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اثر استخدام أنموذجي الندا وكمب في التحصيل واستبقاء المعلومات لدى طالبات
الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء
ا.م.د.اميره ابراهيم
جامعة بابل/كلية التربية االساسية
مشكلة البحث
يعاني عدد كبير من الطلبة في مختلف مراحل التعلليخ صا لة التعلليخ اليلان ا ملن الحفل الللي ا ام لخ
للمعل مات اتكير شكااى الطلبة من معاناتهخ نسيان الم اد التي كان ا قلد حفو الا إ ن علدد قلدلم المتعلملين علل
االحتفاظ بالمعل مات ااسترجاعها يع د ل ع ام الفش فلي ترميلا المعل ملات ا علدد دقلة تخاياهلا ااالحلدا
صالل المعالجة المعرفية للمعل مات اانخفاض دلجة االنتباه ااالاتماد الذا يبديه المتعلخ صالل المعالجة (العتل د
 4002ص )731إ اقدلا ً كبيرا ً من مسلوالية اكتسلاا المعل ملات ااسلتباالها للدى المتعلملين تالال علل االصتيلال
المااسب لطرياة التدليس ذ ان الطرياة ا امسل ا المااسب للم قف التعليمي يساعد عل تمكن المتعلملين ملن
المادم الدلاسية اتسه عمليلة اللتعلخ اتاشلطها ات جههلا ابالتلالي تجعل الملتعلخ نشلطا ً افلاعالً إ ن ظهل ل نملاذ
تدليسية متا عة حدا بالباحيين الترب يين ل دلاستها اتجريبها للكشف عن ااميتها ااثراا في العملية التعليميلة
لاد اجريت دلاسات عديدم تااالت التصميخ التعليملي التعلملي علل افلن الاوريلة التاويميلة االستكشلافية اكلذل
دلاسات تااالت نماذ تدليسية علل افلن ماحل اللاوخ اماهلا انمل ذ كملب تا علت فلي مجلال بحيهلا االمرحللة
الدلاسللية التللي اجريللت فيهللا اقللد اظهللرت نتللال تلل الدلاسللات تف قهللا علل امسللاليب االعتياديللة فللي التحصللي
الدلاسي اغيره من المتغيرات ال انه ال ت جد دلاسة تااالت االنم ذجين معا ً من ذلل تبلل لت مشلكلة للبحلث
االدلاسلة الحاليللة تتحللدد فلي معرفللة اثللر اسلتخداد انمل ذجي النللدا اكملب فللي التحصللي ااسلتباا المعل مللات لللدى
طالبات الصف الياني المت سط في مادم علخ االحيا إ
امية البحث
شللهد الاللرن الحللالي ث ل لم علميللة االلللة اتط ل لات متسللالعة امذالللة فللي مجللال التكا ل جيللا ا للبحت
الماهجيللة الماومللة االمعرفللة المتسلسلللة سللمة اللذا العصللر فللي ميللادين الحيللام المختلفللة (الفللرا  7111ص)77
استاادا ً ل ذل فان التربية العلمية تك ن في ظ اذه الي لم معاية باعداد م اطن مياف علميا ً اكل ادل مواللة ملن
العلما االباحيين إ اتربية الفرد علميا ً تك ن من صالل االاتماد بفهخ طبيعة العلخ اتطبين المعرفة العلمية المتصللة
بالم اقف الحياتية الي مية اادلاك العالقلة المتبادللة بلين العللخ االتكا ل جيلا االمجتملال اااللملاد بلالايخ ااالتجاالات
المرتبطة بالعلخ (السيد علي  4001ص ) 40-71إ امن بداية الارن العشرين بد االاتملاد بالعمل التربل ا لملا
يوديه من صدمات تام ية افكرية اثاافية اتسهخ في ذل موسسات متعددم ابرزاا المدلسة ايعد الملاه جلا ا ً
ل بالفرد ل اماداف الترب ية الماش دم حيث يمي مجم عة الخبرات
من الاواد التعليمي ااسيلة المدلسة لل
الماومة التي ت فراا المدلسلة لمسلاعدم المتعلملين علل تحايلن الاتاجلات التعليميلة المتا علة بتفتل ملا تسلتطيعه
قدلاتهخ ( ب قعلي اسالمة  4000ص )72اتحت العل د عم ما ً اعللخ االحيلا ااحلد ماهلا مكانلة لفيعلة فلي
البرنللام الدلاسللي للمتعلمللين ايرمللي تدليسللها ل ل اكتسللاا المتعلمللين المعرفللة العلميللة اتاميللة التفكيللر العلمللي
ااكسللابهخ طللرع العلللخ اعملياتلله اتاميللة االتجااللات االميل ل العلميللة كمللا يسللع لل تكل ين اتطل ير المهللالات
العلمية المااسبة من صلالل قيامله بالاشلاطات العلميلة االتجلالا المختبريلة (زيتل ن  4002ص )222إ انولرا ً
للامل السللكاني المتاايللد فللي العللالخ االللذا يصللاحبه تاايللد الطلللب علل تل فير الخللدمات التعليميللة ابسللبب التطل ل
في طرالن اتاايات التدليس التي تتتثر بالمستحدثات التكا ل جية التلي لاحبت اليل لم المعرفيلة لب
الحا
من الترالا للمعلخ ان يغير الطرياة الماطاية في العملية التعليمية ايبتعد عن الحفل االتلالين (سللمان اجميل
 4002ص )2إ
ن طرياة التدليس يجب ان تتركا في كيفية استغالل محت ى المادم عل نح يودا لل تحايلن امالداف
التللي ترمللي ليلله دلاسللة تل ل المللادم االللتعلخ يعتمللد عل ل مللدى فعاليللة تل ل الطرالللن ااالسللتراتيجيات فطرالللن
التدليس الجيدم اي التي تيسر التعلخ اتجعله كير عماا ً ااستدامةً صا ة عادما تراع المعايير التية :
7إ تا د عل الاشاط االيجابي من جانب المتعلخ إ
4إ تيير ااتماد المتعلمين اتحفااخ عل العم إ
3إ تراعي ما بين المتعلمين من فراع فردية في قدلتهخ عل التعلخ إ
2إ اض ح الهدف من التدليس ماد المتعلمين ( براايخ االكلاه  7121ص)773
لذا فان قدلا ً كبيرا ً من مسوالية اكتساا المعل مات ااستباالها لدى المتعلمين تالال علل االصتيلال المااسلب
لطرياة التدليس إ
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االتحصي ي فر موشرات حاياية ت ض مالدال التالدد اللذا احلرزه الملتعلخ فلي ضل امالداف التعليميلة
دال احكاد م ض عية عن مدى نجاح ساليب التدليس التي اسلتخدمها
المتحااة مسباا ً كما يساعد المدلس عل
في تاويخ العملية التعليمية – التعلمية فتالً عن ذلل يسلاعد فلي تحديلد الج انلب االيجابيلة فلي دا الملتعلخ فيعمل
المللدلس عل ل تعايااللا اتشللخيا ج انللب التللعف لللدى المللتعلخ فيعم ل عل ل معالجتهللا ( ب ل جللادا 4003
ص ) 27افعالية التدليس تااس بمست ى تحصي المتعلخ عادم ايتخ ذل في ا جانب من ج انبله التعليميلة سل ا
كانت معرفية ا مهالية ا اجدانية (قطامي  7112ص )71إ ما االستباا ا االحتفاظ بالمعل مات فيتتلمن
االستراتيجيات االعمليات المعرفية التي تهدف ل باا المعل مات التي يتخ اكتسابها اتعلمهلا فلي مخلاان اللذاكرم
لمدم ط يلة ا قصيرم ااذه المعل مات المكتسبة تمر بعمليات معادم فماهلا ملا يلدم بالبالا المعرفلي ايلداد لفتلرم
ط يلة اماها ملا يبال لفتلرم قصليرم (قطلامي  7112ص )701ايعتملد علل ع امل علدم تتميل فلي اللامن
االجهد الذا يبذله الفرد ثاا عملية ترميا المعل مات امعالجتها اااميتها للفرد امدى اج د مييرات ا معل مات
ساباة مرتبطة بها ابطبيعة ان عية المعل مات (الاغل ل االهادااا  4002ص )423إ ن الاورم ال اسعة ل
عمليللة التعللليخ الااجمللة عللن التطل لات ال اسللعة التللي ا للابت عمليللة التعللليخ فللي السللا ات امصيللرم االمسللتمدم مللن
البح الترب ية االتجالا العملية الااجحة ادى ل ظه ل اداال متعددم للمعلخ اظه ل ال سلالط المتعلددم التلي
يمكللن بهللا تصللميخ التعللليخ تصللميما ً نوامي لا ً يللودا ل ل تكييللف العمليللة التعليميللة – التعلميللة لتتااسللب ااحتياجللات
المتعلمين اقدلاتهخ امي لهخ (الحيلة  4003ص )21-22ن مصمخ التعليخ معاي باتباع صط ات محددم علل
افن مخطط نوامي ااذه الخط ات صاضلعة للتعلدي االتطل ير تبعلا ً للم قلف التعليملي امتطلباتله المختلفلة (عبيلد
اآصران  4007ص ) 722-722إ ن ظه ل نملاذ تصلميمية متا علة حلدا بالبلاحيين التربل يين لل دلاسلتها
ليهلا الي ان
اتجريبها للكشف عن ااميتها ااثراا في العملية التعليمية الما كان من اخ الاتال التي تخ الت
لك انم ذ صص يته اانه ال ي جد انم ذ تدليسي يتااال باجاح جميلال صصلالا التعلليخ االمتعلملين فمهملا
بلغ اتسلاع امنمل ذ التدليسلي اشلم ليته فانله ال يمكلن ان يحتل ا جميلال المتغيلرات االعالقلات التلي تتشلاب فلي
العملية التعليمية (الدلي  4002ص )32-33امال ذل فان جميال الاماذ التعليميلة تمتلل ق اسلخ مشلتركة ملن
حيث ك نها مصدلا ً للتفاع االجتماعي بين المتعلمين داص غرفة الصف اكمصدل لمعالجة المعل مات اللخبرات
الشخصية للفرد المتعلخ اذا فتالً عن انها مصدل لتعدي سل ك المتعلمين افاا ً الستراتيجيات معياة ( & Joyce
 )Weil , 1986 , P. 8-10إ ايعد انم ذ الندا من نماذ الاوريات الباالية االستداللية التي ظهرت فلي الميلدان
الترب ا االتلي لكلات علل الت جله المعرفلي اتلدع الاوريلة التاويميلة االستكشلافية اتاطللن ملن ان ايلة عمليلة
تعليميللة – تعلميللة البللد ان تهللدف ل ل حيللازم المتعلمللين المعرفللة (اظيفي لاً) الخا للة بللالو اار المعايللة فللي مجللال
تخصصهخ العلمي فتالً عن باا مهالات صا لة تعمل علل ضلبط الذه الول اار كملا تاملي قلدلات المتعلملين
اداافعهخ اما مرداداتها التعليمية التعلميلة فتعلد بميابلة ظل اار نفسلية متخصصلة ( )Landa , 1976 , P. 166إ
اعملية التعلخ عاد النلدا الدفها امال اامصيلر ال ال ل ل بلالمتعلخ لل مرحللة اللتحكخ اللذاتي فملن المهلخ تاوليخ
ا تكف للمتعلخ التلبط االلتحكخ املن انجلال الطلرع لتحايلن الذا الهلدف
المحت ى التعليمي بطرياة تحان ذل
استخداد الطرياة االجرالية في تاويخ المحت ى التعلمي افلي الذه الطريالة يال د الملتعلخ بتطبيلن طريالة معيالة ملن
شتنها ان تودا الهدف المرغ ا (دلازم  4000ص )721إ ما انم ذ كمب فه احلد نملاذ سلل ا اللاوخ
افكرته مباية عل الاورم الكليلة التلي ياولر فيهلا للاولاد بمك ناتله اعاا لره ك حلدم شلاملة متكامللة ااعتبلال كل
عاصر جا ا ً من ك اجميال امجاا االعاا لر احلدم ااحلدم اليسلت مافصللة علن بعتلها ملال اجل د عالقلات
تفاع بين العاا ر تودا ل تحاين ادف محدد (سلالمة  4004ص )442إ ن الذا الامل ذ يجالب الملدلس
ال ق ع في الكيير من الف ض االعش الية فهل يتبلال صطل ات علميلة ماهجيلة ملن حيلث تحديلد امالداف اال سلال
التعليمية المااسبة االتا يخ إ
ااستاادا ً ل ما تادد فان امية البحث االحاجة ليه تابال من :
7إ استجابة م ض عية لما ياادا به المرب ن من ضرالم اعادم الاور فلي طراللن تلدليس العلل د ااسلتخداد
الطرالن االاماذ التي توكد عل نشاط المتعلخ اتفاعله مال المعلخ في العملية التعليمية إ
ً
4إ لفللد التربيللة العلميللة اماهللا تللدليس عل ل د الحيللام بمسللتجدات ترب يللة تحاللن تعليم لا ً فعللاال فللي الموسسللات
الترب ية امعرفة ثراا عل استيعاا ااستباا المعل مات االتي تشك ناتجا ً من ن ات التعليخ الذا تطم
ليه الموسسات التعليمية إ
3إ الكشلف عللن اميلة اسللتخداد الامللاذ التعليميلة فللي تللدليس المل اد الدلاسللية العلميللة اللتيبلت مللن فاعليتهللا
اماها انم ذ الندا اانم ذ كمب إ
2إ تعريف مدلسي االحيا عل طبيعة الاماذ التعليمية الحديية اصط اتها إ
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للياته فللي تللذلي المشللكالت االصللع بات التللي توهللر صللالل تللدليس الطلبللة

