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فاعلُت اصتراتُجُت التعلُن الوتواَز فٍ تذرَش العلىم لتنوُت التحصُل وههاراث 

 عولُاث العلن األصاصُت لذي طالب الصف الضادس االبتذائٍ بوحافظت جذة
  دادـإع

 أحوذ بن عبذالوجُذ بن علٍ أبىالحوائل /د
 أطتار املٓاٖج وطشم تذسيع ايعًوّ املؼاسى

 جاَعة جذة –نًية ايرتبية 

 أ/ علٍ بن عبذ هللا بن علٍ الثعلبٍ 
 تعًيِ جذة –وصاسة ايتعًيِ 

 صـــــــالوضتخل

رن رددي  ردد عرا الّمدديم  دد لإلددا الرّددعل  فمددا  افمرددي اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   البحدد  هدد  
ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري لددد ل اددداال الصددد  الةدددا ا ا برددد ا   ب حا  دددي مددد     هددداعا  الرحصدددرل  ي 

يكذلك الكش  فن الفعيق ذا  ال  لي اإلحصدا ري بدرن  ريةداا  اةدرمابا   عمدا  اداال ال م يفدي 
فندد   الرمعربرددي  ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  الرابرددق البّدد   لا ربدداع الرحصددرم 

  ال اح دددديذ ف مرددددا  الّمددددم ا ةاةددددري هدددداعا   بّدددد  ةددددريرا  ذالرددددذكع  الفهددددم  الرابرددددق  ي  ربدددداع 
 لصالح ال م يفي الرمعربري.   اةر  ام ا عقام  الرياصل  الرنبؤ  ا ةرنراج   القراا  الرصنر 

  ربد ذي الرصد رم شدبا الرمع  ال دنه  الرمعربد  انيرحقرًقا  ه ا  البح   اةر  م الباحث
برابرق ا  رباع الرحصرم  يا رباع ف مرا  الّمم ا ةاةري قبمًرا يبّ ًرا فما ال م ديفررن  ايقا 

يق  ريصل البح  إلدا فد     اللاباي يالرمعربري  يرصحرحه ا ي ًقا لن يذج اإلمابي ال ّ  لذلك
  : ن النرا   كان  ن أبع ها

 يفدي الرمعربردي  ي ريةدا  عمدا  اداال يمي   عق  ال إحصا ًرا برن  ريةا  عما  اداال ال م 
ال م يفدددي اللددداباي  ددد  ا  ربددداع الرحصدددرم  ككدددل  يفنددد   ةدددريرا  ،الردددذكع  الفهدددم  الرابردددق،  
يكددذلك  دد  ا ربدداع ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري ككددل يفندد   ةددريرا  ،ال اح ددي  الرصددنر   القردداا  

 ق لصالح ال م يفي الرمعربري.ا ةرنراج  الرنبؤ  الرياصل  اةر  ام ا عقام،  يماء  الفعي 
 : كما أوصى البحث بعدد من التوصيات كان منيا

  دد   ندداه  الّمدديم يمرعهددا  ددن  يرابرقارهددا لددعيع  ا هر ددام برابرددق اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار 
 .ال ناه  ي اصي ال ناه  الّم ري كينها رعاف  ال ةريرا  يا ن اا ال  رمفي برن الااال

 ريل رحصرل الااال     ا   الّميم ي ةريل ا راكهم لّ مرا  الّمم  ب ا ا هر ام بع ع  ة
رةاهم    رحقرق نرا    شع ي لم مكي الّعبري الةّي ري    ا  رباعا  ال يلري  ثل ا ربداعا  

   يذلدددددك  دددددن  دددددال رنيردددددع اةدددددرعاررمرا  الرددددد عرا ي عافدددددا   ةدددددريرا  TIMSSالرر ددددد  ذ
 ياهر ا ا  الااال ال  رمفي.
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Abstract 
The aim of the research is to identify the effectiveness of the 

differentiated Learning strategy in teaching science in the development 

of achievement and basic science operations among students in the sixth 

grade of primary in Jeddah Governate, as well as the detection of 

statistically significant differences between the averages of the students ' 

grades of the experimental group and the average grades of the control 

group in the  post application of the achievement Test at levels 

(remembering, comprehension, application) and to test the basic science  

skills operations ( observation, classification, measurement, conclusion, 

prediction, communication, use of numbers) in favour of the 

experimental group.  

To achieve the objectives of the research, the researcher used the 

experimental approach with a semi-experimental design, and the 

application of the achievement test and the testing of basic science 

operations both pre and post test on both groups the control and the 

experimental, and correct them in accordance with the model of response 

prepared. The research has reached a number of results The most notable 

of these was: The existence of a statistically significant difference 

between the average grades of the experimental group students, the 

average grades of the control group in the achievement test as a whole, 

and at the levels of  "Remembering, understanding, Application ", as 

well as in the testing of basic science operations as a whole and at the 

Levels "observation, classification, Measurement, conclusion, prediction, 

communication, use of numbers  ", the differences came in favor of the 

experimental group. 

The research also recommended a number of recommendations, 

including: 

 The need to apply differentiated Learning strategy in the teaching 

of science and other curricula, especially the scientific curricula, 

as it takes into account the different levels and patterns among 

students. 

 The care of raising the level of students ' achievement in science 

and their level of science operations, thus contributing to the 

achievement of Saudi Arabia's honorable results in international 

tests such as the TIMSS tests, by diversifying teaching strategies 

and taking into account students ' levels and interests . 
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 ت:ــــذهــــهق

رادديع الها ددل  دد  ن ددي ال ّع ددي ير اردد ها  دد  رر ردد  فصددعنا الحددال  با نفمدداع الّم دد  يال
شرا ال ما      ا رةر ف   ياكبي هذا الرايع       ي ال مدال الرّمر د  بشدكل فدام ي مدال 
ردد عرا  ندداه  الّمدديم الابرّرددي بشددكل  دداي حردد  إن ردد عرا الّمدديم أصددبح أ ددًعا بددال  ا ه رددي 

 كينها رّ   ؤشعًا ي لرًا فما رق م ال مر ّا  يرايعها.
حرا ركين ال ؤةةا  الرّمر ري قا ع  فما  ةارع  الرغرعا  الةعرّي    البر ي ال حراي ي 

بها فمرها أن رهرم بيلع اةرعاررمرا   افمي    رّمدرم الّمديم ل دا لهدا  دن أثدع  د  ر دعر  أمردال 
ر رمك  ن ال ّع ي يالّمم يال هاع   ا رمّمها قدا ع  فمدا    دي يانهدا يالةدّ  يعاء راديرع . ي د  

 رهددرمم  إلددا أن ردد عرا الّمدديم  دد   عحمددي الرّمددرم ا ةاةدد   8005  ذا الصدد   أشدداع ذ ف دداهدد
  يمرعهددا  ددن  قرددااالرصددنر   ي ال اح ددي  ي ذال هددا ني ن رددي  هدداعا  ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري بر

 ف مرا  الّمم ل ل الاالال. 
نفةدا  بدد ً  ير كدن ف مردا  الّمدم الاالدال  دن   اعةددي الدرّمم ياكرةداال ال ّع دي الّم ردي ب

م  أن الاالدددال رقدددديم بهدددذ  الّ مرددددي 8002   دددن أن ررمقاهدددا  باشددددع   دددن  ّم دددا  يرددددعل ذال ددديل 
با فر دا  فمدا  دا ل ردا  دن  ّمي دا  ةدابقي يريقّدا  ي ّع دي بالّدالم ال حدرا بدا. هدذ  ال بددعا  

 رم الةدددابقي يال مفردددا  ال ّع ردددي لددد ل الاددداال ر رمددد  يرر دددار     دددا رةدددريمال قردددام ال ّمدددم برقددد
 ال عيا باةرعاررمرا  ياعق  رنيفي رناةال يرا م م رع الااال    الفصيل ال عاةري. 

رنيردع  ربندا  فهديم يلرحقرق ذلك ي قًدا لفمةدفي يعؤردي  ركا مدي بد أ  الّ رد   دن ال ن  دا 
يفرددا   كيمددك يالةددر  ي ع دداي  يأح دد  ي لددعالرّمددرم ال ر ددار . يذكددع  ذاةددرعاررمري الردد عرا أي 

م حرن أفمن  يثرقي 9656م  أن  كع  رنيرع الر عرا ب أ  رأ ذ  كانرها  نذ الّام 8005  ي ار 
ي دددن ثدددم  ددد  ال دددؤر ع الّدددال   لمرعبردددي الّدددام  الدددذ  فقددد   ددد  مي رردددان  ددد  فدددام   حقددديق الافدددل

م الددذ  كددان  ددن أبددع  ريصددراراا ا  ددذ  دد  ا فربدداع 8000م  يرددا   ددؤر ع  اكدداع فددام 9660
يلعيع  رنيرع ال ناه  ياعق الر عرا بحرد  ردر كن م ردع الاداال    رنا  را ا  برن ال رّم

يرحقدددق لكدددل  دددنهم أقصدددا  عمدددا  النمدددا     ددن الحصددديل فمدددا رّمدددرم ررناةدددال  دددع  صا صددهم
 ياإلنما     إااع إ كانارا يق عارا. 

اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار  لكددين الادداال ر رمكددين قدد عا  ي بددعا   يردد  ا  أه رددي ربنددا
 رمفددي  إلددا ي إلددا ا  ددرا  يالر ددار   دد  أةددالرال الددرّمم يأن ااددا  يال ا ّرددي  يال ردديل  ةددابقي  
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يا رماها   ا  ع الذ  رمّدل الفصديل ال عاةدري رلدم بدرن منبارهدا ااًبدا  ر دار رن  ي  رمفدرن 
     ةريرارهم ي بعارهم الرّمر ري.
ّمدديم يالرعبرددي الّم رددي  ددن ال ر ددار ل لرحقرددق أهدد ا  ردد عرا ال ّمددرميرةددّا اةددرعاررمري الر

 ددددال رن رددددي رحصددددرل الادددداال يرادددديرع  هدددداعا    اعةددددرهم لّ مرددددا  الّمددددم  ي اصددددي أن هددددذ  
ا ةددرعاررمري رّر دد  فمددا  ددا ر مكددا الاالددال  ددن  ّع ددي ةددابقي  يرعافدد  أن دداا الرفلددرل ال ّع دد  

 يأةالربا ال ربارني ل ل الااال    ا رمّمهم أكثع نشااًا يعمبي    الرّمم.
 دن  ددال  ددا رددم فعلدا ررلددح أه رددي اةددرعاررمري الرّمدرم ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  ي 

ف مردا  الّمدم  هداعا  فما  رامبا  رحقردق رن ردي الرحصدرل ي  يفمرا رب ي الحامي  اةي لميقي 
 ا ةاةري ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .

 ث:ــــت البحـــــهشكل

ردددأثرع  فمدددا الرحصدددرل لري الرّمدددرم ال ر دددار   ددد  رددد عرا الّمددديم اةدددرعاررمبرعمدددع ا هر دددام 
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  يعب ددا رعمددع هددذا ا هر ددام إلددا أنل رحقرددق اةددرعاررمري الرّمددرم  هدداعا  ي 

ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  بشددكل صددحرح رددنّكا ارمابرددا فمددا رحةددرن ا  اء الّددام لمادداال 
 ّمم ا ةاةري.ف مرا  ال هاعا  يرن ري رحصرمهم ي 

ال ر ددار  إً  أنل هندداك الّ ردد   ددن الّقبددا  الردد   ّمددرميعمددم أه رددي رابرددق اةددرعاررمري الر
ريامدددا هدددذ  ا ةدددرعاررمري   نهدددا يمدددي  لدددّ   ددد   ةدددريل رحصدددرل الاددداال  ددد   دددا ر  الّمددديم 
يالعرالددرا   يهددي  ددا ريلددحا النرددا   فمددا ال ةددريل ال حمدد  يفمددا ال ةددريل الّددال   لادداال 

م حقددق 8092كددي الّعبرددي الةددّي ري   أشدداع  هر ددي رقدديرم الرّمددرم  دد  ال  مكددي أنددا  دد  فددام ال  م
%  ن ااال الص  الةا ا  عما  أقل  ن  ّراع الح  ا  نا. ذهر ي رقديرم الرّمدرم  ك دا 19

احرددل ادداال ال  مكددي  عاكدد   رددأ ع   دد  ا ربدداع ريمهددا  ال عاةددا  ال يلرددي لمّمدديم يالعرالددرا  
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  لّدام

 Timss & Pirls Internationalم حرد  مداء  النردا   كالردال ا ذ 8092م يفدام 8099

Study Center ددن أصددل 18م حققدد  ال  مكددي الّعبرددي الةددّي ري ال عكدد  ذ8099   دد  فددام   
بداع الّمديم لمصد  العابدع  أ دا نقاي  قدا  د  ا ر 186   يلي  شاعكي يذلك بحصيلها فما 20ذ

  18   ددن أصددلذ29 دد  الصدد  الثددان  ال ريةددا  قدد  حققدد  ال  مكددي الّعبرددي الةددّي ري ال عكدد  ذ
م حققد  ال  مكدي الّعبردي 8092نقادي  قدا  ي د  فدام  123 يلي  شداعكي يذلدك بحصديلها فمدا 
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 قا  د   نقاي 260   يلي  شاعكي يذلك بحصيلها فما 14   ن أصل ذ12الةّي ري ال عك  ذ
ا رباع الّميم لمص  العابع  أ ا    الص  الثان  ال ريةا  ق  حقق  ال  مكي الّعبردي الةدّي ري 

نقاي  قا  يال احد  أن  263 يلي  شاعكي يذلك بحصيلها فما   26   ن أصلذ22ال عك  ذ
يذلددك  ددن  ددال رعامددع يان فددا   دد  فدد     م8092م ي8099 ددا بددرن  حدد   بهددا ردد ن النرددا   
 الر  حققها الااال حر  إن ا  اء الّام رعامع  ن  ن ف  إلا أقل  ن  ن ف . النقاا

ف مرددا  الّمددم  هدداعا  هددذا باإللددا ي إلددا يمددي  لددّ   دد   ةددريل ا ددراك الادداال ل
م  ي عاةدددددي ذالشدددددمب  يفشدددددا  8098ا ةاةدددددري ي  اعةدددددرهم لهدددددا حرددددد  رؤكددددد   عاةدددددي ذال ثّ ددددد  

الّمم  يذلدك قد  ركدين بةدبال فد م رعكرد    مرا ف م  فما ر ن    اعةي الااال ل هاعا 8005
 ال ّم رن فما إكةاال هذ  ال هاعا  لاابهم يرن ررها ل رهم.

يرأةرًةددا فمددا  ددا ةددبق ررلددح يمددي  الّ ردد   ددن الرحدد را  الردد  ريامددا رن رددي الرحصددرل 
ف مرا  الّمم  يلذلك ردأر  هدذا البحد   دن أمدل اليقدي  فمدا  د ل  افمردي اةدرعاررمري  هاعا  ي 
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري لدد ل  هدداعا  رّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  دد  رن رددي الرحصددرل ي ال

ادداال الصدد  الةددا ا ا بردد ا   ب حا  ددي مدد    يبندداًءا فمددا ذلددك ر كددن بمدديع   شددكمي البحدد  
 بالرةاؤل الع را الرال ا 

مياارات و تادريس العماوم فان تنمياة التحصاي   لما فاعمية استراتيجية التعميم المتماايز 
 عمميات العمم األساسية لدى طالب الصف السادس االبتدائن بمحافظة جدة؟

 يررفعع فن هذا الرةاؤل الع را ا ة مي الرالريا
ادداال الصدد    افمرددي اةددر  ام اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   دد  رن رددي الرحصددرل لدد ل ددا   -9

 الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  ؟

ي الرّمدرم ال ر دار   د  رن ردي  هداعا  ف مردا  الّمدم ا ةاةدري  افمردي اةدر  ام اةدرعاررمر ا   -8
 ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  ؟ ل ل

 ث:ـــــــذاف البحــــــــأه

 : تمثمت أىداف البحث فن
ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  دد  رن رددي الرحصددرل ال عاةدد   ّمددرمالرّددع  فمددا  افمرددي الر  -9

 ا   ب حا  ي م  .ل ل ااال الص  الةا ا ا بر 
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 هدددداعا  ال ر ددددار   دددد  رددد عرا الّمدددديم  دددد  رن ردددي بّدددد   ّمدددرمالرّدددع  فمددددا  افمرددددي الر -8
 ف مرا  الّمم ا ةاةري ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .

 ث: ــــــت البحــــأهوُ

انااقًددا  ددن ا هدد ا  الردد  ةددّا البحدد  إلددا رحقرقهددا  دد ن أه رددي هددذا البحدد  رك ددن  دد  
 قاا الرالرياالن

ف مرددا  بّدد   هدداعا  ال ةدداه ي  دد  رن رددي رحصددرل ادداال الصدد  الةددا ا ا بردد ا   ي  -9
الّمددم ا ةاةددري  دد  الّمدديم يذلددك كددين ر عرةددها باةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار  رددأر   يا قددًا 

 لعمبا  ي ريل ياةرّ ا ا  هؤ ء الااال.
رعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار   ددد  ر يردد  ال ّم دددرن بددد لرل  ّمدددم ريلدددح الردددي رابردددق يرنفردددذ اةددد -8

  عيا  ا   الّميم لم عحمي ا بر ا ري ف ي ًا يلمص  الةا ا بشكل  اي.
ريمرددا أن دداع ال ّم ددرن نحددي اةددر  ام يرابرددق اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   كينهددا رةدداهم  -2

    رق رم رّمرم ررناةال  ع الرنيع يالر ار  برن الااال يرعاف   ريلهم ياةرّ ا ارهم.
ر يردددد  البددددداحثرن بددددأ يا  فم ردددددي  لددددبياي ذا ربددددداع رحصددددرم  يا ربددددداع ف مرددددا  الّمدددددم  -1

 ا ةاةري  ر كن ا ا رهم  نها.
ريمرددا اهر ددام البدداحثرن  دد   مددال ال ندداه  ياددعق الردد عرا إلددا رنددايل اةددرعاررمري الرّمددرم  -2

 ال ر ار  ي عاةرا  ّالررها يأثعها فما  رغرعا  أ عل.
ر اددرا  ندداه  الّمدديم  دد  ي اع  الرعبرددي إلددا أه رددي  عافددا  ريمرددا أن دداع ال ةددؤيلرن فددن  -3

الرندديع يالر ددار   دد  رصدد رم  ددنه  الّمدديم  ددع إفادداء  ةدداحي لم ّمددم لم ةدداه ي  دد  بندداء 
 يرص رم هذ  ال ناه .

 ث:ـــذود البحـــــح

 تتمث  حدود البحث الحالن فيما يمن: 
 :اعا الرّمرم ا بر ا   ب حا  ي م   الحدود المكانية   
 :اقرصع  فرني البح  فما ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  . الحدود البشرية 
 :رم رابرق ال عاةي ال ر انري  ال الفصل ال عاة  الثان   ن الّام ال عاةد   الحدود الزمانية

8094  /8095  
 :اقرصددع   يلدديفا  البحدد  فمددا اليحدد   ال ا ةددي  ددن  قددعع الّمدديم  الحاادود الموعااوعية

  يليفا  ه ا أعبعالةا ا ا بر ا   يفنيانها ،ال ا  ، يرلم  لمص 



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

 2029  
 

 757 

 .  ال صا ي الفر را ري لم ا  .ال اء يال  الرا 
 .الرغرعا  الكر را ري  .ال صا ي الكر را ري 

 ث:ـــــــاث البحـــــــهصطلح

 تتمث  المصطمحات األساسية لمبحث  فيما يمن:
 ل ا ثدددع الدددذ  ر كدددن أن رح ثدددا  صدددامح رّبدددع فدددن  ددد، :Effectivenessالفاعمياااة 

ال ّالمي الرمعربري بافرباعهدا  رغردعًا  ةدرقًا  د  أحد  ال رغردعا  الرابّدي  يرّدع  أرلدًا بأندا  د ل 
ذشدحاري  يالنمداع   ،أثدع فا دل أي بّد  الّيا دل ال ةدرقمي فمدا فا دل أي بّد  الّيا دل الرابّدي

ا ثددددع ا رمدددداب   ةددددر  ام    ارلددددًا بانهددددا8094     يرّع هددددا ذشل عشددددي  يني ددددل820  8002
 ال ّالمي الرمعربري    رحةرن ال رغرعا  الرابّي يررم قراةها فن اعرق ا  يا  ال ّ   لذلك.

امعا رددددًاا بأنهدددا  دددد ل الردددأثرع أي الرحةددددن يالرغرردددع الددددذ  رحددد    دددد   ةددددريرا   ّدددع ري 
ل دددا   ي دددق رحصدددرل الاددداال ي هددداعا  ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري لددد رهم نررمدددي  عاةدددرهم ليحددد   ا

اةرعاررمري الرّمدرم ال ر دار  يرقداا بحةداال حمدم ا ثدع بحةداال  عبدع ارردا لنردا   اداال الصد  
 ف مرا  الّمم. هاعا  الةا ا    ا  رباع الرحصرم  يا رباع 

هندداك  :Differentiated Instruction Strategyاساتراتيجية التعماايم المتمااايز 
،رّمرم ررم  ردا  ااررمري الرّمرم ال ر ار   حر  رّع  بأنهالّ ر   ن الرّعرفا  ا صااحري  ةرع 

رّددع  احررامددا  ال رّم ددرن ال  رمفددي ي ّمي ددارهم الةددابقي ياةددرّ ا ارهم لمددرّمم ي ةددرياهم المغددي  
ف مردي رّمدرم   ي ريلهم يأن اا رّم هم ال فلمي  ثم ا ةدرمابي لكدل ذلدك  د  ف مردي الرد عرا   هد

كيمدددك يالةدددر  هم ا را دددا  كثردددع   ددد   صدددل  عاةددد  ياحددد ،. ذيرّمدددم ل م يفدددي  دددن الاددداال بردددن
،إااع أي  مةدفي لمرد عرا  اّع  ارلًا بأنهر  ي 82  8005  يفرا  ي ار  ي ع اي  يأح   ي لع

الفّال الذ  رناي  فما ر ير  الامبي بادعق   رمفدي ي رنيفدي ل ةداف رهم  د  اكرةداال ال حرديل 
 دديا  رّمر رددي ياددعق  ناةددبي لمرقرددرم حرددا رددر كن  يبندداء ال ّددان  يصددنع ا  كدداع  يكددذلك رادديرع

م رع الااال  ن الرّمم بشكل  ّال   ين الن ع إلا ا  را ا     الق ع   حر   دن الابرّد  
 اّع  كذلك بأنهدر  ي 5  8091أن ر رم  الااال    الثقا ي يالمغي يال ا ع يمرعها،. ذشياهرن  

إ كانرارددا ي صا صدددا  يلددرا الاددداال  ،رّمددرم رةددره   ع دددع  ةددريل م ردددع الادداال كددل حةدددال
ةدددره   رن ردددي يراددديرع قددد عا  ال دددرّمم ر  الدددذرن ريامهدددين  شدددكا   ددد  الرحصدددرل  حةدددال   هددد
  .989  8092ي هاعارا بالكرفري ال ناةبي لا،. ذال مرفي  ي اايع  
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اةدددرعاررمري رددد عرا رّر ددد   ددد  بنددداء  اّدددع  اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار  امعا ردددًاا بأنهدددري 
م امعاءارها فما  عافا  الر ار  يا  را ا  يالرنيع برن ااال الص  الةا ا ا بر ا   يرص ر

   الص  ال عاة  بحر  رق م  يليفا  يح   ال ا   ب دنه  الّمديم  دن  دال أنشداي  رنيفدي 
 رناةال م رع الااال  ن حر  ر ار هم    أن اا الرّمم ي صا صهم ي بعارهم الةابقي. 

