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 المستخمص:
استتتراتيةية التتتدريس بالتبتتاده وأيرىتتا صتتن التتتخمص متت  ؼل)يرمػػالاحث ػػثلاح ػػرحال  ػػرل 

ل(.-دراسة تةريبية-مشكمة ضعف االنةاز المعرصن واالتةاه نحو مادة التاريخ 
لفرضي يفلصفري يف:لاحثر ثلوح  قيؽلهدؼلاحث ثلوضعل
جريػػتلاح جرثػػالفػػالأ لوللاإل ػػداديل ػػثلفػػال ينػػالمػػفلطرحثػػرتلاحصػػؼلاح ػػرمس  ػػددلاحثول

(لو  ػػػددتلاحمػػػػردةلاح لميػػػالث ػػػددلمػػػػفل7108-7107حل ػػػػرـلاحدرا ػػػال)لؿاألو لاحنصػػػؼلاحدرا ػػػال
احمقػػػررل دري ػػػارلحل ػػػرـلاحدرا ػػػػالل ػػػرريولأورثػػػرلوأمريدػػػرلاح ػػػديثلولاحم رصػػػرموضػػػو رتلمػػػردةل

ا  يػػػػرلاح صػػػػميـلاح جريثػػػػالذولاحضػػػػثطلاحجزدػػػػالواً  ثػػػػررلاحث ػػػػديل صػػػػميمًرلل.7108/ل7107
طرحثػػػالحلمجمو ػػػالل71حلمجمو ػػػالاح جريثيػػػالوطرحثػػػالل71حلث ػػػثلو ػػػـلا  يػػػررلمجمػػػو  يفلثوا ػػػعل

احضرثطالاجرىلاح درفؤلثيفلاحمجمو  يفلمعلم غيراتل)لاًنجرزلاحم رفالحل رـلاح ػرثؽ لاحػذدر  ل
اً جػػػرللاحقثلػػػالن ػػػولاحمػػػردة(.ل ػػػـلا ػػػدادلا  ثػػػررًال  صػػػيليًرلث ػػػديًرلو ػػػـلاح  دػػػدلمػػػفلصػػػد  لو ثر ػػػ ل

 داـلمقيػرسلحت جػػرللن ػػولمػردةلاح ػػرريولا ػػدلمػػفلوم رمػؿلاحصػػ وثالواحقػػوةلاح مييزيػا لدمػػرل ػػـلا ػػ 
(ل ػػـلاح  دػػدلمػػفلصػػد  لاحظػػرهري.ل ػػـل طثيػػؽلاًدا ػػرفلفػػالناريػػالاح جرثػػالاح ػػال7105)احثيػػر ا ل

ا  مرتلفصت لدرا يًرلدرمًتلو وصؿلاحثر ثلإحىلاحن ردجلاآل يا:لوجودلفروؽلحصػرح لاحمجمو ػال
ل جرللن ولمردةلاح رريو.اح جريثيالفالزيردةلاًنجرزلاحم رفالوزيردةلاً
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 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الثالثالمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
192 

The Strategy of Teaching by Alternation and its influence to 

Get rid of Weak of Cognitive Achievement Problem and 

Tendecy towards History Subject  

(Experimental Study ) 
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Abstract:  
This research aims to learn (The Strategy of Teaching by Alternation 

and its influence to Get rid of Weak of Cognitive Achievement 

Problem and Tend towards History Subject (Experimental Study ) 

To achieve the research objective the researcher made two zero 

hypothesis: 

The research is limited in a sample of female student fifth class in 

secondary school and the experiment was made in the first term of the 

studying yeas (2017-2018 ) .The scientific material is determined in 

several  subjects of book of Modern and Contemporary History of 

United States and Europe that are studied in the studying year 2017-

2018 . 

The experimental design of partial control and posttest as a design for 

the research . Two groups were chosen as 20 female students  for the 

experimental group and  20 female students for the control group with 

the variables (the general cognitive previous achievements , intelligent 

,pre direction towards the subject ) . Also posttest o educational 

achievement were mad and its validity , truth ,difficulty coefficient and 

distinguishing force were.Also the measure of the direction towards 

history subject , prepared from Albiaty(2015) was approved o face 

validity .The two instruments are applied in the end of the experiment 

that last for complete studying term and the researcher reached to the 

following results :There are differences towards the experimental group 

in increasing cognitive achievement and the increase direction towards 

history subject . 

Key words: (strategy, reciprocal teaching, impact, cognitive 

achievement, attitude). 
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 مشكمة البحث
افلمشػػدلالمػػردةلاح ػػرريولحي ػػتلمشػػدلالدػػـ لوحدناػػرلمشػػدلالديػػؼلاذلحػػيسلاحقصػػدل

احفرصػاللددلممدفلمفلاح قردؽ لوانمػرلإل رمػاالاح رريولان لي رؼلاحم  لـلادثرل مفلدرا 
امرمػػ لحلمشػػرردالاحف ليػػالواح مػػؿلاحنشػػطلاحػػذيليمدنػػ لمػػفلاحفاػػـلويزيػػدلا جرهػػ لن ػػولدرا ػػال

لمردةلاح رريو.
ليف قروفل فال نميالماررا اـلفاللهـرا  را يجيرتل دري يال  لإحىافلطلث نرلاحيـو

و  ليلارلو رديثارلفضًتل فلاح دريبل لىلاح ػوارلواحمنطػؽللفدررثردؿلاألثنر لاحم رفالو 
اح لمالاح ليـ لممرليج لاـليفر ػوفلثػيفلمػرلهػول قيقػال رري يػالوثػيفلمػرلهػولوجاػالنظػرل

ل(.4 لص0997)اح رمرادا ل
(ل7107(لو)احرثي ػػػا ل7117(لول) ػػػلمرف ل7114درا ػػػال)م مػػػد للأدػػػدتو ػػػدل

حم لومػػالاح رري يػػالثغػػضلاحم رفػػالحطلث نػػرلفػػالالاًنجػػرز لػػىلوجػػودلضػػ ؼلواضػػ لفػػال
احنظػػرل ػػفلضػػ ؼلا جػػرهاـلن ػػولمػػردةلاح ػػرريولواحػػذيل ػػدليرجػػعلمػػفلوجاػػالنظػػرلاحثر ػػثل

لض ؼلطرادؽلاح دريسلاحم   ملا.لإحى
يػػػالاحمنشػػػودةلهػػػولث ػػػدلذا ػػػ لمؤشػػػرلولافلفقػػػدافلمػػػردةلاح ػػػرريولحوظردفاػػػرلاح رثدمػػػرل

 لػػػىلفاػػػـلاحجػػػذورلل ػػػدـل ػػػدرةلاحمػػػ  لـلىإحػػػنقػػػصلفػػػالاح مليػػػالاح رثويػػػالًفلذحػػػؾليػػػؤديل
مػفل ثػرةلاح ػرريولفػال ير ػ لاحيوميػالوهػذالث ػدلذا ػ لمؤشػرلل ػدـلاًفػردةولاح رري يالحتمػال

 لؿلفالاح مليالاح رثويا لفضًتل فل دويفلا جػرلل ػلثالن ػول  لػـلمػردةلاح ػرريولواًفػردةل
يالوهػػػال ػػػاح دريلافلي  ػػػررلاحثر ػػػثلا ػػػدىلاً ػػػ را يجيرتلإحػػػىافلمػػػرل قػػػدـلدفػػػعللمناػػػر.

مدىل در ارل لىل   يفل  صػيؿلوا ضر ارلحل جريبلاح لمالوم رفاللاح دريسلثرح ثردؿ
 .ن وهرللاحطرحثرتلحمردةلاح رريولوج ؿلا جرهافلايجرثيرًل

 -ية البحث:أىم
يالحل رثيػػػالهػػػال غييػػػرلمفاػػػوـل مليػػػالاحػػػ  لـلفػػػالاحمػػػدارسل ر ػػػأفلاحمامػػػرتلاأل
لومػػر الواح قنػػالوج لاػػرلمؤ  ػػال رثويػػالًل ق صػػرلحل طػػورلاحم لو غييػػرلوظيفػػالاحمدر ػػا

 لػػىلاً ػػدادلاح لمػػالواح ملػػالحل يػػرةلاًن رجيػػا لثػػؿل دػػوفلوظيف اػػرلا ػػدادلاحفػػردلحل فر ػػؿل
يالاحطيثالواحم  رم الن رن ويالمفلاح ت رتلاإللأ سواح دييؼلاح ليـلمعلاحمج معل لىل
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تتلواح  رمػػؿلم اػػرلثشػػدؿلو زويػػدللثمػػرليمدنػػ لمػػفلماػػرراتلحمواجاػػالاحصػػ وثرتلواحمشػػد
ل(.48 ل7117 قتنالومنطقا.ل)زي وف ل

اح ػطورلفػالثطػوفللل قدـل ثقىلاحمردةلاحدرا يالا ػيرةورغـل طويرهرلوم رصر ارلح
ل  رج  لميػالحلطرحػبلاذالحػـل دػفلهنرحػؾلطريقػالل يزلاح نفيػذلاحف لػالدفردػدةلإحىلاحد بلًو

ـلمػفلاح رثػوييفلفػالجاػودهـلاحث  يػال دري يالف رحال  اـلفػالذحػؾ لحػذالنػرىلهػذالاًه مػر
طرادػػػؽل ػػػدريسلمرمو ػػػػالة  نػػػالثدػػػؿل فرصػػػيؿلاحنشػػػرطلاحصػػػػفاللإحػػػىاحم  لفػػػالحلوصػػػوؿل

حلمدرسلواحطرحب ل  ىلافلا دلاح رثوييفلاطلؽلمقوحػالح  ديػدلذحػـلوهػال)احمػدرسلاحنػرج ل
ل(.079 لص7118مرلهولاًلطريقال دري يالنرج ا(.) طرما ل

ؼلاح رثيػالفػالج ػؿلأهػداا دىلو ردؿل  قيؽللثرح ثردؿاح دريسلو  دلا  را يجيال
دوةلاحطرحبلم ورلاح مليػالاح  ليميػالًناػرل شػ ذلهمػـلاحمدر ػيفلًفليصػث والنموذجػًرلو ػ

ماػػررا اـلاحذا يػػالوافليدونػػوالم فػػر ليفلمػػعل مليػػالاحػػ  لـ.لوافلي ػػر دوالطلثػػ اـلفػػال نميػػال
ل(.787 لص7101)م مد للل

دػػػفل دييفاػػػرلثي ػػػرلفػػػالاحد يػػػرلمػػػفلاحموضػػػو رتلدمػػػرلافلهػػػذللاً ػػػ را يجياليم
 لواح نثػػؤلواحشػػرح لو ردػػزل ػػدلااحدرا ػػيالاحمقػػررة لفػػيمدفل طثيقاػػرلفػػالاح ل ػػيصلو وحيػػدلاأل

ل(.5 لص7116)مررزانو للاًن ثرلل لىلاح نرصرلاحثررزةلفالاحم  وى.
يػػػالدثيػػػرةلحمػػػرلحاػػػرلمػػػفلدورلفػػػال همثلاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿدمػػػرل  ظػػػىلا ػػػ را يجيال

احفاـلحلطلثالاحذيفلحدياـلص وثرتلفالاح  لـلدمرلانارل دل  ر دل الزيردةلضػثطل   يفل
 ضػيؼلشػيدًرلمػفلاحمػرحلوهػذالماػـلجػدًالحػدىلاحطلثػا للأيضرًلاحطتبلا نر لاح دريس لوهال

حذال وصؼلهذللاً  را يجيالثرنارلم روحالم ثردحالحل فر ػؿلاًيجػرثالثػيفلطرفػالاح مليػال
ل(.034 لص718)احارشمالوط  لل.اح  ليميالاحطرحبلواحمدرس

لي فػػػىل لػػػىلا ػػػدللمػػػرلح لػػػـلاح ػػػررل يدػػػوفللًيػػػالوفوادػػػدللاًلافلهػػػذالأهميولمػػػفلًو
ا ػ ي ربلواض ًرلحلطرحبلاذالحـل دفلمردةلاح رريولاحمدر يالذاتلم نىلوي  طيعلاحطرحبل

و  ليلاػػػرلصػػػ ي ًرلواحػػػرثطلثػػػيفلي اػػػرلودرا ػػػال ردػػػالاحػػػزمفلورصػػػدلا جرهػػػرتلاح طػػػورلأهم
بلواحن ردجلو دريبلاحم  لميفل لػىلجمػعلوف ػصلاحم لومػرتلونقػدهرلوايجػردلاوجػ لاً ثر

ل(.51صل 7118اح راثطلفيمرلثينار.)اح يرحا ل
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صتتتن  التتتتدريس بالتبتتتادهايتتتر استتتتراتيةية ياػػػدؼلاحث ػػػثلاح ػػػرحال  ػػػرؼل)ىتتتدف البحتتتث:
ل(.واتةاىي  نحو مادة التاريخ الخامس اإلعداديتحصيه طالبات الصف 

 -صرضيات البحث:
يالثػػػيفلم و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػػالاح جريثيػػػالإ صػػػردًل وجػػػدلفػػػرؽلذولدًحػػػال .0

 لػىلوفػػؽلا ػػ را يجي لل ػػرريولأورثػػرلوأمريدػرلاح ػػديثلولاحم رصػػراحت ػاليدر ػػفلمػردةل
وم و ػػطلر ػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػالاحضػػرثطالاحت ػػاليدر ػػفلمػػػردةللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿ

احطريقػالاً  يرديػالفػالاً  ثػررلل لػىلوفػؽل رريولأورثرلوأمريدرلاح ديثلولاحم رصر
 .لاًنجرزلاحم رفا

يالثػػػيفلم و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػػالاح جريثيػػػالإ صػػػردًل وجػػػدلفػػػرؽلذولدًحػػػال .7
 لػىلوفػػؽلا ػػ را يجي لل ػػرريولأورثػػرلوأمريدػرلاح ػػديثلولاحم رصػػراحت ػاليدر ػػفلمػردةل

مػػػردةلوم و ػػطلر ػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػالاحضػػرثطالاحت ػػاليدر ػػفللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿ
مقيػػرسل لػػىلوفػػؽلاحطريقػػالاً  يرديػػالفػػالل ػػرريولأورثػػرلوأمريدػػرلاح ػػديثلولاحم رصػػر

 .اً جرللاحث دي
ل-ي  ددلاحث ثلاح رحالب:ل-حدود البحث:

ؿاحنصػػػؼلاحدرا ػػػالل-7ل.اح ػػػرمسلاإل ػػػدادي ينػػػالمػػػفلطرحثػػػرتلاحصػػػؼلل-0 حل ػػػرـلاحدرا ػػػالللاألو 
7107/7108. 

