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 ملخص

ية إلى تقري أثخ تجريذ العمػم باستخجام استخاتيجية قائسة عمى التجريذ الستساازد ٌجفت الّجراسة الحال      
جاف الجراسة تع في هجزشة الخهثافي اكتداب السفاليع العمسية لجى شمبة الرف الدابع األساسي  . ولتحقيق ٌأ
ع بالصخيقاة الستيّداخة  ( شالًباا تاع اختيا65إعجاد اختبار اكتداب السفاليع العمسية. وتكّػن أفخاد الّجراسة هاغ ) اٌر

  تػزعااػا عمااى هجسااػعتيغ  وا ااج عااجد ش  ٍااا 2018/2019فااي الفرااد الجراسااي الثاااىي هااغ العااام الجراسااي 
اعتباااخت  (31عاااجد ش  ٍاااا )ُدّرسااات بصخيقاااة التاااجريذ الستساااازد  واألخاااخى اعتباااخت هجسػعاااة تجخيباااة  (34)

دالاة ا راائًيا فاي باد ُبعاج  الّجراساة وواػد فاخو  ُدّرست بالصخيقة االعتيادية. أضٍخت ىتائج  هجسػعة ضابصة
 هغ أبعاد السفاليع العمسية  يغ أداء ش ب السجسػعة التجخيبية الحزغ ُدرِّسػا بصخيقاة التاجريذ الستساازد هقارىاةً 

أداء شا ب السجسػعاة التجخيبياة ُدرِّسػا بالصخيقة االعتيادية  ولرالح أداء ش ب السجسػعة الزابصة الحزغ ب
 ُدرِّسػا بصخيقة التجريذ الستسازد.الحزغ 

 التجريذ الستسازد  السفاليع العمسية. الكممات المفتاحية:

 
Abstract 

      The current study aimd to investigate the effect of differentiated instruction in the 

acquisition of scientific concepts in Science among the 7th Grade's in the city of Ramtha. 

In order to provide answers to the study questions, a test on scientific concepts acquisition 

was developed. The sample of the study consisted of (65) students who were selected by 

convenience sampling, during the second semester of the academic year 2018/2019. The 

sample distributed into two groups; control group consisted of (31) students studied 

science textbook by the means of the conventional strategy; whereas, the experimental 

group consisted of (34) students studied science textbook by the means of differentiated 

instruction method. The results of this study showed that there is a statistically significant 
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difference in each dimension of the scientific concept between the performance of the 

experimental group students who studied the differentiated Instruction method compared 

to the performance of the control group students who studied in the traditional method, 

Also, the performance of the experimental group students who have been studied by the 

differentiated instruction method was better. 

Keywords: Differentiated Instruction, Scientific Concept. 

 
 .املكدمة

ُيَعاااج الشطاااام التخماااػم هجسػعاااة هتكاهماااة وهتخابصاااة وهتداااقة هاااغ الس ػىاااات التاااي تااا ثخ وتتاااأثخ 
ع ٌحي الس ػىات الاحم يسثاد  جاخ األسااس وهخباد االٌتساام فاي   بعزٍا البعس  ويعتبخ الصالب ٌأ

التعميسية التعمسية  ومحلظ فالػاوب االٌتسام بذ ٍد ببياخ بالصالاب هاغ خا ت اساتخجام أفزاد  العسمية
شخائااق التااجريذ الحجزثااة  والتااي تأخااح بعاايغ االعتبااار الفااخو  الفخديااة  اايغ الصمبااة هااغ  يااث السعخفااة 

ايجا ياة فاعماة  الدابقة  وأىساط التعمع  واالستعجادات  والخمفيات الثقافية والبيئية  التي أضٍخت ىتائج
 في تحديغ وػاىب التعمع وسيعٍا لجى الصمبة. 

سيتٍاا هاغ بػىٍاا  وتعتبخ هادة العماػم إ اجى الساػاد الجراساية السٍساة فاي أم ىطاام تخماػم  وتشباع ٌأ
ا  وقج تشبٍت الجوت الستقجهاة إلاى ٌاحي الشقصاة هشاح فتاخة زهشياة  تداٌع بذ ٍد ببيخ في تقجم األهع وتصػٌر

اا  و لاى البحاث عاغ أسااليب تاجريذ تشاساب شبيعاة  شػيمة  فعسمت عمى تحديغ هشااٌج العماػم وتصػيٌخ
العمااع. وىحااغ بحاوااة هاسااة لتصااػيخ تااجريذ العمااػم  و لااى البحااث عااغ شخائااق تااجريذ هتشػعااة و جزثااة  
ويااأتي التحداايغ هااغ خاا ت تااجريب السعمااع وتأٌيمااً السااتخجام شخائااق وأساااليب تااجريذ هتشػعااة و جزثااة  

هحتاااػى السشٍااااج بصخيقاااة هذاااػقة وفعالاااة  وهحاولاااة اساااتثارة تفكياااخ باااد هاااغ السعماااع تعساااد عماااى إ اااخاز 
 (.2015والستعمع فيسا زتع عخضً  و  خازي في هحتػى السشٍاج )أهبػ سعيجم والبمػشي  

( أىاًا فااي ضااػء التعماايع البشااائي والتحااػت فااي تعماايع العمااػم هااغ تعماايع الحقااائق 2007ويذاايخ زيتااػن )
تعماايع السفاااليع العمسيااةت ومالتااالي تعماايع العمااػم هااغ أوااد الَفٍااع والتخبيااد عمااى تعماايع العمسيااة وهعارفٍااا إلااى 

السفاااليع العمسيااة األساسااية  وملااظ ألٌسيااة السفاااليع العمسيااة فااي التذاا يد البشااائي لسباااد  الااتعمع وتعسيساتاًا 
اخم  شائًا السعخفاي وشخائقاًا فاي البحاث والتفكياخ  وهااغ ثاع تشسياة الثقافاة العمسيااة فاي  التحمياد األخياخ لااجى ٌو

 الصمبة الستعمسيغ.
سيااة السفاااليع العمسيااة فااي أىٍااا أسااٍد تااحبًخا وأكثااخ ثباتًااا واسااتقخاًرا ومقاااًء هااغ الحقااائق  وتااأتي ٌأ
 العمسية. بسا أىٍا تداعج الصمبة عمى ىقد أثخ الاتعمع  وتدااعج عماى تشطايع الخباخة والتقمياد هاغ إعاادة الاتعمع
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سية تعمع السفاليع العمسية في أىٍا لغة العماع وهفتااح 1991ػن )(. وأوسَد زيت2011)الخصازبة   ( ٌأ
تسام الصمبة بساادة  السعخفة الحكيكية وأساسٍا  بسا أىٍا تقمد هغ تعقيج البيئة  وبسا ت دم إلى زيادة ٌا

 العمػم والفخوع العمسية األخخى.
سياة السفااليع العمسياة فاي تعماع العماػم إلاى أن ىتاائج  األبحااث التخمػياة والجراسااات وعماى الاخ ع هاغ ٌأ

الدابقة في تجريذ العمػم  تذيخ إلى ووػد هجسػعة هاغ الراعػمات فاي تعماع السفااليع العمسياة واكتداا ٍا. 
وهغ  يغ الراعػمات فاي تعماع السفااليع العمسياة التاي تاتمخز فاي األهاػر اوتياة )أهباػ ساعيجم والبمػشاي  

شبيعاااة السفٍساااػم العمساااي  والخمااا  فاااي هعشاااى : (2001ت أ اااػ و لاااة وعميساااات  2013زيتاااػن   ت2015
السفٍااػم أو الجاللااة المفطيااة لاابعس السفاااليع العمسيااة  وىقااز الخمفيااة العمسيااة الس ئسااة عشااج السااتعمع لااتعمع 

 هفاليع عمسية وجزجة  واستخاتيجيات التجريذ الستبعة في تعميع السفٍػم العمسي.
ػاواًا أم هعمااع ٌااػ هحاولااة االسااتجابة ( أن أكبااخ تحااٍج ز(Heacox, 2014وتااحبخ ليااا بااػبذ 

ويااااخى  يجااااػت  لمصيااال الػاسااااع والستدازااااج هااااغ اال تياوااااات والخمفيااااات وأىساااااط الااااتعمع الستسااااازدة لمصاااا ب.
(Piggott, 2002)  أن الفكاااخة األساساااية هاااغ التساااازد فاااي التاااجريذ ٌاااي قباااػت  كيقاااة: أن الستعمسااايغ

لظ يجب أن ىتػقع هاشٍع أىٍاع سايختمفػن فاي هعاجت هختمفػن في الخمفية السعخفية وهدتػيات التحريد. لح
   تقجهٍع في الجارسة   يث يحتاوػن إلى تشػيع في هٍسات التعمعت لكي يحققػا أفزد ها في إه اىياتٍع.

واستجابًة و دراًكا لٍحي التحاجيات والستصمبااتت ضٍاخ هفٍاػم التاجريذ الستساازد  والاحم ىاات قاجًرا 
قباد األىطساة التجريداية فاي الاجوت الستقجهاة   ياث  اجأت فكاخة تشػياع كبيًخا هغ الخعاية واالٌتساام هاغ 

 اايغ أُعمشاات وثيقااة  قااػ  ( 1989) التااجريذ تأخااح ه اىتٍااا فااي الدياسااات التعميسيااة لمااجوت هشااح عااام
(  وتا ي ها تسخ داكاار 1990وػهتياان عاام ) الاحم عقاج فاي الصفد  ىتيجاة لمسا تسخ العاالسي لمتخمياة

بااالتعميع لمتسياد والتسياد لمجسياع  وقااج ربادت تػىايات تماظ الساا تسخات  (  والاحم أوىاى2000عاام )
الجولياااة عماااى األخاااح بعااايغ االعتباااار االخت فاااات  ااايغ الستعمسااايغ  وأن الستعمسااايغ زتعمساااػن بصخائاااق 
هختمفة  وأىً هغ الزخورم تشػيع السشاٌج وشخائق التجريذ بحيث زتس غ وسيع الستعمسيغ هغ تعمايع 

وأن يحقااق لكااد هااشٍع أقرااى دروااات الشجاااح وارىجاااز فااي إشااار إه اىاتااً  زاات ءم هااع خرائرااٍع 
 (.2008وقجارتً )كػوظ وآخخون  

 ,Ziebeel)زيبيااد  وقااج أورد العجزااج هااغ التخمااػييغ تعخيفااات لمتااجريذ الستسااازد  فقااج عااخف
ي التعماايع الستسااازد بأىااً:  شخيقااة تااجريذ يقااػم فيٍااا السعمااع  تااػفيخ هااجاخد هتعااجدة تمباا (2 :2002

