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ناتيملللل
للللل ل لل
يسلعيفمللضملممللللغعلعصت
ملمتليل لللل
للللنلمتل للل
لللللل مغلي
اكتملليلعي) لاك
غعلعصرماغل(عيفغاستاللل لعصمللتللل
تاليلةاهمالعصتليعل لل للللللللللللل ل لل
لللللل للل لللل لللللل
ععلعيفستملىلعيفت
هتاالعأذاىللللل لللل لل ل
عل لهل غللللللل ل لل
(*)ل تغ لةسغ تل مالعص فسلعصا ملسل
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لللةملم،للل
لللل للللك مللنال
للللسمللممملل لعص م
للل للل لعيفللنممغلليلععللل عل لمغلل مللمغعللل ل ممغلل لعص
التيفللرممغي
لللللللللللل للل
لعيفن اممالي ليممط م
للللللل
الصمحاممغ
للل للللل
للل ملمتعم
لي نلي
مسلي نللل ممغصل
لللل
للل لل للل
للل لسلي م
للماللل عل مللمتعلل لص م
للل مم
لللللل ملماللل لعصر
للللللكملمالعصرم
للليلي،للل ممللمىلعصتف
للل ممغم
لللنممال
لللل لمرم
لللسملما غل
للللللل لعللل ف
مجملمعلعصااممغ
للللل ل
لعجملتلل لعللل لللتةخم.ل
للللرملمتلللةملم،للل
لللل ممغل
للللل يللتممال
لللل عل لاتلل غلل امما ل
لللل لللعصالمليممال
لللللللسمماال
للللللمملالعص ف
مغصليلعصرمم
مملىلصلهل ملللل
للللللل مل ل للل ل
مالعأل اممالعص
يللتملللل
مافللل
للللطمل ل
للل لللتلعص
لللللل ل ل مللمغعلي
محغفللل مل يلعصت
للللل لإمل لل
لللللفمما ل
مافللل مل يلعص
لللامل ل
لللللللهبممغل
للللللللللل للليملمدللللتليممط مل
للعصملل مغلللهتللعصمل اممالعصم
عانملل ملللمغليللل
لللملل ل ل
لللل لي
مرملتعلعص م
لللل ملل لل
علي نلعص
للللء ملالللل
 )6000لو
للل ل ل ل ل
للللللل اللسمل لمملس ل
للل لمملتلة ممخمل(
لللل للليتنا م
للليعل ممتخمل
مغةملتلللةملم،لم
لللنمللل ل
للللغلزلةممغل
تغصا م
لللرمللمطسللل
للل مللمتلي
للللل .)Mills, 2003ل
ناتيممال(
للللللل ل لل
للل لهل ممغصلعصت
ماليلةمللضلممللللغعلع
لللللل لذغللإمللل للل
للللل لهل مغهتاال
للللفمغلل االع
لليعل لعيف
يم
للل)Boland& Nicholson, 1995لللةلم،لللتلعصترمماال
لللللللللل
لللمتللل لللواكمللسل لمملتل(
للللللللمل و
لللل لماليصامخمل
لللل للللي نلللةمغلي
للمادل صم
للليلعلللةمغل
للل
للللل م
للللل لممليللللللوءايمال
للللسمتلل لتةال
للل لعللل لعصلل ململلعولل لعيف
للللرمغم
للل مللمىلعيف
للللل مال
اككالة،لعصامتعتلي ت
غصليللللل للل لللللل لل
عصامسالصلهل لللل
للل ل للل ل
لللللهملمملل لللل اممال
لللل
لللل لضمما ال
لللللللأملمتل م ل
لللللكمل لمملتليقيممال
مافلاتم
للللطمل ل
للللمميتلعص
لللللمغريلةم
للللللل تصتم
للللل للماممالصممخم ل
تعةغعلعصر
للل ل ممتلل ل لللل
لل للللي نلع
يتللطمما
للللمل امال
للللل
للللنمال
للللابمغلل لعلللةلم،لعيف
للللملللل مل يلع
مخمليلةك
متعتللل مللمىللللوللل
لللللل يلل اكلل لل
لعصاملةاا ل
لللللللل
هتاليلعاباغ
للل لهل غللل لل للل
عصتفكالع
لللل للللل ل
عل لهل غصل
للللل ل
ماالصلهل غص.ل
لللللللل لللللل ل
للللللل لالالعهتاالعصر
لعصطاارالع
انالهملل لللل
لللل لل للل ل
عصطافللل ةرم
لل ل ل
لل ل لمملتللل
ي،ليتي
للللللل لل للل
تلعصطمامالعصم
)لي نلللل لللل
للل Hirsch& O Donnell, 2001للل
لللملل(
لل وا
ملإلللل ل لاشللل ل م
للتلللل ل ل
للللللهتبللل
للللللمالوت مغ
لللل ممغل ا م
للل لهل مغلللهتا.لاك
للل ل مللمتتل ل لع
ماليلع
لللل
للللللل الل ا م
مغوملتلللة ملم،للللذلط ممغصلةفغ
لللللر مللل ل
للل لهل ممغصلي
مغليلع
لللللل
علوءغةا م
لليلللل
ةل مما
للل لمتىللل ا ممال
للللل
للل لهل مغلللهتالصم
للللل ل مللمتتل ل لع
لللللللللفممغلل االع
متةالي نل امماالة
لللل للل مل لل للل
لللل)Templaar, 2004لعصم
للل مللماايل(
لميعل مال
للللللللل ملماللل
لعصتمللاممخملعصترما
لللللل لللللل
تلعصطماممال
للللل لللل
ريليللل لمللص مللمتع ل
للللل ل مللمتتل ل لل
للللل لهل ممغصلع
لللل ممايلع
للليعل ممالة
لللللللللتهتلل للليلم
م،لعصطماممالعيفات م
ةمل لللل
للللا مللمغعلل
للل ل مللمتتل ل للل لهل مممللمللعللل لم ملمىلمي
مغتعلع
لللا ملل ل
للل لم ملمىلي
للحإ ممال
لللل ف
للللا مللمغعلة
متلهل مممللمللعللل لم ملمىلمي
تلي نلعملن مل لل
عيفللس ممتللل للل للل
لللل ل
االعخلطأ.ل
لللللل للللل ل
للللل للمىلعيففغ
لةال فرال
مافلجمغيفةممال
لللللل
للللطمل ل لل
للللمالللةملم،لعص
ماالي نلاككم
مكللتصلللسمللللل
يلعيفمللضملممللللغعلللل مل ل لل
للل مل للللل
للليعل ممال
للللللطممللمحلللدملمتللللتلم
ةمللم،للل مل علعيف
لللل علخلم ملمملل للل
للللتم ملممل ال
للللللمتلعلزلةم ملم،لعص
متينالةطيم م
لللسم مللمادلللصم مل لل
للللص م مل لسلي
لللللللللعألةم ممالع
لللل ةللكم ممغ ا
لللل م م ال
الميلع م مللمتنغلة
متت ل للل
للللسم ملل ل
اكغماام ممال
ل لللل
مافللل
للللطل ل
للللللل لمتىلعص
مطلعملغل للمغعللل ممااالص
للللللللل
اكغعليل رطي
لللل لل
لللللمتي
للل مل يلعيف
لللللللسلمنال
للل مامخمل
ل(.)Piotrowski et al, 2002ل
للل Mvududu, 2003للل
).ل
للللجملممغلل ل(
للللهب مل علع
للللللععللل لا ممال
مالةمللضملممللللغعللل ملل اممال
للليعل ملللل
لللللمللم
لللل لهل ممغصل م
للليعل ممالع
حنملممللم
متةالي نللللل ملماللل
لللل للل مل لل للل
للل)Fullerton& Umphery, 2001لعصم
للفمللماسل(
للللمللصا ملل لمملتللل ل ة
للليعل ممالة
لللل لم
يلل يللمتل صم
مململعمغلل للمغعللل ممااال
لللللل
لللللل لنلللمغلللال لللل
للل ل لنللماعلوتغهت
للل ل
للللاليكات
للللل ل ة
غصليلاغةرت
للل لهل لللل لل
لحنمللع
للللل لل ل
غعلعصطماالعمغةرا
لعمغلل لل لللل لللللل
للللل ل
للل لهل غص.ل
صتىلعصطماالحنمللع
ل ل لللل للللل ل
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للللللعأللرممغم ل
للللل
للللللرملمتم
لللللللل ممغلل ا لةت
مغصلتل تاغي ممغل
للل لهل ملللل
مافلللحنملممللع
للللطمل ل
مملسلعمغلل مللمغعلعص
لعأمفلعصا ملل ل للل
للللل ل للل لل لللل
صل ملمتل ممغ
للللحنلممللللجممغلل لللل للل
للللل عل لممغيل
للللل لهل مغص ل
للل مايلع
للللحنلممللة
للللل لممغيل
لللل غ:لع
للل لهل غصل
لصامغيلحنمللع
ةكملولل للل ل لللل ل
للللWiseل ل ل
ةحتمل لعيطل
ل ل للل
مافلللحنملمملللل
للللطمل ل
لتمغلل مللمغعلعص
مملتلعأل ل لل ل
للللكمل ل للل
للللللمالللاصلعيف
لللللAseeri& Aldogan, 2003ل) لي ليم
للل لهل ممغصل(
هل ململلع
مافللل
للللطمل ل
مغينلتمغلل مللمغعلعص
لللللل لل ل
للللكمل لمملتلعصكم
لللمالللاصلعيف
لللللليللله مل ليم
مغنالعصتليعل مماا
خمليلللجمممغلل لللال ل ملل للللل
للللللل
لللل عل ممتلل لتعةغ
عل لهل ممغصل
).ل ل
لللل Vanhoof et al, 2006للل
لللللل لللمتحلل لللهبغل(
للل لهل غصلصم
للللليلععلع
لحنمللة ا
للل لملعلةململللل لمغلل مللمغعللل
للل لللليلرممال
للللتللل ممغ
لللل )Hilton et al, 2004ل
ماقيل(
للل ل
لللل لمملتللل يفةم
لللل لضململللل امتم
اللل ممغل
للل ل
لللل للا:ل
للل لهل غصل
عصطافلحنمللع
لل ل ل لل ل
للللل لهل غص.
لللل
عصسمااالمغيلع
لللللل للل لللللل
للل ليغ اال
العصطافلع
للل غلل للللل ل ل
الي نلة
للل يلل ل للل
لللللري:ل
للل وفرغ
عصرغةللع
 لللللللل ةللنمغلليلعنال
للل
مغيةنال
لللللل ةللرلللل
للللل ع امال
مغيتنالعص
لللفلللل
مافلللحنلممللاك
للللطل ل
مملتلتمغلل للمغعلعص
لللللكل ل لل ل
للل للكلللل ل علعيف
للللللللللللللل يت
 للعصكفغيالعيفراةاا:لللللل
للل لهل غص.
طااحلع
للللللللللللللل للل
عصر ماال ث غصل
لللل ل ل مماال
لللل
مخملتململعلو ملمدلعص
للل للاللت مللل ل
للل لت ممخمل
لللل ا
لللل لهل ممغصل
للللهت ملمت لع
للللحن ملممللةغ
للل لم ممغيل
لللللكملممللتلع
لللل اللك ململللل م مل علعيف
لللل مما:ل
 عص الللعيفن اا.ل
لللللل
لللللللللل لا.ل
للل
للل ة ايل رما
ملضمل ل
للللل ل ل ل
للللل لهل غصلاك
مغيلعيفترمحلللل للرمل الع
للل ل للللللللل
الي نلع
للللل يلل ل للل
 عصلل للرمل ا:لللل للل
لللللللللللرممغي
لللللنممغلعيفرمممالعيف
للل ملمتالةا
لللللل لي
للللللللللماتيممالعص م
لللل غللضمما لعصت
تلالايل ممالع
هتبلعصتليعل مللمغعلللة مل لذلالعلللل لل
لللللل لللل
محالوت مغ
صل ملمتلللل لضمل ل
مناليلذممللمحل رمممال
للللللل
للل للللسمل للل لل
يلعصطلايل ممال
للللل للللتللل مل للللل
للللل ممغل ام
للللس مغلللهتت .لاك
لللل ملمالعص
لللللملصممخمل
للللي نلللةممغلي
مملتلذاهلممغل
للللللل مل ل لل ل ل
يللل ملمالعيفترم
للل لنللماعللل
لللللللل لمالللهلمل عل
مطغليلعيفملللميلعصترما
للللللللللرمغلل للل ولل ل للل لللل
لللليلكل لمملتلعيفمترمالة
لللل للمتةغل
لللللللللل لملللللل مغيل
ا.لهالل للللتلعصترمالي
لللل للل
ها
لل للل
للللطمما
للللللحإململلعص
للللللمحللل ليممغمل ة
للللللللللل ل ترمم
لللعلعصممترمالعصم
لللءمما
لللللللللسممتلللتللل ممللمىلو
لل ل رممماال
للللامما
مللي نللللطملممليال
للللللمتل ل للل
للللكمماي ل م
مل ململلععلةت
للل ل
.)6002ل
للل ل ل ل ل
للللش ل
للللللمللي
للللل خمل(
لعيفترماليل رم
لل للللللللل
لللل لل ا
لللللللل اال
حلعأل لتعلل لعصترما
تلحتلل للل
لللل لل
لة،للل ألل غل
لللللل للل
عصترمال االعص
للللل
للل مللمىللل
للللحإلمملصل
للللسللممصلعص
للل غل
يس.لهالل لي
االعصتتليل للل
للل للغعلللل ل للللللل
علعصترماالعيفراةاالأمليلعصتأثاليلممغي
للل لللللللللللللللللل ل لللللللل لل لل
رتلوءا
للل للل
لللللللللللللرمللمايللل
006ل.)6لةممغصترمالعيف
للل ل ل ل
مغةاللل ل مل لمتس ل
لللللللللطمللل
مالتصاا،ممال(
للللللل مللل
لللللملعلةلمللعيفترم
لللل لعصر
للللةملم،ل مم
للللللللاككممال
مالتيفممترمال
للللللل مللل
لللملعلةلمللعيفترم
عصر
لللل مغل
لللل
لللنمغ ل
ليلعابل لمملل للل ما
للليللمغعللل ةللرمغلل لل للل
لللنلممللي
م،لفلة
لللللللل ةلل لل
للللللللل لعصمترما ل
لللل ل،لعيفراةال
طغلتهكغل
لللللللل ل للل ل
ءالي نلعصفاملتل تاغييلو
يلل لللل لللللللل
للل ل
.)6002ل
للل ل ل ل ل
للللللللع ل
يحإايليصانغل(عصط
للللل لل لل للللل
يطملي غل
لل
لللل ل
للللل للل ل غ:ل
للللالعضل لعث
للل للمىلعة
للللملال
لللللللللللل لصلي
للل)Mckinney, 1998للللتلعصترمالعص
ضللةكاتل(
لصللتلللل ل ل للل لل
ملالهبغلعيفترما.ل
للللللللللل
للللل للل
لللللل لطالي
للل ل ماالو
تلعصترماليلااارتخمل
ل -ل للللللللل لل لللل
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لللل مللمتةغليممتال
لللللللل
مللي نللللل ممغيل
للل مل للل
لللللحمل لمملثللل لللعصتليعل مللمغعلي
لللللللللللهتبلعصا
مغيعليصاممخملوت مغ
للللللل مللل
للللللللل ةلل ممغليفممغل
ف -لتلعصممترمال
ل
للللاعلهململللل
لللميلعيف
متاليللل تمم
لللللل
لللكملم،للللتليم
لللللللللللل ملمصلا
للللتلعصممترمالعص
لللل ممغل
لللللللل ملما لاك
مترماليلعيفمل مللميلعصترما
لللليفملللللل لللل
للمللعصلع
لعهت م
للللللة ملمعللل
للللك ملم،للللتليممتال
للللللللل ممغلا
لللللعصتليعل مللمغعللعصرما ممغ لاك
مالي نلةاهلم ممال
لل ملللل لللل
مللعيفتي
للللل لللل
لللةممغل ا م
م،لةاهلم ممال
للللةمل لللل
لللللل اممال
عصترما
لللللللللللل ملمصللل
للل مل لصمممترمالعص
لللل غي
للللللللل مل لعيف
مترتعملعيفترم
للل مللل
لللل للل ممللمىلع
متعليل صم
لللللل مل للل
للل لللعصكامللما لةرت
لللللل مللمملا ل
لعأل ملمتعملعص
لللللمتليليسللللس ممغلل لتللل لم ملمىللل
للل لللاغعلعصت م
للل ملالع ا
مغةالي نللللتللللر مل لع
للللللتل لض ملللللل
لللللللللللللللل امما
للالعصلعصاا ،ممالعصترما
لةمل لمتىللليث م
للللللللل غللضا .ل
للللل
للعصمفءال ث غصلع
للللل ل لللللل ل
اكغصتسغقل للل لعصتفغ
للللللللل لل
لللطليط غل
لللل ر
للللللللماتيال
يلعصتتليليسلعصت
لللللمللعلل للللل
ل لطمليالة
للللماىللللتلعصممترمال
للللللللل
لللللللللللل ل م
لللعلعيفراةاممالعص م
لللللللءمما
مغلأةللكممغيلعص
مصلعوركغلل مللل
لللللللللللل مل للللل
عماغعلعصممترمالعص
للل ملال للل
مللمتللل لنمللماعلع
لللللللللللللللللللل مل للل
فنغليلةنالعيفغم لةمغيفترمالي
ططغعليملل لل للل للل
للللللل ل ل لل للل
كملي،لللل ل غصل
صلة،لاغودلعيفترماليلللل ل لل
للللل ل للل لل للل للللللللل
للللل لللعص
لليتحإل ل،لعصر
مالعخلغيااممال
لللل
للل ملللل للل
مخملتاب ا
لللللر مل للل ليلطمللل ل
لللمتللل مل علعيف
لللللللل ايم
م،لاغواممخمل ت
للل ملمصلللةمل لل
مالالنملمتلو
للللل مللل
لللمغعلوتا
غمعلي نلعيفرمملةم
لللللللل ممتلللللللل لللللل
عيفراةممالع
للل ل
.)206ل
:ل ل ل ل
 6002لل
للل ل ل ل ل
للل للات ل
(ل لللرات ل
لل غل
للل
لللهلمتم
للل مغل
للللسللمتملللعلاك
لللللللةلم،للل لمت لة
مالعأاكغماامال
للللللل ل
للللللللل ع ا
لعصتعةرامالعص
للللللللل
لللللللل للليليف م
صلأتثايلعصفرغ
لللللللللل ل لل لل
لصمترمالعص
لللل ل لملل ممالعصممترمال
لللللللللل
مالعيفال اللطممال
لللرمللللل
علعصتعة
للللكملممللل لللل
لللةملم،لعيف
)ليلجمل لملل ممال
للل Dornye, 1997, 482- 493لل لل
مل لليينل(
للل ل
كلليلعصترمالعصترغ لينلل للا:ل
للل لل لل لللللللللللللل
عصللل لصللل لعيفت
دوافع مرتبطة باجلماعة:
للل لل
عيفتا ممغم
للللللل
للل ل تلل ممغمل
للللللللللللر ممغلل لينللل لم ملمىلع
مفىليلعص ممترمالعصت
لللل ملل لل
لللللهل ملمتل لعص
لللللل ممغصلع
لللل ااك ممطل
 بن اااهل ا اادي ال ا ا :ليتلللللللللللللللل ل
للللللل لينللل معةراالعصترما.ل
غصلعهلتل لعصترغ
لللللللللللل للللللللل ل
الييغ االمعصال
ملاتللل لاللللل
للل لل ل ل
يغع ل
عل ل لل
لللل للمرمليل
للل
لللل للللي نلعص
للللالمعل صم
للللللللل للمتليا
لللللللعصمترما
لةنل لغلزلللصتعةرامال
الةكملل لزلل
لللل ل للللعمل غلل لللل ل
يرتيل غ
 متاسك اجلماعةل:للللمالعصتعةراممال
للللللل
للللل مل لللل
لللل ممغل
لللللمغريلةمي
لللل تصتم
للللةتللرمما ل
لللللللللللللاككمما
مالملرململللل ل ماممالعصممترما
مغعلعيفملااملللل
للل لللل ل
تلعصرا م
لللل للللل
للللل ممغل
لللطلعا لاك
تل صتم
االعأاكغمااا.ل
لللللللل
عصلل عللللللل ل
مىلعأمعصلعمل مغلل لاللل
لللللل ملل للل لللللل
مغملعيفكغةمأ ل
للل تلل لللللل
للل ليللمغعلع
لللللللللل لع
للللللللل ل تلل غملعيفتاغم
:لة،ل رغملع
 نظام املكافأة واملعيار للللللللحإلمنال
للل
مغمااللل ةللسمغلل لت ل ر
لللللللفلمملل للللعألاكلللل
لللل لاتلل غلل امالصمت
للللمللعةلل مالع
للللللمل مل للل مللمىلعيف
م،لهل لمملل لعيفتر
لللل ل لل
لعصلل للللسفال
لللل .ل
للل
مىلحتلللاحل ص
لللل للل لل لل
عصار
دوافع مرتبطة باملعلم:
مترمال لعصملل للل
لللللللللللل
للل ممتلللاصاالعيفم
لللللل لمالع
للللمتل ييلي
لللللللمميتللل مل عل م
لللللالعااممغ لة
لللكمل لمملتلما
للللللللللللرمغلل لينلي
ماليلعصممترمالعصت
لللللللل
لهاملل لللليتلعيفرمم
ا.ل ل
للللل للل
االعأاكغماا
للللللللل عللللللل ل
مىلة،لعصتعةراالعص
مسلتصتاراالي نلةستملىلللل لل للل لللل
ل لل لل للللللللل للل لل ل
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كللي:لل
لللل
للل لل لل
لللل ت
اطالتيفسغيل(عيفنل ا)ل
عةعلةاللل للل لل للللللل
 مل للل للللللللللنممغ:ل
لللل
للللل لتميممالة
للل ممغميل
للللللللللللةملم،لة
لللل ماممالعصممترمال
لللمدل ر
متلصمطغصم
لللللللطلعيملل لللل
للل ل تلل ممغالعيفت
لللللمعلع
 االهتمااام ال ا ا عص ملل لسليتامملليلجمل لملل م م ممال
للل
للللل م م مل لل لل
للللللليلعصر
لللل لعصللسم م ممرغم
ماليلعيفنل م م مما ل
متةغةلعصكلام م مل لل لللل
لللل عل لوم م مل للل لللل
لللللام م مما ل
لللل لللعصتي غة
للللللللملل م م مما ل
عيفللنم م ممغالعيفت
انغلة،لعأةللالعم.ل
لللل
لللللللللل لللل للل
لللللللللللللل ليتال م
للللللالعارالعيفراةاالعص
لللل يالعص
لللللللغلزل لعصتمل
لللللللللللللل لتمل ع ا
لللللااارالعصترمالع
ةتلل غلل لكا
مملتليللل
متةغليكملولل ل لل
للل لل للللل ل
لللل للمىلللللاعل ال
لللل ل تلل غمل
لللللل للةكغلل الع
،لةراةالعصطافل وخمل
لللللتبللل ل لللللللللل ل ل
لللل لسلي
للللل للغحلعص
 لملللعلعصلللللل
يفةا.ل
للللل للغح.ل
للل
غهلالعيفنل ال
رتلياكل لل للللل
خملعصطافللللل للل
للللللللل ل ل
للل رال
للللل لسلي
عيتلعصاضغلعص
للللطللل للللل
 الرضا:ليتدوافع مرتبطة باملتعلم:
لللللم ملمحللل
م،لذلف م مل لصم
مافلللة مل لل
للللط مل ل
للللللر ممغلل لتللل م مل لعص
لللل ل ممخملعصت
للللس ممفال
للليف ممغلي
لللللل ممال
لللللط ملمالفللل م مل ل لعنالوتا
للل ممالعص
تللطعلي ملمتلث
للل ل
عصحإململل .ل
للل لل
مشكلة الدراسة:
ليتطمللمدللللرمغلل ل لزلللعاتلل غلل امللغلزل
للللغلزلللعاتلل غلل امللغلزللل
مصلاغوام
لللللللللللل ل لل
)256للللتلصمممترمالعص
 6002للل ل ل ل
لللل ل ل ل ل
يللماىللليفليتلل لمملتللل ليفليتلل لمملتل(ل
للللللإممال
للل
لل لعصفا
مالصمتالةا م
لللطمل للللل
للللل ير
للللللللل امما ل
مالعأولل ملمطالعصترما
للل ملللل
مغصلممغي
للللللللل
لي نلجمل لملل مللمغعلللإمللمملا ل ث م
للل للل لل
ماالعصتاةا م
لللللسمللللللل
يلس مل للل ت
للللة ملم،للل
لللنممغصل
للل وت
لللللمللع
لللةملمعلللل ملاعل ال ام
لللن ممغل
ممملتللل ما
لللل لللال ملل ل
للللل لعلعص م
لللل لعصااممغ
عصعنا ل
لللل يللا ملالللل
لللس ملالعنا ل
لللل ف
للللملللرمللمغنا ل
لللل ممال
يف غ
للل ل
عصللل للغ .ل
للللللللل للاملمتعواغل
لللللل
للللللللللللكململلةراةاممغل
للل ممللمىللل ل ل مماالعيفممترمالاك
للللللللمت ل
لللللللللملممالعصفغهتم
ماللبييلعصاغص
لللللل
للللللل وام
مترماليلعمل غلل مللمغعلعصترغ
لصممللللللل للل
لللهملمملل للل
للليعل مللمتنل غل
)ليلم
اكملومليمللملللل اكمللللمغثالي،للل( Conwell & Catherine, 1998لل
لللللل ملمتللللمللإململلللل لل
لعاتلل غلل اممغ لة
اكغعللل
لللل
للللةلمتي
مىلي نللللطلممليال
لللللرمغلل لينللللل للل
للللل لمللعصت
للللللللي نللللتلعصر
للللللل واما
مملتليلعمل غلل للمغعلعصترغ
لللللل ملل ل لل للل
عاكغعلعصطافللل للمتةغلير
لليل لل لللل ل ل
يم
لللللل ل
حتس،لللةل غلل ا ا.ل
للل ل ل ل
عنالعأاكغماا ل
لللل لليدغلليفل لللل ل لللل
للللللل ل لعنا ل
لةستملىلللللتيا الص
للل للل لل ل
عصطاف للل لعيل فغ
لل ل ل ل
ينليللل
لللللرممغلل ل لل
للللل ململلعصت
للللل ليمللمغعلصمر
)لعأثممالع
للل Mccurdy, 1996للل
مغاكامسل(
لللةملل ل لل
للليعل ممال
للللللهتبلم
لللل لنمللماعلوتمغ
اكل ممغل
لللللل عل ل تلل ممغال
لللل
للللل ممفاا ل
اكتخمليلعأولل ملمطالعص
للللللل للل
لللل ممغي
للللل ملة
لي نلاغللو ملمدلعيفم
لللللللل لل
للللل ممترما
للللا ممالصم
مالعأاكغما
للللل علللا ملللل ل
للللا ممالعص
مالعصتعةر
لل لا مللللل
للل ل
لل لا.ل
للعيفتي
للل ل لللل
تصر
للل Stahel, 1992a; Johnson& Johnson, 1992لل
)ل
املوللسل لمملتل(
املوللسل لمملتللل ل ل
للل للل ل ل
لللل متغ
ل يمل
مترماليلمجغلل مللمغعللل ل ملما:ل
للل
للللللللللل لل
للل ممتلل لتعالعصم
لللمدلللةملم،لللذملمال لع
مغلعصطغصم
لللنمللللل
تلي ا
لللكملم،لللل لل
لللل لا
م،لعيفكتللسملللماغعلعصم
للل لعللل مل لللل
لللل يم
ةالل ممغل
للللالعمل
للل
مغيلعيفمللضملممللللغعلعيفم
للللللمملللللل
مغعلييغ اممال
مغملعمغلل ملل للل
لللليمللللل
معلعأللذملالي ،لي
للللةمل للل
لللمممغمل
للللل ململلع
للللللةملم،لللذملمال لعصر
مغعلييغ اممال
مغصلعمغلل ملل للل
ملللللل
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)لي نللللتللل
 622للل
-622ل ل ل ل
 6005للل ل ل ل
للل ل ل ل ل
متلعصملل م مللمغفل(
لللل م ملماللل لام مل لللل
لللللللل م ممغل
للللمم ممترما.لاك
مالعصتعذمللام ممالص
لللللللام مللللل لل
لللل للام ملمململعصات
مليعل م مللمتنغ ل
للللل ليمللمغعلللحنملممللعيفممغم ل
لللللللل
للللل لمممغيلع
للللل اممالع
لللللل ةلللنممغل
لعصملاتعواممال
حلعأل ملمتعلل لللل ل ل
للل للل
تليلحت ام
لللللللللللل ملمصللللسممغلل ل لل لل
للل لللاغعلعصممترمالعص
عل ملالع ا
للللل ل
للعصتليلع اا.ل
مالأتللل
عصتحل مللماللللللعصتليعل مل لل ل ل
لللللللللل ملمصللل لللل
علعصممترمالعص
للل ل
للل اغ
للل لمغلل مللمغعللل عل مل لاع ا
لللل لع
للل ممال م
لللل ثا
للل للمللاملمتللل لا ممال
مل عل
للللمتل لتللل
لللللل ليام
لعصتليعل مماالعصم
للللللللللللللللللللللللل
مافليكملوملل لمملتللللاككممالمعةراممالصممترمالعيفممغم
للللطمل ل للل ل
لللللهاملل للللتلعص
مىلعأللذمما
لللللل ملمتللل مملل للل
اكملمالللةمللناليرت
ليلعيفمل مللميللل
للل ةللرممغلل لزل لللل
للل ملمطغل
لللمدلو
مللعصطغصم
مميتلالرمل لللل
للللل لل
للللل علةم
ماللاامللمتع لصم
مملتلعصتحل ملل لل
لللكمل ل للللل
لللللمغريلي
للللللل تصتم
تعمعلييغ اممغ ل
للل لللللل
لللل ممتر
لحنملل ممغلع
لللللمملللل
للللللملل(
مغعلعصالمليمالةك
م،لعصتليعل لل لللل
متعلعصرتيللمتلللةل لللل
للللللللل للمتللللاكل ل للللل
كملي،لعمغيلييغعلللحنلممللعيفمغم ل
اليسغلل لتللل للمىلللل ل لل للل للللل لل
لللللل ل للل
عصترما
مافللل
تلعمغلل مللمغعلللعصللطمل ل
للمىلللل للل
)6002للل مم
للل ل ل ل ل
لل ل
للللالعيف
6002؛للل امللمتلعص م
للل ل ل ل ل
لللمح ل
6006؛للللملةام
للل ل ل ل ل
للل للغين ل
للللسممما
 2222لعص
للل ل ل ل ل
علجململمت ل
 6006للل
للل ل ل ل ل
للمى ل
للللسمللماتللل م م
مغل(أل ملمتلعص
للللنملللل
للللللل ملمالةا
مىلحتل ملللمامنالعصرم
لل لل
لللللل مم
للل غصاممال
للاممال
لللللتي
لللل ثال
لللللل لملل ممغل م
للللللل ليترم
للليفممغم لعص م
حنملممللع
للل ل
.)25ل
لل
ميليدغلليفلع ممخمل
لللل
لللل ل ملمالللل ملميلللذمملل للل
للللفممامل
لللللل مغلللهتالصم
لللل علل لعصتم
للللل ممغلل لعص م
لللل ملمسلعص
للللللةملم،لللل ممال
للللللللل ع اممال
للرملمتلللللعصتعةراممالعص
للل غل ع اممغل
للللللللل
لللل مماغ
لللللسممخملي
مخملال ملمحلص ف
لللل للل مللمملللللأوملللل
للللل ممتلل لاعليلعللل ثاممغ
لللل للللاككممالع
متعةعل ع
لللل للل
متةمل ل م
لللللل لل
لللللل لعصللفمماملعيفم
لعيفن امما ل
لللللللل لللل
عأاكغمااممال
لل
للللللللع ل
للل
عةعلعخلغيالا ممال(عص ممط
للللمتل للل للل للل
للللللف ملمملل لللأتلث ملمالعص م
للل يللد ممغيفيلي
لللللهت ممخمل
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لللللل
ماالي نلعصتعةرامالعص
لللابمغلل لللتصلللسللللل لللل
لللل اكملل صلل لع
غعلحنمل غل
تععللل عل لمغلل لل لل ل
للللللل لل
كملي،لعيفرت
للللل للمىلللل ل لل
لللل ماغل
لللللل ثال
عأذاىل غلي
ل ل لل
لللةملم،للل
لللل ملمتال
لللللملل ممال
مغصادلةت
عل ل ملللل
للل ل
للل اغ
للللل ملالع ا
للل ممتلل لتعالع
مالي نلع
للللل ملللل
مغلحبغللاممالةغ
لللللللل
للللللطممللمحلةميو م
للم،للل مل علعيف
لللللللل ةم
عأاكغماامما ل
لل
للللللللمملي ل
لللل
م،لعأل ملمتعلل لللللعصالملي ممال(مي م
للللللمتلللة مل للل
لللمحلعيفطي م
مترمالصتح ا م
لللللللللللللل
ماليللل ل ما ممالعص م
لللل
للللللل ليغلل ا م
للللللليف ممترمالع
لللل ممغياكالع
لللللللإ مماليف
ذالهل ممغلعصفا
ل
مملةاللل مل يل
للل
لللل لصتملل لل
لللفمما ل
لللللللللللللل تم
لللللللللللللل مل لللل ممغميلعصممترمالعيف
للللللل مماال ممط ملعيفترم
للللللللللل اممالة غ
مملةال ا،ممال رما
للللللل لل
لللةملمعلللضمما ي ل م
 2222لللل.)2ل
لللل
 6006للل
للل ل ل ل ل
لللللل ملمت ل
لللللللللماتيممال(
م،لعصطلايل ممالعصت
لللميللل مل لللل
ماالاتمم
للل لللاغعللللتلييلسملللل
للللل ملالع ا
للل ممتلل لتعالي
للللل ممللمىلع
للللااكاممطل
للللللللللململمالعص
عصاا،ممالي ا
لللللللللللل ملمصللل لم ملمىللل
للل لللاغعلعص ممترمالعص
للل ملالع ا
لللللرم مل لي
لللللللللل ممتلل لتعال
لل للل لم ملمىلةرغصا ممالع
لللللر مما
لللس مللمتتل لالعصت
للللل لسلي
).للعألة ممالعص م
 222لل
للل
للللسلم عل للل
للللل ملم،لعص
للل لاغ ممال
لللابمللمغريلللاممغلل ل لع
لللللللحمل لع
للللللللل علةغصا
مالعأاكغماامما لصم
للللللل ل
للللللللل ع ام
لللل لللعصتعةراممالعص
لللل لهل ممغصل
للللحنملمملللمليعل ممالع
عل لمممغيل
عصتغري:ل ل
لللل للل
للللللللل ع امال
لللللل
لللل لهل مغللصللل لللعصتعةرامالعص
للليعل الع
مغيلحنمللم
للل ل لللل ل
لللللللللللل لصللل للمىلع
للل لللاغعلعصترمالعص
للللل لالع ا
للللللللللل تلل لتعالع
ةغلةرغصاالع
للل ل
االجبغةرالعصطغلللهتي؟ل
اكماالعصاللللل لللللللل
الة،لاغصاغعلللللللللل
عأاكغمااالصتىللل الللللل لل للللل
ل ل لللللللل ل
أهداف الدراسة:
هتدي الدراسة احلالية إىل
للل ل-ل K W Lلل لل
)ليل
لل-ليفل لعةل-ل مغي
لللللللللللللرمللمغ لينللل–لةلكما
لللللللللللل لمصل(عصمترمالعصت
للل لللاغعلعصمترمالعص
للللل ملالع ا
 عل متلل لتعالعمغياسللل
لللليلععللل لعيفلل ملللل
لللللل لذتاممغ
لللليلللةممغم لع
لللحإمل ا
للللل لعيفت
لللل مماي ل
للللللللسملماللل لللعصا ملل لمملسلعيف
للل لهل ممغصلعص ف
يسلةمللضملممللللغعلع
ملمتليل للل
لللل ل
لللللل لطا.ل
للللللل ماالو
لللل اال فغ
للللللللال رما
للل للل ليغمل ا،
ص
للليعل ممال
للل
لللللمغعلللحنملممللم
مغيلعصطغصام
لللمملللللل
متيللع
مصليللللرمل لل
لللللللللللل مل لل
للل لللاغعلعصممترمالعص
لللللرمل للعل ملالع ا
لللللللللل ممتلل لتعا
لل لةرغصاممالع
 لرممافساللل لللعصال لملس.ل
للل
لللللللل ل
للل لهل غصلعص
ةملضمللللغعلع
لل ل
مالعأاكغمااممال
للللللل
للللللل ل
للللللللل ع ام
مالعصتعةراممالعص
مصليللللل املللللل
لللللللللللل مل لل
للل لللاغعلعصممترمالعص
للل ملالع ا
لللللر مل لع
لللللللللل ممتلل لتعال
لل لةرغصاممالع
 لرممافساللل لللعصال لملس.ل
للل
لللللللل ل
للل لهل غصلعص
الةملضمللللغعلع
لصتليعل لللل ل ل
للل ممايل
لللل
لللللنمغلللهتاليف
لللحمللمغتلعص
للل ةت
ماليلع
ماللعصتليعل مل لل
عصتحل ملل لللل
لللل لللل
لللل لهل ممغصل
للليعل ممالع
للللحنملممللم
للل لمممغيل
للللل لع
لعصرا ممال م
لل للللل
 لرمماغياس.ل
للل
لللليلععللل لعيفلللللل
عل لذتاغ
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية
للل ل
فساللل لللعصال لملس.ل
لللللللل ل
لللل لهل غصلعص
للللعل الع
اغسلصامغيلحنمللمي
لللللللل للل ل لللل ل ل
 يل لتعملةاالعأاكغمااا.ل
لللللللل
للللللللل عللللللل ل
اغسلصمتعةراالعص
لللللللل لللل
 يل لتعملة104

