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 الرحالت المعرفية عثر الىية في تنمية مهارات األداء اللغىي" دور 

 تخصص اللغة العرتية " المعلمين لذي الطالب 
                                                                                                                                                                                  

  دادـإع
 د/ سمر جاتر علي العطار   

 ة:ـــذمـــمق

ة نيين ة ،ئ س ييإن تعليي ا لغل ييع لغع،  ييعت ال بتنييةا  ترن ييع نىة،لتىيية غييعد لغنتعلنيي ن  عييع بييع   
أبييعلا لغعنل ييع لغتعل ن ييع لغتعلن ييع  لغيي  ين لغل ييع بيي  أعلا لغتن، يي، غييعد ل رسييةنت ابيي  اسيي لع 

ت ييييةن  نىة،لتىيييية  سييييىا  يييي  ، يييي  نسييييتالبا لغعلنيييي   لغنتعلنيييي نل تصييييةل الغتنييييةبا  يييي ن لي يييي،لعت ال 
 .ليخ،د لغتحص ل     جن   لغنالع لغع،لس عا 

بنييةل لغل ييع بييا سيي أل تيي خ، لينييع  نيين  يية،ت غ تيي  إرنيية  تغ  ،بيية اعغ ييل ىلييع ت ع تىيية تال 
 ةغل ييع نم،نلييع  تا  ييعلن لغىا ييع الغللت ييع لغث ة  ييع تثييا   ييع أصيي ن ىرالريية  غ رى لن ييع انيين ت يية،ت للتيي 

بنةغىة أا لغت ةض  ىرىة  ؤعي  تغىا ع لغع،   ا ص ن لرتنيةؤه نكي،ا،ة   تإغع تىلىل بله لغىا عال 
 (. 021ت2102 تلغحنع  )ىل إغع أنع أخ،د اقاا آخ، ن ت ل لتج   ن،،ه ت   س نت 

لجتنيييةى   حةجيييع نةسييييع  حييي  ين ل رسيييةن ،يييةئن تغييي،ذ بيييلل لغت يييةعل الغتالصيييل بيييا
 (.Hegda, 2001, 51غلتالصل ن  أ ،لع نجتنع  )

نجناىيع نين  تع،لس ع غ ست نثيل غ ،بية نين لغنيالع لغع،لسي عالغل ع لغع،  ع  اصنىة نةعا 
ت  حال ن تع، ن   ىة قةع، ن ىل ىةلغ الىع الغننةب ا الغتعن نةت تر ل غلنتعلن ن إن تن،رال نرىة أص

نت،ةنييل لغعرةصيي، لغتيي  تعتنييع ىلييع  تطييا، ل ا تطييا،  يي  ت ةغتالصييل  رنييا ت ييل إرىيية رلييةا غلتالصييل
 ت ن،ضييي  ن يييةا لغنتالصيييل ن  ةغل يييع انييية تان تضييي ةت لغحيييةل تنىة،لتييي اقيييع،ا لغنيييتعلا ا  ت ر يييع لغل يييع

حيييعلل لغتالصيييل  تاىرةصييي،بة ىيييةتت،ةنيييل  ييي  إطييية،ه ،يييل  ،اى ت يييع لغع،  يييع رليييةا نت،ةنيييل ةغل تال 
 (. 01 ت2114 ت)رص،ا صةغن( الغ،تة ع تالغ ،لءا تالغتحعل تل ستنةعىة )انىة،لت

يعلء لغل يياي غييعد  عييذ لغنتحييعث ن  يي ن لغكيي،اد نيين تييعرع نسييتاد ل تا يي  ح   ييع لينيي،
 ةغلحن غا  خل نر  ىص، نن لغعصا، نرل ىصي، صيع،  ت ةغل ع لغع،  ع قع نع اغ ست  ةغحع ثع

ننيية ع يي  ىييععل  نيين ىلنييةء لغل ييع نرييل لغ ييعا إغييع تيي غ ا لغ،تييأل لغتيي  حةاغييت ،صييع بييله  تل سيي ا
لغتيي  ترةاغييت ليخطييةء  ( نيين تليي  لغ،تييأل0440لغليةب،ا الغحييع نيين لرتكيية،بة. اقييع ل،يي، )لغكييرطع 
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انييية خةغنيييت   ييي  لغعةنيييع غ يييةت  تلغل ا يييع الغلحييين  لغحييين لغعيييالال غل،سيييةئ ت الغحييين لغعةنيييعل غلنييي،لء
 (.34 ت2113 ت)صةغن لغرصة، الإص ح لغنرطتل   ن لغس، ت تلغع،ألل غل ةسا  ن س ا

غع انن ل تجةبةت لغحع ثع    نجةل لغنرةبج اط،ت لغتع، س لغ  لغنرىج لغلي  ىعا إ
ا سينع  تالغ   تع، س جن    ،اىىة لغن،ت طع  ىة تتع، س لغنةعا لغعلن ع الغنع، ع ،،ل    تج أ

 (. 2 ت2102 ت) ث رع لغصةىعي بلل  ةغنرىج لغت،ةنل 
ارل،ل  يبن ع إىعلع نعلن  لغل ع لغع،  ع يعال،با لغجع عا غنة  حنلان ىلع ىالت ىا نين 

 يي  لغاقييت لغييلي تتعيي،ذ   يي  غىجنييةت اتحييع ةت تىييععبة نسييئاغ ةت غلحنييةل ىلييع لغل ييع لغع،  ييع 
  يع أصي ن نين لغضي،ا،ي ل بتنيةا  ت ةغت،لج  أنةا غ ةت ،ث ،ا أ،ث، تعلا   ىليع لغنسيتاد لغعيةغن 

عيةت ىليع ىيةتت نعليا لغل يع  انين ثيا تل يع بيله لغتحيع ةت  ن  يع نين لغت ت  عال، لغنعلن ن لغل ا ع
 تطليأل أعلء أعال، غ ا يع ترةسيأل بيلل لغعصي، انتطل ةتي   ت تضيع   ي  خ ية،   نني، نري  تلغع،  ع

ا    ييا لينيي، ىرييع لغيياى   ىييله  تالغرليي،ا لغنسييت  ل ع غيي  تانة ت،تييأل ىلييع نسييتجعلت  تلغنتجييععا
 ت)كيية،، قرييةاي اسيين ، صييي ح ال  ت،يية،   ىيية ت ييل  تطلييأل نريي  لغتاج يي  إغ ىيية تاأعلئىيية تليعال،
 (. 021 ت2111

  رىيييية أكييييع طل يييية  تلغل ا ييييع نطلا ييييع غجن يييي  أ يييي،لع لغنجتنيييي   يييي لل ،ةرييييت إجييييةعا لغنىيييية،لت
ح ييل إرىية اسيي لع  سييت  ةل لغح ييةئت  تأل لغنعلنيي ن  ،ل يةت لغت،  ييع خةصييعغلنتعلني ن ىةنييع اغلطيي 

إغع غ ، لغي   تاترنل ليركطع لغتعل ن ع تنع،س ع نن خ غىة تؤغا لغ،تأل لغ تغنعة،ا الغخ ،لتال
 نن نتطل ةت لغعنل ع لغتعل ن ع.

مون  تناولت تنمية ميارات األداء المغووي  التي والبحوث الدراسات من قد أجريت عديدو 
 ىذه الدراسات:

 ( ت 2100ع،لسع ل ،لب ا  ، ج حس ن) ةىل ع لستخعلا لغنعخل لغضنر     ابع ت إغع تع،ا 
إ،سةأل لغننيةب ا لغرحا يع اأثي، لغي   ي  تحسي ن ليعلء لغل ياي غيعد ت ن يل لغن،حليع ل  تعلئ يعت 

لغضيينر   يي  إ،سييةأل لغننييةب ا لغرحا ييع ا  عخلاقييع أاضييحت رتييةئج لغع،لسييع نييعد  ةىل ييع لغنيي
 غعد لغت ن ل. لغل ايتحس ن ليعلء 

 أثي، لسيتخعلا احيعا غ ا يع ابيع ت إغيع تعي،ا (ت 2114) ع،لسع رص،ا ى ع لهلل لغخض، صيةغن
غصيييا ليال طةغ يييةت لعد قةئنيييع ىليييع لغنيييعخل لغت،يييةنل   ييي  ترن يييع نىييية،لت ليعلء لغل ييياي غييي
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 ييي  ترن يييع نىييية،لت ليعلء  لغت،يييةنل  ةىل يييع لغنيييعخل  ىييين رتيييةئج لغع،لسيييع سييين،تلغثيييةرايت اقيييع أ
 غعد لغطةغ ةت.   لغل اي

 ل ،رييةنج غترن ييع نىيية،لت  (ت ح ييل قييةا   ىييعلع 2113) ع،لسييع ى ييع لغ ييع   نحنييع لغسيي ع سيي نع
نيييعد  ةىل يييع  سيييع ىييينلغع،ل رتيييةئج سيين،تليعلء لغل يياي غيييعد نعلنيييةت ، يييةذ ليطنيييةللت اقيييع أ

 لغ ،رةنج    ترن ع نىة،لت ليعلء لغل اي غعد نعلنةت ، ةذ ليطنةل.

