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 السدتخمص:
أثخ استخجام اسـتخايييية الرـا السعسـػس  ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى 

 والتخبيـة الػششيـة ات االجتساعيـةفي التحريل األكاديسي والجافعية نحػ يعمع مقخر الجراسـ
, لمفرل الجراسـي الاـاني لجى شالب الرا األول الستػسط في السسمكة العخبية الدعػدية

( شالبـــان مـــغ الرـــا 25. يكػنـــت عيشـــة الجراســـة مـــغ  ىــــ 7341/7341ام الجراســـي لمعـــ
األول متػســط فــي مجرســة مــجر الستػســصة بسحافطــة الــجوادميج مــػزعيغ عمــى ميســػعتيغ 

ئتيغ ,األولـــــى ييخيريـــــة درســـــت مػااـــــيم مقـــــخر الجراســـــات االجتساعيـــــة باســـــتخجام متكـــــاف
ـــــيع اســـــتخايييية الرـــــا السعســـــػس ـــــة اـــــابصة درســـــت مـــــغ  ـــــالل أســـــمػب التعم , والااني

 االعتيادي.
ُجسعت ميانات الجراسة باستخجام ا تبار يحرـيمي, ومكيـاس لمجافعيـة , وعشـج جسـم  

 ج اآليية:الريانات ويحميميا إحرائيا يريشت الشتائ
( ميغ العالمات الكميـة α  =...2يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عمى مدتػى الجاللة  

عمــى التحرــيل اســتخايييية الرــا السعســػس لمصمبــة يعــدى إلــى أثــخ التــجريذ باســتخجام 
ج وىـحه الفـخوق مقخر الجراسات االجتساعية والتخبية الػششيـةوالجافعية نحػ يعمع  األكاديسي

 عة التيخيرية.لرالح السيسػ 
اســــتخايييية الرــــا السعســــػس, التحرــــيل األكــــاديسي, الجافعيــــة, : تاحيااااةالكمسااااات الس 

  الجراسات االجتساعية والتخبية الػششية
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Abstract 

The aim of this study was to identify the Impact the Flipped 

Classroom Strategy on academic achievement and Motivation 

toward learning the course of social studies and national education 

among the first grade students in the Kingdom of Saudi Arabia. 

For the second semester of the academic year 1437/1438 e. The 

study sample consisted of (52) students from the first grade in 

Bader middle school in Dawadmi governorate. 

 The study data were collected using an achievement test and a 

measure of motivation. When data were collected and analyzed 

statistically, the following results were obtained: 

There are statistically significant differences in the level of 

significance (α = 0.05) between the total marks of students 

attributed to the effect of teaching using Flipped Classroom 

strategy on achievement and motivation toward learning the course 

of social studies and national education, For the experimental 

group. 

 Keywords: Flipped Classroom Strategy, Academic Achievement, 

Motivation, the course of social studies and national education   
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 مقدمة
يتسيد ىحا العرخ في التقجم الكريخ في استخجام يقشيات التعميع الحجياة, حيث 

ىامان في يصػيخ  ضيخت الكايخ مغ السدتحجثات التكشػلػجية الستشػعة و التي لعرت دوران 
التخبػيةج كسا شاركت  العسميةالعسمية التخبػيةج والتي غيخت مغ دور السعمع والستعمع في 
الة احتياجات الستعمسيغ يمري  في يغييخ غخفة الرا التقميجية إلى ميئات ججيجة وفعَّ

 وميػليع.
 استاسار التكشػلػجيا الحجياة لتصػيخ العسمية الزخورةج أصبح مغ وفي ضل ذلظ

 التعميسية التعمسية لتكػن أكاخ نذاشان.
ويعج استخايييية الرا السعسػس إحجى االستخاييييات الحجياة كرجيل لريئات 
التعمع التقميجية في جحب انتباه الباحايغ والسجرسيغ بذسل متدايجج و التي يعسل عمى 

ا ل الراج استخجام األدوات التكشػلػجية مال: مقاشم الفيجيػ ج واألنذصة التفاعمية د
مسا أدى إلى  مق أجػاء يفاعمية ميغ الصالب, مسا جعل استخجام استخايييية الرا 
السعسػس يعسل عمى إنذاء ميئات يجريذ فعالة في السجارسج حيث عج أفزل نسػذج 

 (.Johnston, 2017الستخجام التكشػلػجيا في التعميع  
ام حالة غخفة الرا في ضل استخج Hamdan et al (2013)ووصا 

استخايييية الرا السعسػس, بأنو الرا الحي ال يعتسج فيو السجرسػن عمى 
السحااخات ويخكدون عمى شخق أ خى لتعديد التعمع باستخجام استخاييييات التعمع الشذط 

 التي يدعى ليسػن الصالب محػران لمعسمية التعميسية.
أحج الحمػل ( بأن استخجام استخايييية التعمع السعسػس ك5.72وأشارت الديغ  

الحجياة لحل مذسمة قرػر التعمع التقميجي والدعي لتشسية ميارات التفكيخ لجى الصمبة, 
حيث يتسسغ السعمع مغ استغالل الػقت في التفاعل والسشاقذة مم شالبو دا ل غخفة 
الرا مجالن مغ إلقاء السحااخات, مغ  الليا يذاىج الصالب مقاشم الفيجيػ القريخة 

غخفة الػقت األكرخ لسشاقذة الجروس في  يطل, و الريتلجرس في الخاصة بسػاػع ا
 .األستاذالفرل بإشخاف 
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جاءت ىحه الجراسة لمكذا عغ أثخ استخجام استخايييية التعمع السعسػس في و 
التحريل والجافعية نحػ مقخر الجراسات االجتساعية والتخبية الػششية لجى شالب األول 

 ية.متػسط في السسمكة العخبية الدعػد
 مذكمة الدراسة

يعترخ استخايييية الرا السعسػس إحجى استخاييييات التجريذ الحجياة, حيث 
يقػم عمى مذاركة السعمع لصالبو في استخجام يكشػلػجيا التعميع لتدييل عسمية يعمسيع, 
حيث أنيا يعسل عمى زيادة يفاعميع مم السعمع , والتفاعل ميغ الصمبة أنفديع, مسا 

 التفكيخ, ويعسل عمى يحديغ يحريميع العمسي. يسدريع ميارات
وفـــــي اــــــػء مالحطــــــة أداء معمســـــي الجراســــــات االجتساعيــــــة يرـــــيَّغ أن أغمــــــب األســــــاليب 
السدـــتخجمة فـــي التـــجريذ يقميجيـــة, يـــشخفس ميـــا أداء الصمبـــة, فيســـػن فـــي الغالـــب متمقـــي 

