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 شكر وامتنان
الحمددهلل ا الددفض ه تدد ا شددش  اتكددل . وششع مددن ص والاددور مددر ةدد ح  اتمددو  وال ددو  وهددا   

المسشا ر ع ى ةغ   اتمو  وعه  ه صوأفتن الةال  والسال  ع ى خل  الم سد لر وخد ش  اليهلدلر 

 وع ى الا أجمالرصمحمهلل هر عههلل هللا )ة ى هللا ع لا وس  ( 

لك فيي وقهلل ك  ف هفا الجههلل ع دى انيشهد . ار أش دهلل  هج لدن الكدع  وعالدل  انمشيد ر الدى 

أسددش فض ال  تددن اتسددش ف المسدد عهلل الددهللعشو  عهدد د يدد جي المكددههللايي لشع مددا ع ددى ش ددهللل  عددن عددور 

الهحدد  ومسدد عهلل  فددي لعمدد ن هددفة ال سدد ل  الددفض وقددف هجدد يهي ماليدد ط وموجهدد ط وي ةددح ط  ل دد  فشدد   

 وأشميى لا الا  . الهللائ  ص

وأش هلل  هكدع ض الدى أعتد . لجيد  ح  د  المي قكد  ) السدمي  ( والدى السد هلل  المحعمدلر الدفلر 

 شمت انسشا ي  هآ ائه ص



 

 

ول ل  لي ار أشوجا ه لكع  والش هللل  الى اتسش ف المس عهلل الهللعشو  فد ئ  ف تدن السد م ائي 

الهحدد  والكددع  والش ددهللل  لجملدد  أسدد شف  قسدد   لمدد  أهددهللاة مددر مسدد عهلل  ويةدد  فددي لخدد ا  أهللوات

 ج ما  هللل لى لم  قهللموة مر هللع  ومس يهلل ص –ع ل  الش هل  اتس سل   –ال ل تل ت 

وأشوجددا ه لكددع  الخدد ا الددى الددهللعشو  ه كدد  محمددهلل حمدد   لمدد  أهددهللاة مددر شوجلددا ومكددو   

 س همش  في اخ ا  اهللوات الهح  ص

 ا. انهشهللائلدددد  ول  لادددد  انهشهللائلدددد  ع ددددى ون ل ددددوشيي ار اكددددع  لهللا   مهلل سددددشي ال هدددد   

 الشسهلالت الشي قهللمت لش هل  الشج ه ص

 وأخل اط أش هلل  هكع ض وامشي يي الى عن مر أههللى مس عهلل  وع ي  في ليج   هفا الهح ص

 

                                                                              

                                                                                         

 الباحثة
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 ))الفصل األول ((

 . مشكلة البحث أوالً .

تتصففا رياضياففضيس ست م ففي وتجرفف  يتااضففه مفف  ريواففي ضن يري   ففيس   يت ففار   

يت ففهه نصففتيا ريو امففا رياضياففضا وففم وهففيارس يواففي ضن يي  ففيس يايرسففج اضياففضا 

ت وضويس يكذيك رال تارتضاضيس ميم تهاض فهي ض فه وفم ريوهفم ريتف  تمتفيل وفم ريوفها  

 (461 ص2002)ري رس                 خيصا.وهيارس 

يض س رياضياضيس وااه يومضيس ايتضتضا وتاصفما ري وهفيارس   متوفي  ف  نستضفا  

ومكوففا ضتصففي س اففهي سففس و رتصففيال ي ضرففي يتيففكي مفف  ريتهيضففا ستضيتففي  وتكففيو  . يت ففه 

يريوهفيارس ريواي ضن رياضياضا ريمستيس رأل ي ضا يهذر ريستيء   مذ رم ريريريفه يريت وضوفيس 

رياضياضا ت توه ريتويهر  كسضار  يمى ريوافي ضن مف  تكيضتهفي ير فتض يسهي ري ركت فيسهي . ووفي 

مفف  تففهاض  رياضياففضيس ووففي مففهر سك ضففا وففم  ن وضففاا ففي ريواففي ضن رياضياففضا تكت فف  

ريواسضم يرياضياضضم رم ضتتيييير سييسمث يريتممضي ريوافي ضن رياضيافضا وفم مضفث و تي في 

ضاضا تهاض هي. ي ن ضريويم سييسمث يم نماي ريجارئق يرأل فييض  ريتف  يتصتضايتهي يك

ضوكم يمو من ر تخهروهي ي ي وجوئم ريى م ييضتهي م  تمرضق رأل هرا ريت  ضتيخي ي ريتف  

  وم خ يهي ضكت   ج سه ريواي ضن سه ا ييايح.

 (411  ص 4991)رسي زضتا     

ري فمن ريت مضوف  مهف  توفه ريت وضفذ يت ه ريوامما رالستهرئضا وم ن فن ريوارمفي مف  

سيأل ي ففضيس رياففاياضا ال ففتوارا ن مفف  ريوارمففي ريتييضففا. كوففي تو ففي رياضياففضيس مفف  

ريوامما رالستهرئضا ريهييوفا ريائض فضا يرأل في  ريوتفضم يستفيء اضياف  وتكيوفي ض فتخهوه 

 (  ص ن 2001)تر   يم متيح                   ريتموضذ خ ي ريوارمي ريت مضوضا.

يتؤكه ريام اا ريمهض ا م  ريتهاض  يمى ريهيا ريا يي يرالضايس  يمتموضفذ سيصفاه 

واكز ري ري م  ري ومضا ريت مضوضا يوميا ي يسا وارمي توي ريتموضفذ ريوختمافا يوفم  فذ  

 فتا( ريتف  ت فه واممفا ن ي فضا يوهوفا وفم  42-9ريوارمي وامما ريجاييفا ريوتفرخا) )

رييضا ضتترفي مضهفي ريتموضفذ ريفى واممفا ريوار رفا ريوسكفا) يمضهفي توي ريتموضذ ألتهي وامما رتت

 ضكت   ريتموضذ ريوهيارس ري زوا يزضيه) تر ضمه ير تر يه يتهاه ريو ام .   

 (6 ص4999)م م            
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رذ تساز ريواي ضن رياضياضا مف  ريصفا ريخفيو  رالستفهرئ  سيفكي يراف   

س مف   فذ  ريواممفا.مال مم صف يسيس ت مفن ووي ضتجم  يتيضا ركسا م  تهاض  رياضيافضي

رياضياففضيس نصففسمس نك ففا ياففيمي  ي فف  تتزرضففه سيففكي يرافف  يففم هخففيي ريجاففي 

( رم نيمى ريت   يص يسيس ريت من تكيم 2001ريوامما رالستهرئضا ي ه نيا  )ري ي ا 

   تا( . 41-40وي سضم )

 (49  ص 2001)ري ي ا        

م نجاففيي ريوها ففا رالستهرئضففا مفف  اوضفف  ( رم ريك ضففا وفف4991يض ترففه )وففياض   

نتميء ري يين  يهايم يمى ت مفن ويافيييس مف  رياضيافضيس يض فير و فت هضم اتريتهفي   

يوم  ن مرم ريص يسيس ريخيصا ست مضن ريواي ضن رياضياضا غييسي وي تتخذ افذيار يهفي مف  

ت من ريوافي ضن  وتي ج رياضياضيس غضا و ئوا   يو  ذيك مرم ريت وضذ ضايميم نمضيتي  م 

ريففى رم  ففذ   نضاففي  رياضياففضا ريتفف  كففيم ضسففهي رتهففن يمففى ر ففت هره يت موهففي   كوففي نيففيا 

  ريص يسيس غييسي وي تتير تتضاا ر تخهرن جارئق تهاض ضا غضا و ئوا.

 (469  ص 4991)وياض            

ضمهث  ذر كمه يمى رياغن وم ريتجيا م  وتي ج رياضياضيس يجارئق تهاض فهي  

وففي نكهتففه ريك ضففا وففم ريهار ففيس يريسمففيث مفف  ن ففسي  تففهت  تمصففضي ريجفف    ي ففي

  ن وتهي ذيفك ريفى اف ا ريجمسفا يال  فضوي  ناا سريهار   م  ويه) رياضياضيس   رذ 

م  ريواممفا رالستهرئضفا مف  وفيه) رياضيافضيس سوفي مضهفي وفم وافي ضن يوهفيارس يت وضوفيس 

 (2ص   2001)تر  يم متيح              يسار ضم.

( رذ 2002( يهار فا )ري رسف  4999يوم سفضم تمفك ريهار فيس هار فا )رييفا   

نيياس ريى ا ا ريجمسفا مف  وفيه) رياضيافضيس يريوتو في ستفهت  تمصفضمهن سيفكي يفين 

كوففي نيففياس ريففى ن ففسي  نخففار  ففه ترففا يارء تففهت  ريتمصففضي ريهار فف  مفف  وففيه) 

 رياضياضيس يوم ن وهي جارئق ريتهاض  ريو تخهوا.

( يهار فففا ) ريمضفففيي  4991ضم ن هفففاس هار فففا كفففي وفففم ) ري فففزري  مففف  مففف 

( ريى ا ا م  ركت ي  ريواي ضن رياضياضا ريوهوا يهر ت وذ) ريصفا ريخفيو  2001

رالستففهرئ  يتو ففي ذيففك مفف  واففي ضن ) ريك ففيا راليتضيهضففا   ريك ففيا ري يففاضا  ريواففي ضن 

 ريك يا(.يراتييءرس ريهته ضا   يري ومضيس رأل ي ضا رألاس ا يمى 
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كوففي رمففازس ري هضففه وففم رارء ريو موففضم يريو موففيس ريففى افف ا رال ففتسريء يففهر  

ت وذ) ريوامما رالستهرئضا م  ويه) رياضياضيس ي ذر تييئ يم و يتفيتهن ريمرضرضفا كفيتهن 

ضريويم سيي ومضا ريت مضوضا وسييا).
(*) 

اففي رم ريصفف يسيس ريففيراه ذكا ففي  ففيسري هم ففس ريسيم ففا ريففى ريت ففاا يمففى نم 

رأل ييض  يريجارئق ريوتي سا يريا ييا ريتف  ت سفس مضايسضتهفي مف  تفهاض  رياضيافضيس وفم 

ريت مضوف  يسضفيم ن فا   Merrill-Tennysonتضت فيم   –خ ي ر تخهرن نتوفيذل وضفاي 

 م  تمصضي ير تسريء ريو ميويس رياضياضا يهر ت وذ) ريصا ريخيو  رالستهرئ 

 

 -ثانيا . أهمية البحث :

اسيضيم رم ريت مضن سياه يين يض  وااه تري ريو اما ريى ريوت من سي  ي ضؤكه ريت 

يومضففا تن تففى ستوففي ريتموضففذ )يرمضففي   ياففهرتضي   وهياضففيص ( يستكيوففي يخصففضته مفف  وختمففا 

ايرتسهي . مييوهوا رأل ي ضا    ت مفضن ريجمسفا كضفا ضاكفايم يكضفا ضت موفيم   ال كضفا 

هفففا  مففف  هيم مهوهفففي ني مهاركهفففي   ري ضما فففيم ريورفففاارس يريكتففف  ريهار فففضا يفففم  

تي ضاهي م  ريمضي) . يض ه ريو من ريواتيح ريائض ف  يتمرضفق  فذر ريهفها   مرم فم ريكتف  

يريساروج يريتييجيس ريوها ضا و    ه ال تمرفق ن فهرمهي وفي يفن ضكفم  تفيك و مفن وتوضفز 

  ومن م  جاضرا تهاض ه ير مي  ت مضوه ير تخهرن ي ضمته .

 (261  ص 4999  ) ريمضما     

يضتاق ريواسيم يمى صف يسا ياف   يريفه  يستفا ين فييض  يرمفه) ضتس هفي ريو مفن  

يته تتاضذ ريها    كيم ري ومضا ريت مضوضا يريتاسيضا ن ي فهي تاييفي سفضم ريو مفن يريوفت من 

 (29  ص 2001) وؤ  ا اضيو...              يريوها ا يريسضس .

 تهففي يك ضففا وففم رألهسضففيس يريسمففيث ريتفف  ي ففه ميييففس ريسيم ففا وففم خفف ي وارا 

نااضس م  وايي جارئق ريتهاض  ري  يا يمى جاضرا و مى يمتفهاض    ممفن ت فتجض  مذ 

رم ن  نتويذل تهاض   وهوفي كفيم م فيال تافه  مف  وير فا تهاض فضا و ضتفا ضصفس  غضفا 

ا م ففيي تتضاففا الخففت ا ريوير ففا ريت مضوضففا ييتسففيضم ريوت موففضم يسففايز رياففايق ريااهضفف

 سضتهن.
                                                 

 حصلت الباحثة على هذه المعلومات من لقائها بمعلمين ومعلمات ومن اكثر من مدرسة في قضاء بعقوبة( ( *
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( ذيفك مض وفي ركفه يمفى افايا) تتوضفا ريكايضفيس  4991ي ه ريا  ) ماضهاضك  

ريت مضوضا ريت  ت ييه ريو موضم يمى رتتريء تويذل وتي فسا يتفهاض  ريمرفيئق ري ريوهفيارس 

 (29  ص 4991)ماضهاضك                      ري ريواي ضن رياضياضا.

يي رياضيافضيس  فه راتفسج سفييتجيا يوم ريو مين رم ريتجفيا ريفذ  مفهث مف  واف 

ريففذ  ض ففه  ففوا ري صففا   ي هففاس تتضاففا يففذيك واففي ضن اهضففه)   ري موفف  يريتكتييففيا

يويافففيييس مهض فففا مففف  رياضيافففضيس   يكفففيم ال سفففه رم ضفففت ك  ذيفففك يمفففى ريوتفففي ج 

 (41  ص 4999)رسي ي                   ريوها ضا يجارئق تهاض هي.

ى  يرتضم ييوا ري ه يتضا اضيافضا ري وسا تفيس يرياضياضيس سجسض تهي  يئوا يم 

 ته ضا ال ضوكم رم ضتن ر تض ي  واي ضوهي ري نمكيا ي ير تا ء خيرصهي يوكيتيتهي وفي 

 ين ضتن ريتوام يريتهاض  يمضهي يذيك وم خ ي راارء ريتجسضريس ريوتي سا يمضهي.

 (11-11  ص 4991) ريصريا            

ي ضن تو في ممرفا رييصفي سفضم ريمرفيئق يريت وضوفيس ( ريى رم ريوافHardيضيضا )  

يضيضا رضاي ريى اايا) تمهضفه ريوافي ضن ريتف  ضتافوتهي ن  ويافي  مف  رياضيافضيس 

 ( Hard , 4910 , P2)                      يتهوي ضاره ت مضوه.

يتكوم ن وضفا ريوافي ضن مف  كيتهفي ريمستفيس ريتف  ضتكفيم وتهفي ت فضج ري مفن   ي ف   

ريجيي  سي ضما ض تجض  سهي رم ض يضا ريتوي م  ريو اما   مه  يض س نا يوي   ريت  تزيه

 يستا م  ريو اما   يرتوي  ف  يمفى هاافا وفم ريوايتفا سمضفث ت فو  سي فتض ي  مرفيئق 

اهضه) تت ن ريى تاكضسهي هيم اهه كسضا وم ريجيي  يهيم رم ضهتز ريتت ضن ريو امف  يفه 

رييخص يورفي  يرت فييي . ي كفذر تفار رم ريوافي ضن    يوم ريمريئق رياهضه) تزهره واي ضن

واتيما ريتهيضا   ت و  هرئوي سإايما رياهضه وم ريو ياا يمف  ريي فس تا فه تاف   فذر 

رياهضه اوم مجيا ريتت ضن ريذ  ضا ي رييفخص  فيهار سي فتوارا يمفى و مرفا ريزضفيه) 

 (11  ص 2 ل 2000)موضه) يرخايم           م  ريو اما. 

ذيك  هاس تويذل ت مضوضفا و امضفا تؤكفه يمفى كضاضفا ت مفن ريواهفين ي فه يتتضاا ي 

نيجس ن وضا ي  تر ي ريذرت  يموت من يو ي وته ريا ييفا مف  يومضفا ت مفن ريواهفين ن تفيء 

ريففها  كوففي ريجففس هيار ن ي ففضي مفف  تصففيا  ففذ  ري ومضففا ريتوففيهر  يمففى وففي ضومكففه وففم 

 ومضا رالهاركضا مف  ت مفن ريواهفين . ي فه خسا . يضاكز   ن وم  ذ  ريتويذل يمى هيا ري



 بحثالتعريف بال
 

5 

( يي في ر فن وفي ضوكفم  Educational Theoryيامس  ذ  ريتوفيذل ست اضفيس ريفت من )

رامففيه) وففم ت ففهه  ففذ  ريتوففيذل يتتييهففي ياففيه و ففيارس وت ففهه) يمففى تمففي ضففؤه  ريففى 

 رختضيا جارئق ري ن ييض  ض تجض  وويا تهي م  ت من ريواهين .

 (142  ص 4994)رالزضاايي                         

يغمس هار ا ريواي ضن يت اا ر تارتضاضيس ت مضوهي يت موهفي يريصف يسيس ريتف   

 تيراه ريت وضذ م  ت موهي ر توين ريواسضم م  رآليتا رألخضا). 

 (Holmes , 4991 , P211)                                                

اي ضن اهر  جسض ضي يآل يا ريوت هه) ريت  خماهي ريتوي يض ه رال توين ستمصضي ريو 

ريوت يا  يمو اما. رذ رم تمصضي ريواي ضن روا الزن ياهن ن ي ضيس ريو اما رياضياضا.

 (9  ص 4991) وييى               

( 4999يت من ريواي ضن ضمرق ميئه) كسضفا) يموفت من مضفث ضفار )ريمرفيت  يرخفايم  

 -سرتهي :

 ضا يريتخجضج يريتتسؤ.ت ييه يمى ريتا  -4

 ت ييه يمى ريت يوي سا ييضا و  ريويك س رالاتوييضا يريسضئضا. -2

 ت ه نهريس يوايتض  يموت من يت ي ن م  ريتغم  يمى ص يسيس ريت من. -1

 ت ييه م  تي ض  خسا) ريااه ير توارا ت موه. -1

 ت ه وم رألهيرس ريوهوا م  ريتهاض  سي تخهرن رال ترصيء. -1

 (414-410  ص 4999  )ريمريت  يرخايم    

( رم ت مففن ريواففي ضن 4919( يريففهض  )4991مفف  مففضم ضففار كففي وففم ريخيريففه) ) 

ض هي ت من ريويه) يضزضه وم ت سضتهفي مف  ريفذركا) يريستفى ري رمضفا يض فهن مف  تا ضفي ريفت من 

يرتترفيي ر فا    يضو ففي رضافي ر تصفيهر مفف  يومضفا ريففت من يض هفا ذيفك يراففمي مف   ففها) 

 (414 ص 4991ير تخهرن وي ت موه.                   )ريخيريه)  ريوت من يمى تذكا

 (66  ص 4919)ريهض           

( رم ريهفها وفم تفهاض  Merrill and Tennysonتضت فيم ) –يضيضا وضفاي  

ريوافففي ضن ضتو فففي مففف  و فففييه) ريوت موفففضم يمفففى تاوضففف  نو مفففا يمواهفففين يرال فففتايسا يهفففي 
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هي سي ن ري اوز  ي                                 ر ن سي تايسا يرمه) يذيك سياييا) ميض

 (226  ص 4999)   يه        ريواهين ري اوز .                        

تفهاض  ريوافي ضن ضا في  س( رم ريتوفيه ر فتارتاضي4994كوي رياف  ) ريرفيييا  

س ريتف  تفاسج سضتهفي ريوت من ضاكا تاكضار  يرمضفي  وتارسجفي  وتجرضفي  وممف   رأل فسي  يري   في

 يسضم ريتتيئج اوم مجيا واهيو  ضا ي ريت من نك ا م ييضا ي سيتي .

 (269 ص4994)ريريييا               

يوم ريتويذل ريت   هاس سهها تض فضا يومضفا ريتفهاض  يو فييه) ريوفت من يمفى  

( رال تكيففيم    يتوففيذل Brunerركت ففي  ريواففي ضن سصففيا) رماففي توففيذل سايتففا ) 

( رال فففترارئ  يتفففهاض  ريوافففي ضن ريوم ي فففا يرال فففتتتيا  يتفففهاض  Gangeه )كيتضضففف

( رال ففترارئ    ينتوففيذل Hilda-Tabaتيسففي ) –ريواففي ضن ريواففاه)   ييتوففيذل  ضمففهر 

 ( نال تتتيا  يغضا ن .  Merrill-Tennysonتضت يم ) –وضاي 

 (9 ص4994)اسيس ا ييسيستا                  

تضت يم ذر وتمى ر تتتيا  . رذ ض فضا  –ق نتويذل وضاي يض ه ريتهاض  يمى يم 

تهاض  ريواهين وم ري فين ريفى ريخفيص يوفم ريكفي ريفى ريافزء   يضوتفيز ريتفهاض  يمفى 

يمق  ذر رألتويذل سرته ضاكز يمى اوض  وكيتيس ريواهين يضفتن سفيي او ريوتفزروم وفم 

ي رو مفا   كوفي رم تافوضم رييير ه ريت  ت ييه ريوت من يمى راارء ريتوضز سضم رألو ما ير

رألو ما يري رو ما س و ريخصيئص ريوتغضا) ضماز ن يمى راارء ريتويضزرس ريه ضرا سضم 

رألو ما يري رو ما يسييتفيي  ضتوف  يفهر ريوفت من  في) ريتاكضفز يريرفها) يمفى مهارك ريصفما 

  سضم ريواهين يميالته ريخيصفا   ماف  يمفى رم ري فاو ريوتفهال يميفير ه وف  ريتتيضف

 مضهي ض ييه ريوت من يمى ركت ي  ريواهين سصيا) نماي.

 (1 ص2002)ري ييه                  

كوففي رم ر ففتخهرن  ييففه) يففزي ريخيصففضا ريتفف  ضتاففوتهي رألتوففيذل ضخاففا وففم  

رمتويي ريتييضش ريذ  ضمصي يموت من م  ن تيء ياو رييير ه . رذ ت وي  ييه) ري فزي 

يخصيئص ريمااا ريويايه) م  رألو ما يريوتاوتا م  يمى تاكضز رتتسي  ريوت من يمى ر

 (19  ص 4996)ريضي ا                       ت اضا . 



 بحثالتعريف بال
 

7 

ي فففه  فففين يفففهه وفففم ريسفففيم ضم سفففإاارء هار فففيس يفففم مييمضفففا ر فففتخهرن توفففيذل          

تضت ففيم مفف  تففهاض  ريواففي ضن   يتسيضتففس تتيئاهففي. مرففه ن هففاس ريهار ففا ريتفف   –وضففاي 

( تاففيق 4999(  يريهار ففا ريتفف  راار ففي )ريومففاز  Mekinney , 4991ناار في )

 تضت يم يمى ريجاضرا راليتضيهضا م  ركت ي  ريواي ضن رياضياضا. –نتويذل وضاي 

 (16  ص 4999)ريوماز              

( تافففيق نتوفففيذل       2002يكفففذيك ن هفففاس ريهار فففا ريتففف  نااتهفففي )ري فففييه   

 ضيهضا م  ركت ي  ريواي ضن ري موضا.تضت يم يمى ريجاضرا راليت –وضاي 

 (91  ص 2002)ري ييه               

( يتيفضارم 4992( يهار فا )ريخجضف 4991سضتوي ايءس تتيئج هار ا )ري كضم   

تضت يم يمفى ريجاضرفا راليتضيهضفا مف  ركت في  ريوافي ضن  –ريى يهن تايق نتويذل وضاي 

 (414  ص 4991)ري كضم               ري موضا يريواي ضن رياضياضا يمى ريتيري .

 (  4992)ريخجض                      

يوم خ ي ر ت ارو تتيئج ريهار يس ري يسرا يو م فا وفهر ريتسفيضم ريويافيه  

تضت يم يمفى مفه يمفن ريسيم فا تتاف   –سضتهي ي ما ريهار يس ريت  تتيييس نتويل وضاي 

 -يتي ن وضا راارء ريهار ا سيالايما ريى رألت :

 وضا ريواي ضن رياضياضا ريت  ت ه رأل ي  يوكيتيس ريو اما رياضياضا .ن  (4

رم ريهار ا تتتييي ريواممفا رالستهرئضفا )ريصفا ريخفيو  رالستفهرئ  ( ريفذ  ضو في  (2

 رتترييه يراما يموااهرس رياضياضيس م   ذ  ريوامما.

وميييا ريت اا يمى ن ييض  اهضه) يتهاض  رياضياضيس ت هن م  امف  و فتير  (1

 ي ريت وذ  سيكي يين يت وذ) ريصا ريخيو  رالستهرئ  سيكي خيص.تمصض

وميييففا ريتهففيو مفف  و ففتير تففهاض  رياضياففضيس تمففي رألماففي وففم خفف ي  (1

 ر تخهرن تويذل ت مضوضا ير تارتضاضيس تهاض ضا.

