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سرتدد   -ضدد ا اسددرباء و ير ءددترا  ا   سددير  -التراسددا اليل ددا دي  تاددت  يسرت ددا اسددرباء و د اسددألار نءددترا  ا  دد ا   هددت   ملخصصا دلدرد:صص  
تختاير املننا لكفياا ا هتا  التتراس ا  نبطي ا لالظةا ا اار لكفيادا التئ  دا اكتسيب بعض الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني؛ نذلك ب اسطا اال

( لا الطالب اس جيني يف  سم 27نكفياا داارة ا س رتا الصف ا نكفياا التن مي. ن ت استختل  التراسا املنئج شاه التو ايب لن يس الفيسرت ا لع نا برتغ  )
ع نا العش ائ ا. ن ت أظئ ر نتيئج التراسا أهم الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني نهي: ا هتا  التتراس ا سرتم االجت يع  مما مت اتخت يرهم بط انا ال

 تادا يف اكتسدديب نالتئ  دا نداارة ا سد رتا الصدف ا نالتند مي  ك دي أظئد ر التراسدا  يسرت دا اسدرباء و ير التدترا  م   سدير يف لنيبدت االسدرباء و ير التنرت
يف اكتسديب  (Peer Education)  مث ءدترا  ا  د ا  (JIGSAW)اس ا  نكذلك ءف ق  يسرت ا اسرباء و ا ءدترا  اسدألار )اك كسد ( الكفياير التتر 

السدتفياة لدا الكفياير التتراس ا لتى املتعرت دني يف الكفدياير التتراسد ا املسدتئت ا سدتا كفيادا ا هدتا  التتراسد ا  نيف ضد ر النتديئج ء  دي التراسدا م
  و ا ءترا  ا   سير يف ب الج اإلستاا نالتأه ت لرت عرت ني يف اكتسيب الكفياير التتراس ا. اسرباء

 الكفياير التتراس ا  اسرباء و ا ءترا  ا   سير. دلكلمات دملفتاحي  
 

The Effectiveness of teaching with group strategy in acquiring teaching 
competencies 

Dr. Abdullah Ibrahim Alsaloum (2) 

(2) Assistant Professor of Curricula and Teaching Methods at Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 
aalsallom@imamu.edu.sa 

Abstract: This study aimed to determine the effectiveness of the Expert Teaching Strategy and the Peer 
Education Strategy - within the Group Teaching Strategies - on the acquisition of some teaching competencies 
by the prospective teachers; which was achieved by the standardized test of the teaching objectives competency, 
and the performance observation card of the competencies of preparation, classroom questions management and 
assessment. The study uses the quasi-experimental method to measure the effectiveness of a sample of (27) 
Under Graduate Students from the Department of Sociology, which was chosen by the random sampling 
method. The study results showed the most important teaching competencies for the prospective teachers, which 
were: teaching objectives, preparation, classroom questions management, and assessment, it also showed the 
effectiveness of the Group Teaching Strategies on teaching competencies acquisition when compared to the 
traditional strategies, it also demonstrated the superiority of the Expert Teaching Strategy (JIGSAW teaching 
technique), followed by the Peer Education Strategy in acquiring the teaching competencies for the learners with 
regard to the targeted teaching competencies except the teaching objectives adequacy. In light of the results, the 
study recommends taking advantage of the Group Teaching Strategy in the preparation and qualification 
programs for teachers to acquire teaching competencies. 
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 املقدمة:

امل ءكز ا سيسي لكت جمت ع  ظ ث ءاين ا ت عير سرت ه هنضتئي  اعتُّ التعرت م أظت أهم لن لير التنتم  نال شك أنه
 .الضيراا نسانئي الثنييف  نبه ءصنع شخص ير أ  ااهي مبي جيعرتئم لانيٍر دجييب ا يف بنيئه نمتيسكه  نجتينز لشكالءه

تخيص انرهي يف أي نةيم ن ن ق الن   ا ت عي ال ميكا أ  اتحنق لي مل أتتخذ س رت ير التط ا  الربب ي نالتعرت  ي ب جه 
ءعرت  ي اط ح دي التنتم ناالزاهير الفّعيل  نالرتحيق مبصيّ  التنل املتنتلا الد أ اح  ذار  تارة مبي مترتكه لا ءعزاٍز لرتتط ا  

 .الربب ي الذي سيهم يف ءنتلئي
ه نسني د   س رت ددا ضدد نراا  ظ ددث ناعتدأل ل اجعددا نا ددع التعرتدد م  نءادين اسددرباء و ا ن ن ددا لشددربكا لتطد ا  التعرتدد م    ددع لك  ءدد

ء ءكدددز سرتددد  التطددد رار اال تصددديااا ناالجت يس دددا نالس يسددد ا ناملتغددديار ا رت دددا نالعيمل دددا  ناتضددد ا ذلدددك ل اجعدددا لس يسدددا التعرتددد م  
 .ناالست  ار يف ل اجعا املنيهج ناملن رار التراس ا نءط ا هي

ا ت عي سرت  خمترتف ا  عتة  ك ي ءعّت الع رت ا التعرت   ا العنص  نءعّت ا نة ا الربب اا سنص ًا أسيس ًي يف دظتاث التط ر 
 .ا هم يف ا نة ا الربب اا  ناعّت املنئج املترسي ركنيً أسيس يً يف الع رت ا التعرت   ا

ا  نا اجه املنئج املترسي لشكالر ستة ءت ثت أمهئي يف اتخت ير االسرباء و ير التاثا املنيساا لتحن ق املخ جير املستئت 
 .نالد ءعّت بتنرهي سنص اً هيليً لا سني   املنئج املترسي

نء اجه االسرباء و ير التاثا لشكالر ستة؛ لنئي ل اجئا ا ستاا الكاية يف الصف   التراس ا الد  ت   ل ان  ءنف ذ 
  ممي اتطرتب اتخت ير االسرباء و ير لتطرتاير التعرتم النشط  نءع ق  ن ق ا هتا  املنش اة  نءرتا ا اليجير التعرت   ا لرت تعرت ني

( لي رجحته ا حبيث لا 4 ص2006)يف   رة نالصياق  (Wuliff)املنيساا  نءنف ذهي مبي اتنيسب لع امل  ف الصفي  ن ت ننت 
 .أ  لفتيح التعرتم الفّعيل ات ثت يف دش اك الطالب يف ءعرتم نشط

رت  ءفع ت انر املتعرتم يف الع رت ا التتراس ا اسرباء و ا ءترا  نلا االسرباء و ير التاثا لتحن ق التعرتم النشط النيئم س
اؤكت املتتخت الانيئي يف التعرتم سرت  التعرت م يف جم  سير؛ "ملي ات ا     ه لا سني   نلعط ير ءنع ض ا اائ ة ا   سير  ظ ث 

(. 350 ص2014نير الف اي الض ق")سط ا لايائ التعرتم الانيئي الذي ا ى أ  الانير التعينين مملفينضا االجت يس ا أ ضت لا الا
( دي أ  هذا الن ع لا التعرتم استنت دي النة اا الكرت ا "اكشطرت "  انطال ًي لا التفيست 238 ص2010ناشي )الص ياي 

املعزز سنتلي اشوع ا   اا بعضئم الاعض سرت  التعرتم  ننة اا الن   املع يف سنت "جني ب يج ه" لا ظ ث د  املع  ا سرت ك 
جت يسي  اةئ  لا تخالل ا   اا يف التعرتم  نءايال املعرت لير ناسألار نءصح ح الاعض أتخطير الاعض اآلتخ . نءستنت كذلك ا

ظ ث د  ءفينر لست ى الذكيرار نءعتاهي يف  (Multiple Intelligence Theory)سرت  أسيس نة اا الذكيرار املتعتاة 
هذا التن ع يف الذكير نالنترار سرت  ءشك ت  ترار ذكير الف ا. ك ي اعت ت هذا ا   سا اسيست سرت   ن ق ءعرتم أ ضت  ناسيست 

الن ع سرت  نة اا منتنرا لرتتعرتم االجت يسي  ظ ث ا ى أ  الف ا يف ءعرت ه اؤث  ناتأث  ملا  ا ا  طا به  نتخي ا الا  ا االجت يس ا. 
أكتر أ  الع ت التعينين ازات لا التحص ت ا كياميي  ( أهني ءستنت دي الاح ث التو اا ا الد 127 ص2009ناؤكت )سطي 

نزاياة لئيرار التفكي اإلبتاسي  ناملئيرار االجت يس ا لتى ا   اا  لا تخالل ءنة م التالل ذ لرتع ت يف مجيسير  غية  نمجع 
نالنفس ا امل تان ا نالتو اا ا  ن ت أشيرر نتيئج ستا لا التراسير الربب اال اا ءعرتم لتن سا لتستختم يف أثنير الع ت اك يسي. 

تخالل  ربة العش ان ير نالثالث ن ير لا الن   العش اا أ  سرت ك ا   اا اتغي سنت التحي ئم أبنشطا ا   سير  نذلك بفعت أتثي 
 .(39 ص2008اآلتخ اا سرت ئم )سعياة نآتخ ن  

 

 

نم   ا   نالد ءعت ت سرت  التعين  بني أ  اا  نلا ض ا اسرباء و ير التترا  م   سير اسرباء و ا التترا  مسألار
ت ا   سا  نءعزاز املسؤنل ا الف ااا ناملشربكا يف  ن ق ا هتا  التعرت   ا؛ ظ ث اك   الف ا يف ا   سا دلي لعرت يً أن لتعرت يً. ن 

( نغيهي يف 2014ن)أب  تخي    (2017)محتنا أكتر التراسير العرت  ا سرت   يسرت تئي يف  ن ق الن اءج التعرت   ا؛ كتراسا 
 .( نغيهي يف اسرباء و ا ا   ا 2015ن)السرت ين نلنتااي  (2017اسرباء و ا اسألار. ناراسا ) تح ا نالك الين 

نلا أهم ب الج لش نع ءط ا  التعرت م يف أنة ا التعرت م العيمل ا ه  التأه ت الربب ي لكت لا ا غب يف الع ت مبئنا التعرت م؛ 
ه  النيئت لرتع رت ا التعرت   ا نحم رهي ا سيسي  نج اة أاائه لطرتب ض نري. ن ت ذك ر ال كيلا الن ل ا لرتتترا      املعرتم

مل الاير املتحتة أ  التحتاير امل ج اة مملتارس اآل  ءتطرتب أ  اُعتَّ املعرت    دستاًاا أ ضت لا ذي  ات؛   عرت   الن   الياي 
   ل ير ناملشكالر الد ءتعرتق م ج يل اكتاتة  نك ف ا دستااهم لرت شيركا الاّنيرة يف ا ت عنالعش اا ا اجئ   كثيًا لا املس

(David Litt University 2002,p14). 
ن ت أكت الرتنير الياي سش  ب زارة الربب ا نالتعرت م "املعرتم يف سص  لتوتا" أ  املعرتم لا أهم لك  ر املنة لا التعرت   ا  

 (.31 ص1424تراب ناإلستاا اك ت  ات نأثنير استلا يف ض ر املتطرتاير املئن ا املعي  ة )الصيئغ نآتخ ن  نجيب أ  انيل الت
ننة اً ملكينا دستاا املعرتم يف املنة لا التعرت   ا   نت سع  ا نة ا نالألالج الربب اا دي ل اكاا االجتيهير التاثا لا تخالل 

رتدددم   كدددي  لدددا أب زهدددي اإلسدددتاا النددديئم سرتددد  أسددديس الكفدددياير. نالدددد ءسدددتنت سرتددد   تادددت التوتادددت نالتطددد ا  يف أسددديل ب دسدددتاا املع
الكفددياير امل ءاطددا أبانار املعرتّددم نلسددؤنل يءه يف امل  ددف التعرت  ددي  نهددي ءشددي اي املعددير  ناملئدديرار ناالجتيهددير  نالددد اناغددي أ  

 .اكتسائي املعرتم ل ستط ع أتااا لئّ ته  نل ك   أكث   عيل ا
ي  لا أهم ء   ير املؤمت  العرت ي النفسي الذي سنت  يلعا الشق "حن  استث ير أ ضت لرتعرت م الربب اا نالنفس ا يف ض ر نك

 تاير العص " ه  ض نرة دسياة النة  يف ب الج دستاا املعرتم يف ض ر التحتاير العص اا  سرت  أ  ءك   هذ  الألالج ل اس ا 
 (.2009ءؤهرته لرتن يم مبئيله الربب اا سرت  ال جه املطرت ب )جيلعا الشق لرتكفياير الربب اا املتعتاة  الد 

ن ددت اتخددت لفئدد م الكفيادددا دي ا اب الرببدد ي يف السددت ن ير لدددا الندد   امليضددي  دذ ظئددد ر أني بدد الج ءددتراب املعرت دددني يف 
 .(14 ص2011)الشياب  (nTeacher Educatio  Based–Competency) ض ا ظ كا ء ب ا املعرت ني سرت  أسيس الكفيااأل اكي 

د  الربك ز سرت  استختام الكفياير يف جميالر ءتراب ندستاا املعرت ني  ت ظئ  ناضحًي لرتغياا يف أنائت الساع نير بعت أ  
 ظّذر ستا لا امل بني ا ل اك ني لا ءتين امل انا الربب ي نستم ا هرت ا ال ظ ف ا الد اءصف هبي كثي لا املعرت ني. ننت وا لذلك مت
دستاا ب الج ءتراس ا تخي ا مملعرت ني ءن م سرت  االستختام املكّثف لألهتا  السرت ك ا لرتكفياير التتراس ا لتعرت م التالل ذ 
ن ص رتئم  نبذلك شئتر املؤسسير الربب اا يف العيمل اهت يلًي كايًا حب كا دستاا املعرتم النيئ ا سرت  أسيس الكفياير التعرت   ا  

 (.2013عرت  ا   ة  ّعيلا يف ا ع سورتا الع رت ا التعرت   ا نكذلك يف جتئ ز ندستاا لعرتم املستنات )ال ب عي نأ اح هلذ  ال كا ال
د  ظ كا دستاا املعرت ني النيئ ا سرت  الكفياير ءعّت لا أب ز لاللح املستحتاثر الربب اا املعي  ة نا كث  ش  سيً نشعا ا يف 

نلنت اءسع االهت يم هبي ظىت أ اح  مسا مم زة ملعةم ب الج دستاا املعرت ني نءتراائم يف ا نسيط الربب اا املئن ا إلستاا املعرتم  
لعةم التنل املتط رة  ك ي  طع  ل اظت لتنتلا يف الكثي لنئي. نء  ف الألالج النيئ ا سرت  أسيس الكفياير أبهني جم  سا 

تسب املعرت لير ناملئيرار ناالجتيهير الد ال  الاح ث اإلج ارار الد ءسيست الطيلب/ املعرتم يف أثنير اإلستاا سرت  أ  اك
 (. 65 ص2003نا الا الع رت ا ناسألار سرت  أهني ءستط ع أ  ءسئم يف دستاا  ل ؤاي انر  بفيسرت ا )يف الفتالني 
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نم   ا   نالد ءعت ت سرت  التعين  بني أ  اا  نلا ض ا اسرباء و ير التترا  م   سير اسرباء و ا التترا  مسألار
ت ا   سا  نءعزاز املسؤنل ا الف ااا ناملشربكا يف  ن ق ا هتا  التعرت   ا؛ ظ ث اك   الف ا يف ا   سا دلي لعرت يً أن لتعرت يً. ن 

( نغيهي يف 2014ن)أب  تخي    (2017)محتنا أكتر التراسير العرت  ا سرت   يسرت تئي يف  ن ق الن اءج التعرت   ا؛ كتراسا 
 .( نغيهي يف اسرباء و ا ا   ا 2015ن)السرت ين نلنتااي  (2017اسرباء و ا اسألار. ناراسا ) تح ا نالك الين 

نلا أهم ب الج لش نع ءط ا  التعرت م يف أنة ا التعرت م العيمل ا ه  التأه ت الربب ي لكت لا ا غب يف الع ت مبئنا التعرت م؛ 
ه  النيئت لرتع رت ا التعرت   ا نحم رهي ا سيسي  نج اة أاائه لطرتب ض نري. ن ت ذك ر ال كيلا الن ل ا لرتتترا      املعرتم

