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 ملخص البحث:

تحديد األخطاء الشائعة في  مييارات التييميم الزخرفي  وعواميل ال ي وط  إلىدف البحث ى
الييف  اسيتراتيجيةالنفسية األكاديمية لدى طالب التربية الفنية، كما ىدف لمتحقق مين فاعميية 

المقمييوب القائميية عمييى الييدعامات اةلكترونييية لتيييويب األخطيياء الشييائعة فيي  ميييارات التيييميم 
( مين طيالب التربيية الفنيية بالفراية 46عينية البحيث، اوامييا   وخفض ال  وط األكاديمية لدى
تحديييد األخطيياء الشييائعة لميييارات التيييميم الزخرفيي ،  اسييتبياناألولييى، وشييممت األدوات عمييى 

بطااييية تقيييييم األخطييياء الشيييائعة لمييييارات التييييميم الزخرفييي ، مقيييياس ال ييي وط األكاديميييية، 
اليييف المقمييوب القائميية عمييى الييدعامات  يجيةباسييتراتوتويييمت النتييائج إلييى فعالييية التييدريس 

اةلكترونييية فيي  تيييويب األخطيياء الشييائعة لميييارات التيييميم الزخرفيي  متعييددة المسييتوى لييدى 
 .ييم المجموعة التجريبية( ، وخفض ال  وط األكاديمية لد

خفض  -الميارات العممية-الداعات اةلكترونية -استراتيجية التدريس: المفتاحيةالكممات 
 ال  وط األكاديمية.

Using a Teaching Strategy based on Electronic scaffolding to Correct 

Common Mistakes in Practical Skills and Reduce the Academic Stress 

Abstract 
The research aimed to identify common errors in decorative design 

skills and academic psychological stress factors among art education students. 

It also aimed to verify the effectiveness of the flipped classroom strategy based 

on electronic scaffolding to correct common errors in design skills and reduce 

academic stress among the research sample consisted of (64) students 

(male/female) in the first division of the Department of Art education in the 

first year. 

The tools included a questionnaire identifying common mistakes in 

decorative design skills, evaluation card for common errors in decorative 

design skills, academic stress scale, and the results reached the effectiveness of 

teaching using the flipped classroom strategy based on electronic scaffolding in 

correcting common mistakes of decorative design skills for (experimental 

group), and reduced academic stress for  (experimental group) 

Key word: Teaching Strategy- Electronic scaffolding- Practical Skills 

Reduce the academic stress.  
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 مقدمة

 مجياتت في  شيتى الحديثية والتقنيية العميم لفيروع تطيورًا ىيائالً  اآلخيرين العقدين شيد  
 ووسيائل طيرق تيدريس مين تقدميو مياو التعميميية  العمميية عميى انعكيساليذي  األمير الحيياة ،
، والتي  ايد تهسييم في  حديثية عمميية أسياليب حاجياتيم وفيق تمبيية ف  الطالب لمساعدة مختمفة

 . تفكيرىم وأنماط ، وانتباىيم ودافعيتيم المعمومات تنمية ادراتيم عمى معالجة
 فمكل طالب ،يهجدي لن وتكرارىا وتأكيدىا لمطالب المعمومات إرسال ف  المعمم فانيماك  

ثَيم  أيييبت تقيديم اليدعم لمسياعدتو عميى  المعمومية ومينوتطبييق  فييم في  وخيوييية طريقية
لمطموبيية منييو أثنيياء عممييية الييتعمم شيييئًا  ييروريًا ليييتمكن ميين تحقيييق األىييداف االقيييام بالميييام 

 المرجوة خاية ف  المجاتت التطبيقية كالتربية الفنية .
من ىنا كان ت بد ليا من اةفادة مين التقنييات والوسيائل التكنولوجيية الحديثية ك حيدى   

وسيييائل اليييتعمم اليييذات  التييي  تهيييكدي إليييى تنيييوع أشيييكال وأسييياليب اليييتعمم، لمواجيييية عجيييز الييينظم 
وأنمياط  اسيتراتيجيات وايد ظييرت التعميميية التقميديية والتبياين والفيروق الفرديية بيين الطيالب،

د عمى توظيف اةنترنت فمم يعد التعميم اايرًا داخيل الييف الدراسي  تحيت إشيراف تعميمية تعتم
المعممييين بييل وفييرت شييبكة الويييب تطبيقييات مختمفيية لمييتعمم، واييد أثبتييت العديييد ميين الدراسييات 

 ىيييون و خيييرون ( ، ودراسييية (Johnson,2009مثيييل دراسييية جونسيييون و خيييرونوالبحيييوث 
(Huon et al,2007)  أن الدراسة بييورة تقميديية تزييد مين التفاعيل البشيري بيين المتعمميين

فيي  حييين تقييدم األنظميية التكنولوجييية عبيير اةنترنييت نوعييًا ميين الييتعمم الييذات  فيي  الويييول إلييى 
 ميادر التعمم .

التقنييية فيييو المقمييوب أو المعكييوس نمييوذج تدريسيي  تسييتخدم  يييفال اسييتراتيجيةوتعييد   
مج الت  تعتمد عمى امب العممية التعميمية حييث يتمقيى الطيالب المحتيوى كأحد أنواع التعمم المد

التعميميي  الجديييد بيييورة ت تزامنييية عبيير اةنترنييت كمحتييوى أو عييروض تقديمييية يييراد توييييميا 
دايائق أو ميواد تعميم  01لمطالب كتكميفات منزلية مسجمة في  شيكل لقطيات فييديو ت تزييد عين 

ة لمو ييوع اليتعمم خييارج اليييف وعر ييا ميين خييالل أحييد كتح يير ل ييمان وجييود معرفية مسييبق
مين وايت الحيية وجييًا لوجيو داخيل   واتسيتفادة، اتجتمياع موااع الويب أو شبكات التوايل 

 التعميميية اليف بالتركيز عمى األنشطة والتدريب عمى الميارات العمميية والمتابعية والتوجييات
 ( .01، 7102(،  بالل، 66، 7102 فخري، من ابل المعمم
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(، ودراسية نيزال 7171واد أوييت العدييد مين الدراسيات والبحيوث مثيل دراسية شيرف    
(، 7102(، ودراسييية الجعفيييري  Abdelaziz, 2019 ة عبيييد العزييييز ودراسييي  (، 7101 

(، بتوظيييف اسييتراتيجية اليييفوف المقموبيية فيي  التعميييم 7102ودراسيية الدوسييري،  ل مسييعد  
تفاعيل لمطيالب كونييا جاذبية لتعمييم الطيالب بطريقية حديثية  بالمدارس والجامعات لما يوفره مين

عميييى المحتيييوى  اتطيييالعتناسيييب متطمبيييات العيييير اةلكترونيييية والتكنولوجيييية، وتمكييينيم مييين 
التعميم  ف  أي وات يريدونو ومين أي مكيان مين خيالل رفيع اليدروس عميى تطبيقيات التواييل 

( لمييا تييوفره ميين تفاعييل Edmodoأو  Youtubeأو  Twitterأو  (Facebook اتجتميياع 
بين المتعممين بع يم البعض من خالل تبادل الرسيائل بييواتفيم المحمولية والحواسييب النقالية 

 اسييتخدامبنياء عميى الفيروق الفرديية بيينيم ، أو مين خيالل  يتفيمونيو، ويكيررون اليدرس حتيى 
 Blogsعميميية  ( أو الميدونات التShare Slide  موااع مشاركة العروض التقديميية كموايع

Educational أو أنظمييية التعمييييم عييين بعيييد )LMS )Learnning Management 
System،  وميين ث ييم يمكيين تييوفير واييت وجيييد المعمييم داخييل اليييف بييالتركيز عمييى الجوانييب

التطبيقية لمدرس بأنشطة يفية، لمتابعة طالبو وتقييم مسيتواىم وتحدييد األخطياء الشيائعة في  
 مما يهسيم ف  إنجاز عمميم الفن  ويكدي بيم إلى النجاح  . تيميماتيم وتعديميا ،

وأنماط دعم األداء يمثل أحيد الجوانيب الميمية في  تطيوير التعمييم وتيكثر بدرجيية كبيييرة  
 &Bellandوىييو مييا أكييد عميييو بالنييد، ودارك  فييي  مجيييال الممارسيية والتطبيقييات العممييية،

Dark,2013)   وبيل ،)Beal, 2005  ) ات تسيمت بالمشياركة بشيكل ىيادف في  أن الدعام
ف  ميمة تتجاوز ادرات الطالب غير المدرب، وتوجييو لتقمييل األخطياء أثنياء  واكتسابياالميارة 
 التعمم .

عنييا عنييدما ييتم الييتعمم، وييييدف  اتسييت ناءفالييدعم اةلكترونيي  مسياعدات مكاتيية ييتم   
إت ميين خييالل المسياعدة، وتيزود  إلى مساعدة الطيالب عميى أداء ميمية ت يسيتطيعون إنجازىييا

المتعمم بتوجييات وا حة تمكنو من معرفة ما يجب القييام بييو خطيوة بخطيوة لتحقييق األىيداف 
المطموبيية لمييتعمم، ميين خييالل تقيييديم الميييساعدة ليكتيييشف المعرفيية الجديييدة وفيميييا وبنيياء تمييك 

 ( .64،7111المعرفة عميى أسياس المعرفة السابقة  أحمد ، 
( ، ,Zheng 7104  زييينج كشييفت نتييائج بعييض الدراسييات والبحييوث مثييل دراسييةواييد 

جي   ودراسية (،Belland, Walker, Olsen& Leary,2015  بيالنيد، و خيرون ودراسية
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(  Gyabak, K.,Ottenbreit Leftwich, A., & Ray, J., 2015 بياك ، و خيرون 
 ا عمى التعمم واألداء األكاديم  .أن الدعامات اةلكترونية أظيرت بشكل عام تأثيرًا إيجابي  

 التطيور وميع لمطيالب، كافيية الييف المعمم داخيل يقدميا الت  التقويم عممية تعد فمم    
المقمييوب القييائم عمييى الييدعامات اةلكترونييية يمكيين  يييفاليائييل والمتمثييل فيي  ال التكنولييوج 
 ، حييث أن نسيبةوتعيديل أخطيائيم الشيائعة الطيالب أداء مسيتوى منيو في  تحسيين  اتسيتفادة
 مسيتواىم عميى انعكيس مميا الزخرفي ، مييارات إتقيانفي   مشياكل مين يعيانون كبييرة مينيم
الناتجة عين مشيكالت  الطالب يواجييا ، وىو مالو دور كبير ف  ال  وط النفسية الت الميارى

 عممية وعممية .
وتفسيير  النفسي ليى طبيعية مت يير ال ي ط إشيارة ةنظرييات عميم الينفس با اىتميتواد 
فيي   النفسيي معييو، وأكييدت ىييذه النظريييات عمييى أثيير ال يي ط  واترتبيياطذات العالايية  اتنفعيياتت

بييين  اتخييتالفوالسييموكية لرفييراد، ورغييم  واتنفعاليييةالجوانييب الوظيفييية السيييكولوجية والمعرفييية 
  عام فيما بينيا عميى أثير ال ي ط النفسي اتفاقكل نظرية من النظريات ،إت أن ىناك  اتجاىات

 ( .41، 7112بو أسعد،أعمى يحة الفرد وتوازنو وتكيفو  ال رير،
ومن أنواع ال  وط التي  يتعيرض لييا األفيراد في  حيياتيم ال ي وط األكاديميية وتشيمل 

لبيئييية تعميميييية جدييييدة وييييعوبة التعاميييل ميييع اليييزمالء  واتنتقيييالمنييييا  واتنتيييياءبيييدأ الدراسييية 
التركيز وعيدم القيدرة عميى القييام بالواجبيات المنزليية والفشيل في  اتمتحانيات  و عفعممين والم

 ( .001، 7112بين الطمبة من ابل المعممين والعقاب المستمر   خويمد ،والتمييز 
المقميييوب القائمييية عميييى  ييييفال اسيييتراتيجية اسيييتخدامليييذا سيييعى البحيييث الحيييال  إليييى  

خطييياء الشيييائعة فييي  المييييارات العمميييية وخفيييض ال ييي وط اليييدعامات اةلكترونيييية لتييييويب األ
 لدى طالب التربية الفنية . األكاديمية

 مشكلة البحث : 

اييد يواجييو طمبيية الجامعيية خاييية الطمبيية الجييدد بالفرايية األولييى العديييد ميين المشييكالت   
إليى  اتنتقيالبشكل عام واليعوبات األكاديمية بشكل خاص وكثير من التحديات األخرى نتيجية 

مرحميية جديييدة و ييرورة التكيييف معيييا واخييتالف طبيعيية الدراسيية فيي  الجامعيية وخاييية الكميييات 
العممييية عيين المرحميية الثانوييية، ويواجييو الطييالب متطمبييات أكاديمييية أكبيير ويتكييون لييدييم شييعور 
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ييييق األىيييداف التعميميييية بيييالخوف مييين التعثييير األكييياديم  والقميييق مييين عيييدم القيييدرة عميييى تحق
 .األكاديمية

واد تحظ الباحثيان أثنياء التيدريس تكيرار ليبعض األخطياء عنيد تقيييم تكميفيات الطيالب   
ف  مادة التيميم ولمتأكد عمميًا من شيوع تمك األخطاء لدى الطالب فقد تم حساب نسبة تكيرار 
أحد تمك األخطاء وىو  عف الترابط بين أجزاء التكوينات الزخرفيية في  التييميم الزخرفي  ليدى 

واييد تويييل ،  7101/7171 الجييامع ( فيي  بداييية العييام 744      لييى وعييددىم الفرايية األو 
% ميين الطييالب وىييى نسييبة كبيييرة ممييا دعييا 42الباحثييان إلييى نسييبة شيييوع ىييذا الخطييأ عنييد 

الباحثان إلى التساكل عن مسببات وعدد تمك األخطاء حيث أن أول خطيوة لعيالج المشيكمة ىيو 
 معرفة أسبابيا.

الباحثان أن من تميك األسيباب امية أعيداد أع ياء ىيئية التيدريس بالنسيبة  افترضواد   
، وىيو ميا أايره أع ياء ىيئية التيدريس ومعياونييم تخييص تييميم بالكميية مين خيالل  لمطالب

مقييابالت أجريييت معيييم، كمييا أكييدت عميييو  مالحظييات وحييدة  ييمان الجييودة واتعتميياد بالكمييية 
حييييث كانيييت نسيييبة أع ييياء ىيئييية التيييدريس،  بمعييييار أع ييياء ىيئييية التيييدريس والخريجيييون،

طاليب  26ع و ىيئة تدريس ، كانيت النتيجية  04طالب :  0742ومعاونييم لمطالب بالقسم 
تقريبًا لكل ع و ىيئة تدريس وىيو عيبء تدريسي  كبيير بالنسيبة لممقيررات العمميية ، ومين ث يم 

مميا ييكدي ليييعوبات  عدم التمكن من متابعتيم، وتيويب أخطائيم والذي ينعكس عمى أدائييم
التعميميية لعنيير المتابعية  العمميية وافتقياربيييورة أفيي ل  واكتسيابيافي  تعميم بعيض المييارات 

الفردييية التيي  تراعيي  الفييروق الفردييية فيي  سييرعة الييتعمم والييتمكن ميين الميييارات، كييذلك يييعوبة 
 ع فييا الطالب .مما ينعكس سمبًا عمى تيويب األخطاء الت  يق اةيجاب إعادة الشرح والدعم 

أطيول   افة لطول فتيرة التواجيد بالكميية وكثيرة التكميفيات العمميية التي  تتطميب واتياً ةبا
عدم القدرة عمى متابعية و من النظرية واألعداد الكبيرة ف  المجموعة الواحدة ف  المواد العممية، 

 يسيبب  ي وطاً كل طالب عمى حيدا ، وتزاييد عيدد المشيروعات في  الميادة الواحيدة، األمير اليذى 
حباطييًا لمعديييد ميين الطييالب، ممييا ييينعكس عمييى أدائيييم ، واييد  نفسييية أكاديمييية عمييى الطييالب، وال

إلييى كميية أخييرى، وىيذا المكشيير  اتنتقياليتجياوز ذليك إلييى ت ييبيم عيين دراسيتيم ، والتفكييير في  
والتيي  (،  Brausch, 2011 بييرش  دلمييت عميييو نتييائج بعييض الدراسييات منيييا نتييائج دراسيية

 ترتبط عكسيًا باألداء األكاديميةنتائجيا إلى أن ال  وط تويمت 
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( والتيي  تويييمت نتائجيييا لوجييود 7104لمطمبيية ونتييائج دراسيية بيين يييالت   األكيياديم 
سيالبة  ارتباطييةسالبة بين ال  ط النفس  والتوافق المدرس ، مع وجود عالاة  ارتباطيةعالاة 

التوافيق ميع األسياتذة، اليزمالء، المدرسية بين كل من ال ي ط النفسي  وأبعياد التوافيق المدرسي  
توجيييياتيم  اخيييتالفالبييياحثون رغيييم  اتفييياق( عميييى 7104والميييادة الدراسيييية وايييد أكيييد مشيييري  

عمييى أن التعييرض المتكييرر لم يي ط النفسيي   ثييارًا سييمبية عمييى التمميييذ تشييمل  واختياييياتيم
 اسييتراتيجياتيتطمييب  ، القمييق، تييوتر العالاييات ممييااتكتئييابجوانييب متعييددة، كيياألداء المعرفيي ، 

مواجية عمى المستوى الشخي ، وفي  نفيس الوايت تكفيل نفسي  وتربيوي يتييت حسين توظييف 
 المالئمة حسب المواف وشدتو ومدى تكراره، كما تويمت دراسة يارة، منييور اتستراتيجيات

ن سالبة بيين ال ي وط والدافعيية األكاديميية أرجعييا الباحثيا ارتباطية( إلى وجود عالاة 7104 
والعممية وتفاعيل ىيذه المعطييات  واتجتماعية اتاتياديةإلى معطيات الحياة الجامعية بأبعادىا 

مييع الخيييائص الشخيييية ممييا يسييبب ميين  يي وط عمييى الطييالب وتيييبت ىييذه ال يي وط عامييل 
 مثبط لمدافعية األكاديمية .  

