
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 ستُد مجاٍ ؾاحل ستُد  أ.

 املدزع املطاعد بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أضٛإ

 عادٍ زمسٞ محاد ايٓذدٟأ.د/ 

 أضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايدزاضات االدتُاع١ٝ

 ٚعُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ أضٝٛط 

 عال٤ ايدٜٔ أمحد عبد ايساضٞ أ.ّ.د/ 

 أضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايتازٜخ املطاعد 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ أضٛإ 
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باستخداو اسرتاتيذية تسلل اهلضبة لتينية مهارات التفهري 
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بزىامر يف تدريس التاريخ قائه على اليظزية البيائية االدتناعية 
لتينية مهارات التفهري  باستخداو اسرتاتيذية تسلل اهلضبة

 التأملي لدى طالب الصف األول الجاىوي
 ستُد مجاٍ ؾاحل ستُد  أ.

 املدزع املطاعد بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أضٛإ

 عادٍ زمسٞ محاد ايٓذدٟأ.د/ 

 أضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايدزاضات االدتُاع١ٝ

 ٚعُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ أضٝٛط 

 عال٤ ايدٜٔ أمحد عبد ايساضٞ أ.ّ.د/ 

 أضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايتازٜخ املطاعد 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ أضٛإ 

  :امُلستخلص 
ٖسف ايبرث اسبايٞ إىل قٝاؽ فاع١ًٝ بطْاَخ يف تسضٜؼ ايتاضٜذ قا٥ِ ع٢ً ايٓظط١ٜ ايبٓا٥ٝة١  

ايةتكه  ايتةلًَٞ يةس٣  ة       االجتُاعٝة١ باغةتدساّ اغةياتٝح١ٝ تػةًل ا لةب١ يتُٓٝة١ َٗةاضا         
األٍٚ ايثاْٟٛ  (  ايب١ َٔ  ايبا  ايصف36ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ, ٚتهْٛت صبُٛع١ ايبرث َٔ )

مبسضغ١ أمحس ضبُةس َٛغة٢ ايثاْٜٛة١ بٓةا  ايتابإلة١ يةازاض٠ ايتإلًُٝٝة١ بهةّٛ أَبةٛ, ا تكػةُُٝٗا           
(, ٚذبةسز   18عةسزٖا ) (, ٚاألخةط٣ اةاب ١ بًةغ    18إىل صبُٛعتني إذساُٖا دبطٜب١ٝ بًغ عسزٖا )

ؾةةب١ َُؿةةه١ً ايبرةةث اسبةةايٞ يف اةةإلف َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ, ٚاعتُةةس ايبرةةث اسبةةايٞ عًةة٢         
ٝسا عٓةس َػةت٣ٛ )          ايتحطٜيب َُازاٖةا ٚجةٛز فةطم زاٍ إذصةا٥ ( بةني  0.05, ٚتٛصةٌ ايباذةث إيةٞ ْتةا٥خ 

 َُتٛغةةة ٞ زضجةةةا   ايبةةةا  صبُةةةٛعت ايبرةةةث يف ايت بٝةةةل ايبإلةةةسٟ الختبةةةاض َٗةةةاضا  ايةةةتكه        
ايتةةلًَٞ يصةةام اةُٛعةة١ ايتحطٜبٝةة١, ْٚػةةب١ ايهػةةـ اليإلسيةة١ يةةةةلبًٝول ناْةةت َكبٛيةة١, ٚذحةةِ  
َُطتكإلسا بصك١ عا١َ, أٟ إٔ ايربْاَخ شٚ فاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتةلًَٞ,   تلث  ايربْاَخ 

 ًةة١بالطذ ايتةةاضٜذ َةةٓٗخ ٚذةةسا  ٚتٓظةةِٝ صةةٝا ١ إعةةاز٠ ٚبٓةةا٤ عًةة٢ ْتةةا٥خ ايبرةةث أٚصةة٢ ايباذةةث  
ٞ  ايةتكه   َٗةاضا   يتُٓٝة١  ا لةب١  تػةًل  اغياتٝح١ٝ ٚفًكا ايثا١ْٜٛ ـ , ٚايتةلًَ  ؾةبإل١   ة    تةسضٜ
 بطاَخ عكس, ٚايتاضٜذ َٓٗخ ٚتسضٜؼ رب ٝط يفٗا اغتدساَ نٝك١ٝ ع٢ً اييب١ٝ بهًٝا  ايتاضٜذ
ِ  بٗةسف  ايثاْٜٛة١;  بالطذًة١  اشبسَة١  أثٓةا٤  يف ايتاضٜذ ليإلًُٞ تسضٜب١ٝ  ٚايهكاٜةا   الٗةاضا   انػةابٗ
 .ايتسضٜؼ يف بٓحاحٗا الغتدساَ اي ظ١َ

 ايتكه  ايتلًَٞ. -تػًل ا لب١  -ايهًُا  اليكتاذ١ٝ: ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ 

A program in teaching history based on Social Constructivism Theory using 
the Plateau Climbing Strategy to develop Reflective Thinking skills for 

first year secondary students 
Mr. Mohammed Gamal Saleh Mohammed  
Prof. Dr. Adel R. H. Al Nagde 
Dr.Alaa El Din A. A. R. Ahmed 

Abstract: 
 The aim of the current research is to measure the effectiveness of a 

program in teaching history based on social constructivism theory using the 
plateau climbing strategy to develop reflective thinking skills among first-year 
secondary students. The educational system in Kom Ombo, they were divided 
into two groups, one experimental, numbering (18), and the other controlling 
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(18), and the problem of the current research was determined in the weakness 
of historical understanding skills, and the current research relied on the 
approache: experimental, and the researcher reached results that lead to the 
presence of There is a statistically significant difference at the level (0.05) 
between the average scores of the female students of the two research groups 
in the post-application of the reflective thinking skills test in favor of the 
experimental group, and the adjusted “Blake” gain percentage was 
acceptable, and the program’s impact is generally high, meaning that the 
program is effective in developing skills Reflective thinking, and based on the 
results of the research, the researcher recommended reformulating and 
organizing the history curriculum units at the secondary stage according to 
the strategy of climbing the plateau to develop reflective thinking skills, and 
train History students in the faculties of education on how to use it in planning 
and teaching the history curriculum, and holding training programs for in-
service history teachers at the secondary level; In order to provide them with 
the skills and competencies necessary to use them successfully in teaching. 
Keywords: Social Constructivism Theory - the Plateau Climbing Strategy - 
Reflective Thinking. 

 :امُلكدمة واإلحساس مبصهلة البحح وحتديدها 
       ٜ ذ يف الطاذةٌ  ُتإلس ت١ُٝٓ َٗاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ َةٔ أٖةِ أٖةساف تةسضٜؼ ايتةاض

ايتإل١ًُٝٝ اليدتًك١, ْظطسا ليٓاغب١  بٝإل١ َٛاةٛعا  ايتةاضٜذ يتًةو الٗةاضا ; ذٝةث      
إٔ الٛاٛعا  ٚاالذساث ٚايكلاٜا ايتاضخي١ٝ ذبتاد إيٞ ايتلَةٌ ٚالي ذظة١ ايثاقبة١,    
ٚايهؿةف عةةٔ اليطاي ةةا  الٛجةٛز٠ بٗةةا, ٚإع ةةا٤ ايتكػة ا  اليكٓإلةة١ يةةبإل  أذةةساثٗا,    

ُٜػةةِٗ يف ذةةٌ       ٚايٛصةةٍٛ ايةةٞ ب  إلةة  االغةةتٓتاجا , ٚإقةةياح اسبًةةٍٛ اليٓاغةةب١;  ةةا 
َُإلٝٓةةة١;         اليؿةةه   ب طٜكةة١ َٓ كٝةة١ بإلٝةةةسسا عةةٔ ايإلؿةةٛا١ٝ٥, ٚايتٛجةةة٘  ةةٛ أٖةةساف 
َُتكسَةة١ َةةٔ االْكتةةاح ايإلكًةةٞ عًةةٞ ْكػةة٘, ٚعًةةٞ        حبٝةةث ٜصةةٌ اليةةتإلًِ إىل َطذًةة١ 

 األخطٜٔ, ٚعًٞ ايب١٦ٝ الاز١ٜ اليرٝ ١ ب٘.

كه  ايتلًَٞ بايٓػب١ يً    إىل انػةابِٗ اليتإلة١ َةٔ خة ٍ     ٚتطجع أ١ُٖٝ ايت
َُةعٚز٠ حبةٌ اليؿةه         َُطتب ة١ ٚ االثاض٠ ايإلك١ًٝ الإلطف١ٝ ٚايترسٟ, فتصبح عكةٛ ِ 
ُٜػةاعس اليةتإلًُني عًة٢ ٚاةع اغةياتٝحٝا  ت بٝةل الإلطفة١ ازبسٜةس٠ يف          ايتاضخي١ٝ, ٚ

ُُٜٓةةٞ َٗةةاضا  ايةةتكه    الٛاقةةف اليإلكةةس٠ خةة ٍ اْؿةة تِٗ اسبٝاتٝةة١ ايَٝٛٝةة١,      نُةةا 
ُٜؿةةةحع اليةةتإلًُني عًةةة٢ ايٛصةةةٍٛ إىل فٗةةةِ عُٝةةةل يًُةةةاز٠    ايإلًٝةةا يةةةسِٜٗ, نُةةةا أْةةة٘ 
ُٜرسث تطة ا  يف  طٜكة١ ايتإلاَةٌ َةع اليػةتكبٌ ٚظٜةاز٠ ايسافإلٝة١ اليةتإلًِ          ايسضاغ١ٝ ٚ
 ٛ ايتإلًِ, ٚذبٜٛةٌ اشبةربا  ايػةًب١ٝ إىل إيابٝة١, ٚتُٓٝة١ ا ذػةاؽ بالػة٦ٛي١ٝ,        

َُٛاج١ٗ ذٌ اليؿةه  , ٚإذػةاؽ اليةتإلًِ بايػةٝ ط٠ عًة٢ تكهة ٙ       ٚظٜاز٠ ا يكسض٠ ع٢ً 
 ٚاغتدساَ٘ بٓحاح.

َُدتًةةف الطاذةةٌ ايسضاغةة١ٝ بصةةك١          ْٚظةةطسا ألُٖٝةة١ َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ يف 
عاَةةة١, ٚالطذًةةة١ ايثاْٜٛةةة١ بصةةةك١ خاصةةة١ قةةةس ْؿةةةط عةةةسز َةةةٔ ايبةةةاذثني يف إجةةةطا٤      

ُٓٝةة١ ٖةةصا ايةةُٓط َةةٔ ايةةتكه  يةةس٣  صبُٛعةة١ َةةٔ ايبرةةٛث ٚايسضاغةةا  اغةةتٗسفت ت 
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اليتإلًُني َٔ خ ٍ تإلًِٝ ايتاضٜذ ٚتإلًُ٘, َٓٗا ايسضاغةا  ايتايٝة١: ذٓةإ ايسغةٛقٞ     
(, ٚٚغةةاّ ٚجٝةة٘, ٚغةةٓا٤, ٚأبةةٛ  2016(, ٚظٜةةس ايإلةةسٚإ )2015(, ٚخًٝةةٌ الػةة ٟ )2015)

(, 2019(, ٖٚبةةة٘ ايػةةةٝس )2018(, ٚعةةة ٤ ايةةةسٜٔ أمحةةةس )2018ايكتةةةٛح, ٚضاةةةا ٖٓةةةسٟ )
 (.  2021إبطاِٖٝ, عبسايطؤٚف ضبُس, ٚأمحس ظِٜٓٗ ) ٚضاا

َُطاجإل١ ايسضاغا  ٚايبرٛث ايػةابك١ أْٗةا اغةتدسَت  ةطم ٚأغةايٝـ       ٜتلح َٔ 
َُتٓٛعةة١ يتُٓٝةة١ َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ,     ٚاغةةياتٝحٝا  ٚذةةاشد ٚبةةطَخ تسضٜػةة١ٝ 

 -يف ذةةسٚز عًةةِ ايباذةةث   –نُةةا ٜتلةةح عةةسّ ٚجةةٛز أٟ زضاغةة١ عطبٝةة١ أٚ أجٓبٝةة١      
سفت تكصةةٞ فاعًٝةة١ بطْةةاَخ يف تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ قةةا٥ِ عًةة٢ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١     اغةةتٗ

االجتُاع١ٝ باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يتُٓٝة١ َٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ     
 يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

ٚتتهٕٛ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لةب١ َةٔ غةبع خ ةٛا  ايتُٗٝةس, ٚعةطل الؿةه١ً,        
َُإلازبةة١ اسبًةةٍٛ, ٚايتكةةِٜٛ )ايت بٝةةل(,   ٚايتلَةةٌ, ٚايتؿةةدٝ ,  ٚصةةٝا ١ اسبًةةٍٛ, ٚ

َُإل١ٓٝ ُتُٗةس   َُتها١ًَ فُٝا بٝٓٗا; إش ُتازٟ نٌ َٓٗا ٚظٝك١  َُتتابإل١ ٚ ٖٚٞ خ ٛا  
َُسعُةة١ باليٓاقؿةة١ ٚاسبةةٛاض,      يًد ةة٠ٛ ايةةت تًٝٗةةا, ٚشيةةو يف ب٦ٝةة١ صةةك١ٝ اجتُاعٝةة١ 

م عًُٝةةة١ ثكافٝةةة١  تةةةٛفط  ةةةِ فطصسةةةا يًةةةتإلًنِ ايٓؿةةةط ٚاالْةةةسَاد اسبكٝكةةةٞ يف غةةةٝا     
ٗسا يٛج٘; حبٝث تإلٌُ ع٢ً تُٓٝة١ ايكٗةِ    َُٓظ١ُ ٜهٕٛ ايتكاعٌ فٝٗا ٚج ٚاجتُاع١ٝ 

( )خًٝةٌ  233, 2008يًهٝك١ٝ ايت ٜتإلًِ بٗا اليتإلًِ زاخةٌ  طفة١ ايصةف )غةإلس عًة٢,      
 (.2012, 2010ابطاِٖٝ, ٚعبس ايطمحٔ جاٌَ, ٚعبس ايباقٞ أبٛظٜس, 

َُػةةةاعس٠    ٜٚػةةتٗسف اغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةةًل ا     لةةب١ يف تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ 
َُإلتُةسٜٔ يف شيةو        ُُؿةه   ايتاضخيٝة١ اليٓاغةب١  اليتإلًُني يف ايبرث عٔ اسبًةٍٛ يً
عًةةةٞ ْؿةةةا ِٗ ايةةةصاتٞ; بٗةةةسف عةةةطل جٛاْةةةـ اليؿةةةه١ً ايتاضخيٝةةة١, ٚايتإلةةةطف عًةةة٢    
َُهْٛاتٗةةةا; يترسٜةةةس ايكحةةةٛا  فٝٗةةةا; بٗةةةسف ايتٛصةةةٌ إيةةةٞ خ ةةةٛا  َٓ كٝةةة١ سبةةةٌ  

ذٝةةث أْٗةةا تػةةُح يًت َٝةةص بةةايتكه  حبطٜةة١ يف ذةةسٚز اليؿةةه١ً     اليؿةةه١ً ال طٚذةة١;  
َُُاضغةة١ َٗةةاضا  االغتكصةةا٤ ايتةةاضخيٞ ٚوةةع الإلًَٛةةا  ٚايتٓكٝةةـ         الإلطٚاةة١ َةةع 

 عٓٗا ٚايتإلب  عٔ اسبًٍٛ اليتٛصٌ إيٝٗا حبط١ٜ.

