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يهدد ا بحث دددا بح دددرح  بح فددلا  ندددج ار نلدددا بنددي ف بح  نسدددع بح  دددر   ادد   ددد     بحفندددي  
( 104بح  بسدا   لدا  قدد  بمد ننج معني داالك سرب بحنفرهلم بحفننلا ح ي  المسذ بحنلحندا بالت  ب 

. ق دددم  مسدددلنهر محدددج معندددي  سل بحددد ب نهر بحنعني دددا ق ننسدددذبل بحادددب بحلبتدددي بالت ددد ب    المسدددذ
(  ننسددذب ق ننسددذ  مددل م  سددا يددرب ت سددلي بالت  ب لددا قبح ددج ب سددج 57عل  لددا قبح دد    يبددج مددل بح 

( 47يبدج مدل  ني دا بحادرت ا قبح دج   بحيح   بحنخ ر   ترس خ ب  بندي ف بح  نسدع بح  در    قبحنع
  ننسذًب ق ننسذ  قبح   ب سج بف  بحيح   بحنخ ر   ترس خ ب  بح ل ما بحن ثفا ا  بحن ب س.

د نلدر قعفد  ر ق م ب  بب أبقبل بح  بسا بحن نثنا ا  بخ ثر  بك سرب بحنفرهلم بحفننلا قد   م    لمه 
 . نج معني ا بح  بسا

 وقد توصلت نتائج البحث الحالى إلى: 
( تدسل م يسد   ب يددرل  المسدذ بحنعني ددا 0.01ل بحاددر لر   د  مسدد ي   ب ادل  ببي قيد

بح عل  لددا قب يددرل  المسددذ بحنعني ددا بحاددرت ا ادد  بح   سددر بحثفدد ي الخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم 
 .حارحح  المسذ بحنعني ا بح عل  لاككع قبحنهر  بحل لسا بحنكيبا حه بحفننلا 
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The Effectiveness of the Constructive-Based Analytical 

Model in Teaching Science for the Acquisition 

of Scientific Concepts of Primary school pupils. 

Study summary 

The present study aimed at Investigating the effectiveness of using 

the constructive-based analytical model in teaching science for the 

acquisition of scientific concepts among fourth-grade primary stage 

pupils .The study sample consisted of 104 girls and boys pupils Gad 

Beheiry Primary school for boys and girls in Imyiay, in Tukh,Tukh 

Educational Administration. They were divided in to two groups: 

experimental group (n=57) and control group (n=47).The experimental 

group studied the selected unit through the constructive-based analytical 

model .The control group studied by using the traditional method. A test 

in the acquisition of scientific concepts was developed and administered 

as- a pre-application and a post- application. The study findings revealed 

that there were statistically significant differences, at 0.01, between the 

experimental groups scors means and those of the control group on the 

test in the acquestion of scientific concepts in the post application , in 

favour   of the ex permintal.  

 

Key words: constructive-based analytical model  - Scientific Concepts –

Science Education.  
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حنفلادددا اددد  كرادددا  شددده  بحفادددل بح دددرح  ةدددي    ننلدددا ق   يحييلدددا  ر ندددا أبل محددد    بيددد  ب
بح د    شدكع  قحنيبيهدا   د  رل بحفادل ي ثاد  بح  كسد   ند  بحنفدرهلم قبحن ددددرب   معددرالل بح لدر 

ي ددددد  ق ف  ل بك سرب بحنفرهلم بحفننلدا  د ار مدل أ د با بح لعلدا بحفننلدا اد  ينسأسرسسددددرل بحنفلاا
 بحندددلبحدع بح فنلنلا قخرصا بحنلحنا بالت  ب لا.

ارحنفرهلم بحفننلدا  فد  أسدرس بحنفلادا بحفننلدا اهد  بح د    سدة بحنفلادا بحفننلدا ملقب هدر 
  ق    ب  ذب بح  رء تفد ب مدل مفلا  ت رؤه بحنفرهلن  بحخرص ته ق سنح حهر ترح  ظلم . قح ع الع

  ب مل بحنفرهلم بحفلعلا ق ل ثط مي تفاهر تفالددرل  د ظم بحنفرهلم بألسرسلا بح   ي   ف    هر 
 ( 110، 2015 ،)الشرمان وخطابيةبحنفلاا بحفننلا   ظلنر مفرهلنلر  فلض ط لف هر. 

ثسددددددل بب ثدر هم  ق سر    فنددم بحنفرهلم بألطفرل  ن  اهم ق فسسل كثسل مل بألمدلرء بح د   ددد
  كندددر    ددد  مدددل دددد   هم  نددد  بسددد خ ب  سهدددر أي ي فنني دددرل أن  سددد عس يب محقبح ددد   نكددداددددد  بح س دددا 

 (100 ،2000 بيني وصادق،شر )ال .حنفنيمرل ا  ميبدب حع بحنشكدداللب
   نة بحنفهي  قلر  بحفلب ت شدرطسل  منسدسل أقحهندرل بحملدر  تفننلدا  منلدا  يد م تيبسد  هر ق 

بحخاددر ك  حددددظرل أقفنددلم معندددددي ا مدددل بحندال عل دد  معني ددا مددل بحخار ددددك بحنشدد لكا أق  
نثع ا  صسددرةا  فل دا بحنفهدي  قا  ر ده  قمفلاا بحفالدا تس هر  قةربسهنرل بحخلقف ت ر ج قبحذي ي

 (18 ،1996 ،وعبابنة )حيدر .فا أق بحنا نح أق بالسدم بحن رسةبحا
  حسا ي م بك سرب بحنفدرهلم بألسرسدلا   بألبب  بألسرسلا حن ني بحنفلا ق ف  ل بك سرب بحنفهي 

ل خالل بح يبس اد  بحسد يبل بحنثكدل  مدل بحفندل ق   درقل بظل درل بح فيحدا بحنثكدل  بك سدرب بحنفهدي  م
 ل  بحنفهي  ح ي بحن فنم  ن  ملحن سلمل زقب ر مخ نفا قطثمر ح لريله  ش نع بك سرب 

 ل   فندر ترحنفدرهلم بح د    د ل تدرح يبزن مدي ملبحدع بح ندي قبح د    د ج  دل بح ادج االولىى
 منلا بحذب لا حن فع ق فلا ترحنفرهلم "بح نمر لا".قبحفننلرل بحف

 بح س ددا بالي نرعلددا  ل  اددم بحنفددرهلم بح ر عددا  ددل  دد ةسل بحلبمدد يل قبح دد   ييدد  ادد الثانيىىة
سرتهر اد  ينلدي ترحنفرهلم ةسل بح نمر لا" قبح   يؤك        بحفني   ن  بك قبح    فلا "

 ((Toran &Temel,2012 ,596 .بحنلبحع بح فنلنلا
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  قحادددل  نددد  بح ددد   سددد خ   اددد  هدددي   ف ددد   ننلدددا بحث دددا  دددل بحخادددر كك سدددرب بحنفقب
  د   فندم    اهي بنط مل أبنرط بحسدني  بحدذي  ظهدلأمثنا ا  بحف رل بحنخ نفابح ندسس  تسل بألمثنا قبحال

ي مفرهلم ي ي   أق ميلبء  ا لا ي يد  اهدي  ف نددددد   ددن  بحد فنم بيب بكد  قأ دم بسد عرتر ه "بح سدنلا" أ
 (287 ،1998 ،جابر) سنلا بحف ا بح      ن  محسهر معني دا مل بحنثسلبل أق بحنفنيمرل. 

قبحنددؤ نل  قم هددرب  نددر  بحف يدد  مددل بحددؤ نلبل  ومىىم مهىىاالر االالتبىىاف هالباىىامية ال لبيىىة
  ق (2009قبح  ددددرب ب ددددي  حننلبيفددددا"   بحندددد هج  بحنفنددددم  بحفننلددددالبح لعلا بحفنندددد  بحثرحددددا  شددددل"

 international conference on the(2013سددثربلر  أقح  بحن فمدد  ادد  بحنددؤ نل بحدد 

history of concepts. 2014بعن ددلب  مبحنددؤ نل بحد قح  بحن فمدد  اد    ق )threes hold 

concepts in practice..  دد  أقصدج  دذه بحندؤ نلبل تادلق   بال  ندر  ترحنفدرهلم بحفننلداق  
بألبقبل بحفمنلددددا بح دددد   سددددر  بر  نددددج ميبيهددددا  رحن ددددر ق  حننفلاددددا تر  ثر  ددددر بحنكيبددددرل بألسرسددددلا 

ترسددد خ ب    قب  ندددر  بحف يددد  مدددل بح  بسدددرل ترك سدددرب بحنفدددرهلم بحفننلدددا اددد   ددد     بحفندددي  بحنفمددد 
قددددد  بسدددد خ مج بب ددددل  بحدددد فنم بحناددددرحثا  (2000محبىىىىد ) بسدددد لب لعلرل مخ نفددددا قم هددددر ب بسددددا

بح المسددذ بحن فددديدسل قبحفددربيسل ترحادددب   نددج معني ددا مدددلبيةلب لددا اددد   دد     بحفندددي  حألبشدد ا 
بح د  بسدد ه اج ( Kown & Lawson  (2000,كىىون ولونىون ب بسددا ق . بحخدرم  بالت د ب  

 يصنج بح   ( 2001)غنية  ب بساق   بحفمن  قبك سرب بحنفرهلم بحفننلاب بسا بحفالدا تسل بح ني 
 حادب بحخدرم  بالت د ب   المسدذ ب ا        بحفني   نج معني ا مدل هلبني ف يربس محج ار نلا

  ةسل بحفيبمع بحثمرفلا قالص بح فنم  جبح   ب  نج ترح فلا  ن ((Keraro2002كيراروب بسا ق 
 ب بسددا  تس نددر أة  ددج بح المسددذ حنفددرهلم قمهددر بل بحفنددي بك سددرب  جبحن دديال  ادد  ب قس بحفنددي   ندد

 المسددذ بحاددب  نددج بك سددرب  بحندد خع بحن ظدديم  ادد   دد     بحفنددي ار نلددا  (2009الايىىومي )
مسددد لب لعلا محدددج ار نلدددا  (2013شىىىااليم ) ب بسدددا يصدددنج ق  بحثدددرب  بي ددد ببي حننفدددرهلم بحفننلدددا

  حننفددددرهلم بحفننلددددا بحاددددب بحخددددرم  ادددد   دددد     بحفنددددي   نددددج بك سددددرب  المسددددذ بح سددددج بحدددد ب لي 
ار نلدددا بألحفدددرب بح فنلنلدددا اددد  محدددج ( Al-Tarawneh ,2016) راونىىىةالط ق يصدددنج ب بسدددا

 .سذ بحاب بألقل بالت  ب   حننفرهلم بحفننلابك سرب  الم
قمنددددددر  مدددددد   ي اددددددح سددددددلق   بال  نددددددر  ترك سددددددرب بحنفددددددرهلم بحفننلددددددا ق حدددددد  ترسدددددد خ ب  

 ((CBAM ق فدددددددددد  بندددددددددددي ف بح  نسدددددددددددع بح  دددددددددددر  بسدددددددددد لب لعلرل قبندددددددددددر ف     سدددددددددددا مخ نفدددددددددددا  
Constructivist-Based Analytical Model ا أح  بح نر ف بحمر نا  ندج بحفنسدفا بح  ر لد

بح دددد     نددددر مددددل أا ددددر  كددددع مددددل "تلريلدددده" ادددد  بح  ر لددددا بحنفلفلددددا ق"فلعي سددددك " ادددد  بح  ر لددددا 
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 ددد م  مسددد نل  حسدددا يؤكددد  تلريلددده أن  ننلدددا بك سدددرب بحنفلادددا  ننلدددا ت ر لدددا بشددد ا  بالي نرعلدددا 
اددد  حدددسل يدددلي  مدددا قبح  ظددلم ء فدد يع بح لبكسدددة بحنفلفلدددا حنفددلب مدددل خدددالل  ننلددرل بح نثدددع قبحنيبت

أن بك سددددرب بحنفلاددددا يدددد م مددددل خددددالل بح فددددرقض بالي نددددر    بح فددددرقض تددددسل بحنفنددددم  فلعي سددددك 
 (262 ،2008)الكسباني، . (قبح الب قبح فرقض تسل بح الب أبفسهم

خدددالل ب قس  بحن فنندددسلتهددد ا قصدددب ق  نسدددع  مددد   أتن دددين  دددذب بح ندددي ف  قدددد  قسدددي
دب مشكنا حململا  أحد بل ا  ميب همقسف    يق كين أصع بح      قامر حهذب بح ني ف بحفني  

 هم ق مدد  م بحسددمرالل بحنفلفلددا حنسددر  محددج بحنف ددج م  رداددا( قبح دد   نكددل أن  سدد خ   حن يصددع 
 ((AppletonA, 1997a, 303 نج بحفهم بح ر . 

