أثز انحفاعم بني اسحخذاو انفصول انذراسية

انذكية وانحخصص انذراسي يف جنمية دافعية
انحعهى نطانبات كهية انرتبية االساسية بذونة
انكويث

دالل عبدالهادي السدعان**

أحمد عيس ى اللىغاوي*

امللخص_ هضفذ الضعاؾت الخالُت بلى جلضًم جىيُذ خىٌ بمياهُت جدلُم وجُبُم الفهىٌ الظهُت صازل اللاٖاث الضعاؾُت بيلُت
التربُت ألاؾاؾُت ،وؤحغٍذ الضعاؾت ٖلى (َ )168البت مً َالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت بضولت اليىٍذ بىاك٘ زمان مجمىٖاث ،ؤعب٘
مجمىٖاث ججغٍبُت وول مجمىٖت ٖضص (َ )24البت مً جسههاث مسخلفت (اللغت الٗغبُت ،الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،اإلاىاهج ،الخاؾىب)،
ً
ً ً
وؤعب٘ مجمىٖاث يابُت وول مجمىٖت ٖضص (َ )18البت مً هفـ الخسههاث ،وجم جُبُم ملُاؽ صافُٗت الخٗلم جُبُلا كبلُا وبٗضًا
ٖلى مجمىٖاث البدث ،وحٗغيذ اإلاجمىٖاث الخجغٍبُت لخإزحر الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ،ولىً حٗغيذ اإلاجمىٖاث الًابُت لخإزحر
ً
الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت ،وكض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضم وحىص فغوق صالت بخهائُا في مؿخىٍاث صافُٗت الخٗلم لُالباث
ً
مجمىٖاث البدث في الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم .ووحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0110بحن اؾخسضام َغٍلتي
الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت – الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت) في جىمُت صافُٗت الخٗلم إلاجمىٖاث البدث لهالح َغٍلت الخٗلم
ً
(الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت) .وهظلً جىنلذ الضعاؾت بلى وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ
ً
بخهائُا ٖىض مؿخىي
صافُٗت الخٗلم لُالباث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت جغح٘ بلى ازخالف الخسههاث الضعاؾُت .ووحىص فغوق صالت
( )0510في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو الضعاس ي لُالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت.

*أستاذ مشازك بقسم علم الىفس _ مليت التربيت ألاساسيت.
**استاذ مساعد بقسم علم الىفس_ مليت التربيت ألاساسيت.
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أثس التفاعل بين استخدام الفصىل الدزاسيت الرليت والتخصص
الدزاس ي في جىميت دافعيت التعلم لطالباث مليت التربيت ألاساسيت بدولت
النىيت
) podiumوحهاػ الٗغى ) ،(Data showخُث ال ًدخاج ألاؾخاط بلى
بخًاع الجهاػ اإلادمىٌ مٗه بلى اإلادايغة وباؾخسضام اإلاىهت
ؤلالىتروهُت ًمىً لألؾخاط هثل مدايغجه بلى قاقت الؿبىعة الظهُت
وٖغى مدخىٍتها والضزىٌ للكبىت الٗىىبىجُت وٖغى مدايغجه مجها.
هما ًمىً ومً زالٌ اإلاىهت حسجُل اإلادايغة ؤو بثها ٖلى ؤلاهترهذ
ً
ً
ؤًًا ؤو هللها بلى هٓام بصاعة الخٗلم .وباإلميان ؤًًا الضزىٌ مً هظه
اإلاىهت بلى هٓام بصاعة الخٗلم والىنىٌ بلى كىاٖض اإلاٗلىماث ومغاهؼ
بىً اإلاٗلىماث والبدىر واؾخسضامها في ؤزىاء اإلادايغة.
وَٗغف "ؾمىع" [ ]5الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت بإنها طلً الىٓام
الظي ٌؿمذ بالخفاٖل الحي بحن اإلاضعؽ والُالباث ٖبر قبىت ؤلاهترهذ،
خُث ًجم٘ زهائو الهفىف الخللُضًت ،والهفىف ؤلالىتروهُت،
وٍخمحز هظا الىٓام باإلاغوهت والؿهىلت ،مً هاخُت جدضًض ألاوكاث
اإلاىاؾبت للمضعؽ والُالباث ،بدُث ٌؿخُُ٘ الُلبت الخىانل اإلاتزامً
مً زالٌ الؿبىعة ؤلالىتروهُت واإلاداوعاث الىخابُت والهىجُت ،مً ؤحل
جدلُم الخض ألامثل مً الفهم والاؾدُٗاب.
هما ٌٗغفها عػق [ ]6بإنها "وؾُلت عئِؿت لخلضًم الضعوؽ
واإلادايغاث ٖلى ؤلاهترهذ ًخىفغ فحها الٗىانغ ألاؾاؾُت التي ًدخاحها
ول مً اإلاٗلم واإلاخٗلم وحٗخمض ٖلى ؤؾلىب الخٗلم الخفاٖلي" [.[7
وَٗغفها الكهغي [ ]8بإنها ؤخض ؤهٓمت الخٗلُم الخلىُت التي حكمل
ؤهٓمت بلىتروهُت جدُذ الخفاٖل م٘ اإلاٗلم بالهىعة والهىعة مً زالٌ
ٖغى للمدخىي الخٗلُمي للفهل الخسُلي مً زالٌ ؤلاهترهذ وٖلى
الهىاء مباقغة وهى ما ًُلم ٖلُه الخٗلم والخفاٖل التزامني" [.[6
وهما ٌٗغفها مدمض [ ]9بإنها البِئت الافترايُت التزامىُت اإلاضاعة
بىاؾُت اإلاٗلم التي جدُذ الخفاٖل اإلاباقغ بحن اإلاٗلم واإلاخٗلمحن
باؾخسضام ؤصواث الفهل اإلاخاخت مثل الخداوع بالىو والهىث
وؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت ،وهظلً بمياهُت جلُُم الخهى الفىعي.
وجىاوٌ ٖبضالخالم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖلى ؤنها ٖباعة ًٖ
"مجمىٖت مً الٗملُاث اإلاغجبُت بالخٗلُم جلضم اإلادخىي الخٗلُمي
للُالب بما ًخًمىه مً قغح وجُبُم وجفاٖل ومخابٗت بهىعة ولُت ؤو
حؼئُت في الفهل ؤو ًٖ بٗض ٖبر ؤلاهترهذ ؤو بىاؾُت بغامج مسؼهت في
الخاؾب" [.[11
وٍغي ٖلي [ ]12الخٗلُم ؤلالىترووي ٖلى ؤهه "اؾخسضام مهاصع
اإلاٗلىماث ؤلالىتروهُت ،وؤصواث البدث ًٖ جلً اإلاٗلىماث ،وؤصواث
الاجهاٌ ؤلالىتروهُت ،ووافت ؤلامياهُاث اإلاخاخت ٖلى ؤلاهترهذ والتي ًمىً
للمٗلم جىُْفها ،والتي ًمىً ؤن ٌؿخسضمها الُالب لخىمُت بُئخه
اإلاٗغفُت".
وٍاهض ميكغ [ٖ ]13لى ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖباعة ًٖ
"هٓام حٗلُمي ٌؿخسضم جلىُاث اإلاٗلىماث وقبىت ؤلاهترهذ في جضُٖم

 .1املقدمت
ًسخلف ؤؾلىب الخضعَـ اإلاٗانغ وألاؾلىب الخللُضي في الخضعَـ
مً خُث الغئٍت خىٌ ماهُت ٖملُت الخٗلُم وصوع ول مً اإلاخٗلم
ً
واإلاخٗلم فحها ،وكض عهؼث ؤؾالُب الخضعَـ خضًثا ٖلى الاهخلاٌ مً
ٖملُت هلل اإلاٗلىماث وجللُجها اإلاٗخمضة ٖلى اإلاكاهضة والاؾخلغاء بلى
جؼوٍض اإلاخٗلم باإلاهاعاث الالػمت الؾخسضام ؤصواث والىؾائل والخلىُاث
الخٗلُمُت اإلاخُىعة لدؿهُل ونىٌ اإلاٗلىماث وجدلُلها وجهيُفها ٖلى
قيل مٗاعف وزبراث ٌؿخىٖبها وٍضعهها اإلاخٗلم.
وكض ؾاهم بصزاٌ وؾائل الخلىُاث في ٖملُت الخضعَـ في جدؿحن
هىاجج الخٗلُم وجىمُت مهاعاث اإلاخٗلمحن ،وم٘ ْهىع الخاؾىب آلالي،
ً
وحض التربىٍىن ؤفاكا واؾٗت لخىفُظ مبضؤ الخٗلم الظاحي بإعقى نىعه [.[1
وم٘ جُىع الثىعة الخىىىلىحُت في جلىُت اإلاٗلىماث ْهغث زىعة الخٗلُم
ؤلالىترووي وهى َغٍلت للخٗلُم باؾخسضام آلُاث الاجهاٌ الخضًثت
والخاؾب والكبياث والىؾائِ اإلاخٗضصة وبىاباث ؤلاهترهذ مً ؤحل
بًهاٌ اإلاٗلىماث للمخٗلمحن بإؾغٕ وكذ وؤكل جيلفت وبهىعة جمىً مً
بصاعة الٗملُت الخٗلُمُت ويبُها وكُاؽ ؤصاء اإلاخٗلمحن [.[2
وٍمخاػ الخاؾىب آلالي والتي مً ؤهمها هما ًظهغ اإلاىس ى [" ]3بضوعه
الفٗاٌ في جىمُت مهاعاث اإلاخٗلمحن لخدلُم ألاهضاف التربىٍت ،وبمياهُت
خل اإلاكىالث التي جىاحه اإلاٗلم صازل الفهل مثل ػٍاصة ٖضص اإلاخٗلمحن
ؤو كلت الىكذ اإلاسهو للضعاؾت ،وجىمُت اججاهاث بًجابُت هدى بٌٗ
اإلاىاص اإلاٗلضة مثل الغٍايُاث ،فلض حؿابلذ ألامم ٖلى اكخىائه
واؾخسضامه في قاون خُاتها وافت ،ومها مجاٌ التربُت والخٗلُم ،وطلً
مً ؤحل حٗلُم ؤبىاءها هُفُت الخٗامل م٘ الخاؾىب آلالي والاؾخفاصة
مً مؿحراجه بإهثر كضع ممىً.
هما ٌكحر "الُبار" [ ]4بلى ؤهه كض انبدذ الخاحت ملخت بلى مثل
هظه الاؾتراجُجُاث الجضًضة لخىحه مؿاع الخٗلُم في الٗهغ الخضًث
ً
هٓغا لالهفجاع اإلاٗغفي ،وؾغٖت الخغُحر التي ٌكهضها الٗالم اإلاٗانغ التي
جازغ ٖلى الخٗلُم وجفغى ؤٖباء ومخُلباث ؾىاء ٖلى مؿخىي ألافغاص
لخىمُت ؤهفؿهم في الخدهُل واهدؿاب اإلاهاعاث التي جغف٘ مً كضعتهم
ٖلى عف٘ مؿخىي مِٗكتهم والخىاحض في مجخم٘ الٗىإلات ،وٖلى مؿخىي
الضولت في وكغ مٓلت الخٗلم هدم مً خلىق ؤلاوؿان في الخٗلم
واإلاٗغفت مما ٌؿهم في حهىص الخىمُت اللىمُت اإلاؿخضامت.
 .2إلاطاز الىظسي
ً
ؤوال :مفهىم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت:
اإلالهىص بالفهل الضعاس ي الظوي هى الفهل الظي ًدخىي ٖلى وافت
جلىُاث الخفاٖل بحن الُالب وألاؾخاط وَؿاهم في ػٍاصة كضعة الُالب
ٖلى الاؾدُٗاب وَكمل ول فهل مً هظه الفهىٌ ٖلى الخلىُاث
الخالُت :الؿبىعة الظهُت ) (Smart boardواإلاىهت ؤلالىتروهُت (E-
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وجىؾُ٘ هُاق الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت" ،وحكحر بمُل للفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت بإنها ٖباعة ًٖ الخضماث التربىٍت واإلاضعؾُت التي ًخم
جىفحرها مً زالٌ الخىىىلىحُا ؤلالىتروهُت مثل ؤلاهترهذ وألاقغَت
اإلاؿمىٖت وؤقغَت للفُضًى ،خُث ٌكخمل الفهل الضعاس ي الظوي ٖلى
بٌٗ الٗملُاث والخُبُلاث التي حؿخسضم في جفُٗل هٓم الخٗلُم
ؤلالىترووي والتي مً بُجها الفهىٌ ؤلالىتروهُت واإلاضاعؽ الافترايُت
والخٗلُم اإلاٗخمض ٖلى ؤلاهترهذ والخٗلُم اإلاٗخمض ٖلى الىمبُىجغ ،وٍمىً
الخإهُض ٖلى ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت جهلح للخُبُم في مجاٌ
الخٗلُم والخضعٍب التربىي ،ومً هىا ًمىً اللىٌ بإن الخٗلُم ؤلالىترووي
لضًه اللضعة ٖلى جىفحر الٗضًض مً اإلاىاعص مً زالٌ بجاختها وؾغٖت
الىنىٌ بلحها في ؤي وكذ وؤي ميان [.[6
ؤما "ؾىهُىهج لي" فُاهض ٖلى ؤن مفهىم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
ٖباعة ًٖ قيل مً اقياٌ الخٗلُم والخضعَـ باؾخسضام الىمبُىجغ
وطلً مً زالٌ الاؾخٗاهت باإلهترهذ في جلضًم الضٖم واإلاؿاهضة وجُىٍغ
الٗملُاث الخٗلُمُت لغف٘ مؿخىٍاث الىفاءة وألاصاء ألاواصًمي ليل مً
الُالب واإلاٗلم ،وبٗباعة ؤزغي ًمىً اللىٌ بإهه ٖباعة ًٖ قيل
افتراض ي مً الخٗلُم ،لالؾخفاصة مً اإلاٗلىماث وجىىىلىحُا الاجهاٌ
اإلاخاخت إلاؿاٖضة الُالب ٖلى عف٘ مؿخىي ؤصاءهم [.[7
وَٗغفه "ؾدُفً ًاوىفُلي" بإهه ًمىً ؤن ًُلم ٖلُه الخٗلُم مً
زالٌ الخىىىلىحُا والظي ًلىم ٖلى الاؾخٗاهت بالىؾائل ؤلالىتروهُت
مثل ؤلاهترهذ والكبياث الضازلُت الخانت ؤو ؤي مجمىٖت مً جلً
ؤلاحغاءاث التي ًخم الاؾخٗاهت بها في حؿهُل ٖملُتي الخضعَـ والخٗلُم
ً
ً
وؤًًا ٖملُت الخضعٍب التربىي والخٗلُمي ،وبهظا ًيىن كغٍبا مً
الاؾخجابت للخُىع الخىىىلىجي في الٗهغ الخالي [.[7
وٍدضص الخىصعي [ ]19ؤهضاف الفهل الضعاس ي الظوي باإلاؿاٖضة ٖلى
اإلاكاعهت الخٗلُمُت الفٗالت ،وجىمُت الخٗلم الخٗاووي ،وبهؿاب اإلاهاعاث
اإلاخُلبت للٗمل الجماعي في هظه البِئت ،وفهم اإلاجخم٘ واإلاخغحراث
الاكخهاصًت التي َغؤث ٖلُه ،ومخابٗت اإلاجخم٘ والثلافت والخاعٍش
واإلاٗلىماث اإلاتزاًضة.
ومً طلً فةن الفهىٌ ؤلالىتروهُت اإلاىبثلت مً اإلاضاعؽ ؤلالىتروهُت
ًمىً ؤن جفُض الُالب مً زالٌ اإلاىاهج اإلابرمجت في اهدؿاب اإلاٗاعف
اإلاخىىٖت ،وبجلان مهاعاث البدث ٖبر ؤلاهترهذ ،وجىمي جفىحرهم الىاكض
وجدلُلهم للمٗلىماث ،وحُٗجهم ٖلى اإلاكاعهت ٖلى الٗمل الجماعي ،مما
ًاصي بلى ويىح ؤهضاف الفهل ؤلالىتروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت ،هما
ؤن اؾخسضام فهىٌ اإلاضعؾت ؤلالىتروهُت ال ٌٗني مجغص هلل ما ًدضر
صازل الفهل الضعاس ي الخللُضي وبهما ًجب الضمج بحن مجمىٖت
الٗىانغ الخالُت [ .]11وكض انبذ الخٗلُم ؤلالىترووي باؾخسضام
ً
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت هى ؤهثر ؤقياٌ الخٗلم اإلاغن قُىٖا ،وهى
حٗلم مغن مفخىح وًٖ بٗض [.[7
وٍغي اإلاباعن [ ]3ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت حؿهم لخض هبحر في
عف٘ مؿخىي الخدهُل الضعاس ي وألاواصًمي وحىصة الٗملُت الخٗلُمُت
واإلاىار التربىي خُث ًمىً اللىٌ بإن الخٗلُم ؤلالىترووي مً اإلامىً ؤن
ًيىن نىعة مً نىع الخٗلُم ًٖ بٗض والتي تهضف بلى جُىٍغ اإلالغعاث
التربىٍت مً زالٌ الاؾخٗاهت بالخىىىلىحُا ووؾائل الاجهاٌ اإلاخاخت،