2إ قللد تسللاعد نتللال البحللث ات
المعرفة العلمية إ
ادفا البحث
يهدف البحث الحالي ل معرفة :
إ اثللر ا سللتخداد انم ل ذجي النللدا اكمللب فللي التحصللي لللدى طالبللات الصللف اليللاني المت سللط فللي مللادم علللخ
االحيا إ
اإ اثر استخداد انم ذجي الندا اكمب في اسلتباا المعل ملات للدى طالبلات الصلف اليلاني المت سلط فلي ملادم
علخ االحيا إ
فرضيات البحث
الفرضية الصفرية الرليسة امال
ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بين مت سطات دلجات طالبات المجم عات الليال
في التحصي إ
الفرضيات الفرعية
7إ ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بلين مت سلط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة
امال الل اتي يدلسن عل افن انم ذ الندا ابين مت سط دلجات طالبات المجم علة التلابطة اللل اتي
يدلسن عل افن الطرياة االعتيادية في التحصي إ
4إ ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بلين مت سلط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة
اليانية الل اتي يدلسن عل افن انم ذ كمب ابين مت سط دلجات طالبات المجم علة التلابطة اللل اتي
يدلسن عل افن الطرياة االعتيادية في التحصي إ
3إ ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بلين مت سلط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة
امال الل اتي يدلسن عل افن انم ذ الندا ابين مت سط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة اليانيلة
الل اتي يدلسن عل افن انم ذ كمب في التحصي إ
الفرضية الصفرية الرليسة اليانية
ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بين مت سطات دلجات طالبات المجم عات الليال
في االستباا
الفرضيات الفرعية
7إ ال ي جللد فلللرع ذا دالللللة احصللالية عالللد مسلللت ى (02إ )0بلللين مت سللطات دلجلللات طالبلللات المجم علللة
التجر يبيللة امال ل الل ل اتي يدلسللن عل ل افللن انم ل ذ النللدا ابللين مت سللط دلجللات طالبللات المجم عللة
التابطة الل اتي يدلسن عل افن الطرياة االعتيادية في االستباا إ
4إ ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بلين مت سلط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة
اليانية الل اتي يدلسن عل افن انم ذ كمب ابين مت سط دلجات طالبات المجم علة التلابطة اللل اتي
يدلسن عل افن الطرياة االعتيادية في االستباا إ
3إ ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ )0بلين مت سلط دلجلات طالبلات المجم علة التجريبيلة
امال الل اتي يدلسن عل افن انم ذ الندا ابين مت سط دلجات طالبات المجم عة التجريبيلة اللل اتي
يدلسن عل افن انم ذ كمب في االستباا إ
حداد البحث
7إ طالبللات الصللف اليللاني المت سللط فللي المللدالس المت سللطة االيان يللة الاهاليللة الخا للة بالباللات فللي مركللا
محافوة كربال إ
4إ الفص الدلاسي امال للعاد الدلاسي  4001-4002إ
3إ الفص ل ال خمسة امالل ملن كتلاا عللخ االحيلا المالرل تدليسله للصلف اليلاني المت سلط ملن قبل ازالم
التربية ط 43لساة  4001إ
تحديد المصطلحات
االً  :انم ذ الندا ()Landa Model
7إ تعريف لاجيل ( )Reigeluth , 1983بتنه  :سلسلة ملن اججلرا ات امساسلية التلي تافلذ بشلك ملاوخ
تحت شر اط مخطط لها من اج ح المشكالت بعد تحديلداا ثلخ ا لف العمليلات التاويميلة الخا لة بهلا
اتدع تل اججرا ات بالت يفات االستكشافية ()Reigeluth , 1983 , P. 175
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4إ تعريللف النللدا ( ) Landa , 1999بتنلله  :ذلل امنمل ذ الللذا يتبال تعللليخ سللاليب التاولليخ االستكشللافي
للمعرفة اتفكي امساليب ل عمليات االية غيرم تخدد مسلت يات جميلال الطلبلة ايعتملد علل مجم علة
من االستراتيجيات التي تت حد بخط ات متسلسلة ()Landa , 1999 , P. 345
التعريف اججرالي
صطة متكاملة تتتمن مجم عة ملن اججلرا ات ااالسلتراتيجيات المتبعلة فلي التخطليط للتلدليس تتلمات
صط ات متسلسلة اي (الفكرم امساسية لالنم ذ مرحلة التحلي مرحلة التركيب امرحلة التركيب المتادد) إ
ثانيا ً  :انم ذ كمب Kemb Model
7إ تعريف (قطامي اآصران  ) 4003بتنه  :مجم عة اججرا ات ذات تتابال اتسلس ماطاي ليس له ترتيب
ثابت مما يعطيله مرانلة لحلذف بعلع العاا لر ا تعلديلها يركلا علل تحديلد حاجلات الملتعلخ ااالالداف
ااالال يات االمع قات فتالً عن التال يخ املن صصالصله الاولرم الشلاملة التلي تتصلذ بعلين االعتبلال كل
العاا ر الرليسة في عملية التخطيط للتعلخ إ (قطامي اآصران  4003ص)423
4إ تعريف (كمب  )4002مجم عة من اججرا ات التلي تسلتخدد فلي الم قلف التعليملي تافلذ عبلر صطل ات
متسلسلللة امرتبللة ترتيب لا ً مرن لا ً ا يمكللن تاللديخ صط ل م بللدل صط ل م صللرى ا تعللديلها االلي (الم اضلليال
ااالاللداف العامللة صصللالا الطلبللة اماللداف التعليميللة محتل ى المللادم اصتبللال المعرفللة المسللباة
الخدمات المساندم نشاطات ام اد التعليخ التعلخ االتا يخ) (كمب  4002ص)41
التعريف اججرالي
مجم عة من اججرا ات التي تمالس عاد التدليس ااعداد الخطط التدليسية تملت افلن صطل ات متتابعلة
امتسلسلة مرنة اي (الم اضيال ااالاداف العامة صصالا الطلبة اماداف التعليمية محت ى المادم اصتبلال
المعرفة المسباة الخدمات المساندم نشاطات ام اد التعليخ التعلخ االتا يخ)
ثاليا ً  :التحصي ()Achievement
7إ تعريف ابستر ( )Webester , 1996الاتيجلة الا عيلة االكميلة المكتسلبة صلالل بلذل جهلد تعليملي معلين
( )Webester , 1996 , P. 9إ
4إ تعريف اكسف لد ( )Oxford , 1998الاتيجلة المكتسلبة النجلاز ا تعللخ شلي ملا باجلاح ابجهلد امهلالم
()Oxford , 1998 , P. 10
التعريف اججرالي
مست ى االنجاز المعرفي الذا تحااه طالبات الصلف اليلاني المت سلط عيالة البحلث فلي ملادم عللخ االحيلا
مادلا ً بالدلجات التي يحصلن عليها في االصتبال التحصيلي المعد لهذا الغرض إ
لابعا ً  :االستباا ()Retention
7إ تعريف (الكبيسي االداارا  ) 4000صان احف االنطباعات في الذاكرم علن طريلن تكل ين التباطلات
بياها تشك احدات من المعاني (الكبيسي االداارا  4000ص )21إ
4إ تعريف (شكش  )4002قدلم المتعلخ عل االحتفاظ باالسلتجابة اكبلر قلدل ممكلن ملن اللامن (شكشل
 4002ص )711إ
التعريف اججرالي
مادال المعل مات الباقية في ذالان طالبلات الصلف اليلاني المت سلط (عيالة البحلث) فلي ملادم عللخ االحيلا
مااسا ً بالدلجة التي تحص عليها الطالبات في االصتبال التحصيلي عاد اعادم تطبياه ملرم ثانيلة بعلد اسلب عين ملن
تطبياه في المرم امال من دان تعريع الطالبات الا صبرات بين االصتبالين إ
صامسا ً  :الطرياة التاليدية
7إ تعريللف (ك ل يران  : )4007الطرياللة التللي يت ل ل فيهللا المعلللخ (المللدلس) عللرض ا لاللا المعل مللات
االتالميذ (الطلبة) يتابل نها ايختان نها في ذاكرتهخ اتتحدد جرا ات سير الدلس فيها عل سلاس البايلة
المعرفية للم ض ع المراد معالجته اتك ن اللغة المعازم بال سلال التعليميلة الي ااسلطة الاال امساسلية
فيها (ك يران  4007ص)730
4إ تعريف (الربيعي  : )4001الطرياة التي تعتمد عل مبد المعلخ مصدل المعرفلة حيلث يال د بلدال كبيلر
بالاللا المحاضللرم باس لل ا اصبللالا ايكلل ن فيلله م قللف الطلبللة الل تلاللي المعل مللات اال يكتم ل معالل
المحاضرم ااصذاا دان الت جه ل المتلاين امحاالة التتثير فيهخ ااقااعهخ (الربيعي  4001ص)20
التعريف اججرالي
الطرياة التي اتبعلت عالد تلدليس الملادم العلميلة للفصل ل الخمسلة امالل ملن كتلاا عللخ االحيلا للصلف
الياني المت سط لطالبات المجم عة التابطة اعل افن الخطط التي اعدت لهذا االجرا إ
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الفص الياني
مدص ل الماح الماو مي
نواد التدليس
يميل الكييللران لل التعامل مللال التللدليس علل انلله نوللاد ا ماو مللة للله مللدصالت اعمليللات امخرجللات
(الحميللدان  4002ص )40فالمللدص الماولل مي فللي التللدليس االتعللليخ االتربيللة طرياللة تحليليللة للتخطلليط
انوامية تمكااا من التادد نح اماداف المحددم سلفا ً اذل ب اسطة عم ماتبط امرتب لالجاا التي يتتلف ماها
الاواد كله اتتكامل اتتشلاب اتتفاعل تلل امجلاا افالا ً ل ظالفهلا التلي تال د بهلا فلي الاولاد الكللي اللذا يحالن
اماداف التي تحددت للمهمة ااذه الماو مة في حالة تغير ديااميكي دالخ (مازن  4001ص )27إ
ن الاواد الكام يتتلف من لبعة جاا مهمة اي :
7إ المدصالت ( : ) Inputاتشم العاا ر التي تدص الاولاد ملن اجل تحايلن الدف ا الداف معيالة افلي
تصمي خ التدليس تتك ن من الملدصالت البشلرية ميل المعللخ االمتعلملين امجم علة االقلران االملدصالت
البيئية مي الخصلالا الماديلة للغرفلة الدلاسلية االمل اد التعليميلة االملدصالت الخا لة بلالمحت ى اماهلا
الم ض عات ااالاداف االخبرات االمهالات المتصلة بالدلس (عفانة االخاندال  4001ص )32إ
4إ العمليات ( : ) Processesتشلم الطلرع ااالسلاليب التلي تتالاال ملدصالت الاولاد بالمعالجلة بحيلث تلتتي
بالاتلال التللي يللراد تحاياهللا اتشللم العمليللات فللي الاولاد التعليمللي التفاعل مللال الطلبللة تاولليخ جهل داخ
ات جيهها نح تحاين غايات الاواد (الحيلة  4003ص )22إ
3إ المخرجللات ( : ) Outputتميل الاتللال الاهاليللة التللي يحااهللا الاوللاد االلذه الاتللال اللي دليل نجللاح الاوللاد
امادال انجازاته ايعبر عاها بالتغيرات الحا لة في سل ك المتعلمين (احمد  4004ص)430
2إ التغذية الراجعة ( : )Feed backتمي المعل مات التي تتتي نتيجة ا ف المخرجات اتحليلها في ضل
معللايير صا للة تحللدداا اماللداف الخا للة الم ض ل عة للاوللاد (عفانللة االخانللدال  4001ص)41
فالتغذيلة الراجعلة تتللمن تحليل بيانللات التايليخ امللا يترتلب علل ذلل مللن اعلادم الاوللر للتصلميخ اتعديللله
( براايخ  4002ص ) 207إ اترتبط متغيلرات ا نولاد تدليسلي علادم بعالقلات ثااليلة اكليلة ايلودا
غيللاا ا عالقللة ثااليللة ا كليللة ل ل تحل ل الاوللاد التدليسللي ا عللدد كفا تلله (عبيللد اآصللران 4007
ص )730إ
دااعي تطبين المدص الماو مي في التربية االتعليخ
7إ لم اجهة الي لم المعل ماتية الهاللة إ
4إ الحاجة ل اثرا البيئة التعليمية باالنشطة االفعاليات التي تحان اماداف التعليميلة بصل لم كيلر ايجابيلة
افاعلية إ
3إ ح المشكالت الترب ية االتعليمية بطرياة سريعة ااكير فاعلية إ
2إ تحسين كافة عاا ر العم الترب ا االتعليمي بشك مستمر امباشر اسريال إ
2إ العي ا الراااة التي تش ا ماااجاا الدلاسية االحاجة الماسة لالصذ بالماح الماو مي إ
اداف ماح الاوخ
7إ لفال كفا م التعليخ االتعلخ إ
4إ جع م اد العل د من المييرات التي تجذا ااتماد الطلبة إ
ً
3إ انما الادلم عل التفكير الماو مي لدى الطلبة ليك ن قادلا عل الرؤية المستابلية الشاملة إ
2إ انما الادلم عل التحلي االتركيب ا الً لالبداع إ
2إ انما الادلم عل استخداد المدص الماو مي عاد تااال ا مشكلة ل ضال الحل ل اجبداعية لها إ
1إ تامية الادلم عل التفاع االيجابي ملال اللاوخ البيئيلة التلي يعليا فيهلا إ (فهملي اعبلد الصلب ل 4007
ص )731إ
االً  :انم ذ الندا
يعد ليف الندا ( )Lav.N. Landaمن موسسي علخ التصميخ التعليمي – التعلمي اقلدد الاوريلة التاويميلة
االستكشافية ( )Algo - Heuristicاطلن عل الاوريلة التاويميلة االستكشلافية ذات الت جله المعرفلي بماو ملة
النلدا ( ) Landamaticاالتللي تتعامل مللال التحليل المعرفللي االعلمللي االتاويمللي للمعرفللة االتللي يتطلبهللا اكتسللاا
المعرفة اتطبياها في تك ين المهالات االاابليات المعرفية االافسلية ( )Landa , 1999 , P. 345ااتجلاه النلدا
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مشابه التجاه اازب ( ) Ausubelفلي فكرتله علن ماو ملة المعل ملات االتلي تشلتم علل الخ االفكلال االمفلاايخ
العامللة اتاويمهللا بشللك يتسلسل مللن العللاد لل امقل عم ميللة بشللك ارمللي ايشللابه برانللر ذ يللرى ان المحتل ى
امساسي المطل ا تعلمه يجب ان يكتشف بت جيه متدل ( )Landa , 1983 , P. 65اماطلن النلدا يوهلر فلي
ان عملية التعلخ ما اي اال عملية تحكخ ذاتي يا د المتعلخ من صاللها بتبط المييلرات الخالجيلة ات جيههلا بطريالة
تكف له تحاين اماداف التعليمية المرغ بة بعكس التعلخ غير المتلب ط اللذا سلتك ن نتيجتله االصفلاع اان تحالن
شي فسيتخ عن طرين الصدفة ابشك عش الي (دلازم  4000ص )721إ
صط ات امنم ذ التعليمي لالندا
7إ الااعدم ا الفكرم امساسية لالنم ذ  :يتخ فيها تحليل العمليلات العاليلة المعالدم لل عمليلات االيلة اتحلت
شللراط محللددم ( )Algorithmicا شللراط غيللر محللددم ( )Heuristicتتللتلف العمليللات مللن سلسلللة مللن
اججرا ات امساسية التي تافذ بشك ملاوخ تحلت شلراط مخطلط لهلا ملن اجل حل المشلكالت اذلل بعلد
تحديداا اا لف العمليلات التاويميلة الخا لة بهلا املن سلسللة ملن اججلرا ات غيلر امساسلية التلي ال
تتشابه في طرالن تافيذاا اال تتحدد بشلراط متشلابهة اتلدع بالت ليفات االستكشلافية ( Reigeluth ,
 )1983 , P. 175اقد اف الندا العمليات ل ن عين اما :
إ العمليات الحركية ( : )Motor Operationsالعمليات التي تاال ا تحل ل الشلك الملادا فمليالً يسلتطيال
المتعلخ ان يك ن شيئا ً ماديا ً ايغير في شكله ا حجمه ا صصالصه إ
اإ العمليات المعرفية (العالية) ( : )Cognitive Operationsياصد بها قدلم الملتعلخ علل ان يغيلر الشلك
المادا ا حجمه بدماغه في التص ل المادا لذل الشي ( )Landa , 1980 , P. 168-171إ
4إ مرحلة التحلي  :تتتمن :
 تحديللد حاجللات المتعلمللين التعليميللة ايعتمللد ذل ل عل ل طبيعللة المللادم االم ض ل ع المطل ل ا تعلملله ذتختلف الحاجات من مادم مصرى امن م ض ع الصر إ
ا -تحديد صصالا المتعلمين ايتخ ذل حسب متطلبات احاجات تعلمهخ للمادم المطل بة ايعالي تحليل
صصالا المتعلمين ال ق ف عل مدى استعداداخ الستابال الخبرم م ضل ع التصلميخ امعرفلة ملا ذا
كان ااال ماللمة بين صصالصهخ ا ساليب التا يخ المتبعة (قطامي اقطامي  7112ص )712إ
 المحتل ى التعليمللي يعللرف المحتل ى بتنلله ذلل الجللا مللن المعرفللة الللذا اصتيللر للمسللاعدم فللي تحايللناللداف ترب يللة يللرى النللدا ان المللتعلخ بامكانلله ان يمتل ل المعرفللة المتصلللة بالهللدف المللادا االلذه
المعرفة ال تجعله قادلا ً علل انجلاز العمليلات بصل لم آليلة ذ لبملا ي جلد م قلف يتعلالض ملال تلل
المعرفة االعملية ابهذا الم قف يتان العمليات الحركية االمعرفيلة ايافلذاا باجلاح ثالا حل مسلال
معياة اادا بعلع الفعاليلات الكاله غيلر ملدلك بملا يال د بله ثالا دا الفعاليلة فهل يمتلل اتاانلا ً آليلا ً
للعمليللات دان معرفتلله بمسل غات امسللببات تلل العمليللات ا انلله غيللر قللادل علل اعطللا تفصللي
يغ ا اشكال اي :
كشفي ح لها ( )Landa , 1980 , P. 169إ ا اف الندا المعرفة ل ثال
7إ التص لات ( : )Imagesحيث يكل ن الملتعلخ تصل لا ً حسليا ً ا ادلاكيلا ً ( )Aperecptiveعالدما يالحل
امشيا المادية ما في حالة غمع العياين فانه يك ن تص لا ً عاليا ً ا ذاايا ً إ
4إ المفاايخ ( : )Conceptsفالمفه د ا شك من اشكال المعرفة يمي ادفا ً ماديا ً ااذا الهدف يسل ب فه
ماو مة من صصالا ذل الشي ااستخداماته اا يام عبر الامن اياداد ب ض حه الفهلخ المعل ملاتي
ا التااي لدى الفرد إ
3إ االفتراضات ( : )Propositionsان معرفة المعل مات التي تربط ذلل الشلي الملادا باالشليا امصلرى
اعاا ره المك نة له فان اذه المعرفة تعبر علن نفسلها بصليغة افتراضلات االمفه ملات ااالفتراضلات
شيئان مختلفان إ ()Landa , 1980 , P. 171
د -ستراتيجية التعليخ  :لللربط بلين حاجلات المتعلملين اصصالصلهخ ملن جهلة اتالديخ المحتل ى ملن جهلة
صرى البد من اسيلة تربط بياهما ايتخ ذل من صالل تسمية اجسلتراتيجية التعليميلة المااسلبة يشلير
الندا ل لبال استراتيجيات اي :
7إ االكتشللاف الم جلله  :حيللث ي جلله المللدلس امسللئلة ل ل طلبتلله امللن صاللهللا يبللد الطلبللة باالسللتجابة لهللذه
امسئلة بحيث يعطي ك طالب استجابة يا د باكتشافها بافسه لك سوال (الربيعي  4001ص )12إ
4إ الشرح االت ضي  :يتااال المدلس (المعللخ) الملادم الدلاسلية بالتفسلير االت ضلي ايشلرح كل جلا ملن
اجاالها بشك تدليجي (دلازم  4000ص )721إ
3إ الماااجة بين اجستراتيجيتين (االكتشاف الم جه الشرح االت ضي ) إ
022