 بحنفنيمدددرل  ظدددلم   ندددجبح نددددي ف ت بددده  عفدددع بحن فدددددنم ددددرب ب بح ددد     قامدددر حهدددذب    سدددمق 
كندددر  سنددددح قبدسدددر  بسددد لفرتهر تشدددكع  نسدددر  تهددد ا نسنهدددر تشدددكع يسددد  ق  بألسرسدددلا  قبحنفدددر ا
تددرح ني ف ت مدد  م بحف يدد  مددل بألبشدد ا قبحنيبدددب بح فنلنددا  بحسمدددددددرالل بح فنلنلددا( حن المسددذ بح دد     

بندي ف بح  نسدع بح  در   أحد  بح ندر ف    قحهددذب  فد مل بحفهم بحفنسدر حهددذه بحنفنيمدرل ح ج ي نك دديب
ققصديحه اد  بحفننلدا بح فنلنلدا  بح ننسدذقا عرتلا  نج بشرط حسا يلك    ي       بحفن بحنهنا ا 
 .بح  ل بحن  ردض محج حعت فسه مل خالل بح يصع  محج بحنفلاا

 ب بسدداومىىم الدرانىىات التىىي االتبىىت هانىىت داف نبىىولب التحليىىد ال نىىائي  ىىي تىىدر   ال لىىوف 
 نسدع بح  در   اد   ادي ة بح ادي بل ار نلا مس لب لعلا بح  أسفلل ب ر عهر  ل بح   (1998ز تون )

 2005Tienwu) درانة تينووتانيو   بحاب بألقل بحثدربيي  ي طالببح  ينا  ل بحمي  قبح لكا ح 

& Tsai,)  بح دد   دد اج محددج  بس  شددرا  دد ةسلبل  دد     بحفنددي   ثفددر ح نددي ف بح  نسددع بح  ددر    نددج
كدددذح  محدددج  ت دددا  دددذه بح ددد ةسلبل  ندددج بحن  سدددا بالت  ب لدددا ق  ح المسدددذ ننلدددا ت دددرء بح لبكسدددة بحنفلفلدددا 

 قي مسد ي رل بيبعدرز بحنخ نفدا اد  بحفندي  قأقسد ج بح  در ج ار نلدا بندي ف بح  نسدع بح  در    بح المسدذ
بس ماددرء بحفنددي  ق  نلددا بحددي   ترحفننلددرل بحنفلفلددا قاددي  بحنفلفلددا بحن  نثددا ي نددر  ق ادد    نلددا اهددم 

درانىىة  أة  ددج قددد   المسددذ بحنلحنددا بالت  ب لددا.  نلددا حدد بألبشدد ا بحفننلددا ق  نلددا  فسددسل بحظدديب ل بحفن
ار نلدا بندي ف بح  نسدع بح  در   اد   اد لح بح ادي بل بح  يندا حننفدرهلم بح سيحييلدا  (2006) حسانيم

بح ددد   (2009درانىىىة الطحىىىان )و  بحادددب بألقل بحثدددربيي    طدددالبقكدددذح    نلدددا  ننلدددرل بحفندددم حددد 
   ا    نلا بحنفرهلم بحفننلا قكذح  بحم     نج بح ادلا اد  بني ف بح  نسع بح  ر محج ار نلا يصنج 

 .بي  ببي المسذ بحاب بحثرحا   بحنيبدب بح لر لا ح 
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 ل مم خالل ال رض السابق يتضح أن

  تفض  ذه بح  بسرل أقس ج أن بح ل  بح    سلا بحن ثفا بح ج  سد خ مهر بحنفندم ببخدع
مسدذ حفدا بحنفلادا ق   ندة مدل بح ال  سدل  نج بيحمرء قبحن ر الزبحج  لك حعل  بح  بسا 

  ق دددذب تددد ق ه ال  سدددهم اددد  بك سدددرب بح المسدددذ قبحنفنيمدددرل بح ددد  ينمسهدددر بحنفندددم تددد قن اهدددم
 قب بسدا، (2000مثدع ب بسدا م ند  ق ذب مر أك ه بحف ي  مل بح  بسدرل حننفرهلم بحفننلا  

 ددذه  قددد  أمددر ل (2013 شىىااليم ، درانىىة (2009 الايىىومي (، درانىىة 2001ة ددلم  
بح  بسددرل تاددلق   بسدد خ ب  بسدد لب لعلرل قبنددر ف  دد     ي يدد    سددر   بحن فننددسل  نددج 

 بك سرب بحنفرهلم بحفننلا.
  ادد  مسدد يي  ببخفددرضبدده يييدد  أمحددج يربددة  حدد  امدد  أئهددلل ب ددر ج بحف يدد  مددل بح  بسددرل

، (2000محبىىد )مثددع ب بسددا  بحنلحنددا بالت  ب لددا المسددذ   حدد  بك سددرب بحنفددرهلم بحفننلددا
 .(2013ب بسا مر سل ق   (2001ة لم   ب بساق 

قمل   ر ب  م بحث ا ت  بسا ار نلدا بندي ف بح  نسدع بح  در   اد   د     بحفندي  الك سدرب 
 حنفرهلم بحفننلا ح    المسذ بحنلحنا بالت  ب لا. 

 

المسدذ بحادب بحلبتدي    مشكنا بح  بسا ا  ببخفرض مس يي بك سرب بحنفرهلم بحفننلدا حد  ج نثن
 تي:الرئي  اآل السؤالاإلجاهة عم الحالية الدرانة  تحاوله البشكلة هذلتصدي لول. بالت  ب  

   لىىدي الباىىامية مىىا  اعليىىة انىىت داف نبىىولب التحليىىد ال نىىائي  ىىي تىىدر   ال لىىوف الكتسىىا
 االبتدائي؟تالميذ الصف الراهع 

نج ار نلا بس خ ب  بني ف بح  نسدع بح  در   اد   د     بحفندي  الك سدرب  المسدذ  بح فلا  -1
 بحاب بحلبتي بالت  ب   حننفرهلم بحفننلا.

ييسددح كلةلددا  دد     بحفنددي  قامددر ح نددي ف بح  نسددع بح  ددر    حننفنددم بح  بسددا بحددلال  ددد مج -2
ن  سد فس     كندر  نكدل أبحفندي  اد   د     ميسدي رل أخدل  يقبحذي د   س فس  م ه مفنن

 ن ا  بف  بحنعرل بح لعيي.ي بحثرحثم ه 

 يقبح دد   سدد فس  م دده مفننددبحفننلددا أبقبل بح  بسددا بحن نثنددا ادد  "بخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم  -3
ن ادد  م ددد بب أبقبل منرةنددا حيحددد بل ي قكددذح  بحثدددرحث حن مدددي م  ب  بحفنددي  ادد  بسددد خ بمه كدد ب

 .  قحنلبحع  فنلنلا مخ نفاأخل 
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 بد ال بحث ا بح رحج  نجل
تن  سددا يددرب ت سددلي بالت  ب لددا بحنشددد لكا معني ددا مددل  المسددذ بحاددب بحلبتددي بالت ددد ب    -1

 تن راظا بحمنسيعلا. تإملري  بح رتفا يبب   طيخ بح فنلنلا
بحفاع  بالت  ب   ( تك رب بحفني  بحنمل   نج  المسذ بحاب بحلبتي بحنرب   جبحيح   بألقح -2

ق ح  المد نرحهر  ندج  د ب مدل بحنفدرهلم بألسرسدلا بح د    2017-2016 بألقلبح  بس  
  عة أن  ك س هر بح المسذ ا   ن  بحنلحنا. 

بح لبت دددرل   بح ددد   ة بالسددد عيبت   قبح ددد   نثندددج اددد بك سدددرب بحنفدددرهلم بحفننلدددا مهندددرل  -3
 بحم     نج بح فنلم(. بألمثنا أسنيب  بالس مثرح  بح ني ف  بح ل  

 Constructivist-Based Analytical Model (CBAM)  ائيوذج التحليل البنمناألول: احملور 
 ي: ــــائــــل البنــــوذج التحليــــلنم ةــــريــــالنظ ةــــأوال: الخلفي
   ندر مدل أح  بح نر ف بحمر نا  ندج بحفنسدفا بح  ر لدا بح د    ف  بني ف بح  نسع بح  ر   

حسددا يؤكدد   بالي نرعلددا أا ددر  كددع مددل "تلريلدده" ادد  بح  ر لددا بحنفلفلددا ق"فلعي سددك " ادد  بح  ر لددا 
 فدد يع بح لبكسددة بحنفلفلددا ت دد م  مسدد نل  تلريلدده أن  ننلددا بك سددرب بحنفلاددا  ننلددا ت ر لددا بشدد ا 

سرب بحنفلاا ا  حسل يلي فلعي سك  أن بك  ما قبح  ظلم ءحنفلب مل خالل  ننلرل بح نثع قبحنيب
يددد م مدددل خدددالل بح فدددرقض بالي ندددر    بح فدددرقض تدددسل بحنفندددم قبح دددالب قبح فدددرقض تدددسل بح دددالب 

 (262 ،2008)الكسباني، . (أبفسهم
( (Connolly&Begg,2006,45 (، وكىىىىىونللي وبىىىىىيج2008،182)ز تىىىىىون  ؤكددددد  ق 

ا بح  ر لدا بح لدر بل بحف ل د أحد بح  ر لا بحنفلفلا أن  ((Rezaei&Katz,2002 ,368ور ز اوكاتز
قبح ددد    فرمدددع مدددي بحددد فنم قبحنفلادددا مدددل م ظدددي  بحفدددلب قاسهدددر ي  ددد  بحنددد فنم بحنفلادددا تادددي     سدددم 

 بحلسدنلا.خ دلبل بح د      جقمف ند ب  ند  مفر اه بحنييديب  ترحففدع جمف ن ب  ن بحش ي   ترحفلب ا 
قاسهددر  مددي   اددلا.بحخ ددل  بحشخ  نددجأن بحدد فنم  ب بحنف دد   ف ندد    نددجكنددر  لكدد  بح  ر لددا بحنفلفلددا 

بح  درء أق   ندجبحفلقض قب خر  بحمدلب بل مدي بال  ندرب  قالضبحن فنم ترخ لر  ق  ي ع بحنفنيمرل 
ح د هم ال   قأن بحن فنندسل    فظدين ترألا در  بح د  يلقبهدر مفميحدا  حد  بح لكسة بحنفلا  ح  مسدر 
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مندر  فدي  بندي بحنفدرهلم   بهدر دد   ف مد  بال سدر  بحد بخن أل   س  لفين    لمهدر اد  ميبددب كثسدل 
 قبح فسسلبل قكذح   فر ع بحن فنم مي بح فنلم بحلسن .

م قبحدد فنم  ننلددا بي نرعلددا بشدد ا ي فر ددع بحن فننددين لبح فندد ق ددل  بح  ر لددا بالي نرعلددا أن
 عط مفلا هم بحسرتما مي بحنفلاا   نجقبألح بل مل خالل حيبسهم بح    سر    اسهر مي بألملرء

قألبه مل ةسل بحننكل بحفاع تسل أا ر    قبح اي بل  قبألا ر بحنف م بل  ل بح رحلا بح     ان
  حددذح   فدد  بح  ر لددا بالي نرعلددا معني ددا مددل بحثمرفلددا قبالي نرعلددا بحن ل ددا تددهبحفددلب قبحنكيبددرل 

ادددإن  قمدددل ةددم ب بحنف مدد بل بح دد   سدددهم ادد    ي  هدددر بحفيبمددع بحثمرفلدددا قبحنع ن لددا بحن ل دددا تددرحفل 
بق ب  م دده رحن فنم تشددكع أسرسدد  ق   نددةتددبحخر يلددا بحن ل ددا ت س  دده قبح فنددلم   دد ةل   ننلددا بحدد فنم
 (41 ،2007)ز تون ،ت ر لر بش ر.

