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Abstract. 

The present study was designed to examine the effectiveness of flipped 

learning strategy in the development of self-learning skills, and academic 

achievement in the social and national studies course among the first level 

female students in the secondary stage in Taif city. To achieve this, research 

instruments were developed after making sure of their validity and 

reliability. These instruments consisted of an achievement test and a self-

learning skills scale. 68 female students participated in this study. They 

were divided into two groups: the study group (n=34) was taught through 

flipped learning strategy, and the comparison group (n=34) was taught 

through normal method.The findings of the study revealed that the subjects 

of the study in the study group scored the highest means in cognitive 

achievement, and acquiring self-learning skills. In parallel, the subjects of 

the comparison group scored the lowest means. Thus, statistically 

significant differences were found between the two groups. These 

differences were in favour of the study group. Moreover, the findings of the 

study showed that there is statistically significant strong positive correlation 

at the significance level of (a≤0.5) between the amount of growth in self-

learning and the amount of growth in academic achievement,. Based on 

these findings, it was recommended that the Saudi Ministry of Education 

should train teachers to adopt flipped learning strategy in Social Studies and 

National teaching and learning. 

 Key words: The Flipped Learning Strategy ,self -learning skills , 

academic achievement ,social studies and National ,first level, secondary 

education. 
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اعلية توظيف استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهاااا  الاتعلم الاياتي تالتل ايم المعرفاي فاي ف
 ى األتل الثانوي في مدينة الطائفمقرا الدااسا  االجتماعية تالوطنية لدى طالبا  المستو 
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 : مستخلص البلث
سعععت الدراسععة الةاليععة صلععا لقصععو يا ليععة لاليععف الععتعلم المقلععاا يععو لنميععة مهععارا  الععتعلم العع الو 
والتةصيل المعريو يو مقرر الدراسا  االجتما ية والاطنية لدى طالبا  المستاى األول الثعاناي يعو 

يل المعريععود مدينععة الطععائفت ولتةقيعع  ملعععد لععمي ص ععداد مقيععام مهععارا  الععتعلم العع الود وا تبععار التةصعع
( طالبععة لععمك لقسععيمهن صلععا 68وملععع دعععد أّ لععمك الت كععد مععن اععدقهما وربالهمععات وةععار  يععو الدراسععة  

( طالبعععة لعلمععععاا معععن  عععكل  عععرائ  الت  يععععر 34مجمعععا تينأل األولعععا مجما عععة الدراسععععة ل انعععت معععن  
 ادةت ( طالبة لعلماا دالطريقة المعت34المةاسبةد والثانية مجما ة المقارنة ل انت من  

وألهر  نتائج الدراسة أّ أيراد مجما ة الدراسة حققن أ لعا المتاسعطا  الةسعابية يعو كعل معن      
مقيام مهارا  التعلم ال الود وا تبار التةصيل المعريوت وبالمقابل حةصعلن أيعراد مجما عة المقارنعة 

ائيًا  لعععا متاسعععطا  حسعععابية منف  عععةت وكتععع ت نتعععائج ا تبعععار   (  عععن وجعععاد يعععروق دالعععة صحصععع
 a≤0.5 بععين المجمععا تين يععو كععل مععن مقيععام مهععارا  الععتعلم العع الود وا تبععار التةصععيل المعريععود )

وجاء  ه ه ال روق لصالح مجما ة الدراسة التو للقت لعليمها من  كل استرالجية العتعلم المقلعاات 
داء طالبععا  ( بععين أa≤0.5كمععا ألهععر  نتععائج الدراسععة وجععاد  كقععة ارلباطيععة قايععة دالععة صحصععائيا  

مجما ة الدراسة  لا مقيعام مهعارا  العتعلم الع الو وا تبعار التةصعيل المعريعوت وبالبنعاء  لعا ملعع  
أوات الدراسة د ّ لدرا وزارة التعليم السعادية معلميها  لعا لاليعف اسعترالجية العتعلم المقلعاا يعو 

  بيئا  لدريس الدراسا  االجتما ية والاطنيةت
علم المقلااد مهعارا  العتعلم الع الود التةصعيل المعريعود الدراسعا  االجتما يعة الت ال لما  الم تاحيةأل

 والاطنيةد المرحلة الثانايةت
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 خلفية الدااسة

لغيععرا   ديععدةد يععو جميعع  ونععتج  ععن ملععع د الرقميععة  ععالم اليععام  صععر المعلامالييععةاكتسععح 
ولمسعععايرة هععع ه د  عععكل التقنييعععةالتعععدي  السعععري  يعععو المعلامعععا د معععن  منعععاحو الةيعععاةد لععععلي معععن أبرزهعععا

دةاجعة صلعا مهعارا  مالييعة لسعا دهم  لعا مااجهعة التغيعرا  المفتل عة والت يعف  الطلبعةالتغيرا  أابح 
اسععترالجيا  التععدريس الةديثععة ما  النسعع  البنععائود السععيما المعتمععدة  اضععةتو صيجابيععةت معهععا دطريقععة 

دمفتلععف أنماطهععا وسععائر مسععتايالها للطلبععة يععو  لععا التقنيععة  ل ععطل  بععدور رائععد يععو لنميععة المهععارا  
للتعامعل اييجعابو مع   الفام القرارا  المناسبةجمي  المراحل التعليميةد وإكسابهم القدرة  لا انا ة و 

د  عكوة  لعا يعاليتهعا يعو دقعاء أرعر العتعلم لةعديا  المسعتقبلومااجهة  المتكك  والق ايا المعاارةد
  يالية المفتل ةتواالست ادة منه يو المااقف الة

ونتيجععة لهعع ه التغيععرا  ال بيععرة  يقععد كععاّ مععن ال ععروري االسععتجادة لهععاد مععن  ععكل لطععاير 
التعو لتعمل مجعاال  الةيعاة  دلتةعاال ا لتلعع واالستجادة دلمااكبة طبيعة العصر لدريسية صستراليجيا 
 ديععة يععو  ععالم متغيععرالترب الععدولو الثععانو العع ي حمععل  نععااّ مععملمرال دععه  أواععاد وهعع ا مععا المفتل ععة 

 دحديثععة اسععترالجيا  لدريسععية بتطبيعع األردّ يععو   م دالجامعععة الهاةععمية2010 ععام  والعع ي  قععد يععو
 (ت2015 المطيريد المناهج الدراسية و مليا  التعليم والتعلم مااكبة التطار الةاال يو  دغية

ويجعععل  دللمعريععةوممععا الةععع ييععه أّ أي ععل أنععااذ التعلععيم ملععع التعلععيم العع ي يالععد التتععاي  
يعععو لعلعععيم  دويمتعععاز دكثعععرة المتعععاري  والقعععراءا  واالطعععكذ دحياييعععة أةعععدالعملييعععة التعليمعععة أكثعععر متععععة و 

ال المعلكِّمت وم  ازدياد استفدام التقنيية الةديثة يو العمليية التعليميية ازداد  رغبة  المتعلميتمركز حال 
 (تStrayer, 2007 ية دطرق صبدا يطلبتهم المعلكِّمين يو لدريس 

وهنالع العديد من ايستراليجيا  الةديثة التعو لعتمعد  لعا اسعتفدام التقنيعا  الةديثعة ومنهعا 
حيعععع لععععد صسعععتراليجيية العععتعلقم المقلعععاا معععن ايسعععتراليجيا  األسعععام يعععو  دصسعععتراليجيية العععتعلقم المقلعععاا

األسعععام يععو  جلعععة التةعععال التربعععاي  لتععكيل مدرسعععة المسعععتقبلد ليكععّا ييهعععا المعععتعلم والتقنييععة المةعععر 
 (ت2014 البلاةييةد

( صلعا أّ العتعلقم المقلعاا هعا أحعد ,NMC Horizon Report 2014وأةار لقرير هارا يزّو      
األنمعععال التعليمعععة المرةعععةة يحعععدار لغيعععرا  جاهرييعععةد يعععو السعععياق التعليمعععود والممسسعععا  التعليمعععة 

 NMC Horizon Report, 2014 هع ا وقعد ألهعر  نتعائج العديعد معن الدراسعا  يا لييعة العتعلقم (ت
را  أ عرى   معندراسعة كعلك  كالمقلعاا وأرعره يعو لةسعين التةصعيل الدراسعود وأواعت بتطبيقعه يعو مقعري
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(Strayer, 2007; Johnson, 2012; Marlowe, 2012; Long, Cummins &Waugh, 

2016).   
( حيعع لبعادر صلعا مهنعه ي عرة التعدريس Baker,2000 (العالم بيكعريعاد لاريخ التعلقم المقلاا صلا    

ول ععن واجهتععه دععع   ديععو نقععل المععادة العلمييععة  ععار  ال صععل -كعع داة  –المقلععااف ي ععرة اسععتفدام التقنييععة
 LMSو نععدما لهععر  ندععم صدارة  تالطلبععةدطععرق صيصععال المةتععاى الدراسععو صلععا  الصعععابا  المتعلقععة
غليععععك بيكععععر  لععععا للععععع الصعععععابا  حيععععع لهععععر ندععععام صدارة المةتععععاى ل  م1995المتطععععارة يععععو  ععععام 

 بعععر اينترنعععت يمكنعععه ملعععع الندعععام معععن ريععع  التعععرائح ايل ترونييعععة التعععو لةتعععاي  لعععا النقعععال  التعليمعععو
ف يعععع مكنهم الععععد ال للندععععامف واسععععتعرا  التععععرائحف للطلبععععةوالمعلامععععا  للمةاضععععرا ف وجعلهععععا متاحععععة 

( الحًقعا ايسعتراليجيية قعائًكأل مالم هعام (Baker, 2011 م وضعح بيكعرولةميلها يعو وقعت المةاضعرةت رع
الععرئيس العع ي طبقتععه يععو ملععع ال صععل الدراسععو كععاّ لتغيععر رولععين نقععل المعلامععا  العع ي كععاّ معتمععًدا 

وأّ أقعام  د لا المةتاى صلعا  عار  ال صعل الدراسعو ونقلعه  اًضعا  عن ملعع  بعر الععرو  التقديمييعة
حتعععا يعملعععاا  لعععا لطبيععع  المبعععادم التعععو لعلماهعععا معععن ملعععع  للطلبعععةدإلاحعععة وقعععت المةاضعععرة الم تعععا  

  عععنوايجادعععة  دبينمعععا كعععاّ دوري أرنعععاء ملعععع ايةعععرال  لعععا معععا يقعععام الطلبعععة دالعمعععل  ليعععه دالمةتعععاى 
  لهمت ولقديم االقتراحا  دأسئلتهم

ولطبيعع  أسععلاا متععاده لبيكععر يععو ( بتصععميم Lage & Platt, 2000وقععام لععاقو وبععك  
وحمعل هعع ا األسععلاا لصعارا  متععابهة حيععع ل ععمنت  دالععتعلم المقلععاا يععه مسعماالتعدريس أطلقععاا  ل 
ومعن رعم يق عّا الاقعت المةعدد بتاضعيح  دداستعرا  المةاضرا  قبل وقتهعا الطلبةرؤيتهمأل أّ يقام 
 دم لقنيا  التعليم دالاسعائ  المتععددةواستفدا دوالعمل يو مجما ا  لعاونيية اغيرة دالم اهيم الصعبة

 ل و يتعلماات  بةمما وير يرًاا جديدة للطل
انتقعععل هععع ا الم هعععام صلعععا التعلعععيم الثعععانايف وأاعععبح بععع لع أكثعععر ةعععهرةد حيعععع لععع كر   ومععن رعععم

عوم ال يمياءتمرونسعامزف وجانارعاّ  (Johnson, 2012)جانسعّا  أّ ال  عل يرجع  يعو ملعع صلعا معلمل
حيعع طبع  المعلكِّمعاّ مع  دع عهما ي عرة  Aaron Sams and Jonathan Bergmann)بيرقمعاّ 

وريععت د و عر  ال ثيعر معن المعدونا  التعليمييعة األجنبييعة دالتعلقم المقلاا يو لدريسعهم لمعادة ال يميعاء
ممعا جععل  دم2010كمعا أجريعت مقعابك  لل زيانييعة معهمعا يعو  عام  ددروسهما مصارة  لا اينترنعت

وزاد ملعععع معععن لطبيقهعععا يعععو المعععدارمد وقامعععا بتععع ليف كتعععاا  عععن العععتعلقم  دة أكثعععر انتتعععاًراايسعععتراليجيي 
 التعلقم المقلاات  وأابح ال ثير يتير صليهما برائدلي صستراليجيية دالمقلاا

صلععا أنععه يععو معدععم ال صععال التععو طبقععت صسععتراليجيية الععتعلقم   (Strayer, 2007) يععرى سععتراير  



 

 مها الغامدي و وداد األنصاري المقلوباعلية توظيف استراتيجية التعلم ف   

 

 
200 

المقلااد كاّ الهدل منها ها بناء بيئة لعلم نتطة دا ل ال صلد دايضاية صلا الت كيد  لعا لغطيعة 
مصّ قلك  ينطل  ستراير يو ملع من ندريا  بياجيه يو التعلقم النت ف حيع يقالأل دالمةتاى الدراسو

 دالًبا ما يكّا مة ًزا دالرغبة يو التعليم من  كل المتاركة النتطة دا ل ال صعلال صال الدراسيية غ
أّ العتعلقم يقع  لعيس  نعدما يستنسعخ التعفً ي عرًة معاد بعل  نعدما يعمعل  ليهعام  بياجيعه يمكعدهوه ا معا 

 (ت65 
تجعّا ندريعا  كم  عرين ين بعةيندعر للطلصم ال صل يو العتعلم المقلعاا  لعا الندرييعة البنائييعة  يعتمد   

 & Brooks)يو مجامي  لعاونيية  ودتكل أساس الطلبةجديدة حال العالم ال ي يعيتّا ييهد ويعمل 

Brooks, 1999.)  لنطلعع  مععن الندرييععة  دالععتعلقم المقلععاا اسععترالجيةأّ األنتععطة التععو لععتم يععو كمععا
الععتعلقم المقلععاا نععاذ مععن التعلععيم النتعع ف العع ي يسععا د  وهكعع ا يت ععح أّ (.Johnson,2012 البنائييععة 
 لعا الااععال لمصععادر  الطلبععةومسعا دة  دولهيئععة البيئييعة التعليمييععة دزمععن الةصعة االسععت ادة معن لعا 

 ت(Johnson, 2012  Strayer, 2007 ;  2015التعلقم  ال ةيلو
لعمي  الم اهيم للطلبة ويتر   دال صليقام المعلكِّم يو السياق التقليدي دتر  الدرم دا ل      

بينما  تال ردية للطلبةاألمر ال ي ال يرا و ال روق  دالمنزليية الااجبا المهمة يو المنزل من  كل 
يو صستراليجيية التعلقم المقلاافيقام المعلكِّم دإ داد ملف مرئو يتر  الم اهيم الجديدة داستفدام 

ومتاحة لهم  لا  دقبل الدرم الطلبةرامج المةاكاة لت ّا يو متناول التقنيا  السمعيية والبصريية وب
ومتاسطا األداء المةتاجّا صلا مزيد من الاقت دتكل  دوبه ا يتمكن الطلبة  امة دمدار الاقت

د ليتسنا لهم استيعاا الم اهيم الجديدة د اص من االطكذ  لا المةتايا  الت ا ليية مرا   دة
لطاي  التقنيا  الةديثةف لتطاير  النالجة  ن من أي ل الممارسا  قلاا وب لع يعد التعلم الم

ّ و  جاناراّ  2012 بدرف التدريساسترالجيا    (ت2015دمرو

ارلبطععت صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا دتععكل أسععام بتقنييععة ال يععدياد حيععع صّ الععدروم التعليمييععة        
مثاليًّعععا للمةاضعععرة التقليدييعععةف يهعععو لقعععام دإيصعععال المةتعععاى المسعععجلة دالصعععا  والصعععارة أ طعععت بعععديًك 

دتععععكل ي ععععاق الاسععععائل األ ععععرىف  -وجًهععععا لاجععععه -الدراسععععو للطلبععععةف لماًمععععا كمععععا يععععو ال صععععل التقليععععدي
كالعرو  التقديمييةف مما جععل معدعم معن طبقعاا ه هايسعتراليجييةفيتجهّا ال تيعار ال يعديا التعليمعو  

 (ت (Marco, 2010 ل عو ي عمناا يهعم الطالعك ال عايو للمةتعاى الدراسعوكاسيلة ييصعال المةتعاىف 
أّ ه ه ايستراليجيية لعمل دالتعكل  (Bergmann &Sams, 2009)يرى كلٌّ من بيرجماّ وسامز و 

الصةيح  ندما يقام المعلكِّمّا دإنتاء مقاط  ال يديا لماادهم الدراسعيية د ن سعهمف حيعع يسعتطيعّا معن 
 تللطلبةاار الدرمف ولاضيةها دالتكل ال ايو  كل ملع لغطية  ن
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طب  صستراليجيية التعلقم المقلاا ال بدي أّ يكّا مرًنا دما ييه ال  ايةد حيع صنه يو يصّ المعلكِّم ال ي    
الغالععك يقععام المعلكِّمععّا دإ ععادة لرليععك وضعععيية ال صععل الدراسععو ليتناسععك معع  األنتععطة التععو لت ععمنها 