ألسباب المشكمة والت  دعمتيا نتائج الدراسات السيابقة لجيأ  اتفتراض ذلكوبناء عمى 
تتناسب مع األعداد الكبيرة لمطالب لمحاولية حيل تميك المشيكمة  تدريس استراتيجيةالباحثان إلى 

المقمييوب القائميية عمييى الييدعامات اةلكترونييية لمييا ليييا ميين  يييفال اسييتراتيجيةالباحثييان  واختييار
ثييارة، ولتعزيييز بيئيية تعميمييية إيجابييية جذابيية يتقييدم فييييا واة  التشييويقخيييائص مميييزة منيييا: 

مكانيياتيم وسييولة التعاميل  ، وتيوافره خيارج أوايات الدراسية  واتسيتخدامالطالب وفيق ايدراتيم وال
فيي  أي واييت ومكييان ممييا يييوفر الواييت لممعمييم والمييتعمم عمييى متابعيية الجانييب التطبيقيي  داخييل 

نتيائج وتويييات عيدة  وعمية، وىيذا ميا أكيدت عميياليف، باة افة إلى أنيا طريقية حديثية ودا
(، ودراسيية أبييو الييروس، عمييارة 7171(، ودراسيية شييرف  7171دراسييات منيييا دراسيية عييالم  

(، ودراسيية أبييو الييدىب، يييونس 7101(، ودراسيية العريفيي  7171(،الرحيميي ، العمييري  7104 
 7104) . 
ة التييميم الزخرفي  ومن ث م تحددت مشكمة البحث ف : شييوع بعيض األخطياء في  مياد  

 في  األكاديميية لدى طالب التربية الفنية، باة افة إلى تعر يم لمعدييد مين ال ي وط النفسيية
 وااتيرح التعميمية الناتجة عن أعدداىم الكبيرة ف  المجموعية الواحيدة في  الميواد العمميية، البيئة

المقموب القائمة عميى اليدعامات  يفال استراتيجية استخدامالباحثان لمت مب عمى تمك المشكمة 
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ليدى األكاديميية اةلكترونية لتيويب األخطياء الشيائعة في  المييارات العمميية وخفيض ال ي وط 
 طالب التربية الفنية .

 أسئلة البحث : 

الفراية األوليى بقسيم التربيية ما األخطاء الشائعة ف  ميارات التيميم الزخرف  ليدى طيالب  .0
 ؟ الفنية

 ؟ الفراة األولى بقسم التربية الفنيةلدى طالب  كاديميةاأل ما عوامل ال  وط  .7
المقميييوب القائمييية عميييى اليييدعامات اةلكترونيييية لتييييويب  ييييفال اسيييتراتيجيةميييا فاعميييية  .2

 ؟ الفراة األولى بقسم التربية الفنيةاألخطاء الشائعة ف  الميارات العممية لدى طالب 
الييدعامات اةلكترونييية فيي  خفييض  المقمييوب القائميية عمييى يييفال اسييتراتيجيةمييا فاعمييية  .6

 ؟ الفراة األولى بقسم التربية الفنيةلدى طالب  ألكاديميةال  وط ا
 أهداف البحث: 

 لدى طالب التربية الفنية .الزخرف  تحديد األخطاء الشائعة ف  ميارات التيميم  .0
 .تحديد عوامل ال  وط النفسية األكاديمية لدى طالب التربية الفنية  .7
ة اةلكترونييييالمقميييوب القائمييية عميييى اليييدعامات  ييييففاعميييية إسيييتراتيجية الالتحقيييق مييين  .2

 .لدى عينة البحث ف  ميارات التيميم لتيويب األخطاء الشائعة 
ة فيي  اةلكترونييالقائمية عمييى اليدعامات  الييف المقميوبإسييتراتيجية التحقيق مين فاعميية  .6

 . لدى عينة البحث ألكاديميةخفض ال  وط ا
  :البحث أهنية

 البحث الحال  ف  : يسيم األىمية النظرية : اد
محاولية لتييويبيا  في أحيد مجياتت التربيية الفنيية في  ريد فعمى ألىم اتخطاء الشيائعة  .0

فيي  كمييا يقييدم أىييم العوامييل المسييببة لم يي وط النفسييية األكاديمييية لطييالب التربييية الفنييية 
 النفسية لمطالب .محاولة لتخفيفيا والويول إلى مستوى مناسب من اليحة 

مجييال التيييميم كمييا يقييدم ترجميية وتقنييين عمييى  فيي  تقييديم مقييياس مقيينن ألىييم األخطيياء  .7
 ل  وط النفسية األكاديمية .اعينة من البيئة الميرية لمقياس 
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ة اةلكترونيييالقائمية عمييى اليدعامات  الييف المقمييوبتقيديم خطييوات تطبيقيية ةسييتراتيجية  .2
 مجال التربية الفنية . ف  

ت خطيورة ال ي وط النفسيية عميى المسيتوى الجسيمى والعقميى والنفسيى والتحيييمى تو ي .6
 لرفراد.

 األىمية التطبيقية:
تراعيى إلكترونيية القائمية عميى تطبيقيات ب سيتراتيجيات التيدريس الحديثية  تزوييد المعمميين .1

تيييويب األخطيياء  خاللييا ميين التي  يهمكيينو  التكييف مييع الفييروق الفرديية بييين الطييالب
 . عام والتيميم بشكل خاص  لمميارات العممية بشكل الشائعة

 الييف المقميوببأىميية توظييف إسيتراتيجية تويية العدييد مين الدراسيات والبحيوث تنفيذ  .2
عمييى مسييتوى بيييفة عاميية فيي  العديييد ميين الموااييف التعميمييية فيي  المجيياتت التطبيقييية 

بتوظيييف ، والتربييية الفنييية بيييفة خاييية لعييدم اةىتمييام الجامعييات والمكسسييات التعميمييية
التيي  تواكييب التطييور التكنولييوج  التيي  تتفييق وطبيعيية  اةسييتراتيجيات و  تمييك اةسييتراتيجية

لتطيوير المييدان و ، بحوثييا في بالقيدر الكياف  التربية الفنيية  الميارات العممية ف  مجاتت
(، ودراسيية 7171شييرف  دراسيية مثييل التربييوي بمييا يحقييق األىييداف التعميمييية المرجييوة ، 

 ودراسييييية، (7104السييييييد  (، ودراسييييية 7102غرييييييب  (، ودراسييييية 7102الجعفيييييري  
وبيييالتعرف ( ، 7107ودراسييية الشيييربين   ، (7107بيييدر   دراسييية (،7104  البسييييون 

والكشييف عيين األخطيياء الشييائعة ابييل البييدأ فيي  التييدريس وفيي  أثنائيييا والت مييب عمييييا ميين 
(، ودراسييية حمييييد 7171 خيييالل تقيييديم توجيييييات وأنشيييطة مناسيييبة مثيييل دراسييية حسييين 

   . (7104 أبو الييجاء(، ودراسة 7102 
إحييدى مشييكالت التعميييم وىيي  تطبيييق أحييد الحمييول لمواجييية يفيييد مخططييو المنيياىج فيي   .3

تيييويبيا ميين النتييائج لمحاوليية  اةسييتفادةو األخطيياء الشييائعة لييبعض الميييارات العممييية 
 وعالجيا .

المعممييين والطييالب لتشييخيص أسييباب ال يي وط النفسييية األكاديمييية وتطبيييق أحييد  يفيييد .4
النتيائج مين  واتسيتفادة تيواجييم، الت  ال  وط لمحاولة خفض واتستراتيجياتاألساليب 
نظيرًا ألىميية الييحة النفسيية لمطيالب وىيذا  معييا التكييف أو مواجيتييا عمى لمساعدتيم

  .(7101 ، وأخرونما دعت إليو كثير من الدراسات منيا دراسة ودراسة ال ريب 



 م0202( 98) -3ج-عدد سبتمبر                         ...       قائمة على الدعامات اإللكترونيةتدريس  استراتيجية خداماست

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0241 - 

 البحث:  افزض

في  ال يابطة( –توجد فروق دالة إحيائيًا بين متوسط  درجات المجميوعتين  التجريبيية  .0
متعيييددة مييييارات التييييميم الزخرفييي  األخطييياء الشيييائعة للبطااييية تقيييييم التطبييييق البعيييدي 

 .  ليالت المجموعة التجريبية المستوى 
في  ال يابطة( –توجد فروق دالة إحيائيًا بين متوسط  درجات المجميوعتين  التجريبيية  .7

 .ليالت المجموعة التجريبية  ألكاديميةال  وط المقياس التطبيق البعدي 
 : ىيقتير البحث الحال  عم :حدود البحث

  : محددات مو وعية 
 ة .اةلكترونيالمقموب ك ستراتيجية تدريس اائمة عمى الدعامات  يفإستراتيجية ال -
 بنيياء شييبكيات لمتيييميم  بمحيياوروالمتمثميية الزخرفي  األخطياء الشييائعة فيي  مجييال التيييميم  -

 تموين التيميم الزخرف ( . -المستوياتتيميم تكوينات زخرفية متعددة  –الزخرف  
القميييق بشييييأن  -عيييبء العمييييل - ال يييي ط مييين الدراسيييية ومحاورىيييااألكاديمييييية ال ييي وط  - 

 .اليأس من الدراسة(  -إجياد التواع الذات  -الدرجات
 الدراسيي   العييام الثييان  ميين الفيييل الدراسيي  فيي  التطبيييق تييم : زمنييية محييددات

 .م7101/7171
 ميين طييالب 46 تييم اختيييار عينيية البحييث بالطريقيية العشييوائية اواميييا  :محييددات بشييرية )

( لمجموعية البحيث التجريبيية ، 27منييا التربية الفنية بالفراة األوليى اسيم التربيية الفنيية، 
وذلييك لمت مييب عمييى مشييكمة الفييروق الفردييية والواييت ( لمجموعيية البحييث ال ييابطة ، 27و 

 ستوياتيم  . والمكان بما يتناسب مع ادرات الطالب وم
 جامعة جنوب الوادي  -كمية التربية النوعية  :محددات مكانية.   

 مصطلحات البحث إجزائيًا : 
  تو يع لتحقييق أىيداف الموايف التدريسي  وعميى  مرنيةخطية عميل تدريس: ى  إستراتيجية

وااييع الحقيقيي  لمييا يحييدث داخييل ملوممثميية ، الطييالبمراعييية طبيعيية و  أجييود مسييتوى ممكيين
 . ولتمنع تحقيق مخرجات غير مرغوب فييا،اليف 
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  المسييييموعة والمرئييييية، والمتمثميييية فيييي  شييييكل ميييين أشييييكال الييييدعم  ة:اةلكترونيييييالييييدعامات
في   ةتعميميي ىاتمين خيالل تييميم فييديو ( لقطات الفيديو -النيوص واليور التو يحية 

 ،(Near podمنييية تعميمييية إلكترونييية  يييتم تحميمييو عمييى داييائق،  01مييدة ت تتجيياوز 
لييتعمم والتيي  يمكيين ميين أجييل االتربييية الفنييية الفرايية األولييى بقسييم قييوم بييدعم طييالب ي والييذي

 . إنجازه تحت إرشاد المعمم
 من خالل حساب التكيرارات % فيأكثر مين الطالب  74لدى يتكرر الذى  الخطأالشائع:  الخطأ

ومختمييف عيين فيي  البحييث الحييال  ويعييد شييائعًا بييينيم  تحديييد األخطيياء الشييائعة إسييتبيانعمييى 
   . ف  أداء الميارات العمميةالفكرة اليحيحية المتواعة 

  األكاديميييةالدرجيية التيي  يحيييل عمييييا الطالييب فيي  مقييياس ال يي وط : األكاديميييةال يي وط 
 .لمموااف ال اغطة أكاديميًا والذي يعكس إستجابات الطالب حال  ال لمبحث

 :  طار النظزياإل
 –التربيية الفنيية دريستيفي   اأىميتيي -ا مفيوميي الييف المقميوبإستراتيجية  المحور األول:

الشيييائعة لتييييويب األخطييياء  والت ذيييية الراجعيييةة اةلكترونيييي اليييدعاماتو مناسيييبتيا  -امميزاتيييي
 ( .لمميارات العممية 

  اليف المقموبمفيوم: 
رف بالتعمم المعكوس أو الييف المقميوب لمسياعدة الطيالب اليذين ت يسيتفيدون مين عه   

التي  ييتم التعمم بشكل يحيت، ولمعالجة مشكالت الطالب ذوي الذاكرة القيييرة لممعموميات 
   . ( Gerstein,2012سيانيا بسرعة  ن

الدراسيي   كميياعهرف بأنيييا إسييتراتيجية لتعزيييز إسييتخدام التقنييية المتقدميية خييارج الواييت    
لتحقيق أايى إستفادة، والتعمم لزيادة الكفاءة ف  البنية المعرفية والمنااشيات وحيل  بلمطال

 .( Mazur, Broun,&Jacobsen,2015المشكالت أثناء اليف التقميدي  
ق تيدريس الطيالب خيارج ييميط مين أنمياط اليتعمم الحديثية ، وييتم عين طر ن رف بأنيوعهيو     

الحييية اليييفية ميين خييالل فيييديوىات تعميمييية تو ييع عمييى الويييب ، فيشيياىدىا الطالييب فيي  
ميين خالليييا ، ويقييوم المعمييم بحييل المشييكالت التيي  واجييية الطالييب المنييزل ليييفيم األفكييار 

 ( .41، 7102واةجابة عن أسئمتو   العمري ،
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بأنيو إسيتراتيجية ( 612، 7102 (، خميفية 042، 7101 إتفق كل من السيمم  كما   
تعميمية اائمة عمى إستخدام التقنيات الحديثية وشيبكة اةنترنيت ، تتييت إعيداد اليدروس عين 
طريق مقاطع الفيديو أو الممفات اليوتية أو الوسائط المتعددة ، ليطمع عميييا الطيالب ابيل 

، فيي  وحييية ىييواتفيم الذكييية وحواسيييبيم وأجيييزتيم الم ب سييتخدام ح ييور الحييية اليييفية 
جراء األنشطة والتدريبات .  حين وات الحية اليفية لإلجابة عن أسئمة الطالب وال