بح ددددد  ( ,1997a)Appletonق ليدددددي أسدددددرس بندددددي ف بح  نسدددددع بح  دددددر   محدددددج ب بسدددددا أتن دددددين 
حسدا  ا بح  ر لد  ندجبس ه اج قصب ق  نسع  فنددم بح الب ا  صدفيا بحفندي  ترسد خ ب  بندي ف ددر م 

مسدددد ن   مددددل كددددع ب  ثددددر بل بح ظل ددددا بح  ر لددددا حيصددددب بحدددد فنم ق  نسندددده  طل مددددا   يصدددنج ب بسدددد ه محددددج
ااديل ح دالب   دلبقع أ ندر  م تدسل  ابحد  قس اد  ةالةد  قدد  دد مج قبحننر سا ببخدع بحفادع بح  بسد 

 ندج ا تدرح فل  سدنح حننفندم بحفندي   ح د    بندي ف  محجق يصنج بح  بسا   س لبحلرأا   ر رم 11-13
حدع  جمحد يصدنهم كلةلدا قمفلادا سل  بحن فنند  ندجن دالب ققصدفه مدل خدالل بح لكسد  بحنفلا  ح م   بح

 منر  فس  ا     ي  بس لب لعلرل بح      بحن رسثا.  رح  قسبحيب ب  تبحنسر ع بحفننلا 
بحفننلددرل  جتن ددين  لكسثددر م  ملددر ادد  بحندد خع بح  نسندد  بح لكس دد  يلكدد   نددأ مدد   بنددي ف ق 

ق شدددددنع بح  ر لدددددا بالي نرعلدددددا معني دددددا مدددددل بحددددد قباي   لفلدددددا حن رحدددددة  ثفدددددر ح طدددددر  بح  دددددر  بحنف
ق  انل   مل خالل بحفننلا بح فنلنلا   يبجقبح     قبال عر رل قبحنف م بل بالي نرعلا حن المسذ

ق فددد  بحددد مج تدددسل  دددذيل      دددي ل بحنفلادددا ق فسدددسل بحن  دددي  جبح  ر لدددا بحنفلفلدددا دددد    بح المسدددذ  نددد
حنشددكالل بح لر لددا بعددر سل  ددي بح ف سددل بحنثددرح   ددل بح لريددرل بح المسددذ ق دد    ددي ل حندديل بال 

 (Skrabanakova,2001, 219- 220) بحعنر  .الت  ر ي قبحفنع بقبح ف سل 

 يـــــــائـــــــل البنـــــــوذج التحليـــــــنم ريفـــــــثانيــــا: تعـ
يدددددددد  أبدددددددده اليييدددددددد  مال  فل فددددددددًر قبحدددددددد ًب تفدددددددد  ملبيفددددددددا بح  بسددددددددرل قبحث دددددددديل بحسددددددددرتما ق 

 ح ني ف بح  نسع بح  ر  .
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 ((Appleton,1997A, 307-309 ل قد أشار اليه أبلتون هأنه
ق نكدل مدل خالحده قصدب ق  نسدع   بحفنسدفا بح  ر لدا اد  بح فندلم بح نر ف بحمر نا  نجأح  

بح دالب   ندج قسدي ف ند   ذب بح       ب قس بحفني  قأصع هم ننلرل  فنم بح الب أة رء  فنن
ق مد  م بحسدمرالل بح فنلنلدا  ج بحنف د محدجا  ميبددب مشدكنا حململدا  أحد بل م  ردادا( قبح يصدع 

   الز بألا ر  بح     لسا  أ عي ملبحع   ين بح ني ف مل ق   بحفهم بح ر  جحنسر    بح الب  ن
 نف .بحنع قبحسلر  بحنفنيمرل  بح  مسة  ل بحنفنيمرل  ق مفرحعا ق ت يز  بحن فنم  

قدددددد  درمدددددج بحثرحثدددددا تإ دددددرب  صدددددلرة ه ميلب لدددددر اددددد  سددددديء م  نثدددددرل بح  بسدددددا بح رحلدددددا 
 ق ح   نج بح  ي بآل  ل

 المسددذ بحاددب  اسهددر ييبيددهق فلادده بح  بسددا بح رحلددا ميلب لددر ت بدده أحدد  بنددر ف بح  ر لددا بح دد  
بح فنلنلددا  تنعني ددا مددل بح  لكددرل قبح  رتفددرل ت حدد بل م  رداددا  دد افهم بحملددر  بحلبتددي بالت دد ب  

 .بحفننلا ح يهمك سرب بحنفرهلم حع بح  ل بحن  ردض الته ا 

 :يــــائــــل البنــــوذج التحليــــنم لثالثــــا: مــــراحــــ
 لأ عي ملبحع   لسا   مل بني ف بح  نسع بح  ر    ي  ين 

(Appleton, 1997A, 307-309, Appleton, 1997B, 8-21, Tienwu & Tsai, 

2005, 822,   (279 ،2008الكسباني،   213 -2006،210 ز تون،و  ز تون  

  Existing Ideasالمتعلم:األفكارالتيبحوزةفرز (أ

ق نثدددع بم دددا بح ددد ء اددد  بحف دددل بح  دددر   حسدددا يددد م بح شدددب  دددل خ دددلبل بحنددد فنم بحسدددرتما 
ا   مل خالل خلب ط بحنفرهلم أق بحنمرتالل بحشخالا  حسا ي م   ظلم خ لبل بحن فنمقمشر له  

صي   أا ر  قمفرهلم أق مخ  رل مفلفلا  نكدل حنن فنندسل أن  سد خ مي ر اد   فسدسل أي حد ل 
حددد  س ق حددد  تفدددلض بح ددد ل قاسهدددر يدد م مةدددر   أا دددر  بح المسدددذ حددديل ميسدديع ب  م مدده بحنفندددم حهدددم.

 قبحن ردشا حيحه. بحن  ردض  بحنشكنا( قبح يب 
ط تنيسدديع بحدد  س أق بحنفهددي  بحنددلبب ل مشددكنا أق سددؤبل مددل ثبح دد ل بحن  ددردض  ف دد  "ملحوظىىة"

بك سددرته حنن فننددسل ت سددا  ددؤبي بحنشددكنا أق بحسددؤبل محدد    شددلط بحنفلاددا بحسددرتما حن المسددذ قبح دد  
  ل ثط تنيسيع بح  س أق بحنفهي .
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 Processing Informationالمعلوماتمعالجة (ب

الل مدددر اددد   دددذه بحنلحندددا يددد م    يددد  بحظدددر ل  ميسددديع بح ددد ل  ق  دددرقل بحنددد فنم مدددل خددد
تذبكل دده  ددل بح دد ل  بحنشددكنا( قمددل خددالل   نسندده حننظددر ل بحنالحظددا حدديل بح دد ل أن   دد ب 
أااددع  فسددسل مال ددم   دده  نكددل أن  سدد خ مه ح  ددرء مف دد  حدديل بحنفنيمددرل بحع يدد   .ق نكددل أن 

بحفددددلب   خددددذ مفرحعددددا بحنفنيمددددرل  دددد   صددددي  مثددددع بح نثددددع قبحنيبءمددددا .قعنعددددلب أن  دددد م مفرحعددددا 
 ين   ر  بح نرالل ةالةال حننفنيمرل  ك

ح قل   درتر  در  تدسل بحنفنيمدرل بح د   يصدع محسهدر بحند فنم قبألا در  بحنييديب  ح  ده اد  ل األول
 بحذبكل   بح  لا بحنفلفلا( م  ةا حرحا مل بحلسر ح ي بحن فنم ق فلا  ح  ترح  رتر بح ر . 

ترح دد ل ق فددلا  حدد   أن   دد ل   ددرتر ي  دد  ق حدد  حييدديب تفددض بألا ددر  بحارماددا ل أقالثىىاني
  ترح  رسة بح مل   (.

ل أق حد قل  فدر ض مفلاد  تدسل بحنفنيمدرل بح د   يصدع محسهدر بحند فنم قبألا در  بحنييديب   الثالث
 أق بح ن . ح  ه ق فلا  ح  ترح فر ض بح ر 

Seeking Informationعنالمعلومات:التنقيب (ج

  ننلددا أق بحندديبب بح فنلنلددا مثرمددل نفدددددددنم بحف حدد  تيسددر ع   يدد   مددل خددالل  ددلقض بح يدد م
مدددل أيدددع  يسدددلح بألا دددر  بحارمادددا  ققلدددر  بحن فنندددسل ترحف يددد  مدددل بألبشددد ا قبح عدددر ب بحنفننلدددا

 ق فسسل بح  ل تشكع م  رمع.

 The Social Context:المجتمعيالسياق (د

ل  ددذب بحعدد ء بحنفنددم ت   يدد  بحعدد ء بحنفمدد  مددل بح دد ل ق دد م  فسددس  مددي ادد   ددذه بحنلحنددا 
بحسددددلر   قبحنددد فنمق يسدددل ه ترسددد خ ب  بحسدددمرالل بحن رسدددثا حسدددا  نثدددع "بحسدددمرالل" تدددسل بحنفندددم 

 بحنفظلددددا  أق ةسددددل ق  خددددذ أمددددكرال  دددد   م هددددددر  ننل ددددرل بحنفنددددم بحنفظلددددا أق حندددد  قس بحنع نفدددد  
 بحندديدب.أق   ل مالحظا مظر ل بحذبكل   بس خ ب  بألا ر  بحننرةنا ا  

حنن فنندسل اإن  ذب بح نددي ف  س خ   كد بب  ح يسسدددح ق  نسدع بح مددد   بحنفلاد  قعاي    رما 
 أة رء بح  س  كنر أبه  سر   بحنفننسل بحذيل ال  كيبين  نج ب ب ا تنثرب  بح فنم بح  ر  . ا 

 تن ين.أ ح ب رييسح خ يبل بني ف بح  نسع كنر  بآل  قبحشكع  
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االفكار 

الموجودة

موقف جديد

البحث عن 

أكثر األفكار 

مالئمة 

تطابق الموقف 

والفكرة 

المطروحة

إعادة اختيار 

الفكرة خروج

تطابق جزئي أو تعارض 

معرفي يؤدي إلى

مالئمة تقريبية بين الموقف 
مرشحوالفكرة الموجودة

في سياق الفصل

  باستخدام الدرس و •

.تلميحات المعلم

 باستخدام األفكار المماثلة •

.في الذاكرة

 عبر مالحظة مظاهر •

.الموقف

الفرز من خالل 

االسترجاع

. من خالل عروض المعلم الفعلية•

. من خالل المواد التعليمية مباشرة•

 من خالل أفكار مشابهة في كتب •

أخرى، أو الوسائل السمعية 

.البصرية، أو الخبراء

. من خالل أفكار الرفقاء•

. من خالل انتظار ظهور اإلجابة•

. من خالل أفكار المعلم•

 ما طرحه  المعلم في الدرس أو في •

.دروس أخرى مماثلة

التنقيب عن 

المعلومات

. المعالجة العميقة•

 مقارنة المعلومات بالفكرة •

.التجريبية

. باستخدام التشبيهات•

. القيام بتجارب فكرية•

. أو المعالجة السطحية•

 بالتركيز على المظاهر المحسة •

.للحدث أو الموقف

 قبول الفكرة الغامضة •

كإجابة غير مالئمة 

سيعاد اختبارها إذا 

.تطلب السياق ذلك

 قبول الفكرة الغامضة •

أو / مع محاولة تعديلها 

.توضيح مظاهرها

معالجة المعلومات 

ابـدأ

 
 (Appleton,1997A,307)بنائي منوذج التحليل ال معامل( يوضح 1شكل )

 ـائيل البنــــــــج التحليوذنمـــــــ فـــــائـــــــا: وظــــــرابع
 اددددد  أبدددددهل سددددد خ   بندددددي ف بح  نسدددددع بح  دددددر   اددددد  معني دددددا مدددددل بحيئدددددر ب   نثدددددع 

Appleton,1997a,303-314)،   ، 2006ز تىىىىون و ز تىىىىون ،  ،93 ،1998ز تىىىىون، 
 (39 ،2006، حسانيم ،213
    ق سدر   بحنفنندسل  ك بب  ح يسلح ق  نسع بح م   بحنفلا  حن دالب خدالل بحد  قس س خ

 .ب ب ا تنثرب  بح فنم بح  ر    نجبحذيل ال  كيبين 
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 ج سد خ    دذب بح ندي ف اد   مد  م مفلادا د نلدا حننفنندسل  دل كلةلدا قصديل بحن فنندسل محدد 
بس لب لعلرل بح       قعرح رح     ي  بحفني  حنيل بحنشكالل بح    يبيههم أة رء ب قس 