اال تياوااات الستعااجدة لكااد هااتعمع فااي الرااف الجراسااي  وملااظ لمعسااد عمااى إشاا   أعمااى قااجر هااغ 
:  اسااتخاتيجية تااجريذ تباايغ القااجراتGangi, 2011:8وتعخفاًا واااىجي )القااجرات الكاهشااة لدفااخاد .   ( بأىاًا
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جام السعماااع : اساااتخويس اااغ تعخيااال التاااجريذ الستساااازد فاااي ٌاااحي الجراساااة بأىااًاالتعميسياااة السختمفاااة لمصااا ب . 
لصخائااق تااجريذ هتشػعااة فااي عسميااة تااجريذ شاا ب السجاااااااسػعة التجخيبيااة فااي عيشااة الاااااابحث  لسػضااػعات 
و ااجة دراسااية فاااي بتاااب العماااػم لمرااف الداااابع األساسااي فاااي األردن  هااغ خااا ت اسااتخجام اساااتخاتيجيات 

ااي )اساااتخاتيجية فكااخ  رك  واألىذااصة الستجرواااة  شاااا –زاوج  –تااجريذ داعسااة وه ياااجة لمتااجريذ الستساااازد ٌو
وىسااػمج ه ااارثي(  وتااجريذ بااد هجسػعااة هااغ الصاا ب هااغ خاا ت اسااتخاتيجيات التااجريذ السختااارة   ٍااجف 

 تمبية اال تياوات السختمفة والستشػعة عشج وسيع الص ب في الرف الجراسي. 
اجاف التاجريذHeacox, 2014( ولياا باػبذ )Sherman, 2008ومباخ شايخهان )  ( أن هاغ ٌأ

سااازد: تااػفيخ هااجاخد تتدااع بالسخوىااة لكااد هااغ السحتااػى والتااجريذ والسخخوااات  واالسااتجابة لسدااتػيات الست
 االساااتعجاد لاااجى الصمباااة  واال تياواااات التجريداااية  وتحجزاااج االٌتساهاااات والتفزاااي ت فاااي عسمياااة الاااتعمع 

عمااى تحااٍج  تشصااػم  وتااػفيخ الفااخط لمصمبااة لمعسااد وفااق شخائااق تااجريذ هختمفااة  و شااخاك بااد هااتعمع بسٍسااات
   وتصػيخ أىذصة تجريدية قائسة عمى السفاليع والسٍارات األساسية.هشاسب لً

ع فااي Richards & Omdal, 2007و دااب ريتذااارد وأوهااجات ) ( فاا ن التااجريذ الستسااازد يداٍا
الاتعمع السعخفااي لمصمبااة  هااغ خاا ت اسااتشاد الااتعمع إلااى هعخفااة الصمبااة باسااتخجام أساااليب تقااػم عمااى ترااشيل 

 ,Sondergeld & Schultz)لى هجسػعات هخىة. وهغ واىاب آخاخ  يذايخ ساػىجر مج وشاػلتد الصمبة إ
 إلى أن التجريذ الستسازد يذعخ أولياء األهػر  تسيد أ شائٍع عشجها زمحطػن ىجا ٍع و ساسٍع. (2008

تحجزااج شبيعاة التااجريذ الستسااازدت  يااث اعتبااخت بػوااظ وآخااخون  وقاج اختمفاات األد يااات التخمػيااة فااي
ت (Campbell, 2008)( أىٍااا شخيقااة تفكيااخ فااي التعماايع والااتعمع  واتفااق هعٍااا بااد  هااغ باهبااد 2008)

اا زيباد ),Tomlinson 2014وتػهميشداػن ) ( أىٍاا شخيقاة تاجريذت واتفاق Ziebell, 2002(  فيساا اعتبٌخ
ااا عصيااة )Drapeau, 2004هعاًا درا يااػ ) ااا عبيااجات وأ ااػ 2009(  واعتبٌخ ( ىطااام تعميسااي  بسااا اعتبٌخ

اا Gangi, 2011( استخاتيجية تعميعت واتفق هعً وااىجي )2007الدسيج )  واتاذ تفاي(  وهاغ وٍاة اعتبٌخ
(Watts-Taffe & et al., 2012)  اا  ,Preszler خزلاخ )هاجخد لمتاجريذ  وهاغ وٍاٍة أخاخى اعتبٌخ

 ىٍج دراسي. (2014
سيات هثااد: ولقااج تعااجدت هدااسيات التااجريذ الستسااازد  فشجااج التخمااػييغ يصمقااػن عميااً عااجة هداا

(  والتعماايع الستسااازد بسااا مبااخ بااد  هااغ )عبيااجات وأ ااػ 2001التعماايع الستبااازغ بسااا مبااخ المقاااىي والجسااد )
 ,Preszlerت2009  )الذاقيخات باد  هاغ (ت والتجريذ الستسازد بسا مبخ2009 ت عصية 2007الدسيج  
(  وهاجخد التااجريذ 2008(  وتشػياع التاجريذ )التعمايع الستشاػع( بساا مباخت بػواظ وآخاخون )2014

 (.2015الستسازد بسا مبخ )دمحم  
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شااك العجزاج هاغ االساتخاتيجيات التاي مبختٍاا  ( 2008 ت بػواظ وآخاخون Tomlinson, 2001)ٌو
شااااارك(  واسااااتخاتيجية األىذااااصة -زاوج –التااااي تحقااااق هباااااد  التااااجريذ الستسااااازد هشٍااااا: اسااااتخاتيجية )فكااااخ

شاااارك( -زوج –( تعتساااج اساااتخاتيجية )فكاااخ2008) الستجرواااة  وىساااػمج ه اااارثي. و داااب بػواااظ وآخاااخون 
عمااى اسااتثارة الت هيااح بااي يفكااخوا بااد  عمااى  ااجة  ثااع يذااتخك بااد تمسيااحزغ فااي هشاقذااة أفكااار بااد هشٍسااا  
وملااظ هاااغ خاا ت تػويااًا ساا ات يداااتجعي تفكياااخ الت هيااح  و عصاااائٍع الفخىااة باااي يفكااخوا عماااى هداااتػيات 

. وتاااجور  هختمفااة  وفااي الشٍاياااة يعااخم أ اااج الاادهيميغ هااا تػىااا  إلياًا هاااغ آراء وأفكااار عمااى الفراااد بماًا
 هشاقذااة وساةيااة تتخممٍااا األساائمة واروابااات هااغ وسيااع األشااخاف  و  ااخاز ىقاااط االلتقاااء وىقاااط االخاات ف.

ت 2007زيتاااااػن   ت1999شاااااارك بساااااا ياااااأتي )واااااا خ  -زاوج-وتاااااتمخز خصاااااػات تشفياااااح اساااااتخاتيجية فكاااااخ
Preszler, 2014:) 

   التفكيررThinking : يااث زشٍسااظ الصمبااة فااي التفكيااخ لفتااخة زهشيااة فااي ساا ات تااع شخ اًا هااغ قبااد 
 -ثاىيااة  30السعمااع  ااػت هااا تااع شااخ ً  ويفكااخ بااد شالااب بسفااخدي تفكيااًخا عسيًقااا فااي الداا ات لفتااخة هحااجدة )

دقيقة( أو أكثخ  دب شبيعة وهدتػى الد ات  هاع الحاخط عماى عاجم وعاد ٌاحا الػقات شاػيً   ويتجشاب 
التي ي ػن لٍاا إواباة وا اجة ىاحيحة  أو ارواباة  اشعع أو ال. وأثشااء التفكياخ يسشاع الحاجزث  السعمع األسئمة

 والتجػت في الرف   يث يس غ لمص ب تجويغ الس  طات أو الخسػهات لتػضيح إواباتٍع. 
  المزاوجةPairing : في ٌحي الخصػة يصمب السعمع هاغ الصمباة بعاج أن تاع تاػزيعٍع إلاى أزواج

ويتحااورا هًعااا فاي الداا ات السصاخوح  ويتبااادالن ووٍاات الشطااخ فيساا تػىاا  إلياً  ويحاااوال أن زتشاقذاا 
ع  هغ أود الػىػت إلى اتفا  عمى إواباة عاغ الدا ات السصاخوح  وتداتغخ  ٌاحي الخصاػة  هقارىة أفكاٌر

 فتخة زهشية تعتسج عمى شبيعة الد ات تتخاوح )خسذ دقائق.
  المذاركةSharing :ي الخصػة هغ األزواج السذاربة هاغ خا ت عاخم يصمب السعمع في ٌح

زَج األسئمة هاااااا تػىااااامػا إليااااًا هاااااغ  ماااااػت وأفكاااااار  اااااػت الدااااا ات أو الشذااااااط السبحاااااػث. فيتمقاااااى باااااد 
َتقدزن األدلة َال راٌزو عمى ى ة ها تَى  الرااااف  ويحاااااوال الااااخد عميٍااااا َاالستفسارات هو ط ب 

د ااااَق  إلزًتػىااامػا زَاج الفرىة لعرض ها تهر الهىاقشات  تى زتاح لىىف األااااَتس  اتااااإلزً هو إوا 
  أو هااغ خاا ت هشاقذاة شمبااة السجسػعاة الػا ااجة اروابااات اله دد لٍن دااب الػقات  ر ع األزَاج ي تفاي 

ا عمااى السجسػعااات  عااخم ن اااا لمهعماااَزهكو ٌىاألخااخى  والتػىااد روابااة أو  ااد لمسذاا مة  ثااع عخضاٍا
 هغ خ ت شاشة عخم.اروا ات عمى الس َرة أَ 

أن اسااتخجام األىذااصة الستجروااة زتاايح لمستعمساايغ  (Tomlinson, 2000تػهميشدااػن ) خويذااي
ا   يشسااا يسزااػن قااجًها فااي هدااتػيات هختمفااة  وسيًعااا هااغ خ لٍااا العسااد بالسفاااليع والسٍااارات السٍسااة ىفداٍا
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( أن فاي اساتخجام األىذاصة Preszler, 2014هاغ الاجعع أو التحاجم أو التعقياج. ويزايل  خزلاخ )
هجاات لاتعمع الصمباة وسايعٍع السٍاارات والسفااليع األساساية ىفداٍا ولكاغ هاغ خا ت أوضااع  الستجروة

وأىذااصة هختمفااة  تتحاااجى السدااتػيات السختمفاااة لمصمبااة بذااا ٍد هشاسااب لسداااتػيات قااجراتٍع الستشػعاااة  
 يث يسثد التحجم الحم زػاوًٍ الستعمع التأكيج أن وسيع السٍام بغس الشطخ عغ هدتػى الفئاة هاغ 

