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 دادإـع
 

 رافإـش 
  دريس الّرياضّيات املشاركأستاذ املناهج وطرق ت

تلّيحصةةيا تلّجّاّةةّ  لةةلا  ال ةةا   ّنميةةا فعالّيةةا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  فةة عنوون ال حث:وو  ل
 . تلّصف تلّسا س تالبيلتئ 

تلّيحصةةيا  فةة  ّنميةةافعالّيةةا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  هةةلا تل حةةى الةةف تل  ةةف  ةة  
. ترةةيملا تل حةةى تلمةةن ا تةة ي تلّي ّج ةة    ةة  لةةلا  ال ةةا  تلّصةةف تلّسةةا س تالبيةةلتئ  تلّجّاّةة ّ 

(  ال ةةا  ج  من ةةا ّةةاوّا ّ ّن ةة   ةة  30خةة م   مةةن يي   ي ةةافتيي   ّ ّج ّيةةا ّ ّن ةة   ةة   
(  ال ةةا. ّ ّترةة  تلم من ةةا تلّي ّج ّيةةا وارةةيملتا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ   بينمةةا ّ ّترةة  30 

ّيا  ّّم ّّ يق أ تة تل حى تلم م ّّّجقا تال ييا ّيا. جللّيحقق    تلفّج تالخي ات  ن ا تلّضاوّا وال
 تلّيحصيل ( ق ليًا جبعلّيًا  لف  ّينا تل حى. جقل ّنّصا تل حى الف تلّنيائا تلّياليا:

( بةةةةي   ينّرةةةةأ  تجةةةةا  أفةةةةجت  0‚01  ≥ينجةةةةل فةةةةجص  تم ا صةةةةائّياا  نةةةةل  سةةةةينا تلّلاللةةةةا 
لّي ّج ّيةةا  ج ينّرةةأ  تجةةا  أفةةجت  تلم من ةةا تلّضةةاوّا فةة  تلقيةةاس تل عةةل  ل خي ةةات تلم من ةةا ت

تلّيحصةةيل   نةةل  سةةينا تليّةةفهج  جتلف ةةم  جتلّيّ يةةق  جتلّيحليةةا  جتلّيجهيةةل  جتلّيقةةنّم  ج لةةف تلّلتجةةا 
 تل لّيا ل خي ات لصالح تلم من ا تلّي ّج ّيا. 

  ا  ف  ّنء اججتءت  تل حى ج يائ ي.جلقل ّم ّقليم   من ا    تلينصيا  جتلمقيج 
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 الفصل اأَلول

ا  تلّيلّتب  نصًجت أراريًّا  ة   ناصةج تلمةن ا تلملترة ّه  ف ة  ّةّج أ تريجتّي يّ  ّّعلّ 
ججرةةائا  ا  اهمةةا أّ  ل ةةا  جتًت ه يةةجًت فةة  تخييةةات ت   ةةّا تلمصةة .تّت ا ةةًا جقيقةةًا وفهلتفةةي ج حيةةنت  

 ا تلّيلّتب.ل      اح  مليّ فكّ جّقنيا  تلّيعليم جأراليل تلّيقنّم تّلي  ين غ  تريملت  ا لليّ 
ّّالةةل تلّن ةةّا  هةةلّتسةةّيا ّ  تالرةةيجتّي ّيا  تليّ ا   ّلةةا تالرةةيجتّي ّيا  تّليةة  ّ عةةا  ةة  تل

ةةةي   تلمةةةيعلّ امةةةا هةةةف لّ   عليمّيةةةاا تليّ  نصةةةجًت فةةةا ً  لةةةي  جتي جتّةةةحي فةةة  تلعملّيةةة م   ةةةًّا ها ةةة   قلّت
نيي جقيقةةةا تلم لةةةب تلقةةةن   لمعّلمةةة  ل ذلةةةا  ةةةا ّضةةةمّ جّؤّهةةة .ا أفضةةةاا جتللفظّيةةةتلمعجفّيةةةا جتلم اتّّةةة

( والناليةا  National Council of Teachers of Mathematics[NCTM]تلّجّاّةّيا   
ا  ّلّتسةةةّيا ا تّليةةة  أجصةةة  وضةةةججتة أ  ّ ةةةن  تلقةةةلتة  لةةةف ترةةةيملتا ترةةةيجتّي يّ حةةةلة ت  ّج ّيةةةتلميّ 

 (. NCTM, 2000 ليثا ا لا أ جت  تلمعّلم  
تهةةا  ةةّا تّليةة   نّ لّتسةةّيا تلنّ ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  ا ةةلا تالرةةيجتّي ّيا  تليّ  جّعةةلّ 

لمسةةا لة تلّةةّ ى  لةةف تلف ةةم  جبنةةاء (Palincsar & Brown, 1986)   تسةةات جبةةجج ن والي
أّ  ل ةةف  تالرةةيجتّي ّيا  جتًت فةة   جقةةل ّججةةل . ميمةةي  ج عّلمةةتلمعنةةف  ةة  خةة م تلمناق ةةا  بةةي  تلميعلّ 

ةا ة ى جّيا ة ّحصيل م جقلّت م  لف ترةين اا تلمعلن ةا  تلم ّمةا للّّ  ّنميا تلم اتت  تلّفتّيّ  ا جّي
م  ي ا ف  ّحسي   يةائا تلةّيعلّ ل ذلا  ا أتات  اليي تلعليل    تلّلتترا  وفعاليّ جّؤهّ تفعيا للي م. تللّ 

؛ Lnes, 2000؛ Rita, 2002 ؛2002؛  ينةا  2008؛ تلمني ةج   2001   تجائ  جتلّيحصيا
Charles, 2002.) 

ا فة  ا ّيمّثةأهميّ  ل ا تلّيلّتب تلّي ا ل ّ  تريجتّي ّياجبنّّا أّ  ا  تليّ   تلعليل    ت  بيّ تات أ
ةن  تلمةجت   تترةيي  جصةياةا  ّنميا تلقلتة  لف تلّيلميص  جتريم ص تلمفاهيم تلّجئيسا    تلمّن

ام فةةة  ّ ةةة ي  سةةة م و ةةة ا فّعةةم  جّّ ى ذج  صةةةعنبا  تلةةّيعلّ همةةا أّ  ةةةا  فيةةةلة للّةةّ   .ات رةةتلا بلّقةةة
 (. 2001؛ ّيين   2007  ّا  ت  ةم    اتها تلميعّلمي  تلم نلي  ف  ت 

. وعةةن  ةةنتّا تلةةيعلمام فةة  ّنميةةا رةةاهم  ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  و ةة ا فّعةة كةةفلا      
 (2011  ل   عظم تلّلتترا  تّلي  جقف   لي ا تل ا ثا  ج   ّمن ا  تترا تلم يم ا ّؤّّ   فتجه

لّت   تلمقيةةةةجح فةةةة  ّنميةةةةا   ةةةةاتت  يي ةةةةا تلعاّ ةةةةا للّلتترةةةةا: فعالّيةةةةا تل ج ةةةةا ا تليّةةةةأظ ةةةةج  تلنّ  يةةةةى 
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 جقةت  ( تّلية  أق ية 2013تل ل نى   جهفلا  تترا نتصا تلّجّاّّ  للا  عّلما  تلّجّاّّيا .تليّ 
ةا ة تلّيحصةيا تلّجّاّةّ  رةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  ليةلّتب تلّجّاّةّيا   لةف ال تإلي اب  لةلا ّي

ّنّصةل  تل ا ثةا الةف  (2013جفة   تترةا  يةا ة   ا   تلمينّرةأ.  من ا     ال ا  تلّصف تلثّ 
لّال ةةا   ّةةّيا  ةةا ة تلّجّا تلّيحصةةيا فةة  ّنميةةا أّ  ت يمةةا  تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  لةةي أقةةج اي ةةاب  فةة 

ترةيملتا  فعالّيةاالةف  ّنّصةل تّلية   (2011 تل  يس    تترا هفلا .تلّصف تلّثا   ت رار  وغّزة
ا   تلمينّرةةةأ. تلّصةةةف تلثّةةة لّل ةةةا فةةة  تلّجّاّةةةّيا تلّيحصةةةيا ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ   لةةةف 

ا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فةةة  رةةةيملتا ترةةةيجتّي يّ ال تلّنيةةةائا تإلي ابّيةةةا (2011جأظ ةةةج   تترةةةا بيةةةن    
( 2014ججةةاء   تترةةا أ مةةل  بيةةلتئ . تلّجّاّةةّ  لةةلا ّ  يةةف تلّصةةف تلّجتوةة  تال ّنميةةا تلّيحصةةيا

وفعالّيةةةةا  يةةةةائا ترةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةلّتب تلّي ةةةةا لّ  فةةةة  ّنميةةةةا تلّيحصةةةةيا تلّجّاّةةةةّ  ليلميةةةةفت  تلمج لةةةةا 
هفاءة  أق ي   يائ  ا تّلي  (Taylor & Cox, 2000)واإلّافا للتترا ّيلج جهنهب  تالبيلتئّيا.
   من ةةةا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا ل ّ    جأّ   ل ةةةاتليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ   لةةةف تلّيحصةةةيا تلّجّاّةةة ّ  ترةةةيجتّي ّيا

 ا. لفظيّ تلّجّاّّيا تلّ  ج ا تلمسائا لف تريملتا تلمعجفا  جقلتة أك جف مًا أفضا  أظ ججت
  لهاأهمّللمنلحهذهل الستر تيجثةلمز يالعديدةكمالأّال

  أظ ةج   يائ  ةا  تّلية  ّنميا تالّ ا  تإلي اب   حن تلّجّاّّيا . جأّكةل  ذلةا وعةن تلّلتترةا
   ججبةةةن  تلّجّاّةةةّيا  تالّ ةةةا   حةةةنفا لّيةةةا ّنظيةةةف ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فةةة  ّنميةةةا 

 .(Emeki, 2002؛ Carter, 2006؛ 2014

  ّةةلّتب  قةةجت تل نلرةةا وارةةيملتا ترةةيجتّي ّيا  افا لّيةة وقةةاء أقةةج تلةةّيعّلم.  يةةى أق يةة  تلّلتترةةا
؛ 2010   لةةة  ؛2013 تل ةةةل نى  تلّةةةّ ى م لةةةلا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ   لةةةف وقةةةاء أقةةةج تلةةةّيعلّ 

Barbara, 2001 ؛Adams, 2003). 

