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Abstract: 
The objective of the research was to identify the effectiveness of 

flipped learning based on augmented reality in developing the 
programming skills among higher institute's students. The research 
used semi-experimental method. The sample consisted of (80) students 
of the higher institutes, They were divided into two experimental 
groups, the first experimental used (flipped learning based on 
augmented reality), the second experimental used (flipped learning 
based on YouTube), the search used two tools: achievement test and 
note card, the research found a significant difference at (0.05) Among 
the average scores of students in the group The first and second 
graders of the second experimental group in the post-application to 
test of achievement test and the note card of the programming skills 
for the first experimental group. 
Keywords: Flipped learning - Augmented Reality - Programming Skills. 

 :مكدمة 
 صثحلدمولبح   احادمدتل لبحع لمدمللبح علم مدمللردش سرلعصدش ملحل حدمعلبم مدتصب لللللللل
  ل شلت ل  لبخ متسب حلممتل ظ لضشلبحع  لبدتتدلدتع لبح   احادمتلع صشب ل طتطدمت ل لل

علمذ ملحلد هتلالل  ظ المد لبمةدمللب د علالخدتس لللللبح علماحل  غمريلعش لبح ذس علبح 

فاعلية التعلم المقلوب القائم على الواقع المعزز في تنميةالعنوان:
مهارات البرمجة لدى طالب المعاهد العليا

دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمصدر:

رابطة التربويين العربالناشر:

محمد، شريف شعبان إبراهيمالمؤلف الرئيسي:

ع71المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2016التاريخ الميالدي:

مارسالشهر:

376 - 257الصفحات:

:MD 947553رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

االستراتيجيات التربوية، التعلم المقلوب، مهارات البرمجة،مواضيع:
طالب الجامعات

https://search.mandumah.com/Record/947553رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك

(مثل مواقع االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/947553


 (ASEP) دراصات عزبية يف الرتبية وعلم الهفط

 

 

 

   

 

257 
 

على الواقع املعشس يف تهمية مهارات  فاعلية التعلم املكلوب الكائم
 الربجمة لدى طالب املعاهد العليا

 إبراهيم حممددكتور/ شريف شعبان                                                                         

 مدرس احلاسب اآللي وتكنولوجيا التعليم                                                                         

 معود املدينة العالي لإلدارة والتكنولوجيا

 :املضتخلص 
لهددذالبحث دد للتلبح عددشالعلدد للتعلمددمللبحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصل ل   مددمللل

مهددتسبالبحةزتددمللحددذالعدددللب عتهددذلبحعلمددتحلبطدد جذشلبحث دد لب دد هولػددث لبح  ددش  حل   ا دد لللل
(لعتحدددد لمدددد لعدددددللب عتهددددذلبحعلمددددتحل ل عظددددم هاللتلزت دددداع  للللللل88عم ددددمللبحث دددد لمدددد ل لل

جتددددش ثم  حلبح  ش ثمددددمللبد تل ظدددد جذشل بحدددد علالب علدددداللبحعددددتعالعلدددد لبحاب دددد لب عددددضص(حل مددددتللل
 جذشل بح علالب علداللبحعدتعالعلد لحع دتالبحومدذ العدةلما د ل ا مدال(حلللللللللبح  ش ثممللبحثت مملل ظ

بط جذشلبحث  ل دب  حله ت:لبخ ثتسلحتصمليحل ب ت مللمدحظملحل اصد لبحث د للتل ددادللدش للللل
(لبدد لم اطدد يلدسدددتالعدددللبت اعددمللبح  ش ثمددملللل8085 ل≥ربالدالحددملللحصددتعممللع ددذلمظدد اال

مدددمللبحثت مدددملل لبح  ثمددداللبحثعدددذحلالخ ثدددتسلبح  صدددم لبد تل دسدددتالعددددللبت اعدددمللبح  ش ثل
ب عش ل ب ت مللمدحظمللبددبءلب هتسحلب ش ث مللمبهتسبالبحةزتدمللحصدتالبت اعدمللبح  ش ثمدملللللل

لبد ت0

لمهتسبالبحةزتمل0ل-بحاب  لب عضصل-بح ل تالب و تحممل:لبح علالب علال

The Effectiveness of Flipped Learning based on Augmented Reality 
in Developing the Programming Skills among Higher Institute's 

Students  
Dr. Sherif Shaban Ibrahim Mohamed 

Abstract: 
The objective of the research was to identify the effectiveness of 

flipped learning based on augmented reality in developing the 
programming skills among higher institute's students. The research 
used semi-experimental method. The sample consisted of (80) students 
of the higher institutes, They were divided into two experimental 
groups, the first experimental used (flipped learning based on 
augmented reality), the second experimental used (flipped learning 
based on YouTube), the search used two tools: achievement test and 
note card, the research found a significant difference at (0.05) Among 
the average scores of students in the group The first and second 
graders of the second experimental group in the post-application to 
test of achievement test and the note card of the programming skills 
for the first experimental group. 
Keywords: Flipped learning - Augmented Reality - Programming Skills. 

 :مكدمة 
 صثحلدمولبح   احادمدتل لبحع لمدمللبح علم مدمللردش سرلعصدش ملحل حدمعلبم مدتصب لللللللل
  ل شلت ل  لبخ متسب حلممتل ظ لضشلبحع  لبدتتدلدتع لبح   احادمتلع صشب ل طتطدمت ل لل

علمذ ملحلد هتلالل  ظ المد لبمةدمللب د علالخدتس لللللبح علماحل  غمريلعش لبح ذس علبح 



 (ASEP) دراصات عزبية يف الرتبية وعلم الهفط

 

 

 

   

 

258 
 

ب ذسغحلحم ل ؼغ لبح   احادمتللمهتلحمدضب لبدثريب حللهدزبلبدتمد لحتددمللح ظدجريللللللل
بح   احادمدددتحلفردددتلمللبفادددتسرل بح ؼدددا الل بحولدددا لحع تصدددشلبحثمةدددمللبح علم مدددمللللللل
لب  عذدرلم لمدابدلبحد هولبحذسبطديحل بحوصدا لبحذسبطدمملحل  طدتع لبح ابصد لبحوعتحدمللللللللل

لب لب علال ب  علاحل لثممللحإلح متدتالبحوشد ملل برتتصمللح  لم علا0

  عذلبح علالب علالل حذلبحاطتع ل  لبح ش لبح   احادممللبذتذ ثدملحلبحدتل هد الللل
ب لثمددمللبذتتدددتالبح علم مددمللحل دد عل  حل هددزيلبفطددةب م ممللعثددتسرلعدد لمددذخ لللللللل

   دداالبح  ثمدداللمدد لل شبدداحل دد اللمدد للهددالست دداالبحددذس غلبح علم مددملل لبحثمدد لللل
هد لب  تطشرل لبحوص لبحذسبطيلبح علمذححل هدزبل ظد  يلع دعلجدار لبحد علالللللل

 (reversed modelحزبل صثحل عشالبتح علالب علاللل(Raja, 2013)0ل

 حعاللبح علالب علاللصتتحت لحل  عل  لحم ل صث ابل بثدشلحت د ل ظدةاحممللللل
  بثشل دذسرلعلد ل  ظدمال  ادمد للللللل عل هاحل  بثشللطتشبعَتل لب  ت ؼتالبحصوممل

بحع لممللبح علم ممللبرتتصمللبهاحلب تلصتحل ل دالريلبحا د لمد ل دد للهدال للد للللللل
دخ ددتعهاحل  عمددمال عددتةلبحعددارل بحلددعبحلب ددتلىددحلبتح ددذخ للدد ل  دد لمث ددشللل
 ابدهمللصعابتالبح علاحل  عض ضلمهتسبالبح و ريلبح ت دذل لعدذبدلب د عل  ل  تسطدملللللل

ث لبؼددد  لبللددد حلب دددتلطدددتعذالب عل ددد لعلددد لبح  دددالب ه ددد لللحمدددت هال لب ظددد ع
ل0 (critz & night, 2013,p 213) ب ظ  ش

  عاشلبح علالب علاللعل لمذخ لبح علال   محلمذخ لبحد علالبح  شبدضلحدا لللل
 حت دد لمظددة حممللل Student – Centered  instruction   approach بح تحدد 

شلدملل   ثعداال رتسطداال    ظدثاالللللبح علالحبم ل صث االبتحث ل ؼ  لحل ع
حدددعلبحددد علاحل ه دددتل   دددا لد سلب علدددالبحددديلممظدددشلحل  ت ؼدددتال عت دددالعلددديل دبءللل

ل .(Danker, 2015, p173) بح دلل  ع  لعليلحتظ للتعلممللبح علا

  لمذخ لبح علالب علالل  غريلد سلب علالم لستترشل ماص لحل   داالبحديللل
  ؼ مللبح علالبحوعت حلحم ل  البحةبمضلمذسلل مشػذلحل دللعةلطدط لم ل

عل لبح علالبذال لم لبح علماحل بحع  لعل لص تدرلبح وتع لبد لبح ددلل بد لب علداللللل
  .(Cynthia&  Joseph, 2014, 521)   بح دل

  ظ حلبح علالب علاللحل علدال ال  داالممظدشب حلب دتل ض دذلمد ل  د لبح وتعد للللللللل
 حل   ددمحلبحدد علالب علددالل ددالريلب  ددااللل بال صددت لبحؼجصدديلبدد لب علددال بح تحددلل

بح علم يلبحزحلر  لبحاصدا للحمد لمد ل ثد لبح ددللبل دتل حمث دتلبدتالرحد لللللللللل
  .(Bergmann & Sams, 2012; Hamdan et. al., 2013) م لابت

  عددذلبحددد علالب علدداللمددد لبح ع مدددتالب ه ددمللحل عل ددد لدطددثتللعذ دددذرحلم هدددتللللل
لم ت مددمللبحاصددا لب  ضب ددذلحل ددابسدلعددةلبف ة دد حل اللطددم تلب ددابسدلبحعتع ددمللعلدد لللللللل
بحومذ ا;لبحعذسرلعل ل احمذلمدابسدلبحد علالبدصدلممللبحعتع دمللعلد لبحومدذ ا;لبحعدذسرلللللللل



 (ASEP) دراصات عزبية يف الرتبية وعلم الهفط

 

 

 

   

 

259 
 

دل;ل هددزيلبحعابمدد لر دد ل الللعلدد ل ددالريلجتشبددملل علم مددملل بثددشلختصمصددتلحل ددللللل
 ;Abeysekera & Dawson, 2015) ظد حلحل ددللف  دت لع د ل بدتدريل  داالللللل

Bishop & Verleger, 2013) .  

