اياكٌ يف

تٖدفا ٖطذٙ ايدراصط١ إىل    Elian & Hamaidi,2018)دراص١ اياًٝإ ٚاحلُٝدٟ )
ايتازف ع٢ً اثز إصرتاتٝذ١ٝ ايفصٌ املاهٛظ يف ايتشصٌٝ ايدراصٞ يف َاد٠ اياًّٛ 

( طايب طا ٚطايبط١،   66يد٣ طالب ايصطف ايزابطع يف األردٕ، تهْٛطا عٝٓط١ ايدراصط١ َطٔ )      
( طايب ططا 33ُططٛعت ، اعُٛعطط١ ايطططابة١ املهْٛطط١ َططٔ )   ٚمت تكضططِٝ اياٝٓطط١ عًطط٢ دل  

( 33ٚطايبطط١ ممططٔ درصططٛا بايةزٜكطط١ ايتكًٝدٜطط١ ، ٚاعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ املهْٛطط١ َططٔ )  
طايب ططا ٚطايبطط١ ممططٔ درصططٛا بإصططرتاتٝذ١ٝ ايفصططٌ املاهططٛظ، ٚاصططتددَا ايباسجتططإ   

ٝ ا، ٚتٛصًا ْتا٥ر ايدراص١ إىل ٚدٛد فزٚم  ات داليط١   إسصطا١ٝ٥ بط    اختبار ا مصًٝ
َتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، َٚتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف    

 اعُٛع١ ايطابة١ يف االختبار ايتشصًٝٞ، يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 

ت ٖطططدفا ايدراصططط١ إىل َازفططط١ َطططد٣ فاعًٝططط١   (3.02دراصططط١ )ايظفطططريٟ ٚاملةطططريٟ، 
صف املكًٛب يف مكٝل َضتٜٛات تصٓٝف بًّٛ يًُذاٍ املازيف، إضاف١ إىل منٛ ز اي

ت ثري قً  َٗاّ ايتاًِ ع٢ً ايتشصٌٝ ايتاًُٝٞ ملاد٠ األسٝا٤ يًصف احلادٟ عغز، 
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( طايبط١ َطٔ   22ٚمت اصتدداّ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب عًط٢ عٝٓط١ ايدراصط١ تهْٛطا َطٔ )     
مصطًٝٞ يكٝطاظ َضطتٜٛات     ايكضِ اياًُطٞ يًصطف احلطادٟ عغطزه ٚمت بٓطا٤ اختبطار      

تصططٓٝف بًططّٛ يتشكٝططل اٖططداف ايدراصطط١ه ٚانٗططزت ايٓتططا٥ر ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١        
إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط  دردططات  
ايةطططالب يف اعُٛعطططط١ ايطططططابة١ يف االختبططططار ايتشصطططًٝٞ ايباططططدٟ عٓططططد َضططططت٣ٛ   

ذزٜبٝط١، نُطا تطب  عطدّ ٚدطٛد فطزٚم  ات       ايتذنز ٚايتشًٝطٌ يصطا  اعُٛعط١ ايت   
داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط        
دردات ايةالب يف اعُٛع١ ايطابة١ يف االختبار ايتشصًٝٞ ايبادٟ عٓد َضطت٣ٛ  

 ٚايرتنٝ  ٚايتكِٜٛ  ايفِٗ ٚايتةبٝل

زف ع٢ً فاع١ًٝ اصتدداّ (ت ٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل ايتا3.02دراص١ )ايزٚادف١، 
ايتاًِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ املازيف يف َاد٠ اياًّٛ يطد٣ طًبط١ ايصطف ايجايطح     

( 23األصاصططٞ، ٚمت اصطططتدداّ املطططٓٗر عطططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛطططا عٝٓططط١ ايدراصططط١ َطططٔ )  
طايب ططا ٚطايبطط١ َططٔ طًبطط١ ايصططف ايجايططح األصاصططٞ، ٚمت تٛسٜاٗططا عًطط٢ دلُططٛعت ،     

( طايب طططا ٚطايبططط١، درصطططا بايةزٜكططط١ ايتكًٝدٜططط١، 34َطططٔ ) دلُٛعططط١ ضطططابة١، تتهطططٕٛ
( طايب طططا ٚطايبططط١، درصطططا باصطططتدداّ ايطططتاًِ   34ٚدلُٛعططط١ جتزٜبٝططط١، تهْٛطططا َطططٔ )  

املكًٛب، ٚتهْٛطا ادٚات ايبشطح َطٔ اختبطار مصطًٝٞ يف َطاد٠ اياًطّٛ، ٚاعطارت ْتطا٥ر          
ايدراصططط١ إىل ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات ايةطططالب يف       
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط  دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف دردططات   

 ايةالب ع٢ً ايتشصٌٝ املازيف يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ اثططز      3.02دراصطط١ )ايغططُزٟ ٚآٍ َضططاد،  
اًِ اصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايفصٍٛ املكًٛب١ يف ايتشصٌٝ ايدراصٞ، ٚايدافا١ٝ سلٛ ت

َاد٠ املاًَٛات١ٝ يد٣ ططالب ايصطف احلطادٟ عغطز ايجطاْٟٛ بايهٜٛطا،  ٚقطد اصطتددّ         
( طايب ططا بايصططف  43ايباسجططإ املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١ ايدراصطط١ َططٔ )      

( طايب ططططا ثجططططٌ   20احلططططادٟ عغططططز ايجططططاْٟٛ، ٚمت تكضططططُُٝٗا عًطططط٢ دلُططططٛعت ، )    
عط١ ايتذزٜبٝط١،  ٚاصطتددّ ايباسجطإ     ( طايب ا ثجٌ اعُٛ 20اعُٛع١ ايطابة١، ٚ) 

ٝ ا َٚكٝاص طا يًدافاٝط١، ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل ٚدطٛد فطزٚم           اختبار ا مصطًٝ
 ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط   دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١،        
َٚتٛصط   دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايطططابة١ يف االختبططار ايتشصططًٝٞ ايباططدٟ  

ٚايتةبٝطل ٚايتشًٝطٌ ٚايتكطِٜٛ، ٚاالختبطار نهطٌ يصطا  ططالب         عٓد َضت٣ٛ ايفِٗ
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ ايططيف درصططا باصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايفصططٍٛ املكًططٛب، ٚعططدّ     
ٚدططططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط  دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١      
ايتذزٜبٝطططططط١، َٚتٛصطططططط  دردططططططات ايةططططططالب يف اعُٛعطططططط١ ايطططططططابة١ يف االختبططططططار  

 ًٞ ايبادٟ عٓد َضت٣ٛ ايتذنز، ٚتفٛم اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ يف ايدافا١ٝ ايتشصٝ

(ت ٖطططدفا ٖطططذٙ ايدراصططط١ إىل ايهغطططف عطططٔ اثطططز اصطططتدداّ  3.02دراصططط١ )ايةًشطططٞ،
إصطططرتاتٝذ١ٝ ايطططتاًِ املكًطططٛب يف ايتشصطططٌٝ ايدراصطططٞ ٚفطططل َضطططتٜٛات بًطططّٛ املةطططٛر     

 َطاد٠ ايفكط٘، ٚقطد    )املازف١ ٚايتةبٝل ٚاالصتدالٍ( يةايبات ايصف األٍٚ ايجطاْٟٛ يف 
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( طايبطط١ .4اصطتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر عطب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓط١ ايدراصطط١ َططٔ )   
( طايبطط١ .2َططٔ طايبططات ايصططف األٍٚ ايجططاْٟٛ، ٚمت تكضططُُٝٗا عًطط٢ دلُططٛعت ، )    

( طايبطط١ ثجططٌ اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١،  ٚاصططتددَا   .2ثجططٌ اعُٛعطط١ ايطططابة١، ٚ) 
ٝ ا يكٝط  اظ )املازفط١  ٚايتةبٝطل ٚاالصطتدالٍ( يف َكطزر ايفكط٘      ايباسج١ اختبار ا مصًٝ

ٜ ا، ٚقد تٛصطًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل ٚدطٛد فطزٚم  ات داليط١ إسصطا١ٝ٥ بط           ٝ ا ٚباد قبً
َتٛصط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط  دردططات ايةايبططات يف  

ٚايتةبٝطل  اعُٛع١ ايطابة١ يف االختبار ايتشصًٝٞ ايبادٟ عٓد َضطت٣ٛ املازفط١   
ٚاالصطططططتدالٍ يصطططططا  طايبطططططات اعُٛعططططط١ ايتذزٜبٝططططط١ ايطططططيف درصطططططا باصطططططتدداّ       

 إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املكًٛب 

 ,Sudarmika,Santyasa & Divayana):  دراص١ صٛدارَٝها ٚصاْتٝاسا ٚدٜفاٜاْطا 

ٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل املكار١ْ بط  اثطز نطٌ َطٔ ايفصطٌ املكًطٛب ٚايةزٜكط١        (2020
ايتكًٝدٜط١ يف ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ يًةططالب ٚعدصطٝتِٗ، ٚمت اصططتدداّ املططٓٗر عططب٘   

( طايب ا َٔ طالب ايتُطزٜد، ٚمت تٛسٜاٗطا   23ايتذزٜيب، ٚتهْٛا ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ )
، درصططططٛا بايةزٜكطططط١ (طايب ططططا24عًططط٢ دلُططططٛعت ، دلُٛعطططط١ ضططططابة١ تتهطططٕٛ َططططٔ )  

( طايب ططا، درصططٛا باصططتدداّ ايفصططٌ  24ايتكًٝدٜطط١، ٚدلُٛعطط١ جتزٜبٝطط١ تهْٛططا َططٔ )
املكًططٛب، ، ٚتهْٛططا ادٚات ايبشططح َططٔ اختبططار مصططًٝٞ، ٚاعططارت ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل    
ٚدططططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصطططط   دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١    

يف اعُٛعططططط١ ايططططططابة١ يف االختبطططططار    ايتذزٜبٝططططط١، َٚتٛصططططط   دردطططططات ايةطططططالب   
ايتشصطططًٝٞ ايباطططدٟ يصطططا  ططططالب اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ ايطططيف درصطططا باصطططتدداّ  

 إصرتاتٝذ١ٝ ايفصٌ املكًٛب 

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل قٝططاظ اثططز ايتاًططِٝ اإليهرتْٚططٞ     .3.3دراصطط١ )املاافططا، 
ألصطططًٛب ٚايصطططف املكًطططٛب يف ْكطططٌ ايتاًطططِٝ َطططٔ األصطططًٛب ايُٓةطططٞ ايتكًٝطططدٟ إىل ا  

االبتهارٟ، نُطا ٖطدفا إىل قٝطاظ اثطز ايتاًطِٝ اإليهرتْٚطٞ ٚايصطف املكًطٛب يف رفطع          
املضطططت٣ٛ ايتشصطططًٝٞ يطططد٣ ايةايبطططات، اصطططتددَا ايباسجططط١ املطططٓٗر ايتذطططزٜيب، ٚمت    

( طايبططط١ َطططٔ ايصطططف ايجطططاْٞ ثطططاْٟٛ ادبطططٞ، ٚمت     22اختٝطططار عٝٓططط١ قصطططد١ٜ عطططددٖا )  
يف طايبات ايصف ايجاْٞ ثاْٟٛ تكضُٝٗا إىل دلُٛعت ، دلُٛع١ ضابة١ تتُجٌ 

( طايب١، ٚدلُٛع١ جتزٜب١ٝ تتُجٌ يف ايصف ايجاْٞ ثطاْٟٛ   02( ٚعددٖٔ ) 3) ادبٞ
( طايب١، ٚمت ايتةبٝل ع٢ً َكطزر نساصط  ٚتكٓٝط١ َاًَٛطاتن،     .3(ٚعددٖٔ)  0) ادبٞ

سٝح اصتددَا ايباسج١ اختبار قٝاظ املضت٣ٛ ايكبًٞ ٚايبادٟ ن دٚات يًدراصط١،  
٥ر إىل ٚدٛد فزٚم  ات دالي١ إسصا١ٝ٥ ب  َتٛص  دردات اعُٛعط١  ٚتٛصًا ايٓتا

ايتذزٜبٝطط١ ٚاعُٛعطط١ ايطططابة١ يف االختبططار ايكبًططٞ ٚايباططدٟ الختبططار ايتشصططٌٝ     
 ايدراصٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 

 :ًًا: دراسات تناولت عالقة الصف املكلىب وتننًة التفكري  ثان
يدراص١ إىل ايهغف عٔ ت١ُٝٓ املازفط١  (ت ٖدفا ٖذٙ اKong,2014دراص١ نْٛر )

بططايكزا٠٤ ٚايهتابطط١ َٚٗططارات ايططتفهري ايٓكططدٟ َططٔ خططالٍ تاًططِ املازفطط١ يف ايفصططٍٛ         
ايدراصطط١ٝ ايزقُٝطط١ت دراصطط١ إدزا٥ٝطط١ عططٔ ممارصطط١ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب، ٚقططد      
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( طايطط  َططٔ  0.2اصططتددّ ايباسططح املططٓٗر ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا عٝٓطط١ ايدراصطط١ َططٔ )      
ٟ عًطط٢ َكططزر اياًططّٛ اإلْضططا١ْٝ، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل   طططالب ايجططاْٛ

ٚدطططٛد فطططزٚم دايططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط  دردطططات االختبطططار ايكبًطططٞ ٚايباطططدٟ يًُذُٛعططط١      
ايتذزٜب١ٝ يصا  االختبطار ايباطدٟ ملٗطارات ايطتفهري ايٓاقطد، ٖٚطذا ٜطدٍ عًط٢ ٚدطٛد          

 ٓاقد اثز إلصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري اي

(تٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل ايهغف عطٔ فاعًٝط١ إصطرتاتٝذ١ٝ    3.04دراص١ )ابٛدًب١،
ايصفٛف املكًٛب١ باصتدداّ َٛقطع إدَطٛدٚ يف تُٓٝط١ ايطتفهري اإلبطداعٞ ٚاالجتاٖطات       
سلٛ َاد٠ األسٝا٤ يد٣ طايبات املزس١ً ايجا١ْٜٛ يف َد١ٜٓ ايزٜا ، ٚقطد اصطتددَا   

 ٛ ( طايبط١ َطٔ طايبطات    23ْطا عٝٓط١ ايدراصط١ َطٔ )    ايباسج١ املٓٗر عب٘ ايتذطزٜيب، ٚته
املزسًطط١ ايجاْٜٛطط١ بايزٜططا ، ٚمت تكضططُُٝٗا عًطط٢ دلُططٛعت ه دلُٛعطط١ جتزٜبٝطط١       
ٚدلُٛعططط١ ضطططابة١، ٚاصطططتددَا ايباسجططط١ َكٝطططاظ اجتاٖطططات سلطططٛ َطططاد٠ األسٝطططا٤     
ٚاختبار ا يًتفهري اإلبداعٞ، ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر ايدراصط١ إىل ٚدطٛد فطزٚم  ات داليط١        

  َتٛص  دردات ايةايبات يف اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، َٚتٛصط   دردطات   إسصا١ٝ٥ ب
ايةايبات يف اعُٛع١ ايطابة١ يف اختبار ايتفهري اإلبداعٞ ايباطدٟ ٚاالجتطاٙ سلطٛ    
َططططاد٠ األسٝططططا٤ يصططططا  طايبططططات اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١ ايططططيف درصططططا باصططططتدداّ        

 إصرتاتٝذ١ٝ ايصفٛف املكًٛب١ 

(ت ٖدفا ٖذٙ ايدراص١ إىل ايتازف ع٢ً فاع١ًٝ 3.04دراص١ )ايرتنٞ، ٚايضبٝاٞ،
إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد ٚايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف َكطزر اياًطّٛ   
يد٣ طالب ايصف األٍٚ املتٛص  يف املااٖد اياًُٝط١، اصطتددّ ايباسطح املطٓٗر عطب٘      

، ٚبًططغ ايتذطزٜيب، ٚمت تةبٝططل ايدراصطط١ عًط٢ عٝٓطط١ َططٔ ططالب ايصططف األٍٚ املتٛصطط    
( طايب ططا، ٚاخططز٣ 02( طايب ططا، مت تكضططُِٝٗ إىل دلُٛعطط١ ضططابة١ ) .6عططدد افزادٖططا )

( طايب طططا، ٚتهْٛطططا ادٚات ٖطططذٙ ايدراصططط١ َطططٔ َكٝطططاظ ايطططتفهري ايٓاقطططد،    30جتزٜبٝططط١ )
ٚنططذيو ادا٠ قٝططاظ ايططٛعٞ ايب٦ٝططٞ، َططٔ إعططداد ايبططاسج ، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ٖططذٙ  

 َتٛصطط  دردططات اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم دايطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط 
ٚاعُٛع١ ايطابة١ يف ايتفهري ايٓاقد )ايدردط١ ايهًٝط١ ٚاألباطاد( يصطا  اعُٛعط١      
ايتذزٜب١ٝ، ٚنذيو ٚدطٛد فطزٚم دايط١ إسصطا١ٝ٥ بط  دردطات اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١         
ٚايطابة١ يف ايٛعٞ ايب٦ٝٞ )ايدرد١ ايه١ًٝ ٚاألبااد( يصطا  اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١،    

ٝ ا ب  ايتفهري ايٓاقد ٚايٛعٞ ايب٦ٝٞ  ٚٚ  دٛد عالق١ َٛدب١ داي١ إسصا٥

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ احلايٝطط١ إىل قٝططاظ اثططز اصططتدداّ   3.04دراصطط١ )محططداهلل،
إصططرتاتٝذ١ٝ ايططتاًِ املاهططٛظ يف تُٓٝطط١ ايططتفهري االصططتكزا٥ٞ يططد٣ طايبططات ايصططف       

املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب، ايجططأَ يف َططاد٠ قٛاعططد ايًغطط١ ايازبٝطط١، ٚاصططتددَا ايباسجطط١  
ٚمت اختٝار عابت   َٔ طايبات ايصف ايجأَ، ثِ ُقضُا ايغابتإ إىلت اعُٛع١ 

( طايبطط١، مت تدرٜضططٗٔ بايةزٜكطط١ ايتكًٝدٜطط١، ٚاعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١      33ايطططابة١ )
( طايب١، مت تدرٜضٗٔ باصطتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ ايطتاًِ املاهطٛظ، ٚقاَطا ايباسجط١       .3)

اظ ايططتفهري االصططتكزا٥ٞ، ٚتٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد      بتةططٜٛز اختبططار يكٝطط  
فطططزٚم  ات داليططط١ إسصطططا١ٝ٥ بططط  دردطططات طايبطططات اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ ٚاعُٛعططط١  

 ايطابة١، ٚيصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 
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(ت ٖطططططدفا ايدراصططططط١ إىل ايتاطططططزف عًططططط٢ اثطططططز اصطططططتدداّ   3.04دراصططططط١ )اياةٝططططط١،
ات ايططتفهري ايٓاقططد يططد٣ طايبططات نًٝطط١  إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططار 

ايرتب١ٝ نياَا١ اعُا١، ٚقد اصتددَا ايباسج١ املٓٗر عب٘ ايتذطزٜيب، عًط٢ عٝٓط١    
َططٔ طايبططات املضططت٣ٛ األٍٚ املضططذالت يف َططاد٠ نتكٓٝططات ايتاًططِٝ َٚٗططار٠ االتصططاٍن،     

( طايبط١، ٚاخطز٣   32( طايب١، مت تكضطُٝٗٔ إىل دلُٛعط١ ضطابة١ )   40ٚبًغ عددٖٔ )
( طايبططط١، ٚتهْٛطططا ادٚات ٖطططذٙ ايدراصططط١ َطططٔ اختبطططار ايطططتفهري ايٓاقطططد       23ٝططط١ )جتزٜب

ّ، ٚاصتددَا فٛد ناصا َٔ  .3.0يٛاطضٔ ٚدًٝضز املكٓٔ ع٢ً ايب١٦ٝ ايضاٛد١ٜ 
إعدادٖا يتةبٝل إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب، ٚقطد تٛصطًا ْتطا٥ر ٖطذٙ ايدراصط١ إىل       

