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 الممخص
فاعمية إستتراتيجية التككيتر المتزدوج فتي التتدوير العنمتي عنتد طالبتات يهدؼ البحػث إلى معرفػ        

صػميـ الترريبػػذ  ا البػػبط الري ػػذ لمرمػػ عتيف الت اعتمػػد البححـػػحف الرابع العممي فتي متادة ايحيتا  
 هػػ ا التصػػميـ ا تػػػحر البححـػػػحفمتكػػػحفتتيف  مرم عػػػ  ترريبيػػػ   بػحبط ا  اب ار تبػػػحر البعػػػدا    ف ػػػح لػ

   ا ـحت ي  بتب الهدى لمبتحبا  هػذ احػػدى المػدارا التهحريػ  الحك ميػ  التحبعػ  لممديريػ  العحمػ  لتربيػ 
تػػـ تحديػػدهح قصػػديحح  احتػػ ب عمػى ـػػ ث ا ۲2۲۲ -٠2٠٢ػ  التحصػػري  لمعػحـ الدراسػػذ  / قسػػػـ تربيػقػػحر

شػػػػع،  ،  ،  تا  تػػػػـ ا تيػػػػػحر شػػػػػعبتيف بحل رعػػػػػ  لتمػػػػـ ف عيتػػػػػ  البحػػػػػث حيػػػػػث مـمػػػػػب الشػػػػػعب   ،ا 
 ا طحلبػػ  درسػػف بحسػتراتيري  التركيػر المػيد ت   مـمػػب الشػػعب   ،ا1٢المرم ع  الترريبيػػ   قػػد بػمب  

ا طحلبػػػػػػ  درسػػػػػػف بحلطري ػػػػػ  ارعتيحديػػػػػػ    تػػػػػػـ ارػػػػػػرا  التكػػػػػحف  1٠المرم عػػػػػػ  البحبطػػػػػػ   قػػػػػػد بػػػػػمب  
لممرمػػػ عتيف فػػػذ متػايػػػرابم  العمػػػر اليمتػػذ بحءشػػهر  الػػ كح   التحصػػػيؿ السػػحبؽ  ا تبػػحر المعم مػػػحب 

 – ۲2۲۲حـ الدراسػذ  طب ػب الترربػ  فػػذ الرصػؿ الدراسػذ الـػحتذ لمعػ, السحب  , ا تبحر التد ير الع مذا
 استمرب ـمحتيػ  اسحبيع ب اقع ـ ث حصص ،سػب عيحح لكػػؿ مرم عػػ    بعػد اتتهػح  الترربػػ  ـػػـ  ا۲2۲۲

البػحػػػػػػث عمػػػػػى المرمػػػػػ عتيف  الترريبيػػػػػ    البػػػػػحبط ا  ،ظهػػػػػرب التتػػػػػح   ترػػػػػػ ؽ طػحلبػػػػػػحب  اةتطبيػػػػػػؽ ،د
د ت عمػػػػى طػحلبػػػػحب المرم عػػػ  البػػػحبط  المرم عػػػ  الترريبيػػػػ  المػػػػ اتذ درسػػػف بحسػػػتراتيري  التركيػػػر المػػػي 

 .التد ير الع مذ ػحرا تب بحلطري   ارعتيحديػ  فػذالم اتذ درسػف 
 الكصل األول
 تعريف بالبحث

 : مشكمة البحث: اوالً 
، لػى الترب يػ ف اهتمحمػحح  ابػم الم حػـ فػذ كتػبهـ حػ ؿ تػدريا مػحدة العمػ ـ إيمحتػػحح      

اكبػػػ  الت ػػدـ العممػػػذ ا  ش صػػ ا قصػػػ ر فػػذ الطرا ػػػؽ مػػتهـ بمهميتهػػػح فػػذ بتػػػح  اءمػػـ  م  
الت ميديػ  التػػذ لػػـ تعػػد ترػػحرا هػػ ا الت ػػدـ فػد،ب  رحهػػديف إلػػى تحػػديث تمػػؾ الطرا ػػؽ بشػػكؿ 

