
تنوُة فٍ  هقلىب هقشس الكتشونٍلُة ػاف

االحتُاجات الخاصة لزوٌ الؼلىم تذسَس ههاسات 

الطالب لذي   التؼلن التشاسكٍهاسات وه

 الوؼلوُن

 التشتُةتكلُة  

 إعداد
  )*(مروة محمد محمد الباز0د 

 الثحجهقذهة 

رأػػبنا عػػد الرػػدريس لػػل العدػػؿ مرعػػدد المأػػرويات مػػف لتػػـ المنػػارات الرػػل ي ػػب لف ي ي     
المعلـ، إذ ررعاوت مأرويات الرالميذ لل الدؼ الواحد ما بيف عادييف ومرعوقيف وضػعاؼ، 
لػػػذا ي ػػػب ا ترمػػػاـ بععػػػداد المعلػػػـ لموا نػػػل رلػػػوع الرالميػػػذ دا ػػػؿ العدػػػؿ و ادػػػل ذو  

 ا حريا ات ال ادل ملنـ.
 Faculties of Education Projectقػد اتػرـ موػروع  رطػوير  ليػات الرربيػل  و     

(FOEP)  ،لل ػري  لػل أػرلوحدد الموروع مأرويات معياريل بعدالح لظاـ إعداد المعلـ 
م ا ت تل: الر دص، الردريس ، إدارة المدرأل وبيئل الرعلـ، الرعليـ العال ل واإلثرائل، 

لري ػػل ا ترمػػاـ بم ػػاؿل الرعلػػيـ الثقالػػل العامػػل وربػػط المدرأػػل بػػالم رمل، ومنلػػل الرعلػػيـ. 
رائػػػلل وضػػػل الموػػػروع رودػػػيؼ لمقػػػرر طػػػرؽ الرػػػدريس لػػػذو  ا حريا ػػػات العال ػػػل واإلث

ويأػرندؼ رػدريب الطالػب علػط الطػرؽ  لأاأل ال ادل لل  ؿ الر ددات  مقرر رربو 
ا وذو  دػعوبات واألأاليب الرل يلبغل األ ذ بنا لل الرعامؿ مل  ػؿ مػف المرعػوقيف دراأػي  

وبالععػؿ  لنػـ لدػوؿ ومػدارس  ادػلالرعلـ )دوف الرعرض للرالميذ المعػاقيف( إذ ر دػص 
 ،ل 5002موػػروع رطػػوير  ليػػات الرربيػػل ، ) يػرـ رػػدريس المقػػرر لػػل  ليػػات الرربيػل بمدػػر

25-52). 
 طػػالبت وملنػػا األعػػداد ال بيػػرة للالعديػػد مػػف الرحػػديايوا ػػ  الرعلػػيـ ال ػػامعل ولظػػرا ألف    

ب علػط تػذا العػداـ الذيف يروا دوف لل وقت واحػد دا ػؿ قاعػل دراأػيل ميػر م نػزة، ويرررػ
؛ إأػرراري يات ر لولو يػل لأػر داـ ليػ، ور لػب اطػالبؿ والرعاعػؿ بػيف المحاضػر والالرواد
لرػػاج مقػػررات إل رروليػػل  رنػػرـ وزارة الرعلػػيـ العػػالل  عػػؿ ممػػا بروظيػػؼ الػػرعلـ اإلل ررولػػل وام

                                                 
 ب ليل الرربيل   امعل بورأعيد مدرس الملات  وطرؽ ردريس العلـو  )*(
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 ررولػل لمر ػز القػومل للػرعلـ ا لا مػف  ػالؿ الرل قد ر وف لحد الحلوؿ العّعالػل لنػذا األمػر
 (.2، 5022)لادر ويمل، 

الدراأيل لل برلام  إعػداد معلػـ بعلراج لحد المقررات  البحث الحالل ولل ضوء ذلؾ اترـ  
وتو مقرر طرؽ ردريس العلػـو لػذو  ا حريا ػات ال ادػل مػف  ػالؿ تػذا  العلـو إل ررولي ا

بػػو  يػػلع س ؼ رر يف ولػػؽ لأػػاليب الػػرعلـ الحديثػػل تػػدالمر ػػز، حيػػث إعػػداد الطػػالب المعلمػػ
 يأل و ودة العمليل الرعليميل.علط لدائنـ الردر 

وي عػرؼ وي عد الرعلـ المقلوب  أحد لو اؿ الرعلـ ا ل ررولػل المػدم  الرػل ظنػرت حػديث ا     
لمػوذج رربػو  يرمػل إلػط اأػر داـ الرقليػات الحديثػل ووػب ل اإللررلػت بطريقػل رأػم  بألػ  

و لو ملعػات دػوريل لو ميرتػا مػف الوأػائط، للمعلـ بععداد الػدرس عػف طريػؽ مقػاطل ليػدي
ليطلػل علينػا الطػػالب لػل ملػازلنـ لو لػػل ل  م ػاف م ػر باأػػرعماؿ حواأػيبنـ لو تػػوارعنـ 

لػػػل حػػػيف ي  دػػػص وقػػػت المحاضػػػرة  ،ل نػػػزرنـ اللوحيػػػل قبػػػؿ حضػػػور الػػػدرس الذ يػػػل لو
 .(5022)ل يب زوحل، وات والمواريل والردريباتللملاق
طريػؽ المقػرر المقلػوب موػار ل المرعلمػيف مأػئوليل رعلمنػـ  ويرطلب رعلػـ الطػالب عػف   

أػػواء دا ػػؿ القاعػػل الدراأػػيل لو  ار نػػا وردػػميـ مواقػػؼ روػػار يل ذات عالقػػل ب دػػائص 
وعليػػ  لػػعف  (2، 5022المرعلمػػيف رػػدلعنـ لحػػو ثقػػرنـ ليمػػا يرعلمولػػ  )ل ػػـر مدػػطعط، 
الرػل ي رأػبنا الطػالب مػف  منارات الرعلـ ا ل ررولػل الروػار ل رمثػؿ لحػد م ر ػات الػرعلـ

 ا ل ررولل. الؿ الرعلـ 
قدرة م موعل روار يل دغيرة مف المرعلميف علػط لداء منمػل لعرؼ رلؾ المنارات إلنا ور    

مػػا لو رحقيػػؽ لتػػداؼ موػػرر ل م طػػط لنػػا، لػػل الوقػػت المحػػدد ب عػػاءة المطلػػوب رحقيقنػػا 
والعمؿ  عريؽ وليضا مف  الؿ باأر داـ اأاليب ا رداؿ والروادؿ الععاؿ وحؿ المو الت 

 (.275، 5022ل )محمد البياع، المأئوليل العرديل وال ماعيل

 بعػػػض لػػػل رحأػػػيف رعلـ المقلػػػوبتميػػػل الػػػلبعػػػض الدراأػػػات إلػػػط  لرػػػائ  قػػػد لوػػػارتو     
منارات ومأرويات ال از الطالب لل م رلؼ المأرويات والمراحؿ الرعليميل وملنػا دراأػل ال

(Ogden, 2015) ، (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015) )  ،ل ػـر مدػطعل (
ليرػػ  لػػل رحأػػيف المنػػارات الروػػار يل عاإلػػط بحػػث مػػد  لمػػر الػػذ  يػػدعو األ ،(5022

ومنارات الردريس وال والب المعرليل المرربطل بنا لد  الطالب المعلميف لل  ليات الرربيل 
 .  
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 اإلحساس توشكلة الثحج

لدراأات الأابقل الرل ل ريت لل م اؿ الردريس لذو  الطالق ا مف لرائ  البحوث وا      
ورؼ علط الرربيل مف  الؿ عمؿ الباحثل  مو  العاديلا حريا ات ال ادل لل الدعوؼ 

درس لمادة طرؽ ردريس العلـو لذو  ا حريا ات ال ادل وربط ما يرـ ردريأ  العمليل وم
 حريا ات لثلاء الرربيل العمليل لل المادة بأداء الطالب المعلميف لمنارات الردريس لذو  ا

لد   لل رحأيف منارات الرعلـ الروار لو ذلؾ ا ترماـ بععداد مقررات إل رروليل رأنـ 
الطالب لداء  رحديد مأرو لذا قامت الباحثل بدراأل اأرطالعيل تدلت الطالب المعلميف، 
لـو لذو  لل  ليل الرربيل  امعل بورأعيد لبعض منارات ردريس العمعلمل العلـو 

طالب وطالبل بالعرقل  (52) عددتـو  وال والب المعرليل المرربطل بنا ا حريا ات ال ادل
دراأل مقرر طرؽ ردريس العلـو لذو  ممف أبؽ لنـ  وعب )البيولو ل، ال يمياء(الرابعل 

 الدراألوقد ارض  مف لرائ   ـ5022/ 5022ا حريا ات ال ادل ول حوا لي  لل العاـ 
 ما يلل: ا أرطالعيل

لف مأرو  إلماـ الطالب المعلميف لل والب المعرليل المرربطل بمنارات الردريس  -
 .%( 25-22لذو  ا حريا ات ال ادل رراوح ما بيف )

بيف ) المرأ ريف  % مف الطالب المعلميف   يم لنـ رعرؼ ورمييز الرالميذ12لف  -
 (بطيئ الرعلـ -مل عضل الرحديؿ -ذو  الدعوبات -دراأيا

% مف الطالب المعلميف   يم لنـ الر طيط لو اأر داـ اأرراري يات 200لف  -
 .الردريس العال ل لذو  ا حريا ات ال ادل 

% مف الطالب المعلميف   يم لنـ اأر داـ الرقويـ الرو يدل لثلاء 10لف   -
 عمليل الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل .

مقرر ال ررولل لل ال ليل أل ل  لـ يأبؽ لنـ درا المعلميف  ما ارض  لف الطالب
ضالل إلط عدـ إلمامنـ ب علط ما أبؽ ررض  لتميل  وبلاء   .منارات الرعلـ الروار لوام

والرل يم ف  رلميل منارات الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل لد  الطالب المعلميف
  ادللل طرؽ ردريس العلـو لذو  ا حريا ات ال مقرر ال رروللإعداد رلميرنا مف  الؿ 

 .الرعلـ المقلوببأألوب حديث وتو يرـ ردريأ  
 الثحج هشكلةتحذَذ 

ضػػعؼ منػػارات  لػػل البحػػثا أػػرطالعيل ررحػػدد موػػ لل  دراأػػلاللػػل ضػػوء لرػػائ         
منػارات  ذلؾ ب ليل الرربيل و معلمل العلـو ال ادل لد  الطالب  ا حريا اتالردريس لذو  



 210 

وعليػ  لػعف  ؿ المقررات ا ل رروليل الم رلعػل،ف  ال الرعلـ الروار ل الرل يم ف ا رأابنا م
  الأؤاؿ الرئيس اآلرل : عف أعط لإل ابلالحالل ي البحث

لرلميػػل منػػارات رػػدريس العلػػـو لػػذو  ا حريا ػػات  مقلػػوبمقػػرر ال ررولػػل  لاعليػػلمػػا      
 ؟ لد  الطالب معلمط العلـو لل  ليل الرربيل منارات الرعلـ الروار لال ادل 
 ل:الرئيس األأئلل العرعيل اآلريويرعرع مف تذا الأؤاؿ                

ل الرػل يلبغػل رلميرنػا لػد  الطػالب ردريس العلـو لذو  ا حريا ػات ال ادػمنارات ما  .1
 ؟ لل  ليل الرربيلمعلمل العلـو 

لػل  ليػل معلمػل العلػـو منػارات الػرعلـ الروػار ل الرػل يلبغػط رلميرنػا لػد  الطػالب ما  .2
 الرربيل ؟

لل طرؽ ردريس العلـو لذو  ا حريا ات مقلوب  الدورة المقررحل لمقرر ال رروللا م .3
 لل  ليل الرربيل ؟معلمل العلـو للطالب ال ادل 

المعارؼ المرربطل بمنارات الردريس لذو   رحديؿاعليل المقرر المقررح لل رلميل ما ل .4
  ؟ لل  ليل الرربيلمعلمل العلـو ا حريا ات ال ادل للطالب 

س لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل نػػارات الرػػدريمرلميػػل ا لاعليػػل المقػػرر المقرػػرح لػػل مػػ .5
 لل  ليل الرربيل ؟ معلمل العلـو  للطالب

لػل معلمل العلـو للطالب  منارات الرعلـ الروار لما لاعليل المقرر المقررح لل رلميل  .6
  ليل الرربيل ؟ 

  الثحجأهوُة 

 ل :ليما يل البحثعيد ي             
الرػػػػدريس لػػػػذو   برلميػػػػل منػػػػارات ر ابل لرودػػػػيل الرربػػػػوييف بضػػػػرورة ا ترمػػػػاـاأػػػػ .2

ا حريا ػػات ال ادػػل لػػد  المعلػػـ قبػػؿ ولثلػػاء ال دمػػل و ػػذلؾ منػػارات الػػرعلـ الروػػار ل 
 .الرل رلع س علط األداء الردريأل للمعلـ ا ل ررولل

لػػذو   ـوالعلػػ رػػدريس نػػاراتالعلػػوـ مػػف  ػػالؿ رقػػديـ قائمػػل بم وموػػرلل إلػػادة مػػو نل .5
الرػػل رمثػػؿ إطػػار مر عػػل يم ػػف ا أػػرلاد إليػػ  علػػد رقيػػيـ لداء ا حريا ػػات ال ادػػل 
 . لل الردريب الميدالل الطالب معلمل العلـو
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، مػػف  ػػالؿ إلقػػاء الضػػوء علػػط الوضػػل لػػل  ليػػل الرربيػػلمعلمػػل العلػػـو  الطػػالب إلػػادة .2
ومحاولػل رلػل  ،لػذو  ا حريا ػات ال ادػلات الرػدريس الحالل لمأػرو  لداءتػـ لمنػار 

 .عاءة المنليل لنـال 

علط الرعلـ مػف  ػالؿ المقػررات ا ل رروليػل بمػا يأػنـ معلمل العلـو مأاعدة الطالب  .2
 لل رلميل منارات الرعلـ الروار ل لدينـ .

لػل  قػرر ال ررولػل مقلػوبممف  الؿ رقػديـ معلمل العلـو  إعدادإلادة م ططل برام   .2
بػػػو  يػػػرربط بمرغيػػػرات الواقػػػل الرر  ال ادػػػل طػػػرؽ رػػػدريس العلػػػـو لػػػذو  ا حريا ػػػات

 . ال امعل اإلل رروللـ يالرعل يعززالمعادر و 

            الثحجأهذاف 

الطػالب لػد  رلميرنا الوا ب  لذو  ا حريا ات ال ادلبمنارات الردريس رقديـ قائمل  .2
 معلمل العلـو لل  ليل الرربيل.

رلميرنػا لػد  الطػالب معلمػل العلػـو  رقديـ قائمل بمنارات الرعلـ الروػار ل الرػل يم ػف .5
 لل  ليل الرربيل مف  الؿ المقررات ا ل رروليل.

الرػػدريس لػػذو  لمنػػارات  الطػػالب معلمػػل العلػػـو لػػل  ليػػل الرربيػػللداء رحديػػد مأػػرو   .2
 .ا حريا ات ال ادل ومنارات الرعلـ الروار ل

ت ال ادػػل لػػل طػػرؽ رػػدريس العلػػـو لػػذو  ا حريا ػػا مقلػػوب مقػػرر ال ررولػػلردػػميـ  .2
 .لل  ليل الرربيل المعلميفللطالب 

لػذو   العلـو ردريسلل رلميل منارات المقلوب  ا ل ررولل المقررليل اعرحديد مد  ل .2
الطالب لد  والمنارات الروار يل  ا حريا ات ال ادل وال والب المعرليل المرربطل بنا

 .معلمل العلـو لل  ليل الرربيل

  الثحجحذود 

العرقػػل ب المعلمػػيفالطػػالب علػػط م موعػػل مػػف المقلػػوب  ل ررولػػلالمقػػرر ا  رطبيػػؽ  -2
 امعػػػل  لػػػل  ليػػػل الرربيػػػل  يميػػػاء(البيولػػػو ل، الالثالثػػػل وػػػعب ) علػػػـو ابرػػػدائل، 

ممف لدينـ القدرة علط الرعامؿ مل الحاأب ورقليار  طالب ا ( 55وعددتـ ) بورأعيد
. 

/ 5022ؿ للعػػػاـ دراأػػػل األولػػػل العدػػػؿ ال المقلػػػوب المقػػػرر ا ل ررولػػػلرطبيػػػؽ  -5
 .لأابيل 20 مدةل 5025

 

 الثحجهنهج 
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لودؼ ورحليػؿ األدبيػات ذات  Descriptive Researchالملن  الودعل الرحليلل  .2
عد البحثالدلل بمو لل  عػداد لدوات المقرػرح  المقػرراد وام ورعأػير وملاقوػل  البحػثوام

 اللرائ .
المقرر اليل لقياس لع Quasi-Experimental Researchالر ريبل وب  الملن   .5

الرػػدريس لػػذو  منػػارات الرحدػػيؿ و  مرغيػػر مأػػرقؿ لػػل رلميػػل  المقلػػوب ا ل ررولػػل
 . مرغيرات رابعلمنارات الرعلـ الروار ل و  ا حريا ات ال ادل

 الثحجأدوات 

الطػػالب رلميرنػػا لػػد  الرػػل ي ػب  الرػػدريس لػذو  ا حريا ػػات ال ادػػلقائمػل بمنػػارات  .2
 .معلمل العلـو لل  ليل الرربيل

ائمل بمنارات الرعلـ الروار ل الرل ي ب رلميرنا لد  الطالب معلمل العلوـ لل  ليػل ق .5
 الرربيل.

لػػػػذو   العلػػػـو رػػػدريسمنػػػارات المرربطػػػل بيػػػل ا ربػػػار رحدػػػيؿ لػػػل المعػػػارؼ الرربو  .2
 .ا حريا ات ال ادل

لطػػػالب ل لػػػذو  ا حريا ػػػات ال ادػػػل العلػػػـو رػػػدريسألداء منػػػارات  مالحظػػػلبطاقػػػل  .2
 وء قائمل منارات الردريس المعدة أابقا  .لل ض فمعلميال

 .لطالب معلمل العلـو لل  ليل الرربيلل منارات الرعلـ الروار لبطاقل رحليؿ لداء  .2

 هىاد الوؼالجة التجشَثُة

الطػػالب لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل  العلػػـو رػػدريسلػػل طػػرؽ  المقلػػوب المقػػرر ا ل ررولػػل
 .لل  ليل الرربيل فمعلميال

 َثٍ التصوُن التجش

 الثحجأوالً : هتغُشات 

لػل طػرؽ رػدريس العلػـو  المقرر ا ل ررولل المقلوب :الوتغُش الوستقل .2
 .لذو  ا حريا ات ال ادل

  الوتغُشات التاتؼة: .2

 الرحديؿ للمعارؼ الرربويل المرربطل بمنارات الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل. -

 .الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلمنارات  -

 رعلـ الروار ل ا ل ررولل.منارات ال -
 .م موعل ر ريبيل واحدة ذات القياس القبلل البعد  : الثحجحانًُا: هجوىػة 

  الثحجهصطلحات 
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         E-Course  االلكتشونٍالوقشس 

( بألػػ  لمقػػرر رأػػر دـ لػػل ردػػميم  للوػػطل ومػػواد 52، 5001) لبيػػؿ عزمػػل،   ي عرلػػ   
   ملػل بم ولػات الوأػائط المرعػددة الرعاعليػل لػلرعليميل رعرمد علط ال مبيورر وتو محرو 

دورة برم يػات معرمػدة علػط وػب ل محليػل لو وػب ل ا لررلػت ، وليػ  يػرم ف الطالػب مػف 
 ل.الرعاعؿ والروادؿ مل المعلـ مف  الب ومل زمالئ  مف  الب م ر

 Flipped E- Course المقرر ا ل ررولل المقلوب 
عبر الويػب ويطلػل علػينـ الطػالب لػل ملػازلنـ قبػؿ  بععداد المحاضرةلي  يأم   تو مقرر

حضور المحاضرة وي دص وقت المحاضرة  لحؿ األأئلل وملاقول ر ليعػات المقػرر )إ ػـر 
 (. 1، 5022مدطعط، 

ور لولو يػػا  ر قػػائـ علػػل الر امػػؿ بػػيف المػػادة الرعليميػػلمقػػرر  عػػرؼ إ رائيػػا  بألػػ ي  و    
الوائ  الرعليـ اإلل ررولل لل ردميم يطلػل الطػالب مػف  اللػ  علػط ورطبيقػ  ورقويمػ  ي  وم

وي دص وقت المحاضرة لحؿ األأئلل وملاقول الر ليعػات   ارج قاعل الدراأل المحاضرات
معلمل العلػـو لػل  لطالبو داليل لال والب المعرليل والمناريل والبعض  رلميلندؼ ب وذلؾ

  . ليل الرربيل
  التذسَس لزوٌ االحتُاجات الخاصةههاسات 

و عالقل بر طيط لواط معيف ذالقدرة علط لداء ل :رؼ منارات الردريس بألناعر    
المعرليل /  م موعل مف الألو يات، وتذا العمؿ قابؿ للرحليؿ لالردريس، رلعيذه، رقويم 

، وأرعل ل ضوء معايير الدقل لل القياـ ب ومف ثـ يم ف رقييم  لا  رماعيل ، الحر يل / 
 المالحظلبأألوب  با أرعالل، ؼ مل المواقؼ الردريأيل المرغيرة يإل ازه والقدرة علط الر

 .(25 ،5002وف، زير)حأف ومف ثـ يم ف رحأيل  مف  الؿ البرام  الردريبيل ل، الملظـ
  

علط القياـ معلـ العلـو الطالب الحالل بأل  : قدرة  البحثا لل إ رائي   الباحثل ناورعرل    
رأاعد الرالميذ ذو  ا حريا ات الرل  الردريأيل طلبالممارأات واإل راءات واأللو

لل العدوؿ العاديل علط الرعلـ ولؽ قدرارنـ  المرأ ريف دراأي ا( -)المرعوقيف ال ادل
لذو   العلـو ردريسنارات الحظل ألداء مماقل نا باأر داـ بطويم ف قياأ، ال ادل

 المعدة لذلؾ. ا حريا ات ال ادل
 Online Collaborative Learning Skills  الروار ل ا ل رروللمنارات الرعلـ 

وبػل لالمط ناراتالم( منارات الرعلـ الروار ل بألنا ل550، 5025ي عرؼ )إبراتيـ العار،    
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 ثػر مػف للو دػيل مػف ـ ال ررولل روار ل، والرل رمثؿ المعرلػل المف الطالب لل لظاـ رع
اأوب واأر داـ الر لولو يات وا ردػاؿ الح ءة وال رابل مف  الؿاالقر ملنا منارات ملظور 

والبحػػػث والرعامػػػؿ مػػػل المدػػػادر   ػػػريفـ الػػػذات والرعػػػاوف والروػػػارؾ مػػػل اآلالععػػػاؿ ورقيػػػي
 .ل ا ل رروليل

الرل يلبغل روالرتا لل المرعلميف إلرماـ عمليل منارات الورعرلنا الباحثل إ رائيا بألنا   
منارات  الرعلـ المطلوبل وررضمفرحقيؽ م ر ات ولتداؼ لالرعلـ الروار ل بل اح 

 ،ورلعيذ المنمات الروار يل ورقويمنا ،ومعال ل ا ل ار ،الروادؿ ال رابل عبر الويب
دارة الوقت ،والرعاعؿ مل اآل ريف ويم ف قياأنا باأر داـ بطاقل  ،ورحمؿ المأئوليل ،وام

 رحليؿ ألداء المعدة لذلؾ.
  الخلفُة النظشَة والذساسات رات الصلة

 :الوقشسات االلكتشونُة: أوالً 

لػػيـ ال ػػامعل العديػػد مػػف الرحػػديات، دعػػت إلػػط اأػػر داـ لأػػاليب رعلػػـ ورعلػػيـ يوا ػػ  الرع   
ي لظػر للػرعلـ اإلل ررولػل علػط للػ  لظػاـ لرودػيؿ محرػو  و  حديثل وملنا الرعلـ ا ل ررولل.