تساًهااا و شااخاًكا وتحااجًيا.الصم ( أىااً فااي فرااػت التعماايع الستسااازد 2011ويزاايل الذااسخم ) بااة  تثيااخ ٌإ
يدااتخجم السعمااع هدااتػيات هتشػعااة هااغ السٍسااات )أو أىذااصة هتجروااة( يزااسغ  ٍااا اكتذاااف الصاا ب 
ع. وفااي  لدفكاار  واساتخجام السٍاارات فاي هداتػى هبشاي عمااى هاا يعخفاً الصمباة هدابًقا وهذاجًعا لشساٌػ

شاء عسد الصمبة عمى دروات هتشػعة هغ الرعػمة في هٍساتٍع وأىذصتٍع  ف ن وسايعٍع ي تذافػن أث
األفكااار األساسااية ىفدااٍا  ويعسمااػن عمااى هدااتػيات هختمفااة هااغ التفكيااخ. وفااي ىٍايااة السصاااف فاا ن 

 السجاهيع تجتسع هًعا لمسذاربة والتعمع هغ بعزٍع بعزا.
أن تكااػن األىذااصة عسااً  هختمًفااا  ولاايذ ا يااأتي: كسااا زشبغااي أن تترااف األىذااصة الستجروااة بساا

هتدااااوية هاااغ  ياااث االساااتستاع و  هتدااااويًة بالفاعمياااة والشذااااط و  بدااايًصا بذااا ٍد ببياااٍخ أو عساااً  قمااايً  
يتصمااب اسااتخجام السفاااليع األساسااية  و  عادلااًة هااغ  يااث تػقعااات العسااد والاادهغ الاا زم و  والسذاااربة 

  Preszler, 2014).ت2011)الذسخم  والسٍارات  واألفكار 
ااحي السخا ااد عمااى  ويتكااػن ىسااػمج )ه ااارثي( هااغ أرمااع هخا ااد وفًقااا ألىساااط الااتعمع األرمعااة  ٌو
الشحااػ اوتااي: الس  طااة التأهميااة: وفااي ٌااحي السخ مااة تتاااح الفخىااة لمستعمساايغ ل ىتقااات هااغ الخبااخات 

ٌاحي السخ ماة زشتقاد هاغ هخ ماة  السادية السحدػسة إلى الس  طة التأهمية.  مػرة السفٍػم: الستعمع فاي
الس  طة التأهمية إلى  مػرة وتكػيغ السفٍػم في ضػء ه  طاتً. التجخيب الشذا : الساتعمع فاي ٌاحي 
السخ ماة زشتقاد هاغ هخ ماة  مااػرة السفٍاػم إلاى هخ ماة التجخيااب والسسارساة اليجوياة )العسمياة(. الخبااخات 

ٌااي: دهاج السااتعمع السعخفااة الججزاجة هااع خبخاتااً السادياة السحدػسااة: وتتجداج ٌااحي السخ مااة با وخاءات 
الحاتيااة وتجارمااًت ومااحلظ يحااجث تػسااع وتصااػر فااي هعارفااً الدااابقة برااػرة وجزااجة )وااا خ والقخعااان  

( ىسػمج ه ارثي عمى 294 1996:(. وُيعخف الخميمي وآخخون )1996الخميمي وآخخون  ت 2004
اي الس  طاة أىً  أىسػمج تعميسي يديخ في دورة تعماع رماةياة هاغ هخ  ا اد هتتابعاة  تدمداد ثا ات  ٌو

وتااحبخ تػهميشدااػن  التأهميااة  ثااع  مااػرة السفٍااػم  ثااع التجخيااب الشذاا   ثااع الخبااخات الساديااة السحدػسااة .
(Tomlinson, 2014 أن استخاتيجية ) تخبد عمى اساتجابة السعماع ألسامػب الساتعمع التعميساي. ه ارثي

أن لااجى الصمبااة تفزاايً  وا ااًجا  ه ااارثيفتااخم اسااتخاتيجية فبشاااًء عمااى عااجة هدااػح لمذخرااية ولمااتعمع  ت
هػضاػع الاجرس هاغ  هغ أرمعة تفزي ت تعمسية. ومالتالي ف ن وسيع الصمبة ستتاح لٍع الفخىة لتشاوت
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 خ ت إ جى التفزي ت السشاسبة لً  بسا أىً سيعدز الجاىب األضعف عشجي. 
( دراساااة 2006قاااج أوااخت الذااخهان )ومسخاوعااة األدب الدااا ق تااع  راااخ عااجد هااغ الجراسااات  ف

ٌجفت إلى هعخفة أثخ التجريذ باستخجام شخيقة ه ارثي في اكتداب السفااليع العمسياة واالتجاٌاات ىحاػ 
العمااػم لااجى شمبااة الرااف الثاااهغ األساسااي فااي هااجارس السمااظ عبااجد الثاااىي لمتسيااد فااي هجزشااة إرمااج  

سفاااليع العمسيااة وهكياااس االتجاٌااات ىحااػ العمااػم. ولتحقيااق ٌااجف الجراسااة تااع إعااجاد اختباااًرا الكتداااب ال
( شالًبا وشالباًة هاػزعيغ عماى أرماع شاعب: شاعبتيغ هاغ الاحبػر وشاعبتيغ 98تكػىت عيشة الجراسة هغ )

( شالًبااا وشالباااًة شاا بًة هااغ الاااحبػر 50هااغ ارىاااث  تااع تاااػزيعٍع إلااى هجسااػعتيغ تجخيبياااة تألفاات هااغ )
ا باساااتخجام ( شالًباااا 48شخيقاااة ه اااارثي  وأخاااخى ضاااابصة تألفااات هاااغ ) وشااا بًة هاااغ ارىااااث تاااع تجريدااٍا

ا بالصخيقااة االعتياديااة. وقااج َخُمَراات ىتااائج  وشالبااًة  شاا بًة هااغ الااحبػر وشاا بًة هااغ ارىاااث تااع تجريداٍا
الجراسااة إلااى ووااػد فااخو  دالااة إ رااائًيا  اايغ هتػسااصات أداء السجسااػعتيغ التجخيبيااة والزااابصة عمااى 

ة وهكيااس االتجاٌاات ىحاػ العماػم ولراالح السجسػعاة التجخيبياة  وتبايغ اختبار اكتداب السفااليع العمسيا
ووااػد ع قااة ارتباشيااة إيجا يااة ودالااة ا رااائيَا فااي العيشااة ب ااد  اايغ اكتداااب الصمبااة لمسفاااليع العمسيااة 
واتجاٌاتٍع ىحاػ العماػم   يشساا لاع يطٍاخ ع قاة ارتباشياة  ايغ أم هاغ السجساػعتيغ  ايغ اكتدااب الصمباة 

 لعمسية واتجاٌاتٍع ىحػ العمػم.لمسفاليع ا
( دراساة ٌاجفت إلاى استقرااء أثاخ التعمايع الستساازد عماى Scardino, 2011وأوخى سا اردزشػ )

اساااتيعاب هفااااليع هاااادة العماااػم لاااجى شااا ب السخ ماااة الستػساااصة فاااي الرااايغ. ولتحقياااق ٌاااجف الجراساااة 
ساات القبمياة والبعجياة  والكتاباات  استخجم البا ث الس  طة اليػهية  وتع وسع البياىات هغ خا ت التقيي

والسقاااب ت التااي تزااسغ أساائمة وخااخائ  هفاليسيااة. وتااع اختيااار شااعبتيغ هااغ شمبااة الرااف الدااادس فااي 
هجرساااة ببياااخة فاااي ٌاااػىج باااػىج   ياااث درسااات إ اااجى الذاااعبتيغ هاااغ خااا ت أرماااع اساااتخاتيجيات لمتعمااايع 

الػاوبااااات السشدليااااة الستجروااااة  والسشطسااااات الستسااااازد: الااااجعائع التعميسيااااة  والسشتجااااات البجزمااااة لمااااتعمع  و 
البياىيااة.  يشسااا درساات الذاا بة األخااخى بالصخيقااة االعتياديااة. وقااج أشااارت ىتااائج الجراسااة إلااى أن التعماايع 
ع السعخفاي  ساػاء أولئاظ  الستسازد لع ز ثخ إيجاًبا عماى اساتيعاب الصا ب السفااليع الكيسيائياة  أو هداتػٌا

 د  أو هشخفزػ التحريد.الستفػقػن  أو هتػسصػ التحري
 اساتخاتيجية التاجريذ اساتخجام أثاخ عماى التعاخف إلاى ( دراساة ٌاجفت2014وأواخى السٍاجاوم )

هقاخر  فاي ك اد السعخفاي والتحريد والتقػيع والتخبيب التحميد هدتػى  عشج الجراسي في التحريد الستسازد
ا تعت تجخيبية هجسػعتيغ: إلى العيشة تقديع تع. الميث بسحافطة الثاىػم  الثاىي ش ب لجى األ ياء  تجريدٍا

ا الستساازد  وضاابصة تاع اساتخاتيجية التاجريذ باساتخجام وقاج تكػىات  .االعتيادياة الصخيقاة باساتخجام تجريدٍا
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شالًباا بالصخيقاة القراجية. وقاج  (50اختياار ) تاع شالًباا (730الباال  ) الجراساة عيشاة الجراساة هاغ هجتساع
 التاي التجخيبياة السجسػعاة شا ب درواات هتػس   يغ إ رائًيا دات خ  ف َخُمَرت ىتائج الجراسة إلى ووػد

 ُدرسات التاي الزاابصة السجسػعاة شا ب وهتػسا  درواات الستساازد درست باساتخجام اساتخاتيجية التاجريذ
 والتخبياب التحمياد هداتػى  عشاج السعخفاي التحرايد الختباار البعاجم التصبياق فاي بالصخيقاة االعتيادياة 

 .التجخيبية السجسػعة لرالح العميا العقمية السدتػيات بجسيع التحريمي اروالتقػيع  واالختب
( دراسااة ٌااجفت إلااى التعااخف إلااى فاعميااة هااجخد التااجريذ الستسااازد فااي تااجريذ 2015وأوااخى دمحم )

العمااػم عمااى تشسيااة السفاااليع العمسيااة  واالتجاااي ىحااػ العمااػم لااجى شاا ب السخ مااة اال تجائيااة بالسسمكااة العخميااة 
دية. ولتحقيااق ٌااجف الجراسااة أعااج البا ااث اختباااًرا لكياااس هااجى اكتداااب الصاا ب لمسفاااليع العمسيااة  الدااعػ 

( شالًبااا فااي الرااف 40وهكياًسااا لكياااس اتجاٌااات الصاا ب ىحااػ تعمااع العمااػم. تكػىاات عيشااة الجراسااة هااغ )
لستساااازد  الخااااهذ اال تاااجائي  تاااع تقدااايسٍع إلاااى هجساااػعتيغ: تجخيبياااة تعمسااات باساااتخجام هاااجخد التاااجريذ ا

وضابصة تعمست بالصخيقة االعتيادية. وقج أسفخت ىتاائج الجارساة عاغ فاعمياة هاجخد التاجريذ الستساازد فاي 
 السجسػعة الزابصة. ش بالسجسػعة التجخيبية برػرٍة واضحة عغ  ش بتشسية السفاليع العمسية لجى 

سازد فاي تشسياة ( دراسة ٌجفت لبيان أثخ تػضيل هجخد التجريذ الست2017أوخت الخصيب )و 
االستيعاب السفاليسي وعسميات العماع فاي هاادة العمااػم لاجى شالباات الراف الخااهذ بغادة. ولتحقياق 

( فقااخة  واختباااًرا 25ٌااجف الجارسااة تااع إعااجاد اختباااًرا هػضااػةًيا ل سااتيعاب السفاااليسي ه ااػن هااغ )
( شالبااًة هااغ 74) ( فقااخة. وقااج تكػىاات عيشااة الجارسااة هااغ25هػضااػةًيا لعسميااات العمااع ه ااػن هااغ )

 ايغ هتػسا  درواات دالاة إ راائًيا  فاخو   وواػدوقاج َخُمَرات ىتاائج الجراساة إلاى الراف الخااهذ. 
االساتيعاب السفااليسي  اختباار فاي ش ب السجسػعة التجخيبية وهتػس  درواات السجسػعاة الزاابصة

ولرااالح شاا ب  اساتخاتيجية التااجريذ الستساازد  إلااى اساتخجام يعادى وملااظ عسميااات العماع  واختباار 
 السجسػعة التجخيبية.

