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  طالبطالب  لدىلدى  البحثيةالبحثية  المياراتالميارات  بعضبعض  تعزيزتعزيز  فيفي  وأثرهوأثره  الذاتيالذاتي  التعممالتعمم

  التربيةالتربية  بكميةبكمية  العمياالعميا  الدراساتالدراسات
  شرابشراب  عبدالرؤوفعبدالرؤوف  نبيمةنبيمة    د.د.

DDOOII::  1100..1122881166//00005522773399  
 مقدمة:

إتيييه يةقيييي  قل رييي  ستعلسبييي   ست ريييي   يشييييل ستقبيييلقري ستقلييييو ضرةيييضل  ضس ييي  
اس تي، يللقيط ر يلو ستعلسبي   ست ريي  قيل  ييف ستق ي ل   كق لضى ضيبرضو ل ري،  ضسذ
ستلييط لقييعقه  تهيي، ضستقهيي لس  ستلييط لكض هيي  ضستقييي، ستلييط لالبييه    بييلرقه ل يي  ط قييل 
إشييك    يعيييع  للفرييه  ييط شيي ضل ستغييليفيل ر تالريي  ريييل ق لييضى قيي  علبييض  ضقيي  

 رقض .يفو يل يل 
كق  يل  ف ح يي  قؤبب  ل ريقي    يق س ركثل  غلفيه  رقيعل قي  يقي س ر ضييي  
قك  يي له،  ييط لضرييي  ستغرييلس  ستلييط سكلبييرضة  تيكض ييضس يي يي ا  ةييؤ ا ستغييليفيل ضسذ
ق لفييييييل نييييي عليل يريييييه ل قييييييا هقييييي ي ستقفلقييييي  ض قض  لييييي   ضةييييياس ي  يييييط يل عضل 

ستغيليفيل ستقي عليل يريه يعسا  قؤبب   ستل ريي، ست ي تط   يقلةيل  قي  يريه إييعسع
 Mari et al)ستضري ف  ستفعييع   ضتكييل تكيط يبيي ةقضس  يط ل ييضيل ست يي   ست قريي  

. ضةاس ق  عيي  ييعع قيل ستعلسبي   إتيه س ةلقي ، ر يلو ستعلسبي   ست ريي  (2008,2,
ستلييط يضةيي  ر ييلضل  ل تيييت ستلييعليو يرييه  (Krish,2012) ضق هيي  علسبيي  كييلس 

و ستعلسبييي   ست ريييي  تيةييير ضس رييي  ثيل ضسبييي ط س  يييل  إفيييلسا ستر يييضف تيييعى  يييل
 ضق ةليل  ط قف ي لغةةه،. 

 ريعضل يل قيا يل يقكيل   لري  رةيا ل  ستقبيلقررط سإل بي ل ر ي ا ضستق يلض  يل
 ست ةيل يل إا ستقبلقرري   ه  ن  ضيبلشل  ست ةل  قل رر   يضسكو ضل ري، ل ر، 
 ل ري، يييل يل ريو ققي  ع ر ي يرهيل تي، ققي  كثييل ييل ضي ري  ر تل يعي    قريطا

 ينةيه إتيه ستق عيي  ضيبيلثقل سإلقك  يي   سترشيلي  ست  ني   يبيل ال ل ري، لقرييع، 



  شرابشراب  عبدالرؤوفعبدالرؤوف  نبيمةنبيمة    د.د.                البحثيةالبحثية  المياراتالميارات  بعضبعض  تعزيزتعزيز  فيفي  وأثرهوأثره  الذاتيالذاتي  التعممالتعمم
                                         

022                                                DDOOII::  1100..1122881166//00005522773399  

 قيل ضي قيض ضستقفلقي   , اس  ستايلع` ي ري  قيل يةييل يكيضل يل رع   ل رق  علف  
 ( 7 4758يرعست تيت ستلضيس ست قرط. ) ستل ريا غلي

يفو يره قؤبب   ستل ري،  إته ي    (Nicol,2010)كق  غرة  علسب   يكضي 
ست  تط يل للكت فييييييهضعة  رشكي يب بيط يريه ل يضيل نيعل   يلو ستعلسبي   ست ريي  
يريييه فيييضع  ستلقيييضي، ضليييـثيل  يرييييييييييه يقرهييي، ستييياسلط  ضتكيييط ي يييعف اتييي    ريييع قيييل 
قق لب  ستلقيي، ستاسلط ض لقييي، ست رييل  ييف إل ل يضيل ةيا  ةستبيق  س"ب بيي ة ةيض 

يبيط ترل ريي، ستفي ق ط  ضةيض  يلضل، ترقشي لك  سإل ل فيي   يط ستلضريي  ستهع  ستلف
 ضتلشللس   ط ستقبؤضتي   ستقفلق ي  غ لج ستف ق  .

قيل إل ستةييل نيع يييل   (Zou,2006,1-7) ضقي  يشي ل  إتيي  علسبي  تييض      
ست قيضاج ستلقرييع، ستقلقلكيت  يضي ستق ري، ضاتي  ري تل ضي قيل  قل بي بله  ستل ريقيي 

قييضاج ستقلقلكييت  ييييييييييييييييضي ستقييل ر، يض ستل ييضي قييل قرييعي ستييل ر، ستق لقييع يرييه  ستإتييه 
 independence إتيه قريعي ستيل ر، ستقبيلقي  learning dependence ستاييل

learning    ضةيييا  ست ق ييي  ستل ضتيييي   يييط بي بييي  ستيييل ر،  يييط ستةييييل يع  إتيييه ع ييي
ة ي   شيـ   كيل  قلسكيت ستيل ر، ضل قي  قرعي ستيل ر، ستياسلط تيعى  يلو ستف ق ي  ضقيل 

    lifelong ستياسلط ضستليط ةيع   إتيه يل يبيضع ضي لشيل قريعي ستيل ر، قيعى ست يي  
learningيكييضل ققلةييلسى يرييه قل ريي  ل ريقييي  ق ي يي   ضنييع لر يي  لريي  ستقلسكييت  وأال

ستقل ر،  ةضنرو يقري  ستل ر، ض ست رلي   ستللرضي   ط ير، ست اس ضات  "ل ستللكيت 
  ر، ضر تل تط ستلـكيع يره قرعي ستل ر، ستاسلط .ضتيس ستق

ستيل ر،  أنCakmak, 2010,192-19)ضسلا ني  قي  قي  بيرا  قيع لس  علسبي  ك قي  )
 ييط ستقييلل ست يي ع، ضست شييليل ي  ييه للكيييتي ضلضفيهييـ يكثييل   ييض ستييل ر، قييعى ست ييي   
، تكط ي قا ترالع ضستقفلق  علفي  كرييل  قيل ستلقيع، ضةياس يل قيا قيل غيلي سبيلغعس

ستل ر، ستاسلط  ضل ضي س ةلق ،  يط قفي ي يري، ستي اس ستللريض، قيل ست ريل  ستبيرضكي  
ي ييي ا يةقيييي  ضقبيييفضتي  يكريييل ترقل رقييييل قيييل يفيييي ل قييييا  إتيييه ست ريييل  ستق ل يييي  ضسذ
ستل ر، ستاسلط. ض ليف  تات   رقع يةرح ستل ر، ستاسلط ي لي قب    كريل   ط ستر ف 

 يره ي ه، قلرقيل ترق ل   رشكي بررط.ستللرض،   ر، ي ع ي رل ترقل رقيل 
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إته يل ستل ر، ستاسلط ي تت  (Boyer et al,2014)ضلضةر  علسب  رضيل ضهغلضل 
 قه لس  ستل ر، قعى ست ي   تعى  لو ستف ق   .

( إتيييه يل ستيييل ر، 5148يريييعستلؤض  ق ايييضر ضيةييي ، ست قييي ع ضيي ييي  لضةييير  علسبييي  )
 س  تعى  لو ستف ق  .ستاسلط نع  قه عس  ي  س  ف ت ضلقعيل ستا

ةييياس ضي لريييل   تيييو ستعلسبييي   ست ريييي  قيييل يةييي، ي  ةيييل ستعلسبييي   ست ريييي  ضسذ فييي ت 
 يييط ستقلس يييي ستف ق يييي   -ستر يييف ست رقيييط   ريييات  كييي ل  ريييع قيييل س ةلقييي ، ستقركيييل

ر غليييي لة، ضرل قيييي  قهييي لسله، ستر ثيييي  ر يف يكيييضل ست  تيييو قيييؤةلى ضنييي علسى  -س"ضتيييه
  ضلسير ى  ط راي ستفهع ضل قيي ستقبيفضتي  رثقي   يط يره ست قي ر ف ح  ط لغةة

ست اس ضلير   ط ست   ا. تاس يلسعس  ستعلسب  ست  تي  ل تيت ل قي  ستقهي لس  ستر ثيي  
 تعى  لو ستعلسب   ست ري  ركري  ستللري  ر بلغعس، رل  قج ن ف، يره ستل ر، ستاسلط.

 مشكمة الدراسة:
 فقييي ي   ستعلسبييي   ست عيثييي  ضق هييي  علسبييي  ) ر ييي  قشكرييييييييي  ستعلسبييي  قيييييييل لضةيييي

 ريلسقج  يط ستياسلط ستيل ر، قك  ي  ل تييت ر يلضل  ستليط يضةي  (5148  ستاريي 
ثيلسا ست ريي  ستعلسبي    ضلا ييي قه لسلي  ل قيي   يط لبيه، ل رقيي  رـ شي   ستقبي ن   ضسذ
 .ستاسلط ستل ر،   ض ستلضف  يره لشف  ستلط ستلقضي، يب تيو

( ر ييلضل  س ةلقيي ، ر تل رييييييييي، 5148تتيييع  غ تييع ستييعيي،   ييضسي سكقيي  يضةيي  علسبيي  )
 تيييييييضيت علسبيي  )ستيياسلط " يي  يقثييي ق رريي   ييلضلي   ييط يةييل س  افيي ل ستق ل ييط . ض 

( ر لضل  إفلسا علسب   قبلاي   لل  ضي سبللسليفي   عي، ستل ر، 5141  قب ضع،
 ستاسلط تعى ست  تو ستف ق ط.

 نيعيق  ل  ضتي  لي، ستياسلط ستيل ر، يل يفيع تعلسبي  س لي لي    يط  ضستقلـقيي      
 يريه ستيل ر، ضي قي   يبي تيو قيل يييل  يل ضلقيت  لـثيل  نض  يره يعي قق  ض عيث ؛

 ست قريي   ضةا   ابي  يقري   يره تكض   يقض، (5115,478يثق ل  بييييعل ريل)  ع
 ضسبلقلسليل  .  ضفعسلسل   لالع  ستاسلط ستل ر، ل  ط ستلط ةط

"ةقييي  ستييل ر، ستيياسلط  ييط لقييع،  ييي   ستقييل ر،   قييع  ضةيي  علسبيي  بيي فلض    ض رييلس
(Sagitova,2014,272)  إتيييه يل ستقيييل ر، ست ييي فح  يييط ستقفلقييي  ست يييعيف يفيييو  يل
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يكضل ن علس يره عقج ستق ل   قل قة عل قغلرا   ك تل ري، ضستل ر، ستاسلط ست يي لط 
ضت، رشييكي قلتسيييع  تيياس يفييو تكييط يكييضل نيي علس يرييه ستق   بيي   ييط بييضا ست قييي ستق يي
 ست قي يره ع   ضلشفي  ست لو يره ستل ر، ستاسلط.  

 ترلقع، ست رقط ستر ف ستلط لع   ست   ةل ية، قل ست ري  ستعلسب    لو ضي لرل
 قيل لريعي ستر ثيي  ستغريل  يريه ضللرضيي . ضست ةيضي يك عيقيي  ض قيض كيضسعل رشيلي 

             (498 :7 5141بيل ستري ل  ستعلسب   ست ريي  . ) رل  قج ست  تو عغضي
ضيرييه ستييلي، قييل اتيي  نييع   لرييعض ةقهيي لس  ستر ييف ضستق رضقيي  ة قييل ستقض ييضي    

س"كثيييل يةقييييي   ييييط ست يييي ت،  ريييييع يل قض ييييض  ةقهييي لس  ستر ييييفة  ييييط  ييييع اسليييي  قييييل 
    (Peirce & Ricci,2oo9,2)ستقض ضي   ستقهق  تكي قل ستقعلب  ضستف ق  .