فتػػدريا العمػػ ـ بػػحلطرا ؽ  ,ا65م ٠2٢1 الرػػ     .يح ػػؽ لمطحلػػ، تمػػ اح فػػذ كحفػػ  قدراتػػ 
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لطمب  بحإلرهػحؽ   ت لػد شػع ر الت ميدي  يتتحب  الكـير مف السمبيحب ا  ،تهح تصي، ، هحف ا
بحلممؿ  ت دا إلى يحم  المعم مػحب  تػدا مهح  بحلتػحلذ ترػ ر الطمبػ  مػف الم ػرر الدراسػذ 

 تسػػػػتتت  مػػػػف  لػػػػؾ اف طرا ػػػػؽ  ,ا٢82م ٠227 شػػػػعي،, . اتحسػػػػحر  اقػػػػع الػػػػتعمـ لػػػػديهـ
لهح د ر فذ سػيطرة اءفكػحر التمطيػ  عمػى الطمبػ  عمػى حسػح، ،تمػحط  التدريا الت ميدي  

تركيػػػر اء ػػػرى تمػػػؾ اءفكػػػحر التػػػذ ر تمبػػػذ احتيحرػػػحب الطمبػػػ  سػػػ ا  كحتػػػب معرفيػػػ  ،  ال
اترعحليػػػػ  ،  مهحريػػػػ    فػػػػحح لمطرا ػػػػؽ الحديـػػػػ  التػػػػذ ترعػػػػؿ الطحلػػػػ،  ا قػػػػدرة عمػػػػى حػػػػؿ 

 رغػػػػـ المسػػػػحعذ  ,ا56م ٠2٢2المشػػػػك ب  صػػػػحح، مر تػػػػ  فػػػػذ التركير. السػػػػحيمحب  
تطػػ ير  تحػػديث طرا ػػؽ التػػدريا إر ،تهػػح لػػـ الحديـػػ  مػػف قبػػؿ  يارة التربيػػ  العراقيػػ  فػػذ 

تستطع ترح ي الـاراب الم ر دة فيهػح فػ  يالػب غيػر قػحدرة عمػى تهي ػ  رػ  تعميمػذ يـيػر 
عتد الطمب  دافعي  اكتشحؼ المعم محب  طر  اءس م   متحقشتهح ك تهح مبيت  عمػى تم ػيف 

 هػػ ا مػػح ،كدتػػ   ,ا٢1م ٠228المعم مػػحب  اسػػت كحرهح رح ػػحح مػػف قبػػؿ الطمبػػ .  عمػػ اف  
المتػػػحف اشػػػحرتح إلػػػى ،ف  ,ا٠228ا  دراسػػػ   الياممػػػذ  ٠2٢٢دراسػػػ  كػػػؿ مػػػف  الكرعػػػح ا  

طرا ػػؽ التػػدريا الحديـػػ  ت لػػد الترحعػػؿ اريرػػحبذ مػػع الػػدرا  تييػػد مػػف ،مكحتيػػ  اكتسػػح، 
هتػػحؾ م شػػراب عمػػى  الطمبػػ  لممعػػحرؼ  العمػػـ  مػػف  ػػ ؿ ،طػػ ؽ مهػػحراب التركيػػر لػػديهـ.

