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 مقدمة البحث:

يعتبر النهوض باالنء  ماا ادهادال الرةيااة التاي إااعي الدهاا الاددم ال تهدماة   دها ا      
يجيات التادرر  التااي إ ااادم الهادل لااا قت ها  اط يت ااورر البارامي التعلي يااة ب ااا  دهاا اسااتراإ

يددرها إ هد  أهدال ال ناهي  ي كا اة ال رالاا الدراساية  دإااعو ياددرها الاو إ هدا  أهادال 
التربية  دبالتالي إ ثاا اععكاساا دإوجهاا ل  ولاات ال جت ات  اي إننائة أيناةاه الا قا ها    اا  

 ماتهبله.
ستراإيجيات إد   التعلي  د ليه  هد يهت  لو  اإ  التربية ضردرة التجدقد  ي إهدي  ا 

دإ وره دمنهاا اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي التاي مهارت منا  أداةاا الث اعدنياات   دالتاي إنات ا 
 لااو ضاالو الواااك دال كاااع  دإتااابت   ليااة التعل  ع ااا أعهااا إاااا د ال علاا   لااي أ ا  ال و اا  

 التعلي ي ينجاح 
ل علاا   نااد هاا ا ال ااد  يااا ي تااد الااي د إ هداا  أهاادال ال هااررات الدراسااية  دط قتو اا  عجاااح ا

عوعية ما قن يه لدي ال تعل ادا ماا اإجاهاات ايجايياة  دأ واار د اي  دسالوكيات  دأفار  لا   اي 
 إوورا شخصياإه .

 (073م 3118) لدلي ايراهي  ياسر  وزي 
دإهوم استراإيجية التعل  التعاادعي  لاو ال نااركة دالتلا اا دةفاارة الدا يياة يادا ال ا          

دررجااات اللفاااا  اااي مهاااور هااا ه اكساااتراإيجية الاااي كومدناااوس الااا ي إبناااي  وااارة أع ال ااا   
سياتلدددع ما خ م التدرر  دالتعلُّ  ماا اخخاررا  دااد أف ارت جهاو  كثدار ماا العل اا   اي 
مهورها بعد  ل  أمثام: باركر  جوع  قوي  جوعاوع دجوعاوع  داد مهرت أصدا  آفاار ها ه 

ما ال جااطت العل ياة ال ختللاة  اي كاا ال رالاا التعلي ياة لدا  أمهارت اكستراإيجية  ي كثدر 
زرااااااااا ة الت صااااااااادا دإن يااااااااة ال هاااااااااارات ال ختللاااااااااة  داعتاااااااااا  اطإجاهاااااااااات دال اااااااااي .) 

 (.Davidson,2005,51 ا ددسوع 
( "أع التعااادع بصاالة  امااة مااا ال لاااهي  الناااةعة  ا  07م 3114دراارز زرااد البتااام ) 

تلااخ الثها ااات  لااو العدقااد مااا اخفااار دادمثااام التااي إ جااد يااات يت ال اار  أع ي ااخ  ااي مخ
التعااادع  دإ ااي  ليااه  دإررااد  واارة أع يع ااا الناااس معاااه  دأع ياااا د بعفااه  بعفاااه داااد 
أض ك ال اجة الو التعادع  ي اخدعة ادخدرة أعثر ال الاه ما أي داك مفو؛ عظاراه ل ت للاات 

ثر إعهدداه ما  ي ابا". لا ا إا  إ اورر  اد  ماا ال ياة  ي ال جت عات ال دقثة التي أصل ك أع
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اساتراإيجيات التعلاي  التعاادعي دالتااي كثار اساتخدامها  اي ال اادارس ب عظا  أع اا  العاال   دمااا 
 ه ه اكستراإيجيات ما قت  ما خ م  التدرر   ي مج و ات إعادعية صغدرة.

ة الصاغدرة ( "أع عجااح ال ج و اات التعادعياVarmette, 2004, 79درارز  ارمداك ) 
يهتفي أع إووع منظ ة بنكا جدد  دأع إووع أهادال   اا ال ج و اة م ادو ة دمناسالة لهاا  
اضا ةه الو إدررب ال للة  لو ه ا الان و التعلي اي  الا ي يااا ده   لاو الاتخلل ماا الع اا 
الردإدني  د ل  باعنغام ج يات أ را هاا  اي م ارساة ادعنا ة ال  لوباة مانه   م اا قار ي الاو 

الااسه  بال اردلية اطجت اعية  دالتي إاا ده   ي التويُّ   ي ال جت ات  دإيراد ماا  إن ية
 اعتاجه  اللوري  ك ا إن ي مهاراإه  دإهدقره  ل اإه ".

( الاو  ا لياة يررهاة Richard et, 2008, 172 - 173درفي  ررتناار  دآخاردع ) 
سااتخدام  اي ال ااوا  النظررااة الع اا التعااادعي  ااي اساتيعا  ال علومااات دإاا كرها  دهاي إصاال  ل 

دالع لية  دما  واةدها إخليل ال للة اطع واةددا ما ه ه الا ة   هي ب ثابة  ا ج لها  ماا 
خاا م مناااركة اخخااررا  ااي الااتعل   دهاا ه ال ررهااة كاا ل   عالااة لل اا    دي الهاادرة ال عر يااة 

 الهورة دالفييلة  لو لد سوا .
نااالدتدا اطجت اعيااة دالتربورااة  يتو درهااا  اار  دهناااف  واةااد للااتعلو  التعااادعي مااا ال 

التعادع يدا ال    ال قا قتعل وع كيفية التعبدار  اا أعلااه  ماا خا م منااركة ادااراع  اي 
النهاش دال وار  ك ا يكوع ب هددره  اطستيعا  بنكا أ فا  دإهبا النهد ما اخخاررا  دبها ا 

 يكوع التعلُّ   عاطه.
راإيجية التعل  التعاادعي لهاا أفار  عاام  اي ر ات ال ااتوز الت صادلي دررز اللعي أع است      

دإن يااة مهااارات التلوداار بنااكا  ااام دالتلوداار اكياادا ي بنااكا خااا  لاادز ال اا    ااي مرالااا 
التعلي  ال ختللة  باكضا ة الو إ  يهها لوثدر ما أهادال ال هاررات الدراساية دال ااا دة  لاو 

فبك  ل  عتاةي  دة  راسات ما أه هاا  راساة سا ية أل اد   إ بد  ال لاهي   ي ال ياة  داد أ
 م(. 3112م(  د راسة مرزدق العنيي)3110م(   د راسة هاش  لررري)0997دعجاح ال رسي)

د إن ية التلودر اكيدا ي باإك م للا ما مت للات العصر ال دق  ا  أصل  يهاس إهادم       
 جاطت ال ياة ال ختللة.ادم  ب دي ما إ تلوه ما مبد دا دملوررا  ي م

م( الااو أع أ فااا دساادلة لتن يااة مهااارات التلوداار اكياادا ي 3113)  هااي  مصاا لودرناادر      
لااادز ال اااتعل  هاااي إااادررب لواساااه با تلارهاااا النوا ااا  التاااي إااادخا منهاااا ال عر اااة الاااو  هلاااه 
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الاتعل  دألاسياه  ما خ م إعادعه مات ادااراع  دعتيجاة لا ل  رأز ضاردرة اطهت اام باساتخدام 
 التعادعي داستث اره الو أاصو  رجة ما أجا إن ية مهارات إلودره.

داااد أفبتاااك  اسااتراإيجية الاااتعل  التعاااادعي  عالدتهااا  اااي إن ياااة بعااي الهااادرات اطيتوارراااة      
دال لاهي  اللنية ما خ م إدرر  بعي  ارد  التربياة اللنياة لالعي يا   ال ادارس اللنياة د 

م(  د راساة هااع  3118 دة  راساات منهاا  راساة أمنياة  باد الهاا ر ) الجامعات ده ا ما أعدإه
 م(.3118هاش )

د ي ااادم الل اا  ال ااالي اطسااتلا ة مااا امكاعيااات الااتعل  التعااادعي  ااي ر اات ماااتوز التلوداار  
 اكيدا ي داطإجاه ع و التربية اللنية لدي ال تعل دا ما خ م إدرر  مهرر التربية اللنية. 

 مشكلة البحث:

يعاااعي التعلااي  العربااي  ااي اخدعااة ادخداارة مااا اصااور إجاااه مااااقرة الواااات دالتوياا  ماات      
ال اتجدات  ي ج يت مجاطت ال ياة   دالتاخخر الاي لاد ماا  اي ادخا  بخسالا  الرااي دالتهادم  
درظهاار  لاا  جليااا  ااي مجااام التعلااي  لداا  أع تالبيااة ال رساااات التعلي يااة مازالااك إهااوم  لااو 

دا دا تلااار ال علاا  دال هاارر أساسااددا  ااي ال صااوم  لااو ال عر ااة  د ااي  صاار ال لااو دالتلهاا
ال علوماات أصال ك مه ااة التعلاي  إن ياة مهااارات ال صاوم  لاو ال عر ااة دإوميلهاا ياا دإولدااد 

( ضااردرة التركدااي 10م 3113ال عااارل الجدقاادة درب هااا ب ااا ساالهها  لاا ل  قاارز صاا ح  ر ااة )
 دع إلاصدا زاةادة م اا ااد ياااه   اي ا ادا  اعاااع مبتوار   لو اد وار الرةياية ل ا ة التعل 

م تلاا  ل هااارات التلوداار دالل اا  دال عر ااة  د أساالو  ال علاا   ااي معظاا  مرالااا التعلااي  أساالو  
 إهلددي ااة   لو العرض ال لاشر.

( الاو أع ياارق التادرر  التلهدنياة  دال نااهي ال كتظااة 34م 0999درنادر  ت اي جارادع )     
دأسااالدب التهااور  ال عت اادة  لااو للااو داسااترجا  ال علومااات  دال نااا  التهلداادي  بال علومااات 

 الااةد إ ثا  ناصر أساسية ك ااة التلودر.
ماا هناا كااع الل ا   اا يارق إدررااية إناجت ال تعل ادا  لاو مهاارات التلودار ضااردرة      

علي ياة بعداداه  اا مل ة دمعدنة لل عل دا  لو أ ا   دره  ك وجهدا دمنر دا  لاو الع لياة الت
التلهدا  داد مهرت استراإيجية التعل  التعادعي  اي اددسااا التربوراة ال دقثاة دهاي علاارة  اا 
ع و ج إدرراي قت لب ما ال    الع ا مات بعفاه  الالعي دال اوار  ي اا يدانه   ي اا قتعلا  

 ااو لاادقه  ب ه ااة إعلي يااة معدنااة دأع يعلواا  بعفااه  بعفااا. د ااي أفنااا  هاا ا التلا ااا اللعااام إن
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(  فا ه  اا أع ا  اام العهاا 089م 0993مهارات شخصية داجت اعية ايجايية )عوفر كوجا   
ما خ م التعاادع  اي يارح اد واار دةعجااز ال ه اة التعلي ياة ال تعلهاة ب وضاو  الادرس قن اي 
لاادز ال تعل اادا بعااي مهااارات التلوداار اكياادا ي خاصااة  ااي مجااام التربيااة اللنيااة  لداا  أع 

ربية اللنية إ ت   لو ال تعل  إهادي  للاوط ايتوارراه  ناد اعجااز الع اا اللناي  د نادما يبيعة الت
يكوع اعجاز الع ا اللني بصورة ج اعية  إع  ل  قولوِّاد أ وااراه جدقادة يادا ال تعل ادا  دللتربياة 
اللنية  ي مدارس التعلي  العام  لو اخت ل مراللهاا التعلي ياة مكاعاه خاصاة با تلارهاا عنااياه 
 هنياه دبدعياه قن ي الهدرات اكيداعية لدز ال تعل   درنظ  أ واره ما خ م  ناصر الع اا اللناي 

 كعتاج أشيا  ج الية د ايتوارره ددميفية.
دالتربيااة اللنيااة لياااك دساادلة إر دهيااة ك ااا يعتهااد الاالعي  دةع ااا إنااتي شااك ه جدقااداه مااا      

اه ماا اطيتواار داكيادا . ك اا أع إادررب ال اتعل  النناا تدر ال خلول  يكوع ال تعل   ياه مت كنا
 لو م ارسة الع ليات اكيداعية ما خ م اللا قن ي فها ته اللصررة النوعية دإانعك  آفارهاا 

  لو سلوكه داإجاهاإه  إلعاه ل ا قتغدر  يه ما جواعب دجداعية. 
ر  اي الاانوات الهلدلاة  ي الواك الا ي جاارت  ياه دزارة التربياة دالتعلاي   لاي ها ا ال هار       

ال اضية دا تبرإه مهررا ي كا اطساتغنا   ياه  اا م تاواه دإدررااه د هاا لهاوي كاا معلا   دعاا 
 ا بااي ال هررات الرةياة التي إفاال لل ج او   دماا خا م   اا اسات    رأي ملتاوح مات 

 بعي معل ي التربية اللنية ب  ا ظة سوهاج إبدا التالي:
كتااا  لل الااب  ااي مهاارر التربيااة اللنيااة  ااي ج ياات ال رالااا مناا   اادة ساانوات ط قوجااد  -

 التعلي ية ب ا  دها الصخ الثاعي اك دا ي  ب جة إو در يلا ة الوتب  لي الددلة.

يعتبر مهرر التربية اللنية ما ال هاررات الدراساية ادساساية التاي إفاال الاي مج او   -
ع هناف م توي يدا قدي ال الب  ي الصخ الثاعي اك دا ي ل ل  ما اده ية أع يكو

 ال الب دمهام م د ة ُيهَوم ما خ لها.

ط قوجااد  لدااا لل علاا  ياترشااد بااه أفنااا  إاادرر  مهاارر التربيااة اللنيااة للصااخ الثاااعي  -
اك اادا ي دبالتااالي  ع ليااة التاادرر  إعت ااد  لااي مجهااو ه الاا اإي  ااي ضااو  مااا ي 

 لخ ة الدراسية. ال وضو ات التي إر  اليه ما دزارة التربية د التعلي   ي ا
دجو  صعوبة  ي إدرر  بعي ال وضو ات التي إخإي ما دزارة التربية دالتعلي  لعادم  -

 دضوح الرؤرة بالنالة لل عل .
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دجااو  صااعوبة  ااي إنلداا  ال اا   لاالعي ال ناااررت الج اعيااة اع دجاادت  ااي بعااي    -
 ادلياع لعدم دجو  خ ة م د ة  ي إنلد ها.

رربيااة  لااو أع اسااتخدام اسااتراإيجيات لدقثااة يكااوع  دهااا داااد  لااك بعااي الدراسااات التج     
ال تعل  هو م ور الع لية التعلي ية اد ياه   ي إ ادا دإننيو الهادرات العهلياة د اطيتوارراة 
دإوااورا اطإجاااه اكيجااايي ع اااو مااا قدرسااه ماااا مهااررات  دمااا هااا ه الدراسااات  راسااة دساااام 

 م(.3118 اد ) م(  د راسة مني3110م  و )
 ااي الااتعل  التعااادعي يكااوع ال ااتعل  هااو م ااور الع ليااة التعلي يااة  درهتصاار  در ال علاا   د     

 لو اكرشا  دالتوجيه  دبالتالي يكوع ال نا  مناسالا لواي قبتوار ال اتعل  درتواوع لدياه اإجاهاا 
 ايجاييا ع و ما قتعل ه.

ر  ي ضو  ما ساب  ي كاا إ دقاد مناكلة الل ا  ال االي  اي م ادلاة التعارل  لاو أفا 
اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  التربيااة اللنيااة  لااو إن يااة بعااي مهااارات 
التلودار اكياادا ي  داطإجاااه ع ااو مهارر التربيااة اللنيااة لاادز يا   الصااخ الثاااعي مااا ال رللااة 
اك دا ية  خاصة دأعه ط قوجد كتاباا مهاررا  راساته  لاي هارط  ال ا   دط قوجاد  لاد  لل علا  

رشد به  ي التدرر    دةع ا يعت د  لي الخ ة التي إخإياه ب اا ي ال وضاو ات ماا دزارة ليات
 التربية دالتعلي . 

 أسئلة البحث:

 لادم الل   ال الي اكجابة  ا الارالدا التالددا: 
ماا أفاار اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  التربيااة اللنيااة  لااو إن يااة  -0

 يدا ي لدز ي   الصخ الثاعي ما ال رللة اك دا ية بعي مهارات التلودر اك
مااا أفاار اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  التربيااة اللنيااة  لااو اإجاااه  -3

 ي   الصخ الثاعي ما ال رللة اك دا ية ع و مهرر التربية اللنية 



 م3104( يوليو 43ـــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 387 - 

 فروض البحث:

 لادم الل   ال الي اختلار ص ة اللرضدا التالددا: 
رق ذو داللدددح ائيدددين ح وددد د جاو ددد ا دججدددين ادددري يل   دددو ا د يلا ر   دددح يوجددد   ددد -2

 ويلضيب ح  ا جق يس يلافك ر يإلو ي ا لييلح اري يل   و ح يلا ر   ح.
يوجددد   دددرق ذو داللدددح ائيدددين ح وددد د جاو ددد ا دججدددين ادددري يل   دددو ا د يلا ر   دددح  -1

ي يل   و دددح ويلضددديب ح  دددا جق ددديس يالم ددديل ربدددو جندددرج يلارل دددح يلف  دددح ليددديلح ادددر
 يلا ر   ح.

 حدود البحث:

 ااتصر الل   ال الي  لو: 
مج و اااة الل ااا  التاااي إ ثلاااك  اااي  دناااة ماااا يااا   الصاااخ الثااااعي ماااا ال رللاااة  -0

اك دا ياااة ب درساااة اك دا ياااة الهدي اااة ينااادا بااااوهاج لدااا  إااا  اختيارهاااا ب ررهاااة 
خاارز  نااواةية  فاا  إهاااي ها ياانل  ال ررهااة الااو مج ااو تدا الااداه ا ضاااب ة داد

 ( يالب  ي كا مج و ة.43إجرربية  يلغ  د ه  )

اسااتراإيجية التاادرر  ال اااتخدمة هااي: الااادز اسااتراإيجيات الااتعل  التعااادعي دهاااي  -3
استراإيجية جوعاوع )التعل  معاه( دإعت د ه ه اكستراإيجية  لاو ال نااركة ال تلا لاة 

 يدا أ فا  ال ج و ة  ي إعل  ال ه ة.

 ا ي دهي:بعي مهارات التلودر اكيد -4

 ال  اة. -أ
 إويفيه ( –ال ردعة.) إلهاةية  -ب

 ادصالة. -ج

 ال ااسية لل نك ت. - 

 ا راف التلاصدا. -ها
دلاادإدا إدررااادتدا مااا دلاادات مهاارر التربيااة اللنيااة ك ااا در ا بالخ ااة التدرراااية   -3

يوزارة التربية دالتعلي  للصخ الثاعي اك ادا ي  ل اا بخعاه ط قوجاد كتاا  لل الاب  اي 
ال هرر درهتصر التادرر   لاي ااتاراح خ اة الاوزارة لعناادرا بعاي ال وضاو ات ه ا 
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باكضا ة لجهد ال عل    ف  إ  صياتة موضو ات الولدإدا د هاا كساتراإيجية الاتعل  
 التعادعي ده ا:

 )أساسيات  ي اللا( دإف :الولدة اددلي
 الدرس اددم : الخ وا دادشكام دادلواع.

 لع ا اللني.الدرس الثاعي: إوورا ا
 الدرس الثال : إنظي  دلدة العناصر  ي الع ا اللني.

 ) اللا دافايا العصر( دإف :الولدة الثاعية
 الدرس اددم: الايالة داخفار.

 الدرس الثاعي: الاكاع دإن ية البدئة.
 الدرس الثال : الا م دم اربة اكرها . 

 مصطلحات البحث:
  إستراتيجية:     

( اكسااتراإيجية بخعهااا خ ااة إعلي يااة بصااورة خاصااة 32م 3111جاارج  ) اارل مينااام       
(  داري أعهاا اد واار دال لاا ر الرةيااة 19م: 3112دإربورة بصورة  امة. أما عااي  ال يااي )

التي إاتخلل ما النظر  ي ال ااةا الخاصة ب جام داست عابياه ماا مجااطت ال يااة دإهادقر 
إ د  ماارات الع ا داإجاهاإه  ي معالجة إل  ال اااةا  ألوالها دخصاةصها دالت اطإها دالتي

مااا ج ياات جواعبهااا. دإعر هااا اللالثااة اجراةياااه بخعهااا مج و ااة مااا الخ ااوات داكجاارا ات التااي 
يخ و ال عل  طستخدامها  ي أفنا  إدرر  التربية اللنية ب ا ي ه  ادهدال ال ننو ة بخاصاو 

 دالبدئية ال تالة.  ا لية م كنه د ي ضو  اكمكاعات ال ا ية
 التعل  التعادعي:

( أع الااتعل  التعااادعي يررهااة إاادرر  إاااتند الااو إوزراات 08م: 3113قاارز م  ااد  لااي )      
ي   الصخ الو مج و ات إعادعية تدر متجاعاة إع ا بناكا إعاادعي كعجااز مه اة إعلي ياة 

ك باه ال ج و اة أماام ي د ها ال علوِّ  دإختار كا مج و ة ماا يدنهاا ماا ي ثلهاا لعارض ماا ااما
ال ج و ات ادخرز دركوع  در ال علوِّ  ال يام بإ دا  دإهدي  ص اةخ اد  اام. أماا ساعدد ط اي 

(  يندر الو أع التعل  التعاادعي "اساتراإيجية إادرر  عاج اة  قات   دهاا اساتخدام 71م: 3111)
ارسااوع مج و ااات صااغدرة  إفاا  كااا مج و ااة ي باااه  دي ماااتورات مختللااة  ااي الهاادرات ي 
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أعن ة متنو ة لت ادا  ه  ال وضو  ال را   راسته  دكاا  فاو  لياه أع يااا د زما  ه  اي 
ال ج و ة  لو الاتعل   دبالتاالي يخلا  جاواه ماا اطعجااز دالت صادا دال تعاة  اي أفناا  الاتعل ". 
دإعارل اللالثاة الاتعل  التعاادعي  لاو أعاه أسالو  إدررااي مانظ  اااة   لاو ال نااركة اللا لااة 

 يجايية يدا أ را  ال ج و ات التعادعية طعجاز مه ة  نية معدنة.داك

 التفكير اإلبداعي:

( التلوداار اكياادا ي بخعااه   ليااة يصاال  اللاار  Torrance, 2000,5يعاارل إااوراع  )      
خ لهااا أعثاار لااسااية لل نااك ت دأدجااه الاانهل  ااي ال علومااات  ي ااد ها اللاار  درل اا   ااا 

ضات داختلارها دالاربو يادا النتااةي دةجارا  التعادق ت فا  التوصاا الاو للوم درهوم يبنا  اط ترا
( بخعاه الع لياة التاي يصال  041م  3117النتاةي  ك ا يعر ااه  ادعاع العتاوم دروساخ الجاراح )

 دها ال اتعل  لااسااه ل ناك إه  درواجاه الانهل دالثغارات  اي ال علوماات دالعناصار ال لهاو ة  
هوم بالتخ دنات  درصوغ اللرضيات در ديهاا درعداد اختلارهاا  فا   ي د ها درل    ا ال لوم در

 يهدم عتاجه بالصيغة النهاةية بنكا جدقد.
أما اللالثة  تعرل التلودر اكيدا ي اجراةيا بخعه "الع لية العهلية التي إجعا ال الب  

 يصا الو للوم مبتورة دتدر مخلو ة لل نك ت اللنية التي إواجهه".

 االتجاه : 

بخعاااه" مج و اااة ماااا ال كوعاااات ال عر ياااة اطإجااااه (  019م 0993زرتاااوع)لااااا يعااارل       
التاي إتصاا باساتجابة اللار  ع او افاية أد موضاو  أد مو  ...دكيفياة  داطعلعالية دالالوكية
 إل  اطستجابات ما
 لد  مت أد ضد". 

 مااا " لالااة أعااه لاي اطإجاااه   هااد  ر ااا(  7م 3114الج اا )  لااي اللهاااعي  د أماا أل ااد       
 اطستعدا  إولد إخفدرها  قنامكيا  لو استجابة اللر   دإاا ده  لو اإخا  الهرارات ال ناسلة 

      أعاعك بالر ي أم اكيجا   ي ا قتعرض له ما موا   دمنك ت". سوا 
( بخعااه ال و اا  الاا ي قتخاا ه اللاار  أد 433ا 3111د يعر ااه  ماااهر صاابري ام ااب كامااا )     

التي قبدقها ازا  شي  أد لدث معدا سوا  باالهبوم أد الار ي عتيجاة ماردره بخبارة اطستجابة 
 معدنة إتعل  ي ل  الني  أد ال دث .
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دإعارل اللالثااة اطإجااه اجراةيااا بخعاه اطسااتجابة التاي يظهرهااا ال اتعل  بااالهبوم أد الاار ي      
الادرجات التاي ي صاا  لدهاا ع و  راسة دإعلا  التربياة اللنياة   د يعبار  نهاا ال اتعل  اجراةياا ب

  ي م ياس اطإجاه ع و مهرر التربية اللنية. 