 و الجراسي.سمري, يدتقرل السعمػمات دون مذاركة فعَّالة, مسا يشعسذ سمريان عمى يحريم
لحا يدتمدم األمخ إعادة الشطخ في شخق التجريذ السدتخجمة في يجريذ الجراسات 

 االجتساعية والتخبية الػششية.
أثخ استخجام استخايييية الرا وإشارة لسا سرق رأى الباحث التعخف إلى 

 السعسػس في التحريل األكاديسي والجافعية نحػ يعمع مقخر الجراسات االجتساعية
 .لجى شالب الرا األول الستػسط في السسمكة العخبية الدعػدية ية الػششيةوالتخب

عمى حج عمع الباحث يػجج نجرة في الجراسات التي يشاولت أثخ استخجام 
استخايييية الرا السعسػس في يجريذ مقخر الجراسات االجتساعية والتخبية الػششية في 

 التحريل والجافعية عمى السدتػى السحمي والعخبي.
 :سؤال الدراسة

والجافعية  األكاديسي ستخجام استخايييية الرا السعسػس في التحريلما أثخ ا
لمتعمع لجى شالب الرا األول متػسط في مقخر الجراسات االجتساعية والتخبية 

 ؟الػششية
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 فخوض التالية:الولإلجابة عغ سؤال الجراسة يع صياغة 
 فرضيات الدراسة:

( مـيغ شـالب السيسػعـة  2...عشج مدتػى الجاللـة    ال يػجج فخق دال إحرائيان  -7
 في التحريل األكاديسي يعدى لصخيقة التجريذ. الزابصةوالسيسػعة  التيخيرية

( ميغ شالب السيسػعة  2...ال يػجج فخق دال إحرائيان عشج مدتػى الجاللة     -5
 تجريذ.ال الستخاييييةفي الجافعية لمتعمع يعدى  الزابصةوالسيسػعة  التيخيرية

 : الدراسة هدف
 تهدف الدراسة إلى:

أثخ اسـتخجام اسـتخايييية الرـا السعسـػس فـي التحرـيل األكـاديسي الكذا عغ  -7
لــــجى شــــالب الرــــا األول والتخبيــــة الػششيــــة مقــــخر الجراســــات االجتساعيــــة  فــــي

 الستػسط في السسمكة العخبية الدعػدية.
 لجافعيــة نحــػ يعمــعاالكذــا عــغ أثــخ اســتخجام اســتخايييية الرــا السعســػس فــي  -5

مقخر الجراسات االجتساعية والتخبية الػششية لـجى شـالب الرـا األول الستػسـط 
 في السسمكة العخبية الدعػدية.

 :أهسية الدراسة
يفيــج البــاحايغ فــي ميــال اســتخجام التقشيــة فــي التــجريذ, لمكيــام مجراســات مذــامية  -7

 عمى متغيخات مختمفة
اســـتخايييية يفيـــج فـــي يفعيـــل دور الصالـــب يدويـــج معمســـي الجراســـات االجتساعيـــة ب -5

 كسذارك فّعال ونذط.
يسســــغ أن يدــــاعج الجراســــة معمســــي الجراســــات االجتساعيــــة فــــي يرــــسيع وحــــجات  -4

 يعميسية قائسة عمى استخجام استخايييية الرا السعسػس.
يفيـــج السذـــخفيغ التخبـــػييغ والقـــادة فـــي إدارات التعمـــيع فـــي يـــجريب السعمســـيغ عمـــى  -3

 يذ حجياة يػاكب مدتيجات العرخ.  استخجام شخق يجر 
 
 
 



125 

 مرطمحات الدراسة:
 استراتيجية الرف السعكهس -7

يعخفو الباحث إجخائيان بانو: عبارة عغ استخايييية يتع مغ  الليا عسذ عسمية 
التعميع, بحيث يتعمع الصمبة دروسيع في السشدل, ويكػن غخفة الرا مخررة لمشقاش 

التكشػلػجيا في يدييل السحااخات  فيجيػ والتفاعل, بحيث يدتخجم السعمع والصالب 
 ومدسػع( وبعس السػاد التعميسية, ليسػن الصالب مصمم عمييا مغ مشدلو.

ويقرـــج ميـــا فـــي ىـــحه الجراســـة: يـــتعمع شـــالب الرـــا األول الستػســـط مػاـــػعات مقـــخر 
الجراسات االجتساعية والتخبية الػششية في السشدل مغ  ـالل مقـاشم فيـجيػ مدـيمة مدـبقان, 

 ع الشقاش مم السعمع في غخفة الرا.ليت
 :األكاديسيالتحريل  -1

يعخفو الباحث إجخائيان: نايج اكتداب الصالب مغ درجات أو مدتػى, يحققو أو 
 يرل إليو في مقخر دراسي معيغ أو مخحمة يعميسية.

ويقرـج بــو فــي ىـحه الجراســة : يحرــيل شـالل الرــا األول متػســط فـي مقــخر الجراســات 
 ية الػششية نتيية استخجام استخايييية الرا السعسػس.االجتساعية والتخب

 الدافعية لمتعمم:  -3
يعخفو الباحث إجخائيان: حالة دا مية يعسل عمى يشذيط واستاارة الدمػك لجى الفخد 

 يجفعو لمحساس لعسل شيء معيغ.
ويقرج بو في ىحه الجراسة: الجافعية لمتعمع لجى شالب الرا األول متػسط في 

االجتساعية والتخبية الػششية نتيية استخجام استخايييية الرا  مقخر الجراسات
 السعسػس. 