( إلى أنو إسيتراتيجية تعميميية لنقيل مجيال التيدريس مين 24، 7104 وأشات الرويس   
حيز التعمم الجماع  إلى اليتعمم الفيردي ثيم تحوييل البيئية الييفية إليى بيئية تفاعميية ةجيراء 

المفيياىيم الجديييدة تحييت إشييراف المعمييم وتوجيياتييو مييع إشييراك المتعممييين بشييكل تطبيقييات 
 ، ويركز البحث الحال  عمى إبداع 

متابعية الطالييب لممييادة العمميية المعييدة ميين ابيل المعمييم خييارج الييف الدراسيي  عبيير المنييية 
ة ( ، وبييين التعميييم التقميييدي بممارسيية األنشييطة اليييفيNear podكترونييية  التعميمييية اة 

 .والتدريب عمى الميارات العممية داخل اليف الدراس  تحت توجيو المعمم 
  ف  تدريس التربية الفنية : اليف المقموبتطبيق أىمية 
(، ودراسيية 7104 بيياةطالع عمييى بعييض ميين الدراسييات والبحييوث منيييا دراسيية متييول    

Mazur et al 2015) ) والتي  أكيدت عميى العدييد مين اةيجابييات 7102 ودراسية خميفية ،)
 الت  أثبتت أىميتو ف  التطبيق كالتال  :

 ، ومراعاة الفروق الفردية بينيم .الت مب عمى التزايد الكبير ف  عدد الطالب .0
 يق الوات داخل اليف ف  ممارسية التيدريب عميى المييارات العمميية، ومتابعية الطيالب  .7

 . وتقويميم ، وعالج نقاط ال عف
تيييويب األخطييياء الشيييائعة فييي  المييييارات العممييية  التييييميم الزخرفييي ( يحتييياج لمتيييدريب  .2

ستراتيجة  تتيت الفرية لمطاليب لتييويب الخطيأ في   اليف المقموبالنظري والتطبيق ، وال
دراك المفياىيم اةلكتروني   وء اليدعم  المقيدم مين مقياطع فييديو ووسيائل وييور لفييم وال

الخاييية بالميييارة التطبيقييية وممارسييتيا لتالفيي  أي خطييأ، والواييت الكيياف  ةتقييان الميييارة 
، وتحسيين أداء المييارة ومتابعتيو وتقويميو والسيرعة الذاتيية لمطاليبوفق الفيروق الفرديية 

 داخل اليف .  
 لدى الطالب نحو تالف  األخطاء ف  الميارات العممية .زيادة اةتجاىات اةيجابية  .6
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 إحتفاظ الطالب بالمادة التعميمية وبقاء أثر التعمم مدة طويمة . .4
 ( .Bormann,2014يوفر بيئة تفاعمية تكدي إلى تحييل وتأىيل أاوى    .4
 لتييييويب األخطييياء  جعيييةاوالت ذيييية الر ة اةلكترونيييي اليييدعاماتالقيييائم عميييى  الييييف المقميييوب

 :  الشائعة لمميارات العممية
دافعيييتيم لمييتعمم  واسييتثارةلييو دور رئيسيي  فيي  تعييديل سييموك الطييالب،  اليييف المقمييوب  

الخاطئيية ميين خييالل تزويييدىم بمعمومييات تفييييمية لمميييارة وتطبيييق  اسييتجاباتيموذلييك بتيييويب 
، وأكيدت العدييد المفاىيم المرتبطة بيا وترسيخيا ، وتوجيو طاااتيم لمتعمم ورفع مستوى  دائييم

مييد الطييالب بالمعمومييات عيين أدائييو ميين خييالل محاوتتييو المتكييررة ميين الدراسييات والبحييوث بييأن 
 المييارى، تنميية األداء في  زييادة اليتعمماجعة ليا دور كبيير ت ذية ر ئو يعد تيويب أخطالمتعمم ل

دراسية (، و 7102  عبيد العمييم(، ودراسية 7171 إبيراىيم دراسة مثل والر ا والدافعية لإلنجاز 
ولمت ذيييية الراجعييية أنيييواع ( ، 7100 ، ودراسييية العميييري(Narciss  2013 (،7106 مبيييارز 
 : من حيثمتعددة 

 أ.الشكل ينقسم إلى:
حسية  غير  ةت ذية راجع. 2  . . ت ذية راجعة مسموعة7  ت ذية راجعة مكتوبة .. 0

 لفظية( .
 الميدر ينقسم إلى: . ب

البرنامج الذي يتفاعل مع  . ت ذية راجعة خارجية أي ميدر الت ذية خارج  كالمعمم أو0
 الب .ت ذية داخمية أي نابعة من داخل الط. 7                                الطالب .  

 ينقسم إلى:ج. كم المعمومات 
 الدرس .   . ت ذية راجعة كمية وفييا يتم فييا تقديم الت ذية بعد اةنتياء من تقديم 0
 . . ت ذية جزئية وفييا يتم تقديم الت ذية بعد كل إستجابة من إستجابات الطالب7 

 د. اليدف ينقسم إلى : 
 معمومات عن داة إجابتو . . ت ذية راجعة إعالمية: أي إعطاء الطالب 0
. ت ذية راجعة تيحيحية: تزويد الطالب بمعمومات عن داة إجابتو مع تيحيت اةجابات 7

 الخاطئة 
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. ت ذية راجعة تفسيرية: تزويد الطالب بمعمومات حول مدى يحة إجابتو ، وتيحيت 2
 اةجابات الخاطئة مع تو يت أسباب الخطأ . 

د الطالب بمعمومات عن داة إجابتو مع تيحيت اةجابات . ت ذية راجعة تعزيزية : تزوي6
 . وتو يت أسباب الخطأ مع بعض العبارات التعزيزية الخاطئة 

العياييرة،  ووىيو ميا أشيار إلييمين أىيم أنيواع الت ذيية  تييحيحيةوتعد الت ذية الراجعية      
(، وىو ما ركز عمييو البحيث الحيال  حييث تعتميد عميى تنفييذ مييام 024، 7107 الشبيب  

  كتقيويم بنيائ ( ، ثيم عالجيية في  أداء المييارة ، حييث تيزود الطاليب   تعميمية تشخيييية 
بمعمومييات حييول دايية إجابتييو سييواء كانييت يييحيحة أو خطييأ وتعييديل أداء الميييارة الخاطئيية 

 اليييدعاماتالقيييائم عميييى  الييييف المقميييوب فييي   يييوء بالييييواب وىيييو ميييا يحتاجيييو الطيييالب
 .ة اةلكترون  

  7102  زغميييول المقميييوب: حيييددالييييف  اسيييتراتيجيةممييييزات)، Waddell 2012))، 
Schwankl   

 : العديد من المميزات أىميا ما يم ( 7104  ، متول ( 2013 
الرامي  مسيايرة متطمبيات الثقافية والعيير . 7       مساعدة الطالب المتعثرين أكاديميًا . .1

ة اةلكترونيياةختبيارات  –الواجبيات المرئيية  –   الفييديو التعميمي مثيل تقنيات  ب ستخدام 
. ) 

مييدخل تربييوي يييتم فيييو تحويييل مكييان . 6   الت مييب عمييى نقييص عييدد المعممييين األكفيياء . .2
وتحويل فترة التعمم الجمياع  إليى تعميم تفياعم  نشيط التعمم من تعمم جماع  إلى فردي ، 

 .المعمم بتوجيو الطالب لتطبيق ما تم إستيعابو يقوم فيو 
مسيياعدة الطييالب عمييى ا يياء المزيييد ميين الواييت فيي  الييتعمم المسييبق والتح ييير الجيييد  .5

والنقاش وميارات التفكير العميا لحل المشكالت المرتبطية بمو يوع اليدرس بوايت  لمدرس،
 الحية .

 عمى الطالب عن طريق فيديوىات مسجمة مسبقًا وبيورة غير متزامنة  عرض المعمومات .6
تحيول ميا ييتم تعميميو  إسيتراتيجية تيدريس اليف المقميوبمما سبق يمكن القول بأن:   

مين خيالل فييديوىات ف  البحيث الحيال  داخل الفيل إلى المنزل والعكس ، حيث يتعمم الطالب 
داخل المنيزل، وتيوفر وايت ( Near podة  اةلكترونيالمنية التعميمية يتم عر يا من خالل 
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الدرس داخل اليف لمميارات التدريبية، واألنشطة والممارسيات العمميية واةنخيراط فيييا ةنتياج 
رشاد المعمم .  أعمال فنية مبتكرة تحت توجيو وال

 الواجييب المعييايير  -التييدريسفيي   اأىميتييي–ة   مفيوميييا اةلكترونييي الييدعاماتالمحييور الثييان : 
     .  (مراحل الت  يمر بيا الطالب ف  التعمم من خالليا –أنواعيا  -مراعاتيا فييا

  ة :اةلكترونيالدعامات مفيوم 
 وردت بمييييطمحات متعيييددة منييييا سيييقاتت، وسييينادات، ومسييياعدات، ودعيييائم اليييتعمم، 
وعرفييت بأنيييا النيييوص التو يييحية واليييور الثابتيية ولقطييات الفيييديو التيي  يقييدميا المواييع 

محتيواه التعميمي   البرنيامج أو التنقيل بيين أثنياء تشي يلالتعميم  عبر الويب لحل المشكالت 
 ( . 762، 7104ليتخذ ارارًا يحقق الت ير المنشود ف  أدائو   عبد العاط  ، 

( بأنييييييا مجموعييييية مييييين التوجيييييييات والمسييييياعدات 024، 7106 وعرفييييييا الشيييييي    
بحيييث ، التيي  يقييدميا المعمييم لمطييالب اةلكترونيي واةرشييادات المرتبطيية بييالمحتوى التعميميي  

 ومساعدتيم ف  إنجاز ميام التعمم بكفاءة وفاعمية . ييمتتيت تدعيم وتو يت التعمم وتوجي
 ,Devolder  كميييا عرفيييت بتطبيقيييات تسييياعد عميييى الحييييول عميييى خبيييرات جدييييدة   

Braak, &Tondeur,2012. ) 
فعرفيا بأنيا أداة تعميميية تمكين الطاليب مين حيل ( Chulhlomin   2011,241أما  

أو تحقييق ىيدف يكيون غيير ايادر عميى القييام بيو بيدونيا، كميا يمكين مشكمة أو تنفيذ ميمة 
ىييذه األداة فيي  التعميييم عيين بعييد ويمكيين إزاليية ىييذه األداة بسيييولة عنييدما ت يكييون  اسييتخدام

 . ىناك حاجة ليا
مت ييييييرة توجيييييو الميييييتعمم لتقمييييييل األخطييييياء أثنييييياء اليييييتعمم فيييييي  عمميييييية ديناميكيييييية   
 Beale,2005  .) 
ة ىيي  لييدعم ومسيياعدة الطييالب فيي  اةلكترونيييالييدعامات وميين ثييم  يمكيين أن نسييتخمص بييأن  

كنييوص اةلكتروني  تنفيذ األداء غير القادرين عمى القيام بيو مين خيالل أشيكال مين اليدعم 
عبييير المنيييية التعميميييية تيييم تحميمييييا  ،وييييور تو ييييحية ولقطيييات فييييديو وممفيييات ييييوتية

 .   وىو ما تم الرفع عميو ف  البحث الحال ،  (Near Pod ةاةلكتروني
  التدريسة ف  اةلكترونيالدعامات أىمية : 
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( ، 021، 7106شارت بعض الدراسيات والبحيوث مثيل دراسية  منييور الييعيدي، أ   
 (64، 7111(،  أحمييد، 7111السييالم ، خميييس،  ( ، ودراسيية ,Lee, 2012  ودراسيية
 ة لرسباب التالية :اةلكترونيالدعامات بأىمية 

حتييى ييييبت اييادرًا عمييى الييتعمم مسييتمرة ، بيييفة يحتيياج المييتعمم المسيياعدة والتوجيييو  .0
ليذلك يجيب أن يكيون ايادرًا عميى الحييول عميييا في  أيا وايت إذا كانيت ىنياك ، بمفرده
 . حاجة

 الربط بين ما يعرفو الطالب من معمومات وما يتم تقديمو من معمومات جديدة . .7
 تقميل غموض المعمومات الجديدة ، وتسييل إستخداميا . .2
 بالمعمومات ف  الذاكرة لفترة أطول من الوسائل التقميدية .اةحتفاظ  .6
  تعزيز ممارسات الطالب وزيادة دافعيتيم لمتعمم .    .4
 فقط دون اةنش ال ب ستنتاج ماذا يحدث .عمى المحتوى التعميم  الطالب تركيز  .4
 التقميل من عدد الخطوات المطموبة لمويول إلى مستوى التمكن من أداء الميارة . .2
 تقميل شعور الطالب باةحباط والفشل . .2
ة مييدخل تعميميي  يعتمييد عمييى الييذات فيي  الييتعمم اةلكترونيييالييدعامات تعييد  :وممييا سييبق  

ويثير لديو التفكير ويساعده عميى فييم اليتعمم والوييول إليى اةتقيان واةبتكيار تحيت توجييو 
 المعمم ف  اليف . 

   02، 7111 خميس ة اةلكترونيالدعامات المعايير الواجب مراعاتيا ف ،)Gal, E., & 
Nachmias, R,  2011, 217)  وى  كالتال ،: 

 ترتبط باألىداف المرجو تحقيقيا . .0
 خفائيا عندما يتحسن أداكه .ال مرنة يمكن لمطالب إستدعائيا وات الحاجة إلييا ، و  .7
 أنماط التعمم المختمفة لمطالب رسوم ( لتناسب  –فيديوىات –يور -متنوعة   نص  .2
 سيولة وسرعة إستخداميا من ابل الطالب ةنجاز المطموب ف  أداء الميارة .  .6
  عييدد ميين الدراسييات والبحييوث مثييل عبييد العيياط  اتفقييت :ةاةلكترونيييالييدعامات أنييواع 
 7104 ،744 ،)Devolder et al  2012)، عميى أنييواع 62،7111 شياىيناز )

 :ة كالتال  اةلكترونيالدعامات 
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 ممييتعمم مييا ينب يي  أن يفعمييولتو ييت إرشييادات وتوجييييات ىيي   :الييدعامات اةجرائييية .0
ئييية، وأىييداف المقييرر، والواييت المخيييص جراالقواعييد اةتت ييمن و ، لتحقيييق الييتعمم 

   لمميام المطموب تنفيذىا ، إجراءات السير ف  الدرس .
، ومفيياىيم أساسيية، وخمفييية سييابقة أفكييارقيدم ته   المفاىيمييية(: اليدعامات المعموماتييية .7

وشيييرح لمميمييية المطميييوب ، التييي  يحتاجييييا الطيييالب ةسيييتخدام المعموميييات الجدييييدة 
 .تنفيذىا 

، وت تعتميد  اليدرسمساعدات وتوجييات ظاىرة لممتعمم طوال ميدة  :الدعامات الثابتة .2
 . حتياج لدعامات التعمم أم تةعمى طمب المتعمم با

التيي  يتكيييف مت يييرة واابميية لإلختفيياء و ىيي  دعامييات  : المرنيية(  الييدعامات المت يييرة .6
حييييث الميييتعمم معييييا تبعيييًا لحاجتيييو لميييدعم والتوجييييو مييين ابيييل المعميييم أو البرنيييامج، 

لى أي مدى تظير دعاميات اليتعمم المرنية ، وبعيد  يتحكمون الطالب ف  تحديد متى وال
دعييم مييرن لتطييوير اييياميم بحييل المشييكمة يمكيين ااتييراح حييل بييديل ميين خييالل تقييديم 

 أفكارىم وتشجيعيم عمى القيام بمحاوتت إ افية .
فييديوىات،  ة المتمثمية في  اةلكترونيياليدعامات واد سعى البحث الحال  إلى إستخدام   

المنيييية التعميميييية يتييييت لمطيييالب التفاعيييل معييييا مييين خيييالل رفعييييا عميييى  (وييييورونييييوص ،
      (Near podة  اةلكتروني

  7104 الربيياط ،ة اةلكترونيييالييدعامات مراحيل التيي  يميير بيييا الطاليب فيي  الييتعمم ميين خيالل 
،744)  ، 
 :   (7102اطيط،   
 مييع بعييض األسييئمة والتمميحييات التقييديم : يقييدم المعمييم لمطييالب فكييرة عاميية عيين الييدرس .0

 تثير تفكيرىم . التى
 العمل الجماع  : يعمل الطالب مع زمالئو . .7
 الطالب ليتعمم بمفرده تحت إشراف المعمم . كيتر  التعمم الفردي : .2
 .الت ذية الراجعة : يعط  المعمم ت ذية راجعة لمطالب  .6

  أسيياليب كشييف وتيييويب  -أىمييية دراسييتيا-المحييور الثالييث :األخطيياء الشييائعة   مفيوميييا
 ( :األخطاء الشائعة لطالب التربية الفنية ف  التيميم -األخطاء الشائعة لدى الطالب
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  مفيوم األخطاء الشائعة: 
  عبد " % فما فوق من أخطاء الطالب74الخطأ الذي يقع بنسبة " أنيا عرفت ب  

 . ( 7114(،  محمد  01، 7102الجواد 
المفيياىيم الم موطيية التيي  يمتمكيييا الطييالب فيي  البنييية العقمييية نتيجيية " وعرفييت بأنيييا   

 الييياحب، أشييواق،  "المرتبطيية بالمفيياىيماةدراك والفيييم المخطييوء لمعالاييات بييين الحقييائق 
7107. ) 

ر عمييى قاييالمثييال الواحييد الخطييأ غييير كيياف لنه فعرفيييا بييأن ( 212، 7112 أمييا مييدكور   
 فال بد من إطراد الخطأ كمما تكرر المواف لويف الخطأ ويفًا دايقًا .، أساسو ااعدة ما 

%( 74-%71-%02إختميف البياحثين حيول نسيبة شييوع الخطيأ وىي  ميا بيين  واد   
محمييييد ، (20، 7111زايييييد  (، 01، 7102عبييييد الجييييواد  (، 222، 7171حسيييين  أمييييا 

% فمييا فييوق، وىييو مييا تبنيياه البحييث 74مييا بييين الشييائع الخطييأ فيي تفقوا عمييى أن ( 7114 
 الحال  .

