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ًومشكلةًالبحث:ًًالمقدمة:ًًأولًا
شــــــلقــرنــــــشرــرثــــــعشمرــــــــفـيـة هاــــــلـميثشساــــــلـنظـ ــــــلـرتـمــــــ   ـرلــــــظـ  ــــــاش ـشــــــه  ـي   ـــــ ــ

ـرث فمــإل ــ ظ يلــمرب يثاــلــمر ب يناــل ـمشــلقـيفرــقـياــظدمنـة هاــلـلقمــقــرتـوفــنـيثشمســلـيــــــنـــمنظـديي
ـــــشـموــاـش ـ  ــ ــ ــــظدمنـوــ ــــإشــرهاــ ــــلـــر بــــــفي ـكــــــوـمظ ــــــ ـيــــــنـتأــ ـــــذـةــــــنـنــ ــــلـعهـــ ق ــــــو ـمرتـوفــــــنــر ش اــ

ـر يـســـث ـ رســســـ يثظمــر جتــــالوجظنظتــر ش فيلـ ـمــويجيظـتـشســـ ـالــظلشتــرثقمقـينــرـ شيظتـم
ـرلظـــــوـيــــنــرث فم ــمر ىظهـة سـنلـــر ـشاــإل  ظ يـينـله ـ ن اـراليظ ــره  ظريل ـر بــــفيش ـيــــنــ
 ظحاـــل ـممعـــثاـيفعتــر ب ا ـينـ ظحيلـتلشذ ـمةه  ـر  ناـــ ـ رـــالـةـــ ســالســـ ىظدــيـــنـمـــوـيـــظـ

ـ.ــالس ـشويجيظـتـمـيـنـ  شيظتـموب ينظـتــتث ت  جـاــر
ــظـيـسيـ ــظ ــرثـقـمقـينــالســــــــــــــ ـشويجيـظتــمرـهـظ يــر يــســــــــــــــ  ـقيـ ـر فظي ــرهـقلـوــر  من

 ـم هف يــر غاشــرهىظهيهي ـم هف يــر   اوــ(V)ـر قييس ـسهـلظـ هف يـدمـيــر ث ت ـملشيبلــرعــ وـ
رــل ـتـــويـمـــحــقـ هــظ يــر ث يتــمر ث تــر يـظلشتــم ـــر ـــظـي ــمرـهف يــرـفقثي ــمرـهف يــر فراــق 

ــظــيل ـمنـل ــرـهـظ يـوثشطــعـ لـظـيجهفةـلـينــره ببـظتــر يــ حـقمـإظوـم ــا ـة ســسفـظيــرى  ـــــــــــــــىلــر 
ـ(11-10:ـ20وشستـيـشحوـملبـفتــر ث يتــمر ث تـة سـعفءــسسـمسشمضــرـ شيلــر ـظـيل.)

ـهف يــر فراق ـتث هقـة سـسفـشــســظســيلـنيـــررــم(ـت2015"ـ)أحمدًالنجديًواخروًنميلمشـ"
ــيظوـر ـظءــرهثـيـحااــرــر ىظةوـكانـيثشسلــره ث تــرجقمقــ ــظسـ ــش ظوــسـ ـرـيثشسلــره ث تــرن  يلـوثقـشـ
ميثشس ــاــرن  يــلـتثــقــحــقــره ف ــظتــرهلهــلـسيـةه يــلــر ث تـ  ــرهثـي ـمرــلرــالـمل تـ هف يــر ث تــ

ـمر يـم تـة ســســــظســــلظــل يظيــ،  تــرهثشفيلــرهفلفدــرق ــره ث هانيظ ــر فراق ـعصــــىلــســــظســــيلـعظر
ـرهقلهتــره  ــــــــــــفســــــــــــلــمالن هظمـكلظ ـمهظـمل تـعظرشـمعتــر يـو فرقـكانــرهإاـشتــر يـم ثشضـرلظـ
ــلــ ــفســـــــــ ـره ث هفرـمي ظنشـو زيـلظـسيـكـا لتــرهثشفيل ـموففينــرهثـيـينـله ــرهقلهتــره  ـــــــــ

تــســــــــــــــ شلـظةلـظـينــر ــيلــرهثشفـيلـر ه ث هان ـممـلـرالـمل تـك نفيتــرهثـظ يــر يـوتــم يـــمرهث فيـظتــر 
ـ(462:ـ3ـر فصوــرالظ.)

ـنهيلــرـهف يــر فراق ـسيـوث تــرهلظـيتــ ري مSchaveien( "2013)شاااااا    ًميعـــــــــاشـ"
ـسلــمر ثه ـثـشرهـر شمـيلــرســرفصــــــــــــــف ــعظره ث تــرسـيشحـ لــيظـمـيءــرهثشـسلــمره هإـ لـسيــرـ ــيوـسيــ
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نظـينـله ــرب اــمالسـ نصـظءـم لرالـت ـلتـنلـــرـهف يـسيـوـهيلـي ث تـمـفـيىفشـسيـسلهلظـموى ـاـش
 (1452:ـ32رقتاــرقـسعيلـر وـيظـمـفلاـينـيع هتـحيظويل.)

ًًم(1997،ًبساوييسايًأحمدًبساوييساي)ًًم(1984زكيًدرويشً،ًآخرونً)يلمشـموـينـــم
ترـسبظقــر ـفلزـينــــ(م2009)تزدوًفاااااااا،ًوريًًاااااااااااااااااايلًرمًً،ًًم(2004،ً راجًعبدًالحم دًتي  قً)

ــ ف ـنلــ ــبظقظتــيوبظ ظوـعظلدـءــر شميــرهثنقـ ـرلــسارــلدـءــر شميـنفــرل ـت قدــره ــــ تأإشــر ــــ
ـــ ي شـحـفلزـسيـــ110عظإلعظسلـ ريـةـظصشــر يظقلــر ق يلـ ـموـ صشـصثف لــلدـءـسيـي ظعنلــرــــــ

ــ  ـوثـقكـهشـر غاشــره ــ ــشيثلـملبـف ــرجش ــر ــ مرلرالـ ـتلــر ظلزـتمــرهشميـينـسفقــر ظلزانـلبـف
ـ.ــرسـوث يتـسثظ ـكانــرهث تــمره ث تمـ/ـحـفلزـ110يلظـيــرــو  ظيـةه يلـوث يتـ

ـ
رًًااااااااش ااااب  ًًاااااااالً،ًحساااااااااااااااااادًاليك اااااايًأحمااااااحلمًً،(م2012"ـ)إبراهيمًًمجديًعزيزيعاشـ"ـم

ـرــر ث يتــرىثظ ـتنفمـة يــسظســر ىظةوــره بظد ـكانــرهث تــمره ث تـــ(م1999)ًًيدااااااااااااااااااااااااحماااااام
ـمرلظــمنهلظـم هإوـسيـوث تـيفعــــــــفةظتـدـيســــــــيلـــعنصــــــــقـو نا ــنقـطـميبظر ـوش فيلـعثاـلظ ـرثو

ـرهث تـتــ بعثاـلظـمس ــســظرا ـققـوففرـ هبيلــمـونقييل ـرلرالـته نـترـم  ن ــر ث يتــرىثظ ـةـقيظـم
عثضــالســـظرا ــرـهبيلـ  ــمظ  ــرثهقلــال  ـــظ يلـكاـاـم انــره ث هانــتجظكيلـمـيـثل ـمسيــرهنظكوــ

ثظ ـيغتــوبظفــرهث تـربثضــســــــــــظرا ــر قييســر قمإلـع ــــــــــ  ــس نظيــرهفق ـرىققـالـم  ن ــر ث تــ
ـ(29:9 )(57:ـ21ـر ث يهيــرىثظ .)

ترثظمــرنف ـعظرف يلـميعــــــــــــــظيم اـ  شيظتـموب ينظتــــ ــــــــــــــتينـله ـمفرــربظحاـيقيسـعنـم
ـي ــــــــــــــ ف ــلدـءـرهلــظـيــرـــ  ىــظـض حظــالترثــظمــرنف ـرب بــلــرىشقــلــرإــظ يــلـعــظرف يــلــــينشيك ــقييســ

ملظصـلـترـنل ــرهلظـيـو هازـعظلدـءــرىـيــرهشم ــرلظـر  صـاوــرهثشسســـي ـ فـ ـمــفلز شـحي110
نلــ ـــمر يـوث هقـة يــرعـــــــشيــر ى يــمرـهف يــرثه يـر هلظـيـ ـدـرهث ظحااـم تـوقيي ـــــــلظـعظربشينلــ
ـــشتــرثه يلــر ه ث هان رسـلظ  ــرزيظدـــرثقدتلـ ــشمـيـينـ يظدــ ـميظـم بتـ رالــتــظءــره ظعـــــــ عظرضـــــــ

ــقــربهمــره ث هانـ ــر بـظمنـسيــرىشمقــرىشدتـلـكانــره ث هانــ ـمل هطــرـقـمستــمالســــــــــــــ ثـقـدـتـة
مىشد ـــنيــره ظعـــــــــــشتـتمــرفحقـتــر ث يهيلـم وـمريســربظرـ ـمرسـمحقواــر ث يهيلــــ تم  ـشــرهث

ـكانــسـشدــرصـــ ــرـفحق ـيهظـلثوــاليش ـهـمريسـصـــعبظوـسنتـة يـعثضــربـأوـ رالــ دـينــرلـف
يـ راــمح ـيظلــــرـنظـتـعثه ـيلــرـ قييسمزـيقــرثـ ءــرـفقتـة يــسلفـــ ـــكوـة ـاظـة ســرـنظـتــعظرـ قييسـ ــوا

موب ـيبلظـع ااـت ـلوـ دـي ـيـشح لظـسيـي ظمرلـإلونظرـموـيشح لـر فصـف ــــقـم اشـر ث يتــرهلظـيلل
 .ـر هلظـيـكلظـ ريــلدـءــره فظيوـ"ـليإو"ــمرص يح

 (64:ـ27)ـ ـ(110ـ-109:ـ16)ـ ــ(96-95:ــ6)ـ ـ(78:ـ11)
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أهظــرـينـله ــ هفــربظحاـة ســرثقمقـينــرهـشلتــرثش يلــره  صــــــصــــــلــمرقـيســــــظتـ
ــب لــرهث ــظعنل ـمملرالـشــــــــ ــلـة هيلـسيـحقمدـة تــتتــرقمريلـ)ـال  ش  (ـرتـيظ ـفـرث هيلــر ــــــــ جقـدـيســــــــ

ـــــــربظحإلـوـظمر ـوث يتــ عظس  قـمــــي ش/ـحـفلزـعصىلـلظصلـتمــرثظمــرنفذـعصىلـةظيل110يلظـيــرـ
ـ هف يــر ث تــر فراق .