 &Tienwuتينووتانىي   ق ح  كندر أمدر ل ب بسدابحن رسثا أة رء       ب قس بحفني 

Tsai (2005)  ار نلددا بنددي ف بح  نسددع بح  ددر   ادد    نلددا بحفهددم الس ماددرء بحفنددي  محددج
ق  نلا بحي   ترحفننلرل بحنفلفلا قاي  بحنفلفلا بحن  نثا ي نر  بألبش ا بحفننلا ق  نلا 

  المسذ بحنلحنا بالت  ب لا.  سسل بحظيب ل بحفننلا ح  ف
  ز تىىىون   بحن فنندددسل  ق حددد  كندددر أمدددر ل ب بسدددا  فددد يع بح ادددي بل بح  يندددا بحنييددديب  حددد

اددد   ادددي ة بح ادددي بل  بح دددج  يصدددنج محدددج ار نلدددا بندددي ف بح  نسدددع بح  دددر   (1998)
ثربي ا قمفنن  بحفني   بب س  بحفس  رء مل طالب بحنلحنا بح  بح  ينا  ل بحمي  قبح لكا ح 

بح ددد   (2000محبىىىد )وإنىىىباعيد ب بسدددا   ق اد دددع بحخ مدددا  قي أسدددرحسة بحددد فنم بحنخ نفددد
بيسد لب لعلا بحنم لحدا قبح د    حفدج مدل تفدض بندر ف بح  ر لدا قم هدر  يصنج محج ار نلا 

 اد  بحفس  درء ملكربلكدر بح دم رهلمبني ف بح  نسع بح  ر   ا   ف يع بألا ر  بح  يندا حديل مفد
ب بسدا كبا أث تت . د ع بحخ ما ترحننن ا بحفلعلا بحسدفيب ا بحفس  رء قبح لنلرءمفننرل   ح 

ار نلا بني ف بح  نسع بح  ر   ا   ا لح بح اي بل بح  ينا حننفرهلم  (2006) حسانيم
 بحاب بألقل بحثربيي. ى الببح سيحييلا قكذح    نلا  ننلرل بحفنم ح 

 سددد خ   بح ندددي ف حفهدددم ؛ حسدددا  ب  بألحددد بل بحن  رداددداأبب  ح مدددي م  فندددم بح دددالب ترسددد خ 
حننفننسل ب خر  دلب بل أكثل كفرء   ل بح فنم  منر ي لح ب عر رل بح الب بحن  ننا أة رء 

ار نلددا بنددي ف بح  نسددع  ددل (2009الطحىىان )  ااددال  نددر أسددفلل   دده ب بسددا بح دد    
بحنيبددددب بح لر لدددا حددد ي  بح ادددلا اددد  ج نددد بحنفدددرهلم بحفننلدددا قبحمددد   بح  دددر   اددد    نلدددا 

 .معني ا مل  ننسذبل بحاب بحثرحا بي  ببي
   د     قبح د     دد  مدل ادلص  فندم بح دالب ت دادج ددد  بحسد خ   ح  دي ل بسد لب لعلرل  

 .1993تسن ين أ  مر ا  ب بسا  ق ذب مر منكل 
 اهدم بحنهدر  بحاد ثا   ندج عهس  سمرالل بح فنم بح    سر   بح دالب  ج سر   بحنفنم  ن

  فسسل ر تنفلب م. محجرح  ل قبح   ال س  لفين بح يصع ت
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 ـةاملفــــــــــــاهيم العلميـــــــــ ي:ـــانـــور الثــــاحمل
 ,Howard)الىىوارد(  و Klausmeier, 1980: 22-23 كلوزمىىاير مددل   شددسل كددالً 

ق د    حفدلب بح رسدجبح د    د ب بأن بحنفدرهلم  كنكددديبرل  منلدا  د  بحف رصدل  جمحد (1-2 ,1987
ق  عه بح فنلم بحلسن    ق   بألبقبل بألسرسلا حن ف سل بحنفلا  بب نا بح اسل كف رصل ا  بح  رء 

 ب ي  فنم بحنفهي  ق لبكسة بحنفلاا  بل بحانا بح      ظم بحنفرهلم قبحنثرب  مل خالحهر.

ت بهدددددددر  نثدددددددلالل  منلدددددددا  نكدددددددل  اددددددد لفهر اددددددد  ا دددددددرل ك سدددددددل  قامدددددددر بحنفدددددددرهلم  ق فدددددددلا
 (,Medin&Ross(2000,370وروس ميىىدنق فلاهددر ((margolis, 1998, 347حن  يب ددر.

 حف ا أق بيع مر . بحنهنات بهر  نثلالل  منلا أق ا ل   شنع قصفر حنخار ك 
ت بهر ا ا مدل بحنفنيمدرل أق بحنثسدلبل اسهدر  (633 ،2000)وصادق أبو حطب  ق فلاهر

ي انل  ننلا بح ا لا  ق دذه  كنر  ق  انل  ح   ننس   بح نسس  قبح فنلممش لكا  خار ك 
ا رل حنر تس هدر مدل خادر ك  محجبحنفنيمرل أق بحنثسلبل بح   ي م  نسس  ر ق فنلنهر ةم  ا لفهر 

 مش لكا د    ين أملرء أق أح بةر أق أمخرصر أق أا ر ب أق ةسل  ح .

 العلميـــــــــــة: المفــــــــــــاهيم  أوال: أهميــــــــــة
حاا بحفنم قمف رع بحنفلاا بحفننلا قحذح  ادإن حهدر أ نلدا ك دلي اد  بحفننلدا  ف  ل بحنفرهلم 

 (67-66 ،2014ن د، و  علوان، ومحبد،) ل  نثع ا  بح فنلنلا
    مب ب  أقيه بح شرته قبالخ الا تدسل معني دا مدل   نجبخ  بل بح فم  بح س   ألبهر  سر

 سثا حهر.بخ لر  بالس عرتا بحن ر  نجبحنثسلبل بح س لا منر  سر   

  فندم ي يد  اسد فنم  محدجت فنم بحنفهي  ي  مدع بألةدل  هببح فنم بحنس نل أل محجبخ  بل بح ريا 
 ند ب بح  يد  قبح  درس   ندجبح رحة ترحنالحظدا أن بحنفدربن   ند ب تدرح لب   ق    در  حد  

 ح  . جمالحظا  ن ب كع ان   ن محجقبحفاا قةسل ر مل بحفن بل ت قن بح ريا 

   ن بحندد فنم  خدد ن ادد   بكل دده ةددلق  مددل بحنفددرهلم قبحنثددرب  ننلددا بحدد فنم أل سددهع بحنفددرهلم
 منر  عفع بح فنلم أكثل حفظلا قعخرصا ا  بحنلبحع بح فنلنلا بحن م ما.

 بحنفلفلدا ج سر م بحنفرهلم ا  مةلبء بح  رء بحنفلاد  حنفدلب ألبهدر  سدهع  ننلدا ببد مرف بح  د 
بح دد  ع يدد   بح مدد مرقلا  بالنفددرببحبك سددرب  يلسددلمددي بح  ددرء بحنفلادد  حنفددلب منددر  بحع يدد  

  نكل بحفلب مل بالح فرظ تهر ق اثح ي ءب مل ت ر ه بحنفلا  بحع ي .
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 ن بسدد خ ب  بحفددلب حهددر   دد ب بحفددرحم  مدد   بحنفددرهلم قيهددا بظددل قبحدد   حن ملمددا أق بحيبدددي أل
 بحذي   لش فله قال  نكل مب ب  بألمي  ت قبهر اه  قسسنا بال ارل ترآلخل ل.

 فلك سدة بألادلبب مفنيمدرل كثسدل  ق ندلقن تخ دلبل   يد    بحخ دل    ظدلم   ندجر   بحنفدرهلم  سد
منددر  عفددع بح نددرل   مثرمددل  قةسددل مثرمددل  مددل خددالل م ددرحف هم حن  ددة بحنخ نفددا قبحن ردشددرل

 خ ل  ي ي   أكثل  يسفر ق اي ب. محج  ظلم بحخ ل  قمل ةم  محج شكسع بحنفرهلم ك سلب ق ؤبي 

 بألاددددددلبب  فدددددد  طل مددددددر محدددددد    ددددددي ل  فنلنددددددرل أقسددددددي فلنددددددر تفدددددد    لم حدددددد   ددددددي ل بحنفددددددره
 كرحنثرب  قبح ظل رل.

 :اــــهـــابواكتســ ـةاهيـــــم العلميـــــــــــالمف وينـــــا:  تكــــــثاني

قأن  بح فيحدا  السدلنر ف  بحنفرهلم بحفننلا تنثرتا أسرس قيي ل م ر ج بحفني  ا  ملحندا 
اندل بأل نلدا أن  د م   نلدا  فندم ددد حسدة  اد لا تلريلده ددد بحنلحندا بح سدلا  جبألطفرل ي  نين مح

م  أن بك سدرب بحنفدرهلم   بيب بكد  حألطفدرل   بألطفرل حننفرهلم بحفننلا تاي     سعم مي بحنسد ي 
)ال ركىىىىىات قبحن سيسدددددا.ب يدددددا  فر دددددع بألطفدددددرل مدددددي بحخ دددددلبل بح سدددددلا  جق  ي ل دددددر  ف نددددد   نددددد

 (244 ،2011،والنصر
 ل بحنفهدي  بحنلحندا بألقحدج ب دي بك سدرب ق فندم بحنفهدي    ق   دين بحنفهدي  حد    ف    دي 

ن تهددر قبحنثسددلبل بح دد  بحن فننددسل مددل خددالل  فددرمنهم بحنثرمددل مددي بحخ ددلبل قبحنيبدددب بح ددج  نددلق 
ب  أن   ي ل بحنفهي  ي  أ مل خالل بح فرمع بحنثرمل مي بحن  كرل بح سلا بح    يي   ييبيهيبهر 
  ق ددذب بح فرمددع  سددهع  ندددج بحن فننددسل بق ًب أسرسددلًر ادد   حدد  حن ل ددا ق نفددة حدديبسادد  بح س ددا ب

بحن فننددسل   ددي ل بحاددي   بحذ  لددا ح ثسددل مددل بحندد  كرل قعرح ددرحج    ددين حدد يهم بحنفددرهلم بحن فنمددا 
  ( 33، 1996 عبابنة، )حيدر،تهذه بحن  كرل. 

شددلي تددسل   رصددل ا ددا  شددسل   ددي ل بحنفهددي  محددج حسددل بح نسسدد  تددسل بحخاددر ك بح دد   ق 
مل بألملرء أق بألا ر   كنر  ف    ي ل بحنفهي  قبح ب مل أكثل بحيئر ب بحنفلفلا بح    مدي  تهدر 

 (659-658 ،2000 نولسو،) بيبسرن قمل أكثل ر أ نلا ترح سثا حه.
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ق  دددي ل بحنفهدددي  ال يددد م مدددل خدددالل بح فر دددع تدددسل بألمدددلرء بحن لبت دددا  قابندددر مدددل خدددالل 
 لا بح    شر   اسهر قئدر ب  منلدا مثدع بحدذبكل  قبالب ثدره قبالسد  الل   ميب در بحنادا بحفننلرل بحذ 

 ((Cakir, 2008, 197-198ق ييههر. 
قلدددر  بحن فنندددسل   ندددج ف نددد  اددد  أتسدددط صدددي  ر اهدددج  ننلدددا بك سدددرب بحنفهدددي   أمدددر  دددل

خرحفدا تف ك   ب مل بح رالل بح    ش ل  فلندر تس هدر اد  خرصدلا أق أكثدل مدي قيديب حدرالل م
أن أي    ندد  بحخرصدلا بحنشد لكا قاطدال  بسدم  نسهددر ةدم قلدرمهم ترسد خالص   عل د (   ال أمثندا(

 فنلنده   نجقمل ةم  كين درب ب ت فسه  بحنفهي   محج نر س بحن فنم  ننلرل  منلا ح ج ي يصع 
 (53 ،2011 ،رعطياة، ونرو ) بح فنم.حم ي  سهر ا  ميدب    حرالل أخل   نج

أن  ننلا بك سرب بحنفهدي  محج  (48 ،2000)وصادق الشربيني ل قا  سيء  ح   شس
  قبح عل ددد   قبحنيبزبدددا  بيب ب  بح سددد  ل  ادددنل قلدددر  بحنددد فنم تددد  عي مدددل بحفننلدددرل بحفمنلدددا  ددد 

أن   ر  ةدالل  ننلدرل  منلدا أسرسدلا م نيعدا ( 53 ،2011)ونرور عطياة ق ؤك   قبح فنلم.
 الك سرب بحنفهي    نثع ا ل

 بحنفهدي  أي  عرقز ح قب بألمثنا بح   بس خ مج ا   فندم Generalization: الت بية -1
حننفهدددي  ةسدددل  نددد  بح ددد     أمثندددا أخدددل  جبح فدددلا  نددد جت سدددا  ادددثح بحنددد فنم ددددرب ب  نددد

 .هبس خ مج ا   ننلا بك سرت

ادلز قبسد ثفرب بألمثندا بحنخرحفدا  بحالأمثندا(   نجل أي بحم    Discrimenationالتبييز -2
ي   ددددر  نسهددددر بحنفهددددي   كدددد ن يدددد م بح نسسدددد  تددددسل بح سيببددددرل بحث يلددددا   ددددل بألمثنددددا بح دددد 

 قبح سيببرل ةسل بحث يلا.

