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 المستخلص :

هدفت الدراسة  الاللةة  ىلةل الف ةلى الةل الت للةلم اللمعة  للف لفةةي فة     ةة        

مسةل ق  الف لم الخةدع  مفةدارا الف لةةم عةل م ةد ا سلسة  فة  عالف ة  رقةة  ال ةل ة  

ُافلن عةي جرةة  ر ةل الف ةلفةي الفلمةةلةي ب جا   ةت الدراسة  الفةقة، الة ة  ب  فةل 

اسفخدعت االسف لر  ف  رفع ال ةلرةلم جالف لةعةلم ج ةم    ة ةةل الةل اةقة  عتةرة  عةي 

ج ة لت رفلئ، الدراس  ىلل أن الت لللم اللمعة  للف لفةةي فة   ( ع لفلً جع لف .65)

را الف لةةةم عةةل م ةةد ا سلسةة  فةة  عالف ةة  رقةةة  ال ةةل ة     ةةة  الةةف لم الخةةدع  مفةةدا

مسةةةل ق  ُافةةةلن رةةةلعم مدررةةة  اللةةةة  م ةةةتل اةةةلكب  فةةةل رةةةلعم اللةةةة  فةةة    للةةةلم 

االسفت ةةلىب جالفخ ةةةاب جالفق ةةةتب جالف ةةةلمب مةقفةةل رةةلعم عفةسةة   فةة    للةة  الف عةةلب 

أفةلاف  ج   ت القفلئ، ألضلً اي اةدك جرةةف فةلجا  ام فاللة  ىيةةلئة  فة  اسةف لملم

 ُ ةة   ىلةةل عفتةةةلام ال ةةقهب جالف هةةل  (α ≤ 0.05)اةقةة  الدراسةة  اقةةد عسةةفة  

 ال لف ب جسقةام الخ لةب جالفخةص.

عةةةدارا الف لةةةةم عةةةل م ةةةد  -الةةةف لم الخةةةدع  -الف لفةةةةي -الت للةةةلم الكلماااال المحتا: ااا :

 سل ق  ُافلن. -ا سلس 



 :jasep.2020.100702Doi/10.33850 وليــد العـرميـي -إبراهيم حسام  د.
 

ـ ــ ــ  ت

416 

Abstract : 

The present study aimed to identify The Competencies 

necessary for teachers in the application of service learning in 

post-basic education schools in the South - Alsharqia 

Governorate, Sultanate of Oman from the point of view of 

educational supervisors, study used a descriptive method also 

used the questionnaire to collect data and information were 

applied to a sample of (65) supervisors. The findings of the study 

showed that The Degree of Competencies necessary for teachers 

in the application of service learning in post-basic education 

schools in the South - Alsharqia Governorate was came 

generally high; They also came high of Competencies 

Exploration, planning, implementation and Evaluation, While it 

came medium in Reflection Competencie,   Results also showed 

that there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the 

study variables which are gender, academic level , Years of 

experience and Specialization.   

Keywords: Competencies - Teachers – Service Learning - Post-

basic Education Schools - Sultanate of Oman.  

المقدم :
 

 

ل ف ل الُف لم هة الل ة ة اللئةس  ل فلةلم   لةم ج  لم ال ل   ف  الفداراب يةث  

ىره عسئةل اي  ةفةل   لةم عففة   ي رةفة اللة  ل فةع ال ل   الل اخفلى  قةع 

 درا ةم جعةلرا ةم جىعتلرل ةمب ج لك عي خلل اسفخداك أسللةب جطلائ  

ه يدلث   ُدام ال لم ال ل   عع م ضةم ال  ض عي خلل ال فل جاسفلا ة ةلم  درلس

ملجح ال لل ب ج قف  ىمداال ةم جامفتلرهمب ج  لد ع لرفةم جعةلرا ةم جا  لهل ةم 

 الف   فتقةم عي  افل الفسئةلةلم جا خل  ال لارام.

 جلُ ف ل الف لم الخدع  اسفلا ة ة   درلسة  جعقة ة    لةفة   لسفخدعةل الف لفةن 

لللما مةي الفقله، الدراسة  جخدع  الف ففع لفسلادة ال ل   الل فةم أاف  للفافة  

ال لف  الُففضفي ف  الفقله، الدراسة  عي خلل أهداى   لةفة  جاضا ب جاسف لم  

لالرلم ُعلا  جضلجرل  مللقس   للف ففع  سلهم ف   قفةفه ج  ةلله جيل ع تل هب 

  ال لف  الُفق مب جال درة الل ا خل  ال لارامب جلفتي ال ل   عي الف تةل الفقة 
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 &Chambers)جالف لجن ال  لل فةفل مةقةمب جاالهففلك ملل لرب ال فل  الف  ة  . 

Lavery ,2018,4; Udoewa,2018,81 )  

جالف لم الخدع  اسفلا ة ة   درلسة    ففد الل الف لم عي خلل الخ لةب يةث لفم  

 اةلل م ض عةضةالم عافة  الفقله، الدراسة  ىلل أر    خدعة  للف ففع 

الفال ب عفل لُثلي افلةلم   لةم ج  لم ال ل   جلٌتس ةم  ثةل عي الف لرى جالفةلرام 

 ع جيل ُع تل هراة   ةلل الف ففجاال  لهلم اإلل لمة  

(Blithe&et.al.,2015,71-72)  

ً جايدة عي الفقة ةلم الادلث  جالٌف فتلة الف     م   جلٌ ف ل الف لُم الخدع  ألضل

رةفة الفدرله ف  الفدارا الُف ل لةب ج ُثلي ال فلة  الف لةفة  ج سلهم ف   ا ة  

 ً لف ةلل الفةةرام  أهدافةل مت لعة ج فة ب  فل لةفل الف لم الخدع  عق لاً عثللةل

جالفةا ف جاال  لهلم للفاةل جالفتةل الُف فف   يةث لتةن الف لفةن جال ل   

 جالف ففع مفثلم  يلف  للفتةةل ج ا ة  ال دال  االرففلاة .

(López&et.al.,2016,355-356)  

جلُدام الف لم الخدع  ملاع، الفلمة  الفدرة  الف فف ة ب  فل لُدام ال لا    

للفدرس ب جلقف   ثةلاً عي ال ةم جالفةلرام لد  ال ل   عثل: الفةا لب  الُف فف ة 

جالف لجنب جالفسئةلة ب جيل الةلاالمب جالفلجر ب جالٌف لفأة جالُف لفرةب جايفلاك 

 ج  دلل الفقةعب جالف تةل القل دب جالاةار جالُفقل  لمب جاإلمداع جاالمفتلر.

(UNESCO,2018,15)
 
 

الف لفةي يةث لتةن عةدر ىلةلعةم  سللةب جاسفلا ة ةلم جل ةد الف لم الخدع   

 درله ردلدةب  جمللفة الفةا ل عع ال ل  ب ج ا ة  ع دأ الف لةم الُفففل   الل 

ال ل  ب ج  دلم عق ةر ردلد للف لمب جفةم عف الد لتة ة  يدجث الف لمب  جرما الفقله، 

الٌف فف ة  الف   افلج ل لج  الدراسة  مللف ففع ب جالف لى الل ال ضللل جالُف تلم

-Service)ج دخل عي   ل الفداراب جال  ةر مللف دلد الفةق  جال خة . 

Learning Center,2018,6) 

جلفتي الف لم الخدع  الف لفةي عي  ا ة  أهداى ال فلة  الف لةفة  م ةفة ج فة ب  

الفال  ف  ج   ل     ة  الف لم الق اب  جالاةةل الل فام جع لر   عي الف ففع 

الف لةم جالفدرلهب جالاةةل الل عقح فراسة  أج  درل ة  عي الف ففعب  ج داةم 

 ال ل لم مةقةم جمةي معلئةم الف لر ةي ف  ع لجالم   لم خدع .

(Center for Service-Learning and Civic Engagement,2015, 6-7 ) 

فثل ف   ل ة  ايفةلرل ه  فل لا   الف لم الخدع  ع فةا  عي ال ةائد للف ففع  ف 

الففقةا  جالٌفسلهف  ف  يل ٌع تل هب جاالسف لفة عي اإلعتلرلم جال ل لم اإلل لمة  

الفثللة  لد  ال ل   جالف   تةن ٌع  ل  جغةل ٌعسفثفلة مللفداراب جاالسفثفلر ا عثل 
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للفةارف الفلفل  ف  الف ففع ج ةرةةةل ىلل  قفةفه ج  ةللهب ج   ةل الفةرةلم 

فةقة  لد  ال ل   جىادافهم لسةا ال فل ف  الف ففع عي خلل  ةلةةم الفةلك ال

  (UNESCO,2017,21-22 ) جالفسئةلةلم جا فجار ف  الفسف  ل

جل ففد الف لم الخدع  الل ع فةا  عي الف لفئ أهفةل: جرةف خدع  اللة  ال ةفة  

ع دع  للف ففعب جالفتلعل ف  الف لم مةي ر لط الخدع  ج لالم الدرجاب جفع، خ لام 

  لم ال ل   عع م ضةم ال  ضب ج   ل  فجر ال ل   ف   خ ةا ج ق ةت أر    الف لم 

ل لضفلن  ا ة  ال ةائد جالفقلفع لل فةع ال ل   الُفل     للخدع ب جالف لجن ال  ل

جالف لفةي جالف ففعب ج  ةلم الف دك التي  ا   راة أهداى الف لم جالخدع  الُف فف ة . 

(Hildenbrand& Schultz,2015,262)  

ج فقةع الخدعلم الف  لفضفقةل الف لم الخدع ب فةقلك الخدعلم الُف لشلة الف   

جا فلاف التلي لافلرةن الفسلادة عي خلل الخدع ب  فضفي الفةره ىلل الفتلن 

جهقلك الخدعلم غةل الُف لشلة ج فم عي خلل  ضللل الع  فجن الفةارة  الٌف لشلة عع 

 &Chambers) عي لافلرةن الخدع  عثل ال ةلك م اةث جفراسلم لخدع  الف ففع.

Lavery ,2018,4-5)  

الفداراب ففي يةث الفليل  لفتي لفتي  ق ةت الف لم الخدع   ف   لف  أرةاع ج 

رللض ا ط للب جالف لةم ا سلس  جالف لةم الثلرةيب جعي يةث   ق ةته ف  عليل 

ب جعي يةث الا م لفتي  ق ةته ف  الفدارا الةتةلة جالففةس   جالت ةلة  ال دف 

الفةاف الدراسة  لفتي  ق ةتهل  ف  رفةع الفةاف الدراسة  عثل: اللتلمب جال لةكب 

للضةلمب جالدراسلم االرففلاة ب جالفلمة  اللللضة ب جالفةلرام الاةل ة ب  جالل

 (Kaye, 2016, 28-30) جال قةنب جالةك الالسة .

ج ف دف ال لاع، جالف لجالم الف  لفضفقةل الف لم الخدع  ج لك عثل: عسلم لم  

 ال لي جالف  ب ج ةفةم عةا ع االرفلرت للف سسلم الفالة ب جع لجالم الفتتل 

الةاة  السلةف  جالاد عي السفق ب جرفع ال فلع  عي الف ففع جشةاطئ عةله ا رةلر 

  (Contreras,2018,4 )جال الرب جالج ع تلم  لةث ال ةئ .

 ففثل ف    دلم   فل ل ففل الف لم الخدع  الل ع فةا  عي ا ر     

  الُف ففعب ج  دلم لألط لل الف ة ةيب جالُفسقةيب جالتلي ال ل دجن ع ج  ف الفسلادام

الخدعلم لف سسلم رالل  ال  ةل ب ج ق ةم عةلرلرلم ال لاعة ف  الفتف لم 

جالف لر  ال لفة  للفالف   الل ر لف   الف فف ة ب ج  دلم الفةرةةلم جاإلرشلفام

الفةله ج ليةفةل لل ل ب ج ةفةل علرئ آعقه للاةةارلم اآللة   ف  الف ففع الفال ب 

الفة  دجللهل ج اةللةل ىلل عقف لم ع ةدة عثل ا سفدة ال رااة ب جرفع الفخل لم جى

جالُف لر   ف  االيف لالم الف فف ة  ا ل أر    الفةسة ل جالتقلع ج ةظة ةل ف  فام 
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السةلي ب فضلً اي  ق ةم الل لعام جالُفلف ةلم جالقدجام الُف فف ة  لدام  ةم الاةار 

 (Zentner,2011,2) جالق لش جالدلف لاطة  ف  الف ففع.

أعل الفليل  الثلرة  فففضفي الفخ ةا  جاإلاداف جالف ةة  لل ةلك مللخدع  ف   

الف ففع الفال  عي خلل  ادلد ا هداى جالفةلك جالفسئةلةلم جا فجار لل ل   ج تا 

الفةارف ال  لل  جالفلفل  الدااف ب جلفم فةةل  ادلد خ ةام ال فل جعلايله ج تا 

ج ةةئ  جىاداف ج درلب ال ل   جال لعلةي جأاضلع الف ففع الفال    ادلد الفة  لم ب

 ل لاع، جع لجالم الف لم الخدع .  