متيلللل
لل لللهغلل صمللماللللر مل لل
للل-لعص م
مالعصاغهكمما
لللللللل
للل م م
للل للليلللهملمتل مل
 نلعصتليعل مللمغعللل– ص م
لللةملم،لللل ل لللل
يلعصتليعل ممال
 لرملمتللل مل لللللمالتل ممتلل لتعال
لللل
للللا مللل
مالعأاكغما
للللل علللا ملللل ل
للللا ممالعص
مالعصتعةر
للللللللس ملماللل لللعصا ملل لمملسللل للل لا مللللل
لللل لهل ممغصلعص ف
للليعل ممالع
للللحن ملممللم
عل لم ممغيل
صليلعصاا،العصرال اا.ل
للللل
لللللللللللل ل لل لللللللللللل
للل لللاغعلعصترمالعص
عل لالع ا
للللملل لام ملميللللر م مل للل
لللللام ممال
ما)ليمللضم ململلاكاف
لللللل لام مللللل
لةململليم ملمملللعل رما
مال(يلللإم ملممليللللل
ماليالاعلهتم مل للل
للل م مل للل
للللةبللللطاا
 ل م مل لمتانللل م ممافساللل لللعصال لملسلعيف اي ).ل
للللللللللل
لللللللل ل
للل لهل غصلعص
يسلةملضمللللغعلع
صليللللتليل للل ل ل
لللللللللللل ل لل
للل لللاغعلعصترمالعص
عل لالع ا
س لل
.ل
عصاكغصملليليملل ل
للللللل للل
تعملاافلةاهمال
للل ل لللل ل ل لللل
لللللالللعةبلي
اليلللل لطمليال
يلعصتليعل للل
لللللللهتبللل ل للللل
سنالوتغ
 لتلللل للللف ممال
للل
للللل تم
للللللللم ملمملالعيف
للللف مما لعصر
لللم ممالص
اماالممغث
لللس ممتلللللللل
للللح مل لمملثلة
لللجمل ممغلل لصا
ماليلللة مللمتللع
يلعصتليعل مللل
للللهتبللل مل للللل
لللوت مغ
 ملمتللللس ملمنالذاىللل تمفا.ل
للللللل
للل لللاغعلللل لل
للللل لالع ا
تل تلل لتعالع
مفاهيم الدراسة:
ال عالية Effectiveness