ْٚظةةطسا ألُٖٝةة١ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةةب١ ا ايكٝةةاّ مبحُٛعةة١ َةةٔ ايبرةةةٛث        
(, ٚضبُةةس 2015 تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ, َٓٗةةا: غةةإلسٕٚ ازببةةٛضٟ ) ٚايسضاغةةا  يتُٓٝتٗةةا يف

(; ٚألُٖٝة١ دبطٜةـ   2015(, ٚعبةس ايةطظام ايإلٓبهةٞ, ٚعسٜٚة١ ايهطخةٞ )     2017إبطاِٖٝ )
ُُٝهٔ االغتكاز٠ َٔ بٓا٤  ٚاغتدساّ  طم ٚاغياتٝحٝا  ٚذاشد تسضٜػ١ٝ جسٜس٠; ف

١ باغةةةتدساّ بطْةةةاَخ يف تةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ قةةةا٥ِ عًةةة٢ ايٓظطٜةةة١ ايبٓا٥ٝةةة١ االجتُاعٝةةة  
اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ ٚقٝاؽ فاعًٝتٗا يف ت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتةلًَٞ يةس٣   
 ةةة   ايصةةةف األٍٚ ايثةةةاْٟٛ, ٚاغةةةتدساَ٘ يف رب ةةةٝط ٚتةةةسضٜؼ ٚتكةةةِٜٛ َةةةٓٗخ        

ُٜػاعس عًٞ ذبػني تسضٜؼ ايتاضٜذ بٗصٙ الطذ١ً.   ايتاضٜذ;  ا 

َُػةت٣ٛ َٗةاضا  ايةتكه  ا      ُٜ ذة  اةإلف  يتةلًَٞ يةس٣  ة      َٚٔ ْاذ١ٝ أخطٟ 
ُٜطجةةع شيةةةو إيةةٞ االعتُةةاز عًةةةٞ  ةةطم ايتةةسضٜؼ ٚاغةةةياتٝحٝات٘         ايتإلًةةِٝ ايإلةةاّ; ٚ
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اليإلتاز٠, ايت تت ًـ َٔ اليتإلًُني ذك  الإلطف١ ٚالإلًَٛا  ايت ٜكسَٗا اليإلًِ زٕٚ 
إ ٜكهةةطٚا فٝٗةةا اٚ ٜتكةةاعًٛا َإلٗةةا; نُةةا أْةة٘ بةةايٓظط إىل ايٛاقةةع اسبةةايٞ يًتةةسضٜؼ; 

ٔ   ُٜ ذةة  ايينٝةة  ايينٝةةع عًةة٢   ع عًةة٢ عًُٝةة١ ذكةة  الإلًَٛةةا  ْٚكًةةٗا بةةسًيا َةة
َُٓرصةةطسا يف ا يكةةا٤ ٚايةةتًكني, ٚزٚض اليةةتإلًِ يف االغةةتُا       تٛيٝةةسٖا, ٚبةةا  زٚض اليإلًةةِ 

اليتإلًِ َٔ فطص١ ايتةسضٜـ عًة٢ َٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ; يةصا        ٚاسبك ;  ا حيطّ
اليةةةتإلًُني عًةةةٞ ايةةةتكه   ٜٓبطةةةٞ إغةةةتدساّ إغةةةياتٝحٝا  تسضٜػةةة١ٝ ذسٜثةةة١ ُتػةةةاعس

ايتةةلًَٞ َةةٔ خةة ٍ الؿةةاضن١ االيابٝةة١ ٚايتكاعةةٌ ايٓؿةةط يف ايإلًُٝةة١ ايتإلًُٝٝةة١,      
َٚةةٔ ثةةِ تُٓةةٞ َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ يةةسِٜٗ نالي ذظةة١ ٚايتلَةةٌ ٚايهؿةةف عةةٔ  
ُُؿةه   ايتاضخيٝة١        اليطاي ا  ٚايتكػ  ٚا غةتٓتاد ٚتكةسِٜ اليكيذةا  ٚاسبًةٍٛ يً

 اليدتًك١.

ًٛقةةةٛف عًةةة٢ َةةةسٟ اَةةةت ى  ايبةةةا  ايصةةةف األٍٚ ايثةةةاْٟٛ لٗةةةاضا  ايةةةتكه     ٚي
ٝسا يًةةةتكه        ايتةةةلًَٞ, ا ايكٝةةةاّ بسضاغةةة١ اغةةةت  ع١ٝ  يبةةةل خ  ةةةا اختبةةةاضسا َبةةةس٥

( فكةةط٠ عًةة٢ ْكةةؼ اةُٛعةة١ ايةةت  يبةةل عًٝٗةةا َكٝةةاؽ ايكةةِٝ     15ايتةةلًَٞ تلةةُٔ )
يتةلًَٞ يةس٣  ايبةةا     االجتُاعٝة١, ٚجةا٤  ايٓتةا٥خ ُتانةةس اةإلف َٗةاضا  ايةةتكه  ا     

ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ; ذٝث بًطت ْػب١ الي١ٜٛ٦ يسضجا  ايت َٝص يف االختباض نهةٌ  
%(, ٜٚإلةةةةعٟ ايباذةةةةث شيةةةةو إيةةةةٞ ايينٝةةةةع عًةةةة٢ تإلًةةةةِٝ الةةةةاز٠ يً ايبةةةةا ,      40.02)

ٚإنػابِٗ َا تلُٓ٘ َٔ ذكا٥ل َٚإلًَٛا  أنثط َٔ ايينٝةع عًة٢ تُٓٝة١ تًةو     
 َٗاضا .

َُػةت٣ٛ َٗةةاضا  ايةةتكه    ٚبةصيو ذبةةسز  َؿةه١ً ايبرةة   ث اسبةايٞ يف: إفكةةال 
ايتةةةةةلًَٞ يةةةةةس٣  ةةةةة   ايصةةةةةف األٍٚ ايثةةةةةاْٟٛ, ٚقةةةةةس أ ضجةةةةةع شيةةةةةو إيةةةةةٞ اي ةةةةةطم    
ٚاالغةةةةياتٝحٝا  ٚاألغةةةةايٝـ ايتسضٜػةةةة١ٝ اليتبإلةةةة١ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ يف الةةةةساضؽ    
َُإلازبة١          ايثا١ْٜٛ, ٚعسّ اٖتُاّ اليإلًُةني بتُٓٝتٗةا, َٚةٔ ثةِ حيةاٍٚ ايبرةث اسبةايٞ 

الفكةةةال َةةةٔ خةةة ٍ بٓةةةا٤ بطْةةةاَخ يف تةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ قةةةا٥ِ عًةةة٢ ايٓظطٜةةة١  ٖةةةصا ا
ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝةة١ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١ ٚقٝةةاؽ فاعًٝتٗةةا يف         

 ت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

 :أسئلة البحح 
        ٞ : لَةةا فاعًٝةة١   غةةإلٞ ايبرةةث اسبةةايٞ إيةةٞ ا جابةة١ عًةةٞ ايػةةااٍ ايةةط٥ٝؼ ايتةةاي

بطْةةةاَخ يف تةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ قةةةا٥ِ عًةةة٢ ايٓظطٜةةة١ ايبٓا٥ٝةةة١ االجتُاعٝةةة١ باغةةةتدساّ   
اغةةةياتٝح١ٝ تػةةةًل يتُٓٝةةة١ َٗةةةاضا  ايةةةتكه  ايتةةةلًَٞ يةةةس٣  ةةة   ايصةةةف األٍٚ        

 ايثاْٟٛ؟ل, ٜٚتكط  َٓ٘ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ:

 َا َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ اليٓاغب١ ي    ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ؟ 
  األغةةؼ ٚايؿةةطٚيت ايةةت ٜكةةّٛ عًٝٗةةا بطْةةاَخ يف تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ قةةا٥ِ عًةة٢         َةةا

 ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١؟
        َةةا صةةٛض٠ بطْةةاَخ يف تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ قةةا٥ِ عًةةٞ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝةة١

 باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١؟
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  ضٜذ قةةا٥ِ عًةة٢ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝةة١  َةةا فاعًٝةة١ بطْةةاَخ يف تةةسضٜؼ ايتةةا
باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل يت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يس٣     ايصف 

 األٍٚ ايثاْٟٛ؟

  :أهداف البحح 
 ٜٗسف ايبرث اسبايٞ إىل:

  .ْٟٛذبسٜس َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ اليٓاغب١ ي    ايصف األٍٚ ايثا 
 ٛعًٝٗا بطْةاَخ يف تةسضٜؼ ايتةاضٜذ قةا٥ِ عًة٢      ذبسٜس األغؼ ٚايؿطٚيت ايت ٜك ّ

ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يةس٣   بةٌ   
 ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

     بٓةةةةا٤ بطْةةةةاَخ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةةٞ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١
 .باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ

   قٝاؽ فاع١ًٝ بطْاَخ يف تسضٜؼ ايتاضٜذ قا٥ِ ع٢ً ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاعٝة١
باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل يت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يس٣     ايصف 

 األٍٚ ايثاْٟٛ؟

     :فزض البحح 
ُٜٛجةس فةطم زاٍ    غإل٢ ايبرث اسبايٞ إيٞ ايتركةل َةٔ صةر١ ايكةطل ايتةايٞ:      ال 

َُػت ٝسا عٓس  َُتٛغة ٞ ضتةـ زضجةا   ة   صبُةٛعت ايبرةث       ٣ٛ0.05 )إذصا٥ ( بني 
 يف ايت بٝكني ايكبًٞ ٚايبإلسٟ الختباض َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ.

  :أهنية البحح 
 اتتلرت أ١ُٖٝ ايبرث اسبايٞ ٚاسباج١ إيٝ٘ فُٝا ًٜٞ:

       َُد  ةةٞ َٓةةاٖخ بةةطاَخ تإلًةةِٝ ايتةةاضٜذ ٚتإلًُةة٘  ةةٛ بٓةةا٤ بةةطاَخ تٛجٝةة٘ أْظةةاض 
ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ باغتدساّ اغةياتٝح١ٝ تػةًل ا لةب١,    قا١ُ٥ ع٢ً 

 ٚتلُني َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يف ٖصٙ ايربْاَخ.
    َُإلًُٝةةة٘ بالطذًةةة١ ايثاْٜٛةةة١ مبٗةةةاضا  رب ةةةٝط ٚتٓكٝةةةص َُةةةٛجٗٞ ايتةةةاضٜذ ٚ ُٜةةةعٚز 

زيٌٝ اليإلًِ(; األَط ايةصٟ قةس    -أٚضام عٌُ اي ايـ  –زضٚغِٗ )نتٝـ اي ايـ 
 ت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ. ُٜػِٗ يف

         ُٜكةةسّ اختبةةاض َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ ي ةة   ايصةةف األٍٚ ايثةةاْٟٛ; يكٝةةاؽ
 َس٣ ذٖٛا يسِٜٗ.

   َُؿةةةاب١ٗ يف تةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ يف الطاذةةةٌ ايسضاغةةة١ٝ فةةةتح اةةةةاٍ الجةةةطا٤ زضاغةةةا  
 اليدتًك١. 

 :حدود البحح 
 اقتصط ايبرث اسبايٞ عًٞ اسبسٚز ايتاي١ٝ:

 طْةةةةاَخ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةةٞ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١    بٓةةةةا٤ ب
 باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

        ٍٚإعةةاز٠ صةةٝا ١ ٚذةةس٠ )ذلةةاض٠ َصةةط ايكسجةة١( َةةٔ َةةٓٗخ ايتةةاضٜذ يًصةةف األ
ّ 2021-2020ايثةةةاْٟٛ, اليكةةةطض٠ خةةة ٍ ايكصةةةٌ ايسضاغةةةٞ األٍٚ يًإلةةةاّ ايسضاغةةةٞ   

 تدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١.باغ
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         صبُٛعةةة١ َةةةٔ  ايبةةةا  ايصةةةف األٍٚ ايثةةةاْٟٛ مبسضغةةة١ أمحةةةس ضبُةةةس َٛغةةة٢
 ايثا١ْٜٛ بٓا  ايتابإل١  زاض٠ نّٛ أَبٛ ايتإل١ًُٝٝ مبرافظ١ أغٛإ. 

