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فاعلية بسنامج مكرتح قائم على اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة  
يف تهمية التخصيل ومًازات حل املشهالت لدى تالمير 

 الصف الجامو األضاضي بغصة

 

 : املطتدلص  
هدد البحث ددالب دد حنليةلالتحددللبحه ضددححل املدد تببلسددحلب بددامبل   دده  ب ل   دد ا للل

اقرتحلق ئملعلىلب رتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدللحد اللاماحدصلبحضدالبحاد اسلبب   دنل  د  ,للللللللل

حه قحددألدهدد بالبحث ددالدعدد بلبحث ساددلل     عدد لق ئتسددتلعلددىل رددالب ددرتباحجح بلادد ل تب للللللل

(لمشدددحلالحدددحمعلحلترلدددملللKWLSHجدددللب ر ةحدددلل,لاددد بئولبحددده ا ل للللب ر ةدددللهن:نبحلتص

 كه   علحلهلتحص,لكت لدع بلبحث ساللباهث تسبلحتضحلحس ل اقح  س ل مل تببلسدحلب بدامبل,ل  للل

ل36التحددص لحلتجتةعددللبحهج  ثحددلل للل40اطثحددألدالباددنلبحث ددالعلددىل تةعددللااة ددللاددسللللللل

ة علحدللكدث  لحلا د ا لب قدرتحل للللللالتحص لحلتجتةعدللبحغد  طلل درملد بلبحلهد ئ ل جدةالللللل

لالتحللبحه ضححلبح تب نل امل تببلسحلب بامبلح اللالتحصببلبجملتةعللبحهج  ثحلل.

بحالت بلب  ه سحل:ل    ا لاقرتحلق ئملعلىلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل,لب رتباحجح بلاد ل تب لل

بحرلدددة ل,لاملددد تببلسدددحلللل,لبحه ضدددححل KWLSHب ر ةل,بحلتصجدددللب ر ةحدددل,ا بئولبحددده ا ,لل

لب بامب,لاماحصلبحضالبحا اسل    .

Effectiveness of A proposed Program  Based in Metacognitive 
Strategies for development  of  Achievement  and Developing 

Problem Solving Skills  for Eighth Grade pupils in Gaza 

Abstract: 
The objective  of current research is to develop the achievement 

and  Problem Solving skills for eighth grade pupils of basic 
education in Gaza using a propose Program based on Metacognitive 
Strategies, to achieve the objectives of the research preparation of 
Propose Program on Metacognitive Strategies(cognitive patterning, 
thinking maps strategies and KWLSH strategies), scale Problem 
Solving skills and achievement test has been applied to a group of 
(40) pupils of the  experimental group and (36)  pupils of the 
control group ,the search results have  pointed out to the 
effectiveness of the Proposed Program in  developing skills of 
Problem Solving and achievement  for students in the basic eighth 
grade in Gaza.

Key Words: A propose Program- Metacognition strategies- 
Cognitive Patterning - Thinking maps –KWLAH- Achievement 
in science  - Problem Solving skills - Eighth Grade Students in 
Gaza.    
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 :املكدمة 

بالاضد البلل رحشلبححة لع  ع لاالةحةجحس لاه  سبل ةصال ت د لعد تلاالةحةجحد لللل

قهضد ال لل بحيح  دحلللل ب رلةا بلاهرق لب بدامبل لتهلدالجةب دحللب حد  لباللللل

 بالجهت عحددلل ب غدد ت لل,ل  ةبجدد لب   ددةةل بحي  ددلل قدد ال لبجملهتدد ل د ححدد  لللللل

ببادددةتلابدددامبلوددد لايدددثةقللاهرلدددأل اح حدددلليعددد بالل لثدددللبححدددة ل ةبجملدددلللللل

حت   بلع تلبح  ل.ل  هت لبححة لارق ل     لرمل بلةحد لب  جدللحلده ا لللل

 لبحق ميدللك ةحدلل,ل يةلبحهيد ت ل لللل ط بئألج    ل,ل تلار لبحرد الببل بحهق ححدلل

كتحددللب رلةادد بل بحهلددة لبحاددث ل لاضدد التلب ر ةددللجرددحلبح دد اللعدد ج سبلعددسلللللللللل

بحيددحط  لياللعلددىلجدد  ل يدد لالملدد ل   حهدد حنلدصددثالهدد البحرتلحددللبحرت ة ددللالل

 قهضدد لعلددىلبكهيدد بلبحطلثددللب ردد تال ب قدد ئألب ه ب حددلل,ل ددحلاردد به ليةللللللللل

 ا ل يكيددد  ململبحقددد ت لعلدددىلسيدددسلبحهر ادددحلاددد للالتحدددللقددد تباململعلدددىلبحدددهل

ل(.لللل90-89,ل2012ب رلةا بلب ه ب   ل ب هي تعلل ةاس ل ر ل ة لنلع ا لعلح ة,

 حانلاهتاسلبحرت حدللادسلالتحدللبحقد تببلبحرقلحدللحد اللب دهرلت ل لث دنلدةللللللللل

التددنلحددد  ململبحقددد ت لعلدددىليالتبنلكحددال  اددد  ة,ل كحدددال ضدددلةةليةلسدددحللل

ب بددامبلبحددالاددةبجملململ,لب دد ل ملددصتلبحط  قددللايدد ع هملعلددىلت ددملتطددوللللل

 بعال ي تلا ا همل,لمم ل يملحلعلحململعتلحللبحهرلمل,ل كصحكل يملحلعلحململ

  علليجن زلب ملد  لبحدالاطلدحللادلململ,ل د غسد لدالبئملد ل ا د   لع ححدلل,لممد ل لدأللللللللللل

حدد  ململبحقدد ت لعلددىلبحه لحددحل بحدده ا لبحل قدد ل كددصحكلبحدده ا لب ددم لبحددص لل

 ؤال ل ل ليةلبحل د  ل  كدحللب غد ت ل ب بد تكللبح ر حدلل لبحادةت لبحرلتحدللللللللل

بحرقلحددللحدد اللب ددهرلملهددةللب  الثددللب ةل.لكتدد لدةلادد ل يدد ع ل لالتحددللبحقدد تبب

يالتبكد ل  حرتلحد بلبحرقلحدلل ب ر ةحدللبحدال قدة ل ملد لدثلد  لبحدهرلمل حدح ل حدكلللللللللللل

ل(.لل20,ل2007ةقول حل بحه املةحمل نلعث لبحةبس لبحاثحينل,

 دة جند لل ةليدط للاد بت ل   ب د حنلحهرلدحملبحرلدة للل بحةبقد ل ية   د حلر ل

  قدة ل حادنل   حدكل ب رلةاد بل,لحب د لل  قدة ل ب د الب,ل ارردمل   بحهلتحدصل

  هدصبل حلليدح ة,ل هصتلب رلةا ب اهر ض ا     ع ة بالاه  ة,      رتج عمل 

 دلةببلاهه ححددلل,لللل9السرهد لبحث سادللادسلاددمهلعتلدمل لارلتدللحلرلدة ل د  لللللللل اد ل

ةتدسلادمهلب دهر بضل هد ئ لللللل دلللاهه ححدلللل16ل  ادسلثدملاد    لا ت دلل د  لللللل

 لاد ال لبحرلدة لحلضداللبحاد اسللللل2011  لل2007 ل2003بح  ححللللTimssباهث تببل

حةس لبخن  ضلب يهةاللبحه ضحلنل ايهةاللامل تببلبحده ا لب  هل دلللسحدالللل

%لادددسلبحطلثدددللتل ضدددلةبليةلل34دةللTimss 2003 درملددد بلل هددد ئ لباهثددد تبب

%لةقددولاددسلبحهماحددصل صددلةبليةلايددهةاللببالب للل1ايددهةاللببالب لب ددل  ال دةل

%لادسلبحطلثددلليةلايددهةاللببالب لل46تل ضددحلللTimss 2007ب هقد  لل  لباهثدد تلل

%لةقددولاددسلبحهماحددصليةلايددهةاللببالب لب هقدد  لدادد لباهثدد تلل1ب ددل  ال  صددحل

Timss 2011ادسلبحطلثدللتل ضدلةبليةلايدهةاللللللل %41ةقد لدرملد ل ه ئجد لدةللللل
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لللللللل%لةقددولاددسلبحهماحددصل صددلةبليةلايددهةاللببالب لب هقدد  لللل1ببالب لب ددل  ال دةل

كململب د لل(لممد ل د ححلعلدىلعد  لبادهمللللل3,ل2011 زبت لبحرت حلل بحهرلدحملبحرد حن,للنل

لببال ىلاسلب مل تببلبحرلتحل.ل

  دد لكدد ةلالتحددللاملدد تببلسددحللب بددامبلدسدد لاملدد تببلبحدده ا لبحددال لث ددنلللللل

بالههت  ل مل ل التحهمل لح اللبحهماحصل لا ال لبحرلة ل,لةحجحللدةلاهغ ة لبجلملدةاللل

لل ببحبدد ول بح تب دد بلقددةلبقددرتبحلبحر  دد لاددسلبحددابا لللللللبحرت ة ددلل بحهرلحتحددل

 بال ددرتباحجح بلحهلتحهملدد ,ل اددسلثددملادد ت حللبحهماحددصلعلددىلب دده  بامل لدثلدد  للللللل

بحددهرلمل بال دده  ال لالملدد ل لد لابددامبلدادد اللقدد لاررتعددململةحتدد ل ردد .لة ددحلل

ب بداللللهدةلاطلددحللد   دنلحل دد الل ةبجملدللب ةبقددالبحدال هردد ضل د ل لسح ادد للللللل

احدددلل بحدددالاهطلدددحللب ددده  ب لد ددد حححلل املددد تببلار ةحدددلل عقلحدددللحادددنللللللبححة

 يهطح لبح  اللبحقحد  لحبدحلهدصتلب بداللل,ل ادسلبال درتباحجح بلب ملتدللحهلتحدلللللللللل

املدد تببلسددحلب بددامبلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللسحددال دد دلبالههتدد  ل دد البالللل

بحهد ت  للل  حهلتحصل  عهث تتلحمةتلبحرتلحللبحهرلحتحلل دع ىلاسلدهملدهد بال

 لبحرلددة لارلددحملبحهماحددصلكحددال  ادد  ةل,ل  حددكلعددسل   ددألالتحددللقدد تاململلل

 كح حللار جلللب رلةاد بلللMetacognitionعلىلكح حللبحه ا ل لبحه ا ل

حم دده  ال لالملدد ل لاةبقددالب حدد  لب  هل ددلل,لسهددىلالتددةلحدد  ململبحقدد ت لعلددىلللللل

 ل عتلح ادد ل ل دد البلبال هقدد  ل بحهج  دد ل بال هادد تل مم ت ددللاملدد تببلبحدده ا

ب حددد  لب  هل دددلل,لسهدددىل اتادددلململاةبجملددد لهدددصبلبحادددملب رددد  لب  ئدددحلب ددد عمللللللللل

  حهالةحةجحدد ,ل اةجدد لعمقددللقة ددلل دد لب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل التحددللل

 عنلبحهماحصل رتلح بلا ا همل عدثطمل لاد تلب دحلبحضد حال  د لاملد تببللللللل

لتحصل لكح حللب ه  ب لارلةا ا لبحي  قللسحلب بامبلاهتاللل لا ا لبحه

ال هله جلعمق بلج    لحلهةصدحلحل دحل اد ل  بةدأل حدكلادسلعتلحد بلا اد تللللللللل

سةهلش  طلب حلبحض حال اةجح لاطةببلب حل بحهتك لاسلص همل .لسحال

 يددهر لبحهلتحددصل رتلحددللبحه طددحولك  ددرتباحجحلل ددحلب بددالللثددمل قددة لللللللل

 قة لبا بعل هقحدحملب طدةببل بال درتباحجح بلللللمب بقثللاطةبا لدثل  لب ح,لثم

بحالب ه  امل ل حلهصتلب باللل,ل اسلهل لاهغالبحرمقلل  لاد ل تب لب ر ةدلللل

ل(60,ل2011 سحلب بامب.نلال ل لبح لتث  ن,

 :مشهلة البخح  

اه  اللابالللبحث ال لعرالحتضححلبحرلة ل عرالبكهيد بلبحهماحدصللل

 ل ادةةل يدثحللدةلبحط  قدللبحيد ئ  ل لادد ت  للللل ملد تببلسدحلب بدامبل بحدص لقدللللل

بحرلة لهنللبحط  قللب ره ال ل,لحصحكل هرتحلبحث ساللعلىلاةبجملللهصتلب بدالللل

لاسللامهلبإلج  للعسلبحيؤبهلبح ئح لبحه حنل:

    ا لاقرتحلق ئملعلدىلب درتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدلل لالتحدللللللللا لة علحل

لاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل؟بحه ضححل امل تببلسحلب بامبلح الل
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ل  ه   لعسلبحيؤبهلبح ئح لبب ئلللبح  عحللبحه ححل:

 ادد لب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللبحمزاددللحهلتحددللبحه ضددححل املدد تببلسددحللل

لب بامبلح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ؟

 اددد لاملددد تببلسدددحلب بدددامبلبحدددال لث دددنلبكيددد  مل لحهماحدددصلبحضدددالبحاددد اسللل

 ب   ن؟ب
 اددد لبحا ددد ا لب قدددرتحلبحقددد ئملعلدددىلب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللحهلتحدددللللللل

 بحه ضححل امل تببلسحلب بامبلح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ؟ل
 بحا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل للللللادد لة علحددللل

ل  ل؟التحللبحه ضححلح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل  

 بحا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل للللللادد لة علحددللل

لالتحللامل تببلسحلب بامبلح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل؟

 :أيداف البخح 

ه البحث الالتحللبحه ضدححل املد تببلسدحلب بدامبلحد اللاماحدصلبحضدالللللللل

ب ددرتباحجح بلادد ل تب لل   دد ا لاقددرتحلقدد ئملعلددىللللبحادد اسلبب   ددنل   دده  ب للل

لب ر ةل.ل

 :أيمية البخح 

لق ل يه ح لاسلبحث الب  حنلكحلاسل:

 ل لاةجحددد لب هثددد هململيةلياا  حدددلللللتططدددنلالددد ه لبحرلدددة ل اطةت ملددد للل:

بال ه  ال لاسلبحا  ا لبحق ئملعلىلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةدلل لاد ت  للل

ادددسلسحدددالايددد    لبحرلدددة لعلددد ليعددد باللدالحدددللب رلدددم,ل علددد لاطدددة  لب لددد ه للل

لبالا ه بلب   الل لبحه ت  .

 ح  ملم.لسحلب بامب:ل لالتحللبحه ضححل امل تببللبحهماحصل 
  ل لاةجح لب هث هململبهتحللب درتباحجح بلاد ل تب للللارلتنلبحرلة ل بحث سا:

ب ر ةلل لا ت  لبحرلة ل,ل اق  ملالححلدنلب رلدمل بحهلتحدصل دمل لبحةسد ا لللللل

رتشددد الل ملتددد لكلتدددة جل لبحهددد ت  ل,ل باهثددد تلحتضدددحلنلللللب  هددد تا لحم 

 اقح  سددد ل ملددد تببلسدددحلب بدددامبلحم رتشددد الل ملددد للكلتدددة جل لبحهقدددة مل للل

  س ببلدا الل.

 : حدود البخح 

 :لس  اللاةعةعحلل:لبقهض لبحث العلىل

 سدد انلبحغددة ل بحضددةبلدلبحةسدد  لبحيدد  رلل بحا الددللاددسلالملدد جلبحرلددة لللل 

السهةب لبحةسد ا لبح تب دحه لب  هد تا للللحلضالبحا اسلبب   نل  حكل

دلبحةسددد  لبحيددد  رلل بحا الدددللادددسلكهددد بلبحرلدددة لبحر ادددللبجلددد  لبحاددد  نللل

حلضددالبحادد اسلبب   ددندلعلددىلبحاددا لاددسللب قدد ئأل ب  دد هحملبحرلتحددلللللل
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بجملددد ال لل بحهرتحتددد بل بحقدددةب  لبحرلتحدددلل علدددىلبحادددا لادددسلبب بدددطللللل

حللامل تببلسحلب بامبلد.بحرتلحللبحالمياسلدةلايململ لالت

 لب ددده  ب لكدددحلادددسلب دددرتباحجحللبحلتصجدددللل ب دددرتباحجحللاددد بئوللل 

 اسلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةل.لKWLSHبحه ا ل ل
 لبالقهضدد تلعلددىلاملدد تببلسددحلب بددامبلكددلتولاددسلد دد طلبحدده ا لللللللل 

باهث تلل–ة ضلبح   ضلل–بحرلتنل لهصبلبحث ال هنلدلحت   لب باللل

 بحهرتحملدل.ل–بحه ي لل– ضلص للبح  
 سدد  اللاا  حددلل:لبقهضدد لبحث ددالعلددىل تةعددللاددسلاماحددصلبحضددالبحادد اسللللللل

سحددال لاقيددحتململيةل تددةعه ل,ليسدد بهت ل تةعددللا  ثحددللالت دد للل

 ةق علحلا  ا لب قرتحل لبحث الب  حنل ببا الل تةعللعد  طللالت د للل

  دحللدلحلثلد بل لا ت دللللل ةق علحلط  قللب رهد ال لادسلا ت دالدلبجملد هلبب لللل

 بح الللبب   حلللحلثل بلدل لا    للبحرت حلل بحهرلحملش  لو  .ل

 سددد  اللزا  حدددلل:ل لاطثحدددألبحث دددال لبح ضدددحلبح تب دددنلبحاددد  نلادددسلبحرددد  لللل

ل .ل2016/2017بح تب نل

  : أداتي البخح 

لحه قحألده بالبحث ال لبع باللببالبا لبحه ححه لل:ل

 سدد اندلب  كددللب ةجحددلل بحضددةبل بحغددة دللباهثد تلحتضددحلنل لحمهددةالل 

لاسلكه بلبحرلة لبحر اللبجل  لبحا  نلاةعة لبحث ا.

 .لاقح  للامل تببلسحلب بامب

  : مهًج البخح 

لب ه  ا لبحث سالللكحلاسل:

 ب ددلمل لبحةصدد نل:لإلعدد باللبإل دد تلبحلردد  لل ب ددةباللبحهرلحتحددللنلالححددحلب رلددمللللللللل

ل. كه بلبحهلتحصل(ل  ل  لدالبانلبحث ال

 ب لمل لشث لبحهج  يبل:لح تب للة علحللبحا  ا لبحق ئملعلىلب رتباحجح بلا ل

 لا ال لبحرلدة لحد الللللسحلب بامب تب لب ر ةلل لالتحللبحه ضححل امل تببل

لاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل.

 .التصميم التجسييب للبخح 

لب ددددده  ا لبحث سادددددللبحهضدددددتحملبحهجددددد  يبل  لبجملتدددددةعه لبحهج  ثحدددددل

(ل ةعددال1 بحبدداحلنبحثردد  لبالباددنلبحث ددا.لل– بحغدد  طللادد لبحهطثحددألبحقثلددنل

ل حك.
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للل

ل(لبحهضتحملبحهج  يبلحلث ا1شاحلن

  :  مصطلخات البخح 

لاثل للبحث ساللبحهر    بللبإلج بئحللبحه ححلل ضطل  بلبحث ال:

  : الفاعلية 

ب درتباحجح بلاد لللببثد لبحدص لميادسلدةله ثد لبحا د ا لب قدرتحلبحقد ئملعلدىللللللللل

 تب لب ر ةدددلل,ل  عهثددد تتلاددده  بعلايدددهقمعل لالتحدددللبحه ضدددححل املددد تببلسدددحللللل

لب بامبل  عهث ته لاه  ببلا  رللح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل.

  :بسنامج 

 تةعللاسلب اببل بب بطللبحهرلحتحللحتهدة لعلدىلدهد بال حمهدةالللللل

 ملاضددددتتلل ط  قددددللالرتددددلل   دددد ئحلارلحتحددددلل د دددد حححللادددد ت  ل اقددددةل

 ارتب طددل,لاةر ددللب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل ملدد الالتحددللاملدد تببلسددحللللل

لب بامبل بحه ضححل لا ال لبحرلة لح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    .

  :اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة 

يجدد ب ببلا ت يدددحلل هثرملددد لب رلدددمل يددد ع  لب دددهرلملعلدددىلمم ت دددللعتلحددد بلل

متال لاسلبحه طحول ب  بقثلل بحهقة ملقثحل دثل  ل  رد لعتلحدللارلتد لللللعقلحل

لحه قحألببه بالبحرت ة للب لبةال .

  : الهمرجة املعسفية 

ب دددرتباحجحللادددسلب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللاهغدددتسل تةعدددللادددسللللللل

بإلجدد ب ببلبحهرلحتحددللبحددالايدده   ل يدد ع  لاماحددصلبحضددالبحادد اسلبب   ددنللل

للبحه ضححل لامل تببلسحلب بامبلاسلامهلقح  لب رلمل هةعحال    ل لالتح

عتلحدد بلا ادد تل ضددةبلعدد هلدادد  لبحهماحددصل يشدد بكململل لاططدد ل  صدداللللللل

ده بة ل اقححمل ا ي ل لةك للةحرتحلكلتة جل  بقث لبحهماحدصل  يد ع همللل

لعلىلالتحلل عحململ رتلح بللا ا هملل.
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  :خسائط التفهري 

رالعدسلمثد  نلعتلحد بلا اد لد   دحلل,ل متادحلح دلللللللللمث  حللدال ببل ض  للا

 ض  للابرتكلل يه  امل لكحلادسلب رلدمل التحدصلبحضدالبحاد اسلبب   دنللللللل

    ل لا ت  ل ارلمل س انلللدلبحضةبل بحغة دلحهلتحلللبحه ضدححل املد تببللل

سددحلب بددامبل ارتددحلادد بطلبحدده ا لعلددىلار  دد لقدد تببلبحهلتحددصلعلددىلاةححدد لللل

اححللب رلةا بل اقححملببةا تل   حه حنلبحقد ت لعلدىلاةبجملدلللللببةا تل مج ل ا 

ب بددامبلبحددال ق  لددمل ل,ل هددنلدشددا هلا  ددللايددتالحلهلتحددصل  اهحدد تلب   طددلللل

ب ل  ثلل اة حرمل ل  حباحلبحص ل هحالحد لة صدللبكتد هلاملتهد ل بحةصدةهلبةلللللل

لب  الب طلةب.

 KWLSH :  

,لاهغدددتسل تةعدددللادددسلللب دددرتباحجحللادددسلب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللل

ب طددةببلب لرتددلل ب  اثددلل قددة لل ملدد لاماحددصلبحضددالبحادد اسلبب   ددنل  دد  ل,للللل

لKدثل  لالتب هململحةس انلبحضةبل بحغة لل,لاهطلحللارثئللب ت لدعت  ل هدنلل

د طلاد لارلتد لللS ا  بلارلت ل؟ل,لللLا  بلدت  لبةلدارلمل؟ل,للWدلا  بلدع ال؟ل,لل

 ضددححل املدد تببلسددحلب بددامبللل ملدد الالتحددللبحهلل كحددالدارلددملب   دد ل؟لللH,لل

ل.للللح  ملم

  مًازات حل املشهالت 

كددلتولاددسلد دد طلبحدده ا لبحرلتددنلل ت دد ل:لدلل بدد طللاملدد تببلسددحلب بددامبل

عقلددنل باددنلهدد الالادد ةلقةبادد لعتلحدد بلعقلحددلل,ل ملدد اليةلسددحلب بددامبلعددسللل

سللص لل   ألحت   لب باللل,ل ة ضلبح   ضلبحمزالل لمل ل,ل بحه قألا

هصتلبح   ضل,ل بحق ت لعلىلا ي لبحثح   بلحل   جل له ئ لمياسلارتحتملد ل لل

اةبقددالمم ثلددلل  قدد  ل  ح تجددللبحددالهضددحلعلحملدد لالتحددصلبحضددالبحادد اسلللللللللل

بب   ددنل  دد  ل لاقحدد  لاملدد تببلسددحلب بددامبلبحددص لدع ادد لبحث ساددللل ددصبلللللللل

 .لبح  ضد

 : إجساءات البخح 

 بحه قددألاددسلصدد للة  عدد لباثردد لبحث ساددلللللحإلج  ددللعددسلد ددئلللبحث دداللل

لبإلج ب ببلبحه ححل:

 بال ددددم لعلددددىلببالبلبحرت ددددة ل بح تب دددد بلبحيدددد  قللبحر  حددددلل ببجلثحددددللللل

لب  اثطللمبةعة لبحث ال اه  با لإلع باللبإل  تلبحلر  لحلث ا.

 حت   لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةللبحمزادللحهلتحدللاملد تببلسدحلب بدامبلللللل

 بحرلة لح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    . حتضححلا ال ل
 .حت   لامل تببلسحلب بامبلب  باللبكي  مل لحلهماحص 
 .حت   لد  ل ل  لبحا  ا لب قرتح 
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 .يع باللبحا  ا لب قرتح 
 عدد ضلبحا ددد ا لب قدددرتحلعلدددىل تةعدددللادددسلبءاتددد ل ار  لددد ل لعدددة لل

 آتبئملم.
 .يع باللبحا  ا ل لصةتا لبحلمل ئحل 
 اللدالبانلبحث ا,ل هن:للليع ب 

 باهثددد تلحتضدددحلنل لبحةسددد ا لاةعدددة لبحث دددال بحهتكددد لادددسلصددد ق للل

  ثث ا .
 . اقح  لامل تببلسحلب بامبل بحهتك لاسلص ق ل ثث ا 

 .بحهطثحألبحقثلنلبالبانلبحث ا 
 .يج ب لبح تب للب ح ب حلل ةعة لبحث ا 
 .بحهطثحألبحثر  لبالبانلبحث ا 
 حس ل ا ي ه .تص لبحله ئ ل ار جلهمل ليسض ئ 
 .اق  ملبحهةصح بل ب قرتس ب 

 :اإلطاز الهظسي للبخح 

ه ة لبحث ساللاسلب هر بضلهصبلبإل  تلبحلر  ليةل ع لاضةتلبحا  ا ل

ل–ب قدددرتحل بحقددد ئملعلدددىلب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللدلبحلتصجدددللب ر ةحدددللللللل
تا لدلبحددال ل ةقعددتل دد لصددح وللبحةسدد ا لب  هدد لللKWLSHادد بئولبحدده ا ل ل

حهلتحللبحه ضححل امل تببلسحلب بامبلح اللاماحصلبحضدالبحاد اسللبب   دنلللل

ل-ب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلللل– قدد لبشددهتحلعلددىلحمدد  تل:دلادد ل تب لب ر ةددلللل

ب درتباحجحلللل–ب درتباحجحللاد بئولبحده ا لللل–ب درتباحجحللبحلتصجدللب ر ةحدللللل

KWLSHلسحلب بامبد.ل–ل

 :أواًل: ما وزاء املعسفة 

 ر لا ملة لا ل تب لب ر ةللاسلدكا لاةعةع بلعلملبحدل  لبحرت دة ليثد ت علللل

حلث دددالةقددد لرملددد ل لد باددد لبحيدددثرحلح بل اطدددةتل لبحات  حلحددد بلادددسلبحقددد ةللل

بحربدد  سلححغددحال ردد بعلج  دد بعل لعلددملبحددل  لب ردد  ل   ددهال دد العل آة قدد علللللللللل

بحددددصك  ل ب دددرلعلحل تب ددد بلبحهج  ثحدددلل ب ل قبدددد بلبحلر  دددلل لاةعدددةع بلللللل

 بحددددصبك  ل بحدددده ا ل بال ددددهحر بل املدددد تببلبحهرلددددحملنشددددصاللعثدددد لبحثدددد قنل,لللل

ل(.لللل141,ل2011 اضط ىلعحيى,ل

د هلاسلب ه   لاضدطلالاد ل تب لب ر ةدللللللFlavell ( 1976  رهالةمةحللنل

 بداحلدكاد لحت  د بعلللللFlavell (1979  لبحث البحرت ة ل قد لع ةد لةمةدحلللللنللل

ب     للعسللبحر تل بحالارهالبحل  لك ئل بلار ةللعل ا لدك لدةلب ر ةلل

حدد  مل لاملدد  ل دهدد بال دةردد هل ادداببلار ةحددللاهردد ال لسحددال رهقدد لدةلالتجددلل

 عدددنلببةددد بالل قدددةبهمل سددد  الهملكتدددهرلت لادددؤث لعلدددىلدالبئملدددملدثلددد  لب ملددد  لل
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ب ر ةحلل,لكتد لدعد ال:لدةلاد لل تب لب ر ةدللهدةلبحقد ت لعلدىلب  بقثدلل بحهقدة ملللللللللل

حه طحولحهرلمللبح  الل,ل د غ علب ر ةللعسلبحردةبه لب ر ةحدللنحمتد لبحد  حلللللل ب

ل(.لل2012,12

 ع ة للبحث ساللا ل تب لب ر ةلل ت مل لل:لعتلح بلعقلحللمتاسلبحهلتحدصلادسللل

بحدةعنل بحده ا ل لارلتد لقثددحل دثلد  ل  رد لعتلحددللبحدهرلمللحةسد انلبحضددةبلللللللل

صتلبحرتلح بل ار  لمل لحه قحأل بحغة ل ق تا لعلىلبحه امل بحيحط  لعلىله

لببه بالبحرت ة للب لبةال ل.