 : أىمية دراسة األخطاء الشائعة 
 .جاتراح طرق العالال و  ،من الميارات موتمكني الطالبمن مستوى  ىاألدنالكشف عن الحد  .0
سيخدام إسيتراتيجيات التيدريس، وأسياليب المعمميين  مساعدة .7 في  إعيداد الميادة التعميميية، وال

 .( 212، 7116 طعيمة، التقويم المناسبة لتيويب تمك األخطاء 
 ( .7112التعمم  مدكور، مساعدة الطالب عمى التعمم وتوجيييم لحل مشكالتيم أثناء  .2

ت بعيض الدراسيات والبحيوث دراسيتيا في  ليونظرًا ألىميية دراسية األخطياء الشيائعة تناو 
( ، 7104  مجاتت مختمفة كشف بع يا عن أسيابيا وطيرق عالجييا مثيل دراسية ييوالحة

 . (7102  ودراسة إبراىيم (،7106  ودراسة حسين، رسالن ( ،7106  ودراسة حسين
عبيد الجيواد ودراسية ، (7171 حسن كما أويت بعض الدراسات والبحوث مثل دراسة 

، (7106حسيين  ودراسية (، 7104  ييوالحةودراسية (، 7102حمييد  ودراسة (، 7102 
ب ييرورة التعييرف عمييى مييواطن ال يعف وريييد مييا يطييرأ ميين ت يييرات (، 7114دراسية محمييد  

سيتخدام إسيتراتيجيات تيدريس  عمى مستواياتيم طيوال العيام الدراسي  وعيالج تميك األخطياء، وال
تسيييم فيي  حفييز كييالتعمم المييدمج والمعكييوس فيي  تنفيييذ مناشييط وتييدريبات وتقويمييات اييييرة 

ويركيز البحيث الحيال  عميى ، وتجعل أثر التعميم باايًا لفترة أطول ف  أذىان الطيالب ، التركيز

https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=29437&_au=%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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ومتابعيية الطييالب لتحديييد ، كميييارات عمميييةالتيييميم الزخرفيي   مييياراتاألخطيياء الشييائعة فيي  
سييييتخدام إسييييتراتيجية تييييدريس حديثيييية اائميييية عمييييى اسييييتخدام وتيييييويب تمييييك األخطيييياء،  وال

لمواكبيية  -ةاةلكترونييي الييدعاماتالقييائم عمييى  اليييف المقمييوب –الطييالبوتحفيييز التكنولوجيييا 
 . التحول الرام  ليذا العير ولما ليا من مميزات تساعد ف  عالج مشكمة البحث الحال 

  : األخطاء الشائعة لطالب التربية الفنية ف  التيميم 
لدى طيالب التربيية  أخطاء شائعة ف  ميارات التيميم الزخرف  كميارات عمميةوجدت   

حيييث تكيون عالقيية في  ذىيين الطيالب ومقاومتيييا  ىالتحدييد تيممتييابعكيان ت بييد مين ، الفنيية 
ستثارة أفكارىم ليتوييموا إليى، ومن ثم كان لزامًا لمتعديل بطرق التدريس التقميدية   منااشة وال

المفاىيم اليحيحة لعناير وأسس التيميم الجيد وكيفية تنفيذىا كمييارات أدائيية بالتييميم 
ظييار البعيد الثاليث الزخرف  بالتجريب والتنويع والقيدرة عميى التعبيير عين مالميس السيطوح  وال

   والعمق والبروز .
  أساليب كشف وتيويب األخطاء الشائعة لدى الطالب: 

في  المييارات العمميية يعتمد كشف وتشيخيص المشيكالت التعميميية واألخطياء الشيائعة   
لتركييز عمييى نقيياط لقييياس مسيتوى الطييالب وا   اةستكشيافية ( عميى اةختبييارات التشخيييية

، وتوجد أسياليب عدييدة لمكشيف عين ال عف واألخطاء لتوييبيا وتحقيق األىداف المحددة 
ووسييائل المالحظيية ، ولكيين األىييم ميين وجودىييا  رات األدائييية،اةختبييااألخطيياء الشييائعة منيييا 

ومعالجيية نقيياط التيي  تهعييد الخطييوة األولييى نحييو تيييويبيا األخطيياء لتحديييد ميييارة إسييتخداميا 
سيتراتيجيات تيدريس وسيائل بييرية وسيمعية و  ب سيتخدام ، ويتم ذليك ال عف  متنوعية وىيو ال

مشيكالت التعميميية في   يوء عمميية ما سهم  بالتدريس العالجي  واليذي يييدف إليى عيالج ال
التشخيص التي  تعتميد عميى اةختبيارات التشخيييية والتركييز عميى األخطياء ، ومين أسياليب 

المييواد السييمعية والبيييرية، إعييادة الييتعمم التعيياون  ، العييالج الفييردي ، التييدريس العالجيي  : 
الحيييال  وايييد إسيييتعان البحيييث ( ، 047، 7102السيييحاري،  التيييدريس، بطاايييات تو ييييحية 

القائمييية عميييى الميييواد السيييمعية والبييييرية كيييدعائم إلكترونيييية  الييييف المقميييوبتيجية اسيييتر  ب
تستخدم كأسموب تدريس  عالج  لتييويب األخطياء الشيائعة في  المييارات العمميية وخفيض 

 ال  وط النفسية لدى الطالب .
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مخاطرىيا وطيرق  –أسبابيا  -أنوعيا –  مفيوميا  األكاديميةالنفسية المحور الرابع: ال  وط 
 :الوااية والعالج (

  مييين الكممييية الفرنسيييية القديمييية   مييييطمت ال ييي ط النفسييي النفسييي : أشيييتقمفييييوم ال ييي ط
Destresse   والشعور بال يق أو الظمم اتختناقوتعنى . 

يجابى والجانب السمبى لم ي وط التعرييف ةتناولت الجانب االت  ومن مفاىيم ال  وط   
العنيير المجيدد لمطااية التكيفيية لكيل "الذى ذكره "ديفيد فونتانا" وعرف ال ي ط بأنيو عبيارة عين 
 اةسييتثارةحتييواء المتطمبييات وتسييتمتع بإميين العقييل والجسييم ،فيياذا كانييت ىييذه الطاايية يمكنيييا 

 اةسيتثارةذا كانيت ت تسيتطيع ، ووجيود إ، أميا ومفييداً  ن ال ي ط يكيون مقبيوتً  المت منة فييا ف
 . ( Fontana ,0116/0121، 07  وغير مفيد و ار ن ال  ط ت يكون مقبوتً  ي عفيا ف

حيدة ال ي وط أو حتيى نوعييا عواميل في  وبيذا المفيوم لم  وط نجد عياممين ييكثران   
المتطمبييات فيي  الطاايية التكيفييية لمعقييل والجسييم وعوامييل خارجييية وتتمثييل فيي  داخمييية والمتمثميية 

 البيئية.
العواميييل الدراسيييية  البحيييث الحيييالى يتنييياول العواميييل الخارجيييية البيئيييية وتحدييييداً فييي  و   

 .  التأثير عمى ال  وط النفسية لدى الطالبف  تسيم  الت  األكاديمية و 
  ًأنييواع 420-21، 7112سييعد  أبييو أميين ال رييير،  أنييواع ال يي وط النفسييية: واييد ذكيير كييال )

 : ى لم  وط النفسية
وسيوء   رىاق العميل ومتاعبيو والمميل والقميق النفسيإتنتج بسبب الت    وط العمل: وىى  .0

 يترتب عمييا تدىور اليحة النفسية والجسدية. الت و   التكيف المين
زمييات المالييية أوالخسييارة أو فقييدان العمييل أل تنييتج بسييبب االتيي    اتيييادية: وىييةال يي وط ا .7

 النفسية وعدم القدرة عمى مسايرة متطمبات الحياة.بشكل نيائى مما ينعكس عمى حالتو 
راف ألعييييتنييييتج بسييييبب  يييي ط المعييييايير والتقاليييييد وا التيييي    جتماعييييية: وىييييةال يييي وط ا .2

ذا ميا إتعامالتيو بيالمجتمع في  ليى أزميات تيكثر إفيراد مميا ييكدى ألجتماعية عمى سموك اةا
 حدث مخالفة لتمك المعايير. 

تربيييية ومشيييكالت فييي  يواجيييييا رب اتسيييرة التييي   ال ييي وطفييي  سيييرية:وتتمثل ألال ييي وط ا .6
 سرة.ألفراد اأطفال والمشكالت مع ألا
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تنتج بسيبب  ي ط لميوائت المكسسيات التعميميية الت    : وى األكاديمية( ال  وط الدراسية .4
سيييرى عميييى التالمييييذ ألوا  وأفرادىيييا والنتيييائج الدراسيييية و ييي وط تحقييييق الطميييوح الشخيييي

 توفير تكاليف الدراسة من كتب ودروس.ف  سرة ألوخاية بعد عناء ا
سيرى مميا يشيكل ألسيتقرار اةتنيتج بسيبب معوايات اليزواج واالتي  وط العاطفية: وىيى  ال  .4

 . الحياة اليوميةف  فراد عمى سموك األ يكثر عاطفياً    طاً 
   يةكاديمأل ط او أسباب ال : 
أن يثييير ال يي وط النفسييية لييدى  وحييد ذاتييو مت ييير ليييس ميين خيائيييفيي  إن الييتعمم   

أحيد األكياديم  المتعمم ولكن ىنياك أسيباب تكسيبو ىيذه اةسيتجابة مين الميتعمم ويييبت التعمييم 
 :األسبابالكميات العممية من تمك ف  ميادر ال  وط النفسية وخاية 

  بيياء والمعممييين والطييالب لتمييك النتييائج والمسييتقبل المينييآلختبييارات ونتائجيييا وتواعييات اةا -
يعيد المعييار األكياديم  المكتسيب وخايية أن التحيييل  األكاديم  رتباطو بالمستوى إومدى 

 الوحيد لتقييم الطالب الجامعيين. 
 ىمال الجوانب الوجدانية الشعورية.ال كتساب المعرفة و إيركز عمى  يالمعمم وخاية الذ -
تيدريس والمنافسية البيئة اتجتماعية الجديدة وما يسودىا مين تفياعالت بيين أع ياء ىيئية ال -

 مع الزمالء.
 لتزامات والتكاليف المادية.ة ا -
 المتطمبات األكاديمية. -
 . دارة الوات منيا عدد الساعات المطموب من الطالب تواجدىم بالكميةإميارات  -
 حجم العمل الدراسى. -
 البرامج والمقرارات الدراسية وأساليب وطرق التدريس ومواعيدىا. -
 دارية.ةالقوانين والقواعد ا -
سيييباب تجعيييل مييين أ( عيييدة 24،7112سيييعد  أبيييو أىيييذا الييييدد  ذكييير ال ريييير،  فييي  و   

 المدارس مسببات لم  وط النفسية ىى : 
نو ليس كل الطمبو اادرون عميى التعاميل أحيث األكاديم   عالتأكيد عمى التسريف  فراط ةا .0

 طول وعمل مرىق لمنمو.ألى وات إواد يحتاج األكاديم  مع عممية ال  ط 
 متحانات.ةعمى نتيجة ا المسئولية والتعرض لممحاسبة بناءاً  .7
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 ن التركيز عمى التنافس وليس عمى تحسين الذات اد يكيون سيبب لم ي طأالمنافسة حيث  .2
. 
ن ي ييف  ي وط أمتحيان يمكين ةفرط التأكيد عمى التقيويم وخايية التقيويم المبنيى عميى ا .6

 لى الخبرة المدرسية.إ افة إنفسية 
ال الييب ميييادر لم يي وط النفسييية فيي  تفيياعالت مييع المعممييين والرفيياق ىييى ن الأكمييا وجييد  .4

لم  ط وخايية الطيالب اليذين تكيون  اً ن يكون ميدر أ،وكون الفرد مقبوت من ابميم يمكن 
سيببيا التي  ليى ال ي وط إلدييم فكرة متدنية عين اليذات مين الناحيية األكاديميية بات يافة 

 .باء األخرين مثل المعممين و آلتحقيق تواعات ا
   وطرق الوااية والعالج: وطمخاطر ال 

األكيياديم  نييواع الييدوافع لمييتعمم أنيييا تعييد نييوع ميين أفيي  يجييابى يتمثييل إلم يي وط جانييب  
يجابى لمتكيف مع المخاطر سيواء بالتعاميل إفعل  يا تعد ردأنكما ،بعض الموااف  ف  بتكار ةوا

ت  يذا مييا زادت عيين الحييد الييذإو تفادييييا ولكنيييا اييد ت يير باليييحة النفسييية لمطييالب أمعيييا 
يسييتطيع الطييالب التكيييف معييو ممييا يسييبب مشيياكل يييحية وجسييمية خطيييرة منيييا عمييى سييبيل 

التي  مراض   ط الدم ليذا وجيب عمينيا فييم ال ي وط والعواميل أ ،اليداع،التوتر،القمق  :المثال
عامييل ميييم ميين عوامييل اليييحة النفسييية فيي  الييتحكم   ا وبالتييالييييفتييكثر عمييييا بيييدف الييتحكم 

 . لمطالب
  ،سييعد أبييو أواييد أكييد الكثييير ميين العمميياء عمييى مظيياىر ومخيياطر ال يي وط النفسييية ميينيم ال رييير
 وايييييد ذكيييييروا عيييييدة مظييييياىر وأثييييياراً ( Fontana 1989/0116, 72-20، و(47، 7112 

 لم  وط منيا:
رتفيياع  يي ط الييدم وتقرحييات الجييياز الي ييمى آل: اأوتً    ثييار الجسييمية وتشييمل فقييدان الشيييية وال
 . وال طرابات الي م واةنياك الجسمى والربو واليداع والحساسية الجمدية     
نخفياض المييل لمعميل واةكتئيابة ثار النفسية وتشيمل اآلا :ثانياً   والعجيز رىياق والتعيب والمميل وال