مل الاير املتحتة أ  التحتاير امل ج اة مملتارس اآل  ءتطرتب أ  اُعتَّ املعرت    دستاًاا أ ضت لا ذي  ات؛   عرت   الن   الياي 
   ل ير ناملشكالر الد ءتعرتق م ج يل اكتاتة  نك ف ا دستااهم لرت شيركا الاّنيرة يف ا ت عنالعش اا ا اجئ   كثيًا لا املس

(David Litt University 2002,p14). 
ن ت أكت الرتنير الياي سش  ب زارة الربب ا نالتعرت م "املعرتم يف سص  لتوتا" أ  املعرتم لا أهم لك  ر املنة لا التعرت   ا  

 (.31 ص1424تراب ناإلستاا اك ت  ات نأثنير استلا يف ض ر املتطرتاير املئن ا املعي  ة )الصيئغ نآتخ ن  نجيب أ  انيل الت
ننة اً ملكينا دستاا املعرتم يف املنة لا التعرت   ا   نت سع  ا نة ا نالألالج الربب اا دي ل اكاا االجتيهير التاثا لا تخالل 

رتدددم   كدددي  لدددا أب زهدددي اإلسدددتاا النددديئم سرتددد  أسددديس الكفدددياير. نالدددد ءسدددتنت سرتددد   تادددت التوتادددت نالتطددد ا  يف أسددديل ب دسدددتاا املع
الكفددياير امل ءاطددا أبانار املعرتّددم نلسددؤنل يءه يف امل  ددف التعرت  ددي  نهددي ءشددي اي املعددير  ناملئدديرار ناالجتيهددير  نالددد اناغددي أ  

 .اكتسائي املعرتم ل ستط ع أتااا لئّ ته  نل ك   أكث   عيل ا
ي  لا أهم ء   ير املؤمت  العرت ي النفسي الذي سنت  يلعا الشق "حن  استث ير أ ضت لرتعرت م الربب اا نالنفس ا يف ض ر نك

 تاير العص " ه  ض نرة دسياة النة  يف ب الج دستاا املعرتم يف ض ر التحتاير العص اا  سرت  أ  ءك   هذ  الألالج ل اس ا 
 (.2009ءؤهرته لرتن يم مبئيله الربب اا سرت  ال جه املطرت ب )جيلعا الشق لرتكفياير الربب اا املتعتاة  الد 

ن ددت اتخددت لفئدد م الكفيادددا دي ا اب الرببدد ي يف السددت ن ير لدددا الندد   امليضددي  دذ ظئددد ر أني بدد الج ءددتراب املعرت دددني يف 
 .(14 ص2011)الشياب  (nTeacher Educatio  Based–Competency) ض ا ظ كا ء ب ا املعرت ني سرت  أسيس الكفيااأل اكي 

د  الربك ز سرت  استختام الكفياير يف جميالر ءتراب ندستاا املعرت ني  ت ظئ  ناضحًي لرتغياا يف أنائت الساع نير بعت أ  
 ظّذر ستا لا امل بني ا ل اك ني لا ءتين امل انا الربب ي نستم ا هرت ا ال ظ ف ا الد اءصف هبي كثي لا املعرت ني. ننت وا لذلك مت
دستاا ب الج ءتراس ا تخي ا مملعرت ني ءن م سرت  االستختام املكّثف لألهتا  السرت ك ا لرتكفياير التتراس ا لتعرت م التالل ذ 
ن ص رتئم  نبذلك شئتر املؤسسير الربب اا يف العيمل اهت يلًي كايًا حب كا دستاا املعرتم النيئ ا سرت  أسيس الكفياير التعرت   ا  

 (.2013عرت  ا   ة  ّعيلا يف ا ع سورتا الع رت ا التعرت   ا نكذلك يف جتئ ز ندستاا لعرتم املستنات )ال ب عي نأ اح هلذ  ال كا ال
د  ظ كا دستاا املعرت ني النيئ ا سرت  الكفياير ءعّت لا أب ز لاللح املستحتاثر الربب اا املعي  ة نا كث  ش  سيً نشعا ا يف 

نلنت اءسع االهت يم هبي ظىت أ اح  مسا مم زة ملعةم ب الج دستاا املعرت ني نءتراائم يف ا نسيط الربب اا املئن ا إلستاا املعرتم  
لعةم التنل املتط رة  ك ي  طع  ل اظت لتنتلا يف الكثي لنئي. نء  ف الألالج النيئ ا سرت  أسيس الكفياير أبهني جم  سا 

تسب املعرت لير ناملئيرار ناالجتيهير الد ال  الاح ث اإلج ارار الد ءسيست الطيلب/ املعرتم يف أثنير اإلستاا سرت  أ  اك
 (. 65 ص2003نا الا الع رت ا ناسألار سرت  أهني ءستط ع أ  ءسئم يف دستاا  ل ؤاي انر  بفيسرت ا )يف الفتالني 
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االهت يم  دذا ءا ن  أمه ا االسرباء و ير التاثا؛ نلنئي ءترا  ا   سير نأث هي يف املخ جير التعرت   ا  نءاني كذلك
 ؟.    سير  يسرت ا يف  ن ق الكفيايربألالج دستاا املعرتم النيئ ا سرت  أسيس الكفياير   ئت السرباء و ير ءترا  ا 

لإلجيبددا سرتدد  هددذا السددؤال جدديرر التراسددا اليل ددا هبددت  الكشددف سددا انر اسددرباء و ير ءددترا  ا   سددير يف اكتسدديب 
 .الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني

 شكلة الدراسة :م

ءعيين ب الج دستاا املعرتم لا  ص ر ظيل ان   ن ق أهتا ئي  نلا ذلك االهت يم مكينب ا كياميي سرت  ظسيب اك اندب 
( سرتدددد  ضدددد نرة االهت دددديم مإلسددددتاا الرببدددد ي  نادددد ى 2000ا تخدددد ى  نأمهئددددي اكينددددب الرببدددد ي  ظ ددددث اؤكددددت )ال اشددددت نالغيلددددتي 

( ضددد نرة الربك دددز سرتددد  1431ال ظ ف دددا أهدددم  ددد ر النصددد ر يف دسدددتاا املعرتدددم  ناددد ى )املن دددع ( أ  ضدددعف الكفدددياير 2005) ددديرس 
اك اندددب الع رت دددا ناك دددع بدددني التراسدددا النة ادددا نالتدددتراب الع رتدددي. نلرتدددتخرت  لدددا هدددذا الضدددعف كدددي  ال بدددّت لدددا ءفع دددت نجت ادددب 

 . ااسرباء و ير ءتراس ا لتعتاة لرتكشف سا أتثيهي يف اكتسيب الكفياير التتراس
( نغيهي لا نج ا 2013( ناراسا )اسيجني نسع ت 2015نبنيًر سرت  لي أثاتته التراسير العرت  ا كتراسا )اكيب ي نزلالئه 

أث  لاعض اسرباء و ير ءترا  ا   سير كيلتعرتم التعينين نالتترا  املصغ  يف اكتسيب الكفياير التتراس ا  نلي أثاتته لا أمه ا 
 &Bennett&Hogarth&Lubben)( ن 2011)أبددددد  ك ادددددك  أث هدددددي سرتددددد  التحصددددد ت كتراسددددداا   سدددددير التتراسددددد ا ن 

Campbell,2010)  ن((Wasi ,2009 ن(Blatchford P., Kutnick P., Baines E., & Galton, M,2003 ) 
 نغيهي.( Howe & Tolmie,2003) نغيهي  نلتى  يسرت تئي يف لنيبت التترا  اك عي التنرت تي كتراسا

الايظث يف  ن ق اكتسيب الكفياير التتراس ا نءطا ق الطيلب املعرتم هلي مت التترا  مسرباء و د ءترا   نرغاا لا
  ظ ث ءعطي هيات  االسرباء و تي  لكت لتعرتم الف  ا (Peer Education)نءترا  ا   ا   (JIGSAW)اسألار)اك كس ( 

عا ناملني شا نالشع ر مل ضي سا النف   هذا دي جينب است ياهي سرت  ال اسعا لا تخالل التعرت م اك يسي لتنتمي التغذاا ال اج
 التفيست بني املتعرت ني نءشو ع التعرتم النشط.

يف  تات أث  اسرباء و ا التترا  مسرباء و د )اسرباء و ا التعرتم  -يف ظتنا ا الع الايظث  –نلعتم نج ا اراسا سرت  ا 
يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني  ميكا  (JIGSAW) ا اك كس ناسرباء و   (Peer Education)م   ا  

 تات لشكرتا التراسا اليل ا يف: أث  التترا  مسرباء و ا ا   سير )اسألار  ا   ا ( يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لتى 
 الطالب املعرت ني. 

 Peer) لي  دلتدريس اب:رتدتيجي  دجملموعات )د:رتدتيجي  دلتعلم ابألقردنما فاعنميكا  تات السؤال ال ئ   لرتتراسا مبي ارتي : 
Education)  ود:رتدتيجي  دجليكسو (JIGSAW)  يف دكتساب دلطالب دملعلمني للكفاايت دلتدريسي  دملستهدف. 

 ءسع  هذ  التراسا دي اإلجيبا سا ا س رتا التيل ا : أ:ئل  دلدرد:  
 املنيساا إلكسيهبي الطالب املعرت ني ؟.لي أهم الكفياير التتراس ا  -1
 (JIGSAW)ناسدرباء و ا اك كسد    (Peer Education) اسرباء و ا الدتعرتم م  د ا لي  يسرت ا التترا  مسرباء و ا ا   سير ) -2

 يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لتى الطالب املعرت ني ؟.
اسرباء و ا  استختل ا الطالب الذاا أاار ارجير لت سطير بني ( 0.01)سنت لست ى  دظصيئ ا االلا ذار   نق ء جتهت  -3

 ؟.)لنخفض  ل ءفع ( التف ق التراسي التترا  م   سير ءعزى ملتغي

 

 

 (Peer Education) هتت  هذ  التراسا دي  تات  يسرت ا التترا  م   سير )اسرباء و ا التعرتم م   ا  أهددف دلدرد:  
 يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لا تخالل: (  (JIGSAW) ناسرباء و ا اك كس 

 . تات أهم الكفياير التتراس ا املنيساا لرتطالب املعرت ني -1
 ناسدددرباء و ا اك كسددد  (Peer Education)  دديس  يسرت دددا التدددترا  مسدددرباء و ا ا   سدددير )اسدددرباء و ا الدددتعرتم م  ددد ا  

(JIGSAW) يف اكتسيب الكفياير التتراس ا. 
 . ا بني التف ق التراسي ناكتسيب الكفياير التتراس ا مسرباء و ا التترا  م   سيرلع  ا العال -2

 :ت هذ  التراسا أمه تئي لا جينانيءست  أمهي  دلدرد:  
: ا مه ددا العرت  ددا لرتتراسددا  نءت ثددت يف التأك ددت سرتدد  أمه ددا اسددرباء و ا التددترا  م   سددير يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا ا نل
 الطالب املعرت ني.لتى 

 الثيين : ا مه ا الع رت ا لرتتراسا   نءت ثت يف :
 .د ياة  ينعي الن ار أبمه ا اسرباء و ا التترا  م   سير يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني -1
 .ستلااالستفياة لا التترا  مسرباء و ا التترا  م   سير يف دستاا املعرتم أن أته رته  ات نأثنير ا -2

 ءت ثت ظتنا التراسا    ي ارتي : حدود الدراسة:
 د التنا امل ض س ا :  ا تص ر التراسا سرت  التنا امل ض س ا التيل ا :1
الكفياير التتراس ا الد ءنتم لرتطالب اس جيني لتئ  تئم مل يرسا لئنا التترا   نهي اهلت  الد ءسع  التراسا لن يس لتى  -

 ي ارتي : ننه  نالد ءتض ا ل
 كفياير التخط ط: كفياا ا هتا  التتراس ا. -1
 .كفياير التنف ذ: كفياا التئ  ا  كفياا داارة ا س رتا الصف ا -2
 .كفياا التن مي -3
 اسرباء و ا التترا  م   سير نذلك الكتسيب الكفياير التتراس ا  نءتض ا االسرباء و ير التيل ا:  -
 : نءتض ا املك  ر التيل ا:(Peer Education)اسرباء و ا التعرتم م   ا   -1

التطا ددق  –لني شدا اإلجدد ارار بددني أ د اا ا   سددا  -ء زادع دجدد ارار الكفياددا املسدتئت ا سرتدد  ا   سددير  -ءكد اا ا   سددير
 .التن مي الف اي –لني شا التطا ق  –الع رتي لرتكفياا 

 لتيل ا:: نءتض ا املك  ر ا(JIGSAW) اك كس اسرباء و ا التعرتم مسألار  -2
ء زادع دجد ارار الكفيادا   -ءدتراب اسدألار  –اتخت دير دظدتى ا   سدير بط اندا سشد ائ ا لت ث دت اسدألار  –ءك اا ا   سير 

 –التطا ددق الع رتددي لرتكفياددا  –لني شددا اإلجدد ارار لددع اسددألار  -ء زاددع اسددألار سرتدد  ا   سددير  –املسددتئت ا سرتدد  ا   سددير 
 .لف ايالتن مي ا –لني شا التطا ق 

د التنا املكين ا: نفذر التراسا اليل ا سرت  س نا لا الطالب املعرت ني يف  سم سرتم االجت يع بكرت ا العرت م االجت يس ا  يلعا 2
 .اإلليم حم ت با سع ا اإلسالل ا

 د.ه1439 – 1438د التنا الزلين ا: نّفذر التراسا اليل ا تخالل الفصت التراسي ا نل لا العيم التراسي : 3
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 (Peer Education) هتت  هذ  التراسا دي  تات  يسرت ا التترا  م   سير )اسرباء و ا التعرتم م   ا  أهددف دلدرد:  
 يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لا تخالل: (  (JIGSAW) ناسرباء و ا اك كس 

 . تات أهم الكفياير التتراس ا املنيساا لرتطالب املعرت ني -1
 ناسدددرباء و ا اك كسددد  (Peer Education)  دديس  يسرت دددا التدددترا  مسدددرباء و ا ا   سدددير )اسدددرباء و ا الدددتعرتم م  ددد ا  

(JIGSAW) يف اكتسيب الكفياير التتراس ا. 
 . ا بني التف ق التراسي ناكتسيب الكفياير التتراس ا مسرباء و ا التترا  م   سيرلع  ا العال -2

 :ت هذ  التراسا أمه تئي لا جينانيءست  أمهي  دلدرد:  
: ا مه ددا العرت  ددا لرتتراسددا  نءت ثددت يف التأك ددت سرتدد  أمه ددا اسددرباء و ا التددترا  م   سددير يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا ا نل
 الطالب املعرت ني.لتى 

 الثيين : ا مه ا الع رت ا لرتتراسا   نءت ثت يف :
 .د ياة  ينعي الن ار أبمه ا اسرباء و ا التترا  م   سير يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لرتطالب املعرت ني -1
 .ستلااالستفياة لا التترا  مسرباء و ا التترا  م   سير يف دستاا املعرتم أن أته رته  ات نأثنير ا -2

 ءت ثت ظتنا التراسا    ي ارتي : حدود الدراسة:
 د التنا امل ض س ا :  ا تص ر التراسا سرت  التنا امل ض س ا التيل ا :1
الكفياير التتراس ا الد ءنتم لرتطالب اس جيني لتئ  تئم مل يرسا لئنا التترا   نهي اهلت  الد ءسع  التراسا لن يس لتى  -

 ي ارتي : ننه  نالد ءتض ا ل
 كفياير التخط ط: كفياا ا هتا  التتراس ا. -1
 .كفياير التنف ذ: كفياا التئ  ا  كفياا داارة ا س رتا الصف ا -2
 .كفياا التن مي -3
 اسرباء و ا التترا  م   سير نذلك الكتسيب الكفياير التتراس ا  نءتض ا االسرباء و ير التيل ا:  -
 : نءتض ا املك  ر التيل ا:(Peer Education)اسرباء و ا التعرتم م   ا   -1