 :مهونات ما وزاء املعسفة 

ادددسلادددمهلب دددهر بضلببال حددد بلبحرت ة دددلل بح تب ددد بلبحيددد  قللحدددةس لدةللل

بحثرالقيدملااة د بلاد ل تب للب ر ةدلليةلاادة  ل ب اد ليةلثمثدلل دكاد ,للللللللل

لب ر ةل: اهثلىلبحث ساللبحهقيحملبحه حنل اة  بلا ل تب ل

 :لبحةعنلبحصبانلحلتر ةل:ل  هغتسل

 ب ر ةللبحهق    ل:لاهرلدألمبر ةدللب دهرلملمب هدةاللارد لل  هادةةليةللللللل

لس لكث لاسلب   هحمل ب ث الئل بحهرتحت ب.

 ب ر ةللبإلج بئحل:لاهرلأل  إلج ب ببلب  هل للبحال قة ل ملد لب دهرلملادسلللل

لدجحلبحهرلملنلكح حللبحهرلم(.

 حل:لاهرلدددأل  حبددد  طل بحقدددةب  لب ضددد سثللإلجددد ب ببللللب ر ةدددللبحبددد  ل

لحم ال لد لاهرلأل ب طلب هرت هلشن لا ل ب لو ض.ل

 لالرحملب ر ةل:لاهغتسلبحرتلح بلبحه ححل:ل

 بحه طحو:لق ت لب هرلملعلىل ع لب طدول ببهد بال حت  د لب ضد التللللل

لبح ئحيحللقثحلعتلحللبحهرلم.

 ملل  ل يده  ا لادسلب درتباحجح بللللب  بقثلل بحه ام:ل ب ليةل عنلب هرل

بحددهرلملد لسددحلب بدداللل ق تادد لعلددىلب دده  ب لبال ددرتباحجح بلبحث  لددللللللل

لحهض حالبح ململ داط  لببالب .ل

 بحهقة م:ل ب ليةلقد ت لب دهرلملعلدىلاقدة ملباا   اد ل ق تباد ل ب ه ج اد لللللللل

 ة علحللارلت لاسلادمهلاقدة ملاد اللحتقدألب د ال ب ادملعلدىلالقدلللللللللل

لبحله ئ .

 : ثانًيا: اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة 

دةلب درتباحجح بلاد ل تب لللل Henson &Eller (1999)    د اللهليدةةل ي لد للل

ب ر ةددللاددسلب ددرتباحجح بلبحددهرلملبحددالاقددة لعلددىل ددولاددسلبحهدد ت  ل يددتاللللل

حلتهرلمل   ه  ب لامل تبا لب  صلل لاطة  لارلملايدهقحلميالد لادسلحتتدحللللل

ب يددئةححللبحصباحددللحلددهرلمل,لهددصتلبال ددرتباحجح بلعثدد ت لعددسليجدد ب ببل قددة ل ملدد لللل

 بلبحصهلحدددلل د ددد حححللبحدددهرلمل بحددده امللب دددهرلملحلتر ةدددلل  ب بدددطلل بحرتلحدددل
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بحصبانلبحال يده  امل لقثدحل دثلد  ل  رد لبحدهرلملحلهدصك ل بح ملدمل بحه طدحوللللللللل

ل(.لللل167,ل2005 بإلالبت ل سحلب بامبنة  تللعث لبحةه ب,

 ق لارد البلار   د بلب درتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدلل    دهر بضلار   د بلللللللل

لل2011,62كددددددحلاددددددسلنلعددددددةضلب دددددد حان,ل

ل

2010,32عقحلددددددن,ل;لمسدددددد 

ل

;هدددددد  نلد ددددددةل

ل(2008,101;لعث لبحل ص لعث لبحةه بل,ل2010,37;لهحىلجا,ل52-2009,51بحيرةال,

ع ة لبحث ساللب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلليج بئح عل:دليجد ب ببلا ت يدحلللل

 هثرملددد لب رلدددمل يددد ع  لب دددهرلملعلدددىلمم ت دددللعتلحددد بلعقلحدددللمتالددد لادددسللللل

قثحل دثل  ل  ر لعتلحللارلت لحه قحألببه بالبحه طحول ب  بقثلل بحهقة مل

لبحرت ة للب لبةال د.

 : أنواع اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة للتعليم والتعلم 

(ليةلدةلب رتباحجح بلاد لل2005(ل    لي  بهحملنل2003دش تللي  بهحمل مللةهلنل

(ليسدد الل ثمثددد لب ددرتباحجحللتهل دددللحلهرلدددحمل/للل31 تب لب ر ةددللاهغدددتسلنلل

;ل260ل-183,ل2003رلمل,ل ادددسلهدددصتلبال دددرتباحجح بلاددد ل لدددنلنلي ددد بهحمل مللدددةه,للبحددده

ل(ل:للل175-124,ل2005   لي  بهحم

KWL لالبددحولب ر ةددللبحيدد  قلل,لللللارلت ل(للل–دت  لدةلدع الل–نلدع الل,

,للبحهي ؤهلبحصبان,لعمق بلبحيؤبهل  جلةببل,لب لرت بلبحي  قللنلبحهتملح  لل(

هل حطل,ا بئولب   هحمل,لبحهرلملبحهرد   نل,بحلتصجدللل,لللبحه ا ل ضةبلع هل,لبح

,لبحهد ت  لبحهثد الحنل,لعتدحلببشدا هلبحهةعدح حلل,لبحرضدالللللللل Vاد بئولبحبداحللل

ال ةل,لاتحدد لب رلةادد بللل-دعددالل-سدد اللل-,لالثدد علللSQ3R,ل  PSQ5Rبحددصه،ل,ل

ل و ه .ل

باحجحلل,لب رتل  لهصبلبحث ال لب ه  ب لب رتباحجحلل:لبحلتصجللب ر ةحل

 ةحتد ل لدنلب دهر بضلادةج لحادحلللللللKWLSH ب درتباحجحللل اد بئولبحده ا لل

للب رتباحجحلل:

    ــة ــرتاتيجية  الهمرجــة املعسفي ــ: : اض  Cognitive Modelingثالًج

Strategy : 

هدددصتلللWilen and Philips ( 1995بقدددرتحلكدددحلادددسل حدددسل ةحلدددث لنلل

تب لب ردددد  لبال ددددرتباحجحلل هددددنلب ددددرتباحجحللاملتددددللحهطددددة  لبإلالتبنللادددد ل ل

 ب مل تببلا ل تب لب ر ةحلل,لة حهرلمل  حق   لاسلدجنالد  حححللبحهرلمل دكا هد لل

ة علحددللعلدد ا ل قددرتةل ت غدد س بل قدد امل لبحلتددة جلد لبحقدد   لنلب رلددمل(لدثلدد  للللللللل

دةلبحلتصجددللاردد،لاقدد  مللل Copper ( 1993قح اد ل  حرتددح.لل  دد الللكددة  لنلل

ب رلدددمل ددد  جل ددد ل تب لب ر ةدددلل لب حددد  لبححةاحدددلل ب  ت دددحلل اه ددد اللهدددصتللللللللل
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بال دددرتباحجحلل ليعطددد  لال تلحلترلدددمل لي غددد حل دددلةكح ا لحلتدددهرلت لعدددسلللل

   دددأل صجدددلل حدددكلبحيدددلةنل دددةب لدكددد ةل حدددكل لقح اددد لحبدددحلابددداللل,لد للل

,لل2008لحتحللارحلللندمح لع ح ن,اقتطلال تلار ل,لد لمتاححلال تلد لاملتللار

ل)ل30

 ع ةدد لبحث ساددللب ددرتباحجحللبحلتصجددللب ر ةحددلل ت ملدد لدلب ددرتباحجحللاددسلل

ب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةللاهغتسل تةعللاسلبإلج ب ببلبحهرلحتحللبحال

ايه   ل ي ع  لاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    لعلىلالتحللبحه ضححل ل

بامبلاسلامهلقح  لب رلمل هةعحالعتلح بلا ا تلبكهي بلامل تببلسحلب 

 ضددةبلعدد هلدادد  لبحهماحددصل يشدد بكململل لاططدد ل  صددالده بةدد ل اقحددحمللل

 ا ي ل لةك للةحرتدحلكلتدة جل  بقثد لبحهماحدصل  يد ع هملعلدىلالتحدللللللللل

ل عحململ رتلح بللا ا همللد.

ادؤث ل لعد اللكدث للللل ق لباه تبلبحث ساللهصتلبال رتباحجحلل:ل  حكلب ملد لل

اسلبحهماحصلمم ل ه ألاد ل ثحردللةضدةحل لبح تب دحللب اهردلل  بعد بالل. لارد لللللللل

هصتلبال رتباحجحللاسلدقةاللبال رتباحجح بلاسلسحالبحهتث ل,لةتةلعث ت لدلةاد لل

كت لا ب نلدةا لدلهنلدقةاللاسلعث ت لدلبعتحلاد لدقةحد لدللسحدالاقدة لعلدىلقحد  للللللل

حجح بلبحه ا لبحدال قدة ل ملد ل ل دلل بعد لل  ضدةبلللللللب رلمل  حهرث لعسلب رتبا

 يددتر لبحهماحددصلسحلتدد ل قددة ل هل حددصل بدد طلب لسددحلابددالللممدد ل يدد ع لعلددىللللل

ا ت حلل بكهي بلبحهماحصلاملد تببلاهلةعدلللادسلادمهلبالقهد ب ل د  رلم,لكتد لللللللل

لللللللل.لد ملدد لايددململ لالتحددلل عددنلبحهماحددصلميدد ل قةاددةةل دد ل لدثلدد  لعتلحدد بلبحددهرلملل

ل(2009,228(لنلحميسلعطحلل,195,ل2011نل ححملعثح ,ل

ةقد لللةر ححدللب درتباحجحللبحلتصجدللب ر ةحدللللل ق لدثثه لبح تب  بلبحي  قلل

(لةر ححددللب ددرتباحجحللبحلتصجددللب ر ةحددللل2008دثثهد لالتب ددللنلمجحلددللبحةه  ددلل,ل

حهملد ل لل(لةقد لدثثهد لةر حللل2007 لالتحللبحه ا لبحل ق ل,لدا لالتب للنلا ح لبحث زل,ل

كتددد لدثثهددد لالتب دددللنلالعددد  لل,لالتحدددللبال ددده الهلبحرلتدددنل بالاددد تلقدددةلب ددد ال ل

ل.ةر ححهمل ل لالتحللبحه ضححل بحه ا لبال  بعنل)2015بال   ,

 : خطوات اضرتاتيجية الهمرجة املعسفية 

لحجحلل:ااثل لبحث ساللب طةببلبحامولبحه ححللحم رتب

 ت ل,ل ت دددولبحددد ت لبحدددص للبحهملحئدددلل:لسحدددال دددهملاةعدددحالب ددد الادددسلبحددد لل

 ددحر ضل دد  اببلبحيدد  قلل بحهلثحدد لحلاطدد  للبحددالقدد ل قدد ل ملدد لب ددهرلم.للللل

 حه قحأل حكل هملع ضل ب طلد للابدالللاردحلبحهلتحدصل لس حدللا اد لللللل

ل(.لل149,ل2007 لمل ندمح لاط ب,

 بحلتصجددلل ةب ددطللب رلددمل:ل قددة لب رلددمل دد  تلبحلتددة جلدادد  لبحهماحددصلسددحلللللللللل

ب ددهحر بلا ملددة لاردد لد لبحقحدد  لمبملتددللارلحتحددللد لدةلب رلددمللللللب بددالللد ل
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 ر ضل لةكح ا ل لمم ت للعتلح بلبحه ا لادسلادمهلاردث ببلح رحدلللللل

ل(414,ل2015 ضةبلع هلعت ل   تل ل هل .نلالع  لبال   ل,

 بحلتصجدددلل ةب دددطلللب دددهرلمل:ل  لهدددصتللب طدددة لميادددسلاقيدددحملبحهماحدددصللللللل

حدص سل قدة لدسد لبحهماحدصل د  تلبحلتدة جلللللللجملتةع بلكدحل تةعدللادسلالتللل

 بحهلتحصللب ا ل   تلب  بقحلل,لسحال قة لب هرلمل لتصجللب مل ت لاالتد لةردحللل

ب رلمل,ل حاسل لةق  لج    لد لابالللج    ل,لثدمل قد تةللب دهرلملعتلح اد للللل

 لبحلتصجددلل رتلحدد بلزاحددحلحدد لهلدد لثددةبتتل,لحبحددال رددالكددحلالملتدد للللللل

ل هلد ل,ل  يد ع لب رلدملبحطدمبل ه   د همل  إل غد س بلللللللحآلا لعتد ل د  تل لل

بإلع ةحللبحالاي ع هملعلىلبحه ا .ل  يهطح لب رلملدةل ه احل للبحةق ل

ب ل  ددحلل لدثلدد  لعتلحدد بلبحلتصجددللد لبحقةحثددللحلدده ا لد لبحيددلةنلاددسلدجددحل

تةدد لايددهةاللب ددهرلت ل لببالب ل,لادد ليعطدد  لةدد ظلحرتلحدد بلبحهتاحددحل ددحلل

للارحلللد لار  حل لاي تلا ا لحم الل  اةةلال تلب رلدملهلد لاةجملد عللللابال

(.ل مياددسلال ددحطلل230,ل2009 ا شدد بعل الرتدد علحثحئددللبحهرلمنحميددسلعطحددل,

ل(:للل197-2011,196ال تلبحلتة جل ب  بقحلل لبحيحل ت ةلبحه حنلن ححملعثح ,

   : التلمير الهموذج 

ل–زلكددحلاد ل د  تل صهلدد للل دالل-  ادد ل ضدةبلعد هللللل-هدحل  بد حل  ةعدالللللل
ل–هد  تل  ةجد ل  يد للللل- غ لتطط علعلىلنلبحيثةت لاامعل(لحرتلح بلا ا تلل

 ه  ول ضةبل بعالعدسل د  لا اد تل بحثد بئحلللللل– يتهل  ي ل ه  تل  ي ل

ل ق  لب حلبحص ل هةصحليحح ل  رلحلالاهح تبا لل.ل–بحال  ا ل مل ل لب حل

 : التلمير املساقب 

 لثدد ل  إلشدد ت ل بحهلتددحالل-ل  يددجحلادد ل قددة ل دد للبحلتددة جل يددهت ل  مسدد ل

 ةجد لبحلتدة جلللل- بإلمي  ببلحللتدة جل لس حدلل جدةاللاطدتلالل  تكد لبحلتدة جلللللللل

ل  ق  لاضة ث بل   بئحل.ل

  لهدددصبلبحث دددال لب ددده  ب لب دددرتباحجحللبحلتصجدددللب ر ةحدددلل لعددد ضللللل

بدطللبحرتلحدللسحداللللاةبعح لبحةس ا لدلبحضةبل بحغة لدلاسلامهلال حصلبب 

 قددد  لب رلدددمل ة جسددد لعدددسل   دددألي غددد حل دددلةكح ا لدثلددد  لقح اددد ل  ب بدددطللل

بحرتلحلل سحلب بامبل  ح ةلبب ث بل تب لباهح تلكحلاطة ل كح حدللال حدصللل

كحلاطة ل ا ت حللبحهماحصلعلىلال حصلبب بطللبحرتلحلل اةجحملململ ار  حل

لململ.اي تلا ا هملحهلتحللامل تببلسحلب بامبلح  

  زابًعا: اضرتاتيجية خسائط التفهريThinking Maps Strategy : 

ادسلبحاهد بلبب بئدحلب ملدهت لمب ملدة للللللل Joseph Novak ر لجةز ال ةةد نللل

ب  بئول لبحيهحلح بلسحال ر لد هلاسل ب لا ملدة لب د بئول,ل لد لدألب دمللللل

,لTony Buzanد هلا  لعلىل  لاة نل دةزبةلللل Mind Mappingا بئولبحرقحل
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 , Hyerleل ( لرمل لا ملة لا بئولبحه ا ل لد با لبحات  حل بلاسلقثدحلهد هللل

 , Buzan(ل هحجللبشه  ح لعلىلب لرتد بلبحه طحطحدلل,ل  د الل دةزبةللنلللللل 1988

(لدةلا بئولبحه ا لمتاحللبجلححلبحا حالاسلدال ببلبحهرلملبحثض  ل بحاللل1996

 بلثددملب لرتدد بلبحه طحطحددلل دد دبل بددثا بلبحرضددالبحددصه،ل لةددرت لبحيددثرحلل

اددمهلةددرت لبحات  حلدد بل ادد بئولبحدده ا لبحددالهددنلباهدد باللحلجددحل لبحيدد  ق نلل

ل(.68,ل2013 رح لاقثحل,ل ل مهل سلبحر احل,ل

ادد بئولبحدده ا لاددسلبب دد حححللب   اددللبحددالرملدد بل لبحهدد ت  ل,ل بحدداللللل

 Davidهلاملددهمل هلتحددللاملدد تببلبحدده ا لب  هل ددلل,ل قدد لصددتتمل لال  حدد لهدد للل

Hyerleل.ل قد لبعهتد ل لاضدتحتمل لعلدىلاملد تببلبحده ا ل,لللللللل1987 لد با لع  لل 

حبحال يهل لكحلشاحلاسلببشا هلعلدىلاملد ت لةا  دللد   دحللاادحلب ق ت دلللللللل

ل(.لل49,ل2010 بحهتحح ,ل بحهه   ل,ل بحهضلحال,ل بال ه الهلنك   للبح هحتن,

اد بئولبحده ا للللDavid لHyerle  (1996, pp16-22عد اللال  حد لهد هلنلللل

 ت ملدد ل:لدلمثدد  نلادد بئولا ادد لد   ددحلل,ل لاضددتحتمل لحددهرا ل طدد علع ادد علاددسللل

امل تببلبحه ا للبب   حلل,ل كحلالملد لاراد لشدامعلتهل د علحللتدةلب  د هحتنللللللل

سحالدةلكحلالمل لق ئتللعلىلعتلحللار ةحللد   حللحم ال ل,ل   حهد حنلةملدنللل

ل(.للل140,لل2011حه ا لبحرلح دنلحمت ل لىلاة ىلل,ا عملبحه ت  لبح ر هل امل تببلب

(لل ت ملددد ل:دلدال ببل ضددد  للاهادددةةلادددسلل2011 ع ةهملددد للداحتدددللحمتددد لدمحددد لنل

مث  حددللالرحتدد بلح  ددة لاطحددللحتتددحلبءهددةاللب ردد  ل ارادد لايددهة  بللللللللل

ل–بح ق عدددد بلب  ال جددددلللل– بلبح ق عددددل–بحدددده ا ل ابددددتحلادددد بئولدلبحدددد بئ  لللل
بحقلطدد  لدلل بحددالمتاددحلح ددلل ضدد  للللللل–هدد ةألب هردد الللبحل–بحهدد ةألل–بحبددج  

ابددددرتكلل يدددده  امل لكددددحلاددددسلب رلددددمل بحهلتحددددصل لبحهرلددددحملللللنلداحتددددلللللللل

ل(.لل2011,19ع ح ن,

 ع ةدد لبحث ساددللادد بئولبحدده ا ل ت ملدد ل:لمث  حددللدال ببل ضدد  للارددالعددسلل

مث  نلعتلح بلا ا لد   حلل,ل متاحلح لل ض  للابرتكلل يه  امل لكحل

 رلمل التحصلبحضالبحاد اسلبب   دنل  د  ل لاد ت  ل ارلدمل سد انلللدلللللللاسلب

بحضددةبل بحغددة دلحهلتحددللبحه ضددححل املدد تببلسددحلب بددامبل ارتددحلادد بطللللل

بحه ا لعلىلار   لق تببلبحهلتحصلعلىلاةحح لببةا تل مج ل ا اححللب رلةا بل

مل ل,ل هددنل اقحدحملببةاد تل   حهد حنلبحقدد ت لعلدىلاةبجملدللب بددامبلبحدال ق  لدللللللل

بشا هلا  للايتالحلهلتحصل  اهح تلب   طللب ل  ثلل اة حرمل ل  حباحلبحص ل

ل هحالح لة صللبكت هلاملته ل بحةصةهلبةلب  الب طلةب.

ايدددتال ب ددده  ا لبحث سادددللب دددرتباحجحللاددد بئولبحددده ا ل  حدددكلب ملددد ل

,لحلهماحددصل  ؤ ددللادد ل  ادد  ةلةحدد ل;ل   حهدد حنلارادد لادد ل لارلتدد ل لعقددة ملللل

كتدد لايددتال ددمل ثلدد  لدةادد تهمل اطددة  لارلددحتململ ا  علددململادد لبءهددةالل,لللللللللل
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  ضثالبحهماحصلعلىل عنل ت ةب لبحه ا ل الرحملب رلةا بل ط  قللا ملةادللل

ح  ململ متالململاسلبحيحط  ل بحده امل لبحط  قدللبحدال د    ةل ملد لبحده ا للللللل

ت دللايدهة  بلبحده ا لللل لب مل  لب ال ةةل مل لد ل لبءهةالل اي ع هملعلىلمم 

,ل2008(لناددل لصدد ال ,لل200,ل2013بحرلحدد ل بحدده ا ل لبحدده ا .لللنل عدد ىلبحرهددحيبل,للل

ل(95

(لةر ححهملددد ل لالتحدددللبحه ضدددححللل2008نلادددل لصددد ال ل,للل قددد لدثثهددد لالتب دددللل

(لةقد لدثثهد لةر ححهملد ل للللل2011 بحه ا لبال ها ت ل,داد لالتب دللنلداحتد لع ح دنل,للللل

(لةقد للل2015داد لالتب دللنلدسدم لبجللد  نل,لللللالتحللبح ملدمل بحده ا لبال هقضد ئنل,لللل

 لحددد اللدثثهددد لالتب دددهمل لةر ححهملددد لل لالتحدددللبحه ضدددححل بالاددد تلقدددةلبح ح  ددد 

(لةر ححهملددد ل لل2016 دثثهددد لالتب دددللنل دددمل  للاددد بالل,ل  حثددد بلب ددد ا لبحرلتدددنل,ل

 دتبالبلبحث سادللللالتحدللب د لبحرلتدنلحد الل  حثد بلبحضدالب د ا لبب   دنلللللللل

باهثدد تلةر ححددللب ددرتباحجحالبحلتصجددللب ر ةحددلل ادد بئولبحدده ا لل لالتحددللللللل

لبحه ضححل امل تببلسحلب بامبل.

 أنواع خسائط التفهري:  

اهادددةةلاددد بئولبحددده ا لادددسلمث  حدددللدشدددا هلريطحطحدددللد لب ددد طلا اددد للل

 ري  حللعتلح بلبحه ا لب  هل لل بحال ةته لال  ح له حنل هنلكت ل لنل:ن

 Hollzman , 2004,5; Hyerle,2009,130 ;4لHyerle,& Alper,2011,; 

Schlesinger,2007,2-3ل
ل

)

للل

 طدللبحد بئ  للللا  Circle Mapلايده   ل لحت  د لللل:

بحبددددن لب لبح ادددد  ل,ل متاددددحلببةادددد تلبحل اددددللاددددسللللل

بحرضدددالبحدددصه،ل,ل ب ر ةدددللبحقثلحدددللعدددسللب ةعدددة لللل

;سحالمياحلا ك لبح بئ  لكلت بلد لبتق  لد لصدةتلل

د لتاددددةزلمتاددددحلشددددن لد لشدددد طلد لةادددد  لهدددد  هلل

حت  دددد تلد لةملتملدددد ل,  لحمددددحولبحدددد بئ  ل اهددددحللد لل

غدد لبحبددن لب ت ثددحل لب  كدد لالباددحل ددح  لللل   ددملد لارلةادد بلمياددسلدةلال

ار ل.

ل

 طدددللبح ق عدددللا  Bubble Map ايددده   لل:

حةصددددداللب ضددددد ئطل,ل ب تحددددد ببل,ل صدددددح وللل

بحةصال,ل ب ض ئطل للكلت بل,لسحال اهدحللل

 لبحددد بئ  لب  ك  دددللبحالتدددللد لبحبدددن لب ددد بالللللل

 ص  ل,ل ااهحللصد  بلد لاضد ئطلهدصبلبحبدن للللل

   ك  لل. لال بئ لحتحول  ح بئ  لب
ل

 ا  طللبح ق ع بلب  ال جللDouble Bubble Mapلايده   ل لب ق ت د بل,لللل:

  ح ةلب هل قغد بل,ل ب هبد  مل بل د لشدحئ لد لاةعدةع لسحدال اهدحللكدمللللللللل
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الملتددد ل لالبئددد  لا ك  دددلل,ل اددد تجلكدددحلالبئددد  لل

ااهددحللاضدد ئطلكددحلالملتدد ل لال بئدد لحمحطددلل,للل

 ب ضددددددد ئطلب هبددددددد  ملللاةصدددددددحل  حددددددد بئ ا لل

 كددد  ه ل حلتددد لاةصدددحلب ضددد ئطلب  هل دددللب 

لةقول  ح بئ  لب  ك  للب  صلل مل ل.

 ا  طللبحبج  لTree Map لايه   لحلهقيدحمللل:

,ل بحهضدددددلحال,لسحدددددال دددددهملاضدددددلحالبب شدددددح  ل,للل

 ببةادددد تل لةئدددد بلد ل تةعدددد بلاددددسلببكادددد للل

ل عتةاحلليةلببكا لاضةصحلل.