وجُىٍغ اللضعاث ؤلابضاُٖت للُالب .وهظا لخىفحر وجدلُم الغيا
ألاواصًمي ليل مً اإلاٗلم والُالب ،وطلً للضوع الىبحر الظي ًلٗبه
ً
الخٗلُم ؤلالىترووي في جدلُم مؼٍضا مً الخفاٖلُت وؤلاًجابُت في الٗملُت
الخٗلُمُت والتي ًيىن لها ألازغ ألاهبر في جُىٍغ مؿخىٍاث ألاصاء ألاواصًمي
للمضاعؽ ؤلالىتروهُت وللُالب.
وٍخطح مما ؾبم ؤن الخٗلُم مً زالٌ اإلاضعؾت ؤلالىتروهُت
والفهىٌ ؤلالىتروهُت ًدؿم باإلاغوهت ،وحٗض اإلاضعؾت والفهىٌ
ً
ً
ؤلالىتروهُت ٖامال مهما مً الٗىامل التي جىمي ؤلابضإ لضي ول مً
اإلاٗلم واإلاخٗلم ،فهي بمثابت ؤصاة صافٗت بُغٍلت صًىامُىُت حٗمل ٖلى
جىمُت الاختراف في الخٗلُم ،وولما ماعؽ اإلاٗلم اؾخسضام اإلاضعؾت
ؤلالىتروهُت في الخضعَـ َىاٌ فترة زضمخه ولما ػاص همىه اإلانهي الخضعَؿُـ
ؤي ؤن لها جإزحرها ؤلاًجابي ٖلى ؤؾالُب حٗلُم اإلاٗلمحن ؤهفؿهم مً
خُث جىىٕ جلً ألاؾالُب ،واإلاضعؾت والفهىٌ ؤلالىتروهُت حغحر همِ
الخٗلُم والخٗلم مً مجغص جللحن اإلاخٗلم هم هائل مً اإلاٗلىماث ،بلى
مكاعن وباخث ومدىع للٗملُت الخٗلُمُت ،وجؼٍض مً صافُٗتهم للخٗلم،
وجضٖم مفهىم الخٗلم الظاحي والخٗاووي لضيهم.
 -2ؤصواث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت:
جخٗضص ؤصواث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت مً زالٌ ٖضة ؤقياٌ،
ومجها هما ٌكحر الؿلىم [ ]20الؿبىعة الظهُت ) ،(Smart boardوٍُلم
ً
ٖلحها ؤخُاها الؿبىعة ؤلالىتروهُت ؤو الؿبىعة الخفاٖلُت وهي ؾبىعة مً
ً
هىٕ زام لىنها ؤبٌُ في الغالب وجغبِ بلىتروهُا بىاؾُت هُابل
قبىت بالخاؾب واإلاىهت ؤلالىتروهُت وهظلً حهاػ الٗغى وؤحهؼة
الىؾائِ اإلاخٗضصة وٍمىً الخٗامل مٗها باللمـ ؤو بفلم زام ؤو
بىاؾُت ؤصواث الخإقحر اإلاسخلفت وٍىحض بها حمُ٘ بمياهُت الخاؾب
الصخص ي مً خفٔ واؾترحإ وَباٖت وبعؾاٌ حمُ٘ ما ًخم ٖلحها مً
صعوؽ ومدايغاث ،واإلاىهت ؤلالىتروهُت ) (E- podiumوهي مىهت
للخدىم في حمُ٘ الخجهحزاث ؤلالىتروهُت اإلاىحىصة صازل الفهل الظوي
خُث جغجبِ طلً ألاحهؼة بهظه اإلاىهت وهي ٖباعة ًٖ حهاػ خاؾب بلى
مىنل به قاقخحن بخضاهما حٗمل باللمـ ) (touch Screenوفحها
مساعج إلالخلاث بلىتروهُت ؤزغي مثل حهاػ اإلادمىٌ )(Lap top
وألاكغام اللابلت لإلػالت ) (USB flashوغحرها .وحهاػ الٗغى (Data
)showالظي ٌؿخسضم حهاػ الٗغى لللُان بضوعًٍ عئِؿحن ؤولهما هلل
اإلااصة الٗلمُت والٗغوى الخلضًمُت للؿبىعة والثاوي في الاجهاٌ اإلاغئي
خُث جىلل بلى الؿبىعة ًٖ َغٍم حهاػ الٗغى وجخمحز ؤحهؼة الٗغى
بإنها جضٖم الهىعة ٖالُت الجىصة.
وًٍُف وخكان [ ]21ؤصاة اإلااجمغ اإلاغئي )(Video conferencing
وهي مجمىٖت مً جلىُاث الاجهاٌ الخفاٖلُت والتي مً زاللها ًمىً
اجهاٌ ؤهثر مً مىك٘ ؤو مىخب ببًٗها البٌٗ بالهىث والهىعة
الخُت .خُث حؿخسضم وامحراث زانت لىلل فٗالُاث اللاٖت مً نىث
ونىعة بلى ؤي ميان ؤزغ مجهؼ بهظه الخلىُاث والخفاٖل مٗها ،ووامحرا
الىزائم ) (Visualizerالتي جلىم بخهىٍغ الىزُلت اإلاىخىبت وهللها بلى حهاػ
الٗغى بدُث ًمىً عئٍتها ٖلى الؿبىعة ،وجخمحز اليامحرا اإلاىحىصة
بالجىصة الٗالُت وكضعتها ٖلى الخلغٍب وحؿخسضم وامحرا الىزائم إلاؿاٖضة
اإلادايغ ٖلى ٖغى اإلااصة الٗلمُت اإلاىخىبت ٖلى الُلبت في نىعة عكمُت،
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هظا ًخم بهىعة بلىتروهُت .خُث جضوي الخيلفت ،خُث ؤن الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ال جدخاج بلى ميكأث وؾاخاث مضعؾُت ،هما ؤنها ال
جدخاج بلى مىانالث وؤصواث ميلفت .هما جدُذ الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت بمياهُت الخىؾ٘ في مداوع الىلاف ،التي قهضها مىخضًاث
الخىاع ،مما ٌصج٘ الُالب ٖلى اإلاكاعهت ،بال زىف ؤو ججل.
 -4مخُلباث جُبُم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت:
ً
هىان مخُلباث جمثل قغوَا لخُبُم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
بىجاح وٍلخهها الخلُفت [ ]24بإعبٗت مخُلباث وهي :اإلاخُلب ألاوٌ
وَكمل ججهحز اللاٖاث الضعاؾُت بىؾائل وجلىُاث الخٗلُم ؤلالىترووي
ً
ً
وزانت البروحىتر ) (Projectorؾلىُا ؤو ال ؾلىُا وجلىُاث الخٗلُم
ؤلالىترووي مثل الؿبىعاث الظهُت واإلاىهاث ؤلالىتروهُت وغحرها .ؤما
اإلاخُلب الثاوي فُيىن بخىفحر الهُاهت الضوعٍت الؿغَٗت لهظه الخلىُاث
ً
اإلاىحىصة في اللاٖاث الضعاؾُت مما ؾُاصي خخما لؼٍاصة اؾخسضام هظه
الخلىُاث في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت وػٍاصة الفٗالُت وؤلاهخاحُت في
الخٗلُم .وٍخم اإلاخُلب الثالث مً زالٌ الخضعٍب ٖلى جُبُم جلً
الفهىٌ مً زالٌ الضوعاث الخضعٍبُت .ؤما اإلاخُلب الغاب٘ فِكمل وحىص
الخافؼ الظي ٌٗض مً ألاؾباب الىبحرة التي ًمىً ؤن حؿهم في ػٍاصة
اؾخسضام ًٖى هُئت الخضعَـ لهظه الخلىُاث.
ً
زاهُا :مفهىم الضافُٗت
خُٓذ الضواف٘ باهخمام ٖضص هبحر مً ٖلماء الىفـ والتربُت،
باٖخباعها ؤخض الٗىامل التي جازغ في مٗٓم اإلاىاكف التي جىاحه ؤلاوؿان
ً
ً
وجفغى ٖلُه ؾلىوا مُٗىا ولٗالكتها بيكاَه وفاٖلُخه وجىحُه ؾلىهه
[ .[25وَٗغف ًىهج الضافُٗت مً زالٌ اإلادضصاث الضازلُت "بإنها ٖباعة
ًٖ خالت اؾدثاعة وجازغ صازلي جثحر الؿلىن وجضفٗه بلى جدلُم هضف
مٗحن" [.[26
فالضافُٗت للخٗلم لها ؤهمُت هبحرة في اإلاجخم٘ فيلما وان جدهُل
ً
الفغص طو صافُٗت مىجؼة طاث مؿخىي مغجف٘ ولما ؤزغ طلً بًجابا ٖلى
اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل فُه .ومً زم ٖلى مؿخىي الٗام للبلض [.]27
وَٗغفها ماؾلى " "Maslowؤنها خهُلت زابخت ومؿخمغة ومخغحرة،
ً
ومغهبت ،وٖامت جماعؽ جإزحرا في ول ؤخىاٌ اليائً الحي [.[26
 -1زهائو الفغص طي الضافُٗت اإلاغجفٗت في الخٗلم:
اؾخسضم "مىعاي" مفهىم الخاحت لإلهجاػ بِىما اؾخسضم
"ماولُالهض" وػمالئه مفهىم الضافُٗت لإلهجاػ م٘ ؤنهما ال ًسخلفان ًٖ
بًٗهما .هما كض ماولُالهض وػمالئه اؾهاماث بالغت ألاهمُت مً زالٌ
الاهخلاٌ مً جهىع مدضص بالخاحت لإلهجاػ بلى جهىع وحضاوي بالخىك٘.
ومً ؤهم زهائو الفغص اإلاىجؼ :مؿخىي الضافُٗت ؤو الخماؽ للٗمل
وبظٌ الجهض في ؾبُل جدلُم الهضف ،وؤلاخؿاؽ بالفسغ ٖىض الىجاح
والخجل ٖىض الفكل ،وجىكٗاث الفغص اإلاخٗللت باخخمالُت خضور
الىجاح ؤو الفكل ،وكُمت الىجاح طاجه ؤو اإلاترجباث الىاحمت ًٖ الىجاح
والفكل ،وبخؿاؽ الفغص بإهه مؿاوٌ ًٖ هخائجه ؤو مترجباث ؾلىهه،
ومؿخىٍاث الخدضًض وؤلاخؿاؽ بٗضم الخإهض [.[26
 -2الٗىامل اإلاازغة في صافُٗت الخٗلُم:
حٗخبر الضافُٗت لإلهجاػ هي خهُلت لٗضة ٖىامل مخضازلت ومخفاٖلت
جخ ـىك ـف ٖلُ ـه ـا ك ـىة ال ـضافُٗـ ـت لإلهج ـاػ مـ ـً ؤهمه ـا الٗىام ـل الاحخم ـاُٖـت