(Center for Service-Learning and Civic Engagement,2015, 4) 

ج  ففل الفليل  الثللث  الل الفق ةت يةث لفم الفل ة  فةةل الل ال ةلك م فاع الخدع   

الُفادفلي جُعفلم   ال ل   ج ةرةةةم جىرشلفهم جيل الُف تلم ف  الفتلن جال علن 

الف   ةارةةم أثقلع الفق ةتب جلفتي ىرلاع   دللم ف  الفق ةت لفةارة  أي ظلجى 

 South Dakota Department of) طلرئ  أج لفاسةي ج  ةلل ا فاع

Education, 2012, 13-14) 

ةل ف  ع لجالم جملاع، الخدع  أعل الفليل  اللام   فففضفي الف عل جالف ت 

ج  ثةلهل ف    لةم ج  لم ال ل   ج تا   ثةلهل ف   قفة  الف ففع ج  ةللهب جالمد لل ل   

عي الف عل جالف تةل ف  الخدع  يفل لف لفةا عي الُففلرسلم جالخ لام ال فلة  

جالف لل ة  الفل     مف لجع الخدع ب جالف عل ف  ا ر    ال لفل  جال فلاة ب 

لاللةا   لمفةمب جلتف ةا الف لرللب جعل لم اإلر لمب جس لم ال ةصب جعفتي 

ً لةرهب جارففلالم الف لفةي جالف لفةي عع ال ل    الل لعام الُف لشلة جرةل

(Maryland State Department of Education, 2004, 9-11) 

س  يةث لُ لرك عفثلةي اي الفدر ج  ففل الفليل  الخلعس  الل الف ةلمب 

عي خلل اسفخداك أفجام   ةلم عفقةا  عثل الف لملم  جال ل لع ف  الف ةلم جلفم  لك

جاالرففلالم جالفلي لمب جالف لى الل اإلر لمام الف   ا  تب ج تا الف ة لم 

 فل ب  الف  جارةت الف لجالم جس ل الفتلب الةةل يفل لفتي  لفةةل ف  الفسف  ل

لعل عةم جيةةي ف  الف لم الخدع  جف  الفةره لفم االيف لل ملإلر لمام جهة ا

الفسف  ل  لف  ة  ع لجال ه ف  مةئلم الف ففع الففقةا ب  فل لً د   دلل لل ةد 

الف تجل جالفةارف الفلفل  الف   م ىر ل ةلب جالفةارف ال  لل  الف   م  سخةلهلب جلفم 

لةدالل جال ةائ  االيف لل ف  الفدارا أج الف ففع ماضةر رفةع ال ل لعب ج ةملع ا

 ,Belisle & Sullivan ,2007)جالفقح جالفتلفآم الل الُفففة لي جالُف لر ةي.  

12-13) 

جلُ د الف لفةن هم الفس جلةي م تل رئةه اي الف لم الخدع ب يةث لفةلةن رما  

أهداى الفقله، جال لاع، الدراسة  مللخ لام ال فلة  جالف لر  الف  ة ة ب جرما 
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لالم الدرجا مف لجالم ف  ال ةئ  الُف فف ة  الُفاة   مللفدرس ب الف لةم فاخل  

ج  للف ال ل   مفةلعةم جأفجارهم ف  ا ر    جالف لجالمب ملإلضلف  للفخ ةا 

 South Dakota) جالفق ةت جالُففلم   جالف ةلم جااليف لل ج ةسةل ج سةةل ا افلل  .

Department of Education, 2012, 21)   

الف لم مفقفة  ج   ل  الفةلرام ال ةلفل  لد  ال ل   ب ج ةفةل لةم مةئ    لم   فل لةفم 

 ُفتقةم عي يلل  ىرلاع الف لر ب جالف لم عي ا خ لعب ج داةم   لفةم ال لفيب 

ج داةم ال فل الف لجر  عي خلل ال لل  ف  ال اث ب جالفق ةت ب جالفةا ل الف لف  

لب جالةا  مل سللةب الف  ل فلةن عي لال الف تلمب جشلح افلةلم االسفدال

 (Regina& Ferrara,2017,10) خللةل.
 

جل ةك الُف لم مإخ لر معلئه م  ة   ع لجالم الف لم الخدع  الف  لفةلل  

عس جلةل ةل يفل لتةرةا الل الم مفل لادثب جيفل لسف ةع االسف لفة عي خ لا ةم 

ك االسف لفة عي الل لن الفدرسة  جرةةفهم ف  أي عليل  عي علايل الف لجعب ج  تل

الُف لرك فةةل الف لفةن ف  هتا ال لربب جلفتي لل ل   الفةا ل عع ه الع الُف لفةي 

 جلخ لجرةم مفل لفم ىر لمهب ج تلك ل  ةةم الافلا جاللغ   ف  الف لر   ج  دلم الدام. 

 (Maryland State Department of Education, 2004, 10-11) 

فة  فجر الف لفةي ف  ملاع، جع لجالم الف لم الخدع  فةفم  درل ةم جر لاً  ه 

الةه ف  عليل  ىادافهم لفةق  الفدرله ف   لةلم جع لهد الفلمة  عي خلل ملاع، 

خل   متلكب جى سلمةم  لف  الف لرى جالفةلرام جاال  لهلم الف   ُفتقةم عي    ة ه 

سسلم اإلاداف ملاع، جع لجالم فةفل م د اقدعل للفا ةا مللفةق ب يةث  ةفل ع 

 فتي ال ل   الُف لفةي عي االرخلاط ف  الُف ففع جفةم  ضللله جُع تل ه جال فل الل 

 فل لفم  قفة  الف لفةي عةقةلً أثقلع الخدع  ف   (Searle& Larsen, 2016,2) يلةل.

ع لل الف لم الخدع  عي خلل القدجامب ججرش ال فلب جاالرففلالم الفسففلةب 

(Pickeral et.al.,2008, 3-8)ل لاع، الفدرل ة ب جال اةث اإلرلائة . جا
 

 

 الدراسال السابق :

  م   سةم الدراسلم السلم   ىلل المة  جأرق ة  ج لك الل القاة اآل  :

 أوالً: الدراسال العرب  :

( أن فرر   ةظةف ع لف  علفة الفلمة  2012   ت رفلئ، فراس  طلفا )

مللفليل  ا سلسة  ال لةل مفدللل  ىرمد ف  ا رفن لف لجالم الف لم الةطقة  جالفدرة  

الخدع  ف  الفدرله رلعم مدرر  ُعقخ ض  ف  رفةع ع لالم الدراس  جه  الف لل 

الةا  جال ةئ ب جالف لل االرففلا ب جالف لل اال فةلفيب جالف لل ال لف  

( ف  α ≤ 0.05جالث لف ب  ججرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة   اقد عسفة  )

اسف لملم أفلاف اةق  الدراس       ىلل عفتةلام ال قه جلةللح الت ةر ب جالخ لة 
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لةللح أ ل عي خفه سقةامب جالف هل ال لف  لةللح أالل عي ال تللةرلةا. 

(  ل  ع لجالم الف لم الخدع  الُففضفق  ف  2012جأظةلم رفلئ، فراس  خضل)

يل  ا سلسة  ال لةل مل رفن ججرةف   لجم ف  عقة، الفلمة  الةطقة  جالفدرة  مللفل

  ضفةي هته الف لجالم ف  الة ةى الدراسة . 

( جرةف أثل ف لل مدرر  عل     2014جأملمم رفلئ، فراس  مارع )

لفدرلب ع لف  الدراسلم االرففلاة  الل عةلرام الف لم الخدع  ف   قفة  عةلرام 

الفليل  االمفدائة  مفالف   أسةةط مفةل ال فل الف فف   جا خل  ال لار لد   لعةت 

عي خلل الفقل  لم ججرش ال فل الفدرل ة  جا افلل التا ة  جالف تلام الف علة ب 

ج فتي الفلعةت عي الض ع فةا  عي الف لجالم الخدعة  الف     د ىفلف ةم عي 

  ع لفةةم ج در ةم الل  ق ةت عةلرام ال فل الف فف   جعةلرام ا خل  ال لار.

( ىلل أن فلالة  الف لم الخدع  ف  2016ج ة لت رفلئ، فراس  الالم )

ىاداف الف لم "ال للب" متلة  الفلمة  ا سلسة  مدجل  التةلت رلعم مدرر  عل    ب 

جسلادهم الل  اسةي   ةلل التامب ج قفة  الفسفةللم ال ُلةل عي الف تةل لدلةمب 

لفسئةلة ب  فل  ة لت القفلئ، اي ج ةفةل فلص   لةفة  عفقةا ب جمللفة الةا  جا

جرةف ادف الف ة لم  ةاره الف لم الخدع   ففثل ف   ةةر  ضفةي الف لام الدراسة  

ملاع، جع لجالم خدعة  للف ففعب ج ةةر ف    لجن الف سسلم الف فف ة  ف  هتا 

 الف للب جاالاففلف ف  الفدرله الل ال لائ  الف لةدل ب جالة ت جالفةارف الفلفل  غةل

التلفة ب ج تا  ثلة أاداف ال ل  ب ج ةةر ف  فاف ةفةم راة الف لم الخدع ب  فل 

( α ≤ 0.05 ة لت القفلئ، ىلل ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة   اقد عسفة  )

 ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس       ىلل عفتةلي ال قهب جالفخةص.

يلرلم طل    لة  ( أن عسفة  2016ج   ت رفلئ، فراس  يةدر جرل ةف )

الفلمة  م لع   فع   عي جرة  ر لهم لألخت مفدخل الف لم الخدع  ف  ىطلر    ل  

ً أن الف لم  الفةاطق  ال  لل  رلعم مدرر  عفةس  ب  فل    ت رفلئ، الدراس  ألضل

الخدع  سلاد ال ل   الل ىفراك فجرهم ف  خدع  الف ففع ب ج قفة  عةلرا ةم 

اةاعل ر لح الف لم الخدع  هة   لجن اإلفارة ج درلب الفدرلسة ب جأن عي أهم 

الُف لر ةي جالف ةلم الُفسففل جال لا   الُف فف ة  ال  لل  عع الف ففع الفال ب  

ملإلضلف  ىلل جرةف م ض رةارب ال ةةر  ففثل ف   ل  الة ت الُففلح ج ةةر ف  

خللي ب  فل    ت  قفة  عةلرام الف تةل جا فسل  عةلرام الف لعل الا ة ة  عع اآل

( ف  α ≤ 0.05القفلئ، ىلل ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  )

 اسف لملم أفلاف اةق  الدراس       ىلل عفتةل ال قه. 

( ىلل جرةف  ثةل عي الفف ل لم لق لح 2016ج ة لت رفلئ، فراس  يةدر )

الف لم الخدع   فدخل ع ل ل ف   لمة  الفةاطق  ال  لل  ف  الف لةم ف  الفدارا 
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السةرل  أهفةل: ر ل ث لف  الف لم الخدع  ف  الف ففع الفدرس ب ججرةف ع للةل للف لم 

الفلفي جال  لي لهب ججرةف شلا   الخدع  جع لجال ه جملاع هب ج ةفةل الدام 

ف لل  عع الف ففع الفال ب جأن لتةن الف لم  لفراً الل  اةلل الفقله، الدراسة  ىلل 

ع لجالم خدعة  للف ففعب ج لفراً الل  ةةئ  ال ل   للف لجالم ج ةرةةةم راة 

 ب يلرلم الف ففعب ج   ةع ال ل   الل الف تةل الق دي جالفقل  لم جالاةارام ال  لل

جع لف  ا فجام الُفقلس   لف ةلم ال ل  ب جالف لجن ال  لل عع  لف  الُف لر ةي 

 جالُفسلهفةي ف  ملاع، جع لجالم الف لم الخدع . 

( أن فلالة  الف لم الخدع  ف   درله الم 2017جمةقت رفلئ، فراس  عافةف)

الثلرةل  ف   االرففلع لفقفة   ةم الفةاطق  جالت لعة االرففلاة  لد  طل  الفليل 

عدلق  يلةان مفةل رلعم مدرر  عل    ب جسلادهم الل  اسةي   ةلل التامب  فل 

ً أن فلةل الُف لم لفضفي ع فةا  عي ا ر    الل  ة  الف  لفتي  مةقت القفلئ، ألضل

 اةللةل لف لجالم خدعة  للف ففعب ج ةلك الف لفةي مإاداف عةا ف يةل ة   ل  ا 

سلادم ف  اللما مةي عل لفم  درلسه ف  الفدرس  مللةا ع الُف لش ماةلة ال ل   الةةعة  

ف  الف ففعب  فل أ لح الف لفةن ال لص لل ل   ف  ُعقل    ال ضللل االرففلاة  

الُفخفل   جطلح أفتلرهم جرؤلفةم عفل سلاد الل  قفة  الف ففع الفال  جيل م ض 

ف  ل  جعقح الُفتلفآم الفلفل  ُع تل ه ب ملإلضلف  ىلل اسفخداك الف لفةي  سلة  ال

جالف قةل  لةم إلر لم عةلعةم جعسئةلةل ةم ف  ع لجالم الف لم الخدع ب فضلً اي 

 ةلك الف لفةي مف ةل  ال ل لم مةي ال ل   م ضةم ال  ض ج قفة   ةم الف لجن 

جالُف لر   جالةف جالاب مةقةم عفل سلاد الل  قفة   ةم الفةاطق  لدلةم. 
 

 راسال األجنب  :ثان اً: الد

أن ع لف  الفدارا الثلرةل   (Conlon,2001)  ةلةنأشلرم رفلئ، فراس  

عي   ل السل لم الف لةفة   ف  عدلق  شةتلغة مةالل  ىلةقةل  ا عللتة  لفم  درل ةم

الفالة  الل الف لم الخدع  ف   ثةل عي الف لالم عثل: ع ةةك الف لم الخدع  جع لفئهب 

جأهفةفه مللقس   لل ل   جالف لفةي جالفدرس  جالف ففعب جرما الفقله، الدراسة  

مف لجالم خدعة  ضلجرل  للف ففع ج فثل أجلةللم ايفةلرل هب جافلةلم الفخ ةا 

الفدرسة  جالف سسلم جالة لالم ةت جالف ةلم لف لجال هب جالف لجن عع اإلفارة جالفق 

 الُف فف ة  ف   ةفةل الفةارف الفلفل  اللمع  لفق ةت ا ر    الف   فضفقةل الخدع . 

ىلل جرةف ا  لهلم  (Seitsinger,2005)ج ة لت رفلئ، فراس  سةفةق ل 

، الف لم الخدع  ف  الفدارا ىل لمة  عي   ل الف لفةي راة ع لجالم جملاع

الففةس   ف  رجف أللرد مللةالللم الففادة ا عللتة ب يةث ىرةم ل ةعةن مدع، 

الفقله، ف  ع لجالم خدعة  للف ففعب جأن ع لجالم الف لم الخدع  رفت عةلرام 

جيل الف تلم لد  الُف لفةيب جسلاد ةم الل  ا ة  ع للةل  الف تةل الق دي جالفالةل
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الف لةفة ب جفام الف لفةي لل ل   للففلرسلم الففقةا  عثل: عقل     الفقله،

الف فةالم الةتةلةب جالف لرلع ال فلاة ب جالف لرللب جالف تةل ج الةل ا افللب 

جالف تةل اللللض  جيل الف تلمب جعلاالة ايفةلرلم ال ل   الففقةا ب جالةفلع 

 مليفةلرلم الف ففع. 