 

 

 -ثالثاً. هدف البحث وفرضياته:
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 فيم تضت –ضهها ريسمث ريميي  ريفى ريت فاا يمفى ر فا ر فتخهرن نتوفيذل وضفاي  

ريت مضو  م  تمصضي ويه) رياضياضيس ير تسريئهي يهر ت وذ) ريصا ريخفيو  رالستفهرئ  

 -ي ه يا س ريسيم ا رياااضيس رآلتضا:

( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -4

هااففيس تمصففضي ت وضففذ ريواوييففا ريتااضسضففا رألييففى ريتفف  تففها  يمففى يمففق 

ضت يم يوتي ج هاايس تمصضي ت وضذ ريواوييا ريافيسجا ت –نتويذل وضاي 

 ري يتضا ريت  تها  يمى يمق ريجاضرا راليتضيهضا.

( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -2

هاايس تمصفضي تموضفذرس ريواوييفا ريتااضسضفا ري يتضفا ريتف  تفها  يمفى يمفق 

تمصفففضي تموضفففذرس ريواوييفففا تضت فففيم يوتي فففج هاافففيس  –يتوفففيذل وضفففاي 

 ريايسجا رألييى ريت  تها  يمى يمق ريجاضرا راليتضيهضا.

( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -1

هاايس تمصضي ت وضذ ريواوييا ريتااضسضا رالييى يوتي ج هاافيس تمصفضي 

 –مفق نتوفيذل وضفاي تموضذرس ريواوييا ريتااضسضا ري يتضا ريمتضم تها يم يمى ي

 تضت يم .

( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -1

هاايس ر تسريء ويه) رياضياضيس يهر ت وضذ ريواوييا ريتااضسضفا رألييفى ريتف  

تضت ففيم يوتي ففج هااففيس ر ففتسريء وففيه)  –تففها  يمففى يمففق نتوففيذل وضففاي 

ري يتضففا ريتفف  تففها  يمففى يمففق  رياضياففضيس يففهر ت وضففذ ريواوييففا رياففيسجا

 ريجاضرا راليتضيهضا.

( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -1

هاايس ر تسريء ويه) رياضياضيس يهر تموضذرس ريواوييا ريتااضسضا ري يتضا ريت  

تضت ففيم يوتي ففج هااففيس ر ففتسريء وففيه)  –تففها  يمففى يمففق نتوففيذل وضففاي 

تموضفذرس ريواوييفا ريافيسجا رألييفى ريتف  تفها  يمفى يمفق رياضياضيس يفهر 

 ريجاضرا راليتضيهضا.
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( سففضم وتي ففج 0.01ال ضياففه مففاق ذي هاليففا ممصففيئضا يتففه و ففتير هاليففا ) -6

هااففيس ر ففتسريء وففيه) رياضياففضيس يففهر ت وضففذ ريواوييففا ريتااضسضففا رالييففى 

يتااضسضفا يوتي ج هاايس ر تسريء وفيه) رياضيافضيس يتفه تموضفذرس ريواوييفا ر

 تضت يم .  –ري يتضا ريمتضم تها يم يمى يمق رتويذل وضاي 

 

 -رابعاً. حدود البحث :

 -ضرتصا ريسمث ريميي  يمى : 

يريجمض فا  –ت وذ) ريصا ريخيو  رالستهرئ  م  وها ت  ) ريز ارء رالستهرئضفا  -4

 س ريسففا  يم ففين –رالستهرئضففا ( ريتيس ففا يموهضاضففا ري يوففا يتاسضففا وميم ففا هضففييى 

 ( رياصي ريهار   ري يت . 2001 -2001ريهار   )

رياصففيي ) ري ففيس    ري ففيوم   ريتي فف    ري ييففا   ريمففيه  ييففا ( وففم كتففي   -2

رياضيافففضيس ريورفففاا يت وفففذ) ريصفففا ريخفففيو  رالستفففهرئ  ريجس فففا )ريميهضفففا 

 2001ييا(

 

 

 

 

 -خامساً. تحديد المصطلحات :

 (( School Achievementالتحصيل المدرسي)) -1

 ( يامهChaplin 4914: سرته )- 

" و تير ومهه وم راتايز   ري ساريا م  ري وفي ريوها ف    ضرفين وفم 

  سي ريو موضم ري سيالختضيارس ريتمصضمضا "

              (Chaplin , 4914 , P.690) 

 ( يامهنPage 4911: سرته )- 

ختسفيارس " نهرء ريجيي  م  ريوها ا ري ريكمضا يذيفك وفم خف ي واوييفا رال    

 (Page , 4911 , P40)          ريورتتا ريت  تاا  يمضه".    
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   ( مره يامهن سرته : 4919نوي ) ريكتيت- 

" كففي رهرء ضرففين سففه ريجييفف  مفف  ريوياففيييس ريوها ففضا ريوختماففا يريففذ  ضوكففم 

 مخاييه يمرضي  يم جاضق هاايس رختسيا ري ترهضارس وها ضم ري كمضهوي "

 (26  ص 4919)ريكتيت                           

   ( سرته :4991كوي يامهن ) ريمات- 

" سميغ و تير و ضم وم ريكايء) م  ريوها ا    فيرء مف  ريوها فا ري ريايو فا 

  يتمهه ذيك رختسيارس ريتمصضي ريورتتا ري ترهضارس ريوها ضم ري رال تفضم و في"

 (44  ص 4991)ريمات                           

 -ريسيم ا ريت اضا رااارئ  رألت : ي ه يا س 

واوييفففا رال فففتايسيس ريتيامفففا ريتففف  ضسفففهضهي ريت وضفففذ مفففيي ستفففيه رالختسفففيا  

 ريتمصضم  ريذ  ضت اايم يه م  تهيضا ريتااسا.

 

 ((   Retentionاالستبقاء )) -2

  ( سرته : 4911يامهن ) يي ي- 

ن يريتففذكا " رأل ففا ريوتسرفف  يففم ريخسففا) ري ففيسرا يريوكففيم رأل ففي  يمففت م

 (99  ص 4911)يي ي            يريت يه يرتريم ريوهيارس "

  ( سرته :4911يامهن )ازق- 

" رأل ا ريذ  ضتسرى وم س ه ريتااسا ري ريخسا)   ي ي ضؤيا ن ي  ريفت من 

يريتذكا يري يه) يريوهيا) ال سي ضتس  كي ريتوي ريتا   سرها وي ض فتته  فذر 

ييوففي اففايا  وففم تكففيضم ري ففيهرس ريتوففي ريففى ريخسففا) يريتااسففا ي ففي 

 (41  ص 4911)ازق     يم  ريرها) يمى ريتذكا"

  ( مره يامهن سرته :4919نوي )وتصيا- 

" خفففزم ير فففتسريء رالتجسييفففيس مففف  ريفففذركا) يتكفففيضم راتسيجفففيس سضتهفففي 

 (421  ص 4919) وتصيا      يتيكضي يمهرس م  ريو يت "     

 

  ( سرته :4991ي ه يامهن )ومويه- 
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  ريخسففارس ري ففيسق تمصففضمهي يمسريئهففي كيوتففا يمففضم ريمياففا ريففى " مافف

 رالتتاي  س ه وه) سضم ركت ي  ريوياي  ير ت يهته وا) نخار"

 (191  ص 4991) ومويه        

 

 ريت اضا رااارئ 

ورفففهرا ريو ميوفففيس ريوتسرفففي) يفففهر ت وفففذ) ريصفففا ريخفففيو  رالستفففهرئ  مففف  وفففيه)  

يت  ضمصي يمضهي ريوفت من وفم خف ي ميفيه) رالختسفيا رياضياضيس يريذ  ضتو ي سييهااا ر

 ريتمصضم  س ه وه) ن سييضم وم رالختسيا ريتمصضم  رأليي.

 

 (( Modelاالنموذج ))  -3

 ( يامهنJoyce 4990: سرته )- 

" خجففا ضوكففم ر ففتخهروهي يتكففيضم وتففي ج ري يتخجففضج ريوففيره ريت مضوضففا   

         ريت مضوضا  رألخار "يتياضه يومضا ريت من م  غاما ريصا م  رألياي

                                         (Joyce , 4990 , P241) 

  ( سرته:2000( م  ) جيو  4996ييامه ) ايض  ييضي- 

" خجفففا ضوكفففم ر فففتخهروهي مففف  تت فففضن يوفففي ريو مفففن يوهيوفففه وفففم وفففيره 

اض ففضا ("يخسففارس ت مضوضففا يتهاض ففضا  يضرصففه سييوهففين ريت مضوضففا )ريوهففين  ريته

 (414  ص 2000) جيو                                      

  ( رويMayer 4999 : مره يامه سرته )- 

" ترتضففا ت مضوضففا ت موضففا ت توففه ت اضففيس ريففت من يت ففتخهن يتم ففضم تاهففن 

 (Mayer , 4999 , P11)                 ريجيي  يمتا ضارس ري موضا "

 

 ( سرته:4991م م  مضم يامهن )ريخيريه  يرخاي- 

" صفض  وففم رألجفا ريتت ضوضففا ريتف  ترففين يمفى ياهففيس ريت فا ريتا ففضاضا 

يتمرضق ن هرا تت مق س ومضا ريت مضن يريتهاض  يتياضه تييج ريو مفن هرخفي غامفا 

 (11  ص 4991)ريخيريه  يرخايم                      ريصا"
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 ريت اضا رااارئ :

 ضن  رياضيافضا يمصفا ريخفيو  رالستفهرئ  وخجج وت ن يتياضه يومضا ت مضن ريواي 

 (.Merrill and Tennysonتتض يم )  –يمى يمق نتويذل وضاي 

 

 (Merrill and Tennysonتينسون  )  –أنموذج ميرل  -4

"  ففففي واوييففففا وففففم رال ففففتارتضاضيس ريخيصففففا ستففففهاض  ريواففففي ضن سففففييجاق  

 فف  ) ريت اضففا   رال ففتتتياضا يتتاففوم  ففذ  رال ففتارتضاضيس  فف ث تماكففيس ر ي ففضا 

 (221  ص 4999)   يه         رالو ما   ري رو ما يريتهاض  نال تايرس  "      

 ي ه تستس ريسيم ا  ذر ريت اضا 
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 )) الفصل الثالث ((

 .التصميم التجريبي -اوال :

ان اختيار التصميم التجريبي المناسب له فائدة كبيرة ألنه يعطي للباحث ضممانا  

إلمكانية تمللي  الصمعاباا التمي تااجعمه انمد التحليم  اإلحصمائي للبيانماا التمي حصم  

 ( 89ص،  5891اليعا من خال  أجراء التجربة .            ) فان دالين ، 

اقد اتبعا الباحثة التصمميم التجريبمي لا الضمبط الج ئمي لاا ااختبمار البعمد   

ايعاد السبب في للك الى ان الباحثمة اختمارا اينمة البحمث كصمراس دراسمية ما امة 

بصارة سابقة من قب  إدارة المدرسة اا تسمتطي  الباحثمة المتحكم فمي تا يععما ايمكمن 

 تي  تاضيح التصميم التجريبي الشك  اا

 (2شك  )

 التصميم التجريبي 

 المتغير المستق  التكافؤ المجماااا ا
المتغير 

 التاب 

5 
 التجريبية ااالى )بنين(

 التجريبية الثانية )بناا(
 تحصي  سابق

 امر  مني

 لكاء

تينسان  –انمالج مير  

Merrill and 

Tennyson   التحصي
 اااستبقاء

2 
 بناا ( الضابطة االى)

 الضابطة الثانية)بنين(
 الطريقة اااتيادية

 

 .ثانيا. مجتمع البحث وعينته 

تكمان مجتمم  البحممث ممن تالمملة الصممس الخمامي اابتمدائي فممي محاف مة ديممالى  

ااختمممارا الباحثمممة مدرسمممتي ال لمممراء االطليعمممة اابتمممدائيتين ممممن ممممداري بعقابممممة         

لمدرسمممتين مممم  الباحثمممة        كعينمممة لبحثعممما التطبيمممق تجربتعممما . اللمممك لتعممماان إدارتمممي ا

 التافر شعبتان ) بناا ، بنين ( في ك  مدرسة .
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( تلميملا  اتلميمملة . ابعمد اسممتبعاد التالمملة الراسممبين 89ابلم  اممدد أفمراد العينممة ) 

 ( ياضح للك.5( تلميلٍا اتلميلة . االجدا  )96إحصائيا بل  ادد أفراد اينة البحث )

 (5جدا  )

 المجماااا األربعة اادد التالملة في ك  شعبة يبين تا ي  الشعب الى 

 المتغير المستق  المجماااا الشعب ةالمدرس

ادد 

التالميل 

 الكلي

ادد 

التالميل 

 المستبعدين

ادد 

التالميل بعد 

 ااستبعاد

ال لراء 

 اابتدائية

 أ
 تجريبية االى

 )بنين(

Merrill-

Tennyson 
29 52 59 

 ب
 ضابطة االى

 )بناا(
 51 1 26 طريقة ااتيادية

الطليعة 

 اابتدائية

 أ
 ضابطة ثانية

 )بنين(
 51 59 29 طريقة ااتيادية

 ب
 تجريبية ثانية

 )بناا(

Merrill-

Tennyson 
51 9 51 

 

 تكافؤ المجموعات . -ثالثا:

كافئا المجماااا ااربعة في بعض المتغيراا التي يعتقد ان لعما تميثيرا  المى  

   -نتائج البحث الي  

 ر ال مني( العم9-5)

 ( التحصي  السابق في مادة الرياضياا .9-2)

 ( اللكاء .9-9)

 

 

 . ( العمز الشمىي3-1)
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تممم حسمماب أامممار التالممملة باألشممعر ااسممتخرج معممد  أامممارلم للمجماامماا   

( احسبا المتاسمطاا 5األربعة من البطاقاا المدرسية امن التالملة أنرسعم . ملحق )

 ( ياضح للك.2دا  ))لك  مجمااة الى حدة ( . االج

 

 (2جدا  )

يبين المتاسط الحسابي ااانحراس المعيار  للمجماااا األربعة                       

 من العمر ال مني

 اانحراس المعيار  المتاسط الحسابي العدد الكلي المجماااا

 9.19 529.21 59 تجريبية االى )بنين(

 1.61 521.19 51 ضابطة االى ) بناا(

 9.18 529.61 51 تجريبية ثانية ) بناا(

 9.92 521.19 51 ضابطة ثانية ) بنين(

 

المعرفة فيما الا كان لناك فراق لاا دالة معناية بمين المتاسمطاا الحسمابية 

للمجماااا ااربعة في العمر ال منمي. اجمرا الباحثمة تحليم  التبماين ااحماد  للتحقمق 

 ( ياضح للك.9من الرراق . االجدا  )

 (9  )جدا

 يبين نتائج تحلي  التباين للمجماااا ااربعة في العمر ال مني

 S.F مصدر التباين
مجماع 

 المربعاا
 متاسط المربعاا

 Fقيمة 

 الجدالية المحسابة

 52.128 91.199 9 بين المجماااا
5.299 2.119 

 56.551 199.181 19 داخ  المجماااا

ك فممراق لاا دالممة إحصممائية بممين يتضممح مممن الجممدا  ااممالس انممه ليسمما لنمما 

( المحسمابة كانما          ) Fالمتاسطاا الحسابية للمجمااماا األربعمة ال ان قيممة )

( انمممد مسمممتاي معنايمممة     2.119( الجداليمممة البالغمممة ) F( اصمممغر ممممن قيممممة )5.299
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( المملا يعنممي ان المجماامماا ااربعممة متكافئممة فممي 19،  9( ادرجممة حريممة ) 6.61)

 مني. العمر ال 

 

( التحصيل السببق في مبدة الزيبضيبث 3-2)

. 

ايقصد به درجاا افراد العينة في مادة الرياضياا في الصس الراب  اابتمدائي  

( احصلا الباحثمة المى درجماا التحصمي  السمابق ممن 2661-2669للعام الدراسي )

(. احسممبا المتاسممطاا للمجماامماا ااربعممة كمم  الممى 2السممجالا المدرسممية ملحممق )

 ( ياضح للك.1حدس. االجدا  )

 

 (1جدا  )

يبين المتاسط الحسابي ااانحراس المعيار  للمجماااا ااربعة في التحصي   

 السابق في مادة الرياضياا للصس الراب  اابتدائي

 اانحراس المعيار  المتاسط الحسابي العدد الكلي المجماااا

 6.15 8.19 59 تجريبية االى )بنين(

 5.69 8 51 ابطة االى ) بناا(ض

 5.29 8.29 51 تجريبية ثانية ) بناا(

 5.99 8.29 51 ضابطة ثانية ) بنين(

 

المعرفة الا ما كانا لناك فراق معناية لاا دالة إحصمائية بمين المتاسمطاا  

الحسممابية للمجماامماا األربعممة فممي التحصممي  السممابق فممي مممادة الرياضممياا. أجممرا 

 ( ياضح للك1د  للتحقق من الرراق . الجدا  )الباحثة تحلي  التباين األحا

 (1جدا  )

يبين نتائج تحلي  التباين للمجماااا ااربعة في التحصي  السابق في مادة  

 الرياضياا
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 S.F مصدر التباين
مجماع 

 المربعاا
 متاسط المربعاا

 Fقيمة 

 الجدالية المحسابة

 6.959 2.111 9 بين المجماااا

داخ   2.119 6.919

 المجماااا
19 91.121 5.268 

 

يتضممح مممن الجممدا  أاممالس ان ليسمما لنمماك فممراق لاا دالممة إحصممائية بمممين  

( المحسمممممابة كانممممما               Fالمتاسمممممطاا الحسمممممابية للمجمااممممماا األربعمممممة ال ان قيممممممة )

( انمد مسمتاي معنايمة 2.119( الجدالية البالغمة )F( الي اصغر من قيمة )6.919) 

( المملا يعنممي ان المجماامماا ااربعممة متكافئممة فممي 19،  9حريممة ) ( ادرجتممي6.61)

 التحصي  السابق في مادة الرياضياا.

 

 ( الذكبء .3-3)

لحسمماب درجممة لكمماء اينممة البحممث طبقمما الباحثممة اختبممار المصممرافاا المتتابعممة   

 (. ابعد ان طبق ااختبمار المى التالمملس5899لرافن لمالئمته للبيئة العراقية ) رافن ، 

( . ابعمدلا 9حسبا اإلجاباا الصحيحة لكم  تلميمل اتلميملة فمي كم  مجماامة. ملحمق )

حالمممما الممممدرجاا الخممممام الممممى الممممدرجاا المئينيممممة. احسممممبا المتاسممممطاا الحسممممابية 

 ( ياضح للك.9للمجماااا األربعة ك  الى حدس. االجدا  )

 

 

 

 (9جدا  )

 ربعة في اختيار اللكاءيبين المتاسط الحسابي ااانحراس المعيار  للمجماااا اا 

 اانحراس المعيار  المتاسط الحسابي العدد الكلي المجماااا
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 2.195 1.591 59 تجريبية االى )بنين(

 2.195 1.99 51 ضابطة االى ) بناا(

 2.181 1.1 51 تجريبية ثانية ) بناا(

 2.195 1.999 51 ضابطة ثانية ) بنين(

 

ناية لاا دالة إحصمائية بمين المتاسمطاا المعرفة الا ما كانا لناك فراق مع 

الحسابية للمجماااا ااربعة في اختبار اللكاء. أجرا الباحثة تحليم  التبماين ااحماد  

 ( ياضح للك1للتحقق من الرراق. االجدا  )

 

 (1جدا  )

 يبين نتائج تحلي  التباين ااحاد  للمجماااا ااربعة في اختبار اللكاء

 S.F مصدر التباين
مجماع 

 المربعاا
 متاسط المربعاا

 Fقيمة 

 الجدالية المحسابة

 6.918 5.818 9 بين المجماااا

داخ   2.119 6.688

 المجماااا
19 912.961 9.919 

  

يتضمممح ممممن الجمممدا  اامممالس انمممه ليسممما لنممماك فمممراق لاا دالمممة معنايمممة بمممين  

( المي 6.688) ( المحسمابةFالمتاسطاا الحسابية للمجمااماا ااربعمة ال ان قيممة )

( ادرجمة 6.61( انمد مسمتاي معنايمة )2.119( الجدالية البالغمة )Fاصغر من قيمة )

 ( اللا يعني ان المجماااا ااربعة متكافئة في اللكاء.19،  9حرية )

 . رابعاً. مستلزمات البحث

 تحذيذ المبدة العلميت . (4-1)
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، العاشممر ، الحمماد   حممددا المممادة العلميممة بالرصمما  )السمماب  ، الثممامن ،التاسمم  

 -2661اشر( من كتاب الرياضياا المقرر للصس الخمامي اابتمدائي للعمام الدراسمي 

 -. اكااتي   2661

    الكسار االمجماااا –الكسار االمناطق  -الرص  الساب 

   الكسار في الصارة العشرية  -الرص  الثامن 

    مراليم اإنشاءاا لندسية   -الرص  التاس 

 المساحاا -  الرص  العاشر 

   الحجام -الرص  الحاد  اشر 

(1اتم تحديد المراليم الرياضية فيعا اكما ياضحعا ملحق )
(*) 

 

 صيبغت األهذاف السلوكيت. (4-2)

األلداس السلاكية لي ألداس محددة تحديدا  دقيقا  قابلة للقياي ، اتتنماا  سملاك  

يماا امليمة التعلميم المي امادة التلميل العقلي ، اتد  المى نتمائج المتعلم الميي المى فعال

تصمماب بعبمماراا ااضممحة تعبممر اممن السمملاك القابمم  للمالح ممة االمممراد تحقيقممه للتلميممل.

 (99، ص 2662)العناني ،                          

كما ان من مااصمراا العمدس السملاكي ان يكمان قمابال  للمالح مة االقيماي اان  

سلاك الطالب اليي سملاك الممدري  يحتا  الى فكرة ااحدة ايصاب بحيث يعبر ان

اان يبممدأ برعمم  يممد  الممى فعاليممة اا نشمماط مممن المتاقمم  ان يكتسممبعا التلميممل بعممد انتعمماء 

 ( 595، ص 2666)الكبيسي ،               الدري.

ابعد اطالع الباحثة الى االداس التربايمة العاممة االخاصمة لممادة الرياضمياا  

ممادة العلميمة الداخلمة فمي التجربمة لمم تعثمر الباحثمة للصس الخمامي اابتمدائي اتحليم  ال

الممى الممداس سمملاكية ااضممحة امحممددة للمممادة لمملا قاممما بصمميا ة اممدد مممن االممداس 

                                                 
جامعةة غدةداد /  )تحصيل تالمذة  لصصذا لصمذ مال لداتذ لمف صممذ ليي لصاي  ذي   ( العزاوي ، فائق ناجي عطية  *)

 .9==5كمية الترغية اغن الهيثم ، رسالة ماجستير غير منشورة 
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( للمجما  Bloomالسلاكية ما امة المى المسمتاياا الثالثمة المدنيا ممن تصمنيس بلمام )

 تطبيق ( . –فعم  –المعرفي ) تلكر 

( ، للتحقممق مممن 1خبممراء .ملحممق )ارضمما لمملس االممداس الممى مجمااممة مممن ال 

مدي تغطيتعا للمحتاي التعليمي اصحة صيا تعا اصدق تصنيرعا. احصلا االمداس 

%( من اراء الخبراء. افي ضاء اراء الخبراء تم اضافة اا 96الى ماافقة اكثر من )

 (9( لدفا  سلاكيا  . ملحق)511حلس اا تعدي  قسم منعا ااستقرا في صيا تعا الى )

 

 -عذاد الخطط التذريسيت :ا (4-3)

بعد اطمالع الباحثمة المى بعمض اادبيماا المتاحمة اامدد ممن الدراسماا السمابقة  

( قامما الباحثمة باامداد Merrill – Tennsonتينسان )  –التي تناالا انمالج مير  

 ( خطة دراسية يامية لك  مجمااة من مجامي  البحث ااربعة.11)

التدريسمية المى امدد ممن الخبمراء ملحمق  اارضا الباحثة أنمالجا من الخطط 

(. لالفادة من ارائعم امقترحماتعم اللتحقمق ممن صمحة تنريمل الخطمااا . ابنماء المى 1)

 (.1أرائعم تم اض  الصيغة النعائية للخطط . اكما ياضحعا ملحق )

 

 .خامسا. أدوات البحث

 من متطلباا البحث الحالي إامداد اختبمار تحصميلي يسمتخدم فمي قيماي تحصمي  

تطبيممق ( للمجمما  المعرفممي  –فعممم  –أفممراد اينممة البحممث اضمممن مسممتاياا ) تمملكر 

لتصنيس بلام لك  مجمااة من مجامي  البحث ااربعة . لمعرفة تيثير ك  ممن انممالج 

( االطريقممة اااتياديممة فممي التحصممي  Merrill – Tennysonتينسممان )  –ميممر  

 ااستبقاء المعلاماا لدي أفراد العينة.