والكبىت الؿلىُت ) (Cable networkوهي الىلاٍ الثابخت لالجهاٌ
بالكبىت وهي حمُ٘ مساعج وهلاٍ الاجهاٌ باإلهترهذ واإلاىػٖت ٖلى
مٗامل الخاؾب آلالي واللاٖاث الضعاؾُت واإلاياجب واإلامغاث اإلاسخلفت،
ومخهلت بكبىت الجامٗت ومغهؼ اإلاٗلىماث الغئِس ي بؿغٖت ٖالُت،
والكبىت الالؾلىُت ) (Wirelessوهي هلاٍ الاجهاٌ الالؾليي بالكبىت
خُث الخغُُت باليامل بكبىت الالؾلىُت لإلهترهذ لُخمىً الُالب
وؤًٖاء هُئت الخضعَـ مً الاؾخفاصة مً الخٗلُم ؤلالىترووي والاَالٕ
ٖلى ؤلاٖالهاث والخىححهاث الخانت باألمىع ألاواصًمُت والخىانل م٘
آلازغًٍ مً زالٌ ألاحهؼة اإلادمىلت واليلُت وغحرها .ألاؾخىصًى الخٗلُمي،
وهٓام الخٗلُم ؤلالىترووي) (Learning Management Systemوهى هٓام
بلىترووي زام بةصاعة الٗملُت الخٗلُمُت وهى هٓام ًهل بحن الُالب
ً
وألاؾخاط بلىتروهُا بكيل غحر مدضص بىكذ مٗحن ؤو ميان مٗحن .خُث
ًضًغ هظا الىٓام واحباث الُالب ومخابٗتها وازخباعاتهم وهلاقاتهم
وجلاعٍغ ًٖ حمُ٘ ؤوكُتهم صازل هظا الىٓام.
وَكحر شخاجت [ ]7بلى ؤن ؤصاة الازخباعاث اللهحرة واؾخُالٕ الغؤي
التي حُٗي هظه ألاصاة للائض الجلؿت في الفهل الافتراض ي بمياهُت
بحغاء ازخباع كهحر ؤو اؾخُالٕ عاي ًلِـ به هجاح الجلؿت ومضي
جدلُم ؤهضافه وطلً في نهاًت الجلؿت وَؿخُُ٘ الخهىٌ ٖلى الىخائج
مباقغة وبيل ٌؿغ وؾهىلت ،وهظلً ما ؤَلم ٖلُه ؤصاة الجاهبُت
)(Breakout Roomsوهظه ألاصاة حُٗي كائض الجلؿت بمياهُت جلؿُم
اإلاىحىصًً في الغغفت الهفُت بلى مجمىٖاث حاهبُت (مجمىٖاث الخٗلم
الخٗاووي) لخباصٌ آلاعاء والخفاٖل فُما بُجهم.
 -3الفغق بحن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت:
ًغي اللغوي [ ]22بإن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت جخًمً جلىُاث
مخلضمت وطهُت مسخلفت مثل الخساَب اإلاباقغ (بالىو ؤو بالهىث ،ؤو
بالهىث والىو ٖىه) واإلاكاعهت اإلاباقغة لألهٓمت والخُبُلاث (بحن
اإلاٗلم والُلبت ؤو بحن الُلبت بًٗهم البٌٗ) ،وجدُذ الخفاٖل م٘
اإلاضعؽ بالهىث ٖلى الهىاء مباقغ .ومً الضعاؾاث الؿابلت التي كامذ
بةحغاء ملاعهت بحن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والفهىٌ الضعاؾُت
الخللُضًت.
وفي هظا ؤلاَاع هضفذ صعاؾت "لُم وواػوٌ" [ ]23بلى مٗغفت جإزحر
زالزت ؤهماٍ مً الخٗلُم ٖلى جدهل الُالب ،وهظه ألاهماٍ هي:
الخٗلُم اإلاٗخمض ٖلى قبىت ؤلاهترهذ باؾخسضام بغهامج الفهىٌ
ً
الضعاؾُت الظهُت .وهظلً الخٗلُم الخللُضي وحها بلى وحه ،واؾخسضام
هٓام الخٗلُم اإلاٗخمض ٖلى ؤلاهترهذ م٘ الُغٍلت الخللُضًت في الخٗلُم،
ً
وؤهضث هخائج الخجغبت ٖلى وحىص فغوق صالت بخهائُا بحن ول مً
اإلاجمىٖخحن (التي صعؾذ بالخٗلُم اإلاٗخمض ٖلى قبىت ؤلاهترهذ –
ً
واإلاجمىٖت التي صعؾذ بالُغٍلخحن مٗا) ،ملاعهت باإلاجمىٖت التي صعؾذ
بالُغٍلت الخللُضًت فلِ ،لهالج اإلاجمىٖخحن .وجخمحز الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت بةمياهُت حغُُت ٖضص هبحر مً الُالب ،في مىاَم
حغغافُت مسخلفت وفي جىكُخاث مسخلفت والخىؾ٘ صون كُىص [.]11
وٍغي عػق [ ]6ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت حؿاهم بالخسفُف مً
ألاٖباء ٖلى ؤلاصاعة الخٗلُمُت والؿغٖت الٗالُت في الخٗامل والاؾخجابت،
فهي ال جدخاج بلى مخابٗت للخًىع والغُاب ،ؤو عنض الضعحاث ،فيل
80

ً
واخضا مجها هى الظي ًغض ي الضاف٘ وَكب٘ الخاحت .واؾخمغاع كىة الضاف٘
بلى ؤن ًخم جدلُم الغغى.
وًٍُف ؾالم [ ]9بلى الىُْفت الخفؿحرًت للضافُٗت وهي الىُْفت
ألاؾاؾُت للضافُٗت ،فمً زاللها ًخم جفؿحر الؿلىهُاث بمسخلف
ؤهىاٖها والهاصعة ًٖ للفغص ،وٍُلم ٖلى هظه الىُْفت وُْفت الٗؼو،
خُث حٗض الضافُٗت بمثابت مهضع للمٗلىماث ًٖ بمياهُت الىنىٌ بلى
ً
الهضف ،ؤي ؤن الضافُٗت جؼصاص باإلجغاب مً الهضف ،فمثال الُالب
جؼصاص صافُٗخه هدى اللغاءة والضعاؾت ٖىضما جلترب فترة الامخدان هما
ؤن الضافُٗت كض حؿخسضم في حصخُو الٗضًض مً الايُغاباث
الؿلىهُت والىفؿُت هما حؿخسضم في ٖالج هظه الايُغاباث .ؤن
الىُْفت اإلاخمثلت في بمضاص الؿلىن بالُاكت واليكاٍ جلىم بةَالق
الُاكت واؾدثاعة اليكاٍ مً زالٌ حٗاون اإلافاجُذ الضازلُت
(واألهضاف ،والغغباث ،والاهخماماث) في جدغًٍ الؿلىن وجضفٗه هدى
جدلُم ؤهضاف مُٗىت.
 .3مشهلت الدزاست
ًخطح مما جم ٖغيه ،وفي يىء هخائج الضعاؾاث الؿابلت في مجاٌ
جىمُت صافُٗت الخٗلم ،ؤهه جىحض ٖىامل هثحرة جازغ فُه ،ولٗل مً
ؤهمها ،وكض هضع في الضعاؾاث الؿابلت ول مً جإزحر الفهىٌ الضعاؾُت
ً
وبىاء ٖلى طلً حاءث هظه الضعاؾت
الظهُت والخسههاث الضعاؾُت،
لخدىاوٌ جإزحر الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت في ملابل الفهىٌ الضعاؾُت
الخللُضًت والخسههاث الضعاؾُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم.
وٖلى طلً ًمىً جدضًض مكيلت البدث الخالي في الدؿائالث الخالُت:
أ .أسئلت الدزاست
ً
هل جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت
الخٗلُم لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ً
هل جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت
الخٗلُم جغح٘ بلى ازخالف َغٍلت الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت-
الفهىٌ الخللُضًت) لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ً
هل جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت
الخٗلُم جغح٘ بلى ازخالف الخسهو الضعاس ي (اللغت الٗغبُت -الضعاؾاث
ؤلاؾالمُت -اإلاىاهج -الخاؾىب) لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ً
هل جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت
الخٗلُم جغح٘ بلى الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو الضعاس ي
لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ب .أهميت الدزاست
جيب٘ ؤهمُت البدث مً ؤهمُت اإلاجاٌ الظي ًيخمي بلُه وهى مجاٌ
ٖلم الىفـ الخجغٍبي ،وهظلً مً خُث ؤهمُت اإلاىيىٕ الظي ًخٗغى
له وهى صعاؾت ؤزغ الخفاٖل بحن اؾخسضام الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
والخسهو الضعاس ي في جىمُت صافُٗت الخٗلم لُالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت ،وهظه اإلاىيىٖاث كلُلت بكيل ٖام في الترار الؿُيىلىجي،
هما جؼصاص ؤهمُت ؤهثر ٖىض جىاوٌ مخغحر جىىىلىجي حضًض وهى مخغحر
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُتSmart Classes.
ومً هىا فلض ٌؿهم البدث الخالي في جلضًم جىيُذ بيافي
خـىٌ بمياهُت جدلُم وجُبُم الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت صازل اللاٖاث