حلصػػػػؼللثػػػػرلوأمريدػػػػرلاح ػػػػديثلولاحم رصػػػػر ػػػػرريولأورلمػػػػفلد ػػػػربلللوحػػػػىاحفصػػػػوؿلاألل-3
 .7108/ل7107حل رـللاحمقررل دري  لاح رمسلاإل دادي
 -مصطمحات البحث:

)ا ػػػػ را يجيالي ثػػػػردؿلفياػػػػرلل-( بانتتتتو:3122الكستتتتا  ) رفػػػػ لالتبتتتتاده/ بالتتتتتدريس  .0
 ل ػػدلافػػال ديػػدلمػػفلاحمرا ػػؿلوهػػا:لاح نثػػؤ لو وجيػػ لاأللدواراحمػػدرسلمػػعلطلث ػػ لاأل

ل 7100وذحػػػػػؾلحفاػػػػػـلو  ليػػػػػؿلاحػػػػػنصلاحمقرو (.)احد ػػػػػرب لواح وضػػػػػي  لواح ل ػػػػػيصل
ل.(578ص
اتلاحم طػػػػػطلحاػػػػػرلح ػػػػػدريسلجػػػػػرا )مجمو ػػػػػالاإلل -يتتتتتًا:إةرائويعرصيتتتتتا الباحتتتتتث ل

لاح دريسلثرح ثردؿاحمجمو الاح جريثيالمفلمجمو الاحث ثل لىلوفؽل طواتلا  را يجيال
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ؿل ػػوارلو ثػػردؿلو لػػىلشػػدلاحفر يػػالاحم م لػػالبل)اح نثػػؤ لاح  ػػرؤؿ لاح وضػػي  لاح ل ػػيص(
 ثيفلاحمدرسلوطرحثر  .للدوارحأل
)احم رفػػػػالواحماػػػػررةلل -(:3115، آختتتترو )العقيتتتته و  :ل رفػػػػ ل:االنةتتتتاز المعرصتتتتن .7

و ػػػػدةل  ليميػػػػالم ينػػػػا(.ل)اح قيػػػػؿللأوموضػػػػوعللاحمد  ػػػػثالمػػػػفلاحطلثػػػػالن يجػػػػالحدرا ػػػػا
لل(99 لص7114 لآ روفول

تل) ينالاحث ث(ل)مجموعلاحدرجرتلاح ال  صؿل ليارلطرحثرن: ةرائالتعريف اإلل
 احث دي(.لم رفااًنجرزلاح فلفقراتلاً  ثررللجرثاث دلاإل

دل قلػالو صػثال) رحػالا ػ  دال -( بانة:3111)طعيمة ومحمد،   رف ل: :االتةاه .3
احش صػػػػيالو  مػػػػؿل لػػػػىل وجيػػػػ لا ػػػػ جرثالاحفػػػػردلحدػػػػؿللبرلنظمػػػػتل ػػػػفلطريػػػػؽلاح جػػػػر

لل (69 لص7111 مد لواحموا ؼلاح ال   لؽلثاذالاً   داد(.ل)ط يمالوملشير األ
)ا ػػػ  دادلو ايػػػؤل قلػػػالانف ػػػرحالحمجمو ػػػالمػػػفلاحمدونػػػرتلاحم رفيػػػالن: ةرائتتتالتعريتتتف اإلل

واح ػػلوديالواحوجدانيػػال نػػدلاحطرحثػػرتلن ػػولموضػػو رتلومػػردةلاح ػػرريول  ضػػمفلاح  ييػػدلواحم ررضػػال
تلمػػػفليػػًرلثرحدرجػػالاح ػػػال  صػػؿل لياػػرلاحطرحثػػرإجرادواح يػػردلفػػالضػػو ل ثػػرا افلاح ػػػرثقا لويقػػرسل
 اجرث افل فلفقراتلمقيرسلاً جرللاحث دي(.

 التاريخ عرصو كه م : .4
حػػػػيسل لػػػػـلاحمرضػػػػالف  ػػػػبلثػػػػؿلهػػػػولطريػػػػؽل)ل -( بانتتتتة:2:96ىيكتتتته، )  رفػػػ ل:

انػػػ ل لػػػـلمػػػرلدػػػرفلومػػػرلهػػػولدػػػردفللأيضػػػرًلا ػػػ قرارل وانينػػػ ل لػػػـلاح رضػػػرلواحم ػػػ قثؿل
لل (01ص ل0985 لهيدؿ(.)ومر وؼليدوف
اح قػردؽلواحمفػرهيـلواحم لومػرتلاح رري يػالاح ػاللهولمجمو ا)ن: ةرائالتعريف اإل

ل ػػرريولأورثػػرلوأمريدػػرلاح ػػديثلولاحم رصػػرمػػفلد ػػربللوحػػى ضػػمن ارلاحفصػػوؿلاح مػػسلاأل
 (.(7108-7107احمقررل دري  لحطرحثرتل ينالاحث ثل دري  لحل رـلاحدرا ال)

 خمفية نظرية ودراسات سابقة
ل-حدرا رتلاح رثقال لىلاحن ولاً ا:ي نروؿلهذالاحم ورلجرنثيف لهمرل لفيالنظريالوا

هالمحور  اواًل: خمفية نظرية:  التدريس بالتباده/ األوَّ
ل-:اآل ياي ضمفلهذالاحم ورلاحجوانبلل



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الثالثالمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
194 

 :التدريس بالتبادهف استراتيةيو أىدا .2
 نشيطلاحفدرل ندلاحطتبلوذحؾلمفل تؿل فر لاـلو دريثاـل لىلاحمارراتلاحفر يال)اح ل يص لأ.ل

احػػذيليزيػػدلمػػفل ػػدر اـل لػػىلاح فديػػرلواح  رمػػؿلمػػعلهػػذلللاألمػػرح وضػػي  لواح نثػػؤ(.لواح  ػػرؤؿ لوا
 احم يرات.

  ضػػػمفلا ػػػ را يجيرتلفر يػػػال دنيديػػػالينثغػػػال لػػػىلاحطػػػتبلاد  ػػػرثارلودمجاػػػرلمػػػعلب.ل
احنظػػرلفػػالا ػػ را يجيرتللإ ػػردةلإحػػىا ػػ را يجيرتلاحػػ  لـلفػػوؽلاحم رفػػا لواحػػذيليػػد ول

لأـ رديثيػػاللأو نظيمياػػرلضػػمفلا ػػ را يجيرتل  ليليػػال فديػػرللواحػػو الثاػػرلواح مػػؿل لػػىل
  طواتلم ش ثا.لأـمنطقيال

يفلو طػويرللاآل ػرل ج ؿلاحطتبل ردريفل لىلاحقيردةلوا  رذلاحقػراراتلوم ردػرةل ػلوؾلج.ل
يػالذحػؾلفػالثنػر لش صػيالاحطرحػبلاحقيرديػالأهماحذيليؤددللاألمرمقثوحا للأ  رىثطرؽل

يفلفضًتل فلا   دام لاحمنطؽلاح قلػالفػالاآل رلعلواحمدرثال لىلاح  رمؿلواح فر ؿلم
 (764-763 ل7119) فرنا لويو ؼ للو  زيزلاح لوؾلاح ليـ.ل طر  تجلاأل
 

ارثػػعلا ػػ را يجيرتلردي ػػياللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿي ضػػمفللل: التتتدريس بالتبتتادهاستتتراتةيات 
لها:

لأومػػفلاحموضػػوعللًالم ينػػاأفدػػررلثاػػرلاحطػػتبللهػػالاح مليػػالاح ػػالي ػػ جلى اواًل: التوضتتي :
اػرلمػفل ػثلاـ.لممػرليػدفعلإدرادمفرهيـلمجردةليص بللأو وضي لدلمرتلص ثاللأو ضريرل
 -مفلدا ؿلاحنصلحل غلبل لىلهذللاحص وثرتلم ؿ:لاً   رنالثم ر داتلإحىاحقررئل

 اً   رنالثرح يرؽلح وضي لاحم رنا.ل .2
 ا  فارميا.لأـ  ديدلنوعلاحجمؿلواح ثرراتلاهال ثريال .3
 ً  د ر لمرادفرتلمفلاحذادرة.لرتلجاريرًلنطؽلاحدلم .4
 اً   رنالث تمرتلاح ر يـلح وضي لاح ت رتلثيفلاحدلمرتلواحجمؿ. .5

اتلجػرا ث ضلاإللإحىوهدذالًليمدفلافلي ـلمرلحـليدفلحلمدرسلدورللفال وجي لاحطتبل
فػالل م ػؿلصػ وثالأولا  تلاحدلمرتلواحمفرهيـلواح  ثيراتلاح ال دل دػوفلغيػرلم حوفػدوضعل طل
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ثػػػرح فديرلثصػػػوتلمر فػػػعل ػػػوؿلديفيػػػال  ديػػػدل وادػػػؽلاحفاػػػـلوديفيػػػالا ػػػ  مرؿللمطػػػرحث اـلأواحفاػػػـل
 (kahre, 1999, p87)ل.اتلاح وضي إجرا 

هول و عل دوثلامرلمرلفالاحم  قثؿ لثنرً ل لىلمرلي وفرلمفلم لومرتل قودلاحي  ل يانيًا: التنبؤ:
ل.و ػػرثقالحل نثػػؤلياأ ر ػػ لومػػرتل  ػػدل طػػوةليػػالجمػػعلاحمم نػػىلذحػػؾلافل مػػالاف ػػراضلمفػػردللافل مل

ل(.066:ل7100) فيرفلونوفؿ ل
ويمدفلحلمدرسلافلي ر دلطتث ل لىلافلي و  والمرل   نروح ل ط ال راديالمرلمفل ػتؿل

 -اً ا:
 اً   رنالثرحصورل)افلوجدت(ل-7.ل را ةلاح نوافلاًصلالواح نرويفلاحفر يال-0
ؿ ػػػرا ةلاح ػػػطرلل-4ل.حػػػىول ػػػرا ةلث ػػػضلاحجمػػػؿلفػػػالاحفقػػػرةلاألل-3 مػػػفلدػػػؿلفقػػػرةلفػػػاللاألو 

 احنص.
مت ظػالاً ػمر  لواحجػداوؿ لواح ػواريو لل-6ل را ةلاحجملالاً يرةلمػفلاحفقػرةلاً يػرة.ل-5

 واً داد.
ويجبل لىلاحمدرسلافليوض لحلقررئلانػ ليمدنػ لاًد فػر لثوا ػدةلفقػطلمػفلهػذلل

 (.Brown, A, Camione, 1992, p51)حقرادا.لاحم ر داتلوفؽلم  واللا
واً  ف ػررلجمي ػًرل  ػدلماػررةل  ضػمفل وضػي لل ػدلاطػرحلاأللأوافلاح  ػرؤؿلل:ستئمةياليًا: طرح األ