جمماد اختبمماراا مقننممة فممي مممادة الرياضممياا للصممس الخممامي اابتممدائي العممدم ا 

يمكن اااتمماد اليعما لقيماي التحصمي . اضمعا الباحثمة اختبمارا  تحصميليا  معتممدة فمي 

للك الى المحتاي التعليمي ااأللداس السلاكية المحمددة مراايمة شمراط ااختبمار ممن 

 تحقيق الصدق االثباا االشما  االماضااية.
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 -طلب إاداد ااختبار إجراء الخطااا ااتية  اقد ت 

 

 إعذاد أسئلت وفقزاث االختببر . ( 5-1)

 تحذيذ المبدة التعليميت .(  5-1-1)

العاشمر  –التاس   –الثامن  –حددا المادة التعليمية بمررداا الرصا  ) الساب   

 ( .1الحاد  اشر ( كما ماضحة سابقا  ملحق ) –

 

 ختببر .صيبغت أهذاف اال ( 5-1-2)

بنممماء  المممى رأ  الخبمممراء امدرسمممي ممممادة الرياضمممياا ابااسمممترادة ممممن قائممممة  

األلداس السلاكية للمادة التعليمية تم ااتراق الى تحديمد امدد ممن ألمداس ااختبمار بمما 

( لدفا  سلاكيا  مرااية في للك تغطيتعا للمادة التعليمية ااأللداس السملاكية. 19يعاد  )

 (.9ملحق )

 

( إعذاد جذول المواصفابث ) الخبرةفت 5-1-3)

 -االختيبريت (:

يصمس جممدا  المااصممراا طبيعمة العينممة ااختباريممة المر ابمة ايحممدد ممما الممل   

 (151، ص 5881)جابر،         ينبغي ان تقيسه ك  مرردة من مررداا ااختبار.

المممللك أامممدا الباحثمممة جمممدا  مااصمممراا فمممي ضممماء محتممماي الممممادة العلميمممة  

 -السلاكية الخاصة بعا اللك الى افق األتي  ااأللداس 

أ( تحديد ا ن ك  فص  من فصا  المادة العلمية ااتمادا  الى معيار ال من المستغرق 

 -في تدريي ك  فص  الى افق العالقة ااتية  

 ال من المستغرق في تدريي الرص 
 ا ن الرص  =      ــــــــــــــــــ

 ال من الكلي للتدريي       
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فعمم  –( تحديد ا ن األلداس في ك  مستاي من مستاياا المجا  المعرفي ) تملكر ب

 -تطبيق ( اللك الى افق العالقة  –

 ادد األلداس في المستاي
 ا ن األلداس في المستاي = ــــــــــــ

 مجماع األلداس    

)        ( سؤاا  ا اا األسئلة في ك  خلية           19ج( بعد تحديد ادد األسئلة بـ)

 -محتاي / مستاي ( افق العالقة  

 ا ن األلداس المنا رة× ا ن المحتاي × ادد األسئلة في أ  خلية = ادد األسئلة الكلي 

 (512-518، ص 5889)اادة ،            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9جدا  )

 يبين جدا  المااصراا  

 المحتاي
ادد 

 الحصص

نسبة 

 المحتاي

 المستاي / النسب

تلكر  المجماع

99% 

فعم 

11% 

بيق تط

56% 

 51 2 56 1 %96 51 الرص  الساب 

 55 5 9 1 %26 55 الرص  الثامن
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 58 2 55 9 %91 58 الرص  التاس 

 9 5 9 2 %55 9 الرص  العاشر

 9 صرر 2 5 %1 9 الرص  الحاد  اشر

 19 9 92 59 %566 19 المجماع

 

 اختيبر ووع الاقزة  (5-1-4)

اا ا  نمماع مممن ااختبمماراا سممااء كانمما مقاليممة اا يصمملح جممدا  المااصممر 

 (519، ص 5889) اادة ،                        ماضااية.

ااختارا الباحثة ااختباراا الماضااية الي ناع من ااختبماراا التمي تتميح  

للطالب تكاين إجابماا ماضمااية يمتحكم فيعما السمؤا  لاتمه كمما انعما تمكمن المعلمم ممن 

اضااية تتحكم في إجاباا التلميل لاته باإلضافة الى انعا سعلة التطبيمق تكاين احكام م

ااسمتخراج النتمائج اترسميرلا اانعما  يمر لاتيمة اتغطمي جم ءا  كبيمرا  ممن الممادة اتحمدد 

 مستاياا الطالب ات عر الرراق بينعم ن را  لتعددلا اتباينعا.

 (219، ص 2662)العناني ،                        

ختارا الباحثة اختبارا  من نماع اختيمار ممن متعمدد الما احمد أنمااع ااختبماراا اا     

الماضااية ايتمث  للا الناع من ااختباراا بعرض مااقس اا مثيراا الكم  ماقمس 

( بممدائ  ، اأحممدي لمملس البممدائ  صممحيحة  1-9اممدد مممن البممدائ  يتممرااب اممددلا بممين )

 ااألخري خاطئة.

انممة مممن ااختبمماراا الماضممااية األخممري مممن اان لمملس ااختبمماراا اكثممر مر 

حيممث إمكانيممة اسممتخدامعا فممي تقممايم انممااع مختلرممة مممن المعمماراا االقممدراا اإنعمما اقمم  

 تيثيرا بمعام  التخمين ابخاصة الا كثر اد البدائ .

 (519، ص 2666) الكبيسي ،          

اختيممار مممن ( فقممرة مممن نمماع ا19أاممدا الباحثممة اختبممارا  تحصمميليا  مكانمما  مممن ) 

 متعدد بيربعة بدائ  ااحدة منعا صحيحة.
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 صالحيت الاقزاث . (5-1-5)

بعممد ان أاممدا الباحثممة ااختبممار بصممارته األاليممة اممرض الممى مجمااممة مممن  

(. اسممتطالع أرائعممم حالممه مممن حيممث صممالحية فقراتممه فممي قيمماي 1الخبممراء ملحممق )

ة ال حصملا المى نسمبة المحتاي في ضاء األلداس السلاكية ، اادا الرقراا صمالح

%( فيكثر ، افي ضاء للك ادلا بعض الرقراا الم يقترب الخبراء حملس 96اتراق )

 اا اضافة أ  فقرة من فقراا ااختبار.

 

 صيبغت تعليمبث االختببر. ( 5-2)

 .تعليمبث اإلجببت  ( 5-2-1)

بعمممد إامممداد الرقمممراا االتيكمممد ممممن صمممالحيتعا تمممم صممميا ة التعليمممماا الخاصمممة  

بممار مممن حيممث تحديممد العممدس مممن ااختبممار ، اناايممة األسممئلة اطريقممة اإلجابممة بااخت

 (8اال من المتاب لإلجابة ان األسئلة. ملحق )

 

 

  -تعليمبث التصحيح : (5-2-2)

تمم اضمم  اجابممة أنمالجيممة لجميمم  الرقمراا ااتمممدا اليعمما الباحثممة فممي تصممحيح  

الصمحيحة ا)صمرر( لإلجابمة ( . اأاطيا درجمة )ااحمدة( لإلجابمة 56ااختبار ملحق )

املمما معاملممة اإلجابممة الخاطئممة. ابعمملا  الخاطئممة . اممما بالنسممبة للرقممراا المتراكممة ال

 ( درجة.19 –ترااحا درجة ااجابة الكلية لتلك الرقراا بالمدي )صرر 

 

 

مففذو وضففوت التعليمففبث وميففبص سمففه  (5-2-3)

 االختببر.
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ختبمار اللتيكمد ممن اضماب لغرض معرفة ال من المستغرق في اإلجابمة امن اا 

( 19فقممراا ااختبممار اتعليماتممه . طبممق ااختبممار الممى اينممة اسممتطالاية مكانممة مممن ) 

تلميمملا  اتلميمملة مممن تالممملة الصممس الخممامي اابتممدائي مممن مممدري ) القممادة التطبيقيممة( . 

الطا  ااختبار فقمد طبمق مرتمان المى العينمة ااسمتطالاية . التطبيمق األا  لالختبمار 

( االتطبيق الثاني لالختبار تمث  فمي الرقمراا ممن      )  29 -5في الرقراا من )تمث  

( اللممك بعممد مممرار يممامين الممى التطبيممق األا  ااجممد ان المم من المسممتغرق  28-19

دقيقة ( ابعد حساب متاسط الم من  556-16لإلجابة ان ج ئي ااختبار كان ما بين )

دقيقة ( اقمد تبمين ان ا لمب  86ختبار لا )المستغرق ، اجد ال من المناسب إلكما  اا

 الرقراا كانا ااضحة.

 

 

 التحليل اإلحصائي لفقراث االختبار. (5-3)

ان العدس من تحلي  الرقراا إحصمائيا  لما لتحسمين ناايتمه ممن خمال  التعمرس  

 الى الضعس في الرقراا من اج  إاادة صيا تعا اا حلس اإضافة البعض ااخر.

                       (Scannel , 5811 , P251) 

فيعد تصحيح ااراق العينة ااستطالاية تم ترتيبعا ترتيبا  تنا ليا  ابعد اخل نسمبة  

 (52%( من ااراق ااختيار العليا االدنيا فبل  ادد افراد ك  مجمااة )21)

( ، اممما درجمماا 19-91تلميمملا  اتلميمملة . ترااحمما درجمماا المجمااممة العليمما بممين ) 

 -( ابعد للك تم معاملة الدرجاا إحصائيا اكما ياتي 21-51الدنيا فكانا ) المجمااة

 

 .معامل صعوبت الفقرة (5-3-1)

ان التعريس التقليد  ااألكثر شيااا  لمعام  الصعابة لما ) نسمبة الطلبمة الملين  

 (298، ص 5888) اادة ،         أجاباا إجابة صحيحة ان الرقرة( .

معام  الصعابة االي د  الى سعالة الرقرة ابمالعكي  اللا يعني انه كلما كان 

 كلما كان معام  الصعابة قلي  د  الى صعابة الرقرة.
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اقمممد حسمممب معامممم  الصمممعابة كممم  فقمممرة باسمممتخدام معادلمممة صمممعابة الرقمممرة ،  

 (55( . ملحق ) 6.91 – 6.25فترااحا قيمته بين ) 

( ان 5899) جمابر  ابعلا اقعا فقراا ااختبار ضمن المدي المقبا  . ايمري 

 ( . 6.96 – 6.26الرقراا تعد جيدة الا ترااب مستاي صعابتعا ما بين )

 (99، ص 5899) جابر ،                        

 . معامل تميز الفقرة (5-3-2)

ايقصد بمعام  تمي  الرقرة لا " نسبة الررق فمي امدد الملين اجماباا امن الرقمرة  

 الطلبة في احدي الرئتين "     اجابة صحيحة من الرئتين الى ادد

 (291، ص5888) اادة ،       

سممب معاممم  التميمم  لكمم  فقممرة مممن الرقممراا حيممث ترااحمما قيمتممه ممما بممين            احل

 (.55( ملحق )6.91 – 6.21)

%( 98% ا 26اقد ادلا الرقراا التي كان معامم  تمي لما محصمارا بمين  ) 

  % فما فاق(.16)اقبلا الرقراا التي كانا معم  تمي يعا 

 (59، ص 5888)ال الر ،        

 

 فعبليت البذائل . (5-3-3)

يكممان البممدي  الخمماطيء فعمماا  انممدما يجمملب اليممه اممددا  مممن تالميممل اتلميمملاا 

المجمااممة الممدنيا اكبممر مممن اممدد تالميممل اتلميمملاا المجمااممة العليمما المملين يجمملبعم للممك 

 (528، ص 5889 ) البغداد  ،                     البدي .

اقد أتضح ان البدائ  حققا للا الررض بعد ترري  درجاا التالمملة ممن  

 (52الجداا  . ملحق )

 

 صذق االختببر .( 5-4)

المى ممما يقيسمه ااختبممار المميي بالتحديمد مممدي كرايمة ااختبممار فممي  يشير الصدق 

 ياسه.قياي سمة معينة. فالصدق لا ما الا كان ااختبار يقيي فعال  ما اض  لق
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 (291، ص 5888) قطامي ،          

ايمثمم  صممدق ااختبممار درجممة مسمماادة اإلجممراءاا ااختباريممة االترسمميراا فممي 

 (912، ص 5881)جابر ،            تقدير ما تريد تقديرس.

 -اللتحقق من صدق ااختبار تم ااتماد الطرق اآلتية  

 

 الصذق الظبهزي . (5-4-1)

الم عر العام لالختبار باصمره اسميلة ممن اسمائ   " يد  الصدق ال الر  الى 

 القياي ، أ  انه يد  الى مدي مالئمة ااختبار للطلبة ااضاب تعليماته"

 (298، ص5891) ابا لبدة ،           

ايمكن تقايم درجة الصدق ال الر  لالختبار من خمال  التاافمق بمين تقمديراا  

 (916، ص 5888)اادة ،             المحكمين.

اقممد تممم التطممرق لعمملا الماضمماع انممد معرفممة صممالحية الرقممراا مممن المحكمممين  

 ابعلا اد ااختبار لا صدق  الر .

 صذق المحتوو . (5-4-2)

يلعد صمدق المحتماي أكثمر أنمااع الصمدق صمالحا  لالسمتعما  فمي حمااا قيماي  

 التحصي  الصري ، االتحصي  األكاديمي ، احقا  المعاراا.

 (296، ص 5889الحبيشي ، )                 

 " الصدق المحتاي ألمية بالدرجة األالى في مقياي التحصي  " 

 (19، ص 5898) ثارندايك ،                

( الممى ان جممدا  المااصممراا يعممد مؤشممرا  مممن مؤشممراا Farr 5816ايشممير ) 

 (Farr , 5816 , P969)                   صدق المحتاي لالختبار.

ارض ااختبار ااأللمداس السملاكية امحتماي الممادة التعليميمة  اللك من خال  

الى مجمااة من المحكمين لبيان مدي مطابقة ااختبمار لمحتماي الممادة التمي درسما. 

ابناء الى للك يكمان ااختبمار المصممم صمادقا  انمه يصمس مما سمبق لكمرس. فمي كانمه 

%( فمميكثر مممن 96) شمامال  لمرممرداا المحتمماي الدراسمي. احصمم  ااختبممار المى نسممبة
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أراء المحكمممين فممي تقريممر سممالمة تصممنيس الرقممراا للمسممتاياا التممي يقيسممعا ااختبممار 

 ابناء الى للك يعد ااختبار محققا  لصدق المحتاي.

 ثببث االختببر . (5-5)

الثباا بمرعامه العام لا إاطاء النتائج نرسعا التمي حصم  اليعما الباحمث الا مما  

 المجمااة.اايدا التجربة الى نري 

 (519، ص 5891)محجاب ،          

أ  ان مرعام ثباا ااختبار يتعلق بمستاي دقة ااختبار فمي قيماي الصمرة التمي  

 (18،ص 2666)اامام ،           يقيسعا ااختبار ايا كانا للس الصرة.

اقد تم التعرس الى معام  ثباا ااختبار باستخدام معادلمة جاتممان. فرمي حالمة  

جمماني التبمماين بممين نصممري ااختبممار . يرضمم  انممد للممك اسممتخدام معادلممة تيخممل اممدم ت

 باااتبار اختالس التباين اختالفا  جالريا  الي معادلة جاتمان.

 (912، ص 5888) اادة ،             

 ( الي قيمة مقبالة.6.99ابل  معام  الثباا ) 

ممد  ابعممد التحقممق مممن دااا الصممدق االثبمماا االتحليمم  اإلحصمما  ئي لرقممراا ال

 (8ااختبار التحصيلي جال ا  للتطبيق . ملحق )

 

 سادساً. تطبيق التجربة 

 إجزاءاث تطبيق التجزبت. (6-1)

باشرا الباحثة بتطبيق التجربة الى المجامي  األربعمة ااتبمارا  ممن يمام السمبا  

 ابااق  أرب  حصص ياميا . 21/1/2661ااستمرا الى يام ااثنين  1/2/2661

 

 إجزاءاث تطبيق االختببر. (6-2)

( فقممرة اكممان معممد  المم من المسممتغرق 19ن ممرا  لكممان ااختبممار يتكممان مممن ) 

دقيقممة( ارتمميا الباحثممة تطبيقممه الممى مممرحلتين 86لتطبيقممه الممى العينممة ااسممتطالاية )

(. االثماني يممام 29-5ابتمداء ممن الرقمرة ) 29/1/2661ااالمى يمام الثالثماء المصمادس 
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( . ابعد ان ابلغما الباحثمة 19-28ابتداء من الرقرة ) 29/1/2661 الخميي المصادس

 التالملة بمااد اامتحان قب  اشرة ايام ليتم ااستعداد له.

يمام( ممن ااختبمار التحصميلي فقمد طبمق  51اما اختبار ااستبقاء فقد طبق بعد ) 

االجممممم ء الثممممماني يمممممام الخمممممميي  56/1/2661الجممممم ء ااا  منمممممه يمممممام الثالثممممماء 

52/1/2661. 

 

 إجزاءاث التصحيح. (6-3)

بعممد اانتعمماء مممن امليممة تطبيممق ااختبممار صممححا الباحثممة اااراق ااختباريممة  

ارصممدا الممدرجاا ابابمما فممي جممداا  ابعمملا اصممبحا معيممية للمعالجممة ااحصممائية 

 (51( ملحق )59اصاا  الى نتائج البحث . ملحق )

 .سابعاً. الوسائل اإلحصائية

 -الاسائ  اإلحصائية اآلتية  استخدما الباحثة 

 تحليل التببيه األحبدي . (7-1)

استخدم في حساب التكافؤ بين المجماااا ااربعة في المتغيمراا التمي حمددتعا  

  (151، ص 2666)الراا  ،  الباحثة. امن استخراج النتائج.      

 معبدلت معبمل الصعوبت . (7-2)

 -  استخدم لحساب صعابة الرقراا ااختبارية 

 د+ ن عن                   
 ص = ــــــــ        

      ن  2                    

 -حيث ان  

 معام  صعابة الرقرة. -ص 

 مجماع ااجاباا الصحيحة للمجمااة العليا الى الرقرة. -  عن

 مجماع ااجاباا الصحيحة للمجمااة الدنيا الى الرقرة. -  دن

 لمجمااتينادد الطلبة في أ  من ا -ن  
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 معبدلت التمييش. (7-3)

 استخدم لحساب قاة تميي  الرقراا  

 دن - عن    
 ا = ــــــــ        

 ن                    

 -حيث ان :

 معام  تميي  الرقرة. -ا 

 مجماع ااجاباا الصحيحة للمجمااة العليا الى الرقرة. -  عن

 الى الرقرة. مجماع ااجاباا الصحيحة للمجمااة الدنيا -  دن

 ادد الطلبة في أ   من المجمااتين -ن  

 

 معبمل فعبليت البذائل . (7-4)

 استخدم ايجاد فعالية البدائ  الخاطئة   

 د من  – ع من                  
 معام  فعالية البدائ   =  ـــــــــــــ
 ن 5/2                                             

 -حيث ان  

 ادد اللين اختاراا البدي  من الرئة العليا. -  ع من 

    ادد اللين اختاراا البدي  من المجمااة الدنيا. -  د من 

 (285،ص 5889) اادة ،               

 معبدلت جوتمبن . (7-5)

 -استخدما لحساب معم  ثباا ااختبار   

ع  
6
6+ ع 5

6 

 ةةةةةة  (  -5)  6=  س سر 
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5 

r5
 

5 

r6
 

2ع
2( + ع 5 – 5ن ) 5

 ( 5 – 2)ن 2
 2 – 2+ ن 5ن

 ا   
 5ن

 ا   
 2ن

 س 6ع                          

 -حيث ان :

 معامل الثغات -: س سر 

ع 
6
 تغاين العالمات عمى الجزء االول ) الفقرات الفردية(-:  5

6ع 
 تغاين العالمات عمى الجزء الثاني ) الفقرات الزوجية( -: 6

 تغاين عالمات مجموعة الثغات عمى االختغار غأكممو. -: س 6ع

 (796، ص===5)عوده ،              

 ( .Scheffe testببر شيايه ) اخت (7-6)

 -لتحديد مصادر الرراق بين المجماااا   

 

 Sr5,r2 =  (P-5) F×  m.s.e [            +          ] 

 

F :  الجدالية F قيمة    

m.s.e :  متاسط المربعاا داخ  المجماااا  

r5,r2 :  ادد الطالب في المجمااتين الداخلتين في المقارنة  

P: ماااا الداخلة في المقارنةادد المج  

 

 (19-12، ص  5896)الراا  ،            
 

 االختببر التبئي لعيىتيه مستقلتيه. (7-7)

 -استخدم استخراج نتائج البحث  

 2ي – 5ي                                     
 ا = ـــــــــــــــــــــــــــــ     

                                               
                                               ]         +         [× 
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 -حيث ان  

 اسط حسابي للعينة األالى -  5ي 

 اسط حسابي للعينة الثانية -  2ي

ع
6
 تغاين العينة األولى -:  5

6ع 
 تغاين العينة الثانية -: 6

 حجم العينة األالى -  5ن

 العينة الثانية حجم -  2ن

 (299، ص 5889)اادة ،            
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 ))الفصل الثانً ((

 المفاهٌم

 -اوال.  معنى المفهوم وتعرٌفه  :

اختلفتتتتر ا حال إتتتت ت ريفتتتتلل تمحهتتتتا تتتتتلمت دلمف تتتت    تتتتلخت ا ادم تتتتل ح  

 ادم ضتت يلر ادتتتا تتل دتتر  حافتتي ادمفتتلله  فتت ال ادحهلضتتهي مت تتل ا  ادملمهتتي     تت  

دتتر تمحهتتا الإظتتر اد لإ تتي متتم ختت ت مفلدمت تتل دلم تتل ح ام لتتتلت ادم هتت  مت تتل تتل 

 -ادمف     مم تلت ادتملحها األتا :

 تا مم ادم هتحار ادتتا تتتتحت  خ تلوه ي لحهتي   إتتخ دت  اختلفتر لت     1

 ( Gagne and Briggs ,1791, P46ادم هحار فهمل  هت ل  تكت ملإ ظ    )

ميم يتتي متتم األتتتهلل ادم حكتتي  تتلدإ اث ا  االإتت ات ادتتتا همكتتم ت تتتهف ل متت    1

ادخ تلوه ادمتتتحكي  ادممهت،     همكتم ام هتتلح  مض ل اد مض يلخ افتلث 

 (  Merrill,1799,P11 رده ل  لف  ا  حم، خله                           )

 فكح  ميح   مم تممهم ل خ ت ادمح ح  م ا ا   متلف لر ممهتي    3

 (  99  ه 1791)            

  ادفلدت  ( ادتا هفتتخ م  اد لإتت ا  ادمتلد  ا Terms ميم يي ادم فلإلر )  6

فتتا تتتتحإ  ا   إ تتت  كمتتتتل هم هتتتتهح كتتتت مت تتتل ادتتتخ ميم يتتتي متتتم اد  تتتلو  ا  

 (   333  ه 1771ادظ الح ا  ادم  لر اد افمي          ) اال،هحيل ي   

 لي   التخل   حاح ا  إكت    يتت مل تف تل يلتخ م ا تفلر ا  خ تلوه تتال   5

ادم تتفل ( دتت دت متتل تفتتتفه  ام تإتت   فهمتتل ا ا كتتلم  لالمكتتلم ريفتتلل ادتفتتمهي )

 ( 136  ه 1779ادتال   ا  ي   ريفلو  ل   ادتفمهي        )ا   ،هتي   

اد فهلي ادحم،هي ادتا هفتمهم   ل اد لإت دلتم هح يم األفكلح  ادمملتا ادمختلفتي   4

 (  133  ه 1333 غحض ت  هل ل دلتلث            )   ه حي   

األإت ات   تإ هت لل ا ا كلتتر  فكح  ميح   تمكم ادتلمه  مم ت تها األتهلل ا   9

 تلت األتهلل ا  األإ ات  لا أم لي ا  ال أم لي دلفكح  ادميح   

 ( 41  ه 1333)    ي        
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 تهتتي  لتهتتي تتم تتت يتتل   فتتا كلمتتي  اإتت     ا  كلمتتي  يتت   مإتت   متتم األدفتتلظ   9

ادمفلي   يلخ ايفلل ادتمحها ) ادفملر (   كمل هتتلدا ادمف ت   متم ممل متلر 

  ادمتظمي إ ت  اإ  أ  اك ح مم األ تلا أ  ادكهلتلر أ  ادم حكلر ف ال ادفح

ادفح  يلتخ تمههت، ادكهتلم ا   تفلي كلتر أتهلل  أ  أإ ات  أ  أفكلح أ  يملهلر 

أفتتتحا  اد تتتتا   كمتتتل تفتتتلي  يلتتتخ ح تتتف ادكهلتتتتلر  األ تتتتلا فهمتتتل  هت تتتل                                          

 (  41  ه 1333)  فلما   

ميم يتتتي متتتم االفتتتت الالر ادمللهتتتي ا  اد لتهتتتي ادتتتتا هك ت تتتل ادفتتتح  د تتتتهلل   7

 ( 93  ه 1331 األإ ات فا اد هوي                          ) ادفهفا   

 