ليػ  المحرػو  المادة الرعليميػل ويم ػف رعريعػ  بألػ  ل تػو ذلػؾ اللػوع مػف الػرعلـ الػذ  يقػدـ 
الرعليمل إل ررولل مرعاعؿ عبر الوأائط المرعددة إلط المرعلـ لل الوقػت والم ػاف والأػرعل 

 ( .52، 5002الرل رلاأب ظرول  وقدرار ل ) حأف زيروف، 
عرمػد ييػل رعليميل رعدديل رعاعل وعاء معرلل يحرو  علط وأائط وت المقرر اإلل رروللو    

أل بػػػر عػػػدد مػػػف  مرػػػاح دػػػب يحميلػػػ  علػػػط موقػػػل لريػػػرـ و  علػػػط حاأػػػرل الأػػػمل والبدػػػر
للمعلػػػـ والمػػػرعلـ ر ػػػزيف لعمػػػالنـ ورػػػدعيمنا بالوأػػػائط المرعػػػددة  رػػػي ي حيػػػثالمرعلمػػػيف 

عبد اهلل لبو ) اهمحرو  و ذلؾ باإلم اف رحديث ورغيير م اف الودوؿ إلينا لل ل  وقت ول و 
 .(2، 5022 ،واويش

لمر ػز مػف  ػالؿ االرابعػل  لمقػررات اإلل رروليػلاوقد اترمػت وزارة الرعلػيـ العػالل بعلرػاج    
الردػميـ الرعليمػل لػل  الرربويػل علػط لحػدث اللظريػات ا عرمػادب القومل للرعلـ ا ل ررولػل

علادػر  رقديـ للماط  ديدة للمحرو  العلمل علط تيئلحيث اترمت بللمحرو  اإلل ررولل، 
يػػات المر ددػػل لػػل ، وروظيػػؼ لحػػدث البرم  Learning Objectsرعليميػػل مأػػرقلل 

 أػيل العالميػل لػل اإللرػاج،مراعػاة اإللرػزاـ بالمعػايير القيا إلراج ورطوير تذا المحرػو ، مػل
 LCMSلظػػػػـ إدارة الػػػػرعلـ والمحرػػػػو   يػػػػرـ إدارة تػػػػذا المحرػػػػو  اإلل ررولػػػػل مػػػػف  ػػػػالؿ

الرعلػيـ لػل  بعد لف رـ إعادة رطويره ليرلاأب وطبيعل لظػاـ MOODLEوالمعروؼ باأـ 
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علػط إلرػاج المقػرر ا ل ررولػل الحػالل  البحػثعرمػد قػد او  (2، 5022ر وػيمل،)لاد مدر
 مف  الؿ المر ز القومل للرعلـ ا ل ررولل .المقررح 

 (52، 5001)لبيؿ عزمل، ( 1-7، 5001)ريما ال رؼ، : م ولات المقرر ا ل ررولل 

مات م موعػػػل وأػػػائط ذات لوػػػ اؿ م رلعػػػل مثػػػؿ الرأػػػو رولػػػل مػػػف ير ػػػوف المقػػػرر ا ل ر
واللدػػوص وم موعػػل مػػف الرػػدريبات وا  ربػػارات وأػػ الت لحعػػظ در ػػات ا  ربػػار، وقػػد 

ومػف لتػـ ، يحرو  علط دور مرحر ل ومحا اة ودػوريات وودػالت ربػط مػل مواقػل ل ػر 
 ما يلل: م ولار  األأاأيل

: تػػل لقطػػل ا لطػػالؽ إلػػط بقيػػل Course Homepageالدػػعحل الرئيأػػل للمقػػرر  -
 ل زاء المقرر. 

رأػػر دـ للروادػػؿ بػػيف المعلػػـ والطػػالب لو الطػػالب : Course Toolsات المقػػرر لدو  -
 مل بعضنـ البعض.

الأاعات الم ربيل وعلاويف  الردريس المأر دميف للمقرر: معلومات عف لعضاء تيئل -
 البريد اإلل ررولل 

: ولينػػا يضػػل المعلػػـ رأػػائؿ م روبػػل للطػػالب Announcementsلوحػػل اإلعاللػػات  -
 ر. ررعلؽ بالمقر 

يقػـو المعلػـ لو الطػالب ب رابػل رلس الموضػوع : Discussion boardلوحل اللقاش  -
  لطالبعلينا ا ويعلؽ

م موعػل مػف الطػالب مػل بعضػنـ الػبعض  يروادؿ لينػا: Chatroomمرلل الحوار  -
 لل وقت محدد. 

والمرطلبػػات الأػػابقل، طػػرؽ الرقػػويـ  المقػػرر موضػػوعات رحػػددمعلومػػات عػػف المقػػرر:  -
 رعليميل. والمواد ال

 قائمػػػل المرا ػػػل اإلل رروليػػػل والمدػػػادرو  Course documents محرػػػو  المقػػػرر -
Resources . 

 : يرلؽ الطالب وا بارنـ ب .Homework drop boxدلدوؽ الوا بات  -
: ورر ػػوف مػػف لدوات إلعػػداد األأػػئلل ورحديػػد الػػدر ات الم ددػػل والرقػػويـ ا  ربػػارات -

 لرا عل علط  ؿ أؤاؿب بالرغذيل النا وطريقل رزويد الطال

 .: ولي  يطلل الطالب علط لرائ نـ ودر ارنـGrade Bookأ ؿ الدر ات  -
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يقػػدـ إحدػػائيات عػػف اأػػر داـ : Course Statisticsالأػػ ؿ اإلحدػػائل للمقػػرر  -
 م ولات المقرر. لالطالب 

يربػادؿ لينػا الطالػب الرأػائؿ مػل  المعلػـ : E-mail centerالبريد اإلل ررولػل مر ز  -
 لزمالء.لو لحد ا

لػط  رحميػؿ الوثػائؽ والدػور ولوراؽ العمػؿ مػف مف الطالب رم فالملعات المورر ل:  - وام
 .اإللررلت

 .لل اره يطرح مالحظار  لو الطالب بنا دعحل المذ رات: يأ ؿ  -
: رم ػػف الطػػالب والمعلػػـ مػػف الروادػػؿ videoconferencingا  رماعػػات المرئيػػل  -

 الحل المباور.
 .لمقررلرحرو  لدوات الرحرير الالزمل : Control Panel لوحل الرح ـ -

 (2، 5022،)لبيؿ حأف (12، 5001، إأماعيؿالغريب ) المقررات ا ل رروليل: مميزات
بالوأائط المرعػددة المرلوعػل، وبا ردػاؿ المباوػر ليلػاقش الطػالب العديػد مػف  عرضر -

 اآلراء.

 وار ػاذ القػرارات حػوؿ اا علػط رقيػيـ المحرػو  إل ررولي ػ عؿ عضو تيئل الردريس قػادر  ر -
 لل طرؽ بلائ . المقرر

 ، بد   مف رذ ر المحرو .للطالب المحرو  والرعلـ البلَّاء اللوطرر ز علط  -

أػػر دـ الحاأػػػب اآللػػػل ووػػب ات المعلومػػػات بدػػػعرنا علدػػر م مػػػؿ لعمليػػػل الػػػرعلـ ر -
 .المعلومارل وا بر ار

 لو يا.ودؿ الطالب إلط لحدث المعلومات المراحل مف  الؿ الر لو ر  -
 دة. ديرزويده بمدادر  حيث يم ف محرو لل حديث المأرمرالر رأنؿ -

بػػيف  ا معي ػػلو  علػػـبػػيف الطالػػب وال اللطالػػب، وقػػد ي ػػوف الرعزيػػز لردي ػػ العػػور  الرعزيػػز -
 .وزمالئ  الطالب

 .لدوات رأوميل بما رحروي  البرم يل مف  اتاالر وؿ دا ؿ محرو  رأنؿ -

ػ رحقؽ - مػاط الوأػائط المرعػددة المأػر دمل لل مػف  ػالؿ للضػؿ للمػادة الرعليميػل اعرض 
 البرم يل. دا ؿ

 لر طػػرؽ مرعػػددة للرعاعػػؿ بػػيف المعلػػـ والمػػرعلـ ومحرػػو  المقػػرر، وبػػيف المرعلمػػيفرػػو  -
 وبعضنـ البعض .

 أنىاع الوقشسات االلكتشونُة:
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 تلاؾ عدة للواع مف المقررات اإلل رروليل  ولؽ طبيعل رقأيمنا وتل:    
العدؿ الرقليػد ، ومقػررات مأػالدة للعدػؿ الرقليػد  رأػر دـ  لبػا مقررات رحؿ محؿ  - ل

 (.7، 5001إلط  لب مع  )ريما ال رؼ، 
مقررات إل رروليل علط معرمدة علط وب ل اإللررلت ، مقػررات ال رروليػل ميػر معرمػدة  - ب

 (22، 5002)إبراتيـ العار وأعاد واتيف، علط وب ل ا لررلت.

ولينػػا يػػرعلـ الطالػػب  Synchronous E-courseالمقػػررات اإلل رروليػػل المرزاملػػل  - ت
 Asynchronousوالمقررات ا ل رروليػل ميػر المرزاملػل  ولؽ زمف محدد مل المعلـ

E-course   ( 52، 5001)عمر الدػعيد ، ولينا يرعلـ الطالب لل الوقت المراح ل
. 

يقػػدـ بالػػدم  بػػيف الػػرعلـ و  Blended e-Courseالمقػػررات ا ل رروليػػل المدم ػػل  - ث
 -Flipped E  ل ررولػػػل والرعلػػػيـ الرقليػػػد  والمقػػػررات ا ل رروليػػػل المقلوبػػػل ا

Course ولي  يأم  بععداد المحاضرة عبر الويب ويطلل علينـ الطػالب لػل ملػازلنـ
ألأػػئلل وملاقوػػل ر ليعػػات قبػػؿ حضػػور المحاضػػرة وي دػػص وقػػت المحاضػػرة  لحػػؿ ا

 (.  1، 5022 ـر مدطعط، لالمقرر )

  

 /The Flipped Learning الصت  الوقلتىب/التتؼلنحانُا: 
Classroom          

 J. Wesley ل ويألل بي ر ) علدما قدـ، 5000لل عاـ لوأت ل رة الرعلـ المقلوب   
Baker الورقل البحثيل )“The Classroom Flip: Using Web Course 

Management Tools to Become the Guide ” :قلب لظاـ العدؿ الدراأل(
ر داـ لدوات إدارة المقرر الدراأل عبر الويب لردب  الدليؿ( لل المؤرمر الدولل باأ

بي ر لموذج قلب لظاـ العدوؿ  حيث اقررحالحاد  عور حوؿ الردريس والرعليـ ال امعل. 
لدوات ويب وبرام  إدارة المقررات عبر الويب لرقديـ الرعليـ معلـ الدراأيل يأر دـ لي  ال
يقـو الطالب برقييـ لالوا ب الملزللل. ولل العدؿ الدراأل، ي وف  عبر اإللررلت لل حيف

الوقت ال الل للرعمؽ ل ثر مل األلوطل الرعليميل الععالل وال نود الرعاوليل مل  علـلد  الم
 (.5022طالب م ريف )وي بيديا الموأوعل الحرة، 
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وب ل اإللررلت ات الحديثل و اأر داـ الرقلييرمل إلط لموذج رربو   عرؼ الرعلـ المقلوب لل وي     
بطريقل رأم  للمعلـ بععداد الدرس عف طريؽ مقاطل ليديو لو ملعات دوريل لو ميرتا مف 
الوأائط، ليطلل علينا الطالب لل ملازلنـ لو لل ل  م اف م ر باأرعماؿ حواأيبنـ لو 

رة لل حيف ي  دص وقت المحاض ،ل نزرنـ اللوحيل قبؿ حضور الدرس توارعنـ الذ يل لو
ا لل تذا اللمط مف الرعليـ حيث ا لأاأي  العيديو علدر   دعوات والمواريل والردريبات. وي  للملاق

دقائؽ ويوار   مل الطالب لل لحد  20إلط  2يقـو المعلـ بععداد مقطل ليديو مدر  ما بيف 
  .ل (5022)ل يب زوحل، مواقل الػويب لو وب ات الروادؿ ا  رماعل

 لل   The Flipped Learning Network الرعلـ المقلوبوب ل   عرلر   ما      
زيادة يأم  بالرحوؿ مف الرعليـ ال ماعل إلط رعلـ لرد ، مما يؤد  إلط رربو   مد ؿل

 المادةمعاتيـ ب لثلاء رطبيؽ يو   المعلـ الطال حيثبيئل الرعلـ  رعاعليل ديلامي يل،
 أر دـالذ  ي  اؿ الرعليـ المدم و ؿ مف لو وتو، ل يو عنـ علط الموار ل  ا بر اريلو 
قضاء مزيد مف الوقت  علـالعدوؿ الدراأيل، بحيث يم ف للم ارج الرعلـ  لللر لولو يا ا

 The Flipped Learning) لطالب بد   مف إلقاء المحاضراتلل الرعاعؿ مل ا
Network,2014) . 

ليل الرعليـ، الرائدة لل رعزيز ا أر داـ الععاؿ لرق Educauseمؤأأل  عرؼر  و   
 )موذ يل يرـ مواتدرنا  وا ب ملزلل لموذج يع س محاضرة ل العدوؿ الدراأيل المقلوبل

Educause, 2013.)  المقلوب يضمف إلط حد  بير  دؼلعّف معنـو ال وبذلؾ
ا أػرغالؿ األمثؿ لوقت المعلـ لثلاء الحدل، حيث يقّيـ المعلـ مأرو  الطالب لل بدايل 

روضي  المعاتيـ ورثبيت لوطل دا ؿ الدؼ مف  الؿ الرر يز علط الحدل ثـ ي دّمـ األ 
ـ  الدعـ الملاأب للمرعثريف ملنـ المعارؼ و  ـّ يورؼ علط للوطرنـ ويقد المنارات. ومف ث

  دا ، ألف المعلـ راعط العروؽ وبالرالل ر وف مأرويات العنـ والرحديؿ العػلمل عاليل  
  .ب(5022)ل يب زوحل،  العرديل بيف المرعلميف

مػف ل ػؿ  دراأػلر لولو يػا  ػارج وقػت الباأػر داـ الرعليـ ال لمقلوبا دؼال ويعزز
دراأػػل لػػل الدػػؼ، ل  إلػػ  رحقيػػؽ لقدػػط قػػدر مػػف موػػار ل الطػػالب والػػرعلـ لثلػػاء وقػػت ال

طػرؽ  أر وػاؼ واأػرعراض المػواد  إلػط للردريس المباور لل الدعوؼ الدراأػيل اأربداؿ
 قطػػػاتلقػػػراءات، لو الل مػػػف  ػػػالؿ مقػػػاطل العيػػػديو، و الدراأػػػي دػػػعوؼل  ػػػارج الدراأػػػيال
 (. (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015,1..وميرتا واولال
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 اوللنػػػلررلػػػت ط اإل مػػػرادؼ ألوػػػرطل العيػػػديو علػػػلف الدػػػعوؼ المقلوبػػػل  د الػػػبعض  طػػػأ  يعرقػػػو    
ردػػاؿ وا   المقلوبػػل وأػػيلل لزيػػادة الرعاعػػؿ دػػعوؼال ل ػػف، بداؿ للمعلمػػيف بموػػاتدات العيػػديواأػػر

ـ، ل الطػػالب لػػل رحمػػؿ مأػػؤوليل رعلمنػػميػػل رحعػػز موػػار يبيئػػل رعلتػػل و بػػيف الطػػالب والمعلمػػيف 
 .(5022)تياـ الحايؾ، ف الرعلـ المباور والرعلـ الذارلرعلـ م رلط ي مل ما بي بحيث يحدث

 (. ( Mazur; Brown & Jacobsen, 2015, 5-6  مميػػزات الػػرعلـ المقلػػوب

(Robert, 2014) 

ا يرػػي  وقر ػػػا ل بػػر لللوػػػطل القائمػػل علػػػط ممػػ ،لمحاضػػػرةرغالؿ ال يػػػد لوقػػت ايضػػمف ا أػػ -
 .  أرقداءا 

 نـ العرديل.قلط لرو إعادة الدرس ل ثر مف مرة بلاءا  ع يري الرعلـ مرمر ز حوؿ الطالب و  -

  .ا بر اريل وا أرقداءلل العدؿ رر ز علط منارات  ورعاوليل رولير للوطل رعاعليل -

يبلػػل عالقػػات لقػػو  بػػيف و  المأػػاعدةؿ ل ثػػر للرو يػػ  والرحعيػػز و ـ العدػػرغؿ المعلػػيأػػ -
 المعلـ.الطالب و 

يرحوؿ الطالب إلط باحث عف مدادر معلومار  مما يعزز الرع ير اللاقد والرعلـ الػذارل  -
 وبلاء ال برات ومنارات الروادؿ والرعاوف بيف الطالب.

لػؾ عػف طريػؽ إ ػراء وذ محاضػرةضػير وا أػرعداد قبػؿ وقػت المل  الطالػب حػالز للرح -
لررلػػت لو حػػؿ لوراؽ عمػػؿ مقابػػؿ رة لو  رابػػل وا بػػات قدػػيرة علػػط اإل ا ربػػارات قدػػي

 .در ات

رػػولير مليػػل لرقيػػيـ اأػػريعاب الطالػػب، لا  ربػػارات والوا بػػات القدػػيرة الرػػل ي رينػػا   -
الطالػػب تػػل مؤوػػر علػػط لقػػاط الضػػعؼ والقػػوة لػػل اأػػريعابنـ للمحرػػو ، ممػػا يأػػاعد 

 .ر يز عليناالمعلـ علط الر

 رولير الحريل ال املل للطالب لل ا ريار الوقت والزماف والأرعل الرل يرعلموف بنا -

، والرػػدريس .لمحاضػػرةللطالػػب مػػف المعلمػػيف لػػل وقػػت ا رػػولير رغذيػػل را عػػل لوريػػل  -
  العالج للطالب الضعاؼ.

ل رحعيز الروادؿ ا  رماعل والرعليمل بيف الطالب علد العمػؿ لػل م موعػات روػار ي  -
  .دغيرة

المأاعدة علط أد الع وة المعرليل الرل يأببنا مياب الطالب عف العدوؿ الدراأػيل   -
. 
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( 5022)وليد  ميؿ،  :الص  الوقلىب  التحذَات التٍ تىاجه
(Robert,2014) (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015, 7).  

ا رعليمي ا إ  لف ت لاؾ بعض الرحديات الرل علط الرمـ مف ا ترماـ بالرعلـ المقلوب  لموذ  
 روا ن  وملنا:

مير عادييف يقعاف علط عػارؽ المؤأأػل لو  اا ووعي  رأ يؿ المحاضرات يرطلب  ند   -
 .الملر ل لنذه المحاضراتال نل 

المرربطػل بأدائنػا ، ملنػا العلادػر لػل لمػوذج الػرعلـ المقلػوبتلاؾ علادر لأاأػيل  -
 ليمػا لف ير ػامال  والرػل ي ػب ، دػؼوالعلادر الرل رؤد  دا ؿ ال دؼ ارج حدود ال

 دالعيرنـ.و بيلنما لضماف لنـ الطالب 
يرطلػب منػارات  ؛ ممػاالمقلػوب يم ػف لف يعلػل عمػال  إضػاليا   رعلـإف رقديـ لمػوذج الػ -

  ديدة لل لداء المعلـ.

