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نمووج ت ريس يووقت ح قووم  لوونمو ج وول نمووج ت يجاووت عابووملف هووي لدىووالبنت للصوون ل ت اووي   نا وون  لا وو  

 لاثنني لاثننجي. 

 حمي بن ج يهللا لاسبلعي لن بنت ح

 للننهج ع ملق ريس س لابلجم، يللة لاقمبلة بنلزلحملة، جنحبة ش مللء، للملكة لابملبلة لاسبجدية. 

 Halsubie@hotmail.com لابميي لداكقمعني:

 امللخص: 

 ووي ت لايسلىووة الوول لالبووومل  ج وول ابوومل نمووج ت ريس يوووقت ح قووم  لوونمو ج وول نموووج ت يجاووت هووي لدىوووالبنت 

للصووووون ل ت اوووووي   نا ووووون  لا ووووو  لاثووووونني لاثوووووننجي. عالح لووووو   وووووي  لايسلىوووووة، عل جنبوووووة جووووون ىووووو ل  

لاليس يوقت لا ونمو ج ول نموج ت  لايسلىة لنحت لا نحثة بنىلخيلم لخل نس ُح ّمو ا لنس ابمل لانموج ت

يجاوت هوي لدىوالبنت للصون ل ت اوي   نا ون  لا و  لاثونني لاثوننجي، علر بوت لا نحثوة هوي  و ل لا حو  

( لاثننج.وووة بميينوووة لامل.ووونو ئيوووطب جيوووجل ي ال  لووو  35للوووناج لالبمل. وووت. علخلووونس  لا نحثوووة لليسىوووة  

ثووننجي ب مل. ووة جيووجلملة اللبوومّل  ج وول لانمووج ت لل قووم ، بووو رووو لخللوونس احووي   ووج  لا وو  لاثناوو  لا

ابوووومل لانمووووج ت لاليس يووووقت لل قووووم  لا وووونمو ج وووول لاوووولبلو بوووونالبمت هووووي لدىووووالبنت للصوووون ل ت اووووي   نا وووون  

لا ووو  لاثووونني لاثوووننجي. علوووي لىووولذملق ر  لووو  لانموووج ت ج ووول حلذيوووم لا حووو  ىووولة اىووونبل  دسلىووولة هوووي 

جد  ووووووملعق  ل  دداووووووة اح وووووونملة بووووووي   ووووووو. عالنوووووومل  لانلوووووونم  بججوووووو1441لاص ووووووب لايسلوووووووقت ل ع  ابوووووونم 

حلجى ي دسجن   نا ن  لملجمججة لالبمل.بلة علاضنب ة هوي لا لونس لا بويي اجملو  ججلنوت لخل ونس 

بنانسوو ة اوججلنووت  2لدىووالبنت للصوون ل ت ُىبووز  انمووج ت لالوويس س لل قووم . مموون ا  للمووة حمل وو  ايلوون 

مووووة لايلاووووة ج وووول ل  ملووووة لاقمبج.ووووة النلوووونم  لاووووثال  لايوووومل ، لالصسوووويم، لال  لوووو ( م يوووومت عربوووونع   لا ل

ل ح نملة هي لا حوجل لاقمبج.وةم حمون يوي  ج ول عجوجد ابومل م يوم عدعس  نجوب النموج ت لاليس يوقت لل قوم  

 هي لدىالبنت للصن ل ت اي   نا ن  لا   لاثنني لاثننجي.

و بنالبمت، لدىالبنت للصن ل ت، ريالكلمات املفتاحية: 
ّ
 س س لاصيزينء.نمج ت يجات، لالبل

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزهر

ةبالقاهر كلية التربية  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  أبريل(، 1(، الجزء ) 194 العدد: )

 

 

91 

A Proposed Teaching Model Based on Kolb Model and 

Its Impact on Conceptual Understanding on 11th Grade 

Females Students 
Haya Mohammad Abdullah Alsubie 

Curriculum and Instruction Department (Science), College of 

Education, Muzahimiyah, Shaqra University, Saudi Arabia. 
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ABSTRACT: 

 

The research aimed to investigate the effect of the proposed 

teaching model based on Kolb model in the practice of 11th grade 

students for Conceptual Understanding. The researcher chose 

randomly one of (53) high school classes in Riyadh to study the 

effect of the proposed teaching model in the practice of high 

school students of the conceptual understanding. The application 

of the model lasted for six weeks of the 1st semester of 1441 AH. 

The results showed that there were statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental and the 

control groups in the post-measurement conceptual 

understanding test of the experimental group compared to the 

control group. The ETA Square 2 for the teaching model 

proposed in each dimension and in the scale as a whole was high 

indicating the effectiveness of the proposed teaching model for 

learning by experience. Finally, based on the research results, a 

number of important recommendations were put forward which 

were believed to be of importance for the field of teaching 

science and its nature. A number of suggestions were further 

introduced for future research. 

Keywords: Kolb Model, Experiential Learning, Conceptual 

Understanding, Physics Teaching.  
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 مقدمة:

شووووووني  للملكووووووة لابملبلووووووة لاسووووووبجدية هووووووي لاسوووووونجل  ل خيوووووومت حز.ووووووي حوووووون جمللوووووون  لال ووووووج.مل 
و هووي لابمللوة لالبللملووة، ع حويلل لالذيوومل  

ّ
عل صوا  هوي لالبلوولوم ع اوف المل وو  حون جووجدت نوجلر  لاولبل

لج  للملغجبووة هووي ىوولجب لا ووات ئيووطب شوونحب حلووجل  . اد ا  لل شووملل  هووي لاجللوو   يوويم الوول روويني حسوو
  TIMSSلا ووات ئيووطب جوونم، ع وو ل حوون النملرووب نلوونم  لدخل وونسل  لايعالووة  دلء لا ووات هووي لخل وونسل 

المل.نضووووولن  علابلوووووجم علانوووووت يننوووووت دع  للسووووولج  لل  وووووج  حلووووو  ُصووووونصت للملكوووووة لابملبلوووووة لاسوووووبجدية 
وووون هووووي حبوووويد  ل نبوووون ، مموووون اووووجح  روووويني هووووي لىووووالبنت لا وووون جنلل   ووووات ضوووومن لاوووويع  ل مضووووم لنخصنض 

البلوووووجم ج ووووول سبوووووم للبمل وووووة بووووونلصنجم لابل وووووت،   TIMSSالمصووووون لو لابلملوووووة حلووووو  سموووووز  لخل ووووونسل 
علىوولخيلم للبمل ووة بنلصوون لو لابلملووة الصسوويم ل  طوونس  ل  لابالووة، عموو اف رصسوويم لوون ملت   لبلووة 

علالويس.ت، لاقمجمة اع لالصسويم(    لةوة ر وج.و لالبلولو  -لايمل  -بنىلخيلم للصنجم لابل ت  لال  ل 
9102    .) 

وم المبمل وة، ي موي ج ول عجوجد   حنجة لا ات اللبللو حن اجوب  نوو جملو  بنىولخيلم نيل
حل وووووة حص وووووجدت بوووووي  روووووملبيم لاووووويسس لابل وووووت عللسووووولج  لاصب وووووي الصنوووووو، ع ووووو ف لا ل وووووة  وووووي لدىوووووالبنت 

وووووون اووووووConceptual Understanding  Perkens,2002للصوووووون ل ت  ي  (. اد ا  حبنوووووونف حوووووون  ل  غنحض 
(، حلووو  يجلجوووب للبلموووج  صوووبجبة دىالضووون  حباوووي لدىوووالبنت للصووون ل ت 0352للبلموووي   لاملشووولي، 

 بووج مل (، Wiggins & Mctighe, 2005علاو ي ي  وي حنووب ح وج   نووو جملو  المصوون لو لابلملوة  
جمللوووة لاصنوووو ي وووجم ج وووول لاوووملبم لاب  وووي المبلجحوووون  الكلموووب لا وووجست لاب للووووة لووون ىسووولجج ب لا ناووووت 

  (.Wiggins & Mctighe, 2005عححنعاة ننج ة  دسلب  كملت غيم علض ة   (،9102ني،  لا مل 

جمللوة ج للوة رلبونع  للبمل وة  Conceptual Understandingلدىوالبنت للصون ل ت  ُلبوّي 
 حووون رل   وووون 

 
و، حلوووو  ر وووجم ج وووول لا حووو  علدىلكيوووون  دىووولنلنت حباووووي ل  طووونس بوووويد

ّ
لاسووو حلة الووولبل

(، Wiggins & Mctighe, 2005لىووولخيلم المبمل وووة عللنووونست بحكموووة ع بنالوووة  (، ع 9102 لا ملنوووي، 
ن حووووون ر وووووييو اداوووووة ج ووووول للبمل وووووة، علالمثلوووووب لللنوووووج  المصووووون لو، اضووووون ة الووووول رحييوووووي عر  لووووو  

ّ
علاووووولمك

(، ع. وو  9102لا  ونم  علالبمل.صون  عدحوو  للصون لو علل ووندل  ل  لا ولة  لا  ن يووة علل ويلدي، 
لبنت للصووووون ل ت بملنوووووب ادسلب لباوووووي للصووووون لو لابلملوووووة لل يحوووووة اوووووب هوووووي لالبووووومت ( لاملشووووولي لدىوووووا0352 

لالبللملوووووووة، علالب يوووووووم جص وووووووون بلذلوووووووب لالنصووووووووة، عر  لووووووو   نمووووووووب هوووووووي حجللوووووووو  جلووووووويت، ع دسلب لاايوووووووونبب 
( لدىوالبنت 9102علدخلا ، عرملجمة ل  طنس حن صجست  خمل . ممن ُىبمّل  ىاحة عححموي عجوجو  

نا وووووون  ج وووووول رجضوووووولا للصوووووون لو لابلملووووووة لل يحووووووة انوووووون عرصسوووووويم ن عر  لوووووو  حوووووون للصوووووون ل ت ب وووووويست لا 
لماسووبلب حوون حبوونس  هووي حجللوو  جييوويت، علحلامنوون حبمل ووة اوو لت ن ع ووملق  بلمنوون، عر ووييو عجنووة ن وومل 
ن ييوووووة حملر  ووووووة بصنوووووو رلووووووف للصووووون لو.  ندىووووووالبنت للصوووووون ل ت هوووووي ح ل لووووووب ربووووونع  لاصنووووووو لاسوووووو  ي 

لل ن ووووون لا ناوووووت ال وووووب الووووول لالب يوووووم جص ووووون ب مل. وووووة خنصوووووة، عهوووووي حجللووووو  المبلجحووووون  عل  طووووونس لانوووووت ي
حخللصوووووة، حمووووون ي موووووي لاوووووملبم لاب  وووووي المبلجحووووون  عل  طووووونس عل شووووولنء الكلموووووب لا وووووجست لا  نلوووووة انووووون، 
ع.لجل  لىالبنت للصن لو لابلملة ج ل جويد حون لابننصومل اوي  لا ناوت ينا نلوة للبمل لوة لاسونب ة، 

مموووووة لالبووووومت ا نجووووون  علىووووولبيلدل  لا ناوووووت، ع حطننلوووووة رمثلوووووب لالبووووومت بمليوووووة علددسلب علدنا ووووونف، عحا 
 صجست حن صجس لالمثلب للبملهي. 

عروومل ي ا ملووة لدىووالبنت للصوون ل ت يجنووب احووي ل  وويل  لاململسووة الوويس س لابلووجم، ع بلبوووم 
وووو 

ّ
ووون هوووي لا نووونء للبملهوووي اوووي  لا ناوووت.    للنلموووي  هوووي  بلووولو لابلوووجم يملموووزع  ج ووول  بل لابلوووجم حووون اىنى 

و لليوونس 
ّ
خووا  لاصنووو علدىووالبنت ع اووف حنووي ىسوونب لماسوون  ن ال ووات. مموون انووب حوون ا ووو نووجلر  لاوولبل
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(، عبووب ىسووول ل  لا ناووت رحييوووي للبمل ووة هوووي Russell, 2002اا  وون هوووي للبوونييم لابنللوووة البلوولو لابلوووجم  
وو

ّ
 لوب، ع.جلصنون هوي حجضو   ىلنق جييي، اي ي وي  لا ناوت للبمل وة ع.جضو نن هوي حجلو  غيوم لاو ي  بل

 (.0352آخمل  لاملشلي، 

عرلبوويد ح ووون مل لدىوووالبنت للصووون ل ت لانوووت يمكووون حووون خاانووون عصووو  لاصنوووو لللبمووو  اوووي  
لا وووووات عملوووووو  يمكوووووون لا كووووووو ج وووووول حووووووي   نووووووو اع لىووووووالبنت لا ناووووووت. علووووووي حوووووويد ن ع.ب ووووووز عحكنووووووت 

 Wiggins & Mctighe, 1998لللبموو  علاوو ي  ( هووي ىووت ح وون مل اع ججلنووت حلبوويدت ر وو  لاصنووو
عحوووويدع ن بنل وووون مل لاسوووولة  لايوووومل ، لاقمجمووووة،  Understanding by Designنيووووملعف هووووي ملن  موووون 

 &Wigginsلال  لووو ، لحووولاب للن وووجس، لالبووون  ، ادسلب لاووو ل (. رول وووت حصن لمنووون  لمووون يووومل ي  
Mctighe, 1998 ، عىووووووواحة9102، علا ملنوووووووي، 9103، عللسوووووووبجدي عللوووووووزسع ، 9112، علا  ووووووون ، 

 (.9102عآخملع ، 

: ع.وووووولو ر ووووووييو ربميوووووملل  حيجمووووووة ال ووووووجل مل علا  ووووونم  علا لننوووووون ، ع.وووووويّجو آسلءف Explaningلالجضووووولا 
 بحجج عشجل ي علض ة عىللمة.

ومل  ي ووملا حوون Iterpretingلالصسوويم  : ي ووّيم حباووي لوون حوويل، اع يصسوومل بطووب عضووج  لان ووجر عللجللوو  يو
ل ن ا  طوووووووونس  بووووووووي  لاسوووووووو جس، اع يقوووووووومجو ل  طوووووووونس، اع ي وووووووويم ئبووووووووي  وووووووون علضوووووووو   ن عرنس.خل  شل وووووووول 

 عل حيلل.

: بمباووي ىسوولخيم للبمل ووة هووي لووملع  جييوويت عحجللوو  حذوونيملت بصنجللووة، عحوون بووو  Applyingلال  لوو 
 يجلصنن هي ىلنلن  حخللصة.

 : اي ي يم عجنة ن مل ئبي لنل ندف. Perspectiveلرخن  للن جس 

لاووويخج  هوووي حيووونجمل للخووومل.ن، علا ووويست ج ووول : يلضووومن لل ووويست ج ووول  Empathyلليووونسمة لاججيلنلوووة 
 للبمل ة حن عجنة ن مل اخمل .

: اي يوويسب جندلرووب لاب للووة علاول وولة عرملحارووب لانووت رجضوو  Self- Knowledgeللبمل ووة جوون لاوو ل  
 نمووووب اع  بجلووووب، عجوووويم لا وووويست ج وووول ر  لوووو  حوووون رووووو  بلمووووب هووووي رصسوووويم لا ووووجل مل لا  لبلووووة 

 لمل ل ة   و. 