لغدددي ذ دددا  ا   ي ل  حصدددل الشددد ء يا  دددعا  مصدددا  :Achievement التحصاااي  
ي ر    دن مردع  يرحصدل الشد ء رم دع يثبد   ياصدااحًاا ،مهد  فم د  ررحقدق لمفدع   دن  دال 
ال  اعةا  الرّمر ري يال عاةري يالر عربري    نااق  مال رّمر     ا رحقق  د ل ا ةدرفا   الرد  

ي يالرعبيرددي يالر عربرددي ال ّاددا  أي ال قددعع  فمرددا، مناهددا ال ددرّمم  ددن الدد عيا يالريمرهددا  الرّمر ردد
، ددد ل    ي  دددن الرّعرفدددا  ا صدددااحري  لمرحصدددرل ال عاةددد 42-48   8001ذ مردددي  يال كددد   

اةددررّاال الادداال ل ددا  اعةددي   ددن  بددعا   ّرنددي يذلددك  ددن  ددال  قددععا   عاةددري يرددرم قراةددا 
ري ال  صصددددي لهددددذا الغددددع ، بال عمددددي الردددد  رحصددددل فمرهددددا الادددداال  دددد  ا  ربدددداعا  الرحصددددرم

ك دا رّددع  ارلدًا باندا ،أنددا  دا رحقدق لدد ل ال درّمم  دن أهدد ا     51  8002ذالمقدان   يالم دل  
   941  8004رّمر ردددي يذلدددك نررمدددي ل عاةدددرا  يلددديفًا  دددن ال يلددديفا  ال عاةدددري، ذال مرفدددي  

ّمر رددي  دد   ددن أهدد ا  ر الصدد  الةددا ا ا بردد ا   معا رددًاا بأنددا  دد ل  ددا حققددا ادداالإّددع  ري 
 ن  ا   الّمديم لمصد  الةدا ا ا برد ا   يرح رد ًا فند   ةدريرا  الفهدم   ا   يليفا  يح   ال

يالردددذكع يالرابردددق نررمدددي ل عاةدددرهم رمدددك ال يلددديفا  ي دددق اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار  يرقددداا 
 .انب م يع  ا حصل فمرا الااال    ا  رباع ال ّ  لذلك  ن قبل الباحث

هندداك الّ ردد   ددن الرّعرفددا   : Science Process Skillsت العماام ميااارات عمميااا
ف مرا  الّمم  حر  رّع  بأنها ، م يفي  دن القد عا  يالّ مردا  الّقمردي  هاعا  ا صااحري ل

  .8090 900ال اصي الا  ي لرابرق اعق الّمم يالرفكرع الّم   بشكل صحرح، ذ ررين  
  ا ةدددرنراج  القرددداا  الرصدددنر   ال اح ددديذ ا ّدددع  امعا ردددًاا بأنهدددا  م يفدددي ال هددداع ري 

الرد  ر اعةدها الاالدال أثنداء  عاةدرا ل يلديفا  يحد   ال دا     اةدر  ام ا عقدام  الرياصدل  الرنبؤ
ب دنه  الّمديم لمصد  الةدا ا ا برد ا   يرقداا بال عمدي الرد  رحصدل فمرهدا الاالدال  د  ا ربداع 

 .انف مرا  الّمم ال ّ  لذلك  ن قبل الباحث هاعا  

 ـــــــرٌ:ار النظــــــاإلط

 ايتعًيِ املتُايض:اطرتاتيجية  
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 هددع  الّ ردد   ددن ا رماهددا   يال دد ا ل الح رثددي  دد  اددعق يأةددالرال الرّمددرم يالددرّمم  دد  
ب اري ا لفري الثالثي  يم رع هذ  ا رماها  انبثق   ن عؤري يأةا  مةفري ين عري ينفةري  ي ن 

الرّمدرم ال ر دار   الرّمدرم ي دق اةرعاررمري ّمم النشا رّمرم الرفكرع  أبع  ا رماها  ال ّاصع ا الر
  900  8090ن عري الذكاءا  ال رّ     الرّمم ذالرّمرم  اإللكرعين   الرّمم ال ر ا ج ذ ررين 

ا  دددعا  ر رمفدددين  ر دددا بردددنهم  ددد  الةددد ا  الّلددديري ،ي لددد  ال عاةدددا  النفةدددري فمدددا أن 
لمدين  يكدل  دع  لدا ن ادا ال داي  دن الصدفا  المةد ري  يالقد عا  ال ر ثمي    الشكل يالحمم يا

يالةدددد ا  ال مقرددددي  يا مر افرددددي يكددددذلك  دددد  ال دددد اج يالددددذكاء  يال مددددق يا ةددددرّ ا ا  ال اصددددي  
  .80   8090ذ نصيع  يالريرمع   يالفق    ،يا هر ا ا  يا نفّا   يال ريل

ل ر ددار  لكدد  رقابددل يرريا ددق  ددع  ددا الرّمددرم ااةددرعاررمري ي ددن هددذا ال نامددق  هددع  فهدديم 
ر هع  ن ا را ا  يرنيع  ر ا برن الااال  ا ل الص  الياحد   ي هدع   ّدا رةد را  ف رد   
رامق فما هذا الرّمرم الذ  رةّا ل مابهي الرحد   الكدا ن  د  ا درا  يرنديع قد عا  الاداال  

مدرم ال ربدارن  يرنيردع الرد عرا حر  أامق فمردا الّ رد   دن الرةد را   نهداا الرّمدرم الفداعق   يالرّ
الرّمدددرم اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار   يهدددذ  ال عاةدددي ررفدددق  دددع رةددد ري هدددذا الرّمدددرم باةدددرعاررمري ي 

 ّمددرمالرّمددرم ال ر ددار   حردد  رّددع  الراةددرعاررمري ال ر ددار   يهندداك الّ ردد   ددن الرّعرفددا  ل فهدديم 
ال  ي دد ل اةددرّ ا هم لمددرّمم  يالرّددع  الرّددع  فمددا رندديع يا ددرا   بددعا  الاددا،ال ر ددار  بأنددا 

فما  ريلهم يأن اا رّم هم ياهر ا دارهم  يأن داا ذكداءارهم  ثدم الّ دل فمدا ا ةدرمابي لهدذ  ال رغردعا  
يذلدددك  دددن  دددال رقددد رم ال دددنه  بادددعق  رنيفدددي  أ  أندددا ف مردددي  قاعندددي بدددرن ال حرددديل يادددعق رق ر دددا 

 . 82  8005مك يش عين  ذكي  ،يصفا  ي صا ي ال رّم رن     صل  عاة  ياح 
أندداا، رّمددرم رعركدد  فمددا  عافددا  قدد عا  م رددع   ددا   رددعل   34  8006  ذالشددقرعا  أ ددا

الااال ي بعارهم  ا ل الص   يالّ ل فما  را   رحصرمهم  يرن ردي قد عارهم ب عمدي  قبيلدي  دن 
 ابقي.،ا  اء يذلك  ن  ال الرّا ل  ع كل  ةريل بأةميال رريا ق  ع ق عارا ي بعارا الة

  أندداا، ارمددا   دد  الرّمددرم رنددا   بركرردد  كددل  ددن ال حردديل 908  8090  يرددعل ذ ررددين
ال عاة   يف مرا  الرّمرم يالرّمم  ينيار  الرّمم  ا ل الصد  ال عاةد  ال ّردا   باابدا  رّد    
القددد عا   ب دددا رةدددرمرال لمفدددعيق الفع ردددي بردددنهم  ددد  ا ةدددرّ ا ا  يال رددديل  يأن ددداا الدددرّمم  بحرددد  

ًّددا إلددا  ةددريل  ر ردد   ددن ا  اء رفدد  ب ّدداررع المددي   ال اميبددي  ي ر  اةددرعاررمري أ ددذرصددمين م ر
الرّمرم ال ر ار  بفكع  رّ    ةاعا  الرّمرم  ا ل الص  ال عاة  الّا    ل قابمي الفدعيق الفع ردي 
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بددرن الادداال  رّدد    القدد عا   ي ددن ثددم ركددين هنالددك أكثددع  ددن  ةدداع رّمر دد  ياحدد   دد  الدد عا 
 لياح   بحر  ررم ع كل ف    ن الااال  ّا     ةاع ر صهم،.ا

  بأناا، رّمرم ره   إلا ع ع  ةريل م رع 928  8092  يرّع ا ذفبر ا  يأبي الة ر 
الادداال  يلددرا الادداال الددذرن رّددانين  ددن  شددكا   دد  الرحصددرل  قددا   هددي ةراةددي   عةددري 

   إلدا  ردا   إ كاندا  الاالدال يق عاردال رأ ذ    افرباعها  صا ي الفدع  ي بعاردا الةدابقي  يرهد
إذ إن النقاددي ا ةاةددري  دد  هددذ  الةراةددي هدد ا ريقّددا  ال ّم ددرن  ددن الامبددي  يارماهددا  الامبددي 

 نحي إ كانارهم يق عارهم   ه  ةراةي لرق رم بر ي رّمر ري  ناةبي لم رع الااال.،
ل ررلددد ن ر يرددد    بأنددداا، إاددداع أي  مةدددفي لمرددد عرا الفّدددا5  8091  يرّع دددا ذشدددياهرن

يأةدددالرال   رمفدددي ي رنيفدددي يذلدددك ل ةددداف رهم فمدددا اكرةددداال ال حرددديل  يبنددداء   الاددداال بادددعق 
ال ّان   يصنع ا  كاع  يكذلك ررلد ن راديرع  ديا  رّمر ردي يادعق  ناةدبي لمرقردرم  لكد  رردا  
لم رع الااال  ا ل الص  ال عاة  أن ررّم يا بشكل  ّال  بغ  الن دع فدن ا  را دا   د  
الق ع   حر  إنا  دن الابرّد  أن ر رمد  الاداال  د  الثقا دي ياليلدع ا مر داف  يا قرصدا    

 يالمغي  يالمنا  يال ا ع  يالق ع  أي الّم   يال صالح الش صري،.
  بأنددداا،  ددد  ل ر عرةددد  قدددا م فمدددا 98  8091  يرّع دددا ذالشدددا ّ  يحةدددن يال حددداي 

لم رّم دددددرن  ي ددددد ل اةدددددرّ ا هم لمدددددرّمم يرح رددددد  الرّدددددع  فمدددددا ا حررامدددددا  الرّمر ردددددي ال رنيفدددددي 
هم ال  رمفدددددي  ي دددددن ثدددددم ا ةدددددرمابي لهدددددذ  ا  را دددددا   ددددد  ا حررامدددددا  يا ةدددددرّ ا ا  راهر ا دددددا

يا هر ا ددا   ددن  ددال فناصددع ف مرددي الردد عرا  بحردد  رر ددار  فناصددع الردد عرا لرقابددل ر ددار  
ل رقدد رم  ددعي  ركا  ددي لمم رددع يا ددرا  ال رّم ددرن  ا ددل الفصددل ال عاةدد  الياحدد   يذلددك  ددن أمدد

 لح ي  الرّمم.،
رّمدددرم رّر ددد  فمدددا الرنددديع  ددد  الادددعق  االرّمدددرم ال ر دددار  أرلدددًا بأنهددد اةدددرعاررمري ّدددع ري 

يا ةدددالرال يا نشددداي ياليةدددا ل يذلدددك بغردددي ركددديرن بر دددي رّمر ردددي رناةدددال م ردددع الاددداال يرمبددد  
مرم ال ر ار  أن رأ دذ أشدكال يأةدالرال ق عارهم ياحررامارهم ياهر ا ارهم باعق   رمفي. ير كن لمرّ

رّمر ري   رمفي  ثل الر عرا ي ق أن داا الدرّمم  ال م يفدا  ال عندي  ا نشداي ال ر عمدي  يالدرّمم 
  99  8094الرّاين  ب ا ررحقق  ّا ركا ؤ الفدعي الرّمر ري فن  الااال ذ ح    

ا ار  يبّلدددهم رةددد رهالرددد عرا ال ر ددداةدددرعاررمري ب ايرممدددأ بّددد  الرعبددديررن إلدددا رةددد رره،
الرّمددرم ال ر ددار   ي  بددأا باةددر  ام أ   نه ددا اال ددا رحقددق ال ددعا   نددا   ددن  ددال  اةددرعاررمري

ن كدان  مّل  يع الاالال  افا    ف مري الرّمم  يلرا الّ مرا  الر  رقيم بها ال ّمدم لنفةدا  يا 



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

 2029  
 

 753 

. ذالغا     ،رةّا لرحقرقها الرّمرم ال ر ار  أش ل يأكثع احرياء لأله ا  الر  اةرعاررمري  فهيم
8092  21  

 ايتعًيِ املتُايض:اطرتاتيجية أُٖية 
هندداك ميانددال ف ردد   ررلددح  ددن  الهددا أه رددي أن   8093 ذع يقدد  ينمددم يمددي   ذكع

 اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  يأبع هاا
فربداع إن اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  رقيم فمدا  بد أ الرّمدرم لمم ردع  هدي رأ دذ بّدرن ا   -9

م رع ا صدنا  ال  رمفدي لم رّم درن يرّد   فبداع  أن الرّمدرم لمم ردع يفبداع  أن ال قداا 
 الياح    رصمح لمم رع.

 رعاف  ا ن اا ال  رمفي لمرّمم  ثلا ة ّ   بصع    ناق   امر اف   يحة .  -8
 ال  رمفي.الرّمرم ال ر ار  فما  عافا  ياشباع يرن ري ال ريل  يا رماها  اةرعاررمري ّ ل ر  -2
 رّ    ةريل ال ا ّري يرع ع  ةريل الرح   فن  ال رّم رن لمرّمم.  -1
ةدداف  ال رّم ددرن فمددا رن رددي ا بركدداع يركشدد  ف ددا لدد رهم رالرّمددرم ال ر ددار  اةددرعاررمري   -2

  ن اب افا .
رقدديم فمددا الركا ددل بددرن ا ةددرعاررمرا  ال  رمفددي لمرّمددرم  ددن  ددال اةددر  ام أكثددع  ددن   -3

 ء اةر  ام هذا النيع  ن الرّمرم.اةرعاررمري اثنا
رحقرقددا لشددعيا الددرّمم الفّددال  يأنددا رةدد ح لم رّم ددرن إن ررفددافميا باعرقددي  ربارنددي رقددي    -4

 بالرال  الا  نرما   رنيفي.
  رح  عي لم رع ال رّم رن  ن  ال  بعارهم ال رنيفي.  -5
مم يالرأكدد   ةدداف   ال ّم ددرن فمددا الرقرددرم بصدديع  مردد   ك ددا رمددال يقردداا   عمددا  الددرّ  -6

  ن رحقرق ا ه ا  ال  اا لها.
إن أه رددي اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار  رنبددع  ددن فدد   ميانددال  ي نهددا أنددا رقدديم فمددا  بدد أ 
الرّمددرم لمم رددع  هددي رأ ددذ بّددرن ا فربدداع م رددع ا صددنا  ال  رمفددي لم رّم ددرن يرّدد   فبدداع  ذإن 

ح لمم ردع . يهدي  د  نفدا اليقد  رعافد  الرّمرم حق لمم ردع  يفبداع  ذإن ال قداا الياحد    رصدم
اةددرعاررمري ّ ددل را ن دداا ال  رمفددي لمددرّمم  ثددل ذةدد ّ   بصددع    ناقدد   امر دداف   حةدد  . ي 

الرّمددرم ال ر ددار  فمددا  عافددا  ياشددباع يرن رددي ال ردديل يا رماهددا  ال  رمفددي لم رّم ددرن   ددا رّدد   
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الرّمرم ال ر ار  اةرعاررمري القيل بأن  ةريل ال ا ّري يرع ع  ةريل الرح   ل رهم لمرّمم. ير كن 
 ةاف  ال رّم رن فما رن ري ا بركاع يركش  ف ا ل رهم  ن اب افا .ر

قدديم فمددا الركا ددل بددرن ا ةددرعاررمرا  ر اي  ددا ر ردد   ددن اه رددي اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار  انهدد
 ا النيع  ن الرّمرم.ال  رمفي لمرّمرم  ن  ال اةر  ام أكثع  ن اةرعاررمري اثناء اةر  ام هذ

 فن كونيا:ومن ىنا تكمن أىمية استراتيجية التعميم المتمايز 
  رعافددد  أن ددداا رّمدددم ال رّم دددرن ال  رمفددديا ذةددد ّ   بصدددع   لغدددي   حعكددد    ناقددد  اي

 عرال   امر اف  حة  
 .رحقق شعيا الرّمم الفّال 
 .رعاف  يرشبع يرن    ريل يارماها  ال رّم رن 
   ا ب اع.رن   ا بركاع يركش 
 ا ةرقصاء. –الرمعرال  –ال شعيع  -رركا ل  ع الرّمم القا م فما ا نشاي 
 .ر كن لم رّم رن أن ررفافميا باعرقي  ربارني رقي  الا نراما   رنيفي 

 ايتعًيِ املتُايض:اطرتاتيجية َربسات تطبيل 
 د   مدال الرّمدرم ال ر دار  اةدرعاررمري هناك الّ ر   ن ال بععا  الر   فد  إلدا رابردق 

 ،  فما النحي الرال ا45  8091  الرعبري يالرّمرم ي ن هذ  ال بععا   ا ذكع  ذنصع
 ي را   أحمام الفصيل   ا ق  رؤثع ةدمبا فمدا الرحصدرل  االا  را  يالربارن برن الا

 ال عاة  لماالال.
  ناه  الرّمرم الّام  حر  أن هنالك  نه  ياح  رابدق فمدا م ردع الاداال   دا ررامدال 

 رر  هذا ال نه  لرناةال ا حرراما  ال  رمفي لمااال.رك
 .رّ ل الر عرا ال ر ار  فما ا رصاع اليق  يالمه  يركين نرا ما أكثع إث اعًا 

   م يفي  ن ال بععا       لدم إمابرهدا 52-22  8005  يذكع  ذكيمك يش عين
حرد  بدعع  هدذ   ايز؟التعمايم المتما اساتراتيجية لماذا نحتاج إلىفما الرةاؤل الذ  رني فمدا 

  ا9الحامي لمرّمرم ال ر ار     ة  نقاا ك ا ر هع    الشكل ذ
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 (1ايؼهٌ )

 (2008ايتعًيِ املتُايض )نوجو وآخشوٕ، اطرتاتيجية َربسات 
إن الادددداال الددددذرن نددددي  أن نّم هددددم   ررّم ددددين باعرقددددي ياحدددد   يبرددددنهم  أوال: طبيعااااة الطااااالب:

  ي د  قد عرهم  يفمدا ةدعفرهم فمدا الدرّمم  يفمدا  دا ا را ا   رّ    رؤثع فما عمبدارهم
رفلمينا  دن ادعق رّمدرم يرّمدم   د ذا أع ندا أن نةداف  هدؤ ء الاداال فمدا رحقردق أهد ا  

الرّمددرم ال ر ددار ل يذلددك اةددرعاررمري ال ندداه  يال قددععا  ال  ااددي لهددم   ابدد   ددن اةددر  ام 
 ااال.رفق  ع  صا ي ية ا  الف ا  ال  رمفي لهؤ ء الر ا نه

الرّمدرم ال ر دار   د  الرّمددرم اةدرعاررمري   دا رؤكد  فمدا لدعيع  اةدر  ام  ثانياًا: حواوا اسنساان:
بشكل فام هي الّ ل فما رنفرذ حق  ن حقيق اإلنةدان ال شدعيفي قانينردا  يردني فمرهدا 
م رع ا رفاقا  ال يلري ال اصي بحق كدل  دع   د  الحصديل فمدا رّمدرم  ر رد   ين رفعقدي 

م ددددرن  يلددددن ررددددأرا الر ددددار  لمم رددددع إ  ب عافددددا  احررامددددا  الاالبددددا  ال  رمفددددي بددددرن ال رّ
 يالر عرا ال ر ار  رمب  رمك ا حرراما  بكا ي أنيافها.