 خطوات البحث وإجراءاته : 

 أوالً : إعداد اإلطار النظري للبحث: 

 ما خ م اطي    لي بعي الوتب   د الدراسات الاابهة إ  الها  الفو   لي:        
 )أ( التعل  التعادعي:   

عل  التعادعي  ملهوم التعل  التعادعي  أهدا ه    ناصره  الخصااةل عب ة إاررخية  ا الت      
التربورااة للااتعل  التعااادعي  ياارق الااتعل  التعااادعي  م داايات الااتعل  التعااادعي  ااي مجااام التربيااة 

 اللنية   در معل  التربية اللنية  ي إ بد  استراإيجية التعلي  التعادعي.
 ) (التلودر اكيدا ي: 

در اكيدا ي  أعوا ه  خصاةصاه  مهاارات التلودار اكيدا ي مااتورات التلودار ملهوم التلو     
اكيدا ي  مرالا التلودر اكيدا ي  العواما التي إااا د  لاو إن ياة التلودار اكيدا ي أساالدب 

 إن ية التلودر اكيدا ي  معواات التلودر اكيدا ي.
 )ج ( اطإجاه: 

هاات  خصااةل اطإجاهاات  عظرراات اطإجاهاات  إعادقا ملهوم اطإجاه  أه ية إعلا  اطإجا    
 اطإجاه ع و مهرر التربية اللنية.

 ثانياً: إعداد اإلطار التجريبي للبحث: 

 )أ( ينا  أ دات الل   دإن ا : 
م ياس التلودر اكيدا ي لدي يا   الصاخ الثااعي اك ادا ي  د رضاه  لاي مج و اة ماا -0

 للنية دالتهور  التربوي.الاا ة ال  ك دا  ي مجام التربية ا
م ياس اطإجاه ع و التربية اللنية ل    الصخ الثاعي اك دا ي  د رضه  لي مج و اة  -3

 ما الاا ة ال  ك دا  ي مجام التربية اللنية دالتهور  التربوي.  
) ( ا دا  ال هام التعلي ية ل وضو ات التربية اللنية ال ختارة ل    الصخ الثاعي اك ادا ي 

 ها كستراإيجية التعل  التعادعي  د رضها  لي مج و ة ما الاا ة ال  ك دا.د 
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)ج( ا دا   لدا لل عل  قوض  له كيفية الاادر  اي إادرر  موضاو ات للتربياة اللنياة ال ختاارة 
ل    الصخ الثاعي اك دا ي باساتخدام اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي  د رضاه  لاي مج و اة 

 ما الاا ة ال  ك دا. 
ب ررهة  نواةية دإهاي ها بال ررهة  – ( اختيار مج و ة ما ي   الصخ الثاعي اك دا ي )

 علاها الي مج و تدا الداه ا إجرربية دادخرز ضاب ة.
)هاا( إ بدا  أ اإااي الل ا  ) م يااس التلوداار اكيادا ي   م يااس اطإجاااه ع او التربياة اللنيااة( 

يهادل التعارل  لاي مااتوي يا    –هااه ابليااه  لي ال ج او تدا) الفااب ة دالتجرربياة ( إ بي
 مج و ة الل    ي التلودر اكيدا ي داطإجاه ع و التربية اللنية. 

)د( إااادرر  التربياااة اللنياااة لل ج و اااة الفااااب ة بال ررهاااة التهلددياااة  دلل ج و اااة التجرربياااة 
  -باستخدام استراإيجية التعل  التعادعي د هاه للخ وات التالية:

  الاااو مج و اااات صاااغدرة قتااارادح  اااد  ال ج و اااة الوالااادة ماااا إهااااي  ال ااا  -0
 ي   مختللي الهدرات دالت صدا. 2 – 3ال ج و ات ما يدا 

 يجل  أ را  كا مج و ة  ي مواجهة بعفه  بعفاه أد  لو شكا  اةري. -3

إهاااي  موضااو  كااا  رس الااو مهااام  رعيااة  لداا  إهاادم لل اا    ااي شااكا أدراق  -4
 هام.  ا  د لو ال    إنلد  ال 

قات  إ دقااد  در لوااا  اار   ااي ال ج و ااة  ي ااد  لوااا مج و ااة رةيااااه دماتوضاا اه  -3
 دمهرراه دمرا لاه دمنظ اه.

 ُإهدم لل    ال هام ال را  ال يام يتنلد ها بنكا ج ا ي. -1

 قت  إغددر اد دار كا لصة  ب د  ي ارس كا يالب اد دار ال ختللة. -2

دث اطإصام اللعام يدا ال     مات لاا قت  التخعدد  لي ال هارات التعادعية؛ لي  -7
 ال نك ت التي اد إعد  اعجاز بعي ال هام.

إهااوم ال ج و ااة التااي أعهااك مهامهااا ماااا دة ال ج و ااات التااي لاا  إنااه مهامهااا  -8
 بنكا إعادعي.

إبدي  كا مج و ة رأقها  ي ال علومات التي إ صا  لدها  د إعاد إهرراراه ملصا ه  -9
 ي ل .

ي لب ما كا مج و ة أع -01  إعرض إهرررها أمام ال ج و ات ادخرز. ُُ
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ي لب ما كا مج و ة ايدا  رأقها  ي إهاررر ال ج و ات ادخرز. -00 ُُ 

 يعرض ال عل  دال    ملخصاه للدرس. -03

م ال علوِّ  أ ا  ال ج و ات؛ للواول  لو مدز إنلد ها لل هام ال وكلاة لهاا  -04 ُيهوِّ
 د   ال ييار ال  د ة مالهاه.

ات  ااي الصااخ مااا لداا  إنلداا  ال هااام داك ارة ي ااد  ال علاا  أ فااا ال ج و اا -03
 دال ناانة الج اعية الجددة دال نظ ة.

ي ان  ال علا  ال ج و اات التااي إ صاا  لاو أ لااو الادرجات جاواةي ما يااة أد  -01
 معنورة.

 يهوم ال    ينهاية كا موضو  بخ ا  اختلارات  ر ية.  -02
طإجااه ع او التربياة اللنيااة( )ز( إ بدا  أ اإاي الل ا  ) م يااس التلودار اكيادا ي   م يااس ا 

 إ بيهاه بعدياه  لي مج و تي الل   ) الفاب ة دالتجرربية(. 
 )ح( معالجة النتاةي الصاةياه دإ لدلها دإلادرها. 

 )ا( إهدي  بعي التوصيات  ي ضو  عتاةي الل  . 

 أهمية البحث:

 إنلت أه ية الل   ال الي  ي كوعه: 
يادا ي لادز يا   الصاخ الثااعي ماا ال رللاة قهت  يتن ية بعي مهارات التلودار اك -0

 اك دا ية.
قومخ ألد استراإيجيات التدرر  ال دقثة  ي إن ية بعي مهارات التلودار اكيادا ي  -3

 لدز ي   الصخ الثاعي ما ال رللة اك دا ية.

اد يااا د  اي إغددار اإجااه يا   الصاخ الثااعي ماا ال رللاة اك دا ياة ع او مهارر  -4
 التربية اللنية.

دم مهاما دأدرااا لع ا ال الب  د لد  لل عل  ياترشد به  ي إدرر  ال    دب ل  يه -3
يفاات للااوطه ل يااا  الوتااا  ال درسااي ل هاارر التربيااة اللنيااة الاا ي أارإااه دزارة التربيااة 

 دالتعلي   ي أداخر  هد النظام الااي   دلتو اخع.

 اإلطار النظري للبحث:
 أوالً: التعلم التعاوني: 
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 يخية:نبذة تار

إعاد  واارة الاتعل  التعااادعي  واارة ادي اة  ااي مجاام الع ااا اكعااااعي بناكا  ااام  د ااي  
مجام التربية دالتعلي  بنكا خا   دلوا اطهت ام إياقد يها  ي الانوات ادخدرة؛ ل اا  دهاا ماا 

(. لدااا  إنااادر معظااا  33م  3111 واةاااد كثدااارة لل تعل ااادا )ل اااية أياااو النصااار م  د الج اااا 
 Anderw  دأعادرد ياا Lancaster Josephورة الو جهو  جوزرا  طعوااتر ال راجت الترب

Bell  ااي أداخاار الهاارع الاااابت  ناار ال ااد  ي بااإعجلترا  ااي إخسااي  الااتعل  التعااادعي )لفاايو 
 (.1م  0998 لي  
م(  ناادما 0812فاا  اعتهلااك أ وااار طعواااتر دبااا  ااي الااتعل  التعااادعي الااو أمرركااا  ااام )       

 اااي مدقناااة عدوراااورف. دماااا فااا  مهااار التركداااي  لاااو الاااتعل   Lancastrianا تت اااك مااادارس 
(  37م  0999التعادعي  ي الوطيات ال ت دة  ي يدايات الهارع الثااما  نار ) او ة اللليهاي  

 ي إ بد  التعل  التعادعي  لد  كااع ماا  Francis Pakerداشتهرت جهو   راعاي  باركر 
ة دالتعااادع داكخاا   الناادقد  ااي ساالوف ال ااتعل . داااد مررديااه؛ عظااراه كفارإااه ال  اااس دال ثاااير 

 كر جوعااوع دآخاردع أع بااركر  نادما كااع مادقراه للتعلاي   اي ال ادارس ال كومياة  اي الادز 
( ألخ زاةر  ي الاانة 41م( كاع يخإي اليه أعثر ما )0881الي  0871الوطيات  ي اللترة ما )

م  0998جوعاااوع  يلدااد  جوعاااوع ردجاار  ل ناااهدة اسااتخدامه كجاارا ات الااتعل  التعااادعي. )
(. ف  طاو التعل  التعادعي اعتناراه داساعاه داهت امااه كبداراه بعاد  لا  ك ررهاة ماا يارق 43 - 41

 التدرر  التي إيار  لو ال تعل  اعتاا  الخبرات بج يت مجاطإها.
دجااا ت يدايااة الااتعل  التعااادعي كخساالو  ديررهااة منظ ااة للتاادرر   لااو قااد  دإااء  

(Deutsch دالاا ي ااتاارح عظررااة ل وا اا  إعادعيااة دإنا اااية  دشااكلك هاا ه النظررااة ادساااس )
الرةي  ال ي ااماك  لياه ادب ااث دال نااناات ال لهاة ال تصالة باالتعل  التعاادعي  دكااع  لا  

(. د ااي الاااتدنات مااا الهاارع 7م  0998 ااي ادربعدنااات مااا الهاارع العنااررا. )لفاايو  لااي  
جهاو  جوعااوع دجوعااوع  اي جامعاة مدنيااوإا. لدا  ااماا بإعناا   العنررا ال د  ي يرزت

مركااي الااتعل  التعااادعي الاا ي كاااع مااا أهدا ااه صااياتة ع ااا ج عظررااة إتعلاا  ب بيعااة التعااادع 
د ناصره ادساسية دةجرا  يرعامي منظ  ما ادب اث لل ال النظرراات دإ وراا الصا ي  منهاا 

م. د ي الالعدنات ماا الهارع العناررا مهارت الو اجرا ات   لية ي كا إ بيهها  اخا اللصو
العدقااد مااا ع ااا ج الااتعل  التعااادعي  كن ااو ج ملاررااات ألعااا  اللاارق  دع ااو ج خ ااوات الل اا  

( فااا  34م  0998الج ااا ي  دع اااو ج  ااارق الت صااادا )جوعااااوع  يلداااد  جوعااااوع ردجااارز  
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اعدنات دالتاعدنات ماا اعتنر التعل  التعادعي دإوجهك الل وث دالدراسات العل ية ع وه  ي الث 
 (.3م  0991الهرع العنررا كدراسات جوعاوع دس  دا دتدره  )م  د الخ دب  

قتف  ما العرض الااي  أع التعل  التعادعي هو أسلو  إربوي اادي   اساتخدم  اي  
ال فااارات الاااابهة  دلاا  يصااا هاا ا ال لهااوم الااو خصاةصااه ال اليااة التااي جعلتااه مااا أعثاار 

إ دياه اط ما خ م ادب اث دالنظررات التي اساتند الدهاا  دالتاي مهارت منا   ادسالدب التعلي ية
يداية الهرع العنررا  دالتي ساا دت  لاي ايجاا  هيكلياة إنظي ياة لع اا مج و اة ماا اد ارا ؛ 
ب د  قنغ   كا مانه   اي الاتعل  د ا  أ دار داضا ة دم اد ة  مات التخعداد أع كاا  فاو ماا 

 لي ية.ال ج و ة قتعل  ال ا ة التع

 مفهوم التعلم التعاوني:

للاااااااااااتعل  التعاااااااااااادعي  ااااااااااادة إعررلاااااااااااات منهاااااااااااا إعررااااااااااا  ) كللاااااااااااا د ردبااااااااااارت      
Kelvin&Ropert,1994,46 اللاا اع  ر اااه بخعااه اسااتخدام إعلي ااي لل ج و ااات الصااغدرة )

 ب د  يع ا الت مد  معا ليرا ة إعل ه   دإعلي  كا منه  اخخر.
( بخعااه إنظاااي  قاات   ياااه إهدئااة يدئاااة صااافية 019م 0991د ر ااه) الااااعدد  بااد العيراااي        

مناساالة إااا   للت مداا  بالتعااادع دالتلا ااا  ااي مج و ااات صااغدرة مااا أجااا الااتعل  دإ هداا  
 ادهدال ال رجوة دإ ك اشرال ال عل  دإوجدهه.

(الاااتعل  التعاااادعي بخعاااه. "ع اااو ج إدررااااي قت لاااب ماااا 401م  3110دإعااارل كاااوفر كوجااا  )
بعفااه  الالعي  دال ااوار  ي اا يداانه   ي اا قتعلاا  بال اا ة الدراسااية  دأع  ال تعل ادا الع ااا مات

يعلاا  بعفااه  بعفاااه. دأفنااا  هاا ا التلا ااا اللعااام إن ااو لاادقه  مهااارات شخصااية داجت اعيااة 
 ايجايية. 

دهناااف مااا  اارل الااتعل  التعااادعي بخعااه ألااد أعااوا  الااتعل  الصاالي الاا ي قاات   يااه إهاااي        
( أ فا    ا ة ما يكوعاوا تدار 2 - 3مج و ات إعادعية إتووع ما ) ي   الصخ الوالد الو

متجاعاااادا  اااي اااادراإه  ادعا ي ياااة  يهااادل إن ياااة كاااا ماااا الت صااادا ادعاااا ي ي دال هاااارات 
اطجت اعية معاه؛ لد  لوا مج و ة مه ة إعلي ية قتناارف أ فااؤها  اي م ارساة ال ه اة ماا 

وم كاا  فاو  اي ال ج و اة ب ه اة؛ لووعاه  لاو خ م التلا اا ال لاشار  ي اا يدانه   لدا  يها
 رايااة بخعاااه ماااائوم  اااا عجالاااه دعجااااح مج و تااه ككاااا  د اااي أفناااا  الع اااا ق لاااو أ فاااا  
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ال ج و ة سلوف بعفاه  الالعي درتنااناوع لاوم سالوف كاا مانه   اي ال ج او   درات  إهداي  
 (.337 - 332م  3114ال الب  لو أساس أ اةه اللر ي دأ ا  مج و ته. )لاا زرتوع  

( التعل  التعادعي بخعاه " اساتراإيجية إادرر  091م  3111داد  رل م  د اللغدا ي دآخردع )
إفت ال تعل   ي مو   ج اا ي يهاوم  ياه ياددري التادرر  دالاتعُل   اي آع دالاد  دماا قت للاه 
 لاا  الع ااا  اااي مييااة ج ا ااة؛ لت هدااا  أهاادال مناااتركة إناا ا كاا ه ماااا الجواعااب ال عر ياااة 

 دال هاررة".دالوجداعية 
(  هاد  ر اا الاتعل  التعاادعي بناكا ملصااا 32م  3111أماا م  او   هاا د م  اد تايام )      

 لي أعه  خ اة إعلي ياة لع اا مج و اة ماا ال للاة تدار ال تجاعاادا  اي الهادرات داطإجاهاات 
دال هااارات دتدرهااا  ب داا  قتعااادع كااا أ فااا  ال ج و ااة بنااكا  علااي  ااي الااتعل  د هااا د دار 

دم اد ة ماا أجاا إ هدا  هادل أد أهادال مدردساة  اي اياار ماا التعاادع ادعاا ي ي  داض ة
داطجت اا ي  دراات  إج ياات هاا ه اد دار دال هااام الجيةياة لج ياات أ فااا  ال ج و ااة لتصااب  ااي 
ال ه اة الولياة لل ج و اة  درات   رضاها  لاو الصاخ ماا اابله  ل نااناتها؛ م اا يعاو   لااده  

 ي ية مت دية دمتنو ة أعثر دألاا ما مج و  أ  اله  اللر ية".    عج ا ة أد كخ را  بلواةد إعل
( أع التعل  التعادعي "أسلو  إعل  قات   ياه إهااي  98م  3112دررز  ث اع العال  ) 

 - 3ال تعل دا الو مج و ات صغدرة تدر متجاعااة  قتارادح  اد  أ ارا  كاا مج و اة ماا يادا )
 لدة  ي إ هد  هدل أد أهدال منتركة". ( أ را   درتعادع إ مد  ال ج و ة الوا2

يهاوم  لاو مبادأ عغارق معااه أد عنجاو معااه  Cooperative Learningدالتعل  التعادعي       
We sink or Swim to gather  د ياه يعاد ال علو اوع الادردس ب دا  يع اا ال ا   مات

 ال منتركة.بعفه  اللعي ليرا ة إعلو ه  الو أاصو لد م كا د يع لوع معا لت هد  أهد
قتف  م ا سب  أع هناف اخت  ات  ي التعررلات التي إنادلك الاتعل  التعاادعي ماا  

لد  النظر الو شكا دإنظي  التعل  التعادعي دإ دقد مهاراإه   هناف ما اختصرها مثاا الااعدد 
الجناادي   دكااوفر كوجاا   دهناااف مااا  صااا  دهااا مثااا لاااا زرتااوع  دم  ااو   هااا د م  ااد 

  أيفاااه م ااا سااب  أع ملهااوم الااتعل  التعااادعي ي هاا  ج ياات أعااوا  دماااتورات تاايام. ك ااا قتفاا
ادهدال التعلي ية دالتربورة بناكا ماا التاوازع دالتارابو دالتواماا  ي اا يدنهاا  لدا  إارإلو  ياه 
ااي  لااو أه يااة  در ال علاا   ااي إنظااي  ال و اا  التعلي ااي داكشاارال  ال عر ااة بااالت بد . ك ااا قركو

شا  لل     ي ال ج و ات التعادعية. دأع التعل  التعاادعي هاو اساتراإيجية  ليه دالتوجيه داكر 
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إدرراية إنت ا  لو الوثدر ما ال رق  دادساالدب التدررااية التاي قات  إوميلهاا  اي ال و ا  
التعلي ي الوالد. ك ا أع الغرض ما استخدام أسلو  مج و ات التعل  التعادعي  اي التعلاي  أع 

 ج و ااة التعادعيااة   اار اه أاااوز م ااا كاااع  ليااه  دإعتباار ال اااا لة قاات  جعااا كااا  فااو  ااي ال
اللر ياة هاي ال لتاااح للتخعواد ماا أع ج ياات أ فاا  ال ج و ااات قاي ا دع ااوة مااا خا م الااتعل  

 التعادعي. 
د ليااه  ااي كا الهااوم بااخع الااتعل  التعااادعي هااو علااارة  ااا مج و ااة مااا ال اارق  

 لاااو ال نااااركة اللا لاااة داكيجايياااة يااادا يااا   دادساااالدب ال نظ اااة  دالها  اااة التاااي إهاااوم 
ال ج و اااة الوالااادة أياااو يااادا يااا   ال ج و اااات التعادعياااة تدااار ال تجاعااااة  اااي الهاااادرات 

( ياا    درهااوم كااا يالااب  ااي ال و اا  2 - 4داطسااتعدا ات  دإتوااوع ال ج و ااة  دهااا مااا )
منااركته دإلا لاه مات التعلي ي الوالد ياددري الاتعل  دالتعلاي   اي آع دالاد بناكا داضا  قركاد 

 بااي أ را  مج و ته؛ للتوصا الو هدل م د  دمهصو   دبإشرال دإوجيه دإنظي  ما ال عل .
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 أهداف التعلم التعاوني:

جولاااااااا :(هناااااااف  اااااادة أهاااااادال للااااااتعل  التعااااااادعي ي كااااااا ايجاااااااز أه هااااااا كالتااااااالي    
Jules,1992,12  عوااااو  (  ) آ043  0991(  ) اااوزي للناااي 11710994( )مدي اااه م  اااد

(Anku,1995,128. 
 اإخا  الهرار الالي    ي الواك ال ناسب. -
 الهدرة  لو النهاش دال وار الها ل  داطإلاق مت دجهة عظر ادتلبية. -

 الجرأة دالتهدم دالدراسة   ا هو ملدد  ي مجرز لياة ال تعل . -

 ال عاملة ال انة دكيفية التعاما مت اخخررا. -

 ب ررهة ملاشرة دمه بة.اإهاع مهارة  ا اطست ا  دالر   -

 إاهدا اطعجازات   داستنتاج ال علومات. -

 ال نا اة النررلة التي إولوِّد ال ااة  ند ال تعل . -

 زر  ردح التعادع  ي ال تعل   دالتلودر  ي ال جت ت ال ي قنت ي اليه. -

 إ ورر مهارات ال تعل  دارإهاؤه ل اتوز أ فا. -

 ب.إلجدر ال ااات العهلية الوامنة لدز ال ال -

 إ ثدا ال علومات   د بها  أفر التعل .  -

 إ  ا ال اردلية.  -

 عناصر التعلم التعاوني:

 للتعل  التعادعي  دة  ناصر رةياة أه ها: 
(  ) باااد ل ال هباااا  031م 3114(  )م  اااد ال دلاااة  431 - 408م  3110)عاااوفر كوجااا    

   د الج ااااا( )ل ااااية أيااااو النصاااار  م 318 - 338م  3114( )لاااااا زرتااااوع  34 م3113
 (.43 - 40م  3111

 االعتماد اإليجابي المتبادل:( 0)

يهصد به اط ت ا  ال تلا م يدا أ فا  ال ج و ة الوالادة  ب دا  قر ات كاا  فاو  
النعار التالي )عال  معاه أد عغرق معاه(  لد  ينعر ال للة أعه  درا  اعجاز   ا أي  ر   اي 

  يناتركوع  اي مصادر دالاد درارفر بعفاه   لاو ال ج و ة ما خ م إعادعه   ي ا يدانه    ها
بعي ب د  ط قنج  ألد ما لا  قانج  أاراعاه  اي ال ج و اة   النجااح داللناا للج يات. در ثاا 
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ه ا العنصر جوهر التعل  التعادعي. دبه ا يعت د أ ارا  ال ج و اة  لاو بعفاه  ا ت اا اه إوامليااه 
دراإااه دةمكاعاإااه دمهتفاايات مه تااه ط إ للياااه  لداا  إوااوع لوااا ماانه  مه تااه الخاصااة لاااب ا

دمصا ره  درعت د بعفه   لاو بعاي  اي إ هدا  ال ه اة الخاصاة يها   دماا فا  إتواماا ها ه 
ال ه اات لت هدا  الهاادل ال ناترف لل ج و اة ككااا دال ت ثاا  اي ال ه ااة العاماة  دهاو إ هداا  

ا أع ج يات الهدل ما ال و   التعلي ي   ه  قتعل وع ال ا ة ال خصصة  دما ف  قتخعددع ما
 أ فا  ال ج و ة إعل وا ه ه ال ا ة.