ل

لل ل
للللللللهتب.
مملغلعأل لتعلل للل لحتلللاحلعص تغ
مىلعصتأثاللل للل لللل
لللل لل للللللل
للللللتي ل
)22للل ل غلعص
:ل ل ل
 6002لل
للل ل ل ل ل
للللللللغينللل لعمل للل(
يراةنغلعصم
للللل
لللللللللللل ملمصللل
للل لللاغعلعصممترمالعص
للللل ملالع ا
تلحتتثممخملع
لللكملم،لللل لل ل
لللللل لسلا
لللللعأثممالعصم
لللللل ل ممغل
مالعابغصامال
غليلعصتليعل ملللل
للللل لللل
ياالعهتام
لل لللل ل
ل للرما

مالعأاكغمااما).ل
للللللللل
للللللل ل
للللللللل ع ا
للللل لللعصتعةرامالعص
لللل لهل مغص ل
للليعل مالع
للللحنلممللم
للللل لممغيل
لللللللرمال(ع
لللللململالععلعصتغ
االيلعيفت
لللسمتلللل لل
للللللللللململالعلة
تل تاغي غلةت
للل ل
علعصملاض.ل
اغسلعيفرتلهلل للللللل
للللللل للللل لل
مانغلعصطغصااليلعيف
للللل لللحتل للللل للل للللل لللللل
كاليلعصتياالعص
ةتلل لل لل لللل لل
إسرتاتيجية :Strategy
للللللهمال
للل
للكمغلل لعللل لللعصملل مغلللهتللعيفتغ
لللللللللل ة
لللل تلل لتعالاكغةالع
يتالة،لذاهلغلع
والعصتطااحللللللل لل ل ل
غصل للةاللللللل للل
للللللل
لللعصا
الذطال لأكل ا
ل ل لل ل لل
للل ل
.)22ل
 6002للل ل ل
للللل ل ل ل ل
لللللل لعصللل غي ل
للللللل لحغ ا ل
للللللللللل تمفال(
ليلالمللللعودلعصترمالعيف
لعيفااملللل لل
احلعأل لتعلل للللل ل
الةكمىلصتحللل للل
لطلاليللللللل لللل
التعلم النشط :Active Learning
مافللل
للللللللط مل ل
للل ممغياكالعص
للل لم ملمىلة
للل ملمملال
للللللللللل لسلي
لللة ملم،لعص ممترمالعصم م
لللل ملممل ل
لل لعص
للل صم م
 6005لللل)2للل لو ممخمل
للل ل ل ل ل
لللللل ل(
لل لمي يم م
ليلر مما
للل ملل صلل للل
للل لذمليلعنال
للللللكممغلل لنال
للل غيلية
للل ممتك
مسلي نلع
لللل لل للل
لللممممغليم
لللسملمنال
لللل وف
مىلعيفرمملةممال
مرانالصمحل ملمملل للل مملل لللللل
لللل ل مللل للللل
لللللمغنا ل
للييغ ام
للل يلل مل لعللل
ماف ل
ععلصمطمل ل
لصمر ململلللل للليرطملمالللذ مليل لللل
لللللللللللسلمالعزلللل
للل يلعيفرمممالةا
للللللل يللكمل لمملتلم
للليفممترما ل
لللطعلزلهملمملل لع
للللللللللل ااك م
يلكمل لمملتلعصممترمالةت
لللل ل
غتعللل لعألليلعص.ل
عل ل تلل لل ل

105

لللللللللل لمطغل
للل
سليلرلمللعيفمترمالو
للللللللللل ل لل
مغصادلعصمترمالعصم
ممملفلللةلم،لللل لللل
للللللل لل ل
لللللل مللمىل ومخمل
العابغصامال
هتاغليلعصتليعل لللل
للل لللليالالعللللل لللل
ل ليرا
متيلللل
للل لللهبملمتل للللرمل لل
لللرممغلل لتللل ص م
للل لعصت
للللل ممال
للل لعيف غ
لللللل علاب ململلعيل
لللل ممغياكال
للليلعللل ممللمىلعيف
للل ممغم
لللللللل ملما ل
ليلعيفمل مللميلعصترما
لللللللرممغلل لل لللل
لييغ اممغلة
للللل ل
االعأاكغمااالصتيخم.ل
للللللللل عللللللل ل لللللللل
االعصتعةراالعص
لللل للل لللللل
لللل لهل غصل
للليعل الع
مغيلعصسغصدلحنمللم
عل ل لللللل للل لل ل
إسرتاتيجية التعلم النشط Active Learning Strategy

للللمغعللل
للل ما م
عصععللل لعصر
للللللل لل عل لام ملالللل
لللللل ملم،لعيفا ممغم
للل ا ممغي ل
)260للل لم ملمىلللل ممغل
:ل ل ل ل
 6002لل
للل ل ل ل ل
لللللل مللمغينللل لعمل ململل(
للللن ممغلعصم
ليراة
لللللللل لماللل علهللمتل للل
مالعيفملللميلعصترما
لللرللللل
مىلااا
لللللللل ملل لل
متالحتتيللمتل غل مغصل
للللل يللللل ل
الةترتم ل
لللللللللللللللل لل للللل
الصكالاتثلعصترمالصمفام ل
عيفطمملللللل ل لل ل ل
لل لل
لللل ل
ةستلملعل ا.ل
للللللل ل للل لل لل
للللل لذل غلللهتصلعيفترم
ة خم ل
لللالملللل
للللللللللةلم،لع
ملالهبغلعيفمترمال
لللل للل
لللل لي
عصععلعص
للل لالالللل
الة،لع
)220للل ل لللغلجمل لملللللل
:ل ل ل ل
 6002لل
للل ل ل ل ل
للل لللراتللل لللاتل(
يراةنغل
ل للللل
للل ل
لللللللل لا.ل
لعيفمللليلعصترما
تالصخملة،لذال لللل
لللللللللللل للللللل لل ل
تارغفلأتملىلعصترمالعيف
عل للللل لل لل ل
للل لطللماصللل
مالتصت
مملالعصاغهكلللل
مغصادلللل ل للللللل
عصععللل ل لللل
للللاملالللل
للللل مللمىلللل مغلي
صليالالعهتامغل
لللللللللللل ل للل
للل لللاغعلعصترمالعص
للل لالع ا
لللل لع
ل را
للل للل–ل KWLلل
)ل
للل–ليفل لعةللل–ل ممغي
لللللللللللللرممغلل لينللل–لةلك ممال
لللللل ل ملمال(عص ممترمالعصت
لللل تممغي ل
مغلصا مل لاعلللا لللاغعلعيف
لللللل ةلل ملللل ل
للللس مما غ ل
هلممغلة
للللللللسلماللل لللعصالل لمملس ل
للل
للل لهل مغصلعص ف
الةمللضلممللللغعلع
للليعل لللل
اغعلة،لذال لم
للل للل للل لل ل
لللل ل لالع ا
لللل ل يلع
ملالعصطغصاغعلتل تلل لتعال
للل للللل للللل لل
لللل عل مللمتكل غلل لللل ليعل للللعأل ل ممغلل للل
للل مما ل
للل لللعصكتغ
لللر ممغلل لت ل
لللل لعصت
للللل مما ل
للل لعيف غ
لللح ملمتلث ل
للللللك ملمالللل لعصت
للليتطلم ملمدللللصم مل لللةم ملل لن،لعصتف
.ل ل
عيفكمفغعلهبغ لل
لل لللل لل لل
وفيما يلي التعريف بهذه االسرتاتيجيات الثالث:
 -1إسرتاتيجية التعلم التعاوين
لللللللل ل لمملتللل
لللللرمخملعيفترم
لللل لسليتا
ممملفلعصم
مغلعأل لل ل
للللل)Baker& piburn, 1997للل ل لللل
للللممليتل(
للللل اا
م،لتياكمال
لللاكلمللللةل لل
لللاةنغل
مغيفلعيفنل مللمغعللل
لللللر ممغلل للل لد ملللللل
مللعمل ممغلل لالعصف
لللللللل مل للل
لللل للليتطلم ملمدلللةم مللنالعصتفغ
اليلجمل لملل مللمغعلللإ مللمملا ل
ة ملم،لللذ ملمال للللملعلا ملمتل للل لل
لللللللللل ل
اللحتلللاحلللل لتعلل لعصترما.ل
لة،لللل ل لل
للللل
االع لتم
لللللل للللل
عصترما
 -2إسرتاتيجية فكر – زواج – شارك
للل ل ملماللل
لللمد ل
اكالعصطغصم
لللللللل
للل ممغي
لللللمتلللةملم،لة
للللللللللللللرممغلل لينل طيم
للللل ممغل اممال رمممال
)لتل تاغي
 622لل
:ل ل ل ل
 2222لل
للل ل ل ل ل
متلعابل امللمتل(
للل املل للل
لللنممغل
اة
لللللةملم،للل
مكللللاممطصعل
عصععلللل مل ل
للللاملالللل
لأتلللهلممغلي
لللمدللل ل
مالعصطغصم
للللكمل لللل
للللملل مللماعل ف
متيس ل
لللل لل
لللللرملمتل لللذلط ململلععلعصم
للللللللل للطممغصلة
الايل ممالةرغصممال
لللللل ل
للل لاغ ا.ل
ثاليللللصلع
اك،للللتلللل لللل
لللللل لل ل
لصمتفكاللل عل لاغ ا ل
لللغلللل لاملل لللللل ل
تاللصمطافل ت
لللللللل لللل ل ل لل
اال
ل
ل
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 -3إسرتاتيجية )Know- Want- Learned( KWL
مافللل ممللمىللللل مللماصللل
لللللطمل ل
لللللللللللسممغلل لت لعص
للل اال رمممااليف
لللل ملالع ا
للل)Ncrel, 1995, 1للل ل ممغلي
لللملل(
مغلوكايم
لللللنملللل
يراة
مىلعألل ل:للل ل
لل لللK W Lل لل للل
لللل للتل للللها
لللللللللللالعص ل
اصلعصتفكال ث غصلعص
للللل لل لللللل ل
لللللللملللةلصت
الهالل ل وخمل
عيفراةالعصسغلللللل
للللللللل
لللWhat I knowل ل
لل ؟ل
لللللل ا
لللKnowلةغ عل
لللل ال
لللل للمىلاكم
:لصمتل صال
  KلللللللWhat we want out to findل ل
لل ؟ل
لللللليليتللللتلللل ا
لللWantلةغ عل
لللل ال
لللل للمىلاكم
:لصمتل صال
  WلللللللWhat we learnedل
لللللللل لا؟ل
لللLearnedلةغ عل رم
لللل ال
لللل للمىلاكم
:لصمتل صال
  Lللللللللميلللةبللل
لللل مللمااللليلعصم
لللحإململل ف
للل تت
لللهبممغل
مغلعخلغللإممال
لللنملللل
تةاليالالعصع
للللسممتلل ل للللل
للل لللاغعلعيف
للل ل ملالع ا
للللةملم،لع
للل اال
للل ملالع ا
صلكململلي
للل ل
عصتتليلييب.ل
للل
االجتاه :Attitude
لللةممغل
للل
للللل ملللايللل مل يل
لللل لهمل لمتثلللأممغلل للعلعصت
للل مللمتتل لىلللل مللللافنغ ل
للللل لسلع
مغيلعألةممالعص م
للل لممللللل
للللايلفمللمغعلع
متمعل ر
للرمل لل
للل ل
للللل :ل
،ليهتىلة،ت
مغيلضل ل للل ل ل
للل ل لللل
يفغعلع
لللللالللل
)6002لصتر
تةخملي ليلي،للل""Erwinلل( ل ل ل ل
ل للللل
ميللل
لللللل ل
لللللملل راي
لللللللللللامالةك
للللللل متلل غ العوفرغص
لللللللل ماخملاكغ
رتسلةااكط ل
ملإفخملتاللللل ل
للللل ل لللل ل
للل لمغيل
ترغةللةعلع
يفغعلللللللل للل
للللالللل
األوىل:ل ر
للل ل
.)2222ل
للل ل ل ل ل
اغي،ل(
ي)،ل لللةا لللل
للللللللللل لال للل
لللللغعلعص اتلعصر
تملتل(يلثاثا
لللل لل ل للل للل
اكللة،لثا
ل للل
للللنممغل
للل
لللللكململلة
لللللل-ل لعصللسمللممملل ) لص
متعتللل–ل لعيفراةمما
عل(عصمللامل لل
لللللكملممللل للللل
للللللرملمتملعيف
للللمللإممفخملةت
لللرممخمل
للللللةململلة
لللل ل ترغ
الثانيااة:لعصم
للل ل
.)6002ل
للل ل ل ل ل
لللل لت ل
)2225ل(
مليعلللل( ل ل ل ل
لللللالييللللل لل
اكمنغل ر
للللل لللل
للل لمغي ل
لللل للاخلع
ياغ)ليل ا
نغةنغلعيفتسغلل لسلللللالللللل
(يلل ل للل لللللل
للللل لمت لللعةعللل
للللةملم،لللإملممليلعصم
مكللللإملمملي ل
للللللل مل ل
مالعاكتللسممغ اال
لللللللللللللل
للللل ملمتي لعوفرغصام
)622للل وممخملة
 2225للل ل ل ل
لل( ل ل ل ل
مخملعصطملي ملل للل
للللللللل ل
يراةم
للللل ل
للللل لاتلل غلل اا.ل
للللللللل ،الع
لللللللللل ل ماالعصت
االعيفكتساال ث غصل
عل لاتلل غلل لللللل لل
مالةمللضلممللللغعللل
للللليعل لللل
يلمغيلم
لللل ل للل
لللللللل لسل ت
يلعصطغصاالعص
وخملةمللل لللل
لللللل للللل
العابغصاال
هتاغليلعصتليعل لللل
مغيليالالعللللل لللل
للل ل للللل
لللل لع
يرا
للللحإ ملماللل ملم،لللة مل لمتىللل
منغلصتليعل مللمتنغلة
للللحإ مل لللل
لللل لية
ميليلللة ملمتلىلللللامللهل ممغل
علعيفمل ملل لل
للل مل للللل
للللللللس ملماللل لللعصا ملل لمملسللل لليءلن ممال
عل لهل ممغصلعص ف
للليعل م ممال
للل
للللحنم ملممللم
للل لم ممغيل
للل يلل م مللمغسلع
لللا ممال
لعصملل اف
مغليلعابلام ممغلللللل
لللنم مللل للل
للللللللسم ملماللل لللعصا ملل لمملسلللل لللل ات
لللل لهل ممغصلعص ف
للللللأل لام ممالع
ل ملمتيا غل
لللللمل مللماضللل للر ممغميل
للللل
للللر ملمتلللهل مل علعص
لللللللمغسلعيف
ماليلعيف ا م
لللللل
مغلعصطغصا م
لللن مللللل
للللل لللحتل ململللل ما
للا ممالعص م
مالتصتي
لللللل لل
مالعابغصا م
مغصليلعصتليعل ملللل
عل لهل ملللل لللل
عصكاثا.ل ل
للل للللل
الدافعية الذاتية األكادميية :Academic self- motivation
للل للممملل للل
للل مللمىلللل مغل
للللللنمغل
لللءماليصا
للللللللللللل لو
مالعأاكغمااما لةمغصار
للللللل ل
للللللللل ع ا
مملالعصتعةرامالعص
للللنل للللل
غصليلحتتيتلةف
لللللل لللل لل ل لل
عذتميلعصرم
لل للل
لللل( Gottfried
للللسمخمل
لللللللللسللممملل لوف
لللةلم،ل معصلعص
لللللللممال
لللللرمالعص غ
للللسللممملل لللألالمللعيفت
للللل للمسلعص
للللفمامليم
للللللللل لتلعص
للل للماعل ع امغ ل
للمعذمللمالي
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 2222للل
للل ل ل ل ل
 2222للليعلا ململ ل
للل ل ل ل ل
للللللع ل
 222لعص ممط
لللل 5ل ل ل
etal, 1994, Isaac peri, 1975.هلس ملم ،ل
 2220للل
للل ل ل ل ل
لعصتل لمملللا ل
للللل Butler, 1988لللل
متملعأللرمغمل(
لللللرل لللل
لللللنلمملالةت
لللل غلةف
لعألذال
لللللل للل ل
ياىلعصار
6002ل) للل للل
اكغعلل ل ل ل ل
لللل
ا
للللمالللاصللل
للللللل للللي نلللل ممغل م
لللللءممالعصممار
لللل ممغلي
 )6002لاك
للل ل ل ل ل
 6002للليل امللمع ل
للل ل ل ل ل
 2225لللل ملمت ل
للل ل ل ل ل
للللسملمكلالعت ل
 2222لعص
للل ل ل ل ل
ملللمااد ل
للللل Whitek,
للل لب مال(
مغياالللل لع
للللخلللل ل
للللل ملع
ءالي نللعيفام
للللل لللل
لللللللل لتلعص
للللل للل ع خملم
اللعصر
للة،لللل ل
للل ل للل
لللللللتصر
اااراغلتصترمال لعص اغا
للللللل لللللل