ف  ط  ي   ست لو ستشغةي  ضستقه ي   قع لضةر  علسب  ض"ةقي  قه لس  ستر 
إتيه ضفيضع  ي    يط ستقهي لس   (Leggetter & Sapsed,2010)تيفليل ضب ربييع 

ستر ثيييي  تيييعى  يييلو رل ييي قج ستق فبيييليل ضغ ةييي   يييط قهييي لس   لابييييل ستري  ييي    
ضل ريييي ستري  يي   ض ييط ستلقيييي، ست  نع تيياس يضةيي  ستعلسبيي  ر ييلضل  ل بيييل ستقهيي لس  

 ستر ثي  تعى  لو ستعلسب   ست ري  قل غلي ستلعليس ضستلعليو.
ضسةلق ق  ر تقه لس  ستر ثي  تعى  لو ستعلسب   ست ري   قيع يلسعس  علسبي  )يريط 

( ق ل   يبر و     ستقه لس  ستر ثي  تعى  لو كري  ستللري  5145هي ققري  
 ترييي  يعلبيييضل قيييضسع   ترييي  ض  461رف ق ييي   يرييي  ضر بيييلغعس، سبيييلر    تقيييي س يلسا 

ستلغلج ر تاةي ست ه فط   يض ستقهي لس  ستر ثيي  تيعيه، ضلضةير  ستعلسبي  إتيه ضفيضع 
 ض  ست رقيط  ستر يف كل ري  يفييعضل   يريه ي هي، ست ي ي  ي يلسع فقيي  تيعى سلاي ا
 ستقة عل. يل ستر ف كياي  ي ل ضل

، ر يلضل  س ةلقي  (Feldon et al ,2015) يريعضل ضهغيلضل كقي  يضةي  علسبي  
رلقيي، ستقه لس  ستر ثيي  تيعى  يلو ستعلسبي   ست ريي  "ل اتي  يقكيل يي ي ا ةيفي  
ستلعليس قل لضفي  ست لو را  تي  يكرل   ض ستغرلس  ضستقضسلع ستلط قيل شيـ ه  يل 

تاس يفو يل   ر،  لو ستعلسب   ست ري   يط س لفي   ستيا، بييف ره، يريه ل تتة . 
ستللكيت يره ل ضلة، قه ي  قل غيلي ض ست ضتق   سبل عسع تقق رر  ستل عي    ط ريف  
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قهيييي لس  ستر ييييف ضعقييييج كييييي ستقق لبيييي   ستل ريقييييي   ييييط ستر ييييف ست رقييييط  كلبيييي و 
قهييي لس  قل ضيييي  تل تييييت شغةيييي له، ضيقرهييي، ضتغريييا ن ييي   سلةييي ي قييي  ستقفلقييي .  

(Polziehn,2011,9)  

ستر ف  ضقق  برا يل ح يةقي  س ةلق ، رلر  ستقل ر  ضرل تيت ر ض قه لس   
تعيه، ت قضة، ستشغةط ضستقه ط ضتل    ستقفلق   ض"ل ةا  ستقل ر   رع يل يلقل  
 لره  ربق   لفيب  ضقل يةقه   ل قي ستقبفضتي  ضستقعل  يره سلغي ا ستقيلسل اسليي  
تقضسةر  ستعلسب   ست ري    كي ل ستيل ر، ستياسلط ةيض ستقلفي، تهيا  ستقل ري   " ي  ي ري  

يبلرةيييل راقك   لييي  ضي يييعع يةعس ييي  ضيبييي ه تل قيقهييي  ضةييياس  قيييل اس  ستايييلع ضيف رييي 
يلق شيييه قييي  ست قيييل ستتق يييط ت يييلو ستعلسبييي   ست ريييي   رييييع يل قض يييض  ستقهييي لس  
ستر ثييي  قيي تسي يقثييي ل ييعي  تهييؤ ا ست ييلو يرييه ستييلي، قييل يل ل ريي، ستر ييف ي  ييط 

بي    عضف ل ر، تعى ستقل ر،  إ  يل ات  ت، ي قا رشكي ضس ح تعى  لو ستعلس
ست رييي  ي قيي  ض ييلو ستييعررض، ستغيي خ غ ةيي  ضس"غيييل  لقثييي ي ييا ستتف فيي  ي  رييا 
قل غلته  ست لو ترل  قج ستق فبليل ث، ستعكلضلس  ضر تل تط يفو يل ي قا   تو 
ستييعررض، ستغيي خ قبييلضى قلقييع،  ييط ستقهيي لس  ستر ثييي  لف ريي  يضسفيي  ستل ييع، ستييا، 

 يق رر  ي ع ستلبفيي تعلف  ستق فبليل .
 ئمة الدراسة:أس

 ق  يثل ستل ر، ستاسلط  ط ل تيت ر ض ستقه لس  ستر ثي ؟.4
ةييي يغلريي  يعسا ي ييلسع ستقفقضييي  ستلفليرييي  نرييي ضر ييع ستل ييلض تررل يي قج ستقيي ف، .5

 يره ستل ر، ستاسلط  ط ل تيت ر ض قه لسله، ستر ثي ؟
 ىداف الدراسة:أ
 . ق ل   ر ض ستقه لس  ستر ثي 
  تعى  لو ستعلسب   ست ري .   ل تيت ل قي  ستقه لس  ستر ثي 
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 أىمية الدراسة:
ستقيل ر،  ضغ ةي   عس  يي  رـثي ل  ستكاي ا  ستل ريقيي  تل ي  ستياسلط ستيل ر، يةقيي  ل ي ضي-

 ضيض ل ستاسلي  بليل  ض ا ستبيل  ترقل ر، يبقح  يف  لو ستعلسب   ست ري  
 . ستاضلي  كق  ي   يقك ه، قل ل قيا يةعس ه، ستلسف   ستلااي  ت 

قك  يي  ستقلقضنيي  ستلييط ل رييه رهيي  قل ريي  ستعلسبيي   ست رييي    يييف إ هيي  ل ييع نقيي  ست-
ستل رييي، ستفيي ق ط  ضرقييعل قيي  ل يي ي قييل لي ييي  رقييعل قيي  لكييضل نييض  ستف ق يي  ستلييط 

 ل لقط إتيه .
قشييكر  ل ريي، ستقهيي لس  ستر ثييي    يييف إل ي، ةييعل كقييط يض كياييط  ييط ستعلسبيي   -

قبييلضى ستل رييي، ستفيي ق ط  ضسذ قيي   ست رييي   يشييكي غ ييضل  كريييل   تيييس  قيي  يرييه
 يره قبلقري ستقفلق  ست رقط ضستثق  ط ضس نلة ع،.

تل تييت ل قيي  ر يض ستقهي لس  ستر ثيي  تيعى  ستياسلط ستيل ر، يريه ني ف، رل ي قج لقعي،-
   لو ستعلسب   ست ري  . 

 لقعي، ققي س ترقكلر  ست لري .--
 مفاىيم الدراسة:

 الذاتــي: التعمم
 ضيقيض، ضيعضسلي  ستيل ر، قض يض  يغلي ل يل  يط ترقيل ر،  ليي ست فيض إل  ي       
قك   ل  نعلسل   بو ستل ر، قضن  ضلقضي، ضل ايا رل ري،  ر تلضفي  ستق ر، ضيش لك  ضسذ

 ستق ل ي  ست لي  قل قب    ضراي  ف  ستل ر، ضقة عل تقف    ضر تلهيف  ضستليبيل
 ست ابيي   ضست ليي  ستايلضض  يلض –  س بلكش   – ترلب ؤ    لخ إل    لقثي

ضل ي ضل  لا ييي – ضينلس ي  ستق ري، قي  لضسةيي – ستيل ر، قضني  سنل ي ، – ست قـ ي ي 
 (;47-478 5115 يثق ل بيعت اب . ) ق ر، ستقل ر، يةرح ر يف
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 تعزيز الميارات البحثية:
قييل قةيي عل قغلرايي    ستر ييف ستيياسلط يييل ستق رضقيي   ضستري  يي    يقرييي  عييي،

 .تلةرح ق ل   ل ريقي   ضلضرياه  ضست قع  ضس بل ل ج ر تل ريي ضستل  قي ق ه 
 طالب الدراسات العميا:

ة، ست لو ستايل ستل قضس ر ع  ه ي  قل ر  ستريبي  س يض ستركي تضليضس ر تعلسبي   
ضستييييييعررض، ستغيييييي خ ضق فبييييييليل  ستقه ييييييطست رييييييي  ضلشييييييقي  ستييييييعررض، ست يييييي ، ضستييييييعررض، 

 (  44 5146يقل ع لل  س قع سترضح ضعكلضلس .)
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال: التعمم الذاتي 
يؤكيييع يرقييي ا ستللريييي  ضيرييي، ستييي اس يرييييييييه يل ستيييل ر، ستييياسلط يفيييو يل يكيييضل ي يييع 
ستقكض    س"ب بي  ترقييييييييقللس  ستعلسبيي   يييييييط ستقيلل ست ي ع، ضست شيليل  ضري "غخ 

قيلل  يال ستقل رقييل ي لي فضل إتيه ضتكط  ضسف  قل رر   ةياس ست "ةبيكييضتضفي  ستل ر،
قيي  ياييضا قفييلع ل ييل  ستق رضقيي   ستلييط يل ييق ه  ق لييضى ستقض ييضي   ستعلسبييي   
 هيي، ي لييي فضل ستييه ستيييل ر، ستيياسلط  ر ييييف يقكييي ه، قييل س يلقييي ع يرييه ي ابيييه،  يييط 
ستييل ر، ضسكلبيي و ستق ل يي  ض ل ريرهيي  ض  هقهيي  ض ل ريقهيي   ييط قضسنيي  فعيييع . ضييياكل 

يل ستل ر، ستاسلط يةرح قض ضي ى ر ثي ى قهق ى ترري  ثيل؛ (Chen ,2002,11-13) شل
 يييي تقل رقيل يفييييو ي  يررييييضس قبييييلقرريل بييييررييل  ضيفييييو يل يكض ييييضس يكثييييل إيف رييييي  
ض ش   ى قل غلي إيي ع  ل ريي، ضلري  قي  تيعيه، قيل ق ل ي  بي رق  ري تغرل  ستفعييع   

ةي  لبي يع ضلقكيل ستقل رقييل قيل يل ضنع يرهل  س"ر  ف يل ستقيعلس  ستشيييييييييييييييييييييييغ
يةر ضس قل رقييييييييييييييييييييييييييييييييييل قبلقريل ضيكثل نعل  يره ستل ةييي  ضر تلي تط  يال يقريي  

ضل رييي، فهييع ستاييلع تكييط يةييي إتييه ل قيييا  ستييل ر، ستيياسلط لل ييقل ض يي  س"ةييعس 
يفيي  س فلق يييي  ةييا  س"ةييعس   ر إل يي    إتييه نعلليي  يرييه إعسل  ستضنيي  ضل رييي، ستر

ضستق عييي  ضيفييو يرييه ستق ريي، قبيي يع  ست ييلو يرييه يل يكض ييضس يكثييل ضيييي ى ريي ت لا 
ضسترعسفي ستلط لبي يعة،  يط ستقضني  ستل ريقيط  ضة ي    لةيرح سبيللسليفي   ل ريقيي  
ضس يييع   تفقيييي  ستقل رقييييل يريييه سغيييلل  نيييعلسله، ضسبيييل عسعسله،  تييياس  يييال ست يييلو 
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 ط يقري  ستل ر، ي ع  ق  يكضل  تعيه، ستيضيط ضستبيي ل   ستايل ي لقعضس يره ي ابه،
ضتيات   يال ةياس ست يض  قيل  يره برضكي له، تكط ي ب ضس قل س"عسا س"ك عيقط تيعيه،
 ستل ر، يلف، ست لو  ط ستقبلضي   ست ري  قل ستل ري،.

( إتييييه ق ل يييي  سلف ةيييي   ست ييييلو   يييييض 5141ضةييييع   علسبيييي )تضيت  قبيييي ضع، 
  تري   461ط ل قيا ستل ر، ستاسلط. ضلكض   يي   ستعلسبي  قيل سبلغعس، س  لل    

ر ل يي  ضر بيلغعس، سبييلري ل س لفي     ييض –ض  تري  قيل  ييلو ف ق ي  ست يي ج تغ يل 
سبلغعس، س  لل    ط ل قيا ستل ر، ستاسلط لضةير  ستعلسبي  إتيه يل سلفي   ست يلو 

  ييي  ضستا  تيي  ستاسلييي  سيف ريي    يض سبييلغعس، س  لل ي   يط ل قيييا ستيل ر، ستياسلط ضستعس
  ضقبلضى ست قضح. 