مرحمػػػػ  الـحت يػػػػ  فػػػػذ مػػػػحدة عمػػػػـ اإلحيػػػػح   هػػػػ ا مػػػػح ،كدتػػػػ  العديػػػػد مػػػػف بػػػػعؼ طحلبػػػػحب ال
الدراسػػحب العراقيػػ  فػػذ هػػ ا المرػػحؿ ،شػػحرب فػػذ تتح رهػػح إلػػى ات رػػحض مسػػت ى التحصػػيؿ 

ا  دراسػػػ   عبػػػد ٠2٢٠الدراسػػػذ لػػػدى الطمبػػػ  فػػػذ مػػػحدة عمػػػـ اإلحيػػػح  كدراسػػػ   الركػػػحبذ, 
 ا.٠2٢2ا  دراس   العيسح ا, ٠2٢٢ال حلؽ, 
 :مية البحثاىثانيًا: 
يشهد العحلـ الي ـ حرك  سريع  مػف التطػ ر  الت ػدـ فػذ مرػحرب الحيػحة  هػ ا الت ػدـ      

صػػححب  اتررػػحر معرفػػذ هح ػػؿ  متسػػحرع بشػػكؿ غيػػر طبيعػػذ  ،صػػبم الرػػرد بححرػػ  محسػػ  
إلػػى ،ف يعمػػػؿ رحهػػػداح ليتكيػػػؼ معػػػ   اف يشػػػحرؾ فػػػذ الحيػػػحة بصػػػ رة ايرحبيػػػ  ليػػػتمكف مػػػف 

ف المعم محب ل لؾ كػحف مػف البػر را ،ف تعمػـ الطحلػ، كيػؼ يركػر مرحراة الكـ الهح ؿ م
ر كيػػػػػػؼ يحرػػػػػػظ م ػػػػػػػرراب المتػػػػػػحه  الدراسػػػػػػي  د ف فهمهػػػػػػػح  اسػػػػػػتيعحبهح  تطبي هػػػػػػح فػػػػػػػذ 

فػػتحف اليػػ ـ بححرػػ  ،كـػػر مػػف قبػػؿ إلػػى اسػػتراتيريحب تعمػػيـ , ا٠م ٠2٢6الحيحة. الػػدي،, 
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بتػح عمػى ،ـػرا  معم مػحتهـ  تعمـ تمدتح بمفػحؽ تعميمػ   اسػع   متت عػ   مت دمػ  تسػحعد ط 
تتػػػػحت الرديػػػػد  الم تمػػػػؼ  هػػػػ ا ر يػػػػمتذ بػػػػد ف  رػػػػ د المعمػػػػـ   تػػػػدربيهـ عمػػػػى اإلبػػػػداع  ا 
المت صػػػص الػػػ ا يعطػػػذ ط بػػػ  فرصػػػ  المسػػػحهم  فػػػذ  بػػػع التعميمػػػحب  صػػػيحغتهح 
 ترربتهػػح  اف تكػػ ف لػػديهـ ال ػػدرة عمػػى إبػػدا  ارهتمػػحـ بمفكػػحر الطػػ ،  اسػػت داـ ،سػػحلي، 

المشك ب  عرض  ط اب التركير عتد معحلر  المشكم  بػدرح مػف عػرض  بديم  لمعحلر 
التتيرػػ  ف ػػط  ممػػح يػػػدفعهـ تحػػ  تطػػ ير تمػػػح ت التركيػػر  ال ػػدرة عمػػػى ت يػػيـ تتػػح   الػػػتعمـ 

 مػػف بػػيف هػػ ر ارسػػتراتيريحب إسػػتراتيري   التركيػػر  ا٠٢1م ٠221بشػػكؿ فعحؿ. تصػػر  
عػػف التظريػػ  البتح يػػ   احػػد إسػػتراتيريحب  المػػيد تا التػػذ تعػػد مػػف ارسػػتراتيريحب المتبـ ػػ 

التعمـ التشط ال ح مػ  عمػى مبػحدل التعػح ف ا  تتميػي بمتهػح تعطػذ لمطحلػ، الررصػ  لمتممػؿ 
 دا ميحح مع ترس    حرريحح مػع يم  ػ ا  التركيػر  المرارعػ  قبػؿ اإلرحبػ   مػف ـػـ التعػح ف 
يرػػػػػػػػػػػػػػػػػحد حمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ تعح تيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .                                          المشػػػػػػػػػػػػػػػػػحرك  فػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اءفكػػػػػػػػػػػػػػػػػحر  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تعح تيػػػػػػػػػػػػػػػػػحح  ا 