علط رعلـ المقلوب ا لو   لمامنـ، إذ يعرمد الالمعلـ و ن  قاد الرمف الطالب  قد يو و -
ويرزايػد اإلحأػاس   يراح للطالب العردل لطرح األأػئلل لثلائنػاو مواتدة المحاضرة 

لم ددػػل لنػػـ مراحػػل أل    أػػيما إذا وػػعروا بػػأف تػػذه المحاضػػرات ا ،بنػػذا العقػػد
 لررلت.و ص علط اإل 

لو  العيػديومحاضرات أرعل لل اأرالـ للر المعدات ودر ل اإلراحيل ارو رقد    مالب ا  -
 . الوأائط

لقػؿ  بعض الطالب لقد ي وف ،رأميل لقؿ بيئل رعليميلث لل محاضرات ربالف لظرا أل  -
 .مباور الواقعلرعليـ الالبالمقارلل مل  ا لضباط الذارل يرأثرالرباتا و 

 ير  الػبعض لف الػرعلـ المقلػوب   يزيػد عػف رػرؾ الطػالب يعلمػوف للعأػنـ بألعأػنـ -
 .ؿـ ألبل  مأرمل لقط بالملزوقد يدب  المرعل وقد يدعب ذلؾ علط بعضنـ

  يلبغل لف يبدو الرعلـ المقلوب و أل  م رد  حيثالرحديات رلؾ ويم ف الرد علط بعض    
بؿ إلنا مثؿ ل  ملن  رربو   ،ا عف المعلـوا بات رعند إلط الطالب ليل زوتا بألعأنـ بعيد  

مل نملذ  ير ز بدوره علط  برات رعلـ رلطو  علط الورا ل والرعاعؿ بيف الطالب والمعلـ ا م ر
 لماـ مثؿ تذه ال برات. الرعلـ المقلوب الباب علط، حيث يعر  دؼا ؿ الد

لليس بمقدور  ،قدرة الطالب علط الرعلـ بألعأنـ ا مف ال طأ قوؿ عدـليض    
الرحدث والقراءة، رلاوؿ  -للنـ قد رعلموا لتـ المنارات  الب الرعلـ بألعأنـ وحأب، بؿالط
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لل حيارنـ  -لط اآل ريف ولنـ ما يقولوفالطعاـ بدوف مأاعدة،  المول، ا لدات إ
وقد حاولت الباحثل الرغلب علط بعض مف تذه الرحديات . (Robert,2014) بألعأنـ

  لثلاء رطبيؽ البحث.
 (2، 5022)ل ـر مدطعط، مرطلبات المقرر المقلوب: 

موار ل المرعلميف مأئوليرنـ عف رعلمنـ مف المقرر أواء دا ؿ القاعل الدراأيل لو  -2
 ا. ار ن

 رضا المرعلميف عف المقرر.و   يعيل رحعيز الطالب لحو ا أرعادة مف المقرر -5
 اررباط محرو  المقرر بحا ات المرعلميف بحيث رثير الرباه المرعلميف. -2
 ثقل المرعلميف لل مدادر الرعلـ ا ل ررولل باعربارتا مددر الرعلـ دا ؿ الملزؿ. -2
ص المرعلميف ردلعنـ لحو ثقرنـ ردميـ مواقؼ رعليميل روار يل ذات عالقل ب دائ -2

 ليما يرعلمول .
 حا ل المرعلميف ألأاليب مرلوعل لدعـ األداء المروازف عبر بيئات الرعلـ ا ل ررولل. -5
 الرعلـ الذارل يحراج لي  المرعلـ دائما إلط رحعيز لعأ  للرعلـ مف المقرر. -7
رعلـ لحو الرعلـ، روظيؼ اأرراري يات الرعلـ ا ل ررولل الرل رقدـ م عزات ردلل الم -1

علـ الذارل حيث ر رلؼ اأرراري يات الرعلـ لل المقرر المقلوب لل  ولنا ر مل بيف الر
لنا ر مل بيف اأرراري يات الرعلـ و نا لو نا واأرراري يات لالعرد  وال ماعل  ما 

 الرعلـ القائمل علط الويب.
 

ثره علط مرغيرات مرلوعل وتلاؾ بعض الدراأات الرل اترمت بالرعلـ المقلوب ورعرؼ ل   
، الرعلـ المقلوب اأرندلت ردد ار اتات الطالب لحو (Pedroza,2013) دراأل وملنا:
ل ثر مف  ا، وولر لنـ لرد  نـ د معظـ الطالب لف الرعلـ المقلوب دعـ طريقل رعلملحيث 

 رناء مف حؿ الوا باتا ل رـو  لرعلـ لوطبيئل لل  معلـث الرعاعؿ مل لقرالنـ ومل الحي
مف الطالب بأف دالعيرنـ ال عضت لل الرعلـ المقلوب  % 2، بيلما درح دؼلل وقت ال

 وعروا بأف تذا اللوع مف الرعلـ لـ يحأف طريقل رعلمنـ للمقرر. % 5و
معلمل العلوـ رـ لينا اأرطالع رل   Schiller,2013) &(Herreid  ولل دراأل     
للنـ اأر دموا الرعلـ  امعلم  ( 500)د اأر داـ الرعلـ المقلوب لل الردريس، ول  حوؿ

المقلوب وذ روا األأباب الرل ر علنـ يأر دموف الرعلـ المقلوب وملنا: رولير وقت  اؼ 
ف الطالب لقط، ورم ي قاعات الدراأيل نزة والمعدات المرولرة لل الللطالب للعمؿ علط األ
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،  ما يقدـ ا لارنـلوطل ومواتدة ممف اوررا نـ لل األ  المحاضرة الذيف يرغيبوف عف
الرعلـ المقلوب الرعزيز للرع ير دا ؿ و ارج وقت العدؿ لد  الطالب ويزيد مف رعاعلنـ 

 لل العمليل الرعليميل بدورة ل بر.
رلميل ( الرل لثبرت لاعليل اأرراري يل الدؼ المقلوب لل 5022ودراأل ) لواؿ البلوويل،     

 اتطلب لد اتات لحو اأرراري يل الدؼ المقلوب وا ر  )اللحو( رعليـ اللغل العربيلرحديؿ 
، ( طالبل25الدراأل علط عيلل م ولل مف ) ول  ريتبمحالظل الدا ليل الدؼ العاور األأاأل 

الرعلـ المقلوب لل الرحديؿ األ اديمل لطالبات ( لاعليل 5022دراأل )حلاف الزيف،  ل دت ما 
 (77)ر ولت مف  وقد ل ريت علط عيلل مف ليل الرربيل ب امعل األميرة لورة بلت عبد الرح

 .ال ادل والطعولل المب رة طالبل لل ر دص الرربيل
المقارلػػل بػػيف لثػػر لمػػوذج ردػػميـ رحعيػػز  للمقػػرر رػـػ ( 5022دراأػػل )إ ػػـر مدػػطعط،ولػػل    

ا ل ررولل )المقلوب والمدم  ( علط لوار  الػرعلـ ومأػرو  ر نيػز المعلومػات ورقبػؿ مأػرحدثات 
المأػػالدة لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل لػػل مقػػرر الحاأػػوب لػػل الرربيػػل  لػػد  طػػالب  الر لولو يػػا

الػدبلـو العػالل لػل الرربيػل ال ادػػل المأػرو  الثالػث ب امعػل الملػػؾ عبػد العزيػز، ولوػارت اللرػػائ  
 موعػػل الرػػل درأػػت المقػػرر لرعػػوؽ الم موعػػل الر ريبيػػل الرػػل درأػػت المقػػرر المقلػػوب عػػف الم

بعػػرض مأػػرحدثات الر لولو يػػا المأػػالدة لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل  أػػلدراال واترمػػتالمػػدم  
 ومرطلبات رقبلنا مف قبؿ المعلـ وليضا عوامؿ رلض اأر داـ رلؾ المأرحدثات. 

رػل اترمػت بدراأػل مزايػا ال ( (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015دراأػل 
لراأػل لػل مػادة علػط طػالب الدػؼ ا الدراأػللموذج الرعلـ المقلوب حيث طبقػت  ورحديات

 لػػدا ولوػػارت اللرػػائ  لعاعليػػل الػػرعلـ المقلػػوب با عرمػػاد لػػل  ألبررػػاالدراأػػات ا  رماعيػػل ب
 ،الودػػوؿ للر لولو يػػاأػػنولل علػػط ثػػالث ردػػاميـ تػػل العمػػؿ ال مػػاعل، الػػرعلـ الرعػػاولل، 

مػػواد بر ريػػب اللمػػوذج لػػل  الدراأػػللودػػت وللػػ  يأػػنـ لػػل رحأػػيف الػػرعلـ با أرقدػػاء و 
 .حرط الدؼ الثالل عورو مف رياض األطعاؿ بدء ل ر  دراأيل 

لف ( Love; Hodge; Corritore & Ernst, 2015 مػا ل ػػدت دراأػل )  
 لوػػطلالرقليديػػل إلػػط بيئػػل رعلػػـ  دػػعوؼالمقلػػوب ل ػػرة مثاليػػل لرحػػوؿ الاأػػر داـ الػػرعلـ 

ا ػػؿ واأػػر دـ البػػاحثوف الػػرعلـ المقلػػوب  ػػارج الدػػؼ والػػرعلـ القػػائـ علػػط ا أرقدػػاء  د
 لطالب ال امعل.الدؼ مما  اف ل  األثر ا ي ابل لل ا رأاب المعاتيـ 
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دراأػل حالػل حػوؿ الػرعلـ المقلػوب مػف  بعمػؿاترمػت  (Little,2015)ولل دراأل 
بػالرعلـ المقلػوب و ادػل لػل لمري ػا والدراأات الأػابقل الرػل اترمػت  دبيات الؿ رحليؿ األ

اليػػػل الػػػرعلـ المقلػػػوب لػػػل رحأػػػيف الرحدػػػيؿ لوػػػارت اللرػػػائ  إلػػػط لعوالممل ػػػل المرحػػػدة، 
يحقػؽ لوائػد  بيػرة و ، والموار ل دا ػؿ العدػؿ أػواء لػل الرعلػيـ اإللزامػل لو الرعلػيـ العػالل

طبقت الرعلـ المقلوب لل ثالث لدوؿ لردريس  (Ogden, 2015) ولل دراأل . للمرعلميف
لػػط طػػرح مزيػػد مػػف اللرػػائ  إلػػط لف الػػرعلـ المقلػػوب أػػاعد الطػػالب علتػػـ ال بػػر ولوػػارت 

 .لنـ لطالبالذارل لرعلـ ال زيادة عززمما لل الدؼ، األأئلل 
 ا: تذسَس الؼلىم لزوٌ االحتُاجات الخاصة لخً حا

و ا  لبيػػػل بضػػػرورة مراعػػػاة رلػػػوع لايير إعػػػداد المعلػػػـ أػػػواء العربيػػػل لقػػػد اترمػػػت معػػػ   
لدؼ العاد  ال ثير العاديل، حيث يرضمف ا دعوؼرديل بيلنـ لل الالمرعلميف والعروؽ الع

مف الطالب ذو  ا حريا ات ال ادل الذيف يحرا وف اترماـ ورعايل مػف قبػؿ معلػـ الدػؼ 
العػػػاد ، ولػػػل ضػػػوء ذلػػػؾ قػػػدمت وزارة الرعلػيػػػػـ العػالػػػػل موػػػروع رطػػػوير  ليػػػات الرربيػػػل 

Faculties of Education Project (FOEP) وػػامؿ ل ليػػات الرحػػديث ال نػػدؼب
دػػالح لظػػاـ إعػػداد المعلػػـ وحػػدد الموػػروع الرربيػػل ب الػػل م ولار نػػا لضػػماف  ػػودة األداء وام

مأػػرويات معياريػػل لل ػػري  لػػل أػػت م ػػا ت تػػل: الر دػػص، الرػػدريس ، إدارة المدرأػػل 
وبيئل الػرعلـ، الرعلػيـ العال ػل واإلثرائػل، الثقالػل العامػل وربػط المدرأػل بػالم رمل، ومنلػل 

 (52-25، ل 5002، موروع رطوير  ليات الرربيل) الرعليـ.
مؤوػرات  الػت ل ػؿ مػلنـ و  معيػاريف لالرعليـ العال ػل واإلثرائػللررضمف م اؿ قد و 

 وتل: ،البحث الحاللمحور اترماـ 
 الدراأل ويضل برام  لعال نا. الرأ ريرم ف المعلـ مف رو يص حا ت المعيار األوؿ: 

 الرالميذ ولأبابنا.يعنـ معلط العروؽ العرديل وم ا ت ا  رالؼ والعروؽ العرديل بيف  -

 يعرؼ مبادئ الرربيل العال يل ورقليارنا. -

 يأر دـ بعاعليل وأائؿ الرقييـ والرو يص ويحلؿ لرائ  . -

 يأر دـ اأرراري يات مرلوعل رراعل العروؽ العرديل بيف الرالميذ. -

 يو ل الرالميذ علط الرعبير عما يعنموه. -

 يدم  المرأ ريف دراأي ا لل ا لوطل الدعيل. -

 رام  لرديل لعالج حا ت الرأ ر الدراأل.يضل ب -
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 يو ل الرالميذ علط ال طو الرعليمل لرحأيف مأرو  الرعلـ. -

 يورؾ األأرة لل عالج حا ت الرأ ر الدراأل. -

 يحرـر و ديل الرالميذ المرأ ريف دراأي ا. -

 :لمرعوقيف ويضل برام  رلمل رعوقنـالمعيار الثالل: يرم ف المعلـ مف ا رواؼ الرالميذ ا
 يعنـ لف الموتوبيف والمرعوقيف يم ف لف ي ولوا قادة لم رمعنـ. -

 يعنـ لف تلاؾ ذ اءات مرعددة   ذ اء واحد. -

 يو ل الموتوبيف علط رلميل قدرارنـ. -

 يم ل  اأر داـ األدوات العلميل   رواؼ الموتوبيف. -

 يحرص علط رحليؿ لرائ  ا  ربارات. -

 يضل برام  لرلميل الرعوؽ. -

 العادييف مف إم الات زمالئنـ المرعوقيف.يعيد الرالميذ  -

 يحرص علط دم  المرعوقيف لل  الل األلوطل الرربويل. -

 (55-52، 5002،ل موروع رطوير  ليات الرربيل) يورؾ األأرة لل رعايل لبلائنا المرعوقيف. -

رودػػيؼ لمقػػرر طػػرؽ  وضػػل الموػػروعبم ػػاؿل الرعلػػيـ العال ػػل واإلثرائػػلل ولري ػػل ا ترمػػاـ    
المقػرر  ويأػرندؼ  مقرر رربو  لأاأػل ل  ؿ الر دداتيس لذو  ا حريا ات ال ادل لالردر 

ردريب الطالب علط الطرؽ واألأػاليب الرػل يلبغػل األ ػذ بنػا لػل الرعامػؿ مػل  ػؿ مػف المرعػوقيف 
 دراأيا وذو  دعوبات الرعلـ )دوف الرعرض للرالميذ المعاقيف( إذ ر دص لنـ لدوؿ 

  .لومدارس  ادل
المقػػػػرر الموضػػػػوعات اآلريػػػػل: المدػػػػطلحات والمعػػػػاتيـ المرربطػػػػل بالعئػػػػات  مفويرضػػػػ    

ال ادل، و دائص العائقيف والمرأ ريف دراأيا ولأػاليب ا روػالنـ ومػدا ؿ واأػرراري يات 
الرعليـ والرعلـ الملاأبل لنػـ، ودػعوبات رعلػـ العػائقيف والمرػأ ريف، والر لولو يػا ومدػادر 

، ولأػػػاليب الرقػػػويـ لمػػػيف العػػػائقيف والمرػػػأ ريف دراأػػػي ارعالػػػرعلـ واأللوػػػطل المدرأػػػيل للم
نرـ يولل ضوء ذلؾ . (257-250، 5002)موروع رطوير  ليات الرربيل ب ،  الملاأبل.
برلميػػل منػػارات الرػػدريس العلػػـو لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل لػػل الدػػعوؼ  الحػػالل البحػػث
 لد  الطالب المعلميف لل  ليات الرربيل.العاديل 
لن دوس ؼادٌ هؼ ص  ال جات فٍ  ال لزوٌ االحتُا تذسَس  ال

 (212-212، 5020،عبد العزيز ريأير  والحل  وعمر) : الخاصة
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ف معلـ الدؼ العاد  يأرطيل لف يقدـ  ػدمات رأػاعد لػل رأػنيؿ الر يػؼ ا  رمػاعل إ  
 تذه ال دمات تل :أل اديمل ل  و او ذلؾ رحأيف المأرو  الرحديلل و  مرعلـلل
دػػعوبات رعلػـػ إلػػط طعػػؿ الػػذ  يعػػالل مػػف موػػا ؿ لغويػػل و برحويػػؿ ال اإلحالػػل : حيػػث يقػػـو -2

ام ػػراء الرقيػػيـ الموػػ لل و ل دػػائل طبػػل لو لطػػؽ لو ل دػػائل رربيػػل  ادػػل لرحديػػد طبيعػػل 
 .المالئـ

الطعػػؿ الػػذ  رقػػدـ لػػ  المرابعػػل : حيػػث يعمػػؿ المعلػػـ علػػط مرابعػػل مػػد  رحأػػف لداء   -5
 ل . عل لمعرلل مد  رحأ، و رزويد األ دائل للرغذيل الرا دمات عال يل

ـ علط ر ييؼ الوأائؿ الرعليميػل إعداد الوأائؿ الرعليميل الملاأبل : حيث يعمؿ المعل  -2
رنيئػل الظػروؼ و  موػ التالرربويل لرلبل حا ات و قدرات األطعاؿ الذيف يعػالوف مػف و 

 .رعلـلرأنيؿ  الملاأبل للطعؿ الدعيل

اـ وأػػائؿ اأػػرراري يات الرعزيػػز الروػػ يل : حيػػث يعمػػؿ المعلػػـ علػػط اأػػر دالرعزيػػز و  -2
 الرعلـ.الم رلعل للمأاعدة علط 

صة جات الخا لزوٌ االحتُا تذسَس  ص   صؼىتات ال فٍ ال

 الؼادٌ: 

إلػط الدػعوبات ( 2، 5005) مػاؿ ال طيػب،  (27، 5001)وادؼ العايد وم ػروف،  يوير
 :  ناومل الرل روا   المعلـ لل الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل لل الدؼ العاد 

و  يرػػي   الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل يرمر ػػز حػػوؿ المعلػػـ بوػػ ؿ لأاأػػل -
 موار ل الرالميذ.

 الوقت الم دص للردريس لذو  ا حريا ات ال ادل مير  الل. -
 ضعؼ المعلـ لل اأر داـ األأاليب الحديثل لل الردريس  لذو  ا حريا ات ال ادل -
عػدـ قػدرة و  لل عمليل الردريس يا المأالدة والر لولو  عدـ روالر الوأائؿ الرعليميل -

ر ييؼ الوأائؿ الرعليميل بما يرلاأب ولئات ذو  ا حريا ات إلراج لو المعلـ علط 
 ال ادل.

رػػػدلل معرلػػػل المعلػػػـ بأأػػػس اإلدارة و  الرػػػزاـ المعلػػػـ بػػػلمط ردريأػػػل رقػػػره المدرأػػػل -
 الدعيل العاعلل.

طػرؽ رػدريس مرلوعػل اأػر داـ  الملاخ الدراأل لذو  ا حريا ات ال ادل   يري  -
 .مف  الب المعلـ
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ا مػػا ي ػػد دػػعوبل لػػل ( لف معلػػـ الدػػؼ العػػاد  مالب ػػ Heron & Harris) ويضػػيؼ  
 الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل المو وديف لل الدؼ العاد  وير ل ذلؾ إلط: 

ا مػا ب ػلف المعلميف العادييف   يعرلوف ال ثير عف ذو  ا حريا ات و برارنـ معنػـ مال -
 ر وف محدودة.

البػػا مػػا ر لػػو مػػف ل  مػػواد رردػػؿ برعلػػيـ مام  إعػػداد معلمػػل الدػػعوؼ العاديػػل لف بػػر  -
 الطلبل ذو  ا حريا ات. 

 ويقررحا لل  يم ف رو يل معلمل الدؼ العاد  علط الردريس لذو  ا حريا ات مف  الؿ:

يل المعلمػػيف ف دوره حػػث وروػػ وا أػػرعالل بػػاإلدارة مرمثلػػل لػػل مػػدير المدرأػػل وي ػػ  -
 ورعزيزتـ ورولير ال دمات الداعمل الالزمل لنـ .