  ثييي، لغلعيييأل الغتييي  بيييع ت إغيييع تعييي،ا أ ت(0443) سيييى ، نحنيييع سييي نع كيييحةت  كييية ع،لسيييع
أسين،ت رتيةئج اقيع  تلغجنةى  لغناج     تحس ن ليعلء لغل ياي غيعد ليطنيةل لغنتخلني ن ى ل ية  

 لغلعأل لغجنةى     تحس ن نىة،لت ليعلء لغل اي غعد ليطنةل. نعد  ةىل ع لغع،لسع ىن

 ةغييييلي  نلييييي   تتعتنييييع ىلييييع نالبييييأل لغنعلييييا ا،نةءتيييي  إن تى ئييييع لغ  ئييييع لغن ئنييييع غلييييتعلا
 عنييييل ىلييييع نسييييةىعا لغطيييي أل نتييييعر  لغتحصيييي ل ا رنيييي   تحسييييةس  ةغ،نييييةءا لغللت ييييع لغن،تنعييييعل 

 .(Bandur, 1993, 117)عل ع تىا اث تىا   رنسىا 
ييي إل  تضييينن ننىييياا  ت ييي  تاج ييي  لغسيييلا  اتحع يييعه ة،نييية تلعيييأل لغ،نيييةءا لغللت يييع عا،ل  ،ئ س 

اأر   نل  نن لغن انةت  تلغ،نةءا لغللت ع لىت ةعلت لغن،ع حال إن،ةرةت  اث ت     نعلانةت  اقع،لت 
ح يت الغن تنية  ن،ري  نين تح  يت لغنسيتاد لغنم،ضي  غي  تالغحسي ع تالغعل ع يع تال رنعةغ ع تلغنع،  ع
 .(Pajares & Graham, 1999, 124)اغطةقت  اجىاعه ضنن بلل لغنستاد  تغتال ر 

أث، ،  ي،  ي  اتعع لغ،نةءا لغللت ع نن لي عةع لغنىنع    لغكخص ع ل رسةر ع غنة غىة نن 
ييي تسيييلا  لغنييي،ع اتصييي، ةت   ييي  تاج ييي  لغسييييلا   ةح يييل تلعيييأل لغ،نيييةءا لغللت يييع لغنع،،يييع عا،ل   ،ئ س 

غيييأل ىرييعنة ت،يييان غع ييي   ،يي،ا ىييين رنسييي    ريي  ل،ييي  انالليييأل انجتىييع ا ن يييل إغيييع  ةغطة تاتحع ييعه
ح ييل أن لغسييلا  لغييلي  نة،سيي  لغنيي،ع  ييؤث،  يي   تلغتصيي،ا  رييةء  ىلييع بييله لغن،يي،ا الغعنل ييع ت ةعغ ييع

 (.00 ت0432 ت)نحناع حس ن للت   ىةلغط،  ع الغ، ن ع لغت   ع،  
 يل ا  يع أن  نتلي  ل  نيةن  تعلء نىةني ا لغنتطل يةت لغ  نيع ي    ،نيع أن  نتلي  لغنعلي

لل غ تعييييي،اا صع يييييت ليييييالغث ييع   ع،تيي  ىلييع لغ  ييةا  ةغسييلا  لغنطليياأل تح ،لع أن يييييع لي يييييا  عت يييييال 
 ا حية   قل يل غلعنيل ال سيتن،ل، الغنثية ،ايييييان غع ىيييياا  ،يييي س تأ عةغىا تح ت لغرةتج لغن،غاأل   ي 

((Pajares, 2002,116. 
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غتييةغ   ةغ،كييا لغن ،يي، ىيين لغ،نييةءا لغللت ييع غيي  أبن ييع  يي  ع،لسييع ات  يي ا  يي،لنج إىييعلع ا ة
 تت يعلت   ي، نعت يعلتىا ا، ي  ،نيةءتىا لغل  ي ا ع ترل ا أركطع اخ ،لت تعل ن ع تسيةبا  تلغنعلن ن

 . (Tekkayya et al 2004, 58)غع ىا ال ستععلع الغ ع،ا ال  جةع لغ،غ ع
غييع ىا ،نييةءا للت ييع نع،،ييع أ،ةع ن يية  أث تييال قييع،ا تل ةئ ييع  يييع أعلء اغ ييع ت يي ن أن لغطيي أل لغييل ن 

اأن بيؤ ء لغطي أل  تع،ضيان  تلغالةئا لغصع ع لغت  تتطليأل جىيعل  إضية  ة  ىريع أعلء اليةئا نع ريع
 .(Bong, 1997, 24) اأرىا قةع،ان ىلع ترل ا أرنسىا تغ ضط،ل ةت أقل نن غ ،با

 انن بله لغع،لسةت  تال لغت  ترةاغت ترن ع لغ،نةءا لغللت عنن لغع،لسةت الغ ح لغعع عاقع أج، ت 
 لغيييل،ةءلت لغنتعيييععا  ةغ،نيييةءا لغللت يييع لسيييتىع ت تعييي،ا ى قيييع  ت(2101) ع،لسيييع غيييةعا لغخيييةعا

رتةئج لغع،لسع اجاع ى قع علغع ناج ع   ن ع،جيةت لغيل،ةءلت لغنتعيععا  أث تتا  تاعل   ل رجة 
 ع ن ع اعل   ل رجة .اع،جةت ،ل نن لغ،نةءا لغللت ع لي،ة

 لغ،نةءا لغللت يع لي،ةع ن يع لغنع،،يع ابع ت بل لغع،لسع إغع تع،ا  ت(2114) ع،لسع أحنع لغلت
ة ،ت ط إ جة   ييي يييلغرتيييةئج أن نسيييتاد لغ،نيييةءا لغللت يييع لي،ةع ن يييع  ث تيييتاأ تغيييعد طييي أل لغجةنعيييع

أعريع نسيتا ةتىة  ي  لغسيرالت  ةغعل   غلتعلا ا،ةرت لغ،نةءا لغللت ع لي،ةع ن ع الغعل   غلتعلا    
 لياغع نن لغجةنعع.

 ،عةغ ييع لغتييع، أل  اأج، ييت بييله لغع،لسييع غىييعا تعيي،ا (ت2112) ع،لسييع نرتصيي، صيي ح ىنيي 
ىليييع لغعييي ا لغسييي    انييية ا،لء لغيييلل،،ا اأثييي،ه  ييي  تحسييي ن لغعل ع يييع لي،ةع ن يييع الغ،نيييةءا لغللت يييع 

،يعت لغع،لسيع ىليع  عةغ تي   ي  ترن يع اقيع أ تالغنىا لغ ،لئ  غيعد لغت ن يل لاد صيعا ةت لغيتعلا
 لغ،نةءا لغللت ع.

 (  2110ع،لسيييع نسيييعع أ يييا لغعييي)لغ،نيييةءا لغللت يييع غلنعليييا اى قتىييية  الغتييي  لسيييتىع ت تعييي،ا ت
ع أاضيحت لغع،لسيع اقي ت ننىاا لغللت ان،،  لغتح،ا    ضاء نت  ،ي لغجرس الغخ ،ا لغسة  ع

 للت غعد لغنعلا.  ن لغ،نةءا لغللت ع اننىاا لغ اجاع ى قع قا ع
أثيي،ت  كيي،ل ،  يي،  يي   تا عيي   لغعييةغا  يي  لغنتيي،ا ليخ يي،ا ثييا،ا ىلن ييع ات،راغاج ييع ،  يي،ا

اأص ن لغتعل ا نطةغ ة   ةغ حل ىن أسةغ أل ارنةلج تعل ن يع جع يعا غنالجىيع  تجن   جالرأل لغح ةا
اقيييييع تييييي ث،ت ،يييييل ىرةصييييي، لغناقيييييا لغتعل نييييي   تلغعع يييييع نييييين لغتحيييييع ةت ىليييييع لغنسيييييتاد لغعيييييةغن 

 تاىلييع ،أسييىة لغنعلييا ح ييل ت  يي، عا،ه نيين رةقييل غلنع، ييع إغييع نسييىل غعنل ييع لغييتعلا ت ةغت،راغاج يية
  صيي ن لغنعلييا  صيينا   ئييع لغييتعلا ا كييخم نسييتا ةت لغنتعلنيي نت ا صييا غىييا نيية  رةسيي ىا نيين 
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،نييييية ت  ييييي، عا، لغنيييييتعلا رت جيييييع أعالت  تا تييييية   ت يييييعنىا ا ،كيييييعبات ا يييياجىىا تلغنييييالع لغتعل ن يييييع
 تاأصي ن لغيتعلا نتن،،ي ل  حيال لغنيتعلا ت ل أص ن ركطة  إ جة  ية   ت لا  عع نتل  ة  سل  ة   ت ةلغت،راغاج

 الغ   ة بتنةا  ةغط،ت اليسةغ أل لغت   ت عىة لغنتعلا غلاصال غلنع، ع.
انن برة أصي ن نين لغضي،ا،ي عنيج لغت،راغاج ية  ي  لغصيناا لغع،لسي عت ،نية أن لغكي ،ع 

سييةبنت  يي  لىييا، ط،لئييت ات ر ييةت حع ثييع غلتعليي ا الغييتعلا نيين   رىيية لغعةغن ييع ات ر تىيية لغنختلنييع 
 (.Dima Hasan, 2012, 2) ط،  ع لغا أل ،ا ست

لغ ةحيييل  ليسيييتةلاقيييع أتيييت  ،ييي،ا لغييي،ح ت لغنع،  يييع ى ييي، لغا يييأل نييين ق يييل ل  ييي،ن عاعجلت 
 أل جةنعع سةن ع ةغا  ا  ع ،ةغ نا،ر ةت ح ل لبأل إغع أرىة ركةط لست صةئ  نحعع  اج  لغطي 

ىلييع لغييتعلا نيين خيي ل جنيي  اتحل ييل ات  يي ا لغنعلانييةت لغنسييتنعا نيين كيي ،ع ل رت،رييت  ا سييةىعبا
 ن،ييين  تةت، ا  ييي ةغييي،ح ت لغنع،  يييع رليييةا لسيييت،لت ج   لا يييلغ  تعيييع  تالغنرت يييةا نسييي  ة  نييين قم يييل لغنعليييا

 (.3ت 2102)رس، ن سنة،ات  لستخعلن     جن   لغن،لحل لغع،لس ع
ت لغنع،  ييع لغنعلييا نيين ل سييتنةعا نيين نن يي لت ىنييل لغنتعلنيي ن اتن،يين لسييت،لت ج ع لغيي،ح 

لغع،لسيي ت  لاقييع   رييت ع،لسييةت ىع ييعا أثيي، لغتعليي ا لغتعييةار  ىلييع لغتحصيي  ت،نجناىييةت تعةار ييع
اترن يع لغتن، يي، لغرةقييع الغث ييع  يةغرنس اتحنييل لغنسييئاغ عت اتطييا ، نىية،لت لغتالصييل الغعنييل ضيينن 