نلموي  لخللصوجل هوي  مل. وة رحييوي حسولج.ن  لدىوالبنت للصون ل ت اوي  اد ا  لا نحثي  علل
لا وووات  موووص و حووون لىووولخيم لخل ووونسل  ر ووولس لاصنوووو علدىوووالبنت دع  لدىوووانند ج ووول نموووج ت ححووويد 

(، عدسلىوووة للوووجحات علال ني وووة علا ضووونت Cinar & Bayraktar, 2014ميسلىوووة ىووولننس عبنيمللملووونس  
، ع نونب حون لىولخيم لخل ونسل  دع  (Saricayir et al., 2016)ع  (، عدسلىوة ىونس.طنيمل عآخومل 9103 

(، عدسلىوووووة ىووووولج Wong & Evans, 2006لدسر وووونمل بنلوووووندت لالبللملوووووة ميسلىوووووة ع.نووووو  عليصوووووننز  
ل  لووب Siew & Sivasubramanium, 2009عىلصنىووجبملحننلو   ل حبلمووي  (، ع نوونب حوون صوومو لخل وونس 

( ىوووجلء هوووي ججلن وووب لاسووولة ااىوووالبنت Wiggins & Mctigheج ووول نموووج ت منموووج ت ع.ب وووز عحكنوووت  
(، اع ججلنوت لدىوالبنت للصون ل ت 9101، علاسوللو، 9103للصن ل ت ميسلىة  للسوبجدي عللوزسع ، 

 (.0352، لاملشلي، 9112لاثابة  لايمل  علالصسيم علال  ل ( ميسلىة  لا  ن ، 

 
ّ
ل   ملوووووة لدىوووووالبنت للصووووون ل ت عدعسف هوووووي رح لووووو  لاووووولبل و ئيوووووطب ا ضوووووب، جووووونء حووووون عن ووووومل 

ووووو غيووووم ر للييووووة يمكوووون ا   سوووونو هووووي  بز.ووووز 
ّ
لاضووووملعسي لا حوووو  جوووون نموووون ت علىووووقملرلبلن   بلوووولو ع بل
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حلووو  اب اوووت نلوووونم  جووويد حووون لايسلىووون  احطننلوووة رنملوووة لدىووووالبنت حسووولج.ن  لاصنوووو اوووي  لا وووات، 
.ووووت دسلىووووة للصوووون ل ت اووووي  لا ووووات بنىوووولخيلم  ووووملق علىووووقملرلبلن  ريس سوووولة حلنججووووةم حلوووو  اجمل 

( اللبووومل  ج ووول دعس لانمووون ت لالبللملوووة هوووي سبوووم للبووونس  ئبضووونن بووو ب ، Clement, 2003يجلنوووت  
( Cinar & Bayraktar, 2014عرلسومل لاصنوو لابملو  المصون لو لابلملوة، ممون دسس ىولننس عبنيمللملونس  

زيووووونء  للوووووندت ابووووومل الووووويس س لابلوووووجم لا ووووونمو ج ووووول لاجوووووي  هوووووي رنملوووووة لدىوووووالبنت للصووووون ل ت لصووووون لو لاصي
(  نجللوووة 9103ع ذيملت ووون( اوووي   وووات لا ووو  لالووونحس لدبلووويل ي،ممن اضووون ت للسوووبجدي عللوووزسع   

ونت لا نىووجبلة ع وو  لدىل  وونء هووي رنملووة لدىووالبنت للصوون ل ت بطن ووة ججلن ووب لاسوولة هووي دعلموومل  لمل نيو
( نموون ت 9103خووملع   لاللوونس للسوولممل اووي   ووات للملحلووة لاثننج.ووة، عموو اف لوويحت دسلىووة للووجحات عآ

و لووونس لنج ع نجللي ووون هوووي لدىوووالبنت للصووون ل ت المصووون لو 
ّ
لالخ ووولم لا نمموووة ج ووول نموووج ت ائبوووند لاووولبل

( بووووووووومل  9102لابلملوووووووووة اوووووووووي   نا ووووووووون  لا ووووووووو  لاثووووووووونحن ل ىنووووووووووقت هوووووووووي ل سد ، ممووووووووون اضووووووووون  لا ملنوووووووووي  
لاسووولة، هووووي حوووي  للقووووم  لىوووقملرلبلة لالخلوووب انوووون روووملبيم م يوووم هووووي رنملوووة لدىوووالبنت للصوووون ل ت ببجلن وووب 

وووون ا  لبووووة لابلووووو الوووويس س لاصيزيوووونء ح  ووووت حوووون خااووووب لملجمججووووة لالبمل.بلووووة 9102لاملشوووولي   ( نمج ج 
حسوولج  ا ضووب هووي لخل وونس لدىووالبنت للصوون ل ت ج وول  ووات لملجمججووة لاضوونب ة، علىوولخيم ىوواحة 

لد لابلووووجم. مموووون ( لىووووقملرلبلة حح وووون  لاوووولبلو النملووووة لدىووووالبنت للصوووون ل ت هووووي حووووج 9102عآخووووملع   
( هوووي روووملبيم لانم جووة لامل.نضووولة هوووي لدىوووالبنت Salha & Qatanani, 2021دسس صوونا ة عل نووونني  

 للصن ل ت ععجي رحسن هي حبمل ة ع نو عر  ل  حصن لو لاننيىة علا لنس اي  لا ات للبلمي . 

و بووووونالبمت احوووووي لانمووووون ت لانوووووت ر وووووو  اووووو اف، يجنوووووب ياووووولا ال وووووات 
ّ
للوووووملعس ع.مثوووووب نموووووج ت لاووووولبل

بووونالبمل  لاقمبج.وووة عحووون  يوووملب حووون حمنسىووون ،  لبوووي لا ناوووت  ملصوووة ال لووونم بن نيووو ة، علالملحوووب هوووي 
م 9102خ جل   بلمب، بو لالجصب النلنم ، اللمكن حن ر  لو  خبملروب هوي حجللو  حخللصوة   غلوج ، 

(. ممووووووون ىسووووووونجي ج ووووووول رنملوووووووة للنووووووونسل  9191، ا صوووووووي، 9102م عىووووووواحة عآخوووووووملع ، 0352علاسوووووووبلعي، 
و (.  وووووو9191علدربن وووووون  عبنوووووونء  بلووووووو  ع حباووووووي عر  لوووووو  لاوووووولبلو هووووووي لا لوووووونت لاجللبلووووووة  ا صووووووي، 

ّ
نالبل

و لاو ي شوونجت  كملروب ج ول يووي لابوناو يجاوت  
ّ
( هوي ملنبوب لاوولبلو Kolb, 1984بونالبمت احوي انووجل  لاولبل

و علال وّجس 
ّ
 Experiential Learning: Experience as the Source of بونالبمت: لالبملبوة ح ويس لاولبل

Learning and Development و لووونمو
ّ
، عحنوووب جووونء  ن مل.وووة لاووولبلو بووونالبمت لانوووت ر موووي بووومل  لاووولبل

 ئيطب اع بآخمل ج ل لالبمت. 

و علانوووت  Kolbعجوونء نموووج ت يجاوووت 
ّ
و بوونالبمتم لاووو ي ُيصسووومل  لوووب جمللوووة لاووولبل

ّ
يوووملبمل  نمووون ت لاووولبل
و لالبمل. ووووت  ن وووومل، 

ّ
ل  لووووب ج وووول بابووووة نموووون ت ر للييووووة (. ح9112ر ووووجم ج وووول اىوووونس ن مل.ووووة لاوووولبل بلمووووي 

و بووووونالبمت ع وووووي: نموووووج ت ديوووووجي 
ّ
و،  Deweyالووووولبل

ّ
وووووز ج ووووول ا ملوووووة لالبووووومل  لاسووووونب ة هوووووي لاووووولبل

ّ
لاووووو ي سم

وون ع نموون نلوونت لالصنجووب بووي  لا ناووت علا لةووة،  Piagetعنمووج ت بلنجلووب  لاوو ي يوومل  بوومل  لاوو ينء اوولس ن مل. 
ووووي ج وووول ضووووملعست نيوووونمل ل Lewinعنمووووج ت اووووج.ن 

ّ
و، ع.وووومل  ا  جمللووووة لاوووو ي ام

ّ
لوووولبلو ابنوووونء جمللووووة لاوووولبل

و  بلموووي ج ووول لابننصووومل لالنالوووة: لالبووومت لمل سجىوووة ع للاح وووة، عصووولنغة للصووون لو لملجوووملدت حووو  
ّ
لاووولبل

و علا ووويست ج ووول لال  لووو  هوووي حجللووو  جييووويت،  لاووومل س، 
ّ
(، ممووون اضووون  يجاوووت 9112لا ووويست ج ووول لاووولبل

 Kolb, 2017 دعس عالنم جلمس )William James'  و
ّ
ال مي ج ل ا ملوة ل ىونس للبملهوي ان مل.وة لاولبل

و بوونالبمت.  وو
ّ
و علانوت  سوونو هووي رجضوولا حباووي لاولبل

ّ
و يل لووت لخللوونس بونالبمت، عدعس لالبوومت هووي لاوولبل

ّ
نالبل

للبمل ووة عللصوون لو عللنوونسل  هووي لا لةووة لمل ل ووة علالطنحووب بووي  لالصكيووم علاصبووب لاوو ي ي ووجم بووب لا ناووت 
 (.9102  غلج ، 

و لالبمل ووووي، عل
ّ
و بوووونالبمت، علاوووولبل

ّ
و بوووونالبمت عرنججووووت حوووون بووووي  لاوووولبل

ّ
خللصووووت حسووووملن  لاوووولبل

و جون لابموب، اد ات ون حلص وة هوي حبنن ون علاصكوملت لانوت رحملنون،  ليويم يجاووت 
ّ
و لالبمل. وت، علاولبل

ّ
علاولبل
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(Kolb, 1984)  و بوونالبمت
ّ
يوونء للبمل ووة لابمللووة لانووت يوولو   وون ان  Experiential Learningالوول ا  لاوولبل

( بمصنوجم 9103حن خا  لالبمت  نج حز.  حن لىوالبنت لالبملبوة عر  ل نون. هوي حوي  جمبنون ىوبندت  
ن   Experiential Learningلاوولبلو لالبمل ووي اع لالبمل. ووت عجمّل ووب بوونالبمت لانووت يموومل   وون لا ناووت شل وول 

ل للمووة ا  وويل  للن يووجدت لانووت ىسووعل اا  وون ج وول ا  رطووج  ضوومن للل ل وون  لايسلىوولة،  لضوول  احووجس 
ووووون، حووووون خوووووا  بملنووووونح  ر  ل وووووي اع حلووووويلني ي وووووب بوووووب الووووول حخملجووووون   لا ناوووووت، عرووووو دي الووووول رنمللوووووب  لرل 

و بووونالبمت بنليووونسمة لاصنجلوووة 9103 بللملوووة ح ملعنوووة بنالملحوووب علالصكيوووم. عال وووت  نووون جموووملع  
ّ
( لاووولبل

س.ت خوووووونست لا جووووووملت ال ناووووووت هووووووي لاجلج وووووون  عل نيوووووو ة، جوووووون  مل.وووووو  حووووووملعس و بخبوووووومت ح نشووووووملت، علالووووووي
لايسلىووولة، بحلووو  يكاسوووت لا ناووووت للبووونس  علدربن ووون  للملغووووجت    ووون، حمووون يمكنووووب حووون حبووونسلت حوووون 

( بومل  لاولبلو لالبمل وي حويخب 01، 9191يحيل هي حبند  لا لنت لمللللصة. ممن امي  ايمون  ا صوي  
مووة ج وول نيوونمل ي ووجم ج وول ر ووملو انيوو ة  بللملووة ح  ووجدت عحخ ووم انوون بنىووقملرلبلن  روويس س لنم

للوووولبلو عحووووملعسف بخبوووومت عللبلووووة حموووون رل لووووت جمللوووون  رصكيووووم عرحللووووب ع بموووولو عر  لوووو  حوووون اجووووب بنوووونء 
للبمل ووة  ل  للباووي. عسغووو لدخوولا  هووي لااسووملن  اد ات وون رووي  ج وول لا  ووج  ج وول حبمل ووة ئبووي للووملعس 

وون،  وولاح  عُ.موونا  وومل  ن ع  نل  ن بووينل 
 
ر اللملحووب الوولمكن حوون بخبوومت رل لووت حوون لا ناووت حيوونسمة عنيوون 

   نمنن، عر ّ ل نن هي ىلنق آخمل.

و بوووونالبمت، عبندىووووانند الوووول 
ّ
ع بووووي لد ووووا  ج وووول ل دت لا ح ووووت علايسلىوووون  لاسوووونب ة حووووج  لاوووولبل

(، عمووو اف بوووند ا  ج ووول ر وووّجس حمللحوووب دعست لاووولبلو حووون بوووال حمللحوووب الووول (Kolb,1984نموووج ت يجاوووت 
م علابلل وووووت عحلطووووونعي، 9112  .لوووووج ،  لووووولو لابلوووووجمخموووووس حمللحوووووب بوووووو الووووول ىووووو   حمللحوووووبم الحسوووووي   ب

روو ر وملو (م Norman& J, 2016 م Bentley, Ebert & Ebert, 2000 م9102م علاصولاعي، 9102
و، يلطوووج  

ّ
و بووونالبمت البسووولم جمللوووة لاووولبل

ّ
بووويء حووون لالبووومت حووون ىوووت حمللحوووب نموووج ت لووونمو ج ووول لاووولبل

ل لا سلة علني نء بنالبمل.ت لانيم، اد ا    ف للملل حب يلخللنون جويد حون لال وجل  لانوت  يومب حز.وي 
علايوطب حن لالبمت، علالملحب. حل  ىسلخيم هي لالبللو بنااسلسب هوي حمللحلوب اللسومل جمللوة لاولبلو، 

ن حن ر ملو لا نحثة ان ف للمللحب  لاسبلعي، 0 
 
 (.0352( يجض  حخ  

بوّي  و ف Mental Preparationاملرحلة األولى: التهيئة الذهنية 
ُ
للملحلوة حون اع  للمللحوب حلو  ر و  :  

لا ناوووت المجضوووج  لاجييوووي جووون  مل.ووو  انيووو ة  بللملوووة ل ووويمت حووون شوووملت ن ا  رثيوووم رصكيووومف 
ع سنجي ج ول لىولن نمل حبمل لوب لاسونب ة.   ومل  ىو ل  اع حجلو  يلضومن ئبو  ل حويلل 

 Peters) يثيم اي  لا ناوت حوت لدىول ا ، ممون ىيوبملف بملنوب بحنجوة الول لا حو  علالحومّلي 
& Gega, 2002 ممووون ي موووي  ووومل  للبلوووو ا ىوووةلة ج ووول ا ملوووة اشووومللب للبمل وووة لاسووونب ة ،

 Cadosales, 2021 عمووووو اف ت وووووي  الووووول رحصيوووووز لا ناوووووت ع بووووونست  ضوووووجاب عل لمنحوووووب هوووووي")
ل بوووووونست، عرجالووووووي لاصضووووووج ، ع بوووووونست ل ىووووووةلة، حجضووووووج  حبووووووي ،  لوووووومل ي دعس للبلووووووو هووووووي خلوووووو  

 (. 023ر، 9115ع وجل  لالن  "  صندق، 

: لالبومت لا سولة نوج  حوون انوجل  لالبومت يوولو Concrete Experienceاملرحلةة الثانيةة: ابخةةرل ابةسةةية 
 هووووي لاوووو لمملت"  صووووبمي، 

 
لماسوووون  ن جوووون  مل.وووو  لا ووووجلس، اوووو ل  وووووت خبوووومل  لج.ووووة ر  وووو   ووووج.ا

رووووولو  ووووو ف لالبووووومت حوووووون خوووووا  حمنسىوووووة  بللووووووة  نيووووو ة عحنووووونم جمللووووووة (، ع 922ر، 9115
عللبلوووووة، رل لوووووت لىووووولخيلم حوووووجلس لا ناوووووت اع ئبضووووونن.  ووووووت لانوووووت ُيمووووونسس    ووووون لا ناوووووت 

، مممنسىووي و اوو ب  لالبووونست Authentic Activitiesلالبوومل  ب ووجست ح ل لووة عح نشووملت 
لليسىوووة، حلووو  يووولو  عل نيووو ة لابمللوووة، ىوووجلء دلخوووب  جوووملت لا ووو  اع للبموووب اع خووونست

 (.Tuss, 1996 لحلجلء لا نات هي نينمل حبي  هي ىبلب لاجصج  الل نالبة حبلنة 

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Nancy-Cadosales
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 نالبملبة ا و حن يميز لانينمل لابم ي، ع سلخيم   ل ل ىولجت الويس س لابلوجم باخضون  
(. عرصنجووب لا ناووت ح نشووملت حوو  احووي لالبوومل  لاجييوويت 9102لايسلىووة اليلووة عللجضووججلة  ج وويهللا، 

م اييوووب  سووونعد  ي وووبت جللوووب ل جنبوووة جص ووون هوووي ضوووجء خلصللوووب للبمل لوووة لاسووونب ة،  لووو ل  وووج ي وووجم يثيووو
بنا حووو  علدىل  وووونء،  وووولاح  ع. وووون  ع. ووونس  ع.بووووملت ع.صسوووومل حسوووولخيم ل دعل  علال ووووملمن  

(. بوووو 9110للامموووة،  لكايووو  اشووولنء اع ا طووونس اع جالووون  اوووو ركووون حبملع وووة اييوووب حووون ل وووب   .لوووج ، 
ت ج وووول لا لننوووون  جنووووي للنحووووب بنابمووووب ب لرووووب اع حوووون خووووا  حيوووونسملب ضوووومن حبمججووووة يح ووووب لا ناوووو

ن حووون خبملروووب  (،9100الح لووو  ا ووويل  حبلنوووة  للوووجلل،  ن حبنس وووب لاجييووويت حووو  حووون يمللكوووب ىووونب   حووويحب 
 (. 9102لا لرلة عربنسبب الجى  حصن لمب  لابيي ي، 

بوّي  و ف للملحلوة حملحلوة رجضولا : Extension Activates الثالثة: مرحلة األنشةةة املوسةعة املرحلة
ُ
 

و هوووي لالبووومّل  ج ووول لاصبوووجل  هوووي للبمل وووة، علاجصوووج  الووول حز.وووي حووون للبلجحووون   سووونل
ُ
عرجىووو ،  

عل  طوونسم  وووت حوون شووملت ن ا  رز.وووي حوون جموو  للبمل ووة عبنوونء للباوووي. ع.ل وو  ال ناووت هووي  ووو ف 
ع. حوووو  جووووون  للملحلووووة لاصنووووو لاوووو ي لمايوووووصب، بووووو يلجلصووووب اصنووووو  وووووملق عاشووووطن  حخللصووووة،
 Bentley etرصسويمل  جييويت، حمون يل لوت لىولخيلم  وملق حلنججوة اللجضولا علالصسويم  

al, 2000) .  و بوونالبمت ُيلووزم بنا حوو ، دخل وونس حوووي
ّ
علووي امووي ديووجي ا  لا ناووت ابنوونء لاوولبل