جرةف اهففلك  (Wasserman,2010) نج   ت رفلئ، فراس  جلسلعل

جا  لهلم ىل لمة  عي   ل الف لفةي ف  الفدارا االمفدائة  مللةالللم الُففادة 

 لسفلا ة ة    لةفة   ا   الففة  ف  أفائةم  ا عللتة  ف  اسفخداك الف لم الخدع 

ة ب  فل الفةق ب ج قف  الفةاطق  الفق ةفة  لدلةمب ج  لد فاف ةفةم راة ال فلة  الف لةف

 ٌسلهم اسفلا ة ة  الف لم الخدع  ف   قفة  الفةلرام ال فلة  لد  ال ل   ج اةلل 

الق لللم ىلل خ لام    ة ة ب  فل  ة لت القفلئ، أن عي أهم اةاعل ر لح الف لم 

الخدع  ه   درة الف لم الل  ادلد الفةضةالم جا ر    الف لةفة  الف  لفتي 

فقفة  الف ففع الفال ب فضلً اي ىعتلرة  اسفخداك ىلل ع لجالم خدعة  ل اةللةل 

الف لم الخدع  ف  رفةع الفةاف الدراسة  عثل: الدراسلم االرففلاة ب جال لةكب 

جاللللضةلمب جاللتلم.  
 

أن ع لف   (Ngai  et.al. ,2010)جأظةلم رفلئ، فراس  ر لي جآخللي 

 ل   جأجلةلع ا عةر جأاضلع الثلرةل  ف  هةر،  ةر، لف لجرةن م  للة  عع ال الفدارا

جع سسلم جُعق فلم جج لالم الف ففع الفال  ف   ق ةت ع لجالم جملاع، الف لم 

الخدع ب  فل ل ةعةن م قلع ش ت  عي اال ةلالم ال  لل  ع ةمب جأن عي أهم اةاعل 

ر لح الف لم الخدع  ه   درة الُف لفةي الل  ادلد عةضةالم ج ضللل   لةفة  ف  

راسة  لفتي  اةللةل ىلل  ملاع، جع لجالم  سلهم ف  يل ٌع تلم الفقله، الد

ب  فل    ت القفلئ، اهففلك الٌف لفةي مف ةلم ىر لمام  الف ففع ج ا ة   قفةفه ج  ةلله

الف لم الخدع  عي خلل اسفخداك أفجام عفقةا  عثل: الف لملم جاالسف لرلم جُعقل    

لف لجن عع ىفارام الفدارا جالف ففع الف فةالمب فضلً اي  ق ةم الف لفةي مل

الفال  ي لم لفتللم ال ل   جغةلهم عي الُف لر ةي ف  ع لجالم الف لم الخدع  

جعقاةم الاةاف  جالُفتلفآم جالةدالل.
 

 

 (D'Rozario et.al.,2012)جمةقت رفلئ، فراس  فارجمارلة جمعلئه 

 لم الخدع  ف  عدارا جرةف اهففلك مإاداف الف لم الل اسفخداك اسفلا ة ة  الف

الف ةد الةطق  للف لةم التي لُفةح  درل لً عةدارةلً ُعففة اً الل  سقتلفةرة ج لك عي خلل

الف لم الخدع  ب جهتا عتي ال ل   الُف لفةي عي مقلع شلا لم افة   عع الف ففع   ل 

االلفالا مللخدع ب جرما الق لل  مللف  ة ب ج ادلد أفجار جعسئةلةلم ال ل  ب 

  سةفةم ىلل رفلالم افلب ج ادلد الفةضةالم جال ضللل الفل     مللف لم ج
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الخدع ب جالةفلع مف للةل الفقله، الدراسة  ب جى لي  ال لص لف لف  الف ففع 

جع تل ه ج ضلللهب جالف لجن عع ال علع جالفةقةةي جالف ففع ف   ق ةت الف لجالم .
 
 

فالئم ر لح ملاع،  أن عي (Acuña,2013) أ ةةرلجأجضات رفلئ،  

جرةف ع لر   ف لل  عي  مللفدارا الففةس   ف  الفتسةك جع لجالم الف لم الخدع 

ب ججرةف ادف عي ال ةاعل عدللي الفدارا جالف لفةي ف  فام ع لجال ه جملاع ه 

للفدرس ب جاعفلك ىيسلا   ثل الل فافةم للف لم الخدع  عثل: ال  ةر مللُفلتة  

الف لم الخدع ب جاالهففلكب جع لف   لفة  ملسفلا ة ة   جش ةر  ةلةي ملللالل 

جالةليةلم جالسل لم جالففتةي لفق ةت ع لجال ه.
  

أن  (Petker & Petersen,2014) مةفتل جمةفلسةيجأملمم رفلئ، فراس  

ملاع، ىاداف الف لفةي متلة  الفلمة  ف  رلع   رةهلرس لغ  م قة  ىفلل ةل  ةفم 

اهففلعلً ُعففة اً مفدرلب ال ل  الف لفةي الل الف لم الخدع  ف  الفدارا ف  ملرلع، 

عد ه أرمع سقةام عي خلل ملرلع، الفدرلب الفةدار ب   لةم ال ل   الل  ة ة  اللما 

اسة  جع لجالم خدع  ج  ةلل الف ففعب ج اةلل مةي عةضةالم الفقله، الدر

الف لهةم جالف لرى ىلل    ة لم افلة    ففد الل الخ لام جالففلرسلم جالف لر ب 

ج ةفةل فلص لل ل   الف لفةي ف   الف لعل عع طل   الفدارا جالف ففع خلرج اإلطلر 

أاضلع عي الف لةدي اللسف  ف   لالم الدرجا ب جى لي  ال لص ال فسل  الخ لام 

 الف ففع الفال ب ج اسةي الفسفة  ا  لفلف  لل ل   ج تلك عةلرا ةم . 

ىلل  (Coffey and Lavery ,2015) جخلُةت رفلئ، فراس   ةف  جلة لي

جرةف اهففلك ُعففة  مإاداف الف لفةي الل اسفخداك اسفلا ة ة  الف لم الخدع  ف  

 ك االسفلالة  ف  فررلم متللةرلةا لة  الفلمة  م لع   رة ل فا افلةلم الفدرله ف 

جالدملةك جالفلرسفةلب ج لك عي خلل ملرلع، الفدرلب الفةدار  التي لٌ د فل   

ي ة ة  لف  ة  اسفلا ة ة  الف لم الخدع  ف  الفدارا   ل االلفالا اللسف  

مللفدرلهب جلتفسب عفلرسلم جخ لام جا  ة  جافلة ب جل ةر عةلرا ه ال خةة  

ف لى الل  درام جىعتلرلم ال ل  ب ج تا  ضللل جع تلم الف ففع جالفةقة ب جل

 الفال  الُفاةا مللفدرس 
. 

أن خ لام الف لفةي مللف لم  (Ewell,2016) ىلةللجأ دم رفلئ، فراس  

ا عللتة  لةل  Massachusetts الخدع  ف  الفدارا الثلرةل  مةالل  علسل  ةسفه

ملإلضلف  ىلل  درة الف لم الل  ادلد فجر   ةل ف  ر لح ع لجال ه جملاع هب 

ىعتلرة  ال ةلك م ر    الخدعلم ف  ضةع الفةارف الُففلي ب ج تا  در ه الل جضع 

خ   ُعادفة الخ ةام جالفلايل لف لجالم الف لم الخدع ب ج در ه الل الفةا ل 

فضلً  ال  لل عع أجلةلع ا عةر الف ففع الفال  لفسةةل  ق ةت الخدع  ج  دلم الدام لةلب

اي  در ه الل عةارة  الفادللم جالٌف تلم الف   ةاره ع لجالم الف لم الخدع . 
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أن ع لف  الفدارا االمفدائة   (Linda ,2017) لةقدافراس  ج   ت رفلئ، 

ف  فقلقدا  لفةلةن عسئةلة  ع لجالم جملاع، الف لم الخدع   خ ة لً ج ق ةفلً ج ق ةتاً 

   اةلل الق لللم ال لفة  جالف لةفة  ىلل عفلرسلم ج  ةلفلًب يةث لفةلةن عسئةلة

   خدك الف ففع الفال  ج سلهم ف  يل ٌع تل ه ج تةةلهب  فل لٌدافةن ةافلة     ة 

الف لم الف لجر  ج قفة   ةم الفةاطق  لد  ال ل  ب جل ففدجن الل الف عل فةفل  م ىر لمه 

لسفخدعةن جسلئل اإلالك م عي خدعلم عي خلل اسفخداك الف تةل الق ديب  فل أرة

 للفسةل  ل لاع ةم جع لجال ةم الخدعة  . 

جلفضح عي الض الدراسلم السلم   اهففلعةل مدجر الف لم ف   ةلفة 

الف لم الخدع  ف  الفداراب يةث لفم  درل ةم ف  ع سسلم  ع لجالم جملاع،

لفةق ب  فل لا   لةم اإلاداف ف  هتا الف للب  فل لفم  قفةفةم عةقةلً فةه م د الفال ةم مل

فةائد عف دفة يةث لفتقةم عي رما ال ةارب الق لل  ملل ةارب ال فلة  الف  ة ة ب 

جلدام ال ل لم جاللجاما مةقه جمةي ال ل  ب  فل لسلهم م  للة  ف   قفة  الف ففع 

 الفال  جيل ع تل ه. 

 مشكل  الدراس  :
مإاداف الف لفةيب   ع تلم  ف ل أشلرم رفلئ،  ثةل الدراسلم السلم   ىلل جرةف  

(ب جالتق ة   2009(ب جال لاة  )2005يةث    ت رفلئ، فراس  رعضلن )

( ىلل أن طلائ  الفدرله 2011(ب جاةسلن جآخللي)2012جالالرث  ج لظم  )

الًفسفخدع  ف  ملاع، ىاداف الف لفةي متلةلم الفلمة  مسل ق  ُافلن   ففد الل ال لرب 

الل  ةظةف ا سللةب جاالسفلا ة ةلم جالف قةلم الف لةفة   الق لي ب جال   ففد

الادلث  ف  الفدرلهب ج ل   ل ة  ملاع، اإلاداف الل  تةلي ث لف  عةقة  لل ل   

الف لفةيب جافف لرهل ىلل  قفة  الخ لام جالفةلرام الخل   مللفةا ل عع أفلاف 

الف ففع الفال .
  

ىلل أن الف لفلم ال لففلتي الف لف  ( 2012ج ة لت رفلئ، فراس  الُف ةف  )  

التلفة  جاللمع  لف ةةك الف تةل القل د جعةلرا ه. ب ج   ت رفلئ، فراس  الف فلي 

( اي جرةف  ةةر ف   ةافل   لللم 2014(ب جال ردالة  )2013جالفقةةري)

  تقةلةرةل اال ةلالم جالف لةعلم لد  الف لفةي. 

(  ةةراً ف  عفلرس  الف لفةي 2015جأظةلم رفلئ، فراس  الفةم  جال ل  ) 

( ىلل أن 2015لألر    الل  ة ب جأملمم رفلئ، فراس  ا ع ةس ةدل  جالا لل  )

ع لف  الفافة  الفلمةي عي   ل الف لفةي  قةب الل اسفخداك طلائ   درله 

( 2016 ففاةر يةل الف لم ال يةل الفف لمب  جأجضات رفلئ، فراس  ال ردالة  )

فرر  جا  الف لفةي  فجار الفةفم لقفة ج ال فل جالف لم ف  جرةف  ةةر ف  

 اةل الف لف  ب جالفةظف لفةلرام اال ةلل جالفةا ل. 
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 جف  ضةع عل س   لفتي أن  فادف ع تل  الدراس  ف  الفسلؤلةي اآل ةةي:

عةل الت للةةلم اللمعةة  للف لفةةةي فة     ةةة  الةةف لم الخةةدع  مفةدارا الف لةةةم عةةل م ةةد  .1

عةةي جرةةة  ر ةةل الف ةةلفةي  عالف ةة  رقةةة  ال ةةل ة  مسةةل ق  افةةلنا سلسةة  فةة  

 الفلمةلةي ؟

فة  اسةف لملم  ( α ≤ 0.05)هل  ةرةد فةلجا  ام فاللة  ىيةةلئة   اقةد عسةفة   .2

أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي  ُ    ىلل عفتةلام ال قهب جسةقةام 

 ؟ الخ لةب جالف هل ال لف ب جالفخةص 

 أهداف الدراس  :  

 هدفت هته الدراس  ىلل:

الف لى الل الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخةدع  مفةدارا الف لةةم  -1

عةةل م ةةد ا سلسةة  فةة  عالف ةة  رقةةة  ال ةةل ة  مسةةل ق  افةةلن عةةي جرةةة  ر ةةل 

 الف لفةي الفلمةلةي.

(  فةة  α ≤ 0.05اسفت ةةلى جرةةةف فةةلجا  ام فاللةة  ىيةةةلئة   اقةةد عسةةفة  ) -2

اةقةة  الدراسةة  عةةي الف ةةلفةي الفلمةةةلةي  ُ ةة   ىلةةل عفتةةةلام  اسةةف لملم أفةةلاف

 ال قهب جسقةام الخ لةب جالف هل ال لف ب جالفخةص.

 أهم   الدراس  : 

  فثلت أهفة  الدراس  ف   ةرةل: 

لفتي أن   ةد الف لفةي ف  سل ق  ُافلن الع  جعدارا الف لةم عل م د ا سلس    -

ى الل الت لللم اللمع  لةم لف  ة  مفالف   رقة  ال ل ة  خل   ف  الف ل

اسفلا ة ة  الف لم الخدع  جف  أسه الفة  سلةف  جُعلاالة للفةرةلم ال للفة  

 الُف ل لة ف  هتا الف لل.

لفتي أن  سلاد السل لم الف لةفة  الل عسفة  جمارة الفلمة  جالف لةم   -

لفق ةت ملاع، جالُفدللللم الف لةفة  ف   ةفةل الُفف ل لم الفلفل  جال  لل  

 جع لجالم الف لم الخدع .

لفتي أن  سلاد ال ةلم الفسئةل  اي الفدرلب الل عسفة  جمارة الفلمة   -

جالف لةم عثل: عل   الفدرلب اللئةس  مللةمارة جالف ةد الفخةة  للُف لفةيب  

جعلا   الفدرلب الل عسفة  الُفدللللم ف   ةفةل ملاع،  درل ة  للُف لفةي ف  

 م الخدع .ع لل الف ل

 :دود الدراس :

  فثلت يدجف الدراس  ف  اآل  : 

: يةةةةةث ا فةةةةةلم الةةةةل   للةةةةلم الةةةةف لم الخةةةةدع  جهةةةة  الحاااادود الميةااااي    -1

 االسفت لىب جالفخ ةا ب جالفق ةتب جالف عل ب جالف ةلم.
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 : يةث ا فةلم الل الف لفةي الفلمةلةي.  الحدود البشري  -2

: يةث ا فةلم الل عدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف ة  الحدود المكان   -3

 رقة  ال ل ة  مسل ق  ُافلن.  