التطا ددق  –لني شدا اإلجدد ارار بددني أ د اا ا   سددا  -ء زادع دجدد ارار الكفياددا املسدتئت ا سرتدد  ا   سددير  -ءكد اا ا   سددير
 .التن مي الف اي –لني شا التطا ق  –الع رتي لرتكفياا 

 لتيل ا:: نءتض ا املك  ر ا(JIGSAW) اك كس اسرباء و ا التعرتم مسألار  -2
ء زادع دجد ارار الكفيادا   -ءدتراب اسدألار  –اتخت دير دظدتى ا   سدير بط اندا سشد ائ ا لت ث دت اسدألار  –ءك اا ا   سير 

 –التطا ددق الع رتددي لرتكفياددا  –لني شددا اإلجدد ارار لددع اسددألار  -ء زاددع اسددألار سرتدد  ا   سددير  –املسددتئت ا سرتدد  ا   سددير 
 .لف ايالتن مي ا –لني شا التطا ق 

د التنا املكين ا: نفذر التراسا اليل ا سرت  س نا لا الطالب املعرت ني يف  سم سرتم االجت يع بكرت ا العرت م االجت يس ا  يلعا 2
 .اإلليم حم ت با سع ا اإلسالل ا

 د.ه1439 – 1438د التنا الزلين ا: نّفذر التراسا اليل ا تخالل الفصت التراسي ا نل لا العيم التراسي : 3
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 مصطلحات الدراسة:
 Group teaching strategyد:رتدتيجي  تدريس دجملموعات   .1

التترا  م   سير أبنه: "من ذج ءترا  اتطرتب لا التالل ذ الع ت لع بعضئم  (1990, 448–452) (Artztاع   أرءزر )
نيف أثنير هذا التفيست الفّعيل ءن   لتائم لئيرار  الاعض  نال ار    ي ب نئم     ي اتعرتق مملياة التراس ا  نأ  اعرتم بعضئم بعضيً 

 شخص ا ناجت يس ا دجييب ا". 
ناع  ئي الايظث دج ائ ًي أبهني: اسطا التعرت   ا الد ءضع املتعرتم يف جم  سا  غية    دش ا  املعرتم  حب ث ان م 

    . ر لنئو ا حمتاة  نق ا هتا  املشربكاالطيلب/املعرتم بتعرتم الكفياير التتراس ا املستئت ا أن ءعرت  ئي لزلالئه يف ض
 Peer learning Strategy  د:رتدتيجي  دلتعلم ابألقردن .2

اسرباء و ا التعرتم م   ا  أبهني "اءصيل اتم بني  يلب أهن   (240 ص2015)يف السرت ين نلنتااي  (John)ءع   ج   
( أبهني "االسرباء و ا 869 ص2004 ر نفسه". ناع  ئي )دب اه م املن ر بنويح أن اسي   ه ج تاً  ن يلب ا اجه  ع مر يف املن

الد ان م هبي ا   اا بتعرت م بعضئم بعضًي كأ  ان م بعض الطالب بتعرت م لا هم أ ّت لنئم س  اً  أن أ ّت لنئم  ص اًل يف بعض 
 ج انب املياة التراس ا ن ئم أسيس يهتي". 

  ا لنئو ا ءعت ت سرت  ا   سير الصغية  ظ ث ان م الطالب املعرت    املتنن   ناع  ئي الايظث دج ائ ًي أبهني: تخطا ءعرت 
 .لرتكفياا التتراس ا املستئت ا بتتراب زلالئئم سرت   ن ق هذ  الكفياا

  Jigsaw learning Strategy د:رتدتيجي  دلتعلم ابخلربدء .3

"ن ع لا التعرتم التعينين ءع ت الف ق   ئي سرت  ل اا ءننسم اسرباء و ا التعرتم مسألار أبهني  (Slavin,1994.p26)ءع   سال ني 
دي أجزار  بعت اراسا كت   اق لرت ياة  أيتخذ كت سض  يف الف اق املسؤنل ا سا جزر ناظت  جيت ع أسضير الف اق لا كت جم  سا 

 ا املزات سا انرهم". ناع  ئي لا جينائم  نبعت ذلك اع ان  دي    ئم ملسيستة أسضير الف اق اآلتخ اا سرت  لع   لًعي لرت ني شا
الايظث دج ائ يً أبهني: تخطا ءعرت   ا لنئو ا ءعت ت سرت  ا   سير الصغية  ظ ث ءنّسم الكفياا التتراس ا دي دج ارار لتعتاة  

ت أ  اتم ءسنت لسؤنل ا كت دج ار لنئي دي أظت أ  اا ا   سا  ان م بتنر التتراب لزلالئه يف ا   سا سرت  هذا اإلج ار  بع
 .ءك اا اسألة لتاه  ظىت ءكت ت دج ارار الكفياا التتراس ا    تم ءطا نئي لا  ات ا   سا نا   اا بشكت لتكيلت

 Competences دلكفاايت .3
الكفياا أبهني: "الس ا الكيلنا الد ءؤاي دي جنيح ا اار  نءش ت املع  ا  (J.Williams,1998,p6)اع   نل يلز 

أبهني: "ا اار اك ت الذي است جب التكيلت نالتلج بني  (Phillippe Perreoud,1995,p1) اع  ئي بيان  ناملئيرار". ك ي
( أبهني: "مجرتا 36م ص1994خمترتف املعير  بنصت لعيكا نضع ير ل كاا نلتشعاا". نجير يف لعوم سرت م الربب ا )الفيريب 

 التعرت م أن يف أاار لئيم خمترتفا".  اإللكي ر الد متّكا   ااً لا برت غ ارجا لا النويح يف
ا نال جتان دددا  بعددت املددد نر يف بددد  لج النفسددح ك : جم ددت النتددديئج الددد ءتضددد ا اسددألار املع   دددا ن ناع  ئددي الايظدددث دج ائ دديً أبهندددي

س املعددّتة ءعرت  ددي حمددتا اعكدد  أثدد   سرتدد  ا اار نالتحصدد ت املعدد يف لرتطددالب املعرت ددني  نءندديس هددذ  النتدديئج لددا تخددالل أانار الن ددي
 لذلك الغ ض.

 Competencies Teachingدلكفاايت دلتدريسي    .4
الكفياير التتراس ا أبهني:" ا هتا  السرت ك ا ا تاة  تاتًا ا  نًي نالد ءصف كت  (Patricia M.Kay) ءع   مء اس ي

ًي  ّعياًل  أن أهني ا هتا  العيلا الد ءعك  املعير  ناملئيرار ناالجتيهير الد اعتنت أهني ض نراا لرت عرتم دذا أراا أ  اعرتم ءعرت  

 

 

 (. 23 ص1983)يف ل سي "ال ظيئف املخترتفا الد سرت  املعرتم أ  اك    ياراً سرت  أاائئي
 يسرت ا سرت ك الطيلب املعرتم التتراسي يف امل ا ف التعرت   ا  ناملتكّ   لا جم  سا لا النترار : ناع  ئي الايظث دج ائ يً أبهني

 .املئيرار ناالجتيهير  ناملكتساا تخالل  ربة اإلستاا أن التترابيف املعير  ن 
ن ت ءعتار أغ اض التراسير العرت  ا امل ءاطا ملكفياير التتراس ا  ننة اً ملي اتطرتاه اكتسيب الكفياير  نت ناجئ  كثياً 

م( نلنئي: أ  املعرت لير 2010 م( ناراسا )مناا نرنمي2011لا الصع مر  نالد أشيرر دل ئي اراسا ) يجا نبا سكيافا 
اسي ا بك ف ا التطا ق هلذ  الألالج كي  اس اهي الكثي لا الغ  ض نمل اصيا  ذلك التع اف اك ت هبذا ا سرت ب  نأ  أهم 

م( 2010املع  ير هي: كثي ا الأل لج  ننن  ال سيئت الض نراا  ن ع با ءطا ق الأل لج. نأضي   اراسا)شنني ن حم ت رضي 
ملع  ير نن  التترااير نالتطا نير يف املنيهج  نالكثي ا العتااا الطالب ا  نلنئي ستم أته ت املعرت ني أن ءتراائم مبتطرتاير لا ا

هذا الن ع لا التتراب. ك ي هت   كثي لا التراسير العرت  ا دي  تات الكفياير التتراس ا الالزلا ظسب ب الج اإلستاا  
( 2014( ناراسا )الع  ي نأرب حير 2008ر ه  ا التترا  مكيلعير كتراسا )التايب نتخي  نلنئي الكفياير اسي ا أبسضي

(  نكفياير الربب ا اسي ا كتراسا 2016(  نكفياير لعرت ي امل ظرتا الثين اا كتراسا )اك اب ة 2015ناراسا )رمبعا 
  نكفياير لعرت ي ال ايض ير كتراسا (2015(  نكفياير الربب ا الفن ا كتراسا )النوير نسرت  ي  2011)العث ي  
( ن )س اراب 2010 دي( ن) اشي ن ممي2009(  نالكفياير الالزلا ملعرتم امل ظرتا االبتتائ ا كتراسا )السرت ي 1409)اكيس  

 (. 2016نبا ك ميا 
 ئ ر أ ك ي هت   هذ  التراسير نغيهي دي   يس لتى التالك املستئت ني لرتكفياير التتراس ا املنيساا  ظ ث أظ

 ءنتا ار ( نالد أكتر أ 2014التراسا  لي ستا اراسا )الع  ي نأرب حير  س نا نة  نجئا لا الكفياير  رت رتا ء    ارجا
سيم  ناراسا  بشكت كين  ل ءفعا ال  ن ا الربب ا لسيق ملترسي التتراس ا لرتكفياير ا هرت ا سّ ي  يف جيلعا الطرتاا

 .امل يرسا يف جينب الكفياير التكن ل ج ا نالتن مي ا لتى أسضير ه  ا التترا ( نالد أكتر ض نرة ر ع 2014)رض ا  
( سا الكفياير التتراس ا املشربكا لرت عرتم يف ال  ا الع يب لا تخالل ر ت نءصن ف 2013)الس ه ت  نكشف  اراسا

تر أ  أهم الكفياير هي   ن ت أك2010 -1986لرتكفياير املئن ا املتطرتاا لا تخالل ل اجعا الاح ث نالتراسير لا سيم 
التخط ط نءنف ذ الترس نالتن مي نالعال ير اإلنسين ا  نأنه ميكا ءط ا  الكفياير لا تخالل: التنرار التتراا ا  ندسياة ب الج 

 .دستاا املعرت ني  نءفع ت انر اإلش ا  الربب ي  نءزنات املعرت ني أبالا ءعرت   ا نغيهي
اسددددألة يف جدددد اة ءنف ددددذ الكفددددياير التتراسدددد ا أتك ددددتاً ملددددي ء  ددددرت  دل دددده اراسددددا  ( دي أثدددد 2016نأكددددتر اراسددددا )اكدددد اب ة 

( أ  املؤهت العرت ي ل   له أتثي 2016( ل ا نا لتراسا )اك اب ة  2015(. ب ن ي ءؤكت اراسا )النوير نسرت  ي  2015)الط اننا 
(  ك ددي 2016ب ددا الفن ددا تخال دديً لتراسددا )اكدد اب ة يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا  نددال  الندد ع لصددياي اإل ث يف كفددياير الرب 

 املعرت ني. ن ع التأه ت )ء ب ي  غي ء ب ي( ال أث  له يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لتى( أّن 2010 ديأظئ ر اراسا ) اشي نممي
ر املئددين  نددت أكددتر نظدد ل نجدد ا العال ددا بددني أثدد  بدد الج دسددتاا املعرت ددني النيئ ددا سرتدد  الكفددياير سرتدد  جدد اة التددترا  نا اا

( سرتدد  أ  ءزناددت املعرت ددني ملكفددياير التتراسدد ا نءددتراائم سرت ئددي اددنعك  دجيدديمً سرتدد  ا اار املئددين يف 2017اراسددا )س دد  نلكددي 
( انر اإلشدد ا  الرببدد ي يف ءطدد ا  أاار املعرت ددني ن ددق لتطرتاددير الكفددياير 2012امل  ددف التتراسددي. ك ددي أكددتر اراسددا )دبدد اه م 

 .لكفياير التتراس اتخي ا يف بعض ا
( أي سال ا 2008نظ ل نج ا العال ا بني اكتسيب الكفياير نالتحص ت التراسي  نت نف  اراسا )ب اشي نا س ا 
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 (. 23 ص1983)يف ل سي "ال ظيئف املخترتفا الد سرت  املعرتم أ  اك    ياراً سرت  أاائئي
 يسرت ا سرت ك الطيلب املعرتم التتراسي يف امل ا ف التعرت   ا  ناملتكّ   لا جم  سا لا النترار : ناع  ئي الايظث دج ائ يً أبهني

 .املئيرار ناالجتيهير  ناملكتساا تخالل  ربة اإلستاا أن التترابيف املعير  ن 
ن ت ءعتار أغ اض التراسير العرت  ا امل ءاطا ملكفياير التتراس ا  ننة اً ملي اتطرتاه اكتسيب الكفياير  نت ناجئ  كثياً 

م( نلنئي: أ  املعرت لير 2010 م( ناراسا )مناا نرنمي2011لا الصع مر  نالد أشيرر دل ئي اراسا ) يجا نبا سكيافا 
اسي ا بك ف ا التطا ق هلذ  الألالج كي  اس اهي الكثي لا الغ  ض نمل اصيا  ذلك التع اف اك ت هبذا ا سرت ب  نأ  أهم 

م( 2010املع  ير هي: كثي ا الأل لج  ننن  ال سيئت الض نراا  ن ع با ءطا ق الأل لج. نأضي   اراسا)شنني ن حم ت رضي 
ملع  ير نن  التترااير نالتطا نير يف املنيهج  نالكثي ا العتااا الطالب ا  نلنئي ستم أته ت املعرت ني أن ءتراائم مبتطرتاير لا ا

هذا الن ع لا التتراب. ك ي هت   كثي لا التراسير العرت  ا دي  تات الكفياير التتراس ا الالزلا ظسب ب الج اإلستاا  
( 2014( ناراسا )الع  ي نأرب حير 2008ر ه  ا التترا  مكيلعير كتراسا )التايب نتخي  نلنئي الكفياير اسي ا أبسضي

(  نكفياير الربب ا اسي ا كتراسا 2016(  نكفياير لعرت ي امل ظرتا الثين اا كتراسا )اك اب ة 2015ناراسا )رمبعا 
  نكفياير لعرت ي ال ايض ير كتراسا (2015(  نكفياير الربب ا الفن ا كتراسا )النوير نسرت  ي  2011)العث ي  
( ن )س اراب 2010 دي( ن) اشي ن ممي2009(  نالكفياير الالزلا ملعرتم امل ظرتا االبتتائ ا كتراسا )السرت ي 1409)اكيس  

 (. 2016نبا ك ميا 
 ئ ر أ ك ي هت   هذ  التراسير نغيهي دي   يس لتى التالك املستئت ني لرتكفياير التتراس ا املنيساا  ظ ث أظ

 ءنتا ار ( نالد أكتر أ 2014التراسا  لي ستا اراسا )الع  ي نأرب حير  س نا نة  نجئا لا الكفياير  رت رتا ء    ارجا
سيم  ناراسا  بشكت كين  ل ءفعا ال  ن ا الربب ا لسيق ملترسي التتراس ا لرتكفياير ا هرت ا سّ ي  يف جيلعا الطرتاا

 .امل يرسا يف جينب الكفياير التكن ل ج ا نالتن مي ا لتى أسضير ه  ا التترا ( نالد أكتر ض نرة ر ع 2014)رض ا  
( سا الكفياير التتراس ا املشربكا لرت عرتم يف ال  ا الع يب لا تخالل ر ت نءصن ف 2013)الس ه ت  نكشف  اراسا