ــلـة ــظـي ظمرـــ ـــشــرب ـــــاـســـــيـمف لـــ ــظــ  إنـــــ ـسفـــ ــيه ميـــــنـنــــ ــلـر  ثـــــشطـة ـــ ــــاشـيـــ ــ ث تــوـــ ـرـــ
ـحـفلز.ي شـ/ــ110ر  صاوــرهثشسسـرهلظـيــرــلدـءــرهلظيذـمـــفـذ  ـر فرـاقذـة سـي

 ث ني اً:ًهدفًالبحث:

مستيىًًًرهًعلى أثتيل دىًومعر ةًًالتعلمًالتًًنميذجتصميمًبرن مجًتعليمىًمقترحًق ئمًعلىًً
ًمترً/ًحياجز.110ًًاألداءًالمه رىًوًالتحص لًالمعر ىًلمه رةًالا

ًث لث اً:ً روضًالبحث:
ـــرـدـوفلقـسشمـق .1 ــانــلــحصــ ــظعبلــ(ـرن  يــربثق )ظـيظوـكانـي فســــبيــرييظســ سيـــر هجهفةلــرضــ

 ـرييظســربثق .ي فستـرصظرحـــر  صاوــرهثشسيي  فذـ

ـر جشي يلـسيـر هجهفةلــ(ـرن  يــربثق )حصــــــظـيظوـكانـي فســــــبيــرييظســــــانــوفلقـسشمقـدـرلــ .2
 ـرييظســربثق .ي فستـرصظرحـــر  صاوــرهثشسيي  فذـ

(ـــرضـظعبـلــ ان)ـر جشي يل/ر هجهفةــانـربثقمــاندـرلــحصـظـيظوـكانـي فسـبيــرييظسـاـمـقسـشوفلقـ .3
 .فةلــر جشي يلر هجهــرييظســربثق ي فستـرصظرحـــر  صاوــرهثشسيسيـي  فذـ

ــانــ .4 ــظـيظوـكانـي فســـبيــرييظسـ ــظعبلــ(ـربثق ــ/ـرن  ي)وفلقـسشمقـدـرلــحصـ سيـــر هجهفةلــرضـ
 ـرييظســربثق .ي فستـحـظررصمـحـفلزـ110ي ظعنلــرــ

ــانــ .5 ــظـيظوـكانـي فســــبيــرييظســ ـر جشي يلـسيـر هجهفةلــ(ـربثق ـ/ـرن  ي)وفلقـسشمقـدـرلــحصــ
 ـرييظســربثق .ي فستـرصظرحـمـحـفلزـ110ي ظعنلــرــ

(ـــرضـظعبـلــ ان)ـر جشي يل/ر هجهفةــانـربثقمــانوفلقـسشمقـدـرلــحصـظـيظوـكانـي فسـبيــرييظسـا .6
 .ر هجهفةلــر جشي يلــرييظســربثق ي فستـرصظرحـمـحـفلزـ110سيـي ظعنلــرــ

 مصولح تًالبحث:رابع ا:ً

 النميذجًالتيل دي: .1

ــلــ ــه ـنــ ــنـلــ ــفيشــح ـشســــيـسهــ ــف يـوبــ ــظدــونــــفـ" هــ ـة هــ ــلـ ــظءــرهثشســ ــ تـكـــ ــف يـمــ ة ــــســـرـهــ
ـرهث فيــــــظتــمر  ـــــــشتــر ــــــظعنلـر ه ث هــــــانـســــــيـســــــيظقــنــــــظسيــل هــــــظةيـكــــــانــره ث هــــــانـعثضــــــلتـ

ـ(56:ـ23انــره ث هانــمرهث هان".)م ضــربث
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ًإجراءاتًالبحث:خ مس اً:ً
 منهج البحث:  .1

عاوبظفــر صـــــــــــــهيتــــم رالــســـــــــــــ  قمــربظحاــرهـلنــر جشي يـرهـظســـــــــــــ  اـرب يثلـنلـــرب ا 
ــر جشي يـرهجهفة انـ حقـنهظـوجشي يلــمللشذـعظعبلـعظس  قـمــرييظسظتــرن  يلــمربثقتل.

ـ

 مجتمع البحث :  .2

ــلــ همــرىشقلــرإظ يلـعينــيج هتــرب اـعظربشينلــرثهقتلـل يظيــ وتــــــــــ ـــ ـــ ــلــرشيظعاـ ـــ ــلــر ش اـ ـــ   اـ
ـ(ـ ظر .434مــمربظرغـةقدننـ)8201/9201سـثلظيثلـيقمـلــر ظدـتــرهناقمنـر ثظمــرجظي

 عينة البحث :    .3

ــلــرب ـاــعظربشينـلــرببيـيلــرثهـقـتلــ (ــ150)ةـقدننـــغك ينـيج هتــرب ـاـمـققــوتـ ل ـيظيـةا
ـــ:(ـيجهفةظـت3مققـوتـون يتـةاـلــرب اـ رسـ)ينـ لهظرسـيج هتــرب ا.ــــ%(17.28كـ بلـ) ظر ــ

 ً(1جدولً)

ًئييةًأل رادًع نةًالبحثمالتيصيفًالعدديًوالنسبةًال
 للدراسةًاألس سيةًواإلستوالعية

150ً=نً  ــــــــــ                                      ــــــــ
ًالنسبةًالمئييةًالعدًدًالبحًثتًع مجمًي

ًً%50ً33.33ًالدراسااااااا تًاإلستوالعيةً.
 ً%33.33 50ًالمجميعةً)الض بوةً(

 ً%33.33 50ً(ًدىً المجميعةًالتجريبيةً)التعلمًالتيل

ًً%150ً100ًاإلجم لاااااااااااااااًي
ـ

ييظســظتـة التـسيــرءــ(ـتةقـدـتسـشدـةاـلــرب اـر قـيســلــلســظســيلــرلمنـوتـ لـش1م ضــحـينـلقم ـ)
%ـمملرالـةاـلــرقـيسلـ66.66(ـ ظر ـكـ بل100ـره غاـشتــره  ظـيـ"ـقاقــرب اـ"ـمققـك غـةقدنتـ)

ينـ لهظريـةاـلــرب اـمينـلظييـتسـشدـــ%33.33(ـ ظر ـكـ ــــبلــ50)ـإلســــ بهايلــربظرغـةقدنتــ
ــرقـيسلــلسظسيلـ.

 أسباب اختيار العينة.  .4

 .ـر صف ـة الظظ يلـعظرف يلـيهظـظمــرنفذـر ىشقلــرإرثتـتنفمــربظحاـك قييسـيظدـ .1

 ة الت.ــرفحقـتــر ث يهيلوـفسشـةقدـم اشـينــربهمـته نـوب ا ـ .2

 ترثظمــرنف ـ"قاقــرب ا".ـلعنظي رتـت   ـرلتـوث تـ .3
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ً:تيزيعًأ رادًعنيةًالبحثــإعتدالية .5
ـمإلســــــــ بهايلــمربظرغـــيلظســــــــعظر  ن ـينـ ة قـريلـوف يتـتسـشدـةـيلــرب اــلســـــــــقظمــربظحـا

(ـ ـظـر ــمرـ ــأقـينـمقفةـلظـو ـ ــرهـ ـيــإلةـ قـريـم ـرالـسيــره غاـشتــر يـمش ـت ـلظـ150ةـقدنتـ)
شـة يـ  ظـنــ ـقاقــرب ـاـــــــــــــــــــيثظيوــرلمظء(ـــــــــــــــــــــــرف رـــــــــــــــــــــرثهشــرزيـيــرب اـمنيـ)ــربف ققـوـؤ

 ت.ـشـمرجقـم ــر ظريلـوفعحــر فصي ــإلحصظـيـر  الــره غا

ً(2ًجدولً)ً
ًالتيصيفًالحص ئىًأل رادًع نةًالبحثً)ًاألس سيةً/ًالستوالعيةً(ً ىًمتغ راتًالنميًً

ًالذك ءًً(مع ملًً–العمرًالزمنىً–اليزنًً–)ًالويلً
ًاإللتياًءًًىاإلنحرافًالمعي ًرًاليسيًطًالمتيسًطًوحدةًالقي ًسًالمتغ راًتًع نةًالبحًث

ًاألس سيًة
ً(50ً)ًنً=ً

174.13ً174.00ً6.35ً0.993ًًالسنتم ترًالويًل
0.015ًً-71.73ً72.00ً9.32ًًالك ليًجراًمًاليزًن

19.57ً19.00ً0.73ً0.902ًًالسنًةًالعمرًالزمنًى
0.055ًً-65.33ً65.00ً4.18ًًالدرجًةًمع ملًالذك ًء

ًاإلستوالعيًة
ً(25ً)ًنً=ً

175.28ً175.00ً6.91ً0.849ًًالسنتم ترًالويًل
71.88ً70.50ً8.18ً0.502ًًالك ليًجراًمًاليزًن

19.52ً19.00ً0.59ً0.669ًًالسنًةًالعمرًالزمنًى
0.069ًً-66.12ً66.500ً4.44ًًالدرجًةًمع ملًالذك ًء

صــــــــــظـسـلسـشدــرثاـلـقاقــرب اـ)ــلســــــــــظســــــــــيلـ ــر فصــــــــــي ــالح(ـ2م ضــــــــــحـينـلقم ـ)
اـحاــ ــيثــظيــوــرــلمــظءـ(ــــ–ـرثهشــرزيـســ–ـرف رــــ–ـإلســــــــــــــ بهايــلـ(ـسسـي غاـشتــرـهفـ)ــربف ــ

ـ.ـره غاـشتـ(ـيهظـتثـيـ ة قـريلـوف يتـتسـشدــرثاـلـسيـو الـ3ـإلر ـفءـكانـ)±ــتقيتـيثظيه   صشتـ
ـ
ـ
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ًث لث ا:ًوس ئلًوأدواتًجمعًالبي ن ت:
ً

رجهــــــتــرهث فيــــــظتــمر يظ ــــــظتــره ث نــــــلـكلــــــلـــرب ــــــاـ رــــــسـمســــــظـوـمتدـمتــالب حااااااث ســــــ ـقـــ
ـل:مققـيـفــربظحاـترـو ـفسشـسالظــرعشمطــر ظري

ـترـو ـفسشـتللـزــرييظسـمترـوففرـسل لــر ـىال. ▪
ـترـوففرـسثظرلـسسـوع يصــرجـف  ــره قدــر ب اـ. ▪
 ـــــرإبظت(.ترـو ـفسشـسالظــرهثظماشــرث هيلـ)ـرصققـ ▪

ًادواتًجمعًالبي ن تً:أولا:ً
ـللظ ــرشس ظيا شـرييظســربف ــرف يـر ج تـعظر ـ ها شـ. ▪
ـفـلـشمـ.اـ رفياـزرـ  يـيثظمشـرييظســرف رـعظ ▪
ـ.Stop Watchسظةلــتنظطـيقهيلـ ▪

ًوس ئلًجمعًالبي ن ت:ًً-2
ًأولا:ًقي سًمعدلتًالنميً:

ــرف رـمينظسـعظرفا فلـشم(ـ–ـــربف ـمينظسـعظر تـ–موعهوـ)ـر نـمينظسـعظر ـلـ ▪
ًاستم راتًتسج لًالبي ن ت:ًث لث ا:ً ▪

ـسشـكلظــرب ظ لــ ـفمـك صهيتــس هظـيتـو جاوــرييظسظتــر ظصلـعظرب ا ـحاـاـالب حثقظمـ
ـلوـوجهيتــر يظ ظتـملقمر لظـرهثظرج لظـ حصظـيظوـمنسـ:مسلفرلـمدقلـمسشةلــر  جاوـينـت

ــ.(1ملحقً)ــرف رـ(ـ-ـربف ـ-نـس هظـيـو جاوـقيظسظتــربهمـ)ـر  ▪
ـ(.1ملحقًً))ـرلمظءــمر  صاوــرهثشسي(ـــتـس هظـيـو جاوـقيظسظتــربهمـسســل بظـي ▪
 ً.(2ملحقً)ـلظـيـقاقــرب اـ)ــلدـءــرىـيـ(ـربهمـسســرهتـسظـس هظـيـو جاوـقيظ ▪

ًاختب رًالقدراتًالعقليةً)الذك ء(ً:س دس ا:ً
منفــ(6)ًًقحلمــ(5)م(1989"ـ)الساااا دًمحمدًخ رًي ةقـدـ"ــســــــ  قمــربظحاــل بظيــرلمظءــرثظري

ــظرحـر  ب ا ـة س ـ ــــــــــــــان ــرجـــل ـبظيـملـقطــرسـقيـظســرنـقـيــرثن ـيلــرثـظيـلـ)ــرلمـظء( ـمنفـصــــــــــــ
ـ(ـدقينل.30ظيـ)مرجهيتــالةهظيــر ـيلـم  ظصلــرهشح لــرجظيعيل ـم ينـوب ا ـنلـــالل ب

ـ
ً:ً)إعدادًالب حثً(:ًالختب رًالمعر يس بع ًا

رييظسـي  فذــــ(24)قلحم(ــ31م()2016")محمدًعبدالمج دًنبيىًأبيدني قـنلـــالل بظيـ"تة
يقمـلــم يلــر ش يلــرشيظعـــــــيلـلظيثلـــهـمربزـي ش/ـحـفلــ110يلظـيــرـــــــــــــــــــــــر  صـــــــاوــرهثشسيـسيــ
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 ـم ينـــرهلظـيوييســرجـف  ــرهثشفيلــره   ىلـسيـــ(ـابظـي28)ـ ـحااـتشـــــ هوـة سـةقدــر ـــــظدـتــ
ـنل.ـ(ـدقي12ـإلل بظيـ)