-2019: يةةةث أرللةةت فةة  ال ةةةل ا جل فةة  ال ةةلك الدراسةة  الحاادود النمن اا  -4

 ك.   2020

 

 

 مصطلحال الدراس :

 :  الكحايال -1

 ُ لى الت لل  م رةل" رفل  عل لففلته الف لم عي ع لرى جعةلرام  

رةلم  ف ل  مفةق  الفدرلهب ج  ةل ف  عفلرسل ه جسلة ةل ه الفدرلسة ".ج ة
 

 (6ب 2018)الةلشف  جآخلليب 

 فل  ٌ لى م رةل" ع فةا  عي ال درام جالفةلرام الفدرلسة  الُفف ل    

مفخ ةا الدرا ج ق ةته ج  ةلفه الف  لففلتةل الُف لمب جلتةن  لفراً الل  ةظة ةل ف  

مدرر  ع  ةل  عي ا فاع جاال  لن".الفة ف الف لةف  
 

ب 2013)اللجاي  جالةقلئ ب 

522) 

ً الل أرةل  ل لففلته ع لم   ً الل عل س    ٌ لى الت لل  ىرلائةل ج  سةسل

عدارا الف لةم عل م د ا سلس  مفالف   رقة  ال ل ة  ف  سل ق  ُافلن عي ع لرى 

ً ج ق  ةتاً ج  ةلفلًب ج  ةل ف  جعةلرام جا  لهلم  ف ل  مللف لم الخدع   خ ة ل

 عفلرسل ه جسلة ةل ه الفدرلسة  جالفةقة .   

 التعلم الخدمي:   -2

لٌ لى الف لم الخدع  م ره طلل   للف لةم جالف لم  لما مةي ال فل اإلل لم  جالٌف ةد  

ف  الف ففع عع الف لم ا  لفلف  جالقفة ال خة  جالفسئةلة  الفدرة  لل ل  ب جلٌسلاد 

 )ال خةة  الٌففتلعل  لل ل   الف   ففثل  ةم الفةاطق . الل  قفة 

Contreras,2018,3)
 
  

م ره أسلة   (Mergler  et.al.,2017,69)  فل الفه عةلرلةل جآخللي  

للفدرله ل ففد الل اللما مةي الف لف  الق لل  الفتفس   ف  ال ةةل الدراسة  جمةي 

  الخ لة ال فلة  الفتفس   ف  الف ففع.

فدخل  درلس  ف لفله م رة (Regina& Ferrara,2017,14)أعل رل ةقل جفةلللا  

ججسةل  ٌع فتلة لف  ة  الفقله، الدراسة  جا فسل  الف لرى جالفةلرام ج  دلل 

 اال  لهلم عي خلل ع لجالم خدعة  ف  الف ففع.  
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اك افلة  لفم عي خللةل ىشلجملإلضلف  ىلل عل س   لُ لى الف لم الخدع  م ره  

ال ل   ف  أر    خدع  الُف ففعب جى لي  ال ل   لةم لف  ة  عل فرسةه ف  الفقله، 

 Service-Learning)الدراسة  ف  شتل ع لجالم لخدع  الف ففع. 

Center,2018,6)   

ً الل أره اسفلا ة ة    لةفة    جمقلًع الل عل س   لُ لى الف لم الخدع  ىرلائةل

عل م د ا سلس  مفالف   رقة  ال ل ة  ف  سل ق   لسفخدعةل  ع لم عدارا الف لةم

ُافلن  ل ت  الل رما الفقله، الدراسة  مخدع  الف ففع الفال  عي خلل ملاع، 

 جع لجالم  سلهم ف  يل ُع تل ه ج قفةفه ج  ةلله.

 التعل م ما بعد األساسي: -3

هة ر لك عد ه سقفلن عي الف لةم الفدرس  ل  ب عليل  الف لةم ا سلس  الف  

 سفتلا ا ل سقةام فراسة ب جلفضفي الة ةي الالفي ا ل جالثلر  ا لب  

جلةدى ىلل االسففلار ف   قفة  الفةلرام ا سلسة  جعةلرام ال فل جالفخ ةا 

الف ففعب  لفرلي الل  الفةق  لد  ال ل   مفل لةةئةم لةتةرةا أاضلع فلالةي ف 

جمارة الفلمة   )االسف لفة عي فلص الف لةم جالفدرلب جال فل م د الف لةم الفدرس . 

  (92ب 2014جالف لةم مسل ق  ُافلنب 

  :المشرفين التربييين -4
لفثل الف لى الفلمةي الفسفة  الثللث عي عسفةللم اإلشلاى م د الف لى ال لك 

 ً ُعدلل فائلة اإلشلاى الفلمةي مفق  فهب جلل  ا فقةلً  جالف لى ا جلب جلف ع ىفارلل

مللف لى ا جل للفلفةب جل ةك م للرام الفدارا جعفلم    ق ةت الف لفةي للفقله، ف  

الا ل الفلمةي ىعل ع لشلة أج اي طلل  الف لم ا جل. )جمارة الفلمة  جالف لةم مسل ق  

 (72ب 2005افلنب 

 اإلجراءال المنهج   للدراس :

 اآل  :فضفي  لك اإلرلاعام ج 

منهج الدراس :
 

 

ل ففد الل ج ف عل هة ا  ع ال ليثلن ف  هته الدراس  الفقة، الة    التي 

 لئي ج  سةلهب ج ادلد ال لجى جال ل لم الف   ةرد مةي الة لئعب ج ادلد 

الففلرسلم السلئدةب جالف لى الل الُف ف دام جاال  لهلم اقد  ل عي ا فلاف 

جال فلالم جطلائ ةل ف  القفة جالف ةر.
 

.(260ب 2012)علمنب 
  
 

 مجتمع الدراس :

 تةن ع ففع الدراس  عي رفةع الف لفةي الفلمةلةي الل عدارا الف لةم عل م د 

( 114ا سلس  الاتةعة  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن جال للغ ادفهم )
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ً جع لف ب  ج لك جف  ىيةلع جمارة الف لمة  جالف لةم لل لك الدراس  ع لفل

 ( لةضح ع ففع  الدراس :1كب جردجل )2019/2020

 (1جدول )

 مجتمع الدراس  
الفخةص 

 القةع

 سم الفلمة  

 اإلسلعة 

 سم ال لةك 

 اإلرسلرة 

 سم ال لةك 

 الف  ة ة 

 سم الفةلرام 

 ال لفل 

 الف فةع

 47 9 14 23 1 أرثل

 67 5 27 26 9   ل

 114 14 41 49 10 الف فةع

 

   ن  الدراس :

ً جع لف  ب 80 م أخت اةق  ا ةائة   فلاف ع ففع الدراس  ملتت ) ( ع لفل

% ( عي ع ففع 57( اسف لر  أي مقس   )65جملغ ادف االسف لرلم الفسفلر   )

( لةضح ال ةق  يسب 2الدراس  ب جرفة ةل  للح للفالةل اإليةلئ  ب جردجل )

 عفتةلام الدراس :

 (2جدول )

   ن  الدراس  :سب متغ راتها 
 االرفلل  القس   ال دف الفسفة  الففتةل

 ال قه
 %63.1 41   ةر

 

65 

 

 %36.9 24 ارلث

 الف هل
 %67.7 44 متللةرلةا

 %32.3 21 علرسفةل

سقةام 

 الخ لة

 %4.6 3 سقةام  6أ ل عي 

 %18.5 12 سق   11ىلل 6عي 

 %76.9 50 سق  ف  ثل11

 الفخةص
 %49.2 32 عةاف أفمة  

 
 %50.8 33 عةاف الفة   

 أداة الدراس :

عي أرل  ا ة  أهداى الدراس   لك ال ليثلن مإاداف أفاة الدراس  م د اللرةع ىلل 

سلة ل  ا ف  الق لي جالدراسلم السلم   الفل     مفةضةع الدراس  عثل فراسف 

 &Regina)جرل ةقل جفلللا (Silver& Chip ,2017) جشةبب  

Ferrara,2017,10)   ( ف لة   ل جم د الفاتةم ب 43يةث  تةرت االسف لر  عي )ب
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عةما  الل خفس  عالجر رئةس ب ج ل عاةر لقدرج  افه ادف عي ال  لام. جردجل 

 ( لةضح الفالجر الخفس  جادف ف لام  ل عقةل جرس فةل الفئةل .3)

 (3جدول )

 و النسب المئيي  للحقرالتيزيع محاور الدراس  و فقرال كل منها 
 القس   الفئةل  ادف ال  لام الفالجر ك

 %20.9 9   لل  االسفت لى 1

 %30.23 13   لل  الفخ ةا 2

 %20.9 9   لل  الفق ةت 3

 %13.95 6   لل  الف عل 4

 %13.95 6   لل  الف ةلم 5

 %100 43 الف فةع

 صدق األداة:
للفا   عي  دا ا فاة  م الضةل الل ع فةا  عي الُفاتفةي عي  جي الخ لة    

( عاتفةيب ج لك ف   سم الفلمة  جالدراسلم اإلرسلرة  7جالفخفةةي ب جملغ ادفهم )

م لع   ر ج  ب ججمارة الفلمة  جالف لةم ف  سل ق  افلنب ج د الفم االسف لرلم 

 ةلب جعلئففةل ل ةلا ا م لف الف  الفاتف  رفة ةلب جأرفع الفاتفةن الل  د

جض ت عي أرلةلب ج لك م د ىرلاع الف دللم الفقلس   ف  ضةع علي لم 

 الفاتفةي ج ةرةةل ةم.

 ثبال أداة للدراس :

( 4 لك ال ليثلن ملسفخداك ع لعل أل ل  لجر لخ السفخلاج ع لعل الث لم جرفلئ، ردجل )

  ةضح  لك.

 (4جدول )

 ً  لمحاور الدراس  معامالل الثبال تبعا
 ع لعل الث لم ادف ال  لام الفالجر ك

 0.925 0.925   لل  االسفت لى 1

 0.929 0.929   لل  الفخ ةا 2

 0.924 0.924   لل  الفق ةت 3

 0.888 0.888   لل  الف عل 4

 0.891 0.891   لل  الف ةلم 5

 0.974 43 الث لم التل 

الدراس   فففع م ةف  ث لم اللة  يةث ملغ ( أن رفةع عالجر 4لةضح ردجل )     

 (ب ج لك لدل الل أن أفاة الدراس   فففع م ةف  ث لم اللة .0.97الثلمت ال لك لألفاة )

 نتائج الدراس : 
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النتائج المتعلق  باإلجاب   ن السؤال األول الذي نصه: ما الكحايال الالزم   أوالً:

تعل م ما بعد األساسي في محافظ  للمعلم ن في تطب ق التعلم الخدمي بمدارس ال

 جنيب الشرق   بسلطن   مان ؟

 سةةل ل لض رفلئ، الدراس  ف د  م  ةقة ةل جف ل  سئل  الدراس  ماةث  فت 

اإلرلم  اي  ل س ال الل يدهب جفةفل لل  الض لفلك القفلئ، ج ال ةلرلم اإليةلئة  

 ادلد طةل الخللل ب ئ،ب يةث  م الف ةلر لةتلم الثلث  لف سةل القفل الفف ل   مةل جف ل

( جعي ثم   سةفه الل أ  ل  ةف  ف  الف ةلا للاةةل 2=1-3ج م يسل  الفد  )

(ب جم د  لك  م ىضلف  هته ال ةف  ىلل أ ل  ةف  ف  0.66=3÷2الل طةل الخلة  أي )

 الف ةلا ج لك لفادلد الاد ا الل لةته الخلة .

 

 

 (5جدول )

 الحدود الدن ا والعل ا لمق اس ل كرل الثالثي
 الففةسا الاسلم )طةل الخلة ( فرر  الفةاف  

 1.66ىلل أ ل عي           1عي         لةل 

 2.33ىلل أ ل عي       1.66عي     عفةس  

 3ىلل      2.33عي      ةلة

م د    ة  االسف لر  الل اةق  الدراس ب ج  للغ االسف لملم  م يسل  الففةس لم     

( أفرله لةضح 6الاسلمة  لدرر  الفةاف   الل الفالجر الخفس  للدراس ب جردجل )

  لك.  

 (6جدول )

 المتيسطال الحساب   واالنحرافال المع اري  لمحاور الدراس 

( أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  مفدارا 6)لفضح عي ردجل 

الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مللقس   لفالجر 

يةث ملغ الف فةع التل  للففةس لم الاسلمة   الدراس   تل رلعم مدرر    ةلة ب

 عالجر  الدراس  ك الل   
الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري
 الدرر 

   ةلة 0.54 2.36   لل  االسفت لى 1 4

   ةلة 0.53 2.37   لل  الفخ ةا 2 3

   ةلة 0.49 2.54   لل  الفق ةت 3 1

 عفةس   0.54 2.32   لل  الف عل 4 5

   ةلة 0.56 2.44   لل  الف ةلم 5 2

   ةلة 0.47 2.40 الف فةع التل 



 :jasep.2020.100702Doi/10.33850 وليــد العـرميـي -إبراهيم حسام  د.
 