ا  ل يّ اال أّ  هنةةاب وعةةةن تلّسةةة   أهمّيةةةا هةةف  تالرةةةيجتّي ّيا جّعةةّل   زتياهةةةاةم  ةةج لةةف تلةةةجّ 
( الف أّ  تلّةّ ى 2006؛ تتتل  2004؛ خضج  2008ج  تترا    يل   ة ل ا  اذ ّّ يج تلمحل

    اتتّ ةا  همةا أّ    ةاتها تلّةّ ى اًا إلّقةف  هف  تالريجتّي ّيا يحياجن  الةف جقة   نّةا  سة يّ 
 ة تلم نلي  فة  أ  ةّا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  قليلةا  جهةفلا ّيّّلةل  ة  تلمعّلةم ا ةلت   لّمصةا   ةزجّ 

 وي. يسا ل ب ا  ّ   اومنظما  ّمّيّيّ 
قةّم ّي تةف ّلةا  تيةا تالرةيجتّي ّيالفة  ب ا  وةفّ  ذلةا يحةل ل يّ تلةج   لةف هةف  تلّسةجّّم ة       
ةا النقة ف  ة   ةججت تلنقة . ا ل يّ تلسّ  ينيقةا والمماترةا  جهةن  ةا أق ييةي  تترةا  تلّّن   يةهةاكج ّج
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 Hacker &Tenent, 2002 )  ّّم فةةة  ّّ يةةةق عةةةجا  لةةةف  جت تلمعّلةةة  ةةة  الةةةف تليّ  يةةةى ت
ج رلً ا  لةف اّمةاا قا  تّلي  ّؤقّ تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ   تخا ةجفا تلّصف     ّحليل تلمعنّ 

ا  اّمةةاا عةةلي   تّليةة  ّعةةالا رةةل يّ الةةف   من ةةا  ةة  تليّ  ّّ يةةق تالرةةيجتّي ّيا. جّنّصةةل  تلّلتترةةا
تالرةةيجتّي ّيا  جّعةةلي   ا بينقيةة  ترةةيملتا ّعةةلي   خاّصةة :لةة  فةة  ق قةةا  ناصةةجّّ يق ةةا ّمثّ 

ا والمناق ةا  تلمي ا لةا بةي  ا والمناق ا  تلمي ا لا بي  تلمعّلمي  جتلّّ ى  جّعلي   خاّص خاّص 
ة  جص يم   أ  يقنا ب ا تلمعّلم ّس م الف تل  ف     لّ  هما ّنّصل  تلّلتترا .تلّّ ى أ فس م

 .ف  ّل يم تالريجتّي ّيا
م  ن   ةةةة  صةةةةعنبا  هثيةةةةجة فةةةة  ّعّلةةةةاى تلمج لةةةةا تالبيلتئّيةةةةا يعةةةة ةةةة   ةةةةّ   تً جبمةةةةا أّ  هثيةةةةج        

تلّجّاّةةّيا  وسةة ل ترةةيملتا تلمعّلمةةي   جتئةةق تليّةةةلّتب تال ييا ّيةةا  جتّليةة  ّعيمةةل  لةةف تلعةةةجج  
تلعليةةل  ةة  ل    تلمسةةينا تلّيحصةةيل  لةةلي م  اذ أّكةة ّمةةا أّ ا الةةف ّةةل ّ  .لقةةي  جتلحفةة تلم اتةةجة جتليّ 

ا الةةف أّ  ّةةعف  سةةينا تلّيحصةةيا  جرةةل يّ  (2008؛ تلجفةةا    2011 بيةةن    تلّلتترةةا   ثةةا 
ّّ تالّّ  لة  لف تلمعّلم  جص تلمعيمه  اها  للا تلّّ ى  حن  تترا تلّجّاّّيا  يجج  الف تريملتا تل

أصةة ح تلمةةيعّلم  لةةفت   تلمعلن ةةا  ج فظ ةةا.ًا قاصةةجًت  لةةف ّلّقةةجتّليةة  ي ةةن   جت تلمةةيعّلم في ةةا رةةل يّ 
 جقةا تًت  لةفًا  يي  ججعلةي   ةًّا اي ابّيةا  ّلّتسّيا ّحاجم تلقضاء  لف رةل يّ  يّ وحاجا الف تريجتّي
 اهةةًا   الةف تفةة   سةينا ّحصةةيلي  جّ ةنّ  اّّ مةةي  ج يعاج ةًا  ةة  ي  ئةي؛  ّمةةا يةؤ ّ بنةاء أف ةات  جّعلّ 

م   أ؛ م رل   الف ّعلّ م    ّعلّ ا تلّيعلّ ًا  حن  تترا تلّجّاّّيا   جهفت  ا يعن  ّحنّا  مليّ اي ابيّ 
 ةةأ  جهةة  ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  تّليةة  ّعي ةةج ا  تلةةّيعلم تلنّ   ا ةةلا ترةةيجتّي يّ لةةفلا ّةةّم ّ ّنةة
 يةى   .م ا ليحسي   سينا ّحصةيا تلّةّ ى فة   مليةا تلةّيعلّ اّ ا تلفج ّيا    أهم تلسّ واريجتّي يّ 
ن يأ تلمعجفةا ا تلّيعلّ قناء  مليّ الا ف  أّساهم ف  ّنميا قلّت م  لف تلم اتها تلفعّ ّيعيقل أّ  ا  م  ّج

ّ  إعليمّيةا فةا تليّ ا هف  تالرةيجتّي ّيا فة  تلعملّيةج هميّ م تلحالّيا  تلّساوقا  جّنظيف ا ف   نتقف تلّيعلّ 
لتس فعالّيةا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ   لةف تلّيحصةيا تلّجّاّةّ  لةلا  ال ةا  ّتلحالّ    حىتل

 ف   ا ة تلّجّاّّيا . تلّصف تلّسا س تالبيلتئ 

ا  ّلّتسةةةّيا م الةةةف ترةةةيملتا ترةةةيجتّي يّ ي ةةة ل جتقةةة  ّةةةلّتب تلّجّاّةةةّيا  تفيقةةةات بيتةةةا تلةةةّيعلّ 
جح  لف تلعج  تلم اتج    خ م تإللقةاء  جتلّ ةف   عظم تلمماترا  الا  اذ يعيمل تلمعّلمن  فعّ 

ا تلّةّ ى  جقلق ةم  ة  ّصف ؛  ّما أّ ا الةف قلةا  تفعّية اا تلصف وسيّجة تلمعّلم  لف تلنّ تّلف  ييّ 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 299 

ج هةةةفت  ةةةا ال ظيةةةي تل ا ثةةةا  ةةة  خةةة م خ جتّ ةةةا    مفةةةا   سةةةينا ّحصةةةيل متال   تترةةةي ا  جباليّةةة
بيةةن    ) وعةةن تلّلتترةةا   ثةةا  يلّةةج أكّ تلميلت يةةا ج تليةة  ت يةةل   كثةةج  ةة  خمسةةا   ةةج  ا ةةًا 

 ؛2013؛  يةةةةةا ة  2011؛  مةةةةة   ؛  فا ةةةةةي2013؛ تل ةةةةةل نى  2008؛ تلجفةةةةةا    2011

Taylor & Cox, 20002003 ؛   (Jennifer & Helena, . 
   جتئةق تليّةلّتب ت لق  ف  تآلج ا ت خيجة ف   يةل جتلّيّنتت  تّلي غيجت   تري اوا لليّ ج 

 تل حةةةةى  ةةةة  خاّصةةةةا؛ أصةةةة ح  ةةةة  تلّضةةةةججتة  لةةةةف تلمعّلةةةةمتلّجّاّةةةةّيا   ج جتئةةةةق ّةةةةلّتبا   اّ ةةةة
ا  لةف تالتةيجتب اّ م تلّيحصةيليّ ّ سةين  ومميلةف ا تلّةّ ىّسةا ل هاّفة   ّا اا  ّلّتسيّ تريجتّي يّ 

 لةف  تلميعّلمةي  سةا لتلمنقف تلّيعليمة  تّلةف  ي ّ يتاقاصجًت  لف  ججعا  جت ف   مليا  تلّيعلم  
ّ يق ا وصنتة  جتكيساى تلم اتت   جتلع قا  تلّجّاّّياكي اا تلمفاهيم  ت  صحيحا. ّج

تلّيحصةيا  فة  ّنميةا  فعالّيةا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  يقّصةل ال ّ تلح  حىتل لفت يفّ 
 بيلتئ  ف   ا ة تلّجّاّّيا .تلّجّاّّ  للا  ال ا  تلّصف تلّسا س تال

قيةاس فعالّيةةا ّّ يةةق ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  فةة  ّحصةةيا  ال ةةا  تلّصةةف تلّسةةا س 
 تلّجّاّّيا .ة بيلتئ  ف   ا ّ تال

ّرةأ  تجةا  أفةجت  تلم من ةا بةي   ين  0‚05 ≥ نةل  سةينا   اً ا صةائيّ   تمنجل فةجص يال 
تلّي ّج ّيا تّلي  ّسيملا  تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ ( ج ينّرأ  تجا  أفةجت  تلم من ةا تلّضةاوّا 

قةةةا تال ييا يةةةاتّليةةة  ّسةةةيملا  تل ّا  مسةةةين تل  ل خي ةةةات تلّيحصةةةيل   نةةةل ( فةةة  تلقيةةةاس تل عةةةلّّج
 .  ج  لف تللتجا تل ليا ل خي ات وعل ّ أ تليحصيا تلق ل  تلمعجفيا تلسيا

فةةة  ّنجيةةةي تهيمةةةاا  عّلمةةة  تلّجّاّةةةّيا  والمج لةةةا تالبيلتئّيةةةا الةةةف  حةةةى ا تلص أهمّيةةةّةةةيلمّ 
ى  تّلةةف   لةةف صةةعنبا  تلّيحصةيا تللتترةةّ  للّةةّ  ل ترةيملتا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةا لّ  لليغّلةة

ا  مةةا  ي ا لةةا ليّ يةةق ترةةيجتّي ّيا ت جف مةةي  جط ّةةاء  ن  ّيةةا فةة  ّعّلةةم تلمقةةجّ تهيةةزة أرارةةيّ  يعةةلّ 
ل. لاا  وحا  ّ يم ب فت تل ّ ن   ججعًا للمّنت  تإلججتئيّ   ّيفتلّيلّتب تلّي ا لّ  
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 ّم  تلحلج  تلّياليا:  حىلتت ق  هفي
فةة   لةةف  تترةةا فعالّيةةا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ    حةةى: تقيصةةج تل حمنضوونع ل ح:وودّل

ةن    يةى أ ّ  تلّيحصيا فة   قةجت تلّجّاّةّيا  للصةف تلّسةا س تالبيةلتئ  بنا (. ّنميا فة  تلمّن
  .ع جّّا(تل سنت تال ييا ّيا جتل سنت تل-ا   لف تل سنت تلع جّّايّ ل تلعم فصل 

خةةة م تلفصةةةا   لةةةف  ال ةةةا  تلصةةةف تلسةةةا س  ياً ت يةةةل  حةةةى: ّّ يةةةق تلن امووو حزّلل ح:ووودّل
 هة.1438هة/ 1437تللتترّ  ت ّجم    تلعاا تللتترّ  

 .(  لترا26ا ومحافظا تلّزلف  جتل الغ  ل ها   لا تلملتتس تالبيلتئّيا تلح ن يّ ا: ن ا حمكل ح:دّل

 رتاتيجّي  الّتدريس الّتاادلّياس -1
هةةن   ةةاا ّعليمةة  يفخةةف تةة ا  ةةنتت بةةي  تلمعلمةةي  جتلّةة ى  أج بةةي  تلّةة ى وعضةة م 
ةةةةيح   تلةةةة عن  وحيةةةةى يي ةةةةا لن  ت  جتت   قةةةةًا ل رةةةةيجتّي يا  تلفج يةةةةا تلميضةةةةمنا  تلين ةةةةؤ  تليّن

  ّج أ  ملياّي تليساؤم  تليلميص( ب لا ف م تلما ة  جتليح م ف  هفت تلف م     ّجق  جتق يي
 (.2003ّيين    

وفّ  ا تريجتّي ّيا ّلّتسّيا ّعيمل  لةف  اً ا تل ا ثا تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ  اججتئيّ جّّعجّ 
ّّالةةل  جتلّةةّ ى  ةة  وعضةة م تلةة عن   ّمةةا ّيحةةل  في ةةا تلحةةنتت تلمةةنظّ  م جتلمي ةةا م بةةي  تلمعّلةةم جتل

قةةّم   فةة  خّةةنت  تالرةةيجتّي ّيا تّليةة  ّ ةةلأ فةة  تلّين ةةؤ نً ةةا  ةة  تال يمةةا  تإلي ةةاب  تلمي ةةا م بيةةن م 
ةةيح  ني ةة  ّنجيةةي ت رةةتلا قةةّم  تلّيّن جذلةةا لينميةةا تلّيحصةةيا فةة  تل سةةنت فةة   قةةجت  وةةالّيلميص ّج

 تلّجّاّّيا  لّال ا  تلّصف تلّسا س تالبيلتئ .