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
2إ تدحر كلرم الليل  :الذه اجسلتراتيجية تسلم للملتعلخ باالنتالال لل االجلرا ا العمليلة التعليميلة الالحالة
اذل بعد اتاان العملية امال اتسم اذه الطريالة بالطريالة التراكميلة االتلي تكل ن علل افلن التتلابال
التي :
7إ تعلخ العملية امساسية امال في السلسلة اتمالس بمفرداا إ
4إ تعلللخ العمليللة امساسللية اليانيللة فللي السلسلللة اتمللالس بمفرداللا ثللخ تمللالس مللال العمليللة امساسللية
امال إ
3إ تعلخ العملية امساسية اليالية في السلسلة اتمالس بمفرداا ثخ تمالس مال العمليتين امال االيانية
بص لم مشتركة حت تتخ ممالسة جميال العمليات معا ً إ ()Landa , 1980 , P. 197-198
ه -تحديد اماداف السل كية  :ايعد م جها ً لعمليات التدليس افي ال قلت نفسله يتطللب صططلا ً اانشلطة
ت عليميللة ا سللاليب مختلفللة لتحايالله ايجللب ان يصللاا فللي ضل حاجللات ااسللتعدادات الطلبللة إ (عبللد
الهللادا  4007ص )37افللي ض ل محت ل ى المللادم التعليميللة اان اماللداف السللل كية ذات اميللة
للمللتعلخ ذ انهللا تشللعره باالاتمللاد بالم ضل ع العلمللي امللن صاللهللا يسللتطيال المللتعلخ معرفللة تادملله فللي
العملية التعليمية إ
3إ مرحلة التركيب  :تتتمن اذه المرحلة ما يتتي  ) ( :عرض المفه د المراد تعلمه (ا) حجب المفه د
( ) عرض اا ف صصالا اذا المفه د
ل ل عمليات كير تعايدا ً يتخ التح يل للعمليلات العاليلة ملن صلالل
2إ مرحلة التركيب المتادد  :الج ال
الاياد بمجم عة من الاشاطات إ
المبادئ التي يتباااا انم ذ الندا
7إ تعليخ ساليب التاويخ االستكشافي للمعرفة كير امية من تعليخ المعرفة إ
4إ تعلخ امساليب من صالل المعالجة اعرض البيانات إ
3إ ان اكتشاف امساليب كير امية من اعطالهخ يغ امساليب جااام
2إ تفكي امساليب ل عمليات االية غيرم تخدد مست يات جميال الطلبة إ ()Landa , 1976
ثانيا ً  :انم ذ كمب ()Kemb Model
يعد كمب من اال المشه لين في علخ تصميخ التدليس ط ل نوامه في كتاا متخصا اكلان بعال ان
(  )The Instructional design process , 1985يمتللاز انمل ذ كمللب بالمرانللة االديااميكيلة اان االلاك
عالقات متبادلة بين عاا ره إ
صط ات انم ذ كمب
يتك ن امنم ذ من ثماني صط ات ساسية اي :
7إ تحديد الم اضيال ااالاداف العامة  :يتخ اصتيال الم اضيال الرليسة المراد معالجتها من المحت ى ثخ تصلاا
اماداف ان جميال البرام التعليمية مبياة عل اداف عريتلة ايمكلن ان تصلاا بشلك كيلر تحديلدا ً
في عبالات ااضحة ثخ اصتيال ااحدا ً ا كير من اماداف التي تمي م ض عا ً للتعلليخإ (كملب 4002
ص)32-32
4إ تحديد صصالا المتعلملين الياافيلة ااالجتماعيلة ااالقتصلادية افئلاتهخ العمريلة اطريالة تفكيلراخ االي
عاا للر مللوثرم فللي بيئللة التللدليس إ (الحميللدان  4002ص )13فهللي تسللاعد فللي تخطلليط البللرام
التعليميللة ااصتيللال الم ضلل عات االمحتللل ى التعليمللي اتحديللد امالللداف السللل كية ااالنشللطة التعليميلللة
اال سال التعليمية المااسبة فتالً عن اصتيال ستراتيجية التدليس االمي إ (كمب  4002ص)27
3إ اداف اللتعلخ  :ان ا للتعلخ ال نتلا عمليلة التعلليخ للذا فجميلال امالداف يجلب ان تصلاا فلي عبلالات تميل
الاشللاطات التللي سللتودا لل تعلللخ الطالللب إ (كمللب  4002ص )23فهللي تسللاعد علل اصتيللال اجلله
الاشاط التعليمي المااسلبة اطراللن التلدليس اال سلال التعليميلة المااسلبة االي تسلاعد فلي الحكلخ علل
مدى نجاح عملية التعليخ التعلخ إ (السعدا  4003ص)44
2إ محت ى الم ض ع (المادم)  :يعد المحت ى ناطة البداية التاليدية للتعلليخ الملا كلان الكتلاا المالرل المرجلال
التعليمي الرليسي الذا يارل اماداف المحت ى االتسلس التعليمي فان كل التعلليخ يتركلا حل ل الكتلاا
المارل إ (كمب  4002ص)12
2إ االصتبللال الابلللي (اصتبللال المعرفللة المسللباة)  :يهللدف ل ل تحديللد مللدى معرفللة الللدالس للمتطلبللات الابليللة
الالزمللة لدلاسللة الم ضل عات إ (جللرادات اآصللران  4002ص )771اااللاك اللدف آصللر لالصتبللال
الابلي اا انه عادما يار الطلبة سئلة االصتبال الابلي ستيير ااتملامهخ بالم ضل ع ابالتلالي يييلر الرغبلة
لديهخ في دلاسة الم ض ع إ (كمب  4002ص)21-21
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1إ نشاطات امصادل التعليخ التعلخ  :يتخ تحديد ستراتيجية التدليس المااسبة ااي في مجملها مجم عة من
جللرا ات التللدليس المختللالم سلللفا ً االتللي يخطللط السللتخدامها ثاللا تافيللذ التللدليس بمللا يحاللن اماللداف
التدليسية المرج م باقص فاعلية ممكاة افي ض االمكانلات المتاحلة إ (زيتل ن  4007ص)427
ثخ بعلداا يلتخ اصتيلال المل اد لتل فير الخبلرات التعلميلة املن امسلاليب الرليسلة للتعلليخ االلتعلخ سلل ا
العللرض ايخللدد فللي تحايللن اانجللاز م اضلليال جديللدم ااسللل ا التفاع ل التعليمللي التعلمللي المدلس ل ن
االطلبة ا الطلبة نفسهخ معا ً في مجم عات غيرم لمااقشة م ض ع معلين إ (كملب  4002ص-21
 ) 701التعلخ التعااني ا احد ساليب التعلخ التي تتطلب من الطلبلة العمل فلي مجم علات لغيرم لحل
مشكلة ما ا الكماالً عم ا مهمة بعياها ا لتحاين ادف سبن تحديلده إ ( بلراايخ  4002ص)143
االللدف اللللتعلخ التعلللااني اتالللان المجم علللة المهلللالات ا امسلللاليب ا التعيالللات إ (الحيللللة 4004
ص)711
1إ الخدمات المساندم  :يجب االصذ باالعتبال تاسين البرام المخططلة االج انلب العمليلة للموسسلة كجلداال
برام الطلبلة صلدمات اجلشلاد إإإالل ،ا يتلا ً تهيئلة امراعلام امجهلام اال سلال التعليميلة االتسلهيالت
الخا ة بك م ض ع إ
2إ التال يخ  :ا ل عمليللة ماومللة لجمللال اتحلي ل المعل مللات لتحديللد مللدى تحايللن اماللداف التدليسللية مللن قب ل
الطالا ااتخاذ قرالات بشتنها إ (ع دم  4004ص )41اا يمي تغذية لاجعة مستمرم اتشير ل
مدى فاعلية التعليخ بجميال ج انبه (الحيلة  4003ص)11
دلاسات ساباة
المح ل امال  :الدلاسات التي تااالت انم ذ الندا
7إ دلاسة (الحاف )4004
ادفت ل باا تصميخ تعليمي تعلمي عل افن نورية النلدا التاويميلة – االستكشلافية لتجلالا الكيميلا
الفيايااية االكشف عن اثره في عمليات العلخ االتحصي الدلاسي لدى طلبة الصف الياني قسخ الكيميا إ
تك نت عياة الدلاسة من ( )21طالبا ً اطالبة من طلبة الصف الياني قسخ الكيميا كلية التربية جامعة
الم ل قسلم ا علل مجمل عتين امالل تجلرا التجلالا المختبريلة علل افلن التصلميخ التعليملي التعلملي
االيانية تجرا التجالا عل افن الطرياة االعتيادية ك فئت المجم عتان في متغيرات (الجلاس العملر الامالي
الللذكا المعللدل العللاد للصللف امال المعل مللات السللاباة اعمليللات العلللخ) إ تللخ اعللداد اصتبللالين امال اصتبللال
عمليات العلخ تتلف من ( )42فارم تخ التحان من دقه اثباته ااالصتبال الياني ا االصتبال التحصيلي تتلف ملن
( ) 24فارم م ض عية ملن نل ع االصتيلال ملن متعلدد م زعلة علل مسلت يات تصلايف ميلرل اسلتغرقت التجربلة
( )74اسب عا ً انفذت ( )1تجالا مختبرية ب اقال ثال ساعات لك تجربة استخدد الباحث االصتبال التالي لعياتين
مستالتين ااظهرت الاتال تف ع طلبة المجم عة التجريبية الذين يجلران تجلالا الكيميلا الفياياايلة علل افلن
التصميخ التعليمي التعلمي عل المجم عة التابطة الذين يجران التجالا المختبرية نفسلها علل افلن الطريالة
االعتيادية في عمليات العلخ االتحصي الدلاسي إ (الحاف  4004ص)21-22
4إ دلاسللة (العباسللي ( )4002فاعليللة انم ل ذ النللدا فللي تحصللي ااتجللاه طللالا الصللف الرابللال االعللدادا نح ل
الكيميللا ) اللدفت ل ل تحديللد فاعليللة انمل ذ النللدا فللي تحصللي طللالا الصللف الرابللال االعللدادا ااتجااللاتهخ نح ل
الكيميللا إ تك نللت العياللة مللن ( )10طالبلا ً مللن طللالا الرابللال االعللدادا ازعل ا علل مجمل عتين تجريبيللة دلسللت
باستخداد انم ذ الندا اضابطة دلست بالطرياة االعتيادية ب اقال ( )32طالبا ً في ك مجم عة إ تخ اجرا التكلافو
في متغيرات (العمر الاماي الذكا االتحصي في مادم الكيميا للصلف الياللث المت سلط) إ اعلد الباحلث اصتبلالا ً
تحصيليا ً تتلف من ( )32فارم ماها فارتان مااليتان ( )70فارات م ضل عية ملن نل ع ل اصطلت ا( )2فالرات
من ن ع التكمي ا( ) 72فارم من ن ع اصتيال من متعدد لمست يات تصايف ميرل (تلذكر تطبيلن اكتشلاف) اتلخ
التحان ملن لدقه ملا اليبلات فالد تلخ حسلابه بطريالة اعلادم االصتبلال اسلتغرع التلدليس ( )1اسلابيال بمعلدل ()3
ساعات اسب عيا ً استخدد الباحث االصتبال التالي اظهرت الاتال تف ع طالا المجم عة التجريبية التي دلسلت
الكيميا عل افن انم ذ الندا عل طالا المجم عة التابطة التي دلسلت الكيميلا بالطريالة االعتياديلة بدالللة
معا ية في ك من التحصي ااالتجاه نح الكيميا إ (العباسي  4002ص)17-21
المح ل الياني  :الدلاسات التي تااالت انم ذ كمب
7إ دلاسة (العابكي ( )4002فاعلية انم ذ كملب فلي تحصلي طالبلات الصلف امال المت سلط فلي ملادم العلل د
العامة) ادفت ل تحديد فاعلية انم ذ كمب في تحصي طالبات الصف امال المت سط في ملادم العلل د العاملة
تك نت العياة من ( )10طالبة من طالبات الصف امال المت سط ب اقلال ( )32طالبلة للمجم علة التجريبيلة ا()32
طالبة للمجم عة التابطة تخ اجرا التكافو فلي متغيلرات (العملر الامالي اللذكا دلجلات الطالبلات فلي ملادم
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العل د العامة للعاد السابن) اعدت الباحية اصتبالا ً تحصيليا ً تتلف من ( )20فارم ملن نل ع االصتيلال ملن متعلدد تلخ
التحان من دقه ما اليبات فالد تلخ حسلابه بطريالة اعلادم االصتبلال اسلتغرع التلدليس ( )1اسلابيال بمعلدل ()2
حصللا فللي امسللب ع اسللتخدمت الباحيللة االصتبللال التللالي لعياتللين مسللتالتين اظهللرت الاتللال تف ل ع طالبللات
المجم عة التجريبية التي دلست عل افن انم ذ كمب عل طالبات المجم عة التابطة التلي دلسلت بالطريالة
االعتيادية في التحصي إ (العابكي  4002ص)14-22