 الذاتي: لمتعمم النفسية والتربوية األسس
 ل لريل ستليط ض ضستللرضيي  ست ابيي  س بيس قيل قفقضي  يره ستاسلط ستل ر، يللكت
 (;  5148يرعستلؤض  ق اضر  ية ، ست ق ع  .(ضةط س ب بي  ستلك فت

 أوال: االسس النفسية
 يريعي ثي، ضقيل ض يع  ريضتضفيي   رضةيا    ييعسى ق س  بي ل يضتيع االسـتثارة:.0

 سا  يهي  ي شيـ ستليط س فلق ييي  ستريفي  ري  ضغ ةي  ستق ي   ستريف  ق  ر تلا يي
 سال س  بي ل. ضستللرضيي  س فلق ييي  ضس لف ةي   ستقيي، غلتيييييييييه  قيل يكلبيو
 عسغيي ضلبيلفيو ل قيي  ليه س بلث ل  لل رو كريل  ضراقك  ي   ر تا ل  قتضع

 ستقعل  ت  ض عل  ق ا س  ب ل سل ستفبقط ضستابيضتضفط  ي، قل ست  ج    لس
  يط ستقهقي  ضست يلضلي  س بيس قيل ل لريل س بيلث ل   يال تيات  ستيل ر،  يريه
 يرقي ا يابيل  ييف. غي خ رشيكي ستياسلط ضستيل ر، يي ، رشيكي ستل ريي، يقريي 
 ستقضني   قي لا يري  لل ريو سبيلث ل  رـ ي  س  بي ل قيل ستةي عل ستبيرض  ست اس

 ستغرل . سكلب و ستقثيل رالض
س"ضتيي   ق هي  ست  في    قيل كرييل  قفقضيي  س  بي ل يقلري الدافعيـة: .7

  يط يغلرايضل تكي ه، س"ضتيي   يط ست  في   س" يلسع ضق هي  ستث  ضيي   ضيشيلل 
 يل،  له س شر   ست  ف   لل رو ضس فلق يي  ي، ستث  ضي . ست ابي  ست  ف  
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 ليضلل ييع   ي   ي لج ست  ف   لر  سشر    ال يع، تاس س  ب ل  تعى ستلضستل
 ابيييي  قلضفهيييي    ييييض سشيييير     ف ليييي  إل ييييعسف   تيييي  قييييل س بييييلقلسل  س  بيييي ل
 ست ابط.

 :التربوية األسسثانيا:
 .ست ي   قعى قبلقل  يقري  ستاسلط ستل ر، يل-
 ق ر،. عضلر  يل ر، يل يليح  ستل ر، ستاسلط تر  تو ستف ق ط-

 ت البحثيةثانيا: الميارا
يقثي ستر ف ست رقط عس  ي  ييع   ستقيل ر، ترا يضي يض ت  فلي  تق ل ي  كيي  لبييل 
س"قضل   ضق  ن ع ةس يشل يلة ق ا يقضع تيب  ستقضةر  يض اك ف  ستغ لا  ضسذ قي  عس ي  
ستا ضي. ضستضس ح يل ة    غ ةي  ر لت  يل ستر ف ضةه ةستلب ؤية يل ستبرو  

و إته  لح يبيفر  ر ثيي  ليؤع، إتيه تيي ع   ق بيه، تاس يفو يل يقضع ستل ري، ست ل
ضستل قيييا  يييط ستق ل ييي   ر ييييف ي يييي  ل رييي  يرييي، لف يييي ستقفهيييضي ق لض ييي  . ضي يييع 
ل عيع قا ةي، ستر يف ضلبيهيي قهقلي  ضغ ةي  تيعى ق   يل،  يلو ستف ق ي   يط 
ق ر، ستقبلضي   ستل ريقي  قشيكر  لضسفي  ست يلو ستري  ثيل   ييف ير يف ست يلو 

ل ق لض يي  تهيي، ضتك هيي  ق لض يي  تييعى سدغييليل  ضييي ع  قيي  يـغييا ةيياس يييل ق ل يي  يييي
ستر ف شكي ستضسفر   ستلط ي ععة  سدغلضل قي  لقيع، ل ريي، ست يلو  ضبيضسا كي ل 
ستر ف  ط ستق  ل  ستق لض   يض ييل ستق لض    ال يقريي  ستر يف  يط ةيا  ست  تي  

ل يع رقث ري  بربير  قيل  ل ع ةيقري  ل ر،ة  ضس" ش   ضستقه ، ستلط يقض، رهي  ست يلو
ستقه لس  ستر ثي  لرعي قل ستالن  س"ضته ر تف ق    ليه ضةيضته، تقل ري  ستيعكلضلس   
تاس  ا   قل ستقاللض يل ست  تو ستف ق ط ق ا ي ق  س"ضي يكلبو قه لس  ر ثيي  
 لييه يةييي تقل ريي  ستييعكلضلس  قيي  ستايي لا  ييط ستقبييلضى  قييل  يييف ستعنيي  ضقبييلضى 

هفيييط ستيييا، ي ريييا يريييه يقريييي  ستل قيييا قيييل ستر يييف  تييياس ستلغةيييخ ضسإل ييي ل ستق 
يل ييلض ست ييلو تر عيييع قييل ستلفيي لو ضستل ييعي   ستفعيييع  ضستقغلرايي  قيي  سغييلل  
قبلضي   ضغراي   ستق   ليل ست رقي  يضسفهضل  لنى  قغلرا  ترلعليو يريه كيايي  

ييف يقري   ستر ف يل ستق رضقي    ضيريعض يل ستليعليو ستيا،  يقيع، رراي  يف ريي    
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يبييلغع، ستق   ييلضل رشييكي لضلي ييط قةيي ر    ييييل قـتض يي  ضقل رقيي  ريي تققللس  
ستعلسبي  كفتا قل ستعلسب   ضيي   نلسا  ضلابيل ستقضسع ستعلسبي  ستقغلرا   ضلقييقه  
رشكي عنيا ضلضتياه   ط شكي قلق ب  ق  قيط  ضلضةييي س" كي ل ضست لي فج را  تيي  

رقيي  ت ييضسر  ستكل ريي  ست رقييي . ضلالييلض كييي ر بييلغعس، ستل بيييا ضسترايي  ستق  بييريل  
ةا  ستقل رر   يره س"ني قبيلضى يب بيط قيل ستقهي ل   يط ستضةيضي إتيه س"عريي   

 Australian Learning and Teaching) ستقلفقيي  ضستل ريييي ست قييع، تهيي .
Council,2009.4-6)  

ضي ضي لييي ج  يييييييلو ستعلسبييي   ست ريييي  ستقهييي لس  ستر ثيييي  ضاتييي  قيييل يفيييي ستضةييي
تقبييييلضى ستييييلقكل إلفييييلسا ستر ييييضف  يييييييييييط قفيييي ي لغةةييييه، ستقه ييييط .تيييياس لبيييي ه 
ستف ق يييي   ست  تقييييي   تقبيييي يع  ست ييييلو ستفيييي ق ييل  قركييييلس تر قييييي يرييييه سكلبيييي و 
يييييييعسعةييييي، ك يلو علسبي   يريي  ترقبيلقري  ض يييييييييط ةياس ستبيي ا  ستقه لس  ستر ثي  ضسذ

ي ي  قيل ستقهي،  et al ,2012,626-629) (Meerahلي  علسبي  قيلةي  ضهغيييييييلضل 
ر ت بر  تر لو ستف ق ييل يث  ا  إيعسعة، ر تف ق   ل قي  قه لسله، ستر ثيي  قركيلس  
"ل قييل س"بيير و ستلفيبييي  ت ييلو ستعلسبيي   ست رييي  ستييايل يضسفهييضل ةيي ضر   ةييض 

ريييي  ييييع، سبيييل عسعة، تقهييي لس  ستر يييف نريييي ستشيييلض   يييط ييقييي ته، ستر ثيييي . ضر ييي ا ي
ةيييع   ستعلسبييي  إتيييه نيييي س ستقهييي لس  ستر ثيييي  تيييعى  يييلو ستعلسبييي   ست ريييي  ضيي ييي  
ستقبييي ةق  ر تق ل ييي  ستقضفيييضع  تيييعيه، تل يييضيل لرييي  ستقهييي لس   ضلييي، ل رييييا ققيييي س 
ستقهييييي لس  ستر ثيييييي  )ستقكيييييضل قيييييل يلرييييي  قهييييي لس  ضةه ستر يييييف ييييييل ستق رضقييييي    

 يييلو  7;7  ض  ترييي  )  ترييي >85ستلضسةيييي  ستق هفيييي   ضل رييييي ستري  ييي  ( يريييه 
 يييلو ق فبيييليل( ضلضةييير  ست لييي فج إتيييه يل  يييلو ستق فبيييليل  78ركييي تضليضس  

ك  ضس ي  ي يعسا  ط قه ل  يعسا ستر ف يل قهي ل  ستر يف ييل ستق رضقي   إ  ي هي، 
تيي، يكض ييضس نيي عليل يرييه إفييلسا ستر ييضف ستغ ةيي  رهيي،  تيياس  هيي،  ييط   فيي  إتييه قتيييع 

 ل ريي ستري     ضستق هفي  .   قل ستل بيل ض بيق   ط قه للط
يره ستلي، قل ضفيضع ثيلض  كرييل  قيل ستق رضقي   قل  ي  يريل ستشيرك  ستعضتيي  إ  

 Project Informationيل قرغييخ ستلقليييل س"غيييل تقشييلض  ستل ييضل ستق رضقيي لط 
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Literacy   كقيي  نعقيي  ريييي((Bell,2010 ,1-4   يايييع رضفييضع  قييخ  ييط ستقهيي لس
 ق يي    يييف يييلض ستلقليييل ت ليي فج علسبيي  قبيي ي  ترلقليييل ستر ثييي  تييعى  ييلو ستف

كريييي   58  ترييي  ض  ترييي  ر تالنييي  ستث  يييي  ضستث تثييي  ضستلسر ييي  قيييل  686;ستييياسلط ت يييعع 
 ;564ت يعع  >511ضف ق   يقليكي  ضن لل ات  ر ل فج ري     سبل ل  لس، ي ، 

رل  قيي  كرييي   ضف ق يي   يقليكييي   كقيي  يفييلى ستريي  ثضل ققيي  9  تريي  ض  تريي  قييل 
يي   ةايل  قيل ستقشي لكيل ضلي، بيؤسته، ييل غريلسله، ستر ثيي  ستقللر ي  ري تققللس  
ستعلسبييي  ضقييعى   فيي له، ترق رضقيي   ي قيي  ضستق رضقيي   ستشغةييي  ضك  يي  ست ليي فج 
قلر ي يي  يريييه ستييلي، قيييل ستةييي ضر   ستلييط يضسفههييي  ست يييلو ضغ ةيي  ي يييع سغليييي ل 

يييلضل يل يقرييي  ستر ييف تيبيي  شيي ن   ستقض ييض  ستر ثييط ضقلييه ي لهييه ق يي  إ  ي هيي،
 لق ق  ضلضةر    ل فج ستعلسب  ستقب ي  ر ع ل ريريه  إته يل 

.  ستقه لس  ستر ثي  ل ىرقه  ست لو قل ستقعلب  ستث  ضي  ضل،  قره  ترف ق 
 سيلقيي ع ست ييلو يرييه ستييل ر، ستيياسلط  ييط سبييلغعس، ستقكلريي  ضقضسلعةيي  ضتيييس يرييه

 غعق   يق  ا ستقكلر . 
ييط قهيي للط سبييلغعس، ستلق ييي   ضسيفيي ع ستق رضقيي   يكثييل قييل قهيي ل  ضفييضع  يي    

 كل ر  ستقق ي ستر ثط.
  ي ييييعف لضنيييي  يييييل ستبيييييل  ييييط ستر ييييف ر ييييع  لييييل   ليفيييي  س بلبييييل، تررييييلض

 ضس  ب س ر تاشي.
.س بلا ع  قل قضبضي  ضيكريعي  ضغ ة   ط رعسي  ستر ف 
. ستغض  قل  شي ستقض ض  ي    ستقه لس  ستر ثي 
 ضل  ل بيل قه للط ل ريي ستري     ضستكل ر . ل 
  لضل  نيي ، يق ي ا ستقكلري   ضغ ةي  ستلنقيي  ريل ر، ضليعليو ست يلو يريه كيايي 

 س بلا ع  قل قضسلع ستقكلر   ط سكلب و قه لس  ستر ف.
.لو ستف ق   تعيه،  قخ  ط قه لس  ستر ف  
قهي لس  ستر يف   لضل  ني ، يي ي ا ةيفي  ستليعليس ريل ر، ضليعليو ست يلو يريه