تر أ  أهم الكفياير هي   ن ت أك2010 -1986لرتكفياير املئن ا املتطرتاا لا تخالل ل اجعا الاح ث نالتراسير لا سيم 
التخط ط نءنف ذ الترس نالتن مي نالعال ير اإلنسين ا  نأنه ميكا ءط ا  الكفياير لا تخالل: التنرار التتراا ا  ندسياة ب الج 

 .دستاا املعرت ني  نءفع ت انر اإلش ا  الربب ي  نءزنات املعرت ني أبالا ءعرت   ا نغيهي
اسددددألة يف جدددد اة ءنف ددددذ الكفددددياير التتراسدددد ا أتك ددددتاً ملددددي ء  ددددرت  دل دددده اراسددددا  ( دي أثدددد 2016نأكددددتر اراسددددا )اكدددد اب ة 

( أ  املؤهت العرت ي ل   له أتثي 2016( ل ا نا لتراسا )اك اب ة  2015(. ب ن ي ءؤكت اراسا )النوير نسرت  ي  2015)الط اننا 
(  ك ددي 2016ب ددا الفن ددا تخال دديً لتراسددا )اكدد اب ة يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا  نددال  الندد ع لصددياي اإل ث يف كفددياير الرب 

 املعرت ني. ن ع التأه ت )ء ب ي  غي ء ب ي( ال أث  له يف اكتسيب الكفياير التتراس ا لتى( أّن 2010 ديأظئ ر اراسا ) اشي نممي
ر املئددين  نددت أكددتر نظدد ل نجدد ا العال ددا بددني أثدد  بدد الج دسددتاا املعرت ددني النيئ ددا سرتدد  الكفددياير سرتدد  جدد اة التددترا  نا اا

( سرتدد  أ  ءزناددت املعرت ددني ملكفددياير التتراسدد ا نءددتراائم سرت ئددي اددنعك  دجيدديمً سرتدد  ا اار املئددين يف 2017اراسددا )س دد  نلكددي 
( انر اإلشدد ا  الرببدد ي يف ءطدد ا  أاار املعرت ددني ن ددق لتطرتاددير الكفددياير 2012امل  ددف التتراسددي. ك ددي أكددتر اراسددا )دبدد اه م 

 .لكفياير التتراس اتخي ا يف بعض ا
( أي سال ا 2008نظ ل نج ا العال ا بني اكتسيب الكفياير نالتحص ت التراسي  نت نف  اراسا )ب اشي نا س ا 
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 ارءاي  ا ب نئ ي لتى ءالل ذ امل ظرتا االبتتائ ا مكزائ .
رت ني النيئ ا سرت  الكفياير. ك ي ( ض نرة العنياا مبعياي اك اة الشيلرتا يف ب الج دستاا املع2015نأكتر اراسا )املع   

( دي ءن مي النةيم التعرت  ي لألالج دستاا املعرت ني يف ض ر الكفياير التتراس ا. ألي 1436اس  اراسا )الساحي نال ش تي 
 (  نت اس  دي ءط ا  الكفياير التتراس ا ن ق لتطرتاير جمت ع املع  ا  ن سني اجتيهير املعرت ني2013اراسا )ل س  نالني  

ن ق هذ  املتطرتاير. نجيب ءن مي الكفياير التتراس ا مست  ار ظسب االظت يجير ا ت ع ا نالتعرت   ا كتن ميئي يف ض ر ء جئير 
 .(2014املنيهج التاثا ك ي اس  دل ه اراسا أب  ظ ب )ا.ر(  نن ق لعياي ج اة التترا  ك ي اس  دل ه اراسا )برتنيسم 

التراسير السيبنا يف ك هني ءن م سرت  الكفياير التعرت   ا سرت  اتختال  لست ايهتي نأن اسئي   ن ت اءفن  التراسا اليل ا لع 
( يف ءعرّتنئي ملكفياير التعرت   ا يف ب الج 2015( ناراسا )الط اننا  2011ك ي أ  التراسا اليل ا ءتفق لع اراسا )العث ي  

( ظ ث ارءاط  2017( ن)دمسيس ت س   2015( ن)املع   2015( ن)النوير نسرت  ي  2016اإلستاا نال  اراسا )اك اب ة
 .بألالج التأه ت لرت عرت ني أثنير استلا

نه  أكث  ا ا نأكأل ثنا يف  -ن ت انف ار التراسا اليل ا لا بني التراسير السيبنا أبهني أضي   املنئج شاه التو ايب 
 . و ع  أكث  لا لنئج حبثي يف اراسا ناظتة ملع  ا أث  املتغي التو ايب سرت  اكتسيب الكفياير  -النتيئج 

ك ي ءعتار التراسير العرت  ا الد اهت   ملألالج نالن يذج ناالسرباء و ير الد هتت  الكتسيب الكفياير التتراس ا  
التراسا  ن تات أث هي. ن ت ءاني أهني مج عًي ظنن  اكتسيب املستئت ني لن ع لعني لا الكفياير التعرت   ا ظسب  ا عا جمت ع 

  .دال أهني اتخترتف  لا ظ ث اإلج ارار. ن ت اءفن  مج عئي سرت   يسرت تئي يف  ن ق الكفياير املستئت ا
ن ت ءشيهب  هذ  التراسير    ي ب نئي دي ظّت كاي يف ا انار الاحث ا ك ي ءشيهب  يف امل اظت الاحث ا ظ دث اسدتختل  

ا اار لرتتن مي النارتي نالاعتي  ك ي استختل  االستاينا كأااة لتحتات الكفياير مج عئي االتختايرار التحص رت ا أن بطي ا لالظةا 
املسدددتئت ا مث ءن دددد م ءنف ددددذ الكفددددياير املسددددتئت ا  ك ددددي أهنددددي ءشددديهب  يف ءصدددد  م املددددنئج التودددد ايب التنرت ددددتي ذن ا  دددد ستني. نلددددا 

( لع 2004لتعرتم التعينين ك ي ال  سرت ه اراسا )املال االسرباء و ير الد سيستر سرت  اكتسيب الكفياير التعرت   ا اسرباء و ا ا
اكتسددديب االجتدددي  اإلجيدددييب حنددد  االسدددرباء و ا  نالدددد ءانددد  التصددد  م التوددد ايب ذار االتختادددير الاعدددتي  ندددط  ناسدددتختل  الايظثدددا 

أكدتر اراسدا )الألكدير  التص  م التو ايب املع ن  بتص  م ا   سا الضيبطا ذار االتختاير الاعتي  ندط سشد ائ ا االتخت دير. ك دي
(  انر التددترا  املصددغ  مبنئو تدده 2013)اسدديجني نسددع ت  ( ن2012( ن)التدد م 2007( ن)النيشددف ننانتددز 2006نأب جدديل س 

( الددددد  يلدددد  سرتدددد  ءطا ددددق 2015العرت  ددددا يف دكسدددديب املتعرت ددددني الكفددددياير التعرت   ددددا  نهددددذا أتا ددددتاً لتراسددددا )اكدددديب ي نزلالئدددده 
تئي لع التعرت م التنرت تي إلكسيب املتعرت ني الكفياير التعرت   ا  نكين  نت وا التراسا ءؤكت أ  ا   سدا الدد االسرباء و تني نلنيرن

 استختل  التعرتم التعينين )انائ  التعرتم( هي ا  ضت  مث ءرت ئي ا   سا الثين ا )التعرت م املصّغ (  نأ  االسرباء و ير املستختلا يف
 .عرت م املصغ (  رّترت  لا جئت املتّرس يف داارة الترس لع االستث ير ا لثت لرت   التراسا )انائ  التعرتم   الت

ن دددت أكدددتر هدددذ  التراسدددير العرت  دددا سرتددد  ا ثددد  اإلجيدددييب لرتدددألالج النيئ دددا سرتددد  الكفدددياير سرتددد  أاار املسدددتئت ني كددديملعرت ني 
 ا  صددد ر يف الدددألالج التعرت   دددا اليل دددا يف ( دي نتددديئج لنئدددي: نجددد2003ناملعرت دددير ناملتعرت دددني  ظ دددث ء  دددرت  اراسدددا )ااغسدددتيين 

اكتسيب الكفياير  ن ت سدع  التراسدا دي بندير نءصد  م بد  لج ءدترايب لندربح  ديئم سرتد  الكفدياير لتطد ا  الكفدياير التتراسد ا 
لكفددياير (  نددت أظئدد ر النتدديئج ارءفدديع لسددت ى الددت ّكا يف ا2002ملعرت ددير رايض ا  فدديل مبتانددا الدد ايض. ألددي اراسددا )العددألي 

اسي ا مملياة التعرت   ا  ناخنفيضئي يف بعدض الكفدياير العيلدا  ن دت هدت   التراسدا دي  تادت الكفدياير التتراسد ا الالزلدا ملعرتدم 

 

 

طا ت سدامل اا الش س ا يف امل ظرتا املت سطا ممل رتكدا الع ب دا السدع ااا  مث ا درباح بد  لج لتطد ا  أاار لعرتدم املد اا الشد س ا يف امل ظرتدا امل
( سرت  ا ث  اإلجيييب يف الن اءج التعرت   ا  ظ ث ء  رت  2003يف ض ر الكفياير التتراس ا الالزلا. ك ي أكتر اراسا )املش يف 

دي  يسرت ا الأل لج املنربح يف ءن  ا كفياير ءعرت م التفكي اإلبتاسي نكذلك  يسرت ا الأل لج يف ءن  ا  ترار التفكي اإلبتاسي لتى 
 .عرت ير يف جميالر ا نشطا املخترتفاالطيلاير امل

ن ت ظنن  هدذ  الدألالج النيئ دا سرتد  الكفدياير االجتدي  اإلجيدييب لدا الف دا املسدتئت ا حند  الدأل لج نحند  لئندا التدترا  ك دي 
الددد  (  ظ ددث ء  ددرت  التراسددا دي ا ثدد  اإلجيددييب لرتددأل لج التددترايب املنددربح يف  ن ددق ا هددتا 2011أكتءدده اراسددا )ساتال شدد ت 

نضدع لددا أجرتئدي لددتى  ددالب الدتبرت م العدديم بكرت ددا الربب دا  )قصدد  املنديهج ن دد ق ءددترا  الرتغدا الع ب ددا(  ك ددي اءضدح لددا املعيكددا 
جئا   اإلظصيئ ا  يسرت ا نكفيرة الأل لج التترايب املنربح يف ءن  ا الكفياير املئن ا ناالجتي  اإلجيييب حن  لئنا ءعرت م الرتغا الع ب ا لا

(  أن االجتددي  اإلجيددييب حندد  ءعرتددم املندد رار الددد ميترتددك 2004ء و ير ن دد ق التددترا  لددا جئددا اثن ددا  ل ا نددا لتراسددا )املددال ناسددربا
 .(2011لعرت  ئي الكفياير املستئت ا ك ي أكتءه اراسا )ساتال ش ت 

( يف اسدتختام املدنئج 2002( ن)العدألي 2003ن ت اءفن  التراسا اليل دا لدع التراسدير السديبنا سدتا اراسدد )ااغسدتيين 
شاه التو ايب لتحن ق أهتا  التراسا. نكذلك ءسرتست اإلجد ارار لدا ءن د م ال ا دع مث  تادت الكفدياير مث ءطا دق االسدرباء و ا مث 

( يف  تاددت الكفدددياير 2002( ن)العدددألي 2003 تاددت أثدد  االسدددرباء و ا. ب ن ددي اءفندد  التراسدددا اليل ددا لدددع اراسددد )ااغسددتيين 
 ا الالزلددا. ك ددي اءفند  التراسددا اليل ددا لدع التراسددير السدديبنا يف س ندا التراسددا نءطا ددق الدأل لج سرتدد  الطددالب نالطيلاددير التتراسد

( ن)اسددديجني 2012( نالدددد كينددد  س نتئدددي  دددالب الدددتبرت م العددديم لرتربب دددا  ناراسدددا )التددد م 2011املعرت دددني سدددتا اراسدددا )ساتال شددد ت 
( نالد استئت   لعرت ير رايض ا  فيل  2003مل ظرتا ا سيس ا  ناراسا )ااغستيين ( نالد استئت   لعرت ي ا2013نسع ت 

 ( نالد استئت   لعرت ي العرت م الش س ا.2002ناراسا )العألي 
ك دددي اءفنددد  التراسدددا اليل دددا لدددع التراسدددير السددديبنا يف ظدددتنا نل ضددد ع التراسدددا نهددد  الكفدددياير التتراسددد ا  سدددتا اراسدددا 

 كين  حمّتاة بكفياير ءعرت م التفكي.( نالد  2003)املش يف 
 Peer)اسددرباء و ا الددتعرتم م  دد ا   ن ددت انفدد ار التراسددا اليل ددا أبهنددي ءانّدد  أكثدد  لددا اسددرباء و ا يف التددترا  م   سددير؛

Education )   ناسرباء و ا اك كس(JIGSAW) سديب الكتسيب الكفياير التتراس ا ملي متترتكده لدا تخطد ار ءعرت   دا لنيسداا الكت
  .الكفياير

ك ي ءعتار التراسير العرت  ا الد ءان  اسرباء و ا اسألار أن ا   ا ؛ ألي اسرباء و ا اسألار   ا التراسير لي أّكت أمه ا 
( ظ ث ء  رت  دي أ  االسرباء و ا ءشوع أنشطا الطيلاير ن فزها 2015االسرباء و ا يف  يسرت ا التعرتم كتراسا )السرتخي 

  .نءسيست يف ر ع الثنا لتى املتعرت ني نءعزاز دجنيزاهتم سرت  التعرتم  بت
نلنئي لي أّكتر أث  االسرباء و ا سرت  التحص ت لنيرنا بغيهي لا االسرباء و ير نني ا االسرباء و ير التنرت تاا  كتراسا 

(Alesyanti,2017) (ن 2016) ددددايح  ن((Jayapraba Kanmani,2014 ن (Huang,Y.M.et al.,2014)  ن
(DEEP ,2011) ( نغيهددي  ظ ددث أّكددتر أ  االسددرباء و ا هلددي أثدد  كاددي سرتدد  التحصدد ت 2010( ن)سزاددز 2011)الددتراجي  ن

التراسددي لرتطددالب لنيرنددا مالسددرباء و ير التنرت تاددا؛ ملددي ءؤكددت سرت دده االسددرباء و ا لددا متكددني الطددالب لددا  ّ ددت لسددؤنل ا ءعرت ئددم 
( 16( اتختال ديً كادياً لصدياي ا   سدا التو اا دا؛ نالدد كدي  سدتاهي )2016ايح نءعزاز استنالهلم الذايت  ظ ث كشدف  اراسدا ) د

 يلادددددددديً مت ءتراسددددددددئم الندددددددد ارة مسددددددددرباء و ا اسددددددددألار  لنيبددددددددت ءددددددددترا  الندددددددد ارة مالسددددددددرباء و ا التنرت تاددددددددا. ك ددددددددي أنسددددددددزر اراسددددددددا 
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طا ت سدامل اا الش س ا يف امل ظرتا املت سطا ممل رتكدا الع ب دا السدع ااا  مث ا درباح بد  لج لتطد ا  أاار لعرتدم املد اا الشد س ا يف امل ظرتدا امل
( سرت  ا ث  اإلجيييب يف الن اءج التعرت   ا  ظ ث ء  رت  2003يف ض ر الكفياير التتراس ا الالزلا. ك ي أكتر اراسا )املش يف 

دي  يسرت ا الأل لج املنربح يف ءن  ا كفياير ءعرت م التفكي اإلبتاسي نكذلك  يسرت ا الأل لج يف ءن  ا  ترار التفكي اإلبتاسي لتى 
 .عرت ير يف جميالر ا نشطا املخترتفاالطيلاير امل

ن ت ظنن  هدذ  الدألالج النيئ دا سرتد  الكفدياير االجتدي  اإلجيدييب لدا الف دا املسدتئت ا حند  الدأل لج نحند  لئندا التدترا  ك دي 
الددد  (  ظ ددث ء  ددرت  التراسددا دي ا ثدد  اإلجيددييب لرتددأل لج التددترايب املنددربح يف  ن ددق ا هددتا 2011أكتءدده اراسددا )ساتال شدد ت 