حقدددق  دددا رالرّمدددرم ال ر دددار  اةدددرعاررمري حردد  أن  ثالثاااًا: نظرياااات الماااو البشاااري وأنمااااط الاااتعمم:
 الرّمم. ريصم  إلرا بحي  ي عاةا  ال خ البشع   يكرفري ح ي 

رشددرع ال عاةددا  الرعبيرددي يالنفةددري إلددا لددعيع  الرعكردد  فمددا  رابعااًا: أىااداف العمميااة التعميميااة:
ال ر دددار   حرددد  رعكددد  فمدددا  ّمدددرمال دددرّمم ك حددديع لمّم ردددي الرّمر ردددي  يهدددذا  دددا رحققدددا الر

 ةدداف   كددل االددال  دد  رحقرددق أهدد ا  ال ددنه   يرصددل إلددا ال ةددريرا  ال ّراعرددي ال رفددق 
 دا كدان  ةدريا  أي نديع ذكا دا أي ن دا رّم دا  يفند  ا ررّدع  ال ّمدم فمدا قد عا  فمرها  ه

ي ريل يارماها  ياةرّ ا ا  الااال  رةرارع أن رفهم الصّيبا  الر  ريامدا كدل  دنهم 
    ف مري الرّمم.
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 رشرع نرا   البحي  يال عاةا     الرّمرم يالرّمم إن يمي  ال ا ّري ل ل خامسًا: دافعية المتعمم:
ال رّمم ه  ال رامال ا ةاة  الذ  نل ن با ح ي  الرّمم.   ذا نمح ال ّمم    اةدرثاع  

  يشدددّيعهم بأه ردددي  دددا ةدددي  رق  دددا لهدددم  دددن  يلددديفا   يأنهدددا اددداالحدددال اةدددرااع ال
رعربا باهر ا ارهم يبحرارهم الحالري يال ةرقبمري  ق   مق ل رهم عمبي قيري  د  الدرّمم. يهندا 

لم شداعكي يبدذل المهد  يالبحد  يا فر دا  فمدا الدذا  لمريصدل إلدا رصبحيا فما اةدرّ ا  
ال ّع ددي ال اميبددي  يرحردداج ال ّمددم إلددا رنيرددع الردد عرا لر مددق هددذا ال نددا  الرّمر دد  الددذ  
رصبح الرا رذ  رّاشرن لرّمم  ا رق  ا لهم ال ّمم بل يررماي ينا إلدا   رد   دن ال ّع دي 

  ن  صا ع أ عل  رنيفي.
 ددن ال رّدداع  فمرددا أن  شددكا  الرّمددرم  دد  الفصدديل الرقمر رددي كثرددع   ت التعماايم:سادسااًا: مشااكال

ي رّدددد     يأن رعكهددددا قدددد  رّدددديق ال عاةددددي  أي رةدددداف  فمددددا الفشددددل  دددد  بّدددد  ا حرددددان  
ةدددهم  ددد  حدددل بّددد   شدددكا  الرّمدددرم. يذلدددك ليلدددع رالرّمدددرم ال ر دددار  قددد  اةدددرعاررمري ي 

اةرعاررمري مها أي الرغمال فمرها رحقرقا  ه ا  يا رراع الحميل ال ه ي الر  رةاف     رقمر
 الرّمرم ال ر ار .

 عًُيات ايعًِ:  َٗاسات 

  فمدا أنهدا 806  8009  ررّ   رّعرفا  ف مردا  الّمدم   رّع هدا ذأبدي مالدي يفمر دا 
،رمك الّ مرا  الر  رقيم بها البداحثين بهد   اليصديل إلدا  ّع دي ف مردي م رد    يهدذ  الّ مردا  

يف مرا  فقمري ر اعةدها الفدع  فند  القردام بدأ   حايلدي ل عاةدي  شدكمي  دن ال شدكا  ه  أنشاي 
 الّم ري    الابرّي،.

 م يفددي  ددن ال  اعةددا  الذهنرددي يا  ا رددي ر هددع  دد  ةددميك الفددع  ،يرّددع  أرلددًا بأنهدداا 
الدددذ  اكرةدددال ال ردددل الّم ددد  فنددد  ا رةدددرع فمدددا ال دددنه  الّم ددد  يرمرددد م الاعرقدددي الّم ردددي يرربندددا 

  82  8002ذفعرف  يةمر ان   ،ا رماها  الّم ري
ا نشاي يال  اعةا  الر  رقيم بهدا الّم داء لميصديل إلدا ال ّع دي  ،يرّع  أرلًا بأنهاا 

. ،يلمحكم فما صحي ال ّع ي ال كرشفي  يرّ  العكر   ا ةاةري إلمعاء ال عاةا  يالبحي  الّم ري
  82  8004ذنيع  
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بأنهددا  م يفددي  ددن القدد عا  يالّ مرددا  الّقمرددي ال اصددي ،  92  8006  يرّع هددا ذ ررددين
 .،الا  ي لرابرق اعق الّمم  يالرفكرع الّم   بشكل صحرح

  بأنهددداا ،  م يفدددي ف مردددا  فقمردددي  حددد    ن اعةدددها  31  8090  ك دددا ردددذكع ذفمردددان
ن ص ق بال  ربع مالبا به   الريصل إلا نرا   فم ري ذال ّع ي الّم ري   ن ناحري  يالرحقق  

 .،هذ  النرا   يالحكم فمرها  ن ناحري أ عل
  بأنهاا ، م يفي  ن الّ مرا  الّقمري ا ةاةدري 59  8098  ذأبي فاذع  ةناءيفع رها 

لإلنةددان  يرلددم هددذ  الّ مرددا  فدد  ًا  ددن ال هدداعا  الّقمرددي اللددعيعري لحددل ال شددكا  باعرقددي 
 ددرم  اح ارددا يم ددع برانارددا  يرح ردد   ناقرددي ةددمر ي  يرةدداف  هددذ  الّ مرددا  اإلنةددان فمددا رن

 .،مهي   يريمرهها اليمهي الصحرحي نحي ال شكمي
يرّددع  أرلددًا بأنهددا  م يفددي  ددن ال هدداعا  ال ه ددي الردد   بدد  أن ركرةددبها الاالددال  ددن 
 ددال ذأنشدداي  أي أف ددال  أي أ ّددال  لركددين قددا عًا فمددا الرفكرددع الّم دد  الةددمرم الددذ  رقددي  إلددا 

م ر    أي الرحقق  ن صحي  ّمي ي ةدابقي  أي اةدرنراج قدانين  أي الرحقدق  الريصل إلا  ّمي ي
  8094 ن صحي هذا القانين. ذبغ ا    

بأنها ةمةدمي  دن ال هداعا  يالقد عا  الّقمردي الرد  رةدر   ها الاالدال أثنداء ،يرّع  ارلًا 
  946  8094. ذحةن يا  ام  ،اكرشا ا لم ياهع ال حراي با يرّم ا لم فاهرم الّم ري

 عًُيات ايعًِ:َٗاسات تصٓيف 
إن الّمم ك نشا إنةدان ربد أ بال اح دي  يهد  أقد م أةدالرال البحد  الّم د   حرد  كدان ،

اإلنةددددان ا يل رةددددر  م يةددددا ل الحددددا ال باشددددع ذالةدددد ع  البصددددع  الشددددم الرددددذيق  الم ددددا   دددد  
باةدر  ام   اح ي  ا رمع  حيلا  ي ع ةعفي يرّق  ا ح ا  ي را   الر صصدا  اهدرم الّم داء

أ يا  رةدداف   دد   اح ددي  ددا رصددّال فمددا الحددياا  اح رددا   ثددل اةددر  ام الرمةددكيال لعؤرددي 
ا مةددام ال قرقددي  ي ددع  رددا   ال اح ددا  كددان   بدد   ددن إادداق  ةدد را  فمدددا ال رشددابهي  نهددا. 
ي ن هنا  هع  أه ري ال فاهرم لمرقمرل  ن كم هذ  ال اح ا  حرا رةهل  عاةرها  يأرلا كان 

 بددد   دددن يصددد  ال اح دددا  الرددد  رركدددعع بانر دددام  ددد  كدددل  كدددان ي  دددان  ددد  صددديع  قددديانرن   
ياةر  ام هذ  القيانرن  د  رفةدرع ال دياهع الابرّردي الددر  رددرم  اح رهدا  ياةدر  ا ها أرلدا  د  
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  ي ددا ةددبق ررلددح بددأن الّمدددم ربدد أ بال اح ددي يرنرهدد  بال اح ددي  يبرنه ددا الرنبددؤ ب اح ددا  م ردد  
  240  8001. ذحةن يحةن  ،لّم اء بالرفةرع يالرمعرال يالرنبؤ يمرعها  ن ف مرا  الّممرقيم ا

يقددد  رّددد    يمهدددا  الن دددع حددديل رصدددنر  ف مردددا  الّمدددم  إ  أندددا ر كدددن رصدددنرفها  ددد  
   يهذا 32  8002نيفرن ع رةررن ه ا ف مرا  الّمم ا ةاةري يف مرا  الّمم الركا مري ذفم   

    يرربنا هذا الرصنر     بحثا.AAASا  عركري لرايرع الّميم ذ هي نفا رصنر  العاباي
 American Association for theيقدد  حدد    الهر ددي القي رددي لرادديرع الّمدديم 

Advancement Science ف مرا  الّمم بدثا  فشدع  ف مردي يصدنفرها إلدا  9644     فام
  94  8003م    هذا الرصنر  لّ مرا  الّمما ذةال8نيفرن ير هع الشكل ذ

 
 (2ايؼهٌ )

 تصٓيف عًُيات ايعًِ حظب ايشابطة األَشيهية يتطويش ايعًوّ
 ا يرر ثل    ث ان ف مرا  ه اBasic Processes Of Scienceف مرا  الّمم ا ةاةري  -9

  ال اح يObserving 
   الرصنرClassifying 
  القرااMeasuring 
  ا ةرنراجDeducting 
  الرنبؤPredicting 
  رصال اCommunication 



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

 2029  
 

 767 

  اةر  ام الّاقا  ال  انري يال كانريUsing Space -Time Relation  
  اةر  ام ا عقامUsing Numbers 

ا يرشد ل   دا ف مردا  Integrated Processes Of Scienceف مردا  الّمدم الركا مردي  -8
 ه  كالرال ا

   صرامي الفعيFormulation  
    الرّعر  اإلمعاOperational  
   الرحكم    ال رغرعاControlling Variables  
   رفةرع البراناInterpreting Data 
  الرمعرالExperimenting  

 عًُيات ايعًِ: َٗاسات أُٖية
ف مرا  الّمم يرن ررها اعربااهدا بالثقا دي الّم ردي  إذا  هاعا  لق   ا   ن أه ري ا هر ام ب

ّم رددي  ك ددا رندد عج ف مرددا  الّمددم لدد ن اعا ددق رّدد  أحدد  الّناصددع الردد  عكدد   فمرهددا الثقا ددي ال
الرفكرعل يذلك  نها أةاا الرقص  يا ةركشا  الّم  ل ي نها  هاعا  فقمري  ح    رةدر   ها 
ال رّم ددددين لفهددددم ال ددددياهع الكينرددددي  ير كددددن رّ ر هددددا ينقمهددددا إلددددا الحرددددا  الري رددددي ذا بيةددددّر    

  .8002  يذفم   8005يالبميش   
  يذالهيردد    8092  ي ذ ررددين  8006  ي ذ ررددين   8099ي بددريررفدق كددل  ددن ذ اا

ف مرا  الّمم    ال عاحدل  هاعا    فما أه ري رّمم 8002يذالنم   يحةرن يعاش      8090
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  دد  ال عحمددي ا بر ا رددي  اصددي  حردد   هدداعا  الرّمر رددي ال  رمفددي فا ددي ي 

 ا الّميم  ي نهااأن رّم ها رحقق الكثرع  ن أه ا  ر عر
ف مرددا  الّمددم رّ ددل  هدداعا  قرددام الاالددال بدد يع إرمدداب   دد  الّ مرددي الرّمر رددي  حردد  أن  -9

فمدا رهر دي ال ددعي  الا  دي ل ةداف   الاالددال لميصديل إلدا ال ّمي ددا  بنفةدا  بد    ددن 
أن رّاا لا فن اعرق ال ّمدم مداه    ين بدذل ب مهدي   ا  دع الدذ  رمّدل الاالدال هدي 

 اة  لمّ مري الرّمر ري.ال حيع ا ة
رأكردد  أن ركددين الددرّمم فددن اعرددق البحدد  يا ةرقصدداء يا كرشددا     فددن اعرددق الرمقددرن  -8

 يحشي الذهن بال ّمي ا .
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رن رددي  هدداعا  ال اح ددي يالقردداا يالرصددنر  يمرعهددا  ددن ال هدداعا  الّم رددي الا  ددي لمن ددي  -2
 الّم   ل ل الاالال.

 ل الادداال  ثددلا حددال ا ةددرااع يحددال ال ّع ددي رن رددي الّ ردد   ددن ا رماهددا  الّم رددي لدد -1
يال يلدددديفري يالرددددأن  فندددد  إصدددد اع ا حكددددام  يا  انددددي الّم رددددي يالريالددددع يمرعهددددا  ددددن 

 ا رماها  الّم ري ال ةره  ي    ر عرا الّميم.
 رن ري ق عا  الرفكرع الناق  يالرفكرع اإلب اف  ل ل الااال. -2
 هددداعا  ار  يا فر دددا  فمدددا الدددنفا  ددد  رةددداف  الاددداال فمدددا اكرةددداال قددد عا  الدددرّمم الدددذ -3

 ف مري الرّمم  يهذا رؤ   إلا الرّمم ال ةر ع   ل الحرا .
رةددددداف  الاددددداال فمدددددا اكرةددددداال ا رماهدددددا  ا رمابردددددي نحدددددي البر دددددي يال حا  دددددي فمرهدددددا  -4

 يرحةرنها  ا  ع الذ  رةاف  فما حل ال شكا  الر  ريمههم  ا ل أي  اعج ال  عةي.
  ريل يا هر ا ا  يالهيارا  الّم ري ال فر  .كرةاال الّ ر   ن الا -5

 ( فن أىمية عمميات العمم ما يمن:1331  2002وأعاف أبو جحجوح )
 ريلر  ال ا ّري ل ل ال رّمم ي را   الثقي بالنفا  يا حرفا  بال ّمي ا  ال رّم ي     أايل. -9
 ف مرا  الّمم ف ي ا  قعرا لاعا ق ر عرا الّميم. هاعا  ر كن أن رشكل  -8

   فمددددا أن أه رددددي92  8090     يذالةددددير  989  8090  يارفددددق كددددل  ددددن ذ ررددددين
ف مرددا  الّمددم رك ددن  دد  أنهددا رةدداف  ال رّم ددرن  دد  اليصدديل إلددا ال ّمي ددا  بأنفةددهم    هدداعا 

 يرمّمهدددم  حددديع الّ مردددي الرّمر ردددي  يرّ دددل فمدددا نقدددل أثدددع الدددرّمم إلدددا  ياقددد  م رددد    يركةدددال
رن ارماهددا  إرمابرددي نحددي البر ددي يال حا  ددي فمرهددا  يرن دد  لدد رهم ف مرددا  الّمددم ال رّم دد  هدداعا 

 .ارماها  فم ري   رمفي
 Association Teachers Scienceك دا أيصد  العابادي القي ردي ل ّم د  الّمديم ذ

National    ف مرا  الّمم     ناه  الّميم  يافرباعها أةاةدا  دن أةدا بنا هدا  يأكد    هاعا
ف مرا  الّمم    حل ال شكا  رّد   دن  هاعا  ا أن اةر  ام   بلعيع  رل رن فمNSTAذ

ف مردددا  الّمدددم ياكرةددداها حردددي  لدددرّمم  هددداعا  أهدددم ال ددد ا ل  ددد  رددد عرا الّمددديم  ك دددا أن رّمدددم 
  .8099ال فاهرم يرقصا ال شاكل الّم ري  لمحصيل فما  ّع ي فم ري م ر   ذ ااربا  

 Science د  الي ردا  ال رحد   ا  عركردي  يق  اشر م  ال ّاررع القي ري لمرعبردي الّم ردي

National) (Standards Education   فمددا أعبّددي  ّدداررع لريمرددا ف مرددي ردد عرا الّمدديم
ف مردا  الّمدم  دع  هداعا  يل ن  ّاررع ال حرديل يعؤردي لمّمدم    ندا ررامدال  دن الاداال   د  

 هداعا  لهدا ر داعا الاالدال هم أ لدل لمّمديمل   دن  ا ال ّع ي الّم ري ذال حريل  لمريصل إلا 
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يبالرددال  ا فر ددا  فمددا الددذا   دد  ف مرددا  الّمددم لفهددم ال فدداهرم الّم رددي  يبندداء ال ّع ددي يري رفهددا  
  .909  8090ا ةرقصاء الّم   يالرفكرع يالبح      شكا  الحرا  الياقّري ي ّالمرها ذ ررين  

ع  ةع   ب ّندا ا نرقدال  دن ف مرا  الّمم فما أن الّمم  ّل يلرا ب م هاعا  يرؤك  ،
الّمم فما أنا  ّع ي اكرشف   ن قبل  إلا الّمم كّ مري اكرشا  لرمك ال ّع ي  يه  بذلك رؤكد  

  .32  8002ذفم    ،الن ع  ال   يمي لمّمم ك ا   ياعرقي

 عًُيات ايتعًيِ:َٗاسات  أطاييب تكييِ عًُيات تُٓية
 مردددا  الّمدددم ر كدددن أن ردددرم بدددأ يا  ف هددداعا  أن رقردددرم   323  8004  ردددذكع ذ رردددين

 يأةالرال   رمفي ي ن هذ  ا ةالرال يا  يا   ا رأر ا
 :ف مرددا   هدداعا  ي رددا رقددرم الاالددال نفةددا  ددن حردد   دد ل ا راكددا ل أوال: التوياايم الااذاتن

 الّمم بنيفرها ا ةاةري يال ركا مي.
 :صدددد رم بااقددددي ي رهدددا رقددددرم  ّمددددم الّمددديم الاالددددال  ددددن  دددال ر ثانيااااا: بطالااااة المالحظااااة

 هدددددداعا   اح ددددددي ر كنددددددا  ددددددن  اح ددددددي الةددددددميك  ي دددددد ل ا ددددددراك أي إرقددددددان الاالددددددال ل
 ف مرا  الّمم ال  رمفي.

 :يذلددك فمددا مددعاع  قردداا لركددع  ير كددن أن رةددر  م كاةددرباني  ثالثااا: مواااييس التواادير
لمرقررم الذار  رمرال فنهدا الاالدال نفةدا أي رةدر   ها  ّمدم الّمديم كيعقدي  اح دي رقدرا 

  اها   ل ا راك الامبي ل هاعا  ف مرا  الّمم.  ن
 :ي رها رص م  ّمم الّميم ا رباًعا أي أكثع  ن نيع ا  رباع  رابعا: االختبارات الموعوعية

ف مرددا  الّمددم ال ددعا  قراةددها ك ددا  دد  ال اح ددي يالقردداا  هدداعا   ددن  رّدد   يرددرم رح ردد  
 يالرنبؤ يلبا ال رغرعا  يمرعها  ن الّ مرا .

 ت:ــــابقــاث الضـــذراصــال

ف مردا  الّمدم  قد  ابقد  الّ رد   هداعا  ن ًعا  ه ري اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  يكدذلك 
 ددن ال عاةددا  الردد  ألقدد  اللدديء فمددا رمددك ال رغرددعا   ي ددن ال عاةددا  الردد  ألقدد  اللدديء فمددا 

الددددا  ّع ددددي اثددددع   يالردددد  هدددد    ,Ferrier 8004الرّمددددرم ال ر ددددار   عاةددددي  رعرددددع ذاةددددرعاررمري 
اةر  ام اةرعاررمرا  الرّمرم ال ر ار  فما ا  اء ا كا ر   لااال ياالبا  الصد  الثدان   د  

حر  ركين     ا   الّميم الحرارري يالّميم الفر را ري ب  رني  ر يرة  بالي را  ال رح   ا  عركري
بحرددد  رحردددي  كدددل    االبدددا ياالبدددي ردددم ردددي رّهم فمدددا ثدددا   م يفدددا 29فرندددي ال عاةدددي  دددن ذ
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  االبا ياالبي  ير ثم  ا ا  ال عاةي    ا رباع رحصرم     الّمديم الحرارردي 94 م يفي فما ذ
يالّميم الفر را ري   يرم اةر  ام ال نه  شبا الرمعرب     هذ  ال عاةي  يكان  أبع  النرا   الرد  

لرّمدرم ال ر دار  فمدا ا  اء ريصم  إلرها هذ  ال عاةي يمي  أثع إرمداب   ةدر  ام اةدرعاررمرا  ا
 عاةددي إلردد  يش دددعين ي  ا كددا ر   لادداال الصدد  الثددان   دد  الّمددديم الحراررددي يالّمدديم الفر را رددي.

  بّنيان ،رحةرن  هاعا  العرالرا  باةر  ام رنيردع الرد عرا  دع اداال ,Ellis et al 8004ذ
 ددد  العرالدددا   ددد  صدددفي  ال ددد اعا ا بر ا ردددي يالثانيردددي،. هددد    ال عاةدددي إلدددا رحةدددرن ا  اء 

الرّمرم ال ر ار   يرح ر   ةريل ال هاعا  ال  رمفي لم ّم رن الباحثرن. يق  اةدر     اةرعاررمري 
ال عاةدددي ال دددنه  الرمعربددد  الرحمرمددد    ّر ددد   فمدددا ا ةدددرباني  يال اح دددي  يا  ربددداعا  القبمردددي 

رحةددن  محددي   دد  أ ا الادداال يالبّ رددي أ يا  لهددا. يريصددم  ال عاةددي إلددا نرددا    أه هدداا يمددي  
الرّمددددرم ال ر ددددار   يأنددددا  ددددن اللددددعيع  ردددد عرال ال ّم ددددرن أكثددددع فمددددا اةددددرعاررمري فندددد  اةددددر  ام 

اةدددرعاررمرا  الدددرّمم ال ر دددار   يريقرددد  اةدددر  ا ها ل يامهدددي ا حررامدددا  ال  رمفددديل بحرددد  ردددرم 
ف مرا   هاعا   م  يالر  ةّ  إلا رح ر 8005  ي عاةي ذأبي محمي  رابرقها بشكل ر عرم .