  واألرق 
نخفيييياض تقييييوالقمييييق       ،و ييييعف القيييييود األخالاييييية واةنفعالييييية وت ييييير سييييمات ير الذاتدوال

 . الشخيية
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نعيدام القيدرة عميى ابيول اآلثيار اة :ثالثاً  جتماعيية وتشيمل إنيياء العالايات والعزلية واةنسيحاب وال
 أداء الواجبات اليومية المعتادة.ف  المسكلية والفشل  لوتحم
 المظييياىر الحركيييية وال يييطراب عيييادات النيييوم ونقيييص الحمييياسالسيييموكية وتشيييمل اآلثيييار  رابعيييا:

نخفياض مسيتوى الطااية وتجاىيل المعموميات الجدييدة وتوزييع  ومشكالت الكالم،نقص المييول وال
المسكليات عمى األخرين وحل المشكالت بأسموب سطحى والت ييب عين العميل وزييادة إسيتخدام 

 .اولة اةنتحارالعقااير وظيور بعض األنماط السموكية الشاذة منيا مح
 . رة والتنظيم والتخطيطكالمعرفية وتشمل إ طراب التركيز واتنتباه والذااآلثار  خامسا:

وباةشييارة السييابقة لمخيياطر ال يي وط عمييى يييحة الفييرد الجسييمية والعقمييية والنفسييية 
وتبد من إيجاد وسائل واليات لتحقيق فاعمية أي تدخالت لموااية من ال ي وط النفسيية  أيبت 

ن نشخص أىم ميادرىا، وبالتال  يمكن توجيو جييود الواايية والعيالج  بشيكل نياجع أسيتنادًا بأ
عمى ىذا  التشخيص لمستوى ال  وط وأسبابو ، ومن ثم خفض المستوى المرتفيع منيا،تقيديم 

 وعالجيا. األسبابعالج نفسى ،تحديد 
التوافيق ميع ومن ىنا أييبحت الحاجية ماسية إليى وسيائل وطيرق عمميية تسياعد عميى 

سيتجابة الييحية لمختميف المطاليب التي  تواجيو الطيالب بحييث ةمختمف التحديات وال ي وط وا
تتظيافر فييييا جيييود جميييع المكسسيات والييئييات بيييدف تعميييم الطيالب وأع يياء ىيئيية التييدريس 
واةدارة التعميمييييية طييييرق مواجيييية لم يييي وط النفسييييية األكاديمييييية ميييين خييييالل األسيييياليب التيييي  

وكيفييية إدراكيييم ليييذه ال يي وط النفسييية لتحقيييق تنمييية شيياممة لجميييع جوانييب  يسييتخدمونيا،
 شخيياتيم.

طار النظرى تويل الباحثان إليى تحدييد عواميل ال ي وط إلومن خالل العرض السابق ل
مسيتوى ال يي وط وىييى فيي  تيكثر   تنتمييى اليى العوامييل الخارجيية التييالتي  النفسيية األكاديمييية و 

كميفييات الدراسييية والقمييق ميين اةمتحانييات ومييدى تحقيييق التواييع ال يي وط الدارسييية وعييبء الت
عتمييد عمييييا مقييياس ال يي وط إالتيي  الييذاتى لمطييالب واليييأس ميين الدراسيية عمومييًا وىييى األبعيياد 

 .(6( والذى ترجمو الباحثان ممحق  7102األكاديمية "جياندونج و خرون"  
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 إجزاءات البحث :

 : ، وذلك من خالل عينة البحثميارات التيميم الزخرف  لدى لتحديد األخطاء الشائعة أوًت: 
لتسيييجيل األخطييياء الشيييائعة فييي  مييييارات التييييميم متابعييية الباحثيييان لمجانيييب التطبيقييي   .0

   .الزخرف 
 (.0ممحق  بند ،  04، وكانت عدد البنود إعداد اائمة األخطاء الشائعة المبدئية  .1
التييميم ، والمنياىج وطيرق التيدريس  عمى المحكمين من أساتذةالمبدئية عرض القائمة  .2

بيييداء اليييرأي فيييييا وو يييع القائمييية فييي  ييييورتيا  ( ،4ممحيييق  ل يييبطيا مو يييوعيًا ، وال
 بند  06،والت  بم ت معدلةال

األخطييياء  إسيييتبيانرييييدىا الباحثيييان عييين طرييييق التييي  حسييياب التكيييرارات ألىيييم األخطييياء  .3
حييمت عميى أكثير  الت  األخطاء  وتم إختيار،  (7ممحق   الشائعة ف  التيميم الزخرف 

 ( بنود. 01والت  بم ت ف  يورتيا النيائية  ، % 74من 
 اليييدعاماتعميييى  ةالقائمييي الييييف المقميييوبسيييتراتيجية إتحدييييد أسيييس إسيييتخدام بنييياء و  ثانييييًا:

 :  لتيويب األخطاء الشائعة ف  الميارات العممية ة اةلكتروني
اليف ستراتيجية إةستخدام  والدراساتعمى المراجع، والبحوث اةطالع من خالل   

(، ودراسة السيد 7171دراسة شرف  (، 7171عالم  مثل دراسة ، المقموب
العريف ، دراسة  مثل ة اةلكتروني الدعاماتو  ، (7104  (،ودراسة البسيون 7104 

من ( 7104أبو الدىب، يونس  (،دراسة 7171(،ودراسة  الرحيم ، العمري،7101
 اةجراءات التالية: خالل 

  ةاةلكتروني الدعاماتالقائمة عمى  اليف المقموبتوظيف إستراتيجية   : 
 من خالل :( 4، ممحق   اةلكترون وفقًا لمجانب ستراتيجية تم بناء خطوات اة . أ

تحدييييد محتيييوى اليييدروس: تحدييييد المحتيييوى عبييير اةنترنيييت ، والمتمثيييل فييي  مفييياىيم  .0
وخطييوات ميييارات التيييميم الزخرفيي  متعييددة المسييتوى وىيي   بنيياء شييبكيات لمتيييميم 

تميوين التييميم الزخرفي ( في  -تيميم تكوينات زخرفية متعددة المستويات  -الزخرف 
، وىو األكثر إسيتخدامًا في   يوء  يورة لقطات فيديو يكون فيو التفاعل غير متزامن

 الدراسات والبحوث السابقة . 
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أىييداف الييدروس عييرض مقيياطع فيييديو ل 6تيييميم لقطييات الفيييديو التعميميي : تيييميم  .7
لزخرفي  متعيددة المسيتوى لكيل اةجرائية، والميارات الالزمة ةنجياز خطيوات التييميم ا
المسموعة والمرئيية لكترون  اة ميارة عمى حدا ، وتقديم ما يناسبيا من وسائل الدعم 

باليييييوت لقطييييات فيييييديو(  –رسييييوم تو يييييحية –يييييور - نيييييوص،والمتمثميييية فيييي  
تقيانيم لتميك المييارات المت يير(  -واليورة، ونمط تقديميا  الثابيت ، ليدعم ميياراتيم وال

 من خالل:
 عرض المعمومات ف  تسمسل منطق  وبطريقة مبسطة . -
 مية خطوة بخطوة .تعميم الطالب كيفية أداء الميارات العم -
 السماح بالسير ف  الدرس حسب إستعداد الطالب وسرعتو ف  التعمم . -

نشيير المحتييوى لمطييالب: تييم عييرض مقيياطع الفيييديو الخيياص بكييل درس عمييى حييدا ابييل  .2
المقييياء وجييييًا لوجيييو داخيييل الييييف بييييومين ، وذليييك مييين خيييالل المنيييية التعميميييية 

، ويرجييع إختيييار المنييية لتويييية عييدد ميين المختيييين (Near podة  اةلكترونييي
المنييية التعميمييية فيي  مجييال التييدريس ، ولسيييولة ويييول الطييالب إليييو ،  ب سييتخدام 

عداد فيل إلكترون ، وتسيجيل الطيالب في  الفييل،  وتم تسجيل حساب ف  المنية وال
 وال افة مقاطع الفيديو لمشاىدتيا من ابل الطالب من منازليم .

مين خيالل ( 4ممحق  ، وفقًا لمجانب التقميدي وجيًا لوجوستراتيجية خطوات اةتم بناء  . ب
:   
تطبيييق أنشييطة الييتعمم داخييل اليييف: فيي  بداييية الييدرس تييم عييرض أىييم النقيياط فيي   .0

الييدرس ، والنقيياش حييول النقيياط التيي  يييرى الطييالب تو يييحيا بمقيياطع الفيييديوىات 
ن داخل اليف بالتنفييذ المباشير التعميمية الت  سبق مشاىدتيا ، ثم التفاعل المتزام

لعييدد ميين التييدريبات العممييية لميييارات التيييميم الزخرفيي  متعييددة المسييتوى بقاعيية 
و ييع مييدة زمنييية محييددة لتنفيييذ الميميية ، ولمو ييوع الييدرس وبمتابعيية المعمييم ، و 

 ، وتحفيز الطالب فيما بينيم .التعمم ككل
يقيوم الطيالب بتسيميم التيدريبات بعيد كيل  التقيويم البنيائ (:الخطيأ   تييويب إجراءات .7

 لقاء لتقييميا وتو يت السمبيات واتيجابيات ف  المقاء التال  .
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ختبييار عمييى المنييية لمتعييرف عمييى إبعييد كييل  الييدعامات: تييم تقييديم اةلكترونيي الييدعم  .2
نقيياط القييوة وتحسييب درجيية كييل طالييب بنيياء عمييى مقييدار تحقيقييو درجيية اةتقييان فيي ذا 

ذا لييم يحققيييا يعيييد الميييارة مييرة تحقييق اةتقييان لمم يييارة ينتقييل إلييى الييدرس التييال ، وال
المسييموعة والمرئييية  مقيياطع الفيييديو اةلكترونيي  ويييتم تقييديم وسييائل الييدعم أخييرى 

التعميمييية شييارحة بالتفييييل الميييارات المسييتيدفة( والتأكيييد عمييى مشيياىدة مقيياطع 
اليييب إسيييترجاع الفييييديو بييييورة مسيييتمرة كيييداعم إلكترونييي  حييييث يسييييل عميييى الط

المعمومات المرتبطة ، وتقديم بعض األسئمة الت  تدور حول الميارات ليحيدد المعميم 
 الخطأ وتوجييو ةتقان الميارة المستيدفة 

بطااية المالحظية لمتعيرف عميى تحقيق الييدف مين اليدرس  ب ستخدام تقويم الطالب:  .6
والكشيييف عييين األخطييياء الشيييائعة لتييييويبيا أثنييياء اليييتعمم وتكمييييفيم بمتابعييية العميييل 

  التيييميم الزخرفيي  متعييددة المسييتوى (، وباة ييافة إلييى         بالمشييروع الفييردي 
 التقويم القبم  والبعدي وعرض النتائج وتفسيرىا .

 تخدام المنيج شبو التجريب  . : تم إسمنوج البحث
 أداوت البحث:

إعداد األخطاء الشائعة لميارات التيميم الزخرف  متعددة المستوى تحديد  إستبيان .0
 الباحثان  

،  اتستبيانمن  بنود ( 2 حذف  واد تم  ،لمتأكد من األخطاء الشائعة وذلك  ،( 7ممحق     
 % .74حققت نسبة شيوع أال من  حيث 
 مياراتاألخطاء الشائعة ألعمال عينة البحث ف   تكرار : وىو تحديدستبياناة اليدف من 

 . متعددة المستوىالزخرف   التيميم
  ميين خييال مقييياس ثنييائى  سييتبيانتييتم اةسييتجابة عمييى بنييود اة :سييتبياناةطريقيية تيييحيت

 .  متوفر وغير متوفر(
 ستبيانيدق اة: 
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( ، وايد 4عميى المحكميين ممحيق   لإلسيتبيانيدق المحكمين: عر ت الييورة األوليية   -
رتفياع ة مميا يشيير % 21،% 22بيين سيتبيانتراوحت نسيبة اتفياق المحكميين لعبيارات اة

 .يدق المحكمين
من خالل معامالت اترتباط بين درجيات اليثالث محياور بالدرجية الكميية  :اليدق التكوين  -

 .( 1721( ،  1726( ،  1724وكانت عمى التوالى   لإلستبيان
 بمعدتت مرتفعة من الثبات  حيث بمغ معامل الثبيات بطريقية ألفيا  ستبيانالثبات : تمتع اة

 (.1721كرونباخ  
   .ان، إعيداد الباحثيمتعيددة المسيتوىالزخرف  ميارات التيميم لاألخطاء الشائعة بطااة تقييم .7

 التييميم ميياراتعميال عينية البحيث في  األخطياء الشيائعة ألوىيو تقيييم  البطااية:الييدف مين 
 . الحكم عم  مستوي أداء الطالببيدف متعددة المستوى  الزخرف 

  متعييددة ميييارات التيييميم الزخرفيي  ل األخطيياء الشييائعة: ت ييمن البطااييةطريقيية تيييحيت
عدم تحقيق إسيتمرارية العيين  –  تخطيط شبكيات تقميديةمحاور ف   والمتمثمة، المستوى 

اةتجاه ..(عند تكيرار عنايير التييميم  -الشكل –ثبات   الحجم  -ألجزاء شبكية التيميم
تقميديية الينظم التكراريية في   -الخط( ف  التكوين الزخرف  نتج عنو إيقاعًا رتيبًا  - النقطة

لتكوينييات الزخرفييية والمسييتويات المتعييددة  ييعف التييرابط  بييين أجييزاء ا -التيييميم الزخرفيي 
 ييعف القييدرة عمييى توظيييف مالمييس السييطوح المتنوعيية لعناييير  -فيي  التيييميم الزخرفيي 
 -كائنات بحرية( لتحقييق  ايميًا تعبيريية -نباتات -وجوه  دامية  –البيئة المحيطة  اوااع 

عف التظميييل  يي -فقييد التبيياين المييون  عنييد توزيييع ال ييامق والفيياتت فيي  التيييميم الزخرفيي 
 –الميونية  –درجية الييقل –النعومية  –لمتعبير عن مالمس السطوح المتنوعة   الخشيونة 

 ييعف الترديييد المييون  عنييد توزيييع المييون  -اليييالبة ( بالتيييميم الزخرفيي  –الثقييل–الخفيية 
عييدم القييدرة عمييى التعبييير عيين البعييد  -األبيييض واألسييود فيي  مسيياحات التيييميم الزخرفيي 

شييير أو تنقيييط األجييزاء ال ييائرة بييدرجات فاتحيية واألجييزاء البييارزة فيي  الثالييث ميين خييالل تي
( ميييارات، وتييم التيييحيت بواسييطة ثالثيية 01الفرعييية   المييياراتوعييدد  ،( بييدرجات ااتميية

 2مقييييمن، وذلييك بو ييع الدرجيية المناسييبة لكييل ميييارة ميين ميييارات البطاايية لكييل ميييارة 
 ( درجة  .21درجات ، لتيبت درجة البطااة  
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  ى بييين % ( فييأعم 24حييازت بنييود البطاايية عمييى نسييبقة إتفيياق مرتفعيية  : البطااييةيييدق
 .  السادة المحكمين المتخييين

  ييوم عميى 04( بعيد م ي    01ن= إعيادة التييحيت   ان: إسيتخدم الباحثيالبطاايةثبات )
التيحيت األول ثم تم حساب معامل إترتباط فيما بين الدرجات ف  كمتا المرتين حييث بميغ 

 . البطااةمما يككد ثبات  1.10وىو معامل دال إحيائيًا عند مستوى  1.26
عيييد مقيييياس ال ييي وط األكاديميييية "جيانيييدونج ( : أ6، ممحيييق  ييييةاألكاديمط و مقيييياس ال ييي .2

ول: أل أبعييياد كالتيييال  العاميييل ا 4 من( وترجميييو الباحثيييان ويتكيييون المقياسييي7102و خيييرون"  
بنود( والعامل الثالث القميق بشيأن  2بنود( والعامل الثانى عبء العمل   6ال  ط من الدراسة  