كبًطٞ ٚايباطدٟ يًُذُٛعط١    ٚدٛد فزٚم  ات داليط١ إسصطا١ٝ٥ بط  دردطات االختبطار اي     
ايتذزٜب١ٝ يصا  االختبار ايبادٟ ملٗارات ايتفهري ايٓاقد مجٝاٗا، ٖٚذا ٜدٍ عًط٢  
ٚدططٛد اثططز إلصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري ايٓاقططد، ٚٚدططٛد       
فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  املتٛصططةات ايبادٜطط١ يططدردات اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١،   

 اد١ٜ يدردات اعُٛع١ ايطابة١ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ٚاملتٛصةات ايب

(ت ٖططططدفا ٖططططذٙ ايدراصطططط١ إىل ايهغططططف عططططٔ اثططططز تٛنٝططططف    3.04دراصطططط١ )قغططططة١، 
إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املطٓاهط يف تُٓٝط١ املفطاِٖٝ، َٚٗطارات ايطتفهري ايتط ًَٞ مببشطح        
 اياًططّٛ احلٝاتٝطط١ يططد٣ طايبططات ايصططف ايااعططز األصاصططٞ، ٚقططد اصططتددَا ايباسجطط١    

( طايبط١  .2املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، ٚاملٓٗر ايتذزٜيب، ٚتهْٛا ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ )
( طايبططط١ ثجطططٌ  63بايصطططف ايااعطططز األصاصطططٞ، ٚمت تكضطططُُٝٗا عًططط٢ دلُطططٛعت ، )   

( طايب١ ثجطٌ اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، ٚاصطتددَا ايباسجط١      22اعُٛع١ ايطابة١، ٚ)
ات ايططتفهري ايتطط ًَٞ، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر اختبططار ا يًُفططاِٖٝ اياًُٝطط١، ٚاختبططار ا ملٗططار

ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط   دردططات ايةايبططات يف         
اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، َٚتٛص   دردات ايةايبات يف اعُٛعط١ ايططابة١ يف اختبطار    
املفططططاِٖٝ ايباططططدٟ، ٚاختبططططار َٗططططارات ايططططتفهري ايتطططط ًَٞ ايباططططدٟ يصططططا  طايبططططات  

 يتذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايتاًِ املٓاهط اعُٛع١ ا

(ت ٖططططدفا ٖططططذٙ ايدراصطططط١ إىل ايهغططططف عططططٔ اثططططز  3.02دراصطططط١ )املغططططت ٚاحلًٝطططط١، 
اصطططتدداّ ايطططتاًِ املاهطططٛظ يف مصطططٌٝ طًبططط١ ايصطططف ايضطططابع يف َطططاد٠ اياًطططّٛ، ٚيف  

( 22)تفهريٖططِ اإلبططداعٞ، ٚمت اصططتدداّ املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب، ٚتهْٛططا اياٝٓطط١ َططٔ  
طايب ا ٚطايب١ َٔ طالب ايصطف ايضطابع األصاصطٞ، َطٛسع  عًط٢ عطابت  دراصطٝت         
ٝ اه يتُجططٌ إسططداُٖا اعُٛعطط١   يف َدرصططت  َططٔ َططدارظ عُططإ، مت تٛسٜاُٗططا عغططٛا٥

( طايب ططططا ٚطايبطططط١، ٚمت تدرٜضططططٗا اياًططططّٛ بايةزٜكطططط١  32ايطططططابة١، ٚعططططدد افزادٖططططا )
( طايب طا ٚطايبط١،   .2ٝط١، ٚعطدد افزادٖطا )   ايتكًٝد١ٜ، ٚثجٌ األخز٣ اعُٛع١ ايتذزٜب

ٚمت تدرٜضٗا اياًّٛ باصطتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ ايطتاًِ املاهطٛظ، نُطا مت إعطداد ادٚات       
ايدراص١ اآلت١ٝت )االختبار ايتشصًٝٞ َٚكٝاظ ايتفهري اإلبداعٞ(، ٚثجٌ يف اختبطار  

جالثطط١ت تططٛراْط يًططتفهري اإلبططداعٞ ايصططٛر٠ ايًفظٝطط١ )ا(، ٜكططٝط املٗططارات ايز٥ٝضطط١ اي   
ايةالقطططط١، ٚاملزْٚطططط١، ٚاألصططططاي١، ٚانٗططططزت ْتططططا٥ر ايدراصطططط١ ٚدططططٛد فططططزٚم  ات داليطططط١    
إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصططططةات دردططططات ايةططططالب يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١ ٚاعُٛعطططط١  
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ايطابة١ يف اختبار ايتشصٌٝ ايدراصٞ يصا  اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، ٚٚدطٛد فطزٚم     
يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١   ات داليطططط١ إسصططططا١ٝ٥ بطططط  َتٛصططططةات دردططططات ايةططططالب    

 ٚاعُٛع١ ايطابة١ يف اختبار ايتفهري اإلبداعٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ 

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ اثططز اصططتدداّ    3.02دراصطط١ )اخٛارعططٝد٠،
إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ ايططتفهري ايزٜاضططٞ، ٚيف ايدافاٝطط١ سلططٛ تاًططِ       

ألٍٚ ايجاْٟٛ اياًُٞ، ٚقد اصتددَا ايباسج١ املٓٗر ايزٜاضٝات يد٣ طًب١ ايصف ا
( طايبط١ بايصطف األٍٚ ايجطاْٟٛ اياًُطٞ،     22عب٘ ايتذزٜيب، ٚقد تهْٛطا اياٝٓط١ َطٔ )   

( 34( طايبططط١ ثجطططٌ اعُٛعططط١ ايططططابة١، ٚ)  32ٚمت تكضطططُُٝٗا عًططط٢ دلُطططٛعت ، ) 
ٜاضطٞ،  طايب١ ثجٌ اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، ٚاصطتددَا ايباسجط١ اختبطار ا يًطتفهري ايز    

َٚكٝاص ططا يًدافاٝطط١ سلططٛ تاًططِ ايزٜاضططٝات، ٚقططد تٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصطط١ إىل ٚدططٛد      
فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايطططابة١،     
َٚتٛصطط  دردططات ايةايبططات يف اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ يف اختبططار ايططتفهري ايزٜاضططٞ       

  ٜ اضطططٝات ايباطططدٟ يصطططا  اعُٛعططط١ ايباططدٟ، ٚيف َكٝطططاظ ايدافاٝططط١ سلطططٛ تاًططِ ايز
 ايتذزٜب١ٝ اييف درصا باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب 

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايتاططزف عًطط٢ فاعًٝطط١ ايصططف   3.02دراصطط١ )ايزبٝاططإ،
يتُٓٝط١ َٗطارات    (Easy Class) املكًطٛب باصطتدداّ املٓصط١ ايتاًُٝٝط١ إٜطشٟ نطالظ      

يبطات املزسًط١ املتٛصطة١ يف َدٜٓط١ ايزٜطا ،      ايتفهري ايٓاقطد يف َكطزر اياًطّٛ يطد٣ طا    
اصططططتددَا ايباسجطططط١ املططططٓٗر ايتذططططزٜيب ) ا ايتصططططُِٝ عططططب٘ ايتذططططزٜيب(، ُٚطبكططططا   
ايدراصطط١ عًطط٢ عٝٓطط١ َططٔ طايبططات ايصططف ايجايططح َتٛصطط  يف َدٜٓطط١ ايزٜططا ، بًغططا   

( طايبطط١ يف اعُٛعطط١  23( طايبطط١ يف اعُٛعطط١ ايطططابة١، ) 20( طايبطط١، َططِٓٗ ) 0.2)
ً ططا    ايتذزٜبٝطط١،  ً ططا يًُاًُطط١ ٚديٝ ٚاصططتددَا َكٝاص ططا يًططتفهري ايٓاقططد، ٚصططُُا ديٝ

يًةايبططط١ َٚكطططاطع فٝطططدٜٛ، ٚتٛصطططًا ْتطططا٥ر ايدراصططط١ إىل ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليطططط١         
إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط   دردططات طايبططات اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصطط   دردططات       

يكٝطططاظ طايبطططات اعُٛعططط١ ايططططابة١، يصطططا  طايبطططات اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ يف ا     
ايبادٟ ملكٝطاظ َٗطارات ايطتفهري ايٓاقطد بغطهٌ عطاّ، ٚيهطٌ َٗطار٠ عًط٢ سطد٠ )َازفط١            
االفرتاضططات، ٚايتفضطططري، ٚاالصطططتٓباق، ٚاالصطططتٓتاز(، ٚعطططدّ ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليططط١  
إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات طايبطططات اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١، َٚتٛصططط  دردطططات  

كٝاظ َٗارات ايتفهري ايٓاقطد عٓطد   طايبات اعُٛع١ ايطابة١ يف ايكٝاظ ايبادٟ مل
َضت٣ٛ تكِٜٛ املٓاقغات، نُا اعارت ايٓتطا٥ر إىل فاعًٝط١ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١      

 َٗارات ايتفهري ايٓاقد يد٣ طايبات املزس١ً املتٛصة١ يف َكزر اياًّٛ 

 بططط  ايتفاعطططٌ اثطططز عطططٔ ايهغطططف إىل ايدراصططط١ ٖطططذٙ ٖطططدفا(ت3.02دراصططط١ )سْكطططٛر،
 ايدَاغ١ٝ ايضٝةز٠ ٚمنةٞ( ايتكًٝدٟ ايتدرٜط/  املكًٛب ايصف) ايتدرٜط اصًٛب

 َٚضططتٜٛات احلدصططٞ، ايططتفهري َٗططارات تُٓٝطط١ يف( األٜضططز ايططُٓ /  األلططٔ ايططُٓ )
 اصططتددّ ٚقططد املتٛصططة١، املزسًطط١ طططالب يططد٣ ايزٜاضططٝات يف ايتٓاصططيب االصططتدالٍ

٘  املطٓٗر  ايباسح ٔ  عٝٓط١  اختٝطار  ٚمت ايتذطزٜيب،  عطب ٔ  طايب طا (64) َط  املزسًط١  بططال  َط
 منطط  ) 0 ضططابة١ جتزٜبٝطط١ دلُٛعططات  اربططع َططٔ ايبشططح  عٝٓطط١ ٚتهْٛططا املتٛصططة١،
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ٟ / اٜضطز  منط  ) 3 ،ضابة١( تكًٝدٟ/ الٔ ٔ  منط  ) 0 جتزٜبٝط١  ،( تكًٝطد  صطف / الط
 اختبطططارٜٔ ايباسطططح ٚاصطططتددّ ،(َكًطططٛب صطططف/ اٜضطططز منططط ) 3 جتزٜبٝططط١ ،(َكًطططٛب
ٍ  َٚضتٜٛات احلدصٞ، ايتفهري ملٗارات ِ  ايزٜاضطٝات،  يف ايتٓاصطيب  االصطتدال  ٚتصطُٝ
 ايدراصط١  ْتطا٥ر  تٛصطًا  ٚقد املكًٛب، ايصف بةزٜك١ يتدرٜضٗا ايزٜاضٝات يف ٚسد٠

 ايططتفهري يف( ايتكًٝططدٟ/  املكًططٛب ايصططف) ايتططدرٜط منطط  الخططتالف اثططز ٚدططٛد إىل
 منةطططٞ اخطططتالف ٚاثطططز املكًطططٛب، ايصطططف يصطططا  االصطططتدالٍ َٚضطططتٜٛات احلدصطططٞ،
ٞ  ايطططتفهري  يف( الططططٔ/ اٜضطططز ) ايدَاغٝططط١  ايضطططٝةز٠   ٚيف ،(األلططططٔ يصطططا  ) احلدصططط
ٔ  ،(األٜضطز  يصطا  ) ايتٓاصيب االصتدالٍ َضتٜٛات ٌ  اثطز  ٚدطٛد  ٚعط  يف بٝٓٗطا  يًتفاعط
 االصططتدالٍ َضططتٜٛات ٚيف ،(َكًططٛب صططف/  الططٔ منطط  يصططا  احلدصططٞ ايططتفهري

ٔ  ٚنطذيو  ،(َكًٛب صف/ اٜضز من ) يصا  ايتٓاصيب  ارتباطٝط١  عالقط١  ٚدطٛد  عط
  ايتٓاصيب االصتدالٍ َٚضتٜٛات احلدصٞ ايتفهري َٗارات ب  داي١ َٛدب١

(ت ٖططدفا ٖططذٙ ايدراصطط١ إىل ايهغططف عططٔ تكٝططِٝ    (Brown , 2019دراصطط١ بططزإٚ  
ايطططططتفهري ايٓكطططططدٟ، ٚايدافاٝططططط١ يف ايصطططططف املكًطططططٛب يف اياًطططططّٛ َكارْططططط١ بايةزٜكططططط١ 

( 634ايبشطح )  ايتكًٝد١ٜه ٚاصتددّ ايباسح َٓٗذ ا عب٘ جتزٜيب، سٝح بًغطا عٝٓط١  
ُٚسععا عًط٢ دلُطٛعت ه تهْٛطا اعُٛعط١ ايططابة١ َطٔ        طايب ا َٔ طالب اجلاَا١، 

( طايبططط١، ٚقطططد قطططاّ ايباسطططح باصطططتدداّ   322( طايبططط١، ٚاعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١ ) 024)
إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يًُذُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، اَططا اعُٛعطط١ ايطططابة١، فكططد   

  ْ تطططا٥ر ايبشطططح عطططدّ ٚدطططٛد فطططزٚم  ات داليططط١     درصطططا بطططايتاًِ ايتكًٝطططدٟ، ٚانٗطططزت 
إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصططةات دردططات طططالب اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١، َٚتٛصططةات دردططات  

 طالب اعُٛع١ ايطابة١ ع٢ً َٗارات ايتفهري ايٓاقد 

(ت ٖدفا ٖذٙ ايدراصط١ إىل ايهغطف عطٔ فاعًٝط١     3.02دراص١ )ايغٗزٟ، ٚايدعٝط، 
ت ايططتفهري ايٓاقططد، مبططاد٠ اياًططّٛ، يططد٣   إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارا  

طايبططات ايصططف ايجططاْٞ املتٛصطط ، ٚقططد اصططتددَا ايباسجطط١ َٓٗذ ططا عططب٘ جتططزٜيبه        
( طايب١ َٔ طايبطات ايصطف ايجطاْٞ املتٛصط  يف َدٜٓط١      .4سٝح بًغا ع١ٓٝ ايبشح )

ُٚسععطططا عًططط٢ دلُطططٛعت ه تهْٛطططا اعُٛعططط١ ايططططابة١ َطططٔ )   ( طايبططط١، .2ايةطططا٥ف، 
( طايبط١، ٚقطد قاَطا ايباسجط١ باصطتدداّ إصطرتاتٝذ١ٝ       .2ٜب١ٝ َطٔ ) ٚاعُٛع١ ايتذز

ايصف املكًٛب يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، اَا اعُٛع١ ايططابة١، فكطد درصطا بطايتاًِ     
ايتكًٝدٟه ٚانٗزت ْتطا٥ر ايبشطح ٚدطٛد فطزٚم  ات داليط١ إسصطا١ٝ٥ بط  َتٛصطةات         

صرتاتٝذ١ٝ ايصف دردات ايةايبات ايالتٞ تازضٔ يًاْاَر ايتدرٜيب ايكا٥ِ ع٢ً إ
املكًٛب )اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ( يتُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري ايٓاقطد، َٚتٛصطةات دردطات       
طايبات )اعُٛعط١ ايططابة١(، عًط٢ نطٌ َٗطارات ايطتفهري ايٓاقطد مجٝاٗطا، يصطا           

 طايبات اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ  

(ت ٖطططدفا ٖطططذٙ ايدراصططط١ إىل ايهغطططف عطططٔ اثطططز اصطططتدداّ  3.02دراصططط١ )اياهًٝطططٞ، 
اتٝذ١ٝ ايطططتاًِ املاهطططٛظ يف تطططدرٜط ايفٝشٜطططا٤ يف ايتشصطططٌٝ، ٚتُٓٝططط١ َٗطططارات  إصطططرت

ايطططتفهري اياًُطططٞ يطططد٣ طًبططط١ ايصطططف اخلطططاَط اياًُطططٞ يف اياطططزام، ٚقطططد اصطططتددّ     
( طايب ا َٔ طًب١ ايصطف  42ايباسح َٓٗذ ا عب٘ جتزٜيبه سٝح بًغا ع١ٓٝ ايبشح )
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ُٚسععا ع٢ً دلُٛعت ه تهْٛا ا عُٛع١ ايطابة١ َطٔ  اخلاَط اياًُٞ يف ايازام، 
( طايب ططططا، ٚقططططد قططططاّ ايباسططططح باصططططتدداّ    22( طايب ططططا، ٚاعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١ )  22)

إصرتاتٝذ١ٝ ايطتاًِ املاهطٛظ يًُذُٛعط١ ايتذزٜبٝط١، اَطا اعُٛعط١ ايططابة١، فكطد         
درصا بايتاًِ ايتكًٝدٟ، ٚتهْٛا ادٚات ايدراص١ َٔ اختبار مصطًٝٞ، َٚطٔ اختبطار    

ٚانٗططزت ْتططا٥ر ايبشططح ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥      َٗططارات ايططتفهري اياًُططٞ، 
بطط  َتٛصطط  دردططات ايةططالب يف اعُٛعطط١ ايطططابة١، َٚتٛصطط  دردططات ايةططالب يف 
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ يف ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ، ٚيف َٗططارات ايططتفهري اياًُططٞ يصططا     

 اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ   

 :التعلًل 
القطط١ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب    اَططا ا ططٛر األٍٚت فتطططُٔ دراصططات تٓاٚيططا ع   

 ٚايتشصٌٝ ايدراصٞت

اثبتططا دلُٛعطط١ َططٔ ايدراصططات ايضططابك١ فاعًٝطط١ ايتططدرٜط بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف  
املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ايدراصٞ يد٣ ايةالب، ٚتٓٛعا عٝٓات ايدراص١ َطا بط ت   
ططططالب اجلاَاططط١، ٚايةايبطططات املاًُطططات، ٚططططالب املزسًططط١ ايجاْٜٛططط١، ٚططططالب املزسًططط١   

ألصاصططٞ، ُٚطبكططا يف ختصصطططات   املتٛصططة١، ٚطططالب املزسًطط١ االبتدا٥ٝطط١ ٚايتاًططِٝ ا     
َتادد٠ت اياًّٛ، ٚاحلاص ، ٚايزٜاضٝات، ٚايًغ١ ايازب١ٝ، ٚايًغ١ اإلزلًٝش١ٜ، ٚرٜطا   
األطفطططاٍ، ٚتكٓٝطططات ايتاًطططِٝ، ٚاياًطططّٛ احلٝاتٝططط١، ايفكططط٘، ٚمت تةبٝطططل املطططٓٗر عطططب٘        
ايتذطططططزٜيب عًططططط٢ ايدراصطططططات، ٚتٛصطططططًا ْتطططططا٥ر ايدراصطططططات إىل فاعًٝططططط١ ايتطططططدرٜط    

املكًٛب ع٢ً ايتشصٌٝ مجٝا٘، ٚنغفا عٔ ٚدطٛد فطزٚم  ات   بإصرتاتٝذ١ٝ ايصف 
دالي١ إسصا١ٝ٥ ب  َتٛص  دردات اعُٛعت  ايططابة١ ٚايتذزٜبٝط١ يف ايتةبٝطل    
ايبادٟ يالختبار ايتشصًٝٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ اييف طبكطا إصطرتاتٝذ١ٝ   

(، ٚ)ابطٛ  3.04(، ٚ)ابطامنٞ، 3.02ايصف املكًٛب، نُا يف دراص١ )اياٝضاٟٚ ٚاملاُٛرٟ،
 ,El-Bassuony)(، ٚايبضطْٝٛٞ  (Peterson, 2016(، ٚباتزصطٕٛ  3.04ايطزٚظ ٚعُطار٠،  