رلعيػػذ بػػرام  الرعلػػيـ الرعػػاولل مرمثلػػل لػػل الرعػػاوف بػػيف معلػػـ الدػػؼ العػػاد  ومعلػػـ  -
الرربيل ال ادل لرحمؿ المأئوليات الرعليميل، حيث يروار اف لل رلظيـ البيئل الدعيل 

ميأػوف  ،ورعديلػ  ) محمػد قطلػالل الرقيػيـ والر طيط للردريس ورعػديؿ المػلن  ورلعيػذ
 .(222، 5025 عثماف، م ء البلا

 لزوٌ االحتُاجات الخاصة : الؼلىم ههاسات تذسَس

 ببعض منارات ردريس العلـو لذو  ا حريا ات ال ادل  اآلرل: البحث الحالل اترـ
 وررضػمف: رمييػز منارة رمييز الرالميذ ذو  ا حريا ػات ال ادػل لػل العدػوؿ العاديػل -

لػػػل  (االمرػػػأ ريف دراأػػػي  ، ذو  دػػػعوبات الػػػرعلـ، بطػػػلء الػػػرعلـ، المرعػػػوقيف)رالميػػػذ ال
 رمييػػز ،لػػوع دػػعوبل الػػرعلـ الرػػل يعػػالل ملنػػا الرلميػػذ ، رحديػػدالعدػػؿ بطريقػػل مقللػػل

 .الرالميذ علط لأاس ذ اءارنـ المرعددة

  طػػػل درس وررضػػػمف: إعػػػداد منػػػارة الر طػػػيط للرػػػدريس لػػػذو  ا حريا ػػػات ال ادػػػل -
 األو يل معرليل ومناريػل وو داليػل ر ػص للرالميػذ المرػأ ريف دراأػي   التدال   لديامو 
المرعػوقيف  ل ػؿ  مػف ط للردريس بلاء علط مرطلبػات الػرعلـ الأػابقلي ط، الرالمرعوقيفو 

األلوػطل العال يػل ، و ا ثرائيل للمرعػوقيف د األلوطليحد، روالعادييف والمرأ ريف دراأي ا
 المرعػػػػوقيفللرػػػػدريس باأػػػػرراري يات رػػػػدريس رلاأػػػػب  طػػػػيط، الر المرػػػػأ ريف دراأػػػػي  ل

لأػاليب الرقػويـ و الوأائؿ والمدادر الرعليميػل والر لولو يػل  ، رحديدادراأي   والمرأ ريف
  أر داـ الرقويـ الرو يدل لل الردريس. ، الر طيطالرل ررعؽ مل لتداؼ الدرس

لػػػل  وررضػػػمف: الرلػػػوع لمنػػػارة اأػػػر داـ اأػػػرراري يات الرػػػدريس لػػػذو  ا حريا ػػػات ال ادػػػ -
اأرراري يات الردريس لذو  ا حريا ػات ال ادػل المأػر دمل بمػا يػالءـ طبيعػل الرالميػذ لػل 
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وملنػا: العدػؼ الػذتلل،  مرعػوقيفالاأرراري يات رػدريس رلاأػب  ، اأر داـالعدؿ ورلوعنـ
يس رلاأػب اـ اأػرراري يات رػدر الردريس باألقراف، ال رائط المررابعل، األأئلل المر ػزة، اأػر د

ا وملنػػػا: الرػػػدريس الرو يدػػػل العال ػػػل، الرػػػدريس  المباوػػػر، الرػػػدريس  ريف دراأػػػي  أالمرػػ
 .باللعب، الذ اءات المرعددة، الحقائب الرعليميل

وررضػػػمف:  منػػػارة اأػػػر داـ وأػػػائؿ رعليميػػػل ور لولو يػػػل لػػػذو  ا حريا ػػػات ال ادػػػل -
  ا حريا ػات ال ادػل وأػائؿ رعليميػل مرلوعػل رلاأػب الرالميػذ ذو  واأر داـ  ـيدمر

، عػػرض رقػػديمل بالدػػوت، رأػػ يالت دػػوريل CD، وحػػات، عػػرض رقػػديملل ملنػػا:
 .رأـو بارزة، لماذج، م أمات، العيلات، الدور اللمأيل

بيئػل رعليميػل ليزيقيػل ماديػل  وررضػمف: رلظػيـ منارة إدارة الدؼ  لذو  ا حريا ات ال ادل -
 ،يمػػلحنـ لػػرص الػػرعلـ والرعبيػػر عػػف مرائنػـػ ملػػاخ عػػاطعل وا رمػػاعل للرالميػػذ ، رنيئػػللعالػل
 .إدارة وقت الحدل بعاعليل ،قواعد ورعليمات دعيل لحعظ اللظاـ دا ؿ العدؿرحديد 

الرقػػػويـ الرو يدػػػل  وررضػػػمف: اأػػػر داـ منػػػارة الرقػػػويـ لػػػذو  ا حريا ػػػات ال ادػػػل -
يف للمرػأ ر للوػطل عال يػل  ، ردػميـ ورلعيػذلرحديد لقاط الضػعؼ والقػوة لػد  الرالميػذ

ـ لمػػوذج اأػػر د، اللوػػطل إثرائيػػل للمرعػػوقيف بلػػاء علػػط الرقػػويـ الرو يدػػلدراأػػي ا و 
 .الردد ال اص بالرقويـ الرو يدل للرالميذ

لػػد  معلػـػ الدػػؼ  رػػدريسمنػػارات البرحديػػد  عايػػات و وتلػػاؾ بعػػض الدراأػػات الرػػل اترمػػت 
) مػػاؿ ال طيػػب،  دراأػػل: وملنػػالػػد   ذو  ا حريا ػػات ال ادػػلالعػػاد  ليمػػا ي ػػص الرعامػػؿ مػػل 

لدػعوبات  -الأػت األولػط –مأرو  معرلل معلمل الدػعوؼ العاديػل  الرل تدلت قياس( 5005
إلػط اللرػائ   لتـػ ، لوػارتلل األردف للمعلميف علط القلاعات الردريأيلثر برلام  ردريبل لالرعلـ و 

رلػػام  ي ػابل للب ػاف تلػاؾ لثػر إل% و ػذلؾ 52.22لف مأػرو  معرلػل المعلمػيف مروأػط بلأػبل 
 لمعلميف.حأيف مأرو  المعرلل والقلاعات للل ر
رحديػد در ػل ممارأػل المعلمػيف  أػػرراري يات  دراأػلالتػدلت  (5020دوص، لاطمل دراأل )  

الرعامػػػػؿ مػػػػل المرعػػػوقيف دراأػػػيا  لػػػل المػػػدارس الثالويػػػل الح وميػػػل مػػػف و نػػػل لظػػػر المعلمػػػيف 
أػرراري يات الرعامػؿ مػل المرعػوقيف  لمعلمػيف در ػل ممارأػل ا لفاللرائ  لتـ  لوارتو  ،والمديريف

لف مػف ل ثػر المعيقػات الرػل روا ػ  و  .اا لل المرحلل الثالويل ررراوح بيف مروأػطل و بيػرة  ػددراأي  
، ودػػػػعوبل الملػػػػات   أػػػػرراري ياترلػػػؾ ا المعلمػػػيف لػػػل اأػػػػر دامنـ ل :تػػػل ضػػػيؽ وقػػػت المعلػػـػ



 501 

ودػت برأتيػؿ المعلمػيف ورزويػدتـ بالمنػارات الرػل و برتػا، وضػعؼ اإلم اليات الماديل للمدرأل. ل
 .ارعزز مف رعاملنـ مل المرعوقيف دراأي  

مػف المقدمػل  تدلت إلط معرلل واقل ال ػدمات الرربويػل( 5022، بروؿ مالـولل دراأل )  
 عايػات معلمػل الطلبػل مػف ذو  ا حريا ػات ال ادػل، بيئػل : المرمثلل لػل -قبؿ المعلميف 

الدػػػػؼ، األلوػػػػطل والوأػػػػائؿ الرعليميػػػػل، اأػػػػرراري يات وطػػػػرؽ  مرلػػػػلالػػػػرعلـ المدرأػػػػيل و 
 ال ادػل لػل المػدارس الح وميػل األأاأػيل لػل مديلػل  لػيف ذو  ا حريا اتل  -الردريس
 ال ػػػدمات أتميػػػل رػػػولير بعػػػضبيمػػػاف المعلمػػػيف إ مػػػد الدراأػػػل بيلػػػت لرػػػائ   ،بعلأػػػطيف

ثػػػر المعيقػػػات الرػػػل روا ػػػ  لف مػػػف ل و . لطػػػالب والرعامػػػؿ معنػػػـ ولػػػؽ قػػػدرارنـأاأػػػيل لاأل
ذو  لػرػولر للوػطل ووأػائؿ رعليميػل ملاأػبل   يرمثػؿ لػل لػدرةنػـ المعلميف لل الرعامػؿ مع
ذو  رػػػػدريب المعلمػػػػيف للرعامػػػػؿ مػػػػل ب ضػػػػرورة ا ترمػػػػاـبلودػػػػت ا حريا ػػػػات ال ادػػػػل و 

 .موازلل لنـ  ، ورولير بعض المأرلزمات ال ادل بنـ مف  الؿ روليرا حريا ات
 Online التشتاسكٍااللكتشونتٍ التؼلن ات ههاسا: ساتؼً 

Collaborative Learning  Skills(OCLS) 
المرر ز علط الرعلـ ا ل ررولل اللوط والروارؾ و  لد  الرو   الحديث لر لولو يا الرعليـ   

إلط الحا ل  5.0الذ  يقـو علط مدادر الرعلـ اإلل ررولل وعمليارنا ولدوات الويب
حيث يمثؿ الرعلـ لروار ل الرل رنرـ بروظيؼ مناـ بلاء المعرلل  أرراري يات الرعلـ ا
لألوب للرعلـ باأر داـ  توال يؿ الثالط مف الرعلـ اإلل ررولط و ا ل ررولل الروار ل 

الحاأب اآللط ووب ل اإللررلت، حيث يعمؿ المرعلموف لط م موعات ويربادلوف اآلراء 
 ررؾ وتو رطوير منارارنـ الردريأيلويروار وف لبلاء معرلل  ديدة لرحقيؽ تدؼ مو

 . (2، 5025)داليا حبيول،  (5022)حأف البارل، 
 ,Roberts) يعرلػ  ، حيػث  ـ إلل ررولػل الروػار للػرعلرعددت الرعريعات الرل وضعت ل وقد    

عرمد علط الرعاعؿ ا  رماعل  أأػاس لبلػاء يالطالب و لواط رمر ز حوؿ م رعلـ( بأل   2004,4
لدوات  محػددة مػف  ػالؿ يعمؿ الطػالب لػل م موعػات عمػؿ دػغيرة  ل ػاز منمػلحيث المعرلل، 

 .Online Support Toolsلمرولرة عبر اإللررلت الروادؿ المرلوعل ا
مرعلمػوف رعلػـ ال(  Stahl, Koschmann& Suthers,2006,5 ما  يعرلػ  )

ل الػػرعلـ الر لولو يػػا لضػػماف رحأػػيف عمليػػ و لبػػا إلػػط  لػػب بمأػػاعدة ل نػػزة ال مبيػػورر ل
ربػادؿ و يأرطيل المرعلموف ملاقول لل ارتـ وطػرح مراءتػـ،  بحيثوروظيؼ العمؿ ال ماعط 

 موضوع الرعلـل. حوؿالم رلعل  و نات اللظرو  ،ألل ار والمعلوماتا
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بأل ل لألوب رعليمط رعاعلط يأػم  ل ػؿ طالػب لف   (502، 5001، زيلب  ليع )  ما لوارت   
المعلومػات ورحديػد المنـػ ملنػا  لمنـ ويرحمؿ الطالب مأئوليل  ملل  لل بلاء رعامل لقر  يروارؾ

  الرحدػػيؿ المعرلػػط والمنػػار ا رأػػاب وميػػر المنػـػ باللأػػبل لمػػا يقومػػوف برعلمػػ  ويرػػدربوف علػػل 
 الم موعػل لػراداإللررلػت عػف طريػؽ ا ردػاؿ والروادػؿ بػيف ل إلرماـ الرعلـ عبر المطلوب رحقيق 

 ل.لقاءت مرزاملل لو مير مرزامللأواء لل  معلـوبيف ال ـبيلن لو
الػرعلـ الػذ  يحػدث  للػ  (Brindley, ; Walti, & Blaschke, 2009,3) ويعرلػ    

مف  ػالؿ الرعاعػؿ مػل مدػادر المعرلػل الم رلعػل بمػا لػل ذلػؾ اإللررلػت ولظػـ إدارة الػرعلـ 
ل لػؽ  والروػارؾوالموار ل لل الم رمعات ذات ا ترمػاـ الموػررؾ، والوػب ات ا  رماعيػل، 

 المعرلل، ورطبيؽ المعلومات.
 ناراتالمبألنا ل  (550، 5025لما منارات الرعلـ الروار ل لي عرلنا )إبراتيـ العار،    
والرل رمثؿ المعرلل الو ديل مف  ـ ال ررولل روار ل،لـ رعوبل مف الطالب لل لظالالمط

أر داـ الر لولو يات الحاأوب وا ءة وال رابل مف  الؿار القملنا منارات  ثر مف ملظور ل
والرعامؿ مل  حثوالب  ريفـ الذات والرعاوف والروارؾ مل اآلوا رداؿ الععاؿ ورقيي

 ل.المدادر ا ل رروليل
( للنػا تػػل قػدرة م موعػل روػار يل دػغيرة مػػف 275، 5022عرلنػا ) محمػد البيػاع، وي     

الوقػت المحػدد المرعلميف علػط لداء منمػل مػا لو رحقيػؽ لتػداؼ موػرر ل م طػط لنػا، لػل 
أػػاليب ا ردػػاؿ والروادػػؿ الععػػاؿ وحػػؿ الموػػ الت ل عػػاءة المطلػػوب رحقيقنػػا باأػػر داـ ب

 والعمؿ  عريؽ وليضا مف  الؿ المأئوليل العرديل وال ماعيل.
ل  لف منارات الرعلـ الروار ل تل القدرات الرل يلبغل روالرتا لل المرعلميف إلرماـ     

والرل أرأنـ بدورتا لل رحقيؽ م ر ات ولتداؼ الرعلـ عمليل الرعلـ الروار ل بل اح 
 وررضمف تذه المنارات ثالث مأرويات: المطلوبل

 معال ل األل ار( -الرع ير اللاقد -منارات عقليل )مثؿ حؿ المو الت وار اذ القرار  -
، والمدولات والوي ل، وب ات 5.0منارات ر لولو يل )مثؿ اأر داـ لدوات الويب  -

 اعل ...(الروادؿ ا  رم

 (.راء اآل ريف..ممثؿ الروادؿ ، الرعاوض، إبداء الرل ، احرراـ منارات ا رماعيل ) -
وقد ارعقت العديد مف الدراأات الرل اترمػت بػالرعلـ ا ل ررولػل الروػار ل علػط منػارات    

، 5022) محمػػد البيػػاع،  :الػػرعلـ الروػػار ل الرػػل ي ػػب رلميرنػػا لػػد  المرعلمػػيف ولتمنػػا
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272 )(Mansilla; Costaguta & Missio, 2014, 59-60)  : 
 .ا رداؿ والروادؿ مل اآل ريف -
 العمؿ مل اآل ريف لل لريؽ. -
اأػػػػػػػػر داـ الر لولو يػػػػػػػػا واإلعػػػػػػػػالـ  -

 ا  رماعل.
 الرعاوض وعرض و نل اللظر. -
دارة وحػػػػػػؿ الدػػػػػػراع  - بلػػػػػػاء الثقػػػػػػل وام

 واللزاع.
- .  ا أرعداد والقيادة والحـز

 يف.ر ويف عالقات مل الزمالء والمعلم -
حػػػؿ الموػػػ الت بالرعػػػاوف مػػػل اآل ػػػريف  -

 وار اذ القرار.
إدارة العواطػػؼ والػػدوالل والأػػلو يات مػػف  -

  الؿ الذات واآل ريف.
 رحمؿ المأئوليل العرديل وا  رماعيل.  -
 .اللقد ورقبؿ ا  رالؼ مل اآل ريف -
 

 منػارات (( Basheri; Munro; Burd & Baghaei, 2013,62 ػؿ  مػف ضػيؼ وي    
 :روار ل  اآلرلالرعلـ ال
لػل وقػت  العمػؿعػرض زمالئػؾ و طػل : Introduce & Planالرقػديـ الر طػيط و  -

 رعاوف.المب ر قبؿ بدايل 
 عف طريؽ رولير المعلومات.رو ي  الحوار  :Inform بار ا  -
طلػب المأػاعدة لػل حػؿ الموػ لل، لو لػل لنػـ رعليػؽ زمالئػ  : Request الطلب -

 لل العريؽ.
 .م موعللل  عـ الرماأؾ وموار ل األقرافد: Maintain الحعاظ علط -
 ارعاؽ علط رعليؽ زميل  لل العريؽ : Acknowledge ا عرراؼ -
 لل العريؽ. ءزمالال ناقدميا قرراحات الرل الأبب حوؿ عرؼ ر: Argue ؿاد ال -
 ـ ردود لعؿ إي ابيل.يقد: رMotivate رحعيزال -
قػدمنا لعضػاء يحات الرل رعليقات لو ا قرراالمل  ا  رالؼ: Disagree رعارضال -

 العريؽ.
 لرعيل  ديدة. مناـ رحويؿ الرر يز الحالل للم موعل إلط: Task منملال -
  ارج العمؿ.الملاقول : رعلل   Task off   ارج العمؿالمنمل  -
نػػارات بػػبعض الم البحػػث الحػػالل اتػػرـ مػػف  ػػالؿ اأػػرعراض الدراأػػات والبحػػوث الأػػابقل،و 

 وتل: المقلوب المقرر ا ل رروللطالب وطبيعل الروار يل الرل رلاأب  دائص ال
،  رابل مقدمل  يدة للموضوع المطروح: وررضمف الروادؿ ال رابل عبر الويب اتمنار  -
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ررريب عرض ، دحل المعردات والررا يب وال مؿ الم روبل، حأف العرض لع رة الموضوع
، يأل للموضوعال ارمل قديرة ورر ز علط ا ل ار الرئ، الموضوع بو ؿ ملطقل مرألأؿ

لط اآل ريفيروادؿ  رابي  ، وؿ بأوؿليدح  ل طاء ال رابل  يرد علط مأاتمات ، ا مف وام
 .الزمالء ورعليقارنـ

، رقديـ لل ار بلاءة و ديدة لل الموضوع المطروحوررضمف:  معال ل األل ار اتمنار  -
واألدلل  ديامل  الح  ، لقد األل ار بطريقل بلاءة، رحليؿ األل ار المطروحل ورقييمنا

رل يص األل ار ، القدرة علط ا أرعأار والأؤاؿ عف مزيد مف المعلومات، بطريقل مقلعل
 .والعبارات الرئيأل للموضوع

حباط الرعبير عف اإل، قراءة مأاتمات الزمالءوررضمف:  الرعاعؿ مل اآل ريفات منار  -
إلط اآل ريف لثلاء  ا أرماع باترماـ، رقبؿ اللقد مف الزمالء والرد بندوء، بطريقل بلاءة

احرراـ قواعد ، وارات روض  الر اوب مل اآل ريفإو لو رموز لاأر داـ  لمات ، الوات
، رقبؿ واحرراـ مراء اآل ريف منما  اف ال الؼ، الموار ل لل المحادثل وا لرزاـ بنا

 .اللقاش مل للراد الم موعل حوؿ إ راءات رلعيذ المنمل
، رحديد الندؼ مف  ؿ منمل مطلوبلوررضمف:  ورقويمنامنارات رلعيذ المناـ الروار يل  -

رلظيـ العمؿ ، رحديد ا  راءات ووضل  طل الرلعيذ، رحديد دور  ؿ عضو لل العريؽ
رقييـ العرد ألدائ  لل ، رولير رغذيل را عل عف لداء األلوطل، لوطل المطلوبلرلعيذ األ 
المناـ المطلوبل لل الموعد رلعيذ ، رقييـ العرد ألداء اآل ريف بالم موعل، الم موعل

 .المحدد بطريقل دحيحل
ا ريار موعد ، وضل  طل زمليل لرلعيذ  ؿ منمل بدقلوررضمف:  إدارة الوقت اتمنار  -

المحالظل علط لوقات ، احرراـ موعد المحادثل وا لرزاـ ب ، محادثل يلاأب الم موعل
ا لرزاـ ، ة ل  لل الحديثا لرزاـ بالمدة المحدد، للراد الم موعل قبؿ ولثلاء المحادثل

 .بالوقت المحدد لرلعيذ المنمل
رحمؿ المأئوليل وررضمف: حث الزمالء علط الروارؾ وال از المنمل، رحمؿ  اتمنار  -

مأئوليل الدور الذ  يقـو ب  لل الم موعل، ا لرزاـ بالقواعد المنليل واأل القيل للعمؿ لل 
دوار لل الم موعل، المثابرة اد لربادؿ األر الم موعل وا أرعدالم موعل، الر يؼ مل لدوا

 للندؼ لو اللواط، الدعـ المربادؿ بيف للراد الم موعل. والرحمؿ ودو   
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(، )محمد رلعت والأعيد 5002،551)محمد  ميس،  مميزات الرعلـ ا ل ررولل الروار ل
 :( 22، 5022)محمد لرملل،  ( 27 ،5025محمد وداليا  ير ، 

( المرعلميف علط الموار ل لط 5.0الويب)رعلـ اإلل ررولط الروار ط رأاعد لدوات بيئل ال -
  رماعط مما يثر  عمليل الرعلـ.بلاء المعرلل ال ديدة، والروادؿ ا 

اللبوغ ال ماعط للمرعلميف لل بلاء المعرلل ال ديدة ورطبيقنا، وربادؿ اآلراء وال برات  و لي -
 مما يزيد مف  برة المرعلـ العرديل.

معرلل المرعلميف ومعرلل ال براء لط الم اؿ مما يأاعد علط ر طط الحوا ز يدم  بيف  -
 لثلاء عمليل الرعلـ وموا بل الرطورات العلميل لط الم اؿ.

يحوؿ المرعلميف مف الرلقط إلط الموار ل؛ مما يأاعد علط رولير ملاخ داعـ وملنـ يثر   -
 لـ.عمليل الرعلـ ويو عنـ علط ل ذ المبادرة واأرقالليل الرع

يري  مأئوليل المرعلميف لراد  و ماعات عف إل ازارنـ مما يبرز دور  ؿ مرعلـ علط حد   -
 المرعلميف   ؿ. ا باإلضالل إلط رقويـ دورويأاعد علط رقويـ دوره لردي  

ربادؿ مدادر الرعلـ بيف المرعلميف مما يأاعدتـ علط روادلنـ مل  ميل لطراؼ العمليل  -
  ارتـ ال ادل لط الرعلـ، ورلميل لتداؼ رعليميل محددة.الرعليميل، والرعبير عف لل 

اأر داـ الطالب لمدادر المعلومات لل بحثنـ ورو ي   نودتـ لحو الرودؿ يأاعد علط  -
ضالل قيمل لنذه المدادر و  إلط المعلومات مف مدادر الرعلـ الم رلعل و معنا ورلظيمنا. ام

 ال ادل لرحقيؽ لتداؼ رعليميل محددة. مف  الؿ رداوؿ الطالب لنا وبلاء رمثيالت لمعارلنـ
رأاعد الطالب علط رلميل الرحديؿ وا ل از األ اديمل وردعـ القدرة علط الرع ير اللاقد  -

 والرأملل .
 والرلميل المنليل المأرمرة للمعلـ. ـ المأرمر مد  الحياة لد  الطالبلرلميل ا ر اه لحو الرع -

) محمد  اسكٍدوس الوؼلن فٍ تنوُة ههاسات التؼلن التش
 (:20، 5022لرملل، 

رنيئل الطالب ورعريعنـ بالرعلـ الروار ل، وبياف لتدال  لل عمليل الرعلـ، وروضي   -
 وروط  ومبادئ  ولتـ  طوار .