والٗىامل الصخهُت.
 -1الٗىامل الاحخماُٖت
بما ؤن الضافُٗت للخٗلم مً الضواف٘ اإلاىدؿبت ،فالجى ألاؾغي
ً
ً
الؿائض ًلٗب صوعا هاما في همى هظا الضاف٘ ؤو اهسفاى وللض جىنلذ
ألابدار الخضًثت بلى بْهاع ؤهمُت الخيكئت الاحخماُٖت واإلاٗاملت الىالضًت
للغف٘ مً صافُٗت الخٗلم لضي الُالب [ .]26ؤما اإلاؿخىي الثلافي فلض
ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن الثلافت لِؿذ مىعوزت بل جىدؿب ًٖ َغٍم
الخيكئت الاحخماُٖت ووحض الباخث "هكاٌ" فغوق طاث صاللت بخهائُت
فُما ًسو الضافُٗت للخٗلُم بحن اإلاغاهلحن البٌُ الظًً ًيخمىن بلى
الُبلت الاحخماُٖت اإلاثلفت والؿىص طوي الثلافت اإلاخضهُت .وطلً ؤن
البٌُ ؤهثر صافُٗت للخٗلم ملاعهت بالؿىص [.[28
 -2الٗىامل الصخهُت
جىحض مجمىٖت هبحرة مً الٗىامل الصخهُت طاث الُبُٗت
الىفؿُت ،الاحخماُٖت ،الٗللُت ،والجؿمُت التي جازغ في الضافُٗت وجاصي
بلى اعجفإ مؿخىي الخدهُل ؤو جضهُه [.[29
ومً ؤهم هظه الٗىامل مفهىم الظاث وهى الهىعة التي ٌٗغفها
الصخو ًٖ هفؿه مً هٓغجه لىفؿه ومً زالٌ حٗامله م٘ آلازغًٍ،
ومً هٓغة الىاؽ بلُه ًاصي بلى الخإزحر بكيل هبحر ٖلى ما ًبظله الفغص
مً مجهىص للخٗلم ،وهظا ًغجبِ بةصعاهه إلاا ًدلله هظا اإلاجهىص مً
هخائج مغغىبت .وؾماث الصخهُت التي جازغ َبُٗت الصخهُت مً خُث
الاهبؿاٍ ؤو الاهُىاء وملضاع الثلت بالىفـ ومؿخىي الُمىح وؤؾلىب
الخفىحر ٖلى اهدؿاب الضافُٗت .وٍسخلف ألافغاص في صوافهم للخٗلم
والىجاح وؤلاهجاػ وٍخىكف هظا ٖلى مفهىمهم للظواء.
وٍغي كضوعي [ ]28ؤن هىان هظلً بٌٗ الٗىامل اإلاازغة في صافُٗت
ؤلاهجاػ للخالمُظ هخىكٗاث الىالضًً ؾىاء واهذ مغجفٗت ؤو مىسفًت،
خُث ًمىً ؤن جىلض لضي اإلاغاهم الكٗىع بالخىف اإلاؿبم مً الفكل،
وطلً بالًغِ الضائم والؼائض مً ؤحل الضعاؾت والىجاح ،ؤو الٗىـ
ٖضم حصجُ٘ اإلاغاهم ٖلى بظٌ الجهض للخهىٌ ٖلى هخائج حُضة ؤي
ؤلاهماٌ الىلي مما ًىلض لضًه ٖضم اإلاُل للٗمل الضعاس ي .هما ٌكحر بلى
ؤن جضوي جلضًغ الظاث كض ًاصي بلى اهسفاى الضافُٗت ،طلً باٖخلاص
اإلاغاهم بٗضم كضعجه ٖلى جدلُم الىجاح وعغبخه بالفكل الظي ٌٗىـ
الهىعة الؿلبُت لظاجه .وٍاهض كضوعي ٖلى ؤهمُت وؤزغ اإلاىار الخٗلُمي
ٖلى صافُٗت الُالب وزانت ؤهم ٖىهغ فحها ؤال هى اإلاٗلم الظي ًلٗب
ً ً
صوعا هاما في الٗملُت الخٗلمُت وزانت في مغاخل ما كبل الجامٗت ،فهى
ًلط ي ؾاٖاث َىٍلت م٘ الخالمُظ ،وٖالكت اإلاخٗلم اإلاغاهم بمٗلمه
وػمالئه حٗخبر مً ؤهم اإلاكاول التي ًمىً ؤن جازغ ٖلى الضافُٗت وطلً
خؿب هىُٖت الٗالكت واإلاٗاملت التي جغبِ اإلاٗلم بخالمُظ ،خُث ًجب
ؤن جيىن اًجابُت ٌؿعى مً زاللها بلى عف٘ زلت اإلاغاهم بىفؿه وجدبِبه
في اإلاضعؾت ،وبالخالي ػٍاصة صافُٗخه للخٗلم والبدث والىجاح وؤلاهجاػ.
وَكحر ًىؾف [ ]30بلى ؤن الضافُٗت اإلاخٗلم ٖضة وْائف جخمثل في
انها جمض الؿلىن بالُاكت وجيىن اإلادغن ألاوٌ له .هما ؤنها جسخاع
ً
الؿلىن اإلاىاؾب فةن وان هىان ؾلىن مخٗلم ؾابلا ،وحؿاٖض ٖلى
ازخُاعه صون غحره ،وبن لم ًىً هىان ؾلىن مخٗلم ؾاٖضث ٖلى ؤن
ي ً
ؤمال في ؤن ًيىن
جخجه بلى ازخُاع ٖضص مً اإلادىالث الؿلىهُت ألازغ
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فهىٌ صعاؾُت طهُت مجهؼة بالىؾائل الخىىىلىحُت الخضًثت وفهىٌ
صعاؾُت جللُضًت واؾخسضام حهاػ الٗغى الًىئي بكاقت ملىهت في
ملابل قاقت باألبٌُ وألاؾىص فلِ ومكاعهت ما كالىه .واقخملذ
ُٖىت الضعاؾت ٖلى ( )126مً الُلبت الظًً ًضعؾىن في هال مً
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت وٍخلابلىن
بىثرة وجم الخهىٌ ٖلى الىخائج مً زالٌ ؤلاحابت ٖلى ٖضص مً ألاؾئلت
اإلافخىخت ،خُث اؾخسضمذ ؤصاة للمسح الكامل يمً اإلاىهج ؤلاحغائي.
وؤقاعث الىخائج لضي ملاعهت الُالب خىٌ جفًُلهم للفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت ؤو الخللُضًت بلى هخائج بًجابُت لهالح الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت .فلض ؤهض ٖضص مً الُلبت جهل وؿبتهم بلى ( )%80بلى ؤنهم
ًفًلىن الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت.
ؤما صعاؾت "فاعجابضًً" [ ]33فلض هضفذ بلى جلضًم عئٍت مسخهغة
ًٖ ألامىع الخٗلُمُت اإلاخٗللت بالخىىىلىحُا وكض جم صعاؾت الخىىىلىحُا
الخٗلُمُت ؤو ما ٌؿمى بالفهىٌ الضعاؾُت الظهُت مً اإلاىٓىع ؤلاصاعي.
باؾخسضام ؤصاة اإلاسح الكامل وًٖ َغٍم اإلاىهج الخدلُلي .وكض ؤْهغث
الىخائج يغوعة الاهفاق ٖلى الخٗلُم ؤلالىترووي فىثحر مً ٖمضاء اليلُاث
ًبدثىن ًٖ مخلضمحن طوي مٗغفت بضوع الخىىىلىحُا في الخٗلُم الٗالي
وؤهض الباخث ؤن الخلىٌ اإلااصًت للخٗلُم الخىىىلىجي ًجب ؤن جىن
صازلُت وهظلً زاعحُت.
وهضفذ صعاؾت "وٍياي" [ ]34بلى مىاككت ممحزاث الاؾخسضام
الخىىىلىجي للفهىٌ الضعاؾُت الظهُت هىٓام حضًض للخفاٖل بحن
ؤلاوؿان وؤحهؼة الخاؾب آلالي ًٖ بٗض .خُث ًلضم اإلاضعؽ الضعوؽ
وٍخم جهىٍغها وحسجُلها بىاؾُت بٌٗ اليامحراث زم جغؾل للُالب
لضعاؾتها ًٖ بٗض .اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي .ؤهضث الىخائج
ؤهمُت الخفاٖل م٘ ؤهٓمت الىمبُىجغ في ٖهغ الخىؾبت في ول ميان،
وؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت هي ازخباع فٗلي للبدىر ٖلى البِئت
ً
الظهُت فهال ٖىه الؿعي لخُبُلها.
ؤما صعاؾت "جىوس ي" [ ]35فلض هضفذ بلى جدضًض مضي فٗالُت
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت في جدلُم الخدهُل الضعاس ي لُلبت
الخمغٌٍ .وَبلذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً (َ )66لبت ولُت الصخت في
مضًىت بًالػج وباؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ،وكض جم ازخُاع الُٗىت
ً
ٖكىائُا مً َلبت الفغكت الثاهُت مً ؤكؿام الخمغٌٍ والُب وواهذ
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت مً َلبت كؿم الخمغٌٍ واإلاجمىٖت الًابُت مً
َلبت كؿم الُب .وؤْهغث الىخائج ؤن اإلادايغاث مً زالٌ الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ًؼٍض بكيل ملخىّ مً ؤلاهجاػاث ألاواصًمُت للُالب.
ولظلً ،مً اإلاٗلىٌ ؤن جاهض بن جُبُلاث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
هي بِئاث فٗالت ًمىً ؤن حؿخسضم هبضًل وجىملت لخىاحه البِئاث
الخٗلُمُت في اإلااؾؿاث التي جلضم الخٗلُم الهحي .والفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت حؿاٖض غلى بزاعة اهخمام الُالب وجدفحزهم بلى اإلادايغاث،
ومً الىاضح ؤن الؼٍاصة في الضواف٘ ومهلخت الُالب في اإلادايغاث
ؾىف حؿاٖض ٖلى جدؿحن الخدهُل الضعاس ي للُالب.
وهضفذ صعاؾت "ماوي – اًيان وآزغون" [ ]36بلى صعاؾت آلازاع
اإلاترجبت ٖلى صمج الخىىىلىحُا في الخٗلُم ٖلى اإلاٗلمحن والُالب واإلاجخم٘
اإلاضعس ي هيل .اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي .جم جُبُم اإلاكغوٕ

الضعاؾُت بيلُت التربُت ألاؾاؾُت.
 .4الدزاساث السابقت
حٗضصث الضعاؾاث الٗغبُت وألاحىبُت التي جىاولذ ؤزغ الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ٖلى صافُٗت الُلبت للخٗلم ومجها ما ًلي:
ً
ؤوال :الضعاؾاث الٗغبُت:
هضفذ صعاؾت الغغٍبي [ ]11بلى مٗغفت ؤزغ الخضعَـ باؾخسضام
الفهىٌ ؤلالىتروهُت بالهىع الثالر (فهل بلىترووي فهل جفاٖلي،
فهل حٗاووي ،فهل جياملي) ٖلى الخدهُل اإلاٗغفي إلاؿخىٍاث الخظهغ
والفهم والخُبُم واإلاؿخىٍاث الثالر مجخمٗت ٖلى جالمُظ الهف
الخامـ الابخضائي إلااصة الغٍايُاث في وخضة اللؿمت .وكض اؾخسضم
ً
الباخث اإلاىهج قبه الخجغٍبي ٖلى ُٖىت مً ( )72جلمُظا مً زالر
مضعاؽ ابخضائُت مسخلفت بمضًىت الُائف جخىافغ بيل مضعؾت هىٕ مً
الفهىٌ الظهُت جمثلذ ؤصاة الضعاؾُت ٖلى ازخُاع جدهُلي في
اإلاؿخىٍاث اإلاٗغفُت (الخظهحر ،الفهم ،الخُبُم) ،جىنلذ الضعاؾت بلى
وحىص فغوق طاث صاللت بخهائُت ٖىض مؿخىي الفهم لهالح الفهل
الخياملي ،بِىما ال ًىحض فغوق طاث صاللت بخهائُت ًٖ مؿخىي الخظهغ
ومؿخىي الخُبُم.
ؤما صعاؾت البلىي [ ]31فلض هضفذ بلى الخٗغف ٖلى ؤزغ اؾخسضام
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖلى جدهُل جلمُظاث الهف الثالث
مخىؾِ في ماصة الجغغافُا وخضة (بٌٗ الٗالم الخاعجي وٖالكتها
باإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت) ،وإلاٗغفت ؤزغ اإلاؿخلل (الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت) ٖلى اإلاخغحر الخاب٘ (جدهُل الخلمُظاث) .اؾخسضمذ الباخثت
اإلاىهج قبت الخجغٍبي .جمثلذ ؤصواث الضعاؾت في بغهامج كىكل ؤًغر
وازخباع جدهُلي كبلي وبٗضي ،ازخحرث الُٗىت مً اإلاضاعؽ الخانت
بُغٍلت كهضًت ،جمثلذ بفهلحن مً فهىٌ الهف الثالث مخىؾِ
بمضاعؽ الغٍان الخانت باإلاضًىت اإلاىىعة ،حجمها ( )30جلمُظة كؿمذ
بلى مجمىٖخحن بالدؿاوي :مجمىٖت ججغٍبُت ،وؤزغي يابُت .جىنلذ
الضعاؾت بلى وحىص ؤزغ فٗاٌ لخىُْف الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖلى
مؿخىي الخدهُل ألاواصًمي لضي الخلمُظاث الالحي صعؾً بالفهىٌ
الظهُت.
وهضفذ صعاؾت الؿلىم [ ]20بلى مٗغفت مضي اؾخسضام ؤًٖاء هُئت
الخضعَـ في حامٗت اإلالً ؾٗىص لخلىُاث الفهل الضعاس ي الظوي ،هظه
الخلىُاث حكمل الؿبىعة الظهُت ،اإلاىهت ؤلالىتروهُت ،ؤحهؼة الٗغى
(البروحىخىع) ،وغحرها مً جلىُاث الفهل الضعاس ي الظوي ،وواهذ
الىخائج ؤن ؤغلب ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في الجامٗت ٌٗخلضون يغوعة
جىفحر ؤحهؼة الٗغى (البروحىخىع) في حمُ٘ كاٖاث الفهىٌ الضعاؾُت
بالجامٗت ،بِىما بلُت جلىُاث الفهل الظوي ًجب ؤن جخىافغ في ؤغلب
ً
كاٖاث الفهىٌ الضعاؾُت .وجىنل الباخث ؤًًا بلى ؤن ؤهثر الٗلباث
في ٖضم اؾخسضام هظه الخلىُاث مً كبل ؤًٖاء هُئت الخضعَـ هى
ٖضم جىافغ هظه الخلىُاث في حمُ٘ اللاٖاث الضعاؾُت ،وهظلً ٖضم
وحىص الهُاهت اإلاؿخمغة ألُٖاٌ جلً الخلىُاث.
ً
زاهُا :الضعاؾاث ألاحىبُت:
هضفذ صعاؾت "جىعهابحن" [ ]32بلى صعاؾت عصوص ؤفٗاٌ الُالب هدى
اؾخسضام الُغق والىؾائل الخٗلُمُت الفٗالت .وطلً مً زالٌ ملاعهت
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ً
حضا للُلبت الظًً ًدخاحىن بلى البدىر والبض مً حصجُٗهم ٖلى
اؾخسضام الخىىىلىحُا الخضًثت التي جمىجهم واإلاٗلمحن مً اؾخسضام
َغق حضًضو قُلت وحضًضة مسخلفت.
وهضفذ صعاؾت ""باًىهج وآزغون" [ ]41بلى مىاككت ومغاكبت
الخُىٍغ والخدلم مً فٗالُت الفهىٌ الظهُت بىاء ٖلى بُاهاث مً
مضاعؽ ابخضائُت وزاهىٍت في الهحن وَبم ملُاؽ مسح قامل ٖلى ُٖىت
ً
ً
جخيىن مً ؤهثر مً (َ )640البا جتراوح ؤٖماعهم مً (ٖ )15-11اما ،وكض
هكفىا ًٖ ٖكغة ملاًِـ :الخهمُم اإلااصي ،اإلاغوهت ،اؾخسضام
الخىىىلىحُا ،بُاهاث الخٗلم ،الخمحز والخدلم والخٗاون وجماؾً الُالب
وؤلاههاف ،وزبرة الخٗلم وباؾخسضام اإلاىهج الخدلُلي ،وكض ؤْهغث
الىخائج ؤن الُالب لضيهم مىكف بًجابي لخجغبت الخٗلم في الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ،وؤن للخلىُاث الظهُت ؤو ألاحهؼة الظهُت حُٗي
بمياهُت للُالب للخفاٖل .وؤن مغاكبت الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ؤمغ
ملجن وعبما له بٌٗ الهفاث الىفؿُت .فهىان ٖكغة ملاًِـ جخيىن
ً
ً
ً
مً (ٖ )36ىهغا احخماُٖا وهفؿُا إلاؿاٖضة الُالب ٖلى فهم الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت في الىي٘ الغاهً وهظلً الىي٘ اإلاثالي .وكض ؤزبدذ
الضعاؾت ؤن الخهمُم اإلااصي واإلاغوهت واؾخسضام الخىىىلىحُا وبُاهاث
الخٗلم ؤنها الؿماث ألاؾاؾُت لبِئت الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت وؤنها
ؤؾاؽ للخمحز والخدلم وؤوكُت الخٗلم ؤلالىترووي وهظلً زبرة الخٗلم.
ؤما صعاؾت "قاقغا" [ ]42فلض هضفذ إلالاعهت الخدهُل الضعاس ي
مً مخىؾِ ومخىؾِ ؤكل ومخىؾِ ؤٖلى مً الُالب الظًً ًضعؾىن
م٘ وبضون الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت وهظلً جدلُل فٗالُت َغق
الخضعَـ في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والُغٍلت الخللُضًتَ ،بلذ
ً
الضعاؾت بخُبُم اؾخبُان ٖلى (َ )100البا وَالبت مً الهف الثامً
في اإلاضاعؽ ؤلاهجلحزًت جم اؾخسالنها مً زمؿت مً اإلاضاعؽ
وباؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي .وكض ؤْهغث الىخائج ؤن هىان ٖالكت
بًجابُت بحن الخضعَـ في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والخدهُل
ألاواصًمي للُالب في الٗلىم الاحخماُٖت.
وهضفذ صعاؾت "باهى" [ ]43بلى صعاؾت الفغق في الخإزحر بحن ؤصاء
الُالب الظًً ًضعؾىن في الفهىٌ الظهُت في الهف ألاوٌ في ماصة
الغٍايُاث وبحن الظًً ًضعؾىن في الفهىٌ الخللُضًت .وَبم اؾخبُان
ٖلى ُٖىت ٖكىائُت جخيىن مً ٖضص ( )30مً َلبت اإلاضاعؽ الثاهىٍت
الخيىمُت وباؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي .وكض ؤْهغث الىخائج ؤن الخٗلُم
ً
في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ًازغ بًجابُا ٖلى ؤصاء الُالب في الهف
ألاوٌ في ماصة الغٍايُاث .وطلً مً زالٌ اؾخسضام فهىٌ فحها
بالغؾىم اإلاخدغهت وخضاث زالزُت ألابٗاص وؤقغَت الفُضًى ،والخٗلم
اللائم ٖلى اليكاٍ مً حاهب الُالب ،لخدىٍل َغٍلت الخضعَـ لخيىن
َغٍلت مبخىغة وطاث مغؼي مً زالٌ اؾخسضام الخىىىلىحُا بجاهب
الؿبىعة في الفهىٌ الضعاؾُت.
التعقيب على الدزاساث السابقت
جىىٖذ الضعاؾاث الؿابلت مً خُث جىاولها للفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت ،فغهؼ بًٗها ٖلى حؿمُتها بالفهىٌ الضعاؾُت الظهُت هما في
صعاؾت ول مً "البلىي" [" ،]31الؿلىم" [" ،]20جىعهابحن" [،]32
"فاعجابضًً" [" ،]33وٍياي" [" ،]34جىوس ي" [" ،]35مان – بًيان

