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 :املستخلص

لمدرسػية وسسػاليب الػتعمـ المف ػمة ىدؼ البحث الحالي إلػ  التعػرؼ عمػ  مكونػات البي ػة ا
باإل ػػافة إلػػ  الكنػػؼ عػػف فػػي  ػػوو نمػػوذج المياقػػة الع ميػػة لػػدر طالبػػات المرحمػػة ال انويػػة  

 طبيعة العالقة بيف مكونات البي ة المدرسية وسساليب التعمـ لدر الطالبات.
وسـ ( طالبة بالصػؼ ال ػاني ال ػانوي العػاـ بمػدارس المػوزي 041تكونت عينة الدراسة مف )
بػددارة  (1.12بانحراؼ معيػاري ) (05.01) فيبمغ متوسط سعمارىالمؤمنيف وع ماف ابف عفاف 

 بمحافظة دمياط.دمياط التعميمية 
الػػذي بمػػغ معامػػؿ  بػػات سلفػػا تكونػػت سدوات الدراسػػة مػػف م يػػاس مكونػػات البي ػػة المدرسػػية 

الػذي بمػغ المدرسػية  مة)إعداد: الباح ة(  وم ياس سساليب التعمـ المف ػ(1.804كرونباخ  لو )
 الباح ة(. :)إعداد (1.763معامؿ  بات سلفا كرونباخ لو )

 وتوصؿ البحث إل  ما يمي:
اسػتجابات سفػػراد عينػػة الدراسػػة لواقػػا مكونػػات البي ػػة المدرسػػية كمػػا تراىػػا طالبػػات مػػدارس  -0

 المعمػػـ( سمػػا بالنسػػبة –التعمػػيـ ال ػػانوي بمحافظػػة دميػػاط جػػاوت متوسػػطة ببعػػاد )الطالػػب 
المنػاى  الدراسػية( كانػت  –المبن  المدرسي  –إل  الم ياس ككؿ وسبعاد )اإلدارة المدرسية 

 .استجاباتيـ  عيفة

ابسػػموب ، صممُ سك ػػر ابسػػاليب التعمميػػة تف ػػيالط لػػدر الطالبػػات كػػاف فػػي ابسػػموب البصػػري -1
 الػػذاتي   ػػـ ابسػػموب البػػدني   ػػـ ابسػػموب المنط ػػي   ػػـ ابسػػموب السػػمعي   ػػـ ابسػػموب

 االجتماعي  وسخيراط ابسموب المفظي.

وسسػاليب الػتعمـ فػي  المدرسػيةال توجد عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػا ياط بػيف مكونػات البي ػة  -2
  وو نموذج المياقة الع مية لدر طالبات المرحمة ال انوية.

 :المفتاحيةالكممات 
طالبػػات المرحمػػة  –نمػػوذج المياقػػة الع ميػػة  –سسػػاليب الػػتعمـ  –مكونػػات البي ػػة المدرسػػية 

 ال انوية.
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The components of the school environment and its relationship to 

learning styles in the light of the mental fitness model (Memletics) 

for secondary school students in Damietta Governorate 

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the components of the 

school environment and preferred learning styles in the light of the 

mental fitness model among high school students, in addition to 

revealing the nature of the relationship between the components of the 

school environment and the learning styles of female students. 

The sample of the research consisted of (150) students in the second 

year of secondary school in Al-Lawzi, the mother of believers, and 

Othman Ibn Affan schools whose average age was (16.12) with a 

standard deviation (2.23) in the Damietta Educational Administration in 

Damietta Governorate. 

The study tools consisted of the school environment components 

scale , which reached the Cronbach alpha stability coefficient (0.915) 

(prepared by: the researcher) and the preferred learning styles scale , 

which reached the Cronbach alpha stability coefficient (0.874) (prepared 

by: the researcher). 

The research found the following: 

1 - The responses of the study sample to the reality of the components of 

the school environment as seen by students of secondary education 

schools in Damietta Governorate came moderate for the dimensions of 

(the student - the teacher). As for the scale as a whole and the 

dimensions (school administration - school building - school 

curriculum) their responses were weak. 

2- The most preferred learning styles for female students was in the visual 

style, then the self-style, then the physical method, then the logical 

method, then the auditory method, then the social method, and finally 

the verbal method. 

3- There is no correlation between the components of the school 

environment and learning styles in light of the mental model of 

secondary school students. 

key words: 
The components of the school environment - learning styles - mental 

fitness model - secondary school students. 
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 مكدمة:

تعد المرحمة ال انوية المرحمة ال ال ة فػي بنيػة التعمػيـ العػاـ  والحم ػة الوسػط  بػيف التعمػيـ 
ابساسي والتعميـ العالي  وتتميز ىذه المرحمة بجممة مف الخصػا ص الميمػة التػي تتطمػب مػف 

يػة  ال ا ميف عم  النظاـ التعميمي ترجمتيا إل  برام  عممية  وتربوية تح ؽ الطموحػات مػف ج
وتستوعب التجديدات العالمية مف جية سخرر  كمػا يعػد التعمػيـ ال ػانوي مرحمػة ميمػة وحاسػمة 
لممتعممػيف فػػي التعمػيـ العػػاـ  إذ يفتػػرض فػي ىػػذا التعمػيـ سف يعػػد الطمبػػة إعػداداط نػػامالط متكػػامالط 
يػػزودىـ بالمعمومػػات ابساسػػية  والميػػارات  واالتجاىػػات التػػي تنمػػي نخصػػياتيـ مػػف جوانبيػػا 
ال يمية  والخم ية  والمعرفية  والنفسية  والع مية  والبدنيػة. وينظػر ليػذا التعمػيـ بوصػفو قاعػدة 

 لمدراسة في الجامعة  وتأىيالط  واست ماراط في رسس الماؿ البنري لمحياة ال يمية والعممية.
  يتطمػػب منػػا معرفػػة مػػا يف ػػمو طالبػػاتنػػاجل لػػدر الالتعمـ ىػػذا الػػومػػف سجػػؿ سف نح ػػؽ 

 مف سساليب تعمـ  ويجب سف يكوف ذلؾ قبؿ النروع في العممية التدريسية. اتطالبال
حيث سف سساليب التعمـ تم ؿ الطرؽ التػي يتبناىػا ابفػراد س نػاو تنػاوؿ ومعالجػة المعمومػات 
فػػػي المواقػػػؼ التعميميػػػة المختمفػػػة والتػػػي تتحػػػدد فػػػي  ػػػوو الخبػػػرات المحسوسػػػة  والمالحظػػػة 

  والتجريب الفعاؿ  وكذلؾ دافعيػة الفػرد اداخميػة  سو خارجيػةا والتػي التأممية  والمفاىيـ المجردة
  1111تميػػزه عػػف  يػػره مػػف ابفػػراد ويتوقػػؼ عمييػػا نػػات  عمميػػة الػػتعمـ )السػػيد سبػػو ىانػػـ  

 (.133ص
سىميػػة سسػػاليب الػػتعمـ مػػف اعتبارىػػا الطري ػػة الر يسػػية فػػي احػػداث الػػتعمـ  مػػف ىنػػا تنطمػػؽو 
ستور الطالب وخبراتو الساب ة  بحيث تكػوف ابسػاليب التعميميػة . فيجب مراعاة مطالباتلدر ال

المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ المػػدرس مال مػػة بسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػدر الطالػػب ول دراتػػو بحيػػث 
تسػػاعده عمػػ  االسػػت باؿ الفعػػاؿ. باإل ػػافة إلػػ  االىتمػػاـ بتنػػوع الوسػػا ؿ التعميميػػة لمواجيػػة 

عػػف طريػػؽ الوسػػيمة السػػمعية  ومػػنيـ مػػف يف ػػؿ الفػػروؽ الفرديػػة  فينػػاؾ مػػف يػػتعمـ سحسػػف 
الوسيمة المر ية  ومنيـ مف يتعمـ سف ؿ بالممارسة والعمؿ. وىػذا النػوع مطمػوب ومر ػوب  بف 
مف الصعب عم  الوسيمة الواحدة سف تجمػا بػيف كػؿ الم يػرات فػي التػدريس )فا ػؿ السػاعدي  

 (.332  ص1116وكريـ النمري  
ومنيػا ي فسػرت كيفيػة اكتسػاب الطػالب بسػاليبيـ فػي الػتعمـ وىناؾ العديد مف النماذج الت

نموذج ىيؿ  نموذج كيؼ  نموذج كيؼ ومونؾ  نوذج باسؾ  نموذج مارتوف وساليجو  نمػوذج 
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سفنسػػوف  نمػػوذج نػػمؾ  نمػػوذج انتوسػػتؿ  نمػػوذج رادنػػ  وبوردمػػاف  نمػػوذج كػػوري  نمػػوذج 
سػػيمفرماف  نمػػوذج فيرمونػػت  يونػػغ  نمػػوذج كولػػب  نمػػوذج ىػػوني وممفػػورد  نمػػوذج فيمػػدر و 

إلػ   ال ػة  ىذه النمػاذج يمكف تصنيؼنموذج دف ودف  نموذج سوزبؿ  ونموذج مايرز وبرجز  و 
 مجموعات عم  سساس سوجو التنابو بيف ىذه النماذج كما يمي:

المجموعة ابول : نماذج سساليب التعمـ المبنية عم  عمميػات الػتعمـ م ػؿ نمػوذج انتوسػتؿ 
 ونموذج كولب.

لمجموعػػة ال انيػػة: نمػػاذج سسػػاليب الػػتعمـ المبنيػػة عمػػ  ابسػػاليب المعرفيػػة  م ػػؿ نمػػوذج ا
 ىيؿ  ونموذج كيؼ ومونؾ.

المجموعػػة ال ال ػػة: نمػػاذج سسػػاليب الػػتعمـ المبنيػػة عمػػ  التف ػػيالت م ػػؿ نمػػوذج دف ودف 
 وبريس.

 نظػػاـ) نمػػوذج المياقػػة الع ميػػة و ػػو سسػػاليب الػػتعمـ فػػي وفػػي ىػػذا البحػػث تناولػػت الباح ػػة 
بنػػو عبػػارة عػػف نظػػاـ تعميمػػي متكامػػؿ  يسػػاعد الطالػػب فػػي تحديػػد االسػػتراتيجيات  (يػػتكسمميم

واآلليات التعميميػة المناسػبة. كمػا يحػدد نمػط التعمػيـ ال ػادر عمػ  تنميػة التفكيػر اإلبػداعي عنػد 
 .(04-03  1108كو ر قورة  و ؛ 44  1118)إيماف الماجد   المتعمـ

 ػػػاط ليػػػذا النظػػػاـ إلػػػ  ابسػػػموب البصػػػري  ابسػػػموب السػػػمعي  وتصػػػنؼ سسػػػاليب الػػػتعمـ وف
ابسػػموب الػػذاتي االفػػرديا  ابسػػموب المنط ػػي  ابسػػموب المفظػػي  ابسػػموب البػػدني  وابسػػموب 

 االجتماعي.
دوراط ىامػػػاط فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة والتػػػأ ير عمػػػ  سػػػموؾ  تػػػؤديكمػػػا سف البي ػػػة المدرسػػػية 

يػد البحػوث والدراسػات الميدانيػة العالقػة الو ي ػة بػيف البي ػة   إذ تؤ طالباتواتجاىات وتحصيؿ ال
  كمػػا بينػػت ذلػػؾ دراسػػة سجريػػت عمػػ  ا نتػػي عنػػرة مدرسػػة المدرسػػية ونتػػا   العمميػػة التعميميػػة

إبتدا ية في وسػط مدينػة لنػدف. ف ػد اسػتخدـ البػاح وف ح ػور الطمبػة  سػموؾ الطمبػة  جػداوؿ 
جػات لمعمميػة التعميميػة. وسظيػرت الدراسػة بػأف ىنػاؾ ومواعيد االختبػارات كمتييػرات تابعػة ومخر 

اختالفات وا حة في سموؾ الطمبة وح ورىـ وانتظاميـ فػي المػدارس المختمفػة  وال يمكػف سف 
تػػرد ىػػذه االختالفػػات إلػػ  العوامػػؿ االقتصػػادية واالجتماعيػػة سو العرقيػػة لمطمبػػة سو إلػػ  العوامػػؿ 

إنما تػرد إلػ  اخػتالؼ المػدارس فػي الخصػا ص  المادية كعمر المبن  المدرسي وحجـ المدرسة 
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والنواحي االجتماعية  وخمص الباح وف مف ذلؾ إل  سف البي ة المدرسية تعتبر عػامالط ىامػاط فػي 
 (.020  ص1106سموؾ وتحصيؿ الطمبة )طارؽ الطبنجات  

( البي ػػػة المدرسػػػية بأنيػػػا تم ػػػؿ 6  ص1101وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد يطعػػػرؼ بسػػػاـ العتاي ػػػة )
عوامؿ النفسية والمادية المدركة التي تؤ ر فػي سػموؾ الطمبػة  إيجابػاط سو سػمباط  تجػاه مجموعة ال

 سنفسيـ  سو اتجاه معممييـ وزمال يـ في المدرسة  سو نحو المدرسة بنكؿ عاـ.
 –ومػػف سىػػـ العناصػػر التػػي تتكػػوف منيػػا البي ػػة المدرسػػية عناصػػر بنػػرية م ػػؿ )الطالػػب 

حجػػرة المصػػادر  - المبنػػ  المدرسػػياصػػر  يػػر بنػػرية م ػػؿ )(  وعنإلدارة المدرسػػيةا -المعمػػـ 
 (.المنياج التعميمي -ابننطة التعميمية  -المكتبة المدرسية  - التعميمية
الكنػػؼ عػػف و  طالبػاتعمػػ  الػر ـ مػػف سىميػػة معرفػة سسػػاليب الػتعمـ المف ػػمة لػػدر اللكػف و 

إال سنػو ات ػل لمباح ػة  مدر مناسبة مكونات البي ة المدرسػية فػي إحػداث عمميػة الػتعمـ النػاجل
مػػف خػػالؿ اطالعيػػا عمػػ  الدراسػػات السػػاب ة نػػدرة فػػي الدراسػػات التػػي اىتمػػت بكنػػؼ العالقػػة 

 بينيما  مما استدع  إل  إجراو البحث الحالي.
 مصللة البشح:

عػػامالط ميمػػاط ومجػػدداط تعتبػػر البي ػػة المدرسػػية بكافػػة عناصػػرىا ومػػدخالتيا ومتطمباتيػػا إف 
لمعناصػر الماديػة فػي ىػذا النظػاـ التعميمي ومخرجاتو كماط ونوعاط  كما سف  ويلكفاوة النظاـ الترب

مػػف البي ػػة وممح اتيػػا ومػػدر توفرىػػا س ػػر كبيػػر عمػػ  نجػػاح النظػػاـ التربػػوي التعميمػػي وتح يػػؽ 
 .ابىداؼ الفردية التي يطمل ليا ابفراد والمجتما لموصوؿ إلييا

التػدريب الميػداني  طالبػاتاإلنػراؼ عمػ  ا في مجاؿ مف واقا تجربتي ةالباح  توقد الحظ 
   عفاط في بي ػة المػدارس متم مػة فػي متطمباتيػا التربويػة والماديػةفي مدارس المرحمة ال انوية 

كما ات ل لمباح ة مف خالؿ اطالعيا عم  نتػا   الدراسػات السػاب ة تنػاقض بػيف النتػا   حيػث 
( عمػػ  سف مسػػتور ر ػػا 1101(؛ وبسػػاـ العتاي ػػة )1106اتف ػػت دراسػػة مناىػػؿ سبػػو الػػرب )

( إلػ  1118التالميذ عف مكونات البي ة المدرسية مرتفا بينمػا توصػمت دراسػة مػد ر الخميفػة )
سف طمبة ال ينعروف بالر ا اتجاه مكونات البي ة المدرسية لعدـ تػوفر ك يػر مػف عناصػرىا؛ لػذا 

نظػػر طالبػػات  قامػػت الباح ػػة بالبحػػث الحػػالي الكتنػػاؼ مكونػػات البي ػػة المدرسػػية مػػف وجيػػة
 المرحمة ال انوية.
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وخاصػة  طالبػاتكما تعد سساليب التعمـ مف العوامؿ الميمة فػي تحديػد نػوات  الػتعمـ لػدر ال
التحصػػيؿ الدراسػػي  وعمػػ  الػػر ـ مػػف ذلػػؾ ات ػػل لمباح ػػة مػػف خػػالؿ اطالعيػػا عمػػ  الدراسػػات 

فم الط دراسػة كػو ر  تناقض بيف نتا   الدراسات في درجة تف يؿ الطمبة بساليب التعمـالساب ة 
لدرجػة تف ػػيؿ المنػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث  وف ػػاط  النوعيػػةـ تعمسسػػاليب الػػ ( رتبػػت1108قػورة )

فظػػ   مـ المالػػتع سسػػموبالسػػمع    ـمالػػتع سسػػموبالجمػػاع   مـ الػػتع موبسسػػ :عمػػ  النحػػو التػػال 
مـ الػتع موبسسػوسخيػراط   يالفػردمـ الػتع موبالمنط ػ   سسػمـ الػتع موبسسػ الجسػم   ـمب الػتعمو سس

( توصػمت إلػ  سف سنمػاط الػتعمـ النػا عة لػدر الطمبػة 1101ي؛ بينما دراسة زيد النورة )البصر 
حركػي والػػذي سحتػؿ الترتيػػب ابوؿ  بينمػا جػاو الػػنمط البصػري فػػي -كانػت سعالىػا الػػنمط الحػس

يػب الترتيب ال اني فػي حػيف سف الػنمط السػمعي كػاف سقػؿ سنمػاط الػتعمـ نػيوعاط والػذي سحتػؿ الترت
 .ال الث

؛ ودراسػة (Al Qahtani & Alzoubi, 2018)فػي حػيف سف دراسػة الكتػاني والزوبػي 
( سنارت إل  سف سك ر ابسػاليب التعمميػة تف ػيالط لػدر الطمبػة كػاف فػي 1105إيماف النمايمة )

المجػاؿ البصػػري  ػػـ المجػػاؿ الحركػػي وسخيػػراط المجػػاؿ السػػمعي. لػػذا قامػػت الباح ػػة بػػدجراو البحػػث 
تحديد سسػاليب الػتعمـ المف ػمة فػي  ػوو نمػوذج المياقػة الع ميػة لػدر طالبػات المرحمػة الحالي ل
 ال انوية.

فػػي  –وسي ػػاط ات ػػل لمباح ػػة مػػف خػػالؿ اطالعيػػا عمػػ  الدراسػػات السػػاب ة نػػدرة الدراسػػات 
التي اىتمت بكنػؼ العالقػة بػيف مكونػات البي ػة المدرسػية وسسػاليب الػتعمـ  -حدود عمـ الباح ة

 طالبات المرحمة ال انوية.ذج المياقة الع مية لدر في  وو نمو 
 وتتبمور منكمة البحث الحالي في التساؤالت التالية:

 مكونات البي ة المدرسية كما تراىا طالبات المرحمة ال انوية بمحافظة دمياط؟مستويات ما  -0

 سساليب التعمـ المف مة لدر طالبات المرحمة ال انوية؟مستويات ما  -1

 ي ة المدرسية عالقة بأساليب التعمـ لدر طالبات المرحمة ال انوية؟ىؿ لمكونات الب -2
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 أهداف البشح:

 ييدؼ البحث الحالي إل :
 المرحمة ال انوية. طالباتالتعرؼ عم  سساليب التعمـ المف مة لدر  -0
لموقػػػوؼ عمػػػ  ن ػػػاط ال ػػػوة  البي ػػػة لمػػػدارس التعمػػػيـ ال ػػػانويمكونػػػات التعػػػرؼ عمػػػ  واقػػػا  -1

 وال عؼ فييا.
المرحمػػة  طالبػػاتلػػدر  وعالقتيػػا بأسػػاليب الػػتعمـ ؼ عمػػ  مكونػػات البي ػػة المدرسػػيةالتعػػر  -2

 ال انوية.
 أهنية البشح:

 تكمف سىمية ىذا البحث في:
مػف  فخصوصػية عػف  يػرى فال انويػة العامػة ليػ طالبػاتسىمية المجتمػا الػذي تناولتػو؛ ف -0

فػػي نيايػػة العػػاـ ال انويػػة العامػػة مػػف معػػدؿ  ةحصػػؿ عميػػو طالبػػت  ذلػػؾ سف مػػا سطالبػػاتال
الدراسي ىو  مرة لتعمـ داـ ا ن  عنر عامػاط  وقػد يكػوف مػدخالط لم بػوؿ فػي الجامعػة ومػف 

 ر ب فيو.ت التيلمتخصص  امف خالؿ دراستي اوذويي ة ـ تح يؽ طموح وآماؿ الطالب
الدور الذي ت ـو بو سساليب التعمـ المف مة في مساعدة المعممػيف عمػ  تخطػيط التػدريس  -1

بالنػكؿ المناسػب   طالبػاتيدؼ ايصاؿ المفاىيـ والمبادئ والنظريات العممية لموابننطة ب
وكػػػذلؾ الحاجػػػة إلػػػ  تحسػػػيف ىػػػذه ابسػػػاليب وتطويرىػػػا باسػػػتمرار بمػػػا يواكػػػب التطػػػورات 

يصاؿ المعمومات لم  .طالباتالعالمية في سساليب التدريس وا 
اؾ تنوعػػاط وتعػػدداط فػػي   سػػيما وسف ىنػػطالبػػاتسسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػدر ال عمػػ التعػػرؼ  -2

تمػػؾ ابسػػاليب وعػػدـ وجػػود سسػػموب واحػػد مف ػػؿ لػػدر الجميػػا. فاسػػتخداـ سسػػاليب الػػتعمـ 
 لمتعمـ. فوا  ارة دوافعي فيؤدي إل  تحسف تحصيمي طالباتالمف مة لدر ال

فػػي ظػػؿ  اتإفػػادة المعممػػيف فػػي اختيػػار سسػػموب الػػتعمـ المف ػػؿ الػػذي يتناسػػب مػػا الطالبػػ -3
 التحصيمي.و اديمي ابك فومستواى فتخصصي

سىمية المو وع الذي تصدر لبح و وىو البي ة المدرسػية التػي تعتبػر مػف العوامػؿ اليامػة  -4
 الطالبػاتوالمسيمة في فاعمية العممية التعميمية والتحصيؿ الدراسي  فػال يكفػي سف يتمتػا 

بالػػذكاو  وسف تكػػوف المنػػاى  الدراسػػية مناسػػبة وطػػرؽ التػػدريس جيػػدة  والوسػػا ؿ المعينػػة 
فػػػي ابننػػػطة  اوانيماسػػػي الطالبػػػةكميػػػا متاحػػػة دوف بي ػػػة صػػػفية تعمػػػؿ عمػػػ  منػػػاركة 
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بػػراز امكانيػػا وصػػ ميا وتنميػػة  الطالبػػات تالتعميميػػة  وتنػػجا عمػػ   المنافسػػة والمبػػادسة وا 
 .  فوفاعميتي فنناطاتي

 –وصػػػفو مػػػف البحػػػوث النػػػادرة التػػػي ربطػػػت بػػػيف مكونػػػات البي ػػػة المدرسػػػية )الداخميػػػة  -5
 سساليب التعمـ.الخارجية(  و 

تسػػميط ال ػػوو عمػػ  جوانػػب ال ػػوة وجوانػػب ال ػػعؼ فػػي البي ػػات المدرسػػية فػػي المػػدارس   -6
 الحكومية.

دعػػػـ قسػػػـ البي ػػػة المدرسػػػية فػػػي مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ مػػػف خػػػالؿ بعػػػض التوصػػػيات  -7
 والم ترحات لتطوير برامجيا في دعـ وتحسيف البي ة المدرسية. 

 املصطلشات اإلدسائية:

 صطمحات ومفاىيـ البحث اإلجرا ية فيما يمي:تتم ؿ م
 ملوىات البيئة املدزسية: -1

( بأنيا المناخ الذي يسود في  رفػة الصػؼ بمػا 125  ص1102مرت   نالكة ) ُيعرفيا
يتوفر مف سنياو مادية ونفسية يكوف ليا اب ر الكبير فػي احػداث عمميػة الػتعمـ الفعػاؿ وتنميػة 

 قات اإليجابية بيف الطمبة سنفسيـ وما معممييـ.التفكير لدر الطمبة وكذلؾ العال
جميػا العوامػؿ التػي تمػارس فػي إطارىػا ابننػطة ُتعرفيا الباح ػة إجرا يػاط بأنيػا وبناوط عميو 

وذلػؾ فػي إطػار تح يػؽ بنايػة  ومنػاى       إدارة مدرسية  معمـطالباتمف  التعميمية  والتربوية
الػػػب  و ػػػماف مسػػػاىمتو الفاعمػػػة فػػػي بنػػػاو ابىػػػداؼ المننػػػودة ال سػػػيما بنػػػاو نخصػػػية الط

 .مجتمعو
 أساليب التعله -2

( بأنيػػػا العمميػػػات الوسػػػيطية المتنوعػػػة التػػػي 015  ص1105إيمػػػاف النػػػمايمة ) ُتعرفيػػػا
يستخدميا المتعمـ س ناو تفاعمو ما مواقؼ التعمـ  والتي توصمو في النيايػة إلػ  تطػوير خبػرات 

 المعرفي.تعممية جديدة ت اؼ إل  مخزوف المتعمـ 
عبػػارة عػػف ف ػػة مػػف ف ػػات المتييػػرات الوسػػيطة  ُتعرفيػػا الباح ػػة إجرا يػػاط بأنيػػا وبنػػاوط عميػػو 

والتي تتوسػط متييػرات المػدخالت والنػوات   وىػذه المتييػرات الوسػيطة تعمػؿ عمػ  التوفيػؽ بػيف 
ـ اسػػتراتيجيات ودوافػػا ابفػػراد؛ لكػػي تنػػكؿ طػػرؽ تف ػػيؿ  ابتػػة نسػػبياط لػػدر ابفػػراد فػػي تجييػػزى
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ومعالجتيـ لممعمومات ليس ف ط في المجاؿ المعرفػي  ولكػف سي ػاط فػي المجػاؿ الوجػداني سػواو 
 .في داخؿ  رفة الدراسة سو خارجيا

 االطاز اليظسي والدزاسات السابكة:

 أواًل: ملوىات البيئة املدزسية 

سولػػ  دوراط ميمػػاط فػػي تواف ػػو  وكػػذلؾ اتجاىاتػػو؛ لػػذلؾ  تػػؤديإف البي ػػة التػػي تحػػيط بػػالفرد 
عمماو النفس والتربية مو وع البي ة عناية خاصة لما ليا مػف تػأ ير فػي توافػؽ الفػرد  فالبي ػة 
التي تحتوي عم  متناق ات تػؤدي بصػاحبيا إلػ  تكػويف االتجاىػات السػمبية تجػاه ىػذه البي ػة 
نجػازاتيـ   وما فييا  وتعتبػر البي ػة المدرسػية مػف سىػـ البي ػات التػي تػؤ ر فػي سػموؾ الطػالب وا 
واتجاىػػاتيـ نحػػو الدراسػػة  فالطالػػب الػػذي يجػػد فػػي المحػػيط المدرسػػي مػػا يسػػاعده عمػػ  النمػػو  
والنعور بابمف  والت دير  نجده متواف اط ما البي ة المدرسية  لديو دافا لإلنجاز  سمػا إذا كانػت 

ف ػد   نظر إلػ  الطػالب نظػرة  يػر إيجابيػةىذه البي ة المدرسية ممي ة باإلحباط  والتيديدات  وال
يؤدي ىذا كمػو إلػ  حػدوث ا ػطرابات سػموكية واتجاىػات سػمبية اتجػاه مدرسػتو والدراسػة بيػا  

 وكؿ ذلؾ يؤ ر في حياة الطالب وسموكيـ.
 مفهوو البيئة املدزسية:

 تعددت التعريفات التي تناولت مصطمل البي ة المدرسية  ومف سىـ ىذه التعريفات ما يمي:
بي ة المدرسػية بأنيػا ذلػؾ االطػار العػاـ المدرسػي ( ال00  ص1113ُيعرؼ مجدي ال ي )

الذي تتفاعؿ فيو العناصر التعميمية بطري ة ديناميكية لتؤدي إل  تح يؽ نتػا   محػددة وتنػمؿ 
اإلدارة المدرسية  المعمـ  التمميذ  طرؽ التدريس  الوسيمة التعميمية  سسػاليب الت ػويـ  المػني  

 الدراسي وبعض الظروؼ البي ية المحيطة.
( بأنيا مجموعة العوامػؿ التػي تكسػب كػؿ مدرسػة 6  ص1105وُتعرفيا مناىؿ سبو الرب )

نخصػػيتيا المسػػت مة والسػػمات التػػي تميزىػػا عػػف  يرىػػا مػػف المػػدارس وتنػػمؿ عناصػػر ماديػػة 
 و ير مادية )معنوية(.