ـ ــ ــ  ت

432 

ت الففةس لم الاسلمة  (ب  فل  لاجي0.47( ب جاالرالافلم الف ةلرل  )2.40)

( أي مةي  0.49 -0.56( جاالرالافلم الف ةلرل  مةي)2.32 -2.54للفالجر مةي)

فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس   ب جرلع ف  الفل    ا جلل عاةر   لل  الفق ةت 

( جمدرر    دلل   ةلةب 0.49( جارالاى ع ةلري  دره  )2.54مففةسا يسلم  ملغ )

( 2.44ثلرة  عاةر   لل  الف ةلم جااليف لل مففةسا يسلم  ملغ )للةه ف  الفل    ال

جمدرر    دلل   ةلة ب أعل عاةر الفخ ةا ج  (0.56جارالاى ع ةلري  دره  )

( جارالاى 2.37اإلاداف ج الف ةة  ف د رلع ف  الفل    الثللث  مففةسا يسلم  ملغ )

السفت لى ف  الفل    جمدرر    دلل   ةلة ب جرلع عاةر ا (0.53ع ةلري  دره  )

جمدرر    دلل  (0.54( جارالاى ع ةلري  دره  )2.36اللام   مففةسا يسلم  ملغ )

  لل  الف عل جالف تةل ف لع ف  الفل    الخلعس  جا خةلة    ةلة ألضلًب أعل عاةر

(  جمدرر    دلل 0.54( جارالاى ع ةلري  دره  )2.32مففةسا يسلم  ملغ )

 لل الت ةلة.   عفةس   جلتقةل  فةل ى

جلف لد عي الف ف  ف  رفلئ، الس ال ا جل للدراس  سةى لفم  قلجل  ل عاةر الل 

 يده ج لك  فل ل   :

 المحير األول: كحاي  االستكشاف:

( الففةس لم الاسلمة  جاالرالافلم الف ةلرل  جفرر  الادجث 7جلةضح ردجل )

   جالل    ل  لام هتا الفاةر .

 (7جدول )

الحساب   واالنحرافال المع اري  ودرج  الحدوث والرتب  بالنسب  المتيسطال 

 لحقرال محير  كحاي  االستكشاف

 ال  لة ك الل   
الففةسا 

 الاسلم 

 االرالاى

 الف ةلري
 الدرر 

4 1 
 ادلد الفةضةالم جأر    الفقله، الدراسة  

 الف  لفتي  اةللةل ىلل خدعلم ع فف ة .
   ةلة 0.72 2.37

3 2 
الق لللم الف لةفة  الف  لفتي  اةللةل ىلل  ادلد 

 عفلرسلم    ة ة  لخدع  الف ففع.
   ةلة 0.70 2.37

1 3 
ىفراك أن الخدع  الف  سةفم   دلفةل  ام أهفة  

 لل ل   جٌعل     مف لةفةم ج  لفةم.
   ةلة 0.66 2.60

6 4 
فةم ط ة   الخدع  الف  سةفم  ق ةتهل هل سفتةن 

  لئف  ملل  ل. ردلدة أك   ةلل لخدع 
   ةلة 0.64 2.34

7 5 
 ادلد ال ضللل جالُف تلم الُف فف ة  ال درة الل 

 الف  سةفم   دلم الخدع  لةل  .
   ةلة 0.77 2.34

2 6 
ىفراك أهفة  الخدع  الف  سةفم   دلفةل ف   قفة  

 الف ففع ج  ةره.
   ةلة 0.68 2.42
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8 7 
ال درة الل  ادلد ىعتلرة   ق ةت الخدع  

 ملإلعتلرلم الُففلي .
 عفةس   0.66 2.31

9 8 

ال ةلك م ر    اسفت لفة  عفقةا  للخدع  الف  

سةفم   دلفةل عثل: ال اةثب جرسم الخلائا ب 

 جرلسلم ال ةف التهق .

 عفةس   0.72 2.28

5 9 

رفع مةلرلم جع لةعلم اي الخدع  الف  سةفم 

  دلفةل عي خلل االرفلرتب جش تلم الفةا ل 

االرففلا ب جالف لرللب جالف لملمب 

 جالُفلي لمب جاالرففلالمب جآراع الخ لاع.

   ةلة 0.69 2.35

4 1 
 ادلد الفةضةالم جأر    الفقله، الدراسة  

 الف  لفتي  اةللةل ىلل خدعلم ع فف ة .
   ةلة 0.72 2.37

   ةلة 0.54 2.36 الف فةع التل 

اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  ( أن الت لللم 7لفضح عي ردجل )

مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مللقس   

(  2.28 -2.60الاسلمة  مةي )   لل  االسفت لى  لاجيت عفةس ل ةل لفاةر

( أي مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس    0.64 -0.77جارالافل ةل الف ةلرل  مةي )

( الف  رةةل " ىفراك أن الخدع  الف  سةفم   دلفةل  ام أهفة  3ب جرلعم ال  لة)

لل ل   جٌعل     مف لةفةم ج  لفةم " ف  الفل    ا جلل جيةلت الل أالل عفةسا 

( ب جمدرر    دلل   ةلةب مةقفل 0.66( جارالاى ع ةلري  دره )2.60لم   ةففه )يس

ال ةلك م ر    اسفت لفة  عفقةا  للخدع  الف  سةفم  ( الف  رةةل "8رلعم ال  لة)

  دلفةل عثل: ال اةثب جرسم الخلائا ب جرلسلم ال ةف التهق  " ف  الفل    

( جارالاى ع ةلري  دره 2.28)ا خةلة جيةلت الل أ ل عفةسا يسلم   ةففه 

 جلتقةل  فةل ىلل الت ةلة.  جمدرر    دلل عفةس   (0.72)

 المحير الثاني: كحاي  التخط ط:

( الففةس لم الاسلمة  جاالرالافلم الف ةلرل  جفرر  الادجث 8جلةضح ردجل )

   جالل    ل  لام هتا الفاةر .

 (8جدول )

ي  ودرج  الحدوث والرتب  بالنسب  المتيسطال الحساب   واالنحرافال المع ار

 لحقرال محير  كحاي  التخط ط 

 ال  لة ك  الل   
الففةسا 

 الاسلم 

 االرالاى

 الف ةلري
 الدرر 

4 1 
 ادلد ا هداى ا  لفلفة  جالُف فف ة  

 الٌفل     مللخدع  الف  سةفم   دلفةل.
2.43 0.66 

   ةلة

   ةلة 0.73 2.43  ادلد أسللةب جآلةلم ال ةلك مللخدع . 2 5
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   ةلة 0.70 2.37  ادلد الفسئةلةي اي ال ةلك مللخدع . 3 7

 عفةس   0.77 2.31 جضع ردجل معق  ُعادف لفق ةت الخدع . 4 10

11 5 
 ادلد الفةارف الفلفل  االمع  لفق ةت 

 الخدع .
 عفةس   0.77 2.31

6 6 
 ادلد الفدرل لم اللمع  الف   فتي 

 مللخدع .ال ل   عي ال ةلك 
   ةلة 0.68 2.42

13 7 
جضع ع شلام لفتي عي خللةل الاتم 

 الل رةفة أفاع الخدع .
 عفةس   0.82 2.22

3 8 
الف  د عي جرةف اةاعل ا عي جا علن 

 ف  الفتلن التي سةفم فةه  ق ةت الخدع .
2.43 0.61 

   ةلة

2 9 

ا خل  الفدامةل ال لرةرة  اللمع  للخدع  

عةاف   أجلةلع ا عةر  عثل: الاةةل الل

ب جعةاف   ُعدلل الفدرس  الل خلجج 

ال ل   للف ففع ب ج ل ة لم الق ل ىلل 

 عة ع الخدع  ف  الف ففع.

2.46 0.64 

   ةلة

12 10 
اخفةلر عقس  للف لم الخدع  لتةن  قلة 

 ا ةلل مةي الفدرس  جالف ففع الفال .
 عفةس   0.74 2.26

8 11 

الف ففع اخفةلر ع لى للفة ع عي 

الفال  لفسةةل ج ةسةل ىرلاعام  ق ةت 

 الخدع  .

2.37 0.76 

   ةلة

9 12 

ال ةلك م للرة    دل  ىلل عة ع الخدع  

لفادلد ا فجام جا رة ة جالُف دام 

 اللمع  للفق ةت.

2.34 0.74 

   ةلة

1 13 
ىاداف علف ىر لم للخدع  لفضفي  لف  

 ال ةلرلم جالف لةعلم اقةل.
2.51 0.73 

   ةلة

   ةلة 0.54 2.36 الف فةع التل            

( أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  8لفضح عي ردجل )

مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مللقس   

(  2.22 -2.51الاسلمة  مةي )   لل  الفخ ةا  لاجيت عفةس ل ةل لفاةر

( أي مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس    0.61 -0.82جارالافل ةل الف ةلرل  مةي )

( الف  رةةل " ىاداف علف ىر لم للخدع  لفضفي  لف  ال ةلرلم 13ب جرلعم ال  لة)

جالف لةعلم اقةل " ف  الفل    ا جلل جيةلت الل أالل عفةسا يسلم   ةففه 

( جمدرر    دلل   ةلة ب مةقفل رلعم 0.73جارالاى ع ةلري  دره )( 2.51)

جضع ع شلام لفتي عي خللةل الاتم الل رةفة أفاع  ( الف  رةةل "7ال  لة)
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( 2.22الخدع  " ف  الفل    ا خةلة جيةلت الل أ ل عفةسا يسلم   ةففه )

 الت ةلة.  جلتقةل  فةل ىلل جمدرر    دلل عفةس   (0.82جارالاى ع ةلري  دره )

 المحير الثالث: كحاي  التنح ذ:

( الففةس لم الاسلمة  جاالرالافلم الف ةلرل  جفرر  الادجث 9جلةضح ردجل )

   جالل    ل  لام هتا الفاةر .
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 (9جدول )

المتيسطال الحساب   واالنحرافال المع اري  ودرج  الحدوث والرتب  بالنسب  

 لحقرال محير  كحاي  التنح ذ

 ال  لة ك  الل   
الففةسا 

 الاسلم 

 االرالاى

 الف ةلري
 الدرر 

8 1 
الفةارد ف  الفدرس  ف  الة ت الُفادف لق ل 

 ال ل   ىلل عة ع  ق ةت الخدع .
2.46 0.66 

   ةلة

1 2 
الف  د عي يضةر رفةع ال ل   الُف لر ةي 

 ف   ق ةت الخدع .

   ةلة 0.60 2.63

9 3 
سفق لةم ىلل  ق ةم   ةف ال ل   الالفل  الف  

 عة ع  ق ةت الخدع  جر جلةم عقةل.

   ةلة 0.61 2.42

4 4 

  فةع ال ل   ف  عة ع الخدع  ج  لل ةم 

مللفتلن جالُفف لجرةي ع ةم عي الف ففع 

 الفال .

   ةلة 0.59 2.55

5 5 
 ةملع ال ل   ف  عتلن الخدع   فاع ا فجار 

 جالفةلك الُفادفة لةم.

   ةلة 0.64 2.54

6 6 
ُعفلم   أفاع ال ل    فجارهم  جعةلعةم ف  

  ق ةت الخدع  ج   ة ةم ملسففلار .

   ةلة 0.64 2.54

3 7 
  دلم اإلرشلفام الُفسففلة لل ل   أثقلع  ق ةت 

 الخدع  ال سةفل ف  يلل  جرةف ع تلم .

   ةلة 0.60 2.60

7 8 
الف  د عي ىرةلع ال ل   لتلف  أفجارهم  

 الخدع .جعةلعةم ف   ق ةت 

   ةلة 0.62 2.52

2 9 
  فةع ال ل   جىرةلع ال فل جالة ةف للالفل  

 جال ةفة للفدرس .

   ةلة 0.60 2.62

   ةلة 0.49 2.54 الف فةع التل            

( أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  9لفضح عي ردجل )

رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مللقس   مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   

( جارالافل ةل  2.42 -2.63  لل  الفق ةت  لاجيت عفةس ل ةل الاسلمة  مةي ) لفاةر

( الف  2( أي مدرر    دلل   ةلة ب جرلعم ال  لة) 0.59 -0.64الف ةلرل  مةي )

رةةل " الف  د عي يضةر رفةع ال ل   الُف لر ةي ف   ق ةت الخدع  " ف  الفل    

( جارالاى ع ةلري  دره 2.63 جلل جيةلت الل أالل عفةسا يسلم   ةففه )ا

 ق ةم   ةف ال ل   الالفل  الف   ( الف  رةةل "3( ب مةقفل رلعم ال  لة)0.60)

سفق لةم ىلل عة ع  ق ةت الخدع  جر جلةم عقةل " ف  الفل    ا خةلة جيةلت الل أ ل 

 (. 0.61 دره ) ( جارالاى ع ةلري2.42عفةسا يسلم   ةففه )
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 المحير الرابع: كحاي  التأمل:

( الففةس لم الاسلمة  جاالرالافلم الف ةلرل  جفرر  الادجث 10جلةضح ردجل )

   جالل    ل  لام هتا الفاةر .

 (10جدول )

المتيسطال الحساب   واالنحرافال المع اري  ودرج  الحدوث والرتب  بالنسب  

 لحقرال محير  كحاي  التأمل 

 ال  لة ك  الل   
الففةسا 

 الاسلم 

 االرالاى

 الف ةلري
 الدرر 

3 1 
الف تةل جالف عل التا   ف  عسفة  رةفة 

 الخدع  الف   م   دلفةل.

   ةلة 0.67 2.34

1 2 
ا د رلسلم اةف  هق  عع رفةع 

 الُف لر ةي ف  الخدع .

   ةلة 0.70 2.38

2 3 

 ادلد الف ثةل التي أيدثفه الخدع  لل ل   

فةفل ا فس ةه عي ع لرى جعةلرام 

 جسلة ةلم.

   ةلة 0.63 2.37

4 4 

 ادلد الف ثةل التي أيدثفه الخدع  للف ففع 

ف  يل الف تلم جال ضللل جالفقفة  

 جالف ةلل.

   ةلة 0.69 2.34

5 5 
الف عل ف  ا ر    ال لفل  جال فلاة  الف  

  ضفقفةل الخدع  ج الةلةل ج  سةلهل.

2.29 0.70 
 عفةس  

6 6 

 ةلغ  الف علم ف  الخدع  ف  شتل 

  لرلل جعل لم ىر لم جس لم  ةةة  

 جع تلام افل.

2.20 0.69 

 عفةس  

 عفةس   0.54 2.32 الف فةع التل            

( أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  10لفضح عي ردجل )

عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مللقس   مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  

( جارالافل ةل  2.20 -2.38  لل  الف عل  لاجيت عفةس ل ةل الاسلمة  مةي ) لفاةر

( أي مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس   ب جرلعم  0.63 -0.70الف ةلرل  مةي )

ع  " ( الف  رةةل " ا د رلسلم اةف  هق  عع رفةع الُف لر ةي ف  الخد2ال  لة)

( جارالاى 2.38ف  الفل    ا جلل جيةلت الل أالل عفةسا يسلم   ةففه )

 ( الف  رةةل "6( جمدرر    دلل   ةلة ب مةقفل رلعم ال  لة)0.70ع ةلري  دره )

 ةلغ  الف علم ف  الخدع  ف  شتل   لرلل جعل لم ىر لم جس لم  ةةة  

عفةسا يسلم   ةففه جع تلام افل " ف  الفل    ا خةلة جيةلت الل أ ل 
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جلتقةل  فةل ىلل  جمدرر    دلل عفةس   (0.69( جارالاى ع ةلري  دره )2.20)

 الت ةلة.  