احجيػػػدةل وجػػػ لن ػػػولاحم لومػػػرتلاحمامػػػالويػػػ ـلل ػػػدلاواحم ػػػرنالمػػػفل ػػػتؿلاً  قصػػػر لفرأللاحقضػػػرير
هـلفػػالمػػفل ثػػؿلاحطػػتبلانف ػػاـل  ػػر دل ػػدلاصػػيرغ ارلثاػػدؼل وحػػدلم لومػػرتلجديػػدةلوصػػيرغالاأل

ل.(83 ل7118 مليالاح  لـلثفر ليال رحيا ل)اثولجردولونوفؿ ل
وافل  ر دهـل لىللجرثااحجيدةلافل    يرلاحطتبلحإلل دلاومفلم ريرل وحيدلاألل
ًًلجيػػػدًالا ػػر لومػػػفلاحم ػػرييرلدػػػذحؾلافلللأ ػػػدلا وحيػػدل جديػػدة لفرح ػػػؤاؿلاحجيػػدلي ػػػ  يرل ػػؤا

احفرديػػػػػػػالمػػػػػػػفلطرحػػػػػػػبللجرثػػػػػػػااإللاحجمػػػػػػػر الوحػػػػػػػيسلفقػػػػػػػطلدا  لػػػػػػػىلاألل ػػػػػػػدلا  ػػػػػػػر دلاأل
ل(.00 ل711م يف.)شثيب ل

ل-وهنرليجبل لىلاحمدرسلافلي ثعلمرلير ا:
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احػػواردةللفدػرراأللأهػػـاحجيػػدةل ػوؿلل ػدلاافلي ػر دلطلث ػ ل لػػىل وحيػدلمجمو ػػالمػفلاأل .0
 ناػػر لممػػرلي ػػر دهـلفػػال  ليػػؿلاحمػػردةلاحمقػػرو ة للجرثػػافػػالاحقط ػػا ل ػػـلم روحػػالاإل

 ثيفلاحم لومرتلاحمامالوغيرلاحماما.لو نميالماررا اـلاحموازنا
لأ ػدلاافليوض لحطلث  لافلهنرؾلمجمو ػالمػفلادواتلاً ػ فارـل  ػ  دـلفػالصػوغل .7

 ػػوؿلاحم لومػػرتلاح ػػط يالاحظػػرهرةلفػػالاحػػنص لومناػػرل)مػػف ل/لايػػف ل/لم ػػى (لوافل
 ػػوؿلاح ت ػػرتلثػػيفلاحم لومػػرتلواحم ػػرنالاحدرمنػػا للأ ػػدلاحصػػوغللأ  ػػرىهنػػرؾلادواتل
لأوذا ل/لديػػػؼ /لهػػػؿ /ليجػػػب /لهػػػؿل ػػػوؼ /لهػػػؿلدػػػرف /لفػػػيـلي شػػػرث لومناػػػرل)حمػػػر
 ي  لؼ (.

 وؿلاحفقرةلاحم روضا ل ـليلفتلنظرلل دلا ـلث دلذحؾليصوغلاحمدرسلث ضًرلمفلاأل .3
(ل ػػػدلايفيػػػالان قػػػر لاحم لومػػػرتل)م ػػػوفلاألطلث ػػػ لح فديػػػرلثصػػػوتلمر فػػػعلو وضػػػي لد

 ل7100)احمي ػػروي للل. ناػػرلجرثػػاوديفيػػالصػػيرغ ارلثشػػدؿلجيػػد لودػػذالمػػرلي ثػػعلحإل
ل(75-76
 خيص:مرابعًا: الت
فػالاح صػرلاح ػديثلاحػذيلي  ػـللن رفافلاح ل يصلماررةلحغوياليجبلافلي مدفلمنارلاإلل

احردي يالفالاحفقرةلاحمقػرو ةلوم رفػالنظرماػرللفدرر الواًنفجررلاحم رفالواح دنوحوجالحفاـلاألرلثرح 
لاحجزديا.لفدررالواحفدرةلاح رمالاح ال  م ورل وحارلاألي ر و ر يثارلواحدلمرتلاًف  ر يالواحجمؿلاأل

ل(.794 ل7111)ش ر   ل
و لىلاحمدرسلافليثيفلحطتث لافلاحقررئليمدن ل ل يصلاحمقرو لثشدؿلجيدلمفلل
ل- تؿ:

اح  ديػػػدل لػػػىلا ػػػ  داـلدلمػػػرتلاحطػػػتبلاح رصػػػا لوحػػػيسلاً  ثػػػرسلمػػػفلاجػػػؿل  زيػػػزل .0
 احمقرو .

شػفايا لحل  دػدلمػفلافلاحطػتبللأو وا لدرنتلد رثيال  ديدلاحف رةلاحزمنيالحل ل يص ل .7
 .فدرريالاحن ثيالحألهم دل دموال لىلاأل

ا ػػػػػػ ث ردللأو ػػػػػػرؾلاحطلثػػػػػػالينر شػػػػػػوفلمل صػػػػػػر اـ لو رصػػػػػػالوضػػػػػػعلم ػػػػػػرييرلحقثػػػػػػوؿل .3
 احم لومرت.
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  ذؼلاحم لومرتلغيرلاحضروريا. .4
  ذؼلاحم لومرتلاحمدررة. .5
 ايف لحمرذا لديؼ(.لاًه مرـلثردواتلاً  فارـلم ؿل)مف لحمرذا لم ى  .6
)  ػػػف للاًف ػػػرؿ.لأواحمصػػػطل رتلاحمامػػػاللأواح رديػػػزل لػػػىلمصػػػطل رتلاح نػػػرويفل .7

ل(45 ل7100
 -:التدريس بالتبادهات التفصيمية لتطبيق ةرا اإل
مفلاحدرسليقودلاحمدرسلمطثقًرلحت  را يجيرتلاحفر يػال لػىلفقػرةللوحىفالاحمر لالاأل .0

 مفلنصلمر.
( لطثقػػػًرلأفػػػراد  رونيػػػال)دػػػؿلمجمو ػػػال مػػػسلمجمو ػػػرتللإحػػػىيق ػػػـلطػػػتبلاحصػػػؼل .7

 حت  را يجيرتلاحفر يالاحم ضمنا.
دؿلمجمو الث يػثليدػوفلحدػؿلفػردلدورلوا ػدلمناػرللأفراداح رحيالمرلثيفللدوار وزعلاأل .3

 واحم و ع.ل-واحموض ل-واحم  ردؿل-احمل ص
ورلل  ييفل رددلحدؿلمجمو ال)يقوـلاحمدرسلفالادارةلاح وار(لمػعلمرا ػرةلافلي ثػردؿلد .4

 (.73 ل7117)اح زاوي للاحمجمو ا.لأفرادمعلغيرللمفل
لدػؿلل ثد .5 اح وارلاح ثردحالدا ؿلاحمجمو رتلثػرفليػديرلاحقردػد/لاحمػدرسلاح ػوار لويقػـو

احمجمو ػػػػا لويجيػػػػبل لػػػػىللأفػػػػرادفػػػػردلدا ػػػػؿلدػػػػؿلمجمو ػػػػالث ػػػػرضلمام ػػػػ لحثػػػػر ال
 ا  ف ررا اـل وؿلمرل رـلث .

را يجيرتلاحفر يػػػال لػػػىلاحطػػػتبلفػػػال وزيػػػعلاحثطر ػػػرتلاحمامػػػالاحم ضػػػمنالفػػػالاً ػػػ  .6
 احوضعلاحم  رد.

 اح قويـ.لأ دلا فللجرثا دليؼلفردلوا دلمفلدؿلمجمو الثرحثد لفالا   راضلاإل .7
ا طر لفرصػالحدػؿلفػردلفػالاحمجمو ػالحقػرا ةلاحقط ػال ػرا ةلصػرم  لووضػعلمػرليشػر ل .8

ل(.711-699 ل7100يا.ل)احدثي ا ل ر األلفدررمفل طوطلا فؿلاأل
 -نن/ االتةاه:المحور اليا

نػػػػػرلومشػػػػػر رنرل فدررل  ػػػػػرؼلاً جرهػػػػػرتلثرناػػػػػرلمفػػػػػرهيـلم  لمػػػػػال قويميػػػػػال ػػػػػر ثطلثل
احنرسل ػفلاحموضػو رتلاحم  لقػاللأفدررنرل  نالاح نصرلاحم رفا(لو ثنالأفدررلو لودنر)ل
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ثرً جػػػرلل لػػػىلدػػػؿلمػػػفلاحم رفػػػالواح ثػػػرة.لواً جػػػرلل رديػػػبل قلػػػالنف ػػػال  د ػػػ لاح ثػػػرةل
ث يػدل ػفللأو ريثػًرللفػراديػزلثرح ثػرتلواً ػ قرارلاحن ػثالويوجػ لاألاحم دررةلوهول رديػبلي م

ل(.750-751 ل7115)احنصرري للل نصرلمفل نرصرلاحثيدا.
حػػـليوحػػدوالوحػػدياـلا جرهػػرتل رصػػالوحدػػفل د  ػػبلمػػفل ػػتؿلاحمت ظػػاللفرادفػػرألل

ا لومػػفل ػػتؿلاًنمػػرطلاحم رفيػػال ػػر ثطلاً جرهػػرتلثرحمجػػرؿلاحوجػػدانالجرادػػواًشػػراطلاإل
 ل7113)اح واحػػػػدة للوحدناػػػػرل   ػػػػويلمدونػػػػرتلم رفيػػػػالوجدانيػػػػالو ػػػػلوديا.لن ػػػػرففػػػػالاإل
ل(.370

لأهمار:  صؼلث ضلاً جرهرتلثث ضلاح صردصللخصائص االتةاىات:
 ثػػرتلاً جرهػػرتلل-3.لجرهػػرتلن ػػرجلاحػػ  لـاً ل-7.لاً جرهػػرتل دوينػػرتلاف راضػػيال-0

 .و غيرهر
م ددةلثموضػو ر ارللاً جرهرتل-6ل.اح ثراتل-5.لاً صرؿلاحمثرشرلثموضوعلاً جرلل-4

 . لىلن ولمثرشر
لل(091-090 ل7115) دنرف لل.اج مر يال-أهميالش صيااتلذاً جرهرتلل-7

ن ػػػثيًر لاًلاناػػػرل رضػػػاللااحػػػرغـلمػػػفلدػػػوفلاً جرهػػػرتل رث ػػػ  لػػػىلتعتتتديه االتةاىتتتات وتغيرىتتتا:
يدػالو  ػ  رل مليػال غيػرلاً جرهػرتلحل  ديؿلواح غيرلن يجػالاح فر ػؿلاحم ػ مرلثػيفلاحفػردلوم غيػراتلث

ل-ثمجمو المفلاح وامؿلوها:
اذلي م لحلفردلثرفلي  رؼل لػىلاحموضػوعل ػفللاالتصاه المباشر بموضوع االتةاه: .0

نتلاذالدرلاألفضؿ غييرلا جرللاحفردلن ول.لويدوفلن وللإحىجوانبلجديدةلممرليؤديل
 يا. وألاذالدرنتلاحجوانبل لثاحجوانبلايجرثيالويدوفلن ولاأل

  ػػدلمػػفلافضػػؿلاحو ػػردؿلاح ػػاليػػ ـل ػػفلطريقاػػرل ػػدوثلاح غيػػرلفػػاللايتتر المعمومتتات: .7
 احفرد.لإحىاً جرهرتلهولوصوؿلاح قردؽلواحمفرهيـلاحم صلالثموضوعلاً جرلل

دراؾاذال ػػػدثل غييػػػرلفػػػالموضػػػوعلاً جػػػرللنف ػػػ لوللالتغيتتتر صتتتن الموضتتتوع: .3 احفػػػردلذحػػػؾلفػػػرفلا جػػػرللن ػػػوللا 
 .احموضوعلي غير

حلجمر ػالا ػرلدثيػرلفػال غيػرلا جرهػرتلاحفػرد لاذلوجػدلانػ لدلمػرلدػرفلل:تغير الةماعة .4
 و ػػػدلاحفػػػردلثرحجمر ػػػالم  مقػػػًرلفػػػرفل غيػػػرلا جرهػػػ لي ػػػدلامػػػرًالصػػػ ثًر لفػػػرذالغيػػػرلاحفػػػردل
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جمر ػالجديػدةلذاتلا جرهػرتلم  لفػالفرنػ لمػعلمضػاللإحىجمر   لاحمرج يالوان مىل
احمانػػا ....للأوغيػػرلاحمؤ  ػػا ل  ػػديؿلا جرهر ػػ لاحقديمػػالو غيرهػػرل) لإحػػىاحو ػػتليميػػؿل

ل(019:لل7118)أثولجودول للاحو(
ل-افلحت جرللن ولأيلمردةل لميالمدونرتلها:لاالتةاه نحو المواد الدراسية:

لأو ػػػرًتلاح ػػػرورلواح ػػػ ردةللأوويػػػدؿل لػػػىلمشػػػر رل:لاع بالمتتتادة العمميتتتةتاالستتتتم .0
 احضيؽلاح ال ر ثطلثدرا الاحم  لـلحموضو رتلاحمردة.