(، 3.02(، ٚ)بغططارات،3.04(، ٚ)ايغططها١، Lai&Hwang,2016،  ٚيططٞ ٖٚططٛاْر )  (2016
 ,Elian & Hamaidi(، ٚاياًٝططإ ٚاحلُٝططدٟ)  3.02( ، ٚ)ايزٚصططا3.02،٤ٚ)عشٜططش،

ٕ  .3.3فطا، (، ٚ)املاا3.02(، ٚ)ايزٚادفط١،   2018  ,Sudarmika) (، ٚ صطٛدارَٝها ٚآخطزٚ

et al., 2020)      نُططا نغططفا عططٔ ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط
دردططططات ايةططططالب يف ايتةبٝططططل ايكبًططططٞ ٚايتةبٝططططل ايباططططدٟ يالختبططططار ايتشصططططًٝٞ   
يًُذُٛع١ ايٛاسد٠ يصا  ايتةبٝطل ايباطدٟ، باطد تةبٝطل ايتطدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ       

(، ٚ)ايبطططدٚ، 3.04(، ٚ)عبطططد ايظطططاٖز، 3.02يف دراصططط١ )صططط١ًُ،  ايصطططف املكًطططٛب، نُطططا
(  ٚنغططفا عططٔ ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١  3.02(، ٚ)ايبذٝططدٟ،3.02(، ٚ)ابٛفاٜططد،3.04

إسصطططا١ٝ٥ بططط  َتٛصططط  دردطططات اعُطططٛعت  ايططططابة١  ٚايتذزٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل    
ٝذ١ٝ  ايبادٟ يالختبار ايتشصًٝٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ اييف طبكطا إصطرتات  

ايصطططططف املكًطططططٛب يف باطططططد َضطططططتٜٛات بًطططططّٛ املازفٝططططط١، نُطططططا يف دراصططططط١ ايطططططزٜٚط  
ALRowais,2014))،        ٚناْا يصطا  اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ عًط٢ َضطت٣ٛ ايتةبٝطل

ٝ ا عًططط٢ َضطططت٣ٛ          ٚايتشًٝطططٌ ٚايرتنٝططط  ٚايتكطططِٜٛ، ٚال تٛدطططد فطططزٚم دايططط١ إسصطططا٥
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صا  اعُٛعط١  ناْا ي (Yestrebsky,2015)ايتذنز ٚايفِٗ، ٚدراص١ ٜضرتبضهٞ 
( ناْطا  3.02ايتذزٜب١ٝ َزتفاطٞ ايتشصطٌٝ فكط ، ٚدراصط١ )ايدٚصطزٟ، ٚآٍ َضطاد،      

يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً َضت٣ٛ ايتشًٌٝ ٚايرتنٝ  ٚاالختبار ايهًٞ، ٚال 
ٝ ا ع٢ً َضطت٣ٛ ايتكطِٜٛ، ٚدراصط١ )اَبٛصطاٝدٟ ٚاحلٛصط١ٝٓ       تٛدد فزٚم داي١ إسصا٥

زٜبٝططططط١ عًططططط٢ َضطططططت٣ٛ املازفططططط١ ٚايفٗطططططِ    ( ناْطططططا يصطططططا  اعُٛعططططط١ ايتذ  3.02،
( ناْطططططا يصطططططا  اعُٛعططططط١  3.02ٚاالصطططططتدالٍ، ٚدراصططططط١ )ايظفطططططريٟ ٚاملةطططططريٟ،   

ٝ ا عًطط٢      ايتذزٜبٝطط١ عًطط٢ َضططت٣ٛ ايتططذنز ٚايتشًٝططٌ، ٚال تٛدططد فططزٚم دايطط١ إسصططا٥
( ، ناْطا  3.02َضت٣ٛ ايفِٗ ٚايتةبٝطل ٚايرتنٝط ، ٚدراصط١ )ايغطُزٟ ٚآٍ َضطاد،     

ع٢ً َضت٣ٛ ايفِٗ ٚايتةبٝل ٚايتشًٌٝ ٚايتكطِٜٛ، ٚال   يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ
ٝ ا عًط٢ َضطت٣ٛ ايتطذنز، ٚدراصط١ )ايةًشطٞ،        ( ناْطا  3.02تٛدد فزٚم دايط١ إسصطا٥

نُططا  يصططا  اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ عًطط٢ َضططت٣ٛ املازفطط١ ٚايتةبٝططل ٚاالصططتدالٍ       
نغططفا باططد ايدراصططات ايضططابك١ عططٔ عططدّ ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط       

دردططات اعُططٛعت  ايطططابة١ ٚايتذزٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل ايباططدٟ يالختبططار  َتٛصطط  
 ( (Cabı,2018ايتشصًٝٞ، نُا يف دراص١ دابٞ 

اَططا ا ططٛر ايجططاْٞت فتطططُٔ دراصططات تٓاٚيططا عالقطط١ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب   
اثبتطططا دلُٛعططط١ َطططٔ ايدراصطططات ايضطططابك١ اثطططز ايتطططدرٜط   ٚتُٓٝططط١ َٗطططارات ايطططتفهريت

ف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري اإلبطداعٞ، ٚايطتفهري ايٓاقطد،        بإصرتاتٝذ١ٝ ايص
ٚايططتفهري االصططتكزا٥ٞ، ٚايططتفهري ايتطط ًَٞ، ٚتٓٛعططا عٝٓططات ايدراصطط١ َططا بطط ت طططالب    
اجلاَا١، ٚطالب ايجا١ْٜٛ، ٚطالب املتٛصة١، ُٚطبكا يف ختصصات َتادد٠ه تتُجطٌ  

بٝطط١، ٚايًغطط١ اإلزلًٝشٜطط١، ٚمت  يف اآلتططٞت اياًططّٛ، ٚاحلاصطط ، ٚايزٜاضططٝات، ٚايًغطط١ اياز 
تةبٝططل املططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيب عًطط٢ تًططو ايدراصططات، ٚتٛصططًا ْتططا٥ر ايدراصططات إىل  
فاعًٝطططط١ ايتططططدرٜط بإصططططرتاتٝذ١ٝ ايصططططف املكًططططٛب عًطططط٢ تُٓٝطططط١ َٗططططارات ايططططتفهري،     
ٚنغططفا عططٔ ٚدططٛد فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  َتٛصطط  دردططات اعُططٛعت        

ل ايباططططدٟ الختبططططار َٗططططارات ايططططتفهري يصططططا    ايطططططابة١ ٚايتذزٜبٝطططط١ يف ايتةبٝطططط 
اعُٛعططط١ ايتذزٜبٝططط١  ايطططيف طبكطططا إصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛبه نُطططا يف دراصططط١  

(Kong,2014)، ،ٞ(، 3.02(، ٚ)اياةٝطط3.02،١(، ٚ)ايزبٝاططإ،3.04ٚ)ايرتنططٞ ٚايضططبٝا
(،  ٖٚططططططذٙ ايدراصططططططات انططططططدت فاعًٝطططططط١ ايتططططططدرٜط    3.02ٚ)ايغططططططٗزٟ، ٚايططططططدعٝط،  

املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري ايٓاقد، ٚعدّ ٚدٛد فزٚم  ات بإصرتاتٝذ١ٝ ايصف 
دالي١ إسصا١ٝ٥ ب  َتٛص  دردات اعُٛعت  ايططابة١ ٚايتذزٜبٝط١ يف ايتةبٝطل    

اَا ،((Brown , 2019ايبادٟ الختبار َٗارات ايتفهري ايٓاقده نُا يف دراص١ بزإٚ 
ٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف   ( اندت فاعًٝط١ ايتطدرٜط بإصطرتات   3.02دراص١ )اخٛارعٝد٠،

(، ٚ)املغطططت ٚاحلًٝططط١، 3.04تُٓٝططط١ َٗطططارات ايطططتفهري ايزٜاضطططٞ، ٚدراصططط١ )ابطططٛ دًبططط١،   
(، ٖطططذٙ ايدراصطططات مجٝاٗطططا انطططدت فاعًٝططط١ ايتطططدرٜط بإصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف        3.02

( انططدت فاعًٝطط١ 3.02املكًطٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري اإلبططداعٞ، ٚدراصطط١ )سْكططٛر،  
ف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري احلدصطٞ، ٚدراصط١       ايتدرٜط بإصرتاتٝذ١ٝ ايصط 

( انططدت فاعًٝطط١ ايتططدرٜط بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١  3.02)محططد اهلل، 
( انطططدت فاعًٝططط١ ايتطططدرٜط    3.04َٗطططارات ايطططتفهري االصطططتكزا٥ٞ، ٚدراصططط١ )قغطططة١،    
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ًٝطٞ،  بإصرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري ايتط ًَٞ، ٚدراصط١ )اياه       
(انطططدت فاعًٝططط١ ايتطططدرٜط بإصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب يف تُٓٝططط١ َٗطططارات       3.02

 ايتفهري اياًُٞ 

ٜٚتطل َٔ اياز  ايضطابل تفطزُّد ايبشطح احلطايٞ يف ْكةطت ه األٚىلت يطح اثطز        
ايتدرٜط بإصرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف َطتغري َٗطارات ايطتفهري ايبصطزٟ، ٖٚطٛ َطا         

ٚ عزبٝطط١ عًطط٢ سططد عًططِ ايباسجطط١، ٚايجاْٝطط١ت تةبٝططل    مل تتطططُٓ٘ اٜطط١ دراصطط١ ادٓبٝطط١ ا 
ايتططدرٜط باإلصططرتاتٝذ١ٝ يف َكططزر ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ يف املزسًطط١ املتٛصططة١ يف املًُهطط١  
ايازبٝطط١ ايضططاٛد١ٜ، ٖٚططٛ َططا مل تتطططُٓ٘ اٜطط١ دراصطط١ ادٓبٝطط١ اٚ عزبٝطط١ عًطط٢ سططد عًططِ   

دراصطط١  ايباسجطط١ه ٚيططذا تٛيططدت فهططز٠ ايبشططح احلططايٞه ٚيططذيو رات ايباسجطط١ اُٖٝطط١         
فاع١ًٝ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف تُٓٝط١ ايتشصطٌٝ ٚايطتفهري ايبصطزٟ يف َكطزر      

 ايرتب١ٝ األصز١ٜ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طايبات املزس١ً املتٛصة١ يف َد١ٜٓ عٓٝش٠ 

  :الطزيكة واإلجزاءات 

 :منهج البخح 
اصططتددَا ايباسجطط١ املططٓٗر ايٛصططفٞ، ٚاملططٓٗر عططب٘ ايتذططزٜيبه يتشدٜططد فاعًٝطط١    

١ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ٚايطتفهري ايبصطزٟ يف َكطزر ايرتبٝط١     إصرتاتٝذٝ
األصز١ٜ يد٣ طايبات املزسًط١ املتٛصطة١، ٚمت ايتةبٝطل عًط٢ دلُطٛعت ت اعُٛعط١       
ايطططابة١ ٚاعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ه ملكارْطط١ َتٛصططةات ْتططا٥ر ايةايبططات يف االختبططار       

ايبصطزٟه ٚيتشدٜطد فاعًٝط١     ايكبًٞ ٚايبادٟ يالختبار ايتشصًٝٞ ٚاختبطار ايطتفهري  
ايصطططف املكًطططٛب يف تُٓٝططط١ ايتشصطططٌٝ ٚايطططتفهري ايبصطططزٟ يطططد٣ طايبطططات اعُٛعططط١     

 ايتذزٜب١ٝ 

    :عًنة البخح الزئًشة 
( طايب١ َٔ طايبات ايصف األٍٚ املتٛص  مبدارظ ايتشفطٝ  مبدٜٓط١   46بًغا )

ٚبًغطا  عٓٝش٠ بايكصِٝ، ٚقضعُا ع١ٓٝ ايبشح إىل دلُٛعت ت اعُٛع١ ايطابة١ه 
( طايب١، ٚمت ايتدرٜط هلٔ بايةزٜك١ ايتكًٝد١ٜ، ٚاعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ه ٚبًغطا    23)
( طايبططط١، ٚمت ايتطططدرٜط هلطططٔ بإصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب، ٚ يطططو يف ايفصطططٌ 23)

ّ، ٚمت تةبٝطل ايتذزبط١ االصطتةالع١ٝ عًط٢ عٝٓط١ بًغطا       3.02/3.02ايدراصٞ ايجطاْٞ  
 ( طايب١ .3)

 ايبشحتٛشٜع ع١ٓٝ : ( 1ددٍٚ )

 املتػري ايتابع املتػري املطتكٌ ايعدد ايصف اجملُٛع١

 ايصف املكًٛب 32 األٍٚ املتٛضط ايتذسٜب١ٝ
ايتشصٌٝ ايدزاضٞ 

 ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ 32 األٍٚ املتٛضط ايطابط١ ٚايتفهري ايبصسٟ

   :إجزاءات تنفًذ البخح 
   االطال  ع٢ً األدب ايرتبٟٛ ٚايدراصات ايضابك١ 
    ٔمدٜططد املططاد٠ ايتاًُٝٝطط١ه ٖٚططٞ ٚسططدتٞ )تٛعٝطط١ صططش١ٝ( ٚ)األَططٔ ٚايضططال١َ( َطط

نتططاب ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ يًصططف األٍٚ املتٛصطط ، ٚاصططتدداّ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف   
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املكًططٛب يف إعططداد ايططدرٚظ َططٔ خططالٍ ايفٝططدٜٛ ايتاًُٝططٞ، سٝططح ٜهططٕٛ يهططٌ درظ     
 فٝدٜٛ خاص ب٘  

         اياًطّٛ ٚاآلداب يف عٓٝططش٠،  احلصطٍٛ عًط٢ خةطاب تضطٌٗٝ َُٗطط١ َطٔ عُٝطد نًٝط١
 َٚدٜز تاًِٝ إدار٠ عٓٝش٠ 

  ٙاختٝار ع١ٓٝ ايبشح، ٚتكضُٝٗا نُا صبل  نز 
      بٓطططا٤ ادٚات ايبشطططح، ٖٚطططٞ االختبطططار ايتشصطططًٝٞ، ٚاختبطططار ايطططتفهري ايبصطططزٟ يف

 ايرتب١ٝ األصز١ٜ، ٚايتشكل َٔ صدقُٗا ٚثباتُٗا    
      يططططو يكٝططططاظ  إدططططزا٤ اختبططططار قبًططططٞ يًُذُططططٛعت  ايتذزٜبٝطططط١ ٚايطططططابة١ه ٚ

ايتشصٌٝ ايدراصٞ ٚايتفهري ايبصزٟ يف ايرتبٝط١ األصطز١ٜ، ٚ يطو قبطٌ ايتٓفٝطذ،      
(ه ٚ يططو 0.0.ثططِ اصططتدداّ اختبططار )ت( يًبٝاْططات املضططتك١ً عٓططد َضططت٣ٛ داليطط١ )  

يًتشكططل َططٔ تهططافؤ اعُططٛعت  ايتذزٜبٝطط١ ٚايطططابة١ قبططٌ ايتٓفٝططذ، ثططِ إدططزا٤   
بة١ يكٝططاظ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ  اختبططار باططدٟ يًُذُططٛعت  ايتذزٜبٝطط١ ٚايطططا 

ٚايتفهري ايبصزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ، ٚ يو باد ايتٓفٝطذ، ثطِ اصطتدداّ اختبطار     
(ه ملازفطط١ َططا إ ا ناْططا ٖٓططاى    0.0.)ت( يًبٝاْططات املضططتك١ً عٓططد َضططت٣ٛ داليطط١ )   

فططزٚم  ات داليطط١ إسصططا١ٝ٥ بطط  اعُططٛعت  ايتذزٜبٝطط١ ٚايطططابة١ يف ايتشصططٌٝ 
 صزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ ايدراصٞ ٚايتفهري ايب

   ا ٚتفضريٖا، ثِ ٚضع ايتٛصٝات ٚاملكرتسات ٝ  مًٌٝ ايٓتا٥ر إسصا٥

 :أدوات البخح 
 قاَا ايباسج١ بإعداد ادٚات يإلداب١ عٔ اص١ً٦ ايبشح، ٖٚٞت 

 ٌالبعدٍ(/أوًلا: االختبار التخصًلٌ يف مكزر الرتبًة األسزية للصف األول املتىسط )الكبل 
( صؤاي ا َٔ ْططٛ  اختٝطططار َططٔ َتاططدد، ٚمت ٚضا٘ ٚإتاست٘ عًط٢  .2ٚاعتٌُ ع٢ً ) 

Google Drive.   

 :خطىات بناء االختبار 
     مدٜططد اهلططدف َططٔ االختبططارت اعططدت ايباسجطط١ االختبططار ايتشصططًٝٞ اإليهرتْٚططٞه

ٚ يططو بٗططدف قٝططاظ مصططٌٝ ايةايبططات يف باططد ايٛسططدات املدتططار٠ يف ايرتبٝطط١    
ًصف األٍٚ املتٛصط ، قبطٌ تةبٝطل إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب ٚباطدٙ،        األصز١ٜ ي

يتشكٝطططل األٖطططداف املازفٝططط١ ا طططدد٠ َضطططبك ا يف ضططط٤ٛ تصطططٓٝف بًطططّٛ )ايتطططذنز،  
 (  3ايفِٗ، ايتةبٝل، ايتشًٌٝ، ايرتنٝ ، ايتكِٜٛ( نُا ٜتطل َٔ ددٍٚ)

 ددٍٚ َٛاصفات االختباز ايتشصًٝٞ يًصف األٍٚ املتٛضط: (2ددٍٚ )

 اجملُٛع تكِٜٛ تسنٝب حتًٌٝ تطبٝل فِٗ ترنس املطت٣ٛ

 30 4 3 6 6 5 6 عدد ايفكسات

ايفكسات 

 املُج١ً

1،3،9،10،13،20 2،5،7،11،15 

6،8،14، 

19،23،27 

4،12،18، 

25،29،28 

16،22،24 

 

17،21،26،30 

 

30 

ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦

20% 16,66% 20% 20% 10% 13,33% 100% 

  لهططططٔ قٝاصططططٗا مبٛضططططٛع١ٝ، ٚمت صططططٝاغ١ َفططططزدات  مت صططططٝاغ١ األصطططط١ً٦ يٝططططح
االختبار )َٔ اص١ً٦ االختٝار َطٔ َتاطدد(ه ٚهلطذا ٚقطع اختٝطار ايباسجط١ عًط٢ ٖطذا         
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ايُٓ  َٔ األص١ً٦ املٛضٛع١ٝه ٚ يو ملطا لتطاس بط٘ َطٔ تغةٝتط٘ ألنطا قطدر َطٔ         
 ا ت٣ٛ ايدراصٞ، ٚصٗٛي١ تصشٝش٘، ٚارتفا  َااًَٞ ايصدم ٚايجبات 

   ت عاَطط١ يتٛضططٝل اهلططدف َٓطط٘، ٚنٝفٝطط١ اإلدابطط١ عًٝطط٘، ٚعططدد      مت ٚضططع تاًُٝططا
 فكزات٘ 

       اعططدت ايباسجطط١ َفتاس ططا يتصططشٝل االختبططار ايتشصططًٝٞ، ٚسططددت دردطط١ ٚاسططد٠
يهططططٌ صططططؤاٍ عططططٔ نططططٌ إدابطططط١ صططططشٝش١ه يٝصططططبل إمجططططايٞ دردططططات االختبططططار       

 ( درد١ .2ايتشصًٝٞ )
     صطتةالع١ٝ، بًغطا   باد إعداد االختبار بصٛرت٘ ايٓٗا٥ٝط١ه مت تةبٝكط٘ عًط٢ عٝٓط١ ا

( طايب١، ٚمت سضطاب َاطاَالت ايصطاٛب١ ٚايتُٝٝطش ألصط١ً٦ االختبطار، ٚسضطاب        .3)
ايصدم ٚايجبات يالختبار، ٚقطد تزاٚسطا َاطاَالت ايصطاٛب١ ألصط١ً٦ االختبطار َطا        