 مقرر الدراسات االجتساعية والتربية الهطشية: -4
يعخفو الباحث إجخائيان: مقخر دراسي ييسم دروس التاريخ واليغخافيا والتخبية 

لعخبية الػششية, يتع يجريدو لمسخحمة الستػسصة في مجارس التعميع العام في السسمكة ا
ويقرج بو في ىحه الجراسة الكتاب السقخر عمى الرا األول متػسط ويحجيجان الدعػدية

 الػحجة الدادسة: الخمفاء الخاشجون (.  
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  : الدراسة حدود
 :الحدود السكانية -

( شالبان في مجرسة مجر  25يقترخ يصريق الجراسة عمى شعرتيغ بسيسػع    
 الخياض. الستػسصة بسحافطة الجوادمي بسشصقة

 :الحدود الزمانية -
ىـ ولسجة 7341/7341يقترخ يصريق البحث في الفرل الااني لمعام الجراسي 

 ( حرة.72 سدة أساميم مػاقم  
 :الحدود السهضهعية -

يقترخ في يصريق استخايييية الرا السعسػس عمى استخجام كتاب الجراسات 
دادسة: الخمفاء الخاشجون, لكياس االجتساعية والتخبية الػششية لمفرل الااني في الػحجة ال

 األثخ في التحريل والجافعية لجى شالب الرا األول متػسط.
 اإلطار الشظري:

 السقرهد باستراتيجية التعمم السعكهس:
الرا السعسػس بأنو ميئة  ,Peterson  (2013) Wilson (2016) وصا

ى غخفة الرا لمشقاش يتع مغ  الليا نقل األنذصة والػاجبات إلى السشدل, ويبقيعميسية 
 ويفاعل الصالب دون إلقاء لمجروس التقميجية.

( بأنو نسػذج يخبػي ييجف إلى استخجام التكشػلػجيا بصخيقة 5.72ويعخفو ممجي  
يداعج السعمع في إعجاد الجروس مػاسصة مقاشم الفيجيػ أو السقاشم الرػيية أو غيخىا 

الصمبة في مشازليع, وفي أي مسان  مغ الػسائط التكشػلػجية األ خى, لكي يصمم عمييا
 آ خ باستخجام  الحاسػب أو اليػايا الحكية, قرل حزػرىع لغخفة الجراسة. 

متعديد ىحا الػصا مغ  الل إاافة أن نتائج التعمع  Brame (2014)قام و   
عمى مدتػى السعخفة  التحكخ والفيع( يحققيا الصالب  ارج الرا كسا يتع يحقيق نتائج 

 ,الرايػاججىع في غخفة السدتػى األعمى  التحميل والتصريق والتقييع(  الل التعمع ذات 
 .يع االستفادة مغ السعمسيغ وزمالئيع الصالبحيث 

مغ  الل استعخاض يعخيفات استخايييية الرا السعسػس يتريغ أنيا عبارة عغ 
ا, ويقػم عسمية يخبػية يقجم مغ  الليا السعمع السادة العمسية عرخ استخجام التكشػلػجي
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الصالب مجراستيا ومخاجعتيا بالسشدل, ميشسا يتع يشفيح األنذصة التعاونية والتفاعمية في 
 غخفة الرا.

 مسيزات استراتيجية التعمم السعكهس:
باستخجام استخايييية مغ الدسات السيسة لمصالب الشاجحيغ في ميئات التعمع 

 Kerr, Bynearsonمغ ج وأشار كل لمصالبىػ االستقالل الحايي  الرا السعسػس
عرخ ىحه ونياح الصالب  الحاييإلى وجػد عالقة إييامية ميغ التعمع  (2006)

الحايي كان أحج السؤشخات السيسة عمى راا الستعمع وبشاء  التعمعأن و ج االستخايييية
إلى يدييل التفاعل أدت  استخجام استخايييية الرا السعسػس كسا أنالسعخفة لجيوج 

سا يدسح بسديج مغ التعاون في الرا. كسا بحث م محتػى السقخر, األكاخ كفاءة مم
(2013) Duarte يديج مغ عشاصخ عجة  في دافعية الصالب نحػ التعمع, وأن ىشاك

دراسة السقخر , االحداس بالسدؤولية, ميشيا إدراك أىسية  دافعية الصالب نحػ التعمع, مغ
 الذعػر بالاقة, الذعػر باالستقالل الحايي.

الرا السعسػس عمى عشاصخ مغ نطخيات التعمع السعخفية والرشائية  يحتػي 
جحيث يرا الشطخية السعخفية كيفية اكتداب السعمػمات وفيسيا وحفطيا واستخجاعياج 

وفي نطام الرا  ويؤدي التكخار في حفظ السعمػمات إلى سيػلة يحكخ السعمػمة.
اليجيجةج ويتع إعصاؤىع  السعسػسج يتعخض الصالب مخييغ عمى األقل إلى السعمػمات

السديج مغ التجريبات في الرا. ميشسا يؤكج الشطخية الرشائية لمتعمع عمى مذاركة الصالب 
في مشاء معخفتيع. وفي الرا السعسػسج يتػقم مغ الصالب الحرػل عمى بعس 
السعخفة الدابقة قرل القجوم إلى الرا ويتع إعصاؤىع أنذصة يعمع في الرا لتعديد ما 

سابقنا بسفخدىع ويصػيخهج كسا يتػقم الشطخية الرشائية أداءن أعمى لمصالب في يعمسػه 
 (Bishop & Verleger,2013الرفػف السعسػسة   

 ولمتعمم باستخدام استراتيجية الرف السعكهس فهائد عديدة مشها:
 يغييخ دور الصالب مغ مدتسم سمري إلى مذارك وباحث عغ السعمػمة. -
لــتعمع الــحايي وميـارات التػاصــل وبشـاء الخرــخات والتعــاون يشسيـة ميــارات التفكيـخ وا -

 ميغ الصالب.
 يقػية العالقات ميغ الصالب ومعمسو. -
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 يصريق استخاييييات التعمع الشذط.  -
 يعصي فخصة لمصالب لمديخ في عسمية يعمسو حدب سخعتو. -
 يذيم عمى العسل التعاوني. -
حرـة مـغ  ـالل الحـػار يعسل عمى يبادل األفكار والخرخات ميغ الصالب أثشـاء ال -

 والسشاقذة.
ــحا يتــيح ليــع  - يعــج حــالن لشــسالية ليــاب الصــالب عــغ الــجروس لطــخوف معيشــة, ل

 متابعة الجروس مغ مشازليع.
عمــى السعمػمــة  , وبالتــالي يحرــل الســتعمعمــتعمع مــجى الحيــاة  عمــى إعــجاد يعســل -

 مجون قيػد زمانية أو مسانية. دون مداعجة و
 لمستعمع. ةالحايي حدب الخصػات جرس, مػاػعات الفي يعمع  يداعج -
بسيارات وأنساط التعمع اللكتخوني السدتخجمة في الريئة األكاديسيـة  الصالب يدود -

 والتعمع مجى الحياة.
التعمــــيع  و , بحيــــث يــــجمج مــــيغ شخيقــــة التعمــــيع التقميجيــــةيدــــتخجم الــــتعمع الســــجمج  -

 ,Alvares ), (5.72  عرـــجالغشي, مػاســـصة اســـتخجام الػســـائط الستعـــجدة. 
2012) 