    ,ٟٛصبُٛعةةة١ َٔ َٗةةةةاضا  ايتكه  ايتلًَٞ اليٓاغب١ ي    ايصةف األٍٚ ايثاْةةةةة
, ٚايهؿةةةف عةةةٔ اليطاي ةةةا , ٚايٛصةةةٍٛ ي غةةةتٓتاجا ,    ٖٚةةةٞ: )ايةةةةةةةطؤ١ٜ ايبصةةةط١ٜ  

 ٚإع ا٤ ايتكػ ا , ٚٚاع اسبًٍٛ اليكيذ١(. 

  :مواد البحح وأدواته 
 قاّ ايباذث بلعساز َٛاز ايبرث ٚأزٚات٘ ايتاي١ٝ:

                  .ْٟٛقا١ُ٥ مبٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ الٓاغب١ ي    ايصف األٍٚ ايثا 
 ٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝةة١ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل  بطْةةاَخ قةةا٥ِ عًةة٢ اي

 ا لب١. 
                                                  .نيتٝـ اي ايـ; يسضاغ١ زضٚؽ ايٛذس٠ اليدتاض٠ 
 .أٚضام عٌُ اي ايـ; لػاعس٠ اي    يف زضاغ١ زضٚؽ ايٛذس٠ اليدتاض٠ 
                   .زيٌٝ اليإلًِ; يتٛاٝح نٝك١ٝ ايػ  يف تسضٜؼ زضٚؽ ايٛذس٠ اليدتاض٠ 
                                                                      .ًَٞاختباض َٗاضا  ايتكه  ايتل 

 :متغريات البحح 
يف تسضٜؼ  اؾتٌُ ايبرث اسبايٞ عًٞ التط ا  ايتاي١ٝ: اليتط  اليػتكٌ: بطْاَخ

ايتةةةاضٜذ قةةةا٥ِ عًةةةٞ ايٓظطٜةةة١ ايبٓا٥ٝةةة١ االجتُاعٝةةة١ باغةةةتدساّ اغةةةياتٝح١ٝ تػةةةًل  
 ا لب١, ٚاليتط  ايتابع َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ.

 :ميهر البحح 
اعتُةةس ايبرةةث اسبةةايٞ عًةة٢ الةةٓٗخ ؾةةب١ ايتحةةطٜيب; يكٝةةاؽ فاعًٝةة١ بطْةةاَخ يف      

ٝةة١ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ  تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ قةةا٥ِ عًةةٞ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاع   
 تػًل ا لب١ يت١ُٝٓ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

 :مصطلحات البحح  
   :الربىامر الكائه علي اليظزية البيائية االدتناعية باستخداو اسرتاتيذية تسلل اهلضبة 

ُٜإلةةةةةطف ايربْةةةةةاَخ ايكةةةةةا٥ِ عًةةةةةٞ ايٓظطٜةةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةةة١ االجتُاعٝةةةةة١ باغةةةةةتدساّ     
ٝسةةةا بلْةةة٘: تتةةةابع تإلًُٝةةةٞ ٜتلةةةُٔ صبُٛعةةة١ َةةةٔ  ا غةةةياتٝح١ٝ تػةةةًل ا لةةةب١ إجطا٥

األٖساف ٚاغةياتٝح١ٝ ايتةسضٜؼ ٚايٛغةا٥ٌ ٚاألْؿة ١ ايتإلًُٝٝة١ ٚأغةايٝـ ايتكةِٜٛ        
ةُٛع١ َٔ اشبربا  ايتإل١ًُٝٝ ايت ا بٓاؤٖا ٚفًكا يًٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاعٝة١  

َُتهاًَة١,     باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػةًل ا لةب١ َةٔ خة ٍ      َُتتابإلة١ ٚ غةبع خ ةٛا  
َُإلازبةة١   ٖٚةةٞ: ايتُٗٝةةس, عةةطل اليؿةةه١ً, ٚايتلَةةٌ, ٚايتؿةةدٝ , ٚصةةٝا ١ اسبًةةٍٛ, ٚ
اسبًةةٍٛ, ايتكةةةِٜٛ, ٜٚةةةتِ تكةةسجٗا ي ايبةةةا  ايصةةةف األٍٚ ايثةةاْٟٛ; حبٝةةةث تتإلةةةسٍ    
الإلطف١ ايساخ١ًٝ  ٔ, ُٚتطنع عًٞ ت١ُٝٓ الإلطفة١ أًٚيةا عًةٞ اليػةت٣ٛ االجتُةاعٞ ثةِ       

٣ ايػةةٝهٛيٛجٞ ايةةساخًٞ  ةةٔ; بٗةةسف عةةسّ ايكصةةةٌ بةةةني أفهةةاضٖٔ ٚاليهْٛةةا     اليػةةتٛ
 االجتُاع١ٝ اليرٝ ١ بٗٔ; بططل ت١ُٝٓ ايتكه  ايتاًَٞ يسٜٗٔ.

  :التفهري التأملي  
ٝسةا يف ايبرةث اسبةايٞ بلْة٘: عًُٝة١ تكهة  عك ْٝة١           ُٜإلطف ايةتكه  ايتةلًَٞ إجطا٥

  ايصةةةف األٍٚ ايثةةةاْٟٛ َٗةةةاضا :  قا٥ُةةة١ عًةةةٞ ايتلَةةةٌ ُتُةةةاضؽ َةةةٔ خ  ةةةا  ايبةةةا  
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)ايةةةةةةةطؤ١ٜ ايبصةةةةط١ٜ, ٚايهؿةةةف عةةةةٔ اليطاي ةةةا , ٚايٛصةةةةٍٛ ي غةةةتٓتاجا , ٚإع ةةةةا٤     
ايتكػةة ا , ٚٚاةةع اسبًةةٍٛ اليكيذةة١(; يًٛصةةٍٛ إيةةٞ ْتةةا٥خ ضبةةسز٠, ٚتكةةِٜٛ ٖةةصٙ       
ايٓتةةةةا٥خ أثٓةةةةا٤ زضاغةةةةتٗٔ يًربْةةةةاَخ ايكةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١  

ح١ٝ تػًل ا لب١; ٚتكاؽ بايسضج١ ايت ذبصٌ عًٝٗةا اي ايبة١   باغتدساّ اغياتٝ
 يف اختباض َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ اليإلس  صا ايططل.

   اإلطااار اليظاازي: نالبيائيااة االدتناعيااة واساارتاتيذية تساالل اهلضاابة والااتفهري
 التأملي وعالقتهنا بتعليه التاريخ وتعلنه(

ٚايسضاغةةةةا  ايػةةةةابك١ شا  ايصةةةة١ً   ا ا  ةةةة   عًةةةةٞ األز  اييبةةةةٟٛ ٚايبرةةةةٛث   
مبتط ا  ايبرث اسبايٞ; يافاز٠ َٓٗا يف إعساز ا  اض ايٓظطٟ ٚبٓا٤ َٛاز ايبرةث,  

 ٚتلُٔ ا  تاض ايٓظطٟ ايتايٞ:

    ,ايٓظطٜةةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةةة١ االجتُاعٝةةةةة١ َةةةةةٔ ذٝةةةةةث: )َاٖٝةةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةةة١ االجتُاعٝةةةةة١
    ٓ ظٛضٖةةةا, َٚكَٗٛٗةةةا, ٚإفيااةةةا , ٚأغػةةةٗا َٚباز٥ٗةةةا, ٚتصةةةُِٝ ايتإلًةةةِٝ َةةةٔ َ

ٚبإلةة  ايترةةةسٜا  ايةةت ٚاجٗةةة١ ت بٝكٗةةةا يف ايإلًُٝةة١ ايتإلًُٝٝةةة١, ٚتٛظٝكٗةةةا يف    
 تإلًِٝ ايتاضٜذ ٚتإلًُ٘(.

  ّٛاغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ َٔ ذٝث: )ْؿلتٗا, ٚايكًػك١ ٚاالفيااا  ايت تك
عًٝٗةةا, َٚكَٗٛٗةةا, َٚطاذًةةٗا, ٚأُٖٝتٗةةا, ٚ ٝعاتٗةةا, ٚأزٚض اليإلًةةِ ٚاليةةتإلًِ أثٓةةا٤     

غةةةتدساَٗا, ٚع قتٗةةةا بإلًُٝةة١ تإلًةةةِٝ ايتةةةاضٜذ ٚتإلًُةة٘ يةةةس٣  ةةة     ايتةةسضٜؼ با 
الطذًةةة١ ايثاْٜٛةةة١, ٚتٛظٝكٗةةةا يف ايسضاغةةةا  اييبٜٛةةة١, ٚع قتٗةةةا بتُٓٝةةة١ َٗةةةاضا   

 ايتكه  ايتلًَٞ يس٣     الطذ١ً ايثا١ْٜٛ(.  
          ,٘ايةةةةتكه  ايتةةةةلًَٞ َةةةةٔ ذٝةةةةث: )َكَٗٛةةةة٘, ٚأُٖٝتةةةة٘,  ٚخصا٥صةةةة٘,  َٚطاذًةةةة

َُت ًبا  ت١ُٝٓ َٗاضات٘ ٚايإلٛاَةٌ ايةت ُتػةِٗ يف تُٓٝة١     َٚػتٜٛات٘,   َٚٗاضات٘,  ٚ
َُإلٝكا  ت١ُٝٓ َٗاضات٘, ٚأزٚض اليإلًةِ ٚاليةتإلًِ يف تُٓٝة١ َٗةاضا , ٚع قة١       َٗاضات٘, ٚ
َٗاضاتةةةة٘ بتإلًةةةةِٝ ٚتإلًةةةةِ ايتةةةةاضٜذ بالطذًةةةة١ ايثاْٜٛةةةة١, ٚتٛظٝكةةةة٘ يف ايسضاغةةةةا          

 اييب١ٜٛ(.

 :إعداد مواد البحح وأداته 
 واد البحح:  إعداد م 
 :قائنة مبهارات التفهري التأملي 

قةةاّ ايباذةةث بدعةةساز قا٥ُةة١ مبٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ اليتلةة١ُٓ مبةةٓٗخ ايتةةاضٜذ    
يًصةةف األٍٚ ايثةةاْٟٛ, ٚقةةس اتبةةع ايباذةةث يف إعةةسازٖا ايتةةايٞ: ذبسٜةةس ا ةةسف َٓٗةةا,  

, ٚعطاٗا ٚذبسٜس ايسالي١ ايًكظ١ٝ  ا, ٚايتٛصٌ إىل ايكا١ُ٥ البس١ٝ٥  ا, ٚاب ٗا
ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايػةاز٠ اليرهُةني يف صبةاٍ الٓةاٖخ ٚ ةطم تةسضٜؼ ايتةاضٜذ ٚعةسز         
َُةةةٛجٗٞ ايتةةةاضٜذ بالطذًةةة١ ايثاْٜٛةةة١; ٚشيةةةو يًتإلةةةطف عًةةة٢ أضا٥ٗةةةِ          َُإلًُةةةٞ ٚ َةةةٔ 
ٚتٛجٝٗةةاتِٗ ذةةٍٛ ايكا٥ُةة١, ٚقةةس قةةاّ ايباذةةث بةةدجطا٤ ايتإلةةسٜ   ايةةت أؾةةاض إيٝٗةةا       

يكا٥ُة١ ايٓٗا٥ٝة١ لٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ:      ايػاز٠ اليرهُٕٛ, ٚبصيو ايتٛصةٌ إيةٞ ا  
يف ا٤ٛ تإلسٜ   ايػاز٠ اليرهُني ا ايتٛصٌ يًكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥  ا اليٓاغب١ ي    

 ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ, ٚايت اذتٛ  ع٢ً )مخؼ( َٗاضا  ض٥ٝػ١.
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ٚبصيو ٜهٕٛ ا ا جاب١ عٔ ايػااٍ األٍٚ َٔ أغة١ً٦ ايبرةث, ٚايةصٟ ْصة٘: لَةا      
 ه  ايتلًَٞ اليٓاغب١ ي    ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ؟ل.َٗاضا  ايتك

 :إعداد بزىامر قائه على اليظزية البيائية االدتناعية باستخداو اسرتاتيذية تسلل اهلضبة 

األغؼ ٚايؿطٚيت ايت ٜكّٛ عًٝٗا ايربْاَخ: ا إعساز قا١ُ٥ باألغؼ ٚايؿطٚيت 
االجتُاعٝةة١ باغةةتدساّ ايةةت ٜكةةّٛ عًٝٗةةا ايربْةةاَخ ايكةةا٥ِ عًةةٞ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١    

اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يتسضٜؼ ايتاضٜذ يًصف األٍٚ ايثاْٟٛ; ذٝةث ا ذبسٜةس   
ا ةةةةسف َةةةةٔ ايكا٥ُةةةة١, َٚصةةةةازض اؾةةةةتكاقٗا, ٚايتٛصةةةةٌ يًكا٥ُةةةة١ البس٥ٝةةةة١ ي غةةةةؼ    
ٚايؿةةةطٚيت ايةةةت ٜٓبطةةةٞ تٛافطٖةةةا عٓةةةس إعةةةساز بطْةةةاَخ يتةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ بالطذًةةة١         

اليرهُةةني;  بةةسا٤ هضا٥ٗةةِ بؿةةلْٗا, َٚةةٔ ثةةِ     ايثاْٜٛةة١, ٚعطاةةٗا عًةةٞ صبُٛعةة١ َةةٔ    
ايتٛصٌ إيٞ ايصٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ يكا١ُ٥ األغةؼ ٚايؿةطٚيت: بإلةس ايتإلةسٌٜ يف اة٤ٛ هضا٤      
اليرهُني ا ايتٛصٌ إيٞ ايصةٛض٠ ايٓٗا٥ٝة١ يًكا٥ُة١, ٚبةصيو ٜهةٕٛ ا ا جابة١ عةٔ        
ايػةةااٍ ايثةةاْٞ َةةٔ أغةة١ً٦ ايبرةةث, ٚايةةصٟ ْصةة٘: لَةةا األغةةؼ ٚايؿةةطٚيت ايةةت ٜكةةّٛ     
عًٝٗا بطْاَخ يف تسضٜؼ ايتاضٜذ قا٥ِ ع٢ً ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ باغتدساّ 

 اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١؟ل

     :صورة الربىامر 
يًتٛصٌ إيٞ صٛض٠ ايربْاَخ يف ا٤ٛ قا١ُ٥ األغؼ ٚايؿطٚيت غايك١ ايةصنط ا  
إعةةساز ايصةةٛض٠ األٚيٝةة١ يًربْةةاَخ, ٚعطاةةٗا عًةةٞ صبُٛعةة١ َةةٔ ايػةةاز٠ اليرهُةةني;         

بةةسا٤ هضا٥ٗةةِ بؿةةلْٗا, َٚةةٔ ثةةِ ايتٛصةةٌ إيةةٞ ايصةةٛض٠ ايٓٗا٥ٝةة١ يًربْةةاَخ. ٚبةةصيو      
ٜهةةٕٛ ا ا جابةة١ عةةٔ ايػةةااٍ ايثايةةث َةةٔ أغةة١ً٦ ايبرةةث, ٚايةةصٟ ْصةة٘: لَةةا صةةٛض٠        
بطْةةةاَخ يف تةةةسضٜؼ ايتةةةاضٜذ قةةةا٥ِ عًةةةٞ ايٓظطٜةةة١ ايبٓا٥ٝةةة١ االجتُاعٝةةة١ باغةةةتدساّ   

 اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١؟ل

   :إعداد ُنتيب الطالب 
 عةةساز نيتٝةةـ اي ايةةـ يسضاغةة١ ايٛذةةس٠ اليدتةةاض٠ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل  
ا لةةب١ ا اتبةةا  اشب ةةٛا  ايتايٝةة١: اختٝةةاض ٚذةةس٠ ايسضاغةة١ ذٝةةث ا اختٝةةاض ٚذةةس٠    
)ذلةاض٠ َصةةط ايكسجةة١ لايكطعْٛٝةة١ل( َةةٔ نتةةا  ايتةةاضٜذ اليكطضعًةة٢  ةة   ايصةةف  

َةٔ ثةِ إعةاز٠ صةٝا ١ ايٛذةس٠      ّ, 2021ٚ-2020األٍٚ ايثاْٟٛ خة ٍ ايإلةاّ ايسضاغةٞ    
اليدتةةاض٠ ٚفًكةةا الغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١, يت بٝةةل ايبرةةث اسبةةايٞ ٚا جابةة١ عةةٔ    

 أغ٦ًت٘ ا إعاز٠ صٝا ١ ايٛذس٠ اليدتاض٠ ٚفًكا الغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١, 

   :إعداد أورام عنل الطالب 
٢ نةٌ  ا إعساز أٚضام عٌُ اي ايـ اي ايـ; حبٝث ا إعساز ْؿايت تكةٛجٞ عًة  

( ْؿةةاً ا, 41ْؿةايت ٚاضز يف نيتٝةـ اي ايةةـ, ٚقةس بًةغ عةةسز أٚضام ايإلُةٌ ايتكٛجٝة١ )      
ٚتهْٛةت ٚضقة١ ايإلُةٌ َةٔ َٛاقةف قُٝٝة١ تتإلًةل مبٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ اليتلةة١ُٓ           

 بايٛذس٠ اليدتاض٠.

 :دليل امُلعله اإلرشادي 
      َُ هْٛةا  زيٝةةٌ   عةساز زيٝةٌ اليإلًةِ ا ضؾةةازٟ ا اتبةا  اشب ةٛا  ايتايٝةة١: ذبسٜةس 

اليإلًِ ا ضؾازٟ; ليػةاعس٠ اليإلًةِ يف تٓكٝةص زضٚؽ ايٛذةس٠ اليدتةاض٠, ٚقةس جةا٤ ايةسيٌٝ         
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ٝسةةا  -يف جةةعأٜٔ نُةةا ًٜةةٞ: أًٚيةةا ا  ةةاض ايتٓكٝةةصٟ  -ا  ةةاض ايكهةةطٟ يًةةسيٌٝ, ٚثاْ
يًٛذةةس٠ اليدتةةاض٠, ٚبةةصيو ا ايتٛصةةٌ يًصةةٛض٠ ايٓٗا٥ٝةة١ يةةسيٌٝ اليإلًةةِ: بإلةةس إجةةطا٤     

ُُكيذةةا  ايةةت أبةةساٖا ايػةةاز٠ اليرهُةةٕٛ, أصةةبح زيٝةةٌ اليإلًةةِ يف    ايتإلةةسٜ   ٚفًكةةا يً
 صٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥, ٚجاٖع يًت بٝل.

 :)إعداد أداة البحح ناختبار مهارات التفهري التأملي 
ا إعةةساز اختبةةاض َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ يف ٚذةةس٠ )ذلةةاض٠ َصةةط ايكسجةة١(         
اليكطض٠ عًة٢  ة   ايصةف األٍٚ ايثةاْٟٛ; ٚشيةو الغةتدساَ٘ نةلزا٠ يكٝةاؽ َةس٣          
ذٛ َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ يسِٜٗ ْتٝحة١ تةلث  اليةتط  الػةتكٌ )ايٛذةس٠ الصةٛ ١       

ٜةس ا ةسف َةٔ االختبةاض, ٚذبسٜةس      ٚفًكا الغياتٝح١ٝ تػًل ا لةب١(; ذٝةث ا ذبس  
أبإلازٙ, ثِ عطا٘ يف صٛضت٘ األٚي١ٝ عًٞ ايػاز٠ اليرهُني, ٚقس ا إجطا٤ ايتإلةسٜ    
ايةةت أؾةةاض إيٝٗةةا ايػةةاز٠ اليرهُةةٕٛ, ٚبإلةةس شيةةو ا إجةةطا٤ ايتحطبةة١ ا غةةت  ع١ٝ          
ٝسا, ٚا ت بٝةل االختبةاض يف صةٛضت٘ ايٓٗا٥ٝة١ عًة٢ صبُٛعة١        ٚابط االختباض إذصا٥

(  ايب١ مبسضغ١ لعٛل ايػةٝس  30ع١ٝ َٔ    صبُٛع١ ايبرث تتهٕٛ َٔ )اغت  
عبساهلل ايثا١ْٜٛ بٓا ل ايتابإل١  زاض٠ أغٛإ ايتإلًُٝٝة١, ٚبإلةس االْتٗةا٤ َةٔ ايت بٝةل      
ا تصرٝح االجابا , ٚقس اغةتإلإ ايباذةث مُبكتةاح ايتصةرٝح ايةصٟ أعةس َةٔ قبةٌ,         

أجطٜةةت ايإلًُٝةةا  اسبػةةاب١ٝ,  ٚا ضصةةس ايةةسضجا  ًٗٝةةسسا يًلةةبط ا ذصةةا٥ٞ, ٚقةةس 
ُُإلازبةةةةا   (SPSS”24” for Windows)ٚا ذصةةةةا١ٝ٥ بدغةةةةتدساّ بطْةةةةاَخ    يً

 ا ذصا١ٝ٥, ٚشبًو بططل:

   :حساب ُمعامالت ثبات اختبار مهارات التفهري التأملي 

       ( َُإلاَ   ثبا  لأيكةا نطْٚبةارل ألبإلةاز االختبةاض نهةٌ بًطةت (; 75. 0بًطت قِٝ 
ُٜإلين إٔ االختباض  َُٓاغةـ َةٔ ايثبةا  تٓاغةـ  ةطل ايبرةث        ا  ٜتُتع مُبػت٣ٛ 

ٓسا الغتدساَ٘ نلزا٠ قٝاؽ. ٦ُ َُ  ايإلًُٞ;  ا جإلٌ ايباذث 
         َُإلاَةةةةٌ ثبةةةةا  االختبةةةةاض باغةةةةتدساّ  طٜكةةةة١ ايتحع٥ةةةة١ ايٓصةةةةك١ٝ بًطةةةةت قةةةةِٝ  

َُإلازي١ غب َإ بطإٚ ) َُٓاغةـ;     0.72باغتدساّ اغتدساّ  َُإلاَةٌ ثبةا   ُٜإلةس  ٚ ,)
٦ُ َُ  ٓسا الغتدساَ٘ نلزا٠ قٝاؽ. ا جإلٌ ايباذث 

   :حساب ُمعامالت صدم اختبار مهارات التفهري التأملي 

        ذػةةةا  ايصةةةسم ايةةةصاتٞ )ا ذصةةةا٥ٞ(: ا ذػةةةا  صةةةسم االختبةةةاض عةةةٔ  طٜةةةل
ُٜػةةا٣ٚ    ُٜػةةا٣ٚ ازبةةصض اييبٝإلةةٞ ليإلاَةةٌ ايثبةةا  فٛجةةس إْةة٘  ايصةةسم ايةةصاتٞ ايةةصٟ 

ُٜؿ  إىل إٔ الكٝاؽ صةازم بصةٛض٠ َطاة١ٝ,   0.93) أٟ أْة٘ ٜكةٝؼ َةا ٚاةع      (;  ا 
 يكٝاغ٘.

  َُإلاَ   االضتبايت زاي١ ذػا  صسم االتػام ايساخًٞ )ايتهٜٛين(: جا٤  وٝع 
َُػت٣ٛ ) ٝسا عٓس  ُٜركل صسم ايبٓا٤ ي ختباض ب طٜك١ إضتبايت 0.05إذصا٥ (;  ا 

 زضج١ ايػااٍ بسضج١ ايبإلس ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘.
 ًٞ( زقٝك70.١االختباض ) ذػا  ظَٔ ت بٝل االختباض: ا ذبسٜس ايعَٔ ايه 
     ايتٛصةةةٌ إىل ايصةةةٛض٠ ايٓٗا٥ٝةةة١ الختبةةةاض َٗةةةاضا  ايةةةتكه  ايتةةةلًَٞ: بإلةةةس إجةةةطا٤

ايتإلسٜ   يف ا٤ٛ هضا٤ ايػاز٠ اليرهُني, ٚذػا  صةسم االختبةاض, ٚثباتة٘ أصةبح     
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ْسةةةا َةةةٔ ) َُكةةةطز٠ يف صةةةٛضت٘ ايٓٗا٥ٝةةة١, 60اختبةةةاض َٗةةةاضا  ايةةةتكه  ايتةةةلًَٞ: َهٛ  )
 اسًبا يًت بٝل ع٢ً صبُٛع١ ايبرث ايٓٗا١ٝ٥.ٚبصيو أصبح االختباض ص

َُفسدات اختباز َٗازات ايتفهري ايتأ٢ًَ 1) ددٍٚ  (  تٛشٜع 

عدد  أزقاّ األض١ً٦ املٗاز٠

 األض١ً٦

ايٛشٕ 

 ايٓطيب
 %20 12 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ايتأٌَ ٚامُلالسع١ 
 %20 12 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ايهػف عٔ امُلػايطات
 %20 12 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ايٛؾٍٛ يالضتٓتادات

 %20 12 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 إعطا٤ ايتفطريات امُلكٓع١
 %20 12 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ٚضع اذتًٍٛ امُلكرتس١

 %100 60 املٗازات نهٌ
  وىتائذها والتوصيات والبحوخ امُلكرتحةجتزبة البحح 

تٓةةاٍٚ شيةةو ازبةةع٤ َطاذةةٌ تٓكٝةةص دبطبةة١ ايبرةةث اليتُثًةة١ يف: َطذًةة١ ا عةةساز       
يتٓكٝص دبطب١ ايبرث, َٚطذ١ً تٓكٝص دبطب١ ايبرث, َٚطذ١ً َا بإلس تٓكٝةص دبطبة١   

ٝسا  صٙ ايٓكايت:  ايبرث, ٚفُٝا ًٜٞ عطاسا تكصًٝ

 البحح:مزحلة اإلعداد لتيفيذ جتزبة  -أواًل 
 اؾتًُت ٖصٙ الطذ١ً عًٞ عس٠ خ ٛا , ٖٚٞ:

   :حتديد اهلدف مً جتزبة البحح 
ٖسفت دبطب١ ايبرث اسبايٞ إىل تكصٞ فاع١ًٝ بطْاَخ يف تسضٜؼ ايتةاضٜذ قةا٥ِ   
عًةة٢ ايٓظطٜةة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝةة١ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١ يتُٓٝةة١   

ًةٞ ٚايبإلةسٟ أزا٠ ايبرةث, ٚايةت أيعةس       َٗاضا  ايتكه  ايتةلًَٞ يف ايت بةٝكني: ايكب  
 يططل ايبرث, ٚايت ًثًت يف: اختباض َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٝإلٞ.

 :حتديد التصنيه التذزييب للبحح 
اعتُةةس ايبرةةث اسبةةايٞ عًةة٢ ايتصةةُِٝ ايتحةةطٜيب شٟ اةُةةٛعتني اليتهةةاف٦تني         

إذةساُٖا  )ايتحطٜب١ٝ ٚايلاب ١(, ٚفة٢ ٖةصا ايتصةُِٝ خيتةاض ايباذةث صبُةٛعتني:       
ُُةةتط  اليػةةتكٌ, ٚاألخةةط٣ اةةاب ١ تتإلةةطل يًظةةطٚف اليإلتةةاز٠,       دبطٜبٝةة١ تتإلةةطل يً
ٜٚػةةةتدسّ ايكٝةةةاؽ ايكبًةةةٞ يًتركةةةل َةةةٔ تهةةةافا اةُةةةٛعتني َةةةٔ ذٝةةةث اليةةةتط ا    
ُُٜهٔ إٔ ُتاثط ع٢ً دبطب١ ايبرث, ثِ ُتحط٣ عًُٝة١ ايكٝةاؽ ايبإلةسٟ     اليدتًك١, ايت 

ُُةتط ا  ايتابإلةة١ يف ْٗاٜةة١ ايتحط  ُٜطجةةع ايكةطم بةةني ايكٝةةاؽ ايبإلةةسٟ   يً بة١; ٚبايتةةايٞ 
 يًُحُٛع١ ايتحطٜب١ٝ ٚايلاب ١ إىل تلث  اليتط  اليػتكٌ.