ي ارلومدىلار ثرطارلثرحموادلأهماحم  لـلحقيمالاحمردةلوللإدراؾويدؿل لىللة العممية:قيمة الماد .7
 . رىاأل ل

وطريقػػالم رملػػالمػػدرسلاحمػػردةلحطتثػػ للأ ػػلوبويػػدؿل لػػىللمتتدرس المتتادة العمميتتة: .3
لأ لػػىحطريق ػػ لفػػالاح ػػدريسلو دػػويفل ت ػػالطيثػػالم ػػ لوا  ػػرذللمػػ ًتلومػػدىل ػػثاـلو قػػثلاـل

 (76:لل0999 لآ روف.)احنجديلولحاـ
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 دراسات سابقة تناولت المتغير المستقه )التدريس التبادلن( مع متغيرات اخرى. -أ
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتيمة  االداة المادة المرحمة اليدف منيا اسم الدراسة ت

 االحصائية
عتتتتتتتتتتتتتتتتتدد 

 العينة
متتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 التةربة
 النتيةة

درا ػػػػػػػػػػػػػػالاحثاػػػػػػػػػػػػػػردحالل0
ل(لاح راؽ7100)

  ػػػػػػػػػرؼلا ػػػػػػػػػرلا ػػػػػػػػػ را يجيال
اح ػػػػػػػػػػدريسلاح ثػػػػػػػػػػردحالفػػػػػػػػػػال

يؿلمػػػػػػردةلاحجغرافيػػػػػػال  صػػػػػػ
حػػػػػػػػػػدىلطرحثػػػػػػػػػػرتلاحصػػػػػػػػػػؼل
اح رحػػػػػػػػػػػػػثلم اػػػػػػػػػػػػػدلا ػػػػػػػػػػػػػدادل

لاحم لمرت

م اػػدلا ػػػدادل
لاحم لمرت

ا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررللاحجغرافيا
ل  صيلا

 فػػػػػػػػػػوؽلاحمجمو ػػػػػػػػػػالاح جريثيػػػػػػػػػػال لػػػػػػػػػػىللا رثيعل9ل56لو نال-مرفل
لاحضرثطالفالاً  ثررلاح  صيلا.

درا ػػػػػػػػػػػػالاحم يػػػػػػػػػػػػرويلل7
ل(لاح راؽ7100)

  ػػػػػػػػػرؼلا ػػػػػػػػػرلا ػػػػػػػػػ را يجيال
احطريقػػالاح ػػدريسلاح ثػػردحالول

احقير ػػػػػػػػػػيالفػػػػػػػػػػالاد  ػػػػػػػػػػربل
احمفػػػػػػػػرهيـلاحثتغيػػػػػػػػالحػػػػػػػػدىل

لطتبلاح رمسلاًدثا.

احلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللاً داديا
لاح رثيا

ا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررل
اد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربل

لاحمفرهيـ

اً  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررل
اح ػػردالح ين ػػيفل
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قل يفل
وح ين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفل

لم راثط يف

 فػػػػػوؽلاحمجو ػػػػػالاًوحػػػػػىل)اح ػػػػػدريسل .0لحـل ذدرل77
احمجمو ػػػػػػالاح رنيػػػػػػالاح ثػػػػػػردحا(ل لػػػػػػىل

(لفػػػػػػػػػػالا  ثػػػػػػػػػػررل)احطريقػػػػػػػػػػالاحقير ػػػػػػػػػػيا
لاًد  ربلاحث دي.

درا ػػػػػػػػػػػػػػػػػالاح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػويلل3
ل(لاح راؽ7107)

تعررررثر اسررررث اةرررر ثات     

ان رررررالتب ان  ررررر  ن   ررررر  

ان حصرر م نتية رر  اترر لا  

ان فك ررررررث  رررررر  ارررررر  نلا  

انةعث ررررر  نرررررا    ن ررررر   

انصررررر انثاارررر   ا  اررررر  

 نة  ة ع و ا ج ة ع. 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـللجرم يا
لاًج مرع

اخ  ررررررررررررررررررر ل 

تحصرررررررررررررر ه  

ناق رررررررررررررررر   

اتررررررررررررررر لا  

نةررررر  ان فك رررررث 

نلا  انةعث رر  

ل شرررررررررررررررثن  

ن تررررررررررررررررررر   

(4991) 

اً  ثررلاح دال
ح ين نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قل يفل

لوم راثط يف

ل07
لا ثوع

 فػػػػػػػػػوؽلاحمجمو ػػػػػػػػػالاح جريثيػػػػػػػػػال لػػػػػػػػػىل .0ل63
 .احضرثطالفالا  ثررلاح  صيؿ

  ػػػػرؼلاحمجمو ػػػػػالاح جريثيػػػػال لػػػػػىل .7
احضػػػػػػػػرثطالفػػػػػػػػالمقيػػػػػػػػرسلماػػػػػػػػرراتل

لاح فدير.
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 اه( مع متغيرات اخرى.دراسات تناولت المتغير التابع )التحصيه واالتة - 
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمة  االداة المادة المرحمة اليدف منيا اسم الدراسة ت

 االحصائية
متتتتتتتدة 
التةتتتر 

 بة

العتتتتتي
 نة

 النتيةة

درا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل0
احجثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوريل

(ل7116)
لاح راؽل

ا ػػػرلاح ػػػدريسلثر ػػػ  مرؿلاح ر ػػػوبلفػػػال
اح  صػػػػيؿلو نميػػػػالاحميػػػػؿلحػػػػدىلطػػػػتبل
احصػػػػػػػػؼلاًوؿلاحم و ػػػػػػػػطلفػػػػػػػػالمػػػػػػػػردةل

لاحجغرافيا.

احم و ػػػػػػػػ
لطا

جغػػػػػػػػػػرااح
لفيا

ا  ثػػػػػػػػػػررل  صػػػػػػػػػػيلال
لومقيرسلاحميؿ

ا  ثػػػػػػػػررلاح ػػػػػػػػردال
ح ين يفلم  قل يفل
وا  ثػػػػػػػػػررل ػػػػػػػػػردال
ح ين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفل
م راثط يفلومرثعل

لدري

 فػػػػوؽلاحمجمو ػػػػالاح جريثيػػػػال لػػػػىلاحمجمو ػػػػالل81ل-
لاحضرثطا

درا ػػالاحطػػردالل7
(ل7117)

لاح راؽ

ا ػػػػػػرلا ػػػػػػ  داـلطػػػػػػريق يفلاحمشػػػػػػروعل
اح  رونالثرً  را يجيالاح درمليالواح  لـل

فػػال نميػػالاحمفػػرهيـلواحماػػرراتلفػػالمػػردةل
اح ػػػػرادطلحػػػػدىلطرحثػػػػرتلم اػػػػديلا ػػػػدادل
احم لمػػرتلفػػػالمدينػػػالاحموصػػػؿلومػػػيلافل

لن ولاحجغرافيا.

احجغػػػػػػػػػػرالاحم اد
لفيا

مرثػػػػػػػػػػػػػػػػعلدػػػػػػػػػػػػػػػػريلل-
وثير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفل
واً  ثػػررلاح ػػردال
ح ين يفلم  قل يفل
ح ين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفل

لم راثط يف

 فػػػػوؽلاحمجمو ػػػػالاح جريثيػػػػال لػػػػىلاحمجمو ػػػػالل37ل-
لاحضرثطا
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ةرا يةية البحث و من  اتو:ا 
ي ػػدلاح صػميـلاح جريثػػالثرنػػرمجل مػػؿلوم ططػًرليوضػػ لديفيػػال نفيػػذللالتصتتميم التةريبتتن:

اح جرثالاذلي مؿل لىلاثرازلاحظروؼلواح وامؿلاحم يطالثرح جرثالثطريقال  اؿلمت ظػال
ل(.83 لص0997اح غيراتلاح ال   دث.لل) لؼ ل

دػالذاتلاحضػثطلاحجزدػالمػفلنػوعلو دلا  ػررلاحثر ػثل صػميـلاحمجمو ػرتلاحم درفل
لا ػػ را يجي ل مرؿ جريثيػػال ػػدرسلثر ػػ رلهمااً  ثػررلاحث ػػدي لو ػػـلا  يػػررلمجمػػو  يفلا ػػد

اًنجػػرزلضػػرثطال ػػدرسلثرحطريقػػالاً  يرديػػالذواتلاً  ثػػررلل ػػرىاأل لوللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿ
لاحث دي.لاحم رفا

لالتصميم التةريبن لمبحث
 التابعالمتغير  المتغير المستقه المةموعة
االنةاز  التدريس بالتباده استراتيةيو تةريبية

 االتةاه المعرصن
 الطريقة االعتيادية ضابطة

ويقصدلثرحمجمو الاح جريثيالاح ال   رضلحلم غيراتلاحم  قؿلثادؼلم رفالا ػرلل
احم غيرلاح رثعلامرلاحمجمو ػالاحضػرثطالهػالاحمجمو ػالاح ػالًل   ػرضللأو لىلاحظرهرةل
حلمقررنػػػػػػالل مؿناػػػػػػرل  ػػػػػػ ألل؛ح جريثيػػػػػػالو فيػػػػػػدلاحمجمو ػػػػػػالاحضػػػػػػرثطالاحثر ػػػػػػثحلم غيػػػػػػراتلا

ل(.58 لص7117.ل)اح رنا لثرحمجمو الاح جريثيا
احػػذيفلحاػـل صػػردصللشػير األلأولفػػراد)يقصػدلثمج مػعلاحث ػػثلدرفػالاأل مةتمتع البحتتث وعينتتتو:

) ػتلاثػول(.لأفػرادم يناليمدفلمت ظ ارلواحم ؾلاحو يدلحلمج معلهولوجػودل رصػيالمشػ رد لثػيفل
ل(44 ص7110صوي  ل
 ينػػػػالاحث ػػػػثلف  ػػػػرؼلثرناػػػػرل)مجمو ػػػػالجزديػػػػالمػػػػفلمج مػػػػعلحػػػػ ل صػػػػردصللامػػػػرل

مشػػ ردالواحاػػدؼلمناػػرل  مػػيـلاحن ػػردجلاح ػػال  ػػ  لصلمناػػرل لػػىلمج مػػعلادثر(.)اًمػػرـل
ل(45 لص0991 لآ روفول

اح ػال ػداديرتلواح رنويػرتلاح ديػدلمػفلاألضـل الح الوحى رثيالاحرصرفالاأل ثلروا  ررلاحث
(ل0واحجػػدوؿل)ل ضػػـلاحصػػؼلاح ػػرمسلاألدثػػالو ػػـلا  يػػررل رنويػػالطيثػػالثصػػورةل شػػواديا.

ليوض لذحؾ.
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 ( طالبات مةموعتن البحث2الةدوه )

عدد الطالبات  المةموعة الشعبة ت
 قبه االستبعاد

عدد الطالبات 
 المستبعدات

عدد الطالبات 
 المةموع بعد االستبعاد

ل71ل4ل74لاح جريثيالأل0
ل41

ل71ل3ل73لحضرثطاالبل7
 رصلاحثر ثل ثؿلاحثد لثرح جرثال لىل درفؤلمجمو  الاحث ثلفاللتكاصؤ المةموعتي :

ل.ث ضلاحم غيراتلاح الي  قدوفلانارل ؤ رلفالن ردجلاح جرثا
 الدرةة النيائية لمادة التاريخ لمعام السابق. .2

ؽلحمػػػػردةلاح ػػػػرريولحل ػػػػرـلاح ػػػػرثلاًنجػػػػرزلاحم رفػػػػادوفدػػػػتلاحمجمػػػػو  يفلثػػػػدرجرتل
(ل71.13(لفثلػػػتلم و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلطرحثػػػرتلاحمجمو ػػػالاح جريثيػػػال)7100-7107)

(لوحم رفػالدًحػػالاحفػرؽلثػػيفلدرجػػرتل71.98م و ػطلر ػػبلطرحثػرتلاحمجمو ػػالاحضػػرثطال)
(ل-1.757احمجمو  يفلا   مؿلاحثر ػثلا  ثػررل)مػرفلو نػا(لودرنػتلاحقيمػالاحم  ػوثال)

ي نػػػػالافلاحفػػػػرؽلحػػػػيسليػػػػذيلدًحػػػػالل( لوهػػػػذا0.96-وهػػػػالادثػػػػرلمػػػػفلاحقيمػػػػالاحجدوحيػػػػال)
ل(ليوض لذحؾ.7يالأيلافلاحمجمو  يفلم درفد يفلفالهذالاحم غيرلواحجدوؿل)إ صرد

وتنن المحسوبة والةدولية لدرةات مادة  -مةموع الرت  ومتوسطيا وقيمة ما  (3الةدوه )
 (3129 -3128التاريخ لمعام الدراسن )