نضدع لددا أجرتئدي لددتى  ددالب الدتبرت م العدديم بكرت ددا الربب دا  )قصدد  املنديهج ن دد ق ءددترا  الرتغدا الع ب ددا(  ك ددي اءضدح لددا املعيكددا 
جئا   اإلظصيئ ا  يسرت ا نكفيرة الأل لج التترايب املنربح يف ءن  ا الكفياير املئن ا ناالجتي  اإلجيييب حن  لئنا ءعرت م الرتغا الع ب ا لا

(  أن االجتددي  اإلجيددييب حندد  ءعرتددم املندد رار الددد ميترتددك 2004ء و ير ن دد ق التددترا  لددا جئددا اثن ددا  ل ا نددا لتراسددا )املددال ناسددربا
 .(2011لعرت  ئي الكفياير املستئت ا ك ي أكتءه اراسا )ساتال ش ت 

( يف اسدتختام املدنئج 2002( ن)العدألي 2003ن ت اءفن  التراسا اليل دا لدع التراسدير السديبنا سدتا اراسدد )ااغسدتيين 
شاه التو ايب لتحن ق أهتا  التراسا. نكذلك ءسرتست اإلجد ارار لدا ءن د م ال ا دع مث  تادت الكفدياير مث ءطا دق االسدرباء و ا مث 

( يف  تاددت الكفدددياير 2002( ن)العدددألي 2003 تاددت أثدد  االسدددرباء و ا. ب ن ددي اءفندد  التراسدددا اليل ددا لدددع اراسددد )ااغسددتيين 
 ا الالزلددا. ك ددي اءفند  التراسددا اليل ددا لدع التراسددير السدديبنا يف س ندا التراسددا نءطا ددق الدأل لج سرتدد  الطددالب نالطيلاددير التتراسد

( ن)اسددديجني 2012( نالدددد كينددد  س نتئدددي  دددالب الدددتبرت م العددديم لرتربب دددا  ناراسدددا )التددد م 2011املعرت دددني سدددتا اراسدددا )ساتال شددد ت 
( نالد استئت   لعرت ير رايض ا  فيل  2003مل ظرتا ا سيس ا  ناراسا )ااغستيين ( نالد استئت   لعرت ي ا2013نسع ت 

 ( نالد استئت   لعرت ي العرت م الش س ا.2002ناراسا )العألي 
ك دددي اءفنددد  التراسدددا اليل دددا لدددع التراسدددير السددديبنا يف ظدددتنا نل ضددد ع التراسدددا نهددد  الكفدددياير التتراسددد ا  سدددتا اراسدددا 

 كين  حمّتاة بكفياير ءعرت م التفكي.( نالد  2003)املش يف 
 Peer)اسددرباء و ا الددتعرتم م  دد ا   ن ددت انفدد ار التراسددا اليل ددا أبهنددي ءانّدد  أكثدد  لددا اسددرباء و ا يف التددترا  م   سددير؛

Education )   ناسرباء و ا اك كس(JIGSAW) سديب الكتسيب الكفياير التتراس ا ملي متترتكده لدا تخطد ار ءعرت   دا لنيسداا الكت
  .الكفياير

ك ي ءعتار التراسير العرت  ا الد ءان  اسرباء و ا اسألار أن ا   ا ؛ ألي اسرباء و ا اسألار   ا التراسير لي أّكت أمه ا 
( ظ ث ء  رت  دي أ  االسرباء و ا ءشوع أنشطا الطيلاير ن فزها 2015االسرباء و ا يف  يسرت ا التعرتم كتراسا )السرتخي 

  .نءسيست يف ر ع الثنا لتى املتعرت ني نءعزاز دجنيزاهتم سرت  التعرتم  بت
نلنئي لي أّكتر أث  االسرباء و ا سرت  التحص ت لنيرنا بغيهي لا االسرباء و ير نني ا االسرباء و ير التنرت تاا  كتراسا 

(Alesyanti,2017) (ن 2016) ددددايح  ن((Jayapraba Kanmani,2014 ن (Huang,Y.M.et al.,2014)  ن
(DEEP ,2011) ( نغيهددي  ظ ددث أّكددتر أ  االسددرباء و ا هلددي أثدد  كاددي سرتدد  التحصدد ت 2010( ن)سزاددز 2011)الددتراجي  ن

التراسددي لرتطددالب لنيرنددا مالسددرباء و ير التنرت تاددا؛ ملددي ءؤكددت سرت دده االسددرباء و ا لددا متكددني الطددالب لددا  ّ ددت لسددؤنل ا ءعرت ئددم 
( 16( اتختال ديً كادياً لصدياي ا   سدا التو اا دا؛ نالدد كدي  سدتاهي )2016ايح نءعزاز استنالهلم الذايت  ظ ث كشدف  اراسدا ) د

 يلادددددددديً مت ءتراسددددددددئم الندددددددد ارة مسددددددددرباء و ا اسددددددددألار  لنيبددددددددت ءددددددددترا  الندددددددد ارة مالسددددددددرباء و ا التنرت تاددددددددا. ك ددددددددي أنسددددددددزر اراسددددددددا 
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(Alesyanti,2017) اسدددرباء و ا اسددددألار لنيبددددت االسددددرباء و ا  االتخدددتال  يف نت وددددا ءعرتّددددم الطدددالب لرتربب ددددا املتن ددددا دي اسددددتختام
(  يلايً يف اراسا شاه جت اا ا بتص  م جم د ستني. بدت ظدىت لدع املنيرندا مالسدرباء و ير التاثدا ك دي 62التنرت تاا سرت  س نا برتغ  )

لتو اا دا الثين دا ( ظ ث أظئ ر ءفد ق ا   سدا التو اا دا الدد ارسد  بط اندا اسدألار سرتد  ا   سدا ا2015أكتءه اراسا )كشيش 
( لا نج ا   نق ذار االلا دظصيئ ا 2014الد ارس  بط انا اس ائط املفيه   ا. تخال يً ملي ء  رت  له اراسا )أب س تة نأا ب 

نجم  سدددا الشخصددد ير الك ء ن دددا لصدددياي جم  سدددا  (JIGSAW)( بدددني لت سدددط ارجدددير جم  سدددا اك كسددد  0.05سندددت لسدددت ى )
( بددني لت سددط 0.05( لددا نجدد ا  دد نق ذار االلددا دظصدديئ ا سنددت لسددت ى )2017)سدد اج الددتاا ناراسددا  .الشخصد ير الك ء ن ددا

 .نجم  سا ) ك /زانج/شيرك( لصياي جم  سا ) ك /زانج/شيرك( (JIGSAW)ارجير جم  سا اك كس  
( 2017تنا ن ت أكتر التراسير العرت  ا انر اسرباء و ا اسألار يف اكتسيب املئيرار نءط ا هي؛ ظ ث أكتر اراسا )مح

سرتدد  انر اسددرباء و ا اسددألار يف ءطدد ا  لئدديرار التفكددي لددتى  ددالب ا   سددا التو اا ددا  نلسدديستهتم سرتدد  االءصدديل    ددي ب ددنئم  
سددالنة  نهددذا اددنعك  دجييب دديً سرتدد   ئ ئددم ناكتسدديب هددذ  املفدديه م  مإلضددي ا دي داراك لعدديين املفدديه م العرت  ددا لددع ا تدد ى املعدد يف 

بدده هدذ  االسددرباء و ا لددا ءشدوع الددتعرتم النشدط  نء ء ددب بن دا ا  كددير يف شددكت لدنةم ملسدديستة  ئدم العال ددير بددني سرتد  لددي ءسدئم 
املفددددديه م  ناسدددددتختام نصدددددفي الدددددتليغ ا ميدددددا نا اسددددد  لت شددددد ط املعرت لدددددير املع   دددددا نالصددددد ر نا شدددددكيل. نكدددددذلك اراسدددددا )أبددددد  

ا لئديرار اقديذ الند ار ناملفديه م اليسد ب ا. ألدي لئديرار التفكدي الني دت ( الدد أكدتر انر اسدرباء و ا اسدألار يف ءن  د2014تخي   
( بددني 0.05( لددا تخددالل الفدد نق اإلظصدديئ ا سنددت لسددت ى )2013 يالسددرباء و ا هلددي انر يف ءن  تئددي ك ددي أكتءدده اراسددا )املطدد ق 

ا   سدا التو اا دا؛ نالدد ارسد  مسدتختام  لت سطي ارجير  رتاا ا   ستني التو اا ا نالضيبطا يف اتختاير التفكي الني دت لصدياي
( أثددد  االسدددرباء و ا سرتددد  2014اسدددرباء و ا اسدددألار. نكدددذلك لئددديرار التفكدددي اكدددينيب. ظ دددث أكدددتر اراسدددا )الكا سدددي نا لدددني 

رار ءصد  م (  نت أثاتد  أثد  االسدرباء و ا يف ءن  دا لئدي2017التحص ت نءن  ا لئيرار التفكي اكينيب. ألي اراسا )س اج التاا 
 .امل ا ف التعرت   ا  نلئيرار التفكي اإلبتاسي

ن ت ءعّتار التراسير العرت  ا الد ءنينل  اسرباء و ا التترا  م   ا ؛   نئي لي أّكت أمه ا االسدرباء و ا نأث هدي الفيسدت يف 
ر؛ ظ دددث أكدددتر اراسدددا ) تح دددا التحصددد ت التراسدددي لنيرندددا مالسدددرباء و ير التنرت تادددا  نءف  ئدددي سرتددد  غيهدددي لدددا االسدددرباء و ي

ءفدددد ق  (Chao Lee,2010)ن (2015)السددددرت ين نلنددددتااي  ن (Manchishi&Mwanza,2016) ن (2017نالكدددد الين 
 دددالب ا   سدددا الدددد ارسددد  مسدددتختام اسدددرباء و ا الدددتعرتم م  ددد ا  سرتددد  ا   سدددا الدددد ارسددد  املدددياة نفسدددئي أبسدددرت ب الط اندددا 

(  نت أكتر سرت  ا ث  يف التحص ت املع يف  نالتف ق يف االظتفيظ املع يف لرت ياة. نأكتر 2006التنرت تاا. ألي اراسا )ال ظيني 
شدديرك( -زانج-( سرتدد  سددتم نجدد ا  دد نق ذار االلددا دظصدديئ ا بددني االسددرباء و ا نبددني اسددرباء و ا ) كدد 2014اراسددا )أبدد  اكاددني 

( لا ءف ق اسرباء و ا أمن ذج الدتعرتم السدايسي 2017ا نالك الين ناسرباء و ا تخ ائط املفيه م  تخال يً ملي ء  رت  دل ه اراسا ) تح 
 .سرت  اسرباء و ا التترا  م   ا 

ك ي أكتر التراسير العرت  ا أ  االسرباء و ا هلي انر  يست يف  ن ق ا هتا  املئيراا يف لنيبت االسرباء و ير التنرت تاا  
و ا يف التحصدد ت املعدد يف ناملئدديري نلئدديرار ظددت املشددكالر لددتى ( سددا  عيل ددا االسددرباء 2016ظ ددث كشددف  اراسددا )التسدد  ي 

(  نددت كشددف  سددا  عيل ددا االسددرباء و ا يف ءطدد ا  املئدديرار 2013 ددالب الددتبرت م املئددين )ءعرتدد م دلكددربنين(. ألددي اراسددا )الاوحددي  
ل دا االسدرباء و ا يف ءن  دا الند ارة ( سدا  عي2012السيب ا لرتتالل ذ ذني اإلسي ا الفك اا. ب ن ي كشف  اراسا )أب  الند ر نزلالئده 

( أ  لالسدرباء و ا أثد  يف 2012نالكتيبا ناالست يع نالتحتث يف الرتغا الع ب ا لتى  دالب كرت دا الربب دا. نب ند  اراسدا )الغيلدتي 
ا  يسرت ا (  نت كشف  س2011ءن  ا لئيرار ظفظ الن آ  الك مي )االست عيب  نالربء ت  نالتو ات(. ألي اراسا )ال ييل نهنتي 

 

 

االسددرباء و ا يف ءن  ددا لئدديرار الندد ارة اكئ اددا لددا تخددالل سدد سا الندد ارة ان   ددحتئي نا تئددي  نددال  نتدديئج اتختاددير االظتفدديظ يف 
(  نت بّ ن  أث هي يف لئيرار تخ ي ا اك نا لتى  الب كرت ا الربب ا  يلعا ظرت ا   ب ن ي  2007مج ع املئيرار. ألي اراسا )سث ي  

سا أث  االسدرباء و ا يف لئديرار التحدتث؛ نتخي دا الطال دا ناملفد اار نالتاللدا نالنطدق  (Abdel Hack,2002)كشف  اراسا 
 لتى الطالب املعرت ني يف الرتغا اإلجنرت زاا. 

ك ي ب ن  التراسير العرت  ا انر االسرباء و ا يف  ن ق االجتي  اإلجيييب حن   االسرباء و ا نفسئي؛ كتراسا )أب  الن ر 
نالد أكتر أث  االسرباء و ا يف تخرتق ج  دجيييب  نرغاا الطالب يف دسطيئئم  (Hector&Marian,2011) ( ن2012نزلالئه 

املزات لا الف ص لتطا ق ءترا  ا   ا . ك ي أكتر التراسير العرت  ا  ن ق االجتي  اإلجيييب حن  املن ر التراسي كتراسا )أب  
ا لع بعض اسرباء و ير التعرتم النشط يف ءعزاز االجتي  حن  لن ر ا ظ ير لطالب ( نالد أكتر انر االسرباء و 2014اكاني 

 .الصف الياي سش 
ن ت اءفن  التراسا اليل ا لع التراسير السيبنا يف استختام املنئج شاه التو ايب لتحن ق هت  التراسا  ك ي اءفن  

ا   ا (. ناءفن  لعئي أاضيً يف الكشف سا أتثي االسرباء و ا  لعئي يف استختام دظتى اسرباء و د ءترا  ا   سير )اسألار 
يف س نا  (Abdel Hack,2002)سرت  ن اءج التعرتم لا لئيرار أن لفيه م أن لعير . ناءفن  التراسا اليل ا لع اراسا 

 التراسا؛ نهم الطالب املعرت     نال  التراسير ا تخ ى امل جئا لطالب التعرت م العيم أن اكيلعي.
 نانف ار التراسا اليل ا لا بني التراسير السيبنا مبي ارتي:

 ) مك ع بني اسرباء و تني لا اسرباء و ير ءترا  ا   سير )اسألار  ا   ا. 
 .أهني أضي   املنئج التو ايب ملع  ا أث  املتغي التو ايب لا الكفياير 
 مجع  أكث  لا لنئج يف اراسا ناظتة. 
 هج التط ا اا بتراً لا ل ظرتا ءشخ   ال ا ع مث ل ظرتا استوالر ا لثت مث ل ظرتا التط ا .أهني مجع  ل اظت املني 
 انف ار التراسا اليل ا مستختام االسرباء و ا الكتسيب الكفياير التتراس ا. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 أوالً   منهج دلدرد:  وأدودهتا 
ثالث جم  سير؛ هي ا   سا التو اا ا  سرت  املعت ت  التص  م شاه التو ايب اءاع  التراسا املنئج شاه التو ايب النيئم سرت

ا ني نا   سا التو اا ا الثين ا نا   سا الضيبطا ل ج ا أكث  لا لتغي لستنت ءسع  التراسا لتحتات أث هي سرت  املتغي التيبع  
ستنت سرت  ا   سا التو اا ا ا ني نالثين ا  مث مت اتختايرمهي اتختايراً ظ ث مت اتختاير ا   سير اتختايرًا  ارت يً  مث داتخيل املتغي امل

 بعتايً. ناّل الفيرق بني االتختاير الاعتي ناالتختاير النارتي سرت  ا ث  الذي ء كه املتغي املستنت سرت  ا   ستني التو اا تني. 
 راس ا ل ءني ك ي ارتي :ظ ث استختل  التراسا أااة االتختايرار املنننا لكفياا ا هتا  التت

ظ ث جي ى  ات ءترا  الكفياا  ائت  دي لع  ا لتى متكا س نا التراسا لا الكفياا  ،(Pre-Test)االتختاير النارتي دألوىل  
 .التتراس ا املستئت ا

التددددترا     ظ ددددث جيدددد ى بعددددت ءددددترا  الكفياددددا لن دددديس ا ثدددد  الددددذي أظتثتدددده اسددددرباء و ا( Post-Test) االتختاددددير الاعددددتي  دلثانيصصصص  
 .م   سير سرت  الع نا التو اا ا يف اكتسيب الكفياا املستئت ا

ا مه ا النسا ا  ن ت مت بنير االتختاير املننا لا تخالل االستفياة لا املصيار الربب اا نالتراسير العرت  ا  نذلك بتحتات
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االسددرباء و ا يف ءن  ددا لئدديرار الندد ارة اكئ اددا لددا تخددالل سدد سا الندد ارة ان   ددحتئي نا تئددي  نددال  نتدديئج اتختاددير االظتفدديظ يف 
(  نت بّ ن  أث هي يف لئيرار تخ ي ا اك نا لتى  الب كرت ا الربب ا  يلعا ظرت ا   ب ن ي  2007مج ع املئيرار. ألي اراسا )سث ي  

سا أث  االسدرباء و ا يف لئديرار التحدتث؛ نتخي دا الطال دا ناملفد اار نالتاللدا نالنطدق  (Abdel Hack,2002)كشف  اراسا 
 لتى الطالب املعرت ني يف الرتغا اإلجنرت زاا. 