ت ومتععا وأيععنت وقععد يتتععار  طلبتععه كعع لع يقععام المعلكِّععم دععالتفطي  معع   دالاحععدة الدراسععيية كيععف يتعلمععّا
و لعععا المعلكِّعععم أّ يتةمعععل أّ  دمعهعععم يعععو ا تيعععار األنتعععطة والتطبيقعععا  والماضعععا ا  التعععو يرغبانبهعععا

يكّا ال صل الدراسو يو دع  األوقا  يساده دع  ال اضا أو ايز عا د مقارنعة دالصعف الهعادم 
الزمنييعة للعتعلم التعو يسعتغرقها المعدة والبدي للمعلم أّ ي    يعو ا تبعاره  دالدرم التقليديي المن ب   كل 

للماضعاذ دتعكل  الطلبعةوماضعا و يقعيس يهعم  كندام لقعايم مناسع وجاد صضاية دأرناء لقايمه للطلبة
( أّ دور Marshall, 2013يعرى مارةعال  و  ت(Bergmann &Sams, 2012) ومةعدد واضعح
وهعععو المكحدعععةد وإ طعععاء التغ يعععة  دال بعععدي أّ ينةصعععر بعععين ركرعععة أدوار يعععو العععتعلقم المقلعععااالمعلكِّعععم 

 تالراجعةد والتقايم
للتعععدريس صلعععا كعععانهم مركعععًزا للعععتعلمد حيعععع  متلقعععينيعععو العععتعلقم المقلعععاا معععن كعععانهم  الطلبعععة يتةعععال   

 دلتعو يتيةهعا لعه المعلكِّعم بعر الفيعارا  ا  ار  ال صعل يستعر  الطالك المةتاى الدراسو دتكل مالو
 دمن  كل ال رص التو لتيةها له البيئة الص يية ومن رم يتار  دتكل نت  يو ل اين بنيته المعرييية

لطالععععك القيععععام بععععن س أدوار المعلكِّععععمد يهعععا يكحععععا زمععععكءهد ويقععععدم التغ يععععة الراجعععععة لهععععمد ل كمعععا يمكععععن
م لعلمععه التفصععو   دويقععامهم أمععا  ععن األرععر العع ي يتركععه الععتعلقم  (تMarshall, 2013وكعع لع يقععاك

أجريععت  المقلععاا يععو المعلكِّععم والطالععكف يقععد ألهععر  دراسععة مسععةيية قامععت بهععا ةععبكة ال صععال المقلابععة
عة لغيعر أدوار كعل معن  450 لا  راسل معلمًا وطالًبا  اضاا لجربة التعلقم المقلااف أربتعت نتعائج للعع الدكِّ

المعلكِّععم والطالععكف وزيععادة ال ا لييععة يععو الععتعلقم لععدى الطععكاف ومرونععة العملييععة التعليمييععة داسععتفدام الععتعلم 
 ت((Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013المقلاا 

 لصععني هاوالتععو يمكععن  د لععا الندريععا  القائمععة  لععا التعلععيم العع الو المنععاهج المطععارةلقععد بنيععت      
 اامععل أساسععيية يععو الطلبععة حيععع يعععد يهععم العع ا  ولقععدير العع ا  مععن قبععل  دبندريععا  الععتعلقم اينسععانو

ووجدانيععة  معرييععة ويعععد الععتعلقم كليًّععا ولععيس معرييًّععا يقعع د ولنطععاي  ملييععة الععتعلقم  لععا جاانععك دالتعلععيم
جديعدةد وقعيم والجاهعا  مرغابعةد  م عاهيم  لمييعةيعو لزويعد الطلبعة د التعلقم الع الو ومهاريةد حبع يسهم

 ياجععهكمععا أنهععا  دلتععجي  الت  يععر اينتععاجو يععو حععل المتععكلةصضععاية صلععا  ضععروريةد ومهععارا  حياليععة
العععتعلم  ولععع لع  أاعععبةت دتعععكل أي عععل وسععليم يعععو البةعععع والتجريعععكد مووقعععته موجهعععده الطلبعععةل  يععر 

 مقابلعععععععة  الةديثعععععععة التعلعععععععيم والعععععععتعلمصليعععععععه ندريعععععععا   الععععععع الو معععععععن المطالعععععععك الرئيسعععععععة التعععععععو د عععععععت
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ألّ الطلبعة ن ويقام التعلم ال الو  لا مبدأ ال روق ال ردييعة بعي(ت 2009د بد الة   2007دوالعمرانو
و لعا مبعدأ مرا عاة السعر ة ال الييعة ل عل  ديمثعل حالعة  ااعة ال لتطعاب  مع  غيعره يعو العتعلقمطالك كل 

 (ت2008 د  طيية وإيجابييته وي  التعزيز ال اري والتغ ية الراجعة التو يةصل  ليها دطالك
 ( يو أنهأل2014 بدير و بد الرحيم لتمثل أهميية التعلقم ال الو كما يتير صليها 

 يةق  ل ل متعلم لعلًًّما يتناسك م  قدراله ال اليية وسر ته ال اليية للتعلمت -1
 يمارم المتعلم ييه دوًرا صيجابيًّا نتععًطا يلمام التعلقمت -2
 يععد المتعلم للمستقبل ييتةمل مسموليية لعليم ن سهت -3
 يكسك المتعلم مهارة حل المتكك  والفام القرارت -4
 روق ال رديية بين المتعلمينتال  يرا و -5
 ياجد بيئة  صبة لإلبعداذت -6
ويسعععتمر معع   المععتعلم مععن صلقععاّ المهععارا  األساسععيية الكزمععة لماااععلة لعليمععه بن سععهد يمككِّععن  -7

 المتعلم مدى الةياةت
 واسععترالجيالهاالععالم يتععهد ان جععاًرا معرييًّعا متطععاًرا داسععتمرارد ال لسععتا به ندعم الععتعلقم الةالييععة  -8

لمكن المتعلم من صلقاّ مهارا  للتعلم ال الود ليستمر معه العتعلقم  استرالجيةمما يةتم وجاد 
  ار  الممسسة التعليمييةت

( أهمييععة لعلقععم مهععارا  الععتعلقم العع الو يععو أنهععا ل سععك 2013ويلفععً أبععا جةجععا  وحععرا  
مسعتاى أداء المعتعلم يعو صنجعاز  المتعلم القدرة  لا أداء األ مال المكلف بها يو يسر وسهالةف ولريع 

ما يطلك منهف ولنمو لدى المتعلم ميًك صلا العلم والتعلقمف ولجعل المتعلم قادًرا  لعا مسعايرة التطعارا  
 العلميية والت نالاجيية واألحدار الجارييةف ومااكبة االن جار المعريوف والتدرقا  لا حل المتكك ت

الترباييععةد التععو  المقااععديمكععد التربايععّا أّ الععتعلقم العع الو أاععبح واحععًدا مععن أهععم  جانععك م ععر ومععن   
د عععت صليهعععا متطلبعععا  العصعععرد ود عععت المنعععاهج الدراسعععيية صلعععا ل اعععيله لعععدى العععن ء دمجعععرد د عععالهم 

ويععمرر يععو اسععتقكل  دالعع ي يععكزم اينسععاّ طيلععة حيالععه دكانععه الاسععيلة صلععا الععتعلقم المسععتمر دالمدرسععة
ولةمل المسعموليية وينمعو مهعارا  العتعلم د والقدرة  لا الفام القرار دواال تماد  لا ال ا  دتفصييةال

 ,Butt, 2014; Ball & Douglasl 2012ال بيسعو والسعا ديد الع الو للمعتعلم دصع ة  ااعة  

 (ت 2013
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ال ين أكدو  لا  أهميية  يةدا التعلقم ال الو داهتمام متزايد يو اآلونة األ يرة من قبل الباحثين      
  الزبعالو 2006 أبا طالعك  باا ه ماجًها للتعلقم غير المةدودوضرورة لنمية مهاراله  دالتعلقم ال الو

2014  Kramarski & Mizrachl, 2006ت)  
التةصيل الدراسو من أهم المااضي  التو حديعت داهتمعام األوسعال التعليميعة والتربايعةد لمعا  ُيعد     

له من أهمية كبيرة يو حياة الطلبةد وها نالج  ما يةدر يعو الممسسعا  التعليميعة معن  مليعا  لعلعم 
عنعو متنا ة ومتعددة لمهارا  ومعارل و لام مفتل ة لدل  لا نتعاطه العقلعو المعريعود يالتةصعيل ي

أّ يةق  ال رد أ لعا مسعتاى معن العلعم أو المعريعة يعو جميع  مراحعل حيالعهد وهعا معن  كلعه يسعتطي  
أّ ينتقل من المرحلة الةاضرة صلا المرحلعة التعو لليهعا واالسعتمرار يعو الةصعال  لعا العلعم والمعريعة 

 (ت2011 الجكلود
عععا  االجتما ييعععة والاطنييععةل ععطل       راسل را  الدكِّ لقععع   لعععا صم  ديعععو المرحلععة الثاناييعععة رائعععد بعععدور مقعععري

ولسععا دهم  لععا الت يععف معع  مجتمعع  يتسععم  د القهععا المسععموليية والععدور األكبععر يععو ص ععداد الطلبععة للةيععاة
واسعععترالجيا  وطععععرق التععععدريس دعععالتطار التقنععععو العععع ي بعععدا واضععععًةا انعكاسععععه  لعععا المنععععاهج الدراسععععيية 

ا  االجتما يية والاطنيية صلا استثارة اهتمعام يو مج لطبي  التقنيةأدى  المستفدمةد يقد راسل ال لعليم الدكِّ
وزاد معن  للطلبعةد العتعلقم وسعا د  لعا اةعرا  جميع  الةعاام يعو  ملييعة دالطلبة وإةباذ حجالهم للعتعلقم

صسععتراليجيا  حديثععة يععو لععدريس  لطبيعع  ومععن الممكععد أّ (ت2014أبععا مغععنمدا تمععادهم  لععا أن سععهم  
ععا  االجتما ييععة والاطنييععة يسععهم يععو مسععا دة الطلبععة  لععا الت ا ععل معع  بيئععتهم المةلييععة راسل را  الدكِّ  دمقععري

 وومعععن رعععم يصعععبح التعلعععيم ما معنعععا ولي عععصضعععاية صلعععا زيعععادة التةصعععيل المعريعععو وبقعععاء أرعععر العععتعلمد 
 (ت2015 العمرجو واالحد 

رباي  وجد  مجما ة معن الدراسعا  السعادقة التعو لناولعت العتعلم المقلعاات يقعد دالرجاذ لألدا الت    
 طبقعععت ييعععهمقارنعععة بعععين ال صعععل التقليعععدي ويصعععل ال( صلعععا Strayer, 2007دراسعععة سعععتراير هعععديت 

معد ل صلعا الةسعاا المقدمعة لطعكا البكعالاريام يعو الجامععةت  مقعررصستراليجيية العتعلم المقلعاا يعو 
ععة المععنهج التجريبععو القععائم  لععا مجمععا تين  لبعععتوا راسل ععة (والدراسععة دالمقارنععة الدكِّ راسل ت واسععتفدمت الدكِّ

ومن أهعم النتعائج  ك دوا  لجم  البيانا ت الطلبةومقابك   دمقيام البيئة الص يية والمكحدة الميدانيية
ة أّ الجاها   راسل طلبعة هعر  يروقعا  صيجابييعة لصعالح للبيئة التعليميية أل الطلبةالتو لاالت صليها الدكِّ

كمعا أّ طعكا مجما عة الدراسعة كعاناا أكثعر لقعبًك للعتعلم  تالدراسعةمجما عة يعو العتعلم المقلعاا  يصل
 الجديدة والمبت رةت والسترالجيا  التدريس التعاونو
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يا ليية ال صل التقليعدي وال صعل المقلعاا  قيام( صلا Johnson, 2012دراسة جانسّا  سعت     
عععة المعععنهج ةعععبه التجريبعععو والبععععت يعععو كعععل معععن المجمعععا تين المقارنعععة والدراسعععةت راسل وطبقعععت يعععو  دالدكِّ

ععععة اال تبععععار التةصععععيلو راسل واالسععععتبانة لمعريععععة الجاهععععا  الطلبععععة  دالمرحلععععة الثاناييععععةت واسععععتفدمت الدكِّ
مسععتاى األسععئلة الصعع ييةت ومععن أهععم النتععائج التععو لااععلت صليهععا المكحدععة لمقارنععة بطاقععة و  دوالمعلكِّمععين

ة راسل  تال لاجد يروق ما  داللة صحصائيية بين المجما تين المقارنة والدراسة انه الدكِّ
صسعععتراليجيية العععتعلقم  بتطبيععع  التععدريس يا لييعععة قيعععام( Marlowe, 2012دراسعععة معععارلا لقصععت     

عععة و  للتةصعععيل الدراسعععوف ومسعععتايا  القلععع  وايجهعععادت لعععا المتغيعععرا  التادععععة  المقلعععاا راسل البععععت الدكِّ
ة معن  دوا تار   ينتها من المرحلة المتاسطة تالمنهج ةبه التجريبو راسل  دطالًبعا 20ول انت  ينة الدكِّ

ععة األدوا  اآلليععة لجمعع  البيانععا أل  درسععاا يععو السععنة الثانيععة مععن المرحلععة المتاسععطةت راسل اسععتفدمت الدكِّ
وسجل درجا  ال صل الدراسو للطكا لمعرية مستاى ال رق يو التةصعيل  دتقايم الت اينوأساليك ال

ععة المقابلععة دبععين ال صععلين راسل  الطلبععةواسععتبياّ التقيععيم العع الو لمسععتاى القلعع  لععدى  دكمععا اسععتفدمت الدكِّ
 نعععد لطبيععع   الطلبعععةانف عععا  مسعععتايا  القلععع  لعععدى وكتععع ت نتعععائج الدراسعععة  عععن  عععكل المعععرحلتينت 

لدريسععهم داسععترالجية نةععا  للطلبععة الجاهععا  صيجابييععة   النتععائجكمععا ألهععر  دراليجيية الععتعلقم المقلععااصسععت
 التعلم المقلاات

يا لييععة صسععتراليجيية الصععف المقلععاا يععو لعلععم اللغععة  قيععامصلععا ( 2014دراسععة البلاةععيية   مععد      
عة المععنهج ةعبه التجريبععو والبعععت العربييعة واسعتثمارهات راسل عة مععن  تالدكِّ راسل طالبعة مععن  24ل انعت  ينععة الدكِّ

 ومقيعععامولمثلعععت أدالعععو الدراسعععة يعععو اال تبعععار التةصعععيلود  معععاّت ُ دسعععلطة  الصعععف العاةعععر األسعععام
ععة   والهععر  االلجععاهت راسل ( بععين ≤05ت0ما  داللععة صحصععائيية  نععد مسععتاى الداللععة  ق يععرو  وجععادالدكِّ

  الطلبة يو اال تبار التةصيلوف لعزى صلا صستراليجيية الصف المقلااتمتاسطا  أداء 
أرر لطبي  صستراليجيية ال صعل المقلعاا  بعر ال صعال االيتراضعيية  (2014دراسة سلمة  لقصت      

يو لنمية مهارا  القعراءة داللغعة اينجليزييعة لعدى طالبعا  كلييعة اللغعا  والترجمعة دجامععة الملعع سععادت 
عععة المعععنهج ةعععبه التجريبعععوالبعععع راسل عععة 43ل انعععت العينعععة معععن  تت الدكِّ راسل يعععو  طالبعععةت ولمثلعععت أدوا  الدكِّ

( بععععين ≤01ت0وجععععاد يععععروق ما  داللععععة صحصععععائيية  ولااععععلت الدراسععععة صلععععا اال تبععععار التةصععععيلوت 
 طالبا  يو القيام البعدي لصالح مجما ة الدراسةتالمتاسطو درجا  

ععععا  االجتما ييععععة   لععععا (2014 دراسععععة أبععععا مغعععنم ركعععز       راسل ال تععععف  ععععن الجاهعععا  معلمععععو الدكِّ
دالمرحلععة المتاسععطة دالممل عععة العربييععة السععععاديية نةععا اسعععتفدام التععدريس دالصعععف المقلععاا وحاجعععالهم 

معلًمععا ومعلمععة  80ول انععت  ينععة البةععع مععن  تالدراسععة المععنهج الااعع و البعععتالتدريبييععة السععتفدامهت 
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ععععة يععععو االسعععتللدراسعععا  االجتما راسل أّ حاجععععا   وأوضععععةت نتيجععععة الدراسععععةت بانة ييععععةت ولمثلععععت أداة الدكِّ
ععععا  االجتما ييععععة نةععععا التععععدريس دالصععععف المقلععععاا كانععععت  راسل ةععععديدةت  ععععكوة  لععععا وجععععاد معلمععععو الدكِّ

 صلجاها  صيجابية نةا لطبيقه يو لدريسهم للطلبةت
لةصعععيل طععكا الصعععف  يععوالمقلعععاا  الععتعلميا لييعععة  صلعععا قيععام (2014دراسعععة العبيععري  سعععت     

عععة المعععنهج ةعععبه والبعتععع ال قعععه ومعريعععة الجعععاه الطعععكا نةعععا المعععادةت معععادةالثالعععع المتاسععع  يعععو  راسل ت الدكِّ
مدينعععة الريعععا ت يععو  طالًبععا معععن الصععف الثالعععع المتاسععع  40 ينععة الدارسعععة معععن ول انعععت  تالتجريبععو