 المةموعة
 أصرادعدد 

 العينة
مةموع 
 الرت 

سط متو 
 الرت 

قيمة ما  وتنن 
 المحسو 

قيمة ما  وتنن 
 الةدولية

مستوى الداللة 
 1.16ع  

ل71.13ل411.5ل71لاح جريثيا
لغيرلداحال0.96-ل1.757-

ل71.98ل409.5ل71لاحضرثطا
ا ػػػ  مؿلا  ثػػػررلرافػػػفلحلمصػػػفوفرتلاحم  رث ػػػالحدونػػػ لمػػػفلاً  ثػػػرراتلاح ػػػال:لالتتتءكا  .7

( لوفثلػػػتلم و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػػال6-0 ل0983)احػػػدثرغ ل صػػػل لحلثيدػػػالاح را يػػػال
(لوحم رفػػػالدًحػػػال70.15(لم و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػػالاحضػػػرثطال)09.95اح جريثيػػػال)

احثر ػػػثلا  ثػػػررل)مػػػرفلو نػػػا(لودرنػػػتلاحقيمػػػاللاحفػػػرؽلثػػػيفلدرجػػػرتلاحمجمػػػو  يفلا ػػػ  مؿ
ي نػػػالافل( لوهػػػذال1.96-(لوهػػػالادثػػػرلمػػػفلاحقيمػػػالاحجدوحيػػػال)1.798-احم  ػػػوثال)
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(ل3يالأيلافلاحمجمو  يفلم درفد يفلفالهػذالاحم غيػرلواحجػدوؿل)إ صردفرؽلحيسلثذيلدًحالاح
ل.يوض لذحؾ

مةموعتن البحث وتنن المحسوبة والةدولية لدرةات  -مةموع الرت  ومتوسطيا وقيمة ما  (4الةدوه )
 صن متغير الءكا 

 أصرادعدد  المةموعة
 العينة

مةموع 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

قيمة ما  وتنن 
 المحسو 

قيمة ما  وتنن 
 الةدولية

مستوى 
 الداللة

ل09.95ل399ل71لاح جريثيا
ل0.96-ل1.798-

 ندللغيرلداحا
م  وىل
ل1.15 ل70.15ل470ل71لاحضرثطا

 مقياس االتةاه القبمن نحو مادة التاريخ .4
(ل7105طثػػؽلاحثر ػػثلمقيػػرسلاً جػػرللن ػػولمػػردةلاح ػػرريولوهػػولمقيػػرسل)احثيػػر ا ل

ل(لفقرة.31 رض ل لىلاح ثرا لحل  ددلمفلصد  لاحظرهري لوي دوفلاحمقيرسلمفل)ث دل
(لادثػػرل0.870-و نػػدلا ػػ  مرؿلم ردحػػال)مػػرفلو نػػا(لودرنػػتلاحقيمػػالاحم  ػػوثال)

(لممػػػػػػرليػػػػػػدؿل لػػػػػػىلافل1.15( ل نػػػػػػدلم ػػػػػػ وىلدًحػػػػػػال)0.96-مػػػػػػفلاحقيمػػػػػػالاحجدوحيػػػػػػال)
ل(ليوض لذحؾ.4دوؿل)احمجمو  يفلم درفد يفلفالاً جرللن ولمردةلاح رريولواحج

وتنن المحسوبة والةدولية لدرةات مةموعتن البحث  -مةموع الرت  ومتوسطيا وقيمة ما  (5الةدوه )
 نةو مادة التاريخ

 أصرادعدد  المةموعة
 العينة

مةموع 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

قيمة ما  وتنن 
 المحسو 

قيمة ما  وتنن 
 الةدولية

 مستوى الداللة

ل73.95ل479ل71لاح جريثيا
ل0.96-ل0.870-

غيرلداؿل ندل
ل1.15م  وىل ل07.15ل340ل71لاحضرثطا

 :ات التةريبيةةرا اإل
 ػرريولمػفلد ػربللوحى  ددتلاحمردةلاح لميالثرحفصوؿلاح مسلاألللتحديد المادة العممية:

حل ػػرـللاح ػػرمسلاإل ػدادياحم صػػصل دري ػ لحلصػؼللأورثػرلوأمريدػرلاح ػػديثلولاحم رصػر
ل.7107/7108احدرا ال
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حلمػػػردةلاحدرا ػػػيال ػػػـللوحػػػىاألاحفصػػػوؿلفػػػالضػػػو لم  ػػػوىللف الستتتموكية:ىتتتداغة األصتتتيا
هػػدفًر ل رضػػارلاحثر ػػثل لػػىلمجمو ػػالمػػفل(ل81)لهرثلػػتل ػػددولؼلاح ػػلوديالهػػداصػػيرغالاأل

اـل ػػوؿلصػػيرغ ارلومػػدىلشػػموحارلحم  ػػوىلآراداحم دمػػيفلمػػفلذويلاح ثػػرةلواً  صػػرصلحت ػػذلثػػ
اػػـل ػػدحتلآرادويرتلفػػالاحمجػػرؿلاحم رفػػالوفػػالضػػو لاحمػػردةلاحدرا ػػيالوصػػ ال صػػنيفارل لػػىلاحم ػػ 

ل.ؼل  ىلا ذتلشدلارلاحنارداهدااأل
ا ػػدلاحثػػر  وفل ططػػًرل دري ػػيالحموضػػو رتلاحم  ػػوىلاحدرا ػػالاح ػػاللالخطتتط الدراستتية:

حلمجمو ػػػالاح جريثيػػػالووفػػػػؽللاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿ ػػػ درسلا نػػػر لاح جرثػػػالوفػػػؽلا ػػػػ را يجيال
 طػالل(0)(07(ل طػاليوميػالثوا ػعل)44دلاح طػطل)احطريقالحلمجمو ػالاحضػرثطا.لثلػتل ػد

 لػػىلمجمو ػػالمػػفلاح ثػػرا لحغػػرضللأيضػػرًلحدػػؿلمجمو ػػالمػػفلمجمػػو  الاحث ػػثل رضػػتل
ل.   يفلصيرغ ار

يًرلفػػػالا ػػػدادلاً  ثػػػرراتلأ ر ػػػ  ػػػدلاح ررطػػػالاً  ثرريػػػال نصػػػرًالمامػػػًرلوللالخارطتتتة االختباريتتتة:
مػفلاحم  ػوىلاحدرا ػاللوحػىاحفصػوؿلاألملتلا لحذالا دلاحثر ثل ررطالا  ثرريػالشػم رفياًنجرزلاح

ل.ؼلاح لوديالحلم  ويرتلاح تلمفلاحمجرؿلاحم رفالح صنيؼلثلوـهداواأل
ل(لاح ريطالاً  ثرريا5جدوؿل)

عدد  االبوا 
 الصفحات

ية ىماأل
 النسبية

 ف لممةاه المعرصن حس  تصنيف بمومىدامستويات األ

موع
مة

ال
 

التءكر 
42% 

الفيم 
34% 

التطبيق 
25% 

التحميه 
25% 

التركي  
:% 

التقويم 
:% 

ؿلاحفصؿ ل00ل07ل0ل7ل7ل70ل3ل%73ل71لاألو 
ل39ل4ل4ل5ل5ل9ل07ل%77ل43لاح رنالاحفصؿ

ل51ل5ل5ل7ل7ل00ل05ل%011ل63لاحمجموع
ؼلاحث ثلوجودلادا يفلا دهمرلا  ثررل  صيلالحقيػرسلأهداي طلبل  قيؽللاداتا البحث:

مقيػرسلا جػرلللاآل ػروللرلوأمريدرلاح ديثلولاحم رصر رريولأورثفالمردةللاًنجرزلاحم رفا
لطرحثرتل ينالاحث ثلن ولمردةلاح رريو.

ل

                                      
  رتلطثقتلاح طالفيارل لىلمدىل ص يفلدرا ي يف.ولث ضلاحموضل(0)
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ل-(لفقرةلا  ثرريالودمرلي  ا:51صرغلاحثر ثل)ل:معرصناالنةاز الاعداد االختبار  .0
 (41(لفقرةلمفلنوعلاً  ثرراتلاحموضو يال دونتلمفل)لفقرةلمػفلنػوعلاً  يػررل71)

ؿ)اح ػػؤاؿلمػػفلم  ػػددل )اح ػػؤاؿلاح ػػرنا(ل(لفقػػرةلمػػفلنػػوعلادمػػرؿلاح ثػػرراتل71ول)(لاألو 
 مفلاحفقراتلاحم رفيا.لوحىحقيرسلاحم  ويرتلاح ت الاأل

 (01ًلفقػػراتلمػػفلنػػوعلا)احقصػػيرةل)اح ػػؤاؿلاح رحػػث(لذاتلاًجرثػػرتلل  ثػػرراتلاحمقرحيػػا
 مفلاحفقراتلاحم رفيا.لوحىحقيرسلاحم  ويرتلاح ت الاأل
 اآل ياللوأ  دلاً  ثررلث  بلاح طوات

  ـلا دادهرلم ثقرًل -اعداد الخريطة االختبارية: .2
ًثػػدلافليدػػوفلاً  ثػػررلصػػرد ًرلثم نػػىلانػػ ليقػػيسلف ػػًتلمػػرلوضػػعلمػػفلاجػػؿل ير ػػػ .لل-:صتتدق االختيتتار .7

 (.ل47 لص7110) طيا ل
فضؿلو يلالحل  ددلمفلصدؽلاً  ثررلاحظرهريلهول رض ل لػىل ػددلمػفلإفلأ

اتلاً  ثرريػالحلموضػوعلاحدرا ػالاحمػرادل ير ػ لوثنػرً لمدىل م يؿلاحفقرللوااحم  صيفلحيقررل
 لػػىلذحػػؾلووضػػو  لو ػػتمالثدادلػػ لو  ليػػؿلاحم ػػ وىلاحػػذيل قي ػػ لدػػؿلفقػػرة لو لػػىلوفػػؽل

%(لحقثػػوؿلاحفقػػرة لو ػػـلا  مػػردلجميػػعلاحفقػػراتلث ػػدل81ا  مػػدلاحثػػر  وفلن ػػثال)لرا  لػػؾلاآل
امػػػػػرلصػػػػػدؽلل(لفقرة.51)اح  ديتتلاحمق ر ال ليارلف صث لاً  ثررلمدوفلمفللإجرا 

احم  وىلفقػدل  قػؽلاحثػر  وفلفيػ لمػفلثنػر لاح ريطػالاً  ثرريػالوصػت يالاً  يػررل ػفل
لطريؽلاح ثرا لواحم  صيف.

 -:اآل ياوضعلاحثر ثلاح  ليمرتللتعميمات االختبار:
صػػفؾلوشػػ ث ؾلفػػالاحمدػػرفلاحم صػػصلحاػػرلفػػالاد ػػبلا ػػمؾلول -:ةابتتةتعميمتتات اإل -لأ

 .جرثاور الاإل
ؿ لاح ؤاؿل(لأ دلا3)ررلي دوفلمفلامرمؾلا  ث (لفقرةلواح ؤاؿلاح ػرنال71ي دوفلمفل)لاألو 

فلاح ػػؤاؿلاح رحػػثل71مػػفل)ي دػػوفل  ناػػرللجرثػػا(لفقػػراتلمقرحيػػا ل دػػوفلاإل01مػػفل)(لفقػػرةلثينمػػرل دػػوؤ
 .جمي ًرلمفلدوفل رؾلأيلفقرةلمنار
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لاحصػػػ ي الجرثػػػادرجػػػالوا ػػػدةلحإللاألو ؿ صصػػػتلحل ػػػؤاؿلل-تعميمتتتات التصتتتحي : -لب
درنػػػػتلاحدرجػػػػالاح ليػػػػرلل ػػػػرساحم رودػػػػالو لػػػػىلهػػػػذالاأللأواح رطدػػػػاللجرثػػػػافرلدرجػػػػالحإلوصػػػػ

 (لدرجالواحدرجالاحدنيرل)صفر(.61حت  ثررل)
  -التطبيق االستطالعن لالختبار:

مػػفلمج مػػعللاح ػػرمسلاإل ػػداديطثػػؽلاً  ثػػررل لػػىل ينػػالمػػفلطرحثػػرتلاحصػػؼلل
(لطرحثػالوا ضػ لافلاحفقػراتل011ودػرفل ػددهرل)احث ثلنف  لومواصفرتل ينالاحث ثلنف ػارل

ل.(لد يقا61فقدلدرفل)لجرثادرنتلواض الوغيرلغرمضالحدىلاحطرحثرتلامرلم و طلو تلاإل
 -تحديد صقرات االختبار:

رتلج ـلر ثتلاحدرللإجرثا(ل011 ـل ص ي لاجرثرتلاح ينالاً  طت يالاحثرحغال)ل
ح م يػػؿلاحمجمػػو  يفل%لاحػػدنيرل77ادنػػىلدرجػػالوا  ػػرتلاؿللإحػػىدرجػػاللأ لػػى نرزحيػػًرلمػػفل