ي  ظ هاغ الجراساات الداابقة أىًا تاع التخبياد بذا ٍد أساساي عماى الجراساات التاي َدَرسات أثاخ التاجريذ 
احا الستغياخ الاحم يسثاد الستغياخ التاابع فاي ٌاحي الجراساة. فقاج أشاارت  الستسازد في اكتداب السفااليع العمسياة  ٌو

ساااتخاتيجية التاااجريذ بالتاااجريذ الستساااازد عماااى الصخيقاااة االعتيادياااة فاااي ىتاااائج الجراساااات الداااابقة إلاااى تفاااػ  ا
(  ودراساة دمحم 2017اكتداب الصمبة لمسفاليع العمسية في السخا د التعميسياة السختمفاة  هشٍاا دراساة الخصياب )

(. بسااا تااع التخبيااد بذاا ٍد Scardino, 2011(  ودراسااة ساا اردزشػ )2014(  ودراسااة السٍااجاوم )2015)
مااى الجراسااات التااي َدَرساات أثااخ ىسااػمج )ه ااارثي( واألىذااصة الستجروااة فااي اكتداااب السفاااليع العمسيااة ثاااىػم ع

اي دراسااات داعساة لمتااجريذ الستساازد تااع اساتخجاهٍا فعمًيااا فاي الجراسااة  فقاج أشااارت ىتاائج الجراسااات الدااابقة  ٌو
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داااب الصمبااة لمسفاااليع العمسيااة إلااى تفااػ  ىسااػمج ه ااارثي واألىذااصة الستجروااة عمااى الصخيقااة االعتياديااة فااي اكت
(. وتتذااابً ٌااحي الجراسااة هااع هعطااع الجراسااات 2006فااي السخا ااد التعميسيااة السختمفااة  هشٍااا دراسااة الذااخهان )

الدااابقة هااغ  يااث اسااتٍجافٍا لجراسااة أثااخ التااجريذ الستسااازد  واعتسادٌااا عمااى السااشٍج شاابً التجخيبااي  واختيااار 
ا ب عجم ووػد دراساة درسات أثاخ التاجريذ الستساازد فاي اكتدااب السفااليع عيشتٍا هغ شمبة السجارس  لكغ تسيٌد

(  ولصااا ب الراااف الداااابع األساساااي 2013العمسياااة َ داااب أبعااااد اكتدااااب السفااااليع العمسياااة عشاااج زيتاااػن )
 بالتحجزج. 

 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتوا
غ خ ت خبخة البا ثيغ في السيجان التخمػم  تبيغ أن الصا ب زػاوٍاػن هذااكد فاي اكتدااب ه

السفاليع العمسية  وقج يعػد ملظ إلى الصخيقة التي زتع تعمع السفاليع  ٍا. وي بج عاجد هاغ السخترايغ 
سياة ىساػ الصالاب فااي وسياع الشاػا ي العقمياة والشفداية والسٍارياة  وعماى ضااخورة  فاي التخمياة العمسياة عماى ٌأ

 (.2009)كااتػت  أن زتعمع الصالب بيل يفكخ ويػضف ها تعمسً في  ياتً  واال تعاد عاغ  فاظ السعخفاة 
تسااام الصمبااة بسااادة ( أن اكتداااب السفاااليع العمسيااة األساسااية تاا دم إلااى 1991كسااا ز بااج زيتااػن ) زيااادة ٌا

تٍع ىحااػ العمااػم أو تحفااد بعزااٍع العمااػم  فقااج تديااج هااغ دوافااع الصمبااة لااتعمع العمااػم أو تشسيااة اتجاٌااا
 لمتعسق في دراستٍا والتخرز  ٍا.

واىص ًقا هغ االتجاٌات الحجزثة في التخمية والتعمايع التاي تشاادم بزاخورة تاػفيخ التعمايع لجسياع 
أفااخاد السجتسااع هااع األخااح بالحداابان هااا  يااشٍع هااغ اخاات ف وتبااازغ وتشااػع. وىطااًخا لتػوااً وزارة التخميااة 

بيق اساتخاتيجيات التاجريذ الشذا   والتاي تتسخباد  اػت الساتعمع وتأخاح بعايغ االعتباار والتعميع إلى تص
هيػلً وقجراتً وخبخاتً الدابقة  وتخاعي في ىفاذ الػقات التساازد واالخات ف السػواػد  ايغ الستعمسايغ. 

ياث تع التػوً في ٌحي الجراسة إلى تبشي استخاتيجية قج تداٍع فاي اكتدااب السفااليع العمسياة  بحلحلظ 
 هعارفاً ماتًياا. الساتعمع هداٍسًة فاي  شااء يس اغ تصبيقٍاا فاي ضاػء اره اىاات واال تياواات الستاػافخة 

 وتتحجد هذ مة الجراسة في اروابة عغ الد ات الخئيذ اوتي:
ها أثخ تجريذ العمػم باستخجام استخاتيجية قائسة عمى التاجريذ الستساازد فاي اكتدااب السفااليع 

 ف الدابع األساسي؟العمسية لجى شمبة الر
 ويتفخع هشً األسئمة اوتية:

 اكتدااب األساسي في هجساػعتي الجراساة عماى اختباار  الدابع الرف ٌد يختمف أداء ش ب
 العمػم باخت ف استخاتيجية التجريذ )الستسازد  االعتيادية(؟ السفاليع العمسية في هادة
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 اكتداابجراسة عمى أبعااد اختباار األساسي في هجسػعتي ال الدابع الرف ٌد يختمف أداء ش ب 
 العمػم باخت ف استخاتيجية التجريذ )الستسازد  االعتيادية(؟ السفاليع العمسية في هادة

 

 .فزضيات الدراسة
 ال زػوج فخ  دات إ رائًيا عشج هدتػى الجاللة (α = 0.05) يغ أوساط أداء ش ب الراف  

تداب السفاليع العمسية فاي هاادة العماػم األساسي في هجسػعتي الجراسة عمى اختبار اك الدابع
 تعدى الستخاتيجية التجريذ )الستسازد  االعتيادية(.

 ال زػوج فخ  دات إ رائًيا عشج هدتػى الجاللة (α = 0.05) يغ أوساط أداء ش ب الراف  
األساسي في هجسػعتي الجراسة عماى أبعااد اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة فاي هاادة  الدابع
 عدى الستخاتيجية التجريذ )الستسازد  االعتيادية(.العمػم ت

 

 .أهداف الدراسة
 ٌجفت الجراسة إلى تحقيق اوتي:

 التعخف عمى أثخ التاجريذ الستساازد فاي اكتدااب السفااليع العمسياة لاجى شا ب الراف الداابع 
 .2019 \2018في هادة العمػم خ ت العام الجراسي  األساسي

 فاي هاادة  األساساي السفااليع العمسياة لاجى شا ب الراف الداابعاختبااًرا لكيااس اكتدااب  إعاجاد
 العمػم  قج يدتفيج هشً شمبة الجراسات العميا في إعجاد أدواتٍع البحثية. 

  إعااجاد دلياااد فاااي الساااادة الجراسااية السختاااارة ل ستخشااااد باااً فااي اساااتخجام التاااجريذ الستساااازد فاااي
 ف الدابع األساسي في هادة العمػم. تجريذ العمػم وتشسية السفاليع العمسية لجى ش ب الر

 

 .أهنية الدراسة
تتسيد ٌحي الجراساة هاغ الشا ياة الشطخياة بأىٍاا تقاجم تراػًرا هقتخً اا عاغ أثاخ التاجريذ باساتخجام 

فااي اكتداااب السفاااليع العمسيااة لااجى شاا ب الرااف الدااابع األساسااي فااي هااادة العمااػم. التااجريذ الستسااازد 
راسة ب ثخاء التجريذ هغ خ ت التجريذ الستساازد فاي الجراساات والبحاػث بارضافة إلى ملظ تداٌع ٌحي الج

بذااا ٍد هاااخٍم فاااي العخمياااة بذااا ٍد عاااام وفاااي األردن بذااا ٍد خااااط   ياااث لاااع يأخاااح ٌاااحا السػضاااػع  قااًا 
 الجراسات والبحػث العخمية في هجات هشاٌج وأساليب تجريذ العمػم بالتحجزج. 

 لكياس اكتداب السفاليع العمسية لجى ش ب الرف تباًراتقجم ٌحي الجراسة اخوعمى الجاىب العسمي 
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الداابع فااي هااادة العماػم  قااج يدااتفيج هشااً شمباة الجراسااات العميااا فااي إعاجاد أدواتٍااع البحثيااة. بارضااافة 
إلاااى ملاااظ ساااتدود ٌاااحي الجراساااة السعمسااايغ والسذاااخفيغ التخماااػييغ  اااجليد فاااي الساااادة الجراساااية السختاااارة 

التجريذ الستسازد في تاجريذ العماػم وتشسياة السفااليع العمسياة لاجى شا ب  لإلستخشاد بً في استخجام
 الرف الدابع األساسي في هادة العمػم. 