 2222للل
للل ل ل ل ل
 2225للل Susanللل ملللمااد ل
 2222للل ل ل ل ل
لللللل ل ل ل ل
 2222لللاممغ ا ل
للل ل ل ل ل
متيل ل
للل لل
للل م
 2222لللاممخمل
للل ل ل ل ل
 1959للللةنل ملما ل
للل ل
.)6002ل
للل ل ل ل ل
للللل لاليي ل
)6002ل(عص
للل ل ل ل ل
يفلللعيت ل
لللللململماللل
مغلةنل ممغل م
للللللنملللل
للللللللليل معهت
لللل لعيفكممغ ا
للللللنممغ ل
للللللتلةمماليصا
لللللللنممغاليف
لللللل معصلعيف
لعصطغصاممال
للل لللل
لللل ممتلل تغ
للللل ل ممغلع
لل لللليالاعلهتاممغل
ل للرمما
للللنممغال
لللل
للللللةملمعلعيف
للللل ململللل ليغ اممال
للل لعصتفغ
لللللللنممغل
للللااكاممطلةا
لللةملمعلعص
لي نلعأةللحإململ ل
ماليلعصمللإملمملل للل للل
للل مللل لللل
لللللللللللعصتعهت
لللةملمعلعصاتاممال
لللإمللمرمللللتنغل
للاممال
مي
لللللل عل لممغيل
لللل
لللللذللماىلللل لطمل اما ل
للللللللللنمغال
لللل مللمىلعص امغال
للللللل لعصلل لمتي ل
مال لعصللسملللرغلملل لعصاتامال
لللرللل
رمليلتيفت
لللللل لل للل
يلاملليسملميلعص
عمتيتللل لل ل للل ل
ل ل لل
مغلعصطغصامال
لللللل
لللنللللل
للللل لللحتل لملللل ما
للامالعصم
مالتصتي
يلعصتليعل للل لل
ماليللل مل للللل
للللللل
مالعأاكغماا
للللللل ل
للللللللل ع ا
مغسلعصتعةرامالعص
لللللللل لل لل لللل
يغعلحنمللللعصترما.ل
عل ل لل لل ل
للل ل
علعصملاض.ل
اغسلعيفرتلهلل للللللل
للللللل للللل لل
يلعيف
الدراسات السابقة:
أوال دراسات تناولت العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم النشط واالجتاه حنو املادة
لللللللللللل ملمصللل
للل لللاغعلعصممترمالعص
للللل ملالع ا
للللللل ممتلل لتعالع
متنتةالللحبمل ل ثممالع
للل ملل ل لل
لللل لع
)6002لعصم
للللل ل ل ل ل
للل ممغ ل(
للليعل ممال
لاكل مللمفالم
مافللل
لللللللللللللللل لمتىلللامل ل
للللفممغلل الل لاللل عل لمغلل مللمغعلللحنملمملل رمممالعصفاممط صلصم
متارغفلعيف
مىلعصتحل مللمالللل عل ل مللللل
لللل مملل للللل
للللللل مما)ل
ل(جمل لملل مللمغعلعيف غ
 22لل
)ل
لللل ل ل
للل ل ملما:ل(
مالعابل ممال
لللفملللل
للللل تم
مغعلملاليااممال
ماثلجمل لملل ملل لل
للل ل لل
لللةملم،لثم
مالعصتليعل ممال
للللللل
كملومللماللل ا م
للل لل ل
مغوملس.ل
للللللل ل
ميلعأل ل لعصكم
عصلل مل للل
مغعللل
)لجمل لملل ملل ل
لللل 2لل
للل ل(
ماف ل
للللامل ل
مغعلثاثممال
متىلعجملل لملل ملل للل
،ليهمل ل للل
للللملغزل لللتحإ مل ل للل
22لاغصا
للللكمل لمملتلللةملم،للل ل ل
لل لعةل ت
م،لعأيف
لللةمل للل
جمل لملل ممال
لللل لععللل
للللغلز للل عل ممتلل للمال م
لللللحإ مل ل،لللل2ل2لاغصا م
للل علهملمت ل ت
للللغلز للل لجمل لملل ممال
26لاغصا م
فل ل ل
للللاملمال لل
لللللكمل لمملتلللةملم،للل ممتال
مللجمل لملل ممال ت
اكمل لل
للل لمغلل مللمغعلللحنملمملل رمممال
للللللل
لللللمغسلع
للل ة ام
للللفممغلل الل لا ل
متارغفلعيف
للللللل ل مللللل
للللللللللل لعذتاممغيلع
ماماليلعصفاممط ص ل
مغيلحتل مللل لل
لللللل
مىلعذتام
للل مملل للل
للعصتليعل مما
لللللرمل لمتسللل
لللمحلعصا
عصتطاام
لللللللماللل لللل
لللمحلعص امم
هتبلعصتطاام
لللللل للللل
للللللل لوت مغ
ماليهل مغهتاغل م
لللللللل
لللللل لمعصم
للل لاملمململةمما
هتبلعصتليعل ممال
لللل لللل
للللللللل ل لنمللماعللوت مغ
عصفاممط ص.ل
لللللرمل لمتسللل
لللمحلعصا
لعصتطاام
لللللللللللللللل ممغلل للللل
عة)ليللل لمغلل مللمغعلللحن ملمملل رمممالعصفاممط صلص
لل ل للل
 نل(عأيف
مالعأل ل لللل
لللللل
لللللل لالياام
مالعجملل لملل ممالعصت
للل لا مللللل
ألة ملالعمل
للللللحنلمملل رممالعصفامط صل
للللللللللللللل
مغعلييغ امال
مملي،لعمغلل لل للل
مغليللللكل لل للل
لللللللنللل
للل ةرغصات
محال ل
لللل ل لل
لللللل الل لالعص
تارغفلعيففغ
لللللللل ل للللل
ةرغصاتنغليليف م لع
للللللل للل
للل لل
يل
للللعجملل لملل مما
متسلألة ملالعم
لللرمل ل لل
لللمحللعصا
عصتطاام
للللللل ممغلل لللللل
ماليهل مغهتاالص
للل صمللللل
للل لللللععلم
للل لامل لمتعلللةمما
لللللللللللاكل غل
يلعجملل لملل ممالعصكغوامما
للل
للل
عملعجملل لملل مما
للاللللل
متسلأة م
لللللرمل ل لل
لللمحلعصا
هتبلعصتطاام
لللللل للللل
للللغلزلللص ممغلل لوت مغ
ماليهل مغهتا
لللللللل
للللل لمعصم
متارغهبالعيففمللمغ للا لالللل لذ ملاعلزل لامل لمتعلةمما
لع مللللل للللل
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لللللللللل لا ممال
للل
للل االعصترما
لللل ل م ملالع ا
للللللا ممالع
لللل لاك ملمتلةرغص
لللللمم ممغلي
للللللا ممط صل
للللم ممالعصف
لللحن ملمملل ر
مغعلةملالا ممال
مملي،لعمغلل ملل للل ل
ماليللللك مل لل للل
للللللللك مللل
للل لالياللا ممالعصكغص
عصت
للللل ل
للعيفستلل لتةا.ل
للل االعصمترمال
للللللللللل
للللل ملالع ا
لللللل متلل لتعالي
لللل مامالع
لل لللةل لمتىلةغ
متةالي نللللرما
للل ل لل للل
6005ل)للتليعل ال
تريل( ل ل ل ل
ال ل ل للل
لللللل ل
ل اللل غل غة
للللللللل لمتىللل
للللحنملممللعيفممغم لصم
لللل عل لمممغيل
متعةعلصللدممغيفل
لللللللل ملماللل لعصملل للل للل
للللللللفسلعصترما
للللل مممالعص م
ماليلللةممغم ل
ماللعصتليعل مل لل
مىلعصتحل ملل لللل
لللرممغلل لينللل مملل للللل
عصت
للل للل
نغلي نلجمل لممل ت
لللللسمالل ل لللل لل
للل سل
عمسلعمتيللمت ل
مالتصمللملللل للل ل
مالعصال الللل
للللللللل
اغصاالة،لاكما
للللغلزل ل للللللل
260لاغصا
العيفتكملوالة،للل ل ل ل
العصتليعل لللللل ل للللل
اللللللل
للل الل لللللسممالل للغعللل
لللللللل ملماللل ل ملالع ا
للللللللفسلعصترما
لللل مممالعص م
للل ممايل
لللللللل ملمالة
للللغلزل لاغصاممالمي
)لاغصا م
 20لل
للل ل ل
لللحإ مل ل،ل(
للللل ت
 نلملاليااممال
لعأل ل لل
لللل ممايل
لللل
لللفملمسلعيف
لللللللل ملمالو
للللغلزل لاغصاممالمي
)لاغصا م
 20لل
للل ل ل
لللحإ مل ل،ل(
للل ت
للللللللضممغلللطال
للل لعصكغواممال
لللح مل للللعمل ممغلل لا ل
للل لعصا
لعصتحل مللمال ل
لل للللل
ةمما
للللل لم ممال
للل
ماماليللة ممغم ل
مغيلحتل مللل لل
لللللل
مالعذتام
لللللللللل
للمىلعصرا م
للمحللل مم
لليعل مماللغلز للل لاام
لللل ملالزلم
اعلعصتليعل ممالة
للللل عل ممتلل لل لللل
للل غللضمما ل
ممملفلع
ل ملل ل
للل عل لحنلاعلةم مللمغعللل
مطغع ل
تعالعيفتملل م مل لل
لل ممتلل ل للللللل
للللل ت
متعةعلصللدم ممغيف ل
لللص مل للل للل
لللللل ةلللام مللمغسلع
للليف ممغم ل
للللحنم ملممللع
مغسلصالم ممغيل
للل ةلللام ملل للل
علص م ملللفس ل
لللللل لاليااما ل
لللللل
مغعلعجملل لملل مالعصت
للللالل للل
لةتملل لمصلمي
للللللل لللل
صاليهل غهتاال م
للل للللل
للللللغلزللللععلم
للل لةا
للللل للللتللل غ
لللللللع ل ا
لللل لعذتاغيل
للللليليا ل
عيفراغ
لللللل ل
للللللل لاليااا.ل
للللللل غلل للللعجملل لمل العصت
مغيلحنملللعيفغم لص
للللل عل ل لللل ل
عصتعةعلصلدغيف ل
للل للل للل للل ل
طاليلعصتحل للال ل
العصحإغللل للل للللل
لعجملل لمللللللل
للل لللاغعللل
للل ملالع ا
لللللر مل لي
للللللل ممتلل لتعال
)6002لللحب مل ل ث ممالع
للل ل ل ل ل
مطفىل(
مالهالل ملماللل ةلل مل لل
للليعل مللل
متنتةالم
لللل ملل ل لل
ل اللل ممغلع
للل لمتىللل
للللضلللماغعلص
للل لعصا
لللللللللمملال
للللحنلممللللةمغم لعصرم
مغيسللل عل لممغي
لللكللل
للل ت
للللللللكلمالع
للل مللمىللللل امالعصتف
للللللمملال
مصليللللمتليليسلعصرم
عصترمالعصلل ل لل
لللللللل
هتالسللل
لللمتعللل لل
للل ت
مغمسلع
للللسللل
للل املل علللتصلل لميلعص
)22لللللم الل عللل م
لللل 2ل ل
الة،ل(
العصتليعل لللل
كملواللل اللللللل
لللللل لل ل لل
للللل لللتتعهتاال
لعيفاهمالع
للل للللل
لاةا
لللابلماللل
لللل لعصللكمغلللهت،لع
للللل عصل
هتل لعصمل
للللل لاللل ل ل
للل الل لمي
للل م
لللل الل عل
)20ل م
لللل ل ل
لل غل(
للللل لتم
الملاليااال
للل لللجمل لمللللل
نالي نلجمل لمل ت
للسالل ل لللل لل
لللض ممغلللطال
للل
للل لجمل لملل ممال
للللللللل ملمص ل
لللص ممترمالعص
للل لللاغعلع
للللل م ملالع ا
ماغعلتل ممتلل لتعالع
للللللض مللل لل
ياليلعصا
لللللل م ملالللل
للل لللعصكلس ملممليلعصر
لللللم ملمملال
يلعصر
لللةلم،للل
مالي نللل لمتمل
ممالعصتليعل لللل
للللل للمللإلل لللل
لللللللللماتيما.ل
لليل مالعصت
لتصطا
مسلعصمللهلمتلل لل لل ل
للللل لالللولفل لللل
للل الل لمي
للل م
لللل الل عل
)22ل م
لللل ل ل
لل غل(
لتم
لللل ل
هتبلة،لللل لنغ:ل
لللللل للل
عص تغ
للل للل
لللامللمغعللللاةا م
للللل مي
لللللل لاليااممال
للل للللعجملل لملل ممالعصت
للللامللمغعللللاةا م
مطالمي
لةتملل مل ل
للللللل لللل
ماليهل مغهتاغل م
لللللللل
للل لمعصم
لللةمما
 لاملمململللل ممغلل للللعجملل لملل م ممال
للل
لللللر مل لمتسلص
للللض ملللماغعلعصا
للل لعصا
للللللللم ملمملال
للللحن ملممللللة ممغم لعصر
للل لم ممغيل
للللا مللمغسلع
طاليلة
لللللحإ ممغللل للل
لعجملل لملل ممالعص
لللللل ل
للل لاليااا.ل
عصت
لللللحإمغلللطال
للل
مغعلعجملل لملل مالعص
لللالل للل
للللل مي
لللللل لالياامال
مغعلعجملل لملل مالعصت
للللالل للل
مطالمي
لةتملل ل ل
لللللال مل لللل
لمعصاليهل مغهتا
للللل لللللللل
 ل لامللملةاماليللل
لللللالهمللل
للل لللاغعلعيف
لللللللللل ل ملالع ا
مالي نلةرغصاممالع
لللل مل للل
لللللممممغلي
لللللل لالياامما
)لصل ممغلل للللعجملل لملل ممالعصت
 0002لل
للل ل لل ل
متملىل(
لللسملل ل
مللمتلة
لل.للل ل
االعصتليلع ا
مغيلصتىللل الللللللل
للل ل للللل ل
لحتسل لع
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للل لللاغعلعصممترمال
للللللللل
للل ملالع ا
لللللر مل لع
لللللللللللممللللللع ممتلل لتعال
متنتةالللحب مل لةرغصاممال م
لللل ملل ل لل
)6002للللتليعل ممالع
للل ل ل ل ل
لللللللل ملمتل(
اكل ممغل ممغال
ماللعصتليعل ملماللل
مىلعصتحل ملل لللل
لللل لم مل للللل
للل ممغمل
لللللل ت
لللمتليليسلللة ممغم لع
ما)ليل م
لللللللللللللر مللمغ لينللل–لعل لاكتلل ممغلل ل-لللعيف غللل ملللل
عصللل ملمصل(عص ممترمالعصت
مالعصتليعل مال
للل
كملواللل اللللللل
لللل ل للغتللل للتلللل ل لل
سمط ال
يلعصكغينلعصكغوملسلللل لل
لللل ل لللللل للللللل ل
غملصتىلاغصاغعلعص
للل للللل ل لل للللل
لللل ت
للليعل الع
مغيلحنمللم
عل ل لللل ل
تةاللل
لللعل م م ممتلل ل لل
لللا م م مما
)لاغص
 20لل
للل ل ل
لل غ(
للل ل م م ملمتم
لللملالياللا م م ممال
:لجمل لملل م م ممال
للل للل
ناليريلجمل م م ملممل ت
لللسلللللس م م ممالل ل لللل لل
لللا م م مما
)لاغص
 52لل
للل ل ل
ة م م ملم،ل(
للللللماتيمال
لللل
لللعصت
مايلتصطلايل مال
لللل لللل لل
لللفلمسلعيف
لللللللل لمالو
)لاغصامالمي
 62لل
لللل ل ل
لل غل(
للل ل لمتم
لللضمغلللطال
لللللللللللل لمصللل لجمل لملل مال
للل لللاغعلعصترمالعص
عل لالع ا
لعصتليعل مما ل
لللل
مىلجمل ملممللل لللل
لل لل
لللللللللل للر ملمتل للل م م
للل ممغمل اماممغل
لللل ت
للليعل ممالع
للللحنملممللم
للل لمممغيل
لللللمغسلع
مغيلحتل ملللماماللل ة ام
لللللل
محلعذتام
للل للل
للللطاام
سل
للللالعمل
للل
للللللللل لمتىل ةم
مغيلحنمللعيفمغم لص
لعصتحل للالللل عل ل لللل ل
صليلحتسل للللل
للللللللل ل لل لل ل
لللصترمالعص
للل لللاغعلع
الي نلةرغصاالع ل لاع ا
ملإمالعصتليعل لللل لللللللللل
لل ل لل لللل
لللللل ل
للللللل لاليااا.ل
لعجملل لمل العصت
للللللل صللماللل
للل ملل لنمغ)ل غ
للليلللهلمتل مل
لللليعل للمغعل(
للل لالمململم
لللل لمتال
لصماغهكمال
لللل لللللل
لللللسمغلللحل ام
لللل لحلممليلعص
ة،لعيفسللعأمعلصم
ل ل لللل ل للل لل
للليعل مللمغعللل لتميممال
للللل
للللل صلكملم،للل لامل لمتعلم
لللل لهل ممغص ل
للليعل ممالع
للللحنملممللم
لللللللللللل ملمصللل عل لمممغيل
للل لللاغعلعصممترمالعص
للل ملالع ا
للللل لع
عصرا ممال م
للل
يلعصتليعل مللمغعللل
لللللللللللرمل للل مل للللل
ماعلعصاغهكممالاكتغ ممال
للللل لللللل
للل مللمتللثم
لللفممال
لللل تم
لللليعل مماال
للل لللاغعلللةملمعلللةململلعملم
للل ل ملالع ا
لللل لع
عل ممتلل لتل لةال مم
لللل ل
للللللللللللل ا.ل
غعلةملااالحنمللعيفغم لعيفترم
كملي،لعمغلل لل للل ل لللل ل
صليلللل ل لل للل
للللللللللللللللللل ل لل
صمتأاكاتللل للمىلةرغصاالعصترمالعص
لللل لل
ثانيا :دراسات تناولت العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم النشط والدافعية
الذاتية األكادميية:
متةالي نلللحبم مل للللث ممال
للل
للل مل لل للل
للليعل ممال
لللل)Nichols& Miller, 1994لم
لللم ممال(
لللالك ملمملللسللل ةا
للا مللماىلو
لللل لميللل
مافلعص
لللللللل لمتىلللال ل
عأاكغماامالص
للللللل ل
للللللللل ع اال
مىلعصتحل للالللل لللعصتعةراالعص
يسلعميللل لل للللل
ينليللللتليل للل ل
لللللللللللللللل ل لل
للل االعصترمالعصترغ
يل لالع ا
للللملليفيللمعللل
للللل سل
مالعصكغومليما ل
مغينلتيفاهمللللللللل
لللل لل للل
لل للللعأل ل للل لعصك
لتص مف
للللغلزل لل
)لاغصام
 26لل
للل ل ل
لللللللللةلم،ل(
للل لل لكملوللمالعصرا مال
عصكغينلعصكغوملس ل
لعأل ل للل للللل للللللل ل
لللملميللل
لللللللللل لمالع
لللللللللللللللل لينللل TAIللل لعصكغوامالمي
للل االعصترمالعصترغ
العميللل ل لالع ا
لللل ل للل ل
للل للللعأل ل نلمي
مىلجمل لمل ت
لللغلزل لل لل
للللللل ل لمللعهتا
عصرا ال
للللللل ع اممال
لللللل
للللللل ماممالعص
لللللللللحإمل ل،ل(عصفغ
مغسلصمتعةرامماليت
للللللل لللل
لللمملمي لة ام
ماماليلع
مغيلحتل مللل لل
لللللل
مالعذتام
لللللللللل
لللل لاامللمحللل ممللمىلعصرا م
لللللللللماتيممال
تصطلايل ممالعصت
لل
)22لللل مللماملللغلز للل للمللإمللمماللل
لللل ل ل
لللةملمت ل(
العصتليعل ممال
للللل لللل
متملا
للللللل عل م ل
لللللللل ممغم ).
للللل ع اممالصم
لللل ممالعص
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للللحن ملممللة
للل لم ممغيل
للل لع
للل لهل ممغص
للللحن ملممللللجم ممغلل لع
لللللل لم ممغيل
للل لهل ممغصل(ع
للللل لللحن ملممللع
للللم ممغةرا
مغعلعصطمللا ممالع
لل للللعمغلل ملل لللل
لي نللللر مما
للللللمملال
للل
ماليلال لمصلعصرم
لللللل لل
للللغلزل لاغصا
)لاغصام
 622لل
للل ل ل ل
للل مللمىل(
العصتليعل مال
لللل لااللل لللل
عنالةانغ ل
لللليل للللل
هتبلعذتاغ
لللللللللل للل
للللل للا تخمل تغ
عل لهل غص)ل
مالييغ اممالمعصممال
للللللللللل
للللل
للل لا م
مالي نللل لاملمململ
هتبلعصتليعل ملللل
لللللل لللل
للللل للمللإمللممالوت مغ
للل لهل ممغص ل
لللللللل لع
للل ممايلةاممغم
للللس مل ملل للليلة
للللةملم،لعيف
للعصالمليممال
لللل ممغل
للل
ماالعأل ل ن لاك
العصتليعل مللللل
للللسملللللل
لللذملمال لعص
للللنممغل
مامنالعصتليعل ملمالةا
لللل لحتل مللل للللل
للل لهل ممغصل
لللللحنملممللع
مغعلعصطماممال
للللغلزل ملل للللعمغلل ملل لللل
ليهل مغهتا
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للل ممللمىللل
للل لل ملمتيللالعنال
مغصليلللجمممغلل لللال ل ملمنال
للللل لهل ملللل
للل ممتلل لتعالع
لللللحنملممللع
مغعلعصطماممال
لللللل مل للللعمغلل ملل لللل
مالييغ اممال
للللل
لامل لمتعللل لا م
للللل ل
للللل اة.ل
حبل لعصت
لللحن ملمملللل
متسلعيففتملله ممال
للللل مل ل لللللل
لللر ممالعص
مالاغة
مغعلامللا مللل
لل للللعمغلل ملل لل
)لي نللللر مما
 6002للل
للل ل ل ل ل
للللل يلللتل(
للل ممماال
للليعل ممال
متةالم
ل مل لل
للللللمغسللل
مالااللمحلة ا
لللللتليعل للل
لللمحلللل لمتعلل لعص
للل لللصتح ا
لللململالعع.ل
للللرمل لللعيفت
ماليلضلمملصل
ماللعصتليعل ل لل لل
تنغلتصتحل لل لللل
لللل للاللل للل للل
عل لهل غصل
مالأتصللفملماللل
للللل
للللللل ممللمىللل ا م
لللل ثاغ ممخمل
تلسلعصتحل ملمحلللةملم،لللإملمت خمل
للللرملمتلللل لل للللل
ماقيل
للل ل
لللل لمملتللل يفةم
لللل امتم
لللللل لسلللاملمملييل
للل لهل ممغصلعصم
للللحنملممللع
عل لمممغيل
للللل لملللل
للللذلمال لعصف
للل لهل مغصل
للللللللللل لع
للللللللعيفسل ملل للليلة ايلةامغم
لللللللللللللعصطا اا
عذتال لعللللطلالي العصرا ا
للللللل لل
للللغلزل لاغصاال
)لاغصا
 25لل
ة،ل(ل 6ل ل
ل للل
للللل مل لمتسللل
لللر ممالعص
مالاغة
مغعلامللا مللل
تلعمغلل ملل لل
لللل للل
هتبلعصتليعل ممال
لللتم مغللل لللل
6002ل ل لن مللماعلو
 6002للل ل ل ل ل
مغالعصتليعل ملماللل ل ل ل ل
للللر ملللللل
لعأل ل لللة ملم،لعص
لللللل لل
يل
ماليهل مغهتاا
للل صللللل
للللل لللللععلم
للل لال لمتعلةما
للللل مغل
للحإما لاك
للللل ف
لللللل لصكللنمغلة
مغالييغ امال
مكلللل للللل
للللل ل ل
للل لهل مغصل
لللحنلممللع
عيففتمللهمال
لللل
للللململالعع:ل
للل
للللللرللمطسليفت
لللمىلللاكلملللل غللةلمللللةلم،للل لمللعةممخمل
للللمغسللل م
للللللل ا
مالعصكمامالصم
للاللللل
مىلعصتي
لللل ملل لللل
للل لهل مغصل
لللللحنلممللع
غعلعصطمامال
لعمغلل لل لللل
للل ممايل
لللل
مفاليلة
للللل ملل لل
لللحمللمغتلعص
لللل ةت
لللاممالع
لللل مي
للللللللةمما ل
لعصكغومليممالعصرغ
لللللللللل
للللل ةمما
العصتليعل مماا ل
للللس ملللللل
متملىلعص
للل ةللسملل ل
للل ل ملمص ل
لللل لعصت
للل مما ل
عصر
لللحن ملمملللل
مغعلعصطمللا ممال
لللللللام مل للللعمغلل ملل لللل
ماليهل م مغهتاغل
لللللص ملللل
للل لال ممالمع
للل لا ملمململ
لللللتم مغلللهتبللل ملمتال
لللل ملمالعص
لللللاكم مل صلل ل ا
للل لهل ممغص ل
للل لع
ةلا ممغم
للللللل ل
امنالعصتليعل لالةاخم.ل
للللل لل لللحتل للل للللل
غةللة،للل لمللعةمخمل
للللللل لللمىللللاكلللل للل للل
لللللللاغسلاكمخم ل
لللل للمىلعيف
عل لهل غصل
للليعل ماال
لللل
ليلال ل للمغعلم
للللل لل لل
لللممغةرا
مىلعصطافلع
لللللل لل لللل ل ل
لللللل غي غل
لللل لمليلع ت
للليعل للغعللل ل علع
لللالعضلم
للل تر
يتحإللة،لع
للل ل للل
لللل ;Mills, 2004
للرمال(
مالةال ف
للللللل
م،لييغ ا
للللةل للل
للل لهل مغصل
لللللحنملممللع
مغعلعصطمامال
ليلعمغلل لل لللل
للللللللغلزل للل
للللللل لنمغل اغي م
لللل للءلنمالوتغهت
ةتللل لمل ما ل