يخى الباحث أن استخايييية الرا السعسػس يعسل عمى دمج التعميع السباشخ  
والتعميع غيخ السباشخ, عغ شخيق استخجام التكشػلػجيا في يعمع الجروس في السشدل قرل 
الحىاب لمسجرسة. بحيث يتع عسذ التدمدل التقميجي لمتعميع مغ  الل يكميف الصالب 

في السشدل مغ  الل يدويجىع بالجروس عرخ استخجام التكشػلػجيا.  متعمع أساسيات الجرس
وفي غخفة الرا يعسل الصالب في ميسػعات عمى حل السدائل ويصريق ما يعمسػه 

الصالب مغ  الليا عمى يشسية  مقرل الحزػر لغخفة, مسا يخمق ميئة يفاعمية نذصة, يقػ 
 حل السذاكل. ميارات التفكيخ لجييع , ويعسل عمى زيادة  رخاييع في

 تحديات تطبيق استراتيجية الرف السعكهس:
بالخغع مغ وجػد مسيدات متعجدة الستخايييية الرا السعسػس, إال أنيا يػاجو 
بعس التحجيات التي قج يعيق   بعس األحيان ( يصريقيا بذسل أمال, مغ اسشيا ما 

 Stone (2012)( , 5.72ذكخه الذخمان  
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بة لترشـي اسـتخايييية الرـا السعسـػس, قـج يكـػن مـغ يػافخ يقشيـات التعمـيع السشاسـ -
 األسباب األساسية لمشياح أو الفذل

 اقتشاع السعمع بأنو ليذ السرجر الػحيج لمسعمػمة. -
مـــجى امـــتالك السعمـــع لسيـــارات اســـتخجام التكشػلػجيـــا, ليـــتسسغ مـــغ يرـــسيع الســـػاد  -

 التعميسية
 مجى يقرل الصالب لتحسل مدؤوليات يعمسيع. -
 خ األنتخنت لجى بعس الصمبة.اشسالية يػاف -

 بعس التحجيات, مشيا: Souleiman (2015)وأااف 
إعــجاد اســتخايييية الرــا السعســػس يحتــاج  رــخة كريــخة, مــغ السسســغ عــجم يػفخىــا  -

 لجى بعس السعمسيغ.
يدييل مقاشم الفيجيػ والسػاد الدسعية يقعـان يحـت مدـؤولية السؤسدـة أو الييـة  -

 التي يشتييا.
ريدـــية ججيــجة عمـــى السعمــع, ويتصمــب اســـتيعاب الصــالب آلليـــة يتصمــب ميــارات يج -

 االستخايييية.
 :ابقةالدراسات الد

( إلــى استقرــاء أثــخ اســتخجام الــتعمع السعســػس فــي 5.71ىــجفت دراســة ر ــا           
يشسيــة اليػانــب السعخفيــة واألدائيــة لمصمبــة السعمســيغ فــي كميــة التخبيــة ودافعيــتيع لمــتعمع. يــع 

( شالــب, والسيسػعــة الزــابصة وعــجدىع 45سيســػعتيغ, ييخيريــة وعــجدىع  يقدــع العيشــة ل
 ( شالب.47 

ويػصمت الجراسة إلى وجػد فخق دال إحرائيان في أداء الصالب وفي دافعيتيع 
 نحػ التعمع ولرالح السيسػعة التيخيرية.

( إلى التعخف عمى أثخ استخجام استخايييية التعمع 5.71ىجفت دراسة ا ػارشيج  
ػس عمى يشسية الجافعية والتفكيخ الخيااي لجى شالبات الرا األول ثانػي, السعس

( 52( شالبة, حيث يع يقديسيغ إلى ميسػعتيغ, ييخيرية  22يكػنت عيشة الجراسة مغ  
 ( شالبة.52شالبة, اابصة  
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ويػصمت نتيية الجراسة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في دافعية 
 التيخيرية. الصالبات ولرالح السيسػعة

الرا استخايييية يعميع  أثخ دراسة الستقراء Janotha (2016)أجخت 
السعسػس في التحريل الجراسي لجى شالب التسخيس. وقج  زم السذاركػن في 

لمتجريذ باستخجام استخايييية الرا السعسػس, ويجريذ السيسػعة السيسػعة التيخيرية 
ػحظ أن الصالب في السيسػعة التيخيرية ل حيث الزابصة باستخجام التعميع التقميجي.

 .حققػا أداءن دراسينا أعمى مغ الصالب في السيسػعة الزابصة 
( إلــــى التعــــخف عمــــى أثــــخ اســــتخجام اســــتخايييية الرــــا 5.72ىــــجفت دراســــة أبــــا نســــي  

السعســـػس فـــي يحرـــيل شـــالب الرـــا الاـــاني ثـــانػي فـــي مقـــخر التفدـــيخ واالييـــاه نحـــػ 
 شالبان مػزعيغ عمى ميسػعتيغ: ييخيرية واابصة. .2ة مغ السقخر. يكػنت عيشة الجراس

ويػصمت الجراسة إلى وجػد يأثيخ إييامي الستخجام استخايييية الرا السعسػس 
في يشسية التحريل لرالح السيسػعة التيخيرية, كسا يػجج ايياىات اييامية لجى أفخاد 

 السيسػعة التيخيرية.
ف عمى فاعمية استخجام استخايييية ( إلى التعخ 5.72ىجفت دراسة عرج الغشي 

الرا السعسػس في التحريل وبقاء أثخ التعمع في يجريذ مقخر التاريخ لجى شمبة 
السخحمة الاانػية, حيث يع يعخيس عيشة السيسػعة التيخيرية الستخجام استخايييية الرا 

قميجي, السعسػس في يجريديع , ميشسا يع يجريذ السيسػعة الزابط باستخجام التعميع الت
ويػصمت الجراسة إلى نتيية: وجػد أثخ في يحريل شالب السيسػعة التيخيرية بعج 

 استخجام استخايييية الرا السعسػس.
 استخجام فاعمية استقراء( فقج ىجفت إلى  5.72مػ جرمة   أأما دراسة 

يشسية  في لكياس األثخ(  Edmodمػقم    باستخجام الرا السعسػساستخايييية 
الرا االول الاانػي في مجيشة  لصالباتاالحياء  مقخرمجاعي والتحريل في التفكيخ اال

 عمى ميسػعتيغ ييخيرية يع يقدسيغ( شالبة 25  عيشة الجراسة الخياضج ممغت
أمخزىا: وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ميغ  عجة نتائجالجراسة إلى  ويػصمتج واابصة

