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 :امللدص

 تجريذ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس في
االقتراد السشدلي عمى تشسية األىجاؼ الؾججانية لجى الظالب السعمؼ ، وتكؾنت مجسؾعة البحث 

ة معمس ة( طالب42والثانية ضابظة ) ةمعمس ةب( طال42مؽ مجسؾعتيؽ األولى تجخيبية )
السشيج الؾصفي التحميمي والسشيج شبو التجخيبي ،ولجسع بيانات الجراسة  ،واستخجـ الباحثاف

 تؼ استخجاـ مكياس تشسية األىجاؼ الؾججانية ، وأعيخت الجراسة الشتائج التالية :
 السجسؾعة  لباتطابيؽ متؾسظي درجات 0.3.خؽ داؿ إحرائيًا عشج مدتؾي وجؾد ف

 الظالبةالتجخيبية في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس تشسية األىجاؼ الؾججانية لجي 
 االقتراد السشدلي0 ةمعمس

  السجسؾعة  طالباتبيؽ متؾسظي درجات  0.3.فخؽ داؿ إحرائيًا  عشج مدتؾي وجؾد
 ةية لجي الظالبالزابظة في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس تشسية األىجاؼ الؾججان

 .االقتراد السشدلي ةمعمس
  السجسؾعة  طالباتبيؽ متؾسظي درجات  0.3.وجؾد فخؽ داؿ إحرائيًا  عشج مدتؾي

التجخيبية  والسجسؾعة الزابظة في التظبيق البعجي عمي مكياس تشسية األىجاؼ الؾججانية 
 .االقتراد السشدلي ةمعمس ةلجي الظالب

  
 قتراد السشدلي0اإل –األىجاؼ الؾججانية  –تيجية الرف السعكؾس الكمسات السفتاحية : إستخا  
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The impact of flipped classroom strategy in teaching home 

economics on developing the affective objectives of student teacher 

 
   Fatma Abd Elrazak Omar                                           Mansour Abd Elfatah 

Faculty of Specific education -                                Faculty of education - Qena  

 Qena - South Valley University.                              South Valley University. 

                      
Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of the flipped classroom 

strategy to develop affective objectives of the student teacher. The 

research group included of (42) student teacher for the experimental 

groups and (42) one for the control group. The researcher used the 

descriptive analytical and semi-experimental approache, and to collect 

the data of the study was used the measure of development of emotional 

goals. The study explained the following results: 

- There is a statistically significant difference at the level (.0.0) 

between the mean scores of the experimental group in the pre- and 

post-application on the competencies of the development of 

emotional goals of the student home economics. 

- There is a statistically significant difference at the level (.0.0) 

between the average scores of the students of the control group in the 

pre- and post-application on the scale of competencies to develop the 

emotional goals of the student home economics. 

- There is a statistically significant difference at the level (.0.0) 

between the average scores of the experimental group and the control 

group in the post application on the scale of competencies of 

developing the emotional goals of the student of home economics. 

 Economics .                             
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 :مكدمة

يعّج السعّمؼ مؽ أىؼ ُمجخالت العسمّية الّتخبؾية، فيؾ القادر عمى تحقيق أىجاؼ التعميؼ 
وتخجستيا إلى واقع ممسؾس، وىؾ الحي يعسل عمى تشسية القجرات والسيارات عشج التالميح عؽ 

عخفة ئمو، ومطخيق تشغيؼ العسمّية التعميسّية وضبظيا وإدارتيا واستخجاـ تقشّيات التعميؼ ووسا
 ؽ تفكيخىؼ وتعّمسيؼ، وتحجيج أىجاؼ الّتخبية في تظؾيخ السجتسع وتقجمو 0حاجات التالميح وطخ

تعتبخ قزية إعجاد السعمؼ وتأىيمو مؽ أىؼ القزايا التخبؾية في مختمف السخاحل و 
فيؾ الخكيدة األساسية في العسمية التخبؾية والعامل الخئيذ  العمسية،التعميسية والتخررات 

 (2، 4.23، )سميساف بؽ ناصخ غايتيا0تؾقف عميو نجاحيا وبمؾغ الحي ي
قجوة  وىؾوبسا أف السعمؼ ىؾ أساس تجريذ وتشفيح وتحقيق أىجاؼ السشيج الجراسي ، 

تالميحه لحلػ يجب أف يتدؼ بالسيؾؿ واالتجاىات والكيؼ العمسية التي تؾفخ لجيو القجرة عمي 
الؿ تذكيل شخرياتيؼ ، ويتحقق ذلػ مؽ خ إكدابيا لتالميحه ، مسا يداعج بفاعمية في

، 4..4، و ّاخخوف ىجاؼ الؾججانية 0) أحسج الشججي لكفايات تحقيق األامتالؾ الظالب السعمؼ 
222) 

(، )فيؾليت فؤاد 4.24وكسا أكجت العجيج مؽ الجراسات كجراسة كال مؽ)غشي فارس ،
لمتجريب مؽ الشاحية  ( عمى أف الظالب السعمؼ البج أف يخزع4.25(، )نجى فيج ،4.24،

والتي مشيا تحقيق  ،الشغخية والتظبيكية ليتسكؽ مؽ اكتداب السيارات الالزمة لمتجريذ الفعاؿ
كفايات األىجاؼ التجريدية بأنؾاعيا ) السعخفية/ السيارية/ الؾججانية( مؽ خالؿ ربط 

 السعمؾمات التخبؾية بتظبيقات عسمية حكيكية 0
خرريؽ الجور الياـ الحي تقـؾ بو الجؾانب الؾججانية وكسا أكج أيزا العجيج مؽ الست

تجاىات إفسيؾؿ و  ،)السيؾؿ/االتجاىات/ الكيؼ العمسية ( في التعمؼ وفي العسمية التعميسية عسؾماً 
تجاىاتيؼ نحؾ معمسييؼ وزمالئيؼ يؤثخ في قجرتيؼ عمى إتساـ إنحؾ السادة الجراسية و  التالميح

 (23، 4..4عبج هللا، زبيجة القخني، السياـ التعميسية األخخى 0) دمحم
السختمفة مؽ السؾاد الجراسية التي تؾجو اىتساـ  اجاالتياالقتراد السشدلي بس مادةف أل و 

تختبط ارتباطا وثيقا بالحياة الفعمية  اومجاالتي ابكل ما يخص األسخة ، وكل مؾضؾعاتي كبيخاً 
ف التعميسية أكثخ حيؾية وواقعية ، مسا يجعل السؾاق لمتمسيحاتواالىتسامات والسيؾؿ الذخرية 
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 ةومؽ خالؿ ىحه السؾاقف يتأكج االىتساـ باألىجاؼ الؾججانية وتأكيج تحقيق كفايتيا لجى الظالب
 في االقتراد السشدلي 0 ةالسعمس

ؼ بؾجو عاـ ليذ مجخد نقل السعخفة إلى الستعمؼ بل يوكسا يؤكج خبخاء التعميؼ أف التعم
و مؽ جسيع أي تكامل لذخريت ،ووججانياً  وميارياً  ؼ عقمياً ىؾ عسمية تعشي بشسؾ الستعم

، قاصخا عمى اإللقاء فقط وإتباع األساليب التقميجية في  جف دور السعمؼ لؼ يعأالجؾانب ،و 
التجريذ لمستعمؼ ،بل أصبحت مدئؾليتو األساسية ىي رسؼ مخظط الستخاتيجيات التجريذ 

 (4.22بج الفتاح جاد ،التي تداعج عمي تحقيق األىجاؼ بفاعمية 0) ع
" وىؾ   Flipped Learningومؽ ىحه االستخاتيجيات إستخاتيجية الرف السعكؾس "

شكل مؽ أشكاؿ التعميؼ السبخمج الحي تؾعف فيو التقشية الحجيثة بحكاء مؽ خالؿ استخجاـ 
صل بيؽ التعميؼ الحاتي وميارات التؾا التكشؾلؾجيا بفاعمية خارج حجود السؤسدة التعميسية معدزاً 

الظالب فيحجث التغييخ عؽ طخيق تحريل الظالب لسخخجات تعميسية عالية 0)ىجيل الريفي ، 
4.22 ) 

 مغهلة البحح : 

 تؼ تحجيج مذكمة البحث مؽ خالؿ األتي :
الفخقة الثالثة قدؼ االقتراد  لظالباتإشخاؼ الباحثة عمى مجسؾعات التخبية السيجانية  -0

 تبيؽ : الظالباتزيخ السشدلي ،وباالطالع عمى دفتخ تح
يشرب عمى االىتساـ  األىجاؼ الؾججانية ، وأف تخكيدىؽ برياغة عجـ اىتساميؽ -

 باألىجاؼ السعخفية والسيارية 0
تكخار صياغة ىجؼ أو ىجفيؽ وججانييؽ محجديؽ لكل الجروس مثل )أف تيتؼ الظالبة  -

د السشدلي في ) أف تذعخ الظالبة بأىسية االقتراباإلنرات لمسعمسة أثشاء الذخح (،
  (0حياتيا

ىجاؼ الؾججانية واتز  عؽ عجـ االىتساـ باأل مجسؾعات التخبية العسمية وسؤاليؽ مقابمة -1
 التالي : مؽ إجابتيؽ

صعؾبة تحجيج الجانب الؾججاني الحي يتشاولو الجرس ) ميؾؿ / اتجاىات / قيسة  -
 عمسية( 0

 في صياغة األىجاؼ الؾججانية 0 وجؾد صعؾبة لجييؽ -
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 0 قؾيؼ الجانب الؾججاني بالشدبة ليؽصعؾبة ت -
 ألىجاؼ الؾججانية في تجريذ االقتراد السشدلي 0يؽ لصعؾبة تؾعيف -
(، دراسة  (Riza Atiq,4.22تأكيج العجيج مؽ نتائج الجراسات الدابقة كجراسة ريدا اتيػ -2

(Tawiah-Dadzie,E,Kankam,B,4..4) ، ( 4.22و دراسة )أمل عبج السشعؼ
السعمسؾف في أداء السشاىج الجراسية وتقؾيسيا عمى الجانب السعخفي  بأنو غالبا ما يخكد

واف حجث فبظخيقة غيخ ،والسيارى ونادرا ما ييتؼ السعمسؾف بأىجاؼ السجاؿ الؾججانى 
 فعالة لعجـ وجؾد السعخفة الكافية بالسجاؿ الؾججاني 0 

 ةومؽ خالؿ ذلػ تحجدت مذكمة البحث في محاولة عالج القرؾر لجى الظالب
لألىجاؼ الؾججانية مؽ خالؿ استخجاـ إستخاتيجية الرف  ا وصياغتيافي تشاولي ةالسعمس

 السعكؾس0
 البحح:أصئلة 

 كالتالي:ف سؤاؿ البحث يكؾف اوعميو ف
االقتراد السشدلي عمى تشسية األىجاؼ تجريذ ما أثخ إستخاتيجية الرف السعكؾس في 

 الؾججانية لجى الظالب السعمؼ ؟
 فزوض البحح :

 طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات 0.3.≥)مدتؾي  إحرائيًا عشججج فخؽ داؿ يؾ  08
السجسؾعة التجخيبية في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس تشسية األىجاؼ 

 االقتراد السشدلي0 ةمعمس ةالؾججانية لجي الظالب
 طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات 0.3.≥)مدتؾي  إحرائيًا عشجيؾجج فخؽ داؿ  18

بظة في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس تشسية األىجاؼ السجسؾعة الزا
 .االقتراد السشدلي ةمعمس ةالؾججانية لجي الظالب

 طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات 0.3.≥) مدتؾي  إحرائيًا عشجيؾجج فخؽ داؿ  28
والسجسؾعة الزابظة في التظبيق البعجي عمي مكياس تشسية  السجسؾعة التجخيبية
 .االقتراد السشدلي ةمعمس ةي الظالباألىجاؼ الؾججانية لج
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 أٍداف البحح :

 إلى:ىجؼ البحث الحالي 
تجريذ التعخؼ عمى فعالية التجريذ باستخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس في  -

 0االقتراد السشدلي ةمعمس ةتشسية األىجاؼ الؾججانية لجى الظالباالقتراد السشدلي عمى 
العسمية التعميسية بسا يتشاسب مع طبيعة  فيعمى أىسية تؾعيف التكشؾلؾجيا  التأكيج -

 الستعمؼ واستخجامو ليا 0
بالكذف عؽ مرادر أخخى لمتعمؼ خارج  لمستعمؼتظؾيخ أسمؾب التعمؼ بحيث يدس   -

 والجامعة0حجخة الجراسة 
 أٍنية البحح : 

  في:قج يديؼ البحث الحالي 
عخؼ عمى دور كؾف محؾر العسمية التعميسية والتيل تفعيل دور الظالب السعمؼ -

 التجريدي كسعمؼ 0 هيجية الرف السعكؾس في تظؾيخ أداؤ إستخات
االقتراد السشدلي باستخاتيجيو الرف السعكؾس وخظؾاتيا وكيفية  اتعخيف معمست -

 استخجاميا في تشسية السيارات التجريدية السظمؾبة 0
السشاىج  تؾجيو نغخ الستخرريؽ والقائسيؽ عمى العسمية التعميسية عشج إعجاد وترسيؼ -

الستخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس في تجريذ االقتراد السشدلي في السخاحل 
 السختمفة 0

 حدود البحح :

 اقترخ البحث الحالي إلى بعض الحجود التالية :
الفخقة الثالثة قدؼ طالبات مؽ  ةمعمس ة( طالب26وعجدىؼ ):  انحدود انبشريت -0

سؾعتيؽ وىؽ مج جامعة جشؾب الؾادي،–االقتراد السشدلي كمية التخبية الشؾعية 
( مجسؾعة ضابظة والتي درست بالظخيقة 42) ؽيسثمالتخبية العسمية بالسجرسة،و 

 ( مجسؾعة تجخيبية والتي درست بإستخاتيجية الرف السعكؾس420التقميجية و )
اإلعجادي  االوؿمرف االقتراد السشدلي لوحجة مؽ مشيج :  انحدود انمىضىعيت -1

تشسية األىجاؼ الؾججانية ل في التجريذ تخاتيجية الرف السعكؾسلتظبيق إستدتخجـ 
 0  ةالسعمس ةلمظالب
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-4.27تؼ تظبيق التجخبة في بجاية التـخ األوؿ لمعاـ الجراسي :  انحدود انزمىيت -2
 ـ .4.4

  البحح:ميَج 

 ستخجـ في اإلطار الشغخي وإعجاد أداة البحث وجسع البيانات اُ :  انمىهج انىصفي
ترشيفيا وتحميميا مؽ خالؿ دراسة األدبيات والجراسات والبحؾث الدابقة والسعمؾمات و 

 التي تشاولت إستخاتيجية الرف السعكؾس واألىجاؼ الؾججانية 0
  اختيار مجسؾعات الجراسة ) تجخيبية  مؽ خالؿويتسثل  :انتجريبيانمىهج شبه

 الؾججانية0وتظبيق مكياس تشسية األىجاؼ  (،وضابظة 
 أدوات البحح: و املواد التعلينية

 0 ةالسعمس ةمكياس األىجاؼ الؾججانية في االقتراد السشدلي لمظالب -
 ستخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس0إل ةدليل السعمس -

 البحح:مصطلحات 

  املعهوظ:إصرتاتيجية الصف 

: بأنيا طخيقة تجريدية يتؼ فييا الجمج بيؽ بيئتيؽ تعمؼ ، تعمؼ خارج  تعخؼ إجخائياً 
عجىا يؾىات وعخوض بؾر بؾيشت يتؼ تؾفيخ محتؾى تعميسي عمي شكل فيجي الفرل وفييا
 watts)أو (face book) اؿ عؽ طخيقفي السشدؿ  ة السعمسةذاىجىا الظالبالباحثاف لت

app)  وتشفيح األنذظة الرفية 0   وتذة فيسا شاىجلمسشاق الجمدات فيوتعمؼ 
 الوجداىية:األٍداف 

 اغيخ في سمؾكييو  ةتبط بسيؾؿ واتجاىات وقيؼ الستعمسبأنيا كل ما يخ  :إجخائياً تعخؼ 
 التعميسية0الؾججاني تجاه األشياء واألشخاص والسؾاد 
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 اإلطار اليظزي للبحح :

 كالتالي:يتؼ عخضيا  محاوريتشاوؿ اإلطار الشغخي عجة 
  املعهوظ:أوال: إصرتاتيجية الصف 

اع التعميؼ السجمج " أحج أنؾ  Flipped Learning"يعج التعميؼ بالرف السعكؾس
، 4.23الحى يدتخجـ التقشية لشقل السحاضخات خارج الرف الجراسي 0) حشاف الديشي ، 

251) 
ؼ السجمج يبأنو شكل مؽ أشكاؿ التعم (Staker& Horn,4.24) ستيكخ وعخفو

 0 لو شاسبالسلستعمؼ في وقت ومداحة التعمؼ بحيث يتؼ فيو تحكؼ ا
في العسمية التعميسية ،وتسكؽ تدتخجـ التقشية  تعميؼوعخؼ أيزا بأنو إستخاتيجية 

عمسيؽ مؽ أف يدتثسخوا السديج مؽ الؾقت في الفرل لمتفاعل ومشاقذة الظالب بجؿ مؽ الس
اىجتو الظخيقة التقميجية السعتادة ،وعمى الظالب متابعة السادة فى السشدؿ ويشاقذؾف ما تؼ مذ

   (Bram,4.21)0في الفرل تحت إشخاؼ السعمؼ
( باف التعميؼ مؽ خالؿ الرف السعكؾس 24، 4.23  )عاطف الذخماف ،كسا أوض

ؼ مؽ خالؿ فيجيؾ عمى شبكة االنتخنت بل انو يدعى إلى يال يجب أف يفيؼ عمى أنو مجخد تعم
ؼ نذط وأف األفالـ يؼ تذسل تجريذ مباشخ وتعميؼ السختمفة واستخاتيجيات تعميدمج أنساط التعم

سية بالغة في فمدفة الرف السعكؾس تعالج ضيق زمؽ الحرة التعميسية والفيجيؾىات ليا أى
 وزيادة الؾقت الستاح لمظالب لمتفاعل مع السعمؼ برفو ذاتية 0

 مزاحل تيفيذ التعله بالصف املعهوظ : 

الذكل التالي يؾض  مخاحل تشفيح إستخاتيجية الرف السعكؾس كسا ذكختيا )ابتداـ  
 (242، 4.23 الكحيمي،
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 (1شكل )                                                            

 صرتاتيجيُ الصف املعهوظ :إخطوات تيفيذ 

السؾضؾع أو الؾحجة التي يخيج السعمؼ تشفيحىا بإستخاتيجية الرف تحجيج فييا يتؼ  األولي:السخحمة 
 السقمؾب0

 ي إلى مجسؾعة معارؼ وميارات 0السخحمة الثانية : تتؼ بتحميل السحتؾى العمس
السخحمة الثالثة : تتؼ بترسيؼ مؾقع تعميسي أو صفحة تؾاصل اجتساعي وتحسيل فيجيؾىات 

 تعميسية عميو ، وترسيؼ عخوض بؾر بؾيشت وتحسيميا 0
أو مذاىجة الفيجيؾىات ،تتؼ فييا عسل تؾجيو لمظالب لمجخؾؿ عمي الرفحة  الخابعة:السخحمة 

 0مجمجةعمى اسظؾانة 
 السختمفة0تتؼ عؽ طخيق تقؾيؼ الستعمؼ داخل الفرل باألدوات  الخامدة:السخحمة 

  املعهوظ:مميشات إصرتاتيجية الصف 

 زيادة التفاعل بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ 0 -0
 تعمسيؼ0عمى التفاعل والتؾاصل بيشيؼ وتحسل مدئؾلية  الستعمسؾف تذجيع  -1

 تحديد

 موضوع

 الدرس

 تحليل

 المحتوى
 ما تقويم

 الطالب تعلمه

 الفصل في

 فيديو تصميم

أو  تعليمي

 تفاعهي

 مشاهدة

 الطالب

 للفيديو

 تم ما تطبيق

 من تعلمه

 الفيديو
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 ئة الكتخونية 0الجمج بيؽ التعمؼ التقميجي والتعمؼ الشذط في بي -2
 بعض0يذارؾ جسيع الستعمسيؽ في تعمسيؼ مع  -3
يدس  لمستعمسيؽ الؾصؾؿ لمسحتؾى عمي االنتخنت بذكل متكخر فيدتظيع مذاىجة  -4

 الفخدية0السحتؾى أكثخ مؽ مخة حدب الفخوؽ 
 تؾاجييؼ0يؾفخ الؾقت داخل قاعة الجراسة لإلجابة عمى تداؤالتيؼ وأي صعؾبات  -5
إعادة الجرس مؽ  ؼي، فيسكشّ مؽ طمب إعادة جدئية الجرس الخجؾلؾف تشاسب الظالب  -1

 مخات عجيجة0
 املعهوظ:مكومات إصرتاتيجية الصف 

 تؾفيخ بيئة تعمؼ مخنة تدس  لمسعمؼ تختيبيا بسا يشاسب السؾقف التعميسي 0 -0
التعمؼ الحاتي ويتسثل في دور الستعمؼ في بحثو واكتذافو لمسعمؾمات وبشاء معخفتو  -1

 الذخرية بشفدو 0
 لسحتؾى الحي يتؼ تجريذ جدء مشو داخل الفرل والجدء اآلخخ خارجو 0ا -2
معمؼ متخرص الحي يقـؾ بسالحغة الستعمسيؽ وتدويجىؼ بالتغحية الخاجعة في الؾقت  -3

 (Mcknight ,4.22, 3-4 ) متشؾعة0السشاسب وتقؾيؼ أدائيؼ بظخؽ 
لتداـ اإل  مسا سبق يتز  أف إلستخاتيجية الرف السعكؾس مخاحل ومقؾمات البج مؽ