ٖلى ؾذ مضاعؽ التي جىفظ مكغوٕ الفهىٌ الظهُت وَؿخسضم فحها
الؿبىعة البًُاء الخفاٖلُت .ؤْهغث الىخائج ؤن الُالب ًفًلىن
اؾخسضام الؿبىعة البًُاء الخفاٖلُت في الفهىٌ الظهُت خُث
حؿاٖضهم ٖلى فهم ؤهبر للمىاص ،وػٍاصة الاهخمام واإلاكاعهت في ٖملُت
ً
الخٗلم التي ٌٗبر ٖجها ؤًًا في الغغبت في ؤن ٌكاعوىا بيكاٍ في الضعوؽ.
هما ؤن غالبُت اإلاٗلمحن وبٌٗ مً مضًغي اإلاضاعؽ ٌٗخلضون ؤن الخٗلم
ًٖ َغٍم اؾخسضام الؿبىعة البًُاء الظهُت ًمىً ؤن جازغ بكيل
بًجابي ٖلى بهجاػاث الُالب.
ؤما صعاؾت " ؤومحن " [ ]37فلض هضفذ بلى الىكف ًٖ جهىعاث
اإلاخٗلم خىٌ الٗغوى الخلضًمُت اإلاؿخسضمت في الخضعَـ في الفهىٌ
الضعاؾُت ؤلاهجلحزًت لخٗؼٍؼ وصمج مهاعاث اللغت ألاعبٗت والاؾخسضام
الفٗاٌ للٗغى الخلضًمي ٌ  Power Pointهإؾلىب جضعَـ في الفهىٌ
الظهُت اإلاضعؾُت .وَبلذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت اقخملذ ٖلى ()50
ً
شخها مً اإلاخٗلمحن مً الظوىع الضاعؾحن في بغهامج اللغت ؤلاهجلحزًت في
الفئت الٗمغٍت مً ( )20-18ؾىت ًضعؾىن في الؿىت الخدًحرًت بجامٗت
حاػان في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت .واؾخسضم في الضعاؾت ؤصاة للمسح
الكامل يمً اإلاىهج الخجغٍبي ،وؤْهغث الىخائج ؤن للمٗلمحن مىاكف
بًجابُت خُث ًفًلىن الٗغوى الخلضًمُت ٖلى الُغق الخللُضًت في
جلضًم اإلادايغة ،وؤن باوع بىٍيذ هى ؤصاة مثالُت لخٗلُم وحٗلم اللغت
ؤلاهجلحزًت .خُث ٌٗؼػ فٗالُت الٗغوى اإلاٗلم مً زالٌ حؿلُِ الًىء
اليلماث الغئِؿُت في الٗغى وٖغى الهىع والغؾىم البُاهُت.
وهضفذ صعاؾت "حُىا" [ ]38بلى صعاؾت الفغق في الخإزحر بحن بِئت
الخٗلم في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت في الخدهُل الضعاس ي للىاجخحن
بيؿب مىسفًت في الٗلىم .وواهذ الُٗىت ُٖىت ٖكىائُت جخيىن مً
ٖضص ( )60مً َلبت اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مضعؾت عوٍاٌ الضًغ في البىجاب
باؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ،وكض ؤْهغث الىخائج ؤن بِئت الخٗلُم في
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ؤفًل للخضعَـ ليل مً الىاجخىن بخفىق
ؤو بمؿخىي مىسفٌ مً الفهىٌ الخللُضًت.
ؤما صعاؾت "عاحؿىاعي" [ ]39فلض هضفذ بلى جدلُل فىغة الُالب
واإلاٗلمحن ًٖ الاؾخسضام الٗملي للؿبىعة الظهُت واؾخسضامها وفىائضها
ً
وما بطا واهذ هظه الىؾائل جسضم اإلاٗلمحن في الخضعَـ الفٗاٌ وؤًًا
طاث فائضة للُالب وجُىع كضعتهم ٖلى الخٗلم .واؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاىهج الخجغٍبي ،وجيىهذ الُٗىت مً ٖضص (َ )150الب زاهىي و ()150
مً ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في مضًىت وىٍمباجىع – الهىض .وؤْهغث الىخائج
ؤن ؤًٖاء هُئت الخضعَـ ٌؿخسضمىن فلِ بٌٗ الدؿهُالث
الخىىىلىحُت وطلً لجهلهم بها لظا البض مً جضعٍبهم ٖلحها .وباليؿبت
للُالب فةن الغالبُت الٗٓمى مجهم ًفًلىن الخٗلم باؾخسضام الُغق
الظهُت للخضعَـ.
وفي هفـ ؤلاَاع هضفذ صعاؾت "حكىصاعي" [ ]40بلى اؾخٗغاى
جُبُلاث الخٗلم ؤلالىترووي والفهىٌ الظهُت التي تهضف بلى جُىٍغ
ً
كضعة الُالب ٖلى الخٗلم خُث ًهبذ الخٗلم ؤهثر حكىٍلا ومً زم
ًدؿً مً ؤصاء الُالب ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي
الىٓغي مً زالٌ اؾخٗغاى الضعاؾاث الؿابلت وبالترهحز ٖلى هخائجها،
ؤْهغث الىخائج ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والخٗلم ؤلالىترووي هام
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وآزغون" [" ،]36ؤومحن" [" ،]37حُىا" [" ،]38عاحؿىاعي" [،]39
"حكىصاعي" [" ،]40باًىهج وآزغون" [" ،]41قاقغا" [" ،]42باهى" [.]43
وكض عهؼث صعاؾت واخضة فلِ وهي صعاؾت "الغغٍبي" [ٖ ]11لى
اؾخسضام اؾم الفهىٌ ؤلالىتروهُت.
هضفذ بٌٗ الضعاؾاث الؿابلت بلى صعاؾت جإزحر الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت ٖلى الخدهُل وؤلاهجاػ ألاواصًمي ؤمثاٌ صعاؾت ول مً "الغغٍبي"
[" ،]11البلىي" [" ،]31جىوس ي" [" ،]35حُىا" [" ،]38قاقغا" [،]42
"باهى" [ ،]43في خحن عهؼث صعاؾاث ؤزغي خىٌ ٖالكت الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ببٌٗ اإلاخغحراث ؤمثاٌ صعاؾت "الؿلىم" [ ]20التي
هضفذ بلى صعاؾت واك٘ اؾخسضام جلىُاث الفهىٌ الظهُت ومكىالتها
مً وحهت هٓغ ؤًٖاء هُئت الخضعَـ بالجامٗت" ،جىعهابحن" [ ]32التي
هضفذ بلى صعاؾت عصوص ؤفٗاٌ الُلبت هدى اؾخسضام الُغق والىؾائل
الفٗالت مً زالٌ فهىٌ طهُت وفهىٌ جللُضًت" ،فاعجابضًً" [ ]33التي
هضفذ بلى جلىٍم عئٍت مسخهغة ًٖ ألامىع الخٗلُمُت اإلاخٗللت
بالخىىىلىحُا ؤو ما ٌؿمى بالفهىٌ الظهُت" ،وٍياي" [ ]34التي هضفذ
بلى مىاككت ممحزاث الاؾخسضام الخىىىلىجي للفهىٌ الظهُت" ،مان –
بًيان وآزغون" [ ]36التي هضفذ بلى جلُُم اإلاكغوٕ الخجغٍبي للفهل
الضعاس ي الظوي" ،عاحؿىاعي" [ ]39التي هضفذ بلى صعاؾت الامياهاث
الغكمُت للُلبت واإلاٗلمحن باؾخسضام الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت،
"حكىصاعي" [ ]40التي هضفذ بلى اؾخٗغاى لخُبُلاث الفهىٌ الظهُت
والخٗلم ؤلالىترووي" ،باًىهج وآزغون" [ ]41التي هضفذ بلى مغاكبت
الخُىٍغ والخدلم مً فٗالُت الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت.
جىىٖذ الضعاؾاث الؿابلت مً خُث اإلاىهج اإلاؿخسضم فحهان فللض
عهؼث صعاؾاث ٖلى اؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ؤمثاٌ صعاؾت ول مً
"وٍياي" [" ،]34جىوس ي" [" ،]35مان – بًيان وآزغون" [" ،]36ؤومحن"
[" ،]37حُىا" [" ،]38عاحؿىاعي" [" ،]39قاقغا" [" ،]42باهى" [ ،]43في
خحن اؾخٗاهذ صعاؾخحن فلِ باإلاىهج قبه الخجغٍبي وهما صعاؾت
"الغغٍبي" [" ،]11البلىي" [ ،]31وكض اؾخسضمذ ٖضص مً الضعاؾاث
اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ؤمثاٌ صعاؾت ول مً "الؿلىم" [،]20
"جىعهابحن" [" ،]32فاعجابضًً" [" ،]33حكىصاعي" [" ،]40باًىهج وآزغون"
[.[41
ً
جباًيذ هخائج الضعاؾاث الؿابلت هٓغا الزخالف ؤهضافها ،فللض ؤقاعث
هخائض صعاؾت ول مً "الغغٍبي" [" ،]11البلىي" [" ،]31جىوس ي" [،]35
"حُىا" [" ،]38قاقغا" [" ،]42باهى" [ ]43بلى ؤن للفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت ؤزغ فٗاٌ في ػٍاصة الخدهُل وؤلاهجاػ ألاواصًمي ،في خحن ؤقاعث
هخائج صعاؾاث ؤزغي بلى ؤهمُت اؾخسضام الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
ؤمثاٌ صعاؾت "الؿلىم" [" ،]20جىعهابحن" [" ،]32فاعجابضًً" [،]33
"وٍياي" [" ،]34مان – بًيان وآزغون" [" ،]36ؤومحن" [،]37
"عاحؿىاعي" [" ،]39حكىصاعي" [" ،]40باًىهج وآزغون" [ ،]41وللض
ؤقاعث صعاؾاث كلُلت ؤمثاٌ صعاؾت ول مً "جىوس ي" [" ،]35مان –
بًيان وآزغون" [" ،]36باًىهج وآزغون" [ ]41بلى ؤن اؾخسضام الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ًؼٍض مً صافُٗت اإلاخٗلمحن وٍجٗلهم كاصعون ٖلى
الخٗاون بفاٖلُت صازل الفهل وجؼٍض مً خماؾهم واهخمامهم هدى
الخٗلم.
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فغوى البدث
ًمىً نُاغت فغوى البدث الخالي في يىء ؤلاَاع الىٓغي وهخائج
الضعاؾاث الؿابلت هما ًلي:
ُ
ال جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم
لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت.
ً
جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم
جغح٘ بلى ازخالف َغٍلت الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت -الفهىٌ
الضعاؾُت الخللُضًت) لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ً
جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم
جغح٘ بلى ازخالف الخسهو الضعاس ي (اللغت الٗغبُت -الضعاؾاث
ؤلاؾالمُت -اإلاىاهج -الخاؾىب) لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت؟
ً
جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم
جغح٘ بلى الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو الضعاس ي لُالباث ولُت
التربُت ألاؾاؾُت؟
مصطلحاث الدزاست:
 -1الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت:
هي فهىٌ حٗخمض ٖلى الخلاء الُالباث واإلاٗلم (ًٖى هُئت
الخضعَـ) ًٖ َغٍم ؤلاهترهذ ،وفي ؤوكاث مسخلفت للٗمل ٖلى كغاءة
الضعؽ ،وؤصاء الىاحباث ،وبهجاػ اإلاهماث ٖبر مجمىٖت مً ألاصواث التي
حكمل الخفاٖل الهىحي ،واإلاداصزاث الىهُت ،والؿبىعة ؤلالىتروهُت،
وؤلاصاعة الخٗلُمُت التي جمىً مً جلضًم حٗلم مباقغ وجفاٖلي وبإؾالُب
طاث حىصة ٖالُت.
 -2صافُٗت الخٗلم – ٌٗغفها اإلاغغبي [ [44بإنها مُىٌ ألافغاص هدى بظٌ
اليكاٍ والاهخمام باإلهجاػ الضعاس ي مً ؤحل الخفىق واللُام باإلاهام
اإلاخٗضصة والىاحباث ،والغغبت في اؾخىماٌ الضعاؾت ،وؤلاخؿاؽ
بالؿٗاصة في ؤصاء ألاٖماٌ م٘ الترهحز الكضًض لألمىع اإلاؿخلبلُت.
وٍمىً كُاؽ صافُٗت الخٗلم مً زالٌ الضعحت اليلُت التي جدهل
ٖلحها الُالبت ٖلى ملُاؽ صافُٗت الخٗلم الظي ؤٖضه "مدمض مدمض
اإلاغغبي" [.[44
حدود الدزاست:
جلخهغ هخائج البدث الخالي ٖلى ُٖىت مً َالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت بضولت اليىٍذ للٗام الضعاس ي (.)2016/2015
 .5الطسيقت وإلاحساءاث
أ .مىهج الدزاست
اؾخسضم الباخثان اإلاىهج قبه الخجغٍبي اللائم ٖلى اؾخسضام
مجمىٖاث ججغٍبُت ومجمىٖاث يابُت.
ب .عيىت الدزاست
اقخملذ ُٖىت البدث ٖلى (َ )168البت مً َالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت بضولت اليىٍذ في الٗام الضعاس ي 2016/2015م ،وجغاوخذ
ؤٖماعهم ما بحن ( )20-19ؾىت ،وجم جلؿُم الُٗىت بلى مجمىٖخحن
بخضاهما ججغٍبُت وٖضصها (َ )96البت والتي كؿمذ بلى ؤعب٘ مجمىٖاث
فغُٖت ٖضص ول مجها (َ )24البت ،وألازغي يابُت وٖضصها (َ )72البت
والخـ ـي ك ـؿ ـم ـذ بل ـى ؤعب ـ٘ م ـجم ـىٖ ـاث فغُٖ ـت ٖ ـضص ه ـل مى ـها (َ )18البت،
والجضوٌ الخالي ًبحن جىػَ٘ ُٖىت البدث خؿب الخسهو الضعاس ي.
84