متتم ختت ت رفتت ح اد لإ تتي يلتتخ ادتمتتلحها ادفتتل لي  يتت ر ام لتلدتتت اتيتتللهم فتتا 

م ادمف تتتت   لتتتت  ميم يتتتتي متتتتم تمحهتتتتا ادمف تتتت     فهتتتتحا ا تتتتإل  االتيتتتتل  اال ت ا

ادخ تتلوه ا  اد تتفلر ا  ادمتل تتح ادمتتتتحكي ادتتتا تمهتت،  يتتم  هتتح  متتم مك تتتلر 

، قالالة ، ، (Merrill, Gagne and Briggs  ادممحفتي ادحهلضتهي كمتل فتا تمحهتا 

(    لا  ت دت تتظتح ادتخ ادتلإهتي ادمتفلهتي  االزيرجاوي ، ابو زينة ،  ويدري ، بدوي 

  االتيتل  اد تلتا ام تمحهتا ادمف ت   هتت  يتم فحهتل ادمملهتلر فلف    هتمل هحا ا إل

ادمللهي  اد  ح  اد لتهي ادتا تإ ت فا اد تهي ادممحفهتي دلفتح   لت   ادتظتح  تتتهح ادتخ 

ام ادمفتتلله  ال همكتتم ام تلختت  تمحهفتتل تتتلم    ل تتتل    رتمتتل تمههتت، ادمفتتلله   لدمح تتتي 

فا تمحهتا ) ادفهفتا    فتلما (  لتا  تفم   اومل  إضلفي ادي ه  مم ادمملحا كمل 

 تتظح ادخ ادمف    مم ادتلإهي ادمتفلهي  ادتففهي   ت  د

 

 

 

 -ثانٌا. تكوٌن المفهوم :

تتل ت ادك هح مم ادململل   اد لإ هم  ادتح ت ههم م ضت ح ادمفتلله   تم لتل دت ا  

يتتت  ( ادتت ي  حث محاإتتت ادتمتت  ادمللتتا  Piagetادمتتتمل     دمتتت التت  لتتيالل  هليهتت  ) 
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االففتلت  ادتتتا  تت  حلل تممتتت يلتتخ تكتت هم ادمفتتلله   تم لتتل   فلتت   فتت   هليهتت  محاإتتت 

تك هم ادمفلله  ادخ اح متي محاإتت  ادمحإلتي اال دتخ هظ تح ادففتت تمههت،  د تتهلل يتم 

فحهل افتيل ت  د تهلل ادمختلفي    فا ل   ادمت   هتملمتت ادففتت مت   هوتت  يتم فحهتل 

  م افتتخ ا  ادتفكهتح   امتل ادمحإلتي اد لتهتي فه ت أ ادففتت  افتخ ا   ادإ اث  ادمض ر

 لفتخ ا  األدفلظ دلتم هح يم األتهلل ادمفح    دتهث ادميم يتلر  ال هتتمكم ادففتت متم 

افتتتخ ا  ادمفتتلله     فتتا ادمحإلتتي اد لد تتي هفتتتيه  ادففتتت افتتتيل لر م إتت   ألتتتهلل 

له     خت ت ادمحإلتي ادحا متي متتل  ي  دكت  ال هفتفه  ام همفا  هل ي دفظهتي دلمفتل

ه تت   ادففتتت  تتل حا يلتتخ ريفتتلل تمحهتتا مل تت ت   لمكلتتت  فتتا لتت   ادمحإلتتي افتتتخ ا  

 ( 19  ه 1336ادتفكهح ادميح                                 ) تل  يم ادمل ا  

( ادتخ ام تملت  ادمفتلله   ادم تل يل   Hilda Tabaتل تل )  -  ت  أتتلحر لهلت ا  

ا  ار ا دهي همكم مم خ د ل تك هم ادمفلله  د ا ادفل ي  ادتتا تتتكت متم دهفر ف ا 

ميم ي ل اد هكلا ادممحفا    اد ي هحي  اده ل فا تتظته  ادمتتللا ادللومتي يلتخ افتلث 

 (  Taba , 1749 , P111ادمفلله                                          ) 

   تف ح  لا ادخ ح  دت ا ادفلدت    مم ادم امت ادتا تممت يلخ تك هم ادمف   

ممل هإت  يلخ ادممل  ت، ه  ادف    خ حار  افمي   متت يي فا إ    ادممح اد،متتا 

 ادمللتتا  ادمتتت ا ادمتتحت ف د تت     ح تتف لتت   ادخ تتحار  ادمفتتلله   تتلدخ حار ادفتتل لي 

 (  3  ه 1333دلفلد                             ) ادإمل ي    

حار دكتتت فتتح  تختلتتا يتتم ادخ تتحار ادتتتا همتتح   تتل األفتتحا   دمتتل كلتتتر ادخ تت 

ا خح م فهمكم ت    ام هإمت ادمف    اد اإ  مملتا مختلفي  لدتف ي د فحا  ادمختلفتهم 

    تت دت همكتتم ادلتت ت  تتلم تكتت هم ادمف تت   هيتت  ام هت تت  تظلمتتل متفلهتتل  إهتتت تكتت م 

دخ تحار الإلتي               ادخ حار ادي ه   م تهي يلخ خ حار فتل لي د تل  تم ت       

 (99  ه 1799د ل                                       )اد ه    

 - همتم  تك هم ادمف    يلخ يملهتهم يللهتهم م متهم لمل : 

 أ ادتمهه،  هم ادخ حار  

   ادتكلمت  هم ادخ حار  
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حهث ادمفتلله   ُتم  للتلم ادمملهتلم االفلث ادم   فتا تكت هم ادمفتلله    ففتا تت  

 تملم تتل هكتت م د تت   ادمفتتلله  ممتتتخ  ف تت  يتتت  ادفلدتت   لتت ح تتتم ت  تتتت ح ادخ تتحار 

ادإفتتهي ادمتتت فح  د هتت     ادتتخ اهضتتل اد حيتتي ادتتتا تتكلمتتت فه تتل ادخ تتحار  تكتت م يلتتخ 

 ي  لر  ار مفت هلر يلدهي مم إهت ادتم ت  ادتمله   

 ( 49 ه 1333) ت ح        

يملهتتتي تكتتت هم ادمف تتت   يتتتت  أ تتتإل  ادتظحهتتتلر  ( إتتت  تHill هففتتتح لتتتت ) 

االحت لفهتتي  لتتت  يملهتتي مهكلتهكهتتي تمتمتت  فتتا ي لحلتتل يلتتخ ادتمههتت،   ادتممتته     يلتتخ 

 فل ل ا ادتففهح فلم ادمتمل  فت ا هخمتم ا  هتخت ف إت ت االفتتيل ي اد تإهإي  ادتتا 

 ف ا تم،، يم    حلل  م   دت ت  ح ل   االفتيل ي دم هحار اخحا   

 (  337  ه 1771)اال،هحيل ي                

( ام تكتت هم ادمفتتلله   تحا ف تتل فتتا ادمتظ متتلر لتتا Skemp هتتحا فتتكم  ) 

ادفحهلي ادتا هتمل    ل ادفح     همتل  ام  متي تت يهم متم ادمفتلله  ا دهتي :  تتكت م متم 

م خ ت ادخ حار ادإفهي ادإحكهي يتت  ادتملمتت مت  ادمتلد  ادختلحيا     لت هتي :  تتكت 

يم فحهل تيحه  خل هي تتتحت فه ل  ادمفلله  اد لت هي دتكت هم متظ متي ا  متظ متلر 

 لك ا هت  تملت  ادحهلضتهلر متم خت ت تتحا ف ادمفتلله  فتا متظ متلر  تتحا ف االخهتح  

 (   94  ه 1777دتك هم متظ ملر تلملي                      ) ا  فت   

ه،  فتملر  محاإتت همتح   تل ادمف ت    هحا ي   مم ادتح  ههم ام ادمفلله  تتم  

 أ تلل تك هت  ا  تتكهل  ألم ل:

محإلي ادتمهه، : ا  ام ادمف    ه تا األتهلل  همه،  هت ل   ا ا أيفتخ ادفلدت    1

 ممتخ ادمف    فلت  هممت يلخ تمهه،   ادتإلل مت   

محإلي ادت تها :  لتا محإلتي هفلت  فه تل متم ادفلدت  ام همفتا ام لتي يلتخ   1

 ادمف     

 محإلي ادتإ ه  :  لا ادمحإلي ادتا همحا خ د ل ادفلد  ممتخ ادمف       3
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محإلتتي ادتممتته  : تتتتكت فتتا لتت   ادمحإلتتي تظتت  ادمفتتلله     ادتتتا تتكتت م متتم   6

ادم  لر  هم ادمفلله     لتل ال هتف ل ادمف ت   يلتخ ميم يتي متم ادم ا تا ا  

 االتهلل 

يم يتي متم ادخت اه ادميتح                                         ادمحإلي ادحم،هي : فلدمف    حم، دخل هي ا  م  5

 ( 3 ه 1333) ادإمل ي   

 يت  تك هم ادمف ت   هممتت ادمت حث يلتخ مفتلي   ادمتتمل  فتا تكت هم ادمف ت    

ادي ه    دت دمفلي ت  يلخ ت تها ا  ت  ه  ي   مم األم لتي ا  األتتهلل ا  االإت ات 

لل تفتمهي خل تي د ت   ادفوتلر  لت   ادتفتمهي  متل تتتهح ادخ فولر إف  تمل هح ت  ايفت

ادهتت  متتم  تت ح ي هتت   فتتا  لتتم ادمتتتمل   لتت  افتت  ادمف تت   ادي هتت     هتتتهح  ح تتتح 

(Bruner    ام ت  ه  ادمفلله    تك هت ل ا  ت تهف ل تم  دلفكح يملهي للمي ألت تل تلت )

  ل     ح افلفا فا افت للل ادممل ملر  اكتفل  ل  تملم ل  اتتللد

 ( 319-314 ه 1771)اال،هحيل ي                                     

 

  ثالثا : نمو المفاهٌم وتطورها

تتفتتل ر ادمفتتلله  متتم إهتتت اد فتتلفي  ادتملهتت  ا  ادفتت  دي  اد تتم  ي متتم إهتتت  

تم   اد فلر  ادله  فه ل    يل   ه  أ ادممل   ت حهث ادمفلله  اد فهفي ادتا لتا ي تلح  

لله    تتفهي تفتتلي  فتتا   تتا االتتتهلل  االإتت ات  ادظتت الح    تت  هتتلتتت ادتتخ يتتم مفتت

ادمفلله  ادممل    ادتا تتكت مفلله  كمهًي تتضمم مت حكلر كمهتي  ي  تلر متت يتي  ت  

تكتت م مكلتهتتي ا  ،ملتهتتي ا  حهلضتتهي ا   ،تهتتي ا  إيمهتتي ا  تيحه هتتي    لتت   ادمفتتلله  

مت  ادمللتا  كفلهتي متم ادخ تحار ادإفتهي إتتخ ادممل   تإتلج ادخ مفت هلر يلهتل متم ادت

هلتت   يلتتخ افتتلث فتتله    كمتتل ات تتل تإتتتلج متتم ادفل تتي افتتتخ ا  ادت تت حار اد لتهتتي 

 ادتك هتلر ادفحضهي ا  ادتظحهي    ال ت حث ادمفلله  مح   اإت      ت ح  تلمتي    تت 

تفتتتمح  حافتتت ل يلتتخ امتتت ا  فتتت ار  حافتتهي   ا   تفتت ح  فتتال هتلفتت  تفتت ح تمتت  

 ( 93-47  ه 1333ادففت                                  )ت ح   
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أي ام ادمفلله  ت  أ  غهح  ا  مإ         م  افتمحاح اكتفتل  خ تحار ي هت    

ت، ا  يملل  اتفليل    همكم تت ه  ادمف     لدل د  اد ي هتك م مم ميم يتي ادإللتلر 

ل اتي تتل متم  ليت   ادل دت  تإت   متت  ادمت لي ادتا ه، ا  اتفلح إلللت تل  لفتتمحاح كلمت

 فتتا لتت   ادإلدتتي همكتتم تتتت ه  خ تتحار االتفتتلم  لدإللتتلر ادتتتا هتكتت م مت تتل ادل دتت                                                 

 ( 99  ه 1799) اد ه    

 ه إظ ام ادمفلله  ال تتمت  ا  تتفت ح  ممت ت  اإت     رتمتل تختلتا فتا  حيتي  

حلتتل  تتلخت ا ادمف تت   تففتت    فتتمتت  ادمفتتلله  ادمل هتتي  تتفتت ح   تت ح  تم لتتل  تف 

أفحح مم ادمفلله  ادميح         هم   ادف   فا  دت ادخ افتخ ا  ادخ تحار ادم لتتح  

 األم لي ادإفهي فا تتكهت ادمفلله  ادمل هي  تملم ل    هتمل ال تت افح األم لتي ادإفتهي ا  

ميتتح    رتمتتل تتتتتكت  لاليتمتتل  يلتتخ ادخ تتحار اد  هلتتي اد ا مهتتي يتتم تتتتكهت ادمفتتلله  اد

  األم لي ادحم،هي  

 -( رم تف ح ادمفلله  همكم ام هك م كمل هلتا : 1799    الإظ ) فمل   

  تتف ح  مض ادمفلله  يت  ادفل ي يم فحهل ادخ ح  ادتا همح م   تل ختلحج 1

ادخ تتح   اختتت ادم حفتتي  هتمتتل تمتمتت  مفتتلله  أختتحا فتتا تف حلتتل  تتتتكهل ل يلتتخ 

 ادم حفي  ات ل  

   همتم  تف ح ادمفلله   تتكهل ل يلخ ادخ ح   مفت ا ادتضا  1

   ادتحكه، يلخ ادخ حار ادمتت يي اك ح مم ادخ حار ادمكحح   3

  هت غا يلخ ادمملمهم ام ال هإتل د ا ت فته  ا  تممهتل ممتلتا ادمفتلله   إهتت 6

 ل  ت    أيلخ مم مفت ا   ح  ادت مه  يلخ ف م 

   ال تتف ح يمه  ي ات  ادمف     مم ت  اإ   5

   هلخ  تف ح ادمفلله    تل ف ه   خل ي  لدتف ي د غلح ادفم مت    4

 ( 93-47  ه 1799)فمل                                               

  رابعا : تصنٌف المفاهٌم

   - تفر ادمفلله  ادخ ي   أ تلا ت كح مت ل :

 ( Merrill - Tennyson تٌنسون ) - تصنٌف مٌرل .1
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 تتتا مهتتحت  تهتفتت م ادمفتتلله  إفتت  ادم  تتلر ادتتتا تتتح ف خ لو تت ل 

 -ادإحيي ادخ    ي أ فل  لا :

 لتا تلتت ادمفتلله  ادتتا تتفلت  تت افح يمهتت   -ادمفتلله  اد  تلهي ا  ادتيممهتي :   أ

ادخ لوه فه ل إتخ همكم تمه،لل    تتحت ف لت   ادخ تلوه ممتل  تل ا  ادتح ف 

 ) (  ادتا تظ ح  اضإي فا ادتمحها كمف    ت   ادمتإحا 

 لتتا تلتتت ادمفتتلله  ادتتتا تظ تتح خ لو تت ل  -ادمفتتلله  ادمتف تتلي ا  ادمفح تتي :    

ادممه،  متف لي ا  مفح ي فتا االم لتي ادمل متي يله تل    لت   ادمفتلله  ال تإتتلج 

  لدضح ح  ادتخ ت ايت  يمهت  ادخ تلوه ادإحيتي فتا ادم تلت إتتخ هكت م  دته 

يلتتخ ادمف تت    اتمتتل  يتت   خل تتهي فتتا ادتتتال ا  يتت،ل متتم لتت   ادخ تتلوه 

تيمل  م لال يلخ ادمف       اال ا  ادمفتتخ مي فتا ت ضته  ادخ تلوه ادممهت،  

دمفلله  ادف ت لا ) ا  ( ادتا تظ ح  اضإي فا ادتمحها كمف ت   ادمت   ادت ي 

 ( 1هل ت ادلفمي يلخ )

 لتتا تلتتت ادمفتتلله  ادتتتا تإتت   فه تتل  - تتلر :ج  ادمفتتلله  ادم ولهتتي ا  مفتتلله  ادم 

أيضلل اد تا  تلل يلخ ي  لر ،ملتهي ا  مكلتهي تحت ف  تهم خل تهتهم إتحيتهم 

ا  اك تتح   ا   م تتلح  اختتحا فتتتلم رإتت ا ادخ تتلوه  تتت  تإتت ت   تتت ادخ تتتلوه 

االخحا ا  ام اإ ا ادخ تلوه تلخت  تحته تلً مكلتهتلً ممهتتلً كتلم تلت  فت ل ا  تإتر 

  خحا كمف    ادمفلإي ادخ لوه اال

 ( 134-133  ه 1799) فمل        

 تصنٌف اللقانً وأبو سنٌنة     .2

 - تا ادلللتا  ا   فتهتي ادمفلله  ادخ ي   أت اح لا :

 ا  هتمه، ادمف     خل هي ا   م   اإ    -ادمف    اال  لتا اد فهف :   أ

  تت افح فه    ت خ اه فا   ر  اإ    -ادمف    ادميم  :    

 همتت  اك تتح ادمفتتلله   تتم  ي فتتا تملم تتل ا  هلتتلت ام ففتتت  -دمف تت   ادم  تتا :ج  ا

 ادفل مي اك ح فتل مم ففت ادفل في  ا غح فتل مم ففت اد لمتي األك ح فتل  
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 هتمهتت، لتت ا ادتتت ح متتم ادمفتتلله    يتت    تتفلر  هلفتتهي  تتهم  -   ادمف تت   ادمفتتحل :

)    ( ا  تكت م )      ( ت متل  ايضلل اد تا   كلم هللت ام ل   ادظللح  امل تك م

 ( 163  ه 1773دت افح اد فلر ادممه،         ) ادلللتا   ا   فتهتي   

   -تصنٌف االزٌرجاوي : .3

 - تا ادمفلله  ادخ:

 لتتا تلتتت ادمفتتلله  ادتتتا تتضتتمم فوتتي ا  ميم يتتي كلملتتي متتم  -مفتتلله  يلمتتي :   أ

 االتهلل ا  ادظ الح ادتا تإمت  في يلمي  

متتللتي  ر لتا تلتت ادمفتلله  ادتتا تتملتل  لتتهلل ا  م ضت يل -مفلله  خل تي :    

 (113  ه1771 ار ت يهي خل ي ا  فملر محك،         )اال،هحيل ي  

 فهمل هخه ادمفلله  ادحهلضهي فلت  أتتلح يت   متم اد تلإ هم ادتخ  يت   يت   أتت اح 

 -تفتخ   فا ت حهث ادحهلضهلر  همكم ت ضه  ألم ل كمل هلتا :

 -:تصنٌف قالدة  .1

 - تا      ادمفلله  ادخ:

إهت ام ادمفلله  ادإفهي تتتما ادخ ميم يتي  -أ  ادمفلله  ادإفهي ادميح   :

األتهلل ادمل هي  ادتتا همكتم م إظت تل   هلفت ل كمف ت   ادمفتفح  ادمتللتي   

امتتل ادمف تت   ادميتتح  ف تت  مف تت    الدتتا  هتتح إفتتا  هتتمتتا ادتتخ ميم يتتي 

م م إظت تتتل   هلفتت ل كتتتلدمف    ادتفتتت ا   االتتتهلل ادميتتتح    ادتتتا ال همكتتت

 ادتف ي ادتلحه هي  

ادمفلله  ادمفح    لا ادمفلله  ادتتا  -   ادمفلله  ادمفح    ادمفلله  ادملمي :

تتتمتتا ادتتخ ميم يتتي أإل هتتي أي تتكتت م متتم يت تتح  اإتت  م تتت مف تت   يتت   

م ف هما  امل ادمفلله  ادملمي ف تا ادمفتلله  ادتتا تتضتمم ميم يتي كلملتي مت

 ادمتل ح ادتا تإمت  في  اإ   

 لتتا مفتتلله  تحكتت، يلتتخ فتتحل ادممتتت  -ج  مفتتلله  متمللتتي  تتلتيحالار :

 كمف    اديم    ادفحح  
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 لا مفلله  تتتمت يلخ ي  تي  تهم مف ت مهم ا  اك تح  -   مفلله  ي ولهي :

 م ت مف    ادك لفي  

 تلح  تإت    دتت  لا مفلله   ل لي دلتمحا مم خت ت ي -لـ  مفلله  ممحفي :

 ادمف     

 لتتا مفتتلله   هتتح  ل لتتي دلتمتتحا إهتتت ال همكتتم  -   مفتتلله   هتتح ممحفتتي :

 اهيل  ي لح  ت ا ادمف      فل   هلل   

 (   111 - 113  ه 1333) يله م   

   -( :  Brunerتصنٌف برونر )  .2

 - تا  ح تح ادمفلله  ادخ    ي ت تهفلر لا : 

فلله  ادتا تفتخ   فه ل ا ا  ادتح ف )   ( أي  لا ادم -ادمفلله  ادح فهي :   أ

 هي  ام تت فح اك ح مم خل هي  اإ   فا افلح ادمف    

 همتا ام هك م دلمف    اك ح متم خل تهي  ت  تلت    -ادمفلله  ادتإه،هي :     

  لختهلح اإ ا ل   ادخ اه   م  هحلل دلتم هح يم ل ا ادمف    

تتتا تتتتتمت يلتتخ ي  تتي ممهتتتي  تتهم  لتتا ادمفتتلله  اد -ج  ادمفتتلله  ادم  هتتي :

 مك تلر ادمف    اد اإ    

 -(:Jonsonتصنٌف جونسون  ) .3

 -هحا ام ادمفلله  ادحهلضهي تلف  يلخ ادتإ  االتا :

مفتتتلله  تتملتتتل  لدميم يتتتلر  هتتتت  ادت  تتتت اده تتتل متتتم ختتت ت تلتتت ه     أ

 ادخ لوه يلخ االم لي  

 مفلله  متمللي  لتيحالار     

 لر ج  مفلله  متمللي  لدم  

    مفلله  تتملل  لد تهي ادحهلضهي ا  اد هكلهي  

 (     139-135  ه 1331) ي   اد ل ي                 

 -تصنٌف فاٌز : .4

 - تا فله، ادمفلله  ادخ : 
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 تم تتت يملهتتي تيحهتت  دتت مض ادظتت الح ادفه،هلهتتي      -ادمفتتلله  االتتللدهتتي :   أ

فا  حافتي ادحهلضتهلر )ادمل هي(  هت  ت حهف ل يلمي فا ادمحإلي اال دخ 

  لد ل مل همل   تلل ل   ادمفلله  فا محاإت متل مي فا اد حافتي   ت ح  

 تكلهي كمف    ادم    

 لتتا تتضتتمم ادم تتفلإلر ادغهتتح ممح فتتي فتتا تظتتل   -ادمفتتلله  ا دهتتي :    

 حهلضا ممهم كمف    ادتلفي  

مهتتي فتا  تتتل يت  افتتخ ا  ادمفتلله  ا دهتي ممتل  فحهلتي م -ج  ادتمحهفلر : 

 تظل  حهلضا ممهم م ت تمحها ادم لت  

    مفلله  تتملل  مملهلر م ت يملهلر اديم    هحلل   

 لـ  مفلله  تتملل  خ اه م ت خ اه اال  ات   ادت ،ه        ادخ   

    مفلله  تتملل  م  لر حهلضهي م ت ادتفل ي   ادتكلفي       ادخ   

 م ت ادمفلملر   ادتمحهفلر    ادخ ،  مفلله  تتملل  لدتظل  ادحهلضا  

 (43-41  ه 1333)    ي                                            

 

 -خامساً. التحركات فً تعلٌم المفاهٌم :

ام اكتفتتل  ادمف تت   متتم   تتت ادمتتتمل  هتتتكت يتت،لاً ك هتتحاً متتم يملهتتي ادتملتته   

 هختلتا ادمملمت م فهمتل  هتت    إهت هل   ادممل   تمله  مفتلله  ي هت    متت يتي دلفت  

فا األفلده   ادفحل ادتا هتململ م فه ل مم خت ت تلت ه  ادمفتلله     دت ا  هتل  ادمملت  

 ت حهث مف    مل هل    ت حفلر ت حهفهي تفتمخ تإحكتلر  ت  تختلتا متم مملت  الختح 

 تتت يتتت  ادمملتت  تففتت   تت  هختلتتا متتم  تتا الختتح  متتم م  تتا الختتح  تفتتمخ لتت   

 -ادتإحكلر :

 ج( تإحت اد م لت   ( تإحت ادم لت  تإحهت ادتمحها  أ(

 -أ( تحرك التعرٌف:  

 ل  اك ح ادتإحكلر ته يل فا االفتتمملت  فت  دي فتا االفتتخ ا   اك حلتل  

  ي فتا تإ هت  ادمف ت     اال ام لتتلت متل هتتهح ادتخ ات تل متم اك تح ادتإحكتلر  تم  ي 
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  ممتتل هتت فم   ادتتخ إفظ تتل   م ف م تتل يلتخ ف تت  ادت مهتت   ال فتتهمل ادت مهتت   فهوتتا ادف ت