 (.01ت 2100)ن ، ت حج  ح ت  عل ع ع لغطل ع رحا لغتعلا ، ت الغ،غ ع    لغتعةانت ا  ةعا 
لغنع،  يييع  ،ييي،ا لغتيييع، س لغنعةصييي، لغيييلي  عتنيييع ىليييع عنيييج  ت،نيية تع،يييس ط،  يييع لغييي،ح 

لغت،راغاج ة    لغتعلا الغتعل ا  نة  ح ت لغت،ل ط الغال ن ع   رىا نن خي ل لسيتثة،ا لبتنيةا لغنيتعلا 
ك ةع حةجةت اترك ط )اعلع  عل ع ت  ا،غ ت     ل سيت لعا نين لغنع، يع   سلاأل نكات اجللألت ال 

 (210 ت2113 تإسنةى ل
  ( و)محمد الحيمة ومحمود نولول241: 231  3122 وقد حدد كل من )غسان قطيط

 ( أىمية الرحالت المعرلية عبر الويب  نذكر منيا:55  3111
 ييع  يي  لغ ، ييع لغصيين ع  نثة Web Quest عييع تال ييا لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل 

 ىةنل ت   ، غعا، ،ل نن لغنعلا الغنتعلات ا لى، لغ     لغر ةط لغتةغ ع 
   تسييةىع لغطل ييع ىلييع ترن ييع نىيية،ا لغ حييل ى يي، كيي ،ع ل رت،رييت  كيي،ل خيي ت ابييل  تجييةا

 نج،ع ،ارىا نتصنح ن غنالق  لغك ،ع لغعر، ات ع.
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 تعنييييييل ىلييييييع تحا ييييييل ىنل ييييييع لغييييييتعلا نيييييين ىنل ييييييع ت ل ع ييييييع ننلييييييع إغييييييع ىنل ييييييع ننتعييييييع 
 انكاقع غلط أل.

 تلغت،، يأل تلغتحل يل تتؤعي إغع ترن ع لغ ع،لت لغلبر ع لغنختلنع غعد لغنتعلن ن نثل )لغنىا 
 (.إغخ.....

 ، غلطل ع نىنةت تت ن لسيتخعلا نىية،لت لغتن، ي، لغعل ية  ي  تحصي ل لغنع، يع نثيل حيل  تا
ع لغنع،  يع لغنك، تت ح ل إن لغتعلا لغللت  لغن ر  ىلع لغنع، ع با رةتج أسةس  غل،حلي

نن خ ل لستخعلا لغطل ع لغتن، ، ل  على  احل لغنك، ت غلاصال إغع حلال إ على يع 
 نرةس ع غل ضة ة لغنط،احع.

  تييا ، غلطل ييع إن،ةر ييع لغ حييل  يي  ر ييةط نحييععا  كيي،ل ىن ييت انييع،اس اغ،يين نيين خيي ل
ىياعبا حعاع نختة،ا نن قم ل لغنعلا ننة  سةىع ،ث ،ل  ىلع ىعا تكتت لغطل عت ات،ث ا ج

    ل تجةه لغنطلاأل غلركةط لغلي   انان   .

  تعتنييع ىلييع تال ييا أسييةغ أل لغتييع، س لغحع ثييع لغن ر ييع ىلييع لسييتخعلا لغت،راغاج يية  ح ييل
 صيي ن لغطةغييأل  يي   ييؤ،ا لغركييةط لغتعليي ا اتخلييت تعلييا  عييةل اركييط اأ،ثيي، عقييع نيين لغتعليي ا 

 لغت ل عي لغنعتنع ىلع لغحنل الغتل،،.

  ،اغلناضيييييييياىةت  تحلييييييييع لغنع،  ييييييييع غلن،لحييييييييل لغتعل ن ييييييييع جن عىييييييييةتصييييييييلن لسييييييييت،لت ج ع لغ
تييييعنج  يييي ن لسييييتخعلا لغكيييي ،ع لغعر، ات ييييع ا يييي،لنج لغ،ن  ييييات،   ىيييي الغتخصصييييةت ،ة ييييعت 

 لغحع ثع    ت ع ا لغطةغأل غرتةئج  حث .

التوي تناولوت الورحالت المعرليوة عبور الويوب   والبحووث الدراسوات من العديد وقد أجريت
 من ىذه الدراسات:

 أثي، لسييتخعلا لسييت،لت ج ع الغتيي  بيع ت إغييع تعيي،ا   (ت2102) سيع رسيي، ن  سيةا سيينة،اع،ل
)لغ،ح ت لغنع،  ع(    لغتحص ل لغن ةك، الغنؤجل غعد طةغ يةت لغصيا  لغا أل ،ا ست

 ةىل يييع لغا يييأل ،ا سيييت  ييي   جلغرتيييةئ اأسييين،تت علغحيييةعي ىكييي،  ييي  نيييةعا لغل يييع ل رجل   ييي
 غتحص ل غعد لغطةغ ةت.ل

 تعليييييا لغ، ةضييييي ةت اىنلييييت ىليييييع لغتح يييييت نيييين إن،ةر يييييع (ت 2102) نع،لسييييع أ،ييييي،ا صيييييةغ
 سين،ت ةستخعلا  عةغ ةت لغا أل ،ا ست غلصا لغتةس  ليسةسي  )لغجةريأل لغعيةطن (لت اأ

 لغرتةئج  ةىل ع لغا أل ،ا ست    لغتحص ل لغع،لس  غنةعا لغ، ةض ةت. 
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 لغا يأل ةىل يع لسيتخعلا ت صي ابع ت إغع لغتعي،ا ىليع (ت2100) ع،لسع  ةعي حسر ن   
(W. Q. S  يي  ترن ييع نىيية،لت تصيين ا صيينحةت لغا ييأل غييعد طيي أل لغصييا لغتةسيي  )

ليسةسييي لت اأاضيييحت لغرتيييةئج نيييعد  ةىل يييع لغا يييأل ،ا سيييت  ييي  ترن يييع نىييية،لت تصييين ا 
 صنحةت لغا أل غعد لغط أل.

 أثيي، تال ييا لغيي،ح ت لغنع،  ييع الغتيي  بييع ت إغييع تعيي،ا  (ت2114) ع،لسييع اجييعي جيياعا
لغعلاا ىلع ترن ع لغترا، لغعلن  غط أل لغصا لغتةسي  ليسةسي   ى ، لغا أل    تع، س

رتةئجىة  ةىل ع لستخعلا لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا أل    ترن ع  سن،ت نحة لع غ الت اأ
 .لغترا، لغعلن  الغتحص ل غعد لغط أل

  :هـــــوتساؤالت ثـــــة الثحـــــمشكل

 اإلحساس باملصكلة: :أواًل
رليةا ت، يياي  أيلا الغ ة ييةت لغت، ا يع لغنركياعا  يي  لغنسيت  ل نيين غ،ي   يتا تح  ييت ليبيع

ة غنعييية  ، ت، ا يييع ت، ييي  نسيييتاد أعلئييي  اتعل نييي    يييع نييين اجييياع نعليييا نؤبيييل نىر ييية  اأ،ةع ن ييية  ا   ييي
   (.00 ت2100 ت)ى ع لهلل لغ ن ط  لغتع، س  نن أجل لغ  ةا  عا،ه    تحس ن لغنخ،جةت   قل جىع

غ صاد غل ع  ي  لغتن، ي، الغتعلي ا الغتطيا ، الغتث  يا الغتسيج ل اىلع لغ،غا نن ليبن ع ل
القييي  لسيييتخعلا لغل يييع لغع،  يييع  ييي  لغجةنعيييع  ؤ،يييع ضيييعا  إ  أن تالغتع  ييي،  ييي  لغن،حليييع لغجةنع يييع

نثيييل   تبرييية  إكييية،لت تيييرا ىييين بيييله لغنكييي،لع  ييي  تييي لل تعد لغنمتعلنييي ننسيييتاد ليعلء لغل ييياي غييي
تنةا  ةغل ع لغع،  ع    لغتعل ا لغجةنع  نثل نؤتن، لغل ع تاص ةت  عذ لغنؤتن،لت  ض،ا،ا ل ب

 (. 2113) انؤتن، لغل ع لغع،  ع اتحع ةت لغعص، ت(2113لغع،  ع الغترن ع لغ ك، ع )
نيين تطيا،لت نلحاليع  يي  ،يل ن يةع ن لغح ييةا رلي،ل  غنيية  لغحيةغ ارلي،ل  غنية  كييىعه لغعصي، 

انية أحعثي  بيلل لغت يعا لغعلني  لغىةئيل نين  تج ية الجى  لغنجتن  نن طن،ا بةئلع    لغعلا الغت،راغا 
 ىيييلل لغعصييي،  تطليييأل أن تتيييال ،   ييي  خصيييةئم  تت   ييي،لت اتطيييا،لت  ييي  كيييتع نجييية ت لغح يييةا

 حتيع  سيتط   أن  عي   ا ت، يا ا سية ، نت  ي،لت لغعصي، لغحيةغ  تاصنةت انىة،لت غعد لغني،ع
 (. 42 ت0441 ت)،اث، ،اجة 

تىعا إغع تع،ا نستاد ليعلء لغل اي إستط ى ع انن برة قةنت لغ ةحثع   ج،لء ع،لسع 
لغع،    إعل،ا( ناجع غل ع لغع،  ع  ععع نن نعل،س 00ا) ة( نعلن  00ىلع )غنعلن  لغل ع لغع،  ع 
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ييعع  يي   ضييعنة  أسيين،ت رتييةئج بييله لغع،لسييع إغييع أن بريية  ت (2)نلحييت لغتعل ن ييع غييعد لغنعلنيي ن لغجم
 رل،، نرىة  ت عذ نىة،لت ليعلء لغل اي