التخصص الدزاس ي
اللغت الٗغبُت
الضعاؾاث ؤلاؾالمُت
اإلاىاهج
الخاؾىب
الىلي

حدول 1
ًبين جىشيع عيىت البحث حسب التخصص الدزاس ي
املجمىعت الضابطت ()72
املجمىعت التجسيبيت ()66
18
24
18
24
18
24
18
24
72
96

ج .أداة الدزاست
جُلب البدث اؾخسضام ألاصاة الخالُت:
ملُاؽ صافُٗت الخٗلم مً بٖضاص " اإلاغغبي" [.[44
جم بٖضاص ملُاؽ صافُٗت الخٗلم ،وجمثلذ صافُٗت الخٗلم في مُىٌ
ألافغاص هدى بظٌ اليكاٍ والاهخمام باإلهجاػ الضعاس ي مً ؤحل الخفىق
واللُا باإلاهام اإلاخٗضصة والىاحباث ،والغغبت في اؾخىماٌ الضعاؾت،
وؤلاخؿاؽ بالؿٗاصة في ؤصاء ألاٖماٌ م٘ الترهحز الكضًض لألمىع
اإلاؿخلبلُت.
وجيىن ملُاؽ صافُٗت الخٗلم مً (ٖ )20باعةٖ )10( ،باعاث مىحبت،
(ٖ )10باعاث ؾالبت – ووي٘ ؤمام هظه الٗباعاث ؤعب٘ اؾخجاباث هي
ً
ً
ً
ً
ٖلى الترجِب (صائما – غالبا – ؤخُاها – هاصعا) بدُث جإزظ الضعحاث
الخالُت ٖلى الترجِب ( )1 ،2 ،3 ،4بطا واهذ الٗباعة مىحبت ،بِىما جإزظ
الضعحاث الخالُت ٖلى الترجِب ( )4 ،3 ،2 ،1بطا واهذ الٗباعة ؾالبت –
وجتراوح الضعحاث اليلُت ٖلى هظا اإلالُاؽ مً ( 80بلى  )20صعحت ،بدُث
حٗبر الضعحت اإلاغجفٗت ٖلى مؿخىي ٖاٌ مً صافُٗت الخٗلم ،وحٗبر
الضعحت اإلاىسفًت ٖلى مؿخىي مىسفٌ مً صافُٗت الخٗلم.
زباث اإلالُاؽ:
كام مٗض اإلالُاؽ بالخدلم مً زباجه ًٖ َغٍم آلاحي:
َ -1غٍلت بٖاصة الخُبُم
خُث جم جُبُم اإلالُاؽ ٖلى ُٖىت مً الُلبت والُالباث بيلُت
التربُت – حامٗت ؤلاؾىىضعٍت بلغ كىامها (َ )830الب وَالبت مغجحن
مخخالُخحن ،وجم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن الضعحاث في مغحي الخُبُم
ً
فبلغ ( )65110وهى مٗامل صاٌ بخهائُا ٖىض مؿخىي (.)0110
َ -2غٍلت الخجؼئت الىهفُت
وفحها جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعحاث الُلبت والُالباث ٖلى
ألاؾئلت الفغصًت والؼوحُت ٖلى هفـ الُٗىت ؾالفت الظهغ فبلغ ()58710
وٖىض جصخُذ هظا اإلاٗامل باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ اإلاصدح
ً
لؿبحرمان وبغاون والظي بلغ ( )74010وهى مٗامل صاٌ بخهائُا ٖىض
مؿخىي (.)0110
وفي البدث الخالي جم الخدلم مً زباث هظا اإلالُاؽ باؾخسضام
ؤؾلىب بٖاصة الخُبُم ،وفُه جم جُبُم اإلالُاؽ مغجحن مخخالُخحن ٖلى
ُٖىت مً َالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت بلغ كىامها (َ )50البت فبلغ
ً
هظا اإلاٗامل ( )57310وهى مٗامل صازل بخهائُا ٖىض مؿخىي ()0110

النلي
42
42
42
42
168

– وهظا ًاهض زباث ملُاؽ صافُٗت الخٗلم مما ًجٗل مً الاَمئىان
يغوعة الؾخسضامه في البدث الخالي.
نضق اإلالُاؽ
كام مٗض اإلالُاؽ بالخدلم مً نضكه ًٖ َغٍم:
 -1نضق اإلادىمحن
جم ٖغى ملُاؽ صافُٗت الخٗلم بهىعجه الجهائُت ٖلى ُٖىت مً
اإلادىمحن للخإهض مً مضي اهخماء ول ٖباعة مً ٖباعاجه بلى اإلالُاؽ وبلى
الخإهض مً مضي ؾالمت الٗباعاث ومضي مالءمتها لُٗىت الخُبُم،
وللخإهض مىً صخت الاؾخجاباث التي ويٗذ ؤمام ٖباعاث اإلالُاؽ،
وللض ؤؾفغث ٖملُت جدلُل آعاء اإلادىمحن ٖلى مضي ؾالمت اإلالُاؽ
بهىعجه الخالُت بٗض خظف ٖضص مً الٗباعاث وجصخُذ الهُاغت
اللغىٍت لبٌٗ الٗباعاث.
 -2نضق اإلادً
جم جُبُم هظا اإلالُاؽ ٖلى ُٖىت مً الُلبت والُالباث بيلُت
ً
التربُت – حامٗت الاؾىىضعٍت بلغ كىامها (َ )500البا وَالبت ،هما جم
جُبُم ملُاؽ الضاف٘ اإلاٗغفي مً بٖضاص "مدمض مدمض اإلاغغبي" [،]44
وجم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعحاث الُلبت ٖلى اإلالُاؾحن فبلغ
( )51110وٖىض خؿاب مٗامل زباث ملُاؽ صافُٗت الخٗلم وطلً
بلؿمت (ٖ )51110لى الجظع التربُعي إلاٗامل زباث هفـ اإلالُاؽ ،فللض
ً
بلغ ( )59410وهى مٗامل صاٌ بخهائُا ٖىض مؿخىي بًجاص مٗامل
الاعجباٍ بحن صعحاث مجمىٖت مً الُالباث بلغ كىامهً (َ )50البت
ٖلى ول ٖباعة والضعحت اليلُت ٖلى اإلالُاؽ هيل ،فياهذ حمُ٘
مٗامالث اعجباَاث الٗباعاث بالضعحت اليلُت ٖلى اإلالُاؽ مغجفٗت وصالت
ً
بخهائُا ًٖ مؿخىي ( – )0110وهظا ًاهض نضق ملُاؽ صافُٗت
الخٗلم مما ًجٗل مً الاَمئىان يغوعة الؾخسضامه في البدث الخالي.
 .6الىتائج ومىاقشتها
ً
ؤوال :الىخائج الخانت بالفغى ألاوٌ
ً
ًىو هظا الفغى ٖلى ؤهه "ال جىحض فغوق صالت بخهائُا في
الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت".
وللخدلم مً صخت هظا الفغى جم اؾخسضام ؤؾلىب جدلُل الخباًً
ؤخاصي الاججاه للضعحاث التي خهل ٖلحها َالباث اإلاجمىٖت الغابٗت في
الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم ،وعنضث هخائج طلً في الجضوٌ
الخالي:
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7102

6

حدول 2
هتائج استخدام جحليل التباًن أحادي الاججاه للفسوق بين مجمىعاث البحث في التطبيق القبلي ملقياس دافعيت التعلم
مجمىع املسبعاث
516,72
14338,52
14855,24

مصدز التباًن
بحن اإلاجمىٖاث
صازل اإلاجمىٖاث (الخُإ)
الىلي

دزحاث الحسيت
3
164
167

ً
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم ٖضم وحىص فغوق صالت بخهائُا في
مؿخىٍاث صافُٗت الخٗلم لُالباث مجمىٖاث البدث في الخُبُم اللبلي
إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم ،وبىاء ٖلى طلً كض جدلم صخت الفغى ألاوٌ،
وبالخالي مجمىٖاث البدث ألاعبٗت مخيافئت في صافُٗت الخٗلم زالٌ
الخُبُم اللبلي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم.
ً
زاهُا :الىخائج الخانت بالفغى الثاوي
ً
ًىو هظا الفغى ٖلى ؤهه "جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم

متىسط املسبعاث
172,24
87,43

ف

مستىي الداللت

1,97

غحر صالت*

البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى ازخالف َغٍلت الخٗلم
(الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت – الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت) لُالباث
ولُت التربُت ألاؾاؾُت" .وللخدلم مً صخت هظا الفغى جم اؾخسضام
ؤؾلىب جدلُل الخباًً للىٓام الٗاملي ( )4 × 2للضعحاث التي خهل
ٖلحها َالباث مجمىٖاث البدث ٖلى ملُاؽ صافُٗت الخٗلم ،وعنضث
هخائج طلً في الجضوٌ الخالي:

حدول 3
هتائج استخدام جحليل التباًن للىظام العاملي ( )4×2في التطبيق البعدي ملقياس دافعيت التعلم لطالباث مجمىعاث البحث
متىسط املسبعاث
803,83
246,26
219,90
82,36

دزحاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز التباًن
1
803,83
َغٍلت الخٗلم (ؤ)
3
738,78
الخسهو (ب)
3
659,70
جفاٖل (ؤ × ب)
160
13177,60
صازل اإلاجمىٖاث (الخُإ)
167
15379,91
الىلي
حدول 4
هتائج استخدام جحليل التباًن أحادي الاججاه للفسوق بين طسيقتي التعلم (الفصىل الدزاسيت الرليت – الفصىل الدزاسيت التقليدًت) في التطبيق البعدي
ملقياس دافعيت التعلم لطالباث مليت التربيت ألاساسيت
2
W
مستىي الداللت
ف
متىسط املسبعاث
دزحاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز التباًن
487,37
7
3411,59
بحن اإلاجمىٖاث
0,17
*0,01
5,78
84,32
160
13491,20
صازل اإلاجمىٖاث (الخُإ)
167
16902,79
الىلي

ً
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي
( )0110في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم لُالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت جغح٘ بلى ازخالف َغٍم الخٗلم ،وبةًجاص كُمت ) (W2وحض ؤنها

ف
9,76
2,99
2,67

مستىي الداللت
*0,01
**0,05
**0,05

حؿاوي ( )1610وهظا ًضٌ ٖلى ؤن كىة جإزحر َغق الخٗلم في صافُٗت
الخٗلم حٗخبر هبحرة.

حدول 5
طسق
التعلم
هتائج استخدام اختباز "ث" وداللته لتحدًد الفسوق بين املتىسطاث في التطبيق البعدي ملقياس دافعيت التعلم هتيجت اختالف
املجمىعت
ألاوٌ
(اللغت الٗغبُت)
الثاهُت
(الضعاؾاث ؤلاؾالمُت)
الثالثت
(اإلاىاهج)
الغابٗت
(الخاؾىب)
الىلي

الفصل التقليدي
ع
م
4,57
30,26

14,73

*0,01

24

51,17

3,86

18

31,80

4,46

14,67

*0,01

24

69,22

3,11

18

32,27

4,31

31,31

*0,01

24

75,30

3,67

18

31,77

4,51

33,48

*0,01

96

61,46

3,48

72

31,53

4,61

52,51

**0,01

ن
24

الفصل الرمي
م
50,14

ع
3,90

ن
18

ً
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض
مؿخىي ( )0110بحن َغٍلتي الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت –

ث

مستىي الداللت

الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت) في جىمُت صافُٗت الخٗلم إلاجمىٖاث
البدث لهالح َغٍلت الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت).
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ً
زالثا :الىخائج الخانت بالفغى الثالث
ً
ًىو هظا الفغى ٖلى ؤهه "جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم
البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى ازخالف الخسهو الضعاس ي
(اللغت الٗغبُت – الضعاؾاث ؤلاؾالمُت – اإلاىاهج – الخاؾىب) لُالباث
ولُت التربُت ألاؾاؾُت" .وللخدلم مً صخت هظا الفغى ،اجطح مً
ً
حضوٌ عكم ( )3وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510في
الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى ازخالف الخسهو
الضعاس ي لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت ،وٖلى هظا جدلم صخت هظا

الفغى ،ومً هىا فةن صافُٗت الخٗلم جسخلف بازخالف الخسهو
الضعاس ي وٖلى هظا فةن ؤي مً الخسههاث الضعاؾُت (اللغت الٗغبُت –
ً
الضعاؾاث ؤلاؾالمُت – اإلاىاهج – الخاؾىب) ؤهثر جإزحرا في جىمُت صافُٗت
الخٗلم؟ ولإلحابت ٖلى هظا الدؿائٌ جم اؾخسضام ؤؾلىب جدلُل الخباًً
ً
ؤخاصي الاججاه جدؿبا الؾخسضام "قُفُه" لخدضًض الفغوق بحن
الخسههاث الضعاؾُت في صافُٗت الخٗلم ،وعنضث هخائج طلً في
الجضاوٌ الخالُت:

حدول 6
هتائج استخدام جحليل التباًن أحادي الاججاه للفسوق في التطبيق البعدي ملقياس دافعيت التعلم بين التخصصاث الدزاسيت للفصىل الدزاسيت الرليت
لطالباث مليت التربيت ألاساسيت
2
W
مستىي الداللت
ف
متىسط املسبعاث
دزحاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز التباًن
142,13
3
426,39
بحن اإلاجمىٖاث
0,06
*0,05
3,01
47,22
92
4344,24
صازل اإلاجمىٖاث (الخُإ)
95
4770,63
الىلي

ً
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي
( )0510في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم لُالباث الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت جغح٘ بلى ازخالف الخسههاث الضعاؾُت ،وبةًجاص

كُمت ) (W2وحض ؤنها حؿاوي ( )0610وهظا ًضٌ ٖلى ؤن كىة جإزحر
الخسهو الضعاس ي في صافُٗت الخٗلم حٗخبر مخىؾُت باليؿبت للفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت.