  عدداشلبحدد علالب علددالل لردداءلمثددتدالبح ظش ددمللبحث تعمددملحلحمدد ل الب دد علالهددالللللل
مللب ظدةا لعد لبحد علالبرتدت،لبد حل  عداشلبحد علالب علداللعلد لسبديلجتشبدملل علم مددللللللللللل

دذ ذرلبتط جذبشل ػشعمللبحومذ البح علم ممللممتل ظتعذل شطمخلب عشلملل  لبحوهداحلل
 ر دد لحل دد عل  لبطدد جذبشل  دد لبحوصدد لح وظددريل لدد لبح  شبددمللبدتذ ددذرلب ددتءلل

ل0 .(Ray & Powell, 2014, 1463)عل لمتلهالمعش البتحوع 

 ل  ذل بذالعذ ذلم لبحذسبطدتالعلد للتعلمدمللبحد علالب علدالحلحمد لبطد هذلللللللل
بح ؼدبلعد ل ادشلبمةدمللبحد علالب علداللعلديلبح ودتءرلللللللللل (Barry, 2013)  دسبطدمللبدتسحلل

بحزب ممللبحش ترمملل بح و ريل بح  صم لبدبدتدريل لمعدشسلبدتدةل لبحش تردمتاللللل
حدددذحلعددددللمشحلدددمللبحث دددتحاس اغل،تمعدددمللبالبتمدددتحل  لبطددد جذبشلب ددد هولػدددث لللللللل

مدتدرلبحش تردمتاحل مد ل هدالللللبح  ش  حل عثعد لعلديلعم دمللمد لعددللبدتتمعدملل للللللل
  ددتعولبحذسبطددملل دددادل اددشلبظتددتبيلح  ددار لبحدد علالب علدداللعلدديلبح وددتءرلبحزب مددملللللللللل

  . بح و ريلبحش تريل بح  صم لبدبتدريل لبحش ترمتا

مؼددش عتللتعلمددمللبحدد علالب علدداللعلدد للللل (Seery, 2015)   ددذلعددشيلطددريحلل
 ترشبالمعذمتلهالزت اعمللم لعدللبدتتمعتاحل بتالبهلذالم ل ض  ذهالمب

(لعتحثدددددت لبدددددت ابل ذسطددددداال55مددددد  هال   دددددتلبتلمدددددتلفددددددشبءلم ت ؼدددددملل ع دددددالل ل
  ب لدددابلبعدددقل  سب لبحع ددد لبعدددذلمؼدددتهذرللل بحدددذ  تمم تلبذتشبس دددمللبح م متعمدددمل(ح

ب ترشرلعل ل ػشعمللبحومدذ احل  دذل بدذالهدزيلبحذسبطدملللتعلمدمللبحد علالب علدالللللللللل
مددد لبح ددددلل لب تردددشرل  ل ل دددالريللهدددال ع ددداللحل   دددااحل  لمؼدددتسبملل ل

 . عذ البح عممالب ظ  ش

علد للتعلمدمللبحد علالب علداللعلد لبح ددلللللللل (Mok, 2014)   بذالدسبطمللمدا ل
  دذم لللبحز  لبت ابل ذسطاالبحةزتملل لبلممللبذتتطثتال لدتمعمللطد غتلاسرحل

  ؼددد مللبحددد علال ل  ددد لبحصدددبلبدددذاللمددد لب تردددشباحل   هدددشالبح  دددتعولماب دددبلل
بفظتتبممللجتتيلهزيلبالطةب م مملحل  عشللبح دللع ل بشصلخصتعصلهدزيللبح لثملل

بالطةب م مملل هيل   لر د لمؼدتهذرلب تردشبالعدذرلمدشباحل   د لب د علال صدثحللللللللل
ل) .مظة  لع ل عل  ل ب ظة حممللع لبح علا

صلبعدددذل   احادمدددتلَّ هدددشال   احادمدددتلبحاب ددد لب عدددضعلددد لبدتت ددد لبدخدددشللعدددذل 
حل  عاشلهزيلبح   احادمتلعلد ل عدذ  لبحاب د لبذتعمعديلبةردتلملللللللبحاب  لبفلةبري

ع تصددشلس  مددمللبهددذالحتظدد للدسب لب دد علاحل علدد لهددزبللة هددتل ؼدد   لعلدد ل سبدد لللللل
فح عددتةلب علامددتالب ظدد هذلملحلعدمددتاللللCameraع تصددشلسعمظدد حل هددي:لبددتمريبللل

Markerهدديلب علامددتالب ظدد هذل حل دهددضرلبهلددت بلللل Mobile Phonesذشل  ظدد جل
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ح جض  ل معتدتمللب علامتالع ذمتل  االبحصاسرلب ل ع ملل لب علامتالب ظد هذلمللل
 هالبحزحلطم العشر لعل للDigital Content عدمتا(حل  خريب لب  االبحش  يل

 ,Abd Majid)بحؼتػدمللع ددذمتل  داالبددتمريبلبهلدت بل ددتدسرلعلدد ل  ثد لبحعدمددتالللل

Mohammed & Sulaiman, 2015,112)0 

 الل(Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013, 587)ري ل بحثدت ضل بلدداصلل  اردحلطددل
(ل  هتلجت  لب لع تصشل5صحلَّه ت لادثلخصتعصل طتطممللح   احادمتلبحاب  لب عض

(لستددددددتربرلبحع تصددددددشل2بحاب دددددد لبذتعمعدددددديل بفلةبرددددددمملل لبحثمةددددددمللبذتعمعمددددددملحل
لع تصدشلل(لبح ؼدغم لبح ودتعليلحلل3بفلةبرمملل بذتعمعمدملل،ت د لبعلدهالبحدثعقحللللل

لبذتعمعمملل بفلةبرمملل لبحا  لبذتعمعي0

صلمش  دددمللبدددثريرل ظددد حلحل ددد علالبتح  ش ددد للَّ ل  دددمحل   احادمدددتلبحاب ددد لب عدددضل
صلَّ بفط  ؼتالبذتعمعديلدبخد لبمةدمللبحد علاحلب دتل ظد حل   احادمدتلبحاب د لب عدضللللللللل

ب  ددا شلست دداالبحدد علالبذتعمعدديل مثدد :لبح  دد حل بحعددش يلبح عذرمددملحل  د بالللللللل
(لب ش لشت لومللم لحم للرتلمللع تصشلسطامممللم  اعمللمد لصداسلادامدملللللبح علا

بدبعددتدل حع ددتاللمددذ ال صدداسل سطدداشلاتب ددملل م  شبددمللمبددتل  تطدد لبفح متدددتالللل
ل0(Coimbra, Cardoso & Mateus, 2015, 333)بحوشد مللحل  عل  ل

حلصل لبح علماَّ  ذل بذالعذ ذلم لبحذسبطتالعل للتعلممللبط جذبشلبحاب  لب عض
لتلللتعلمدملللل (Estapa & Nadolny, 2015)حم ل اصدل لدسبطدمللبطد تبتل  دتد  ليللللل

صل ل  م مللبح  صم لبحذسبطيل دبلعممللبح علال لمتدرلبحش ترمتالحذالَّبحاب  لب عض
 ,Küçük)عدددللب شحلددمللبحثت ا ددملحل  اصددل لدسبطددمللبددابيل  ل مددضل ددداب ضللللل

Yılmaz & Göktaş, 2014)صلعلدد ل   مددمللبح  صددم لللَّعددضلتللتعلمددمللبحاب دد لب لل
 بفجتتهددتال لمددتدرلبحلغددمللبفصتلمض ددملل   لددت للتل دددادللجتتهددتاللظتت ثددمللضتددالللللللل

صل علددد لَّصل لبح علدددماحل بدددزح ل اصدددل ل البحاب ددد لب عدددضلللَّبطددد جذبشلبحاب ددد لب عدددضلل
لبح    لب عش ل لمتدرلبحلغمللبفصتلمض مللحذال دممزلبحصبلبرتتمعلبفب ذبعي0

ملل حذلب هتسبالبددبعمملل    د ل ه م هدتل لبا هدتلعش دالللللل  عذلمهتسبالبحةزت
ف صت لبدل تسلم لبف ظتالبحزال   لال  و دشلبلغدمللي مدملللد لبهلم د لمثه دملللد لللللللل
ب ع  للتلدهتصلبح  ثما شلبحزال ظ ع  لحغمللعذرمللبهلم د لد معدمللب ع د حل   ثد للللل

هلدتلخصتعصدهتللللبحةزتملل ابعدذلستدذدرلبتحلغدمللبحدتلبخ تسهدتلب دةموحل بد لحغدمللللللللل
بحددتلزمضهددتلعدد لبدخددشال جتعلددهتلم تطددثمللبددذسدتالم وت  ددمللح دد ل ددا لمدد ل  دداب لللل

ل(350حل2889بحةبمول ع ش لبحعؼرياحل

بحةزتددمللهدديلبتدطددتغلعش عددملل (لبددد الحغددمل2حل2858  ددذل ػددتسالممددتدرلطددتميل ل
 عداشلبتحع د لب  لداللم د حللللل  ظه لحل ةمولبمومملللع تءل  بمدشلحل  ثمدا شلح ديللل

ب ج دددتسرلزت اعدددمللمددد لبحلث دددتالل حلعمدددتشلبةع دددتءلبد بمدددشل دددالشلحغدددمللبحةزتدددمللل 
بحة ددتمول لزت اعددمللمدد لبحعابعددذل بدطتطددممللحدطدد  تدلعلمهددتلخددد لع لمددمللب ددتء
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بدطددعلبحددتل الشهددتلبحلغددملل بحددتلز دد لمدد لبح عتمدد لمدد لمعلامددتال ل  ظددمالهددزيل
لح   تم ل ل عاشلبع  لمومذ0