عععة اال تبعععار راسل يعععروق وكتععع ت الدراسعععة  عععن  هعععا  الطعععكاتمقيعععام الجاد و التةصعععيل اسعععتفدمت الدكِّ
 يععععو القيععععام البعععععدي طععععكا المجمععععا تين والجاهععععا  بععععين متاسععععطو درجععععا  (≤05ت0صحصععععائيية  

 لصعالح طكا مجما ة الدراسةت 
ال صععععال المقلابععععة وأررهععععا يععععو  اسععععترالجيةيا لييععععة ا تبععععار  صلععععا( 2014دراسععععة مل يهيععععد  هععععديت     

لةصعيل طالبعا  جامعععة ايمعام مةمعد بععن سععاد ايسععكميية والجاهعالهن نةعا البيئععة الصع يية الجامعييععة 
ر قاا د اللغة اينجليزيية معن  عكل اسعتفدام لقنييعة البعاد كاسعت   الدراسعة البععت .(Podcast)يو مقري

ععول انععت  تالمععنهج ةععبه التجريبععو راسل ععة أدالععو طالبععةت ولمثلععت 42ة مععن  ينععة الدكِّ راسل يععو اال تبععار  الدكِّ
 والهعر  نتعائج الدراسعةمقيام الجاها  الطالبعا  نةعا البيئعة الصع يية الجامعييعةت و  التةصيل المعريو
( الدراسعة والمقارنعة طعكا المجمعا تين  والجاها  ( بين متاسطو درجا α≥01ت0يروق صحصائيية  
 لصالح طكا مجما ة الدراسةت يو القيام البعدي

لنميععة مهععارا  يععو الععتعلقم المععدمج دال صععال المقلابععة لطبيعع   (2014دراسععة مل معععدي  لقصععت       
المععععنهج ةععععبه  والبععععت الدراسععععةت يععععو الريععععا  الصععععف الفعععامس االبتععععدائو لتكميعععع الت  يعععر الرياضععععو 

ععة  تالتجريبععو راسل ومععن أهععم  تيععو اال تبععار التةصععيلوراسععة أداة الدطالًبععات ولمثلععت  82وبلغععت  ينععة الدكِّ
ععة وجععاد يععروق صحصععائيية راسل يعععو  يععو اال تبععار التةصععيلو (α≥01ت0 النتععائج التععو لااععلت صليهععا الدكِّ

 لصالح مجما ة الدراسة التو استفدمت نمام  ال صال المقلابةت القيام البعدي
يعو  أرر صستراليجيية الصف المقلعاا  بعر العتعلقم المتنقعل معرية (  لا2014  ةدراسة ناسوركز     

عا  العليععات ل انععت  والتةصععيل الدراسععو لنميعة مهععارا  لصعاير البععرامج التلي زيانييعة راسل لعدى طالبععا  الدكِّ
ة من  راسل يعو الريعا ت البععت  كليعا  التعرق العربعود الثالعع المسعتاى  طالبة من طالبعا  15 ينة الدكِّ

ععععة أدالععععوةععععبه التجريبععععوت ولمثلععععت المععععنهج  الدراسععععة راسل وبطاقععععة  التةصععععيل الدراسععععودا تبععععار  يععععو الدكِّ
( بعين ≤05ت0يروق صحصعائيية  ت وكت ت الدراسة  ن يانييةمهارا  لصاير البرامج التل ز لالمكحدة 
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والمقيععام  دالبعععدي الدراسععو يععو ا تبععار التةصععيل (الدراسععة والمقارنععة  متاسععطو درجععا  المجمععا تين
 لصالح طكا مجما ة الدراسةت التلي زيانيية البرامج لصاير مهارا ل البعدي
أرععر اسععتفدام ال صععل المقلععاا يععو  صلععا معريععة (Overmyer, 2014دراسععة أويععر مععاير سعععت     

ععة المععنهج ةععبه التجريبععوت البعععت لنميععة التةصععيل األكععاديمو لععدى طععكا الجامعععةت راسل لععم ا تيععار  الدكِّ
 واسعععتفدمت الدراسعععة األمريكيعععةت جامععععة كالعععا رادو دالااليعععا  المتةعععدة معععن طلبعععة (301 بلغعععت ينعععة 

ل عاق مجما عة الدراسعة  لعا  الهعر  نتعائج الدراسعةو  .اال تبار التةصعيلود ومقيعام االسعتعداد للعتعلم
 نعععد مسعععتاى  للعععتعلم االسعععتعداد ومقيعععام األكعععاديموالتةصعععيل  ا تبعععار مجما عععة المقارنعععة يعععو درجعععا 

 (ت≤05ت0 الداللة ايحصائية
 الصعف المقلعاا يعو لنميعة التةصعيلقيام يا لية اسعترالجية صلا ( 2015دراسة الزهرانو  هديت    

 جعدةتيعو مدينعة دجامعة الملع  بد العزيز  التعليم ايل ترونو لدى طكا كليية التربية لمقرر المعريو
ة يو  طالًبات (62  من عينةال ل انت تالمنهج ةبه التجريبو الدراسة البعت راسل اال تبار لمثلت أداة الدكِّ

أّ صسعععتراليجيية العععتعلم المقلعععاا لسعععا د الطعععكا و ااعععة يعععو المراحعععل الهعععر  النتعععائج التةصعععيلوت 
ق ععاء صضععاية صلععا ت العقليععة والمعرييععة العليععاتعلم الععالجامعييععة والدارسععا  العليععا  لععا لطععاير مهععارا  

الجيد للمةاضرا   ن طري  متاهدة مقعاط  ال يعديا  والتة ير دالمزيد من الاقت يو التعلقم المسب 
 دوالنقعا ايرعراء يعطو وقت المةاضرة األاعلو مزيعًدا معن  مماالمسجلة التو لم لزويدهم بها مسبًقات 

 من الطريقة التقليدييةت أ لاواستفدام مهارا  الت  ير العليا د ا ليية 
اسعتفدام صسععتراليجيية العتعلقم المقلعاا يعو التةصععيل ( صلععا معريعة أرعر 2015دراسعة العزين   معد      

 الدراسععة البعععتالريععا ت يععو يععرة نععارة بنعت  بععد الععرحمن لطالبععا  كلييععة التربيععة دجامعععة األم األكعاديمو
ربيعععة الفااعععة طالبعععة يعععو لفصعععً الت 77أجريعععت  لعععا  ينعععة ل انعععت معععن د و المعععنهج ةعععبه التجريبعععو

وجعععاد يا لييعععة للعععتعلقم  وكتععع ت نتيجعععة الدراسعععة  عععن  تصعععيلواال تبعععار التة وطبععع والط العععة المبكعععرةت 
  تطالبا الالمقلاا يو التةصيل األكاديمو لدى 

يا ليية صستراليجيية ال صال المقلابة داستفدام المنصة  قيام صلا (2015دراسة المطيري  هديت     
ر  (Edmodo)ألدمععادويععو لنميععة مهععارا  الععتعلقم العع الود والتةصععيل الدراسععو يععو التعليمييععة ا يععو مقععري

 الدراسعة البععتت السعاديية العربيية دالممل ة  نيزة دمةايدة األحياء لدى طالبا  الصف األول الثاناي 
عة معن  تالمنهج ةبه التجريبو راسل  ت طبقعت أدالعين وهمعا اال تبعار التةصعيلوطالبعة 62ل انت  ينعة الدكِّ

صحصعععائيًّا  نعععد مسعععتاى الداللعععة  ةق دالعععو يعععر  وجعععاد ألهعععر  النتعععائجالععع الوت  العععتعلمومقيعععام مهعععارا  
يو مقيام لنمية مهارا  التعلقم الع الو  المقارنةو الدراسة  تو( بين متاسطو درجا  مجما ≤05ت0 
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 تلصالح مجما ة الدراسة ويو المستايا  المعرييية للتةصيل
أرععر اسععتفدام صسععتراليجيية ال صععال المقلابععة  لععا  صلععاالتعععرل  (2015دراسععة ال ةيلععو  سعععت      

طالبعا  المرحلعة المتاسععطة يعو المسعتاى التةصععيلو وأحعدار الت ا عل اييجععابو بعين المعلكِّمعة والطالبععة 
ععا  االجتما ييععةو  اللغععة العربييععةد دراسععية وهععو والطالبععة وقرينالهععا يععو رععكر مععااد راسل  تالرياضععيا و  دالدكِّ

ة الم البعت راسل ة ت لمثلتالتجريبوةبه نهج الدكِّ راسل ة ( طالبةت120  يو  ينة الدكِّ راسل أرب   استفدمت الدكِّ
وجاد   نالنتائج ت كت ت المكحدةبطاقة و  دوالمقابلةد االستبانةو  أدوا د وهوأل اال تبار التةصيلود

لصععالح  للمتغيعرا  المعتمعدة يعو القيعام البععدي (≤05ت0داللعة  ال نعد مسعتاى  دالعة صحصعائياً ق و يعر 
 تمجما ة الدراسة

 لنميععة يععو ال تععف  ععن يا لييععة نمععام  الععتعلقم المقلععاا (2015دراسععة هععارّو وسععرحاّ   هععديت     
دالممل عععة  الباحعععةجامععععة مهعععارا  العععتعلقم ايل ترونعععو لعععدى طعععكا كلييعععة التربيعععة دو  المعريعععو التةصعععيل

ععة مععن   تالدراسععة المععنهج ةععبة التجريبععو البعععتت العربيععة السعععادية راسل ت ( طالًبععا۱۱٥ل انععت  ينععة الدكِّ
ععة يععو ا تبععار  أدالععولمثلعت  راسل يععروق دالععة النتععائج وجععاد  اوضععةت تمكحدععةالوبطاقععة  دتةصععيلوالالدكِّ
 ( لصالح مجما ة الدراسةت≤05ت0داللة  ال ند مستاى  صحصائياً 

 المهعععارا  لنميعععة يعععو المقلعععاا العععتعلم اسعععتراليجية اسعععتفدام أرعععر (2016 األحعععال لقصعععت دراسعععة    
 معنالبععت الدراسعة المعنهج ةعبه التجريبعوت ل انعت  ينعة الدراسعة ت وإنتاجها اللغة ل هم الكزمة النةاية

ت دالمرحلعععة الثعععاناي يعععو منطقعععة الجعععال دالممل عععة العربيعععة السععععادية الثعععانو الصعععف ( طالبعععا معععن57 
لتةصيل المعريوت كت ت النتعائج استفدمت الدراسة أداليند وهما مقيام المهارا  النةايةد وا تبار ا

 دمجما عة المقارنعة أيعراد معن أقعرانهم دع داء مقارنعة مجما عة الدراسعة أداء يو ملةاظ لةسن وجاد  ن
  القيام البعديت يو( ≤05ت0  صحصائية داللة ما  يروق  وجاد  ليه دل

المعكعععام يعععو وحعععدة النسعععك  مللعلا اوسلأ امدسل أ ررأ لقاو( صلعععا 2016دراسعععة البعععدو  تسع    
 سةردم يف  ياضيارلا دةمايعععععععععععو  سورادلا للحايلا  لا لعلموالثعععععععععععاناي ا ولألا للافالمثلثيععععععععععة 

-2014 سورادلا مللعا لراينا ل اليعععععععععععو ا ّ مااألردنيعععععععععععة  لعاامةيععععععععععو ا  للبنا يةولرانا ّجار 
 الهعر لعم قياسعها قبليعا وبععديات  دلمجما عة واحعدة ييبرللجا ةبهالدراسة المنهج  تمدسل ت ام2015
 مللعلا اوب سل لعلموا يوران ولألا للاف  ياضيارلا دةما سيردلل يجيايبا رألرا سةرادلا نلائج

 ىومسل د ن حاائيةص اللةما  د وق ري وجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد  ثحي ديةدللقليا يقةطربال نةرمقا موملعكا
 تيدلبعيو القيام ا( ≤05ت0 اللةدلا
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بيعععاّ أرعععر لاليعععف اسعععتراليجية العععتعلم المعععنعكس يعععو لنميعععة صلعععا ( 2016دراسعععة قتعععطة    معععد     
الم ععاهيم ومهععارا  الت  يععر التعع ملو دمبةععع العلععام الةياليععة لععدى طالبععا  الصععف العاةععر األساسععوت 

( طالبة دإحدى المعدارم الثانايعة للبنعا  يعو قطعاذ غعزة يعو يلسعطيند  80ل انت  ينة الدارسة من  
طالبعععة لمجما عععة  42طالبعععة لمجما عععة المقارنعععةد  38ائية  لعععم لعععازيعهن  لعععا ةععععبتين دطريقعععة  تعععا 

المقارنة(ت البعت الدراسة المنهج الاا و التةليلو والمنهج ةبه التجريبوت استفدمت الدراسة أداليند 
وهمععاأل ا تبععار التةصععيل المعريععو للم ععاهيم العلميععةد ومقيععام مهععارا  الت  يععر التعع ملوت لععم الت كععد مععن 

ت ت نتائج الدراسة بين متاسطو درجا  الطالبا  يو اال تبار البعدي  ن ادق وربا  األدالينت ك
بعين المجمععا تين يعو ا تبعار الم عاهيم العلميعة ومقيععام  ≤)05ت0  وجعاد يعروق ما  داللعة احصعائية

 مهارا  الت  ير الت ملو لصالح طالبا  مجما ة الدراسةت
 المقلعاا الصعف اسعتراليجية لطبيع  يا ليعة صلا قيام( 2017  مسعد ومل الدوسري  دراسة هديت    

بلععععام العليععععا  مسععععتايا   نععععد المعلامععععا د ولقنيععععة الةاسععععك مقععععرر يععععو المعريععععوالتةصععععيل  يععععو لنميععععة
من  طالًبا (48من   العينة ل انت تالتجريبو ةبه المنهج الدراسة البعت التركيكد التقايم(ت  التةليلد

مجمعا تين  صلعا العينعة لقسعيم ولعم الريعا د يعو مدينعة دإحعدى المعدارم الثانايعة الثاناي  الصف األول
وجععاد  النتععائج ألهععر   لععا المجمععا تينت وبعععدي قبلععو ا تبععار لةصععيلو طبعع  د الدراسععة والمقارنععة(
مسعتايا   التةليعلد   نعد التةصعيل المعريعو لنميعة يعو( ≤05ت0 نعد مسعتاى   يروق دالعة صحصعائياً 
 ما  يعروق  لدهعر لعميعو حعين  مجما ة الدراسةد لصالح( يو القيام البعدي ككل التركيكد اال تبار

 تالتقايم مستاى   ند التةصيل المعريو لنمية يو صحصائية داللة
( قيعام يا ليعة لاليعف بيئعة لعليميعة قائمعة  لعا الصعف المقلعاا يعو 2017دراسعة ةعرير  لقصت   

( 67لنميعة النةععا وااللجععاه نةععاه لععدى طالبععا  الصعف التاسعع  األساسععوت ول انععت  ينععة الدارسععة مععن  
طالبععة مععن صحععدى مععدارم البنععا  دغععزة  يععو يلسععطيند لععم لععازيعهن  لععا مجمععا تين دطريقععة  تععاائية 

طالبعة لمجما عة المقارنعة(ت البععت الدراسعة المعنهج ةعبه التجريبععو  33جما عة الدراسعةد طالبعة لم 34 
دايضاية صلا المنهج الاا و التةليلوت استفدمت الدراسة أداليند وهماأل ا تبعار التةصعيل المعريعو 
لمهععارا  النةععاد ومقيععام االلجععاه نةععا النةععات لععم الت كععد مععن اععدق وربععا  األدالععينت الهععر  نتععائج 

راسعععة وجعععاد يعععروق بعععين متاسعععطو درجعععا  الطالبععععا  يعععو اال تبعععار البععععدي  نعععد مسعععتاى الداللععععة الد
بعععين المجمعععا تين يعععو ا تبعععار مهعععارا  النةعععا ومقيعععام االلجعععاه نةعععا النةعععا  (≤05ت0  ايحصعععائية

لصععالح طالبععا  مجما ععة الدراسععةت كمععا الهععر  الدراسععة يا ليععة الصععف المقلععاا يععو لنميععة مهععارا  
 ت2ف1النةا حيع بلغ معدل بلع لل سك المعدل 



 2018  الشهر أغسطس( 3( العدد )42) المجلد  جامعة االمارات المجلة الدولية للبحوث التربوية

Vol. 42, issue (3)  August 2018 UAEU International Journal for Research inEducation 

 

 
209 

قعرر اسعتراليجيا  يا لية الصف المقلاا يعو لعدريس مصلا قيام  (2018سعت دراسة الروساء      
األكعاديمود ولنميعة  عادا  العقعل لعدى طالبعا  جامععة األميعرة   لعا التةصعيل لدريس العلام ولقييمهعا
( 54عينعة معن  الالتجريبعود ول انعت  ةعبه المعنهج البععت الدراسعةت يو الريعا  نارة بنت  بد الرحمن

مجما ععة  ( طالبععة بععين27دالتسععاوي   لقسععيمهن طالبععة مععن طالبععا  قسععم المنععاهج وطععرق التععدريسد لععم
ومقيععام  لعععادا   لتةصععيل األكععاديموات لمثلععت أدالععو الدراسععة يععو ا تبععار المقارنععة ومجما ععة الدراسععة
كتععع ت النتعععائج  عععن وجعععاد يعععروق ما  داللعععة  تلعععم لطبيقهمعععا قبليعععًا وبععععديًا  لعععا المجمعععا تينو  دالعقعععل