ق   بحفننلا بح   ي م تنيي هر بح ف سل  ل بحنفهي  اد  كنندا مثدع  Labeling:التسبية -3
   بح ني.ؤبح ن ب  بح  را

سدد   ب يددرل  المسددذ بحنعني ددا ( تددسل م ي 0.01يييدد  اددل  ببل بحاددر لر   دد  مسدد ي   
بح عل  لددا قب يددرل  المسددذ بحنعني ددا بحاددرت ا ادد  بح   سددر بحثفدد ي الخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم 

 .بحفننلا ككع قمهنر ه بحل لسا كال  ن  ح   حارحح  المسذ بحنعني ا بح عل  لا
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 ثرع بييلبءبل بآل لالح يرتا  ل سؤبل بحث ا قبح  مر مل السه  م ب 

ــد     ــة ا اليـــة و ـ ــادةد موضـــ  الدراسـ  أواًل: حتديـــد املفـــاهيم العلميـــة املتدـــمنة ة وحـــدة داملـ
 مت ذلك كما يأتي:  

 :ح   ي  بحنفرهلم بحفننلا بحن ان ا ا  بحيح   ميسي بح  بسا  م ميلبء مر ين 
هددددددر  عل دددددد  بح فل دددددا بييلب دددددد  بحدددددد دسر حننفهددددددي  ق دددددديل " ننلدددددا  منلددددددا يدددددد م  ددددددل طل م -1

 بس خالص( معني ا مل بحادفرل أق بحسدنرل أق بح مدر ر بحنشد لكا تدسل معني دا مدل 
 بألح بل قبحظيب ل  ق رب  مر  ف    ذب بح عل   بسًنر أق حفًظر".

  نسع بحيح     نلاًل بقلمًر السد خلبف بحنفدرهلم بحن ادن ا تهدر اد  سديء بح فل دا بحسدرتر  -2
  كله  ق انس هر ا  در نا مس منا. 

حن  كدد  مددل صدد    ننلددا   نسددع بحيحدد   قبسدد خلبف بحنفددرهلم  *( م بالسدد فربا تإحدد   بحدد ملالل دد -3
%( طثًمددر حننفربحددا بآل لددال بسددثا بال فددر   98.9بحن اددن ا تهددر  حسددا تناددج بسددثا بال فددر   

، 1984)الباتىي،  100×    ب مدلبل بال فر ع د ب مدلبل بال فدر د  د ب مدلبل بالخد الا(
 ق   بسثا  رحلا  قعذح   نكل بحيةي  ا  بح  ر ج بح    م بح يصع محسهر.(، 61-62

 ددم  ددلض در نددا بحنفددرهلم بح دد   ددم بال فددر   نسهددر  نددج معني ددا مددل بحسددرب  بحن كنددسل  -4
 حن كم  نج م   ص دهر.

حن  مدر مددل ةثددرل  ننلدا بح  نسددع درمددج بحثرحثدا تددإيلبء  ننلددا بح  نسدع مددل سل م  ددرحس سل   -5
ل  زم لا د   ر ةالةا أسرتلي  ق م حسرب ةثرل بح  نسع مل خالل مفربحدا  فاع تس هنر ا 

%( ق د  بسدثا  رحلدا 88.8قد  تناج بسثا مفرمدع بحثثدرل   (،226، 2004)طعيبة، 
   حفنج ةثرل  ننلا بح  نسع.

ادد   (* قادد  سدديء حسددرب صدد   قةثددرل  ننلددا بح  نسددع أصددث ج در نددا بحنفددرهلم بحفننلددا
 بس خ بمهر ا  بح  بسا بح رحلا. ق نكل صي  هر بح هر لا

                                           

 .يرمفا ت هر بح لعلالكنلا   م  س مسر   تمسم بحن ر ج قطل        بحفني  بحن سللأع م نرن      (* 
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ثانيــًا: إعــداد وحــدة د املــادة د للتــدريس باســتتدام منــوذج التحليــل البنــائي و ــد مت ذلــك وفقــًا  
 لإلجراءات اآلتية:

م ددرب  صددلرةا م  ددي  بحيحدد   ميسددي بح  بسددا تنددر ي  رسددة مددي ميددلبءبل بنددي ف بح  نسددع  -1
 ه ترح فاسع.بح  ر   ق ح  كنر ي اح ا  بحسع بحنفنم قسل    قصف

 :م ددددددددد بب أق ب  بحفنددددع ا  قحدددددد   بحنددددددددرب  -2

 دددم  مسدددلم بح  دددر    حسدددا م ددد بب أق ب  بحفندددع اددد  قحدد   بحندددرب  قامدددر ح ندددي ف بح  نسددع  ددم 
 د ب بح ادك  بفد  يحادا ق د 14م ب    نج( ميسي رل  م  م  نهر حن المسذ 9  محجبحيح   

 .بحن  يا تخ ا بحيزب  
 دليل المعلم لتــدريس وحـدة المــادة باستخـدام نمـــوذج التحليــل البنائي: إعـداد -1

 د     ميسدي رل بحيحد   بحنخ در   قامدر  بحفندي  اد  م م  بب بحسع بحنفنم حلس لم  ته مفنم 
   حسا بم نع بح حسع  نج بحنكيبرل بآل لالح ني ف بح  نسع بح  ر   ح المسذ بحاب بحلبتي بالت  ب  

 ة:ــــــدمــــــالمق 

قمرهلددا بنددي ف بح  نسددع  بحنفددرهلم بحفننلددا   حسع قأ نلددا بك سددرب بحدد يسددح بحهدد ا مددل ق 
 بح  ر   قملبحنه.

 للوحــــــــدة:األهــــــدافالعـــــــامة 

 بحيي ببلا.ق بحنهر  ا ق بحنفلفلا ا  بأل  با قبح     نثع 

 ةــــدمـــالمستخســــدريــــةالتــــتراتيجيــــإس: 

 .هر نثنج ا  بني ف بح  نسع بح  ر   قملبحنه قبق  بحنفنم ا  كع ملحنا م 
 م:ـــــةللمعلـــــامـــــاتعـــــهيوجـــــت 

مفنددم بحفنددي  ج  مددرببل قبح ييسهددرل بح دد  ي ثادد   نددبمدد نع بحدد حسع  ندد  معني ددا مددل بي
 ب ثر هر     بح      ترس خ ب  بني ف بح  نسع بح  ر  .

 ــ ــاتوإر  ــ دروستعليم ــدتن ي ــةعن ــعةالتعليمي ــءجراناألن  ــةب اداتخاص

ها.وتقويمالوحدة

 :الخعةالزمنيةالمقترحةلتدريسموضوعاتالوحدة 

تفدد ب بح اددك بحالزمددا ح دد     ميسددي رل بحيحدد   قبح دد  بمدد ننج  رقبح د   اددن ج تلرًبدد
 أس يعلر. ( حاا تيبدي ةالل حاك14  ج ن
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 المعلومات:توفرالمزيدمنوالمراجعالتييمكناالستعانةبها 

ن  س فسل تهر مفنم بحفندي  أ انل بحسع بحنفنم در نا تثفض بحنلبيي بحفننلا بح    نكل 
 ترحنفنيمرل.ةلب هر يح      ميسي رل بحيح   ق 

 البنائي:خعةالسيرفيموضوعاتالوحدةوفقالنمو جالتحليل 

 قد   ان ج بحخ ا    ي  مر ين ل
  بحنهر  دا قبحيي ببلدا ح دع ب س ق بحعيببدة بحنفلفلدا  جدد  بمد ننج  ندق  بحسنيكلالبأل  با

 قبح   ي يدي   ملمهر مل خالل بح  س. بحيح   مل ب قس 

 .بحنفرهلم بحن ان ا تكع ب س 

  ق ح  ح  مسر أ  با بح  س. بحنخ نفا بحنيبب قبألبقبل بحالزما ييلبء بألبش ا 

  ح  بحي ا  كع ب س مل ب قس قأبقب ه أسرحسة بح مي م. 

بحنسدد خ ما ادد  ب قس بحيحدد   تددسل بألسدد نا بحشددفهلا قأبقب دده   ي ددج أسددرحسة بح مددي م قددد  
حن  كدد  مددل بك سددرب بح المسددذ   قبألسدد نا بحنيسدديعلا قبألسدد نا بحنف يحددا قعفددض بحنيبدددب بح فنلنلددا

 حننفرهلم بحفننلا ح يهم.
ندددددددسل معني دددددددا مدددددددل بحسدددددددرب  بحن ك جقدددددددد   دددددددم  دددددددلض أق ب  بحفندددددددع قبحسدددددددع بحنفندددددددم  نددددددد

 ل ب هم حيلآيت بء 
 .  م   مالءما بألبش ا بحفننلا بحيب ب  ت ق ب  بحفنع ح المسذ بحاب بحلبتي بالت  ب 

 .م ي ص ا بحنفنيمرل بحيب ب  ت حسع بحنفنم قأق ب  بحفنع مل بح رحلا بحفننلا 

 .م   م رسثا بألبش ا بحفننلا بحيب ب  ت ق ب  بحفنع حنه ا بحذي قسفج مل أينه 

 ا مكيبرل بحسع بحنفنم ح      قح   بحنرب  ترس خ ب  بني ف بح  نسع بح  ر  .م   مالءم 

 .  قسيع بق  بحنفنم قبحن فنم ا  بح      ترس خ ب  بني ف بح  نسع بح  ر 

بحسددع بحنفنددم قأق ب  بحفنددع حالسدد خ ب  مددي سددلق    اصددالحل قددد  أكدد  بحسددرب  بحن كنددين 
ذا تفض بألس نا ا  بح مدي م مدي م درب   ل سدة حنيح    قح ف يع صلرةا تفض بأل  با بحفرما 

قددد   ددم ميدلبء بح فدد  الل بحالزمددا ح ددج بحفنع.قعفددض بح فدد  الل بحنفظلدا تدد ق ب   مكيبدرل بحدد حسع 
 بح هر س سل.أصث ج أق ب  بحفنع قبحسع بحنفنم ا  صي  سهنر 
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 :ثـــــداة البحأداد ـــــ: إعًاـــــثالث
 بحفننلا قامر حنخ يبل بآل لالبخ ثر  بك سرب بحنفرهلم  ق  نثع ا 

 :تحديـــــــــــد الهـــــــدف من االختبـــــــــــــار 

بك سرب  المسذ بحاب بحلبتي بالت د ب   حننفدرهلم بحفننلدا   قلرس م  جيه ا بالخ ثر  مح
بح ندي ف  –بألمثندا  أسدنيب -بح لبت درل بح دل  - بح د   ة بالسد عيبت  لا  سديء بحنهندرل بآل لدا

 بح فنلم(.  نجبحم     –ثرح  بالس م
 :صيــــــــــاغة مفــــــــــردات االختبـــــــــــــار 

مفددلب   خ نددب  ددل  43  نددج شدد نع بخ ثددر  بحنهددر  بح عل  لددا الك سددرب بحنفددرهلم بحفننلددا 
قددد    ددين بالخ ثددر  مددل ق حدد  قامددر حأل دد با بحن دد ب  ح ددع مهنددا مددل مهددر  بالخ ثددر    تفاددهر

 ل    تشكع ي الء  مي كع مهنا مل كنر  ه م صلرةا مفلبب ا  ق خن  مهنرل أسرسل
 ادد   ددذه بحنهنددا  ددم  مدد  م معني ددا مددل بحاددي  االنىىتاوابي(:  ى)التىىدر بالبهبىىة األول

 جكربدددج  ددذه بألمثنددا ببحددا  ندددمددر قبحلسدديمرل قبألمددكرل قطنددة مدددل بح ننسددذ  يسددلح م ب 
 .مي  كل بحس ة  بحنفهي  أ  ال

 بحعدد ء بألقل   نددة    ددذه بحنهنددا    ددين مددل يدد أيلطىىات الحىىر (: البهبىىة الثانيىىة )التراه
أ  دربهم  دل ج مل بح المسذ فله أن  ك  يب ت ل ما  نمر لا قع قن  ف سل أ عي كننرل  لب مح

 ك رتا  فل فرل حننفرهلم بحسرتما. فله قبحع ء بحثرب    نة م هم حهم بحنفرهلم بحنم ما 

 ندجأق أمثندا  اسهدر  مد  م معني دا مدل بحنثسدلبل ة(: و ىتالبهبة الثالثة )أنلو  األمثلة  
 سدديمرل  – ب صددي ً  ل عرتلددا قسددن لا ق ددذه بألمثنددا ددد    ددين محددج مبحنفهددي  ةسددل مادد فا 

بح المسدذ بييرتددا  ددل  جعثدر بل( ي ثفهددر معني دا مددل بألسد نا ق ندد –أمثنددا  – خ ل لدا 
 بألس نا ا  بألمركل بحنخااا حذح .