احم طػػرف يفلفػػال  ػػربلصػػ وثالاحفقػػراتلو ػػوةل ميزهػػر.لوهػػذالمػػرلاوصػػىلثػػ ل)ديلػػا(ل يػػثل
فػاللفػراد%(لمػفلاأل77ا  مردل لىلاحن ػثال) رؿل ندل  ليؿلمفرداتلاً  ثررلمفلاحضروريل

ل(.384 لص7111دؿلمفلاحمجمو  يفلغيرلاحم طرف يفل) تـ ل
ل-ودمرلير ا:و ـل  ربلم رمؿلص وثالو وةل ميزهرلل

 -مستويات صعوبة الفقرة: -لأ
احغريػػالمػػفل  ػػربلصػػػ وثالاحفقػػرةلهػػولا  يػػػررلاحفقػػراتلذاتلاحصػػ وثالاحمنر ػػػثال

ل(.77 لص0980 لآ روفو ذؼلاحفقراتلاح الالجدًالواحص ثالجدًال)احزوث الول
وث ػػػدل  ػػػربلم رمػػػؿلصػػػ وثالدػػػؿلفقػػػرةلمػػػفلفقػػػراتلاً  ثػػػررلثر ػػػ  داـلم ردحػػػالل

(لوي ػػػ دؿلمػػػػفلذحػػػؾلفقػػػراتلاً  ثػػػػررل1.75ل-1.35حلثػػػيفل)احصػػػ وثالوجػػػدلاناػػػرل  ػػػػراول
اً  ثررلي دلجيدًالاذالدرفلم  وىلص وثالاحفقراتل  ػراحلجمي ارل  دلمقثوحالاذليرىلمل ـلافل

ل(.770 لص7111(.ل)مل ـ ل1.75ل-1.35مرلثيف)
يقصػػدلثقػوةل مييػػزلاحفقػرةلمػػدىل و اػرل لػػىلاح مييػزلثػػيفلطرحثػػرتلذواتللقتوة تمييتتز الفقتترة:

 ل7111 ػػػػػ ويرتلاح ليػػػػػرلواحػػػػػدنيرلثرحن ػػػػػثالحلصػػػػػف لاح ػػػػػاليقيماػػػػػرلاً  ثػػػػػرر.ل) ػػػػػتـ لاحم
ل-1.31وث دل  ربل وةل ميػزلدػؿلفقػرةلمػفلفقػراتلاً  ثػررلظاػرلاناػرل  ػراوحلثػيفل)( ل385ص
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(لان ل وةلاً  ثررل  دلجيدةلاذالدرنتلEbel(لوهال قعلضمفلاحن ثالاحمقثوحالاذليرىلاثيؿل)1.63
ل(ل.81 لص0980 لآ روفف د رل)احزوث الول(ل1.31 وةل ميزهرل)

 
ويقصػػػدلثػػػ لافلاً  ثػػػررلي طػػػالاحن ػػػردجلنف ػػػارلحلمجمو ػػػالاحوا ػػػدةلمػػػفللليبات االختبار:

)ط يمػػػػػػػػػػػػػػا للث دلمدةل صيرة.لأوفالاحظروؼلنف ارللأ  رىاذالمرلطثؽلمرلللفراداأل
ل(.90 لص7111
ثػػالمػػفل(لطرح51المػػفلاجرثػػرتل)يوح  ػػربل ثػػرتلاً  ثػػررلا  يػػرتل ينػػال شػػوادل

نصػػػفيفللإحػػػى(ل ػػػـلجزدػػػتلفقػػػراتلاً  ثػػػررل011طرحثػػػرتلاح ينػػػالاً ػػػ طت يالاحثرحغػػػال)
ؿاحنصػؼل يضػػـلدرجػرتلاحفقػػراتلاحفرديػػالواح ػرناليضػػـلدرجػػرتلاحفقػراتلاحزوجيػػالو ػػـللاألو 

(ل ػػػـلصػػػ  ل1.70(لثيرو ػػػفلفدػػػرفل)pearsomnا ػػػ  راجلم رمػػػؿلاًر ثػػػرطلثم ردحػػػال)
(ل1.87(لوثلػتلم رمػؿلاح صػ ي ل)Spearman- Brownثػراوفل)ل-ثم ردحال ثيرلمػرف

اح ػاليجػبلافلي ػراوحلم رمػؿلاًر ثػػرطللاوهػالم رمػؿل ثػرتلجيػدلحت  ثػرراتلغيػػرللاحمقننػ
ل(.071 لص0989 لآ روف) مررللولل(.1.91ل-1.71فيارل)

ث دلاطتعلاحثر ثل لىلاًدثيرتلواحدرا رتلاح رثقاللمقياس االتةاه نحو مادة التاريخ:
ل-(لحدون :7105 جرللن ولمردةلاح رريولاحم دلمفل)احثير ا لا  مدلمقيرسلاً

ا ػػدلاحمقيػرسلحمر لػػالاح ػػرمسلل-7لمصػمـلحلثيدػػالاح را يػالوي م ػػعلثرحصػػدؽلواح ثػرت.ل-0
 اً دادي.

 ي دلمفلا دثلاحمقرييسلاح ال صؿل ليارلاحثر ثلمفل يثلو تلا دادللو طثيق .ل-3
انػػػ لي م ػػػعللواح قػػػويـلاشػػػرروالوث ػػػدلا  شػػػررةل ػػػددلمػػػفلاح ثػػػرا لفػػػالمجػػػرؿلاحقيػػػرس

و لػػػىلاحػػػرغـلمػػػفلذحػػػؾلو  وطػػػًرل ػػػرصل)احصػػػدؽلواح ثػػػرت( للثرح صػػػردصلاح ػػػريدوم ري 
احثػػر  وفل لػػىلا ػػ  راجلاحصػػدؽلاحظػػرهريلحلمقيػػرسلوذحػػؾلث رضػػ ل لػػىلمجمو ػػالمػػػفل
اح ثرا ل يثلاددوالصت يالفقراتلحقيرسلمرلا ػدلمػفلاجلػ ل)اً جػرللن ػولمػردةلاح ػرريو(ل

لل%.011وثن ثال
ل-هدؼلاحث ثلثرح  قؽلمفلاً ا:لإحىمفلاجؿلاحوصوؿللعرض النتائج ومناقشتيا:

 البعدي. االنةاز المعرصنعرض النتائج المتعمقة ب -لأ
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يالثػيفلم و ػطلر ػبلدرجػرتلاحمجمو ػالاح جريثيػالإ صػردًليوجدلفرؽلذولدًحال
بلدرجرتلوم و طلر لاح دريسلثرح ثردؿاحت اليدر فلمردةلاح رريول لىلوفؽلا  را يجيال

 لىل ػػرريولأورثػػرلوأمريدػػرلاح ػػديثلولاحم رصػػرلاحمجمو ػػالاحضػػرثطالاحت ػػاليدر ػػفلمػػردةل
لاحث دي.لاًنجرزلاحم رفاوفؽلاحطريقالاً  يرديالفالا  ثررل

احث ػديل لػىلطرحثػرتلمجمػو  الاحث ػثللاًنجرزلاحم رفػاوث دل طثيؽلاً  ثررلل
م و ػػػطلر ػػػبلدرجػػػرتلاحمجمو ػػػاللليًرلثلػػػتإ صػػػرداح جريثيػػػالواحضػػػرثطالو  ليػػػؿلاحثيرنػػػرتل
(لوثلػػتلم و ػػطلر ػػبل74.63)لاح ػػدريسلثرح ثػػردؿاح جريثيػػالاحت ػػال لػػىلوفػػؽلا ػػ را يجيال

(لو ندل06.38درجرتلاحمجمو الاحضرثطالاحت الدر فل لىلوفؽلاحطريقالاً  يرديال)
الثػػيفلاحم و ػػطيفللدرنػػتل صػػردو نػػالحم رفػػالدًحػػالاحفػػرؽلاإلل-ا ػػ  مرؿلا  ثػػررلمػػرف

(ل0.96-(لاصػػغرلمػػفلاحقيمػالاحجدوحيػػالاحثرحغػػال)7.784-ون ػػالاحم  ػوثال)ل-مػػرف يمػال
 لػىل(ليوضػ لذحػؾلوهػذالي نػالوجػودلهنػرؾلفػرؽلحصػرح لاحمجمو ػالاح جريثيػال6وجدوؿل)

وثػػػذحؾل ػػػرفضلاحفرضػػػياللاًنجػػػرزلاحم رفػػػافر ليػػػالهػػػذللاً ػػػ را يجيالفػػػالزيػػػردةللإحػػػىممػػػرليشػػػيرل
لاحصفريا.
وتنن المحسوبة والةدولية لدرةات  -طيا وقيمة ما مةموع الرت  ومتوس (7ةدوه )

 معرصناالنةاز الالمةموعتي  التةريبية والضابطة صن االختبار 

 المةموع المتغير
عدد 
 أصراد
 العينة

مةموع 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

درةة 
 الحرية

مستوى  قيمة ما  وتنن
 الداللة

  الةدولية المحسوبة
ا  ثررل
ًنجرزل

لم رفااح
لل74.63ل497.5ل71لثيااح جري

ل0.96-ل7.784-

داحالل1.15
حصرح ل
احمجمو ال
لاح جريثيا لل06.38ل377.5ل71لاحضرثطالاحث دي

و ػػدلي ػػودل ػػثبل فػػوؽلاحمجو ػػالاح جريثيػػالاح ػػال ػػـل در ػػيارلثر ػػ  داـلاحطريقػػػالل
بل لاًلافلهذللاً  را يجيال  ميزلثرحجوانم رفااًنجرزلاحاح قليديالفالدرجرتلاً  ثررل

ل-:اآل يا
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زودتلاحطرحثػػرتلثفدػػرةل رمػػال ػػفلاحموضػػوعلاحػػذيل ػػيدرسلثشػػدؿليج لاػػفلم ػػ  داتلحل فريػػؽل .0
 .يالواحفر يا ر ثيفلاحم لومرتلاأل

انارلزودتلاحطرحثرتلثم لومرتلاد رل موميالوشموحيالو جريػدلمػفلم لومػرتلاحمػردةل .7
 ػػػؽلورثػػػطلاحدرا ػػػيالاحمفصػػػلالوثػػػذحؾلدرنػػػتلمر دػػػزاتلفدريػػػاليثنػػػىل لياػػػرلاحػػػ  لـلاحت

احم لومػرتلاحجديػدةلثرحم لومػػرتلاح ػرثقالحػديافلفاػػال دػوفلثم رثػالج ػػرلفدػريليػػرثطل
 مرليجبل  رف لاحطرحبلثرحف ؿ.

انارلا ررتلداف يالاحطرحثرتلحل  لـلو  فيزهفلحل فر ؿلمعلاحمردةلاحجيػدةلوثػذحؾل  ػاؿل .3
  مليالاح  لـلو ايئلاذهرفلاحطرحثرتلحلدرسلاحجديد.