  لدتلدا ال هفتفهم م ت ظهف تل  افتتخ ام ل   تإتحت ادتمحهتا تإحكتلً دغ هتلً هل ت   ت  

 ت ضه  م ي، دم فل  مف  ما مل 

 -ب( تحرك المثال :  

 لتت ا ادتإتتحت هتملتتل  تتلم هلتت   ادمملتت    ضتت  ام لتتي اهيل هتتي يلتتخ ادمف تت    

ادمف ت   متم يمهت  ي ات ت   ام هتتمت  يلتخ يمهت    هتتحف فا ل   االم لتي ام تتتتل ت

ادفملر ادممه،  د  ا ادمف      امتل ا ا كتلم ادمف ت   إفتا فتلم االم لتي هيت  ام تكت م 

مم اتهلل مل هي أي اتهلل همكم م إظت ل   هلف ل   امل  هتح ادمإفت ث فتهمكم تم هلت  

لتخ ا حاكت  يللهتلً  لتهلل ت   مإف في أي  لد ت ح  ادحفت ملر ا   مفتلي   ادتلمهت  ي

 ا ا كلم ميح اً 

 

 -ج( تحرك الالمثال :  

 لتل هل   ادممل   فحح ام لي ال تتتما ادخ ادمف    أي ام لي فل هي    تمفا  

اد ام لي دلت مه  ت،ادي في ادف   اد ي    هإ ت د ا ادت مهت  تتهيتي يت    ت حت   يلتخ 

 لت هي تمهه، ادخ لوه األفلفهي دلمف    مم ادخ لوه اد 

 (113-111  ه 1333)يله م         

 (165  ه 1779)ا  ،هتي         

 

 

 

 

 -سادسا. تعلٌم وتعلم المفاهٌم :

مم خ ت ادلحالار ادفل لي دت تها ات اح ادمفلله  ادتا تفتحل اده تل يلمتلل  

 تح  ه م فا مختلا االخت ل لر تفتفه  اد لإ ي ام تلمتث المهتي تت حهث ادمفتلله  

ك ت ل تم ت تتلج ادمل   ادممحفي ادملمهي  هتض  اهضل ام ادممل  اديه  هيت  ام  تملم ل 
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ال همت ح ادمفلله   لهلر فا إ   ات تل  كمتل الإظتر اد لإ تي تفتل ر ادمفتلله  متم إهتت 

اد فلفي  ادتمله   ادتيحه    يله  ال    دلممل  مم محايل  مفتت هلت ل ادمختلفتي دتتتلفت  

 هم ادمتملمهم  ف همي ادفح ل ادفح هي  

( اتتت  دكتتا هتتتمل  ادفل تتي مف  متتل متتل فتتلم ات ايتتل 1779  تت  اكتت  )فحهتت حهت  

 فتتهفي متتم ادمتفل تتلر ادفتتل لي دلتتتمل  هيتت  ام تكتت م  تت  إتت  ر   فلكتفتتل  أي مف تت   

االفتتيل ي    تحا فتلر  –خله هي  ام ه لإ   متفل لر فل لي متم ف فتت ادم هتح 

  ه ادمتمله،    دفظهي متلف ي  تمله، متم   دلخ لو

 (91  ه 1779   1)فحه حهت ج            

 هففتتح ا تتإل  ادتظحهتتلر ادتحا فهتتي ا ال االفتتحا  فتتا تملتت  ادمف تت   همتمتت   

يمهم تتل يلتتخ فكتتح  ام ادتتتمل  هإتت ت متتم ختت ت يملهتتي ادتتتحا ف    تت   ضتتمر لتت   

مت  االم لتي ادتظحهلر تمل  ادمف    كمملهي تحا ف االفتيل لر ادتتا ت ت ح خت ت ادتتمل  

ادتا تإ   ادمفلله    لخت لح فلت  هكتم تملت  ادمف ت   مختلتا يتم أي يملهتي ا دهتي فتا 

 (313  ه 1793)ل دث                         يملهلر ادتمل  

( ام يملهتي تملت  ادمفتلله  تإت ت خت ت اد إتت يتم Piaget هحا  هليه  )  

    متل همتلكت  متم خ تحار فتل لي ادت ا،م  هتمل هف   ادمتمل  مم ميتحار  ا ضلح ي ه

 (Piaget , 1747 , P177)                 فا اد تخ ادممحفهي  

( ام تملتت  ادمف تت   هكتت م تتهيتتي ادتفليتتت ادمملتت   تتهم Frayer تتتحا فحاهتتح ) 

ادمملهتتلر ادممحفهتتي اال دهتتي    كتت دت يتتت  تتت حهث أي مف تت   هيتت  محايتتل  مفتتت ا 

تإت   مت ا ادمتل  ادت مهت   لدممحفتي االفلفتهي ادمت تلي ادت مه   خ حات   ادفتل لي ادتتا 

 لدمف     لا ال تإ   فحهلي ممهتي دت حهث ادمف ت    دكت تل تيكت  المهتي تملت  ادت مهت  

 (Frayer , 1793 , P16دمك تلر ادمف    إتخ هكتف  ادتلمه  ل ا ادمف            )

فتا  ت ح  ادفتح  يلتخ (  تلم تملت  ادمف ت   هتم تت Ellisفا إهم هيك  اهلهث ) 

ايفلل افتيل ي  اإ   دميم يي مم ادمتغهحار ادتا تتتتحت ممتل   خ تلوه متتتل    

 ل  تتلف يللا ت تهفا هتضتمم يملتتهم أفلفتهتهم لتا ادتمهت،  ادتممته     هتحا اتت  
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يت مل هفتفه  تيمه  ام لي ادمف ت   تإتر اد تتا  افتت تلل اد ام لتي فتا اد تتا فتلم 

 (91-91  ه 1799)فمل                        ادمف      دت هم  ميتحا دتمل

( فهحهتتلم ام اد تت ا فتتا Merrill – Tennysonامتتل مهتتحت  تهتفتت م )  

ت حهث ادمفلله  ل  مفلي   ادمتملمهم يلخ يم  ام لي م ي تي دلمف ت    االفتتيل ي د تل 

فتتا  هلمتت    تتلدحم، ا  االتتتلح  ا  االفتت  دلمف تت    ام اكتفتتل  ادتلمهتت  دلمف تت   هتم تتت

 ت تتتها خ تتلوه ادمف تت    فتتملت   تتتفث ادفحهلتتي ادتتتا هلتت     تتل ادمملتت   متتم ختت ت 

 تل ه  ادتمحها    تل ه  ادت ال  إتخ هل   ادمتمل   لدفل ت ادت تهفا 

 (151  ه 1773)ادلللتا                 

 ام تملتت  مف تت   ي هتت  همتتتا ام ادمتتتمل  افتتتفلح ايتتحال ت تتتها  تتظتته   

تيحهتتت   ح تتتف ي هتتت   أل ت متتتح  دلممل متتتلر  ادممتتتلحا ادتتتتا فتتتا خ حاتتتت   تممتتته   

 (339  ه 1771)اال،هحيل ي             ادمتحاكمي ادفل لي 

 هتهح ) االمهم( ام تمل  ادمف    يملهي ممل   تتفلت  متم ادففتت ام هت ا،م  

ت ادمف ت    هم ادخ لوه ادفه،هلوهي ادممل لي دلمف      هم ادتيحه ار ادمفل  ي دتمل   د

 هتتتحا كلتهتتت   (45  ه 1331)االمهم                   ادميح  

 (Gagne ات  مم خ ت تملت  ادمف ت   هفتتيه  ادمتتمل  افتتيل ي يلمتي دميم يتي متم )

ادم ا تتا ا  ادإتت ا ت ا  االتتتهلل فهمتتل  هت تتل خ تتلوه متتتتحكي  ادمفتتلله   تت  تكتت م 

 مإف في تمتم  فا تملم ل يلخ ادمتلل ار 

 (79  ه 1333) ي   اد ل ي               

( فهحا ام اإ  ادم امت ادم مي فا تملت  ادمفتلله  لت  Ausubelامل ا ، ت ) 

ادلتت ح  يلتتخ ت تتتها األم لتتي  اد أم لتتي دكتتت مف تت    لتت   ادخفتت   ت تتهم ف تت  ادفلدتت  

 (93  ه 1776)فحه حهت               دلمف       حت  يلخ تف هل   

ام اد ت ا متم تملت  ادمفتلله  ام ادتغهتحار ادتتا  (1333    ا ضت  )ت تح  

 -تإ ت فا ادفل ي تتهيي ادتمل  تإلل  حضهم لمل:

 ا الً: مفلي   ادممل  فا اختهلح خ حار  م ا ا ادتمل  ادمتلف ي  تل ه  ادتمل  ادتلي  

  لتهلً: مفلي   ادفلد  يلخ ا حات م ا تإ هل   مفت ا تملم  دلمفلله  
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 (96  ه 1333  )ت ح               

 -( ادخ ام تمل  ادمف    هتمت يملهتهم لمل:1779 دل  اتلح )ادخ اد    

 ا الً:   ح  ادمتمل  يلخ ادتمهه،  هم ادم هحار ا  اد فلر ادمحت في  لدمف    

 لتهل:   ح  ادمتمل  يلخ ادتممه    أي تيمه  لت   ادم هتحار ا  اد تفلر ادمحت فتي تإتر 

 (119  ه 1779)ادخ اد                        تا ادللي   

 

 -سابعاً. العوامل المؤثرة فً تعلم المفاهٌم:

ُهم  تمل  ادمفلله  يملهي يللهي هل     ل ادفح   تفف    مم لتل تت    ام تتتل ح  

ل   ادمملهي  كت ادم امت ادتا تيمت ادمتمل  فح اً متمه،اً يم األفتحا  ا ختحهم دمتل د ت   

ف يملهي تملت  ادمفتلله   كهفهتي ت يهت  ادتت حهث متم ايتت تك هت تل  ادم امت ألمهي فا ح 

 - مم ل   ادم امت :

 -  ي   االم لي :1   

 ي  ام تل ه  ي ٍ  كلٍا مم االم لي فا تلكهت  ادمتحض اديهت  دلمف ت   ادمتحا   

تملم  امح م   فا تمل  ادمف     ألت تل تفتلي  يلتخ ت ضته  ممظت  اد تفلر ادمتتتحكي 

 تمهه،  هم اد فلر  ار ادم  ي  لدمف     إتخ همكم اد

 

 

 -  األم لي االهيل هي  األم لي ادفل هي:1  

ام  تت ح  ادت مهتت  يلتتخ تمهتت، األم لتتي االهيل هتتي ادتتتا تتف تتل يلتتخ ادمف تت    

 األم لي ادفل هي ادتا ال تتف ل يلخ ادمف     دهتت يلتخ تملت  ادمف ت     فتا لت   ادإلدتي 

  مم ت فهح األم لي ادفل هي هكتفتا  تلت ه  األم لتي االهيل هتي يلتخ ادتا ال هتمكم فه ل ادممل

 ادمف     اتك لح مت ل 

  ادخ حار ادفل لي دلمتتمل  هتتل هح تملت  ادمف ت    ممل متلر ادتلمهت   مفللهمت  ادفتل لي 3  

فمح ح ادتلمه   خ حار ك هح  فل لي هفلي   يلخ حيهتي ادم  تلر  تهم يتل تح ادم  تا 
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تر تلت ادخ حار ي  ي       دت ام  تتلل ادمفتلله  هلت   يلتخ افتلث تتتل   ادي ه  ا ا كل

 ادخ حار  افتمحاح ايل   تتظهم ل فا ض ل ادخ حار ادي ه    

   -  ادفح ل ادفح هي  هم ادمتملمهم :6  

هختلا ادت مه   مض   يم اد مض االخح مم إهت مفت ا ف م ت  دلمفتلله   

دم يت     هتت   دت دت يلتخ ادمملمتهم ام هلت م  خ تحار ادمختلفي  ف   ادفح ل ادفح هي ا

متم    ادمفتت هلر إتتخ ه ت أ كتت تلمهت  متم ادتلفتي ادتتا هيت لل متلفت ي الفتتمحاح تمت  

 مفللهم   

 -  ادلحال  ادملمهي :5  

تمت ح ادلحال  اد ايهي مم ادم امت ادتا د ل تل هح اهيتل ا فتا تملت  ادمفتلله     

فلي  ادمتمل  يلخ متل مي تم   ادممحفا    د  ا كلتر ادلحال   ادمفلله     حلل  فهلي ت

ادملمهي ادتا تمتم  ادف   ضح حهي الفتتمحاح تمت  ادمفتلله   فتا اد  تر تففت  فتلم تملت  

 ادمفلله  يلخ أفلث ادف   هفلي  ادمتمل  يلخ افتمحاح ادتم   

   - تم  ادمفلله  :4  

مفتتلله  ادميتتح    كلمتتل كلتتتر ام تملتت  ادمفتتلله  ادمل هتتي افتت ت متتم تملتت  اد 

ادمفلله  مل هي ا  مإف في تفل  االمح مم ادممل  يت  ا  ام ه ي  ادت مهت   هفتلي ل  

فا اد   ت ادخ تك هم  تمل  ادمفلله    امتل ا ا كلتتر ادمفتلله  ميتح   ا  األم لتي ادتتا 

للته  ال تتف ل يلخ ادمف    تفلت  األمتح متم ادمملت  ادتت خت   ت ح  اك تح متم يملهتي ت

 ادمفلله   تملم ل  

  -  ادتغ هي ادحايمي :9  

هل ت   مف تت   ادتغ هتتي ادحايمتتي ادتم،هت، ا  اال ل تتي يتتت   تت  ح االفتتتيل لر  

اد إهإي متم ادت مهت     ال هكتفتا ادمملت   ت، هت  ادت مهت   لاليل تلر فت   ت  ام ه تحح 

      ف   ك م ادم لت م لال يلخ ادمف     اد م لت ال هتفل يلخ ادمف

 ( 665-661  ه 1795( ) تت اتا    139-77  ه 1799) اد ه          

 

 -ثامنا. الصعوبات التً تواجه تعلم المفاهٌم وتعلٌمها :
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 -تتتما اد م  لر ادخل ي  لدمفلله   تكت يل  ادخ فوتهم :       

ا ال  اد م  لر ادتليمي يم ي امت خلحيهتي يتم تفتلل ادمتملمتهم م تت ادمتتللا  هتح 

   دغي ادتمله    ضما فحاول ادت حهث   يادم وم

 لتهل  اد تم  لر ادتليمتي يتم ي امتت  اخلهتي م تت ادم امتت ادمحت فتي  تلدتم  ادممحفتا 

 (    193  ه1799 اد ي اتا  االيتمليا دل احفهم كلفحا        )م حهث   

 - فهمل هلا يحض دتلت ادم امت:      

 : العوامل الخارجٌة- 

   - حافهي  هح ادم ومي :أ  ادمتللا اد

 تتتتلتخ لتت   ادمتتتكلي متتم يتت   محايتتل  ادخلفهتتلر ادم لتتتح  دلفل تتي   ا  ام 

 متتض ادمفتتلله  ال تتملتتتخ متت  ادمفتتت هلر ادإلهلهتتي دلفل تتي   كمتتل ات تتل تتضتتمم 

 تتلفلر    ال هتمكم ممظم   مم ادلهل    ل  

   -   دغي ادتمله  :

 م دتملتتته  ادمف تتت    اضتتتإي كلمتتتل كلتتتتر ادلغتتتي ادتتتتا هفتتتتخ م ل ادم حفتتت

 مف  مي    م ام تت اخت مم ل دغي أيت هي   تمكم ادفل ي مم تملت  ادمف ت    تتكت 

  إه   

 

 

 

 

 -ج  فحاول ادت حهث :

ام دفحهلتتي ادتتت حهث ألمهتتي ك هتتح  فتتا يملهتتي ادتملتته   ال فتتهمل فتتا تملتته  

  ادمفلله  كلتدللل ادمفلله    ت حهف ل   ا  ام ادفحاول ادتلله هي ادمفتخ مي فا تمله

  ادمإلضح   ادتحح   هحلل ال تي ي تفمل فا تمل   اكتفل  ادمفلله   

 

 : العوامل الداخلٌة وتتعلق بـ- 
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 أ  افتم ا  ادفل ي   افمهت     ي  يل  دتمل  ادمف     التملم     مهل   تإ    

 تتت   ا  ال    اد هوتتتي ادتملهمهتتتي ادتتتتا تإتتتهف  لدفل تتتي   ام كلتتتتر متتتتيمي  ف همتتتي ادمف

  ادمتم لي  لالفتل لل  اد إت  ت يه  ادتفليالر 

 ( 93-91  ه 1776) ،هت م    

 

 استراتٌجٌات تعلٌم المفاهٌم الرٌاضٌة :- 

دكتتت مملتت  افتتل    ادختتله فتتا يتتحض مل تتت     ت ضتته  ادمفتتلله     ت ضتته   

لده   ادمفلله  ادتا يله  يحض ل يلخ ادف   خ ت ادت حث     ت  هتت ح ادمملت  فتا افت

 مم ايت ت فهف ادمل     مم ايت محايل  ادفح ل ادفح هي  هم ادفل ي 

 (111  ه 1331)ي   اد ل ي          

( ادتتتخ تلتتتلف هيتتت  يلتتتخ ادمملتتت  1333(  )ت تتتح 1779 هتتتتهح )فحهتتت حهت  

 -محايلت ل يت  ت حهث ادمفلله  ادحهلضهي  لا:

  تل ه  أم لي ي ه    هح متمل لي دلمف    دتهفهح ادتممه  -1

 تظ ح أم لي يم ادمفلله  مختلفي  دكم  ار احت لفلر دلمفلي   يلخ ادتمهه،  -1

 تل ه  أم لي مضل   دلمف    دتتمهي ادتممه   ادتمهه،  -3

تيت  تل ه  أم لي يم ادمف    د تل خل تهي متتتحكي  ت  تتت اخت متم ادت تتها  -6

 ادفملا الم لي ادمف    

 تإ ه  فل ت ادفلد  ادتلتا يم تمل  ادمفلله   -5

 (  91 ه1779ل ه  تمل  ادت مه  دلمف                         )فحه حهت ت -4

 (96-93 ه1333)ت ح                     

 تختلتتا افتتتحاتهيهلر ادتتت حهث ادمفتتتخ مي فتتا تتت حهث ادمفتتلله  ت متتلً دتتت ح  

ادمف    ا  هك م مم ادخفل ام هفتخ   ادممل  افتحاتهيهي ممهتتي ت تل  دتملته   تت حهث 

 مهم مم ادمفلله  فا تمله  ت ح اخح مم ادمفلله      ت ح م

 (  161 ه1777)ادلللتا                                                           
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( " مم اد اض  ام االفتتحاتهيهلر ادتتا Bruner فا ل ا اد    هل ت  ح تح ) 

  ادت ي هتت  اد إتت هف ل ل ادتلث دهفتر اتتهلل   هلتي   ف تا تتغهتح إفت  ف همتي ادمف ت 

مختلفتتي متتم ادضتتغ ف ادتتتا تظ تتح فتتا ادم ا تتا ادمختلفتتي  إفتت   أتتت احيتتت   ضتتمم 

ادت ا تت  ادمتحت تتي يلتتخ ادفتتل ت  ادتتخ  هتتح  دتتت متتم متغهتتحار متمتت       هتم تتت ادتتتال 

األك ح ر  ايل  لدتف ي دلفل ت ادمتملل  لكتفل  ادمف    فتا تمتف ادلتحاحار ادتتا تمكتث 

ي  ادتخه فه  تففت     لتتل فإتتتل ال تمتحا كهتا تت  تملت  لت   مفلد  ادم  ا اد ي ه

 (355  ه 1799"                              )فمل      راالفتحاتهيهل

 متل هت غتا اتتتتلح  ادهت  لتتتل ام تإ هت  االفتتحاتهيهي ادمتلفتت ي دلت حث همكتتم ام  

 -هفلي  ادممل  يلخ :

  دمفتلي   ف  ت  يلتخ اكتفتل  تإ ه  ادفحهلي ا  ادفحل ادتا فهت م ل ادممل   أ

 أل اا اد حث  

تإ هتت   فتتلوف ادتملتته  ادمتلفتت ي كلدفتت  حار    فتتلوت اتهضتتلح   ادكتتت        

 األي ،     اد فلوت ادفممهي  اد  حهي  

ج  ت هوي ادي  ادتففا ادم لإ  دمملهي ادت حهث  اد ي همكث م ا ف ت  ادمملت  

 تإ هتت  ا يتت  اد تت ا   ادملتتل   دف همتتي ادمتتتمل   ت تتلح  اد افمهتتي تإتت  ادتتتمل 

 (61  ه 1333ادم لإ ي دمملهي ادتمله   ادتمل                    )   ي   

 مم ايت تإ ه  االفتحاتهيهلر ادتا هفتتخ م ل ادتتلث فتا اكتفتل  ادمف ت   فلت  

 تتهم ظتتحفهم متتم ظتتح ا ادتتتمل    لمتتل يملهتتي  1799(  حفل تت   Brunerمهتت،  ح تتتح)

تل لت   ففتا يملهتتي االختهتتلح فتلم االم لتتي ال ت تتتا  تتتم  ا  ال   االختهتلح  يملهتتي االفتت

الم ادفح  هتظح ادخ  ا مم االم لي ادغهح م تفي فهلت   اختهتلح اإت لل  هتل تخ فهمتل 

ا ا كلم كلتر ام لي  متتمهي م ي تي ا  متتمهتي فتلد ي  فتا يملهتي االفتتل لت هلت   ادمملت  

 م ي ي ا  فلد ي   تل ه  االم لي  تحته  مف ل م تفي كلم لي

 ( 193  ه 1773)  فلما                              

 هل ت كت مم )  تل فلم ي تفت م(  )يهتح ادت حا ،ب(  تلم افتتحاتهيهي تت حهث  

مف    حهلضتا ممتهم لت  أيتحال ادخفت ار ادملمهتي ادحهلضتهي ادمفتتخ م  دلتملمتت مت  
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مكتتم ام ت تت أ  متت   متتم اتحتتتل ار ادمف تت     فلالفتتتحاتهيهي ادمختتتلح  متتم   تتت ادمملتت  ه

ادمت لي  م ض ح ادمف     ادمت ت  تلت االفتحاتهيهي  اهضل  ميم يي االفتولي ادتتا 

 ( 71  ه 1333)يله م                        ت لح إ ت  دت      

 ام ايتمتتل  افتتتحاتهيهلر تتت حهث ادمفتتلله  هيمتتت ادمتتتمل  هفكتتح تفكهتتحا يللهتتل  

  األفت ل   ادم  تلر ادتتا تتح ف  هت تل   تهم ادتتتلوا ضتمم افتلح متحا فل متفلهل مإل

 (      149  ه 1771مف  ما هيمت ادتمل  اك ح فليلهي    لتل              )ادللي ح   

 تظتتحا اللمهتتي االفتتتحاتهيهلر فتتا تملتت  ادمفتتلله  ادحهلضتتهي فلتت  أيحهتتر  إتت ت  

 -هلر مل هلا:ي   دل إت يم أك حلل فليلهي    مم ل   االفتحاتهي

   االفتحاتهيهي ادمك تي مم فلفلي مم تإحكلر أم لي االتتملل  1

ادمك تتي متم فلفتلي متم األ، اج ادمحت تي متم تإحكتلر أم لتي االتتمتلل  ي  االفتحاتهيه1

  تإحكلر أم لي ي   االتتملل  

   االفتتتحاتهيهي ادمك تتتي متتم أم لتتي االتتمتتلل  ام لتتي يتت   االتتمتتلل  دكتتم دتتهث  تحتهتت 3

  ل ر ا  مإ    

 أم لي ي   االتتملل (   –أم لي االتتملل  –  االفتحاتهيهي )تمحها 6

 تمحها(   –أم لي ي   االتتملل  –  افتحاتهيهي )أم لي االتتملل 5

 أم لي اتتملل(   –  افتحاتهيهي )تمحها 4

 (169-169 ه1779تمحها(           )ا   ،هتي  –  افتحاتهيهي )أم لي اتتملل 9

 

 نموذج مٌرل ا- ( تٌنسونMerrill –Tennyson model) 

( أتم  يتتل دتتت حهث Merrill –Tennyson تتم  مهتتحت  تهتفتت م )   

ادمفتتلله  ُ تتتاى يلتتخ افتحاضتتلر  افتتمي  ل لتتي د خت تتلح  ادتف هتتل  اختتت  حفتتي اد تتا  

 هتضتتمم لتت ا االتمتت  ج يتت   متتم االفتتتحاتهيهلر ادخل تتي  تتت حهث ادمفتتلله   تتلدفحل 

ي    هتضتمم    تي تإحكتلر افلفتهي لتا: ) ادتمحهتا   االم لتي  اد ام لتي   االفتتتليه