%( 32%(، ٚتزاٚسا َااَالت ايتُٝٝش ألص١ً٦ االختبطار َطا بط  )   22%( إىل )32ب  )
إىل إ اص١ً٦ االختبار تكطع ضطُٔ املضطت٣ٛ املكبطٍٛ     %(، ٖٚذٙ ايٓضب١ تغري .2إىل )

ملااَالت ايصاٛب١ ٚايتُٝٝش، ٚاييف تضُل باصتدداّ االختبطار يف قٝطاظ مصطٌٝ    
 ايةايبات   

 :صدم االختبار التخصًلٌ وثباته 
   مت عطز  االختبطار عًط٢ دلُٛعط١ َطٔ ا هُط  املتدصصط          صدم ا هُط ت

ططا٤ ٦ٖٝط١ ايتطدرٜط، َٚاًُطات ايرتبٝط١      يف دلاٍ املٓاٖر ٚططزم ايتطدرٜط َطٔ اع   
األصز١ٜ بايرتب١ٝ ٚايتاًِٝه ٚ يطو إلبطدا٤ ايطزاٟ سطٍٛ َطد٣ صطدم االختبطار َطٔ         
سٝح صش١ ايصٝاغ١ ايًغ١ٜٛ ألص١ً٦ االختبطار، َٚطد٣ صٛيٝط١ املفطاِٖٝ ا طدد٠      
يًٛسد٠، ٚاملٛضٛع١ٝ، َٚد٣ ايٛضٛح ٚاخلًٛ َٔ ايغُطٛ ، َٚطد٣ اْتُطا٤ فكطزات     

ت٣ٛ َطططٔ َضطططتٜٛات بًطططّٛ املازفٝططط١، َٚطططد٣ َال٥ُططط١ ايصطططٝاغ١  االختبطططار يهطططٌ َضططط
ملضطططت٣ٛ ايةايبطططات، ٚيف ضططط٤ٛ املالسظطططات ٚفك طططا آلرا٤ ا هُططط ، قاَطططا ايباسجططط١   
ْ ططا َططٔ    بططإدزا٤ ايتاططدٜالت املةًٛبطط١ه يٝططتِ إخططزاز االختبططار بصططٛرت٘ ايٓٗا٥ٝطط١ َهٛ

 ( صؤاي ا .2)
      ب َااَطٌ ارتبطاق   صدم االتضام ايداخًٞت يًت نطد َطٔ صطدم االختبطار مت سضطا

بريصٕٛ ب  دردات ايةايبات ع٢ً اص١ً٦ االختبطار ٚدردطاتٗٔ يف املضطت٣ٛ املاطزيف     
ايذٟ تٓتُٞ يط٘، ٚبط  دردطات ايةايبطات يف نطٌ َضطت٣ٛ َاطزيف ٚايدردط١ ايهًٝط١          
يالختبار ايتشصًٝٞ، ٚمت ايتةبٝطل عًط٢ اياٝٓط١ االصطتةالع١ٝ، ٜٚظٗطز  يطو يف       

(، 0223.اَططٌ االرتبططاق ملضططت٣ٛ ايتططذنز) (، سٝططح بًغططا قُٝطط١ َا 2اجلططدٍٚ رقططِ )
ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملضطت٣ٛ ايفٗطِ )       (، 0220.ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥
ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملضت٣ٛ ايتةبٝل) (، 0262.ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥
ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملضت٣ٛ ايتشًٌٝ) (، 0262.ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥

ٝ ا، ٚبًغطططا قُٝططط١ َااَطططٌ االرتبطططاق ملضطططت٣ٛ ايرتنٝططط     ٖٚطططٞ قُٝططط١ دايططط١ إسصطططا٥
ٝ ا، ٚبًغططططا قُٝطططط١ َااَططططٌ االرتبططططاق ملضططططت٣ٛ  0222.) (، ٖٚطططٞ قُٝطططط١ دايطططط١ إسصططططا٥

ٝ ا، ٖٚطططذا ٜطططدٍ عًططط٢ صطططدم االتضطططام     0246.ايتكطططِٜٛ) (، ٖٚطططٞ قُٝططط١ دايططط١ إسصطططا٥
ٛ 0.2.ايداخًٞ يالختبار ايتشصًٝٞ املازيف عٓد َضطت٣ٛ داليط١ )   ٣ داليط١  (، َٚضطت



 (ASEP)دراسات عزبًة يف الرتبًة وعله النفص 

 

 

 

 

 

 

288 
 

(  ٖٚططذا ٜغططري إىل إ االختبططار ٜتُتططع بدردطط١ عايٝطط١ َططٔ ايصططدم، ُٚتظٗططز         0.0.)
 صالس١ٝ االختبار يًتةبٝل ع٢ً افزاد ايا١ٓٝ ايفا١ًٝ يًبشح 

 َعاَالت ازتباط املطتٜٛات املعسف١ٝ ايطت يف االختباز ايتشصًٝٞ َع ايدزد١ ايه١ًٝ يالختباز: (3ددٍٚ )

 َعاٌَ االزتباط َع ايدزد١ ايه١ًٝ يالختباز املطتٜٛات املعسف١ٝ يالختباز

 0,832 ايترنس

 0,931 ايفِٗ

 0,949 ايتطبٝل

 0,949 ايتشًٌٝ

 0,788 ايرتنٝب

 0,864 ايتكِٜٛ

 0.2.َٚضت٣ٛ دالي١  02عٓد دردات سز١ٜ  0666.نتضاٟٚ  r* ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 
  0.0.َٚضت٣ٛ دالي١ 02عٓد دردات سز١ٜ  0240.نتضاٟٚ  r** ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 

ٜتططططب  َططططٔ اجلططططدٍٚ ايضططططابل إ املضططططتٜٛات املازفٝطططط١ ايضططططا املهْٛطططط١ يالختبططططار    
ايتشصطططًٝٞ سككطططا ارتباططططات دايططط١ َطططع ايدردططط١ ايهًٝططط١ يالختبطططار، ٚقطططد تزاٚسطططا      

ٝ ا عٓد َضت٣ٛ دال0262.( ٚ)0222.َااَالت االرتباق ب  ) ي١ ( ٚمجٝاٗا داي١ إسصا٥
 ( 0.0.( َٚضت٣ٛ دالي١ )0.2.)

قاَا ايباسج١ يضاب ثبات االختبطار باصطتدداّ طزٜكط١ إعطاد٠ تةبٝطل االختبطار       
حلضاب َد٣ ثبات االختبار، ٚقد مت تةبٝل االختبار ع٢ً ايا١ٓٝ االصتةالع١ٝ، ثطِ  
مت إعططاد٠ تةبٝططل االختبططار َططز٠ اخططز٣ عًطط٢ اياٝٓطط١ االصططتةالع١ٝ ْفضططٗا) باططد َططد٠   

ِ سضطططاب َاطططاَالت االرتبطططاق بططط  دردطططات ايةايبطططات يف ايتةبطططٝك ،  اصطططبٛع (، ثططط
(ه سٝطططح بًغطططا قُٝططط١ َااَطططٌ االرتبطططاق ملضطططت٣ٛ   6ٜٚظٗطططز  يطططو يف اجلطططدٍٚ رقطططِ ) 

ٝ ا، ٚبًغططا قُٝطط١ َااَططٌ االرتبططاق ملضططت٣ٛ 0222.ايتططذنز) (، ٖٚططٞ قُٝطط١ دايطط١ إسصططا٥
ٝ ا، ٚبًغططا قُٝطط١ َااَططٌ االرتبططا      0223.ايفٗططِ) ق ملضططت٣ٛ (، ٖٚططٞ قُٝطط١ دايطط١ إسصططا٥

ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملضطت٣ٛ          0222.ايتةبٝل) (، ٖٚطٞ قُٝط١ دايط١ إسصطا٥
ٝ ا، ٚبًغطا قُٝطط١ َااَطٌ االرتبطاق ملضططت٣ٛ       02.2.ايتشًٝطٌ)  (، ٖٚطٞ قُٝط١ دايطط١ إسصطا٥

ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملضطت٣ٛ       0232.ايرتنٝ ) (، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصطا٥
ٝ ا، ٚبًغططا قُٝط١ َااَططٌ االرتبططاق يًدردطط١  (، ٖٚططٞ قُٝطط١ دايط 02.2.ايتكطِٜٛ)  ١ إسصططا٥

ٝ ا، ٖٚذا ٜدٍ عًط٢ ثبطات   0223.ايه١ًٝ يالختبار ايتشصًٝٞ) (، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥
(ه ٖٚطذا ٜغطري   0.0.( َٚضطت٣ٛ داليط١ )  0.2.االختبار ايتشصطًٝٞ عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )    

بار يًتةبٝطل  إىل إ االختبار ٜتُتع بدرد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات، ُٚتظٗز صالس١ٝ االخت
 ع٢ً افزاد ايا١ٓٝ ايفا١ًٝ يًدراص١ 

 َعاَالت ايجبات بطسٜك١ إعاد٠ ايتطبٝل يالختباز ايتشصًٝٞ : (4ددٍٚ )

 َعاٌَ ايجبات املطتٜٛات املعسف١ٝ يالختباز

 0,889 ايترنس

 0,882 ايفِٗ

 0,893 ايتطبٝل

 0,905 ايتشًٌٝ

 0,727 ايرتنٝب

 0,809 ايتكِٜٛ

 0,972 ايدزد١ ايه١ًٝ

 0.2.َٚضت٣ٛ دالي١  02عٓد دردات سز١ٜ  0666.نتضاٟٚ  r* ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 
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  0.0.َٚضت٣ٛ دالي١ 02عٓد دردات سز١ٜ  0240.نتضاٟٚ  r** ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 

( 0223.( ٚ)0232.ٜتب  َٔ اجلدٍٚ ايضابل إ َااَالت ايجبطات تزاٚسطا بط  )       
ٝ ا عٓد َضت٣ٛ دالي١ ) ٚمجٝاٗا  ( 0.0.( َٚضت٣ٛ دالي١ )0.2.داي١ إسصا٥

 ًًٌا: اختبار التفكري البصزٍ يف الرتبًة األسزية للصف األول املتىسط )الكبل  البعدٍ(/ثان
 ( صؤاي ا َٔ ْططٛ  اختٝطططار َططٔ َتاططدد  24ٚاعتٌُ ع٢ً )

 :خطىات إعداد اختبار التفكري البصزٍ يف الرتبًة األسزية 
     مدٜططد اهلططدف َططٔ االختبططاره ٖٚططٛ قٝططاظ َٗططارات ايططتفهري ايبصططزٟ يططد٣ طططالب

 ايصف األٍٚ املتٛص  
      مدٜد املٛضٛعاتت ٚسدتإ َٔ نتاب ايرتبٝط١ األصطز١ٜ يًصطف األٍٚ املتٛصط ه

 ُٖا )تٛع١ٝ صش١ٝ( ٚ)األَٔ ٚايضال١َ( 
       إعططداد دططدٍٚ املٛاصططفات بتشًٝططٌ ذلتطط٣ٛ ايٛسططدت  ٚمدٜططد َٗططارات ايططتفهري

 ( 2بصزٟ فُٝٗا َٚازف١ ايٛسٕ ايٓضيب يهٌ َٗار٠، ٜٚظٗز  يو يف اجلدٍٚ )اي
 ددٍٚ َٛاصفات اختباز ايتفهري ايبصسٟ يًصف األٍٚ املتٛضط: (5ددٍٚ )

 ايتشًٌٝ ايتفطري ايتُٝٝص ايتعسف املٗاز٠

اضتدالص 

 املعاْٞ

 اجملُٛع

 36 7 9 6 7 7 عدد ايفكسات

ايفكسات 

املُج١ً 

 يًُٗاز٠

1،2،15،21 

30،31،36 
8،9،10،19 

24،26،34 

14،16،17 

6،22،23 

4،5،7،11،20 

27،28،32،35 

3،12،13،18 

25،29،33 

36 

ايٓطب١ 

 امل١ٜٛ٦

19,4% 19,4% 16,6% 25% 19,4% 100% 

    مدٜططد َٛاصططفات االختبططار، باططد االطططال  عًطط٢ ايبشططٛخ ٚايدراصططات ايضططابك١ يف
( صطؤاي ا، مجٝطع األصط١ً٦ َٛضطٛع١ٝ َطٔ      .6دلاٍ ايتفهري ايبصزٟ، ٜٚتهطٕٛ َطٔ )  

ْٛ  االختٝار َٔ َتادد، ٚيهٌ صؤاٍ اربا١ بدا٥ٌ، اسطدِٖ فكط  ايصطشٝل، ٚيهطٌ     
 صؤاٍ درد١ ٚاسد٠ 

  ايضال١َ ايًغ١ٜٛ ٚايا١ًُٝ، ٚايٛضٛح ٚاخلًٛ صٝاغ١ َفزدات االختبار َع َزاعا٠
َطططٔ ايغُطططٛ ، ٚاْتُطططا٤ نطططٌ فكطططز٠ يًُٗطططار٠ ايطططيف تكٝضطططٗا، َٚٓاصطططبتٗا ياُطططز         
ايةايبات، اَا ايتاًُٝات يف بدا١ٜ االختباره فتشتطٟٛ ايبٝاْطات األٚيٝط١ يًةايبط١،     
ٚتغططٌُ املدرصطط١ ٚاالصططِ ٚايصططف ٚاهلططدف َططٔ االختبططار، ٚعططدد بٓططٛدٙ، ٚطزٜكطط١          

 ٘ اإلداب١ عٓ
          عز  االختبار عًط٢ دلُٛعط١ َطٔ ا هُط ه يتهطٕٛ ايصطٛر٠ ايٓٗا٥ٝط١ يالختبطار

 ( صؤاي ا َٔ ْٛ  االختٝار َٔ َتادد  24َه١ْٛ َٔ )
     ٔمت إعداد َفتاح يتصشٝل االختبار، ٚ يو بتشدٜد درد١ ٚاسد٠ يهطٌ صطؤاٍ عط

 ( درد١ 24نٌ إداب١ صشٝش١ه يٝصبل إمجايٞ دردات االختبار ايتشصًٝٞ )
 ( .١3 االصططتةالع١ٝ يالختبططار، سٝططح تهْٛططا اياٝٓطط١ االصططتةالع١ٝ َططٔ )     ايتذزبطط

طايبطط١ بايصطططف األٍٚ املتٛصطط ه ٚ يطططو حلضطططاب َاططاَالت ايصطططاٛب١ ٚايتُٝٝطططش،    
 ٚصدم االختبار ٚثبات٘  
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%(، 22%( إىل )32ٚقطططد تزاٚسطططا َاطططاَالت ايصطططاٛب١ ألصططط١ً٦ االختبطططار َطططا بططط  )     
%(، ٖٚطذٙ ايٓضطب١   .2%( إىل ).2ا بط  ) ٚتزاٚسا َااَالت ايتُٝٝش ألص١ً٦ االختبار َط 

تغططططري إىل إ اصطططط١ً٦ االختبططططار تكططططع ضططططُٔ املضططططت٣ٛ املكبططططٍٛ ملاططططاَالت ايصططططاٛب١      
ٚايتُٝٝطططش  ٚايطططيف تضطططُل باصطططتدداّ االختبطططار يف قٝطططاظ َٗطططارات ايطططتفهري ايبصطططزٟ  

 يًةايبات   

 :صدم اختبار التفكري البصزٍ وثباته 
   صدم ا هُط ت    ُ ٛعط١ َطٔ ا هُط  املتدصصط      مت عطز  االختبطار عًط٢ دل

يف دلاٍ املٓاٖر ٚططزم ايتطدرٜط َطٔ اعططا٤ ٦ٖٝط١ ايتطدرٜط، َٚاًُطات ايرتبٝط١         
األصز١ٜ بايرتب١ٝ ٚايتاًِٝه ٚ يطو إلبطدا٤ ايطزاٟ سطٍٛ َطد٣ صطدم االختبطار َطٔ         
سٝح صش١ ايصٝاغ١ ايًغ١ٜٛ ألص١ً٦ االختبطار، َٚطد٣ صٛيٝط١ املفطاِٖٝ ا طدد٠      

٣ ايٛضٛح ٚاخلًٛ َٔ ايغُطٛ ، َٚطد٣ اْتُطا٤ فكطزات     يًٛسد٠، ٚاملٛضٛع١ٝ، َٚد
االختبطططار يهطططٌ َٗطططار٠ َطططٔ َٗطططارات ايطططتفهري ايبصطططزٟ، َٚطططد٣ َال٥ُططط١ ايصطططٝاغ١    
ملضطططت٣ٛ ايةايبطططات، ٚيف ضططط٤ٛ املالسظطططات ٚفك طططا آلرا٤ ا هُططط ، قاَطططا ايباسجططط١   
ْ ططا َططٔ    بططإدزا٤ ايتاططدٜالت املةًٛبطط١ه يٝططتِ إخططزاز االختبططار بصططٛرت٘ ايٓٗا٥ٝطط١ َهٛ

 ( صؤاي ا 24)
         صدم االتضام ايداخًٞت يًت نطد َطٔ صطدم االختبطار مت سضطاب َااَطٌ ارتبطاق

بريصٕٛ ب  دردات ايةايبات ع٢ً اصط١ً٦ اختبطار ايطتفهري ايبصطزٟ ٚدردطاتٗٔ يف      
املٗططار٠ ايططيف تٓتُططٞ هلططا، ٚبطط  دردططات ايةايبططات يف نططٌ َٗططار٠ ٚايدردطط١ ايهًٝطط١       

ايا١ٓٝ االصتةالع١ٝ، ٜٚظٗز  يطو  الختبار ايتفهري ايبصزٟ، ٚمت ايتةبٝل ع٢ً 
(، 0222.(، سٝططح بًغططا قُٝطط١ َااَططٌ االرتبططاق ملٗططار٠ ايتاططزف)  4يف اجلططدٍٚ رقططِ )

ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملٗطار٠ ايتُٝٝطش )        (، 0234.ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصطا٥
ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملٗطار٠ ايتفضطري)         (، 0242.ٖٚٞ ق١ُٝ دايط١ إسصطا٥

ٝ ا، ٚبًغطا قُٝط١ َااَطٌ االرتبطاق ملٗطار٠ ايتشًٝطٌ)       ٖٚٞ ق١ُٝ  (، 0232.داي١ إسصطا٥
ٝ ا، ٚبًغطططا قُٝططط١ َااَطططٌ االرتبطططاق ملٗطططار٠ اصطططتدالص       ٖٚطططٞ قُٝططط١ دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا، ٖٚذا ٜدٍ ع٢ً صدم االتضام ايداخًٞ 0222.املااْٞ) (، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥
(  ٖٚذا 0.0.دالي١ )(، َٚضت٣ٛ 0.2.الختبار ايتفهري ايبصزٟ عٓد َضت٣ٛ دالي١ )

ٜغري إىل إ االختبار ٜتُتع بدرد١ عاي١ٝ َٔ ايصدم، ُٚتظٗز صالس١ٝ االختبطار  
 يًتةبٝل ع٢ً افزاد ايا١ٓٝ ايفا١ًٝ 

 َعاَالت ازتباط املٗازات اخلُظ يف اختباز ايتفهري ايبصسٟ َع ايدزد١ ايه١ًٝ يالختباز : (6ددٍٚ )

 َعاٌَ االزتباط َٗازات ايتفهري ايبصسٟ

 0,955 ايتعسف

 0,826 ايتُٝٝص

 0,969 ايتفطري

 0,725 ايتشًٌٝ

 0,955 اضتدالص املعاْٞ

 0.2.َٚضت٣ٛ دالي١  02عٓد دردات سز١ٜ  0666.نتضاٟٚ  r* ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 
  0.0.َٚضت٣ٛ دالي١ 02عٓد دردات سز١ٜ  0240.نتضاٟٚ  r** ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 
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َٔ اجلدٍٚ ايضابل إ مجٝع فكزات االختبطار، سككطا ارتباططات دايط١ َطع       ٜتب 
( 0222.( ٚ)0232.ايدردطط١ ايهًٝطط١ يالختبططار، ٚقططد تزاٚسططا َاططاَالت االرتبططاق بطط  )      