وجػد فخوق ذات  وأيزان  ,خ االمجاعيالسيسػعة التيخيرية والزابصة في ميارات التفكي
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لرالح  السقخر وااليياه نحػ التحريل و داللة إحرائية ميغ السيسػعتيغ في 
 التيخيرية.السيسػعة 

في استقراء  Jensen, Kummer, and Godoy (2015) كسا بحات دراسة
 ؤدييالرا السعسػس ال استخايييية فعالية نسػذج التعمع السعسػسج وقج استشتيػا أنَّ 

عشجما يدتخجم , وذلظ مقارنة بالرا غيخ السعسػس زيادة التحريل لجى الصمبةإلى 
إلى أن زيادة التحريل لجى  كسا أشارت الجراسةالشذطج  استخاييييات التعمعكالىسا 
استخايييية الرا التعمع الشذط في التجريذ وليذ بدرب  أريبط بأسمػب الصالب
 .السعسػس

( إلى الكذا عغ أثخ استخجام استخايييية التعميع  5.73ىجفت دراسة جاد هللا   
السعسػس في يحريل الصالب السباشخ والسؤجل وزيادة الجافعية نحػ يعمع العمػم لجى 

 شالبات الرا الدادس االمتجائي.
شالب وشالبة, يع يقديع العيشة إلى ميسػعة ييخيرية  711ممغ عجد العيشة 

جػد فخوق ذات داللة إحرائية في التحريل واابصة. ويػصمت نتائج الجراسة إلى و 
 السباشخ والسؤجل وفي الجافعية نحػ يعمع العمػم ولرالح السيسػعة التيخيرية.

 :التعميق عمى الدراسات الدابقة
 يشػعت في الجخاءات والشتائج , نيج أنيامغ  الل استعخاض الجراسات الدابقة

 .التي يػصمت إلييا
في  استخايييية الرا السعسػساستخجام  فقج يشاولت بعس الجراسات أثخ

 Janotha ,Jensen, Kummer, and Godoy (2016)دراسة مال: التحريل 
 ( 5.72مػ جرمة   (, أ5.72( , عرج الغشي 5.72, أبا نسي  (2015)

أثخ استخجام   (5.71ر ا  ودراسة  ( 5.73جاد هللا    ميشسا يشاولت دراسة 
 معان.  الجافعيةالتحريل و استخايييية الرا السعسػس في 

استخايييية الرا أثخ استخجام  البحث في( 5.71ا ػارشيج  وركد دراسة 
في  استخايييية الرا السعسػسأثخ استخجام  دراسةدون  الجافعية فقطفي  السعسػس

 .  التحريل الجراسي
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ويستاز الجراسة الحالية عغ غيخىا بانيا يحاول الكذا عغ أثخ استخجام 
ة الرا السعسػس في التحريل والجافعية نحػ يعمع مقخر الجراسات استخايييي

, لصالب الرا األول متػسط في السسمكة العخبية الدعػديةاالجتساعية والتخبية الػششية 
 مغ  الل يجريذ الػحجة الدادسة  الخمفاء الخاشجون (.

 جراءات الدراسة: إ
 :مجتسع الدراسة

ألول الستػسط مغ مجرسة متػسصة مجر يكػن ميتسم الجراسة مغ شالب الرا ا
أربعة فرػل دراسية, وعجدىع   في محافطة الجوادمي التابعة لسشصقة الخياض, في 

 ( شالبان.7.2
 عيشة الدراسة:

( 25بسيسػع     ( شعب,3شعرتيغ   عغ شخيق القخعة( مغ أصل   يع ا تيار 
 حافطة الجوادمي فيمغ مجرسة مجر الستػسصة بس الرا األول متػسطشالبان مغ شالب 

في الفرل الااني مغ العام الجراسي  ,الجراسات االجتساعية والتخبية الػششيةمقخر 
 ( يريغ يػزيم عيشة الجراسة.7ج واليجول  ىـ7341/7341

 ججول عيشة البحث (7ججول  
 العدد الفئة المتغير

 62 تجريبيةال المجموعة

 62 ضابطةال

 الدراسة: أداتا
 التحريل :أواًل : اختبار 

 الصمبـةا تبار يحريمي مـغ نـػع اال تيـار مـغ متعـجدج لكيـاس يحرـيل  يع وام
( فقــخة .4مــغ   ا تبــار التحرــيلن يكــػَّ حيــث .  الػحــجة الدادســة: الخمفــاء الخاشــجون(فــي 

 إجابة واحجة صحيحة.  لكل سؤال, يتزسغ مغ متعجد مػاقم أربعة مجائل اال تيارمغ نػع 
 :التالية الخصػات بعسلقام الباحث 

 .ييييد مػاػعات الجرس -
 .صياغة األىجاف الدمػكية -
يحجيــج أىــجاف اال تبــار و  الجراســية الػحــجةوزن  لتحجيــج لمسػاصــفاتجــجول  عســل -
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 التحريمي
 عمى ست مدتػيات معخفية سؤاالن متػزعة .4 ,كان عجدىا عسل أسئمة اال تبار -

ماـل مـا ىـػ مرـيغ فــي ع (   التـحكخ , الفيـع , التصريـق , التحميـل , التخكيـب , التقـػي
 (5 اليجول رقع 

 ( أسئمة اال تبار التحريمي ويػزيعيا عمى السدتػيات السعخفية5 ججول 
 الىحذة

 المستىياث المعرفيت

 المجمىع التقىيم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

)الىحذة السادست: 

 الخلفاء الراشذون(.
7 6 5 5 4 3 33 

 :لتحريميا االختبارصدق 
يخررات: في  الخرخة مغ أصحابالتحريمي  اال تبارتحسيع الباحث مقام 

يع  ,مغ صجق األداة  مغ أجل التحقق ,شخق التجريذ,الكياس والتقػيع  ,يكشػلػجيا التعميع
 . األ ح بسالحطات السحسسيغ
 ثبات االختبار التحريمي:

لجا مي باستخجام لمتحقق مغ ثبات اال تبار يع حداب معامل ثبات االيداق ا
 (. ويعج قيع الابات ودالالت الرجق كافية. 11..معادلة كخونباخ ألفا وكانت قيستو   

 :مقياس الدافعية لمتعممثانيًا : 
( فقخة مػزعة عمى ستة  .4يع استخجام مكياس الجافعية لمتعمع الحي يكػن مغ   