( ُيعرفيا بأنيا مجموعة مف العوامػؿ النفسػية 283  ص1105بينما عبد الفتاح اليمص )
عية السا دة في سياؽ قاعة الدراسة الناتجة مف تفاعؿ المعمـ ما الطالػب ومػا المػواد واالجتما

 التعميمية وىذه العوامؿ تؤ ر سمباط سو إيجاباط في تعمـ الطالب.
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بأنيػا  (121  ص1106جمػاؿ بحػيص )و ؛ (00  ص1106وسي اط ُيعرفيا سيػوب بمحػاح )
و يػر ماديػة تػؤ ر فيػو سػمباط سو إيجابػاط كؿ ما يحيط بالطالب فػي المدرسػة مػف إمكانيػات ماديػة 

وتنػػػمؿ اإلنػػػراؼ اإلداري والمعمػػػـ والمػػػتعمـ والمػػػني  والوسػػػا ؿ المدرسػػػية والمبنػػػ  المدرسػػػي 
 والت نيات التعميمية الممح ة بو وكذا النناطات الصفية والالصفية.

المكػػاف بمػا فييػا مػػف خصػا ص ومػػا  ( بأنيػا210  ص1106ُتعرفيػا زىػػرة ع مػاف )بينمػا 
عميو مف س اث وتجييزات وينمؿ سماكف سخرر م ؿ )مبن  سػاحة المدرسػة  المعت ػدات  تويو يح

 ومراكز الوسا ؿ العممية(.
بأنيا انعكاس لخصػا ص البي ػة الداخميػة ُيعرفيا ( 018  ص1106طارؽ الطبنجات )سما 

ويحػدد لمعمؿ في وعي  مما يدفا الفرد لبناو تصور معيف حوؿ ىذا العمؿ يتميز ب بات نسبي  
 إل  درجة كبيرة سموكو وسدا و في ىذه البي ة.

بأنيا مجموعػة مػف الخصػا ص التػي ُيعرفيا ( 01  ص1106قاسـ عبد اهلل )في حيف سف 
تميز بي ة العمؿ المدركة بصورة مبانرة بيف ابفراد الذيف يعممػوف فػي ىػذه البي ػة والتػي يكػوف 

 ليا انعكاس وتأ ير عم  دوافعيـ وسموكيـ.
الجػػو الموجػػود داخػػؿ  بأنيػػا( 36  ص1106نجػػاة البػػر إبػػراىيـ )آخػػر ُتعرفيػػا وفػػي حػػيف 

المدرسة مف )ع اب و واب و ش وصوت جرس وطابور ومعممػيف وعمػاؿ وتالميػذ( وىػذا يػؤ ر 
 عم  التحصيؿ وسموؾ التالميذ.

ُتعرفيا الباح ػة إجرا يػاط بأنيػا جميػا العوامػؿ التػي تمػارس فػي إطارىػا ابننػطة وبناوط عميو 
  إدارة مدرسية  معمـ  بنايػة  ومنػاى   وذلػؾ فػي إطػار تح يػؽ طالباتلتعميمية  والتربوية مف ا

ابىػػػداؼ المننػػػودة ال سػػػيما بنػػػاو نخصػػػية الطالػػػب  و ػػػماف مسػػػاىمتو الفاعمػػػة فػػػي بنػػػاو 
 .مجتمعو

 ملوىات البيئة املدزسية:

 العياصس البصسية: -1
بفػػراد متفاعمػػة فيمػػا بينيػػا تعتبػػر المدرسػػة تنظػػيـ بنػػري  فيػػي تت ػػمف مجموعػػة مػػف ا

يحكميا تنظيـ معيف ينظـ العالقات وسنماط السموؾ داخميا فالمدرسة بوصػفيا مؤسسػة تربويػة  
فيي تنمؿ كػؿ العناصػر البنػرية التػي ت ػميا البي ػة المدرسػية وتػؤ ر فػي العمميػة التعميميػة  

 وىي عم  النحو التالي:
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 الطالب: (1)
عميميػة  إذ بػدوف طمبػة ال يكػوف تأسػيس مدرسػة بنػو يعتبر الطالب سىـ سطراؼ العمميػة الت

ىػػو ابسػػاس فػػي وجودىػػا ووجػػود سي نظػػاـ  وتبػػرز سىميػػة البي ػػة المدرسػػية مػػف خػػالؿ عالقػػة 
كافػػة الحاجػػات والمتطمبػػات  واالطالػػب مػػا المدرسػػيف واإلداريػػيف بحيػػث يجػػب عمػػييـ سف يتفيمػػ
فكػػاره الخاط ػػة وتعزيػػز ابفكػػار النفسػػية واالجتماعيػػة ومحاولػػة الت ػػرب مػػف الطالػػب لتصػػحيل س

اإليجابيػة وتوجييػو التوجيػػو السػميـ بالتفػاىـ والتحػػاور والمناقنػة  فيػو يتػػأ ر بأسػاليب اإلقنػػاع 
 والمنطؽ بدالط مف المعاممة الصارمة.  

 املعله: (2)
يعتبر لممعمـ و ا خاص في العممية التعميمية وىػو العنصػر الحيػوي الػذي يحتػؾ بالطالػب 

التعميمػػي وبالتػػالي فيػػو ابساسػػي فػػي تعمػػيـ الطفػػؿ ال ػػدرة عمػػ  إننػػاو  مبانػػرة فػػي الموقػػؼ
العالقػػات اإلنسػػانية مػػا اآلخػػريف ويػػتـ مػػف خاللػػو تنفيػػذ البػػرام  التعميميػػة  كمػػا يعتبػػر المعمػػـ 
الصػػالل ىػػو الػػذي يػػدرؾ سىػػداؼ التعمػػيـ فػػي المرحمػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا إدراكػػاط جيػػداط ويسػػتطيا سف 

 و ومعارفو وتييراتو العممية والتكنولوجيةيساير عصره وتطوره وعموم
 اإلدازة املدزسية: (3)

تم ػػؿ اإلدارة المدرسػػية جػػزواط كبيػػراط مػػف اإلدارة التعميميػػة إذ سف صػػمتيا بيػػا صػػمة الخػػاص 
بالعػػاـ فيػػي وحػػدة مسػػ ولة عػػف تنفيػػذ سياسػػات اإلدارة التعميميػػة التربويػػة ومسػػ ولة سي ػػاط عػػف 

 تح يؽ رسالة المدرسة.
 البصسية:العياصس غري  -2

 املبيى املدزسي:  (1)
يعػػػد المبنػػػ  المدرسػػػي سحػػػد ابركػػػاف ابساسػػػية التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا العمميػػػة التعميميػػػة 
بمكوناتيػػا ابربعػػة: المػػني  والمعمػػـ والطالػػب والوسػػيمة التعميميػػة  فمممبنػػ  المدرسػػي سىميػػة 

ونػاط مػف مكونػات بالية في تنفيذ ونجاح الخطط التعميمية والتربوية بكؿ سبعادىا  حيث يم ؿ مك
البنػػػ  التحتيػػػة التػػػي ت ػػػـو عمييػػػا خطػػػط التنميػػػة النػػػاممة  بنػػػرط سف يكػػػوف مصػػػمماط وف ػػػاط 
لممواصػػػفات التربويػػػة ومنػػػتمالط عمػػػ  المرافػػػؽ والتجييػػػزات وابدوات الالزمػػػة لتنفيػػػذ الخطػػػط 
التربوية ونجاحيا  ويساعد في تح يؽ سىداؼ التربية والتعميـ بأف ػؿ الطػرؽ وسنجػل الوسػا ؿ 
وابننػػطة التعميميػػة التربويػػة  عػػف طريػػؽ اسػػتيالؿ مرافػػؽ المبنػػ  المدرسػػي فػػي المناسػػبات 
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االجتماعيػػػة التػػػي ينػػػترؾ فييػػػا سفػػػراد المجتمػػػا المحػػػيط بالمدرسػػػة م ػػػؿ المكتبػػػة والمالعػػػب 
 والمسارح وال اعات والمالعب الميم ة و يرىا.

 سذسة املصادز التعلينية: (2)
ـ العناصػر التػي سدخمػت حػدي اط عمػ  محتويػات البي ػة تعد حجػرة المصػادر التعميميػة مػف سىػ

المدرسػية  وىػػي تنػػكؿ جانبػػاط إيجابيػػاط فػػي االرت ػػاو بعمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ  ومػػف سىػػـ محتويػػات 
ىذه الحجرة: )مواد وسجيزة تعميمية تتنوع بيف السمعية والبصرية والمطبوعة  وبػرام  الحاسػوب 

صػػور والمجسػػمات  وابنػػرطة  وابفػػالـ  والنػػفافيات  المتعػػددة  باإل ػػافة إلػػ  السػػبورات  وال
 واإلحصاوات  والرسـو البيانية  والمجالت  والكتب االلكترونية وابننطة  ير المنيجية.

 امللتبة املدزسية: (3)
تعػػد المكتبػػة المدرسػػية ركيػػزة فػػي البنػػاو التعميمػػي ال يمكػػف لممدرسػػة االسػػتيناو عنيػػا فػػال 

عمػػ  الوجػػو ابكمػػؿ مػػا لػػـ تػػوفر لتالميػػذىا ومعممييػػا مكتبػػة يمكػػف لممدرسػػة سف تػػؤدي ميمتيػػا 
 متكاممة.

كما سف لممكتبة المدرسية ال درة عم  المساىمة في تكويف نخصية الطالػب المتكاممػة عػف 
 طريؽ إ ارة الع وؿ وتنجيا النفس وت وية الفيـ والميارات ابساسية.

 األىصطة التعلينية: (4)
ـ بالمتعمـ وتيتـ بما يبذلو مف جيد ع مي سو بدني فػي ىي تمؾ البرام  وابننطة التي تيت

ممارسػػة سنػػواع الننػػاط الػػذي يتناسػػب مػػا قدراتػػو وميولػػو واىتماماتػػو داخػػؿ المدرسػػة وخارجيػػا 
كساب ميارات متعددة بما يخدـ مطالب النمو البػدني والػذىني  بحيث يساعد عم  إ راو الخبرة وا 

ه  وىػػػي مجموعػػػة ابعمػػػاؿ التػػػي ي ػػػـو بيػػػا لػػػدر التالميػػػذ ومتطمبػػػات ت ػػػدـ المجتمػػػا وتطػػػور 
 المتعمموف داخؿ الصؼ الدراسي سو خارجو مف سجؿ تح يؽ سىداؼ مننودة.

 امليهاز التعليني: (5)
يعتبػػر المنيػػاج التعميمػػي ىػػو مجمػػوع الخبػػرات المختمفػػة التػػي تيي يػػا المدرسػػة لممتعممػػيف 

ؽ ابىػػػداؼ التربويػػػة داخػػػؿ المدرسػػػة سو خارجيػػػا إلدراؾ النمػػػو النػػػامؿ وتعػػػديؿ السػػػموؾ وفػػػ
المننودة. وىو سحد سىـ العناصر التعميمية التي تسػاعد عمػ  بنػاو جيػؿ يمتمػؾ التفكيػر الن ػدي 
وتننيط ال درات  كما سنو يسيـ في بناو نخصية متوازنة متكاممة مف جميػا الجوانػب النفسػية 

ا يسػاعد عمػ  تنميػة والع مية واالنفعالية واالجتماعية وقػادرة عمػ  التكيػؼ والنمػو الطبيعػي  كمػ
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  ص 1118؛ مػػػػػد ر الخميفػػػػػة  21-13  ص ص1106روح المسػػػػػ ولية )سيػػػػػوب بمحػػػػػاح  
؛ ومرت ػػػػػػ  نػػػػػػالكة  285-284  ص ص 1105؛ عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح اليمػػػػػػص  12-05ص

 (.12-8  ص ص.1103؛ الصادؽ يع وب  137-136  ص ص1102
 ومً الدزاسات السابكة اليت تياولت ملوىات البيئة املدزسية ما يلي:

ىدفت إلػ  معرفػة دور البي ػة ابسػرية والمدرسػية فػي التي ( 1107راسة سحمد المالكي )د
التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدر طػػػالب المرحمػػػة االبتدا يػػػة   وقػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  تعزيػػػز

معرفػػػة دور البي ػػػة ابسػػػرية والمدرسػػػية فػػػي التحصػػػيؿ ل اسػػػتبانةمعممػػػاط( طب ػػػت عمػػػييـ 36)
سػػتور التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدر فػػي م سػػة سف لمبي ػػة ابسػػرية دورالدراسػػي. وقػػد توصػػمت الدرا

ومنيػا عبػارة )متابعػة االسػرة ببنا يػا فػي سداو    حيث ستت  الث عبػارات بدرجػة مرتفعػةالطالب
التحصػيؿ الدراسػي( سمػا بالنسػبة لمبي ػة المدرسػية ف ػد اكػدت  الواجبات واالستذكار يرفا مستور

عبػارات مسػتور مرتفػا 4ر التحصػيؿ الدراسػي حيػث ستػت مسػتو  نتا   الدراسة اف ليػا دور فػي
بسػاليب التحفيػز والتنػجيا لطالبيػا عامػؿ مسػاعد الرتفػاع تحصػيؿ  ومنيا )اسػتخداـ المدرسػة

 طالبيا(. 
( ىػدفت إلػ  التعػرؼ عمػ  واقػا جػودة التعمػيـ والبي ػة 1106دراسػة رافػد السػاعدي )بينما 

مدينػػة الزعفرانيػػة فػػي محافظػػة بيػػداد وبيػػاف  المدرسػػية فػػي عينػػة مػػف المػػدارس االبتدا يػػة فػػي
( 02عالقة االرتباط والتأ ير بيف البي ػة المدرسػية وجػودة التعمػيـ. وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )

مدرسة ابتدا ية. وسجرر الباحث ما إدارات تمػؾ المػدارس الم ػابالت المعم ػة مػا إجػراو مراجعػة 
. كمػا قػاـ الباحػث بػالتعرؼ عمػ  واقػا البي ػة لمو ا ؽ الخاصة بخطة إدارات المدارس والمعممػيف

الداخمية والخارجية لممدرسة وجودة التعميـ مف خػالؿ تصػميـ اسػتمارة فحػص. وتوصػؿ الباحػث 
إل  عديد مف االستنتاجات لعؿ مف سبرزىا سف االىتماـ باليي ة التدريسية سػيكوف لػو دور كبيػر 

االبتدا يػػة. كمػا إف ىنػػاؾ العديػد مػػف جػداط فػي رفػػا مسػتور جػػودة خػدمات التعمػػيـ فػي المػدارس 
ابمور التي تعيؽ مف رفا جودة التعمػيـ وتحسػيف البي ػة المدرسػية منيػا قمػة اببنيػة المدرسػية 

 فيي ال تستطيا مواجية النمو السكاني.
كمحاولػػػة لتسػػػميط ال ػػػوو عمػػػ  مو ػػػوع البي ػػػة ( 1106دراسػػػة سيػػػوب بمحػػػاح )وجػػػاوت 

لػدر التالميػذ فػي المرحمػة االبتدا يػة بمػدارس بمديػة ونو ػة   وعالقتيا بتنمية اإلبػداع المدرسية
مسػػاىمة البي ػػة المدرسػػية ودورىػػا فػػي تنميػػة إبػػداعات التمميػػذ مػػف خػػالؿ  مػػدروتوصػػمت إلػػ  
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الالزمػة فػي كػؿ مؤسسػة تربويػة لمحاولػة اكتنػاؼ سو تنميػة  توفير العناصر الماديػة والالماديػة
ىػػذه الدراسػػة إلػػ  سف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف البي ػػة ت صػػماإلبػػداع الفكػػري والفنػػي لمتالميػػذ  كمػػا تو 

 .االبتدا ية المدرسية وتنمية اإلبداع لمتالميذ في المرحمة
( دراسة لمتعرؼ عمػ  واقػا البي ػة المدرسػية فػي المػدارس 1106وسجرت مناىؿ سبو الرب )

( 066الخاصة في محافظة راـ اهلل والبيرة في  وو معايير الجودة التعميميػة مػف وجيػة نظػر )
معممػػػػاط ومعممػػػػة مػػػػف معممػػػػي المػػػػدارس الخاصػػػػة فػػػػي محافظػػػػة راـ اهلل والبيػػػػرة مػػػػف جميػػػػا 
التخصصػػات  وتكونػػت سدوات الدراسػػة مػػف اسػػتبانة ل يػػاس واقػػا البي ػػة المدرسػػية. وتوصػػمت 
الدراسة إل  سف ت دير المعمميف والمعممات حوؿ درجة توفر معايير الجػودة التعميميػة فػي البي ػة 

لمػػدارس الخاصػػة فػػي راـ اهلل والبيػػرة بنػػكؿ عػػاـ كانػػت مرتفعػػة  وكانػػت سي ػػاط المدرسػػية فػػي ا
الت ديرات مرتفعة في مجالي البي ة المعنوية  والبي ة التعميمية التعمميػة  بينمػا جػاوت الت ػديرات 
متوسػػطة فػػي مجػػاؿ البي ػػة الماديػػػة. كمػػا دلػػت النتػػا   عمػػػ  سنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػػة 

سفراد عينػة الدراسػة نحػو درجػة تػوفر معػايير الجػودة التعميميػة فػي البي ػة  إحصا ية في ت ديرات
المدرسية في المدارس الخاصػة تعػزر لمتييػرات الجػنس  والمؤىػؿ العممػي  ومسػتور المدرسػة  

 وسنوات الخبرة لدر المعمـ  والتخصص.
ل انويػة ولمكنؼ عف م ومات البي ة الصفية لرعاية إبداع الطالب الفمسطيني فػي المرحمػة ا

( 211( بدراسػػة عمػػ  عينػػة وقػػدرىا )1105بالمػػدارس الحكوميػػة قػػاـ عبػػد الفتػػاح اليمػػص )
طالػػب مػػف طػػالب ال انويػػة بمحافظػػة رفػػل. وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ  نتػػا   سىميػػا العمػػؿ الجػػاد 
بالتنػػجيا المعنػػوي مػػف قبػػؿ اإلدارة واإلنػػراؼ عمػػ  الطػػالب  وت ػػديـ تػػدريبات صػػفية إ ػػافية 

ف مف الكتاب المدرسي و يره  وكذلؾ تنػجيا الطػالب المبػدعيف لالنتسػاب إلػ  لمطالب المتفوقي
سسرة اإلبػداع فػي المدرسػة  والعمػؿ عمػ  تكميػؼ ىػؤالو الطػالب بم ػررات دراسػية  يػر منيجيػة 
عف باقي الطالب  ما توزيعيـ بيف سقرانيـ في الصؼ المدرسي مػا تػوفير الحريػة لمطالػب فػي 

 التفكير والتعبير عف رسيو.
( إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  دور البي ػػػة المدرسػػػية فػػػي 1103ىػػػدفت دراسػػػة الصػػػادؽ يع ػػػوب )و 

( معمػـ 45التحصيؿ الدراسي لطالب المرحمة ال انوية بوالية الخرطػـو  وبمػغ عػدد سفػراد العينػة )
طبػػػؽ عمػػػييـ اسػػػتبانة لتحديػػػد دور البي ػػػة  ومعممػػػة مػػػف معممػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة ال انويػػػة

المعمػػػـ بالبي ػػػة  لدراسػػػي لمطػػػالب  وسسػػػفرت الدراسػػػة عػػػف سف اىتمػػػاـالمدرسػػػية فػػػي التحصػػػيؿ ا
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لػإلدارة المدرسػية دور عمػ  وسف المدرسية يزيد مف التحصيؿ الدراسي لطالب المرحمة ال انويػة  
التحصػػيؿ الدراسػػي لطػػالب المرحمػػة ال انويػػة  والبنػػاو المدرسػػي ومراف ػػو يػػؤ ر عمػػ  التحصػػيؿ 

 الدراسي لطالب المرحمة ال انوية.
إلػ  فحػص العالقػة بػيف فعاليػة إدارة الصػؼ  (Adeyemo, 2012)وسعت دراسة سديمو 

والتحصػػيؿ ابكػػػاديمي  وقػػػد سجػػػرر الدراسػػة عمػػػ  عينػػػة عنػػػوا ية مػػف المػػػدارس ال انويػػػة فػػػي 
خػرر لمطمبػة  إ ػافة سنوموالر في واليػة ال ػوس بنيجيريػا  حيػث اسػتخدـ اسػتبانة لممعممػيف و 

زيػػاو. وقػػد سظيػػرت الدراسػػة سف ميػػارات وسسػػاليب إدارة الصػػؼ عمػػ  اختبػػار التحصػػيؿ فػػي الفي
 الفعاؿ تؤ ر إيجابياط وب وة عم  التحصيؿ ابكاديمي لمطمبة في الفيزياو.

تناولػػت دور البي ػػة المدرسػػية فػػي ر ػػا المعممػػيف  (Cara, 2012)دراسػػة كػػارا بينمػػا 
بػػيف البي ػػة المدرسػػية الػػوظيفي فػػي المػػدارس العامػػة ابمريكيػػة  حيػػث ىػػدفت إلػػ  بػػث العالقػػة 

ور ا المعمميف الوظيفي باسػتخداـ المسػل الميػداني لمطػاقـ المدرسػي  وقػد اسػتخدمت الباح ػة 
جػػرر اؿ سفػػراد العينػػة عػػف نػػعورىـ العػػاـ نحػػو المينػػة  حيػػث أالمػػني  الوصػػفي التحميمػػي  وسػػ

ات البي ػة تحميؿ معامؿ االنحدار ل ياس الر ا الػوظيفي لممعممػيف كمتييػر معيػاري وكػذلؾ متييػر 
المدرسية ومتييرات خمفية المعمميف كمبحو يف سو مستجوبيف  وبنكؿ خػاص االسػت الؿ الػذاتي 
لممعمميف وسف النمط ال يادي الذي يتبعو مدراو المػدارس ي مػؿ احتمػاالت عػدـ الر ػا لممعممػيف  

رسػة وبالر ـ مف ابخذ في الحسباف تزايػد تميػز المعمػـ وو ػا المدرسػة المتوسػط  وموقػا المد
 الريفية فدنيا ب يت ذات داللة إحصا ية.

ولمكنؼ عف دور البي ة المدرسية في التنبؤ بالتوافؽ النفسي لدر طمبػة المرحمػة ال انويػة 
بدراسػػػة ( 1101بسػػػاـ العتاي ػػػة ) فػػػي  ػػػوو بعػػػض المتييػػػرات فػػػي مدينػػػة ب ػػػر السػػػبا قػػػاـ

لخاصػة والحكوميػة وطبػؽ ( طالباط وطالبة مػف طمبػة المرحمػة ال انويػة فػي المػدارس ا471عم )
سداتيف ابول  لمكنػؼ عػف دور البي ػة المدرسػية  وال انيػة لمكنػؼ عػف مسػتور التوافػؽ عمييـ 

النفسػػػي. وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ  سف خصػػػا ص البي ػػػة المدرسػػػية كانػػػت مرتفعػػػة عمػػػ  جميػػػا 
ية المجاالت. كما بينت النتا   وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية لخصا ص البي ة المدرسػ

وعم  المجاالت ككؿ مف وجية نظر الطمبة يعزر لمتيير الجنس لصالل اإلنػاث  ووجػود فػروؽ 
بػػيف المتوسػػطيف الحسػػابيف لخصػػا ص البي ػػة المدرسػػية وعمػػ  المجػػاالت ككػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر 
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الطمبة يعزر لمتيير نوع المػدارس لصػالل المػدارس الخاصػة. كمػا بينػت النتػا   إمكانيػة التنبػؤ 
 %(.7.87فسي مف خالؿ خصا ص البي ة المدرسية بما نسبتو )بالتوافؽ الن
مػػدر تػػأ ير نوعيػػة التسػػييالت والخػػدمات بدراسػػة  (Vandiver, 2011)فانػػديفر  وقػػاـ

المدرسية عم  البي ة التعميمية في المدارس ال انوية فػي نػماؿ تكسػاس  وقػد اسػتخدـ الباحػث 
وجمعيػػػا حػػػوؿ التسػػػييالت وبي ػػػة الػػػتعمـ لتحديػػػد البيانػػػات  الم ػػػابالت واالسػػػتباناتمزيجػػػاط مػػػف 

المدرسػػية  واسػػتخدـ المػػني  الوصػػفي لتحميػػؿ البيانػػات  وقػػد سظيػػرت الدراسػػة سف ىنػػاؾ عالقػػة 
 موجبة بيف نوعية ومال مة التسييالت التعميمية  وبيف سداو الطالب )التحصيؿ ابكاديمي(.