ً لوجه:3)  ( التفاعل وجها

لتو قت ه  التلا ا اكيجايي يدا ال ا    اإع  لا  قت لاب افاارة عاو  ماا التلا اا  
ال  يهي دجهاه لوجه يدا ال     ي كا مج و ة  دط يعتبر  ل  تاية  ي لاد  اإاه ياا دسادلة 

لتلا اا الللظاي  اي الصاخ  دإ اورر التلاا  ت اكيجايياة لت هد  أهدال هامة. مثاا: إ اورر ا
يدا ال    التي إرفر ايجايياه  لو ال ر د  التربوي. دررجت  ل  الو دجو  العدقد ما ادعن ة 
ال عر ية دالتلا  ت النخصية ال تداخلاة التاي إ ادث  هاو  نادما قانغ   ال ا    اي النارح 

جهاه لوجه يادا أ فاا  الج ا اة ماا شاخعه امهاار للعفه  اللعي  ك ا أع التلا ا ال لاشر د 
ادع اا دالتخفدرات اطجت اعية للتلا ا. دما ف   إع التخفدر ال تلا م  ي إلودر بعفاه  الالعي 
سااول قاار ي الااو للااي ه اا   دي ال اااتورات ال نخلفااة  لااو أع يكوعااوا  ااي ماااتوز إواعااات 

 اخخررا  دما ف  ي م ال يرد ما الجهد  ي التعل .
لتناجيت التلا اا ال عايز ياادا أ فاا  ال ج و اة   اإع هناااف فا ث خ اوات لت هدا   لاا  د     
 دهي:
 .جددلة داك طجت ا  ال ج و ة 
  التركدااي  لااو اط ت ااا  ال تلااا م اكيجااايي؛ ب داا  يكااوع التياماااه لاادز اد فااا  إجاااه

 عجاح بعفه  بعفاه.

    لااا  إلهاااد إناااجيت التلا اااا ال عااايز يااادا أ فاااا  ال ج و اااة: دماااا يااارق إ هدااا
 ال ج و ات داطلتلام بنواهد دأمثلة  الة  لو التلا ا ال عيز يدا اد فا .
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 ( المسئولية الفردية:4)

ال ااائولية اللر يااة إعنااي أع يلهاا  كااا  فااو  ااي ال ج و ااة مه تااه ال وكلااة اليااه  
عتبار دراه   علياه  ي اعجازها دماا دة اخخررا  لو إعل ها. دب ا أع يررهة التعل  التعاادعي إ

مااا ال اارق التااي يجااب أع قتعاارل أ اارا  ال ج و ااة  لااو اسااتعدا ات دااادرات دمهااارات بعفااه  
اللعي  دمعر اة ماا هاو ب اجاة الاو مااا دة د  ا  دإناجيت  دماا الا ي قتهاا    اا أ ا  
ال هااام. دهاا ا مااا شااخعه الااداث التناساا  دالتوامااا  ااي جهااو  أ اارا  ال ج و ااة الوالاادة؛  لااو 

ركا   ي إ هد  الهدل الج ا ي.  ال ائولية اللر ية هي ال لتاح للتخعاد ا تلار أعه  ج يعاه ش
مااا أع ج ياات أ فااا  ال ج و ااة قااي ا دع اااوة مااا خاا م الااتعل  التعااادعي.  لعااد أع ينااارف 
أ فا  ال ج و ة  ي  رس إعاادعي يجاب أع إصال  اادرإه   لاو اعهاا  مهاام م افلاة دلاده  

 درس التعادعي.أعثر م ا كاعك  ليه ابا ال ناركة  ي ال

 ( المهارات االجتماعية:3)

إت ثاا  اي ال هاارات الخاصااة بالع ااات يادا ادشااخا   دإناكا الراب اة ادساسااية  
يدا ال    كعجاح التعل  دالع ا التعادعي. درهصاد يهاا "إعلاي  ال ا   كيفياة إ اورر الع ااات 

ل ج و اات الصاغدرة. أي النخصية ال ناسلة  دمهارات التواصاا يادا ادشاخا   دالع اا مات ا
قاات  إعلااي  ال للااة مهااارات التلا ااا اطجت ااا ي الصاالي  دمهااارات الع ااا التعااادعي الج ااا ي 
ال ااا ي  ب داا  ياااه  كااا دالاادإ ماانه   ااي اعجاااز ال ه ااات دإنظااي  عتاااةي التعااادع. دمااا أهاا  

 ال هارات اطجت اعية ال زمة لع ا ال ج و ة التعادعية دإعادعها ما قلي:
 * مهارة اطإصام    الثهة * مهارة

 * مهارة ال يا ة          * مهارة إتابت اد دار
 * مهارة إنغدا الج ا ة          * مهارة لا الصرا 

 ( تقويم عمل المجموعة:1)

درعناااي  لااا  "التخماااا أد التلودااار  اااي   اااا ال ج و اااة ماااا أجاااا دصاااخ إصااار ات  
خع التصار ات أد اكجارا ات التاي سياات ر اد فا  ال لدادة دتدار ال لدادة  داإخاا  اارارات بنا

الع ا يها دالتاي سادت  إغدرهاا.  االغرض ماا ال عالجاة الج اعياة هاو إوضاي  دإ اادا  عالياة 
 اد فا   ي اسهاماإه   ي الجهو  التعادعية لت هد  أهدال ال ج و ة.
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م ا سب  قتف  أع هناف   اة يدا  ناصر ال و   التعادعي دك ل  أه ياة إاوا ر  
العناصاار مجت عااة ماات بعفااها الاالعي ماات مرا اااة التااوازع  ي ااا يدنهااا ااادر اكمكاااع كااا  هاا ه

ب اب  رجة إ ههه  ي أي مو   إعلي ي  ند إ بد  استراإيجية التعل  التعادعي لدارإي ف ااره 
 در ه  أهدا ه.

 الشروط الواجب توافرها في التعلم التعاوني

ا  النااردا التاليااة: :)م  ااد الاادقب   نااد اإلااا  أساالو  الااتعلُّ  التعااادعي قلاايم اإلاا 
( )لااااااادا 73م 3100( )يااااااارق  ااااااامر 14م 3101( )آمااااااام  بااااااد اللتاااااااح 013  3111
 (.38م 3104سال  
 أع قتوا ر اط ت ا  ال تلا م يدا أ فا  الج ا ة. -0
 اإالة اللرصة للتلا ا ال لاشر يدا أ را  الج ا ة. -3

 أ فا  الج ا ة.اطستلا ة الهصوز ما امكاعيات دمهارات كا  فو ما  -4

 أع يكوع كا  فو  ي الج ا ة مائوط   ا يعهد اليه ما أ  ام. -3

 أع إت ه  ادهدال دمهارات الع ا الج ا ي يدا أ فا  الج ا ة. -1

 أط قيرد لج  الج ا ة  ي التعلو  التعادعي  ا ستة ي  . -2

 يلفا أع إووع الج ا ة ما مختلخ الهدرات تدر ال تجاعاة. -7

 ما  ئة دالدة. أع يكوع جن  الج ا ة -8

 إ دقد  نيات التعلو  التعادعي التي قت  استخدامها د هاه ل بيعة ال و   التعلي ي. -9

أع يكوع للتل د  ايجايية  ي الع ا مت زم ةه  اخا الج ا ة ما أجاا إ هدا  اللاوز  -01
 للج ا ة.

 الخصائص التربوية للتعلم التعاوني:

)جاااير  بااد ال  دااد  قلااي:  للااتعل  التعااادعي  اادة خصاااةل إربورااة مااا أه هااا مااا 
  م3113) بااد ل ال هبااا     (20م 3113 يهلااومأل ااد   ) ايااراهي (002 - 003م  0999

(  ) هاااد زاقاااد  27 - 22م  3112(  )ساااال  اله  ااااعي  32م  3111( )قوساااخ ال رباااي  32
 . (Adams,2009,25)( 38م  3117
 يع ي ال عل  اللرصة  ي متابعة لاجات ال    دمعر تها. -0
 اا د  ي إلا م اد وار يدا ال   .ي -3
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 يغرس  ي ال     ي تي الترام آرا  اخخررا  دإهبا دجهات النظر ادخرز. -4

 يكاب ال    أسالدب التعلي  ال اإي  دالتعادعي درهوي الترابو يدنه . -3

 قدر  ال     لو لاا التصرل  دلا ال نك ت  أد اكسهام  ي للها. -1

  لية اإخا  الهرار  ي كا أ  اله.قيرد ما مهدرة ال الب  لو   -2

 قن ي مهارة التعبدر  ا ال نا ر ددجهات النظر  ي أي افية أد منكلة. -7

 قن ي  ي ة الثهة بالنل   دالنعور بال ات. -8

 قدر  ال تعل دا  لو  ي  اطلتيام بآ ا  اطست ا   دالت دث  دال ناركة. -9

رة ال درساة  دكا ل  الايم   قن ي اإجاهات د  اات أعثر ايجايية ع و ال عل دا  دة ا -01
 بغي النظر  ا ال لهة اطجت اعية  دالهدرات العهلية.

يهلاااا ماااا الاااالوف ال ع اااا للتعلاااي   دريراااد ماااا الوااااك ال صاااردل  لاااو ال ه اااة   -00
 التعلي ية.

 يجعا ال الب م ور الع لية التعلي ية. -03

 قن ي ال ائولية اللر ية دالج اعية لدز ال   . -04

 ا الج ا ي يدا ال   .قن ي ردح التعادع دالع  -03

 يكاب ال    مهارإي اطست ا  دالت دث. -01

 قدر  ال     لو ايدا  الرأي  دال صوم  لو إغ ية راجعة. -02

قلباي لاجااات كااا ال اا   يتهاادي  أعناا ة إعلي يااة مناساالة ضاا ا مج و ااة متجاعاااة  -07
 دتدر متجاعاة.

ل وا ااا  يكااااب ال ااا   مهاااارات ال ياااا ة  داطإصاااام دالتواصاااا مااات اخخاااررا  اااي ا -08
 التعلي ية.

 ياا د ال     لو إجدقد النناا دخل  ال دورة  ي تر ة الصخ. -09

 يهوي ردابو الصدااة در ور الع اات النخصية يدا ال   . -31

 ياا د ب ئي التعل  ال قا يعاعوع ما صعوبات درن ي اعتلاهه . -30

 استخدام أعثر ما لاسة  ي التعل . -33

 إومي  أعثر لع ليات التلودر العليا. -34

 ية مهارات التلودر اكيدا ي دالتلودر النااد.إن  -33
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ع ااو مجااام الدراسااة   دراااا د  لااو الصاا ة النلاااية  ةإوااورا اطإجاهااات اطيجايياا -31
 لأل را  م ا يجعله  أعثر اسهاما  ي ال جت ت دأسر   ي يلوغ النفي اطعلعالي.

 مناسااابته دياااة داجلاااات إعلي ياااة دبخاصاااة  ي اااا قتعلااا  بال لااااهي  دلاااا ال ناااك ت  -32
 . دصنت الهرار

زرا ة ماتوز الت صدا الدراسي  ده ا ما أفبتته الوثدر ما الدراسات التي أجررك  ي  -37
ال داااااداع الترباااااوي  لاااااو مختلاااااخ ال اااااوا  الدراساااااية  مثاااااا  راساااااة أل اااااد  باااااد 

 م(.3118م(  د راسة أمنية  بد الها ر)3114الورر )

منهااااا  راساااااة زرااااا ة الدا ييااااة ع اااااو الااااتعل   دهااااا ا دمااااا أفبتتاااااه  اااادة  راساااااات   -38
 د راسااااااااااة دسااااااااااام Fitzsimmons&Waiter,1995,2156) دتيمااااااااااوعي ددرتر)

 م(. 3110م  و )

دُإ د  اللالثة بعي خصاةل دم ديات التعل  التعادعي بالنالة لوا ما ال تعل  دال عل  
  دالع لية التعلي ية  ي التالي:

 أوال: بالنسبة للمتعلم :

 ةه.يكاله مهارات التواصا اطجت ا ي مت زم   (0)
 قيرد ما  ا عدته للتعل . (3)

 قتي  له  رصة التعبدر  ا أ واره دإهبا دجهات عظر اخخررا. (4)

 ينعر بكياعه لد  أعه يهوم يددر ال عل   ي بعي ادلياع. (3)

 قن ي لديه الهدرة  لو لا ال نك ت دإهبا النهد. (1)

 يهلا ما إعصب التل د  دإنلاه يرأيه. (2)

ادرإاه  لاو التلودار اكيادا ي  دها ا قيرد ما للاه لل هارر الا ي قدرساه درن اي    (7)
يجعا ما التعل  التعادعي يدئة خصلةُ إغدر ماا اإجااه ال ا   ع او مهارر التربياة 

 اللنية دإن ي مهارات التلودر لدقه  ده ا ما ي ادم الل   ال الي  راسته.
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 ثانيا : بالنسبة للمعلم:

 يهلا ما جهد ال عل   اخا اللصا درو ر له الواك دالجهد.  (0)
 تها  در ال عل  ما ملها الو متابت دمرشد.قن (3)

 يهلا ما اللترة اليمنية ال زمة لوي يعرض  دها ال عل  الدرس.  (4)

 ي ه  لل عل   رصة متابعة ال     اخا ال ج و ات . (3)

 يهلا ما ادعلا  الت ررررة لل عل  ما اختلارات دتدره. (1)

 ثالثا : بالنسبة للعملية التعليمية:

 علي ية دجعلها أعثر دميفية.اطرإها  بالع لية الت (0)
 ياا د  ي بها  أفر التعل .  (3)

 اك دا  الجدد لل تعل دا بنكا يخدم ال جت ت.  (4)

 جعا ال جت ت هو م ور إلور ال تعل  . (3)

 إ هد  ادهدال ال رجوة للع لية التعلي ية ادر ال ات ا . (1)

 يرق التعل  التعادعي:
عاادعي  اي التادرر  دماا أها  لهد إعاد ت ال ارق التاي ي كاا أع قات  يهاا الاتعل  الت 

 - 79  3110( ) مناو الغامادي  88م  0999دأشهر ه ه ال رق ما قلي:)جاير  بد ال  داد  
 41م  3111(  )ل ية أيو النصار  جهاا  الج اا  318 - 338م  3114(  )لاا زرتوع  81
 (.74 - 71م  3112(  )سال  اله  اعي  19 - 37م  3111( )م  د الغامدي  40 -

 تقسيم الطالب إلى فرق طبقاً ألقسام التحصيل:أوالً: 

م دااد سا دك يها ا اطسا  عاالة لتوزرات 0981هي ال ررهة التي يورها س  ا  ام  
ال     اخا ال ج و ات ب اب ماتوراإه  الت صدلية لد  ط يد أع يكاوع  اي كاا مج و اة 

 ات التالية:يالب متلوق  دآخر متوسو  دفال  ضيي . دإت  ه ه ال ررهة د هاه للخ و 
 قت  إهاي  ال    الو مج و ات متلاقنة  ي الت صدا الدراسي. -0
 ( ي  .1 - 4إتووع كا مج و ة ما ) -3

 يهوم ال علوِّ  يتهدي  الدرس  ي يداية ال صة لج يت ال     ي اللصا. -4

قتعادع ي   كا مج و ة  ي اا يدانه   درااا د كاا مانه  اخخار  يهادل الات كا  -3
 ي يهدمها ال علوِّ .ما ال ا ة العل ية الت
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قت  إ بد  اختلار إ صدلي لج يت ال      لو أع قر يه كاا إل دا  منلار اه  دع  -1
 ماا دة ما اخخررا.

إهارع  رجة كا إل د   ي اطختلار يدرجته  ي اطمت ااع الاااي  داللاردق يدنه اا  -2
 إفال الو الدرجة الولية لللرر .

لوِّا  ماالهاه  ي صاا  لاو جااةية اللرر  الا ي يصاا الاو ال ااتوز الا ي لاد ه ال ع -7
 معنورة أد ما ية.

 قت  ا ا ة إوورا ال ج و ات كا  ترة زمنية. -8

 ثانياً: فرق األلعاب والمباريات:

م  دهااي شاابدهه بال ررهااة 0978هااي ال ررهااة التااي يورهااا  ي  ررااي دساا  ا  ااام  
ضااه  اا الخفاو  اددلو باستثنا  أع ال    قلعبوع ألعابااه أعا ي ياة ك  ثلادا  اا  اراه    و 

ل مت اعات الاررعة درتنا   ال    مت اخخررا ما  دي الت صدا ال عا م لت صدله . دإات  
 ه ه ال ررهة د هاه للخ وات التالية:

 إهاي  ال    الو مج و ات. -0
 ( ي  .1 - 4إتووع كا مج و ة ما ) -3

 يهوم ال علوِّ  يتهدي  الدرس  ي يداية ال صة لوا ي   اللصا.  -4

ي   كا مج و ة  ي ا يدنه   للت كا ماا ال اا ة العل ياة التاي يهادمها ال علوِّا   قتعادع  -3
  ي يداية ال صة.

 إدخا كا مج و ة  ي ملاررات مت ال ج و ات ادخرز. -1

يغدااار ال علوِّااا  أ فاااا  ال ج و اااات أسااابوعياه )ك  اااا  اللرصاااة لل ااا    دي الهااادرات  -2
 .ال  دد ة لر ت ماتوز إ صدله   ي ال ا ة العل ية(

 يهوم ال علوِّ  يتاجدا الدرجات ادسبوعية لوا اللرق ال تنا اة. -7

اللرراا  )ال ج و ااة( الاا ي يصااا الااو ال اااتوز ال  لااو  الاا ي لااد ه ال علوِّاا  مااالهاه   -8
 (.P,238 Slavn, 1995,ي صا  لو جاةية ما ية أد معنورة .س  ا )

 ثالثاً: الصور المتقطعة:

م. دطساتخدام ها ه 0988وس دزم ؤه  ام هي ال ررهة التي أ دها ديورها أرد نا 
ال ررهاة يهاا  ال تعل اادا الاو  ارق تداار متجاعااة للاادرس داطسات كار  درتاخلخ كااا  ررا  مااا 
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خ اة الو ستة إ مد   دركوع كا إل د  مائوطه  ا إعلا  جاي  ماا ال اا ة  درجت ات اد فاا  
بعفااه  بعفاااه  فاا  مااا  اارق مختللااة ليعااالجوا علاا  ال وضااو  الاا ي أسااند الااده  دماااا دة 

يعااو دع الااو  ااراه  ادصاالية درعل ااوع اخخااررا مااا إعل ااوه. دإاات  هاا ه ال ررهااة د هاااه للخ ااوات 
 التالية:

يهااوم ال علاا  يتنااكدا ال ج و ااات تداار ال تجاعاااة دة اادا  ال علومااات اللرعيااة دالرةياااة  -0
ها ه  لها  ب د  يكوع  د  كا مج و ة  لو لدة ماادراه لعاد  ال هاام اللرعياة  دإاا و

 ال ج و ات بال ج و ات ادساسية.
 يهوم ال علوِّ  بالتخعدد  لو ال    بخع كا إل د  ستوكا له مه ة إعلي ية  رعية م د ة. -3

قوز  ال علوِّ   لو ال    اد دار دال هاام التاي سايهوموع يتنلدا ها   دوكاا لواا مج و اة  -4
 ااةداه دمهرراه دعااداه دماج ه.

للرعياااة الوالااادة  اااي مج و اااة دالااادة إاااا و "مج و اااة يجت ااات ال ااا    دد ال ه اااة ا -3
لتعلااي  ال ه ااة اللرعيااة ال وكلااة الااده   ااا يرراا  ال ااوار  Expert Groupالخباارا " 

دال نااناااة التاااي يناااترف  دهاااا ج يااات أ ااارا  ال ج و اااة  دبالتاااالي قتوصااالوع الاااو للاااوم 
 دمهترلات  يهوموع يتددرنها دةإهاعها.

ساسية  لد  يهاوم ينهاا ماا إعلو اه مات مج و اة الخبارا  يعو  كا متعلو  الو مج و ته اد -1
الو مج و ته ادساسية  د ي الواك علاه قتعلو  منه  ما إعل اوه ها  أيفااه  اي مج و اة 

 الخبرا  الخاصة يه .

قت  إهور  ال    باستخدام اختلار  ر ي  دإفاال  رجاة كاا إل دا  الاو  رجاة مج و تاه  -2
 ت.التي ي صا أ را ها  لو أ لو الدرجا

 إ صا ال ج و ة اللاةية  لو جاةية ما ية أد معنورة. -7
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 رابعاً: البحث أو االستقصاء الجماعي:

دهي ال ررهة التي أ دها ديورها "شاراع" دزم ؤه دهي أعثار يارق الاتعل  التعاادعي  
إعهدداه  دأعثرها صعوبة  ي الت بد   ك ا أعهاا إت لاب معااقدر صافية أعثار إهادماه  دبنياات أعثار 

داه ما ال رق التي إت ركي لوم ال تعل   دإت لاب إادرر  ال تعل ادا مهاارات اإصاام جدادة إعهد
 دمهارات إلا ا ج ا ي. دإت  ه ه ال ررهة د هاه للخ وات التالية:

ي ااد  ال علواا  ماات ال اا   ال وضااو  الاارةي  دال وضااو ات اللرعيااة للاادرس  فاا  يهااا   -0
 – 3 د  أ را  كا مج و اة ماا يادا  ال    الو مج و ات صغدرة تدر متجاعاة  قترادح

 أ را . 2
قتعااادع ال علوِّاا  ماات ال اا    دال اا   بعفااه  ماات بعااي  للتخ اايو لويفيااة  يااام ال اا    -3

بالدراسة دج ت ال علومات  ا ال وضو ات اللرعية للادرس  دإهااي  الع اا يادا ال ا   
لل عر ااة التااي لفاا اع التوامااا ياادا أ  اااله  دالتخعدااد  لااو ال اا   بإمكاعيااة إ باايهه  

 إوصلوا الدها  ي موا   جدقدة.

ساوا   اخاا ال درساة أد خارجهاا  التاي  –ي د  ال علوِّ  لل    مصا ر ال عر اة ال تعاد ة  -4
إاااا ده   اااي ج ااات ال علوماااات ال زماااة للهاا  داساااتيعا  ال وضاااو  الااارةي  ك اااا يهاااوم 

وم ال علوِّا  ال    بج ت ال علومات  اي صاورة منارد  ج اا ي ماا مصاا ر ال عر اة  درها
 ب را لة ال    دمتابعة سلوكياإه  أفنا  الع ا.

يهوم ال    يت لدا دإهور  ال عر اة التاي لصالوا  لدهاا  دإهادم ال ج و اات إهااررر  اا  -3
 ال عر ة دال علومات التي ج عوها دعتاةي إ لدله  لها.

 إعرض كا مج و ة التهررر ال ي أ دإه أمام ب ية ال ج و ات  ي اللصا. -1

هور  التهاررر التي أ دإها ال ج و اات دكا ل  إهاور  الاتعلو  لأل ارا  ماا خا م اد ارا  قت  إ -2
م ال ج و ات بعفها بعفاه د ل  إ ك اشرال دإوجيه ال علوِّ .  أعلاه  لد  ُإهوو

 خامساً: التعلم معاً:

م. دإعت ااد هاا ه 0971هاي ال ررهااة التااي أ اادها كااا ماا جوعاااوع دجوعاااوع  ااام  
ال ناركة ال تلا لة يدا أ فا  ال ج و اة الوالادة لت هدا  أهادال الادرس  اكستراإيجية  لو 

ب داا  ينااارف ج ياات أ فااا  ال ج و ااة  ااي إعلاا  ال ه ااة  درت  ااا ال اا   مااائولية ج اات 
البياعات  دركوع  در ال عل  اكشرال دال تابعة  دإت  مكا خة ال ج و ة ينا   لو كيفياة الع اا 
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 ه ة ال وكلة لها . دهاي إصال  لج يات مرالاا التعلاي  دلج يات معاه  دإ هد  الهدل  دةعجاز ال
ال وا  الدراسية دركوع التركدي  دها  لاو ملاا ر اط ت اا  ال تلاا م اكيجاايي ادساساية  د لاو 

 ارارات ال عل  ال ي ي ب  التعل  التعادعي  دإت  ه ه ال ررهة د هاه للخ وات التالية:
 اةية.قت  إ دقد ادهدال التعلي ية داكجر  -0
يهااوم ال علوِّاا  يتهاااي  ال اا   الااو مج و ااات صااغدرة قتاارادح  ااد  ال ج و ااة الوالاادة مااا  -3

 ي   مختللي الهدرات دالت صدا. 2 – 3ال ج و ات ما يدا 

إاانظ  ال ج و ااات ب داا  يجلاا  أ اارا  كااا مج و ااة  ااي مواجهااة بعفااه  بعفاااه أد  لااو  -4
 شكا  اةري د ل  لاب يبيعة اللصا دماالته.

  موضااو  كااا  رس الااو مهااام  رعيااة  لداا  إهاادم لل اا    ااي شااكا أدراق يهااا  ال علوِّاا -3
   ا  د لو ال    إنلد  ال هام.

ي د  ال علوِّ   دراه لوا  ر   اي ال ج و اة  ي اد  لواا مج و اة رةياااه دماتوضا اه دمهارراه  -1
 دمرا لاه دمنظ اه.

 يهدم ال علوِّ  لل    ال هام ال را  ال يام يتنلد ها بنكا ج ا ي. -2

 قت  إغددر اد دار كا لصة  ب د  ي ارس كا يالب اد دار ال ختللة. -7

ي   ال علوِّ  يا   كاا مج و اة  لاو ال نااناة الج اعياة دالتلا اا مات بعفاه  الالعي  -8
  ي ال هام ال كللدا يها  دع لددث ضجيي أد شغب  اخا اللصا.