 قع،ا لغنعلن ن لغجعع ل ن ئ ع. ضعا 

 أثرةء ك،حىا لغع،س.    ىعا قع،تىا ىلع لغتحعل  ةغل ع لغنصحع 

  ط،  ع غ ا ع صح حع. أ،لءباىعا لغ ع،ا ىلع لغتع  ، ىن  

 .اقاىىا    أخطةء غ ا ع ىرع ق،لءا لغرصام لغ ،لئ ع ىلع ت ن لبا 
 لغل يايترن يع نىية،لت ليعلء  لغ،تة يةت لغسية  ع نين أبن يع غضي،ا،ا ولي ضوء ما تناولتو

غييعد لغنتعلنيي ن  صيينع ىةنييع الغطيي أل لغنعلنييي ن تخصييم لغل ييع لغع،  ييع  ،ل ييةت لغت،  ييع  صييينع 
خةصعت اعا، لغ،ح ت لغنع،  ع    ترن تىةت انة أ،عت  رتةئج لغع،لسةت لغسة  ع نن اجاع قصا، 

ن،ةر يييع نعةغجيييع  ييي  ترن يييع نىييية،لت ليعلء لغل ييياي غيييعد لغطييي أل لغنعلنييي ن  ييي  ،ل يييةت لغت ،  يييعت ال 
اترن ييييع بييييله لغنىيييية،لت غييييعد لغنتعلنيييي ن  طيييي،ت نتعييييععات نيييين أبنىيييية لسييييتخعلا لغت ر ييييةت لغحع ثييييع 

 ييي ن لغ ةحثييع تييي،د ضييي،ا،ا لسيييتن،ل، ع لغعنيييل ىليييع ق يييةس غيييلل الغنتطييا،ا نثيييل لغييي،ح ت لغنع،  يييع. 
ل ىليييع تط  يييت نىييية،لت ليعلء لغل ييياي غيييعد لغطييي أل لغنعلنييي ن  ييي  ،ل يييةت لغت،  يييعت اأبن يييع لغعنييي

 لست،لت ج ةت خةصع    تعل ا بله لغنىة،لت غضنةن ترن تىة.

 ح:ــــــة البحــــــثاىيًا: مصكل
لغحةغ   ي  أن برية  قصيا،ل  الضيحة  انلناسية   ي  ترن يع نىية،لت ليعلء  لغ حلتتحعع نك،لع 

ننية ع ي  لغ ةحثيع لغل اي انستا ةت لغ،نةءا لغللت ع غلنتعلن ن ىةنع الغطي أل لغنعلني ن  صينع خةصيعت 
 .إغع لغتخط ط  ستخعلا لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا أل    ترن ع بله لغنىة،لت الغنستا ةت

 لي صورة السؤال الرئيسي التالي: البحثويمكن صياغة مشكمة 
  نييييية  ةىل يييييع لسيييييتخعلا لغييييي،ح ت لغنع،  يييييع ى ييييي، لغا يييييأل  ييييي  ترن يييييع نىييييية،لت ليعلء لغل ييييياي

 لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟ انستا ةت لغ،نةءا لغللت ع غعد
 ويتفرع من ىذا السؤال عدة تساؤالت لرعية ىي:

  غيعد لغطي أل لغنعلني ن تخصيم لغل يع لغع،  يع  ي  ،ل يةت  لغ  نيعنة نىة،لت ليعلء لغل ياي
 لغت،  ع؟

  غيييعد لغطييي أل لغنعلنييي ن تخصيييم لغل يييع لغع،  يييع  ييي   لغ  نيييعنييية نسيييتا ةت لغ،نيييةءا لغللت يييع
 ع؟،ل ةت لغت،  
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  نة لغتصا، لغن ت،ح  ستخعلا لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا أل    ترن ع نىة،لت ليعلء لغل ياي
 غعد لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

  نيية لغتصييا، لغن تيي،ح  سييتخعلا لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نسييتا ةت لغ،نييةءا
 لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

 ل يييع لسيييتخعلا لغييي،ح ت لغنع،  يييع ى ييي، لغا يييأل  ييي  ترن يييع نىييية،لت ليعلء لغل ييياي غيييعد نييية  ةى
 لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

  نيية  ةىل ييع لسييتخعلا لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع غييعد
 لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

  ث:ـــــذاف الثحـــــــأه

 حث الحالي إلى:ىدف الب
  ترن ييييييييع نىيييييييية،لت ليعلء لغل يييييييياي لغ  نييييييييع غلطيييييييي أل لغنعلنيييييييي ن تخصييييييييم لغل ييييييييع لغع،  ييييييييع

  ،ل ةت لغت،  ع.

   ترن يييييع نسيييييتا ةت لغ،نيييييةءا لغللت يييييع غيييييعد لغطيييييي أل لغنعلنييييي ن تخصيييييم لغل يييييع لغع،  يييييع  يييييي
 ،ل ةت لغت،  ع.

 يعت  يع ضياء  رةء  ،رةنج  ىعلع لغط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع علخل ،ل ةت لغت  ،
 لغنعخل لغت،ةنل  غل ع. 

  لغ،كييا ىيين نيييعد  ةىل ييع لغ ،ريييةنج لغن تيي،ح  يي  ترن يييع نىيية،لت ليعلء لغل ييياي غييعد لغطييي أل
 لغنعلن ن  ةغن،قع لغ،ل عع تخصم لغل ع لغع،  ع  ،ل ةت لغت،  ع.

  لغ،كيا ىين نيعد  ةىل ييع لغ ،ريةنج لغن تي،ح  يي  ترن يع نسيتا ةت لغ،نييةءا لغللت يع غيعد لغطيي أل
 غنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع  ،ل ةت لغت،  ع.ل

  ث:ـــــة الثحـــــأهمي

 قد يفيد البحث الحالي الفئات التالية:
إغييع ضيي،ا،ا ل بتنييةا  ترن ييع نىيية،لت ليعلء لغل يياي  لرت ييةبىا  ح ييل  اجيي  واضووعي المنوواى  -0

اد نيةعا انستا ةت لغ،نةءا لغللت ع غلنتعلن ن ىةنع اغلط أل لغنعلن ن خةصع اصي ةغع نحتي
 لغل ع لغع،  ع  ك،ل  سةىع ىلع لستخعلا لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا أل.
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  نين خي ل ت يع ا عغ يل غىيا  سيتخعلا لغي،ح ت لغنع،  يع ى ي، لغا يأل  ي  لغتيع، س المعممين -2
علني ن  ي  ،ل يةت لغت،  يع نيين أجيل نسيةىعتىا ىليع ترن يع نىية،لت ليعلء لغل يياي غلطي أل لغنم 

  ع.انستا ةت لغ،نةءا لغللت

علن ن    لغن،قع لغ،ل عع تخصم لغل يع لغع، ي   ي  ،ل يع لغت،  يع ابا لغط أل لغنم  المتعممين: -2
 يييييةغع،   ح يييييل   يييييعا غىيييييا ط،  يييييع جع يييييعا تسيييييةىعبا ىليييييع ترن يييييع نىييييية،لت ليعلء لغل ييييياي  

 انستا ةت لغ،نةءا لغللت ع اجعل لغع،لسع  ع عا ىن رنط لغتل  ن.

جىىا إغييع ضيي،ا،ا تييع، أل لغنعلنيي ن ىلييع ، ن ييع   ح ييل  ييا القووائمين عمووى توودريب المعممووين -0
لسيييتخعلا لغيييي،ح ت لغنع،  ييييع ى يييي، لغا ييييأل  ييي  ترن ييييع نىيييية،لت ليعلء لغل يييياي غييييعد لغطيييي أل 

 لغنعلن ن    لغن،قع لغ،ل عع تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ع لغت،  ع  ةغع،  .

لت ليعلء    نتن لغ حيل أنيةنىا نجية  خصي ة  جي،لء  حيال أخي،د  ي  ترن يع نىية، الباحثين -0
لغل يياي انسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع  ةسييتخعلا لسييت،لت ج ةت جع ييعا ت،،يي  ىلييع لغنييتعلا انيية غيي  

لغحةغ يييع  ييي  ترن يييع نىييية،لت أخييي،د ت ا ييي  ن،لحيييل  ل سيييت،لت ج عنييين عا،  عيييةلت أا لسيييتخعلا 
 تعل ن ع أخ،د.

 ث: ــــروض الثحــــــف

ئلع لغ حييييلت أن،يييين صيييي ةغع لرط قيييية  نيييين ليع  ييييةت الغ حييييال لغسيييية  عت ا يييي  ضيييياء أسيييي
  صحتىةت اب سع  لغ حل لغحةغ  غلتح ت نن ىل     ع لغن،اذ لغتةغ ع ا 

  نجناىيييع   ييي ن ع،جيييةت لغطمييي أل 1.10 اجيييع  ييي،ت لا ع غيييع إحصيييةئ ع ىريييع نسيييتاد ع غيييع(
 خت ة، ل ستنةعت غصةغن لغتط  ت لغ ععي.ىلع ل(    لغتط    ن لغ  ل  الغ ععي غ حلل

 ييي ن ع،جيييةت لغطمييي أل )نجناىيييع  1.10حصيييةئ ع ىريييع نسيييتاد ع غيييع  اجيييع  ييي،ت لا ع غيييع إ 
        .لخت ة، لغتحعلت غصةغن  لغتط  ت لغ ععي ىلع (    لغتط    ن لغ  ل  الغ ععي حللغ

  ييي ن ع،جيييةت لغطمييي أل )نجناىيييع  1.10 اجيييع  ييي،ت لا ع غيييع إحصيييةئ ع ىريييع نسيييتاد ع غيييع 
 لغنىا لغ ،لئ ت غصةغن لغتط  ت لغ ععي. لخت ة،ىلع (    لغتط    ن لغ  ل  الغ ععي  حللغ

  ييي ن ع،جيييةت لغطمييي أل )نجناىيييع  1.10 اجيييع  ييي،ت لا ع غيييع إحصيييةئ ع ىريييع نسيييتاد ع غيييع 
 لخت ة، لغ،تة عت غصةغن لغتط  ت لغ ععي.ىلع (    لغتط    ن لغ  ل  الغ ععي  حللغ

  ناىيييع  ييي ن ع،جيييةت لغطمييي أل )نج 1.10 اجيييع  ييي،ت لا ع غيييع إحصيييةئ ع ىريييع نسيييتاد ع غيييع
 ن  ةس لغ،نةءا لغللت عت غصةغن لغتط  ت لغ ععي.ىلع (    لغتط    ن لغ  ل  الغ ععي  حللغ
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   لغنع،  ع ى ، لغا أل    ترن يع ،يل نين نىية،لت ليعلء  لغ،ح تاجع  ةىل ع ن  اغع  ستخعلا
 لغل اي الغ،نةءا لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن  ،ل ع لغت،  عل.