 

 .مصطلحات الدراسة وتعزيفاتوا اإلجزائية
:  عسمياة تغيياخ  (Tomlinson, 2001: 165عخفتًا تػهميشداػن ) :الترررس  المتمرا ز و عاادة تشطايع بأىًا

هعشاااى تتاااػفخ لمستعمسااايغ خيااااراٍت هتعاااجدة لمػىاااػت لمسعمػهاااة  وتكاااػيغ  هاااا يجاااخم فاااي  خفاااة الراااف لكاااي
: هجسػعاااة هاااغ الصخائاااق والػساااائد وفاااي ٌاااحي الجراساااة تعاااخف عماااى أىٍاااالدفكاااار  ولمتعبياااخ عساااا تعمساااػي . 

واألىذاااصة والخصاااػات الستدمدااامة واالواااخاءات التجريداااية السخصصاااة والسشطساااة والستشػعاااة التاااي يداااتخجهٍا 
تااجريذ شاا ب السجاااااااسػعة التجخيبيااة فااي عيشااة الاااااابحث  لسػضااػعات و ااجة دراسااية فااي السعمااع فااي عسميااة 

كتاب العمػم لمرف الدابع األساسي في األردن  هاغ خا ت اساتخجام اساتخاتيجيات تاجريذ داعساة وه ياجة 
ي استخاتيجية )فكخ   وىسػمج ه ارثي. شارك(  واألىذصة الستجروة   –زاوج  –لمتجريذ الستسازد ٌو

: 78 :2013: عخف زيتػن )المفهؽم العممي هاا زتكاػن لاجى الفاخد هاغ هعشاى "( السفٍػم العمساي عماى أىًا
تعخيًفااا  (39 :2011)وبسااا مبااخ خصازبااة أو فٍااع زااختب  ب مسااة )هرااصمح( أو ةبااارة أو عسميااة هعيشااة . 

:  هجسػعااة أو ىااشف هااغ األشااياء أو الحااػادث أو الخهااػز الخاىااة التااي تجسااع هًعااا  لمسفٍااػم العمسااي بأىاًا
ااا هااغ السجسػعااات واألىااشاف األخااخى. وفااي  ااا عااغ  يٌخ ا السذااتخبة والتااي تسيٌد عمااى أساااس خرائراٍا

: الراػرة  السذاتخبة الخراائز تجخياج هاغ الصالاب ي ػىٍاا التاي العقمياة ٌحي الجراسة يعخف عماى عماى أىًا
خ  عمياً التاي يحراد واةبالجر  قيااس اكتداابً وياتع  المفطياة وداللتًا االساع هاغ العمسياة  وتتاألف لمطاػٌا
 .لحلظ خريًرا السعج االختبار في الصالب

 

 .حدود الدراسة وحمدداتوا
  تتحجد الجراسة بسازمي:

 واقتراخت2018/2019الجراساي  العاام هاغ الجراساي الثااىي الفراد فاي الجراساة ٌاحي تع تصبيق   
 .هجارس الحبػر في هجزشة الخهثا األردىية في الدابع األساسي الرف ش ب عمى

 تجريذ و جة دراسية )و جة الحخارة( هاغ  في التجريذ الستسازد استخجام عمى الجراسة اقترخت
 الدابع األساسي.  الرف لص ب هشٍاج العمػم السقخر هغ قبد وزارة التخمية والتعميع األردىية
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 .تتحجد ىتائج الجراسة بسجى ىج  وثبات أداة الجراسة 
  ع بالصخيقة الستيدخة. تتحجد ىتائج الجراسة باقترار عيشة الجر  اسة عمى الحبػر واختياٌر

 

 .طزيكة الدراسة وإجزاءاتوا
 

 .ميوجية الدراسة
تاااع تراااسيع ٌاااحي الجراساااة وفاااق الساااشٍج شااابً التجخيباااي  وفاااق تراااسيع السجساااػعتيغ الزاااابصة 

ػعاة والسجسوالتجخيبية   يث تع تاجريذ السجسػعاة التجخيبياة و اجة )الحاخارة( باساتخجام التاجريذ الستساازد  
 الزابصة تع تجريدٍا بالصخيقة االعتيادية.

 

 .أفزاد الدراسة
تكػن أفخاد الجراساة هاغ وسياع شا ب الراف الداابع األساساي فاي وسياع الساجارس التابعاة لسجزخياة 

شالًباااا. وتاااع اختياااار  1491والباااال  عاااجدٌع  2019/ 2018التخمياااة والتعمااايع لماااػاء الخهثاااا لمعاااام الجراساااي 
ساػد األساسااية لمبشاايغ التابعااة لسجزخياة التخميااة والتعماايع لماػاء الخهثااا بالصخيقااة الستيدااخة  هجرساة السقااجاد  ااغ األ

 ياااث قاهااات إدارة السجرساااة  تقاااجيع باااد العاااػن والسدااااعجة لمسعماااع لتصبياااق الجراساااة. وتاااع اختياااار شاااعبتيغ 
سا السجسػعاة الزاابصة  ما  عاجد ش  ٍاا ) ا (  والتاي 34عذػائًيا هغ ث ث شعب  لتسثاد ا اجٌا تاع تجريدٍا

ا وفاق 31بالصخيقة االعتيادية  واألخاخى هثمات السجسػعاة التجخيبياة  ما  عاجد ش  ٍاا ) (  والتاي تاع تجريدٍا
 .  التجريذ الستسازداستخاتيجية 

 

 :أداة الدراسة واملادة التعلينية
: أداة الرراسة )اختبار اكتداب المفاهيػ العممية(  :أوًلا

فقخة  العمسية هغ ىػع االختيار هغ هتعجد بأرمعة  جائد لكد تع إعجاد اختبار الكتداب السفاليع 
وتع إعجاد االختباار خريًراا لٍاحي الجراساة   ٍاجف قيااس هاجى اكتدااب شا ب الراف الداابع األساساي 
لمسفاليع العمسية الستعمقة بساادة العماػم لمراف الداابع األساساي لمفراد الجراساي الثااىي هاغ العاام الجراساي 

ثاع رىاج تكاخارات  دح هحتػى و جة )الحخارة( وملاظ  خىاج بافاة السفااليع العمسياة وتع ه .2019/ 2018
( فقاخة  وتاع تػزياع 27ه اػن هاغ )كد هفٍػم عمسي عمى  جة. ثع  شاء اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة 

 (.2013فقخات االختبار وفق أبعاد قياس تعمع السفاليع العمسية  دب زيتػن )
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 هيػ العممية:صرق اختبار اكتداب المفا
تع التأكج هغ ىج  هحتػى االختبار  وملظ بعخضً عمى هجسػعة هاغ السح سايغ السخترايغ 
في هجات تجريذ العمػم   يث تع األخح ب افة الس  طاات التاي تاع ازخادٌاا هاغ قابمٍع هاغ  احف أو 
إضافة لابعس ىراػط الفقاخات أو تعاجزد لابعس الفقاخات  بساا تاع عخضاً عماى هخاتز فاي المغاة 

 مية لمتأكج هغ الد هة المغػية والشحػية لمفقخات.العخ 
ولحداااب ىااج  البشاااء ُ دااب هعاهااد الرااعػمة وهعاهااد التسييااد لكااد فقااخة هااغ فقااخات اختبااار 

أخااحت الفئتاايغ العميااا والااجىيا  شداابة  –( شالًبااا 39السفاااليع العمسيااة لعيشااة اسااتص ةية  ماا   جسٍااا )
   ياااث تخاو ااات هعااااه ت الراااعػمة  ااايغ -( شالًباااا لكاااد فئاااة( هاااغ  جاااع العيشاااة ب اااد %11 ))27
(  ووسيعٍاا هقبػلاة 0.64( و)0.27(  في  ايغ تخاو ات هعااه ت التسيياد  ايغ )0.64( و)0.23)

 (.2010أل خام الجراسة الحالية بسا أشار عػدة )
 

 ثبات اختبار اكتداب المفاهيػ العممية:
تبااار هااغ خاا ت  داااب االتدااا  الااجاخمي وثبااات إعااادة االختبااار هااغ تااع التأكااج هااغ ثبااات االخ

خ ت تصبيقً عمى عيشة استص ةية هغ خارج عيشة الجراساة هاغ شا ب الراف الداابع هاغ هجرساة 
األرقاااع األساسااااية لمبشااايغ  يااااخ السذاااسػلة فااااي الجراسااااة باساااتخجام شخيقااااة االختباااار و عااااادة االختبااااار 

(Test-Retest)  ي أساابػعيغ  اايغ التصبيقاايغ األوت والثاااىي  وتااع  داااب الثبااات بفااار  زهشااي هقااجار
فاي قيااس هاجى  (Kuder-Richardson: KR-20) 20 -باستخجام هعادلة بػدر ريتذاردسػن 

 (.2وملظ بسا ٌػ هبيغ في الججوت )االتدا  الجاخمي روابات الص ب عمى فقخات االختبار  
 

 (2الجرول )
 اختبار اكتداب المفاهيػ العممية ولالختبار ككل. معامالت الثبات لكل ُبعر مؼ أبعاد

 

 معامل ثبات اإلعادة معامل ثبات اًلتداق الراخمي الُبعر
 0.79 0.91 حل المذكالت

 0.80 0.88 تحر ر الرًللة المفعية
 0.87 0.89 اًلستنتاج

 0.77 0.81 اكتذاف المفهؽم العممي
 0.76 0.83 تفدي  المذاهرات
 0.82 0.86 مميتطبيق المفهؽم الع

 0.89 0.92 المفاهيػ العممية ككل
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( أن هعاااه ت ثبااات االتدااا  الااجاخمي ألبعاااد اختبااار السفاااليع العمسيااة 2ُي  ااظ هااغ وااجوت )
(  فااااي  اااايغ تخاو اااات هعاااااه ت ثبااااات 0.92( ول ختبااااار ب ااااد )0.91( و)0.81تخاو اااات  اااايغ )

( 0.89( ول ختبااار ب ااد )0.87( و)0.76ارعااادة ألبعاااد اختبااار السفاااليع العمسيااة تخاو اات  اايغ )
 (.2010)عػدة   ووسيعٍا هقبػلة أل خام الجراسة الحالية

 

 .ثانياا: المادة التعميمية
اي: دلياد السعماع والصالاب الخااط باساتخجام  تع إعجاد السادة التعميسياة ال زهاة لتشفياح ٌاحي الجراساة ٌو

/ 2018راااف الداااابع األساساااي لمعاااام الجراسااااي التاااجريذ الستساااازد لػ اااجة )الحاااخارة( فاااي هااااادة العماااػم لم
. وتع االستعاىة ب تاب العمػم لمرف الدابع األساسي  ودليد السعماع لمراف الداابع األساساي فاي 2019

هااادة العمااػم  والجراسااات التااي تشاولاات بيفيااة إعااجاد أدلااة السعمااع السااتخجام التااجريذ الستسااازد  هثااد دراسااة 
ت التجريدااية السخوااػ تحكيقٍااا لااجى الصاا ب بسااا فااي دليااد السعمااع (. وتااع تحجزااج الشتاوااا2017الخصيااب )

السااتخجام التااجريذ الستسااازد. تااع ترااسيع دليااد السعمااع والصالااب  وتااع ىاايا ة اروااخاءات التااي يجااب عمااى 
السعمع والصالب اتباعٍا لتشفيح خصػات التاجريذ الستساازد. ويتزاسغ الاجليد عماى هقجهاة لمتعخيال بالتاجريذ 

ة تشفيحي  بسا يحتػم عمى هاحبخات تاجريذ تخاز تشفياح الصالاب  إضاافًة إلاى أورا  العساد  الستسازد وبيفي
دقيقااة  (45) راة تجريداية  ػاقاع  (24)وقاج اساتغخ  تاجريذ الػ اجة  وأدوات التقاػيع الخاىاة ب اد درس.