 (8)ًقحملًالبرن مجًالتعليميً)النميذجًالتيل دي(:

ًهدفًالبرن مجًالتعليميً: .1
 صــــــاوــرهثشسي ــيــر فراق ــرسـ يظدــي ــــــ ف ــر فـ ـهملقطــر ش ظينــر ث يهيـعظســــــ  قـمــر

قمـلــيربظربظتــرىشقلــرإظ يلـع  يلــر ش يلــرشيظعيلـلظيثلـــي ش/ـحـفلزـربهـمــ110ـرـــــــــــموث تـيلظيــ
ـمي ىشفـينــرلقطــرثظمــلنقـطــر ظريل: ـــر ظدــت
ًهدفًع مًمعر ي: ✓

ـ ـيشوببــلـعــظر بفيــنــظمحظرهث فيــظتـةنـعثضـيىــظهيتــعــةاـــلــرب ــاــــهـم أ ــــــــــــــــظمــرب
ـــــــرىـيـرهـشحوـتدـءـيلظـيــلدـءـمـمرنظ فرــر ظضـعظرهلظـيــ ظيي يـــر ـر قءـ)ي ش/ـحـفلزـــ110ـرــــــــــــــــــــــــ

كانــر ـفلزـ ــرثـقمـــوثـقـتلــر ـظلزـ"ـيشمقــر ـظلز"ـ ــرإهاـلبـفـتـمرثـقمـح يــر ـظلزــلم ـ ــ
ـ(.ينــر ظلزــللاشـح سـلتــرـلظتلـ

ًهدفًع مًمه ري: ✓
ي ش/ـحـفلزـــ110ـرـــــيلظيــةاـلــرب اـميفيلـتدـءــر بـفتــرىـيلـرهلظـيـ)ــهـمبـرمــ أ ظ

 ــرإهاـلبـفتـكانــر ـفلزـ ـــــر قءــمرثقمـح يــر ظلزــلم ـ ـوثقتلــر ظلزـ"ـيشمقــر ظلز")
ـكققلـمسشةلـموفقا ـس يتـ.ـ(ـرثقمـينــر ظلزــللاشـح سـلتــرـلظتلـ

 لتيل دي(:اًذجاسسًوضعًالبرن مجً)النمًي .2

ـ.هـمـرـم ـظس ـي  ف ــر ش ظينـيتـي  ف ــرب ▪
 ـ.هـمـرـمشـةيـةـفيوــالينــمر هيلـر ب ▪
 ـ.هـمـرـم  قذـي  ف ــر ش ظينـققـيتــرب ▪
 عظر غلتلــرـشلثلــرىفييلــر يـوقةتــس جظك اــرص ي لـتمــر ظ الـ.ـهـمربوزميقــ ▪
ــرـمـظس ـي  ف ــر ش ظينـتنقـسا. ▪
 رثه يلــر ث تـ.ـهـم وـميجلمــن هظمــرباقـةنــرهعـثنـت فرــر ش ظـيـتر ▪
 ـ.هـمـرـمشـةيــرىشمقــرىشدتلـكانــرب ▪

 تحديدًمحتيي تًالبرن مجً: .3

ـقـمـ هف يــر ث تــر فراق ـة س:ـيـعظس  ـر ث يهم ضهنـي  فذــر ش ظينـ
ـ.يم/110ره ظعنلــرـــر بفيــر ظيي يـ ▪
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 .ـ.يم/110ه ظعنلــرـــرقظ فرـ ▪
ــــظـيــهلرـــر بـفتــرىـيل ▪ ـر قءــمرثقمـح يــر ظلزــلم ـ ـوثقتلــ)ي ش/ـحـفلزـــ110ـرــــــــــــــــــــــــــ

ـر ــظلزـ"ـيشمقــر ــظلز"ـ ــرإهاـلبـفتـكانــر ـفلزـ ــرثــقمـينــر ــظلزــللاشـح ســ
ـ(تلـتــرـلظل

 نمطًالتعليمًالمستخدمً يًتنف ذًالبرن مج: .4

ـ ث تــر فراق .ـريــس  قمــربظحاـ هتــر ث تــرىشد ــمر ثظم يــمر ـظس يـسيـ هفـ  ▪
 المك ني تًالالزمةًلتنف ذًالبرن مجً: .5

ــ.ةصسـلع يلـ ▪ـيضهظيــرثظمــرنفـ  ▪
ـ.ي عبظتــر قءـ ▪ــ.قظ ف يلـحـفلز ▪
ـأـشتـ  يلـ. ▪ـتقهظف. ▪
ـتسظويالـيبظ يلـ. ▪ .Stop Watchطـسظةلـ تنظ ▪

ًتصميمًاليحداتًالتعليميةًب ستخدامًالنميذجًالتيل ديً: .6
ـر ث ـرفحقـتـ ك صهيتـ ـربظحاـ ـر ث يهيهي يقظمـ ـر ش ظينـ ر ـىالـ ـرـهف يــــلـ عظس  قـمـ ـرهن شيـ

ـم رالـكلقطـ:ـي ش/ـحـفلزــ110رهلظـيــرــك   اوــالدـءــرىـيــقظمـر فراق  ـحااـ
ـ.يشح لـسـيلـسســرهلظـيـع وـــر ظصلــرىـيلــس  ـشيــرـنظط ▪
ـشتـ  ـروثهوـة يــســــــــــــ إظـيـــيشح لـينــرهـشحوــرىـيلـر هلظـيمعــــــــــــتـو ــــــــــــظ التـة سـموـ ▪

ــظعنــلـرــق ــربـــمرهث فيــظـت مهــظـوثهــوـة سـو ــق ــالسفــظيــمرهث فيــظتــر يـرــق ـهمـــر ـــــــــــــ
 يــر فراق .ر ـهفـ ــره ف ل ـح يـم تــس  قـيلظـسيــر ش ظينــر ث يهيـ بنظوـرا ـفيـهـمـرب

موعـفقلتـمو ىزنتـر فصـف ــرســرهث فيظتــمرهثظيطـــهـممعـتــ عـبلـميلظمـوإاشــ  بظ ــرب ▪
 .ي ش/ـحـفلز110ـــرــمو ىزنتـة سـوث تـيلظـيــمـقـرجـق

رهـظـوث هف ـينـيث فيـظتـميثـظيطـلـقـمقــــهـممعــــــــــــــتـيـفق ـوث يهـيلـوثهـوـة سـوب ا ــرب ▪
 .ي ش/ـحـفلز110ـــرــهلظـيرحـمينـتدـءـيلظي ـس يتـمص ي

ر ففينـةهقظتـكانــرهث فيظتــمرهثظيطــرجقمقــمو هوـي ـــــــــافريلـــهـمـوظحلــرىشصـــــــــلـر ب ▪
 م ـظءـيثظيسلت.ــ  الــرهلظـيرـلتوث ه

 الط رًالع مًلتنف ذًالبرن مج: .7
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(ـ8م تـوـىـالــر شـ ظينـينـله ـمحـقـتـوث يهـيل ـم ـرالـكـفقتـمحـقــوث يهـيلــســــــــــــــ فاـيظوـرهـقــ)
ــظكيتـــهظ يلــ ــهنــر ش ظينـ)تســـ ــثفرـدقينلــ90(ـمحقـتـوث يهيل ـم ينـوـىالــرفحقــ)8م لرالـم ضـــ (ـو ـــ

ـ ســرـ فــر ظري:ةـيلموىظصاوــرفحقـــر ث يه
ــ.سدقينلــرجزءــرـشي يــالم ـينــرـعظطــر ث يهيــر ب ينـ20 
 دقظـ ـتةهظ ــدـييل.ـ7 

 دقظـ ـ حهظءـةظمـ.ـ5 

 ر ظص.دقينلــالةقـدــر ق يـــ10 

 ـ.سدقينلــرجزءــرـشي يــرإظ يـينــرـعظطــر ث يهيــر ب يـنـ45 

 دقظـ ـل ظمـ.ـ3 

 قي داتًالتنف ذً: .8

ــ.(6(ـي ظةقمنـيشس ـ)2ميثاـ)ـ ش ظينـكـى اـرلـقظمــربظحاـك ـىا
ًمراحلًتقييمًالبرن مج: .9

ـوهإ  ـ شينلــر نفيتــره   قيلـعظر ش ظينـفيهظـم يـ:
ًالتقييمًالمبدئيً: .1

ـر ش ظينـميثبيـيث فيظتـيلهلـة سـو قمقـي  ف ــر ث تــمرـنظطــوـىالــــر قءـسيمي تـق وـــ
ـ.ر هلظـيـقاقــرب ـاـءــرهلظيذــرهثشسي ـمي  ف ــالـديـبظـره ث تـموع هوـة ســالل ــر يـو قتـيـا

ًالتقييمًالخت مي: .2
ينــمنفــرـــل ـتجش ـعثـــقــال  لـــظءـينـوـىاـــلــر ش ـــظينـم رـــالـر  ثشطـة سـيـــق ـيـــظـو ن ـــ

قمشـــش ـعثــقــال  لــظءـينـوب ينــاـمي تـنــلـــر نفيتـينـله ــســــــــــــــ  ــقـمـ ىســالل بــظيــقـطـر نـــالنــ
ــر يــس  قي ـسيــر نفيتــرن  يـقاقــرب ا.ــرىـسـر هلظـيـقاقــرب ـادـءـالـــرهثشسيـمقيظسـي  فـ 

 

 الدراس تًالستوالعية:

ًالدراسةًاألستوالعيةًاألولي: .1
مــ2018/ــ24/9 25ـرهـفسنانــــمرإهـظءـــلــانيـله ـمفيســلــلمرســـــــ بهايوتـ لـشءــرقـيســـــــلــل

ًهيًالتعرفًعلي:ممظرــرلقطـينـنل ــرقـيسلـ
ـصهحيلــلدـمتــملللـزــره   قيلـسيــإلل بظـيتـمإل يظيــره ظةقمن.ـــ ـقي •
ـيق ـصهحيلــره ظرــره صصـإللـشءــإلل بظـيت.ــ •
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ًً:عيةًع ًوأسفرتًنت ئجًالدراسةًاألستوال
ـصهحيلــلدـمتــملللـزــره   قيلـسيــإلل بظـيت. ✓
ـ.إلل بظـيـتـــءعظرف يل"ـإللـش"ــرهاقـرــمرهضهظيـصهحيلــره ظرــره صصـ ✓
وتـتســـ يثظمــره ـــظةقمنـرفيفيلـ لـشءــإلل بظـيتـمشـــشمطـوب ينلظـموقيي لتـة يـو ـــجاوــر يظ ظتــ ✓

ـسيــإلس هظـيت.