ك ي ب ن  التراسير العرت  ا انر االسرباء و ا يف  ن ق االجتي  اإلجيييب حن   االسرباء و ا نفسئي؛ كتراسا )أب  الن ر 
نالد أكتر أث  االسرباء و ا يف تخرتق ج  دجيييب  نرغاا الطالب يف دسطيئئم  (Hector&Marian,2011) ( ن2012نزلالئه 

املزات لا الف ص لتطا ق ءترا  ا   ا . ك ي أكتر التراسير العرت  ا  ن ق االجتي  اإلجيييب حن  املن ر التراسي كتراسا )أب  
ا لع بعض اسرباء و ير التعرتم النشط يف ءعزاز االجتي  حن  لن ر ا ظ ير لطالب ( نالد أكتر انر االسرباء و 2014اكاني 

 .الصف الياي سش 
ن ت اءفن  التراسا اليل ا لع التراسير السيبنا يف استختام املنئج شاه التو ايب لتحن ق هت  التراسا  ك ي اءفن  

ا   ا (. ناءفن  لعئي أاضيً يف الكشف سا أتثي االسرباء و ا  لعئي يف استختام دظتى اسرباء و د ءترا  ا   سير )اسألار 
يف س نا  (Abdel Hack,2002)سرت  ن اءج التعرتم لا لئيرار أن لفيه م أن لعير . ناءفن  التراسا اليل ا لع اراسا 

 التراسا؛ نهم الطالب املعرت     نال  التراسير ا تخ ى امل جئا لطالب التعرت م العيم أن اكيلعي.
 نانف ار التراسا اليل ا لا بني التراسير السيبنا مبي ارتي:

 ) مك ع بني اسرباء و تني لا اسرباء و ير ءترا  ا   سير )اسألار  ا   ا. 
 .أهني أضي   املنئج التو ايب ملع  ا أث  املتغي التو ايب لا الكفياير 
 مجع  أكث  لا لنئج يف اراسا ناظتة. 
 هج التط ا اا بتراً لا ل ظرتا ءشخ   ال ا ع مث ل ظرتا استوالر ا لثت مث ل ظرتا التط ا .أهني مجع  ل اظت املني 
 انف ار التراسا اليل ا مستختام االسرباء و ا الكتسيب الكفياير التتراس ا. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 أوالً   منهج دلدرد:  وأدودهتا 
ثالث جم  سير؛ هي ا   سا التو اا ا  سرت  املعت ت  التص  م شاه التو ايب اءاع  التراسا املنئج شاه التو ايب النيئم سرت

ا ني نا   سا التو اا ا الثين ا نا   سا الضيبطا ل ج ا أكث  لا لتغي لستنت ءسع  التراسا لتحتات أث هي سرت  املتغي التيبع  
ستنت سرت  ا   سا التو اا ا ا ني نالثين ا  مث مت اتختايرمهي اتختايراً ظ ث مت اتختاير ا   سير اتختايرًا  ارت يً  مث داتخيل املتغي امل

 بعتايً. ناّل الفيرق بني االتختاير الاعتي ناالتختاير النارتي سرت  ا ث  الذي ء كه املتغي املستنت سرت  ا   ستني التو اا تني. 
 راس ا ل ءني ك ي ارتي :ظ ث استختل  التراسا أااة االتختايرار املنننا لكفياا ا هتا  التت

ظ ث جي ى  ات ءترا  الكفياا  ائت  دي لع  ا لتى متكا س نا التراسا لا الكفياا  ،(Pre-Test)االتختاير النارتي دألوىل  
 .التتراس ا املستئت ا

التددددترا     ظ ددددث جيدددد ى بعددددت ءددددترا  الكفياددددا لن دددديس ا ثدددد  الددددذي أظتثتدددده اسددددرباء و ا( Post-Test) االتختاددددير الاعددددتي  دلثانيصصصص  
 .م   سير سرت  الع نا التو اا ا يف اكتسيب الكفياا املستئت ا

ا مه ا النسا ا  ن ت مت بنير االتختاير املننا لا تخالل االستفياة لا املصيار الربب اا نالتراسير العرت  ا  نذلك بتحتات
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ك  الفئم التطا ق  التحرت ت الربك ب التن مي( املع   ا لرت  ض سير املتض نا يف االتختاير املع يف لرتكفياا التتراس ا يف لست اير )التذ 
نذلك لرتتحنق لا  تق ا ت ى لالتختاير  نظتار ستا أس رتا التن مي الذايت لكت نظتة ءعرت   ا بنير سرت  ا هتا  مث نزس  

 ا س رتا سرت  لست اير ا هتا  املع   ا ك ي يف اكتنل التييل:
 انير اتختاير الكفياير التتراس ا( جتنل امل ا فير املع يف ل1اكتنل )

 النساا ا س رتا ءن  م ء ك ب  رت ت ءطا ق  ئم ءذك  الكفياير التتراس ا
 % 50 5  1 1 2 1   كفياا ا هتا  التتراس ا

نبعت  تات ا مه ا النسا ا لرت  ض سير يف ا يل املع يف نذلك لرتتحنق لا  تق ا ت ى لالتختاير  اشت ت اتختاير 
 سرت  ثالثا حمينر ل زسا سرت  سش ة أس رتا جيرر ك ي ارتي: التتراس االتتراس ا لكفياا ا هتا  الكفياير 

   ك ي يف جتنل امل ا فيرحم ر ان   اكينب املع يف لرتكفياا التتراس ا  نه  السؤال ا نل  ن ت اشت ت سرت  مخسا أس رتا. 
 ين لا االتختاير  ن ت اشت ت سرت  سؤال ناظت ان   لتى حم ر ان   اكينب ال جتاين لرتكفياا التتراس ا  نه  السؤال الثي

 .التغي يف داراك أمه ا الكفياا بعت التتراب سرت  الكفياير التتراس ا
  .حم ر ان   اكينب النفسح كي نالتطا ني لرتكفياا التتراس ا  نه  السؤال الثيلث لا االتختاير  ن ت اشت ت سرت  أربعا أس رتا

 .ياا سش ة أس رتاظ ث أ اح جم  ع ا س رتا لرتكف
سرت  جم  سا لا ا ك ني  نبعت مجع آرار ا ك ني  يم الايظث إبج ار التتراس ا  يم الايظث بع ض اتختاير كفياا ا هتا  

  .التعتاالر نا تخذ مملالظةير العرت  ا
التراسا  بت هي مث  يم الايظث بتطا ق االتختاير سرت  س نا استطالس ا؛ هي جزر لا جمت ع التراسا  نل س  ض ا س نا 

(. لتحتات الزلا الكييف لإلجيبا سا أس رتا االتختاير  ظ ث مت التسو ت التتيبعي لرتزلا الذي مخسا سش   يلايً لستنرتا برتغ  )
 استغ  ه كت  يلب يف الع نا االستطالس ا  مث مت ظسيب املت سط مستختام املعيالا اآلء ا :

 

 ا 30 =     40+    20=      استغ  ه آتخ   يلب الزلا الذى استغ  ه أنل  يلب + الزلا الذى
           2     2 

 

 .ا( نهي كي  ا إلج ارار ءطا ق االتختاير 30) نسرت ه  إ  زلا اتختاير الكفياير التتراس ا ه 
  يم الايظث بن يس  تق االتختاير ك ي ارتي :

 ك ي ساق ب ينه.    يس الصتق الةيه ي: اتحنق ذلك بع ض االتختاير سرت  ا ك ني ناملتخصصني -1
ك ي  (SPSS)   يس الصتق التاتخرتي: اتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي املنيسب سرت  االتختاير لا تخالل ب  لج -2

 :ارتي
د ظسيب لعيلالر االرءايط بني أس رتا كت حم ر لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا لرتكفياا نذلك مستختام لعيلت ارءايط 1

 يف اكتنل التييل :بيس    ك ي ه  ل ضح 
 ( لعيلالر ارءايط أس رتا كت حم ر لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا لرتكفياا2اكتنل ر م ) 

 لعيلت االرءايط النفسح كي لعيلت االرءايط ال جتاين لعيلت االرءايط املع يف
0.860  ** 0.560  * 0.670  ** 
 0,05لست ى  االا سنت *             0,01االا سنت لست ى  **

ااني اكتنل لعيلالر االرءايط بني أس رتا االتختاير أببعياهي )املع   ا  نال جتان ا  نالنفسح ك ا( نالكفياا التتراس ا الد 
( نمج عئي كين  ل جاا نل ءفعا. ممي جيعت لعيلالر االرءايط االا 0.560 – 0.860ءنت ي دل ئي  ن ت ء انظ  الن م بني )

 

 

 .نتيئج  تق االءسيق التاتخرتي لرت ن يسدظصيئ يً  نءؤكت ال
 د ظسيب لعيلالر االرءايط بني كت سؤال لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا لالتختاير نذلك مستختام لعيلت ارءايط2

 بيس    ك ي ه  ل ضح يف اكتنل التييل: 
 لالتختاير ( لعيلالر ارءايط كت سؤال لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا3اكتنل ر م )

ا يل  ا يل املع يف جميل الكفياا
 ال جتاين

 ا يل النفسح كي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر م الكفياا

Cronbach's alpha 0.7
5 

0.7
2 

0.7
0 

0.7
3 

0.7
2 

0.75 0.72 0.77 0.76 0.77 

 0.762 لعيلت ثاير االتختاير كيلال
 0,05لست ى  االا سنت *                0,01االا سنت لست ى  ** 

ااددني هدددذا اكدددتنل لعدديلالر االرءاددديط بدددني كددت سدددؤال لدددا الكفيادددا التتراسدد ا نالترجدددا الكرت دددا لالتختاددير  ن دددت ء انظددد  بدددني 
 ( نمج عئي كين  ل جاا نل ءفعا ناالا دظصيئ يً  ممي اؤكت  تق املن يس. 0.887 –0.560)

ألفيك ننايخ اإلظصيئي لا تخالل ظسيب لعيلت ثاير   يم الايظث بن يس ثاير االتختاير  ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب
(Cronbach's alpha،) : لرتتحنق لا ثاير كت سؤال لا أس رتا الكفياا ناالتختاير ككت ك ي يف اكتنل التييل 

 اس ا( لكفياا ا هتا  التتر Cronbach's alpha( لعيلالر ثاير اتختاير الكفياير التتراس ا مبعيلت ألفيك ننايخ )4اكتنل ر م ) 
 ا يل النفسح كي ا يل ال جتاين ا يل املع يف جميل الكفياا
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر م الكفياا
   ا ارءايط 

 بيس  
0.57 

* 
0.84 
** 

0.76 
** 

0.76 
** 

0.88 
** 

0.56 
* 

0.64 
** 

0.72 
** 

0.61 
** 

0.74 
** 

 Cronbach's)ألفيك ننايخ تراسا لا تخالل لعيلت تختاير املننا املستختم يف الاالااني هذا اكتنل لعيلت ثاير 
alpha)(  نمج عئي  0.774 –0.702( نهي    ا ل ءفعا ءؤكت ثاير املن يس  ك ي ء انظ  الن م بني )0.762  ظ ث برتغ )

 كين  ل جاا نل ءفعا ناالا دظصيئ يً  ممي اؤكت ثاير املن يس. 
 يم الايظث بن يس لعيلت السئ لا نالصع با ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي املنيسب سرت  االتختاير لا تخالل 
لع  ا ستا الطالب الذاا أجيب ا اإلجيمر الصح حا ناسي  ا يف كت لف اة  ن ت استختل  التراسا املعيالا التيل ا لتحتات 

 لعيلت
 100 ×              ر الصح حاستا اإلجيم             السئ لا : 

 ستا اإلجيمر الصح حا ناسي  ا                    
 دددددددددد لعيلت السئ لا 1نلسيب لعيلت الصع با مت استختام املعيالا التيل ا :لعيلت الصع با =

 نكين  النتيئج ك ي ارتي  :  
 ا هتا  التتراس ا (   يس لعيلت السئ لا نالصع با التختاير كفياا5اكتنل ر م )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفن ة
 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.54 0.45 0.45 0.45 0.45 لعيلت السئ لا
 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.46 0.55 0.55 0.55 0.55 لعيلت الصع با

( نمج عئي كين  ل جاا 0.55 – 0.45ااني هذا اكتنل لعيلت السئ لا نالصع با لكت سؤال  ن ت ء انظ  الن م بني )
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 .نتيئج  تق االءسيق التاتخرتي لرت ن يسدظصيئ يً  نءؤكت ال
 د ظسيب لعيلالر االرءايط بني كت سؤال لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا لالتختاير نذلك مستختام لعيلت ارءايط2

 بيس    ك ي ه  ل ضح يف اكتنل التييل: 
 لالتختاير ( لعيلالر ارءايط كت سؤال لا الكفياا التتراس ا نالترجا الكرت ا3اكتنل ر م )

ا يل  ا يل املع يف جميل الكفياا
 ال جتاين

 ا يل النفسح كي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر م الكفياا

Cronbach's alpha 0.7
5 

0.7
2 

0.7
0 

0.7
3 

0.7
2 

0.75 0.72 0.77 0.76 0.77 

 0.762 لعيلت ثاير االتختاير كيلال
 0,05لست ى  االا سنت *                0,01االا سنت لست ى  ** 

ااددني هدددذا اكدددتنل لعدديلالر االرءاددديط بدددني كددت سدددؤال لدددا الكفيادددا التتراسدد ا نالترجدددا الكرت دددا لالتختاددير  ن دددت ء انظددد  بدددني 
 ( نمج عئي كين  ل جاا نل ءفعا ناالا دظصيئ يً  ممي اؤكت  تق املن يس. 0.887 –0.560)

ألفيك ننايخ اإلظصيئي لا تخالل ظسيب لعيلت ثاير   يم الايظث بن يس ثاير االتختاير  ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب
(Cronbach's alpha،) : لرتتحنق لا ثاير كت سؤال لا أس رتا الكفياا ناالتختاير ككت ك ي يف اكتنل التييل 

 اس ا( لكفياا ا هتا  التتر Cronbach's alpha( لعيلالر ثاير اتختاير الكفياير التتراس ا مبعيلت ألفيك ننايخ )4اكتنل ر م ) 
 ا يل النفسح كي ا يل ال جتاين ا يل املع يف جميل الكفياا
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر م الكفياا
   ا ارءايط 