الّمددم ا ةاةددري يالركا مرددي الردد  رنبغدد  رلدد رنها  دد  كرددال الّمدديم ا ةاةددري يالكشدد  فددن  دد ل 
رددديا ع رمددددك الّ مرددددا   دددد  كردددال الّمدددديم ل عحمددددي الرّمددددرم ا ةاةددد  بفمةددددارن  يريصددددم  إلددددا أن 
  ف مرددا  الّمددم يع    دد  كرددال الّمدديم الّشددع   رم ّددي فمددا النحددي ااردد ا ال اح ددي  ا رصددال

رفةددرع البرانددا   الرمعرددال  القردداا  ا ةددر  ل  اةددر  ام ا عقددام  الرصددنر   لددبا ال رغرددعا   
  35  42  66  915  962  882  209  386الرنبددددؤ   ددددع  الفددددعي  بالرعررددددال الرددددال  ذ

  بّنديان ،رحمردل  ةدرعاررمرا  الر دار  ,Hobson 8005 عاةدي هيبةدين ذي     ع .5  12  13
 ّم ين    ال  اعا ال ريةاي  ا ل الفصيل ال عاةري ال رّ    الق عا ، حرد  الر  رةر   ها ال

قا   ال عاةي ببح  اةرعاررمرا  الر ار  الر  رةر   ها  ّم   ال  اعا ال ريةاي  د    رمد  
الفصدديل ال عاةددري ال رّدد    القدد عا   يرددم رم رددع البرانددا  الك رددي يالنيفرددي فددن اعرددق ا ةددربران  

الفصدديل ال عاةددري  قا دد  ال عاةددي برحمرددل الركددعاع الددذ  رقدديم  ّم دد  ال دد اعا  يال اح ددي  ا ددل
ال ريةدداي فددن اعرقددا برنفرددذ الر ددار   ا ددل  صدديلهم ال عاةددري  ك ددا رقدديم أرلددا برحمرددل الّيا ددل 
الرّمر ري أي الةراقري  إن يم  هنالك رأثرع فما أةميال ركعاعها فن  اةر  ام هدذ  ا ةدرعاررمرا  

احرراما    رم  ال رّم رن ل رهم  يرم رنفرذ هذ  ال عاةي      عةي  ريةاي      ن أمل رمبري
منددديال شدددعق ي ردددي كاعيلرندددا الشددد الري  يةددد ل ال ّم دددين ال الدددّين لم عاةدددي أةددد مي حددديل  ددد ل 
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ركعاعهم  ةر  ام الر دار   د   صديلهم ال عاةدري  ك دا ر د   دعاقبرهم  ا دل  صديلهم أثنداء قردا هم 
رّمر ري  يأشاع  نرا   ال عاةي إلا أن هناك  م يفررن  ن ال ّم رن   نهم  ن بر عرا ال يا  ال

رقيم بالر ار  بصيع   ركعع  يش عين رقي ين بالر ار  يلكن بصيع  أقل ركعاعا  ك ا رشدرع النردا   
أرلا إلا أن هناك فيا ل  ثل ةنيا  ال بع      مال الرد عرا يراديرع  هداعا  أفلداء هر دي 

أثرع لدد رل فمددا فدد    ددعا  رنفرددذ ال ّم ددرن  ةددرعاررمرا  الر ددار   ا ددل  صدديلهم الرد عرا لهددا ردد
الرّمدرم  اةدرعاررمري   يالرد  اةدره    اةرقصداء  ّالردي,Palmer 8090 عاةي بدال ع ذي  ال عاةري.

ال ر ار     رح   الامبي  حر  رم ا رباع  ّالري ثاثي أةالرال لمرّمرم ال ر ار   يرح ر  رأثرعهدا 
حدد   يال شدداعكي  دد  حصددي الّمدديم. حردد  رددم ري ردد  ثددا  اعا ددق ،لمرّمددرم ال ر ددار  فمددا الر

   يال عاةددي ال ةددرقمي Flexible Grouping ددال رةددّي أةددابرع  يهددذ  الاددعق هدد  الرم رددع ذ
  رددم م ددع البرانددا  قبددل يبّدد  Web Quests  يالددعحا  ال ّع رددي ذIndependent Studyذ

   دددن الامبدددي  5  االبددا  يردددم  قابمددي ذ33كددع  فرندددي بمغددد  ذإفادداء ال دددا   باةددر  ام  قرددداا لر
يقيعندددد  نرددددا   الرقرددددرم  ياحددددرف  بكرابددددا  الادددداال ذري رددددارهم . أ هددددع  نرددددا   رحمرددددل البرانددددا  
ال م ّي أن الاعا ق الثا  ةداه    د  ع دع  ةدريل الرحد   يال شداعكي لد ل الاداال الدذرن ردم 

ةّ  إلا الرّع  فما  ةريل إرقان امبي الصد   م  يالر 8090  ي عاةي ذالةير   ا رباعهم.
الراةددع ا ةاةدد  لّ مرددا  الّمددم ا ةاةددري ي ّع ددي  ددا إذا كددان هندداك  ددعيق ذا    لددي إحصددا ري 
ًّا ل رغرع الّمم  يريصم  ال عاةي إلا ر ن       ةريل إرقان الااال لّ مرا  الّمم ا ةاةري رب

  يفددد م يمدددي   دددعيق ذا    لدددي إحصدددا ري  ددد   ةدددريل إرقدددان الاددداال لّ مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري
 عاةددي  دداثي   يا برغدديا ي   ةددريل إرقددان الادداال لّ مرددا  الّمددم ا ةاةددري رّدد ل ل رغرددع المددنا.

الرّمرم ال ر ار  اةرعاررمري   يالر  ه    الا رح ر   افمري Muthomi,  &Mbugua 8091ذ
لدرا   دد   قااّدي كدداينر  الكرنرددي  يردأثرع  فمددا رحصدرل ادداال ال عحمدي الثانيرددي  د   ددا   العرا

  االبدددا ياالبدددي ر عةدددين  ددد  ال ددد اعا الثانيردددي الرابّدددي 841حرددد  ركينددد  فرندددي ال عاةدددي  دددن ذ
ل قااّي كاينر      يلدي كرنردا  ردم ردي رّهم باعرقدي فشديا ري فمدا  م ديفررن احد اه ا رمعربردي 

لادددداال  دددد   ددددا   يا  ددددعل لدددداباي  ياةددددر  ام الباحثددددان ا ربدددداع رحصددددرم  لقردددداا رحصددددرل ا
ياةدر  م  د  هدذ  ال عاةددي ال دنه  شدبا الرمعربد   ي ددن أبدع  النردا   الرد  ريصددم   العرالدرا   

  برن  ريةا  عما  رحصرل 0.02إلرها ال عاةي يمي   عيق ذا    لي إحصا را فن   ةريل ذ
ي. ال م يفددي الرمعربرددي ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي لصددالح ال م يفددي الرمعربردد
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م  الردددد  ةددددّ  ل ّع ددددي أثددددع اةددددرعاررمري الرّمددددرم ال ر ددددار   دددد  ردددد عرا 8091  ي عاةددددي ذالعافدددد 
العرالدددرا  فمدددا  هددداع  ياحددد    دددن  هددداعا  ف مردددا  الّمدددم يهددد  اكرةددداال ال فددداهرم العرالدددري  
ي مص  إلا يمي   عيق ذا    لي إحصا ري برن  ريةا   عما  ااال ال م يفي الرمعربري 

اي  دد  ا ررداع ال فداهرم العرالددري ي د   قرداا ال رددل نحدي العرالدرا  البّدد   يال م يفدي اللداب
م  الرد  هد    إلدا رح رد  الكشد  فدن 8094  ذالقحادان ي عاةدي لصالح ال م يفدي الرمعربردي. 

الصّيبا  الر  رياما  ّم ا  الّميم    الرد عرا بال عحمدي ال ريةداي فند  اةدر  ام إةدرعاررمري 
ي الاا    يرح رد  ا  را دا   د  يمهدا  ن دع فرندي ال عاةدي حديل  عمدي الرّمرم ال ر ار  ب  رن

صدددّيبي اةدددر  ام إةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار  يريصدددم  إلدددا يمدددي  صدددّيبا  ب عمدددي  ريةددداي 
رياما  ّم ا  الّميم بال عحمي ال ريةداي فند  اةدر  ام اةدرعاررمري الرّمدرم ال ر دار   د   مدا   

م  الرد  هد    إلدا بنداء يحد   8094  ك دا قا د   عاةدي ذ ح د  ر ارا يرنفرذ يرقديرم الد عيا 
 قرعحي    الّميم لرا رذ الص  الثان  ا برد ا    صدامي ي قًدا لمرّمدرم ال ر دار   يرح رد   ّالردي 
هددذ  اليحدد    دد  إكةدداال ال فدداهرم الّم رددي لرا رددذ الصدد  الثددان  ا بردد ا    يقردداا  ّالررهددا  دد  

الصدد  الثددان  ا برد ا    يريصددم  إلددا يمدي   ددعق  ال إحصددا ًرا  إكةداال الحددا الّم دد  لرا ردذ
بددرن  ريةددا  عمددا  را رددذ ال م يفددي الرمعربرددي  دد  الرابرددق القبمدد  يالبّدد     ربدداع ال فدداهرم 

الرّمرم ال ر ار   اةرعاررمري ي ن ال عاةا  الر  رنايل   رغرع   .الّم ري لصالح الرابرق البّ  
ًّدد هدداعا  ي  م  يالردد  هدد    إلددا رح ردد  أثددع ري ردد  8094  ا  عاةددي ذال ارددالف مرددا  الّمددم  

 دد  ل الردد عرا ال ر ددار   دد  رن رددي ا ةددررّاال ال فدداهر   يف مرددا  الّمددم  دد   ددا   الّمدديم لدد ل 
االبددددا  الصدددد  ال ددددا ا ا ةاةدددد   يريصددددم  إلددددا يمددددي   ددددعيق ذا    لددددي إحصددددا ري بددددرن 

نهم  دد  ال م يفددي اللدداباي  دد  الرابرددق  ريةددا   عمددا  االبددا  ال م يفددي الرمعربرددي  يأقددعا
البّددد     ربددداع ا ةدددررّاال ال فددداهر   لصدددالح ال م يفدددي الرمعربردددي  ييمدددي   دددعيق ذا    لدددي 
إحصا ري برن  ريةا   عما  االبا  ال م يفي الرمعربري يأقعانهم    ال م يفي اللاباي    

 ربري.الرابرق البّ     رباع ف مرا  الّمم لصالح ال م يفي الرمع 

 التعلُق علً الذراصاث الضابقت:

 أوج٘ ايؼب٘ واالختالف بني ايذساطة احلايية وايذساطات ايظابكة: أوال:
الرّمدرم ال ر دار   د   ديا  اةدرعاررمري بّ  أن رم اةرّعا  بّد  ال عاةدا  الرد  رنايلد  

 دددال الّمددديم بفعيفدددا ي دددا   العرالدددرا     ندددا  دددن ال ناةدددال الرّمردددق فمدددا هدددذ  ال عاةدددا   دددن 
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 حايلددي عباهددا ي قاعنرهددا بالبحدد  الحددال  يذلددك بددالن ع لهددا  ددن ميانددال  رّدد     كرشددا   دد ل 
ارفق  ال عاةي الحالردي  دع  من حيث اليدف:فالرشابا يا  را   ر ا برنها يبرن البح  الحال   

 هددداعا  الرّمدددرم ال ر دددار  فمدددا اكرةددداال اةدددرعاررمري    ددد  رندددايل  افمردددي 8094 عاةدددي ال اردددال 
  8091  ي عاةدي العافد  8094 مرا  الّمم  يا رمف   ع بّ  ال عاةدا   ثدل  عاةدي  ح د  ف
الرّمدرم ال ر دار  فمدا اةدرعاررمري حر  رنيف  ا ه ا   ن هذ  ال عاةا  حر  رنايلد   افمردي  

 رغرددعا  أ ددعل يهددذ  ال رغرددعا   ثددلا الرفكرددع الرددأ م   يرن رددي ال فدداهرم الّم رددي  يا رمددا  نحددي 
م  يا ةدددررّاال ال فددداهر    يالحدددا الّم ددد   ي هددداعا  ا بددد اع  يالرفكردددع الناقددد   يالرفكردددع الّمدددي 

حياث  دن ي  ال ريا    ي فهيم الذا   يالرفكرع العرال   يال ا ّري نحي الرّمم  يالذكاء العرال .
  8094الر  رم رابرق ال عاةي فمرهاا ارفق  ال عاةي الحالري  ع  عاةدي  ح د   المرحمة الدراسية
  حردد  رددم الرابرددق  دد  ال عحمددي ا بر ا رددي  ددع رندديع الصددفي  ال عاةددري  8094ي عاةددي ال ارددال 

  حر  رنيف  ال عاحل ال عاةري  ا 8091  ي عاةي العاف  8094اان  حيا رمف   ع  عاةي الق
ا ارفقد  ال عاةدي الحالردي  دع ماني  الدراساة دن حرد  ي  برن ال عحمي ال ريةاي يال عحمي الثانيردي.

 دددم ال عاةدددا  الةدددابقي الرددد  ردددم اةرّعالدددها  ددد  ال دددنه  ال ربدددع حرددد  ردددم اربددداع ال دددنه  شدددبا  ّ
  الردد  اربّدد  ال ددنه  اليصددف  ال ةددح   8094الرمعربدد  لكددل ال عاةددا  فدد ا  عاةددي القحاددان  

يبددالعمم  ددن ارفدداق  ّ ددم ال عاةددا   دد  ال نهمرددي إ  أن ا  ددرا  مدداء  دد  الرصدد رم الرمعربدد  
  فددن مرعهددا بأنهددا لدد    م يفددي ياحدد    قددا يهدد  8094رمفدد   عاةددي  ح دد  ال ربددع  حردد  ا 

ا ارفق  ال عاةدي الحالردي  دع  عاةدي ال اردال األدوات المستخدمة ن حر  ي  ال م يفي الرمعربري.
   دد  اةددر  ام ا ربدداع ف مرددا  الّمددم كددأ ا   ددن أ يا  م ددع البرانددا   دد  ال عاةددي يكددان 8094

ةددره  ي حردد  اةددره    ال عاةددي الحالرددي ف مرددا ا ال اح ددي  ا  ددرا   دد  فدد   الّ مرددا  ال 
يالرصدددنر   يا ةدددرنراج  يالقرددداا  يالرنبدددؤ  يالرياصدددل  ياةدددر  ام ا عقدددام  أ دددا  عاةدددي ال اردددال 

   ق  اقرصع  فما أعبع ف مرا   قا هد ا ال اح دي  يالرصدنر   يا ةدرنراج  يالرنبدؤ  8094
  ي لم ددع البرانددا   ددرم اةددر  ام أ يا  ف ردد    ثددلا ك ددا رنيفدد  ال عاةددا   دد  ا  يا  ال ةددر 

ا ربددداع الرفكردددع الردددأ م   يا ربددداع الرفكردددع الناقددد   يا ربددداع الرفكردددع اإلبددد اف   يا ربددداع الرفكردددع 
ال رددديا    يا ربددداع ا ةدددررّاال ال فددداهر    يا ربددداع ال فددداهرم العرالدددري  ي قرددداا ا رمدددا  نحدددي 

ال ردددل نحدددي العرالدددرا   ي قرددداا ال ا ّردددي  ي قرددداا  الّمددديم  ي قرددداا  فهددديم الدددذا   ي قرددداا
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هدددايا ال ّدددعال ل فهدديم الدددذا   يبااقدددي -ردديعانا لمرفكردددع اإلبدد اف  الصددديع  ال  ي قرددداا برددعا
  اح ي رياصل أ عا  ال م يفي.

 أوج٘ اإلفادة َٔ ايذساطات ايظابكة يف ايذساطة احلايية: ثاْيا:

رعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   رربددرن أن  ددن  ددال  ددا رددم اةرّعالددا  ددن  عاةددا  رنايلدد  اةدد
هذ  ال عاةي ح ر  بق ع مر   ن ال عاةي يالبح      ما   ف ر   إ  أنها ركا  ركين  ّ ي   
 ر ا ررّمق ب عاةي  افمررها    ر عرا الّميم  يفما العمم  ن ذلدك إ  أن  عاةدا  ف رد   كاند  

عاررمري    ال ر ان الرّمر    ير كن اةرّعا  نرا مها ذا  أثع إرماب  ي افمري كبرع  لهذ  ا ةر
 بّ  ميانال اإل ا    ن هذ  ال عاةا     ال عاةي الحالري  ن  ال النقاا الرالريا

اإل ا    ن هذ  ال عاةا     صرامي  عي  البحد  الحدال   حرد  ر د  صدرامرها فمدا  -9
 شكل  عي   يمها ن رع يمي  أثع إرماب  أثبررا ال عاةا  الةابقي.

 دددا    دددن هدددذ  ال عاةدددا   ددد  رح رددد  ال نهمردددي البحثردددي ال ناةدددبي  حرددد  ابقددد  أممدددال اإل -8
ال عاةا  ال نه  شبا الرمعربد  ذي ال م ديفررن الرمعربردي ياللداباي  دع القراةدرن القبمد  

 يالبّ    يهي  ا رم رابرقا أرلًا    هذا البح .
فدد ا   دديا  يأ يا  البحدد  ا -2 لحددال   يذلددك  ددن  ددال اإل ددا    ددن هددذ  ال عاةددا   دد  بندداء يا 

ا ااع فما أ يا  ال عاةا  الةابقي بصيعررها ا يلري يالنها ري  ي حايلي ا ةرفا    ن 
النقد  ال يمددا لهددا  دن قبددل ال حك ددرن  يالحدعي فمددا را دد  ال اح دا  فندد  بندداء أ يا  

 البح  الحال .
ل ر ار   يذلك ةداهم الرّمرم ااةرعاررمري اإل ا    ن هذ  ال عاةا     ركيرن رصيع حيل  -1

    إف ا   اي البح  ياإلااع الن ع  فما النحي ال ّعي     هذا البح .
اإل ددا    ددن نرددا   هددذ  ال عاةددا  بافرباعهددا  ؤشددع إرمدداب  نحددي نمددا  البحدد  الحددال   دد   -2

 رحقرق أه ا ا ال يليفي يا مابي فن أة مرا.

 ث: ــــروض البحــــف

 عمددددا  ادددداال     بددددرن  ريةددددا0.02ةددددريل ذ  لددددي إحصددددا ري فندددد     يمدددد   ددددعق ذر -9
 عما  اداال ال م يفدي اللداباي  د  الرابردق البّد     ال م يفي الرمعربري  ي ريةا

الرابرددق  لصددالح ال م يفددي  -الفهددم –لا ربدداع الرحصددرم  ككددل يفندد   ةددريل ذالرددذكع 
 الرمعربري.
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ال  عمددددا  اددددا    بددددرن  ريةددددا0.02  لددددي إحصددددا ري فندددد   ةدددريل ذ  يمددد   ددددعق ذر  -8
 هدداعا   عمدا  ادداال ال م يفدي اللداباي  د  ا ربداع   ال م يفدي الرمعربردي  ي ريةدا

 ف مرا  الّمم ا ةاةري لصالح ال م يفي الرمعربري.

 طرَقت وإجراءاث البحث:

 ال ر انردي اإلمدعاءا  يكا دي هدذا البحد   إفد ا   د  ال ربدع البحث  ال نه  فع   ر ا رم 

ثم فعلًا  إف ا    مر ع البح  يفرنرا يأ ارا  ن حر  اعرقي ن  ال فع     رنفرذ  رم  الر 
 يذلك فما النحي الرال ا  يالثبا  إلمعاءا  الص ق

 :ثـــج البحــــهنه 

الرمعرب  ذي الرص رم شبا الرمعربد   يال كدين رحقرًقا  ه ا  البح  رم اةر  م ال نه  
 ل يذلددكايبّدد ر ا ربدداعرن قبمرددا رابرددق  ددن  م دديفررن إحدد اه ا رمعربرددي  يا  ددعل لدداباي  ددع 

بّدد  لرح ردد   دد ل  افمرددي اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  دد  رن رددي الرحصددرل ي 
ف مرا  الّمم ا ةاةدري لد ل اداال الصد  الةدا ا ا برد ا   ب حا  دي مد  . يردم ذلدك  هاعا  

  910  8091يال مرفي    ن  ال إرباع اإلمعاءا  الرالريا ذ اايع
  عا  ال م يفررن اللاباي يالرمعربري. الّشيا   رراع ا   
  لكا ال م يفررن. اقبمر رنرابرق ا  رباع 
 .رق رم ال ّالمي لم م يفي الرمعربري  قا 
  لقراا أثع ال رغرع الرابع لكا ال م يفررن اللاباي يالرمعربري. اّ رب رنرابرق ا  رباع 
  ربددداع البّددد   ل ّع دددي أثدددع ال ّالمدددي ذال رغردددع إمدددعاء  قاعندددي بدددرن أ اء ال م ددديفررن  ددد  ا 

 ال ةرقل  فما ال رغرع الرابع.