 رشكي قلقع،.
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ضيضةييييط ستلقليييييل راي يييي ا قهيييي ، ر ثييييي  تر ييييلو  لل رييييو سبييييلغعس، س" شيييي   
ستق ل ييي   ييط ل عيييع قض ييض  قيي  ضستللكيييت يرييه قبيي يع  ست ييلو رشييكي كريييل  ييط 

 ل ر، ضقق لب  قه لس  ستر ف .
يل ييععىس   (Leggetter &Sapsed,2010,8)ضيرهيل  علسبي  تيفليل ضب ريبيع 

ست يلو ستييعضتييل ستيايل يرل قييضل ررل ي قج ستق فبييليل  يط ستةيي   ست  قيي    كرييلىس قييل
تيس تعيه، ن ييع  ق ل يي  ك  يي  يض ستغريل   يط كيايي  ستر يف  ضقيل ثي، يقكيل ست كي، 
يريييه فيييضع  يعسفهييي، رـ هييي   ييي يا . ضر تقثيييي  كييي ل ير ريييل إتيييه يل ل يييضيل قهييي لس  

  بيييكض ضل ق ييلضقيل ستر ييف عسغييي ستقفقضييي  ستر ثييي  ستلييط علبيي  يرييل سإل لل يي
" هييييي، ق يييييععيل ر فييييي، ستايييييلخ ستقل  ييييي  تر ةيييييضي يريييييه ستيييييعي، ستقر شيييييل قيييييل 
ستق   يييليل  يض س"نيييلسل. ضرقييي  يل ستر يييف يفيييو علسبيييل  رق هفيييي  قلك قرييي    قيييل 
ستقهييي، يل ييييل، لقيييعي، لبيييهيل  تر يييلو تل يييضيل ستقهييي لس  ستر ثيييي  س"ب بيييي  ستليييط 

ثريي   قبييلضى قلقييع،  يهيي . لقكيي ه، قييل إكقيي ي ققييللس  رل يي قج ستق فبييل يل ر فيي ح ضسذ
ضتق ل ييي  ةيييي ستقهييي لس  ستر ثيييي  تيييعى ست يييلو ستقرل قييييل ررل ييي قج ستق فبيييليل  يييط 
ستةي   ست  قي  يرييل س  لل ي   ييط إ يعى ستف ق يي   ر تققركي  ستقل ييع  لغلري  يييل 
ست لو ستعضتييل ستايل ي  يلضل رل ي قج ستق فبيليل عسغيي ستكريي   ضنيع شي ل   يط 

  تر  ترل  قج ستق فبليل ضل، لقيي، ستغريل  ستر ثيي  تيعى ست يلو نريي  417ستعلسب  
سترييعا  يييط لرقييه ستليييعليو ضلضةيير  ستعلسبييي  إتيييه يييع، ضفيييضع سغييلل   يييط قبيييلضى 
ل ةييييي ست يييلو ستيييعضتييل ض يييلو ستق تتيييط ستيييايل لرقيييضس سترل ييي قج يريييل س  لل ييي  

سبي  ضفيضع  ي   ضي ه، إته  ع ق   تعيه، قبلضى قيل ستقهي لس  .كقي  يرهيل  ستعل 
 ييط ر ييض ستقهيي لس  ستر ثييي  ضق هيي  قهيي ل  لابيييل ستري  يي   ضقهيي ل  ل ريييي ستري  يي   
ضقهيييي ل   قييييعة  ضس"غيييييل  تييييض ر ي هيييي  قييييل يةيييي و ستقه لس  تيييياس يضةيييي  ستعلسبيييي  
ر ييلضل  ليبيييل ل رقهيي  ضيي يي  يشيي ل  ستعلسبيي  إتييه يل ل ريي، ستقهيي لس  ستر ثييي  قييل 

فييضع   رييع قييل ستييل ر، ستقر شييل ريييل ستق   ييل غييلي س  لل يي    يكاييط تل قيلهيي  ر
 ضست لو .
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 لماذا نيتم بتعمم الميارات البحثية؟
ي لريل ستر ييف ضقيي  يلر يي  قييل إثريي   ض شيل ترق ل يي   يقييل سب بييي   ييط ستف ق يي   
ضستبرو ضلسا ل قي  ستقه لس  ستر ثيي  تيعى  يلو ستف ق ي  ةيض قبي يعله،  يط ر ي ا 

هيي  رييل رقه، ستيياسلط . ضرييات  لايييع ل قييي  ستقهيي لس  ن يييع   كلييي  نضييي   ضيقرييي  ضلر 
 ستر ثي  ست لو  يق  يرط 

 ل يييضيل نيييعلس  ضقهييي لس  ست يييلو ضق هييي   ستقهييي لس  ست  قييي  قثيييي ستلاكييييل ست  نيييع
 ضستل ريرط ضسبللف   ستق رضق   ضلقييقه  ض ي ستقشكل .

 تييي ع   هيي، ست ييلو ترلغةييخ ستييا، يغليي ل   ضقييعى سبييه ق  رشييكي إيفيي رط  ييط
 ستقفلق .

. لب يع يره ل ضل ست ي   ستشغةي  ضستقه ي 
.لليح ل ر، ستقه لس  ستر ثي    لة  فيع  تقق لب  ستل ر، ستاسلط ضس بلقة ا 
.   ل ييف ست ييلو يرييه ستقق لبيي    ييط إ يي ل ستقييي، ضس"غلنييي (Webb et 

al,2011,5) 
إتييييه يل كقييييي   (Mutonen et al,2008)ضلشيييييل علسبيييي  قييييضل ل ضسغييييلضل 

رضق   ستلط يكلبره  ست  تو ستف ق ط قل قه لس  ستر ف ضستل ريي سإل ةي فط ستق 
ل ييضل ستقفلقيي   ضيل ستل ييضل ستلق ييط ضستكقييي  ستقلتسيييع  قييل ستق رضقيي   ستلييط للي هيي  
شيييرك  س  لل ييي  لل ريييو قهييي لس  ر ثيييي  ترل  قيييي قييي   ستق رضقييي    يييط ست عييييع قيييل 

ريق  يك عيقي   ضر تل تط  ال ةا  ستقهل ضستضر ف     بيق  ستضر ف  ستلط لل رو ل 
ستقهيي لس  لبييلغع، تاهيي، كياييي  إ شيي ا ستق ل يي  ضستل  قييي ق هيي  ضل ييع يب بييي  ت ييلو 
ستعلسبيييي   ست رييييي  ر تف ق يييي   ضر يييي ا يرييييي  يلسع  ستعلسبيييي  سبلكشيييي   هلسا ست ييييلو 
ستفييييي ق ييل  يييييضي قييييي  إاس كييييي  ضس بيييييي ل فضل إتيييييه ستقهييييي لس  ستر ثيييييي   يييييط يقرهييييي، 

يل را ر هفه،  ط ستل ر،  ضستةي ضر   ستليط لضسفههي  عضلس  ستر يف  ستقبلقررط  يق 
ستكقيط. شيي ل   ييط ستعلسبيي   ييلو فيي ق ييل قيل لغةييخ للرييض، ضيريي، ستيي اس  ييط 

  تريي ( ستييايل  455  تريي ( ضستض ييي   ستقل ييع  يييععة،) 79كييي قييل   ر ييعس يييععة، )
، ل رييييا سيلقيييعضس ي هييي، بيييي ل فضل إتيييه قهييي لس  ر ثيييي   يييط قبيييلقرره، ست قريييط  ضلييي



  شرابشراب  عبدالرؤوفعبدالرؤوف  نبيمةنبيمة    د.د.                البحثيةالبحثية  المياراتالميارات  بعضبعض  تعزيزتعزيز  فيفي  وأثرهوأثره  الذاتيالذاتي  التعممالتعمم
                                         

080                                                DDOOII::  1100..1122881166//00005522773399  

سبلري ل اس  يبفر  قالض   لقيس ستة ضر   ستلط لق رره، يث ي ا ستر يف ضستلضفهي   
ستقضناييي  ستلييط يقيييي إتيهيي  ست ييلو يث يي ا ل ريي، ستر ييف ضسكلبيي و قه لسليي  ضلضةيير  
 لييي فج ستعلسبييي  إتيييه يل سبيييلف ر   ست يييلو ستيييايل تييي، يكض يييضس قلـكيييعيل قييي  إاس كييي  ضس 

غلرا  يل ست لو ستيايل ي لريلضل ستقهي لس  ستر ثيي  يليعضل ستقه لس  ستر ثي  نع س
يي   قهقيي  ت قرهيي، ستقبييلقررط  يييف كيي  ضس يكثييل لضفهيي ى   ييض ستقهيي ،  ضيبييلغعقضل  هفى
ييقييييا ترييييل ر، ضيضسفهييييضل ةيييي ضر   ينييييي  ييييط ل ريييي، قهيييي لس  ستر ييييف قييييل ست ييييلو 

 سدغليل. 
ليو ققلل    ترلع  (Geraldo et al ,2010,87)ضنعق  علسب  فلستعضس ضسغلضل

يره ستقهي لس  ستر ثيي   يط ةيضل  بيي  ليضة   ثيلف قبيلقرري  تر يلو ستفي ق ييل 
س"ضي  ستليييعليو ستر ثيييط ي لهيييط ر تيييعكلضلس . ضستثييي  ط  ستليييعليو ستر ثيييط يريييعي رقل رييي  
ستعلسبييي   ست ريييي   ضستث تيييف  ييييل، ستليييعليو ستر ثيييط يريييه فقيييي  ستقبيييلضي   ر ليقييي  

 ع  ةييي ي  ستق يي ةج ستعلسبييي   ضيل  ييلو لقعقييي   ضةيياس ستبييي  ليض يؤكييع يرييه إييي
ستقل ر  ستف ق ي  فتا قل ستقفلق  ستل ريقط  ضيل رقيضل ق يا سترعسيي  تييس  قي  قيل 
يي  قييل قهيي لس  س بلابيي ل ضستييلقكل قييل ل ريي، ستييل ر،. ض  يل يييل  ستق لييضى ضتكييل يي ى
يره  لو ستعلسبي   ست ريي  س غليي ل رييل ل قييا ق ي ل ه، ضير ي ثه،  ييف يل كيل 
ستقهقليييل فييتا قييل ست قرييي   ابييه   ضرييات  يقكييل ت ييلو ستييعكلضلس  يل يكض ييضس يكثييل 

 ثق  ي ع إفلسا ستعكلضلس . 
( إتييييه ستل ييييل  يرييييه ستقهيييي لس  5146يقييييل ع ييييلل  ي قييييع سترييييضح ضةييييع   علسبيييي  )

ستر ثييي  ستقكلبيير  تييعى  ييلو ستعلسبيي   ست رييي  قييل غييلي رل يي قج ستعلسبيي   ست رييي  
ات  ق ل   يثل قلاييل ستفي س ضستلغةيخ  يط هلسا ست يلو ضقعى سبه ق   يه  ضك

  ييض ستقهيي لس  ستر ثييي  ستلييط سكلبييرضة  "يييلسض ستر ييف ست رقييط .ضنييع لكض يي  يي يي  
  تر  ض  تر  قل لغةة   ير، ست اس ضيةضي ستللري  ضستق  ةج  97ستعلسب  قل 

ى سبيه ، ض لا ستلعليس ضسبلغع، ستر  ث ل سبلر  ليل تقي س ستقهي لس  ستر ثيي  ضقيع
رل يي قج ستعلسبيي   ست رييي   ييط سكبيي و ست ييلو ستقهيي لس  ستر ثييي   ضلضةيير  ستعلسبيي  
إتييه يل ستقهيي لس  ستر ثييي  تييعى ست ييلو ك  يي  رعلفيي  كريييل  ضيي يي  تيي، لضفييع  ييلضا 
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عستيي  ل ييتى تقلايييل، ستفيي س ضستلغةييخ. ضيضةيي  ستعلسبيي  ر ييلضل   لييض يل عتيييي 
ك  ييي  ستقهيييي لس  ستر ثيييي  ستييييلت،  سلشييي ع، تفقيييي   ييييلو ستعلسبييي   ست رييييي  يل يييقل

 سلق  ه  تعيه،.
( إته ق ل   يثل رل ي قج ققليلح 5147 قت  ستلي شط  يرط  بل كق  ةع   علسب  )

 يييط  ل قيييي  ستقهييي لس  ستر ثيييي  تيييعى  يييلو ستعلسبييي   ست ريييي  ضلييي، سبيييلغعس، سبيييلر    
تقشييكر  تل عيييع س  لي فيي   ستلعليرييي  قييل ستقهيي لس  ستر ثييي   ضةييه كياييي  سغلييي ل س

  تر  ر تعلسب   ست ري  ث،  ريا سترل ي قج  97 له لابيل ست ل فج ضل، ل ريقه  يره 
  ترييي  ر تعلسبييي   ست ريييي  ررل ييي قفط ستق فبيييليل ضستيييعكلضلس  ضر يييع  57ستققليييلح يريييه 

س له ا سترل  قج  را سبلر    تق ل   قعى س بلا ع  قل سترل  قج  ط ل قي  قه لس  
إته ضفضع سبلا ع  كريل  قل سترل  قج  يط ل قيي  ستقهي لس  ستر ثي  ضلضةر  ستعلسب  

%  ضيضةييي  ستعلسبييي  ر يييلضل  ل قيييي  ستقهييي لس  ستر ثيييي  تيييعى  7>ستر ثيييي  ر بييير  
  لو ستعلسب   ست ري  .