(ل2855(ل دسبطمللست ذل حمذل 2852حثظما يل   ذل ػتسالدسبطمللست ذلسلع لب
(للتل2889(لل دسبطدددمللع دددش لبحعؼدددريال للل2889 دسبطدددمللست دددادلصبش دددتلبدطددد  ل للل

لرش سرل   ممللمهتسبالبحةزتمللحذالب  عل  0

 :مشكلة البرث 
ل عذدالمصتدسلحتذ ذلمؼ لمللبحث  :

 حمد ل ددذلبحثتحدد لمد لخددد ل  دتعولبح دددلل دذ يل لمهددتسبالبحةزتدملحل  ددذللللللل
 هدشلهددزبل برد ت ل لدسدددتالبالخ ثددتسبالبحدتل عددذمهتلبحثتحد لحل دددللدبخدد للللل

لب ترشباحل  لملل وتعلهالدبخ لب ترشر0
 م لخد لمشبدعدمللبحثتحد لبحذسبطدتالبحظدتبعمللبحدتل  ت حد لمهدتسبالبحةزتدملحللللللللل

 دذل  هتل ةبدذلعلد لردش سرل   مدمللهدزيلب هدتسباحل م هدتلدسبطدمللست دذلسلعد للللللللللل
(ل دسبطددددمللست ددددادلصبش ددددتللل2855سبطددددمللست ددددذل حمددددذل لل(ل د2852بحثظددددما يل 

ل(28890(ل دسبطمللع ش لبحعؼريال 2889بدط  ل 
 دذلبحثتح ل اله ت للجتتهتالحذمولب ظ  ذبالبح   احادممللحإلطد وتدرلمد للل 

خصتعصدددهتلب ؼدددةبمللح دددذعمالب هدددتسبال ب عدددتسالب ج لودددمللختصدددمللح ددددللللللللل
عل للتعلممللبح علالب علالحلب شحلمللبدتتمعمملحل  ذل بذالعذ ذلم لبحذسبطتال

 ,Seery)طدريحل;ل (Barry, 2013)بدتسحللدسبطدمللل بحاب د لب عدضصل لبح علدماحلم هدت:لللل

 (Estapa & Nadolny, 2015)بط تبتل  دتد  ليلل;ل (Mok, 2014)ما ;ل (2015

Küçük, Yılmaz & Göktaş, 2014)بابيل  ل مضل داب ضل;ل

 دددادلرددعبل لب ظدد االب عددش ل علدد لرحدد لر دد لحتذ ددذلمؼدد لمللبحث دد ل لل
 لمهتسبالبحةزتملحلحزح لس البحثتح لحتدشحللعدللب عتهذلبحعلمتل ب هتسحلحذال

 اشلبح علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  للم ت ممللعد لهزيلب ؼ لمللم لخد لدسبطملل"ل
ل0"ب عضصل ل   ممللمهتسبالبحةزتمللحذالعدللب عتهذلبحعلمت

 :أصئلة البرث 
  عثريلع لمؼ لمللبحث  لم لخد لبحظةب لبحشعمعلبح تحي:ر  لبح

"لمددتل اددشلبحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصل ل   مددمللمهددتسبالبحةزتددملللل
لحذالعدللب عتهذلبحعلمتل؟"

ل   وش لم لهزبلبحظةب لبح ظتؤالالبحوشعممللبد ممل:
 ت دد لب عددش للمددتل اددشلبحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصللدد ل   مددمللبدتلللللللل

ل هتسبالبحةزتمللحذالعدللب عتهذلبحعلمت؟
 مددتل اددشلبحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصللدد ل   مددمللبدتت دد لبددبعدديللللللللل

ل هتسبالبحةزتمللحذالعدللب عتهذلبحعلمتل؟
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  البرثأهداف: 
لطع لبحث  لبذتتحيلح  عماللبدهذبالبد ممل:

 ب عدضصللد ل   مدمللبدتت د لب عدش ل هدتسبالللللللل اشلبح علالب علاللبحعتعالعلد لبحاب د لل
لبحةزتمللحذالعدللب عتهذلبحعلمت0

 بح عدددشالعلددد لبحددد علالب علددداللبحعدددتعالعلددد لبحاب ددد لب عدددضصللددد ل   مدددمللبدتت ددد لل
بددبعيل هتسبالبحةزتمللحذالعدللب عتهذلبحعلمت

 :أهمية البرث 
ل  ومذلبحث  لبذتتحيلبدتهتالبح تحممل:

 بح ددددللمهدددتسبال ع مدددملل  ابلدددالل م  لثدددتالطدددا لبحع ددد حللللبح ددددل:للبظدددتلل
 بددزح ل ددالريلبطددةب م مملل علم مددمللحذ ثددملل ظددتعذهالعلدد لبح ددذس  لعلدد للللل

لب هتسبالب ج لوملل بثشلم لمشرل ل الم تال صمتا0
 ب عل تا:ل الريلدهذلعلالهمةمللبح ذس علبحدزحل ثزحد ل لبح ش عدمللبح علمذ دملللللل

بحا  ل سصمذلبتالم لبدتهدذلح  ودش لللحل ذس علحبم ل  االحذ  لم ظ لم ل
فاددددشبءلمعلامددددتالبح دددددللعدددد لب  دددداالبحعل دددديل  ددددادمههالبؼدددد  ل للدددد للل
 مظتعذ هالعل للصتتصلبدهذبالبحادذب مدمللبح د لبدتال ع دض بلعد لحتعمعهدتللللللل

لحعذشل ذس هالعل لحظ لبط ث تسلبحا  ل بدتهذ0
 ذ دددددذرلب ظدددددةاح لعددددد لبح علدددددما:ل ض  دددددذلب ظدددددةاح لعددددد لبح علدددددماللب حمدددددتالد

 مظدد  ذاملل تع ددمللعلدد ل   مددمللب هددتسبال ب عددتسالب ج لوددمللطددابءلحل عل دد ل  للللل
لب  عل  لعل لحذلطابء0ل

 :فزوض البرث 
 لبدد لم اطدد يلدسدددتالل8085 ل≥ ادددذللددش لربالدالحددملللحصددتعممللع ددذلمظدد االل)

عدللبت اعمللبح  ش ثممللبد تل دسدتالعدللبت اعمللبح  ش ثمدمللبحثت مدملللل
لبحةزتمل0عذحلالخ ثتسلبح  صم لب عش لب ش ثيلمبهتسبال لبح  ثماللبحث

 لبدد لم اطدد يلدسدددتالل8085 ل≥ ادددذللددش لربالدالحددملللحصددتعممللع ددذلمظدد االل)
عدللبت اعمللبح  ش ثممللبد تل دسدتالعدللبت اعمللبح  ش ثمدمللبحثت مدملللل

 بحةزتمل0لمبهتسبالب ش ث مللحث ت مللب دحظمللبحثعذحلبح  ثمالل 

 :ذدود البرث 
ل   صشلبحث  لبذتتحيلعل لبذتذ دلبد ممل:

 حذلماراعي:ل اص لبحذسبطدملللتل تع دمللمبهدتسبالبحةزتدملل لداللاسبءلبرتدةبءللللللل
ل(لمهتسرللشعممل780(لمهتسبالسعمظملحل  وش لم هتل 4 لبتت حل بلغلعذدلب هتسبال 

 حذلبؼدشح:ل   صدشالبحث د لبذتدتحيلعلد لزت اعدمللمد لعددللبحوش دمللبد تلللللللللل
ل(لعتح 880ب علامتالبفدبس مللبلغلعذدهال بعظال ظال

 حذلصمت ي:ل ل  ثمداللبحذسبطدملل لبحوصد لبحذسبطديلبحثدت يلمد لبحعدتشلبحذسبطديللللللللل
لش2856-28570

 حدددددذلم دددددت ي:ل ل  ومدددددزلجتشبدددددمللبحث ددددد ل لمعهدددددذلب ذ  دددددمللبحعدددددتحيلحدددددإلدبسرلل
ل بح   احادمتلبؼةبم  0ل
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 :أدوات البرث 
لزثل ل د بالبحث  لبذتتحيللم تل لي:

 0) لبخ ثتسلمعش لمش ثيلمبهتسبالبحةزتملل م للعذبدلبحثتح
 0) لب ت مللمدحظمللبددبءلب هتسحلب ش ث مللمبهتسبالبحةزتملل م للعذبدلبحثتح

 :مصطلرات البرث 
  :التعلم املكلوب 

ب   ل"لموهاشل شباحلعتدا لبحؼد  لبح علمدذحللللل(Azemi, 2013, 1) عشل لعضميل
ب وددددتهمال مشبدع هددددتلخددددتس لبفعددددتسلللحل ددددذس علبح علمددددذحلبوشصددددمللفب ؼددددتاللل

لبحصوي"0

  عشلدد لبحثتحدد لعلدد ل  دد ل"لمددذخ ل شبدداحل عدداشلعلدد ل لدد لموهدداشلب ترددشباللللل
بح علمذ ددملحلحمدد ل دد علالبح تحدد لدبخدد لب  ددض لمدد لخددد لست دداال علم دديل ددالشيللللل
ب ترددددشحل  لدددديلرحدددد ل  ومددددزلبد ؼدددد ملل ب هددددتشلبح علم مددددمللدبخدددد لب ترددددشباللللل

ل ترش"0بح علمذ مللحت للػشبالب

 س:َّالواقع امُلعش 
ب  هدتل"لل (Carmigniani  & Furht, 2011, 3)  عشلهدتلبم   دمول لش هد للل

عش عددمللعددشيلمثتػددشرل  ليددريلمثتػددشرل لبمةددمللبحدد علالبذتعمعدديحل عددض صلبةرددتلمللللللللللل
لع تصشلس  ممللماحذرلبتح  ثما ش"0