   الرص رم الرمعرب  لمبح .2يريلح الشكل ذ
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 (3ايؼهٌ )
 ايتصُيِ ػب٘ ايتجشييب يًبخح

 : ثــــت البحــــع وعُنــــهجتو

ركدددين  مر دددع البحددد  الحدددال   دددن م ردددع اددداال الصددد  الةدددا ا ا برددد ا   بال ددد اعا 
ركيند  فرندي البحد    ي 8094/8095ي لإل اع  الّا ي لمرّمرم ب حا  ي م   لمّدام ال عاةد  الرابّ

الحال   ن بّد  اداال الصد  الةدا ا ا برد ا   ب  عةدررن  دن  د اعا  مر دع البحد  ه دا  
لر ثدددل  فشددديا ري  عةدددي الشدددااد ا بر ا ردددي ب حا  دددي مددد    يردددم ا ررددداع أحددد  الفصددديل باعرقدددي 

  االبددًا  يادداال الصد  الةددا ا ا بردد ا   ب  عةددي فبدد  ا  85فدد  هم  ذال م يفدي الرمعربرددي ي 
بددن ف ددع ب حا  ددي مدد    يرددم ا رردداع أحدد  الفصدديل باعرقددي فشدديا ري لر ثددل ال م يفددي اللدداباي 

  االًبا  يرم اةربّا  االبرن لّ م حليعهم لمرابرق البّ     يا  البح   يبذلك 20يف  هم ذ
   ري رع أ عا  الّرني.9ثمين فرني البح   يريلح الم يل ذاالًبا ر  23رصبح اإلم ال  

 (1جذوٍ)
 توصيع أفشاد عيٓة ايبخح

إمجايي عيٓة  ايٓظبة املئوية عذد ايطالب املذسطة اجملُوعة
 56ايبخح 

 طايًبا
 %50 طايًبا 28 ابتذائية ايؼاطئ ايتجشيبية
 %50 طايًبا 28 ابتذائية عبذ اهلل بٔ عُش ايضابطة

 :ثــــــــالبح اـــــــــتأدا

 دددد  ةددددبرل الحصدددديل فمددددا ال ّمي ددددا  الا  ددددي  ددددن أ ددددعا  الّرنددددي رددددم رابرددددق ا  ربدددداع 
ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري قبمًردددا يبّددد ًرا فمدددا ال م ددديفررن اللددداباي  هددداعا  الرحصدددرم  يا ربددداع 

 يالرمعربري  يرصحرحه ا ي ًقا لن يذج اإلمابي ال ّ  لذلك.
 الرمعربريا البح  ي ا    ّالمرا راأ 

 ي ا   ال ّالمي الرمعربري لمبح   نا راركين  أ 
 .  ا  رباع الرحصرم  لقراا رحصرل الااال    يح   ال ا 
  ف مرا  الّمم ا ةاةري.بّ   هاعا  ا رباع 
 . لرل ال ّمم لر عرا يح   ال ا    صامًا ي ق اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  

 بشنء من التفصي :وفيما يمن خطوات بناء ىذه األدوات 
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 :ذيذ ايوحذة ايتعًيُية ايتجشيبيةحت أ( 
ادداع فمددا  قددعع الّمدديم لمصدد  الةددا ا ا بردد ا   الفصددل ال عاةدد  الثددان  رددم ا بّدد  

لر ثدددل ال حردديل الرّمر ددد   يذلددك  حريا هدددا فمدددا  ،ال دددا  ،ي رحددد  فندديان  ا ةددا رردداع اليحددد   ال
لحرا  الياقّري لماالال يكدذلك يمدي  أنشداي يرمداعال الّ ر   ن ال فاهرم الر  لها اعرباا  باشع با

فم رددددي ررلدددد ن  هدددداعا  ف مرددددا  الّمددددم ا ةاةددددري  يرشددددر ل اليحدددد   فمددددا أعبّددددي  عيا هدددد ا 
ذال صا ي الفر را ري لم ا    ال اء يال  الرا  الرغرعا  الكر را ري  ال صا ي الكر را ردي  ي دن 

ف ا   لرل ال ّمم ثم رم رح ر  ا ه ا  اإلمعا ري لكل  عا  ن ال ع  يا الر  ررل نها اليح    يا 
 لرنفرذ ال عيا ي ق اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار . 

 ِ:ـــــٌ املعًــــذاد دييـــــإعب( 
،ال دددا   ،  ردددم إفددد ا   لردددل لم ّمدددم يذلدددك لركدددين  عشددد ا لدددا فنددد  رددد عرا اليحددد   ال ا ةدددي 
 اةرعاررمري باةر  ام اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار   يق  احريل ال لرل فما  ق  ي  ي ايا  رابرق

رل  الرّمدرم ال ر دار   ينبددذ  فدن ا ةددرعاررمرا  ال اف دي لمرّمددرم ال ر دار  الردد  ردم رنفرددذها  د  الدد ل
يا هدد ا  ا معا رددي لردد عرا  يلدديفا  اليحدد    يال اددي ال  نرددي لردد عرا  يلدديفا  اليحددد    
ياليةددددا ل الرّمر رددددي ال ةددددر   ي  يا نشدددداي ال صدددداحبي لمدددد عيا  يالرقدددديرم  ير اددددرا الدددد عيا  

مددع يريمرهددا  فا ددي بشددأن الردد عرا باةددر  ام اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   يقا  ددي بددأهم ال صددا ع يال عا
الرددد  ر كدددن ا ةدددرفا    نهدددا اثنددداء رددد عرا اليحددد   ال ا ةدددي ي دددق اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار   ي دددن ثدددم 

معاء الرّ را  الا  ي لميصيل لمصيع  النها ري لم لرل.  فعلا فما ال حك رن يا 

 إعذاد االختباس ايتخصيًي:ج( 
  ا  ربدددداع ادددداع فمددددا فدددد    ددددن ال عامددددع الردددد  رنايلدددد  شلرددددي ي ادددديا  إفدددد اا بّدددد  
 إف ا  ا  رباع الرحصرم  ي قا لم ايا  ااررياحر  رم الرحصرم   

ره   ا  رباع إلدا قرداا رحصدرل اداال ال م يفدي الرمعربردي  تحديد اليدف من االختبار: -9
ياللددداباي  ددد   يلددديفا  اليحددد   ال ا ةدددي ،ال دددا  ، فنددد  ال ةدددريرا  ال ّع ردددي الددد نرا  دددن 

 م  يالرابرق.رصنر  بميم يه ا الرذكع  الفه
ردم افد ا  مد يل ال ياصدفا  لا ربداع الرحصدرم  بحرد   إعداد جدو  المواصفات لالختبار: -8

رلدد ن ال يلدديفا  ا عبّددي لميحدد   ال ا ةددي  يفدد   ا هدد ا  لكددل  يلدديع  يكددذلك فدد   
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ا ة مي لكل  يلديع  يردم حةداال النةدبي ال  يردي لّد   ا هد ا   د  كدل  عا بالنةدبي لّد   
 .يا ه ا  الكمر

صددرامي ا  ربدداع  دد  لدديء ال حردديل  ياه ا ددا ر دد   إعااداد االختبااار فاان صااورتو األوليااة: -2
ا معا رددي  يذلدددك فمددا ن دددا ا  رردداع  دددن  رّددد    يرركددين  دددن عأا ذمددذع  الةدددؤال يأعبّدددي 
ب ا ل لإلمابي فنا  ير كن  ن  الا قراا  ةدريرا   ّع ردي   رمفدي  دن  ةدريرا  ال مدال 

  ةددددؤا    ي فددددي فمددددا 20اع الرحصددددرم   دددد  صدددديعرا ا يلرددددي  ددددن ذيركددددين ا  ربددددال ّع دددد   
  ةريرا  بميم ال نراا الرذكع  الفهم  يالرابرق يق  عيف  فن  صرامي  فع ا  ا  رباع  ا رم ا

    أن رقرا كل ةؤال أح  ال ةدريرا  ال دعا  قراةدها  د  ا  ربداع الرحصدرم  يال  ثمدي  د
 ذالفهم  الرذكع  الرابرق .

  لّبددداعا  يالدددحي ي  رحر دددل أكثدددع  دددن رفةدددرع  يأن ررددديا ع  رهدددا ال ّمي دددا  أن ركدددين ا
 يال هاعا  يالبرانا  الكا ري الر  رةهم    حما.

  .رعررال اإلمابا  الصحرحي    ا  رباع باعرقي فشيا ري مرع  نر  ي 
رم يلع رّمر ا  ا  رباع    الصفحي ا يلا بّد  الغدا  يقد   صياغة تعميمات االختبار: -1

فددد  أن ركددددين هددددذ  الرّمر ددددا  يالددددحي ي قرقددددي ي بةددددايل حرددددا   رددددؤثع فمددددا اةددددرمابي عي 
الاددداال يرغردددع  دددن النردددا    ك دددا رلددد ن  كرفردددي رةدددمرل اإلمابدددي الصدددحرحي  ددد  ال كدددان 
ال  صي  يذلك  ن  ال فع   ثال رابرق   ريلح الكرفري الر  ررم بها رّب ي ن ديذج 

 اإلمابي.
رم فع  ا  رباع بصرغرا ا يلري فما  م يفي  ن  يمن:التأكد من صدا االختبار التحص -2

ال حك رن  ن ذي  ا  رصاي يال بع   دن أفلداء هر دي الرد عرا  يال شدع رن  يال ّم درن  
حر  رم ريمرا  ااال لم حك رن  يلح بدا  شدكمي يأهد ا  البحد   يذلدك لمرأكد   دن  د ل 

لرددا  ي دد ل اليلددي  يةددا ي اعربدداا كددل ةددؤال  ددن أةدد مي ا  ربدداع بال ةددريل الددذ  رنر دد  إ
الصدددرامي المغيردددي يال ا  دددي لرحقردددق الهددد   الدددذ  يلدددع  دددن أممدددا  ياقردددعا  ادددعق رحةدددرن 
الةؤال يذلك بالحذ  أي اإللا ي أي إفا   الصرامي  ي ن ثم إمعاء الرّ را  الا  ي الر  

  حرد  أيصا بها ال حكل ين يذلك بّ  اةدرّا   النةدخ ال حك دي   ا  البحد   دن ال حك درن
 إمعاء الرّ را  الر  ارفق فمرها أممال ال حك رن  ي ن أبع  هذ  الرّ را   ا رم ارم 
  .رّ را     الصرامي المغيري ل فع ا  ا  رباع 
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  .حذ  بّ  الّباعا   ن الب ا ل يا كرفاء بها    عأا الةؤال 
  . إفا   رعررال الب ا ل الر  رحري  قرم ف  ري بشكل رصاف   أي رنا ل 
  .حذ  ب ا ل بها ارحاءا  رشرع لإلمابي الصحرحي 
  .رّ را  فما ال ةريرا  ال ّع ري لبّ  ا ة مي 

الرابرق فمدا فرندي اةدراافريا ردم رابردق ا  ربداع الرحصدرم  فمدا فرندي اةدراافري  دن  -3
  االبًال يذلك بهد   رّدع   د ل يلدي  82 مر ع البح  مرع فرني البح   بم  ف  هم ذ

اصي با  رباع ي فع ارا  يحةاال الثبا  لا  يكذلك حةاال  ّا ا  الةهيلي الرّمر ا  ال 
يالصّيبي  يرح ر  ال  ن ال ناةدال لإلمابدي فدن أةد مي ا  ربداع  ير د  ا ةدرفا    دن نردا   

 رابرق ا  رباع فما الّرني ا ةراافري  ر ا رم ا
   نفدا النردا   إذا  دا  الرأك   ن ثبدا  ا  ربداعا يرّند  ثبدا  ا  ربداع اندا ةدي  رّاد

افردد  رابرقددا فمددا نفددا ا  ددعا  يرحدد  نفددا ال ددعي  يلكددن ن ددعًا لّدد م إ كانرددي إفددا   
نفا ال دعي   مدرا بال ةدرااع الحصديل فمدا نفدا النردا    يفمدا ذلدك  دان الثبدا  
نةددب  أرلددًا  يلحةدداال ثبددا  ا  ربدداع الرحصددرم  رددم رابرددق  ّا لددي الرم  ددي النصددفري 

   ي ّا ددل الفددا كعينبددا   يريلددح مدد يل Spearman &Brownلةددبرع ان يبددعاين ذ
   قددددرم  ّا ددددل الثبددددا  باةددددر  ام الرم  ددددي النصددددفري  ي ّا ددددل الفددددا كعينبددددا  8عقددددم ذ

 لا رباع الرحصرم 
 (2جذوٍ )

 َعاٌَ ايجبات يالختباس ايتخصيًي
 َعاٌَ ايجبات يالختباس ايتخصيًي

 ايفا نشوْباخ ايتجضئة ايٓصفية
06666 06904 

أن ثبدددا  ا  ربددداع الرحصدددرم   عرفدددع حرددد  بمددد   ّا دددل   8ذهدددع  دددن  دددال مددد يل ر 
   يقر ددي الثبدددا  ب ّا دددل الفدددا كعينبدددا  0.333الثبددا  لا ربددداع الرحصدددرم  بالرم  دددي النصدددفري ذ

يهدددد  قددددرم كبرددددع     ددددا ردددد ل فمددددا  ناةددددبي ا  ربدددداع  مددددعا  البحدددد   يكددددذلك  يثيقرددددي   0.601ذ
 اةا  يثبا  ا بّا  يا ة مي يالّباعا  يصاحررا لمرابرق ال ر ان .اةر  ا ا    قراا  ا أف  لقر
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    حةددداال  ّدددا ا  الةدددهيلي يالصدددّيبيا ردددم حةددداال  ّدددا ا  الةدددهيلي يالصدددّيبي ل فدددع ا
 ا  رباع الرحصرم  باةر  ام ال ّا لي ال اصي بذلك يرني فماا 

  ف   ا مابا  الصحرحي لكل ةؤال   ّا ل الةهيلي لمةؤال= 
 ا مابا  ال اا ي + ا حر ا   ا  رراعري                        

  ّا ل الةهيلي -9 ّا ل الصّيبي = 
  20%حردد  ربددرن أن الةددؤال ا  لددل  دد  ا  ربدداعرن رصددل نةددبي  ّدد ل ةددهيلرا إلددا ذ

%   ن هددذا الردد عج 60إلددا 90%إ  أنددا رنبغدد  أن رردد عج ا ةدد مي يالّبدداعا   دد  ةددهيلرها  ددن ذ
 . 8091يال مرفي   ذ اايعرح ر  الااال ا قيراء  يرحةن أ اء الااال اللّفاء.  رةاهم   

  هد   فددع   60%ال فددع   الرد  رصدل  ّا ددل الةدهيلي  رهدا أكثددع  دن ذ   دن هندا افربدع 
  هد   فدع   صدّبي 90%ش ر   الةهيلي  يأن ال فع   الر  رصل  ّا ل الةهيلي  رها أقدل  دن ذ

 باع.يرنبغ  حذ ها  ن بني  ا  ر
  :لحةاال   ن ا  ربداع ردم رةدمرل الد  ن الدذ  اةدرغعقا أيل االدال  د  تحديد زمن االختبار

اإلمابي فن أة مي ا  رباع  يكدذلك رةدمرل   دن ا دع االدال قدام با نرهداء  دن اإلمابدي فدن 
 أة مي ا  رباع  يحةاال ال ريةا ال  ن  فن اعرق رابرق ال ّا لي الرالريا

  ا  رع  ن الاالال ا يل +   ن الاالال =  ال  ن ال ناةال لا رباع 
                                               8 

 قرقدي  يبدذلك ركدين الد  ن  12 قرقي  ي  ن ا ع االدال  22حر  كان   ن أيل االال 
 قددا ق لقددعاء  الرّمر ددا  قبددل  2 قرقددي  ير دد  إلددا ي  10ال ناةددال لإلمابددي فددن أةدد مي ا  ربدداع 

 إلمابي فن أة مي ا  رباع الرحصرم .الب ء    ا
الصدديع  النها رددي لا ربدداع الرحصددرم ا بّدد  الرأكدد   ددن صدد ق ا  ربدداع يثبارددا يرح ردد  الدد  ن  -4

 20صددرامي ا  ربدداع  دد  صدديعرا النها رددي  حردد  بقردد   قددعا  ا  ربدداع  ر دد ال ناةددال لددا  
يم الدد نرا فمددا  قددع  ك ددا كاندد  يأمعردد  فمرهددا بّدد  الرّدد را  يري فدد  فمددا  ةددريرا  بمدد

 النحي الرال ا
 (3جذوٍ )

 توصيع َفشدات االختباس ايتخصيًي عًى َظتويات بًوّ ايذْيا
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 أسقاّ املفشدات عذد املفشدات املظتوى
 26-25-24-23-21-18-17-16-15-8-3-2-1 13 ايتزنش
 30-27-20-19-14-13-11-10-9-5-4 11 ايفِٗ

 29-28-22-12-7-6 6 ايتطبيل

 رباع الرحصرم ا فن  رصحرح ا  رباع رم رح ر   عمي ياح    قابل كدل اعرقي رصحرح ا  -5
إمابي صحرحي رمرال فنها الاالال  ي  ش ء  قابل كل إمابدي مردع صدحرحي  يبدذلك ركدين 

   عمدي لكا دل  قدعا  ا  ربداع  يركدين أفمدا  عمدي   كندي 20ال عمدي الكمردي لا ربداع هد  ذ
   يأ نا  عمي ذصفع .20ذ

 عًُيات ايعًِ األطاطية:َٗاسات اس إعذاد اختبد( 

ادداع فمددا فدد    ددن ال عامددع يال عاةددا  الةددابقي الردد  احرددي  فمددا ن دداذج ربددرن ا بّدد  
ف مردددا  الّمدددم  هددداعا  إفددد ا  ا ربددداع ردددم شلردددي ي اددديا  إفددد ا  ا ربددداع لرقدددرا ف مردددا  الّمدددم  

 ا ةاةري ي قا لم ايا  اارريا
ف مردددا  الّمدددم بّددد   هددداعا  ع إلدددا قرددداا رهددد   ا  ربدددا تحدياااد اليااادف مااان االختباااار: -9

ا ةاةددددري لدددد ل ادددداال ال م يفددددي الرمعربرددددي ياللدددداباي  دددد   يلدددديفا  اليحدددد   ال ا ةددددي 
،ال ددا  ، فندد  الّ مرددا  الرالردديا ال اح ددي  الرصددنر   القردداا  ا ةددرنراج  الرنبددؤ  الرياصددل  

 اةر  ام ا عقام.
رحمردددل  حرددد  ردددم ية المتعااامنة:عممياااات العمااام األساسااامياااارات تحميااا  الوحااادة لتحدياااد  -8

ال يليفا  ا عبّي لميح   ال ا ةي  لمرّع  فما ف مرا  الّمم ا ةاةري ال رل ني  رهدا  
إل عامها    ا  رباع ياةربّا  الّ مرا  مرع ال ل ني  رها  حر  رم اةدربّا  ف مردي ياحد   

نردي يال كانرددي لّدد م الّ مرددا  ا ةاةدري يهدد  ف مرددي اةدر  ام الّاقددا  ال  ا  هداعا   قدا  ددن
 يعي ها ل ن  عيا اليح  .

صددرامي ا  ربدداع  دد  لدديء ال حردديل  ياه ا ددا ر دد   إعااداد االختبااار فاان صااورتو األوليااة: -2
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري ال رلدد ني  رددا  يذلددك فمددا ن ددا ا  رردداع  ددن  هدداعا  ا معا رددي  ي 

ا  يهددددذا الددددن ا  ددددن  رّدددد    يرركددددين  ددددن عأا ذمددددذع  الةددددؤال يأعبّددددي بدددد ا ل لإلمابددددي فندددد
ا  رباعا  رر ر  بثبدا  يصد ق فدالررن  ير كدن  دن  الدا قرداا  ةدريرا   ّع ردي   رمفدي 
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ف مردا  الّمدم ا ةاةدري  د  صديعرا  هداعا   ن  ةدريرا  ال مدال ال ّع د   يركدين ا ربداع 
الّ مرددددا  ا ةاةددددري الرالردددديا ال اح ددددي   هدددداعا    ةددددؤا    ي فددددي فمددددا 20ا يلرددددي  ددددن ذ

   القراا  ا ةرنراج  الرنبدؤ  الرياصدل  ياةدر  ام ا عقدام  يقد  عيفد  فند  صدرامي الرصنر
  فع ا  ا  رباع  ا رم ا

  أن رقرا كل ةؤال أح  الّ مردا  ال دعا  قراةدها  د  ا ربداع ف مردا  الّمدم ا ةاةدري
 الياع   أفا .

 ّمي دا  أن ركين الّبداعا  يالدحي ي  رحر دل أكثدع  دن رفةدرع  يأن ررديا ع  رهدا ال 
 يال هاعا  يالبرانا  الكا ري الر  رةهم    حما.

 .رعررال اإلمابا  الصحرحي    ا  رباع باعرقي فشيا ري مرع  نر  ي 
رددم يلددع رّمر ددا  ا  ربدداع  دد  الصددفحي ا يلددا بّدد  الغددا  يقدد   صااياغة تعميمااات االختبااار: -1

فمددا اةددرمابي الادداال عيفدد  أن ركددين هددذ  الرّمر ددا  يالددحي ي قرقددي ي بةددايل حرددا   رددؤثع 
يرغرع  ن النرا    ك ا رل ن  كرفردي رةدمرل اإلمابدي الصدحرحي  د  ال كدان ال  صدي  يذلدك 

  ن  ال فع   ثال رابرق   ريلح الكرفري الر  ررم بها رّب ي ن يذج اإلمابي.