 رحديد ح ـ م موعات العمؿ، ورقأيـ الطالب إلط م موعات م رلعل وروزيعنـ علينا. -

ثارة اترمامنـ للموار  -   ل.رحعيز الطالب لموضوع الدرس وام

 ورح طبيعل المناـ الروار يل الم رلعل المطلوب القياـ بنا مف قبؿ الطالب. -
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رو ي  الطالب إلط الرعاعؿ، والموار ل والرعاوف مل اآل ريف دا ؿ م موعات العمؿ  -
 الم رلعل.

مرابعل عمؿ الم موعات، وا أرماع إلط ملاقوات وحوارات، ورأ يؿ المالحظات  -
 المرعلقل بأدائنـ.

 ا وقات الملاأبل، ورقديـ المأاعدة والرو ي  أل  طالب يحراج لذلؾ. الرد ؿ لل -

 رقديـ رغذيل مرردة مرلوعل للطالب باأرمرار، لضماف دالعيرنـ للرعلـ والموار ل. -

 ا ورراؾ مل الطالب لل رل يص اللقاط واألل ار األأاأيل للدرس. -

الرل رودلت لنا  ؿ رولير لرص للطالب مف ل ؿ ملاقول لتـ األل ار وو نات اللظر  -
 م موعل علط حده.

 ل  مل ردحي  ما قد ي وف مف ل طاء. و ملاقول الم موعات لل العرض الذ  قدم -

 الؿ  ل دت علط لتميل رلميل المنارات الروار يل مفالدراأات الرط  بعضوتلاؾ 
(  الرل اترمت Nevgi; Virtane & Niemi, 2006دراأل ) وملنا:  الرعلـ ا ل ررولل

 وف حيث ، دعـ الرعلـ مد  الحياةلمف  الؿ وب ل اإللررلت  وارؾالر  يعيل بروضي 
لررلت لرعلـ المنارات ا  رماعيل الالزمل رقييـ ودعـ لظاـ رعاعلل علط اإل ل لريؽالباحثوف 

معروحل الأئلل واألالمقابالت،  معت البيالات مف  الؿ    وقد ، وار للل العمؿ الر
مما الروار يل،  عاليل للمنارات ا  رماعيل الطالب قيـ قؽح اإللررلت،علط  ملاقواتالو 

لل م اؿ أداة قويل للرعليـ عبر اإللررلت وا ردا ت   عريؽالالطالب مف  اأرعادت يؤ د
  . منارات العمؿ ال ماعلو  الملظـ روار لالرعلـ المنارات لرعزيز ل الرعليـ العالل وال امع

ـ اإلل ررولل الروار ل عبر ا لررلت لل لل الرعيللاع( Tsai, 2010 ول دت دراأل )   
 امعل العلـو والر لولو يا وال امعل األ اديميل لل  الطالب  اديملاإلل از األ  رلميل

ا مف الطالب الذيف لـ يأر دموا  ثر اررعاع  حيث حقؽ الطالب معد ت إل از ل رايواف،
ح اعليل برلام  ردريبط مقرر (  ل5020 ،محمد والط)دراأل الرعلـ الروار ل،  ما لثبرت 

لط رلميل  عايات روظيؼ المعلميف لر لولو يات  الويب قائـ علط الرعلـ الروار ط عبر
 الويب رضميف برام  الرعلـ الروار ط عبراعرماد  لردريس ، واقررحالرعليـ ا ل ررولط لط ا

رربيل والرعليـ الضمف برام  الردريب المنلط للمعلميف لثلاء ال دمل والرط رقدمنا وزارة 
 .   اللمعلميف ألوي  
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ردميـ بيئل رعلـ ال ررولط روار ط قائمل إلط  (5025 ،داليا حبيوط)تدلت دراأل و    
والردويف المرئط عبر  Wikiوتط: محررات الويب الروار يل 5علط بعض لدوات الويب

ت منارالط رطوير رنا ، والرعرؼ علط لاعليRssولاقؿ األ بارVideocastingالويب 
إلط رحأف  لوارت اللرائ و ، للطالب معلمط الحاأب ب ليات الرربيل اللوعيلالردريس 

 واقررحتمن الممبرسبت التدريسية وبيئة التعلم اإللكترونى التشبركى  األداء المهبرى لكلا 
يف معلمالالردريأيل المقررحل للطالب قائمل باألتداؼ اإل رائيل الالزمل لرطوير المنارات 

 يئل الرعلـ اإلل ررولط الروار ط.مف  الؿ ب
لثر اأر داـ الرعلـ الروار ط القائـ اترمت بقياس ( الرل 5022دراأل )لبيؿ حأف،     

ت ا ل رروليل وا ر اه لحوه االمقرر  ت ردميـراعلط رطبيقات  و ؿ الرربويل لط رلميل منا
( 5022، تمت قاأـ)دراأل   ما لثبرت. لد  لعضاء تيئل الردريس ب امعل لـ القر 

لاعليل لظاـ مقررح لبيئل رعلـ روار ط عبر اإللررلت لط رلميل منارات حؿ المو الت 
بضرورة  الدراأل وا ر اتات لحو بيئل الرعلـ لد  طالب ر لولو يا الرعليـ، ولودت

اأر داـ بيئات الرعلـ اإلل ررولل الروار ل لل ردريس المقررات الرعليميل الم رلعل، 
ـ برلميل منارات الرع ير، باإلضالل إلط إقامل دورات ردريبيل لردريب المعلميف علط وا ترما

 .منارات اأر داـ لدوات بيئات الرعلـ اإلل ررولل الروار ل
 بالمقارلل بيف ((Basheri; Munro; Burd & Baghaei, 2013واترمت دراأل    

 وار للرعلـ الرلل ا Multi-touch table اللمسالرعاعؿ مرعددة  طاو تاأر داـ 
مف  الدراألر ولت م موعل ، لعلط الحاأوب الو داأر داـ الرعلـ الروار ل المرزامف و 

لوارت اللرائ  لف و اإللررلت يدرأوف تلدأل برم يات ممف الما أرير با أرل عور طالب  
ثالث منارات  وررضمف وار لمنارات الرعلـ الرحألت  اللمس الطاو ت مرعددةاأر داـ 

، ، الرحدث والر اطبالرعلـ اللوط ل Creative Conflictالدراع ا بداعل : ل تلرئيأ
، واأرعراض دعحات و معنا قادر علط الحدوؿ علط المعلومات رعلـالم  ما للنا ر عؿ

ري  لردا مرأاويل رلل موقل واحد، و  روار يلألوطل ب ورأم مرعددة لل وقت واحد، 
 .للعمؿ ال ماعل 

ت الرعلـ الروار ل لد  طالب العرقل األولل ارلميل منار  (5022د البياع، أل )محمدراوتدلت   
الوا ب  5.0الرربيل اللوعيل  امعل بورأعيد مف  الؿ اأر داـ وروظيؼ رقليات الويب  ب ليل

ولعد الباحث  ( Moodle، Word Press ،Joomla) الثالثل لظـ إدارة المحرو  روالرتا لل
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( طالب وحدد 20رـ رطبيق  علط عيلل م ولل مف ) بيل البيئيلمقرر ال ررولل لل الرر لذلؾ 
دارة الدراع ،منارات ا رداؿمنارات الرعلـ الروار ل وملنا:   القيادة، إدارة الوقت، بلاء الثقل وام

لعاعليل المقرر ا ل ررولل لل رلميل منارات الرعلـ الروار ل لدال  ولوارت اللرائ   وميرتا
 .Moodleالمحرو  المدار بلظاـ 

بال وػؼ عػف المنػارات   (Mansilla; Costaguta & Missio, 2014)ولػل دراأػل   
 ػػػل يػػػرم ف مػػػف اأػػػر داـ الػػػرعلـ الروػػػار ل القػػػائـ علػػػط الرػػػل ي ػػػب لف يمرل نػػػا المعلػػػـ 

مػل  Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)ال مبيػورر
الػذ  الزماف والم اف  عف بغض اللظر رـالرعلـ الروار ل يلف الدراأل طالب  حيث لوارت  

ل ػػف  لػػؽ المعرلػػل الروػػار يل بنػػدؼ الرعػػاعالت ر ػػر  و الطػػالب والمعلمػػيف.  يروا ػػد ليػػ 
-E) اإلل ررولػل المعلػـرعلـ الطالب إذا لـ ي ف تلػاؾ  لولو يا يم ف لف رملل لو رعيؽ الر 

Teacher) الرعامؿ مػل  يعيل يعرؼ الرعاعؿ بيف الطالب، و  ويعززالملاقوات  ذ  يلأؽال
تػو  اار المعلمػيف المػؤتليف إل ررولي ػا ريػ، حيػث اللزاعات الرل رلوأ لثلػاء العمػؿ ال مػاعل

 .CSCLالمعراح لل اح 
)اإلداريػل والرربويػل  الأػرل رروالػؽ مػل األدوار  الروػار يل المنػارات يوير البػاحثوف لفو    

مػػف و ا إل ررولي ػػالمؤتػػؿ  معلػػـبنػػا ال قػػـويالرػػل  وا  رماعيػػل والرقليػػل وا ردػػا ت والرقيػػيـ(
الرعاعػػؿ بػػيف الطػػالب، روػػ يل رحعيػػز  الوا ػػب روالرتػػا لػػل المعلػػـ : الروػػار يل المنػػارات

، مػػدح الأػلوؾ اللمػػوذ لبيئػل رعلػػـ ممرعػل،  لػؽ ، الحعػاظ علػػط م رمػل الػػرعلـالموػار ل، 
والرعبيػػر وػػاعر إدارة الم، الرعامػػؿ مػػل المأػػاتمات ميػػر الملاأػػبل، القيػػادة، إدارة الدػػراع

 .  (Mansilla; Costaguta & Missio, 2014, 59-60)علنا
بالمقارلػل بػيف  (Mercier ; Higgins & Costa, 2014 ) مػا اترمػت دراأػل 

 Multi-Touch Classroom لثػػػػر اأػػػػر داـ الطػػػػاو ت لالعدػػػػؿل مرعػػػػددة اللمػػػػس
 أحػد منػارات الػرعلـ  باأر داـ الورقل العاديل لػل رلميػل منػارات القيػادةم موعات العمؿ و 

حيث رـ روزيل األدوار لل الم موعريف علػط لعػس  المرعلميفرلميرنا لد   الالـز لالروار 
، لوارت اللرػائ  لل مادرل الراريخ والرياضيات  -ثمالل م موعات روار يللل  - المنمل

ولف  الطػريقريف لػل رلميػل منػارات القيػادة الع ريػل والرلظيميػل عدـ و ود لرؽ بيف  ؿ  مػف
بمنػارات القيػادة الدراأػل واترمػت  مر يعرمد علط طريقل روزيل األدوار دا ؿ الم موعاتاأل

 .  وررضمف: إدارة الرحوؿ، الر طيط والرلظيـ، إدارة األل ار ورطويرتا، الرح ـ الموضوعل
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 تؼقُة ػلً الذساسات الساتقة

ئ  رلػؾ الدراأػات يرض  مف العرض الأابؽ لرلؾ الدراأات لف تلاؾ ارعاؽ بيف لرػا   
 :علل

مأػرو  لداء الطػالب لػل رحأػيف  اأر داـ الرعلـ المقلوبو ود لثر إي ابل علل   -
وملنػا دراأػل )ا ػـر مدػطعط،  أواء لػل ال والػب المعرليػل  والمناريػل والو داليػل

 ,Love; Hodge; Corritore & Ernst)، (5022(، )حلػاف الػزيف،5022

2015) ،(Ogden, 2015) ،(Little,2015). 

منػػارات الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل مػػف قبػػؿ رلميػػل للػػ  ي ػػب ا ترمػػاـ ب  -
حيػػث معظػػـ الدػػعوؼ مرعػػدد المأػػرويات مػػا بػػيف العػػائقيف،  معلػػـ الدػػؼ العػػاد 

)لاطمػػػل ، (5005) مػػػاؿ ال طيػػػب، وملنػػػا دراأػػػل  العػػػادييف، المرػػػأ ريف دراأػػػي ا
 .(5022)بروؿ مالـ، ، (5020دوص، 

مػف لتػـ المنػارات الرػل ي ػب رلميرنػا الػرعلـ الروػار ل منػارات ل دت الدراأات لف  -
رحأػيف ، لظػرا ألتميػل رلػؾ المنػارات لػل  ميػل المراحػؿ الدراأػيللػل  الطالبلد  

 & Basheri; Munro; Burdوملنػا دراأػل  مأرو  إل از الطػالب ومنػارارنـ
Baghaei, 2013))  ، ،(5022)محمػد البيػاع ،(Mansilla; Costaguta 

& Missio, 2014)   ،( Mercier ; Higgins & Costa, 2014) . 

إعداد مقررات الدراأات الأابقل لل الرأ يد علط لتميل  لليل موبذلؾ ارعقت الدراأل الحا  
رلميػػل  والرػػل يم ػػف لف رأػػنـ لػػلال رروليػػل ولػػؽ لأػػاليب حديثػػل ملنػػا الػػرعلـ المقلػػوب 

 .المعلميفمنارات الردريس والمنارات الروار يل لد  الطالب 

 الثحجفشوض 

 ل: ت أابقل لم ف ديامل العروض اآلريلل ضوء ما رـ عرض  مف لدبيات ودراأا       

لػل ا ربػار الطالب معلمل العلػـو يو د لرؽ ذو د لل إحدائيل بيف مروأطل در ات  .2
 لدال  الرطبيؽ البعد . المقلوب المقرر ا ل رروللالرحديؿ قبؿ وبعد دراأل 

الطػػػالب معلمػػػل العلػػػـو در ػػػات لػػػل إحدػػػائيل بػػػيف مروأػػػطل يو ػػػد لػػػرؽ ذو د   .5
 المقػرر ا ل ررولػلقبػؿ وبعػد دراأػل  الردريس لذو  ا حريا ات ال ادػللمنارات 
 دال  الرطبيؽ البعد المقلوب ل
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بطاقػل لػل الطػالب معلمػل العلػـو  در اتل يو د لرؽ ذو د لل إحدائيل بيف مروأط .2
 المقلػػوب المقػػرر ا ل ررولػػلقبػػؿ وبعػػد دراأػػل  لمنػػارات الػػرعلـ الروػػار ل رحليػػؿ األداء

 لدال  الرطبيؽ البعد .
 الثحجشاءات تتإج

 لد  ناررلميالرل ي ب  لذو  ا حريا ات ال ادل العلـو ردريسإعداد قائمل بمنارات لو  : 
 ضوء ما يلل: لل الطالب معلمل العلـو لل  ليل الرربيل

ل مراعاة رلوع المرعلميف والعػروؽ العرديػل معيار معايير إعداد المعلـ و ادلاإلطالع علط  -ل
معلمل العلـو  إعدادالدراأات الأابقل لل م اؿ و لل مدر والدوؿ العربيل واأل لبيل بيلنـل 

. 

لػػػػل دػػػػوررنا األوليػػػػل علػػػػط م موعػػػػل مػػػػف المح مػػػػػيف   المنػػػػارات قائمػػػػلعػػػػرض  -ب
 .ومو نل العلـووطرؽ ردريس العلـو  المر دديف لل الملات 

والرػل يبيلنػا ال ػدوؿ  2المح مػيفالأادة  راءلل ضوء م لقائمللالدورة اللنائيل  وضل -ج
 : اآلرل

 
معلمل الطالب لد   الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل( لبعاد قائمل منارات 2 دوؿ )

 العلـو لل  ليل الرربيل
عدد  مهارات التدرٌس لذوي االحتٌاجات الخاصة م

المهارات 
 الفرعٌة

الوزن 
 النسبً

مهااارت تمٌٌااز الت مٌااذ ذوي االحتٌاجااات الخاصااة  1
 فً الفصول العادٌة

6 11% 

مهاااارت التخ اااٌ  ل تاااادرٌس لاااذوي االحتٌاجااااات  2
 الخاصة

22 33% 

مهاااارت اساااتخدام اساااتراتٌجٌات التااادرٌس لاااذوي  3
 االحتٌاجات الخاصة

12 1.85% 

مهاااارت اساااتخدام وسااااةل تع ٌمٌاااة وت نولوجٌاااة  4
 صةلذوي االحتٌاجات الخا

4 385% 

 %13 3 مهارت إدارت الصف  لذوي االحتٌاجات الخاصة 5

 %13 3 مهارت التقوٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة 6

 %122 54 المجموع 

                                                 
1

 ( لبئوت ههبراث التذرَس لذوٌ االحتُبجبث الخبصت للطالة هعلوٍ العلىم فٍ كلُت التزبُت1) هلحك 
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نػا لػد  الطػالب معلمػل العلػـو رالرل ي ب رلمي الرعلـ الروار لإعداد قائمل بمنارات  ا:ثالي  
 لل  ليل الرربيل لل ضوء ما يلل:

 العربيػل واأل لبيػل الػدوؿ لػلوالر ػارب   الموػاريلو  الأػابقل دراأػاتالاإلطالع علط   - ل
 الرعلـ ا ل ررولل الروار ل.لل م اؿ 

، وبعػد فعلػط م موعػل مػف المح مػياألوليػل  عرض قائمل المنػارات لػل دػوررنا  - ب
 :رلوالرل يبيلنا ال دوؿ اآل 5عمؿ الرعديالت لدبحت القائمل لل دوررنا اللنائيل 

 لد  الطالب معلمل العلـو لل  ليل الرربيل الرعلـ الروار لقائمل منارات ( لبعاد 5 دوؿ )
 م

 مهارات التع م التشار ً
عدد 

المهارات 
 الفرعٌة

الوزن 
 النسبً

 %11 . مهارت التواصل ال تابً عبر الوٌب 1

 %1483 6 مهارت معالجة األف ار 2

 %11 . مهارت التفاعل مع اآلخرٌن 3

 %11 . م التشار ٌة وتقوٌمهامهارات تنفٌذ المها 4

 %1483 6 مهارت إدارت الوقت 5

 %1483 6 مهارت تحمل المسةولٌة 6

 %122 42 المجموع

 :الردريس لذو  ا حريا ات ال ادللل منارات  المقلوب اإلل ررولل مقررإعداد الثالث ا: 
ميل عبر ا لررلت رـ اإلطالع علط لماذج الردميـ الرعليمل المرربطل بردميـ البرام  الرعلي

ويم ػػف  (5001(، )حأػػف البػػارل، الأػػيد عبػػد المػػولط، 5002النػػاد ،  محمػػد وملنػػا: )
 :رل يص مراحؿ بلاء المقرر  اآلرل

 مرحلل الرحليؿ ورومؿ: -2
أػػبؽ لنػػـ دراأػػل  ممػػف، الطػػالب معلمػػل العلػػـورحليػػؿ  دػػائص المرعلمػػيف : تػػـ  - ل

ورحميػؿ الملعػات  اإلل ررولػللت والبريد لدينـ القدرة علط اأر داـ اإللرر الحاأب اآللل و 
 .والمحادثل

 :رحليؿ بيئل الرعلـ المقلوب  - ب

باللأػبل للػػرعلـ دا ػؿ قاعػػل المحاضػرات رػػـ ر نيػز معمػػؿ الرػدريس المدػػغر  -
(  نػاز  مبيػورر مردػلل با لررلػت وأػبورة 51ب ليل الرربيل بورأعيد وب  )

 .Datashow بيضاء و ناز 

                                                 
2
 ( لبئوت ههبراث التعلن التشبركٍ للطالة هعلوٍ العلىم فٍ كلُت التزبُت2هلحك ) 
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لمحاضرات)الملزؿ(: يرـ الرعلـ مف  ػالؿ المقػرر باللأبل للرعلـ  ارج قاعل ا -
ا ل ررولل المراح عبر موقل المر ز القومل للرعلـ ا ل ررولػل الرػابل لػوزارة 

وقػػد رػػـ إعػػداد المحاضػػرات عليػػ  لػػل وػػ ؿ ملعػػات وأػػائط  الرعلػػيـ العػػالل
  .رأم  بر رار مواتدة المحاضرةدور..(  -ملؼ دوت -مرعددة )ليديو

- http://cms2.nelc.edu.eg/course/view.php?id=822 

المعػػػػارؼ والمنػػػػارات  بعػػػػضإلػػػػط رلميػػػػل  المقػػػػرر: ينػػػػدؼ لتػػػػداؼ المقػػػػرر رحليػػػػؿ - ت
الطػػػالب معلمػػػل لػػػد   الرػػػدريس لػػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػػلوا ر اتػػات المرربطػػػل ب
 . العلـو لل  ليل الرربيل

المقررح وذلؾ  المقررحقؽ تدؼ للمحرو  الذ  يالمحرو  الرعليمل: رـ وضل ردور  ؿرحلي - ث
روديؼ  المقرر الذ  عرض مف  الؿ موروع رطػوير  ليػات الرربيػل للعػاـ باإلطالع علط 

 والم الت العلميل المنرمل بنذا الم اؿ.والمرا ل ال رب و  5001

 مرحلل الردميـ ورومؿ: -5
ردػػؼ  : رػػـ دػػيامرنا لػػل وػػ ؿ عبػػارات أػػلو يلللمقػػرر رلظػػيـ األتػػداؼ الرعليميػػل - ل

 علط حده. وحدة رعليميل وليضا ل ؿوذلؾ باللأبل للمقرر ألوؾ المرعلـ 

رلظػيـ ورػـ  رػـ إعػداد  ريطػل الأػيابيل للمقػرر: 2وطريقل عرض  2رلظيـ المحرو  - ب
، روعػػل لينػػا الرألأػػؿ رعليميػػل وحػػدات  مػػس لػػل المحرػػو  الرعليمػػل للمقػػرر

 :رل اآل الملطقل

 لل الرربيل ال ادلمعاتيـ ومدطلحات : طاألول الوحدة
 الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلواأرراري يات طرؽ : لالثالي الوحدة
 إدارة لدوؿ ذو  ا حريا ات ال ادل وبرام  رعايرنـ :لالثالث الوحدة
 ر لولو يا الرعليـ لذو  ا حريا ات ال ادل :لالرابع الوحدة
 رقويـ ذو  ا حريا ات ال ادلال :لال امأ الوحدة

لموضػوعارنا واأللوػطل المرربطػل بنػا  التػداؼ رعليميػل ورمنيػد   وحػدةويو د ل ػؿ 
 ولأاليب للرقويـ.