4إ دلاسللة (الربيعللي ( )4001اثللر تللدليس الجغرافيللة علل افللن انمل ذ كمللب فللي اكتسللاا المفللاايخ الجغرافيللة
ااستباالها لدى طالبات الصف الخامس امدبي) اادفت ل معرفة اثر تدليس الجغرافية عل افلن انمل ذ كملب
في اكتساا المفاايخ ااستباالها لدى طالبات الصف الخامس امدبلي تك نلت العيالة ملن ( )12طالبلة ملن طالبلات
الصللف الخللامس امدبللي ب اقللال ( )31طالبللة للمجم عللة التجريبيللة ا( )31طالبللة للمجم عللة التللابطة تللخ اجللرا
التكللافو فللي متغيللرات (العمللر الاماللي الللذكا التحصللي الدلاسللي ل ب ل ين دلجللات نصللف السللاة فللي مللادم
الجغرافية) اعدت الباحية اصتبالا ً لاياس اكتساا المفاايخ الجغرافية تتلف ملن ( )20فالرم ملن نل ع االصتيلال ملن
متعدد بحسب تصايف بل د للمست يات اليالثة امال (تذكر فهخ تطبين) تخ التحان من دقه ما اليبات فاد تخ
حسابه بطرياة اعادم االصتبال استغرع التدليس ( )1اسابيال بمعدل ( )3حصا في امسب ع استخدمت الباحية
االصتبللال التللالي لعياتللين مسللتالتي ن اظهللرت الاتللال تفل ع طالبللات المجم عللة التجريبيللة التللي دلسللت علل افللن
انم ذ كمب عل طالبات المجم عة التابطة التلي دلسلت بالطريالة االعتياديلة فلي اكتسلاا المفلاايخ الجغرافيلة
ااستباالها إ (الربيعي  4001ص  :ص – ظ)
تحلي الدلاسات الساباة
االً  :الدلاسات التي تااالت انم ذ الندا
7إ ادف الدلاسة  :ادفت دلاسة (الحاف  )4004ل تصميخ انم ذ تعليمي في حين ادفت دلاسة (العباسلي
 ) 4002ل معرفة فاعلية انم ذ الندا ما ادف البحث الحالي فه ماالنلة انمل ذجي النلدا اكملب ابالاسلبة
للمتغيللرات التابعللة اكللان متغيللران فللي دلاسللة (الحللاف  )4004ادلاسللة (العباسللي  )4002اكللذل البحللث
الحالي كان اااك متغيران تابعان اما (التحصي االستباا ) إ
4إ التصميخ التجريبي :
استخدمت دلاسة (الحاف  )4004ادلاسة (العباسي  )4002تصلميما ً تجريبيلا ً ذا مجم علة تجريبيلة
امجم عة ضلابطة ملال االصتبلال ا لبعلدا ملا البحلث الحلالي فتتلمن مجمل عتين تجلريبيتين امجم علة ضلابطة
تعرضت بعداا الصتبال التحصي ااالستباا إ
ً
ً
3إ حجخ العياة  :تباين حجخ العياة ذ بلغ ( )21طالبا اطالبة في دلاسة الحاف ا( )10طالبا في دلاسلة العباسلي
ما البحث الحالي فبلغ حجخ العياة ( )10طالبةإ
2إ المرحلة الدلاسية  :طبات دلاسة الحاف عل المرحلة الجامعية في حين طبات دلاسة العباسلي فلي المرحللة
اجعدادية ما البحث الحالي فاد اعتمد المرحلة المت سطة مجاالً للتطبين
2إ الم اد الدلاسية  :تبايات الدلاسات الساباة في الم اد الدلاسية تااالت دلاسة الحاف مادم الكيميلا الفياياايلة
في حين تااالت دلاسة العباسي مادم الكيميا ما البحث الحالي فاد تااال مادم علخ االحيا إ
 1إ امداات المسللتخدمة  :اسللتخدمت اداتللين امللا (اصتبللال عمليللات العلللخ ااصتبللال التحصللي الدلاسللي) فللي دلاسللة
الحللاف (ااصتبللال التحصللي امايللاس االتج لاه) فللي دلاسللة العباسللي مللا فللي البحللث الحللالي فاللد اسللتخدد اصتبللال
التحصلي ااالسللتباا كمللا تباياللت الدلاسللات السللاباة فلي نل اع الصللدع االيبللات المسللتخدمة ادلاسللة العباسللي
اسلتخدمت الصلدع الوللاارا ا لدع المحتل ى االيبلات بطرياللة اعلادم االصتبللال ملا دلاسللة الحلاف فاسللتخدمت
لدع المحتل ى) االيبلات بطريالة
دع التك ين الفرضي الصدع الذاتي الصدع الولاارا
( د ع التمييا
معادلة كي دل ليتشالدس ن –  40معادلة كرابااخ – الفا ما البحث فاد اتفن مال دلاسلة العباسلي فلي اسلتخداد
الصدع ما اليبات فاستخدد معادلة كي دل ليتشالدس ن –  40إ
ً
1إ مدم التجربلة  :تبايالت ملدم التجربلة فلي الدلاسلات السلاباة فالد كانلت ( )74اسلب عا فلي دلاسلة الحلاف ا()1
اسابيال في دلاسة العباسي ما في البحث الحالي فاد استغرقت التجربة ( )77اسب عا ً إ
2إ ال سال اجحصالية  :استخدد االصتبال التالي فلي دلاسلة الحلاف دلاسلة العباسلي ملا البحلث الحلالي تحليل
التباين االحادا اطرياة ت كي إ
 1إ الاتال  :اظهرت نتال الدلاستين الساباتين تف ع التصميخ التعليمي ااالنم ذ في التلدليس لصلال المجم علة
التجريبية ااذا يتفن مال نتال الدلاسة الحالية ذ تف قت المجم علة التجريبيلة التلي تلدلس باسلتخداد انمل ذ النلدا
عل المجم عة التابطة إ
ثانيا ً  :الدلاسات التي تااالت انم ذ كمب
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 7إ ادف الدلاسة  :ادفت الدلاستان ل معرفة تتثير انم ذ كمب ما ادف البحث الحلالي معرفلة اثلر اسلتخداد
انم ذجي الندا اكمب ابالاسبة للمتغيرات التابعة فكان متغيرا ً ااحدا ً في دلاسلة العابكلي اكلان متغيلران اثالان
في دلاسة الربيعي ما البحث الحالي فاتفن مال الدلاسة التي تتمات متغيرين تابعين إ
 4إ التصللميخ التجريبللي  :اسللتخدمت دلاسللة العابكللي ادلاسللة الربيعللي التصللميخ التجريبللي ذا التللبط الجالللي اذا
االصتبال البعدا ما عدد المجم عات فكان مجم عة تجريبيلة امجم علة ضلابطة ملا البحلث الحلالي فيتتلمن
مجم عتين تجريبيتين امجم عة ضابطة مال االصذ باالصتبال البعدا إ
3إ حجخ العياة  :تباين حجخ العياة في الدلاسات الساباة ذ بللغ ( )10طالبلة فلي دلاسلة العابكلي ا( )12طالبلة فلي
دلاسة الربيعي ما البحث الحالي فبلغ حجخ العياة فيه ( )10طالبة
 2إ المرحلة الدلاسية  :تخ تطبين انم ذ كمب في مراح دلاسية مختلفة فاد طبات دلاسة الربيعي علل المرحللة
اجعداديللة فللي حللين طباللت دلاسللة العابكللي علل المرحلللة المت سللطة االبحللث الحللالي يتفللن مللال دلاسللة العابكللي
باقتصاله عل المرحلة المت سطة مجاالً للتطبين إ
 2إ الم اد الدلاسية  :تااالت دلاسة العابكي مادم العل د العامة اتااالت دلاسة الربيعي ملادم الجغرافيلا ملا البحلث
الحالي فاد تااال مادم علخ االحيا إ
1إ ام داات المسللتخدمة  :اسللتخدمت دام ااحللدم (االصتبللال التحصلليلي) فللي دلاسللة العابكللي فللي حللين اسللتخدمت
(اصتبال اكتساا المفاايخ االسلتباا ) فلي دلاسلة الربيعلي ملا فلي البحلث الحلالي فالد اسلتخدد اصتبلال التحصلي
ااصتبال االستباا اتشابهت الدلاستان الساباتان في استخدامها للصدع االيبات ذ استخدمت الصدع الولاارا
ا دع المحت ى االيبات بطرياة اعادم االصتبلال ملا البحلث الحلالي فالد اتفلن معهملا فلي اسلتخداد الصلدع ملا
اليبات فاستخدد معادلة كب دل لتشالدس ن 40 -إ
1إ مدم التجربة  :كانت ( )1اسابيال في دلاسة العابكي ادلاسة الربيعي ما في البحلث الحلالي فاسلتغرقت التجربلة
( )77سب ع إ
 2إ ال سال اجحصالية  :استخدد االصتبال التالي في دلاسة الربيعي ادلاسلة العابكلي ملا البحلث الحلالي فاسلتخدد
تحلي التباين االحادا اطرياة ت كي إ
 1إ الاتال  :اظهرت الاتال تف ع امنم ذ افاعليته في التدليس لصال المجم عة التجريبية ااذا يتفن مال نتلال
الدلاسللة الحاليللة التللي اثبتللت تف ل ع المجم عللة التجريبيللة التللي تللدلس باسللتخداد انم ل ذ كمللب عل ل المجم عللة
التابطة إ
الفص اليالث
جرا ات البحث
االً  :اصتيال ماه البحث
ل لل
تخ اعتماد الماه التجريبي يعد الماه التجريبي كير مااا البحث العلمي دقة اكفا م في ال
نتال م ث ع بها (عبد الحفي امصطف  4000ص )742افيله يسلتطيال الباحلث ان يجلرا تغييلر عامل ا
كير من الع ام ذات العالقة بم ض ع الدلاسة عل نح ماتوخ من اجل تحديلد امثلر الالات ملن الذا التغيلر فلي
المتغيلر التلابال يتتلمن عللادم ضلبط المتغيلرات التلي يمكللن ان تلوثر فلي المتغيلر التللابال باسلتياا المتغيلر المسللتاب
(ع دم املكااا  7114ص)771
ثانيا ً  :اصتيال التصميخ التجريبي
ن طبيعة المشكلة لها تتثير في اصتيال التصميخ الذا ياللمها االتصميخ التجريبلي يميل الهيكل ا البالا
العاد للتجربة من اج فحلا فرضليات البحلث (ملايرز  7110ص )712تلخ اصتيلال التصلميخ التجريبلي ذا
المجم عتين التجريبيتين المتتثرتين بالمتغير المستا االمجم عة التابطة كما في جدال ()7
جدال لقخ ( )7ي ض التصميخ التجريبي للبحث
المتغير التابال
المتغير المستا
المجم عة
التحصي
انم ذ الندا
التجريبية امال
استباا المعل مات
انم ذ كمب
التجريبية اليانية
الطرياة التاليدية
التابطة
ثاليا ً  :مجتمال البحث اعياته
7إ مجتمال البحث
تك ن مجتمال البحث الحالي من طالبات الصف الياني المت سط في المدالس المت سطة االيان يلة الاهاليلة
للباللات فللي مركللا محافوللة كللربال للعللاد الدلاسللي ( )4001-4002تللخ مراجعللة المديريللة العامللة لتربيللة كللربال
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لمعرفللة اسللما المللدالس المت سللطة االيان يللة للباللات للدلاسللة الاهاليللة االتللي تاللال ضللمن مركللا محافوللة كللربال
اعدداا ( )42مدلسة ابلغ مجم ع طالبات مجتمال البحث ( )3742طالبة إ
4إ اصتيال عياة البحث
يابغي في ك بحث اصتيال العياة التي تااسبه حجما ً اا فا ً ايفترض ان تتمي فيها معوخ فات المجتمال
لكي نبتعد عن التحيلا تاتخلب العيالة بطريالة عشل الية للذا تلخ اصتيلال مدلسلة عشل اليا ً فكانلت مت سلطة ميسلل ن
د) عشلل اليا ً لتميلل
للباللات (اسللتبعدت المللدالس التللي ال تشللتم عللل ثللال شللعب) اصتيللرت الشللعب (ا
مجم عات البحلث حيلث ميللت شلعبة ( ) المجم علة التجريبيلة امالل اشلعبة (د) المجم علة التجريبيلة اليانيلة
بياما ميلت شعبة (ا) المجم عة التابطة بلغ عدد افراد مجم عات البحث ( )704طالبة ب اقال ( )32طالبة فلي
شللعبة ( ) ا( )32طالبللة فللي شللعبة (د) ا( )33طالبللة فللي شللعبة (ا) ابعللد اسللتبعاد بيانللات الطالبللات الراسللبات
المتالكهن الخبرم اعددان ( )74طالبة من المجم عات اليال (االبعاد احصاليا ً فالط) لب علدد طالبلات عيالة
البحث في المجم عات اليال ( )10طالبة م زعات عل المجم عات اليال كما في جدال ()4
جدال ( )4ي ض ت زيال طالبات عياة البحث
عدد الطالبات عدد الطالبات بعد
عدد الطالبات
الشعبة
المجم عات
االستبعاد
المستبعدات
قب االستبعاد
30
2
32
التجريبية امال
انم ذ الندا
30
2
32
د
التجريبية اليانية
انم ذ كمب
30
3
33
ا
التابطة
10
74
704
المجم ع