  بحعد ء بألقل يد م  ق ذه بحنهنا    ين مدل يد أيللنتقبالي(: اال )النبولبالبهبة الراه ة
قددد    ددين  ددذه بألمثنددا عثددر    ددل حدديببل أق أمددلرء أق  ،بحنفهددي   نددجأمثنددا  فلدده  مدد  م

دادددك أق معني دددا مدددل بحادددي  ق  ندددة مدددل بح المسدددذ صدددلرةا ادددلض حددديل بحنفهدددي  
 ددا مددل بألمثنددا قبحعدد ء بحثددرب  عثددر    ددل  مدد  م معني   بحنمادديب مددل بألمثنددا بحنفلقسددا

مفهدددي  مفدددسل ق  ندددة مدددل بح المسدددذ بسددد   رف بسدددم بحنفهدددي  قك رتدددا بحادددفرل  جبح بحدددا  نددد
 بحنل ث ا ته قبحافرل ةسل بحنل ث ا ته.
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   ةددم  قاسهددر يدد م  ددلض معني ددا مددل بحنفددرهلمالت بىىية(:  علىىىالبهبىىة ال امسىىة )القىىدر
بح المسدذ    يد     ق ندج ند  بحنفدرهلم  ندج لض معني ا مل بحادي  قبألمدكرل ك مثندا 
 بحنفهي  بحذي  نثنه بحاي  قبألمكرل بحنم ما.

 :طريقــــــــــة تصحيــــــــــح االختبـــــــــار 

 هرقخار ادد  ددم  ادد لح مفددلببل بالخ ثددر   ثفددر حشددلقط كددع مهنددا مددل مهددرل بالخ ثددر 
 م فلب .ق ح  تاي   

 ثدرل مل ث در أ  ةسدل مدل ثط  ند ح اسهدر بح المسدذ  ب يدا   د     يد  كدين بحن: ىالبهبة األول
 ( ب يرل.10قا  سيء  ح  كرن بحنعنيع بح ن  ح ن  بحنهنا  ( قب يا      كل بحس ة

  :نددد ح بح المسدددذ  ب يدددا   ددد   كدددل بح لبت دددرل بح دددل   قب يدددا   ددد   كدددل البهبىىىة الثانيىىىة 
 ( ب يا.20بحنعنيع بح ن  ح ن  بحنهنا   كرن فل ا بحنفهي ( قعرح رح  

  :ب يدددددا  كربدددددجنددددد ح بح المسدددددذ ب يدددددا قبحددددد   ح دددددع ميرتدددددا صددددد ل ا ق  البهبىىىىىة الثالثىىىىىة
 ( ب يرل.8 ذه بحنهنا  

  :قب ي ددسل  محدد ب نر  بحفددلض  ندد ح بح المسددذ ةددالل ب يددرل   دد     يدد  البهبىىة الراه ىىة
قبح  يددا بحثربلددا   دد   كددل بحاددفرل بحنل ث ددا قةسددل بحنل ث ددا  بحنمادديب ح   يدد  بحنفهددي  

 ( ب يا.13ح ن  بحنهنا   بحنعنيع بح ن  كرنقعرح رح   ته(

  :ب يددددددا  ددددددذه  كربددددددج ندددددد ح بح المسددددددذ ب يددددددا قبحدددددد   ح ددددددع مثددددددرل ق البهبىىىىىىة ال امسىىىىىىة
 ( ب يرل.4بحنهنا  

 :التجـــــــــــربة االستطالعيــــــــــــة لالختبـــــــــــــار 

(  ننسددذب ق ننسددذ  مددل  المسددذ 50 س ددا مكيبددا مددل   جبالسدد  العلا  ندد ح علعددا ددم ميددلبء ب
ق حددد   ( 1 ددددم   يملدددرم( تن  سدددا مؤسسدددا 2ع5حخدددرم  بالت ددد ب   قبح ددد   نثدددع اادددع  بحادددب ب

 ح سرب ص   قةثرل بالخ ثر  كنر ين ل
االختبـــــــــار:صدق (أ

  م بح  ك  مل ص   بالخ ثر  مل خالل مر ين ل
  الصىىىىىىىىىىىىدق الهىىىىىىىىىىىاالىىىىىىىري: 

  ب هم حيل مر ين لآنسل يت بء معني ا مل بحسرب  بحن ك  نج م  لض بالخ ثر  
 .م ي مالءما بحنفلببل ح ع مهنا مل بحنهر  بحن  ب  حهر 

 .بحا ا بحفننلا قبحناي ا حنفلببل بالخ ثر  ككع 
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  م رسثا بالخ ثر  ح المسذ بحاب بحلبتي بالت  ب  .  م 

  قسيع قبدا  فنلنرل بالخ ثر  قكفري هر.  م 

مددل   بح دد   ة بالسدد عيبت (لببل مهنددا اددلق    فدد يع مفددتقددد  أمددر  تفددض بحن كنددسل 
 صي   بالخ لر  مل م ف ب. جمح بح  نناصي   

بحاددي  " محددج"   ددم  فدد ينهر  نددج  ننلددا .............بحاددي  بحسددرتما  فدد  مثددرال " مثددعل
 (بح عن -بالباهر -بح ثخل –  بح  ثب ننلا  جبحسرتما  ف  مثرال ن

 :الصدق التكو ني )االتساق الداخلي( لالختبار 

 ف ن  ا ل   ذه بح ل ما  نج م   ب  ثرط بحيح بل أق بحنفلببل مي تفادهر بحدثفض ببخدع 
 (174: 2003)ع د الرحبم، بالخ ثر   قكذح  ب  ثرط كع قح   أقمفلب  مي بالخ ثر  ككع 

 اق الداخلي لالختبار مم خالل:ستة حسا  االت
قبح  يددا  لسددهر بالخ ثددر بحدد بخن  تددسل ب يددا بحنهنددا بح دد   م بال  ثددرطمفرمددع حسددرب قلنددا 

 .م ذقًار م هر ب يا بحثف  بح نلا حالخ ثر 

 يسح  ح ل ج ي قبحع قل بآل SPSSق ح  ترس خ ب  بح لبرمج بيحار   
 ( معامالت االتساق الداخلي الختبار اكتساب املفاهيم العلمية 6جدول )

 .حمذوًفا منها درجة املهمة بني املهمة واجملموع الكلي لالختبار

التدريب  مــــــــــةامله
 االستجوابي

الرتابطات 
النموذج  أسلوب األمثلة ا رة

 االستقبالي
 علىالقدرة 

 التعميم
معامل االتساق 

 ٭٭0.71 ٭٭0.65 ٭٭0.61 ٭٭0.72 ٭٭0.59 الداخلي

 (0.05٭ دالة عند مستوي )  (،0.01٭٭ دالة عند مستوي )

بح د   ملسدهر بالخ ثدر   يدا بحنهنداتدسل ب   أن مفرمدع بال  ثدرط ي اح مل بحعد قل بحسدرتر
( قينلفهدر قدلم 0.72( ق  0.59  دلبقع تدسل  م ذقًار م هر ب يا بحنهندا قبح  يا بح نلا حالخ ثر  
 قعهذب أصثح بالخ ثر  صربًدر ا  قلرس مرقسي حملرسه.( 0.01    مل ففا ق ببحا     مس ي 

 ــــار:ثبــــــــــاتاالختبــــــ (ب

  ل  بال لال قد   م  ح  ترس خ ب  بح

 أواًل: طر قة إعاد  التط يق: 
 دل طل در ق حد    بفد  بحفس دا ه  ندج درب     لمدم  م حسرب ةثدرل بالخ ثدر   دل طل در 

( 14تفدد  مددلق  ا ددل  زم لددا ددد   ر  ق حدد   حسددرب مفرمددع بال  ثددرط تددسل بحدد  يرل ادد  بح   لمددسل 
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( 0.01  ببحا   د  مسد ي  ( ق 0.78  قد  تناج قلنا مفرمع بحثثرل  قلبح   سر بأل جييمر  ن
 ق   قلنا مل ففا منر ي ل  نج ةثرل بالخ ثر  قامكربلا بحيةي  ا  ب ر عه ا  بح  بسا بح رحلا. 

 ب لالخت ىىىىىىىىىىىار:ىىىىىىىالزمىىىىىم البنىىىىىىىىىان

 2008، السىىيد)  ددم حسددرب بحدد مل بحن رسددة حالخ ثددر  ترسدد خ ب  مفربحددا حسددرب بحدد مل
( بقلمدا كندر قيد  أن بحد مل بحن رسدة حمدلبء  65مل بحن رسدة حالخ ثدر   دي  ققي  أن بحد  ( 467،

 ( بقلما.70ل بح ن  حالخ ثر   ي   كين بح م بدر ر ق نلا( 5 فنلنرل بالخ ثر   
 معني ا بح  بسا.  نجا  صي  ه بح هر لا صرح ر حن   سر  قعذح  أصثح بالخ ثر 

 ــة:ــــدراســــــة الــــ: إجــــراءات تنفـــيذ جتـــربًاــــخامس
 ل    ق  انل مر 

 .   ي  بح انلم بح عل    -1

 بح   سر بحم ن  ألبب   بح  بسا. -2

 بح      حنعني    بح  بسا. -3

 بح   سر بحثف ي ألبب   بح  بسا. -4

 ةــــــدراســــــي للــــــريبــــــم التجــــــالتصمي -1

 ت د ب   تن راظدا بحمنسيعلدا حسدا  م بخ لر  معني ا بح  بسدا مدل  المسدذ بحادب بحلبتدي بال
( 47 ددا بحاددرت ا   المسددذ ق ننسددذبل حسا تنددع  دد ب  المسددذ بحنعني ( 104تنددع  دد ب م  
  ننسذًب ق ننسذ  . (57  ق  ب  المسذ بحنعني ا بح عل  لا   ننسذًب ق ننسذ 

  معنددددي  سل بحدددد ب نر  عل  لددددا   نددددجكنددددر  ددددم بخ لددددر  بح اددددنلم بح عل  دددد  حن  بسددددا بحمددددر م
    ييسح  ح ل سرت ا قبحشكع بآل قبألخل  

 

 التطبي  البعد  املعا ات التجريبية  موعتا البحث التطبي  القبلي

التدريس باستتدام منوذج  التجريبيةاجملموعة 
 التحليل البنائي

التدريس باستتدام 
 الطريقة املتبعة

اختبار اكتساب 
 اجملموعة الدابطة املفاهيم

 

اختبار اكتساب 
 املفاهيم

 
 ( يوضح التصميم التجرييب جملموعة الدراسة2شكل )
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 التطبيــــق القبــــلي ألداتــــي الــــدراســــة -2

 قبحاددرت ا  المسددذ بحنعنددي  سل بح عل  لددا  ج ددم    سددر بخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم بحفننلددا  ندد
 بحنعني  سل.رهلم بحفننلا ح    المسذ     راؤ نر  ق   ي  مس ي  بحنفق ح  حن  ك  مل م 
 .SPSSبح لبرمج بيحار     ييسح ب ر ج بح   سر ترس خ ب  قبحع قل بآل

 ( املتوسط واالحنراف املعيار  و يمة )ت( لنتائج التطبي  القبلي للمجموعتني.17جدول )

درجات  اجملموعة الدابطة اجملموعة التجريبية نــــــــــوع األداة
مستو   )ت(  يمة ا رية

 2ع 2م 1ع 1م الداللة
اختبار اكتساب 
 0.103 1.64 102 4.5 4.8 6.8 6.79 املفاهيم العلمية

ي اح مل بحع قل بحسرتر     قييب الق   بل بالحا محار لا تسل م يس رل ب يرل 
نلددا بحفن المسددذ بحنعنددي  سل بح عل  لددا قبحاددرت ا ادد  بح   سددر بحم ندد  الخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم 

تسل أالبب بحنعني  سل بحادرت ا قبح عل  لدا د دع  ننلدا بح د     ترسد خ ب  بح  راؤ  حجمق ذب  شسل 
 بني ف بح  نسع بح  ر   قبح ل ما بحن ثفا ا  بحن ب س.