 ل التصمي  التالي:ويمكن توضيح ىذا من خال   

 
 (1ل )ــــــــــشك

 التصنيه التجزييب للبحح

 ث:ــــأدوات الثح

 :التجزيبيةاملعاجلة 
  قةئنع غتحع ع نىة،لت ليعلء لغل ياي انسيتا ةت لغ،نيةءا لغللت يع لغ  نيع غلطمي أل لغنمعلني ن

 نجناىع لغ حل.

  ،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت ليعلء لغل يياي لغ ،رييةنج لغن تيي،ح لغ ييةئا ىلييع لغيي
 الغ،نةءا لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن    ،ل ع لغت،  ع  ةغع،  . )إىعلع لغ ةحثع(.             

 أداة القياس:
 .)ن  ةس ليعلء لغل اي. )إىعلع لغ ةحثع 

   .ن  ةس لغ،نةءا لغللت ع 

 ح:ـــدود البحــح
  سة، لغ حل لغحةغ  ا ت لغحعاع لغتةغ ع

 :تصيي، لغ حييل لغحييةغ  ىلييع نىيية،لت ليعلء لغل ييايت انسييتا ةت لغ،نييةءا  الحوود العممووي  
 لغللت ع لغت  تل ا لغط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع  ،ل ةت لغت،  ع.

 :ل ع لغت،  ع  ةغع،  . الحد المكاني، 

 :بة  عع لغتح، ا.ناضاىةت ن ت،حع  تا لخت ة الحد الموضوعي، 

 
عيية 
 البحح

املقياس 
استخداو الزحالت  اللغوي

 املعزفية

 

 اليتائج

مقياس 
الكفاءة 
 الذاتية

املقياس 
 اللغوي

مقياس 
الكفاءة 
 الذاتية
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 :ل ع لغت،  ع  ةغع،  .  تخصم لغل ع لغع،  ع لغط أل لغنعلن ن    لغن،قع لغ،ل عع العامل البشرى، 

 :يي  لغتيي،ا لغثييةر  نيين لغعييةا  طم  ييت لغع،لسييع لغن علر ييع  يي  لغ حييل لغحييةغ  الحوود الزموواني 
 .2103لغع،لس  

 ث:ـــج الثحــــمنه

تج،     غتحع ع نعد  ةىل يع لسيتخعلا لغي،ح ت لىتنع لغ حل لغحةغ  ىلع لغنرىج ك   لغ
لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت ليعلء لغل يياي انسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع غييعد لغطيي أل 

 لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ةت لغت،  ع.
 متغيرات الثحث:

 املتغري املستقل:

علي ا اتعليا لغنىية،لت لغل ا يعت ت ،ريةنج قيةئا ىليع لغي،ح ت لغنع،  يع  سيةىع ىليع ا تنثيل 
ىليع طي أل لغن،قيع لغ،ل عيع  تاتج،  ىية تنن ح ل  أبعل ىةت اترل ا نحتالبةت اتع، سيىةت ات ا نىية

  ،ل ةت لغت،  ع تخصم لغل ع لغع،  ع.
 املتغري التابع:

  .نىة،لت ليعلء لغل اي غعد لغط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ةت لغت،  ع 

 نةءا لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ةت لغت،  ع.نستا ةت لغ، 

 األسلوب اإلحصائي:  

(  غ  يةس لغني،ات  ي ن نسيتاد T-Testلغ ةحثع    لغ حل لغحيةغ  لخت ية، ت ) لستخعنت
نىيية،لت ليعلء لغل يياي انسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع غييعد لغطيي أل لغنعلنيي ن تخصييم لغل ييع لغع،  ييع 

ق يل لسيتخعلا لغي،ح ت لغنع،  يع ى ي، لغا يألت ا عيعهت   حلت لغت،  ع  ةغع،   نجناىع لغ   ،ل ة
انع، ع لغن،ات غصةغن ننت انة ع غتىة؟ ا ن،ن لستخعلا أحيع لغنعةغجيةت ل حصيةئ ع لغتي  تحيعع 

 حجا بلل ليث،.
 مصطلحات الثحث:

     Programالربىامج: 

   ،نين لغناضياىةت ل ج ة، يع ال خت ة، يع   ري  نجناىيع  ت(020 ت2102 ت)نحنع ىلي   ع
 ي   تيي،ا  نر يع نحييععا  Goalsت يعا غنئيع نع رييع نين لغعل،سيي ن    يع تح  ييت أبيعلا ن صيياعا 

نيي    ييةن ىييعع لغسييةىةت لغتيي  ت ة ييل ،ييل ناضيياعت  ييؤعي إغييع حصييال لغييعل،س أا لغنتييع،أل 
 غن لاغع نىرع أا ىنل نع ن.
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  غركيةطةت لغتي    ياا لغ ةحيل   ىييعلعبة  ري  نجناىيع ل ت(2 ت2102 تلغعتيةل )حسير  ا ع، ي 
الغت   ،يان  ي  نضينارىة غ يةءلت تعل ن يع تىيعا إغيع نع، يع أثي، بيله لغركيةطةت  ي  ترن يع 

  عذ لغنىة،لت. 

  ًىلع أر  ى ة،ا ىن خطع نحععا تكنل نجناىع ليركطع الغتع،  ةت  وتعرلو الباحثة إجرائيا
لغنمستىع ع  ي  عا ترن ع  عذ لغنىة،لت الغنالقا الغخ ،لت لغنت،ةنلع لغت   تا تصن نىة  ى

 .لغ حل لغحةغ 

  Web Questعرب الويب: املعزفيةالزحالت 
  42 ع، ىة) March,T,2003,)رىة ى ة،ا ىن اث  يع  عيعبة لغنعليا غنسيةىعا ط  ي   ي   ت  

تييا ، لغجىييع الغاقييت  تىنل ييع لغ حييل لغعكييالئ  ال  حيية، ى يي، ل رت،رييت حييال ناضيياع نعيي ن
جييي لء قيييع تاضييي   ييي  أاتت،يييان لغا يييأل ،ا سيييت نييين  ت ييي  لغ حيييل لغعكيييالئ لغيييلي قيييع  ضييي   

 غ،ت،ار ع الحعا أا    ىعا صنحةت ت،ت ط  ،ال ط تكع   ع.إصنحع 

 لغتيي    رىيية ى يية،ا ىيين ليركييطع لغت، ا ييع ل ست،كيية  ع  ت(23 ت2114تا ع، ىيية )اجييعي جيياعا
غنسيةىعا لغت ن يل  ي   تن يع ععبة لغنعلا ا تا نن خ غىة عنج ك ،ع لغا أل    لغعنل ع لغتعل 

 نييع نين خي ل صيينحةت ا يأل نحيععا نسيي  ة ت  ىنل يةت لغ حيل الغت صيي  ىين لغنعلانيةت لغ
 .اتالا لغع،اذ لغت ع ن ع الغن   الغن ع ا لغتعل ن ل

  :رىيية ى يية،ا ىيين ط،  ييع تييع، س تعتنييع ىلييع لغييتعلا لغييللت  الغ حييل وتعرلووو الباحثووة إجرائيووًا  
 عييذ نىيية،لت ليعلء لغمل يياي انسييتا ةت تىييعا إغيع ترن ييع  تنعليياال ست صيةء لغناجيي  نيين لغ

اتعتنع ،ل ة  ىلع نصةع، لغتعلا ل غ،ت،ار ع لغناجاعا  تغعد لغط أل لغنعلن نلغ،نةءا لغللت ع 
 ىلع لغا أل.

 Linguistic skills performanceمهارة األداء اللغوي: 

 ع ننة،سييع لغل ييع  يي  ناقييا نيين (ت   رىيية قييع،ا لغنييتعلا ىليي03ت 0442 )ىليي  سيي ات  ع، ىيية
ة اتل   ة ت ات،ن  بةت ا ن،ين ل سيتع ل نن خ ل إركةئ  غل،سةغع لغل ا ع نالقا لغتالصل إرتةج 

ىلييييع بييييله لغ ييييع،ا نيييين خيييي ل ننة،سييييع لغنييييتعلا لغل ييييع لسييييتنةى ةت اتحييييعث ةت اقيييي،لءات ا،تة ييييعت 
  بة. الستخعلن  لغنىة،لت لغل ا ع لغ  نع  ركةء لغ،سةغع لغل ا ع ات،ن 
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 رىيية لغسييلا  لغل يياي لغلييةب، لغييلي  ن،يين لغنيي،ع نيين  ت(20 ت0430 ت)ن كييةل  ،، يية  ع، ىيية  
 نستع رة     لغ   نع، ت    الىع غ ت . تلغتالصل لغسل ا ن  لغ  ئع لغنح طع   

  ًنىية،لت لغل ا يع سيالء ،يةن لغعلء أ  ي   رىية لغسيىاغع الغسي،ىع الغعقيع  وتعرليا الباحثة إجرائيا
نةع إغع رصام ىةنع  ةغع،  ع اق،لءتىة أا لغتع  ، لغ،تة   الغكناي ىن نالقا لغ   ة ست

 لغح ةا لغعةنع انطةغ ىة ليسةس ع.