بيا لبشاء خظؾات اإلستخاتيجية واالستفادة مؽ مسيداتيا لتحقيق أىجاؼ التعمؼ 
 السخجؾة0

  الوجداىية:األٍداف  ثاىيا:

يمعب السجاؿ الؾججاني دورا أساسيا في العسمية التعميسية ألنو يخكد عمى بشاء أمؾر 
في  يجابية وتشسيتيا لجيوالسذاعخ االوىي تكؾيؽ الكيؼ و  ؼغاية األىسية والحيؾية لمستعم في

مختمف السخاحل التعميسية ، والبج مؽ تعديدىا واالىتساـ بيا حتي يتكؾف لجى الستعمؼ ميل نحؾ 
  (Popham, 4.22, 411)مؾاصمو تعمسو في السدتقبل 0

كسا أف أىجاؼ السجاؿ الؾججاني تخكد أيزا عمى التغييخات الؾججانية الجاخمية التي 
كيؼ وتتفاوت مؽ مجخد االىتساـ البديط بغاىخة معيشة إلى تكؾيؽ يسكؽ أف تظخأ عمى سمؾ 

 (42، 4.22) أمل خمف،                             0مق متشاسق داخميا لمفخدضسيخ وخ
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أف الستعمسيؽ اليؾـ    (Kang,M.&others, 4.22, 236 )وكسا أكجت دراسة 
بحاجة إلى أف يكؾف لجييؼ قجرة  كسا ىؼ بحاجة إلى إتقاف كسية ىائمة مؽ السعخفة ىؼ أيزا

يسكشيؼ استخجاـ ىحه السعخفة لحل السذكالت ، لحلػ يجب أف  وكيف(، أيؽ ،)متىعمى تحجيج 
يتظؾر التعميؼ ويخاعي احتياجاتيؼ مؽ خالؿ تخكيده عمى تظؾيخ السجاؿ الؾججاني لجى 

ة معمس ةالظالبالستعمسيؽ متدامشا مع الشؾاحي السعخفية ، فسؽ ىشا جاء االىتساـ بتجريب 
ألىسيتيا في  الألىجاؼ الؾججانية واستيعابي اوالتأكيج عمي أىسية إتقاني االقتراد السشدلي

 في صياغتيا وكتابتيا وتقؾيسيا0 االسؾقف التعميسي ومؾاجيو أي قرؾر لجيي
 مفَوو األٍداف الوجداىية :

ذاعخ ( بأنيا األىجاؼ التي تؤكج عمى الس42، 6..4عخفتيا )سشاء أبؾ دقة ،
 واالنفعاالت كالسيؾؿ واالتجاىات والكيؼ 0

عخفت أيزا بأنيا األىجاؼ التي ترف التغيخات في االىتسامات والكيؼ وُ 
  (Lynch, Russell, Evans&Sutterer,4..7025واالتجاىات0)
عالقة بالدمؾؾ ( بأنيا األىجاؼ التي ليا 14، 4.24يؾسف، عخفيا )حداـ كسا 

في تشسية مذاعخه وعقائجه وأساليب تكيفو كالسحافغة عمى عاداتو متسثمة  الؾججاني لمستعمؼ
 وتقاليجه والفخح والحدف0 

ويتز  مؽ عخض التعخيفات الدابقة بأنيا تتفق جسيعيا في أف األىجاؼ الؾججانية 
ىي كل ما يتعمق باىتسامات وميؾؿ وقيؼ الستعمؼ وىي ما يؾجو سمؾكو الؾججاني نحؾ األفخاد 

 ية0التعميسواألنذظة 
 الوجداىية:تصييف األٍداف 

 صشفت األىجاؼ الؾججانية إلى خسدة مدتؾيات حدب ترشيف كخاثؾؿ وىي كالتالي :
 ستكباؿ أو التقبل :مدتؾى اإل -0

ويقرج بو أف يغيخ لجى الستعمؼ الخغبة واالىتساـ بسؾضؾع معيؽ أو مذكمة ما وتتجرج 
 لألشياء0حجث إلي الخغبة في تقبمو نؾاتج التعمؼ ىشا مؽ الؾعي البديط إلى االنتباه لسا ي

 ستجابة :مدتؾى اإل -1
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0 وىحا  ما يدتقبمو ثؼ اىتسامو بالخد عميووىى تعبخ عؽ مذاركة الستعمؼ وتفاعمو مع 
أف ) يدتجيب /  السجاؿ يذسل األىجاؼ التي يتؼ ترشيفيا إلى ميؾؿ واىتسامات مثل

 ( 33، 4.24يؼ ، و )عساد عبج الخح ( 5..4) حدؽ شحاتو ، يذارؾ / يديؼ (0 
 التقييؼ:مدتؾى  -2

وىشا يعظي الستعمؼ قيسو لذئ ما أو مؾضؾع ما ويدمػ سمؾكا يتشاسب مع معتقجاتو 
 وعاداتو ومؽ أمثمة األفعاؿ في ىحا السدتؾى ) يؤمؽ /يقجر/ يداىؼ/ يذارؾ (0

 التشغيؼ:مدتؾي 
ع بعزيا وفى ىحا السدتؾى يكؾف الستعمؼ قادرا عمى تشغيؼ أفكاره وقيسو وربظيا م

 لمؾصؾؿ إلى شئ ججيج ومؽ أفعاؿ ىحا السدتؾى )يتسدػ /يرسؼ/ يجعؼ / يشغؼ / يؾازف 
 تحقق مؽ ( 0/ ي

 مدتؾى التسييد بكيسة أو تذكيل الحات :
نغاـ مؽ الكيؼ واالتجاىات يحجد أنساط سمؾكو  الستعمؼفي ىحا السدتؾى يرب  لجى 

يؽ في الحياة ،ومؽ األفعاؿ في أسمؾب مع لجيووطخيقة تفكيخه في الحياة بحيث يرب  
، (76، 4.23) فخاس الدميتي،يشق  / يغيخ / يثابخ / يسيد (0  ىحا السدتؾى ) يتبشي /

 ( .5، 4.24)حداـ صال  ،
 أٍنية األٍداف الوجداىية :

  أف:تعج األىجاؼ الؾججانية مؽ أىؼ األىجاؼ الدمؾكية حيث 
ى التحريل الجيج وتديج كفاءتو ومجى تقبمو تشسية الجؾانب الؾججانية تجعل الستعمؼ قادرا عم -

 لمسفاليؼ والحقائق العمسية 0
  0عمى حل السذكالت سادة يشسي ميارات التفكيخ وقجرتونحؾ ال وميؾلو الستعمؼ اتجاه -
وتشسية قيسا ايجابية نحؾىا ؼ السيارات السختمفة يشبع مؽ حبو لمسادة عمي تعم الستعمؼقجرة  -

0 
 0 واستعجاداتو شاسب لسيؾلولمتخرص الس الستعمؼتؾجيو  -
 القجرة عمى التكيف مع البيئة السحيظة 0 اكداب الستعمؼ -

 ( 57، 4..4، واخخوف  لشججى) أحسج ا                                              
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 قتصاد امليشلي وتينية األٍداف الوجداىية :عله اإل

سختمفة ىؾ تحديؽ سمؾؾ األفخاد إف اليجؼ األساسي لمعسمية التخبؾية ودراسة السؾاد ال
تأثيخ ايجابي في السجتسع ،ومادة االقتراد السشدلي  ؼعمى أف يكؾف لي ؼمع الغخوؼ مؽ حؾلي

مؽ السؾاد التي تيتؼ اىتساما كبيخا بتعجيل الدمؾؾ اإلنداني وتؾعية األفخاد واالىتساـ بالشؾاحي 
ي تتعمؼ وتكتدب العجيج مؽ السيارات الؾججانية حيث أف الظالبة مؽ خالؿ مادة االقتراد السشدل

في جسيع مجاالت االقتراد السشدلي ) الغحاء والتغحية، السالبذ والشديج ، السدكؽ وتأثيثو ، 
 ػ السيارات يؤديمسا يجعل مسارسة تم إدارة اقتراديات األسخة ، الظفؾلة والعالقات األسخية (

 اعسل وإنتاج أي مشتج ، ويشسي لجييبأي  لمجيج والسيارة السظمؾبة لمكياـ ةحتخاـ الظالبإ إلى
 التقجيخ لمقائسيؽ عمييا وعمى صشاعتيا 0 ايل نحؾ إتقاف األعساؿ ويشسؾ لجييم
 يف حتكيل األٍداف الوجداىية داخل الفصل يف مادة االقتصاد امليشلي : ةاملعلن ةدور الطالب 

ا في دفتخ التحزيخ قخاءة األىجاؼ العامة لسادة االقتراد السشدلي بتسعؽ ثؼ تجويشي  -
الستخخاج األىجاؼ الؾججانية مشيا وترشيف الجروس عمييا عمسًا بأف بعض تمػ األىجاؼ 

 . بسشدلة عامل مذتخؾ في بعض الجروس
في السادة ومحاولة فيسيا وربظيا بالؾاقع؛ لجعؼ اليجؼ  سع السعمؾمات والسياراتج -

لسعمؾمات والسيارات الحياتية في ا ةسعمسكتؾسع تججاني السخاد شخحو، وال يسشع أف الؾ 
جعؼ بيا تل بسا ىؾ مؾجؾد بالكتاب السجرسيوربظيا ،التي تخص األفخاد داخل األسخة 

0 وال يتأتى ذلػ إال بالقخاءة ةيا السعمسجرسّ تُ ة السخحمة التي األىجاؼ الؾججانية مع مخاعا
راد عمي ما ىؾ ججيج باستسخار فيسا يخص أنذظة مجاالت االقت ةالسعمس واطالع
 السشدلي0

ضخورة االىتساـ باألىجاؼ الؾججانية كيفًا ال كسًا، أي عجـ اإلكثار مشيا أو السبالغة في  -
مؽ  كسعمسةتسكؽ تجفيؽ أو ثالثة، كي كتفي بيصياغتيا عشج تحزيخ كل درس بل يُ 

 .إعجادىا ذىشيًا ومؽ ثؼ دعسيا مع اإلشارة إلييا داخل حجخة الرف
كؽ ترشيع  السشتجات الخاصة بسجاالت االقتراد السشدلي ، الديارات السيجانية لبعض أما -

ألفالـ وأشخطة )الفيجيؾ( فعشجما حدب اإلمكانات الستاحة ويسكؽ تعؾيض ذلػ بعخض ا
ذخح طخيقة عسل صشف مؽ األصشاؼ الغحائية أو طخيقة رسؼ باتخوف مؾديل معيؽ  ما ت

 التأثيخ عشج الظالبات0و لليكؾف  ؽخيط )فيجيؾ( يشقل صؾرة واقعية ليالسانع مؽ عخض ش
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سع فيو األخبار والقرص وبعض السشتجات التي شارؾ عسل بشػ معمؾمات ومعارض تجّ  -
 ة، عمى أف تكؾف ميسة السعمسؽاد السشدلي كشذاط ليفييا الظالبات في مجاالت االقتر

 . ثؼ تدتخجـ تمػ السعمؾمات والسشتجات في دعؼ األىجاؼ الؾججانية وإشخافي
 ؽتراد السشدلي حدب السخحمة التي ىت عمى قخاءة كتب في مجاؿ االقتذجيع الظالبا -