 ا  طددللبحه لحددحللBrace Map لايدده   ل للل:

ملددددملبحرمقددددلل دددد لبحاددددحل بجلدددد  ل,لد لحتلحددددحلللة

 ا كحدددحللاةعدددة لاددد ل.ل ابدددث لهدددصتلب   طدددللل

ابثكلبحةت لسحال اهحللب ملبحبن لعلدىلبححيد تللل

,ل علدددىلب طدددةطلجملدددللبحدددحت لااهدددحللببجددد ب للل

بح ئحيددددحلل ددددصبلبحبددددن ل علددددىلميدددد لببجدددد ب لللل

لبح ئحيحللا  ملاب  كلة عحللمتاحللب اة د بلبح  عحدللحلجد ب لبح ئحيدحللللل

  هاصب.ل
 ا  طدددللبحهددد ةألFlow Map لايددده   لل:

حبددددددد حلاهددددددد   للببسددددددد بولد لبحرتلحددددددد بلد لل

ب طددددددةببلسحددددددالاةعددددددالبحرمقدددددد بل دددددد ل

  ب طةببلبب   حلل بح  عحللحل  ول.
 ا  طدللبحهد ةألب هرد الللللMulti-Flow Mapلل:

ايدده   ل لاةعددحالبحرمقددلل دد لبحيددثحلل بحلهحجددلل;لسحددالاةعددالعتلحددلللللل

ل حالاؤال ليةلدس بولد ل ه ئ لد لآث تل.اه   لبب ث بلب

 ا  طللبحقلط  لBridge Map لايه   لحهةعحاللبحهبد  مل بل,ل بحرمقد بلللل:

  لببشح  ل,لسحالمتاحلببشدح  لب  اثطدللعلدىلجد  يبلادولدةقدنلثدملابدث للللللللل

 تشح  لدا اللا اثطللعلىل  ينلب ولببةقنل   ضحل حلملت لقلط  لاد لل

 ل,ل  يددد تلبحقلطددد  ل  ددد للا بعددد  لدةلاتددد لببشدددح  لب  اثطدددللعلدددىلميدددللل

ل.لللبحرمقل

لب ددده  ب لمجحددد لد دددةب لاددد بئولبحددده ا لبحات  حدددلل  لل  لهدددصبلبحث دددال 

ب ددده  بامل ل لمجحددد لا بسدددحلعددد ضلاةعدددةع بلبحةسددد  لبحيددد  رلل بحا الدددلللل

دبحضدددةبل بحغدددة لدلادددسلكهددد بلبحرلدددة لبحر ادددللبجلددد  لبحاددد  نلحلضدددالبحاددد اسلللل

بب   نل,سحال لب ه  ب لب  بئول لعد ضلب ر ةدللبحقثلحدلللحلهلتحدصلعدسلللللل

ل ددحطلادد لارلتدد لبحهلتحددصلاددمهلب ضددلل,ل كة ددحلللللللاةعددة لبحدد ت ل  لال

لحهقححملدالب لبحهلتحصل.
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 : أيمية خسائط التفهري 

دشدددد تبلبح تب دددد بل بحث ددددةولبحرت ة ددددلليةلاضدددد ئطل ممحدددد ببلع  دددد  للللل

;ل عد ىلل2008,44;يميد ةلعضد ةت,لللل43,ل2012حمتد لد ة دا بةل,للل(  بئولبحه ا ل

لالمل ل: ( Hyerle ,2008,251-252 ;ل Depinto,2oo7,8-12;ل200,ل2013بحرهحيبل,ل

ارتددحلعلددىليه  حددللب ددهرلمل,ل ارلدد لدكادد ل بدد   ل يقثدد اللعلددىلعتلحددللللللللللل

بحددهرلمل,لايددململ لبحدد  ول دد لادداببلبحطددمبلبحيدد  قلل ب دداببللب  ححددل,للللللللل

اي ع لعلىلالتحللامل تببلبحه ا لب  هل للحد اللبحطدمب,لايد ع لعلدىلارتحدألللللل

  لكدددتال ببلارلدددمل,ل دال ببلاقحدددحمل.ايددد ع للعتلحدددللبحدددهرلمل باهددد باله ل.ايددده ل

بحطمبلعلىلسحلب بامبل,ل بري  لبحق بتل,حتيسلبحهقحدحمللبحدصبانل املد تببلاد للللل

 تب لب ر ةللحلتهرلمل,لارتجدملاد بئولبحده ا لعتلحد بلبحده ا لبحدال قدة ل ملد للللللللل

بحهلتحصلدثل  لعتلحللبحهرلملمتاسلبحطمبلادسلبحيدحط  ل بحده امل لبحط  قدلللللل

    ةل ملدد للبحدده ا ل لب ملدد  لب  ال ددةةل ملدد لد ل لبءهددةال,ل ددهرلملبحطددمبللبحددال دد

ل   لالرحملب رلةا بل ط  قللد لد لةبلا ملة لح  ململ.ل

   ــرتاتيجية ــا: اضـ ــسف   K.W.L.S.Hخامًطـ ــسف   –" أعـ ــد أى اعـ  –أزيـ

 نيف اتعلم املصيد ": -أخلص ما تعلمت  –تعلمت 

د دطلاد لللل–ارلتد للل–دةلبعد اللدت  لل–دع الدلللK.W.L.S.Hب رتباحجحلل

هنلب رتباحجحللاسلب رتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدللللدلكحالبارلملب    ل-ارلت ل

,لبحدالللارلتد لدلل–دت د لدةلبعد الللل–دعد اللدللK.W.L ب لثاقللادسلب درتباحجحلللل

املددد اليةلالبدددحولب ر ةدددللبحيددد  قللحددد اللبحطلثدددلل,ل جرلدددمل ل قطدددللب طدددم لل

ل–دعد اللنلK.W.Lحةبتال ل لبح ت ل ب رتباحجحللح  طمل ل   رلةا بلبجل    لب
 Graham Dettrich(لا جدد ليةلج بهدد  لال رت ددكللارلتدد ل–دت دد لدةلبعدد الل

 مس هدددد لل1964بحددددص لب ددددهت لهددددصتلبال ددددرتباحجحللاددددسلدةادددد تل ح جحدددد للللللل1990

جد  سللادسل ة جد لللللMason 1982ب رتباحجحللااة سلب ر ةللثملجرلمل لا  ةةل

ل(.195,ل2008 حلب بامبلنل سح لس ة ,

ب درتباحجحللللع ةد ل د ت لادكلب لدة لللللل قد ل

K.W.Lهطلحللاسلبحهماحصلالبدحولارد ةهململبحيد  قللللل  ت مل لدلتطول ح  نلل

عسلب ةعة ل,لبحه ا لاسلامهلبحهق  ل لبحق ب  لبحض حللحهق   لا لب رلةاد بلل

بحالهه جةةلار ةهمل ل,ل دا بعلابجحرململحهيجححلاقد  لارلتملدمل بكهبد الللل

ل(.للب    لدلنل

دت ددد لدةلل–دلدعددد اللK.W.Lب دددرتباحجحلل(لل2013داددد  نلبحر ح دددنلنلل ع ةددد 

يسدد اللب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددل,لاهغددتسلللللارلتدد لدللعلددىلد ملدد لدللل–بعدد ال

 ب  اثددللبحددال ل ددصه لبحهلتحددصل اددهل طل ل تةعددللاددسللب طددةببللب لرتددلل
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جدد  هلااددةةلاددسلثمثددللدعتدد  ل,لكددحلعتددةالل هطلددحللبإلج  ددللعددسل ددؤبهلسددةهلل

 هطلدحللبإلج  دللعدسللللل Knowحل الحدللعلدىلكلتدللللل Kب ر ةدلل,لةد حرتةاللبب هللل

حل الحدللعلدىلكلتدلللللل Wب ر ةدللبحيد  قللحد اللبحهلتحدصل,ل حلتد لبحرتدةاللبحاد  نلللللللل

Wantعددسلادد ل   دد لدةل هرلتدد لبحهلتحددصلسددةهلب ةعددة ل,لدادد لللللةحهطلددحللبإلج  ددلللل

ةحهطلددحللبإلج  ددللعتدد لارلتدد لللللLearnحل الحددللعلددىلكلتددلللللLبحرتددةاللبحا حددالل

-2013,23.لنلداد  نلبحر ح دنل,للللبحهلتحصلاسلارد تالسدةهلب ةعدة لحمدحلبح تب دلللللل

ل(.لللل24

 قددد لاددد بلبال دددرتباحجحللمب بسدددحلاهلةعدددللدعددد البحر  ددد لادددسلبحثددد سا لل

ةقددد لدعددد ة لبحث سادددلليةلةحلل ددد لل     دددللهدددصتلبال دددرتباحجحللدعتددد  ليعددد 

دت د للل–دعد اللدلK.W.L.S.Hحهضدثاللعتةال سليعد ةح لللK.W.Lب رتباحجحلل

مب ل هةبةدألاد لللكحالبارلملب    لدلل-د طلا لارلت لل–ارلت لل–ع الددةل

ةلي للا ل تب لب ر ةل.لسحالاسلامهلهصتلبال رتباحجحلل دهملت دولار ةدللللل

حصلبحيد  قلل  حمسقدل,ل  دهملابد تكللبحهماحدصل لار ةدللاد ل دةال ةلللللللللبحهما

ار ةه ل ثمل يجلةةلا لارلتةتل لعتدةاللج  د ل  هد ت ةلا ت دللبحده ا لللللل

ب ل  ثللحهل حطلا لارلتةت,ل  همليث ت لا ا همل ر ةللبجل   لعسلب ةعة ل

تلح بل بتش الهمل  بج لعلتحلل.لةتسلامهلهصتلب طةببلمي ت لبحهماحصلع

لا ل تب لب ر ةللبحه طحول ب  بقثلل بحهقة م.لسحال:

 Kحل الحددللعلددىلكلتددلللللKnow بحددال ثدد دل ملدد لبحيددؤبهلادد  بل ردد السددةهللللللل

بحص لمياحلب طدة لبب ةلادسللل? What we know about Subjectب ةعة ل؟ل

اطدددةببلهدددصتلبال دددرتباحجحللبحدددالارددد لب طدددة لبال دددهطمعحللبحدددال ملددد لللللل

ب ده ع  لاد لحد  ململادسلارلةاد بلايدثقللسدةهلب ةعدة لد للللللللل يهطل لبحطلثلل

لاهضحل  ل مياسلبال ه  ال لالمل ل لةململب ةعة للبجل   ل.

 Wحل الحللعلىلكلتلللWant بحال ثد دل ملد لبحيدؤبهلاد  بل   د لدةل رد الد لللللللل

بحص ل  شد لبحطلثدلليةلللل? What we want to find outا  بل    لدةلقضحل

 ل حتضدحل لادسلادمهلهدصبلب ةعدة لد لاد ل   د  ةللللللللحت   لا ل   د  ةلارلتدلل

بحث ددالعلدد ل بكهبدد ة ل,ل  لهددصتلب  سلددللهددحللعلددىلب رلددملبريدد  لادد ل لدد  لل

إلث ت لالبةرحللبحطلثللقةلبحث دال لب ةعدة ل اق  د لاد ل  وثدةةل لارلتد للللللل

لعسلاةعة لبح تب لل.

 L حل الحللعلىلكلتدللللLearnبحدال ثد دل ملد لبحيدؤبهلاد  بلارلتلد للللللللWhat we 

Learned ? بحدص ل   د لادسلبحطلثدللاقحدحملاد لارلتدةتلادسلب ةعدة ل,ل اد اللللللللللللل

لب ه  الاململ.

 Sبحص ل ر،لل Summarizing قة لةح لب هرلمل اه  للال ض عل  لارلمل,ل  لل 

لهصتلب  حلل حالالب رلملبحهماحصل هل حطلا لارلتةت.



 م2018..  أكتوبر                     الثاني عشر       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
30 

 Hحل الحللعلدىلكلتدلللللHowيدهطح لبحدهرلملللبحدال ثد دل ملد لبحيدؤبهلكحدال لللللل

بحددص ل ردد،لايدد ع  لبحطلثددلل للل ? How we can Learn moreدكادد ل

ب ضةهلعلىلا   لاسلبحهرلمل بالكهب ال بحث ال لاض التلارلدملداد الللل

لحهلتحللارلةا اململ,ل حتقحألااباململ لهصبلب ةعة ل.لل

:لدد ملددددد لب دددددرتباحجحللادددددسللللK.W.L.S.H ع ةددددد لبحث سادددددللب دددددرتباحجحللل

 تب لب ر ةدددلل,لاهغدددتسل تةعدددللادددسلب طدددةببلب لرتدددللللللللب دددرتباحجح بلاددد ل

 ب  اثدددلل قدددة لل ملددد لاماحدددصلبحضدددالبحاددد اسلبب   دددنل  ددد  ل,لدثلددد  لالتب دددهململلللل

دلاد  بلدعد ال؟للللKحةس انلبحضةبل بحغة لل,لاهطلحللارثئللب ت لدعت  ل هنل

 كحدالللHد دطلاد لارلتد ل,لللللS اد  بلارلتد ل؟ل,لللللLا  بلدت  لبةلدارلمل؟ل,للW,لل

لرلملب    ل؟لل مل الالتحللامل تببلسحلب بامبلح  ململدلدا

ارحلبحهماحدصلحمدةتلللل ق لباه تبلبحث ساللهصتلبال رتباحجحلل  حكلب مل :

بحرتلحللبحهرلحتحلل اؤك لاث دلبحهرلملبحصبانل بالعهت اللعلىلبحل  .لايدململ لل

 ليثد ت للز د ال لبحثلحدللب ر ةحدللحد اللبحهماحدصل الرحتملد ل.ل ببللةر ححدللكدث  للللللللل

بح غةهل لبحه ا ل.لمتاسلبحهماحصلاسلاق   ل قح ال لارلتململب  ظل.لالرحمل

عتلحددللبحدده ا ل عتلح ادد ل ايليددل للحدد اللبحهماحددصل,ل  حددكلاددسلاددمهل دد حلللللللل

ايدد ؤالبل بإلج  ددللعلحملدد ل.لاؤكدد لعلددىلعل صدد لب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللللل

(لنلل29-28,ل2014كددد  لاةصدددلل,لب هتالدددلل لبحه طدددحول ب  بقثدددلل بحهقحدددحمل.لنلدل

ل((Mihardi,S & Others, 2013,194-195(لنل175,ل2010حميسلعطحلل,ل

دت د للل–نلدعد الللK.W.L ق لدثثه لبح تب  بلبحيد  قللةر ححدللب درتباحجحللللل

ارلت ل(لل بال رتباحجح بلب لثاقللعلمل ل,لةق لدثثه لالتب للنب هي  لل–دةلدع ال

دت د للل–نلدعد اللل K.W.L.Hحدللب درتباحجحلللل(لةر حل2013جدةبالل  يد  سلعثد  ل,لللل

كحدالبارلدملب   د ل(لل لالتحدللاملد تببللبحده ا لبحرلتدنللللللللللللل-ارلت لل–دةلدع ال

دلب مسرددلل بحهضددلحال بحقحدد  ل بحه يدد ل بحهلثددؤل بحهرتددحملدل,لكتدد لدثثهدد لللللل

دت د لدةللل–نلدعد الللK.W.Lةر ححللب درتباحجحللل( 2012التب للنلقت لبح   هرنل,

ارلت ل(ل لالتحللل رالاملد تببلبحده ا لبحرلتدن:للدلبحبدرةتل   بداللللللللل–دع ال

 مجددد للبحثح  ددد بل  عددد لبح ددد  ضل باهثددد تلصددد للبح ددد  ضل بحةصدددةهليةلللل

  لK.W.L(لةر ححدللب درتباحجحللللل2012 دثثه لالتب دللنا ةد لعد ب ل,لللللبحله ئ لد,ل

 ل,. هد الل لالتحللامل تببلبحه ا لبحل ق ل لبحرلة لح الل  حثد بلبحضدالبحيد  للل

 لالتحدددلللK.W.L.S.H. هدددصبلبحث دددالحهقضدددنلدثددد لب ددده  ب لب دددرتباحجحللللل

لبحه ضححل لامل تببلسحلب بامب.
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    خطــوات اضــرتاتيجيةK.W.L.S.H    أزيــد أى أعــسف    –" أعــسف– 

 :" نيف أتعلم املصيد -أخلص ما تعلمت  –تعلمت 

-36,ل2013  ح جة لحلال حد بلبحرت ة دلل بح تب د بلبحيد  قللنحمتد لحمتد ل,للللللل

 Siribunnam &Taraukham;للل35-34,ل2012;لك احلحددد لد دددةل دددلط ةل,للل37

ل(داصبلبحث سالل   طةببلبحه ححلل لال حصلبال رتباحجحلل: 2009,280,

 لحت  دد لب ةعددة لب دد باللا ت يدد ل,ل ادد   سلبحرلددةبةلعلددىلبحيددثةت لادد ل ثددص للللللللل

لاةج  لعسلد  تلبحر ال.

 ت ددملجدد  هلK.W.L.S.Hد ددطلادد لل–ارلتدد لل–دت دد لدةلبعدد الل–دعدد الدلل

علدىلبحيدثةت ل,ل ادصك لبحهماحدصل  حرتلحد بلللللللكحالبارلملب   د لدللل-ارلت ل

بحددالاقهغددحمل لهددصتلبال ددرتباحجحلل كح حددللبحهر اددحلادد لكددحلعتددةاللاددسللللللل

لدعت  لبجل  هل.

 حي  ألعلىلكحلالتحصل.اةز  ل تقللعتحل مل ل   لبحلتة جلب 
 يتهلب رلملبحهماحصلكلة لاسلبحرضالبحصه،لعسلب رلةاد بلبحيد  قللبحدالللل 

ميهلامل لبحهماحدصلب  اثطدللمبةعدة لبحد ت ل,ل  ال ملدمل هرثئهملد ل لبحرتدةاللللللللل

دل  رد للل ? What we know about the subjectلل" Kبب هلادسلبحلتدة جللل

  لبحرتةاللب ت ثحلعلىلبحيثةت ل.بال همل  ل هملال قبهمل لارململ ايجحلمل ل
 يددتهلب رلددملبحهماحددصلعتدد ل   دد  ةلارلتدد ل ار ةهدد لعددسلاةعددة للبحدد ت ل,لل 

 What we want to Knowل "W ايجححل حكل لبحرتةاللبحا  نلاسلبحلتة جل

دلعلىلشاحلد ئلللل  قة لب رلمل يؤبهلبحهماحدصل;لحهبدجحرململعلدىلاةححد لللللل ?

لبحلتدددة جل  يدددجحل حدددكلعلدددىلللةاللبحاددد  نل بحرتدددل Wببةاددد تلحهددد   لمل ل ل

 .بحيثةت 
 ردد ضلب رلددملاةعددة لبحدد ت ل  ل ددصلب رلددمل بحهماحددصللبب بددطللب ل  ددثللللل 

  بددد تنلبحهماحدددصل لب دددةبتل ب ل قبدددلل,ل  طددد حل تةعدددللادددسلبب دددئلللل

حله قددألاددسلادد اللةملددملبحهماحددصل ةعددة للبحدد ت ل,ل ال ملددمل اه  ددلليج  ددللللل

 What weلل L لبحرتةاللبحا حدالدلل Wبحرتةاللبحا  نللبب ئلللبحال  سةه ل 

Learned ?دل,ل يدهت للب رلدملإلج  د بلبحهماحدصل  يدجلمل ل لبحرتدةاللبحا حداللللللللل

اسلج  هلبال رتباحجحللب   ة لعلىلبحيثةت ل  الالبحهماحصلمبق ت دللاد للل

 ددجلةتل لبحرتددةاللبحادد  نل ادد ل ددجلةتل لبحرتددةاللبحا حددالدلاق ت ددللادد لكدد  ةبلل

 ثةةل هرلت ل ا لارلتةتلدل  ق  لبحه ص للبح بجرلل  اقة لا لارلتةتل.  و
 حله قدددألادددسلاددد اللةملدددملبحهماحدددصل ال ملدددملب رلدددمل هل دددحطلب رلةاددد بللللللل 

 دل.ل Summarizingل"Sبجل    لبحالارلتةه ل ارثئللبحرتةاللبح ب  ل
 لاسلب رلةا بلسدةهلب ةعدة لل الدالب رلدملبحهماحدصل ه   د لبب دئلللللللللل     

حددالتل يددهطحرةبلبإلج  ددللعلملدد ل, بب ددئلللبحددالب ددهج بل لد هدد  ململ ردد لللب

شدد حلب ةعددة ل,ل حت  دد لاضدد التلبال دده بال لاددسلب رلةادد بل حتقحددألارلددمللللللللل
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 How we can Learn moreل" Hدةغحل,ل ايجححل حكل للبحرتدةاللب د ا للل

 ميادددسلحلترلدددملحت  ددد ل ردددالب ضددد التلبإلعددد ةحللحلهددد  الل     ددد لادددسلللللللل?

 ا بلسةهلاةعة لبح ت ل.ب رلة

 لمجحدد للK.W.L.S.H.  لهددصبلبحث ددالب دده  ا لبحث ساددللب ددرتباحجحللل

ا بسحلع ضلالت  لبحةس ا لبحي  رلل بحا الدللادسلكهد بلبحرلدة لبحر ادللللللل

 للKبجل  لبحا  نلحلضالبحاد اسلبب   دنل,لسحدال لب ده  ب لبحرتدةاللبب هلللللل

ل Wع ضلبحهماحصل رلةا اململبحي  قللعسلاةعة لبح ت لل,ل بحرتةاللبحاد  نلل

عد ضلبحهماحددصلادسلامحدد لاد ل ددةال ةلار ةهد لعددسلاةعدة لبحدد ت لبجل  دد لللللل

ع ضلةح لبحهماحصلا لارلتةتلامهلبح ت لا لاق ت للا للL, بحرتةاللبحا حال

طلبحهماحدصلاد للل دللSارلتةتل  لايجحل ل لبحرتةاللبحيد  أل,لبحرتدةاللبح ب د للللل

 جحلبحهماحصلا ل ةال ةلارلت ل ا للHارلتةتلامهلبح ت ل,ل بحرتةاللب  ا ل

ب هج ل لد ه  ململاسلد ئلللج    لعسلاةعة لبح ت لا لبتش اللب رلمل ملل

 حلتض التلبإلع ةحلل.

 : ضادضًا: حل املشهالت 

  ريد  ل رداللل  ل لسح ال لبححةاحلل  حر   لاسلب بامبلبحالعلحلد لسلدمل ,للل

بحقدد بتببلب ل  ددثلل دد ,ل هددصتلب بددامبل ةبجململدد ل لاةبقددالع  دد  ل لبحرتددحلد للل

ب  ت للد لب ل ه,ل  قة ل ه    لهصتلب بامب,ل اسلثملبحرتحلعلىلاةبجملهملد ;لل

لكنل يهطح لبحرحشل تاسل  م .

ة حلب بامبلحح لو  لل لس ل باد ,ل ي د لهدةل  دحلللادسلدجدحلبكهبد الللللللل

 ب   هحم,ل بحهرتحت ب,ل بحقةب  لبحرلتحل,ل يول  لهصتلب ر ةلل      لب ق ئأ,ل

ب   دد ,لةثدد حه ا لبحرلتددنلب ددهط  لبحرلتدد  لبحةصددةهليةلهددصبلبحاددملب  ئددحلاددسللللللللل

ب ر ةللبحرلتحل,ل يةلاطثحق امل لبحر    ,لبحدال لتيدمل لبححدة ل ل د هلبحهقد  لللللل

هةقددا,ل  ددهرحلبحرجلددللبحرلتددنل بحهالةحددةجن.ل س كددللبحث ددالبحرلتددنلحددسلال

ا  ت,ل  ههغ عالب ر ةللبحرلتحل,ل  ه  ولق  ببلاالةحةجحدلل لب يدهقثح,للل

,ل2008 كددحل حددكل رهتدد لعلددىلسددحلب بددامبلنل رقددةبل بددةبة,ل ل سحدد لجددابةل,للل

(,ل ار لالتحللامل تببلسحلب بامبلادسلدهدملدهد بالبحرت حدللبحرلتحدل,لسحداللللللل72

طلددحللبحدده ا لةحملدد ,لكتدد لد دد ل دد اثولللللليةلةملددملد ملاددسلبحرددةبه لبحطثحرحددلل هللل

 دد حةبق لبءددحول دد ح  اللبتاث  دد عل ثحقدد ع,ل قدد لد ددململ لبحهطددةتلبحرلتددن,ل بحددهق،لل

بحدددص ل بدددمل تلبحرددد ت,ل  لك ةدددللبجملددد الب,ل الملددد :لبالاضددد الب,ل ب رلةاددد ب,للللللل

 بحرلة لب ح احل,ل ب ةبال,ل بحط قل,ل بح تبعل.ل هصبل هطلحللا  د بعلادسلبالههتد  لللل

,ل مبمل تبامل لب  هل ل,لعلد لاضدتحملالد ه لبحرلدة ,ل علد لاطثحدألللللللبامبحبحلب 

ل(.63,ل2010نش ه لعلح ةل,للهصتلب ل ه لعلىلبحطمب.



 م2018..  أكتوبر                     الثاني عشر       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
33 

ة حلب بامبلك ة,ل  حرحلع  ت لال للحهرلحملبحرلة ,ل ارلتمل ,ل  حدكلل

ل(77ل-72,ل2008حلتاتببلب احل:لنل رقةبل بةبة,ل ل سح لجابةل,ل

 يةلسدحلب بدامبلبحدال ةبجململد لب دهرلم,ل علد ا ل ةبجد لللللللل مل الارلحملبحرلدة لل

لب هرلمليس اللب بامبلةت  لهه جليةلامل تببلسحلب بامبل لمل .ل

 ههددد جلب ددددهرلمليةلسدددحلب بددددامب;لإلالتبنلبحرمقدددد بل ددد لدجدددد ب لب ر ةددددللللل

بحرلتحددددل,لبحددددالاهاددددةةلاددددسلنب قدددد ئأ,ل ب  دددد هحم,ل ب ثدددد الئ,ل بحقددددةب  ,لللللللل

ل بحرمق بل حلمل . بحلر   ب(ل

 لث نلدةل ه تبلب هرلملعلىلا ي لبحرةبه ,ل ببسد بولبحرلتحدللبحدالاد  تللللل 

لاسلسةح .لل

 كت لدةلب ر ةللبحرلتحللححي لب طلدحللبب   دنل لارلدحملبحرلدة ,ل ارلتملد ,لللللل

 حلالل  لاسلاةرح مل ل لب ح  لبححةاحل,ل اسلدجحلاطثحألب ر ةل,لالل  لاسل

 حكلعسل   دألبحث دالعدسلكح حدللبال ده  ال لادسلللللللاةرحالسحلب بامب,ل 

لهصتلب ر ةل.

 قدددة لارلددددحملبحرلددددة ,ل ارلتملدددد لعلددددىلبحث ددددا,ل بال هقضدددد  لبحلددددص سلعددددسلل  

   قملتدد لاطدد حلبب ددئلللعددسليسدد اللبحرددةبه ,لد لببسدد بولبحرلتحددل,ل علددىلل

لب هرلمليه اللبإلج   بلب ل  ثللعسلهصتلبب ئلل.ل

  لبحطلثللبحق ت لعلىليج ب لبحث البحرلتنليةلارلحملبحرلة ل لث نلدةل لتنل

بحثيدددحو,ل مم ت ددده ,ل بحدددص ل ملددد اليةلسدددحلابدددامبلعلتحدددلل يدددحطل,لللللل

ل بحث البحرلتنلاق  ةلال ا علمبمل تببلسحلب بامب.

 سحلب بامبلاطلحللد   دن;لحهل حدصلبب بدطللبحهرلتحدللك ةدل,لبحدال قدة لللللللل

ل مل لب هرلم.ل

 لداددصبلبحث ساددلل دد لكددلتولاددسلل  ردد بعل ددصتلببهتحددلل ددحلب بددامب,لةقددل

لد  طلبحه ا لبحرلتنلحهلتحللامل تبا ل لبحث الب  حن.

 اب لبح تب  بللبحل يدحلليةلدةلب بدالللمتادحلع ئقعد ل ةبجد لبح د الل ميلرد لللللللل

اسلحتقحألبحهةبةألد لحتقحألده بة .ل  جةاللهصبلبحر ئأل رتحلعلىلالألس حدللل

حث ددالعددسلآححدد بل  دد  لتهل ددللللاددسلبحهددةا ل ب دد  لممدد ل دد ة لبح دد الليةلبللل

حله لطلاسلبحهةا ل ب   دلاسلامهلبحط  لبحهقلح  للبحدال هثرملد لبإل يد ةلللل

بحر ال ل لسح ا لبححةاحدللك ء  حدلل ب طدتل بحهقلحد ل بال هثضد تل ب د  للللللل

 و هددد ,لد لادددسلادددمهلب ددده  ب لب دددرتباحجح بلعلتحدددللا كددد لعلدددىلبحددده ا للل

مب. بحا ح بلبحرلتحلل لسحلب با

ل

ل(265,ل2013نلع   ةلبحرهة ل,ل

(لب باللل   مل ل:لاةقال ؤال ليةلب   ل بحهةا لل2007ع ال   لي  بهحملن

 باددهمهلبحهددةبزةلب ردد  ل بال  ردد حن,ل  هطلددحللب دده ع  لارلةادد بل رحلملدد لاددسلللل

بحددصبك  ,لكتدد ل يدده عنلا رحددحلدقضددىلب ححدد بلبحصهلحددل.لنل دد  لي دد بهحمل,لل

ل(ل43,ل2007
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(لب باللل ةج لع  لعلىلد   لد ملد لس حدلل بدر للللل2008 شلز هةةلنل لع الع 

ةحملدد لبح دد اللد دد لدادد  لاةقددالد ل ددؤبهلحمدد لهملددحلبإلج  ددللعلدد ل   وددحلل للللللللللل

ار ةددددللبإلج  ددددللبحضدددد ح للعلدددد ل.ل هاددددصبلمياددددحلب ةقددددالب بدددداحلابددددالللللللل

حب طن  ححل(لاد لي بلكد ةلعلدىل عدنل ةجدةاللهدصبلب ةقدالنلب بداح(,ل  ردرتالللللللللل

حللةرمعنلعتمع(ل   وحلل لد لهه جليةلبحقح  ل تج ب لاد ل قدة ل د ل اللللل ت  ل هطل

ل(ل151,ل2008 اةةلب حلج ه سبل لجرثه .لنلع  شلز هةة,

(ل:لعتلحددلل هلحددلل يدده   ل2009دادد لسددحلب بددالللةر ةدد ل ددرح لعثدد لبحر  دد لنل

ةحمل لبح  اللا لح   لاسلار تال ااببل   قلل امل تببلك  هج   بل هطلثد بلل

ح لححي لاتحةةللح   ل مل البحةصةهليةلس حللبالا بةلب  قةاللعل لبح د الللاةق 

د لو بحددللبح تددةضلاددسلب ةقددالب بدداحلد لب ددولبحددص ل اهل دد .ل.لنل ددرح لعثدد للللللل

ل(137,ل2009بحر   ,

سددحلب بددامبل ت ملدد ل:لعتلحددلل يددرىللSternberg (2008) عدد ال دده  اجل

 لبح دد الل حتددةهل حلدد ل  دد للللبح دد اللاددسلام دد ليةلريطددنلبحرةبئددألبحددالاةبجددللللل

ل(Sternberg,2008,429بحةصةهليةلب  البحص ل يرىليةل لةو .لن

 :مًازات حل املشهالت 

اردد لبحقدد ت لعلددىلسددحلب بددامبلاهطلثسدد لد   ددحس لال ددهت بتلسحدد  لبال يدد ة,لللللللل

حاا  لب بامبلبحال ةبجململ ل ةاحس ل الةعمل ل باهمال ثحرهمل ل عل صد ه لممد للل

بلب ردد تال ب ملدد تببل بالا هدد بلبحددالمتالدد لاددسلسددحلالددكلللل دد عةتليةلبكهيدد 

ب بددامب,لحددصبلهددحللعلددىلب رلتدد ل ب رلتدد بلايدد ع  لبحهماحددصلعلددىلبكهيدد بلل

املدد تببلسدددحلب بدددامب,ل با سدددللبح ددد ظل ددملكدددنل طدددةت بلاملددد تببلبحددده ا للل

 اةرح ملدد ل لسددحلب بددامب,لمبدد ل يددململ لحتقحددألاددةبز ململبحل يددنل  لبريدد  للل

تببلبحيلحتلل لب ةبقالبحال ةبجملة مل ,لارهت  سلعلىلد  يململ قد تباململلبحق ب

ل(66,لل2005بحصباحل.لنل   لي  بهحمل,

   ددهر بضلببال حدد بلبحرت ة ددل,لحددةس لاثدد  سلبحثدد سا ل لحت  دد لااة دد بلللل

سددحلب بددامب,لسحددال ردد لبحددثراليححملدد لعلددىلد ملدد لاطددةببلاهه  رددل,ل بحددثراللل

لق تبب,ل آا  ةل ر  بليححمل لعلىلد مل لامل تبب:ب ا ل ر ليححمل لعلىلد مل ل

علددىلد ملدد لاملدد تببلهددنلبب يددحلللل  ددهتاصلبحث ساددللمباة دد بلسددحلب بددامب,ل

حطثحرددللبحرتلحدد بلبحرقلحددل,لسحددالية لب ملدد ت لالل دد لدةلااددؤالالل يدد عل,ل القددل,للللل

 ياق ة,لة حلب بامبل ب طلعقلن,لمياسلبال ه الهلعلح ,لاسلامهلبحيلةنل

ل بحص ل ض تلعسلب هرلملعل لقح ا لمبمل تببلسحلب بامبلبحي  قل.بحر ه  ,ل

(لامل تببلسحلب بامبلب مل ل:لدلد ملد لالدكلب ملد ت للللل2003 ق لع الجةالبل ر ال لن

بحددالايدده   لحه لحددحل  عدد لب ددرتباحجح بلاملدد اليةلسددحل ددؤبهلصددرحللد للللللل
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د ملد لعثد ت لللاةقالارق لد لابالللارحألبحهق  ل لج  حللاسلجةب حللب حد  ل,لد لل

ل(2003,48عسليه اللسحل بالللا لاةبج لبح  اللب لبجلت علدل.لنلجةالبل ر ال ل,

لD'Zuurilla, Nizu,&Oliver(لل2004 عدددد الال دددد   اللل  حدددد  لل د حح دددد نل

امل تببلسدحلب بدامب:لدعتلحدللار ةحدلل دلةكحللاةجملدلل باحسد لادسلبحبد طلللللللللل

ال بامبلحمد ال للبحص له  هلحت   لد لبكهب السلةهلةر حلل ق  لللحلهاح

-D'Zurilla ,T.,Nezu,A.,&Maydeuل12 ةبجململدددددد ل لب حدددددد  لبححةاحددددددللد.لنل
Olivers,A, 2004,)ل

(لامل تببلسحلب بامبلد ملد ل:لدل بد طلعقلدنلهدة للللل2013 ع ة لثل  ل    لن

بحادددا لادددسلبحرتلحددد بلبحرقلحدددللب ه بالدددللاادددحلبحهضدددةتل بحهدددصك ل بحه حدددحللللللل

 دد عللبحث  ملددلل بال هثضدد تل  إلعدد ةلليةل بحهج  دد ل بحه لحددحل بحرتكحددحلل 

اةرحالب رلةا بل ب مل تببل بحقد تببل بحرتلحد بلب  هل دللعلد لاةبجملدللبح د الللللللل

 بالللا لحم  العلبحه لحللعلىلبحضرة  بلبحالحتةهلال ةلبحةصةهليةلسحل حكل

ل(75,ل2013ب ةقاد.لنلثل  ل    ل,

سحلب بامبل ت مل ل:لدلللاسلامهلبحهر    بلبحي  قللار البحث ساللامل تبب

 ب طلعقلنل بانله الالا ةلقةبا لعتلح بلعقلحلل,ل مل اليةلسحلب بامبل

عسل   ألحت   لب باللل,ل ة ضلبح د  ضلبحمزادلل لدمل ل,ل بحه قدألادسللللللل

ص للهدصتلبح د  ضل,ل بحقد ت لعلدىلا يد لبحثح  د بلحل د  جل لهد ئ لميادسلللللللللل

حالهضحلعلحمل لالتحصلبحضداللارتحتمل ل لاةبقالمم ثللل  ق  ل  ح تجللب

بحا اسلبب   نل    ل لاقح  لاملد تببلسدحلب بدامبلبحدص لدع اد لبحث سادللللللللل

  صبلبح  ضلدل.