رددم فددع  ا  ربدداع بصددرغرا  عمميااات العماام األساسااية:ميااارات التأكااد ماان صاادا اختبااار  -2
 م يفددددي  ددددن ال حك ددددرن  ددددن ذي  ا  رصدددداي يال بددددع   ددددن أفلدددداء هر ددددي ا يلرددددي فمددددا 

الرددد عرا  يال شدددع رن  يال ّم دددرن  حرددد  ردددم ريمردددا  اددداال لم حك دددرن  يلدددح بدددا  شددددكمي 
  رددال هدداع يأهدد ا  البحدد   يذلددك لمرأكدد   ددن  دد ل اعربدداا كددل ةددؤال  ددن أةدد مي ا  ربدداع بال 

يال ا  دي لرحقردق الهد   الدذ  يلدع رنر   إلرا  ي  ل اليلدي  يةدا ي الصدرامي المغيردي 
 ددن أممددا  ياقرددعا  اددعق رحةددرن ال حردديل يذلددك بالحددذ  أي اإللددا ي أي إفددا   الصددرامي  
ي دددن ثدددم إمدددعاء الرّددد را  الا  دددي الرددد  أيصدددا بهدددا ال حكل دددين يذلدددك بّددد  اةدددرّا   النةدددخ 

ا أممدددال إمدددعاء الرّددد را  الرددد  ارفدددق فمرهددد ردددمال حك دددي   ا  البحددد   دددن ال حك دددرن  حرددد  
 ومن أبرز ىذه التعديالت ما يمن:ال حك رن   

 .رّ را     الصرامي المغيري ل فع ا  ا  رباع 
 .حذ  بّ  الّباعا   ن الب ا ل يا كرفاء بها    عأا الةؤال 
 . إفا   رعررال الب ا ل الر  رحري  قرم ف  ري بشكل رصاف   أي رنا ل 
 ي.حذ  ب ا ل بها ارحاءا  رشرع لإلمابي الصحرح 
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 .حذ  بّ  ا ة مي ال رّمقي بّ مري القراا يصرامي أة مي ب رمي 
 .ر فرم ا  رباع بّ    ن الصيع لمريلرح بشكل أ لل لمااال 

ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري فمددا  هدداعا  رددم رابرددق ا ربدداع  التطبيااا عمااى عينااة اسااتطالعية: -3
االبددًال يذلدددك   82فرنددي اةددراافري  ددن  مر ددع البحدد  مردددع فرنددي ال عاةددي  بمدد  فدد  هم ذ

به   الرّع  فما   ل يلي  الرّمر ا  ال اصي با  رباع ي فع ارا  يحةاال الثبا  لا  
يكدددذلك حةددداال  ّدددا ا  الةدددهيلي يالصدددّيبي  يرح رددد  الددد  ن ال ناةدددال لإلمابدددي فدددن أةددد مي 

 ا  رباع  ير   ا ةرفا    ن نرا   رابرق ا  رباع فما الّرني ا ةراافري  ر ا رم ا
  ددن ثبددا  ا  ربدداعا يرّندد  ثبددا  ا  ربدداع انددا ةددي  رّادد  نفددا النرددا   إذا  ددا  الرأكدد 

افر  رابرقا فما نفا ا  عا  يرح  نفا ال عي  يلكن ن عًا لّ م إ كانري إفا   نفدا 
ال ددعي   مددرا بال ةددرااع الحصدديل فمددا نفددا النرددا    يفمددا ذلددك  ددان الثبددا  نةددب  

ردم رابردق  ّا لدي الرم  دي النصدفري لةدبرع ان  أرلًا  يلحةاال ثبا  ا  رباع الرحصرم 
   قرم 1   ي ّا ل الفا كعينبا   يريلح م يل عقم ذSpearman &Brownيبعاين ذ

  ّا ل الثبا  باةر  ام الرم  ي النصفري  ي ّا ل الفا كعينبا  لا رباع الرحصرم 
 (4جذوٍ )

 َعاٌَ ايجبات الختباس عًُيات ايعًِ األطاطية
 ختباس عًُيات ايعًِ األطاطيةَعاٌَ ايجبات ال

 ايفا نشوْباخ ايتجضئة ايٓصفية
06664 06922 

ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري بّدد   هدداعا  أن ثبددا  ا ربدداع   1ذر هددع  ددن  ددال مدد يل 
ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري بالرم  دددي النصدددفري  هددداعا   عرفدددع حرددد  بمددد   ّا دددل الثبدددا    ربددداع 

  يهد  قدرم كبردع    دا رد ل فمدا  ناةدبي 0.688ا كعينبدا  ذ   يقر ي الثبا  ب ّا ل الفد0.331ذ
ا  ربدداع  مددعا  البحدد   يكددذلك  يثيقرددي اةددر  ا ا  دد  قردداا  ددا أفدد  لقراةددا  يثبددا  ا بّددا  

 يا ة مي يالّباعا  يصاحررا لمرابرق ال ر ان .
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   حةداال  ّدا ا  الةددهيلي يالصدّيبيا رددم حةداال  ّدا ا  الةددهيلي يالصدّيبي ل فددع ا
 ف مرا  الّمم ا ةاةري باةر  ام ال ّا لي ال اصي بذلك يرني فماا  هاعا  اع ا رب

 ف   ا مابا  الصحرحي لكل ةؤال   ّا ل الةهيلي لمةؤال= 
 ا مابا  ال اا ي + ا حر ا   ا  رراعري                      

  ّا ل الةهيلي -9 ّا ل الصّيبي = 
  20%ربدداعرن رصددل نةددبي  ّدد ل ةددهيلرا إلددا ذحردد  ربددرن أن الةددؤال ا  لددل  دد  ا  

%   ن هددذا الردد عج 60إلددا 90%إ  أنددا رنبغدد  أن رردد عج ا ةدد مي يالّبدداعا   دد  ةددهيلرها  ددن ذ
  8091يال مرفي   ذ اايعرةاهم    رح ر  الااال ا قيراء يرحةن أ اء الااال اللّفاء. 

  هد   فددع   60% دن ذ ال فددع   الرد  رصدل  ّا ددل الةدهيلي  رهدا أكثددع   دن هندا افربدع 
  هد   فدع   صدّبي 90%ش ر   الةهيلي  يأن ال فع   الر  رصل  ّا ل الةهيلي  رها أقدل  دن ذ

 يرنبغ  حذ ها  ن بني  ا  رباع.
   رح ر    ن ا  رباعا لحةاال   ن ا  ربداع ردم رةدمرل الد  ن الدذ  اةدرغعقا أيل االدال  د

ع االدال قدام با نرهداء  دن اإلمابدي فدن اإلمابي فن أة مي ا  رباع  يكدذلك رةدمرل   دن ا د
 أة مي ا  رباع  يحةاال ال ريةا ال  ن  فن اعرق رابرق ال ّا لي الرالريا

  ا  رع  ن الاالال ا يل +   ن الاالال ال  ن ال ناةال لا رباع =  
                                               8 

 قرقدي  يبدذلك ركدين الد  ن  12االدال   قرقي  ي  ن ا ع 22حر  كان   ن أيل االال 
 قددا ق لقددعاء  الرّمر ددا  قبددل  2 قرقددي  ير دد  إلددا ي  10ال ناةددال لإلمابددي فددن أةدد مي ا  ربدداع 

 الب ء    اإلمابي فن أة مي ا رباع ف مرا  الّمم ا ةاةري.
بّدد  الرأكدد   ددن صدد ق ا  ربدداع يثبارددا  الصااورة النيائيااة الختبااار عمميااات العماام األساسااية: -4

حرد  بقرد   قددعا    صدرامي ا  ربداع  د  صديعرا النها ردير د  ح رد  الد  ن ال ناةدال لدا  ير
ف مردا   هداعا   قع  ك ا كان  يأمعر  فمرها بّ  الرّ را  يري ف  فما  20ا  رباع 

 الّمم ا ةاةري فما النحي الرال ا
 (5جذوٍ )

 توصيع َفشدات االختباس عًى عًُيات ايعًِ األطاطية
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 أسقاّ املفشدات عذد املفشدات ايعًُية أسقاّ املفشدات املفشداتعذد  ايعًُية
 18-17-16-15 4 ايتٓبؤ 5-4-3-2-1 5 املالحظة

 22-21-20-19 4 االطتٓتاج 10-9-8-7-6 5 ايتصٓيف
 26-25-24-23 4 ايتواصٌ 14-13-12-11 4 ايكياغ

 طؤاٍ 30اجملُوع:   30-29-28-27 4 اطتخذاّ األسقاّ

فند  رصدحرح ا  ربداع ردم رح رد   عممياات العمام األساساية: مياارات ختباارطريوة تصحيح ا -5
 عمي ياح    قابل كل إمابي صحرحي رمرال فمرها الاالال  ي  ش ء  قابدل كدل إمابدي مردع 

   عمدددي لكا دددل  قدددعا  ا  ربددداع  20صدددحرحي  يبدددذلك ركدددين ال عمدددي الكمردددي لا ربددداع هددد  ذ
 ذصفع .  يأ نا  عمي 20يركين أفما  عمي   كني ذ

 :وتفضُرها نتائج البحث وهناقشتها

 أواًل: ْتائج ايتخكل َٔ صخة ايفشضية األوىل يًبخح:
فاعميااة اسااتخدام اسااتراتيجية مااا لإلمابدي فددن الةددؤال الفعفدد  ا يل يالددذ  رددني فمدداا 

 طالب الصف السادس االبتدائن بمحافظة جدة؟ التعميم المتمايز فن تنمية التحصي  لدى
" الرحقددق  ددن صددحي الفعلددري ا يلددا الردد  رددني فمدداا  رددمالةددؤال  يلإلمابددي فددن هددذا

درجاات طاالب المجموعاة  ن( باين متوساط0000داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد فرا ذي
درجاااات طاااالب المجموعاااة العاااابطة فااان التطبياااا البعااادي لالختباااار  نالتجريبياااة  ومتوساااط

حرد   .الح المجموعاة التجريبياة"التطبيا( لص -الفيم –التحصيمن كك  وعند مستوى )التذكر 
الرحقددق  ددن صددحي هددذ  الفعلددري فددن اعرددق حةدداال ال ريةددا الحةدداب  يا نحددعا  ال ّردداع  رددم 

يقر ي ا رباع ، ، لّرنردرن  ةدرقمررن يذلدك بغدع  الرّدع  فمدا ال  لدي اإلحصدا ري لمفدعيق بدرن 
 –الفهددم  – ذكعالرددذ م دديفر  البحدد  الرمعربرددي ياللدداباي  دد  الرحصددرل ال عاةدد  فندد   ةددريل 

   هذ  النرا  ا3يربرن الم يل ذ الرابرق 
 (6جذوٍ )

 اختباس "ت" يًفشوم بني اجملُوعتني ايتجشيبية وايضابطة يف ايكياغ ايبعذي; الختباس ايتخصيٌ 
 ايتطبيل( –ايفِٗ  –ايذساطي نهٌ وعٓذ َظتوى )ايتزنش 

َظتوى 
 ايتخصيٌ

 ايعذد اجملُوعة
املتوطط 
 احلظابي

االحنشاف 
 عياسيامل

قيُة 
 )ت(

َظتوى 
 ايذالية

 0605 96789 16031 11621 28 ايتجشيبية ايتزنش
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َظتوى 
 ايتخصيٌ

 ايعذد اجملُوعة
املتوطط 
 احلظابي

االحنشاف 
 عياسيامل

قيُة 
 )ت(

َظتوى 
 ايذالية

 16516 7682 28 ايضابطة

 ايفِٗ
 06848 10614 28 ايتجشيبية

136077 0605 
 16412 6607 28 ايضابطة

 ايتطبيل
 06722 4682 28 ايتجشيبية

116337 0605 
 06937 2628 28 ايضابطة

 اجملُوع
 16678 26617 28 يةايتجشيب

156270 0605 
 36031 16617 28 ايضابطة

  بددرن 0.02  لددي إحصدا ري فند   ةددريل   لدي ذ    يمدي   دعق ذ3راحد   دن مدد يل ذ
 ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  

 ةدددريل ،الردددذكع،  يمددداء  الفدددعيق  ا  ربددداع الرحصدددرم   ددد  اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد 
لصددالح ال م يفددي الرمعربرددي  حردد  بمغدد  قر ددي ذ   ل  لددي الفددعيق بددرن  ريةدداا  ال م دديفررن 

   0.02   يهدد  قر ددي ذا    لددي إحصددا ري فندد   ةددريل ال  لددي ذ6.456الرمعربرددي ياللدداباي ذ
مدا  اداال حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  ع 

  4.58  لم م يفدددددددي الرمعربردددددددي  ي ريةدددددددا ذ99.89ال م يفدددددددي اللددددددداباي  يذلدددددددك ب ريةدددددددا ذ
 لم م يفي اللاباي 

يقدد  بمغدد  قر ددي حمددم ا ثددع باةددر  ام  عبددع إررددا   ربدداع الرحصددرل فندد   ةددريل الرددذكع 
   يهدددد  قر ددددي كبرددددع  ي ناةددددبي  يردددد ل فمددددا أن نةددددبي كبرددددع   ددددن الفددددعيق رّدددد ل إلددددا 0.310ذ

رمري الرّمددرم ال ر ددار   يهددي  ددا رشددرع إلددا رفدديق ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  دد   ةددريل اةددرعار
الردذكع فمدا أقدعانهم  دن ال م يفدي اللداباي    دا رد ل فمدا  افمردي اةدرعاررمري الرّمدرم ال ر ددار  
   ر عرا الّميم    رن ري الرحصدرل ال عاةد  فند   ةدريل الردذكع لد ل اداال الصد  الةدا ا 

 ا  ي م  .ا بر ا   ب ح
هذا الفعق     ةريل الرذكع إلا افر ا  اةرعاررمري الرّمدرم ال ر دار  فمدا  ير كن رفةرع

 عافدددا  الفدددعيق بدددرن الاددداال  كدددذلك افر ا هدددا فمدددا اةدددر  ام  ةدددريرا    رمفدددي  دددن الصدددّيبي 
  يالرّقر  ررناةال  ع ا را  ق عا  الااال  ك ا رعاف  أن اا الرّمم ال  رمفي  يأندياع الدذكاءا
 ال رّ    ك ا رّ ل فما ر ير  الااال ب ا ر كنهم  ن ع ع ق عارهم ي ّالمي نقاا لّفهم. 
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  برن  ريةا  عما  0.02  لي إحصا ري فن   ةريل   لي ذ  ك ا ربرن يمي   عق ذ
اددددداال ال م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي اللددددداباي  ددددد  ا  ربددددداع 

ب ددددا   الّمدددديم فندددد   ةددددريل ،الفهددددم،  يمدددداء  الفددددعيق لصددددالح  الرحصددددرم   دددد  اليحدددد   ال ا ةددددي
ال م يفي الرمعربري  حر  بمغ  قر ي ذ   ل  لي الفعيق برن  ريةداا  ال م ديفررن الرمعربردي 

   حرددد  0.02   يهددد  قر دددي ذا    لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل ال  لدددي ذ92.044ياللددداباي ذ
أفمدددا  دددن  ريةدددا  عمدددا  اددداال  حصدددل اددداال ال م يفدددي الرمعربردددي فمدددا  ريةدددا  عمدددا 

  3.04  لم م يفدددددددي الرمعربردددددددي  ي ريةدددددددا ذ90.91ال م يفدددددددي اللددددددداباي  يذلدددددددك ب ريةدددددددا ذ
  .لم م يفي اللاباي

يقدد  بمغدد  قر ددي حمددم ا ثددع باةددر  ام  عبددع إررددا   ربدداع الرحصددرل فندد   ةددريل الفهددم 
ق رّدددد ل إلددددا    يهدددد  قر ددددي كبرددددع  ي ناةددددبي  يردددد ل فمددددا أن نةددددبي كبرددددع   ددددن الفددددعي 0.430ذ

اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار   يهي  ا رشرع إلا رفيق ااال ال م يفي الرمعربري     ةريل الفهم 
فدددن أقدددعانهم  دددن ال م يفدددي اللددداباي    دددا رددد ل فمدددا  افمردددي اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار   ددد  
 رددد عرا الّمددديم  ددد  رن ردددي الرحصدددرل ال عاةددد  فنددد   ةدددريل الفهدددم لددد ل اددداال الصددد  الةدددا ا

 ا بر ا   ب حا  ي م  .
هذا الفعق     ةريل الفهم إلا أن اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  رّر   فما  ير كن رفةرع

إمعاء نقاش برن الاداال بهد   ركديرن بنردي  ّع ردي قيردي  دن  دال النقداش الاابد     دا رفدرح 
يرنددديع اعرقدددي ش ددداق م رددد   لماددداال يكدددذلك رنددديع اعرقدددي الشدددع   يا نشددداي ال ةدددر   ي  الدددا 

 أ اءها  أ   إلا رّ ر  ق ع  الاالال فما الفهم.
بدرن  ريةدا  عمدا   0.02  لدي إحصدا ري فند   ةدريل   لدي   يمدي   دعق ذ ك ا ربرن

اددددداال ال م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي اللددددداباي  ددددد  ا  ربددددداع 
بردددق،  يمددداء  الفدددعيق لصدددالح الرحصدددرم   ددد  اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد   ةدددريل ،الرا

ال م يفي الرمعربري  حر  بمغ  قر ي ذ   ل  لي الفعيق بدرن  ريةداا  ال م ديفررن الرمعربردي 
   حرددد  0.02   يهددد  قر دددي ذا    لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل ال  لدددي ذ99.224ياللددداباي ذ

 حصددددددل اددددددداال ال م يفددددددي الرمعربردددددددي فمدددددددا  ريةددددددا  عمدددددددا  أفمدددددددا  ددددددن  ريةدددددددا  عمدددددددا  
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  8.85  لم م يفدددي الرمعربردددي  ي ريةدددا ذ1.58ال م يفدددي اللددداباي  يذلدددك ب ريةدددا ذاددداال 
 .لم م يفي اللاباي

يق  بمغ  قر ي حمم ا ثدع باةدر  ام  عبدع إرردا   ربداع الرحصدرل فند   ةدريل الرابردق 
   يهدددد  قر ددددي كبرددددع  ي ناةددددبي  يردددد ل فمددددا أن نةددددبي كبرددددع   ددددن الفددددعيق رّدددد ل إلددددا 0.401ذ

مددرم ال ر ددار   يهددي  ددا رشددرع إلددا رفدديق ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  دد   ةددريل اةددرعاررمري الرّ
الرابرق فن اقعانهم  دن ال م يفدي اللداباي    دا رد ل فمدا  افمردي اةدرعاررمري الرّمدرم ال ر دار  
   ر عرا الّميم    رن ري الرحصرل ال عاة  فن   ةريل الرابرق ل ل اداال الصد  الةدا ا 

 .ا بر ا   ب حا  ي م  
اعرفددددددداع  ةدددددددريل الرابردددددددق لددددددد ل الاددددددداال إلدددددددا افر دددددددا  اةدددددددرعاررمري  ير كدددددددن رفةدددددددرع

الرّمددددرم ال ر ددددار  فمددددا اةددددر  ام الاالددددال لر رددددا  يا ن ددددعاا با نشدددداي الّ مرددددي  يهددددذ  ال اددددي  
ررّمددددق بالمانددددال ا رةددددع  ددددن الدددد  ار    ددددا رع ددددع  ةددددريل قدددد ع  الاالددددال فمددددا الرابرددددق ل ددددا رددددم 

أن ريةددددرع الرابرقددددا  الّ مرددددي  ددددن قبددددل ال ّمددددم ربمدددديع  ددددا رحصددددرما  ددددن  ّدددداع   فدددداي  فمددددا 
  رم  عاةرا    ن يذج  فر  يياقّ . 

  برن  ريةا  عما  0.02  لي إحصا ري فن   ةريل   لي ذ  ك ا ربرن يمي   عق ذ
اددددداال ال م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي اللددددداباي  ددددد  ا  ربددددداع 

ب ددا   الّمدديم فندد   ةددريل ، ال ةددريرا  ككددل ،  يمدداء  الفددعيق  الرحصددرم   دد  اليحدد   ال ا ةددي
لصددالح ال م يفددي الرمعربرددي  حردد  بمغدد  قر ددي ذ   ل  لددي الفددعيق بددرن  ريةدداا  ال م دديفررن 

   0.02   يه  قر ي ذا    لي إحصدا ري فند   ةدريل ال  لدي ذ92.840الرمعربري ياللاباي ذ
ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  

  93.94  لم م يفددددددي الرمعربرددددددي  ي ريةددددددا ذ83.94ال م يفدددددي اللدددددداباي  يذلددددددك ب ريةدددددا ذ
لم م يفددي اللدداباي  ك ددا ر كددن ريلددرح يمددي  هددذ  الفددعيق بددرن ال م دديفررن  ددن  ددال العةددم 

  ا1البران  ال اهع    الشكل عقم ذ
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 (4ػهٌ )

َتوططات اجملُوعتني ايتجشيبية وايضابطة يف ايتطبيل ايبعذي الختباس  ايتُجيٌ ايبياْي يًفشوم بني
 ايتخصيٌ عٓذ َظتوى ايتزنش وايفِٗ وايتطبيل واملظتويات نهٌ

يبناًءا فما النرا   الر  رم اةرّعالها ردم قبديل الفعلدري ا يلدا  د  البحد  الرد  ردني 
 عمددا  ادداال    ريةددا   بددرن0.02  لددي إحصددا ري فندد   ةددريل ذ  يمدد   ددعق ذرفمددا أندداا ،

 عمددددا  ادددداال ال م يفددددي اللدددداباي  دددد  الرابرددددق البّدددد     ال م يفددددي الرمعربرددددي  ي ريةددددا
الرابرددددددق  لصددددددالح ال م يفددددددي  -الفهددددددم –لا ربددددداع الرحصددددددرم  ككددددددل يفندددددد   ةددددددريل ذالرددددددذكع 

الرمعربري،يق  بمغ  قر ي حمم ا ثع باةر  ام  عبع إررا   رباع الرحصدرل فند  ال ةدريرا  ككدل 
   يهدددد  قر ددددي كبرددددع  ي ناةددددبي  يردددد ل فمددددا أن نةددددبي كبرددددع   ددددن الفددددعيق رّدددد ل إلددددا 0.598ذ

اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار   يهي  ا رشدرع إلدا رفديق اداال ال م يفدي الرمعربردي  د  ال ةدريرا  
ككل فن اقعانهم  ن ال م يفي اللاباي    دا رد ل فمدا  افمردي اةدرعاررمري الرّمدرم ال ر دار   د  

يم  ددد  رن ردددي الرحصدددرل ال عاةددد  فنددد   ةدددريل الفهدددم لددد ل اددداال الصددد  الةدددا ا رددد عرا الّمددد
 ا بر ا   ب حا  ي م  .
يمددددي   ددددعيق ذا    لددددي إحصددددا ري بددددرن  ريةددددا  عمددددا  ادددداال ال م يفددددي  ير كددددن رفةددددرع

الرمعربرددي ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  ا ربدداع الرحصددرل لم ةددريرا  ككددل لصددالح 
بردددي  إلدددا أن اةدددرعاررمري الرّمدددرم ال ر دددار  رةدددهم  ددد  ر فرددد  الرددديرع يالقمدددق ال صددداحال ال م يفدددي الرمعر

لمدددرّمم لدددد ل الاالدددال رنددددر  فدددن اللددددغيا ال ر ارددد    ددددن ادددعق الردددد عرا العيررنردددي  يرةددددهم ذلدددك ا ثددددع 



  أ/ عًي بٔ عبذ اهلل بٔ عًي ايجعًيب ، أبو احلُائٌ  د/ أمحذ بٔ عبذاجمليذ
 

 736 

اإلرمدداب   دد  ع ددع  ةددريل رعكردد  الاالددال أثندداء ف مرددي الددرّمم  ك ددا ر هددع  افمررددا  دد   رددا   القدد ع  فمددا 
 عماع ال ّمي ا   يرحةرن اةررّاال الااال  ي را   إنرامري الرّمم ي افمررا. اةر

يالرددد  ريصدددم  م رّهدددا إلدددا  ا  الةدددابقي عاةددداليررفدددق نردددا   ال عاةدددي الحالردددي  دددع نردددا   
يمدددي   دددعيق ذا    لدددي إحصدددا ري بدددرن  ريةدددا  عمدددا  اددداال ال م يفدددي الرمعربردددي  ي ريةدددا 

القرددداا البّددد     ربددداع الرحصدددرل ال عاةددد  لصدددالح  عمدددا  اددداال ال م يفدددي اللددداباي  ددد  
 ال م يع الرمعربري  يرّ ل هذا الفعق إلا رابرق اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار .

 يًبخح: جاْيةًا: ْتائج ايتخكل َٔ صخة ايفشضية ايثاْي
فاعمياة اساتخدام اساتراتيجية ماا " يالدذ  ردني فمداا ثان لإلمابي فن الةؤال الفعف  ال

طااالب الصااف السااادس  متمااايز فاان تنميااة ميااارات عمميااات العماام األساسااية لاادىالتعماايم ال
 "االبتدائن بمحافظة جدة؟

يمد  ،ر الرد  ردني فمداا ثانرديالرحقق  ن صحي الفعلري ال رميلإلمابي فن هذا الةؤال 
 عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي     بدددددرن  ريةدددددا0.02  لدددددي إحصدددددا ري فنددددد   ةدددددريل ذ   دددددعق ذ

ف مردددا  الّمدددم  هددداعا  مدددا  اددداال ال م يفدددي اللددداباي  ددد  ا ربددداع  ع   الرمعربردددي  ي ريةدددا
 .،ا ةاةري لصالح ال م يفي الرمعربري

الرحقددددق  ددددن صددددحي هددددذ  الفعلددددري فددددن اعرددددق حةدددداال ال ريةددددا الحةدددداب  رددددم حردددد  
يا نحدددعا  ال ّرددداع  يقر دددي ا ربددداع ، ، لّرنردددرن  ةدددرقمررن يذلدددك بغدددع  الرّدددع  فمدددا ال  لدددي 

ف مردا  الّمدم   هداعا ا ربداع   م يفر  البح  الرمعربري ياللاباي  د  اإلحصا ري لمفعيق برن
   هذ  النرا  ا4ا ةاةري يربرن الم يل ذ
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 (7جذوٍ )
 اختباس "ت" يًفشوم بني اجملُوعتني ايتجشيبية وايضابطة يف ايكياغ ايبعذي 

 عًُيات ايعًِ األطاطيةَٗاسات الختباس 
 َظتوى ايذالية قيُة )ت( االحنشاف املعياسي احلظابياملتوطط  ايعذد اجملُوعة عًُيات ايعًِ

 06961 2646 28 ايضابطة 0605 96006 06558 4635 28 ايتجشيبية املالحظة

 06844 2675 28 ايضابطة 0605 86399 06558 4635 28 ايتجشيبية ايتصٓيف

 06854 2628 28 ايضابطة 0605 66819 06566 3660 28 ايتجشيبية ايكياغ

 06700 2625 28 ايضابطة 0605 86499 06547 3667 28 ايتجشيبية االطتٓتاج

 06685 2610 28 ايضابطة 0605 96374 06497 3660 28 ايتجشيبية ايتٓبؤ

 06645 2625 28 ايضابطة 0605 86538 06503 3657 28 ايتجشيبية ايتواصٌ
اطتخذاّ 

 األسقاّ
 06576 2603 28 ايضابطة 0605 106924 06497 3660 28 ايتجشيبية

 36027 16614 28 ايضابطة 0605 176062 16315 26678 28 ايتجشيبية اجملُوع

بدرن  0.02  يمدي   دعيق ذا    لدي إحصدا ري فند   ةدريل   لدي 4راح   دن مد يل ذ
  ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد 

ال اح دي    هداع ف مرا  الّمم ا ةاةري    اليح   ال ا ةدي ب دا   الّمديم  فند   هاعا  ا رباع 
الفددددعيق بددددرن  يمدددداء  الفددددعيق لصددددالح ال م يفددددي الرمعربرددددي  حردددد  بمغدددد  قر ددددي ذ   ل  لددددي 

ف مرددددا  الّمددددم ا ةاةددددري فمددددا الردددديال   هدددداعا   ريةدددداا  ال م دددديفررن الرمعربرددددي ياللدددداباي ل
   حردد  حصددل ادداال 0.02  قر ددي ذا    لددي إحصددا ري فندد   ةددريل ال  لددي ذ   يهدد6.003ذ

ال م يفي الرمعربري فما  ريةا  عما  أفما  ن  ريةا  عما  ااال ال م يفدي اللداباي  
يقد  بمغد      لم م يفدي اللداباي8.13  لم م يفي الرمعربري  ي ريةا ذ1.22يذلك ب ريةا ذ

   يهد  قر دي كبردع  ي ناةدبي  0.300فن   هاع  ال اح ي ذقر ي حمم ا ثع باةر  ام  عبع إررا 
الرّمدرم ال ر دار   يهدي  دا رشدرع إلدا اةدرعاررمري ير ل فما أن نةبي كبرع   ن الفدعيق رّد ل إلدا 

  ل رفيق ااال ال م يفي الرمعربردي  د  ال اح دي فدن أقدعانهم  دن ال م يفدي اللداباي    دا 
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م ال ر دار   د  رد عرا الّمديم  د  رن ردي  هداع  ال اح دي الرّمدراةدرعاررمري ر ل فما  د ل  افمردي 
 ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  . 

يميي   دعيق ذا    لدي إحصدا ري بدرن  ريةدا  عمدا  اداال ال م يفدي  ير كن رفةرع
الرمعربرددددي ي ريةددددا  عمددددا  ادددداال ال م يفددددي اللدددداباي  دددد  رن رددددي  هدددداع  ال اح ددددي لصددددالح 

ربرددي إلددا أن ال اح ددي رّربددع أبةددا ندديع  ددن أنددياع ال هدداعا  الّ مرددي  حردد  رددرم ال م يفددي الرمع 
اةر  ام ياح   أي أكثع  ن الحياا ال  ا ا بصاع  الة ع  الرذيق  الشم  يالم دا  لمحصديل 
فمدددا  ّمي دددا  فدددن الشددد ء أي ال ددداهع  الرددد  رقدددع فمرهدددا ال اح دددي  يهدددا  هددداع   دددن الةدددهل 

الرّمرم ال ر ار    الاالدال رّر د  فمدا حياةدا ي هاعاردا   اء  عاررمرياةراكرةابها يرن ررها  ال 
 ن ري  هاع  ال اح ي ايال اليق .ا نشاي الرّمر ري يهي  ا رةاف  فما ر

  بدددرن  ريةدددا 0.02  لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل   لدددي ذ  ك دددا ررلدددح يمدددي   دددعق ذ
اددددداال ال م يفدددددي   عمددددا  اددددداال الصددددد  الةدددددا ا لم م يفدددددي الرمعربرددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا 

ف مرا  الّمم ا ةاةري    اليح   ال ا ةي ب ا   الّميم فن   هداع   هاعا  اللاباي    ا رباع 
الرصددنر   يمدداء  الفددعيق لصددالح ال م يفددي الرمعربردديل   قدد  بمغدد  قر ددي ذ   ل  لددي الفددعق بددرن 

   0.02   يهددد  ذا    لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل ال  لدددي ذ5.266 ريةددداا  ال م ددديفررن ذ
حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال 

  لم م يفدي 8.42  لم م يفي الرمعربردي  ي ريةدا ذ1.22ال م يفي اللاباي  يذلك ب ريةا ذ
   يهد  0.233يق  بمغ  قر ي حمم ا ثع باةر  ام  عبع إررا فند   هداع  الرصدنر  ذ  اللاباي

الرّمرم ال ر ار   اةرعاررمري ناةبي  ير ل فما أن نةبي كبرع   ن الفعيق رّ ل إلا قر ي كبرع  ي 
يهي  ا رشرع إلا  د ل رفديق اداال ال م يفدي الرمعربردي  د  القد ع  فمدا الرصدنر  فدن أقدعانهم 

الرّمددرم ال ر ددار   دد  رددد عرا اةدددرعاررمري  ددن ال م يفددي اللدداباي    ددا رددد ل فمددا  دد ل  افمرددي 
   الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .ف مري الرصنر  ل ل ااال الص الّميم    رن ري

  بدرن  ريةدا 0.02يمي   عيق ذا    لي إحصا ري فن   ةدريل   لدي ذ ير كن رفةرع
 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةددددا ا لم م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 

 ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد   هددداع  اللددداباي  ددد  ا ربددداع ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري  ددد  اليحددد   ال ا
الرصنر  إلا أن اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار  رع ع  دن  ةدريل إ عاك الاداال بأه ردي ال ّمي دا  
يال ّدددداع  ال  رمفددددي ي دددد ل رنيفهددددا يالحامددددي إلددددا ربيربهددددا بحةددددال كددددل ندددديع   ددددا رمّددددل إفددددا   

 ري رفها  ةرقبًا أ عًا رةرعًا. اةر فا ها ي 
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  بدددرن  ريةدددا 0.02 لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل   لدددي ذ   ك دددا ررلدددح يمدددي   دددعق ذ
 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةددددا ا لم م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 
اللددداباي فمدددا ا ربددداع ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري  ددد  اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد   هددداع  

ر دددي ذ   ل  لدددي الفدددعق بدددرن القرددداا  يمددداء  الفدددعيق لصدددالح ال م يفدددي الرمعربرددديل   قددد  بمغددد  ق
   0.02   يهددد  ذا    لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل ال  لدددي ذ3.596 ريةددداا  ال م ددديفررن ذ

حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال 
  لم م يفدي 8.85  لم م يفي الرمعربردي  ي ريةدا ذ2.30ال م يفي اللاباي  يذلك ب ريةا ذ

   يهدد  0.132يقدد  بمغدد  قر ددي حمددم ا ثددع باةددر  ام  عبددع إررددا فندد   هدداع  القردداا ذ  لددابايال
الرّمرم ال ر ار   اةرعاررمري قر ي كبرع  ي ناةبي  ير ل فما أن نةبي كبرع   ن الفعيق رّ ل إلا 

يهددي  ددا رشددرع إلددا  دد ل رفدديق قدد عا  ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  دد  القدد ع  فمددا القردداا فددن 
الرّمدددرم ال ر دددار   ددد  اةدددرعاررمري م  دددن ال م يفدددي اللددداباي    ددا رددد ل فمدددا  ددد ل  افمرددي أقددعانه

   الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .ر عرا الّميم    رن ري  هاع  القراا ل ل ااال الص
يمدي   دعيق ذا    لدي إحصدا ري بدرن  ريةدا  عمدا  اداال الصد   ير كن رفةدرع

 عمددددا  ادددداال ال م يفددددي اللدددداباي  دددد  ا ربدددداع الةددددا ا لم م يفددددي الرمعربرددددي  ي ريةددددا 
ف مردا  الّمدم ا ةاةددري  د  اليحدد   ال ا ةدي ب ددا   الّمديم فندد   هداع  القردداا  إلدا أن امبددي 
ال م يفي الرمعربري     هاع  القراا    كينهم  ّر  رن فما اعرقدي رّمدم رفافمردي  ررامدال 

 قددي  يهدددي  دددا ن ددا قددد عارهم فمدددا اةددر  ا هم لم ددديا رن يا حمدددام يال قدداررا لرأ ردددي النشددداا ب
القراا فن اقعانهم  ن ال م يفي اللاباي الر  رّر   فما الرّمرم الرمقرن  الذ  رفرقد     

 اةر  ام لم قاررا يال يا رن.
  بدددرن  ريةدددا 0.02  لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل   لدددي ذ  ك دددا ررلدددح يمدددي   دددعق ذ

ةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي  عمددددا  اددددداال الصددددد  الةدددددا ا لم م يفدددددي الرمعربرددددي  ي ري 
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  دد  اليحدد   ال ا ةددي ب ددا   الّمدديم فندد   هدداعا  اللدداباي فمددا ا ربدداع 

 هاع  ا ةرنراج  يماء  الفعيق لصالح ال م يفي الرمعربريل   قد  بمغد  قر دي ذ   ل  لدي الفدعق 
   0.02ل ال  لدي ذ   يه  ذا    لي إحصا ري فن   ةري 5.166برن  ريةاا  ال م يفررن ذ

حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال 
  لم م يفدي 8.82  لم م يفي الرمعربردي  ي ريةدا ذ2.34ال م يفي اللاباي  يذلك ب ريةا ذ

   يهد  0.248يق  بمغ  قر ي حمم ا ثع باةر  ام  عبع إررا فن   هداع  ا ةدرنراج ذ  اللاباي
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الرّمددرم ال ر ددار    اةددرعاررمري قر ددي كبرددع  ي ناةددبي  يردد ل فمددا أن نةددبي كبرددع   ددن الفددعيق رّدد ل إلددا
يهي  ا رشرع إلدا  د ل رفديق اداال ال م يفدي الرمعربردي  د  القد ع  فمدا ا ةدرنراج فدن أقدعانهم  دن 

الّمدديم  دد  الرّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا اةددرعاررمري ال م يفددي اللدداباي    ددا ردد ل فمددا  دد ل  افمرددي 
 رن ري ف مري الق ع  فما ا ةرنراج ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .

يمدددي   دددعيق ذا    لدددي إحصدددا ري بدددرن  ريةدددا  عمدددا  اددداال الصددد   ير كدددن رفةدددرع
 هدداعا  الةددا ا لم م يفددي الرمعربرددي  ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  ا ربدداع 

اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد   هددداع  ا ةدددرنراج  إلدددا افر دددا   ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري  ددد 
الرّمرم ال ر ار  فما ا ةرنراج  لقرا هدا فمدا الدرّمم باعرقدي ا نشداي الرفافمردي يالرد   اةرعاررمري

 رّر      ال قام ا يل فما ال اح ي يا ةرنراج  ن قبل الاالال.
  بدددرن  ريةدددا 0.02ريل   لدددي ذ  لدددي إحصدددا ري فنددد   ةددد  ك دددا ررلدددح يمدددي   دددعق ذ

 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةدددددا ا لم م يفدددددي الرمعربرددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  دد  اليحدد   ال ا ةددي ب ددا   الّمدديم فندد   هدداعا  اللدداباي فمددا ا ربدداع 

لدي الفدعق بدرن  هاع  الرنبؤ  يماء  الفعيق لصالح ال م يفي الرمعربريل   ق  بمغ  قر دي ذ   ل  
   0.02   يهددد  ذا    لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل ال  لدددي ذ6.241 ريةددداا  ال م ددديفررن ذ

حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال 
  لم م يفدي 8.90  لم م يفي الرمعربردي  ي ريةدا ذ2.30ال م يفي اللاباي  يذلك ب ريةا ذ

   يهدد  0.396مغدد  قر ددي حمددم ا ثددع باةددر  ام  عبددع إررددا فندد   هدداع  الرنبددؤ ذيقدد  ب  اللدداباي
الرّمرم ال ر ار   اةرعاررمري قر ي كبرع  ي ناةبي  ير ل فما أن نةبي كبرع   ن الفعيق رّ ل إلا 

يهي  ا رشرع إلا   ل رفيق اداال ال م يفدي الرمعربردي  د  القد ع  فمدا الرنبدؤ فدن أقدعانهم  دن 
الرّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم اةددرعاررمري باي    ددا ردد ل فمددا  دد ل  افمرددي ال م يفددي اللددا

 الق ع  فما الرنبؤ ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .  هاع    رن ري 
  بدرن  ريةدا 0.02يمي   عيق ذا    لي إحصا ري فن   ةدريل   لدي ذ ير كن رفةرع

رمعربرددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي  عمددددا  اددددداال الصددددد  الةدددددا ا لم م يفدددددي ال
اللاباي فما ا رباع ف مرا  الّمم ا ةاةري    اليح   ال ا ةي ب ا   الّميم فن   هداع  الرنبدؤ 

الرّمدرم ال ر دار  يالرّمدرم الرفدافم   ر رد   دن  اةدرعاررمريإلا أن اةميال رمق  ال ّمي ي  دن  دال 
فمرهدا  د   باشدع  ا نشداي الر عربردي ال اصدي بهدم.  هاع  الرنبدؤ لد ل الاداال  فر دا هم الكا دل 
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حر   ع  الرمعبي  ن مانال الاداال بّد    اديا   نهداا الرّدع  فمدا ال رغردعا   د  ال داهع  
 حددل ال عاةددي  ا ددذ بّدد  ال اح ددا   الرّددع  فمددا القدديانرن يالن عرددا  الردد  رحكددم ال دداهع   

 لن عري    الرنبؤ بنرا   النشاا.اةر  ام نرا   ا
  بدددرن  ريةدددا 0.02  لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل   لدددي ذ  ا ررلدددح يمدددي   دددعق ذك ددد

 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةددددا ا لم م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 
ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  دد  اليحدد   ال ا ةددي ب ددا   الّمدديم فندد   هدداعا  اللدداباي فمددا ا ربدداع 

م يفدي الرمعربرديل   قد  بمغد  قر دي ذ   ل  لدي الفدعق  هاع  الرياصل  يمداء  الفدعيق لصدالح ال 
   0.02   يه  ذا    لي إحصا ري فن   ةريل ال  لدي ذ5.225برن  ريةاا  ال م يفررن ذ

حر  حصل ااال ال م يفي الرمعربري فمدا  ريةدا  عمدا  أفمدا  دن  ريةدا  عمدا  اداال 
  لم م يفدي 8.82ي  ي ريةدا ذ  لم م يفي الرمعربرد2.24ال م يفي اللاباي  يذلك ب ريةا ذ

   يهد  0.241يق  بمغ  قر ي حمم ا ثدع باةدر  ام  عبدع إرردا فند   هداع  الرياصدل ذ  اللاباي
الرّمرم ال ر ار   اةرعاررمري قر ي كبرع  ي ناةبي  ير ل فما أن نةبي كبرع   ن الفعيق رّ ل إلا 
ع  فمددا الرياصدل فدن أقددعانهم يهدي  دا رشددرع إلدا  د ل رفدديق اداال ال م يفدي الرمعربرددي  د  القد 

الرّمددرم ال ر ددار   دد  رددد عرا اةددرعاررمري  ددن ال م يفددي اللدداباي    ددا ردد ل فمددا  ددد ل  افمرددي 
    ب حا  ي م  .الق ع  فما الرياصل ل ل ااال الص  الةا ا ا بر ا  هاع الّميم    رن ري 

رن  ريةدا   بد0.02يمي   عيق ذا    لي إحصا ري فن   ةدريل   لدي ذ ير كن رفةرع
 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةددددا ا لم م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 

ف مرا  الّمم ا ةاةري    اليح   ال ا ةي ب ا   الّميم فن   هداع   هاعا  اللاباي    ا رباع 
الرياصددل  إلددا قرددام اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار  فمددا  بدد ا ال شدداعكي بددرن الادداال يالرّدداين  ر ددا 
بردنهم إلنمدا  ا نشداي الّم ردي ال اميبدي  ررامدال  دن الامبدي اةدر  ام لغدي حدياع فم ردي  شددرعكي 
 ر ثمي اةر  ام ال ّا    يالعةيم البرانري  إلا مانال انهدا رّد    دن  هداع  ا رصدال يالرياصدل 

 ن  ال ال شاعكي يالرّمم الذار .برن الااال  يركيرن بنري  ّع ري قيري  
  بدددرن  ريةدددا 0.02  لدددي إحصدددا ري فنددد   ةدددريل   لدددي ذ   دددعق ذك دددا ررلدددح يمدددي  

 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةددددا ا لم م يفدددددي الرمعربردددددي  ي ريةددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 
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ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  دد  اليحدد   ال ا ةددي ب ددا   الّمدديم فندد   هدداعا  اللدداباي فمددا ا ربدداع 
ي الرمعربرديل   قد  بمغد  قر دي ذ   ل  لدي  هاع  اةر  ام ا عقام  يماء  الفعيق لصدالح ال م يفد

    يهددددد  ذا    لدددددي إحصدددددا ري فنددددد   ةدددددريل90.681الفدددددعق بدددددرن  ريةددددداا  ال م ددددديفررن ذ
   حرددد  حصدددل اددداال ال م يفدددي الرمعربردددي فمدددا  ريةدددا  عمدددا  أفمدددا  دددن 0.02ال  لدددي ذ

  لم م يفددددي الرمعربرددددي  2.30 ريةددددا  عمددددا  ادددداال ال م يفددددي اللدددداباي  يذلددددك ب ريةددددا ذ
يقدد  بمغددد  قر ددي حمددم ا ثدددع باةددر  ام  عبدددع إررددا فنددد      لم م يفددي اللددداباي8.02ي ريةددا ذ

   يهددد  قر دددي كبردددع  ي ناةدددبي  يرددد ل فمدددا أن نةدددبي كبردددع   دددن 0.355 هددداع  اةدددر  ام ا عقدددام ذ
الرّمدرم ال ر دار   يهدي  دا رشدرع إلدا  د ل رفديق اداال ال م يفددي اةدرعاررمري الفدعيق رّد ل إلدا 

القدد ع  فمددا الرياصددل فددن أقددعانهم  ددن ال م يفددي اللدداباي    ددا ردد ل فمددا  دد ل  الرمعربرددي  دد 
القد ع  فمدا اةدر  ام ا عقدام   هداع الرّمرم ال ر ار     ر عرا الّميم    رن ري اةرعاررمري  افمري 

 لةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .ل ل ااال الص  ا
عمدددا  اددداال الصددد  يمدددي   دددعيق ذا    لدددي إحصدددا ري بدددرن  ريةدددا   يرك دددن رفةدددرع

 هدداعا  الةدا ا لم م يفددي الرمعربرددي  ي ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  ا ربدداع 
ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري  ددد  اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   الّمددديم فنددد   هددداع  اةدددر  ام ا عقدددام  إلدددا 

ا نشدداي  ددع  اةددر  ام الادداال ل هدداعا  القردداا يالرنبددؤ يا ةددرنراج باعرقددي  يعرددي  ددال الرّا ددل
 الرّمر ري ال  رمفي.