 . فييا مع التخكيد عمى الجؾانب الؾججانية فييا
التذؾيق ومؽ تمػ  ةيب مختمفة وطخائق متشؾعة مدتخجمعخض الجروس دومًا بأسال -

الف القرة في ،األساليب أسمؾب القرة الحي يعتبخ أىؼ وسيمة لجعؼ األىجاؼ الؾججانية 
ل مخة تدسعيا تذجؾ إلييا وكأنػ تدسعيا ألوؿ مخة وحتى يكؾف لمقرة تأثيخ قؾي؛ ال ك

 :مشيا ،تكفل نجاحيا ضؾابط بج مؽ ،
     أف تتؾافخ في القرة عؾامل الججية واإلثارة كاستخجاـ اإلشارات والحخكات السشاسبة،   -

 وحجة السؾضؾع، مع مخاعاة ،الستعمساتلذج انتباه  مع االستعانة بتعبيخات الؾجو    
 اإلطالة0مع عجـ  وبجايتيا ونيايتياالقرة  مؾضؾع ومعخفة

أف تقجـ بأسمؾب سيل ال غسؾض فييا مع البعج عؽ األلفاظ الرعبة ومخاعاة سؽ  -
 0الستعمسات

 طخح األسئمة ومشاقذة القرة لمؾقؾؼ عمي األىجاؼ الؾججانية السخجؾة مشيا0 -
 (32، 4.25اوى، د جسيل حس)                                                           

 افي االقتراد السشدلي ال يشحرخ في نقمي ةالسعمس ةمسا سبق يتز  أف دور الظالب 
سا تشسية االتجاىات العمسية وإن،لمسعمؾمات السؾجؾدة في الكتب السجرسية لمظالبات فقط 

ة والؾسائل واستخجاـ جيجا وإعجاد األنذظ الجروسي اوعخضي امؽ خالؿ تخظيظي ؽلجيي
بيؽ سمؾكيات اكدال تجاىات وميؾؿ الظالبات ال  يؽشاسبالسطخؽ تجريذ والتقؾيؼ 
  واتجاىات عمسية مخغؾبة 0

 الدراصات الضابكة :

 املعهوظ:أوال: دراصات تياولت إصرتاتيجية الصف  

 و(:0202دراصة ) عبد الزمحً الشٍزاىي ، -1

السعكؾس في تشسية السدتؾى السعخفي ىجفت الجراسة إلى فعالية استخجاـ التعمؼ 
لسقخر التعمؼ االلكتخوني لجى طالب كمية التخبية بجامعة السمػ عبج العديد ، واستخجـ الباحث 
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( إلي مجسؾعة تجخيبية درست بإستخاتيجية 44السشيج شبو التجخيبي وقدست العيشة وعجدىا )
عيخت الشتائج : وجؾد أثخ التعمؼ السعكؾس ومجسؾعة ضابظة درست بالظخيقة التقميجية وأ

 ايجابي في اكتداب وتشسية مدتؾيات السفاليؼ السعخفية 0
 و( :0202دراصة ) أيُ الكغطة ،  -4

ىجفت الجراسة الى بياف أثخ استخجاـ التعمؼ السعكؾس في تشسية السفاليؼ وميارات 
حث السشيج التفكيخ التأممي بسبحث العمؾـ الحياتية لجى طالبات الرف العاشخ ، واستخجـ البا

( طالبة تؼ تؾزيعيؽ الى .6الؾصفي والسشيج التجخيبي وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار لمسفاليؼ العمسية واختبار 
لمتفكيخ التأممي ،وأعيخت الشتائج : فعالية التعمؼ السعكؾس واف لو اثخ ايجابي في تشسية 

 فكيخ التأممي 0ميارات الت
 و( :0202دراصة )ريه العبيهاٌ ،ميى احلياني ، -3

الى معخفة أثخ استخجاـ إستخاتيجية الفرؾؿ السقمؾبة في تجريذ مادة الجراسة  ىجفت
، واستخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي وتكؾنت اآللي عمى الجافعية نحؾ التعمؼ  الحاسب

الجراسة في مكياس الجافعية نحؾ التعمؼ طالبة ،وتسثمت أدوات  43عيشة الجراسة مؽ 
(MSLQ)   وأعيخت الشتائج : األثخ االيجابي لتجريذ مادة الحاسب اآللي باستخجاـ

 إستخاتيجية الفرؾؿ السقمؾبة في تشسية دافعية الظالبات 0
 و( :0202دراصة ) أمحد الغامدي، -2

الب الرف ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى فاعمية الفرل السعكؾس عمي تحريل ط 
الثالث الستؾسط في تجريذ مقخر الحاسب وتقشية السعمؾمات وتؼ استخجاـ السشيج شبو 

( طالب تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة وطبق .2التجخيبي وتكؾنت العيشة مؽ )
االختبار التحريمى قبمي وبعجى وأعيخت الشتائج : فعالية التعمؼ بالفرل السعكؾس عمى 

 0 تحريل الظالب
 ( و0202العشيش، دراصة )خلود عبد  -0

ىجفت الجراسة إلى قياس أثخ استخجاـ الرف السقمؾب لتشسية ميارات التفكيخ 
الشاقج في مادة الفيدياء لجى طالبات الرف األوؿ الثانؾي ، واستخجمت الباحثة 
السشيج شبو التجخيبي القائؼ عمي الترسيؼ القبمي والبعجي لسجسؾعتيؽ احجىسا 
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الخخي تجخيبية تجرس باستخجاـ اإلستخاتيجية ،وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ضابظة وا
طالبة تؼ تقديسيؽ لمسجسؾعتيؽ ، وتسثمت أداة البحث في اختبار ميارات التفكيخ  .4

الشاقج ،وأعيخت الشتائج : بايجابية إستخاتيجية الرف السقمؾب في تشسية ميارات 
  التفكيخ الشاقج لجى الظالبات 0

 الوجداىية:صات تياولت األٍداف درا ثاىيا:

 و( :0202دراصة )إبزاٍيه أمحد ، -1

ىجفت الجراسة إلي التعخؼ عمى فاعمية استخجاـ استخاتيجيات التعمؼ الشذط في تشسية 
لجى طالبات السخحمة الثانؾية ، قتراد السشدلي تجاه نحؾ مادة اإلتراؿ واإل ميارات اإل 

السشيج شبو التجخيبي ، وتكؾنت العيشة مؽ ستخجـ الباحث السشيج الؾصفي التحميمي و إو 
تراؿ و داوات البحث عبارة عؽ مكياس ميارة اإل أمجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية ،وكانت 

ستخاتيجيات التعمؼ إستخجاـ إلسشدلي وأعيخت الشتائج : فاعمية قتراد اتجاه نحؾ اإلمكياس اإل 
 تجاه نحؾ السادة0الشذط في تشسية اإل 

 و( : 0202دراصة )فيوليت فؤاد ، -4

ىجفت الجراسة الى الكذف عؽ فاعمية بخنامج قائؼ عمى السخونة لتحديؽ الكفاءة 
 طالبة مقدسة الى .3الؾججانية لعيشة مؽ طالب السخحمة الثانؾية ، تكؾنت العيشة مؽ 

، مكياس السخونة الشفديةعبارة عؽ داة الجراسة أمجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية وكانت 
، وأعيخت الشتائج وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ ج التجخيبياستخجمت الباحثة السشيو 

 التظبيق القبمي والبعجى لمسكياس لرال  السجسؾعة التجخيبية 0
 و( :0202دراصة ) فاطنة عاعور، -3

ستخجاـ التعمؼ السجمج في تجريذ إسة الحالية الى الكذف عؽ فاعمية ىجفت الجرا
تجاه نحؾه السشدلي لتحديؽ التحريل واإل  مقخر طخؽ تجريذ مقخر طخؽ تجريذ االقتراد

 13لجي طالبات كمية التخبية بجامعة نجخاف ،وتكؾنت العيشة مؽ مجسؾعتيؽ تجخيبية 
ستخجاـ التعمؼ السجمج في تجريذ مقخر طخؽ إ، وأعيخت الشتائج : فاعمية  13ة وضابظ

 تجريذ االقتراد السشدلي لتشسية االتجاه نحؾه0
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 و( :0202دراصة ) ليلى مشيد، -2

ت نحؾ السذخوعات الرغيخة ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى أىؼ ترؾرات السعمسا
معمسة  .1قتراد السشدلي وتكؾنت عيشة الجراسة  مؽ تجاىاتيؽ نحؾ مادة اإلإومدتؾى 

مكياس لمكذف عؽ واستخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي تكؾنت أدوات الجراسة مؽ 
يجابية لجى معمسات إتجاىات إوأعيخت الشتائج وجؾد  ساتتجاه السعمإالترؾرات ومكياس 

  0االقتراد السشدلي
 و ( :0202دراصة ) ٍدى جربيل ، -0

ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى مجى تؾافخ كفايات تحقيق األىجاؼ الؾججانية لجى 
بتجائية ، واستخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي وطبقت معمسي العمـؾ بالسخحمة اإل

ستسارة تحميل محتؾى إختبارمعخفي ،إمعمسة وكانت األدوات عبارة عؽ  14عيشة  عمي
مسى الكفايات وأعيخت الشتائج وجؾد تجنى في كفايات تحقيق األىجاؼ الؾججانية لجى مع

  0العمـؾ بالسخحمة االبتجائية
 التعليل على الدراصات الضابكة :

 عهوظ :أوال : الدراصات اليت تياولت إصرتاتيجية الصف امل

ات مؽ حيث األىجاؼ : تشاولت الجراسات أثخ إستخاتيجية الرف السعكؾس عمى متغيخ  -
والتفكيخ التأممي ،و الجافعية نحؾ التعمؼ ،و ،سفاليؼ الو  متشؾعة مثل الشؾاحي السعخفية

 التحريل والتفكيخ الشاقج 0
اشخ كظالبات الرف الع ،ختمفت وتشؾعت العيشة مؽ دراسة ألخخى إ العيشة:مؽ حيث  -

 ،والرف الثالث الستؾسط ،و واألوؿ الثانؾي 0
تفق البحث الحالي مع أغمب الجراسات الدابقة في السشيج إ الستبع:مؽ حيث السشيج  -

 التجخيبي0السدتخجـ وىؾ السشيج شبو 
 الوجداىية:الدراصات اليت تياولت األٍداف  ثاىيا:

جاه نحؾ السادة ،و تشؾعت أىجاؼ الجراسات ما بيؽ تشسية االت :مؽ حيث األىجاؼ -
 تحديؽ الكفاءة الؾججانية ،و كفايات تحقيق األىجاؼ الؾججانية 0

عمي السخحمة  خخي مشيا مؽ طبقألراسة اختمفت العيشة مؽ د :مؽ حيث العيشة -
 ،و معمسات اقتراد مشدلي 0الثانؾية
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في  الدابقة اتفق البحث الحالي مع أغمب الجراسات الستبع:مؽ حيث السشيج  -
 مسشيج شبو التجخيبي 0لاستخجامو 