الماديػػة لمػػدارس  واقػػا البي ػػةعمػػ  تعػػرؼ ( إلػػ  ال1101وىػػدفت دراسػػة ريمػػوف معمػػولي )
  خػػالؿ بطاقػػة مالحظػػة مصػػممة وفػػؽ معػػايير الجػػودة النػػاممة مرحمػػة التعمػػيـ ابساسػػي مػػػف

البي يػػة التػػي يمارسػػيا الطػػالب بتوجيػػو ومنػػاركة معممػػييـ مػػف  واقػػا ابنػػػنطةعمػػ  عػػرؼ والت
 طبيعػػةعمػػ  تعػػرؼ   والابننػػطة التربويػػة الممارسػػة ذات الطػػابا البي ػػي خػػػالؿ اسػػػتبانة لرصػػػد
. وتكونػػت الواقػػا البي ػػي لممدرسػػة ومسػػتويات ممارسػػة ابننػػطة البي يػػة العالقػػة بػػيف مسػػتويات

مدرساط سػحبت ( 025  و)مدرسة سحبت بالطري ة العنوا ية المنتظمة( 10عينة الدراسة مف )
بمػػغ متوسػػط  :عمػػ  مسػتور واقػػا البي ػػة المدرسػيةوتوصػمت الدراسػػة  .بطري ػة عنػػوا ية نسػػبية

%   سمػػا 47.6 لكامػػؿ مؤنػػرات البي ػػة التعميميػػة الماديػػة المتوسػػط الجيػػد متوسػػطات مسػػتويي
الممارسػػة  عمػػ  مسػػتور ابننػػطة البي يػػة الموجيػػة مػػف قبػػػؿ المدرسػػػيف: انخفػػػاض مػػػستويات

 البي ية  كما سفادت استبانة المدرسيف تفاوتت مف نػناط آلخػر. 
الدراسػي فػي مػدارس  جوانبيػػػػا بالتحصػػػػيؿ عمػػػ  عالقػػػة البي ػػػة المدرسػػػية بكػػػؿولمتعرؼ 

االسػػػػػػػػتبانة ( بدراسػػػة مسػػػتخدماط 1118قػػػاـ مػػػد ر الخميفػػػة ) مرحمػػػة ابسػػػاس محميػػػة المتمػػػة
مػػػا عػػػػدد مػػػػف المعممػػػػيف والمػػػػديريف وبعػػػػد التحميػػػػؿ الػػػػالـز توصػػػػؿ  والمالحظػػػة والم ابمػػػػػة
اني والتجييػػػػزات المدرسػػػػػية فػػػػػي مػػػػػدارس ابسػػػػػاس بمحميػػػػػة المتمػػػػػة المبػػػػسف  إلي الباحػػػث
الننػػاطات المدرسػػية ال تمػػارس فػػي ىػػذه   مكتممػػة و يػػر مجيػػزة وف ػػاط لمنػػروط التربويػػة لػػػػػػيس

ال يوجػػػػد اي عمػػػػؿ مسػػػػرحي   ال توجد مياديف كافيػة لممارسػة الننػاطات المدرسػية  المدارس
ال توجػػػد اي وحػػػدة   فػػػي ىػػػذه المػػػدارس إصػػػػػػدار صػػػػػػحؼ حا طيػػػػػػة وال إذاعػػػػػػة مدرسػػػػػػيةوال 

وجػػػػػػد   ويوجػػد ن ػػص فػػي المعممػػيف بيػػذه المػػدارس  يعالجيػػة وال مسػػاجد فػػي ىػػذه المػػدارس
 .المدارس بعػػػػض االىتمػػػػاـ مػػػػف مجػػػػالس اببػػػػاو بالبي ػػػػة المدرسػػػػية فػػػػي ىػػػػذه
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 ومف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات الساب ة ات ل لمباح ة ما يمي:
 .مستور التحصيؿ الدراسي لبي ة المدرسية ليا دور فيا -0

ابمػػور التػػي تعيػػؽ مػػف رفػػا جػػودة التعمػػيـ وتحسػػيف البي ػػة المدرسػػية قمػػة اببنيػػة ِممٓ  -0
 المدرسية بنيا بذلؾ ال تستطيا مواجية النمو السكاني.

 .االبتدا ية ي ة المدرسية وتنمية اإلبداع لمتالميذ في المرحمةىناؾ عالقة بيف الب -1

 .اىتماـ المعمـ بالبي ة المدرسية يزيد مف التحصيؿ الدراسي لطالب المرحمة ال انوية -2

 .دور عم  التحصيؿ الدراسي لطالب المرحمة ال انويةلو إلدارة المدرسية االىتماـ با -3

 .الدراسي لطالب المرحمة ال انوية البناو المدرسي ومراف و يؤ ر عم  التحصيؿ -4

 ثاىيًا: أساليب التعله:

يعػػد مو ػػوع سسػػاليب الػػتعمـ مػػف المو ػػوعات التػػي تحظػػ  باىتمػػاـ كبيػػر فػػي مجػػاؿ عمػػـ 
بر سساليب التعمـ المف مة مف العوامؿ التي تؤ ر في التعمـ ول ػد ذكػر تالنفس التربوي  حيث تع

فيػـ طبيعػة تعمػـ الطػالب ويسػتخدـ ابفػراد فػي  الباح وف سنو يجب سف نيتـ بيا لكي ن ترب مػف
تعمميـ سساليب دراسية متعددة تتصػؿ بالعوامػؿ النخصػية سو مػا يتػاح فػي بي ػاتيـ مػف م يػرات 
ومتييػػرات  وىػػذه ابسػػاليب التعميميػػة قػػد يكػػوف ليػػا تػػأ ير إيجػػابي عنػػد بعػػض الطػػالب إال سنيػػا 

نيػػا بطػػرؽ مختمفػػة ترجػػا إلػػ  تفنػػؿ مػػا  يػػرىـ حيػػث يسػػتوعب الطػػالب المعمومػػات ويعالجو 
 تف يالتيـ النخصية  كما سف ىذه ابساليب تو ل العمميات المستخدمة في عممية التعمـ.

 مفهوو أساليب التعله:

بتعػدد النمػاذج والنظريػات التػي تناولتيػا الدراسػة  ومػف  ل د تعددت تعريفات سساليب الػتعمـ
 سىـ ىذه التعريفات ما يمي:

الطػػػرؽ النخصػػػية التػػػي ( سسػػػاليب الػػػتعمـ بأنيػػػا 7  ص1111ُتعػػػرؼ مػػػريـ الحوسػػػني )
 يستخدميا ابفراد في التعامؿ ما المعمومات س ناو عممية التعمـ.

 ايميؿ الطالػب إلػ  اسػتخدامي( بأنيا ابساليب التي 01  ص1112زىيو زيتوف ) ياُتعرفو 
 لتح يؽ سىدافو إما بنكؿ تعاوني سو تنافسي سو فردي. اسك ر مف  يرى
يمػػػاف الماجػػػد )و (؛ 050  ص1118عرفيػػػا محمػػػود سػػػالـ  وسمػػػؿ زكػػػي )كػػػذلؾ يُ    1118ا 

الطرؽ سو ابساليب النخصية التي يسػتخدميا ابفػراد فػي التعامػؿ مػا المعمومػات  ( بأنيا6ص
 في س ناو عممية التعمـ  سواو كاف ىذا في مواقؼ تجريبية سو في ظروؼ عادية.
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بػػػراىيـ إسػػػماعيؿ )044  ص1100وسي ػػػاط ُتعرفيػػػا سسػػػماو إبػػػراىيـ ) ( 5  ص1103(؛ وا 
ابساليب التػي يف ػميا الفػرد فػي إدراؾ ومعالجػة المعمومػات س نػاو عمميػة الػتعمـ وتو ػل  بأنيا

 .  فاعميـ واستجابتيـ لبي ة التعمـكيفية إدراؾ المتعمميف وت
فػي  (044  ص1100(؛ وىػالؿ النبيػاف )060  ص1100ويتفؽ سي ُا بنػدر النػريؼ )

سف يسػت بؿ ويعػال  المعمومػات  الطالػبيف ػؿ  امػف خالليػـ ىي ابساليب التي سف سساليب التعم
   .والم يرات اإلدراكية مما سيساعده في التركيز وتجييز المعمومات واالحتفاظ بيا

مجموعػػػة مػػػف السػػػموكيات ( بأنيػػػا 0184  ص1101بينمػػػا يطعرفيػػػا السػػػيد سبػػػو ىانػػػـ )
 اط كمؤنػػرات  ابتػػة نسػػبياط لكيفيػػة إدراؾ وتفاعػػؿالمعرفيػػة والوجدانيػػة والنفسػػية  والتػػي تعمػػؿ معػػ

 واستجابة الطالب ما بي ة التعمـ.
طري ػػػة معالجػػػة الفػػػرد لممنػػػكالت  ( ُيعرفيػػػا بأنيػػػا483  ص1103سمػػػا عمػػػاد العتػػػابي )

التربويػػة واالجتماعيػػة باالعتمػػاد عمػػ  الخبػػرات التػػي تتػػوافر فػػي مخػػزوف الفػػرد المعرفػػي والبي ػػة 
 تعميـ.الخارجية المؤ رة في ال

طري ػػة الفػػرد الطبيعيػػة بأنيػػا ( 83  ص1103وُيعرفيػػا محمػػد معنػػي  وسػػميماف يوسػػؼ )
الفطريػػػة المف ػػػمة فػػػي امتصػػػاص المعمومػػػات والميػػػارات الجديػػػدة ومعالجتيػػػا واالحتفػػػاظ بيػػػا 

 واإلب او عمييا. 
الطري ػػة التػػي يسػػتخدميا الفػػرد ويتبناىػػا  ( بأنيػػا468  ص1107وُيعرفيػػا عصػػاـ  ابػػت )

 ا المعمومات  وقد يستخدـ الطالب سسموباط سو سك ر س ناو عممية تعممو.يب ناوؿتوي
مجموعػػػة الطرا ػػػؽ ( بأنيػػػا 152  ص1107بينمػػػا ُتعرفيػػػا إيػػػالؼ سػػػعيد  واواف عزيػػػز )

 النخصية المكتسبة المنظمة ذىنياط داخؿ الفرد لمتعامؿ ما المعمومات س ناو عممية التعمـ.
 يػػاط بأنيػػا عبػػارة عػػف ف ػػة مػػف ف ػػات المتييػػرات الوسػػيطة  ُتعرفيػػا الباح ػػة إجراوبنػػاوط عميػػو 

والتػي تتوسػط متييػرات المػدخالت والنػوات   وىػذه المتييػرات الوسػيطة تعمػؿ عمػ  التوفيػؽ بػػيف 
اسػػتراتيجيات ودوافػػا ابفػػراد؛ لكػػي تنػػكؿ طػػرؽ تف ػػيؿ  ابتػػة نسػػبياط لػػدر ابفػػراد فػػي تجييػػزىـ 

لمعرفػي  ولكػف سي ػاط فػي المجػاؿ الوجػداني سػواو ومعالجتيـ لممعمومات ليس ف ط في المجاؿ ا
 في داخؿ  رفة الدراسة سو خارجيا.
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 :(لسليتمينمنوذز اللياقة العكلية )أساليب التعله سسب 

ينتمػػي نمػػوذج المياقػػة الع ميػػة )ميمميػػتكس( إلػػ  نمػػاذج سسػػاليب الػػتعمـ المعرفيػػة واإلدراكيػػة 
ولػػػة منػػػو لمػػػربط بػػػيف سسػػػاليب الػػػتعمـ كمحا (Whiteley)المف ػػػمة لػػػدر الطمبػػػة  وقػػػد قدمػػػو 

المف مة مف جية وبػيف منػاطؽ مختمفػة فػي المػو )فصػوص المػو ابربعػة والتػي تتكػوف منيػا 
. وكممػة ميمميػتكس منػت ة مػف (ال نرة المخية(  وىي ابساليب النوعيػة لممػو )المياقػة الع ميػة

مػػػي متكامػػػؿ يسػػػاعد   وىػػػو عبػػػارة عػػػف نظػػػاـ تعميالػػػذاكرة  وابلعػػػاب الريا ػػػيةكممتػػػيف ىمػػػا: 
المتعممػػيف عمػػ  تنميػػة سسػػاليب الػػتعمـ بفصػػوص المػػو ابربعػػة )الجبيػػي  المػػؤخري  الصػػد ي 
والجداري( لدييـ  باإل افة إل  تنمية التفكير اإلبػداعي  وذلػؾ مػف خػالؿ عػدة مراحػؿ تبػدس مػف 

اليب اكتنػػاؼ سسػػاليب الػػتعمـ لمفػػرد وتننػػيط ابسػػاليب  يػػر المسػػتخدمة بفعاليػػة  وت ويػػة ابسػػ
التػػي يتميػػز بيػػا  ويػػوفر بنيػػة وا ػػحة وخطػػوات محػػددة تسػػاعد المػػتعمـ عمػػ  تح يػػؽ المياقػػة 

كػػو ر قػػورة  و ؛ 44  ص1118)إيمػػاف الماجػػد   الع ميػػة العميػػا وزيػػادة الفعاليػػة بسػػاليب الػػتعمـ
 .(04-03  ص ص1108

 التالي:مو حة بالنكؿ وقد صنؼ ىذا النموذج سساليب التعمـ إل  سبعة سنواع 
   

 
 ( أعب١ٌت اٌزؼٍُ إٌٛػ١خ فٟ ػٛء ّٔٛرط ا١ٌٍبلخ اٌؼم١ٍخ )١ٍّ١ِزىظ(0شىً )

 المنطقي البصري

 اللفظي السمعي

 الجسمي

 الفردي

 االجتماعي

أساليب 

 التعلم
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 وفيما يمي نرح تفصيمي ليذه ابساليب:
 األسلوب البصسي:-1

يعػػػرؼ ابسػػػموب البصػػػري بأنػػػو سحػػػد سسػػػاليب الػػػتعمـ التػػػي ت ػػػـو بػػػربط ابفكػػػار والمفػػػاىيـ 
بكات وخػػرا ط نػػتصػػويري عبػػر الالصػػور ويػػتـ ت ػػديميا بنػػكؿ بوالمعمومػػات التػػي يتعمميػػا الفػػرد 

المفػػاىيـ وخػػػرا ط ابفكػػار بحيػػػث يػػتـ تحسػػػيف ميػػارات التفكيػػػر وتطػػوير ميػػػارات التعمػػيـ عنػػػد 
 المتعمـ.

نػو أويركز ىذا النمط مف سنماط التعمـ عم  قياـ الفرد بتصور ابنياو وتخيميا في ع مو  ك
  ال مػر. ويمكػف لممػتعمـ يتصور م الط را د ف او وىو يجوب الف او الواسا ومػف  ػـ يحػط عمػ

.  البصري سف يوظؼ ىذا النمط في مجاؿ الفنوف والعمـو
 استراتيجيات التعمـ بابسموب البصري:  ومف

 الرسـو البيانية واإلعالنات والرسـ التخطيطي. (0)
 مـ.يعمؿ نريط فيديو سو ف (1)
 إنناو النماذج ونماذج الممص ات. (2)
 استخداـ ابلواف وفيميا وتوظيؼ ابنكاؿ. (3)
 را ط ومجسمات.عمؿ خ (4)
 مناىدة ابفالـ التعميمية. (5)
 المعب باآلالت وتفكيكيا. (6)
 استخداـ ابلواف إلبراز المعمومات ابساسية. (7)
عمػػؿ ىػػوامش فػػي حانػػية الكتػػاب لكتابػػة المصػػطمحات الر يسػػية  والرمػػوز وابنػػكاؿ التػػي  (8)

 تساعد عم  تذكر المعمومات.
 استخداـ سلواف مختمفة لممصطمحات المختمفة. (01)
 يط لتنظيـ المعمومات الريا ية عند دراستيا.عمؿ تخط (00)
  ص 1118)إيمػاف الماجػد  ترجمة المعمومات كمما سمكػف إلػ  رمػوز وصػور ومخططػات  (01)

فا ػػؿ ؛ 6  ص1116لطفػػي إبػػراىيـ  ؛ 000  ص1105إيمػاف النػػمايمة  ؛ 50-46ص 
 (.31  ص1103عفاؼ بنيري   ؛ و 336  ص1116السعدي  وكريـ النمري  
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 األسلوب السنعي: -2
ويعرؼ نمط التعمـ ىذا بأنو سسموب تعمـ ي ػـو عمػ  تحويػؿ المعمومػات إلػ  سنػكاؿ صػوتية 
م ؿ المحا ػرات والن انػات سو ال ػراوات النػفوية  ويمكػف سف يػتـ سي ػاط مػف خػالؿ التسػجيالت 

 الصوتية سو الم اطا الموسي ية.
السػتماع إلػ  سف المتعممػيف يمجػأوف إلػ  ىػذا الػنمط عػف طريػؽ اىذا ابسموب إلػ  وينير 

المػواد الصػػوتية بنيػػـ يميمػػوف بطبيعػتيـ إلػػ  التفكيػػر التحميمػػي  كمػا تتػػوفر لػػدييـ ال ػػدرة عمػػ  
إتبػػػاع التعميمػػػات التػػػي يسػػػمعونيا بنػػػكؿ متسمسػػػؿ إلػػػ  جانػػػب ال ػػػدرة عمػػػ  ربػػػط المعمومػػػات 

 المسموعة ببع يا البعض بسبب قدرتيـ الكبيرة عم  تحميؿ وتمييز ابصوات.
 ت التعمـ بابسموب السمعي:استراتيجياومف 

 تحويؿ الكممات إل  س اني وم اطا ممحنة. (0)
 و ا عناويف لمم اطا المسموعة لتفسير محتواىا. (1)
 تحديد سنواع الموسي   التي تساعد المتعمـ عم  الدراسة. (2)
 التعامؿ ما ابدوات الموسي ية واستخداـ مفردات الموسي  .   (3)
 عم  تعمـ المادة.االلتحاؽ بالمجموعات الدراسية لممساعدة  (4)
 العمؿ ما زميؿ عند التح ير لالمتحاف. (5)
 مراجعة المادة بصوت مرتفا لممساعدة عم  التذكر س ناو االمتحاف. (6)
اسػػتخداـ التسػػجيالت الصػػوتية لمكتػػب  سو عمػػؿ تسػػجيالت خاصػػة يػػتـ إعػػدادىا مػػف خػػالؿ  (7)

  ص 1118)إيمػاف الماجػد  قراوة المعمميف بصوت مرتفا  واالستماع ليا عند االمتحػاف 
؛ 6  ص1116؛ لطفػػػػػي إبػػػػػراىيـ  000  ص1105؛ إيمػػػػػاف النػػػػػمايمة  50-46ص 

   (.31  ص1103عفاؼ بنيري   و  ؛336  ص1116لسعدي  وكريـ النمري  فا ؿ ا
 األسلوب الراتي "الفسدي": -3

ؼ تطػػوير قدراتػػو ديعػػرؼ بأنػػو نمػػط يػػتعمـ الفػػرد مػػف خاللػػو بنػػاو عمػػ  ر بتػػو الذاتيػػة بيػػ
مكانياتو. وىو نمط   يعتمد فيو المتعمـ عم    تو بنفسو وب دراتو.وا 

وىػػو سسػػموب تعمػػـ ي ػػـو عمػػ  اكتسػػاب الفػػرد لمخبػػرات بطري ػػة ذاتيػػة فرديػػة دوف المجػػوو 
لممساعدة مف قبؿ المعمـ سو مف قبؿ سي نخص آخر. ويمتاز ىذا ابسػموب ب يػاـ الفػرد بتعمػيـ 
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رات التػي ييي يػا لنفسػو سو مػف نفسو بنفسو. كما يمتاز بأنو يحدث داخؿ الفرد مػف خػالؿ الخبػ
 خالؿ اكتساب الخبرات ذاتياط بعد سف ي دميا لو نخص آخر كالمعمـ نفسو.

 استراتيجيات التعمـ بابسموب الذاتي:ومف 
 االعتماد عم  الذات. (0)
 تنفيذ مناريا فردية. (1)
 االستفادة مف التسييالت المتوفرة في البي ة المحمية. (2)
 ؛48  ص1116)مػػريـ الرحيمػػي  معػػارض بنػػكؿ فردياالسػػتفادة مػػف المكتبػػات وزيػػارة ال (3)

 .    (0273  ص1100سلفت الجوجو  ؛ 7  ص1116فيد الحربي  
 األسلوب امليطكي: -4

سموب التفكير المنط ي والريا ي اليادؼ إل  بياف المبػادئ ابساسػية لمنظػاـ سيعرؼ بأنو 
 السببي.

ؿ بف ع ميػة المػتعمـ تميػؿ وي ـو ىذا ابسموب عم  استخداـ المنيجية المنط ية واالستدال 
إلػػ  الع ميػػة الريا ػػية حيػػث سنػػو يسػػتمتا بحػػؿ المسػػا ؿ وبػػابخص تمػػؾ المتعم ػػة بالحسػػاب 
والريا يات. كما يتميز المتعمـ المنط ي بأنو م يد بنمط محدد وصاـر ما النزعة لطػرح كميػات 

وكيػؼ يػرتبط كبيرة مف ابس مة حوؿ كيفية عمؿ ابنياو وكيؼ تتصؿ ابمور ببع ػيا الػبعض 
 نئ بآخر ولماذا توجد ابنياو ىنا.

والمػػتعمـ المنط ػػي يػػتعمـ بنػػكؿ سف ػػؿ عػػف طريػػؽ التصػػنيؼ؛ التبويػػب؛ والعمػػؿ بالنمػػاذج 
 التجريدية سو العالقاتية.

 استراتيجيات التعمـ بابسموب المنط ي:ومف 
 تنظيـ وتصنيؼ الح ا ؽ. (0)
 استخداـ ميارات التعميؿ. (1)
 دة.تف يؿ الرموز والصيغ المجر  (2)
 تف يؿ الحموؿ المنط ية لم صص والمنكالت والمسا ؿ. (3)
 الر بة في اكتناؼ العالقات وتحميؿ النفرات. (4)
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منػػػػاؿ الينميػػػػيف   ؛47  ص1116)مريـ الرحيمػػػػي  إجػػػػراو التجػػػػارب واختبػػػػار الفر ػػػػيات (5)
سلفػػػت الجوجػػػو  ؛ 0080  ص1102؛ جيػػاد تركػػػي  وآمنػػػة سبػػو حجػػػر  13  ص1100
 .   (0272  ص1100

 ظي:األسلوب اللف -5
وىو ابسػموب الػذي يرتكػز عمػ  اسػتخداـ الميػة بصػرؼ النظػر عػف الميػة التػي يسػتخدميا 

فياميـ.  المتعمـ؛ لمتعبير عما يدور في ذىنو وكذلؾ مف سجؿ فيـ الناس اآلخريف وا 
وفي ىذا ابسػموب يكػوف المػتعمـ محبػاط لم ػراوة؛ والكتابػة؛ وقػص ال صػص  كمػا سنػو يميػؿ 

 و؛ ابسماو؛ والتفاصيؿ بسيولة نديدة.إل  حفظ ابماكف؛ التواري
 استراتيجيات التعمـ بابسموب المفظي:ومف 

 كتابة الرسا ؿ وسرد ال صص. (0)
دارة جمسات الحوار. (1)  الن اش وا 
 ت ديـ العروض والنروح النفيية. (2)
 إجراو الم ابالت وكتابة النعر. (3)
  1105مو  )عبػػد الكػػريـ سبػػو جػػاموس  ومميحػػة الػػد التالعػػب بالكممػػات وكتابػػة المػػذكرات (4)

؛ جيػاد تركػي  12  ص1100مناؿ الينميػيف   ؛48  ص1116مريـ الرحيمي   ؛32ص
 .   (0271  ص1100؛ سلفت الجوجو  0080  ص1102وآمنة سبو حجر  

 األسلوب البدىي: -6
وي ـو ىذا ابسػموب عمػ  اسػتخداـ الجسػـ سو سجػزاو مػف الجسػـ لحػؿ مسػألة معينػة  م ػؿ 

 صناعة مجسـ سو لمس ابنياو.
تعمـ البدني يحب سف يممس كؿ نئ وىو يستخدـ لية الجسـ ليعبػر عػف منػاعره. كمػا والم

 يف ؿ سف يمارس الريا ة سو سف يصنا مركب سو طا رة بدالط مف سف يجمس وي رس سو يكتب. وسن
 استراتيجيات التعمـ بابسموب البدني:ومف 

 الرقص ما اإلي اع والحركات. (1)
 ال صص الحركية. (2)
 تم يؿ المسرحيات. (3)
 ارسة الفنوف ال تالية والحركة العسكرية.مم (4)
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 ممارسة التم يؿ الصامت. (5)
 .ابلعاب الريا ية المختمفة (6)
 إجابات الجسـ. (7)
 خرا ط الجسـ. (8)
  ص 1100منػػػػػاؿ الينميػػػػػيف  ؛ 47  ص1116)مػػػػػريـ الرحيمػػػػػي   المفػػػػػاىيـ الحركيػػػػػة (01)

سلفػػػػت الجوجػػػػو   ؛0081  ص1102؛ جيػػػػاد تركػػػػي  وآمنػػػػة سبػػػػو حجػػػػر  15-14ص
   .  (0273  ص1100

 األسلوب االدتناعي: -7
سسػػموب قػػا ـ عمػػ  ال ػػدرة عمػػ  التعامػػؿ مػػا ابفػػراد اآلخػػريف وقيػػادتيـ وحػػؿ منػػاكميـ ىػػو 

 والتعمـ معيـ وتعميميـ.
والمتعمموف في ىذا ابسػموب يتكيفػوف بسػيولة مػا سي و ػا اجتمػاعي  ولػدييـ سصػدقاو 

فػػػي تسػػػوية  ر وىػػػـ نػػػاجحوف جػػػداط ك ػػػادة. كمػػػا سنيػػػـ صػػػبوروف؛ ومتفيمػػػوف؛ وينجحػػػوف ػػػك
 الخالفات؛ وبالعادة ينار ليـ بأنيـ صانعو السالـ في العا مة.