عشلدد لبحثتحدد للدشبعمددت لب  دد ل"ل  ثمددالل ددتعالعلدد لبهلددت بلبح عددت ل عدداشلبددذمولللل  
لحع ددتاللمددذ ا(ل-سطددامتال-بح  ددتللبح علمددذحلباطددتعيلس  مددمللم  اعددملل صدداس

ل"0ح   ممللمهتسبالبحةزتمللح دللب عتهذلبحعلمت

 :مهارات الربجمة 

بحدصمملل(لعل ل  هتل"لب عشلملل بحعذسرل352حل2852 عشلهتلست ذلسلع لبحثظما يل 
حل    لمد ل صد مال ب تبدمللبش دتمولحتطد ل  ل صد مالما د ل ودتعليحل بح عتمد لللللللللل
م لب ؼ دالب ج لومللم لخد لحغتالبحةزتمللبح تع ممللم ل د ل ادمد لبذتتطد للل

لددبءلمه مللستذدرل  صبلبتحظشعملل بحذ ملل ب ش  مل"0

ب ش ث ددمللل  عشلدد لبحثتحدد للدشبعمددت لعلدد ل  هددتل"ل ددذسرلبح تحدد لعلدد ل دبءلب هددتسبالل
لبتحةزتمللبعذسلعت لم لبحظهاحملل بحمظشل  ل   ل   لمم  "0

 إجزاءات البرث: 
  البرثمههخ: 

لبذتتحيلعل :للبحث   ع  ذل
 ب  هولبحاصوي:ل بحزحل عاشلباصبلمتلهالبدتع ل  وظدرييل  لبطد جذبشلهدزبللللل

ب ددد هول لبحذسبطدددمللبذتتحمدددمللحاصدددبل حتلمددد لبددبمدددتال بحث ددداثل بحذسبطدددتالللللل
لحلاصا للتللعذبدل د بالبحذسبطمل0بحظتبعملل
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 ب دد هولػددث لبح  ددش  :ل هددالب دد هولبحددزحل ظدد جذشل عشلددملل اددشلب دد غريلب ظدد ع لللل
لعل لب  غريبالبح تبعمل0

 :متغريات البرث 
لبػ   لبحث  لبذتتحيلعل لب  غريبالبح تحممل:

 : ب  غريلب ظ ع :لبح علالب علالحل  عذشلبؼ ل 
  لبحاب  لب عضص0لبح علالب علاللبحعتع مللعل
 0لبح علالب علاللبحعتع مللعل للمذ اهتال علم ممللعةلما  ل ا مال
 : لب  غريلبح تب :ل    ث ل

 0لبدتت  لب عش ل هتسبالبحةزتمل
 0بدتت  لبددبعيل هتسبالبحةزتمل 

 :جمتمع وعيهة البرث 
 زت  ددد لبحث ددد :ل   ددداالزت  ددد لبحث ددد لبذتدددتحيلمددد ل مددد لعددددللبحوش دددمللل

ل ظالب علامتالبفدبس مل0للبد تلبعظا
 لعتحد لبحوش دملللل88عم مللبحث  :ل   صشل  ثماللبحث  لعلد لعم دمللم ا د لمد ل لللل)

بد تلبعظال ظالب علامتالبفدبس ملحل ل عظم هاللتلزت داع  لجتدش ث  حللل
(لعتح ل ظ جذماالبح علالب علاللبحعتع مللعل ل48بح  ش ثممللبد تلعذدهال 

(لعتحد ل ظد جذمااللل48مللبح  ش ثممللبحثت ممللعدذدهال لبحاب  لب عضصحل متلبت اع
 بح علالب علاللبحعتع مللعل للمذ اهتال علم ممللعةلما  ل ا مال0

 :التصميم التعليمي اللتعلم املكلوب الكائمة على الواقع املعشس 
حل صددد مالل(Elgazzar, 2013) ع  دددذلبحث ددد لبذتدددتحيلعلددد لجدددار لبدتدددضبسلللل

بح علم دديل بحددزحل هددذالبتلمظددتعذرلبح دددللب عل دد ل بحثددتحث لعلدد ل  ددا شللللللللل
بحذس غل بحاحذبالبح علم ممللب  ظامملللعتحمللعةلبحا د حل  لحتذ ثد لحم تطد لللل

لبح علمالبفح ة  يل بح علمالع لبعذ0ل

حل Analysis    االجار لبدتضبسلم لمخعلمشبحد ل طتطدمملل  لد  :لح  لمد لللل
حل Evaluationحلبح عدددا ا Productionحل بف  دددت ل بف ؼدددتء Design بح صددد ما

لUse0 مشحلمللبالط جذبشل

 مزذلة الترليل:Analysis 
 ع ةلمشحلدمللبح  لمد ل   لمشحلدملل د البحثدذءلبهدتل ل صد مالبحد علالب علداللللللللللل

لبحعتع مللعل لبحاب  لب عضص لعت لح  ار لبدتضبسل   ذس لحت هت:

 لع  تدل  ل ر لمعدت ريل (ISD) Instructional Systems Development حثمةدمللل
   ث لبمةمللبح علالبفح ة  ديل لهدزيلبحذسبطدملل ل صد مالللللل:بح علالبفح ة  ي

بح علالب علاللبحعتع مللعلد لبحاب د لب عدضصحلحمد ل دتشلبحثتحد لب صد مالبحد علاللللللللل
لب علاللبحعتع مللعل لبحاب  لب عضصلم لمشبعترلمعت ريل ص م  0
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 صدتعصلبدطتطدممللحل د عل  لب ظد هذل ل  عل هدالبحظدتبالل بحد علاللللللللحتلم لخ
ب   لدد ل ابدددذيلحددذ هال ب هددتسبالب علامت مددملل ب عشلمدد ل لعتحم هددت:ل لحتذ ددذللل
عم ددددددمللبحث دددددد ل لعدددددددللبحوش ددددددمللبد تلمبعهددددددذلب ذ  ددددددمللبحعددددددتحيلحددددددإلدبسرلل

 ل داالل بح   احادمتحل بحز  لحذ هالمهتسبالبح عتم لمد لبددهدضرلبحزبمدملل رللل
ل دهضرلربممللم  اعمل0

 بحغدشيل حل د عل  ل لبظدتبهتل ب  لال  ب هتسبا بح علم ممل بذتتدتا حتذ ذ  

حتددددذدالبذتتدددددمللبح علم مددددملل لبحث دددد لبذتددددتحيل ل   مددددمللمهددددتسباللللللللل:بحعددددتش
بحةزتدددملحل  لبح اصددد لهلدددزيلبفح متددددتالمددد لخدددد ل تع دددمللب هدددتسبالبحدددتلللللللل
 اصل للحمهتلبحثتح حل ر  ل   ممللهزيلبذتتدتالبح علم ممللم لخد لبح علال

مللب علدداللبحعتع ددمللعلدد لبحاب دد لب عددضصحل    ثدد لبحغددشيلبحعددتشلحلث دد ل ل   مددلللللل
مهتسبالبحةزتمللم لخد لبح علالب علداللبحعتع دمللعلد لبحاب د لب عضصحدس عدتءلللللل
مبظدد االمهددتسبال  ددذسبالعدددللبحوش ددمللبد تلمبعهددذلب ذ  ددمللبحعددتحيلحددإلدبسرللللل

ل بح   احادمت0
 حتلم لب صتدسل ب ابسدلب  تحمللبحش  مملل بدبسرلبح علا LMS ظتشللدبسرلب  اال  

 بحععثدتال بحعمدداد:ل لحتلمد لب صدتدسل ب دابسدلب  ددالشرللللل ع تصدشلبحد علالب  تحدمللللل
 ب  تحملل بحتلر  لبط جذبمهتحلم  ثل ل لبددهضرلبحزبمملل ػث مللبف ة  ل

  بحتل  ابلشلحذالبح دللعم مللبحث  0

  مزذلة التصميمDesign: 
 رددد لبدهدددذبالبح علم مدددملل لػددد  ل ABCDب دددتءلعلددد لبالح متددددتال حتلمددد لل

ثهددت:ل عددذلع لمددمللحتذ ددذل هددذبالبحدد علالب علدداللبحعتع ددمللعلدد لللللبدهددذبال  ش م
بحاب  لب عضصلم ل هالخ اباللعذبديحللهديل ومدذلع دذلحتذ دذلع تصدشلب  داحللللللل
بحعل دديلب  تطدد لحفهددذباحل بحاطددتع ل بدطددتحم لب  تطددثمللح  عمدداللبدهددذباللللللل

 للب شدددارلمدد لبحدد علالب علدداللبحعتع ددمللعلدد لبحاب دد لب عددضصحلب ددتل  هددتل ظددتعذلللل
حتذ ددذل طددتع ل  طددتحم لبح عمددمالحل عددشالعلدد لمددذالحتعمدداللهددزيلبدهددذباحلللللل
حمدد ل ددتشلبحثتحدد لب ددتءلعلدد لبهلددذالبحعددتشلب   ثدد ل ل   مددمللمهددتسبالبحةزتددمللل
بتط جد،لبدهذبالبحظلابممللب  لاللحتعمعهدتل  صد موهتل لداللمظد ا تاللللل

 (لهذالطلابي380بلاشلب عشلمملحل بلغلعذدهتل 
  ل:علم يلحفهذبالبح علم مدملل جت معهدتل ل حدذبال  لدس غلللع تصشلب  االبح

 تشلبحثتح لب  ذ ذلع تصشلب  االبحدتلحتعداللبدهدذبالبح علم مدمللب شددارحلللللل
 رحدددد لبددددتحشدا للتلعددددذدلمدددد لبددبمددددتال بحذسبطددددتالبحددددتل  ت حدددد لب ذ  ددددمللللللل
بفح ة  مددملحل  ل عظددم هتللتلمخددعل حددذبال علم مددملحل  لحتذ ددذلبحع تصددشللل

ممللبحتلر  ل عذ البحاحذبالبح علم ممللم لخدهلتل زثل ل لبحصداسللبح علم 
ل بحشطاشل بحصاال بحصاسلب   شبمل0