  صتفادة مً الدراصات الضابكة :اإل

  ىي:ستفاد البحث الحالي مؽ الجراسات الدابقة في عجة نقاط إ
 وجؾانبو0البحث  نقظةكتابة اإلطار الشغخي مؽ حيث تكامل  -
 نتائج البحؾث الدابقة ومقارنتيا مع البحث الحالي 0 -
 البحث0في  ستخجامياإجيج األساليب اإلحرائية التي تؼ تح -

 ختالف البحح احلالي عً الدراصات الضابكة يف:إ

 إعجاد أو،السعمسيؽ سؾاء في الخجمة  إعجادمعغؼ الجراسات الدابقة ركدت عمى  إف -
كيفية صياغتيا  إما، ج فقطالؾججانية مؽ حيث جانب واح ألىجاؼا فيالظالب السعمؼ 

عمي تشسية الجؾانب  البحث الحالي ركد إنسا ،مختمفة بأساليبتقؾيسيا  وكيفية
في فقط وإنسا  حيث صياغتيا ليذ مؽ ة االقتراد السشدليمعمس ةالؾججانية لجى الظالب

ستخجاـ إو ،وعخضو  ،التسييج لمجرسى عشج أ الجرسإجخاءات تخظيط وتشفيح جسيع 
ىجاؼ األساليب تقؾيؼ ألى إرل تف ألى إ ،نذظةاأل والؾسائل و ،طخؽ التجريذ 

لرف االوؿ لجروس اقتراد السشدلي ث طبق ذلػ عمى مشيج اإلف البحأكسا ،الؾججانية 
 0عجادي اإل

 امليداىية:الدراصة 

 البحح:حتديد عيية  أوال:

كمية  -قدؼ االقتراد السشدلي  -طالبة مؽ الفخقة الثالثة  26تكؾنت عيشة البحث مؽ 
 جامعة جشؾب الؾادي ،وقدسؾا إلى مجسؾعتيؽ : -التخبية الشؾعية بقشا 

تؼ تجريديؽ  معمسة طالبة 42ىي مجسؾعة ضابظة عجدىا  األولى:سجسؾعة ال
 التقميجية0بالظخيقة 

تؼ تجريديؽ  معمسة طالبة 42ىي مجسؾعة تجخيبية عجدىا  الثانية:السجسؾعة 
 السعكؾس0بإستخاتيجية الرف 
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 البحح:إعداد أدوات  ثاىيا:

ابة عمي تداؤالت البحث أداه البحث ىي الؾسيمة التي تتؼ بيا جسع البيانات لإلج
 وىي كالتالي :

 :امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ: أواًل

 بياء املكياظ:

 ىؼ: (محاور أساسية  4السكياس مؽ ) ؾف وتكّ   
   االىجاؼ الؾججانية فى مدتؾياتيا0صياغة 
  عج عمى تشسية االىجاؼ الؾججانية 0التسييج لمجرس بذكل يدا 
  اعج عمى تحقيق االىجاؼ الؾججانية0خض الجرس بذكل يدع 
 داعج في تحقيق االىجاؼ الؾججانية0استخجاـ طخؽ تجريذ ت 
  0استخجاـ االنذظة والؾسائل التعميسية 
   االىجاؼ الؾججانية 0 تقؾيؼلاستخجاـ اساليب 

لتشسية الجؾانب   ةالسعمس ةمجسؾعة عبارات ترف اداء الظالبوكل محؾر يزؼ  
  0 انية لجييالؾججا

 طزيكة تصحيح املكياظ: 

وفق تجرج ليكخت الثالثى ) دائسا/ أحيانا/  ستجابة عمى عبارات السكياسإلتحجدت ا
 ( عمى التختيب 20-4-1االستجابات الجرجات )عظاء وإأبجا( 
 : املكياظ صدم

  التأكج مؽ صجؽ السكياس بظخيقتيؽ: تؼ
 :الظاٍزي الصدم 0 أ

س تؼ عخضو في صؾرتو السبجئية عمي مجسؾعة ولمتحقق مؽ صجؽ محتؾي السكيا
مؽ السحكسيؽ مؽ الخبخاء والستخرريؽ في مجاؿ السشاىج وطخؽ تجريذ االقتراد السشدلي، 

" وذلػ لمحكؼ عمي مجي مشاسبة كل السفخدات لسا وضعت 2"ممحق رقؼ  7وبمغ عجدىؼ 
االقتراد  ةمعمس ةلكياسو، وصالحية بشؾد السكياس لكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب

السشدلي، ووضؾح تعميسات السكياس، وكحلػ صياغة السفخدات وتحجيج واضافة أي مفخدات 
 0لسحكسيؽاخخى، وقج تؼ التعجيل بشاء عمي آراء ا
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 :الداخلي االتضام صدم حضاب 0 ب

االقتراد السشدلي،  طالبات( مؽ 24قؾاميا )استظالعية تؼ التظبيق عمى عيشة  
  Alpha Cronbachجؽ السفخدات بظخيقة معامل ألفا لػ كخونباخوبعج التظبيق تؼ حداب ص

)حداب الثبات الكمي وصجؽ السفخدات( وىؾ نسؾذج االتداؽ الجاخمي القائؼ عمي معجؿ 
( وىؾ معامل ثبات 0642.االرتباط البيشي بيؽ السفخدات والسكياس وبمغ معامل الثبات الكمي )

 مختفع0
 : املكياظ ثبات 

   Split - Halfباستخجاـ التجدئة الشرفية   Reliabilityكياس تؼ حداب ثبات الس
حيث تتسثل ىحه الظخيقة في تظبيق السكياس مخة واحجة ثؼ يجدأ إلي نرفيؽ متكافئيؽ ويتؼ 
حداب معامل االرتباط بيؽ درجات ىحيؽ الشرفيؽ وبعج ذلػ يتؼ التشبؤ بسعامل ثبات االختبار، 

بار بظخيقة التجدئة الشرفية لدبيخماف / بخاواف تداوي وقج بمغ معامل الثبات الكمي لالخت
، وفي في حالة عجـ Equal Length( وذلػ في حالة تداوي نرفي االختبار 0642.)

، فزال عؽ أف معامل الثبات الكمي لمسكياس  Unequal Lengthتداوي نرفي االختبار 
ي ارتفاع معامل الثبات ( مسا يذيخ إل0644.بظخيقة التجدئة الشرفية لػ جؾتساف فيداوي )

 الكمي لمسكياس ككل0
 : امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ تطبيل سمً حضاب

االقتراد  ةمعمس ةقاـ الباحثاف بتقجيخ زمؽ مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب
ظالعي بحداب في التجخيب االست الظالباتالسشدلي في ضؾء السالحغات، ومخاقبة أداء 

عمي عجد الظالبات، وقج بمغ  الظالباتمتؾسط األزمشة الكمية مؽ خالؿ مجسؾع األزمشة لكل 
 ( دقيقة3.0زمؽ االختبار )

 االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ ملفزدات والصعوبة الضَولة معامالت حضاب

 : امليشلي

و  .04.بار ووجج أنيا تخاوحت ما بيؽ )تؼ حداب معامالت الديؾلة والرعؾبة لالخت
( وتفدخ بأنيا ليدت شجيجة الديؾلة أو شجيجة الرعؾبة، وبالتالي عل السكياس 062.

 ( مفخدة130بسفخداتو كسا ىؾ )
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 : املكياظ ملفزدات التنييش معامل حضاب

االقتراد  ةمعمس ةتؼ حداب معامالت التسيد لسكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب  
( وبحلػ تعتبخ مفخدات السكياس ذات قجرة 055.و  .04.سشدلي ووجج أنيا تخاوحت ما بيؽ )ال

 مشاسبة لمتسييد0
 : للتطبيل اليَائية الصورة يف امليشلي االقتصاد ةمعلن ةالطالب لدي الوجداىية األٍداف مكياظ وضع

لجي بعج حداب السعامالت اإلحرائية الدابقة وتقشيؽ مكياس األىجاؼ الؾججانية 
االقتراد السشدلي بالتحقق مؽ صجقو وثباتو، أصب  مكياس األىجاؼ الؾججانية  ةمعمس ةالظالب

( 13االقتراد السشدلي في صؾرتو الشيائية بحيث اشتسل اختبار عمي ) ةمعمس ةلجي الظالب
( وبحلػ أصب  مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي 2.3مفخدة، كانت الجرجة العغسي لالختبار )

 (0 4قىد لمتظبيق في شكمو الشيائي )ممحاالقتراد السشدلي صال  وجا ةمعمس ةالظالب
 ثاىيًا: جتاىط جمنوعات البحح : 

" t-test" لكي يتحق الباحثاف مؽ تجانذ السجسؾعتيؽ قبميا تؼ استخجاـ اختبار
 Levene's Test for"لستؾسظيؽ غيخ مختبظيؽ" وتؼ حداب الشدبة الفائية باستخجاـ اختبار

Equality of Variances    ويؾض  الججوؿ التالي نتائج الستؾسظات واالنحخافات
 السعيارية وقيسة "ت" كسا يمي:

  (0جدول )                                                     

دالنت انفروق بيه متىصطي درجاث انمجمىعت انتجريبيت وانمجمىعت انضابطت في انتطبيك انمبهي  

 االلتصاد انمىزني8 تمعهم تدهدا  انىجداويت ند  انطانبعهي ممياس األ

 انمتىصظ انمجمىعت انمكىن
االوحرا  
 انمعيار 

درجت 
 انحريت

ليمت " 
"  

ليمت 
 "ث"

مضتى  
 اندالنت

األدهدا  
 انىجداويت

 .081 .582 انتجريبيت
 غير دانت 02.. 48251 35

 18.1 5802 انضابطت

انتمهيد 
 نهدرس

 0.21 ..18 انتجريبيت
 غير دانت 020. 08112 35

 18.1 18.2 انضابطت

عرض 
 اندرس

 0810 .281 انتجريبيت
 غير دانت 015. 08111 35

 .081 2813 انضابطت

طرق 
 انتدريش

 0825 5814 انتجريبيت
 غير دانت .0811 18223 35

 ..18 4821 انضابطت

األوشطت 
 وانىصائم

 0811 01841 انتجريبيت
 غير دانت 08104 1.2. 35

 0853 01811 انضابطت

 انتمىيم
 18.1 38.2 انتجريبيت

 غير دانت .51. .12. 35
 18.2 4811 انضابطت

انممياس 
 )ككم(

 28.1 33821 انتجريبيت
 غير دانت 08155 .1842 35

 .183 32821 انضابطت
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متؾسط األداء القبمي تذيخ نتائج الججوؿ الدابق إلي: تكافؤ السجسؾعتيؽ مؽ حيث 
 0االقتراد السشدلي ةمعمس ةعمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب

 : ةإعداد دليل املعلن -

لتشسية االىجاؼ الؾججانية لالستخشاد بو  لمجمدات التي اجخيت ةتؼ إعجاد دليل السعمس
ليا دروس وحجة )  مىعباستخجاـ استخاتيجية الرف السعكؾس تظبيقا  ةالسعمس ةلمظالب