 بيس  
0.57 

* 
0.84 
** 

0.76 
** 

0.76 
** 

0.88 
** 

0.56 
* 

0.64 
** 

0.72 
** 

0.61 
** 

0.74 
** 

 Cronbach's)ألفيك ننايخ تراسا لا تخالل لعيلت تختاير املننا املستختم يف الاالااني هذا اكتنل لعيلت ثاير 
alpha)(  نمج عئي  0.774 –0.702( نهي    ا ل ءفعا ءؤكت ثاير املن يس  ك ي ء انظ  الن م بني )0.762  ظ ث برتغ )

 كين  ل جاا نل ءفعا ناالا دظصيئ يً  ممي اؤكت ثاير املن يس. 
 يم الايظث بن يس لعيلت السئ لا نالصع با ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي املنيسب سرت  االتختاير لا تخالل 
لع  ا ستا الطالب الذاا أجيب ا اإلجيمر الصح حا ناسي  ا يف كت لف اة  ن ت استختل  التراسا املعيالا التيل ا لتحتات 

 لعيلت
 100 ×              ر الصح حاستا اإلجيم             السئ لا : 

 ستا اإلجيمر الصح حا ناسي  ا                    
 دددددددددد لعيلت السئ لا 1نلسيب لعيلت الصع با مت استختام املعيالا التيل ا :لعيلت الصع با =

 نكين  النتيئج ك ي ارتي  :  
 ا هتا  التتراس ا (   يس لعيلت السئ لا نالصع با التختاير كفياا5اكتنل ر م )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفن ة
 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.54 0.45 0.45 0.45 0.45 لعيلت السئ لا
 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.46 0.55 0.55 0.55 0.55 لعيلت الصع با

( نمج عئي كين  ل جاا 0.55 – 0.45ااني هذا اكتنل لعيلت السئ لا نالصع با لكت سؤال  ن ت ء انظ  الن م بني )
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  .نلتنيربا ناالا دظصيئ يً  ممي اؤكت لنيساا ا س رتا نء سطئي بني السئ لا نالصع با
 يم الايظث بن يس لعيلت الت   ز ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي سرت  االتختاير ملع  ا  ترة أس رتا االتختاير 

 نا الذاا ظصرت ا سرت  ارجير ل ءفعا نالذاا ظصرت ا سرت  ارجير لنخفضا  ن ت نالكفياير التتراس ا سرت  الت   ز بني أ  اا الع
 استختل  التراسا املعيالا التيل ا لتحتات لعيلت الت   ز :

 ستا أ  اا أظت ا   ستني ÷ستا اإلجيمر الصح حا سرت  الفن ة يف ا   سا التن ي  -ستا اإلجيمر الصح حا سرت  الفن ة يف ا   سا العرت ي 
 كين  النتيئج ك ي ارتي :ن 

 (   يس لعيلت الت   ز 6اكتنل ر م )
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم دلسؤدل

 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 1 معامل دلتمييز

ر (   ي   ق  نهي ذار لعيلت مت ز لنا ل  نأنه اسيهم يف اإلافي0.25ااني هذا اكتنل أ     ا لعيلت الت   ز برتغ  )
 ملغ ض لا االتختاير.

لا تخالل اإلج ارار السيبنا نءطا ق ا سيل ب اإلظصيئ ا املنيساا  ء  رت  التراسا دي االتختاير يف   رءه النئيئ ا الذي 
 .مت ءطا نه سرت  س نا التراسا التو اا ا

الت  ت دل ئي  تخي ا يف اكينب ك ي استختل  التراسا بطي ا لالظةا ا اار  نالد ءت  ز بزاياة الثنا ملنتيئج الد اتم 
التطا ني لرتكفياا  نه  املنيسب لرتتراسا اليل ا  ك ي ءعطي نتيئج ا  نا ن ح حا ننا ع ا. نكين  اليجا دي هذ  ا ااة بنيًر 

ث  الذي ن يس ا سرت   ا عا السرت ك ير املترنسا نالد ءتنيسب لعئي لا ا لفيظ نال كير اكستاا نغيهي. نءسع  هذ  ا ااة ل
أظتثته اسرباء و ا ءترا  ا   سير سرت  الع نا التو اا ا يف اكتسيب الكفياير  نذلك لكفياير التئ  ا نداارة ا س رتا الصف ا 

 .نالتن مي
( دج اًر 18ن ت ء  ت الايظث دي دستاا  يئ ا مإلج ارار ا اائ ا لرتكفياير املستئت ا  ظ ث برتغ ستا اإلج ارار )

 .( دج ارار لكت كفياا6فياير التتراس ا الثالث  ب ا ع )ل ّزسا سرت  الك
نبعت بنير بطي ا لالظةا ا اار  يم الايظث بع ضئي سرت  جم  سا لا ا ك ني  مث مجع آرار ا ك ني ندج ار التعتاالر 

 نا تخذ مملالظةير العرت  ا  نالد جيرر سرت    رهتي ك ي يف اكتنل التييل:
 ر بطي ا لالظةا ا اار(  دج ارا7اكتنل ر م )

 ستا اإلج ارار الكفياا م
 5 كفياا التئ  ا 1
 5 الصف ا كفياا داارة ا س رتا 2
 5 كفياا التن مي 3

 15 ا   ع
 

 :  تق الاطي ا ك ي ارتي(  مث   يس مخسا سش   يلايً  يم الايظث بتطا ق بطي ا لالظةا ا اار سرت  س نا استطالس ا برتغ  )
 ه ي: نذلك بع ض بطي ا املالظةا سرت  ا ك ني ناملتخصصني ن ت ساق ب ينه.   يس الصتق الةي -1
ك ي  (SPSS)   يس الصتق التاتخرتي: ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي املنيسب سرت  الاطي ا لا تخالل ب  لج -2

 ارتي:
نذلك مستختام لعيلت ارءايط ظسيب لعيلت االرءايط بني كت دج ار لا دج ارار الاطي ا نالكفياا الد انت ي دل ه  -1

 بيس    ك ي ه  ل ضح يف اكتنل التييل :

 

 

 ( لعيلالر ارءايط دج ارار كت كفياا ملترجا الكرت ا لرتكفياا8اكتنل ر م )
 كفياا التن مي الصف اكفياا داارة ا س رتا  كفياا التئ  ا دج ارار الكفياا
 ** 0.604 ** 0.739 * 0.553 اإلج ار ا نل

 ** 0.776 * 0.540 ** 0.654 ر الثييناإلج ا
 ** 0.604 * 0.561 ** 0.748 اإلج ار الثيلث
 ** 0.621 * 0.564 * 0.553 اإلج ار ال ابع
 ** 0.604 ** 0.645 * 0.550 اإلج ار اسيل 

 0,05االا سنت لست ى  *                0,01االا سنت لست ى  **

 كت دج ار لا دج ارار الكفياا نالكفياا التتراس ا الد انت ي دل ئي  ن ت ء انظ  ااني هذا اكتنل لعيلالر االرءايط بني
( نمج عئي كين  ل جاا نل ءفعا. ممي جيعت لعيلالر االرءايط االا دظصيئ يً  نءؤكت النتيئج  تق 0.99–0.540الن م بني )

 .االءسيق التاتخرتي لرت ن يس
كرت ا لاطي ا لالظةا ا اار دل ه نذلك مستختام لعيلت ارءايط ظسيب لعيلت االرءايط بني كت كفياا نالترجا ال -2

 بيس    ك ي ه  ل ضح يف اكتنل التييل :
 ( لعيلالر ارءايط بني كت كفياا نالترجا الكرت ا لاطي ا املالظةا9اكتنل ر م )
 لعيلت االرءايط الكفياا م
 * 0.847 كفياا التئ  ا 1
 * 0.797 الصف ا كفياا داارة ا س رتا 2
 * 0.855 كفياا التن مي 3
 0,05االا سنت لست ى  *         0,01االا سنت لست ى  **

ااددني هدددذا اكدددتنل لعدديلالر االرءاددديط بدددني دجدد ارار كدددت كفيادددا نالترجدددا الكرت ددا لاطي دددا املالظةدددا  ن ددت ء انظددد  النددد م بدددني 
ط االدا دظصديئ يً  نءؤكددت النتديئج  دتق التوددين  ( نمج عئدي كيند  ل جادا نل ءفعددا. ممدي جيعدت لعدديلالر االرءادي0.855 –0.797)

 .التاتخرتي لاطي ا لالظةا ا اار
 يم الايظث بن يس ثاير بطي ا لالظةا ا اار ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي لا تخالل ظسيب لعيلت ثاير 

 ا لالظةا ا اار ككت ك ي يف   لرتتحنق لا ثاير كت دج ار لا دج ارار الكفياا نبطي(  Cronbach's alpha) ألفيك ننايخ 
 اكتنل التييل :

 ( لعيلالر الثاير لكت دج ار لا دج ارار الكفياا10اكتنل ر م )
 كفياا التن مي الصف ا كفياا داارة ا س رتا كفياا التئ  ا دج ارار الكفياا
 0.614 0.596 0.665 اإلج ار ا نل
 0.488 0.707 0.614 اإلج ار الثيين
 0.614 0.738 0.561 ثاإلج ار الثيل

 0.606 0.681 0.665 اإلج ار ال ابع
 0.614 0.645 0.718 اإلج ار اسيل 
 0.643 0.689 0.670 ثاير الكفياا

ااني هذا اكتنل لعيلت الثاير بني كت دج ار لا دج ارار الكفياا نالكفياا التتراس ا الد انت ي دل ئي  ن ت ء انظد  الند م 
 عئددي كيندد  ل جاددا نل ءفعددا. ممددي جيعددت لعيلددت الثاددير اااًل دظصدديئ يً  نءؤكددت النتدديئج  ددتق االءسدديق ( نمج0.738–0.488بددني )

 .التاتخرتي لرت ن يس
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ـلوم  عبداهلل بن اإبراهيم بن عبدالعزيز ال�سَّ

 

 

 ( لعيلالر ارءايط دج ارار كت كفياا ملترجا الكرت ا لرتكفياا8اكتنل ر م )
 كفياا التن مي الصف اكفياا داارة ا س رتا  كفياا التئ  ا دج ارار الكفياا
 ** 0.604 ** 0.739 * 0.553 اإلج ار ا نل

 ** 0.776 * 0.540 ** 0.654 ر الثييناإلج ا
 ** 0.604 * 0.561 ** 0.748 اإلج ار الثيلث
 ** 0.621 * 0.564 * 0.553 اإلج ار ال ابع
 ** 0.604 ** 0.645 * 0.550 اإلج ار اسيل 

 0,05االا سنت لست ى  *                0,01االا سنت لست ى  **

 كت دج ار لا دج ارار الكفياا نالكفياا التتراس ا الد انت ي دل ئي  ن ت ء انظ  ااني هذا اكتنل لعيلالر االرءايط بني
( نمج عئي كين  ل جاا نل ءفعا. ممي جيعت لعيلالر االرءايط االا دظصيئ يً  نءؤكت النتيئج  تق 0.99–0.540الن م بني )

 .االءسيق التاتخرتي لرت ن يس
كرت ا لاطي ا لالظةا ا اار دل ه نذلك مستختام لعيلت ارءايط ظسيب لعيلت االرءايط بني كت كفياا نالترجا ال -2

 بيس    ك ي ه  ل ضح يف اكتنل التييل :
 ( لعيلالر ارءايط بني كت كفياا نالترجا الكرت ا لاطي ا املالظةا9اكتنل ر م )
 لعيلت االرءايط الكفياا م
 * 0.847 كفياا التئ  ا 1
 * 0.797 الصف ا كفياا داارة ا س رتا 2
 * 0.855 كفياا التن مي 3
 0,05االا سنت لست ى  *         0,01االا سنت لست ى  **

ااددني هدددذا اكدددتنل لعدديلالر االرءاددديط بدددني دجدد ارار كدددت كفيادددا نالترجدددا الكرت ددا لاطي دددا املالظةدددا  ن ددت ء انظددد  النددد م بدددني 
ط االدا دظصديئ يً  نءؤكددت النتديئج  دتق التوددين  ( نمج عئدي كيند  ل جادا نل ءفعددا. ممدي جيعدت لعدديلالر االرءادي0.855 –0.797)

 .التاتخرتي لاطي ا لالظةا ا اار
 يم الايظث بن يس ثاير بطي ا لالظةا ا اار ناتحنق ذلك بتطا ق ا سرت ب اإلظصيئي لا تخالل ظسيب لعيلت ثاير 

 ا لالظةا ا اار ككت ك ي يف   لرتتحنق لا ثاير كت دج ار لا دج ارار الكفياا نبطي(  Cronbach's alpha) ألفيك ننايخ 
 اكتنل التييل :

 ( لعيلالر الثاير لكت دج ار لا دج ارار الكفياا10اكتنل ر م )
 كفياا التن مي الصف ا كفياا داارة ا س رتا كفياا التئ  ا دج ارار الكفياا
 0.614 0.596 0.665 اإلج ار ا نل
 0.488 0.707 0.614 اإلج ار الثيين
 0.614 0.738 0.561 ثاإلج ار الثيل

 0.606 0.681 0.665 اإلج ار ال ابع
 0.614 0.645 0.718 اإلج ار اسيل 
 0.643 0.689 0.670 ثاير الكفياا

ااني هذا اكتنل لعيلت الثاير بني كت دج ار لا دج ارار الكفياا نالكفياا التتراس ا الد انت ي دل ئي  ن ت ء انظد  الند م 
 عئددي كيندد  ل جاددا نل ءفعددا. ممددي جيعددت لعيلددت الثاددير اااًل دظصدديئ يً  نءؤكددت النتدديئج  ددتق االءسدديق ( نمج0.738–0.488بددني )

 .التاتخرتي لرت ن يس
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لا تخالل اإلج ارار السيبنا نءطا ق ا سيل ب اإلظصيئ ا املنيساا  ء  رت  التراسا دي بطي ا لالظةا ا اار يف   رهتي 
 النئيئ ا. 