  صحكلاادةةلبحث سادللقد لسد البلب ملد تببلب احدلل دحلب بدامب:لدلحت  د لللللللللل

بحهرتددحمد,لل–بحه يدد ل–باهثدد تلصدد للبح دد  ضل–باهحدد تلبح دد  ضل–ب بددالل

لإلج بئنلحاحلامل ت : ةحت ل تانلبحهر  الب

 املد ت لحت  د لب بدالللنللللDefine a Problemاهتادحل ليالتبنلبحهلتحدصللل(:لل 

جلةب ددحللب بددالللب ط  سددل,لاددسلاددمهلمتححدد تل دد ل تةعددللاددسلبب ددئلللل

بحددالابدد ليةلب بددالل,ل حت  دد تلد ملاددسلهددصتلبب ددئلللارددالعددسلب بدداللللللللل

ل ضةت لدةغح.

 امل ت لةد ضلبح د  ضلنللHypothesis Formulation:)اهتادحل لحت  د لللل 

بحهلتحددصلبةغددحلسددحلاددسلب لددةهلب قرتسددللحلتبددالللب ط  سددل,لاددسلاددمهل

متححد تل د لعد اللادسلبحثد بئحلب ه سدلل دحلب بدالل,ل يالتبكد لحلثد  حلبحدص لللللللللللل

لمياحلسمعلالقحق علحلتبالل.

 ل(املدد ت لباهثدد تلصدد للبح دد  ضللللTesting Hypothesis اهتاددحل للل:(ل 

بحط  قددللب ل  ددثللاددسل دد لعدد اللاددسلبحطدد  لبحددالمياددسللللللللللحت  دد لبحهلتحددصل

لب ه  بامل لالاهث تلص للة ضلار .
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 امل ت لبحه ي لنلInterpretingل اهتاحل ل صةهلبحهلتحدصليةل هد ئ لادسلللل(ل:

اقددد ا بلالطقحدددل,ل متححددد تل حلملددد ,ل بحدددالمتادددحليسددد به لبحه يددد لبباادددحلل

لحلث  حلب يه   ل حلب بالللب ط  سل.

 املدد ت لبحهرتددحملنللGeneralizationل اهتاددحل لاطثحددألبحهلتحددصلحه يدد لللل(ل:

لار ,لد ل هحجللارحلللعلىلرةبه ,لد لاةبقالاب  ملل.

 :اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة وتهمية مًازات حل املشهالت 

ابدد لبح تب دد بليةلدةلااة دد بلادد ل تب لب ر ةددللاهدد باحلادد لاملدد تببلسددحلللللللل

 Antonietti,  Ignazi ,and Perego. , 2000  ححدلل:للنلب بدامبل لبجلةب دحللبحهلل
ل:(Aills,J,2004,120 لنل(لل 1-16,

 .لحت   ل ثحرللب بالللبحال ةبجململ لب هرلمل

 .لباهح تلب اة  بلد لب طةببلب طلة لل حلب باللل

 .لباهح تلبال رتباحجحللبحمزاللحرتاححللاطةببلسحلب باللل

 لل  لسحلب باللل.بحهتاححلبحرقلنلحلترلةا بلدث

 .لا اححلل باهح تلب ض التلبحمزالل حلب باللل

 .لا بقثللب حل

 هصبلا لالة لبحث ساللح تب للة علحلل    ا لاقرتحلق ئملعلىلب رتباحجح بل

   ده  ب لللبحه اد لا ل تب لب ر ةلل لالتحللامل تببللبحده ا ,لعلتد علدةلبحث سادللللل

لتنل.لسحلب بامبلكلتولاسلد  طلبحه ا لبحرل

ادددسلبال دددرتباحجح بلب   ادددللبحدددال لب ددده  بامل ل لالتحدددللاملددد تببلسدددحلل

ك تب ددللللنل ددةبهلعثدد لبح هدد حلالحددحل,للللادد ل تب لب ر ةددللب بددامبلب ددرتباحجح ب

(ل بحاله ة ل ر ةللدث لب ه  ب لب رتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدللدلبحهيد ؤهلللل2005

دلل لالتحللبحه ا لبحرلتنلدل جمبلبحه ا ل–بحه ا ل ضةبلا ا  لل–بحصبانل

 ددولسددحلب بددامبدلحدد اللاماحددصلبحضددالبب هلبإلعدد بال ل,ل اةصددل لبح تب ددللل

يةلا ددة لبجملتةعددللبحهج  ثحددللبحددالالت دد ل   دده  ب لب ددرتباحجح بلادد ل تب لللل

ب ر ةددلل للباهثدد تلاملدد تببلسددحلب بددامبل,ل التب ددللنلالددةاللدكدد  لبجل بئدد  ل,للل

دل دثد همللعلدىلالتحدللللللKWL ل SQ3R احجحه لدل(لسحدالب ده  ا لب درتبلللل2005

بحه ا لبحرلتنلدل ولسحلب بامبدللح الل مبلبحضالبب هلبحا  ة ل لاد ال لل

ببسح  ل,للاةصل لبح تب للحه ة لبجملتةعللبحهج  ثحلل للب ق  لب رد لحدصحكل,للل

(لبحدددالهددد ة ل ر ةدددللدثددد ل   ددد ا لاددد ت يبلللللل2006 التب دددللنلي ددد بهحملدمحددد ل,للل

بحلتصجدددددللل–بجلملددددد لل–باحجح بلاددددد ل تب لب ر ةدددددللدلبحهيددددد ؤهلبحدددددصبانللال دددددرت

بحددهرلملبحهردد   نللدلل دثدد تلعلددىلبحقدد ت لعلددىلسددحلب بددامبلحدد اللللل–بحيددلةكحلل

 مبلبحضالبال هلبحا  ة ل لعدة لايدهةاللبحدصك  ل,لل  رد لاطثحدألبحا د ا للللللل

حجح بلادد لد ددثةع عللاةصددل لبح تب ددلليةلز دد ال لالبحددلل لكددحلاددسلب ددرتبالل12 دد  ل
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 تب لب ر ةلل بحق ت لعلىلسحلب بامبلح اللبحطمبل.ل كصحكلالتب للنلشحت  ل

(لهدددد ة ل ر ةددددللة علحددددلل سدددد  ل لبحرلددددة ل   دددده  ب لللل2008حمتدددد لب قدددد  ل,ل

ب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللدلبحهيدد ؤهلبحددصبانل بحرضددالبحددصه،لدل لالتحددللللللل

عدد بال ل,لاةصددل لبح تب ددلللاملدد ت لسددحلب بددامبلحدد اللاماحددصلبحضددالبب هلبالللل

ح ر ححللبحةسد  ل لالتحدللاملد ت لسدحلب بدامبلحد اللبحهماحدصل, التب دللنلقتد لللللللللل

علدىلللK.W.L(لبحالهد ة لح تب دللدثد لب ده  ب لب درتباحجحلللللللل2012بح   هرنل,ل

التحددلل رددالاملدد تببلبحدده ا لبحرلتددنللللدل ددولسددحلب بددامبدلحدد الل  حثدد بلللللللل

ةر ححللبال رتباحجحللب يده  الل لالتحدللللب  سلللب هة طلل دثثه لبح تب لل

لامل تببلسحلب بامبلح اللبحط حث ب.

 مياسليتجد  لهدصتلبحلهد ئ لبإله  حدللال درتباحجح بلاد ل تب لب ر ةحدللعلدىللللللللل

التحددللاملدد تببلسددحللب بددامبلليةلز دد ال ل عددنلبحهماحددصل دد إلج ب ببلب  هل ددللللل

ادسلب ملدد تببلاادحلةدد ضلللبحدال قةادةةل ملدد لحلةصدةهلحللهد ئ ل مم ت ددللبحر  د لللللل

بح   ضل بحهج  حلل بحه ي ل  ع هملعلىلالرحمل اةجح ل حتتحلايدئةححللل

ارلتملدددمل,لةتدددسلادددمهل عدددحململحرتلحددد بلا ا هدددمل عدددثطململ ددد ل الدددة رململلللل

لال رتباحجح بلارتلململبكهيثةبلامل تببلسحلب بامبلل.

 : فسوض البخح 

 بجملتةعددلل ةجدد لةدد  ل  لالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهة ددطنلالتجدد بلاماحددصلللللل

بحهج  ثحللدلبحص سل  ت ةةل ةقعتلحلا  ا لب قرتحلبحق ئملعلىلب درتباحجح بلل

ادددد ل تب لب ر ةددددللدلل اماحددددصلبجملتةعددددللبحغدددد  طللبحددددص سل  ت ددددةةل ةقدددد علل

حلط  قددددللب رهدددد ال ل لبحهطثحددددألبحثردددد  لحماهثدددد تلبحه ضددددحلنللحضدددد  للللللل

لبجملتةعللبحهج  ثحل.ل

 ة ددطنلالتجدد بلاماحددصلبجملتةعددلللل ةجدد لةدد  ل  لالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهللل

بحهج  ثحدددلل لبحهطثحددددألبحقثلدددنل بحثردددد  لحماهثددد تلبحه ضددددحلنللحضدددد  لللل

لبحهطثحألبحثر  .ل

 ةجدد لةدد  ل  لالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهة ددطنلالتجدد بلاماحددصلبجملتةعددلللللللل 

بحهج  ثحدددلل لاماحدددصلبجملتةعدددللبحغددد  طللل لبحهطثحدددألبحثرددد  ل قحددد  لللللل

لةعللبحهج  ثحللل.امل تببلسحلب بامبلحض  لبجملت

 ةجدد لةدد  ل  لالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهة ددطنلالتجدد بلاماحددصلبجملتةعددلللللللل 

بحهج  ثحددلل لبحهطثددحق لبحقثلددنل بحثردد  ل قحدد  لاملدد تببلسددحلب بددامبللللللل

لحض  لبحهطثحألبحثر  ل.
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  :إجساءات البخح 

حإلج  ددللعددسلد ددئلللبحث ددال بحه قددألاددسلصدد للةدد  ضلبحث ددال لباثدد  لللل

لبإلج ب ببلبحه ححل:

 اد لب درتباحجح بلاد للللل لبإلج  للعسلبحيدؤبهلبب هلحلث دال بحدص ل دطلعلدى:للللل

 تب لب ر ةللبحمزاللحهلتحللبحه ضححل امل تببلسحلب بدامبلحد اللاماحدصلللل

لبحضالبحا اسلبب   نل    ؟

 متدددد لبإلج  ددددللعلدددد ل لبال دددد تلبحلردددد  لحلث ددددالسحددددال لباهحدددد تلثددددموللل

ل–اد بئولبحده ا لللل–ب رتباحجح بلا ل تب لار ةحدللهدن:لبحلتصجدللب ر ةحدلللللل
KWLSHدل  لاةعحالد ث بلباهح تلهصتلبال درتباحجح بلبحدامو,لكتد ل للللل

اق  مل ثص ل ر  للعدسلكدحلب درتباحجحلل,لا بسلدمل ل,لاض ئضدمل ل,لاطدةببللللللل

  .ال حصه
 اددد لاملددد تببلسدددحللحإلج  دددللعدددسلبحيدددؤبهلبحاددد  نلحلث دددال بحدددص ل دددطلعلدددى:للل

؟ادسلادمهللللب بامبلبحال لث نلبكي  مل لحهماحدصلبحضدالبحاد اسلبب   دنلللل

لبإلج ب ببلبحه ححلل:

 لبال دم ل بال ده  ال لادسل ردالبح تب د بلللللللحه    لامل تببلسحلب بامب 

امبللااحلن ي  لصد  لللبحي  قللبحالال  ح ليع بالل  ل  لاق  ح لسحلب ب

ل2007;لاة دىلشدمل بل,لللل2011;لز  اللقث جدلل,للل2012;لحمت ل سلعلنلبحثلةشنل,لل2014,ل

(لل  لعة لا ل ثألس البلبحث ساللامل تببلب قح  لاثر علل 2002;لدزه تلولحةةل,ل

باهحدد تللل– ملدد تببلسددحلب بددامبلل لردد لاملدد تببلهددنل:للحت  دد لب بددالللللللللل

  دددصحكل للبحهرتدددحمل.ل–بحه يددد لل–ح ددد  ضلباهثددد تلصددد للبل–بح ددد  ضل

لبإلج  للعسلبحيؤبهلبح  عنلبحا  نلحلث ال.

 ادد لبحا دد ا لب قددرتحلحإلج  ددللعددسلبحيددؤبهلبحا حددالحلث ددال بحددص ل ددطلعلددى:لل

بحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللحهلتحددللبحه ضددححل املدد تببلسددحلل

ل للاسلامه:ب بامبلح اللاماحصلبحضالبب   نل    ؟للمت لبإلج 

 :أوًلا: إعداد الربنامج الكائم على بعض اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة 

اسلدجحل ل  ل يع بالل    ا لحلهرلملبحق ئملعلىل ردالب درتباحجح بلاد ل تب لللل

لب ر ةل,لق ا لبحث سالل   ان:

حتديد األضظ اليت يكوم عليًا الربنامج الكائم على بعـض اضـرتاتيجيات   -1

 ة:ما وزاء املعسف

ب دددددرتباحجحللل–اددددد بئولبحددددده ا للل–ب دددددرتباحجحللنلبحلتصجدددددللب ر ةحدددددللل

KWLSH كحددالل-د دطلادد لارلتدد للل–ارلتدد لل–دت د لدةلدعدد اللل–دلدعدد الل

 د(.لدارلملب    
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 ددرىلبحث ددالب دد حنلحثلدد  ل   دد ا لقدد ئملعلددىل رددالب ددرتباحجح بلادد ل تب لللل 

دلل KWLSHب درتباحجحلللل–اد بئولبحده ا لللل–ب ر ةدللنلبحلتصجدللب ر ةحدللللل

كحدددالدارلدددملل-د دددطلاددد لارلتددد للل–ارلتددد لل–دت ددد لدةلدعددد الل–دعددد ال

ب    د(,ل ةق عل طةببلكحلب رتباحجحل,لا لالا لهصتلب طةببلا ل رغدمل لل

 ب ه  لد.لل–بحر ضلل–اطةببلبحا  ا ,لل هن:لدلبحهملحئلللحهتاحل
 ثحرددللبحةسدد ا لاةعددة لبحث ددال:لايددرىلال حددللةليددط لممالددلل ددةزبت لللللللل 

بحرت حلل بحهرلحملبحر حنليةلحتقحأل تةعللاسلببه بالبحر اللحهد ت  لل

ال ه لبحرلة ,لاهتاحل لبكهي بلامل تببلبحه ا لبحرلتن,ل اةرح مل ل لسحل

بحرلتحدددددل,لبكهيددددد بلبحقددددد ت لعلدددددىلبحدددددهرلملبحدددددصبان,ل بحث دددددالللب بدددددامبل

 بال هقضد  ,ل اةرح ملدد ل للبكهبد الب ر ةددللبحرلتحدل,ل بكهيدد بلب ملدد تببلللل

بحرلتحددددلل لب دددده  ب لدال ببلبحرلددددمل ط  قددددللةر حددددل,ل بكهيدددد بلب حددددةهلللللل

 بالا هددد بلبحرلتحدددل,ل  لعدددة لهدددصتلببهددد بالبحر ادددللحهددد ت  لبحرلدددة ,للللل

ل–للحهدد ت  ل سد انلدب  كددللب ةجحدلل بحضددةبللل كدصحكلببهدد بالبحر ادلل
بحغة لد,ل ل ل  لبحا  ا .

ل

ل(635,ل1996نلا ك لاطة  لب ل ه لبح ليطحلحلل,ل

 اضدد ئطلبحلتددةلحلت سلددللبحرت  ددللحهماحددصلبحضددالبحادد اسلبب   ددن:لحاددحلل

ا سلدددللادددسلا بسدددحلبحلتدددةلاض ئضدددمل لبجليدددتحل,لبحرقلحدددل,لبال  ر ححدددل,للللللل

هدددحللا بع املددد ;لح ملدددملس جددد بلبحهماحدددص,للللللب  كحدددل,لبالجهت عحدددللبحدددالل

 احة م,ل ب هر بالباملم,ل ق تباململمب ل ليدجملاد لايدهةالل غدجملم,لسحدالللللل

 قيددملبحهرلددحملبب   ددنل لال حددللةليددط ليةلثددمولا بسددح,لهددن:لا سلددللل

بحهملحئددل,لمتهدد لهددصتلب  سلددللاددسل  ب ددللبحضددالبب ه,لسهددىل مل  ددللبحضددالللللللل

اسلاطل لبحضالب  ا ,ل الهملدنلاد لللبح ب  ,ل ا سلللبحهتا ,لبحالمته ل

 مل  دددللبحضدددالبحه  ددد ,ل ا سلدددللبال طدددم ,لبحدددالمتهددد لادددسل  ب دددللبحضدددال

بحر شدددد ,ل سهددددىل مل  ددددللبحضددددالبحادددد  نلعبدددد ,نلا كدددد لاطددددة  لب لدددد ه للللللل

(ل سحداليةل تةعددللبحث دالاقدد ل لب  سلدللبحا  حددل,لللل1996,71بح ليدطحلحلل,ل

لدددىلبكهيددد بلب ملددد تببلللبحدددالالتدددةلةحملددد لبحقددد ت لعلدددىلبحدددهرلم,ل بحقددد ت لعلللللل

 ب رلةادددد ب,ل  لتددددةلبحدددده ا لبجملدددد ال,ل ادددد الباللبحقدددد ت لعلددددىلبال دددده اله,لللللللل

 بال دددهله ج,ل ب ادددملعلدددىلببشدددح  ,ل سدددحلب بدددامب,ل التدددةلبحقددد ت لعلدددىللللل

(ل قدد ل2003,362بحه لحدحل بحرتكحددحل,ل بحقدد ت لعلددىلبحهرتدحم.نلس ادد لزهدد بة,للل

 ددحلا سلددللب  بهقددللتبعدد لبحث ساددللاضدد ئطلبحلتددةل ددصتلب  سلددلل هددنلاق ل

 عل ل ل  لبحا  ا لب قرتحل.ل
 التحللامل تببلسحلب بامب:ل ق لدادصبلبحث سادللعلد ل لد  لبحا د ا لب قدرتحللللللل

   ب بطلل بب  حححلل بحط بئألحهلتحللامل تببلسحلب بامبلح اللبحهماحص.
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 عهاصس الربنامج الكائم على بعض اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة:-2

 الربنامج الكائم على بعض اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة:  حتديد أيداف 

بحه ادد للبحث ساددلل  بهدد بالبحر اددلل ب  صددللحهدد ت  لبحرلددة ل لب  سلددلللللل

ب طدةطلبحر  غدلل لملد جلبحرلدة للللللبب   حلل لةليط لكت ل تالبل ل ثحقل

(لل كددددصحكل  بهدددد بالبحر اددددللحهدددد ت  للل117,ل1999 زبت لبحرت حددددلل بحهرلددددحمل,لن

ةسدد ا لبحيدد  رلل بحا الددللاددسلكهدد بلبحرلددة لبحر اددللبجلدد  لبحادد  نلحلضددالللللبح

بحا اسلبب   نل بء ال لاسلقثحل زبت لبحرت حلل بحهرلحملبح ليطحلحلل بحةبتال ل

 لكه بلبحرلة لبحر اللحلضالبحا اسلبب   دنلنلكهد بلبحرلدة لبحر ادللبجلد  لللللل

 (ل.84-31,ل2014بحا  نلحلضالبحا اسلبب   ن,

بلبحث ساللببه بالبحر ادللبحه ححدللحلا د ا لب قدرتحل بحقد ئملعلدىللللللل ق لس ال

لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل لعة لببه بالبحر اللحلرلة ل  ليط :

 :األيداف املعسفية 

 يكيددد بلبحهماحدددصل تةعدددللب قددد ئأ,ل ب  ددد هحم,ل ب ثددد الئ,ل بحهرتحتددد ب,للل

  بحقةب  لب هغتللل لبحةس ا ل ضةت ل رح حل.
 بحهقة مد,ل بحالميادسللل–ب  بقثلل– ت حللبحهماحصلعلىلعتلح بلدلبحه طحوا

لالتحهمل ل لدثل  لالتب للبحةس ا ,ل   ه  ب لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةل.

 :األيداف املًازية 

 ةدد ضلل–يكيدد بلبحهماحددصلاملدد تببلسددحلب بددامب,ل هددن:لحت  دد لب بددالللللللل

 بحهرتحم.ل–بحه ي ل–باهث تلص للبح   ضل–بح   ض
 .يكي بلبحهماحصلامل تببلبحرتحلبحهر   ن,ل بحهةبصحلا لبجملتةع ب 
 بكيدددد بلبحهماحددددصلاملدددد ت لبحهر اددددحلادددد لببجملدددد  ,ل ب ددددةباللب  ا ددددل,ل دالب لل

 بحهج تبلب رتلحل,ل ب ه مظلبحله ئ .ل
 بكيدد بلبحهماحددصلاملدد ت لبحهر اددحلادد لب ةبقددا,ل ب بددامبلب ط  سددللعلددىللللللل

 حللب بالل,ل ب  بقثللبحصباحدللح قدللبحهبد حط,للللبحه طحول لاب حطلجةب

 بقددرتبحلب لددةهلب تالددل,ل ياا  حددللال حددصه ,لبحهقحددحملبحددصبانلحلهبدد حط,للللللل

  آحح بلسحلب بالل.

  :األيداف الوجدانية 

 يكيدد بلبحهماحددصل رددالبالا هدد بلبحرلتحددل,لااددح:لبح قددل,ل عدد  لبحهيدد  ,لللل

  حل. سحللبال هطم ,ل و ه لاسلبالا ه بل ضةت ل رح
 يكي بلبحهماحصل تةعدللادسلب حدةه,ل بحقدحملبحدالميادسلالتحهملد ل لدثلد  للللللللل

 التب للبحةس ا ل ضةت ل رح حل.
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 بكيدد بلبحهماحددصلقحتددللاقدد   لجملدددةاللبحرلددمل بحرلتدد  ل ل دد هلبحضدددةب,لللللللل

  بحغة ,ل بحثض   ب.
 .ارتحأليمي ةلبحهماحصل ررتللب  حأل لبإل  ب ,ل ب لأ 
 التحددللش ضددحللبحهماحددصلاددسلاددمهلابددجحرململعلددىلب ددةبت,ل ب ل قبددل,للللللللل

  ب ب تكللبح  عللل لبب بطل.ل

حلا دد ا ل ببهدد بالبحر اددللبحددالسدد الامل للللل  لعددة لهددصتلببهدد بالبحر اددلللل

 لصددح وللببهدد بالبإلج بئحددللحدد ت  لللل زبت لبحرت حددلل بحهرلددحمل لةليددط لل

بحةس ا لب  ه تا .

 (1ن

 وى العلمي للربنامج الكائم على بعـض اضـرتاتيجيات مـا وزاء    حتديد احملت

 املعسفة:  

 هغددتسلبءهددةاللبحرلتددنلحلا دد ا لك ةددللب ددابب,ل بب بددطللبحلر  ددل,للللل

 بحرتلحل,ل بءهةاللبحرلتنلحةس انلدلب  كللب ةجحدلل بحضدةبلد,ل دلبحغدة لدلللل

تكدد ل بحلهدد ةل لملدد جلبحرلددة لبحر اددل,لحلضددالبحادد اسلبب   ددنلبجلدد  لبحادد  نل بحهل

 باه تاملت لبحث ساللححاة  لاةعة لبحث ال  حكلحل ث بلب احل:
 شددددداةاللب رلتددددد لادددددسلعدددددرالب دددددهحر بلبحهماحدددددصل  ددددد هحملبحةسددددد ا ,لللل

 اةعددددةع املت ,ل عددددرالايددددهةبهملبحه ضددددحلن,ل التجدددد اململعلدددد ليعدددد باللللل

لباهث تببلحتضحلحلل لبحةس ا .

 أل ب  ددددد هحم,لبسهدددددةب لاةعدددددةع بلبحةسددددد ا لعلدددددىلبحادددددا لادددددسللب قددددد ئلل

 بحهرتحت ب,ل ب ث الئ,ل بحقةب  ,لبحالمتادحلج  ثد علاملتد علادسلبحثلحدللب ر ةحدلللللللل

 حلهرلم.
 اهغددتسلبحةسدد ا ةلبحر  دد لاددسلب ةعددةع بل ببلببهتحددلل لا يدد ل ردداللللللللل

بحرددةبه لبحطثحرحددلل بحرلتحددللااددحل:دا يدد لبح ؤ ددل,لب ةجدد بل  قددحلبحط قددل,ل

اددد ال ل ب ةجددد بلبحامل  ا ل  حيدددحللب ةجددد بلب حا  حاحدددلل س جهملددد لحة دددول

ل ب هب ته ل لبح  بغل,لب را  ل ب اي تلبحغة د.لللل

 د ملت لاهغدتل ةلبحر  د لادسلبحهطثحقد بلب  ادلل لب حد  لبححةاحدللحلهماحدصللللللللل

اادددحلدلجملددد زلبحيدددة  ت,لبحلرددد تببللبحطثحدددل,لبحاددد ا ب,لبحث  ددداةب,لبجملددد ه ,لللل

ثحدلل بحضدل عحلل ب   حدلللللاطثحق بلب ةج بلةدة لبحيدترحلل لبجملد البلبحطللل

 ارقددحملب ددةباللبح صبئحددل,لب دده  ب لصدد اللبحضددةبل لحت  دد لاةبقدد لاتدد لللللل

لببمس نل اق   لدعت  لبحث  تد.ل

 د ملت لاهغتل ةلبحر   لاسلب ةعدةع بلب  اثطدللحبحد  لبحهماحدصل بحدالادا للللللل

حددد  ململايددد ؤالبلع  ددد  لممددد ل بدددجرململعلدددىلب ددده  ب لاملددد تببللبحددده ا لللل

لببلسحلب بامبلمم ل ؤال ليةلالتحللهصتلب مل تببلح  ملم.بحرلتنل امل ت

                                                           

 ( األهداف اإلجسائية لدزوس الوحدتني املدتازتني. 1ملحل ) (1)
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 د ملتددد لاهغدددتل ةلبحر  ددد لادددسلبب بدددطلل بحهجددد تبلبحرتلحدددللبحدددالايددد ع للللللل

لبحهماحصلعلىلز  ال لالبةرحهململحلهرلمل التحللق تباململعلىلبحه ا .