االجتساعية, وقج أستفاد مياالت وىي : الكفاءة , السيل , الصاعة, السدؤولية, الجفء, 
(, وما يشاولتو الجراسات  7212الباحث مغ بعس السقاييذ العالسية مال : سميسان  

 واألبحاث في الجافعية لمتعمع.
 :مقياس الدافعية لمتعممصدق 

عخايا عمى ميسػعة مغ يع  ,الجافعية لمتعمع لمتأكج مغ صجق فقخات مكياس 
وقام والكياس والتقػيع , وعمع الشفذ تجريذ السشاىج وشخق الالسحسسيغ في يخررات 

وبيغ  ميغ الفقخاتريباط االحداب معامالت  ويع . يعجيالت السحسسيغجخاء الباحث بإ
 ( يػاح ذلظ:4واليجول   كل مغ أبعادىا ودرجتيا الكمية.
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الفقخات وبيغ كل مغ أبعادىا ودرجتيا الكمية عمى معامالت االريباط ميغ .( 4ججول  
 فعية لمتعمعمكياس الجا

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية معامل االرتباط مع البعد البعد

 64.0-6460 6420-64.2 الكفاءة

 .42-6462 64.0-6400 الميل

 .640-6466 .42-6466 الطاعة

 ..64-64.6 6422-64.0 المسؤولية

 .640-6460 6426-..64 الدفء

 64.6-64.6 6420-..64 االجتماعية

معــامالت االريبــاط مــيغ الفقــخات وبــيغ أبعادىــا ( أنَّ جسيــم 4جول  يتزــح مــغ جــ
 .لحا يحقق االيداق الجا مي , اريباشات إييامية ,في عالقتيا بالجرجة الكمية و 

 :ثبات السقياس
لمتأكج مغ ثبات السكياس فقج يع يصريقو عمى ميسػعة مغ الصالب مغ  ارج 

يع استخجام معادلة   كخونباخ ألفا ( في  ( شالبان , حيث 53العيشة , حيث ممغ عجدىع   
كسل , وذلظ كسا ىي  مكياس الجافعيةحداب معامالت الابات لكل ميال مغ مياالت 

 ( : 3مػاحة باليجول رقع   
الجراسات نحػ مقخر  الجافعية. معامل ثبات ألفا كخونباخ لسكياس ( 3  ججول 

 االجتساعية والتخبية الػششية
 معامل ثبات ألفا كرونباخ الفقراتعدد  المتغير

 .640 6. الدافعيةالثبات الكلي لمقياس 

يعمــــع مقــــخر الجراســــات نحــــػ  لسكيــــاس الجافعيــــة( ثبــــات  3يػاــــح اليــــجول رقــــع          
 .مجرجات ثبات مشاسبة االجتساعية والتخبية الػششية

 :استراتيجية الرف السعكهساستخدام 
الجراسات في يجريذ مقخر  سعسػساستخايييية الرا اليع استخجام   

في مجرسة مجر الستػسصة لصالب الرا األول متػسط  االجتساعية والتخبية الػششية 
بحيث يتع يعخيس السيسػعة التيخيرية لمتجريذ باستخجام استخايييية  بسحافطة الجوادمي,
 ي.ميشسا يتع يجريذ السيسػعة الزابصة باستخجام التجريذ االعتياد,  الرا السعسػس
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 : خطهات مرحمة التخطيط
 .   الػحجة الدادسة: الخمفاء الخاشجون (: وىي ا تيار الجروس (7 
 اســتخايييية الــجروس التــي يــع اســتخجام وحرــخ التعميسيــةيحميــل السػاــػعات  (5 

 .الرا السعسػس في يجرسييا
 ويتمخز  صػات التحميل فيسا يمي:

 .الصمبةاألىجاف الدمػكية الستػقم يحكيقيا مغ قرل  يحجيج -
 األكاديسي لمصالب.ا تبار لمتحريل  يرسيع -
  دافعية الصمبة نحػ التعمع. لمكذا عغ يرسيع مكياس -

 :تطبيق الدراسة
  .الرا السعسػس في يجريذ السيسػعة التيخيريةمعمع السقخر استخايييية استخجام -7
 (.حجة الدادسة: الخمفاء الخاشجون الػ    لمسػاػعات نفدياالسيسػعتيغ  يجريذيع  -5
فـي  ثـالث حرـز   حرـة( 72أساميم , بسيسـػع    سدةيجريذ السيسػعتيغ لسجة -4

 .األسرػع (
 قام معمع السقخر متجريذ السيسػعتيغ في زمغ مػحج.-3
استقرمت السيسػعة التيخيرية الجروس باستخجام استخايييية الرـا السعسـػس , ميشسـا  -2

 جريذ االعتيادية.استقرمت السيسػعة الزابصة دروسيا باستخجام شخيقة الت
يصريق اال تبار التحريمي ومكيـاس الجافعيـة لمـتعمع نحـػ مقـخر الجراسـات االجتساعيـة -2

 والتخبية الػششية عمى السيسػعتيغ.
 تش يذ استراتيجية الرف السعكهس:

بالاافة إلى إنذاء بعس  قام معمع السقخر متدييل شخح الجروس بالفيجيػ
مجروس, ويع يدميسيا لمصالب بالصخيقة التي يشاسبو, ( يحػي شخحان لتالرػربػيشممفات  

أو  فالش ديدظ(,  أو في الرخيج اللكتخوني, أو إرساليا عرخ  CDسػاء عغ شخيق 
 يصريقات التػاصل االجتساعي في اليايا الخمػي.

يقػم الصالب باالشالع عمييا ودراستيا وحفطيا في السشدل, حتى يتفخغػن لمشقاش 
 م السعمع في غخفة الرا.   والحػار والتفاعل م
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 :متغيرات الدراسة
 : أسمػب التجريذ ويتكػن مغ:الستغيرات السدتقمة

 الرف السعكهساستراتيجية  (أ )
 . طريقة التدريس االعتيادية (ب )

 الستغيرات التابعة: 
 والتخبية الػششيةالتحريل في مقخر الجراسات االجتساعية  -7
 ية الػششيةوالتخب الجافعية نحػ مقخر الجراسات االجتساعية -5

 :تكافؤ السجسهعتين
لمسيسػعة قرمي ال تبار اال يع يصريقلمتأكج مغ يكافؤ ميسػعتي الجراسة,  

كسا ىػ مريغ في  السيسػعتيغ قيسة   ت ( لمفخوق ميغ  , وحداب التيخيرية والزابصة
 (.2اليجول رقع  

في اال تبار القرمي  لمسيسػعتيغ الزابصة والتيخيرية نتيية ا تبار  ت( (2 ججول 
 لمتحريل الجراسي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 

 الداللة
 الداللة

  604.0 4.0.. 62 التجريبية
.4.. 