 المحير الخامس: كحاي  التقييم:

( الففةس لم الاسلمة  جاالرالافلم الف ةلرل  جفرر  الادجث 11جلةضح ردجل )

   جالل    ل  لام هتا الفاةر .

 (11جدول )

  واالنحرافال المع اري  ودرج  الحدوث والرتب  بالنسب  المتيسطال الحساب 

 لحقرال محير  كحاي  التقييم 

 ال  لة ك  الل   
الففةسا 

 الاسلم 

 االرالاى

 الف ةلري
 الدرر 

4 1 
 اسفخداك أفجام عفقةا  لف ةلم الخدع  عثل:

 االسف لرلم جالف لملم جالفلي لم.

   ةلة 0.70 2.43

1 2 
اإلر لمام الف   ا  ت عي  ق ةت الف لى الل 

 الخدع  ج داةفةل.

   ةلة 0.64 2.52

3 3 
 ادلد الف ة لم الف  جارةت الخدع  جس ل الفتلب 

 الةةل يفل لفتي  لفةةل ف  الفسف  ل.

   ةلة 0.70 2.48

2 4 

االيف لل مللق لح التي  ا   فاخل أج خلرج 

جالسل لم   الفدرس  ماضةر عفثلةي اي الفدرس 

جأجلةلع ا عةر جأاضلع ج لفة  الف لةفة  ال ُلةل

 الف ففع الفال .

   ةلة 0.69 2.49

5 5 
عقح الفتلفآم جالاةاف  لل ل   جغةلهم عي 

 الٌف لر ةي ف  الخدع  عي فاخل جخلرج الفدرس .

   ةلة 0.74 2.38

6 6 

الفسةل  إلر لم الخدع  عي خلل جسلئل اإلالك 

االرفلرتب جش تلم الفةا ل الفخفل   عثل: 

 االرففلا ب جاإل اا  جالةاف الفدرسة .

   ةلة 0.72 2.35

   ةلة 0.56 2.44 الف فةع التل            

( أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  11لفضح عي ردجل )

مللقس   مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن 

( جارالافل ةل  2.35 -2.52  لل  الف ةلم  لاجيت عفةس ل ةل الاسلمة  مةي ) لفاةر

( الف  2( أي مدرر    دلل   ةلة ب جرلعم ال  لة) 0.64 -0.74الف ةلرل  مةي )

رةةل " الف لى الل اإلر لمام الف   ا  ت عي  ق ةت الخدع  ج داةفةل " ف  الفل    

( جارالاى ع ةلري  دره 2.52فةسا يسلم   ةففه )ا جلل جيةلت الل أالل ع

الفسةل  إلر لم الخدع  عي خلل  ( الف  رةةل "6( ب مةقفل رلعم ال  لة)0.64)

جسلئل اإلالك الفخفل   عثل: االرفلرتب جش تلم الفةا ل االرففلا ب جاإل اا  
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ه جالةاف الفدرسة  " ف  الفل    ا خةلة جيةلت الل أ ل عفةسا يسلم   ةفف

 (.  0.72( جارالاى ع ةلري  دره )2.35)

لإلجاب   ن السؤال الثاني الذي نصه: هل تيجد فروق ذال دالل  إ:صائ     ند 

في استجابال أفراد   ن  الدراس  من المشرف ن التربيي ن  ( α ≤ 0.05)مستيى 

 تُعنى إلى متغ رال الجنس، وسنيال الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص ؟
 الض رفة    ل عفتةل الل يده  فل ل   :جسةى لفم 

 أوالً: متغ ر الجنس :

 م يسل  الففةس لم الاسلمة ب جاالرالافلم الف ةلرل  ل فةع الف لالم جف ل لففتةل 

( لف فةافةي عسف لفةي يسب عل T-testال قه )  لب ارثل(ب ج م ىرلاع اخف لر م )

 (.12ل ةل ىلةه ردجل )

 ( 12جدول )

( للكشف  ن أثر الجنس  لى وجهال نظر أفراد   ن  T-testنتائج اختبار ل)

 الدراس 

 الفاةر

 ارثل   ل
  ةف 

 )م(

عسفة  

 الدالل 

فالل  

)م( 

 ىيةلئةل
الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

  لل  

 االسفت لى
2.33 0.60 

2.43 

 
0.45 

-

0.74 
0.06 

غةل 

 فال 

  لل  

 الفخ ةا
2.33 

0.57 

 

2.45 

 
0.45 

-

0.92 
0.67 

غةل 

 فال 

 2.50   لل  الفق ةت
0.53 

 
2.61 0.40 

-

0.81 
0.98 

غةل 

 فال 

 2.26 الف عل   لل 
0.54 

 
2.42 0.54 

-

1.17 
0.06 

غةل 

 فال 

 2.42   لل  الف ةلم
0.59 

 
2.49 0.52 

-

0.84 
0.06 

غةل 

 فال 

الف فةع 

 التل 
2.37 0.51 2.48 0.41 -0.2 0.59 

غةل 

 فال 

 αادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )( 12لفضح عي ردجل )

ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي ف  رفةع  (0.05 ≥

أرثل(ب عفل ل ق  ا  لا اةق  الدراس  الل أره ال  -الفالجر  ُ    لُففتةل ال قه)  ل

 ل ةم.  ثةل لل قه ف  اسف لم
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 ثان اً: متغ ر المؤهل العلمي:

 م يسل  الففةس لم الاسلمة ب جاالرالافلم الف ةلرل  ل فةع الف لالم جف ل لففتةل 

( T-testالف هل ال لف  )متللةرلةا ب علرسفةل ف الل(ب ج م ىرلاع اخف لر م )

 (. 13لف فةافةي عسف لفةي يسب عل ل ةل ىلةه ردجل )

 ( 13جدول )

( للكشف  ن أثر المؤهل العلمي  لى وجهال نظر أفراد T-testل)نتائج اختبار 

   ن  الدراس 

 الفاةر

 علرسفةل ف الل  متللةرلةا
  ةف 

 )م(

عسفة  

 الدالل 

فالل  

)م( 

 ىيةلئةل
الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

  لل  

 االسفت لى
 غةل فال  0.56 0.58 0.69 2.31 0.47 2.39

 غةل فال  0.19 1.30 0.63 2.25 0.47 2.43   لل  الفخ ةا 

 غةل فال  0.19 1.30 0.62 2.43 0.41 2.60   لل  الفق ةت

 0.69 2.38 0.46 2.29 الف عل    لل 
-

0.61 
 غةل فال  0.54

 0.57 2.45 0.571 2.44   لل  الف ةلم 
-

0.08 
 غةل فال  0.93

الف فةع 

 التل 
 غةل فال  0.60 0.52 0.58 2.36 0.423 2.43

 αادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )( 13لفضح عي ردجل )

( ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي ف  رفةع 0.05 ≥

(ب عفل ل ق  فأ لىعلرسفةل  -الفالجر  ُ    لُففتةل الف هل ال لف  )متللةرلةا

 الل أره ال   ثةل للف هل ال لف  ف  اسف لمل ةم. ا  لا اةق  الدراس 

 ثالثاً: متغ ر سنيال الخبرة:

 ( ل ةي رفلئ، هتا الفالةل.14 لك ال ليثلن مإرلاع  الةل الف للي ا يلفيب جال دجل )

 (14جدول )

( :يل أثر سنيال الخبرة  لى ANOVAنتائج اختبار تحل ل التباين األ:ادي )

 نظر أفراد   ن  الدراس  وجهال

 عةدر الف للي الفاةر
ع فةع 

 الفلم لم

فررلم 

 الالل 

عفةسا 

 الفلم لم

 ةف  )ى( 

 الفاسةم 

عسفة  

 الدالل 

  لل  

 االسفت لى

 0.71 0.34 0.10 2.00 0.21 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.30 62.00 19.061 فاخل الف فةالم

    64.00 19.271 الف فةع
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  لل  

 الفخ ةا 

 0.80 0.22 0.06 2.00 1.13 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.29 62.00 17.88 فاخل الف فةالم

    64.00 18.00 الف فةع

   لل  الفق ةت

 0.82 0.190 0.05 2.00 0.09 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.24 62.00 15.15 فاخل الف فةالم

    64.00 15.25 الف فةع

   لل  الف عل 

 0.78 0.22 0.08 2.00 0.15 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.30 62.00 18.81 فاخل الف فةالم

    64.00 18.96 الف فةع

  لل  

 الف ةلم 

 0.88 0.13 0.04 2.00 0.087 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.33 62.00 20.32 فاخل الف فةالم

    64.00 20.40 الف فةع

الف فةع 

 التل 

 0.88 0.10 0.25 2.00 0.53 مةي الف فةالم

 غةل فال   0.23 306.00 63.50 فاخل الف فةالم

    308.00 64.03 الف فةع

 α( ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )14لفضح عي ال دجل )

ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي ف  رفةع   (0.05 ≥

 -سق   11ىلل 6عي  –سقةام  6الفالجر  ُ    لُففتةل سقةام الخ لة )أ ل عي 

الل أره ال   ثةل لسقةام الخ لة ف   سق  ف  ثل(ب عفل ل ق  ا  لا اةق  الدراس 11

 اسف لمل ةم. 

 رابعاً: متغ ر التخصص:

ةس لم الاسلمة ب جاالرالافلم الف ةلرل  ل فةع الف لالم جف ل لففتةل  م يسل  الفف

( T-testالف هل ال لف  )عةاف أفمة  ب عةاف الفة (ب ج م ىرلاع اخف لر م )

 (. 15لف فةافةي عسف لفةي يسب عل ل ةل ىلةه ال دجل )

 ( 15جدول )

أفراد   ن  ( للكشف  ن أثر التخصص  لى وجهال نظر T-testنتائج اختبار ل)

 الدراس 

 الفاةر

 الف   أفم  
  ةف 

 )م(

عسفة  

 الدالل 

فالل  

)م( 

 ىيةلئةل
الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

الففةسا 

 الاسلم 

االرالاى 

 الف ةلري

  لل  

 االسفت لى
 غةل فال  0.25 1.15 0.61 2.28 0.47 2.44

 غةل فال  0.28 1.08 0.60 2.30 0.44 2.44   لل  الفخ ةا 
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 غةل فال  0.11 1.60 0.54 2.44 0.42 2.64   لل  الفق ةت

 غةل فال  0.39 0.88 0.63 2.26 0.45 2.38 الف عل    لل 

 غةل فال  0.50 0.67 0.63 2.40 0.49 2.49   لل  الف ةلم 

 غةل فال  0.23 1.20 0.54 2.34 0.40 2.48  ل الفالجر

 αفلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )ادك جرةف ( 15لفضح عي ال دجل )

( ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي ف  رفةع 0.05 ≥

عةاف الفة (ب عفل ل ق  ا  لا  -الفالجر  ُ    لُففتةل الف هل ال لف  )عةاف أفمة  

 الل أره ال   ثةل للفخةص ف  اسف لمل ةم. اةق  الدراس 

 الدراس  وتحس رها:مناقش  نتائج 

ما مناقش  وتحس ر النتائج المتعلق  باإلجاب   ن السؤال األول الذي نصه:  أوالً:

الكحايال الالزم  للمعلم ن في تطب ق التعلم الخدمي بمدارس التعل م ما بعد األساسي 

 ؟ في محافظ  جنيب الشرق   بسلطن   مان 

رفلئ، الدراس  ىلل أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم  خلةت

الخدع  مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن 

مللقس   لفالجر الدراس   تل رلعم مدرر    ةلةب  فل رلعم   ةلة ف    لللم 

ف    لل  الف عل جلتقةل  فةل جالف ةلمب جالفخ ةا ب جاالسفت لىب جعفةس    الفق ةتب

ىلل الت ةلة. ج د لُ     لك ىلل يلر  الف لفةي الضلجرل  جالفلس  ىلل اسفخداك 

الف لم الخدع   لسفلا ة ة    لةفة   فتقةم عي  اةلل ا فتلر جالق لللم ىلل ملاع، 

جأر    جع لجالم افلة     ة ة  علفةس   قف  اإلمداع جاالمفتلر لد  ال ل  ب 

ةل لةم فلص   لةفة  رل م  جعا  ة خلرج الة ةى الدراسة  الف لةدل ب ج  لد ج ةف

عي   لجرةم عع م ضةم ال  ض جعع الف لفةيب  فل  دام   لجن الف لفةي عع اإلفارة 

الفدرسة  جا خةلئةةي جغةلهم عي ال لعلةي مللفدرس ب فضلً أرةل  سلهم ف     ةل 

 فة  الف ففع ج  ةلله جيل ع تل ه.      ةم الفةاطق  لد  ال ل   عي خلل   ق

(ب 2014مارع )ج ف   هته القفة   عع رفلئ، فراسلم  ل عي 

(ب Conlon,2001ب  ةلةن )(2017جعافةف)(ب 2016بجيةدر ) (2016جالالم )

(ب Ngai & et.al. ,2010(ب ر لي جآخللي )Seitsinger,2005جسةفةق ل )

 (ب  Petker & Petersen,2014جمةفتل جمةفلسةي )

 D'Rozario(ب  جفارجمارلة جآخللي )Acuña,2013جأ ةةرل )

et.al.,2012) ( ج ةف  جلة ليCoffey and Lavery ,2015 ب جىلةلل)

(Ewell,2016( ب جلةقدا)Linda ,2017 ) ب جالف  أ دم أهفة    لللم الف لم

 الخدع  لد  الف لفةي مدرر  اللة .

( جالف  2016ع رفة   فراس  يةدر جرل ةف )جلتي  خفلف هته القفة   ع

 ة لت ىلل أن  ةافل   لللم الف لم الخدع  لد  الف لفةي رلع فرر  عفةس   ب 
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( جالف   ة لفل ىلل أن  ةافل   لللم الف لم 2012(ب خضل)2012جفراسف  طلفا )

 الخدع  لد  الف لفةي رلع مدرر  عقخ ض .