للللل للل
اغااالةملاامال م
العيلللل للللل ل
للل لاللللل
اململ
.لةعللل ل ل
)6002للللل
للل ل ل ل ل
للللللللت ل
لللل ماا لي
لللللللل للفحإال(
لي نلييغ االة
Kottke, 2000ل)لللل للل
للللVanhoof et al. 2006ل)ل
للللل للل ملليعل مال(
للللسمغ ت
ماليلعصتليعل متلل لعص
ماللعصتليعل ل لل لللل
عصتحل لل لللل
لللل لللل
للل لهل غصل
مغيلحنمللع
عل ل لللل ل
للل لهل ممغصل
لللل
للللحن ملممللع
للل لم ممغيل
للللغلزل م مل لع
لللل لللليهل م مغهتا
تلعيلا ممغلل لمع
)لهلام مل للللللليمللام مل للل
 6002لل
للل ل ل ل ل
للللللللت ل
للل ممماا لي
لللليلع م ملال(
ةغلل ملمتعلم
للل ل
اللعصتليعل لا.ل
عصتحل لل لللل
لللل
ل
ل
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فروض الدراسة:
لللللللماللل لللةتملل لمصللل
لللللللمغسلعص ام
ماليلعص ا
العصتليعل للل
عملجمل لمللللللل
للللالللل
مياغعل ة
لةتملل لصللل لل لل
للللغلزللل لللل
لمعصاليهل غهتا
للللل لللللللل
ملاتلةا
 لللللل ل
اغسلعصارتس.ل
للللللل لللللل ل
للللل غلل لعص
لللل لهل غصلص
للل الع
مغيلحنمللعصتعي
للل ل لللل ل لللل
اغسلعصارتسليلع
للللللل لللللل ل لل
مياغناليلعص
لل لل للل
لللللللماللل لللةتملل لمصللل
لللللللمغسلعص ام
ماليلعص ا
العصتليعل للل
عملجمل لمللللللل
للللالللل
صلمياغعل ة
لةتملل ل لللل لل
للللغلزللل لللل
لمعصاليهل غهتا
للللل لللللللل
ملاتلةا
 لللاغسلعصارتس.ل
للل
للللللل لللللل ل
لللللللل غلل لعص
االعأاكغمااالص
للللللللل عللللللل ل
اغسلعصارتسليلعصتعةراالعص
للللللل لللللل ل لل لللل
مياغناليلعص
لل لل للل
للل لممغيل
لللل
متسليلع
لللللرل ل لل
لللللللمغسلعصا
ماليلعص ا
مالعصتليعل للل
مغعلجمل لملل للللل
للللالل لل
لةتملل لمصلمي
للللل لللل
مخملةملاامال م
العيللللاغااللللل ل
ملاتللل لاللللل
 للل.ل ل
لللللللللنغلللهتال لل
للل لذتاغيلعص
غصليلع
لللللل لهل لللل
للل للمىلللل ،مالع
صلمياغنال
لللل لللةتملل ل لللل لل
لللل لهل غصل
للل الع
حنمللعصتعي
ل لللل
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة والت ميم التجرييب
للللللم ملماللل لعصلللا مللمغسللل
لللللللا مللمغسلعص ا
لللل م مل االعص
للل ل ت
للللر مما
للللللل م ملالييبلعيف
لللل مماخملعصت
لللللل م مل اال
يلعصتليعل ممالعصت
تاليللل م مل للللل
لعل ممتلل ل للل
لللللل Pre- Posttest Nonequivalent Control Group
مالعيفتكغة،مال
لللتل للللل
للللللحإمغلللطال
عصارتسلصملل ل ل لمل العص
لللل ل ل

 Designل
اختيار املشاركني يف الدراسة:
للللرممغال
لللل
هتيليلعص
لللللطمغللل لل
لللرممالعص
مالاغة
مالعصال املللل
للللللل
للللكمام
للللللالعللرممال
للللسم العص
لللللمغعلعص
م،لاغصام
لللةمل لل
ليلعصتليعل ممال
لللل لل لللل
لللللللل ممغياك
سلعذتاممغيلعيف
ل للل
لللل للي،للل
للللةلم،لعصم
للل ل لتيمال
للل للللطلايل مال
مغياسللل صم
لللليلععللل لعيفلل لللل
للللل لذتامغ
للل مايلع
لل ل لملتلة
ي،ليتي
للللل لل للل
6022ا لعص
 6020للل ل ل ل ل
للعصتليعل لاللل ل ل ل ل
مغسلعصتعةرامال
للللللل
للللل لللل
لللل ة ا
لللل لهل مغصل
للليعل مالع
للللحنلممللم
للل لمغي
للللللاغسلع
للل للمىلة
العأمىن)ل
للل ل للل لل
للللللل يت
مىلمياغعلةتتواال(ع
هل مللمللعللل لل لللل لل لللل
لللللللل ل
االعأاكغمااا.ل
عصلل عللللللل ل
مصلهلس مللمغعللل
للللللتملل مل لل
)62للل م م ال
-22ل ل ل
للل ل ل
لللل،للل م مل ل(
للل م ملاعل لحلللل ل ممغي
لللا ممال
)لاغص
 22لل
لللل ل ل
عملعصرا ممال(
للللةم ملالللللللل
ل للم ملمدللل ملمتمل
للل ل
.)20222ل
للل ل ل لل ل
لةراغيسل(
لل لعحنلاعل للللللل
)660206ل
ل( ل ل لل ل ل
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أدوات الدراسة:
 -1مقياس االجتاه حنو دراسة اإلح اهل إعداد الباحثة
للل لمممغيل
لللل
للللللمللع
للللللرممغمل كم
مىلثاثممال
للللل مملل للل
لللللللمليف ممال
للللل للل ممغصاالة
لةملااممال
ماملاليلللإملممليللللل ل
للللإمللل لل
لللفملام ل
)62لة
للل ل ل
لللللللمغسلللةملم،ل(
يتللكمل لمملتلعيف ام
لللتملماللل
للمح ل
لللللمللعةم
للمحلللل ملمت لة
للللمللعةم
يبلسغلل ملمال(ة
لللمتليل لل
للل ةمللمحل م
للم ل
لللفملما
لللللحمل لمملكللل ممللمىلللاكململلة
مغصليامللمدلعيفف
لللعل لهل ملللل
للليعل ممال
حنملممللم
للللملعلة ملمحلل
للللل )5لة
للا ممال(
لعصتي
لللمللعة ملحلللل ملمتللللل
مامععلأتلذ مل لة
للللف ملللل لل
محاللعيف
لللل لصتلل مل لل
لللملعلة ملمحلللل ملمت )ل
لللت ملمالة
لللملعلة ملمح ل
لللت ملمالة
لللاك ملمت ل
ةتأ
للل مل لللعليللل
للللل )2ل
للاممال(
لعصتي
للمحلللل ملمتللللل
لللمللعةم
لللتملمالة
للللل )6ل
للاممال(
محلعصتي
لل لللل
لللمللعةم
لللتملمالة
للللل )2ل
للاممال(
تلعصتي
لللللاكمل لللل
لللتملمالةتأ
لللل(ل )2ل
للامما
للعصتي
لللمعللل
لللل)2للللمليفيم
للللللل لليمللضململلللاملمتل ل ل(
للللسممغصاا ل
مامععلعص
لللللللفملللل
محالليلهغصممالعيف
لللللل مل لل لل لل
لللكملمسلللالايل ممالعصت
لللل ر
مامععلعيفملااممال
لللللللفملللل لللل ل
هغصممالعيف
للل ل
لللللللللللاغس.ل
ارغلأ رغملعيف
عيففامععلللللللل
لللللل
ات ل()2ل مليفيعلةفامععلة اغسلع مغيلحنمللميع الع ه غصل ارغلصو رغمل ل
امل ردات

األبعاد
-2لأتملىلةغم لع ه غصل()2ل ل

 *2ل 2ل 2ل 20ل 22ل 22ل 22ل 66ل 65ل

-6ل ا الةغم لع ه غصل اتنغل()2ل ل

 *6ل *5ل 2ل 22ل 22ل 22ل 60ل 62ل *62ل

-2لع ت تغ ل تيع الع ه غصل()2ل ل

 *2ل *2ل 2ل 26ل *25ل 22ل 62ل 62ل 62ل

* م ردة سالبة
لللللللمغسللل لإلمت لخمل
لللل
لللللمغعلعيف ا
اغسليلعصاا،العصسرملميالسلهسغفلثا
للللل لللل لل للللللللللل لل للللل لل ل لل
عصساكملةايالصم
للل لللل لل ل لل ل
لللل ا
حلة،لعص
صمتحلل للل
ل لللل
للل ل
غليما:ل
اكل للللل
حساب الثبات مت التحقق من ثبات املقياس ابستخدام التايل
للل ممخمل
للل
لل لللسللللطاا
محلها م
للل لل
لعصتطاام
لللللللل
لللل ممغم
لللابمللمغريللللطلايل ممالي
لللللللمغسلع
لللللمغعلعيف ام
مغس:لسلهلسمللمغفلثام
للللللل للل لل
لللمحلعيف ام
للللللطاام
ليل ممغم ل
لللةمما ل
لللل
للل ممخمل
ضلعأالفممغلل للل ل امللمتللللطاا
للل يللل للل ل
مالعخلغللإممال
العصال امللللل
العصالعللر ملالللللس مل ل لللل
للللس ملللللل
لللللمغعلعص
م،لاغصام
للللللةمل لل
)لاغصاممال
 25لل
للل ل ل
ممللمىل(
ااةغت-ل
للللللسملل للل ل
لللللللل مفاالص
لللللل طهتمالعص
للللللمغ ،لعصت
لللللةلمللللAللصكا وا
مغلسلهلسللمغفلةرغ
لللل للل لل
للللل مغللللاع لاك
فغإلليفةتللللتلللللثاثمال
ذاىلللللل ل لللل
ل لل
للل ل
لللل.)6ل
غليملضحنغلعمتل ل ل(
للل لللل ل ل ل لللل ل
للللللللهتبلاك
اغصعلعص تغ
لللللل ل للل
)لاغصاال
 606لل
لللل ل ل ل
للللللمللعللنغل(
للل لاتلل للغتللل للمىللل ا ال
لل لعت ل
ا
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ات ل()6ل االةرغةاعلثاغعلة اغسلع مغيلحنمللميع الع ه غص ل
أبعاد مقياس االجتاه