 : رػػـ إعػػداد م موعػػل مػػف األلوػػطل والمنػػاـ2األلوػػطل الرعليميػػلالمنػػاـ و  رحديػػد - ت
 وملنا: وحدةال ادل ب ؿ  الروار يل

                                                 
3

 ( الوحتىي العلوٍ للومزر االلكتزونٍ فٍ طزق تذرَس العلىم لذوٌ االحتُبجبث الخبصت 6هلحك ) 
4

 ( صىر شبشبث الومزر االلكتزون7ٍ)هلحك  

http://cms2.nelc.edu.eg/course/view.php?id=822
http://cms2.nelc.edu.eg/course/view.php?id=822
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 مػل دػور،  رابػل مثؿ  ل از مناـ الرعلـ  ومواقل ا لررلت اأر داـ محر ات البحث  -
 .وميرتا رقرير.. 

الملاقوػات الدػعيل عبػر لموار ل لل حلقات اللقاش والروادؿ مل الزمالء مف  الؿ ا -
 .الويب

 .ورحميؿ بعض الملعات، واأرقبالنا اإلل رروللإرأاؿ رأائؿ البريد  -

 .رقديميل  وعروض لذو  ا حريا ات ال ادل إلراج دور مرربطل بردريس العلـو -

مػف  الملرػد  ال ادػل بػالمقرر إلبػداء الػرل  بػ عرض ما رـ إلرا   مف ر ليعات عبر  -
 قبؿ اآل ريف.

 

رعرمػػد علػػط  يات : رػػـ اأػػر داـ عػػدة اأػػرراريالمقػػرر رقػػديـيػػد اأػػرراري يات رحد  - ث
لرحقيػػؽ لتػػداؼ المقػػرر ل والػػرعلـ ا ل ررولػػل الر امػػؿ بػػيف الػػرعلـ الرقليػػد  الدػػع

 و دػائص المرعلمػيف ليما بيلنا ولقا  لظروؼ الموقػؼ الرعليمػل يرـ الدم  بحيث
ومػػػػف تػػػػذه  يولرتػػػػا المقػػػػررورر امػػػػؿ مػػػػل بعضػػػػنا مػػػػف  ػػػػالؿ اإلم الػػػػات الرػػػػل 

الػػرعلـ  اإلل ررولػػل، الػػرعلـ الروػػار لالعدػػؼ الػػذتلل، الملاقوػػل، ا أػػرراري يات: 
للطػػالب  يات أللنػػا رأػػم ورػػـ ا ريػػار تػػذه ا أػػرراري  .عات اإلل رروليػػلبالموػػرو 

 بالرعبير عف مرائنـ ورو ل العمؿ الروار ل.

 :الوأائؿ الرعليميل ومدادر الرعلـ  ردميـ  - ج

لػػل الػػرعلـ المقلػػوب: يعرمػػد علػػط الوػػرح مػػف  ػػالؿ ملعػػات العيػػديو والدػػوت والدػػور  -
 المو ودة لل المقرر ا ل ررولل.

ؿ ال مبيورر لل الرعلـ دا ؿ قاعل المحاضرات: رـ اأر داـ  ناز عرض البيالات بمعم -
لعػػرض األلوػػطل والمنػػاـ الروػػار يل وام ابػػل بلػػوؾ األأػػئلل إلػػط  الػػب ل نػػزة الحاأػػب 

 بالمعمؿ.

رأ يالت دػوريل، ملعػات  ،: دور ورأـووقد اعرمد المقرر علط وأائؿ عديدة ملنا
 و ميعنػػػا رػػػـ مواقػػػل إل رروليػػػل لرػػػدريس العلػػػـوو  إل رروليػػػل رػػػب  ومرا ػػػل  ،العيػػػديو

 .تداؼ المقررروظيعنا بما يحقؽ ل

 : ولمط الرعلـ ردميـ طرؽ الرعاعؿ - ح

                                                                                                                                      
5

 ( التكلُفبث والوهبم التشبركُت  لىحذاث الومزر االلكتزونٍ 11هلحك ) 
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لػػل الػػرعلـ المقلػػوب: يػػرـ الرعاعػػؿ مػػف  ػػالؿ الموػػار ات الرػػل يريحنػػا المقػػرر عبػػر  -
مػػف  ػػالؿ  ميػػر مرػػزامفبوػػ ؿ و وي ػػوف بػػ  الرعاعػػؿ مرػػزامف ل الملرػػد  ومرلػػل الحػػوار

 .البريد ا ل ررولل

لر ليعات والمناـ دا ػؿ ال ادل با يرـ الرعاعؿ مف  الؿ الملاقوللل الرعلـ الرقليد :  -
 المحاضرة.

ا دا ػػؿ لمػػط الػػرعلـ : رػػـ اأػػر داـ لمػػط الرعلػػيـ ال مػػاعل مػػف  ػػالؿ محاضػػرة لأػػبوعي   -
قاعػػل المحاضػػرة لمػػا  ػػارج المحاضػػرة اعرمػػد لمػػط الػػرعلـ العػػرد  القػػائـ علػػط المقػػرر 

 ا ل ررولل الذ  يأم  للطالب والباحثل بالحوار والرعاعؿ ليما بيلنـ.

 : ولدوار   حديد لألوب الرقويـر - خ

 . وحداتا  ربارات القبليل للو  قبلي ا البحثرطبيؽ لدوات  الرقويـ القبلل ويرـ مف  الؿ  -

 ا  ربػاراتو  لثلاء دراأل المقرر الرقويـ الر ويلل ويرـ مف  الؿ رقديـ الرغذيل الرا عل -
 .وحدةلل لنايل  ؿ  5) بلؾ األأئلل(

لرا يػػات البحػػثالؿ رطبيػػؽ لدوات  ػػويػػرـ مػػف الرقػػويـ اللنػػائل  -  يفمعلمػػالالطػػالب  بعػػدي ا وام
 .وا  ربار العاـ للمقرر وحدةللمناـ والر ليعات و ذلؾ ا  ربارات البعديل ل ؿ 

 ورومؿ: مرحلل اإللراج -2

المقرر علط الرعاقد الذ  رـ مل المر ز القػومل للػرعلـ ا ل ررولػل الرػابل إلراج اعرمد  -
  7المدريلللم لس األعلط لل امعات 

 موقل المر ز القومل للرعلـ ا ل رروللالملوور عبر  ددؽ المقرر: رـ عرض المقرر -
إلبػػداء الػػرل  حولػػ  والرأ ػػد مػػف مػػف  ػػالؿ المر ػػز  علػػط م موعػػل مػػف المر ددػػيف 

 .للرطبيؽ المقرروقد لوار المح موف إلط دالحيل  دالحير  للرطبيؽ
يس المقػرر ا ل ررولػل ويمثػؿ ليضػا م طط ردر رـ بلاء : 1م طط ردريس المقرربلاء  -

واوػػرمؿ تػػذا  علػػط الأػػير لػػل المقػػررالمعلمػػيف   دليػػؿ للطالػػب حرػػط يأػػاعد الطػػالب
والموضػوعات  الندؼ العاـ للمقػرر، لتػداؼ  ػؿ وحػدة رعليميػل: علط ما يأرل الم طط
 .المقرر، ال دوؿ الزملل لدراأل وطريقل الرلعيذحروينا، األلوطل الرعليميل الرل ر

                                                 
6
 ( بنىن األسئلت لىحذاث الومزر االلكتزون11ٍهلحك ) 
7
( صىرة التعبلذ بُن الوزكش المىهٍ للتعلن االلكتزونٍ والببحثت إلنتبج الومزر االلكتزونٍ ونشزه 9هلحك ) 

 وتىسَعو
8
 ( الوخطط التذرَس للومزر االلكتزون8ٍهلحك ) 
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 : ررضمف ل الرطبيؽ مرحل -2

أ ػػد مػػف  لػػوه مػػف األ طػػاء اإلمالئيػػل لو للر للمقػػرر لوحػػدة مػػفالر ريػػب ا أػػرطالعل  -
حيث رـ ر ربر  علط م موعل مػف طػالب العرقػل العليل لو ل  مو الت لل الردميـ، 

، ورـ الرعديؿ ا( طالب  25وعددتـ ) ابردائل علـوب ليل الرربيل ببورأعيد وعبرل الرابعل 
 ائ  الر ريب ا أرطالعل للمقرر.لل ضوء لر

 والرطبيؽ البعد  للدوات . المقرر المقررحرطبيؽ ثـ  البحثالرطبيؽ القبلل ألدوات  -

 :ررضمفالرقويـ مرحلل  -2

 علط: اد  ااعرموقياس لعالير   يف للمقررمعلمالالطالب رقويـ رعلـ  

   األداءاتPerformances   لداءات  يف مػػفمعلمػالالطػػالب : وتػل رمثػػؿ مػا يقػػـو بػ
،  اإلل ررولل، اأر داـ البريد المقررمثؿ الموار ل والرعاعؿ دا ؿ  المقررلثلاء دراأل 

بداء الرل .الموار ل لل مرلل الدردول   وام

  اإللرا يػػات Products اإللرػػاج المرمثػػؿ لػػل إل ػػاز المنمػػات المطلوبػػل مثػػؿ لوػػر :
 وميرتا. ..دور لو ليديو لو رأ يؿ دورل، عمؿ ر ليؼ ما

 لرعليمي وحدةل ال ادل ب ؿ اإلل ررولي اتا  ربار  لداء . 

  ا ربػػار المعػػارؼ الرربويػػل المرربطػػل بمنػػارات وتػػل:  للمقػػرر لاللنائيػػ اتلداء ا  ربػػار
الردريس لذو  ا حريا ات منارات  مالحظل، بطاقل الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل

    .منارات الرعلـ الروار لل بطاقل رحليؿ األداء، ال ادل

 الثحجحالخًا: إػذاد أدوات 

لػػػذو   العلػػػـو رػػػدريسارؼ الرربويػػػل المرربطػػػل بمنػػػارات إعػػػداد ا ربػػػار رحدػػػيؿ المعػػػ - ل
 :  1ا حريا ات ال ادل

د النػدؼ مػف ا  ربػار : قيػاس رحدػيؿ الطػالب معلمػل العلػـو للمعػارؼ المرربطػل يرحد -2
 بمنارات الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل .

 مقػػرر طػػرؽالػػواردة لػػل  لبعػػاد رمثػػؿ الوحػػداتر : رضػػمف ا  ربػػار رحديػػد لبعػػاد ا  ربػػا -5
 .لذو  ا حريا ات ال ادل العلـو ردريس 

وضػػل معػػردات ا  ربػػار : رػػـ دػػيامل معػػردات ا  ربػػار مػػف لمػػط ا  ريػػار مػػف مرعػػدد   -2
Multiple Choice ( معػػردة ، وقػػد 20ولوػػرمؿ ا  ربػػار لػػل دػػورر  األوليػػل علػػط )

                                                 
9

ة( هفتبح  -6أ( اختببر تحصُل الوعبرف التزبىَت الوزتبطت بوهبراث التذرَس لذوٌ االحتُبجبث الخبصت وهلحك ) -6هلحك )  

 تصحُح االختببر
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ل  يقؿ عدد العبارات لينا وعط ر أرويات المعرليل الم رلعل، وقد وزعت بحيث رقيس الم
يػػارات رحرػػو  إ ابػػل واحػػدة الرػػل ي رػػار ملنػػا الطػػالب اإل ابػػل الدػػحيحل عػػف لربعػػل ا ر

 رلوع المعردات وربايف مأرويارنا ولقا  للتداؼ الألو يل . ، و دحيحل
عداد ورقل اإل ابػل ومعرػاح روعل لينا الوضوح ،  ما رـ إ:  ديامل رعليمات ا  ربار -2

 ردحي  ا  ربار .

: وذلػؾ بعرضػ  علػط م موعػل مػف المح مػيف وذلػؾ للرأ ػد Validityددؽ ا  ربػار  -2
مػػف الدػػحل العلميػػل واللغويػػل للمعػػردات ومالئمرنػػا للمأػػرو  المعرلػػل المقػػاس ورػػـ رعػػديؿ 

 للنائيل . ( معردة لل دورر  ا21وحذؼ بعض المعردات وبلغ عدد معردات ا  ربار )
: رػػـ إ راءتػػا علػػط م موعػػل مػػف طػػالب العرقػػل ا أػػرطالعيل لال ربػػار دراأػػلالإ ػػراء  -5

ب ليػػػػػل الرربيػػػػػل ببورأػػػػػعيد المقيػػػػػديف بالعػػػػػاـ الدراأػػػػػل  وػػػػػعبط علػػػػػـو ابرػػػػػدائلالرابعػػػػػل 
 وذلؾ لحأاب ما يأرل: ا( طالب  25م ولل مف ) 5022/5025

ار باأػر داـ معادلػل للعا رولبػاخ للثبػات، وذلػؾ معامؿ ثبات ا  ربار : رـ حأػاب ثبػات ا  ربػ -ل
 ( وتو معامؿ ثبات ملاأب .0.75برطبيؽ ا  ربار مػرة  واحدة ، َلو د لل  يأػػاو  )

) ت. ج. للػدروز،  :لريب الزمف باأر داـ المعادلل اآلعف طريؽ حأازمف ا  ربار :  -ب
2151 ،727): 

 استغرقه آخر تلميذالزمن الذي +  الزمن الذي استغرقه أول تلميذ

5 

 وتو زمف ملاأب ألداء ا  ربار. ( دقيقل50)وبرطبيؽ المعادلل  اف زمف ا  ربار 
 

: رـ حأاب معامؿ الأنولل لمعردات )لؤاد البنل، 20معامؿ أنولل  والرمييز المعردات -ج
(،   مػػا رػػـ حأػػاب قػػدرة  ػػؿ معػػردة علػػط الرمييػػز بحأػػاب الربػػايف وحدػػلت 2171،221

 لط معامالت أنولل ورمييز ملاأبل .المعردات ع
الرأ د مف وضػوح رعليمػات ا  ربػار وقػد  الػت واضػحل للطػالب ولغرنػا أػنلل ودقيقػل  -تػ

 .وبذلؾ لدب  ا  ربار علط در ل عاليل مف الددؽ والثبات ودال  للرطبيؽ

                                                 
11
 ج( بياف رحليؿ معردات ا  ربار -5ملحؽ ) 

 زمف ا  ربار =
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لظػػاـ رقػػدير الػػدر ات :رػػـ رحديػػد در ػػات ا  ربػػار بععطػػاء در ػػل واحػػدة علػػد ا ريػػار  -7
 ابل الدحيحل مف بيف البػدائؿ ال ادػل ب ػؿ أػؤاؿ ودػعرا لمػا دوف ذلػؾ وبػذلؾ ردػب  اإل

 ( در ل.21الدر ل العظمط لال ربار )
وضل الدورة اللنائيل لال ربار حيث لدػب  علػط در ػل ملاأػبل مػف الدػدؽ والثبػات  -1

 ودال  للرطبيؽ وال دوؿ الرالل موادعات ا ربار الرحديؿ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لردريس موادعات ا ربار رحديؿ المعارؼ الرربويل المرربطل بمنارات ا(   دوؿ 2 دوؿ )
 لطالب معلمل العلـو لذو  ا حريا ات ال ادل ل

مأرويات 
 الرعلـ 
 األبعاد

 الم موع رقويـ رر يب رحليؿ رطبيؽ لنـ رذ ر
 ال لل

 الوزف
لرقاـ  اللأبل

 المعردات
لرقاـ 
 المعردات

لرقاـ 
 المعردات

لرقاـ 
 المعردات

اـ لرق
 المعردات

لرقاـ 
 المعردات

معاتـي 
ومدطلحات  
لل الرربيل 

 ال ادل

52- 22 25- 
25- 21 21 2- 57 1 22 20 50.1% 

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
الرػػػػػػػػػػػػػدريس 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو  
ا حريا ػػػػػػػات 

 ال ادل

5- 22 20-  2 22- 
52- 27 

25-
51-20 25- 50 51- 1 22 51.5% 
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إدارة لدوؿ 
ذو  

ا حريا ات 
ال ادل 
وبرام  
 رعايرنـ

22- 25 2- 22 2- 52 21- 55 52- 20 22- 22 25 52% 

ر لولو يػػػػػػػػػػػػا 
ـ لػػػذو   الرعلػػػي
ا حريا ػػػػػػػات 

 ال ادل

25 27 5 21 22 22 5 25.2% 

ـ لػػذو   الرقػػوي
ا حريا ػػػػػػػات 

 ال ادل
27 55 22 22 7- 21 - 5 25.2% 

 %200 21 5 1 1 1 1 1 الم موع
الػػػػػػػػػػػوزف 

 اللأبل
25.7% 21.7% 25.7% 21.7% 25.7% 25.2% 200%  

لقيػػاس لداء الطػػالب معلمػل العلػػـو لػػل  ليػػل الرربيػػل لمنػػارات  المالحظػػلبطاقػػل إعػداد  - ب
 المالحظػػللقػػد مػػرت عمليػػل إعػػداد بطاقػػل  :  22 الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل

 بم موعل مف ال طوات وتط :

معلمػػل العلػػـو لػػل  ليػػل  الطػػالب: قيػػاس مأػػرو  لداء  المالحظػػلبطاقػػل  مػػف نػػدؼال -2
 . لذو  ا حريا ات ال ادل العلـو ردريسات منار بعض ل الرربيل

 دورة عبارات إ رائيل روعل لينا : رـ ديامرنا لل المالحظلديامل لقرات بطاقل  -5
ول  ي وف لنا ل ثر مف  اا واحد  ا لدائي  عبارة لمط   وواضحل وردؼ  ؿ  وف محددةلف ر
مل منارات ردريس لعس لبعاد قائ المالحظللبعاد بطاقل قد رضملت للح ـ علي  و  رعأير

( حيث بلغ إ مالل عدد المنارات 2العلـو لذو  ا حريا ات ال ادل الورادة بال دوؿ )
  منارة .( 22)العرعيل 

 

                                                 
العموم لذوي االحتياجات الخاصة لمطالب معممي العموم ( بطاقة مالحظة ألداء مهارات تدريس 5ممحق ) 11

 في كمية التربية
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، وروعػل لينػا الدقػل والوضػوح، وقػد رنارػـ دػيام: المالحظػلديامل رعليمػات بطاقػل  -2
 . لينا المالحظلرضملت روضي  الندؼ مف البطاقل وطبيعرنا و يعيل رأ يؿ 

إ ػػراء بعػػض ورػػـ المح مػػيف رػػـ عرضػػنا علػػط م موعػػل مػػف : المالحظػػلدػػدؽ بطاقػػل  -2
 المح ميف.الأادة الرعديالت بلاءا  علط مراء ومقررحات 

لحأػػػاب ثبػػات البطاقػػػل رػػػـ اأػػػر داـ لأػػػلوب ارعػػػاؽ  :المالحظػػػلحأػػاب ثبػػػات بطاقػػػل  -2
رربيػل العمليػل للطػالب العلـو المورؼ علط الالمالحظريف، ذلؾ با ورراؾ مل لحد  مو نل 

 علػـو ابرػدائلحيث رـ رطبيؽ البطاقل علط عيلل مف طػالب العرقػل الرابعػل وػعبل  المعلميف
( طالبػػا  1م ولػػل مػػف ) 5022/5025ب ليػػل الرربيػػل ببورأػػعيد المقيػػديف بالعػػاـ الدراأػػل 

 . لورـو ال ميؿ ا بردائيل رلبل لل ثالث لأابيل مرراليل بمدرأوطال

 ا رعاؽ مف  الؿ معادلل  وبر: رـ حأاب لأبل  
 عدد مرات ا رعاؽ                           

 عدد مرات ا رعاؽ + عدد مرات ا  رالؼ                                          X 200_____________________________________    لأبل ا رعاؽ= 
 ورـ ذلؾ مف  الؿ ال طوات الراليل:

 ريف ل ؿ طالب معلـ لحدتما مل الباحثل واأل ر  مل المو نل.ر ديص بطاق -
 لػػوس  ػػؿ مالحػػظ بعيػػدا  عػػف اآل ػػر مػػل مراعػػاة الػػرم ف مػػف رؤيػػل الطالػػب المعلػػـ  -

 لثلاء األداء الردريأل بالحدل.
( لمػاـ المنػارة لػل ال الػل الرػل يػرـ لينػا رـ اأػر داـ رمػز موحػد وتػو عالمػل )  -

ه مػػل اإلطػػالع و نػػل لظػر  ػػؿ مالحػػظ علػػط حػػدأػػبل مػػف رحقػؽ المنػػارة بدر ػػل ملا
 .علط دلرر رحضير الدروس لرقييـ منارة الر طيط

بدلت عمليل المالحظل ملذ بدايل الحدل إلط لنايرنا ويوض  ال دوؿ الرػالل لأػب  -
 ا رعاؽ بيف الباحثل واألأراذة المو نل: 

 

 ل المالحظلبطاق مؤورات(  اللأبل المئويل لالرعاؽ بيف المالحظريف لل 2 دوؿ )

 . 3 6 5 4 3 2 1 ال الب
المتو
س  

 ثباتال

نسبة االتفاق 
 فً الم حظتٌن

.48
5% 

.282
% 

..83
% 

.486
% 

.286
% 

.381
% 

..83% 
.381
% 

.481
% 

 

رل ) علػل  طػاب، مأرو  الثبات بد لػل لأػبل ا رعػاؽ  ػاآل Cooperوقد حدد  وبر  -
ثر اررعػػاع ثبػػات % لػػأ 12، % ال عػػاض ثبػػات البطاقػػل70لقػػؿ مػػف (: 252، 5000
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وتػل لأػبل   %12.1ومػف ال ػدوؿ الأػابؽ يربػيف لف مروأػط لأػبل ا رعػاؽالبطاقل، 
 ردؿ علط اررعاع ثبات البطاقل المأر دمل لل قياس مأرو  لداء الطالب المعلـ .