 ص مالبح عممال بفخ ثتسبالمشدعممللب عمتسل بفخ ثتسبالبحعثلممل:ل تشلبحثتحد لل 
بث ددتءلبخ ثددتسلمشدعدديلب عمددتسلدبخدد لبدد لع صددشل علم دديلمعددذشلعددةل بحاب دد لللللللل
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ب عضص(لحبم ل ارحلحل تح لمذال عذم ل لدسبطدمللب  داالمد ل عدذ ال غز دمللللللل
لسبدعمملل ارحلحل تح لمذالصابلل  خ  لبط  تب  0ل

 صدد مالخددةبالب دد عل  :لب صددتدسحل بد ؼدد ملحل بح وتعدد ل لددشدح ل ددتعي(حللللللل 
بح علددمالب ددذموللربلمم دد حلس ببدديل ل صدددالعلدد لبحؼددث ملحلد سلب علددال لبدد لللللللل

ثملل صدددتدسلبحددد علاللعدددذل لبفع  دددتدلعلددد لعدددذدلمددد لبحع تصدددشللللللللهدددذا:لبتح ظدددل
بح علم مملل بحتل  ابلشللمهتلزت اعمللمد لبح صدا،ل بحصداسل بحومدذ البؼد  لللللل
 وددتعليحل بتح ظددثمللحف ؼدد ملللعددذل لبفع  ددتدلعلدد ل  ؼدد ملللشد ددملل  عت  مددمللللللللل
 علمذ ددملل دد الدبخدد لب ترددشبالبحذسبطددممللبح علمذ ددملحل عدداشلبح تحدد لبتح ؼددتس لل

لمدع لبتفط  تبمللحل هتشلحت للػشبالبحثتح ل لب ترشر0م لص
 لخ مدددتسلبحع تصدددشلبحثذ لددددمللحلاطدددتعيلب  عدددذدرلحل  ددددتسلل لب دددابدل بد ؼدددد مللللللل

 ل لهددزيلبرت ددارلل:بح علم مددملل حتذ ددذلبفخ مددتسلبح هددتعيلحلاطددتعيلب  عددذدرلل
بخ مددتسلبحع تصددشلبحثذ لددملل  طددتع  لب  عددذدرلب ددتءلعلدد ل هددذبالبدد لمارددا للللللللل

لم ددديحلحمددد ل  اعددد لب صدددتدسلمدددتلبددد ل صدددا،ل صددداسل صددداال لمدددذ اهتاللللل ع
ل علم مملحل رح لب تءلعل ل ابلشهتل لتعلم هتلبح علم ممل0

 ل لهددددزيلبرت ددددارللخ مددددتسلللل:بخ مددددتسلع تصددددشلبحاطددددتعيل ب ددددابدلبح علم مددددمللللل 
بحاطددتعيل ب ددابدلبح علم مددملحلحمدد ل ددتشلبحثتحدد لب   مدد لبحصدداسلب  تطددثمللمدد للللللل

ب دددتل دددتشلبحثتحدد لمبعتدتدددمللبحصددداسلمدد لخدددد لبش دددتمولللخددد لػدددث مللبحا دد حللل
(Adobe Photoshop)حلب تل تشلبحثتح لب صا شلمهتسبالبحةزتمللبتط جذبشل

ح ظد م للل(Sound Forage)حلب دتل لبطد جذبشلبش دتمولللل(Singate 9)بش دتمولل
بحصددددااحل رحدددد لمبددددتلعتعدددداللبدهددددذبالبح علم مددددملل بؼدددد  لم تطدددد لحلوةددددمللللللللل

لب ظ هذلمل0
 دددتشلل:بحظدددم تس الحلاطدددتعيلب ج دددتسرل لب دددابسدل بد ؼددد ملللل صددد مالبحشطدددتحملل ل  

بحثتحدد ل صدد مالزت اعددمللمدد لب ج  ددتالب ثذعمددمللحلظددم تس البهددذاللع ددتءلللللل
 صاسل  تلع لبمومملل  ت  لمعلامتالب  داالبح علم ديحلحبمد ل د الحتذ دذلللللل

 متلطم ال  ت ح لم لخد لبحصاسلبحثتب ملل بحومذ اهتا0
  ال  بدهددمللب دد علا:لبتح ظددثمللدطددتحم لبفحبددتسل صدد مال طددتحم لبفحبددتسل بحدد  

لةالع تصشلب  االبحش  يل لب تعهتل لداللجديلبفحبدتسلبهلشمديحلحمد لر د للللللل
حل تحدد لبالخ مددتسلمدد لبدد لبددذبع لم عددذدرلحمدد ل  ددااله ددت لمارددا لسعددمعللللللللل
  ودددش لم ددد لمارددداعتاللشعمددد حلبتح ظدددثمللحلددد   اللمددد البحددد   ال لب  دددااللل

عل لبدصسبسلحل  ع لب لم ا دتالب  داالبحش  ديل  لللللبحش  يلم لخد لبحلغي
بحلغيلعل لبحشماصلحإلط  تبمللعلد لبالخ ثدتسلب اددادلدبخد لع تصدشلب  دااللللللل

 بحش  ي0
 بف صددت لل:حتذ ددذل د بالبد صددت لب  ددضبم ل يددريلب  ددضبم لدبخدد ل خددتس لبحثمةددملللل

علددد للدبخددد لبحددد علالب علددداللبحعتع دددمللعلددد لبحاب ددد لب عدددضص:لحمددد ل لبفع  دددتدللل
لبحاب عل   صَتلبح وتع لبح علمذحلدبخ لب ترشبا0

 ؼد  ل صد مالللل: ص مالخت ميلمعلامدتال ع تصدشلبمةدمللبحد علالبفح ة  ديللللل  
خت دددميلب  ا دددتال بح  عددد ل بحدددذحم ل ب ظدددتعذرل ب عدددتدال بحاصدددا لبتلبمةدددملللل
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مغلددال(حل  صدد مالب علامددتالبدطتطددممل:لبفطدداحللل-بحدد علالبفح ة  دديل مو ددا ل
بحدل ملحلب  اس اح00 يريهت0بحؼعتسحل

  مزذلة اإلنتاد واإلنشاءProduction: 
 ؼد  لعلد لبحاصدا ل لبذتصدا لعلد للللللل:ل  ت لم ا تالبمةمللبحد علالبفح ة  ديلل  

بحاطتعيلب  تحملحل ب ابسدحل بد ؼد ملحلحمد ل لبذتصدا لعلد لبعدقلبحاطدتعيللللللل
 لبعدقلبحصداسللل ب ابدلب  تحمللم لخد لبحث  لعةلػدث مللبف ة د ل ب   ثلدمللللل

 بحشطامتاحلبحتلر  لبط جذبمهتل لل  ت لب  االبحش  يحل  عدذ  ل  لل  دت للل
 .بحاطتعيلب  عذدرحل ب ابسدحل بد ؼ ملحل يريهتلم لبحع تصش

 س   ددملل ختددض  لع تصددشلبحاطددتعيلب  عددذدر:لحمدد ل ل عددذ  لبحصدداسلبتطدد جذبشل
بح صدددا،للحل ل ل عدددذ  لل Adobe Photoshop cs5بش دددتمولبحوا اػدددالل

فعدذبدلللSound Frogحل بط جذبشلبش دتموللMS Word 2007بتط جذبشلبش تمول
حددذمولبحاطددتعيلبحش  مددمللمدد لللaurasma بح ظدد مدالبحصددا مملحل  لبطدد جذبش

(لح ظ م لحع تالبحومذ اsingate 90بح  تللبفح ة  يحل بط جذشلبش تمول 

  مزذلة التكويمEvaluation : 
 ل:عل لبحاب  لب عدضصلعلد لزت اعدمللمد لب   د لللللعشيلبح علالب علاللبحعتع ملل

 تشلبحثتح لبعشيلب  االبحش  يلالح علالب علاللبحعتع مللعل لبحاب  لب عدضصلل
علدد لزت اعددمللمدد لب  جصصدد ل لزتددت ل   احادمددتلبح علددما;لحل  بددذلمدد للللل
م تطددددث هتل عددددت ريل صدددد م هتحلل بددددذ بلمددددابلع هالعلمدددد لمدددد للدددددشبءلبعددددقللللللللل

لبح عذ داحل  لبح عذ  ل لراءلمعةحت ها0
 ل:بحعتع مللعل لبحاب  لب عضصعلد لزت اعدمللمد لب د عل  للللل  ثماللبح علالب علال

 ل  ثماللبح علالب علاللبحعتع مللعل لبحاب  لب عضصلعل لعم مللبط  دعممللمد لل
(لعتحدددددد لمدددددد لعدددددددللبحوش ددددددمللبد تلمبعهددددددذلب ذ  ددددددمللبحعددددددتحيلحددددددإلدبسرللل28 

 بح   احادمتلحل عشالعل لمذالطهاحملللطد جذبم ل  ردا لبحع دت   ل طدهاحملللللل
  خددزلمدحظددتالبح دددلحل  ددذل بددذالعدددللبالطدد  دعمملللع ددتبهاللللللبح  عدد ح

بدددتح علالب علددداللبحعتع دددمللعلددد لبحاب ددد لب عدددضص لبحشيثدددملل ل علدددالبدددت  لب دددابدلللللللللل
لبح علم ممللم لخدهلت0

  مزذلة االصتخدامUse. 
 دد ال لهددزيللل:بفطدد جذبشلب مددذب يل بح  ومددزلبح تمدد لحثمةددمللبحدد علالبفح ة  دديللل 

لالب علدددداللبحعتع ددددمللعلدددد لبحاب دددد لب عددددضصل لبح ددددذس عللبرت ددددارل  ثمدددداللبحدددد ع
لحل دل0

 ددتشلبحثتحدد للل:ب  تبعددملحل بحددذعاحل بح عمددمالب ظدد  شلبحثمةددمللبح علددمالبفح ة  دديلللل 
بع لممللب  تبعملل بح عممالب ظ  شل بدخزلب سبءلبح دلل معشلمللبحصعابتال م ل