دال نااناة  ل عر اة ق لو دررااب ال عل  باسات رار سالوف أ ارا  ال ج و اات أفناا  ال اوار  -9
 مدز  يام كا يددره.

قركد ال عل   لو أع الدرجات سول إ ن  د فا  ال ج و اة بخع لهاا د لياه  ا  ياد ماا  -01
 ال اا دة ال تلا لة يدا اد فا  لت هد  أ لو الدرجات.

قتاادخا ال علاا  لُِّدااَدروِّس ال هااارات التعادعيااة؛ لي اادث اطإصااام اللعااام ياادا ال اا    دلبنااا   -00
لرهاا الثهاة دالتلا اا اكيجاايي. دك ارة ال نااناة ب ررهاة  عالاة. ك اا يااا د  لااو يدئاة إ 

إاهدا   لياة الاتعل  دي مج و اة. كاخع يجداب  لاو بعاي التاااؤطت در اا ال ناك ت 
 التي اد إعد  اعجاز بعي ال هام.

ي لااب ال علااا  ماااا ال ج و اااة التاااي أعهاااك مهامهااا مااااا دة ال ج و اااات التاااي لااا  إناااه  -03
 مهامها.
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ي لب ال عل  ما كا مج و ة أع إبدي رأقها  ي ال علومات التي إ صاا  لدهاا  دأع إعاد  -04
 إهررراه ملص ه ي ل .

 ي لب ال عل  ما كا مج و ة أع إعرض إهرررها أمام ال ج و ات ادخرز. -03

 ي لب ال عل  ما كا مج و ة ايدا  رأقها  ي إهاررر ال ج و ات ادخرز.  -01

 لدرس.يعرض ال عل  دال    ملخصاه ل -02

ُيهااوم ال علوِّاا  أ ا  ال ج و ااات؛ للواااول  لااو ماادز إنلداا ها لل هااام ال وكلااة لهااا د اا    -07
 ال ييار ال  د ة مالهاه.

ي ااد  ال علاا  أ فااا ال ج و ااات  ااي الصااخ مااا لداا  إنلداا  ال هااام داك ارة دال ناانااة  -08
 الج اعية الجددة دال نظ ة.

 جواةي ما ية أد معنورة. ي ن  ال عل  ال ج و ات التي إ صا  لو أ لو الدرجات -09

 يهوم ال    ينهاية كا موضو  بخ ا  اختلارات  ر ية. -31

 مميزات التعلُم التعاوني في مجال التربية الفنية :
 طستخدام استراإيجية التعل  التعادعي  ي مجام التربية اللنية  دة م ديات منها:          

التنااكدلية  د ادساا  العامااة ماااا دة الت مداا   لااو  هاا  دةإهاااع ال لاااهي  اللنيااة  -
 ل بيعة اللا د يبيعة التعبدر اللني د دره التربوي.

إن ية الهادرة  لاو اعتااا  ال هاارات اللنياة دالتناكدلية للخاماات ال تالاة   دةمكاعياة  -
 اطستلا ة منها  ي موا   جدقدة.

 إن ية الهدرة اكيداعية لدز الت مد  ما خ م إعد  دإنو  الخبرات اللنية . -

إن يااة الهاادرة  لااو لااا ال نااك ت ال رإل ااة ب جاااطت اللااا   دبال نااك ت ال رإل ااة  -
 بالبدئة دال جت ت   ددضت للوم مهترلة للتغلب  لدها.

 ماا دة الت مد   لو إن ية جواعب اط تياز دالثهة بالنل . -

ماا دة الت مد   لو إهبا دجهة النظر ادخرز. :) لدلي ايراهي   ياسر  -
 (074م 3118 وزي 

 دور معلم التربية الفنية في تطبيق إستراتيجية التعلُم التعاوني:

يعد ال عل  هو العاما الرةي  لنجاح الع لية التعلي ية . ال عل  الها ر  لاو إ هدا  عجااح      
 ااي اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي هااو الاا ي يعااي بخه يااة هاا ه اكسااتراإيجية  ااي إ هداا  أهاادال 
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يااة مهااارات الااالوف اطجت ااا ي الهاااة   لااو التلا ااا  درتفاا   در معلاا  التربيااة اللنيااة  دإن 
التربيااااااة اللنيااااااة مااااااا خاااااا م هاااااا ه اكسااااااتراإيجية  ااااااي التااااااالي:) لدلااااااي ايااااااراهي   ياساااااار 

 (070م 3118 وزي 
إ دقد ادهدال التدررااية ال رجاوة إ دقاداه اجراةياا قوضا  الاالوف الا ي قنلغاي  لاو كاا  (0)

 را  لو أ اةه.  إل د   ي ال ج و ة أع يكوع اا 
إ دقد لجا  مج و اات الع اا   درتو ا  لجا  ال ج و اة  لاو أ  اار الت مدا  دخباراإه   (3)

 دال هام ال ننو ة   دال وا  داكمكاعيات ال تالة.

إهاااي  اللصااا الااو مج و ااات صااغدرة.  هناااف أعثاار مااا يرراا  يعت ااد  يااه ال علاا   لااو   (4)
ةي  أد اطختياااار ال هصاااو   أد إوااورا ال ج و اااة    ااي كا  اااا يرراا  اطختياااار العنااوا

( إ مدا     لاي 7اطختيار إلعا دع اا إعل  الت مد    لو أط قيرد  اد  ال ج و اة  اا )
 أع يكوع هناف إلاه  دإواصا يدا أ را  ال ج و ة الوالدة. 

إ دقد اد دار الخاصة بخ را  ال ج و ة   دإوصي  مهام كا  در دإ دقاد أه دتاه    نهاا  (3)
ة  دال اتوضاا    دال هاارر  د ال رااااب  د ال نااجت   دالنااااد د لااو ال علاا  ااةااد ال ج و اا

 مرا لة الت مد  أفنا    لية التعل  التعادعي ليعرل مدز إ كنه  ما أ ا  إل  اد دار.
إتااا  كااا مج و ااة ايااار الع ااا ال كلااخ بااه  د اكشااا ات ال تعلهااة بالااادر  يااه  لو أع  (1)

لتو قتانو لوا منه  اللها  د اطساتيعا   در كاا يجتهد أ فا  ال ج و ة للع ا سوراه 
 اطستعاعة ما ابا ال عل  يل ااات م لظة ل را لة أ ا  الت مد .

دإتل  اللالثة مت ه ا الددر ل عل  التربية اللنية  ي إ بد  استراإيجية التعل        
 التعادعي دلادلك اطستلا ة ما  ل   ي الجاعب الت بيهي ما الل  .
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 ً  : التفكير اإلبداعي:ثانيا
 مفهوم التفكير:

إعااد ت آرا  التربااوردا لااوم ملهااوم التلوداار   دمااا هاا ه اخرا  رأي ل ااية أيااو النصاار        
(  الل اع  ر ا التلودر بخعه إهصي مدردس للخبرة ماا أجاا إ هدا  09م 3111م  د الج ا. )

وداار "بالع ليااة ال هنيااة (  يناادردا الااي التل81م  3113هاادل مااا. أمااا عا يااة ا ااامي دآخااردع )
التي إاا د اللر  للوصوم الاو ال عر اة  دالتاي قات   دهاا إولداد اد واار دإ لدلهاا  دم اعاإهاا". 

(  يعرل التلودر بخعه الجهد أد الننااا العهلاي الا ي قب لاه اللار  38م  3117أما رشدد اللكر )
داطسااتنلاا  دالت لدااا    نااد النظاار الااو ادمااور  درخخاا   لاا  الجهااد صااوراه مختللااة كال هارعااة

( بخعااه " صااخ 049م  3118)  ر تااه هادي ل دااداعدالتركداب  دالتهااور   داإخااا  الهارار. يدن ااا 
 هنااي ي اار بااه اللاار  د اا  مرالااا معدنااة للوصااوم الااو عتيجااة م ااد ة  دهاا ا يعنااي أع التلوداار 

 ر ".ي تاج الو عناا  هني عابي قتلاقا ما شخل الو آخر د   ال ع يات ال هنية لوا  
 التلودر ا ع سلوف ها ل يهوم به اللر   ناد ماردره ب و ا  معادا درت اور يت اور  

اللر  دإراع  خبراإه درهو ه الاو أ فاا ال عااعي دال علوماات درتناكا ماا إاداخا  ناصار البدئاة 
 التي يجري  دها التلودر.

 أنواع التفكير:

(  )ماالر 43م  3114هناف  دة أعوا  دأع اا للتلودر ما أه ها: )مجادي لبداب   
م  3117  ( ) اادعاع العتااوم  قوسااخ الجااراح34م  3117( )رشاادد اللكاار  493م  3114اليهراعااي 

313.) 
التلودااار ال وضاااو ي دالتلودااار الااا اإي: اع كااااع موضاااو  التلودااار قن صااار بخشااايا   -0

موجااو ة  ك  يهااة لاصاالة  يكااوع هاا ا التلوداار إلوداارا موضااوعيا  دةع كاااع موضااو  
شايا  من صارة  اي  هاا الناخل  أد  اي خيالاه أد  اي  ال اه التلودر قددر لاوم أ

 الخا    ه ا إلودرا  اإيا.
التلودر ال  اوس دالتلودر ال جر : درهصد يه اا م توراات التلودار   اإع كاعاك ها ه  -3

ال  تورات مل وسة  أي: إدرف  ا يرر  ال واس  مثا: التلودر  ي إ اورر صانا ة 
ا  دةع كاعاك ها ه ال  توراات ب ثاباة ملااهي   الايارات أد تدرها  ه ا إلودرا م اوس

 ع لهوم ال ررة أد العدالة مث ه يكوع إلودرا مجر ا.
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التلودر النهدي:  التلودر النهدي أمر ط يد منه ما أجا الت ورر دالت ادا  تدر أعاه  -4
 يعد  التلودر اكيدا ي ا ا ما است ر صالله متهدداه باد رال دالهواعدا ال عردل.

كيدا ي: دهو   لية يصل   دهاا اللار  ال اتعل  لااسااه لل ناك ت  درواجاه التلودر ا -4
الااانهل دالثغااارات  اااي ال علوماااات دالعناصااار ال لهاااو ة ) جاااوات ال عر اااة(   ي اااد ها 
درل    ا ال لوم  درهوم بالتخ دنات  درصوغ اللرضايات در ديهاا  درعداد اختلارهاا  

 لول تاللا.ف  يهدم عتاةجه بالصيغة النهاةية بنكا تدر مخ

 :مفهوم التفكير اإلبداعي

يعااد ملهااوم اكياادا  مااا ال لاااهي  الناااةعة اطسااتخدام  لداا   اارل مناا  زمااا بعدااد  
 د بر  نه الل سلة بخس ا  دملاهي  مختللة مثا اكعجاز دالصنت دالجدة. 

ياادأ ال اادق   ااا اكياادا   ااي مجااام  لاا  الاانل  فاا  إنادلتااه ب يااة العلااوم ادخاارز  
التربية داللنوع  داد عتي  ا ه ا اطستخدام  ي مختلخ ال جاطت  كثارة التعررلاات عاطاتصا  د 

 (.  37م  3117م ا أ ز الو الغ وض داطخت ل لوم ملهومه )رشدد اللكر  
عظاراه لتعاد  دجهاات  creativityط قوجد إعرر  شاما دجامت ل لهوم اطيتوار أد اكيادا      

الل   دالونخ  ا اطيتواررة دكثرة  واملها دالهادرات التاي  عظر اللالثدا دإنو  يرق دمناهي
( أع Aleinikov, 2002, 5إووعهاا  دإعااد  الللااالات دال اادارس اللوررااة. د كاار ألدنيكااول )

إعررلات اكيدا  إعد ت لتصاا الاو أعثار ماا ألاخ إعررا   دعاوه باخع إعاد  ها ه التعررلاات هاو 
 اكيدا  ب د  اإه.

فت  رداا يادا اطيتواار داكيادا  لدا  ينادر م  اد الادقب هناف ما اللالثدا ما ي 
( بخع اكعااع ي كنه أع ي ه  اكيدا  دلوا اد يكوع سلهه ألد أد إااادز معاه 83م  3111)

 ب ل  يكوع مبد اه دط يكوع  ي  ل  ايتوار  دلونه يصا الو شي  مبد  لا  ياالهه الياه تداره 
يادا    واا مبتوار مباد  دلاي  كاا مباد  مبتوار.  هو اطيتوار   ررا  اطيتواار ي ار ب   اة اك

دراتخدم مص ل  اكيدا  بنكا مترا ل ل ص ل  اطيتوار  ي كثدر ماا اد يياات ده اا إرج اة 
 اااي اللغاااة اكعجلديراااة  دااااد در  مصاا ل  اكيااادا   اااي الهااارآع الوااارر   creativityل صاا ل  

( منهااا )يد اااه( أي 39م  3117ب عاااعي متعااد ة أدر هاااا آ م ال دااب  د م  اااد  بااد الااارلي  )
أعنخه  د)يديت( أي تاية  ي صلته درهام   ع يد   ي ه ا ادمر أي ل  ياالهه ألاد. دالباديت 

 ال دث العجدب  دأيد ك الني  أي اختر ته.
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قاارز جدللااور  أع اكياادا  هااو إلوداار  ااي عااا  ملتااوح قت دااي اكعتاااج  يااه بخاصااية  
م  3117ها ال علومااات ال ع اااة. )رشاادد اللكاار   رراادة هااي إنااو  اكجابااة ال نتجااة دالتااي إ ااد 

37.) 
(  ااا تبره الع ليااة التااي إتفاا ا اكلااااس Torrance, 2000, 42أمااا إااورع  )       

بال نك ت داللجوات  ي مجام ماا فا  إواورا اد واار أد اللاردض التاي إعاالي ها ه ال ناك ت  
 داختيار ه ه اللردض دأخدراه ايصام النتاةي الو اخخررا.

( أع اكيااادا  مااااهرة اعاااااعية إت اااد  011م  0997درااارز ) باااد الاااا م  باااد الغلاااار         
 ينتاةجها  درتصخ ه ا الناإي بصلات ف ث الجدة  دال عنو  داست راررة ادفر.

( اكيدا  بخعه عناا  هلي معهاد قتفا ا Feldhusen, 1995, 74درعرل  دلدهوسا )       
ة ال تويلاااة مااات الظاااردل دال و ااا  دإااار ي الاااو لاااا ال ناااكلة اعتااااج اللوااارة الجدقااادة ادصااالي

(  داري اكيادا   اي أبااو مااتوز بخعاه ايجاا  De Bono, 1992, 3دإهور هاا.  أماا  قبوعاو )
 الني  ال ي ل  يكا موجو ا ما ابا.

( الااي أع اكياادا  هااو Torrance & Sisk, 2001, 60درنادرا إااوراع  دسيااا  )       
د اللااردض داختلااار صاا ة اللااردض للوصااوم الااو النتاااةي. درعر ااا النااعور بال نااكلة دإ دقاا

( اكياادا  بخعاه التلودار الاا ي Kaufman& Sternberg, 2006. 2عدو  ااع د ساتدنبرج )
 قتف ا اعتاج أ وار جدقدة دأصدلة إلرض علاها  ي ال جام.

كيادا  سا ة دبالرت  ما إعد  اخرا  لوم ملهوم اكيدا  اط أع ج يعها قنصب لاوم أع ا      
شخصية دأع عاإي   لية اكيدا  ط ياد دأع إتاو ر  ياه الجادة د ادصاالة  دأع اكيادا  ط قنناخ 

 اط  ي يدئة إولد أ وارا جدقدة دللوط أصلية.
( أع التلودر اكيادا ي هاو الع لياة التاي إهاو  اللار  الاو 38م 3117درري زرد الهوردي)       

د واااار أد ال نااااهي ال كوعاااة دي مناااكلة دعااااإي الع لياااة ايتواااار للاااوم جدقااادة لاااأل دات أد ا
اكيداعياااة ي ثاااا  ي اااة مرإلعاااة دأصااادلة دمه اااة بالناااالة لل جت ااات. ك اااا  كااارا م  اااد ال دلاااة 

(  ااي إعررله ااا للتلوداار اكياادا ي بخعااه: "  ليااة إاااا د 38 - 37م  3113 دم  ااو  مر ااي )
لانهل  دالثغارات  اي ال علوماات  ال تعل   لاو أع يصال  أعثار لااساية لل ناك ت  دجواعاب ا

داخاات م اطعاااجام  دمااا شااابه  لاا   دإ دقااد مااوايا الصااعوبة  دالل اا   ااا للااوم  دإوهااا 
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دة اا ة صاياتتها أد إعادقلها؛ ماا أجاا التوصاا الاو  صياتة  رضيات  داختلار ه ه اللرضيات
 عتاةي قنهلها ال تعل  لآلخررا".

(  هااد  ر ااا التلوداار اكياادا ي بخعااه 09م  3117أمااا  اادعاع العتااوم  قوسااخ الجااراح )        
"عناا معر ي قرإلو بال ناعا دال وا   ال  ي اة بااللر   دبهادرة اللار   لاو إ لداا ال علوماات 
التااي قتلهاهااا  باار ال ااواس ماااتعدناه ب صاادلته ال عر يااة الاااابهة  دباا ل   هااو يهااوم بإ  ااا  

 ي  دالت ؤم مت ال  يو ال ي يييء  يه".ال ثدرات البدئية معنو د طلة إاا د اللر   لو التو
قتفاا  م ااا سااب  أع التلوداار اكياادا ي عناااا  هلااي ياااا د اللاار   لااو التوياا   

 دالت ؤم مت مردل البدئة ال  ي ة دلا ال نك ت ب رق تدر مخلو ة.

 :خصائص التفكير اإلبداعي

(  11 - 39  3117إعد ت خصاةل التلودر اكيادا ي ماا أه هاا: )رشادد اللكار   
 (.39م  3117)عا ية ا امي دآخردع  

اكيدا  ادرة  هلياة أد  هاا ل  اي اكعاااع  لا ا  إعاه ي كاا إن دتهاا دالتادررب  لاو  -0
 مهاراإها.

قن ااوي اكياادا   لااو  ناصاار  هليااة  دمعر يااة  ددجداعيااة إنااكا لالااة  وررااة  رراادة  -3
 إر ي بصالبها الو عتاج  ررد يا و اكيدا .

 أعوا  التلودر اكعااعي  هو ال ي يهو  ال جت عات الو التهدم. يعد اكيدا  ما أراو -4

قبدأ اكيدا  ما اللر  درنتهاي باال جت ت الا ي ي كا   لاو مادز اايلياة دإلار  النااإي  -3
 اكيدا ي.

 قتجه اكيدا  ع و الجواعب الغدر مخلو ة دربتعد  ا الجواعب ال خلو ة. -1

ييااااة  داطسااااته لية  دالخيااااام  قت لااااب اكياااادا   رجااااة  اليااااة مااااا ال ثااااايرة  دالدا  -2
 دالنجا ة.

 ي كا  ياس اكيدا  دالتعرل  لو مداه ما خ م ال هاقي  الخاصة به. -7

التلودااار اكيااادا ي يعت اااد ادسااالو  العل اااي  اااي الل ااا   اااا الناااعور داكلاااااس  -8
بال ناااكلة دالهااادرة  لاااو ال  لظاااة دج ااات ال علوماااات ددضااات اللاااردض داختلارهاااا 

 لتو الوصوم الو التع ي . دالت ه  ما ص ة النتاةي
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التلوداار اكياادا ي يعنااي اعتنااال أد اعتاااج شااي  جدقااد لاا ل   ااإع التلوداار اكياادا ي  -9
قتف ا ادصالة دالجدة درعني أع الني  ال كتنخ يكاوع جدقاداه دلادقثاه ساوا   وارة 

 عاعك أم اخترا اه.

ط ياد ماا  قتصخ التلودر اكيادا ي باللاةادة داباوم ال جت ات لجعتااج اكيادا ي لا ل  -01
  رض الناإي اكيدا ي  لو شرر ة ما ال جت ت لتهور ه دالتخعد ما ص ته.

إلا ا اللر  مت البدئة  البدئة اكيجايية إهدئ الظاردل ال ناسالة للناخل كاي قناتي  -00
درظهر ايتواره دةيدا ه  دبالتالي إتلجر ال ااة الوامنة لدياه ب اا يلداد ال جت ات يدن اا 

رات اللاار  دإثل ااه دإاانعك   لااو اللاار  ال بااد  دال بتواار إ ااد البدئااة الااالبية مااا اااد
 سلبياه م ا قد عه للعيلة  ا ال جت ت.

 مهارات التفكير اإلبداعي:

إعاد ت مهاارات التلوداار اكيادا ي اط أعاه إاا  التركداي  لاو أهاا  ها ه ال هاارات دهااي  
 عالتالي:

 (: Fluencyالطالقة ) -2

بدار ماا الباداةا  أد ال ترا  اات  أد اد واار  ناد دهي إعني ادرة اللار   لاو إولداد  اد  ك      
اطساااتجابة ل ثدااار معااادا  دالاااار ة دالااااهولة  اااي إولدااادها  دهاااي  اااي جوهرهاااا   لياااة إااا كر 

 داستد ا  اختياررة ل علومات أد ملاهي  سب  إعل ها  دلل  اة  دة أعوا  منها:
 د  م كا ماا الول اات  (: دهي الهدرة  لو اعتاج أعبرWord Fluencyأ. ال  اة الللظية )

التاي إتصاخ بصاالات م اد ة مثااا إلا  التااي إنتهاي ب ارل معاادا أد إتواوع مااا  اد  ادلاارل 
 (83م  0999علاه. ) ت ي جرادع  

(: إعر هااااااا عا يااااااة ا ااااااامي دآخااااااردع Ideational Fluency . ال  اااااااة اللوررااااااة )
  أمااا لاااني  صاار (  بخعهااا الهاادرة  لااو إغدداار ال الااة ال هنيااة يتغدداار ال و اا 319م 3117)
( يعر ها بخعها الهدرة التاي قتغلاب  دهاا اللار   لاو التصالب العهلاي  يغدار ال ادخا 92م 0999)

ال ي يعالي منه ال نكلة  ك ا إعني اادرة اللار   لاو التلودار  اي أعثار ماا اإجااه دادرإاه  لاو 
رهاة التغدر باهولة ما مو   الي آخر   كخع قت وم النخل ما لا مااخلة رراضاية الاو ير 

 أخرز إعت د  لو إلودر جدقد دخ وات لا جدقدة دإتف ا ال ردعة  املدا:
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ج. ي اة ادشكام: دإندر ها ه ال هاارة الاو اادرة اللار   لاو إصا ي  درسا   اد  ماا ادشاكام 
الجدقاادة دال تعااد ة. دل ياااس هاا ه الهاادرة يع ااي ال الااب صااوراه عااصااة أد أشااكاطه معدنااة مثااا: 

ازراة  در لاب مناه اجارا  بعاي اكضاا ات لتع اي أشاكاطه جدقادة تداار الادداةر أد الخ اوا ال تو 
 مخلو ة. ك ا  ي اختلارات إوراع  للتلودر اكيدا ي.

 (:Flexibilityالمرونة ) -1

دهي الهدرة  لو إولدد أ وار مختللة دمنو ة تدر اد وار ال عتا   لدهاا  دإواوع مناسالة       
 ا:ل ت للات ال و    دلل ردعة أشكام منه

(: دهاااي اصااادار ك ياااة ماااا ال لاااوم Spontaneous Flexibilityأ. ال ردعاااة التلهاةياااة )
 ال تنو ة التي إرإلو ب و   م د .

(: دهاي التوصاا الاو مواجهاة أي مو ا   اي Adaptive Flexibility . ال ردعة التويفية )
 ضو  التغ ية الراجعة التي إخإي بعد  ل  ال و  .