   :حتديد امُلتغريات اخلاصة بالبحح 
َُتط ا  ايبرث اسبايٞ ناآلتٞ:  ا ذبسٜس 

    :امُلتغري امُلستكل 
تػةةًل  بطْةاَخ قةا٥ِ عًةة٢ ايٓظطٜة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝة١ باغةةتدساّ اغةياتٝح١ٝ     

 ا لب١.

   :املتغري التابع 
 ًٚثٌ يف: َٗاضا  ايتكه  ايتلًَٞ. 



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2جالمئة واثنان وأربعون  العدد  

373 
 

    :امُلتغريات الضابطة 
ا اةبط بإلةة  اليةةتط ا  ايةةت قةةس تةاثط يف ايتحطبةة١ نُةةا ًٜةةٞ: ايإلُةةط ايةةعَين,   
ٚاليػت٣ٛ ايترصًٝٝٞ, ٚاليػت٣ٛ االجتُاعٞ ٚاالقتصلز٣, ٚايكةا٥ِ بايتةسضٜؼ, ظَةٔ    

ّ إيةةة٢  1/11/2020ٝل يف ايكي٠ َةٔ ٜةّٛ األذةس اليٛافةل:     ايتحطب١ ايصٟ اغتُط ايت ب
ّ, ٚقةةةس ُضٚعةةة٢ إٔ تهةةةٕٛ َةةةس٠ تةةةسضٜؼ ايٛذةةةس٠     31/12/2020ٜةةةّٛ اشبُةةةٝؼ اليٛافةةةل   

َُتػا١ٜٚ ةُٛعت٢ ايبرث.  اليدتاض٠ 

 :اختيار املدرسة اليت طبكت فيها جتزبة البحح 
ّٛ أَبةةةةٛ ا اختٝةةةةاض َسضغةةةة١ أمحةةةةس َٛغةةةة٢ ايثاْٜٛةةةة١ بٓةةةةا  ايتابإلةةةة١  زاض٠ نةةةة   

ايتإلًُٝٝةةةةة١ مبرافظةةةةة١ أغةةةةةٛإ خةةةةة ٍ ايكصةةةةةٌ ايسضاغةةةةةٞ األٍٚ يًإلةةةةةاّ ايسضاغةةةةةٞ      
 ّ; يت بٝل دبطب١ ايبرث فٝٗا عًٞ  ايبا  ايصف األٍٚ ايثا٣ْٛ.2020/2021

   :احلصول على املوافكات اإلدارية إلدزاء جتزبة البحح 
َُٛافك١ ايػاز٠ أعلا٤ ٖ ٦ٝة١  ا ايبسأ يف تٓكٝص دبطب١ ايبرث بإلس اسبصٍٛ ع٢ً 

ا ؾةةطاف عًةة٢ ايبرةةث, ٚايػةةٝس األغةةتاش ايةةسنتٛض/ عُٝةةس نًٝةة١ اييبٝةة١ جاَإلةة١         
أغةةٛإ, َٚسٜطٜةة١ اييبٝةة١ ٚايتإلًةةِٝ مبرافظةة١ أغةةٛإ, ٚإزاض٠ نةةّٛ أَبةةٛ ايتإلًُٝٝةة١,    
َٚسضغةة١ أمحةةس ضبُةةس َٛغةة٢ ايثاْٜٛةة١ بٓةةا  خةة ٍ ايكصةةٌ ايسضاغةةٞ األٍٚ يًإلةةاّ       

 ّ.2021-2020ايسضاغ٢ 

   :اختيار دلنوعة البحح 
ا اختٝاض صبُٛع١ ايبرث َٔ  ايبا  ايصف األٍٚ ايثةا٣ْٛ مبسضغة١ أمحةس     ا

 َٛغ٢ ايثا١ْٜٛ بٓا , ٚقػُت إىل صبُٛعتني:
  ( ٚزضغت ٚذس٠ 1/6-1/2(  ايب١ فصًٞ )18اةُٛع١ ايتحطٜب١ٝ: بًغ عسزٖا ,)

)تةةةاضٜذ َصةةةط ايكسجةةة١ لايكطعْٛٝةةة١ل( اليدتةةةاض٠ َةةةٔ ايربْةةةاَخ الصةةةٛ  ٚفكةةةًا يةةةةةةةةة    
 ٝح١ٝ تػًل ا لب١ل.لاغيات

   ( 1/4-1/1(  ايبةةةة١ ٚ ايبةةةة١ فصةةةةًٞ ) 18اةُٛعةةةة١ ايلةةةةاب ١: بًةةةةغ عةةةةسزٖا ,)
ٚزضغةةت ٚذةةس٠ )تةةاضٜذ َصةةط ايكسجةة١ لايكطعْٛٝةة١ل( نُةةا ٚضز بايهتةةا  السضغةةٞ       

 باي طٜك١ اليإلتاز٠.

   :حتديد األساليب اإلحصائية امُلستخدمة يف حتليل البياىات 
ٝسا   َُإلازبةة١ ْتةةةا٥خ ايبرةةث إذصةةةا٥ باألغةةةايٝـ ا ذصةةا١ٝ٥ ايتايٝةةة١: اليتٛغةةةط   ا 

َُإلاَةةةةة   االضتبةةةايت, ٚاختبةةةاض لنًةةةٛصبطٚف  -اسبػةةةابٞ, ٚاال ةةةطاف الإلٝةةةاضٟ, ٚ
(, اختبةاض  Mann-Whitney(, ٚاختبةاض َةإ ٚتٓة٢ )   T. testمس ْٛفل, ٚاختبةاض ) ( ) 

َُإلازيةةة١ ايهػةةةـ اليإلسيةةة١ يةةةة لبًٝةةةو  (Willcoxonًٜٚهٜٛهػةةةٕٛ  ٚ ,)Black ِل, ٚذحةةة
  .ايتلث

   :االستعداد لتيفيذ جتزبة البحح 
َُإلًُةٞ ايتةاضٜذ بالسضغة١; يؿةطح فهةط٠          َُةسٜط السضغة١ ٚ َُكاب١ً َةع  َأجط٣ ايباذث 
ايبرث َٛاع ايتحطب١, ٚا إٜلاح ا سف َٔ ايبرث, ٚأُٖٝت٘, ٚقس أبسٚا تكُِٗٗ 
 ألٖساف ايتحطب١ ٚاالغةتإلساز ليإلاْٚة١ ايباذةث, ٚتةصيٌٝ ايإلكبةا  ايةت قةس ُتإلٝةل غة          

 دبطب١ ايبرث. 
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  :توفري اإلمهاىات املطلوبة لتيفيذ جتزبة البحح 
قاّ ايباذث بايتٓػٝل َع إزاض٠ السضغ١, ٚتٓظةِٝ ازبةسٍٚ ايسضاغةٞ, حبٝةث ٜهةٕٛ      
َُطاعةا٠ عةسّ           ٖٓاى َٛاعٝس ثابت١; يت بٝةل دبطبة١ ايبرةث  ةٛاٍ فةي٠ ايت بٝةل َةع 

ا تٛظٜةةع نةةٌ ايتإلةاضل َةةع ذصةة  اي ايبةةا , تعٜٚةةس نةةٌ  ايبةة١ بهيتٝةةـ; حبٝةةث  
ُٜسضؽ فٝ٘, دبٗٝع ايٛغةا٥ٌ ايتإلًُٝٝة١ اشباصة١ بهةٌ زضؽ      زضؽ يف ْكؼ ايّٝٛ ايصٟ 

 َٔ زضٚؽ ايٛذس٠ اليدتاض٠.

   :تطبيل أداة البحح قبلًيا 
ٝسةةةةا, ٚناْةةةةت ايٓتةةةةا٥خ    ذٝةةةةث ا ت بٝةةةةل اختبةةةةاض َٗةةةةاضا  ايةةةةتكه  ايتةةةةلًَٞ قبً

 ناآلتٞ: 

َُتٛضطٞ دزدات طاي2ددٍٚ )  بات زتُٛعيت ايبشح(  ق١ُٝ )ت( يًفسم بني 

 يف ايتطبٝل ايكبًٞ الختبازايفِٗ ايتازخيٞ نهٌ، َٚٗازات٘ 

 ايدالي١ اإلسؿا١ٝ٥ ق١ُٝ )ت( ع ّ ٕ اجملُٛع١ املٗازات
 ايتذسٜب١ٝ اختباز ايفِٗ ايتازخيٞ نهٌ

30 23.61 4.60 
 ( غري داي0.89١) 0.15

 4.51 23.83 ايضابط١
َُتٛغة ٞ زضجةا   ايبةا          2ٜتلح َةٔ جةسٍٚ )        ( أْة٘ عٓةس ذػةا  ايكةطم بةني 

( ٖٚة٢ أقةٌ َةٔ    0.15اةُٛعتني ايتحطٜب١ٝ ٚايلاب ١ ناْت ق١ُٝ ) ( احملػةٛب١ ) 
َُتٛغة ٞ      58ق١ُٝ ) ( ازبسٚي١ٝ عٓةس زضجة١ ذطٜة١ )    (, ٚبةصيو ال ٜهةٕٛ يًكةطم بةني 

َُػةةت٣ٛ )ايةةسضجا  يف اختبةةاض ايكٗةةِ ايتةةاضخيٞ زاليةة١ إذصةةا١ٝ٥ عٓةة       (, أٟ إٔ 0.05س 
َُتهاف٦تإ يف اختباض ايكِٗ ايتاضخيٞ.  اةُٛعتني 

 ىتائر البحح والتوصيات والبحوخ امُلكرتحة 
(  ايبةة١; ٚجةةـ اختبةةاض َةةس٣  20لةةا نةةإ عةةسز أفةةطاز صبُٛعةة١ ايبرةةث أقةةٌ َةةٔ )  

إَهاْٝةة١ اغةةتدسّ ا ذصةةا٤ ايبةةاضَيٟ, ٚشيةةو َةةٔ خةة ٍ تةةٛافط عةةس٠ ؾةةطٚيت, ٖةةٞ:    
ايإلؿةةةٛا١ٝ٥, ٚاالغةةةتك ي١ٝ, ٚاليٜةةة١, ٚايتحةةةاْؼ, ٜٚةةةتِ اختبةةةاض ؾةةةطيت االعتسايٝةةة١, ٚ

ٝسا يف ذايةة١ ذبًٝةةٌ ايتبةةأٜ, أَةةا ؾةةطيت االعتسايٝةة١ فٝةةتِ اختبةةاض         ايتحةةاْؼ اذصةةا٥
َُػةةتكًتني أٚ  ةة  َػةةتكًتني, ٚبكٝةة١ ايؿةةطٚيت ٜةةتِ     ٝسا يف ذايةة١ صبُةةٛعتني  اذصةةا٥

ٜسةةا, ٚعًٝةة٘ ا اختبةةاض ؾةةطيت االعتسايٝةة١ نُةةا  ٜتلةةح َةةٔ جةةسٍٚ  ايتلنةةس َٓٗةةا ْظط
(3:) 

 ٚيو" -مسريْٛف"، ٚ"غبريٚ-( ْتا٥ر اختبازٟ: "نًٛزتسٚف3ددٍٚ )

 يدزاض١ اعتداي١ٝ ايتٛشٜع االستُايٞ

 اجملُٛع١ املتػريات

 ٚيو"-اختباز "غبريٚ مسريْٛف"-اختباز "نًٛزتسٚف
اسؿا٥ٞ 

 االختباز

(Z) 
دزدات 

 اذتس١ٜ
 (DF) 

 االستُاٍ امُلٓاظس
 SIG(P-
VALUE) 

اسؿا٥ٞ 

 االختباز

(Z) 
دزدات 

اذتس١ٜ 

(DF) 

 االستُاٍ امُلٓاظس
 SIG(P-
VALUE) 

ايتفهري 

 ايتأًَٞ

 0.006 18 0.894 0.003 18 0.256 ايتذسٜب١

 0.004 18 0.829 0.002 18 0.266 ايضابط١

مس ْةةٛفل إٔ -ٜتلةح َةةٔ ْتةا٥خ ايترًٝةةٌ االذصةا٥ٞ الختبةةاض لنًةٛصبطٚف    
 -0.265( ٚبايٓػب١ الختباض ايةتكه  ايتةلًَٞ ةُةٛعت٢ ايبرةث تػةاٟٚ )     Zق١ُٝ )
(, ٖٚةةٞ قةةِٝ أقةةٌ َةةٔ   0.002 -0.0.003(, ٚقُٝةة١ االذتُةةاٍ اليٓةةاظط تػةةاٟٚ )  0.266

( ٚبايتايٞ فدٕ بٝاْا  صبُٛع١ ايبرث َػرٛب١ َٔ صبتُةع  0.05َُػت٣ٛ ايسالي١ )
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االذصةةةةا٤ اي بةةةةاضَيٟ ال تتبةةةةع بٝاْاتةةةة٘ ايتٛظٜةةةةع اي بٝإلةةةةٞ, ٚعًٝةةةة٘ ا اغةةةةتدساّ  
 (.Willcoxonًٜٚهٜٛهػٕٛ  - Mann-Whitney)اختباضٟ: َإ ٚت٢ٓ

ُُٜةةةهٔ عةةطل ْتا٥ةةةخ ايبرةةةث َةةٔ خةة ٍ ا جةةةةاب١ عةةٔ ايػةةااٍ ايثةةاْٞ يًبرةةث          ٚ
 ٚايتركل َٔ صر١ فطا٘ نايتايٞ: 

 :التحكل مً مدى صحة فزض البحح: ننا يوضحه اجلدول التالي 

َُتٛضط ايستب ٚزتُٛع 4ددٍٚ ) َُتٛضطٞ زتب دزدات طايبات اجملُٛع١ Zايستب ٚق١ُٝ )(  ( يًفسم بني 

 ايتذسٜب١ٝ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ الختباز َٗازات ايتفهري ايتأًَٞ 

 َٗازات ايتفهري ايتأًَٞ
زتُٛع زتب 

ايفسٚم 

 املٛدب١

(T+) 

زتُٛع 

زتب 

ايفسٚم 

 ايطايب١

(T-) 