 استراتيجيات التعمـ بابسموب االجتماعي:ومف 
 يعطي ويأخذ التيذية الراجعة. (0)
 يدرؾ مناعر اآلخريف. (1)
 ييتـ بالتعمـ التعاوني ويف مو عم   يره  (2)
 إعطاو النصل  واإلرناد لآلخريف؛ لحؿ منكالتيـ. (3)
 .ي باآلخريف  والمواقؼ التي يمروف بيا في حياتيـاالحساس ال و  (4)
)عبػػد الكػػريـ سبػػو جػػاموس  ومميحػػة التػػأ ير فػػي آراو اآلخػػريف  ووجيػػات نظػػرىـ  وسػػموكيـ  (5)

؛ 6  ص1116فيػػد الحربػػي   ؛48  ص1116)مػػريـ الرحيمػػي  ؛ 33  ص1105الػػدمو  
 (.0274  ص1100سلفت الجوجو  ؛ 0081  ص1102جياد تركي  وآمنة سبو حجر  

 :اليت تياولت أساليب التعله ما يلي سابكةالدزاسات ومً ال

الكنؼ عف مستور كؿ مف فاعميػة الػذات التي ىدفت إل   (1108دراسة كو ر سبو قوره )
كػػؿ اإلبداعيػة  وسنمػػاط االسػت ارة الفا  ػػة وسسػاليب الػػتعمـ النوعيػة  وتػػأ ير النػوع االجتمػػاعي فػي 

عػػػة العالقػػػات االرتباطيػػػة بػػػيف فاعميػػػة الػػػذات متييػػػر مػػػنيـ  باإل ػػػافة إلػػػ  الكنػػػؼ عػػػف طبي
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تطبيػؽ   وذلػؾ مػف خػالؿ ت ارة الفا  ػة  وسسػاليب الػتعمـ النوعيػةسػاإلبداعية  وكال مف سنمػاط اال
( طالػب 158) تبمػغم ياس سنماط االست ارة الفا  ة وم ياس سساليب الػتعمـ النوعيػة عمػ  عينػة 

 ال انويػػػة فػػػي العمػػػـو والتكنولوجيػػػا. وطالبػػػة مػػػف طمبػػػة الصػػػفوؼ الػػػ الث بمدرسػػػة المتفػػػوقيف
 ورالمسػت كػافة مالمف ػ النوعيػة مـساليب التعالسا د ب مستورسف الإل   ت ىذه الدراسةتوصمو 

لدرجػػة تف ػػيؿ المنػػاركيف فػػي عينػػة البحػػث  وف ػػاط  النوعيػػةـ متعترتيػػب سسػػاليب الػػ ـتػػو  المرتفػػا 
فظػػ   مـ المالػػتع سسػػموبسػػمع   ال ـمالػػتع سسػػموبالجمػػاع   مـ الػػتع موبسسػػ :عمػػ  النحػػو التػػال 

مـ الػتع موبسسػوسخيػراط   يالفػردمـ الػتع موبالمنط ػ   سسػمـ الػتع موبسسػ الجسػم   ـمب الػتعمو سس
فروؽ ذات داللة إحصػا ية بػيف الػذكور واإلنػاث  وجودإل   الدراسةنتا    توصمت. كما يالبصر 
فػ  و لصػالل االنػاث  ي فػردالو   الجسػم   ي: البصػر التاليػةة معية المف ػو ـ النمسساليب التعفي 
جبػػة دالػػة و م قػػات ارتباطيػػةعال وجػػودر. باإل ػػافة إلػػ  و ـ المنط ػػ  لصػػالل الػػذكمب الػػتعمو سسػػ

 النوعيػة ـمسسػاليب الػتعو سنمػاط االسػت ارة الفا  ػة  فكػؿ مػو ية الذات اإلبداعية مفاع فبي احصا ياط 
  ة. مالمف 

عػرؼ عمػ  تإلػ  ال (Al Qahtani & Alzoubi, 2018)دراسة الكتاني والزوبػي وىدفت 
التفكيػػر المركػػب وعالقتػػو بأسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػدر طػػالب المرحمػػة ال انويػػة فػػي مػػدارس 
الممػػؾ عبػػد اهلل ال ػػاني لمتميػػز فػػي مػػدينتي السػػمط والزرقػػاو فػػي  ػػوو متييػػري الجػػنس والصػػؼ 

فكيػر المركػب وتـ تطبيػؽ م يػاس الت( طالباط وطالبة  102راد الدراسة )وقد بمغ عدد سف الدراسي.
سظيػرت النتػا   سف مسػتويات التفكيػر المركػب ومجاالتػو لػدر عمػييـ  و  وم ياس سسػاليب الػتعمـ

الطمبة الموىوبيف جػاوت مرتفعػة. كمػا سنػارت النتػا   إلػ  سف سك ػر ابسػاليب التعمميػة تف ػيالط 
 لدر العينة كاف في المجاؿ البصري  ـ المجاؿ الحركي وسخيراط المجاؿ السمعي.

لتعػػرؼ عمػػ  نمػػاط التفكيػػر السػػا دة لػػدر إلػػ  اىػػدفت  (1107دراسػػة عصػػاـ  ابػػت )سمػػا 
الطػػالب العػػادييف والطػػالب ذوي صػػعوبات الػػتعمـ وتحديػػد العالقػػة بينيػػا وبػػيف سسػػاليب الػػتعمـ 

( مػف الطػالب 014( طالبػاط مػنيـ )070وتكونت عينة الدراسة مػف ) وتوجيات سىداؼ اإلنجاز.
تػػـ تطبيػػؽ سدوات الدراسػػة وىػػو م يػػاس   و ذوي صػػعوبات الػػتعمـ( مػػف الطػػالب 65العػػادييف  و)

العالقػػة بػػيف وتوصػػمت الدراسػػة إلػػ  وجػػود تبػػايف فػػي  سسػػاليب التفكيػػر وم يػػاس سسػػاليب الػػتعمـ.
 التوجيػػات فػػي إنجػػاز ابىػػداؼالعالقػػة بػػيف وسي ػػاط  وسسػػاليب الػػتعمـ سنمػػاط التفكيػػر المختمفػػة

 .وسساليب التعمـ
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مي وعالقتػو مإلػ  قيػاس التفكيػر التػأىػدفت دراسػة  (1105ايمة )إيمػاف النػمبينما اجريت 
وتػػـ تطبيػػؽ م يػػاس   ي ابردف( طالبػػاط وطالبػػة موىوبػػة فػػ141)بأسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػدر 

وقػػد سنػػارت النتػػا   إلػػ  سف سك ػػر  .عمػػييـ التفكيػػر التػػأممي وم يػػاس سسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة
كػػاف فػػي المجػػاؿ البصػػري   ػػـ المجػػاؿ الحركػػي  وسخيػػراط ابسػػاليب التعمميػػة تف ػػيالط لػػدر العينػػة 

المجػػاؿ السػػمعي  وسظيػػرت النتػػا   وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة ودالػػة إحصػػا ياط بػػيف التفكيػػر 
 التأممي وسساليب التعمـ المف مة. 

ولمتعرؼ عم  التأ يرت المبانرة و ير المبانػرة بػيف كػؿ مػف ميػارات الػتعمـ الموجػو ذاتيػاط  
خالػد العتيبػي  التعمـ والتحصيؿ الدراسي؛ وذلؾ مف خالؿ نمذجة العالقػات السػببية قػاـ وسساليب

( طالبػػاط فػػي كميػػة المجتمػػا بجامعػػة الممػػؾ سػػعود وطبػػؽ عمػػييـ 031( بدراسػػة عمػػ  )1104)
سػاليب الػتعمـ المعػدؿ. وقػد سظيػرت نتػا   سم ياس الت ييـ الذاتي لمتعمـ الموجو ذاتياط  وم يػاس 

تور امتالؾ عينة الدراسة لميارات التعمـ الموجو ذاتياط كاف متوسػطاط  فػي الوقػت الدراسة سف مس
الذي ح ؽ فيػو كػؿ مػف ابسػموب السػطحي  واالسػتراتيجي كأسػاليب لمػتعمـ لػدييـ تفوقػاط عاليػاط. 
كمػػا سظيػػرت النتػػا   سي ػػاط سف التػػأ ير المبانػػر بسػػاليب الػػتعمـ باسػػت ناو ابسػػموب االسػػتراتيجي 

ابكاديمي يختمؼ عنو في التأ ير  ير المبانر  إال سف ىػذا التػأ ير  يػر المبانػر  في التحصيؿ
ت اعؼ عدة مرات عف التأ ير المبانر بعد توسط ميارات التعمـ الموجو ذاتياط؛ ممػا ينػير إلػ  

دوراط وسػيطاط فػي العالقػة بػيف سسػاليب الػتعمـ  والتحصػيؿ  تػؤديسف ميارات الػتعمـ الموجػو ذاتيػاط 
 مي.ابكادي

مكنػػػؼ عػػػف اإلسػػػياـ النسػػػبي ( بدراسػػػة ل1103وقػػػاـ محمػػػد معنػػػي وسػػػميماف يوسػػػؼ )
طػالب السػنة ( طالبػاط مػف 071)بساليب التعمـ المف مة فػي التنبػؤ بالتحصػيؿ ابكػاديمي لػدر 

وتػػػـ تطبيػػػؽ  التح ػػػيرية بجامعػػػة جػػػازاف مرتفعػػػي ومتوسػػػطي ومنخف ػػػي الػػػذكاو االجتمػػػاعي.
وتوصػمت الدراسػة  فػي  ػوو نمػوذج ريػد والػذكاو االجتمػاعي.م ياسي سساليب الػتعمـ المف ػمة 

إل  عدـ وجود فروؽ دالة إحصا ياط في سساليب التعمـ المف مة بيف متوسػطات درجػات الطػالب 
عػدـ وجػود فػروؽ دالػة   منخف ي ومتوسػطي ومرتفعػي الػذكاو االجتمػاعي بالمرحمػة الجامعيػة

وجود فروؽ دالػة إحصػا ياط فػي ص ابكاديمي  المف مة تبعاط لمتخص إحصا ياط في سساليب التعمـ
وجػود عالقػػة    سسػاليب الػتعمـ )السػػمعي  التحميمػي االنيالقػػي  واالنطػوا ي( تبعػػاط لمكػاف اإلقامػػة
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مكانيػػة التنبػػؤ   و ارتباطيػػة دالػػة وموجبػػة بػػيف سسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة والتحصػػيؿ ابكػػاديمي ا 
  مة.بالتحصيؿ ابكاديمي مف خالؿ سساليب التعمـ المف

السػػيد سبػػو قػػاـ  ـولمتعػػرؼ عمػػ  الصػػدؽ البنػػا ي لنمػػوذج فمػػدر وسػػيمفرماف بسػػاليب الػػتعم
وسظيػرت  تمؼ كميات جامعػة الممػؾ سػعود.خ( طالباط مف م0051)بدراسة عم   (1101ىانـ )

النتا   تح ؽ الصدؽ البنا ي لنموذج فمػدر سػيمفرماف بسػاليب الػتعمـ لػدر طػالب الجامعػة فػي 
ة  وتمتػػا ىػػذه العوامػػؿ بدرجػػة كبيػػرة مػػف االسػػت اللية. التنبػػؤ مػػف ابداو عمػػ  البي ػػة السػػعودي

اسػػتبياف سسػػاليب الػػتعمـ فػػي  ػػوو نمػػوذج فمػػدر وسػػيمفرماف بالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدر طػػالب 
 الجامعة في البي ة السعودية.

 متعرؼ عم  سنماط الػتعمـ النػا عة والدافعيػة لإلنجػازة لاس( قاـ بدر 1101سما زيد النورة )
والعالقػػة بينيمػػا لػػدر طمبػػة صػػعوبات الػػتعمـ الممتح ػػيف بيػػرؼ المصػػادر فػػي مديريػػة التربيػػة 

وطالبة مف طمبػة صػعوبات الػتعمـ  وتػـ تطبيػؽ  ( طالباط 81ونت عينة الدراسة مف )والتعميـ  وتك
م يػاس سنمػػاط الػػتعمـ  وم يػػاس دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدر طمبػػة صػػعوبات الػػتعمـ. وتوصػػمت الدراسػػة 

حركػػي -مػػاط الػػتعمـ النػػا عة لػػدر طمبػػة صػػعوبات الػػتعمـ كانػػت سعالىػػا الػػنمط الحػػسإلػػ  سف سن
يػػب ال ػػاني فػػي حػػيف سف الػػنمط توالػػذي سحتػػؿ الترتيػػب ابوؿ  بينمػػا جػػاو الػػنمط البصػػري فػػي التر 

السمعي كاف سقؿ سنماط التعمـ نػيوعاط والػذي سحتػؿ الترتيػب ال الػث  وبنػكؿ عػاـ وجػد سف درجػة 
ل ال ػػة )السػػمعي  البصػػري  والحػػس حركػػي( كانػػت  ػػمف المتوسػػط. كمػػا نػػيوع سنمػػاط الػػتعمـ ا

   بينت النتا   وجود ارتباط داؿ إحصا ياط بيف ابنماط ال ال ة لمتعمـ ما سبعاد م ياس الدافعية.
متعػرؼ عمػ  ال يمػة التنبؤيػة لػبعض سسػاليب الػتعمـ لدراسػة ب( 1100وقاـ بنػدر النػريؼ )

( تمميػػذاط لػػدييـ صػػعوبات تعمػػـ فػػي مػػادة الريا ػػيات 24المف ػػمة بالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدر )
متتابعػة  م يػاس وتكونػت سدوت الدراسػة مػف اختبػار المصػفوفات ال بالصؼ السادس االبتػدا ي.

ارة تحديػػد خصػػا ص التالميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ  اختبػػار تحصػػيمي فػػي ت ػػدير السػػموؾ  اسػػتم
د سنػػارت النتػػا   إلػػ  إمكانيػػة التنبػػؤ وقػػ مػػادة الريا ػػيات  وم يػػاس سسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة.

بأساليب التعمـ المف مة لدر عينة ذوي صػعوبات الػتعمـ بالتحصػيؿ الدراسػي ليػـ. وسف سسػموب 
 التعمـ الجماعي سك ر تنبؤاط مف  يره مف سساليب التعمـ ابخرر بالتحصيؿ الدراسي.

ميمػات اإلبداعيػة فػي ولمم ارنة بيف الطمبة الموىػوبيف و يػر الموىػوبيف فػي ابداو عمػ  ال
 (Orhahne & Ortize, 2011)سورىػػاف وورتػػز   ػػوو تػػأ يرات الدافعيػػة واالنفعػػاالت قػػاـ
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(  يػػر موىػػوب فػػي الصػػفيف السػػادس والسػػابا فػػي 71( طالبػػاط موىوبػػاط  و)47)بدراسػػة عمػػ  
مف وتـ ت ييـ دافعية الطمبة وانفعاالتيـ قبػؿ سدا يػـ عمػ  الميمػات اإلبداعيػة التػي تت ػ سلمانيا.

( طالباط مف العينػة ف ػموا ابداو 018وتوصمت الدراسة إل  سف ) كتابة النعر سو تمويف الصور.
( طالبػػاط ف ػػط ف ػػموا كتابػػة النػػعر  كمػػا توصػػمت 00عمػػ  ميمػػات تمػػويف الصػػور م ارنػػة مػػا )

الدراسػػػة إلػػػ  تفػػػوؽ الطمبػػػة الموىػػػوبيف عمػػػ   يػػػر الموىػػػوبيف فػػػي الميمػػػات اإلبداعيػػػة التػػػي 
سظير الطمبة الموىوبيف دافعيػة عاليػة بداو الميمػات اإلبداعيػة م ارنػة مػا  يػر  سنجزوىا  كما
 الموىوبيف.
تحديػػد سسػػاليب الػػتعمـ بدراسػػة ل (Altuna & Yazici, 2010)التونػػا واليػػازجي  وقػػاـ

راسػة مػف طمبػة المرحمػة المتوسػطة الموىػوبيف دلمطالب الموىػوبيف فػي تركيػا  وتكونػت عينػة ال
( طالبػػػاط وطالبػػػة  فػػػي حػػػيف بمػػػغ عػػػدد  يػػػر 275وبمػػػغ عػػػدد الموىػػػوبيف ) و يػػػر الموىػػػوبيف.

 م يػػاس سػػيفر بسػػاليب الػػتعمـ.وتكونػػت سدوات الدراسػػة مػػف  ( طالػػب وطالبػػة.301الموىػوبيف )
وسنػػارت النتػػا   إلػػ  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا ياط بػػيف الطمبػػة الموىػػوبيف و يػػر الموىػػوبيف فػػي 

لصػالل الموىػوبيف  كمػا وجػدت فػروؽ دالػة إحصػا ياط فػي كيػة ر ابساليب التعممية البصػرية والح
كانػت ىػذه الفػروؽ لصػالل  ثسسموب الػتعمـ السػمعي لػدر الطمبػة الموىػوبيف تعػزر لمجػنس حيػ

 الموىوبات اإلناث.
متعػرؼ عمػ  الفػروؽ بػيف سسػاليب الػتعمـ وتحسػيف لدراسػة ب (Khan, 2009)كياف  وقاـ

وتم مػت سدوات ال يػاس فػي اسػتخداـ  ررات مختمفة.( طالباط يدرسوف م 111)لدر  عممية التعمـ
تالؼ سنػػػارت النتػػػا   إلػػػ  وجػػػود اخػػػتالؼ فػػػي سسػػػاليب الػػػتعمـ بػػػاخو  اسػػػتبياف سسػػػاليب الػػػتعمـ.

وقػػػػدمت الدراسػػػػة توجييػػػػات لممعممػػػػيف لتحسػػػػيف سسػػػػاليبيـ التدريسػػػػية بدتبػػػػاع التخصػػػػص  
المختمفػة سقصػ  اسػتفادة  استراتيجيات تدريسية بحيث يستفيد الطػالب ذوي ابسػاليب التعميميػة

 منيا.
مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات الساب ة التي تناولت سسػاليب الػتعمـ ات ػل لمباح ػة مػا 

 يمي:
 .تف يالط وجود تناقض بيف نتا   الدراسات الساب ة مف ناحية سك ر سسموب تعمـ  .0
الػػػتعمـ  وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة إيجابيػػػة ودالػػػة إحصػػػا ياط بػػػيف التفكيػػػر التػػػأممي وسسػػػاليب .1

 المف مة.
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دوراط وسيطاط فػي العالقػة بػيف سسػاليب الػتعمـ  والتحصػيؿ  تؤديميارات التعمـ الموجو ذاتياط  .2
 ابكاديمي.    

عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا ياط فػػي سسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة بػػيف متوسػػطات درجػػات  .3
  الطالب منخف ي ومتوسطي ومرتفعي الذكاو االجتماعي بالمرحمة الجامعية.   

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة وموجبػػة بػػيف سسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة والتحصػػيؿ ابكػػاديمي   .4
مكانية التنبؤ بالتحصيؿ ابكاديمي مف خالؿ سساليب التعمـ المف مة.    وا 

 وجود ارتباط ارتباط داؿ إحصا ياط بيف ابنماط ال ال ة لمتعمـ ما سبعاد م ياس الدافعية. .5
 تعمـ باختالؼ التخصص وجود اختالؼ في سساليب ال .6

 الطسيكة واإلدساءات:

 :ميهر البشح
لمتعػرؼ عمػ  سىػـ مكونػات البي ػة اعتمدت الباح ة في البحث الحالي عم  المني  الوصفي 

لدراسػة العالقػة بػيف مكونػات  االرتبػاطيالمدرسية وسساليب التعمـ المف مة وسي اط عمػ  المػني  
 البي ة المدرسية وسساليب التعمـ المف مة.

 عينة البحث:
( طالبػة مػف 41واقا )بالصؼ ال اني ال انوي العاـ ب طالبة (041تكونت عينة البحث مف )

ع مػاف ابػف عفػاف ( طالبػة بمدرسػة 41)و  سـ المػؤمنيف( طالبػة بمدرسػة 41  )المػوزي مدرسة
بمحافظػػة ( بػػددارة دميػػاط التعميميػػة 1.12( بػػانحراؼ معيػػاري )05.01يبمػػغ متوسػػط سعمػػارىف )

وتـ اختيار ىذه المدارس بنيا ت ا في نفس المحيط حتػ  ال يكػوف ىنػاؾ فػروؽ   افيػة  دمياط
 .سو بي ية بيف طالبات العينة

 أدوات البشح:
 لجما المعمومات والبيانات الالزمة الختبار فروض البحث تـ إعداد ابدوات التالية:

 م ياس مكونات البي ة المدرسية )إعداد: الباح ة(: (0)
 ياس: اليدؼ مف الم  (0

ييػػدؼ الم يػػاس إلػػ  الكنػػؼ عػػف مكونػػات البي ػػة المدرسػػية المتاحػػة بمػػدارس المرحمػػة  
 ال انوية بمحافظة دمياط.       
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 إدساءات إعداد املكياس: (2
 إلعداد ىذا الم ياس قامت الباح ة باإلجراوات التالية:

حصػػر اإلطػالع عمػ  العديػد مػف الم ػػاييس التػي سعػدت فػي مجػػاؿ البي ػة المدرسػية وذلػؾ ل .0
سىػػػـ مكونػػػات البي ػػػة المدرسػػػية؛ ومػػػف ىػػػذه الم ػػػاييس التػػػي سطمعػػػت عمييػػػا الباح ػػػة وقػػػد 

 استفادت منيا ك يراط في إعداد الم ياس ما يمي:
( لمتعػػرؼ عمػػ  1108اسػػتبانة جعفػػر سبػػو صػػاع  زوينػػة قاللػػوة  ومحمػػود سبػػو سػػمرة ) -س

جاالت ىػـ )اإلدارة ( مفردة موزعة عم  خمسة م41مكونات البي ة الجامعية وتتكوف مف )
 البي ة المساندة(. –البرام  ابكاديمية  –الطمبة  –اليي ة التدريسية  –الجامعية 

( سؤاؿ وسماـ سو سسفؿ كؿ سػؤاؿ عػدد 11تحتور عم  )( 1106استبياف سيوب بمحاح ) -ب
مف االستجابات عم  كؿ مفحوص سف يختار اسػتجابة مػف بينيػا ومػوزعيف عمػ  محػوريف 

لبيانات البي ة المدرسية المادية  بينما المحو ال ػاني حػوؿ البي ػة المدرسػية المحور ابوؿ 
 الالمادية.

( ف ػرة تناولػت المنػاخ المدرسػي 21( التػي تتكػوف مػف )1106استبانة جماؿ بحػيص ) -ت
 والبي ة النفسية واالجتماعية المدرسية والبي ة المادية.

مكونات البي ػة المدرسػية تتتكػوف مػف  ( استبانة ل ياس1106استبانة رافد الساعدي ) –ث 
( مفػػردة سمػػاـ كػػؿ مفػػردة  ال ػػة اسػػتجابات عمػػ  المفحػػوص سف يختػػار اسػػتجابة مػػف 61)

 –بينيـ وىذه المفردات موزعة بالتساوي عم  اببعاد التالية )المكونػات البنػرية )الطالػب 
البي ػػة  –يجيػػة( المن –المكونػػات  يػػر البنػػرية )االننػػا ية  –المعمػػـ(  –اإلدارة المدرسػػية 

 جودة الخدمة التعميمية(. –الخارجية )البي ة المنزلية( 
( مفػردة موزعػة 30تتكوف مػف )(1104استبانة جودة البي ة الجامعية لرامي الصفدي ) -ج

   الخدماتي(. –االجتماعي  –ابكاديمي  –عم  سربعة مجاالت ىـ المجاؿ )اإلداري 
رؼ عمػػ  واقػػا البي ػػة المدرسػػية تتكػػوف مػػف ( لمتعػػ1105اسػػتبانة مناىػػؿ سبػػو الػػرب ) -ح
المنػاخ المدرسػي  –( مفردة موزعة عم  مجاالت  ال ة ىـ )البي ة المادية لممدرسة 58)
 البي ة التعميمية التعممية(. –
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اإلطػػالع عمػػ  العديػػد مػػف ابطػػر النظريػػة التػػي سعػػدت فػػي مجػػاؿ البي ػػة المدرسػػية  وذلػػؾ  .1
ف ىذه ابطر النظرية التي سطمعػت عمييػا الباح ػة لحصر سىـ مكونات البي ة المدرسية  وم

 وقد استفادت منيا ك يراط في إعداد الم ياس ما يمي:
( الػػػذي صػػػنؼ مكونػػػات البي ػػػة المدرسػػػية إلػػػ  مكونػػػات 1103دراسػػػة الصػػػادؽ يع ػػػوب ) -س 

الموظفػػوف فػػي المدرسػػة(  مكونػػات تربويػػة )المنػػاى   –المعمػػـ  –بنػػرية م ػػؿ )الطالػػب 
العيػادة  –اب ػاث  –دة العممية(  والمكونات المادية م ؿ )المبن  المدرسػي الما –الدراسية 
المكتبػة المدرسػية  –اإلذاعػة المدرسػية  –المعمؿ المدرسي  –المسرح المدرسي  –الطبية 

 جماعة ابننطة المدرسية(. –الحدي ة المدرسية  –
والعوامػػؿ المػػؤ رة فػػي ( الػػذي ذكػػر مفيػػـو البي ػػة المدرسػػية 1101دراسػػة بسػػاـ العتاي ػػة ) -ب

 البي ة المدرسية.
( الػػذي حػػدد مكونػػات متعػػددة لمبي ػػة المدرسػػية وذكػػر منيػػا 1118مػػد ر خميفػػة )دراسػػة  -ت

الحدي ػػػة  – رفػػػة الفصػػػؿ  –المكتبػػػة المدرسػػػية  –حجػػػـ المدرسػػػة  –)المبنػػػ  المدرسػػػي 
 .دورات المياه( –المالعب الريا ية  –المسرح المدرسي  –المدرسية 

اإلدارة  –ا سػػبؽ انػػت ت الباح ػػة سبعػػاد الم يػػاس الحػػالي وىػػي )الطالػػب مػػف خػػالؿ مػػ
   المناى  الدراسية(. –المبن  المدرسي  –المعمـ  –المدرسية 

 وصف املكياس: (3

 –( مفػػردة موزعػػة بالتسػػاوي عمػػ  خمسػػة سبعػػاد وىػػـ )الطالػػب 41يتكػػوف الم يػػاس مػػف )
  الدراسػػية(  وسمػػاـ كػػؿ مفػػردة خمسػػة المنػػاى –المبنػػ  المدرسػػي  –المعمػػـ  –اإلدارة المدرسػػية 

  ير موافؽ بندة(. – ير موافؽ  –محايد  –موافؽ  –استجابات ىـ )موافؽ بندة 
 الخصا ص السيكومترية لمم ياس: (3
درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف سبعػػاد الم يػػاس ؿ االرتبػػاط بػػيف االتسػػاؽ الػػداخمي ي ػػدر مػػف خػػالؿ معامػػ .0

 امالت االرتباط:( قيـ مع0والدرجة الكمية لمم ياس  ويت ل بجدوؿ )
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 ( 0عذٚي )

  ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خٌّم١بط  اٌخّغخِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ ا٤ثؼبد 

 ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ ا٤ثؼبد

 1.10 1.410 اٌطبٌت

 1.10 1.1014 اإلداسح اٌّذسع١خ

 1.10 1.001 اٌّؼٍُ

 1.10 1.110 اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ

 1.10 1.011 اٌذساع١خإٌّب٘ظ 

تتمتػػا بمعػػامالت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة إحصػػا ياط  الخمسػػة( سف اببعػػاد 0تبػػيف مػػف جػػدوؿ ) 
(  وىػػذا يػػدؿ عمػػ  سف سبعػػاد م يػػاس 1.728-1.510حيػػث تراوحػػت معػػامالت االرتبػػاط بػػيف )

تمتػا بمعامػؿ اتسػاؽ داخمػي عػاؿ ممػا يعنػي صػالحية اسػتخدامو فػي مكونات البي ة المدرسية ي
 بحث الحالي.ال
 صدق املكياس: .2
 : صدق احملتوى -أ

تػػـ عػػرض الم يػػاس عمػػ  مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي العمػػـو التربويػػة  
والنفسػػػية وعػػػددىـ عنػػػرة خبػػػراو  وبعػػػد سخػػػذ بعػػػض المالحظػػػات والتوجييػػػات مػػػف ابسػػػاتذة 

( %81) نسػػبةعمػػ   مفػػردةإذ حصػػمت سقػػؿ  مفػػردةالمحكمػػيف اسػػتخرجت النسػػبة الم ويػػة لكػػؿ 
   مفردة.( 41%( وبذلؾ يكوف الم ياس مكوناط مف )011عم  نسبة ) مفردةوحصمت سعم  

 صدق املكازىة الطسفية: -ب

 16تنازليػػاط وتػػـ اختيػػار لمدراسػػة االسػػتطالعية س ابترتيػػب درجػػات الم يػػقامػػت الباح ػػة  
بػػيف بالما ػػة مػػف الف ػػة الػػدنيا  وبعػػد ذلػػؾ تػػـ حسػػاب الفػػروؽ  16بالما ػػة مػػف الف ػػة العميػػا و

 ( دالالت ىذه الفروؽ:1  ويبيف جدوؿ )المجموعتيف عف طريؽ اختبار )ت(
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 ( 0عذٚي )

 ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خِم١بط  دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِشرفؼٟ ِٕٚخفؼٟ اٌذسعبد ػٍٝ

االٔؾشاف  اٌّزٛعؾ اٌّغّٛػبد ا٤ثؼبد

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 "د"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 1.110 1.23- 1.10 02.11 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد اٌطبٌت

 1.11 10.11 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

اإلداسح 

 اٌّذسع١خ

 1.10 0.02- 1.12 00.11 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 1.41 11.10 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

 1.110 1.11- 2.14 01.10 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد اٌّؼٍُ

 1.01 14.11 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

اٌّجٕٝ 

 اٌّذسعٟ

 1.110 0.04- 1.10 00.03 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 2.02 12.01 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

إٌّب٘ظ 

 اٌذساع١خ

 1.110 0.01- 0.01 03.20 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 2.00 01.01 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

 1.110 1.00- 01.03 010.10 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد اٌّم١بط وىً

 01.11 031.01 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

( وجود فروؽ جوىرية دالػة إحصػا ياط بػيف الػدرجات العميػا والػدرجات 1تبيف مف جدوؿ )ي
لصػالل الػدرجات العميػا  وىػذا يػدؿ مكونػات البي ػة المدرسػية لم يػاس  الخمسةالدنيا في اببعاد 

عم  سف الم ياس يميز بيف ابفراد ذوي الدرجات العميػا وابفػراد ذوي الػدرجات الػدنيا فػي اببعػاد 
  ممػػا يعنػػي سف الم يػػاس بمفرداتػػو يتمتػػا بمعامػػؿ ت البي ػػة المدرسػػيةمكونػػالم يػػاس  الخمسػػة

صػػػدؽ عػػػاؿ. وىػػػذا ينػػػير إلػػػ  صػػػالحية الم يػػػاس لمتمييػػػز بػػػيف الػػػدرجات العميػػػا والػػػدرجات 
 المنخف ة.