 لـــــــــــالتحصي -2
    ع ةةًجت  ن ةةا بةةلتجا   قةةلتت  ةةا يحصةةا  ليةةي تلّالةةل  ةة   علن ةةا  أج  عةةاتا أج   ةةاتت

ا  تلمحّل ة"  .(2003 تحاّي؛ تلن ات  ف  تالخي ات تلمعل و  ا يم    عي قياس تلمسيّن
فةة    ةةاال  تليحصةةيا تللتجةةا تليةة  ّحصةةا  لي ةةا تلّال ةةا جّّعجفةةي تل ا ثةةا اججتئيًّةةا وف ةةي 

صةةةل   ةةة  خةةة م تالخي ةةةات تلمعةةةل فةةة  ف تلمعجفةةة   ف ةةةم  ّةةةفهج  ّّ يةةةق  ّحليةةةا  ّجهيةةةل  ّقةةةنّم(
 تل سنت لّال ا  تلصف تلسا س تالبيلتئ .
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 يـــــل الةانـــــالفص

 ةةةأ تّليةةة  ّقةةةنا  لةةةف م تلنّ تلةةةّيعلّ  ا ّعي ةةةج ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  ا ةةةلا ترةةةيجتّي يّ 
 ةأ جت تلنّ ل  لةف تلةلّ م تلمعجفة  تّلية  ّؤّهةّيعلّ ا  تلةا هة  ا ةلا  ظجّّةجهف  تلّنظجّّة .اا تل نائيّ تلّنظجّّ 
فا ةةةا بةةةي   علن اّةةةي جأف ةةةات  تلّسةةةاوقا م فةةة  بنائةةةي لمعجفيةةةي بنفسةةةي  جلنفسةةةي   ةةة  خةةة م تليّ للمةةةيعلّ 

ججةن    ة ا  ة  أقجأ ةي  ة  تلميعّلمةي   ا أج ّعاج ّيةب ا رةنتء أكا ة  أ  ةّا فج ّية  ّا تّلي   جّ جتلنّ 
 ةةةاتى  ةةةا ا   جتليّ اء تلمعنةةةف وصةةةنتة صةةةحيحا  ةةة  خةةة م تلنّ ج جتلمسةةةا ل  لةةةف بنةةةتلمعّلةةم تلميّسةةة

 ّّ . جقةةةل ّبنيةةة  ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ   لةةةف  ف ةةةنا تلم ةةةاتها لّتسةةةّيا تلمميلفةةةاجتئةةةق تليّ جتل
جتّليةةةة   (Vygodsky)تلمنّج ةةةةا ترةةةةينا ًت الةةةةف أرةةةةب تلّنظجّّةةةةا تل نائّيةةةةا تالجيما ّيةةةةا لفي نّسةةةة   

 (.2013   ل تلقا ت  للّيف يج جّحقيق تلف م تّت ز   لف تلمناق ا هنريأ 

 الّتدريس الّتاادلّي اادئأسس وش
ذهجهةا  تلّيلّتب تلّي ةا لّ    ةاا ّعليمة  يسةينل الةف   من ةا  ة  ت رةب جتلمنّلقةا  همةا

 :ف   لة  قاا ه  (2001؛ تل ع   2010  س   
 ( ّل يم ج ن  تلّّ ى وعض ا ل عن.1
 وم ج  تل لء ف  أ تء تلم اا. ى(  نتصلا   م تلمعّلم للّّ  2
 م.ما قّعنت تن ًا ف  تلّيعلّ ى هلّ ( ّضاؤم   م تلمعّلم للّّ  3

لّتب تلّي ةةا لّ  ين غةة  أّ  هنةةاب أرسةةًا لليّةة أق ةة (  يةةى Jeffrey, 2000  جيفةةج   ل جهةةفت  ةةا أّكةة     
  تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فكيةةةل  لي ةةةا  جأهّم ةةةا  عجفةةةا أّ  تكيسةةةاى تالرةةةيجتّي ّيا  تلفج ّيةةةا تلميضةةةّمنا فةةةتليّ 

ا ي ةةل أّ  ّنيقةةا ّةةلّت يًا الةةف تلّةةّ ى تّلةةفي  جهةةف  تلمسةةؤجليّ  .ا   ةةيجها بةةي  تلمعّلةةم جتلّةةّ ى سةةؤجليّ 
قةليم تلةلّ  غفيةا  م جتليّ ّيينق  أ  ي يجهنت جميعًا ف  ت   ّا تلميضّمنا  ج لف تلمعّلم تليفكُّةل  ة  ذلةا  ّج

عليل اتجعا أج ّ ييف تليّ تلجّ     ف  ّنء  سينا ها  الل  لف  لة.   ليفا  ّج

 شراثل الّتدريس الّتاادلّي
ةةن  تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ   لةةف أّ ةةي  تّّفقةة   عظةةم ت  بّيةةا  جتل حةةن  تلّيجبنّّةةا تّليةة  ّناجلةة   ّن

ل( ه :2009؛  ما ة  2005؛ تل ما  2004يعيمل  لف أتب   جت ا  يياليا ج ي ا لا  ت  ةم  



  د/ شتفر التلولي، أ/ لولوه الفهد
 

 302 

 ؤــــأواًل: الّتنب
ّّالةةل  ةة  ّنقّ ي ّممةةي  ّجبةةن  يعّ ةةيقصةةل وةة عاّةةي لمةةا يم ةة  أ  ي ةةن  ّحةة  هةةفت ج وةةي تل

ةةةةًا  عّينةةةةا  ةةةةنم  .تلعنةةةةنت   ةةةة  أف ةةةةات ّّالةةةةل أ  يّةةةةجح فجّج جّيّّلةةةةل هةةةةف  تالرةةةةيجتّي ّيا  ةةةة  تل
ن  هلّ  هف  تلفجج  وعل ذلا ومثاوا هلا يسةعف  ما خّف ف  قجتءّي خّنت   عّينا  جّعلّ تلمّن

ّّالل الف ّحقيقي  رنتء  (.2006بيفكيل تلفجج   أج تفض ا   صّفف   تل
 ثانيًا: الّتوضيح

ةةن   أج قضةةايا جّقصةةل وةةي ّلةةا تلعملّيةة ةةح ب ةةا تلّةةّ ى أف ةةاتًت  عّينةةا للمّن ا تّليةة  يسيّن
ةةةيح هلمةةةا  صةةةع ا  أج  فةةةاهيم   ةةةجّ  جفةةة  هةةةف   . ة يصةةةعل ا تتك ةةةا  ةةة  تلّةةةّ ى عّينةةةا  أج ّّن

ةةن   ا يحةةاجم تلّةةّ ى تلنقةةنا  لةةف أرةة اى تلعملّيةة أرةة اى  جّحةةاجلن  ّحليةةلصةةعنبا ف ةةم تلمّن
ن  ّل ّ   ة  أج  فةاهيم   ةجّ  ترييعاى لما  صع ا أج جليلة  أج ل     يى ّضّمني   ف م تلمّن

 ّّ ةةةل  ةةة  تلقةةةجتءة   علن ةةةا   اقصةةةا  جةيجهةةةا  ج ثةةةا هةةةف  ت رةةة اى ّةةةلف  تلّةةةّ ى وةةةال    الةةةف  ّز
ةةح ّةة ص في ةةا  أج تلينّقةةجتال يفةةاج   .ب ةةا تلّةةّ ى قضةةايا أخةةجا  ف لّةةجح أرةةتلا جليةةلة يسيّن ّج

ّّ  تلّةةّ ى ةةن      فةة   سةةفلا تليّ وةةال فاالرييضةةاح  .يصةةلن  اليةةي جتلمسةةينا تّلةةف عا ةةا  ةة  تلمّن
ّّ   قل  للمحينا يعن  تلّيقنّم تلنّ  ن   فعنل ا يّ  ّما يعّ  لل ّّالل الل ا سارًا ومعنف تلمّن لق  تل

ل  ةةلا  ح  لةةف  تتيةةا وةةالعنتئق تّليةة  قةةل ّسةة ّ ججتة يعنةة  أّ ةةي قةةل أصةةأرةةتلا ل رييضةةاح ف ةةفت والّضةة
 (.2001 تل ع     فلنفا ف مي هنجن   فاهيم ةيج 

 ثالثًا: توليد األسئلة
ّّالل وّجح  ةل   ة  ت رةتلا تّلية  ي ةيقّ          ص  ج ة  أجةا ذلةا  ا  ة  تلةنّ جّقصل وي قياا تل

ةةن ؛  يّةةف ج  تلحصةة:  ةةن  تلمعلن ةةا  تّليةة  يةةن ّ  جت أجالً يلةةزا تلّةةّ ى أ  يحةةلّ  نم  لي ةةا  ةة  تلمّن
ّجح ت رةتلا  نل ةا؛  ّمةا يعنة  ّنميةا قةلتتّ م  لةف تلّيمييةز بةي   ةا هةن أرةاس ّيسةفم  نةي  ج ةا ّّ 

ةن  ن  ال يؤقّ اهن ق ل ج ةجح ت رةتلا لةيب  سةفلا رة لا  فّةجح رةؤتم جّية .ج هثيةجًت فة  ف ةم تلمّن
ججةليج والةّفكج أّ  تلّةّ ى  نةل ا . اوةاة  جقةلتة  لةف ترةيثاتة تآلخةّج  ل جلًت للمةا ّ يعن  ف مةًا جّية

ل  ةة  قةةلّت ا  لةةف جمةة  تلمعلن ةةا  تلمّلنبةةا ن  وف فسةة م  جتجعي ةةا جتليفّكةةيصةةنةن  أرةةتلي م يينّلةة
 (.2000رنتء     يى أف اتها  أج  ل ها  أج صياةي ا  ت يل  

 رابعًا: الّتلخيص
ةةن   جهةةفت ييجّعنةة  تلقةةلتة  لةةف ّحليةةل تلمعلن ةةا  تلم ّمةة ّّالةةل ّّلةةا فةة  تلمّن ل  ةة  تل

ن   جهفت  تريل اء  جف م  ا قجأ  جّن يأ خلفييي تلمعجفّيا   ّيف يحل  ّ ا ً  للمعلن ا  والمّن
ن    صّفف     (.2006 ا يييح تلفجصا أ ا ي؛ لينظيم ا تتب تلع قا  بي  أجزتء تلمّن
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ل يجبلعلىل حّطاحبلمر عاةلماليل ل حّتلخيصوف لمرحلةل
 .تة فا تلمعلن ا  تلم جّ  (1

 ا.جهيز  لف تلعناجّ   أج تلمصّلحا  تلم مّ تليّ  (2

 ا.ججتّّ  فا تلمعلن ا  ةيج تلّض  (3

 ة  أّ  تلّةّ ى قةل   مةنت  تلمعّلم ليفكّ    يلميص؛ للليّ  تلمحّل ة ا نيّ زّ تلفيجة وال تليقّيل (4
 (.2009ا لألف ات   ما ة  س يّ ا تلنّ  لف ت هميّ 