 لمجموعـــــــــتي الدراســـــــــــة. ســـالتـــدري  -3
مدل  بألسد يع بألقلح دج قد   م   فسذ بح علعا ت ب ا مل بألس يع بألقل مل مهل أك يعل ق 

ق دد  بفدد   دد ب بح اددك بحدديب ب  ادد  خ ددا  –( حاددا 14  تنددر  فددربل  2016مددهل بدديان ل 
 نعني    بح  بسا.حق ح   –بحيزب   

 لمعني    بح  بسا  نجقفلنر ين  ميلبءبل   فسذ بح علعا 

:الضابعةالمجموعة (أ

( أسددرتلي تيبدددي 5  قبسدد الدج بحشددر ي بسدد خ بمهر بحن ثفددا  ب رب سددج قحدد   بحنددرب  تددرح ل 
 ةالل حاك ا  بألس يع.

:التجريبيةالمجموعة (ب

ي ددا قددد   ددم ممرتنددا  المسددذ بحنعنب سددج بفدد  بحيحدد   ترسدد خ ب  بنددي ف بح  نسددع بح  ددر    
  معني رل جملع ق يسلح ا ل  بح ني ف ق مسلم بح المسذ محته ا  بح عل  لا د ع ت ب ا بح   سر 

ت  در   مفندع بحفندي  ح   يد  قحادل  بحثرحثدا قدرمدج   درلق يسلح كلةلا بحفندع اد   ند  بحنعني 
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تنددر  كفدد  ح  فسددذ ق حدد  ح دد   دديال بحن  دد  مددل  ندد  بحندديبب   بقبل بح فنلنلددا بحنييدديب  تددهبحندديبب قبأل
يددددلبء تفددددض بألبشدددد ا بقبل بح دددد   ندددد   ييهدددد   قبألق ددددياسل تفددددض بحندددديبب قبأل  علعددددا بح  بسددددا 

 .م   يال ترحن  سابحيح   قبح   ح قبح عر ب بح     ان هر

 :البعــدي ألداتــــي الدراســـــة التطبيــــق -4
 المسذ  ج م    سر بخ ثر  بك سرب بحنفرهلم بحفننلا  ن بح      تف  بالب هرء مل  ننلا 

قمدددل ةدددم  دددم  بح ددد     كندددر  دددم اددد  ملحندددا مدددر د دددع   بحنعني دددا بح عل  لدددا قبحنعني دددا بحادددرت ا
 فرحع هر محار لر كنر سس اح فلنر ينج.بح يصع محج بح  ر ج ق فسسل ر قم

"ييي  ال  ببل بحار لر   د  الخ ثر  ص ا الض بحث ا بح رحج قبحذي ي ك  ن  أبه 
( تددسل م يسدد   ب يددرل  المسددذ بحنعني ددا بح عل  لددا قب يددرل  المسددذ بحنعني ددا 0.01مسدد ي   

بحثف ي الخ ثر  بك سرب بحنفرهلم بحفننلدا ككدع قمهنر ده بحل لسدا كدال  ند  بحارت ا ا  بح   سر 
بالحدا بحفدل  تدسل م يسد ج    م حسرب قلنا "ل" حنفلاا ح   حارحح  المسذ بحنعني ا بح عل  لا"

ب يرل  المسذ بحنعندي  سل بح عل  لدا قبحادرت ا اد  بخ ثدر  بك سدرب بحنفدرهلم بحفننلدا قبحنهندرل 
 بحع قل بأل   ييسح  ح لق  بحخن  بحنكيبا حه

 ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية و يم )ت( لدرجات اختبار 1جدول )
 يتدح من ا دول الساب  مايأتي اكتساب املفاهيم للمجوعتني بعديا

االحنراف  املتوسط العدد اجملموعة البيان
 املعيار 

 يمة 
 ت

درجات 
 ا رية

مستو  
 الداللة

 يمة 
 ايتا

حجم 
 ماتامله االثر

 التدريب
 االستجوابي

 7.3 2.1 3.2 47 الدابطة

102 

 2.6 6.7 57 التجريبية كبري 0.34 0.01
 7.2 12.4 57 التجريبية كبري 0.28 0.01 6.3 4.1 4.7 47 الدابطة الرتابطات ا رة

 2.2 4.3 57 التجريبية كبري 0.28 0.01 6.3 1.2 2.02 47 الدابطة األمثلة أسلوب
النمــــــــــــــــوذج 

 االستقبالي
 4.7 4.7 57 التجريبية كبري 0.17 0.01 4.7 2.2 1.1 47 الدابطة

القــــــدرة علــــــى 
 التعميم

 1.4 2.7 57 التجريبية كبري 0.28 0.01 6.4 1.1 1.06 47 الدابطة
ــة   ــة الكليـ الدرجـ
 الختبار املفاهيم

 9.1 12.2 47 الدابطة
 كبري 0.33 0.01 7.1

 16.00 31.07 57 التجريبية
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   تددسل م يسدد   ب يددرل  المسددذ بحنعني ددا 0.01يييدد  اددل  ببل بحاددر لر   دد  مسدد يي )
بح عل  لددا قبحنعني ددا بحاددرت ا ادد  مهنددرل بخ ثددر  بك سددرب بحنفددرهلم بحفننلددا  بح نددي ف 

     نددد  بحمددد -بح ندددي ف بالسددد مثرح  –بسدددنيب بالمثندددا  –بح لبت دددرل بح دددل   -بالسددد مثرح 
 بح فنلم(   ا  بح   سر بحثف ي حارحح  المسذ بحنعني ا بح عل  لا.

  شدسل قلندا ملعدي بي در  (2) محد  أن حعدم بح د ةسل  شدسل محد  قيديب  د ةسل ك سدل حننفرحعدا
بح عل  لدددا بحنسدددد خ ما  بندددي ف بح  نسددددع بح  دددر  (  ندددد  كدددع مهنددددا مدددل مهددددرل بك سددددرب 

بح ندددددددي ف  –بسدددددددنيب بالمثندددددددا  –رل بح دددددددل  بح لبت ددددددد -بحنفددددددرهلم  بح ددددددد   ة بالسددددددد عيبت 
% مل بح ثريل بح ن  34% محج 17بحم     ن  بح فنلم(  حسا بن بسثا مل -بالس مثرح 

 حنن اسل بح رتي  ليي محج   ةسل بحن اسل بحنس مع.

  تددسل م يسدد   ب يددرل  المسددذ بحنعني ددا 0.01يييدد  اددل  ببل محاددر لر   دد  مسدد يي )
ني ا بحارت ا ا  بخ ثر  بك سرب بحنفدرهلم بحفننلدا ككدع بح عل  لا قب يرل  المسذ بحنع

ا  بح   سر بحثفد ي حادرحح  المسدذ بحنعني دا بح عل  لدا مندر يد ل  ند   اسدل قبسدح اد  
حننفرحعدددا بح عل  لدددا بحنسددد خ ما  بح  يدددا بح نلدددا الخ ثدددر  بك سدددرب بحنفدددرهلم ق حددد  ب لعدددا

 بني ف بح  نسع بح  ر  (. 

  شدسل قلندا ملعدي بي ددر (2) أن حعدم بح دد ةسل  شدسل محدج قيدديب  د ةسل ك سدل حننفرحعددا محد  
بح عل  لدددا بحنسددد خ ما  بندددي ف بح  نسدددع بح  دددر  (  نددد  بح  يدددا بح نلدددا الخ ثدددر  بك سدددرب 

% مل بح ثريل بح ن  حنن اسل بح رتي  ليي محج   ةسل 33بحنفرهلم بحفننلا   حسا أن بسثا 
 .بحن اسل بحنس مع. قعذح     مر ص ا بحفلض بألقل

 و بكم تاسير تلك النتائج كاألتي: 
  ق  يلك  بندي ف بح  نسدع بح  در    ند  ب عرتلدا قبشدرط بحند فنم ؛ حسدا ي دلح حن المسدذ بحندل

   سنح   كنر  سهم بس خ ب  بح ني ف ا   هس ا م رخ  فنلنترحف ي  مل بحنيبدب بح فنلنلا
لدا حسدا يد م بك سدرب   ق ذب مدر ي  نثده بك سدرب بحنفدرهلم بحفننحن المسذ ترس خ ب  حيبسهم
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  تريسدددراا محدددج أن بح ددديبس  ق حددد  اددد  بحنلبحدددع بحنثكدددل بحنفدددرهلم بألسرسدددلا مدددل خدددالل 
 سددر    ندد  بحفهددم بحفنسددر بسدد خ ب   ددذب بح نددي ف  سددنح ت مدد  م بحسددمرالل بح فنلنلددا بح دد  

  قبمع بحن فننسل مل مس يي بح ني بحيبدف  بحج مس يي بح ندي بحننكدل ادج سديء حننفرهلم
  سرتهم حننفرهلم.م ي بك

  يد  مدل بألبشد ا تريسراا محج أن بس خ ب   ذب بح ني ف تنر ي ل ه مل قلدر  بحن فنندسل ترحف
   سددر    نددج   ددي ل بحددلقبتط تددسل بحنفددرهلم بحسددرتما قبحنفددرهلم بحع يدد   قبح عددر ب بحنفننلددا

بألا ددر   بحنددلبب بك سددرتهر قاهددم قبب ب  بحفالدددرل تس هددر قمددل خالحهددر  سدد  ي بح المسددذ  فدد يع
بح دد   ييدد  حدد يهم  ددل بحنفددرهلم قمددل ةددم بسددراا أا ددر  ي يدد   سددنل ت سدد هم بحنفلفلددا ق ددذب 

 ت ق ه يؤبي محج   ظلم بحنفرهلم قاب ب  بحفالدا تسل بحنفرهلم بحل لسا قبحنفرهلم بحفلعلا.