حدول 7
هتائج استخدام طسيقت "شيفيه" لتحدًد الفسوق بين املتىسطاث في التطبيق البعدي ملقياس دافعيت التعلم هتيجت اختالف التخصصاث الدزاسيت للفصىل
الدزاسيت الرليت
املجمىعت
ألاولى :اللغت الٗغبُت
الثاهُت :الضعاؾاث ؤلاؾالمُت
الثالثت :اإلاىاهج
الغابٗت :الخاؾىب

ألاولى
1,03
*19,08
*25,13

م ()50,14
م ()51,17
م ()69,22
م ()75,30

الثاهيت
*18,05
*24,13

الثالثت

*6,08

السابعت

-

ً
 -4وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510بحن اإلاجمىٖت
الثاهُت (الضعاؾاث ؤلاؾالمُت) واإلاجمىٖت الثالثت (اإلاىاهج) مً الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖت الثالثت
(جسهو اإلاىاهج).
ً
 -5وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510بحن اإلاجمىٖت
الثاهُت (الضعاؾاث ؤلاؾالمُت) واإلاجمىٖت الغابٗت (الخاؾىب) مً
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖت
الغابٗت (جسهو الخاؾىب).
ً
 -6وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510بحن اإلاجمىٖت
الثالثت (اإلاىاهج) واإلاجمىٖت الغابٗت (الخاؾىب) مً الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖت الغابٗت (جسهو
الخاؾىب).

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم ما ًلي:
ً
ٖ -1ضم وحىص فغوق صالت بخهائُا بحن اإلاجمىٖت ألاولى (اللغت الٗغبُت)
واإلاجمىٖت الثاهُت (الضعاؾاث ؤلاؾالمُت) مً الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت
في جىمُت صافُٗت الخٗلم.
ً
 -2وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510بحن اإلاجمىٖت ألاولى
(اللغت الٗغبُت) واإلاجمىٖت الثالثت (اإلاىاهج) مً الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖت الثالثت (جسهو
اإلاىاهج).
ً
 -3وحىص فغوق صالت بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510بحن اإلاجمىٖت ألاولى
(اللغت الٗغبُت) واإلاجمىٖت الغابٗت (الخاؾىب) مً الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت في جىمُت صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖت الغابٗت (جسهو
الخاؾىب).

حدول 7
هتائج استخدام جحليل التباًن أحادي الاججاه للفسوق في التطبيقاث الدزاسيت للفصىل الدزاسيت التقليدًت لطالباث مليت التربيت ألاساسيت
2
W
مستىي الداللت
ف
متىسط املسبعاث
دزحاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز التباًن
65,06
3
195,18
بحن اإلاجمىٖاث
0,04
غحر صالت*
2,01
32,37
68
2201,16
صازل اإلاجمىٖاث (الخُإ)
71
2396,34
الىلي

87

6

ً
ًخطح مً الجضوٌ الؿابم ٖضم وحىص فغوق صالت بخهائُا في صافُٗت
الخٗلم لُالباث الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت ،وبةًجاص كُمت ) (W2وحض
ؤنها حؿاوي ( )0410وهظا ًضٌ ٖلى ؤن كىة جإزحر الخسهو الضعاس ي في
صافٗت الخٗلم حٗخبر يئُلت باليؿبت للفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت.
ً
عابٗا :الىخائج الخانت بالفغى الغاب٘
ً
ًىو هظا الفغى ٖلى ؤهه "جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخُبُم
البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم
والخسهو الضعاس ي لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت" .وللخدلم مً

7102

6

ً
صخت هظا الفغى ،اجطح مً حضوٌ ( )3وحىص فغوق صالت بخهائُا
ٖىض مؿخىي ( )0510في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت جغح٘ بلى
الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو الضعاس ي لُالباث ولُت التربُت
ألاؾاؾُت ،وٖلى هظا جدلم صخت هظا الفغى ،ومً هىا فةن صافُٗت
الخٗلم جسخلف بازخالف الخفاٖل بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو
الضعاس ي لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت ،والكيل الخالي ًبحن الخفاٖل
بحن َغٍلت الخٗلم والخسهو الضعاس ي في جىمُت صافُٗت الخٗلم
لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت.
80
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اللغة العربيه

شهل 1
التفاعل بين طسيقت التعليم والتخصص الدزاس ي في جىميت دافعيت التعليم لطالباث مليت التربيت ألاساسيت

الخٗلم ،وٖىض ملاعهت صافُٗت الخٗلم لضي الخسههاث اإلاسخلفت مً
اإلاجمىٖاث الخجغٍبُت هما هى واعص في حضوٌ ( )7اجطح الخالي:
ؤٖ -ضم وحىص ازخالف بحن مجمىٖتي جسهو (اللغت الٗغبُت،
الضعاؾاث ؤلاؾالمُت) في صافُٗت الخٗلم.
ب -وحىص ازخالف بحن مجمىٖتي جسهو (اللغت الٗغبُت ،اإلاىاهج) في
صافُٗت الخٗلم لهالح َالباث جسهو اإلاىاهج.
حـ -وحىص ازخالف بحن مجمىٖتي جسهو (اللغت الٗغبُت ،الخاؾىب)
في صافُٗت الخٗلم لهالح َالباث جسهو الخاؾىب.
ص -وحىص ازخالف بحن مجمىٖتي جسهو (الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،
اإلاىاهج) في صافُٗت الخٗلم لهالح َالباث جسهو اإلاىاهج.
هـ -وحىص ازخالف بحن مجمىٖتي جسهو (الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،
الخاؾىب) في صافُٗت الخٗلم لهالح َالباث جسهو الخاؾىب.
 -4ؤقاعث الىخائج الىاعصة في حضوٌ ( )8بلى ٖضم وحىص فغوق صالت
ً
بخهائُا في الخُبُم البٗضي إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم بحن الخسههاث
الضعاؾُت اإلاسخلفت (اللغت الٗغبُت ،الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،اإلاىاهج،
الخاؾىب) مً زالٌ الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت ،وهظا ًاهض ٖلى ؤن
الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت ال حٗمل ٖلى جىمُت صافُٗت الخٗلم
لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت.
ً
 -5ؤقاعث الىخائج الىاعصة في حضوٌ ( )3بلى وحىص فغوق صالت بخهائُا
ٖىض مؿخىي ( )0510في جىمُت صافُٗت الخٗلم جغح٘ بلى الخفاٖل بحن

ؤقاعث هخائج البدث الخالي بلى ما ًلي:
 -1جيافا مجمىٖاث البدث (الخجغٍبُت والًابُت) في الخُبُم اللبلي
إلالُاؽ صافُٗت الخٗلم ،وهظا ًاهض ٖلى حؿاوي مجمىٖاث البدث في
هظا اإلاخغحر كبل جُبُم ججغبت البدث ،وهظا ما ؤوضخه حضوٌ عكم (.)2
 -2ؤقاعث الىخائج الىاعصة في حضوٌ ( )4( )3بلى وحىص فغوق صالت
ً
بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0110في صافُٗت الخٗلم لهالح اإلاجمىٖاث
الخجغٍبُت التي صعؾذ مً زالٌ الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ،وهظا ًاهض
ٖلى جىمُت صافُٗت الخٗلم لضي اإلاجمىٖاث الخجغٍبُت ،وللض زبذ ؤن
للفهىٌ الضعاؾُت الظهُت جإزحر هبحر في جىمُت صافُٗت الخٗلم لُالباث
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت .هما ؤقاعث الىخائج الىاعصة في حضوٌ ( )5ؤهه كض
خضر جىمُت في صافُٗت الخٗلم للمجمىٖاث ألاعبٗت الخجغٍبُت
(مجمىٖاث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت) ٖىض ملاعهتها باإلاجمىٖاث
ألاعبٗت الًابُت (مجمىٖاث الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت).
 -3ؤقاعث الىخائج الىاعصة في حضولي ( )6( )3بلى وحىص فغوق صالت
ً
بخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0510في صافُٗت الخٗلم لهالح الخسههاث
الضعاؾُت اإلاسخلفت التي صعؾذ في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖىض
ملاعهتها بالخسههاث الضعاؾُت اإلاسخلفت التي صعؾذ في الفهىٌ
الضعاؾُت الخللُضًت ،وهظا ًاهض ٖلى جىمُت صافُٗت الخٗلم لضي َالباث
الخسههاث الضعاؾُت مً اإلاجمىٖاث الخجغٍبُت ،وللض واهذ
ً
ً
للخسههاث الضعاؾُت جإزحر ٌٗخبر جإزحرا مخىؾُا في جىمُت صافُٗت
88

جدخىٍه هظه الفهىٌ مً الؿبىعاث الظهُت واإلاىهاث ؤلالىتروهُت
وؤحهؼة الٗغى ،وكض ؾاٖض ٖملُت جلضًم ألاؾاجظة الضعوؽ ٖلى اإلاىاك٘
ؤلالىتروهُت بُٖاء الفغنت الياملت للُلبت باالَالٕ ٖلى مىيىٕ الضعؽ
ً
وامال مما ؤصي طلً في نهاًت ألامغ بلى بزاعة مُىلهم وػٍاصة صافُٗتهم
للخٗلم وطلً ألن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت جلضم للُالباث الكغح
الىافي للضعوؽ مما ًجٗلهً كاصعاث ٖلى مخابٗت الضعوؽ بفاٖلُت
ووكاٍ.
وٍمىً ؤلاقاعة هىا بلى ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت حٗمل ٖلى
بهؿاب الُالباث اإلاٗاعف اإلاخىىٖت وبجلان مهاعاث البدث غبر ؤلاهترهذ،
وحٗمل ٖلى جىمُت جفىحرهً الىاكض ،وحؿاٖضهً ٖلى اإلاكاعهت في الٗمل
الجماعي ،فالخٗلُم ؤلالىترووي بمثابت ؤصاة صافٗت حٗمل ٖلى جىمُت
الضواف٘ هدى الخٗلم ،والفهىٌ الظهُت ججٗل مً الُالباث باخثاث
ومكاعواث في الٗملُت الخٗلُمُت وجؼٍض مً صافُٗتهً للخٗلم.
وٍمىً جفؿحر خضور جىمُت لضافُٗت َالباث جسهو الخاؾىب
ً
بهىعة ؤهثر مً باقي الخسههاث هٓغا ألن َبُٗت جسهو الخاؾىب
كض ؾاٖض الُالباث ٖلى اؾخسضامه بضكت وٖىاًت ألهه مً نمُم
اهخماماتهً ،ألنهً كاصعاث ٖلى الخىانل باؾخسضام ألاحهؼة ؤلالىتروهُت
بهىعة ؤهثر مً باقي الخسههاث ألازغي.
املساحع
أ .املساحع العسبيت
] [1الٗبض اللـاصعٖ ،بـض هللا خؿـً ( )1990ؤزـاع جـضعَـ واؾـخسضام
الخاؾـباث ٖلـى اججاهاث الغؤي هدىها لضي الُلبت الجـامُٗحن،
عؾـالت الخلـُج الٗغبـي ،مىخـب التربُت الٗغبي لضوٌ الخلُج ،الٗضص
 ،34م.75
] [2بيهاب ،مسخاع مدمض ( )2005الخٗلم ٖـً بٗـض وجدضًاجـه للـخٗلم
ؤلالىتروهـي وؤمىه ،اإلااجمغ الٗلمي الثاوي ٖكـغ لـىٓم اإلاٗلىمـاث
وجىىىلىحُـا الخاؾـباث ،بٗىىان الخٗلُم ؤلالىترووي وٖهغ
اإلاٗغفت ،اللـاهغة :مغهـؼ البدـىر ؤلاصاعٍـت بإواصًمُت الؿاصاث.
] [3اإلاىس ىٖ ،بضهللا بً ٖبضالٗؼٍؼ ،واإلاباعن ،ؤخمض ( :)2005الخٗلُم
ؤلالىترووي ،ألاؾـ والخُبُلاث ،الغٍاى ،ماؾؿت البُاهاث.
] [4الُبـار ،خؿـىاء ،الهـاصي مدمـض مدمـض ( )2005اؾـتراجُجُت جُـىٍغ
وبصاعة اإلادخىي ؤلالىترووي للملغعاث الضعاؾـُت بىـاء همـاطج الـخٗلم
اإلاخاخـت ،اإلاـاجمغ الٗلمـي الثـاوي ٖكـغ لــىٓم اإلاٗلىمـاث وجىىىلىحُـا
الخاؾـباث (الخٗلُم ؤلالىترووي وٖهـغ اإلاٗغفـت) ،الجمُٗـت
اإلاهـغٍت لـىٓم اإلاٗلىمـاث وجىىىلىحُـا الخاؾـباث باالقـتران مــ٘
مغهـؼ البدـىر ؤلاصاعة بإواصًمُـت الؿاصاث للٗلىم ؤلاصاعٍت،
اللاهغة.
] [5ؾمىع ،سخغ مدمىص ٖبض الفخاح( " .)2011ؤزغ جىُْف الهفىف
الافترايُت في اهدؿاب مفاهُم الفله الاؾالمي لضي َالباث
الضبلىم اإلاخىؾِ واججاهاتهم هدىها" .عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة .الجامٗت ؤلاؾالمُت بغؼة -ولُت التربُت.
] [6عػق ،فاَمت مهُفى( " .)2009ؤزغ الفهىٌ الافترايُت ٖلى
مٗخلضاث الىفاءة الظاجُت وألاصاء الخضعَس ي إلاٗلمي الٗلىم كبل
الخضمت" .مجلت اللغاءة واإلاٗغفت ،الٗضص  ،90م .257-212