يل صععالتة تبععار يععو االتطبيعع  البعععدي يععو درجععا   المجمععا تينبععين متاسععطو ( ≤05ت0  صحصععائية
وإلععا يا ليععة الصععف المقلععاا  لععا التةصععيل األكععاديموت كمععا  مجما ععة الدراسععةداألكععاديمو لصععالح 

ألهر  النتائج  دم وجاد يروق ما  داللة صحصائية بين متاسطو المجما تين يو درجعا  التطبيع  
 .البعدي لمقيام  ادا  العقل

ة ه ه ولعد     راسل  اسعتفدام يا لييعة قيعام لتنعاول نا هعا من دراسة أول -الباحثتين  لم حد  لا -الدكِّ
ر يععو المعريععو والتةصععيل العع الو الععتعلقم مهععارا  لنميععة يععو المقلععاا الععتعلقماسععترالجية  ععا  مقععري راسل  الدكِّ
ت ومعععن هععع ا المنطلععع  كانعععت الةاجعععة صلعععا الثعععاناي  األول المسعععتاى  طالبعععا  لعععدى والاطنييعععة االجتما ييعععة

لعدريس الدراسعا    نعد للطلبعة المعريعوصستراليجيا  لسهم يو لنميعة مهعارا  العتعلقم الع الو والتةصعيل 
 ها الةال يو صسترالجية التعلم المقلاات اكم داالجتما ية والاطنية

 الدااسة مشكلة 
 ولمااجهعة وكثي عةت لمعلامعا  دطريقعة متكحقعةلتعدي  ييعه ا ندًرا لما يتهده العالم من لطعار  سعري     

المناهج الدراسعية  بتطايرأابح من ال روري االهتمام   م والمعريةلالتغيرا  يو مجاال  الع سيرورة
  ولةقيقععال لعع لعت القععادر  لععا مااكبععة هعع ه التغيععرا  النتععا الصععا د ععداد ص  دغيععة إسعتراليجيا  التععدريسو 

را  الدراسعععيية المفتل ععة  م2012السعععادية يعععو  ععام  قامععت وزارة التعلعععيم متعععروذ  ضعععمنبتطعععاير المقععري
والتععو لت ععمين لغييععًرا يععو مسععميا  يععو التعلععيم العععامد  لتطععاير المنععاهج بععن  بععدالعزيز الملععع  بععد هللا

لت ععاملو داسععتفدام المععنهج ا الاطنييععةو التععاريخ مععااد الجغراييععا و لععم دمععج قععد ي تالدراسععيية والمقععررا  المععااد
مععععادة التربيععععة االجتما يععععة والاطنيععععة للمرحلععععة االبتدائيععععةد ومععععادة الدراسععععا  االجتما يععععة  لةععععت مسععععما

م يعو لطبيع  2014والاطنية للمرحلتين المتاسطة والثانايةت وةر ت وزارة التعليم السعادية يو الععام 
ندعععام حيعععع يكحعععا يعععو  ندعععام المقعععررا  الدراسعععية دعععالتازازي مععع  الندعععام ال صعععلو دالمرحلعععة الثانايعععةد

ودور الطالك اييجابو النت  يو العمليية  دالمقررا  لميزه دمةتاى أقل ولركيزه  لا األنتطة العلميية
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 زيعادة صستراليجيا  لدريسيية حديثة لسعا د الطلبعة  لعا لطبي يتطلك من المعلكِّم األمر ال ي التعلقمييةت 
اسععت ملت م 2018ومعع  صطكلععة العععام  توالت  يععر المفتل ععة مهععارا  الععتعلقم التةصععيل المعريععود ولنميععة

الندعام ال صعلو دالمرحلعة وزارة التعليم السعادية مفططها يو صقعرار ندعام المقعررا  الدراسعية بعداًل معن 
 ت (2018 وزارة التعليمد ةالثاناي
لركيعععز  للبعععاحثتين معععن واقععع  متعععاهدا  العمعععل الميعععدانو يعععو معععدارم المرحلعععة الثانايعععة لبعععينوقعععد      

را د دةيععع ل ععّا المعلكِّمععة هععو المتصععرية يععو  المعلكِّمععا   لععا الطععرق التقليدييععة يععو لععدريس هعع ه المقععري
 للمعلامعة ودور الطالبعا  متلقيعا  دالماقف التعليمو دا ل الصفد ولقدم للطالبا  المعلاما  جاهزة

م ضععرورة االسععت ادة مععن د ولععدنو أرععر الععتعلمت األمععر العع ي يةععتممععا يععمرر سععلًبا يععو لةصععيل الطالبععا 
أكعد   االسترالجيا  الةديثة التو يمكن لالي ها يو لعدريس الدراسعا  االجتما يعة والاطنيعةت وهع ا معا

( الععع ي ندمتعععة جامععععة الباحعععة 2015لااعععيا  العديعععد معععن المعععملمرا  مثعععل المعععملمر العععدولو األول  
معن  عكل دمعج التقنييعة يعو التعلعيمد   ااأهمييعة ل عيعل دور العتعلقم المقلع معن دالممل ة العربيعة السععادية

مععن هنععا ألععت  ترومااكبتهععا لمتطلبععا  العصعع دوالعمععل  لععا التطععاير المسععتمر لإلسععتراليجيا  التدرسععية
يا لة لسهم يو جعل المتعلم  نصًرا يا ًك وةريًكا يو  مليية و صستراليجيية حديثة  لاليفالةاجة صلا 

 لقم ال الو والتةصيل الدراسوتالتعلقمف ولنمو لديية مهارا  التع
 الدااسة أسئلة 

ة الةاليية لإلجادة  ن    راسل  ألاألسئلة اآلليةسعت الدكِّ
ر يععو العع الو الععتعلقم مهععارا  لنميععة يععو المقلععاا الععتعلقم صسععتراليجيية لاليععف يا لييععة مععا -1  مقعععري

ا  راسل  ال صعلو الندام-الثاناي  دالتعليم األول المستاى  طالبا  لدى والاطنيية االجتما يية الدكِّ
 الطائفت مدينة يو

يععععو مقععععرر  لنميععععة التةصععععيل المعريععععويععععو  اسععععترالجية الععععتعلم المقلععععاا لاليععععفمععععا يا لييععععة  -2
ا  االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى  راسل  ال صعلو الندام-الثاناي  دالتعليم األولالدكِّ

 تالطائفيو مدينة 
 الععتعلم العع الولنميععة مهععارا   مقيععام يععوالطالبععا   درجععا ارلباطيععة بععين لاجععد  كقععة  هععل -3

ر يعومجما عة الدراسعة لعدى طالبعا   المعريعوالتةصعيل ا تبار و  عا  مقعري راسل  االجتما ييعة الدكِّ
 ت الطائف مدينة يو ال صلو الندام-الثاناي  األول للمستاى  والاطنيية
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ااَسة  أهداف الد ِّ
استفدام صستراليجيية التعلقم المقلاا يو لنمية مهعارا  العتعلقم الع الو يعو التعرل  لا يا ليية  -1

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة لطالبعععا  المسععتاى األول دععالتعليم الثععاناي يععو مدينعععة  راسل ر الدكِّ مقععري
 الطائفت

نعد التعرل  لعا يا لييعة اسعتفدام صسعتراليجيية العتعلقم المقلعاا يعو لنميعة التةصعيل الدراسعو   -2
المستايا  المعرييية لتصنيف بلام  التع كرف وال هعم وايدرا ف والتطبيع ف والتةليعلف والتركيعكف 
عا   راسل ر الدكِّ والتقايم( واال تبار ال لعو لعدى طالبعا  المسعتاى األول دعالتعليم الثعاناي يعو مقعري

 االجتما يية والاطنييةت
النمعا يعو العتعلقم الع الو ومقعدار النمعا  التعرل  ن صمكانية وجاد  كقة ارلباطيية بين مقعدار -3

ععا   راسل ر الدكِّ يععو التةصععيل الدراسععو لععدى طالبععا  المسععتاى األول دععالتعليم الثععاناي يععو مقععري
 االجتما يية والاطنييةت

 أهميَّة الدااسة
ة أهميية من الناحيتين الندريية والعملييةأل راسل  له ه الدكِّ

ااَسة من الناحية  -1  النظريَّةأهميَّة هيه الد ِّ
عععا  السعععادقة • راسل صلعععا الجمععع  بعععين  -البعععاحثتينيعععو حعععدود اطعععكذ  - عععدم لطعععرق األدبيعععا  والدكِّ

متغيععري  لنميععة مهععارا  الععتعلقم العع الو والتةصععيل الدراسععو يععو اسععتفدام صسععتراليجيية الععتعلقم 
ا  االجتما يية والاطنيية يو التعليم الثاناي  الندام راسل ر الدكِّ  ال صلو(ت المقلاا يو مقري

عععا    • راسل الةاجعععة صلعععا لقعععديم صطعععار ندعععري حعععال صسعععتراليجيية العععتعلقم المقلعععاا يعععو لعععدريس الدكِّ
االجتما ييعععة والاطنييعععة يممعععل أّ يسعععت يد منعععه المفتصصعععين والتربعععاين والبعععاحثين لتطعععاير 
البةعععار والعمعععل  لعععا دعععع  المقترحعععا  البةثييعععة التعععو لسعععهم يعععو لطعععاير ايسعععتراليجيا  

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة يععو ندععام التعلععيم الثععاناي المسععتفدم راسل ر الدكِّ الندععام  -ة يععو مقععري
 تال صلو 
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ااَسة من الناحية العمليَّة أهميَّة -2  الد ِّ
المعنيععّا يععو وزارة التعلععيمأل لقععديم نمععام  صجرائععو السععتفدام صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا يععو  •

عا  االجتما ييعة والاطنييعة  راسل ر الدكِّ لنمية مهارا  التعلقم الع الو والتةصعيل الدراسعو يعو مقعري
 ملع  ند لطاير المناهجتو 

اء قيععامهم دمهمععالهم ايةععرايييةف المتععريّا التربايععّا ومععديرو المععدارمأل حيععع لمكععنهم يععو أرنعع •
دةيع ياجهّا المعلكِّمين نةا األ   دايستراليجيا  التدرسية الةديثة المناسبة يعو لعدريس 
عععا  االجتما ييعععة والاطنييعععة والتعععو لنمعععو مهعععارا  العععتعلقم الععع الو والتةصعععيل  راسل را  الدكِّ مقعععري

 الدراسوت
ا  االجتما يية والا  • راسل را  الدكِّ طنييةأل لسا دهم يو األ   دااللجاها  الةديثعة يعو معلما مقري

ععا  االجتما ييعة والاطنييععةف كمععا  راسل را  الدكِّ اسعتفدام ايسععتراليجيا  الةديثعة يععو لععدريس مقعري
ُلقععععدم لهععععم دروًسععععا معععععدة ويعععع  صسععععتراليجيية الععععتعلقم المقلععععاا لتنميععععة مهععععارا  الععععتعلقم العععع الو 

ومقياًسا لتنمية مهارا  التعلقم ال الوف وا تباًرا لةصيليًّا والتةصيل الدراسوف ودليًك للمعلمف 
ععععا  االجتما ييععععة والاطنييععععة المسععععتاى األول ال صععععل  راسل ر الدكِّ يععععو الاحععععدة الثانيععععة مععععن مقععععري

 الدراسو األول من الندام ال صلوت
مهععارالهم مععن  ععكل لنميععة  فالطلبععةأل ل عيععل دور الطلبععة  ليكانععاا هععم مةععار العملييععة التعلقمييععة •

عععا  االجتما ييعععة والاطنييعععة يعععو العععتعلم  راسل ر الدكِّ للعععتعلقم الععع الو والتةصعععيل الدراسعععو يعععو مقعععري
 الندام ال صلوت-الثاناي 

ااَسةملددا    الد ِّ
ععة  لععا لععدريس الاحععدة الثانيععة  يقعع المةععددا  راسل السععيرة النباييععة( مععن  ةالماضععا ييةأل اقتصععر  هعع ه الدكِّ

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة لطالبععا  المسععتاى األول دععالتعليم الثععاناي  راسل ر الدكِّ الندععام ال صععلو يععو -مقععري
 مدينة الطائف داستفدام صستراليجيية التعلقم المقلاات

و الندعععام ال صعععل-البتعععريةأل اقتصعععر  هععع ة الدراسعععة  لعععا طالبعععا  المسعععتاى األول الثعععاناي  المةعععددا 
( طالبععععة  يمععععثلن 68( وقعععد ا تيععععر  مععععنهن  ينعععة  تععععاائية  ععععددهن معععنهم   6104والبعععالغ   ععععددهن 

 مجما ة الدراسة يو مدينة الطائف ت
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المكانييةأل اقتصر  ه ة الدراسة  لا المدرسة الثاناية الفامسة  تر الةكاميية( يعو مدينعة  المةددا 
 الطائفت
ة يو ال صل الدراسو األول للععام  -ادعّا هللا لعال -الزمانييةأل لم المةددا  راسل لطبي  أدوا  ه ه الدكِّ
 م(ت2015/2016هع  1436/1437الدراسو 
 تالمنهجيةأل اقتصر  ه ة الدراسة  لا المنهج ةبة لجريبو مو لصميم المجما تين المةددا 

ااَسة  م طللا  الد ِّ
 أهدال مةددةمت مأرر مرغاا حدوره لتةقي د نهاأل ( ال ا ليية30 د2009براهيم  ص رل 

أل مسععتاى لعع رير صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا يععو لنميععة مهععارا  دإنهععالعععرل صجرائيًّععا يععو هعع ة الدراسععة  
ا  االجتما يية والاطنيعة يعو المسعتاى األول للتعلعيم  المعريوالتعلقم ال الو والتةصيل  راسل ر الدكِّ يو مقري

 الندام ال صلوت -الثاناي 
مصجراءا  وممارسعععا  متسلسعععلة يتبعهعععا المعلكِّعععم دا عععل نهعععاألدإ( 265 د2009زيتعععّا  ريهعععا  ألاسعععترالجية

ولت ععععمن األسععععاليك  دالصععععف دغععععر  الااععععال صلععععا مفرجععععا  يععععو ضععععاء األهععععدال التععععو وضعععععها
 واألنتطة والاسائل وأساليك التقايممت

وطبقعت  لعا  دةأل جمي  ايجراءا  المفط  لهعا التعو لقعام بهعا المعلكِّمعيو ه ة الدراسة ولعرل صجرائًيا
ة  كل مدة لطبي  التجربةت راسل  مجما ة الدكِّ

( د نععهأل مقلععك م ععاهيم الععتعلقم التقليدييععة التععو ا تععاد  ةععر  76 د2016 ريتععه الععرويس : الععتعلقم المقلععاا
العدروم مععن قبععل المعلكِّععم دال صععل الدراسععود رعم ممارسععة األنتععطة التعليمييععة وإ طععاء الت لي ععا  المنزلييععة 

ويعتمعععد  لعععا قلعععك الااقععع  التقليعععدي للعععتعلمد ييقعععام المعلكِّعععم دإ عععداد ملعععف مرئعععو يتعععر  الم عععاهيم  للطلبععةد
قبععل الععدرمد ومتاحععة لهععم  الطلبععةول ععّا يععو متنععاول د الجديععدة داسععتفدام التقنيععا  السععمعيية والبصععريية

  لا مدار الاقتمت 
عليمييعة لجععل  مليعا  العتعلقم التقليدييعة أل لاليعف التقنيعا  التدإنعه يععرل صجرائيًّعا يعو الدراسعة الةاليعة   

وجعععل األنتععطة  دوب سععلاا متععاق  دويععو أي وقععت دالتععو لععتم دا ععل الصععف الدراسععو لةععدر  ارجععه
 التطبيقية لتم دا ل الصف الدراسوت

مجما عة مععن المهععارا  م أل( د نهععا24 د2006 بلقعيس و زيععزد ريهععا منصععار يع مهعارا  الععتعلقم الع الوأل
مقدرة ةفصيية وقاة ماليية ليكّا متعلًما مقتدًرا  لا حسعن لاجيعه الطالك التو ينبغو أّ يكتسك منها 

 ولنتي  يا ليته لجاه لةقي  أهدايه يو النما والتقدممت دماله
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العصعر مجما عة معن المهعارا  لمكعن الطالبعة معن مااكبعة هع ا  ألنهعاإلعرل صجرائيًّا يعو هع ة الدراسعة د 
ا  االجتما يية والاطنيية يو  ددإيجابيية ويا ليية راسل ر الدكِّ واال تماد  لا ن سها يو  مليية التعلقم يو مقري
 دألمهعععارا  االسعععتعداد للععععتعلمأربععععة مةععععاورد وهوولتعععمل  دالندعععام ال صععععلو –رعععاناي  المسعععتاى األول

مهععارا  و  دمهععارا  المتععاركة دععالرأيو  دييععةمهععارا  االسععت ادة مععن ايمكانععا  المتاحععة يععو البيئععة المةلو 
 التقايم ال الوت

القدرة  لا اكتساا الطلبة للمعلامعا  دطريقعة مندمعة يسعتدل  ليعه معن يقصد ده  ألالمعريوالتةصيل 
 ال تبععععععععارا  التةصععععععععيلية المقدمععععععععة لهععععععععممجمععععععععاذ الععععععععدرجا  التععععععععو يةصععععععععل  ليهععععععععا الطلبععععععععة يععععععععو ا

 (ت2011 الجكلود
دإ عداده  لعمالع ي  الدرجة التو لةصل  ليها الطالبعة يعو اال تبعار التةصعيلو ألييعرل دإنه أما صجرائيًّا