 فلاح ديؼلمعلم  وىلاحمردةلاح ال  درسلحاف.انارلمدنتلاحطرحثرتلم .4
 انارل ر دتل لىلوضوحلاحمردةلاحجديدةلفزادتلاح  لـلو ؿلاحن يرف. .5
 عرض النتائج المتعمقة باالتةاه نحو مادة التاريخ -لب

يالثػيفلم و ػطلر ػبلدرجػرتلاحمجمو ػالاح جريثيػالإ صػردًليوجدلفرؽلذولدًحال
 لػػػىلوفػػػؽلا ػػػ را يجياللح ػػػديثلولاحم رصػػػر ػػػرريولأورثػػػرلوأمريدػػػرلااحت ػػػاليدر ػػػفلمػػػردةل

وثػػيفلم و ػػطلر ػػبلدرجػػرتلاحمجمو ػػالاحضػػرثطالاحت ػػاليدر ػػفلمػػردةللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿ
 لػػػىلوفػػػؽلاحطريقػػػالاً  يرديػػػالفػػػالمقيػػػرسلل ػػػرريولأورثػػػرلوأمريدػػػرلاح ػػػديثلولاحم رصػػػر

لاً جرللاحث دي.
طرحثػػرتللث ػػدل طثيػػؽلمقيػػرسلاً جػػرللن ػػولمػػردةلاح ػػرريولواح صػػوؿل لػػىلدرجػػرتل

يًرلثلػػػتللم و ػػػطلر ػػػبلإ صػػػردمجمػػػو  الاحث ػػػثلاح جريثيػػػالواحضػػػرثطالو  ليػػػؿلاحثيرنػػػرتل
(لوثلػػتلم و ػػطلر ػػبلدرجػػرتلاحمجمو ػػالاحضػػرثطال75.13درجػػرتلاحمجمو ػػالاح جريثيػػال)

ل-(لو نػػػدلا ػػػ  مرؿلا  ثػػػررلمػػػرف05.98احت ػػػالدر ػػػفل لػػػىلوفػػػؽلاحطريقػػػالاً  يرديػػػال)
ون الاحم  وثالل-ثيفلاحم و طيفللدرنتل يمالمرفلا صردو نالحم رفالدًحالاحفرؽلاإل

(ل7(لودمػػرلمثػػيفلفػػالجػػدوؿل)0.96-(لاصػػغرلمػػفلاحقيمػػالاحجدوحيػػالاحثرحغػػال)3.454-)
 ػػػالدر ػػػفل لػػػىلوفػػػؽلا ػػػ را يجيالتحوهػػػذالي نػػػالل فػػػوؽلطرحثػػػرتلاحمجمو ػػػالاح جريثيػػػالا

 ػػولمػػردةلاح ػػرريولحػػذحؾلفر ليػػالهػػذالاًنمػػوذجلفػػالزيػػردةلاً جػػرللنلإحػػى ػػـليشػػيرللثرح ثػػردؿاح ػػدريسل
ل. رفضلاحفرضيالاحصفريا
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وتنن المحسوبة والةدولية صن  -مةموع الرت  ومتوسطيا وقيمة ما  (8ةدوه )
 درةات مةموعتن البحث صن مقياس االتةاه نحو مادة التاريخ

 أصرادعدد  المةموع
 العينة

مةموع 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

 مستوى الداللة قيمة ما  وتنن
  الةدولية المحسوبة

ل75.13ل511.5ل71لاح جريثيا
ل0.96-ل7.454-

داحالحصرح ل
لاح جريثيا ل05.98ل309.5ل71لاحضرثطا

ةل ثػيفلافلاحقيمػالاحزاديػالاحم  ػوثالاحثرحغػالاحصغيرلوثر   مرؿلمرفلو نالحل ينرتل
(ل نػػػدلم ػػػ وىلدًحػػػال0.96-(لاصػػػغرلمػػػفلاحقيمػػػالاحزاديػػػالاحجدوحيػػػالاحثرحغػػػال)7.454-)
ًًل(لوهػػػذ1.15) يًرلوحصػػػرح لاحمجمو ػػػالاح جريثيػػػالاح ػػػالإ صػػػردالي نػػػالافلهنػػػرؾلفػػػرؽلدا

فر ليالهذللا  را يجيالمفلزيردةللإحىممرليشيرللاح دريسلثرح ثردؿدر تل لىلوفؽلا  را يجيال
ل.اً جرللن ولمردةلاح رريولوثذحؾل رفضلاحفرضيالاحصفريا

 -تفسير النتائج:
نجػػرزلاحم رفػػال ػػدليدػػوفلمػػفلاأل ػػثربلافل فػػوؽلاحمجمو ػػالاح جريثيػػالفػػالمجػػرؿلاً -لأ

 -:اآل يا
لإحػػىً ػػ مرعلوا ػػ رجرعلاحم لومػػرتلادورلنقلػػتلاحطرحثػػرتلمػػفللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿافل .0

 .اح فر ؿلواح  رمؿلمعلاحم لومالواحزميتتلواحمدر ادورل
هيػػ لمنػػرخل  ليمػػالايجػػرثالوفػػرتلفرصػػالح و ػػيعلمػػدارؾلاحطرحثػػرتلوهػػذاللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿافل .7

 .ولاح  لـىل مليالاح  ليـلان دسل ل
 نشػػيطل ثػػرا افلاحدرمنػػالثثجميػػعل طوا ػػ لا ػػاـلثشػػدؿلطثي ػػاللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿافل .3

لل لػػىلرلو و ػػيعلمػػداردافلممػػرلج ػػؿلاحػػدرسلاد ػػرل يويػػالو فر ػػؿلوهػػذالان دػػسلثػػدول
 م  وىل  صيؿلاحطرحثرت.

ا ػػرتلحقػػدلجػػر تلن يجػػالاحث ػػثلاح لمػػالم فقػػالمػػعلن ػػردجلاحدرا ػػرتلاح ػػرثقال لػػؾلاحدرل .4
 .اًنجرزلاحم رفافاللاح دريسلثرح ثردؿاح ال نروحتلا رلا   مرؿلا  را يجيال
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 -:اآل يا دليدوفلحأل ثربل فوؽلاحمجمو الاح جريثيالفالمقيرسلاً جرللأفل -لب
رثمػػرلادىللاح ػدريسلثرح ثػػردؿا ػػ را يجياللأوجد ػ افلاحجػولاحصػػفالاحم فر ػؿلواحػػديمقراطالاحػػذيل .0

 .ردةلاح رريو   يفلا جرهر افلن ولملإحى
افل ريػػػالاحػػػ  لـلومػػػفلضػػػمنارل ريػػػالاح  ثيػػػرل ػػػفلاحػػػرايلووجاػػػالاحنظػػػرلاح ػػػالوفرهػػػرل .7

لوحدىلحدىلاحطرحثرتل دويفلا جرهرتلايجرثيالفيمرلثيناـ.لاح دريسلثرح ثردؿ
حلطرحثػػرتلج لاػػفليثػػدفلاه مرمػػًرللمنقطػػعللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿافلاحداف يػػالاح ػػالوحػػدهرل .3

 رهر افلن ولاحمردة.   يفلا جلإحىالرثمرلادىلرريولوهذاحنظيرلثدرسلمردةلاح 
وا يػػػرًالوحػػػيسلا ػػػرًالجػػػر تلهػػػذللاحن يجػػػالم فقػػػالمػػػعلغرحثيػػػالاحدرا ػػػرتلاح ػػػرثقالاح ػػػال .4

 فالم غيرلاً جرل.لاح دريسلثرح ثردؿ نروحتلا رلا   مرؿل
ل-فالضو لاحن ردجلاح ال وصؿلاحيارلاحثر ثليمدفلا  ن رجلمرلير ا:ل: االستنتاةات

 فال دريسلمردةلاح رريول لىلن ولف رؿلوذيلم نى.لدريسلثرح ثردؿاح فر ليال .0
ذولصػت ياللاح ػدريسلثرح ثػردؿافلن يجالاحث ػثلاح ػرحال قػدـلدحػيًتل جريثيػًرل لػىلافل .7

 .رحثرتلفالاحمر لالمرلث دلاحم و طا مليالفال  ايؿل  لـلاحط
ثشػدؿلا ػاؿلل ر دلاحطرحثػرتل لػىل ػذدرلوفاػـلاحمػردةيلاح دريسلثرح ثردؿافلا   داـل .3

لف  لػـلاحمػردةلومػػدىل ػذدرهرلفيمػػرلث ػدليمػػ تًناػرلا ػ  ملتلم ػػرورل نظيميػالوافل ػػاوحال
 .م ورًالهرمًرلمفلاه مرمرتلاح رثيالاح دي الوهدفًرلي روؿلاح  ليـل  قيق لفالدؿلزمرفلومدرف

لأجػػػرالاحػػػذيللم رفػػػااًنجػػػرزلاحا ػػػرلثشػػػدؿلدثيػػػرلفػػػالاً  ثػػػررللاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿافل .4
فضػػػتل ػػػفل قػػدـلم ػػػ وىلاح غييػػػرلاإليجػػػرثالفػػػالاً جػػػرلللفػػػالناريػػػالاح جرثػػػااحثر ػػثل

 .حصرح لمردةلاح رريو
ل-ثمرليلا:لفالضو لمرل ثؽليوصالاحثر ثل: التوصيات

فػػ  لدوراتلح ػػدريبلمدر ػػالاحمػػوادلاًج مر يػػال)ا نػػر لاح دمػػا(لحلمػػر ل يفلاحم و ػػطال .0
اح ػدريسلتلف رحي ارلوثضػمنارلواً داديال لىلا   مرؿلا  را يجيالاح دريسلاح ال ث 

 وديفيالا دادهر.لثرح ثردؿ
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فػػػال ػػػدريسلمػػػردةلاًج مر يػػػرتلثصػػػورةل رمػػػالواح ػػػرريوللاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿا ػػػ  داـل .7
لطرحثػػرتلزيػػردةلاًنجػػرزلاحم رفػػالحثصػػورةل رصػػالًنػػ لا ث ػػتلا رهػػرلاًيجػػرثال لػػىل

 ورفعلاحم  وىلاح لمالحاـ.
 يالاح ال ػدرسلحطلثػالدليػرتلاح رثيػالا ػ را يجيرتل ضميفلد بلطرادؽل دريسلاحموادلاًج مر .3

 .اح دريسلثرح ثردؿ دري يالد   را يجيال
 المقترحات

)احجرم ػا للأ  ػرىفالمرا ؿلدرا ػياللاح دريسلثرح ثردؿدرا الا رلا   داـلا  را يجيال .2
 .أ  رىاً داديا(لو يرسلا رهرلفالم  ويرتلم رفيال

م ػؿللاًنجرزلاحم رفػاغيرللأ  رىلىلجوانبل لاح دريسلثرح ثردؿدرا الا رلا   مرؿل .3
 رلثدؿلانوا   لو نميالاً جرهرتلاح لميا.يفد احميوؿلواحمارراتلو نميالاح

فػالاحمرا ػؿللاحدرا ػياللأ  ػرىوا ػ را يجيرتل دري ػيال اح دريسلثرح ثػردؿدرا المقررنالثيفلا  را يجياللإجرا  .4
 .احم  لفا
 المراةع

(:لا ػػػرلاح ػػػدريسلثر ػػػ  مرؿلاح ر ػػػوبلفػػػال7116احجثػػػوري لمجاػػػوؿل  ػػػيفل ثػػػودل) .2
ؿطػػتبلاحصػػؼلو نميػػالاحميػػؿلحػػدىللاًنجػػرزلاحم رفػػا احم و ػػطلفػػالمػػردةلاحجغرافيػػا للاألو 

 يا لجرم الثرثؿ. تمدليالاح رثيالاإللر رحالمرج  يرلغيرلمنشورة
(:ل ػػتمالاح صػػػرميـلاح جريثيػػالفػػالاحث ػػوثلاح رثويػػػال0997 لػػؼل لدػػرظـلدريػػديل) .3

دليػػػػػالاحم لمػػػػػيف لاح ػػػػػددلاح ػػػػػرديل شػػػػػر لاح ػػػػػنالاح رح ػػػػػا لاحجرم ػػػػػاللاح قنيػػػػػا لمجلػػػػػا
 احم  نصريا.

(:لفر ليالانموذجلاح  لـلاح  رونالفال  صيؿلطلثالاحصػؼل7113 واحدة ل رحـل ثدلاح زيزل) .4
ؿ اح ػػػرنويلاح لمػػػالفػػػالمػػػردةلاً يػػػر لوا جرهػػػرتلاحطلثػػػالن وهػػػر لاطرو ػػػالدد ػػػوراللغيػػػرللاألو 

 .الحلدرا رتلاح لير ل مرف لاًردفمشنورة لجرم ال مرفلاح رثي
(لا ػػرلا ػػ  داـلاحػػ  لـلاح  ػػرونالفػػال  صػػيؿل7117احرثي ػػا لا ػػتـل لػػالم مػػودل) .5

طرحثػػػػرتلاحصػػػػؼلاح ػػػػرمسلاح لمػػػػػالفػػػػالمػػػػردةلاحديميػػػػػر لو فديػػػػرهفلاح لمػػػػا لر ػػػػػرحال
 مرج  يرلغيرلمنشورة لدليالاح رثيال لاثفلاحاي ـ لثغداد.
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 ل0ح صػرميـلاح جريثيػالفػالاحدرا ػرتلاحنف ػيالواح رثويػا لط(:لا7110رؤوؼ لاثراهيـل ثػدلاح ػرحؽل) .6
 .دارل مرفلحلنشرلواح وزيع ل مرف

(:لاً  ثػرراتلواحمقػرييسلاحنف ػيا لدارلاحد ػبل0980)لآ ػروفاحزوث ا ل ثػدلاحجليػؿلاثػراهيـلول .7
 .حلطثر الواحنشر لاحموصؿ

لحلفاػػـلرؤيػػالثنرديػػا لط7117زي ػػوف لدمػػرؿل ثػػدلاح ميػػدل) .8  ل ػػرحـل0( ل ػػدريسلاح لػػـو
 احد ب لاحقرهرة.

( لا ػػرلا ػػ  داـلطريقػػالاحمنر شػػالاحجمر يػػال0987اح ػػرمرادا ل صػػالم مػػدلحطيػػؼل) .9
فال  صيؿلطتبلاحصؼلاح رنالاحم و ػطلفػالمػردةلاح ػرريو لر ػرحالمرج ػ يرلغيػرل

 منشورة لدليالاح رثيال)اثفلرشد( لثغداد.
اح ػػرريولحلمر لػػاللاحم ػػوفرةلفػػالد ػػبل ػػدلا(:لدرا ػػال  ليػػؿلحأل7117 ػػليمرف لجمػػرؿل) .:

لاإل  ل06يالواح رثويػػػا لمجلػػػدلن ػػػرناً داديػػػا لمجلػػػالجرم ػػػالدمشػػػؽلحػػػتدابلواح لػػػـو
 .3اح دد

 ل مرف ل7( لمثردئلاحقيرسلواح قويـلفالاح رثيا لط0989)لآ روف مررل ل زيزلول .21
 دارلاحفدر.