 Aلكرونباخ

التجزئة الن ية

جثمان

معامل
االستقرار

أتملىلةغم لع ه غصل ل

 00202ل

 00222ل

 00552ل

 **0025ل

ا الةغم لع ه غصل اتنغل ل

 00222ل

 00522ل

 00202ل

 **0022ل

ع ت تغ ل تيع الع ه غصل ل

 00222ل

 00522ل

 00202ل

 **0022ل

عصتياالعصكماالصم اغسل ل

 00252ل

 00222ل

 00222ل

 **0022ل

** دال حتت مستوى .0.1
لللل لمملل للل لتللل
للللكلم،لعص
للللللل علا
للل معصمالصم
للرمال
مغصعلةال ف
االةرغةاعلعصكاغعلللاللل للل
تلمجاعللللللللللل ل للللللل
لللل)6لللل لل لل
يتحإللة،لعمتل ل ل(
للل ل للل للل ل
للل ل
غصاالة،لعصكاغع.ل
للل للللللل للللللل
تياال
لللل للتعلللل لل
عيفلللللاغسليت
حساب الصدق:
م،لعأل ممغللل ل
للل
لللة مل للل
)لأكل ممغل
 22لل ل
مل( ل ل
لللل لم ملمىللل ملمتل للل
مالصاذتللا ممغيل
لللللل ل
لللللللتهتا م
لللل ملمملي لعيفا
:لسللل مللماضلعص
 ص اادحمل ايكم ااني للللللمتعصل
لللل
لللللطمغلللهتيللللململلماضلي م
لللرممالعص
للل-لاغة
مالعصال امما
للللللل
لللللمتليليسللللكمام
لل لعصتم
لللل لبللل لامما
للل لعيف ممغ
لللللللللللفس ل
للل ل ل مل ل رمممالعصم
عيفت
للللل مللل للل
اتنغل
لللل لةمل لمتىلة غ
لللللسملمنغ ل
لللللل لي ا
ميلعأللرممغملعص م
لللللل للل
لللللللمغسلللةملمعل رايم
مامععلعيف ام
لللفملللل
عصمللمالسللهملمملل لللةمل لمتىللللطممغلللحلة
لللللللمغسللل
للللععلعيف ام
لللفممام
مىلمجامللمعلة
لللل مملل لل
للل لل ممغصل
لللل لع
لللل وملللمتبللل ملم،ل ص م
م،لعامللنممغ ل
للللللل للل لضمللمرالللةمل للل
للللللل ايممالعص م
صملل للاهمممالعصر
للل ل
لللل لكل ل .ل
%ل لة،للل لتملع
 20ل
لللللللل ل ل
لللل للل للمىللللاكللةفام ل
للللل فغ
اكغوالوساالع
هالل لللللل للل
مامععللل
للللف ملللل
للل لعيف
للل ل م
للل ليل ا ممغ
مغةاعلع
لللر مللل ل
لللل لللحبلس مللمغفلة
سلعصتحل ملمحلللة ملم،ل صم م
لللللل لللللل
متعذمالصاذتا ممغيل
لللل لل لل للل ل
 عل للس ممغلل لعص مغليملضحنغل
للل
للل لللل ل ل ل
للل لاك
للل ليل اغ
اغصعلةرغةاعلع
للللللل ل للل لللللل ل
للللل لاليصاخمل
لللل لسل ت
لللللللالعص
للللللل للللاغسلعصفا
عصتياالعصكماالصم
للل لل للللل
 -اجلدول ()3
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ات ل()2لةرغةاعلع ي اغ ل لعيففامععل عصتياالعصكماالصم اغسلعصفا ا ل
أبعاد مقياس

امل ردات

االجتاه

معامل

أبعاد مقياس

االرتباط

االجتاه

امل ردات

معامل
االرتباط

أتملىلةغم ل

2ل

 **00522ل

ا الةغم ل

6ل

 **00222ل

ع ه غصل ل

2ل

 **00222ل

ع ه غصل

5ل

 **00620ل

2ل

 **00222ل

2ل

 **00522ل

 20ل

 **00522ل

 22ل

 **00222ل

 22ل

 **00222ل

 22ل

 **00502ل

 22ل

 **00522ل

 22ل

 **00552ل

 22ل

 **00220ل

 60ل

 **00522ل

 66ل

 **00225ل

 62ل

 **00222ل

 65ل

 **00202ل

 62ل

 **00222ل

ع ت تغ ل

2ل

 **00222ل

ل

ل

تيع ال

2ل

 **00262ل

2ل

 **00222ل

 26ل

 **00526ل

 25ل

 **00222ل

 22ل

 **00222ل

 62ل

 **00520ل

 62ل

 **00222ل

 62ل

 **00222ل

ع ه غصلل ل

اتنغل ل

ل

** دال حتت مستوى .0.1
لللللل ملماللل
للللمغسلعصفا
للللللل ام
مالعصكماممالصم
للامللللل
مامععلتصتي
للللفملللل لل لل
للل لعيف
مغةاعلعيل اممغ
لللرمللل ل للل
تلمجامللمعلة
)لل لل
لللل 2لل
لللمملمتل ل ل(
ليتللحإململلللةملم،لع
للل غصامال
لللللل
للامال
لللللللمغسللللتي
مامععلعيف ا
لللفلللل
للللمعلة
مالي نل ت
لللل ل للل
لل علي
)0002للل م
للل ل لل ل
متملىل(
لللسلل ل
للللغلزلحتلمالة
ماليهل مغهتا
للللللللللللل
للللل لاليصاخملمعص
عصلل لسل ت
للللل ل
لللل لهل غص.ل
مللمليعل الع
لللللحن لل
للل لمغيل
صتعذماليللللللاغسلع
للل للسغلل للللعل لل لل لل
لة،لع
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للل مغل
للل
للل لاك
للل ليل امغ
مغةاعلع
لللللللرللل ل
مغصعل ماالة
للل لاللل
لللللل :ل
رحإنغل مار
لللللللللللل ل
غياسلعصفا اال
لللللللل
للل لعيف
علعيل اغ
ةا للل
لللللغ ل ل
غلسلهسغفلةر
للللاكل للل لل ل للللل ل
لللل.)2ل
يملضحنغلعمتل ل ل(
ل ل ل ل لللل ل
ات ل()2لةرغةاعلعي اغ لعيف غياسلعصفا االصامغيلحنمللميع الع ه غص ل
أبعاد مقياس

حمتوى مادة

قيمة مادة

االستمتاع بدراسة

الدرجة الكلية

االجتاه

اإلح اهل

اإلح اهل وأمهيتها

اإلح اهل

للمقياس

 2ل

أتملىلةغم ل

ل

ل

ل

ع ه غص ل
ا الةغم ل

 **00222ل

 2ل

ل

ل

ع ه غصل اتنغل ل
ع ت تغ ل تيع ال

 **00222ل

 **00222ل

 2ل

ل

ع ه غصلل ل
عصتياالعصكماال

 **00252ل

 **00222ل

 **00220ل

 2ل

صم اغسل ل
** دال حتت مستوى .0.1
لللل لهل ممغصل
لللل
للليعل ممالع
للللحنملممللم
للللل لمممغيل
للل لللللرممغملع
للل ل م
للل ليل اممغ
مغةاعلع
لللللللرمللل ل
تلمجامللمعل مماالة
لللل)2لللل لل
ليتللحإململلللةملم،لللاملمتل ل ل(
.ل ل
0002ل لل
معصالحتالةستملىل ل لل ل
للللل ل للل لل ل لل
 -2مقياس الدافعية ال اتية األكادميية
للن ممغل
للل
للللاليف
يمليل ر
للل لللل
للليف ممغل
للل ةلل ممغل
للللا ممال
مالعأاكغما
للللل علللا ملللل ل
للللا ممالعص
ماسلعصتعةر
لللل ملل لللل
ماملالصت
لللللإ مللل
لللف ممام ل
)65لة
للل ل ل
لللللا مللمغسلللة ملم،ل(
يتللك مل لمملتلعيف
متعةعللل
لللل للل
مغياسلعصم
للللللل ةلل ملللل
مالعأاكغمااممال
لللللللل ل
مغياسلعصتعةرام
للل ملللل لللل
للل لاملمال للل ممللمىللللرمل لة
للل للللرملمتلع
للل صم
يلعصتليعل ممال
ماليللل مل للللل
عل لالالعهتملل لل
للمتلاكفغي ممال
لللللللل
صتحتي م
لللللللل للل ل
مالعأاكغماا مما ل
للللللل ل
للللللللل ع ا م
مغعلعصتعةرا ممالعص
للللايلف ملل لللل
للللل ص مللمال ر
للللللل ل غ
للللللءاي ممالعص م
لللل للم ملمىللللر مل للللعألا ممالعص
لصللدممغيفل
للل ل
غليما:ل
للل للللل
عصكاغعلاك
لللللل لتل للل لللللل
اغسلسلييغملعص
عيفللللل لل للل
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حساب الثبات:
مت التحقق من ثبات املقياس ابستخدام التايل
لللللللمغسللل
لللمحلعيف ام
محلهاملل لللسللللطاام
للل لل
لعصتطاام
لللللللل
لللل ممغم
لللابمللمغريللللطلايل ممالي
لللللللمغسلع
لللللمغعلعيف ام
مح:لسلهلسمللمغفلثام
للل للل لل
للللللللتطاام
ليل ممغم لعص
لللللللمغسللل
لللمحلعيف ا
ضلعأالفمغلل للل ل اللمتللللطاا
للل يللل للل ل
مالعخلغللإمال
العصال اللللل
لللللللسل ل لللل
للللللالع رال
)لة،لاغصاغعلعصس العص
 25للل لل للللل لللل
للل ل ل
عابغريللل للمىل(
ل لل
لللللل لطهتممال
لللل
للللللمغ ،لعصت
لللللللةململلللaللصكا وام
مغعلتل ممتلل لتعالةرغ
للللللل لل
سلهلسمللمغفلعصكام
للل لل
لللل ممغل
للللل ممغللللاع.لاك
متلثاثممال
لللل للل
لللللإململليفةم
لللللذمللماىل فغ
ةمما ل
للللملمتل ل للل
محنغلع
مغليمللضل ل
للل لللل
للللللللهتبلاك
اغصعلعص تمغ
لللللل ل للل
)لاغصاال
 606لل
لللل ل ل ل
للللللمللللعةنغل(
فاالصسايةغتل-للاعل لتللل لاتلل للغتللل للمىللل ا ال
عصللل لللللل لل للل
للل ل
ل(ل.)5ل
ات ل()5ل االةرغةاعلثاغعلة اغسلعصتعةراالعص ع االعأاكغمااال ل
املقياس
عصتعةراالعص ع االعأاكغمااال ل

 Aلكرونباخ

التجزئة الن ية
 00222ل

 00200ل

معادلة جثمان
 00225ل

معامل االستقرار
 **0025ل

** دال حتت مستوى .0.1
لللل لمملل للل لتللل
للللكلم،لعص
للللللل علا
للل معصمالصم
للرمال
مغصعلةال ف
عصكاغعلللاللل للل
االةرغةاعلللللللل
تلمجاعللللللللللل ل
لللل)5لللل لل لل
يتحإللة،لعمتل ل ل(
للل ل للل للل ل
للل ل
غصاالة،لعصكاغع.ل
للل للللللل للللللل
تياال
لللل للتعلللل لل
عيفلللللاغسليت
حساب الصدق:
لللأل ممغللل ل
للل
)لأكل م مل لللة ملم،لع
لللل(ل 2لل ل
لللل لم ملمىللل ملمتم
مالصاذتللا ممغيل
لللللللتهتللا ملللل ل
لللل ملمملي لعيفا
:لسللل مللماضلعص
 ص اادحمل ايكم ااني للللللللمالسلللهملمملل لللةمل لمتىللللطممغلللحللل
للللمتعصلعصم
لللللطمغلللهتيللللململلماضلي م
لللرممالعص
للل-لاغة
مالعصال امما
للللللل
لللللللللللفسللللكمام
للل ل ل مل ل رمممالعصم
عيفت
للللللل للل لضللمراللل
للللللل ايمالعصم
للللل للاهممالعصر
للل لللماتنغلصم
للل ةلل لمتىلللة غ
للللمغس ل
لللل ا
للل لالالعهتللمالصم
للللللللميلع
لللللللاغسلللةلمعلعصتراي
ةفامععلعيف
للللل
مىللل
للللل للفمغلل للل ملل ل
لللسماالع
لللللمالو
مغسلهاملل لاكغو
للللللل لل
مامععلعيف ا
لللفلللل
مىلمجاللمعلة
لللل ملل لل
للل لل مغصل
لللل لع
لللل لللوتبللل ل،ل ص
امنغ ل
لة،لللل لل
للل ل
لللل لكل ل .ل
ة،ل لتملع
%ل ل لل
 22ل
للللل ل ل
اكللةفام ل
ل للل
للللاممال
للل
للل لمي
للل ل م
للل ليل اممغ
مغةاعلع
لللرمللل ل
لللل لللحبلسمللمغفلة
سلعصتحل ملمحللةملم،ل صم
للللمغسللل لللللل
لللل ام
متعذمالصم
لللل لل لل
للل للسممغلل لعصم
 إملمتل لعللل ممغل
للل
للل لاك
للل ليل اممغ
مغةاعلع
لللرمللل ل
مغصعلة
للللللل لامللل
للللل ملماليصاممخمل
لللل لسل ت
لللللللمالعصم
للللمغسلعصفا م
للللللل ام
مالعصكماممالصم
للامللللل
للللل لللعصتي
لللفممام ل
ممللمىلة
لللل:)2ل
للل
يملضحنغلعمتل ل ل(
ل ل ل ل لللل ل
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امل ردة

قيمة معامل

قيمة معامل

امل ردة

االرتباط

امل ردة

االرتباط

قيمة معامل
االرتباط

 2ل

 **00226ل

 2ل

 **00225ل

 22ل

 **00520ل

 6ل

 **00222ل

 20ل

 **00622ل

 22ل

 **00222ل

 2ل

 **00205ل

 22ل

 **00222ل

 22ل

 **00220ل

 2ل

 **00522ل

 26ل

 **00555ل

 60ل

 **00222ل

 5ل

 **00522ل

 22ل

 **00522ل

 62ل

 **00222ل

 2ل

 **00222ل

 22ل

 **00222ل

 66ل

 **00222ل

 2ل

 **00202ل

 25ل

 **00556ل

 62ل

 **00522ل

 2ل

 **00225ل

 22ل

 **00225ل

 62ل

 **00252ل

ل

ل

ل

ل

 65ل

 **00502ل

** دال حتت مستوى .0.1
لللل لسللل
للللمغسلعص م
للللللل ا م
مالعصكما ممالصم
للا مللللل
مامععلتصتي
للللف ملللل لل لل
للل لعيف
مغةاعلعيل ا ممغ
لللر مللل ل للل
تلمجا مللمعلة
لللل)2لللل لل
لللم ملمتل ل ل(
ليتللحإ ململلللة ملم،لع
للللللةملم،للل
للل غصاممال
للاممال
لللللللمغسللللتي
مامععلعيف ام
لللفملللل
للللمعلة
مالي نل تم
لللل مل للل
)0002للل ل مل علي
للل ل لل ل
متملىل(
لللسملل ل
للللغلزلحتملمالة
لللللليهل مغهتا
لللللللمعصممخم
للل ملماليصاممخم
ت
لللللللل ل
االعأاكغمااا.ل
للللللللل عللللللل ل
اغسلعصتعةراالعص
لعصتعذماليلللللل لللل
عل للسغلل لللل لل لل لل
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لللللللمعللل
مأثالتل ممتلل لتعالةا م
لللللللل لل
مغفلهل ممالعصتم
لفلهلسملل لل
متياغعللل لل
لللل لل لل
مطغعلعصم
لةتملل مل لل
للل لللل
للل ل م
للللللفمما
لللللللللل صممالعص
لللللللع ليفراةممالم
للعذتاممغيللللل ل
ال(ع).ل
للللللللل لللل
للللل لهل غهتاالص ا
ييتغل2nلللعيفكل لللللللصمتل صالع
للللل
وللتحقق من فروض الدراسة:
ل-2

لللللللل لام ممال
للل
متيملللعلعصترما
للللليفم مل لل
للل االع
للللل م ملالع ا
للللصم ملميلللةبللعصللتم ملمتليلييبللتل م ممتلل لتعالي
سلللإم ملللماغتالع

Modules

مالةتكغةمممال
لللللل
،لجمل لملل مللللل
للللض مل ل لل
لللللأملمتم ل
للللل ممملا ل
للللللل اممالة
لللللللل ملماللل ملمملللل لهملمت ل رما
متيملل لعصترما
 strategyللل عليفمل لل
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للللللللللللل اما ل
للللل
لل للتصايفةمالعصترما
لللللللللليلرما
للل امغلةرا مغ
للللرما
للللللجممغل
مملتليلجمل لملللنمغل ا
لللل للللكل ل لل لل
رالة،لعصملهتععلعصم
لللللللللل لللل ل ل لل
ةتتغ
لللمحللل
مىلحت ا
للللللللل لل لل
للللسغلل لتلعيفترمال
للللللتعلللهتل)ل
للللللللل اال(
الة،لعأولل لطالعصترما
لللللللملللللل للل
حإالجمل لمل الةت
لللل للل
يلعصملهت ل
لل للللل ل ل
للل ملاعل للل لل لملاامخمل
لللل
للل لحتلمالي
تخملعخلغللإمال
للللللل
للللل ل ما
للل لهلسلمدللللتي مخمل
للللل علل ل
لجبنتيلعص
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لللللل لللل ل
ل لتعلل ل رما
مغل(أل ملمتللل
للل لأتللملعل ملللل
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لللللل مل للل
للللطملمملل للل للومل امما
للل ةلل ممغلص
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لللل لل ملل لللل
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.)6006ل
للل
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للل ل
االعيفملميملل .ل
ملضللللل لللللل للل
للللل ل ل
 ةللتةاللة،للل لتةخم.ل
للللل
العيفملميملل للل
لللليعل للللل للل
لللللللللللللللاليالم
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للل
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للللللللل مم
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مغاغعل رما
 ول ملل للللللللللل
عصتغصاا:ل
عاع.ل
للل
لعصكتدللل لعيفللال ل
لللل لللل لل
لإفحغعليل ر
لللل لل لل لل
ل -لالعص
لعيفطامل ا.ل
للللل
لعيفملميملل لللل لل
للللللللللل للل
ف -لالعص لةغم
ل
لل.للل ل
للللللل خم
حاللةسغيل رم
للللللل ل لل للل
عارالعصايفةالصت
للللللال لللللل
لللل يالعص
)لاتلعيفترمالتصتمل
للللل لللل للللللللل
لللللل غلللهتال( ع
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ل
خطوات السري يف املوديول:
تتبع الطالبة ما يل من إرشادات حتقيقا لألهداي املنشودة
لللللل ل
لللللل لللل اتخم.ل
تةالعيفتيملل لللهل ل ترا
لللللل لللللل لل
 -لالعص لة
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محاحالعيفمللالمملم ل
لللل
لللل ل لل للللل
مغتعلعص
للل لالل ل
للللللمغحلع
لللةلمعلةفت
لللنمغل
ماليااغ
للللللللل
للل ة غيو
تيملل ل
لللل ل لل
لللللللللللامالصم
للل لذتاغيلعص
للللل ل،لع
 عل لاغ اللللللنمغ؛ل
لللل
للللل للنمغلاكم
للل لاغ مال
ماليلع
لل ل لل
لللللللل للللذف
لللل لللل م،متخم ل
للل ل،ل ر
إحاحال
الياغتعلل ل لل
للللللللللللللاغللل للل لل ل
يللل غهتاتخم؛لةمي عل
علعيفملميملل .ل
للل
للل ل للللل للل
لللليعل ال
للات لم
للللل لعصللس مللممملل للل
متملىلعأمعصل
لللسملل ل للل
لل لة
للللر مما
لللله مل ل ت
لللليعل ممتخمل
لللل لسللل ملللمتات لم
متيملل لعص م
للللصملل مل لل
لللللل امما
للللللعأل ملمتعلل لللعصترما
 ملالعصمدليةكغلل لن ممغل
للل
لللللل مل لللل
متلعصا ملمتعلللهتللللعلص م مل للل مللماىلللل ممغل غ
للللله مل لللل
لفلعذتللا ممغيل
للللل للل
للليعل ممتخم
للللر ملمتلم
للللن ممغل
هتالعيفتملل ملمعلة
عصلللنم مغللل للللل
يلعأل لتعلل .ل
للل
غلصتحلللاحللل ل لللل
ترتعمعنللللل
عل للل لللل
للللللمغحللل
لللةملمعلةفتم
للللنممغل
مالياغ ت
للللللللل
متيملل للل ة غيوم
لللللاكململلللةمل لل
مململيللل غيممال
ما)لعيفمللامل للل
للللللللرمل للللل
لللللللل علل ل(عصتتا
للل لذتاممغيلعصم
للللل ملم،لع
 عل لاغ ممالمالعصكمامال
للللل
للاللللل
م،لعصتي
للللةل لللل
للللمأاككال
)%لة
 20ل
لللل ل ل
حاحال(
اغتعلللعصلل ل لل
للللل ل لل ل
اكغوالوساالع
لللللللللللل للل
حاحا لةمي عل
لللل ل لل
اغتعلعص
عل ل لل ل
مغتعللل
للللل لا ملل ل
لللسمماالع
للللللمالو
لللي عل م م
للللة ممغل
للللللمغري ل
متيملل لعصتم
لللليفمل لل
للليعل ممالع
علي نلم
للل ممغلل لللة ملمملليلللل
للللللل وت
مىلعصطغصا ممالع
للللللللل لللل
صاذتاممغيلةرمم
لل
ذاى.ل
للل
للللللل لل
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للليعل للللل لل
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 %لللللل لللللل ل
 20ل
للل ل ل
للل ل،ل(
حاحال
عصلل ل لل
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للللللللل لمتعمل
لللل
مالعأاكغماامال(ي
للللللل ل
للللللللل ع ا
االعصتعةراالعص
لللل للل لللللل
للل لهل غصل
مغيلحنمللع
للل ل لللل ل
احلصترتيللع
للللل ل للللل لل
تعملعصيلللةبلعيف
يل ل لللللل
عصاغهكا):ل ل
لللل لللللل
للللللللل ع امال
لللللل
مالعصتعةرامالعص
مغصل للل الللللل
لللل لهل لللل
للليعل مالع
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للل لممغيل
متيللع
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للللللللةبلصت
للللللل لتعمل ا
العابغصاالي
طماالعصتليعل لللل
ل للل لللل