د التطبيعع د التةليععلد االسععتيعااوال هععم و ( للمسععتايا  المعريييععة  التعع كرد (Bloomويعع  لصععنيف بلععام 
التركيكد التقايم( دعد الت كد من ادقه ورباله وماضا يته يو ماضا ا  وحدة  يقعه السعيرة النباييعة( 

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة يععو ال صععل الدراسععو األول يععو المسععتاى األول مععن التعلععيم مععن  راسل ر الدكِّ مقععري
 الندام ال صلوت -الثاناي 

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة راسل ر الدكِّ را 2013د3يعريهعععا العميععري   :مقععري للطلبععة يعععو  لقععدم ( د نهععاألممقري
را   ععد ة ماضعا ا  لاريفييععة وجغرايييععة ووطنييعةد ولععم لطايرهععا ابتععداًء التعلعيم العععامد ولعععالج هع ه المقععري

م( لتتكءم م  طبيعة المتكك  والق ايا والتةديا  يو ٢٠١١ -2010هع  1431/1432من العام 
 المجتم  السعاديد دما يمكن الن ء الصا د من التعامل ال عيال معهاد واالستعداد لمتطلبالهامت

الممل عععة دجديعععد يعععو التعلعععيم الثعععاناي الهيكعععل الالمسعععتاى األول معععن  يقصعععد دعععه ألالمسعععتاى األول الثعععاناي 
 /2014ه  1435/1436العععام الدراسععو  مععن بدايععة لععم البععدء يععو لطبيقععهوالعع ي  دالعربييععة السعععاديية

 ويطل   ليه اسم الندام ال صلوتد ويت ّا من ستة مستايا  يلمام المرحلة الثانايية دم(2015
 تإجراءاتها منهجية الدااسة

ااَسة ة المنهج ةبه التجريبو : منهج الد ِّ راسل  ت(Quasi- Experimentalاستفدمت الدكِّ
ااَسة عة معن طالبعا  المسعتاى األول دعالتعليم الثعاناي يعو : تعينتها مجتمع الد ِّ راسل ّ مجتمع  هع ه الدكِّ ل اي

والبعععالغ د مدينعععة الطعععائفيعععو م(  2015/2016هعععع  1436/1437ال صعععل الدراسعععو األول معععن  عععام 
لععم ا تيععار طالبععا  المسععتاى األول دععالتعليم الثععاناي (ت 2016 وزارة التعلععيمد ( طالبععة6104  ن ععدده

لطبيع  لجربعة  يعوتععاّو المدرسعة ل د ندعرال الطعائف دطريقعة قصعدييةيو مدينعة  دإحدى المدارم الثاناية
عععةت راسل عععةعينعععة للعععم ا تيعععار يصعععلين معععن يصعععال المسعععتاى األول  تعععاائيًّا  الدكِّ راسل ( 68  التعععو بلغعععت الدكِّ
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وُدرسععععت داسععععترالجية الععععتعلم  ( طالبععععة34دراسععععة مععععن الحيععععع يمثععععل ال صععععل األول مجما ععععة  طالبععععةت
 ُدرست دالطريقة المعتادةت  ( طالبة34مقارنة من  المجما ة  ى واآل ر  المقلااد

ااَسة  متغيرا  الد ِّ
 التعلقم المقلاات ستراليجييةاالمتغير المستقلأل -أواًل 
  المتغيراّ التادعاّأل -رانًيا
مهعارا  االسعت ادة معن د مهارا  التعلقم ال الوت ولتمثل يعو أربععة مةاورأل مهعارا  االسعتعداد للعتعلم-1

 مهارا  التقايم ال الو(ت دمهارا  المتاركة دالرأي دايمكانا  المتاحة يو البيئة المةليية
 للمسععتايا ( (Bloomلطالبععا  المسععتاى األول الثععاناي حسععك لصععنيف بلععام  المعريععوالتةصععيل -2

 د التطبي د التةليلد التركيكد التقايم(تاالستيعااالمعرييية  الت كرد ال هم و 
 أداتا الدااسة

 مقياس مهااا  التعلُّم الياتيتثبا  صدق  -أتاًل 
ا  لم االطكذ ال دق الظاهري:-أ راسل د وبعع  المقعاييس واألدوا  السادقة  لا دع  األدبيا  والدكِّ

ومنهعا مقيعام لنميعة مهعارا  العتعلقم الع الو لدراسعة  المسعتفدمة يعو قيعام لنميعة مهعارا  العتعلقم الع الود
المقيععام ويعع  طريقععة ليكععر    يقععرا اععياغة وجععرى  (ت2015ودراسععة المطيععري   د(2013يععتح هللا  

Likert   وقععد بلعععغ  عععدد د (منف  ععة جعععداً  -منف  عععة -متاسععطة -مرل ععععة -داً جععمرل ععععة ( الفماسععو
المةعععار  ألرد وهععولعععا أربعععة مةععاو صقسععم المقيععام و  يقععرةت ( 37  يقععرا  المقيععام يععو نسععفته األولييعععة

مهععععارا  االسععععت ادة مععععن -المةععععار الثععععانود ( يقععععرا 10مهععععارا  المتععععاركة دععععالرأي ل ععععّا مععععن  -األول
مهععارا  االسععتعداد  -المةععار الثالعععد يقععرا  (10ايمكانععا  المتاحععة يععو البيئععة المةلييععة ل ععّا مععن  

لعععم و ( يقعععرا ت 9المةعععار الرادععع أل مهعععارا  التقعععايم الععع الو ل عععّا معععن  د ( يقعععرا 8للعععتعلم ل عععّا معععن  
 د2 د1( صما كانت صيجابييةد وإما كانت سلبيية 1 د2 د3 د4 د5لصةيح المقيام وي  لقدير الدرجا   

 (ت5 د4 د3
 الع ين سعفته األولييعة  لعا المةكعين معن موي اال تصعاص والفبعرة عر  المقيعام يعو ن للا ملع    

ععا  االجتما ييعة و لعم الععن س يعو ( مةكًمععا 40  واعل  عددهم صلعا راسل مجعال منععاهج وطعرق لعدريس الدكِّ
وملععع السععتطكذ مرائهععم  ععن مناسععبة ال قععرا   ددالجامعععا  السعععادية والعربيععة واال تبععارا  والمقععاييس

ععةد وةععماليتهاد ولنععاذ مةتااهععاد ومناسععبة كععل يقععرة للمةععار العع ي لنتمععو لععهد ولةقيقهععا ألهععدال  راسل الدكِّ
ولقيععيم مسععتاى الصععياغة اللغاييععةد واي ععرا د وأيععة مكحدععا  يرونهععا مناسععبة ييمععا يتعلعع  دالتعععديلد أو 
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عععةد وأرعععر  المقيعععامد وسعععا د   لعععا  تالتغييعععرد أو الةععع ل راسل وقعععد قعععدماا مكحدعععا  قيمعععة أيعععاد  الدكِّ
  ( يقرةت34المتتملة  لا    راجه بنسفته النهائييةص
لطبيعع  المقيعععام  لععا  ينعععة  لعععم لمقيااااس تنميااة مهاااااا  الاااتعلُّم الااياتي: ةاالساااتط عي بااةالتجر -ب

 دللت كعد معن وضعا  يقعرا  المقيعام من  ار   ينة الدراسةت دغيعة ( طالبة25استطك يية مكانة من  
  توالت كد من وضا  التعليما  دوالزمن المناسك لتطبيقه

 عن طريعع  معامععل ارلبععال  هلععم حسععاد اعدق االلسععاق الععدا لو لمقيعام لنميععة مهععارا  الععتعلقم الع الوأل-
بععين هعع ه المعععامك  ولراوحععت بيرسععّا بععين درجععة كععل يقععرة والدرجععة ال لييععة للمةععار العع ي لنتمععو لععهد 

 لععا درجععة  ممععا يععدل (α  ≥ 01ت0  نععد مسععتاى  ةيصحصععائمصععةابة بداللععة د (757ت0-973ت0 
 (ت2012 أبا هاةم د الية من التماسع بين يقرا  المقيام

 عار   ينعة  لم لطبي  المقيام  لا  ينة استطك يية معن :ربا  مقيام لنمية مهارا  التعلقم ال الو-
بعععين هععع ه المععععامك  ولراوحعععت ( طالبعععة داسعععتفدام معادلعععة أل عععا كرونبعععا د 25ل انعععت معععن  الدراسعععة 

 لعا درجعة  اليعة  مما يدل (α  ≥ 01ت0  ند مستاى  ةيصحصائمقرونة بداللة د (913ت0-923ت0 
 (ت2012 أبا هاةم د من الثبا  ل قرا  المقيام

 ي اسعععتغرقته الطالبعععة بلعععغ العععزمن الععع ألحسعععاا متاسععع  العععزمن العععكزم لتطبيععع  المقيعععام-
 بعع لع و  ت( دقيقععة25األ يععرة  الععزمن العع ي اسععتغرقته الطالبععة بينمععا  ددقيقععة (15األولععا  

 ( دقيقةت20يصبح متاس  الزمن الكزم لتطبي  المقيام ها  
 اختباا التل يم المعرفيصدق تثبا   -ثانًيا
حسعك لصعنيف  ا تبعار التةصعيل المعريعو اسعتفدام األسعئلة الماضعا ية يعو لعم ال دق الظاهري:-أ

التطبيعععع د التةليععععلد التركيععععكد  االسععععتيعاادالمعريييععععة  التعععع كرد وال هععععم و  للمسععععتايا  (Bloom)بلععععام 
لععم اةععتقاق األهععدال مععن ت قيععام لةصععيل الطالبععا  يععو الاحععدة الثانيععة  يقععه السععيرة النباييععة(لالتقععايم( 

وال هعععععم  دالتععععع كر  ( هعععععدًيا معرييًّعععععا يعععععو مسعععععتاياله السعععععتة42 تبلغععععع التعععععوالمةتعععععاى العلمعععععو للاحعععععدة 
 عععر  قائمعععة األهعععدال المستفلصعععة معععن  ت ولعععملتقعععايم(ا دالتركيعععك دالتةليعععل دالتطبيععع  دواالسعععتيعاا

الاحععدة  لععا مجما ععة مععن المةكمععيند دغيععة التعععرل  لععا مععدى مكءمتهععا لمسععتايا  المعريععة ومععدى 
ا تبععار ص ععداد جععدول ماااعع ا   ومععن رععم لععم مكحدععا  المةكمععينت اسععت ملتوضععا  اععياغتهاد رععم 

دعععد  الماضععا ا تالثقععة دعدالععة اال تبععار وةععماليته لجميعع   الةصععال  لععا دقصععد التةصععيل المعريععو
االنتهاء من جدول المااا ا  وإ داد اال تبار التةصيلو بنسفتة األوليية بناء  ليهف أابح اال تبعار 

 اادًقا من حيع المةتاىت
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( 40 عددهم  و دعد االنتهاء من ص عداد اال تبعار يعو نسعفته األولييعة لعم  رضعه  لعا المةكعين    
عععا  االجتما ييعععة م راسل ًمعععا معععن موي اال تصعععاص والفبعععرة يعععو مجعععال منعععاهج وطعععرق لعععدريس الدكِّ ةكي

والاطنيية و لم الن س واال تبارا  والمقاييسد وملع الستطكذ مرائهم  ن مناسبة أسئلة اال تبعار 
عععةد وةعععماليتهاد ولنعععاذ مةتااهعععاد ومناسعععبة كعععل سعععمال للمسعععتاى المعر  راسل يعععو ولةقيقهععا ألهعععدال الدكِّ

ال ي ينتمو لهد ولقييم مستاى الصعياغة اللغاييعةد واي عرا د وأييعة مكحدعا  يرونهعا مناسعبة ييمعا 
عةد وأرعر  أسعئلة  راسل يتعل  دالتعديلد أو التغييرد أو الة لد وقد قدماا مكحدا  قيكِّمة أيعاد  الدكِّ

اًل ماضعا يًّا معن سعما( 20 المتعتملة  لعا النهائييعة  يو نسعفتهد وسا د   لا ص راجه اال تبار
نععاذ اال تيععار مععن متعععدد مي البععدائل األربعععةد وقععد لععم لةديععد األسععئلة التععو لفععً كععل ماضععاذ 
ومجال من مجاال  األهدال يو الاحدةد وملع بتةايل األوزاّ النسبيية صلا ما يقابلها من أ عداد 

ّ القانّا ال ي أورداألسئلة داستفدام   يلوألوهو كما  د(Jackson, 2006) ه جاكسا
 

  دد األسئلة ال ليية× دد األسئلة ل ل مستاى معريو=الاّز النسبو للهدل            
 ععععععععععععععععععععععععععععع
100 

ال هم  دأسئلة 7الت كرلاز ت أسئلة اال تبار التةصل المعريو يو مستايا  بلام الستة          
 ت(سمال واحد التقايم دسمال واحد التركيك دسمالين التةليل دسمالين التطبي  دأسئلة 7 واالستيعاا

وقدر رو و  ند اياغة األسئلة ما  وب لع يكّا اال تبار قد حق  ما ُيسما دالصدق الداهريت
 ي لوأل
 أّ لرا و الدقة العلميية واللغايية يو األسئلةت  •
 أّ لقيس أسئلة اال تبار مستاى األهدال ال ي وضعت لهت  •
 ةددة وواضةة و الية من الغما تأّ ل ّا األسئلة م  •
 لجنك التلميح أو اييةاء دايجادة الصةيةة يو متن السمالت  •
 لجنك ايغة الن و كلما أمكن ملعت  •
مععع  التنبيعععه  لعععا  دلعليمعععا  اال تبعععار للطالبعععا  لتاضعععيح الهعععدل معععن اال تبعععار اعععيغتكمعععا  •

 وال ي يية التو يتم بها ايجادة  ن األسئلةتداست مال البيانا 
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لم لطبيقه  لا  ينة استطك يه مكانة من  :المعرفي التجربة االستط عيَّة ل ختباا التل يم-ب
ووضا   دللتةق  من الصدق والثبا  ايحصائو لك تبار ت( طالبة من  ار   ينة الدراسة25 

 توحساا زمن اال تبار داألسئلة والتعليما  الفااة داال تبار
-36ت0الصعابة لألسئلة بين   قيم لراوحت ألالمعريو التةصيل  تبارمعامل الصعابة ألسئلة ا - 

( 70ت0- 30ت0مقبالة صحصائيًّاد حيع معامل الصعابة المثالو ها المةصار بين  وهو  (63ت0
 (ت2012 أباهاةمف

معامععل االرلبععال بععين درجععة  لععراو  ألالمعريععو معامععل التمييععز ألسععئلة ا تبععار التةصععيل 
معابين  المعريعو اال تبعار والدرجعة ال لييعة لك تبعار التةصعيلكل مسعتاى معن مسعتايا  

(  وهعع ا مقبععال  α≥ 01ت0(   نععد مسععتاى صحصععائو قععاي جععدًا  892ت0 -709ت0 
ممععععا يععععدل  لععععا السععععاق مسععععتايا  اال تبععععار  د(70ت0صحصععععائيًا صما كععععاّ أ لععععا مععععن  

ةت   ادة والقاضو راسل  (ت 2014دواكحيتها للتطبي   لا  ينة الدكِّ
د وهعع ا يععدلق  لععا أّ اال تبععار  لععا 796ف0اال تبععار التةصععيلوأل يت ععح أّ معامععل الثبععا   ربععا -

 ت(Cohen, 2016  2012ددرجة مناسبة من الثبا  والتجانس  أبا هاةم
( دقيقةف وزمن 35متاس  زمن أول طالبة وزمن م ر طالبةف يزمن أول طالبة   وها زمن اال تبارأل-ع

( دقيقعةد دمععدل دقيقتعين لإلجععادة 40ي ابح المتاس  لك تبار التةصعيلو   د( دقيقة45م عر طالبة  
  ن كل سمالت

لععم راععد درجععة ل ععل صجادععة اععةيةة مععن أسععئلة اال تبععارد حيععع ل ععمين  طريقععة لصععةيح اال تبععارأل-
( سععمااًل مععن نععاذ اال تيععار مععن متعععدد مي األربعع  بععدائلد وبعع لع لصععبح الدرجععة ال لييععة لك تبععار 20 
 درجةت( 20 

 دليم المعل ِّمة 
لم بناء الدليل ليرةد المعلكِّمة التو ستقام بتطبي  صستراليجيية التعلقم المقلعاا  لعا الاحعدة الثانيعة       

ععا  االجتما ييععة والاطنييععة  راسل ر الدكِّ  تالمسععتاى األول دالندععام ال صععلويععو  يقععه السععيرة النباييععة( مععن مقععري
ععا  السععادقةد ومنهععا دراسععة يععتح هللا   األدبيععا  لععا االطععكذ الماسعع  وجععرى  راسل ودراسععة  د(2013والدكِّ

ويعع  مرائهععم دالةعع ل وايضععاية  لطععايرهولععم د ( مةكععم15 ععر  الععدليل  لععا  و  (ت2015المطيععري  
 هماألد و والتعديلد واةتمل الدليل بنسفته النهائيية  لا جزأين

 دكما لعم لاضعح أهعدال ص عداد العدليل دامة للدليلوييها لهيئة وإرةادا    دمقدمة الدليل الجزء األتل:
وايًيا ألهميية التعلقم المقلعاا  ويتمل ةرًحا دالتعلقم المقلاا ويت من لعريف دايطار العام يستراليجيية



 2018  الشهر أغسطس( 3( العدد )42) المجلد  جامعة االمارات المجلة الدولية للبحوث التربوية