صوووو ة ا طوووونسف هووووي لا لوووونت لاجللبلووووة، لانووووت  سوووونجيف الطووووج  امضووووم  نجللووووة هووووي حووووب لليووووكا  
 (.9103 ىبندت، 

ون   Extension Activatesعرلو  و ف للملحلوة حون خوا  اىوةلة اع انيو ة حجىوبة   Petersاع يل  مون حب 
& Gega, 2002 ،)   جوون  مل.وو  ىلسوولة حوون لاسوولننس.ج ن  عل حثلووة لللبل ووة بنلجضووجCadosales, 

ووونت ا (.2021 لانوووت رطووووج  هوووي صووووجست  Simulation Activitiesد ات ووون رملموووز ج وووول انيووو ة لابوووملو علمل نيو
 ووويم بجلىووو ة للبلوووو بمصوووملدف اع بمسووونجيت جووويد لللوووب حووون لا وووات   وووي  

ُ
جوووملعو جمللوووة عرمثووولا  ر

ل انووووون جوووووون انيووووو ة حمنسىووووووة  ن، رمليوووووز   بز.وووووز لايووووومل  لان ووووووملي عرح لووووو  ا ووووويل  رملبج.ووووووة ححووووويدت ىوووووونب  
 (. Authentic Activities  Tuss, 1996ح ل لة عح نشملت لالبمل  ب جست 

 للمثوووب ل نيووو ة للجّىوووبة هوووي لانموووج ت لل قوووم  ب ووومل. لي  احوووي من جووون  مل.ووو  لدىوووليد  
بن حثلة علا جل ملم ع اف ال مل.ت للصنوجم حون لاجللو  عرجضولحب، اُلبوي  ج ول رو ممل للصنوجم، ع سونجي 

دىووةلة علالوويست هووي حسوولجل ن عجم نوونم الصكلووف للصنووجم ج وول لاصنووو. عللخوومل جوون  مل.وو   وومل  جوويد حوون ل
عربسوول ب بووو  نمووب.  نااسوونعد  لانوووت رلمحووجس حووج  ل شوولنء عل حووويلل هووي لابووناو لا  لعووي عحملر  وووة 
بووونمل لج  لايسلوووووقت  سووونجي لا ناووووت ج ووول جموووو  لا لننووون  علىوووولخيلحنن هوووي رطووووج.ن اجنبووون  عرصسوووويمل  

 (.9100ال جل مل لابلملة  لايملبلات، 

: روووومل ي  وووو ف للملحلووووة ئبووووي جمللووووة Abstract Conceptsرحلةةةةة الرا عةةةةة: مرحلةةةةة املفةةةةاهيم ا  ةةةةردل امل
اع  Extension Activatesلالجضلا علالجّى  لانت رولو حون خوا  اىوةلة اع انيو ة حجىوبة 

وون، الوولو لالجصووب ا وولنغة ح  جاووة المصوون لو   (.  وووت Peters & Gega, 2002ما موون حب 
خاانوون لالجصووب الم ووندل عللصوون لو بنا ووجست لملجووملدت، ع اووف جوون  حملحلووة حوون لالبمل.ووي يوولو

و لاصبللوووووة بنان مل.ووووون  لانوووووت ر وووووجم جل  ووووون  بووووويعي، 
ّ
(،  لطوووووج  9101 مل.ووووو  سبوووووم خبووووومت لاووووولبل

و علالصكيوووووم لملجوووووملد علال وووووج.و 
ّ
ادسلب عحبناجوووووة للبلجحووووون  لووووونمو ج ووووول رحللوووووب حجلووووو  لاووووولبل

  .(Kolb, 1984للن  ي  

: هووي  ووو ف للملحلووة ىبلمووي لا ناووت هووي ادسلب للبلجحووون  Reflectiveالتأمةة   : مرحلةةةابخامسةةةاملرحلةةة 
و 

ّ
 ,Kolb)عحبناجي ووون ج ووول لالملحوووب عللجضوووججلة عللاح وووة لللملنلوووة هوووي رحللوووب حجلووو  لاووولبل
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ل هي لالبملبة حن خا  حيون يلت و، ع.صكوملعل  لمون شوبملعل بوب  ،(1984  للملحب لا ات جمي 
 Cadosales, 2021 ،) ،نالملحووووب  نوووون جمللووووة يوووولو    وووون لىووووقمجن  خبوووومت حوووون علالصكيووووم    وووون 

(. حلوو  يضوول  لالملحووب حباووي 9105عر ج.منون انووي  صوون  لا وومللس عحووب لليووكا   حسوون، 
ل  ويل  لانوت رل لوت  اولبمت حن خا  اجندت رن لمنون، ع جوندت بننا ون، عرو دي الول حز.وي حون

 
 

 .  (Basol & Gencel, 2013)حننم امضم شمجد

: ىبلموي لا ناوت Active Experimentationاملرحلةة السادسةة: مرحلةة التبراةب النشةف االفعةا   
و حوون خووا  لال  لوو  لابم ووي ا  طوونس 

ّ
هووي  وو ف للملحلووة ج وول لالبمل.ووت لانيووم لجللوو  لاوولبل

مووب هووي حلوو  يوولو  ،(Kolb, 1984)علان مل.وون  
ّ
رجللوو  لالبوومت اللبمل.ووت عر  لوو  حوون رووو  بل

(، ع.خلبوووووم لالبووووومت هووووي حناوووووة جييووووويت،  لصكووووومل ملووووو  يمكووووون ا  9112ىوووولنق جييوووووي  ن ووووومل، 
(، ع. ّ وو  لا ناووت هووي  وو ف 9100ر وويم  وو ف للبلجحوون   ووملق جييوويت البمووب   وون  جوومللدل ، 

جمووووب حباووووي  للملحلووووة لدىوووولنلنجن  لانووووت رووووو لالجصووووب انوووون ا وووون  لوووومللسل  علنبوووون  حنموووون  اع
.(Bentley et al., 2000)  لولو شوو   لوويسل  لا ووات حون خووا  حاح ووة حجللوو  لا لوونت 

  (.Cadosales, 2021 لاجللبلة  

ون ب ال ناووت ال  لوو  حوون  بلمووب ج وول احث لووة حيوون  ة، ع وو ل يل لووت حوون للبلووو ارنحووة علووتب يو
حووو  رجج  ووووب الوووول ملصلووووة لاووووملبم بووووي  حوووون يلبلمووووب دلخوووب لليسىووووة، عبووووي  ر  لوووو   اووووف هووووي حلنرووووب لابلملووووة 

(،  للحووي  لا ناووت ليسلروووب ع.خلبووم ع.  وو  حصن لمووب اع حبنس وووب لاجييوويت هووي حجللووو  9110  .لووج ، 
 .Peters & Gega, 2002) اخمل  جيييت 
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 حبمججن  لللبلمن                                              

 خبمت جيييت                                                                                                   احن ا   بجد           

 ل ل ين  للصنجم ئسلم                                                                                                                                                                                                                      

                                                      

 يل ل ين  للصنجم حب                                                                                                

  ع لي رحلنت لز.ي حن ل ني ة     ا

                     

                                       

                                                                 

ن                                                                                                                             اع ما من حب 

                                                                                       

                        

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                       

 ب حلنمن رلمكن لللبلمة حن لابم                                                حلنمن د رلمكن لللبلمة حن لابمب       

  بلش لالبمت لا سلة حن جييي    بجد لللبلمة اللبملبة لاسنب ة                                                            

 

 

 

و بنالبمت1شطب  
ّ
 ( لانمج ت لاليس يقت لل قم  لا نمو ج ل لالبل

 قد حيتاج إىل

أو 
اجحيت  
 

ذهنيةاخلطوة األوىل: التهيئة ال  

هر
وا

ظ
ألمثلة وال

 ا

ة 
ئل

س
أل
 ا
ح

طر
 

:الرابعةاخلطوة   
صياغة املفاهيم اجملردة   

 

وععةاألنشطة امل: الثالثةاخلطوة   
 

:السادعةاخلطوة   
(التجريب النشط )الفعال   

 

سيةاخلربة احل: نيةالثااخلطوة   


التأمل: اخلامسةاخلطوة   
 

 يصل إىل

إىل تاجحيمث       

 يصل إىل يصل إىل

إىل صلي مث      
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 ة:مشكلة الدراس

ل دبلوون  علايسلىوون   يوويم ج وول لاووملغو حوون ا ملووة لدىووالبنت للصوون ل ت اد ا  لاكثيووم حوون 
م علا ملنوووووي، 9103الووووول رووووويني حسووووولج  لىوووووالبنت للصووووون لو لابلملوووووة اوووووي  لا وووووات  للوووووجحات عآخوووووملع ، 

 & Salhaم ع9102م عىووواحة عآخوووملع ، 9102م علا  ن يوووة علل ووويلدي، 0352م علاملشووولي، 9102
Qatanani, 2021  حلو  يملموز عللو   بلولو لابلوجم ج ول لا صو  ئيوطب يصوجق لاصنوو ،)Saricayir et 

al., 2016 مموووون ا  حبل ووووت لابلووووجم ىسوووولخيحج  لا مللموووو  لال للييووووة هووووي لالوووويس س عللبلموووويت ج وووول ،)
وووووو ح ل وووووي  ىووووواحة عآخوووووملع ، 

ّ
(، حلووووو  د يووووووزل  9102ر وووووييو للبووووونس  علانوووووت د  سووووونو هوووووي ايبووووووند  بل

لاجصووووووج  للبلمووووووج  يا بووووووج  لىووووووقملرلبلن  لجللنديووووووة د رموووووونا لا ووووووات لاصملصووووووة هووووووي جمللووووووة لاوووووولبلو ع 
و لىوووووووول ننسل عاوووووووولس  ي حباووووووووي 

ّ
المبمل ووووووووة، مموووووووون د  سوووووووونجي هووووووووي جمللوووووووون  لالصكيووووووووم حموووووووون رببووووووووب لاوووووووولبل

 (. 9102 لا ي ن ة علل يلدي، 

حن خا  حن ى   جملضب حن نلنم  اليسلىن  ر مي ضب  حسولج  لدىوالبنت للصون ل ت 
 جنحبووة شوو مللء،عموو اف حوون خووا  خبوومت لا نحثووة هووي لالوويس س مبضووج حوون اجضوونء  لةووة لالوويس س هووي 

عحن راح وب حون رويني حسولج  لدىوالبنت للصون ل ت اوي  لا نا ون  ج ول عجوب لابموجم، عجويم لا ويست 
ج ووول صووولنغة لاصكوووملت بملىووولجت لا نا وووة، عصوووبجبة ر  لووو  للصنوووجم ئسووولنق حخللووو ، عضوووب   نجللوووة 

و هووووي  بز.ووووز حسوووولج.ن  لاصنووووو اووووي  لا نا وووون ئبوووو  
ّ
نجووووة الوووول . روووومل ي لا لىووووقملرلبلن  لالبلوووولو علاوووولبل

رصبلوووووب  وووووملق رووووويس س علىوووووقملرلبلن  رملموووووز ج ووووول نيووووونمل لا ناوووووت ع نجلللوووووب ع يبنبللوووووب   وووووي  رنملوووووة 
و بووونالبمت هوووي  نوووو لا وووات المصووون لو لدىوووالبنت للصووون ل ت، 

ّ
علوووي اب اوووت دسلىووون  جووويت ا ملوووة لاووولبل

، مموووون (9100لابلملووووة عدسلىووووي ن، ع حوووويلل نووووج  حوووون لال ووووّجس لانووووجيي هووووي لا وووويسل  لاب للووووة  ابووووج  .ووووي، 
و بونالبمت هوي رحسوي  Nakelet; et al., 2017اىوصمل  نلونم  دسلىوة ننيللوت عآخوملع   

ّ
( الول مصونءت لاولبل

حنوونسل  لالصكيووم لاننلووي علالملحووب عموو اف حنوونسل  لاوولبلو حووي  لا لوونت، مموون اووب دعس هووي لدلوونم بمنوونسل  
ر وج.مل ل دسلب ع.ضوصي (، ممون ىسونو هوي 9191، ا صوي، Casanovas et all, 2010لالصكيوم ل بويليي  

و  
ّ
(،  ع سوونجي هووي بنوونء ع بووييب لاسوولجب  يووجنس علايوومل.صي ، Earnest, 2013نووج  حوون لللبووة هووي لاوولبل

، AlKan, 2016; Nath, 2016(، عمو اف يوو دي الوول رحسووي  للنونسل  لابمللووة ئيووطب حو ووج   9103
 ن ووون بحلووونت لا ناوووت،  لووو ل سموووز (. عن وووملل    حوووندت لاصيزيووونء حووون للوووجلد لابلملوووة ل مضوووم لسر9191ا صوووي، 

لا ووووونممج  ج ووووول لالبلووووولو ع صوووووا  لابمللوووووة لالبللملوووووة لد لمووووونم ب وووووملق رووووويس س لابلوووووجم علاقمميوووووز ج ووووول 
للملركوووووزل  لانوووووت رضووووومن لاووووويعس ل يبووووون ي ال ناوووووت علدىوووووقملرلبلن  لانوووووت رل وووووت حنجنروووووب عرن وووووت اوووووي  و 

و بوووونالبمت لل قووووم  علا وووونمو ج ووووول اوووو ل جوووونء  ضووووملعست دسلىوووووة نمووووج ت لاوووولب(.  9102لالصكيووووم  لا ملنووووي، 
ّ
ل

 نمج ت يجات هي رنملة لدىالبنت للصن ل ت اي   نا ن  للملحلة لاثننج.ة. 

 أسئلة الدراسة: 

 رحنع  لايسلىة ل جنبة ج ل لاس ل  لالنلي:

حوون ابوومل لىوولخيلم نمووج ت ريس يووقت ح قووم  لوونمو ج وول نمووج ت يجاووت هووي لدىووالبنت للصوون ل ت  -
 ني لاثننجي. اي   نا ن  لا   لاثن
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 أهداف الدراسة: 

 ت ي  لايسلىة الل: 

لالبووووومل  ج ووووول ابووووومل لىووووولخيلم نموووووج ت ريس يوووووقت ح قوووووم  لووووونمو ج ووووول نموووووج ت يجاوووووت عابوووووملف هووووووي  -
 لدىالبنت للصن ل ت اي   نا ن  لا   لاثنني لاثننجي. 

 رنملة لدىالبنت للصن ل ت اي   نا ن  لا   لاثنني لاثننجي. -

 أهمية الدراسة:

و بوووووونالبمت الوووووويس س لاصيزيوووووونء ىبلمووووووي ج وووووول نمووووووج ت يجاووووووت، ىسوووووونو هووووووي ر ووووووييو نمووووووج  -
ّ
 ت الوووووولبل

 رحسي  حسلج  لدىالبنت للصن ل ت اي  لا نا ن . 
 ووووووجل  حبل وووووت لابلوووووجم ج ووووول لىووووولخيلم نمووووون ت رووووويس س حخللصوووووة راننىوووووت حووووو  لخلا ووووون   -

و علاصنو. 
ّ
 لا نا ن  ع سنو هي لىاثنست لايل بلة اللبل

و بنالبمت،  -
ّ
 علدىالبنت للصن ل ت، عرنملي ن يمل يل  هي لاقمبلة لابلمّلة. ا ملة لالبل

 فروض الدراسة: 

  سعل لايسلىة الل لخل نس ص ة لاصملو: 

(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة   -
  نا ن  لملجمججة لاضنب ة هي لخل نسي لدىالبنت للصن ل ت لا   ي علا بيي. 

(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح نملة جني حسلج  دداة    -
 نا وووووون  لملجمججووووووة لالبمل.بلووووووة هووووووي لخل وووووونسي لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت ل ووووووب ع بووووووي لال  لوووووو  

 لالبمل. ت ىبز  للذيم لانمج ت لاليس يقت لا نمو ج ل لالبمت.
(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة   -

 نا وون  لملجمووججلي   لالبمل.بلووة علاضوونب ة( هووي لخل وونس لدىووالبنت للصوون ل ت ىبووز  للذيووم 
 لانمج ت لاليس يقت لا نمو ج ل لالبمت.