ٝ ا عٓد َضت٣ٛ دالي١ )  ( 0.0.( َٚضت٣ٛ دالي١ )0.2.ٚمجٝاٗا داي١ إسصا٥

تةبٝطل االختبطار    قاَا ايباسج١ يضاب ثبات االختبطار باصطتدداّ طزٜكط١ إعطاد٠    
حلضاب َد٣ ثبات االختبار، ٚقد مت تةبٝل االختبار ع٢ً ايا١ٓٝ االصتةالع١ٝ،  ثِ 
مت إعططاد٠ تةبٝططل االختبططار َططز٠ اخططز٣ عًطط٢ اياٝٓطط١ ْفضططٗا )باططد َططد٠ سَٓٝطط١ قططدرٖا     
اصبٛعإ(، ثِ سضاب َااٌَ االرتباق ب  دردطات ايةايبطات يف ايتةبطٝك ، ٜٚظٗطز     

(، .024.سٝح بًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملٗطار٠ ايتاطزف)   (،2 يو يف اجلدٍٚ رقِ )
ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملٗطار٠ ايتُٝٝطش)   (، ٖٚطٞ  0246.ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسصا٥

ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملٗار٠ ايتفضري) (، ٖٚٞ ق١ُٝ 0222.ق١ُٝ داي١ إسصا٥
ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملٗار٠ ا (، ٖٚٞ قُٝط١ دايط١   0222.يتشًٌٝ)داي١ إسصا٥

ٝ ا، ٚبًغا ق١ُٝ َااٌَ االرتباق ملٗار٠ اصتدالص املا٢ٓ) (، ٖٚطٞ قُٝط١   0226.إسصا٥
ٝ ا، ٚبًغطططا قُٝططط١ َااَطططٌ االرتبطططاق يًدردططط١ ايهًٝططط١ الختبطططار ايطططتفهري      دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا،ه ٖٚططذا ٜطدٍ عًط٢ ثبطات اختبطار ايططتفهري         0242.ايبصطزٟ)  (، ٖٚطٞ قُٝط١ دايط١ إسصطا٥
(ه ٖٚططططذا ٜغططططري إىل إ 0.0.( َٚضططططت٣ٛ داليطططط١ )0.2.ٓططططد َضططططت٣ٛ داليطططط١ )ايبصطططزٟ ع 

ُٜظٗطز صطالس١ٝ االختبطار يًتةبٝطل عًط٢        االختبار ٜتُتع بدرد١ عاي١ٝ َٔ ايجبطات، ٚ
 افزاد ايا١ٓٝ ايفا١ًٝ 
 َعاَالت ايجبات بطسٜك١ إعاد٠ ايتطبٝل الختباز ايتفهري ايبصسٟ  : (7ددٍٚ )

 ايجباتَعاٌَ  َٗازات ايتفهري ايبصسٟ

 0,860 ايتعسف

 0,764 ايتُٝٝص

 0,837 ايتفطري

 0,783 ايتشًٌٝ

 0,854 اضتدالص املعاْٞ

 0,963 ايدزد١ ايه١ًٝ

 0.2.َٚضت٣ٛ دالي١  02عٓد دردات سز١ٜ  0666.نتضاٟٚ  r* ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 
  0.0.َٚضت٣ٛ دالي١ 02عٓد دردات سز١ٜ  0240.نتضاٟٚ  r** ق١ُٝ َااٌَ االرتباق اجلدٚي١ٝ ن 

( 0242.( ٚ)0246.ٜتططب  َططٔ اجلططدٍٚ ايضططابل إ َاططاَالت ايجبططات تزاٚسططا بطط  )   
ٝ ا عٓد َضت٣ٛ دالي١ )  ( 0.0.( َٚضت٣ٛ دالي١ )0.2.ٚمجٝاٗا داي١ إسصا٥

ٚيًتشكطططل َطططٔ تهطططافؤ اعُطططٛعت  ايتذزٜبٝططط١ ٚايططططابة١ يف ايتةبٝطططل ايكبًطططٞ    
ٝ ططا، ٚاصططتدداّ اختبططار )ت( ياٝٓططت        يالختبطط ار ايتشصططًٝٞ مت تةبٝططل االختبططار قبً

َضططططتكًت  يًُكارْطططط١ بطططط  َتٛصطططط  دردططططات ايةايبططططات يف اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١     
 ( 2ٚاعُٛع١ ايطابة١، فهاْا ايٓتا٥ر نُا يف اجلدٍٚ )

ايتذسٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ْتا٥ر اختباز )ت( يًُكاز١ْ بني َتٛضط دزدات ايطايبات يف اجملُٛع١ : (8ددٍٚ )

 ايطابط١ يف اختباز ايتشصٌٝ ايدزاضٞ )ايتطبٝل ايكبًٞ(.

املتٛضط  ايعدد اجملُٛع١ املطت٣ٛ

 احلطابٞ

االسلساف 

 املعٝازٟ

َطت٣ٛ  ق١ُٝ )ت(

 ايدالي١ 

 0,998 3,31 32 ايطابط١ ايترنس

0,914 

غري داٍ 

ًٝا   0,915 3,53 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

غري داٍ  0,938 0,984 2,25 32 ايطابط١ ايفِٗ
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ًٝا  0,879 2,47 32 ايتذسٜب١ٝ  إسصا٥

 1,216 3,06 32 ايطابط١ ايتطبٝل

0,997 

غري داٍ 

ًٝا   1,289 3,38 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 1,157 3,22 32 ايطابط١ ايتشًٌٝ

0,945 

غري داٍ 

ًٝا   0,950 3,47 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 0,723 0,84 32 ايطابط١ ايرتنٝب

0,895 

غري داٍ 

ًٝا   0,672 1,00 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 1,50 0,950 32 ايطابط١ ايتكِٜٛ

0,901 

غري داٍ 

ًٝا   1,72 0,991 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

االختباز 

ايتشصًٝٞ 

 ايهًٞ

 4,185 14,31 32 ايطابط١

0,988 

غري داٍ 

ًٝا   4,420 15,38 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 3022( = 0.0.( ٚعٓد َضت٣ٛ دالي١ )43اجلدٚي١ٝ عٓد درد١ سز١ٜ )ق١ُٝ )ت( 

ا ضطٛب١   )ناْا قُٝط١ )ت : ٜٚالس  َٔ اجلدٍٚ ايضابل ع٢ً َضت٣ٛ ايتذنز
ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )0206.تضاٟٚ ) (، َٚضت٣ٛ ايفٗطِ  0.0.( ٖٚٞ غري دايط١ إسصطا٥

ٝ ا عٓططد َضططت٣ٛ    (، ٖٚطٞ غطري دايطط١ إس   0222.ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ تضطاٟٚ )  صططا٥
(، ٖٚطٞ  0222.(، َٚضت٣ٛ ايتةبٝل ناْطا قُٝط١ )ت( ا ضطٛب١، تضطاٟٚ )    0.0.داليط١ )

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ ) (، َٚضت٣ٛ ايتشًٝطٌ ناْطا قُٝط١ )ت(    0.0.غري دايط١ إسصطا٥
ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )     0262.ا ضططٛب١، تضططاٟٚ )  (، 0.0.(، ٖٚططٞ غططري دايططط١ إسصطططا٥

(، ٖٚططٞ غططري دايططط١   0222.نٝطط  ناْططا قُٝطط١ )ت( ا ضططٛب١ه تضططاٟٚ )   َٚضططت٣ٛ ايرت
ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ ) (، َٚضت٣ٛ ايتكِٜٛ ناْا قُٝط١ )ت( ا ضطٛب١،   0.0.إسصطا٥

ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )      02.0.تضططاٟٚ ) (، ٚاالختبططار 0.0.(، ٖٚططٞ غططري دايططط١ إسصطططا٥
(، ٖٚطططٞ غطططري دايطططط١ 0222.ايتشصطططًٝٞ ايهًطططٞ، ناْطططا قُٝططط١ )ت( ا ضطططٛب١، تضطططاٟٚ ) 

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ ) ٝ ا  0.0.إسصطا٥ (، ٖٚطذا ٜآطٞ اْط٘ ال تٛدطد فطزٚم دايط١ إسصططا٥
بطط  َتٛصطط   دردططططات طططططايبات اعُططططٛعت  ايتذزٜبٝطططط١ ٚايطططابة١ يف االختبططططار        
ايتشصططًٝٞ ايكبًططططٞ يف َضططت٣ٛ ايتططذنز ٚايفٗططِ ٚايتةبٝططل ٚايتشًٝططٌ ٚايرتنٝطط     

ِٜٛ ٚايدردطط١ ايهًٝطط١ يالختبططار، ٖٚططذا ٜٛضططل تهططافؤ اعُططٛعت  قبططٌ إدططزا٤        ٚايتكطط
 ايتذزب١ 

ٚيًتشكل اٜط ا َٔ تهافؤ اعُٛعت  ايتذزٜب١ٝ ٚايطابة١ يف ايتةبٝل ايكبًطٞ  
ٝ ططططا، ٚاصططططتدداّ اختبططططار )ت(    الختبططططار ايططططتفهري ايبصططططزٟه مت تةبٝططططل االختبططططار قبً

ت ايةايبات يف اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ياٝٓت  َضتكًت  يًُكار١ْ ب  َتٛص  دردا
 ( 2ٚاعُٛع١ ايطابة١، فهاْا ايٓتا٥ر نُا يف اجلدٍٚ )

ْتا٥ر اختباز)ت( يًُكاز١ْ بني َتٛضط دزدات ايطايبات يف اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚاجملُٛع١  :(9ددٍٚ )

 ايطابط١ يف اختباز ايتفهري ايبصسٟ )ايتطبٝل ايكبًٞ(.

املتٛضط  ايعدد اجملُٛع١ املٗاز٠

 احلطابٞ

االسلساف 

 املعٝازٟ

َطت٣ٛ  ق١ُٝ )ت(

 ايدالي١ 

 0,553 3,50 32 ايطابط١ ايتعسف

1,192 

غري داٍ 

ًٝا   0,622 3,78 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 ايتُٝٝص
 0,669 2,94 32 ايطابط١

1,404 

غري داٍ 

ًٝا   إسصا٥
 0,574 3,16 32 ايتذسٜب١ٝ

 ايتفطري
غري داٍ  1,386 0,756 3,09 32 ايطابط١
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 1,027 3,41 32 ايتذسٜب١ٝ
ًٝا   إسصا٥

 0,946 0,441 32 ايطابط١ ايتشًٌٝ

0,857 

غري داٍ 

ًٝا   إسصا٥
 0,798 0,459 32 ايتذسٜب١ٝ

اضتدالص 

 املع٢ٓ

 0,976 5,13 32 ايطابط١

0,931 

غري داٍ 

ًٝا   إسصا٥
 0,902 5,34 32 ايتذسٜب١ٝ

اختباز ايتفهري 

ايبصسٟ 

 ايهًٞ

 3,583 27,25 32 ايطابط١

1,070 

غري داٍ 

ًٝا   3,885 28,25 32 ايتذسٜب١ٝ إسصا٥

 3022( = 0.0.( ٚعٓد َضت٣ٛ دالي١ )43ق١ُٝ )ت( اجلدٚي١ٝ عٓد درد١ سز١ٜ )

 )ناْططا قُٝطط١ )ت :ٜٚالسطط  َططٔ اجلططدٍٚ ايضططابل عًطط٢ َضططت٣ٛ َٗططار٠ ايتاططزف      
ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )     00023ا ضططٛب١ تضططاٟٚ )  (،  0.0.(، ٖٚططٞ غططري دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا 006.6َٚٗار٠ ايتُٝٝش ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ه تضاٟٚ ) ( ٖٚٞ غري دايط١ إسصطا٥
(، َٚٗططار٠ ايتفضططري ناْططا قُٝطط١ )ت( ا ضططٛب١ه تضططاٟٚ    0.0.عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ ) 

(00224 ٝ (، َٚٗار٠ ايتشًٌٝ ناْا 0.0.ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )( ٖٚٞ غري دايط١ إسصطا٥
ٝ ا عٓططد َضططت٣ٛ داليطط١       ( ٖٚطٞ غطري  0222.قُٝط١ )ت( ا ضطٛب١ه تضطاٟٚ )    دايطط١ إسصططا٥

(، ٖٚطٞ  0220.(، َٚٗار٠ اصتدالص املا٢ٓ ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضطٛب١ تضطاٟٚ )   0.0.)
ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )   تفهري ايبصططزٟ ايهًططٞ (، ٚاختبططار ايطط 0.0.غططري دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا عٓططد َضططت٣ٛ       .00.2ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ه تضاٟٚ ) ( ٖٚطٞ غطري دايطط١ إسصططا٥
ٝ ا بط  َتٛصط   دردطططات       0.0.داليط١ ) (، ٖٚطذا ٜآطٞ اْط٘ ال تٛدطد فطزٚم دايطط١ إسصططا٥

 طططايبات اعُططٛعت  ايتذزٜبٝطط١ ٚايطابة١ يف اختبططار ايتفهري ايبصزٟ ايكبًططٞ يف
َٗططار٠ ايتاططزف ٚايتُٝٝططش ٚايتفضططري ٚايتشًٝططٌ ٚاصططتدالص املآطط٢ ٚايدردطط١ ايهًٝطط١     

 يالختبار، ٖٚذا ٜٛضل تهافؤ اعُٛعت  قبٌ إدزا٤ ايتذزب١ 

 :خطىات إعداد درض بإسرتاتًجًة الصف املكلىب وتنفًذه وتكىميه 
 أوًلا: التخطًط 

  مًٌٝ ا ت٣ٛ 
   مدٜد األٖداف 
  ٚضع اْغة١ تا١ًُٝٝ 
  َِٜٛااٜري يًتك 

 :ًًا: التنفًذ للنجنىعة التجزيبًة وينكشه إىل مزحلتني   ثان

   :)املزحلة األوىل )خارج الصف 
  (عُططططٌ دلُٛعطططط١ عًطططط٢ تةبٝططططل ايططططٛاتط آب(Whatsapp، ٛٚتةبٝططططل َططططاٟ ٜطططط 

.(MyU)       يًتٛاصططٌ االدتُططاعٞ املباعطططز ٚايططدا٥ِ َططع عٝٓططط١ ايبشططح بةزٜكطط١ غطططري
ٜٛ، ٚبةزٜك١ تشا١َٝٓ ع٢ً َٓص١ ايبالى تشا١َٝٓ إلتاس١ ايازٚ  َٚكاطع ايفٝد

 بٛرد الصتكباٍ ايٛادبات ٚاملٓاقغات ٚاالختبارات اإليهرت١ْٝٚ  
           ٔإىل  2صٝاغ١ املاًَٛطات بايطدرٚظ عًط٢ ٦ٖٝط١ عطد٠ َكطاطع فٝطدٜٛ، ال تتذطاٚس َط

دقا٥ل يهطٌ درٚظ ايٛسطدات املدتطار٠، ثطِ ْغطزٖا، ٚعزضطٗا، َٚغطارنتٗا عًط٢          .0
 اإلْرتْا  

 ات مبهإ ايٓغز ٚسَاْ٘ إعالٕ يًةايب 
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     ٔايت نططد َططٔ َغططاٖد٠ املكططاطع يف ايًًٝطط١ ايططيف تضططبل ٜططّٛ ايططدرظ، ٚايتفاعططٌ َطط
خططالٍ سططٌ األْغططة١ ايفزدٜطط١ املةًٛبطط١ إلثططزا٤ َٛضططٛعات ايٛسططد٠، ٚاإلدابطط١ عططٔ   

  باد األص١ً٦ ٚاالختبارات ايكصري٠ املصاسب١، ٚتزى تاًٝكاتٗٔ ع٢ً ايتةبٝل 
  ٞتاًِ  ات 

  ًة )داخل الصف(:املزحلة الجان 
   ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايصف١ٝ 
    ،تٓفٝطططذ األْغطططة١، ٚمدٜطططد سَطططٔ نطططٌ ْغطططاق، ٚإعطططداد اٚرام اياُطططٌ اجلُاعٝططط١

ٚاملٓاقغات، َٚتابا١ ادا٤ ايةالب َٔ خالٍ ايتكِٜٛ ايتهٜٛت املضتُز، ٚ يطو يف  
ايٝططّٛ ايتططايٞ، سٝططح مطططز ايةايبططات ايططدرظ يف ايصططفه يهططٞ تططؤدٟ األْغططة١         

 اخلاص١ بايدرظ 
 اًِ تااْٚٞ ت 

 ثالًجا: التكىيه 

ايت ند َٔ مكل األٖداف املٓغٛد٠ َٔ ايدرظ، ٚ يو َٔ خالٍ ٚصا٥ٌ تكِٜٛ 
َتاطدد٠ َٚضططتُز٠ )تهططٜٛت ْٚٗطا٥ٞ(، ٚنططذيو َططٔ خطالٍ إدططزا٤ اختبططارات قصططري٠    

 عف١ٜٛ اٚ مزٜز١ٜ فزد١ٜ ٚمجاع١ٝ  

مت اعُٛعطط١ ايطططابة١، سٝططح    ٚقططد مت تكضططِٝ عٝٓطط١ ايبشططح إىل دلُططٛعت ت   
( طايبطططط١ه اَططططا 23ايتططططدرٜط هلططططا باصططططتدداّ ايةزٜكطططط١ ايتكًٝدٜطططط١، ٚبًططططغ عططططددٖٔ ) 

اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، فكد مت ايتدرٜط هلا باصتدداّ ايصف املكًطٛب، ٚبًطغ عطددٖٔ    
( طايبططط١، سٝطططح مت اختٝططططار دلُٛعططط١ درٚظ يًتةبٝطططل َططططٔ ٚسطططدتٞ )ايتٛعٝطططط١      23)

يًصططف األٍٚ املتٛصطط ،  ايصططش١ٝ( ٚ)األَططٔ ٚايضططال١َ( َططٔ نتططاب ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ 
  ٖط 3.02/3.02ٚاصتغزم ايتةبٝل عٗزٜٔ يف ايفصٌ ايدراصٞ ايجاْٞ 

 :نتائج البخح وحتلًلها 
   :نتائج الفزض األول ومناقشتها 

الختبار صش١ ايفز  األٍٚ، ٖٚطٛ ايطذٟ ٜطٓ  عًط٢ اْط٘ نتٛدطد فطزٚم  ات داليط١         
( بطططط  َتٛصطططط  دردططططات طايبططططات اعُٛعطططط١  0.0.إسصططططا١ٝ٥ عٓططططد َضططططت٣ٛ داليطططط١ ) 

ايطابة١ ٚاعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبادٟ الختبار ايتشصٌٝ ايدراصٞ يف 
ه مت سضطاب قُٝط١ )ت(   َكزر ايرتب١ٝ األصطز١ٜ يصطا  طايبطات اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١ن     

ياٝٓطططت  َضططططتكًت  يًهغطططف عططططٔ داليطططط١ ايفطططزٚم بطططط  َتٛصططط  دردططططات طايبططططات     
اعُٛع١ ايتذزٜبٝط١ ٚاعُٛعط١ ايططابة١ يف ايتةبٝطل ايباطدٟ الختبطار ايتشصطٌٝ        

 ( .0ايدراصٞ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ، ٜٚتطل  يو يف ددٍٚ )
ايطايبات يف اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚاجملُٛع١  ْتا٥ر اختباز )ت( يًُكاز١ْ بني َتٛضط دزدات: (10ددٍٚ )

 ايطابط١ يف اختباز ايتشصٌٝ ايدزاضٞ )ايتطبٝل ايبعدٟ(.