( ل ػػػدريسلاح رثيػػػالفػػػالاح  لػػػيـلاح ػػػرـ لنظريػػػرتل7111ط يمػػػا لرشػػػدي لومنػػػرع لم مػػػدل) .22
 .ب لاحقرهرة لدارلاحفدرو جررل

( لا ػرلاح  لػيـلاحمثػرمجلفػال7111اح رنا لر دلمادي ل مرلمجيػدل ثػدلاحصػرح ل) .23
ؿ  صيؿلطتبلاحصؼل يا لر ػرحالمرج ػ يرلغيػرل ػتماحم و ػطلفػالمػردةلاح رثيػالاإللاألو 

 منشورة لجرم الثغداد لدليالاح رثيا لاثفلرشد.
 ف لدارلاحثديالحلنشرلواح وزيع.( ل لـلاحنفسلاحمدر ا ل مر7115 دنرف لرانيرل) .24
 لدارلاح لػػػـلحلنشػػػرل0اح رثيػػػا لطلإحػػػى( لمػػػد ؿل7114)لآ ػػػروف قيػػػؿ لاثػػػراهيـ لم مػػػدل لػػػالول .25

 .واح وزيع لدثا لاًمرراتلاح رثيالاحم  دة
( لاحقيػػػػػػرسلواح قػػػػػػويـلاح رثػػػػػػويلواحنف ػػػػػػال7111 ػػػػػػتـ لصػػػػػػتحلاحػػػػػػديفلم مػػػػػػودل) .26
 قرهرة لدارلاحفدرلاح رثا. لاح0ير  لو طثيقر  لو وصير  لاحم رصرة لطأ ر ول
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لاًنجػرزلاحم رفػا( لا رلا   داـلطريقالدورللاحػ  لـل لػىل0984 لوش لم مدلمصطفىل) .27
فػػػالاح لػػػوـلاحثيوحوجيػػػالو لػػػىل نميػػػالاً جرهر ن وهػػػرلحػػػدىلطلثػػػالاحصػػػؼلاوؿلاح ػػػرنوي لر ػػػرحال

 .مرج  يرلغيرلمنشورة لاحقرهرة لجرم ال يفلشمس لدليالاح رثيالحلثنرت
 لدارل0( ل صػػػػػميـلاحػػػػػدرس لط7118 لواميمػػػػػالم مػػػػػدل مػػػػػورل) طػػػػػرما ليو ػػػػػؼ .28

 احفدر ل مرف لاًردف.
( لاحم ػػؿلاحمنظػػومالوث ػػضلنمػػرذجلاح ػػدريسل7114م مػػد لمنػػىل لػػالاحصػػثورل) .29

احقػػردـل لػػىلاحفدػػرلاحثنػػردالمردػػزل طػػويرل ػػدريسلواحػػ  لـ لدارلاحضػػيرفا لجرم ػػال ػػيفل
 .4-3شمس ل

 لاحقػرهرةلودارلاحفدػرل0نفسلاًج مػر ا لط( ل لػـلاحػ7111احم ريطا ل ليؿل ثدلاحر مفل) .:2
 حلطثر الواحنشر.

( لاحمػػػػػد ؿلفػػػػػال ػػػػػدريسلاح لػػػػػوـ لدارلاحفدػػػػػرل0999 ل)آ ػػػػػروفاحنجػػػػػدي لا مػػػػػدلول .31
 اح رثا لاحقرهرة.

( ل يػػرسلاحش صػػيا لجرم ػػالاحدويػػتلودارلاحد ػػبل7115احنصػػرري لثػػدرلم مػػدل) .32
 اح دي ا.

 ثيروت لحثنرف.ل 7( لزيردةلجديدةلحل رريو لط0985هيدؿ لم مدل  نيفل) .33
( لا جػػػرللطػػػتبلوم لمػػالاحمر لػػػالاح رنويػػػالح ػػػلطنال مػػػرفل0995احيػػرس لفػػػوزيل) .34

 ازا لنظرـلاحفصليفلاحدرا ييف لم قط لحجنالاح و يؽلواحنشر لوزارةلاح رثيالواح  ليـ.
( لا ػرلثرنػرمجلمق ػرحلحػ  لـلاحريرضػيرتلثر ػ  داـلاحو ػردطل0998يو ؼ لم مدل) .35

احريرضالواً جػرللن ػولاحريرضػيرت لمػؤ مرل  لػيـللرفااًنجرزلاحم احم  ددةل لىل
 احريرضيرتلحلقرفلاح رديلواح شريف لاحقرهرة.

( لاح رثيالاح مليالاحفر لالثػيفل7118اثولجودو لصرح لم مد لث رـل مرلغرنـ ل) .36
 لمد ثػال0يا لط ر ػمػفلاحمر لػالاأللوحػىاحنظريالواح طثيػؽلفػالصػفوؼلاح لقػالاأل

 وزيع.احمجمعلاح رثالحلنشرلواح 
 لدارلاحيػػػرزورديل0( لاحث ػػػثلاح رثػػػويلاحم رصػػػر لط7117اثػػػول ػػػويج لمػػػرواف ل) .37

 حلنشرلواح وزيع ل مرف.
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( لاح قػػػػػويـلواحقيػػػػػرس لدارلاح دمػػػػػال0991 ل)آ ػػػػػروفاًمػػػػػرـ لمصػػػػػطفىلم مػػػػػد لول .38
 حلطثر الواحنشر لثغداد.

فػػاللاح ػػدريسلثرح ثػػردؿ( لا ػػرلا ػػ را يجيال7100احثاػػردحا لا ػػرمالجر ػػـلم مػػد ل) .39
احصؼلاح رحػثلفػالم رهػدلا ػدادلاحم لمػرت لدليػالمردةلاحجغرافيالحدىلطرحثرتلل  صيؿ

 اح رثيا لاثفلرشد لطرادؽل دريسلجغرافيا ل)ر رحالمرج  يرلغيرلمنشورة(.
( لاً صػػػر لاحوصػػػفال0977احثيػػػر ا ل ثػػػدلاحجثػػػررل وفيػػػؽ لوزدريػػػرلا نر ػػػيوس ل) .:3

 الاح رحميا لثغداد.واً  دًحالفالاح رثيالو لـلاحنفس لمطث المؤ  الاح قرف
فػػػال  صػػػيؿللاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿ( لا ػػػرلا ػػػ را يجيال7100  ػػػيف لثيػػػدا ل  ػػػف ل) .41

اًصػم ا لل-اًدثالفالمػردةلاًدبلواحنصػوص لدليػالاح رثيػاطرحثرتلاحصؼلاح رمسل
 .جرم الديرحى ل)ر رحالمرج  يرلغيرلمنشورة(

يػػػرلفػػػال( لدمػػػجلماػػػرراتلاح فد7100 ػػػفيرف لم مػػػدل ر ػػػـ لونوفػػػؿلم مػػػدلثدػػػر ل) .30
  لدارلاحمي رةلحلنشرلواح وزيعلواحطثر ا ل مرف.0احم  وىلاحدرا ا لط

ل-احذا يػػػػال)احم ػػػػػ قلال ػػػػدلا( لا ػػػػرلاح ػػػػدريبل لػػػػىلا ػػػػ را يجيالاأل7111شػػػػثيب لا مػػػػد ل) .37
اح  رونيػػا(ل لػػىلفاػػـلطػػتبلاحجرم ػػالحلم رضػػرةلو قػػديرهـلحدرجػػالف ػػرحي اـلاحذا يػػا لمجلػػال

  لجرم الاًزهر.ؿاألو ل(ل لاحجز ل95اح رثيا لاح دد)
 لاحػػدارل4( ل  لػػـلاحلغػػالاح رثيػػالثػػيفلاحنظريػػالواح طثيػػؽ لط7114شػػ ر   ل  ػػف ل) .33

 احمصريالاحلثنرنيا.
 لػىل  صػيؿلاحطلثػاللاح ػدريسلثرح ثػردؿ( لا ػرلا ػ را يجيال7117اح زما لمثررؾلنرصػر ل) .34

 ػػػرتليالفػػػالدوحػػػالاحدويػػػت لجرم ػػػال مػػػرفلاح رثيػػػا لدليػػػالاحدرا ػػػتمفػػػالمث ػػػثلاح رثيػػػالاإل
 اح رثويالاح لير ل)ر رحالمرج  يرلغيرلمنشورة(.

( لا ػػ را يجيالمػػرلورا لاحم رفػػالفػػالفاػػـلاحمقػػرو  لدارلاحمنػػرهجل7119 زيػػز لاوافلدػػرظـ ل) .35
 .حلنشرلواح وزيع ل مرف

اح ػػػدريسلواحػػػ  لـلثرحػػػدمرغلذيلل( 7119 فرنػػػا ل ػػػزولا ػػػمر يؿ لويو ػػػؼلاثػػػراهيـلاحجػػػيس ل) .36
 .واح وزيعاحجرنثيف لدارلاح قرفا لحلنشرل
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فػػػاللاح ػػػدريسلثرح ثػػػردؿ( لا ػػػرلا ػػػ را يجيال7107اح لػػػوي لضػػػ ىلم مػػػدلجثػػػر ل) .37
و نيػػػالماػػػرراتلاح فديػػػرلمػػػرلورا لاحم رفػػػالحػػػدىلطرحثػػػرتلاحصػػػؼللاًنجػػػرزلاحم رفػػػا

احراثعلاًدثالحمردةل لـلاًج مرع لدليالاح رثيا لاثفلرشػدفلجرم ػالثغػداد ل)ر ػرحال
 مرج  يرلغيرلمنشورة(.

 لدارلومد ثػػػػال0( ل قػػػػويـلو يػػػػرسل  لػػػػـلاح لػػػػوـ لط7115د ل) لػػػػا لم مػػػػدلاح ػػػػي .38
 اً را  لاحقرهرة.

لاح ػدريسلثرح ثػردؿ( لا رلا   داـلا ػ را يجيال7100احدثي ا ل ثدلاحوا دل ميد ل) .39
واح فديػػرلاحريرضػػالحطلثػػالاحصػػؼلاح ػػرنالم و ػػطلفػػالمػػردةللاًنجػػرزلاحم رفػػا لػػىل

يا( لاحمجلدلاح ر علن رنرا رتلاإليال) ل لالاحد تماحرثرضيرت لمجلالاحجرم الاإل
 يونيو.ل730ل-687 شر لاح ددلاح رنا لص

فػػػػاللاح ػػػػدريسلثرح ثػػػػردؿ( لا ػػػػرلا ػػػػ را يجيال7100احد ػػػرب ل لػػػػال ثػػػػدلاحدػػػػريـلم مػػػػد ل) .41
الوداف ي اـلحل  لـلن ولمردةلاحجغرافير لمجلػالدليػال ر اح رشرلاأل  صيؿلطلثالاحصؼل

لاح رثويالواًدابلاحجرم يا لاًرل  ل.ل5 لمل ؽل38دف لاحمجلدلاح لـو
( لا  را يجيرتلاح ػدريسلواحػ  لـل)نمػرذجل7101م مد لامرؿ لجم  ل ثدلاحف رح ل) .40

  لدارلاحد ربلاحجرم الحلنشرلواح وزيع لاح يف لاًمررات.0و طثيقرت( لط
واحطريقػالاحقير ػياللاح ػدريسلثرح ثػردؿ( لا رلا  را يجيال7100ااحم يروي ل يدرل ثدلاح  يفل ضير ل) .47

الاد  ػػػػػربلاحمفػػػػػرهيـلاحثتغيػػػػػالحػػػػػدىلطػػػػػتبلاحصػػػػػؼلاح ػػػػػرمسلاًدثػػػػػا لدليػػػػػالاح رثيػػػػػا لاحجرم ػػػػػالفػػػػػ
 احم  نصريا ل)ر رحالمرج  يرلغيرلمنشورة(.

43. Brown, A, Campione, j (1992): student as Rasearchers and 

Teachers, Inkeee, W:Wiber (Eds): Teaching for Thinking (p: 

49-57). 

44. Kahre, S,Mc Wethy, C, Robertson j, Waters, S(1999): 

Improving Reading Comrehension Through The use of 

Reciprocal Teaching Master s Action Reaserch project, Saint 

Xavier University and IRI/Skylight. 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الثالثالمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
402 

45. Yoosabai, yuwadee (2009) The effects of reciprocal Teaching 

ON English reading comprehension in ta that high- school 

classroom. Dissertation ph.D.(English) Bangkok: graduta 

School, srinakharinwirot.  