 حدود البحث:

 للل مل لا ح  ج ل لا يعد للرلة:

 ة لكلت لا يىبة.لاثننج.ة بميينة لامل.نو لالنئب 35ر  ل  لانمج ت هي لليسىة  ابةدود املكانية:

رووو للوونس ابوومل ر  لوو   وو ل لانمووج ت هووي روويس س لاصيزيوونء ج وول لدىووالبنت للصوون ل ت  ابةةةدود الامانيةةة:
 ه.0330خا  لاص ب لايسلوقت ل ع  البنم لايسلوقت 

رمثلووت هووي اس وو  عحوويل  ريس سوولة حوون ح ووملس لاصيزيوونء ال وو  لاثوونني لاثووننجي هووي  ابةةةدود املوعةةوعية: 
اسوووووووووبجدية  لملجووووووووند  لاكنملبنملوووووووووة، لاكنملبووووووووونء لاللنس.ووووووووة، دعلمووووووووومل لالوووووووووجللي علالوووووووووجل ي للملكووووووووة لابملبلوووووووووة ل

 لاكنملبنملة، لملجند  للذنن لسلة( اللبمّل  ج ل ابمل ر  ل  لانمج ت ج ل لدىالبنت للصن ل ت.
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 املصةلةات العلمية:

 :Experiential Learningالتعلم بابخةرل 

ن خونست لا جوملت لا وصلةم ج ول ا  ( بملنب يمثب لالبمت ل9103جمل ب ىبندت   انت يممل   ون للولبلو شل ول 
ل للموووة ا  وووويل  للنيوووجدت لانوووت ىسوووعل اا  وووون  رطوووج  ضووومن للل ل ووون  لايسلىووولة، بحلوووو  رضووول  احوووجس 
ون، ع اوف حون خوا  بملنونح  ر  ل وي اع حلويلني ىووج  ج ول لاجصوج  الول  لللبلو، عر دي الول رنمللوب  لرل 

 ب علالصكيم اطب حن يممل بب لللبلو حن خبمل   بلملة اع حلنرلة.حخملجن   بلملة ح ملعنة بنالملح

م بةةابخةرل
 
و حوون خووا  حووملعس إجرائًيةةا  وتعةةر ف الباحثةةة الةةتعل

ّ
هووي  وو ل لا حوو  بملنووب: حوويعل لاوولبل

لللبلمووووة بخبوووومت ححسجىووووة، ئيووووطب  ووووملدي اع ضوووومن حبمججووووة، هووووي لاص ووووب اع خنسجووووب، بووووو حاح ي وووون 
عرجللوو  لاب انلووة عللن  لووة، بووو لالبمل.ووت لانيووم انوو ف لالبوومت عرملحلنون، ع نووو لابالوون  عل ىوو نت 

و 
ّ
هوووي حجللووو  حيوووون  ة عب وووملع  حخللصوووة، عرمووووت  ووو ف ل جووومللءل  حوووون خوووا  نموووج ت لوووونمو ج ووول لاوووولبل

 بنالبمت اليس س لاجحيل  لملللنست.

 االستيعاب املفاهيمي: 

ون ااىواWiggins &  Mctighe, 1998لويم ع.ب وز عحكنوت   ون جملل  لبنت للصون ل ت ع اوف (  بمل.ص 
حوووون خووووا  ر وووووييو لاججلنووووت لاسوووولة ااىوووووالبنت للصوووون ل ت علانوووووت حوووون خاانوووون يمكووووون عصوووو  عر لووووولو 
حسلج  لاصنو لابملو  ال وات  لالجضولا علالصسويم علال  لو  علرخون  للن وجس علليونسمة لاججيلنلوة 

ا ناوووت لباوووي للصووون لو ( لدىوووالبنت للصووون ل ت بملنوووب: ادسلب ل0352عحبمل وووة لاووو ل (، عجووومّل  لاملشووولي  
لابلملووة لل يحووة اووب هووي لالبوومت لالبللملووة، علالب يووم جص وون بلذلووب لالنصووة، عر  لوو   نمووب ج وول حجللوو  
جييووويت، ع دسلب لاايووونبب علدخووولا  بوووي  للصووون لو لابلملووووة، عرملجموووة ل  طووونس حووون صوووجست الووول اخوووومل ، 

ل ونس لاك وت للبوّي انو ل لاذوملو، عىل نمل  اف حن خوا  لايسجوة لانوت ىلح وب جل  ون لا نا وة هوي لدخ
 عىلا اي لا نحثة   ل لالبمل.  ال ييمنن  ل  للصن لو لابلملة هي للملحلة نصسنن حن ح ملس لاصيزينء. 

 منهج البحث وإجراءاته:

 منهج البحث: 

لر بت لا نحثة حناج لا ح  لالبمل. ت لا ونمو ج ول نموم لال وملو شو ب لالبمل. وتم ايسلىوة 
قووم  لوونمو ج وول لاوولبلو بوونالبمت ج وول لدىووالبنت للصوون ل ت اووي   نا وون  للملحلووة ابوومل نمووج ت ريس يووقت ح 

لاثننج.ووووووة، عللووووووناج لالبمل. ووووووت " ذيووووووم جموووووويي عحضوووووو جمل اليووووووملعمل لمل وووووويدت ا وووووويل حوووووون، حوووووو  حاح ووووووة 
(. علىوووووولخيحت لا نحثووووووة احووووووي 399، 9113لالذيووووومل  لاجللبووووووة هووووووي  ل  لا وووووويل عرصسوووووويم ن"  حو ووووووو، 

ت للبوووملع  بل وووملو لا لووونس لا   وووي علا بووويي ملجموووججلي  احووويل من ر وووملمن  للوووناج شووو ب لالبمل. ووو
 ضنب ة عل خمل  ربمل.بلة.

علي رو لخللنس  و ل للوناجم اطجنوب يحونع  رحسوي  لاجللو  جون  مل.و  ادخون   ذليومل  جللوب، 
 عللنس   ف لالذليمل  عحن رحيبب حن نلنم  يمكن  بملمنن بيسجة جنالة حن لاث ة. 

 مبتمع البحث: 

  لا حووووو  جملووووو   نا ووووون  لا ووووو  لاثووووونني لاثوووووننجي هوووووي لليسىوووووة لاثننج.وووووة لملللووووونست شووووومب حبلمووووو
ن بميينووووة لامل.وووونو لل لوووويل  ع وووو  اح وووونءل  ادلست  بلوووولو لامل.وووونو هووووي لابوووونم لايسلوووووقت  ، 0330ل وووويي 
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ل لون يمكون  23علا نا  جيد ن    نا ة(،  ن ل لانوج  حون للبننلوة يولو لخللونس ل  ومللد عحوجللبنو لجلموند 
( عروووووو لدخللووووونس 9105ن بلننووووون  ال نحووووو  راووووولا اوووووب  نوووووو لا ووووون ملت لانوووووت ييسىووووونن  ابوووووج جوووووام، روووووج يمف حووووو

ل ال  ووووب للبلموووة اصكووووملت لانموووج ت علدىووولبيلد ال  ل ووووب، ع بووونع  ادلست لليسىووووة هوووي  اووووف  ن ن ووومل  ل ووويي 
حلوووو  رووووو روووويس.ت للبلمووووة ج وووول لانمووووج ت لاليس يووووقت ابنوووونء ر ووووج.ملف علىوووول مللسفم مموووون ا  للبلمووووة رملوووون  

اكصووووووونءت علداقوووووووزلم علال وووووووج.مل للاوووووووت عحم ووووووون الووووووويس س حوووووووندت لاصيزيووووووونء، عرمللوووووووف جالووووووون  جلووووووويت حووووووو  بن
 لا نا ن ، اضن ة الل ليست ن ج ل ادلست لا   حمن ىسنجي ج ل ض م لابمللة لالبللملة.

 عينة البحث: 

ن المثوب لملجمججوة لالبمل.بلوة، عبلو  جوي د رو لخللنس احي   ج  لا و  لاثونني لاثوننجي جيوجلمل 
(  نا وة ال حو م ع اوف ال  لو  لانمووج ت لاليس يوقت جلو  ن خوا  رويس س ح وملس لاصيزيوونء 59لا نا ون   

( ح ووة دسلىوولة رمووت 93ه. عبلذووت جوويد لا  ووا لايسلىوولة  0330هووي لاص ووب لايسلوووقت ل ع  ابوونم 
ووووب لاص ووووب للخوووومل لملجمججووووة لاضوووونب ة ال حوووو  عبلوووو  جوووويد ن  

ّ
( 59خووووا  ىوووولة اىوووونبل ، هووووي حووووي  حث

(  نا وووووة المبمججوووووة لالبمل.بلوووووة، 59(  نا وووووة:  23عبووووو اف رطوووووج  جلنوووووة لايسلىوووووة حطجنوووووة حووووون   نا وووووة، 
 (  نا ة المبمججة لاضنب ة، ع اف ئبي ض م لللذيمل  علالملمي حن رطن   لملجمججلي .59ع 

 وو  ج وول يووب حوون لملجمووججلي  لخل وونس ل  ووي، عدسىووت لملجمججووة لالبمل.بلووة للجضووججن  
ُ
حلوو   

و بونالبمت، هوي حوي  دسىوت لملجمججوة لملللنست بنىلخيلم لا
ّ
نمج ت لاليس يقت لل قوم  لا ونمو ج ول لاولبل

لاضووووونب ة للجضوووووججن   لت ووووون بنا مل. وووووة لال للييوووووة، ع بوووووي لني ووووونء لالبملبوووووة   ووووو  لخل ووووونس ئبووووويي ج ووووول 
و بووونالبمت(، 

ّ
لملجموووججلي م ا لووونس ابووومل لللذيوووم للسووول ب  لانموووج ت لاليس يوووقت لل قوووم  لا ووونمو ج ووول لاووولبل

 لذيم لالنئ   لدىالبنت للصن ل ت(. ج ل لل

 أدوات البحث إجراءات بنائها: 

 الح ل  ا يل  لايسلىة عل جنبة جن  سنعدت ن رو لىلخيلم ل دعل  للرلة:

م بابخةرل: 
 
.. النموذج التدريس ي للتعل

ً
 أوال

و بنالبمت. .0
ّ
 لد ا  ج ل ل دت لاقمبجي علايسلىن  لانت رننعات لالبل

و علاجصوووووج  المصووووون لو لابلملوووووة رحييوووووي لانوووووي  حووووو .9
ّ
ن لانموووووج ت، ع وووووج ربسووووولم جمللوووووة لاووووولبل

 ئيطب ا ضب حن خا  للملعس بخبمل  رملبج.ة. 
(، عمو اف لد وا  ج ول ر وّجس حمللحوب دعست لاولبلو حون (Kolb,1984لد ا  ج ل نمج ت يجات  .5

م 9112  .لووج ،  بووال حمللحووب الوول خمووس حمللحووب بووو الوول ىوو   حمللحووبم الحسووي   بلوولو لابلووجم
 م Bentley, Ebert & Ebert, 2000م9102م علاصوووولاعي، 9102علابلل ووووت عحلطوووونعي، 
Norman& J, 2016 عح مل ن ممن لنمل  هي لاجننت لان ملي. (م 

و بوونالبمت، علاوو ي لنوومل هووي ىووت حمللحووب مموون عسد  .4
ّ
لخللوونس لانمووج ت لاليس يووقت لا وونمو ج وول لاوولبل

ليس يقت ع اوف هوي جويد حون للمللحوب ع وي  ممل ن هي ل  نس لان ملي، حل  رو ر ج.مل لانمج ت لا
حملحلوووووووة حووووووون ئبوووووووي  -حملحلوووووووة لالووووووويس س -ر وووووووج.مل لانموووووووج ت لل وووووووي ي  حملحلوووووووة حووووووون ل وووووووب لالووووووويس س

لالوويس س( بووو ر ووج.و للملحلووة ل علوول حوون ر  لوو  لانمووج ت، بووو حملحلووة لانمووج ت لل ووجس  حملحلووة 
ل ر وووج.و للملحلووة لاثننلوووة حوون ر  لووو  لانموو -لالخ وولم ج ت علىووول مللسف حملحلووة لالووويس س( علخيووم 

( لانموج ت لاليس يوقت لل قوم  1( ممن لنمل هوي لايوطب  0352اجبلب حننىت اللبلو  لاسبلعي، 
و بنالبمت.

ّ
 لا نمو ج ل لالبل
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 ثانًيا.. اختبار االستيعاب املفاهيمي:

 لد ا  ج ل ل دت لاقمبجي علايسلىن  لانت رننعات لدىالبنت للصن ل ت. .0
ج: للونس حوي  لىوالبنت لا نا ون  لصون لو حوندت لاصيزيونء هووي رحييوي لانوي  حون لدخل ونس، ع و .9

لا وووو  لاثناوووو  لاثووووننجي، ع اووووف ل ووووب ع بووووي روووويس س لا نا وووون  بنىوووولخيلم نمووووج ت لالوووويس س 
و بنالبمت.

ّ
 لا نمو ج ل لالبل

لد ووا  ج وول جوويد حوون لل وونيلس للسوولخيحة هووي للوونس لدىووالبنت للصوون ل ت، عح وومل ن مموون  .5
حل  عجي  لا نحثة لاكثيم حن لايسلىون  لىواني  ج ول نموج ت لنمل  هي لاجننت لان ملي، 

، 9101، علاسوووووللو، 9112( ميسلىوووووة  لا  ووووون ، Wiggins & Mctigheع.ب وووووز عحكنوووووت  
 (.0352، لاملشلي، 9103عللسبجدي عللزسع ، 

رحييووي حسووولج.ن  لاصنووو لانوووت ىل لسوونن لدخل ووونس، علانووت رملموووز جل  وون لا نحثوووة، ع ووي لاججلنوووت  .3
مل ، لاقمجمووة، لال  لوو ( حوون ح وونيلس لدىووالبنت للصوون ل ت ع اووف مموون عسد  هووي لالنالووة  لايوو

( عروووو رحييوووي ن ج ووول عجوووب لال وووجر ن ووومل  Wiggins & Mctigheح لووونس ع.ب وووز عحكنوووت  
   ملي ن، ع ي رلمثب  لمن ي ي:

لايووووومل :  يووووومل  لا نا وووووة لا ووووون ملت عر وووووصنن عرجضووووو  لا  ووووونم  علا لننووووون  عل ىووووو نت عملصلوووووة  -
 حيعث ن. 

 مجمة:  بلي لا نا ة صلنغة للجضججن   لب ي ل حيلل حباي، ع بلي صلنغي ن.لاق -
لال  لووو : ر  ووو  لا نا وووة حووون  نملوووب هوووي ىووولنلن  اخووومل ، عاوووي  ن لا ووويست ج ووول لىووولخيلم  وووو ف  -

 .  Wiggins & Mctighe, 2005)للبمل ة  
سلىووووة، ( ا لوووونس لدىوووالبنت للصوووون ل ت هووووي  وووو ف لاي0352لخلووونس  لا نحثووووة لخل وووونس لاملشوووولي   .3

ع اف ابيت اى نت: لاقمميوز ج ول حسولج.ن  لاصنوو ل مضوم ا ملوة عحننىو ة ال نا ون   لايومل ، 
لاقمجموووووة، لال  لووووو (، حلووووو  رحلووووونت لا نا وووووة لا ووووويست ج ووووول شووووومل  لا وووووجل مل ععصوووووصنن عملصلوووووة 
حويعث ن، ممون يل لوت حص ون اجوندت صولنغة للصون لو بملىولج  ن الب وي حباوي يوي  ج ول لا ووجل مل، 

 وويست ج وول ر  لوو   نمنوون هووي ىوولنلن  حخللصووة، موو اف لىووانند لدخل وونس ج وول عموو اف ا ملووة لا
ن ج ووول حسووولج  لايسلىووون  Wiggins & Mctigheنموووج ت ع.ب وووز عحكنوووت   ( ل مضوووم لىووولخيلح 

لمل للة علابملبلة، ممن يلمل  لدخل نس بمسلج.ن  صيق عب ن  حننىو ة ااىولخيلم حلو  روو 
لخ  ووي  بنلنونهج ع وملق رويس س لابلووجم، لالح و  حون صويلب ئبملضووب ج ول حبمججوة حون لل

ممن رو لالح   حن صيق لالبننس لايلخ ي اب ونسل  يوب ئبوي حون ائبوند لدخل ونس حو  ئبضونن 
لاووو ب ، عحووو  لايسجوووة لاطللوووة ااخل ووونس مطوووب، ممووون روووو لالح ووو  حووون ب نروووب جووون  مل.ووو  لالبزموووة 

ااصوون مملعن وون  لان وصلة بنىوولخيلم حبنحوب ىوو يمحن  عبوومللع  عمو اف بنىوولخيلم حبنحووب ب ون  
الح وووووب ج ووووول نسووووو ة ب ووووون  حننىووووو ة، ممووووون يلملووووو  بمبووووونحا  رمليوووووز ح  جاوووووة عدلاوووووة ااسرصووووون  

 علدنخصنو هي لدىالبنت للصن ل ت. 
  لت لد   حن لا نح  بنىلخيلم لخل نس لدىالبنت للصن ل ت عر  ل ب هي   ف لايسلىة. .2
(، ُيووّيسس 3ع ووج ح ووملس لاصيزيوونء  رحييوي لل ووملس لاوو ي ىووللو للوونس لدىووالبنت للصون ل ت  لووب،  .2

 .0330ا نا ن  لا   لاثنا  بننجي الص ب لايسلوقت ل ع  حن لابنم 
لخللووونس لاص وووج  لايسلىووولة: لملجوووند  لاكنملبنملوووة، لاكنملبووونء لاللنس.وووة، دعلمووومل لالوووجللي علالوووجل ي  .2

لاكنملبنملووووووة، لملجوووووووند  للذنن لسوووووولة، ع اوووووووف يوووووووج   وووووو ف للجضوووووووججن  راننىووووووت حووووووو  لخل ووووووونس 
 (.0352البنت للصن ل ت الملشلي  لدى
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لالح وو  حوون ا ووو للصوون لو لاصيزينملووة هووي لاص ووج  لايسلىوولة لملللوونست  حصنجحوون  هووي يووب   ووب  .2
 دسلوقت( علانت ىليسس هي لل ملس ال نا ن  الاننىت ح  اجزلء لدخل نس. 