المتغير

لابعا ً  :تكافو مجم عات البحث
تللخ اجللرا التكللافو بللين المجم عللات فللي (العمللر الاماللي الللذكا التحصللي السللابن اصتبللال المعرفللة
المسباة المعدل العاد) باستخداد تحلي التباين االحادا اكما م ض بالجدال ()3
جدال ( )3ي ض نتال تحلي التباين االحادا لمتغيرات (العمر الاماي الذكا اصتبال المعرفة المسباة
التحصي السابن المعدل العاد) لطالبات مجم عات البحث اليال
الداللة
الاسبة الفالية
مت سط
مجم ع
دلجة
مصدل التباين
الحرية المربعات المربعات المحس بة الجدالية اجحصالية
عاد
مست ى
02إ0
غير دالة
77إ3
22إ0
22إ31
1إ14
4
بين المجم عات
32إ11
2إ2221
21
داص
المجم عات
1إ2134
21
المجم ع
غير دالة
77إ3
27إ4
7إ707
4إ404
4
بين المجم عات
32إ20
1إ3201
21
داص
المجم عات
7إ3174
21
المجم ع
غير دالة
77إ3
7إ0
22إ0
1إ0
4
بين المجم عات
22إ2
101إ312
21
داص
المجم عات
201إ311
21
المجم ع
غير دالة
21إ77 0إ3
4إ11
3إ714
4
بين المجم عات
31 21إ2 72727إ402
داص
المجم عات

العمر
الاماي
الذكا

اصتبال
المعرفة
المسباة

دلجة
مادم
العل د
العامة
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المعدل العاد
في الصف
امال