َتٛضط 

زتب 

ايفسٚم 

 املٛدب١

(T+) 

َتٛضط 

زتب 

ايفسٚم 

 ايطايب١

(T-) 

 ق١ُٝ

Z 
ايدالي١ 

 اإلسؿا١ٝ٥

 0.82 3.76 0.000 9.50 0.000 171.00 ايــــسؤ١ٜ ايبؿس١ٜ

 0.82 3.76 0.000 9.50 0.000 171.00 ايهػف عٔ امُلػايطات

 0.82 3.74 0.000 9.50 0.000 171.00 ايٛؾٍٛ يالضتٓتادات

 0.82 3.74 0.000 9.50 0.000 171.00 إعطا٤ ايتفطريات

 0.82 3.75 0.000 9.50 0.000 171.00 ٚضع اذتًٍٛ امُلكرتس١

 0.82 3.72 0.000 9.50 0.000 171.00 املٗازات نهٌ

َُػةةةةت٣ٛ ) 4ٜتلةةةةح َةةةةٔ جةةةةسٍٚ ) ( بةةةةني 0.05( ٚجةةةةٛز فطًقةةةةا زاٍ إذصةةةةا٥ًٝا عٓةةةةس 
َُتٛغةةة ٞ ضتةةةـ زضجةةةا   ايبةةةا  صبُةةةٛعت ايبرةةةث يف ايت بٝةةةل ايبإلةةةسٟ َٗةةةاضا    

يصام ضتةـ زضجةا   ايبةا  اةُٛعة١ ايتحطٜبٝة١, ٚيف نةٌ        ايتكه  ايتلًَٞ نهٌ
َٗةاض٠ َةٔ الٗةاضا , ٖٚةةصا ٜكةٛز إىل ضفة  ايكةطل األٍٚ َةةٔ فةطٚل ايبرةث, ٚقبةةٍٛ         

َُػةةت٣ٛ )   ُٜٛجةةس فةةطم زاٍ إذصةةا٥ًٝا عٓةةس  ( بةةني 0.05ايكةةطل ايبةةسٌٜ, ٚايةةصٟ ْصةة٘: ل
يبإلةسٟ  َتٛغ ٞ ضتـ زضجا   ايبا  اةُٛع١ ايتحطٜب١ٝ ٚايلاب ١ يف ايت بٝةل ا 

الختبةةةاض َٗةةةاضا  ايكٗةةةِ ايتةةةاضخيٞ نهةةةٌ, ٚأبإلةةةازٙ يصةةةام ضتةةةـ زضجةةةا  اةُٛعةةة١   
ُٜٛار٘ ايؿهٌ ايتايٞ: ٝسا نُا  ُُٜهٔ ًثٌٝ شيو بٝاْ  ايتحطٜب١ٝل, ٚ

 
َُتٛضطٞ زتب دزدات طايبات اجملُٛع١ ايتذسٜبZ١ٝ( ق١ُٝ )1غهٌ )  ( يًفسم بني 

 ايتفهري ايتأًَٞيف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ الختباز َٗازات 

0 10 20 30
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 وضع الحلول الُمقترحة

 الوصول لالستنتاجات
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     إدابة السؤال الزابع مً أسئلة البحح، والذي ىصه: "ما فاعلية بزىامر يف تادريس التااريخ قاائه
علااى اليظزيااة البيائيااة االدتناعيااة باسااتخداو اساارتاتيذية تساالل لتينيااة مهااارات الااتفهري  

 التأملي لدى طالب الصف األول الجاىوي؟":
١ٝ ايكِٗ ايتاضخيٞ, ٚقس جا٤  ايٓتا٥خ, ايربْاَخ يف تُٓ (rrb)ذػا  ذحِ تلث 

ُٜٛار٘ ايؿهٌ ايتايٞ:  نُا 

 ( بايٓطب١ يًتفهري ايتأًَٞ، ٚأبعادٖا.rrb( قِٝ َعاٌَ االزتباط ايجٓا٥ٞ يًستب )18غهٌ )

ذػةةةا  ْػةةةب١ ايهػةةةـ اليإلسيةةة١ يةةةة لبًٝةةةول بايٓػةةةب١ الختبةةةاض َٗةةةاضا  ايةةةتكه        
ُٜٛار٘ ايؿهٌ   ايتايٞ: ايتلًَٞ, ٚقس جا٤  ايٓتا٥خ, نُا 

 
 ( ْطب١ ايهطب امُلعدي١ يُٓٛ َٗازات ايتفهري ايتأًَٞ بايٓطب١ يطايبات اجملُٛع١ ايتذسٜب4.١ٝغهٌ )

 :تفسري اليتائر امُلتعلكة بفزض البحح، والسؤال الزابع مً أسئلته 

ُتؿ  ٖصٙ ايٓتا٥خ إىل إٔ اليةتط  اليػةتكٌ )بطْةاَخ يف تةسضٜؼ ايتةاضٜذ قةا٥ِ عًة٢        
ايٓظط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػةًل ا لةب١( ية٘ أثةط زاٍ يف     
ت١ُٝٓ َٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ, ٚفة٢ نةٌ َٗةاض٠ َةٔ َٗاضاتة٘ يةس٣  ايبةا  ايصةف            

ُُٜهةٔ إٔ ُتإلةع٣ إىل ايتةايٞ: ؾةحع     األٍٚ ايثا٣ْٛ يف َكطض ايتاضٜذ ٚايٓ تٝح١ ايػابك١ 

0.85 0.9 0.95 1
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ايتةةسضٜؼ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١ اليتلةة١ُٓ بايربْةةاَخ ايكةةا٥ِ عًةةٞ    
ايٓظطٜة١ ايبٓا٥ٝة١ االجتُاعٝة١  ايبةا  اةُٛعة١ ايتحطٜبٝة١ عًة٢ اسبةٛاض ٚالٓاقؿةة١         

اعةةٌ َةةع  الٛاةةٛع١ٝ, ٚايإلُةةٌ يف فطٜةةل, ٚتهةةٜٛٔ ع قةةا  ايابٝةة١, ٚاليؿةةاضن١ ٚايتك     
األخةةطٜٔ, ٚذةةثٗٔ عًةة٢ ايةةتكه  ب طٜكةة١ تلًَٝةة١ يف الٛاقةةف ٚاألذةةساث ايتاضخيٝةة١,       
َُكاض١ْ ٚجٗا  ايٓظط اليتٓٛع١, ٚإصساض األذهةاّ   ٚبٓا٤ االغتكػاضا , ٚضبط األفهاض, ٚ
عًٝٗةةا, نةةٌ شيةةو أغةةِٗ يف تُٓٝةة١ َٗةةاضا  ايةةتكه  ايتةةلًَٞ يةةسٜٗٔ, نُةةا غةةاعس       

ًل ا لةةب١ اليتلةة١ُٓ بايربْةةاَخ ايكةةا٥ِ عًةةٞ  ايتةةسضٜؼ باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةة 
ايٓظطٜة١ ايبٓا٥ٝةة١ االجتُاعٝة١ عًةةٞ تٛيٝةس األفهةةاض ٚت ٜٛطٖةا, با اةةاف١ إيةٞ تُٓٝةة١      
الطْٚةة١ يف تكه ٖةةِ َةةٔ خةة ٍ تٛيٝةةس أنةةرب قةةسض َةةٔ ايبةةسا٥ٌ اليكيذةة١; يتكػةة            

 الٛاقف ٚاألذساث ايتاضخي١ٝ,  ا أزٟ إيٞ ت١ُٝٓ ايتكه  ايتلًَٞ يسٜٗٔ. 

(, زضاغةة١ Teague,2000ٚتتكةةل ٖةةصا ْتةةا٥خ َةةع َةةا تٛصةةًت إيٝةة٘ ْتةةا٥خ زضاغةة١ )       
(, 2012(, ٚزضاغ١ عباؽ ضا ـ )2012أمحس ضبُس, ٚال٤ أمحس , أمحس عبس اسبُٝس )

(, ٚزضاغة١ ٖبة١ اهلل ذًُةٞ    2015(, ٚزضاغة١ ذٓةإ إبةطاِٖٝ )   2014ٚزضاغ١ تاَط ضبُس )
زضاغةة١ ظٜةةس غةةًُٝإ ضبُةةس ايإلةةسٚإ   (, 2016ٚ(, ٚزضاغةة١ إبةةطاِٖٝ بةةٔ عبةةساهلل ) 2015)
(, 2016(, ٚزضاغة١ عبةاؽ ضا ةـ )   2016(, ٚزضاغ١ غرط ضبُٛز, ٚحيٝةٞ ع ٝة١ )  2016)

(, ٚزضاغةة١ ؾةةطٜٗإ ضبُةةس, ٚعبةةاؽ  2018ٚزضاغةة١ فٝصةةٌ عبةةس َٓؿةةس, ٚأَةةٌ َٗةةسٟ )  
(, ٚزضاغة١ ضبُةس ايػةٝس ,    2018(, ٚزضاغ١ ْةاظ بةسضخإ )  2017ضا ـ, ٚضبُس ضبُس )
 (.2018ع ١ٝ ) ٚضبُس ضبُس , ٚحي٢ٝ

ٚبصيو ٜهٕٛ ا ا جاب١ عٔ ايػااٍ ايطابع َٔ أغ١ً٦ ايبرث, ٚايصٟ ْص٘: ل َةا  
فاعًٝةةةة١ بطْةةةةاَخ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١     
باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ يتُٓٝة١ َٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ يةس٣  ة         

 ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ؟ل.

  البحح:توصيات 
ُٜٛصٞ ايباذث مبا ًٜٞ:  يف ا٤ٛ ايٓتا٥خ ايت أغكط عٓٗا ايبرث اسبايٞ, 

       إعاز٠ صٝا ١ ٚتٓظِٝ ٚذسا  َٓٗخ ايتةاضٜذ بالطذًة١ ايثاْٜٛة١ ٚفًكةا اغةياتٝح١ٝ
َُػة٦ٛي١ٝ تإلًُة٘;  ةا       ٝسةا َٚؿةاضًنا يف  ُٜصبح اليتإلًِ إياب تػًل ا لب١; حبٝث 

   ايتلًَٞ يسٜ٘.ُٜعٜس َٔ ذبصًٝ٘ ايسضاغٞ, ُٜٚٓٞ ايتكه
      اغةةتدساّ  ةةطم ٚاغةةياتٝحٝا  ايتةةسضٜؼ اسبسٜثةة١ يف تةةسضٜؼ ايتةةاضٜذ بالطذًةة١

ايثا١ْٜٛ ناغياتٝح١ٝ تػةًل ا لةب١ يتُٓٝة١ َٗةاضا  ايةتكه  ايتةلًَٞ, يةسِٜٗ        
 بٛصكُٗا َٔ األٖساف ايط٥ٝػ١ ايت تػإل٢ َاز٠ ايتاضٜذ يتركٝكٗا.

 نٝكٝةةةةةة١ اغةةةةةةتدساّ  تةةةةةةسضٜـ  ةةةةةة   ؾةةةةةةبإل١ ايتةةةةةةاضٜذ بهًٝةةةةةةا  اييبٝةةةةةة١ عًةةةةةة٢
االغياتٝحٝا  ايتسضٜػ١ٝ اسبسٜث١ ٚخباص١ ٚخاص١ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لب١ 
َُكةةطض  ةةطم ايتةةسضٜؼ, ٚاييبٝةة١     يف رب ةةٝط ٚتةةسضٜؼ َةةٓٗخ ايتةةاضٜذ, َةةٔ خةة ٍ 

َُػت٣ٛ أزا٤   بِٗ. ُٜػِٗ يف ت ٜٛط   ايإل١ًُٝ;  ا 
        ايثاْٜٛة١; بٗةسف    عكس بطاَخ تسضٜبٝة١ ليإلًُةٞ ايتةاضٜذ يف أثٓةا٤ اشبسَة١ بالطذًة١

انػةةةابِٗ الٗةةةاضا  ٚايهكاٜةةةا  اي ظَةةة١ الغةةةتدساّ اغةةةياتٝح١ٝ تػةةةًل ا لةةةب١  
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بٓحاح يف ايتسضٜؼ, ٚت ٜٛط قسضتِٗ ع٢ً تصُِٝ ايتةسضٜؼ بٗةصا االغةياتٝح١ٝ;    
  ا يإلًِٗ أنثط قسض٠ عًٞ ذبكٝل أٖسافِٗ ايتسضٜػ١ٝ.

 :البحوخ املكرتحة 
يةةت أغةةكط عٓةة٘, تبةةسٚا اسباجةة١ إىل   يف اةة٤ٛ ا ةةسف َةةٔ ٖةةصا ايبرةةث, ٚايٓتةةا٥خ ا  

إجطا٤ َعٜس َٔ ايسضاغا  ٚايبرٛث اييب١ٜٛ يف ٖصا اةاٍ;  ا ٜعٜسٙ عًُكا ٚثطا٤; 
 يصا ٜكيح ايباذث ايبرٛث ايتاي١ٝ:

     بٓةةةةا٤ بطْةةةةاَخ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١
تُٓٝة١ َٗةاضا  َةا ٚضا٤     باغتدساّ اغياتٝح١ٝ تػًل ا لةب١ ٚقٝةاؽ فاعًٝتة٘ يف   

 الإلطف١ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.
     بٓةةةةا٤ بطْةةةةاَخ يف تةةةةسضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١

باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١ ٚقٝةةاؽ فاعًٝتةة٘ يف تُٓٝةة١ َٗةةاضا  ايكةةطٕ  
 اسبازٟ ٚايإلؿطٜٔ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ. 

  ضٜؼ ايتةةةةاضٜذ قةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايٓظطٜةةةة١ ايبٓا٥ٝةةةة١ االجتُاعٝةةةة١   بٓةةةةا٤ بطْةةةةاَخ يف تةةةةس
باغةةتدساّ اغةةياتٝح١ٝ تػةةًل ا لةةب١ ٚقٝةةاؽ فاعًٝتةة٘ يف تُٓٝةة١ عُةةل الإلطفةة١       

 ايتاضخي١ٝ يس٣     ايصف األٍٚ ايثاْٟٛ.