والعاميل الخيامس اليييأس ،  بنيود( 2والعاميل الرابيع إجيياد التواييع اليذات   ، بنيود(  2اليدرجات  
سييتخدام ىييذا المقييياس لتقييدير مسييتوى ال يي ط إبًنييدا وتييم  04جمييالى  بنييود( ب 2  ميين الدراسيية

 ت أوافيق بشيدة(  0األكاديم  الهمدرك ويتبع ىيذا المقيياس تيدريج ليكيرت الخماسي  يتيراوح مين 
 . 21 - 04 أوافق بشدة(. وتتراوح الدرجة الكمية  4إلى 
 :رتباط بيين درجيات البنيود ة تم حساب اليدق التكوين  من خالل معامالت ا تقنين المقياس

( والعاميل 1721اتول: ال ي ط مين الدراسية   بالدرجة الكمية لممقيياس وكيان معاميل العاميل
( والعاميل الرابيع 1720( والعاميل الثاليث القميق بشيأن اليدرجات  1721الثانى عبء العميل  
( مميا ييدل إليى 1722( والعاميل الخيامس الييأس مين الدراسية  1724إجياد التواع الذات   

 . تمتع المقياس باليدق الداخم 
س ميين خييالل تطبيييق معادليية ألفييا كرونبيياخ واييد بم ييت ايمتييو ولمتأكييد ميين معامييل ثبييات المقيييا

 . ( ما يدل عمى درجة ثبات عالية لممقياس1722 
 اإلجزاءات العنلية لتنفيذ جتزبة البحث، مت إجزاء ما يلي :

 :التطبيق القبم  ألدوات البحث  . أ
فيي  المت يييرات التابعيية ،  ال ييابطة(،-لتحديييد التجييانس بييين المجمييوعتين  التجريبييية     

 درجات  عينة البحث( تم ما يم  : توسط مولمتحقق من نتائج إختبار الفرق بين 
يارات التيميم الزخرفي  متعيددة المسيتوى عميى مل األخطاء الشائعةتم تطبيق بطااة تقييم  .0

مقارنيييية الفييييروق بييييين متوسييييطات درجييييات يو ييييت ( 0، وجييييدول   نتييييائج عينيييية البحييييث
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 األخطيياء الشييائعةالمجمييوعتين  التجريبية/ال ييابطة( فيي  التطبيييق " القبميي " لبطاايية تقييييم 
 يارات التيميم الزخرف  متعددة المستوى .مل

 ( 0جدول)

األخطاء انشائعت نًهاراث انًتىسظ انحسابٍ،اإلَحزاف انًعُارٌ،وقًُت "ث"،ويستىي اندالنت نبطاقت تقُُى 

  انتطبُق انقبهً فٍ  انًستىيانتصًُى انشخزفٍ يتعددة 

 (عُُت انبحث) ندي انًجًىعتٍُ

متوسييط  درجيييات بييين داليية إحيييائيًا وجييود فييروق عييدم ( 0يت ييت ميين خييالل جييدول 
األخطييياء الشيييائعة بطااييية تقيييييم فييي  التطبييييق القبمييي  ل المجميييوعتين  التجريبية/ال يييابطة(

وىو ما يدل عمى تكافك المجموعتين ابيل البيدأ  ،ميارات التيميم الزخرف  متعددة المستوى ل
 .  ف  تجربة البحث

( يو يت مقارنية الفيروق 7،وجيدول عمى عينة البحث  مقياس ال  وط النفسيةتم تطبيق  .7
بييين متوسييطات درجييات المجمييوعتين  التجريبية/ال ييابطة( فيي  التطبيييق"القبم " لمقييياس 

 . األكاديميةال  وط 
 ( 1جدول)

 األكادًَُتانًتىسظ انحسابٍ، اإلَحزاف انًعُارٌ، وقًُت "ث"، ويستىي اندالنت نًقُاص انضغىط 

 /انضابطت( ندي انًجًىعتٍُ )انتجزَبُتانتطبُق انقبهً  فٍ 

( عييدم وجييود فييروق داليية إحيييائيًا بييين متوسييط  درجيييات 7يت ييت ميين خييالل جييدول 
 المجموعتين

 التجريبية/ال ييابطة( فيي  التطبيييق القبميي  لمقييياس ال يي وط األكاديمييية ، وىييو مييا يييدل عمييى 
 تكافك المجموعتين ابل البدأ ف  تجربة البحث . 

داخييل ة اةلكترونييي الييدعاماتالقائميية عمييى  اليييف المقمييوببسييتراتيجية التييدريس إتطبيييق  . ب
 اليف بالفيل

 م .7171 /2019الدراس  الثان  لعام 
  

 اندالنت اإلحصائُت قًُت ث ع و ٌ انتطبُق انًهاراث

 انًهاراث ككم
 انتجزَبُت

53 
29.07 1.06 

 غُز دانت 1.65
 0.93 28.66 انضابطت

 اندالنت اإلحصائُت قًُت ث ع و ٌ انتطبُق انًحىر

يجًىع 

 انًتغُزاث

 انتجزَبُت
53 

21 45.5 
01. 

1.214 

 56.8 21 انضابطت غُز دانت
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 :ج. التطبيق البعدي ألدوات البحث 
 التيميم الزخرف  متعددة المستوى .األخطاء الشائعة لميارات تم تطبيق بطااة تقييم  .0
 . األكاديميةمقياس ال  وط  تم تطبيق .7

( لمعالجيية البيانييات v20)   spssتييم إسييتخدام البرنييامج اةحيييائ  املعاجلةةة اإلحصةةائية:
 إحيائيًا. 

 لإلجابة عن السكال األول وىو:  والتوييات:نتائج الفروض أوت : 
 ما األخطاء الشائعة ف  ميارات التيميم الزخرف  لدى طالب التربية الفنية ؟ 
  لدى طالب التربية الفنية ؟ األكاديميةخفض ال  وط  عواملما 
 من خالل إجراءات البحث . ماتمت اةجابة عني   

توجييييد فييييروق داليييية إحيييييائيًا بييييين متوسييييط  درجييييات المجمييييوعتين : نتييييائج الفييييرض األول
التيييميم األخطيياء الشييائعة لميييارات ال ييابطة( فيي  التطبيييق البعييدي لبطاايية تقييييم – التجريبييية
 ولمتحقق من يحة الفرض األول تم ما يم  :، ليالت المجموعة التجريبية الزخرف  

 التجريبية/ال يييابطة( فييي  التطبييييق المجميييوعتين مقارنييية الفيييروق بيييين متوسيييطات درجيييات  .0
مييييارات التييييميم الزخرفييي  متعيييددة المسيييتوى، األخطييياء الشيييائعة لبطااييية تقيييييم "البعيييدي" ل

   .والجدول التال  يو ت ىذه الفروق 
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 ( 2جدول)

انًتىسظ انحسابٍ، اإلَحزاف انًعُارٌ، وقًُت "ث"، ويستىي اندالنت فٍ انتطبُق "انبعدٌ" نبطاقت تقُُى 

 )عُُت انبحث(ًهاراث انتصًُى انشخزفٍ يتعددة انًستىي ندي انشائعت ن األخطاء

( لمجموع مييارات 1.110( وجود فروق دالة عند مستوى  2يت ت من خالل جدول          
لييالت المجموعية  ميارات التيميم الزخرف  متعددة المستوى ف  التطبيق البعيديبطااة تقييم 
، كمييا نالحييظ إرتفيياع متوسييطات درجييات كييل ميييارة ميين ميييارات بطاايية التقييييم فيي  التجريبييية 

، مميا يشيير المجموعية ال يابطة عن متوسيطات درجيات تجريبية لممجموعة الالتطبيق البعدي 
فيي  ة اةلكترونييي الييدعاماتالقائميية عمييى  اليييف المقمييوبب سييتراتيجية إلييى فعالييية التييدريس 

المجموعييية ليييدى  تييييويب األخطييياء الشيييائعة لمييييارات التييييميم الزخرفييي  متعيييددة المسيييتوى 
 . (التجريبية

توجد فروق دالة إحيائيًا بين متوسط  درجات المجموعتين  التجريبية : نتائج الفرض الثان 
 ،ليالت المجموعة التجريبية  األكاديميةال ابطة( ف  التطبيق البعدي لمقياس ال  وط –

 ولمتحقق من يحة الفرض الثان  تم ما يم  :
 " فييي  التطبييييق "البعيييديال يييابطة( – التجريبيييية مقارنييية الفيييروق بيييين متوسيييطات درجيييات  .1

 ، والجدول التال  يو ت ىذه الفروق . األكاديميةلمقياس ال  وط 
  

 اندالنت اإلحصائُت قًُت "ث" ع و ٌ انتطبُق انًهاراث

بُاء شبكُاث نهتصًُى 

 انشخزفٍ

 58. 2.43 21 انتجزَبُت
 1.110دانت عُد  15.33

 84. 5.20 21 انضابطت

تصًُى تكىَُاث سخزفُت 

 يتعددة انًستىَاث

 1.15 3.11 21 انتجزَبُت
 1.110دانت عُد  12.27

 2.18 1.11 21 انضابطت

 تهىٍَ انتصًُى انشخزفٍ
 88. 4.81 21 انتجزَبُت

 1.110دانت عُد  11.30
 2.29 9.72 21 انضابطت

 انًهاراث ككم
 1.82 12.20 21 انتجزَبُت

 1.110دانت عُد  14.12
 4.71 24.81 21 انضابطت
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 ( 4جدول)

نًقُاص انضغىط "انبعدٌ"  "،ويستىي اندالنت فٍ انتطبُقثانًتىسظ انحسابٍ، االَحزاف انًعُارٌ، وقًُت "

 انًجًىعتٍُ )انتجزَبُت/انضابطت(ندي  األكادًَُت

 اإلحصائُتاندالنت  قًُت "ث" ع و ٌ انتطبُق انًحىر

 انضغظ يٍ اندراست
 1.110دانت عُد  01.33 0.1 4 21 انتجزَبُت

 2.18 01.5 21 انضابطت

 عبء انعًم
 1.110دانت عُد  01.12 1.01 4.35 21 انتجزَبُت

 0.14 01.41 21 انضابطت

 انقهق بشأٌ اندرجاث
 1.110دانت عُد  02.11 1.21 4.14 21 انتجزَبُت

 0.11 01.01 21 انضابطت

 إجهاد انتىقع انذاتٍ
 1.110دانت عُد  01.10 1.35 5.15 21 انتجزَبُت

 013 01.04 21 انضابطت

 انُأص يٍ اندراست
 1.110دانت عُد  01.11 1.41 5.14 21 انتجزَبُت

 1.14 01.014 21 انضابطت

 يجًىع انًتغُزاث
 1.110دانت عُد  30.11 3.14 11.12 21 انتجزَبُت

 2.11 50.51 21 انضابطت

 محيياور( لمجمييوع 1.110وجييود فييروق داليية عنييد مسييتوى  ( 4يت ييت ميين خييالل جييدول 
فيي  التطبيييق البعييدي ليييالت المجموعيية التجريبييية، كمييا نالحييظ  األكاديميييةمقييياس ال يي وط 

فيي  التطبيييق  األكاديميييةمقييياس ال يي وط  محيياورميين  محييورطات درجييات كييل إرتفيياع متوسيي
البعييدي لممجموعيية التجريبييية عيين متوسييطات درجييات المجموعيية ال ييابطة ، ممييا يشييير إلييى 

خفييض ة فيي  اةلكترونييي الييدعاماتالقائميية عمييى  اليييف المقمييوبفعالييية التييدريس ب سييتراتيجية 
 . لدى  المجموعة التجريبية(األكاديمية ال  وط 

 : تفشري النتائج

 اليييدعاماتالقائمييية عميييى  الييييف المقميييوبيفسييير الباحثيييان  فعاليييية التيييدريس ب سيييتراتيجية 
ة ف  تيويب األخطاء الشائعة لميارات التييميم الزخرفي  متعيددة المسيتوى وخفيض اةلكتروني

 الييف المقميوبال  وط النفسية األكاديمية لدى  المجموعة التجريبية( إلى فعالية إستراتيجية 
 :ة لما تتميز بو من اةلكتروني لدعاماتاالقائمة عمى 

لكيل طاليب اليتعمم بميا ايدم ليو مين مراعاة الفروق الفردية بين الطيالب، حييث تتييت الفريية  -
تم عر يا من خيالل المنيية دعائم إلكترونية متمثمة ف   لقطات فيديو ويور ونيوص( 

كييان ليييا أكبيير األثيير فيي  الييتعمم لمييا ( داخييل المنييزل ، Near podة  اةلكترونيييالتعميمييية 
تتيحييو ميين جييذب اةنتبيياه وتقميييل غمييوض المعمومييات الجديييدة ، واةحتفيياظ بالمعمومييات فيي  
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شييباع حواسيييم السييمعية والبيييرية والحركييية  الييذاكرة لفتييرة أطييول ميين الوسييائل التقميدييية، وال
، ووفيرت لميتعمم بشكل مستمر بمقياطع الفييديو، وتعزييز ممارسيات الطيالب وزييادة دافعييتيم

سياعدتو وات الدرس داخل اليف لمميارات التدريبية ، واألنشطة والممارسات العمميية مميا 
لمييدعامات طيول أوتيوفير واييت متابعية الباحثييان العممييية واةنخيراط فييييا بفي  القيييام بمياميو 

لتقييويم تييوجييم وطييرح اةستفسييارات و  خطيياء الطييالبأفاعمييية تقييويم   وبالتييال ة ،اةلكترونييي
نعكييس عمييى خفييض ال يي وط األكاديمييية بزيييادة اةتجاىييات إواعييوا فييييا ممييا   خطيياء التييألا

 في  مميا كيان ليو األثير ، اةيجابية لدى الطيالب نحيو تالفي  األخطياء في  المييارات العمميية 
حتفياظ الطيالب بالميادة التعميميية وبقياء أثير اليتعمم بعيد ال ي ط مين الدراسية و   تخفيف فال ال

بعييد القمييق ميين درجييات اةمتحانييات والتقييمييات وتييوفير لتخفيييف ال  ثيير فييأة كمييا مييدة طويميي
بعد إجياد التوايع  ف  ثر أكما ،  اةستراتيجية بيئة تفاعمية تكدي إلى تحييل وتأىيل أاوى

التيدريب عميى كيان منييا   وحل مشكالت األعداد الكبيرة في  المجموعية الواحيدة والتي  الذات
بعيدى  في  ثير أكميا ، ومتابعية الطيالب وتقيويميم، وعيالج نقياط ال يعفالميارات العممية ، 

تتفقييت ىييذه النتيجيية مييع نتييائج معظييم الدراسييات ال و عييبء العمييل واليييأس ميين الدراسيية واييد 
دراسييييية الرحيمييييي ، (، 7101(، ودراسييييية نيييييزال  7171شيييييرف  والبحيييييوث مثيييييل دراسييييية 

ودراسييية أبيييو م( ، 7102غرييييب  ودراسييية  (،7101(، ودراسييية العريفييي  7101العميييري 
 (.7104الدىب، ويونس  

حاليية إرتفيياع ال يي وط النفسييية فالبييد ميين النظيير الييى  فيي  واييد أكييد " فونتانييا"عمى أن   
البيئة المحيطية لتحدييد المتطمبيات المفرو ية عميى الفيرد وميدى إمكانيية تبيديميا أو ت ييرىيا أو 

تكييون فييييا متطمبييات  التيي  ىييذه الحاليية نحيين نركييز عمييى الحيياتت  فيي  خف يييا بطريقيية مييا  و 
تبناىيا  التي  وىى اةستراتيجية  ،( Fontana ,1989/0116   البيئة تفوق طااة اةستجابة

بت يييير مكييون بيئيي  مفتييرض أنييو  يياغط وىييو طريقيية التعميييم ممييا كييان سييبب   البحييث الحييال
تناولييت أثيير   وىييذا مييا أكدتييو بعييض الدراسييات التيي ،تخفيييف حييدة ال يي وط النفسييية األكاديمييية

أن التقييييييم  (7106حيييييث أثبتييييت نتييييائج دراسيييية العمروسيييي   اةلكترونيييي  عناييييير التعميييييم 
أسيييم بفعالييية كبيييرة فيي  تخفيييف ال يي وط النفسييية لييدى ع ييوات ىيئيية التييدريس اةلكترونيي  