هااي التخلااي  ااا ملهااوم د  اااة ادي ااة؛ ل عالجااة منااكلة جدقاادة ج. مردعااة ا ااا ة التعرراا : د 
 (.094م    3111)صلا  اد صر  

 (:Originalityاألصالة ) -4

( بخعهاا اعتااج اساتجابات تدار ماابواة دتدار معتاا ة  97م 0999 ر هاا لااني  صار )      
عه ماا لدا  دإعني ادرة اللر   لو ا  ا  استجابات أصدلة دجدقدة إختلخ  ا استجابات أارا

إنو هاا دجادإها دإعتبار ها ه الخاصاية ماا أعثار الخصااةل ارإلايااه باالتلودر اكيادا ي.  اارل 
( ادصااالة بخعهااا: "الهاادرة  لااو اعتاااج اسااتجابات أصاالية أي الدلااة 37م  3113م  ااو   لااي )

التواارار بااال عنو اكلصاااةي  اخااا الج ا ااة التااي قنت ااي الدهااا اللاار    ول ااا الااك  رجااة شاادو  
 رة زا ت  رجة أصالتها".اللو

 (:Sensitivity Problemsالحساسية للمشكالت )-3

( بخعهاا الاو ي يوجاو  مناك ت أد لاجاات أد  ناصار 81م 0999يعر ها  ت ي جارادع )      
ضاايخ  ااي البدئااة أد ال و اا .  النااخل ال بااد  يااات يت رؤرااة الوثداار مااا ال نااك ت  ااي 

ه قنظر الو ال نكلة ما زدايا تدر مخلو ة.  ر اك ال و   الوالد دعوالي النهل دالهصور دع
( ال ااسية لل نك ت بخعها: "النعور  عا ه يوجاو  مناكلة ماا  099م  3111صلا  اد صر )
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دم لظة آفارها  ده ا يددره ياا د  ي ايجاا  للاوم لل ناكلة  دماا فا  اضاا ة معر اة جدقادة  
  ا ة إوميلها دةفارة إااؤطت لولها".دررإلو يه ه الهدرة م لظة ادشيا  تدر العا ية  دة

 (:Elaborationإدراك التفاصيل )-1

( ا راف التلاصدا بخعها: "الهدرة  لاو اضاا ة إلاصادا 31م 3110 ر ك ختام اله  اعي )      
تيرارة  لااو  واارة أد اعتاااج معادا  ك ااا إتفاا ا ااتااراح إو ااد ت دزراا ات اااد إهااو  يااددرها الااو 

 د الهاادرة  لااو ا راف التلاصاادا قوصااخ بخعااه هااو الاا ي يااات يت أع زرااا ات أخاارز. دأع اللاار  
قتنادم  ورة أد    ه ف  ي د  إلاصادله  ك اا ي كناه أع قتناادم  وارة بااي ة أد مخ  ااه بااي اه 

 ل وضو  ما  ف  يهوم يتوسيعه  درس  خ واإه".
لوارة معدناة  دإندر ها ه ال هاارة الاو اادرة اللار   لاو ا  اا  اضاا ات دزراا ات جدقادة ل      

د ليه قوصخ ال تعل   د الهادرة  لاو التلاصادا بخعاه ياات يت أع قتناادم  وارة أد   ا ه ماا فا  
 (.12  3117ي د  إلاصدله. )رشدد اللكر  

دإعد م ارسة الع ا اللني   لياة  هنياة إخملياة إااتند الاو   لياات  هلياة  لياا  دعنااا      
داا دالتعلداا  دلاا ال ناك ت  دلاي  عنااياه بصارراه ي توي  لو أع ااا التلودار دالتهاور  دالت ل

 هااو  دالع ااا اللنااي   اا  ايااداعيا  دلااي    اا ه ردإدنياااه ساا  ياه  دهااي   ليااة إناات ا  لااو 
 مج و ة ا تراضات قنلغي أع يختبرها ال تعل   دأع قتدر   لدها.

 مستويات التفكير اإلبداعي:

للالثوع اإلهاوا  لاو أع أه هاا ماا إعد ت ماتورات التلودر اكيدا ي اط أع معظ  ا 
 (.41  3117( )زرد الهوردي  71  3117قلي: )رشدد اللكر  

 أوالً: المستوى التعبيري:

دهو إ ورر  ورة أد عاإي معدا بغي النظر  ا عو دته أد جو إه مثاا كتاباة اصاة  
ره دإ بيههاا ل لا  أد اعتاج لولة  نية معدنة  درظهر ها ا اكعتااج اادرة اللار   لاو إ ثداا أ واا

دةخراجها درض الواات دادرإه  لو التعبدار  اا خياطإاه دإصاوراإه دهاو التعبدار ال ااتها  اا 
ال هارات  دادصالة  دط قت   ي ه ا ال اتوي التركدي  لي عوعياة الع اا الُ ناتي   درظهار ها ا 

 ال اتوز  ي الرسومات العفورة لأليلام.

 ثانياً: المستوى اإلنتاجي الخصب:
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ايجااا  عاااإي لااه  اةاادة أد  ي ااة أد إ ااورر آلااة  نيااة معدنااة إاااها الع ااا مثااا دهااو  
إ ورر آلة موسي ية أد إ ورر آلة إاها الع ا اليرا ي. د ي ها ا ال ااتوز قنتهاا اد ارا  ماا 
ال اتوز التعبدري الو ال اتوز اكعتاجي  ندما إن و مهاراإه  ب د  يصلوع كعتااج اد  اام 

ج ايداعياه  ندما يصا اللر  الو مااتوز معادا ماا اكعجااز  درظهار  اي الواملة  دركوع اكعتا
ال نتجات اللنية دالع لية ال عهدة بفاوابو عاابية دم ادلاة دضات أساالدب إار ي الاو الوصاوم 

 الو منتجات كاملة.

 ثالثاً: المستوى اإلبداعي الختراعي:

  اسهام جدقاد  اي دهو الهدرة  لو استخدام ال وا  ب ررهة جدقدة دم ورة  دع إهدي 
النظررات دال عر ة دال لا ر مثا اخترا ات أ يااوع دمااركوعي. قت لاب ها ا ال ااتوز ال ردعاة 
 ي   اات جدقدة تدر مخلو ة يدا أجيا  منلصالة موجاو ة ماا اباا  درظهار ماا خا م الجادة 

 ق. ي الع ا دادسلو  أد ال وا  ب رق مختللة  دهنا يكوع الع ا     عا عا د تدر مابو

 رابعاً: مستوى االبتكار التخيلي: 

يع ددا ردد جف يلفددرد  صددا يلونددوة الددا رنر ددح تو ردديرو  تو ي اددري  ج يدد   و ا  دد  ذلدد   
 .د ا ريرو  ر ومد تو يل نر ح يل س  ح الي شايي

 :مراحل التفكير اإلبداعي
 (:Preparationمرحلة اإلعداد ) -0

ستها ما ج يت جواعبهاا  دإتفا ا ج ات دهي ال رللة التي قت   دها   ل ال نكلة د را      
ال علومات ال رإل ة بال نكلة دإ دقد ال نكلة د ه   ناصرها  ك ا إتف ا م ادطت ل ا ها ه 
ال نكلة داد يلدد  ل   ي  ه  ال نكلة بنكا أ فا دالتعارل الاو جيةياات ال ناكلة دالع ااات 

 التي إربو يدا إل  الجيةيات.
 (:Incubationمرحلة الحضانة ) -3

لرخا دديج  وهددا جرئصددح ال مفضدد    شددي يل شدد صح لعويجدد  يلددو ا ويلشددعوج  ار ددي ماددر  يلفكددرف      
ب ر ندددح ال ردددعوج ح الدددا ت  يبددد ت يإللشددديا  و دددان  دددا هدددذل يل رئصدددح م نددد ن ي  كددديج ذين يلعرردددح 
بيل ش صح ويلع    صا مرم  شي  وج ض ي  كيج يلاا ال م ت ال شدي بيدصح  ئ دت يدان يلاعدرل بشد   

 (.122ا  1003 ق  صا هذل يل ش صح ج  من ين جنارئين غ ر رشين ح لبصشي. )جودن  عيدف  ت 

 (:  Illuminationمرحلة اإلشراق أو اإللهام ) -4
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وهدا يل رئصدح يلادا مادوهه   شدي يلفكدرف ومنشدر بشد   جصدا جد  ي ئد يت يلادا مسد نشي تو مكددو      
دجي  جددي ودد د تجاينشددي و  ينددرهي يل فاصفددح جيدديئ ح لشددي و يددان   شددي يلابص دد  يل اع ددق لص شدد صح  إل

 جد  ررين جا يخصح  ج ي يس ح بع  ذل  بيلونوة الا يلب  يل رنن لص ش صح. 

 (:Verificationمرحلة التحقق ) -3

 ع  وهدددا يل رئصدددح يلادددا يدددان   شدددي م ر دددل ويخا ددديج يلفكدددرف يل  يددد ف يلادددا مونددد  ال شدددي يل  ددد      
و فضدد  ت  ي ددري يلفددرد  كرمددال ر دد  ا ررشددي  صددا يل ددن و اوردد  يل ندد  جددد ي خددر د.   ددي  ص ددال تال 
يسددا ع  رنددض  كرمددال  ددا تو مجددي  تو ج ددي   وهددذل يل رئصددح مف دد  يل  دد ع  ددا يلاعددرل  صددا رنددي  

 (.142ا  1002يلنوف ويلضعف  ا  كرمال. )ريديح ر يجا وآخرو   
 دد ن يل اددينه يلاددا مددن يلاوندد  ال شددي  ددد ار ددق يالخا دديج يلا ر  ددا و ددان  ددا هددذل يل رئصددح من      

 لصفكرف يل  اكرف.
ياضدددح ج دددي  ددد ق ت  ي  كددديج يإلو يل دددح ماولددد  بددديلاويلا وم ددد ت بيها ددديا يل  ددد ع بددديل ورف   دددن      

يلاع دددق  دددا  ي دددح يالم يهدددين  وندددوالب الدددا يلفكدددرف يإلو يل دددح  صدددا رددد   وجضدددح دو  مفك دددر ويع  
 اي يد يلب  يل  ي  ويل ن وة جد وجشح رنر ي خر د. بيل ورف   ن

 العوامل التي تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي:

هنال   دة  واما إاا د  لو إن ية التلودر اكيادا ي لادز ال اتعل  دااد إا  إهااي ها الاو     
 (.83  3117(  )رشدد اللكر  Runco, 1997, 33التالي: رعوو)
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 ية: أوالً: العوامل الذات

 دهي  واما  اخا ال تعل  علاه منها:            
التوورا البدولوجي لد  أع اللار  الا ي قتصاخ بهادرات ايتوارراه داادرات  هلياة كبدارة  -أ

 دعالة  الية ما ال كا  ي كا أع يكوع مبتوراه.
النعور بادما دال ررة ال ي يعد ما ال اجات ادساساية لللار  لت هدا  الاتعل  أدطه فا   - 

 اطيتوار.مهور 

ملهاوم إ هداا  الا ات لداا  أع اللار  الاا ي يهاادر در اي  ادراإااه بناكا صاا ي  درفاات   -ج
أهدا ا لنلاه دمعاقدر لل ك   لو جددز أ  اله قت تت بهدرة  الياة  لاو إ هدا   اإاه 

 ما خ م امهار اعجازاإه دايتواراإه.

ا الناي  الاو الهدرة  لو الت لدا دالتركدب دإعني الهادرة  لاو معر اة الجيةياات دإ لدا - 
 ناصااره اددليااة دبصااورة  كاااية معر ااة إركدااب هاا ه ادجاايا  ماات بعفااها لتوااورا كااا 

 متواما. 

 ثانياً: العوامل البيئية:

 دهي  واما خارجة  ا ال تعل  دإرفر  ليه منها:   
ادساارة لهااا أعباار ادفاار  ااي مهااور اطيتوااار  هااد دجااد أع ادساار التااي ياااو ها الاادل   -أ

ا يظهر لدقها اكيدا  داطيتوار أعثر ما أي جاو أساري آخار دكا ل  دالتآلخ يدا أ را ه
 ال اتوز الثها ي ال رإلت للوالدقا داد را  ال  ي دا باللر .

ال نااا  ال درسااي لداا  أع اك ارة دال عل اادا دأساالو  التعامااا ماات ال اا    دمهاادار  - 
هارار لاه أعبار ال ررة ال ع اة لل     اي الل ا  دالتعبدار  اا الارأي دال نااركة  اي ال

 ادفر  ي ع و اكيدا .

ال جت اات دععنااي بااه ال جت اات الاا ي قت تاات بال ررااة اللوررااة دالدي هراييااة الصاا ي ة   -ج
 التي إنجت لاجة اللر  الو إ هد   اإه دإو ر لديه الثهة بالنل .

ال انهي ال درساي ماا لدا  إصا ي ه د ناصااره  اال نهي الا ي قتفا ا أهادا اه لتن يااة  -د
  ية ي كا أع يااه  بصورة  عالة  لو مهور أ را  مبدقا.الهدرات اكيداع
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 مواصفات أساليب تنمية التفكير اإلبداعي:

 هناف  دة مواصلات لألسالدب التي إن ي التلودر اكيدا ي لدي ال تعل  منها ما قلي:         
 أع قت  ما خ لها التجربة دالل   العل ي. -0
ل وفهاة للوصاوم الاو ال  يهاة داكجاباة  اا أع إاتخدم ال ختبرات دال راجت العل ية ا -3

 ادسئلة التي إددر  ي  ها ال الب.

 اطهت ام بكيفية لصوم ال الب  لو ال ا ة أعثر ما اطهت ام بال ا ة العل ية. -4

اطهت اااام ب ااارق الاااتعل  الااا اإي مثاااا ال هاةاااب التعلي ياااة دالتعلاااي  ال بااارمي دالتعلاااي   -3
 إهاعي.ب اا دة ال اسو  دالتعل  التعادعي داط 

 إومي  مج و ات الع ا التعادعي د رض ما إوصلك اليه ال ج و ات. -1

  3117اسااتخدام أساالو  اطستهصااا   ااي إولدااد اد وااار دال عااارل. )زرااد الهوراادي   -2
334.) 

 معوقات التفكير اإلبداعي: 

 إعد ت معواات التلودر اكيدا ي التي إعد  التلودر لدي ال تعل  دمنها ما قلي: 
 لنخل دهدا ه. دم إ دقد ا .0

  دم التعل  بالصورة التي إا   يتنجيت موهلة اكيدا . .3

 معاعاة النخل ما منك ت سلوكية أد صرا ات علاية أد اض رابات  هلية. .4

 التلودر  ي شدئدا  ي داك دالد)التنتك(. .3

 ال  اعاة دالتهلددا دالنهاا دالتليية اللوررة.  .1

 التربيةا دالتعلي  الخايئاع. .2

 ال  ا فة. دم ال  العة د  .7

 (.031ما3113 دم الثهة  ي النل  )مدلك أيو النصرا .8

 دإفي  اللالثة بعي ال عواات التي إتعل  بالتالي:
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 أوال: البيئة المدرسية و منها:

  .دم إهدقر اك ارة ال درسية طعجازات ال تعل دا  

  .إن ية التلودر داكيدا  لدي ال تعل دا لي  ما أهدال اك ارة ال درسية 

  إنجيت ال تعل دا  لو ايدا  دجهة عظره   ي ادعن ة التعلي ية.  دم 

 .دم ااتنا  اك ارة ال درسية بخه ية التلودر اكيدا ي لدي ال تعل دا  

  . دم إوا ر دساةا دإهنيات التعل  التي إيرد ما شوق ال تعل دا للتعل  

 فاعيا: ال تعل  دمنها:
  م شخصدته.شعور ال تعل  بخع النظام التعلي ي ط ي تر 
  . ا تها  ال تعل  بخع   لية اكيدا  إهتصر  لو اد كيا 
 .از يا  أ دا  ال تعل دا  ي اللصوم الدراسية 
 .خول ال تعل دا ما العها   ند الواو   ي الخ خ 
  .دم إعورد ال تعل  التعبدر  ا أ واره دأراةه  
 فالثا: ال نهي دمنها:
 نك ت إت دي إلودره .ال ناهي ط إفت ال تعل دا أمام موا   دم 

 .إن ية اكيدا  لي  ما ض ا أهدال ادعن ة التعلي ية 

 .م توز الناهي الدراسية ط قن ي مهارات التلودر العليا 

  دم إركدي أهدال ال ناهي الدراسية  لاي إن ياة الهادرات اكيداعياة لادي 
 ال تعل دا.

  أساالو   اارض م تااوز الناااهي الدراسااية تداار شااد  درلعاا  ال لااا  ااي
 لوس ال   .ع
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 ثالثا:االتجاه:
 : مفهوم االتجاه

إعد ت ملاهي  اطإجاه باخت ل ادس  دال ن لهات الللافية ل إجاهات   لد  يعد        
ملهوم اطإجاه ما ال لاهي  الوجداعية التي قوجد اخت ل يدا اللالثوع  ي ال رجيية النظررة 

دم العدقد ما التربوروع ملهوم اطإجاه.  هد التي ياتنددع الدها  ي إعررلها  د ليه  هد إنا
( بخعه "لالة ما اطستعدا  العهلي دالعصبي إنتظ  خ م  81   0991 ر ه م  د شلد  )

التجار  دالخبرات التي ي ر يها اكعااع   دإرفر  لي استجايته بال وا هة إجاه موضو ات 
معاقدر موجلة أد ساللة إختلخ  معدنة إجعلهُ يهبا  لدها أد قر فها ؛  هو يفلي  لدها اما

 رجاإها لاب اوة اعج ابه الدها أد علوره منها   ده ه ال وضو ات إووع اما أشيا  أد 
 أشخا  أد ج ا ات أد أ وار أد ملا ر".

( يندرا الي أع اطإجاه هو "ال و    02   3114أما لاا ش اإة  زرنب النجار )       
ي قبدقها ازا  شي  معدا أد لدث معدا أد افية معدنة ال ي قتخ ه اللر  أد اطستجابة الت

اما بالهبوم أد الر ي أد ال عارضة ؛ عتيجة مردره بخبرة معدنة أد ب ك  إوا ر مردل أد 
 شردا إتعل  ي ل  الني  أد ال دث أد الهفية".

( ملهوما ل إجاه بخعه "استجابة ) هليه _  40-41  3110ال الوي )  بد ال ل  در د     
اية  صبية ( إتووع ما خ م مردر اللر  يتجار  دخبرات إجعله ياتجدب بالهبوم أد عل

الر ي ازا  موضو ات ما  أد موا   معدنة درهاس بالدرجة التي ي صا  لدها  ي م ياس 
 اطإجاه الخا  ي ل . 

ا  ما هو اط استعد ة(  هد يدا أع اطإجاه كظاهرة سيكولوجي80م 3113أما  ررد الغامدي )    
أد عي ة ل ستجابة إجاه موضو  معدا بنكا معدا ينا   لي مثدرات أد موا   معدنة إجعا 
اللر  يصدر سلوكيات ي ك  ما خ لها  لي اإجاهه ع و ال وضو  ال را    ده ا اطستعدا  اما 
أع يكوع داتيا أد  ا است رار  درتووع ه ا اطإجاه  دما عتيجة الخبرة دالتواف اللر  يبدئته  
م ا يجعا له ه الخبرة أفر  ي إوجيه استجابات اللر  لل وا   دادشيا  التي هي موضو  

 اطإجاه".
( أع اطإجاه هو "استجابة م زمة ل وضو  معدا 83م 3112يدن ا قري م  د اليتبي )       

 أد لالة أد  ي ة  دركوع مص وبا بادلاسي  دالعوايخ" .
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( الي أع اطإجاه هو " استجابة التل د  ع و مو   أد 39م 3113درندر م  د الت ي ي )    
موضو  أد  ورة أد عناا معدا متعل  ب هرر التربية اللنية  سوا  أعاع  ل  بالهبوم أد 
بالر ي أد بال يا   ده ه اطستجابة هي التي إهوم يد ت سلوف التل د  ع و ال وضو ات أد 

 تربورة ال  ي ة به".اد وار أد ادعن ة اللنية  متخفرا بالبدئة ال
م ا سب  إري اللالثة أع اطإجاه يعتبر استجابة سوا  بالهبوم أد الر ي التي قبدقها      

ال الب  ند  راسته موضو ات التربية اللنية إظهر  ي صورة الدرجات التي ي صا  لدها  ي 
 م ياس اطإجاه ع و مهرر التربية اللنية .

 أهمية تعلُم االتجاهات :

عل  اطإجاهات اطيجايية أه ية بالغة  ي لياة ال تعل  الدراسية   هي إوجه إه   لت     
شخصدته ب ا ي ه  اطستهرار الج ا ي  داطإياع العهلي دالتلا ا اطيجايي  ي جواعب ال ياة 
ال ختللة  در كا أع قت ه   ل  ما خ م مهرر التربية اللنية  ا يرر  ال ناركة الج اعية 

أ  ام  نية ج اعية  دمعارض  نية داد لد  بعي التربوروع أه ية اطإجاهات  اطيجايية  ي
( )أل د الجهدني 004م 0993( )أل د صال  11م 3113 ي أعها: )م  د الت ي ي 

 (.13م 3117
إ ه  ال ات لد  إتي  اطإجاهات لللر  اللرصة للتعبدر  ا  اإه دإ دقد هورته دمكاعته  -

ك ا إد عه  الي اطستجابة بهوة دعناا د ا لية لل ثدرات  ي ال جت ت ال ي يييء  يه  
 البدئية .

 النلاية ال و هة  دع إر   . تإيار  لي اللر  اإخا  الهرارا  -
 إجعا اللر  قدرف درلور ب ررهة م د ة ازا  ال وضو ات التي قتعرض لها  ي لياإه.   -
دركوع  ي خدمة إجعا اللر  مركي ال ها دالجهد درهفي  ي اطإجاه معظ  داته    -

 اطإجاه ال ي لد ه لنلاه  دع إ ي  .
 إاا د اللر   لي إ هد  أهدا ه .  -
 إاا د  ي ينا  الخ و دإنظي  الخبرة .  -
 إاا د  ي إوجيه الالوف اطجت ا ي لللر   ي كثدر ما موا   ال ياة طجت اعية. -
ة عناا معدا  ا ت ما  دا ت الالوف دع اطإجاه اكيجايي ي لي التل د   لي م ارس  -

  ي مو   معدا.
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إاا د  ي عل  الواك يتنبرات صا اة  ا الالوف اطجت ا ي لللر   ي ال وا     -
 ال ختللة .

إنظي  الع ليات الواايية اطعلعالية اك راعية  دال عر ية لوم بعي النوالي ال وجو ة  ي  -
 ال جام ال ي يييء  يه اللر .

أ عاله دإلا  إه مت اخخررا    يكوع  ا إاا د  لي فلات سلوف اللر  دأاواله د   -
 شخصية متخرج ة.

 خصائص االتجاهات:

ل إجاهات الوثدر ما الخصاةل التي إ ديها بصلة  امة منها: )م  و  مناي      
 (  3110190( )سامي مل  474م 3111( )ايراهي  م  و  دآخردع 317م 0998
 ي كا إعدقلها . إتا  اطإجاهات بالثلات داطست رار النابي دل ل  (0

 اد يكوع اطإجاه سلبيا أد ايجاييا درتجه  اة ا يدا ه قا ال ر دا. (3

 إ تل  اطإجاهات النلاية خصاةل اعلعالية . (4

 إغلب ال اإية  لي اطإجاه النلاي أعثر ما ال وضوعية . (3

 يكتاب اد را  اطإجاهات درعل وعها ب رق متنو ة. (1

  م الالوف ال  لو دةمكاعية التنبر يها.اايلية اطإجاهات لل ياس دالتهور  ما خ (2

 اطإجاهات النلاية ي كا أع إتعد  دإختلخ لاب ال تغدرات التي إرإلو يها. (7

 إتلادت اطإجاهات  ي دضولها دج ةها   نها ما هو داض  دمنها ما هو تامي. (8

إت دي اطإجاهات بخع لها صلة الثلات داطست رار النابي  دلونها اايلة للتن ية   (9
 التغددر إ ك مردل دشردا معدنة.د 

إختلخ اطإجاهات  ي  رجة اوإها دضعلها   هد إووع اورة  لي مر اليما  دإهادم  (01
 التعدقا دالتغددر  داد إووع ضييلة ي كا إعدقلها دإغددرها.

 إتعد  اطإجاهات دإختلخ لاب ال ثدرات التي إرإلو يها  دلها خصاةل اعلعالية. (00
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 دا اللر  دمو   معدا أد موضو  ما  ي البدئة.إوض  اطإجاهات الع اة ي (03

إتووع اطإجاهات دإرإلو ب ثدرات دموا   اجت اعية د نية درنترف  د  اد را  أد   (04
 الج ا ات  دها.

ما العرض الااي  لخصاةل اطإجاهات قتف  أع اطإجاهات مكتالة دمرعة      
ا   دأعن ة  نية إت  بنكا در كا إعدقلها لدي ال تعل   خاصة لو كاع  ل  ما خ م مو 

 ياو ه التعادع يدنه دبدا زم ةه.

 نظريات االتجاهات:

اطإجاهات ما هي عتاج مركب ما ال لاهي  دال نا ر دادلاسي  التي إولِّد لدي اللر       
عي ة داستعدا ا معدنا ل ستجابة ل وضو  معدا  دب ررهة معدنة دبهدر معدا  د إلادر إوورا 

)سامي  ( 103م   3111ص ح   م د الي  د  ما عظررات التعل  منها: )اطإجاهات ياتن
 (.   008م 3113( )سال  اله  اعي 021م 3110مل   

  النظرية المعرفية )بياجه،برونز،واوزوبل(: -2

ياتند أص ا  ه ه النظررة  ي إوورا اطإجاهات الي أع اكعااع  ه عي      
دادشيا  دال علومات  د ي موااله دأراةه   دمن هي  ي إعامله دإلا له مت ادلداث

اع ال ر  ي كا لليه لجعصات الي رسالة معدنة دالتلا ا مت م تواها دإعل ه دما ف  
 إ ثله  ي سلوكه ما خ م الله  داكانا .