 سضللالتب حللدلمم ل هحالحلهماحدصللل36زاسلا ت  لبحةس ا لكث ل يثح علد

لعلىلامل تببلعتلح بلبحرلملبب   حلل بحها الحل.لة صللبحه ت حلل

 قددد لبحه اددد للبحث سادددلل ددد ءهةاللبحرلتدددنلحلةسددد ا لبحيددد  رلدلب  كدددللللل

ب ةجحددلل بحضددةبلدل بحا الددللدلبحغددة لداددسلكهدد بلبحرلددة لبحر اددللبجلدد  لبحادد  نللل

ل ب ر لاسلقثحل زبت لبحرت حلل بحهرلحملبحر حنل لةليط .

 شطة (:اخلربات التعليمية ) األن 

لبشهتحلبحا  ا لعلىل ةع لاسلبب بطل,لهت :

 لاهتاحل لبب بدطللبحرتلحدل,ل بحهجد تبلبحرتلحدل,ل ابد ه  للللللد بطللص حل:

لاق   لبح ح  ةلب  اثطللمبةعةع بلحمهةاللبحا  ا .لل

 لعثددد ت لعدددسلاالح ددد بل قدددة ل ملددد لبحهلتحدددصلاددد تجلبحضدددا,للد بدددطللاللصددد حل:

 ردددالبب بدددطللب  اثطدددلللاهغدددتسلسدددحل تةعدددللادددسلبب دددئللل ال حدددصللل

مبةعددةع بلحمهددةاللبحا دد ا ,لااددح:لت ددملادد بئولا ادد ,لكه  ددللاقدد ت  ,لل

 ار ُّلج  ث علااتمعلحل بطللبحضد حللبحدالقد  لبحهماحدصل هل حدصه ,ل باهد بالسبللللللل

لءهةاللبح ت ,ل حتقحقع لده بة .

  ائم حتديد األضاليب، والطسائل، واالضرتاتيجيات الالشمة؛ لتهفير الربنامج الكـ

 على بعض اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة: 

 ل  سلعلىلبحا  ا لب قدرتحل دحهملب ده  ب لكدحملادس:لب درتباحجحللبحلتصجدللللللللل

,ل ا بئولبحه ا ,لاد لب ده  ب ل ردال  بئدألبحهرلدحم,للللللKWLSH ب ر ةحل,ل 

 بحدددهرلملبباددد اللب  عتدددللحم دددرتباحجح بلبحيددد  قل,لاادددح:لبحهيددد ؤهلبحدددصبان,لللل

ا ا دددد ,ل بحرتددددحلبحهردددد   ن,ل بحرضددددالبحددددصه،,ل ب ددددةبت,للل بحدددده ا ل ضددددةبل

ل ب ل قبل,ل ببالب لبحرتلن,ل بحر ضلبحرتلن,ل بء ع  .

      ــض ــى بعـ ــائم علـ ــامج الكـ ــر الربنـ ــة لتهفيـ ــائل، واألدوات الالشمـ ــد الوضـ حتديـ

 اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة:

بحة ددد ئحلبحهرلحتدددللارددد لدسددد لعل صددد لبحا ددد ا لب قدددرتحل هدددنلارتدددحلعلدددىلللل

ب ددها ت لب هثدد تلبحهماحددص,ل ز دد ال لةردد ححهململحلددهرلم,ل التحددللاملدد تببلبحدده ا للللللللل

حدد  ملم,لممدد ل يدد ع ل لحتقحددألدهدد بالبحا دد ا ,ل قدد لس صدد لبحث ساددللعلددىللللللل

الة دددد لبحة دددد ئح,ل ببال ببلب يدددده  الل لبحا دددد ا ,لحبحددددالااددددةةلا اثطددددللل

قددد لبشدددهتحلل  بهددد بالبحهرلحتحدددل,ل بءهدددةال,ل ب ملددد  ,ل بب بدددطللبحرتلحدددل,ل لللل

 دد  جلدلل–ا ب دد ل–بحا دد ا لعلددىلبحة دد ئح:لدال ببلتا ددللاهلةعددللدلع  دد بلللل

لدةم لارلحتحل,لبحيثةت ل بحطث ش ,لبحلةس بلبحهرلحتحل,لع  ضلةح  ة.
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        حتديد أدوات التكويم الالشمة؛ للخهـم علـى مـدى فاعليـة الربنـامج الكـائم

 على بعض اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة:

ل هج دلاسلد ل   د ا ,ل هدةلجد  لاها ادحلاد ل قحدللعل صد للللللللبحهقة ملج  لال

بحا  ا لببا ال,ل ار ُّلعتلحللبحهقة مل  حلللحلهر العلىلا ل لحتقحق لاسل

دهدد با,ليةلج  ددحللد ملدد لعتلحددللاب حضددحلل ق ئحددللعمجحددل;ل  دد ضلحتيدد لللل

لعتلحللبحهرلم,ل  لهصبلبحث ال لب ه  ب لد  حححللبحهقة ملب احل:

 ل لبحث ب دل,لقثدحلاطثحدألبحهطثحدألب حد ب نلحلا د ا ,ل ملد اللللللللل:اقة ملقثلن 

يةلبحابدددا,ل بحهتكددد لادددسلااددد ةؤلدةددد بالل تدددةعالبحث دددا:لبحهج  ثحدددل,لللللل

ل بحغ  طل.

 له اليةلبحابالعسل ق طلبحقة ,ل بحغرال لاقة ملاب حضن,لد لاث ئن:

ارلددملب ددهرلت لسددةهلاةعددة للبحدد ت ,لد لحدد  ولبحدد ت لب دد حنل  حدد ت  للل

  قل,ل  هاددةةلاددسل تةعددللاددسلبب ددئلللبحددالاطدد حل ل  ب ددللكددحلللللللللبحيدد

لسضل.

 ل ل لدثلدد  لبحيدد ل لبحدد ت  لاددسلاددمهل دد حللللللاقددة ملااددة ،,لد ل لدد ئنلل:

بب دددئلل,ل ب ه  ردددللب يدددهت  لحلهماحدددصل لدثلددد  لحبدددالب بدددالللب ط  سدددل,لل

هململ ل ال حددصلب ملدد  ,ل بب بددطللبحرتلحددل,ل بال ددهت  ليةلسددةبتباملم,ل اهدد  ر

لدثل  لب ل قب ب.

 ل ل ل مل  ددللكددحلالت ;ل ملدد البحابددالعددسلادد اللحتقددأللللللاقددة ملاهدد انل:

ده بالبح ت ,ل  اةةلا اثطع ل مل ,ل  هاةةلادسل تةعدللادسلبب دئلللبحدالللللل

لاط حل ل مل  للبح ت .

 ل ل ل مل  ددللاطثحددألبحا دد ا ل تكتلدد ,لاددسلاددمهلبحهطثحددألللاقددة مل ملدد ئن:

 تددةعالبحث ددا:لبحهج  ثحددل,ل بحغدد  طل,للللبحثردد  لبال ببلبحا دد ا لعلددىل

 هن:لباهث تلبحه ضدحح,ل اقحد  لاملد تببلسدحلب بدامب;لحلابدالعدسلاد الللللللللل

لةر ححللبحا  ا لبحق ئملعلىل رالب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةل.

   إعـــداد، أو ططـــيط الـــدزوع وفكـــًا للربنـــامج املكـــرتح، الكـــائم علـــى بعـــض

 اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفة:

ال لصح وللاةعةع بلحمهةاللبحةس ا لبحرلتدن,ل بب بدطللبحرتلحدلللللّ ليع 

ل–اد بئولبحده ا لللل– ل ع لعلىلاطةببلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةللنلبحلتصجلل
KWLSHكحدداللل-د ددطلادد لارلتدد للللل–ارلتدد للل–دت دد لدةلدعدد الللل–دعدد اللل

د(,ل قدددد ل ليعدددد باللالت  لبحةسدددد ا ,ل بحه طددددحول تدددد ل ةقعدددد لللللدارلددددملب   دددد 

 احجح بلا ل تب لب ر ةللعلىلبحل ةلب ان:ال رتب
 علةبةلبح ت :ل لحت  د لعلدةبةلحادحلالت لادسلالت  لبحةسد ا :لبحيد  رل,للللللل

  بحا الل,ل ت عنلدةل اةةلاهل  ث علا لبءهةاللبحرلتنلحلةس ا .
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 ببه بالبحيلةكحللحل ت :ل لصح وللببه بالبحيلةكحللحاحلالت لادسلل

ب ةجحدلل بحضدةبدل بحا الدللدلبحغدة دل,لللللالت  لبحةس ا :لبحي  رللدب  كلل

سحددالك  دد لاليددجتللادد لببهدد بالبحر اددللحلا دد ا ,ل ببهدد بالبحر اددللللللل

حلةسدددد ا ,ل ت عددددنلةحملدددد لبحهلددددة لحهبددددتحلدهدددد بالار ةحددددل,ل امل ت ددددل,لللللللل

 ل  ج ب حل,ل ا ك لعلىلامل تببلسحلب بامب.
 ال دثأللب هطلث بلبحي  قل:لسحال لحت   لب ابب,ل ب هطلث بلبحيد  قللبحدلل

حلهلتحصلبحهر احلارمل ,ل لالت  ل   قل,لد ل ل لةببل   قل,ل هنلا اثطدللل

   ح ت لب  حن.
 حت   ل  بئألبحهرلحم,ل بحهرلم:ل ل  سلعلىلبحا  ا لب قرتحلةيدحهملب ده  ب للل

,ل ادد بئولبحدده ا ,لKWLSH كددحملاددس:لب ددرتباحجحللبحلتصجددللب ر ةحددل,ل 

رلملببادددددد ال,لب  عتددددددللادددددد لب دددددده  ب ل رددددددال  بئددددددألبحهرلددددددحمل بحددددددهل

حم ددرتباحجح بلبحيدد  قل,لااددح:لبحهيدد ؤهلبحددصبان,ل بحدده ا ل ضددةبلا ا دد ,لللل

 بحرتدددحلبحهرددد   ن,ل بحرضدددالبحدددصه،,ل ب دددةبت,ل ب ل قبدددل,ل ببالب لبحرتلدددن,لل

  بحر ضلبحرتلن,ل بء ع  .
 ببال بب,ل بحة  ئحلبحهرلحتحل:ل لحت   لببال بب,ل ب ةباللبحهرلحتحدللبحمزادل;للل

لقحألكحله الاسلده بالبحةس ا .حه 

 :" خطوات الطري بالدزع " اإلجساءات التدزيطية 

 ل يدددجحلب رلدددملعلدددةبةلبحددد ت ل دددثةت  ع,ل  ةعدددالدهددد بالبحددد ت للللبحهملحئدددل:

ل–دت د لدةلدعد الللل–دلدعد الللKWLSHحلهماحص,ل   ملجد  هلب درتباحجحلللل
  هلدل دثةت  ع,ل  دةز لبجلدللللكحدالدارلدملب   د لللل-د طلاد لارلتد لللل–ارلت ل

  ي لعلىلبحهماحص,ل  هملت ولا  هحملبح ت ل   اببلبحي  قللحلهلتحدص,لل

سحددددال الددددالبحهماحددددصل هرثئددددللبحرتددددةاللبب هلاددددسلبجلدددد  ه,ل ب دددد ظلللللللل

دلاددد  بلدعددد ا؟لد,لحبحدددال يدددجحلللل K,ل هدددةلعتدددةالKWLSH   دددرتباحجحلل

بحهماحصلار تةململبحي  قللعسلب ةعة ل,ل  ل قشلب رلملاماحصتل لب اببل

حي  قللح  ملم,ل  ط حلد ئلللاهلةعللسة  ,ل  ر ضل رالبباط  لبحداللب

مياددسلدةل قدد لةحملدد لبحهماحددص,لثددمل يددهتط لب رلددملدةادد تلبحهماحددص,ل  يددت ملل

عددسلب رلةادد بلبحددال ددةال ةلار ةهملدد لسددةهلاةعددة لبحدد ت ,ل ايددجحلمل لعلددىل

 ع,لاسلبجل  ه,لثمل ل قبمل لارملم,ل  يدجلمل ل دثةت لللWشاحلد ئللل لبحرتةالل

 هدددد اللبال ددددرتباحجح بلب دددد باللب دددده  بامل ,ل   بئددددألبحهرلددددحمل بحددددهرلم,للللللل

  بحة  ئولبحهرلحتحل.
 ل هملةحمل لباث  لب طةببلب احل:بحر ض: 

 قددة لب رلددمل دد  تلبحلتددة جلدادد  لبحهماحددصل للللبحلتصجددلل ةب ددطللب رلددم:لل 

عدد ضلبحلبدد ط,لد لسددحلب بددالل,لادد لاقدد  ملسلددةهلاهردد ال ,ل اهلةعددل,للللل

ي ل  ادد لب رلددمل ضددةبلعدد هءل لدثلدد  لعدد ضلبحلبدد ط,لد لسددحلللللللل ج  دد  ;ل

ب بددالللادد لاةعددحالادد ل دد  تل ل هلدد ,ل عتلحدد بلا ادد ت,لاةجملدد عل  يدد للل



 م2018..  أكتوبر                     الثاني عشر       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
45 

ح رحسدد ,ل ايدده  اس لبحهيدد ؤهلبحددصبان,ل  هردد ه ل ت دد لميدد ت لبحدده ا ل للل

ال حصلبحلب ط,لد لسحلب بالللب هلا  ,ل  ةعالكحدال  اد ل لال حدصلللل

بدددالل,ل ب بدددامبلبحدددالاةبجملددد ل لدثلددد  لبحهل حدددص,لد لبحلبددد ط,لد لسدددحلب 

ب ح,ل كح حللبحه لدحللعلحملد ,ل يجد ب لعتلحدللا اد تلاد ليعطد  ل د  للللللللل

.اهر ال ,ل اهلةعل,ل ج    ل لب ح

 طلحللب رلملاسلبحطمبلبحقح  لمبادحلاد لةردح,للللبحلتصجلل ةب طللب هرلم:ل 

ت,لحبحدال ردالكدح للللا لاق ت للا ل قة ل  لبحط ححللا لا ل قة ل  لزادمؤل

الململعت ل   تل صهل ,ل  يد ع لب رلدملبحطدمب,ل ه   د همل  إل غد س بلللللل

بإلعدد ةحللبحددالايدد ع هملعلددىلبحدده ا ,ل  ددصحكل ددهتاسلب هرلتددةةلاددسلللللل

مم ت للل يالتبنلعتلح بلا ا هم,ل  هتكد لب رلدملادسلةملدملبحط حدحلل لللللل

حلل لدثلدد  لعددة لادد ل قةحدد ,ل  يددهطح لب رلددملدةل هدد احل لبحةقدد لب ل  ددلللل

عتلح بلبحلتصجل,لد لبحقةحثللحله ا ,لد لبحيلةنلادسلدجدحلتةد لايدهةالللللل

ب ددهرلت ل لببالب ,لاددد ليعطدد  لةددد ظلحرتلحددد بلبحهتاحددحل دددحلابدددالللللل

ارحلددل,لد لاردد  حل لايدد تلا ادد لحمدد ال,ل  اددةةلال تلب رلددملهلدد لاةجملدد ع,لل

ل. ا ش بع,ل الرت علحثحئللبحهرلم

   لحلهتكددد لادددسلاددد اللةملدددملبحهماحدددصل ةعدددة لبحددد ت ,ل الدددالب رلدددمللب هددد:

بحهماحددددصل هرثئددددللبحرتددددةاللبحا حددددالاددددسلبجلدددد  ه,لب دددد ظل   ددددرتباحجحللللل

KWLSHكحداللل-د دطلاد لارلتد للللل–ارلتد للل–دت  لدةلدع الل–دلدع الل

دلاددد  بلارلتددد ؟لد,لسحدددال يدددجحلبحهماحدددصلل Lد,لل هدددةلبحرتدددةالللدارلدددملب   ددد 

ملبحدددالاةصددددلةبليححملددد لاددددمهلب ضدددل,لكتدددد ل ال ملددددمللللب رلةاددد بل ب  دددد هحل

ادددسللS هل دددحطلاددد لارلتدددةتلري ت دددللا اددد لال  دددثل,ل  حدددكل لبحرتدددةاللللللل

د دطلاد لللل–ارلتد للل–دت  لدةلدع الل–دلاللدع اللKWLSHبال رتباحجحلل

,لاد لاد لللWاد ل دجلةتل لبحرتدةالللللثدملاق ت دلللللد.لكحدالدارلدملب   د لللل-ارلت ل

رململب رلةا بلبحدالسضدلةبلعلحملد لادسلادمهلللللل,ل  ل قشلاL جلةتل لبحرتةالل

د بطللبحد ت ,ل الدالب رلدملبحهماحدصل ه   د لبب دئلللبحدالتل يدهطحرةبللللللللل

بإلج  ددللعلملددد ,ل بب دددئللللبحددالب دددهج بل لد هددد  ملم,ل ردد لشددد حلب ةعدددة ,لللل

دت دددد لدةلل–دلدعدددد الKWLSHاددددسلب ددددرتباحجحللللH ايددددجحلمل ل لبحرتددددةاللل

د,ل  دةجملململيةلل؟لكحدالدارلدملب   د لللل-د طلا لارلتد للل–ارلت لل–دع ا

 ب    لاسلب رلةا بلبحالميالململب ضةهلعلحمل .
 ل الدددالب رلدددملبحهماحدددصلسدددحل تةعدددللادددسلبب بدددطلللللبحهقدددة ملب هددد انل:

لبحض حل,لسةهلاةعة لبح ت ;لحلهتك لاسلا اللحتقألده بالبح ت .

 ل:ل هددنلعثدد ت لعددسلاالح دد بل قددة لبحهلتحددصل ملدد لادد تجللللللللبب بددطللبحمصدد حللل

بح  ةددللبحضدد حللدل لب لدد هلد,لاهغددتسلبإلج  ددللعددسلد ددئلللسددةهلاةعددة للللللللل
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بح ت ,لت ملاد بئولا اد ,لكه  دللاقد ت  ,ل ارد ُّلج  ثد علااتدمعلحل بدطلللللللللل

لبحض حللبحالق  ل مل للبحهماحص,ل باه بالسبلءهةاللبح ت ,ل حتقحألده بة .

 : ثانيًا: إعداد املواد التعليمية 

   ًللربنـامج املكـرتح الكـائم علـى اضـرتاتيجيات مـا        إعداد نتاب التلميـر وفكـا

 وزاء املعسفة :

ق اددد لبحث سادددللل ضدددح وللببهددد بالبإلج بئحدددللحلةسددد  ل لعدددة لبحه لحدددحلللل

بحي  ألحلةس  ل,ثملق ا ل تع ال لصح وللبحةس ا لبحي  رلل بحا الدلل لصدةت للل

د بدددطللارلحتحدددلل ةقددد علحلا ددد ا لبحقددد ئملعلدددىل ردددالب دددرتباحجح بلارددد ل تب لل

ب ر ةددلل,ل قدد لبشددهتحلعلددىلادد ل لددن:دلاق اددللعددسلدهتحددللبحدد حححل ب دد الالدد للللل

 حمهة  ا ل,لال حلل ر  للعسلب رتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدلل بال درتباحجح بلللل

ب يددددده  ال,لببهددددد بالبإلج بئحدددددللحلةسددددد ا لاةعدددددة لبحث دددددا,لارلحتددددد بلللل

تحدددللبال ددده  ب ل,لبءهدددةاللبحرلتدددن,لد بدددطللعلتحدددلل عتلحدددلل اددد ت ث بدللحهللل

لبحه ضححل امل تببلسحلب بامبلكت لس الامل للبحث سالل لبإل  تلبحلر  

   وفكًا للربنامج املكرتح الكائم على اضرتاتيجيات مـا وزاء  إعداد دليل املعلم

 املعسفة :

ق ادد لبحث سادددلل تعدد باللالححدددحلب رلددملحهددد ت  ل سدد انلدلب  كدددللب ةجحدددلللللل

 بحضةبلدل لدلبحغة دل ةقد علحلا د ا لبحقد ئملعلدىل ردالب درتباحجح بلارد ل تب لللللللل

ب ر ةلل,ل ق لبشهتحلعلىلا ل لنلل:لاق اللحلترلملعسلدهتحللبحد حححل,ل ب د اللل

ب دددرتباحجح بلالددد ل,ل حمهة  اددد ل,دهددد بالالححدددحلب رلدددم,لال حدددلل ر  دددللعدددسللللللل

 ا بسدحلبحهد ت  ل ةقد علحادحللللللKWLSHبحلتصجللب ر ةحلل ا بئولبحه ا ل ل

ب ددددرتباحجحل,لب طددددللبح الحددددللحهدددد ت  لاةعددددةع بلبحةسدددد ا لبحيدددد  رللدلللل

ب  كدددددللب ةجحدددددلل بحضدددددةبلدل بحا الدددددللدلبحغدددددة د,ليعددددد باللبحددددد ت  ل ةقددددد عل

ةلبحد ت للعلدةبللKWLSHبحلتصجللب ر ةحلل ا بئولبحه ا ل لل بال رتباحجح

ل–ببال ببل ب دددةباللب يددده  الل–ب هطلثددد بللبحيددد  قللل–ببهددد بالبحيدددلةكحللل–
لب ه  للدل.لل-بحر ضلل–اطللبحي ل  ح ت لدلبحهملحئلل

 ق ل لع ضلبحا  ا لعلىل تةعللادسلبءاتد لب ه ضضد لحلهتكد للللل

اسلصمسحللبحا  ا ل

(2ن

,ل ق لد  اللبءاتةةل رالب مسرد بلبحدالدادصبل لللل

بالعهث تل  دصحكلدصدثالبحا د ا لب هتادحل لكهد بلبحهلتحدصلللللللل

(3ن

 الححدحلب رلدمللللل

(4ن

لل

ل  صحكل لبإلج  للعسلبحيؤبهلبح  عنلبحا حالحلث ال. لصةتاملت للبحلمل ئحلل.ل

                                                           
 ( أمساء  السادة حمهني األدلة.2ملحل ) 2
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ل لبإلج  للعسلبحيؤبح لبح ب  لل ب  ا ل بحلص سل ض لعلىل:

 ادد ل تب لب ر ةددلل للبحا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بللللادد لة علحددللل

 التحللبحه ضححلح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل؟
 بحا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل للللللادد لة علحددللل

التحللامل تببلسحلب بامبللح اللاماحصلبحضالبحا اسلبب   نل    ل؟لاسل

لامهلبإلج ب ببلبحه ححل:

  لبخحاثالجًا: إعداد أداتي: 

  : إعداد االختباز التخصيلي 

يةلقحدد  لحتضددححلاماحددصلبحضددالبحادد اسلبب   ددنللاددسلللللللهدد البالاهثدد تل

اددمهلالتب ددهململحلت هددةاللبحرلتددنلحةسدد انلبحضددةبل بحغددة لمبدد لاغددتل لاددسلدلل

سق ئأل ا  هحمل اث الئل ارتحت بل قدةب  ل د بدطللعتلحدلدلل ةقد علحلا د ا لللللل

 تب لب ر ةلل,ل مل الار ةللبحلتدةل للللب قرتحلبحق ئملعلىل رالب رتباحجح بلا 

حتضددححلبحهماحددصل ردد لالتب ددللبحةسدد ا لاةعددة لبحث ددال,ل حت  دد لة علحددلللللللللل

بحا  ا ل لحتضحلملم,ل بحهتك لاسلاا ةؤلبجملتدةعه لبحغد  طلل بحهج  ثحدللللل

لقثحل  ب للبحهطثحألب ح ب نلحهج  للبحث ا.ل

(لا ددد ال ل ةقددد علل40نللبحث سادددلل ثلددد  لبالاهثددد تل لصدددةتا لبب ححدددللادددسللق اددد 

جل  هلب ةبص  بل

(5ن

بحص ل ل ل ؤتللعلىلد   لببهد بالبإلج بئحدللحلةسد ا للللل

اةعددة لبحث ددالاددسل ددة لبالاهحدد تلاددسلاهردد الل قدد ل لباهحدد تلهددصبلبحلددة لاددسلللللللللل

د دددةلنل دددل  للبالاهثددد تببلالتا ددد  لالتجدددللصددد قمل ل ثث املددد ل  دددملةحللاضددد ح مل ل

اددسلاق اددلل دت دد ل دد بئحل بسدد لالملدد للل(ل,لسحددال هاددةةلبحيددؤبه121-120,ل2007القددل,

مياحلبإلج  للبحض ح لل ق لصح  لا  الببلبالاهث تلحبحالا بعنل:لمشةححلل

للللللب  دد الببلبالاهث ت ددللحلت هددةاللبحرلتددنلب  هدد ت,لب هتدد  لكددحلا دد ال لحلتيددهةالللل

اقددة مل(ل, لاةز دد لاةقدد لللل–ا كحددحلللل–حتلحددحللل–اطثحددألل–ةملددمللل–نلاددصك ل

ئحل ت دددلةبلعبدددةبئنل, ل عددد لبحرل صددد للبإلج  دددللبحضددد ح للادددسل ددد لبحثددد بل

ب برتكلل لبحث بئحل لاق اللبح ق  ل.اةبزةلبحث بئحلببت رللاسلسحالبحطةهل

 التجللبحهرقح ل,حمهةاللب  د الببلبالاهث ت دللا بعدنلبح قدللبحرلتحدلل بحل ة دلللللللل

,ب   الببل بع لل حم ال ل ا ححللاسلبح تةضل,ال  ثللب  د الببلبالاهث ت دلللل

ل بحرقلنلحلهماحصلبحثد بئحل بعد لل اهج  يدللاد للب ق ادل,للللللحلتيهةاللبح ا،

عدد  لكه  ددللب  دد ال لبحةبسدد  ل لدكادد لاددسلصدد  للسهددىلالل هيددثحلل حددكل للللللل

ليت  نلبحهماحص.ل

                                                                                                                                        
 ( دليل املعله يف صوزته اليهائية .4ملحل ) 4
 ( جدول مواصفات االختباز التحصيلي.5ملحل ) 5
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 حله قألاسلص  لبالاهث تل لع عد ل لصدةتا لبب ححدلللعلدىل تةعدللللللل

,للاددسلبءاتدد لاددسل   لبالاهضدد ظل ل دد هلب لدد ه ل  دد  لادد ت  لبحرلددة 

(لل14 ابدد ةةلعلددة ل ارلتددنلعلددة لاددسل   لب ددا لل لدد لعدد الهملنلللللللل

(6ن

,لإل ددد ب ل

آتبئململ امسرد اململسدةهلعد اللا د الببلبالاهثد تل,مشةححدللبالاهثد تل يدهة  بللللللللل

ببهدد بالب ر ةحددلل,ادد اللب هتدد  لب  دد ال ل يددهةاللب دد البحددص لميالدد ل,بحضدد للللللل

بالاهثدددد تل يددددهةالللبحرلتحددددلل بحل ة ددددللحلت دددد البب,لادددد اللال  ددددثللا دددد الببلللللل

بحهماحص,ي دد ب لب مسردد بلبحر اددللعلددىلبالاهثدد تل. ق ادد لبحث ساددلل هردد  حلادد للللللل

  لحللار  ل لحبيحللبا   لبءات ل.

سحدددال ليجددد ب ل ردددالبحهرددد  مبلعلدددىلبالاهثددد تل لددد  لعلدددىلامسرددد بللللللللل

لبءات لالمل :

 .لار  حل رالبحالت بل لاق اللب   الببل

 .لاض حالح ة لحثرالب   البب

 لجرحلمجح لبحث بئحل ل  لبحطةهلاق  ث ع.للل

علدىل تةعدلل لد للللل ليج ب لبحهج  للبال هطمعحللحماهث تلبحه ضدحلنل

(لالتحص لاسلا تجلعحلدللبحث دالادسلا ت دلللةملد لببمحد لبحضدث حللللللللل35ع اله لنل

لحه    لا ل لنلل:لللل2/2/2017ل-1بحا  ة للحلثل بل ه ت خ

دش تبلبحط حثد بللهث تلبحه ضحلنل.بحهتك لاسل عةحلار  نل ارلحت بلبالا

ليةل عةحلب ول ارلحت بلبالاهث تلبحه ضحلن.

كدد ةلاهة ددولبحدد اسلللحت  دد لبحدد اسلب ل  ددحللبالب لبالاهثدد تلبحه ضددحلنل:لل

بحددص لب دده  قه لبحهلتحددصببلردد ل ثمثددةةلالقحقددللاهغددتلللردد لالقدد ئألللللللل

 حق ب  لارلحت بلبالاهث ت.