 
646.0 

 غير دالة
 6.4.6 .046. 62 الضابطة

ػعة السيسإحرائية ميغ  ذي داللة فخق ( عجم وجػد  2اليجول رقع    يريغ لشا
 (α  =...2في اال تبار القرمي لمتحريل عشج مدتػى الجاللة    الزابصة والتيخيرية

 .يكافؤ السيسػعتيغ وىحا يريغ
 السعالجة اإلحرائية:

 : الحراء اآليياستخجم الباحث 
حدـــاب الستػســـصات الحدـــامية وإجـــخاء ا تبـــار  ت ( لمعيشـــات السدـــتقمة ال تبـــار  -7

 الفخاية األولى.
ال تبــــار الفخاــــية  ONE-WAY-ANOVAلتبــــايغ األحــــادي ا تبــــار يحميــــل ا -5

 الاانية 
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 نتائج الدراسة ومشاقذتها:
 :نتائج الدراسة
 سؤال الدراسة:

ما أثر استخدام استراتيجية الرف السعكهس في التحرايل األكااديسي والدافعياة لماتعمم 
 شية؟لدى طالب الرف األول متهسط في مقرر الدراسات االجتساعية والتربية الهط

 ولإلجابة عغ سؤال الجراسة يع صياغة فخوض التالية:
ميغ شالب السيسػعـة  ( 2...  ال يػجج فخق دال إحرائيان عشج مدتػى الجاللة  -7

 الزابصة والسيسػعة التيخيرية في التحريل األكاديسي يعدى لصخيقة التجريذ.
مــــــيغ شــــــالب  ( 2...  ال يػجــــــج فــــــخق دال إحرــــــائيان عشــــــج مدــــــتػى الجاللــــــة   -5

لسيسػعــــة الزــــابصة والسيسػعــــة التيخيريــــة فــــي الجافعيــــة لمــــتعمع يعــــدى لصخيقــــة ا
 التجريذ.

 0.05) " ال يهجد فرق دال إحرائيًا عشد مدتهى الداللة  ال تبار صحة الفخض األول
بين طمبة السجسهعاة التجريبياة والسجسهعاة الزاابطة فاي التحرايل األكااديسي تعازى  (

 لطريقة التدريس "
( الستخخاج الستػسصات تخاية األولى يع إجخاء ا تبار  فابة عغ اللإلج

 في اال تبار التحريمي البعجي. الحدامية لمسيسػعتيغ
( لجاللة الفخوق ميغ متػسط درجات السيسػعة التيخيرية ا تبار   ت (1ججول  

 ومتػسصات درجات السيسػعة الزابصة في اال تبار التحريمي البعجي
 العدد المجموعات

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة
 التعليق

 6406 6642 ..004 62 التجريبية
 

64660 
دالة عند 
 ..04. ..2.4 62 الضابطة .646مستوى 

( ان قيسة   ت ( ذات داللة إحرائية عغ  1يتزح مغ  الل اليجول رقع   
حرائية ميغ متػسط السيسػعتيغ , مسا يجل إلى وجػد فخوق ذات داللة إ 7...مدتػى 

التيخيرية والزابصة في درجات اال تبار البعجي, وكانت الفخوق لرالح السيسػعة 
التيخيرية, وىحا يعػد لتأثيخ استخجام استخايييية الرا السعسػس وىحه يعشي رفس 
الفخض األول, ولعل األسباب يعدى إلى أن استخجام استخايييية الرا السعسػس أدى 

دة يخكيد الصالب في يعمع الجروس, وبالتالي يؤدي ذلظ إلى ياريت السعمػمات في إلى زيا
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أذىانيع وزيادة يحريميع الجراسي. ولعل استخجام ىحه االستخايييية أدى إلى يػفيخ 
 عشرخ التذػيق والتفاعل مسا يؤدي إلى زيادة التحريل الجراسي لجى الصالب.

( , عرج 5.72, أبا نسي  Janotha( 5.72دراسات:  الجراسة مم  وايفقت
 (5.71( ودراسة ر ا   5.73جاد هللا   , ( 5.72(, أمػ جرمة   5.72الغشي 

  Jensen, Kummer, and Godoy (2015)كسا أنيا ا تمفت مم دراسة 
ال يهجااد فاارق دال إحرااائيًا عشااد مدااتهى الداللااة )  الختبااار صااحة ال اارن الثاااني "

والسجسهعااة التجريبيااة فااي الدافعيااة لمااتعمم  ( بااين طااالب السجسهعااة الزااابطة 0.05
 ".تعزى لطريقة التدريس

عغ الفخاية الاانية يع استخخاج الستػسصات الحدامية لمسيسػعتيغ  لإلجابة
 ( 1التيخيرية والزابصة, كسا ىػ مريغ في اليجول رقع   

 خيرية والزابصة( الستػسط الحدامي واالنحخاف السعياري لمسيسػعتيغ التي 1  ججول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المجال

 ...640 64.000 62 الضابطة المقياس الكلي

 0..640 4.600. 62 التجريبية

 .640.0 ..400. 62 الضابطة الكفاءة

 .640.0 .0..4. 62 التجريبية

 46606. 6400.6 62 الضابطة الميل

 64.0.0 ..420. 62 التجريبية

 .4660. ..6420 62 الضابطة الطاعة

 642000 00..4. 62 التجريبية

 466.0. 640000 62 الضابطة المسؤولية

 02..64 4.0.0. 62 التجريبية

 .64006 0..640 62 الضابطة الدفء

 6420.0 02..4. 62 التجريبية

 .4.00. 0..646 62 الضابطة االجتماعية

 642.60 ..4.0. 62 التجريبية

( وجػد فخوقان ضاىخية في مدتػى أداء الصمبة عمى مكياس  1يريغ اليجول رقع   
ميغ السيسػعتيغ الزابصة والتيخيرية, ولمتأكج مغ داللة الفخوق ميغ  لمتعمعالجافعية 

, حدب اليجول (On-Way ANOVA )الستػسصات يع إجخاء ا تبار التبايغ األحادي 
 (  2رقع   
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ألثخ استخايييية  (ONE-WAY-ANOVA)( ا تبار التبايغ األحادي  2  ججول 
 الرا السعسػس في دافعية الصالب لمتعمع

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
  664626 6..4. . 6..04 بين المجموعات

 
6466. 