 :الدراسةًاألستوالعيةًالث نيةً .2

مـة ســ10/2018/ــ1 2ـرهـفسنانــــلــانــمرإهـظءرقـيسـلــلسـ بهايلــرإظ يلـله ـمفيســـشءــوتـ ل
ينـ ىسـيج هتــرب ــاـمينـلــظييـةاـــاــــكـانـرىشقــلــرإــظ يــلــهمــ ـينـ ظرــ ــــ(20ةاـــلـقـفيلــظـ)

 ًالهدفًموك نًـرب اــلسـظسـيلـم رالـر  ـظمـصـققــإلل بظـيتــر ق يلـمإل بظيــر  صـاوــرهثشسيــ
ـلدراسةًهيً:هذهًا
ـح ظمــرهثظيهتــرث هيلـ)ـرصققــمرإبظت(ـرإلل بظـيتــره   قيلـسيــرب ا.ـ •
ـظلفينظـتــظءـ لـشءــإلل بظـيتـر جـ لظـسيــرقـيسلــلسظسيل.ءــره  هوـبظلـر ثشطـة يــلـ •
ـ.ـر ش ظينــر ث يهسوجشي ـعثضـمحقـتــ •

ً:ًًوأسفرتًنت ئجًالدراسةًاألستوالعيةًع ً
ـنـصهحيلــإلل بظـيتــره   قيلـسيــرب ا.ـن ـيـر   ✓
ـ."ـاب ـر"قاقــلهيتــلي ظ ظتـر ب ا ــر ش ظينــر ث يهسـر هلظـيوـفسشـ ✓
ـهمـ.ـر لجلــمر ثظدــتــظءــر ث تـعظلس فمــرجقمقـة سـملف ــربـالب حثـالحظمققــ

 خوياتًتوب قًالبحثًً:ًس دس اًً:

ًالقي س تًالقبليةً: (أ
نميذجًالتعلمًًعـاســــــــــــــ  ـقـمــالتجريبياةًًظتــرن  يـلـرهجهفةـلــرب ـاـــرييـظســـــــــــــــــعـالـشءــلبا حاثـــقـظم
تل"ـسيـي غاـشتــرب اـ)ـر  صــاوــرهثشسيـلــر ن اـقينبـشعاســ  قـمـ"ـرــوالمجميعةًالضاا بوةـًالتيل دى

ــبلـرجـلــره  هان.ـي ش/حـفلز110يلظـيــرـــــــــــــــــــــ– له ـمفيســرإهـظءــملي ثظءـ(4ًملحقً)(ـكـفسـ
ـم.2/10/2018 3نــرهـفسنا

ًب(ًتنف ذًالتجربةًاألس سيةً:ًً
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ــ ــــالب حثقظم عظس  قـم ـر ث يهيـ ـر ش ظينـ التيل دك ب ا ـ التعلمً "المجميعةًًًًة يًًىنميذجً
سيـــالمجميعةًالض بوة)ـرعشيــر ى يـمتدـءــرـهف يــرثه ي(ـة يــــ"األسليبًالتقل دي""ــمالتجريبية

ـعظرف يلـ.ــعهضهظيمــــ2018ـ/2/12قــرهـفس ــفمــلحمـ رسـم7/10/2018ـرى ـشـينـمفمــلحقــرهـفس ــ
ـ

ـجا(ًالقي س تًالبعديةً:ًً
ــظســـــــــــــــيلــقظمجـشر عثـقـ   لـظءــرهـقـــره ـقدــر ـىـالــ ـعالـشءــريـيظســــــــــــــظتــربثـقـتلـــالبا حاثــ لــلســــــــــــ

ـــلــانرهجهفةظتــرب اــر جشي يلــمرضــظعبلـسيــره غاـشتـقاقــرب اـ)ـر  صــاوــرهثشسي(ـسيـمفمـ
مـ ـتيظـ لـشءــرييظســـــــــــظتــربثقتلـرهجهفةظتــرب اــر جشي يلــمرضـــــــــــظعبلـسيـ3/12/2018ـس ـــرهـف

ــ زذــالدـءــرىـسـر هلظـي ــبلـرجـلــره  هانــالبحثدًًق "ــي ـــ ـــرإهـظءم رالـسيـمفمــ(4ًملحقً)"ـكـفســـ
يـوتــترـم تـ لـشءــرييظسظتــربثقتلـو  ـ ىســر شمطــر ـثالب حمـ ـمققـيـفــ2/12/2018ـرهـفس ــ

ـءــرييظسظتــرن  يل.لظـ لـشسا

ـس بع اً:ًالمع لج تًاإلحص ئيةًً:
ِحزيلــــرب اـم رالـعظس  قـمـكش ظينـ:لــيثـرهثظرجظتــإلحصظـيلــرهـظسبلـربـ الب حثًًـس  قمــ

ــ ـالل هظايل ر ث فمـ ـإلحصظـيلـ ــSPSS)ـر ـشينـ )Statistical Pacakage for the Social 

Scienceــر ظريلـ:حصظـيلـجظتــإل ـموتــس  قـمــرهثظر
ًالمع لج تًاإلحص ئيةًق دًالبحثً.ً-
ــره فستــر  ظكيــ-
ــال  ـشطــرهعيظي .ـ-
ـ.ـءيثظيوــالر ـفـ-
ــيثظيوــاليوبظطـكاشسفـرـ-
ــل بظيـ"ت".ـ-
ـ  بلــر   ن.ـ-
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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ًنت ئجًالفرضًاألولً.ًن قشًةومًعرًضً-
ًً(3جدولًرقم)

ًالمحسيبًةوقيمةً)ت(ًمعي ريًحرافًالالمتيسطًالحس بيًوالًن
 للمجموعة   (البعدي/القبليً)ب  ًمتيسويًالقي س  

 الضابطة في مستوى التحصيل المعرفي

 المتغير
وحدة  

 س يالقا

قيمة "ت"   القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع -س ع -س المحسوبة

 *24,016 2,425 20,72 2,213 9,60 درجة التحصيل المعرفي 

 ( 1,684 )(=0.05توى معنوية)عند مس لجدوليةقيمة "ت" ا

ــظـيظـكانــ3مفعــــــحـلقم ـيقت) (ــرن  ي/ـربثق )ــي فســــــبيــرييظســــــان(ـملفدـسشمقـدـرلـ حصــــ
حااـترـقيهلـ"ت"ـرصـظرحـي فسـتــرييظســربثق ـــي ـ فذــر  صـاوــرهثشسيسيـبلــظعرضـر هجهفةلــ
ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــتأ شـره  ف لـ

ًً(4جدولًرقم)
ًالتحس ًب  ًالقي س  )القبلي/البعديً(ونسبةًًمتيسو ت روقًال

ًالض بوةللمجميعةًًمستوى التحصيل المعرفي يً
 تحسن ةبسن فرق  بعدي  قبلي  وحدة القياس  المتغير

التحصيل  

 المعرفي
 %53,67 11,12 20,72 9,60 درجة

ـسيي/ـربثق (ـر هجهفةلــرضــــظعبلــ(ـ  ــــ ــر   ــــنـكانــرييظســــان)ـرن  4مفعــــحـلقم ـيقت)
ـ. صاوــرهثشسيذــر ي  ـف

كانــــ0.05ملفدـسشمقـدـرلـ حصــــــــــــظـيظوـةـقـي ــــــــــــ فذـيثـف ــــ(4 )(3لشتـ  ظـنـلقم ـ)تظ
ـــه ـــظعنلــرــي ـــ فذــر  صـــاوــرهثشسيـيســضـــظعبلفةلــرجه هـرييظســـظتــرن  يلــمربثقتلـر ــ/ـم110ـرـــــــــــــــ

ـــرُه بثلنلـــرـ يجلـ رسـترــرهث تـسســربشينلـــــربظحـاميشلتــ ـــربثقتلرصــــــــــــظرحــرييظســــــــــــظتـــحـفلز
ــ–ـــ)ـرعـــــــــــشيــر ى سـمتدـءــرـهف يــرثه س(ـتنقمــرهزيقـينــرهث فيظتــرجقمقـــمره ـفةلـحف ــرهلظيــ

ــظـثلــر سـتنقمـيثظـمهــ-قاقــرب ـا ــحـرلتــ فيظتـةنــللبظءــرعـــــــ و قاـتــظءــلدـءـمملرالـمفعـــــــ
ــظءــلدـءـمـ ظرـ ظرســسارـتذـيث فـيظتـوـنقمـر بيـشحـوــلدـءــمرــفحســرىــيلــ ـهـمر سـتجـ ـيشـةـظولـظـتـ

 50=ن



 

- 13 - 

ــا  لمســـــــفطـ ــاوــرهثشسسـكانــرييظســــتزيقـينـحصـــــ ــ فذــر  صـــــ ـرهثشفيلـموجثوـنـظ ـونقمـسسـي ـــــ
 ـربثقذـرصظرحــرييظســربثقذ.ـرن  ســم

حسااااا  ًجمعاااااةً،ًً(28)ً(م2013)ًنبااااا لًأحمااااادًبااااادريـــــتـدـيســـــلـمـــــوـيـــــنــ رـــــالمي ىـــــ ـ
  دياااااةًأحمااااادًعبااااادًالعزيااااازً،ًً(29)م(2005)ه اااااثمًحسااااانيًالسااااا دً،ًً(8)م(2010)ًشااااافعة

)ـرعــــــشيــر ى ــــــسـمتدـءــرـهــــــف يــرثه ــــــس(ـتنــــــقمــرهزيــــــقـــرُه بثــــــللــربشينــــــســــــيـترــ(15)م(2003)
ــظ ــظـيـتيـــــنــرهث فيـــ ــلـحـــــف ــرهلـــ ــقـــمره ـفةـــ ــتـم رـــــالـتــرجقمـــ ــظكيــيـــــنـلـــــه ــرهث ـــ ــظـدميـ تجـــ مرلـــ

ًأ اشـسيـو  انـةه يلــر ث تـيهظـمؤد ـ ريـ جظيـةه يلــر ث تــمر  صاوــرهثشسي.
ًنت ئجًالفرضًالث ني.ًًن قشةومعرضًًً-

ًً(5م)جدولًرق
ًالمحسيبًةالمعي ريًوقيمةً)ت(ًًفوالنحراالمتيسطًالحس بيً

 للمجموعة التجريبية  (البعدي/القبلي) ً ب  ًالقي س

ًالتحصيل المعرفي  ىفي مستو
 المتغير

وحدة  

 القياس 

قيمة "ت"   القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع -س ع -س محسوبةال

 *53,036 0,872 27,34 2,170 10,06 درجة تحصيل معرفي 

 ( 1,684 )(= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)

ــظـيظـكانــ5قت)مفعــــــحــلقم ــي (ـــرن  ي/ـربثقـ )ســــــانظي فســــــبيــريي(ـملفدـسشمقـدـرلـ حصــــ
حااـترـقيهلـ"ت"ـرييظســربثق ـرصـظرحـي فسـتــــي ـ فذــر  صـاوــرهثشسيسيـر هجهفةلــر جشي يلــ

ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــتأ شـره  ف لـ
ًً(6جدولًرقم)

ً روقًالمتيسو تًونسبةًالتحس ًب  ًالقي س  )القبلي/البعديً(
ًالتجريبيًةللمجميعةًًمستوى التحصيل المعرفيًي 

 نسبة تحسن فرق  بعدي  قبلي  وحدة القياس  متغيرلا

 %63,20 17,28 27,34 10,06 درجة تحصيل معرفي 

ــان)ـرن  ي/ي فســـــــبيــ(ـ  ـــــــ ــر   ـــــــنـكانــ6مفعـــــــحـلقم ـيقت) ـربثق (ـر هجهفةلـــرييظســـــ
ـ.ي  فذــر  صاوــرهثشسيـر جشي يلـسيـ

 50=ن
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كانــــ0.05ملفدـسشمقـدـرلـ حصــــــــــــظـيظوـةـقـي ــــــــــــ فذـيثـف ــــ(6 )(5)لشتـ  ظـنـلقم ــتظ
ــ/ـم110ـرـــــــــــــــــــه ــــظعنلــرــي ــــ فذــر  صــــاوــرهثشسي يســـر جشي يلـرييظســــظتــرن  يلــمربثقتلـر هجهفةلـ

ســ  ـظلفيـنل ــرىشمقـرصــظرحــنلـــرـ يجلـ رسـترــــربظحـاميشلتــــربثقتلرصــظرحــرييظســظتـــحـفلز
ـســــــــــــــ ـشويجـيلــر ث تــر فرـاق ـوؤمـقـة سـيشـةـظــــ  صـــــــــــــــاوــرهثشسيـ رسـترهفةـلــر جشي ـيلـسيــرجـره

يلــر يـديس ـة سـمس ــس ـشويجيلــر ث تــر فراق ـمـةبظءــرىشمقــرىشدتلـكانــسـشدــرهجهفةلــر جشي 
يملـيتــسـشدـظع  ــــــ ـوىفاش ـمققـيواـمإي ظ ظواـة ســر ىظةوــمرهعـــــــودميـرفوـ ظر ـسيــرهجهفةلـم