ي الفتخة الدهشية لمحرة التجريدية.    لكد هشٍا ٌو
ياال بالتااجريذ الستسااازد وبيفيااة تشفيااحي  بسااا ويتزااسغ دليااد السعمااع والصالااب عمااى هقجهااة لمتعخ 

 يحتػم عمى هحبخات تحزيخ تخز تشفيح الصالب  إضافًة إلى أورا  العسد  وأدوات التقػيع.
تاااع التحقاااق هاااغ ىاااج  الاااجليد بعخضااًا براااػرتً األولياااة عماااى هجسػعاااة هاااغ  صررررق المرررادة التعميميرررة:

ررااايغ فاااي الكيااااس والتقاااػيع هاااغ السح سااايغ الستخررااايغ فاااي هشااااٌج وأسااااليب تاااجريذ العماااػم  وهتخ
أعزاااء ٌيئااة التااجريذ فااي واهعااة اليخهااػك  إضااافًة إلااى عااجد هااغ السذااخفيغ. ومشاااًء عمااى آراء السح ساايغ 

ومعاااااس واقتخا اااااتٍع تاااااع إواااااخاء التعاااااجي ت السشاسااااابة  وباااااان التغييااااخ فاااااي بعاااااس الرااااايا ات المغػياااااة  
 الخاىة. التػضيحات ارضافية عغ االستخاتيجية  وتعجزد بعس الشتاوات

 

 :متغريات الّدراسة
 تشاولت ٌحي الّجراسة الستغيخيغ: السدتقد والتابع اوتييغ:

  ،ػ شخيقة التجريذ  ولً هدتػيان )الستسازد  االعتيادية(.المتغي  المدتقل  ٌو
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  ،اكتداب السفاليع العمسية.المتغي  التابع 
 

 .إجزاءات تيفيذ الدراسة
 ة:اوتي واروخاءات الخصػات متٍا  تع اتباعالجراسة  ولإلوابة عغ أسئ ٌجف لتحقيق

 اي تشفياج الجراساة التاي تاع السجرسة تحجزج  لمبشايغ التابعاة السقاجاد  اغ األساػد األساساية هجرساة فيٍاا ٌو
تػزيعٍاا  تاع ثا ث شاعب هاغ شا ب الراف الداابع األساساي  عماى وتحتاػم  لسجزخياة لاػاء الخهثاا 

سا لتكاػن  العذاػائية واختياار شاعبتيغ هشٍساا بالصخيقاة  هجسػعاةتجخيبياة واألخاخى  هجسػعاة إ اجٌا
 ضابصة.

  الحرػت عمى السػافقة الخسسية هغ هجزخية لاػاء الخهثاا  والتشدايق هاع إدارة الساجارس هاغ أواد
 تدٍيد إوخاءات تصبيق الجراسة.

 التاجريذ الستساازد  و عاجاد باساتخجام التعميسياة لمسعماع والصالاب لمساادة إعاجاد الخصا  التجريداة 
  ػلٍا. ه  طاتٍع هغ ل ستفادة العمػم تجريذ أساليب في وعخضٍا عمى السختريغ الجراسة أداة 

  الجراساة   عيشاة خاارج الداابع هاغ شا ب الراف اساتص ةية عيشاة عماى الجراساة تجخياب أداة
لفقاخات  وهعااه ت التسيياد الراعػمة وتحجزاج هعااه ت وثباتٍاا  ىاجقٍا عماى لمتعاخف وملاظ

 لتصبيقً. ال زم الدهغ كحلظ االختبار 
 التحقاق أواد هاغ توالزاابصة التجخيبياة السجساػعتيغ عماى ألداة الجراساة القبماي إواخاء التصبياق 

 .السجسػعات هغ تكاف 
 التجخيبية عمى ش ب السجسػعاة التجخيبياة هاغ خا ت التاجريذ الستساازد  فاي  السعالجة تصبيق

  2019/.2018الجراسي الثاىي لمعام الجراسي  الفرد  جاية
 هاغ الفخضايات التحقاق أواد هاغ التجخيبياة السعالجاة هاغ االىتٍااء بعاج الجراساة أداة  تصبياق 

 السجسػعتيغ. الختبارات الحدا ية الستػسصات بسقارىة
 باساتخجام االختباار القبماي والبعاجم  وتػزياع الشتاائج وتحميمٍاا عماى الصا ب اساتجابات تراحيح 

 االختبار. في السجسػعتيغ  يغ أداء لمفخو   التدال إلى لمتػىد السشاسبة ار رائية التحمي ت
 

 .الدراسة تصنيه
 باالخهػز الجراساة تراسيسع عاغ التعبياخ التجخيبياة  ويس اغ شابً الجراساات هاغ الجراساة ٌاحي تعج

 :اوتي الشحػ عمى
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Experimental EG1: O1 x Ó1 
Control CG2: O1 - Ó1 

  يث:
EG1 السجسػعة التجخيبية : 
CG2صة : السجسػعة الزاب 

X السعالجة التجخيبية : 
 :  جون هعالجة-

O1اختبار اكتداب السفاليع العمسية القبمي : 
Ó1اختبار اكتداب السفاليع العمسية البعجم : 
 

 :اإلحصائية املعاجلة
 الحداا ية الستػساصات  دااب (  وتاعSPSSتع استخجام الخزهة ار رائية لمعماػم التخمػياة )

اساتخجام تحمياد التباازغ  ثاع وهغ غ القبمي والبعجم عمى أدوات الجراسة لمكياسي الس يارية واالىحخافات
 اكتداب التجريذ الستسازد في استخجام (  لبيان أثخOne Way ANCOVAاأل ادم السرا ب )

 السفاليع العمسية في هادة العمػم لجى ش ب الرف الدابع األساسي.
 

 .ىتائج الدراسة ومياقشتوا
األساساي فاي هجساػعتي الجراساة  الداابع الراف ٌد يختمف أداء ش ب األول: النتائج المتعمقة بالدؤال

العماااااػم بااااااخت ف اساااااتخاتيجية التاااااجريذ )الستساااااازد   السفااااااليع العمسياااااة فاااااي هاااااادةاكتدااااااب عماااااى اختباااااار 
ال تػوااج فااخو  مات داللااة ا رااائية وقااج اىبثااق عااغ ٌااحا الداا ات الفخضااية الراافخية اوتيااة:  االعتياديااة(؟ 
األساساي فاي هجساػعتي الجراساة  الداابع  ايغ أوسااط أداء شا ب الراف (α = 0.05)الجاللاة  عشج هداتػى 

  .االعتيادية(عمى اختبار اكتداب السفاليع العمسية في هادة العمػم تعدى الستخاتيجية التجريذ )الستسازد  
 الفاخ   ايغ لإلوابة عغ ٌحا الد ات والتحقق هغ فخضيتً السرا بة  ال ُ جَّ هغ التحقق هغ داللة

 الستػسصات الحدا ييغ ألداء عيشة الجراسة عمى اختبار اكتداب السفاليع العمسية بذ ٍد بمي.
ُ دبت الستػسصات الحدا ية  واالىحخافات الس يارية ألداء عيشة الجراسة القبمي والبعاجم   يث

لتاجريذ )الستساازد  بذا ٍد بماي  وفًقاا لصخيقاة ا والبعجم السعجت فاي اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة
 (.3االعتيادية(  وملظ بسا ٌػ هبيغ في الججوت )
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 (3الجرول )
المتؽسطات الحدابية، واًلنح افات المعيارسة ألداء عينة الرراسة القبمي والبعري والبعري المعرل في 

ا لط سقة التررس  اكتداب اختبار  المفاهيػ العممية بذكل كمي، وفقا
 (27 =كاألداء البعري)ع (27= كي )عاألداء القبم ط سقة التررس 

 المتؽسط
 الحدابي

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
 الحدابي

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
المعرل الحدابي  

 الخطأ
 المعياري 

 3.50 7.65 3.16 9.97 3.50 7.65 اًلعتيادية
 3.79 9.00 4.36 18.32 3.79 9.00 التررس  المتما ز

  .ك: العالمة الكميةع
 

( وواااػد فاااخ  ضااااٌخم  ااايغ الستػسااا  الحداااا ي القبماااي والبعاااجم ألداء 3تبااايغ هاااغ الجاااجوت )ز
السجسػعاااة التجخيبياااة الاااحزغ ُدرِّساااػا بصخيقاااة التاااجريذ الستساااازد  ووواااػد فاااخ  ضااااٌخم  ااايغ الستػسااا  
الحدا ي البعجم ألداء هجسػعتي الجراساة الزاابصة والتجخيبياة. ولسعخفاة الجاللاة ار راائية لمفاخو  

ٌخية البعجياة وفًقاا لصخيقاة التاجريذ  بعاج تحيياج الفاخو  القبمياة فاي أداء هجساػعتي الجراساة عماى الطا
 One Way) اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة  فقاج اساتخجم تحمياد التباازغ األ اادم السراا ب

ANCOVA)( 4  وملظ بسا ٌػ هبيغ في الججوت.) 
 