 (115  ه 1799)فمل                          ادت حه  االفتي ا ا( 
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 دتمل  ادمف    فلت   ضت  مهتحت  تهتفت م يت  اً متم ادخفت ار ادتتا تمت   م ل تي  

 -ادم ي لر  لا :

 ورٌاً.اوال: تحدٌد ما اذا كان تدرٌس المفهوم ضر

 هتتت   دتتت متتم ختت ت تإلهتتت ادمملتت  دمإتتت ا ادتت حث  ممحفتتي ادمفتتلله  ادي هتت    

 تإ هتت  تمحهف تتل ادتت  هل  ت تت   لتتتل  تت ح  ادمملتت  فتتا تإ هتت  ادمفهتت  متتم ادمفتتلله   لدتفتت ي 

 -دلمتملمهم  احت لف ل  إهلت    فل ك    هك م  دت مم خ ت ادتح ف االتهي:

 دي ه   فا مإت ا اد حث  ي    مض ادم فلإلر ا  ادكلملر ا -1

يت مل تفت يا مل   اد حث افت يلل تمحها د مض ادم فلإلر ا  ادحمت ، ا   -1

 اديمت ادمفتلإهي 

 يت مل هتفل  اد حث افتخ ا   لي   ممهتي  تتتمت يلخ مفلله   -3

 يت مل هل   مإت ا اد حث مم خ ت فلفلي مم ادخف ار ادمتتل مي ادمتحا في  -6

 

 فل لي اي،ال د إ   ك هح                             يت مل تتفل  ادمل   م -5

 (                                                                           156-153 ه1777)ادلللتا                                                   

 

 

 

 -ثانٌا. تعرٌف المفهوم:

 -ت خف ار لا: تمح يملهي تمحها ادمف        

تإ ه  اف  ادمف    فت ال كتلم كلمتي ا  يملتي ا  حمت،اً ال ممتتخ خل تلً هتفلت   -1

 مم ادفلد  ام هكتف    ام هك م  ل حاً يلخ افتخ ا  فا ادم ا ا ادي ه   

تإ هتت  ادخ تتلوه ادإحيتتي  ادمتغهتتح  دلمف تت      هل تت   لد تتفلر ادإحيتتي  -1

ه ادمتغهتح  فتم تت اد تفلر ادخ لوه االفلفهي  ادم مي دلمف    امل ادخ لو

 ادغهح افلفهي ادتا    تت افح فا  مض ايضلل ادمف     دهث اديمه  
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تمحها ادمف    مم خ ت يمت تلحهحهي ا  اك ح م ضإي ادخ تلوه ادإحيتي  -3

  دلمف     ادم  لر ادتا تح ف ل 

 (31-17  ه 1773)ادفهفا                                                 

 (16  ه 1777) ادمإح،ي           

 

 -ثالثاً. جمع شواهد المفهوم :

 تتم ت لت   ادخفت    تإ هت  االم لتي ادمتتمهتي دلمف ت    االم لتي ادغهتح متتمهتي  

دلمف      ا  ه هم ادم لت ادمتتما دلمف    اد تفلر االفلفتهي ) ادإحيتي( دلمف ت    هت ت 

ادغهتح متتمهتي فت  تت ت يلتخ ادمف ت   ك دت يلخ ادمف    م ض ح اد حافي   امل االم لي 

 م ض ح اد حافي أي ات  ال هتضمم اد فلر االفلفهي ) ادإحيي دلمف    ( 

 (136 ه1333)ادفكحام          

 

 رابعا. تقدٌر صعوبة شواهد المفهوم :

ل   ادخف   هي  ام هل     ل ادم حث   ت ت حهف  ادمف      ا  هلتحح مت ا  

ادمل متتي يلتتخ ادمف تت   كمتتل هحالتتل ادمتتتمل   دتتهث كمتتل هحالتتل   تتم  ي االم لتتي  اد ام لتتي

ادممل    همكم تل هح  م  ي ادتلل  يم فحهل اإتملدهي تلل  ممهم يحال ت تهف  متم 

  ت يهتي متم ادفت   تت  ريفتليل  ادتمحهتا مت  تلت ه  يت   متم االم لتي  اد ام لتي دت  

    دممحفتي  حيتي  تم  ي  اخت لحل  افتف يهل  إفل  مفت ا افتيل ت   د دت ادمف

  خ لوه ا  ت ال  ادمف    

 (155  ه 1773)ادلللتا                                                     

 (55  ه 1773)ادفهفا          

 

 -خامسا. اعداد اختبار تشخٌص لتصنٌف الخصائص الجدٌدة للمفهوم:

 فملدتي يتم  ت ح  ادفلدت  ل   ادخف   تمكم ادممل  مم ادخح ج  ل دتي   هلتي  

يلخ ت تها االم لي ادي ه   ادخ ام لتي متتمهتي   هتح متتمهتي دمف ت   اد حافتي    هلتلث 
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ادفتتل ت ادت تتتهفا لتت ا  تلتت ه  ام لتتي ي هتت    تإ هتت  اه تتل ام لتتي متتمهتتي   هتتح متتمهتتي   

 همكم ت ضه   دت ادفل ت ادت تهفا مم خ ت اتكلت متت يتي )اد ت ا     ادخفتل   

لح مم متم     ادتكمهت   ادملل لي   ادي ا  ادل هح ادمللت ادل هح(   تت  ح لت   االخته

 -ادمملهي إ ت اتملف اال ال االتهي:

 همتتا  هتل  ادت مهت   ت تتها ادم تلت م تلالً  اد م تلت  -ادت تها اد تإه  : -1

 ك م لت 

  همتا  هل  ادت مه   ت تها اد م لت م لالً  -خفل ادتممه  ادمفحف : -1

  همتا  هل  ادت مه   ت تها ادم لت كل م لت  -ادتممه  ادتل ه : خفل -3

 همتتتا  هتتل  ادمتتتمل   ت تتتها ادم تتلت كل م تتلت  اد م تتلت  -ادف تت  ادختتلف  : -6

 (135  ه 1333)ادفكحام                                  كم لت 

 (166ه   1799) فمل                                                     

 

 -سادسا. استخدام قاعدة عزل الخاصٌة:

 فه ل هم،ت ادم حث اد تفلر  ادخ تلوه االفلفتهي  ادم متي    رظ لحلتل  

 تكت  لح، فا ادم لت    ي   اظ لحلل فا اد م تلت     دتت  لفتتمملت  متض اد فتلوت 

ا  األ  ار ادتا تفلي  فا ت  اتت ل  ادفل تي  تحكهت،ل  يلتخ ادخ تلوه األفلفتهي فتا 

االم لي االهيل هي ا  ادمتتمهي دلمف     تكت  لح،   م  ادتحكه، يلخ  هل  ل فتا اد م تلت 

دكا همت  ادم حث إ  ت االدت لث اد ي هإ ت دت مض ادفل تي يتت  تتتل   ادخ تلوه 

 ادمتغهح  يت  ملل لي ادم لت م  اد م لت 

مت تل :  لتلت اك ح مم  فهلي تفتلي  فتا تحكهت، اتت تل  ادفل تي يلتخ ادمف ت    

افتتتخ ا  االدتت ام   اد تت ح   ادحفتت   ادت ضتتهإهي   ادحمتت ، ادخل تتي    ادم إظتتلر 

 (136  ه 1333)ادفكحام                   ادكتل هي  ادفممهي   هحلل 

 (154  ه 1773)ادلللتا                       

 

 -سابعاً. تصمٌم استراتٌجٌة مناسبة لتدرٌس المفهوم:
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ام االفتتحاتهيهلر ادتتا ت تم  دتملته  ادمف ت   تتضتمم هحا مهحت  تهتف م  

ادمم مهتتلر  لتتا )تمحهتتا ادمف تت    تتت ال  (  تتم تتت لتت   ادمم مهتتلر ادمك تتتلر ا  

ادمتل ح االفلفهي دلمف     ادتا هتتحف تل هم ل يت  ادلهل   م مي ت حهث ادمف     هتت  

 -تل ه  ل   ادمم مهلر  لفتخ ا  تمفهم لمل:

 -( :Expository Presetation)  ادمحض ادتلحح -1

 همتتتتا تلتتت ه  ادمم مهتتتلر  فحهلتتتي تخ تتتح ادمتتتتمل  يتتتم ادممل متتتلر   م ام  

 تفتإ   يلخ ا  اح افتيل ي  حهإي د ل 

 (Inquisitory Presentationادمحض أالفتي ا ا ) -1

 همتتا تلت ه  ادمم مهتلر  فحهلتي تفتلت ادمتتمل  يتم ادممل متلر  تفتتإ   يلتخ ا ت اح 

  حهإي د ل   افتيل ي

 -  ف  مهحت   تهتف م اتكلت تل ه  ادممل   ادخ اتملف اح مي لا :

  ادتمحها ادتلحح )ادللي  (1 

 مت  هل   ادم حث اف  ادمف      خ لو      ام لت    م ت يه  أي فتيات ادتخ  

 ادفل ي هتفل  مت   افت يلل ل   ادممل ملر 

   ادتمحها أالفتي ا ا1

ادمف     تمحهف   فحهلي هت ي  يلتخ ادفل تي ام همفت ا ا    فه  هل   ادم حث اف 

 هت كح ا اف  ادمف      ا  تمحهف    ا  خ لو   ادإحيي  

   ادت ال  ادتلحإي 3 

هل   ادم حث االم لي  اد ام لي دلفل ي يم ادمف     تحتهت  متت،امم  هيكت   ليت    

 ي،ت ادخل هي  

   ادت ال  االفتي ا هي )ادت حه (6     

 هتتت  فه تتل يتتحض االم لتتي  اد ام لتتي يتتم ادمف تت      هفلتت  متتم ادفل تتي تإ هتت      

 ادخ لوه  ت تهف ل ادخ ام لي ا  ال ام لي    

 (  153-153 ه1799)فمل                                                     
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ي  دل  ا تحح مهحت  تهتف م افتحاتهيهلر مإلفظي تفتخ   خفت ار مإت      ل تت  

   -لا:

 -)ادللي     ادت ال    ادت حه ( لا ات اح :

 : االستراتٌجٌة االولى- 

 - تتلدا مم ادخف ار ا تهي :   

   همحض ادم حث ادتمحها ا  ادللي   ادتا هحه  تملهم ل دلفل ي  1

   هل   ام لي اهيل هي يم ادمف     1

 ( 1ا ادتلفي )  هل   ت حه لر ي ه   يم ادمف     هح ادت حه لر اد اح   ف3

 : االستراتٌجٌة الثانٌة وتتكون من الخطوات اآلتٌة-   

   همحض ادم حث ادتمحها ا  ادللي   ادتا هح    لكتفل  ل ادفل ي  1 

  هل   ام لي اهيل هي يم ادمف ت     مت  دفتر اتت تل  ادفل تي ادتخ اد تفلر ادممهت،  1 

 دلمف    

 ممه،  د     هل   ت حه لر يم ادمف    تضمت  ادخ لوه اد3

   هل   ادممل  تغ هي حايمي دتمحها ادفل ي يلخ اخفلو    6

 :االستراتٌجٌة الثالثة وتتالف من الخطوات اآلتٌة-   

   هل   ادم حث تمحها ادمف    ادمحا  اكفل   دلفل ي  1 

   هل   ام لي اهيل هي تتف ل يلخ ادمف     ام لي فل هي ال تتف ل يله   1 

الهيل هي يلخ رظ لح اد تفلر ادممهت،  دلمف ت   تتحف ام تكت م   تحك، االم لي ا3 

 متت يي  

   تل ه  ت حه لر كلفهي يم ادمف     6

   تل ه  ادتغ هي ادحايمي دهتمحا ادفل ي يلخ أخفلو    5

 : االستراتٌجٌة الرابعة وتتألف من الخطوات اآلتٌة- 

 دلفل ي     هل   ادم حث تمحها ادمف    ا  ادللي   ادمحا  تملهم ل1 

  تلتت   ام لتتي اهيل هتتي تتف تتل يتتم ادمف تت    ام لتتي فتتل هي ال تتف تتل يلهتت   إهتتت 1 

 -تتضمم ل   االم لي )االهيل هي   ادفل هي( ملهلا :
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 أ  اظ لح اد فلر ادممه،  دلمف     

    تت ح االم لي   

 ج  ادت حج   ل مم ادف ت ادخ اد م   

اهيل هي   فتل هي ي هت     ت ح  يتت اوهي   هل   ادم حث ت حه لر يلخ ادمف    3  

(  هفلتت  ادمملتت  متتم ادت مهتت  ام هضتتم ا 1 هتتح ادتتت حه لر ادتت اح   فتتا ادتلفتتي )

 امل  اد م لت  )×( ( امل  ادم لت اد ي هتف ل يله  ا  اتلح   √ االتلح  )

   هل   ادممل  تغ هي حايمي تحك، يلخ اد فلر ادممه،  دلمف     6

 (  135-133 ه1797)ادفكحام                                           

 (  173 ه1776)ادفلمحاوا                                           

 همت ح مهحت  تهتفت م ام لت   االفتتحاتهيهي افتتحاتهيهي متكلملتي   الت تل تتتتمت     

خ ادفتتتل ت يلتتتخ يمهتتت  ادمتغهتتتحار ادتتتتا تتملتتتل  لألم لتتتي   اد أم لتتتي  ادتتتتا تتتتي ح يلتتت

ادت تتتهفا    لتت ا متتل  فتت  اد لإ تتي الختهتتلح  لتت   االفتتتحتهيهي  مإل دتتي تيحه  تتل يلتتخ 

ت م   اد ا ادخلمث اال ت اوا دتمحا فليلهت ل تيحه هل  ا ح  دتت يلتخ تإ تهل   فتا 

 مل   ادحهلضهلر  

 تتلخه ل   االفتتحتهيهي يلتخ  فتل ادل ايت  ادتتا حفتم ل مهتحت  تهتفت م ادتخ   

   -التهي :ادخف ار ا

تإلهتتتت مإتتتتت ا ادمتتتل   ادتملهمهتتتتي  تإ هتتت  ادمفتتتتلله  ادمتتتحا  تملهم تتتتل     1

 تإضتتهح ادتت ح ث ادتملهمهتتي د تتل  إهتتت تتضتتمم األلتت اا ادت حهفتتهي   

 تمحها ادمف       ت ال    

 ت، ه  ادف    لألل اا ادتملهمهي دل حث   ت ادلهل   لدت حهث    1

مف      خ لو   ادإحيتي تل ه  تمحها ادمف     إهت هتضمم ) اف  اد  3

    ادم  لر ادتا تح ف ل (

   -تل ه  ت ال  ادمف     إهت هحايخ فه ل :  6

 ت لي  االم لي   اد م لي    أ

 ال م لت(   –افتخ ا   لي   ملل لي )م لت      
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 ج  افتخ ا   لي   ي،ت ادخل هي  لفتخ ا   فلوت متت يي  

 ي ادمل مي     ادت حج مم ادف ت ادخ اد م  فا االم لي  اد م ل

  تلتت ه  ادتحتهتت  االفتتتي ا ا  تتضتتمم ام لتتي  ال ام لتتي دلمف تت    تحتهتت  5  

 يت اوا 

   تل ه  ادتغ هي ادحايمي  م     ح االفتيل ي م لتح   4  

 (  159-154 ه1799)فمل                                                 

 ثامنا. التقوٌم التكوٌنً والختامً

  ادخف   تل ه  فملدهي ادم ا  ادت حهفهي دغحض تإفهم ادتت حهث  تتت   تت  فا ل  

 -ل   االيحالار كمل هلا :

محايمي ادمإت ا  تل   مم يلت  مفتتلحهم  خ حال فتا ادمتل   اد حافتهي   1

 هي  ام تتفل احايل  ادخ إ  ك هح مت  احال ادمملت    متم إهتت ادتمحهتا 

  ادت تها  يم  ادت ال   

إهت هتتف ادمتمل   ه إظ ادممل   هكت  يت  متل هتت    تيح ي  اإ  د اإ   1

ادتلحهتتح  هحايتتخ ام هتتتي  يلتتخ كتل تتي م إظتتت  إتت ت ادمتت ا  ادت حهفتتهي 

  تتيه  ادتلمه  يلخ ادتل   ادممت مم  دت ضه  اي،ال ادمل   ادتملهمهي  

تيح تتي ادميم يتتي  هتم تتت اد تت ا متتم تلتت ه  ا ال ت مهتت  ادميم يتتي فتتا   3

ملر تتملل  لإتملت إ  ت ت تها االخفلل ادفتل كهي ادإ  ت يلخ ممل 

   هإتلج ادممل  ادخ ميم يي مم ادت مه  هك م ي  ل  خمفي يتح تلمه ا 

يلخ اال ت دلتلك  مم  ي   اخفلل مإ    فا ادت تها    مم اتحتتل ار 

ادم مي ادتا هي  ات لي ل فا ل   ادخف   لتا ام هتضتمم االختهتلح ادل لتا 

ر تففتت ل كمتتل همكتتم افتتتخ ا  االختهتتلح اد متت ي ادم يتتا  اد متت ي ادفلتتحا

   ح  فح هي ادخ يلت  ادميم يي ادكلملي د حيلر ادت مه  دتل ه  ادمت ا  

 ادت حهفهي  

 تيح ي ادتمل  اد هوا   6
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ت  ا ل   ادخف   ادخ تإ هت  اد حيتي ادتتا تممتت ادمت ا  ادت حهفتهي فه تل يلتخ 

اد حافهي   م تلح  اختحا لتت هتتمكم تإلهل االل اا ادمح    فه ل مم ادمل   

ادت مهتت  يتتت مل تتت تتا يملهتتي ادتتت حهث  تتتكت تتتلي    تتإه  ام همفتت ا ام لتتي 

دلمفتتتلله  ادتتتتا تملم تتتل ادت مهتتت     ه تتت   ام ادتلتتت ه  ادت تتتلوا همكتتتم ام هتتتي ي 

 ظهفتهم اال دخ: امكلتهي افتتخ ام  دتلت ه  اد ت ا ادت حهفتا   اد لتهتي :امكلتهتي 

 ه  تمل ج اخحا دلت حهث  افتخ ام  فا تل 

 (157-159 ه1773)ادلللتا                

 (176-197 ه1773)ادفهفا          

 (143 ه1799)فمل            

 

 

 

 

 

 (1الشكل )

   مخفف يل  دتم  ج مهحت تهتف م

 

   

          

   

 

 

 

 

 

           

 البداٌة

(2) 
 تعرٌف المفهوم

(3) 
 جمع العدٌد من الشواهد

(8-1) 
 مراجعة المحتوى

استخدم بعض االدلة او 
 االرشادات االخرى للتدرٌس

(1) 
هل درس 
المفهوم 
 ضرورٌا ؟

 نعم

 ال
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 مراجعة التعرٌف

مراجعة او تعدٌل 
 استراتٌجٌة التدرٌس

(5) 

 اعدد اختبار تشخٌصً

(6) 

 اعداد عزل الخاصٌة

(7) 

 تصمٌم استراتٌجٌة التدرٌس

(8-2) 

 تجربة واحد لواحد

ل هذا ه

 صحٌح ؟

(8-3) 

 تجربة المجموعة

مراجعة فقرات االختبار 

 او تعدٌلها

 ال ال

 نعم
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 تقدٌم غٌر كافً                                  ال ٌوجد تقدٌم                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخٌص اخطأ التصنٌف 

 او تعدٌل التدرٌس

محايمي  هلتلر االخت لح ادل لا  كتابة تقرٌر تقوٌمً

  اد م ي دلتيم يي

النجاح فً 
االختبار 

 القبلً

الفشل فً 
االختبار 
القبلً 
 والبعدي

تحرٌك المفهوم 
مبكرا او استبعاده 
 من عملٌة التدرٌس
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 (149 – 145  ه 1799)فمل            

 

( 9-1  تت   لمتتر اد لإ تتي  لالفتتتفل   متتم ادمخفتتف ايتت    لفتتتخ ا  ادخفتت ار ) 

لتا محإلتي اال ت اوهتي )ادختلمث دتتلف  ل م  ادمحإلي اد حافهي ادتا تت  ادتيحهت  فه تل  

 اال ت اوا(   مل هتتلف  اهضل م  ادل حار ادمللهي دت مه  ل   ادمحإلي 

 

 

 

 دراسات سابقة 

 

 (Mekinney and other 1891دراسة ) -1

 (Mekinney and other 1891دراسة ) -1

 (  1881دراسة )ابو اصفر  -1

 (1881دراسة )الخطٌب  -4

 (1881دراسة )العكٌلً  -5

 (1889دراسة )الخفاجً  -6

 (1888دراسة )المحرزي  -1

تعدٌل االستراتٌجٌة 
التعلٌمٌة وعمل تقوٌم 
 لمواد تعلٌمٌة مختلفة
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 (1888دراسة )العزاوي   -9

 (1111دراسة )عبد هللا والعبٌدي  -8

 (1111دراسة )العامري  -11

 

 مؤشرات ودالالت سابقة من الدراسات السابقة 

 

 

 

 -( :Mekinny and other 1982دراسة )  -1

 لت فر اد حافتي ادتخ  -محهكهتيايحهر ل   اد حافي فا اد الهلر ادمتإت   اال  

( أالفتتتتليا  ادفحهلتي ادتلله هتي فتا Merrill and Tennysonممحفي ا ح اتمت  ج ) 

اكتفتتل  ت مهتت  اد تتا اال ت اال تتت اوا دلمفتتلله  االيتمليهتتي  ادمتم تتت  تتـ ) م ضتت ح 

( تلمهتت اً تتت  تتت ،هم   47االحض   تلتت ت   ادمتتلل  اد تت ال(    لغتتر يهتتتي اد حافتتي )

تتت اوهي يلتتخ ميمتت يتهم اإتت لمل تيحه هتتي  حفتتر  لفتتتخ ا  اتمتت  ج مهتتحت   تت ح  ي

تتهفتت م  اد لتهتتي ضتتل في  حفتتر  لفتتتخ ا  ادفحهلتتي ادتلله هتتي    متت  ايتتحال ادمملديتتلر 

اتإ تلوهي أظ تتحر ادتتتلوا تفتت ل ادميم يتي ادتيحه هتتي ادتتا تتت حث  لفتتخ ا  اتمتت  ج 

لفتتتخ ا  ادفحهلتتي ادتلله هتتي  مهتتحت  تهتفتت م يلتتخ ادميم يتتي ادضتتل في ادتتتا تتت حث  

                                    (Mekinney , 1791  , P135-139) 

 

 -( :Mekinny and other 1983دراسة )  -2

ايحهر ل   اد حافي فا امحهكل  ل فر ادخ ممحفي فليلهي اتم  ج مهحت    

هتتت  ادمحإلتتتي  تهتفتت م  اتمتتت  ج كلتههتت   فحهلتتتي ادلتتتحال   ادتفتتمه  فتتتا اكتفتتل  ت م

اال ت اوهتتي دمفتتلله  ادتح هتتي االيتمليهتتي   كمتتل تتل دتتر لتت   اد حافتتي متغهتتحار اختتحا 
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كلدل ح  ادلحاوهي  اديتتث  ادتفليتت  تهم لت   ادمتغهتحار  ادتتا همكتم ام هكت م د تل ا تح 

( تلمهتتت اً  ،يتتت ا يلتتتخ  تتت ت 95يلتتتخ تملتتت  ادمف تتت    تك تتتتر يهتتتتي اد حافتتتي متتتم )

 فل اتم  ج مهحت  تتهف م   حفر اد لتهتي يلتخ  فتل  ميم يلر  حفر اال دخ يلخ

اتم  ج كلتهه    حفر اد لد ي يلخ  فل فحهلي ادلحال   ادتفمه   اخت حر ادميم يلر 

اد   ي فتا ت لهتي ادتيح تي  مت  ام تت  ت حهفت      تي مفتلله  افلفتهي فتا االيتمليهتلر  

اتمت  ج مهتحت  تهتفت م   م  تف هل االخت لح ادتإ هلا  يمت  ادتتتلوا اظ تحر تفت ل 

يلتتخ اتمتت  ج كلتههتت   فحهلتتي ادتفتتمه   ادلتتحال    دتت  تظ تتح ادتتتتلوا فتتحل  تتهم اتمتت  ج 

 كلتهه   فحهلي ادتفمه   ادلحال   

              (Mekinney , 1793 , P443-4493) 

 

 -(:1991دراسة ) ابو اصفر  -3

تت حهث ايحهر ل   اد حافتي فتا االح م  لت فر ادتخ ادتمتحا يلتخ فليلهتي   

( فتا Merrill and Jennyson(  اتمت  ج )Gagneمفتلله  تإ هتي  إفت  اتمت  ج )

( فلد تلً  فلد تي 151تإ هت ف   اد ا اال ت مت فف  تك تر يهتي اد حافتي متم )

( مت تل تيحه هتي 6( تتم  )4ت  اختهلحل   لدفحهلي ادمت اوهي ادمتل  هي م ،يهم يلتخ )

د تتتلت  تتت  تتت حهث ادميم يتتلر  إفتت  ( ضتتل في  تت ت مت تتل دلتت ك ح  م ل تتل 1 )