ظــرـنـل ــالســــــــــــــ ـشويجـيلـةهـ  ـة سـوثزيزــرإـنلـسيـ ىفســربهمـينــلـر فرـاقــلسـفظي ـمـهـرهجهفةـ
ــففـمي ظمرلـي تــر  ـشتــر ـــــظعنلـعظرهثشسلـ ــف ـ رسـموـيفعـــ له ــــشءـمو ىازــربهمـةـقــرفصـــ

ـ.ـمرهث فيظتــر ظريل
 عـبلـينـله ـر فراق ـوضـتـةه يظتـــترــسـ ـشويجيلــر ث تــمش ــشــربظحاــ  ملللــمينــ
  ــــــــــــــينــرهثشسلـةـقــره ث تــ ـرــمدينهتـكانــرهثشسلــرنقتهلـممتـينــالسفظيــرجقمقــكـظءـصــــــــــــــ

ــ  يلـر هث فيظتـس قالـينـ رالـنفـم ـي ــ ل فلـسـ ــــلفنشــر ث تــر فراق ـنفــرــرثنوـريسـي ـ اـشواــوى ـ
شالال ـقـر ظصـــلـينــرهث فيظتــره زم لـرقتاـمي فرــســـ ـأ  ـــظمـععـــ وــتجظكيـسيـــتـيـلظ ـيهظـمـؤ

ـ.ــرهث فيظتــ
ــتـدـيســــلـمــــوـيــــنــ رــــالمي ىــــ ـ ًمحماااادًعبااااده"( ـ1م()2015")قبيصاااايًالساااا دًأحمااااد"يــ

لفتااااا حًعبااااادًاةًمحمااااادًطمااااا  ً"( ـ14م()2015"ـ)أحمااااادًمحمااااادًعمااااارو"( ـ12م()2015")منااااا  
ـرهثــــــظيطــره   ىــــــل ـســــــيـوث ــــــتــة ــــــسـسظة يــــــلـ هــــــف يــرــــــ ث تــر فراــــــق  ـ(17)(م2019)سااااااليمةً

رهــــظـــ  ــــاـم/يـ110رـــــي ــــظعنلــتـســــيـوث ـــــر فراـــق ــرــــ ث تـ هــــف يالســـ  قـمــنـــلــيــــظـدســـتــربظحـــــاـم
ـسيـسظة يلـسيـةه يلــر ث ت.

ًنت ئجًالفرضًالث لث.ًًن قشةومعرضًًً-
 ً(7جدولًرقم)

ًالمحسيبةًب ً معي ريًوقيمةً)ت(ًالمتيسطًالحس بيًوالنحرافًال
ًية/الضابطة(  تين )التجريبللمجموع متيسويًالقي س  ًالبعدي  ً

ًفي مستوى التحصيل المعرفي 
 وحدة القياس  المتغير

قيمة "ت"   الضابطة  التجريبية 

 ع -س ع -س المحسوبة

 19,876 2,425 20,72 0,872 27,34 درجة التحصيل المعرفي 

 50=2ن =1ن
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 ( 2,00 )(= 0.05عند مستوى معنوية)قيمة "ت" الجدولية 

ــظــيظـكانــ(ـملفدـسشمقـدــرلــ7مفعــــــــــــــحـلـقم ـيقت) ــي فســــــــــــــبيــريـيظســــــــــــــانــربـثقمان حصــــــــــــ
رصـــــــظرحـي فســـــــتــرييظســربثق ــي ـــــــ فذــر  صـــــــاوــرهثشسيـسير هجهفة ان)ـر جشي يل/ـرضـــــــظعبل(ــ

ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــتأ شحااـترـقيهلـ"ت"ــره  ف لـر هجهفةلــر جشي يلـ
ًً(8ولًرقم)جد

ًالقي س ً متيسويً روقًالمتيسو تًونسبةًالتحس ًب  ًً
ًللمجموعتين )التجريبية/الضابطة(     يالبعد

ًفي مستوى التحصيل المعرفي 
 ضابطة  تجريبية  دة القياس وح المتغير

الفرق بين  

 المتوسطين
 نسبة تحسن

 %31,95 6,62 20,72 27,34 درجة التحصيل المعرفي 

ـربثقمانـر هجهفة انـ)ـر جشي يلـــــرييظساني فسبيـــر   نـكانــــل(ـ  ب8مفعحـلقم ـيقت)
ـ.ي  فذــر  صاوــرهثشسي(ـسيـعبلظـرضـم

)تظ لقم ـ يثـف ــــ(8 )(7لشتـ  ظـنـ ي  فذـ ةـقـ دـرلـ حصظـيظوـ سشمقـ كانــــ0.05ملفدـ
لــه ظعـنرــسيـي  فذــر  صاوــرهثشسي(ـــر جشي يل/ـرضظعبل)ر هجهفة انــــمانـربثـقـــرييظساني فسبيــ

ــ نلـــرـ يجلـ رسـترــــالب حثتــميشلـــر جشي يلةلــر ه هـفـــربثقتلرصظرحــرييظسظتــــحـفلزــ/م110ـرـ
ـرهثشسلــرهدميــ كانـ ـمرش تـ ـره ث هانـسيـوفراقــلسفظيـ ـر فراق ـت ظةقـ ـر ث تـ قيسـسيــس ـشويجيلـ

ـربهمـ رســتجظدــــهقيسـت فرـسيـوفلياـر ظعنلــمرهثشسلــرجقمقــيتـعثضلظــربثض ــ ـترـدميــر
ويجيلـــشلــر جشي يلــر يـديس ـة سـمس ــس و الــاليوبظ ظتـكانــرهث فيظتـمس  ـوىفقــرهجهفة

ــمر فصوـ ـوث هلت ـره ؤمريل ـو ه لت ــربهمـة س ــالأظدتهيـسظةق ــرلـت ـيىلفم ـي غاش ـسي ــر فراق  ـر ث ت
ـتجظدــلظعظتـرلل ــر  ظ التــمرــر  ظ التـمي ظمرلـــرســسفظيـلقمقـــمس  قــلظـينـله ـ شيــ

مريظتـلقمقــسيــرفع ــ ـؤهيلـغاشـون اقتلـدسث لتـ رسـو هوـيوقيي ــربهمـة ســس ـشويجيلـوث ي
ةنـيقذـوه ـلتـينــرهثظيطــمرهث فيظتــر يـتج ـترـته  ففنظ ـمإرــرثهوـة سـمس ــس ـشويجيلــ

لــرلـويلـمميفيلـوـ يتــرلـتـممي ـتنفيفرـتدـءـيسفرـةه يلــرهـشقبـر ث تــر فراق ـلث  ــربهمـتهظ
ــ ـرًً(22)م(2001محمدًسعدًزغليلً،ًمك رمًحلميًأبيهرجةً،ًه نيًسع دً)نتـم ـولتــ ـتعاشــ

ـر قييسـة سـمس ــس ـشويجيظتـحقمإلـوثبيــره ث هانــرىشصلـلدـي ــرفةيـمي ظةقنتـة سـيثظرجلــ
ـر هثشس ــس قةظـلت ـم   ن ــت ـيثاـلـمين ــره   بيلهل ـعهنظصقنتـمدـمسثلتـمققـيولتــل ـينـمةالت ل ـميزيق

 .ي ب بظتــرهلظم ـميزيقـينـعببلتـرهصظدينتــرهثشفيلـرهثشفيلــم
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ــا ــيـر بهمـمظ ـفـتأإشـمايظـعظرثه يظتــشــميه نـوى ــــــــــ ــاوــرقـيســــــــــ نل ــرـ يجلـعـ اـم هظــ دــر  صــــــــــ
ـر ظريلـسيـي غاـشتــر  صــــــاوـــرقـيســــــلـــــرهثشفيل ـمتأ شـققـيـة ســســــــ يثظكلظ ـمنلــيظـتظلشتـ  ظـن

 جشي يلــر يـديســــــ ـة سـمس ـ ســــــ ـشويجيلــر ث تــر فراق ــمر ــــــ  ــرهثشسيـفيهظـت صــرهجهفةلــر
ه  هوـسيـوىفقــرهجهفةلــر جشي يلــر يـديســـــــ ـة سـمس ـ ســـــــ ـشويجيلــر ث تــر فراق ـسيـي غاشـــر

جيلــر ث تــر فراق ـوثقــســـــــــــ ـشويجيلــرــســـــــــــ ـشويـالوجظ ـ  فــرقيسـة ســرهجهفةلــرضـــــــــــظعبلـنفـت
شـ تجـظـعظــــقــقـال  بـظ ـميإاشــالن هـظمـميج ـ ــره ثـلـسيــرغـظرـ ـمنـلــعـظر ـظريــلـقمـقـ ــمرجـقمـقـتجـلمــ مـؤ

عفاا فًعباادًالكريمً،ًًًً(18)م(2002كماا لًعباادًالحم اادًزيتينً)ويتفقًًــ ة ســوجـــظنــظتــره ث هان
حـر ب بلـعـرـم ث ـفـدميــرهث تــمره ث تـكـىســرفق ــ رـنلـــلســـ فمـققـســـهــ(13)(م1994)ًًحساا 

ميه نــعـثفيـعظره ـؤمريلــ ث سـ تجظعظـة ســوجظنظتــره ث هانــي ـ فيظولتـمنلـــرــم غضــرـ شـةن
تأإشـمايظـعظرثه يظتــرهثشفيل ــــفوى ــــــــاشـنل ــرـ يجلـعـ اـم هظــ دــر  صــــــــاوــرقـيســــــــيـر بهمـمظ 

سيـي غاـشتــر  صــــــــاوــرهثشسيـفيهظـت صــرهجهفةلــــظلشـلظريظـومنلـــمتأ شـققـيـة ســســــــــ يثظكلظ ــ
جشي يلــر يـديســـــــــ ـة سـمس ـ ســـــــــ ـشويجيلــر ث تــر فراق ــمر ـــــــــ  ــره  هوـسيـوىفقــرهجهفةلـــر 

ــ ـة سـمس ـ  ـشويجـيلــر ث تــر فرـاق ـسيـي غاشــالوجـظ ـ  فـــرقيسـة ســســــــــــــــ ـر جشي ـيلــر يـديســــــــــــ
ال  بظ ــجيلــر ث تــر فراق ـوثقــســـ ـشويجيلـلقمقـ ــمرجقمقـتجلمـــســـ ـشويــرهجهفةلــرضـــظعبلـنفـتر

شـ تجـظعـظـة ســوجـظنـظتــره ث هان.ـمإرـ ميإاشــالن هـظمـميج ـ ــره ثـلـسيــرغـظرـ ـمنـلــعـظر ـظريـقـقـمـؤ
ســــــــــــــهحـر ب بــلـعـــرـم ث ـفـدميــرهث تــمره ث تـكـىســرفقــ ـم غضــرـ شـةنــــقـــقنــلـــلســــــــــــــ فمــ

ـ.ـي  فيظولت
ًعبااااده"ـ( ـمدـيســــل1م()2015")قبيصاااايًالساااا دًأحمااااد"يــــتـدـيســــلـمــــوـيــــنــ رــــالمي ىــــ ـ

ــلـ12م()2015")مناااااااا  ًمحماااااااد ــلـ"14م()2015"ـ)أحماااااااادًمحمااااااادًعماااااااارو"( ـمدـيســـــ ً( ـمدـيســـــ
ًتاااا جًوابااااراهيمًصاااابرًيًاساااام ع لًماااا هرً،(17)(م2019)لفتاااا حًسااااليمةًعباااادًاةًمحماااادًطماااا  

Lee, Hyeon Wooً ،ً(26)م(2016محمااادًعيسااايً)ًم جاااد،ًً(20)م(2000الااادي )
ـرهثــــــظيطـســــــيـوث ــــــتــيــرــــــ ث تــر فراــــــق ة ــــــسـسظة يــــــلـ هــــــفـ ً(31)ً(م2008)هياااااا نًووًً،ًيلااااااا