 Self-efficacyالكفاءة الذاتية:  
 اترن ييل  ترليي ا  رىيية نعت ييعلت لغطةغييأل حييال قع،لتيي  ىلييع  ( 01 ت2114ت)أحنييع لغيي ت  ع، ىيية

 إ جة  ع    ع،لست  لغجةنع ع.غتح  ت رتةئج  تليىنةل ال ج،لءلت لغ  نع

 ت(    رىيية إع،ل  لغنيي،ع غنةىل ييع إن،ةرةتيي  أا قع،لتيي  لغللت ييع21 ت2110 ت) تحيي  لغ  ييةت  ع، ىيية 
 ت ييع عل ع ييع احسيي ع  سيي اغاج ع ىصيي  عترطيياي ىل يي  نيين ن انييةت ى ل ييع نع،  ييع الرنعةغ انيية

رجية  نية  ي  ليل إت الغتي ث ،  ي  ليحيعلل غتح  ي تغنعةغجع لغنالقا أا لغنىةا أا لغنكي، ت
 لغنحععلت لغ  ئ ع لغ ةئنع.

  رىييية نجناىيييع ليح،يييةا لغصيييةع،ا ىييين لغنيييتعلا الغتييي  تع ييي، ىييين وتعرليوووا الباحثوووة إجرائيوووًا  
 ت   ي  قع،تي  خي ل لغنالقيا لغجع يعااث تي تنعت علت  حال قع،ت  ىلع لغ  ةا  سلا، ةت نع ريع

انيييعد نثة ،تييي   تي لغصيييعةألتحيييعا  تعةنيييل نييي  لغنالقيييا لغصيييع ع الغنع يييعاان،ارتييي   ييي  لغت
 رجة  لغنىةا لغن،لا  ىة. 

  ث:ــــــــراءات الثحــــــــإج

 سار البحث الحالي ولق اإلجراءات التالية:
 لإلجابة عً السؤال البحجي األول، وىصه:   -1

  نييية نىييية،لت ليعلء لغل ييياي لغتييي   جيييأل ترن تىييية غيييعد لغطييي أل لغنعلنييي ن تخصيييم لغل يييع
   ع؟لغع،  ع    ،ل ةت لغت، 

 باتباع الخطوات التالية: قامت الباحثة
إىييعلع قةئنييع  نىيية،لت ليعلء لغل يياي لغ  نييع غلطيي أل لغنعلنيي ن تخصييم لغل ييع لغع،  ييع  يي   ( أ

 ،ل ةت لغت،  ع نن خ ل  

  غلتعييي،ا ىليييع نىييية،لت  لغتييي  ىمر يييت  نجيييةل نىييية،لت ليعلء لغمل ييياي ل طييي ع ىليييع ليع  يييةت
 غلط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ةت لغت،  ع. ليعلء لغل اي لغت   ن،ن ترن تىة
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 )لغتي  أمج، يت  ي  نجيةل ليعلء  تل ط ع ىلع لغع،لسةت لغسة  ع ) ليجر  ع نرىية الغع،  يع
 لغمل اي الغت  أسن،ت ىن قالئا غنىة،لت ليعلء لغمل اي.

 ييييييييي  تعلييييييييي ا لسيييييييييتط ع آ،لء لغنعلنيييييييييةت الغنعلنييييييييي ن الغن ييييييييية  ت نييييييييي  لغنتخصصييييييييي ن  
 .غمل ع لغع،  ع اآعل ىةل

 .إىعلع لغ ةئنع    صا،تىة لغن عئ ع 

  لغنمتخصصي ن  ي  تعلي ا لغمل يع لغع،  يع اآعل ىية ى،ذ لغ ةئنع ىلع نجناىع نن لغنح،ن ن
  . ج،لء لغتعع  ت

  لغاصيييال إغيييع لغصيييا،ا لغرىةئ يييع غ ةئنيييع نىييية،لت ليعلء لغل ييياي ل  نيييع غلطييي أل لغنعلنييي ن
  ةت لغت،  ع.تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل

 لإلجابة عً السؤال البحجي الجاىي، وىصه: -2
  نيية نسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع لغتيي   جييأل ترن تىيية غييعد لغطيي أل لغنعلنيي ن تخصييم لغل ييع

 لغع،  ع    ،ل ةت لغت،  ع؟

 قةنت لغ ةحثع  ة ستعةرع  ن  ةس لغ،نةءا لغللت ع لغخةم  ةغع،تا،/ ىةعل س،ل ة.

 وىصه: جي الجالح،لإلجابة عً السؤال البح -3

 لغتصييا، لغن تيي،ح  سييتخعلا لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت ليعلء  نيية
 لغل اي غعد لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

 باتباع الخطوات التالية: قامت الباحثة
  إىييعلع ن يي،،لت  رييةء  ،رييةنج قييةئا ىلييع لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت

 علء لغل اي. لي

  تحع ييع أسييس  ،رييةنج قييةئا ىلييع لغيي،ح ت لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت ليعلء
جييي،لء لغتعيييع  ت  لغل ييياي اى،ضيييىة ىليييع نجناىيييع نييين لغنتخصصييي ن    يييعلء لغييي،أيت ال 

 لغ  نعت الغاصال إغع لغصا،ا لغرىةئ ع.

 .تحع ع لغىعا نن  رةء لغ ،رةنج 

 لغ ،رةنج.  نع     رةء تحع ع ليركطع لغ 

  لغنمرةس ع غت ا ا لغ ،رةنجتحع ع أسةغ أل لغت ا ا. 
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 .إىعلع لغ ،رةنج    صا،ت  لغن عئ ع 

 ى،ذ لغ ،رةنج ىلع نجناىع نن لغنح،ن ن.  

  لغاصييال إغييع لغصييا،ا لغرىةئ ييع غ ،رييةنج قييةئا ىلييع لغيي،ح ت لجيي،لء تعييع  ت لغنمح،نيي ن ا
غييعد لغطيي أل لغنعلنيي ن تخصييم  لغنع،  ييع ى يي، لغا ييأل  يي  ترن ييع نىيية،لت ليعلء لغل يياي

 لغل ع لغع،  ع    ،ل ع لغت،  ع.

 لإلجابة عً السؤال البحجي الزابع، وىصه: -4

  نة لغتصا، لغن ت،ح  ستخعلا لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا يأل  ي  ترن يع نسيتا ةت لغ،نيةءا
 لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

 :لية قامت الباحثة باتباع الخطوات التا
  إىعلع ن ،،لت  رةء  ،رةنج قةئا ىليع لغي،ح ت لغنع،  يع ى ي، لغا يأل  ي  ترن يع نسيتا ةت

 لغ،نةءا لغللت ع.

  تحع ع أسس  ،رةنج قةئا ىلع لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا أل    ترن يع نسيتا ةت لغ،نيةءا
جييي،لء لغتعيييع  ت  لغللت يييع اى،ضيييىة ىليييع نجناىيييع نييين لغنتخصصييي ن    يييعلء لغييي،أيت ال 

 عت الغاصال إغع لغصا،ا لغرىةئ ع.لغ  ن

 .تحع ع لغىعا نن  رةء لغ ،رةنج 

 .تحع ع ليركطع ل  نع     رةء لغ ،رةنج 

 .تحع ع أسةغ أل لغت ا ا ل  ا لت ةىىة     رةء لغ ،رةنج 

 .إىعلع لغ ،رةنج    صا،ت  لغن عئ ع 

  ج،لء لغتعع  ت الى،ذ لغ ،رةنج ىلع نجناىع نن لغنح،ن ن 

 ا،ا لغرىةئ ع غ ،رةنج قةئا ىلع لغ،ح ت لغنع،  ع ى ، لغا يأل  ي  ترن يع لغاصال إغع لغص
 نستا ةت لغ،نةءا لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن تخصم لغل ع لغع،  ع    ،ل ع لغت،  ع.

 لإلجابة عً السؤال البحجي اخلامس، وىصه: -5

 لغطييي أل  نييية  ةىل يييع لسيييتخعلا لغييي،ح ت لغنع،  يييع  ييي  ترن يييع نىييية،لت ليعلء لغل ييياي غيييعد
 لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

 باتباع الخطوات التالية: قامت الباحثة
 .تط  ت لغ ،رةنج ىلع لغع رع لغنستىع ع 

 . تط  ت ن  ةس ليعلء لغل اي ىلع نجناىع لغع،لسع  عع ة 
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 .حص، لغع،جةتت انعةغجتىة إحصةئ ةت غلخ،اج  ةغرتةئجت اتنس ،بة 

 تسن، ىر  رتةئج لغع،لسع. ت ع ا لغتاص ةت الغن ت،حةت    ضاء نة 

 لإلجابة عً السؤال البحجي السادس، وىصه: -6
  نيية  ةىل ييع لسييتخعلا لغيي،ح ت لغنع،  ييع  يي  ترن ييع نسييتا ةت لغ،نييةءا لغللت ييع غييعد لغطيي أل

 لغنعلن ن    ،ل ةت لغت،  ع؟

 الباحثة باتباع الخطوات التالية: قامت
  أ ،لع نجناىع لغ حلتط  ت لغ ،رةنج ىلع. 