 (4الجرول )

متؽسطات الحدابية ألداء عينة الرراسة البعري عمى اختبار ملحب نتائج تحميل التبا ؼ األحادي المرا
ا لط سقة التررس اكتداب   المفاهيػ العممية بذكل كمي، وفقا

 مجمؽع مررر التبا ؼ
 الم بعات

 درجات
 الح سة

 متؽسط
 الم بعات

 الرًللة قيمة ف
 اإلحرائية

 حجػ
 األث 

  0.001 11.934 149.535 1 149.535 اًلختبار القبمي )المراحب(
 0.550 0.000 75.741* 949.048 1 949.048 ط سقة التررس 
    12.530 62 776.874 الخطأ

     64 2058.554 المجمؽع المعرل
 .(α  =0.05* ذات دًللة إحرائية عنر مدتؽى الرًللة اإلحرائية )

 

لاة ار رااائية ( ُي  اظ أن قيساة الجال4باالشطخ إلاى ىتاائج تحميااد التباازغ السبيشاة فاي الجااجوت )
ااي 0.000لصخيقااة التااجريذ  مغاات ) ومااحلظ (. α  =0.05أقااد هااغ هدااتػى الجاللااة ار رااائية )( ٌو
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 ؽجر ف ق ذو دًللرة إحررائية فقج رفزت الفخضية الرفخية األولى  وقبمت البجزمة التي تشز عمى:  
ساسري فري بيؼ أوساط أداء طرالب الررا الدرابع األ (α = 0.05)عنر مدتؽى الرًللة اإلحرائية 

مجمؽعتي الرراسة عمى اختبار اكتداب المفاهيػ العممية في مادة العمؽم تعرزى ًلسرت اتيجة الترررس  
زتبيغ أن الفخ  الاجات ا راائًيا باان لراالح أداء شا ب  (3) . وهغ وجوت رقع )المتما ز، اًلعتيادية(

داا ي هعاجت أعماى هاغ الستػسا  السجسػعة التجخيبية الحزغ ُدرِّساػا بصخيقاة التاجريذ الستساازد بستػسا   
الحدااا ي السعااجت ألداء شاا ب السجسػعااة الزااابصة الااحزغ ُدرِّسااػا بالصخيقااة االعتياديااة. وُ دااب  جااع 

احا يعشاي أن 0.550  الحم  مغت قيستً )Eta Squareباستخجام هخمع إزتا  Effect Sizeاألثخ  (ت ٌو
جم فاي اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة %( هغ التباازغ )التحّداغ( فاي أداء عيشاة الجراساة البعا55.0)

 عائًجا لصخيقة التجريذ الستسازد.
 ت2015ت دمحم  2017وتتفااق ٌااحي الشتيجااة بذاا ٍد هباشااخ هااع ىتيجااة الجراسااات اوتيااة: )الخصيااب  

 يااث إن الجراسااات الدااابقة قااج أشااارت إلااى فاعميااة التااجريذ  ( Scardino, 2011ت 2014السٍااجاوم  
   السفاليع العمسية هقارىًة بالصخيقة االعتيادية.الستسازد في اكتداب 

التاجريذ الستساازد  اساتخجام أن  داب هاا ُفداخ فاي األدب الداا ق إلاى الشتيجاة ٌاحي إروااع ويس اغ
هاغ خا ت الاتخمز هاغ الحالاة السجاخدة التاي  ىاحيحة لمسفااليع العمسياة  مٌشياة تكاػيغ ىاػر فاي يدااعج

الصا ب ىحاػ  زدياج هاغ داف ياةالتاجريذ الستساازد  بساا أن اساتخجاميطٍخ فيٍا الكثيخ هغ السفاليع العمسياة  
 جوث التعمع هغ خ ت تراشيل الصمباة فاي هجسػعاات ) ياخ هتجاىداة(  ومالتاالي هخاعااة الفاخو  الفخدياة 

خ التجريذ الستساازد. بساا أن  حا ٌػ وٌػ تساام وهياػت التاجريذ الستساازد يعساد عماى  يغ الصمبة  ٌو زياادة ٌا
ااحا هااا أكجتاًا بػوااظ  يع العمسيااة السقجهااة إلاايٍعت هسااا زيدااخ عسميااةالصمبااة لمسفااال اكتداااب تمااظ السفاااليع  ٌو

تساهااات وأىساااط تعمااع الصمبااة. 2008وآخااخون ) (  يااث أشااارت إلااى أن التااجريذ الستسااازد زخاعااي هيااػت وٌا
ع ألم ىقااج  ساامبي وهااغ وٍااة فاا ن التااجريذ الستسااازد زتاايح لمصمبااة  خيااة التفكيااخ دون اسااتثشاء ودون تعخضاٍا

احا هاا أشاار إليًا عبياجات  سػاء هغ السعمع أو هغ الصمبةت هسا أدى إلى زيادة اكتدا ٍع لمسفاليع العمسية  ٌو
(  يث أكجا عمى أن التجريذ الستساازد زٍاجف إلاى رفاع هداتػى وسياع الصمباة  ولايذ 2007وأ ػ الدسيج )

 التاجريذ الستساازد زشساي اماساتخج الصمباة الاحزغ زػاوٍاػن هذا  ت فاي التحرايد. وهاغ وٍاٍة أخاخى فا ن
في السػقف التعميساي هاغ خا ت السخ ماة األولاى )التفكياخ الفاخدم( تشذي  هعخفتً الدابقة عمى  الصمبة قجرة

اااحا هاااا أشاااار إليااًا ىراااخ د  -زاوج  –هاااغ هخا اااد اساااتخاتيجية )فكاااخ  أن اساااتخجام  (2004)شاااارك(  ٌو
التاجريذ وال شاظ أن جى الصمبة هغ هعخفاة ساابقة. شارك( تدتخجم لتشذي  ها ل -زاوج  –استخاتيجية )فكخ 

السجرساي والسعماع   عماى الكتااب يدايصخ الاخوتيغ االعتياادم السساد الاحم هاغ الصمباة يخاخجالستساازد 
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 السعمع  عميً يسميً لسا سمبًيا هتمكًيا يعج لع التجريذ الستسازد في فالستعمع كسرجر و يج لمسعمػهات 
  عشً هغ خ ت قياهً بأىذصة وهٍسات هتشػعة. د واًل تعمسً  وه في ىذًصا هذارًبا  د

 

األساساي فاي هجساػعتي الجراساة  الدابع الرف ٌد يختمف أداء ش ب النتائج المتعمقة بالدؤال الثاني:
)الستسااازد  باااخت ف اسااتخاتيجية التااجريذ  العمااػم السفاااليع العمسيااة فااي هااادةاكتداااب عمااى أبعاااد اختبااار 

ال تػواج فاخو  مات داللاة ا راائية عغ ٌحا الد ات الفخضية الرافخية اوتياة:   وقج اىبثقاالعتيادية(؟ 
األساساي فاي هجساػعتي  الداابع  ايغ أوسااط أداء شا ب الراف (α = 0.05) عشاج هداتػى الجاللاة

التاااجريذ الجراساااة عماااى أبعااااد اختباااار اكتدااااب السفااااليع العمسياااة فاااي هاااادة العماااػم تعااادى الساااتخاتيجية 
  .يادية()الستسازد  االعت

لإلوابة عغ ٌحا الد ات والتحقاق هاغ فخضايتً السراا بة  ال ُ اجَّ هاغ التحقاق هاغ داللاة الفاخ  
.  ياث ُ دابت أبعاد اختباار اكتدااب السفااليع العمسياة يغ الستػسصيغ الحدا ييغ ألداء عيشة الجراسة عمى 

والبعااجم والبعااجم السعااجت عمااى الستػسااصات الحدااا ية  واالىحخافااات الس ياريااة ألداء عيشااة الجراسااة القبمااي 
أبعااااد اختباااار اكتدااااب السفااااليع العمسياااة ) اااد السذااا  ت  تحجزاااج الجاللاااة المفطياااة  االساااتشتاج  اكتذااااف 

التجريذ  وملاظ بساا ٌاػ هبايغ السفٍػم العمسي  تفديخ السذاٌجات  تصبيق السفٍػم العمسي(  وفًقا لصخيقة 
 (.5في الججوت )

 

 (5الجرول )
بية، واًلنح افات المعيارسة ألداء عينة الرراسة القبمي والبعري والبعري المعرل عمى المتؽسطات الحدا

ا لط سقة التررس   أبعاد اختبار اكتداب المفاهيػ العممية، وفقا
 األداء البعري المعرل األداء البعري األداء القبمي ط سقة التررس  الُبعر

 المتؽسط
 الحدابي

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
حدابيال  

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
المعرل الحدابي  

 الخطأ
 المعياري 

حل المذكالت 
 =(ك)ع

 0.14 0.81 0.78 0.71 0.57 0.48 اًلعتيادية
 0.13 1.38 0.75 1.47 0.68 0.68 التررس  المتما ز

   0.85 1.11 0.63 0.58 الكمي
تحر ر الرًللة 
 =(كالمفعية )ع

 0.23 2.44 1.45 2.23 1.27 1.71 اًلعتيادية
 0.22 4.01 1.34 4.21 1.46 2.38 التررس  المتما ز

   1.71 3.26 1.40 2.06 الكمي
 0.17 1.92 0.93 1.74 1.02 1.39 اًلعتيادية =(كاًلستنتاج)ع
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 األداء البعري المعرل األداء البعري األداء القبمي ط سقة التررس  الُبعر
 المتؽسط
 الحدابي

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
حدابيال  

 اًلنح اف
 المعياري 

 المتؽسط
المعرل الحدابي  

 الخطأ
 المعياري 

 0.16 3.13 1.06 3.29 1.19 1.74 التررس  المتما ز
   1.26 2.55 1.12 1.57 الكمي

اكتذاف المفهؽم 
 (=كالعممي)ع

 0.20 2.26 1.33 2.03 1.16 1.90 اًلعتيادية
 0.19 3.47 1.27 3.68 1.24 2.56 التررس  المتما ز

   1.53 2.89 1.24 2.25 الكمي
تفدي  المذاهرات 

 =(ك)ع
 0.18 1.38 1.11 1.35 0.87 1.19 اًلعتيادية

 0.17 2.62 0.73 2.65 1.08 1.56 التررس  المتما ز
   1.13 2.03 1.00 1.38 الكمي

تطبيق المفهؽم 
 =(كالعممي)ع

 0.23 1.94 1.27 1.90 1.06 1.26 اًلعتيادية
 0.22 2.99 1.14 3.03 0.90 1.26 التررس  المتما ز

   1.32 2.49 0.97 1.26 الكمي
 

( ووااػد فاخو  ضاٌخيااة  ايغ الستػسااصات الحداا ية القبميااة والبعجيااة ألداء 5زتبايغ هااغ الجاجوت )
لتجخيبياااة الاااحزغ ُدرِّساااػا بصخيقاااة التاااجريذ الستساااازد  ووواااػد فاااخو  ضاٌخياااة  ااايغ شااا ب السجسػعاااة ا

الستػسااااصات الحدااااا ية البعجيااااة ألداء هجسااااػعتي الجراسااااةت الزااااابصة والتجخيبيااااة. ولسعخفااااة الجاللااااة 
ار رائية لمفخو  الطاٌخية البعجية وفًقاا لصخيقاة التاجريذ  بعاج تحيياج الفاخو  القبمياة فاي أداء عيشاة 

تي الجراساااة عماااى أبعااااد اختباااار اكتدااااب السفااااليع العمسياااة ) اااد السذااا  ت  تحجزاااج الجاللاااة هجساااػع
اكتذاااف السفٍااػم العمسااي  تفداايخ السذاااٌجات  تصبيااق السفٍااػم العمسااي(ت فقااج اسااتخجم  االسااتشتاج المفطيااة  