ــــي ـــــــظعنلــتـســـــــيـوث ـــــــــر فراـــــــق ــرـــــــ ث تـ هـــــــف يالســـــــ  قـمـــره   ىـــــــل ـمنـــــــلــيـــــــظـدســـــــتــربظحــــــــا رـــــ
ـرهظـــ  اـسيـسظة يلـسيـةه يلــر ث ت.م/يـ110

ـ
ـ
ـ
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ً.نت ئجًالفرضًالرابعًًن قشةومًًعرضً-
ًً(9دولًرقم)ج

ًًب ً ًسيبًةالمحنحرافًالمعي ريًوقيمةً)ت(ًالمتيسطًالحس بيًواًل
 للمجموعة الضابطة  ً(البعدي/القبلي)لقي س ً ا

ًم حواجز110في مسابقة 
 المتغير

وحدة  

 القياس 

قيمة "ت"   القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع -س ع -س المحسوبة

 *43,742 3,392 40,95 2,277 16,07 درجة م 110

 ( 1,684 )(= 0.05وية)نقيمة "ت" الجدولية عند مستوى مع

ــظـيظـكانــ9 ـيقت)مفعــــــحــلقـم (ــثقـ ـرن  ي/ـرب)ي فســــــبيــرييظســــــان(ـملفدـسشمقـدـرلـ حصــــ
ــتــرييظســربثق ـمـحـفلزـ110ي ـــــظعنلــسيـر هجهفةلــرضـــــظعبلــ ــظرحـي فســـ حااـترـقيهلـ"ت"ـرصـــ

ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــتأ شـره  ف لـ
ًً(10)جدولًرقم

ً ًالقي س  )القبلي/البعديً( روقًالمتيسو تًونسبةًالتحس ًب 
ًوًةض بالللمجميعةًًم حواجز110مسابقة  يً

 نسبة تحسن فرق  عدي ب قبلي  وحدة القياس  المتغير

 %60,76 24,88 40,95 16,07 درجة م 110

ـرييظســــــان)ـرن  ي/ـربثق (ـر هجهفةلــي فســــــبيــ(ـ  ــــــ ــر   ــــــنـكانــ10مفعــــــحـلقم ـيقت)
ـ.ي  فذــر  صاوــرهثشسي جشي يلـسيــر

كانــــ0.05سشمقـدـرلـ حصــــــــظـيظوـةـقـي ــــــــ فذـيثـف ـــملفـدــ(10 )(9لشتـ  ظـنـلقم ـ)تظ
ـحـفلزــ/م110ـرـــــــــــــه ظعنلــرـءــرهلظيـ ـالدـي  فذـــيســضظعبلـرييظسظتــرن  يلــمربثقتلـر هجهفةلــر

ــربثقتلرصظرحــرييظسظتـ
ــربظحـايـم ــو الــــشلت ــر ــري ــرـرـ يجل ـسيــــه بثلربشينل ــر ث يتــمره هإ ل ــرـتدـسي ــثبـيو يـــفهء
ـتـــ,هلظـيــرهـشدـوث يهلظـكـفسبلــرهث ت مملرالـةهوـ هف يـرــ دـءــرص يحع لـةنـميفيلــلسفـشــم

ــرهث ت ييبظتــره قيللـينــر لوـ رســرصث ــتـونقتتـيجهفةلـينــر ـقــ ــوص يحــاللبظءـينـلظ  
ينـلظ  ـــتــر غلتلــرشلعيلــــ ث ته ـرههظيسلــمر فـشيـينـلللــرــوـويم ــتــمينــرب يتـ رســرهـش

سشصلــر ث تـعصفيـس يهلـيبظعنلــــه ث تمنلــم يحـر ــ موص يحــاللبظءـموفلاللتـتــظءـ رالـــرهث ت

 50=ن
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شـوــاشـ تجظكيظوــــسلير هلظـيـمينــتـــــرىـيرادـءــ ــوث تــــسيوـؤ ــ ــحـفلز/م110ي ظعنلــرـ ــ شنـنمُـمهظ
ـر يـالـته نـ غىظرلظــــُه بثلـر رسـلقمذــربشينلــــ"هفةلــرضظعبلـرهج"س  ـ رالــر نقمـرقذـــــربظحـا

ـرهُـــانـمر يـوث هقـة سـو نســره ث ه ـمرهىظهيتـينـ  ـحااـقيظمــرهث تـععشيــرهلظـيــــث تر هث فيظتـ
 ـمهظــــيـشحوــر ث يتلـينــمةشضـ هف يـرلظــمر قييـسيـةه يلـونقتتــر غلتلــرـشلثلـله ـموـيشح 

ــ ـربشينل ـلل هظايلـــرُه بثلترـ ـرثهقظتـ ــــو ش ـ دـسعيل ميزيقـ كاـلتـ ـ ـإل  ظ يلـ ـــره ث ـهاـنـمرجـف  ـ
ـر  ث ت.

و ه تـعهـزتظـحييييلـــــره بثلـ)ـرعــشيــمرثشض(ـــرُه بثلمينـله ـيظـســ  ـم ضــحـترــربشينلــ
ـــقاقــرب ا.ـترثظمــرنفـ يلظـيتـتدـءـ  فذـيـسســره ث ـهانو ن ـسظة يلـسسـو  انــلث  لظ

حساااااااا  ًجمعةًشاااااااافعةً ـــ(28)(م2013ب لًأحمدًبدرً)نينـــمي ى ـ رالـيتـدـيســــــــــــلـمه
ــلـ"ــــ (25م()2015)"محمادً ا يزًالعيا نيــ"ــ ــ(8)ًًم(2010) ً حسااااااااا حًًتا فعبادالأحمادًًمدـيســـــــــــــ
 رسـوــاشـــــ(30م()2009")Lee, Lim& Grabowskiوجرابيسااااااكيًًًًليًليم،"(،2ًًم()2001")

ة سـترــر ـشينــر ث يـهلــره ــــــــــــــ  ـقـيلــمــ ـرقذــره ث هانـىـيـردـءــة سـي ــــــــــــــ فذــلـُه بـثلـرـربشيـنلـ
ً.ـربشينلــره بثلـ)ـرعشيــمرـهف ي(ـرلتـوــاشــتجظكيـة ســأ  ظمــرهلظـيتــر شميل

ًنت ئجًالفرضًالخ مس.ًًن قشةومًًعرضً-
ًً(11جدولًرقم)

ًالمحسيبًةالمعي ريًوقيمةً)ت(ًًفنحراواًلالمتيسطًالحس بيً
 لمجموعة التجريبية ل (البعدي/القبلي)ب  ًالقي س ً 

ًم حواجز110في مسابقة 
 المتغير

وحدة  

 القياس 

مة "ت"  قي القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع -س ع -س المحسوبة

 *67,569 2,386 46,66 1,799 15,30 جةدر م 110

 ( 1,684 )(= 0.05معنوية)قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

ــحــلقم ـيقت) ــظـيظ11مفعــ ــانكانــــ(ـملفدـسشمقـدـرلـ حصــ (ـــرن  ي/ـربثقـ )ي فســــبيــرييظســ
ــتــرمـحـفلزـ110ي ـــــــظعنلــسيـر هجهفةلــر جشي يلــ ــظرحـي فســـــ حااـترـقيهلـ"ت"ـييظســربثق ـرصـــــ

ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــ شتأـره  ف لـ
ـ
ـ

 50=ن
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ًً(12جدولًرقم)
ًلتحس ًب  ًالقي س  )القبلي/البعديً( روقًالمتيسو تًونسبةًا

ًالتجريبيًةللمجميعةًًم حواجز110مسابقة  يً
 نسبة تحسن فرق  بعدي  قبلي  وحدة القياس  المتغير

 %67,21 31,36 46,66 15,30 درجة م 110

ـرييظســــــان)ـرن  ي/ـربثق (ـر هجهفةلــبيــي فســــــ(ـ  ــــــ ــر   ــــــنـكانــ12فعــــــحـلقم ـيقت)م
ــلز.مـحـف110سيـي ظعنلــر جشي يلـ
ــ ـفــ(12 )(11لشتـ  ظـنـلقم ـ)تظ ــظـيظوـةـقـي ــ كانــــ0.05ذـيثـف ــملفدـسشمقـدـرلـ حصــ

ـحـفلزــ/م110ـرــــــــــــــه ظعنلــرـءــرهلظيـ ـالدـي  فذـــيســـر جشي يلـرييظسظتــرن  يلــمربثقتلـر هجهفةلــ
ــهف يـرــعظســـــــــــــ  قـمـــر ث يهيـــر ش ظينــريــقمر نــنلـــربظحـاــشلتيـم ـــربثقتلرصـــــــــــــظرحــرييظســـــــــــــظتــ

ــلــــهـمحاــــاــرــرـهف يــر ث تــر فراــــق ـمفسشـر بـر فراــــق  ــ و بتــلـزءــدـءــرهلــــظـي ــتــسشصـــــــــــــــ
ــ وـلهظةيـتــظءــرثهوـسيــرهجهفةظتـمي ظمرلـو  ا لظــمدـي ـ ـرثهقلـفيهظـكانــلـزءـيهح  لظـععـ

ــلظــربثـضـرهلظـيـ ــظسلــرسـوـعثضــ ــباــمالل هطـ قمعظإلعــ ـرنقـيـة ســرزيظدــكانــرهلظـيتـقـتملاــرعــ
نـله ـيجهفةظتـمفسشـيـظلظـوث يهيظـم ب  ـينـــدـءــرهلظـيـع ـــــــــشةلـمدقلـمقـف ـمهظــرــر قييسـي

ــرييظمـعـ عبلـي   ىلـــهـمـرب
وـــــــقميـكـــــــانـــر ـــــــيترــرهـظقعـــــــظتـً(م2019)"لفتااااااا حًساااااااليمةعبااااااادًاةًمحمااااااادًطمااااااا  ً"ـلمشوــــــــم

ـســـــيفصــــف ــرــــســرهث فيــــظتـو ــــظةقـ ضــــهـاـيــــنـشـــــشيـرفيفيــــلــرظـوـرهجهفةــــظتـم ــــانــرهث ــــتـميــــ
ـ(17وـهيلـيلظـيــالس نـشء.)

ــ ـر ث يهيـعظس  قـمــرـهف يــر فراق ــبظحـاــرلتــمـشأهظ ـر ش ظينـ ـر نقمــرسـ حااـةهوــــنلــ
ينـــر ش ظــعفينلتـ رســر ث تــر فراق ـينـله ـيظـتثشضـة التـينـله موــهـمـن هظمــربــ ـظـيــة س

لـــره ضهـــالأ  ظمــر  ـشـتــهـمبـر ــمر ب ا ــر  ظرـققـمإاـشـدـسعيلــ ـمنيـيشح  يــر  ـقـر ث يهي
ر ش ظينــعظـره ضهـلــــعظرثه يظتـمينــتـدسثلتـ رســرب ا ـمي ظمرلــرفصف ـرإللظعلـةنــر  ظ الـت

ــرثه يظت ـمنفـــر ث يهي ـرلل  ـ رالظـينـله ـيهظيس لت ــرهلظـيتـرق ــــهيلوـــسييظـت لتـــــمر فصو ـدـء
 ـ.هـمـرب

عظل عبلـــهـمبـرل ـتعاشــرســرـقيظمــرــم(2003محمدًمحميدًالح لةً)مي ى ـ رالـيتــ
ــرههح لــمر ى اش ـرلت ـم يح ــر فراق ـيهظ ــر ث ت ـ هف ي ــر ظصــــله ـيـشحو ـر  فـنشـعـس ف لت ـرث هي

ــ(159:ـ26ر فصف ــرســرـ ظـن.)
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ـ"  ــمنلــم ى ـيت ًالس دًقبيصيظـنـدـيسلـمهوـين ـ"1م()2015")أحمد عبدهًمحمدًً( ـمدـيسل
ـ"12م(ـ)2015")من   ــر فراق ـ14م()2015"ـ)أحمدًًعمروًمحمد( ـمدـيسل ــرـهف ي ــس  قـم ــر ( ـة س