المجم ع
بين المجم عات
داص
المجم عات
المجم ع

21
4
21

11إ72333
72إ407
3إ204
21إ11 2344إ12

21

71إ2142

70إ4

77إ3

غير دالة

إ العمر الاماي (بامشهر)
امن مالحوة الجدال ( )3نجد ان قيمة ( )Fالمحس بة اي (22إ )0ااي اق ملن قيمتهلا الجداليلة البالغلة
(77إ )3عاللد مسللت ى داللللة (02إ )0ادلجللة حريللة (4إ )21اللذا يعاللي ان المجم عللات اللليال متكافئللة بللالعمر
الامايإ
اإ الذكا
اسللتخدمت المصللف فات المتتابعللة التللي اعللداا لافللن ( )Ravenالمعللرع لايللاس الللذكا (لافللن 7123
ص )10-7طبن االصتبال عل عياة البحث بتالي 4002 70 43 ،امن مالحوة الجدال ( )3نجلد ان قيملة ()F
المحس بة اي (27إ )4االي اقل ملن قيمتهلا الجداليلة البالغلة (77إ )3عالد مسلت ى دالللة (02إ )0ادلجلة حريلة
(4إ )21ااذا يعاي ان المجم عات اليال متكافئة بمتغير الذكا إ
إ اصتبال المعرفة المسباة
تك ن االصتبال من ( ) 42فارم عل افن مست يات تصايف بلل د (تلذكر فهلخ تطبيلن) تلخ عرضله علل
مجم عة من الخبرا حيث عدلت بعلع الفالرات علل افلن ملا ابلداه الخبلرا طبلن االصتبلال علل عيالة البحلث
بتالي 4002 70 44 ،املن مالحولة الجلدال ( )3نجلد ان قيملة ( )Fالمحسل بة الي (7إ )0االي اقل ملن قيمتهلا
الجداليللة البالغللة (77إ )3عاللد مسللت ى داللللة (02إ )0ادلجللة حريللة (4إ )21اللذا يعاللي ان المجم عللات اللليال
متكافئة بمتغير المعرفة المسباة إ
دإ دلجة مادم العل د العامة في الصف امال المت سط
تخ الحص ل عليها من سلج اللدلجات المعلد ملن قبل دالم المدلسلة املن مالحولة الجلدال ( )3نجلد ان
قيمة ( )Fالمحس بة اي (21إ )0ااي اق من قيمتها الجدالية البالغة (77إ )3عاد مست ى دالللة (02إ )0ادلجلة
حرية (4إ )21ااذا يعاي ان المجم عات اليال متكافئة بمتغير التحصي السابن إ
اـإ المعدل العاد
تخ الحص ل عل المعدل العاد لطالبات مجم عات البحث من سج الدلجات المعد من قب دالم المدلسة
اباستخداد تحلي التباين اظهرت الاتال الم ضلحة فلي جلدال ( )3املن مالحوتله نجلد ان قيملة ( )Fالمحسل بة
اي (70إ )4ااي اق من قيمتها الجدالية البالغة (77إ )3عاد مست ى داللة (02إ )0ادلجة حريلة (4إ )21االذا
يعاي ان المجم عات اليال متكافئة بمتغير المعدل العاد إ
ضبط المتغيرات
7إ لتبط تتثير الخبرم التدليسية قامت الباحية بافسها بتدليس مجم عات البحث طيلة فترم التجربة إ
4إ د ُِّلست مجم عات البحث في المختبر ا ان المجم عات تعرضت للوراف نفسها إ
3إ تخ تطبين دام البحث  :االصتبال التحصيلي تحت جرا ات اظراف متشابهة إ
2إ اعيللد االصتبللال التحصلليلي الاهللالي بعللد مللرال اسللب عين مللن تطبيللن االصتبللال التحصلليلي امال اتحللت
اججرا ات االوراف نفسها يتا ً إ
2إ تخ تاويخ جدال الدلاس امسب عي لمجم عات البحث اكما في جدال ()2
جدال لقخ ( )2ي ض جدال الدلاس امسب عي
اليالية
اليانية
امال
الحصة
الي د
المجم عة التابطة مجم عة ( )4انم ذ
مجم عة ( )7انم ذ
االثاين
كمب
الندا
المجم عة التابطة
مجم عة ( )7انم ذ
مجم عة ( )4انم ذ
اليالثا
الندا
كمب
1إ لخ تتعرض مجم عات البحث ل حل اد مصلاحبة ا انلدثال تجريبلي ملا عامل الاتل فملا يحلد ملن
نت يع د عل افراد جميال المجم عات إ
1إ الحرص عل سرية البحث
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2إ الفترم الاماية  :استغرقت التجربة ( )77اسب عا ً للفترم من اليالثا الم افن  4002 70 47الغاية االثاين
 4001 7 2حيث تطبين آصلر اصتبلال اال اصتبلال االسلتباا ملا التلدليس الفعللي فالد بللغ ( )72حصلة
تدليسية ب اقال ( )4حصة لك مجم عة اسب عيا ً إ
لابعا ً  :مستلامات البحث
7إ تحديد المادم العلمية
حددت المادم العلمية لم ض عات البحث بـ(الفص ل الخمسة امال ) من كتاا علخ االحيا للصف اليلاني
المت سللط االلي  :الفص ل امال  :المادمللة – فللراع علللخ االحيللا – صصللالا الحيللام الفص ل اليللاني  :تصللايف
الكالاللات الحيللة الفص ل اليالللث  :عللالخ الطليعيللات الفص ل الرابللال  :عللالخ الفطريللات الفص ل الخللامس  :عللالخ
الابات إ
4إ ياغة اماداف السل كية
تللخ للياغة اماللداف السللل كية لمحتل ى الفصل ل الخمسللة امالل اقللد بلللغ عللدداا ( )744اللدفا ً سللل كيا ً
حسب تصايف بل د للمست يات اليالثة امال (تذكر فهخ تطبين) اكان عدداا ( )24ادفا ً في مسلت ى التلذكر
( )22ادفا ً في مست ى الفهخ ( )71في مست ى التطبين (جلدال  )2للتتكلد ملن لالحية الذه امالداف اسلالمة
ياغتها اشم لها للمحت ى عرضت عل عدد من الخبرا ااجريت بعع التعلديالت البسليطة فلي ضل الالهلخ
اماترحاتهخ اقد تخ اصتاع نسب االتفاع ل اصتبلال مربلال كلاا اانحصلرت قيملة مربلال كلاا بلين 42إ73-1
ااي قيخ دالة ذ ان قيمة مربال كاا الجدالية عاد مست ى 02إ 0ادلجة حرية ( )7اي 22إ 3إ
التدليس عل افن انم ذ الندا
تخ استخداد انم ذ الندا تبعا ً لمراح امنم ذ الغرض تحديد حاجات الفئة المستهدفة تلخ ت جيله اسلتبيان
استطالعي لعياة من ( )30طالبة اعدد من مدلسات المادم اظهرت الاتال ان اااك مجم علة ملن الحاجلات بللغ
عدداا ( )70اي :
7إ عدد اض ح اداف ك دلس إ
4إ سل ا عرض الدلس غير مش ع إ
3إ قلة الاشاطات التفكيرية في ك دلس إ
2إ عدد كفاية االميلة الت ضيحية لك م قف تعليمي إ
2إ قلة استخداد الرس د الت ضيحية االمخططات المعرفية إ
1إ قلة ال سال التعليمية الت ضيحية إ
1إ ضعف قدلم الطالبات عل تاويخ افكالان امعل ماتهن إ
2إ طرياة التدليس غير فعالة ااعتماداا بالدلجة امال عل الحف إ
1إ عدد اتاحة الفر ة لجميال الطالبات بالمشالكة في الدلس إ
70إ قلة استخداد المختبر إ
كما تخ التعرف علل الخصلالا المشلتركة لطالبلات عيالة البحلث ملن صلالل اسلتمالم جملال المعل ملات
امن البطاقة المدلسية إ التدليس عل افن انم ذ كمب تلخ اسلتخداد انمل ذ كملب لتلدليس الملادم العلميلة اتبعلا ً
لخط ات امنم ذ المذك لم ساباا ً اتخ التعرف عل صصلالا عيالة البحلث ملن صلالل اسلتمالم جملال المعل ملات
االتي ذكرت في انم ذ الندا اكانت االستراتيجيات الماتاام اي (العرض عم مجم علات لغيرم مااقشلة)
ما التدليس باستخداد الطرياة التاليدية فاد استخدد مال المجم عة التلابطة إ علداد الخطلط التدليسلية فلي ضل
محت ى المادم العلمية المارل تدليسها صالل مدم التجربة تخ اعداد ( )72صطة تدليسية لكل مجم علة اعلدت علل
افن انم ذ الندا للمجم علة التجريبيلة االالل اعلل افلن انمل ذ كملب للمجم علة التجريبيلة اليانيلة علل افلن
الطرياة االعتيادية للمجم عة التابطة عرضت نماذ من الخطط عل مجم عة من السادم المحكمين االخبرا
لبيان آلالهخ ح لها اقد تخ االصذ بالمالحوات الطفيفة التي قدم اا (ملحن ) إ
دام البحث
من متطلبات البحث الحالي باا اصتبال تحصيلي يستخدد في قياس تحصي عياة البحث اقد جرى بااؤه
عل افن الخط ات التية :
7إ اعداد الخالطة االصتبالية (جدال الم ا فات)
حللدد عللدد الحصللا للمحتل ى الدلاسللي ااالاميللة الاسللبية لكل جللا مالله كمللا حللددت اازان االاللداف
السل كية اعدد االسئلة لك محت ى باتباع التي :
7إ نسبة اامية الم ض ع = عدد الحصا الالزمة لتدليس الم ض ع العدد الكلي للحصا ×  700إ
4إ نسبة امية مست ى اماداف = عدد اماداف لك مست ى مجم ع اماداف السل كية ×  700إ
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3إ عدد امسئلة لك م ض ع = عدد الفارات الكلي × امامية الاسبية للم ض ع 700
2إ عدد امسئلة لك صلية = عدد امسئلة للم ض ع × نسبة امية مست ى االاداف  700إ
اآصران  4007ص)42
المحت ى

(العجيللي

جدال ( )2ي ض الخالطة االصتبالية (جدال الم ا فات)
ازن اماداف السل كية عدد فارات االصتبال المجم ع
عدد
امامية
عدد
تطبين تذكر فهخ تطبين الكلي
الحصا الاسبية  %اماداف تذكر فهخ
الكلي %73 %22 %23
72
4
1
1
7
72
47
31
12إ41
2

الفصللللللللللل
امال
77
7
2
2
1
73
72
32
44إ44
2
الفصللللللللللل
الياني
2
7
2
3
1
2
2
72
11إ71
3
الفصللللللللللل
اليالث
1
7
2
2
4
70
1
72
11إ71
3
الفصللللللللللل
الرابال
2
7
2
3
7
2
1
72
11إ71
3
الفصللللللللللل
الخامس
20
1
43 47 71
22
24
744
700
72
المجم ع
4إ اصتيال ن ع الفارات
ً
ً
اعد اصتبالا ً تحصيليا م ض عيا من ن ع االصتيال من متعدد تك ن من ( )20فارم لك فارم لبعة بدال
تخ اصتيال اذا الا ع من االصتبالات منها قادلم عل تغطية مختللف جلاا الملادم كلذل اتصلافها بدلجلة عاليلة
من الصدع االيبات (الاما اآصران  4000ص)21-21
3إ دع االصتبال
ياصد بصدع االصتبال انه يايس ما اضال لاياسه اتتمن :
إ الصدع الواارا ( : )Face validityيدل عل الموهر العاد لالصتبال ا الص لم الخالجية له من حيث
نل ع المفللردات اكيفيللة للياغتها امللدى اضل حها ايللدل علل مللدى ماللمللة االصتبلال للطلبللة ااضل ح
تعليماتلله ادلجللة مللا يتمتللال بلله مللن م ضل عية (الغريللب  7111ص )120اقللد تللخ عللرض االصتبللال
بصل لته امالل علل مجم عللة مللن الخبللرا اباسللتخداد مربللال كللاا الصتبللال معا يللة الفللراع فللي نسللب
الم افاة اعدمها تخ التتكلد ملن لدع الفالرات اقلد انحصلرت قيملة مربلال كلاا بلين  71-1االي قليخ داللة
معا يا ً اباا ا ً عل ذل يتحان الصدع الواارا إ
ليه عن طرين عم جلدال الم ا لفات (الخالطلة
اإ دع المحت ى ( : )Content validityتخ الت
االصتبالية)
2إ ياغة تعليمات االصتبال
اضعت التعليمات الخا ة بكيفية اججابة عاه ااشتملت عل ميال محل ل ما التصحي اعطيت دلجة
ااحدم لالجابة الصحيحة ا فرا ً لالجابة الخطت ا الفارم المتراكة بلدان اجابلة االفالرم المجلاا عليهلا بلاكير ملن
بحت الدلجة الكلية لالصتبال ( )20إ
اجابة ابذل
2إ العياة االستطالعية
تخ تطبين االصتبال عل عياة استطالعية من طالبات الصف الياني المت سط في مت سطة غلادم كلربال
بلغت العياة ( )700طالبة بتالي 4002 74 71 ،اصتيرت العياة عش اليا ً علما ً انها مشابهة ثاافيا ً ااجتماعيلا ً لل
حد ما ملال عيالة البحلث ام للية اتبلين ان جميلال الفالرات ااضلحة اتلرااح زملن اججابلة بلين ( )22-32دقيالة
ابمت سط قدله ( )22دقياة
1إ تحلي فارات االصتبال
بعد تطبين االصتبال االستطالعي لتبت دلجات العياة ترتيبا ً تاازليا ً اشكلت العياتلان المتطرفتلان العليلا
االللدنيا نسللبة ( ) %41لك ل ماهمللا ان الغايللة مللن التحلي ل اجحصللالي لفاللرات االصتبللال ا ل تحسللين االصتبللال
استخر معام الصع بة لك فارم من فارات االصتبال ف جد انها تترااح بين (22إ11-0إ )0الذا يعالي ان جميلال
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لع بتها يتلرااح بلين