لاالبح عذ  لعل ل لراءلمدحظت ها0
 ع ددذلهددزيلب شحلددمللمدصمددمللح دد لب شبحدد للللللل: بح عددذ  لمشحلددمللبح غز ددمللبحشبدعددمللل 

حلبددد ل دددش ثيل(Elgazzar, 2013) حمظددد لمشحلدددمللمظددد علملل لجدددار لبدتدددضبسلل
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، مددد لب شبحددد لبحظدددتبعمللمددد لحتلمددد ل  صددد مال ل  دددت ل بطددد جذبشلحمددد ل دددتشلل
بحثتح لبتح عذ  ل بح  ظد لب ظد  شلعلد لبد لخ دابالمشبحد لبح  دار لعد للللللللل

عش اللبح غز مللبحشبدعمل0

 :إعداد أدوات البحث 
ل ػ   لبحث  لبذتتحيلعل لبدد بالبد ممل:

 : لعذبدلبالخ ثتسلب عش :ل لل ثت لبفدشبءبالبد مملل للعذبدلبالخ ثتسلب عش
 حتذ ذلبهلذالم لبالخ ثتس:ل هدذالهدزبلبالخ ثدتسللتل مدتغلحتصدم لعم دملللللللل

ب عددش ل هددتسبالمد لعدددللبحوش ددمللبد تلبعظددال ظدالب علامددتاحل لبدتت دد للل
بحةزتملل لعت ل ظ ا تالبلاشلب عشلمدملحل ثد ل بعدذلبطد جذبشلبحد علالب علدالللللللل

لبحعتع مللعل لبحاب  لب عضص0
 صدددمتيمللمودددشدبالبالخ ثدددتس:ل لصدددمتيمللمودددشدبالبالخ ثدددتسل لجددديل طدددةلمللللل

بحصابلل برت  ل بالخ متسلم لم عذدل  دذلس عديل لهدزيلبدطدةلمل:ل ال  داالللللل
لدد لهمةددمللطددةب لمثتػددشل  ل لددملل  لعثددتسرل ت صددملل   دداالللمعذمددمللب وددشدبالع

 بر ملحل د معمللعل مت حل ستذدرل شت صشرحل  اللحت  ل حوت هتل بثشلمد لل
 وظريل بحذحلب تلس عيل لبحثذبع ل ال  اال بر ملحل ختحممللم لبحغ ايل
 بح ععمددذحل  ددذل ل اص دد لبفدتبددتالبحصدد م مللم هددتلبؼدد  لعؼددابعيلبدد للللللللل

ل  عتسللعاهلت0بالخ متسبالبدخشاحل
 علم ددتالبطدد جذبشلبالخ ثددتس:ل عددذل علم ددتالبالخ ثددتسل حددذلبحعابمدد لبهلتمددملللل 

ح  ثمعد حلحمد ل ة د لعلمهدتل ردا لبهلدذالم د ل بمومدملل دبعد حل بتح دتحيللللللللللل
بفدتبمللبحص م مل;ل حزح لس عيلع دذلب تبدملل علم دتالبالخ ثدتسل ال  داالللللل

حصد م ملحللبمومملل ظد م لبفدتبدمللبلللحل دلبلغملل بر مللص م مللحتذدل
  ل   ل علم دتالبالخ ثدتسل صدوت لشت صدشب لحدخ ثدتسل  شبمد لموشدب د حلللللللل

ل عش عمللبفدتبمللعلم 0لل
 لعذبدلدذ  لب ابصوتا:ل للعذبدلدذ  لب ابصوتالح  لر د لبحدشبيلبد لللل

بدهددذبالبح علم مددمللحع تصددشلبحدد علالبحش  مددملل بحددتل لصددمتي هتحل حتذ ددذلل
ب ظدد ا تالب عشلمدددملل  ددزبشحللهددداحللللعددذدلب ودددشدبالبحدصمددمللحل ارددداعتال لل

  ثمددال(;ل  لبخ مددتسلهددزيلب ظدد ا تالب عشلمددملل لعددت ل ددتل  عدد لعلمدد لاسبءللللللللل
لب    0

 بح  عاللم لصذ لبالخ ثتس:ل لبح  عاللم لمذالزثم لبالخ ثتسلحفهذبال
 Contentب دددذدرلحددد حل رحددد لعددد لعش ددداللمدددتل ظددد  لبصدددذ لب  ددداال"لللل

Validityتسل لصدددداس  لبد حمددددمللعلدددد لعددددذدلمدددد للل"حل رحدددد لبعددددشيلبالخ ثددددل
ب   ددددد لب  جصصددددد ل لزتدددددتالال ع مدددددتالبح علدددددمال ب  دددددتهول عدددددش للل

لبح ذس ع0
 عش عددملل صدد محلبالخ ثددتس:لعتصدد لبح تحدد لعلدد لدسدددملل بحددذرلعلدد لبدد للللللل

موددشدرلجتمدد لع هددتللدتبددمللصدد م ملحل صددوشلعلدد لبدد لموددشدرل ةبهددتل  لللللل
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مدمللحدخ ثدتسل ظدت اللللظتم لع هتللدتبدمللختعةدملحل بدزح ل  داالبحذسددمللبح لللللل
ل(لدسدمل360عذدلموشدبالبالخ ثتسحل بلغ لبحذسدمللبح هتعممللحدخ ثتسلب عش ل 

 بح  شبددمللبالطدد  دعممللحدخ ثددتس:ل لبخ مددتسلعم ددمللبح  شبددمللبالطدد  دعممللللل
م لعددللبحوش دمللبد تلختصدصل ظدالمعلامدتاللدبس دملحل هديل ودعلعم دمللللللللللل

(لعتحددد حل28بلدددغلعدددذدهال بح  ش ددد لبالطددد  دعيلالحددد علالب علدددالحل  دددذللل
ذتظددتللمعددتمدالبحصددعابملل بحظددهاحملل وددشدبالبالخ ثددتسل بح   مددضل وددشدباللل

(ل هددديل0.75-0.305بالخ ثدددتسحلحمددد ل شب حددد لمعدددتمدالبحظدددهاحمللمدددتلبددد ل ل
(ل0.75-0.35معتمدالطهاحمللمعثاحملحل  شب ح لمعتمدالبحصعابمللمتلبد ل ل

  ممدضلح د لمودشدرلمد للللل هيلمعتمدالصعابمللمعثاحملحل  شب ح لمعتمدالبح
ل(ل هيلمعتمدالزممضلمعثاحمل0ل0.25-0.21موشدبالبالخ ثتسلب عش لمتلب ل 

 حظددتللاثددتالبالخ ثددتس:ل لحظددتللاثددتالبالخ ثددتسلبتطدد جذبشلمعتدحددمللبحوددتللللللل
ب ش عمللبفخ ثتسل لعتدرلبفخ ثتسحل بلغلل(spss)بش  ثتخلبتط جذبشلبش تمول

حل م لاالر  لبحااا للتلبح  تعول ه ل م مللمش وعملل)8085 (معتم لبحثثتا
بحتل  البذتصا لعلمهتلع ذل  ثماللبالخ ثتسلعل لعم مللبحث  لبدطتطمملحل
 بعددذلهددزيلبفدددشبءبال صددثحلبالخ ثددتسلب عددش ل لصدداس  لبح هتعمددمللصددتذتت للللللل

لحل  ثمال0
 ب ت دددمللمدحظدددمللبددبءلب هدددتسحلبرتدددت،لمبهدددتسبالبحةزتدددمل:ل  ثددد لبحثتحددد للللللللل

ل للعذبدلب ت مللمدحظمللبددبءلب هتسح:بفدشبءبالبح تحمملل
 حتذ ددددذلبهلددددذالمدددد لب ت ددددمللمدحظددددمللبددبءلب هددددتسح:لبطدددد هذل لب ت ددددملللل

مدحظددمللبددبءلب هددتسحلحتذ ددذلمظدد احل دبءلمهددتسبالبحةزتددمللحددذحلعدددللل
بحوش دددمللبد تلبعظدددال ظدددالب علامدددتاحل رحددد لحل عدددشالعلددد ل ادددشلبحددد علالللللل

ل   ممللهزيلب هتسبا0لب علاللبحعتع مللعل لبحاب  لب عضصل 
 حتذ ددذلبددبءبالبحددتل  لدد  هتلب ت ددمللمدحظددمللبددبءلب هددتسح:ل  لحتذ ددذلل

بددبءبالم لخد لبالع  تدلعل لبحصاسرلبح هتعممللحعتع مللمهتسبالبحةزتملحل
(لمهدتسرلسعمظد للل4 رح للعدذلبػد  ل لب ت دمللمدحظدمللبددبءلب هدتسحلعلد ل لللللل

مش ث مللمبهتسبالبحةزتملحل  دذلس عديللل(لمهتسرل78 بلغلل تحيلبددبءبالب ل 
  ال ش  لب هتسبال ش مثتلم  عمت 0

 رددد ل ظدددتشل عدددذ شلدسددددتالب ت دددمللمدحظدددمللبددبءلب هدددتسح:ل  لبطددد جذبشلللل 
بح عذ شلبح  ديلب ت دمللمدحظدمللبددبءلب هدتسححلحمد ل ػد   لعلد لخمدتس  للللللللل

الملل دددةدح(حل  ول اص ددد لدسددددتالبح عمدددمال ظددد ا تللل-–حدددفدبءل  دالب هدددتسرل
بددبءل لاللبح عذ شلبح تحي:لب ظ احل  دا(لدسدملل بحذرحلب ظ احل ملل ةدح(ل
 صوش(لدسدملحل بزح ل صثحلبحذسدمللبح لممللب ت مللمدحظدمللبددبءلب هدتسحللل

ل(لدسدمل0ل78 
 علم دتالب ت ددمللمدحظددمللبددبءلب هددتسح:ل  لمشبعدترل ددالريل علم ددتالب ت ددملللل 