 ةس لغ،نةءا لغللت ع ىلع نجناىع لغع،لسع  عع ة .تط  ت ن   

 .حص، لغع،جةتت انعةغجتىة إحصةئ ةت غلخ،اج  ةغرتةئجت اتنس ،بة 

  ىر  رتةئج لغع،لسع. ت، أسنت ع ا لغتاص ةت الغن ت،حةت    ضاء نة 

 ث:ــــائج الثحـــــنت

 ذو دالوووة إحصوووائية عنووود  قويوجووود لووور ل( 1.15مسوووتوى داللوووة ≤ αبوووين )  متوسوووطي
ختبووار االسووتماع الالبعوودي  التطبيقووين القبموويلووي  طووالب المجموعووة التجريبيووةرجووات د

  لغع غييع حصييةئ ع ىرييع نسييتادإع غييع  اح ييل اجييعت  يي،ات ل ل لصووالح التطبيووق البعوودي
غصييةغن  لخت يية، ل سييتنةع  يي  -ى رييع لغ حييل -لغطيي أل(  يي ن نتاسييط  ع،جييةت 1,10)

لغرةتج ىن لستخعلا لغي،ح ت لغنع،  يع  ي   يث، ل ،سةأل تعاعغ خت ة،  لغ ععيلغتط  ت 
تحسيي ن نسييتاد نىيية،لت   يي  لأثيي،  غىييلل ل ،سييةأل ت ننيية  عرييع أن ل،سيةأل لغنىيية،لت لغل ا ييع

 .ل ستنةع ىرع لغطم أل ى رع لغ حل

 ذو داللووة إحصووائية عنوود  قويوجوود لوور ل( 1.15مسووتوى داللووة ≤ αبووين )  متوسووطي
 التحوودثختبووار الالبعوودي  ن القبموويالتطبيقوويلووي  طووالب المجموعووة التجريبيووة درجووات

 لغع غييع حصييةئ ع ىرييع نسييتادإع غييع  اح ييل اجييعت  يي،ات ل  للصووالح التطبيووق البعوودي
غصيييةغن  لخت ييية، لغتحيييعل  ييي  -ى ريييع لغ حيييل -لغطييي أل(  ييي ن نتاسيييط  ع،جيييةت 1,10)

يثييي، ل ،سييةأل لغريييةتج ىيين لسيييتخعلا لغييي،ح ت  تعيياع لغتحيييعل غ خت يية، لغ عيييعيلغتط  ييت 
تحسييي ن   ييي  لأثييي،  غىيييلل ل ،سيييةأل ت ننييية  عريييع أن إ،سيييةأل لغنىييية،لت لغل ا يييع لغنع،  يييع  ييي 

 .نستاد لغتحعل ىرع لغط أل ى رع لغ حل
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 ذات دالووة إحصووائية عنوود  قويوجوود لوور ل( 1.15مسووتوى داللووة ≤ αبووين )  متوسووطي
 الفي  القرائويختبار الالبعدي  التطبيقين القبميلي  تالميذ المجموعة التجريبيةدرجات 

 حصييييةئ ع ىرييييع نسييييتادإح ييييل اجييييعت  يييي،ات للت ع غييييع  ل تطبيووووق البعووووديلصووووالح ال
 لخت ية، لغنىيا لغ ،لئي     -ى رع لغ حل -لغطم أل(   ن نتاسط  ع،جةت 1,10) لغع غع

يثيي، ل ،سيييةأل لغريييةتج ىيين لسيييتخعلا لغييي،ح ت  ت،جييي غ خت ييية،  لغ عييعيغصييةغن لغتط  يييت 
تحسيي ن   يي  لأثيي،  غىييلل ل ،سييةأل أن ت ننيية  عرييع لغنع،  ييع  يي  إ،سييةأل نىيية،ا لغنىييا لغ ،لئيي 

 .نستاد لغنىا لغ ،لئ  ىرع ط أل ى رع لغ حل
  ذات دالووة إحصووائية عنوود  قويوجوود لوور( 1.15مسووتوى داللووة ≤ α بووين متوسووطي )

 الكتابووةختبووار الالبعوودي  التطبيقووين القبموويلووي  تالميووذ المجموعووة التجريبيووةدرجووات 
 حصييييةئ ع ىرييييع نسييييتادإغييييع ح ييييل اجييييعت  يييي،ات للت ع  ل لصووووالح التطبيووووق البعوووودي

 لخت ييية، لغ،تة يييع  ييي  -ى ريييع لغ حيييل -لغطييي أل(  ييي ن نتاسيييط  ع،جيييةت 1,10) لغع غيييع
يثييي، ل ،سييةأل لغرييةتج ىييين لسييتخعلا لغييي،ح ت غ خت يية، تعيي د  لغ عيييعيغصييةغن لغتط  ييت 

تحس ن نستاد     لأث،  غىلل ل ،سةأل ت ننة  عرع أن لغنع،  ع    ترن ع لغنىة،لت لغل ا ع
 .رع لغط أل ى رع لغ حللغ،تة ع ى

  ذات دالووة إحصووائية عنوود  قويوجوود لوور( 1.15مسووتوى داللووة ≤ α بووين متوسووطي )
لمقيوواس الكفوواء البعوودي  التطبيقووين القبموويلووي  تالميووذ المجموعووة التجريبيووةدرجووات 
 حصيةئ ع ىريع نسيتادإح يل اجيعت  ي،ات للت ع غيع  ل لصالح التطبيق البعودي الذاتية
ن  يييةس لغ،نيييةءا   ييي  -ى ريييع لغ حيييل -لغطييي ألط  ع،جيييةت (  ييي ن نتاسييي1,10) لغع غيييع
يثييي، ل ،سيييةأل لغريييةتج ىييين لسيييتخعلا غ خت ييية، تعييي د  لغ عيييعيغصيييةغن لغتط  يييت  لغللت يييع

تحسي ن   ي  لأثي،  غىلل ل ،سيةأل ت ننة  عرع أن لغ،ح ت لغنع،  ع    ترن ع لغ،نةءا لغللت ع
 .نستاد لغ،نةءا لغللت ع ىرع لغط أل ى رع لغ حل

 لغنع،  يع ى ي، لغا يأل  ي  ترن يع ،يل نين نىية،لت  لغي،ح ت سيتخعلا  ن  اغعل ع تاجع  ةى
 ليعلء لغل اي الغ،نةءا لغللت ع غعد لغط أل لغنعلن ن  ،ل ع لغت،  ع.
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 عــــــــــــــراجـــالم

 أواًل: املزاجع العزبية:
 (لغ،نةءا لغللت ع لي،ةع ن ع لغنع،،ع غعد طل ع لغجةنعي2114أحنع  ح  لغ ت  )  ع لي،عر يع  ي

ت نجلييع لغعليياا لغت، ا ييع الغرنسيي ع تلغ حيي، ن تضيياء نت  يي، لغجييرس الغ،ل ييع الغنسييتاد لغع،لسيي 
 .03  23ت (2ع)ت لغنجلع لغعةك،

 (تعلييييييا لغ، ةضيييييي ةت  ةسييييييتخعلا  عةغ ييييييةت لغا ييييييأل ،ا سييييييت غلصييييييا لغتةسيييييي  2102أ،يييييي،ا صييييييةغن  )
  لسط ن. تلغرجةح لغاطر ع جةنعع تغ ، نركا،ا ت،سةغع نةجست ، تليسةس )لغجةرأل لغعةطن (ل

 ( 2100ل ،لب ا  ، ج حس ن)   ،ةىل ع لسيتخعلا لغنيعخل لغضينر   ي  إ،سيةأل لغننيةب ا لغرحا يع اأثي 
 لغع،  . ت،ل ع لغت،  ع ت،سةغع ع،تا،لات ىلغ     تحس ن ليعلء لغل اي غعد ت ن ل لغن،حلع ل  تعلئ ع

 (  أثييي،  ،ريييةنج تيييع، 2102إ ريييةس ىل نيييةت ان ، يييت لغنييية  ) غ ييياي غترن يييع نىييية،لت لغل يييع   
المجموة األردنيوة لوي  تل ست  ةغ ع غعد أطنةل نة ق ل لغنع،سع نن لاد ل ضط،ل ةت لغل ا عل

لغعييييعع ليالت  ت3نجلييييع ت،ل ييييع لغنل،ييييع ،لر يييية غلطناغييييع تلغجةنعييييع لغىةكيييين ع تالعمووووو  التربويووووة
 .20م

 (ةىل ع لستخعلا احعا قةئ2102 ث رع ىة ع ى علهلل لغصةىعي   )     نع ىلع لغنرىج لغت،ةنل
،سيييةغع ع،تيييا،لات لغننل،يييع  تترن يييع نىييية،لت لغل يييع ل رجل   يييع غطةغ يييةت لغصيييا لغثةغيييل لغثيييةرايل

 ،ل ع لغت،  ع. تجةنعع أا لغ ،د تلغع،  ع لغسعاع ع

 (ةىل ييع  ،رييةنج ن تيي،ح قييةئا ىلييع لغتالصييل  يي  ترن ييع 2102حسيير  نحنييع حسيير  لغعتييةل   )
 تضي  غيعد طي أل لغصيا لغسية  ت ،سيةغع نةجسيت ، غ ي، نركيا،ا عذ نىة،لت لغتن، ، لغ، ة

 ،ل ع لغت،  ع.  تلغجةنعع ل س ن ع    ا

 ( أثي، لغلعيأل لغجنيةى  لغناجي   ي  تحسي ن ل علء 0443سى ، نحنيع سي نع كيحةت  كية  )
 جةنعع لغ قة  ت.  ت،ل ع لغت،  ع ت،سةغع نةجست ، تلغل اي غعد ليطنةل لغنتخلن ن ى ل ة ل

 (  ليعال، لغل ا ييع لغنسييت  ل ع غنعلييا 2110اسيين ،  ييارس صيي ح) تلغعليي ا قرييةاد كيية،، ى ييع
ع،لسييةت  يي  لغنرييةبج اطيي،ت  تلغل ييع  نييعد إع،ل،يي  اننة،سييت  غىيية  يي  ضيياء  عييذ لغنت  يي،لت

 .21عتلغتع، س
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 (،ت ا ا أعال، نعلن  لغل ع لغع،  يع  ي  لغني،حلت ن لغنتاسيطع الغثةرا يع 2113صةغن لغرصة  )
  أل لغل ع لغع،  عت ،ل ع لغت،  عت جةنعع لغنل  سعاع.غنعةغجع ضعا ط

  (رييةنج ننتيي،ح غترن ييع نىيية،لت ل علء لغل يياي غييعد 2113ى ييع لغ ييع   نحنييع لغسيي ع سيي نع،  )
ت (0نيج) تجةنعع لغنرصا،ا.ا لغرنس ت،ل ع لغت،  ع تنعلنةت ، ةذ ليطنةلت ،سةغع نةجست ،

 .32  02مت (2ع)

 ( 2100ى يييع لهلل نحنيييع لغ ن طييي  ) تطيييا ، لغ،نة يييةت لغتع، سييي ع غنعلنييي  لغت،  يييع ل سييي ن ع
 ع،لسةت ى،  ع    لغت،  ع ا ت ةغن،حلع لغنتاسطع ىلع ضاء نعة  ، لغجاعا لغكةنلع

 (لغتييع، س الغ حييل الغركيي،  ةغع،  ييع  يي  لغتعليي ا لغعييةغ ت لغنييؤتن، 2102ىليي  تا  ييت لغحنييع  )
 لغعاغ  لغسراي غل ع لغع،  عت   ،اتت غ رةن.