ّّالةةةل للا ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ     ّضةةةّمني امجت ةةةا ت تبةةة  تلّسةةةاوقا جتّليةةةّ  ف ةةةم تل
  سةةةمالن  ؛ تل2014 ججبةةةن   ّنميةةةا وعةةةن تل نت ةةةل تل اّ ةةةا   لةةةف  يسةةةا ل  ج ماترةةةا ّّ يق ةةةا

  ثا: (2010
  يح تلمعنف ّن ا ة تلف م ّج جتّلية   (Asghar, 2010) ة   تترةا أرةقج جهفت  ا يينتفةق ّي

فةة  ّحسةةي   مليةةا  تلف ةةم لّتب تلّي ةةا لّ  فا لّيةةا ترةةيملتا ترةةيجتّي ّيا تليّةة أق يةة   يائ  ةةا
جتوأ تلمعنف للا تلّ ى.   ّج

 ةةا ة ّجهيةةز تلّةة ى جّن ةةيأ ذتكةةّج م وعيةةلًت  ةة  تلممةةنم  تلقةةلتة  لةةف تلحةةنتت جتلمناق ةةا لّز
 يةى أظ ةج   (Jennifer & Helena, 2003) جنيفيةج ج هيةاي  جهفت  ا أق ييي  تترا

ج وعةةةةةن تلم ةةةةةاتت  ب تلّي ةةةةةا لّ  فةةةةة  ّ يائ  ةةةةةا ت قةةةةةج تإلي ةةةةةاب  الرةةةةةيملتا تليّةةةةةلّت ّةةةةةّن
 . تالجيما يا تلي  را ل  تلّ ى  لف تبأ تلم جتى تلساوقا والم جت  تل ليلة

 تترةةةةا  ي يةةةةا  اصةةةةلتتتلح م  لةةةةف ت ف ةةةةات ج تلحلةةةةنم تلمّجج ةةةةا جهةةةةفت  ةةةةا ّنّصةةةةل  لةةةةي 
نق  تإلي ةاب  قةجت  تّلية  أظ ةج Diehl, 2005)   ؛  (Chewning, 2002 جتةّن

م تلفج   ج تل ما  .يجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ  ف  ّنميا ريملتا ترال  تليقّن

 دور املعّلم يف اسرتاتيجّي  الّتدريس الّتاادلّي
تليّةةةةلّتب تلّي ةةةةا لّ   ةةةة   ترةةةةيجتّي ّيا جت تّلةةةةف  يقةةةةنا وةةةةي تلمعّلةةةةم فةةةة  أقنةةةةاء ّنفيةةةةفتلةةةةلّ  يعةةةةلّ 

( 2010؛  لةةةةةةة   2009أ مةةةةةةةل   فةةةةةةة    ةةةةةةةاح هةةةةةةةف  تالرةةةةةةةيجتّي ّيا   ةةةةةةةيمأهةةةةةةةم تلعنت ةةةةةةةا تّليةةةةةةة  ّ
 : جتّلي   نجزها فيما يل 

 ى لمّنت   مل  للّّ    ا ق ا ّنفيف خّنت  تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ : ّقليم  منذج
صميم تلمنتقف بناء ت   ّا جتإلر اا ف  تالريجتّي ّيا   .تلميعّلمي  تلّيعليمّيا للا ّج
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 تلةةّيعّلم ا ا لعملّيةةج ج سةة ّ  يّسةة ّي ةةا لّ :أقنةةاء ّنفيةةف تلمجت ةةا ت تبةة  الرةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تل 
ةن  للميعلّ  جّقليم تلّيعّزز ّّالةل للمّن مي  فة  تلنقة  تّلةف  يحيةاجن  اليةي  جقيةاس ف ةم تل

ةةق تالرةةيما  ل ت رةةتلا  ج قةةّنا   تء ةة  خةة م تإلجاوةةا  ةة   خةة م   ةةمتلّةةّ ى  ةة   ّج
 .تلنق  تلمنارل تلّجتجعا ف غفيا اليّ و   جّزجّل تلّّ ىتلحنتت

 الّتدريس الّتاادلّي اسرتاتيجّي  دور املتعّلم يف
(  جت تلمةةةيعّلم فةةة  تليّةةةلّتب تلّي ةةا لّ  فيمةةةا يلةةة : تلمسةةةاهما فةةة  2006 صةةةّفف   نجزيةة

عليمّيةةا  ةة  تلمعّلةةم  جتلقةةلتة  لةةف تلّين ةةؤ و ةةا  ةةا هةةن جليةةل  جتبةةأ ّصةةميم تلمنتقةةف جت   ةةّا تليّ 
ا  جتلقةلتة يي  جّحليةل تلفقةجت  تلم ّمةرةتت ّلميص  ا ّةّم تلمعجفا تلّساوقا للي م والمعجفا تل ليلة  ج 

ّ يق لف    علن ا  جليلة. ترينياج ّج
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  ثــــل الةالــــالفص

يينةةاجم هةةفت تلفصةةا  ةةن ا جطجةةجتءت  تل حةةى تّليةة  تّّ عي ةةا تل ا ثةةا  ةة   يةةى  ةةن ا تل حةةى        
ةةةيح هيفيةةةا بنةةةاء أ تة تل حةةةى  تلمّي ةةة   ججصةةة ف تلم يمةةة  ج ّينةةةا تل حةةةى جأرةةةلنى تخيياتهةةةا  جّّن

جتريمجتج صلق ا جق اّ ا  جتّّساق ا تلّلتخل  جتلّيصميم تلّي ّج ة   همةا يحيةن  تلفصةا هيفّيةا ّنفيةف 
 تل حى جطججتئ ا  جتلمعال ا تإل صائّيا تّلي  ّتريمل   ف  ّحليا تل يا ا .

تلمعيمةةل  لةةف   مةةن يي  ا ةةلتهما ّ ّج ّيةةةا تلّي ّج ةة  تةة ي تل ا ثةةا تلمةةن ا   رةةيمل ت  
جت خةةةجا ّةةةاوّا  وحيةةةةى ّيعةةةّج  تلم من يةةةا  ل خي ةةةةاتت  تلق لّيةةةا جتل علّيةةةا ذتّ ةةةةا  فةةة   ةةةةي  
يقيصج تلميغّيج تلمسيقا  لف تلم من ا تلّي ّج ّيا  ج  تلّضاوّا. جّعّ ج    هفت تلمن ا وصنتة 

 (.1والّنمنذج ف  ت ا  اججتئّيا 
 
 
 
 
ل
ل

( 26  اتل الغ  ل هف  جمي  تلملتتس تلّصف تلّسا س تالبيلتئ    ال ا  صفنا ي ما
 .هة  1438هة/ 1437تترّ   حافظا تلّزلف  للعاا تللّ وإ تتة ّعليم   لترا

قةةا تالخييةةات تلع ةةنتئ   ج ةة  قةةّم ّعيةةي  فصةةةا ا وا   ن ّيةةّةةّم تخييةةات  لترةةا تبيلتئّيةة ّّج
للم من ةةا تلّي ّج ّيةةا جلخةةج للم من ةةا تلّضةةاوّا و ةة ا   ةةنتئ   ةة  تلّصةةف تلّسةةا س تالبيةةلتئ   

ّّال ا  ف  ها فصا  بلغوحيى    ال ا. (30  ل  تل

 تلّيصميم تلّي ّج   للّلتترا ( 1  ت ا
 

 حتطثيقل حقثلىلالختثارل
 حت:صيللفىل

 ت حرياضيا

 حمجمنعةل
 حتطثيقل حثعدىلالختثارل  حتجريثية

  حت:صيللفىل حرياضيات
 حمجمنعةل
  حظابطة

 حتدريسلباستخد مل
ل حتدريسل حتثادحىل
  حتدريسلباستخد مل حطريقة

 ل عتيادّية العتيادية
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 جلقل ّضّم  تل حى تلميغّيجت  تلّياليا:
 ا لّ .: تريجتّي يا تلّيلّتب تلّي  حمتغّيرل حمستقلل.1
 تلميغّيج تلّياو  ف  هفت تل حى هن: .ل حمتغّيرل حّتابع 2
 : تّلف  يقاس واخي ات ّحصيل     ا لت  تل ا ثا. حّت:صيلل حرياض ّلل-

لتكافؤل حمجمنعتين 
 تلّيفكل    ّ افؤ تلم من يي  وض أ وعن تلميغّيجت   ثا: تلعمج جتلّيحصيا تللتترّ .     
بيّ يةق  تل ا ثا يااق  تل حى فيما ييعلق بيلا تلميغّيجت     خ م . تلّيفكل    ّ افؤ   من ا1

بةةةي   تالخي ةةةات تلّيحصةةةيل  ق لّيةةةًا  لةةةف تلم مةةةن يي  تلّي ّج ّيةةةا جتلّضةةةاوّا ج سةةةاى تلفةةةججص 
نةا  تخي ةات  ( للعيّ  تلّضةاوّا( وارةيملتا- ينّرّا   تجا  أفجت  تلم من يي   تلّي ّج ّيةا

  ال :يائا هاليّ جها   تلنّ  .(T-Test)تلمسيقّلا
 (1سدول رقم )

للفروق اني شتوّسطات درسات أفراد اجملموعتني  (T-Test)نتائج اختاار حتليل "ت" لعّينتني شتتقّلتني 
 الّضااط ( يف الّتطاي  القالي لالختاار الّتحصيلي -)الّتجرياّي 

 ى الّدالل شتتو قيم  )ت( االحنراف املعياري املتوّسط احلتااي العدد اجملموع  املتتوى

 الّتذكر
 0.858 3.23 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.579
 0.92 3.1 30 الّضااط 

 فهمال
 2.03 3.26 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.394
 1.89 3.06 30 الّضااط 

 الّتطاي 
 1.19 1.46 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.735
 1.26 1.7 30 الّضااط 

 الّتحليل
 0.54 0.33 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.876
 0.62 0.46 30 الّضااط 

 الّتركيب
 0.25 0.067 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.46
 0.305 0.1 30 الّضااط 

 
 الّتقويم

 0.37 0.16 30 الّتجرياّي 
 غ ر داّل  اثصائيا 1.198

 0.66 0.33 30 الّضااط 

 مجيع املتتويات
 3.51 8.53 30 الّتجرياّي 

 غ ر داّل  اثصائيا 0.267
 3.26 8.76 30 الّضااط 

     " 2ّساج  "  "58" اج تجا  جّّ  0‚05قيما " " تل لجلّيا  نل  سينا  اللا > 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 307 

ّّال ةةا  جأ مةةاتهّ   جّ ةةّي  أّ  أ مةةاتهّ  ّيةةجتج 2 ح  ةة  . تلعمةةج: ّةةّم تال ةة    لةةف قةةنتئم أرةةماء تل
 رنا  ّما ّيؤّهل ّ افؤ تلم من يي      يى  يغّيج تلعمج تلّز ن . 13الف 12

تل حةةةةى تلحةةةةالّ  تل  ةةةةف  ةةةة  فعالّيةةةةا ترةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةلّتب تلّي ةةةةا لّ  فةةةة  ّنميةةةةا لييّّلةةةةل
تة تل حثّيةةا  تلّيحصةةيا تلّجّاّةةّ  لّال ةةا  تلّصةةف تلّسةةا س تالبيةةلتئ . لةةفت قا ةة  تل ا ثةةا ب نةةاء ت  