(، Items Choice – Multiple  وووووملت حووووون نوووووج  لدخللووووونس حووووون حلبووووويد   93رطوووووّج  لدخل ووووونس حووووون  .01
رلطووووج   لووووب لاص ووووملت حوووون جووووزمي : ساس ع ووووج لاسوووو ل  ع.لطووووج  حوووون ج وووونست ننل ووووة اع ىوووو ل  اع 
جملووووة خبميووووة ح وووونغة ئيووووطب علضوووو  عر وووولس احووووي للصوووون لو للسووووي ي ة، لا وووويلمب ع ووووي اس وووو  
  وووملل  بوووال حص ووون خن ةوووة ععلحووويت   وووم صووو لحة، بحلووو  ر ووولس يوووب   وووملت احوووي حسووولج.ن  

   ل .  للطج  اطب حصنجم بال   ملل .لدىالبنت لاثال: لايمل ، لاقمجمة، لال
لووت حوون يووب  رجج  وون  لدخل وونس ملنبووة .00

ُ
بيلووة عاذووة ىوونلة حاممووة لسوولج  لا نا وون ، حلوو   

ضملعست لومللءت يوب ىو ل  لومللءت جلويت ل وب ل جنبوة جللوب، عا  ل جنبوة رطوج  ج ول جملو    نا ة
ب ىوووووللو ااذووووونء ل ىوووووةلة، ممووووون روووووو لالململوووووي جلووووو  ن بووووومل  اطوووووب ىووووو ل  اجنبوووووة علحووووويت   وووووم، عانووووو

 لاباحة لملل  ة الس ل  هي حن  لخللنس  مضم حن بييب.
عضووو  ح لووونس لال وووييمل ااخل ووونسم حلووو  حوووّيد  دسجوووة علحووويت اطوووب   وووملت حووون   وووملل  ىووو ل    .09

ل جووون ل جنبوووة لالن ةوووة، عبووو اف رطوووج  لايسجوووة لاب  وووي  لدخل ووونس ابجنبوووة لا ووو لحة، عصوووصمل 
جّي حصلن  ال  لا 93ااخل نس  

ُ
لدخل نس يلضومن سلوو لاص وملت عل جنبوة علايسجوة، ( دسجة. عا

 ان ل للصلن  ىللّو ر  لا لدخل نس.
 
 ع   ن

( هووووي  ل  0352لالح وووو  حوووون صوووويق لمل لووووج ، بموووون ا  لا نحثووووة لرص ووووت حوووو  لخل وووونس لاملشوووولي   .05
لل ووووملس علاجحووووويل  لملللوووونست علانوووووت روووويسس مم وووووملس الصيزيوووونء ا وووووات ع نا وووون  لا ووووو  لاثناووووو  

خ ووة لاثووننجي ج وول حسوولج  
ُ
للملكووة لابملبلووة لاسووبجدية علاوو ي رملوو  ب وويق ححلووج  حوون ل ووب ن

حووووون اجضووووونء  لةوووووة لالووووويس س علمل كموووووي  رخ وووووا للنووووونهج ع وووووملق رووووويس س لابلوووووجم ممووووون  وووووج 
 حجض  هي لنممة لمل كمي  ال نح ،  ا حنجة  جندت لالح   حن صيق لمل لج .

اللح ووووو  حووووون حوووووي  روووووو لالملموووووي حووووون صووووويق لدخل ووووونس جووووون  مل.ووووو  لالبوووووننس لاووووويلخ يم ع اوووووف  .03
ربووووننس ج وووونسل  يووووب ئبووووي عرمنىووووف يووووب ئبووووي حوووون ل ئبووووند حوووو  لايسجووووة لاطللووووة الم لوووونس عحوووو  

(  نا وووووة حووووون 59لمل ووووونعس ئبضووووونن اووووو ب ، حلووووو  روووووو لخللووووونس جلنوووووة لىووووول اجلة رطجنوووووت حووووون  
 نا ن  لا   لاثنا  بننجي  هي  ل  لليسىة حن غيم  نا ون  جلنوة لالبملبوة(، عروو حسونت 

بووي  دسجووة يووب ج وونست علايسجوووة  Pearson correlation coefficientج  حبنحووب لسر وونمل بيمىوو
لاطللوووة ال بوووي للنلملوووة االوووب لاب ووونست، عمووو اف ل سووونق حبووونحا  لدسر ووونمل بوووي  دسجووون  ل ئبوووند 

 (:  0علايسجة لاطللة ااخل نس،  بنء  حبنحا  لدسر نمل ممن  ي حجض ة بناجيع   
  :  1جدو  ا

درجةةةةةات عبةةةةةارات االختبةةةةةار والدرجةةةةةة الكليةةةةةة للبعةةةةةد املنتميةةةةةة إليةةةةةه معةةةةةامتت ارتبةةةةةاي ب رسةةةةةو  بةةةةة   
 العبارل

 لال  ل  لاقمجمة لايمل 

 حبنحب لدسر نمل م حبنحب لدسر نمل م حبنحب لدسر نمل م

0 1.222** 9 1.233** 5 1.231** 

3 1.353** 2 1.239** 3 1.253** 

2 1.210** 2 1.222** 00 1.202** 

01 1.233** 2 1.392** 03 1.250** 
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05 1.335** 09 1.295** 02 1.293** 

02 1.233** 03 1.332** 91 1.222** 

90 1.332** 02 1.205** 95 1.232** 

99 1.233** 02 1.221** 93 1.352** 

  1.10** دلاة جني حسلج  

حووووون لاجووووويع  لاسووووونب  يل ووووو  ا  حبووووونحا  لدسر ووووونمل بوووووي  دسجووووون  اىوووووةلة لدخل ووووونس علايسجوووووة 
ن جنووي حسوولج  لاطللووة ال   1.10بووي لاوو ي ينل ووت االووب لاسوو ل ، حبوونحا  لسر وونمل حجج ووة عدلاووة اح وونمل 

 حمن يي  ج ل صيق ربننس اىةلة يب ُئبي حن ائبند لدخل نس عرمنىكنن ح  ئبضنن لا ب .

روو لالملمووي حون حسوونت ربوننس عل سوونق ائبوند لدخل وونس حو  ئبضوونن لاو ب ، ع اووف بحسوونت  .03
ل ئبووند علايسجووة لاطللووة ااخل وونس  طننووت حبوونحا  لدسر وونمل  حبوونحا  لدسر وونمل بووي  دسجوون 

 (: 9ممن  ي حجض ة بناجيع   
  :  2جدو  ا

 معامتت ارتباي ب رسو  ب   درجات األ عاد والدرجة الكلية لتختبار

 لال  ل  لاقمجمة لايمل 

1.202** 1.252** 1.291** 

 1.10** دلاة جني حسلج  

نحا  لدسر نمل بوي  ائبوند دسجون  لدخل ونس علايسجوة لاطللوة حن لاجيع  لاسنب  يل   ا  حب
( ع ل  لسر وونمل ايبوون ي بنايسجوة لاطللووة حموون 1.10ااخل ونس مطووب، حبوونحا  لسر ونمل دلاووة جنووي حسولج   

يووووي  ج ووووول صوووويق ربوووووننس ائبووووند لدخل ووووونس  لموووون بلص ووووون عرمنىووووكنن حووووو  ئبضوووونن عصووووواحلي ن الل  لوووو  هوووووي 
 لايسلىة.

لدخل وووونس بنىوووولخيلم حبوووونحا  لالمليووووزم ع اووووف اللملمووووي حوووون حننىوووو ة رووووو لالملمووووي حوووون حننىوووو ة  .02
لدخل وونس علوويست اىووةلة لدخل وونس ج وول لالمليوووز بووي  دسجوون  لا ووات للووملرصبي  عللنخصضووي  هوووي 

 لدىالبنت للصن ل ت. 
ع  ووي  حسوونت حبنحووب لاسوونجاة علا ووبجبة الوول رجضوولا لوويست للصووملدت ج وول لالمليووز بووي  ا وومللد لابلنووة، 

ووون  لدخل وووونس داوووولا ج وووول صوووويق  1.93علال وووونين  0لقمبووووت حبوووونحا  لالمليووووز حوووون  طلموووون ل يلموووون يو
 اىةلة لدخل نس.

  :رو حسنت حبنحب لالمليز اجمل  اىةلة لدخل نس ممن هي لال جل  لدننف 
ن اطب ى ل  حن اىةلة لدخل نس. -  رملرلت دسجن  لا نا ن  ر نجيي 
 ااخل نس. حن لايسجن  لاطللة %92، عادن  %92رحييي اج ل  -
حسوونت لاصووملق بووي  جوويد ل جنبوون  لا وو لحة بووي  حبمووججنت ل دنوو  عل ج وول هووي يووب حسوولج  حوون  -

 حسلج.ن  اىةلة لدخل نس، بو حسنت حبنحب لالمليز بنلبنداة:
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عةةةةةةةدد ااجابةةةةةةةات  –اعةةةةةةةدد ااجابةةةةةةةات الملةةةةةةةةيحة   موعةةةةةةةة املةةةةةةةرتفع   معامةةةةةةة  التمي ةةةةةةة       
 الملةيحة   موعة املنخفض    

  2مبموع عدد طتب ا  موعت   /                                  

   :ممن رو حسنت لال نين اطب ى ل  حن ل ىةلة بنىلخيلم للبنداة لالنالة 
 التباين   معام  السهولة * معام  الصعوبة                    

  عمو اف روو حسونت حبونحا  لاسونجاة علا وبجبةFacility and Difficulty Indices طوب   وملت ا
حوووون   ووووملل  لدخل وووونسم  ت وووون  سوووونو هووووي لا كووووو ج وووول حووووي  صوووواحلة لاص ووووملت عحننىوووو ي ن  غوووومللو 

 لا لنس ع اف ع   للبندالي  لالناللي :

 عدد ااجابات الملةيحة                                              

 معام  سهولة السؤا     

 جابات الملةيحة + عدد ااجابات ابخاطئة عدد اا                                   

    

 عدد ااجابات ابخاطئة                                            

 معام  صعوبة السؤا       

 عدد ااجابات ابخاطئة + عدد ااجابات الملةيحة                                      

 

ا وووبجبة علال ووونين  ىوووةلة لدخل ووونس ممووون هوووي لاجووويع  عجووونء  حبووونحا  لالمليوووز عحبووونحا  لاسووونجاة عل
 5:) 

    3جدو  ا

  معام  السهولة والصعوبة والتم   والتاب   ألسئلة اختبار االستيعاب املفاهيمي

 لاس ل  
 حبنحب لاسنجاة

    س(

 حبنحب لا بجبة

    ر(

 حبنحب لالمليز

 

 ر نين لاس ل 

    س( *    ر(

مل 
ي

لا
 

1 0.59 0.41 0.88 1.93 

5 0.56 0.44 0.5 1.93 

7 0.56 0.44 0.88 1.93 

10 0.53 0.47 1 1.93 

13 0.53 0.47 0.5 1.93 

17 0.53 0.47 1 1.93 
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21 0.56 0.44 0.75 1.93 

22 0.59 0.41 0.88 1.93 

مة
مج

لاق
 

2 0.53 0.47 1 1.93 

6 0.59 0.41 0.63 1.93 

8 0.5 0.5 0.88 1.93 

9 0.56 0.44 0.75 1.93 

12 0.5 0.5 0.88 1.93 

14 0.53 0.47 0.63 1.93 

16 0.56 0.44 0.88 1.93 

18 0.56 0.44 0.88 1.93 

 
 ل

 
لال

 

3 0.56 0.44 0.75 1.93 

4 0.53 0.47 1 1.93 

11 0.56 0.44 1 1.93 

15 0.56 0.44 0.75 1.93 

19 0.59 0.41 0.88 1.93 

20 0.56 0.44 0.63 1.93 

23 0.59 0.41 1 1.93 

24 0.59 0.41 0.63 1.93 

يل ووووووو  حووووووون لاجووووووويع  اجووووووواف ا  حبووووووونحا  لاسووووووونجاة علا وووووووبجبة حبووووووونحا  ح  جاوووووووة لسووووووولج.ن  
ل  -لاقمجموووة  –لدىوووالبنت للصووون ل ت  لايووومل   لال  لووو ( حمووون ي موووي ج ووول ا  اىوووةلة لدخل ووونس رميوووز رمليوووز 

 بووووي  للووووملرصبي  عللنخصضووووي  هووووي لدىوووو
 

ن عدلد البنت للصوووون ل ت، حموووون ي مووووي صوووويق لدخل وووونس حوووون علضوووو  
حلوو  لا وويست ج وول لالمليووز بووي  للسوولج.ن  لمللللصووة حوون لدىووالبنت للصوون ل ت، احوون بنانسوو ة ااخل وونس 

(، حّمووون ي وووي  1.33(م بلنمووون بلووو  حبنحوووب لا وووبجبة لاك وووي  1.32مطوووب   وووي بلووو  حبنحوووب لاسووونجاة لاك وووي  
حلجىوووو ة  ببوووووم جوووون لالووووجل   هووووي اىووووةلة لدخل وووونس حوووون حلووووو  ( ع ووووي للمووووة 1.3للقووووملت للبوووونحا  حوووون  

( ع ووو ل ىيووويم الووول 02.3لاسوونجاة علا وووبجبة. ممووون يل ووو  ا م نلووونم  حبنحوووب لالمليووز ااخل ووونس لوووي بلذوووت  
لا ووووويست لاجلووووويت ج ووووول لالمليوووووز ااخل ووووونس مطوووووب، ع ببوووووم ج ووووول ا م جملووووو    وووووملل  لدخل ووووونس رمللوووووف لا ووووويست 

 لالمليزية.

سجووووون  لدخل ووووونس ااىوووووالبنت للصووووون ل ت ب مل. وووووة لالبزموووووة لان وووووصلة روووووو لالملموووووي حووووون ب ووووون  د .02
، عموووووو اف Spearman-Brown Coefficientبنىوووووولخيلم حبنحووووووب ب وووووون  ىوووووو يمحن  عبوووووومللع  
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،  طننووت حبوونحا  Cronbach’s alpha Coefficientبنىوولخيلم حبنحووب ب وون  ااصوون مملعن وون  
 (: 3لاث ن  ممن  ي حجض ة بناجيع   

   4جدو  ا

 معامتت ثبات اختبار االستيعاب املفاهيمي وأ عاده الفرعية

 لدخل نس مطب لال  ل  لاقمجمة لايمل  حبنحا  لاث ن 

 1.229 1.229 1.222 1.225 حبنحب ب ن  لالبزمة لان صلة

 1.252 1.223 1.252 1.293 حبنحب ب ن  ااصن مملعن ن 

 – 1.22 ووون  جووون  حلووو  رووومللع  بوووي   يل ووو  حووون لاجووويع  لاسووونب  ا  لدخل ووونس يلملووو  بمبنحوووب ب
( ع وو ل يووي  ج وول ا  لدخل وونس يلملوو  بيسجووة جنالووة حوون لاث وون  1.23( عبلوو  حبنحووب لاث وون  لابوونم  1.22

 يمكن لدجلمند جل  ن هي لال  ل  للليلني اليسلىة.

حموون ىوو   يل وو  ا  لدخل وونس يلملوو  ب وويق عب وون  عحبوونحا  ىوونجاة عرمليووز حجبووجق   وون، رلصوو  
( حمون ر موي صواحلة لىولخيلم لدخل ونس هوي لايسلىوة 0352شملل  ل ح ونملة دخل ونس لاملشولي  ح  لل  

 لا نالة.

 لىلخيلم لا جست لاص نملة دخل نس لدىالبنت للصن ل ت.   .02

 إجراءات الدراسة:

و بووووووووووونالبمت عحلذيوووووووووووم لايسلىوووووووووووة  -0
ّ
حمللجبوووووووووووة ل دت لاقمبوووووووووووجي علايسلىووووووووووون   ل  لابالوووووووووووة بووووووووووونالبل

اكلنبووووووة ل  وووووونس لان ووووووملي عسب ووووووب بنايسلىوووووون  لاسوووووونب ة هووووووي للجضووووووج ،  لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت
 عرجضلا لا نجة ان ل لا ح .