  (. أث، ت،ةنل نرىج لغل ع لغع،  ع ىلع ليعلء لغل اي غت ن ل لغصا 0442لغعل ا س ا .)ىل  ى ع
 ليال ل ىعلعيل. ،سةغع ع،تا،له. غ ، نركا،ا. ل س،رع، ع  ،ل ع لغت،  ع جةنعع ل س،رع، ع.

 (لغل،ةءلت لغنتعععا اى قتىية  ةغ،نيةءا لغللت يع اعل ي  ل رجية  غيعد ى 2101غةعا صةغن لغخةعا  ) ريع
 ،سةغع نةجست ، غ ، نركا،ا  ،ل ع لغت،  ع جةنعع لغطةئا. تنن ط أل اطةغ ةت جةنعع لغطةئا

 (2100غسةن قط ط  )ت ىنةنت لي،عن  عل، لغث ة ع غلرك، الغتا   .حوسبة التدريس 

 (ةىل ع لستخعلا ت ص  لغا أل 2100 ةعي حسر ن   )W,Q.S)  ترن ع نىة،لت تصن ا    )
لغصييييا لغتةسيييي  ليسةسيييي ل. ،سييييةغع نةجسييييت ، غ يييي، نركييييا،ات صيييينحةت لغا ييييأل غييييعد طيييي أل 

أ ، ييييلت لغنجلييييع ليالت  20-21لغجةنعييييع ل سيييي ن عت غيييي ا.ت ،ل ييييع لغت،  ييييعت جةنعييييع حلييييالنت
 .42 42م

 ( لغتحييييع ةت الغتعليييي ا  لغنىيييية،لت لغح ةت ييييع الغتن، يييي، ال ،ت ييييةء 0441،يييياث، حسيييي ن ،اجيييية  )
 ييي   نسيييت  ل لغتعلييي ا  ييي  لغييياطن لغع، ييي   ييي ن لغرييياى   يييةغتعل ات لغنيييؤتن، لغعلنييي  لغسيييراد لغ،ل

 ل قل ن ع الغعةغن ع.

 (ىليييييا لغيييييرنس لغنع، ييييي ت لغجييييي ء لغثيييييةر  نيييييعلخل ارنيييييةلج 2110 تحييييي  نصيييييطنع لغ  يييييةت  )
 ارل، ةت لغ ةب،ا  عل، لغرك، غلجةنعةت.

 (رةنج ن ت،ح ى ، ل رت،رت غترن ع ،نة ةت لغتع، أل غعد ناجى  2102نحنع لغس ع ىلع،   )
غعييةات لغنييؤتن، لغعلنيي  لغثييةراي لغثةغييل الغييعاغ  ليال ) نعيية  ، لغجيياعا ال ىتنييةع  يي  لغتعليي ا ل

 014.2 000ت م0لغتعل ا لغننتاح    نص، الغاطن لغع،  (ت نج 
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 أثيي، لسييت،لت ج ع لغا ييأل ،ا سييت  يي  ترن ييع (.2113)را ييل لغح لييع  نحنييع  ،يي، نحنيياع نحنييع
لغتن، يي، غييعد طل ييع ،ل ييع لغعليياا لغت، ا ييع لغتن، يي، لغرةقييع الغتحصيي ل لغع،لسيي   يي  نسييةت تعليي ا 

 لي،عن. تىنةنت ةاألردنية لي العمو  التربوي المجمة ت("لغجةنع ع)ليارا،ال

 (ننىيياا لغييللت اى قتيي   نسييتا ةت لغطن ر رييع ل رنعةغ ييعت نجلييع 0432نحنيياع ىطيية حسيي ن  )
 (ت جةنعع لغ،ا ت.2لغعلاا ل جتنةى عت لغععع)

  (  ل2110نسعع أ ا لغع  )  غ،نةءا لغللت ع غلنعلا اى قتىة  ننىياا لغيللت ان،،ي  لغيتح،ا  ي
( 0)020ضاء نت  ،ي لغجرس الغخ ،ا لغسة  عت نجليع لغت،  يعت ،ل يع لغت،  يعت جةنعيع لي بي،ت 

 .231  222م

 (،ت  عةغ ع لغتع، أل ىلع لغع ا لغسي    انية ا،لء لغيلل،،ا اأثي،ه  ي  2112نرتص، ص ح ىن)
ن ع الغ،نةءا لغللت ع الغنىا لغ ،لئ  غعد لغت ن ل لاد صعا ةت لغيتعلات تحس ن لغعل ع ع لي،ةع 

 ،سةغع لغع،تا،له غ ، نركا،ا  ،ل ع لغت،  عت جةنعع أس اط.

 ( ةىل ييع لسييتخعلا لسييت،لت ج ع لغتعليي ا لغتعييةار   يي  2100ن ، ييت أسييةنع نحنييع حييج  حيي   )
حابة    نع رع طاغ،،الت تحص ل طل ع لغصا لغسة   ليسةس     لغ، ةض ةت التجةبةتىا ر

 ،سةغع نةجست ،ت غ ، نركا،ات رة لست جةنعع لغرجةح لغاطر عت  لسط ن.

 (ىلا لغل ع لغحع لت ق،لءا تنى ع عت   ،اتت لغنؤسسع لغجةنع ع غلع،لسةت.0430ن كةل  ،، ة  ) 

 (،ل ع عل، لغعلاات جةنعع لغ ةب،ا.2113نؤتن، لغل ع لغع،  ع اتحع ةت لغعص،  ) 

 (  احييعا لغع،لسييةت لغل ا ييعت 2113ع لغع،  ييع الغترن ييع لغ كيي، علغنجة ت الغ،بةرييةت)نييؤتن، لغل يي
 اجعات لغن ،أل.

 (2102رس، ن  سةا  ة   سنة،ا )(  أث، لستخعلا لست،لت ج ع لغا أل ،ا ست)لغ،ح ت لغنع،  ع
 ييييي  لغتحصييييي ل لغن ةكييييي، الغنؤجيييييل غيييييعد طةغ يييييةت لغصيييييا لغحيييييةعي ىكييييي،  ييييي  نيييييةعا لغل يييييع 

 ع نةجست ،ت غ ، نركا،ات ،ل ع لغعلاا لغت، ا عت جةنعع لغك،ت لياسط. ل رجل   علت ،سةغ

 (أثيي، لسييتخعلا احييعا غ ا ييع قةئنييع ىلييع لغنييعخل لغت،ييةنل  2114رصيي،ا ى ييعلهلل لغخضيي، صييةغن  )
    ترن ع نىة،لت ل علء لغل اي غطةغ ةت لغصا ليال لغثةرايلت جةنعع أا لغ ،دت ،ل ع لغت،  عل.

  (أثي2114اجيعي جياعا  ) تال يا لغي،ح ت لغنع،  يع ى ي، لغا يأل  ي  تيع، س لغعلياا ىليع ،
ترن يع لغتريا، لغعلني  غطي أل لغصيا لغتةسي  ليسةسي   نحة ليع غي الت ،سيةغع نةجسيت ، غ يي، 

 نركا،ات لغجةنعع ل س ن عت  لسط ن.
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 (أثيي، لسيتخعلا ط،  يع لغا يأل ،ا سييت  ي  تيع، س لغعليياا 2113اعلع ى يع لغسين   إسينةى ل  )
مجموووة سيييةغ أل لغتن، ييي، ال تجيييةه رحيييا لسيييتخعلنىة غيييعد طةغ يييةت ،ل يييع لغت،  يييعلت ىليييع ترن يييع أ

 .1  0(ت م0)2تالدراسات العربية لي التربية وعم  النفس

 املزاجع األجيبية:  
1- Bandura, A.(1993): Perceived Self-efficacy in Cognitive 

Development and Functional Psycologist,28(2), 117: 148. 

2- Bong,M.(1997): Congruence Of Measurement Specificity on Relation 

Between Academic Self-efficacy and Achievement Indeyes 13 pp 

paper Presented at the annual metting of the American Educational 

Research Association(Chicago, IL,March 24:28.  

3- Dima,Hasan.(2012):" The Effect Of WebQuest as Instructional 

Straegy On Englisah Learning Achievement A Quasi-Experimental 

Study on First Grade Secondary School Students in Damascus State 

Schools", Damascus university, Faculty Of education, Department Of 

Curr icula And Mathods Instruction. 

4- Diehl,A&Pront,M.(2002):Effects of Posttraumatic Stress Disorder 

Journal Of Orthopsychiiatry, 72(2),262. 

5- Hegd,M.(2001):Introduction To Communicative Disorders (3
rd

 

edition).PRO-ED,INC. 

6- March,T.(2003): "The L earning Power Of Webquests. Educational 

Leadership",61(4), pp42-47. 

7- Pajares, F,&Graham,L.(1999): Self-efficacy, Motivation Constructs, 

and Mathemmatics Performance of Entering Middle School Students. 

Contemporary Educationl Psychology,24(2),124: 139. 

8- Pajares,K (2002): Gender and Perceived Self efficacy in Self-

regulated Learning. Theory in to Practice, 41,2,pp116: 125. 

9- Tekkaya,C., Cakiroglu,G.& Ozcan, O.(2004): Turkish preservice 

science teachers' understanding of science and their confidence in 

teaching it. Journal of Education for Teaching 30, 1, 58:66. 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)يوليو   (111)العدد             

 2029  
 

 221 

 

 