 الصدق العاملي: -ز

التحميػػؿ العػػامم  االستكنػػافي لمتح ػػؽ مػػف صػػدؽ الم يػػاس وسسػػفرت نتػػا   تػػـ اسػػتخداـ 
العوامػؿ عف تنبعيا جميعاط عم   مكونات البي ة المدرسيةتكنافي لم ياس التحميؿ العاممي االس

 وجاوت النتا   عم  النحو التالي :   الخمسة
 :  مكونات البي ة المدرسيةلم ياس  الخمسةحساب مصفوفة االرتباط بيف اببعاد  ( س)

باط باستخداـ معامؿ ارت سبعاد مكونات البي ة المدرسيةتـ حساب معامالت االرتباط بيف 
 ( ىذه المعامالت ومستور داللتيا. 2بيرسوف  ويو ل جدوؿ )
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 ( 1عذٚي )

 ثجؼؼٙب اٌجؼغ ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خِظفٛفخ ِؼبِالد اسرجبؽ أثؼبد ِم١بط 

اإلداسح  اٌطبٌت ا٤ثؼبد

 اٌّذسع١خ

اٌّجٕٝ  اٌّؼٍُ

 اٌّذسعٟ

إٌّب٘ظ 

 اٌذساع١خ

     0 اٌطبٌت

    0 *1.11 اإلداسح اٌّذسع١خ

*1.11 ٍُاٌّؼ  1.12**  0   

**1.24 1.01 اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ  1.31**  0  

**1.20 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ  1.10**  1.30**  1.31**  0 

 (1.13( *داي ػٕذ )1.10** داي ػٕذ )

مػػف خػػالؿ فحػػص المصػػفوفة السػػاب ة  نالحػػظ اف نسػػبة كبيػػرة مػػف االرتباطػػات تفػػوؽ  
 .1.7المرتفعة التي تتعدي   كـ اف المصفوفة تكاد تخمو مف االرتباطات  1.2

  KMO and Bartlett's Testىتائر اختبازات   ( ب)
 (2عذٚي )

 KMO and Bartlett's Test ٔزبئظ اخزجبس 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.75 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 86.36 

 10 دسعبد اٌؾش٠خ

 000. اٌذالٌخ

 Kaiser-Meyer-Olkin( السابؽ سف قيمة 3 ل مف نتا   جدوؿ رقـ )يت
Measure of Sampling Adequacy.  وىي وفؽ محؾ كايزر  جيدة  1.64تساوي

( كما اف نتا   اختبار بارتميت داؿ إحصا يا  مما يدؿ عمي اف حجـ 1.7و  1.6)تتراوح بيف 
 العينة مناسبة لمتحميؿ العاممي.

 وىات البيئة املدزسيةملاشرتاكيات مكياس  ( ت)

 (3عذٚي )

 ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خاشزشاو١بد ِم١بط  

اإلداسح  اٌطبٌت االخزجبس

 اٌّذسع١خ

اٌّجٕٝ  اٌّؼٍُ

 اٌّذسعٟ

إٌّب٘ظ 

 اٌذساع١خ

 1.12 1.21 1.10 1.14 1.11 االشزشاوبد

(  وجميعيا 1.65  و 1.21( سف قيـ االنتراكات تتراوح بيف )4يت ل مف جدوؿ )
 .الطالب  وسدناىا المناى  الدراسية  وكاف سعالىا ك رفأ 1.21

 تصبعات االختبازات وقيه اجلرز اللامً وىسبة التبايً املفسسة للعوامل بعد التدويس:   ( خ)
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 ( 4عذٚي )

 رشجؼبد االخزجبساد ٚل١ُ اٌغزس اٌىبِٓ ٚٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌّفغشح ٌٍؼٛاًِ ثؼذ اٌزذ٠ٚش

 ا٤ٚي ا٤ثؼبد

 1.33 اٌطبٌت

 1.01 ٌّذسع١خاإلداسح ا

 1.03 اٌّؼٍُ

 1.11 اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ

 1.04 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ

 1.11 اٌغزس اٌىبِٓ

 41.10 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

 41.10 إٌغجخ اٌزغ١ّؼ١خ ٌٍزجب٠ٓ

 يت ل مف نتا   التحميؿ العاممي االستكنافي ما يمي :
 فسػػػرت مجتمعػػػة معػػػاط عامػػػؿ واحػػػد عمػػػي  مكونػػػات البي ػػػة المدرسػػػيةتنػػػبا م يػػػاس 

%( مػػف التبػػايف الكمػػي لممصػػفوفة باإل ػػافة إلػػي جػػذورىا الكامنػػة قريبػػة مػػف الواحػػد 51.10)
%( مػػف التبػػايف الكمػػي 51.10( وفسػػر حػػوالي )2.11الكػػامف ) جػػذره ا العامػػؿالصػػحيل وىػػذ

الطالب  اإلدارة المدرسية  المعمـ  المبن  المدرسي  المنػاى  : باببعادلممصفوفة وتنبا موجباط 
 الدراسية.
يت ل مف ال يـ الساب ة صدؽ الم ياس وصالحية استخدامو ما عينػة البحػث التالي ب
 الحالي.

 ثبات املكياس: .3
كرونبػػاخ   اسلفػػ االتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ حسػػاب معامػػؿ  بػػات الم يػػاس باسػػتخداـ طري ػػة

 (6جدوؿ ) فيوكانت كما 
 ( 1عذٚي )

 ل١ُ ِؼبِالد اٌضجبد ثطش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ

 ٔجبؿل١ّخ أٌف وشٚ ا٤ثؼبد

 1.114 اٌطبٌت

 1.011 اإلداسح اٌّذسع١خ

 1.100 اٌّؼٍُ

 1.100 اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ

 1.000 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ

 1.103 اٌّم١بط وىً

مكانية استخدامو بالبحث الحالي.  وىذا يعني  بات الم ياس وا 
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 مكياس أساليب التعله )إعداد: الباسجة(: (2)
 ( اهلدف مً املكياس:1

 نؼ سساليب التعمـ المف مة لدر طالبات المرحمة ال انوية.ييدؼ الم ياس إل  ك
 ( إدساءات إعداد املكياس:2 (3)

 إلعداد ىذا الم ياس قامت الباح ة باإلجراوات التالية:
اإلطالع عم  العديد مػف الم ػاييس التػي سعػدت فػي مجػاؿ سسػاليب الػتعمـ وذلػؾ لحصػر سىػـ  .1

ا الباح ة وقد استفادت منيػا ك يػراط فػي سساليب التعمـ؛ ومف ىذه الم اييس التي سطمعت عميي
 إعداد الم ياس ما يمي:

( مفػػردة 25الػػذي يتكػػوف مػػف ) (Owens & Barnes, 1992)م يػػاس اوينػػز وبػػارنز  -س
 –ابسػموب التنافسػي  –موزعة بالتساوي عمػ   ال ػة سسػاليب تعمػـ ىػـ )ابسػموب التعػانوي 

 ابسموب الفردي(.
( مفػردة ت ػيس سسػاليب 61الػذي تكػوف مػف ) (Memletics, 2004)م يػاس ميممتػيكس  -ب

ابسػموب  –ابسػموب المفظػي  –ابسموب السمعي  –تعممية مف مة وىـ )ابسموب البصري 
 .ابسموب الذاتي( –ابسموب االجتماعي  –ابسموب المنط ي  –البدني 

 ,Felder & Silverman)اسػتبياف مؤنػر سسػاليب الػتعمـ مػف إعػداد فمػدر وسػيمفرماف  -ت

( لكػػؿ بعػػد. ويصػػنؼ الطػػالب عبػػر سربعػػة سبعػػاد 00( بنػػداط  بواقػػغ )33يتكػػوف مػػف ) (1998
 .كمي-لفظي  تتابعي-حدسي  بصري-تأممي  حسي- نا ية ال طب: عممي

( ف ػػرة موزعػػة بالتسػػاوي عمػػ  سيعػػاد 21( الػػذي يتكػػوف مػػف )1106م يػػاس ال حطػػاني ) –ث 
 .بسموب الحركي(ا –ابسموب البصري  –)ابسموب السمعي  ال ة ىـ 

بنػدا تعبػػر  (01يتكػوف مػف ) (Marcia conner)اسػتبياف سسػاليب الػتعمـ لمارسػيا كػونر  -ج
يسػتدعي تفاعمػو معيػا  عف مواقؼ يواجييا الفرد خالؿ تفاعمو ما بي تو الماديػة والبنػرية 

اسػتجابة  ومعالجة لممعمومات. يرفؽ كؿ بند ب ال ة بدا ؿ تعبػر عػف طبيعػة است باؿ  وجما 
المجيب لمموقؼ الذي يتمحور حولو البنػد؛ يعبػر كػؿ بػديؿ عػف سسػموب تعمػـ معػيف  فػابوؿ 

بابسػػموب البصػػري  وال ػػاني يعبػػر عػػف ابسػػموب السػػمعي  فػػي حػػيف يتعمػػؽ ال الػػث  مػػرتبط
 .  بابسموب الحسي
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اإلطػػالع عمػػ  العديػػد مػػف ابطػػر النظريػػة التػػي سعػػدت فػػي مجػػاؿ البي ػػة المدرسػػية  وذلػػؾ  .2
كونات البي ة المدرسية  ومف ىذه ابطر النظرية التي سطمعػت عمييػا الباح ػة لحصر سىـ م

 وقد استفادت منيا ك يراط في إعداد الم ياس ما يمي:
( التػػي او ػػحت التصػػنيفات والنمػػاذج المتعػػددة التػػي تناولػػت 1107عصػػاـ  ابػػت )دراسػػة  -س 

 .سساليب التعمـ منيا نموذج انتوستؿ  نموذج كولب
( التػي صػنفت سسػػاليب الػتعمـ وف ػا لنمػوذج ميمميػتكس إلػػ  1118ف الماجػد )إيمػادراسػة  -ب

ابسػموب  –ابسموب البدني  –ابسموب المفظي  –ابسموب السمعي  –)ابسموب البصري 
 .ابسموب الذاتي( –ابسموب االجتماعي  –المنط ي 

يـ إلػ  سػبعة ( التػي عرفػت سسػاليب الػتعمـ النوعيػة وصػنفت1108كو ر سبو قورة )دراسة  -ت
ابسموب البػدني  –ابسموب المفظي  –ابسموب السمعي  –سساليب ىـ )ابسموب البصري 

 .ابسموب الذاتي( –ابسموب االجتماعي  –ابسموب المنط ي  –
 –ـ )ابسػموب البصػري مف خالؿ ما سبؽ انػت ت الباح ػة سبعػاد الم يػاس الحػالي وىػ

ابسػموب  –ابسموب المنط ػي  –موب البدني ابس –ابسموب المفظي  –ابسموب السمعي 
 .  ابسموب الذاتي( –االجتماعي 

 ( وصف املكياس:3

( مفردة سماـ كالط منيػا خمسػة بػدا ؿ ىػـ تنطبػؽ عمػي بدرجػة 58يتكوف الم ياس مف )
منخف ػػة جػػداط(  وىػػذه المفػػردات موزعػػة عمػػ   –منخف ػػة  –متوسػػطة  –كبيػػرة  –)كبيػػرة جػػداط 

 (:7جدوؿ ) فيسبعة سبعاد كما ىو 
 ( 0عذٚي )

 ٠ج١ٓ رٛص٠غ ِفشداد اٌّم١بط ػٍٝ أثؼبدٖ

 أسلبَ اٌّفشداد اٌجؼذ َ

 01-0 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ 0

 01-00 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ 0

 11-00 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ 1

 21-10 ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ 2

 21-20 ا٤عٍٛة إٌّطمٟ 3

 31-31 ا٤عٍٛة االعزّبػٟ 4

 41-41 ا٤عٍٛة اٌزارٟ 1
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 خلصائص السيلومرتية للنكياس:( ا4
درجػة كػؿ بعػد مػف سبعػاد الم يػاس : ي ػدر مػف خػالؿ معامػؿ االرتبػاط بػيف االتساق الدداخلي  .0

 ( قيـ معامالت االرتباط:8ويت ل بجدوؿ ) والدرجة الكمية لمم ياس 
 (1عذٚي )

  أعب١ٌت اٌزؼٌٍُّم١بط  اٌخّغخِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ ا٤ثؼبد  

 م١بطٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ ا٤ثؼبد

 1.10 1.102 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ

 1.10 1.110 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ

 1.10 1.123 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ

 1.10 1.413 ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ

 1.10 1.113 ا٤عٍٛة إٌّطمٟ

 1.10 1.424 ا٤عٍٛة االعزّبػٟ

 1.10 1.320 ا٤عٍٛة اٌزارٟ

تتمتا بمعامالت ارتباط قوية ودالػة إحصػا ياط حيػث  السبعةاببعاد  ( سف8تبيف مف جدوؿ ) 
سسػاليب (  وىػذا يػدؿ عمػ  سف سبعػاد م يػاس 1.634-1.437تراوحت معامالت االرتبػاط بػيف )

 تمتا بمعامؿ اتساؽ داخمي عاؿ مما يعني صالحية استخدامو في البحث الحالي.التعمـ ي
 . صدق املكياس:2

 : احملتوىصدق  -أ

ض الم ياس عم  مجموعة مف المحكمػيف المتخصصػيف فػي العمػـو التربويػة والنفسػية تـ عر 
وعػػػددىـ عنػػػرة خبػػػراو  وبعػػػد سخػػػذ بعػػػض المالحظػػػات والتوجييػػػات مػػػف ابسػػػاتذة المحكمػػػيف 

%( وحصػمت سعمػ  81) نسػبةعمػ   مفردةإذ حصمت سقؿ  مفردةاستخرجت النسبة الم وية لكؿ 
   مفردة.( 61لم ياس مكوناط مف )%( وبذلؾ يكوف ا011عم  نسبة ) مفردة

 صدق املكازىة الطسفية: -ب

بالما ػة  16بترتيب درجػات الم يػاس لمدراسػة االسػتطالعية تنازليػاط وتػـ اختيػار قامت الباح ة 
بالما ة مػف الف ػة الػدنيا  وبعػد ذلػؾ تػـ حسػاب الفػروؽ بػيف المجمػوعتيف  16مف الف ة العميا و

 ( دالالت ىذه الفروؽ:01  ويبيف جدوؿ )عف طريؽ اختبار )ت(
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 (01عذٚي )

 دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِشرفؼٟ ِٕٚخفؼٟ اٌذسعبد ػٍٝ  

 أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط 

االٔؾشاف  اٌّزٛعؾ اٌّغّٛػبد ا٤ثؼبد

 اٌّؼ١بسٞ

ِغزٜٛ  ل١ّخ "د"

 اٌذالٌخ

ا٤عٍٛة 

 اٌجظشٞ

 1.110 03.13- 1.31 00.30 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.10 24.41 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ٛة ا٤عٍ

 اٌغّؼٟ

 1.10 00.22- 1.43 01.20 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.13 20.03 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ا٤عٍٛة 

 اٌٍفظٟ

 1.110 0.02- 2.21 00.31 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.10 11.20 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ا٤عٍٛة 

 اٌجذٟٔ

 1.110 00.10- 1.10 11.41 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.00 20.13 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ا٤عٍٛة 

 إٌّطمٟ

 1.110 01.00- 0.33 03.12 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.10 10.03 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ا٤عٍٛة 

 االعزّبػٟ

 1.110 00.03- 2.14 02.30 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 1.00 21.13 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

ا٤عٍٛة 

 اٌزارٟ

 1.110 00.00- 1.10 01.41 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد

 0.01 21.41 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

 1.110 00.01- 04.02 004.10 ِٕخفؼٟ اٌذسعبد بط وىًاٌّم١

 00.04 001.03 ِشرفؼٟ اٌذسعبد

( وجػػود فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػا ياط بػػيف الػػدرجات العميػػا والػػدرجات 01تبػػيف مػػف جػػدوؿ )ي
لصػػالل الػػدرجات العميػػا  وىػػذا يػػدؿ عمػػ  سف  سسػػاليب الػػتعمـلم يػػاس  السػػبعةالػػدنيا فػػي اببعػػاد 

 السػبعةبيف ابفػراد ذوي الػدرجات العميػا وابفػراد ذوي الػدرجات الػدنيا فػي اببعػاد الم ياس يميز 
  مما يعني سف الم ياس بمفرداتو يتمتا بمعامؿ صػدؽ عػاؿ. وىػذا ينػير سساليب التعمـلم ياس 

 إل  صالحية الم ياس لمتمييز بيف الدرجات العميا والدرجات المنخف ة.
 الصدق العاملي: -ت

تحميػػؿ العػػامم  االستكنػػافي لمتح ػػؽ مػػف صػػدؽ الم يػػاس وسسػػفرت نتػػا   التػػـ اسػػتخداـ 
 العوامػؿ السػبعةعػف تنػبعيا جميعػاط عمػ   سسػاليب الػتعمـالتحميؿ العاممي االستكنافي لم يػاس 
 وجاوت النتا   عم  النحو التالي :  

 :  سساليب التعمـلم ياس  السبعةحساب مصفوفة االرتباط بيف اببعاد  ( س)
باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف   سبعاد سساليب التعمـت االرتباط بيف تـ حساب معامال

 ( ىذه المعامالت ومستور داللتيا. 00ويو ل جدوؿ )
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 ( 00جدوؿ )
 ثجؼؼٙب اٌجؼغ أعب١ٌت اٌزؼٍُِم١بط مصفوفة معامالت ارتباط سبعاد 

ا٤عٍٛة  ا٤ثؼبد

 اٌجظشٞ

ا٤عٍٛة 

 اٌغّؼٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌٍفظٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌجذٟٔ

ٛة ا٤عٍ

 إٌّطمٟ

ا٤عٍٛة 

 االعزّبػٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌزارٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌجظشٞ

0       

ا٤عٍٛة 

 اٌغّؼٟ

1.20** 0      

ا٤عٍٛة 

 اٌٍفظٟ

1.21**  1.21**  0     

ا٤عٍٛة 

 اٌجذٟٔ

1.31**  1.13**  1.20**  0    

ا٤عٍٛة 

 إٌّطمٟ

1.20**  1.22**  1.21**  1.24**  0   

ا٤عٍٛة 

 االعزّبػٟ

1.10**  1.20**  1.20**  1.22**  1.01**  0  

ا٤عٍٛة 

 اٌزارٟ

1.10**  1.11**  1.11**  1.04*  1.34**  1.10 0 

 (1.13( *داي ػٕذ )1.10** داي ػٕذ )

مػػف خػػالؿ فحػػص المصػػفوفة السػػاب ة  نالحػػظ اف نسػػبة كبيػػرة مػػف االرتباطػػات تفػػوؽ  
 .1.7  كـ اف المصفوفة تكاد تخمو مف االرتباطات المرتفعة التي تتعدي  1.2

  KMO and Bartlett's Testىتائر اختبازات   ( ب)
 ( 00عذٚي )

 KMO and Bartlett's Test ٔزبئظ اخزجبس

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.79 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 341.66 

 10 دسعبد اٌؾش٠خ

 000. اٌذالٌخ

 Kaiser-Meyer-Olkin( السابؽ سف قيمة 01)يت ل مف نتا   جدوؿ رقـ 
Measure of Sampling Adequacy.  وىي وفؽ محؾ كايزر  جيدة  1.68تساوي

( كما اف نتا   اختبار بارتميت داؿ إحصا يا  مما يدؿ عمي اف حجـ 1.7و  1.6)تتراوح بيف 
 العينة مناسبة لمتحميؿ العاممي.
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 أساليب التعلهاشرتاكيات مكياس (ت)

(01)عذٚي   

 أعب١ٌت اٌزؼٍُاشزشاو١بد ِم١بط 

ا٤عٍٛة  االخزجبس

 اٌجظشٞ

ا٤عٍٛة 

 اٌغّؼٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌٍفظٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌجذٟٔ

ا٤عٍٛة 

 إٌّطمٟ

ا٤عٍٛة 

 االعزّبػٟ

ا٤عٍٛة 

 اٌزارٟ

 1.03 1.11 1.41 1.31 1.30 1.32 1.30 االشزشاوبد

(  وجميعيا سك ر 1.74   و1.41( سف قيـ االنتراكات تتراوح بيف )02يت ل مف جدوؿ )
 .ابسموب البصري  وسدناىا ابسموب الذاتي  وكاف سعالىا 1.21مف 

 تصبعات االختبازات وقيه اجلرز اللامً وىسبة التبايً املفسسة للعوامل بعد التدويس:  ( خ)
 (02عذٚي )

 رشجؼبد االخزجبساد ٚل١ُ اٌغزس اٌىبِٓ ٚٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌّفغشح ٌٍؼٛاًِ ثؼذ اٌزذ٠ٚش 

 اٌضبٟٔ ا٤ٚي ٤ثؼبدا

 1.21 1.41 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ

 1.23 1.41 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ

 1.31 1.41 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ

 1.00 1.11 ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ

 1.13 1.31 ا٤عٍٛة إٌّطمٟ

1.14- 1.11 ا٤عٍٛة االعزّبػٟ  

 1.10 1.00 ا٤عٍٛة اٌزارٟ

 0.01 1.11 اٌغزس اٌىبِٓ

 04.03 20.04 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

 42.10 20.04 إٌغجخ اٌزغ١ّؼ١خ ٌٍزجب٠ٓ

 يت ل مف نتا   التحميؿ العاممي االستكنافي ما يمي :
نظػراط لكػوف قيميػا العينيػة )الجػذر الكػامف( عػامميف عمػي  سسػاليب الػتعمـتنبا م يػاس 

سكبػػر مػػف الواحػػد الصػػحيل  كمػػا تػػـ التػػوؿ إلػػ  نسػػب تفسػػير التباينػػات مػػف التبػػايف الكمػػي لكػػؿ 
 سف: عمما  حيث

%( مف التبايف الكمي 37.05( وفسر حوالي )2.26الكامف ) العامؿ ابوؿ وجذره
ابسموب البصري  ابسموب السمعي  ابسموب المفظي  لممصفوفة وتنبا موجباط باالختبارات: 

 .  ابسموب الذاتيابسموب البدني  ابسموب المنط ي  وابسموب االجتماعي
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%( مف التبايف الكمي 05.04( وفسر حوالي )0.26العامؿ ال اني وجذره الكامف )
ابسموب البصري  ابسموب السمعي  ابسموب المفظي  لممصفوفة وتنبا موجباط باالختبارات: 

  ابسموب المنط ي  وابسموب الذاتي.ابسموب البدني  
يت ػػل صػػدؽ الم يػػاس وصػػالحية اسػػتخدامو مػػا عينػػة البحػػث وبنػػاوط عمػػ  مػػا سػػبؽ 

 الحالي.
 ت املكياس:. ثبا3

كرونبػػاخ   اسلفػػاالتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ حسػػاب معامػػؿ  بػػات الم يػػاس باسػػتخداـ طري ػػة 
 (04) جدوؿ فيوكانت كما 

 ( 03عذٚي )

 ل١ُ ِؼبِالد اٌضجبد ثطش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ

 ل١ّخ أٌف وشٚٔجبؿ ا٤ثؼبد

 1.101 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ

 1.413 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ

 1.410 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ

 1.401 ٌجذٟٔا٤عٍٛة ا

 1.421 ا٤عٍٛة إٌّطمٟ

 1.023 ا٤عٍٛة االعزّبػٟ

 1.400 ا٤عٍٛة اٌزارٟ

 1.012 اٌّم١بط وىً

مكانية استخدامو بالبحث الحالي.   وىذا يعني  بات الم ياس وا 
 إدساءات البشح: -4

 اتبعت الباح ة اإلجراوات التالية: 
 .ية بمحافظة دمياططالبات المرحمة ال انو ( تحديد مجتما البحث وىـ 0)
 .طالبة بالمرحمة ال انوية بمحافظة دمياط( 041( اختيار عينة البحث وبمغ عددىـ )1)
مػػف الباح ػػة تطبي ػػاط جماعيػػاط  عمػػ  عينػػة البحػػث مكونػػات البي ػػة المدرسػػية( تطبيػػؽ م يػػاس 2)

 .ـ1108/1111بالفصؿ الدراسي ابوؿ بالعاـ الدراسي 
مػػف الباح ػػة تطبي ػػاط جماعيػػاط بالفصػػؿ  مػػ  عينػػة البحػػثع سسػػاليب الػػتعمـ( تطبيػػؽ م يػػاس 3)

 . ـ1108/1111الدراسي ابوؿ بالعاـ الدراسي 
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االنحرافػػات  –( جمػػا وتبويػػب بيانػػات البحػػث ومعالجتيػػا إحصػػا ياط باسػػتخداـ )المتوسػػطات 4)
اختبػػار اتا لعينتػػيف مسػػت متيف( الختبػػار فػػروض  –معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  -المعياريػػة 

 البحث.
 ئر البشح:ىتا

 ابوؿ وتفسيره ومناقنتو:  السؤاؿنتا     
مكونػػػات البي ػػػة المدرسػػػية كمػػػا تراىػػػا طالبػػػات مسػػػتويات امػػػا  ابوؿ عمػػػ : السػػػؤاؿيػػػنص 

المرحمػػػة ال انويػػػة بمحافظػػػة دميػػػاط؟ا  لإلجابػػػة عمػػػ  السػػػؤاؿ  تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابي 
ات البي ػػة المدرسػػية  وجػػدوؿ واالنحػػراؼ المعيػػاري السػػتجابات سفػػراد العينػػة عمػػ  م يػػاس مكونػػ

 ( يو ل ما تـ التوصؿ إليو:05)
 (04عذٚي )

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط 

 ِىٛٔبد اٌج١١ئخ اٌّذسع١خ

 دسعخ االعزغبثخ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌجؼذ سلُ اٌجؼذ 

 ِزٛعطخ 4.110 11.011 اٌطبٌت 0

 ػؼ١فخ 3.300 02.011 ّذسع١خاإلداسح اٌ 0

 ِزٛعطخ 3.301 01.131 اٌّؼٍُ 1

 ػؼ١فخ 4.133 04.011 اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ 2

 ػؼ١فخ 3.310 00.243 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ 3

 ػؼ١فخ 00.210 011.104 اٌّم١بط وىً 

( سف اسػػتجابات سفػػراد عينػػة الدراسػػة 05يت ػػل مػػف خػػالؿ المعطيػػات الػػواردة فػػي جػػدوؿ )
ي بمحافظػػة دميػػاط لبي ػػة المدرسػػية كمػػا تراىػػا طالبػػات بمػػدارس التعمػػيـ ال ػػانو لواقػػا مكونػػات ا

المعمػػػـ( سمػػػا بالنسػػػبة إلػػػ  الم يػػػاس ككػػػؿ وسبعػػػاد )اإلدارة  –متوسػػػطة ببعػػػاد )الطالػػػب ت جػػػاو
 لدراسية( كانت استجاباتيـ  عيفة.المناى  ا –المبن  المدرسي  –المدرسية 

بالمرتبة ابول  يميو بعد المعمـ  ػـ بعػد المبنػ  كما يت ل مف الجدوؿ سف بعد الطالب جاو 
 المدرسي  ـ بعد اإلدارة المدرسية  ـ بعد المناى  الدراسية.