 مػػف هػػ ا المبػػد، فػػمف م بػػ ع  التػػد ير الع مػػذ يحظػػى بحهتمػػحـ  ا657م ٠226 ييتػػ ف  
 اسع مف قبؿ البححـيف مت  بداي  سبعيتحب ال رف المحبػذ بم حرتتػ  مػع ال ػدراب الرراغيػ  

يرػ  الر يسػي  لمرحتػ، التذ تعد قدرة الررد عمى استيعح، اإلشػكحؿ  الصػ ر التػذ تعػد ال ظ
م ٠2٢6 اليهيػػرا  .اءيمػف مػف الػدمحغ لمػػح لػ  مػف ارتبػحط بػػحلرر ؽ الررديػ  بػيف الرتسػيف

 حلتحلذمبمف مح ت دـ تترمى ،همي  البحث    ,ا6
،هميػػػػػ  طرا ػػػػػؽ التػػػػػدريا الحديـػػػػػ   اءسػػػػػحلي، التدريسػػػػػي  مػػػػػف اسػػػػػتراتيريحب تػػػػػرتبط  -٢

 ؽ اءهداؼ. بحءتشط  الع مي  التذ ب صرهح اءسحا فذ تح ي
 ،همي  محدة عمـ اإلحيح  رف لهح ع ق  بحيحة الررد.  -٠
قػػػػد تت ػػػػ  إسػػػػتراتيري  التركيػػػػر المػػػػيد ت مسػػػػحر بعيػػػػد عػػػػف المسػػػػحر الت ميػػػػدا الػػػػ ا   -1

 يعتمد عمى الحرظ  التم يف.
البحػػػػػػث الحػػػػػػحلذ سي بػػػػػػم لممدرسػػػػػػيف  المدرسػػػػػػحب ،هميػػػػػػ  اسػػػػػػتعمحؿ اسػػػػػػتراتيريحب  -4

 الط ، ،كـر ايرحبي   تشحط دا ؿ غرف  الصؼ.  طرا ؽ تدريا حديـ  ترعؿ 
تتبـػػػػػؽ اهميػػػػػ  البحػػػػػث الحػػػػػحلذ مػػػػػف  ػػػػػ ؿ قيػػػػػحا قػػػػػدرة الطحلبػػػػػحب عمػػػػػى التػػػػػد ير  -6

 الع مذ ب صر  مف ال دراب الع مي  الهحم .
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 ثالثًا: ىدف البحث وفرضيتِو:
 فحعميػػ  إسػػتراتيري  التركيػػر المػػيد ت فػػذ التػػد ير يهػػدؼ البحػػث الحػػحلذ التعػػرؼ الػػى     

 لتح يػػػػؽ هػػػػدؼ البحػػػػث صػػػػحغ طحلبػػػػحب الرابػػػػع العممػػػػذ فػػػػذ مػػػػحدة اإلحيػػػػح  عتػػػػد الع مػػػػذ 
 البححـحف الرربي  الصرري  ارتي م

ا بػػػػػػيف مت سػػػػػػط دررػػػػػػػحب 0.05ر ي رػػػػػػد فػػػػػػر ؽ    درلػػػػػػػ  إحصػػػػػػح ي  عتػػػػػػد مسػػػػػػػت ى  
طحلبػػػػػػػػحب المرم عػػػػػػػػ  الترريبيػػػػػػػػ  المػػػػػػػػ اتذ يدرسػػػػػػػػف مػػػػػػػػحدة اءحيػػػػػػػػح   فػػػػػػػػؽ إسػػػػػػػػتراتيري  

ط دررػػػػػػحب طحلبػػػػػػحب المرم عػػػػػػ  البػػػػػػحبط  المػػػػػػ اتذ يدرسػػػػػػف التركيػػػػػػر المػػػػػػيد ت  مت سػػػػػػ
 محدة اءحيح   فؽ الطري   ارعتيحدي  فذ ا تبحر التد ير الع مذ.