و بووووووونالبمت ئبوووووووي لد وووووووا  ج ووووووول نموووووووج ت يجاوووووووت  -9
ّ
للقووووووومل  نموووووووج ت لالووووووويس س لا ووووووونمو ج ووووووول لاووووووولبل

 النموووووج ت ب وووووجسرب 
 

علدىووووولبننة ئبووووويد حووووون لانمووووون ت علاووووو ي روووووو ر وووووج.ملف ج ووووول حمللحوووووب عصوووووجد
 (.52، 0352لاص نملة  لاسبلعي، 

 ( ا لنس لدىالبنت للصن ل ت اي   نا ن  للملحلة لاثننج.ة.0352لخللنس لخل نس لاملشلي   -5
( لاثننج.ووة ال نا وون ، احووي  للوويلسس هووي حيينووة لامل.وونو ئيووطب ل وويي، 35لخللوونس حيسىووة   -3

وون ج وول رجلجووي للبلمووة للليسبووة، عموو اف رووج مل جوويد حوون لا نا وون  ج وول   وولي  حخللصووي   حملص 
ثووووب لملجمججووووة لالبمل.بلووووة عل خوووومل  لاضوووونب ة، علالح وووو  حوووون ا  لابلنووووة حننىوووو ة احووووي من يم

  جمللء ل ىنالت ل ح نملة. 
رجلصووووووولت لا نحثوووووووة حووووووو  حبلموووووووة حوووووووندت لاصيزيووووووونء هوووووووي لليسىوووووووة علانوووووووت ىووووووو   ع   وووووووت لانموووووووج ت  -3

( الجضوووولا  كوووملت لايسلىوووة علانووووي  حص ووون، حلووو  ابووووي  0352ال وووملمب عر وووج.ملف  لاسوووبلعي، 
  ة عر  لنن ال  ل  لانمج ت ع كملت لايسلىة. للبلمة للجل 

لال ووووت لا نحثووووة بنلبلمووووة ايوووومل   كووووملت لخل وووونس لدىووووالبنت للصوووون ل ت، علانووووي  حنووووب، عآالووووة  -2
 ر  ل ب اي  لا نا ن .

( ممبمججووة 5/0رووو لخللوونس لا وو  لايسلوووقت  لاثناوو  بووننجي( ال  لوو  لالبملبووة، عرووو رحييووي   -2
ة، علانووت رملليووي جوويد لا نا وون  لانووت رنصوو  جلوو  ن ( لملجمججووة لالبمل.بلوو5/9ضوونب ة، علا وو   

 ل ىنالت لدح نملة. 
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حوووويد  لا نحثوووووة لمل لوووووج  لاليس يووووقت    وووووج  لاصيزيووووونء( لانوووووت ىوووول نس حص ووووون ابووووومل لدىوووووالبنت  -2
 للصن ل ت ابيد حن للصن لو لابلملة.

ووون ج ووول لا لنديووووة  -2 لىوووا بي  لا نحثوووة نصسووونن حووون ر  لووو  لالبملبوووة ا لووونس ل بوووملم ع اوووف حملص 
ون ج ول علل جضججلة اللح   حون لىوا بند ابومل حمونس لا نحثوة  نبون  لالبملبوة، عمو اف حملص 

لىووووووولبنبة لا نا وووووووة لىووووووولبنبة   لبلوووووووة الووووووويسس حووووووو  للبلموووووووة لاململسوووووووة الم وووووووملس دع  شوووووووبجس 
 لا نا ن  بيعس و هي انبن  لالبملبة.

لا وويء  لنحووت لا نحثووة بل  لوو  لدخل وونس لا   ووي ج وول لملجمووججلي   لاضوونب ة علالبمل.بلووة( ل ووب -01
بليس س لا نا ن  المبمججوة لالبمل.بلوةم الجلوج  ج ول للسولج  لل وي ي ال نا ون  علالح و  
حن رطن   لملجمججلي ، عجيم عججد  ملعق  ل  دداة اح ونملة بوي  لملجموججلي  ل وب اجومللء 
لالبملبووة، عروووو دسلىوووة لالطووون   هوووي دسجوون  لال  لووو  لا   وووي ااىوووالبنت للصووون ل ت بنىووولخيلم 

 (:3المبمججن  للسل لة، ممن  ج حجض  هي جيع    لخل نس " "

  :5جدو  ا

 تكافؤ ا  موعت   التبرابية والضابةة في التةبيق القبلي الختبار االستيعاب املفاهيمي 

( بوي  1.13( جيم عججد  وملعق  ل  دداوة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة  3يل   حن لاجيع   
حلجى ن  دسجن   نا ن  لملجمججلي  لالبمل.بلة علاضونب ة هوي لال  لو  لا   وي دخل ونس لدىوالبنت 

علالبمل.بلووووووة هووووووي حلذيووووووم  للصوووووون ل ت عائبووووووندف لاصملجلووووووة، حموووووون يووووووي  ج وووووول رطوووووون   لملجمووووووججلي  لاضوووووونب ة
 لدىالبنت للصن ل ت، عبنالنلي صاحلي من ال  ل  لالبملبة. 

ئيوووووطب  9/5ئبوووووي رملموووووي لا نحثوووووة حووووون رطووووون   لملجموووووججلي ، لنحوووووت بنخللووووونس احوووووي  لاص ووووولي   -00
ل ووويي ممبمججوووة ربمل.بلوووة ال  لووو  لانموووج ت لاليس يوووقت عرووويس س  نا ووون  لملجمججوووة ع ووو  

و 
ّ
ممبمججووة ضونب ة روويسس  0/5بونالبمت، علاص ووب للخومل نموج ت لالويس س لا وونمو ج ول لاوولبل

 لل ملس ح  للبلمة ب مل. ي ن للبلندت ح   نا نت ن.   

 لملجمججة لللذيم
لللجىم 
 لا سن ي

لدنحملل  
 للبلنسي 

 للمة " "
 حسلج  

 لايداة

 لايمل 
 9.211 3.32 لاضنب ة

-1.501 
1.232 

 9.013 3.22 لالبمل.بلة دلاةغيم 

 لاقمجمة
 9.222 3.53 لاضنب ة

-1.201 
1.321 

 9.312 3.20 لالبمل.بلة غيم دلاة

 لال  ل 
 9.292 3.32 لاضنب ة

-1.231 
1.313 

 0.223 3.12 لالبمل.بلة غيم دلاة

لايسجة لاطللة 
 ااىالبنت للصن ل ت

 2.221 05.52 لاضنب ة
-1.221 

1.325 

 3.351 03.35 لالبمل.بلة غيم دلاة
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روويس.ت للبلمووة ج وول لانمووج ت لاليس يووقت علالح وو  حوون لىووالبنبب ع حطننلووة ر  ل ووب، علالبوونع   -09
 حبنن هي رخ لم لايسعس عللصن لو لابلملة.

لوووة بنىووولخيلم لانموووج ت لا ووونمو ج ووول لا ووونمو ج ووول رووويس س للبلموووة ا نا ووون  لملجمججوووة لالبمل.ب -05
لالبوومت، الجحووويل  لملللوونست حووون ملوونت لاصيزيووونء ال ووو  لاثناوو  لاثوووننجي، بووناقزلحن حووو  رووويس س 
للبلموووووووة  لت ووووووون نصوووووووس لاجحووووووويل  حووووووون لل وووووووملس بنا مل. وووووووة لدجللنديوووووووة حووووووو   نا ووووووون  لملجمججوووووووة 

 لاضنب ة.
لنموووووج ت عحضوووووجس جووووويد حووووون لا  وووووا حلنئبوووووة لا نحثوووووة  دلء للبلموووووة ابنووووونء  قووووومت لال  لووووو  ا -03

لايسلىووووولة جنوووووي بووووويء لال  لووووو  عهوووووي حنل ووووو  للووووويت، عجنوووووي لدني ووووونء حووووون لال  لووووو م لز.وووووي حووووون 
 لد مةنن  ج ل ىاحة ر  ل  للبلمة النمج ت ع سلسب حمللحلب.

لنحووت لا نحثووة بوونال  ل  لا بوويي المبمووججلي   لاضوونب ة علالبمل.بلووة( دخل وونس لدىووالبنت   -03
 ني ن هي لال  ل  لا   ي دخل نس لدىالبنت للصن ل ت.للصن ل ت، ل نس 

لووووت هوووووي لملجوووون  نصسوووووب حوووون ل دت لاقمبوووووجي، عر ووووييو للبووووومسل   -02
ُ
رحللووووب لانلووووونم  عح نسني وووون بمووووون م

 لابلملة عرصسيم ن. 
 ملنبة لالجصلن  علل قمحن  عللمللج  لانت رو لدىلبننة   ن اكلنبة لا ح .  -02

 املعاب ة ااحصائية: 

اللملموي حون صويق لدخل ونس جون  مPearson correlation coefficientنمل بيمىوج  حبنحوب لسر و -0
  مل.  لالبننس لايلخ ي.

 حبنحا  لالمليز علاسنجاة علا بجبة علال نينم ع اف اللملمي حن حننى ة لدخل نس. -9
م عحبنحووووووب ب وووووون  ااصوووووون Spearman-Brown Coefficientحبنحووووووب ب وووووون  ىوووووو يمحن  عبوووووومللع   -5

 ، اللملمي حن ب ن  لدخل نس.Cronbach’s alpha Coefficientمملعن ن  
م اللملموووووي حووووون حوووووي  رطووووون   لملجموووووججلي  لالبمل.بلوووووة علاضووووونب ة، T-testلىووووولخيلم لخل ووووونس    -3

م ا سوونت لاصووملعق بووي  حلجىوو ن  Paired Samples T-testعموو اف المبمججوون  للقملب ووة 
لدىووالبنت للصووون ل ت، دسجوون  لملجمججووة لالبمل.بلووة هوووي لال  ل ووي  لا   ووي علا بووويي دخل وونس 

م ا سوووونت لاصووووملعق بووووي  Independent Sample T-test عموووو اف المبمججوووون  للسوووول لة
حلجىووو ن  دسجووون  لملجمججوووة لاضووونب ة علملجمججوووة لالبمل.بلوووة هوووي لا لووونس لا بووويي ل لووونس 

 لدىالبنت للصن ل ت.
نمو ج وول (، ل نسنووة  جووو ابوومل لانمووج ت لاليس يووقت لا وو2Cohen’s f  لىوولخيلم حبنحووب يووج ي  -3

و بنالبمت هي لدىالبنت للصن ل ت اي  لا نا ن  ابلنلي  حملر  لي . 
ّ
 لالبل

(، ل نسنووة  جووو ابوومل لانمووج ت لاليس يووقت لا وونمو ج وول 2Squared -Eta (لىوولخيلم حمل وو  ايلوون -2
و بنالبمت هي لدىالبنت للصن ل ت اي  لا نا ن  ابلنلي  حسل للي . 

ّ
 لالبل

 نتائج الدراسة: 

و بووونالبمت ج ووول لدىوووالبنت ابجنبوووة ج ووو
ّ
ل ىووو ل  لايسلىوووة حووون ابووومل لابمنووونح  لاليس يوووقت لا ووونمو ج ووول لاووولبل

للصوووون ل ت اووووي   نا وووون  للملحلووووة لاثننج.ووووة، رووووو ر  لوووو  ل دعل  لا حثلووووة ج وووول لابلنووووة لل قمحووووة، عرووووو 
 لىلخيلم جيد حن ل ىنالت ل ح نملة للننى ة  ممن ى    ممل ون(  طننوت لانلونم  ممون ي وي ح سومة

 حست  ملعو لا ح  لالنالة: 
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(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة   -
  نا ن  لملجمججة لاضنب ة هي لخل نسي لدىالبنت للصن ل ت لا   ي علا بيي. 

(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح نملة جني حسلج  دداة    -
مججووووووة لالبمل.بلووووووة هووووووي لخل وووووونسي لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت ل ووووووب ع بووووووي لال  لوووووو   نا وووووون  لملج

 لالبمل. ت ىبز  للذيم لانمج ت لاليس يقت لا نمو ج ل لالبمت.
(، بوي  حلجىو ي دسجون  1.13جيم عججد  ملعق  ل  دداة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة   -

ن ل ت ىبووز  للذيووم  نا وون  لملجمووججلي   لالبمل.بلووة علاضوونب ة( هووي لخل وونس لدىووالبنت للصوو
 لانمج ت لاليس يقت لا نمو ج ل لالبمت.

 النتائج املتعلقة بفروض البحث: 

 ، بة   5...الفرض األو : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة ا -
متوسةةةةةةي درجةةةةةات طالبةةةةةات ا  موعةةةةةة الضةةةةةابةة فةةةةةي اختبةةةةةاري االسةةةةةتيعاب املفةةةةةاهيمي 

  القبلي والبعدي.

 Paired ل لاصووملو لا ح ووت رووو لىوولخيلم لخل وونس " " المبمججوون  للقملب ووة عاللح وو  حوون  وو 
Samples T-test  الكيوو  جوون دداووة لاصووملعق بووي  حلجىوو ي دسجوون   نا وون  لملجمججووة لاضوونب ة هووي

لال  ل وووي  لا   ووووي علا بوووويي دخل ووونس لدىووووالبنت للصوووون ل ت، عجوووونء  لانلووونم  مموووون يجضوووو نن لاجوووويع  
 2 :) 

  6جدو  ا

لةةةة الفةةةرق بةةة   متوسةةةةي درجةةةات طالبةةةات ا  موعةةةة الضةةةابةة فةةةي اختبةةةاري االسةةةتيعاب يبةةة   دال 
 املفاهيمي القبلي والبعدي

 التةبيق املهارات
املتوسف 
 ابةسابي

عدد 
 الةالبات

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 لايمل 
 9.211 59 3.32 لا   ي

-0.232 
1.012 

 9.929 59 3.22 لا بيي غيم دلاة

 لاقمجمة
 9.222 59 3.53 لا   ي

-1.223 
1.55 

 9.921 59 3.32 لا بيي غيم دلاة

 لال  ل 
 9.292 59 3.32 لا   ي

-0.139 
1.510 

 9.302 59 3.20 لا بيي غيم دلاة

لدىالبنت 
للصن ل ت 

 مطب

 2.221 59 05.52 لا   ي
-0.391 

1.052 

 2.021 59 03.92 لا بيي غيم دلاة
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( يل وو  جوويم عجووجد  ووملعق  ل  دداووة اح وونملة جنووي حسوولج  دداووة 2 مل الوول لاجوويع   عبوونان
( بوووي  حلجىووو ي دسجووون   نا ووون  لملجمججوووة لاضووونب ة هوووي لال  ل وووي  لا   وووي علا بووويي دخل وووونس 1.13 

لدىووووالبنت للصوووون ل ت عائبوووووندف لاصملجلووووة. ع ووووو ل ىباووووت جووووويم عجووووجد حلذيووووومل  دخللووووة رووووو بمل ج وووول نلووووونم  
ججوووة لالبمل.بلوووة جووويل لانموووج ت لاليس يوووقت، حلووو  ا  لوووملع  لال  لووو  هوووي لملجمججووووة لالبملبوووة هوووي لملجم

لاضوووووووونب ة علملجمججووووووووة لالبمل.بلووووووووة علحوووووووويت جوووووووويل لانمووووووووج ت لاليس يووووووووقت مبنحووووووووب حوووووووو بمل هووووووووي لملجمججووووووووة 
 لالبمل.بلة. 

 ، بةةةةة   5...الفةةةةرض الثةةةةاني: عةةةةدم وجةةةةةود فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة ا -
موعةة التبرابيةة فةي اختبةاري االسةتيعاب املفةاهيمي قبة  وبعةد متوسةي درجات طالبةات ا  

 التةبيق التبرابي يعاى ملتغ ر النموذج التدريس ي القائم على ابخةرل.

 Paired عاللح وووو  حوووون  وووو ل لاصووووملو لا ح ووووت رووووو لىوووولخيلم لخل وووونس " " المبمججوووون  للقملب ووووة 
Samples T-test ن  لملجمججووة لالبمل.بلووة هووي الكيوو  جوون دداووة لاصوملعق بووي  حلجىوو ي دسجوون   نا وو

لال  ل وووي  لا   ووووي علا بوووويي دخل ووونس لدىووووالبنت للصوووون ل ت، عجوووونء  لانلووونم  مموووون يجضوووو نن لاجوووويع  
 2 :) 

   7جدو  رقم ا

يبةةة   داللةةةة الفةةةرق بةةة   متوسةةةةي درجةةةات طالبةةةات ا  موعةةةة التبرابيةةةة فةةةي اختبةةةاري االسةةةتيعاب 
 املفاهيمي قب  وبعد التةبيق التبرابي

 التةبيق املهارات
املتوسف 
 ابةسابي

عدد 
 الةالبات

االنحراف 
 املعياري 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

درجات 
 ابةراة

كوه   
ابح م 
 األثر 

 لايمل 
- 9.013 59 3.22 لا   ي

2.293 
1.111** 50 0.993 

 0.132 59 2.23 لا بيي

 لاقمجمة
- 9.312 59 3.20 لا   ي

3.320 
1.111** 50 1.229 

 0.325 59 2.02 لا بيي

 لال  ل 
- 0.223 59 3.12 لا   ي

2.310 
1.111** 50 0.032 

 0.022 59 2.15 لا بيي

لدىالبنت 
للصن ل ت 

 مطب

 3.351 59 03.35 لا   ي
-

2.023 
1.111** 50 0.332 

 9.229 59 02.23 لا بيي

                          (                                      1.10**دل  جني حسلج   

( بوي  1.13( يل   عجوجد  وملعق  ل  دداوة اح ونملة جنوي حسولج  دداوة  2عبنان مل الل لاجيع         
حلجى ي دسجن   نا ن  لملجمججة لالبمل.بلة هي لخل ونسي لدىوالبنت للصون ل ت ل وب ع بوي لال  لو  

 ت. لالبمل. ت ىبز  للذيم لانمج ت لاليس يقت لا نمو ج ل لالبم 
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 ، بةةة   5...الفةةرض الثالةةث: عةةةدم وجةةود فةةةروق ذات داللةةة إحصةةةائية عنةةد مسةةةتوى داللةةة ا -
متوسةةةةةةةي درجةةةةةةات طالبةةةةةةات ا  مةةةةةةوعت   االتبرابيةةةةةةة والضةةةةةةابةة  فةةةةةةي اختبةةةةةةار االسةةةةةةتيعاب 

 املفاهيمي يعاى ملتغ ر النموذج التدريس ي القائم على ابخةرل.