 جتّلي  ّمثّل  ف :

 إعداد االختاار الّتحصيلي قالي/اعدي: -أواًل
ّةةّم ا ةةلت  تخي ةةات ّحصةةيل  ّيّّ ةةق ق ةةا اجةةجتء تل حةةى جبعةةل   ق لةة   وعةةل ( فةة  فصةةلّ  

 ةةة   قةةةجت تلّجّاّةةةّيا   تل سةةةنت تال ييا يةةةا جتل سةةةنت تلع ةةةّجا-تلعلميةةةا   لةةةف تل سةةةنت تلع ةةةّجا
 فصا تللتترّ  ت ّجم  جقل رات ا لت  تالخي ات جفق تلمّنت  تلّياليا:للصف تلّسا س تالبيلتئ  تل

  تليةةفهجلي ةلا تالخي ةةات الةف قيةةاس تلّيحصةيا  نةةل  سةينّا : ت:ديودل حهوودنلموونل الختثووار  .1
جذلةةا وصةةنتة ق لّيةةا جبعلّيةةا لّال ةةا  تلّصةةف  تلف ةةم   تلّيّ يةةق   تلّيحليةةا   تلّيجهيةةل   تلّيقةةنّم

لنا تل حى(. يّ  تلّسا س تالبيلتئ  
-تلعلميةا   لةف تل سةنت تلع ةّجاّةّم ّحليةا  حيةنا فصةلّ  : ت:ليللم:تنىلفصولّ ل حكسونر .2

ل(.   فاهيم  ّعميما     اتت الف  ناصج تلّيحليا  تل سنت تال ييا يا جتل سنت تلع ّجا
تلعلميةةا   لةةف  ّةةّم صةةياةا ت هةةلتا تلّيعليمّيةةا لةةلتجس فصةةل ّ : .لصوويا ةل دهوود نل حّتعليمّيووة3

تلّيفهج جتلف م جتلّيّ يق  جفق  سينّا   تلع ّجاتل سنت تال ييا يا جتل سنت -سنت تلع ّجاتل 
لجتلّيحليا جتلّيجهيل جتلّيقنّم(.

ل إعد دلجدولل حمن صفاتلحالختثار،لوذحكلوفقل حخطن تل حّتاحية .ل4
 -تلّيحليةةةةا-تلّيّ يةةةةق -تلف ةةةةم - تليّةةةةفهجلمسةةةةينّا  تلمعجفّيةةةةا سةةةة   لّحليةةةةل تلةةةةني  تلنّ  (أ

لتلّيقنّم(. -ّيجهيلتل
ن ا لس   ا جتلني  تلنّ ّحليل ت هميّ  (ب  .لمّن

ل.س  ا  جتلني  تلنّ ّصميم جلجم  نتصفا  تالخي ات: جذلا جفق جلجم ت هميّ  (ج
 .صيا ةلفقر تل الختثار5

 ّّم  صياةا فقجت  تالخي ات وحيى ها  :    
 رليما    تلّنا يا تللغنّّا جتلعلمّيا. .1
 لغمن . حّل ة ججتّحا جخاليا    ت .2

  نيميا للمحينا تلّلتترّ . .3
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( رةةةؤتاًل   ني ةةةا  لةةةف تلمسةةةينّا  21 جقةةةل تتةةةيما تالخي ةةةات فةةة  صةةةنّتي ت ّجليةةةا  لةةةف 
تلّسةةةيا  سةةةل ّصةةةنيف بلةةةنا  جهةةة   تليّةةةفهج جتلف ةةةم جتلّيّ يةةةق جتلّيحليةةةا جتلّيجهيةةةل جتلّيقةةةنّم(   ّةةةّم 

ةةي  لةةف ل نةةا تلّيح ةةيم تلم ّن ةةا  ةة  ذج  تالخيصةةاص فةة  تلّيجبيةةا ج جتئةةق تليّةةلّتب  جذلةةا   ّج
 الريّ   لتتئ م  نم  لا:

 . صّحا فقجت  تالخي ات لغنًّّا ج لمّيًا.1
ّّال ا .2  .  نار ا فقجت  تالخي ات لمسينا تل
 . ّمثيا بنن  تالخي ات للمحينا.3

جبناًء  لف تلمعاييج تلّساوقا ّّم ّعليا وعن تل نن      يةى تلّصةياةا جتلّسة  ا تّللغنّّةا 
 ( رؤتاًل.21تل لتئا تلمقيج ا  جب فت أص ح تالخي ات ف  صنّتي تلّن ائّيا يي ّن      ج ّقا 
 تص:يحل الختثار .4

ّّم ت يساى  تجا جت ةلة ل ةا فقةجة  ة  فقةجت  تالخي ةات  جبةفلا ّ ةن  تلّلتجةا تّلية  يم ة  
ّّال ا تلحصنم  لي ا  حصنتة بي    (.0-21 لل

ل.ل حّتجربةل الستطالعّيةلحالختثار7
( 30تل ا ثةةةا بيّ يةةةق تالخي ةةةات تلّيحصةةةيل   لةةةف  ّينةةةا ترةةةيّ  ّيا   ّن ةةةا  ةةة   قا ةةة  

نح ّعليماّي جفقجتّي  جتلنقنا   ال ا      يم  تل حى ةيج  ّينيي جذلا لغج   عجفا  لا ّج
  لف  نتق  تلغمن  جتلّصعنبا ف  ف م ا.

ل         .لصدقلوثثاتل دد ة8
قيي .  صلص فقجت  تالخي ات: ّفّكل  تل ا ثا    صلص تالخي ات وّّج

لصدقل الختثار 
 قا   تل ا ثا وإي ا  صلص تالخي ات وعّلة  جتئق ه :        

ل صدقل حم:ّكمين .1
 يى  ّج  تل ا ثا تلمقيةاس  لةف   من ةا  ة  تلمحّ مةي   ة  ذج  تالخيصةاص فة  

يل  ةلا تةمنلّيا تالخي ةات لمحيةنا فصةلّ  تل سةنت تلمناها ج جص ّلّتب تلّجّاّّيا   جذلا ليحل
فةة  تل يةةاى تلمقةةّجت للّصةةف تلّسةةا س تالبيةةلتئ   جهةةفلا تلّصةةحا تلعلمّيةةا جتللغنّّةةا للفقةةجت .  يةةى 
أبةةلا تلمحّ مةةن  لتتئ ةةم فةة  تلمقيةةاس  جقةةل ترةةي اب  تل ا ثةةا آلتتء تلّسةةا ة تلمحّ مةةي   جأجةةج   ةةا 

عليا ف  ّنء  قيج اّ م   جبفلا خجج تالخي ات ف  صنّتي تلّن ائّيا.    يلزا     فا ّج
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 .ّتساقل حّد خل صدقل الل.ل2

 ل خل لحفقر تل الختثار ساقل حدّلصدقل التّل
 ةةا ا   نّ تخل  لفقةةجت  تالخي ةةات  لةةف  ّينةةا ترةةيّ  يّ سةةاص تلةةلّ قا ة  تل ا ثةةا وحسةةاى تالّّ 

خي ةةات ج  مةةن  (  ال ةةا  جذلةةا وحسةةاى  عةةا    تالّت ةةاا بةةي  هةةا فقةةجة  ةة  فقةةجت  تال30 ةة   
 .             )2نا ف  جلجم تقم  تجا  تل لّيا لفقجت  تالخي ات  جتلّنيائا   يّ تللّ 

 (2سدول رقم )
 ي لفقرات االختاارشعاشالت االرتااط اني كل فقرة ش  فقرات االختاار واجملموع الكّل

 الّدالل   شتتوى الّدالل  اإلثصائّي  االرتااط شعاشل الفقرة الّدالل  شتتوى الّدالل  اإلثصائّي  شعاشل االرتااط الفقرة
 0.05شتتوى  0.034 0.425 12 0.05شتتوى  0.026 0.444 1
 0.01شتتوى  0.002 0.595 13 0.05شتتوى  0.027 0.442 2
 0.01شتتوى  0.002 0.592 14 0.05شتتوى  0.046 0.402 3
 0.05شتتوى  0.027 0.442 15 0.01شتتوى  0.000 0.681 4
 0.05شتتوى  0.046 0.402 16 0.01شتتوى  0.000 0.692 5
 0.05شتتوى  0.026 0.446 17 0.01شتتوى  0.000 0.644 6
 0.05شتتوى  0.016 0.478 18 0.01شتتوى  0.000 0.675 7
 0.01شتتوى  0.000 0.644 19 0.01شتتوى  0.000 0.702 8
 0.01شتتوى  0.000 0.675 20 0.05 شتتوى 0.026 0.446 9
 0.05شتتوى  0.029 0.438 21 0.05شتتوى  0.016 0.478 10
     0.01شتتوى  0.003 0.572 11

 ث: ساقل حثنائ لحم:اورل حصدقل التّل  

تجا  تل لّيةا ( ي ةّي   عةا    تالّت ةاا بةي    مةن   تجةا  هةا  حةنت  ة  تلةلّ 3جلجم تقم  
(   يةى أّ  0‚05 نةا  تّلةا  نةل  سةينا  اللةا يّ لفقجت  تالخي ات جتّلف  ي ّي  أّ   عا    تالّت ةاا تلم 

 تل لجلّيا. rتلمحسنبا أك ج    قيما  r(  جقيما 0‚05 تلقيما تال يمالّيا ل ا فقجة أقا    
 (3سدول رقم )

 رسات الكلّي  لفقرات االختاارشعاشل االرتااط اني جمموع درسات كل حمور ش  الّد
  شتتوى املعنوّي  القيم  االثتمالّي شعاشل االرتااط احملور

 0.01شتتوى  0.000 **0.71 شتتوى الّتذكر
 0.01شتتوى  0.001 **0.61 شتتوى الفهم
 0.01شتتوى  0.000 **0.71 شتتوى الّتطاي 
 0.01شتتوى  0.000 **0.74 شتتوى الّتحليل
 0.01شتتوى  0.000 **0.64 شتتوى الّتركيب
 0.01شتتوى  0.000 **0.77 شتتوى الّتقويم

 (0.392( ّساج   29  ج تجا  جّّا( 0‚05>  تل لجلّيا  نل  سينا  اللا  rيما ق

 (0.458( ّساج   29  ج تجا  جّّا( 0‚01>  تل لجلّيا  نل  سينا  اللا  rقيما 
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 لمييزلحكللفقرةلمنلفقر تل الختثار معاملل حّصعنبةلو حتّل
لإيجادلمعاملل حّصعنبة ل-أ

 مةةن   تجةةا  تلم من ةةا تلعليةةا ج تجةةا  تلم من ةةا إلي ةةا   عا ةةا تلّصةةعنبا ّةةّم اي ةةا   
ن واتلّل يا ل ا فقجة جتليّ   ال :ن  تليّ لقا عّن

  ن   عا ا تلّصعنبا ا ص = اق

لإيجادلمعاملل حّتمييز ل-ب
ّّال ةا  تلميفّنقةا   ة  ةيةج  جل   ّيحّقق تل ا ثا    قلتة فقةجت  تالخي ةات  لةف ّمييةز تل

ّّال ا  تلحاص    لف أ لف تلةّلتجا  ج  (% 50 ت أ لف تلميفّنقا   ّّم تخييا ( % 50    تل
ّّال ةةا  تلحاصةة    لةةف أ  ةةف تلةةّلتجا  فةة  تلعّينةةا تالرةةيّ  ّيا  جبعةةل ذلةةا ّةةّم  سةةاى   ةة  تل