Vol. 42, issue (3)  August 2018 UAEU International Journal for Research inEducation 

 

 
219 

و طعععاا  صنتعععا   دصدارة العععتعلقم يعععو العععتعلقم المقلعععاا  عععنكمعععا يت عععمن لاجيهعععا   يعععو التعلعععيم ومبررالعععهت
 ومليية التقايم يو التعلقم المقلاات دوأدوا  ولطبيقا  التعلقم المقلاا تتعليموال يديا ال

ولة ععير مقتععر  لجميعع  دروم للاحععدة  دوأهععدال الاحععدةد  ععمن مصععطلةا  مهمععةل الجاازء الثاااني:
ععععا  االجتما ييععععة والاطنييععععة  راسل رالدكِّ المسععععتاى األول دالندععععام يععععو الثانيععععة  يقععععه السععععيرة النباييععععة( مععععن مقري

 ال صلود واةتمل  لا المااضي  اآلليةأل 
 أهميية دراسة السيرة النباييةت -1
 يو العبادةت سيرة النبو  -2
 يو الد اة صلا هللات سيرة النبو  -3
 يو الجهاد يو سبيل هللات سيرة النبو  -4
 تةمائل النبو  -5
 التفصييةتسيرة النبو  -6
 االجتما ييةتسيرة النبو  -7

ولعم   البعديل(د ولقعايم الطالبعا  ويع  التقعايم العااقعو دستفدمت المهما  األدائيية يعو التة عيرا     
 صنتععاء قنععاة  ااععة لععم كمععا  الععتعلقم المقلععاات  نععد اسععتفدام صسععتراليجيية والطالبععا  ةلةديععد دور المعلكِّمعع

باييعة( وإنتعاء ييعدياها  ل ا لييعة المادة العلميية للاحدة الثانية يقه السعيرة الن وري  لا اليالياا  للمقرر
  لا الراد  التالوأل لعليميية

https://www.youtube.com/channel/UCxgk2Cg7Y819nPmZOzOTakA/video

s 

 ألداتي الدااسةالتطبيق القبلي ثالثًا: 
ة  مقيام مهعارا  العتعلقم الع الو واال تبعار التةصعيلو(  لعا طالبعا  المجمعا تين طبقت ادالو  راسل الدكِّ

هععد وملعع قبعل البعدء بتن يع  التجربعة للت كعد معن 26/1/1437الدراسة والمقارنةف يو يام األحعد الماايع  
ل عروق ما  ل ايم المجا تينف وللتةق  من ل ايم المجما تين المقارنة والدراسة  وجك التعرل  لعا ا

 الداللة ايحصائيية بينهما يو التطبي  القبلوت
 تيتنمية مهااا  التعلُّم الياالتلقق من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي لمقياس  -1
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCxgk2Cg7Y819nPmZOzOTakA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxgk2Cg7Y819nPmZOzOTakA/videos
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 1جدول 
م ال الول( (T- testا تبار  (  راسلا    ل روق بين المجما تين يو التطبي  القبلو لمقيام مهارا  التعلق ر الدكِّ يو مقري

 النداّ ال صلو -االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي 

المتوسط  العدد المجموعة الملوا
 اللسابي

االنلراف 
 المعيااي 

الفرق بين 
مستوى  قيمة   المتوسطين

 الداللة

 مهارا  االستعداد للتعلم
 24ت0 51ت1 34 المقارنة

 12ت0 56ت1 10,0
 30ت0 61ت1 34 الدراسة

مهعععععععععععارا  االسعععععععععععت ادة معععععععععععن 
ايمكانا  المتاحة يعو البيئعة 

 المةليية

 22ت0 41ت1 34 المقارنة
 67ت0 41ت0 03,0

 24ت0 44ت1 34 الدراسة

 مهارا  المتاركة دالرأي
 33ت0 35ت1 34 المقارنة

 76ت0 30ت0 02,0
 34ت0 33ت1 34 الدراسة

 مهارا  التقايم ال الو
 27ت0 30ت1 34 المقارنة

 84ت0 19ت0 01,0
 28ت0 29ت1 34 الدراسة

 المقيام ككل
 18ت0 39ت1 34 المقارنة

 18ت0 42ت1 34 الدراسة 60ت0 51ت0 03,0
( α  ≥05ت0   دم وجاد يعروق ما  داللعة صحصعائيية  نعد مسعتاى داللعة (1 لجدول رقم ا يدهر     

جميع   يويو التطبي  القبلو لمقيام لنمية مهارا  التعلقم ال الو  (والدراسةالمقارنة  بين المجما تين 
  تولدل ه ه النتيجة  لا ل ايم المجما تين المقيامت مةاور

 المعرفي ا التل يمختباالالتلقق من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي  -2
 2جدول  

يو  المعريية بلام لمستايا  ويقا التةصيلو لك تبار القبلو التطبي  يو المجما تين بين لل روق ( (T- testا تبار  ( 
راسلا  االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي  ر الدكِّ  النداّ ال صلو  -مقري

مستوى 
المتوسط  العدد المجموعة االختباا

 اللسابي
االنلراف 
 المعيااي 

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة 
  

مستوى 
 الداللة

المستايا  
 الدنيا

 18ت2 00ت3 34 المقارنة
26,0 51,0 60,0 

 05ت2 26ت3 34 الدراسة
المستايا  

 العليا
 04ت1 38ت1 34 المقارنة

03,0 11,0 90,0 
 01ت1 41ت1 34 الدراسة

 64,0 46,0 30,0 61ت2 38ت4 34 المقارنة اال تبار ال لو
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 55ت2 68ت4 34 الدراسة
( α  ≥ 05ت0 (  عدم وجعاد يعروق ما  داللعة صحصعائية  نعد مسعتاى 2  ياضعح الجعدول رقعم

مسعتايا  ويع   يل المعريعو تبعار التةصعاللقبلعو يعو التطبيع  ا (المقارنعة  والدراسعة بين المجمعا تين 
العليعا  الدنيا  الت كرد ال هم واالستيعااد التطبيع (د وأي عا ويع  مسعتايا  بلعام المعرييعة بلام المعريية

 التةليعععلد التركيعععكد التقعععايم( حيعععع كعععاّ مسعععتاى الداللعععة لجميععع  هععع ه مسعععتايا  اال تبعععار أكبعععر معععن 
  تلدل ه ه النتيجة  لا ل ايم المجما تينو (ت 05ت0 

 تمناقشتها الدااسة نتائج
 تمناقشتها السؤال األتل نتيجة
التعلقم المقلاا يو لنمية مهارا  العتعلقم صستراليجيية لاليف ما يا ليية أل  لا األول الدراسة سمال نً

ا  االجتما ييعة والاطنييعة لع راسل ر الدكِّ  الندعام-طالبعا  المسعتاى األول دعالتعليم الثعاناي دى ال الو يو مقري
 يو مدينة الطائفت ال صلو
 3الجدول 

م  ا  روق بين متاسطلل ا تبار  ( ومرب  ايتا درجا  طالبا  المجما تين يو التطبي  البعدي لمقيام مهارا  التعلق
راسلا  االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي   وال ال ر الدكِّ  النداّ ال صلو  -يو مقري

مستوى 
المتوسط  العدد المجموعة االختباا

 اللسابي
االنلراف 
 المعيااي 

الفرق بين 
مستوى  ة  قيم المتوسطين

 الداللة
مربع 
 ايتا

حجم 
 االثر

مهعععععععععععععععععععععارا  
االسعععععععععععععتعداد 

 للتعلم

 68ت0 46ت2 34 المقارنة
 مرل   732ت0 00ت0 42ت13 082ت2

 58ت0 55ت4 34 الدراسة

مهعععععععععععععععععععععارا  
االسعععععععععععععععت ادة 
مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
ايمكانععععععععععا  
المتاحعععة يعععو 
البيئععععععععععععععععععععععععععععععة 

 المةليية

 65ت0 35ت2 34 المقارنة

 مرل   731ت0 00ت0 39ت13 037ت2

 59ت0 39ت4 34 الدراسة

مهعععععععععععععععععععععارا  
المتععععععععععععععاركة 

 دالرأي

 62ت0 45ت2 34 المقارنة
 مرل   738ت0 00ت0 65ت13 875ت1

 49ت0 32ت4 34 الدراسة
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مستوى 
 العدد المجموعة االختباا

المتوسط 
 اللسابي

االنلراف 
 المعيااي 

الفرق بين 
 ة  قيم المتوسطين

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 االثر

مهعععععععععععععععععععععارا  
التقععععععععععععععععععععععععععايم 

 ال الو

 54ت0 38ت2 34 المقارنة
 مرل   739ت0 00ت0 88ت15 911ت1

 44ت0 29ت4 34 الدراسة

المقيعععععععععععععععععععام 
 ككل

 53ت0 41ت2 35 المقارنة
 34ت0 39ت4 34 الدراسة مرل   734ت0 00ت0 24ت18 976ت1

 (تα≥ 01ت0 ** دالة صحصائيًا  ند مستاى الداللة 
 بعععين (α≥ 01ت0  الداللعععة مسعععتاى   نعععد صحصعععائيية داللعععة ما  يعععروق  وجعععاد( 3 الجعععدول يدهعععر     

الععع الو  العععتعلم مهعععارا  مقيعععام يعععو (والمقارنعععة الدراسعععة  المجمعععا تين يعععو الطالبعععا  درجعععا  متاسععع 
ة قيد المهارا  جمي   ند البعدي راسل  ايمكانعا  معن االسعت ادة مهعارا  للعتعلمد االستعداد مهارا   الدكِّ
 هععع ه جعععاء  وقعععد(ت الععع الو التقعععايم مهعععارا د دعععالرأي المتعععاركة مهعععارا  المةلييعععةد البيئعععة يعععو المتاحعععة
 مجما عة ولصعالح ال لعو المجمعاذ  لعا ال عروق  هع ه لهعر  كع لعت الدراسة مجما ة لصالح ال روق 
ة راسل  تالدكِّ

 لععم العع الود الععتعلم مهععارا  لنميععة يععو المقلععاا الععتعلم اِّسععتراليجية لاليععف أرععر  ععن ال تععف وبغيععة    
 جميععع   لعععا مرل ععع  أرعععر وجعععاد لتدهعععر النتعععائج وجعععاء ت األرعععر حجعععم لقيعععام( η2  ايتعععا مربععع  صيجعععاد

ة قيد المهارا  راسل  البيئعة يعو المتاحعة ايمكانعا  معن االسعت ادة مهعارا  للعتعلمد االستعداد مهارا   الدكِّ
 مرب  قيمة لراوحت حيع د(ككل والمقيام دال الو التقايم مهارا  دالرأيد المتاركة مهارا  المةلييةد

 يعو المتاحة ايمكانا  من االست ادة لمهارا ( 731ت0 و ال الو التقايم لمهارا ( 739ت0  بين صيتا
 ,Cohen)  كعاهين لصعنيف حسعك( المرل ع  التع رير حجعم  المسعتاى  يعو وجميعهعا د المةلييعة البيئعة

Manion & Morrison, 2016)التع رير حجعم أّ صلا أةار وال ي  ّ  النتيجعة كانعت صما مرل ًععا يكعا
( 0734  صيتعا مربع  قيمعة كانعت الع ي ككل للمقيام دالنسبة الةال وك لع ت(14ت0  القيمة من أ لا

 (ت2012 هاةمد أبا 
 4الجدول 

راسلا   ر الدكِّ م ال الو يو مقري معادلة ال سك المعدل لقيام يا لية استرالجية التعلم المقلاا يو لنمية مهارا  التعلق
 النداّ ال صلو  -االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي 

 احملور
احلسايب توسط امل

 القبلي
 احلسايب توسطامل

 البعدي
الدرجة 
 النهائيَّة

الكسب 
 املعدل

 1.46 5 4.55 1.61 مهارات االستعداد للتعلم
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 احملور
احلسايب توسط امل

 القبلي
 احلسايب توسطامل

 البعدي
الدرجة 
 النهائيَّة

الكسب 
 املعدل

مهارات االستفادة من اإلمكاانت املتاحة يف 
 1.42 5 4.39 1.44 البيئة احملليَّة

 1.40 5 4.32 1.33 مهارات املشاركة ابلرأي
 1.41 5 4.29 1.29 مهارات التقومي الذايت

 1.42 5 4.39 1.42 املقياس ككل
 

 يعو ال ا ليية من مرل عة بدرجة لتصف المقلاا التعلم استرالجية أّ( 4  رقم الجدول من يت ح     
عة قيعد الع لتو العتعلم مهعارا  لنميعة راسل  ايمكانععا  معن االسعت ادة مهعارا  للعتعلمد االسعتعداد مهععارا   الدكِّ

 حيعع د(ككعل والمقيعام الع الود التقعايم مهعارا  دعالرأيد المتعاركة مهعارا  المةلييةد البيئة يو المتاحة
 مهعععارا ل لمهعععارا ( 40ت1 و للعععتعلم االسعععتعداد لمهعععارا ( 46ت1  بعععين المععععدل ال سعععك قيمعععة لراوحعععت
 المعععدل ال سععك قيمععة كانععت حيععع( حجم ال ا ليععة المرل عععة المسععتاى  يععو وجميعهععا ددععالرأي المتععاركة

  (Frankel & Wallen, 2008).( 2-1  بين لل ا ليية بك  حدده ال ي المدى يو المهارا  لجمي 
 لنميعععة يعععو لاليعععف العععتعلم المقلعععاا نعععد  مرل ععععة صيجابييعععة يا ليعععة وجعععاد  لعععا النتيجعععة هععع ه لعععدل     

عععة  قيعععد المهعععارا  جميععع   نعععد وملعععع العععتعلم الععع الو مهعععارا  راسل  مهعععارا  للعععتعلمد االسعععتعداد مهعععارا  الدكِّ

( الع الو التقعايم مهعارا  دالرأيد المتاركة مهارا  المةلييةد البيئة يو المتاحة ايمكانا  من االست ادة

مةار العمليية التعليمييعةد   لا أّ يكن الطالبا  سا د التعلم المقلاا د ّ ملع ككلت ويعلل والمقيام

الباحثعععة  عععن المعلامعععةد وإما وجعععد  أي اععععابة يعععو يهعععم مةتعععاى ال يعععديا التعليمعععود  صم الطالبعععة هعععو

ييكععّا لعععديها اسععتعداد لتطبيععع  الفبععرة المكتسعععبة دا ععل ال صعععل الدراسععود وإنجعععاز المهععام األدائييعععة معععن 

 د دمسععا دة ولعزيععز مععن المعلكِّمععةد يينمععا لععديها االسععتعدادزميكلهععا ععكل الععتعلقم النتعع  والتعععاونو معع  

مصععادر مععن للععتعلم العع الوت كمععا أّ دةثهععا  ععن المعلامععة يكععّا ويعع  ايمكانععا  البيئييععة المتاحععة لهععا 

ومععن رععم لعمععل  تومفتلععف التقنييععا  المتاحععة دومااقعع  التاااععل االجتمععا و دومةركععا  البةععع دالععتعلقم

   لا لبادلها م  معلكِّمتها وزميكلهات

ن المعلامععة بن سععها يزيععد لععدى الطالبععة الثقععة يععو الععن سد قيععام الطالبععة دالبةععع  عع  ععكة  لععا أّ     
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وبالتعععالو يزيعععد معععن قعععدرة الطالبعععة  لعععا صبعععداء رأيهعععا والمتعععاركة وقعععت الةصعععة الدراسعععيية مععع  العععزميك  

 معن وملعع للعتعلم الع الود مة زة ا ية بيئة صيجاد يو المقلاا التعلم أسهمت استرالجية كما والمعلكِّمةت

 يععمدي ممععا المفتل ععةد التقععايم أنمععال ولنععاذ الراجعععةد والتغ يععة والتعزيععزد التنععايسد  لععا التتععجي   عكل

حصعال الطالبعة  لعا المةتعاى التعليمعو قبعل الةصعة  ومن الممكد أّ تادةالمنت األهدال لةقي  صلا

يسعععا د الطالبعععة يعععو لقيعععيم مةتعععاى المعععادةد  -صما لطلعععك األمعععر-الدراسعععيية ومتعععاهدله وإ عععادة متعععاهدله

مدى استيعابها وقدرلها  لا يهم الم اهيم العلمييةد ويسا د ه ا  لا قدرلها  لا لقعايم ن سعها  ولةديد

  توزميكلها مستقبًك 

(  ن يا لية 2015  المطيري نتيجة ه ه الدراسة م  النتيجة التو لاالت صليها دراسة لت        
استراليجية التعلم المقلاا يو لنمية مهارا  التعلم ال الو يو مقرر األحياء دالمرحلة الثانايةت صضاية 
صلا ملع ال قت ه ه النتيجة للدراسة م  نتائج دع  الدراسا  السادقة التو لناولت يا لية استراليجية 

(  ن 2014  سلمةها الةال يو دراسة كما التعلم المقلاا يو لنمية أنمال متعددة من المهارا  
(  ن لنمية مهارا  الت  ير 2014  مل معديلنمية مهارا  القراءة داللغة اينجليزيةد ودراسة 

(  ن لنمية مهارا  لصاير البرامج التل زيانيةد ودراسة 2014ة ناسالرياضود ودراسة 
(  ن لنمية 2015 وسرحاّهارّو (  ن لنمية مهارا  التعلم العقليةد ودراسة 2015 لزهرانوا