حيػث رـػ رحديػد ل ػؿ منػارة لرعيػل لربعػل : لألوب رأ يؿ والرقػدير ال مػل لػلداء لػل البطاقػل -5
ل رحقيؽ األداء مقدرة رقػديرا   ميػا   ػاآلرل: ثػالث در ػات إذا حقػؽ الطالػب المعلـػ  الات رمثؿ در 

لداء المنػػارة  بدر ػػل  بيػػرة، در رػػاف إذا  ػػاف األداء بدر ػػل مروأػػطل، در ػػل واحػػدة إذا  ػػاف األداء 
وبػػذلؾ بلػػغ رقػػدير اللنايػػل العظمػػط ل ػػؿ البطاقػػل   بدر ػػل قليلػػل، دػػعر إذا لػـػ يػػؤد المنػػارة مطلقػػا .

( لأقػػؿ، ودر ػػل مأػػرو  22( در ػػل والدر ػػل الدػػغر  )201( در ػػل والدر ػػل المروأػػطل )255)
   % لأ ثر .10(  لأ ثر المقابلل لػ 220) لحاللا البحثاألداء المرموبل لل 

وضػل الدػورة اللنائيػػل لبطاقػل حيػػث لدػبحت البطاقػل علػػط در ػل عاليػػل مػف الدػػدؽ  -7
   . والثبات ودالحل للرطبيؽ

  25لمنارات الرعلـ الروار ل لداءرحليؿ بطاقل إعداد  - ت
: قيػاس مأػرو  لداء الطػالب معلمػل العلػـو لػل  ليػل  رحليػؿ ا داءالندؼ مف بطاقل  -2

 . منارات الرعلـ الروار لالرربيل لبعض 

: رـ ديامرنا لل دورة عبارات إ رائيل محددة وواضحل  رحليؿ األداءديامل لقرات بطاقل  -5
الرعلـ لعس لبعاد قائمل منارات ، وقد رضملت البطاقل ادائي ا واحد  وردؼ  ؿ عبارة لمط ا ل

 منارة .( 25)حيث بلغ إ مالل عدد المنارات العرعيل  (5الورادة بال دوؿ ) الروار ل
: رـ ديامرنا، وروعل لينا الدقل والوضوح، وقد رحليؿ األداءديامل رعليمات بطاقل  -2

 لينا .رحليؿ ا و يعيل رأ يؿ الوطبيعرن رضملت روضي  الندؼ مف البطاقل
إ ػراء بعػض ، ورـ رـ عرضنا علط م موعل مف المح ميف: رحليؿ األداءددؽ بطاقل  -2

 الرعديالت بلاءا  علط مراء ومقررحات المح ميف.
ـ اأػر داـ لأػػلوب ارعػػاؽ : لحأػاب ثبػػات البطاقػل رػػرحليػػؿ األداء حأػاب ثبػػات بطاقػل  -2
وػػار ت الباحثػػل الر ربػػل ا أػػرطالعيل  الرػػلالػػزميالت   ، ذلػػؾ با وػػرراؾ مػػل لحػػدحللػػيفالم

علػػط عيلػػل مػػف طػػالب العرقػػل الرابعػػل وػػعبل المقػػرر  وحػػداتلحػػد حيػػث رػػـ رطبيػػؽ ، للمقػػرر
( 5)م ولػل مػف  5022/5025ب ليل الرربيل ببورأعيد المقيديف بالعػاـ الدراأػل  بيولو ل

 و الت  اآلرل: وبرأبل ا رعاؽ مف  الؿ معادلل  رـ حأاب ل، و طالبا  وطالبل
 رحليؿ األداءبطاقل  مؤوراتلل حلليف رعاؽ بيف الم(  اللأبل المئويل لال 2 دوؿ )

                                                 
12

 ( بطبلت تحلُل األداء لوهبراث التعلن التشبركٍ للطالة هعلوٍ العلىم فٍ كلُت التزبُت7هلحك ) 
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 المروأط الثبات  5 2 2 2 5 2 الطالب

لأبل 
 ا رعاؽ 

12.5% 10.2% 15.5% 12.2% 15.2% 10.5% 12.2% 

وتػػل لأػػبل رػػدؿ   %12.2ومػػف ال ػػدوؿ الأػػابؽ يربػػيف لف مروأػػط لأػػبل ا رعػػاؽ -
 ررعاع ثبات البطاقل المأر دمل لل قياس مأرو  لداء الطالب المعلـ .علط ا

لألوب رأ يؿ والرقدير ال مل للداء لل البطاقل: حيث رـ رحديد ل ؿ منارة لرعيل  -5
ثالث در ات إذا حقؽ   اآلرل: اا  مي  در ل رحقيؽ األداء مقدرة رقدير   لربعل  الات رمثؿ

در ل ، األداء بدر ل مروأطل  افدر راف إذا ، ل  بيرةلمعلـ لداء المنارة  بدر االطالب 
 مطلقا .المنارة دعر إذا لـ يؤد ، األداء بدر ل قليلل  افواحدة إذا 

( 12( در ل والدر ل المروأطل )255وبذلؾ بلغ رقدير اللنايل العظمط ل ؿ البطاقل )  
 الحالل لبحثا( لأقؿ، ودر ل مأرو  األداء المرموبل لل 25در ل والدر ل الدغر  )

   % لأ ثر .10(  لأ ثر المقابلل لػ 202)
وضػل الدػورة اللنائيػػل لبطاقػل حيػػث لدػبحت البطاقػل علػػط در ػل عاليػػل مػف الدػػدؽ  -7

   . والثبات ودالحل للرطبيؽ
 

 التجشَثُة الذساسة

 معلمػل العلػـو لػل  ليػل الرربيػل الطػالبم موعل مف لل رمثلت  : البحثا ريار للراد  - ل
معلمػػا  طالب ػػا ( 52وعػػددتـ )علػػـو ابرػػدائل،  يميػػاء، بيولػػو ل( لثػػل وػػعب )العرقػػل الثا

 ـ.5025/ 5022 ال امعل لعاـل
 يلل: رـ إ راء ما المقرررطبيؽ الر ربل: لل بدايل رطبيؽ  - ب

 وطرؽ الروادؿ  المقرر ا ل ررولل وطرؽ الرعلـ ب محاضرة لظريل بأيطل عف  -

عطػػاءتـ الم طػػط الردريأػػل  وقػػلعبػػر الم يف علػػط المقػػررمعلمػػطػػالب الإطػػالع ال - وام
 . للمقرر

 .22 البحثالرطبيؽ القبلل ألدوات  -

العرػػػرة مػػػف  العدػػػؿ الدراأػػػل األوؿ لػػػل اإلل ررولػػػل المقلػػػوب رػػػـ رطبيػػػؽ المقػػػرر -
ومػػف ثػػـ الرطبيػػؽ البعػػد  ألدوات ـ 5022/ 25/ 50وحرػػط يلػػاير 2/20/5022

 22 البحث
                                                 

13
 وهبم التشبركُتإعطبء الطالة بعط ال براث التعلن التشبركٍ علً تن االعتوبد فٍ التطبُك المبلٍ لبطبلت تحلُل االداء لوه 

 حتً َتن التحلُل فٍ ظىء هب لبهىا بو هن ههوبث. لبل عزض الومزر  البسُطت 
14

 ( صىر وفُذَى الطالة أثنبء تذرَس الومزر الوملىة داخل لبعت الذراست 12هلحك ) 
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 وتفسُشهاهناقشتها  الثحجنتائج 

قيمل المروأطات وا لحرالات المعياريل و حأاب و  البحثرطبيؽ لدوات قامت الباحثل ب    
 القبلل والبعد الرطبيقييف مروأطل در ات وذلؾ للرحقؽ مف د لل العروؽ بيف ، ت( )

  ما يلل : (SPSS)باأر داـ برلام  
 باللأبل للعرض األوؿ:

يف مروأػطل يو ػد لػرؽ ذو د لػل إحدػائيل بػولد  ل  دحل العرض األوؿ حقؽ مفللر   
 قبػػؿ وبعػػد دراأػػل المقػػرر ا ل ررولػػل الرحدػػيؿدر ػػات الطػػالب معلمػػل العلػػـو لػػل ا ربػػار 

بمنػارات المرربطػل المعػارؼ الرربويػل بيػؽ ا ربػار ، رػـ رطل لدال  الرطبيؽ البعد  المقلوب
 وحأاب قيمػل )ت( المقرر ا ل رروللقبؿ وبعد رطبيؽ  الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل

 و اءت اللرائ   ما يلل: (225، 2171لؤاد البنل ،) مررابطيفلمروأطل 
 

 
 
 

لل الرطبيقييف القبلل الطالب معلمل العلـو در ات  ( د لل العروؽ بيف مروأط5 دوؿ )
 الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلمنارات عارؼ الرربويل المرربطل با ربار الم علطوالبعد  

 البياف
 رطبيؽ/ال

الدر ل 
 ال ليل

 ع ـ ف
 ت

 المحأوبل
 الد لل

 مربل ايرا

η
5 

 dقيمل 
 

 ح ـ الرأثير

 القبلل
21 52 

22.75 2.22 
21.71 

علد  دالل
0.0002 

  بير 27.55 0.112
 2.12 22.12 البعد 

 

 :يرض  مف ال دوؿ الأابؽ
، مما يدؿ علط و ود لرؽ 0.0002( ، وتل دالل علد مأرو  21.71قيمل ت ) بلغت -

 ا ربػار الرحدػيؿ لػلالطػالب معلمػل العلػـو مروأػطل در ػات بيف  ذو د لل إحدائيل
للمعػارؼ الطالب معلمػل العلػـو يوير إلط زيادة رحديؿ  وتذا، رطبيؽ البعد لدال  ال

 .الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلالرربويل المرربطل بمنارات 

د لػػل مؤوػػر ال بحأػػاب dح ػػـ الرػػأثيرحأػػاب رػػـ  المقػػرر ا ل ررولػػللعاليػػل قيػػاس ل  -
ηمربل إيرػا  العمليل ل

ηوقػد  ػاف ح ػـ الرػأثير  بيػر حيػث بلغػت لأػبل ل 5
5 (0.112 )

)  (0.1( وتل ل بر مف )27.55) dوبلغت قيمل  (0.22)ل بر مف الحد العادؿوتل 
ل رلميػل لػ المقػرر ا ل ررولػلمما يػدؿ علػط لعاليػل  ، (51، 2117رود  ملدور ، 
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الرػػػػدريس لػػػػذو  بويػػػػل المرربطػػػػل بمنػػػػارات الرر  معلمػػػػيف للمعػػػػارؼالطػػػػالب الرحدػػػػيؿ 
 ويم ػػف الرعبيػػر عػػف تػػذه .وبػػذلؾ ررحقػػؽ دػػحل العػػرض األوؿ ا حريا ػػات ال ادػػل

 : اللري ل بياليا  لل الو ؿ اآلرل

 
الردريس للمعارؼ الرربويل المرربطل بمنارات الطالب معلمل العلوـ ( مأرو  رحديؿ 2و ؿ )

 القبلل والبعد لل الرطبيقيف  لذو  ا حريا ات ال ادل
 ويم ف رعأير تذه اللري ل ليما يلل:

ا لػػػل المعػػػارؼ المرربطػػػل بمنػػػارات معلمػػػيف قبلي ػػػطػػػالب الضػػػعؼ مأػػػرو  رحدػػػيؿ ال -
مػف  المقػررعدـ دراأػرنـ لموضػوعات إلط وير ل  الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل
 قبؿ وحداثل المعارؼ المرضملل ب .

دؿ علػػػط اأػػػريعابنـ للمعػػػارؼ المرضػػػملل ا يػػػاررعػػػاع مأػػػرو  رحدػػػيؿ المعلمػػػيف بعػػػدي   -
 بوأػائط مرعػػددة المقلػػوب ا ل ررولػل وير ػػل ذلػؾ لرػػدعيـ المقػرر المقرر ا ل ررولػلبػ

لثلاء الروا د لل قاعل الدراأل  وللوطل ومنمات أاعدت الطالب المعلميف علط الرعلـ
 بد  مف إلقاء محاضػرة لظريػل حيػث  ػاف وقػت المحاضػرة م دػص إل ػراء الر ليعػات

 والمنمات الروار يل عبر اإللررلت.
 : باللأبل للعرض الثالل

در ػات يو د لرؽ ذو د لل إحدػائيل بػيف مروأػطل ولد  ل  مف دحل العرض الثاللللرحقؽ   
الطػػالب معلمػػل العلػػـو لمنػػارات الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػل قبػػؿ وبعػػد دراأػػل المقػػرر 

الرػدريس ألداء منػارات  المالحظػلل ، رـ رطبيؽ بطاقل لدال  الرطبيؽ البعد  المقلوب ا ل ررولل
 : اآلرلوحأاب قيمل )ت(  المقرر ا ل رروللقبؿ وبعد رطبيؽ  لذو  ا حريا ات ال ادل

 

لل الرطبيقييف القبلل الطالب معلمل العلـو ( د لل العروؽ بيف مروأطات در ات 7 دوؿ )
 الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلمنارات ألداء  المالحظلبطاقل علط لبعاد والبعد  
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التدرٌس لذوي مهارات 
 االحتٌاجات الخاصة

الدر
 جة
العظ
 مى

 البعدي القب ً
قٌمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

مربع 
 اٌتا

η2 

قٌمة 
d 

حجم 
التأ
 2ع 2م 1ع 1م ثٌر

مهارت تمٌٌز الت مٌذ ذوي 
االحتٌاجات الخاصة فً 

 الفصول العادٌة

1
. 

483 
281
4 

1583 
185
1 

2183 
دالة عند 
282221 

2813
4 

  بٌر 853.

مهارت التخ ٌ  ل تدرٌس 
 لذوي االحتٌاجات الخاصة

6
2 

138
3 

182
6 

5482 
184
4 

1218
6 

دالة عند 
282221 

2811
. 

2183
4 

  بٌر

مهارت استخدام استراتٌجٌات 
التدرٌس لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة

3
2 

128
6 

182
3 

2583 
281
. 

5282
5 

دالة عند 
282221 

2811
1 

1485
1 

  بٌر

مهارت استخدام وساةل 
تع ٌمٌة وت نولوجٌة لذوي 

 االحتٌاجات الخاصة

1
2 

384 
286
4 

1185
2 

285
. 

4685
3 

دالة عند 
282221 

281.
1 

1384
4 

  بٌر

مهارت إدارت الصف  لذوي 
 االحتٌاجات الخاصة

2
1 

.82
. 

28.
1 

22 
28.
2 

5183
4 

دالة عند 
282221 

2811
1 

1481
4 

  بٌر

مهارت التقوٌم لذوي 
 االحتٌاجات الخاصة

2
1 

58.
. 

281
3 

118.
. 

182
5 

4.8. 
دالة عند 
282221 

2811
2 

1481
2 

  بٌر

 المجموع ال  ً
1
6
2 

448
5 

282
. 

1268
3 

282
1 

1348
6 

دالة عند 
282221 

2811
1 

3.8.
3 

  بٌر

 ما يلل: يرض  مف ال دوؿ الأابؽ
 0.0002، وتػل دالػل علػد مأػرو  لبطاقللل اللري ل ال ليل ل( 222.5قيمل ت ) بلغت -

الطػػالب معلمػػل مروأػػطل در ػػات ، ممػػا يػػدؿ علػػط و ػػود لػػرؽ ذو د لػػل إحدػػائيل بػػيف 
اررعػاع مأػرو  يوير إلػط  وتذا، لبعد لدال  الرطبيؽ ااألداء  مالحظللل بطاقل العلـو 
 .الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلمنارات لالطالب معلمل العلـو لداء 

و ػد للنػا  ، ؿ علط حػده ا حريا ات ال ادل الردريس لذو لمنارات  (ت)بحأاب قيمل  -
الطػػالب معلمػل العلػػـو ممػا يػدؿ علػػط اررعػاع مأػرو  لداء  0.0002دالػل علػد مأػػرو  

أػػواء لػػل اللري ػػل ال ليػػل لو لػػل لري ػػل  الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػللمنػػارات 
 .  العرعيلالمنارات 

لػد   دريس لػذو  ا حريا ػات ال ادػلالرػلػل رلميػل منػارات  المقرر ا ل ررولللحأاب لعاليل  -
ηت بلغػػحيػػث  مؤوػػر الد لػػل العمليػػلرػـػ حأػػاب الطػػالب الطػػالب معلمػػل العلػػـو 

5 (0.111 )
ηلللري ل ال ليل،  ما رراوح قػيـ 

( وتػل لأػب 0.111-0.172للمنػارات الم رلعػل مػا بػيف ) 5
ؿ علط حده علط  بػر ري ل المنارات  أواء لللري ل ال ليل لو لل ل d،  ما ردؿ  ميل قيـ  بيرة

الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات لعاليػػل البرلػػام  لػػل رلميػػل منػػارات  ، ممػػا يػػدؿ علػػطح ػـػ الرػػأثير
، ويم ف الرعبير ثاللرحقؽ دحل العرض الوبذلؾ رالطالب معلمل العلـو الم رلعل لد   ال ادل

 :ا لل الو ؿ اآلرلعف تذه اللري ل بيالي  
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لل  الردريس لذو  ا حريا ات ال ادللمنارات ل العلوـ الطالب معلم( مأرو  لداء 5و ؿ )
 الرطبيقيف القبلل والبعد 

 ويم ف رعأير تذه اللري ل ليما يلل:
الرػػػدريس لػػػذو  ا حريا ػػػات منػػػارات لا معلمػػػيف قبلي ػػػطػػػالب الال لداءضػػػعؼ مأػػػرو   -

س، قلل  برارنـ الردريأيل وا حر اؾ المباور بالرالميػذ لػل المػدار إلط وير ل  ال ادل
 حيث الطالب لل العرقل الثالثل والرل رمثؿ بدايل الرربيل العمليل.