 ال ا جل للدراس  ج  سةلهل سةى لفم  قلجل جلف لد عي الف ف  ف  عقل    رفلئ، الس

 : ل عاةر الل يده ج لك  فل ل   

 المحير األول: كحاي  االستكشاف:

 ة لت رفلئ، الدراس  ىلل أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم  

الخدع  مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن 

مللقس   لت لل  االسفت لى  لاجيت مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس   ب جرلعم 

سةفم   دلفةل  ام أهفة  لل ل   جٌعل     ال  لة الف  رةةل " ىفراك أن الخدع  الف  

مف لةفةم ج  لفةم " ف  الفل    ا جلل جمدرر    دلل   ةلة. ج د ل     لك ىلل أهفة  

 ةلك الف لم مللف لجن عع ال ل   مفادلد جاخفةلر الخدع  مد   جلةه م لل   ا ةائة ب 

راسة ب ج  لد عي ج لك عي خلل عةضةالم أج أر     ام ال   جثة   مللفقله، الد

 ع لرى جعةلرام جا  لهلم ال ل  .    

(ب 2016ج ف   هته القفة   عع رفة   فراسلم  ل عي يةدر ) 

(ب Seitsinger,2005ب جسةفةق ل )(Conlon,2001)(ب ج ةلةن 2017جعافةف)

ب   (Ngai & et.al. ,2010( ب جر لي جآخللي )Wasserman,2010جلسلعلن )

 & Petker) مةفتل جمةفلسةيب ج(D'Rozario et.al.,2012)فارجمارلة جآخللي ج

Petersen,2014)ب ج( لةقداLinda ,2017 ب) ،جالف   ة لت ىلل أن ملاع

جع لجالم الف لم الخدع   ل ت  الل الفةضةالم جال ضللل ف  الفقله، الدراسة  

فراسف  جعل لل  ا مةل عي أر      ة  جال  ة . جلتي  خفلف هته القفة   عع رفة   

جالف  مةقت  ل  ( 2016ب جالالم )(2012جخضل)ب ( 2012طلفا )  ل عي

 ملاع، جع لجالم الف لم الخدع  الففضفق  ف  الفقله، الدراسة .

ال ةلك م ر    اسفت لفة  عفقةا  للخدع  الف   جرلعم ال  لة الف  رةةل " 

  " ف  الفل    سةفم   دلفةل عثل: ال اةثب جرسم الخلائا ب جرلسلم ال ةف التهق

. ج د ل     لك ىلل أن هته جلتي  فةل ىلل الت ةلة ا خةلة جمدرر    دلل عفةس  

ا ر     افلج لة ت  ثةل جرةد   ةل جعةلرام عفقةا  جرةاة  خل   عي الف لفةي.   

(ب 2016(ب جيةدر )2014ج ف   هته القفة   عع رفة   فراسلم  ل عي مارع )

جالف  أملمم أن ملاع، ب (Seitsinger,2005)سةفةق ل (ب ج2017جعافةف)

جع لجالم الف لم الخدع   فضفي ال ةلك م ر    اسفت لفة  عثل: الفقل  لمب 

 جالاةارامب جطلح ا فتلر . 
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 المحير الثاني: كحاي  التخط ط:

مةقت رفلئ، الدراس  ىلل أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم  

 الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلنالخدع  مفدارا 

مللقس   لت لل  الفخ ةا  لاجيت مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس   ب جرلعم 

ال  لة الف  رةةل " ىاداف علف ىر لم للخدع  لفضفي  لف  ال ةلرلم جالف لةعلم اقةل 

   لك ىلل أهفة   ةثة  الف لم " ف  الفل    ا جلل جمدرر    دلل   ةلة. ج د ل  

للخدع  جالفق ةم ال ةد ل لاع ةل جأر  فةل جع لجال ةل ب ملإلضلف  ىلل أن علف 

اإلر لم لالفظ الل ال ةلرلم جالف لةعلم جادك   لضةل لل  د أج الضةلع أج ال  ث مةل 

 عي   ل اآلخللي.  

الل  جضع ع شلام لفتي عي خللةل الاتم جرلعم ال  لة الف  رةةل " 

. ج فةل ىلل الت ةلة رةفة أفاع الخدع  " ف  الفل    ا خةلة جمدرر    دلل عفةس  

ج د ل     لك ىلل أن جضع الف شلام لافلج ل  لة  جااة  جعدر   ل  ة   

اسفلا ة ة  الف لم الخدع ب جفةم افة  لل ةائد الف  لفتي أن  ا  ةل مللقس   لل ل  ب 

 ة الخدع  الف دع  .  فل أرةل ضلجرل  لاتم الل رةف

 المحير الثالث: كحاي  التنح ذ:

أظةلم رفلئ، الدراس  ىلل أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم  

 الخدع  مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن

  رةةل " الف  د مللقس   لت لل  الفق ةت رلعم مدرر    دلل   ةلة ب جرلعم ال  لة الف

مدرر   عي يضةر رفةع ال ل   الُف لر ةي ف   ق ةت الخدع  " ف  الفل    ا جلل

  دلل   ةلة. ج د ل     لك ىلل أن اسفلا ة ة  الف لم الخدع  عةرة  ل فةع ال ل   

فجن اسفثقلعب جأن عي أهم ع ةعلم جاةاعل ر ليةل ف  الفدارا ه  الف لر   

 ال فلاة  لل ل  .    

 ق ةم   ةف ال ل   الالفل  الف  سفق لةم ىلل  جرلعم ال  لة الف  رةةل " 

 عة ع  ق ةت الخدع  جر جلةم عقةل " ف  الفل    ا خةلة جلتي مدرر    دلل   ةلة

ألضلً. ج د ل     لك ىلل أهفة  اسفلا ة ة  الف لم الخدع  ف     ةل  ثةل عي ال ةم 

فضلً اي الالص ال دلد الل أعي جسلع  لد  ال ل   عثل االرض لط جاالرف لكب 

ال ل   ف  عتلن الخدع  مللف ففع الفال  جال سةفل ى ا  لرت الخدع  ف  عقلط  يةةل  

 جع فيف . 

 المحير الرابع: كحاي  التأمل:

أملمم رفلئ، الدراس  أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع   

مللقس    ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن مفدارا الف لةم عل م د ا سلس 

لت لل  الف عل  لاجيت مةي فرر  الف دلل الت ةلة جالففةس   ب جرلعم ال  لة الف  
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رةةل " ا د رلسلم اةف  هق  عع رفةع الُف لر ةي ف  الخدع  " ف  الفل    

دع   ل   ا جلل جمدرر    دلل   ةلة. ج د ل     لك ىلل أن اسفلا ة ة  الف لم الخ

الل  قفة  الفةلرام ال  لة  لد  ال ل   عي خلل الف تةل ف  أر  فةل جافلةل ةلب 

فضلً اي  قفة  عةلرام الاةار جالفقل  لم مةي ال ل  ب جالث   مللق هب جالق د ال قلعب 

جالف لعل عع فئلم عفقةا  عي ىفارة عدرسة  جع لفةي جأخةلئةةي جأجلةلع أعةر 

    جأاضلع ع ففع عال .

( ب جيةدر 2014ج ف   هته القفة   عع رفة   فراسلم  ل عي  مارع )   

(ب Seitsinger,2005(  جسةفةق ل )2017( ب جعافةف)2016( ب جالالم )2016)

(ب جالف  أس لم اي أن ملاع، جع لجالم الف لم الخدع  Linda ,2017جلةقدا )

الق ديب جالفالةلب جيل  ل ت  الل الفقل  لمب ججرش ال فل الفدرل ة ب جالف تةل 

جطلح اللؤ  جا فتلر.جلتي  خفلف هته القفة   عع رفة   فراس  يةدر  الف تلمب

( الف  أجضات جرةف  ةةر م لاع، جع لجالم الف لم الخدع    2016جرل ةف )

 ف   قفة  عةلرام الف تةل لد  ال ل  .

  لرلل جرلعم ال  لة الف  رةةل "  ةلغ  الف علم ف  الخدع  ف  شتل  

جعل لم ىر لم جس لم  ةةة  جع تلام افل " ف  الفل    ا خةلة جمدرر    دلل 

عفةس   ج فةل ىلل الت ةلة. ج د ل     لك ىلل أن  ةلغ    علم الخدع  ف  شتل 

  لرلل جس لم  ةةة  جع تلام افل لافلج ل ةد   ةل عي ال ل  ب ج تلك  درلب 

( بجسةفةق ل 2014، فراسف   ل عي  مارع )عففة .  ج ف   هته القفة   عع رفلئ

(Seitsinger,2005 ب  جالف     فل أن ملاع، جع لجالم الف لم الخدع   ةفم)

 مللف تلام الف علة  جالف لرلل التا ة . 

 المحير الخامس: كحاي  التقييم:

أس لم رفلئ، الدراس  اي أن الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم  

 مفدارا الف لةم عل م د ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلنالخدع  

مللقس   لت لل  الف ةلم رلعم مدرر    دلل   ةلة ب جرلعم ال  لة الف  رةةل " الف لى 

مدرر   الل اإلر لمام الف   ا  ت عي  ق ةت الخدع  ج داةفةل " ف  الفل    ا جلل

فلا ة ة  الف لم الخدع  لةست افلً   فةلةلً أج   دلل   ةلة. ج د ل     لك ىلل أن اس

شتلةلً ف  الفدرس ب  جلتي المد أن لل   الف لفةن التلي لسفخدعةرةل الل ىيداث آثلر 

غةلهم عي الف لر ةي ف   ىل لمة  جرفلئ، علفةس  لفخلرل ةل سةاع مللقس   لل ل   أج

( ب 2014فراس  مارع )أفاع ع لجال ةل أج أر  فةل. ج ف   هته القفة   عع رفة   

م لض ال ل   ع فةا  عي  جالف     ت أن ملاع، جع لجالم الف لم الخدع   ةفم

 الف لجالم الخدعة  الف  ر تجهل.
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الفسةل  إلر لم الخدع  عي خلل جسلئل  جرلعم ال  لة الف  رةةل " 

 اإلالك الفخفل   عثل: االرفلرتب جش تلم الفةا ل االرففلا ب جاإل اا  جالةاف

ً  الفدرسة  " ف  الفل    ا خةلة جلتي مدرر    دلل   ةلة . ج د ل     لك ىلل ألضل

أهفة  الفسةل  ل لاع، جع لجالم جأر    الف لم الخدع  ج لك لف  ةع رفةع طل   

الفدارا جمللفة فاف ةفةم للف لر   ف  الخدعلم ب فضلً اي مللفة    ل الف ففع 

ة  ج سةةل  ق ةتهل ج  دلم الدام لةل.  ج ف   هته الفال  للف لجالم الخدعة  الفدرس

(ب  جالف  أشلرم ىلل أن الفس جلةي Linda ,2017القفة   عع رفة   فراس  لةقدا )

جسلئل  ملاع، جع لجالم الف لم الخدع  عي خلل اي الف لم الخدع  لةففةن مفسةل 

 اإلالك الفخفل  .

 ً هاال تيجااد النتااائج المتعلقاا  باإلجاباا   اان السااؤال الثاااني الااذي نصااه: : مناقشاا  رابعااا

فاي اساتجابال أفاراد   نا   ( α ≤ 0.05)فاروق ذال داللا  إ:صاائ     ناد مساتيى 

الدراساا  ماان المشاارف ن الترباايي ن تُعاانى إلااى متغ اارال الجاانس، وساانيال الخباارة، 

 ؟  والمؤهل العلمي، والتخصص

 تةل الل يده  فل ل   :جسةى لفم ُعقل    رفلئ،  ل ُعف

 :ُمتغ ر الجنس -1

خلةت رفلئ، الدراس  ىلل ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  

(  ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي راة  (α ≤ 0.05الدالل  )

ا سلس  الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  مفدارا الف لةم عل م د 

ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن ف  رفةع الفالجر  ُ    لُففتةل 

أرثل(ب ج د لٌ     لك ىلل أن رفةع الف لفةي الفلمةلةي سةاع أ لرةا  -ال قه)  ل

  ةراً أك ىرلثلً ل فلةن ف  عقلخ  ق ةف  جايدب جلدلةم ث لف   ق ةفة  عدرسة  عف لرم ب 

ي اللةائح جالف لل لم جال ةارةي جال لارام الةمارل .  جلةره افلةم ع فةا  جايدة ع

(ب 2016(ب يةدر جرل ةف )2016الالم ) ج ف   هته القفة   عع رفة   فراسف 

 ≥ αجالف   ة لفل ىلل ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )

ي  خفلف هته ( (  ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس   ُ    لُففتةل ال قه. جلت0.05

( جالف  أ دم جرةف هته ال لجا جالةللح 2012القفة   عع رفة   فراس  طلفا )

 الت ةر  

 :ُمتغ ر سنيال الخبرة -2

أظةلم رفلئ، الدراس  ادك جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  

(  (  ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس  عي الف لفةي الفلمةلةي α ≤ 0.05الدالل  )

راة الت لللم اللمع  للف لفةي ف     ة  الف لم الخدع  مفدارا الف لةم عل م د 

 ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افلن ف  رفةع الفالجر  ُ    لُففتةل
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سق  ف  ثل(. ج د لٌ    11 -سق   11ىلل 6عي  –سقةام  6سقةام الخ لة )أ ل عي 

 لل  قةع سقةام الخ لة لدلةم جاخفلفةل لك ىلل أن رفةع الف لفةي الفلمةلةي ا

ج خفلف هته القفة    ل ةعةن مق ه ا فجار الفةلك جالفسئةلةلم جالةار لم الةظة ة .

( جالف  مةقت جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد 2012عع رفة   فراس  طلفا )

ةل ( (  ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس   ُ    لُففتα ≤ 0.05عسفة  الدالل  )

 سقةام الخ لة جلةللح الخ لة ا  ل.