 ثالثا: التعمم الذاتي والميارات البحثية
يرهيييل ستليييلسف ستبييييكضتضفط يل قيييل يقيييا قاهيييض، ستيييل ر، ستييياسلط ي ييي  يلييييح      
قك   لي  ستغ ةي  ضاتي   ستالة  تكي قل ر، رـل ي قض إته ينةه  ع لقك   نعلسل  ضسذ

رف ي يقري  ستل ر، يقري   لعي  ي رل  يه  إته ستقيل ر، يريه ي ي  شيغخ  لييع  يط 
غة فة  ضيل ستقضسن  ستل ريقي  ستقغلرا  للسيط ستالضا ري   ضرييل ينلس ي    ي تل ر، 

تل ريقيط ضيهييع  إتيه سكبي و ستقييل ر، ستياسلط يؤكيع يرييه ستايلع كايلع عسغييي ستقضني  س
ستقه لس  ستلط لقك   قل ستل ر،  ضسي  ي ل   هيض   يلضني  ي يع قل ري  ق ي ي   ض  
يقلةييل يرييه ييييييييعع قييل ستبيي ضس  ستعلسبييي  ضتك يي  يبيي يع ستقييل ر، يرييه  هيي، ريفلييي  
ضستلا يييي ق هيي  ر يف رييي  ضل قييي  اسليي  يييل  ليييا قشيي لكل   ييط سلغيي ا ستقييلسلس  ستلييط 

( 544 5116)ق قيع ست يري  كي قبلقرر  ستقه ط ضستل ريقط  ض رلسى "ةقيل   قع اكللش
يل ست ةيي  ستثيي  ط قييل ستقييلل ست شييليل شييهع رهييضل  ريي ، فعيييع يبييل ي  ست ييلو 
يييل  ليقيي  يل يل رقييضس ق لقييعيل يرييه ي ابييه، ض قيي ى تقييعلسله، ستغ ةيي  ضةيي يح يل 

ل ست   ييييي  ستبيييييكضتضفي  ستقل رقيييييل يقييييلضل  ييييط قلس ييييي ست قييييض ضستل ييييضل  ابييييه  قيييي
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ستل ضليييييي  إ  يل نيييييعلسله، ضقهييييي لسله، ضقييييييضته، ل قيييييض ضلل يييييضل رقبيييييلضي   قغلراييييي  
قلا ضليييي   ييييط ستقل ريييي  ست ق فييييي  ستضس ييييع   ضي ييييضع ستبييييرو  ييييط اتيييي  إتييييه س غييييلل  
تييط س غييلل   ضستلايي ض   ييط  ييض  ستقييؤثلس  ستريفييي  ستلييط يل ل ييضل تهيي  ضققييعسلة  ضسذ

 ر  كي ق ه، تلر  ستقؤثلس  ضبليله  ضر تلي تط إتيه ققيعسل ضستلا ض   ط  ليق  سبلف
ستييل ر، ست  ةييي  ليفيي  اتيي  كريي   ر  ييه، يييل ر، يكثييل ضر ليقيي  يبييل  ضي  ييي يييل 
 ليييا سإل ةيي   ضر  ييه، يييل  ليييا ستقش ةييييييييييييييييييييييييع  يض ستقييلسا  يض  ييلح س"بييفر   

ستق بضبي  يض ييل  لييا ضهغلضل يل  ليا ست قي ستقر شل ضستل  قي ق  س"شي ا 
ستر ف ضستلاكيل ضستلـقي ضقي  عس، س"قيل كيات  ض لةي ى يريه ل قييا ست قيض ستقلك قيي 
ستبض، ترقل ر، ك ل  رع قل لض يل  لخ ستل ر، ر يف لل  بو ضنعلس  ةاس ستقيل ر، 

 ض لسفا ستل ري، ستلط ل  بر  ضق  بليل   ط س بلف ر  تل ر، ق  يغ   ت .
ييلى يل ستيل ر، ستياسلط  يلضل   (415  5116)ي قيع في رل ال ق  قي  بيرا  ي ضسلا ن ى 

لال ييييه   ري يييي  ست ييييي   ستق  ةييييل   يييييف يعى ستلتسيييييع ستكقييييط سته فييييي  ييييط ستق ل يييي  
سإل بيي  ي  إتييه يل يةييرح ستق ريي،   يبييل ي  سإلتقيي ، رك  يي  ةييا  ستق ل يي  ضلضةيييره  

سي قع  إته ست لو ضيةر   ستق رضق   ستلط يقكل يل ي ةي يريه  ست لو  ض 
ستعلسبييي  ق ييييعضع  ضيل يييي  تر بييييي ل  رييييلسى تل يييضل ضتييييي ع  ةييييا  ستق رضقيييي   سلبيييي ي ى 

يل قل يبر و سغلي ل ستل ر، ستياسلط (Jane,2010, 10) ضيفقي ستقضي فيل ضيقق ى.
 -ق  يرط 

 .يض ل ريف  ل ريقي  لف ي ستقل رقيل  ط   ت   ش  (4
 .ضسيف يييييي ستقل رقيل ي ععضل قله يليعضل يل يل رقييييي(5
يب يع ستقل رقيل يره لقعي،  ريضي يقري  ترقشيكل  ستليط لقي رره، بيضسا ك  ي  (6

 .ر   لي ف   ست ابي  ضستشغةي  ته، غ ةيييي 
يايع ستقل رقيل ستايل   يبل ي ضل ست  يضل إتيه ستقؤببي  ستل ريقيي  ضيل  بيو (7

 ق   قغلراط س"يق ل ضستثق    .
 .يشف  ستقل رقيل يره سلغ ا نلسلس  ستل ر،  رق  تق  يليعضل ل رق (8
 .يؤعى سته  قض ستش ضل ر تقبفضتي  ضس بلقلتي  تعى ستقل رقيل لفيي   ل رقهييي،(9
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ةعسل سإل ك ،(:   .يشف  ستقل رقيل يره لضري  قه لس  ستلاكيل ست ري  ضسذ
  هيي،.يضفيي  ستقل رقيل إته ل ر، ق  ةض ي  ييي ضق  يل  بيييو ق(;
يقثيييي ريفييي  قلفقييي  لف يييي ستقيييل ر، يشييي ل ر إلثييي ل  ضسترهفييي  ضر تلييي تط يبيييلفيو (>

   ضت .         ترلاييل قييييل
 ي كس غرلس  ستل ر، رةضل   ري ي   ط قغلر  قف    ست ي  .(41

ض ريييلس "ةقيييي  ستيييل ر، ستييياسلط  ييييط لضريييي  ستقهييي لس    قيييع ةيييع   علسب )بييييهه 
لس   قهي  لضريي   يط ستياسلط ستيل ر، يثيل نيي س ( إتيه5145 ب قض   ضست ست رعستي  

 قيل ستعلسبي  يي ي  ضلكض ي  ستقليتسقل  ضييل ستقلتسقل ستةضلط س تكللض ط ستل  ضل
 رف ق   ستث  ي  ستللري   ستث تث  ق ر، ستة  ركري  ستب    رر  قل ض  تر    تر ى  55

 ليعليرط يعسفط ضرل ي قج ضسغلري ل ل ةييرط سغلري ل ستعلسبي  ضسبلغع، يعضس  لشليل 
ضلضةر  ستعلسب  إته   يري   ستاسلط ستل ر، يره ن فق  ل ريقي  قضعيض   ةضل   ط

سترل ي قج ستليعليرط ستقي ف، يريه ستيل ر، ستيياسلط  يط ل قيي  قهي لس  ستل ي ضل س تكللض ييط 
 ستقلتسقل. ضييل ستقلتسقل ستةضلط

( إتيييه ق ل يييي  يثيييل لضريييي  ست  تييييو 5147ضةيييع   علسبييي  )يرييييعستكلي، شيييق ل  
ق ر، تر ض يفهت  ستقبل عث   ستلك ضتضفي   ط ل قي  ر ض قه لس  ستر يف ييل ست

ستق رضقيييي    ضفق هيييي  ضلرغيةييييه  ستكللض ييييي  ضل قييييي  ستعس  ييييي    ييييض ستييييل ر، ض رقيييي  
نبيقضس ر تلبي ض، إتيه قفقيضيليل     تر  ض  تر  ركري  ستللري  رل ت 1>ستعلسب  يره 

لي  ي   ضستث  ي    ر   قيل شي رلط س"ضته لفليري  قل ش رلط سترا  ست لري   ضست
ستراييي  سإل فريتيييي  ضستايتيييي ا ضر بيييلغعس، سغلرييي ل ل ةييييرط ضققيييي س ستعس  يييي  تريييل ر، 

لضةيير  ستعلسبيي  إتييه ضفييضع يثييل عسي ريييل  ضر  نيي  قل ريي  س"عسا ضر  نيي  لةييع 
قهيي لس  ستر ييف يييل ستق رضقيي   ضستعس  ييي  ترييل ر، ضيضةيي  ستعلسبيي  ر ييلضل  إيييعسع 

يره ستل ر، ستاسلط تلعليو ي ض ةيف  ستليعليس يريه عقيج ستلك ضتضفيي  رل  قج ن ف، 
  ط ستل ري،.

 تعقيب عام:
.  لضل  س ةلق ، ر تل ر، ستاسلط تعى  لو ستف ق  
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  يةقييي  س ةلقيي ، رل قييي  ستقهيي لس  ستر ثييي  تييعى  ييلو ستف ق يي  ي قيي  ضل ضيلةيي
 تعى  لو ستعلسب   ست ري  غ ة .

 س  ستر ثييي  ضغ ةيي  تييعى  ييلو ستق فبييليل قييل قثييي   ييلضل  س ةلقيي ، ر تقهيي ل
ستر يييف ييييل ستق رضقييي    ل رييييي ستري  ييي    لابييييل ستري  ييي     كل رييي   ستر يييف  
ستلضسةييييي  ضستق هفييييي  ضتكييييل يرييييه ر  يييي  ق هيييي  قيييي  ةييييض ييييي ، قثييييي  قهيييي لس  
ستلضسةيي  هيط لةيرح تكيي شيطا  ييط  يي   ستايلع  ضق هي    ي يع قهي لس  ر ثييي  

  ستلابيييييل ضستل ريييييي ضس بلابيييي ل ضستكل ريييي  ل ييييع قهيييي لس  قثييييي  ستق هفييييي . ري قيييي
 قللر   ر قري  ستر ف ضيفو ل تيت ل قيله  تعى  لو ستعلسب   ست ري . 

.لضفع  لضا عست   ط ستقه لس  ستر ثي  ل تى إته  ض  ستلغةخ يض ستف س   
.،ل ر، ستقه لس  ستر ثي  يل رو يلن  قر شل  ريل ستق ر، ضستقل ر 

 ة:فرض الدراس
  لضفيييييع  يييييلضا اس  ع تييييي  إ ةييييي في  رييييييل قلضبييييي ط علفييييي   ستقفقضيييييي

ستلفليرييي  ضستقفقضييي  ست يي ر    ييط سإلعسا يرييه ققييي س ستقهيي لس  ستر ثييي   ييط 
 ستقي س ستر ع، تة تح ستقفقضي  ستلفليري .

 إجراءات الدراسة:
منيج الدراسة 

ي الـذي اتبعـت الباحثـة المـنيج شـبو التجريبـفي ضوء طبيعة الدراسة الحالية 
 يقضي بوجود مجموعتين، احدىما تجريبية واالخرى ضابطة. 