 26 ..6.42 داخل المجموعات
64..0 

 .2 ..640. عالمجمو

( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في الجافعية لمتعمع  2يػاح اليجول رقع   
,لرالح السيسػعة التيخيرية , وىحه الشتيية يؤكج أثخ  ( 2...  عشج مدتػى الجاللة 

استخايييية الرا السعسػس في يحديغ الجافعية لمتعمع وبحلظ يتع رفس الفخض  استخجام
باب يعدى إلى شريعة استخايييية الرا السعسػس التي يذيم عمى الااني. ويسسغ األس

التعميع الحايي مغ  الل يعمع الجروس في السشدل, ويغيخ دور الصالب في غخفة الرا 
إلى مذارك ومشاقر مسا أعصى الصالب ثقة بالشفذ, فيعمو أكاخ حساسان وشياعة في 

ادة الجافعية لجية لتعمع الجروس إمجاء رأيو أثشاء الشقاشات الفرمية, مسا أدى ذلظ لدي
باستخجام ىحه االستخايييية, ولعل االسباب يعدى كحلظ لجور الصالب في استخايييية 

 لمسذاركةالرا السعسػس مغ حيث البحث عغ السعمػمة مشفدو, يحقق عشرخ السشافدة 
 في الحػار وبالتالي يؤدي إلى زيادة دافعية الصالب نحػ التعمع. 

ـــــق ىـــــحه الجرا ر ـــــا ,  ( 5.73جـــــاد هللا   (,  5.71ســـــة مـــــم دراســـــات: أ ػارشـــــيج  ويتف
 5.71)  

 التهصيات: 
 يػصي الجراسة بالتالي: 

العســـل عمـــى يـــجريب السعمســـيغ فـــي اســـتخجام اســـتخايييية الرـــا السعســـػس فـــي  -
 التجريذ.

ييب اىتسـام كميـات التخبيـة باليامعـات متدويـج الصـالب السعمسـيغ ميـارات يصريـق  -
 الرا السعسػس والتجرب عمييا. استخايييية

 يجريب الصالب عمى البحث عغ السعمػمات بأنفديع ومشاقذتيع والتفاعل معيع. -
يػصية القائسيغ عمى يصػيخ السشاىج بزخورة يرسيع مشاىج دراسية قائسـة عمـى  -

 استخايييية الرا السعسػس.
ذ إجخاء أبحاث لمكذا عغ أثخ اسـتخجام اسـتخايييية الرـا السعسـػس فـي يـجري -

 مقخرات أ خى ومخاحل دراسية مختمفة.
إجــخاء أبحــاث لسعخفــة واقــم اســتخجام السعمســيغ الســتخايييية الرــا السعســػس فــي  -

 التجريذ.
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 : السراجع العربية
( أثــــخ اســـتخجام اســــتخايييية الرــــا السقمـــػب فــــي يــــجريذ 5.72أبـــا نســــي. فيـــج عرــــجالعديد   -

مجمااة ػ السقــخر لــجى شمبــة الرــا الاــاني ثــانػي, التفدــيخ فــي التحرــيل الجراســي واالييــاه نحــ
 .31-57(, 714, ع القراءة والسعرفة

 اإلباداعي الت كيار تشسياة فاي الرف السقماهب استراتيجية فاعمية(. 5.72   مشيـخة جرمةج أمػ -
 رسـالة .نالرياا مديشاة فاي الثانهياة السرحماة طالباات لادى اإلحيااء مقارر نحاه واالتجاهاات
 .الدعػدية الخياضج السالميةج سعػد مغ دمحم جامعة, مشذػرة غيخ ماجدتيخ

أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية الرااف السقمااهب فااي تشسيااة (. 5.71أ ػارشـيج, عريــخ اــيف هللا   -
, رسـالة الت كير الرياضي وفي الدافعية نحاه الاتعمم لادى طمباة الراف األول الثاانهي العمساي

 ن.ماجدتيخ غيخ مشذػرة, جامعة آل الريت, السفخق, األرد
(الفرـــــــــــــػل السعسػســــــــــــــة, رســــــــــــــالة جامعـــــــــــــة السمــــــــــــــظ ســــــــــــــعػد  : 5.72ممـــــــــــــجي, زكخيــــــــــــــا  -

http://rs.ksu.edu.sa 
أثاار نسطااي اسااتراتيجية الااتعمم السعكااهس فااي تحراايل طمبااة (. 5.73جــاد هللا, زيــاد أحســج   -

, رســالة دكتــػراه غيــخ مشذــػرة, جامعــة العمــػم السرحمااة األساسااية فااي العمااهم ودافعيااتهم نحههااا
 عالسية, عسَّان, األردن.االسالمية ال

(. أثـــخ اســـتخايييية الـــتعمع السعســـػس فـــي يشسيـــة اليػانـــب السعخفيـــة 5.71ر ـــا, إيســـان أحســـج   -
مجمااااة  ميااااة واألدائيـــة لــــجى الصــــالب السعمســـيغ فــــي كميــــة التخبيـــة الشػعيــــة ودافعيــــتيع لمـــتعمع. 

 ,كمية التخبية, جامعة مػرسعيج, مرخالتربية
اســـــتخجام اســـــتخايييية الـــــتعمع السقمـــــػب فـــــي التحرـــــيل  أثـــــخ(. 5.72حشـــــان أســـــعج  ج  الـــــديغ -

السجمااة الدوليااة التربهيااة  ,األكــاديسي لصالبــات التخبيــة بيامعــة األميــخة نــػرة مشــت عرــجالخحسغ
 .712-717(, 7(, ع 3, مج  الستخررة

(. فاعميـة اسـتخجام الرـا السقمـػب عمـى التحرـيل وبقـاء أثـخ 5.72عرج الغشي, كخيسة شـو   -
دراساات عربياة فاي التربياة وعمام ذ مقخر التاريخ لـجى شمبـة السخحمـة الاانػيـة. التعمع في يجري

 .571-722( 713, ع  الش س
. رسـالة تحديد مجااالت الادوافع السدرساية لادى طمباة مشطقاة عساان(. 7212سميسان, عسخ   -

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة, اليامعة األردنية, عسان, األردن.
ج دار السدـــــيخة: عســـــانج دمج والاااااتعمم السعكاااااهسالاااااتعمم السااااا(.5.72.  الذـــــخمان, عـــــاشا -

 7طاألردن.
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