وجييود عالايية عكسييية ( 7170  الدتعييةوالطالبات،كمييا أظيييرت دراسيية الخالييدي، المسييتريح ، 
،كميا توييمت دراسية الزاحي  اةلكتروني  دالة إحيائي ا بين ال  وط النفسية والر ا عن اليتعمم 
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يقييدم دعمييا لمعممييية التعميمييية ميين خييالل الق يياء عمييى العديييد اةلكترونيي  ( أن التعميييم 7107 
 . من المشاكل ف  العممية التعميمية التقميدية

 التوصيات :

الييف إستخدام إستراتيجية التعميم المدمج ف  البيئية الييفية مين خيالل توظييف تقنييات  .0
الكياف  مين الدراسية في  مجياتت  بالقيدر تحيظ ليموالتي  لفاعميتييا في  التعمييم ، المقميوب

 . التعمم أثر بالتربية الفنية، وبقاء
 -البيرية(، وأنمياط تقيديميا  الثابتية-ة بأنواعيا  السمعية اةلكترون   الدعاماتتطوير  .7

ستخداميا ك ستراتيجية تعمم منفردة .   المرنة( ف  البيئات التعميمية ، وال
تطبيييق إسييتراتيجيات متنوعيية فيي  تيييويب األخطيياء الشييائعة لييدى الطييالب فيي  مفيياىيم  .2

 . وميارات التربية الفنية المختمفة
عميمييية تتناسييب والكميييات العممييية وت سيييما أعييداد الطييالب عتميياد عمييى إسييتراتيجيات تةا .6

الكبيرة نسبة ألع اء ىيئة التدريس تعتمد عمى الت ذية المرتدة ومراعياة الفيروق الفرديية 
 ادراتيم التعميمية وزمن وسرعة التعمم. ف  بين المتعممين 

 ىثيير عمييأل ادراسيية أسييباب ال يي وط النفسييية األكاديمييية عمييى الطييالب لمييا ليييا ميين بييالغ  .4
يجيياب عمييى اليييحة النفسييية لمطييالب وعمييى ةتمييك العوامييل ممييا ييينعكس با فيي  الييتحكم 
 والمينى. األكاديم  مستواىم 

التعميميييية ب سيييتخدام اةسيييتراتيجيات التوجييييو فييي    مييين نتيييائج البحيييث الحيييالاةسيييتفادة  .6
   جيد عمى الطالب .  الحديثة لما ليا من مردود تربوى ونفس
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية: 

 يدد    Smsافمددا تع سددال  تع  ددد     )اسدد افترياعلدددا تعدد الر تعم   دد  . (2112أحمددف يمدددر )ددف    .1
  حددب  بتال أددا تع الدددر     بعبأدددا  مدددا تعددبع  )دد)اح م ددنلحاج    بعبأدددا عددف  أا ددال        
 (   لددددددددددا تع  )ددددددددددا  أامادددددددددا ) مدددددددددا  91 23  مجمييييييييية كميييييييييية التربييييييييييةتعددددددددد الر تعم   ددددددددد         
      152- 212 . 

   تع دددل تعم لددددب  مدددن تع لمدحددداج تع) ددد دا )اعتددددفدب )اسددد  ت دأدا . (2117أحمدددف محمدددبف ياددد     .2
 بأثدد   يددد    مددددا ممددا تج تع بثددددط تعالمددد  عددف  ندددة  تعدددف)لبر تعاددا  ) لددددا تعف تسددداج تعالددددا      
   (  دبعددددددددددب  تعأماددددددددددا تعا )ددددددددددا 32   دراسيييييييييات وبحيييييييييوثتكنولوجييييييييييا التربيييييييييية عل  )ددددددددددا       
 . 92-41تع  )دا    ع   بعبأدا     

   تأل فن   فت  تعشددد بط   التعاميييل ميييع ال ييي وط( . 2118أحمدددف  ادددد  تع  دددد    أحمدددف أ)دددب أسددداف   .3
 . 31 – 31عل ش  بتع بزدع        

( 4  تربيية واتبسيتيمولوجيامجمية ال(. تعض بن تع تسدا تعم ف  بتعمبتأمدا. 2113أسماء ابدلف   .4
  126-116تعمف سا تعالدا عةسا ذ  )بز داا ما)  تع  )دا بتال)س دمبعبأدا 

 أثدددددد  مسدددددد افتر مسدددددد  ت دأدا  تع ددددددف د  تع ددددددت   .( 2118أمددددددا   ع)ددددددف تعمدددددد ار ع)ددددددف ت  )ددددددة    .5
 تعم لدددب  يددد    مددددا تعمتددداودر تع حبددددا بتع ح دددد  تعف تسددد  عدددف   ةمددددذ تعم حلدددا ت ) فتلددددا        
   سددد) م)    لددددا تع  )ددددا  أامادددا عددددن شدددم    2ج (  213 18  مجمييية القيييراءة والمعرفييية     
      15-43 . 

 ماىيييييية المفييييياىيم وأسييييياليب تييييييحيت المفييييياىيم ( . 2112مق)دددددا  تع ددددداح   أاسدددددر أشدددددبتط   .6
   عمان   فت   تاء عل ش  بتع بزدع . المخطوءة     

 . تألاندددداء تعل بدددددا عدددف  تعنل)ددددا قسددددر تعم ددداو  بتع ددددف د  يدددد   (2118مدددداف م)دددد تودر ع)ددددف تعأدددبتف   .7
 (   3 1  مجمييية جامعييية األاييييى لمعميييوم التربويييية والنفسيييية لددددا تع  )ددددا )أامادددا تألق ددد       
 . 31-1دبعدب   لدا تع  )دا  أاماا تألق        

 أثددددد  مسددددد ب  تع  ذددددددا تع تأادددددا تعمدددددبأز  بتع ت ددددددلدا يددددد  )دلدددددا  .(2121مدمدددددان شدددددا)ان م)ددددد تودر   .8
 تعددد الر تعم ددد   ع)ددد  تعبدددد  تع  دددا  علددد    مددددا ممدددا تج ) مأدددا مبتقدددع تال    دددج تع الدمددددا       
  (  مدددادب   لددددا تع  )دا أامادددا 73  التربوييييةالمجمييية عدددف  ندددة  مالمددد  تعحاسددد  ت عددد         
 137-69سبواج        
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 ياعلدددددا تسدددد  ت دأدا م   حددددا قالمددددا علدددد  تعدددد الر م دددد    .( 2121   سددددنمدمددددان ي حدددد  أحمددددف ح .9
 تعمح ددددب  ع)دددد  تع  ددددا  عاددددةج تألاندددداء تعشددددالاا يدددد  تعم ا)ددددا  ب  حسدددددن ممددددا تج تع   دددددر       
 (  أاماددددددا 2 119تعددددددذت   عددددددف   ةمدددددددذ تع ددددددل تألب  ت عددددددفتف   مألددددددا  لدددددددا تع  )دددددددا        
 . 897 - 821تعم  ب           

   تع او    فت  تعااعر تعا )  .إستراتيجيات حديثة ف  التدريس(. 2115  شتدط تع )ان  )مد   .01
 ياعلددددددددا تسددددددد افتر )ادددددددح . ( 2121   ددددددددف ع)دددددددف تعت ددددددداه تع حدلددددددد    عالشدددددددا )لددددددددم  تعامددددددد     .00

 علدددد    مدددددا تع م دددددن تع قمدددد  عددددف  مالمدددداج تع الدددددر تعاددددار يدددد  ت ع   ب دددد   ن)د دددداج تعددددفعر      
 (   2 14  مجميييية الدراسييييات التربوييييية والنفسيييييةضددددبء ماددددادد  أددددبف  تع  ددددمدر تع الدمدددد        
 . 228 -216أ) د    أاماا تعسلنان قا)ب         

 (. تألاندددداء ت مةلدددددا تعشددددالاا عددددف   ةمدددددذ تع ددددل تعاددددام  ت ) ددددفتل   2111ث دددددا محأددددب     .02
 -128تع  )دددددا  أاماددددا ن نددددا   (   لدددددا 31 1  مجميييية كمييييية التربييييية شاد دددما بعةأمددددا      
    163  . 

 أ مدددددان فعدددددر تألفتء بقددددددا  أث ودددددا يددددد  م  سدددددا  . (2115حسدددددن تع)دددددا ع محمدددددف ع)دددددف تعادددددان     .03
 م  بمدددا  )إسددد افتر  ت ع   ب ددد  أعضددداء ودلدددا تع دددف د  )أامادددا تعندددالل ممدددا تج تع  دددبدر        
 (  أامادددددددا 4   العميييييييوم التربوييييييييةمجمييييييية مفت   تعددددددد الر  )ة )دددددددب ف( بتا أاودددددددا مر  حبودددددددا         
 . 349-231ت مار محمف )ن سابف ت سةمدا          

 ياعلدددددددا  ددددددف د  ع  دددددد  تعأمدلددددددا  تعل ددددددا تعا )دددددددا (  .(2118حسدددددددن م  ددددددب   ا دددددد  تعأاتدددددد     .04
 تسددددد  ت دأدا تع دددددل تعم لدددددب  يددددد    مددددددا تع ح دددددد  تعف تسددددد  ع ةمددددددذ تع دددددل  )إسددددد افتر        
     مجميييية العمييييوم التربوييييية والنفسييييية  يدددد  تعممل ددددا تعا )دددددا تعسددددابفدا   تعسدددداف  ت ) ددددفتل       

 . 118-96(   دب دب   لدا تع  )دا  أاماا تع)احا   17  2       
 )اعأاماددددددا تعأزتل دددددددا م بمدددددداج تع أسدددددددف بعبتلددددددط ت ع   ب دددددد  (. تع الدددددددر 2112حلدمددددددا تعزتحدددددد    .05

 )اعأزتل  .أاماا م  ب   قس ند ا  تع ن)دط  ماأس د         
 (. عةقدددا تعضددد ن تع تسددد  )اعفتياددددا تأل افدمددددا عدددف  2115حمددد    دددا     )دددب ق دددا   م  دددب   .06

 (   21   مجمييييية العميييييوم األنسيييييانية واتجتماعييييييةنل)دددددا تعمدددددفت   تع حضدددددد دا )دددددبو تن          
 . 156-143تعأزتل    س) م)          

 أثددددد  مسددددد افتر تع  ذددددددا تع تأادددددا يدددددد  تع  دددددحدحدا يددددد   ح دددددد   .(2111حمدددددز  علددددد  تعامددددد     .07
 نل)دددا تع دددل تعثدددامن تألساسددد  يددد  ممدددا   تع  ا)دددا )اعل دددا ت  ألدزددددا بيددد  م أاودددا مر  حبودددا      

https://maed.journals.ekb.eg/?_action=article&au=293806&_au=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%D9%86
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   عمدددداف  تع)حدددد  تعالمدددد    أاماددددا تأل ف دددددا   38  دراسييييات العمييييوم التربويييييةيدددد  تأل فن        
     1121 -1131 . 

 أثدددد  مسدددد اما  أ مددددبذج ي تددددد  يدددد    ددددحد  تألاندددداء تعشددددالاا  ( .2114  افدأددددا ع)دددددف حسدددددن  .08
 ل مجمييييية جامعييييية بابييييي عدددددف  ناع)ددددداج تع دددددل تعثدددددا   تعم بسدددددن يددددد  تعمتددددداودر تع دمدالددددددا        
 . 218-196 أاماا )ا)   لدا تع  )دا تألساسدا     ( 1 22   اةنسانية لمعموم      

 مسدددد افتر تع ددددل تعم لددددب  ع  مدددددا ممددددا تج تع ت ددددد  تع اقددددف  .(2119الددددبف ع)ددددف تعازدددددز تعسددددلم     .09
  مجميية القييراءة والمعرفيييةيدد  مدداف  تعتدزددداء عددف  نددة  تع ددل تألب  تعثدددا ب  )مفد ددا أددف         
 . 181-157(    لدا تع  )دا  أاماا عدن شم    217        

   أمدددا حمدددف  علددد      ال ييي وط النفسيييية ت ميييب عميييييا وابيييدأ الحيييياة(. 1994فدتددددف يب  ا دددا    .21
  تعامد  تأل دل   شد  يد  عدار  تع او     م  )ا تال ألب تعم  دا (.تعت تماب    ضا أ)ب س دع      
 .ر (1989     

 أثدددددد  تع تاعدددددد  )دددددددن مسدددددد ب    ددددددفدر تع  ذدددددددا تع تأاددددددا  .(2117أحمددددددف    علدددددد  ع)ددددددفتعالدر  أدددددداء  .20
  عمدددط( يدد  )دلدداج تعدد الر تعشا دددا  - تسددد دا( بأسددلب  تعدد الر  سددنح  -    ددحدحدا      
 تكنولوجييييا التربيييية  تعددد الر عدددف  ندددة     بعبأددددا تع الددددر  علددد  تع ح دددد  تعف تسددد  ب تددداء        
 . 06 – 253(   تعأمادا تعا )دا ع   بعبأدا تع  )دا   أ) د    31   دراسات وبحوث      

 أثددد  مسددد افتر تع دددل تعم لدددب  يددد   دددف د  تعت ددد  علددد   .(2118 فعدددان سددداعر  فعدددان تعامددد      .22
 (   لدددا تع  )دددا 9 34   مجميية كمييية التربييية  مدددا تع ح ددد  عددف  نددة  تعم حلددا تعثا بدددا        
 . 65-2  أاماا أسدبن       

 األسيييييس العامييييية لمنييييياىج تعمييييييم الم ييييية العربيييييية" إعيييييدادىا (. 2114 شدددددف  أحمدددددف نادمدددددا    .23
 تع او     فت  تعت   تعا )  . وتطويرىا وتقويميا ،           

 ياعلدددددددا تعدددددد الر تع  ددددددا  علدددددد  تع   دددددددر تعددددددذت   علمتدددددداودر  .(2116أ)ددددددب تعمدأدددددداء   ددددددداح أحمددددددف   .24
 تعالمدددددددا   ب اددددددفد  تع  ددددددب تج تع)فدلددددددا يدددددد  بحددددددف  تع لدددددد  علأمدددددداز تعددددددفب   عددددددف  نل)ددددددا        
     لدددددددا تع  )دددددددا    رسييييييالة دكتييييييوراهتعاددددددام  تألساسدددددد  يدددددد  قضدددددداء تع ا دددددد      تع ددددددل       
 .)األ فن  أاماا تعد مبك       

  ت ع   ب دددددد  مسدددددد افتر تع لدتدددددبن تعمحمدددددب  يدددددد  )دلدددددا علددددد الر  .( 2112زد ددددد  حسدددددن تعشددددد )د      .25
 مجميييية كمييييية ب شدددد     ت ع   ب دددد  تعمحمددددب  بأثدددد   علدددد    مدددددا ممددددا تج   ددددمدر تعمح ددددب        
 . 665-631 لدا تع  )دا   أاماا تعم  ب        (79 1   التربية      

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 (. ماددددددددادد    ددددددددمدر )دددددددد تم  2119تعسددددددددةم   محمددددددددف عندددددددددا امددددددددد    حامددددددددفزد دددددددد  حسددددددددن   .26
 الميييكتمر العممييي  تع م)ددددب   م ادددفف  تعبسدددالن تع المدددا علددد  سددد االج تعددد الر تعثا) دددا بتعم  دددا         
 بييين  اةلكترونيي  الثييان  عشيير لمجمعييية الميييرية لتكنولوجيييا التعميييم: تكنولوجيييا التعميييم       
 تعأماددددددددددا تعم ددددددددد دا ع   بعبأددددددددددا تع الددددددددددر    ق المسيييييييييتقبلتحيييييييييديات الحا ييييييييير و فيييييييييا      
 . 36-5  أ  ب)    29-28)اع اابن مع  لدا تع) اج   أاماا عدن شم   تعت    من       

 تع ددددتبل تعم لب)ددددا مددددفا  عالددددط )دلددددا  الدمدددددا شدددداملا    .(2113زد دددد  محمددددف حسددددن الدتددددا    .27
 (    لدددددا تع  )دددددا   أاماددددا عدددددن شددددم    26    مجميييية دراسييييات فيييي  التعميييييم الجييييامع       
     493-512 . 