 رابعًا: حدود البحث:
 ي تصر البحث الححلذ عمىم

الحد د البشري م طحلبحب الصؼ الرابع العممذ فذ ـحت ي  بتب الهػدى لمبتػحب التحبعػ   -٢
 ا ـ. ٠2٠٠-٠2٠٢ا قحر/ قسـ تربي  التحصري  لمعحـ الدراسذ  لممديري  العحم  لتربي   

الحد د المكحتي م المدارا اإلعدادي   الـحت ي  التهحريػ  الحك ميػ  فػذ مركػي مححفظػ   -٠
  ا قحر. 

 ا ـ.٠2٠٠-٠2٠٢الحد د اليمحتي م الرصؿ الدراسذ الـحتذ مف العحـ الدراسذ   -1
كتػػػح، اءحيػػػح  لمصػػػؼ الرابػػػع العممػػػذ  الحػػػد د المعرفيػػػ م تشػػػتمؿ عمػػػى م بػػػ عحب -4

لمرصػػؿ الدراسػػذ الـػػحتذ  التػػذ هػػذ  الرصػػؿ السػػحدام تػػ  ـ الحيػػ اف مػػع البي ػػ   الرصػػؿ 
السػػحبعم ت  ػػـ التبػػحب مػػع البي ػػ   الرصػػؿ الـػػحمفم ت  ػػـ الحي اتػػحب  التبحتػػحب مػػع اتمػػحط 

 التعحقػ، البي ػذ   الحيحة فذ البي    الرصؿ التحسعم الع ق  بػيف الكح تػحب الحيػ   السػم ؾ
 الرصؿ العحشرم التم ث البي ذا.

 : تحديد المصطمحات:خامساً 
ا"مػػػػدى الترػػػػح  الػػػػ ا يح  ػػػػ  المعمػػػػـ فػػػػذ ٠221 الم ػػػػح ذ  عمػػػػذ   عرفهػػػػحالكاعميتتتتة  -1

ممحرسػػػ  مهتتػػػ   هػػػ  ي ػػػحا بػػػحءـر الػػػ ا يمكػػػف م حظتػػػ  فػػػذ ،دا  المتعممػػػيف ب اسػػػط  
 الم حييا  ار تبحراب ". 

 ا٠٢7م ٠221 الم ح ذ  عمذ                                               
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م دار التاير الػ ا يحدـػ  تػدريا مػحدة اإلحيػح  عتػد طحلبػحب الصػؼ  التعريف ايجرائي:
 الرابع العممذ بحست داـ إستراتيري  التركير الميد ت فذ التد ير الع مذ.

إحدى استراتيريحب التعمـ ا"بمتهح ٠221 تصر   عرفهحإستراتيجية التككير المزدوج  -2
التعح تذم فبعد ،ف يركر كؿ طحل، بمرردر فذ معم م  مح يركر مع يميم  ليك تح ي رح قػد 
يرما بر ارر ا  م حب  ل  ـػـ تػمتذ المشػحرك  حيػث يركػر كػؿ ي ت مػع ي ت ، ػر ليك تػ ا 

تذ". معػحح المربػػع الط بػذ عتد ػػ  يمػحرا كػػؿ طحلػ، د راح محػػددا  فػؽ فمسػػر  الػتعمـ التعػػح  
 ا٠٢4م ٠221 تصر  

بمتهػح إحػدى ارسػتراتيريحب التػذ ت ػ ـ عمػى ايرحبيػ  طحلبػحب الصػؼ  التعريف االجرائتي:
الرابع العحـ  قدرتهح عمى التركير بمرردهح ــ تبحدؿ ،فكحرهح مع يميمتهح ــ تت يتهح  تبحدلهح 