 ا  اثنياً  جمتمع دلدرد:  وعينته
قص  سرتم االجت يع بكرت ا العرت م االجت يس ا  يلعا اإلليم  يف املست ى الثيلا )اس جيني(  الب لا التراسا جمت ع اتك  

 .هد1439-1438 التراسي العيم لا يف الفصت ا نل حم ت با سع ا االسالل ا مل ايض
%( لا جمت ع 47ظ ث متثّت الع نا )  يلايً؛ (27نمتثرت  س نا التراسا يف  الب  سم سرتم االجت يع نالايلغ ستاهم )

التراسا  ن ت مت اتخت يرهي ملط انا النصتاا لتشيبه جمت ع التراسا متيليً  ك ي مت ءنس م ا   سير التو اا ا نالضيبطا ملط انا 
 .العش ائ ا الاس طا دي ثالث جم  سير لتكي  ا

 

 نتائج الدراسة

 ؟. ايت دلتدريسي  دملستهدف  إلكساهبا دلطالب دملعلمنيما دلكفادلسؤدل دألول للدرد:  وهو  
مب اجعا املصيار الربب اا نالتراسير العرت  ا  ناالستفياة لنئي يف  تات الكفياير  نلإلجيبا سرت  هذا السؤال  يم الايظث
املنيسب لرتكفياير التتراس ا الد نبنيًر سرت  رأي ا ك ني النيئم سرت  اتخت ير العتا التتراس ا  مث س ضئي سرت  ا ك ني ناسألار  

مت دمجيع ا ك ني سرت   ا ل أربع   اناغي أ  ميترتكئي الطيلب املعرتم أثنير اإلستاا ا كياميي  نلي انيسب الفربة الزلن ا لإلستاا   نت
 كفياير ءتراس ا  ظ ث جيرر النيئ ا النئيئ ا لرتكفياير التتراس ا املنربظا ك ي ارتي:

 
 لكفياير التتراس ا ا ّك ا ن  انا   يسئي(  ا11اكتنل ر م )

   انا الن يس املنيساا ءصن ف الكفياا الكفياا التتراس ا م
 االتختاير املننا كفياا التخط ط كفياا ا هتا  التتراس ا 1
 بطي ا املالظةا كفياا التنف ذ التئ  اكفياا  2
 ةابطي ا املالظ كفياا التنف ذ الصف ا كفياا داارة ا س رتا 3
 بطي ا املالظةا كفياا التن مي كفياا التن مي  4

 

  (Peer Education) دلسصصؤدل دلثصصاد للدرد:صص  وهصصو  مصصا فاعليصص  دلتصصدريس اب:صصرتدتيجي  دجملموعصصات )د:صصرتدتيجي  دلصصتعلم ابألقصصردن

 يف دكتساب دلكفاايت دلتدريسي  لدى دلطالب دملعلمني؟. (JIGSAW) ود:رتدتيجي  دجليكسو

 ((JIGSAW)ناسدرباء و ا اك كسد   (Peer Education) اسرباء و ا التعرتم م  د ا ث  التترا  مسرباء و د )ميكا ب ي  أ
جم  سددا  –ا   سددير الددثالث ) جم  سددا اسددألار االلددا الفدد نق بددني يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا لرتطددالب املعرت ددني لددا تخددالل 

ي  ننةددددد اً لكدددد   ا سددددرت ب اإلظصددددديئي املنيسددددب يف هددددذ  التراسدددددا لددددا النددددد ع ا   سددددا الضددددديبطا( يف التطا ددددق الاعددددت –ا  دددد ا  
 .(Kruskal – Wallis Test))الالمرلربي(   يم الايظث مستختام اتختاير ك نسكيل نال ز

 

 

 أواًل  دلتطبيق دلقبلي 
 ( Kruskal – Wallis Testنال ز ) –( نتيئج  رت ت التاياا لا الترجا ا ني لك نسكيل 12اكتنل ر م )

 ا   سا الضيبطا( –جم  سا ا   ا   –يف التطا ق النارتي لرت و  سير الثالث ) جم  سا اسألار 
 التاللا (2   ا اتختاير ل بع كيي ) كي املت سط الع نا العتا ا   سا

كفياا ا هتا  
 التتراس ا

 16.00 جم  سا ا   ا  9
0.969 0.616 

 غي االا
 13.50 جم  سا اسألار 9
 12.50 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التئ  ا

 12.50 جم  سا ا   ا  9
1.23 

0.538 
 14.00 جم  سا اسألار 9 غي االا

 15.50 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 داارة ا س رتا

 11.94 جم  سا ا   ا  9
1.68 

0.431 
 14.06 جم  سا اسألار 9 غي االا

 16.00 طاا   سا الضيب 9

 كفياا 
 التن مي

 14.50 جم  سا ا   ا  9
2.00 0.368 

 11.50 جم  سا اسألار 9 غي االا
 16.00 ا   سا الضيبطا 9

( غي االا دظصيئ يً  ممي اتل سرت  2اتضح لا تخالل استع اض نتيئج اكتنل السيبق أ  مج ع   م اتختاير ل بع كيي ) كي
يف ا   سا الضيبطا(  –جم  سا ا   ا   –ا   سير الثالث ) جم  سا اسألار ا دظصيئ ا بني ستم نج ا   نق ذار االل

 .التن مي ( يف التطا ق النارتي–داارة االس رتا –التئ  ا –الكفياير التتراس ا املستئت ا )ا هتا  التتراس ا 
 اثنياً  دلتطبيق دلبعدى 

جم  سا  –( يف التطا ق الاعتي لرت و  سير الثالث ) جم  سا اسألار Kruskal – Wallis Testنال ز ) –رجا ا ني لك نسكيل ( نتيئج  رت ت التاياا لا الت13اكتنل ر م )
 ا   سا الضيبطا( –ا   ا  

 التاللا (2   ا اتختاير ل بع كيي ) كي املت سط الع نا العتا ا   سا

 كفياا ا هتا  التتراس ا
 11.33 جم  سا ا   ا  9

2.29 0.319 
 غي االا

 13.83 جم  سا اسألار 9
 16.83 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التئ  ا

 15.94 جم  سا ا   ا  9
19.33 

0.01 
 20.94 جم  سا اسألار 9 االا

 5.22 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 داارة ا س رتا

 13.06 جم  سا ا   ا  9
10.79 

0.01 
 20.17 اسألار جم  سا 9 االا

 8.78 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التن مي

 11.22 جم  سا ا   ا  9
15.92 0.01 

 22.00 جم  سا اسألار 9 االا
 8.78 ا   سا الضيبطا 9

 – 10.79 -19.33( ا س با سرت  الت ايل )2لا تخالل اكتنل السيبق اتاني أ  مج ع   م اتختاير ل بع كيي ) كي
( لرتكفياير التتراس ا 9.210( نالد ءسيني )0.01( اكتنل ا سنت لست ى االلا )2( هي أكأل لا    ا ل بع كيي )كي15.92

كفياا التن مي ( ممي اتل سرت  نج ا   نق ذار االلا دظصيئ ا بني التن  م النارتي   –كفياا داارة ا س رتا   –الثالث )كفياا التئ  ا 
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 أواًل  دلتطبيق دلقبلي 
 ( Kruskal – Wallis Testنال ز ) –( نتيئج  رت ت التاياا لا الترجا ا ني لك نسكيل 12اكتنل ر م )

 ا   سا الضيبطا( –جم  سا ا   ا   –يف التطا ق النارتي لرت و  سير الثالث ) جم  سا اسألار 
 التاللا (2   ا اتختاير ل بع كيي ) كي املت سط الع نا العتا ا   سا

كفياا ا هتا  
 التتراس ا

 16.00 جم  سا ا   ا  9
0.969 0.616 

 غي االا
 13.50 جم  سا اسألار 9
 12.50 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التئ  ا

 12.50 جم  سا ا   ا  9
1.23 

0.538 
 14.00 جم  سا اسألار 9 غي االا

 15.50 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 داارة ا س رتا

 11.94 جم  سا ا   ا  9
1.68 

0.431 
 14.06 جم  سا اسألار 9 غي االا

 16.00 طاا   سا الضيب 9

 كفياا 
 التن مي

 14.50 جم  سا ا   ا  9
2.00 0.368 

 غي االا
 11.50 جم  سا اسألار 9
 16.00 ا   سا الضيبطا 9

( غي االا دظصيئ يً  ممي اتل سرت  2اتضح لا تخالل استع اض نتيئج اكتنل السيبق أ  مج ع   م اتختاير ل بع كيي ) كي
يف ا   سا الضيبطا(  –جم  سا ا   ا   –ا   سير الثالث ) جم  سا اسألار ا دظصيئ ا بني ستم نج ا   نق ذار االل

 .التن مي ( يف التطا ق النارتي–داارة االس رتا –التئ  ا –الكفياير التتراس ا املستئت ا )ا هتا  التتراس ا 
 اثنياً  دلتطبيق دلبعدى 

جم  سا  –( يف التطا ق الاعتي لرت و  سير الثالث ) جم  سا اسألار Kruskal – Wallis Testنال ز ) –رجا ا ني لك نسكيل ( نتيئج  رت ت التاياا لا الت13اكتنل ر م )
 ا   سا الضيبطا( –ا   ا  

 التاللا (2   ا اتختاير ل بع كيي ) كي املت سط الع نا العتا ا   سا

 كفياا ا هتا  التتراس ا
 11.33 جم  سا ا   ا  9

2.29 0.319 
 غي االا

 13.83 جم  سا اسألار 9
 16.83 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التئ  ا

 15.94 جم  سا ا   ا  9
19.33 

0.01 
 20.94 جم  سا اسألار 9 االا

 5.22 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 داارة ا س رتا

 13.06 جم  سا ا   ا  9
10.79 

0.01 
 20.17 اسألار جم  سا 9 االا

 8.78 ا   سا الضيبطا 9

 كفياا 
 التن مي

 11.22 جم  سا ا   ا  9
15.92 0.01 

 االا
 22.00 جم  سا اسألار 9
 8.78 ا   سا الضيبطا 9

 – 10.79 -19.33( ا س با سرت  الت ايل )2لا تخالل اكتنل السيبق اتاني أ  مج ع   م اتختاير ل بع كيي ) كي
( لرتكفياير التتراس ا 9.210( نالد ءسيني )0.01( اكتنل ا سنت لست ى االلا )2( هي أكأل لا    ا ل بع كيي )كي15.92

كفياا التن مي ( ممي اتل سرت  نج ا   نق ذار االلا دظصيئ ا بني التن  م النارتي   –كفياا داارة ا س رتا   –الثالث )كفياا التئ  ا 
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( متيليً  2008نمج عئي كين  لصياي ا   سا التو اا ا  نه  لي اتفق لع اراسا )أب  سن نا   عتينالاعتي نلصياي التن  م الا
( نغيهي يف اسرباء و ا اسألار. ناراسا ) تح ا 2016( ن ) ايح 2015نكذلك التراسير العرت  ا كتراسا )السرتخي 

 .  ا ( نغيهي يف اسرباء و ا ا 2015( ن )السرت ين نلنتااي 2017نالك الين 
نا ى الايظث أ  هذ  النتيئج ءع ا دي استختام اسرباء و ا ءترا  ا   سير؛ ظ ث ءعطي    ا أكأل لرتتعين  نءايال 

اؤكت  ا  كير بني املتعرت ني  نك ف ا ال   ل دي النتيئج املطرت با  ك ي ءعطي ءفيساًل دجييب يً لتايااًل بني أ  اا ا   سا ال اظتة  ك ي
( أهني ءعطي لكت لتعرتم لسؤنل ا   ااا  ضاًل سا املسؤنل ا اك يس ا يف دجنيز املئ ا التعرت   ا بص رة اتلا 17 ص2006ال ب عي )

سك  لي جنت  يف بن ا ا سيل ب الد ال ء    االست يا املتايال بني أ  اا ا   سا ال اظتة؛ ظ ث ال ء جت لسؤنل ا   ااا حمتاة.  
التعرت   ا  ناستثيرر النترار  نءعزاز العال ا التفيسرت ا بني املتعرت ني  ك ي ءض ا اشرباك الطالب كم أهني ءعزز الثنا  نا انار 

 .مج عئم يف الع ت الصفي  ممي انعك  أث   دجييمً سرت  اكتسيب الكفياير التعرت   ا
  ءتراسدئي مسدرباء و ا ا  د ا  ك ي أظئ ر النتيئج ءفد ق ا   سدا الدد مت ءتراسدئي مسدرباء و ا اسدألار سرتد  ا   سدا الدد مت

نا ى الايظث أ  هذا اع ا دي لي  ننه اسرباء و ا اسألار لا كيلت امل  زار نا سايب الربب اا ناالجت يس ا نالنفس ا املتحننا يف 
ب املعرتم  لتحنق االستعتاا اسرباء و ا ءعرت م ا   ا    نلي ءت  ز به لا زاياة املسؤنل ا الكاية الد اف ضئي لسّ   اساي سرت  الطيل

الكيلت لا  ات اساي لرتوينب النة ي ناملئيري الكتسديب الكفيادا التتراسد ا  نلدي اتح رتده لدا لسدؤنل ا نفسده مإلضدي ا ملسدؤنل ا 
يست ءعرتدم ا   سدا  مإلضدي ا دي لسددؤنل ا كدت لدتعرتم   ئددي سدا لدتى ءعرت ده.ك ي أ   كدد ة ءنسد م املئديرة نجتزئتئددي بدني املتعرت دني اسدد

  .سرت  اءني  الكفياا نالنترة سرت  ءنف ذهي  ناملشيركا يف اكت يهلي
( نهددي 2.29( ا سدد با لكفياددا ا هددتا  التتراسدد ا هددي )2ك ددي اتاددني لددا اكددتنل السدديبق أ     ددا اتختاددير ل بددع كدديي )كددي

ادتل سرتد  سدتم نجد ا  د نق  (  ممدي9.210( نالدد ءسديني )0.01( اكتنل ا سندت لسدت ى االلدا )2أ غ  لا    ا ل بع كيي )كي
ا   سا الضيبطا( يف كفياا ا هتا  التتراس ا   –جم  سا ا   ا   –ذار االلا دظصيئ ا بني ا   سير الثالث )جم  سا اسألار 

 يً أ دد ل  نادد ى الايظددث أ  هددذا رمبددي اعدد ا دي  ا عددا الكفياددا التتراسدد ا املسددتئت ا  نالددد ءتطرتددب كّ دديً لع   دديً ضددخ يً  نن تدديً ءددتراا
 .نتخألة ءعرت   ا متّكا لا اكتسيب كفياا ا هتا  التتراس ا  نه  لي ال اتحنق يف الطيلب املعرتم
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لنخفض(  يم الايظث حبسيب    ا )ر( لتاللا الف نق بني املت سطير   نظسيب لست ى التاللا اإلظصيئ ا  نمت ظسيب  –
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 (2)مربع إيتا مستوى دلدالل  دالحصايي  قيم  "ت" دالحنردف دملعيارى دملتو:ط دحلساىب در   دحلري  دلعدد دجملموع  دملتير

 التحص ت التراسي
 21 لنخفض

40 
3.4638 0.29425 

9.47 0.01 69.2 
 0.30476 4.34 21 ل ءفع

 

 

(  ك ي اتضح أهني لصياي ل ءفع 0.01اتضح لا تخالل نتيئج اكتنل السيبق أ  مج ع   م "ر" االا سنت لست ى االلا )
 مل ءفع لا ظ ث:(  نهذا ات ا ق لع  ا عا الطالب املعرت ني ذني التحص ت ا1998 لتراسا )ا لنيالتحص ت تخال يً 

جددزر لئددم الكتسدديب الكفياددا التتراسدد ا  -نهدد  املتحنددق غيلادديً سنددت ذني التحصدد ت امل ءفددع-أ  زاياة اكينددب املعدد يف لرتكفياددا -1
 .نءنف ذهي ملص رة الصح حا

يف مكتسددديب الترجدددا التحصددد رت ا لددده انر كادددي  -نهددد  املتحندددق غيلاددديً سندددت ذني التحصددد ت امل ءفدددع-أ  اهت ددديم الطيلدددب املعرتدددم -2
اكتسدديب الكفياددا التتراسدد ا  نهددذا اؤكددت االهت دديم مكينددب التحصدد رتي لددتى املسددتئت ني يف اكتسدديب الكفددياير التتراسدد ا  

 .نكذلك أمه ا التحف ز نداثرة التا ع ا لتائم
اراسددددددا ( يف أثدددددد  التحصدددددد ت سرتدددددد  اكتسدددددديب الكفددددددياير  لكدددددد   1998 اراسددددددا )ا لددددددنين ددددددت تخيلفدددددد  التراسددددددا اليل ددددددا 

(  يلددد  سرتددد  اكتسددديب كفيادددا ءتراسدد ا ناظدددتة نهدددي ا هدددتا  التتراسددد ا نددال  التراسدددا اليل دددا  ممدددي ال اعطدددي 1998 )ا لددني
 .لرتتحص ت التراسي أث  ظيه 

 وتوصي الدراسة احلالية مبا يلي:
 .لرت عرت ني أه ت الربب يالت ا ( تخص  ًي يف ب الج اإلستاا ن ناسرباء و د )اسألار نا  ءطا ق اسرباء و ير ءترا  ا   سير س  ليً   -1
 .ءط ا    ق التترا  ناسرباء و يهتي يف ب الج دستاا املعرت ني  نستم اال تصير سرت  االسرباء و ير التنرت تاا -2
 .است يا اكتسيب الكفياير التتراس ا يف ب الج دستاا نأته ت املعرت ني -3
 .املئيرااالعنياا مك انب املكّ نا لرتكفياير التتراس ا؛ املع   ا نال جتان ا ن  -4

 كما يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية :
دسددتاا بدد  لج ءعرت  ددي يف ضدد ر اسددرباء و ا ءددترا  ا   سددير لتن  ددا الكفددياير التتراسدد ا لرتطددالب املعرت ددني يف بدد الج دسددتاا  -1

 .املعرتم نأته رتئم
 لرتكفياير التتراس ا.دج ار حب ث ءن مي ا لرتألالج التتراا ا املنتلا لرتطالب املعرت ني يف ض ر ءن  تئي  -2
 .دج ار حب ث ءن مي ا لألالج ءتراب املعرت ني أثنير استلا يف ض ر ءن  تئي لرتكفياير التتراس ا -3
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