(  ن لنمية المهارا  النةاية الكزمة يو اللغة 2016األحال مهارا  التعلم ايل ترونود ودراسة 
 ت( يو لنمية مهارا  النةا2017د وك لع دراسة ةرير العربية
 أباصضاية صلا ملع  ال قت ه ه النتيجة للدراسة م  النتائج التو لاالت صليها دراسة كل من       

  Overmyer, 2014 2018  الروساءد2016  قتطةد2015ال ةيلود   2014مغنمد 
(Strayer, 2007  يو حدور الت ا ل اييجابو بين المعلم والطلبةد وإيجاد بيئة لعليمية مكئمةد

ول اين الجاها  صيجابيةد واالستعداد للتعلم من  كل لاليف استراليجية التعلم المقلاا يو العملية 
 التعليمية التعلميةت

لنميععة التةصععيل يععو  اسععترالجية الععتعلم المقلععاا لاليععفمععا يا لييععة نععً سععمال الدراسععة األول  لععاأل 
ععا  االجتما ييععة والاطنييععة لععدى طالبععا  المسععتاى  المعريععو راسل - الثععاناي  دععالتعليم األوليععو مقععرر الدكِّ

 تالطائفالندام ال صلو يو مدينة 
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 5الجدول

 التةصيل ا تبار يو درجا  طالبا  المجما تين يو التطبي  البعدي ا  روق بين متاسطلل ا تبار  ( ومرب  ايتا
راسلا  االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول  المعريية بلام ويقاً لمستايا  لصنيف المعريو ر الدكِّ يو مقري
 ال صلو امالند -الثاناي 

 العدد المجموعة المستوى 
المتوسط 
 اللسابي

االنلراف 
 المعيااي 

الفرق بين 
 قيمة   المتوسطين

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 األثر

 الت كر
 22ت1 21ت4 34 المقارنة

 مرل   55ت0 00ت0 06ت9 26ت2
 78ت0 47ت6 34 الدراسة

ال هم 
 واالستيعاا

 25ت1 00ت4 34 المقارنة
 مرل   51ت0 00ت0 42ت8 17ت2

 83ت0 18ف6 34 الدراسة

 التطبي 
 76ت0 88ت0 34 المقارنة

 43ت0 76ت1 34 الدراسة مرل   34ت0 00ت0 83ت5 88ت0
 35ت1 41ت14 34 الدراسة

 التةليل
 68ت0 79ت0 34 المقارنة

 مرل   31,0 00ت0 46ت5 85,0
 59ت0 65ت1 34 الدراسة

 التركيك
 49ت0 38ت0 34 المقارنة

 مرل   30,0 00ت0 40ت5 52,0
 28ت0 91ت0 34 الدراسة

 التقايم
 48ت0 35ت0 34 المقارنة

 32ت0 88ت0 34 الدراسة مرل   29,0 00ت0 27ت5 52,0
 66ت0 44ت3 34 الدراسة

التةصعععععيل 
 ال لو

 68ت2 62ت10 34 المقارنة
 مرل   73ت0 00ت0 58ت13 23ف7

 56ت1 85ت17 34 الدراسة
 (تα  ≥ 01ت0** دالة صحصائيًا  ند مستاى الداللة  

أّ المتاسعع  الةسععابو لطالبععا  مجما ععة المقارنععة يععو التطبيعع  البعععدي  (5 الجععدول رقععم  يكتععف    
مسعتاى ال هعم  ويعو(ت 47ت6لمجما عة الدراسعة  (د و 21ت4مسعتاى التع كر هعا   يعو المعريولك تبار 

لمجما عة (د و 88ت0  ي عاّمسعتاى التطبيع  وامعا (ت 18ت6لمجما ة الدراسة  (د و 00ت4واالستيعاا  
يععو  بععل كانععت المتاسععطا  الةسععابية لمسععتايا  بلععام العليععا  لمجمععا تينويععو المقا(ت 76ت1الدراسععة  

 ويععو(ت 65ت1لمجما عة الدراسعة  (د و 79ت0  التةليعلمسعتاى  يععو المعريعوالتطبيع  البععدي لك تبعار 
(د 035  ي ععععععاّ التقععععععايممسععععععتاى وامععععععا (ت 91ت0لمجما ععععععة الدراسععععععة  (د و 38ت0  التركيععععععكمسععععععتاى 
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( 62ت10ال لو ويقا لمستايا  بلام السعتة   المتاس  الةسابويو حين (ت 88ت0لمجما ة الدراسة  و 
( 06ت9بعععين     ( ( لمجما عععة الدراسعععةت يعععو حعععين لراوحعععت قعععيم85ت17لمجما عععة المقارنعععة مقابعععل  

بينمععا ا طععت قيمععة   ( لمتغيععر التةصععيل المعريععو يععو  تالتقععايمدلمسععتاى  (27ت5لمسععتاى التعع كر و 
يروق ما  داللة صحصائيية  ند مستاى وقد ااحك قيم   ( وجاد  (ت58ت13التطبي  البعدي ككل  

 لصالح مجما ة الدراسةت (α ≥ 01ت0 داللة 
يععو صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا  لتاليععفمرل عع   كمععا ألهععر  نتععائج مربعع  صيتععا وجععاد أرععر  ايجععابوي     

 نعععد جميععع  مسعععتايا  بلعععام المعريييعععةد حيعععع لراوحعععت قيمعععة مربععع  صيتعععا بعععين  المعريعععوالتةصعععيل  لنميعععة
( لمسععتاى التقععايمت يععو حععين كععاّ مربعع  صيتععا لمسععتايا  التةصععيل 29ت0لمسععتاى التعع كر و  (55ت0 

يععو مسععتاى حجععم التعع رير المرل عع  حسععك لصععنيف كععاهين  جميعع  هعع ه القععيم و  (73ت0المعريععو ككععل 
(Cohen, Manion & Morrison, 2016)  الع ي أةعار صلعا أّ حجعم التع رير يكعّا مرل ًععا صما

لت ععععععع  هععععععع ه النتيجعععععععة معععععع  نتيجعععععععة دراسعععععععة كعععععععلك  معععععععن  (ت14ت0كانععععععت النتيجعععععععة أ لعععععععا معععععععن القيمععععععة  
  2015 دالمطيعععععععععري   2015 دالزهرانعععععععععو  2014يهيععععععععدد مل؛ 2014العبيررررررررر     2014د البلاةععععععععيية
  2016  قتععععععععطةد2016البععععععععدود  2016  األحععععععععالد2015  هععععععععارّو وسععععععععرحاّد2015ال ةيلععععععععود

التععو لااععلت صلععا وجععاد يععروق ما   (2018الروسععاءد  2017  الدوسععري ومل مسعععدد2017ةععريرد
( يععععو التطبيعععع  البعععععدي بععععين متاسععععطو درجععععا  طالبععععا  α ≥ 05ت0 داللععععة صحصععععائيية  نععععد مسععععتاى 

لصعععالح مجما عععة  ل المعريعععوك تبعععار التةصعععيل الدرجعععة ال ليعععة يعععو (الدراسعععة والمقارنعععة المجمعععا تين 
ّ دراسععة  نتيجععة هعع ا السععمال للدراسععة منعع  نتيجععةكمععا ا تل ععت الدراسععةت  ( Johnson, 2012  جانسععا

( دعد المعالجا  والمقارنة الدراسةالتو أربتت  دم وجاد يروق ما  داللة صحصائيية بين المجما تين  
 ت ايحصائيية يو التةصيل الدراسو

 6الجدول 
راسلا   التةصيل المعريومعادلة ال سك المعدل لقيام يا لية استرالجية التعلم المقلاا يو لنمية  ر الدكِّ يو مقري

 ال صلو مالندا -االجتما يية والاطنيية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي 
مستويا  ت نيف بلوم 

 المعرفية
المتوسط اللسابي 

 القبلي
المتوسط اللسابي 

 البعدي
الداجة 
 النهائيَّة

الكسب 
 المعدل

 66ت1 7 47ت6 21ت1 الت كر
 58ت1 7 18ت6 12ت1 ال هم واالستيعاا

 18ت1 2 76ت1 94ت0 التطبي 
 16ت1 2 65ت1 76ت0 التةليل
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مستويا  ت نيف بلوم 
 المعرفية

المتوسط اللسابي 
 القبلي

المتوسط اللسابي 
 البعدي

الداجة 
 النهائيَّة

الكسب 
 المعدل

 42ت1 1 91ت0 35ت0 التركيك
 42ت1 1 88ت0 29ت0 التقايم

 52ت1 20 85ت17 68ت4 اال تبار ال لو
     

أّ صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا لتيصععف بدرجععة مرل عععة مععن ال ا لييععة يععو  (6يت ععح مععن الجععدول رقععم  
كانعععت قيمعععة  د حيعععع نعععد المسعععتايا  المعريييعععة العععدنيا والعليعععا لتصعععنيف بلعععام المعريعععولنميعععة التةصعععيل 

( ت(16ت1مسعععتاى التةليعععل   يعععوقيمعععة ال سعععك  يعععو حعععين بلغعععت( 66ت1مسعععتاى التععع كر  يعععو  ال سعععك
( حيععع كانععت قيمععة ال سععك المعععدل لجميعع  المسععتايا  يععو 52ت1ال تبععار ككععل  قيمععة ال سععك يععو او 

  (ت(Frankel & Wallen, 2008( 2-1المدى ال ي حدده بك  لل ا ليية بين  
أّ صستراليجيية التعلقم المقلاا  يو التةصيل المعريو للطالبا  ولعل من أهم اسباا ه ة الزيادة   

د دةيع لقام الطالبة دالتعلقم بن سهاد ايررائيةييها متعة ولتاي  من  كل استفدام التقنيية واألنتطة 
مما يزيد من معلامالها ولعلمها ال الود ورقتها  دولبةع  ن المعلاما  من  كل مةركا  البةع

صيلهات كما ألاحت صستراليجيية التعلقم المقلاا ال راة يو ن سهاد وه ا كله يسا د  لا زيادة لة
اينترنت للطالبا د وجعلت مساحة لتقديم المااد العلميية  لا  الةديثة للمعلما  الستفدام التقنيية

( لري  YouTube   كما أّ استفدام ماق  اليالياا الةصة أوس  للتعم  المعريو والتطبي ت
للطالبا  متاهدة المةتاى التعليمو وقتما يت ّد وبالسر ة التو لناسبهند ويو ال يديا التعليمو ألا  

واي ًا ارسال  المكاّ والزماّ ال ي يكئمهنت ومن رم سهم ملع يو زيادة معدال  التةصيل الدراسوت
( حيع WhatsAppال يديا التعليمو الفاص دالدرم صلا الطالبا   ن طري  لطبي  الاالس أاك  

تاز لسهالة استفدامه وانتتاره لدى ةريةة كبيرةد مما سا د يو ايصال المةتاى أنه  يار مم
 التعليمو دتكل سهل وسري د سا د  لا متاهدة المةتاى التعليمو لدى األغلبييةت

دايضاية صلا أّ صستراليجيية التعلقم المقلاا ألاحت للمعلمعة ا تيعار األنتعطة والمتعاري د ولغييعر      
تعلقمييععة ويعع  ماضععا ا  الععدرومد وبالتعععاّو معع  الطالبععا د ممععا سععا د  لععا الععتعلقم النتعع  البيئييععة ال

والمرونععةد والاقععال  لععا حاجععا  الطالبععا د ممععا  مععل  لععا زيععادة دايعييععة الطالبععا  للععتعلمف وأ طععا 
و ويو حال  دم لمكن الطالبة من الة ار لل صل الدراسع يراة كبيرة للتعلم المتركز حال الطالبةت

د و ععدم لمكنهععا مععن المتععاركة يععو األنتععطة والمتععاري  التععو دا ععل ال صععلف دإمكانهععا دائًمععا  ألي لععرل 
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الةصال  لا المةتاى الندري الدراسو يو أي وقت ما أنه ةجعت ه ة ايستراليجيية التغ يعة الراجععة 
 للطالبا  دا ل ال صلف وأ طتهم حاايز لمعالجة نقال ال عفد ولعزيز نقال القاةت

 الثالث تمناقشتهاالسؤال  تيجةن
لنمية  مقيام يوالطالبا   درجا ارلباطية بين لاجد  كقة   لاأل هلنً سمال الدراسة الثالع 

ر يو مجما ة الدراسةلدى طالبا   المعريوالتةصيل ا تبار و  التعلم ال الومهارا   ا  مقري راسل  الدكِّ
ت ولإلجادة  ن ه ا الطائف مدينة يو ال صلو الندام-الثاناي  األول لمستاى ل والاطنيية االجتما يية

يو التطبي  ( Pearson's Correlation Coefficientلم استفرا  معامل ارلبال بيرسّا  السمال 
لدى  المعريوالتةصيل ا تبار و  التعلم ال الولنمية مهارا   مقيام يوالطالبا   درجا بين البعدي 

  طالبا  مجما ة الدراسةت
 7الجدول 

م ال الو  راسلة يو التطبي  البعدي لمقيام مهارا  التعلق معامل االرلبال بيرسّا بين متاس  درجا  طالبا  مجما ة الدكِّ
  المعريو التةصيل وا تبار

 االاتباط بين المتغيرين المعتمدين
 العدد

قيمة معامم 
 االاتباط

مستوى 
 الداللة

  تبار التةصيلواالالتطبي  البعدي لمقيام لنمية مهارا  التعلقم ال الو 
 المعريو

**0ت87 34 0ت00   

 ت(α ≥01ت0 ** دال صحصائيا  ند مستاى داللة 
يو التطبي  البعدى لدى  دالة صحصائياً ارلباطية صيجابية وجاد  كقة   ن (7الجدول   يكتف

د حيعع المعريعووا تبعار التةصعيل  العتعلم الع الولنميعة مهعارا   مقيعام بعين طالبا  مجما ة الدراسعة
يمكعن لصعنيف قعاة العكقعة بعين  (ت000ت0دمسعتاى داللعة قعدره   (د87ت0ّ  بلغ معامل ارلبعال بيرسعا 

عععة يعععو التطبيععع  البععععدي راسل  كقعععةد نهعععا   للمتغيعععرين المعتمعععدين متاسععع  درجعععا  طالبعععا  مجما عععة الدكِّ
 ت(2006ال ي أورده الز بو وطكيةة    قايية(د وملع حسك التصنيف
التعلم مهارا   مقياميو  درجة  اليةأّ الطالبة التو لةصل  لا  ولدل ه ه النتيجة

ّي  ويستنتج من ملع  اليةت ا تبار التةصيل المعريويو  درجتهال ّا  ال الو  يو مستاى  التطارأ
يمكن و  تمستاى التةصيل المعريو يو لطار التعلم ال الو يصةبهمهارا   مقيامالطالبا  يو 

 التعلم ال الومهارا  نما  ارل  دمعنا أنه كلما   لصنيف الجاه العكقة االرلباطية د نها  كقة طرديية
 التةصيل المعريوتيو  ارل اذقابله 
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لدريس مقرر الدراسا  ا يو لستنتج الباحثتناّ صّ لاليف التعلم المقلاا  بناء  لا مالقدم  
حق  مفرجا  صيجابية  الندام ال صلو -والاطنية لدى طالبا  المستاى األول الثاناي  االجتما ية

 ت وه ه الثمار يمكن صجمالها يو اآللوألادة لةصيل طالبا  مجما ة الدراسةيو لةسين ج
ألنتطة لاليف استرالجية التعلم المقلاا يو لزويلد طالبا  مجما ة الدراسة دمجما ة من ا أسهم ت1

مةار  هو ة ّا ييها المعلملالتو د وه ا ما ايتقدله طالبا  مجما ة المقارنةد تعددةالتعلميية الم
أسهم لاليف استرالجية التعلم المقلاا يو كما  تللمعرية ةمتلقيً  ة ّا ييها الطالبلالعمليية التعليمييةد و 

تعرل  لا الم اهيم الدراسيية دطريقة مفتصرة ومصارة استطا ت من  كلها الطالبا  الديم قل
مكانا  الم هام الدراسو وأجزائهد وطبيعة العكقة التو لرلب  بين ه ه األجزاءد وملع كله من  كل 

للطالبا  للااال د ولقديم المسا دة أداء الطالبا  أنتطة لعلميية كاّ ييها دور المعلمة ها مكحدة
 تهناست سارالصلا صجادا   ن 

د ومهارة يهم التعلم ال الومهارا  من ممارسة الطالبا  مكين يو لاسترالجية التعلم المقلاا  أسهمت ت2
قائمة  لا طر   لعلمية ملع من  كل أنتطة لعليمييةو األسباا والمسببا د ولاق  النتائجد 

مل   ولعل ملع ينسجم م  ما دلت  لية الدراسا  السادقةالتساؤال د والبةع لها  ن صجادا  مقنعةت 
يو لاكيدالها  لا أّ لاليف  (2018  الروساءد2016داألحال  2015  المطيريد2014 دمعدي

 التعلم ال الوت يو لنمية مهارا  مرل عة  يا ليةاسترالجية التعلم المقلاا يو التدريس له 
أنتطة لعلميية مصارةد و رو  لقديميية  ااحك لاليف استرالجية التعلم المقلاا اال تماد  لا ت3

له األرر  مما كاّرسامد الو  ها  يديا الصار و ال رائ  و  ةالمت من البرامج التقنية المتعددة داستفدام
 لا الصال دائم م  المعلمة طاال  يستمررّ ال بير يو زيادة انتباه الطالبا   كل الدرومد وأّ 