 النظرية السلوكية المتعلقة باإلشراط االرتباطي)بافلوف(:  -1

ات دإوورنها  لي أع الواةا ال ي ي دا قركد أص ا  ه ه النظررة  ي إعلي  اطإجاه     
الي إع ي  ال ثدر دربو ال ثدر ال بيعي ب ثدرات أخري اررلة منه  أد شبدهه به دبالتالي 
 اع الواةا ال ي ياتجدب بادسلو  علاه لل ثدرات النبدهة بال ثدر ال بيعي اددم  أد 

 ال رإلو به دالهررلة منه.

 جاهات : النظريات االجتماعية في تكوين االت -3

إركي ه ه النظررة  لي الددر ال ي إهوم به كا ما ادسرة دال درسة دج ا ة اللعب       
ددساةا اك  م  ي إوورا اطإجاهات   درري أص ا  ه ه النظررة أع الج ا ة التي 
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قنت ي الدها اللر  إلعب  درا بارزا  ي إ دقد اإجاهاإه دإوورنها  دإعتبر ادسرة دال درسة 
اللعب ددساةو اك  م الا يية داللصررة ما أه  دجهة النظر اطجت اعية  ي  دج ا ة

اجت اعية دما  إوورا اطإجاهات  ند اللر  ده ا يظهر ما خ م ما إهدمه ما موا  
 إردره ما اصل دلكايات  ا أشخا  ع به  دعهلده  دع اعده  دعهتدي يه .

 نظرية االشتراط اإلجرائي )سكنر(:  -4

ه النظررة  لي مبدأ التعيري ك ا دض ه سكنر  أي أع سلوف الواةا ال ي أد إهوم ه      
استجاباإه التي قت  إعيريها قيرد الت ام إورارها  د لي ه ا ادساس  إع أع اا الالوف 
التي يصالبها التعيري ال ات ر قر ي الي است لالها  لي  ك  أع اا الالوف التي 

 ع لا  داطع  ا  التدررجي لها.يجري س ب التعيري  نها إ دا الي اط 

 النظرية التفاعلية )اإلنسانية(: -2

ياتند أص ا  دجهة النظر التلا لية الي ملا ر التربية دالتعلي  الهاة ة  لي الخبرة      
ال لاشرة درعتبر ه ا ال ن ي ما أه  دأعثر دجهات النظر  ي إوورا اطإجاهات اعتنارا 

بية دالتعلي   د ل  طستنا ه الي ال لا ر دادس  التي دأدسعها استخداما  ي مجاطت التر 
د مجها معا  -الالوكية داطجت اعية دال عر ية  -إاتند  لدها دجهات النظر الاابهة 

 ي ايار ال ن ي التلا لي اكعااعي الناما. درعت د عجاح ه ا ال ن ي  لي إوا ر 
إوميلها بنكا ايجايي يجعلها الوساةو الا يية داللصررة ال ختللة  دادرة ال عل   لي 

إخايب أعثر ما لاسة دالدة دإهدئ  ر  التلا ا ال لاشرة أد تدر ال لاشرة مت 
 موضو  اطإجاه.

 تعديل االتجاه نحو التربية الفنية : 

إ تاج   لية إغددر اطإجاه دإعدقله بنكا ايجايي الي بعي الواك دهو م لب      
دالتربية اللنية بنكا خا  دإري اللالثة أع إعدقا  إاعي الي إ  يهه التربية بنكا  ام 

 اإجاه ال تعل دا ع و مهرر التربية اللنية ي كا أع قت  بعدة يرق ما أه ها :
 تغيير الموقف: (2

يات يت معل  التربية اللنية أع يغدر ما موا   إ مد ه الالبية إجاه مهرر      
الي مناركدا  ا لدا  ي التربية اللنية  ندما قنهله  ما متلهدا دمات عدا 



 م3104( يوليو 43ـــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 137 - 

ادعن ة  ما خ م إهدي  أدراق   ا يها بعي ادعن ة التي إع ا  لي استثارة 
 إلودره .

ك ل   ند اعتهام التل د  ما مو   إعلي ي ط إتوا ر  يه الخامات داد دات اللنية     
إع الي مو   آخر قت  إو در ج يت الخامات داد دات ال زمة طعجاز الع ا اللني  

  ل  ي لي التل د  ع و م ارسة اللنوع التنكدلية دإ داها .
 التعديل في الموضوع : (1

ي كا ل عل  التربية اللنية أع يات دث يررهة إدرر  جدقدة إ لي إ مد ه      
دإعدم ما اإجاهاإه  ع و إعل  ال وضو  اللني ال ي يهوم يتدرراه له   دة ا ما إ  

أ راف التل د   ل   إع اإجاهه ع و ه ا ال وضو  إغددر  ي موضو  اطإجاه علاه د 
قتغدر  د ندما يهوم معل  التربية اللنية بعرض  ردس التربية اللنية بخسلو  مبتور 
 إعه ي ل  ي لي الت مد  ل  ارسة اللنوع التنكدلية دإ داها  دب ل  قت  إوورا 

 اطإجاه اطيجايي .

 االتصال المباشر بموضوع االتجاه : (3

ما قتصا ال عل  ملاشرة ب وضو  اطإجاه إتلت  لديه آ اق جدقدة للتعرل  ند     
 لي ال وضو   د ندما قتصا ال تعل  ب وضو  التربية اللنية  اعه قتعرل  لدها 
بنكا اار   در ارس أعن تها درل اها يدده  دركتنخ الجواعب اطيجايية  ي 

ضو  اطإجاه  دع و مهرر الخبرات اللنية م ا اد قو ي الي إعدقا اإجاهه ع و مو 
 التربية اللنية .

 تغيير اإلطار المرجعي: (4

قرإلو اإجاه اللر  ع و شي  ما بإياره ال رجعي دخبرإه الاابهة له ا الني         
د ليه  إع است ا  معل  التربية اللنية أع يغدر ما خبرة إل د ه الاابهة ع و مهرر 

 يه مفيعه للواك ما دجهة عظره الي التربية اللنية ما لد  كوعه مهرر فاعوي د 
أعه مهرر له أه دته  ي إن ية ادراإه اكيداعية دتدرها    ب ل  إتغدر  ي ته ال رجيية 
بالنالة للتل د  درت  إعدقا اإجاهه ع و مهرر التربية اللنية د ها لتغدر اياره ال رجعي 

 ال ي قنت ي اليه.
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 المناقشة والعمل التعاوني: (2

ات الج اعية الددر ادعبر  ي إغددر اإجاهات أ را  ال ج و ات إلعب ال ناان    
التعلي ية  دل ل  قتبني هرط  اد را  ارارات الج ا ة التي قنت وع الدها  ده ا يعتبر 

 ما ادشيا  ال جدية  ي إغددر اطإجاهات ما الالبية الي اطيجايية.

ار دإلا م اد دار يدا ال    ما دكل ا است ا  معل  التربية اللنية أع ُيَلعِّا ال و     
خ م مج و ات التعل  التعادعي  اخا كا مج و ة   إع  ل  اد قر ي الي إوورا 
اطإجاه اكيجايي ع و مهرر التربية اللنية لدي ال     ده ا ما ي ادم الل   ال الي 

  راسته اضا ة الي إن ية التلودر اكيدا ي.

 إجراءات البحث:
  :أوالً: منهج البحث

استخدم الل   ال االي ال انهي شاله التجررباي؛ الا ي يعت اد  لاو إصا ي  مج او تدا 
الااداه ا مج و ااة إجرربيااة  دادخاارز مج و ااة ضاااب ة  درعااد هاا ا ال اانهي  ااي مجااام الل ااوث 
التربورة دالنلاية ما أعثر ال رق الل ثية  اة  د ل ية  دموضاوعية  درصاله صاال  العااال 

ي الاا ي إرإلاات  رجااة الثهااة ينتاةجااه الااو ماااتوز أعباار مااا الثهااة ( بخعااه "ال اانه432م  3111)
 ينتاةي الل وث التي إ ب  ال ناهي الوصفية".

درعت د التص ي  شله التجررباي لها ا الل ا   لاو إهااي   دناة الدراساة  ناواةياه الاو  
مج و تدا الداه ا إجرربية دادخارز ضااب ة  در با   لاو كاا منه اا أ اإاي الل ا  )م يااس 

وداار اكيااادا ي  دم يااااس اطإجااااه ع اااو التربياااة اللنياااة( ابليااااه فااا  قااات  إااادرر  ال ج و اااة التل
التجرربيااة ل وضااو ات الولاادإدا اددلااي دالثاعيااة باسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  أمااا 
ال ج و ااة الفاااب ة  تاادرس ال وضااو ات الاااابهة بال ررهااة ال عتااا ة  دبعااد اعتهااا  التجربااة 

يهاه بعادياه د اإاي الل ا  لل ج او تدا يهادل  يااس ادفار الا ي ألدفاه ال تغدار يكوع هناف إ ب
 ال اتها )التعل  التعادعي(  ي   لية التدرر .

 ثانياً: مجموعة البحث:

إووعاااك مج و اااة الل ااا  ماااا  دناااة ماااا يااا   الصاااخ الثااااعي اك ااادا ي ب درساااة  
لا إ  اختياره  ب ررهاة  ناواةية ( يال28اك دا ية الهدي ة يندا ب  ا ظة سوهاج يلغ  د ه  )
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ف  إهاي ه  الاو مج او تدا يانل  ال ررهاة الاداه ا إجرربياة دادخارز ضااب ة  يلاغ  اد  كاا 
 ( يالب.43منه ا )

 ثالثاً: المواد التعليمية وأدوات البحث:

 المواد التعليمية: -0

اساتخدام الاتعل  اامك اللالثة بإ دا   لدا لل عل   اي إادرر  الولادإدا اددلاي دالثاعياة ب      
 التعادعي لل ج و ة التجرربية  ك ا أ دت مهاما أدراااه لع ا ال    ينا ه  لو ه ا الدلدا. 

 د ي ا قلي إوضي  لخ وات ا دا  ه ه ال وا . 

 دليل المعلم: -أ -3

 دإنت ا خ وات ا دا   لدا ال عل   لو ما التالي: 
التعاادعي لل علا   دالتعررا  د ل  يهدل إوضاي  ملهاوم الاتعل  ا دا  مهدمة الدلدا: 

 بعناصره ادساسية  دكيفية إخ يو دإنلد  الدردس باستخدامه.
إ دقااد أهاادال الااتعل : اامااك اللالثااة يت دقااد أهاادال الااتعل  بنااكا  ااام للولاادإدا فاا  

 اامك بصياتتها سلوكياه لوا  رس ما الدردس .

ة التربيااة دالتعلااي  صااياتة ال ااا ة العل يااة د م تااوي الاادلدا خاصااة دأع مااا إهدمااه دزار 
لل علاا  هااو خ ااة إدرراااية  ااي جااددم زمنااي  دإ تااوي هاا ه الخ ااة  لااي  نااواع الولاادات د 

  نادرا لل وضو ات التي إنت ا  لدها كا دلدة. 

اشااات ا الااادلدا  لاااي الولااادإدا )اددلاااي دالثاعياااة( د هاااا للخ اااة إهااااي  الااادردس: 
ثاااعي اك اادا ي التااوت كااا دلاادة  لااي التدرراااية الااوار ة مااا دزارة التربيااة دالتعلااي  للصااخ ال

ف فااة  ردس  ليكااوع مج و هااا سااتة  ردس  ااي مج ااا الولاادإدا  دال هاارر أع يهااوم ال علاا  
( لصااة لتغ يااة ال وضااو ات 03يتاادرر  كااا  رس  ااي لصااتدا  ليكااوع مج ااو  ال صاال )

 ال را  إنادلها.

اللالثاااة يت دقاااد إ دقاااد التااادررلات ال زماااة لت هدااا  ادهااادال دأ داإهاااا  اااي كاااا  رس: ااماااك 
ادعناا ة ال زمااة لت هداا  ادهاادال بااالرجو  الااو خ ااة إاادرر  مهاارر التربيااة اللنيااة لل رللااة 
اك دا ياااة  دبعاااي كتاااب التربياااة اللنياااة بصااالة  اماااة  ك اااا اساااتلا ت اللالثاااة ماااا خبرإهاااا 
ال تواضااعة  ااي التاادرر  الجااامعي  ااي دضاات ادعناا ة ال ناساالة  فاا  اامااك يت دقااد اد دات 

 لوا  رس. ال زمة
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 اك دا  النهاةي لوا  رس: دش ا  ل  التالي:

 * نواع الدرس
 * ال وا  دالوساةا التعلي ية ال اتخدمة لوا  رس.    *صياتة أهدال الدرس

 *  أسئلة التهور .    *خ ة سدر الدرس.
إنلداا  الاادرس:ما خاا م اجاارا ات قر قهااا ال علاا  لتهاادي  الاادرس  ااي ضااو  اسااتراإيجية الااتعل  

 دعي   دد ها لتعلي ات كا  رس ما  ردس ه ا الدلدا.التعا
إ دقااد التهااور  ال ناسااب لألهاادال: د لاا  يوضاات أساائلة لتهااور  الاادرس دالتااي قاات  اسااتخدامها 
ع    للتعرل  لاي مادي إ هدا  ادهادال  خاصاة دأع أسائلة  كاا  رس ماا الادردس إ اي  

للالثاة بعاي ادسائلة كتهاور  مهارة ما مهاارات التلودار اكيادا ي لادز ال ا  . دااد دضاعك ا
  ر ي لل ااه ة  ي ينا  ال اردلية اللر ية.

 أوراق مهام الطالب: -ب

 دإنت ا ه ه اددراق   لي ما قلي: 
 أجيا  عظررة للعي الدردس. *
 * أدراق   ا  ي صورة مهام.    

 دك دا  أدراق مهام ال الب إ  اإلا  الخ وات التالية:
 ة ل هرر التربية اللنية للصخ الثاعي اك دا ي. اطي    لي الخ ة الدراسي -0
اطي    لي بعي الوتب دال راجت  ات الصلة بال وضو ات الوار ة بالخ ة الدراسية  -3

 ل هرر التربية اللنية للصخ الثاعي اك دا ي.

اختيااار الولاادإدا )اددلااي دالثاعياااة( مااا دلاادات الخ اااة الدراسااية ال هااررة لدااا  أع  -4
 مت مهارات التلودر اكيدا ي الَ عنِّي يها الل  .  موضو اإه ا إتناسب 

إ دقد ادهدال :إ  صياتة ادهدال العامة للولدإدا بنكا  ام   ف  إ دقاد ادهادال  -3
 الالوكية لوا موضو  ما موضو ات الولدإدا.  

إخ اايو دصااياتة ال  تااوي العل ااي ل هااام  ردس الولاادإدا د هااا كسااتراإيجية الااتعل    -1
 اة التالي:التعادعي مت مرا 

*أع قااارإلو ال  تاااوي العل اااي ددراق مهاااام ال الاااب بالخ اااة الدراساااية لاااوزارة التربياااة 
 دالتعلي  للصخ الثاعي اك دا ي.
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*إهدي  م توي أدراق ال هام بنكا ملاو يداية ما الت هداد دلتاو التهاور  ماا خا م 
 إعلي ات م د ة إا   لل الب بالتلا ا داطيجايية.

ا أدراق ال هام مت مرا اة أع كاا  رس ماا الادردس قركاي  لاي *إوزرت ادعن ة  اخ
 التلودر اكيدا ي ال عني يها الل  . تإن ية مهارة ما مهارا

 *التهور : قت ثا  ي )التهور  البناةي  دالتهور  النهاةي(
التهااور  النهاااةي: قاات  أفنااا  التاادرر  د قتفاا ا إهااور  ج ااا ي لل ج و ااة دآخاار    

 ة  دالتهور  النهااةي: قات   اي عهاياة إادرر  الولادإدا ماا خا م  ر ي د را  ال ج و 
إ بد  أ دات الل ا  ده ا)م يااس التلودار اكيادا ي   دم يااس اطإجااه ع او التربياة 
اللنيااة(.د ل  يهاادل معر ااة أفاار التاادرر  بإسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  لااي إن يااة 

 التلودر اكيدا ي داطإجاه ع و التربية اللنية.   

داد رد ي  ي ه ه اددراق إرف ماالة كا ية لججاباة  اا ادسائلة دإنلدا  ال هاام         
 ال  لوبة.

بعد اطعتها  ما ا ادا   لداا ال علا  دأدراق مهاام ال الاب  إا   رضاها  لاو مج و اة  
ما ال تخصصدا  اي مجاام ال نااهي ديارق إادرر  التربياة اللنياة  د لا  يهادل الت ها  ماا 

هدال دالخ و التدرراية دمناسبتها لل     داد أخ ت اللالثة بال  لظاات س مة صياتة اد
 (.3(  )0داخرا  التي ااترلها الاا ة ال  ك وع.دإ  دضعه ا  ي صورإه ا النهاةية مل هي)

 أدوات البحث: -3
 )أ( مقياس التفكير اإلبداعي: 

هاو التعارل  لاو إ  إص ي  م ياس مهارات التلودر اكيدا ي  دالغرض ماا ال  يااس  
مااااتوز مهاااارات التلودااار اكيااادا ي  اااي ال ياااام بال هاااام التعلي ياااة د هااااه كساااتراإيجية الاااتعل  

 التعادعي.
 خ وات ينا  ال  ياس:

 إ  ينا  م ياس مهارات التلودر اكيدا ي د ها للخ وات التالية: 
  ت  ا راف إ دقد م ادر ال  ياس  دهي )ال  ااة  ال ردعاة  ادصاالة  ال ااساية لل ناك

 التلاصدا(.
 .إعرر  ال  ادر التي در ت  ي ال  ياس 
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  يررهة إهدقر  رجة ال الب  ي ال  ياس: إ  ا  ا  أدزاع إهدقررة لوا م اور ماا م اادر
ال  ياااس دهااي متااو ر جااداه  متااو ر  متااو ر يدرجااة متوساا ةا تداار متااو را تداار متااو ر 

. دب ل  إواوع الدرجاة النهاةياة 3,1ا0,3,4اي ااها دإع ي الدرجات التالية  لو الترإدب :
 (  رجة .41لل  ياس )

 صدق المقياس:

للتخعااد مااا صاادق م ياااس التلوداار اكياادا ي إاا   رضااه  لااو مج و ااة مااا الاااا ة  
ال  ك دا ال تخصصدا  ي ال ناهي ديرق إدرس التربية اللنية د ل  النل ا دبعاي ماوجهي 

دضت ال  ياس  ي صورإه اددليةا د لا  كيادا  التربية اللنية بإ ارة سوهاج التعلي يةا داد إ  
آراةهاا  لااوم ماادي مناساالة اليلااارات اللرعيااة ل  ااادر ال  ياااس ادساسااية. داااد اإلاا  معظاا  
ال  ك ادا  لاي مناساالة اليلاارات اللرعياة ل  ااادر ال  يااس ادساسايةا دأصاال  ال  يااس  ااي 

 (.  4صورإه النهاةية ك ا  ي ال ل   را  )

 ثبات المقياس:

خعااد مااا فلااات ال  ياااس إاا  إ بيهااه  ااي إهدااي  مهااام  دنااة اساات  عية مااا أ  ااام للت 
ي   الصخ الثاعي ما ال رللة اك دا ية ف  ايجا  معاما الثلات لل  ياس؛ باساتخدام معا لاة 

(ا دهااو معامااا فلااات مرإلاات ُيَعااَوم 1,94(ا داااد يلااغ )Cronbach's Alphaأللااا كردعلااا  )
(ا م اا قاادم 1,92لتاالي يكااوع معاماا  صاادق ال  يااس الاا اإي ) لياه  ااي إ بدا  ال  ياااسا با

  لي صدق ال  ياس. 

 مقياس االتجاه نحو التربية الفنية:  -ب 

إ  إص ي  م ياس اطإجاه ع و مهرر التربية اللنية   دالغارض ماا ال  يااس هاو التعارل  لاو 
 ل  التعادعي.اإجاه ال    ع و  راسة مهرر التربية اللنية د هاه كستراإيجية التع

 : خطوات بناء المقياس    

ك اادا  دبنااا  م ياااس اطإجاااه ع ااو مهاارر التربيااة اللنيااة اامااك اللالثااة بااالخ وات  
 التالية:
إ دقااد الغاارض مااا ال  ياااس: دهااو التعاارل  لااي اسااتجابة الهبااوم أد الاار ي التااي  .0

 قبدقها ال    ع و  راسة دإعل  التربية اللنية.
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إ  إ دقد علارات ال  ياس  اي صاورإه ال بدةياة مات ادخا   صياتة علارات ال  ياس: .3
  ي اط تلار ادبعا  ال كوعة ل إجاه دهي:

اللعد ال عر ي: در ثا ال رللة اددلي لتوورا اطإجاها دهو قتف ا رصدد اللر  ماا  -
الخبراتا دال علومات دال هاة ا دال دركاتا دالتواعات التي يكوعها أد يعر ها لاوم 

 ال وضو .
اللعد الوجداعي: در ثا ال رللة الثاعية  ي إوورا اطإجاها درعني الن نة اطعلعالية  -

التااي إصاا لغ يهااا ساالوكيات اللاار  دعيد ااه  ااي ال و اا  الاا ي  يااه اطإجاااه  دهااي 
 إ ثا اإجاه اللر  ع و اللاةدة التي ي صا  لدها.

يجب أع يالوها اللار  اللعد الالوكي) ال هاري(: درت ثا  ي الويفية دال ررهة التي  -
(. ك ااا ُأخا   ااي اط تلااار يبيعااة مهاارر 03ما 3114ع او ال وضااو  )لاااا زرتااوع 

 التربية اللنية دإ  صياتة مج و ة ما اليلارات التي إ ثا أبعا  اطإجاه. 

 الطريقة المستخدمة في بناء المقياس:

اماا فلاات ( د لا  لااهولتها  ك اا أعهاا إع اي معLikertإ  اساتخدام يررهاة ليكارت ) 
موا ا ا  (أعبر ما تدرهاا  ل  بخاا  د  ما اليلارات. ك اا إا  إ دقاد ف فاة ياداةا لججاباة هاي
 متر  ا تدر موا  (ا لوي ي د  منها ال الب اكجابة التي إعبر  ا رأيه  ي كا علارة.

 طريقة تقدير درجة الطالب في المقياس:

النالة لليلارة ال وجلة التي يداةلها إ  ا  ا  أدزاع لوا يدقا ما يداةا اطستجابةا  ل 
(  لاو الترإدابا أماا  اي لالاة اليلاارة الاااللةا 0  3  4)موا  ا متار  ا تدار موا ا ( إع اي )

 (.4  3  0 يكوع الترإدب )

 صدق المقياس: 

إااا   ااارض ال  يااااس  اااي صاااورإه اددلياااة  لاااي مج و اااة ماااا الااااا ة ال  ك ااادا  
  التربياة اللنياةا دبعاي ماوجهي التربياة اللنياة  ي مجام ال ناهي ديارق إادرر اال تخصصد

ب دقررة التربية دالتعلي  ب  ا ظة سوهاج كيدا  رأقه   ي علارات ال  يااس د اي مادز اعت اةاه 
دبعااا ها داإلاا  معظاا  الاااا ة ال  ك اادا  لااي اعت ااا  علااارات م ياااس اطإجاااه ع ااو التربيااة 

 (.3للت بد  ك ا  ي مل   ) اللنيةا دأصل  ال  ياس  ي صورإه النهاةية جاهياه 



 م3104( يوليو 43ـــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 143 - 

  ثبات المقياس: 

إا  لااا  فلاات ال  ياااسا د لا  يت بيهاه  لاو  دنااة اسات  عية ماا يا   الصااخ  
الثاااعي مااا ال رللااة اك دا يااة   فاا  إاا  ايجااا  معامااا الثلااات لل  ياااس باسااتخدام معا لااة أللااا 

ع ال  ياااس (ا أي أ1,90( لداا  دجااد أع معامااا الثلااات )Cronbach's Alphaعرعلااا  )
(ا م اا قادم 1,91 لو  رجة  الية ما الثلاتا دبالتالي يكوع معاما صادق ال  يااس الا اإي )

  لو صدق ال  ياس.
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 رابعاً: إجراءات تجربة البحث: 

 اشت لك اجرا ات إنلد  إجربة الل   ال الي  لي الخ وات التالية:
 درساة اك دا ياة ينادا لد ت اللالثة  دنة الدراسة ماا يا   الصاخ الثااعي اك ادا ي ب .0

-3103الهدي ااة ب  ا ظااة سااوهاج ماات يدايااة اللصااا الدراسااي اددم مااا العااام الدراسااي 
 م .3104

أخفاعك اللالثاة ال ج او تدا د اإاي الل ا  ده اا )م يااس التلودار اكيادا يا دم يااس   .3
اطإجاااه ع ااو التربيااة اللنيااة( مااا أجااا الت هاا  مااا إوااا ر ال ج ااو تداا هاا ا داااد كناالك 

نتااااةي  اااا  ااادم دجاااو   اااردق  ات  طلاااة الصااااةية يااادا متوساااو  رجاااات ال ج و اااة ال
دال ج و ة الفاب ة  ي ال  ياسدا ل ا أ تبر ال ج و تدا متوا ئتدا اباا الباد   ةالتجرربي

  ي إنلد  التجربة.