لللللل ل
ععلعأل اا:ل
ةبلتخلطلملل للل
علعصيللل لل ل ل
لللل ل للللل
لللللل لتعمل
لللللللل للتلةالي
عأاكغمااا ل
لل
أ -إعداد اإلطار العام للربنامج املقرتح:
مالعأاكغمااما ل
لللللللل
للللللل ل
لللللل ع ا
للل امالعص
مغسلعصتةغ
للللل لللل
للللل ة ا
لللل لهل غص ل
للليعل الع
مغيلحنمللم
للل ل لللل ل
للللللاغسلع
للللل لاحلص
للللللللاغسلعيف
يلضملصلعيف
ل لل ل
لللل ل
للل غ.ل
للل لتعم
سلسلي
لعصلل ل لل
للللللميلللةب ل
للل
للللللرممغالصمم
لللللللل لاممغيلعص
للللللللسل ممغصلع
مالعابغصامما
مالعصتليعل ملللل
للللللل
للللةملمعللل ا م
غلصال ممتلل لتعال
ماهاتنل لللل
للللاكملمتلللةملم،لللإمل ل للل
ل لعصتأ
للللل متلل لللللاكلملللل
مالامللسللمغع) ل
ع)ل(يللل ل لل
متيمللل لللل
للللةل لل
للللإللمملا ل(
لللللل امال
متععل رما
لللمعللل لهل لل
ماحلأي
لللل ل ل لل
لللللل ل،لللل لممليلة
للملللل اغي ل
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للللللةمما ل
لللل
م،لعأل ملمتعلل لعصرغ
للللللالللةملم،لللاكململللل ملمتل لللةمل للل
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إعداد الربانمج املقرتح
لللل عل م ممتلل لتعال
لللل
لللا م مما ل
للللعابغص
ماحلتصتليعل م ممال
لللل م مل ل لل لل
لللللم م ملميلللةبلعيف
للللللس م ممغلللحللل لض م ممرخملص
للللللر م ممغالعص
لللل لا م ممغيلعص
ليلللض م ملمملصلع

للل اال
لللل
لللل ملالع ا
للل لي
للل–ليفل لعةل-ل ممغي
لللللكممال
للل االة
لللل ملالع ا
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مقدمة الربنامج:
للللرملمتللل
لللنممغل
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أهداف الربنامج:
للللل علللام ممال
للل
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لللل للل لام مللللل
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متععللل
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أهداف الربنامج اإلجرائية:
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اجللسة األوىل:
للللللل ل
للللل لهل غهتاا.ل
لللللل االع
لللل لعيففغ
للل ل ر
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لعيفتملالعيفستلل ل للللل لللل للل للللللللل
حتتملوملللللللل لللل
 ل لللللعصكغين).ل
لللل
لللللمللللللعأل ل للل لعصلللملللللللل
لللللل لعلعص
للللللل لعل( اغ
اكافاالعصترغةللةعلعصااغ
للل للللللللللللللل للل
 رااجللسة الثانية:
لللل ل
لللللللللللللطليا.ل
غياسلعص ط العيفااك
لللللللل
للللل لململ
للل لعيف
 رالللللللللللللطليا.ل
لللل
غياسلعص ط العيفااك
للللللللل
 ل اكالةلللل تمفا.ل
للللللل
لل لعيف
ابسغعلتصطا
للل ل لل لل لل
حتسدلعيفتملل لصلع
 ل ل لللللحتسدلعصملل للاص.ل
للل
 ل ل لللللللللملعل .ل
للل
حتسدلعيف
 لللللللللللللللطليا.ل
لللل
غياسلعص ط العيفااك
للللللل
للللل لة
تبلعصرا ال
ستلل للللل
 ل للاجللسة الثالثة:
للل ل
للللل للتا.ل
غياسلعصت
لللللللل
للللل لململ
للل لعيف
 رالعيفراغيس.ل
للل
للل لحنلاعل لللللللل
للل لع
 رالعيفراغيس.ل
للل
لعصتاغي،للل عل لحنلاعل لللللللل
للللل لللللللل
تبلعصرا ال
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لعيفراغيس.ل
للل
للل لحنلاعل لللللللل
حتسدلع
 للحتسدلعصتاغي.،ل
 ل ل لللللللل للتالعأذاى.ل
للل
للللل لل للل ل لل
غياسلعصت
لللللللل
 للرتملةلللللللليليا.ل
لللل
لعصتياالعيفراغ
للل لللل لل
 رالل ل
لللللللليليا
حتسدلعصتياالعيفراغ
 ل ل لللل لللل ل
لللللللللللل للمىللللت:
كملتلعصطغصاال غمي ل
للللللاملاللللتلللل ل ل لللل
لللل)KWLلي
للل اال
عل(ي ل لاع ا
للللالعلل لللل
غيالعيفتيملل لعص
ليللل للللللل لل
للل ل
للل ليللللاغ .ل
لةرغةللع
للل لللللل
 راللل ليللللاغ .
لل
لةرغةاعلع
لللللملعل لللللل ل
 للرتمل وللل ليللللاغ .ل
للل
حتسدلةرغةللع
 ل ل للللللللللللل للل
ب.ل
للل ليللللاغ لعص غ
الةرغةللع
للللل للللللل
 للفسال ا-4

بناهل حمتوى الربانمج
للللللل تملل لمملىللل
هتنغلعذتاممغيلع
متاليلللض ململلل لللل
لللللل
لللل ليم
للللللللللرملللمغيالعص م
للللللل للللرملمتل كغ ممالعيف
للللميلللةبللل ل لتعةممخملعص م
مغصلأتملل لمملىلعصم
للللللل
ليملمالللاصل م

للللل ل
لللل لللءالل لنغ.ل
للل للللغق غل
يااالعيفسغلل لت ل
عصتتليلللللللل
لللل لللل
لللللللل اال
للل لللعصملل غلللهتللعصترما
لعأولل لطال
مملسللل
للللسملماللل لعصللال مل ل ل
للللعص ف
للل لهل ممغصل
ماليلع
للل ل ل مللل
م،لعصكتمللمدللل لعيفللاعلاملمعلللعيفت
للللميلللةبلللةمل لللل
مغيلأتملل لمملىلعصم
لللللل
متلسلعذتام
ل ملل لل للل
للللللللللهبلمتل للل
للل االةا امال
للل ملالع ا
حتملىللللاكللي
للللل لل ل
االعيفمح ال
للللللللل للللللل
الة،لعأولل لطالعصترما
ةبلجمل لملللللل للل
،لعصيللل لل
للللحإل ل لللل
اكل غل
للللللماللللرمل للللعأل ملمسللل مللمتللل
للللل مللمتلي ام
للل اا ل
للل ملالع ا
للللكململلي
مالعخلغللإمما
للللللللللل امللللل
لللل ممغم لعصترما
لللمدلصم
مالعصطغصم
لللللللنمللللل
رطيممطلة
لللل ل
للللللل ةلللنغ:ل
للللللللللل لعصترمال
لللل لطالعصترماال
ضعل و
لل
لللل لعص ممترمال
للللللل
للللم مماال
لللللعصتر
لللللمتليليسللل لل ممغميل
لل لعصت م
لل لمملىللل لا مما
مترمالتأل ملمتعلل لل عل ت م
لللل لعص مللللللل ل
لللللللم مماال
لللل ملمطالعصتر
لللمالللاصل و
 لتل معيفتغها.ل ل
لللل لللل
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مغيسللل
مغلتاملللل
للل مللل
لللل لللل يم
للللللللللللللرممغلل لينلعص م
مالعأل غلل مماالصمممترمالعصت
للللللللإملللل
للللللل ممللمىلللضملمملصلعصر غ
للللللللللل لعصممترمال
لللللللل ملمطالعصترممماال
 لتل ممتال وكللي:ل
للل
لللل لل لل
)222للل لعصلل ل ت
:ل ل ل ل
 6002لل
ل( ل ل ل ل
مملتلةرغ.ل
للللللل
للل لل ل
للللللل ل اف
لللللتلةرغ ل
للل الل تغيف
لعصطافللل ل ال
لللليعل لللل ل ل
يرتليم
يغعللل للل
للل ل لل
لللللللللل لع
 عل ل تلل غملعيفتاغم
لللل لحإممغصل
لللل
للللل ةللسممغلل لت ل
لللل مماي ل
مالعيفمللضملممللللغعلعيف
للللللللل
لللس مل لل للل ملم،ل رمم
لللمدلة
مللاغصم
لللللللللللللرملمتللللتلللاكمل لل
 لعيفلسمم،للمللصاالعصفاميممال
للللل لنغ.ل
لللل
العألذلالي،للل للمىل رم
لعجملل لملللللل ل
للللللل للل
للللحإملمنالعصممار
مافل ر
للللطمل ل
لللدمللمغحلعص
للللللمتلللةملم،لي
لللللللل ململللل ممللمىلعيفطيم
للل يللل ملمتل ممخملعصر
مغلصمللاممخمل
لللل مل لعللل لالنملللل
للللل ململلعيف
 عصتفغ
للل ملل لنل غ.ل
لللل
اغمهلغل
للللللل للللل
وفسنالحنمللللعصترمال
للل للل ل للل ل
لانململل ال
لةسغلل لتللل ل ل
ة،لذال للل
ل لل ل
لللل لهململللل
للللللللل مما ل
لللل ممغصلعصك
لللللل ملالعي ل
لللللللللل علاممغ لعص
لللنممغلليلععلعص اممغم ل
مافلة
لللللطمل ل
للل ملمتالعص
لل لي
مالها م
 عيفللنممغلليلععللعل لاتلل غلل املللل
لللللللل للل فرغصاا.ل
للللللللللل
غعلعصايفةالصمر
للللللل لللل
عيف غيف
للللللل ليغ اممالعصفرغصمما ل
للللللللللللللل
للللل ل ممغياكالع
مالعصتليعل ممالصم
مالجملل لملل مللللل
للللللإمللل
لللللماللعصفا
لل ل تم
مترمالحبا م
للللللللللل لعصمللللللل
لللللللل ملمطالعصترممماال
 لتل ممتال ولللللل للليللل ل ماالعصترما.ل
للللللللللللل
لللللتل يلةرغ
عل ل لنغال
لللللللل مللمغعللل
للللاملالعصلعيف غ
لللةكمللمل:لي
لللللءمللماس ل
لللمدلعص
محلتمغوم
للللللل لل ل
لللل ملمطال ترمم
لللل ل و
لللللللةممغل م
لللل لعصممترمال
لللللللممماال
لللل ملمطالعصتر
للللممللللليل و
 عصت مللللا.ل
للل
ترمحلتمغودلعصتطاا
للللللل لل ل للل للللل
للللل ل ولل لطال
لللللللللللل اا ل
لةملضمللللغعلعيفغم لعصرم
هملل للل ل ل
ل
للل لمللللل لمملي ل
لللل
متطارملللتلعصر
للللسلل للل
لللل ل مالي
للل ل تلل مغمل
مافللل مللمىلع
للللطل ل
لللللللسمغلل لتلعص
لللل للييغ اال
عارالةاكا ل
لللليل لللللل
لللل يال
 لل لتانل ملاات .ل
لللل
لل
غحلعصطاف.ل
للل
لللل لل لللل ل ل
اململةاكلص
راالاتعلصحإل للغتللل ل ل للللل
للل للللتلصل للللل ل لللل
غعلصاسالتصسنمالاتعل
اصلةنل لل لللل ل لل لل ل لللل ل
 ال لل للللل لملوخم.ل
للللل
اليفغليتي
للل للللللل
لللللل للل ا
مىلييغملةر
لعصطافللل لل للل
 لةسغلل لتللللل ل لللللللل ل للل
ا.ل
اليلعجملتلل لعلعصترم
للللل للل للل
للللل ل ا
لللل لحإغصل
للل ل ال
لللل للرمليل
لعصطافللل للمىلعص
 لةسغلل لتللللل ل لللل اا.ل
للللل
مىلةتىلعاكتسغفلعصطغصاالصلل لالع ا
لعصملللملل للل لل للل ل للل لل لل لللل للللللل
اا؛لهبتل لللل
للل للللل ل
للل لالع ا
للللللللدللللاكللي
لللللللملااال ر
 -ل ،مال
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تنظيم حمتوى الربنامج:
مت تنظيم حمتوى الربانمج وفق عدة مبادئ وه
للل اال
لللل
لللل ل م ملالع ا
مملتليلجمل لملللنم ممغلع
للل علص م مل للللكم مل ل لل لل
لللللللام ممال
عصععلعصفا
للل لا م ملالللل
لللةم ملم،لع
االي نللل م ملمتمل
للل للللل
لللللل ل م ملالع ا
 مطهتم ممالعللللل ل
للعصالللهتاساا.ل
لللحإ م مل ل لملتللل
سلهم ملمملل لة
لل ل
لللءم ملما
متانلألتم مل لمملىلو
لللمحلللل م مل ل لل
م،لاايم م
للللل للص م مل للل م مل لل
للللسم ممتلل لتةا ل
للل لللاغعلعيف
لللل ل م ملالع ا
 مليعل م ممالعلللللللل .ل
للل
ةكمالةملانالخلطلمللععلعصت فا
للللل لللللللل ل ل للل ل
للل اا ل
للل ل لالع ا
للللللل لع
غمععلصت فا
لللل لللل
للل للل للل لتانليي
للل اا
عل ل ل لاع ا
للل اال
لللل
للللل ل ملالع ا
للل متلل لتعالع
للللللمتليليدللل ممللمىلع
للللللللإممالعصت
مغصلعصطغصامالةا
للل لطلللللل
لللمحلي
م،لاايم
لللغلزل ل لل
لللل ل مام
للل اال
لللل ل ملالع ا
للل مالع
 ممغيللل لللعيفست ما.ل
للللللل
طالعيفملانال
يحلعأولل ل للللل ل ل
،لالال للل
ل لل
 -4التأكد من صالحية الربانمج للتطبيق
متيملللعللل
للللةل لل
مال(يلللإلمملي ل
مملينغلعأل لصاللللل
مغصليلللإل لللللل
للل لهل لللل
للللمللضلممللللغعلع
مالعخلغللإمال
لللللل اللللل
عصملهتععلعصترما
لللللل ل ل لل ل
للل لتعم
تلسلي
للرتلللل لل
للل ل
لصمتأاكتلة:،ل
لللللل لكل ل لللللل ل للل
الة،لعصسغم لع
مىلجمل لملللللل لللل
للل لل لل
اضنغل
اا)لسللل لل ل
لللل للللل
رما
للللل ل
للللللل اا.ل
هت ل رما
للل للمللعتللللاكلللل ل ل
إحالإاغتال
 ل للل لللاتنغلصمطاف.ل
للل
لللل للل للللل ل ل
للللللللل للغعللل ة غ
إحالعصترما
 لاالصمملهت .ل
لللل
لللللللل لللللل ل ل
االعأل لتعلل لعصترما
للل للللل
 ةغهت .ل
لللل
تملىلصتحلللاحلللل لتعلل للللاكلللل ل ل
لللل لل ل لللل
إاغتالع
لللل ل للل
للللللءاال
 لاةالهت .ل
لللل
للل للللل ل ل
تملىلصتحلللاحلللل لتعلل لاك
التل لل ل لللل
طالعيفمحلللل
العأولل ل لللللل
 ةلللغ الل لللهت .ل
لللل
ضغةاالصتحلللاحلللل لتعلل للللاكلللل ل ل
للل ل لللللللل
عصععلع
عاعللل لعصلللالللل
للللللال ل
للل االعيف
 -ةغ
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للللللحإلمنال
للل
لللل مغيل ر
للللل مغل
متيلللللرمل للللعأولل لمطا لاك
للللملللللرل لل
لعيفاهلءللمغعلةك
لللللل لكل ل لمملتللللرمل لللل ل
تىلعصسغم لع
ل للتللللل ل لللل
متععللل
مالصمملله مل لل
لللا مللللل
للللللعصلنغهت
لللللل ملمملي ل
للل ملمتعملعص
يلعيفاهلء مللمغعللل ل ملمتلي
لللللا ملماللل م مل للللل ل
للللل ل ملمتلي
متياعلعصمململي مما ل
لللللر مل لل ل لللللل
لي نللللرم مل لعصت
لللللل ل
لللللللل اا).ل
ةبلعابغريل(عيفتيملللعلعصترما
نغلعصيللل للل لل للللل لل
ليتحإل لل للللل
لللللل لللل
لللللل االعص
عصترما
 -5إعداد دليل تعلم الطالبة
متيملل لللةممغل
للل
لل لللامل لمملسلللاكململلللةمل لل
لللللحبام
متيملللع)
للللةمل لل
للللإمللمملا ل(
لللللل اممال
متععل رما
مكلللل لهمل لل
للللللميلللةبللليللل مل ل
للل ملمتعملعصم
لسلي
يما:ل ل
لل للل
للعلز.للل ل
عضحلغلزل ل لأتم
ليكملتللل ل ل
تيملل لللحبالل للل ل ل
لللللل ل لل
للللللعأل غلل االصم
ملليركسلعصفكا
للل لل لللل ل للللل
عتلعيفتيملل :ل
 للملل لللل للمفحغنغ ل
لللل
للللللإلل لل
للل ل ي مغال
متيملل ل
لللللل لل
لللللل هلمغلعيف
لللل ليت غ
ي،لعيفمللضلممللللغعلعصم
للل لل لللل
للل مللمىللل مغ
للللللل ال
ع:لحتتملسلعص غهت
لللل للتمللل للل لل ل
للل الع
 غهتمىلعصطغصدلعصترغةللةعلعصكتاد.ل
للل
للل لل لللل للل لللللللل للل لللل للل
هل لللللاسال
للللل للل
لللللللمت لعصم
لللمدلعصفغهتم
لصمطغصم
للل لللل
للل ام
متيملل ل
للللل لل
مالةمللضملممل لعيفم
للل ملم،لللل امللللل
لللل غللةممال
لللكمما ل
للللطملمالة
للمال ر
للل م
متيملل :ل
للللل لل
 ةللتلةممالعيفمتيملل .ل
للل
لللللل ل لل
للليعل تخملصم
لللللللرتلم
للل ماخمل
لتلللللرململ
للل لالالعهتا ممال
للللل
للل لعأل ملمتعلل لع
للللللة ممال
م،لعأل ملمتعلل لعصرغ
لللة مل للل
مىلجمل لملل ممال
متيملل للل لم مل لل
:لات ملل لمملسلللاك ململلللة مل لل
متيملل للل
للليف مل لل
 ل ملمتعلل لععصسمملاكاا.ل
لللللل
لل لل
لةغليما:ل
للل
للأتملىلعيفتيملل للللللل
لللل تلل ل لل لل ل لللل لل
أتملىلعيفتيملل :لع
 لل ل لللل للاالهلغ.ل
لللل
لللللللللل
للل لللاغعلعصفا
للل عل ل لالع ا
لللللللللللل لص ل
للل لللاغعلعصترمالعص
لللل لالع ا
ةفنملالع
 لل لللل غ:ل
لللل
لة،لعأولل لطال
اكللةتيملل للللومللل للل للل
لللل ل لللللل للل لل
طالعيفتيملل :لي
 ولل ل للللل للكملتلجمغ ا.ل
لللللل
للللل لل ل ل لل
مانغلةعلعصاغهكا ل
ليتالعصتتيفللل للل لللل لللللل
لللللل للللللللل لل
يفملانا:لعص
لللل ل ل ل
عأو لطالع
 ل لللعصسغلللح.ل
للل
للللل غلل لللل
خمليلعص
للللل للل
مانغلةغلسل رم
لللللل للل لللللل
طاحلعصطغصاال
لللللللللل لللل لل لللل
طالعيفست اما:لعص
 لعأولل ل للللل -القراهلات اإلضافية
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لللالماللل
للللللللعهتغ
يصانمغلي عل
لللللل
لللللللللالممل ل
م،لصمطغصامالعصا
لللكل لللل
للللللل لا
للللاعلالمعللل لعيفلل مغميلعصم
للل لعيف
للل مار
لللللل ا
هت ل غهت
لللتحإل ل،للللاكلللل ل ل
للل ل
لعصملهت ل
لةملضملللللل ل ل
يتلة،لعيفرمملةغعلهملل للل ل ل
يفلطل للل لللللل للل لل ل
لللللرملمتل للل ممغلل ال
للل
للل غللضمما ل
يدليلةملل ملمتلع
لللللمتليل لل للل
لل لللسلعصتم
مغصععللللها م
للللل ملللل
لللمعلللعصمللميلللةبللل ممللمىللل ممتالص
متلسللللمليفيم
ل ملل لل
لل ل
.6020ل
 22لل 5ل ل ل ل ل
عوتناليللل ل ل
 6020للل لللل ل لل
لللل 2لل 2ل ل ل ل ل
لعصتطااحليملال
للل للتلللللل للل للل
عهت ل
لللللملل ل
لللل للمسالعص
ولل ليلصم
للل ل
اغسلعصارتس:ل
لللللللللل لللللل ل
للل ل ماالعص
ليالالعصل
22لاغصامما)ل
للللللل
للل ل ل
للللللل ممللمىل(
عأاكغمااممال
للللللل ل
للللللل ع اممال
لللللل لللعصتلةراممالعص
لللل لهل ممغص
للليعل ممالع
للللحنملممللم
للل لمممغيل
لللللل ملمالع
لللمحلة اغ
لسللللطاام
للل ل
للللل لاح.ل
مىلعصيلللةبلعيف
وتنغصلة،لعصتتليليدللل لل لللل
للل للل للللل للللل
للرتلع
نتائج البحث ومناقشتها:
نتائج الفرض األول:
لللللللمغسللل
ماليلعص ام
مالعصتليعل مللل
عملجمل لملل مللللل
للللامللمغعللللة ملالللل
لةتملل ملمصلمي
للللللل لللل
ماليهل مغهتاغل م
لللللللل
للل لمعصم
للللللللمللاملمتللةمما
للمىل وممخمل
ل ي ملللصللل ممللل ل
اغسلعصارتس.ل
للللللل لللللل ل
لللللل غلل لعص
لللل لهل غص لص
مغيلحنملللمليعل الع
للل ل لللل ل
اغسلعصارتسليلع
للللللل لللللل ل لل
صلمياغناليلعص
ةتملل ل لللل لل للل
عصلللللاماللل للل
مال(ع)ل
للل
للل ملللل
للللللللللل ا
لللللل عل لحنلاعلة مللمغعلعيفراغيي ممال
مطغعلعابلس ممغ اال
مغفلعيفتملل مل لل للل
ماضلسلهلس ملل للللل
لللللف ملل لل لل
للل م مل علعص
صمتحل ملمحلللة ملم،لللإ ملمحال
لللل
للليعل ممال
للل
للللحنملممللم
مالصالمممغيل
لللللل
مالعصكمام
للامللللل
متسليلعصتي
لللللرمل ل لل لللل
لللللمغسلعصا
لللللللماللل لعص ام
لللللللمغسلعص امم
ماليلعص ام
لللللللللل
للللالعملعصرا م
للللامللمغعل ة م
مطغعلمي
لليفتملل مل لل
للل ل
للل لهل غلللهتا.ل
عصتحماللع
للللللهتبللللل للل
)ليملضللوتغ
لللل 2للل ل ل
عمتل ل ل(
للللل ل ل
للل لهل غص.ل
ةملضمللللغعلع
لل ل
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ات ل(:)2لعصفا ل لةتمل طغعلمياغعلعص اغسلعص امال عص اغسلعصارتسليلع مغيلحنمللميع ال
ةملضمل غعلع ه غص ل
املتوسطات احلسابية