ا يػدؿ علػط رحأػف مأػرو  لدائنػـ لمنػارات معلمػيف بعػدي  طالب الاررعاع مأرو  لداء ال -
 المقلػوب المقػرر ا ل ررولػلوقد ير ل ذلؾ إلط لف  الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل

علػػط  لرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات ال ادػػلاأػػرراري يات ومنػػارات  لعرمػػد لػػل رقديمػػ  
ومواقػػؼ ردريأػػيل مدػػغرة رمػػت دا ػػؿ قاعػػل الدراأػػل ل  ملػػب  منػػاـ وللوػػطل رعاعليػػل

لػل رلميرنػا  أػاتـعلط المحاضرة  الب الرطبيؽ العملل ل ثر مف الورح اللظر ؛ مما 
 .لد  الطالب بو ؿ ملاأب

 : للعرض الثالثباللأبل 
يو ػػد لػػرؽ ذو د لػػل إحدػػائيل بػػيف مروأػػطل لدػػ  ل  و  مػػف دػػحل العػػرض الثالػػثللرحقػػؽ    

قبػؿ وبعػد دراأػل  بطاقػل رحليػؿ األداء لمنػارات الػرعلـ الروػار للػل الطالب معلمل العلػـو  در ات
بطاقػػل رحليػػؿ األداء لمنػػارات  ل ، رػـػ رطبيػػؽلدػػال  الرطبيػػؽ البعػػد . المقلػػوب المقػػرر ا ل ررولػػل

در ػات للػراد  لمروأػطل وحأػاب قيمػل )ت( ا ل ررولػلالمقػرر قبؿ وبعػد رطبيػؽ  الرعلـ الروار ل
 لل الرطبيقييف القبلل والبعد  و اءت اللرائ   ما يلل: البحث

لل الرطبيقييف القبلل الطالب معلمل العلـو در ات  ل( د لل العروؽ بيف مروأط1 دوؿ )
 علط بطاقل رحليؿ األداء لمنارات الرعلـ الروار لوالبعد  

 

مهارات التدرٌس 
الدرج
حجم  dقٌمة  مربع اٌتامستوى قٌمة  البعدي القب ً ت
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ذوي االحتٌاجات ل
 الخاصة

العظم
 ى

التأثٌ η2 الداللة "ت" 2ع 2م 1ع 1م
 ر

مهارت التواصل 
 ال تابً عبر الوٌب

24 382 1 2183 1834 4382 
دالة عند 
282221 

  بٌر 12843 281.3

مهارت معالجة 
 األف ار

1. 486 182. 16844 1824 3185 
دالة عند 
282221 

  بٌر 1184 281.5

مهارت التفاعل مع 
 اآلخرٌن

24 11 2811 22864 2815 4481 
دالة عند  

282221  
  بٌر 12834 ..281

مهارات تنفٌذ المهام 
 التشار ٌة وتقوٌمها

24 382 28.2 228.. 2833 6286 
دالة عند 
282221 

  بٌر .1.82 28114

 مهارت إدارت الوقت
1. 586 28.6 1486 1835 2381 

دالة عند 
282221 

  بٌر .82. 28131

مهارت تحمل 
 المسةولٌة

1. 5824 2833 1682 1812 4186 
دالة عند 
282221 

  بٌر 12 281.6

12 المجموع ال  ً
6 

4286 282 11285 3866 .383 
دالة عند 
282221 

  بٌر 24813 28113

 ما يلل: يرض  مف ال دوؿ الأابؽ
مما يػدؿ علػط ، 0.0002دالل احدائيا  علد مأرو   ( وتل12.7بلغت قيمل ت ) -

علػط الطػالب معلمػل العلػـو مروأػطل در ػات و ود لرؽ ذو د لػل إحدػائيل بػيف 
لمو مأرو  منػارات الػرعلـ طبيؽ البعد ، مما يوير إلط لدال  الر مقياس ا ر اه

 .الروار ل لد  الطالب المعلميف

ηبلغػػت قيمػػل  -
وتػػل لأػػبل ( 52.27بلغػػت ) dأثير ، وقيمػػل ح ػػـ الرػػ(0.117) 5

 منػارات الػرعلـ الروػار للػل رلميػل  المقػرر ا ل ررولػل بيرة مما يدؿ علػط لعاليػل 
ويم ػػف الرعبيػػر عػػف تػػذه اللري ػػل بياليػػا  لػػل  ثالػػثوبػػذلؾ ررحقػػؽ دػػحل العػػرض ال

 الو ؿ الرالل: 

 
لل  الرعلـ الروار ل( مأرو  لداء الطالب معلمل العلـو لمنارات 2و ؿ )

 الرطبيقيف القبلل والبعد 
 ويم ف رعأير تذه اللري ل ليما يلل:



 522 

إلػط  عػوديالرعلـ الروػار ل، قػد ضعؼ مأرو  لداء الطالب المعلميف قبلي ا لمنارات  -
الرػػل يريحنػػا المر ػػز القػػومل للػػرعلـ  المقػػررات ا ل رروليػػلدراأػػرنـ ل  مػػف عػػدـ 

 5.0لـ ا ل ررولل والويػبعضو تيئل الردريس رقليات الرع اأر داـا ل ررولل لو 
 .أنـ لل رلميل رلؾ المناراتالرل ر الردريسلثلاء عمليل 

إلط ير ل لمنارات الرعلـ الروار ل ا بعدي  الطالب معلمل العلـو  لداءاررعاع مأرو   -
حيث اعرمد علط ال ثير مف المناـ الروار يل الرل يػرـ  المقلوب ا ل ررولل المقرر

  الرعليمػػل وػػل والملرػػددمػػف  ػػالؿ مرلػػل الدر لدراأػػل دا ػػؿ و ػػارج قاعػػل اال ازتػػا 
م اليل  رابل الرعليقات ولور الالمراح لل  ؿ وحدة  ؛ ممػا عػزز اإلل رروليػل مناـوام

  .عمليل الرعلـ

حيػث رعاعػؿ مف  المقرر ردريسلوب الذ  رـ ب  األأدائنـ إلط ليضا يعود رحأف ل -
ل اإلل رروليػػػا ل ػػػازات  ورقػػػديـ الرعليقػػػات ولوػػػرمعلمػػػيف مػػػل المحرػػػو  طػػػالب الال

حيث وػعر  ، ارج ودا ؿ قاعل الدراأل ولؽ لموذج الرعلـ المقلوب وربادؿ ال برات
 . الردريس لذو  ا حريا ات ال ادلبأتميل طالب ال

 ,Mercier ; Higgins & Costa )مػف  مل ما ل درػ  دراأػات  ػؿ لرائ  البحث تذهوررعؽ  

 .(Ogden, 2015)، (Little,2015)،(5022اع، )محمد البي(،5022)ل ـر مدطعل،  ،(2014
 الثحجتىصُات 

رقديـ المقررات الدراأيل بأأاليب ولماذج رعليميل حديثل وملنا الرعلـ المقلػوب وقيػاس  -
 لعالير  لل مراحؿ دراأيل ل ر .

ا أرعالل بالمقرر ا ل ررولل المقلوب الذ  رـ ردميم  لل البحث الحالل لل ردريس  -
العلػـو لػذو  ا حريا ػات ال ادػلل لػل  ليػات الرربيػل بال امعػات مقررل طػرؽ رػدريس 

 المدريل.

الرػػػػدريس لػػػػذو  علػػػػط منػػػػارات  المعلمػػػػيف ب ليػػػػات الرربيػػػػل ضػػػػرورة رػػػػدريب الطػػػػالب -
 . ا حريا ات ال ادل

الرػػدريس لػػذو  ا حريا ػػات منػػارات الرربػػوييف بضػػرورة اترمػػاـ المػػو نيف والموػػرليف  -
 لػػلرلػػؾ المنػػارات  لطػػرؽ والوأػػائؿ ال ادػػل برلميػػلعلػػط اومحاولػػل الرر يػػز  ال ادػػل

 زيارارنـ الدعيل.
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معلمػػػل العلػػػـو رقيػػػيـ لداء ل الحػػػالل البحػػػثلػػػل المعػػػدة  المالحظػػػلا أػػػرعالل ببطاقػػػل  -
 .الردريس لذو  ا حريا ات ال ادل نـ لمنارات امرال بالمدارس للوقوؼ علط مد  

ب والمعلميف مف  الؿ اأػرراري يات ا ترماـ برلميل منارات الرعلـ الروار ل لد  الطال -
الرػػػدريس ا ل رروليػػػل الم رلعػػػل وا أػػػرعالل ببطاقػػػل رحليػػػؿ األداء المعػػػدة لػػػل البحػػػث 

 الحالل لرقييـ مأرو  الطالب.

 تحىث هقتشحة

لل رلميػل منػارات الرػدريس لػذو  برلام  ردريبل قائـ علط الرعلـ المقلوب ليل عال -2
 بمراحؿ الرعليـ العاـ. ا حريا ات ال ادل لد  معلمل العلـو

الرػػدريس لػػذو  لػػل ضػػوء مرطلبػػات معلمػػل العلػػـو رقػػويـ بػػرام  الرلميػػل المنليػػل ل -5
 .ا حريا ات ال ادل

لد  معلمػل العلػـو  رعلـ العلـو الروار يللل رلميل منارات  مقلوب برلام  ردريبل -2
 .ولثره علط طالبنـ بمراحؿ الرعليـ العاـ

 الوشاجغ

“ ، روئ  ديػػدة ل يػػؿ  ديػػد ” المدرأػػل ا ل رروليػػل : ل(5002) تيفإبػراتيـ العػػار، أػػعاد وػػا -
المؤرمر العلمط المأرو  الثامف لل معيل المدػريل لر لولو يػا الرعلػيـ، المدرأػل ا ل رروليػل ، 

 .21-21، ص ص ل روبر 2-5 امعل عيف ومس،  - ليل البلات

لحػػاد  والعوػػريف : ربويػػات ر لولو يػػا القػػرف ا(: ر5025إبػػراتيـ عبػػد الو يػػؿ العػػار ) -
 ، القاترة، دار الع ر العربل.(5.0ويب )ر لولو يا 

رطوير لموذج للردميـ الرحعيز  للمقرر المقلوب ولثػره (: ل5022)ل ـر لرحل مدطعط  -
 ومأػرو  ر نيػز المعلومػات ورقبػؿ مأػرحدثات الر لولو يػا المأػالدة علط لػوار  الػرعلـ

الرابػل للػرعلـ ا ل ررولػل والرعلػيـ عػف بعػد، ل، المؤرمر الدولل لذو  ا حريا ات ال ادل
 ، 21-2الممل ل العربيل الأعوديل، الرياض،ص ص 

http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31  .  

واقػػػل ال ػػػدمات الرربويػػػل المقدمػػػل للطالبػػػل مػػػف ذو   (: ل5022) برػػػوؿ مدػػػل  مػػػالـ -
ف و نػل لظػر الح وميل األأاأيل لل مديلل  ليف مػ  ا حريا ات ال ادل لل المدارس

م لل  امعل األقدط) ألألل العلـو اإللأاليل ( الم لد الراأل عور، العػدد ل، العامليف
 .515 -527األوؿ، ص 
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، رر مل 5: ملات  البحث لل علـ اللعس، ال زء الثالل، ط (2151ت. ج. للدروز  ) -
 يوأؼ مراد، القاترة، دار المعارؼ.

 مقدمػل لػل الرربيػل ال ادػػل، (:5020) عمػر لػواز عبػد العزيػزو  ريأػير معلػ   والحػل  -
 ، دار الميأرة لللور والروزيل، عماف، األردف.2ط

مأرو  معرلل معلمل الدعوؼ العاديل لدعوبات الػرعلـ واثػر  :(5005 ماؿ ال طيب ) -
المػػؤرمر ، برلػػام  رػػدريبل قػػائـ لػػل رطػػويره علػػط القلاعػػات الردريأػػيل لنػػؤ ء المعلمػػيف

http://www.dr-، اض ، الممل ػػل العربيػػل الأػػعوديلالػػدولل لدػػعوبات الػػرعلـ، الريػػ

content/uploads/2013/04/6.pdf-khalidh2.com/wp 

، المميزات، 5022حمد )ل مرحأف البا - (: طبيعل الرعلـ الروار ل عبر الويب ) المعنـو
 (، مايو،22األدوات، العمليات، ا أرراري يات(، م لل الرعليـ ا ل ررولل، العدد )

e=news&task=show&id=419http://emag.mans.edu.eg/index.php?pag 
(: الرعلـ اإلل ررولل الرقمل، 5001حأف البارل محمد ، الأيد عبد المولل الأيد ) -

 اإللراج، اإلأ لدريل، دار ال امعل ال ديدة. -الرطبيؽ –اللظريل 
(: منػػارات الرػػدريس رؤيػػل لػػل رلعيػػذ الرػػدريس، القػػاترة، 5002حأػػف حأػػيف زيرػػوف ) -

 عالـ ال رب.

الرقييـ،  -الرطبيؽ -المعنـو القضايا -(: الرعلـ اإلل ررولل5002)___________   -
 عماف، الدار الدولريل لللور والروزيل.

(: لثر اأر داـ اأرراري يل الرعلـ المقلوب لل الرحديؿ 5022حلاف بلت لأعد الزيف ) -
يل األ اديمل لطالبات  ليل الرربيل ب امعل األميرة لورة بلت عبد الرحمف ، الم لل الدول

 .215-272الرربويل المر ددل، الم لد الرابل، العدد األوؿ، ص ص 
( . روظيؼ الرعلـ اإلل ررولط الروار ط لػط رطػوير الرػدريب 5025) داليا  ير  حبيوط -

رأػالل  ،الميدالط لػد  طػالب وػعبل إعػداد معلػـ الحاأػب اآللػط ب ليػات الرربيػل اللوعيػل
 دمياط. للوعيلما أرير،  امعل الملدورة ،  ليل الرربيل ا

( : إأرراري يل إل رروليل للرعلـ الروار ل لل مقػرر موػ الت 5007دعاء محمد لبيب ) -
روػػغيؿ الحاأػػوب علػػط الرحدػػيؿ المعرلػػل والمنػػار  وا ر اتػػات لحوتػػا لطػػالب الػػدبلـو 
العاـ لل الرربيل وعبل  مبيورر رعليمل، رأالل د رػوراه ميػر ملوػورة ، معنػد الدراأػات 

 معل القاترة.الرربويل ،  ا

http://www.dr-khalidh2.com/wp-content/uploads/2013/04/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://www.dr-khalidh2.com/wp-content/uploads/2013/04/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://www.dr-khalidh2.com/wp-content/uploads/2013/04/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=419
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=419
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( : ل ح ـ الرأثير الو   الم مؿ للد لل اإلحدائيلل، الم لل 2117رود  لاـ ملدور ) -
 . 72-27، ص ص 25، العدد7المدريل للدراأات اللعأيل، الم لد 

مرطلبات رععيؿ مقررات مودؿ اإلل رروليػل بمراحػؿ الرعلػيـ  (: ل5001ريما أعد ال رؼ ) -
وزارة  ،أػ ؿ وقػائل الملرقػط األوؿ للرعلػيـ ا ل ررولػل ل،لالعاـ بالممل ل العربيل الأػعودي

http://www.eqra.com.sa/Data/dt-الممل ل العربل الأعوديل،  الرربيل والرعليـ

0021.pdf  

رعاعليػل والػرعلـ (: للثر طريقرػل الػرعلـ بالوأػائط المرعػددة ال5001زيلب محمد  ليعل ) -
لػل إ أػػاب منػارات اأػػر داـ ل نػزة العػػروض الضػوئيل للطالبػػات ا ل ررولػل الروػػار ل 

ل، المػؤرمر العلمػل الرابػل الملرأبات ب ليل الرربيل للبلات  امعل الملػؾ ليدػؿ باإلحأػاء
 22-22لل معيل العربيل لر لولو يا الرربيػل، ر لولو يػا الرربيػل ورعلػيـ الطعػؿ العربػل، 

 .555 -212س، ص ص لمأط

برلػام  مقرػرح لرلميػل منػارات ردػميـ المقػررات (: 5022) عبد اهلل عطيل لبو واويش -
، رأػػالل الويػػب لػػد  طالبػػات ر لولو يػػا الرعلػػيـ ب امعػػل األقدػػط بغػػزة اإلل رروليػػل عبػػر

ما أػػػػػػػػػػػرير ملوػػػػػػػػػػػورة،  ليػػػػػػػػػػػل الرربيػػػػػػػػػػػل، ال امعػػػػػػػػػػػل اإلأػػػػػػػػػػػالميل للأػػػػػػػػػػػطيف، 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx 

( : القياس والرقويـ لل العلـو اللعأيل والرربويل 5000علل ماتر  طاب ) -
 ، القاترة، م ربل األل لو المدريل. 5وا  رماعيل ، ط 

(: المقػػػػػررات اإلل رروليػػػػػل، ردػػػػػميمنا، إلرا نػػػػػا، 5001الغريػػػػػب زاتػػػػػر إأػػػػػماعيؿ ) -
 تا،رطبيقنا، رقويمنا، القاترة ،عالـ ال رب.لور 

أػػػرراري يات المعلمػػػيف لػػػل الرعامػػػؿ مػػػل المرعػػػوقيف (: ا5020دػػػوص )لاطمػػػل  ميػػػؿ  -
، رأػػالل المػػدارس الثالويػػل الح وميػػل مػػف و نػػل لظػػر المعلمػػيف والمػػديريف دراأػػيا لػػل

، للأػػػػػػػػطيف،  ليػػػػػػػػل الدراأػػػػػػػػات العليػػػػػػػػا،  امعػػػػػػػػل الل ػػػػػػػػاح الوطليػػػػػػػػلما أػػػػػػػػرير ، 
-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all

thesis/teachers_strategies_dealing_high_achievers.pdf 

ل وقياس العقػؿ البوػر ، القػاترة، دار (: علـ اللعس اإلحدائ2171لؤاد البنل الأيد ) -
 الع ر العربل. 

(: الرربيل ال ادل: رؤيل 5025محمد حأيف قطلالل، ميأوف محمد عثماف، م ء أليـ البلا ) -
 حديثل لل اإلعاقات ورعديؿ الألوؾ، لمواج للطباعل واللور والروزيل، عماف، األردف.

http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0021.pdf
http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0021.pdf
http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0021.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/teachers_strategies_dealing_high_achievers.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/teachers_strategies_dealing_high_achievers.pdf
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لاعليػل بيئػل  :ل(5025اليػا  يػر  حبيوػط )محمد رلعت البأيولط و الأعيد محمد عبد الػرازؽ و د -
لرطوير الردريب الميػدالط لػد   5مقررحل للرعـل اإلل ررولط الروار ط قائمل علط بعض لدوات الويب

 ، 25-2ص ص  ليل الرربيل بالملدورة، ، ، الم لل العلميللالطالب معلمط الحاأب اآللط

- http://staff.du.edu.eg/index.php?u=135&p=mdetails&c=3&d=343&l= 

ـ لط الػرعلػـ ا  رماع قائـ عليل مقرر إل ررولل لل عللاع(: 5022)ل لمحمد أيد لرم -
ط الرع ير ال معل، والدالعيل لالل از لد  طػالب المرحمػل لع الروار ل لل رلميل القدرة

 رأالل د روراه مير ملوورة،  ليل الرربيل،  امعل عيف ومس.، الثالويل

 دار ال لمل.، القاترة، (. ملرو ات ر لولو يا الرعليـ5002محمد عطي   ميس ) -

لرلميػل  الرأثيرات العارقل للظـ إدارة المحرو  علل الويب(: 5022محمد لاروؽ البياع ) -
 ليػل الرربيػل اللوعيػل،  امعػل ، رأػالل ما أػرير ميػر ملوػورة، منارات الرعلـ الروار ل

 بورأعيد.

( . لعاليػػػل برلػػػام  رػػػدريبط قػػػائـ علػػػط الػػػرعلـ الروػػػار ط 5020محمػػػد لػػػوز  والػػػط ) -
روظيػؼ المعلمػيف لر لولو يػات الرعلػيـ اإلل ررولػط لػط  لػط رلميػل  عايػات” الويػب”عبػر

 الردريس . رأالل د روراه ،  امعل اإلأ لدريل ،  ليل الرربيل .

(: الرعليـ اإلل ررولل عبر وب ل اإللررلت، القاترة ، الدار 5002اد  )محمد محمد الن -
 المدريل اللبلاليل.

روديؼ : موروع رطوير  ليات الرربيل، ب (5002موروع رطوير  ليات الرربيل ) -
 ، وزارة الرعليـ العالل، القاترة.المقررات الرربويل

ات الرربيل، المأرويات : موروع رطوير  ليل (5002موروع رطوير  ليات الرربيل )  -
 المعياريل، وزارة الرعليـ العالل، القاترة.

لل رطوير المحرو   معاتيـ م أرحدثل ورؤ  م ر ددة(: ل5022) لادر أعيد علل ويمل -
ل، المػؤرمر الػدولط الثالػث للػرعلـ اإلل ررولػل والرعلػيـ عػف اإلل ررولل الرعػاعلل المدػر 

، 52-2، ص ص بعػػػػػػػػػػػػػػػػد، الممل ػػػػػػػػػػػػػػػػل العربيػػػػػػػػػػػػػػػػل الأػػػػػػػػػػػػػػػػعوديل، الريػػػػػػػػػػػػػػػػاض
http://eli.elc.edu.sa/2013/  

لثر اأر داـ الرعلـ الروار ط القػائـ علػط رطبيقػات  و ػؿ (: ل5022لبيؿ الأيد حأف ) -
ت ا ل رروليػػل وا ر ػػاه لحػػوه لػػد  لعضػػاء االمقػػرر  ت ردػػميـاالرربويػػل لػػط رلميػػل منػػار 
 ل، لـ القر  تيئل الردريس ب امعل

http://staff.du.edu.eg/index.php?u=135&p=mdetails&c=3&d=343&l
http://staff.du.edu.eg/index.php?u=135&p=mdetails&c=3&d=343&l
http://eli.elc.edu.sa/2013/
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- http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educ

ational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20

Mohamed%20Hassan_1.pdf 

 : ماتو الرعلـ المقلوب )المع وس( ؟ل، ب (5022ل يب زوحط ) -
- http://www.new-educ.com/la-classe-inversee#.U1ri9Pl_uOs 

ل، Flipped Classroom ؿ ما يحرا   المدرس حوؿ العدؿ المع وس ل: ل(5022ل يب زوحط ) -
inversee-classe-la-de-applications-et-educ.com/outils-www.new 

الدػػؼ المقلػػوب لػػل رعلػػيـ اللغػػل  ( : لاعليػػل اأػػرراري يل5022لػػواؿ أػػيؼ البلووػػيل ) -
  العربيل واأرثمارتا:

- -www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research
495.pdf-1408969294-834817511 

(. لاعليل لظاـ مقررح لبيئل رعلـ روػار ل عبػر اإللررلػت لػل 5022) تمت عطيل قاأـ -
رلميل منارات حؿ المو الت وا ر اتات لحو بيئل الرعلـ لد  طالب ر لولو يػا الرعلػيـ، 

  امعل عيف ومس.، رأالل د روراه مير ملوورة،  ليل الرربيل اللوعيل

الدعوؼ المقلوبل رقلب العمليل الرعليميل: قدص و برات (: 5022تيػاـ حػايؾ )  -
  http://blog.naseej.com/2014/03/16مدولل لأي ،  ،المعلميف

(:ل 5001محمػػد عقػػؿ )، أػػعيد  مػػاؿ، الأػػيد  امػػؿ الوػػربيلط و أػػمير وادػػؼ العايػػد -
المعوقات الرل روا   معلمل معاتد الرربيل ال ادل وبرام  الدم  لػل المػدارس العاديػل 

  بمحالظل الطائؼل،

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16864 

الرعلـ المع وس: تؿ بمقدور الطالب لف يرعلموا  (: ل مف محاذير5022وليد  ميؿ ) -
 og.naseej.com/2014/06/05/http://blبألعأنـ؟ل، 

 (: رعليـ مع وس،5022ي بيديا الموأوعل الحرة )و   -
- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%

3%D9%88%D8%B38A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%8 
- Basheri, Mohammed; Munro, Malcolm; Burd, Liz & Baghaei, 

Nilufar (2013): "Collaborative Learning Skills in Multi-touch 

Tables for UML Software Design", International Journal of 

Advanced Computer Science and Applications,v4, n3, p60-66. 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
http://www.new-educ.com/la-classe-inversee#.U1ri9Pl_uOs
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16864
http://blog.naseej.com/2014/06/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
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