  : حطاب صدم االختباز التخصيلي 

لص  لبالاهث تلبحه ضحلنليسض ئح علكت ل لنل: لسي بل

:ل  إلع ةلليةلص  لبءات لد لبحضد  لب لطقدنل,لق اد لللللبحض  لبحثل ئن-

بحث ساددللحبيدد بلبالايدد  لبحثلدد ئنل  دد الببلبالاهثدد تلعلددىلعحلددللب ددهطمعحلللللللللل

التحص لاسلا ت للةمل لببمح لبحضث حلبحا  ة للسحال لسي بلل35ااة للاسل

جللكحلا  ال لاسلا  الببلبالاهث تلبحه ضحلنلا لبح تجدلللار احلبتاث طلالت

(ل ددث لل1بحالحددللحماهثدد تلبحه ضددحلنل   دده  ب لار الحددلل   ددةةل,ل بجلدد  هلنلل

ار اددحلبالتاثدد طل دد لالتجددللكددحلا دد ال لاددسلا دد الببلبالاهثدد تلبحه ضددحلنللللللللل

  بح تجللبحالحللحماهث تلبحه ضحلنلكاحل.
                                                           

 أمساء السادة  حمهني االختباز التحصيلي.(   6ملحل ) 6
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ل بجملتة للبحالنلحلت  الببلنبالاهث تلبحه ضحلن(ل(لار احلبالتاث طل  للكحلا  ال 1ج  هلن

 البه/و لالبه ايهةاللبح الحل ار احلبالتاث ط ب   البب ب يهةال
 000البهلعل ل 0100 *4140 14-1بحهصك 
 010البهلعل ل 0000 **3000 21-15 بح ملم

 010البهلعل ل 0000 **5400 28-22بحهطثحأ
 010البهلعل ل 0000 **8050 32-29بحه لحح

 010البهلعل ل 0010 **3100 36-33بحرتكححل
 010البهلعل ل 0000 **5310 40-37بحهقة م

  :  حطاب دزجة ثبات  االختباز التخصيلي 

 Split- Half ط  قدددللبحهج ئدددللبحلضددد حلللل لسيددد بلار ادددحلبحاثددد بللل

Coefficient ل ليهددد اللار ادددحلبتاثددد طل دددث ا ةل ددد لارددد هلبب دددئلللل:ل لل

بح  ال دددلل ارددد هلبب دددئلللبح  جحدددللحادددحلقيدددمل قددد لل لاضددد حالارددد امبلللل

-Spearmanبالتاث طلل   ه  ب لار احلبتاثد طل دث ا ةلل د ب ةلحلهضد حالنلللل

Brown Coefficientل ق ل ل لار احلبالتاث طلب ضد الحماهثد تلبحه ضدحلنلللل)

ئسل هةلار احلثث بلكث ل يثح لح ق ببلبالاهث تلبحه ضحلنلمم ل طت048,8

لبحث سالليةلب ه  ب لبالاهث تلبحه ضحلنلبو بضلبحث البحرلتن.

       إجياد معامالت التمييص والصعوبة والطًولة لهـل نـل مفـسدة مـو مفـسدات

 االختباز التخصيلي :

 ق ل ل  لار امبلمتحح لا  الببلار احلمتحح لا  الببللبالاهث تلبحه ضحلنل:

ل%ل70-20بالاهث تلبحه ضحلنلا ل  ل

 ليهدد تلاردد امبلبحضددرة لل بحيددملةحللللاددحلبحضددرة لل بحيددملةحلل:للبهدد اللار 

   الببلبالاهث تل ق لا ب س لارد امبلبحضدرة لل بحيدملةحلل  د الببلبالاهثد تلللللل

ل%75-50بحه ضحلنلا ل  ل

ا دد ال لل  ددصحكلااددةةلبح تجددلللللل40 ااة دد لبحضددةت لبحلمل ئحددللحماهثدد تلاددسلللل

 دد ال لهحددحللعلملدد لبحهلتحددصلللالتجددللدل ةبقدد لالتجددللحاددحلالل40بحلمل ئحددللحماهثدد تلدلل

بج  دددللصددد ح ل

(7ن

(لاةز ددد لا ددد الببلباهثددد تلبحه ضدددححل2,ل  ةعدددالبجلددد  هلنل

لحةس انلدلب  كللب ةجحلل بحضةبل بحغة د.

ل(لاةز  لا  الببلبالاهث تلبحه ضحلن2ج  هلن

 ب   البب ب يهةال
 14-1 ب ر ةل
 21-15 بح ململ

 28-22 بحهطثحأل
 32-29 بحه لحح

 36ل-33 بحرتكححل
 40-37 بحهقة م
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 :مكياع مًازات حل املشهالت 

يةلقح  ل ةلامل تببلسحلب بامبلحد اللاماحدصلبحضدالللللله الهصبلب قح  

بحا اسلبب   نلل,لاسلامهلالتب هململحةس انلبحضدةبل بحغدة ل ةقعد لحلا د ا للللل

ب قرتحلبحق ئملعلىل رالب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل,ل مل الار ةللبحلتدةل للل

 ملدد تببل ردد لالتب ددللبحةسدد  لبحهج  ثحددلل,ل حت  دد لة علحددللبحا دد ا ل للللللللالددكلب

التحللالكلب مل تبب,ل بحهتك لاسلاا ةؤلبجملتةعه لبحغ  طلل بحهج  ثحللقثدحلل

ل  ب للبحهطثحألب ح ب نلحهج  للبحث ا.ل

  لصددددح وللا دددد الببلب قحدددد  ل  حددددكل دددد ال م ل بال دددده  ال لاددددسل رددددال

 ليع بالل  لد  لاقد  ح لسدحلب بدامبللاادحلن يد  لللللللبح تب  بلبحي  قللبحالال  ح

;لاة دىلشدمل بلللل2011;لز  اللقث جدلل,للل2012;لحمت ل سلعلنلبحثلةشنل,لل2014ص  لل,ل

(لل  لعة لاد ل دثألسد البلبحث سادللاملد تببلب قحد  لللللللل 2002;لدزه تلولحةةل,لل2007,ل

باهحدد تلل–اثردد عل ملدد تببلسددحلب بددامبلل لردد لاملدد تببلهددنل:للحت  دد لب بددالللللل

 ر لحت   لب مل تببللبحهرتحمل.ل–بحه ي لل–باهث تلص للبح   ضلل–بح   ضل

ب هغتللل لب قح  ل ل لد  لب ةبقداللب ردا لعدسلهدصتلب ملد تببل,ل حقد لب ده  البللللللللل

بحث سالل ليع باللاقح  لامل تببلسدحللب بدامبلادسلعد اللادسلب قد  ح لبحدةبتال لللللللل

 ال لاسلةا  ل رالب   الببلكتد لق اد للل لبح تب  بلبحي  قلل,لسحال لبال ه 

بحث ساددلل  ال دده  ال لاددسل رددالب ةبقدد لبالحارت  حددللجملددمبل حئحددللاه ضضددللل

/,لكتد لق اد لبحث سادلللللhttp://www.env-news.comااحل لللداث تلبحثحئدللل

 ثل  ل يع باللع اللاسلبحرث تببلببا اللبجل    لمب ل هل  حللا ل حئللبحهماحصل,ل

ا ددد الببلاقحددد  لاملددد تببلسدددحلب بدددامبلادددسل دددة للد دددئللل باهددد تبللبحث سادددلل

بالاهح تلاسلاهر الل دتت  ل د بئحل د لحد لادسلا ب د لاهرد ال لاادحل عدةحلبب دئللللللللللللل

  ددملةحللبإلج  ددللعلحملدد ل,ل اةعددةعحللبحهضدد حال,ل ياا  حددللحتلحددحلبحلهدد ئ لللللللل

  قلل,ل ق لت عنلعل لصح وللب   الببلبح قللبحرلتحلل بحل ة لل.لااةةلب قح  ل

(لا  ال لاقيتلليةلريللدقي  لحبحالمياحلكحلقيدملدسد لاملد تببلللل40نللاس

سحلب بامبلب بد تليححملد ل د  قع ل,ل قد ل لباهحد تلب  د الببلحادحلاملد ت لادسلهدصتللللللللللل

بللبحدده ا لبحرلتددنللب ملدد تببلعلددىلهحئددللاةبقددالا صددلل اددحلاملدد ت لاددسلاملدد تبللللل

صد للبح د  ضل,للل:لنلحت   لب باللل,ل ة ضلبح   ضل,ل باهثد تللببت  لبب ة

ةا  دد لب  دد الببلعلددىللل ا يدد لبحثح  دد بل(ل,لدادد لب ملدد ت لب  ايددلل هددنلبحهرتددحمللل

,ل دا املدد ل دد بئحلاهلةعددللحبحددال هدد تلبحهلتحددصلاددسل حلملدد ل,لادد للللللهحئددللعثدد تببل

ا بعدد  ل جددةاللارلحتدد بلحاددحلباهثدد تلحاددحلاملدد ت للاةعددال   قددللبإلج  ددللعددسلللللل

لا  الببلبالاهث تل,ل  حكلعلىلبحل ةلبحه حنل:

(لا د الببلاثد دلكدحلللل5  هاةةلاسلنللبحقيملبب هل:لامل ت لحت   لب باللل:-د

ا دد ال ل لهددصبلبحقيددمل  قدد  لابددهتحلعلددىل رددالب قدد ئأل,ل  ردد لكددحلةقدد  لللل

 ددتانلدت رددللد ددئللل,لمياددحلكددحل ددؤبهلالملدد لابدداللل.لل علددىلبحهلتحددصلدةل قدد تلللل



 م2018..  أكتوبر                     الثاني عشر       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
51 

قد  ل هد اله للل  حليثللحاحل ؤبهلهحل رالةرملعسلب بداللللبحدالاغدتلهمل لبح للل

 بدالللبح ئحيدلل.لثدمل غد لعمادلللللللد لد  ل ب ليةلدشح  لو لد   حللاللمتاحلب

ل(لدا  لب ح تلبحض حال بحص ل رالعسلب بالللب ةجةال ل لبح ق  ل.لل√ن

(لا د الببلاثد دللل5  هادةةلادسلنللللبحقيملبحا  نل:لاملد ت لةد ضلبح د  ضل:لللل-ب

  ل ددتانلعد اللاددسلبح دد  ضللكدحلا دد ال ل لهدصبلبحقيددمل  قد  ل,ل  ردد لكددحلةقدلللل

ب قرتسللل.لل علىلبحهلتحصلدةل ق تلاد لي بلكد ةلكدحلةد ضلادسلهدصتلبح د  ضلللللللل

(لداد  لد يدحللللل√مياسلبباصل  لسيحللا لج  ل لبح ق  لد لالل.لثمل غ لعماللنل

 بح   ضلب قرتسلل,ل بحص ل رالعسلسحلحلتبالللب ةجةال ل لبح ق  ل.

(لا د الببلل5  هاةةلادسلنلللللبح   ضل:بحقيملبحا حال:لامل ت لباهث تلص -ج

اث دلكحلا  ال ل لهصبلبحقيمل رث ت لمتاحلة عسد لاد ل,ل  رد لكدحلعثد ت لل دتانللللللل

ع اللاسلبحط  لالاهث تلا لج  لةحمل لنالاهث تلصد للبح د ضل(ل,ل ردالبحطد  للللل

صدد ح لل,ل اضددلالةرددملالاهثدد تلصدد للبح دد ضل,ل  رغددمل لالل ضددلالل,ل علددىلل

اددحل   قددللهددحلاضددلالالاهثدد تلصدد للادد لجدد  ل لللبحهلتحددصلدةل قدد تل  حليددثللحل

(لدادد  لبحط  قددللببةغددحلالاهثدد تلصدد للللللل√بحرثدد ت لد لال.لثددمل غدد لعماددللنلللل

 بح  ضلب ةجةالل لبحرث ت لل.ل

(ل5  هاددةةلهدددصبلبحقيدددملادددسلنلللبحقيددملبح ب ددد ل:لاملددد ت لا يددد لبحثح  ددد بل:لل-ال

اقرتسدلل,للا  الببل,لعلىلشاحلةق ببلقض  ل هث لكحلةق  لدت ردللا يد ببللل

 علىلبحهلتحصلحت  د لدةغدحلا يد ل د لادسل د لبحه يد ببلببت ردللبحدالالدنللللللللللل

(لدادد  لدةغددحلبحه يدد ببلب قرتسددلل ددحلللللل√كددحلا دد ال ل,لثددمل غدد لعماددللنللللل

 اباللللب ةقال.

(لعثد ت لكدحلعثد ت للللل20  هادةةللادسلنللللبحقيملب  ا ل:لاملد ت للبحهرتدحمل:للل-ت

الملدد لارطددنل صدد  علحيددلةنل,لد لاضدد ئطلارحلددللاددسلبحلدد  ل.لعلددىلبحهلتحددصلدةللل

 (لدا  لكلتلل:ل√ غ لعماللنل
ل(لي بلك ةلبحةصال بتحلكحلدة باللبجلت علل الل رتنلالمل لدس بعل.لكحنلل

(لي بلكدد ةلبحةصدددال بددتحلدولددحللبجلت عدددلل الل يددها،لالملددد ليالللللللاررددملنلل

 حقلحح.ب
 (للي بلك ةلبحةصال ضال رالبجلت عللل.ل رالنل
 (لي بلك ةلبحةصالالل لطثألعلىلبجلت علل     لل.لو لص حانلل

  ر لصح وللا  الببلب قح  ل لبحهتك لاسلص  ل ثث بلب قح  ل:

 ر ع لعلىل تةعللاسلبءات ل  لبحهتك لاسلص  لب قح  :ل  حكل

 لالدد ه ل  دد  لادد ت  لبحرلددة ل,ل بحقحدد  ل بحهقددة مل الدد ه لبحث ددال,ل عدد اللل

اسلب ب ة لبحرت ة  ل د ال لبحرلدة ل ل زبت لبحرت حدلل بحهرلدحمللللل

(8ن

,ل  حدكلإل د ب للل

                                                           
 (  أمساء السادة حمهني مكياس مهازات حل املشهالت.8ملحل ) 8
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آتبئملددملسددةهلادد الل عددةحلارلحتدد بلب قحدد  ,لادد اللصدد  لا دد الببلب قحدد  ل للل

تببلسدحلب بدامبلل لعدة لبحهر  دالبإلج بئدنل د ,لللللللقح  لكدحلاملد ت لادسلاملد لللل

ال  ثللب   الببل يهةاللاماحصلبحضالبحا اسلبب   دن,لاد اللصد لل  عدةحللللل

بحضح وللبحل ة لل   الببلب قح  ل  دماهمل ,لاد اللصد للب رلةاد بلب هغدتلللللللل

 لا  الببلب قح  ,لاد ل    د لادسلاقرتسد بلد لارد  مبل.  لعدة لب تب لبحدالللللللل

 بءاتةةل لار  حلب قح  .لق امل 

سحال ليج ب ل رالبحهر  مبلعلىلب قح  ل ل  لعلىلامسر بلبءاتد لل

لالمل :

 .لباهض تل رالب بامبلب ر  عل

 . اض حالح ة 
 . جرحلمجح لبحث بئحل ل  لبحطةهلاق  ثس 

نلل  ليجدد ب لبحهج  ددللبال ددهطمعحللحلتقحدد  لعلددىل تةعددلل لدد لعدد اله للل

جلعحلدللبحث دالادسلا ت دلللةملد لببمحد لبحضدث حلبحا  ة دلللللللللل(لالتحص لاسلا ت35

لحه    لا ل لنلل:للل2/2/2017-1حلثل بل ه ت خلل

بحهتكددد لادددسل عدددةحلارددد  نل ارلحتددد بلاقحددد  لاملددد تببلسدددحلب بدددامب:للل-د

لدش تبلبحط حث بليةل عةحلار  نل ارلحت بلب قح  .

بحددددص للحت  دددد لبحدددد اسلب ل  ددددحللبالب لب قحدددد  ل:ل لدددد لاهة ددددولبحدددد اسللل-بل

ب ه  قه لبحهلتحصببل لبإلج  للعسلب قحد  لرد ل دت ردةةلالقحقدللاهغدتلللللللل

لر لالق ئألحق ب  لارلحت بلب قح  .ل

 عثولاقح  لامل تببلسحلب بامبليسض ئح علنلبحض  ل بحاث بل(ل.-ج
  إلع ةلليةلص  لبءاتد لد لبحضد  لب لطقدن,لق اد لللللل:لبحض  لبحثل ئن-

سحددالل ثددألب قحدد  ل لللحدد بالنلح قدد ببلب قحدد  لللبحث ساددللحبيدد بلبالايدد  لبلل

(لالتحص لاسلاماحدصلل35صةتا لبب ححللعلىل تةعللب هطمعحللاؤح للاسلن

بحضالبحا اسلبب   نلمب ت للةمل لبالمح لبحضدث حلبحا  ة دللحلثلد بلادسلود لللللل

 تةعددللبحث ددا,لسحددال ليهدد اللصدد  لب قحدد  ل ط  قددلليسضدد ئحلل,ل  حددكلللل

التجدللكددحل لدد لادسل لددةاللب قحدد  لاد لبح تجددللبحالحددلللللحبيد بلار اددحلبتاثدد طلل

(ل ث لار احلبالتاث طل د للل3حلتقح  ل   ه  ب لار الحلل   ةةل,ل بجل  هلن

لالتجللكحل ل لاسل لةاللب قح  ل بح تجللبحالحللب قح  لكاحل.

لب((ار احلبالتاث طل  للكحلامل ت ل بجملتة للبحالنلح ق ببلناقح  لامل تببلسحلب بام3ج  هلن

ع الل ب مل ت 

 بح ق بب
ار احل

 بالتاث ط
ايهةالل

 بح الحل
 البه/و لالبه

 05,0البهلعل ل 0,045 *337,0 5 بحقيملبب هل:للامل ت لحت   لب بالل
 01,0البهلعل ل 000,0 **571,0 5 بحقيملبحا  نل:لامل ت لة ضلبح   ض

 01,0البهلعل ل 000,0 **597,0 5 بحقيملبحا حال:للامل ت لباهث تلص للبح   ض
 01,0البهلعل ل 000,0 **597,0 5 بحقيملبح ب  ل:لامل ت لبحه ي 

 01,0البهلعل ل 000,0 **828,0 20 بحقيملب  ا ل:لامل ت لبحهرتحم
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:ل لسي بلار احلبحاثد بل ط  قدللبحهج ئدللللللكت ل لسي بلثث بللب قح  

مليهدد اللار اددحلبتاثدد طل ددث ا ةل دد لللثدد:لSplit-Half Coefficientبحلضدد حلل

ار هلبب ئلللبح  ال لل ار هلبب دئلللبح  جحدللحادحلقيدمل قد لل لاضد حاللللللل

ارددد امبلبالتاثددد طلل   ددده  ب لار ادددحلبتاثددد طل دددث ا ةلل ددد ب ةلحلهضددد حالل

(ل ق ل ل لار احلبالتاث طلب ض ال   الببلSpearman-Brown Coefficientن

  لبو بضل,ل هةلار احلثث بل طتئسلبحث سالليةلب ه  ب لب قح850,0ب قح  ل

لبحث البحرلتن.

 يه اللار امبلبحهتحح ل بحضرة لل بحيملةحلل   الببلب قح  .-ال

 ق ل ل  لقحتللار احلار احلمتحح لةق ببللاقح  لامل تببلسحلب بامب:

%لل20بحهتحح لحاحلةق  لاسلهصبلبجمل هلقحتلللاللاقحلعسل+ل

بحضددرة للحاددحل قدد لا ب سدد لاردد امبلبهدد اللار اددحلبحضددرة لل بحيددملةحلل:

ل%ل.75%لل لل50ةق  لاسلاقح  لامل تببلسحلب بامبلا ل  لل

 ردد لبحهتكدد لاددسلصدد  ل ثثدد بللب قحدد  ل,ل يجدد ب لبحهردد  مبلبحمزاددللبحدداللل

د صىل مل لبءاتدةةل,لدصدثالب قحد  ل لصدةتا لبحلمل ئحدللاادةةلادسلللللللل

(9ن

:لاادةةللل

للبحلمل ئحددللالتجدد بلحاددحلقيددملل  ددصحكلااددةةلبح تجددللللل5(لا دد ال ل  ةبقدد لل40اددسلن

(ل ةعدالبحهةز د لبحلملد ئنل  د الببللللل4حلتقح  لر ل عب  ةلالتجل,ل جد  هلنل

لاقح  لامل تببلسحلب بامب.

لبحهةز  لبحلمل ئنلح ق ببلاقح  لسحلب بامبلسيحللب مل تببلبحال قحيمل لب قح  لل(4ج  هلتقملن

 التجللكحلقيم ةق ببلب قح  لبحالاقح لب مل ت  ب مل ت 

 التج بل5 5-1بحقيملبب هلل حت   لب بالل

 التج بل5 5-1بحقيملبحا  نلل ة ضلبح   ض

 التج بل5 5-1بحقيملبحا حالل باهث تلص للبح   ض

 التج بل5 5-1بحقيملبح ب  لل بحه ي 

 التج بل5 20-1بحقيملب  ا للل بحهرتحم

  :زابعًا : اختياز جمموعة البخح 

 للباهح تل تةعالبحث الدلبحهج  ثحلل بحغ  طللدلاسلا ت النبجمل هل

بب   دددحللدلحلثلددد بل ا ت دددللبح الدددللبب   دددحللحلثلددد ب(للبحهددد  ره ل     دددلللل

(لالتحدص ل,ل لل40بحرت حلل بحهرلحملش  لو  ل,لااة  لبجملتةعللبحهج  ثحدللادسلنللل

   ددنلمب ت ددللباهح تهدد ل ط  قددللعبددةبئحللاددسل دد لشددرحللبحضددالبحادد اسلببل

(ل,لدادد ل4بجملدد هلبب   ددحللدلحلثلدد بلسحددال قدد لبالاهحدد تلعلددىلبحضددالبحادد اسلنللللللل

                                                           
 ( الصوزة اليهائية ملكياس مهازات حل املشهالت.9ملحل زقه ) 9
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(لالتحدص ل,ل لباهح تهد لادسل د لشدرحلللللللل36بجملتةعللبحغ  طللةق لااة د لادسلنلل

بحضالبحا اسلبب   نلمب ت للبح الللبب   حللحلثلد بل  قد لبالاهحد تلعلدىللللل

(ل ددللل,ل  لهتددةةليةللل15-14لنل(ل,ل قدد لا ب سدد لبعتدد تهسل دد لل2بحضددالبحادد اسلنل

ل حئلل بس  ل ببلب يهةاللبالجهت عنل, بالقهض ال لبحةبس لاق  ث ع.ل

 قددد لباهددد تبلبحث سادددللبجملتةعدددللبحغددد  طلل لا ت دددللباددد الل رحددد بعلعدددسللل

الملد :لعدت ةلعد  لاد ب هلكهد بلبحهلتحدصل د لللللللللببجملتةعللبحهج  ثحدللالعهثد تبلل

ط  قددللب رهدد ال ,ل لحغددت ةلعدد  للللاماحددصلبجملتةعددللبحغدد  طللبحددالادد ت ل  حلللل

ب هقدد هلبثدد لبحهدد ت حللاددسلارلتددللبجملتةعددللبحهج  ثحددلليةلارلتددللبجملتةعددللللللل

بحغ  طللحةلك  د لبجملتةعهد ةل ل  د لب  ت دلل,لممد ل دؤث ل دلث علعلدىل هد ئ لللللللللل

لبحهطثحألبحثر  ل.

 :خامًطا : التطبيل امليداني لتجسبة البخح 

  املكرتح الكائم على اضـرتاتيجيات مـا   مسحلة ما قبل التدزيظ وفًك: للربنامج

 :وزاء املعسفة

بجهترددد لبحث سادددلل   رلتدددللب هر   دددللبحدددالاددد ت لبجملتةعدددللبحهج  ثحدددلللللل

حهةعددحالب دد الاددسلبحقحدد  ل  حث ددال ار   ملدد ل  ال ددرتباحجح بلب يدده  الل,للللل

 ا ت ثمل لعلىلكح حللا ت  ل س انلدلب  كللب ةجحلل بحضدةبلدل دلبحغدة للل

ةددلل,ل قدد ل للدل ةقدد علحلا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر لللللل

.  لا   ددد ه ل ددد حححلل23/2/2017ل–ل18/2/2017ال حدددصلبحهددد ت حلل لبح دددرت لادددسلللل

ب رلمللب ر لاسلقثحلبحث سالل,لكت لعق بلبحث ساللع  ل تشلا ت ثحللحهماحدصلل

بجملتةعددللبحهج  ثحددللحهةعددحالةادد  ل دهدد بالبحث ددال علددىلبال ددرتباحجح بللللللل

ل.لل23/2/2017ل–ل18/2/2017ب يه  الل لبح رت لاسلل

 :التطبيل الكبلي ألداتي البخح 

 ملد البحه قدألادسلاد اللااد ةؤل تدةعالبحث دالةحتد ل هرلدأل  حه ضدححللللللللللل

بح تب ددنل املدد تببلسددحلب بددامب,لقثددحلبحثدد  ل هل حددصلبحهطثحددألب حدد ب نل,لق ادد لللل

بحث سادددلل ددددتج ب لبحهطثحددددألبحقثلددددنلبالبادددنلبحث ددددالعلددددىل تددددةعالبحث دددداللل

هتد ل:لبالاهثد تلبحه ضدحلنل,لاقحد  لاملدد تببلللللبحغد  طلل بحهج  ثحدلل,ل ببالباد ةلللل

,ل قد ل د تبلبإلجد ب ببلللل16/2/2017 سهىلل11/2/2017سحلب بامبل,ل لبح رت لاسل

لكت ل لن:

حلهتكدددد لاددددسلاادددد ةؤل تددددةعالبحث ددددا,ل  ر ةددددللب يددددهةاللبحه ضددددحلنللللل

حلهلتحصبب,لق ا لبحث سالل هطثحألبالاهث تلبحه ضحلنل اقحد  لسدحلب بدامبلللل

تددةعالبحث ددالبحغدد  طلل بحهج  ثحددل,لثددملسيدد بلب هة ددط بللللللقثلحدد علعلددىل ل

ب ي  حل,ل بالق بةد بلب رح ت دل,ل ب ده  ب لباهثد تلنب(لحلرحلده لب يدهقله للللللل
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Independent t test ي بلالالحللبح د   ل د لاهة دط بلالتجد بلالتحدصببللللللل 

بجملتةعللبحغ  طلل بحهج  ثحل,ل سي بلقحتدللنب(ل التجدللب   دلل حت  د للللل

ل(5(لكت ل هغال لج  هلن0005=للαةاللبح الحللعل لايهةالللنلايه

(لب هة ولب ي  نل بالق بالب رح ت ل قحملنب(لحله ئ لبحهطثحألبحقثلنلحماهث تلبحه ضحلنلل5ج  هلنل

ل اقح  لامل تببلسحلب بامب

بح تجلل ببالب 

 بحالحل
بجملتةعلل

 بحهج  ثحل
بجملتةعلل

 بحغ  طل
بحقحتلل قحتللبل

 بالسهت ححل
ايهةالل

 بح الحل
 36=ل2ة 40=1ة

 1  1  2  2 
بالاهث تل

 بحه ضحلن
و لالبحلل 532,0 629,0 85,0 2,033 791,0 167,2 40

 بسض ئح 
اقح  ل

امل تببلسحل

 ب بامب

و لالبحلل 386,0 872,0 251,3 14,67 627,3 98,15 25

 بسض ئح 

لد.74 التجللس  للدلل0005ايهةاللالالحللعل لل1099قحتللدلبدلبجل  ححللاي   ل

=للα هغالاسلبجل  هلدةلقحتللنب(لو لالبحلليسض ئحس لعل لايهةاللالالحدللنلل

(,لممدد ل دد هلعلددىلعدد  ل جددةاللةدد   ل ببلالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهة ددط بلللللللل05,0

التجددد بلالتحدددصببلبجملتةعدددللبحهج  ثحدددلل,ل التحدددصببلبجملتةعدددللبحغددد  طل,ل للل

  حهطثحألب ح ب نلحلث ا,ل هصبل رد لاؤشد سبلعلدىلللللبحه ضححلبح تب نلقثحلبحث  ل

(لدقددحلاددسلل629,0اادد ةؤلبجملتددةعه ل لبحه ضددحح.لسحددالدةلقحتددللباهثدد تللدلبلدلنلل

,لكتددد لدةلبحقحتدددللبالسهت ححدددلللل99,1دلبدللبجل  ححدددللل بحدددالايددد   للل قحتدددلل

,ل علحدددد لةدددد ةلبجملتددددةعه للبحغدددد  طلللل05,0حماهثدددد تلبحه ضددددحلنلدكددددالاددددسل

اها ةئهدد ةل لبحهطثحددألبحقثلددنللحماهثدد تلبحه ضددحلنل,ل كددصحكللللل بحهج  ثحددلل

 (لدقحلاسلقحتدللل872,0  حليثلل قح  لسحلب بامبلسحالدةلقحتللباهث تلدبدلن

,لكت لدةلبحقحتللبالسهت ححلل قح  لاملد تببلل99,1دلبدللبجل  ححللل بحالاي   ل

 بحهج  ثحددللل,ل علحدد لةدد ةلبجملتددةعه للبحغدد  طللل05,0سددحلب بددامبلدكددالاددسل

لاها ةئه ةل لبحهطثحألبحقثلنلل قح  لامل تببلسحلب بامب.

         مسحلة التدزيظ وفًكـا للربنـامج املكـرتح الكـائم علـى اضـرتاتيجيات مـا وزاء

 املعسفة:

 ر لباهح تل تةعالبحث ا,ل عثولك ةللب ه  بب,ل بحهتكد لادسلااد ةؤلللل

نل املدددد تببلسددددحلبجملتددددةعه لبحغدددد  طلل بحهج  ثحددددلل لبحه ضددددححلبح تب ددددل

ب بدددامبل,ل لبحثددد  ل ددد حهطثحألب حددد ب نلحلث دددال اددد ت  ل سددد انلدبحضدددةبللللللل

,لمبرد هلدت د للل27/4/2017يةلب تدح للل26/2/2017 بحغة دل لبح رت لادسلببسد للل

(لالقحقدددللحل ضدددللبحةبسددد  ,ل قددد لتبعددد لبحث سادددللل40سضدددطلد دددثةعحس ,ل ةبقددد لن

 بحغددد  طلل ةقددد علللايددد   لب ددد  لبح الحدددللحلهددد ت  لحلتجتةعدددللبحهج  ثحدددلللللل

حلهةز دد للبحدد ا،لحلتةعددةع بلكتدد لدق ادد ل زبت لبحرت حددلل بحهرلددحملبحردد حنل لللللل
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(لسضدددللصددد حل,ل حتددد ليشددد بال اةجحددد لل36ةليدددط ل هدددنلل ددد ل ثمثدددةةلنل

لبحث ساللعلىل تةعالبحث ا.