  بددرن  ريةددا 0.02  لددي إحصددا ري فندد   ةددريل   لددي ذ  أ رددعًا ررلددح يمددي   ددعق ذ
 عمددددا  ادددداال الصدددد  الةددددا ا لم م يفددددي الرمعربرددددي  ي ريةددددا  عمددددا  ادددداال ال م يفددددي 

ف مردا  الّمدم ا ةاةدري  د  اليحد   ال ا ةدي ب دا   الّمديم فند   هداعا  اللاباي فما ا ربداع 
  الرنبددؤ  ا ةددرنراج   القردداا  الرصددنر   ال اح دديذا ةاةددري ف مرددا  الّمددم  هدداعا   بّدد 

  يماء  الفعيق لصالح ال م يفي الرمعربريل   ق  بمغد  قر دي ذ    اةر  ام ا عقام  الرياصل
   يهد  ذا    لدي إحصدا ري فند   ةدريل 94.038ل  لي الفعق برن  ريةاا  ال م يفررن ذ

حرددد  حصدددل اددداال ال م يفدددي الرمعربردددي فمدددا  ريةدددا  عمدددا  أفمدددا  دددن    0.02ال  لدددي ذ
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  لم م يفددي الرمعربرددي  83.45 ريةددا  عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  يذلددك ب ريةددا ذ
   لم م يفي اللاباي.93.91 ريةا ذي 

  ا2ك ا ر كن ريلرح يمي  هذ  الفعيق  ن  ال العةم البران     شكل عقم ذ

 
 (5ػهٌ )

 ايتجشيبية وايضابطة  ي يًفشوم بني َتوططات اجملُوعتنيْايتُجيٌ ايبيا
 عًُيات ايعًِ األطاطيةَٗاسات ايتطبيل ايبعذي الختباس  يف

يمدد  ،رالفعلددري الردد  رددني فمددا أندداا رددم قبدديل يبندداًء فمددا النرددا   الردد  رددم اةرّعالددها 
 عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي     بدددددرن  ريةدددددا0.02  لدددددي إحصدددددا ري فنددددد   ةدددددريل ذ   دددددعق ذ

ف مردددا  الّمدددم  هددداعا   عمدددا  اددداال ال م يفدددي اللددداباي  ددد  ا ربددداع   رمعربردددي  ي ريةددداال
 .،ا ةاةري لصالح ال م يفي الرمعربري

يق  بمغ  قر ي حمم ا ثع باةدر  ام  عبدع إرردا   ربداع الرحصدرل فند  ال ةدريرا  ككدل 
 ل إلددددا    يهدددد  قر ددددي كبرددددع  ي ناةددددبي  يردددد ل فمددددا أن نةددددبي كبرددددع   ددددن الفددددعيق رّدددد0.511ذ

اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   يهددي  ددا رشددرع إلدددا رفدديق ادداال ال م يفددي الرمعربرددي  دد  ا ربددداع 
ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري فددن اقدددعانهم  دددن ال م يفدددي اللدداباي    دددا رددد ل فمدددا  افمردددي  هدداعا  

 ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري لدد ل هدداعا  اةددرعاررمري الرّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا الّمدديم  دد  رن رددي 
   الةا ا ا بر ا   ب حا  ي م  .ااال الص
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  بدرن  ريةدا 0.02يمي   عيق ذا    لي إحصا ري فن   ةدريل   لدي ذ ير كن رفةرع
 عمددددا  اددددداال الصددددد  الةدددددا ا لم م يفدددددي الرمعربرددددي  ي ريةدددددا  عمدددددا  اددددداال ال م يفدددددي 

لّمددديم فنددد  ف مردددا  الّمدددم ا ةاةدددري  ددد  اليحددد   ال ا ةدددي ب دددا   ا هددداعا  اللددداباي  ددد  ا ربددداع 
إم دال  ف مرددا  الّمددم ا ةاةددري  يمدداء  الفدعيق لصددالح ال م يفددي الرمعربردديل  إلددا أن اكرةدداال 

الرّمدرم ال ر دار  يالرد   اةدرعاررمرييرن ري  هاعا  ف مرا  الّمدم ا ةاةدري هد  مد ء   ررمد أ  دن 
ررناةددال  ددع  رقدديم فمددا رن رددي قدد عا  الامبددي بددا را   هدداعارهم يقدد عارهم باددعق يأةددالرال   رمفددي

 ق عا  كل  ع  فما ح  .
  يالر  ريصم  إلا يمي   عق 8094يارفق  نرا   ال عاةي الحالري  ع  عاةي ال ارال ذ

برن  ريةا  عما  ااال ال م يفي الرمعربري ي ريةا  عما  ااال ال م يفي اللداباي  د  
إلددددا رابرددددق  ف مرددددا  الّمددددم لصددددالح ال م يفددددي الرمعربرددددي  يرّدددد ل هددددذا الفددددعق هدددداعا  ا ربدددداع 

 اةرعاررمري الرّمرم ال ر ار .

 :جـــائـــــص النتــــهلخ

 عمدا  اداال ال م يفدي     بدرن  ريةدا0.02  لي إحصدا ري فند   ةدريل ذ  يم   عق ذر 
 عمددددا  ادددداال ال م يفددددي اللدددداباي  دددد  الرابرددددق البّدددد   لا ربدددداع   الرمعربرددددي  ي ريةددددا

 لرابرق  لصالح ال م يفي الرمعربري.ا -الفهم –الرحصرم  ككل يفن   ةريل ذالرذكع 

  عمدا  اداال ال م يفدي     برن  ريةا0.02  لي إحصا ري فن   ةريل ذ  يم   عق ذر 
ف مرددا  الّمددم  هدداعا   عمددا  ادداال ال م يفددي اللدداباي  دد  ا ربدداع   الرمعربرددي  ي ريةددا

   ام ا عقددداماةدددر   الرياصدددل  الرنبدددؤ  ا ةدددرنراج   القرددداا  الرصدددنر   ال اح ددديذ ا ةاةدددري
 لصالح ال م يفي الرمعربري.

 ث:ــــــاث البحـــتىصُ

 يلع  م يفي ر كن بال ر ان  انالباحث ي بع  ال ر انري ينرا مها البح  أ برا  ليء   

 يهذ  الريصرا ا  اةرعاررمي الرّمرم ال ر ار     ر عرا ال ناه   يال قرعحا  حيل الريصرا   ن
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 الرّمددرم ال ر ددار   دد  ردد عرا  ندداه  الّمدديم يمرعهددا  ددن ال ندداه   ا هر ددام برابرددق اةددرعاررمري
 ي اصي ال ناه  الّم ريل كينها رعاف  ال ةريرا  يا ن اا ال  رمفي برن الااال.

  رلدد رن  ندداه  الّمدديم أنشدداي رّمر رددي رهددرم ب عافددا  الر ددار  بددرن الادداال  دد  ميانددال   رمفددي
يالدذكاء  يا هر ا دا   يمرعهدا  دن الميانددال  مردع الماندال الرحصدرم   ك عافدا  أن داا الدرّمم 

 الر  ر كن أن رر ار   ن  الها الااال.
  رد عرال ال ّم درن ال ةدر ع فمددا اةدرعاررمري الرّمدرم ال ر دار   يشلرددي رنفردذ   د  ال رد ان بالشددكل

الصددحرح  بدد ًءا  ددن ر يردد هم ب قدداررا  قننددي ي حك ددي لمكشدد  فددن الددذكاء ا ن دداا ال  رمفددي 
ا بكرفري رص رم أنشاي  رنيفي  يانرهاًءا بر عربهم فما رنيرع أةالرال الرقيرم    ا ل رهم   عيعً 

 رةاف  فما رايرع أ اء ال ّم رن يرنّكا بالرال  فما  ةريل الااال الّم  .
  ا هر ام بع ع  ةريل رحصرل الااال     ا   الّميم ي ةريل ا دراكهم لّ مردا  الّمدم  ب دا

 ي لم مكي الّعبري الةّي ري  د  ا  ربداعا  ال يلردي  ثدل ا ربداعا  رةاهم    رحقرق نرا    شع 
   يذلددددددك  ددددددن  دددددال رنيرددددددع اةددددددرعاررمرا  الرددددد عرا ي عافددددددا   ةددددددريرا  TIMSSالرر ددددد  ذ

 ياهر ا ا  الااال ال  رمفي.
   راحددددي الفعصددددي لم ّم ددددرن بال شدددداعكي  دددد  رصدددد رم ال حردددديل الّم دددد رادددديرع  ندددداه  الّمدددديم يا 

  نه  يذلك ي ق ق عا  ي ريل اابهم.يا نشاي ال صاحبي لم
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 العربُت: لوراجعا

مدى توافر عمميات العمم فن كتاب العماوم لمرحماة التعمايم (0 8005أبي محمي   رحرا  ح   ذ
  88 مةدارن   د  -.  ممي ما ّي النما  لمّميم ا نةدانري األساسن بفمسطين

 .9180- 9252  2ع 
أساااااليب التاااادريس العامااااة  . 8009بددددل ذأبددددي مالددددي  صددددبح  ح دددد ان يفمر ددددا    ح دددد   ق

 الكير ا  كربي الفا . المعاصرة 
   اع الثقا دي تنمية المفاىيم العممية وميارات عممياات العمام . 8098أبي فاذع   ةناء  ح  . ذ

 لمنشع يالري رع  ف لان  ا ع ن.
لااى فاعميااة برنااام  تاادريبن مسااتند إ . 8094شل عشددي   مددياهع ةددّي   يني ددل   ح دد  بكددع ذ

نظرية التعميم المتمايز فن التحصي  الدراسان فان ماادة العماوم ومفياوم الاذات 
الّمدديم  -.  عاةددا  والتفكياار المتااوازي لاادى طالبااات الصااف الثالااث المتوسااط

 .840 - 816   محق  11ا ع ن    -الرعبيري 
نمية فى تدريس العموم فى ت Vأثر استخدام خريطة الشك   . 8098ال ثّ ا  معم ا  فمد  ذ

 عاةا  فعبري  د   عمميات العمم االساسية لدى طالب الصف االو  المتوسط0
 .818 - 882   9  ج82الةّي ري  ع -الرعبري يفمم النفا 

أثااار توظياااف مااادخ  التااادريس المتماااايز فااان تنمياااة االساااتيعاب   8094ال اردددال  أ دددل ةددّد   ذ
خاااامس المفااااىيمن وعممياااات العمااام فااان ماااادة العماااوم لااادى طالباااات الصاااف ال

   ذعةالي  امةررع مرع  نشيع    كمري الرعبري  الما ّي اإلةا ريا م  .األساسن
   العرا ا  كربي العش 8  امدخ  إلى المناى  وطرا التدريس  8004ال مرفي  حةن ذ

ميااارات التاادريس الفعااا  جااودة   8092ال مرفددي  حةددن مّفددع  ي اددايع  لددراء الدد رن  ح دد  ذ
  كربي العش ا العرا .  لمتعميم واتوانا لمتعمم

  الددد  اما  كربدددي اساااتراتيجيات التااادريس الفعاااا   8092ال مرفدددي  حةدددن  ي ادددايع  لدددراء الددد رن ذ
 ال رنب .

أثر استخدام نموذج التعمم البنائن فان تادريس وحادة التاأثير الحاراري   8002ال يل   فبا   ذ
العممان لادى والكيميائن لمتيار الكيربن عمى التحصي  وتنمية ميارات التفكيار 

 صددع   -.  ممددي كمردي الرعبرددي بأةددريا تالميااذ الصااف األو  الثااانوي الصااناعن
 .226 - 292   9  ع96  
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فعاليااااااة اسااااااتراتيجية التعماااااايم المتمااااااايز فاااااان تاااااادريس  . 8091العافدددددد   أ مدددددد   ح دددددد . ذ
الرياعاااايات عمااااى اكتساااااب المفاااااىيم الرياعااااية والمياااا  نحااااو الرياعاااايات 

ذعةددددالي  امةدددددررع مردددددع  نشددددديع  .  اسااااانلااااادى طاااااالب الصاااااف السااااااب  االس
 .الما ّي اإلةا ري ذم     م  

مساااتوى اتواااان طمباااة الصاااف التاسااا  مااان التعمااايم  . 8090الةدددير    بعلنرددد  فبددد  الددديل . ذ
.  ممدي ما ّدي   شدق لمّمديم األساسن لعمميات العمم األساسية فن مادة العموم

 .821 - 806  83ةيعرا     -الرعبيري 
اتجاىاات   8091فب  الح ر  يحةن  ةّا  مابع  يال حاي   نماء أح   ذ الشا ّ   صبحري

   العرا ا  كربي العش .حديثة فن استراتيجيات التدريس
  اةددرعاررمرا  الردد عرا يالرقدديرم  قددا    دد  رادديرع الرّمددرم  8006الشددقرعا    ح ددي  اددا ش ذ

 ف انا  اع الفعقان لمنشع يالري رع.
أثر نموذج استراتيجية االستوراء خماساية  . 8005  انرصاع  مرل ذالشمب   إلهام فم   يفشا

المراحااا  فااان تنمياااة عممياااات العمااام االساساااية لااادى طالباااات الصاااف الثالاااث 
  85ردينا   د   -. ال ممدي الّعبردي لمرعبردي االبتدائن و اتجاىاتين نحو العموم

 .60 - 25   9ع 
ريبن لائم عمى التعميم المتمايز فن تنمياة فاعمية برنام  تد  8092الغا      اا ي فب  ا  ذ

  ذعةددالي  امةددررع الميااارات التدريسااية لاادى معممااات لفتاان بالصاافوف األوليااة
مرع  نشيع  . كمري الّميم ا مر افري  ما ّي ا  ام  حم بن ةّي  اإلةا ريا 

 العرا .
ريس بالمرحماة الصعوبات التن تواجو معممات العموم فن التد  8094القحاان   أ ل ناصدع. ذ

. ذعةدالي المتوسطة عند استخدام اساتراتيجية التعمايم المتماايز بمديناة الطاائف
  امةررع مرع  نشيع   ما ّي أم القعل   كي ال كع ي.

أثار اسااتخدام اساتراتيجية التعماايم المتماايز عمااى تنمياة التحصااي    8092القحادان   فداا  ذ
نن الثانوي فن مورر الفيزياء وميارات التفكير اسبداعن لدى طالب الصف الثا

  عةدددالي  امةدددررع مردددع  نشددديع   كمردددي الّمددديم ا مر افردددي  بمحافظاااة الوويعياااة
 ما ّي ا  ام  ح   بن ةّي  ا ةا ري  العرا .
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معجااام المصاااطمحات التربوياااة المعرفاااة فااان المنااااى    8002المقدددان   أح ددد   يالم دددل  فمددد  ذ
   القاهع ا فالم الكرال.2  اوطرا التدريس

النمدددددد    أح دددددد  فبدددددد  الددددددعح ن  يحةددددددرن   نددددددا فبدددددد  الهددددددا  ل يعاشدددددد   فمدددددد   حدددددد  الدددددد رن 
  طااااارا وأسااااااليب واساااااتراتيجيات حديثاااااة فااااان تااااادريس العماااااوم . 8002ذ

 القاهع ا  اع الفكع الّعب .
  الّدددرنا  اع 8  اأسااااليب تااادريس العماااوم فااان المرحماااة األساساااية . 8090الهيرددد     رددد  ذ

 الكراال الما ّ .
أثاار اسااتراتيجية الااتعمم المبناان عمااى  . 8005فبدد  ا  يالبميشدد     رمددي أح دد  ذ أ بيةددّر   

المشاااكمة فااان تنمياااة عممياااات العمااام لااادى طالباااات الصاااف العاشااار فااان ماااادة 
 .906 999-926.  ممي عةالي ال مر  الّعب  األحياء
ماى فاعمية استراتيجيتن جيكسو و ستاد فان تادريس العماوم ع . 8094بغ ا     نال  ح  . ذ

تنميااة التحصااي  الدراساان و ميااارات التفكياار اسبااداعن لاادى طالبااات الصااف 
  ذعةالي  كريعا  مردع  نشديع    ما ّدي أم الثانن المتوسط بمدينة مكة المكرمة

 القعل   كي ال كع ي.
فاعمية برنام  موترح لاائم عماى المعاب فان  . 8094حةن   رنال أبي ةعرع يا  ام  شذا أح د  ذ

عممياات العمام والمياو  العممياة لادى طفا  الروعاة وأثاره  تنمية بعض ميارات
كمرددي  -.  ممددي كمرددي الرعبرددي  دد  الّمدديم الرعبيرددي عمااى السااموي اسيثاااري لاادييم

 .823 - 934  9  ع19 صع     -ما ّي فرن ش ا  -الرعبري 
" فاعميااة وحاادة موترحااة فاان العمااوم  ا 8001حةدن  نددامح  ح دد  يحةدن  م ددال الدد رن  ح دد  ذ

ام تكنولوجيا الوسائط المتعددة فن تنمية عمميات العمم والتحصي  لدى باستخد
   ممددددي الرعبرددددي لمبحددددي  الرعبيرددددي يالنفةددددري تالميااااذ الصااااف األو  اسعاااادادي"

 . 983  ع9يا مر افري  ما ّي ا  هع  كمري الرعبري  ج
   ف دددددددانا  اع ال ةدددددددرع 2  اتعمااااااايم العماااااااوم لمجميااااااا  . 8099 ااربدددددددا  فبددددددد  ا   ح ددددددد  ذ

 لمنشع يالري رع.
ددانا  اع االسااتراتيجيات الحديثااة فاان تاادريس العمااوم العامااة  8005 ف ددا   صددافا ذ   ف ل

 الغر اء لمنشع يالري رع.
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تاادريس العمااوم   8093ع يقدد   عفدد   هدد    ينمددم  ي دداء فبدد  الهددا    يمددي     الددل مبدداع ذ
 ان.ال مم  الثال    اع ال ةرع  لمنشع يالري رعا ف ل  – واستراتيجياتو

   ف انا  اع الشعيق.النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم . 8004 ررين  فارش ذ
  االتجاىاات العالمياة المعاصارة فان منااى  العماوم وتدريسايا . 8090 ررين  فارش  ح دي  ذ

 ف انا  اع الشعيق لمنشع يالري رع.
 اع الشددددددعيق    ف ددددددانا4  اأساااااااليب تاااااادريس العمااااااوم . 8092 ررددددددين  فددددددارش  ح ددددددي . ذ

 لمنشع يالري رع.
عمميات العمم والتربية العممية اسطار العممن لتوييم العموم   8006 ررين  ك ال فب  الح رد . ذ

 . القاهع ا فالم الكرال.فن عوء الدراسات الدولية لمعموم والرياعيات
تنالعة أثر استراتيجية لائمة عمى االكتشاف واألحداث الم . 8003ةالم  صا  ال رن فمد  ذ

فن تدريس العموم عمى تنمية التحصي  وعمميات العمم والتفكير االبتكاري لدى 
-.  ممددي الرعبرددي الّم رددي تالميااذ الصااف السااادس ماان مرحمااة التعماايم الساساان

 .20 - 9  8  ع 6 صع     
  القداهع ا 9  امعجام المصاطمحات التربوياة والنفساية  8002شحاري  حةن  يالنماع   رندال ذ

  صعري المبنانري.ال اع ال
   اع ال ةدددددرع  لمنشدددددع تنمياااااة مياااااارات التفكيااااار فااااان تعمااااام العماااااوم  8002شدددددياهرن   ردددددع ذ

 يالري رعا ف لان.
  ف ددانا فددالم التعماايم المتمااايز وتصااميم المناااى  المدرسااية  8091شددياهرن   رددع ةددمر ان ذ

 الكرال الح ر .
التاااااادريس فاااااان الواااااارن اسااااااتراتيجيات    8092فبردددددد ا   ذيقددددددان  يأبددددددي الةدددددد ر   ةددددددهرمي  ذ

الحااااااادي والعشاااااارين: دلياااااا  المعماااااام والمشاااااارف التربااااااوي ودلياااااا  التربيااااااة 
  ال  مكدددددددي ا ع نردددددددي الهاشددددددد ري  ف دددددددانا 2  االعممياااااااة الطاااااااالب المعمماااااااين
  ربيني لمابافي يالنشع يالري رع.
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أساااليب تاادريس العمااوم والرياعاايات    8002فددعرف   ةددا   ةددما   يةددمر ان  نددار  أح دد . ذ
 ع صفاء لمنشع يالري رع.ا  اعمّان
   ف انا  اع ال ةرع  لمنشع يالري رع.التربية العممية وتدريس العموم . 8002فم    ح   الةر . ذ

  ف ددانا مناااى  العمااوم الطبيعيااة وطاارا تدريساايا النظريااة والتطبيااا . 8090فمردان  شدداهع ذ
  اع ال ةرع  لمنشع يالري رع.

  ا ةدكن عريا م مصاطمحات التربياة لفظااً واصاطالحاً معجا  8001 مري   اعيق  يال ك   أح   ذ
  اع الي اء ل نرا الابافي يالنشع.

كيمدك  كدديثع حةددرن  يالةددر    امد    صددافا  ي ع دداي    ع دداي   ح د   يأح دد   فمرددا حا دد   
( 8005ي لع  صا  ال رن  يفرا   أح   فب  الّ ر   ي ار   بشدعل أنديع. ذ

عماام لتحسااين طاارا التعماايم والااتعمم فاان تنوياا  التاادريس فاان الفصاا  دلياا  الم
    كرال الرينةكي اإلقمر    برعي ا لبنانمدارس الوطن العربن

وحااادة موترحاااة فااان العماااوم لائماااة عماااى التعمااايم المتماااايز   8094 ح ددد   كعر دددي فبددد  الدددا  ذ
. سكساااب المفاااىيم العمميااة والحااس العمماان لتالميااذ الصااف الثااانن االبتاادائن

 .16 - 9  9  ع80 صع    -ي  ممي الرعبري الّم ر
المرج  فن مبادئ البحث ومياراتاو فان العماوم   8091 اايع  لراء ال رن  يال مرفي  حةدن ذ

 ال  اما  كربي ال رنب . التربوية والنفسية واالجتماعية 
  8090 نصيع  فب  ال مرد  ةدر   يالرديرمع    ح د  فبد  ال حةدن  يالفقد   إةد افرل  ح د  ذ

   العرا ا  كربي الّبركان.3  ايعمم النفس التربو 
فاعمية استخدام استراتيجية التعميم المتمايز فن تنمياة ميااراتن  . 8091نصع   ها ةدا ي. ذ

 الوراءة والكتاباة لادى تالمياذ الصاف الثاانن االبتادائن فان موارر المفاة العربياة
 ذعةالي  امةررع مرع  نشيع  . الما ّي اإلةا ري ذم     م  . 

   العرا ا  كربي العش .طرا تدريس العموم من منظور حديث . 8004ل نّم ذنيع  فب  ا
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   رددددا  فمدددداا تحصااااي  الطااااالب فاااان مااااادتن العمااااوم والرياعااااياتهر ددددي رقدددديرم الرّمددددرم الّددددام  
http://peec.gov.sa/results/nap/student 8093 اري  99ذبراعرخا  
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