وىذا يعني سف طالبات المرحمة ال انوية تنعر بالر ا نسبياط اتجاه سنفسػيـ واتجػاه معممػييـ 
عرف بعػػدـ الر ػػا سمػػا بالنسػػبة إلػػ  اإلدارة المدرسػػية والمبنػػ  المدرسػػي والمنػػاى  الدراسػػية ينػػ

   اتجاىيـ.
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 ة: سما بخصوص مفردات سبعاد الم ياس تعر يا الجداوؿ الالح
 :بعد الطالبأواًل: 

 ( 01عذٚي )

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّفشداد ثؼذ اٌطبٌت

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 االعزغبثخ

٠زؼممبْٚ اٌطٍجممخ ِممغ ثؼؼممُٙ اٌممجؼغ  0

 فٟ إٔغبص اٌزى١ٍفبد اٌّىٍف١ٓ ثٙب.

 وج١شح 0.114 1.330

٠زفبػً اٌطٍجخ ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ فٟ  4

 أٚلبد اٌفشاؽ.

 وج١شح 0.012 1.311

٠ٕممبفك اٌطٍجممخ ػٍممٝ ثؼؼممُٙ اٌممجؼغ  00

 اٌّبدح. ِؼٍُِٓ أعً اٌزمشة ِٓ 

 ِزٛعطخ 0.230 0.001

 ّذسعخاٌثأٔظّخ رٍزضَ اٌطٍجخ  04

اٌؾظض  ٚرؼ١ٍّبرٙب ثخظٛص

 .اٌذساع١خ

 ِزٛعطخ 0.142 1.001

 اٌّذسعخِغ ِٛظفٟ  ٠زؼبًِ اٌطٍجخ 00

 .ثبؽزشاَ

 وج١شح 1.040 1.040

ػٓ اعزخذاَ اٌؼٕف  ٠جزؼذ اٌطٍجخ 04

 .اٌّذسعخداخً 

 ِزٛعطخ 0.010 1.111

ٌضِالئُٙ اٌؼْٛ ٠غشع اٌطٍجخ ثزمذ٠ُ  10

 .وٍّب اعزذػذ اٌؾبعخ ٌزٌه

 ِزٛعطخ 0.041 0.111

ػٍٝ ِّزٍىبد اٌطٍجخ  ٠ؾشص 14

 .اٌّذسعخ

 ِزٛعطخ 0.100 0.111

اٌزٟ  ا٤ٔشطخفٟ ٠شبسن اٌطٍجخ  20

  .اٌّذسعخرم١ّٙب 

 ػؼ١فخ 1.000 0.312

فٟ أػّبي رطٛػ١خ  ٠شبسن اٌطٍجخ 24

 .اٌّذسعخخبسط داخً ٚ

 ِزٛعطخ 1.001 1.011

 ِزٛعطخ 4.110 11.011 اٌجؼذ وىً 

مػا  ( والتي تػنص عمػ  ايتعامػؿ الطمبػة10( سف المفردة رقـ )06دوؿ )يت ل مف خالؿ ج
( وبػانحراؼ معيػاري 2.750ا جاوت بالمرتبة ابول  بمتوسط حسابي )باحتراـ المدرسةموظفي 

( والتػي تػنص عمػ  ايتعػاوف الطمبػة مػا بع ػيـ الػبعض فػي 0(   ـ جاوت المفػردة )1.750)
( وبػػػانحراؼ 2.447بػػػة ال انيػػػة بمتوسػػػط حسػػػابي )إنجػػػاز التكميفػػػات المكمفػػػيف بيػػػاا فػػػي المرت

( والتػي تػنص عمػ   اينػارؾ الطمبػة 30(  وجاو في المرتبة ابخيرة المفردة )0.165معياري )
( وبطططط فيمعي مي طططط م  435.2بمتوسططططا يسطططط ب   " المدرسػػػػةالتػػػػي ت يميػػػػا ابننػػػػطة فػػػػي 

 23..4). 
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ؿ اجتمػاعي حيػث يتعػاونوف وىذا يدؿ عمػ  سف طالبػات المرحمػة ال انويػة يوجػد بيػنيـ تفاعػ
ويتفاعموف ما بع ػيـ فػي وقػت الفػراغ ما بع يـ البعض في إنجاز الواجبات المطموبة منيـ 

ولكػػف لعػػدـ نػػعورىـ بالر ػػا اتجػػاه المبنػػ  المدرسػػي واإلدارة ال ينػػاركوف فػػي ابننػػطة التػػي 
 ت يميا المدرسة ويمكف ذلؾ لعدـ مناسبة ابننطة المتوفرة لميوؿ الطالبات.

 :بعد اإلدازة املدزسيةىيًا: ثا

 ( 00عذٚي )

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّفشداد ثؼذ اإلداسح اٌّذسع١خ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

دسعخ  االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌّفشداد سلُ 

 االعزغبثخ

ألظمممٝ أزفمممبع  اٌّذسعمممخرؾممممك إداسح  0

د٠ممخ ِّىممٓ ِممٓ ِٛاسد٘ممب اٌّب١ٌممخ ٚاٌّب

 ٚاٌجشش٠خ.

 ػؼ١فخ 0.111 0.041

ػٍٝ رٛف١ش ِٕمبؿ اٌّذسعخ رؼًّ إداسح  1

 رشثٛٞ ِٕبعت ٌٍطٍجخ.

 ػؼ١فخ 1.110 0.010

ػٍممممٝ رؾم١ممممك اٌّذسعممممخ رؼّممممً إداسح  00

 ا٤٘ذاف اٌزشث٠ٛخ إٌّشٛدح.

 ػؼ١فخ 1.101 0.430

ثشمممىً ٚاػمممؼ اٌّذسعمممخ رؼزّمممذ إداسح  01

ػٍممٝ أعممب١ٌت خبطممخ ٌجٕممبء شخظمم١خ 

 اٌطٍجخ.

 ػؼ١فخ 1.000 0.011

إٌمممممٝ اػزّمممممبد اٌّذسعمممممخ رٍغمممممأ إداسح  00

ا٤عممب١ٌت اٌؼ١ٍّممخ ٌٍزؼبِممً ِممغ ثؼممغ 

 اٌغٍٛو١بد اٌغٍج١خ ٌذٜ ثؼغ اٌطٍجخ.

 ِزٛعطخ 0.130 0.002

ػٍممممٝ ٚػممممغ اٌّذسعممممخ رؼّممممً إداسح  01

اٌشممممممخض إٌّبعممممممت فممممممٟ اٌّىممممممبْ 

 إٌّبعت. 

 ػؼ١فخ 0.144 0.004

 رغّؼ إداسح اٌّذسعخ ٌٍطٍجخ ٌّٕبلشمخ 10

إٔغممبصاد اٌّذسعممخ ٚإخفبلبرٙممب خممالي 

 اٌٍمبءاد اٌطالث١خ.

 ػؼ١فخ 1.000 0.220

ٌٍطمممممممالة اٌّذسعمممممممخ رغمممممممّؼ إداسح  11

 ثبٌّشبسوخ فٟ اٌخذِبد اٌّغزّؼ١خ.

 وج١شح 1.021 1.113

ػٍممممٝ ثٕممممبء اٌّذسعممممخ رؾممممشص إداسح  20

عغٛس االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ اٌطمالة 

 ِٓ خالي االعزّبع ٌُٙ ٤ٚفىبسُ٘.

 ػؼ١فخ 1.110 0.011

ٌٍطالة ثبٌزؼج١ش اٌّذسعخ رغّؼ إداسح  21

ػممممٓ هسائٙممممُ ثؾش٠ممممخ ػجممممش اٌّٛالممممغ 

 االٌىزش١ٔٚخ اٌزبثؼخ ٌٙب.

 ػؼ١فخ 1.112 0.330

 ػؼ١فخ 3.300 02.011 اٌجؼذ وىً 
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( والتػػػي تػػػنص عمػػػ  اتسػػػمل إدارة 26)( سف المفػػػردة رقػػػـ 07يت ػػػل مػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ )
لمجتمعيػةا جػاوت بالمرتبػة ابولػ  بمتوسػط حسػابي المدرسة لمطالب بالمناركة فػي الخػدمات ا

( والتػػي تػػنص عمػػ  اتمجػػأ 11(  وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.738( وبػػانحراؼ معيػػاري )2.284)
إدارة المدرسة إل  اعتماد ابساليب العمميػة لمتعامػؿ مػا بعػض السػموكيات السػمبية لػدر بعػض 

(  وجػاوت 0.141راؼ معيػاري )( وبػانح1.703الطمبةا في المرتبة ال انيػة بمتوسػط حسػابي )
( والتػػي تػػنص عمػػ  اتح ػػؽ إدارة المدرسػػة سقصػػ  انتفػػاع 1فػػي المرتبػػة ابخيػػرة المفػػردة رقػػـ )

( وبػػانحراؼ معيػػاري 1.052بمتوسػػط حسػػابي ) ممكػػف مػػف مواردىػػا الماليػػة والماديػػة والبنػػريةا
(0.181.) 

نتفػػاع مػػف مواردىػػا إدارة  يػػر واعيػػة حيػػث التحػػاوؿ اال وىػػذا يػػدؿ عمػػ  سف إدارة المدرسػػة 
يم راطية حيػث التسػمل لمطالبػات  ير دالمالية والمادية والبنرية  كما يظير سف إدارة المدرسة 

بػػالتعبير عػػف آرا يػػـ عػػف المدرسػػة واإلدارة وال تسػػتما إلػػ  سفكػػار الطالػػب حتػػ  تػػتمكف اإلدارة 
تػ  تظيػر سمػاـ المدرسية مف الت دـ بػؿ تسػمل ليػـ ف ػط بالمنػاركة فػي الخػدمات المجتمعيػة ح

 المجتما سف المدرسة تسمل لمطالبات بالمناركة فيما تر ب. 
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 :بعد املعلهثالجًا: 

 ( 01عذٚي )

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّفشداد ثؼذ اٌّؼٍُ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ االعزغبثخ

ثّٛػٛػ١خ ٚاؽزمشاَ  ؼٍُا٠ٌّزؼبًِ  1

 ِغ ع١ّغ اٌطٍجخ.

 ِزٛعطخ 0.110 1.010

أٌفبظمممٗ ثؼٕب٠مممخ ػٕمممذ اٌّؼٍمممُ ٠خزمممبس  0

 اٌزؾذس ِغ اٌطٍجخ.

 ِزٛعطخ 0.101 1.001

اٌؼذد اٌىبفٟ اٌّذسعخ ٠زٛافش فٟ  01

 .١ٓاٌّؼٍِّٓ 

 ِزٛعطخ 0.101 1.041

ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼٍُ ٠ؾشص  00

  .ؽشائك رذس٠ظ ِزطٛسح

 ؼ١فخػ 1.113 0.313

ِمممغ ؽٍجزمممٗ خمممبسط اٌّؼٍمممُ ٠زؼمممبْٚ  01

 .اٌؾظخٚلذ 

 ِزٛعطخ 0.024 0.040

ِؼمممممذ٠ٓ إػمممممذادا  ِؼٍّممممم٠ٓ١زمممممٛفش  00

اعزّبػ١ب ٚإٔغب١ٔب ٠ّٚزٍىمْٛ صمبفمخ 

 ػ١ٍّخ ٚاعؼخ.

 ِزٛعطخ 0.012 1.001

لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزفبػمً  ِؼ٠ٓ١ٍّزٛفش  11

ِممممممغ اٌطٍجممممممخ ٚؽممممممً ِشممممممىالرُٙ 

 ا٤وبد١ّ٠خ ٚاٌشخظ١خ.

 ٛعطخِز 0.020 0.111

اٌؾممٛاس ِممغ اٌطٍجممخ اٌّؼٍممُ ٠غممزخذَ  10

 .اٌذسطأصٕبء رمذ٠ُ 

 وج١شح 1.040 1.301

ٚعممبئً رممم٠ُٛ ِزٕٛػممخ اٌّؼٍممُ ٠زجممغ  21

 ٌم١بط أداء اٌطٍجخ.

 ػؼ١فخ 1.114 0.131

أعمممئٍخ اٌطٍجمممخ ثؼمممذ اٌّؼٍمممُ ٠زمجمممً  20

 .اٌذسطاالٔزٙبء ِٓ ششػ 

 وج١شح 1.001 1.300

 ِزٛعطخ 3.301 01.131 اٌجؼذ وىً 

( والتػي تػنص عمػ  ايسػتخدـ ابسػتاذ 27( سف المفػردة رقػـ )08يت ل مػف خػالؿ جػدوؿ )
( 2.412الحػػوار مػػا الطمبػػة س نػػاو ت ػػديـ الػػدرسا جػػاوت بالمرتبػػة ابولػػ  بمتوسػػط حسػػابي )

( والتػػي تػػنص عمػػ  ايت بػػؿ ابسػػتاذ 37(  وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.751وبػػانحراؼ معيػػاري )
( 2.401ف نػرح الػدرسا فػي المرتبػة ال انيػة بمتوسػط حسػابي )سسػ مة الطمبػة بعػد االنتيػاو مػ

( والتػي تػنص عمػ  32(  وجاوت في المرتبة ابخيرة المفػردة رقػـ )1.716وبانحراؼ معياري )
( وبػانحراؼ 1.246ايتبا ابستاذ وسا ؿ ت ويـ متنوعة ل يػاس سداو الطمبػةا بمتوسػط حسػابي )

 (.1.815معياري )
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تنػػعر بار ػػا اتجػػاه معممػػييـ بنيػػـ يسػػتخدموا الحػػوار معيػػـ  وىػػذا يػػدؿ عمػػ  سف الطالبػػات
لكػػنيـ عمػػ  الػػر ـ مػػف ذلػػؾ ال ؿ ويت بمػػوا سسػػ متيـ داخػػؿ وخػػارج الفصػػوس نػػاو ت ػػديـ الػػدرس 

 يييروف في سساليب الت ويـ المستخدمة ل ياس سدا يـ.
 :بعد املبيى املدزسيزابعًا: 

 (01عذٚي )

 فشداد ثؼذ اٌّجٕٝ اٌّذسعٟاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّ 

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 االعزغبثخ

خذِبرٙب اٌّذسعخ رمذَ ِىزجخ  2

 .ٌٍطٍجخ ثشىً ِشع  

 وج١شح 1.011 1.311

ٌطٍجزٙب اٌّذسعخ رمذَ  1

 .اٌشػب٠خ اٌطج١خ اٌّطٍٛثخ

 ػؼ١فخ 0.001 0.310

لبػممبد اٌّذسعممخ فش فممٟ رزممٛ 02

دساعممممممم١خ وبف١مممممممخ ِش٠ؾمممممممخ 

 .ٌٍؾظض

 ػؼ١فخ 0.003 0.011

٠ٛعممذ ِىممبْ ِٕبعممت ٌزٕمممبٚي  01

 ٚعجبد اٌطؼبَ داخً اٌى١ٍخ.

 ػؼ١فخ 0.211 0.011

رزغمممممُ اٌّجمممممبٟٔ ٚاٌمبػمممممبد  02

 اٌذساع١خ ثبٌٕظبفخ ٚاٌزشر١ت.

 ػؼ١فخ 0.031 0.311

٠زممممٛفش ر٠ٛٙممممخ ع١ممممذح داخممممً  01

 ١خ.اٌّجبٟٔ ٚاٌمبػبد اٌذساع

 ػؼ١فخ 0.011 0.131

٠زمممممممٛفش عٙمممممممبص ؽبعمممممممٛة   12

ٚشبشخ ػشع فمٟ ومً لبػمخ 

دساعمممممم١خ ِممممممضٚدح ثبرظممممممبي 

 ثبالٔزشٔذ.

 ػؼ١فخ 0.011 0.004

٠زممٛفش ِّممشاد داخممً اٌّجممبٟٔ  11

ٚاٌمبػمممبد اٌذساعممم١خ رغمممًٙ 

 اٌزٕمً ٚاٌؾشوخ.

 وج١شح 0.100 1.311

٠زممٛفش عممالٌُ ٚاعممؼخ ثشمممىً  22

٠زٕبعمممممممت ِمممممممغ اؽز١بعمممممممبد 

 اٌطٍجخ.

 ِزٛعطخ 0.031 0.141

٠زمممٛفش إػمممبءح وبف١مممخ داخمممً  21

 اٌّجبٟٔ اٌذساع١خ ٚاٌمبػبد.

 ِزٛعطخ 0.030 0.141

 ػؼ١فخ 4.133 04.011 اٌجؼذ وىً 
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المدرسػة ت ػدـ مكتبػة ( والتي تنص عم  ا3( سف المفردة رقـ )11يت ل مف خالؿ جدوؿ )
ايتػػوفر ممػػرات داخػػؿ ( والتػػي تػػنص عمػػ  28ا والمفػػردة رقػػـ )خػػدماتيا لمطمبػػة بنػػكؿ مػػرض  

المبػػاني وال اعػػات الدراسػػية تسػػيؿ التن ػػؿ والحركػػةا جػػاوت بالمرتبػػة ابولػػ  بمتوسػػط حسػػابي 
( والتػي تػنص عمػ  ايتػوفر سػاللـ واسػعة بنػكؿ يتناسػب 33(  وجاوت المفردة رقػـ )2.411)

اني ( والتي تنص عم  ايتػوفر إ ػاوة كافيػة داخػؿ المبػ38ما احتياجات الطمبةا والمفردة رقـ )
(  وجاوت في المرتبػة ابخيػرة 1.656الدراسية وال اعاتا في المرتبة ال انية بمتوسط حسابي )

يتػػوفر جيػػاز حاسػػوب  ونانػػة عػػرض فػػي كػػؿ قاعػػة ( والتػػي تػػنص عمػػ  ا23المفػػردة رقػػـ )
 (.0.068( وبانحراؼ معياري )1.005ا بمتوسط حسابي )دراسية مزودة باتصاؿ باالنترنت

البات تنعر بالر ا اتجاه بعػض ابنػياو فػي المبنػ  المدرسػي وىػي وىذا يدؿ عم  سف الط
اإل ػاوة( سمػا بالنسػبة إلػ  )التيويػة  –السػاللـ  –الممرات داخؿ المباني وال اعػات  –)المكتبة 

تكنولوجيػػػة بالفصػػػؿ( الوسػػػا ؿ ال –عػػػدد ال اعػػػات الدراسػػػية  –الرعايػػػة الطبيػػػة  –النظافػػػة  –
 ه ابنياو بالمبن  المدرسي.الر ا لعدـ توافر ىذ ـينعروف بعد
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 :بعد املياهر الدزاسيةخامسًا: 

 ( 00عذٚي )

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّفشداد ثؼذ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ االعزغبثخ

ٚالمممممغ اٌّؾزمممممٜٛ اٌزؼ١ٍّمممممٟ ٠شاػمممممٟ  3

 غزّغ.اٌّ

 ػؼ١فخ 1.103 0.121 

ثشممىً اٌّؾزممٜٛ اٌزؼ١ٍّممٟ ٠ممزُ رؾممذ٠ش  01

ِغممممممزّش ٚثّممممممب ٠ٛاوممممممت اٌزطممممممٛساد 

 اٌؾبطٍخ.

 ػؼ١فخ 1.120 0.021

اٌزٕممٛع فممٟ اٌّؾزممٜٛ اٌزؼ١ٍّممٟ ٠زمم١ؼ  03

 ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌّؼزّذح.

 ػؼ١فخ 1.100 0.201

دٚافمغ اٌطٍجمخ اٌّؾزمٜٛ اٌزؼ١ٍّمٟ ٠ض١ش  01

 ٌٍجؾش ٚاإلؽالع.

 ػؼ١فخ 1.121 0.011

فشطمممممخ اٌّؾزمممممٜٛ اٌزؼ١ٍّمممممٟ ٠مممممٛفش  03

ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌفشٚق اٌفشد٠خ  ٌٍّؼ١ٍّٓ

 ث١ٓ اٌطٍجخ.

 ػؼ١فخ 1.010 0.041

٠ٛاصْ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ث١ٓ  11

اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ 

 .ٚاٌّٙبسار١خ

 ػؼ١فخ 1.101 0.313

رؼشع اٌىزت اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍمخ ثظمٛسح  13

 ِخزظشح ِٚشوضح ِٕٚظّخ.

 ػؼ١فخ 1.110 0.122

رؼمممشع اٌىزمممت ثشمممىً ٚاػمممؼ ٚع١مممذح  21

 اٌطجبػخ.

 ػؼ١فخ 1.010 0.111

رؾزمممٛٞ اٌىزمممت ػٍمممٝ رمممذس٠جبد وض١مممشح  23

 ِٚزٕٛػخ.

 ػؼ١فخ 1.111 0.000

رشممغغ اٌىزممت ػٍممٝ أٔممٛاع ِخزٍفممخ ِممٓ  31

اٌممممزؼٍُ ِضممممً اٌممممزؼٍُ اٌممممزارٟ ٚاٌممممزؼٍُ 

 اٌزشبسوٟ ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك.

 ػؼ١فخ 0.003 0.011

 ػؼ١فخ 3.310 00.243 ذ وىًاٌجؼ 

طالبات المرحمة ال انوية ال ينػعروف بالر ػا نيا يػاط لبعػد ( سف 10يت ل مف خالؿ جدوؿ )
المنػػاى  الدراسػػية بف الكتػػب الدراسػػية الم دمػػة سػػي ة الطباعػػة وتحتػػور عمػػ  تػػدريبات  يػػر 

و ع ػػوؿ متنوعػػة وتعػػرض المػػادة التعميميػػة بصػػورة مطولػػة وتركػػز عمػػ  الجانػػب المعرفػػي وحنػػ
 الطالبات بالمعمومات النظرية وال تراعي واقا المجتما. 
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 (1101وتتناقض نتيجة الدراسة الحالية إل  حد كبير مػا نتيجػة دراسػة ريمػوف معمػولي )
لكامػػؿ مؤنػػرات البي ػػة التعميميػػة  مسػػتور واقػػا البي ػػة المدرسػػية الجيػػد التػػي توصػػمت إلػػ  سف

 .منخفض البي ية الموجية مف قبػؿ المدرسػيفعم  مستور ابننطة %   سما 47.6 المادية
 نتا   السؤاؿ ال اني وتفسيره ومناقنتو:

سسػػػاليب الػػػتعمـ المف ػػػمة لػػػدر طالبػػػات المرحمػػػة مسػػػتويات يػػػنص السػػػؤاؿ ال ػػػاني: امػػػا 
 خراج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػةتلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ اسػ  و ال انوية؟ا

 ( يو ل ذلؾ.11ف مة لدر طالبات المرحمة ال انوية  وجدوؿ )بساليب التعمـ الم
 (00عذٚي )

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٤عب١ٌت اٌزؼٍُ اٌّفؼٍخ 

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

سلُ 

 اٌجؼذ

االٔؾشاف  اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌجؼذ

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌزفؼ١ًدسعخ 

 وج١شح 1.210 10.004 ا٤عٍٛة اٌجظشٞ 0

 وج١شح 3.000 12.111 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ 0

 وج١شح 2.001 12.021 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ 1

 وج١شح 3.110 14.220 ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ 2

 وج١شح 4.213 13.410 ا٤عٍٛة إٌّطمٟ 3

ا٤عٍٛة  4

 االعزّبػٟ

 وج١شح 1.111 12.110

 وج١شح 3.101 14.132 ا٤عٍٛة اٌزارٟ 1

 وج١شح 01.111 031.141 اٌّم١بط وىً 

( سف المتوسطات الحسػابية بسػاليب الػتعمـ المختمفػة قػد تراوحػت مػا بػيف 11يبيف جدوؿ )
(  حيػػػث جػػػاو ابسػػػموب البصػػػري فػػػي المرتبػػػة ابولػػػ  بػػػأعم  متوسػػػط 23.031-27.075)

الػذي بمػغ في المرتبة ال انية ( وبمستور تف يؿ كبير  تاله ابسموب الذاتي 27.075حسابي )
فػي المرتبػة ( وبمسػتور تف ػيؿ كبيػر   ػـ جػاو ابسػموب البػدني 25.843متوسطو الحسابي )

المنط ػي ( وبمستور تف يؿ كبير   ـ جاو ابسموب 25.331وبمغ متوسطو الحسابي )ال ال ة 
( وبمسػػتور تف ػػيؿ كبيػػر   ػػـ جػػاو 24.578فػػي المرتبػػة الرابعػػة  وبمػػغ متوسػػطو الحسػػابي )
( وبمسػتور تف ػيؿ كبيػر  23.866حسػابي )ابسموب السمعي في المرتبة الخامسػة بمتوسػط 

( وبمسػػتور 23.261 ػػـ جػػاو ابسػػموب االجتمػػاعي فػػي المرتبػػة السادسػػة بمتوسػػط حسػػابي )
تف ػػػػيؿ كبيػػػػر  وفػػػػي المرتبػػػػة ابخيػػػػرة )الرابعػػػػة( جػػػػاو ابسػػػػموب المفظػػػػي بمتوسػػػػط حسػػػػابي 
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اليب ( وبمستور تف يؿ كبيػر  وبمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لم يػاس سسػ23.031)
 (.  141.656التعمـ )

ويػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػ  سف الطالبػػػات يحبػػػذف ابنػػػياو والمػػػواد البصػػػرية م ػػػؿ الصػػػور والمنػػػاظر 
الطبيعية ويحبذف الػتعمـ بصػورة فرديػة وباسػتخداـ الجسػـ سو سجػزاو مػف الجسػـ لفيػـ مػا يطػرح 

التػي  اتتحويػؿ المعمومػتف ػيميـ لعمػييـ فػي حيػاتيـ العمميػة سو التعميميػة سو االجتماعيػة مػف 
وسك ػػر مػػف تعػػاونيـ مػػا زمال يػػـ فػػي حػػؿ المنػػكالت التػػي   يسػػت بمونيا إلػػ  سنػػكاؿ صػػوتية
 ف.عما يدور في ذىنيفي التعبير المية تواجييف  وسك ر مف استخداميـ 

 األسلوب األول: البصسي

 ( 01عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة اٌجظشٞ

 ّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخٌذٜ ؽبٌجبد اٌ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ اٌزفؼ١ً

أؽت اٌىزت ا١ٌٍّئخ ثبٌشعمِٛبد أٚ اٌظمٛس  0

 ٚا٤شىبي اٌزٛػ١ؾ١خ.