 Independent " المبمججون  للسول لةعاللح و  حون  و ل لاصوملو لا ح وت رووو لىولخيلم لخل ونس " 
Sample T-test  الكيووو  جووون دداوووة لاصوووملعق بوووي  حلجىووو ي دسجووون   نا ووون  لملجموووججلي  لاضووونب ة

 (: 2علالبمل.بلة هي لخل نس لدىالبنت للصن ل ت، عجنء  لانلنم  ممن يجض نن لاجيع   

    8جدو  ا

تبرابيةةةة فةةةي اختبةةةار االسةةةتيعاب يبةةة   داللةةةة الفةةةرق بةةة   متوسةةةةي درجةةةات ا  موعةةةة الضةةةابةة وال
 املفاهيمي يعاى ملتغ ر النموذج التدريس ي القائم على ابخةرل

 
 ا  موعة

عدد 
 الةالبات

املتوسف 
 ابةسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

درجات 
 ابةراة

مربع ايتا 
ابح م 
 األثر 

 2.282 4.88 32 الضابةة الشرح
-4.224 .....** 62 ..223 

 47..1 6.75 32 التبرابية

 .2.27 4.54 32 الضابةة الترجمة
-3.26. .....** 62 ..146 

 1.483 6.16 32 التبرابية

 2.416 4.81 32 الضابةة التةبيق
-4.671 .....** 62 ..26. 

 1.177 3..7 32 التبرابية

اختبار 
االستيعاب 
املفاهيمي 
 كك 

 .6.16 14.28 32 الضابةة

-4.734 .....** 62 ..265 
 التبرابية

32 1
4.44 

2
.782 

 (1.10**دل  جني حسلج   

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة  إصاةاة   دنةد وسةتول داللة        
( بةةة ت وتو ةةةات داجةةةات مالوةةةات التجتةةةودت ت )التجريو ةةة  والضةةةابا ( فةةةت ا توةةةاا 0...)

تتغ ةةةر النتةةةوذر التدايسةةةت الت تةةةرأن وتةةةا ي نةةةت    النتةةةوذر اال ةةةت  ال التيةةةاع تت ي ةةة ل ل
 التدايست ال اةم دلى الت لم بالخورة له تأث ر دلى تنت   اال ت  ال التياع تت لدل  فراد ال  ن .

مموووووون ا  للمووووووة حمل وووووو  ايلوووووون بنانسوووووو ة النمووووووج ت لاليس يووووووقت لا وووووونمو ج وووووول لالبوووووومت ج وووووول لدىووووووالبنت 
( اطووب حوون   1.923،  1.921،  1.032،  1.995نج.ووة يننووت ينالوونلي  للصوون ل ت اووي   نا وون  للملحلووة لاثن

لايوومل ، علاقمجمووة، علال  لوو ، علايسجووة لاطللووة دخل وونس لدىووالبنت للصوون ل ت( ج وول لالووجللي ع ووي لوولو 
امبوم حوون لا لموة لايلاووة ج ول ل  ملووة لاقمبج.وة النلوونم  ل ح ونملة هووي لا حوجل لاقمبج.ووة علانصسولة، حموون 

 النمووووووج ت لاليس يووووووقت لا وووووونمو ج وووووول لالبوووووومت ج وووووول لدىووووووالبنت  يووووووي  ج وووووول عجووووووجد
 
ابوووووومل م يووووووم عحنووووووو رملبج.وووووون
 للصن ل ت اي   نا ن  للملحلة لاثننج.ة.



نموذج تدريس ي مقترح قائم على نموذج كولب وأثره في 
 االستيعاب املفاهيمي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي. 

 

هيا بنت محمد بن عبدهللا د/ 
 السبيعي
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 نبووووي ا  للموووووة ليلووووون هوووووي جننوووووت  لال  لووووو ( احووووي ججلنوووووت لخل ووووونس لدىوووووالبنت للصووووون ل ت علانوووووت 
 لووووووو  ااىوووووووالبنت ( روووووووي  ج ووووووول عجوووووووجد روووووووملبيم م يوووووووم الملذيوووووووم للسووووووول ب هوووووووي جننوووووووت لال 1.921 سووووووونعي  

للصوووون ل ت اووووي   نا وووون  لملجمججووووة لالبمل.بلووووة، علووووي ىبووووجد رصووووجق  نا وووون  لملجمججووووة لالبمل.بلووووة ج وووول 
لملجمججووة لاضوونب ة الوول دعس لانمووج ت لاليس يووقت لل قووم  هووي حمللحووب لالبوومت لا سوولة عموو اف ل نيوو ة 

ونت  للجىووبة جست جووملعو جمللووة هووي صوو Simulation Activitiesلانووت رملمووز ج وول انيوو ة لابووملو علمل نيو
، عموو اف  وومل  جوويد حوون لدىووةلة ىسوونو هووي رصكلووف للصنووجم عربسوول ب عرمثوولا   بووز  لايوومل  لان ووملي 

بو  نموب حمون ىسونجي ج ول جمو  للبلجحون  عل  طونس الطوج.ن اجنبون  عحوب الميوكا ، ممون ا  حملحلوة 
لالبومت عر  لو   رجللو لالبمل.وت لانيوم  سونو هوي حونا لا نا وة لاجلوت لاطونهي الماح وة علالصكيوم، ع 

مووب هووي ىوولنق جييووي، عبنالوونلي لوويست  نا وون  لملجمججووة لالبمل.بلووة هووي ر  لوو  حوون رووو لىووالبنبب 
ّ
حوون رووو  بل

(، 9112ع وو ف لانالبووة رلصوو  حوو   لا  وون ، ، نن هووي حجللوو  حخللصووة بصنجللووةحوون حصوون لو علىوولخيلح
( 9101 لاسووووووللو،  (، اد ات وووووون رخللوووووو  حوووووو  دسلىووووووة9102(، ع لاملشوووووولي،9103ع للسووووووبجدي عللووووووزسع ، 

 ( هي ا  جننت لال  ل  يمل ي ئبي جننت لايمل  هي دسجة لالملبيم. 9102ع لا ملني، 

رل  وووووون للمووووووة ليلوووووون هووووووي جننووووووت  لايوووووومل ( احووووووي ججلنووووووت لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت علانووووووت  سوووووونعي   
( الوي  ج وول عجووجد رووملبيم م يووم الملذيووم للسوول ب هووي جننووت لال  لوو  ااىووالبنت للصوون ل ت اووي  1.995 

ا وووون  لملجمججووووة لالبمل.بلووووة، ع.مكوووون ا  ىبووووز  لسرصوووون  دسجوووون  جننووووت لايوووومل  ا نا وووون  لملجمججووووة  ن
هووووووي لالبوووووومّل  ج وووووول  لالبمل.بلوووووة الوووووول لىووووووننم لانمووووووج ت لاليس يووووووقت لل قووووووم  هوووووي حملحلووووووة ل نيوووووو ة للجىووووووبة

حلووو  ي وووجم ج ووول  سووونعد  رلمحوووجس حوووج  ل شووولنء عل حووويلل هوووي لابوووناو لاصبوووجل  هوووي رن ووولو للبمل وووة، 
ممون ا  للوملعس بمملحلوة ج ل جم  لا لننن  علىلخيلحنن هي رطج.ن رصسيمل  ال وجل مل لابلملوة،  سنجي 
يوولو    وون لىووقمجن  اولبوومت علالصكيووم    وون، ع ضوون ة حباووي انوون حوون خووا  اجووندت رن لمنوون عبننا وون،  لالملحووب

و لاصبللووة بنان مل.وون  
ّ
لانووت ر ووجم مموون ا  حملحلووة صوولنغة للصوون لو لملجووملدت  سوونجي هووي سبووم خبوومت لاوولبل

وم حمووون ىسووونجي لا نا وووة ج ووول شووومل  
ّ
جل  ووون  لطوووج  حبناجوووة للبلجحووون  لنمموووة ج ووول رحللوووب حجلووو  لاووولبل

عر ووييو ربميووملل  حيجمووة او  وونم  علا لننوون ، حيجمووة بحجووج  للصوون لو عرجضوولحنن ب مل. ووة صوو لحة،
 (، ع للسووووبجدي9101(، ع لاسووووللو، 9112 لا  وووون ، عرلصوووو   وووو ف لانالبووووة حوووو   عشووووجل ي علضوووو ة،

( هوي ا  جننوت لايومل  9102اد ات ن رخلل  حو  دسلىوة  لا ملنوي،  (.9102(، ع لاملشلي،9103عللزسع ، 
 نن  لايسجة ل لب هي لالملبيم بي  لاججلنت لاثابة. 

( 1.032رل  وون للمووة ليلوون هووي جننووت  لاقمجمووة( احووي ججلنووت لدىووالبنت للصوون ل ت علانووت  سوونعي  
للسوول ب هووي جننووت لاقمجمووة ااىووالبنت للصوون ل ت اووي   نا وون   الووي  ج وول عجووجد رووملبيم م يووم الملذيووم

لملجمججوووة لالبمل.بلوووة، علوووي ىبوووجد لسرصووون  دسجووون  جننوووت لاقمجموووة ا نا ووون  لملجمججوووة لالبمل.بلوووة ج ووول 
لملجمججوووووة لاضووووونب ة الووووول لىوووووننم لانموووووج ت لاليس يوووووقت لل قوووووم  جنوووووي حوووووملعس لا نا وووووة بووووونالبمت لا سووووولة 

ة بن نيووووو ة للجىوووووبة لز.ووووو ووووون جووووون رصسووووويمل  حسووووولبلن 
 
ي حووووون لدىل  ووووونء ب وووووملق عاشوووووطن  حخللصوووووة بحث

هوووووي رطوووووج.ن صووووولنغة ح  جاوووووة المصووووون لو، جييووووويت، عمووووو اف  سووووونجي حملحلوووووة صووووولنغة للصووووون لو لملجوووووملدت 
وون ج وول للجضووججلة عللاح ووة لللملنلووة  بن ضوون ة الوول ا  لالملحووب يببووب ادسلب للبلجحوون  عحبناجي وون لنمم 

و. حمووون ىبوووي 
ّ
لا نا وووة ج ووول رصسووويم لاصكوووملت عرملجمي ووون عر وووييو حباوووي لووون حووويل.  هوووي رحللوووب حجلووو  لاووولبل

(، 9103(، ع للسووووووبجدي عللووووووزسع ، 9101(، علاسووووووللو  9112 لا  وووووون ، عرلصوووووو   وووووو ف لانالبووووووة حوووووو  
( حلووو  ح وووي جننوووت لاقمجموووة بووون ج ل 9102اد ات ووون رخللووو  حووو  دسلىوووة  لا ملنوووي،  (.9102ع لاملشووولي،

 خلب هي رحسي  لاجننت اي  و. دسجة رملبيم ع اف ايعس لىقملرلبلة لال

عبننء  ج ل نلنم  لاصملعو لاسنب  ل جنبوة جص ون، عرصسويم عرحللوب نلونم  لاصوملو لاثناو  نسول ل  
م بةةابخةرل علةةى ل جنبووة ج وول ىوو ل  لا حوو  ئيووطب جوونم .. 

 
مةةا أثةةر الةرنةةامج التدريسةة ي القةةائم علةةى الةةتعل
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  لانلووووونم  ح مووووويت  نجللوووووة لانموووووج ت جووووونء االسةةةةةتيعاب املفةةةةةاهيمي لةةةةةدى طالبةةةةةات املرحلةةةةةة الثانواةةةةةة 
لاليس يقت لل قم  علا نمو ج ل لالبلو بنالبمت هوي رنملوة لدىوالبنت للصون ل ت ببجلن وب لاثابوة هوي حوندت 
ل، ع وو  لانالبووة رلصوو  حوو  نلوونم  جوويد  لاصيزيوونء اووي   ووات للملحلووة لاثننج.ووة، مموون ا   جووو لالووملبيم م يووم 

لبنت للصوووون ل ت حوووون خووووا  لانموووون ت لاليس سوووولة منمووووج ت حوووون لايسلىوووون  لانووووت لجلنووووت بانملووووة لدىووووا
 ,Salha & Qatananiلاليس س لل قم  اللبلو بنالبمت، حل  اىصمل  نلنم  دسلىة صونا ة عل نونني  

( روملبيم لانم جوة لامل.نضولة هوي لدىوالبنت للصون ل ت، عرحسون هوي حبمل وة ع نوو عر  لو  حصون لو 2021
( لىووووووقملرلبلة 9102 . مموووووون لىوووووولخيم ىوووووواحة عآخووووووملع   لاننيىووووووة علا لوووووونس اووووووي  لا ووووووات للبلمووووووي

حح وووووووون  لاوووووووولبلو النملووووووووة لدىووووووووالبنت للصوووووووون ل ت هووووووووي حووووووووجلد لابلووووووووجم، عاموووووووويعل ج وووووووول ضووووووووملعست ر ووووووووج.مل 
لىوووقملرلبلن  جييووويت  بموووب ج ووول  ذليوووم لاجوووج لال للووويي ال نا ووون ، عجبلنووون امضوووم حيووونسمة ع نجللوووة. 

ن ا  لبة لابلوو الو9102ممن القم  لاملشلي   يس س لاصيزيونء ح و   وات لملجمججوة لالبمل.بلوة ( نمج ج 
( بلووووووووملبيم 9102حسوووووووولج  ا ضووووووووب هووووووووي لخل وووووووونس لدىووووووووالبنت للصوووووووون ل ت. مموووووووون اىووووووووصمل  نلوووووووونم  لا ملنووووووووي  

لىوووووقملرلبلة لالخلوووووب هوووووي رنملوووووة لدىوووووالبنت للصووووون ل ت ببجلن وووووب لاسووووولة، اضووووون ة الووووول  نجللوووووة نمووووون ت 
و لونس لنج هو

ّ
ي لدىوالبنت للصون ل ت المصون لو لابلملوة اوي  لالخ لم لا نممة ج ل نمج ت ائبوند لاولبل

(، مموووووون اضوووووون ت للسووووووبجدي 9103 نا وووووون  لا وووووو  لاثوووووونحن ل ىنوووووووقت هووووووي ل سد   للووووووجحات عآخووووووملع ، 
(  نجللووة لمل نيونت لا نىووجبلة ع و  لدىل  وونء هوي رنملووة لدىوالبنت للصوون ل ت بطن ووة 9103عللوزسع   

ات للملحلووووة لاثننج.ووووة، عموووو اف ابوووومل روووويس س لابلووووجم ججلن ووووب لاسوووولة هووووي دعلموووومل لاللوووونس للسوووولممل اووووي   وووو
لا وووونمو ج وووول لاجووووي  هووووي رنملووووة لدىووووالبنت للصوووون ل ت لصوووون لو لاصيزيوووونء  للووووندت ع ذيملت وووون( اووووي   ووووات 

 ,Clement(، مموون امووي  دسلىووة يجلنووت  Cinar & Bayraktar, 2014لا وو  لالوونحس لدبلوويل ي  
لاصنووو لابملوو  المصوون لو لابلملووة. اد ا   وو ف لايسلىووة  ( ج وول دعس لانموون ت لالبللملووة هووي رلسوومل2003

رميووووز  بوووونالبمل  ج وووول  نجللووووة لانمووووج ت لاليس يووووقت لا وووونمو ج وووول لاوووولبلو بوووونالبمت هووووي رنملووووة لدىووووالبنت 
 للصن ل ت.

ع بوووزع لا نحثوووة  وووو ف لانلووونم  الوووول ا  لىووولخيلم لانموووج ت لاليس يووووقت لل قوووم  ىوووون و هوووي رحسووووي   
ة بخبوووووومل  حسوووووولة ىسوووووونو هووووووي رحسووووووي  حمنسىووووووة  وووووومل  ل ىووووووةلة اووووووي  لاووووولبلو، حلوووووو  ا  حووووووملعس لا نا وووووو

لا نا ووون ، حمووون يببلنوووو ي جحوووج  بنا حووو  علدىل  ووونء،  ووولاح  لا ناوووت ع.لملحوووب ع. ووون  ع.بوووملت 
(، ع.وووومل ي دعس 9110ع.صسوووومل حنووووي ي ووووب الوووول لىوووولنلنجن  رحمووووب جوووويد حوووون للصوووون لو لابلملووووة   .لووووج ، 

لوت لىولخيلم  وملق حلنججوة اللجضولا علالصسويم لالبمت لا سلة هي لا حو  جون رصسويمل  جييويت رل 
 Bentley et al, 2000 ممون ىون و لانموج ت لاليس يوقت لل قوم  هوي ارنحوة  وملر حون لالملحوب علللوب الول .)