 بحهق لبحث سالل   رلتدللب ال دلل  حهد ت  لحلتجتةعدللبحغد  طللحلهتكد للللللل

 تا لحلتجتةعدددللبحغدددد  طلل دددل  لصددددةتامل للللادددسلادددد ت  لبحةسددد ا لب  هددددلل

ببصلحللكت لهنل لبحاه بلبحةزبت ل  حط  قللب ره ال ل لبحهد ت  ,ل  لعدة للل

الححددحلب رلددملب ردد لاددسلقثددحلبحددةزبت .ل بحهتكحدد لعلددىلعدد  ت لبالحهدد ب ل هل حددصلللللللللل

 الت  لبحةس ا ل ل   لب   لبح الحل.

 :التطبيل البعدي ألداتي البخح 

 ردد لب هملدد  لادد ت  لبجملتددةعه لبحغدد  طلل بحهج  ثحددللحةسدد انلبحضدددةبلللللللل

 بحغدددة ,لل ليجددد ب لبحهطثحدددألبحثرددد  لبالبادددنلبحث دددال لبح دددرت لادددسلببت رددد  للل

,لثدددملق اددد لبحث سادددلل هضددد حالد تب ليج  ددد بللللل7/5/2017يةلبحيدددث لل3/5/2017

 بل لبحهلتحددصببل لعددة لا دد احالبحهضدد حالب ردد  لايددثقع ,لثددمل لتصدد لبحدد تج

لSPSSج ب ه,ل ار جلهمل ليسض ئحس ل   ه  ب ل    ا ل

  :ضادضًا: املعاجلات اإلحصائية املطتددمة يف البخح 

حإلج  للعسلد ئلللبحث ا,لب دهر   لبحث سادلل ا د ا لب  ادللبإلسضد ئحللللللل

لل SPSSدللل Statistical Packages for Social Sciencesحلرلدة لبالجهت عحدللدللل

نب(ل سجملبحهتث .ل,لسحال لسي بلقحم

(10ن

ل

 :نتائج البخح ومهاقشتًا وتفطرييا 

 لعة لابالللبحث ال حإلج  للعدسلد دئله ل بحه قدألادسلصد للة  عد للللللل

لج  بل ه ئ لبحث العلىلبحل ةلبحه حن:

  :أوال: نتائج تطبيل االختباز التخصيلي 

حإلج  ددللعددسلبحيددؤبهلبح ب دد ل بحددص ل ددطلعلددى:لادد لة علحددللبحا دد ا لب قددرتحللل

ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل لالتحددللبحه ضددححلحدد اللاماحددصلللللللبحقدد 

لبحضالبحا اسلبب   نل    ؟ل

لق ا لبحث سالل  اهث تلص للبح  ضلبب هل بحا  ن.للل

 ةجد لةد  ل  لالالحدلللللل بحدص ل دطلعلدىلدللللبح د ضلبب هلحله قألاسلص لل

  ت دةةلليسض ئحلل  لاهة طنلالتج بلاماحصلبجملتةعللبحهج  ثحللدلبحدص سلل

 ةقعددتلحلا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددللدلل اماحددصللللللل

بجملتةعللبحغ  طللبحص سل  ت ةةل ةق علحلط  قللب ره ال ل لبحهطثحدألبحثرد  للل

 لسيدد بلب هة ددط بللحماهثدد تلبحه ضددحلنللحضدد  لبجملتةعددللبحهج  ثحددللد.لل.للل

                                                           
 ( املعاجلات اإلحصائية.10ملحل) 10
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 Paired )" للعٍناا ت ملتبطة اا "تب يدد  حلل بالق بةدد بلب رح ت ددلل قددحمل

sample t test )  درجا ت طلتٍاتمت ملتوتاين ٍ       سجملبحهتث ل هة ط ب
ملض ب   ومل وبٌةٍ  فً مل  ةٍق ملةعدي الخ ة ر مل حصٍل ومس يٌ طه كت  

ل.(ل6ج  هلنلهي ميضح فً 

حثر  لالاهث تلب هة ط بلب ي  حلل بالق بة بلب رح ت لل قحملنب(لح تج بلبحهطثحألب(ل6ج  هلن

لبحه ضححلعلىلبجملتةعه لبحهج  ثحلل بحغ  طل.

ايهةالل

 بح الحل
 بجملتةعللبحغ  طل قحملنب(ل

36=2ة  
بجملتةعلل

 بحهج  ثحل
40=1ة  

بح تجلل

 بحلمل ئحل
ايهة  بل

بالاهث تل

 بحه ضحلن
 2   2   1   1  

05.0 051,5* 846,1 28,8 320,2 73,10 14  بحهصك 

 بح ملم 7 28,5 432,1 75,3 296,1 *848,4

 بحهطثحأ 7 08,5 385,1 06,3 094,1 *001,7

 بحه لحح 4 78,2 000,1 000,2 095,1 *225,3

 بحرتكححل 4 55,2 959,0 86,1 833,0 *324,3

 بحهقة م 4 33,3 917,0 92,1 131,1 *989,5

بح تجللبحالحلل 40 73,29 661,5 36,20 740,4 *355,7

 حماهث ت

ل*للقحملبلالبحلليسض ئح علللللللللللل

ابدددد ل هدددد ئ لبحه لحددددحليةلدةلاهة ددددولبحه ضددددححلبح تب ددددنلحلتجتةعددددللل

 لاهة ددولبحه ضددححلبح تب ددنلحلتجتةعددللبحهج  ثحددلل36,20بحغدد  طللايدد   ل

كتددد ل ل ددد للقحتدددللباهثددد تللدلبلدلللبءيدددة للب طلقدددللجلتحددد للللل73,29ايددد   ل

دكددالاددسلقحتددللدبدلبجل  ححددللل بحددالايدد   للللل هددنلل355,7بح قدد ببلايدد   للل

ممدد ل دد هلعلددىلل05,0 هددنللدقددحلاددسللل000,0 كددصحكل ل دد لبحقحتددللبالسهت ححددلللل99,1

 د لاهة دولالتجد بلدةد باللللللل05.0 جةاللة   لالبحلليسضد ئح لعلد لايدهةاللللل

بجملتةعللبحهج  ثحللبحص سل  ت ةةل ةق علحلا د ا لب قدرتحلبحقد ئملعلدىل ردالللللل

رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل اهة ولالتج بلدة باللبجملتةعللبحغ  طللبحص سلب 

  ت دددةةل ةقددد علحلط  قدددللب رهددد ال ل لبحقحددد  لبحثرددد  لحماهثددد تلبحه ضدددحلنللللل

لل بح    لحض  لبجملتةعللبحهج  ثحل.

 ةجددد لةددد  ل  لالالحدددلل بحدددص ل دددطلعلدددى:لدللداددد ل  حليدددثللحل ددد ضلبحاددد  ن

حددصلبجملتةعددللبحهج  ثحددلل لبحهطثددحق لليسضدد ئحلل دد لاهة ددطنلالتجدد بلامال

لبحقثلنل بحثر  لحماهث تلبحه ضحلنللحض  لبحهطثحألبحثر  .ل

ةقددد ل لسيددد بلب هة دددط بل بالق بةددد بلب رح ت دددلل قدددحملنب(لحددد تج بللللللللل

التحددددصببلبجملتةعددددللبحهج  ثحددددلل لبحهطثددددحق لبحقثلددددنل بحثردددد  لحماهثدددد تلللل

ل(ل ث لبحله ئ ل.7بحه ضحلنل بجل  هلن
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لب هة ط بلب ي  حلل بالق بة بلب رح ت لل قحملنب(لح تج بلبجملتةعللبحهج  ثحلل(7 هلنج 

ل لبحهطثحق لبحقثلنل بحثر  لحماهث تلبحه ضحلن

 
ايهةالل

 بح الحل

 بحهطثحألبحثر   قحملنب(ل
40ة=  

 بحهطثحألبحقثلن
40ة=  

بح تجلل

 بحلمل ئحل
ايهة  بل

بالاهث تل

 بحه ضحلن
  2   2   1   1  

 بحهصك  14 58,6 678,1 73,10 320,2 *074,11 

 بح ملم 7 40,2 105,1 28,5 432,1 *022,10 

05.0 873,12* 385,1 08,5 966,0 88,1 7 بحهطثحأ 

 بحه لحح 4 20,1 853,0 78,2 000,1 *000,9 

 بحرتكححل 4 38,1 925,0 55,2 959,0 *811,5 

 بحهقة م 4 45,1 932,0 33,3 917,0 *279,12 

بح تجللبحالحلل 40 88,14 330,3 73,29 762,5 *660,17 

 حماهث ت

ل*قحملبلالبحلليسض ئحس لل

ابدد ل هدد ئ لبحه لحددحليةلدةلاهة ددولبحه ضددححلبح تب ددنلحلهطثحددألبحقثلددنلل

,ل73,29 لاهة ددولبحه ضددححلبح تب ددنلحلهطثحددألبحثردد  ل يدد   للل88,14 يدد   ل

ل660,17بءيددة للب طلقددللجلتحدد لب يددهة  بلللكتدد ل ل دد للقحتددللباهثدد تللدلبلدلللللل

 كدصحكل ل د لبحقحتدللللل02,2 هنلدكالاسلقحتللدبدلبجل  ححدللل بحدالايد   لللل

مم ل  هلعلىل جةاللة   لالبحلليسض ئح لعل للل05,0 هنللدقحلاسلل00000بالسهت ححلل

  ل  لبحه ضححلبح تب نلحلهطثحألبحقثلنلل بحثر  ل بح د لل05.0ايهةالل

لحض  لبحهطثحألبحثر  .

 لللسجملاتث لبحا  ا لب قرتحلبحق ئملعلدىلب درتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدللللل

:ل لسيدد بلا  دد لب هدد ل سجددمل اددتث لبحا دد ا لل للالتحددللبحه ضددححلبح تب ددن

ل(:8التحللبحه ضححلبح تب نلكت لهةلاةعال  جل  هلن

للهث تلبحه ضححل ا   لب ه ل سجملبحهتث (للاهة طنلالتج بلبجملتةعللبحهج  ثحلل لبا8ج  هلن

بح تجللبحالحلل

حماهث تل

 بحه ضحلنل

اهة ول

بح تج بل

 قثلح ع

اهة ول

بح تج بل

  ر  تع

قحتلل قحتللدلبد

 د2د
سجمل dقحتلل

 بحهتث 

 كث لج ب 623,5 888,0 660,17 73,29 88,14 40

(لل888,0بءيددة للجلتحدد لب يددهة  بلايدد   لنل²η(لدةللقحتددلل8  ددث لجدد  هلن

,لممدد ل بدد ليةلدةلسجددملاددتث لب دده  لب يددهقحل هددةللل623,5 ايدد   ل d قحتددلل

بحا  ا لب قرتحلبحق ئملعلىلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةدللل لالتحدللبحه ضدححلللل

لسجدملل طد  لل لاق لا ا رلل يثلل هن(ل٪8,88بح تب نلك   ل ليثللاتث لن

ل.بحصك ل  ح للبحهتث لسجمل يهة  بلبحاث لبحهتث 
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 : تفطري الهتائج 

ابدددد لبحلهدددد ئ ليةلحتقددددألبح دددد ضلبب هل بحادددد  نللب  صددددلل  الاهثدددد تللللللل

لبحه ضحلن,ل ا ج لبحث سالل حكلية:

 ا كح لبحا د ا لب قدرتحلعلدىلال تلبحهلتحدصببلكت دةتلحلرتلحدللبحهرلحتحدللللللللل

سلادسلادمهلبخند ب ملسللللسحالقتسل   تليه  نل لحتتدحلايدئةححللارلتملدللل

ل  ب بطلل بحهج تبلبحرتلحللمم لدالاللحه يسلايهةبهسلبحه ضحلن.

 الدددة لب ددداببلبحهرلحتحدددللاددد ل ددد لد بدددطللصددد حلل د بدددطلل اللصددد حلللللللللل

 اب تكللبحهلتحصببل لال حصه ل اه  رللب رلتدللحلهلتحدصبب,لدالاللحه يدسلللل

لايهةبهسلبحه ضحلن.

 ملبحه لدددحللعلدددىلبباطددد  لللي غددد حلبحهلتحدددصببلا ا هدددسلحآلاددد  س,ل ادددسلثدددللل

ب ةجددةال ل لاضددةتباملسل اددةجحململسل لبالادد تلبحيددلحملدالاللحهلتحددلل عددحملسللللل

ل  حرتلح بلب ر ةحللبحال قتسل مل لمم لسيسلايهةبهسلبحه ضحلنل.

 االحدددالبحهلتحدددصببل ت بدددطللاللصددد حلل ددد لعمقدددللمبددد لارلتهددد ,ل اددد اثولللللل

يددددهةبهسل دددد ءهةاللبحرلتددددن,لدثدددد بلارلةادددد بلبحهلتحددددصببل سيددددل لاددددسلال

لبحه ضحلن.

 الة دد لبال ددرتباحجح بل   بئددألبحهدد ت  ل ابدد تكللبحهلتحددصببل لال حددصللللل

اطةببلبال رتباحجح ب,ل ال تلب رلتدللكتبدج ل اةجد لحلهلتحدصببلزباللادسلللللل

قدد تاملسلعلدددىلبكهيدد بلب رلةاددد بل ب رددد تا,ل  ددصحكل لحتقحدددألببهددد بالللل

لب  جة .لل

  ب هث تلبحهلتحدصببل ز د ال للللب ه  ب ل   ئحلارلحتحللاهلةعللعتل لعلىليث ت

لة علحهملسلحلهرلمل.

 الدددة ل  ددد ئحلبحهقدددة ملسحدددال لبحابدددالعدددسل قددد طلبحقدددة ل بحغدددرالحددد اللللل

بحهلتحددصبب,ل  لت ددولاةعددةع بلبحدد ت لبجل  دد ل  حيدد  أ,ل  دد حلبب ددئلللل

دثل  ل  لب ضدطلبحضد حلل اه  ردللب رلتدللإلج  د بللبحهلتحدصببل اقد  ملللللللل

بحهقددة ملب هدد انلحلهتكدد لاددسلادد اللحتقددألللبحه ص ددللبح بجرددل,ل ب دده  ب لل

لببه با,لكحل حكل  همل لاق  ل حتيسلب يهةالللبحه ضحلنلحلهلتحصبب.

 ا بجردددللبحهلتحدددصببلحلهددد ئ لارلتملدددسلادددسلادددمهلب ق ت دددلل ددد لارلةاددد املسلل

ل ا  هحتملسلبحي  قلل بجل    لسيسلبكهي  ملسلحرتلح بلبحهرلملب  هل ل.

 ب حدد ب نلحلا ددد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلدددىللللكدد ةلبجلددةلبحيدد ئ لدثلددد  لبحهطثحددأللللل

ب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددلل قدددة لعلدددىلب   دددلل يا سدددللبح  صدددللداددد  ل

بحهلتحددصببلحطدد حلدةادد تهسلال ةلريددةال,لممدد لدكيددثملسلبحاقددلل لد  يددملسللللل

ل دالاللحه ي لايهةبهسلبحه ضحلن.

 قدد لبا قدد ل هدد ئ لبحث ددالادد ل هدد ئ لالتب ددللكددحلاددس:لة  تددللعثدد لبحةهدد بلل

(ل,عتددد اللل2010(ل,لمسددد لعقحلدددنلنل2007(ل,لا حددد لبحثددد زلنل2007(ل,لاحيددد ل بدددةبةلن2005ن
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(ل,لسحدددالدثثهددد لمجحرملددد لة علحدددللب دددرتباحجح بلاددد ل تب لل2011بحددد  سلبحة دددحتنلن

لب ر ةلل لالتحللبحه ضححل.

بحا د ا لب قدرتحلللدا لة علحدللللحإلج  للعسلبحيؤبهلب  ا ل بحص ل طلعلى

ا ل تب لب ر ةللعلىلالتحللامل تببلسحلب بامبلحد اللللبحق ئملعلىلب رتباحجح ب

ق اد لبحث سادلل  اهثد تلصد للبح د ضلللللللاماحصلبحضالبحاد اسلبب   دنل  د  ل؟للل

لبحا حال بح ب  .لل

:ل ةجددد لةددد  ل  لالالحدددلليسضددد ئحلل ددد لاهة دددطنلالتجددد بلبح دد ضلبحا حدددال

حددددألثاماحددددصلبجملتةعددددللبحهج  ثحددددلل لاماحددددصلبجملتةعددددللبحغدددد  طللل لبحهط

لثر  ل قح  لامل تببلسحلب بامبلحض  لبجملتةعللبحهج  ثحل.بح

الاهث تلهصبلبح  ضل لسي بلب هة ط بلب ي  حلل بالق بةد بلب رح ت دلللل

 قدددحملدلبلدلل سجدددملبحهدددتث لحددد تج بلبجملتدددةعه لبحهج  ثحدددلل بحغددد  طلل لللل

(ل دددث لل هددد ئ لل9بحهطثحدددألبحثرددد  ل قحددد  لاملددد تببلسدددحلب بدددامبل لجددد  هلنلللل

ل لححلبإلسض ئنل:بحه

ب هة ط بلب ي  حلل بالق بة بلب رح ت لل قحملنب(لح تج بلبجملتةعه لبحهج  ثحلل (ل:9ج  هلن

ل لبحهطثحألبحثر  ل قح  لامل تببلسحلب بامبل  بحغ  طل

 ايهةال
 بح الحل

 بجملتةعللبحغ  طل قحملنب(
36=2ة  

 بجملتةعللبحهج  ثحل
40=1ة  

بح تجلل

 بحلمل ئحل
امل تببللسحل

 ب بامب
 2   2   1   1  

05.0
 

 حت   لب بالل 5 95,2 986,0 61,1 903,0 *150,6
 ة ضلبح   ض 5 3ل,65 0ل,975 50,2 108,1 *811,4
باهث تلص لل 5 68,3 366,1 47,2 276,1 *954,3

 بح   ض
 بحه ي  5 98,2 121,1 89,1 116,1 *228,4
 بحهرتحم 5 66,2 441,0 66,1 528,0 *018,9
بح تجللبحالحلل 25 91,15 830,2 13,10 771,2 *979,8

 حلتقح  

ل*قحملبلالبحلليسض ئح ل.لللل

ابددد ل هددد ئ لبحه لحدددحليةلدةلاهة دددولاملددد تببلسدددحلب بدددامبلحلتجتةعدددلل

 لاهة ولامل تببلسدحلب بدامبلحلتجتةعدللبحهج  ثحدلللللل13,10بحغ  طللاي   ل

باهثددد تللدلبلدلللبءيدددة للب طلقدددللجلتحددد لللل,لكتددد ل ل ددد للقحتدددلللل91,15ايددد   ل

ل99,1 هنللدكالاسلقحتللدبدلبجل  ححللل بحالايد   للل979,8بح ق ببلاي   لل

ممد ل د هلعلدىل جدةالللللل05,0 هدنللدقدحلادسللللل000,0 كصحكل ل  لبحقحتدللبالسهت ححدلللل

 ددد لاهة دددولالتجددد بلدةددد باللللل05.0ةددد   لالبحدددلليسضددد ئح لعلددد لايدددهةاللللل

بحا ددد ا لب قدددرتحلبحقددد ئملعلدددىلللبجملتةعدددللبحهج  ثحدددللبحدددص سل  ت دددةةل ةقددد علللل

 اهة ولالتج بلدة باللبجملتةعللبحغ  طللبحص سلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل

  ت دددةةل ةقددد علحلط  قدددللب رهددد ال ل لبحقحددد  لبحثرددد  ل قحددد  لاملددد تببلسدددحلللللل

لهج  ثحل.لب بامبل بح    لحض  لبجملتةعللبح
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:ل ةجدد لةدد  ل  لالالحددلليسضدد ئحلل دد لاهة ددطنلالتجدد بللللللللبح دد ضلبح ب دد ل

اماحددصلبجملتةعددللبحهج  ثحددلل لبحهطثددحق لبحقثلددنل بحثردد  ل قحدد  لاملدد تببلللل

الاهثددد تلهدددصبلبح ددد ضل لسيددد بللللسدددحلب بدددامبلحضددد  لبحهطثحدددألبحثرددد  ل.لللل

هتث لح تج بلب هة ط بلب ي  حلل بالق بة بلب رح ت لل قحملدلبلدلل سجملبح

بجملتةعدددللبحهج  ثحدددلل لبحهطثدددحق لبحقثلددددنلبحثرددد  ل قحددد  لاملددد تببلسددددحللللللل

ل(ل ث لل ه ئ لبحه لححلبإلسض ئنل:10ب بامبل لج  هلن

لب هة ط بلب ي  حلل بالق بة بلب رح ت لل قحملنب(لح تج بلبجملتةعللبحهج  ثحل(:ل10ج  هلتقملن

  قح  لامل تببلسحلب بامبلل  لبحهطثحق لبحقثلنل بحثر  
 ايهةال
 بح الحل

 بحهطثحألبحثر   قحملنب(
40ة=  

 بحهطثحألبحقثلن
40ة=  

بح تجلل

 بحلمل ئحل
امل تببللسحل

 ب بامب
 2   2   1   1  

05.0 835,3* 986,0 95,2 050,1 03,2 5 حت   لب بالل 

ة ضل 5 33,2 439,1 3ل,65 0ل,975 *896,5

 بح   ض
باهث تلص لل 5 80,1 400,1 68,3 366,1 *163,6

 بح   ض
 بحه ي  5 38,1 838,0 98,2 121,1 *186,8

 بحهرتحم 5 86,1 367,0 66,2 441,0 *307,9

بح تجللبحالحلل 25 06,7 117,2 91,15 830,2 *106,19

 حلتقح  

ل*قحملبلالبحلليسض ئح ل.للللللللل

اهة وللمجح لاملد تببلسدحلب بدامبلحلهطثحدألللللاب ل ه ئ لبحه لححليةلدةل

 اهة دولمجحد لاملد تببلسدحلب بدامبلحلهطثحدألبحثرد  للللللللل06,7لل يد   لللبحقثلن

,لكتددد ل ل ددد للقحتدددللباهثددد تللدلبلدلللبءيدددة للب طلقدددللجلتحددد لللللل91,15 يددد   ل

 كدصحكللل02,2 هنللدكالاسلقحتللدبدلبجل  ححللل بحدالايد   للل106,19ب مل تببل

مم ل  هلعلىل جةاللةد   لالبحدللللل05,0 هنللدقحلاسلل000,0بالسهت ححلل ل  لبحقحتلل

 ددد لالتجددد بلبحهطثحدددألبحقثلدددنلل لبحهطثحدددألللل05.0يسضددد ئح لعلددد لايدددهةاللل

لبحثر  ل بح    لحض  لبحهطثحألبحثر  .

   يف حجم ت:ثري الربنامج املكرتح الكائم على اضرتاتيجيات ما وزاء املعسفـة

 :حل املشهالت تهمية مًازات

بحا ددد ا لب قدددرتحلبحقددد ئملعلدددىللل ر ةدددللسجدددملادددتث لب ددده  لب يدددهقحل هدددةلللل

 ليس بولبح   لب  صدحلحلتده  لبحهد   لنالتحدللللللب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل

امل تببلسحلب بامب(,ل لسي بلا   لي ه لادسلقحتدللنب(لكتد لهدةلاةعدال لللللل

ل(لل:11ج  هلنل
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تةعللبحهج  ثحلل لاقح  لامل تببلسحلب بامبل ا   لب ه ل سجمل(لاهة طنلالتج بلبجمل11ج  هلن

لبحهتث 

بح تجللبحالحلل

 قح  لامل تببل

 سحلب بامبل

اهة ول

بح تج بل

 قثلح ع

اهة ول

بح تج بل

  ر  تع

قحتلل قحتللدلبد

 د2د
سجمل dقحتلل

 بحهتث 

 كث لج ب 109,6 903,0 106,19 91,15 06,7 25

(لل903,0بءيددة للجلتحدد لب يددهة  بلايدد   لنلل²ηقحتددلل(لدةلل11  ددث لجدد  هلن

,لممدد ل بدد ليةلدةلسجددملاددتث لب دده  لب يددهقحل هددةللللللل109,6ايدد   لل d قحتددلل

حهلتحددللبحا دد ا لب قددرتحلبحقدد ئملعلددىلب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلللللب دده  ب ل

ل لاقد للا ا ردللل يدثللل هدنل(ل٪3,90امل تببلسحلب بامبلك   ل ليثللاتث لن

لبحهتث لبحاث ل يهة  بلسجملبحهتث ل  ح للبحصك .لسجملط   

 : تفطري الهتائج 

اب لبحله ئ ليةلحتقألبح  ع لبحا حال بح ب  لب  صللمبقحد  لاملد تببللل

لسحلب بامب,ل ا ج لبحث سالل حكلية:

 ا كح لبحا د ا لب قدرتحلعلدىلال تلبحهلتحدصببلكت دةتلحلرتلحدللبحهرلحتحدللللللللل

يه  نل لحتتدحلايدئةححللارلتملدسلادسلادمهلبخند ب ملسلللللللسحالقتسل   تل

  ب بددطلل بحهجدد تبلبحرتلحددل,لسحددالدصددثالحدد  ملسلبحقدد ت لعلددىلب دده  ب لللل

املدد تببلبحدده ا لحهةجحدد لارلتملددسل باهحدد تلبال ددرتباحجح بلب ل  ددثللحهقحددحمللل

لد  يملسل.

 اب تكللبحهلتحدصببلبح  علدلل لبب بدطللبحرتلحدلل بحهجد تبل مم ت دهملسللللللل

حلب بامبلااحلبال هله جل بحه ي ل ة ضلبح د  ضل بحهج  دحلللل مل تببلس

 بحقحدد  ل,لكتدد ل دد ع هسلعلددىلالرددحمل اةجحدد ل حتتددحلايددئةححللبحددهرلمللللل

 بحهةصحلبةا تلج    ل,ل  ىلحد  ملسلاملد ت لبحده ا ل بحهلدة ل لبب د حححللللللل

ل بحط  ل باهح تلبةغلمل ل ةبجمللل   لب باللل.

 د هدد  ملسل قحدد املسل  ال ددهت  لحةصدداللللقحدد  لبحهلتحددصببل ةصددالادد ل دد  تل لل

لزاحماملسلحلرتلح بلب ر ةحللبحالقتسل مل ,ل

 ل  ع هسلعلىلبحةعنل رتلح بلبحه ا ل اض حالاي تلا ا هس.لل

 ب ددده  ب لبحهلتحدددصببلال دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللزباللادددسل عدددحملسل ددد لللللللل

ل  ت ل ل لاةقالارد ل  اح حدللارلتملدسل يةلاد الل لارلتملدس,لممد لدالاللللللل

حلتدددةلقددد تاملسلعلدددىلبحددده ا ل لبحبدددن لبحدددص ل هرلتلددد ل حتاتملدددسل لهدددصبلللل

لبحهرلمل.

 ع بلبب ئلللبحدالك  د لاطد حل ب بدامبلبحدالك  د لارد ضلعلدحملسللللللللل  

 لددمل لدثلدد  لبحدد ت  لعلددىلبحهدد ت حللعلددىلاملدد تببلسددحلب بددامبلدلحت  دد لللللللل

ب باللل لةد ضلبح د  ضلباهثد تلصد للبح د  ضل بحه يد ل بحهرتدحملدل لللللللل
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رلددملسلدكادد ل عحسدد ل رتلحدد بلا ا هددس.ل بالاللحلتددةلاملدد تببلسددحلب بددامبلللللج

لح  ملس.

 ب ددده  ب لبحهلتحدددصببلال دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددللال دددهملسلسحددد بعلادددسلللل

ب   للمسال دسل   دها ت لدةاد تهسلبحرقلحدلل لعلتحدللبحدهرلم,ل شدجرملسلللللللل

 د للعلىل ع لبه بالحمد ال ل بحيدرنل تب لحتقحقملد ,ل اقحدحملدالبئملدس,ل حت للللل

ا لارلتل لاسلارلةا بلج    ل ت ط ل   رلةا بلبحيد  قلل اطثحدأل حدكل لللل

لب ح  لبحر ال.

 مم ت للبحهلتحصببلحرتلح بلا ل تب لب ر ةللدلبحه طحودل د ع لعلدىلالتحدللللل

بحةعنل  حه ا ,لةةعد لاطدلل بالسه د رل ملد ل لبحرقدحل د ع لعلدىلاه  ردلللللللللل

رلد للبحهلتحدصببلبكاد ل عحد علللللاطةببلب طلل اقححتمل ,ل عتلحللدب  بقثلدلج

   طللبحال عرهمل لإلجن زلبحرتحل اسلثملاقححملببالب ل ب املعلىلا الل

حتقددألب دد الب  وددةبل هددةلسددحلب بددالل,ل عتلحددللدبحهقحددحمدلسحددالق ادد للللللللل

بحهلتحدددصببلمب بقثدددلل باملددد لدثلددد  لبحرتدددحل ارددد  حلبباطددد  لبحدددالاقددد ل ملددد لللللللل

 لادسلصد همل ل ب ادملعلددىلللل ب دهث بهلب طدللبحدال عدرهمل لحل دحل بحهتكدلللللل

ا اللحتقحألهصبلب حلحلتبالل,لكحل حكلدكيدحللبحهلتحدصببلاملد تببلسدحللللل

لب بامبل.