 وج١شح 1.000 2.221

افؼً اوزغبة ِؼٍِٛبد عذ٠ذح ػٓ ؽش٠ك  0

 اٌظٛس ٚاٌخشائؾ.

 وج١شح 0.101 2.111

سعِٛبد ارؼٍُ ثشىً أفؼً ػٕذِب اػًّ  03

 ٚأٔب أدسط.

 وج١شح 1.113 2.011

أفؼً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح  00

ِٓ خالي طٛس أٚ ِخططبد أٚ سعَٛ أٚ 

 خشائؾ.

 وج١شح 0.131 1.111

افؼً أْ اؽظً ػٍٝ ٚطف ِىبْ ِب ِٓ  01

 خالي خش٠طخ.

 ِزٛعؾ 0.031 1.014

ػٕذِب ٠مَٛ شخض ِب ثؼشع ث١بٔبد ػٍٟ  14

خالي ِخططبد فإٕٟٔ أفؼً ػشػٙب ِٓ 

 أٚ سعِٛبد ث١ب١ٔخ

 وج١شح 0.011 1.101

أفؼً ِشب٘ذح اٌز١ٍفض٠ْٛ ػٕذ اٌزغ١ٍخ أٚ  21

 اٌزشف١ٗ.

 وج١شح 0.021 2.141

اعزخذَ اٌشعِٛبد ٚا٤شىبي ٚاٌظٛس  31

 ٌىٟ رغبػذٟٔ ػٍٝ االعز١ؼبة ٚاٌفُٙ.

 وج١شح 1.121 2.040

أفؼً اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ أوضش ِٓ اٌغذاٚي  31

 ُ اٌّٛػٛػبد.اٌشل١ّخ ٌفٙ

 وج١شح 0.001 1.410

أفؼً اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌشعُ أٚ رٛػ١ؼ  42

 اٌّبدح ثذالً ِٓ اإلطغبء إٌٝ اٌّؾبػش.

 وج١شح 1.111 2.100

 وج١شح 1.210 10.004 اٌجؼذ وىً 
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( المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػردات ابسػػػػموب 12يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
( والتػي تػنص عمػ  اسحػب الكتػب الممي ػة بالرسػومات سو 0ـ )البصري  حيث حصمت المفردة رقػ

الصػػور وابنػػكاؿ التو ػػيحيةا عمػػ  المرتبػػة ابولػػ   وعمػػ  سعمػػ  متوسػػط حسػػابي بمػػغ م ػػداره 
ااتعمػػـ ( والتػػي تػػنص عمػػ  04(. وجػػاوت المفػػردة رقػـ )1.770( وبػانحراؼ معيػػاري )3.332)

ة ال انيػة  وقػد حصػمت عمػ  متوسػط ا فػي المرتبػبنكؿ سف ؿ عندما اعمؿ رسػومات وسنػا سدرس
( التػػي تػػنص 18(. كمػػا تبػػيف سف الف ػػرة )1.864( وبػػانحراؼ معيػػاري )3.061حسػػابي بمػػغ )

ا جػاوت فػي المرتبػة ابخيػرة  اف ؿ سف احصؿ عمػ  وصػؼ مكػاف مػا مػف خػالؿ خريطػةعم  ا 
   (.0.148)م داره ( وبانحراؼ معياري 2.025وقد حصمت عم  متوسط حسابي بمغ )

يػػدؿ عمػػ  سف طالبػػات المرحمػػة ال انويػػة يف ػػمف الكتػػب الدراسػػية الممي ػػة بالرسػػومات وىػػذا 
والصػػػور وابنػػػكاؿ التو ػػػيحية فػػػي المػػػذاكرة ويميمػػػوا إلػػػ  عمػػػؿ رسػػػومات فػػػي دراسػػػة وفيػػػـ 
واستيعاب المواد الدراسية المختمفة سك ر مػف اسػتخداميـ لمخػرا ط فػي استكنػاؼ وفيػـ ابمػاكف 

 وابنياو المختمفة.
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 لوب الجاىي: السنعياألس

 (02عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ اٌزفؼ١ً

أؽت االعزّبع إٌٝ ا٤ٌؾبْ ٚإٌغّبد  0

 اإل٠مبػ١خ.

 وج١شح 0.104 2.010

اٌز١١ّض ث١ٓ ا٤طٛاد  اعزط١غ 1

اٌظبدسح ِٓ ا٤دٚاد ٚاٌغ١بساد 

 ٚاٌطبئشاد.

 وج١شح 1.003 2.141

رؼًّ إٌغّبد اٌّخزٍفخ ػٍٝ إصبسح  04

ٚرؾش٠ه ِشبػشٞ ٚخ١بٌٟ ػٕذِب 

اعزّغ إ١ٌٙب، ٚرغبػذٟٔ فٟ اعزؼبدح 

 روش٠برٟ.

 وج١شح 0.002 2.100

ارزوش اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠ٕبلشٙب  01

خً لبػخ ا٤عزبر ثظٛد ِشرفغ دا

 اٌذساعخ.

 وج١شح 0.001 1.221

ارؼٍُ ثظٛسح أفؼً ؽ١ّٕب اعزّغ إٌٝ  11

 ششػ اٌّٛػٛػبد ِٓ صِالئٟ.

 وج١شح 0.000 1.410

اعزط١غ فُٙ ِب ٠مٌٛٗ إٌبط ثغٌٙٛخ  11

 ؽزٝ ٚإْ وٕذ ال اساُ٘

 وج١شح 1.111 1.111

ارزوش ٚافُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ اعّؼٙب  22

اٌزٟ فٟ اٌفظً أفؼً ِٓ اٌّؼٍِٛبد 

 الشؤ٘ب

 وج١شح 0.030 1.041

افُٙ اٌزؼ١ٍّبد ثشىً أفؼً فٟ لبػخ  30

 اٌذساعخ ػٕذِب ٠مٌٛٙب ا٤عزبر شف١ٙبً.

 وج١شح 0.021 1.111

ارؼٍُ ثشىً أفؼً فٟ اٌظف ػٕذِب  30

 اعزّغ إٌٝ شخض هخش.

 وج١شح 0.103 1.111

أفؼً اٌزؼٍُ ِٓ خالي اإلطغبء إٌٝ  43

ّبدح اٌزغغ١الد ثذالً ِٓ لشاءح اٌ

 ثٕفغٟ.

 طغ١شح 0.010 0.441

 وج١شح 3.000 12.111 اٌجؼذ وىً 

( المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػردات ابسػػػػموب 13يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
( والتػػي تػػنص عمػػ  ااسػػتطيا التمييػػز بػػيف ابصػػوات 8السػػمعي  حيػػث حصػػمت المفػػردة رقػػـ )

رتبػػة ابولػػ   وعمػػ  سعمػػ  متوسػػط حسػػابي الصػػادرة مػػف ابدوات والسػػيارات والطػػا راتا عمػػ  الم
( والتػػي تػػنص 1(. وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.714( وبػػانحراؼ معيػػاري )3.258بمػػغ م ػػداره )

سحػب االسػتماع إلػ  ابلحػاف والنيمػات اإلي اعيػةا فػي المرتبػة ال انيػة  وقػد حصػمت عمػ  اعم  
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( التػي 54لف ػرة )(. كمػا تبػيف سف ا0.175( وبػانحراؼ معيػاري )3.117متوسط حسابي بمػغ )
ا سف ػػؿ الػػتعمـ مػػف خػػالؿ اإلصػػياو إلػػ  التسػػجيالت بػػدالط مػػف قػػراوة المػػادة بنفسػػيتػػنص عمػػ  ا

( وبػانحراؼ معيػاري 1.556جاوت في المرتبة ابخيرة  وقد حصمت عم  متوسط حسابي بمػغ )
 (.  0.167م داره )

بدوات يسػػػػتطيعف التمييػػػز بػػػيف ابصػػػػوات الصػػػادرة مػػػػف اوىػػػذا يػػػدؿ عمػػػػ  سف الطالبػػػات 
وف االسػػػتماع إلػػػ  ابلحػػػاف الموسػػػي ية طػػػا رات وابنػػػخاص المختمفػػػة كمػػػا يحبػػػوالسػػػيارات وال

 ياو إل  التسجيالت في دراسة المواد الدراسية المختمفة.صالمختمفة واليف مف اال
 األسلوب الجالح: اللفظي

 ( 03عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌزفؼ١ً

أصٕبء اٌؾذ٠ش ِغ ا٢خش٠ٓ ألَٛ ثزوش  1

أؽذاس أٚ ِٛاػ١غ لشأد ػٕٙب أٚ 

 عّؼزٙب ِٓ لجً

 وج١شح 1.041 2.011

أػجش ػٓ ٔفغٟ ثغٌٙٛخ عٛاء ثبٌزؾذس  01

فىبس أٚ اٌىزبثخ، وّب ٠غًٙ ػٍٟ ششػ ا٤

 ٚاٌّؼٍِٛبد ٣ٌخش٠ٓ.

 وج١شح 0.020 1.410

أؽت اٌٍؼت ثّؼبٟٔ اٌىٍّبد ٚرٕظ١ُ  01

 اٌمٛافٟ ٚاإل٠مبع.

 وج١شح 0.031 1.234

أؽت ا٤ٌؼبة اٌخبطخ ثبٌىٍّبد ٚأٌؼبة  02

 اٌّزب٘بد.

 وج١شح 0.011 1.001

أفؼً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح  10

 ِٓ خالي ِؼٍِٛبد ٌفظ١خ.

 ج١شحو 0010 1.114

ؼْٛ ٚلزبً وج١شاً ١أؽت اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ؼ 10

 فٟ اٌششػ.

 ػؼ١فخ 0.011 0.241

افؼً أْ اؽظً ػٍٝ ٚطف ِىبْ ِب  23

 ِٓ خالي رؼ١ٍّبد ِىزٛثخ.

 وج١شح 0.101 1.211

أفؼً لشاءح وزبة ػٕذ اٌزغ١ٍخ أٚ  30

 اٌزشف١ٗ.

 وج١شح 0.010 1.101

اعزط١غ رزوش ٚفُٙ اٌّؼٍِٛبد ثشىً  31

 ذِب الَٛ ثىزبثزٙبأفؼً ػٕ

 وج١شح 1.111 2.010

ارؼٍُ ثشىً أفؼً ِٓ خالي لشاءح ِب  44

 ٠ىزجٗ ا٤عزبر ػٍٝ اٌغجٛسح.

 وج١شح 1.131 1.310

 وج١شح 2.001 12.021 اٌجؼذ وىً 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفػردات ابسػموب المفظػي  14يبيف جدوؿ )
استطيا تذكر وفيـ المعمومػات بنػكؿ سف ػؿ والتي تنص عم  ا( 48حيث حصمت المفردة رقـ )

( 3.181ا عم  المرتبة ابولػ   وعمػ  سعمػ  متوسػط حسػابي بمػغ م ػداره )عندما اقـو بكتابتيا
س نػػاو الحػػديث مػػا ا( والتػػي تػػنص عمػػ  2(. وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.816وبػػانحراؼ معيػػاري )

سو سمعتيا مف قبؿا في المرتبػة ال انيػة  وقػد اآلخريف سقـو بذكر سحداث سو موا يا قرست عنيا 
(. كمػػػا تبػػػيف سف 1.752( وبػػػانحراؼ معيػػػاري )3.061حصػػػمت عمػػػ  متوسػػػط حسػػػابي بمػػػغ )

ا جػاوت سحػب المعممػيف الػذيف ي ػيعوف وقتػاط كبيػراط فػي النػرح( التػي تػنص عمػ  ا27المفردة )
اؼ معيػاري م ػداره ( وبػانحر 1.352في المرتبة ابخيرة  وقد حصمت عم  متوسط حسابي بمػغ )

(0.111  .) 
وىذا يدؿ عمػ  سف الطالبػات س نػاو مػذاكرتيـ الػدروس والم ػررات المختمفػة ي ومػوا بكتابتيػا 
حت  يستطيعوا فيميا واستيعابيا وال يحبوف المعمـ الذي ينرح ويتكمـ ك يراط في المحا رة بنػو 

 ال ينجعيـ عم  المناركة الفعالة معو.
 األسلوب  السابع: البدىي

 ( 04عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌزفؼ١ً

 وج١شح 0.004 1.121 أؽت اٌش٠بػخ ِّٚبسعخ اٌزّش٠ٕبد اٌش٠بػ١خ. 2

 وج١شح 1.111 2.113 فُٙ ؽش٠مخ ػٍّٗ.أفؼً ٌّظ أٚ رٕبٚي اٌشئ ؽزٝ ا 00

 وج١شح 0.111 1.114 أؽت صساػخ إٌجبربد أٚ ا٤ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ ثشىً ػبَ. 00

 وج١شح 0.121 2.111 ارؼٍُ أوضش ػٕذِب أطٕغ ّٔٛرعبً أٚ ِغغّبً ٌشئ ِب. 03

 وج١شح 0.012 1.412 أفؼً ا٤ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌزشو١ت ٚطٕغ ا٤ش١بء. 10

 وج١شح 1.000 2.021 ثب٤ٔشطخ أوضش ِٓ اٌؾذ٠ش ػٕٙب. أفؼً أْ ألَٛ 11

ِممٓ اٌظممؼت ػٍممٟ أْ أثمممٝ ٘بدئممبً ثممذْٚ ؽشوممخ ٌفزممشح  24

 ص١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ.

 وج١شح 0.102 1.031

 طغ١شح 0.102 0.401 أفؼً ؽفع اٌّٛاد اٌذساع١خ ٚأٔب اِشٟ. 31

أفؼً اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌّشبسوخ فٟ ا٤ٌؼبة ثذالً ِٓ  41

 ش.اإلطغبء إٌٝ اٌؾذ٠

 وج١شح 1.101 2.101

أفؼً اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌّشبسوخ فٟ ا٤ٌؼبة ثذالً ِٓ  41

 اإلطغبء إٌٝ اٌؾذ٠ش.

 وج١شح 0.123 2.111

 وج١شح 3.110 14.220 اٌجؼذ وىً 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة لمفػردات ابسػموب البػدني  15يبيف جدوؿ )
تنص عمػ  اسف ػؿ سف سقػـو بابننػطة سك ػر مػف الحػديث ( والتي 28حيث حصمت المفردة رقـ )

( وبػػانحراؼ 3.036عنيػػاا عمػػ  المرتبػػة ابولػػ   وعمػػ  سعمػػ  متوسػػط حسػػابي بمػػغ م ػػداره )
اسف ػػؿ الػػتعمـ مػػف خػػالؿ ( والتػػي تػػنص عمػػ  56(. وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.711معيػػاري )

ال انيػػة  وقػػد حصػػمت عمػػ  ا فػػي المرتبػػة المنػػاركة فػػي ابلعػػاب بػػدالط مػػف اإلصػػياو إلػػ  الحػػديث
( التػي 42(. كما تبػيف سف المفػردة )0.134( وبانحراؼ معياري )3.182متوسط حسابي بمغ )

تنص عمػ  اسف ػؿ حفػظ المػواد الدراسػية وسنػا امنػيا جػاوت فػي المرتبػة ابخيػرة  وقػد حصػمت 
 (.  0.203( وبانحراؼ معياري م داره )1.578عم  متوسط حسابي بمغ )

الطالبػات يحبػذف العمػؿ بأيػدييـ وال يػاـ بابننػطة وابلعػاب الممختمفػة  ويدؿ ذلػؾ عمػ  سف
وال يف ػمف ال يػاـ بػو  لفيـ ابمور وابنياو مف حوليـ وسف المني ال يزيد التركيػز فػي الدراسػة

 س ناو المذاكرة. 
 األسلوب  اخلامس: امليطكي

 ( 01عذٚي)

 عٍٛة إٌّطمٟاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ
االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 
 اٌزفؼ١ً

اػممشف اٌّجممبٌؾ اٌّب١ٌممخ اٌّٛعممٛدح فممٟ ِؾفظزممٟ، ٚأؽممت  3
 ٚػغ ١ِضا١ٔخ ٌٙب.

 وج١شح 0.023 1.131

أؽت ا٤ٌؼبة إٌّطم١خ ٚا٤ٌؼبة اٌز١ٕ٘خ ِضً ٌؼجخ إوّمبي  00
 طؼخ.ا٤شىبي اٌّزم

 وج١شح 2.102 2.040

أؽت اوزشبف ا٤خطبء أٚ اٌؼ١ٛة فمٟ أػّمبي ٚرظمشفبد  01
 ا٢خش٠ٓ.

 وج١شح 0.100 1.110

 وج١شح 0.101 1.111 اعزخذَ أِضٍخ ِٚشاعغ ٤دػُ أفىبسٞ ٚهسائٟ. 04
اعزّزغ ثبٌزٛطً ٌٍشٚاثؾ ٚاٌؼاللبد، ِضً اٌؼاللمبد ثم١ٓ  11

ِغّٛػممبد ا٤سلممبَ ٚا٤شمم١بء، صممُ ألممَٛ ثزظمم١ٕفٙب فممٟ 
 ٤عً فّٙٙب.

 وج١شح 0.000 1.013

ارؼبًِ ثغٌٙٛخ ِمغ ا٤سلمبَ ٚاعمزط١غ إعمشاء اٌؾغمبثبد  21
 اٌذل١مخ فٟ رٕٟ٘.

 ِزٛعؾ 0.040 0.131

أؽمت رطم٠ٛش ٚرؾغم١ٓ ا٤شمم١بء، ٚألمَٛ ثفىٙمب ٚرشو١جٙممب  21
 ِشح أخشٜ.

 وج١شح 0.113 1.301

 شحوج١ 0.112 1.111 اػًّ ػٍٝ ؽً اٌّشىالد خطٛح ثخطٛح. 32
اػًّ ػٍٝ رشر١ت ا٤ش١بء ؽغت أ١ّ٘زٙب، ٚأوزمت لمٛائُ  40

رفظممم١ٍ١خ ثبٌّٙمممبَ ٚا٤ٔشمممطخ اٌزمممٟ أس٠مممذ ػٍّٙمممب ٚفممممبً 
 ١ّ٘٤زٙب.

 وج١شح 0.131 1.111

 وج١شح 0.141 1.000 أدسن ٘ذفٟ ِٓ اٌؾ١بح أٚ اٌذساعخ ٚأػًّ ػٍٝ رؾم١مٗ. 40
 وج١شح 4.213 13.410 اٌجؼذ وىً 
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ت الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػردات ابسػػػػموب ( المتوسػػػػطا16يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
( والتػي تػنص عمػ  اسحػب ابلعػاب المنط يػة وابلعػاب 01المنط ي  حيث حصمت المفردة رقـ )

الذىنية م ؿ لعبة إكماؿ ابنكاؿ المت طعةا عمػ  المرتبػة ابولػ   وعمػ  سعمػ  متوسػط حسػابي 
( والتػػي تػػنص 4وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )(. 3.212( وبػػانحراؼ معيػػاري )3.151بمػػغ م ػػداره )

اعػػرؼ المبػػالغ الماليػػة الموجػػودة فػػي محفظتػػي  وسحػػب و ػػا ميزانيػػة ليػػاا فػػي المرتبػػة اعمػػ  
(. كمػػا 0.034( وبػػانحراؼ معيػػاري )2.842ال انيػػة  وقػػد حصػػمت عمػػ  متوسػػط حسػػابي بمػػغ )

راو الحسػابات ( التي تنص عم  ااتعامؿ بسيولة مػا ابرقػاـ واسػتطيا إجػ31تبيف سف المفردة )
( 1.842الدقي ة في ذىنيا جاوت في المرتبة ابخيرة  وقد حصمت عم  متوسط حسػابي بمػغ )

 (.  0.050وبانحراؼ معياري م داره )
وىذا يدؿ عم  سف الطالبػات يحبػوف ابلعػاب المنط يػة والذىنيػة بنيػا تحتػاج إلػ  عمميػات 

 ي تحتاجيا إجراو الحسابات الدقي ةسك ر مف العمميات الع مية الت ع مية عميا وتفكير عالي
 األسلوب  السادس: االدتناعي

 ( 00عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة االعزّبػٟ

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌزفؼ١ً

ا٢خممش٠ٓ فممٟ أؽممت اٌخممشٚط ِممٓ اٌج١ممذ ِٚشممبسوخ  4

 اٌؾفالد ٚإٌّبعجبد االعزّبػ١خ.

 وج١شح 0.011 1.024

ارؼٍُ ثشىً أفؼً ػٕذِب ادسط ِغ ِغّٛػخ ِٓ  01

 صِالئٟ.

 وج١شح 0.011 1.310

اؤدٞ اٌّٙبَ اٌزٟ اوٍف ثٙب ثطش٠مخ ع١ذح ػٕذِب  01

 اػًّ ِغ ا٢خش٠ٓ

 وج١شح 0.121 1.030

 وج١شح 1.130 1.004 اػًّ أٔب ٚصِالئٟ ثشٚػ اٌفش٠ك. 01

أؽت ِشبسوخ صِالئٟ فٟ رؾغ١ٓ أػّبٌٕب  12

 اٌذساع١خ.

 وج١شح 0.031 1.103

 وج١شح 0.011 1.231 اسعغ إٌٝ صِالئٟ ػٕذِب افشً فٟ ػًّ ِب. 20

اؽشص ػٍٝ ٚػغ خطؾ ِغ صِالئٟ ٤داء أػّبٌٕب  20

 ثذلخ.

 وج١شح 0.101 1.143

 وج١شح 0.022 1.010 أٔغض ػّالً أوضش ػٕذِب اػًّ ِغ اٌطالة ا٢خش٠ٓ. 33

 وج١شح 0.004 1.023 ارؼٍُ أوضش ػٕذِب ادسط ِغ ِغّٛػخ. 40

ارؼٍُ ػٍٝ أفؼً ٚعٗ فٟ اٌظف ػٕذِب اػًّ ِغ  41

 اٌطالة ا٢خش٠ٓ.

 وج١شح 0.000 1.201

 وج١شح 1.111 12.110 اٌجؼذ وىً 
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( المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػردات ابسػػػػموب 17يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
اؤدي الميػاـ التػي اكمػؼ بيػا ( والتػي تػنص عمػ  ا11جتماعي  حيػث حصػمت المفػردة رقػـ )اال

ا عم  المرتبة ابول   وعمػ  سعمػ  متوسػط حسػابي بمػغ بطري ة جيدة عندما اعمؿ ما اآلخريف
( والتػي تػنص عمػ  16(. وجػاوت المفػردة رقػـ )0.132( وبانحراؼ معيػاري )2.747م داره )

ا فػي المرتبػة ال انيػة  وقػد حصػمت عمػ  متوسػط حسػابي بمػغ الفريػؽ ااعمؿ سنا وزمال ػي بػروح
اتعمػػـ ( التػػي تػػنص عمػػ  ا51(. كمػػا تبػػيف سف المفػػردة )1.847( وبػػانحراؼ معيػػاري )2.705)

ا جاوت في المرتبة ابخيػرة  وقػد حصػمت عمػ  متوسػط حسػابي سك ر عندما ادرس ما مجموعة
   (.0.015( وبانحراؼ معياري م داره )2.134بمغ )

وىػػذا يػػدؿ عمػػ  سف الطالبػػات يميمػػوف إلػػ  العمػػؿ الجمػػاعي مػػا اآلخػػريف فػػي سداو الميػػاـ 
 المختمفة المكمفيف بيا.

 األسلوب  السابع: الراتي

 (01عذٚي)

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّفشداد ا٤عٍٛة اٌزارٟ 

 ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
اٌّزٛعؾ  اٌّفشداد سلُ 

 اٌؾغبثٟ
االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 
 اٌزفؼ١ً

الَٛ ثّّبسعخ ثؼغ ا٤ٔشمطخ ثّفمشدٞ ثؼ١مذاً ػمٓ  1
 ا٢خش٠ٓ ٚأشؼش ثبٌغؼبدح ف١ٙب.

 وج١شح 0.134 2.111

ألؼممٟ ثؼممغ اٌٛلممذ ثّفممشدٞ ٤رأِممً ٚأفىممش فممٟ  02
 ؽ١برٟ.

 وج١شح 0.121 2.011

اؽمممزفع ثّفىممممشح شخظممم١خ أعممممغً ف١ٙمممب أفىممممبسٞ  00
 ٍِٚؾٛظبرٟ.

 عطخِزٛ 0.231 1.041

ألشأ وزت ػٓ ِغبػذح اٌمزاد ٚأؽؼمش ٚسػ ػّمً  00
 ػٓ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٤ػشف اٌّض٠ذ ػٓ ٔفغٟ.

 ِزٛعطخ 0.010 0.131

رغبػذٟٔ اٌّزاوشح ٚؽذٞ ػٍٝ اٌزشو١ض ثشىً  13
 أفؼً.

 وج١شح 1.103 2.201

اؤدٞ اٌّٙبَ اٌزٟ اوٍف ثٙب ثطش٠مخ ع١ذح ػٕذِب  20
 اػًّ ثّفشدٞ

 وج١شح 0.113 2.140

مذ أْ ا٤داء إٌبعؼ فٟ اٌؼًّ ٠ؾذس ػٕذِب اػز 21
 اػًّ ثّفشدٞ.

 وج١شح 0.100 1.103

أٞ شئ أس٠ذ  ٓاعزط١غ ؽشػ رغبؤالد ثّفشدٞ ػ 34
 فّٙٗ.

 وج١شح 0.101 1.111

اوزت ِمزشؽبد ثٕفغٟ ٌٍٛطٛي إٌٝ اإلعبثخ  41
 اٌظؾ١ؾخ.