فااي (  وملااظ بسااا ٌااػ هباايغ One Way MANCOVAتحميااد التبااازغ األ ااادم الستعااجد السرااا ب )
 (.6ت )الججو 
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 (6الجرول )
متؽسطات الحدابية ألداء عينة الرراسة البعري عمى ملنتائج تحميل التبا ؼ األحادي المتعرد المراحب 

ا لط سقة التررس   أبعاد اختبار اكتداب المفاهيػ العممية، وفقا
 مجمؽع الُبعر مررر التبا ؼ

 الم بعات
 درجات
 الح سة

 متؽسط
 الم بعات

 الرًللة قيمة ف
 يةاإلحرائ

 حجػ
 األث 

 المراحب
 حل المذكالت)

 القبمي(

  0.401 0.717 0.398 1 0.398 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

1.618 1 1.618 1.088 0.301  

  0.096 2.861 2.329 1 2.329 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
0.025 1 0.025 0.021 0.885  

  0.778 0.080 0.071 1 0.071 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

0.032 1 0.032 0.021 0.885  

 المراحب
تحر ر الرًللة )

القبمي( المفعية  

  0.365 0.833 0.462 1 0.462 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

4.813 1 4.813 3.236 0.077  

  0.090 2.972 2.420 1 2.420 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
0.402 1 0.402 0.336 0.564  

  0.260 1.296 1.151 1 1.151 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

0.000 1 0.000 0.000 0.988  

 المراحب
القبمي( اًلستنتاج)  

  0.977 0.001 0.000 1 0.000 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

1.586 1 1.586 1.066 0.306  

  0.285 1.164 0.948 1 0.948 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
0.801 1 0.801 0.671 0.416  

  0.561 0.342 0.304 1 0.304 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

0.087 1 0.087 0.057 0.812  

 المراحب
اكتذاف المفهؽم )

  0.072 3.369 1.869 1 1.869 حل المذكالت
  0.004 8.948 13.309 1 13.309لرًللة تحر ر ا
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 مجمؽع الُبعر مررر التبا ؼ
 الم بعات

 درجات
 الح سة

 متؽسط
 الم بعات

 الرًللة قيمة ف
 يةاإلحرائ

 حجػ
 األث 

القبمي( العممي  المفعية 
  0.012 6.666 5.427 1 5.427 اًلستنتاج

اكتذاف المفهؽم 
 العممي

21.309 1 21.309 17.836 0.000  

  0.787 0.074 0.066 1 0.066 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

0.547 1 0.547 0.358 0.552  

 المراحب
 تتفدي  المذاهرا)

 القبمي(

  0.684 0.167 0.093 1 0.093 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

2.695 1 2.695 1.812 0.184  

  0.375 0.800 0.651 1 0.651 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
4.231 1 4.231 3.542 0.065  

  0.604 0.271 0.241 1 0.241 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 

 يالعمم
0.052 1 0.052 0.034 0.855  

 المراحب
تطبيق المفهؽم )

القبمي( العممي  

  0.114 2.576 1.429 1 1.429 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

9.818 1 9.818 6.601 0.013  

  0.727 0.123 0.100 1 0.100 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
0.855 1 0.855 0.715 0.401  

  0.229 1.477 1.311 1 1.311 المذاهراتتفدي  
تطبيق المفهؽم 
 العممي

2.557 1 2.557 1.674 0.201  

 ط سقة التررس 
Hotelling's 

Trace=1.334 
اإلحرائية  الرًللة
 =1.111*  

 0.127 0.006 8.266* 4.586 1 4.586 حل المذكالت
تحر ر الرًللة 
 المفعية

34.899 1 34.899 *23.463 0.000 0.292 

 0.307 0.000 25.237* 20.547 1 20.547 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
20.596 1 20.596 *17.239 0.000 0.232 

 0.302 0.000 24.624* 21.857 1 21.857 تفدي  المذاهرات
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 مجمؽع الُبعر مررر التبا ؼ
 الم بعات

 درجات
 الح سة

 متؽسط
 الم بعات

 الرًللة قيمة ف
 يةاإلحرائ

 حجػ
 األث 

تطبيق المفهؽم 
 العممي

15.723 1 15.723 *10.292 0.002 0.153 

    0.555 57 31.619 حل المذكالت الخطأ
تحر ر الرًللة 
 المفعية

84.781 57 1.487    

    0.814 57 46.407 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
68.099 57 1.195    

    0.888 57 50.596 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

87.078 57 1.528    

     64 46.246 حل المذكالت المجمؽع المعرل
لة تحر ر الرًل 
 المفعية

186.554 64     

     64 102.062 اًلستنتاج
اكتذاف المفهؽم 

 العممي
150.246 64     

     64 81.938 تفدي  المذاهرات
تطبيق المفهؽم 
 العممي

112.246 64     

 .(α  =0.05* ذات دًللة إحرائية عنر مدتؽى الرًللة اإلحرائية )
 

( ُي  ااظ أن قاايع الجاللااة ار رااائية 5السبيشااة فاي الجااجوت )وماالشطخ إلااى ىتااائج تحميااد التبااازغ 
ومااحلظ فقااج رفزاات  (.α  =0.05أقااد هااغ هدااتػى الجاللااة ار رااائية )لصخيقااة التااجريذ ولجسيااع األبعاااد 

 ؽجرر فر ق ذو دًللرة إحررائية عنرر مدرتؽى الفخضية الرفخية األولى  وقبمت البجزمة التي تشز عماى:  
األساسري فري مجمرؽعتي  الدرابع بريؼ أوسراط أداء طرالب الررا (α = 0.05)الرًللرة اإلحررائية 

الرراسررة عمررى أبعرراد اختبررار اكتدرراب المفرراهيػ العمميررة فرري مررادة العمررؽم تعررزى ًلسررت اتيجة التررررس  
 . وهااغ وااجوت الستػسااصات الحدااا ية زتباايغ أن الفااخ  الااجات ا رااائًيا بااان لرااالح )المتمررا ز، اًلعتياديررة(
بصخيقااة التااجريذ الستسااازد بستػسااصات  دااا ية هعجلااة أعمااى  لتجخيبيااة الااحزغ ُدرِّسااػاأداء شاا ب السجسػعااة ا

الااحزغ ُدرِّساػا بالصخيقاة االعتياديااة. هاغ الستػساصات الحداا ية السعجلااة ألداء شا ب السجسػعاة الزاابصة 
  الااحم  مغاات قيستااً ألبعاااد Eta Squareباسااتخجام هخمااع إزتااا  Effect Sizeوُ دااب  جااع األثااخ 
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ر اكتداب السفاليع العمسية ) اد السذا  ت  تحجزاج الجاللاة المفطياة  االساتشتاج  اكتذااف السفٍاػم اختبا
  0.232  0.307  0.292  0.127)العمساااااااي  تفدااااااايخ السذااااااااٌجات  تصبياااااااق السفٍاااااااػم العمساااااااي( 

اااااااااحا يعشاااااااااي أن )عماااااااااى التختياااااااااب (0.153  0.302 %  23.2%  30.7%  29.2%  12.7ت ٌو
زغ )التحّداغ( فااي أداء عيشاة الجراسااة البعاجم عمااى هداتػى أبعاااد اختبااار %( هاغ التبااا%15.3  30.2

السفٍااااػم    اكتذااااافاالسااااتشتاجاكتداااااب السفاااااليع العمسيااااة ) ااااد السذاااا  ت  تحجزااااج الجاللااااة المفطيااااة  
 .عائًجا لصخيقة التجريذ الستسازد العمسي  تفديخ السذاٌجات  تصبيق السفٍػم العمسي(

التجريذ الستسازد زتدع  تشػياع األىذاصة الستزاسشً  استخجام أن ىإل الشتيجة ٌحي إرواع ويس غ
فيًت بالتالي فأىً يداعج في تشسية قجرة الصمبة عمى  اد السذا  ت فاي السػاقاف التاي تاػاوٍٍع فيساا 
زتعمق بالسفاليع العمسية التي تاع دراساتٍا. هاغ وٍاة فا ن اساتخجام ىساػمج ه اارثي فاي أثشااء التاجريذ 

شً هااغ هخ مااة ) مااػرة السفٍااػم العمسااي( أدى إلااى تشسيااة قااجرة الصمبااة عمااى تحجزااج الستسااازد  وهااا تزااس
الجاللااة المفطيااة لمسفاااليع العمسيااةت ومالتااالي التسييااد  اايغ اسااع السفٍااػم العمسااي وداللتااً المفطيااة  وهااغ 
وٍٍة أخخى ف ىً وفي هخ مة )التجخيب الشذ ( هغ ىساػمج ه اارثي وهاا تزاسشتً هاغ إواخاء التجاارب 

 خية أدى إلى تشسية قجرة الصمبة عمى االستشتاج واكتذاف السفااليع العمسياة وتفدايخ السذااٌجات السخب
حا ها أكجتً بػوظ وآخاخون ) (  ياث أشاارت إلاى أن التاجريذ الستساازد زا دم إلاى اكدااب 2008ٌو

وهااا  بساا أن اساتخجام ىسااػمج ه اارثي فاي أثشااء التاجريذ الستساازد الصمباة السٍاارات السعخفياة العمياا. 
تزسشً هغ هخ مة )الخبخة السادية السحدػسة( بارضافة إلى تكميل الص ب بأىذصة  يتية أدى إلى 
ازدياااد قااجرة الصمبااة عمااى رماا  السعخفااة بالحياااةت ومالتااالي تصبيااق السفاااليع العمسيااة فااي هػاقااف  ياتيااة 

 استٍا.وجزجة  إضافًة إلى تفديخ السذاٌجات الستعمقة بالسفاليع العمسية التي تع در 
 

 .التوصيات
 في ضػء ىتائج ٌحي الجراسة زػىى فيسا يأتي:

 لمتاجريذ  بخصا ٍ  والعساد عماى تدوياج الساجارس العماػم  تاجريذ التاجريذ الستساازد فاي اساتخجام
تحقيق التاجريذ مو السعشاى   في هشٍا استخجاهٍا  وارستفادي هغ العمػم هعمسي الستسازد تس غ

 تعمع.والتجريذ الشذ  الستسخبد  ػت الس
 العمػم خصًصا لمتجريذ الستسازد هعمسي وتجريب إعجاد ا تػاء  خاهج هخاعاة. 
 دراسية ىفػف وهخا د في العمػم تجريذ التجريذ الستسازد فيم استخجا  ػت دراسات إوخاء 

 .وعمػم األرم واأل ياء والكيسياء كالفيدياء هتشػعة عمسية وهػاد أخخى 
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