 مع ي ت ، ر مف اليمي ب مف ارؿ ال ص ؿ إلى ،فكحر ،كـر دق   فحعمي .
ا "بمتػ  قػدرة الرػرد عمػى ت يػؿ اءشػيح   تمـيمهػح ٠225  طػ ,  عرفػ التدوير العنمتي  -3

فػػذ الربػػح  بػػمف إبعػػحد ـتح يػػ  ا  ـ ـيػػ  إبػػحف  إلػػى امػػت ؾ المهػػحراب المكحتيػػ  التػػذ 
 ا٢24م ٠225تسحعد عمى تح يؽ تمط معيف".                 ط , 

لبػ  الصػؼ الرابػع العػحـ  عمػى التعحمػؿ  يمـؿ التد ير الع مػذ قػدرة طحالتعريف االجرائي: 
دراؾ  استيعح، اإلشكحؿ ـتح ي   ـ ـي  اإلبعػحد  مع م تمؼ اءتمحط   اإلشكحؿ  الص ر  ا 

 .لتك يف ص رة  هتي  محددة 
 الكصل الثاني

 نظري ودراسات سابنة إطار
 نظري إطارالمحور األول: 

  :أواًل: النظرية البنائية
ريؼ محدد لمبتح ي  يعد اشػكحلي  فػ  ي رػد تعريػؼ محػدد اف البحث عف معتى ،  تع     

لمبتح ي  يح ا بيف ـتحيحر كؿ مح يتبمت  مرهـ  البتح ي  مف معحتذ ،  عمميحب ترسي   قد 
حح ؿ بعض متظرا البتح ي  تعريرهح مف   ؿ ر ى تعكا تيحراتهـ الركري  التذ يتتمػ ف 

م ٠221ـ حفيػػػحح اـ ت ػػػديحح. ييت ف  ييتػػػ ف  اليهػػػح سػػػ ا  ،كػػػحف تيػػػحراح رػػػ ريحح ،ـ ،رتمحعيػػػحح اـ 
ا بمتهػػح تظريػػ  ترب يػػ  ي ػػـ  فيهػػح المػػتعمـ بتكػػ يف معحرفػػ  ٠225يػػرى  ابػػ  عػػ دة,    ,ا٠2
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ال حصػػ  التػػذ  يتهػػح دا ػػؿ ع مػػ   اف المػػتعمـ كػػ ف معرفتػػ  بترسػػ  امػػح بشػػكؿ فػػردا ا  
بحتت ػح   تح يػؿ  رمعذ بتح ح عمػى معحرفػ  الححليػ    براتػ  السػحب   حيػث اف المػتعمـ ي ػ ـ

المعم محب  تك يف الرربيحب  ات ح  ال راراب معتمدا عمػى البتيػ  المرحهيميػ  التػذ تمكتػ  
مػػػػػػف ال يػػػػػػحـ بػػػػػػ لؾ   لػػػػػػؾ فػػػػػػذ  رػػػػػػ د المعمػػػػػػـ الميسػػػػػػر لمعمميػػػػػػ  التعميميػػػػػػ . اب  عػػػػػػ دة  

ا  ر،ى بيحريػػ  التظريػػ  البتح يػػ  طري ػػ  لشػػر  سػػبيؿ التػػحا لمعرفػػ  عػػحلمهـ  ,ا٠225م٢5
لترسػػير بت ـيػػؽ مكـػػؼ ل تمػػحط السػػم كي  التػػذ شػػحهدهح  بحسػػتتتحرحب تدعمػػ   دعػػـ هػػ ا ا

ريداح عف  ظح ؼ الع ؿ.ل د ر،ى بيحري  الع ػؿ ارتسػحتذ كمرم عػ  مػف البتيػحب المعرفيػ  
الديتحمي  التذ تسحعد عمى صتع معتى مح يدرؾ  ه ر البتيحب تتم  مف حيث التع يد مع 