عينة الدراسة  
  تر  ض  تر  قل  لو ستيعررض، ستغي خ  يط ستللريي  نبيقضس إتيه  ::لكض   قل 

 ييلو( قلضبيي   :  تريي    71  تريي  ض  تريي  ) :7قفقييضيليل  ستلفليرييي  ضيييععة  
 61ضست يي ر   ضيييععة  (  >.7( بيي    ضريي   لس  ق ييي ل، نييعل  )9;.58يقييلة، )

( بي    ضري   لس  57.85 لو( قلضب  يقلة، ) 41  تر    51  تر  ض  تر  )
 ( . 5.17ق ي ل، نعل   )
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أدوات الدراسة   
 ققي س ستقه لس  ستر ثي         قل إيعسع  ستر  ث -4
 رل  قج ن ف، يره ستل ر، ستاسلط قل إيعسع  ستر  ث -5

 ن إعداد: الباحثةمقياس الميارات البحثية ميض   
ر ه ستققيي س قيل غيلي س يل  ستر  ثي  يريه ييعع قيل ستعلسبي   ضستر يضف اس  

 ستةر  رقض ض  ستر ف ضيش ل  تر ض ستقه لس  ستر ثي  ضقل ةا  ستعلسب   
  علسبيي"Meerah et al,2010"   لكييضل ققييي س ستعلسبيي  قييل يلر يي  قهيي لس

  ريي ستري     .ضةه ستر ف يل ستق رضق    ضستلضسةي  ضستق هفي  ضل
   علسب"Geraldo =et al ,2010" .قه ل  س بلاب ل 
  علسبي"Leggetter &Sapsed,2010"  قهي لس  لابييل ستري  ي    ضل رييي

 ستري      ض قع ستق رضق   ضستري    .
  علسبييي"Bell,2010"   قهييي لس   سبيييلغعس، ستلق يييي    سيفييي ع ستق رضقييي    كل رييي

   .ستقق ي ستر ثي   ل ريي ستري   
  ة قه لس   سغلي ل ستقشكر    يلض  5147علسب  ة قت  ستلي شط ضيرط  بيل

 ستالضض  ستضةضي تر ل فج  لابيل ست ل فج . 
 طريقة تصحيح المقياس: 

يضفع غقب  رعسفي تإلف ري  يريه ستققيي س  ضةيه ةي  ريا عسفقي ة ةي  رياة ةس ي  ي  
( علفي   ضريات  4-8ل )ي  راة  ة  علس ق  ي  راة ة  ي  راة للسض   ستيعلف   قي

 . 61ضيني علف   481ييره علف  
 ثبات وصدق المقياس:

ــات:  ليي،  بيي و ثريي   ستققييي س ر ليقيي  ستايي  كلض ريي    ضاتيي  رل ريييا أوال:: الثب
  تر  ض  تر  ر تعلسب   ست ري  ضستفعضي ستل تط يريل ني، ق  قي  411ستققي س يره 

   ع  ستثر   ر ليق  ستا  كلض ر   ترققي س ككي ض"ر
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 كرونباك-قيم معامل الثبات  لمقياس  الميارات البحثية بطريقة الفا : (0جدول )
 قيمة معامل الثبات الميارات البحثية

 :;18 يلض ستق رضق   
 1887 ستكل ر  ست رقي 

 18846 سبلغلخ ستق رضق  
 189 ستر ف يل ستق رضق   

 188 سبلغعس،  قة عل ستق رضق   ستقغلرا 
 5;18 ستكري  ترققي سستعلف  

 :;.1 – 1.8يل ح قل ستفعضي يل ني، ق  قي ستثر    تألر  ع للسض ي  قيل -
(  ققي  ييعي يريه 5;.1ضةه ني، ققرضت   ري ق  نيق  ق  قي ستثر   ترققيي س ككيي )

 يل ستققي س يلقل  رعلف  ثر   قللا  . 
سبيييييلغعق  ستر  ثييييي   ليقييييي  ستةيييييعا ست ييييي قرط ت بييييي و ةيييييعا : ثانيا:الصـــــدق

 تققي س يره ست  ض ستل تط  س
 يييييف ليييي، ل ريييييي ستقةيييياض    س للر  ييييي   ستقبييييلغلف  قييييل ست ي يييي  ضيييييععة    -
( بييييي   :.57  ترييييي ( قلضبييييي  يقيييييلة، ) 94  ترييييي    >6(   ترييييي  ض  ترييييي  )411)

( بييييي    ر بيييييلغعس،  ليقييييي  ستقكض ييييي   س"ب بيييييي   :5.1ضرييييي   لس  ق يييييي ل، نيييييعل  )
ق كس تك يتل ترضنض  يريه ستقكض ي   ست  قريي  ضيعيل  ست ضسقي لعضيلس ر ليق  ستا لي

 ترققي س  ضل، سبلغعس، ق ك   ستل ريي ست  قرط ضةه 
ق   ك يتل ضةيض ي لقيع يريه كيضل نيقي  ستفيال ستكي قل ضس يع ةي يح يض .4
 يكثل.
 س  لا ر ر ت ضسقي ستلط لشر  يريه  ثلف  قلس  يره س"ني..5
( ينليلح 1.6يكريل قيل)يل يكضل لشر  ستاقل  يره ست  قي ستا، ي لقط ت   .6

 فيراضلع. 
( يريه يكثيل قيل ي قيي 1.6إاس ك    ستاقل  ستلط للقل  رلشر  يكرل قل ).7

( يريه س"نيي 1.4 ل ع ق لقيي  تر  قيي ستيا، يكيضل لشير ه  يريي  ييريه راي لا )
 يل س، ي قي هغل.



 71077107  لسنةلسنة    --ولولالجزء األ الجزء األ   --الرابعالرابعالعددالعدد  --تاسعتاسعللاا  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

                                                     089 

( 1.14ضنييع فييي ا  لشييير     ستقايييلعس  ر ت ضسقيييي ستغقيييس  عستييي  ي يييع قبيييلضى )
 يض ح ات  . ضستفعضي ستل تط 

( تشبعات المفردات بالعوامـل الثالثـة المسـتخرجة بطريقـة المكونـات 7جدول )
 األساسية بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس

 األبعاد
 المفردات

0 7 3 4 5 

ابحــــث عــــن اي  موضــــوع  فــــي مجمــــة 
 عممية تابعة لقواعد البيانات المعروفة

   1.57  

اتعرف عمـ  اي بحـث عممـي موثـق مـن 
 موسوعات العمميةال

    1.57 

    1.59  أعرف المقصود بمراجعة األدبيات  
  1.687    اعرف معظم  المجالت العممية

اســـتخدم التقنيـــات العمميـــة  فـــي تنظـــيم 
 المعمومات

    1.503 

ــد األفكــار الرئيســة لممــادة  اســتطيع تحدي
 العممية

 1.488    

  1.577    أعرف كيفية بناء المقالة العممية
  1.359    أفكر وأنا أقرأ المقالة العممية 

ــــــات والرســــــوم  أســــــتطيع تفســــــير البيان
 بالمقالة والبحوث العممية

  1.538   

أســـــتطيع ايجـــــاز المعمومـــــات  بطريقـــــة 
 عممية 

  1.449   

  1.406    أنقد الفكرة البحثية  أثناء المناقشة 
استطيع اسـتخالص النتـائج بعـد مراجعـة 

 األدبيات
   1.363  

    1.585  أعد ممخصا لموضوع البحث 
أكتـــــب الكممـــــات المفتاحيـــــة لموضـــــوع 

 البحث بالمغة اإلنجميزية  
 1.576    

ــــا  أســــتطيع أن أتواصــــل شــــفويا  وكتابي
 لمعرفة نتائج األدبيات السابقة

  1.570   

أفضل استخدام الكممات المفتاحية أثنـاء 
 بحث اية موضوع

  1.655   

   1.677   لتطوير بحثي العمميأطوع أفكاري 
أحـــــدد موضـــــوع بحثـــــي بعـــــد مراجعـــــة 

 االدبيات
  1.609   

ــــا لقواعــــد الكتابــــة  ــــب المراجــــع طبق     1.606 أكت
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 العممية في كتابة المقالة البحثية
 1.575     استخدم قواعد البيانات العالمية 

 1.677     أقيم األدبيات  بشكل نقدي
عف  والقــوة اسـتطيع أن احـدد نقــاط الضـ

 في الدراسة العممية
1.445     

أتعامــــل مــــع الحاســــب األلــــي وبرامجــــو 
 المختمفة بكفاءة

1.567     

     1.538 أعرض البيانات العممية بشكل سميم
أشــارك باألفكــار وا راء امــع المجموعــة  

 البحثية
1.703     

ــــــت لموصــــــول  اســــــتخدم شــــــبكة االنترن
 لممعمومات

1.770     

     1.707 ع البيانات  بطريقة عمميةأستطيع جم
     1.539  يمكنني صياغة أىداف الدراسة العممية

    1.486  أستطيع العمل  في فريق
     1.454 يمكنني كتابة تقرير عن الدراسة العممية 

 7.15 7.38 3.07 3.38 3.63 الجذر الكامن
00.79 07.003 نسبة التباين

6 
01.47 7.94 6.867 

73.41 07.003 لتباين التراكميةنسبة ا
9 

33.83 40.77 48.63 

ضستضس ح قل  ل فج ستل ريي ست  قرط ستلضةي تغقب  يضسقي لفيب   بل  ر بر  
%(ضةيييه  بييير  ققرضتييي  قيييل ستلرييي يل ست ييي قرط 48,63لرييي يل س"عسا يريييه ستققيييي س )

 ستقبلغرخ ضل ع قؤشلس يره ةعا س"عس  .
ستلريي يل  ق غا يي  يييل  بيير  ستلريي يل ستكرييط ضر ت بيير  تر  قييي س"ضي   ييال  بيير  

%(  ط  يل سغا   س"لر  يضسقي س غلى  بر  ييره قل ستلر يل 07.003ضةه)
ستكرط  قق  ي كس قعى لشر   قلس  ستققي س رها  ست ضسقيي . ضري ت رل ت يعع  قيلس  

قاييييلع    61ستقشيييي ل إتيهييي  بيييي رق   –ستققيييي س ستلييييط سبييييلض   ستق كييي   سإل ةيييي في  
%( قييييل ستلريييي يل  ضلكييييضل قييييل 07.003%(.  بييييل ست  قييييي س"ضي )411ر بيييير  )

( ضةيييه عستييي  إ ةييي في  54:.1 –1.778ثقييي  ط قايييلعس  للسض ييي  نيييي، لشييير  له  )
ضيبييقه ست  قييي س"ضي)قهيي ل  ييييلض ستق رضقيي  (  يقيي  ر ت بييير  تر  قييي ستثيي  ط  قيييع 

( ضلكيييضل قيييل بييي  قايييلعس  للسض ييي  نيييي، لشييير  له  >56.71 بيييل ر بييير  لرييي يل )
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( ضةيييه عستييي  إ ةييي في  ضيبيييقه ست  قيييي ستثييي  ط )قهييي ل  ستكل رييي  1.949 -9;1.7)
( ضلكيضل قييل بي  قاييلعس  57;.66ست رقيي (  ضست  قيي ستث تييف  بيل ر بيير  لري يل )

(ضةيييه عستييي  إ ةييي في  ضيبيييقه ست  قييييي 1.988- >1.77للسض ييي  نيييي، لشييير  له  )
( ::.74لري يل )ستث تف )قه ل  سبلغلخ ستق رضق  (  ضست  قي ستلسر   بل ر بير  

( ضةيييه عستييي  :;1.9- >1.68ضلكيييضل قيييل بييي  قايييلعس  للسض ييي  نيييي، لشييير  له  )
إ ةيي في  ضيبيييقه ست  قيييي )قهيي ل  ستر يييف ييييل ستق رضقيي  (  ضست  قيييي ستغييي قس  قيييع 

( ضلكييييضل قييييل يلريييي  قاييييلعس  للسض يييي  نييييي، لشيييير  له  96.;7 بييييل ر بيييير  لريييي يل )
قهي ل  سبيلغعس، قةي عل ( ضةه عست  إ ةي في  ضيبيقه ست  قيي )::1.9- 1.846)

 ستق رضق   ستقغلرا ( .  
 برنامج الدراسة من إعداد: الباحثةثانيا: 

تكييط ي قييا سترل يي قج   يريليي    ا يي  قييل ست ييلضل، ل عيييع ستهييع  ست يي ، تررل يي قج 
 ضس"ةعس  ستغ ة .