  عا ا تلّيمييز. 
( يي ةةّي  أّ  جميةةة  تلفقةةجت  ّيمّيةةةز ومعا ةةا صةةةعنبا  ق ةةنم   يةةةى أّ  4 ةة  جةةلجم تقةةةم  

(  جهفلا بلغ  قيما  عا ا تلّيمييةز ل ةا فقةجة 0.75ج 0.50فقجة يق  بي     عا ا تلّصعنبا ل ا
( ج يى أّ   لم تلّنفب يق ا  عا ا تلّيمييز بنس ا أكثةج 0.20   هفت تلم ام قيما أك ج    +  

 (  بفلا ّ ق  تل ا ثا  لف جمي  فقجت  تالخي ات.0.20    
 (4)سدول رقم 

 رات االختاارشعاشل الّصعوا  وشعاشل الّتمييز لفق
 الّتمييز% شعاشل الّصعوا  % شعاشل م الّتمييز% شعاشل الّصعوا  % شعاشل م
1 0.57 0.58 12 0.67 0.23 

2 0.53 0.53 13 0.7 0.27 
3 0.63 0.66 14 0.7 0.37 
4 0.67 0.67 15 0.63 0.5 
5 0.7 0.32 16 0.57 0.53 
6 0.5 0.55 17 0.633 0.5 
7 0.53 0.53 18 0.6 0.63 

      
8 0.5 0.44 19 0.5 0.57 
9 0.63 0.63 20 0.53 0.53 
10 0.6 0.57 21 0.57 0.63 
11 0.6 0.33    

 0.50شعاشل الّتمييز الكّلي= 0.59شعاشل الّصعوا  الكّلي=
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 ثاات فقرات االختاار
قةةةا  قةةةا هةةة :  ّج أجةةةج  تل ا ثةةةا خّةةةنت  تلّث ةةةا   لةةةف تلعّينةةةا تالرةةةيّ  ّيا  فسةةة ا وّّج

  ا ألفا هجج  اخ هما يل : عا

 :'s Alpha  Cronbachطريق  ألفا كرونااخ
قةا قا يةا لقيةاس  تريمل   تل ا ثا  ّجقا ألفا هجج  اخ لقياس ق ةا  فقةجت  تالخي ةات هّّج

( أّ   عا    تلّث ا   ّجفعا  جبلغ تلمعّلم تلعاا لفقةجت  تالخي ةات 6تلّث ا   جقل بّي  جلجم تقم  
 0.715     .) 

 (5رقم )سدول 
 طريق  ألفا كرونااخ()شعاشل الّةاات 

 شعاشل ألفا كرونااخ األسئل  عدد الفقرات املتتوى

 0.767 18،13،4،1 4 الّتذكر

 0.712 19،17،11،9،8،6،5 7 الفهم

 0.732 21،15،14 3 الّتطاي 
 0.667 12،2 2 الّتحليل

 0.678 3 1 الّتركيب

 0.701 20،16،10،7 4 الّتقويم
 0.715 21 21 تتوياتمجيع امل

صةةةة ح تالخي ةةةةات فةةةة  صةةةةنّتي جبةةةةفلا ّفّكةةةةل  تل ا ثةةةةا  ةةةة  صةةةةلص جق ةةةةا  تالخي ةةةةات  جأ
 ( فقجة. 21 تلن ائّيا
 دليل المعّلم: -ثانيًا

قا   تل ا ثا وإ لت   ليا تلمعّلم ليلّتب فصلّ   تل سنت( ف   قجت تلّجّاّّيا  للّصةف 
يجتةةل وةةي تلمعّلمةةا فةة  ّلّتسةة ا للفصةةنم تللتترةةّيا تّليةة  تلّسةةا س تالبيةةلتئ  واليّةةلّتب تلّي ةةا لّ   ليس

 .يي ّن   ن ا  قّجت تلّجّاّّيا 
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 عــــــل الرااــــــالفص

جتصةةةةل يينةةةاجم هةةةةفت تلفصةةةةا  ةةةةج   يةةةةائا هةةةةفت تل حةةةةى  جذلةةةةا  ةةةة  خةةةة م صةةةةحيح تإلجاوةةةةا  
تإل صةةائ  ل يا ةةا  تل حةةى  يةةى ترةةيمل   تل ا ثةةا  وارةةيملتا تلّيحليةةا -ا صةةائّياً -تلةةلتجا   ج عال ي ةةا 

فةة  ّةةنء تّ  ةةج تلّنظّجةةا لل حةةى تلميعّلقةةا   SPSSتلّجي ةةا تإل صةةائّيا للعلةةنا تالجيما ّيةةا تلمعججفةةا وارةةم 
   .تالبيلتئ  ّاّّ  للا  ال ا  تلّصف تلّسا ستلّيحصيا تلجّ  ّنميا فعالّيا تريجتّي ّيا تلّيلّتب تليّ ا لّ  ف و

 الختاار ةح  الفرض :
ّرةأ  تجةا  أفةجت  تلم من ةا بةي   ين  0‚05 ≥ نةل  سةينا   اً ا صةائيّ   تمنجل فةجص يال 

لّضةاوّا تلّي ّج ّيا تّلي  ّسيملا  تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ ( ج ينّرأ  تجا  أفجت  تلم من ا ت
قةةةا تال ييا يةةةاتّليةةة  ّسةةةيملا  تل ّا  مسةةةين تل( فةةة  تلقيةةةاس تل عةةةل  ل خي ةةةات تلّيحصةةةيل   نةةةل ّّج

 .  ج  لف تللتجا تل ليا ل خي ات وعل ّ أ تليحصيا تلق ل  تلمعجفيا تلسيا
  بةةةةي  تلم مةةةةن يي  T-Testّةةةةّم ترةةةةيملتا تخي ةةةةات " " للم من ةةةةا  تلمسةةةةيقّلا تلمميلفا( 

 ( ي ّي   يائا تلّيحليا تإل صائ :7وّا ججلجم تقم  تلّي ّج ّيا جتلّضا
 (7)سدول رقم 

للفروق اني شتوّسطات درسات  (Independent Samples T-Test)نتائج اختاار حتليل "ت" لعّينتني شتتقّلتني 
 يف مجيع املتتويات. لالختاار الّتحصيلي اعديالّضااط ( يف الّتطاي  ال -أفراد اجملموعتني )الّتجرياّي 

املتوّسط  العدد اجملموع  املتتوى
 احلتااي

االحنراف 
القيم   قيم  )ت( املعياري

قيم   شتتوى الّدالل  االثتمالّي 
ثجم  dقيم   

 الّتأث ر

 3.442 0.534 3.7 30 الّتجرياّي  الّتذكر
 

 1.155 2.9 30 الّضااط  شرتفع 0‚9 0‚17 0.01شتتوى  0.001
 9.301 0.626 6.57 30 رياّي الّتج فهمال

 1.735 3.43 30 الّضااط  شرتفع 2‚44 0‚59 0.01شتتوى  0.001 
 3.766 0.466 2.7 30 الّتجرياّي  الّتطاي 

 0.850 2.03 30 الّضااط  شرتفع 0‚99 0‚19 0.01شتتوى  0.001 
 0.691 0.73 30 الّضااط  شرتفع 1‚59 0‚38 0.01شتتوى  0.001 6.075 0.479 1.67 30 الّتجرياّي  الّتحليل
 0.504 0.57 30 الّضااط  شرتفع 1‚33 0‚27 0.01شتتوى  0.001 4.709 0 1 30 الّتجرياّي  الّتركيب
 
 الّتقويم

 0.723 0.4 30 الّضااط  شرتفع 5‚31 0‚87 0.01شتتوى  0.001 20.256 0.490 3.63 30 الّتجرياّي 
يع مج

 املتتويات
 3.362 10.07 30 الّضااط  شرتفع 3‚65 0‚77 0.01شتتوى  0.001 13.925 1.337 19.27 30 الّتجرياّي 

     0‚01  تّلا  نل  سينا أقا) 
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( ل ميةةة  13.925ّ ةةةيج  يةةةائا تلّيحليةةةا الةةةف أّ  قيمةةةا تخي ةةةات " " تلمحسةةةنبا ّسةةةاج   
 ّمةا يةلم  لةف ججةن  فةججص  تّلةا ا صةائّيًا  نةل  سةينا .لتلمسينّا  أك ج    قيمةا " " تل لجلّيةا

بةةةةي   ينّرةةةةأ أفةةةةجت  تلم من ةةةةا تلّي ّج ّيةةةةا تّليةةةة  ّسةةةةيملا  ترةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةلّتب  (0‚01 ل> اللةةةةا 
قةةةا تال ييا يةةةا( فةةة   تلّي ةةةا لّ ( ج ينّرةةةأ  تجةةةا  أفةةةجت  تلم من ةةةا تلّضةةةاوّا تّليةةة  ّسةةةيملا  تلّّج

-تلف ةم -تليّةفهج وعل ّ أ تلقياس تلق ل  ل مي  تلمسينّا   تلقياس تل عل  ل خي ات تلّيحصيل 
تلّيقةنّم( لصةالح تلم من ةا تلّي ّج ّيةا. لةفت ّةّم تفةن تلفةج  تلّصةفج  -تلّيجهيةل-تلّيحليةا-تلّيّ يق

 ≥جق نم تلفج  تل ليا جتّلف  ينص  لف  ّنجل فججص ذت   اللا ا صةائّيا  نةل  سةينا تلّلاللةا 
ترةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةلّتب  فةةةةجت  تلم من ةةةةا تلّي ّج ّيةةةةا تّليةةةة  ّسةةةةيملا ( بةةةةي   ينّرةةةةأ  تجةةةةا  أ0‚01 

قةةةا تال ييا يةةةا( فةةة   تلّي ةةةا لّ ( ج ينّرةةةأ  تجةةةا  أفةةةجت  تلم من ةةةا تلّضةةةاوّا تّليةةة  ّسةةةيملا  تلّّج
 ل خي ات تلّيحصيل  لصالح تلم من ا تلّي ّج ّيا(.تلقياس تل عل  للّلتجا تل لّيا 

( جهفت يعن  0‚77تلمحسنبا ل مي  تلمسينّا  ّساج    ( أّ  قيما 7جّ ّي  جلجم    
%    تلّي اي  ف   تجا  تلّيّ يق تل عل  للم من ا تلّي ّج ّيةا فة  تالخي ةات ه ةا يججة  الةف 77

(   ّمةةةةا ي ةةةةيج الةةةةف أّ    ةةةةم ّةةةةفقيج تلميغّيةةةةج 3‚65ّسةةةةاج    dتلمعال ةةةةا تليلّتسةةةةّيا   جأّ  قيمةةةةا 
-تلّيحليةا-تلّيّ يةق-تلف ةم -تليّةلّتب تلّي ةا لّ  ل مية  تلمسةينّا  تلّيفهجتلمسيقا جهةن ترةيجتّي ّيا 

تلّيقةةنّم( ها ةة  ذت  ّةةفقيج  ّجف ( فةة  تلميغّيةةج تليّةةاو  " تلّيحصةةيا تلّجّاّةةّ " جهةة   سةة ا -تلّيجهيةةل
فةة . جبيمثيةةا  تجةةا    مةةن ي  تل حةةى وارةةيملتا تةة ا  فعةةا ّقةة  فةة   ّةةاص   ةةم تليّةةفقيج تلمّج  ّج