)اتم  ج كلتهه    اتم  ج مهحت  تهتف م   ادفحهلي االيتهل هي (  اختلح اد لإت مفتلله  

)ادفليت   تلو  ادفليت   ادمفم ت   ( دتك م متل    إ ت   ايت  اد لإتت اخت تلحاً تإ تهلهلً 

تت  مفتتخ ملً فلتح (  تإلتل متم  ت       ل 63مم ت ح االختهلح مم متم   مك م متم )

تإلهت ادت لهم اد تلوا  فهلي رإ لوهي   اتلحر ادتتتلوا ادتخ تفتل ي ا تح اتمت  ج كلتههت  

 ادفحهلي ادتلله هتي فتا اكتفتل  ادمفتلله   تفت ل اتمت  ج مهتحت  تهتفت م يلتخ كتت متم 

 اتم  ج كلتهه   ادفحهلي ادتلله هي فا اكتفل  ادمفلله   

 (513-511  ه 1773)ا   ا فح          

 

 -( :1992دراسة )الخطٌب  -4
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ايحهر ل   اد حافي فا االح م   لت فر ادتخ ادتمتحا يلتخ فليلهتي اتمت  ج   

(Merrill and Tennyson( اتم  ج  )Hilda – Taba مللحتتي  لدفحهلتي ادتلله هتي )

فتتا تتت حهث ادمفتتلله      هتتلم ا تتح كتتت مت متتل فتتا متت ا اكتفتتل  فل تتي اد تتا اد تتلمم 

( فلد تلً  فلد تي مت ،يهم 169ي  تك تر يهتي اد حافتي متم )االفلفا دلمفلله  ادحهلضه

( فلد تتل  فلد تتي  حفتتت ا 65( فلد تتلً  فلد تتي  حفتت ا  لدفحهلتتي ادتلله هتتي    )53ادتتخ )

( فلد ل  فلد تي  حفت ا  فحهلتي مهتحت  تهتفت م   تت  اختهتلح 53تل ل  ) – فحهلي لهل ا 

دهتتي (   تتممر ادتت ح ث خمفتي مفتتلله  حهلضتتهي متتم  إتت   )ادتإلهتت ادتتخ ادم امتتت اال 

( فلتح  13يلخ  فل االتم  يهم ادم ك حهم    ت  ايت ا  اخت تلح تإ تهلا مكت م متم )

مم ت ح االختهلح مم متمت   دمفتت هلر  لت   اد   تي اال دتخ ) ممحفتي   ف ت    تف هتل ( 

  لفتتتخ ا  تإلهتتت ادت تتلهم اظ تتحر ادتتتتلوا  متت    يتت   فتتحل  ات اإ تتلوهل ادتتخ أي متتم 

 (1771ي                                                )ادخفه    ادفحل اد   

 

 -(:1997دراسة )العكٌلً  -5

ايحهتتتر اد حافتتتي فتتتا ادمتتتحال  لتتت فر ادتتتخ اخت تتتلح ا تتتح كتتتت متتتم اتمتتت  ج   

(Gagne( )Merrill and Tennyson  ادفحهلتتي ادتلله هتتي فتتا اكتفتتل  ت مهتت    )

فتا متل   ادملت     تك تتر يهتتي اد حافتي متم  اد ا ادخلمث اال ت اوا دلمفلله  ادملمهي

( تلمه اً ه حف م فا   ت تم  ت  اختهلحلتل  لدفحهلتي ادمتل  هتي ادمتت اوهي     ت  74)

تتت  تتظتته  ادمتتل   ادتملهمهتتي يلتتخ  فتتل دلفتتحل ادتملهمهتتي اد   تتي  تتتكت  إتت ار تتضتتمم 

ل   ادإحاحهتتتي   اد إتتت   اال دتتتخ دلكلوتتتتلر ادإهتتتي    اد إتتت   اد لتهتتتي ادتفليتتتت  تتتهم ادمتتت

 االخت لح فحضهلر اد إت اي  اد لإت اخت لحا تإ تهلهل متم تت ح االخت تلح متم متمت   

فلتتح ( تلكت  اد لإتتت متتم  ت ل مإتتت ا  امتتل   لتت  فلتت  افتتتخحج  فحهلتتي 63مكت م متتم )

( 97 3(   لتت  )Kuder-Richardson-13(  ممل دتتي)94 3ادتي،وتتي ادت تتفهي   لتت  )

(   اظ تحر تتتلوا تإلهتت ادت تلهم االإتل ي  مت  94 3) (   لت Rulun ممل دي ح د م )

االتت لل مم ادتيح ي  تف هل االخت لح ادتإ هلا اد م ي يلخ ادميم يلر اد   تي  مت   

 ي   فحل  تهم ادميم يتلر ادتتا تفتتخ    اتمت  ج مهتحت  تهتفت م  ادميم يتي ادتتا 

ادملتت    تفتت ل اتمتت  ج تت حث  لدفحهلتتي االيتهل هتتي فتتا اكتفتتل  ادمفتتلله  ادملمهتتي دمتتل   
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كلتههتت  يلتتخ ادفحهلتتي االيتهل هتتي  تفتت ل ادميم يتتي ادتتتا تتت حث  فحهلتتي كلتههتت  يلتتخ 

 (1779ادميم يي ادتا ت حث  فحهلي مهحت  تهتف م              )ادمكهلا   

 

 -( :1998دراسة  )الخفاجً -6

ايحهر لت   اد حافتي فتا ادمتحال  لت فر ادتخ ممحفتي ا تح افتتخ ا  اتمت  ج   

 تهتفتت م فتتا اكتفتتل  ت مهتت  اد تتا ادختتلمث اال تتت اوا دلمفتتلله  اديغحافهتتي   مهتتحت

( تلمهتت اً  تلمهتت   تتت  تتت ،هم   يلتتخ ميمتت يتهم اال دتتخ 49تك تتتر يهتتتي اد حافتتي متتم)

تيحه هي  ت حث يلخ  فل اتم  ج مهحت  تتهفت م  ادميم يتي اد لتهتي ضتل في تت حث 

 يلخ  فل ادفحهلي ادتلله هي 

( تلمه اً  تلمه    كلفل اد لإت  تهم ميمت يتا اد إتت 36ت ميم يي )  ل  ي   افحا  ك 

فا ادمتغهحار ) ادممح اد،متا   ادمحإلي اد حافهي   ادمل   اد حافهي   ادلتلو   لدتت حهث 

  اد  ر   ادخلفهي ادملمهي   اد كلل( اي  اد لإت اخت لحاً تإ تهلهلً الكتفتل  ادمفتلله  تت  

( اظ تتحر 95 3تفتتخحج  فحهلتتي ايتل   االخت تتلح   لت  )ادتلكت  متم  تت    امتل   لتتت  فل

ادتتتتلوا يتت    يتت   فتتحل  ات اإ تتلوهلً  تتهم ميمتت يتا اد إتتت فتتا اكتفتتل  ادمفتتلله  

 اديغحافهي  

 (5-3  ه 1779)ادخفليا             

 (1999دراسة ) المحرزي  -7

ايحهر ل   اد حافي فا ادهمم  لت فر ادتخ ممحفتي ا تح ادتت حهث يلتخ  فتل   

( الكتفتتل  ادمفتتلله  Merrill and Jennyson (   )Hilda – Tabaيا )اتمتت  

ادحهلضهي د ا فت   اد تا ادفتل   االفلفتا فتا ادتهمم   تك تتر يهتتي اد حافتي متم 

( فلد تتلً   ا تت   تت ت ميم يتتلر اختهتتحر  فحهلتتي يتتت اوهي   حفتتر ادميم يتتي 117)

 حفتتر يلتتخ  فتتل  اال دتتخ يلتتخ  فتتل اتمتت  ج مهتتحت  تهتفتت م امتتل ادميم يتتي اد لتهتتي

تل تتل  امتتل ادميم يتتي اد لد تتي  حفتتر  لدفحهلتتي االيتهل هتتي  تتت  اخت تتلح  –اتمتت  ج لهلتت ا 

ادمفلله  ادمتمللي  لدميم يلر  االيت ا  اد تإهإي دلف تلهم اال ت  اد تلتا متم ادكتتل  

ادملتتحح  ات تت  اد لإتتت ادت تتمه  ادتيحه تتا دتت  ت ميم يتتلر  ار االخت تتلح اد متت ي  

ر اد إتتت ايتت  اد لإتتت اخت تتلحاً تإ تتهلهلً متتم تتت ح االختهتتلح ادمتمتت    الخت تتلح فحضتتهل
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( فلح  م ،يي يلخ ادمفت هلر اد  ت اال دخ متم ت تتها 63   ت   اوت مك م مم )

 ل   دلميلت ادممحفا  تإلل اد لإتت متم  ت    امتل   لتت  فلت  إفت   لفتتخ ا  ممل دتي 

الإتتتتل ي  اخت تتتتلح تتتتتهفه      لفتتتتتخ ا  تإلهتتتتت ادت تتتتلهم ا13-حهتتلح فتتتت م –كتتتت  ح 

دلمللحتتتلر اد م هتتي   اظ تتحر ادتتتتلوا يتت    يتت   فتتحل  تتهم ادميمتت يتهم ادتتتا  حفتتتل 

تل ل  فا اكتفل  ادمفلله  ادحهلضهي  اظ حر كت دت – لتم  يا مهحت  تهتف م  لهل ا 

 تل ل يلخ ادفحهلي االيتهل هي  -تف ل كت مم اتم  يا مهحت  تهتف م  لهل ا 

 (1777مإح،ي  ) اد            

 

 -( :1999دراسة ) العزاوي  -8

ايحهتتر لتت   اد حافتتي فتتا ادمتتحال    فتتمر ادتتخ ممحفتتي فليلهتتي تتت حهث    

ادمفلله  ادحهلضهي  إف  اتم  يا مهحت  تهتف م  كلتهه  فا تإ هت فت   اد تا 

( فلد تتلً متت ،يهم يلتتخ 153اال ت مت فتتف  افتتت للو ل   تك تتتر يهتتتي اد حافتتي متتم ) 

 حفتر ادميم يتي اال دتخ  لفتتخ ا  اتمت  ج مهتحت  تهتفت م    حفتر   ت ميلمه   

ادميم يي اد لتهي  لفتخ ا  اتم  ج كلتههت   امتل ادميم يتي اد لد تي فلت   حفتر  لدفحهلتي 

االيتهل هي  كلفل اد لإت  هم ادميم يتلر اد   تي فتا كتت متم ادممتح اد،متتا   ادت كلل   

ادفتل لي  افتتمح تف هتل ادتيح تي ف ت   تإ هت ادفل ل   تإ هت اد اد هم  ادممل ملر

( مف  ملً حهلضهلً  فا ت لهي ادتيح ي ف تل 61 حافهلً كلم ً   حث مم خ د ل اد لإت )

( فلح  مم ت ح االختهتلح ادمتمت   الح متي  ت اوت 43اد لإت اخت لحاً تإ هلهلً مك تلً مم )

  م  ام تإلل مم         لت  

الخت تتلح ادتتتلوا اظ تتحر ادتتتتلوا تفتت ل اتمتت  ج   لفتتتخ ا  تإلهتتت ت تتلهم اإتتل ي  ا 

مهحت  تهتف م يلخ اتم  ج كلتهه   ادفحهلتي االيتهل هتي    تفت ل اتمت  ج كلتههت  يلتخ 

ادفحهلي ادتلله هي    د  تظ ح ادتتلوا فح  تلً  ا  الدتي اإ تلوهي  تهم ادميم يتلر اد   تي 

 (1777)ادم،ا ي                                 فا االفت للل 

 

 -( :2111دراسة ) عبد هللا والعبٌدي  -9
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 –ايحهتر لت   اد حفتتي فتا ادمتتحال  لت فر ادتتخ اخت تلح ا تتح اتمت  ج مهتتحت   

تهتف م ادتملهما  تمفه  ادتلحح  االفتي ا ا فا اكتفل  ادمفلله  ادحهلضتهي  االتيتل  

 تإ  مل   ادحهلضهلر د ا فلد لر اد ا اد لتا دمم   اي ا  ادمململر فا تهت ا 

( فلد تي تت  تت ،هم م يلتخ  ت ت ميتلمه  متكلفوتي 97تك تر يهتي اد حافتي متم ) 

فتتا ادمتغهتتحار ) ادممتت ت ادمتتل  دل تتا اال ت    حيتتي ادحهلضتتهلر  ادتت كلل   ادممتتح 

اد،متا   االتيل  تإت  ادحهلضتهلر (  الخت تلح فحضتهلر اد إتت ايت  اد تلإ هم اخت تلحاً 

ار اد  ا   ادخفتل  مللدهتي  ملل لتي  لت  يت   تإ هلهلً مم ت ح االختهلح ادمتم    فلح

(   اظ تتحر ادتتتتلوا 97 3( فلتتح   اتفتت    تت ل ادمإتتت ا امتتل   لتتت  ف لتت  )31فلحاتتت  )

دتإلهت ادت لهم االإل ي دلمللحتي  هم  حيتلر ادميم يتلر اد   تي فتا اكتفتل  ادمفتلله  

 د تتتتلد   ادحهلضتتتتهي أما لتتتتتلت فح تتتتل  ا  الدتتتتي اإ تتتتلوهي  تتتتهم ادميم يتتتتلر اد إ هتتتتي

تهتفتت م  تمفهتتي ادتتتلحح  –ادميمتت يتهم ادتيتتحه هتهم ادلتتتهم ت حفتتلم  تمتت  ج مهتتحت 

 االفتتتي ا ا يلتتخ ادميم يتتي ادضتتل في ادتتتا تتت حث  لدفحهلتتي االيتهل هتتي   اظ تتح 

اخت تتلح تتتهفه   يتت   فتتحل فتتا االتيتتل  تإتت  متتل   ادحهلضتتهلر  د تتلد  ادميمتت يتهم 

 تإ  ادمل    هم ادميم يتهم ادتيحه هتهم  ادتيحه هتهم   د  هظ ح فحل فا االتيل 

 (71-95  ه 1331) ي   هللا  ادم ه ي        

 

 (2112دراسة ) العامري  -11

ايحهر لت   اد حافتي فتا ادمتحال  لت فر ادتخ ممحفتي ا تح افتتخ ا  اتمت  ج            

تهتف م ادتملهما فا تإ هت فلد لر اد ا اد لتا مت فتف دلمفتلله  ادكهملوهتي  –مهحت 

 افت للو ل   

( فلد تلً   ا ت  ميمت يتهم   اختهتحر ادميمت يتهم 46تك تر يهتي اد حافي متم ) 

 -  –ادميم يتتتي ادتيحه هتتتي   تتتتم ي    -أ –  تتت ح  يتتتت اوهي إهتتتت م لتتتر تتتتم ي 

( فلد تتي دكتتت ميم يتتي   حفتتر ادميم يتتي ادتيحه هتتي 31ادميم يتتي ادضتتل في   ا تت  )

يم يتي ادضتل في  لدفحهلتي االيتهل هتي تهتفت م   حفتر ادم –يلخ  فل اتم  ج مهحت 

ات متتتر اد لإ تتتتي ادت تتتتمه  ادتيحه تتتتا دميمتتتت يتهم  ار االخت تتتتلح اد متتتت ي   الخت تتتتلح 
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فحضهلر اد إت اي ر اد لإ تي اخت تلحاً تإ تهلهلً متم تت ح االختهتلح متم متمت    لح متي 

( فلتتح  م ،يتتي يلتتخ ادمفتتت هلر ادتت تهل دت تتتها  لتت   ) تتت كح   13 تت اوت مكتت م متتم )

همل    تف هل(   اظ حر ادتتلوا  لفتخ ا  االخت لح ادتتلوا دمهتهتتهم مفتتللتهم تفت ل افت

تهتفت م ادتملهمتا يلتخ ادميم يتي  –ادميم يي ادتيحه هي ادتا  حفتر  تلتم  ج مهتحت 

ادضل في ادتا  حفتر  لدفحهلتي االيتهل هتي  أظ تحر ادتتتلوا تفت ل فلد تلر ادميم يتي 

 دضل في فا افت للل ادمفلله  ادكهمهلوهي   ادتيحه هي يلخ فلد لر ادميم يي ا

 (139-115  ه 1331)ادملمحي         

 : مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة- 

لتت فر  متتض اد حافتتلر ادفتتل لي ادتتتا تتت  يحضتت ل ادتتخ ممحفتتي ا تتح افتتتخ ا   -1

تهتفتت م متت  تمتتل ج اختتحا فتتا اكتفتتل  ادمفتتلله  ك حافتتي            –اتمتت  ج مهتتحت 

 (Mekinney 1791 (   حافتتتي ) ادخفتتتليا  1779(   حافتتتي ) ادمكهلتتتا

(    هتمتتل لتت ا ادتت مض االختتح 1331(   حافتتي ) ي تت  هللا  ادم هتت ي 1779

تهتفت م مت  تمتل ج اختحا  –ممحفي فملدهتي ادتت حهث  لفتتخ ا  اتمت  ج  مهتحت 

(   حافتتتتي  1773(   حافتتتتي )ا تتتت  ا تتتتفح Mekinny 1793ك حافتتتتي )

 ( 1777،ا ي (   حافي ) ادم1771)ادخفه  

ت لهتتتر ادمحاإتتت اد حافتتهي ادتتتا تتت  تف هتتل ادتيح تتي يله تتل فمت تتل متتل ف تتل فتتا  -1

(   حافتتتتتتتتتي               Mekinny 1791ادمحإلتتتتتتتتتي اال ت اوهتتتتتتتتتي ك حافتتتتتتتتتي )

(Mekinny 1793 (   حافتتتتي ) ادخفتتتتليا  1779(   حافتتتتي ) ادمكهلتتتتا

( 1773(  مت ل مل ف ل يلخ ادمحإلي ادمت ففي ك حافتي ) ا ت  ا تفح 1779

( امتل  حافتي ) ي ت  هللا 1777(   حافي ) ادم،ا ي 1779  حافي ) ادخفه  

( فلتت  ف لتتر فتتا ممللتت  ادمملمتتهم  ادمملمتتلر   لتت ا هيكتت  1331 ادم هتت ي 

 افتخ ا  األتم  ج  مختلا ادمحاإت اد حافهي 

ت لهتر اد حافلر فا ادم ا  اد حافهي ادتا افتخ مر فه ل االتم  ج فل  افتخ    -3

(   حافتتتتي        ) 1779خت ل تتتتلر ادملمهتتتتي ك حافتتتتي ) ادمكهلتتتتا فتتتتا اال

(  مت تتتل متتتل افتتتتخ   فتتتا االخت ل تتتلر االتفتتتلتهي ك حافتتتي 1777ادمتتت،ا ي 
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(Mekkinney 1793(   حافتتي ) ادخفتتليا 1773(   حافتتي ) ا تت  ا تتفح

1779 ) 

( فتتا  حافتتي 46اختلفتتر اد حافتتلر فتتا يتت   افحا لتتل فكلتتتر ا تتغح يهتتتي ) -6

 ( 1773( فا  حافي ) ا   ا فح 151 اك ح يهتي )( 1331)ادملمحي 

اختلتتا ادت تتمه  ادتيحه تتا دكتتت  حافتتي  إفتت  ف همت تتل  ظح ف تتل   فمت تتل متتل  -5

ايتمتت  يلتتخ ميمتت يتهم تيتتحه هتهم  ميم يتتي  ضتتل في ك حافتتي ) ادخفهتت  

(    مت ل متل 1777(   حافي ) ادم،ا ي 1777(   حافي ) ادمإح،ي 1771

يحه هتتي  ا تتتلم ضتتل فتلم ك حافتتي ) ا تت  ا تتفح ايتمتت  يلتتخ اح متتي ميتتلمه  ت

( Mekinney 1791(   فا إهم كلم ادت مه  ادتيحه ا فا  حافتي ) 1773

(مك تي مم ميمت يتهم 1331(   حافي ) ادملمحي 1779  حافي ) ادخفليا 

 تيحه هي  ضل في 

افتخ مر ا ل  اد حافلر ادفل لي االخت تلح ادتإ تهلا متم تت ح االختهتلح متم  -4

(   فتتا إتتهم 1331(   حافتتي ) ادمتتلمحي 1777حافتتي ) ادمإتتح،ي متمتت   ك 

( اخت تتلح مكتتت م متتتم اخت تتلح متتتم متمتتت   1331افتتتخ   ) ي تتت  هللا  ادم هتتت ي 

  فلحار اد  ا   ادخفل  مللدهي  ملل لي 

ت لهتر اد حافلر ادفل لي مم إهت متغهح اديتث فمت ل مل ا ت ح يلتخ ادت ك ح  -9

(  مت تل متل ا ت تح Mekinney 1791 (   )Mekinney 1793ك حافتي ) 

( 1331(   حافتي ) ادممتحي 1331يلخ االتلت ك حافي ) ي ت  هللا  ادم هت ي 

( 1773فا إفم اتتملر  حافلر اخحا ك  اديتفتهم ك حافتي ) ا ت  ا تفح 

 ( 1779(   حافي ) ادخفليا 1771  حافي ) ادخفه  

متل ا ت تح يلتخ ت لهتر اد حافلر ادفتل لي فتا يت   ادمفتلله  ادم ح فت   فمت تل  -9

 Mekinney(   حافتتتي ) Mekinney 1791   تتتي مفتتتلله  ك حافتتتي ) 

(   مت تل متل ا ت تح يلتخ خمتث مفتلله  1773(   حافتي ) ا ت  ا تفح 1793

( مف  متتلً ك حافتتي       61(  مت تتل متتل اتتتتملر يلتتخ )1771ك حافتتي ) ادخفهتت  

 ( 1777) ادم،ا ي 
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د حافتلر ادفتل لي   دتت تملتتهل ت لهتر اد فلوت اتإ لوهي ادتا افتخ مر فا ا -7

 م  ظح ا كت  حافي  ي   متغهحات ل 

أظ حر تتلوا ا ل  اد حافلر ام األتم  ج ادمفتخ   د  ا ح اهيل ا فا  متض  -13

(   حافتتي ) 1771ادمتغهتتحار فتتا إتتهم أظ تتحر  حافتتي كتتت متتم ) ادخفهتت  

( اتتت  ال ه يتت  فتتحل  تتهم اتمتت  ج 1779(   حافتتي ) ادخفتتليا 1779ادمكهلتتا 

 تهتف م ادمفتخ    ادفحهلي االيتهل هي  – مهحت
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 ))الفصل الرابع((   

 .نتائج البحث

يتناىل هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث التي  تيا التىصيل اليويا ىتفاييرها ىاهيا  

 االاتنتاجات ، كما يتضمن اها المقترحات ىالتىصيات المتعلقة بالبحث.

 

 .اوالً. عرض النتائج

تييا حايياو الىاييا الحايياب  ىاالنحييرا  المعيييار  لبييرال عينيية البحييث عليي   

الختبار التحصيل  لكل مجمىعة من مجمىعات البحث الربعة كما مىضح ب  جيلىل ا

(9.) 

 

 (9جلىل )

يبين الىاا الحااب  ىاالنحرا  المعيار  لمجمىعات البحث الربعة ب  االختبار 

 التحصيل 

 االنحرا  المعيار  المتىاا الحااب  العلل الكل  المجمىعات

 1.2893 52.183 61 نين(تجريبية اىل  )ب

 8.184 89.8 63 ضاباة اىل  ) بنات(

 2.9618 59.3 68 تجريبية ثانية ) بنات(

 2.112 55 63 ضاباة ثانية ) بنين(

 

ىالختبار معنىية الفرىق بين متىااات المجمىعات الربعة ااتخلمت الباحثية  

 (61تحليل التباين. جلىل )

 

 

 (61جلىل )
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 ب  االختبار التحصيل يبين نتائج التباين للمجمىعات الربعة 

 S.F مصلر التباين
مجمىع 

 المربعات

متىاا 

 المربعات

 Fقيمة 

 الجلىلية المحاىبة

 538.125 6132.13 5 بين المجمىعات
1.522 8.432 

 33.812 5196.13 31 لاخل المجمىعات

 

( ، ه  اكبر من قيمة 1.522( المحاىبة )Fيتضح من الجلىل أعاله ان قيمة ) 

(Fال )( 1.13( ىماييتىد لالليية )31،  5( عنييل لرجيية حرييية )8.432جلىلييية البال يية )

 ىهذا يعن  إن هناك برىقاً ذات لاللة إحصائية بين المجمىعات الربعة.

ىلتحلييييل مصيييالر الفيييرىق بيييين المتىاييياات اايييتخلمت الباحثييية اختيييار  ييييفي   

(Scheffe Test:  حاو برضيات البحث ىكما يأت )- 

 

 . الفرضية األولى

تيينه هييذه الفرضييية )) ال يىجييل بييرق ذى لالليية إحصييائية عنييل ماييتىد لالليية  

( بين متىاا لرجات تحصيل تالميذ المجمىعية التجريبيية الىلي  التي  تيلر  1.13)

تيناييىن ىمتىاييا لرجييات تحصيييل تالميييذ المجمىعيية  –عليي  ىبييق أنمييىذ  ميييرل 

 الضاباة الثانية الت  تلر  ىبق الاريقة االعتيالية((.