ـــامج:  ـــام لمبرن ل قيييي  ستقهييي لس  ستر ثيييي  تيييعى  يييلو ستيييعررض،  ل تييييتاليـــدف الع
 ستغ خ 

 خاصة:األىداف ال
 يل ي ل  ست  تو ستقة عل ستقغلرا  تر ةضي يره ستق رضق   ر اب  .-
 يل يكلبو ست  تو ستق رضق   قل غلي ستر ف يرل قة عل يرقي  قغلرا .-
 يل يلا يي ست لو ق  ر  ه، رشكي سيف رط .-
 يل ي رل ست  تو يل لسي   يق  يقع، .-
 يل يقع، ست  تو قرغة  " ك ل   .-
 تو ستق رضق   رشكي بري، .يل يعضل ست  -

 لمبرنامج: النفسية والتربوية األسس
 .ل رق   ط غ ة    ت    تو كي يل سيلر ل -4
 .ستل ر،  ط ستالعي  ستالضا قرعي قلسي    قل رع   -5
 ستلضف  ستاسلط ترقل ر،.-7
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 .ستل ر،  ط ضستقش لك  س يف ري  -7
 . غ ض  كي تقلسف   ستاضل، ستل تيت -8
 (Sick , et al 2006)            سث  ا ستر ف ترل ر،. لك ست   لي -9

 في: المحاضر دور
 ستق ل ي   قيي  يط ستلقرييع، عضل  ييل ستياسلط ستل ر، ري  ط ستق   ل عضل يرل ع
 عضل  كق  ضيرهل ت لر   ضست  ةح ضستقلشع ستقضف  عضل ضيـغا ستقل رقيل  ضلرقيل
  يرط 
 . ب ع   ست لو ضلشف ه، يره ستر ف ضستعلس.4
ض ييييي  غ ييييي  إفلسفيييييي  تكيايييييي  ستضةيييييضي ضست ةيييييضي يريييييه ت ضفيييييي  ست يييييلول.5

 . ستق رضق   قل قة عل قل عع 
 ضستل اييا ستر يف قلس يي كيي  يط ست يلو قي  ستقل ي ضل ستقبلش ل رعضل ستقي ، .6

 ضستلقيي، .
 دور المتعمم في التعمم الذاتي:

 يل ي عع ةع   قل لكقر  ستعلسب   ست ري .-
 .يل يل ر، كي  ير ف-
 يل ير ف ر اب  يل ستق رضق   قل قة عل قغلرا  ر ليق  يرقي .-
 يل يلا يي رشكي سيف رط.-
 يل يضف   اب  يث  ا ستل ر،.-
 يل يل ر، ض ا بليل  ضسقك   ل .-
 يل ي ر  ضنل .-
 يل ي ر، ضيلسنو يعسف .-
   ي لقي "ي  غ ض  س  ر ع سلق ،  ستغ ض  ستب رق .-

 محتوى البرنامج
ضى سترل يييي قج يرييييه قفقضييييي  قييييل ستقهيييي ،  ضس" شيييي   نييييعق  " ييييلسع سيلقييييع ق ليييي

ستقفقضي  ستلفليري  تر  ا ستقه لس  ستر ثي  ضل تيتة  ضةيه ستر يف ييل ستق رضقي    
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ضسبلغعس، ستق رضق   ستقغلراي   ضسبيلغلخ ستق رضقي    ضستكل ري  ست رقيي   ضييلض 
 ستق رضق  . ضستفعضي ستل تط يض ح قغلةل تفرب   سترل  قج 

 ( تصور مختصر لجسات البرنامج3جدول )
زمن  األدوات االستراتيجيات األىداف رقم الجمسة

 الجمسة
 تعريف الطالب بالبرنامج.- األول 

توضـــيح مــــدى أىميــــة البرنــــامج -
 لطالب الدراسات العميا

 الحوار والمناقشة.-
 العصف الذىني-

 071 اقالم +سبورة ضوئية-
 دقيقة

الثانيــــــــــــــــــــة 
 +الثالثة

ف الطالــــب الفــــرق بــــين ان يعــــر -
 المعمومات والبيانات

ان يعـــرف الطالـــب كيـــف يبحـــث -
عن المعمومات بشكل عممـي سـميم 

. 

 األسئمة والمناقشة-
 التعمم الفردي-

 اقالم +سبورة ضوئية
 موبايل-
 الب توب-

081 
 دقيقة

ــــــــــ  - الرابعة ــــــــــب عم أن يحصــــــــــل الطال
 المعمومات من مصادر مختمفة

 التعمم التعاوني-
 

 ا شوجياز دات-
 الب توب-
 تابمت-
 موبايل-

071 
 دقيقة

ان يختـــــــار الطالـــــــب موضـــــــوعا - الخامسة
 ويبحث عنو في عدة مصادر .

 التعمم التعاوني-
 المناقشة-

 عرض تقديمي-
 اقالم-السبورة الضوئية -
 لوحات ورقية-

081 
 دقيقة

ان يعرف الطالـب  طريقـة توثيـق - السادسة
 المعمومات بشكل عممي .

 سبورة ضوئية- حوارالمناقشة وال-
 عروض تقديمية-

071 
 دقيقة

أن يتعــرف الطالـــب عمــ  طريقـــة - الثامنة-السابعة
 الكتابة العممية

 عرض تقديمي لرسالة- 
 نموذج رسالة-

081 
 دقيقة

أن يعرض الطالب تصـورا  لفكـرة - العاشرة–التاسعة 
 بحثية .

 التعمم التعاوني-
 المناقشة-

 لوحات ورقية-
 عرض تقديمي-

081 
 دقيقة

أن يعـــــرف الطالـــــب كيـــــف ينقـــــد - الحادية عشر
 رسالة عممية أو مقالة  .

 المناقشة-
 التعمم الفردي-

 081 نموذج لفكرة بحثية-
 دقيقة

أن يعــــرف الطالــــب كيــــف يقــــدم - الثانية عشر
 ممخصا لموضوع بحثي .

 لوحات- التعمم التعاوني-
 عرض تقديمي-

 دقيقة051

مــــ  تقيــــيم أن يتــــدرب الطالــــب ع- الثالثة عشر
 فكرة بحثية

 051 نماذج ألفكار بحثية- الحوار والمناقشة-
 دقيقة

أن يذكر الطالـب مـدى االسـتفادة - الرابعة عشر
 من البرنامج

 العصف الذىني.-
 الحوار والمناقشة-

 دقيقة051 

الخامســـــــــــــة 
 عشر

 التطبيق البعدي لمقياس الدراسة
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بط س"ضي قيل ست ي ، ستعلسبيط ل، ل ريا سترل  قج  ط ستاةي ستعلس: زمن البرنامج
( ق في  ضيشيلضل 451ر عع غقبي  يشيل فربي  للسض ي  قيع  ستفربي  قيل ) :514

 ( ق ف  ضثق  ضل عنيق . 1;4عنيق  إته )
ل، ل ريا سترل  قج رق ي  كريل  ركري  ستللري   ييف ي هي   : مكان تطبيق البرنامج

ليييي  ست لكييي  اس  لهضيييي  فييييع  فيييعس ضر ييييع  ييييل ييييي   ض ييي ا للييييح ترقل رقييييل  
 ضستلا يي رايف ري .  
 تقويم البرنامج

ل، يلض سترل  قج يره يي   قيل ستبي ع  ستيتقلا رـنبي ، يري، ستي اس ضستةي    -4
رهييع  قلاقيي  سترل يي قج ترهييع  ستقض ييض   4ست ابييي  ضستق يي ةج ض ييلا ستلييعليس
 قل يفر  ضسرعسا سي  قل ر  .

ستقهي ، ستق تتيي  ضق ل ي  عس، قل ر  ستلقضي، ستقبلقل يث  ا ل ريا سترل  قج ر بلغ -5
 ستلااي  ستقللع . س بلف ر   ستة ي   ضستغ  ف  ض 

ستقييي س ستر ييع، ر بييلغعس، ققييي س ستقهيي لس  ستر ثييي  يرييه ستقفقضييي  ستلفليرييي   -6
 ستقفقضي  ضستقفقضي  ست  ر  . تري ل يثل سترل  قج .

 إجراءات تنفيذ الدراسة  
غييييلي س عرييييي   ضستعلسبيييي   ليييي، ل عيييييع قشييييكر  ستعلسبيييي  ض ل ييييط ستعلسبيييي  قييييل .4

 ضستر ضف ستب رق . 
ن ق  ستر  ث  راييعسع يعضس  ستعلسبي  ضشيقر  ققيي س ستقهي لس  ستر ثيي  ضرل ي قج .5

 ستعلسب . 
 94  تريييييييي    >6  تريييييييي  ض  تريييييييي  ) 411 يرييييييييه يييييييييععليييييييي، ل ريييييييييا ستققييييييييي س .6

( ضري   لس  ق يي ل، نيعل  :.57  تر (ر تعلسب   ست ري  قلضب  يقلة، ستتق يط)
ل كريييي  ستللريييي  رييي ت لي  ت بييي و ثرييي   ضةيييعا ستققيييي س ض بيييو ( قييي:5.1)

ثريييي   ستققييييي س ر ليقيييي  ستايييي  كلض ريييي   ضضةيييير  نيقليييي  يرييييه ستققييييي س ككييييي 
( ضةييه نيقيي  قللا يي  لييعي يرييه ثريي   ستققييي س ض بييو ةييعا ستققييي س 5;.1)
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ر ليقيي  ستةييعا ست يي قرط تق يي قل  لشيير  ستقاييلعس  ر ت ضسقييي ستغقبيي  ستقكض يي  
  ا  فقي ه  قلشر  . تلغلر ل ضنع ف

لييي، سغليييي ل  يييلو ستيييعررض، ستغييي خ ضلييي، لقبييييقه، تقفقيييضيليل  لفليريييي  .7
  تييو( قلضبيي  يقييلة، ستتق ييط :  تريي    71  تريي  ض  تريي  ) :7ضلكض ي  قييل 

( ضس غييييييلى ستقفقضيييييي  ست يييييي ر   >.7( ضرييييي   لس  ق ييييييي ل، نيييييعل  )9;.58)
لة،   تريييييي ( قلضبيييييي  يقيييييي 51  تريييييي    41  تريييييي  ض  تريييييي  ) 61لكض يييييي  قييييييل

 ( .5.17(  ضر   لس  ق ي ل، ققعسل  )57.85)
ولمتأكد من تكافؤ المجموعتين في الميارات البحثية تم التطبيق القبمي .5

 SPSSلمقيـاس الميـارات البحثيـة عمـ  المجمـوعتين وباسـتخدام برنـامج  
,V16 تــم إيجــاد قيمــة اختبــار  ت  لمعرفــة داللــة الفــروق بــين متوســطي  

 متساوتين والجدول التالي يوضح النتائج التالية. مجموعتين مستقمتين غير
قيمة اختبـار  ت  بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة : ( 4جدول )

 في التطبيق القبمي مقياس الميارات البحثيةوالضابطة في األداء عم  
االنحـــــــــــــــراف  المتوسط العدد المجموعة الميارات

 المعياري
 درجات
 الحرية

قيمـــــــــــــة 
  ت 

مســــــــــــتوى 
 داللةال

 غير دالة 1.33 75 5.94 76.93 47 تجريبية عرض المعمومات
 7.18 76.13 31 ضابطة

 غير دالة 1.74 75 4.0 07.78 47 تجريبية الكتابة العممية
 4.34 08 31 ضابطة

 غير دالة 0.07 75 4.59 05.09 47 تجريبية استخالص المعمومات
 7.87 04.0 31 ضابطة

 غير دالة 1.67 75 4.45 05.79 47 تجريبية معموماتالبحث عن ال
 3.63 05.9 31 ضابطة

اســــــــــــــتخدام  مصــــــــــــــادر 
 المعمومات المختمفة

 غير دالة 1.69 75 3.07 01.78 47 تجريبية
 0.37 01.37 31 ضابطة

 غير دالة 1.10 75 08.0 86.53 47 تجريبية المقياس ككل
 03.17 86.5 31 ضابطة
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الجــدول عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجــات يتضــح مــن 
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس القبمــي لجميــع درجــات الميــارات 

  البحثية، مما يدل عم  تكافؤ المجموعتين.
 نتائج الدراسة:

ييي خ ستايييلض يريييه ةلضفيييع  يييلضا اس  ع تيي  إ ةييي في  رييييل قلضبييي ط علفييي   
ست ييي ر    يييط س"عسا يريييه ققيييي س ستقهييي لس  ستر ثيييي   يييط ستقفقيييضيليل ستلفليريييي  ض 

ستقي س ستر ع، تة تح ستقفقضي  ستلفليريي ة. ض غلري ل ستايلض لي، سبيلغعس، سغلري ل 
ة ة تريييي ل ع تييي  ستايييلضا رييييل قلضبييي ط قفقيييضيليل قبيييلقرليل يييييل قلبييي ضيليل  