(ل,ل2005 قدد لبا قدد ل هدد ئ لبحث ددالادد ل هدد ئ لالتب دد بلكددحلاددسل:ل ددةبهلالحددحلنل

ل,لCarol, &Ronald, (2011)(ل,لل2008(ل,لشددحت  لب قدد  لنل2005الددةاللبجل بئدد  لن

(ل,لبحدددالدثثهددد للل2013  لجر ددد ل  يددد  سلعثددد  لنلل(ل,لب هيددد2012قتددد لبح   هردددنلن

لمجحرمل لة علحللب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةحلل لالتحللامل تببلسحلب بامب.

  :التوصيات 

ل لعة ل ه ئ لبحث الاةصنلبحث ساللمب ل لن:

 بالههت  ل   ه  ب لب درتباحجح بلاد ل تب لب ر ةدلل لارلدملبحرلدة ل,لحه قحدأللللللل

لل.ده بالبحرت حللبحرلتح

 بالههت  ل ه ت حللارلتنلبحرلة لعلىلب ه  ب للب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل

ل لريطحول ال حصلبح ت  لحهتاحلململاسلب ه  بامل ل لا ت  لبحرلة .

 عددددد  ت لبههتددددد  لكلحددددد بلبحرت حدددددلل هددددد ت حللبحطدددددمبلعلدددددىلب ددددده  ب لللللل

 لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل لبء ع ببل بجملتةع بلبحرتلحلل ق تل  

ادد ت  لبحرلددة ,ل  حددكلحم دده  ال لاددلململ لاطثحددألهددصتلبال ددرتباحجح بل للل

لب  بت لبثل  لبحه ت حللبحرلتنل  ر لري جملم.

 اةجحدددد ل ردددد لبحقدددد ئت لعلددددىلبحرتلحددددللبحهرلحتحددددلليةلعدددد  ت لبالههتدددد  لل

مبت ت للبحهماحصلب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل  ل د لادسلال تليهد  نلعلدىللللل

ل ل ب بامبلبحالاةبجملململ لسح اململبححةاحل.ار الململا لبحقغ  
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 يعدد ال لالرددحملحمهددةاللكهددحللبحرلددة لمبدد ل ددهم  لادد لب ددرتباحجح بلادد ل تب للللل

لب ر ةل.

 اةة لبحهجملح ببل ب ضد التلبحمزادلل ا رحدحلب ده  بامل ل لال حدصلبحهجد تبللللللل

 بب بدددطللبحرتلحددددللممدددد ل يدددد ع لعلدددىلبكهيدددد بلبحهماحددددصل ملدددد تببلسددددحللل

لب بامب.

  ارلتددنلبحرلددة لعلددىلب دده  ب ل دد  ل د دد حححللبحهدد ت  لب   اددللللللابددجح

ل بحثر لق تلبإلاا ةلعسلبب  حححللبحهقلح  لل.

 : املكرتحات 

 التب ددللة علحددللب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل للالتحددللبحدده ا لبحرلتددنل لللل

لاث سالبحرلة للنلبح ح    ل,لبحاحتح  ,لبالسح  (لح اللاماحصلب  سلللبحا  ة ل.

 البت دددللة علحدددللب دددرتباحجح بلاددد ل تب لب ر ةدددلل لالتحدددللب حدددةهلبحرلتحدددلللللللل

ل بالا تلقةلبحرلة لل

 التب ددللة علحددللب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل لالتحددللادده  ببلدادد اللدلللللللل

بحده ا لبحل قدد ل,لبحدده ا لبال دد بعنل,لبحده ا لب لرددةانل,لبحهضددةتببلبحث  لددلل,للل

لب  بسحلب  هل ل.ب مل تببلبحق بئحللدلح اللاماحصل

 التب ددللاق ت ددلل دد لب ددرتباحجح بلادد ل تب لب ر ةددلل ب ددرتباحجح بلدادد الل لل

لالتحللامل تببلبحه ا لح اللبحهماحصل.

 :املساجع 

 :أواًل: املساجع  العسبية 

-K(ل.لة علحللب رتباحجحللبجل  هلبحصبانلنلل2013ب هي  لجر  لجةبالل,ل ل ي  سلمح  لعث  لنل -
W-L-Hلال لالتحل ل  لا ال ل( ل  لب هة و لبحا  ن لبحضا ل  حث ب لح ال لبحرلتن لبحه ا  مل تبب

ل.350-332ظلظل,ل13.لبحر اللل لللكلحللبحرت حللبب   حلل/لج ارلل   حبح ح    ل.ل

(ل.ل    ا لا ت يبلال رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل دث تلعلىلبحق ت لل2006ي  بهحملي  بهحملدمح لنل -

ل ل. لايهةاللبحصك    لللكلحللعلىلسحلب بامبلح الل مبلبحضالبب هلبحا  ة ل لعة 

ل.232ل-273,لظلظلل3,لبجل  لل30دل,لج ارللع لمش ل,للبحرت حللدلبحرت حلل علملبحل  

لدمح - لي  بهحم لن ل مللةه لارلحملل2003  ل  لب ر ةل ل ل تب  لا  لب رتباحجح ب ل  لس  ال لبا ه ب ل. )

ل.لل280-148,لظلظلل30,لبحر اللل15,لبجملتةعللل لللبحق ب  ل ب ر ةلبحق ب  .ل

(ل.لة علحللا بئولبحه ا ل لبحه ضححل بالا تلقةلبح ح    لل2015دسم لمحح ل رت لبجلل  نلنل -

.لبحر اللبحا اسلعب ل,لظلل.ل لللكلحللبحرت حللج ارلل ب ولحرلتنلح الل  حث بلب  ا لب

ل.ل384-351ظل

لن - لاط ب لبحلطحا لعث  لا ت  ل2007دمح  ل  لب ر ةل ل تب  لا  لب رتباحجحل لب ه  ب  ل لدث  ل. )

لبحا  حللاسلبحهرلحمل بح   عح بلعلىلبحه ضححل التحللبحه ا لبإل  بعنلح اللاماحصلب لقلل

ل,لكلحللبحرت حلللج ارللبح حة .له لو لالبةت ت  حللا جيبب   نل,ل
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(ل.لدث لب ه  ب لب رتباحجحللا ل تب لب ر ةللعلىلبحه ضححل التحللل2008دمح لحمتةاللع ح نلنل -

ل ل. لبإلع بال  لبب ه ل لبحضا لاماحص لح ال لبح   عن لبحهةبصح ل    لامل تبب لب ل ه  ل  التب  ب

ل.ل67-13,لظلظلل141 ل,لبحر الل,لبجلترحللب ض  للحلتل ه ل    لبحه ت لبحه ت  

لن - لولحةة لحمت  (.ل2002دزه ت

ل

ل ل لب ةج  لبالكهب ا ل    قل لد ز ح ل ة ج لب ه  ب  ةر ححل

ا ت  لبحاحتح  لعلىلبحه ضححل امل تببلبحه ا لبحرلتنلح الل مبلبحضالبحا اسلاسلبحهرلحمل

لبححتلحل لبجلتملةت ل ل  بب   ن

ل لل .

لالبةت  لو  ل لالكهةتبت لبحلت  حل لارمل  ل بحث ةول,  تب  ب

لبحرت ة لل,لج ارللبحق ه  ل.

لن - لاةصل لعةال  لدمح  ل2014دك   لن لب رتباحجحا لاةرحا لدث  .)K.W.L.Hل ب  طط بل )

ل    .ل لعب  لب  ال  لبحضا ل لثل لح ال لبحهالةحةجح  ل  لبحه ا  لامل تبب لالتحل ل  ب   هحتحل

ل.لكلحللبحرت حللبجل ارللبإل ماحل,لو  .ت  حللا جيه لو لالبةت 

لن - لدث لاةرحالب رتباحجحلل2013دا  نلحمت لسيسلبحر ح نل ل. )K.W.Lلار  حلبحهضةتببلل 

لبب   ن. لبحي    لبحضا ل  حث ب لح ال لبحهالةحةجحل لحلت  هحم لو للبحث  لل لا جيه  ت  حل

ل.لكلحللبحرت حللج ارللببزه ,لو  ل.لالبةت 

ل - لن لدمح  لع ح ن لحمت  لبحل2011داحتل لعلى لق ئتل لب رتباحجحل ل. لبحهث الحنل( لبحه ت   ل    ا 

لبحا  نل لبحضا لاماحص لح ال لبال هقض ئن ل بحه ا  لبحرلة  ل  لبح ملم لحهلتحل لبحه ا   ا بئو

-15,لظلظلل172.لبحر الللالتب  بل لب ل ه ل    لبحه ت  بالع بال لتهل نلد لةبلبحهرلمل.ل

ل.ل62

ل - لة علحللا بئولبحه ا ل لالتحللبحل2008يمي ةلسيل لعض ةتلن ل ل تب ل(ل. ه ضححل امل تببلا 

,للالتب  بل لب ل ه ل    لبحه ت  ب ر ةللح الل مبلبحضاللبب هلبحا  ة ل لا ال لب لطأل.ل

ل.ل79ل-21بجل  لبحا  نل,لظلظل132بجلترحللب ض  للحلتل ه ل    لبلحه ت  ل,لبحر الل

لدث ل    ا لارلحتنلق ئملعلىلب رتباحجحللعث   لب 2014 ي  لسي لص  لن - ث ل لالتحلل(.

ت  حللا جيه لامل تببلبحق ت لعلىلسحلب بامبلح الل لثللبحضالبحي ال لمب  ةر بلو  ل.

ل,لج ارللببزه ,لكلحللبحرت حلل,لو  .و لالبةت 

ل - لن ل بةبة لحمتةال لا ت  لل2007احي  ل ل  لب ر ةل ل تب  لا  لب رتباحجح ب لب ه  ب  لة علحل ل. )

ل عتلح ب لبحه ضحح لعلى لبحرغة ل ل.للبحاحتح   ل  ليط  لبب   ن لبحر ش  لبحضا لحطلثل بحرلم

,لظلظلل2,لبجل  لل31,لج ارللع لمش ل,لبحر اللل لللكلحللبحرت حللدلبحرت حلل علمللبحل  لد

ل.ل297-353

(.لة علحلل   قللسحلب بامبل لبحرلة لبحهطثحقحللعلىلبحه ضححل2013ثل  لدمح ل سل    لن -

لبإل  لبحه ا  لامل تبب ل التحل لااللبح تب ن لمب  لل لب هة و لبحا  ن لبحضا ل  حث ب لح ال  بعن

ل.142-64,لظلظل1بحر اللل5,ل تةعلل لللد لبحق اللحلرة لبحرت ة لل بحل يحلب ا ال.ل

ل - لدث لب ه  ب لبال رتباحجح بلةة لب ر ةحللعلىلالتحلللل2008مجحللل ل لعث لبهلللبحةه  للن ل. )

ت  حللا جيه لو ل  حث بلب  سلللب هة طلل.لبحه ا لبحل ق ل بحه ضححل لا ال لبحرلة لح الل

ل,لكلحللبحرت حللحلثل بل,لج ارللب لكلا ح ل.للالبةت 

.لعت ةل:لالبتللا ت  لامل تببلبحه ا لنا لائ بلبباالللبحهطثحقحلل((ل.ل2003جةالبلدمح ل ر ال لن -

لبحب   لحللب ل بحهةز  

ل - لبحيم لزه بةلن لل2003س ا لعث  ل(. ل ب  بهقلعلمل   لبحلتة: لطلبحط ةحل لع تل6ن لبحق ه  : .)

لبحاهحل.

(.لدث لب ه  ب لب رتباحجحللبحلتصجلل لبحه ضححل بال ه الهلبحرلتنلل2007ا ح لصمحلبحث زلن -

ل لح الل مبلبحضالبحا  نلبحا  ة ل, لبحاحتح   لبجلترحلل بالا تلقة  لللبحرت حللبحرلتحلل.

ل.119-91(.ظلظل2نل10.ب ض  للحلرت حلللبحرلتحل
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ل - لببسح  لل2005الةاللدك  لبجل بئ  لن ل تب لب ر ةلل لا ت  لعلمل لدث لب ه  ب لامل تببلا  (ل.

ل ,للت  حللالكهةتبتلو لالبةت علىلحتضححل مبلبحضالبب هلبحا  ة ل ا ا هملبحرلتنل.

لارمل لبح تب  بل بحث ةولبحرت ة لل,لج ارللبحق ه  .ل

لبال   ن - لتع  ل بحه ا ل2015الع   لبحه ضحح ل  لب ر ةحل لبحلتصجل لب رتباحجحل لب هرت ه لدث  .)

ل لبحاحتح  .  لللكلحللبحرت حللبٍح  حلللبإل  بعنلح الل  حث بلبحضالبحا  نلب هة ول لا ال 

ل.427-407(,لظلظل23,لنحلرلة لبحرت ة لل بإل ي  حل/لج ارلل   ح

 علحلل    ا لا ت يبلق ئملعلىلامل تببلا ل تب لب ر ةلل لالتحلل(,لة2011ال ل لا ح لبح لتث  نلن -

ل لبإلع بال . لبب ه لبحضا لاماحص لاس لبحه ضحح لال  غن لح ال لب بامب لسح ت  حللامل تبب

ل,لارمل لبح تب  بلبحرت ة لل,لج ارللبحق ه  .لا جيه لو لالبةت 

 لب رتباحجحللا ت للبحباحل(.لة علحللا ت  لتهالبح ح    ل   ه  ب2011ز  اللحمت لقث جللن -

لVن لبب ة. لبجل ارحل لبحيلل ل لثل لح ال لبحرلتن لبحه ا  لامل تبب لالتحل ل  لج ارلل(  لل

ل.97-63(ل,لظلظل2ن15.للببقضىنل ليلللبحرلة لبإل ي  حلل(

(ل.لدث لب ه  ب لا بئولبحه ا ل لا ت  لا ال لل2013 رح لعث تلاقثحل,ل لعمهل سلبحر احللنل -

ل لعلى لبالقهض ال لع ة لمب  ةرل لببال ن لبحا  ة  لبحا  ن ل  حث ب لح ال ل بالا ت لبح ملم ل–التحل
ل.91-61(ل,لظلظلل7نلل14.للبجمللللبحر  حللحهطة  لبحه ة بجلتملةت للبححتلحلل.ل

.لنلبإلص بتلبحا  ن(لارلحملبحه ا ل امل تبا لا ت ث بل اطثحق بلعتلحل(ل.لل2009 رح لعث لبحر   لنل -

  ل بحهةز  ل.عت ةل:لالبتلبحاق ةللحللب

(ل.لدث لب ه  ب لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل لا ت  لبحرلة لعلىلل2010مس لحمت لعقحلنلنل -

ل ل. لب ا ةة  لبحهماحص لح ال لب  ال  لقة ل بالا ت لب ر ةل ل تب  لا  ل امل تبب ل لبحه ضحح التب  ب

ل.للل65-27,لظلظلل154,لبحر الللب ل ه ل    لبحه ت  

.لو  ل:للبحقح  ل بحهقة ملبحض نل:لب   هحمل بإلج ب ببلحهرلملةر ه(ل.لل2007نل ل  لي  بهحملد ةلالقل -

لااهثللآة  لحللب ل بحطث علل.

ل - لدث لب ه  ب لا بئولبحه ا ل لا ت  لبحرلة لعلىلالتحللل2016 مل  لبحيح لص  لا باللن ل. )

لللل5.للب ه ضضللبجمللللبح  ححللبحرت ة لب  لبحرلتنلح الل  حث بلبحضالب  ا لبال ه بئنل.ل

 .ل167-143(ل,لظلظلل5نل

.لعت ةل:للال ه لبحرلة لبحطثحرحلل    لا ت يمل لبحلر  لل بحهطثحأ(ل.لل2010ش ه لتحبنلعلح ةلنل -

 البتلب ي  لحللب ل بحهةز  ل.

لل2011شصاللحمت لعث لبحث قنل,ل لاضط ىلحمت للعحيىلنل - با ه بلس  الل لعلملبحل  ل(ل.

ل.لعت ةل:لالبتلب ي  لحللب ل بحهةز  ل بحطث عل.للب ر  

(ل.لة علحلل س  ل للبحرلة ل   ه  ب لب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةلل لل2008شحت  لحمت لب ق  لنل -

,لللت  حللا جيه للو لالبةت التحللامل ت لسحلب بامبلح اللاماحصلبحضالبب هلبالع بال ل.ل

لكلحللبحرت حلل,لج ارللع لمش ل.

لي  بهحملعلةبةلن - لل2012ع ا  ل. ل ارلحملبحه ا ( لبحثب   لحللب للا  حللبح ا غ لالبتلص    ل: .عت ة

ل بحهةز  .ل

ل.لعت ةل:لالبتلبحب   لحللب ل بحهةز  ل.لد  حححللا ت  لبحرلة (ل.لل2008ع  شلز هةةلنل -

ل - لن لبحةه ب لعث  لد ح  لبحل ص  لب رل2008عث  ل تب  لا  لب رتباحجح ب لعلى لبحه ت حل لدث  ل, ل ل(  ةل

ة  بلبحهرلمل    سلللاةبقالار   حلل لالتحللامل تببلبح ململبحق بئنلح اللبحهماحصل   لصر

ل.177-95(ل,لظلظلل81,لنل لللبحق ب  ل ب ر ةل.لبال ه بئحل

لن - ل2007عث لبحةبس لمحح لبحاثحينل ل. لال ثة ةلحلطث علللالتحللبحه ا ل ت  حححللابةقل( لعت ةل: .

ل بحلب ل بحهةز  .ل
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للع   ة - لن ل لآا  ة ل  ل, لبحرهة  ل.ل2009 ة ا ل اطثحق بلل( ل ر  ل ل   ج لبحه ا  لامل تبب التحل

ل(ل.لعت ةل:لالبتلب ي  لحللب ل بحهةز  ل.ل2.لنلطعتلحل

(ل.لة علحللب ه  ب ل رالب رتباحجح بلا ل تب لب ر ةللل2011عت اللبح  سلعث لبجملح لبحة حتنلنل -

حللامل تببلا ل تب لب ر ةلل بحه ا لب  كحللح اللاماحصل للبحه ضححلب ر  ل  ال لبحرلة ل,ل الت

ل لل لللبحرت حللبحرلتحلبحضالبحا  نلبالع بال ل. (ل,ل4نل14,لبجلترحللب ض  للحلرت حللبحرلتحلل,

ل.ل83-1ظلظ

ل - لن لب  حان لص   ل س لب بامبلل2011عةض لسح لالتحل ل  لب ر ةل ل ل تب  لا  لب رتباحجح ب لدث  ل. )

التب  بل للب ل ه لالل مبلبحضالبب هللب هة ولمب  لللااللب ا الل.لبح   عحللبحل رحللح 

ل.لل99-53(ل,لظلظل166,لنلبجلترحللب ض  للحلتل ه ل    لبحه ت  .لل    لبحه ت  

ل - لب ر ةلل لل2005ة  تللحمت لعث لبحةه بلن ل ل تب  لةر ححللب ه  ب ل رالب رتباحجح بلا  ل. )

ل التحللبحه ا ل لح الل مبلبحضالبحا  نلحتضححلبح ح     لب ه  بامل  بحهتالنل بالا تلقة

(ل,لظلظل4نل8,لل.لبجلترحللب ض  للحلرت حللبحرلتحلل لللبحرت حللبحرلتحلبحا  ة لببزه  ل.ل

ل.لل207ل–ل159

ل - لن لبح   هرن لقثح لاقثح لارلت لل2012قت  ل, لدع ا لدة لدت   ل, لدع ا لب رتباحجحل لة علحل ل. )

لب  سللللK.W.Lن ل  حث ب لح ال لبحرلتن لبحه ا  لامل تبب ل را لالتحل ل لعلى لبحرلة  لارلم ل  )

ل ل. لب لةت  ل     لل لالبةت ب هة طل لو  لا جيه  لبحر  حلللت  حل لب تلال ل ل حثل لج ارل .

لبحيرةال للل.

(ل.لدث لب ه  ب لا بئولبحه ا ل ب ةباللبحهرلحتحلل2010ك   لل ل ل لحت ةل سلص  لبح هحتنلن -

حلتيحلل لبحه ضححل بالا تلقةلبحرلة لح اللبحطلثللب ا ةة ل  حضالب  ا لبب   نل.لب

ل,لكلحللبحرت حللج ارللبحيلط ةلق  ة ل.للت  حللا جيه لو لالبةت 

ل - لن ل لط ة لد ة لسي  لكت ه ل2012كتحلح  لب رتباحجحل لب ه  ب  لدث  ل. )K.W.Lلالتحللل  

ت  حللا جيه ل بلح الل  حث بلبحضالبحه   لبب   ن.لب   هحمل بحه ا لب لطقنل لبح   عح

و 

ل

ل.لكلحللبحرت حلل,لبجل ارللبإل ماحلل,لو  لل.لالبةت 

التحه لل–امل تا لل- ثحره ل–ار    ل:لبحه ا لاسلالرةتلا  ة (ل.لل2005   لع   لي  بهحملنل -

(.لبحق ه  ل:لع تلبحاهحل.ل1نطلب    ل-

ل

لن - لي  بهحم لع    ل2007    ل. لا  ة للب( ل حل ت ةه ب لبحصك   ل التحل لبإل  ب  لحهطة   حه ا 

ل.لبحق ه  ل:لع تللبحاهحلل.لاقرتسل

ل.لعت ةل:لالبتلبحض   لحللب ل بحهةز  .لبجلةال لبحب اللل لبحه ت  (ل.لل2009حميسلعلنلعطحللنل -

ل - لن لعطحل لعلن لل2010حميس لب ق   (. لةملم ل  لب ر ةل ل تب  لا  لب لب رتباحجح ب لالبت لعت ة:  ه ل.

لحللب ,ل بحهةز  .

ل - لن لبح ليطحلحل. لب ل ه  لاطة   لل1996ا ك  لب طلل(. لبحر   لحلهرلحم لبب ه لبح ليطح، ب لمل ج

ل.بحب الل

حمت لاة ىلحمت  -

للبنى ميسى   (ل.ة علحللب ه  ب لا بئولبحه ا ل لالتحللبحه ا ل2011ن

بجلترحللب ض  للحلتل ه لبإل  بعنل بحه ضححل لب ل  للح الل مبلبحضالبب هلبحا  ة ل.ل

ل.178-133(لل,لظلظل168,لنل    لبحه ت  ل,لالتب  بل لب ل ه ل    لبحه ت  

(ل.لة علحللب ه  ب لا بئولبحه ا ل لالتحللامل تببلسحلبل2012حمت ل رحملبحرث لد ةل ا بةلن -

ل لبب   نل. لح الل مبلبحضالبحا اسل ل بالا تلقةه  و لت  حللا جيه ل يتحللب ل  حل

ل.لكلحللبحرت حللبجل ارللبإل ماحلل,لو  .لالبةت 

ل - لبحثلةشنلن لحمت  لب بامبل لا ت  لل2012حمت ل سلعلنل س لعلىل لة علحلل    ا لق ئم ل. )

بحرلة لحهلتحللامل تببلبحه ا ل عتلح بلبحرلمل بالا تلقةلبحرلة لح الل مبلبحضالبحر ش ل
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ل ل. لعت ة ل يلطلل لابب   ن لو  لالكهةت  للبةت ت  حل لج ارللل لبحرت ة ل لبح تب  ب لارمل  ,

لبحق ه  ل.

ل - لن لب يسلحمت  لد ة لحمتةال لل2013حمت  لب رتباحجحل لب ه  ب  لدث  ل. )K.W.L لا ت  لل 

بحث البح   عح بلعلىللبحه ضححلبح تب نلحطمبلبحضالبحي ال لبب   نل   لطقللبحب قلل.ل

بحث البحرت ة لبحهطثحقنلب هتح ل(لبح  ت لبح  ئ لث ئ  لبحب تقللحله ة ل بحهتح لبحرت ة لنلةئلل

ل.ل88-1,لظلظلل19

ل - لن لبح  حل لحمتةال لبحهضةتببلل2012حمت  لار  ح ل ل  لب ر ةل ل تب  لا  لب رتباحجح ب لة علحل ل. )

,لت  حللا جيه لو لالبةت لبحث  لللحلت  هحملبحرلتحلل لبحرلة لح الل مبلبحضالبحه   ل.ل

ل,لو  لكلحللبحرت حلل,لبجل ارللبإل ماحلل

لن - لص ال  لاة ى لبحرلة ل2008ال  لحتضحح ل  لبحرقلن ل بحلتة ل لبحه ا  لا بئو ل   لبحه  عح ل. )

ل. لبحطلبحا حالبالع بال ل لحهماحص لبحق بت ل بري   ل    لل بحه ا لبال ها ت  ل لب ل ه  التب  ب

لبجل  لبحا  ن.ل132,لبجلترحللب ض  للحلتل ه ل    لبحه ت  ل,لبحر الللبحه ت  

 لحمهةاللالمل لبحرلة للS.T.S.E(.ل س  لاهغتلللحقغ   لل2007بح محسلشمل بلنللاة ىلعث  -

ت  حللا جيه لو لحلضالبحه   لل دث ه ل لالتحللب   هحمل بحه ا لبحرلتنلح اللبحط حث بل.ل

ل,لكلحللبحرت حللبجل ارللبإل ماحلل,لو  ل.لالبةت 

 لبكهي بلب   هحمللK.W.Lب رتباحجحلل(ل.لدث لب ه  ب ل2012ا ة ل لحت ةلعث لبهلللع ب للنل -

ل ت  حللا جيه لو ل امل تببلبحه ا لبحل ق ل لبحرلة لح الل  حث بلبحضالبحي   لبب   نل.

ل,لكلحللبحرت حلل,لبجل ارللبإل ماحلل.و  .للالبةت 

ل - لبح ه حلالححلن لب ر ةلل لالتحللبحه ا ل2005 ةبهلعث  ل تب  لب رتباحجح بلا  لدث لب ه  ب  ل. ل(

,لل للللبحرت حللبحرلتحلبحرلتنل بالا تلقةلا ال للبحرلة لح اللاماحصلبحضالبب هلبالع بال ل.ل

ل.ل130ل-91(ل,لظلظلل1نلل8بجلترحللب ض  للحلرت حللبحرلتحلل,لل

(.ل    ا لاق،لق ئملعلىلد لةبلبء ك  لحهلتحلل رالامل تببل2009ه  نلبمس عححلد ةلبحيرةالللن -

ت  حللا جيه لو لالمل جلبحرلة لح الل لثلللبحضالبحه   لبب   نل    ل.للا ل تب لب ر ةلل 

ل,لكلحللبحرت حلللبجل ارللبإل ماحلل,لو  ل.للالبةت 

ل - لن ل لس ة  لبحيح  ل ب رتباحجحلل2008 سح  لبحهر   ن لبحهرلم لب رتباحجحل لب ه  ب  لة علحل ل. )

ال ه بئحلل   تلاللبحر  حلل(ل لالتحللبح ململبحق بئنلح اللاماحصلبحضالبحي ال لبلK.W.Lن

ل.ل228ل–ل155(ل,للظلظل74,لنل لللبحق ب  ل ب ر ةلبحيرةال لل.ل

ل.ب طةطلبحر  غلل لمل جلبحرلة لبحر الل,لبإلالبت لبحر اللحلتل ه (.ل1999 زبت لبحرت حلل بحهرلحملن -

ل - لن لبحرت حلل بحهرلحملبحر حنل. لل2011 زبت  ل. ب للبحهةجمل بلبحله ئ لبب ححللحطلثللةليط ل لالت(

ل ل بحرلة  ل لبح   عح ب للTimss 2011ل–بح  ححل ل ب  لو لال ت ل لبإلالبت لل16ن لبهللل: لتب  ل. )

لبحر اللحلقح  ل بحهقة مل بالاه    بلالبئ  لبحقح  ل بحهقة مل.

للة علحللا بئولبحه ا ل لالتحللع الببلبحرقحل2013 ع ىل ل لسث بل سلعث لبهلللبحرهحيبلن - .)

ل ا ملة لبحصببلب ل الحللبحرت حلل.  لللج ارللب لبحق اللبك المينلح الل  حث بلقيملبالسح  

ل.ل250ل–ل188(ل,لظلظل1ن5,حلرلة لبحرت ة لل بحل يحلل

ب رتباحجح بلبحهرلحمل بحهرلمل ل ح  لثق ةللبجلةال لد  لا  هحتحلل    جل(ل.ل2011 ححملعثح .لن -

(ل.لعت ةل:لالبتلب ي  لحللب ل بحهةز  ل بحطث علل.ل2نلطلللللللاطثحقحل.

ل

(.لدث لاةرحالب رتباحجحللال ت لبحهرلملةة لب ر ةحللعلىلالتحللب   هحمل2010هحىل رح لجالنل -

ل ت  حللا جيه لو ل امل تببلبحه ا لبحثض  ل لبحرلة لح الل لثللبحضالبحر ش لبب   نل.

لبجل ارللبإل ماحلل.و  .,لكلحللبحرت حلل,لللالبةت 
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لن - لجابة ل  سح  ل, ل بةبة لل2008 رقةب ل. ل( لبحرلة  لا ت   لبحر  حللد  حححل لبحب كل ل: لبحق ه   .

لب ه   لحلهية أل بحهةت  بب.
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