 (. تعضدددددددد ن تع تسدددددددد  يدددددددد  تعمأددددددددا  تعمف سدددددددد   تعمتمددددددددبر بتعم دددددددداف  2116سددددددددةل مشدددددددد      .28
 مجميييية كمييييية التربييييية األساسييييية لمعمييييوم التربوييييية واةنسييييانية بتسددد  ت دأداج تعمبتأمددددا           
 16-3أاماا )ا)     (  2          

 ياعلدددددددددا  ب دددددددددل سدددددددد االج تعدددددددد الر ))ددددددددد تم  تع م)ددددددددددب   . ( 2119حمددددددددبف أحمددددددددف  شدددددددداود از م  .29
 دا عددددددددف  تعناع)دددددددداج مالمدددددددداج تعل ددددددددا ت ع   ب ددددددددتع الدمددددددددا يددددددد    مددددددددا ممدددددددا تج تع  ا)دددددددا         
  اةلكترونيييي  تكنولوجيييييا التعميييييم  -المييييكتمر العمميييي  السيييينوي الثييييان  عشييييرت  ألدزدددددا        
   تعأماددددددددا تعم ددددددد دا ع   بعبأددددددددا تع الددددددددر الحا ييييييير و فييييييياق المسيييييييتقبلبيييييييين تحيييييييديات       
 . 66-37أ  ب)    29-28)اع اابن مع  لدا تع) اج   أاماا عدن شم   تعت    من       

س افتر مس  ت دأدا تعت   تعم لب  تعمفعبما )أ مان مأث  . (2121 دددا)  عةر عثمددددان عةر    .31
 تع  ذدا تع تأاا تع  حدحدا ي    مدا تعمتاودر تع حبدا بمما تج تع الر تعذت   

 ( 21  9  مجمة البحث العمم  ف  التربيةعف  تعناع  تع ان دن ) د  تعل ا تعا )دا             
 . 511-433بر تع  )بدا   أاماا عدن شم      س) م)    لدا تع) اج عألفت  بتعال          

 ياعلددددددا تع دددددل تعم لدددددب  يددددد    مددددددا تع ح دددددد   .( 2116عددددداف  أ)دددددب تعددددد ب    دددددب تن عمدددددا      .30
 المجميييية الدولييييية تعف تسدددد  عددددف  ناع)دددداج  لدددددا تع  )دددددا أاماددددا قندددد  بت أاوددددا من  حددددب           
 .  294-276   (    لدا تع  )دا   أاماا قن11 5  التربوية المتخيية       

أساعد  مبتأما تعض بن تع تسدا .(2111ع)ف تت  تعض د)   عل   حدل    مساف تع أا     .32
 تعمم دا 
 (    لدا تع  )دا   أاماا فمشط   4 26   مجمة جامعة دمشق   بعةق ما ))اح تعم  د تج     
     69-719 . 
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 اةحييييياء البييييارامترى والالبييييارامترى فيييي  إختبييييار فييييروض (. 2116ع)ددددف تعمدددد ار أحمددددف تعددددف فد   .33
   تع او     عاعر تع    . البحوث النفسية والتربوية واتجتماعية    

 مجميييييييييية  فيييييييييياق يدددددددددد  تع الدددددددددددر تعأدددددددددداما     تع ددددددددددل تعم لددددددددددب  .(2116عزدددددددددددز  تعدددددددددد بد     .34
 علالدددبر تع تسددددا بتع  )بددددا     تعأماددددا تعسدددابفدا، (  د ددداد  49   لمعميييوم التربويييية والنفسيييية      
 . 38-36أاماا تعملك سابف       

  )إسدددددددد افتر أثدددددددد  مسدددددددد افتر تعددددددددفعاماج تع الدمدددددددددا  .(2119عتددددددددال ع)ددددددددفت  سددددددددابف تعا دتدددددددد      .35
    ن)ددددددط مع   ب ددددد   تددددداعل  يددددد  م سدددددا  متددددد فتج تعل دددددا ت  ألدزددددددا عدددددف  ناع)ددددداج تع دددددل        
 (   د ددددداد   112  2   دراسيييييات تربويييييية ونفسييييييةتعادددددام  ت ) دددددفتل  )مفد دددددا تع دددددداح         
 . 226-135 لدا تع  )دا   أاماا تعزقازدط         

  ب دددددل مسدددد  ت دأدا تعت دددد  تعم لددددب  يدددد  عمدل دددد  تع الدددددر  .(2115عددددةء تعددددفدن سدددداف م ددددبع     .36
 وتعمييييم الريا يييييات وتنمييييية  المييييكتمر العمميييي  السيييينوي الخييييامس عشيييير: تعميييييمبتعدددد الر        
 أاماددددا    تعأمادددددا تعم دددد دا ع  )بددددداج تع داضددددداج   ميييييارات القييييرن الحييييادي والعشييييرين     
 .  117 -91أيسن       9- 8تعت    من    عدن شم      

 )  دددام  م  ددد ه قدددالر علددد  تع حلدددد  تعل دددب  عادددةج )ادددح تألانددداء   .(2117علددد   دددب   حمددددف    .37
 مجمييييية البحيييييث ت مةلددددددا تعشدددددالاا يددددد  تع ا)دددددد  تع  دددددا)  عدددددف  ندددددة  تعم حلدددددا ت عفتفددددددا       
 (   لدددددددا تع) دددددداج علددددددبفت  بتعالددددددبر بتع  )دددددددا   أاماددددددا عدددددددن 18 5  العمميييييي  فيييييي  التربييييييية     
 .56-21شم         

 ا (. أ مددددان تألاندددداء ت مةلددددا تعشددددالاا عدددف  نددددة  تعم حلدددد2115عدددبح أحمددددف أف ب  محمدددف   .38
 (   12 6   مجميييية دراسييييات تربويييييةتعثا بدددددا )مفد ددددا تعددددفبدر   أسددددا)ما بندددد ط عةأمددددا          
 . 33-2تعم  ز تع بم  علم او  بتع)ح  تع  )ب   أاماا تعسبفتن   دب دب          

 (. تألانددددداء ت مةلددددددا تعشدددددالاا عدددددف   ةمددددددذ تعم حلدددددا تال) فتلددددددا ذب  2116   عب ددددددا  دددددبتعحا  .39
 م دددداف  )اعمف سددددا تأل ف دددددا يدددد  ضددددبء )اددددح تعم  ددددد تج    دددداب)اج تعدددد الر يدددد  يدددد ل تع       
   لددددا تع  )ددددا  مجمييية التربيييية لمبحيييوث التربويييية والنفسيييية واةجتماعيييية   1(  ج167 35      
 . 314-281    أاماا تألزو       

http://www.ghassan- تعمبقدددددددددددع   راتيجيات حديثيييييييييييةتإسييييييييييي(. 2113يسدددددددددددان قنددددددددددددن    .41
ktait.com/?id=340  . 

  تأل فن  فت  تعدازب   تعالمدا عل ش  . األخطاء الم وية الشائعة (.2119يمف الد  زتدف    .40

https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=29437&_au=%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.ghassan-ktait.com/?id=340
http://www.ghassan-ktait.com/?id=340
http://www.ghassan-ktait.com/?id=340
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   منيييييياىج البحييييييث وطييييييرق التحميييييييل اةحيييييييائ (. 2111يددددددوتف أ)ددددددب حندددددد   أمددددددا   ددددددافط    .42
 تع او    م  )ا تأل ألب تعم  دا .     

 ياعلدددددددا  ن)دددددددط تسدددددد  ت دأدا تع ددددددل  .(2117يددددددوتف يمدددددددف تعفبسدددددد     أحمددددددف زدددددددف    مسدددددداف    .43
 تعم لددب  علدد  تع ح ددد  تعف تسدد  عدد الر تع) مأدددا يدد  م دد   تعحاسدد  ب   دددا تعمالبمدداج عدددف       
 (   دب دددددددب   3 41  التربويييييييةالمجميييييية الدولييييييية لمبحييييييوث نددددددة  تع ددددددل تألب  تعثددددددا ب       
 . 164-138أاماا ت ما تج       

 ) ددددددداء )دلدددددددا  الدمددددددددا قالمدددددددا علددددددد  )ادددددددح  ن)د ددددددداج  .(2116محمدددددددف حمدددددددف  أحمدددددددف تعسددددددددف    .44
 ت أ ماعدددددا تع  اعددددا بقدددددا  أث وددددا علدددد    مدددددا تعممددددا تج ت أ ماعدددددا بت  أددددا   حددددب )دلددددا        
  بحيييوث عربيييية فييي  مجييياتت لددددا تع  )ددددا تع بعددددا   تعددد الر عدددف  ندددة  تعماددداقدن سدددمادا  )       
 . 92-12أ  ب)     ت)نا تع  )بددن تعا      ( 4    التربية النوعية      

 بتقددددع مسدددد افتر مالمدددد   .( 2112محمددددف ع)ددددف تع دددد در تعادا دددد     ث دددددا سددددلدمان حمددددف تعشدددد)د)     .45
 حدا تعتب ددددا يددد  تعم اقشدددداج تع  )ددددا ت سدددةمدا يددد  سددددلن ا عمدددان عل  ذددددا تع تأادددا تع  ددددحد      
 (   مددددا      لدددددا تع  )دددددا   1  13  مألددددف مجميييية العمييييوم التربوييييية والنفسيييييةتع ددددتدا         
 . 163 -131أاماا تعسلنان قا)ب         

 ،    مجمة تكنولوجيا التعمييم  Supporting– E ت ع   ب د  تعفعر  (.2119محمف عندا امد     .46
 تعم  دا ع   بعبأدا تع الدر . تعأمادا  ( 2 19      

 (. يااعدددددددا مسدددددد افتر تع ددددددف د  تع شاد دددددد  تعاةأدددددد  2118محمددددددف عددددددبح محمددددددف تعسددددددحا      .47
 عادددةج تع ددداب)اج يددد  تع ح دددد  )م ددد   تعت ددد  ب  مددددا ت  أدددا  عدددف  ندددة  تع دددل تعثاعددد         
 (   د دددددداد   أاماددددددا ت مددددددا تج  1 42  المجميييييية الدولييييييية لربحيييييياث التربويييييييةتعم بسددددددن        
     149-189 . 

 ع تاعددد  )ددددن  دددب  ت .( 2115محمدددبف محمدددف أحمدددف أ)دددب تعدددفو    سددددف شدددا)ان ع)دددف تعالددددر ددددب     .48
 ا ب مدددن   دددفدمما بأثددد   يددد    مددددا ممدددا تج   دددمدر بأدددبف  م  ددداج ت ع   ب ددددفعامددداج تعددد الر        
  مجمييييييييييييية كمييييييييييييييةتعمالبمددددددددددددداج   تعبسدددددددددددددالن تعم ادددددددددددددفف  عدددددددددددددف  ندددددددددددددة  قسدددددددددددددر علدددددددددددددر       
 . 422-333أاماا تألزو    أ  ب)       4(   ج 165  34   التربية      

 أ دددددبت  تع  ذددددددا تع تأادددددا تع  دددددحدحدا ))دلدددددا تعددددد الر تعمدددددفم   .(2114م دددددا  ع)دددددف تعادددددا  م)دددددا ز    .49
 تعددددفبت  بأث وددددا علدددد   تدددداء  تعدددد الر بتعحاأددددا معدددد  تعما يددددا عددددف  نددددة  تعف تسدددداج تعالدددددا         
 (  أ  دددددب)   تعأماددددددا تعم ددددد دا ع   بعبأددددددا تع الدددددددر   24  4  مجمييييية تكنولوجييييييا التعمييييييم      
      147-211 .  
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 (. ياعلدددددا تعسدددد االج تع الدمدددددا مفعبمددددا مع   ب دددددا  يدددد  2114تع ددددادف    تعسدددددف م  ددددب  سددددمد   .51
  ددددددف د  تع داضددددددداج بأث وددددددا علدددددد    مدددددددا ممددددددا تج تع ت ددددددد  تع بعدددددددف  عددددددف  تع ةمدددددددذ ذب         
 مجمييييية التربيييييية  ددددداب)اج تعددددد الر )اعم حلدددددا تعم بسدددددنا يددددد  تعممل دددددا تعا )ددددددا تعسدددددابفدا         
 .  244-185 دبعدب  موسسا تع  )دا تعاا ا بتع أود    (4 1 الخاية والتأىيل       

 ياعلدددددا مسدددد  ت دأدا تع ددددل تعم لددددب  علدددد  مسدددد ب   الددددر )اددددح  .(2117 افدددددا حسدددددن زيلددددب     .50
 تعممددددا تج تألساسدددددا يدددد  تعأم)دددداز ع لمدددددذتج تع ددددل تعاددددام  مددددن تع الدددددر تألساسدددد  )فبعددددا      
    لدددا تع  )دددا تع داضدددا  أاماددا الريا يييةمجميية أسيييوط لعمييوم وفنييون التربييية    ت مددا تج     
 . 317-291أسدبن        

 سددددددد  ت دأدا تع دددددددل تعم لدددددددب  يددددددد  مااعأدددددددا تعممدددددددا تج م ب ددددددددل  .(2119 )دددددددا   )دددددددد   دددددددزت     .52
 دراسيييات العميييوم اةنسيييانية   -ح يدمددداج تعممدددز   مبذأدددا   -ت مةلددددا عل دددان دن )اعل دددا تعا )ددددا      
 . 43-31 عماف  تع)ح  تعالم   أاماا تعزد ب ا تأل ف دا  ( 3  46  واةجتماعية      

  ددددف د  تع  )دددددا  يدددد  ياعلدددددا تسدددد ت دأدا تع ددددل تعم لددددب   .( 2121 ددددبت  سددددمد  أحمددددف شدددد ل    .53
 تعت دددددا علدددد   ح ددددد  تعمتدددداودر تعت دددددا ب  مدددددا ممددددا تج تع ددددذبط تعأمدددداع  بتع  ددددف تعت دددد  عددددف       
 (   لددددددددا تع  )دددددددا  أامادددددددا 2  كميييييييية التربيييييييةمجميييييية  ةمدددددددذ تع ددددددل تعثدددددددا   ت عددددددفتف        
 . 241 -141تعم بيدا        

 يددددد  اتدددددح تعضددددد بن ت ع   ب ددددد  ياعلددددددا تع  دددددددر . (2114 دللددددد  حسددددددن  امددددد  تعام بسددددد     .54
 مجميييية دراسييييات الخميييييج  تع تسددددا عددددف  قن)دددد  تعاملدددددا تع الدمدددددا يددد  أاماددددا تعملددددك ااعددددف        
 .أاماا تع بدج (  152 41  والجزيرة العربية       

 (. تعضدددددد بن تع تسدددددددا بعةق مددددددا 2121  تعفالعدددددداوددددددا   تعااعددددددف   حسدددددددن تعمسدددددد  دح   محمددددددف  .55
  يدددددد   دددددد  أالحددددددا   ب ددددددا عددددددف  نل)ددددددا أاماددددددا ت سدددددد تء ت ع   ب دددددد  )اع ضددددددا عددددددن تع الدددددددر      
 . 299-275(  أاماا قا ف  م )اه ب قلا  تعأزتل   1 14  دراسات نفسية وتربوية     

 أثدددددد  تع تاعدددددد  )دددددددن  بقدددددددج   ددددددفدر تعددددددفعر تع الدمدددددد  بتألسددددددلب   .(2114وددددددا   محمددددددف تعشددددددد    .56
 علدددد  تع ح ددددد   2,1تع المددددا علدددد  تعبددددد  ت ع   ب دددد  تعما يدددد  علنددددة  يدددد  )دلددددا تعدددد الر       
 الميييييكتمر العممييييي  الرابيييييع عشييييير تكنولوجييييييا التعمييييييم والتيييييدريب تعف تسددددد  ب تددددداء  تعددددد الر        
   تعأمادددا تعم دد دا ع   بعبأدددا  عيين بعييد وطموحييات التحييديث الييوطن  العربيي  اةلكترونيي        
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