فارات االصتبال ماب للة ملن حيلث دلجلة لع بتها ذ تعلد الفالرات ماب للة ذا كلان معامل
(40إ20-0إ)Bloom , 1971 , P.66( )0
الا م التميياية للفارات
عاد حساا معام تمييا ك فارم اجد انها تترااح بلين (44إ12-0إ )0ايشلير بلراان ( )Brownلل
ان الفارم تعد جيدم ذا كانت قدلتها التمياية  %40فما ف ع ( )Brown , 1981 , P. 104إ
فعالية البدال الخطت تخ حسلاا فعاليلة البلدال الخطلت لكل فالرم ملن فالرات االصتبلال ف جلد انهلا تتلرااح ملا بلين (-
02إ33- -0إ )0اكلما كانت الجاذبية سالبة اكبيرم كان المم ه كير جاذبية افعالية اياص باالباا عليه في الفارم
(الابهان  4002ص)232
1إ ثبات االصتبال
استخدمت معادلة (كيل دل ليتشالدسل ن –  )40لحسلاا ثبلات االصتبلال اقلد بلغلت قيملة معامل اليبلات
المحس بة (20إ )0ااي ماب لة ذ ذكر ( )Gronlund,1976ان االصتبالات غير المااالة ذا كلان معامل ثباتهلا
يترااح بين (10إ22-0إ )0تعد ماب لة ( )Gronlund , 1976 , P. 125إ
تطبين االصتبال عل عياة البحث
طبن االصتبال عل مجم عات البحث اليال في مت سلطة ميسلل ن للبالات يل د  4002 74 44السلاعة
(00إ )70باحا ً بعد االتفاع مال دالم المدلسة إ
تطبين االصتبال لاياس االستباا
طبن االصتبال مرم صرى بتالي 4001 7 2 ،عل عياة البحلث لمعرفلة ملدى اسلتباالهن للملادم ا بعلد
مرال اسب عين إ
ال سال اجحصالية :
7إ تحلي التباين االحادا ( ب الاي  7121ص( )417بدل اعباياة  4001ص )341إ
4إ معادلة كي دل ليتشالدس ن ( )Stanley & Kenneth , 1972 , P.20إ
3إ مربال كاا ( )Howitt , 2000 , P.115( )Chi Squareإ
2إ معادلة ع بة الفارم (الواار اآصران  4004ص )742إ
2إ معادلة ق م تمييا الفارم (ع دم  4004ص )422إ
1إ فعالية البدال الخطت (ع دم  4004ص )417إ
1إ اصتبللال تلل كي (( Honestly Significant Difference )Tukeyالياسللرا اابلللراايخ 4007
ص)414
الفص الرابال
نتال البحث
7إ نتال التحصي
للتحاللن مللن للحة الفرضللية الصللفرية الرليسللية امالل التللي تللاا علل انلله :ال ي جللد فللرع ذا داللللة
احصالية عاد مست ى داللة (02إ )0بين مت سط دلجات طالبات المجم عات الليال فلي التحصلي تلخ اسلتخداد
تحلي التباين االحادا االجدال ( )1يبين نتال التحلي إ
جدال ( )1ي ض نتال تحلي التباين االحادا لمجم عات البحث اليال في التحصي
قيمة F
قيمة F
دلجة الحرية مجم ع المربعات مت سط المربعات
مصدل التباين
المحس بة الجدالية
77إ3
22إ71
72إ221
3إ172
4
بين المجم عات
7إ43
7إ4002
21
داص المجم عات
2إ4141
21
المجم ع
يتت ل مللن الجللدال ( )1ان قيمللة ( )Fالمحس ل بة كانللت (22إ )71االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Fالجداليللة
البالغة (77إ )3عاد مست ى داللة (02إ )0ادلجتي حرية (4إ )21ااذا يعاي اج د فراع معا ية ابذل تلرفع
الفرضية الصفرية الرليسة امال التحديد اتجاه الفراع تلخ تطبيلن اصتبلال تل كي اكانلت الاتلال كملا فلي الجلدال
( )1
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(*)

المجم عات

جدال ( )1ي ض نتال استخداد اصتبال Tukey
التجريبية اليانية
التجريبية امال
المت سطات
1إ31
3إ33

التابطة
1إ42

2
1إ3
3إ33
التجريبية امال
1إ2
1إ3
1إ31
التجريبية اليانية
1إ2
2
1إ42
التابطة
7إ بلغت قيمة ( )Tukeyالمحس بة ( )2ااي اكبر من قيمة ( )Tukeyالجدالية البالغلة (23إ )4االذا يعالي
اجل د فلرع ذا دالللة احصللالية الصلال المجم علة التجريبيلة امالل ابلذل تلرفع الفرضلية الصللفرية
الفرعيللة التللي تللاا علل (ال ي جللد فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0بللين مت سللط دلجللات
طالبات المجم عة التجريبية امال الل اتي يدلسن عل افن انم ذ الندا ابين مت سط دلجات طالبلات
المجم عة التابطة الل اتي يدلسن عل افن الطرياة االعتيادية في التحصي ) إ
4إ بلغللت قيمللة ( )Tukeyالمحسل بة (1إ )2االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Tukeyالجداليللة البالغللة (23إ )4االلذا
يعالي اجل د فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0الصللال المجم عللة التجريبيللة اليانيللة ابللذل
ترفع الفرضية الصفرية الفرعية التي تاا عل (ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ)0
بين مت سط دلجات طالبلات المجم علة التجريبيلة اليانيلة اللل اتي يدلسلن علل افلن انمل ذ كملب ابلين
مت سط دلجات طالبات المجم عة التابطة الل اتي يدلسن عل الطرياة االعتيادية في التحصي ) إ
3إ بلغللت قيمللة ( )Tukeyالمحسل بة (1إ )3االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Tukeyالجداليللة البالغللة (23إ )4االلذا
يعالي اجل د فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0الصللال المجم عللة التجريبيللة اليانيللة ابللذل
ترفع الفرضية الصفرية الفرعية التي تاا عل (ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ)0
بين مت سط دلجات طالبلات المجم علة التجريبيلة امالل اللل اتي يدلسلن علل افلن انمل ذ النلدا ابلين
مت سللط دلجللات طالبللات المجم عللة التجريبيلللة اليانيللة الللل اتي يدلسللن علللل افللن انملل ذ كمللب فلللي
التحصي ) إ
4إ نتال االستباا
للتحان من الفرضية الصفرية الرليسية اليانية التي تاا علل انله ( :ال ي جلد فلرع ذا دالللة احصلالية
عاد مسلت ى (02إ ) 0بلين مت سلطات دلجلات طالبلات المجم علات الليال فلي االسلتباا ) اسلتخدد تحليل التبلاين
االحادا االجدال ( )2يبين نتال التحلي
جدال ( )2ي ض نتال تحلي التباين االحادا لمجم عات البحث اليال في دلجات االستباا
قيمة F
قيمة F
دلجة الحرية مجم ع المربعات مت سط المربعات
مصدل التباين
المحس بة الجدالية
77إ3
24إ72
4إ222
3إ7770
4
بين المجم عات
7إ32
1إ3023
21
داص المجم عات
0إ2712
21
المجم ع
يتت ل مللن الجللدال ( )2ان قيمللة ( )Fالمحس ل بة كانللت (24إ )72االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Fالجداليللة
البالغة (77إ )3عاد مست ى داللة (02إ )0ادلجتي حرية (4إ )21ااذا يعالي اجل د فلراع معا يلة بلين دلجلات
االستباا للمجم عات اليال لتحديد اتجاه الفراع تخ تطبين اصتبال ت كي كانت الاتال كما في الجدال ()1
جدال لقخ ( )1ي ض نتال اصتبال  Tukeyلتحديد اتجاه الفراع في اصتبال االستباا للمجم عات اليال
التابطة
التجريبية اليانية
التجريبية امال
المجم عات
المت سطات
41
1إ32
7إ30
7إ30
التجريبية امال
1إ32
التجريبية اليانية
41
التابطة
من مالحوة جدال ( )1نجد التي :

7إ2
1إ3

(*) قيمة توكي اجلدولية 23إ 4عند مستوى 02إ0
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7إ2
2إ1

1إ3
2إ1
-

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
7إ بلغللت قيمللة ( )Tukeyالمحسل بة (1إ )3االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Tukeyالجداليللة البالغللة (23إ )4االلذا
يعاللي اجل د فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0فللي االسللتباا الصللال المجم عللة التجريبيللة
امال ابذل ترفع الفرضية الصفرية الفرعية التي تاا علل (ال ي جلد فلرع ذا دالللة احصلالية عالد
مسللت ى (02إ ) 0بللين مت سللط دلجللات طالبللات المجم عللة التجريبيللة امال ل الل ل اتي يدلسللن عل ل افللن
انم ل ذ النللدا ابللين مت سللط دلجللات طالبللات المجم عللة التللابطة الل ل اتي يدلسللن عل ل افللن الطرياللة
االعتيادية في االستباا ) إ
4إ بلغللت قيمللة ( )Tukeyالمحسل بة (2إ )1االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Tukeyالجداليللة البالغللة (23إ )4االلذا
يعاللي اج ل د فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0لصللال المجم عللة التجريبيللة اليانيللة ابللذل
ترفع الفرضية الصفرية الفرعية التي تاا عل (ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ)0
بين مت سط دلجات طالبلات المجم علة التجريبيلة اليانيلة اللل اتي يدلسلن علل افلن انمل ذ كملب ابلين
مت سط دلجات طالبات المجم عة التابطة الل اتي يدلسن افن الطرياة االعتيادية في االستباا ) إ
3إ بلغللت قيمللة ( )Tukeyالمحسل بة (7إ )2االلي اكبللر مللن قيمللة ( )Tukeyالجداليللة البالغللة (23إ )4االلذا
يعاللي اج ل د فللرع ذا داللللة احصللالية عاللد مسللت ى (02إ )0لصللال المجم عللة التجريبيللة اليانيللة ابللذل
ترفع الفرضية الصفرية الفرعية التي تاا عل (ال ي جد فرع ذا داللة احصالية عاد مست ى (02إ)0
بين مت سط دلجات طالبلات المجم علة التجريبيلة امالل اللل اتي يدلسلن علل افلن انمل ذ النلدا ابلين
مت سللط دلجللات طالبللات المجم عللة التجريبيلللة اليانيللة الللل اتي يدلسللن علللل افللن انملل ذ كمللب فلللي
االستباا ) إ
تفسير الاتال
7إ ان انم ذجي الندا اكمب التدليسيين فت ااكير ايجابيلة ملن الطريالة االعتياديلة اذلل التبلاع التسلسل
الماطاللي فللي عللرض الم ض ل عات امللا يعتمللدان عليلله مللن انشللطة افعاليللات تااسللب مللادم علللخ االحيللا
احدا التفاع المتبادل الفعال مال زيادم الدافعية للتعلخ زد عل ساليب التا يخ االتغذية الراجعة مما اثلر
في زيادم التحصي إ
4إ ان تف ع طالبات المجم عة التجريبية الاللي دلسن افن انمل ذ النلدا قلد يعل د لل بالا الااعلدم الفكريلة
الماومة ذات التسلس الهرمي االماطاي ساعد عل تط ير عمليات الفهخ كير مما في الطرياة االعتيادية
ااالحتفاظ بالمعل مات لفترم اط ل كما ان تكام ج انب امنم ذ من حيث التاوليخ المعرفلي الالالخ علل
اسللتراتيجيات االكتشللاف الم جلله االشللرح االت ضللي دى ل ل باللا معرفللي مت ل ازن اتف ل ع المجم عللة
التجريبية اذه في التحصي ااستباا المعل مات عل المجم عة التابطة إ
3إ يمكن تفسير تف ع المجم عة التجريبية اليانية التي دلسلت افلن انمل ذ كملب علل المجم علة التلابطة
من دال امنم ذ في تاوليخ محتل ى الملادم اانتالا االسلتراتيجيات التدليسلية المااسلبة ان التاوليخ يحالن
تحس ين فلي اللتعلخ ايعمل علل اسلتمراليته ايالت حاللة ملن الشلع ل بالرضل اااللتيلاح للدى المتعلملين
اتاولليخ المحت ل ى عمليللة مييللرم لدافعيللة المللتعلخ امعللازم لتعلملله (دلازم  4000ص )771كمللا ان
االصتبالات التك ياية االمااقشات الجانبية سااخ في زيادم الدافعية نحل اللتعلخ احل ل الم قلف السللبي لل
م قف ايجابي دى اذا كله ل تف ع المجم عة التجريبية اليانية في تحصي المعل مات ااستباالها إ
2إ اظهرت الاتال فاعلية انم ذ كملب اتف قله علل انمل ذ النلدا اقلد يعلاى ذلل لل ان اسلتخداد سلل ا
العرض ساعد عل استيعاا الخبرات اافر اقتا ً للمراجعلات الفرديلة اامل ل االستشلالم الطالبيلة كملا ان
تاسيخ المجم عة عل مجم عات غيرم االعم التعااني دى لل تبلادل الخبلرات االمشلالكة االرغبلة
ل المعرفة العلمية ضافة ل المااقشات الجماعية التي تحفا المشالكة ات فر حرية التعبير
في الت
عن الر ا كل الذا اسلهخ فلي تطل ير صبلرات ذات معال للدى المجم علة التجريبيلة اليانيلة التلي اعتملدت
انم ذ كمب في التدليس إ
ً
2إ ن نتال البحث الحالي تتفن مال نتال الدلاسات الساباة المعراضة ساباا ذ تف قت المجم عات التجريبية
التلللي اسلللتخدمت انمللل ذ النلللدا اانمللل ذ كملللب علللل المجم علللات التلللابطة التلللي اسلللتخدمت الطريالللة
االعتيادية إ
االستاتاجات
7إ فاعليلة انمل ذجي النلدا اكملب اتف قهمللا علل الطريالة االعتياديلة فللي تحصلي ااسلتباا المعل ملات لللدى
طالبات الصف الياني المت سط في مادم علخ االحيا اكان لهما اثر في زيادم دافعيتهن نح التعلخ إ
4إ لالنم ذجين دال بالز في تحاين ايجابية المتعلخ اصلن التفاع الباا بين الطالبات إ
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3إ سهمت االستراتيجيات التدليسية النم ذجي الندا اكمب التي تتال د مال حاجات اااتمامات الطالبات فلي
جع الطالبات كير استعدادا ً لتلاي المعل مات إ
2إ ن استخداد الاماذ التعليمية في التدليس يساعد عل تاويخ عمل الملدلس ااصتصلال فلي الجهلد اال قلت
قياسا ً ل ما يبذله عادما يك ن عمله عش اليا ً غير ماوخ إ
الت يات
7إ تدليب مدلسي علخ االحيا عل كيفية استخداد نماذ التصميخ التعليمي في التدليس ملن صلالل اللدالات
التدليبية ا من صالل تتمياها في المطب عات االداليات الترب ية التي تصدلاا ازالم التربية إ
4إ تتمين مفلردات ملادم طراللن التلدليس المالرلم لطلبلة قسلخ العلل د العاملة اقسلخ علل د الحيلام فلي كليلات
التربية امساسية االتربية انم ذجي الندا اكمب لما لهما من دال في العملية التعليمية إ
3إ ضرالم استخداد انم ذجي الندا اكمب في تدليس مادم علخ االحيا في المدالس المت سطة االيان ية إ
الماترحات
7إ اجرا دلاسة مماثلة للدلاسة الحالية عل مراح دلاسية صر إ
4إ اجرا دلاسة مماثلة للدلاسة الحالية في م اد علمية صرى إ
المصادل
7إ
4إ
3إ
2إ
2إ
1إ
1إ
2إ
1إ
70إ
77إ
74إ
73إ
72إ
72إ
71إ
71إ
72إ
71إ
40إ
47إ