 ستدذدرل لبحصددو مللبد حدديلللمدحظدمللبددبءلب هددتسححلحبمد ل  دداال بردد مللل
حث ت مللمدحظمللبددبءلب هتسححل  ذل ػ  ل لبح علم تالعلد لبح عدشالعلديلللل
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خمددتسبالبددبءل مظدد ا تالبددبءل بح عددذ شلبح  دديلح دد لمظدد اححلمدد ل صددبللل
 مدد لبح  ددتالال دبءلب هددتسرحل بمومددمللبح صددشالع ددذلحددذ ثل حلمدد لهددزيللللل

لبالح  تالا0
 بحث ت مل صذ  دبءلب هتسح:ل  ل عذ شبح  عاللم لصذ لب ت مللمدحظمللبد 

حلث ت دمللمد لحمد لللل بحعدتشل ب ظهدشل بد ل   عصدذل بحظدتهشح:ل بحصدذ ل عش دالل ع 
  مدذال بحث ت دملحل   علم دتال   رداحهتحل صدمتي هتحل  بمومدملل  دا لب ودشدباحلل

د  هددتحلحمدد ل  لعددشيلب ت ددمللمدحظددمللبددبءلب هددتسحلعلدديلزت اعددمللمدد للللل
     احادمددتلبح علددما(لبهددذالب   دد ل برتددةبءلب  جصصدد ل لزتددت لل

ب ت دمللل  ودشدبال بفدشبعمدملل بحصدمتيملل  طددمملل بح علم دتاحل بح  بدذلمد لد دملللل
 بحددتل  لم ت مددمللمدحظددمللب هددتسبالل مدحظددمللبددبءلب هددتسحل  ردداحهتحلل

ل ش  هت0  عذ دا  ح  لبذبء   ل  هتح
 حظددددتللاثددددتالب ت ددددمللمدحظددددمللبددبءلب هددددتسح:ل  لحظددددتللمعتمدددد لاثددددتاللل

الل عددذدلب دحظدد لعلدديل دبءلبح تحدد لبحابحددذحلاددالحظددتلللللللبحث ت ددمللب طددلل
معتمددددددددددددد لبال وددددددددددددددت لبددددددددددددد ل عددددددددددددددذ شب هالبتطددددددددددددد جذبشلمعتدحددددددددددددددملل"لللل

حلحمددد ل ددددتشلبحثتحددد لبتالػدددةب لمدددد ل اددد  لمدددد للللل(Cooper,1974)بدددابش"ل
بحددضمدءحلب عمددمال دبءلمهددتسبالمخظددمللمدد لعدددللبت اعددمللبفطدد  دعممللللللللل

م اطيلب وت لب دحظ للحل بلغ-ختس لعم مللبحث  لبدطتطمملل–حلذسبطملل
%(حل هال عذلمعتم لاثتالمش وعت حل  الب ت دمللل92عل ل دبءلبح دللبرت عل 

مدحظدددمللبددبءلب هدددتسحل عدددذلصدددتذتمللحدطددد جذبشل بح  ثمددداللعلددد لعم دددمللللللل
لبحث  لب دبرلحلعمتغ0

 :خطوات تهفيذ جتزبة البرث 
لمشاللدشبءبالبح  شبمللبدطتطممللبت شبح لبح تحممل:

 لعتحدد لمدد لعدددللبحوش ددمللبد تللل88عم ددمللم ا دد لمدد ل لل:بحث دد بخ مددتسلعم ددمللل)
بعظال ظالب علامدتالبفدبس دملحل لبخ مدتسهالب ش عدمللعؼدابعمملحل عظدم هاللتللللللل

(لعتحددد ل ظددد جذماالل48زت ددداع  لجتدددش ث  حلبح  ش ثمدددمللبد تلعدددذدهال للل
بحدد علالب علدداللبحعتع ددمللعلدد لبحاب دد لب عددضصحل مددتلبت اعددمللبح  ش ثمددمللبحثت مددمللللللل

(لعتحددد ل ظددد جذماالبحددد علالب علددداللبحعتع دددمللعلددد للمدددذ اهتاللللللل48عدددذدهال 
  علم ممللعةلما  ل ا مال0

 ثمددالل د بالبحعمددتغل ثلمددت :ل لبح  ثمدداللبحعثلدد لدد بالبحث دد لب   ثلددملل للللللل  
بالخ ثدددتسلبح  صدددمليل ب ت دددمللمدحظدددمللبددبءلب هدددتسحلعلددد لعددددللزت اعدددمللل

 بحث  0
 مددددشالخ ددددابال  ثمدددداللمددددتدرلب عتدتددددمللللللل  ثمدددداللمددددتدرلب عتدتددددمللبح  ش ثمددددمل:للل

 بح  ش ثممللبترت ابالبح تحممل:
 ذس  لبح دللعل لبط جذبشلبح علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضص0ل  
 بح ارددمحلح دددللبت دداع  لعش عددمللبحدد علالبرتتصددمللب دد لمدد هاحل   هددالللللل

  هال  عل اال لاللجيلبح علالب علاللطابءلم لخد لبحاب  لب عدضصل  لمد للل
ل0خد لبحومذ اهتالعةلما  لبحما مال
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 عل لبط جذبشل د بالبح وتع 0لبح دلبح  بمذلعل ل 
 حتذ ذلبد ؼ ملل ب هتشلبحتل عاشلبهتلبح دللدبخ لب ترشرلحت للػشبال

 بحثتح حلطابءلبح  ل  البؼ  للشدحل  ل عت  ي0
 بح ارددمحلحل دددللب  دد لطدداال دد ال  ثمدداللبالخ ثددتسلبح  صددمليل ب ت ددملللللللللل

بددبءلب هدددتسحللشد دددتللبددد لعتحددد لعلددد لحدددذيلبعدددذلبف  هدددتءلمددد لللللمدحظدددمل
 بحذسبطمللبتط جذبشلمتدرلب عتدتمللبح  ش ثممللح  لزت اعمل0

 ثمالل د بالبحث  لبعذ ت :لبعذلل  هتءلمدذرلجتشبدمللبحث د ل بحدتلبلغد ل ػدهشللللللل  
  صدب(ل ددتشلبحثتحدد لب  ثمدداللدد بالبحث دد لب   ثلددملل لبالخ ثددتسلبح  صددمليلل

مللبددبءلب هدتسحلعلد لعددللزت اعدمللبحث د لمد لمدحظدملل الللللللل ب ت مللمدحظدل
بحثتحدد لبطدد عتالبددضممل لحل ظددتعذرل لمدحظددمللبددبءلب هددتسحلحل دددلحل  لللل

زهمذب لفدشبءلب عتدتتالبفحصتعممل0لبح دلسصذلبحذسدتالدت م ل

 نتائخ البرث : 
 :اختبار فزوض البرث 
 ادددذللددش لربالدالحددملللحلث دد ل بحددزال دد صلعلدد ل  دد :ل"لبد  (لبخ ثددتسلبحوددشيل5 

(لب لم اط يلدسدتالعدللبت اعدمللبح  ش ثمدملللل8085 ل≥لحصتعممللع ذلمظ اا
لالخ ثددتسلبحثعددذحلبح  ثمدداللبد تل دسدددتالعدددللبت اعددمللبح  ش ثمددمللبحثت مددملل 

ل"0بحةزتمللمبهتسبالب ش ثيلب عش لبح  صم 

ح  ذ دددذلدالحدددملللT-testثتحددد لبخ ثدددتسل"ا"ل الخ ثدددتسلهدددزبلبحودددشيلبطددد جذشلبحل
لبحثعدذحللبح  ثمدالللدسدتالعدللبت اع  لبح  دش ث  ل لليبحوش  لب لم اط 

  ذل لبح اصد للتلبح  دتعوللللبحةزتملحلمبهتسبالب ش ثيلب عش لبح  صم لالخ ثتس
ل:(5ب ار ملل،ذ  ل 

لالخ ثتسلبحثعذحلبح  ثماللبح  ش ث  ل عدللبت اع  للم اط يدالحمللبحوش  لب ل(ل5دذ  ل 
 بحةزتمللمبهتسبالب ش ثيلب عش لبح  صم 

 

(حل هددزبل ددذ لعلدد ل80888 المظدد االبحذالحدمللمظددت  ت ل لل(5    لدحلمدد لبدتددذ  لل
ل لبح  دددش ث  لبت ددداع  لعددددللم اطددد ي ددددادللدددش  لدبحدددملللحصدددتعمتلبددد لللل

ع دددذللبحةزتدددمللمبهدددتسبالب دددش ثيلب عدددش لبح  صدددم لالخ ثدددتسلبحثعدددذحلبح  ثمدددال
(حل حمددددد ل الم اطددددديلدسددددددتالعددددددللبت اعدددددمللللللαل≤ل8085مظددددد احلبحذالحدددددملل ل

حل  ثمدداللبحثعددذاللبد تل بحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضص(للللبح  ش ثمددملل
بحثت مددملل بحدد علالب علددالللل(ل م اطدديلعدددللبت اعددمللبح  ش ثمددمللللل34083مظددت  َتل 
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حل  ثمدداللبحثعددذالمظددت  ت لللبحعددتعالعلدد للمددذ اهتال علم مددمللعددةلما دد ل ا مددال(للللل
بد ت بحد علالب علدالللل(حللهزبل ذ لعل ل ودا لعددللبت اعدمللبح  ش ثمدملللللل25088 

لبحعتعالعل لبحاب  لب عضص(ل0

لب عش لبح  صم لالخ ثتسلبحثعذحلبح  ثماللعدللبت اع  لبح  ش ث  ل لم اط ي(ل5ػ  ل 
بحةزتمللمبهتسبالب ش ثي

بحزحل  صلعل ل   ل"للبد  بحوشيلبفحصتعيلل ثا  م لبح  تعولبحظتبعملل  ال
(لب لم اط يلدسدتالعددللل8085 ل≥ ادذللش لربالدالحملللحصتعممللع ذلمظ اا

لبت اعددددمللبح  ش ثمددددمللبد تل دسدددددتالعدددددللبت اعددددمللبح  ش ثمددددمللبحثت مددددملل لللل
ل"0لبحةزتمللمبهتسبالب ش ثيلب عش لبح  صم لالخ ثتسلبحثعذحلبح  ثمال