َغٍلت الخٗلم (الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت – الفهىٌ الضعاؾُت
الخللُضًت) والخسهو الضعاس ي (اللغت الٗغبُت ،الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،
اإلاىاهج ،الخاؾىب) لُالباث ولُت التربُت ألاؾاؾُت.
وكض اجفلذ هظه الىخائج م٘ الخِ الٗام الظي ؾاعث ٖلُه هخائج
الضعاؾاث الؿابلت مً وحىص جإزحر كىي الؾخسضام الفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت في الخدهُل الضعاس ي وفي ػٍاصة مُىٌ واهخماماث وصافُٗت
ألافغاص وؤمثاٌ صعاؾت "الغغٍبي" [ ]11التي جىنلذ بلى ؤن الفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت (الفهل الضعاس ي الخياملي) حٗمل ٖلى ػٍاصة مؿخىي
الفهم للخالمُظ ،ولىجها حؿاوث الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والفهىٌ
الضعاؾُت الخللُضًت مً خُث الخإزحر في مؿخىي الخظهغ والخُبُم،
وصعاؾت "البلىي" [ ]31التي جىنلذ بلى وحىص ؤزغ فٗاٌ للفهىٌ
الضعاؾُت الظهُت ٖلى الخدهُل الضعاس ي ،وصعاؾت "جىوس ي" [ ]35التي
جىنلذ بلى ؤن الفهىٌ الضعاؾُت جؼٍض مً ؤلاهجاػ ألاواصًمي وحٗمل
ٖلى بزاعة اهخماماث الخالمُظ هما حٗمل ٖلى ػٍاصة صافُٗتهم ،وصعاؾت
"مان – بًيان وآزغون" [ ]36التي جىنلذ بلى ؤن اؾخسضام الؿبىعة
البًُاء الخفاٖلُت في الفهىٌ الظهُت جؼٍض مً بهجاػاث الُلبت وحٗمل
ً
ؤًًا ٖلى بزاعة اهخماماتهم ،وصعاؾت "حُىا" [ ]38التي جىنلذ بلى ؤن
بِئت الخٗلم في الفهىٌ الظهُت ؤفًل للخضعَـ وحٗمل ٖلى ػٍاصة
جدهُل الُلبت ،وصعاؾت "قاقغا" [ ]42التي جىنلذ بلى وحىص ٖالكت
بًجابُت بحن الخضعَـ في الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والخدهُل
ألاواصًمي ،وصعاؾت "باهى" [ ]43التي جىنلذ بلى ؤن الخٗلُم في الفهىٌ
ً
الضعاؾُت الظهُت ًازغ بًجابا ٖلى ؤصاء الُلبت في اإلاىاص الضعاؾُت.
وٍمىً جفؿحر هخائج البدث الخالي في يىء ؤن للفهىٌ الضعاؾُت
الظهُت ؤهمُت في بزاعة مُىٌ وصافُٗت الُالباث هدى الخٗلم هى ما
اجفلذ ٖلُه هخائج البدث الخالي م٘ هخائج بٌٗ الضعاؾاث ؤمثاٌ
صعاؾت "الؿلىم" [ ]20التي ؤقاعث بلى ؤن ؤغلب ؤًٖاء هُئت الخضعَـ
في الجامٗت ًُالبىن بًغوعة جىفحر ؤحهؼة الٗغى في حمُ٘ اللاٖاث
الضعاؾُت ،وصعاؾت "جىعهابحن" [ ]32التي ؤقاعث بلى ؤن هثحر مً الُلبت
ًفًلىن اؾخسضام الخىىىلىحُا في اللاٖاث الضعاؾُت ،وصعاؾت
"فاعجابضًً" [ ]33التي ؤقاعث بلى يغوعة الاجفاق ٖلى اؾخسضام
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ،وصعاؾت "وٍياي" [ ]34التي ؤقاعث بلى ؤهمُت
الخفاٖل م٘ ؤهٓمت الىمبُىجغ ،وؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت هي
ازخباع فٗلي للبدىر خىٌ البِئت الظهُت ،وصعاؾت "ؤومحن" [ ]37التي
ؤقاعث بلى ؤن الُلبت جفًل الٗغوى الخلضمُت في جلضًم اإلادايغة،
وصعاؾت "عاحؿىاعي" [ ]39التي ؤقاعث بلى ؤن غالبُت الُلبت جفًل
الخٗلم باؾخسضام الُغق الظهُت للخضعَـ ،وصعاؾت "حكىصاعي" []40
التي جىنلذ بلى ؤن الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت والخٗلُم ؤلالىترووي هام
ً
حضا للُلبت ،وصعاؾت "باًىهج وآزغون" [ ]41التي جىنلذ بلى ؤن الُلبت
جفًل الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت التي حُٗحهم بمياهُت الخفاٖل م٘
بًٗهم البٌٗ.
وٍمىً جفؿحر الىخائج التي جىنل بلحها البدث الخالي مً جفىق
الفهىٌ الضعاؾُت الظهُت ٖلى الفهىٌ الضعاؾُت الخللُضًت مً ؤن
الفهىٌ الظهُت جدخىي ٖلى وافت جلىُاث الخفاٖل بحن الُالب
وألاؾخاط ،وحؿاٖض ٖلى ػٍاصة كضعة الُلبت ٖلى الاؾدُٗاب والفهم إلاا
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] [7شخاجت ،خؿً ( )2009الخٗلم ؤلالىترووي وجدغٍغ الٗلل ،اللاهغة:
صاع الٗالم الٗغبي.
] [8الكهغيٖ ،بض الغخمً بً ٖبض هللا( .)2009مضي اؾخسضام مٗلمي
التربُت ؤلاؾالمُت للخاؾب آلالي في جضعَـ ماصة الفله في اإلاٗاهض
الٗلمُت .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة .حامٗت ؤم اللغي -ولُت
التربُت.
] [9ؾالم ،هبت هللا مدمض الخؿً ،كمبُل ،هبكىع وىوى والٗبضالٗاٌٖ ،مغ
هاعون (ٖ :)2012الكت صافُٗت ؤلاهجاػ بمىي٘ الًبِ ،ومؿخىي
الُمىح ،والخدهُل الضعاس ي لضي َالب ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي
بالؿىصان ،اإلاجلت الٗغبُت لخُىٍغ الخفىق ،اإلاجلض الثالث  ،81الٗضص
(.)4
] [11الغغٍبيً ،اؾغ بً مدمض بً ُٖاهلل ( :)2009ؤزغ الخضعَـ
باؾخسضام الفهىٌ ؤلالىتروهُت بالهىع الثالر (جفاٖلي – حٗاووي
– جياملي) ٖلى جدهُل جالمُظ الهف الخامـ الابخضائي في ماصة
الغٍايُاث ،عؾالت ماحؿخحر في اإلاىاهج وَغق الخضعَـ (َغق
جضعَـ عٍايُاث) ،ولُت التربُت ،حامٗت ؤم اللغي.
] [12ؤخمض ،مدمض ٖلي ( .)2005الخٗلُم ؤلالىترووي وبمياهُت جُبُله
بالجامٗاث اإلاهغٍت ،اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة ،حامٗت ألاػهغ:
ولُت التربُت ،مهغ.
] [13الٓفحري ،فاًؼ ميكغ ( )2004ؤهضاف وَمىخاث جغبىٍت في الخٗلم
ؤلالىترووي ،مجلـت عؾالت التربُت ،ؾلُىت ٖمان ،وػاعة التربُت
والخٗلُم ،الٗضص الغاب٘ ،ماعؽ.
] [19الخىصعيٖ ،ىى خؿحن ( :)2004اإلاضعؾت ؤلالىتروهُت وؤصواع
خضًثت للمٗلم ،مىخبت الغقض ،الغٍاى.
] [20الؿلىمٖ ،ثمان بً ببغاهُم ( :)2010واك٘ اؾخسضام جلىُاث
الفهىٌ الظهُت ومكىالتها مً وحهت هٓغ ؤًٖاء هُئت الخضعَـ
بجامٗت اإلالً ؾٗىص ،جىىىلىحُا الخٗلُم ،ؾلؿلت صعاؾاث
وبدىر مدىمت ،اإلاجلض الٗكغون ،الٗضص الغاب٘.59-3 ،
] [21الىظًغ ،مدمض بً ٖبضهللا وزكان ،زالض بً خلمي (:)2009
اججاهاث َالب الؿىت الخدًحرًت بجامٗت اإلالً ؾٗىص هدى
اؾخٗماٌ اإلاىك٘ ؤلالىترووي (مار ػون) ؤزىاء حٗلمهم ملغع
الغٍايُاث ،اإلاغهؼ الىَني للخٗلم ؤلالىترووي والخٗلم ًٖ بٗض،
 21-19عبُ٘ ألاوٌ  1430اإلاىافم  18-16ماعؽ .2009
] [22اللغوي ،ؾُٗض بً فاػٕ (" .)2006جلىٍم ججغبت حامٗت اإلالً
ؾٗىص في اؾخسضام هٓام ٖ WebCTبر الكبىت الٗاإلاُت
للمٗلىماث "ؤلاهترهذ" في مؿاهضة الخضعَـ" .عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة .حامٗت اإلالً ؾٗىص -ولُت التربُت.
] [24الخلُفت ،هىض ( :)2009صعاؾت اؾخُالُٖت بٗىىان (اججاهاث ُٖىت
مً َالباث البيالىعٍىؽ في كؿم جلىُت اإلاٗلىماث هدى ؤزالكُاث
الخاؾب) ،الىضوة الىَىُت الثاهُت لخلىُت اإلاٗلىماثٖ :غى
ججاعب وجىححهاث زغٍجاث جلىُت اإلاٗلىماث ،حامٗت اإلالً ؾٗىص.
] [25ؾالم ،عفلت زلُف (ٖ :)2008الكت فاٖلُت الظاث والفغٕ
ألاواصًمي بضاف٘ ؤلاهجاػ الضعاس ي لضي َالباث ولُت عجلىن
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الجامُٗت ،مجلت البدىر التربىٍت والىفؿُت ،الٗضص الثالث
والٗكغون.169-134 ،
]ٖ [26بضالٗاٌ ،مدمض ؤخمض ٖبضالٗاٌ :)2000( ،جلضًغ الظاث وكًُت
ؤلاهجاػ الفائم كغاءة حضًضة في ؾُيىلىحُت اإلابضٕ ،حامٗت بجها،
مجلت ولُت التربُت ،كؿم الصخت الىفؿُت ،اإلااجمغ الٗلمي ألاوٌ.
] [27آٌ ههغ ،غغوبت ٖب صعب الىبي ( :)2013مفهىم الظاث وٖالكخه
بضافُٗت ؤلاهجاػ في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،يمً اإلاخُلباث
للخهىٌ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في الخىمُت البكغٍت ؤواصًمُت
الفغخت.
] [28كضوعي ،زلُفت ( :)2011الغيا ًٖ الخىحه الضعاس ي وٖالكخه
بالضافُٗت لإلهجاػ لضي جالمُظ الؿىت الثاهُت زاهىي" ،صعاؾت
مُضاهُت بثاهىٍتي خاس ي زلُفت والًت الىاصي" ،عؾالت ماحؿخحر،
كؿم ٖلم الىفـ اإلاضعس ي ،ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت،
حامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،الجؼائغ.
] [29ملخم ،ؾامي ( :)2008جإزحر زبراث الؿىً الضازلي ٖلى
ايُغاباث الؿلىن والخدهُل الضعاس ي وصافُٗت ؤلاهجاػ لضي
َالباث ولُت التربُت بٗبري في ؾلُىت ٖمان ،البهائغ – مجلت
ٖلمُت مدىمت – اإلاجلض  -12الٗضص  -2عمًان 1429هـ /ؤًلىٌ
.2008
]ً [30ىؾف ،صالُا ٖبضالخالم ٖثمان ( :)2008مٗنى الخُاة وٖالكخه
بضافُٗت ؤلاهجاػ ألاواصًمي والغيا ًٖ الضعاؾت لضي َالب
الجامٗت ،عؾالت ماحؿخحر في التربُت ،كؿم الصخت الىفؿُت ،ولُت
التربُت ،حامٗت الؼكاػٍم.
] [31البلىي ،منى بيذ فاعٕ بسُذ ( )2008ؤزغ اؾخسضام الفهىٌ
الظهُت ٖلى جدهُل جلمُظاث الهف الثالث مخىؾِ في ماصة
الجغغافُا في وخضة بٌٗ صوٌ الٗالم الخاعجي وٖالكتها باإلاملىت،
باإلاضًىت اإلاىىعة ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامٗت َُبت،
الؿٗىصًت.
] [44اإلاغغبي ،مدمض مدمض ٖباؽ ( )1999الضاف٘ بلى اإلاٗغفت لُلبت
ولُت التربُت بجامٗت ؤلاؾىىضعٍت في يىء جسههاتهم الضعاؾُت،
مجلت ولُت التربُت ،حامٗت ؤلاؾىىضعٍت ،الٗضص الؿاصؽ ،ؤهخىبغ.
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ABSTRACT_ The study aimed to clarify the possibility of applying smart classes technique in the
university teaching classes in the Basic College of Education. The study conducted on (168)
female student was grouped into eight experimental groups in the Basic College of Education in
Kuwait. Each group includes (24) students in different academic majors (Arabic linguistic, Islamic
studies, education curriculum, computer science). In addition, four control groups were included
with (18) students in each one for in the same academic majors. A learning motivation scale was
conducted before and after on the all groups. The smart classes were applied on the experimental
groups, where the traditional teaching classes were applied on the control groups. The findings of
the study revealed: No statistical significant differences relation among students in the learning
motivation levels in conducting the before scale in all the groups of the study, A statistical
significant differences relation among students in students’ learning motivation levels in favor of
the classes where smart classes were applied, A statistical significant differences relation among
students in students’ learning motivation levels indicated by after scale results in favor of the
academic major of students. And A statistical significant differences relation among students in
students’ learning motivation levels indicated by after scale results in favor of the interaction
between and the method of learning and students' academic major.
KEY WORD: Smart classes, learning motivation, Academic major.
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