( قوض   ي  ال توسو ال اايي داطع رال ال يياري د ي ة "ت" د طلتها اكلصاةية يدا 0جددم را  )
 ال ج و تدا التجرربية دالفاب ة  ي اختلار التلودر اكيدا ي الهبلي

 د   ال ج و ة
 ال   

ال توسو 
 ال اايي

اطع رال 
 ال يياري 

 رجة 
 ال ررة

 ي ة "ت" 
 ال  اوبة

 ي ة 
"ت" 
 الجددلية

الدطلة 
 اكلصاةية

اللرق يدا 
ال توس ات 
 ال اايية

ر  الة تد 3,130 0,030 28 7,232 77,24 43 التجرربية
 ند 

(1,11) 

3,1 

 2,112 22,23 34 يلضيب ح

 ( يادا1,11(  ادم دجاو   اردق  ات  طلاة الصااةية  ناد مااتوز )0قتف  ما الجددم راا  )
ي   ال ج و تدا التجرربية دالفاب ة  ي الت بد  الهبلي طختلاار مهاارات التلودار اكيادا ي  

ز امات ف ي يه اا ل هاارات التلودار اكيادا ي ب ا قركد أع ال ج و تدا متوا ئتدا ما لد  مد
 ابا يداية التجربة.
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( قوض   ي  ال توسو ال اايي داطع رال ال يياري د ي ة "ت" د طلتها اكلصاةية يدا 3جددم را  )
 ال ج و تدا التجرربية دالفاب ة  ي م ياس اطإجاه ع و مهرر التربية اللنية الهبلي.

 

 د   ال ج و ة
 ال   

توسو ال 
 ال اايي

اطع رال 
 ال يياري 

 رجة 
 ال ررة

 ي ة "ت" 
 ال  اوبة

 ي ة "ت" 
 الجددلية

الدطلة 
 اكلصاةية

اللرق يدا 
ال توس ات 
 ال اايية

 2,440 30,32 43 التجرربية
28 1,371 3,130 

تدر  الة 
 ند 

(1,11) 
1,32 

 2,331 30,11 43 الفاب ة

   ااردق  ات  طلااة الصاااةية  نااد ماااتوز  طلااة (  اادم دجااو 3قتفاا  مااا الجااددم رااا  )    
( يدا ي   ال ج و تدا التجرربية دالفاب ة  ي الت بد  الهبلي ل  ياس اطإجااه ع او 1,11)

مهرر التربية اللنياة  اي ال وضاو ات م اا الدراساة  م اا قركاد أع ال ج او تدا متواا ئتدا ماا 
 لد  اطإجاه ع و التربية اللنية ابا يداية التجربة.

د لاا   ةاجت عااك اللالثااة بااال عل  الاا ي ساايهوم يتنلداا  التجربااة دياا   ال ج و ااة التجرربياا .4
لنرح أس  التعل  التعادعي له  دإ   ل  ما خ م إعررله  ب عناي الاتعل  التعاادعي دكيفياة 
اد دار دال هام التي سيهوموع يها دك ل  مهارات التلودر اكيدا ي ال  لو  إ  يههاا  دإا  

كااات النجاااح لوراااة الع ااا  دالتهااور  ك ااا إاا  إعرراا  ال اا   ب ج و اااإه  أيفااا شاارح م 
 ُديلب ما كا مج و ة إ دقد اس  لها. 

ضايي (  -متوساو -صنلك اللالثة دال علا  أ ارا  كاا مج و اة الاي ف فاة مااتورات )ااوي  .3
ة د ل  استنا اه الي عتاةجه   ي اطختلار الهبلي داد ُاصد ما ها ا التهااي  الاااي  ال يادجا

 يدا ال    ب ختلخ ماتوراإه  لياا د بعفه  بعفاه.

يدأ الت بد  اللعلي للتجربة  دعظراه لتخول ال    ما ه ه التجربة الجدقدة  هد إ  اي ته   .1
أع  رس ادساابو  اددم يعتباار إاادررب لل اا   دلااا قاات  التاااا  الاادرجات اط لل ج و ااات 

 ي عظرة ال    له ه التجربة.ال تلواة  داد لولو  ي ا بعد إغدراه كبدراه  

(  1-3الي أربت مج و ات إعل  إعادعياةا ب دا  إفا  كاا منهاا) ةُاا ك ال ج و ة التجرربي .2
ي  ا درد ي  ي التوزرت أع إف  كا مج و ة يالب ما زدي الهادرة ال رإلعاة دآخار ماا 
ال اتوي ال توسو دفال  ماا ال ااتوز الفايي ا دااد إا  ها ا التصاني  لااب مااتورات 

لت صدا الدراسي دال ي لصا  ليه ال الب  اي العاام الدراساي الاااي   د رجاات اطختلاار ا



 م3104( يوليو 43ـــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 147 - 

الهبلي. دبعدها ُ دا لوا مج و ة ااةد دهو أ لو أ را  ال ج و ة معادطه دمه تاه اساتعراض 
ال اااا ة الدراساااية الااااابهةا دإوزرااات اد دارا دة ارة النهااااش خااا م ال صاااة دإ اااك اشااارال 

ل اا    ااي ال ج و ااات التعادعيااة أع  لااده  أع قتعل ااوا مااا بعفااه  ال علاا   داااد ُأخباار ا
الاالعي داااد ُزد ت كااا مج و ااة إعادعيااة ب ج و ااة مااا التاادررلات دادعناا ة  ات الع اااة 

(   داكجاباة  اا أسائلتها الاوار ة  اي الخ اة دال ياام 4بال ا ة التعلي ية اعظر ال ل   را  )
ي عهاية كا لصةا درهوم ال عل  يتص ي  اكجاباات بادعن ة دالتدررلات دإالي ها لل عل   

 باست رار. ةف  ا ا إها  لل ج و اتا دة  ا  التغ ية الراجعة لل ج و ة التجرربي

أما ال ج و اة التهلددياة:  هاد إعل اك ال اا ة الدراساية علااها بادسالو  النااةت الا ي   
لرةياي لل عل   ي  رض ال اا ةا يغلب  ليه الالوف اللر يا دألياعاه التنا اي  دركوع الددر ا

دة ارة النهاااشا دةفااارة الدا ييااةا دة  ااا  التغ يااة الراجعااة لوااا يالااب بنااكا  اار يا أد ج ااا ي 
 لاب ال اجة.

 خامساً: تنفيذ تجربة البحث:

 إ  إنلد  إجربة الل   د هاه للتالي: 
 :قبل التدريس -أ

لوكية دالتعادعيااة الت فاادر الوتااايي لوااا  رس  لااو لاادة  لداا  شاا ا ادهاادال الااا .0
 دال هام التعلي ية لوا  رس.

ا ااادا  لجااارة الصاااخ دإرإداااب ال ها اااد دال ااا   بناااكا ياااا   بالتواصاااا الاااا عي  .3
داللصااري ياادا أ اارا  كااا مج و ااة  ك ااا يااا   لهاا  يتلااا م اد دات دال صااا ر طعجاااز 
ال ه ااة ال كللاادا يهااا  نااد ال اجااة لاا ل . ماات مرا اااة إاارف ماااا ة ياادا كااا مج و ااة 

رز؛ لتو ط إناوش ال ج و اات  لاو بعفاها ماا جهاة  دإاا   لل علا  باالت رف دأخ
يدا ال ج و اات ل را لاة ال و ا  التعلي اي؛ للتخعاد ماا  ياام كاا مج و اة ياددرها  اي 

 اعجاز مه تها دمدز مااه ة كا  فو  ي  ل .

 دضت اد دات ال زمة للدرس  لو يادلة كا مج و ة ابا يد  الدرس. .4

  و ة ي توي  لو اس  ال ج و ة دأدراق مهام كا  رس.دضت  ملخ لوا مج  .3

 دضت ملخ لوا يالب ي توي  لو اجابات اطختلارات اللر ية. .2

 أثناء التدريس: -ب

 يال  ال عل   لو ال    دررلب يه   در ثه   لو التعل . .0
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قوجه ال عل  كا مج و ة الو يادلة معدناة  لااب التوزرات الا ي إا   اي لصاة التهدئاة   .3
 و كا مج و ة د د  أ را ها.دلاب ما 

 (  ااة .3يهدم ال عل  عب ة مختصرة  ا موضو  الدرس  ي ا ط قتجادز ) .4

 قوز  أدراق ال هام  لو ال ج و ات. .3

شرح ال هام لل ج و ات ب د  قوض  ال  لو  ما كاا مج و اة لااب ال ه اة ال وكلاة  .1
 الده .

  د  لو اعجاز ال ه ة.إ دقد مصا ر التعل  التي ي كا اطستلا ة منها  دالتي إاا .2

قنله ال    الو اوا د الع ا التعادعي. مت مرا ااة أع قات  إعلدا  لولاة  اي الصاخ د اي  .7
مكاع بارز مكتو   لدهاا إلا  الهوا اد التاي يجاب مرا اإهاا دال ار   لاو إلعدلهاا أفناا  

 مو   التعل  التعادعي.

دي  التوجدهاات متابعة دإلهد سدر   اا ال ج و اات  د مادز منااركة كاا  فاو  مات إها .8
 ال زمة لوا مج و ة د مرا اة أع يكوع التوجيه  اماه لج يت ال ج و ات ا ا ليم ادمر.

اساات م أدراق ال ه ااة اددلااو مااا ال ج و ااات بعااد اطعتهااا  منهااا ملاشاارة  ل ناانااتها  .9
دإهور ها  دما ف  ينترف ج يت ال    مت ال عل   ي   ا ملخل لل ه اة اددلاو  لاو 

اد ي لب ملخل ماا كاا مج و اة لواا مه اة  لاو أع يكاوع ال لخال الجداد الابورة  د 
هاو ال لخال الااابوري دالا ي قلتايم الج ياات ب اا جاا   يااه  دهكا ا  اي ج ياات ال هاام ماات 
اطستلا ة م ا اد ي صا  ي إنلد  ال ه اة اددلاو ماا بعاي العواةا  أد الصاعوبات  ناد 

 إنلد  ال هام التالية لها.

ت ق الدرس دإلخيل النهاا الرةياة  اي الادرس دإ دقاد ادسائلة ال ناانة الج اعية دة .01
  ات اده ية ل ناانتها ما ابا ال    دال عل .

 بعد التدريس: –ج 

يهوم ال عل   ي عهاياة التادرر  يتهاور  ال ا   دهنااف  ادة يارق لتهاور  إعلا  مج و اات      
 دأ را  التعل  التعادعي منها:

هااا شاالوراه أد إ رررراااه  أد   لياااه دمااا فاا  قاات  أع إهااوم كااا مج و ااة بعاارض   ل -0
 التهور   ليه.

 ي كا أع إهوم كا مج و ة يتهور    ا ال ج و ة ادخرز. -3
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 اد يكوع التهور  لل ج و ة التعادعية بارام ألد أ فا  ال ج و ة  نواةياه. -4

ااااد يكاااوع التهاااور  لل ج و اااة التعادعياااة يتهااادي ها   اااا  ناااي مناااترف لاااه صااالة  -3
 بالدرس. 

يكاااوع التهااااور  ب  لظاااة ساااالوكيات ال ج و اااة التعادعيااااة   ومااااه  أد ألااااد ااااد  -1
 أ فاةها ل عر ة مدز التيامه أد إ بيهه لني  معدا.

اد يكاوع التهاور  يتخصايل لاوا ي ما ياة أد معنوراة لل ج و اات التعادعياة التاي  -2
إلتيم يت بد  ال هارات التعادعية يدا أ را هاا ماا جهاة  دبدنهاا دبادا ال ج و اات 

 دخرز ما جهة فاعية.ا

 داد ركي الل   ال الي  لو يرق التهور  التالية:
اختلاااار ج اااا ي: لدااا  إااا  إوزرااات أدراق اختلاااار كاااا مج و اااة  اااي عهاياااة كاااا  رس  .0

لججابة  لدها بنكا ج ا ي. مت مرا اة افارة التنا   يدا ال ج و اات  اي ال صاوم 
  لو أ لو الدرجات.

ال ج و ااات دإوااوع اكجابااة  ليااه بنااكا  اار ي اختلااار  اار ي: لداا  إاا  إوزراات أدراق  .3
 ب د  إووع  رجة كا يالب  لو لدة. مت مرا اة إوزرت ال    ا ا ليم ادمر.

الواجب ال نيلي: لد  يكلخ ج يت ال    يت فدر الدرس الها م دج ت كاا ماا يعادا  .4
ال     لو  ه ه دة راف مفامدنه دألكامه ما ال صا ر ادخارز  كاا مج و اة  لاو 

 ة مت مرا اة  ل   ي إهور  ال ج و ات.لد

دضاات لولااة شاارل لوااا  رس: ب داا  يعلاا   دهااا اساا  ال ج و ااة التااي لصاالك  لااو  .3
أ لو الدرجات. باكضا ة الو اس  ال الاب ال تلاوق  اي كاا  رس دالا ي أيادز إعادعااه 
مل ومااااه  اااي الااادرس  د قااارفر  لااا  ايجابااااه أد سااالبياه  لاااو التهاااور  النهااااةي ساااوا  

  ي التهور  الج ا ي  أد لل الب  لو ال اتوز اللر ي.لل ج و ة 

دااااد ااااام ال علااا  يتااااجدا بعاااي ال ل وماااات  لاااو كيفياااة سااادر الدراساااة لل ج و اااة 
 التجرربية ما أه ها:

لددث بعي الفوضا   ي اللصا خصوصاه ادسبو  اددم ما يداية إ بد  التجربةا  .0
ة ساا د  اي الااي رة  لاو لوا لار  اللالثاة  لاو إخعداد مهاارة الهادد  لواا مج و ا

 ال ج و ات  ي ادساييت الثاعي دالثال  دالرابت. 
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دجو  شكوز ما بعي ال ج و اات باابب  ادم إجااد  ال اتعل  الفايي   دهاا لدا   .3
اعه ي ثا  بئاه  لو ال ج و ة . لوا لر  ال عل   لو يناا  الثهاة  اي علا  ال الاب 

 ج و ااة مااا شااخعه الهفااا   لااو الفاايي  داط ت ااا  ال تلااا م اطيجااايي ياادا أ اارا  ال
 ه ه ال نكلة.

لر  ي   ال ج و ة التجرربية  لاو ال فاور ملكاراه لل درساة دالاة ال ياا  مهارعاة  .4
 بال ج و ة الفاب ة.

ا جا  ال ا   ب ررهاة التادرر  باساتخدام الاتعل  التعاادعي درتباته   اي اساتخدامها  .3
 مت ب ية ال هررات الدراسية ادخرز.

 نتائج البحث:  

بعااد الت بداا  اللعاادي د اإااي الل اا  )م ياااس التلوداار اكياادا ي   دم ياااس اطإجاااه ع ااو     
مهرر التربية اللنية( إخإو خ وة معالجة النتاةي التاي إا  التوصاا الدهاا الصااةياه فا  منااناتها 
دإلاادرها د لاا  مااا خاا م اختلاار صاا تي  رضااي الل اا   دااد إاا  معالجااة البياعااات باسااتخدام 

قا ال ناترف طختلاار  ردضاي الل ا   دااد إا  إ دقاد ماا ا ا كااع هنااف  اردق  ات  إ لدا التلاا
( باسااتخدام 1,11 طلااة الصاااةية ياادا ال ج ااو تدا التجرربيااة دالفاااب ة  نااد ماااتوي  طلااة )

 النظام اكلصاةي  ف   رض عتاةي الت لدا اكلصاةي د ها لترإدب  ردض الل  .

 حث :اختبار صحة الفرض األول من فروض الب -0

إوجاااد  اااردق  ات  طلاااة الصااااةية يااادا  عااال اللااارض اددم ماااا  اااردض الل ااا   لاااي "    
متوس ي  رجات ي   ال ج و تدا التجرربية دالفاب ة  ي م ياس التلودار اكيادا ي لصاال  

 ي   ال ج و ة التجرربية."
 دللت ه  ما ص ة ه ا اللرض اامك اللالثة باكجرا ات التالية:

  ماااتوي التلوداار اكياادا ي لاادي ياا   الصااخ الثاااعي اك اادا ي   دإاا  ينااا  م ياااس ي ااي -
 التخعد ما صدق دفلات ال  ياس.

إ بد  م ياس التلودر اكيدا ي  لاو يا   مج او تي الل ا  التجرربياة دالفااب ة إ بيهااه  -
 ابلياه.

 بال ررهة التهلددية . ةإدرر  ال ج و ة الفاب  -
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خدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي د هاااه ل هتاارح الل اا  باساات ةإاادرر  ال ج و ااة التجرربياا -
 ال الي.

 دالفاب ة إ بيهاه بعدياه .  ةإ بد  م ياس التلودر اكيدا ي  لو مج و تي الل   التجرربي -
رصد  رجات ي   مج و تي الل   الفاب ة دالتجرربية  ي الت بيهدا الهبلي داللعادز  اي  -

 ال اسب اخلي.  مباستخدا  spssيرعامي  ماجدادم دمعالجتها الصاةيا باستخد
لاا  ال توساو ال ااايي داطع ارال ال ييااري لادرجات يا   مج او تي الل ا  التجرربياة  -

  ي م ياس التلودر اكيدا ي.  -اللعدية –دالفاب ة  ي 
استخدام اختلار "ت" لل هارعة يدا  رجات يا   مج او تي الل ا  التجرربياة دالفااب ة  اي  -

 ( كالتالي:4إ   رض النتاةي  ي الجددم را  ) التلودر اكيدا ي دم ياس 
 (4جددم را  )

 قوض   ي ة"ت" د طلة اللردق يدا ال توس ات ال اايية لدرجات ي   مج و تي 
 الل   التجرربية دالفاب ة  ي م ياس التلودر اكيدا ي 

 رجات    م ع ال ج و ة ال هارة م
 ال ررة

"ت" 
 ال  اوبة

دلية  ند "ت" الجد
 1,10ماتوي 

  3,93 19 3,1 08,44 43 التجرربية ال  اة 0
 
 
 
 

3,22 

 3,39 03,30 43 الفاب ة
 19 3,00 00,22 43 التجرربية ال ردعة 3

 
3,43 

 0,99 9,33 43 الفاب ة
 19 3,4 03,71 43 التجرربية ادصالة 4

 
1,43 

 4,43 01,94 43 الفاب ة
ال ااسية  3

 لل نك ت
 4,71 19 4,0 03,83 43 التجرربية

 4,00 01,92 43 الفاب ة
 3,83 19 3,81 04,14 43 التجرربية ا راف التلاصدا 1

 3,3 00,37 43 الفاب ة
 19 8,03 49,9 43 التجرربية ال هارات ككا 2

 
00,4 

 9,83 33,4 43 الفاب ة

 الة الصااةياه يادا متوسا ي  رجاات يا   ال ج او تدا ( أع هناف  ردااه 4قتف  ما جددم )
التجرربية دالفاب ة  ي الت بد  اللعادي ل  يااس التلودار اكيادا ي لدا  يلاغ متوساو  رجاات 



 م3104( يوليو 43ـــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 133 - 

( كااا مهااارة  لااي لاادي  08,44100,22103,71103,83104,14ياا   ال ج و ااة التجرربيااة )
 (49,9 لي الترإدب دال هارات ككا )

 ات  رجاااااااااااااات يااااااااااااا   ال ج و اااااااااااااة دج يعهاااااااااااااا أعبااااااااااااار ماااااااااااااا متوسااااااااااااا 
(  لي الترإدب كا مهارة  لي لدي دال هاارات 03,3019,33101,94101,92100,37الفاب ة)

(   دلد  أع  ي ة "ت" ال  اوبة بالناالة ل  يااس مهاارات التلودار اكيادا ي هاي 33,4عكا )
 (  لااي الترإدااب لوااا مهااارة  لااي لاادي د ي ااة "ت" لل  ياااس3,9313,4311,4314,7113,83)

(  دج يعهااا  ام  نااد ماااتوي 3,22( دج يعهااا أعباار مااا  ي ااة "ت" الجددليااة )00,4عكااا هااو)
( م ا يندر الي إ اا مل وظ  ي أ ا  ي   ال ج و ة التجرربية  ي مااتوي إلوداره  1,10)

 اكيدا ي مهارعة ب اتوي ي   ال ج و ة الفاب ة. 
دجاااو   ااارق  د  طلاااة لااا ا ي كاااا اباااوم اللااارض اددم ماااا  اااردض الل ااا  الااا ي قركاااد "

الصااةية يادا متوساا ي  رجاات ياا   ال ج او تدا التجرربيااة دالفااب ة  ااي م يااس التلوداار 
 اكيدا ي لصال  ي   ال ج و ة التجرربية" 

دررجاات  لاا  الااو اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي ال اااتخدمة  ااي التاادرر   دهاا ا يعنااو أع 
ك ااي إن ياة بعاي مهاارات التلودار اكيادا ي استراإيجية التعل  التعادعي ال اتخدمة ااد سااه 

 لدز ي   ال ج و ة التجرربية. 
م( التاي أشاارت عتاةجهاا 0992دإتل  ه ه النتيجة مت عتااةي  راساة م  اد  باد الارل ا )

ال  ااة اللورراة  –الو امكاعية إن ية بعي مهاارات التلودار اطيتوااري دهاي ) ال  ااة الللظياة 
سية ل نك ت( ما خ م اساتخدام اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي  اي ال اا -ال ردعة ادصالة –

م( التاااي 3113إااادرر  الرراضااايات لت مدااا  ال رللاااة اك دا ياااة    د راساااة أسااا ا  ادهااادم )
أدضاا ك عتاةجهااا إلااوق ال ج و ااة التجرربيااة التااي  رسااك مهاارر الجغرا يااا باسااتخدام الااتعل  

رسك بال ررهة التهلددية  ي مهاارات التلودار  د التعادعي  ا ي   ال ج و ة الفاب ة التي  
( التي أفبتاك إلاوق ال ا   الا قا  رساوا ب ررهاة الاتعل  3114عتاةي  راسة أل د  بد الورر  )

 التعادعي  ي ماتورات التلودر الهندسي  لي تدره  ال قا  رسوا بال ررهة التهلددية.
م( دالتاي أسالرت 3112العنايي ) ع ا إتل  عتاةي الدراسة ال الية أيفا مت  راساة مارزدق 

عتاةجها  ا  ا لية استخدام استراإيجية التعل  التعادعي  ي التدرر   اي إن ياة بعاي مهاارات 
م( التااي أفبتااك  عاليااة اسااتخدام 3101التلوداار لاادز  دنااة مااا ال اا    د راسااة  اي ااة أل ااد)
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إن ياة مهاارات التلودار استراإيجية التعل  التعادعي  ي إدرر  مهرر الدراسات اطجت اعية  لاي 
 لدي إ مد  ال رللة اك دا ية. 

دااد قرجات عجاااح  اساتخدام اسااتراإيجية الاتعل  التعاادعي  ااي إن ياة بعااي مهاارات التلوداار      
 اكيدا ي لدي ي   ال ج و ة التجرربية ما الل    لألسلا  التالية: 

 اااة الل ااا  إلاااا م دجهاااات النظااار د ردح ال نا ااااة التاااو شاااا ك يااادا يااا   مج و  -
 التجرربية لوم إنلد  ال هام التعلي ية التي إف نها إ بد  التجربة.

اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااو إاادرر  التربيااة اللنيااة ب ااا  دهااا مااا افااارة  -
دإنااور  أ ز الااو اإالااة اللاار  للتلا ااا اطيجااايي ياادا ال اا   م ااا سااا د إن يااة 

 التلودر اكيدا ي لدقه .

دإوزرعهااا  لااي ال اا   أ ز الااو اإالااة اللرصااة لوااا يالااب  لااو لاادة  إااو در ال هااام -
 للت بد  الع لي للعدقد ما ادعن ة التي ما  درها أع إن و التلودر اكيدا ي لدقه .