  كندددر أن بك سدددرب بحنفدددرهلم بحفننلدددا ي  ندددة مدددل بح المسدددذ بحملدددر  تنعني دددا مدددل بحفننلدددرل
  بح فنسدددلم ق دددذه بحفننلدددرل ي ل هدددر بندددي ف   بحنيبزبدددا  بح عل ددد بالب ب  بح سددد    نثدددع اددد 

  قةهر ق ح  ملق ب تنلبحنه بأل عيلبح  نسع بح  ر   ق سر    ن  ح 

   يد م  دلض حد ل م  دردض  دذب بح د ل  فندع  ند    شدلط بحنفلادا  البرحلة األوليافد
. قح د   مدي  بح المسدذ بك سدرتهرلم بحندلبب بحسرتما حن المسذ قبحذي يل ثط ب  ثرًطر قةلًمر ترحنفره

ق  ددر    ددين   ي  نددة مدد هم اددلض معني ددا مددل بحفددلقضت فسددسل  ددذب بح دد ل اددإن  ددذب 
 .ك سرب بحنفهي  ق   بالب ب  بح س ح ي بحن فنم أقل  ننلا مل  ننلرل ب

   ق ددد   مفرحعددا بحنفنيمددرل(  مدددي  بحندد فنم اسهدددر ترحنيبزبددا تدددسل البرحلىىىة الثانيىىة قادد
رل بح ددد   ييددد  اددد  ت س ددده بحنفلفلدددا  دددل بحنفهدددي  قمددد ي دددد   هر  نددد  حدددع بحنفنيمددد

لدددرل بك سدددرب ق  دددر    دددين بحفننلدددا بحثربلدددا مدددل  ننحددده بحنشدددكنا أق بحنيددددب بحنمددد   
 .بحنفهي  ق   بحنيبزبا

   ق نر   بح  مسة  ل بحنفنيمرل  قبحسلر  بحنع نف  البرحلة الثالثة والراه ةأمر ا ) 
بحنددد فنم ترحف يددد  مدددل  ندددر ندددل اسهسدددسل بح ددد ل تشدددكع كرمدددع ح دددج  سددد  ي بح المسدددذ  ف
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 ممرطي اسد يي – لقض  ننلا  –بحنيبدب بح فنلنلا قبح   د    ين   عر ب مفننلا 
قبح دج  ديال حهدم بحف يد  مدل بألمثندا بح بحدا  ند  بحنفهدي  بحندلبب قةسل ر مدل بألبشد ا( 

ق بحننسدد   ح دع مفهددي    تريسدراا محددج بحادفرل سدرته  قبألمثندا بح ددج ال  د ل  نلددهبك 
تددسل بألمثنددا  بح نسسدد بحنيبزبددا ق ادد   ندد  بحنددلحن سل  كددين بحندد فنم دددرب ب  ندد  بح عل دد  ق 

قادد  بهر ددا بحسددلر  بحنع نفدد  ق دد  خددلي بح دد  ال دد ل  نلدده بح بحددا  ندد  بحنفهددي  قبأل
أخددل ملحنددا مددل بح نددي ف  اددع بحندد فنم محددج  فل ددا م دد ب حننفهددي    ق كددين ح  دده 

  قعدددذح  قمدددلق ًب تنلبحدددع بح ندددي ف لنددده  ندددج ميبددددب أخدددل  مددد سهابحمددد     ندددج  فنس
بأل عددي  كددين حدد ي بح المسددذ بحمدد     نددج بحنيبزبددا قبح عل دد  كنددر  ك سدد ين بحمدد     نددج 

 بح فنلم ق ذب مر ي  نثه بك سرب بحنفرهلم بحفننلا.

  لددا  ددذب بح نددي ف  سددنح حن المسددذ ترح فددرقن قبحفنددع ادد  معني ددرل منددر يددؤبي محددج ز ددرب  ببا
بح المسذ ق لسهم بحن    مل بألا در  قبسد خ بمهم حفننلدرل مدر ق بء بحنفلادا بح د   نر سدين 

   ادد  اسهددر  ننلددا بح ف سددل ادد  بح ف سددل  ق حدد  فلنددر  ن ن ددين مددل مفددرهلم ق ددذب تدد ق ه  سددر
البهددم د ددع ميددلب هم ألي بشددرط يييهددين ألبفسددهم أسدد نا  ددل ثط  بك سددرب بح المسددذ حننفددرهلم 

  قمدر بحدذي يل د قن أن  فلاديه قاد  لا هم  ل بحنفهي  بحنلبب بك سرتهمًر تن ي مفب  ثرطًر قةل
 .ما  ل بحنفرهلم قبحنفلاا بحع ي  بح هر ا  مر ن بح المسذ تسل مفلا هم بحسرت

إنىىباعيد،محبد   (1998ز تىىون ) ق  فددر  ندد  بح  ددر ج مددي ب ددر ج ب بسددا كددع مددل ب بسددا
 (2009الطحىىان )  (2006صىالح )(  , 2005Tienwu& Tsai) تينووتانىي  (2000)

 ا  ار نلا بني ف بح  نسع بح  ر  .
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 :العربيـــــــــــة  ـــــراجـــــامل :أوال
مك ثدددددددا  بحمدددددددر ل ل .6ط   ندددددددم بحددددددد ف  بح لعددددددديي (.2000أمدددددددرل  قصدددددددرب    ادددددددؤبب  تدددددددي ح دددددددةأ

 بألبعني بحنال ا.
(.ار نلددا بسدد لب لعلا مم لحددا  نددج 2000بحدد يل  قاتددلبهلم  م ندد   ددرف مددر ل صدد لي   مسددنر سع

تفدددض بندددر ف بحددد فنم بح  دددر   قخدددلب ط أسدددرحسة بحددد فنم اددد   فددد يع بالبا دددر  بح  يندددا حددديل 
مفهددددي  ملكربلكددددر بح ددددم قأةل ددددر  نددددج أسددددرحسة بحدددد فنم حدددد   مفننددددرل بحفنددددي  د ددددع بحخ مددددا 

 ترحننن ا بحفلعلا بحسفيب ا.
أةدل  د     مدرب   فنلنلدا م يسدثا اد  بك سدرب  (.2011 قصف  أبية. قبح ال   بح لكرل   ن  أحن 

  بحنعندددا بح لعي دددا. سرسدددلا المسدددذ بحنلحندددا بالت  ب لدددا بحددد بلر حنفدددرهلم بحفندددي  ق ننلدددرل بحفندددم بأل
 .فلاع  بحننن ا بحفلعلا بحسفيب ا يرمفا بحنن  .280-243 بحع ء بحثرب  (101 26

. بالسدد لب لعلرل قبحفر نلددا -بألسدد  بح ظل دا بح دد     قبحد فنمل(. 1998يدرتل  يددرتل   د  بح نسدد  
 ل بب  بحف ل بحفلع .بحمر ل 

 أةدددل بسددد خ ب   فر دددع أسدددنيب بحددد فنم قعفدددض مسددد لب لعلرل بح اسدددل(. 2006حسدددربسل  صدددرتل م نددد  
ا   ا لح بح ادي بل بح  يندا حننفدرهلم بح سيحييلدا ق  نلدا  ننلدرل بحفندم ح دالب  حنفرهلن ب

   كنلا بح  رل  يرمفا  سل من .بك ي به ةسل م شي  .  سرحا بحاب بألقل بحثربيي 
بني بحنفرهلم بحفننلا قبحل رسدلا  (.1996عثرت ا     ب هلل ييسب  ؛ ق حس        بحن لا حسسل

 . بيمر بل بحفلعلا بحن    ل بب  بحمنم حن شل قبح يز ي.    بألطفرل
 د     مدل م ظدي  بح ظل دا بحد فنم قبح (.2006ز  دين   كندرل   د  بح نسد    ز  ين  حسل حسسل

 ل  رحم بح  ة.بحمر ل   2ط.بح  ر لا
.  ندددددددرن بح ظل دددددددا بح  ر لدددددددا قبسددددددد لب لعلرل  ددددددد     بحفندددددددي (. 2007ز  دددددددين   دددددددر ش م نددددددديب 

 ل بب  بحشلق .(بأل بن 
(. ار نلددا مسد لب لعلا بح  نسددع بح  ددر   ادد   اددي ة بح اددي بل 1998   دين  كنددرل   دد  بح نسدد ز 

. معنددددا بح لعلددددا  لكددددا حدددد ي بب سدددد  بحفس  ددددرء  قي أسددددرحسة بحدددد فنم بحنخ نفددددابح  ينددددا  ددددل بحمددددي  قبح
   بحعن لا بحنال ا حن لعلا بحفننلا.165ل 83  (4  1 بحفننلا
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 انلم بح لبمج بح فنلنلدا تف دل بح  ر لدال   صدسع ا دلي قع دا (. 2008ز  ين  كنرل     بح نس  
 ل  رحم بح  ة.بحمر ل  .مم ل م 

   مك ثا بألبعني بحنال ا.   بحمر ل 2.ط نم بح ف  بحنفلا (.2000 قعلل  سيحسي 
بب  ل بحمدر ل     3ط . ندم بحد ف  بالحادر   ققلدرس بحفمدع بحثشدلي (. 2008 ح هد    اؤبب ببحسس 

 بحف ل بحفلع .
ار نلددا مسدد لب لعلا مددكع بح سددج بحدد ب لي ادد   دد     (. 2013مددر سل  مددلنرء اهندد  متددلبهلم  دد  
رهلم بحفننلدا ق  نلدا تفدض مهدر بل  ننلدرل بحفندم حد ي  المسدذ بحفني   ن  بك سدرب بحنفد

 .  سرحا مريس سل ةسل م شي     كنلا بح لعلا  يرمفا ت هر.بحنلحنا بالت  ب لا
بني بحنفرهلم بحفننلا حألطفرلل تلبرمج ح فدع مدر د دع (. 2000صرب    سل ه ق   بحشلعس    زكل ر
 ل بب  بحف ل بحفلع .. بحمر ل بحن  سا

بح ش سهرل بحن ان ا ا  ك ة بحفندي  قأةدل بسد خ بمهر  (.2015   هللا.  قخ رتلا    سنسل  ن بحشلمر
ب بسددرل ادد  ادد  بك سددرب بحنفددرهلم بحفننلددا حدد ي طنثددا بحاددب بحثددرمل بألسرسدد  ادد  بأل بن. 

 .بأل بن   يرمفا بحسلمي    كنلا بحفني  بح لعي ا 126-109   (1 42  بحفني  بح لعي ا
ار نلا بني ف بح  نسع بح  ر   ا    نلا بحنفرهلم بحفننلا قبحمد    (. 2009  م ن  بح  رن   مر أحن

.  سدرحا  ن  بح الا ا  بحنيبدب بح لر لا ا  مرب  بحفني  ح ي  المسذ بحنلحنا بي  بب ا
 مريس سل ةسل م شي    كنلا بآلببب قبحفني  قبح لعلا  يرمفا  سل من .

 . بحمر ل ل بب  بحف ل بحفلع . نسع بحن  ييل بحفني  بالبسربلا  (.2004ط لنا   م ي أحن  ط لنا  
. ل  فننهدددددددر ق فنلنهدددددددر س لدددددددا بحنفلفلدددددددا الك سدددددددرب بحنفدددددددرهلمبح(. 2010بح ل ددددددد   م نددددددد  حنددددددد  

 ل بب  بألمع.بأل بن
 ل بح ب  بحن هعلا.ل مس لب لعلرل       ح يثابح  ر لا ق   لمر هر(. 2015  لا  م سل  ن  

 فنددلم بحفندي  ادد  سديء ةمراددا (. 2011سددلق    ريد     دد  بح نسد . ق   ف ديع  لفدا  حند ي أتددي بح
 ل بب  بح شل حنعرمفرل..بحمر ل بأل  با قبالس لب لعلرل بحعيب ل



  رحاب مجال أ / ،شيرضا درو/ د ،ده/ إبراهيم فوأ.د
 

 630 

بحنفدرهلم بحفننلدا (. 2014أحن      بح  دل .  قسف    م ن   ييسب ارحح   نيبن  ييسب ارسع
 نلا.ل بب  بح  ة بحفن(بأل بن . نرن قبس لب لعلرل  فنلنهر

أةددل بسدد خ ب  بنددي ف يربلدده ادد   دد     بحفنددي   ندد  (. 2001  سدد ل ينسددع   دد  بحنف دديب ة ددلم
.  سددددرحا بك سددددرب بحنفددددرهلم بحفننلددددا قبالح فددددرظ تددددرح فنم حدددد ي  المسددددذ بحنلحنددددا بالت  ب لددددا

   يرمفا بح درز ر.مريس سل ةسل م شي    كنلا بح لعلا
ندد خع بحن ظدديم  ادد   دد     بحفنددي   ندد  أةددل بسدد خ ب  بح(. 2009بحفسدديم   أمددع حندد بن  ندد  

حددد ي  المسدددذ بحادددب بحثدددرب  بك سدددرب بحنفدددرهلم بحفننلدددا ق  نلدددا مهدددر بل بح ف سدددل بح ردددد  
 .  سرحا مريس سل ةسل م شي    كنلا بح لعلا  يرمفا بحن يفلا.بي  ببي

 بح ددد    ل بندددر ف ق   لمدددرل اددد  بحفندددي  قبحل رسدددلرل قبحنادددا(. 2008بح سدددثرب   م نددد  بحسدددس   
 ل بب  بحف ل بحفلع .. بحمر ل بحفلعلا قبح  بسرل بالي نرعلا

أةدل بسد خ ب  بب دل  بحد فنم بحنادرحثا حألبشد ا بالةلب لدا اد   د      (.2000م ن   زعس   دلب   
بحفنددددي   ندددد  بك سددددرب بحنفددددرهلم بحفننلددددا ق  نلددددا أبنددددرط بحدددد فنم قبح ف سددددل حدددد ي كددددع مددددل 

-179( 2 3  معنددا بح لعلددا بحفننلددا  ب  .بالت دد حن فدديدسل قبحفددربيسل ترحاددب بحخددرم ب
 ل يرمفا بحن اي    كنلا بح لعلا231
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