 نتعارؼ ( في االقتراد السشدلي لمرف األوؿ االعجادى كسا يمي :
 :ة السعمسمكؾنات دليل  - أ

 مؽ:يتكؾف الجليل 
لالستخشاد بو عشج التجريذ  الجليل،باليجؼ العاـ مؽ  ةمقجمة تؼ مؽ خالليا تعخيف السعمس

 الؾججانية0باستخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس لتشسية األىجاؼ 
 لعاـ0اليجؼ اتحجيج  -
 ىجاؼ الجمدات 0تحجيج أ -
 0خظؾات التجريذ باستخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس لتشسية األىجاؼ الؾججانية  -
 0استخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾسالخظة الدمشية لتجريذ الؾحجة ب -
لتحقيق األىجاؼ الؾججانية ) الجاتا  ةدتخجميا السعمستج الؾسائل التعميسية التي يحجت -

 0الحكية / الكسبيؾتخ(شؾ/ الدبؾرة 
) الفيجيؾىات، مؾاقع  الجمدةيتؼ اإلشارة لألنذظة السراحبة لمتجريذ سؾاء خارج  -

 درس0في كل  الجمدةالتؾاصل االجتساعي ( والسشاقذات التي تتؼ داخل 
 الزعف0تقؾيؼ ما تؼ عؽ طخيق التأكيج عمي تعديد جؾانب القؾة وتالفي جؾانب  -

الدادة الستخرريؽ مشاىج وطخؽ تجريذ ، لسعخفة  عمىتؼ  عخضو  : نةضبط دليل املعل
 أرائيؼ حؾؿ مجى مشاسبة الجليل مؽ حيث :

 صياغتو0 -
 مجى مالئسة األىجاؼ العامة لمجليل واألنذظة في مؾضؾعات الجروس والتقؾيؼ 0 -
 في السشدؿ لالطالع عمييا0 ةمجى مالئسة السحتؾى االلكتخوني الحي يتؼ عخضو لمظالب -
 ت يخونيا )ححؼ أو إضافة( إضافة اى مقتخحا -
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تؼ عسل التعجيالت باضافة نسؾزج لمجمدة مؾضحا الفخؽ بيؽ تجريذ السجسؾعتيؽ  -
 الزابظة والتجخيبية 0

 (0 1وضعو بالرؾرة الشيائية ممحق ) ؼالحالية، وتتؼ ضبط الجليل لمرؾرة و 
 التجزبة : اجزاءات تيفيذ

ستخاتيجية الرف السعكؾس فى معخفو أثخ إستخجاـ إ كاف اليجؼ االساسي مؽ التجخبة -
 0 ةالسعمس ةىجاؼ الؾججانية لجى الظالبذ االقتراد السشدلي عمى تشسية األتجري

ستخاتيجية الرف السعكؾس لمسجسؾعة إستخجاـ إمدفة طخيقة التجريذ بتؼ شخح ف -
تؾاصل الؾاتذ لمعسل جخوب عمى تفاؽ عمى مؾعج محجد لمجمدات ،بعج التجخيبية واال 
 السجسؾعة 0و بيؽ الباحثاف 

 أسبؾع0جمدة كل ـ بؾاقع 4.27/.3/2تؼ تشفيح التجخبة بجاية مؽ التشفيح:  -
التظبيق القبمي لسكياس تشسية االىجاؼ الؾججانية عمي عيشة البحث الزابظة  -

 والتجخيبية 0
تجريذ السجسؾعتيؽ :تؼ التجريذ لمسجسؾعتيؽ السجسؾعة التجخيبية باستخجاـ  -

 سجسؾعة الزابظة بالظخيقة التقميجية 0الة الرف السعكؾس ،و استخاتيجي
 التظبيق البعجي لسكياس تشسية االىجاؼ الؾججانية لمسجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية 0 -
 ستخالص الشتائج 0الجرجات لمسعالجة االحرائية وارصج  -

 ىتائج البحح : 

 يتؼ مشاقذة الشتائج التي تؾصل إلييا البحث كالتالي :
 الفزض األول

 الفخض األوؿ مؽ فخوض البحث والحي يشص عمي: لمتحقق مؽ صحة 
السجسؾعة  طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات 0.3.≥يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا  عشج مدتؾي  )" 

 ةمعمس ةالتجخيبية في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب
 االقتراد السشدلي0

لستؾسظيؽ مختبظيؽ( لمسقارنة بيؽ  t-testوالختبار صحة ىحا الفخض تؼ حداب )
السجسؾعة التجخيبية في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس  طالباتمتؾسظي درجات 
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االقتراد السشدلي، قبل وبعج استخجاـ استخاتيجية  ةمعمس ةاألىجاؼ الؾججانية لجي الظالب
 الرف السعكؾس، والججوؿ التالي يمخص ىحه الشتائج0 

 ( 1جدول )

انمجمىعت انتجريبيت عهي  طانباث ختبار "ث" نهمماروت بيه انمتىصطيه انمبهي وانبعد  ندرجاث وتائج ا

 االلتصاد انمىزني تمعهم تممياس األدهدا  انىجداويت ند  انطانب

 انمتىصظ انتطبيك انمكىن
االوحرا  

 انمعيار 

درجت 

 انحريت
 ليمت "ث"

مضتى  

 اندالنت

معدل 

انكضب 

 نبالن

 انفاعهيت

األدهدا  

 انىجداويت

 .081 .582 انمبهي

 18.21 دانت 118313 12

غير ممبىنت 

)تمم عه 

انىاحد 

 انصحيح(
 0813 00812 انبعد 

انتمهيد 

 نهدرس

 0821 ..18 انمبهي

 08041 دانت ...018 12

ممبىنت )تزيد 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 .084 04822 انبعد 

عرض 

 اندرس

 0810 .281 انمبهي
 08121 نتدا 228141 12

ممبىنت )تزيد 

عه انىاحد 

 0823 02802 انبعد  انصحيح(

طرق 

 انتدريش

 0825 5814 انمبهي

 08131 دانت 058455 12

ممبىنت )تزيد 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 .082 01811 انبعد 

األوشطت 

 وانىصائم

 0811 01841 انمبهي

 08102 دانت 028351 12

ممبىنت )تزيد 

عه انىاحد 

 يح(انصح
 .084 01852 انبعد 

 انتمىيم

 18.1 38.2 انمبهي

 18231 دانت 0.8113 12

غير ممبىنت 

)تمم عه 

انىاحد 

 انصحيح(
 0815 .281 انبعد 

انممياس 

 )ككم(

 28.1 33821 انمبهي

 08124 دانت 418424 12

ممبىنت )تزيد 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 2815 3835. انبعد 

 1814نت  عىد مضتى  تماس اندال*

وىػحا الفػخؽ داؿ  0.3. ≥يتز  مؽ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة عشػج مدػتؾي 
 طالبػاتلرال  التظبيق البعجي مسا يذيخ إلي وجػؾد فػخؽ داؿ إحرػائيًا بػيؽ متؾسػظي درجػات 

 ةالسجسؾعة التجخيبية في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس األىػجاؼ الؾججانيػة لػجي الظالبػ
التسييػػج ، األىػػجاؼ الؾججانيػػةاالقترػػاد السشدلػػي )ككػػل( وعشػػج كػػل مكػػؾف مػػؽ مكؾناتػػو ) ةعمسػػم

لرػػػال  التظبيػػػق  -( التقػػػؾيؼ، األنذػػػظة والؾسػػػائل، طػػػخؽ التػػػجريذ، عػػػخض الػػػجرس، لمػػػجرس
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االقترػاد  ةمعمسػ ةالبعجي، حيث بمغت قيسة "ت"  عمػي مكيػاس األىػجاؼ الؾججانيػة لػجي الظالبػ
 (410عشج درجة حخية ) 0.3.رائية عشج مدتؾي السشدلي داللتيا اإلح

 مياقغة الفزض األول:  

قبؾؿ الفخض األوؿ مؽ فخوض البحث والحي يشص عمي: يؾجػج فػخؽ داؿ إحرػائيًا  تؼ
السجسؾعػػػة التجخيبيػػػة فػػػي التظبيػػػق  طالبػػػات(  بػػػيؽ متؾسػػػظي درجػػػات 0.3.≥)عشػػػج مدػػػتؾي 

 االقتراد السشدلي0 ةمعمس ةظالبالقبمي والبعجي عمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي ال
ويخجع ذلػ إلي تأثيخ إستخاتيجية الرػف السعكػؾس بكػل مػا تزػسشو مػؽ مسيػدات حيػث 

السػادة العمسيػة مػؽ خػالؿ اسػتخجاـ  يػاعمػى اتقان اوتحفدىػ ةلسعمسػا ةانيا تعظي ثقة أكبخ لمظالبػ
نتائجػو مػع دراسػة لبحػث الحػالي فػي التعمؼ في اى وقػت ويتفػق ا االتقشية الحجيثة التي تتي  لي

( 4.26(، أحسػػج الغامػػػجي )4.24(، ايػػو القذػػظة )4.22عبػػج الػػخحسؽ الدىخانػػػي ) كػػاًل مػػؽ
 ( الدابق اإلشارة إلييؼ في اإلطار الشغخي4.270خمؾد عبج العديد)و ،

كسا يؾض  نتائج الججوؿ الدابق أيزا أف ندػبة الكدػب السعػجؿ لمسجسؾعػة التجخيبيػة 
االقترػػاد  ةمعمسػػ ةي مكيػػاس األىػػجاؼ الؾججانيػػة لػػجي الظالبػػفػػي التظبيػػق القبمػػي والبعػػجي عمػػ

السشدلػػػي )ككػػػل( وعشػػػج مكػػػؾف )التسييػػػج لمػػػجرس، عػػػخض الػػػجرس، طػػػخؽ التػػػجريذ، األنذػػػظة 
( وىػػػي قيسػػػة مقبؾلػػػة 20.1، 20.2، 20.2، 20.7، 2023والؾسػػػائل( عمػػػي التختيػػػب ىػػػي )

لسعكػػؾس يترػػف بجرجػػة ألنيػػا  أكبػػخ مػػؽ الؾاحػػج الرػػحي ، وبالتػػالي يسكػػؽ القػػؾؿ أف الرػػف ا
مقبؾلػػة مػػؽ الفعاليػػة فيسػػا يخػػتص بتشسيػػة األىػػجاؼ الؾججانيػػة فيػػؾ يحقػػق ندػػبة كدػػب معػػجؿ 

(، بيشسػػا لػػؼ يحقػػق فاعميػػة بالشدػػبة لسكػػؾف )صػػياغة األىػػجاؼ 20.4)ثابػػت بػػالؾ( أكبػػخ مػػؽ )
 الؾججانية، التقؾيؼ(0
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نمبهي ( متىصظ درجاث طانباث انمجمىعت انتجريبيت في انتطبيميه ا1شكم )

 وانبعد  عهي ممياس األدهدا  انىجداويت ند  انطانبت معهمت االلتصاد انمىزني

 الفزض الجاىي

 لمتحقق مؽ صحة الفخض الثاني مؽ فخوض البحث والحي يشص عمي: 
السجسؾعة  طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات 0.3.≥" يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا  عشج مدتؾي  )