براايخ مجدا عايا ( )4002استراتيجيات التعليخ ا ساليب اللتعلخ مكتبلة االنجلل المصلرية للاشلر
مطبعة باا اابة حسان للطباعة مصر إ
براايخ مجدا عايا الجب احمد الكلام ( )7121المااا المعا رم مكتبة الطالب الجلامعي مكلة
المكرمة إ
ال محمد علي ( )4003علخ الافس الترب ا ط 3دال الميسرم للاشر االت زيلال عملان
ب جادا
املدن إ
ب قعلي سميال اعبد الحاف سالمة ( )4000سلسلة العل د الترب ية ساليب تعليخ الارا م االكتابة دال
يافا العلمية للاشر االت زيال عمان املدن إ
ب الاي محم د السيد ( )7121اجحصا الافسي ااالجتماعي االترب ا دال الاهتة العربية للطباعة
االاشر بيرات لباان إ
احمللد عللادل ب ل العللا ( )4004طرالللن تللدليس العل ل د ادالاللا فللي تاميللة التفكيللر ط 7دال الفكللر
للطباعة االاشر االت زيال عمان املدن
بدل سالخ عيس اعماد غصاا عبانة ( )4001مبلادئ اجحصلا ال لفي ااالسلتداللي دال الميسلرم
للاشر االت زيال االطباعة عمان املدن إ
جللرادات علللات اآصلللران ( )4002التلللدليس الفعللال ط 7دال لللفا للاشلللر االت زيلللال عملللان
املدن إ
الحللاف محم ل د عبللد السللالد امحمللد عبللد ( )4004تصللميخ تعليمللي – تعلمللي لتجللالا الكيميللا
الفياياايللة ااثللره فللي تاميللة عمليللات العلللخ االتحصللي الدلاسللي لطلبللة الصللف اليللاني فللي قسللخ
كلية التربية إ
الكيميا لسالة ماجستير غير ماش لم جامعة الم
الحميدان براايخ عبد ( )4002التدليس االتفكير مركا الكتاا للاشر السع دية إ
الحيلللة محمللد محم ل د ( )4004مهللالات التللدليس الصللفي دال الميسللرم للاشللر االت زيللال عمللان
املدن إ
ـــــــ ( )4003تصميخ التعليخ نورية اممالسة دال الميسرم للاشر االت زيال عمان املدن إ
دلازم افاان نويلر ( )4000الاوريلة فلي التلدليس اترجمتهلا عمليلا ً دال الشلراع للاشلر االت زيلال
عمان املدن إ
الدلي محمد ( )4002التدليس الهادف (من نم ذ التدليس باالاداف ل نم ذ التلدليس بالكفايلات
دال الكتاا الجامعي العين اجمالات العربية المتحدم إ
الدليمي احسان علي ا اعدنان المهدااا ( )4000الاياس االتا يخ جامعة ديال العراع إ
لافن جيإس ( )7123اصتبال المصف فات المتتابعة الاياسية ترجمة فخرا الدباا اآصلران جامعلة
العراع إ
الم
الربيعللي دااد سلللمان ( )4001طللرع ا سللاليب التللدليس المعا للرم عللالخ الكتللاا الحللديث عمللان
املدن إ
الربيعللي لؤى ليللاض ( )4001اثللر تللدليس الجغرافيللة علل افللن نمل ذ كمللب فللي اكتسللاا المفللاايخ
الجغرافيللة ااسللتباالها لللدى طالبللات الصللف الخللامس امدبللي لسللالة ماجسللتير كليللة التربيللة
جامعة بغداد إ
الاغل ل عماد عبلد اللرحيخ اعللي فلال الهالدااا ( )4002ملدص لل عللخ اللافس ط 4دال الكتلاا
الجامعي العين اجمالات العربية المتحدم إ
زيت ن حسن حسين ( )4007تصميخ التدليس لؤية ماو مية عالخ الكتب الااارم
زيتلل ن عللايا محملل د ( )4002سللاليب تللدليس العللل د اج للدال الخللامس دال الشللراع للاشللر
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44إ
43إ
42إ
42إ
41إ
41إ
42إ
41إ
30إ
37إ
34إ
33إ
32إ
32إ
31إ
31إ
32إ
31إ
20إ
27إ
24إ
23إ
22إ
22إ
21إ
21إ
22إ
21إ
20إ

االت زيال عمان املدن إ
السعدا سلاارم قابلر ( )4003مهلالات التلدليس االتلدليب عليهلا ذنملاذ تدليبيلة علل المهلالاتذ
موسسة ال لاع عمان املدن إ
سالمة عبلد الحلاف ( )4004ساسليات فلي تصلميخ التلدليس دال اليلازالا العلميلة للاشلر االت زيلال
عمان املدن إ
سلمان ليل ت فين اندا صالد جمي ( )4002ال اقال التدليبي في العراع ماالنة بلبعع اللدال العربيلة
برنام املخصات البح االدلاسات المادمة ل الموتمر التربل ا للتلدليب للملدم ملن -43
 4002 1 42ازالم التربية جمه لية العراع إ
السلليد عللللي محملللد ( )4001التربيلللة العلميلللة اتللدليس العلللل د ط 4دال الميسلللرم للاشلللر االت زيلللال
االطباعة عمان املدن إ
نس ( )4002التربية ااعة اجنسان دال الحاف للكتاا حلب س ليا إ
شكش
الولاار زكريللا محمللد اآصلران ( )4004مبللادئ الايللاس االتال يخ فلي التربيللة ط 3دال الياافللة للاشللر
االت زيال عمان املدن إ
العباسللي ماللذل عبللد الكللريخ ( )4002فاعليللة انم ل ذ النللدا فللي تحصللي ااتجللاه طللالا الصللف الرابللال
االعدادا نح الكيميا جامعة ديال كلية التربية امساسية (لسالة ماجستير غيلر ماشل لم)
العراع إ
عبد الحفي اصالص محملد امصلطف حسلين ( )4000طلرع البحلث العلملي االتحليل اجحصلالي فلي
المجاالت الترب ية االافسية االرياضية مركا الكتاا للاشر الااارم مصر إ
عبد الهادا نبي ( )4007الاياس االتا يخ الترب ا ااستخدامه في مجلال التلدليس الصلفي ط 4دال
اال للاشر عمان املدن إ
عبيد ماجدم السليد اآصلران ( )4007ساسليات تصلميخ التلدليس ط 7دال لفا للاشلر االت زيلال
عمان املدن إ
العت ل د عللدنان ي سللف ( )4002علللخ الللافس المعرفللي الاوريللة االتطبيللن ط 7دال الميسللرم للاشللر
االت زيال االطباعة عمان املدن إ
باح حسين اآصران ( )4007مبادئ الاياس االتا يخ الترب ا ط 7دال الكتلب اال ثلالن
العجيلي
بغداد العراع إ
عدس عبد الرحمن ( )4002علخ الافس الترب ا دال الفكر للاشر االت زيال عمان املدن إ
عفانة عاا اناللة الخاندال ( )4001التدليس الصفي بالذكا ات المتعددم دال الميسرم للاشر االت زيلال
عمان املدن إ
الح الدين ( )4000الاياس االتا يخ الترب ا االافسي دال الفكر العربي الااارم مصر إ
عالد
العابكي تتميخ صتلير ( )4002فاعليلة انمل ذ كملب فلي تحصلي طالبلات الصلف امال المت سلط فلي
مادم العل د العامة لسالة ماجستير غير ماش لم جامعة ديال كلية التربية امساسية إ
ع دم احمد سليمان افتحلي ملكلااا ( )7114ساسليات البحلث العلملي فلي التربيلة االعلل د اجنسلانية
جامعة اليرم ك املدن إ
ع دم احمد سليمان ( )4004الاياس االتا يخ في العملية التدليسية دال االم املدن
الغريللب لمايللة ( )7111التا ل يخ االايللاس الافسللي االترب ل ا مكتبللة االنجل ل المصللرية الاللاارم
مصر إ
الفرا عبد عمر ( )7111المدص ل تكا ل جيا التعلليخ ط 2دال الياافلة للاشلر االت زيلال عملان
املدن إ
فهمللي فللالاع امال عبللد الصللب ل ( )4007المللدص الماول مي فللي م اجهللة التحللديات الترب يللة دال
المعالف الااارم مصر إ
قطامي ي سف انايفة قطامي ( )7112تصميخ التدليس جامعة الادس المفت حة عمان املدن إ
قطامي ي سف ( )7112سليك ل جية اللتعلخ االتعلليخ الصلفي دال الشلراع للاشلر االت زيلال عملان
املدن إ
قطامي ي سف اآصران ( )4003ساسيات تصميخ التدليس ط 4دال الفكر عمان املدن إ
الامللا مصللطف اآصللران ( )4000الايللاس االتا ل يخ فلي التربيللة الخا للة ط 7دال الفكللر للطباعللة
االاشر االت زيال عمان املدن إ
الكبيسللي اايللب مجيللد ا للال حسللن الللداارا ( )4000المللدص فللي علللخ الللافس التربل ا ط 7دال
الكادا للاشر اموسسة حمادم للخدمات االدلاسات الجامعية املدن إ
كمللب جرالللداا ترجمللة محمللد الخ الللدم ( )4002التصللميخ التعليمللي صطللة لتطل ير ال حللدم الدلاسللية
االمساع دال الشراع جدم السع دية إ
ك يران عبد ال ااا ع ض ( )4007مدص ل طرالن التدليس ط 3دال الكتاا الجامعي العلين
اجمالات العربية المتحدم إ
مللازن حسللاد محمللد ( )4001تكا ل جيلا التربيللة اضللمان جل دم التعللليخ دال الفجللر للاشللر االت زيللال
الااارم مصر إ
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) علخ الافس التجريبي ترجمة صلي الباتي دال الحكمة جامعة بغداد العراع إ7110( مايرز آن
 دال الميسرم للاشر االت زيال7) الاياس االتا يخ في التربية اعلخ الافس ط4000( ملحخ سامي محمد
االطباعة عمان املدن إ
) امساليب اجحصلالية فلي مجلاالت البحل4007( الياسرا محمد جاسخ امراان عبد المجيد براايخ
 موسسة ال لاع للاشر االت زيال عمان املدن7الترب ية ط
54.
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اسخ الخبير
إدإ فالح حسن الصافي
إدإ سعد محمد الاجال
إدإدإ عبد الكريخ الس داني
إدإدإ اادا كطفان
إدإدإ كريخ بالسخ
إدإدإ محمد الابيدا
إدإدإ كاظخ عبد ن ل
إدإدإ فااخ الطريحي
إدإدإ حسين لبيال حمادا
إدإدإ عبد السالد ج دت
إدإدإ علي عبد الكاظخ
إدإدإ فاض عبيد حس ن
دإدإ نيبال عباس المهجة
دإدإ ابتهال معا عبد

ملحن
اسما الخبرا
مكان العم
جامعة كربال كلية التربية
جامعة باب كلية التربية امساسية
جامعة الاادسية كلية التربية
جامعة الاادسية كلية التربية
جامعة الاادسية كلية التربية
جامعة الك ت كلية التربية
جامعة باب كلية التربية
جامعة باب كلية التربية
جامعة باب كلية التربية
جامعة باب كلية التربية امساسية
جامعة كربال كلية العل د
جامعة كربال كلية التربية
جامعة الاادسية كلية التربية
جامعة باب كلية العل د
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التخصا
طرالن تدليس العل د
لغة عربية
طرالن تدليس العل د
طرالن تدليس العل د
طرالن تدليس العل د
طرالن تدليس العل د
علخ الافس اجبداعي (قياس اتا يخ)
علخ الافس الترب ا
علخ الافس الترب ا
علخ الافس الترب ا
تااية حي ية
مااا طرالن تدليس
طرالن تدليس العل د
حي ان