إااو در البدئااة اطيجاييااة النناا ة التااي شااجعك ال اا    لااي ال ناااركة  ااي ال ناانااات  -
تدبه  طعجاااز ال هااام التعادعياااة دإهاادي  النهااد البنااا  اااد يكااوع لااه أفاار كبداار  ااي إاار 
 ال  لوبة  دبالتالي إن ية ماتوي إلودره  اكيدا ي

اساتخدام اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي  اي إاادرر  التربياة اللنياة ب اا  دهاا ماا دساااةا  -
افاارة دإناور  لل ااا ة العل ياة أ ز الااو اإالاة اللاار  للتلا اا اطيجااايي يادا ال اا   

  ي التلودر اكيدا ي. م ا سا د  لو إ اا ماتواه 

 دم إعرض ي   مج و ة الل   التجرربية اباا  لا  ل ثاا ها ا الناو  ماا ال هااقي   -
اكجاباة  لاو  ي سنوات الدراسة الاابهة  ادمر الا ي جعلها  أعثار ا لااطه د ا لياة  ناد 

 أسئلة ال  ياس.

ة  لاو الاارام دهك ا ما خ م اختلار ص ة اللرض اددم ما  ردض الل   أمكا اكجاب     
 اددم ما أسئلة الل   دال ي عل  لو: 

"مااا أفاار اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  التربيااة اللنيااة  لااو إن يااة بعااي 
 مهارات التلودر اكيدا ي لدز ي   الصخ الثاعي ما ال رللة اك دا ية "

   :اختبار صحة الفرض الثاني من فروض البحث -3
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قوجااد  ارق  د  طلاة الصااةية ياادا  الثااعي ماا  ااردض الل ا   لاي أعاه "عال اللارض       
متوساا ي  رجااات ياا   ال ج ااو تدا التجرربيااة دالفاااب ة  ااي م ياااس اطإجاااه ع ااو التربيااة 

 اللنية لصال  ي   ال ج و ة التجرربية".
 دللت ه  ما ص ة ه ا اللرض اامك اللالثة باكجرا ات التالية:

وي اطإجاه ع و التربية اللنية لادي يا   الصاخ الثااعي اك ادا ي ينا  م ياس ي ي  مات -
   دإ  التخعد ما صدق دفلات ال  ياس.

 لو ي   مج و تي الل   التجرربية دالفاب ة اطإجاه ع و التربية اللنية إ بد  م ياس  -
 إ بيهاه ابلياه.

 بال ررهة التهلددية . ةإدرر  ال ج و ة الفاب  -
باسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي د هاااه ل هتاارح الل اا   ةالتجرربياا إاادرر  ال ج و ااة -

 ال الي.
دالفاااب ة  ة لااو مج ااو تي الل اا  التجرربياااطإجاااه ع ااو التربيااة اللنيااة إ بداا  م ياااس  -

 إ بيهاه بعدياه . 
رصد  رجات ي   مج و تي الل   الفاب ة دالتجرربية  ي الت بيهدا الهبلي داللعادز  اي  -

 ال اسب اخلي.  مباستخدا  spssيرعامي  مدمعالجتها الصاةيا باستخدا جدادم
لاا  ال توساو ال ااايي داطع ارال ال ييااري لادرجات يا   مج او تي الل ا  التجرربياة  -

  ي م ياس التلودر اكيدا ي.  -اللعدية  –دالفاب ة  ي 
تجرربياة دالفااب ة  اي استخدام اختلار "ت" لل هارعة يدا  رجات يا   مج او تي الل ا  ال -

( 1(   )3إااا   اارض النتاااةي  اااي الجااددلدا راااا  ) داطإجاااه ع اااو التربيااة اللنيااة م ياااس 
 عالتالي:
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 ( عتاةي اختلار )ت( لل هارعة يدا متوس ات 3جددم را  )
  رجات ي   ال ج و ة الفاب ة  ي م ياس اطإجاه ع و التربية اللنية

 ي ة ت    ع العد  الت بد 
 ال  اوبة

 رجات 
 ال ررة

الدطلة 
 اكلصاةية

 43 الهبلي
 

09,7 1,1 

0,21 19 
تدر  الة  ند 

ماتوي 
1.10 

 2,3 30,2 43 اللعدي

( أع  ي ااة )ت( ال  اااوبة لللااردق ياادا متوساا ات  رجااات ياا   3قتفاا  مااا جااددم )    
الصاةياه   ال ج و ة الفاب ة  ي م ياس اطإجاه ع و التربية اللنية الهبلي / اللعدي تدر  ام
الهبلاي  اده ا يعناي أع اللارق يادا متوسا ات  رجاات يا   ال ج و اة الفااب ة  اي اد اةداد

داللعدي ل  ياس اطإجاه لي  له  طلة الصاةية  دررجت الل   ال الي  ادم دجاو   طلاة الاي 
أع إدرر  التربية اللنية بادسلو  التهلدادي أ ي الاي إعادقا بعاي الناي   اي اإجااه ال ا   

 و التربية اللنياة لادي يا   الصاخ الثااعي اك ادا ي  دلوناه لا  قارق الاي مااتوي الدطلاة  ع
ده ا قدم  لي ا تهار ادسلو  التهلددي كخسلو  إدرر   ي إن ية اطإجاه اطيجايي ع و مهرر 

 التربية اللنية.
 ( عتاةي اختلار )ت( لل هارعة يدا متوس ات 1جددم را  )

 تجرربية  ي م ياس اطإجاه ع و التربية اللنية رجات ي   ال ج و ة ال
ال توسو  العد  الت بد 

 ال اايي
اطع رال 
 ال يياري 

 ي ة ت 
 ال  اوبة

 رجات 
 ال ررة

"ت" الجددلية 
 ند ماتوي 

1,11 
 03 034,94 43 الهبلي

3,13 19 13,1 
 2,3 033,14 43 اللعدي

ات يا   مج و اة الل ا   اي قتبدا ما الجددم الااي  أع ال توساو ال ااايي لادرج 
( 033,14الت بد  اللعدي ل  يااس اطإجااه ع او التربياة اللنياة لل ج و اة التجرربياة يااادي )

دهو أ لو ماا ال توساو ال ااايي لادرجات ال ا    اي الت بدا  الهبلاي ل  يااس اطإجااه ع او 
( دهااي 3,13(  دكاعااك  ي ااة )ت( إاااادي )034,94التربياة اللنيااة لل ج و ااة التجرربيااة دهااو )

(. ل ل  ي كا ابوم اللرض الثااعي ماا  اردض الل ا  1,11 ات  طلة الصاةية  ند ماتوز )
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دال ي قركد دجو   رق  د  طلة الصاةية يدا متوس ي  رجاات يا   ال ج او تدا التجرربياة 
 دالفاب ة  ي م ياس اطإجاه ع و التربية اللنية لصال  ي   ال ج و ة التجرربية.

و اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي ال اااتخدمة  ااي التاادرر   دهاا ا يعنااو أع دررجاات  لاا  الاا
اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي ال اااتخدمة اااد ساااه ك  ااي إن يااة اطإجاااه اطيجااايي لاادز ياا   

 ال ج و ة التجرربية. 
م(   بااد ال لاا  3110دإتلاا  هاا ه النتيجااة ماات عتاااةي  راسااات كااا مااا مبيااة الااالي ي )

 (  3101(   م  د زرداع)3118  مني  ادد )Massey,Scottlee(2003)م(  3113ال الوي)
داد قرجت عجاح  استخدام استراإيجية التعل  التعادعي  ي إن ية اإجاه ايجاايي لادي يا        

 ال ج و ة التجرربية ما الل   ع و مهرر التربية اللنية لألسلا  التالية:
ماا إلعداا لاددر كاا  فاو ماا استخدام استراإيجية التعل  التعادعي دما يهاا  -

أ فا  ال ج و ة ما خ م ال هام ال  د ة أ ي الاي ا  ااةه  فهاة باالنل  
 دبالتالي لب لل هرر الدراسي.

عظام ال كا ئة ال ي ينترف  يه ج يت أ فا  ال ج و ة  جعا كاا إل دا   اي  -
ال ج و ة يهبا  لاي  راساة ال هارر ب اب درناارف مات ب ياة زم ةاه لت هدا  

 ل نتركة.أهدا ه  ا
إااو در ال هااام دإوزرعهااا  لااي ال اا   أ ز الااو اإالااة اللرصااة لوااا يالااب  لااو لاادة  -

 للت بد  الع لي للعدقد ما ادعن ة التي ما  درها أع إن و التلودر اكيدا ي لدقه .

اساتخدام اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي  اي إاادرر  التربياة اللنياة ب اا  دهاا ماا دساااةا  -
العل ياة أ ز الااو اإالاة اللاار  للتلا اا اطيجااايي يادا ال اا   افاارة دإناور  لل ااا ة 

 م ا سا د  لو إ اا اإجاهه  ع و مهرر التربية اللنية.

 دم إعرض ي   مج و ة الل   التجرربية اباا  لا  ل ثاا ها ا الناو  ماا ال هااقي   -
لاو  ي سنوات الدراسة الاابهة  ادمر ال ي جعله  أعثر ا لاطه د ا لية  ناد اكجاباة  

 أسئلة ال  ياس.

دهكاا ا مااا خاا م اختلااار صاا ة اللاارض الثاااعي مااا  ااردض الل اا  أمكااا اكجابااة  لااو      
 الارام اددم ما أسئلة الل   دال ي عل  لو: 
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ما أفر استخدام استراإيجية التعل  التعادعي  ي إدرر  التربية اللنية  لو اإجااه يا   الصاخ 
 ر التربية اللنية الثاعي ما ال رللة اك دا ية ع و مهر 

 توصيات البحث : 

  لي ضو  ما أسلرت  نه عتاةي الل   ال الي ما عتاةي  إعه قوصي ب ا قلي :     
ااامة  درات إدرربية ل عل ي التربية اللنية كي  ه   لي كيفية اساتخدام اساتراإيجية  -

 التعل  التعادعي  ي إدرر   رد  التربية اللنية ال ختللة. 
  بإيدا  رأقه   ي ا قتلهوعه ما إعلاي  مات اااماة لاوار جاا  يدانه  دبادا الا اح لل   -

زم ةه  لوي يهبلاوا ب اب  لاي ماا قتعل وعاه  باكضاا ة الاي اعااايه  بعاي ال هاارات 
 اطجت اعية دالتعادعية. . 

ا ااا ة النظاار مااا ابااا دزارة التربيااة دالتعلااي   ااي  ااو ة الوتااب ل هااررات التربيااة اللنيااة  -
 يات ساانوات ال رللاة اك دا ياة  دة اا ة صااياتتها د هاا دسالو  الااتعل  لل ا    اي ج

 التعادعي  خاصة دأعها مهرر أساسي يفال الي ال ج و .
ا دا   لداا لل علا   اي مهارر التربياة اللنياة لج يات سانوات ال رللاة اك دا ياة ليكاوع  -

 مرشدا دمعدنا لل عل   ي   لية التدرر .
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 جع البحث:مرا

عا   ي التعادعي التعل  استراإيجيات الدز استخدام  عالية )."م ٢٠٠٢ ( يهلومأل د  ايراهي  -0
الثااعي  الصاخ يا   لدز الن ورة ال ا ة ع و داطإجاه ال علومات دبها  الن وي  الت صدا ما

 .٠٠ العد  .ال نصورة جامعة. التربية علية مجلة .اك دا ي

ادر ع: ار عامة: مهارات داستراإيجيات. يراة  التدرر  ال م(.3112ايراهي  م  د اليتبي.)  -3
 ال اار.

 .الهااهرة:  ارالتعلي ي الانل   لا   اي مادخا م(.3111 دآخاردع.) دجيه م  و   ايراهي  -4

 .الجاميية ال عر ة

 إادرر   اي خاراةو ال لااهي  اساتراإيجية اساتخدام (. أفار3117أل اد اياراهي  الجهدناي.)  -3

 . كتاوراه رساالة الثااعوي  الصاخ اددم يا   لدز داطإجاه الت صدا  لو دأفرها اللهه مهرر

 اكس مية.  سعو  يا م  د اطجت اعية جامعة اكمام العلوم علية

التربوراة  اي  ال صا ل ات معجا . (م3114الج اا )  لاي أل اد اللهااعي  د أل اد لاادا  -1
 الهاهرة:  ال  الوتب. 4.اال ناهي ديرق التدرر 

 . الهاهرة:  ار النهفة ال صررة.3االتربوي. ل  النل   م(.0993أل د زكي صال .) -2

 إادرر   اي خاراةو ال لااهي  اساتراإيجية اساتخدام م(. أفار3117اياراهي .) الارل ا  بد ال د -7

  كتاوراه. رساالة الثااعوي. الصاخ اددم يا   لدز داطإجاه الت صدا  لو دأفرها اللهه مهرر

 س مية.اك سعو  يا م  د اكمام اطجت اعية. جامعة العلوم علية

(."اساتخدام الااتعل  التعاادعي  ااي إادرر  الهندسااة 3114أل اد  باد الااا يت  باد الواارر .) -8
دأفره  لي إ صدا إ مد  الصخ الرابت اطيتداةي دإلوداره  الهندساي دبهاا  أفار التعل ".علياة 

 التربية  جامعة سوهاج. 

 اض: مكتلة الرشد.. الررإن ية مهارات التلودرم(. 3117آ م ال دب  م  د  بد الرلي . ) -9

م(. إعلي  الجغرا يا باستخدام استراإيجية التعل  التعادعي دالتدرر  3113أس ا  زرا ادهدم.) -01
التهلددي دأفر  لا   لاي التلودار الناااد دالت صادا لادي ياللاات ال رللاة الثاعوراة بجادة. رساالة 

  كتوراه. كلية التربية بجدة  جامعة ال ل   بد العيري. 

.الهاهرة:  ار الوتاا  التعل  التعاادعي دال هاارات اطجت اعياة(.3101اللتاح.) آمام ج عة  بد -00
 العربي.
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م(." ا لية استخدام ال و قوطت التعلي ية دالتعل  التعادعي  ي 3118أمنية م  د  بد الها ر.) -03
إن ية بعي ال لاهي  اللنية دال هارات الدددرة داطيتوار لدي يا   شايلة التربياة اللنياة  كلياة 

 التربية   جامعة أسدوا.

 . الهاهرة:  ار اللور العربي.استراإيجيات التدرر  دالتعل م(. 0999جاير  بد ال  دد. ) -04
الااتعل  الج ااا ي داللاار ي: التعااادع دالتنااا   م(. 0998جناااوع  يلدااد  دجناااوع ردجاار. ) -03

 : إرج ة ر عك م  و  يهجات. الهاهرة:  ار  ال  الوتب.داللر ية
 .   اع:  ار النردق.مهارات التلودرم(. 3114. )جاو ت أل د سعا ة -01

 .أصاوم التادرر  سلاالة منظوماة  رؤراة التدرر   .إص ي (م 0993).زرتوع لاا لادا  -02
 الوتب.  ال  الهاهرة: الثاعي. الوتا 

. إعلااي  التلوداار: رؤرااة إ بي يااة  ااي إن يااة العهااوم ال لوااارةم(. 3114___________. ) -07
 الرراض:  ال  الوتب.

الهاهرة:الادار  .دالنلااية التربوراة ال صا ل ات معجا  (.3114زرناب النجاار.) ة لااا شا اإ -08
 .اللبناعية ال صررة

. اكساكندررة: مداخا إعلي  التلودر دةفاراؤه  اي ال انهي ال درسايم(. 0999لاناو  صاار. ) -09
 ال كتب العربي ال دق .

الهااااهرة:العل  .التعاااادعي-اطلوتردعاااي -أساااالدب الاااتعل  الااا اإيم(.3104لاااادا ياااه ساااال .) -31
 داكي اع للننر دالتوزرت.

م(. أفر يررهة التعل  التعادعي  ي إ ادا ماتوز يللة الصاخ 0998لفيو أرس ع  لي. ) -30
 الثال  ادساس  ي اللغة العربية بادر ع. رسالة ماجاتدر. جامعة الدرموف.

. العدا:  ار ةالتعل  التعادعي: الللالة دال  ارسم(. 3111ل ية أيو النصر  م  د الج ا. ) -33
 الوتا  الجامعي.

م(.  ا لية يرعامي مهترح لتن ية التلودر اطيتوااري لادز  دناة 3110ختام ما ر اله  اعي. ) -34
ما إل د ات ال رللة اطيتداةية ما  دات صعوبات التعل  ب دقنة الرراض. رسالة ماجاتدر. كلية 

 التربية. جامعة ال ل  سعو .
. الررااض: 3. ان ياة التلودار ماا خا م ال انهي ال درسايإم(. 3117رشدد النوري اللكار. ) -33

 مكتلة الرشد.
. العاادا: ادمااارات العربيااة 3. ااكياادا  ماهدتااه اعتنااا ه إن دتااهم(. 3117زرااااد الهاااوردي. ) -31

 ال ت دة.
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م(. "ايااار عظااري طسااتخدام أساالو  الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  3114زراااد م  ااد البتااام.) -32
ي ة  ي يرامي الدمي بال دارس العا ية" مجلة اكرشا  النلاي. العد  ال     دي اك ااات اللا

 .037    00. الانة 02

الررااض:  .٢ ا .الاالوكية العلاوم  اي الل   منهيم(.3113سال  سعدد اله  اعي دآخردع.) -37
 الوينية.  هد ال ل  مكتلة

اض: مكتلة . الرريرق إدرراية لدقثة ما أجا إعل  أ فام(. 3112سال  سعدد اله  اعي.) -38
 الرشد. 

. ساايكولوجية الااتعل  دالتعلااي : ادساا  النظررااة دالت بي يااةم(. 3110سااامي م  ااد مل اا .) -39
   اع:  ار ال ادرة.

م(."أفر استخدام استراإيجية التعل  التعادعي  ي إدرر  التاارر   لاي 0991الاعدد الجندي.) -41
ال ارإ ر اددم الثااعوي". الت صادا ادعاا ي ي داطإجااه ع او  راساة التاارر  لادي يا   الصاخ 

. الهاااهرة: ال جلااد اددم      العل ااي الاااابت للج ييااة ال صااررة لل ناااهي دياارق التاادرر 
010-002. 

م(. يرعااامي مهتارح  ااي الهاارا ة  اي ضااو  الهفااايا ال عاصارة دأفااره  ااي 3111سعاادد ط اااي. ) -40
ثاعي  نر للج يية ال صررة ال رإ ر العل ي الإن ية التلودر النااد لدز ي   ال رللة الثاعورة. 

قولداو. كلياة  32الاو  31"مناهي التعلي  دإن ية التلودر العل اي" ماا  لل ناهي ديرق التدرر .
 .71التربية. جامعة  دا ش  .   

م(.  عالياة اساتخدام الاتعل  التعاادعي 0997س ية  بد ال  دد أل د  عجاح العدز ال رسي. ) -43
الت صدا الدراسي  ي ماا ة العلاوم لادز إ مدا  ال رللاة  ي إن ية بعي ادرات التلودر العل ي د 

 .37(.   41. جامعة ال نصورة. العد  )مجلة كلية التربيةاطيتداةية. 

. الرراااض: مكتلااة ال اادخا الااي الل اا   ااي العلااوم الااالوكيةم(.3111صاال  ل ااد العاااال.) -44
 العبيكاع.

  ار  لا  لل لا ة.. الهاهرة: اكيدا   ي لا ال نك تم(. 3111صلاا  اد صر. ) -43

 دإ بيهاإاه أساساياإه :دالنلااي الترباوي  دالتهاور  ال يااس م(.3111)  .الادقا  ا م صا ح -41

 .العربي اللوري   ار الهاهرة: .ال عاصرة دإوجدهاإه
ال نهي الدراسي دادلفية الجدقدة: مدخا الو إن ية اكعااع م(. 3113ص ح  ر ة م  و .) -42

 الهاهرة: مكتلة  عيا. دارإهاةه.

الاااااتعل  التعاااااادعي  اااااي لاااااا ال اااااااةا يااااادا النظرراااااة م(.3100ياااااارق م  اااااد  اااااامر.) -47
 .اكسكندررة: مرساة لورس الددلية.دالت بد 
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م(. أفاار اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  3110مبيااة سااعدد الااالي ي. ) -48
راة لادز ياللاات الهوا د الن ورة  لاو إن ياة الهادرة اللغوراة داطإجااه ع او  راساة الهوا اد الن و 

 ال رللة الثاعورة يددلة ا ر. رسالة  كتوراه  كلية التربية  جامعة ا ر.

(. أفاار اسااتخدام اسااتراإيجية الااتعل  التعااادعي  ااي إاادرر  0992 باد الاارل ا م  ااد م  ااد.) -49
مجلاة كلياة الرراضيات  لي إن ية التلودر اطيتواري دالت صدا لدي إ مدا  ال رللاة اك دا ياة .

 .12(  31امعة أسدوا. العد ). جالتربية
. الهااهرة: 4. ا لدا اختلار الهدرة  لو التلودر اطيتواري م(. 0997 بد الا م  بد الغلار. ) -31

  ار النهفة العربية.
م(." التعل  التعاادعي يادا الناكا دال فا وع". رساالة الننااا. دزارة 3113. ) بد ل ال هبا -30

 .39 – 37   –(.   07التربية دالتعلي . العد  )

(." أفار اساتخدام الاتعل  التعاادعي  اي إادرر  الرراضايات 3110 بد ال لا  ماالر ال االوي.) -33
 لي إ صدا ي   الصخ الثاعي ال توسو  ي الرراضيات داإجاهاإه  ع وهاا"  رساالة  كتاوراه  

 علية التربية ب كة ال كرمة  جامعة أم الهرز. 
  الهرآع الورر : أس  عظرراة دع اا ج يرق دأسالدب إدررم(. 3112 ث اع م  د العال . ) -34

 . الرراض: مكتلة الرشد.إ بي ية
إن يااة مهاارات التلودار: ع ااا ج عظرراة دإ بيهااات م(. 3117 ادعاع العتاوم  قوسااخ الجاراح.) -33

 .   اع:  ار ال يارة. ل ية
م(. "التعل  التعادعي  اي التربياة اكسا مية دأفاره  اي إ صادا 0999 و ة سلي اع الهليهلي.) -31

الصخ العاشر  ي م ا ظاة أرباد". رساالة ماجااتدر  علياة الناررعة دالدراساات اكسا مية  يللة 
 جامعة الدرموف.

(. "  ا لية استخدام الاتعل  التعاادعي اطإهااعي  اي إن ياة بعاي 3101 اي ة م  و  أل د.) -32
ساالة مهارات التلودر الجغرا ي  ي ما ة الدراسات اطجت اعية لادي إ مدا  ال رللاة اك دا ياة. ر 

 ماجاتدر. معهد الدراسات التربورة  جامعة الهاهرة.
. العادا:  ار الوتاا  إعلي  التلودار ملااهي  دإ بيهااتم(. 0999 ت ي  بد الرل ا جرادع. ) -37

 الجامعي.

 إخصصاه  ماوا  ع او التربية اكس مية معل ي اإجاهات  ياس م(3113 لي الغامدي.)  ررد -38

 علية . ماجاتدر رسالة اللالة. ب ن هة الثاعورة للبندا للةال ر   ي التدرراي بخ اةه   ل  د  اة

 .الهرز  أم جامعة   التربية
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.   ااع: يرعامي   جي ااة   لاو اساتراإيجية الاتعل  التعاادعيم(. 3117 ااهد خلادا زاقااد. ) -39
  ار اليازدي العل ية.

 ور العربي.. الهاهرة:  ار اللمهارات التلودر  ي التعلي  العام(. 3113 هي  مص لي.) -11

(."  عالياة اساتراإيجية الاتعل  التعاادعي لتادرر  العلاوم بالناالة 0991 وزي أل د ال لناي.) -10
. جامعااة مجلااة كليااة التربيااةلاالعي ال خرجااات التعلي يااة لاادي إ مداا  الصااخ اددم الثاااعوي . 

 .034-014الياازر      

مجلة  راسات   هد دا". م(. "أفر التعل  التعادعي استراإيجية إ ه0993عوفر لادا كوجا. ) -13
. الج يية ال صررة لل ناهي ديرق التدرر . كلية التربية. جامعاة  ي ال ناهي ديرق التدرر 

 .47 – 31   –(.   34 دا ش  .  د  )

. الهااهرة: 3. ااإجاهات لدقثة  ي ال ناهي ديارق التادرر م(. 3110____________.) -14
  ار  ال  الوتب.

(. مناهي ديرق إدرر  التربية اللنية يادا 3118و   وزي.)لدلي لاني ايراهي   ياسر م   -13
 النظررة دالت بد .الهاهرة: مكتلة ادعجلو ال صررة.

.  التهور  التربوي أسااه د اجرا اإاه(. 3111ماهر اس ا دا صبري ا م ب م  و  كاما. ) -11
 الرراض:  مكتلة الرشد .

تلودااار: اساااتراإيجيات اإجاهاااات لدقثاااة  اااي إعلاااي  ال(. 3114مجااادي  باااد الوااارر  لبداااب.) -12
 . الهاهرة:  ار اللور العربي.ماتهبلية
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