ـ يظدـــرهثظيطــمرهث فيظتــر ظصلـع وــلـزءــرثه يلــر ث يهيلـ.راـتنهيلـم اـشـسيـ
ًس.س دنت ئجًالفرضًالًًن قشةومعرضًًً-

ًً(13جدولًرقم)
ًسيبةًب ً المحوالنحرافًالمعي ريًوقيمةً)ت(ًًالمتيسطًالحس بي

ًللمجموعتين )التجريبية/الضابطة(   عدي  متيسويًالقي س  ًالبً
ًم حواجز110في مسابقة 

 وحدة القياس  المتغير
قيمة "ت"   الضابطة  التجريبية 

 ع -س ع -س المحسوبة

 *10,291 3,392 40,95 2,386 46,66 درجة م 110

 ( 2,00 )(= 0.05عند مستوى معنوية)قيمة "ت" الجدولية 

ــحـلقم ـيقت)مـف ــظـيظـكانــــ(ـملفدـسشمقـدـرل13عــــــــــ ــانــربثقمان حصــــــــــ ــي فســــــــــــبيــرييظســــــــــ
رصـظرحـي فسـتــرييظســربثق ـر هجهفةلــمـحـفلزـ110سيـي ـظعنلــر هجهفة ان)ـر جشي يل/ـرضـظعبل(ــ

ـينـقيهلـ"ت"ــرجقمريل.ــتأ شحااـترـقيهلـ"ت"ــره  ف لــر جشي يلـ
ًً(14رقم)جدولً

ًالقي س ً متيسويًب  ًً روقًالمتيسو تًونسبةًالتحس ًً
ًللمجموعتين )التجريبية/الضابطة(   البعدي  

ًم حواجز110في مسابقة 
 ضابطة  تجريبية  وحدة القياس  المتغير

الفرق بين  

 المتوسطين
 نسبة تحسن

التحصيل  

 المعرفي
 %13,94 5,71 40,95 46,66 درجة

فة انـ)ـر جشي يلـــربثقمانـر هجهــرييظساني فسبيـ نـكانــر  ــل(ـ  ب14مفعحـلقم ـيقت)
ـمـحـفلز.110سيـي ظعنلــ(ــرضظعبلـم

ــقم ـ)تظ ــظـنـلــــ ــ فذـيثـــــــف ــ(14 )(13لــــــشتـ  ــــ ــقـي ــــ ــظـيظوـةـــــ ــلـ حصــــ ملــــــفدـســــــشمقـدـرــــ
ــانــ0.05 ــاني فســـــــــبيـكـــــــ ـــقــرييظســـــــ ــظعبلر هجهـــــــــفة انـ)ـمانـربثـــــــ ــ فذـ(ــر جشي يل/ـرضـــــــ ســـــــــيـي ـــــــ
ــظـيـالدـ ــظعنلـرــ ءــرهلـــــ ــــه ـــــ ـــفلزـ/م110ـرـــــ ــظتــحـــــ ــظرحــرييظســـــ ــلرصـــــ ــلـر ه هـفــربثقتـــــ ــر جشي يـــــــلةـــــ
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ــيـم ــتــربظحـــ ــالـــاشلـــ ــ  قـمـــرـ يجـــــلو ـــ ــظينــر ث يهـــــيـعظســـ ــســر ش ـــ ــق ــرـــ ــف يــرـــــ ث تــر فراـــ حاــــــاـ هـــ
ــاـره ث ـهـمـربـــــســــظةـقتثهــــوـة ــــسـوــــفساشـيـــــظ ـوش ــــف ـ ــظـيــرــــوـهيـــــسة ـــــنهــ ـفلزـمـحـــــ110ــلـيلــ

ــسـدذتـم ــظءـ رـــ ــشـعنـــ ــ ث تـتــــ ــلـأـشــرـــ ـــقـعظرـــ ــشتـمو قمـــ ــظت ـأإـــ ـــر هث فيـــ ــل ـظءم نـــ ــظـتـنـــ ــلـــرهث فيـــ ـأـشعظرـــ
ـ يظدــيقـــالح ىظهـكلظ.س ـشـ في لـم ظر ظريـ

ونقمــرهجهفةلــر جشي يلـةنــرهجهفةلــرضظعبلـسيـ  ظـنــرييظسظتــر يــــشلتــربظحـامأهظــ
ـر قييس  ـر فراق ـسيـ ـر ث تـ ـر فراق ـسظنه ـــــس  قي ـ هف يـ ـرـهف يـ يستـــسيـرســرـلبـفتـ

ــسـيــلملظـصــحـمعــوعع ــظ رالــطـشـمر ثــتيثظيسلــعادـي م رالــــهـمرق ــربــلظيـذـرهءـــالدـي  ف ــ
تماـشـر ـــربفيــرتــمهظــ  ـر هلاـقـــربفي ــاـنكــــرـر ثظـمــينــحظرلــمل  ـــالل هظةيــجظ ـ عظرــيثـز ـ
ث هلــره هيتــ ـموفظي ــرهىظهـمـربــ ـقرـر  ـيوـلشصـرىـتوظيـةنــرـ فيــر  ق ـهـوسضـان ـره ث ه

رهجهفةلــر جشي يلـتسضوـينـــــل  يجسيـيـفق ـلقمقــسيـ فيــر ب ا  ـرفوـنل ــالة بظـيتـمظ  ــ
ـرق ـ  بلــرهجهفةلــرضظعبلـ.ــرـ يجل

ـس  قـمــالسفظيــرهفلفدــــهـمأهظــرــس  قـمـ هف يــر ث تــر فراق ـسيــر قييسـمفسشـر ب
تـلقمقــينـله ــر ىظمضــمر ىظةوــالل هظةيـيهظــمل ـشثظيطــكـا لتــرهثشفيلـر ـظءـموففينـيــسي

ـسشف ــــولمشــرهثشسلــمس قةظـلظـعع وــسيث يتـ مـيثـيـرقملن ــمرل ــسلتــلثوــر ــسيسظةقننــ
ـرهجهفةظتـمؤد ــرسـولمشــرهث فيظتـموبظدرلظـفيهظـكاـلنـالرــــسيـرسـوثظمرــربظربظتــــعظإلعظسل

ينـق  لنـت ظةقـة ســالح ىظهـعظرهث فيظتــرجقمقــمةقمــ ي لـفـيـصـأ عظطــرهثـيـمصيظغ اـعص
ــرهلظيـذ ف ــالدـءــمؤد ــرسـو نا ــرلقطــرهـشد ـمنفـ يظدـــر  صاوــرهثشسيـميقتـيـ   يظ لظـيهظــ

ـع  يلــر ش يلــرشيظعيلـلظيثلــرهـففيل.ـربظربظتــرىشقلــرإظ يل
ــةهـوــ رــ(م2006)ًًبراااارًالسااااااا صاًا ًنا لدًباخًً،زيرعاادًالا ًعبًا دًبارشمققــشظيــرسـ رالــ

ــرجقمقـــــرهثشسلــ دـي ــسيـــرهجهفةلــتسـشـدــكانـــر ىظةو  ة ســت ظةـقــرصغاـشــــرهجهفةظـتــسيــظـتـرب ب
ــ(138:ـ10.)مولمشنظــرهثشسلـكـظءـسيـم اشـتـشـراـ ـمرـل

ـرـ ظـنـيتـدـيسلـمهوـينـ" عمروًًسلـ"( ـمدـي12م()2015")عبدهًمحمدًمن  مو ى ـنل ـ
أحمد "14م()2015"ـ)محمدً مدـيسلـ ًًطم  ًً( ـ محمد اةً سعبدً حااــًً(17)(م2019)"ليمةلفت حً  ـ

ـر ث يهيلــر يـو   قمـ هف يــر ث تــر فراق ـوثهوـة يـــشظيتـ  ظـنـنل ــرقـيسظتــرســرــر ـشينــ
ـ هل.ـره ثيلـو نا ـ  ظـنـي نقيلـسيـي  فذــدـءــرث فمــره   ىلـعظإلعظسلــريــرهلظـيتــر شم

ـ

ً
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 االستنتاجات والتوصيات: ❖
 االستنتاجات:  ➢

تنقـ ـرـ ظـنــالحصظـيل ـوفصوكـظءـة سـ ـرثاـلـمسيـعفءـ ـرب اـمسيـحقمدـ  ـربظحـاــطـ

ــر ظريلـ:رهس ـ ظلظتـ
ــرـس  قـمــ .1 ــرضظعبلـــــ(ـرـهف يــء ى يـمتدــرـــرعشي)ــ ن اقتلـربشينل ــرهجهفةل ـتسـشد راـوــاشــيت

 .حـفلزــ/م110ـرــــيلظهرـاوــرهثشسير  صي  ف ـــة يـتجظكيـ

ــر فراق  .2 ــرـهف ي ــرهجهفةلـــــس  قـم ـتسـشد ــتجظكيـــــر جشي يليت ـوــاش ــر  صــة يرا اوــي  ف 
 ـ.حـفلزـ/م110ـرــــيلظهرــرهثشسي

ـس  .3 ـر يـ ـر جشي يلـ ـرهجهفةلـ ـر يـ قي ــوىفقـ ـرهجهفةلــرضظعبلـ ـر فراق ـة سـ ـرـهف يـ
ــرـس  قي ــ ــر  صــسيــ(ـرـهف يـــء ى يـمتدــرـــرعشي)ــ ن اقتلـربشينل ــرهثشسيي  ف  ــيــلظهرــاو

 حـفلز.ـ/م110ـرــ

ــرـس  قـمــ .4 ــرضظعبلـــــ(ـرـهف يــء ى يـمتدــرـــرعشي)ــ ن اقتلـربشينل ــرهجهفةل ـتسـشد راـوــاشــيت
 .حـفلزـ/م110ـرــــيلظيوث تـــة يـتجظكيـ

ـرـــــيلظيوث تــــة يراـوــاشــتجظكيــيتـتسـشدــرهجهفةلــر جشي يلـــــس  قـمــرـهف يــر فراق  .5
 .حـفلزـ/م110

ـر يــس ــوىفـق .6 ـر جشي يلـ ـر يـ قي ـــرهجهفةلـ ـرهجهفةلــرضظعبلـ ـر فراق ـة سـ ـرـهف يـ
 .حـفلزــ/م110ـرــــــيلظهروث تــــسيــ(ـرـهف ـيـــء ى يـمتدــرـــرعشيـ)ــ ن اقتلـربشينلــرـس  قي ــ

ـ
 التوصيات: ➢

ـعظالوي:ــاصيــربظحـفمـس ـظدـوــرسـيظــشظيتــرياـ  ظـنــرب اــ
قيـيلظـيتــرثظمــة يـعظنــر ث يهيـعظس  قـمـ هف يــر ث تــر فراق ــ ب ا ــر ش ظـيصيلــكـفـر  .1

 ــــلظيثلـيقمـلــر ظدـتـ.ـرنف ـة يـ همـم يلــر ش يلــرشيظعيلـ

دـم .2 وقـيةنقـ اـلـيتـ رءـنضـظةي يلـ ـر قييسـ ــاالـ ـر فراق ــقـيسل ـر ث تـ وث تــــسيوب ا ـ هف يـ
    ىلـ.ـال عبلــرشيظعيلــرهـسيتــلش ــيلظـي

را ــر قيي يلــظلسظرهزيقـينــرب فاــر جشي يلـعظس  قـمــرـهف يــر فراق ـمينظي  اـع لـشءــ .3
ـره   ىلــ ـرجـف  ـ ـرسـديللــالونظرـسيـ ر فصف ـ ـرهـظس ـيـلظـ ـمل يظيــالس فمـ ـللشذ ـ

 .ـرلفمييثشسي(ـرهلظـيتــ–)وب ينيــ

 . أولا:ًالمراجعًالعربية
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م(:2015)ًقبيصيًالس دًأحمدً.1  
ًً

ًعلًىًالهندساةًتدريسً يًًالتيل ديًالتعلمًنميذجًساتخداماًأثر"
ًطالًبًًلديًالبتك رًيًالتفك رًوتنميةًالتعلمًاثرًًوبق ءًًالتحصاا ل