 ضستفعضي ستل تط يريل نيق  سغلر ل ة ة.
توســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة ( قيمــة اختبــار  ت  بــين م5جــدول )

 في القياس البعدي مقياس الميارات البحثيةوالضابطة في األداء عم  
االنحـــــــــــراف  المتوسط العدد المجموعة الميارات

 المعياري
 درجات
 الحرية

قيمــــــــــة 
  ت 

مســـــــــتوى 
 الداللة

 1.10 3.50 75 5.75 79.77 47 تجريبية عرض المعمومات
 6.38 74.8 31 ضابطة

 1.10 3.37 75 4.73 71.78 47 تجريبية الكتابة العممية
 3.94 07.13 31 ضابطة

اســـــــــــــــــــــــــــــتخالص 
 المعمومات

 1.10 4.73 75 4.78 09.17 47 تجريبية
 7.74 05.17 31 ضابطة

البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن 
 المعمومات

 1.10 4.95 75 4.59 08.89 47 تجريبية
 7.9 04.73 31 ضابطة

اســـــتخدام  مصـــــادر 
 ومات المختمفةالمعم

 1.10 3.89 75 3.00 07.43 47 تجريبية
 0.74 01 31 ضابطة

 1.10 5.17 75 08.83 011.3 47 تجريبية المقياس ككل
 07.19 80.0 31 ضابطة

   يل يييح قيييل ستفيييعضي ضفيييضع  يييلضا عستييي  إ ةييي في  رييييل قلضبييي ط علفييي
 يط فقيي  ير ي ع ستقفقضيليل ستلفليري  ضست  ر   تةي تح ستقفقضيي  ستلفليريي  

ستقهي لس  ستر ثيي . ضةيا  ست ليفي  للايا قي  علسبي   كيي قيل )يريعستكلي،  ققي س
  5146  يقيييل ع يييلل  ي قيييع ستريييضح  5147  قيييت  ستلي شيييط  5147شيييق ل 
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 Leggetter ( 5141  تيضت  ستقبي ضع،  5145بيهه  بي قض   يضست ست ريعس   
&Sapsed,2010) (Meerah et al ,2012; . 

ةييييا  ست ليفيييي  إتييييه   ري يييي  ضيقييييا ستييييل ر، ستيييياسلط ستقيييي ف، يرييييي  ضللفيييي  ستر  ثيييي  
سترل ييي قج   ييييف نييي ، ست يييلو ررييياي ستفهيييع ضسغييياضس ستضنييي   يييط بيييريي ستر يييف 
تر ةييضي يرييه ستق رضقيي   ضةيياس ي ييع قييل يقييا قاهييض، ستييل ر، ستيياسلط ضيبييقه 
 ر تل ر، ست قيقط  يف ي ط ستقل ر، ق  يا ي  تاس يرقه  ط ستاسكل  تالل   ضير .

 ييييل يقيييي  يل يييي  ستييييل ر، ستيييياسلط قييييل  قل يييي  ي ييييعق  ي ةييييي  ستقييييل ر، يرييييه  
ستق رييضو ر تر ييف ستيياسلط  يةييرح ل رقيي  ةل رقيي  قييل يفييي ستقل يي ة ضاتيي  يرييه 
يكس ق  ي عف ترقفقضي  ست  ر   قيل قفيلع لرقيط ستق رضقي  قيل ستق   يل 

    يةرح ةض ستا يي  ط يقري  ستل ر،   ستقل ر،  ابي  تيات    لرقيه ستق رضقي
  ط اسكل  ستقل ر، تالل .

 ضيي   سث  ا يلض س" ك ل ضق  نشله  رهل  قل   ستل ر، ر تث  ا يريه س" كي ل
ستفعيع   ضستق لض   ر ليق  ة ي   ق  لة يح سي  يغ  ا يضي ريـضي  ققي  

 نري ستلضلل تعى ست لو ضسث ل تعيه، ستلير   ط ستر ف.
 ريييييي  يل ي شييييي  ضير يييييف ييييييل سلييييي ح ستيييييل ر، ستييييياسلط يي ييييي  ت  تيييييو ستعلسبييييي   ست

ستق رضقيي   ر ابيي  ضي يي تج ستقضنيي  رشييكي   يييي   يغليي ل قيي  يليييع ضيلييل  قيي    
يلييييييع  يةيييييرح ققةيييييضعس تعيييييي   تييييياس  لييييي، ستليييييعليو يريييييه  ليقييييي  ستر يييييف ييييييل 
ستق رضق   ضكياي  لفق يه  ضل، يلض ستقهق  ستق رضر  ر  ه، يلض شياضي  

ست ضفي  ضق ه، قيل  ضستر ض س غل يلض يره تض    ض    يره ستبرضل 
ييييلض قيييل غييييلي ييييلض لقييييعيقط ضللكييي  ست لييييي  تر يييلو تيقييييع، قييي  ر ثيييي  
ر ليقليي  ضليي، ست يييضسل رشييكي   ييييي  يييف سلييييح تفقييي  ي يييلسع ستقفقضييي   ستليييط 
لكض يي  رشييكي اسلييط  قييع قيي  نييع، ضلقييقيي  ضل عيييع  قيي   ست يي   ضستقييض   ييط كييي 

و  تيكلبو ست لو يلض ضل، ض   ست ق   ستقلش ره  ض ق   ستقض  سق ، ست ل
 قه ل   قع ضلقيي، ست قي ستق رضو رشكي ق هفط.
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   ضت ريي  ققضقييي   ستقيييل ر، قيييل ستغةيي فخ ستفبيييقي  ضستقيييعلس  ست قريييي  ضستبيييق
ستشغةي  عضلس  ط ع    ترل ر، ستاسلط  ضستب ط ركي فهع إته ل قيا ستق رضو 

ل ييل  رلقييع، ضل قييي يييوا ستر ييف يرييل قضسنيي  يرييه ستشييرك  ستعضتييي  قغلرايي  ضست
يريهييي  قيييل غيييلي ست يييضسل قييي  ينيييلس ه،  ضي ي  ييي  سبلشييي ل  ستق   يييل ققييي  يثييي ل 
ستلير  ستقضيي   يط ستق ل ي  ضتضع تيعيه، ستبيلي   يط س"عسا ضغاي  ستليضلل ضستقريا 
ستقة  و ت قريي  ستر يف  ضةياس قي  ف يي ستق رضقي    شي   ر تياسكل  ضتضع قيل 

 س ب س ستقل ر، ر تقبفضتي  لف   قبلقرر .
لييي  ضع ييي  كييي   تيييو تر ييلض يقييي ، تقلفهيي، كيييل ر ليقليي   سل  ييي  إي يي ا ست 

تر ييلو سكلشييي   س"غ ييي ا ستراضيييي  ضستق ر يييي  ضليي، لةييي ي ه   يييط ضنلهييي  قييي  
لقعي، لض يح  ط قلسي   ر ض ستا ي    يط ستكل ري  ر ليقي  يرقيي  يريه بيريي 
ل ستقث ي  لل  قب     ط رعسي  ستاقل  ستفعيع  ضيع، ض   كضق   ط رعسي  ستب 

ضقلسييي    فيي، ستغييي  ض ضييي  ضقلسييي   كيييي  يض يي  ستقلفيي  عسغيييي ستاقييل  ض يييط 
  كييي  APAن فقيي  ستقلسفيي  ضليي، ل لييي  ست ييلو ر ليقيي  ستلضثيييا  رقيي  ت ريي ، 

ةاس سثي ل س لري   ست يلو ضتضع قيل  ق بيه، ضليريله،  يط ستيل ر، ررياي قتييع قيل 
 ييط كييي تقيي ا  ستفهييع    ييل يييل ستقل يي  ستلييط س ييعثله  ستق  نشيي   ضست ييضسلس   

ضةياس ةيض يقيا ستيل ر، ستياسلط سل يشي ل ستقيل ر، رل رقي   يط ضبي  سنلس ي  ضيلقييع، 
 ر اب  إل عسف لقعق  ضيب ه تل ر، ستقتيع رفعي  قل يفي يل ي قا ةع  .
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 المراجع
 أواًل : المراجع العربية : 

. ستييفتا أساليب تعميم وتعمم الدراسات االجتماعيـة(. 5116ي قع ف رل ي قع ).4
 ضي  بضة ج  عسل ق بل تر ر ي .س"

 ستعلسبي   ت رري  ستلتقي  ستياسلط ستيل ر، قهي لس  (.5148فقي ي ك قيي ستاريي  ).7
ستق ل ي .   قفلقي  قل رري    يضا  ييييييط رايت  ستاربي ي ي  ستف ق ي    يط ست ريي 

 .48-78(، 7)01لمبحوث،  مجمة جامعة الخميل
.ستفيييتا  مبحـــث العممـــيالثقافـــة الفكريـــة ل(. 5141 بيييل ريييل يريييعستق عل سترييي ل).6

 ستقر   هع ستض  ي  تر شل. ستغ قس  فع     قكلر   
(. رل ييي قج 5147 قيييت  يريييعست كي، ستلي شيييط  يريييه ستةيييايل يريييعست  ي  بيييل ).4

تل قييي  ستر ييف ست رقييط تييعى  ييلو ستعلسبيي   ست رييي  رف ق يي   لييعليرط ققلييلح 
 .040-009(،0)3المجمة الدولية التربوية المتخصصة، ستقر  غ تع. 

 لضريي   يييييط ستياسلط ستل ريييييييييييييي، يثيل(. 5145بيهه  بي قض   يضست ست ريعس  ).5
 ستة  ق ر،  رر  تعى ستقلتسقل ضييل ستقلتسقل س تكللض ط ستل  ضل قهيييييي لس 
 .34-05(، 0)8األردنية في العموم التربوية،  المجمةلشليل.  رف ق  

 ستقبييل عث   ر ييض لضرييي  (. يثييل5147يرييعستكلي، يرييعس  شقبيي ل ).9
 إتكللض ي  ستق رضق   يل ستر ف قه لس  ل قي  ستلعليس يره  ط ستلك ضتضفي 
 العربية المجمةل ت.  ف ق   ر تللر  ستللري    كري   رر  تعى ترل ر، ضستعس  ي 
 .039-7،003والتقنية، العممية لمتربية

   يرييي (. 5148يرييعستلؤض  إبييق ييي ق اييضر ضيةيي ، يرييعستر ي  ست قيي ع).7
 ضلقيعيل س  في ت عس  يي  ل قيي  يريه ضيثيل  ستياسلط يريه ستيل ر، ني ف،  رل ي قج
 مجمـةست تيت.  يرع ستقر  ف ق   - ستقكاض يل ست لو قل يي   تعى ستاس 
 . 31-0(،0)0 ،والبحث)جسر( لمدراسة الدولي المعيد

(. ستقهيي لس  ستر ثييي  ستقكلبييير  5146يقييل يرييه ع ييلل  ي قييع  بييل سترييضح ).;
ستللرييض، تيعى  رريي  ستعلسبيي   ست ريي  ركرييي  ستللرييي  ر تف ق يي   ر ييف"ييلسض ست
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ــا بــين الواقــع  فــاق اإلصــالح والتطــويرسإلبييلقي .    مــؤتمر الدراســات العمي
  يقييييييي ع  ستعلسبييييييي   ست ريييييييي   ستف ق ييييييي  7/5146/ 61->5لييييييي لي  س  قييييييي ع  
 س بلقي   يت .

 كريي  رري   تيعى ست رقيط ستر يف قهي لس (. 5145يريط ريل   ةيل هي ققريي ).>
مجمـة اتحـاد الجامعـات . رهي  س للقي ا هتيي    ضسن هي  رف ق ي   يري   ستللريي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة   قضنييييييييييييييييييييييييييييييي  ستق رضقييييييييييييييييييييييييييييييي  95س"لعل  ست يييييييييييييييييييييييييييييييعع – العربي
search.mandumah.com/record/496622 //https: 

(. سلف ة   ست رر    ض سبلغعس، س  لل    يط ل قييا 5141تضيت  قب ضع، ).41
ست رييض، س فلق يييي  ضسإل بيي  ي   ف ق يي  ست يي ج    كرييي ماجســتيرستييل ر، ستيياسلط. 

 ر ل    ستفتسفل.–ستغ ل
عسل ستكلي و  طرائق التدريس واستراتيجياتو،( . 5116ق قع ق قضع ست يري  ).44

 ستف ق ط.
(. 5148 يضسي ر يي  ق قيع ةيي تح ستتيييع  غ تيع رييل يرييلسةي، ريل ةيي تح ستييعيي، ).45
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