املتٛضط  ايعدد اجملُٛع١ املطت٣ٛ

 احلطابٞ

االسلساف 

 املعٝازٟ

َطت٣ٛ  ق١ُٝ )ت(

 ايدالي١ 

 ايترنس
 1,078 4,00 32 ايطابط١

ًٝا  3,259  داٍ إسصا٥

 1,070 4,88 32 ايتذسٜب١ٝ



 (ASEP)دراسات عزبًة يف الرتبًة وعله النفص 

 

 

 

 

 

 

295 
 

 ايفِٗ
 1,224 2,28 32 ايطابط١

ًٝا  5,347  داٍ إسصا٥

 1,061 3,81 32 ايتذسٜب١ٝ

 ايتطبٝل
 1,289 3,78 32 ايطابط١

ًٝا  3,029  داٍ إسصا٥

 1,270 4,75 32 ايتذسٜب١ٝ

 ايتشًٌٝ
 1,224 3,28 32 ايطابط١

ًٝا  5,894  داٍ إسصا٥

 1,014 4,94 32 ايتذسٜب١ٝ

 ايرتنٝب
 0,660 1,63 32 ايطابط١

ًٝا  2,971  داٍ إسصا٥

 0,767 2,16 32 ايتذسٜب١ٝ

 ايتكِٜٛ
 0,984 2,25 32 ايطابط١

ًٝا  2,510  داٍ إسصا٥

 1,008 2,88 32 ايتذسٜب١ٝ

االختباز 

ايتشصًٝٞ 

 ايهًٞ

 ايطابط١

 

32 17,22 5,961 

ًٝا  4,264  داٍ إسصا٥

 5,645 23,41 32 ايتذسٜب١ٝ

 3022( = 0.0.( ٚعٓد َضت٣ٛ دالي١ )43عٓد درد١ سز١ٜ )ق١ُٝ )ت( اجلدٚي١ٝ 

ا ضطٛب١ تضطاٟٚ    )إ ق١ُٝ )ت:ٜتطل َٔ اجلدٍٚ ايضابل ع٢ً َضت٣ٛ ايتذنز
ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ ) 20322) (، َٚضططت٣ٛ ايفٗططِ ناْططا  0.0.(، ٖٚططٞ دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا عٓططد َضططت٣ٛ     20262ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ تضاٟٚ )  0.0.داليطط١ ) (، ٖٚٞ دايطط١ إسصططا٥
(، ٖٚططططٞ دايططططط١  20.32(، َٚضططططت٣ٛ ايتةبٝططططل ناْططططا قُٝطططط١ )ت( ا ضططططٛب١ تضططططاٟٚ )   

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ ) (، َٚضت٣ٛ ايتشًٌٝ ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١  0.0.إسصطا٥
ٝ ا عٓطططططد َضطططططت٣ٛ داليططططط١ )     20226تضططططاٟٚ ) (، َٚضططططت٣ٛ   0.0.(، ٖٚططططٞ دايططططط١ إسصطططططا٥

ٝ ا عٓطططد   30220تضططاٟٚ )ايرتنٝطط  ناْططا قُٝطط١ )ت( ا ضططٛب١    (، ٖٚططٞ دايططط١ إسصطططا٥
(، َٚضططططت٣ٛ ايتكططططِٜٛ ناْططططا قُٝطططط١ )ت( ا ضططططٛب١ تضططططاٟٚ   0.0.َضطططططت٣ٛ داليططططط١ )

ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )     .3020) (، ٚاالختبططار ايتشصططًٝٞ   0.0.(، ٖٚططٞ دايططط١ إسصطططا٥
ٝ ا عٓطد َضطت60346ايهًٞ ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ تضاٟٚ ) ٣ٛ (، ٖٚٞ دايط١ إسصطا٥

 (  0.0.داليط١ )

ٝ ا بطط  َتٛصططط  دردططططات ططططططايبات        ٖٚطططذا ٜآطططٞ اْطططط٘ تٛدطططد فططططزٚم دايططط١ إسصططططا٥
اعُططططٛعت  ايتذزٜبٝطططط١ ٚايطططابة١ يف االختبططططار ايتشصططًٝٞ ايباططدٟ يف َضططت٣ٛ       
ايتذنز ٚايفٗطِ ٚايتةبٝطل ٚايتشًٝطٌ ٚايرتنٝط  ٚايتكطِٜٛ، ٚاالختبطار ايتشصطًٝٞ        

يتذزٜبٝطط١ه َٚططٔ ثططِ فططإٕ ٖططذا ٜططدٍ عًطط٢ ارتفططا  َضططت٣ٛ       ايهًططٞ يصططا  اعُٛعطط١ ا  
ايتشصططططٌٝ يططططد٣ طايبططططات اعُٛعطططط١ ايتذزٜبٝطططط١ باططططد ايتططططدرٜط هلططططٔ باصططططتدداّ   

 إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛبه ٚبذيو ٜتشكل صش١ ايفز  األٍٚ  
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 (1غهٌ )

ٝ ا بططط  َتٛصططط  دردطططططات ططططططايبات         ٚتفضطططز ايباسجططط١ ٚدطططٛد فطططزٚم دايططط١ إسصطططا٥
ايتذزٜبٝطططط١ ٚايطططابة١ يف االختبططططار ايتشصططًٝٞ ايباططدٟ يف َضططت٣ٛ        اعُططططٛعت 

ايتططططذنز ٚايفٗططططِ ٚايتةبٝططططل ٚايتشًٝططططٌ ٚايرتنٝطططط  ٚايتكططططِٜٛ، ٚدردطططط١ االختبططططار   
ايتشصًٝٞ ايهًٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝه ٚ يو ْظز ا ملٝطٌ ايةايبطات يف ٖطذٙ    

بط٘ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف    املزس١ً الصتدداّ اإلْرتْا ٚايتكٓٝطات احلدٜجط١، ٚملطا تتُٝطش     
املكًططٛب َططٔ تطط ثري إصلططابٞ يف سٜططاد٠ دافاٝطط١ ايةايبططات يًُغططارن١، ٚتاشٜططش احلطططٛر   
ٚاالٖتُططاّ بايدراصطط١، ٚتاشٜططش ب٦ٝطط١ ايططتاًِ ايططذاتٞ خططارز ايصططف َططٔ خططالٍ عططز           
ا تطط٣ٛ ٚإعادتطط٘ مبططا ٜتٓاصطط  َططع ايفططزٚم ايفزدٜطط١ يًةايبططات، ٚتاشٜططش ب٦ٝطط١ ايططتاًِ    

 ايتااْٚٞ داخٌ ايصف 

يو اد٣ إىل رفطع َضطت٣ٛ ايتشصطٌٝ ايدراصطٞ يةايبطات اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١        ٚ 
يف املضتٜٛات املازف١ٝ ايدْٝا ٚاياًٝا يف تصٓٝف بًطّٛ، َطٔ سٝطح تطٛفري ب٦ٝط١ تااْٚٝط١       
داخٌ ايصف، فايةايب١ ت تٞ َضتاد٠ يتةبٝل َطا عطاٖدت٘ ٚاصطتٛعبت٘ َطٔ َفطاِٖٝ      

َطططع اآلخطططزٜٔ َطططٔ خطططالٍ تاًطططِ    ٚافهطططار، ٚعطططز  األفهطططار ٚاآلرا٤ ٚاحلًطططٍٛ ٚتبادهلطططا  
األقزإ، ٚاصُٗا يف قطا٤ املاًِ َشٜد ا َطٔ ايٛقطا يف املٓاقغط١، ٚتصطشٝل املفطاِٖٝ،      
ٚايتغذ١ٜ ايزادا١، ٚايطزد عًط٢ اصتفضطارات ايةايبطات، ٖٚطذا ٜططاعف ٚقطا ايدراصط١،         
ٜٚشٜططد َططٔ فاعًٝطط١ اياًُٝطط١ ايتاًُٝٝطط١ ٚدٜٓاَٝهٝتٗططا، ٜٚططؤدٟ إىل مكططل املضططتٜٛات     

األٖداف املازف١ٝ خارز ايصفه فإٕ ايرتنٝش ٜهٕٛ ع٢ً مكل املضتٜٛات  ايدْٝا َٔ
  اياًٝا َٔ األٖداف املازف١ٝ داخٌ ايصف 

نُططا إ ايتغًطط  عًطط٢ قًطط١ سصطط  َكططزر ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ عططٔ طزٜططل ايتكططِٜٛ،    
ٚتضًِٝ ايتهًٝفات ٚايٛادبات، ٚايتفاعٌ املباعز ٚغري املباعز َٔ خالٍ ايبالى بطٛرد  
ْ ا ٚقبٛي طا نطبري ا، ٚتهْٛطا يطدٜٗٔ اجتاٖطات             َطع ايةايبطات، قطد القط٢ َطٓٗٔ اصتشضطا

٘ ايصططف املكًططٛب َططٔ َزْٚطط١، ٚسزٜطط١   إصلابٝطط١ سلططٛ تاًططِ املكططزر، ٚ يططو ملططا ٜتُتططع بطط   

0

2

4

6

ايدزد١  ايتكِٜٛ ايرتنٝب ايتشًٌٝ ايتطبٝل ايفِٗ ايترنس

 ايه١ًٝ

0.9140.9380.9970.9450.8950.9010.988 ت قبًٞ

3.2595.3473.0295.8942.9712.514.264 ت بعدٟ

0.914 0.938 0.997 0.945 0.895 0.901 0.988 
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 املطتٜٛات املعسف١ٝ يالختباز ايتشصًٝٞ

ٞ ( ت)ْتا٥ر اختباز  يًُكاز١ْ بني دزدات اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚايطابط١ يف ايتطبٝل ايكبً

ٟ يالختباز ايتشصًٝٞ  ٚايبعد

 ت بعدٟ ت قبًٞ
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اختٝار سَإ ايتاًِ َٚهاْ٘ ٚفك ا يتصٓٝف بًطّٛ، سٝطح إٕ ايةايبطات يف ايصطف تهطٕٛ      
 هلٔ فزص١ املٓاقغ١ ٚاحلٛار ٚايتاًِ ايتااْٚٞ ٚايٓغ   

ٖٚططذا ٜاططت فاعًٝطط١ إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ ايتشصططٌٝ ايدراصططٞ       
املتٛصط ، ٚتتفطل ْتٝذط١ ٖطذا ايفطز  َطع ْتطا٥ر        ملكزر ايرتب١ٝ األصز١ٜ يًصف األٍٚ 

ايهجري َطٔ ايدراصطات ايطيف طبكطا إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف َكطزرات رلتًفط١          
(، ٚ)ابططططٛ ايططططزٚظ  3.04(،  ٚ)ابططططامنٞ،3.02َٚتاططططدد٠ َٓٗططططات )اياٝضططططاٟٚ ٚاملاُططططٛرٟ،   

 ،(El-Bassuony,2016)ٚايبضططْٝٛٞ  ،((Peterson, 2016(، ٚباتزصططٕٛ 3.04ٚعُططار٠،
(، 3.02(، ٚ)بغططططططططططارات،3.04ٚ)ايغططططططططططها١،  ،((Lai&Hwang,2016 ٖططططططططططٛاْرٚيططططططططططٞ ٚ
(، ٚاياًٝططططإ  3.02(، ٚ)ايزٚصططططا٤، 3.02(،  ٚ)اَبٛصططططاٝدٟ ٚاحلٛصطططط١ٝٓ،  3.02ٚ)عشٜططططش، 

(، 3.02(، ٚ)ايةًشطٞ، 3.02ٚ)ايزٚادفط١،    ، (Elian & Hamaidi,2018)ٚاحلُٝطدٟ  
  (Sudarmika,et al. , 2020 ).     (، ٚصٛدارَٝها  ٚآخزٕٚ.3.3ٚ)املاافا،

   :نتائج الفزض الجانٌ ومناقشتها 
الختبار صش١ ايفز  ايجاْٞه ٖٚٛ ايذٟ ٜٓ  ع٢ً اْط٘ نتٛدطد فطزٚم  ات داليط١     

( بطططط  َتٛصطططط  دردططططات طايبططططات اعُٛعطططط١  0.0.إسصططططا١ٝ٥ عٓططططد َضططططت٣ٛ داليطططط١ ) 
ايططابة١ ٚاعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل ايباطدٟ الختبططار ايططتفهري ايبصططزٟ يف   

األصطز١ٜ يصطا  طايبطات اعُٛعط١ ايتذزٜبٝط١نه مت سضطاب قُٝط١ )ت(         َكزر ايرتب١ٝ
ياٝٓطططت  َضططططتكًت  يًهغطططف عططططٔ داليطططط١ ايفطططزٚم بطططط  َتٛصططط  دردططططات طايبططططات     
اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ ٚاعُٛعطط١ ايطططابة١ يف ايتةبٝططل ايباططدٟ الختبططار ايططتفهري       

 ( 00ايبصزٟ يف ايرتب١ٝ األصز١ٜ، ٜٚتطل  يو يف ددٍٚ )
تا٥ر اختباز)ت( يًُكاز١ْ بني َتٛضط دزدات ايطايبات يف اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ْ: (11ددٍٚ )

 ايطابط١ يف اختباز ايتفهري ايبصسٟ )ايتطبٝل ايبعدٟ(

املتٛضط  ايعدد اجملُٛع١ املٗاز٠

 احلطابٞ

االسلساف 

 املعٝازٟ

ق١ُٝ 

 )ت(

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

 0,832 4,78 32 ايطابط١ ايتعسف

ًٝاداٍ  3,948  إسصا٥

 1,054 5,72 32 ايتذسٜب١ٝ

 0,683 4,72 32 ايطابط١ ايتُٝٝص

ًٝا 8,950  داٍ إسصا٥

 0,793 6,38 32 ايتذسٜب١ٝ

 1,224 3,28 32 ايطابط١ ايتفطري

ًٝا 5,347  داٍ إسصا٥

 1,061 4,81 32 ايتذسٜب١ٝ

 0,983 5,47 32 ايطابط١ ايتشًٌٝ

ًٝا 7,786  داٍ إسصا٥

 0,976 7,38 32 ايتذسٜب١ٝ

 0,832 4,78 32 ايطابط١ اضتدالص املع٢ٓ

ًٝا 3,948  داٍ إسصا٥

 1,054 5,72 32 ايتذسٜب١ٝ

اختباز ايتفهري 

 ايبصسٟ ايهًٞ

 32 ايطابط١
23,03 3,889 

ًٝا 6,910  داٍ إسصا٥

 4,139 29,97 32 ايتذسٜب١ٝ

 3022( = 0.0.)( ٚعٓد َضت٣ٛ دالي١ 43ق١ُٝ )ت( اجلدٚي١ٝ عٓد درد١ سز١ٜ )

ا ضطٛب١  )إ قُٝط١ )ت :ٜٚالس  َٔ اجلدٍٚ ايضابل ع٢ً َضت٣ٛ َٗار٠ ايتاطزف 
ٝ ا عٓطططد َضطططت٣ٛ داليططط١ )   20262تضططاٟٚ ) (، َٚٗططار٠ ايتُٝٝططش  0.0.(، ٖٚططٞ دايططط١ إسصطططا٥

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليطط١  .2022ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ تضاٟٚ ) (، ٖٚٞ دايط١ إسصطا٥
(، ٖٚطططٞ دايطططط١ 20262ايتفضطططري ناْطططا قُٝططط١ )ت( ا ضطططٛب١ تضطططاٟٚ )  (، َٚٗطططار٠ 0.0.)
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ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليطط١ )  (، َٚٗطار٠ ايتشًٝطٌ ناْطا قُٝط١ )ت( ا ضطٛب١       0.0.إسصطا٥
ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ )20224تضاٟٚ ) (، َٚٗار٠ اصتدالص  0. .(، ٖٚٞ دايط١ إسصطا٥

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ (، 20262ٚاملا٢ٓ ناْا ق١ُٝ )ت( ا ضٛب١ تضاٟٚ ) ٖٞ دايط١ إسصطا٥
(، ٚاختبطار ايطتفهري ايبصطزٟ ايهًطٞ ناْطا قُٝط١ )ت( ا ضطٛب١ تضطاٟٚ          0.0.داليط١ )

ٝ ا عٓطد َضطت٣ٛ داليط١ ).4020)  (  0.0.(، ٖٚٞ دايط١ إسصطا٥

ٝ ا بطط  َتٛصططط  دردططططات ططططططايبات        ٖٚطططذا ٜآطططٞ اْطططط٘ تٛدطططد فططططزٚم دايططط١ إسصططططا٥
ط١ ٚايطططابة١ يف اختبططططار ايططتفهري ايبصططزٟ ايباططدٟ يف َٗططار٠ اعُططططٛعت  ايتذزٜبٝططط

ايتاططططزف ٚايتُٝٝططططش ٚايتفضططططري ٚايتشًٝططططٌ، ٚاصططططتدالص املآطططط٢، ٚاختبططططار ايططططتفهري   
ايبصططزٟ ايهًططٞ يصططا  اعُٛعطط١ ايتذزٜبٝطط١ه َٚططٔ ثططِ فططإٕ ٖططذا ٜططدٍ عًطط٢ ارتفططا       

هلطٔ عطٔ   َٗارات ايتفهري ايبصزٟ يد٣ طايبات اعُٛع١ ايتذزٜبٝط١ باطد ايتطدرٜط    
 طزٜل إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب، ٚبذيو تتشكل صش١ ايفز  ايجاْٞ 

 
 (2غهٌ )

ٝ ا بططط  َتٛصططط  دردطططططات ططططططايبات      ٚتفضطططز ايباسجططط١ ٚدطططٛد فططططزٚم دايطططط١ إسصططططا٥
اعُططططٛعت  ايتذزٜبٝطططط١ ٚايطططابة١ يف اختبططططار ايططتفهري ايبصططزٟ ايباططدٟ يف َٗططار٠ 

ٚاصطتدالص املآط٢، ٚدردط١ اختبطار ايطتفهري       ايتازف ٚايتُٝٝطش ٚايتفضطري ٚايتشًٝطٌ،   
ايبصزٟ ايهًٞ يصا  اعُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، ْظز ا ملطا تتُٝطش بط٘ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف      
املكًططٛب َططٔ تططٛفري تهططافؤ فططزص بطط  ايةايبططات داخططٌ ايصططف َططٔ خططالٍ األْغططة١         
اجلُاع١ٝ، ٚاملٓاقغات، ٚذلاٚي١ ايٛصٍٛ الصتٓتادات َٓةكٝط١ َٚكبٛيط١، َٚااجلط١    

الت بةطططزم َ يٛفطط١ ٚغطططري َ يٛفططط١، ٚتٛيٝططد األفهطططار يتٛصططٝع دا٥طططز٠ ايطططتفهريه    يًُغططه 
ٚ يططو  يًدططزٚز عططٔ األطططز ايتكًٝدٜطط١ يف ايططتفهري، سٝططح تاططد َططٔ اإلصططرتاتٝذٝات     

 اييف تضاعد ع٢ً ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري ب ْٛاع٘ 

ٖٚططذا ٜتفططل َططع ْتططا٥ر ايهططجري َططٔ ايدراصططات ايططيف طبكططا إصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف          
ٗزت فاعًٝتٗا يف ت١ُٝٓ َٗطارات ايطتفهري املدتًفط١ه َجطٌت دراصط١ نطْٛر       املكًٛب، ٚان

(Kong,2014)، ،ٞ(، 3.02(، ٚ)اياةٝط١، 3.02(، ٚ)ايزبٝاطإ، 3.04ٚ)ايرتنٞ ٚ)ايضبٝا
( ٚقططد انططدت عًطط٢ فاعًٝطط١ ايتططدرٜط بإصططرتاتٝذ١ٝ     3.02ٚ)ايغططٗزٟ(، ٚ)ايططدعٝط،  

0

5

10

اضتدالص  ايتشًٌٝ ايتفطري ايتُٝٝص ايتعسف

 املعاْٞ

ايدزد١ 

 ايه١ًٝ 

قبًٞ( ت)  1.1921.4041.3860.8570.9311.07

بعدٟ( ت)  3.9488.955.3477.7863.9486.91
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 َٗازات ايتفهري ايبصسٟ

ٞ ( ت)ْتا٥ر اختباز  يًُكاز١ْ بني دزدات اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚايطابط١ يف ايتطبٝل ايكبً

ٟ الختباز ايتفهري ايبصسٟ  ٚايبعد

 بعدٟ( ت) قبًٞ( ت)
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( انطدت  3.02اخٛارعطٝد٠، ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري ايٓاقد، ٚدراصط١ ) 
فاع١ًٝ ايتدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًطٛب يف تُٓٝط١ َٗطارات ايطتفهري ايزٜاضطٞ،        