 وج١شح 1.110 1.014

أفؼً اٌؼًّ فٟ اٌّششٚػبد أٚ ا٤ٔشطخ  11
 ثّفشدٞ.اٌذساع١خ 

 وج١شح 0.002 1.311

 وج١شح 3.101 14.132 اٌجؼذ وىً 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافػات المعياريػة لمفػردات ابسػموب الػذاتي  18يبيف جدوؿ )
تسػػاعدني المػػذاكرة وحػػدي عمػػ  التركيػػز ( والتػػي تػػنص عمػػ  ا24حيػػث حصػػمت المفػػردة رقػػـ )

( 3.316وسػػػط حسػػػابي بمػػػغ م ػػػداره )ا عمػػػ  المرتبػػػة ابولػػػ   وعمػػػ  سعمػػػ  متبنػػػكؿ سف ػػػؿ
سق ػػي بعػػض ا( والتػػي تػػنص عمػػ  03(. وجػػاوت المفػػردة رقػػـ )1.804وبػػانحراؼ معيػػاري )

ا في المرتبة ال انيػة  وقػد حصػمت عمػ  متوسػط حسػابي الوقت بمفردي بتأمؿ وسفكر في حياتي
سقػرس ا ( التي تػنص عمػ 17(. كما تبيف سف المفردة )0.132( وبانحراؼ معياري )3.061بمغ )

ا كتػػب عػػف مسػػاعدة الػػذات وسح ػػر ورش عمػػؿ عػػف ال  ػػة بػػالنفس بعػػرؼ المزيػػد عػػف نفسػػي
( وبػانحراؼ معيػاري 1.842جاوت في المرتبة ابخيرة  وقد حصمت عم  متوسط حسابي بمػغ )

 (.  0.180م داره )
أف الطالبػػات قػػادرات عمػػ  المػػذاكرة بصػػورة فرديػػة مػػف سجػػؿ التأمػػؿ وتبػػرر الباح ػػة ذلػػؾ بػػ

 كير في المواقؼ الحياتية وابكاديمية المختمفة.والتف
ونتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا تختمػػؼ مػػا نتيجػػة دراسػػة كػػو ر سبػػو قػػورة 

المنػاركيف فػي ( التي توصمت إل  سف سساليب التعمـ النوعية ترتب وف اط لدرجػة تف ػيؿ 1108)
ـ مالػتع سسػموبالسمع    ـمالتع سسموب   الجماعمـ التع موبسس :عينة البحث عم  النحو التال 

 موبسسػوسخيػراط   يالفػردمـ الػتع موبالمنط    سسمـ التع موبسس الجسم   ـمب التعمو فظ   سسمال
 .يالبصر مـ التع

سنمػػاط الػػتعمـ النػػا عة وسي ػػاط تختمػػؼ مػػا نتيجػػة دراسػػة زيػػد النػػورة التػػي توصػػمت إلػػ  سف 
حركػي والػذي سحتػؿ الترتيػب ابوؿ  بينمػا -الحس لدر طمبة صعوبات التعمـ كانت سعالىا النمط

جاو النمط البصري في الترتيب ال اني في حيف سف النمط السمعي كاف سقؿ سنماط الػتعمـ نػيوعاط 
 .والذي سحتؿ الترتيب ال الث

 السؤال الجالح:

ـ لػػدر طالبػػات ىػػؿ لمكونػػات البي ػػة المدرسػػية عالقػػة بأسػػاليب الػػتعميػػنص السػػؤاؿ ال الث:ا
ال انويػػة؟ا  ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخراج معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  وجػػدوؿ  المرحمػػة

 ( يو ل ذلؾ:11)
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  (11عذٚي )

 ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٚأعب١ٌت اٌزؼٍُ

اإلداسح  اٌطبٌت  اٌّزغ١شاد

 اٌّذسع١خ

اٌّجٕٝ  اٌّؼٍُ

 اٌّذسعٟ

إٌّب٘ظ 

 اٌذساع١خ

ِىٛٔبد اٌج١ئخ 

 ىًو اٌّذسع١خ

ا٤عٍٛة 

 اٌجظشٞ

-1.100 1.111 -1.124 -1.011 -1.003 -1.002 

 1.022 1.121 1.123- 1.001 1.131 *1.100 ا٤عٍٛة اٌغّؼٟ

 1.110 1.123- 1.000 1.111 1.101 1.114 ا٤عٍٛة اٌٍفظٟ

 1.011- 1.010- 1.014- 1.120- 1.100- 1.100- ا٤عٍٛة اٌجذٟٔ

ا٤عٍٛة 

 إٌّطمٟ

-1.140 1.114 -1.112 -1.011 -1.000 -1001 

ا٤عٍٛة 

 االعزّبػٟ

1.010 1.101 1.101 1.023 -1.101 1.020 

 1.102 1.111 1.043- 1.010 1.040 1.101 ا٤عٍٛة اٌزارٟ

أعب١ٌت ِم١بط 

 اٌزؼٍُ

1.001 1.013 1.101 -1.003 -1.114 1.101 

 1.10** داٌخ ػٕذ       1.13*داٌخ ػٕذ                                           

( سنو ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصا ياط بيف مكونات البي ة 21يت ل مف جدوؿ )
 وسساليب التعمـ في  وو نموذج المياقة الع مية لدر طالبات المرحمة ال انوية. المدرسية

كؿ ما يحيط بالطالب  سف مكونات البي ة المدرسية ىيوتعزي الباح ة ىذه النتيجة إل  
في المدرسة مف إمكانيات مادية و ير مادية تؤ ر فيو سمباط سو إيجاباط وتنمؿ اإلنراؼ اإلداري 
والمعمـ والمتعمـ والمني  والوسا ؿ المدرسية والمبن  المدرسي والت نيات التعميمية الممح ة بو 

سما سساليب التعمـ فيي مجموعة الطرؽ النخصية  وكذا النناطات الصفية والالصفية
 تسبة المنظمة ذىنياط داخؿ الفرد لمتعامؿ ما المعمومات س ناو عممية التعمـ .المك

وبالتالي نجد سف مكونات البي ة المدرسية عوامؿ خارجية سما سساليب التعمـ عوامؿ 
داخمية اكتسبيا الطالبات مف سول  مراحؿ تعميميـ في المدارس اإلبتدا ية وبالتالي لـ يؤ ر 

 .وبالتالي ال يوجد عالقة بينيما درسية في المرحمة ال انويةفييا مكونات البي ة الم
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 التوصيات:

 في  وو نتا   البحث تت دـ الباح ة بالتوصيات اآلتية:
أسػػاليب الػػتعمـ المف ػػمة لػػدر ب بتػػوعيتيـع ػػد دورات تدريبيػػة لمعممػػي المرحمػػة ال انويػػة  -0

 .الطالبات
مػػف خػػالؿ تعػػديؿ فػػي المنػػاى  وطػػرؽ إعػػادة النظػػر فػػي السياسػػة التعميميػػة العربيػػة وسىػػدافيا  -1

 التدريس ونظـ الت ويـ واالمتحانات بما يتالوـ ما سساليب التعمـ المف مة لدر المتعمميف.
استفادة االخصا ييف النفسييف مػف الم ياسػيف فػي التعػرؼ عمػ  سسػاليب الػتعمـ المف ػمة   -2

 عف مكونات البي ة المدرسية.  طالباتوالكنؼ عف ر ا ال
 توفير ابجيزة والمعدات الالزمة لألننطة التربوية في المدرسة. يجب العمؿ عم  -3
 العالقة بالصؼ الدراسي. ذات اتال رار  اتخاذعم  المناركة في  الطالباتتنجيا  -4
الىتمػػػاـ بالبي ػػػة الصػػػفية وا  ػػػفاو الخصػػػا ص االجتماعيػػػة واإليجابيػػػة واالنجػػػاز وحػػػب ا -5

 االستطالع داخؿ حجرة المدرسة.
 لتعزيز استمرارىـ في التعميـ. لمطالباتفز تنجيعية الىتماـ بتوفير حواا -6
 زيادة االىتماـ بابننطة الطالبية مف رحالت عممية ومساب ات   افية وفنية. -7
وتزويدىا بالكتب الحدي ة  وتفعيػؿ المكتبػة االلكترونيػة وتجييزىػا  المدرسيةتطوير المكتبة  -8

 بالحواسيب الالزمة لذلؾ.
 البشوخ املكرتسة:

 ار النظري ونتا   البحث ت ترح الباح ة ما يمي:في  وو االط
 الطالبػاتإجراو سبحاث سخرر في المرحمػة ابساسػية لمعرفػة سسػاليب الػتعمـ المف ػمة لػدر  -0

 في ىذه المرحمة وم ارنتيا ما سساليب التعمـ المف مة في المرحمة ال انوية.
ال انويػة وتطاب يػا  إجراو بحث لمتعرؼ عم  سساليب التدريس التػي يتبعيػا معممػي المرحمػة -1

 ما سساليب التعمـ المف مة لطالبيـ وعالقة ذلؾ بتحصيميـ الدراسي ور اىـ عنيا.
إجراو بحث لمكنؼ عف س ػر كػؿ مػف الجػنس والتخصػص والعمػر عمػ  سسػاليب الػتعمـ فػي  -2

  وو نموذج المياقة الع مية.
 .تالطالبادراسة مكونات البي ة المدرسية وعالقتيا بأساليب التفكير لدر  -3

 .الطالباتدراسة مكونات البي ة المدرسية وعالقتيا بالتفكير الناقد لدر  -4
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 املسادع

 املسادع العسبية: أواًل:

(.دأسررررر إسدداإ ررررر) سوداإ هارررررليد  لت يررررر دبيسررررر إسدداإررررر  ليد ا سررررر إسدد4102إبررررر اىسيداإسرررررس)دإسررررر   س د 
د.61-0،د01،د  س س)ب جليدكلسيداإ  بسيدج   يداالج    سيدإ)ىدطلددكلسيداإ  بسي.د

(.د)  داإبسئرريدا سرر سيد اإ ) سررسيديرر)د  صسررصداإ حيررس داإ) اسرر)دإرر)ىد4102 ب داإ رر إك)د أح رر)دحسررس دجرر
د–اإ جليداإ  بسيدإآل)ادد اإ) اسر  داننسر نسيدطلدداإ  حليداالب )ائسيد  د جييدنظ داإ  ل س .د

د.012-051،د5.داإ ؤسسيداإ  بسيدإل  بسيد اإ ل يد اآل)اد
(.دأثرر د  رسرر جداإجررنود اإ  يرراد لررلدأسرر إسدداإرر  ليدإرر)ىد4100أسرر  عد برر)داإ رر إ دك  رر دإبرر اىسيد 

د.022-050(،د2 0 جليدكلسيداإ  بسيدب إس سو،دطلددكلسيداإ  بسي.د
(.دأسررر إسدداإررر  ليديررر)داررر عدن ررر سج)د ك إررردد ان  سررر   دإررر)ىدطرررلدد4111اإسرررس)د ح ررر)دأبررر دى  ررريد 

د.431-460،د36د جليداإ  بسيد ج   يدا صى (،د ي ،اإج   ي:د) اسيد   لسي.د
(.داإير) داإبنر ئ)دإن ر سلديلر) د سرسله د ر  د سر إسدداإر  ليدإر)ىدطرلدد4104اإسس)د ح )دأب دى  ريد 

-0423(،د2 42اإ لرر يداإ  ب سرريد اإ) اسرر  دانسررل سي،دد– جلرريدج   رريداإ لرر دسرر  )داإج   رري.د
د.0601

لدداإ  حلرريد(.د)  داإبسئرريداإ ) سررسيديرر)داإ حيررس داإ) اسرر)دإطرر4102اإيرر ) د لرر)داإيرر إبدس  رر دد 
د.،داإس )ا ،دكلسيداإ  بسيدج   يداإنسلس يد  جس س دغس د ن   ةإ س  السيداإ  ط ي.د-اإث ن سي

(.دي  إسيد ) سوداإنح دي)دا عدنظ سريداإرسك عا داإ   ر))ةدير)د ن سريدب ر د4100أإه د ح )داإج ج د 
ج   ريدا صىر د جلريداإ ه ىسيداإنح سيدإ)ىدط إب  داإيفداإس بعدا س س)دار سه  داإ حيرس .د

د.0244-0610(،د0 د06،دسلسليداإ ل يداننس نسيد–برصةد
(.داإ  يسيداإ ب ك ةد  لت ي دبب  دأسر إسدداإر  ليدإر)ىد4102إسلفد  ا دس س)،د ا ا دك ظيد صسصد 

د.434-452(،د0 د45 جليدج   يد ك س دإل ل يداننس نسي،دطلدداإج   ي.د
كس داإ ي ل)د  لت ودبيسر إسدداإر  ليدإر)ىداإطلبريداإ  ىر بس دير)د(.داإ ه4101إس   دأ س د ح )داإ   سليد 

د.042-016،د2د  كصداإبحثداإ ل )،د– جليدج   يداإجن  دا  ) .د
(.دأس إسدداإ  ليداإ هاليدإر)ىداإط إبر  داإ  ى بر  د اإ  )سر  د4113إس   د ح )د ب)داإ حس داإ  ج)د 

،دكلسريداإ) اسر  د سر إيد  جسر س دغسر د ن ر  ةدي)داإ  حلريداإ   سرطيدب إ  لكريداإ  بسريداإسر  )سي.
داإ لس دج   يداإ لسجداإ  ب).
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) اسريد س)انسريدب ب ر)ائس  د–(.داإبسئيداإ ) سسيد  لت ير دب ن سريدانبر)اعدإر)ىداإ ل سرسد4101أس ددبلح حد 
،دكلسرريداإ لرر يداننسرر نسيد االج    سرريدج   رريد ح رر)د سرر إيد  جسرر س دغسرر د ن رر  ة.د-بل)سرريد ن غرري

د فدب إ سسلي.ب اس
(.د)  داإبسئررريداإ ) سرررسيديررر)داإ نبرررؤدبررر إ  اي داإنهسررر)دإررر)ىدطلبررريداإ  حلررريد4104بسررر يدسرررلس   داإ   س ررريد 

،دكلسرريد سرر إيد  جسرر س دغسرر د ن رر  ة عدب رر داإ  رسرر ا .داإث ن سرريديرر)د )سنرريدبئرر داإسرربعديرر)دارر
دج   يداإس    .داإ  بسي

  ليداإ هاررررليدب إ حيررررس داإ) اسرررر)دإرررر)ىدس جد(.د لترررريدأسرررر إسدداإرررر4100بنرررر) دبرررر د برررر)دا داإ رررر سفد 
د.032-011(،د6 د5) اس  د  بسيدي)داإ  بسيد  ليداإنهو،دي  ب  داإ  ليد ) اسيد نبؤسي(.د

(.د)  دان)ا ةداإ ) سررسيديرر)دإسجرر )دبسئرريد ) سررسيد حهررصةديرر)د )سنرريدسطرر د رر د جيرريد4101ج رر  دبحررساد 
د.د422-441،د1،د   يداإ  ب)دب د يس)ججد– جليداإ ل يداننس نسيدنظ داإ  ل س د اإ  ل   .د
(.داإرررررسك عا داإ   ررررر))ةدإلطلبررررريداإ  ىررررر بس د اإ ررررر )سس د  لت يررررر د4106جيررررر )د  كررررر)د ج نررررريدأبررررر دحجررررر د 

دد-0021(،د04 د4،داإ جليداإ) إسيداإ  ب سيداإ   يييرب إ حيس داإ) اس)د اإجنودي)دا  ) .د
د.0412
 د ي  ا داإ  ليداإ  جودسا سً د أس إسدداإ  ليد اإ حيرس د(.دن سجيداإ لتيداإسببسيدبس4105  إ)داإ  سب)د 

اإ جلرريدا  )نسرريديرر)داإ لرر يداإ  ب سرري،دا كر )س )دإرر)ىدطررلددكلسرريداإ ج  ررعدبج   رريداإ لرر دسرر  ).د
د.412-455(،د6 00

(.دأثرر داإبسئرريداإ ) سررسيد لررلدجرر )ةداإ  لررسيداالب رر)ائ)د بحررثد سرر)ان)د4101 ايرر)دجبرر  د برر وداإسرر  )جد 
(.د سررر إيد  جسررر س دغسررر د ح يظررريدبرررر)ا)د–اإ ررر)ا وداالب )ائسررريديررر)د )سنررريداإص ه انسررريدإ سنررريد ررر د

دج   يداإ  )سسي.د،دكلسيدان)ا ةد االت ي ) ن   ة
دددد–(.دجررر )ةداإبسئررريدإ  )سررريدإل ) سررريد  لت يررر دب  ن رررطيداإبسئسررريد ) اسررريد سرررحسيد4101 د  لررر إ)د  د س ررر

-31(،د4+0 د41 جلرريدج   رريد)  رر ،د(.د )سنرريد)  رر - س)انسرريديرر)د رر)ا وداإ  لررسيدا س سرر)
د.061

ىداررررر طداإبسئرررريداإ ) سررررسيدإرررر)ىدطررررلدداإ  لررررسيداإثرررر ن جدإررررب  د د(.د سرررر 4101صىرررر ةدإ رررر  جد ث رررر  د 
اإج   رررريدد– جلرررريداإ لرررر يداننسرررر نسيد اإ طبس سرررريداإ رررر)ا وداإث ن سرررريدبرررر إه عداإر برررر)دب )سنرررريدصإسرررر  .د

د.دد600-433،د60،دا س  سيدانسل سيدصإس  
(.دأسررر إسدداإررر  ليداإ هارررليدإررر)ىدطلبررريداإث ن سررريداإ   ررريديررر)د ح يظررريد4116إبد ح ررر)دصس ررر  د صىسررروديررر 

دج   يداإس    .د،دكلسيداإ  بسي جس س دغس د ن   ة س إيد  جل  د  لت ي دبب  داإ  رس ا .د
د.(.دأن رر طداإرر  ليد  لت يرر دب)اي سرريداننجرر صدإرر)ىدطلبرريديرر  ب  داإرر  لي4104صسرر)د ح رر)د لسررفداإ رر  ةد 

دج   يد    داإ  بسي.د،دكلسيداإ ل يداإ  ب سيد اإنهسسيغس د ن   ةدس إيد  جس س  د
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(.د لتريدانبر)اعدان)ا جدإل ؤسسرريداإ  لس سريدب إبسئريداإ ) سررسيد ر د جيرريد4101طر   د ار داإطبنجرر  د 
،دح إسرر  دج)ادد ررس د رر و.دبسرريد اإ  لررسيدإرر)ىد سنرريدأ )نسرري دنرر د رر)س جداإ رر)ا وديرر)د رر)س س  داإ 

د.022-041،د25
(.د    ررر  داإبسئررريداإيرررهسيدإ  صسرررصداإ  بسررريدانب)ا سررريدإلط إرررردد4101 بررر)داإه ررر حد بررر)داإرنررر)داإي ررراد 

،د011،د جلرريدكلسرريداإ  بسرريدج   رريدا صىرر اإهلسررطسن)ديرر)داإ  حلرريداإث ن سرريدب إ رر)ا وداإحك  سرري.د
د.623-241

اإكني لداإ ه  ل)داإ طر  دد(.دأث داس  )اي4101 ب)داإك سيد ح  )دأب دج   و،د  لسحيدسلس   داإ) خد 
 جلريداإص تر عدإلبحر ثد اإ) اسر  دي)د حسس داإسك عا داإ   ))ةدإ)ىدأطه  داإ سر  دير)دا  ) .د

د.52-63(،د4 د01،داإنهسسي
(.دأن رر طداإ هكسرر داإسرر ئ)ةدإررر)ىداإطررلدداإ رر )سس د دس جديررر  ب  د4102 يرر يد ح رر )د ح رر)دث بررر د 

،دج   ررريدسررر ى لد–اإ جلررريداإ  ب سررريدأىررر)افداننجررر ص.دداإرر  ليد  لت يررر دبيسررر إسدداإررر  ليد   جيررر  
د.141-510،د56

(.داإ يررر ئاداإسرررسك    سيدإلنسررر يداإ  بسررريدالسررر بس  دأسررر إسدداإررر  ليد     سرررس د4102 هررر فدب رررس جد 
ج   ررريداإ  بررر)دبررر ددسررريداإ لررر يداالج    سررريد اننسررر نسي،دكل سررر إيد  جسررر س دغسررر د ن ررر  ة.د كررر ن 

دأيداإب ات).د– يس)جد
(.دأسرر إسدداإرر  ليدإرر)ىدطلبرريداإج   رريد ي  لسرريد رر)  دإ  رر )جد   يرر)د4102)دح ررصةداإ  رر ب)د   رر )د سرر

د.122-525(،د61 د3 جليداإكلسيدانسل سيداإج   ي،دإ ن سيد هاس دأسل دداإ  ليداإ  س .د
(.دأسرر إسدداإرر  ليداإ رر)دسهاررلي د4111ي ارر د رر ك دحسرر داإسرر  )ج،د كرر سيد برر)دسرر ج د لررفداإ رر  جد 

د.255-224،د12،دج   يدبر)ا)د– جليداآل)اددبر)ا).دد–اإ  نسيددطلبيداإكلسي
د–لرريداإ اإ)سرريد اإررسك عداإ  يرر)د االج  رر  )د (.دأسرر إسدداإ   4111ييرر)دبرر د ح رر)دبرر دسررلسيداإح برر)د 

اإسا )(د ي دنظ س  دج )ن دإلسك عا داإ   ))ةدإ)ىد سنيد  دطلدداإ  حليداإث ن سيدب )سنيد كيد
د،دكلسيداإ  بسيدج   يداإ  لكيداإ  بسيداإس  )سي.غس د ن   ةد س إيد  جس س اإ ك  ي.د

(.داإ لترريدبررس دا سرر ةد اإبسئرريداإ ) سرريد أث ىرر د لررلداإ رر دداإ) اسرر):د4101ت سرريد برر)داإرر ح  د برر)دا د 
 سر إيد  جسر س دغسر د السيد    د)ا ي  د حلسيداإه  .دد-اإ )ا وداإث ن سيداإحك  سيد-) اسيدح إي

د اس  داإ لس دج   يداإنسلس .،دكلسيداإ) ن   ة
(.دي  لسيداإرسا دانب)ا سريد  لت ير دبين ر طداالسر ث  ةداإه ئ ريد أسر إسدد4103ك ث دتطدد ح )دأب دت  ةد 

،د16،داإ جلريداإ  ب سرياإ  ليداإن  سيدإر)ىدطلبريد ) سريداإ  هر تس داإث ن سريدير)داإ لر يد اإ كن إ جسر .
د.0-16
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(،د4 د44،د جلرريداإبحرر ثداإنهسررسيد اإ  ب سرريسرر ودأسرر إسدداإرر  لي.د(.دت4111إطهرر)د برر)داإب سررطدإبرر اىسيد 
د.4-2

(.داإبسئرررريداإ ) سررررسيد  لت يرررر دب إ حيررررس داإ) اسرررر)دإطررررلدد  حلرررريد4113 رررر)ث دأح رررر)د ث رررر  داإ لسهرررريد 
د،دكلسيداإ) اس  داإ لس دج   يد ن)ج. س إيد  جس س دغس د ن   ةا س ودب حلسيداإ   ي.د

،د اإنهسرسيد جلريداإبحر ثداإ  ب سري  داإبسئريداإيرهسيدير)د ن سريداإ هكسر .د(.د)4106   الدح س)د لكيد 
د.456-443،د62

(.داإبسئرريداإ ) سررسيد أث ىرر د لررلداإ حيررس داإ) اسرر)دإ ل سررسد  حلرريد4112 جرر)جد ح رر)د رر نسوداإارر)د 
د،دكلسيداإ  بسيدج   يداإنسلس . س إيد)ك   اهدغس د ن   ةا س ودب السيد   د)ا ي  .د

(.داإ س يداإ نبؤسيد س إسدداإ  ليداإ هاليد ي ر د4102   )د سلس   د ب)دإ اح)دس سفد د ح )دب د ل)
إن  سلد س)دي)داإ حيس دا ك )س )دإ)ىدطلدداإسنيداإ حاس سيدبج   يدجر صا د  هر   )داإرسك عد

د.63-0(،د0 د6،د جليدج   يدج صا دي عداإ ل يداننس نسياالج    ).د
(.داإ    رر)ا داإ   يسرريد ب رر داسرر  ا سجس  د4113برر)داإ حسرر دصكرر)د  ح رر )د رر  دا دسرر إي،د أ رر د 

) اس  د  بسيدي)داإ  ليداإ نظيدسا سً دإ)ىد سنيد  دطلدداإج   يدس جدأس إسدداإ  ليداإ   لهي.د
د.406-051(،د6 6اإ  بسيد  ليداإنهو،د
 رر) سوداإ لرر يديرر)دد(.دأثرر داسرر  )ايدن رر سلد رر  صان د ب رر )داإرر  ليديرر)4111 رر سيدأح رر)ديرر ئصداإ حسلرر)د 

 سر إيداإ حيس د   سيداإسك عا داإ   ر))ةدإر)ىدط إبر  داإيرفداإثر ن)داإ   سرطدب إ )سنريداإ نر  ة،د
د،دكلسيداإ  بسيدج   يدأيداإ  ى.)ك   اهدغس د ن   ة

(.دأسرر إسدداإرر  ليد اإ)اسرريداإ هاررليدإرر)ىد ل سررسداإ  حلرريداالب )ائسرريد4111 رر سيدجرر ب د ح رر)داإح سررن)د 
 :د) اسيد    نيدبرس دس جدير  ب  داإر  ليد أتر انييد ر داإ ر )سس د    ه ر)داإ حيرس دب) إيداإبح س
دج   يداإ لسجداإ  ب).دد،دكلسيداإ) اس  داإ لس  س إيد  جس س دغس د ن   ةد.ي)داإ  اعة

ىدطلبررريدج   ررريداإحسررر دبررر دطرررل د)(.د) جررريداإرررسك عا داإ   ررر))ةدإررر4100ن سرررس د  نررر  د ح ررر)د لررر)داإر
،د  ر )ةداإ) اسر  داإ لسر دج   ريد س إيد  جس س دغسر د ن ر  ةاإ) اس)دإ)سيي.دد  لت ي دب إ حيس 

د ؤ ي.
(.د اتعداإبسئريداإ ) سرسيدير)داإ ر)ا وداإ  يريدير)د ح يظريد ايدا د4101 ن ى د ح )دج س دأب داإ دد 

،د سر إيد  جسر س دغسر د ن ر  ة اإبس ةدي)دار عد  ر سس داإجر )ةد اإبسئريد ر د جيريدنظر داإ  ل رس .د
دةداإ) اس  داإ لس دج   يداإ )و.   )

(.داإبسئيداإ ) سسيد )  ى دي)د حيرس د ر )ةداإلرريداإ  بسريد سرل  د ل سرسد4101نج ةداإب د ح )دإب اىسيد 
ج   ريدأيد)  ر  دد،دكلسريداإ  بسري ة سر إيد)ك ر  اهدغسر د ن ر د  حليد  لسيدا س ودب السيداإ  طر ي.د

دانسل سي.
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إهرر   ديرر)دأسرر إسدداإرر  ليدإرر)ىدطررلددج   رريداإسررلط  دترر ب وديرر)د(.دا4100ىررل دبرر دصاىرر داإنبيرر  د 
-054(،د0 د03ج   رريداإ رر ى ة،دد– جلرريدكلسرريداإ) اسرر  داإ لسرر دإل  بسرريدارر عدب رر داإ  رسرر ا .د

د.024
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