 :املزادع 
(. "أثـس اضـتدداّ إضـرتاتٝذ١ٝ اةضـب١ يف تـدزٜظ ٚسـد٠ ايفكـ٘        2014إبساِٖٝ أمحد ضال١َ ايـصغيب. )  -

َٞ عًٞ حتؿٌٝ طالب ايؿف ايعاغس األضاضٞ يف قؿب١ املفـسم"، زتًـ١ دزاضـات يف ايعًـّٛ     االضال

 .361-347(، 41ايرتب١ٜٛ، عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ، ادتاَع١ االدز١ْٝ، )

( Google Earth) إٜـسخ  دٛدٌ بسْاَر تٛظٝف أثس(. "2016. )اذتُٝدإ ايعًٞ عبداهلل بٔ إبساِٖٝ -

ٞ  تطٜٛس ع٢ً ٚايٛط١ٝٓ االدتُاع١ٝ ايدزاضات تدزٜظ يف ٌ  قـسا٠٤  َٗـازت  ٚتُٓٝـ١  ارتـسا٥ط،  ٚحتًٝـ

 مســات داز، املتدؿؿــ١ ايدٚيٝــ١ ايرتبٜٛــ١ اجملًــ١"، ايجاْٜٛــ١ املسسًــ١ طــالب يــد٣ ايتــأًَٞ ايــتفهري

 . 150 -129(، 2) ايعدد(، 5) اجملًد، ٚاألحباخ يًدزاضات

ٙ  االدتُاعٞ ايبٓا٥ٞ ايتعًِ منٛذز ع٢ً قا٥ِ بسْاَر اضتدداّ(. " 2001. )ايطٝد دابس أمحد -  عًـ٢  ٚأثـس

ٞ  ايؿـف  تالَٝـر  يـد٣  اذتٝاتٝـ١  املٗازات بعض ٚت١ُٝٓ ايتشؿٌٝ ٞ  ارتـاَ  دزاضـات  زتًـ١  ،"اإلبتـدا٥

 داَعـ١  ايرتبٝـ١،  نًٝـ١  ايتـدزٜظ،  ٚطـسم  يًُٓـاٖر  املؿـس١ٜ  ادتُعٝـ١  ايتدزٜظ، ٚطسم املٓاٖر يف

 .47-13 ،(73) ايعدد مشظ، عني

ــد أمحــد - ــدزٜظ يف ادتُــايٞ املــدخٌ اضــتدداّ فاعًٝــ١( : "2012). ضــٝد أمحــد عبداذتُٝ  ايدزاضــات ت

 تسبٜٛــ١ زتًــ١"، اإلعدادٜــ١ املسسًــ١ تالَٝــر يــد٣ ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات تُٓٝــ١ يف االدتُاعٝــ١

 عــني داَعــ١ ايرتبٝــ١، نًٝــ١، االدتُاعٝــ١ يًدزاضــات ايرتبٜٛــ١ ادتُعٝــ١، االدتُاعٝــ١ ايدزاضــات

 . 156-121(، 47) ايعدد مشظ،

ّ  أثـــس (. "2016. )عـــالّ زاغـــب  ٚعبـــاع  غسٜـــب،  أمحـــد ٚال٤ عبـــداهلل،  ستُـــد  دأمحـــ -  بعـــض  اضـــتددا

 ايـتفهري  َٗـازات  بعـض  تُٓٝـ١  يف املتعـدد٠  ايـرنا٤ات  ْعسٜـ١  عًـ٢  ايكا٥ُـ١  ايتـدزٜظ  اضـرتاتٝذٝات 

 ايرتبٝـ١،  نًٝـ١  - بٛزضـعٝد  داَع١: ايرتب١ٝ ن١ًٝ زت١ً ،"اإلعداد١ٜ املسس١ً تالَٝر يد٣ ايتأًَٞ

 . 471 - 437 ،(20) ايعدد

-  ٌ ٞ  إمساعٝـ ِ  أثسأمنـٛذز (. "2020. )ادتًُٝــٞ سطـني  عًـ ٌ  يف ايبٓــا٥ٞ ايـتعً  ايتــأًَٞ ٚايـتفهري  ايتشؿـٝ

 نًٝــ١ ٚايٓفطــ١ٝ، ايرتبٜٛــ١ ايبشــٛخ زتًــ١ ،"ايتــازٜخ َــاد٠ يف األدبــٞ ارتــاَظ ايؿــف طــالب يــد٣

 .513-482 ،(66) ايعدد ،(17) اجملًد اإلْطا١ْٝ، يًعًّٛ ايرتب١ٝ
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 ايدزاضــات تــدزٜظ يف ايرٖٓٝــ١ ارتــسا٥ط اضــتدداّ فاعًٝــ١(. "2016. ) ايػــسبٝي أمحــد ستُــد أَــاْٞ -

ــدٟ ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات يتُٓٝــ١ االدتُاعٝــ١  حنــٛ ٚاجتاٖــاتِٗ اإلعدادٜــ١ املسسًــ١ تالَٝــر ي

 .املٓؿٛز٠ داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ َادطتري، زضاي١ ،"املاد٠

ٌ  باضتدداّ َكرتح بسْاَر(. "2014. )عبداهلل عبدايعًِٝ ستُد تاَس - ٔ  َـدخ ِ  ايتازخيٝـ١  األَـان  قـا٥

ٞ  ايتعًِ ع٢ً ٞ  ايـرات ٙ  ٚ االبتدا٥ٝـ١  باملسسًـ١  االدتُاعٝـ١  ايدزاضـات  ملعًُـ ِ  عًـ٢  أثـس  تُٓٝـ١  ٚ أدا٥ٗـ

 ايرتبٜٛـ١  ادتُعٝـ١  االدتُاعٝـ١،  ايدزاضـات  تسب١ٜٛ زت١ً ،"تالَٝرِٖ يد٣ ايتأًَٞ ايتفهري َٗازات

 . 76 - 62 ،(31) ايعدد مشظ، عني داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ، االدتُاع١ٝ يًدزاضات

ٚآًٜـٞ يف حتؿـٌٝ طـالب ايسابـع     -(. "أثس تطًل اةضب١ ٚدريالؽ2015حتطني عًٞ سطني ايػاعس. ) -

- 329(، 2(، ايعــدد)18ايعًُـٞ يف قٛاعــد ايًػــ١ ايعسبٝـ١"، زتًــ١ ايكادضــ١ٝ يًعًـّٛ اإلْطــا١ْٝ، اجملًــد )   

357. 

ٛ  ستُـد  ؾـاحل  تػسٜد - ِ  تـدزٜيب  بسْـاَر  أثـس (. "2014. )ؾـبٝ   أبـ ٞ  ايـتفهري  أضـًٛب  عًـ٢  قـا٥  يف ايتـأًَ

"، ايعسبٝـ١  ايًػ١ َاد٠ يف ايجأَ ايؿف طًب١ يد٣ ٚايتشؿٌٝ اإلبداعٞ املػهالت سٌ َٗازات ت١ُٝٓ

 . 228 - 193(، 82) ايعدد(، 15) ايط١ٓ، ايت١ُٝٓ أدٌ َٔ ايجكاف١ مجع١ٝ، ٚايت١ُٝٓ ايجكاف١ زت١ً

(. "اضــتدداّ إضــرتاتٝذ١ٝ تطــًل اةضــب١ املدعُــ١ باألْػــط١  2021ضــٝفني. )سطــٔ تٗــاَٞ عبــد ايــالٙ  -

اإلثسا٥ٝــ١ يف تــدزٜظ ايًػـــ١ ايعسبٝــ١ ٚأثسٖـــا عًــ٢ حتطـــني األدا٤ ايكسا٥ــٞ ٚفٗـــِ املكــس٤ٚ ٚتُٓٝـــ١       

الت يـــد٣ ايتالَٝـــر املٖٛـــٛبني ذ٣ٚ ؾـــعٛبات ايـــتعًِ باملسسًـــ١   کَٗـــازات اذتـــٌ اإلبـــداعٞ يًُـــؼ 

 .236- 205(، 88(، ايعدد )١88، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ضٖٛاز، اجملًد )االبتدا١ٝ٥"، اجمل١ً ايرتبٜٛ

(. ســٌ املػــهالت، عُــإ: داز ٚا٥ــٌ يًٓػــس     2008سطــني ستُــد أبــٛ زٜــاؽ، ٚغطــإ ٜٛضــف قطــٝط. )       -

 ٚايتٛشٜع.

 يًٓػــس  ٚا٥ــٌ داز: عُــإ، املػــهالت ســٌ(. 2008. )قطــٝط ٜٛضــف ٚغطــإ، زٜــاؽ أبــٛ ستُــد سطــني -

 .ٚايتٛشٜع

ٞ  ستُد سٓإ - ٍ  عًـ ّ  أثـس (. 2019. )ٖـال ٛ  منـٛذز  اضـتددا ِ  ألبعـاد  َـازشاْ  املٛضـٛعات  تـدزٜظ  يف ايـتعً

 ،"اإلعــدادٟ ايجــاْٞ ايؿــف تالَٝــر يــدٟ ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات تُٓٝــ١ يف ٚايتازخيٝــ١ ادتػسافٝــ١

 .1064- 1084(، 6) ادتص٤(، 107) ايعدد، املٓؿٛز٠ داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ زت١ً

ِ  ٚؾـالح  ايعـصٟ،  ممدٚح خايد - ّ  أثـس (. "2013. )ٖـٝالت  إبـساٖٝ ٌ  إضـرتاتٝذ١ٝ  اضـتددا  يف املػـهالت  سـ

 نًٝـ١ ، ايرتبٝـ١  ن١ًٝ زت١ً"، ايتازٜخ َبشح يف ايعاغس ايؿف طالب يد٣ ايتأًَٞ ايتفهري ت١ُٝٓ

 . 82 - 57(، 1) ايعدد(، 29) اجملًد أضٝٛط، داَع١، ايرتب١ٝ

(. أضاضــٝات ايتــدزٜظ، داز املٓــاٖر  2010ايبــاقٞ أبٛشٜــد. )خًٝــٌ ابــساِٖٝ، ٚعبــد ايــسمحٔ داَــٌ، ٚعبــد    -

 يًٓػس ٚايتٛشٜع: األزدٕ.

ًٝا املٓعِ ايتعًِ اضرتاتٝذٝات فاع١ًٝ(. "2015. )املطريٟ ايػفاز عبد خًٌٝ -  املٗـازات  بعـض   ت١ُٝٓ يف ذات

 زضـاي١  ،"اإلعدادٜـ١  املسسًـ١  تالَٝـر  يـد٣  االدتُاعٝـ١  ايدزاضـات  يف ايتأًَٞ ٚايتفهري االضتكؿا١ٝ٥

 .طٓطا داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ دنتٛزاٙ،

ــٌ - ــدايػفاز خًٝـ ــريٟ عبـ ــ١(. "2016. )املطـ ــرتاتٝذ١ٝ فاعًٝـ ــاؤٍ اضـ ــراتٞ ايتطـ ــدزٜظ يف ايـ ــات تـ  ايدزاضـ

 املسسًـــ١ تالَٝـــر يـــد٣ ايتـــأًَٞ ٚايـــتفهري االضتكؿـــا١ٝ٥ املٗـــازات بعـــض تُٓٝـــ١ عًـــ٢ االدتُاعٝـــ١

 . 345 - 273(، 61) ايعدد، طٓطا ١داَع، ايرتب١ٝ ن١ًٝ، ايرتب١ٝ ن١ًٝ زت١ً ،"اإلعداد١ٜ

ٌ  يف ايـدَا   إىل املطـتٓد  ايتعًِ أثس(. " 2016. )فسٜد زٜاض دٜٓا -  ايعسبٝـ١  اذتضـاز٠  تـازٜخ  َـاد٠  حتؿـٝ

 نًٝــ١ ايرتبٝــ١، نًٝــ١ زتًــ١ ،"األدبــٞ ايسابــع ايؿــف طايبــات يــد٣ ايتــأًَٞ ٚايــتفهري اإلضــال١َٝ

 232-185 ،(6) ايعدد ،(1) اجملًد املطتٓؿس١ٜ، ادتاَع١ ايرتب١ٝ،

 يتُٓٝــ١ ايتــازٜخ تــدزٜظ يف االفرتاضــٞ ايــتعًِ عًــ٢ قــا٥ِ بسْــاَر(. "2019. )ايطــكا ضــٝد ضــعٝد دٜٓــا -

 نًٝـ١  دنتـٛزاٙ،  زضـاي١  ،"ايجا١ْٜٛ املسس١ً طالب يد٣ ايتأًَٞ ايتفهري َٚٗازات ايٛدداْٞ ايرنا٤

 .طٓطا داَع١ ايرتب١ٝ،

 تــأثري(. "2021. )سذــاز أبــٛ ستُــد شٜــِٓٗ ٚأمحــد ايفكــٞ، ستُــد عبــدايسؤٚف زٜــا، أبــٛ إبــساِٖٝ زضــا -

 يتالَٝــر االدتُاعٝــ١ ايدزاضــات يف ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات تُٓٝــ١ يف ايتعًُٝٝــ١ ايــدزاَا اضــتدداّ
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- 392(، 100)ايعـدد ، ايػـٝخ  نفـس  داَعـ١  ايرتبٝـ١،  نًٝـ١  ايرتبٝـ١،  نًٝـ١  زت١ً ،"اإلعداد١ٜ املسس١ً

363. 

 ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات تُٓٝــ١ يف ادتُــايٞ ايتــدزٜظ أثــس"(. 2016. )ايعــدٚإ ستُــد ضــًُٝإ شٜــد -

ِ  ايرتب١ٝ زضاي١ ،"األزدٕ يف األضاضٞ ايطادع ايؿف طالب يد٣ ايتازخيٞ ٚايتعاطف  ايـٓفظ،  ٚعًـ

 . 137 - 52 ،(21) ايعدد ٚايٓفط١ٝ، ايرتب١ٜٛ يًعًّٛ ايطعٛد١ٜ ادتُع١ٝ ضعٛد، املًو داَع١

(. "أثـس اضـرتاتٝذ١ٝ تطـًل اةضـب١ يف     2014َصاسِ زغٝد. )شٜد ستُد سطني عالٟٚ ايساٟٚ، ْٚضاٍ  -

انتطــاب بعــض املفــاِٖٝ ايبالغٝــ١ عٓــد طايبــات ايؿــف ارتــاَظ األدبــٞ ٚاالستفــاظ بٗــا"، زضــاي١       

 َادطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًعًّٛ اإلْطا١ْٝ، داَع١ تهسٜت، ايعسام.

ٟ  ايطـتاز  عبـد  ضـاز٠  - ٍ  اضـرتاتٝذ١ٝ  فاعًٝــ١(. "2013. )أمحـد  ايؿـاٚ ٞ  ايتطـاؤ  ايتــازٜخ تـدزٜظ  يف ايـرات

ــ٢ ــ١ عًـ ــازات تُٓٝـ ــتفهري َٗـ ــأًَٞ ايـ ــٌٝ ايتـ ــد٣ ٚايتشؿـ ــالب يـ ــاْٟٛ األٍٚ ايؿـــف طـ ــاي١ ،"ايجـ  زضـ

 .ايٛادٟ دٓٛب داَع١ بايػسدق١، ايرتب١ٝ ن١ًٝ َادطتري،

(. "تٛظٝف اضرتاتٝذ١ٝ تطًل اةضب١ املدع١ُ بأْػط١ إثسا١ٝ٥ يف 2020ضا١َٝ مجاٍ سطني أمحد. ) -

يتُٓٝــ١ َٗــازات ســٌ املػــهالت يــد٣ تالَٝــر املسسًــ١ اإلبتدا٥ٝــ١، اجملًــ١ ايرتبٜٛــ١،      تــدزٜظ ايعًــّٛ 

 .373-343(، 78ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ضٖٛاز، اجملًد )

ِ  ايدٜٔ ٚمجاٍ ضًُٝإ، عط١ٝ ٚحي٢ٝ ايعاٍ، عبد ايفتاح عبد ستُٛد ضشس - (. 2016. )ستُـٛد  إبـساٖٝ

ّ  عًـ٢  قا٥ِ بسْاَر" ٞ  ايـتفهري  ُٝـ١ يتٓ ايتدطٝطٝـ١  املٓعُـات  اضـتددا ِ /  ايطايـب  يـد٣  ايتـأًَ  املعًـ

 ايرتبٝـ١،  نًٝـ١  االدتُاعٝـ١،  يًدزاضـات  ايرتبٜٛـ١  ادتُعٝـ١  زتًـ١  ،"االدتُاعٝـ١  ايدزاضـات  بػعب١

 .248-227 ،(77) ايعدد مشظ، عني داَع١

: بػـداد ، ٚبـساَر  ٚأضـايٝب  ٚمنـاذز  ٚطسا٥ـل  اضـرتاتٝذٝات  ايػـا١ًَ  املٛضـٛع١ (. 2013. )شاٜـس  عًٞ ضعد -

 .املستضٞ داز

(. "أثـــس اضـــرتاتٝذ١ٝ تطـــًل اةضـــب١ يف إنتطـــاب املفـــاِٖٝ   2015ضـــعدٕٚ أمحـــد داضـــِ ادتبـــٛزٟ. )  -

ايتازخي١ٝ يدٟ طًب١ ايؿف ايجاْٞ املتٛضط ملاد٠ ايتازٜخ اإلضالَٞ مبشافع١ نسنـٛى"، زضـاي١   

 َادطتري، ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ داَع١ آٍ ايبٝت، األزدٕ.

ٍ  أمحـد  ستُـد  ٚستُـد  عـالّ،  زاغـب  ٚعبـاع  ُ٘،ْع عبداذتُٝد ؾدٜل ستُد غسٜٗإ - (. 2017. )سـا

ٞ  َٗـازات  بعـض  تُٓٝـ١  عًـ٢  اإلدتُاعٝـ١  ايدزاضات تدزٜظ يف املتُاٜص ايتعًِٝ فاع١ًٝ"  يـد٣  ايتـأًَ

، بٛزضـــعٝد داَعـــ١، ايرتبٝــ١  نًٝـــ١، ايرتبٝـــ١ نًٝــ١  زتًـــ١"، اإلبتـــدا٥ٞ ارتــاَظ  ايؿـــف تالَٝــر 

 . 985 - 959(،22)ايعدد

(. "أثــس اضــرتاتٝذ١ٝ تطــًل اةضــب١ يف انتطــاب  2015ٚدعــا٤ سطــاّ سطــني. )  ؾــبشٞ ْــادٞ عبــداهلل،  -

املفاِٖٝ ادتػسافٝـ١ يـدٟ طايبـات ايؿـف األٍٚ املتٛضـط"، زتًـ١ نًٝـ١ ايرتبٝـ١ األضاضـ١ٝ، اجملًـد           

 .352-333(، 91(، ايعدد )21)

 تُٓٝــ١ يف ايعكــٌ خــسا٥ط اضــرتاتٝذ١ٝ أثــس(. "2018. )طالفشــ٘ عبــداهلل ٚساَــد ايــدٖاّ، عٝــد عــازف -

 األزدْٝــ١، ايرتبٜٛــ١ اجملًـ١ "، األضاضــٞ ايتاضــع طًبـ١  يــدٟ ايتــازٜخ َـاد٠  يف ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗـازات 

 .  338 - 313(، 1) ايعدد(، 3) اجملًد، ايرتب١ٜٛ يًعًّٛ األزد١ْٝ ادتُع١ٝ

 يف املٛضــع يًتــدزٜظ Reigeluth)) زجيًٝــٛخ منــٛذز اضــتدداّ أثــس(. "2007. )ضــعٝد ستُــد عــاطف -

ٟ  األٍٚ ايؿـف  طـالب  يد٣ ايتأًَٞ ايتفهري َٗازات ٚت١ُٝٓ ايتشؿٌٝ ع٢ً ايتازٜخ تدزٜظ  ،"ايجـاْٛ

 ايرتبٝــ١، نًٝـ١ ، االدتُاعٝـ١  يًدزاضــات ايرتبٜٛـ١  ادتُعٝـ١  االدتُاعٝــ١، ايدزاضـات  تسبٜٛـ١  زتًـ١ 

 .  183 - 147 ،(11) ايعدد مشظ، عني داَع١

 االدتُاعٝـ١  ايدزاضات يتدزٜظ االدتُاعٞ ايبٓا٥ٞ ايتعًِ منٛذز فعاي١ٝ(. "2012. )عالّ زاغب عباع -

ٞ  ايـتفهري  َٗازات ت١ُٝٓ يف ٌ  ايتـأًَ  تسبٜٛـات  زتًـ١ "، االبتدا٥ٝـ١  املسسًـ١  تالَٝـر  يـد٣  املػـه١ً  ٚسـ

 عــني داَعــ١ ايرتبٝــ١، نًٝــ١ االدتُاعٝــ١، يًدزاضــات ايرتبٜٛــ١ ادتُعٝــ١، االدتُاعٝــ١ ايدزاضــات

 . 132-93(، 43) ايعدد مشظ،
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(. "أثس اضرتاتٝذ١ٝ تطًل 2015شٜدإ ايعٓبهٞ، ٚعد١ٜٚ ستُد َطعٛد ايهسخٞ. )عبد ايسشام عبد اهلل  -

اةضــب١ يف حتؿــٌٝ طايبــات ايؿــف ارتــاَظ األدبــٞ يف َــاد٠ ايتــازٜخ األٚزبــٞ اذتــدٜح ٚاملعاؾــس"،   

 .371-343(، 65زت١ً دٜايٞ، ايعدد )

ّ  أثـس (. "2018. )أمحـد  عبدايساضٞ أمحد ايدٜٔ عال٤ - ِ  اضـرتاتٝذ١ٝ  اضـتددا  تـدزٜظ  يف ايطـُه١  ععـ

 زتًـ١  ،"اإلعدادٜـ١  املسسًـ١  تالَٝـر  يد٣ ايتأًَٞ ايتفهري َٗازات ت١ُٝٓ ع٢ً االدتُاع١ٝ ايدزاضات

 . 98-58 ،(4) ايعدد ،(34) اجملًد أضٝٛط، داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ

ملفـاِٖٝ  (. "أثس اضرتاتٝذٝيت ععِ ايطـُه١ ٚتطـًل اةضـب١ يف انتطـاب ا    2017ستُد إبساِٖٝ عًٞ. ) -

(، 2(، اجملًـد ) 223ايتازخي١ٝ ٚاضتبكا٥ٗا يدٟ طايبات ايؿف األٍٚ املتٛضط"، زتًـ١ األضـتاذ، ايعـدد )   

225-252. 
 .ٚايتٛشٜع يًٓػس املطري٠ داز: عُإ، ايسٜاضٝات تدزٜظ ٚأضايٝب َٓاٖر(. 2007. )عباع خًٌٝ ستُد -

 .املطري٠ داز: عُإ، ايعا١َ ايتدزٜظ طسم(. 2009. )َسعٞ أمحد ٚتٛفٝل، اذت١ًٝ ستُٛد ستُد -

ٞ  ايـتفهري  ت١ُٝٓ يف(  برينٓصٚبالٜح)  أمنٛذز فاع١ًٝ(. "2018. )ٜاضني خًف أمحد َساد -  يـد٣  ايتـأًَ

ّ  األطسٚســـ١  زتًـــ١"، ايتـــازٜخ  َـــاد٠  فـــ٢  األدبـــٞ ارتـــاَظ  ايؿـــف  طـــالب  داز، اإلْطـــا١ْٝ  يًعًـــٛ

 . 282 - 249(، 13)ايعدد(، 3) ايط١ٓ ايعًُٞ يًٓػس األطسٚس١

ــأًَٞ ايــتفهري تُٓٝــ١ يف ايعٓكــٛد اضــرتاتٝذ١ٝ فاعًٝــ١(. "2015. )شْهٓــ١ فــسز عــدْإ َــس٠ٚ -  يــد٣  ايت

ّ  ايرتبٝـ١  نًٝـ١  َادطـتري،  زضـاي١  ،"ايتـازٜخ  َاد٠ يف األدبٞ ايسابع ايؿف طايبات  اإلْطـا١ْٝ،  يًعًـٛ

 .ايعسام دٜاىل، داَع١

اةضـب١ يف حتؿـٞ طـالب     (. "فاعًٝـ١ اضـرتاتٝذ١ٝ تطـًل   2017َٛيد محد ْيب، ٚعاَس خايد ايعـاَس. )  -

ايؿــف ايعاغــس اإلعــدادٟ َــٔ ايٓــاطكني بػــري ايًػــ١ ايعسبٝــ١ يف َــاد٠ ايضــٛابط ايًػٜٛــ١، املــ  س           

 .172-160ايدٚيٞ ايطادع يًػ١ ايعسب١ٝ، دبٞ، 
 يف نٜٛطــت ايٜٛــب عــر املعسفٝــ١ ايــسسالت اضــرتاتٝذ١ٝ اضــتدداّ(. "2016. )ستُــٛد ستُــد ْــٝفني -

ٞ  ايتفهري َٗازات ت١ُٝٓي اإلدتُاع١ٝ ايدزاضات َاد٠ ٞ  ايؿـف  تالَٝـر  يـد٣  ايتـأًَ ٟ  ايجـاْ "، اإلعـداد

 . 578 - 2549(، 4) ايعدد(، 46) اجملًد، ايرتب١ٝ ن١ًٝ، طٓطا داَع١، ايرتب١ٝ ن١ًٝ زت١ً

 املسقُـ١  ٚايسؤٚع -KWL- ايتعًِ ددٍٚ اضرتاتٝذٝيت فاع١ًٝ(. "2015. )عبدايفتاح سًُٞ اهلل ٖب١ -

 زتًــ١"، االبتــدا٥ٞ املسسًــ١ تالَٝــر يــد٣ ايتــازٜخ َــاد٠ حنــٛ ايتــأًَٞ ايــتفهري َٗــازات تُٓٝــ١ عًــ٢

 داَعـ١  ايرتبٝـ١،  نًٝـ١ ، االدتُاعٝـ١  يًدزاضـات  ايرتبٜٛـ١  ادتُعٝـ١  االدتُاع١ٝ، ايدزاضات تسب١ٜٛ

 .  171 - 135(، 75) ايعدد مشظ، عني

ِ  االدتُاعٝـ١  ايدزاضـات  يف َكـرتح  بسْـاَر  فعايٝـ١ (. "2019. )ايطـٝد  عبدايطـُٝع  ايطـٝد  ٖب٘ -  عًـ٢  قـا٥

ٞ  ايتفهري َٗازات بعض ت١ُٝٓ يف ايبٓا١ٝ٥ ايٓعس١ٜ  تالَٝـر  يـد٣  ايكـساز  اختـاذ  عًـ٢  ٚايكـدز٠  ايتـأًَ

 ،(107) ايعـدد  املٓؿـٛز٠،  داَعـ١  ايرتبٝـ١،  ن١ًٝ باملٓؿٛز٠، ايرتب١ٝ ن١ًٝ زت١ً ،"اإلعداد١ٜ املسس١ً

 . 794-778 ،(5) ادتص

(. 2018. )َطــعٛد مجعــ١ ٖٓــدٟ ٚزضــا َػــاٚزٟ، ايفتــٛح أبــٛ ضــٓا٤ دٜــاب، ستُــد ٚدٝــ٘ ٚضــاّ -

ٞ  ايتفهري َٗازات يت١ُٝٓ ايتازٜخ تدزٜظ يف االفرتاض١ٝ املتاسف فاع١ًٝ"  ايؿـف  تالَٝـر  يـد٣  ايتـأًَ

 .224-201 ،(116) ايعدد ،(29) اجملًد بٓٗا، داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ زت١ً ،"اإلعدادٟ األٍٚ
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