(، انطدت ايدراصطتإ فاعًٝط١ ايتطدرٜط     3.02(، ٚ)املغطت ٚاحلًٝط١،    3.04ٚ)ابٛ دًبط١،  
بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري اإلبططداعٞ، ٚدراصطط١ )سْكططٛر،    

عًٝططط١ ايتطططدرٜط بإصطططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب يف تُٓٝططط١ َٗطططارات    ( انطططدت فا3.02
( انطدت فاعًٝط١ ايتطدرٜط بإصطرتاتٝذ١ٝ     3.02ايتفهري احلدصٞ، ٚدراص١ )محد اهلل، 

( انطدت  3.04ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري االصتكزا٥ٞ، ٚدراص١ )قغة١،
يططتفهري ايتطط ًَٞ، فاعًٝطط١ ايتططدرٜط بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف تُٓٝطط١ َٗططارات ا 

(انططدت فاعًٝطط١ ايتططدرٜط بإصططرتاتٝذ١ٝ ايصططف املكًططٛب يف   3.02ٚدراصطط١ )اياهًٝططٞ، 
 ت١ُٝٓ َٗارات ايتفهري اياًُٞ 

ٚقططد اثبتططا ايهططجري َططٔ ايدراصططات إَهاْٝطط١ تُٓٝطط١ َٗططارات ايططتفهري ايبصططزٟ، ٚإٕ    
نططإ ال ٜٛدططد دراصطط١، تضططبل ايبشططح احلططايٞ يف ايهغططف عططٔ فاعًٝطط١ إصططرتاتٝذ١ٝ        

املكًططٛب عًطط٢ َٗططارات ايططتفهري ايبصططزٟ، نُططا يف دراصطط١ نططٌ َططٔ ت) َٗططدٟ،   ايصططف
 (  3.04(، ٚ)صا ،3.00(، ٚ)طافػ، .3.0(، ٚ)ايغٛبهٞ،4..3

إٕ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًطٛب يف ايبشطح احلطايٞ عًط٢ َضطت٣ٛ َٗطارات ايطتفهري        
م ايبصزٟ، اصُٗا يف ت١ُٝٓ َٗار٠ املالسظ١، ٚايتازف، ٚايٛصف، ٚايتشًٝطٌ، ٚإططال  

ايآطططإ يكفهطططار، ٚإعةطططا٤ ايتفضطططريات، ٚاالصطططتٓتادات، ٚاصطططتدالص املآططط٢، ٖٚطططذٙ     
مجٝاٗطا َطٔ َٗطارات ايططتفهري ايبصطزٟ يطد٣ ايةايبطات، فططاملاًِ ٜزنطش عٓطد صططٝاغ١         
ا تطط٣ٛ ايبصططزٟ عًطط٢ اَططزٜٔت )ايغططهٌ ٚاملطططُٕٛ(، ٜٚططشاٚز بطط  )ايًغطط١ ايًفظٝطط١          

ةٝةططط٘، ٚتٓفٝطططذٙ، ٚتكٛلططط٘،   ٚايًغططط١ ايبصطططز١ٜ( يف صطططٛر٠ َتهاًَططط١، بداٜططط١ َطططٔ خت     
ٚٚصا٥ً٘، ٚاألْغة١ ايصف١ٝ ٚايالصف١ٝ ايٛنٝفٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايآصطز ايبصطزٟه      
ٚ يططو يتبضططٝ  املفططاِٖٝ بغططهٌ َتططدرز ٚتفصططًٝٞ ملططا ٜتطططُٓ٘ َططٔ ادٚات ايططتفهري     
ايبصزٟ املتٓٛع١ه ناألعهاٍ ٚايصٛر ٚايزصّٛ ٚايزَطٛسه ٖٚطذا اد٣ إىل دطذب تفهطري     

يتاًِ ايتكًٝدٟ، ٚمنَّط٢ َٗطارات ايطتفهري ايبصطزٟ ٚسضوطٓٗاه      ايةايبات، ٚنضز ًٌَ ا
َٚططططٔ ثططططِ صططططاعد عًطططط٢ ثبططططات املاًَٛططططات يف األ ٖططططإه فططططدَر ايتكٓٝطططط١ يف اياًُٝطططط١    

 ايتا١ًُٝٝ، ٚسادٖا إثزا٤ َٚتا١ ٚتغٜٛك ا ٚس١ٜٛٝ 

 تىصًات البخح:  
ُتكدّ ايباسج١ دلُٛع١ َٔ ايتٛصٝات ٚاملكرتسات يف ض٤ٛ ايٓتا٥ر اييف تٛصًا 

 ٝٗا، ٚتتُجٌ يف اآلتٞت إي
   ايتٛصطططط١ٝ بتٛدٝطططط٘ املاًُططططات إىل ايتٓططططٛ  يف اصططططتدداّ إصططططرتاتٝذٝات ايتططططدرٜط

املٓبجكط١ عطٔ اصططتدداّ ايتكٓٝطات احلدٜجط١، ٚخاصطط١ إصطرتاتٝذ١ٝ ايصطف املكًططٛب،       
ن سططد إصططرتاتٝذٝات ايططتاًِ ايٓغطط  ٚايططتاًِ املططدَر، ٖٚططٞ ايتطططٞ تاُططٌ عًطط٢          

ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ، ٚمكٝططل رلزدططات   مكٝططل ايهططجري َططٔ اٖططداف تططدرٜط َكططزر    
 تا١ًُٝٝ افطٌ    

   إعطططططداد دٚرات تدرٜبٝططططط١ يًُاًُطططططات يف نٝفٝططططط١ ختةطططططٝ  ايطططططدرٚظ، ٚتٓفٝطططططذٖا
 باصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب 
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           ٍاالصتفاد٠ َطٔ ْتطا٥ر ايدراصط١ يف تةطٜٛز دلطاٍ املٓطاٖر ٚططزم ايتطدرٜط بإدخطا
بةططط١ بايتكٓٝطططات احلدٜجططط١ يف إصططرتاتٝذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب ٚاإلصطططرتاتٝذٝات املزت 

 َكزرات ايةايب١ املا١ًُ 
      إثطططزا٤ َكططزر ايرتبٝطط١ األصططز١ٜ مبٗطططارات ايتفهٝطططز ايبصطططزٟ فطططٞ ضططط٤ٛ استٝادطططات

   ايةالب، ٚٚاقع دلتُاِٗ َٚتةًبات٘، ٚمدٜات اياصز 
       ضططزٚر٠ اٖتُططاّ املاًُططات يف املزسًطط١ املتٛصططة١ مبٗططارات ايططتفهري عاَطط١، َٚٗططارات

 ايبصزٟ خاص١ ايتفهري 
        تدرٜ  َاًُات ايرتب١ٝ األصز١ٜ عًط٢ تُٓٝط١ َٗططارات ايطتفهري ايبصطزٟ، ٚنٝفٝط١

تٛنٝفٗطططا يف درٚصطططٗٔ باملزاسطططٌ ايتاًُٝٝططط١ املدتًطططف، ٚنٝفٝططط١ اصطططتدداّ ٖطططذٙ      
 املٗارات يف ايتدرٜط  

 :مكرتحات البخح 
      إدططططططزا٤ ايططططاخ مماثًطططط١، تتطططططططُٔ اصططططتدداّ إصططططرتاتٝذ١ٝ ايصططططف املكًططططٛب يف

ط، ٚبٝططإ اثزٖططا يف تُٓٝطط١ ايططتفهري ايبصططزٟ يف َزاسططٌ دراصطط١ٝ رلتًفطط١،   ايتططدرٜ
 َٚكزرات اخز٣ َتادد٠ 

        ،اقطططرتاح يطططح، ٜتٓطططاٍٚ اياالقططط١ بططط  َٗطططارات ايطططتفهري ايبصطططزٟ يطططد٣ املاًُطططات
 َٚٗارات ايتفهري ايبصزٟ يد٣ ايةايبات، ٚاثزٖا يف ايتشصٌٝ ايدراصٞ 

  ٝ ذ١ٝ ايصطططف املكًطططٛب يتُٓٝططط١ إدطططزا٤ دراصططط١ َكارْططط١ه ٚ يطططو باصطططتدداّ إصطططرتات
 ايتشصٌٝ ايدراصٞ يةايبات ايغاب١ ايا١ًُٝ ٚطايبات ايغاب١ األدب١ٝ 

 املزاجع العزبًة: 

أثرس اضررتدداّ إضررتاتٝذ١ٝ ايررصف املكًرٛب يف تردزٜظ ايتفطرري يف ايتشصرٌٝ          ّ(.2016أبامنٞ، فٗد ) -

ايكررسا٠٤ ٚاملعسفرر١، نًٝرر١  دلًرر١ املعررسيف ٚاالهرراٙ سلررٛ املرراد٠ يررد٣ طررالب ايصررف ايجرراْٞ ايجرراْٟٛ،      

 . مت اضرررررررررررررررررررررتداعٗا َرررررررررررررررررررر48ٔ-21، 173، ايرتبٝرررررررررررررررررررر١، داَعرررررررررررررررررررر١ عررررررررررررررررررررني  ررررررررررررررررررررظ 

https://arabci.org/Articles?id=11167 

فاعًٝر١ إضررتاتٝذ١ٝ ايفصرٍٛ املكًٛبر١ باضرتدداّ َٛقرع إدَرٛدٚ يف تُٓٝر١          (.2016أبٛ دًب١، َرٓري٠ )  -

. ايتفهري اإلبداعٞ ٚاالهاٖات سلٛ َاد٠ األسٝرا٤ يرد٣ طايبرات املسسًر١ ايجاْٜٛر١ يف َدٜٓر١ ايسٜرا        

 )زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠(. داَع١ اإلَاّ ذلُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ، ايسٜا .
فاع١ًٝ ايصف املكًرٛب يف تُٓٝر١ ايتشصرٌٝ ايدزاضرٞ يرد٣       (.2016أبٛ ايسٚع، عادٍ ٚعُاز٠، ْٛزإ ) -

(. 10)5ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ قطس ٚاهاٖاتٗٔ سلٛٙ. اجمل١ً ايدٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ املتدصصر١.   طايبات

 . مت اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر294ٔ -276
https://www.researchgate.net/publication/311453643_falyt_alsf_al
mqlwb_fy_tnmyt_althsyl_aldrasy_ldy_talbat_klyt_altrbyt_bjamt_qtr

_watjahathn_nhwh 
فاعًٝرر١ نترراب تفرراعًٞ ذلٛضررب يف تُٓٝرر١ َٗررازات ايررتفهري ايبصررسٟ يف    (.2013أبررٛ شاٜررد٠، أ ررد )  -

)زضراي١ َادطرتري غرري َٓػرٛز٠(. اةاَعر١       ٣ طالب ايصف اخلاَظ األضاضٞ بػص٠.ايتهٓٛيٛدٝا يد

  ٔ  اإلضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال١َٝ، غررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص٠. مت اضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ition_no=121678https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?ed 

فاعًٝرر١ بسْرراَر َكرررتح قررا٥ِ عًرر٢ ايفصررٍٛ املكًٛبرر١ يتُٓٝرر١ ايتشصررٌٝ يف  (. 2017د، أ ررد )أبررٛ فاٜرر -

َطام تدزٜظ َبادئ ايسٜاضٝات ٚاالهاٖات سلٛ ايفصٍٛ املكًٛب١ يد٣ طًب١ ايتعًِٝ األضاضرٞ يف  

https://arabci.org/Articles?id=11167
https://arabci.org/Articles?id=11167
https://www.researchgate.net/publication/311453643_falyt_alsf_almqlwb_fy_tnmyt_althsyl_aldrasy_ldy_talbat_klyt_altrbyt_bjamt_qtr_watjahathn_nhwh
https://www.researchgate.net/publication/311453643_falyt_alsf_almqlwb_fy_tnmyt_althsyl_aldrasy_ldy_talbat_klyt_altrbyt_bjamt_qtr_watjahathn_nhwh
https://www.researchgate.net/publication/311453643_falyt_alsf_almqlwb_fy_tnmyt_althsyl_aldrasy_ldy_talbat_klyt_altrbyt_bjamt_qtr_watjahathn_nhwh
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=121678
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=121678
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ٔ      داَعرر١ األشٖررس بػررص٠.   )زضرراي١ َادطررتري غررري َٓػررٛز٠(. داَعرر١ األشٖررس، غررص٠. مت اضرررتداعٗا َرر

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/files/20140518.pdf    

أثس اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ املٗازات ايٓش١ٜٛ ٚاالهراٙ   (.2016األسٍٛ، أ د ) -

. مت 67-41(.55) زضررراي١ ايرتبٝررر١ ٚعًرررِ ايرررٓفظ.  دلًررر١سلرررٛ املكرررسز يرررد٣ طرررالب املسسًررر١ ايجاْٜٛررر١.  

 ٔ  اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

https://gesten.ksu.edu.sa/sites/gesten.ksu.edu.sa/files/imce_images
/55_0.pdf 

أثررس ايترردزٜظ  ٓشرر٢ ايصررف املكًررٛب يف تُٓٝرر١   (.2018ٖررد٣ )أَبٛضررعٝدٟ، عبررد احل ٚاحلٛضرر١ٝٓ،  -

دلًر١ داَعر١   ايدافع١ٝ يرتعًِ ايعًرّٛ ٚايتشصرٌٝ ايدزاضرٞ يرد٣ طايبرات ايصرف ايتاضرع األضاضرٞ.          

 . مت اضرررررررررررتداعٗا َرررررررررر1604ٔ-1570(.8)32 ايٓذرررررررررراح يومرررررررررراخ )ايعًررررررررررّٛ اإلْطررررررررررا١ْٝ(.
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_FqlsPvx.pdf 

مت اضرتداعٗا بتازٜخ  تعًِٝ ددٜد.-بٝداغٛد١ٝ ايفصٌ املكًٛب أٚ املعهٛع (.7،2،2018أٚشٟ، أ د ) -

https://www.new- َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٔ   2019ٜٛيٝررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٛ  15
educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac

%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9%d8%a7
%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3 
َررررررد٣ فاعًٝرررررر١ تطبٝررررررل ايررررررتعًِ املكًررررررٛب )املعهررررررٛع( عرررررر  ْ رررررراّ   (.2018ايبذٝرررررردٟ، سصرررررر١ ) -

(Blackboard)   ِيف تُٓٝرر١ ايتشصررٌٝ ايدزاضررٞ ٚاالهرراٙ سلررٛ ايررتعًِ املكًررٛب يررد٣ طايبررات قطرر

دلًررر١ اةاَعررر١ اإلضرررال١َٝ   زٜرررا  األطفررراٍ يف نًٝررر١ ايرتبٝررر١ جباَعررر١ اةرررٛف بايطرررعٛد١ٜ،     

 مت اضرررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررٔ 53-29(،3)26 يًدزاضررررررررررررررررات ايرتبٜٛرررررررررررررررر١ ٚايٓفطرررررررررررررررر١ٝ بػررررررررررررررررص٠.

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/3101/
2084 

أثس اضتدداّ أضًٛب ايتعًِ املعهٛع ع٢ً حتصٌٝ طايبرات ايصرف األٍٚ ايجراْٟٛ     (.2016ايبدٚ، أٌَ ) -

ٔ 190-160(.2)15.دلًرر١ عذُررإ يًدزاضررات ٚايبشررٛخ ايعًُررٞ يف َرراد٠ ايسٜاضررٝات.    . مت اضرررتداعٗا َرر

rd.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8http://rshawa
%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%
D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%
AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pd

f 
ّ  (.2017بػررازات، يٝٓررا ) - ايرررات ايسٜاضررٞ يررد٣  أثررس إضرررتاتٝذ١ٝ ايررتعًلِ املكًررٛب يف ايتشصررٌٝ َٚفٗررٛ

، )زضاي١ َادطرتري غرري َٓػرٛز٠(. داَعر١ ايٓذراح      طًب١ ايصف ايعاغس األضاضٞ يف ذلاف ١ أزحيا

   ايٛط١ٝٓ، ْابًظ. مت اضرتداعٗا َٔ
. )عبررد احل شٜررد ايهٝالْررٞ،   ايررتعًِ املكًررٛب بٛابرر١ ملػررازن١ ايطررالب    (.2015بريمجررإ، ز. ٚضرراَص، أ. )  -

 ايعسبٞ يدٍٚ اخلًٝر. َرتدِ(. ايسٜا : َهتب ايرتب١ٝ 
فاع١ًٝ إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتفهري  (.2016ايرتنٞ، خايد ٚايطبٝعٞ، عبد ايعصٜص ) -

 The ايٓاقد ٚايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف َكسز ايعًّٛ يد٣ طرالب ايصرف األٍٚ املتٛضرط يف املعاٖرد ايعًُٝر١،     
International Interdisciplinary Journal of Education ،1 ،1-13  مت اضررتداعٗا .

َٔ  
- http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=jr3i33HcQo

_Bibliographic_ContentMBIMgrvsDi3g..&imageCount=&key=PAJI 
أثس اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ ايتفهري االضتكسا٥ٞ يد٣  (.2016 د احل، أٌَ ) -

. )زضرراي١ َادطررتري غررري   طايبررات ايصررف ايجررأَ يف َرراد٠ قٛاعررد ايًػرر١ ايعسبٝرر١ يف َدٜٓرر١ ايطررًط       

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/files/20140518.pdf
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/files/20140518.pdf
https://gesten.ksu.edu.sa/sites/gesten.ksu.edu.sa/files/imce_images/55_0.pdf
https://gesten.ksu.edu.sa/sites/gesten.ksu.edu.sa/files/imce_images/55_0.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_FqlsPvx.pdf
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/3101/2084
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/3101/2084
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://rshaward.org.ae/uploads/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=jr3i33HcQoMBIMgrvsDi3g..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=jr3i33HcQoMBIMgrvsDi3g..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
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 ٔ     َٓػرررررررررررررٛز٠(. داَعرررررررررررررر١ ايػررررررررررررررسم األٚضررررررررررررررط. عُررررررررررررررإ، األزدٕ. مت اضرررررررررررررررتداعٗا َرررررررررررررر

http://askzad.com/Bibliographic?service=3&imageName=tCxLsWtzC
ont2gwv9hbIaI9dQ..&imageCount=124&key=PAD_Bibliographic_C
ent 

. مت اضرتداعٗا بتازٜخ إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب ايتشدٜات ٚاحلًٍٛ (.6، 8،2019احلٛض١ٝٓ، ٖد٣ ) -

 https://www.new-َرررررررررررررررررررررررررررررررررررر2019ٔدٜطرررررررررررررررررررررررررررررررررررُ ،   15
educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8

7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7a%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a
%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8 

أثس اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف تُٓٝر١ ايرتفهري ايسٜاضرٞ ٚيف     (.2017اخٛازغٝد٠، عبري ) -

   ٞ ، زضرراي١ َادطررتري غررري  ايدافعٝرر١ سلررٛ تعًررِ ايسٜاضررٝات يررد٣ طًبرر١ ايصررف األٍٚ ايجرراْٟٛ ايعًُرر

ٔ  َٓػرررررررررررررررررررررررررررٛز٠، داَعررررررررررررررررررررررررررر١  ٍ ايبٝرررررررررررررررررررررررررررت،    األزدٕ. مت اضررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررر

http://search.mandumah.com/Record/856303 

فاع١ًٝ تطبٝل إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب ع٢ً ايتشصٌٝ  (.2017ايدٚضسٟ، فؤاد ٚ ٍ َطعد، أ د ) -

عًَٛررات يررد٣ طررالب ايصررف األٍٚ ايجرراْٟٛ.  ايدزاضررٞ يررتعًِ اي دلرر١ يف َكررسز احلاضررب ٚتكٓٝرر١ امل 

ٔ 164-138(،3)41،اجملًرررررر١ ايدٚيٝرررررر١ يًبشررررررٛخ ايرتبٜٛرررررر١ داَعرررررر١ االَررررررازات      . مت اضرررررررتداعٗا َرررررر

/Articles/TSIjre/IjreVol41SpecNo3Y201http://search.shamaa.org/PDF
164.pdf-spen3_138-v41-7/ijre_2017 

غازى( ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازات ايرتفهري  -شاٚز-فاع١ًٝ اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ )فهس (.2015ايدٜب، ْطاٍ ) -

. زضرراي١ َادطررتري غررري   ايبصررسٟ ٚايتٛاصررٌ ايسٜاضررٞ يررد٣ طررالب ايصررف ايجررأَ االضاضررٞ بػررص٠      

ٔ   َٓػرررررررررررررررٛز٠، اةاَعررررررررررررررر١    اإلضرررررررررررررررال١َٝ، غرررررررررررررررص٠. مت اضررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررر
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=129384 

ٝرر١ يتُٓ (Easy Class)فاعًٝرر١ ايصررف املكًررٛب  ٓصرر١ إٜررصٟ نررالع     (.2017ايسبٝعررإ، ٚفررا٤ )  -

 The َٗازات ايتفهري ايٓاقرد يف َكرسز ايعًرّٛ يرد٣ طايبرات املسسًر١ املتٛضرط١ يف َدٜٓر١ ايسٜرا ،         
International Interdisciplinary Journal of Education ،6 ،190-203 مت .