 ةمعمس ةعجي عمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالبالزابظة في التظبيق القبمي والب
 االقتراد السشدلي0

لستؾسظيؽ مختبظيؽ( لمسقارنة بيؽ  t-testوالختبار صحة ىحا الفخض تؼ حداب )
السجسؾعة الزابظة في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكياس  طالباتمتؾسظي درجات 

السشدلي، قبل وبعج التجريذ التقميجي، االقتراد  ةمعمس ةاألىجاؼ الؾججانية لجي الظالب
 والججوؿ التالي يمخص ىحه الشتائج0 

 ( 2جدول )

انمجمىعت انضابطت عهي  ممياس األدهدا  طانباث وتائج اختبار "ث" نهمماروت بيه انمتىصطيه انمبهي وانبعد  ندرجاث 

 االلتصاد انمىزني تمعهم تانىجداويت ند  انطانب

 انمتىصظ انتطبيك انمكىن
وحرا  اال

 انمعيار 

درجت 

 انحريت
 ليمت "ث"

مضتى  

 اندالنت

معدل 

انكضب 

 نبالن

 انفاعهيت

األدهدا  

 انىجداويت

 18.1 5802 انمبهي

 18331 دانت 008225 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 18.2 .84. انبعد 

انتمهيد 

 نهدرس

 18.1 18.2 انمبهي

 .1853 دانت 028101 12

تمم غير ممبىنت )

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0811 01813 انبعد 

عرض 

 اندرس

 .081 2813 انمبهي

 18.44 دانت 218412 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0801 05821 انبعد 

طرق 

 انتدريش

 ..18 4821 انمبهي

 18155 دانت 018523 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 4..1 01814 انبعد 

األوشطت 

 وانىصائم

 0853 01811 انمبهي

 18512 دانت 028103 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 1822 03841 انبعد 

 انتمىيم

 18.2 4811 انمبهي

 18513 دانت 008022 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد 

 انصحيح(
 0801 1851 انبعد 

انممياس 

 )ككم(

 .183 32821 انمبهي
 18513 دانت 218011 12

غير ممبىنت )تمم 

عه انىاحد   1833 52825 انبعد 
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 انصحيح(

 1814تماس اندالنت  عىد مضتى  *

وىػحا الفػخؽ داؿ  0.3. ≥يتز  مؽ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة عشػج مدػتؾي 
 طالبػاتدرجػات لرال  التظبيق البعجي مسا يذيخ إلي وجػؾد فػخؽ داؿ إحرػائيًا بػيؽ متؾسػظي 

 ةالسجسؾعة الزابظة في التظبيق القبمي والبعجي عمي مكيػاس األىػجاؼ الؾججانيػة لػجي الظالبػ
االقترػػاد السشدلػػي )ككػػل( وعشػػج كػػل مكػػؾف مػػؽ مكؾناتػػو )صػػياغة األىػػجاؼ الؾججانيػػة،  ةمعمسػػ

لرػػػال   -التسييػػػج لمػػػجرس، عػػػخض الػػػجرس، طػػػخؽ التػػػجريذ، األنذػػػظة والؾسػػػائل، التقػػػؾيؼ( 
 ةمعمسػ ةالبعجي، حيػث بمغػت قيسػة "ت"  عمػي مكيػاس األىػجاؼ الؾججانيػة لػجي الظالبػ التظبيق

 (410عشج درجة حخية ) 0.3.االقتراد السشدلي داللتيا اإلحرائية عشج مدتؾي 
 مياقغة الفزض الجاىي:  

يؾجج فػخؽ داؿ إحرػائيًا  عمي:يشص  البحث والحيتؼ قبؾؿ الفخض الثاني مؽ فخوض 
بيؽ متؾسظي درجات طػالب السجسؾعػة الزػابظة فػي التظبيػق القبمػي   (0.3.≥)شج مدتؾي ع

 االقتراد السشدلي0 ةمعمس ةوالبعجي عمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي الظالب
ويخجػع ذلػػ إلػػي إنشػا ال ندػػتظيع أف نشكػخ أىسيػة الظػػخؽ التقميجيػة فػػي التعمػيؼ وإنشػػا ال 

 تحديشيا لديادة فاعميتيا 0يسكؽ إلغائيا وإنسا ىي طخؽ أساسية وميسة إذا تؼ 
كسا يؾض  نتائج الججوؿ الدابق أيزػا أف ندػبة الكدػب السعػجؿ لمسجسؾعػة الزػابظة 

االقترػػاد  ةمعمسػػ ةفػػي التظبيػػق القبمػػي والبعػػجي عمػػي مكيػػاس األىػػجاؼ الؾججانيػػة لػػجي الظالبػػ
السشدلػػػي )ككػػػل( وعشػػػج مكػػػؾف )التسييػػػج لمػػػجرس، عػػػخض الػػػجرس، طػػػخؽ التػػػجريذ، األنذػػػظة 

، 04.2.، 0441.، 0544.، 0633.، 0426.، .022.ائل( عمػػػػي التختيػػػػب ىػػػػي )والؾسػػػػ
( وىػػي قيسػػة غيػػخ مقبؾلػػة ألنيػػا  أقػػل مػػؽ الؾاحػػج الرػػحي ، وبالتػػالي يسكػػؽ القػػؾؿ أف 0452.

التجريذ التقميجي ال يترف بجرجة مقبؾلة مؽ الفعالية فيسا يختص بتشسيػة األىػجاؼ الؾججانيػة 
 (20.4) بالؾ( أقل مؽ فيؾ يحقق ندبة كدب معجؿ )ثابت 
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انمجمىعت انضابطت في انتطبيميه انمبهي وانبعد  عهي  طانباث( متىصظ درجاث 2شكم )

 االلتصاد انمىزني تمعهم تممياس األدهدا  انىجداويت ند  انطانب

 الفزض الجالح:

 لمتحقق مؽ صحة الفخض الثالث مؽ فخوض البحث والحي يشص عمي: 
ة السجسؾع طالبات(  بيؽ متؾسظي درجات  0.3.≥مدتؾي  ) عشج إحرائياً يؾجج فخؽ داؿ  "

في التظبيق البعجي عمي مكياس األىجاؼ الؾججانية لجي  التجخيبية و السجسؾعة الزابظة
 االقتراد السشدلي0 ةمعمس ةالظالب

السجسؾعػػة  طالبػػاتقػػاـ الباحثػػاف بحدػػاب الستؾسػػظات واالنحخافػػات السعياريػػة لػػجرجات 
ؾعػػة الزػػابظة  فػػي التظبيػػق البعػػجي عمػػي مكيػػاس األىػػجاؼ الؾججانيػػة لػػجي التجخيبيػػة والسجس

االقتراد السشدلي، ثؼ تأكج الباحثاف مؽ تػؾافخ شػخط التجػانذ لمسجسػؾعتيؽ، وتػؼ  ةمعمس ةالظالب
 طالبػػاتلستؾسػػظيؽ غيػػخ مػػختبظيؽ( لمسقارنػػة بػػيؽ متؾسػػظي درجػػات  (t-testتظبيػػق اختبػػار )

لزابظة في التظبيق البعجي عمي مكياس األىػجاؼ الؾججانيػة السجسؾعة التجخيبية والسجسؾعة ا
           االقتراد السشدلي، والججوؿ التالي يمخص ىحه الشتائج0 ةمعمس ةلجي الظالب

 ( 3جدول )

انمجمىعت انتجريبيت و انمجمىعت  طانباثليمت " ث " ودالنتها اإلحصائيت نهفرق بيه متىصطي درجاث 

 االلتصاد انمىزني8 تمعهم تد  عهي ممياس األدهدا  انىجداويت ند  انطانبانضابطت  في انتطبيك انبع

 انمتىصظ انمجمىعت انمكىن
االوحرا  

 انمعيار 

درجت 

 انحريت

ليمت 

 "ث"

مضتى  

 اندالنت

مربع 

 1إيتا 

حجم 

 انتأثير

لىة 

 انتأثير

األدهدا  

 انىجداويت

 0813 00812 انتجريبيت
 كبير 3820 185.2 دانت 28252 35

 18.2 .84. ابطتانض

انتمهيد 

 نهدرس

 .084 04822 انتجريبيت
 كبير 2812 .1850 دانت 8520. 35

 0811 01813 انضابطت

عرض 

 اندرس

 0823 02802 انتجريبيت
 كبير 0811 .1822 دانت 38.41 35

 0801 05821 انضابطت

طرق 

 انتدريش

 .082 01811 انتجريبيت
 كبير 0810 .1821 دانت 481.5 35

 18.4 01814 انضابطت

األوشطت 

 وانىصائم

 .084 01852 انتجريبيت
 كبير 2810 18511 دانت 8222. 35

 1822 03841 انضابطت

 انتمىيم
 0815 .281 انتجريبيت

 متىصظ 18.3 18125 دانت 38311 35
 0801 1851 انضابطت

انممياس 

 )ككم(

 2815 3835. انتجريبيت
 كبير 02813 18.52 دانت 018344 35

 1833 52825 انضابطت

 ≥تبيؽ مؽ الشتائج التي يمخريا الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة عشج مدتؾي 
السجسؾعة  طالباتمسا يذيخ إلي وجؾد فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظي درجات  0.3.
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ياس األىجاؼ الؾججانية لجي التجخيبية والسجسؾعة الزابظة في التظبيق البعجي عمي مك
 0لرال  السجسؾعة التجخيبية  -االقتراد السشدلي  ةمعمس ةالظالب

  مياقغة الفزض الجالح:    

عشػج " يؾجػج فػخؽ داؿ إحرػائيًا  عمػي:تؼ قبؾؿ الفخض الثالث مؽ فػخوض البحػث والػحي يػشص 
ة الزػػابظة السجسؾعػػة التجخيبيػة والسجسؾعػػ طالبػاتبػػيؽ متؾسػظي درجػػات ( 0.3.≥مدػتؾي  )

االقترػاد السشدلػي "  ةمعمسػ ةفي التظبيق البعجي  عمي مكيػاس األىػجاؼ الؾججانيػة لػجي الظالبػ
 0الرف السعكؾسالتى درست بلرال  السجسؾعة التجخيبية 

سػاعج فػى سػيؾلة الػحى ويخجع ذلػ إلي تػأثيخ اسػتخجاـ اسػتخاتيجية الرػف السعكػؾس 
اركة االيجابيػػة والتفاعػػل الشذػػط مػػع اسػػتخجاـ عػػخض السػػادة العمسيػػة لمظالبػػات الػػى جانػػب السذػػ

تظبيقات الياتف ومؾاقػع الدؾشػياؿ ميػجيا بكػل مػا تزػسشو مػؽ أنذػظة ، ويتفػق البحػث الحػالي 
(، ) خمػػؾد 4.26( ، )أحسػػج الغامػػجى ،4.22فػػي نتائجػػو مػػع دراسػػة )عبػػج الػػخحسؽ الدىخانػػي ،