أكد   د وه ا مالدى الطالبا  المعريوالةصة الدراسييةد مما سا د ملع كله  لا لنمية التةصيل 
  2017د الدوسري ومل مسعد  2015د  ال ةيلو2014مل يهيدد  ليه الدراسا  السادقة 

  ت(2018الروساءد
ااَسة  تمقترحاتها توصيا  الد ِّ

عععا  االجتما ييععة والاطنييعععة لطالبعععا  المرحلعععة  لطبيعع -1 راسل صسعععتراليجيية العععتعلقم المقلععاا يعععو لعععدريس الدكِّ
 الثاناييةت

لتعععدريبهن  لعععا كي ييعععة التعععدريس  الدراسعععا  االجتما يعععة قعععد دورا  لدريبييعععة وور   معععل لمعلمعععا  -2
 داستفدام صستراليجيية التعلقم المقلاات
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ر طععرق اسععترالجيا  التععدريس يععو صد ععال صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا ضععمن -3 لععدريس الدراسععا  مقععري
معلما  ارنعاء  لدريكأي ا و  التربية العمليةد كل  الفدمة معلما  ماقبل يو برامج ص داد االجتما ية

 صستراليجيية التعلقم المقلاات لطبي معلما   لا اللاجيه المتريا  التربايا  صلا لتجي  و الفدمة 
 ولقتر  الباحثتناّ صجراء الدراسا  اآلليةأل         

لععتعلقم المقلععاا يععو لنميععة مهععارا  صسععتراليجيية ا لاليععفصجععراء دراسععا  أ ععرى لل تععف  ععن يا لييععة -1
ععا  االجتما ييعععة والاطنييعععة لطالبععا  المسعععتايا  األ عععرى  المعريعععوالععتعلقم الععع الو والتةصععيل  راسل يعععو الدكِّ

د والمرحلعة المتاسعطة( دد ويو مراحل دراسة أ رى  المرحلة االبتدائيعةالمقررا ندام –دالتعليم الثاناي 
 العربيية السعادييةتيو مناط  أ رى من الممل ة و 
ا  لقيام يا ليية  صجراء-2 راسل عا   لاليفالمزيد من الدكِّ راسل را  الدكِّ صستراليجيية التعلقم المقلاا يعو مقعري

االجتما ييععة لتنميععة متغيععرا  لادعععة أ ععرى مثععل أنمععال الت  يععر وأنععااذ العع كاءا  المتعععددة تتت صلععا غيععر 
 ملعت 

ا  ارنععععاء الفدمععععة يععععو لفصععععً الدراسععععا  االجتما يععععة لتاليععععف القيععععام ببرنععععامج لععععدريبو لمعلمعععع-3
استرالجية التعلم المقلعاا يعو لدريسعهند وكع لع القيعام ببرنعامج لعدريبو ممارعل لمعلمعا  ماقبعل الفدمعة 

 للدراسا  االجتما يةت 
 المراجع

 أتاًل: المراجع العربية
ممعجم مصطلةا  وم اهيم التعليم (ت 2009مجدي ت  دصبراهيم  القاهرةأل  الم ال تكت دوالتعلق

(ت يا لييععة التصععميمين األيقععو والعمععادي لماقعع  الايععك 2013سععليماّت  أبععا جةجععا د يةيععا وحععراد
التعليمععو يععو اكتسععاا مهععارا  يرونععت بععيج والععتعلقم العع الو والت  يععر البصععري لععدى المعلكِّمععين 

راسلعععا   دد لسعععطين  د(1 1 دالترباييعععة والن سعععييةمجلعععة جامععععة القعععدم الم تاحعععة لألدةعععار والدكِّ
 ت206 -163

م العع الو يععو لنميععة مهععارا  الت  يععر األساسععيية لععدى طالبععا  (ت 2006أبععا طالععكد ياطمععةت   أرععر الععتعلق
ر الجغراييععا د مانععة العااععمة يععو الجمهارييععة اليمنييععة رسععالة  دالصععف األول الثععاناي يععو مقععري

 اليمنت د انعاءدجامعة انعاء دكليية التربيةد ماجستير غير منتارة
ععععا  االجتما ييععععة دالمرحلععععة المتاسععععطة نةععععا 2014كرامععععوت   مغععععنمد أبععععا راسل (ت الجاهععععا  معلمععععو الدكِّ

مجلعة دراسعا   ربييعة يعو  دالتدريس دالصف المقلاا وحاجالهم التدريبيية الكزمة الستفدامه
 ت135 – 80(د 3 48التربية و لم الن سد 
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 الريا أل مكتبة الرةدتد SPSSت الدليل ايحصائو يو لةليل البيانا  ( 2012السيد ت  دأبا هاةم
 النةاية المهارا  لنمية يو المقلاا التعلم استراليجية استفدام (ت أرر2016األحالد أحمدت  
 -مجلة رسالة التربية و لم الن سالثانايةد  طكا المرحلة لدى المقرر نةا وااللجاه

 ت67-41(د4 55الريا د  -الترباية والن سية  جستن(الجمعية السعادية للعلام 
لنميعععة العععا و يعععو  SMS(ت يا لييعععة العععتعلقم المتنقعععل داسعععتفدام الرسعععائل القصعععيرة 2012بعععدرد أحمعععدت  

بععبع  مصععطلةا  ل نالاجيععا التعلععيم لععدى أ صععائو ل نالاجيععا التعلععيم وااللجععاه نةععا الععتعلقم 
 ت202-153 د(2 90دمصر -بنهاجامعة مجلة كليية التربية د دالمتنقل

سععلاا الععتعلم المعكععام  لععا لةصععيل طالبععا  الصععف األول أأرععر اسععتفدام (ت 2016ت  أمععلد البععدو
جععائزة راةععد بععن  -مجلععة  جمععاّ للدراسععا  والبةععار الثععاناي العلمععو يععو مععادة الرياضععيا د

 ت190-160 د(2 15د حميد للثقاية والعلام
م ت(2014 ت هناء دالرحيم و بد كريماّ بديرد أل القعاهرة دمتقدمعة ل نالاجيية لطبيقيية رؤيةأل ال الو التعلق

 تال تاا  الم
ععفك المعععلقمُلاا يععو لعلععيم اللكغععة العربييععة واسععتثمارها(ت 2014البلاةععييةد نععاالت   د يا لييععة اسععتراليجية الصك

لطاّ قابامكلية التربيةد  درسالة ماجستير غير منتارة  ماّت ُ سلطنة  د مسق دجامعة السك
 د  مياّأل دار المسيرة للنتر والتازي  والطبا ةتالتةصيل الدراسو(ت 2011الجكلود لمعاّت  

ّ بيرجماّ و  دجاناراّ التعلم المقلااأل باادة لمتاركة الطكا  ال تاا (ت2015ت سامز دمرو
العربو  الريا أل مكتك التربية ال يكنودلرجمةأل  بدهللا  دالمري  م  كتاا الصف المقلاا(

 لدول الفليجت

(ت يا لية لطبي  استرالجية الصف المقلاا  لا 2017الدوسريد يماد ومل مسعدد أحمدت  
التةصيل الدراسو لتعلم البرمجة يو مقرر الةاسك ولقنية المعلاما  لدى طكا الصف 

 ت164-137(د3 41جامعة ايمارا د  -المجلة الدولية للبةار التربايةاألول الثانايد 
(ت يا لية الصف المقلاا يو لدريس مقرر استرالجيا  لدريس العلام 2018لهانوت  الروساءد

ولقييمها  لا التةصيل األكاديمو ولنمية  ادا  العقل لدى طالبا  جامعة األميرة نارة 
-مجلة الجامعة ايسكمية للدراسا  الترباية والن سيةبنت  بدالرحمند 

 ت150-128(د1 26يلسطيند
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الجمعيعععة السععععادية  -مجلعععة ميعععاق دالعععتعلقم المقلعععاا يعععو التعلعععيم الجعععامعو(ت 2016 زيعععزةت  العععرويسد 
 ت38-37 د(130 49، الريا  -للعلام الترباية والن سية  جستن(

م العععع الو الم ععععمنة يععععو كتععععاا الرياضععععيا  للصععععف الثالععععع  (ت2014الزبععععالود بععععدر ت  مهععععارا  الععععتعلق
كليعة التربيعةد جامععة أم  درسعالة ماجسعتير غيعر منتعارةد المتاسع  معن وجهعة ندعر المعلكِّمعين

 القرىد مكة المكرمةت
 ّ م(ت 2009حسعنت   دزيتا القعاهرةأل  عالم  دمصسعتراليجيا  التعدريس مرؤيعة معااعرة لطعرق التعلعيم والعتعلق

 تال تاا
(ت يا ليععة اسععتراليجية الصععف المقلععاا يععو لنميععة مسععتاى التةصععيل 2015د  بععدالرحمنت   الزهرانععو

مجلعة  دالمعريو لمقرر التعليم ايل ترونو لدى طكا كلية التربية دجامععة الملعع  بعدالعزيز
 ت30-1د(1  126مصرد-كلية التربية دجامعة األزهر

(ت أرععر اسععتفدام صسععتراليجيية الععتعلقم المقلععاا يععو التةصععيل األكععاديمو لطالبععا  2015حنععاّت  د الععزين
المجلعععة الدوليعععة التربايعععة  دبنعععت  بعععد العععرحمن دالريعععا دجامععععة األميعععرة نعععارة  كلييعععة التربيعععة
 ت186-171 د(1  4األردّد -المتفصصة

أرعر برنعامج قعائم  لعا ال صعال االيتراضعية يعو لنميعة مهعارا  القعراءة داللغععة (ت 2014أسعيل ت  دسعلمة
كليععة التربيععةد  غيععر منتععارةد رسععالة  ماجسععتير داينجليزيععة لطالبععا  كليععة اللغععا  والترجمععة

 الريا ت دجامعة الملع سعاد
يا ليععة لاليععف بيئععة لعليميععة قائمععة  لععا الصععف المقلععاا يععو لنميععة النةععا (ت 2017ةععريرد ميسععرت 

د رسععالة ماجسععتير غيععر منتععارةد وااللجععاه نةععاه لععدى طالبععا  الصععف التاسعع  األساسععو دغععزة
 كلية التربيةد الجامعة ايسكميةد غزةد يلسطينت

 (ت لفطي  المناهج وي  منهج الت ريد والتعلقم ال الود  مكاّأل دار ال  رت2009كايدت    بد الة د
يا لييعععة اسعععتفدام التعععدريس المقلعععاا  لعععا لةصعععيل طعععكا الصعععف الثالعععع (ت 2014  لعععو دالعبيعععري 

ر ر ال قه والجاهالهم نةا المقري كليية العلعام  درسالة ماجستير غير منتارةد المتاس  يو مقري
 تد الريا جامعة ايمام مةمد بن سعاد ايسكميية داالجتما يية
عععاّدايسعععتراليجيا  الةديثعععة يعععو التعععدريس ال ععععال (ت2008 طييعععةد مةسعععنت   أل دار اععع اء للنتعععر  مك
 والتازي ت

(ت صسعتراليجيية مقترحعة للتكميع  منف  عو التةصعيل 2015أسعماءت   دجمعال العدين واعالح دالعمرجو
ععا  االجتما ييععة دالمرحلععة االبتدائييععة لتةسععين مسععتااهم الدراسععو ولنميععة الثقععة  راسل يععو مععادة الدكِّ
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(د 3 31دمصعر-أسعيال جامععة-ةالمجلة العلميية ل ليية التربي ددالن س وبقاء أرر التعلقم لديهم
 ت478 -417

عععععا   (ت2013يهعععععدت   دالعميعععععري  راسل االجتما ييعععععة والاطنييعععععة للمرحلعععععة التربيعععععة السعععععياحيية يعععععو كتعععععك الدكِّ
 د( 4 9 ،التربايعععة المجلعععة األردنييعععة يعععو العلعععام ،المتاسعععطة يعععو الممل عععة العربييعععة السععععاديية

 ت402 –389
( ت ايحصاء الاا و واالستداللود ال ايعتأل مكتبعة ال عك  2014 ادةد أحمد والقاضود منصار ت 

 للتازي  والنترت
(ت أرععر الت ا ععل بععين لنايعع  صسععتراليجيا  التععدريس دععالرحك  المعريييععة  بععر 2013يععتح هللاد منععدورت  
وأسعععاليك العععتعلقم يعععو لنميعععة مهعععارا  العععتعلقم الععع الو واالسعععتيعاا  Web Questsالايعععك 

 27دالمجلععععة الترباييععععة دالم ععععاهيمو يععععو مععععادة ال يميععععاء لععععدى طععععكا الصععععف األول الثععععاناي 
 ت 227 –155(د108 

يا ليععة اسععتراليجية ال صععال المقلابععة داسععتفدام األجهععزة المتنقلععة يععو لنميععة (ت 2014مععو ت  دمل يهيععد
االلجاها  نةا البيئة الص ية والتةصيل الدراسو يو مقرر قاا د اللغة اينجليزية لطالبعا  

جسععععتير غيععععر رسععععالة ما دالبععععرامج التة ععععيرية دجامعععععة ايمععععام مةمععععد بععععن سعععععاد ايسععععكمية
 تالريا  دجامعة ايمام مةمد بن سعاد ايسكمية دكلية العلام االجتما ية دمنتارة

أرعر لاليعف اسعتراليجية العتعلم المعنعكس يعو لنميعة الم عاهيم ومهعارا  الت  يععر  (ت2016قتعطةد ميعةت  
د رسععالة ماجسععتير التعع ملو دمبةععع العلععام الةياليععة لععدى طالبععا  الصععف العاةععر األساسععو

 تيلسطيند غزةد الجامعة ايسكميةمنتارةد كلية التربيةد غير 
أرر استفدام نمعام  العتعلقم التاليعدي يعو لةصعيل  (ت2012والسا ديد  مارت   ال بيسود  بد الااحد

-مجلعة العلعام الترباييعة والن سعيية دطلبة الصف الثانو المتاس  للم اهيم الرياضيية واستبقائها
 ت210-183(د 20 13 جامعة دغدادد

م(ت 2015ابتسععععامت   دال ةيلععععو الريععععا أل دار الزهععععراء للنتععععر د يا لييععععة ال صععععال المقلابععععة يععععو الععععتعلق
 والتازي ت

يا لية استفدام التعلم المدمج دال صال المقلابة يعو لنميعة مهعارا  ت (2014 بدالعزيزت   دمل معدي
كليععة  درسععالة ماجسععتير غيععر منتععارة دالت  يععر الرياضععو لطععكا الصععف الفععامس االبتععدائو

 الريا تد مام مةمد بن سعاد ايسكميةيجامعة ا دالعلام االجتما ية
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  يا لييعععة صسععععتراليجيية ال صعععال المقلابععععة داسععععتفدام المنصعععة التعليمييععععة (ت2015المطيعععريد سععععارةت  
Edmodo ر م العع الو والتةصععيل الدراسععو يععو مقععري رسععالة  ،األحيععاءيععو لنميععة مهععارا  الععتعلق

 دماجستير غير منتارةد كلية  العلام االجتما يةد جامعة ايمام مةمد بن سععاد ايسعكميية
 الريا ت

(ت معدى صلاحعة مةتعاى كتعك الرياضعيا  للمرحلعة الثاناييعة يعو 2007مةمعدت  دنصر والعمرانو دمقابلة
امععععة  مكعععاّ ج-مجلعععة كلييعععة التربيعععةالسععععاديية الكتسعععاا المتعلمعععين مهعععارا  العععتعلقم الععع الود 

 ت 239-225(د 2 31 داألردّ-االعربية للدراسا  العلي
م العع الود(ت 2006اعع وت د أحمعد و زيعز دمنصعارد طلععت وبلقععيس ال ايعتأل مطبا ععا  مهعارا  العتعلق

 تالجامعة العربيية الم تاحة
(ت اسععتراليجية الصعف المقلععاا  بععر العتعلم المتنقععل يععا لنميعة مهععارا  لصععاير 2014صينععامت   دةناسع

الععدولا للعععتعلم األل ترونععا يعععو  د المععملمرالبععرامج التلي زيانيععة لعععدى طالبععا  الدراسععا  العليعععا
التتععاركا يععا المجتمعع  التععبكا الجامعععة المصععرية للععتعلم  ايل ترونععوالععاطن العربععا الععتعلم 

 د مصرتالقاهرةمد 6/2014/ 26-24من   كل المدة EELU ICELااألل ترون
 ّ (ت يا لييعععة نمعععام  العععتعلقم المقلعععاا يعععو التةصعععيل واألداء 2015 تمةمعععد دالطيعععك وسعععرحاّ دهعععارو

المععملمر الععدولو األول ل ليععة  دلععدى طععكا كلييععة التربيععة دالباحععة لمهععارا  الععتعلقم ايل ترونععو
مد الباحعععةد الممل عععة 15/4/2015-12 المنعقعععد  عععكل المعععدة معععند جامععععة الباحعععةدالتربيعععة 

 العربية السعاديةت
د الطعععائفأل صحصعععائيا  الطلبعععة دعععالتعليم الثعععاناي يعععو لعلعععيم مةايدعععة الطعععائف (ت2016ت وزارة التعلعععيم

 اادارا  صدارة التعليمت
د وندعام المقعررا  للمرحلعة الثانايعة دالممل عة العربيعة السععادية الندعام ال صعلوت (2018التعليمت  وزارة

 https://www.moe.gov.saxألد متا   لا الراد  م18/1/8201لاريخ الد ال 
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