 ٔ    اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=bI19mzce7
eN8hZcbwflxBg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content 

اد٠ ايعًّٛ فاع١ًٝ اضتدداّ ايتعًلِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ املعسيف يف َ (.2019ايسٚادف١، فٝصٌ ) -

. زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، داَعر١ ايػرسم األٚضرط، األزدٕ.    يد٣ طًب١ ايصف ايجايح األضاضٞ

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/5d58f5f9024ec_1.pdf  مت اضرتداعٗا َٔ

فاعًٝرر١ ايصرررف املكًررٛب يف ترردزٜظ َكرررسز إضرررتاتٝذٝات ترردزٜظ ايعًرررّٛ       (.2018ايسٚضررا٤، تٗرراْٞ )   -

ٚتكُٝٝٗا ع٢ً ايتشصٌٝ األنادميٞ ٚت١ُٝٓ عادات ايعكرٌ يرد٣ طايبرات داَعر١ األَرري٠ ْرٛز٠ بٓرت        

مت اضررتداع٘   150-128(، 1)26،دل١ً اةاَع١ اإلضال١َٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝعبدايس ٔ  

َٔhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127025 

- http://askzad.com/viewer?service=7&id=zXp6KT5rSQYfQmRSDf3NJg.
.&type=image 

ب١٦ٝ ايصف املكًٛب يت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري احلدضٞ َٚطتٜٛات  (.2017َاٖس ذلُد صاحل. ) شْكٛز، -

االضررتدالٍ ايتٓاضررا يف ايسٜاضررٝات يررد٣ طررالب املسسًرر١ املتٛضررط١ رلتًفررٞ ايطررٝطس٠ ايدَاغٝرر١.    

. 93-16(، 220، )اةُع١ٝ املصس١ٜ ملٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، دل١ً دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتردزٜظ 

mandumah-https://search-  ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداع٘ َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٔمت ا
com.sdl.idm.oclc.org/Record/802365 

http://askzad.com/Bibliographic?service=3&imageName=tCxLsWtzC2gwv9hbIaI9dQ..&imageCount=124&key=PAD_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=3&imageName=tCxLsWtzC2gwv9hbIaI9dQ..&imageCount=124&key=PAD_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=3&imageName=tCxLsWtzC2gwv9hbIaI9dQ..&imageCount=124&key=PAD_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=3&imageName=tCxLsWtzC2gwv9hbIaI9dQ..&imageCount=124&key=PAD_Bibliographic_Content
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8
http://search.mandumah.com/Record/856303
http://search.mandumah.com/Record/856303
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/TSIjre/IjreVol41SpecNo3Y2017/ijre_2017-v41-spen3_138-164.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/TSIjre/IjreVol41SpecNo3Y2017/ijre_2017-v41-spen3_138-164.pdf
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=129384
http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=bI19mzce7eN8hZcbwflxBg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=bI19mzce7eN8hZcbwflxBg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5d58f5f9024ec_1.pdf
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127025
http://askzad.com/viewer?service=7&id=zXp6KT5rSQYfQmRSDf3NJg..&type=image
http://askzad.com/viewer?service=7&id=zXp6KT5rSQYfQmRSDf3NJg..&type=image
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/802365
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/802365
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/802365
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َدْٚرر١ ايهرتْٚٝرر١، مت اضرررتداعٗا    َررا ٖررٛ ايررتعًِ املكًٛب)املعهررٛع(     (.28، 2، 2014شٚسررٞ، زلٝررب )  -

  inversee-classe-educ.com/la-https://www.new:َٔ 2020ٜٓاٜس  10بتازٜخ 
َد٣ انتطاب طالب املسس١ً املتٛضط١ ملٗازات ايرتفهري ايبصرسٟ    (.2017ضامل، شٜٓب ٚعبٛد، أ د ) -

ٔ 561-542(.3)10 دلًررررررررررررررر١ أٚزٚى.يف َرررررررررررررررٛاد عًرررررررررررررررِ األسٝرررررررررررررررا٤.     . مت اضررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررر

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135558 
 561-10/542-DOI: 10.18018/URUK/017 

تطبٝل إضرتاتٝذ١ٝ ايفصٌ املكًٛب عر  ايفصرٍٛ االفرتاضر١ٝ     ،َازع(.2015ض١ًُ، أضٌٝ إبساِٖٝ ) -

ا٠٤ بايًػرر١ اإلزلًٝصٜرر١ يررد٣ طايبررات نًٝرر١ ايًػررات ٚايرتمجرر١ جباَعرر١ املًررو  يتُٓٝرر١ َٗررازات ايكررس

.بٛضررت َكردّ إا املرؤاس ايردٚيٞ ايسابررع يًرتعًِ اإليهرتْٚرٞ ٚايتعًرِٝ عرٔ بعرد، ايسٜررا ، مت           ضرعٛد 

  ٔ  اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
https://aseelsalamah65.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%

-81%D8%B5%D9%88%D9%84
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A

9/ 
املعهرٛع يف حتصرٌٝ طًبر١    أثس اضرتاتٝذٝيت ايتعًِ املدَر ٚايرتعًِ   (.2016ايػهع١، ٖٓا٤ َصطف٢ ) -

  ِ . زضرراي١ َادطررتري غررري َٓػررٛز٠، داَعرر١  ايصررف ايطررابع يف َرراد٠ ايعًررّٛ َٚكررداز استفررا ِٗ بررايعً

  ٔ   ايػرررررررررررررررررررررررررررررسم األٚضرررررررررررررررررررررررررررررط، عُرررررررررررررررررررررررررررررإ، األزدٕ. مت اضررررررررررررررررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررررررررررررررررر

http://search.mandumah.com/Record/787782 

(. أثس اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ايفصٍٛ املكًٛب١ يف ايتشصرٌٝ  2019طالٍ ٚ ٍ َطعد، أ د )ايػُسٟ،  -

دلًررر١ ايدزاضرررٞ ٚايدافعٝررر١ سلرررٛ تعًرررِ َررراد٠ املعًَٛاتٝررر١ يطايرررب ايصرررف احلرررادٟ عػرررس ايجررراْٟٛ.    

ٔ 85-65(،1)13،ايدزاضرات ايرتبٜٛر١ ٚايٓفطرر١ٝ داَعر١ ايطرًطإ قررابٛع       :DOI: . مت اضررتداعٗا َرر
http://dx.doi.org/10.24200/jeps.vol13iss1pp65-85 

- https://journals.squ.edu.om/index.php/jeps/article/viewFile/2942/2
562 

فاع١ًٝ إضرتاتٝذٝات ايصرف املكًرٛب يف تُٓٝر١ َٗرازات      (.2019يػٗسٟ، فاط١ُ ٚايدعٝظ، صف١ٝ )ا -

ايررتفهري ايٓاقررد يررد٣ طايبررات ايصررف ايجرراْٞ املتٛضررط عٓررد دزاضررتٗٔ َرراد٠ ايعًررّٛ باملًُهرر١ ايعسبٝرر١     

ٔ  . مت اضررتداعٗا 280-241. 1.دل١ً داَع١ املد١ٜٓ ايعامل١ٝ احملهُر١ )دلُرع(  ايٝصٜرا   ايطعٛد١ٜ.   َر
  http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view/2206/828 
أثرس تٛ ٝرف املردخٌ املٓ رَٛٞ يف تُٓٝر١ املفراِٖٝ َٚٗرازات  ايرتفهري ايبصرسٟ           (.2010ايػٛبهٞ، فدا٤ ) -

. زضراي١ َادطرتري غرري َٓػرٛز٠، اةاَعر١ اإلضرال١َٝ،       ات ايصرف احلرادٟ عػرس   بايفٝصٜا٤ يد٣ طايبر 

  https://library.iugaza.edu.ps/thesis/91769.pdfغص٠. مت اضرتداعٗا َٔ
عًِ املطرتٓد يًردَال يتُٓٝر١    ٚسد٠ َكرتس١ يف ايعًّٛ قا٥ُر١ عًر٢ ْ سٜر١ ايرت     (.2016صاحل، َدست ) -

َٗازات ايتفهري ايبصرسٟ ٚاملٝرٍٛ ايعًُٝر١ ٚايتشصرٌٝ يرد٣ تالَٝرر ايصرف األٍٚ املتٛضرط باملًُهر١          

 . 108- 63(. 70. )دل١ً دزاضات عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 

٢ً تُٓٝر١ ايتشصرٌٝ   أثس بسْاَر َكرتح يف َٗازات ايتٛاصٌ ايسٜاضٞ ع (.2011طافؼ، إميإ أضعد ) -

. زضراي١  ايعًُٞ َٚٗازات ايرتفهري ايبصرسٟ يف ادٓدضر١ يرد٣ طايبرات ايصرف ايجرأَ األضاضرٞ بػرص٠         

 ٔ  َادطررررررررررتري غررررررررررري َٓػررررررررررٛز٠، داَعرررررررررر١ األشٖررررررررررس، غررررررررررص٠. مت اضرررررررررررتداعٗا َرررررررررر
http://search.mandumah.com/Record/542089 

ايسٜا : َهتب١ املًو فٗد ايٛط١ٝٓ يًٓػرس.   ايتعًِ املكًٛب هسب١ ٚتطبٝل. (.2019ايطًشٞ، ضاز١ٜ ) -

  https://fliphtml5.com/pzbim/xcva/basic مت اضرتداعٗا َٔ
املكًٛب يتشكٝل َطتٜٛات تصٓٝف  فاع١ًٝ منٛذز ايصف (.2018اي فريٟ، فاٜص ٚاملطريٟ، فاط١ُ ) -

زضراي١ اخلًرٝر   بًّٛ املٓكح يف اجملاٍ املعسيف ملاد٠ األسٝرا٤ يًصرف احلرادٟ عػرس يف املسسًر١ ايجاْٜٛر١،       

 ٞ  .24-2،39، ايعسبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

https://www.new-educ.com/la-classe-inversee
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135558
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135558
https://aseelsalamah65.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/
https://aseelsalamah65.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/
https://aseelsalamah65.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/
https://aseelsalamah65.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/
http://search.mandumah.com/Record/787782
http://search.mandumah.com/Record/787782
http://dx.doi.org/10.24200/jeps.vol13iss1pp65-85
https://journals.squ.edu.om/index.php/jeps/article/viewFile/2942/2562
https://journals.squ.edu.om/index.php/jeps/article/viewFile/2942/2562
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view/2206/828
https://library.iugaza.edu.ps/thesis/91769.pdf
http://search.mandumah.com/Record/542089
https://fliphtml5.com/pzbim/xcva/basic
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-http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=p449PHX
K9ytBSHtqleFVg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content 

ايكاٖس٠:  ايتفهري ايبصسٟ )َفَٗٛ٘ َٚٗازات٘ ٚإضرتاتٝذٝات٘(. (.2016عاَس، طازم ٚاملصسٟ، إٜٗاب ) -

 اجملُٛع١ ايعسب١ٝ يًتدزٜب ٚايٓػس.

فاع١ًٝ بسْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ٚبكرا٤   (.2016عبد اي اٖس، أٌَ ) -

أثرررس ايرررتعًِ ٚاالهررراٙ سلرررٛٙ يرررد٣ طرررالب ايفسقررر١ األٚا نًٝررر١ ايرتبٝررر١ برررايٛادٟ اةدٜرررد غرررعب١   

 . 197- 161(، 10)19 1، زدل١ً تسبٜٛات ايسٜاضٝات  صسايسٜاضٝات. 
ٟ    (.4،10،2011عبررد اجملٝررد، أ ررد )   -  15. مت اضرررتداعٗا بتررازٜخ  تهٓٛيٛدٝررا املعًَٛررات ٚايررتفهري ايبصررس

 َررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2019ٔف اٜرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس، 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325902 

أثررس إضرررتاتٝذ١ٝ ايصررف املكًررٛب )املعهررٛع( يف حتصررٌٝ طايبررات ايصررف  (.2017ضررٝف ضررعد )عصٜررص،  -

ٔ 264-239(.222)2.دلًرر١ األضررتاذ بررايعسام  ايجرراْٞ املتٛضررط يف َرراد٠ اإلَررال٤.       . مت اضرررتداعٗا َرر
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=130434 

أثس اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًٛب يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري ايٓاقد يد٣  (.2016ايعط١ٝ، ْٛز٠ ) -

. زضراي١ َادطرتري غرري َٓػرٛز٠، داَعر١ االَراّ ذلُرد برٔ         طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ اجملُع١

    داعٗا َٔضعٛد اإلضال١َٝ، ايسٜا . مت اضرت
أثررس اضررتدداّ إضرررتاتٝذ١ٝ ايررتعًِ املعهررٛع يف ترردزٜظ ايفٝصٜررا٤ يف      (.2019ايعهًٝررٞ، عبررد ايعصٜررص )  -

زضراي١  ايتشصٌٝ ٚتُٓٝر١ َٗرازات ايرتفهري ايعًُرٞ يرد٣ طًبر١ ايصرف اخلراَظ ايعًُرٞ يف ايعرسام.           

        ٔ  َادطررررررررتري غررررررررري َٓػررررررررٛز٠، داَعرررررررر١ ايػررررررررسم األٚضررررررررط، ايعررررررررسام. مت اضرررررررررتداعٗا َرررررررر

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5d5a8e538af68_1.pdf  
ِ      (.2011عُاز، ذلُد ٚايكباْٞ، زلرٛإ )  - . اإلضرهٓدز١ٜ: داز  ايرتفهري ايبصرسٟ ضر٤ٛ تهٓٛيٛدٝرا ايتعًرٝ

 اةاَع١ اةدٜد٠. 

فاعًٝر١ ايرتفهري براملكًٛب يف ايتشصرٌٝ ٚايتررٚم األدبرٞ        (.2015ايعٝطاٟٚ، ضٝف ٚاملعُرٛزٟ، ضراز٠ )   -

دلًرر١ نًٝرر١ ايرتبٝرر١ األضاضرر١ٝ يًعًررّٛ    يررد٣ طايبررات ايصررف اخلرراَظ األدبررٞ يف َرراد٠ ايبالغرر١.     

ٔ 281-264(.20) ايرتبٜٛرررررررررررررررر١ ٚاإلْطرررررررررررررررراْٞ جباَعرررررررررررررررر١ بابررررررررررررررررٌ.     . مت اضرررررررررررررررررتداعٗا َرررررررررررررررر

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102403 
أثرس تٛ ٝرف إضررتاتٝذ١ٝ ايررتعًِ املرٓعهظ يف تُٓٝر١ املفراِٖٝ َٚٗرازات ايررتفهري         (.2016قػرط١،  ٜر١ )   -

     ٞ . )زضرراي١ َادطررتري غررري  ايتررلًَٞ  بشررح ايعًررّٛ احلٝاتٝرر١ يررد٣ طايبررات ايصررف ايعاغررس األضاضرر

ٔ َٓػرررررررررررررررٛز٠(. اةاَعررررررررررررررر١ اإلضرررررررررررررررال١َٝ، غرررررررررررررررص٠    . مت اضررررررررررررررررتداعٗا َررررررررررررررر
http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/18470/file_1.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 
ف اٜرس،   15. مت اضرتداعٗا بتازٜخ ٚغدص١ٓ ايتعًِايفصٍٛ املعهٛض١  (.2، 10،2014ايهشًٝٞ، ابتطاّ ) -

2019َٔhttps://www.alukah.net/social/0/76842/#ixzz6ARnWinx0  
 هتب١ داز ايصَإ.. املد١ٜٓ املٓٛز٠: َفاع١ًٝ ايفصٍٛ املكًٛب١ يف ايتعًِ (.2015ايهشًٝٞ، ابتطاّ ) -
تُٓٝرر١ ايرتفهري ايبصررسٟ يف ايسٜاضرٝات يتالَٝررر املسسًر١ االبتدا٥ٝرر١     (.2004ذلُرد، َدحيرر١ سطرٔ )   -

 . ايكاٖس٠: عامل ايهتب.1. ط)ايصِ ٚايعادٜني(
أثررس اضررتدداّ ايررتعًِ املعهررٛع يف حتصررٌٝ طًبرر١ ايصررف    (.2017املػرر ، ٜٛضررف ٚاحلًٝرر١، ذلُررد )  -

 112-89(.15)8زدٕ. ، األاجمل١ً ايدٚي١ٝ يتطرٜٛس ايتفرٛم  ِٖ اإلبداعٞ. ايطابع يف َاد٠ ايعًّٛ ٚيف تفهري

 http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEIjtd/15Ijtd َٔررررمت اضرررررتداعٗا 
112.pdf-Vol8No15Y2017/ijtd_2017_v8_n15_089 

زس١ً ايتعًِٝ َٔ ايُٓط١ٝ إا االبتهاز: فاع١ًٝ إضرتاتٝذ١ٝ ايصف املكًرٛب   (.2020املعافا، ْٛز١ٜ ) - -

( يف املًُهر١  33ايدزاضٞ دزاض١ هسٜب١ٝ ع٢ً طايبات ايصف ايجاْٞ ثراْٟٛ بايجاْٜٛر١ )   يف ايتشصٌٝ

http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=p449PHX-K9ytBSHtqleFVg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
http://askzad.com/Bibliographic?service=7&imageName=p449PHX-K9ytBSHtqleFVg..&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/325902
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=130434
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5d5a8e538af68_1.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5d5a8e538af68_1.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102403
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102403
http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/18470/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.iug.ps/bitstream/handle/20.500.12358/18470/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.alukah.net/social/0/76842/#ixzz6ARnWinx0
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEIjtd/15Ijtd%20Vol8No15Y2017/ijtd_2017_v8_n15_089-112.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEIjtd/15Ijtd%20Vol8No15Y2017/ijtd_2017_v8_n15_089-112.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEIjtd/15Ijtd%20Vol8No15Y2017/ijtd_2017_v8_n15_089-112.pdf
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اجملًرر١  Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP) ايعسبٝرر١ ايطررعٛد١ٜ.

 . 712-680(. 21. )ايعًُٞ    ايعسب١ٝ يًٓػس

فاعًٝر١ اضرتدداّ بسدلٝرات تعًُٝر١ عًر٢ ايرتفهري ايبصرسٟ ٚايتشصرٌٝ يف         (. (. 2006َٗدٟ، سطرٔ )  -

. )زضراي١ َادطرتري غرري َٓػرٛز٠(. اةاَعر١      تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يد٣ طايبات ايصرف احلرادٟ عػرس   

   ٔ https://search.emarefa.net/detail/BIM- اإلضرررررال١َٝ. غرررررص٠. مت اضررررررتداعٗا َررررر
300413 

أثس أمنٛذز دٜفص يف ايتفهري ايبصسٟ يرد٣ طرالب ايصرف ايسابرع األدبرٞ يف َراد٠        (.2016ْصاٍ، سٝدز ) -

ٌ       ايتازٜخ.   .504 -486(.26. )دل١ً ن١ًٝ ايرتبٝر١ األضاضر١ٝ يًعًرّٛ ايرتبٜٛر١ ٚاإلْطرا١ْٝ جباَعر١ بابر

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114195 مت اضرتداعٗا َٔ
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