  يا تّّضح  ا يل :       ت  ملة تل يا

 
 ( الّتمةيل الاياني ااألعمدة ملتوّسطات درسات جمموعيت الاح ث 2شكل )

 الّتحصيل الرياضّي يف الّتطاي  الاعدي. ألاعاد
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أظ ج   يائا تل حى ججن  فججص ف  تالخي ات تل عل  بي   يةائا تلم من ةا تلّي ّج ّيةا ج 
ن ا تلّضاوّا ج ذلا  نةل جمية  تلمسةينّا  تلمعجفّيةا  ّمةا يةلم  لةف ت قةج تإلي ةاب   يائا تلم م

للميغّيج تلمسيقا  تلّيلّتب واريملتا تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ (  لف تلميغّيج تلّياو   تلّيحصيا 
ليّةةةلّتب تلّجاّةةةّ ( ج ّّفّسةةةج تل ا ثةةةا هةةةف  تلفةةةججص للةةةّلجت تلفا ةةةا تّلةةةف  أرةةة م  وةةةي ترةةةيجتّي ّيا ت

ّّال ةةا  الرةةيملتا ّف يةةجهّ  تلمةةاص فةة  تلف ةةم ج  تلّي ةةا لّ  فةة  بنةةاء تلم ةةجت  تل ليةةلة  ج ّنجيةةي تل
تلّينظةةيم ج تلةةّيعلم تلةةّفتّ   ج ّّ يةةق تلمفةةاهيم ج تلم ةةا ت تّليةة  ّةةّم ّعلم ةةا  ج ترةةيم ص ت ف ةةات 

 تتء تلمّجج ا. تلّجئيسا ج تبّ ا    وعض ا تل عن   ج اّا ا تلفجصا إلبلتء تلجأ   نم تآل

لحذ لفإّالممارسةل حّطاحثاتلالستر تيجّيةل حّتدريسل حّتثادحّ لمّكنهّنلمن 

   تلّسةاوقا  جذلةا خة م  ج لةا ّنليةل ت رةتلا. تلمعجفا  ج    ا   بناء تلمعلن ا  تل ليلة
 ؛Barbara, 2001؛ 2011؛ تل  يسةةة   2013تل ةةةل نى   جهةةةفت  ةةةا أّكلّةةةي  تترةةةا 

Emeki, 2002). 
 ةةا ة تليجهيةةز جذلةةا  ةة  خةة م تةةجح ت ف ةةات جتلع قةةا  تلّجّاّةةّيا  ّنميةةا   ةةاتت  تلف ةةم جّي

 ؛2009؛  ةةةةةجت  2011 فا ةةةةةي؛  مةةةة    تةةةةف ّيًا أج هيابّيةةةةًا. جهةةةةةفت  ةةةةا أّكلّةةةةةي  تترةةةةا 

Hogewood, 2004 .) 
  يةةق تلمفةةاهيم جتلّيعةةا يم تلّجّاّةةّيا تّليةة  ّةةّم ّعّلم ةةا فةة   نتقةةف تلةةّيعّلم تل ليةةلة. جهةةفت  ةةا ّّ

؛ Chewning, 2002 ؛2013؛ رةييف   2015؛ تلزهجت    2014أ مل   ّكلّي  تترا أ
Carter, 2006 ؛Adams, 2003  .  ) 

  ترةةةةيم ص ت ف ةةةةات تلّجئيسةةةةا  ةةةة  تلف ةةةةجة تلعاّ ةةةةا  جّقسةةةةيم تلةةةةّلتس الةةةةف أجةةةةزتء  يجتوّةةةةا
 (. Diehl, 2005 ؛2010؛ تلسمالن    2014ججبن   ج ي ا لا. جهفت  ا أّكلّي  تترا 

 ي  ا عن ج بوعض ا  تلّجّاّّيا  ف اتتأ تب .  جهفت  ا أّكلّي  تترةا ت ف اتهف   سل  ّّج
 (.  Taylor & Cox, 2000؛ 2013  يا ة  

  ةةيح جتلّيلمةةيص. جهةةفت  ةةا تلقةةلتة  لةةف تلّيقةةنّم تلفةةج   جتل مةةا    ةة  خةة م  ج ليةة  تلّيّن
 ( .Jennifer & Helena, 2003؛ 2011أّكلّي  تترا  بين   

ل
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 ســــل ااخاشــــالفص

نصةةةياّي ج قيج اّةةةي  تّليةةة  ّنّصةةةا اليةةةي تل حةةةى فةةة   يعةةةج  هةةةفت تلفصةةةا  لّمصةةةًا لل حةةةى  ّج
ةةي تّلية  هةةلف  الةف تل  ةةف  ةة  فعالّيةا تلّيحصةةيا  ّنميةةا ترةةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةةا لّ  فة  ّةنء فجّج

تالبيةةلتئ   جذلةةا بيّ يةةق تالخي ةات تلّيحصةةيل  تل عةةل  ججمةة   تلّسةا سف تلّصةةتلّجّاّةّ  لةةلا  ال ةةا  
للللتل يا ا  ج عال ي ا ا صائّيًا قّم  ج   يائ  ا  جفيما يفّ  خّنت  لل يا ا  ج يائ  ا.

صةةيا تلّيح فةة  ّنميةةافعالّيةةا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  هةةلا تل حةةى الةةف تل  ةةف  ةة  
. ترةةيملا تل حةةى تلمةةن ا تةة ي تلّي ّج ةة    ةة  تلّجّاّةةّ  لةةلا  ال ةةا  تلّصةةف تلّسةةا س تالبيةةلتئ 

(  ال ةةا  ج  من ةةا ّةةاوّا ّ ّن ةة   ةة  30خةة م   مةةن يي   ي ةةافتيي   ّ ّج ّيةةا ّ ّن ةة   ةة   
ّ ّترةة  (  ال ةةا. ّ ّترةة  تلم من ةةا تلّي ّج ّيةةا وارةةيملتا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ   بينمةةا 30 

ّيا  ّّم ّّ يق أ تة تل حى  ّّّجقا تال ييا ّيا. جللّيحقق    تلفّج تالخي ات  تلم من ا تلّضاوّا وال
 تلّيحصيل ( ق ليًا جبعلّيًا  لف  ّينا تل حى. جقل ّنّصا تل حى الف تلّنيائا تلّياليا:

  ( بةةةةي   ينّرةةةةأ  تجةةةةا  أفةةةةجت0‚01  ≥ينجةةةةل فةةةةجص  تم ا صةةةةائّياا  نةةةةل  سةةةةينا تلّلاللةةةةا 
تلم من ةةا تلّي ّج ّيةةا  ج ينّرةةأ  تجةةا  أفةةجت  تلم من ةةا تلّضةةاوّا فةة  تلقيةةاس تل عةةل  ل خي ةةات 
تلّيحصةةيل   نةةل  سةةينا تليّةةفهج  جتلف ةةم  جتلّيّ يةةق  جتلّيحليةةا  جتلّيجهيةةل  جتلّيقةةنّم  ج لةةف تلّلتجةةا 

 تل لّيا ل خي ات لصالح تلم من ا تلّي ّج ّيا. 

 ة ّنظةةةيم  حيةةةنا تلّجّاّةةةّيا  وحيةةةى ّينّظةةف ترةةةيجتّي يا   ثةةةا ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب ا ةةا -1
 تلّي ا لّ  جتّلي  ّجّهز  لف تلميعّلم ف  ا  ا ّيا ترينياج تلمعجفا بنفسي.

ّضمي   ناصج تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ا لّ  فة  أّ لةا  نةاها تلّجّاّةّيا  جتلّيجهيةز  لةف  -2
تلّيقةةنّم( فةة  ّةةلّتب  قةةجت تلّجّاّةةّيا  -تلّيجهيةةل –ليةةا  تلّيحليةةا تلمسةةينّا  تلمعجفّيةةا تلع

ّّال ا      ا تلم     تّلي  ّنتج  ّ .  لييمّ   تل

اججتء  تترا  أخجا ّينةاجم فا لّيةا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  فة  ّةلّتب تلّجاّةيا   -1
ّيةةةا  ميلفةةةا  جتلّسةةةع  الةةةف ّّ يق ةةةا إلي ةةةا  بيتةةةا لمجت ةةةا  تترةةةّيا  ميلفةةةا فةةة  بيتةةةا  ّعليم

  ّجبنّّا أفضا ج يائا أكثج  لف تلمسينا تلّيحصيل . 

 تترةةا أقةةج ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ   لةةف ّعةةليا تلّيصةةنتت  تلما تةةا لةةلا  ال ةةا   -2
 تلمج لا تالبيلتئّيا.
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ئم  لةةةف ترةةةيجتّي يا  تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  جترةةةيجتّي ّيا فعالّيةةةا بج ةةةا ا قةةةا(. 2014أ مةةةل  رةةةماح  
قنا ف  ّنميا تلّيحصةيا جتلّيف يةج تليةف ل  فة  تلّجّاّةّيا  ليلميةفت  تلمج لةا -خّأ-  ج

 .ة. ترالا  هينتت   هليا تلّيجبيا  جا عا ت يهج  تلقاهج تالبيلتئّيا
ّي ةا لّ  فةة  ّنميةا وعةن تلم مةةا  (. فعالّيةا ترةةيملتا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تل2009أ مةل   مةجج  

  هليةا تلّيجبيةا  تللغنّا للا ّ  يف تلّصف ت ّجم تإل لت  . ترالا  اجسييج ةيج  ن نتة
   أريناجا عا أرينا

ةةا  (. أقةةج تليةةلّتل  لةةف وعةةن ترةةيجتّي يا  ف ةةم تلمقةةججء لةةلا  ةة ى تةةع ا 2004 ت  ةةةم  ّت
لةةةةا تل حةةةةن  تلنفسةةةةيا جتلّيجبيةةةةا  جا عةةةةا تللغةةةةا تلعجبيةةةةا و ليةةةةا تلّيجبيةةةةا جتكيسةةةةاب م ل ةةةةا.   

 .121-166( 3 11تلمننفيا 
أقج ترةيملتا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  فة  ّنميةا تلّيحصةيا جتالّ ةا  (. 2011 بين    يارج 

 حةةن تلّجّاّةةّيا  جبقةةاء أقةةج تلةةّيعلم لةةلا ّ  يةةف تلّصةةف تلّجتوةة  تالبيةةلتئ . ترةةالا  هيةةنتت   
  نّا   نّاكليا تلّيجبيا  جا عا 

(. فا لّيةةةا ّنظيةةةف ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فةةة  ّنميةةةا تلّيف يةةةج فةةة  2014ججبةةةن    يسةةةف  
تلّجّاّّيا  جتالّ ا   حنها لةلا  ة ى تلّصةف تلثّةا   ت رارة  وغةزة. ترةالا  اجسةييج  

 تل ا عا تإلر  يا  ةزة.
ّي يي  تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  جخةةجتئأ (. فعالّيةةا ّةةلّتب تليةةاّتخ وارةةيملتا ترةةيجت2005 تل مةةا   لةة  

تلمفاهيم ف  ّنميا   ةاتت  ف ةم تلنصةنص تلياّتميةا تللتترةّيا لةلا  ة ى تلّصةف تلثةا   
(  1 3تإل ةةلت  .   لةةا تل معيةةا تليجبنّّةةا لللتترةةا  تالجيما ّيةةا  جا عةةا  ةةي  تةةمب  

132-111. 
ةةةةا جتالرةةةيجتّي ّيا 2008  يةةةل    ةةةل    . تلقةةةةاهجة:   ي ةةةا تلن ضةةةةا (. تلّيف يةةةةج  ت رةةةب تلّنظّج
 تلمصّجا.