 

 

 

 

 

 (66جلىل )
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( للمقارنة بين متىااات المجمىعة Scheffe – Testيبين نتائج اختبار  يفي  )

 التجريبية الىل  ىالمجمىعة الضاباة الثانية ب  اختبار التحصيل

 المتىاا المجمىعات
الفرق بين 

 المتىااين
 قيمة  يفي 

 52.183 التجريبية الىل  )بنين(
3.183 8.8554 

 55 لثانية ) بنين(الضاباة ا

 

( ان الفييرق بييين متىاييا لرجييات المجمىعيية التجريبييية 66يتضييح ميين جييلىل ) 

( بيي  حييين كانييت 3.183الىليي  ىمتىاييا لرجييات المجمىعيية الضيياباة الثانييية كييان )

( ىه  اص ر من الفرق بيين 1.13( عنل ماتىد لاللة )8.8554قيمة اختبار  يفي  ) 

المتىايياين لال معنىييياً ىلصييالح المجمىعيية المتىايياين. ىهييذا يعنيي  ان الفييرق بييين 

تينايىن ىليذلك تيربل الفرضيية  –التجريبية االىلي  التي  تيلر  ىبيق أنميىذ  مييرل 

 الىل .

 

 الفرضية الثانية .

تيينه هييذه الفرضييية )) ال يىجييل بييرق ذى لالليية إحصييائية عنييل ماييتىد لالليية  

الثانيية التي  تيلر   ( بين متىاا لرجات تحصيل تلميذات المجمىعة التجريبية1.13)

تيناىن ىمتىاا لرجيات تحصييل تلمييذات المجمىعية الضياباة  –ىبق أنمىذ  ميرل 

 االىل  الت  تلر  ىبق الاريقة االعتيالية ((

 

 

 

 

 (68جلىل )
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( للمقارنة بين متىااات المجمىعة Scheffe – Testيبين نتائج اختبار  يفي  ) 

 ىل  ب  االختبار التحصيل التجريبية الثانية ىالمجمىعة الضاباة اال

 المتىاا المجمىعات
الفرق بين 

 المتىااين
 قيمة  يفي 

 59.3 التجريبية الثانية )بنات(
61.5 8.328 

  89.8 الضاباة االىل  ) بنات(

 

( ان الفييرق بييين متىاييا لرجييات المجمىعيية التجريبييية 68يتضييح ميين جييلىل ) 

( ب  حيين كانيت قيمية 61.5  كان )الثانية ىمتىاا لرجات المجمىعة الضاباة االىل

( ىهيي  اصيي ر ميين الفييرق بييين 1.13( ، عنييل ماييتىد لالليية )8.328اختيييار  يييفي  )

المتىايياين. ىهييذا يعنيي  ان الفييرق بييين المتىايياين لال معنىييياً ىلصييالح المجمىعيية 

 التجريبية الثانية . لذلك تربل الفرضية الثانية.

 

 الفرضية الثالثة .

ال يىجييل بييرق ذى لالليية إحصييائية عنييل ماييتىد لالليية تيينه هييذه الفرضييية ))  

( بييين متىاييا تحصيييل تالميييذ المجمىعيية التجريبييية الىليي  ىمتىاييا تحصيييل 1.13)

 تيناىن. –تلميذات المجمىعة التجريبية الثانية اللتان تلراان ىبق انمىذ  ميرل 

 

 

 

 

 

 

 (65جلىل)
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ين متىااات المجمىعة ( للمقارنة بScheffe – Testيبين نتائج اختبار  يفي  ) 

 التجريبية االىل  ىالمجمىعة التجريبية الثانية ب  االختبار التحصيل 

 المتىاا المجمىعات
الفرق بين 

 المتىااين
 قيمة  يفي 

 52.183 التجريبية االىل  )بنين(
1.243 8.3638 

 59.3 التجريبية الثانية ) بنات(

 

ات المجمىعيية التجريبييية ( ان الفييرق بييين متىاييا لرجيي65يتضييح ميين جييلىل )

( . بي  حيين كانيت 1.243االىل  ىمتىاا لرجات المجمىعية التجريبيية الثانيية كيان )

(  ىهي  اكبير مين الفيرق بيين 1.13( عنل ماتىد لاللية )8.3638قيمة اختبار  يفي  )

المتىااين. ىهذا يعن  ان الفرق بين المتىااين غير لال معنىيا. لذلك تقبل الفرضيية 

 الثالثة.

 

 الفرضيات الرابعة والخامسة والسادسة .

 

قامت الباحثة بحااو الىاا الحااب  ىاالنحرا  المعيار  لبرال عينة البحث  

عل  اختبار االاتبقاء لكيل مجمىعية مين مجمىعيات البحيث الربعية كميا مىضيحة بي  

 (68جلىل )

 

 

 

 

 

 (68جلىل )
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االربعة ب  اختبار  يبين الىاا الحااب  ىاالنحرا  المعيار  لمجمىعات البحث

 االاتبقاء

 االنحرا  المعيار  المتىاا الحااب  العلل الكل  المجمىعات

 1.893 55.6243 61 تجريبية اىل  )بنين(

 3.325 82.8 63 ضاباة اىل  ) بنات(

 4.8463 51.6882 68 تجريبية ثانية ) بنات(

 3.643 55.111 63 ضاباة ثانية ) بنين(

 

فرىق بين متىااات المجمىعات االربعة ااتخلمت الباحثية ىالختيار معنىية ال 

 (63تحليل التباين. جلىل )

 

 (63جلىل )

 يبين نتائج التباين للمجمىعات الربعة ب  اختبار االاتبقاء

 

 S.F مصلر التباين
مجمىع 

 المربعات

متىاا 

 المربعات

 Fقيمة 

 الجلىلية المحاىبة

 22.41 811.66 5 جمىعاتبين الم
8.55 8.432 

 52.11 8656.89 31 لاخل المجمىعات

 

( هي  اصي ر مين قيمية 8.55( المحايىبة )F( ان قيمية )63يتضح من جيلىل ) 

(F( الجلىلييية البال يية )1.13( ىماييتىد لالليية )31،  5( عنييل لرجيية حرييية )8.432 )

ىهييذا يعنيي  انيي  لييي  هنيياك بييرىق ذات لالليية إحصييائية بييين المجمىعييات الربعيية بيي  

 االاتبقاء لذلك نربل الفرضيات )الرابعة ،  الخاماة ،  الاالاة(. اختبار
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ىزيالة ب  اللقة ىللتأكل من نتائج االختبيار التحصييل  ىاختبيار االايتبقاء قاميت  

( للتحقييق ميين برضيييات البحييث ىكانييت T- Testالباحثيية بااييتعمال االختبييار التييائ  )

 (.61النتائج كما يىضحوا جلىل )

 

 (61جلىل )

 نتائج االختبار التائ  للفرق بين متىاا لرجات المجمىعات االربعةيبين 

 العلل المجمىعة الفرضية
المتىاا 

 الحااب 

لرجة 

 الحرية

ماتىد 

 اللاللة

T  

 المحاىبة

T 

 الجلىلية

الحكا 

عل  

 الفرضية

 االىل 
 )بنين(6ت

 )بنين(8ل

61 

63 

52.183 

55 
89 1.13 8.186 6.199 

ربل 

 الفرضية

 الثانية
 )بنات(8ت

 )بنات(6ل

68 

63 

59.3 

89.8 
84 1.13 5.9414 6.415 

ربل 

 الفرضية

 الثالثة
 )بنين(6ت

 )بنات(8ت

61 

68 

52.183 

59.3 
82 1.13 1.5134 6.416 

قبىل 

 الفرضية

 الرابعة
 )بنين(6ت

 )بنين(8ل

61 

63 

55.6243 

55.111 
89 1.13 1.1324 6.199 

قبىل 

 الفرضية

 الخاماة
 )بنات(8ت

 )بنات(6ل

68 

63 

51.6882 

82.8 
84 1.13 1.215 6.415 

قبىل 

 الفرضية

 الاالاة
 )بنين(6ت

 )بنات(8ت

61 

68 

55.6243 

51.6882 
82 1.13 6.881 6.416 

قبىل 

 الفرضية

 

ىميين مالح يية الجييلىل أعيياله يتضييح تاييابق نتييائج ااييتعمال تحليييل التبيياين ميي  

يييلل عليي  لقيية نتييائج االختبييار التييائ  بيي  قبييىل أى ربييل الفرضيييات الصييفرية . ممييا 

 النتائج الت  تىصلت إليوا الباحثة . 
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 .تفسير النتائج -ثانيا:

أ ورت النتائج تفيىق تالمييذ المجمىعية التجريبيية االىلي  ىتلمييذات المجمىعية  

ىتيناىن عل  المجمىعة الضياباة االىلي   -الثانية الت  تلر  عل  ىبق أنمىذ  ميرل

  ىبييق الاريقيية االعتيالييية ىذلييك بيي  ىالمجمىعيية الضيياباة الثانييية التيي  تييلر  عليي

االختيار التحصيل  الذ  اجر  بعيل نوايية تيلري  المجمىعيات االربي  ىتعتقيل الباحثية 

تينايىن يركيز علي  جميي  عناصير المفويىا  -ان ابب  قيل يعيىل الي  ان أنميىذ  مييرل 

ىالممثلية بي  )تعريي  المفويىا ى ييىاهله( ىخصائصي  الحرجية )الخصيائه االاااييية 

ة للمفوىا( كما إن عرل المثال متبىع بالمثال يااعل التلميذ علي  التميييز عين ىالوام

اريق معربت  بالخصائه الحرجة للمفوىا المىجىلة ب  المثال ىالخصائه المت ييرة 

المىجىلة ب  الالمثال . ىبالتال  تااعل التلميذ عل  تصني  ال ىاهل الي  أمثلية منتميية 

 فوىا .    للمفوىا ىامثلة غير منتمية للم

( Mekinney6928ىتتفييق نتييائج اللراايية الحالييية ميي  نتييائج لراايية كييل ميين ) 

( ىلرااييييييييية                          6991( ىلرااييييييييية ) ابيييييييييى اصيييييييييفر Mekinney6925ىلرااييييييييية)

( ىلرااييية                         )  6999( ى) لراايية العييزاى   6999) المحييرز  

 (.8118اة )العامر  ( ى لرا 8116عبل هللا العبيل  

ب  حين ان الاريقة االعتيالية ال تركز عل  الخصائه الحرجة للمفويىا ليذلك  

ال ياتاي  التلمييذ ان ييلرك خصيائه الت ياب  ى االختالبيات بيين االمثلية المعاياة ىليا 

ت وييير النتيييائج أ  بيييرق بيييين المجمىعييية التجريبيييية االىلييي  ىالتجريبيييية الثانيييية اللتيييين 

تيناييىن . ىقيل يعيىل الاييبو الي  إن المجمييىعتين  –أنميىذ  مييرل  تلرايان علي  ىبييق

المثيال  –مثيال  -تلراان بالاريقة االاتنتاجية نفاوا ىالت  ت يمل الخايىات) تعريي  

 تلريو ت ذية راجعة (. –

ىلا ت ور النتائج أ  برىق بين المجمىعات االربعية بي  اختبيار االايتبقاء ىقيل  

المعلىمات الجليلة م  المعلىمات الاابقة ماببة ضيع  يعىل الابو لذلك نتيجة تلاخل 

االايييتجابة للميييمثر المتمثيييل بييي  االختبيييار كيييىن معليييا الميييالة مايييتمراً بييي  إعاييياء 

المىضىعات الجليلة ىاجراء االختبارات اليىمية ىالابىعية م  تالميذه مميا قيل ييمثر 
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ث حتي  ىان اختلفيت عل  بقاء المالة التعليميية الايابقة ىالمتمثلية بي  مىضيىعات البحي

 الااليو ىالارق الماتخلمة ب  التلري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً. االستنتاجات .

 -ب  ضىء نتائج البحث يمكن ااتنتا  ما يل  : 

( عليي  الاريقيية Merrill – Tennysonتيناييىن ) –تفييىق أنمييىذ  ميييرل  -6

 االبتلائ . االعتيالية ب  تلري  المفاهيا الرياضية للد تالمذة الص  الخام 
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( Merrill – Tennysonتيناييىن ) –تايياى  اثيير كييل ميين أنمييىذ  ميييرل  -8

ىالاريقييية االعتياليييية بييي  اايييتبقاء المعلىميييات ليييلد تالميييذة الصييي  الخيييام  

 االبتلائ .

 

 رابعاً. التوصيات .

بيي  ضييىء نتييائج البحييث ىاالاييتنتاجات التيي  تىصييلت اليوييا الباحثيية تىصيي  بمييا  

 -يل :

تيناييىن بيي  تييلري  المفيياهيا الرياضييية بيي  مرحليية  – ااييتخلا أنمييىذ  ميييرل -6

 الخام  االبتلائ .

تييلريو معلميي  المرحليية االبتلائييية ميين خييالل الييلىرات التلريبييية عليي  كيفييية  -8

 تيناىن  التعليم . –ااتخلاا أنمىذ  ميرل 

التأكيل عل  ااتخلاا النماذ  التعليمية بي  تيلري  المفياهيا التي  تمثيل اللعامية  -5

 كىنات المعربة الرياضية.الاااية لم

 

 

 

 

 

 

 خامساً. المقترحات .

 إجراء لرااات مماثلة لوذه اللرااة ب  مراحل تعليمية مختلفة.  -6

 تيناىن ىنماذ  تعليمية اخرد. –إجراء لرااات تتناىل مقارنة أنمىذ  ميرل  -8

تينايىن علي  مت ييرات اخيرد  –إجراء لرااات تتناىل مقارنة أنمىذ  مييرل  -5

 اللابعية ، التفكير الرياض . مثل االتجاه ،

 تيناىن ب  مىال لرااية اخرد. –اجراء لرااات تتناىل أنمىذ  ميرل  -8



ىعرضىالنتائجىوتفسورها
ى

 

77 

  



 المصــــــــــــادر
 

 

58 

 ))المصــــــــادر((

فاعليةةتدرةة مياديمةةاويةدبحييةةتد ح ةة د(. 1991ابووا اروو ر ق رمض ر )وو     .1

 ريب يندفة درحيةيلدبةا دل يلدلاعة ل  د–بييذجدكابييهد،دبييذجدييملد

 ق طبعة الج  عة االردنية ق ع    .1. لخر ت رس ئل   جستيرق ج

ق  4.ط  مي ةىالمياضياثديباوجىاديليةيلدرا(. 1991ابا مينة ق فريد ك  ل   .2

 دار ال رق   للنشر االتاميع ق ع    .

يبةاو دللمياضةياثديل ةالي در مي ةىاد(. 1999ابا سول ق  م ود عبود الكوري    .3

قدار ال رق   للنشر ق ع و   1. ط ف دلليميفدلايلىديندلليمحلتدلا ر لئيت

. 

ي ةةا  ادللايةةاادللبم ةة ديللرايةةيةدللرم ةةي د(. 1995ابووا لبوودس ق سووبع  م وود   .4

 ق الج  عة االردنية . 3. ط دللجايع ديللعلةدللعم  للبال

. دار  ل ةةةادعلةةةةدللةةةبمادللرم ةةةي (. 1991االميرجووو ا  ق ف )ووول  مسووو    .5

 الكتب للطب عة االنشر ق ال ارل .

للايةةااد(. 2222اال وو   ق  رووط م  م وواد اعبوود الوورم   اسوو  عيل كوو      .6

 ق  طبعة الع  ل . 9. طيللرايية

بةةةةمردرةةةة ميادللمياضةةةةياثدب ميةةةةاثد(. 2221اال ووووي  ق اسوووو  عيل  م وووود   .1

ق دار ال كر  1. سلسلة ال راجع العربية في التربية اعل  الن س ق طيرب يااث

 العربيق الق هرس.

ل ةةةرملريجياثدفةةة درعلةةةيةديراةةةييةدرعلةةةةد(. 2223بووودا  ق ر )ووو    سوووعد   .9

 ق دار ال كر للطب عة االنشر االتاميع ق ع    ق االرد .1. طللمياضياث

لاوةة لفديلابر ةةاملثدفةة دلليبةةاو ديبةةمرد(. 1999 م وود ر)وو  البغووداد  ق  .9

 . دار ال طر العربي .للر مياد يندللب ميتديللرب ير

. ترج وة  م ود ا وي   بةمردرة ميادللمياضةياث( ق 1994بل ق فريدريك ق   .12

ق الوودار العربيووة للنشوور  3ال  تووي ا  وودام  م وود سوولي    . الجووم  االال ق ط

 االتاميع ق الق هرس.
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. ترج وة  م ود  بمردر ميادللمياضياث( ق 1991_______  _____  .11

ا ي  ال  تي ا  دام  م د سولي    .  الجوم  النو ني ق الطبعوة الن لنوة ق الودار 

 العربية للنشر االتاميع ق الق هرس.

للايةةااديللراةةييةدفةة دعلةةةد(. 1999نارنوودايكق رابوورت االيمابيوو  هوويج    .12

يالنووي اعبوود الوورم   عوودسق ركم . ترج ووة عبوود د ميوود الكللةةبماديللرم يةةت

 الكتب االردنيق ع   .

ق دار 9. ط للراةةييةديللايةةاادللرم ةةي (. 1993جوو بر ق جوو بر عبوود الم يوود    .13

 النه)ة العربية .

ق دار  3ق ط علةةةةةدللةةةةبمادللرم ةةةةي (. 1994_______________    .14

 النه)ة العربيةق الدامة  .

. دار النه)وة للرة ميايىاملثد(. 1994ج بر ق ج بر عبد الم يد اآخرا    .15

 العربية ق الق هرس .

ياضةةياثدلليةةفدللبةةاياد(. الوور1995ج هاريووة العووراض ق امارس التربيووة   .16

ق  2. كتووو ب ال علووو  . تووواليت عبووود ال تووو م الشووورق ا  ااخووورا  ق طلا رةةة لئ 

  طبعة الديااني ق بغدادق .

للمياضةةةياثدلليةةةفدللبةةةاياد(. 2224___________________   .11

ق  طبعووة الوودياانيق 1ليت عبوود ال توو م الشوورق ا  ااخوورا . ط. تووالا رةة لئ د

 بغداد .

. امارس التربيوة االتعلوي  ق  للايااديللراةيية(. 1996المبيشي ق ام د علي   .19

 ق  ط بع الكت ب ال درسي.1قط ع التدريب االتاهيل ق ط

لثةمدللبيذجةتديلعة دلا يلمدفة دلل ةلي د(. 1999مس  ق عبد الكري  خلي ة   .19

 .االرد  ق اطرامة دكتاراه. لابمالدف د يمدلل يلتلاببيلئ د

.  يي ةةيعتدعلةةةدللةةبماديللرحليةةلدللبم ةة (. 1994الم نووي ق عبوود ال وونع    .22

  طبعة  دبالي ق الق هرس.
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يشكاثدبا دلليمحلتدلاع ل يتدف د يلةتد(. 2222الم  د  ق مس  علي   .21

ريودس البيو   ق .جلاياملثد يندلكر ا دلليماويةديدللرعييياثدف دكر دللراميخ

 دالة اال  رات العربية ال تمدس.

رة ميادلل مل ةاثدلاجرياعيةتدفة د(. 2222م يدس ق ا و    ختو ر ااخورا    .22

 ق كتبة مهرا  الشرض ق الق هرس .2قج1ق طللرعليةدللعاة

لثةةمدل ةةرب لةدللبيةةيذجدلليعيلةة دفةة د(. 2224الميوو لي ق سووديل عوو دل فتوو م   .23

.  بغوداد ق العوراض ق رطراموة  مياضياثللرحييلديربييتدلليييلدبحيديا ةدلل

 دكتاراه غير  نشارس.

 1. ط للريةييةدللرعلييةة دب ميةةتديييام ةةت(. 1999الميلوة ق  م وود  م وواد  .24

 قدار السيرس للنشر االتاميع االطبع ق ع    .

-أبيةةيذجدييةةملدةفعاليةةتدل ةةرب ل(. 1992الخطيووب ق  م وواد  م وود علووي   .25

 للمياضيتدل ىدبل ةتدلليةفدللثةايندريب ينديويل لدرا ادف در ميادلليماوية

 ق ج  عة الير اك ق كلية التربية ق رس لة   جستير غير  نشارس.

د–لثةةمدل ةةرب لةدبيةةيذجدييةةملد(. 1999الخ وو جي ق ط لووب  م وواد ي سووي    .26

ريب ةةيندللرعلييةة دفةة دلكر ةةا دراييةةذدلليةةفدللبةةايادلا رةة لئ دلليمةةاويةد

ق  جلوووة العلوووا  التربايوووة  . الج  عوووة ال ستنرووورية كليوووة التربيوووةللجغملفيةةةت

 (.29االن سيةق العدد 

ق 1ق ط بةةمردللرةة ميادللعايةةت(. 1991الخاالوده ق  م وود  م وواد ااخورا    .21

  ط بع الكت ب ال درسي قالي  .

قدار القلو  2.ط لارجاهدلليعايمدف در ميادللعلية( . 1919الديب ق فتمي   .29

 ق الكايت.

.ترج وة  را عةتدللايا ة لبر ةامدللييةميفاثدللير(. 1993جي سوي   –راف   .29

 فخر  الدب غ ا اخرا  ق  طبعة ج  عة ال ارل .

ريةةةييةديرحليةةةلد(. 1992الوووراا  ق خ شوووع  م ووواد اعبووود العميوووم  م ووود   .32

 .  ؤسسة دار الكتب للطب عة االنشر ق ال ارل . للرجام دللزملعيت
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ق دار الكتوب 2. ط للية بلدللةىدلاحيةاا(. 2222الراا  ق خ شوع  م واد   .31

 لنشر ق ج  عة ال ارل .للطب عة اا

لبر امدي ردبييذجدييةملدلرة مياد(. 1991رب يعة  م د اعبد د عب ينة   .32

لليمةةاويةد مل ةةتدرجمي يةةتدعلةةىدبل ةةتدلليةةفدلل ةةا ادلا رةة لئ دفةة ديةةا ةد

.  جلة ابم   الير واك ق سلسولة العلوا  االنسو نية ق          جلود  للمياضياث

 (.1ق العدد   1

. ال ؤسسوة العربيوة للدراسو ت   ةيعتدعلةةدللةبمايي(. 1911رمض. اسعد   .33

 االنشر ق بيرات.

ق دار 1. ط أ ا ةةةياثدرةةة ميادللعلةةةية(. 1994ميتوووا  ق عووو يد  م ووواد   .34

 بيرات . –الشراض للنشر االتاميع 

د–لثةةمدل ةةرب لةدلبيةةيذجدييةةملد(.   2222السوو عد  ق ر لووة جبوو ر كوو      .35

ةدللعلييتديل ر اائىادلة ىدريب ينديويل لدرا ادللرعلييييندف دلكر ا دلليماوي

. كليوة ال عل وي  ق بغوداد ق رسو لة   جسوتير غيور رلييذلثدلليمحلتدلا ر لئيةتد

  نشارس.

بملئةةردللرةة ميادللعايةةتديربييةةتد( ق  1994السوو  رائي ق ه شوو  ااخوورا    .36

 ق دار اال ل للنشر االتاميع ق اربد. 1. ط للرمكيم

رةة مياديمةةاويةد(. 1999سووع دس ق جووادت ام وود ا ج وو ل يعقوواب الياسووت  .31

ق دار الجبول ق 1. ط لللغتدللعم يتديللمياضياثديللعليةديللرم يةتدلاجرياعيةت

 بيرات.

. دار  ل ةةالي درةة ميادلل مل ةةاثدلاجرياعيةةت(. 2222السووكرا  ق  م وود   .39

 الشراض للنشر االتاميع ق ع    .

قيةاادي ةريياثدرمكيةمدبل ةتدللرعلةيةدللعةاةد(. 1999الشرع ق ري ض فو خر   .39

 . ج  عة بغداد ق ق رس لة   جستير غير  نشارس.ىب  تدف دلل

ليةةيلدرةة ميادللمياضةةياثد(. 1991. الرووق ر ق عبوود الم يوود  م وود سوولي      42

 ق  طبعة الع ني ق بغداد . 1. ط للي م يت
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رةة ميادلليمةةاويةدبيةةيذجدريةةييةد( . 1993. الطيطووي ق  م وود م يوود عقيوول  41

 ق دار اال ل ق اربد. رعليي 

دار .دربييتدق ملثدللرمكيمدلا  لع ( . 2221___________ . ______42

دال سيرس للنشر االلتاميع ق ع    .

ي ةةا ادللايةةااديللراةةييةدفةة د( . 1999. ال وو هر ق مكريوو   م وود ااخوورا    43

 ق دار النق فة للنشر . 1. ط للرم يت

ق دار االاائووول  1. ط يةةةعي اثدللرعلةةةية( . 2224. ال ووو هر ق قمطووو   ام ووود  44

 لنشر ق ع    .ل
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