ع د للبح علالب علداللبحعدتعالعلد لبحاب د لب عدضصلللللللب ار  ل وظريلهزيلبح  م ملل 
لعدددتدرل ش مددد ل صدددمتيمللبحا ددد ل عش عدددمللبطددد غدح لدبخددد ل تعدددمللبحذسبطدددمملللللللللللعلددد 

 ختسدهتلم ل د ل ع لبح   البتح علالم لطل مللبحثتح للتل لشبدلعم مللبحث د حللل
حم لطتعذلبح علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضصلعل لبطد غد ل  د لب تردشرلللل

لبحددد علالبح ؼددديلممدددتلع ددد لعلددد لص دددتدرلبح  صدددم لب عدددش لحل ددددلل لمهدددتسباللل 
بحةزتدملحلب دتلطدتعذلبحاب د لب عدضصل ل وش دذلبح علدمالحمد ل شبعديلهدزيلبح ع مدمللللللللللللل
بحودددش  لبحوشد دددمللبددد ل لدددشبدلعم دددمللبحث ددد لحمددد ل دددالشلهلدددالبحددد علالخدددتس لب  دددتالللل

لب ترشرل لعتلرت اهالبحزب ي0

بحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصلبحوشصددمللدلددشبدلبحعم ددمللللب ددتل ع دديلبحدد علالب علددال
 ض دذلمد لبف عددتال لبحد علالال هدتلحمظدد لستصداسرلبدضم لب ترددشرحل عدضصلبحدد علالللللللل
ب علاللبحعتعالعل لبحاب د لب عدضصلع لمدمللبحد علالمد لخدد لبع  دتديلعلد لبح ظش دمللللللللللل

تسب لبحددتلطددته  ل لدعدد ل لددشبدلعم ددمللبحدد علالمؼددلل constructivismبحث تعمددملل
 بوعتحمملل لبح علا0
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 ,Seery)طدريحل;ل (Barry, 2013)بدتسحلل   واللبح  تعولبذتتحممللم ل  دتعولدسبطدمللل

;ل (Estapa & Nadolny, 2015)بطد تبتل  دتد  ليللل;ل (Mok, 2014)مدا ل;ل (2015
ل(Küçük, Yılmaz & Göktaş, 2014)بابيل  ل مضل داب ضل

 اددذللدش لربالدالحدملللللل  د :ل"لحلث  ل بحدزال د صلعلد لللللبحثت ي(لبخ ثتسلبحوشيل2 
(لب لم اط يلدسدتالعدللبت اعدمللبح  ش ثمدملللل8085 ل≥لحصتعممللع ذلمظ اا

حث ت ددملللبحثعددذحلبح  ثمدداللبد تل دسدددتالعدددللبت اعددمللبح  ش ثمددمللبحثت مددملل ل
 الخ ثددتسلهددزبلبحوددشيلبطدد جذشلبحثتحدد لللل"0بحةزتددمللمبهددتسبالب ش ث ددمللب دحظددمل

دسدتالعدللبت داع  للليح  ذ ذلدالحمللبحوش  لب لم اط لT-testبخ ثتسل"ا"ل
لبحةزتددملحلمبهددتسبالب ش ث ددمللب دحظددمللحث ت ددمللبحثعددذحلبح  ثمدداللبح  ددش ث  ل 

ل:(2  ذل لبح اص للتلبح  تعولب ار ملل،ذ  ل 

لحث ت مللبحثعذحلبح  ثماللعدللبت اع  لبح  ش ث  ل لم اط يدالحمللبحوش  لب ل(ل2دذ  ل 
لبحةزتملللمبهتسبالب ش ث ملل دحظملب

 

ل
لب ش ث مللب دحظمللحث ت مللبحثعذحلبح  ثماللبت اع  لبح  ش ث  ل عدلللم اط ي(ل2ػ  ل 

لبحةزتملللمبهتسبا

(حل هددزبل ددذ لعلدد ل80888 المظدد االبحذالحدمللمظددت  ت ل لل(2    لدحلمدد لبدتددذ  لل
ل لبح  دددش ث  لبت ددداع  لعددددللم اطددد ي ددددادللدددش  لدبحدددملللحصدددتعمتلبددد لللل

ع دددذلمظددد احللبحةزتدددمللمبهدددتسبالب ش ث دددمللب دحظدددمللحث ت دددمللبحثعدددذحلبح  ثمدددال
بد تل(حل حم ل الم اطيلدسدتالعددللبت اعدمللبح  ش ثمدملللللαل≤ل8085بحذالحملل 
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(ل65038حل  ثمددداللبحثعدددذالمظدددت  َتل  بحددد علالب علددداللبحعدددتعالعلددد لبحاب ددد لب عدددضص(ل
بحثت مددددملل بحدددد علالب علدددداللبحعددددتعالعلدددد ل م اطدددديلعدددددللبت اعددددمللبح  ش ثمددددملل

(حللهدزبلل58098حل  ثمداللبحثعدذالمظدت  ت ل لللما د ل ا مدال(لللللمذ اهتال علم ممللعدةل
بد ت بحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لل ددذ لعلدد ل وددا لعدددللبت اعددمللبح  ش ثمددملللل

لبحاب  لب عضص(ل0

بحزحل  صلعل ل  د لللبحثت يبحوشيلبفحصتعيلل ثا  م لبح  تعولبحظتبعملل  ال
م اطدد يلدسدددتالللل(لبدد ل8085 ل≥ ادددذللددش لربالدالحددملللحصددتعممللع ددذلمظدد االلللل"ل

لعدللبت اعمللبح  ش ثممللبد تل دسدتالعددللبت اعدمللبح  ش ثمدمللبحثت مدملل لللل
ل"0لبحةزتمللمبهتسبالب ش ث مللحث ت مللب دحظمللبحثعذحلبح  ثمال

بحدد علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لللللتلمددتل ذمدد لر دد ل وظددريلهددزيلبح  م ددملللل
علالب ج لودملل هدالمدتل دثريلبحث مدملللللللبمةدملل عل مدملل ؼد مللي مدمللمبصدتدسلبحد للللللم للب عضص

حلددد علاحل عتعدددالل علدددال للددد لحل هدددتسبالللا  ض دددذلمددد لدبلعمددد هلحل ددددلب عشلمدددملل
بحد علالب علداللبحعدتعالعلد لبحاب د للللللمد لخدد لللبحع لمملحللعدشيلب هدتسرل  وتصدملهتلللل

حل طدددتعذل ل   مدددمللب عدددضصلحعدددالل عل دددت ل للددد لمددد لعشردددهتلبتح ش عدددمللبح علمذ دددمللل
  لشیبح علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضصلل الحم ل ال صبحةزتملحل لمهتسبا

بجتدته لل ل  بح وتع   یثلی لInteractive Learningبح وتعليل بح علا  طلال
Two Way Interactionحل ددللب دتءللل بحشدد لبحوداسحلل  دالشل حمد ل  دت للم ت مدملللل ح

عل لبط  تب هتحل هدزبلطدتعذلبح ددللعلد ل   مدمللمهدتسبالبحةزتدملحلبدزح لمدتلللللللللل
م ل  ؼ ملل علم مملل علمذ دملل عداشللللبح علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضص  م  ل

علدد لبدت دد لبدد لب هددتشلبحوشد ددملل بح ؼددتسبمملل بح عددا البحددزب  ل معشلددمللبح  ددتعولللللللل
بلد لبفصتدتصلحل ددلل س  لب  تلظدملحلممدتل داللللللبتط  شبسلطتعذلب لرح ل لص تدرلد

 لتلحتعماللص تدرل لمهتسبالبحةزتمللح دللب عتهذلبحعلمت0

 ,Seery)طدريحل;ل (Barry, 2013)بدتسحلل   واللبح  تعولبذتتحممللم ل  دتعولدسبطدمللل

;ل (Estapa & Nadolny, 2015)بطد تبتل  دتد  ليللل;ل (Mok, 2014)مدا ل;ل (2015
ل(Küçük, Yılmaz & Göktaş, 2014)بابيل  ل مضل داب ضل

 :توصيات البرث 
 ب تءلعل لمتل اص للحم لبحث  لم ل  تعوحللةالبحث  لبذتتحيل اص لبتد ي:

 بفه  تشلب لثممللحتدتالبدتم لبدتذ ذلمد لب د عل  ل ص دتدرلدبلعمد هالب دالريلللللل
 طددتع ل علم مددملل   احادمددمللبددتح علالب علدداللبحعددتعالعلدد لبحاب دد لب عددضصلممددتلللل

 ع لممللبح علمالمؼا ملل0لظتع 

 علد ل  بحةبمدضل بح علدمالبدتدتمعيحلل بحصدبلب ع داغلعدةلبحا د ل لللل  ا مدبل 

 .بحةزتمللبصومللختصمل  مهتسبا عتمملح بصومل    ممللب هتسبا بط جذبم ل 

 بحد علالب علداللبحعدتعالعلد للللل بطد جذبشل علد ل  علدتءلهمةدمللبح دذس عللل  ؼد م ل
ربالبحوتعلمدددمللبح علم مدددملللب ظددد  ذاتالبح   احادمدددمللل بحاب ددد لب عدددضصلب حدددذل

 حل دل0
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 :البروث املكرتذة 
:بد ممل عة لبحث  لبذتتحيللدشبءلبحث اثل

 بحد علالب علداللبحعدتعالعلد للللل مد ل حل  بدذل بح  ش ثمدملل بحث داثل م  لدشبءلب ض ذ
ل. لب عشسبالبحذسبطممللب ج لومل بحععلمملح بحاب  لب عضصل ل   ممللبعقلب هتسبا

 بح دلل  علتءلهمةمللبح دذس عل بجتتهتا عل  حل عشا  صوممل لدشبءلدسبطتا 

 .بح علما  علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضصل  بط جذبش ضتا
 لتعلمددمللبش ددتمول ددذس ث لدعلددتءلهمةددمللبح ددذس علح   مددمللمهددتسب هال ل ا مددبللل

   ثمعتال علالب علاللبحعتعالعل لبحاب  لب عضص0
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