(. فا لّيا تريملتا تريجتّي ّيا تلّيلّتب تلّي ةا لّ  فة  ّنميةا تلم ةاتت  تللغنّةا 2010 س    س   
(  1 26ل ليا تلّيجبيا  جا عا أرينا   تلعلميا  ن . تلم لااللا   ى تلّصف ت ّجم تلث

386-338. 
 ةةا لّ  لينميةةا تلّيف يةةج تلّجّاّةةّ  جتلينتصةةا تل يةةةاب  (. ترةةيملتا تليّةةلّتب تليّ 2009 مةةا ة  فةةايزة  

والمج لةةا تإل لت يةةا فةة  ّةةنء وعةةن  عةةاييج تلّجّاّةةّيا  تلملترةةيا.   لةةا هليةةا تلّيجبيةةا  
 . 301-342(  1 2جا عا أرينا 
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 (. قضايا ج       ينّا ف  تلّيجبيا جتلّيعليم. تلقاهجة:  الم تل يل.2004خضج   ظلي  
اقةةجتء بيتةةا تلةةّيعلم. تلمعّلةةم تلنةةاجح ج  اتتّةةي ت رارةةّيا. تلقةةاهجة:  تت تلف ةةج ل.(2006تتتةةل   لةة   

 تلعجب .
(. ترةةيجتّي ّيا  قيج ةةا لينميةةا تلينتصةةا تلّجّاّةةّ  جتلّيحصةةيا جتالّ ةةا   حةةن 2001تجةائ   أ مةةل  

    نّا.هليا تلّيجبيا  جا عا  نّا  تلّجّاّّيا . ترالا  اجسييج
الّيةةةا ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فةةة  ّنميةةةا ف ةةةم تل نلرةةةا قجتئيةةةًا (. فع2008 تلجفةةةا    أ مةةةل 

ج  ةةاتت  تل جهةةا  تل نلرةة  جتلّيحصةةيا لةةلا ّ  يةةف تلمج لةةا تإل لت يةةا. تلمةةؤّمج تلعلمةة  
 تلّثا  "تلّجّاّّيا  جتلمنت  تللتترّيا ت خجا"  جا عا  ي  تمب  تلقاهجة. 

                              .جتّي ّيا تليّةةةةةةةةةلّتب تلّي ةةةةةةةةةا لّ  فةةةةةةةةة  خفةةةةةةةةةنترةةةةةةةةةيملتا ترةةةةةةةةي(. أقةةةةةةةةةج 2015تلزهجت ةةةةةةةة   يحيةةةةةةةةةف  
 سةينا قلةةق تلّجّاّةةّيا  لةةلا  ّينةةا  ةة  تلّةّ ى تلمعّلمةةي  و ا عةةا أا تلقةةجا فةة  تلممل ةةا 

. ترةةالا  اجسةةييج ةيةةج  ن ةةنتة  هليةةا تلّيجبيةةا  جا عةةا أا تلقةةجا    ةةا تلعجبيةةا تلسةةعن يا
 تلم ج ا.
يةةن    سةةة    : ةجتّي يا  تليةةةلّتب. تؤّةةةا  عاصةةةجة لّةةةجص تليعلةةةيم جتلةةةيعلم. تلقةةةاهج (. ترةةةي2003ّي

  الم تل ياى.
 تلقاهجة:  الم تل يل. .تؤّا ف  ّنفيف تلّيلّتب. تلّيلّتب  اتت  ل(.2001ّيين    س    

 ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  فة  ّنميةا   ةاتت   ةا أقةج ترةيملتا ترةيجتّي (.2010 تلسمالن    أتةجا 
تلم     تلّجّاّّيا جتالّ ا   حن تلّجّاّّيا  للا ّ  يف تلّصف ت ّجم تإل لت  . هليةا 

 تلّيجبيا  جا عا ت يهج  تلقاهجة.
فا لّيا ترةيجتّي ّيا تليّةلّتب تلّي ةا لّ  جخةجتئأ تلمفةاهيم فة  ّنميةا   ةاتت  (. 2013رييف    ما   

نتصةةةا جتإلبةةةةلت  جتّمةةةاذ تلقةةةةجتت فةةةة  تل نلرةةةا لةةةةلا ّ  يةةةةف تلمج لةةةا تإل لت يةةةةا. ترةةةةالا تلي
   اجسييج  هليا تلّيجبيا  جا عا  ي  تمب  تلقاهجة.

تليعاج يةةا(  لةةف -( أقةةج تليةةلّتل  لةةف ترةةيجتّي ّيا ت رةةتلا تلّفتّيةةا  تلمسةةيقّلا2000تةة يل  أ مةةل  
عةاليي م تلّفتّيةا.   لةا تلّيجبيةا  جا عةا ف م   ى تل ا عا للمحاّجت  جّقةليجهم للتجةا ف

  122-169(  1 95ت يهج  
نةةةةةل   ةةةةةا جتلنفسةةةةةيا. تلقةةةةةاهجة:  (.2003تةةةةةحاّي   سةةةةة ؛ تلن ةةةةةات  ّي  ع ةةةةةم لمصةةةةةّلحا  تليجبّن

  الم تل يل.

http://www.mltaka.net/forums/multka1153/
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(. أقج تريملتا تلّيلّتب تلّي ةا لّ  فة  ّنميةا وعةن   ةاتت  تلقةجتءة تلناقةلة 2001 تل ع     حمل 
عجبيةةةةةةةا.   لةةةةةةةا تلّلتترةةةةةةةا فةةةةةةة  تلّيجبيةةةةةةةا ج لةةةةةةةم تلةةةةةةةنفب  جا عةةةةةةةا لةةةةةةةلا  ةةةةةةة ى تللغةةةةةةةا تل

 .122-145( 1 15 ما  
أقةةةةةج ّةةةةةلّتب تلّجّاّةةةةةّيا  وارةةةةةيملتا ترةةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةةلّتب تلّي ةةةةةا لّ   (2013تل ةةةةةل نى  رةةةةةمج  

 لةةةةف تكيسةةةةاى تلّيحصةةةةيا جّنميةةةةا تلينتصةةةةا تلّجّاّةةةةّ  جبقةةةةاء أقةةةةج تلةةةةّيعلم لةةةةلا  ال ةةةةا  
ةةةةةةا .   لةةةةةةا تلّصةةةةةةف تلثةةةةةةا   تلمينّرةةةةةةأ وملينةةةةةةا جبنّّةةةةةةا  جا عةةةةةةا تلملةةةةةةا تليّ  تلعلةةةةةةنا تلّج

 .115-129(  3 52رعن   
ةا جتلّيّ يةةق. 2013  ت    ةل تلقةا ت  ةل تلقةا  (.  مةاذج جترةةيجتّي يا  تليّةلّتب تلفعةام بةي  تلّنظّج

 تلعي :  تت تل ياى.
ت  (. أقةةةج ترةةةيجتّي ّيا تليّةةةلّتب تلّي ةةةا لّ  فةةة  ّنميةةةا   ةةةات 2011   ةةةزج؛  مةةة    سةةةّج   ي ةةةا ف

تلينتصةةا تلّجّاّةةّ  لةةةلا  ل ةةا تلّصةةف تلّجتوةةة  ت رارةة  وغةةزة.  ةةةؤّمج تلينتصةةا جتلحةةةنتت 
 تليجبن  " حن   يم  فلسّين  أفضا"  تل ا عا تإلر  يا  ةزة.

(. أقةةج ترةةيملتا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  فةة  ّةةلّتب تل نلرةةا  لةةف ّنميةةا وعةةن 2010 لةة   أتةةجا  
ل نلرةةا لةةلا  ةة ى تلمج لةةا تإل لت يةةا جبقةةاء أقةةج   ةةاتت  تلّيف يةةج تلناقةةل جتالّ ةةا   حةةن ت

 .173-111(  154ّعلم م.  تترا  ف  تلمناها ج جص تلّيلّتب   
ت جم    أقةج ترةيجتّي يا تليةلّتب تلي ةا ل  فة  ّحصةيا  ال ةا  تلصةف  (.2013 يا ة  لمياء  

ف يجه  تالريلالل  ينرأ   .يا  ةزةتلّيجبيا  تل ا عا تإلر    اجسييج  هليا. ترالا ّج
(. أقةةةةج ترةةةةيجتّي ّيا تليّةةةةلّتب تلّي ةةةةا لّ   لةةةةف تلّيحصةةةةيا جتلّيف يةةةةج 2011تل  يسةةةة     ةةةةل تلنت ةةةةل  

تلّجّاّّ  لّل ا تلّصةف تلثةا   تلمينّرةأ فة   ةا ة تلّجّاّةّيا .   لةا تل ا عةا تإلرة  يا 
 .      296 -238( 1 19 ت ت   ا  جا عا تإل سا ّيا لسلسلا تلّلتترا 

. تلقةاهجة: (. ت راليل تإل صائّيا فة  تلعلةنا تلنفسةيا جتليجبنّّةا جتالجيما ّيةا2000  جت   ص ح 
 .  ي ا ت   لن تلمصّجا

(. فا لّيةا بج ةا ا ّةلّت    قيةجح لينميةا   ةاتت   عّلمةا  تلّجّاّةّيا  فة  2011تلم يم    ةنتم  
ةةتلينتصةةا تلّجّاّةةّ  وةةالمج ليي  تلمينّرةةّا  هليةةا    اجسةةييج ا وملينةةا ّ ةةنب. ترةةالاجتلثا ّن

 تلّيجبيا  جا عا أا تلقجا    ا تلم ج ا.
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(. تليلّتل  لف تلّيلّتب تلّي ا لّ  ف  تلّلتترا  تالجيما ّيا. جتقا  ما 2006 صّفف   حمل  
-21 قّل ا الف تللقاء تلسنن  لللتترا  تالجيما ّيا.  تئجة ّنميا تلمنتت  تل  ّجا   سقأ 

 ف جتيج.22
أقةةج ترةةيملتا ترةةيجتّي ّيا تليّةةلّتب تلّي ةةا لّ  فةة  ّنميةةا وعةةن   ةةاتت   (.2008   لةةفتلمني ةةج   

جا عةا تلّيجبيةا  هليةا  ج تلف م تلقجتئ  للا   ى تلّصف ت ّجم تلمينّرأ. ترةالا  اجسةيي
 تلملا خالل  أب ا.

 (. قضايا ف   ناها تلّيعليم. تلقاهجة:   ي ا ت   لن تلمصّجا. 2002 ينا  فايز  
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ABSTRACT 

Research Title: The Effectiveness of Reciprocal Teaching strategy on  

developing Mathematics Achievement for Sixth 

Grade female students. 

The study aimed to investigating the effectiveness of using the 

reciprocal teaching strategy in developing the mathematics achievement 

for sixth grade female students. The study adopted quasi experimental 

design. The reciprocal teaching strategy was used in teaching the 

experimental group, whereas the controle group was taught through the 

tradional method. To verify the hypotheses, a post achievement test was 

conducted. The study results were as follows: 

There were astatistically significant difference at ≤ (0.01) between 

the mean scores of the experimental and the control groups; concerning 

knowledege, comprehension, application, analysis, synthesizing, and 

evaluation level in favor of the experiment group.  Also, the significant 

difference was found on the whole test in favor of experimental group. 

 We have been to provide a set of recommendations and 

proposals in the light of research procedures and consequences. 

 