 ( الدابق اإلشارة إلييؼ في اإلطار الشغخي 4.270عبج العديد،
االختالؼ بيؽ األداء البعجي اختالفًا معشؾيًا، بالخغؼ مؽ أف نتيجة االختبار تؾض  أف 

لمكذف عؽ تأثيخ استخجاـ الرف السعكؾس نقـؾ بحداب إحراء و أي ال يخجع لمرجفة، 
لحداب حجؼ الستغيخ السدتقل )إستخاتيجية الرف السعكؾس( عمى تشسية األىجاؼ  مخبع ايتا

 الؾججانية 0
 + درجات الحخية  4/ ت 4ت   التأثيخ)مخبع ايتا ( = معادلة حجؼ

( 0647.، 0474.، 04.4.، 0156.، 0116.، 0426.، 0461.وقج بمغ مخبع إيتا )
% مؽ الحاالت يسكؽ أف 64%، 47%، .4%، 15%، 11%، 42%، 46وىحا يعشي أف 

 يعدي التبايؽ في األداء إلي تأثيخ السعالجة باستخجاـ الرف السعكؾس 0
 

 
 

انمجمىعت انتجريبيت وانمجمىعت انضابطت في انتطبيك انبعد  عهي ممياس األدهدا   طانباثمتىصظ درجاث  (3م )شك

 االلتصاد انمىزني تمعهم تانىجداويت ند  انطانب
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 البحح:توصيات 
 في ضؾء نتائج الجراسة يؾصي الباحثاف بالتالي :

 ة 0اإلعجاد السيشي الجيج لمظالب السعمؼ في السخحمة الجامعي -
عمى  ؽقتراد السشدلي لخفع مدتؾى قجراتياال اتعمسعقج دورات تجريبية وورش عسل لس -

 استخجاـ إستخاتيجية التعمؼ بالرف السعكؾس 0
إجخاء السديج مؽ الجراسات التي تتشاوؿ تشسية الجؾانب الؾججانية في السؾاد الجراسية  -

 االخخي وعمى صفؾؼ دراسية مختمفة 0
 تسخة لسؾاكبة االتجاىات السعاصخة في تعميؼ خخيج الجامعة0إعجاد دورات تجريبية مد -

  البحح:مكرتحات 

 في ضؾء نتائج البحث وتؾصياتو تؼ اقتخاح إجخاء البحؾث التالية :
إجخاء دراسات عؽ فاعمية استخجاـ إستخاتيجية الرف السعكؾس في جسع مجاالت  -

 االقتراد السشدلي 0
تيجية الرف السعكؾس في التعميؼ ومحاولة إجخاء دراسات عؽ معؾقات استخجاـ إستخا -

 السعؾقات0إيجاد حمؾؿ ليحه 
 االقتراد السشدلي 0 ةإجخاء دراسات تيتؼ بتشسية السيارات التجريدية لسعمس -
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 املزاجع

 العزبية:املزاجع أوال:

، القاىخة ،  السجخل في تجريذ العمـؾم( : 2112، عمى راشج ، مشى عبج اليادي ) أحسج الشججي -
 فكخ العخبي .دار ال

م( : فاعمية الفرل السعكؾس عمي تحريل طالب الرف الثالث 2108أحسج دمحم الغامجي ) -
،كمية الجسعية السرخية لمقخاءة والسعخفة الستؾسط في تجريذ مقخر الحاسب وتقشية السعمؾمات ، 

 .060 -040، 21،عجد2التخبية ، جامعة عيؽ شسذ، مجمج 
ستخجام استخاتيجيات التعمؼ الشذط في تشسية ميارات االترال م( : فاعمية ا2104ابخاهيؼ أحسج ) -

،  مجمة بحؾث التخبية الشؾعيةواالتجاه نحؾ مادة االقتراد السشدلي لجى طالبات السخحمة الثانؾية ، 
 . 853-832، 33،عجد 0كمية التخبية الشؾعية ، جامعة السشرؾرة ، مجمج

،  ؿ السقمؾبة في التعميؼ بالسجيشة السشؾرةفاعمية الفرؾم( : 2105ابتدام سعؾد الكحيمي )  -
 الدعؾدية ، مكتبة دار الدمان .

 ، القاىخة ،عالؼ الكتب . إعجاد بخامج طفل الخوضةم( : 2104أمل خمف ) -
االجتساعية في ضؾء السجخل االنداني م( : تظؾيخ مشاىج الجراسات 2104أمل عبج السشعؼ الديج) -

ى تالميح السخحمة االعجادية، الجسعية التخبؾية لمجراسات واثخه في تشسية الجؾانب الؾججانية لج
 .269-249، 60، عجد0االجتساعية ، مجمج

إستخاتيجية التعمؼ السعكؾس في تشسية السفاهيؼ وميارات  م( : أثخ تؾعيف2106خميل القذظة )أيو  -
رسالة تخبية ، التفكيخ التأممى بسبحث العمؾم الحياتية لجى طالبات الرف العاشخ األساسي ، كمية ال

 ، الجامعة اإلسالمية ، غدة .ماجدتيخ
 م( : كفايات السجرس الشاجح ،السغخب ، الجار البيزاء لمشذخ .2107جسيل حسداوى) -
، العخاق ،السظبعة السخكدية  طخائق واستخاتيجيات تجريذ العمـؾم( : 2106حدام يؾسف صالح ) -

 بجامعة ديالي .
، القاىخة ،الجار  لظفل العخبي : رصيج الؾاقع ورؤى الغجمدتقبل ثقافة ام( : 2117حدؽ شحاتو ) -

 السرخية المبشانية .
م( : أثخ استخجام إستخاتيجية التعمؼ بالسقمؾب في التحريل االكاديسي لظالبات 2105حشان الديؽ ) -

 4، مجمج  السجمة الجولية التخبؾية الستخررةكمية التخبية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ ،
 .086 -070، 0جد ، ع
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م( : استخجام الرف السقمؾب لتشسية ميارات التفكيخ الشاقج في 2109خمؾد عبج العديد الدمسي ) -
مجمة القخاءة والسعخفة ،كمية التخبية مادة الفيدياء لجى طالبات الرف األول الثانؾي بسجيشة ججة ، 

 . 080-051، 7،عجد 2، جامعة عيؽ شسذ ،مجمج 
م( :أثخ التجريذ باستخجام الفرؾل السقمؾبة  عمي الجافعية 2106لحشاكي )ريؼ العبيكان ، مشى ا -

 . 8،عجد 5، مجمج  السجمة الجولية التخبؾية الستخررةنحؾ التعمؼ في السخحمة الستؾسظة ، 
م( : فاعمية التجريذ السرغخ في تشسية السيارات التجريدية 2105سميسان بؽ ناصخ الثؾيشي ) -

مجمة الجراسات العخبية في التخبية في جامعة حائل واتجاىاتيؼ نحؾه ،  لظالب التخبية السيجانية
 .57، عجد 0، مجمج  وعمؼ الشفذ

، غدة، الكياس والتقؾيؼ الرفي: أساسيات واجخاءات عسمية التقؾيؼ الفعاؿم(: 2118سشاء أبؾ دقة) -
 دار أفاق. 

  .التؾزيعر السديخة لمشذخ و ، دا،عسان التعميؼ السجمج والتعمؼ السعكؾسم(: 2105عاطف الذخمان ) -
م( : فاعمية استخاتيجية الرف السقمؾب في تشسية مدتؾى التحريل 2105عبج الخحسؽ دمحم الدىخاني ) -

،  مجمة التخبيةالسعخفي لسقخر التعميؼ االلكتخوني لجى طالب كمية التخبية بجامعة السمػ عبج العديد ، 
 . 512-470، 062، عجد 3، مجمج جامعة االزىخ

 ستخاتيجيات ما وراء السعخفة ، متاح عمى :ٳ( :2100الفتاح جاد مرظفي ) عبج -
-http://teachertopic-48.com/t9models.mam -role   4-4-2108. م 

، اإلمارات ، العيؽ ، دار  مبادئ عمؼ الشفذ التخبؾي م( : 2102عساد عبج الخحيؼ الدغمؾل ) -
 . الكتاب الجامعي

م( : فاعمية بخنامج مقتخح قائؼ عمى الشذاط القرري في تحقيق بعض أىجاف 2106غشي فارس ) -
، ، جامعة البعث ، سؾريامجمة جامعة البعث لمعمـؾ اإلندانيةالتخبية الؾججانية لجى طفل الخوضة ، 

 . 72-43،  5، عجد 38مجمج 
يذ مقخر طخق تجريذ االقتراد فاعمية استخجام التعمؼ السجمج في تجر م( : 017فاطسة عاشؾر)  -

السجمة التخبؾية ، السشدلي لتحديؽ التحريل واالتجاه نحؾه لجى طالبات كمية التخبية بجامعة نجخان
 . 083-068، 7، عجد6، دار سسات لمجراسات واألبحاث ، مجمج  الجولية الستخررة

 لكتب الحجيث .م( : استخاتيجيات التجريذ السعاصخة ، اربج ،عالؼ ا2105فخاس الدميتي ) -
فاعمية بخنامج قائؼ عمى السخونة الشفدية لتحديؽ الكفاءة الؾججانية لعيشة مؽ م( : 2106فيؾليت فؤاد ) -

، كمية الجراسات العميا لمظفؾلة ، جامعة عيؽ شسذ ،  مجمة دراسات الظفؾلةطالب السخحمة الثانؾية ، 
 . 72-69، 70، عجد 09مجمج 

http://teacher-/
http://teacher-/


 ................................................أثرإستخدام إسرتاتيجية الصف املعكوس يف تدريس اإلقتصاد املنزل

 34 

رات معمسات االقتراد السشدلي بسحافغة سؾىاج نحؾ م( : ترؾ 2108ليمى محسؾد مديج ) -
مجمة بحؾث عخبية في مجاالت التخبية السذخوعات الرغيخة وعالقتيا باتجاىاتيؽ نحؾ السادة ، 

 . 214 -063، 02، عجد 0، رابظة التخبؾييؽ العخب ،مجمجالشؾعية 
 –التشسية  -مـؾ : الشغخيةالجانب الؾججاني في تجريذ العم( : 2116دمحم عبج هللا ، زبيجة القخني) -

 ، السشرؾرة ، السكتبة العرخية .الكياس
م( : األىجاف الؾججانية في تجريذ التخبية اإلسالمية ، السؤتسخ الجولي 2107نجى فيرل فيج ) -

، جامعة الدرقاء ، جسعية الحجيث الذخيف وإحياء التخاثبعشؾان" ميارات خجمة الدتة الشبؾية " ، 
 .  368 -345األردن ، عسان ، 

م( : كفايات تحقيق األىجاف الؾججانية لجى معمسي العمؾم بالسخحمة 2109ىجى جبخيل أحسج ) -
 ، كمية التخبية بقشا ، جامعة جشؾب الؾادي.  رسالة ماجدتيخاالبتجائية وعالقتيا ببعض الستغيخات ، 

     م. 2104 -01-27في:نذخ  ،السقمؾبالرف السعكؾس أو   (:2104)ىجيل الريفي  -
classroom/-flipped-4.1211.142https://hadilalsaifi.wordpress.com/  
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