املتغري

القياس القبل

عصتياالعصكماالصامغيلحنملل

القياس البعدي

االحنرافات املعيارية
القياس القبل

قيمة (ت)

القياس البعدي

ل

 5205256ل  22206262ل  2002222ل  2002202ل  **220622ل

ميع الةملضمل غعل
ع ه غصل ل
** دال حتت مستوى .0...
لللللللمغسللل
للل ممغلل لعص ام
)00000لص
للل ل ل لل ل
متملىل(
لللسملل ل
للللغلزلحتملمالة
ماليهل مغهتا
لللللللل
للل لمعصم
لللةمما
لللل)2للل لاملمململ
لللمملمتل ل ل(
ليتللحإململلللةملم،لع
لللل لي ممغللعللل ل ممتلل لتعال
لللل
مالعألث ممالع
لللللللل ملللل
للل م مل يلعص تا
للللل مللمتل ال
للل لهل ممغص.ل
مالةمللض ملممللللغعلع
للليعل ملللل
للللحن ملممللم
للل لم ممغيل
متسليلع
لللر مل ل لل
عصا
لل-ليفل لعةل-ل
لللللكمما
للل االة
لللل ملالع ا
للللللللللللللرممغلل لين لي
للل االعصممترمالعصت
لللللللل ملالع ا
مالعابغصاممال(ي
معلعصتليعل ملللل
مصلةمللضمل لللل
لللللللللللل مل للل
للل لللاغعلعصممترمالعص
يل ملالع ا
لللةممغل
للل
للللل ل مل عل
للل لهل ممغص ل
لةمللضملممللللغعلع
للللر مل للل
للليعل ممال
للللللسمللمميبلللحنملممللم
للل لمممغيلعص
متيللع
)ليللللرمل لل
لللل KWLلل
للل اال
لللل مل لاع ا
للل لي
ممغي
للل)Stahle, 1992a; Johnson& Johnson, 1992لللةلم،للللتللل
املوللسل لمملتل(
املوللسل لمملتللل ل ل
للل للل ل ل
للل متغ
يل اكللمتيل
لللل اكملل صلل لللةممغل
للل
لللليعل مللمتنغ.ل
للللالعملم
مغيلعيفمللضملممللللغعلعيفم
للللللمملللللل
مغعلييغ اممال
مغصلعمغلل ملل للل
لللللللل
مسلي نل م
للل لل للل
مترماليلمجغلل مللمغعليم
للللللللللل لل
عل ممتلل لتعالعصم
للل لم ممغيل
لللل
لللللللللللل ملمصللللل ملمالع
للل لللاغعلعص ممترمالعص
للل م ملالع ا
)622لللة ملم،للللتلع
-622ل ل ل ل
 6005للل ل ل ل
للل ل ل ل ل
متلعصملل مللمغفل(
للل لا مل لللل
للللا ممخمل
مغيعليص
ل مللل
لللللل ل
لعصتليلع اا.ل
لللللللللل
يغعلحنمللعيفغم
عل ل لل لل ل
متيلللل
لللللللرل لل
يمعللل للةكغوامال
لللل للل للل
للل عل ةللاعلضللمغعلعصم
ماسلصمتليعل مال
لللللللءلل لللل
للل لاغيلعص
علعصفاضلع
لللللللهتبللل ل للللللل
للللتل الوتغ
لاكل غل
لللامللمغتللل
للللالعيل
لللل لللةملمعلللةممغليم
لللسملمحل صم
لللللللل ملماللل يت
ليلعيفمل مللميلعصترما
للل ةللرممغلل لزل لللل
للل ملمطغل
لللمدلو
مللعصطغصم
محلالرمل لللل
للل لل
م،لاايم
مافللل مل لل
مغيلعصطمل ل
لعمملللللل
لللل مل للل
م،لفلي
لل لل
للللللللل ةم
للللل ململلللةملمعل ا،تممخم ل
مترمالتصتفغ
لللليفملللللل
لللللنممغلع
لللل ملمملالةا
لللللل ملمطالي
لللكمل لمملتللل ل ماممالو
للللللللللللململماللللتلي
للللةملم،للللتلعصممترمالي ا
لللاغااممخمل
للللللللل لسللل
للللللل لعيفمترمالعصم
لللل راةما ل
غصلمعذمالصم
للللللل لللللل لل
للللل مااليو
لللللللللللملال ر
للللللللللسللللتلعيفترمالي
مخملةعل ا،تخم ل
للللغل للللل
فسخملة،لذال ل ف
لللللللللل لللل لل ل
ةرغيةخمل
لللللللللللل لسليماممل
للللللل
لللللللللةمغلعيفمترمالعصم
للللللللللل لللغله ا اغ ل
لللل لسليترمال رم
للل لمللعص
للللل للتنغل
لللل ة غ
للللاهتخمل
للللللللهتبليفة
للللللل خمل تغ
لللللليلوالوتغهت
تغحلصخملةاإالة غ
للل للللللل
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لللل للل
لللمىل صم
للللل م
للللللللللال اما ل
للللل مامالعصترم
للللحلعصر
اكللعصارتللل ل،لي
لللل لللللل
لةغلهفءخملة،لعصكتغفليكملتللللللراتعل
للللللللل للللل لل لللل لللل للل للل ل ل
ةغلمسرخملة،لعيفرمال
للل للللل
لللللللللللللسمخمل
للل
لللهبمغلعيفمترمال ف
لللل لمملال
لللل لمطالي
لللل مللمىلللل مغلو
للللللللللل امال
للللل مامالعصترما
مالي نلعصر
لللللءلللل
لللل لالعص
للللللللل للتللللللاغااخمل
للللللل لعصترمال
ةللميتلللل الةاغم
للل ل
.)222ل
 2222للل ل ل ل
للل ل ل ل ل
يملوس ل
لللل لل لل
هاتي ل
للل ل لل
ماخمل(عخلماما ل
لللللمىللل للللللل لللل
ل
لللل لمملللل
غيل
لللللعل(ع
لللللمللمالللعصتممغ
للل ممللمىلعيفت
لللللللللللل ملمص)ل
للل لللاغعلعصمترمالعص
لللل ملالع ا
للللسممتللللالل(ي
لللل تللمللمالعيف
للللللللمأثالصم
مالهل ممالعصتم
للللللل
ل يفراة
للل ل
لللللللللهتب.ل
)ليملضلللل ل يلعص تغ
لللل 2للل ل ل
اتل ل ل(
للللللل2ηل ل ل
تعالةالعلييتغل
للل تلل ل للللل
غص)لسلع
لللل لهل للللل
للليعل الع
لحنمللم
ات ل(:)2ليملضلله العصتأثال اع ا اغعلعصترمالعص صل مىل رتيللع مغيلميع الع ه غص
املتغري التابع

قيمة ت

 220622ل
لللل ل ل ل لل ل ل
لللل لهل غصل
للليعل الع
مغيلحنمللم
عل ل لللل ل

درجات احلرية
 26ل
لل

حجم التأثريη

2

 0022ل
ل لل ل

لللللس ممال
للل
للللللللللمغي،لعيفف
لللس مماالعصتا م
للللر ملمتللللتلو
)0022للل ل مل علي
للل ل لل ل
لللل2ηل)للس ممغلل لىل(
لللل ممال(
لللل)2للللتل ا
لليتحإململلللة ملم،لللا ملمتل ل ل(
للللل تللمللماللل
لللءالصم
للللللللمغي،للعيفم
مص)ليلعصتا
لللللللللللل ل للل
للل لللاغعلعصمترمالعص
للللل ملالع ا
للل متلل لتعالع
ماليلع
للللل
للللللللل كم
لللللل لالياامال(عيفت
سلحتتثخملعيفرغمالعصت
عصلل ل لل ل لللللللل
مالأتثللماللل
للل صلل للللرلميللل لم،للهل للل
)%للل للمال م
 22ل
للللل ل ل
لللللسماال(
لللللل لمتيل
لللعل لهل مغص)لي
للليعل مال
مغيلحنمللم
للتل ل لللل ل
للللل ل لل
للللل غليت
لللللعل(ةا
عصتغ
)لهاملل لللليتللل
 226لل
 2222للل ل ل ل
للل ل ل ل ل
للل ل(
لللل لللإمغم
مللهطدللل لةغ
للللل لل ل ل
للل لعمل
لللللل ةلللغلزلصف
لللللل لاليااا)ل
لل(عيفرغمالعصت
تملالعيفستللل للللللل
لللل للل لللل
اكاالصم
لل
للا م ملاعلز.للل يلل م ملماللللص م مل للللي نللللتللل
متلأتلث م ملاعلزلاك
لللر م مل لل
للللك م ملمالي
لللللا م ملللمغي،لعص
للللة م ملم،لعصت
%لة م مللمأاككال
 25ل
للله ملممللعريللل ل ل
للللس م ممال
لللص م مل لسليف
عصللت م ملللمأثالع
للللل ل
لللل لهل غص.ل
للليعل الع
الحنمللم
للللللتليعل للل ل
للللجمل لمل العص
رتيللعمغيل
اكاالللليللللل لل للل
للللللللللل
لللللللللللل لصلللللععلةرغصاال
للل لللاغعلعصترمالعص
عل لالع ا
نتائج الفرض الثاني:
لللللللمغسللل
ماليلعص ا
مالعصتليعل للل
عملجمل لملل للللل
للللالللل
للللاللمغعل ةم
لةتملل لمصلمي
للللغلزلللم لللل
لمعصاليهل غهتا
للللل لللللللل
ملاتلةا
للللل ل ل
ل يلللصللل للمى:ل
لللل ل
اغسلعصارتس .ل
للللللل لللللل ل
لللللللل غلل لعص
االعأاكغمااالص
للللللللل عللللللل ل
اغسلعصارتسليلعصتعةراالعص
للللللل لللللل ل لل لللل
صلمياغناليلعص
امال لللةتملل ل لللل لل للل
عصللللل لل
ل
ل
ل
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ات ل(:)2لعصفا ل لعص اغسلعص امال عص اغسلعصارتسليلعصتعةراالعص ع االعأاكغمااا ل
املتغري

املتوسطات احلسابية
القياس القبل

عصتياالعصكماال

االحنرافات املعيارية

القياس البعدي

القياس القبل

قيمة (ت)

القياس البعدي

 2202222ل  5200202ل  2002220ل  2606222ل  **20222ل

صمتعةراالعص ع اال
عأاكغمااالل ل
** دال عند مستوى .0...
لللللللمغسلل
للل ممغلل لعص ام
)00000لص
للل ل ل لل ل
متملىل(
لللسملل ل
للللغلزلحتملمالة
ماليهل مغهتا
لللللللل
للل لمعصم
لللةمما
لللل)2للل لاملمململ
لللمملمتل ل ل(
ليتللحإململلللةملم،لع
للل لللاغعلعصممترمال
للللللللل
للللل ملالع ا
للللل ليمللمغعللل ل ممتلل لتعالي
مالعأثممالع
لللللللل ملللل
للل مل يلعص تا
لللللللل مللمتل ال
مالعأاكغماامما.ل
للللللل ل
للللللللل ع ام
متسليلعصتعةراممالعص
لللرمل ل لل لللل
عصا
للل اال
لللل
لللل ملالع ا
للل لي
للل–ليفل لعةللل ممغي
لللللكممال
للل االة
للليل ملالع ا
للللللللللللللرممغلل لين ل
للل االعصممترمالعصت
لللللللل ملالع ا
مالعابغصاممال(ي
معلعصتليعل ملللل
مصلةمللضمل لللل
عصللل مل للل
للليعل م مللمغعلللاك م ململلللة م ملم:،ل
للل
لللت م مغلللهتبلم
لللة م ملمعلو
لللللللل م ممال
لللف م ملمحللل م مل يلعص تا
لللل ت
للللا م مما ل
مالعأاكغما
للللل علللا م ملللل ل
للللا م ممالعص
مالعصتعةر
)ليللللل لا م مللللل
 KWLلل
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