 : ُمتغ ر المؤهل العلمي -3

رفةةلئ، الدراسةة  اةةدك جرةةةف فةةلجا  ام فاللةة  ىيةةةلئة  اقةةد عسةةفة     ةة ت 

(  (  فة  اسةف لملم أفةلاف اةقة  الدراسة  عةي الف ةلفةي الفلمةةلةي α ≤ 0.05الداللة  )

دارا الف لةةةم عةةل م ةةد راةةة الت للةةلم اللمعةة  للف لفةةةي فةة     ةةة  الةةف لم الخةةدع  مفةة

ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افةلن فة  رفةةع الفاةلجر  ُ ة   لُففتةةل 

علرسةةةفةل فةةة الل (. ج ةةةد لٌ ةةة    لةةةك ىلةةةل أن رفةةةةع  -الف هةةةل ال لفةةة  )متةةةللةرلةا

الف ةةلفةي الفلمةةةلةي الةةل  قةةةع عةة هل ةم ال لفةةة  لخضةة ةن ل ةةلاع،  قفةةة  عةقةةة  

ج خفلةف هةته القفة ة  عةع رفة ة  فراسة  الفةقةة  الففقةاة .  عسففلة  لاا  ايفةلرةل ةم

 α( جالف  مةقت جرةف فلجا  ام فالل  ىيةلئة  اقد عسفة  الدالل  )2012طلفا )

( (  ف  اسف لملم أفلاف اةق  الدراس   ُ    لُففتةةل الف هةل ال لفة  جلةةللح 0.05 ≥

 أالل عي ال تللةرلةا.

 : ُمتغ ر التخصص -4

لدراسةة  اةةدك جرةةةف فةةلجا  ام فاللةة  ىيةةةلئة  اقةةد عسةةفة  رفةةلئ، ا   ةة ت 

(  (  فة  اسةف لملم أفةلاف اةقة  الدراسة  عةي الف ةلفةي الفلمةةلةي α ≤ 0.05الداللة  )

راةةة الت للةةلم اللمعةة  للف لفةةةي فةة     ةةة  الةةف لم الخةةدع  مفةةدارا الف لةةةم عةةل م ةةد 

جر  ُ ة   لُففتةةل ا سلس  ف  عالف   رقة  ال ل ة  مسل ق  افةلن فة  رفةةع الفاةل

(. ج ةةد لٌ ةة    لةةك ىلةةل أن رفةةةع الف ةةلفةي عةةةاف أفمةةة  ب عةةةاف الفةةة الفخةةةص )

الفلمةلةي الل  قةع الفةاف الف  ل لفةن الةةل ل فلةن ف  مةئ    لةفة  جايةدةب جعقةلخ 

 ق ةف  جظلجى افل عف لمهب جلةارةةن ر ه الف تلم ف  ال ةئ  الف لةفة  . ج ف ة  

(ب جالفة   ة ةلت ىلةل اةدك جرةةف فةلجا 2016الالم ) رفة   فراس هته القفة   عع 

( (  فة  اسةف لملم أفةلاف اةقة  α ≤ 0.05 ام فاللة  ىيةةلئة  اقةد عسةفة  الداللة  )

 الدراس   ُ    لُففتةل الفخةص.

 تيص ال الدراس :

 ف  ضةع رفلئ، الدراس  جعقل  ل ةل ج  سةلهل   ة   ملآل  : 
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فةي ف  سل ق  ُافلن مللف لم الخدع   لسفلا ة ة  اهففلك ع سسلم ىاداف الف ل -

أ ةل الفلمة ب ج  لةفة  ف  الفةاف الدراسة  عثل: الفقله، جطلائ  الفدرلهب 

 فضلً اي الفلمة  ال فلة .

اهففلك الف سسلم الفس جل  اي ملاع، الفقفة  الفةقة  لل لعلةي ف  الفدارا الع   -

جالف لةم أج الُفدللللم الف لةفة   الل عسفة  جمارة الفلمة  جالف لفةي خل  

 الفلم   لةل مللف لم الخدع   لسفلا ة ة    لةفة  ف  ملاع ةل الفدرل ة .  

اهففلك ال لاع، الفدرل ة  الف  لق تهل ع لجع الفدرس  جيدة لإلرفلع الفةق   -

 ملسفلا ة ة  الف لم الخدع .  

 فضفي أر      لم خدع     ةلل الفقله، الدراسة  مةمارة الفلمة  جالف لةم ماةث -

 ةفةل أفل  للف لفةي لف لجالم جملاع، جأر    ج لفم  درلب ال ل   الةةمب 

 الف لم الخدع  الف  لفتي ال ةلك مةل الل عدار ال لك الدراس . 

  تةل فلل  افل لفةلل ىفارة ع لجالم جملاع، الف لم الخدع  لفتةن عي  -

جا خةلئةةي جأجلةلع ا عةر جالف ففع عفثلةي اي اإلفارة الفدرسة  جالف لفةي 

 الفال .

عقح ٌعدللي الفدارا الف لفةي ع لداً عي الةليةلم الخفةلر ج ق ةت ع لجالم  -

 الف لم الخدع  مةةرة ىمدااة  امفتلرل .

 ادلد مقد عسف ل عي عة ارة  الفدرس  لل ةلك مف لجالم الف لم الخدع ب عع  -

 مةل فلئض ىلل هته الف لجالم. ىعتلرة   اةلل م ض ال قةف الف  لةرد

 خةةص عتلن ف  الفدرس  ُع ة  متلف  اإلعتلرلم الفلفل  لفدرلب ال ل   الل  -

 م ض أر    الف لم الخدع .

الفدرس  جأجلةلع ا عةر جالف ففع للسف لفة عي فام هته   داةم ال لا   مةي -

 ال ئلم لف لجالم الف لم الخدع  علفللً جفقةلً.

   ف  ع لجالم الف لم الخدع  مق لك   ةلفةم الفسففل.رما ع لر   ال ل  -

الفسةل  ل لاع، جع لجالم الف لم الخدع  الف  سلهفت ف   قفة  الف ففع   -

ج  ةلله جيل ع تل ه عي خلل جسلئل اإلالك الفخفل   جش تلم الفةا ل 

 االرففلا .

 لر ةي ف  ايف لل الفدارا مإر لمام الف لم الخدع ب ج تللم ال ل   ج لف  الف -

 ىر لمهل سةاع ف  الفدارا أج ف  الف ففع.
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 مراجع الدراس :

 :أوالً: المراجع العرب  

 (.   دلل2013أع ةس ةديب ا دهللا مي خفةه ؛ الا ليب فلطف  مقت يفدان.) -1

 عي اةق  ر ل جرة  ال لةك عي علفة ف  ال ةداغةر  الفافة  ع لف  أهفة  فرر 

-328(ب 1)40ب األردن -دراسال، العليم التربيي افلنب  مسل ق  الفلفة ع لف 

343. 

درج  ممارس  معلمي األ: اء (. 2015الفةم  ب ا دهللا؛ ال ل  ب ا دهللا.) -2

الصح   في التدريس والصعيبال التي تياجههم في ممارستها في للألنشط  ا

ب ع ل  ا الف ال لع لم ال لمة  مر:ل  التعل م ما بعد األساسي في سلطن  ُ مان

 .64-43(ب 4)13سةرللب  -للفلمة  جالم الق ه

(. فلالةة  الةف لم الخةدع  فة  ىاةداف الف لةم "ال للةب" 2016الالم ب رةللف رةلفع.) -3

-97(ب 1)24ب مصار  -العلايم التربييا  متلة  الفلمةة  ا سلسةة  مدجلة  التةلةت ب 

125. 

(.  ضةةفةي ع ةةلجالم الةةف لم الخةةدع  فةة   فةةب 2012خضةةلب فخةةلي رشةةةد.) -4

مجلا  كل ا  الترب ا  جامعا  الفلمة  الةطقة  جالفدرة  ف  الفليلة  ا سلسةة  ال لةةلب 

 .62-32(ب 90ب )مصر -بنها

(.   ةلل ر م ىاداف الف لم متلةلم الفلمة  2005رعضلنب  لح السةد ا ده.) -5

مجل  كل   ال ةفة ال لعل : فراس  عةدارة ب ف  سل ق  افلن ف  ضةع ع للةل 

 .290-182(ب 60)15ب مصر – الترب   جامع  بنها 

(. الت لللم الفدرلسة  2013اللجاي ب رل ل مي للسل؛ الةقلئلب رف   عافد .) -6

لف لف  اللللض  الفدرسة  مسل ق  افلن جال فةل م س ل  اخفةلر عةق  الفدرلهب 

 .538 -513(ب 1)14ب البحرين-  مجل  العليم التربيي  والنحس 

(.  ةةدرلب ع لفةة  الةد راسةةلم االرففلاةةة  الةةل 2014مارعب أيفةد مارع أيفةةد.) -7

عةلرام الف لم الخدع  جأثةله فة   قفةة  عةةلرام ال فةل الف فف ة  جا خةل  ال ةلار 

جامعاا  اإلمااارال العرب اا   -المجلاا  الدول اا  لألبحاااث التربيياا  لةةد   لعةةةتهمب 

 .223-181(ب 36ب )المتحدة

(. عد   ةظةف ع لفلم الفلمة  2014ال فرللة ب عةفةر  مقت فرجلش. ) -8

اإلسلعة  مللال   الثلرة  عي الف لةم ا سلس  لف  ة لم  تقةلةرةل الف لةعلم ف  

 -المجل  الدول   التربيي  الُمتخصص  درله الفلمة  اإلسلعة  مسل ق  افلنب 

 .74-62(ب 8)3ا رفنب 
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(. عد  جا  ع لف  الفلمة  اإلسلعة  2016مقت فرجلش. )ال فرللة ب عةفةر   -9

المجل  الدول   مسل ق  ُافلن  فجارهم الفدرلسة  ف  ضةع اال فةلف الف لف  ب

 .83-58(ب 1)40رلع   اإلعلرام ال لمة  الُففادةب  –لألبحاث التربيي  

  (. فراس    ةلفة  ل لرلع، ىاداف الف لم متلة2009ال لاة ب مل ةه غللب.) -11

المجل  الفلمة  رلع   السل لن  لمةا جف  عف ل لم ع للةل االاففلف ا  لفلف ب 

 .50-1(ب 4)2ب ال من –العرب   لضمان الجيدة في التعل م الجامعي 

(. فرر   ةظةف ع لف  علفة الفلمة  الةطقةة  2012طلفاه بيلعد ا د هللا.) -11

لخةةةدع  فةةة  الفةةةدرلهب جالفدرةةةة  مللفليلةةة  ا سلسةةةة  ال لةةةةل لف ةةةلجالم الةةةف لم ا

(ب 4)8بالمجلا  األردن ا  فاي العلايم التربييا ب الف   اةل فجن  ق ةةتهل جالف ة لم

345-363. 

الق ةلر ب هلل ؛ الةقلئ ب  اةسلنب  للا ؛  لظمب ال  ؛ ال لر ب جرةة  ؛ -12

(. أس ل  غةل  الف لفةي ال فلرةةي اي الدجاك 2011.)بسللم  خللد؛ الستةف 

المجل  األردن   في العليم الففتةلام الدلفتلافة  ب  اللسف  ف  ضةع م ض

 . 21-1(ب1)7ب التربيي 

التق ة  ب سللم مي سلةم ؛ الالرث ب يفةف مي خل لن؛  لظمب ال   -13

(   ةلم ملرلع، ىاداف الف لم متلة  الفلمة  ف  رلع   السل لن 2012عةدي.)

والنحس   بجامع  مجل  الدراسال التربيي   لمةا عي جرة  ر ل الخلل ةي ب 

 .113-99(ب 1)6ب  سلطن   مان -السلطان قابيس 

أصيل مناهج البحث في الترب   و لم النحس (. 2012علمنب يسلك عافد. ) -14

 ب ال لهلة: فار ال  ل للق ل جالفةملع.

(. فلالةة  الةف لم الخةدع  فة   ةدرله الةم 2017عافةفب عافد عافةد   ة .) -15

 لعة االرففلاةة  لةد  طةل  الفليلة  الثلرةلة  ب االرففلع لفقفة   ةم الفةاطق  جالت

 . 156-113(ب 95ب )مصر  -مجل  الجمع   التربيي  للدراسال االجتما    

(. فرر   ةافل   لللم 2013الف فلي بسةف مي رل ل؛ الفسلجريب فةد.) -16

 تقةلةرةل الف لةعلم جاال ةلالم لد  ع لف  الدراسلم االرففلاة  مفليل  

المجل  الدول   لألبحاث  سلس  ف  م ض الفالف لم ال فلرة ب  الف لةم عل م د ا

 .92-60(ب 43ب ) جامع  اإلمارال العرب   المتحدة -التربيي  

 تدريبي برنامج أثر .(2012)  سل لن مي عافد مقت فلطف  ب الف ةف  -17

 معلمال لدى الصح   الناقد والممارسال التحك ر مهارال لتنم   مقترح
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 سم الفقله، جطلا الفدرله   ع دع  ىلل عق ةرة غةل علرسفةل رسلل  ب الح نياء

  .افلن سل ق - لمةا رلع   السل لن الفلمة ب متلة 

(. عف ل ةةةلم ر ةةةلح الةةةف لم الخةةةدع   فةةةدخل 2016عقةةةةةرب سةةةفة  يةةةةدر.) -18

المااؤتمر العلمااي ع ل ةةل فةة   لمةةة  الفةاطقةة  ال  للةة  فةة  الف لةةةم: ىطةةلر ر ةةليب 

للجمع   المصري  للترب ا  المقارنا  واإلدارة التعل م ا  السنيي الثالث والعشرين 

 .221-173ب مصر -بعنيان : التعل م والتقدم في دول أمريكا الشمال   

(. عسفة  يلرلم طل ة   لةة  2016عقةةرب سفة  يةدر؛ رل ةفب امفسلك.) -19

الفلمة  م لع ة  فع ة  عةي جرةة  ر ةلهم لألخةت مفةدخل الةف لم الخةدع  فة  ىطةلر 

ب مجلاا  اتحاااد الجامعااال العرب اا  للترب اا  و لاام الاانحس اطقةة  ال  للةة ب    لةة  الفة

 .125-97(ب 4)14

الةلشف ب ا دهللا مي عسلم مي ال ؛ اللجاي ب رل ل مي للسل؛ أع ةس ةديب  -21

ا دهللا مي خفةه مي ال ؛  ال ةديب راشد مي سلةفلن مي يفدان؛ ال لةش ب ال  

طل فه عي يةث السفلم  (.  ةرة الف لم ال فلر  لد 2018مي يسةي .)

-1(ب 60ب )السعيدي -رسال  الترب   و لم النحس ال خةة  جالت لللم الفةقة ب 

15. 

ب  دل ل اإلشراف التربيي(. 2005جمارة الفلمة  جالف لةم مسل ق  افلن.) -21

 عس ا: فائلة اإلشلاى الفلمةي.

 التقرير اليطني للتعل م(. 2014جمارة الفلمة  جالف لةم مسل ق  افلن.) -22
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