ًًكليةًمنشايرة،ًغ رًم جسات رًًرسا لةًً،"العداديًالث لثًالصا 
ً.الياديًجنيبًج معةًالتربية،

ًأحماااااااااادًعباااااااااادًالفتاااااااااا حًحساااااااااا  ً.2
ًم(ً:2001)

ب يترً يًتعليمًمساااا بقةًً  عليةًبعضًأساااا ل تًاسااااتخدامًالكم
رسا لةًم جسات رًغ رًمنشايرةً،ًكليةًالتربيةًً،ًًم/ًحياجز110

ًالزق زيق.ًج معة،ًًالري ضية
عبااااادالرحم ًالنجااااادي،ًمنااااايًًأحمااااادً.3

عبااااااااااااداله ديًحساااااااااااا  ،ًعلاااااااااااايً
ًم(:2015راشد)

اتجا ها تًحاديثاةً يًتعليمًالعليمً يًضااااااااايءًالمعا ي رًالعلمياةًً
 ارًالمع رف،ًالق هرة.ًوتنميةًالتفك رًوالنظريةًالبن ئية،ًد

ً
،ًمكتبةًالرشاااادً،ًالري ضًتكنيليجي ًالتعليمًوالتعلمًاإللكترونيًًًم(:2004م)ااا ًلااااادًساااادًمحمااااااأحمً.4

ً،ًالسعيديةً.
ً.دارًالتأليفًللوب عةًوالنشر،ًًًاختب رًالذك ءًالع ليًم(:1989)ًالس دًمحمدًخ رًيً.5
أحااااااااماااااااادًًً.6 بسااااااااااااااااوااااااااييساااااااااااااااايً

ـم(:1997بسوييسي)
تدريتًًًً-تكنيكً– ق تًالمضاام رًومساا بق تًالم دانً"تعليمًًسااب

ً"،ًدارًالفكرًالعربيً،ًالق هرة.
تي  قًأحمدًمرعيً،ًمحمدًًً.7

ً(ًً:م1998)ًيدًالح لةاااااااااامحم
،ًدارًالفكرًللوب عةًوالنشااااارًوالتيزيعً،ًعم نً،ًًًًتفريدًالتعليم

ًً.األردن
تخدامًبعضًاسااااا ل تًالتدريسًعليًتعلمًمه رةًد عًتأث رًاساااااـم(:2010حسااا  ًجمعااةًحساااا  ً)ً.8

،ًرساااا لةًم جساااات رً،ًًًالجلةًلتالم ذًمرحلةًالتعليمًاألساااا سااااي
ًكليةًالتربيةًالري ضيةًج معةًالمنيفية.

ً  ًًاااالً،ًحسااااااااادًاليك ااايًأحماااحلمً.9
ً:(م1999)ًًيدااااااااااااحمااارًمااااش ااب

ًًييرًمنا هجًالمرحلاةًاألولياإلتجا ها تًالحاديثاةً يًتخويطًوتو
ً.،ًدارًالفكرًالعربيً،ًالق هرةًً

 ًا لدًبااااخاااً،زيرعااااادًالا ًعباااا دًباااارشااً.10
ً(:م2006)ًًبراااارًالسااااااا صاان

مكتباةًالملاكً هادًًًً،ًًأسااااااااا ل اتًالتعليمً يًالتربياةًالريا ضاااااااااياة
ًً.الري ضًاليطنية،

زكاااااااااااااااايًدرويااااااااااااااااشً،ًنب لاااااااااااااااا ًً.11
عبااااااااادالرحم ً،ًع ئشاااااااااةًطيقااااااااا نً

ًم(:1984ض نً)،ًه نمًرم

ً"،ًدارًالمع رفً،ًاألسكندرية.الع بًالقييً"الحياجزًوالميانع

النميذجًً "تاااأثً:(م2015)ًعبدهًمحمدًمن  ً.12 اساااااااااتخااادامً المهااا رىًرً الداءً عليً التيل اااديً
والتحصااااااااا االًالمعر يًلااديًتالم ااذًالحلقااةًالثاا نيااةًم ًالتعليمً

نيةًوعليمًالس سي"،ًبحثًمنشير،ًالمجلةًالعلميةًللتربيةًالبد
ًم.2015الجزءًالث ني،ًم يي74ًًالري ضة،ًعددً
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ًً-التادريسًللتعلمً يًالتربياةًالبادنياةًوالريا ضاااااااااياةً"أسااااااااا ل اتً:(م1994)ًعف فًعبدًالكريمًحس ً.13
،ًمنشاااااأةًالمع رفً،ًالوبعةًالث نيةً،ًًتقييمً"ً–إساااااتراتيجي تً

ًاإلسكندريةً.
ًًالمعرفيةًًالحصااااااااا ئلًعليًًالتيل اديًًذجالنمًيًاساااااااااتخادامًًتأثر"ً:(2015)ًأحمدًمحمدًعمروً.14

ً يًًالكيم تيااةًًلناا شااااااااائيًًالمركبااةًًالهجيميااةًًالداءاتًًوبعض
ًالتربيةًكليةًًمنشايرة،ًغ رًم جسات رًرسا لةًً،"الك راتي ًري ضاة

ً.الزق زيقًج معةًًللبن  ،ًالري ضية
مسااااااتييًاسااااااتخدامًأساااااا ل تًمختلفةً يًالتدريسًعليًتأث رًً م(:2003دًعبدًالعزيزً)اا  ديةًأحمً.15

،ًبحاثًمنشااااااااايرً،ًًًًاألداءًالمها ريًوالرقميًلمها رةًد عًالجلاة
 مجلةًكليةًالتربيةًالري ضيةًب لمني ً،ًالمجلدًالرابع.

النياحيًالفنياةًلمساااااااااا بقا تًالعادوًوالجريًوالحياجزًوالميانعًًم(:2004 راجًعبدًالحم دًتي  قً)ً.16
ًًالق نيًنًً–اإلصاااا ب تًالشاااا ئعةًً–العمليًالعضااااليًً–"التكنيكًً
ًدارًالي  ءًلدني ًالوب عةًوالنشر،ًاإلسكندرية.،الدوليً"

ًلفت حًسليمةًعبدًاةًمحمدًطم  ً.17
ً:ً(م2019)

التحصاا لًالمعر يًًالتيل ديًعلىًالتعلمًًنميذجًًتأث رًاسااتخدامً"
التربياةًالريا ضاااااااااياةًلوا لبا تًكلياةًًًتعلمًبعضًمها راتًالهيكيًو

الري ضااااااااايةًًانت جًعلميً،ًمجلةًكليةًالتربيةًً"ج معةًالمنيفية
ً،ًييل ي.ًطًي سأج معةً

ً.2ع لمًالكتت،ًالق هرة،ًط.،ًًالتدريسًنم ذج ًومه رات ً:م(2002كم لًعبدًالحم دًزيتينً)ً.18
ًالتعلًمًًاساااااااااتراتيجياا تًًم ًًاساااااااااتراتيج ت  ًًعلىًًالتاادريااتًًأثرً:م(2016محمدًعيسيً)ًم جدً.19

ًًتالم ذًًلديًًالستراتيجيًًوالستم  ًًالسمعيًالفهمًً يًًالتيل دي
ًًالساالميةًالبن تًكليةًًدكتيراه،ًرسا لةًًالبتدائي"،ًًالرابعًالصا 

ً.الزهرًج معةًًب س يط،
ًت جًوابراهيمًصبرًيًاسم ع لًم هرً.20

ًً:م(2000الدي )
ًالتعلمًًنما ذجًًبعضًًعلىًًقا ئماةًًمقترحاةًاساااااااااتراتيجياةًً عا لياة"

ًحيًلًالبديلةًال ك رًًتعديلً يًالتعلمًاساااااااا ل تًًوخرائطًالبن ئي
ًًمعلم تًًلديًًالتعلمًًاسااااااا ل تًعلىًًواثره ًالكمًنيك ميك ًًمف هيم
ًرساااا لةًًمجلةً،"السااااعيديةًالعربيةًب لمملكةًًالخدمةًًقبلًالعليم
ًالرياا ضً،ًًالخليج،ًًلاادولًًالعربيًًالتربيااةًًمكتبااةًًالعربي،ًًالخليج
ً.77العدد

ًليالنجًًمكتباةً،(إدارتا ًً–ًمها راتا ًً–ًًما ه تا )ًًالفعا لًًالتادريسـ:م(2012إبراهيمً)ًعزيزًمجديً.21
ً.الق هرةًالمصرية،

محمدًسعدًزغليلً،ًمك رمًحلميًً.22
ًم(:2001أبيهرجةً،ًه نيًسع دً)

مركزًً،ًًًوأسااااااااا لب ها ً يًالتربياةًالريا ضاااااااااياةتكنيليجيا ًالتعليمًً
ًالكت بًللنشر،الق هرة
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ًًالمها راتًًتعلمًًجياناتًًبعضًً يًًوتاأث رهًًالبنا ئيًًالتعلمًًنميذج"ً:شرابيًًعبدًالف ضلًمحمدً.23
ًالتعليًمًم ًالث نيةًالحلقةًًلتالم ذًًالو ئرةًالكرةً يًًالسااااا ساااااية
ًالتربيةًكليةًًمنشااااايرة،ًًغ رًم جسااااات رًًرسااااا لةًً،"السااااا ساااااي

ً.م2009طنو ،ًًج معةًالري ضية،
لرًوتاايج اااا ًاألقاااااااارانًعلاايًتعلاامًبعااضًااإستااراتيجيةًك ًًأث رااتًمحمدًعبدًالمج دًنبييًأبيدني ً.24

ًًكليةًمنشيرة،ًغ رًيراهدكتًًرس لةًً،"مهاااااا راتًألعاااااا بًالقاااااايًي
ً.م1620،ًمدينةًالس داتًًج معةًالري ضية،ًالتربية

العي نيًًمحمدً  يزًمحمدً.25
ً:ًم(2013)
ً

ًًوتنمياةًًالعليمًًتحصااااااااا الًً يًًالتيل اديًًالتعلمًًنميذجًً ا علياة"
ًً يًًالبتااادائياااةًًالمرحلاااةًًتالم اااذًًلاااديًًالعلمًًعمليااا تًًمهااا رات
ًمنشاااايرة،ً رغًم جساااات رًًرساااا لةً،"السااااعيديةًالعربيةًًالمملكة

 .الق هرةًج معةًالتربيية،ًوالبحيثًالدراس تًمعهد
التدريسًوإساااتراتيجي ت ً،ًدارًالمسااا رةًللنشااارًوالتيزيعًطرائقًًم(:2003محمدًمحميدًالح لةً)ً.26

ً،ًعم نً.2ًوالوب عةً،ًط
رساااميًلتعليمًمرشااادًاإلتح دًالدوليًالً–أرمىًًً–أقفزًً–أجرىًً:(ًم2009)ًتزدوفاااا،ًوريًيلرااااااااامً.27

ألعاا بًالقيى،ًبرناا مجًتااأه االًالماادرب  ًونظاا مًالشاااااااااهاا داتً،ًً
ً.ً،ًترجمةًمركزًالتنميةًالقليمىً،ًالق هرةًالمستيىًاألول

تأث رًاساااااتخدامًالعملًالتب دليًعليًدا عيةًاإلنج زًومساااااتييًًً(:2013ً)درااا ًبااادًحسااًا لًأحمااانبً.28
لتربيةًالري ضايةًج معةًًاليثتًالثالثيًلو لب تًكليةًااألداءً يً

،ًانت جًعلميً،ًمجلةًكليةًالتربيةًالري ضااااايةًج معةًًًالمنيفية
ًبنه ً،ًييل ي.

تأث رًاساااتخدامًالتعلمًالتع ونيًواألوامرًعليًالمساااتييًالرقميًًًم(:2005دً)اًاس اانيًالاااامًحساااا ثااهً.29
التربيةًالري ضااااااااايةًج معةًلمسااااااااا بقةًرميًالرميًلوالبًكليةً

ً،ًرس لةًم جست ر،ًكليةًالتربيةًالري ضيةًالمنصيرة.ًًالمنصيرة
ً
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