للننليووووة عر ووووند  ل  طوووونس لاوووو ي ىوووونجي  لا نا وووون  جوووون لالب يووووم جوووون ا طوووونس ن عرن وووولو حبلجحوووونت ن، 
اضوون ة الوول ا  حمنسىووة ل نيوو ة للجىووبة رحصووز ا وولنغة رصسوويمل  جييوويت عر ووييو ا طوونس حن  لووة. 

لا نا وووووون  ج وووووول لاوووووولبلو عرموووووونحنن لاصملصووووووة هووووووي  وووووومل  لاووووووملاي علالب يووووووم جوووووون لاصكووووووملت بملىوووووولجت علضوووووو  
عرووووومل ي حملحلوووووة صووووولنغة للصووووون لو لملجوووووملدت ااسووووونو هوووووي سبوووووم لالصسووووويمل  بنلبووووونس   (.0352 لاسوووووبلعي، 

ل حووووملعس لابلملووووة، عدحبنوووون عرن لمنوووون حوووو  حوووون يحوووولص  بووووب لاب ووووب حوووون حصوووون  لو عخبوووومل  ىوووونب ة. عاخيووووم 
لا نا وووة بنالبمل.وووت لاصبووون  ضووومن لانموووج ت لل قوووم  ىسووونو هوووي حز.وووي حووون لالملحوووب عحمنسىوووة لابييوووي حووون 
حنووووونسل  لالصكيوووووم عبنالووووونلي جمووووو  هوووووي لدىوووووالبنت للصووووون ل ت المبمل وووووة لابلملوووووة حلووووو  يووووولو ر  ل نووووون هوووووي 

 حجلل  حذنيملت. 
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   :التوصيات

  ييو لالجصلن  لالنالة: بننء ج ل نلنم  لا ح ، يمكن ر

ضوووملعست رصبلوووب لالبووومت لا سووولة هوووي دسعس لاصيزيووونء حووون خوووا  ل نيووو ة لابمللوووة علالبووونست  -
 لابمللة. 

 ضملعست حنا لا نا ن  لاصملصة اللصكيم علالملحب الحسي  حسلج  لدىالبنت للصن ل ت.  -
لىوووولخيلم نموووون ت روووويس س راننىووووت حوووو  ح ووووملسل  لاصيزيوووونء ج وووول عجووووب لال ووووجر عح ووووملسل   -

 لابلجم ئيطب جنم. 
رمل لووب عر ووج.مل للبلموون  ابنوونء لاليحووة اللوويس س ع وو  نموون ت لالوويس س للننىوو ة الم ووملسل   -

 لاليس سلة.
لالململوووي ج وووول ا ملوووة سبووووم لاجننووووت لان وووملي بناجننووووت لابم ووووي البملووو  حسوووولج  لدىووووالبنت  -

 للصن ل ت.

 :املقترحات

ج ووول لاووولبلو بووونالبمت هوووي رنملوووة  اجووومللء دسلىوووة ر ووولس ابووومل لانموووج ت لاليس يوووقت لل قوووم  لا ووونمو -
 لالصكيم لاننلي.

اجوووومللء دسلىووووة ر وووولس ابوووومل لانمووووج ت لاليس يووووقت لل قووووم  لا وووونمو ج وووول لاوووولبلو بوووونالبمت هووووي حووووب  -
 لليكا ، علرخن  لا مللسل .

اجووومللء دسلىوووة ر ووولس ابووومل لانموووج ت لاليس يوووقت لل قوووم  لا ووونمو ج ووول لاووولبلو بووونالبمت هوووي رنملوووة  -
 دل بلة لا نا ن  اللبلو.

سلىة رملبيم لانموج ت لاليس يوقت لل قوم  لا ونمو ج ول لاولبلو بونالبمت هوي لالح ولب لديوندي ت د -
 ال ات.

 بننء نمن ت ريس سلة اخمل   سنو هي  .ندت لدىالبنت للصن ل ت ال نا ن . -
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 املراجع:قائمة 

 أوال: املراجع العربية:

عانمونمل لاولبلو" ج ول للسولج.ن  لالح ولللة (. ابمل ن مل.ة يجات "نمج ت ١١٢٢ابج  .ي، جمملع صنا   
 .١٧١- ١١٢(، 00علدربنف هي  بلو ل حلنء. حبلة يللة لاقمبلة، جنحبة لاصلجم،  

 . ل سد : دلس لاصكمل ننشملع  عحج جج . لالبلو لانيم(. 9101بيعي، سحضن  حسبي  

لالويس س ع و  حبونييم  (. بملننح  لنمو ج ل لالويس س لالوملح ي النملوة حنونسل 9105حسن، ىبند جنبمل  
لاجووجدت ع بووييب رججووب لان مل.ووة لاليس سوولة اووي  حبلموون  لالذووة لابملبلووة علايسلىوون  ل ىوواحلة 

 .229-232(. 2 9لملجلة لايعالة لاقمبج.ة لللخ  ة، حن ل ب لاليحة بم مل علاسبجدية. 

و هووي رنملووة ئبوو  حنوونسل  لالصكيوو9112لا  وون ، احوونني  
ّ
م علدىووالبنت (.  نجللووة نمووج ت ائبووند لاوولبل

ون  نحووج بلةووة لا وو  اووي  رلملوو ل  للملحلووة لدبليلملووة، دسلىوون   للصوون ل ت هووي لابلووجم عل دسليو
 جملبلة هي لاقمبلة عجلو لانصس لاقمبجي، يللة للدلت، جنحبة لايمحجب: ل سد .  

ابوووومل لىوووولخيلم لالبلوووولو للسوووواني الوووول نمووووج ت يجاووووت هووووي رنملووووة حنوووونسل  (. 9100جوووومللدل ، ج ووووي  يوووونت  
. سىوووووناة حنجسووووليم، يللوووووة لابلوووووجم لاقمبج.وووووة علانصسووووولة، جنحبوووووة لالصكيووووم ل بووووويليي اوووووي  لا ل وووووة

 جمن  لابملبلة: جمن .

(. نمووووج ت ح قووووم  هووووي روووويس س لاصيزيوووونء لوووونمو ج وووول   لبووووة لابلووووو عابووووملف هووووي 0352لاملشوووولي، خناووووي حمووووي  
دملووووجسلت، يللووووة لالصكيووووم لالووووملح ي علدىووووالبنت للصوووون ل ت اووووي   ووووات للملحلووووة لاثننج.ووووة. سىووووناة 

 لاقمبلة، جنحبة لللف ىبجد. 

(.  نجللووة عحوويت ح قمحووة النملووة ئبوو  ل دلءل  لاليس سوولة اووي   ووات 9112ايموون  ححمووي  لاوومل س، 
حبلووووووة رملبج.وووووون  يللووووووة لاقمبلووووووة شووووووب ة لامل.نضوووووولن  هووووووي ضووووووجء نمووووووج ت يجاووووووت  ىوووووونالت لاوووووولبلو. 

 .903 -021 ،(00  لامل.نضلن ، لاجمبلة لل مل.ة اقمبج.ن  لامل.نضلن ،

و للصضوووولة ا نا وووون  يللووووة س.وووونو ل  صوووون  هووووي ضووووجء 9102 غلووووج ، جوووون   حنحووووي  
ّ
(. اىوووونالت لاوووولبل

و لالبمل ي اطجات. حبلة لا صجاة علاقمبلة، لابيد 
ّ
 .992 -020(، 01  53ن مل.ة لالبل

ل سد : دلس لايووملعق  لان مل.وة لا ننملوة علىوقملرلبلن  رويس س لابلوجم.(. 9112 .لوج ، جونىش ححموجد  
 النيمل علالج   .

و بووونالبمت عابوووملف هوووي 0352لاسوووبلعي،  لووون ححموووي  
ّ
(. نموووج ت ح قوووم  هوووي رووويس س لاصيزيووونء لووونمو ج ووول لاووولبل

لالصكيووووم لالووووملح ي علدىووووالبنت للصوووون ل ت اووووي   ووووات للملحلووووة لاثننج.ووووة. سىووووناة دملووووجسلت، يللووووة 
 لاقمبلة، جنحبة لللف ىبجد. 

 . ل سد : دلس لاث ن ة. ي اع لالبمل. تلالبلو لالبمل(. 9103ىبندت، ججد  احمي  

(. ابوووومل لىوووولخيلم لىووووقملرلبلة حح وووون  9102ىوووواحة، ج وووويلاملحلوم عححمووووي،  ناووووةم عجووووجو،  ناووووة  
و هووي رنملووة لدىووالبنت للصوون ل ت هووي لابلووجم اووي  راحلوو  للملحلووة ل جيلديووة. حبلووة لابلووجم 

ّ
لاوولبل

 . 239-290(، 52لاقمبج.ة، لابيد  
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.  نجللوووووة لاووووولبلو لالوووووملح ي هووووووي رنملوووووة للصووووون لو لاكلملنملوووووة علالصكيوووووم لالووووووملح ي (9101لاسوووووللو، حووووواب  
عرن وووووولو لاوووووو ل  الوووووولبلو اووووووي   نا وووووون  للملحلووووووة لاثننج.ووووووة. حبلووووووة دسلىوووووون  هووووووي للنوووووونهج ع وووووووملق 

 .  092-21(، 032لاليس س، لاجمبلة لل مل.ة المننهج ع ملق لاليس س،  

دىل  ووووووووون ي عر وووووووووج.ت للبل ووووووووويل  للبمل لوووووووووة (. رنملوووووووووة لالصكيوووووووووم ل9100لايوووووووووملبلات، احوووووووووام لا ووووووووون   
 -حبلووة لاقمبلووة لابلملووةبنىوولخيلم نمووج ت ريس يووقت ح قووم  الاحلوو  لا وو  لاسووندس لدبلوويل ي. 

 . 932-902 ،(0 3ح مل، 

لا نن ي هوي رويس س لابلوجم هوي رنملوة لالح ولب  Seven E's(.  نجللة نمج ت 9115صندق، حنيم حملوقت  
حبلوة لاقمبلوة ل وة لا و  لاثونني لجويلدي ئسول نة جمون . ع ب  حننسل  جمللن  لابلوو اوي   

 .021-033(، 5 2ح مل،  -لابلملة

. للجىوووووووججة لابملبلوووووووة ل ووووووو و ن  لاقمبلوووووووة عركنجاججلووووووون لالبلووووووولو(. 9115صوووووووبمي، حووووووون مل لىووووووومنجلب  
 لامل.نو: حكل ة لاملشي. 

نملوووووووة (.  نجللوووووووة انيووووووو ة جلملوووووووة لنمموووووووة ج ووووووول لالبووووووونست لابلملوووووووة هوووووووي ر9102ج ووووووويهللا، جوووووووزت شوووووووييي  
 .322-302 (،9 92حبلة يللة لاقمبلة بن ىكنيس.ة، لدىل ا  اي  ا صن  لاملعضة. 

( هوووووووي 7Es نجللوووووووة لىووووووقملرلبلة دعست لاوووووولبلو لاسوووووو نجلة  (. 9102لابلل ووووووت، ححموووووويم عحلطوووووونعي، آحوووووون   
لماسوووووونت للصوووووون لو لاكلمنملووووووة علدحلصوووووون    وووووون اووووووي   ل ووووووة لا وووووو  ل ع  لاثووووووننجي هووووووي للملكووووووة 

 . سىناة حنجسليم، يللة لاقمبلة، جنحبة لايمحجب: ل سد .جديةلابملبلة لاسب

(. ابوووومل روووويس س لابلووووجم بنىوووولخيلم نمووووج ت حطوووونس ي   جسحوووون ( هووووي 9102لابوووويي ي، ج يلاسووووام حجوووووقي  
حبلووووة لايسلىوووون  لاقمبج.ووووة لدحلصوووون  بوووونالبلو اووووي   ل ووووة لا وووو  لاثوووونحن ل ىنوووووقت هووووي ل سد . 

 .915-020(، 0 00علانصسلة، ىل نة جمن ، 

لىوووولخيلم اىووووولج ي  نعاووووة سعبووووي  علايب وووووة لاثابووووة حووووون اىوووونالت لاووووولبلو  (.9103جمووووملع،  نوووون ححموووووي  
لالبمل ووووووي هووووووي روووووويس س لابلووووووجم ا نا وووووون  لا وووووو  لاثوووووونحن ل ىنوووووووقت بميينووووووة جموووووون  عابمل موووووون هووووووي 

سىناة حنجسليم، يللة لابلجم لاقمبج.وة، جنحبوة لايوملق ل عىوم:  لالح لب علالصكيم ل بيليي.
 جمن .

(.  نجللوووووة لىووووولخيلم  مل. وووووة دعست لاووووولبلو لاسووووو نجلة للبياوووووة 9102اعي،  نضوووووب ج ووووويلاب نس  لاصووووول
(7E's)  . حبلوة ج ل لالح ولب اوي  لللبلموي  اوي   وات للملحلوة لللجىو ة هوي حوندت لامل.نضولن

 .555-923(، 31 لاطللة لدىاحلة، جنحبة لابمللق، 

ة لالخلووووووب للججووووووب هووووووي رنملووووووة لدىووووووالبنت (. لبوووووومل لىوووووولخيلم لىووووووقملرلبل9102لا ملنووووووي، حسووووووصمل حصيووووووم  
للصووون ل ت اوووي  راحلووو  لا ووو  لاسوووندس لدبلووويل ي بميينوووة لا ووونم . حبلوووة لا حووو  لابل وووت هوووي 

 .222 -233(، 02لاقمبلة، لابيد  

(. ابوووومل لىووووولخيلم لىووووقملرلبلة ريس سووووولة لنممووووة ج ووووول 9102لا  ن يووووة،  ووووويع م علل وووويلدي، احموووووي  
صكيووووووووم لامل.نتووووووووقت علدىووووووووالبنت للصوووووووون لو علدربن وووووووون  نحووووووووج لا الووووووووة ل جمللملووووووووة هووووووووي رنملووووووووة لال

، لابوويد 33لامل.نضولن  اووي   ل وة لا وو  لامللئوو  ل ىنووقت هووي ل سد . دسلىوون  لابلوجم لاقمبج.ووة، 
 3 ،)322-321. 
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ووونت لا نىووووجبلة ع وووو  لدىل  وووونء هووووي رنملووووة 9103للسووووبجدي، ج يوووومم عللووووزسع ،  لوووون   (.  نجللووووة لمل نيو
لاصيزيوووووونء اووووووي   نا وووووون  للملحلووووووة لاثننج.ووووووة، حبلووووووة لابلووووووجم لاقمبج.ووووووة، لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت هووووووي 
 .020-025(، 0 30لاجنحبة ل سدنلة، ل سد ، 

 ، ل سد : دلس للسيمت.حننهج لا ح  هي لاقمبلة عجلو لانصس(. 9113حو و، ىنحي  

لللحووويت: دلس  لدحووونسل  لابملبلووة لاوولبلو لالبمل. ووت اىووولجت ا نوونء للبمل ووة.(. 9100للووجلل، حملووي حبلوووي  
 لاكلنت لاجنحعي. 

(. ابوومل نموون ت 9103للووجحات،  لحوونء نووني م علال ني ووة، ج وويهللا ححموويم علا ضوونت، ححمووي ح وو ص   
لالخ وووووولم لا نممووووووة ج وووووول نمووووووج ت ائبووووووند لاوووووولبلو لوووووونس لنج هووووووي لدىووووووالبنت للصوووووون ل ت المصوووووون لو 

جم لاقمبج.ووووة، لملجلووووي لابلملووووة اووووي   نا وووون  لا وووو  لاثوووونحن ل ىنوووووقت هووووي ل سد . دسلىوووون  لابلوووو
 39 ،)023- 022. 

( هوووي Kolb(.  نجللوووة لاووولبلو بووونالبمت ع ووو  نموووج ت يجاوووت  3-3اغسووو س  9112ن ووومل، ححموووجد احموووي  
رنملووة حنوونسل  لالخ وولم الوويس س لامل.نضوولن  ج وول ضووجء لاوويح  بووي  لال ووج.و لايوونحب علاوولبلو 

اقمبلووة. بحوو  ح وويم الموو رممل لانيووم اووي  لللبلمووي  للبلمووي  ئيووب ة لالبلوولو لدبلوويل ي بطللووة ل
، لاجمبلووووة لل وووومل.ة للسوووولحيبن  لالكنجاججلووووة عر ووووج.مل روووويس س لامل.نضوووولن  -لابل ووووت لالنىوووو 

 .323-320اقمبج.ن  لامل.نضلن  عيللة لاقمبلة، 

(. 9102 لةوة ر وج.و لالبلولو علالويس.ت، ادلست لدخل ونسل  لاج نلوة علايعالوة، للملموز لاوج ات ال لونس  
اخل ووووونسل  لايعالوووووة.  لةوووووة ر وووووج.و لالبلووووولو علالووووويس.ت.  روووووو لىوووووقمجنجب ج ووووول لاوووويالب لدسشوووووندي ا

لاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومللبم: 
yas/internationaltests/TIMSS/Dohttps://etec.gov.sa/ar/productsandservices/Qi

cuments/TIMSS_International_Testing_Guides.pdf 
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