 ا عميتػػػح اف تعرفػػػ   متػػػ  تكتسػػػ، ال برة. رػػػحبر  تيايػػػد تبػػػرتح  ترحعمتػػػح مػػػع العػػػحلـ الػػػ
 ا٠62م ٠225

  :ثانيًا: إستراتيجية التككير المزدوج
تعتبػػر  إسػػتراتيري  التركيػػر المػػيد ت ا ،حػػد إسػػتراتيري  الػػتعمـ التعػػح تذ التشػػط حيػػث      

تست دـ لتتشيط مح لدى الت مي  مف معرف  سحب   لمم قؼ التعميمذ ،  اإلحػداث رد فعػؿ 
التممؿ  التركير لبعض ال قػب ي ػـ   -بشكؿ فردا -مشكم  ريحبي  مح فبعد ،ف يتـح ؿ 

كػػػؿ ي ت مػػػف الت ميػػػ  بمتحقشػػػ  ،فكحرهمػػػح لحػػػؿ المشػػػكم  معػػػحح  ـػػػـ يشػػػحركح ي ت ، ػػػر مػػػف 
الت ميػػ  فػػذ متحقشػػتهمح فػػذ ترػػا الركػػرة  تسػػريؿ مػػح ت صػػم ا رميعػػحح ليمـػػؿ فكػػراح  احػػػداح 

 تتميػػي هػػ ر اإلسػػتراتيري   ,ا٠٢1م ٠221. تصػػر  لممرم عػػ  فػػذ حػػؿ المشػػكم  المـحرة
بمتهػػػح تعطػػػذ الطحلػػػ، فرصػػػ  لمتممػػػؿ  دا ميػػػحح مػػػع ترسػػػ    حرريػػػحح مػػػع يم  ػػػ ا  التركيػػػر 
 المرارعػ  قبػؿ اإلرحبػ   مػف ـػـ التعػػح ف  المشػحرك  فػذ اءفكػحر  الحػؿ تعح تيػحح.  ييتػػ ف  

 ا657م ٠226
 :ثالثًا: التدوير العنمي

اشهر مف درا التشحط المعرفذ ل تسحف  فػذ محح لػ  لرهػـ طبيعػ  يعد المعرفي ف       
الػػ كح  ارتسػػحتذ  الكيريػػػ  التػػذ يركػػػر بهػػح  طبيعػػػ  العمميػػحب المعرفيػػػ   د ر الػػدمحغ فػػػذ 
ترسيرهح   مح يتط ا عميهح مف عمميحب  قدراب معرفي  مع ػدة  ت تمػؼ بػح ت ؼ ارفػراد 

 ير الع مػذ احػد ابػري العمميػحب التػذ حظػذ  طبيع  الرر ؽ الرردي  بيتهـ, ك لؾ يعد التػد
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بحهتمػػػحـ البػػػححـيف ب صػػػر  مره مػػػحح مرتبطػػػحح بحلعديػػػد مػػػف العمميػػػحب المعرفيػػػ  التػػػذ تعكػػػا 
الطبيع  المع دة  المرتبط  لمع ؿ البشرا  مح لػ  مػف اهميػ  كبيػرة فػذ حيػحة الرػرد الي ميػ  

فػذ محح لػ  لترسػير  فهػـ   الترب ي   اركحديمي  ل لؾ ارتهد البححـ ف فذ شػتى المرػحرب
مرهػ ـ التػد ير الع مػػذ  المسػحهم  فػػذ تتميػ  هػ ر ال ػػدرة لتحسػيف ظػػر ؼ الحيػحة الم تمرػػ  

ا" عمميػػػ  ٠2٢2يػػػرى  الشػػػ  ر   ,ا764م ٠2٢7فػػػذ شػػػتى المرػػػحرب. حريراب  التػػػؿ  
تتبػػػمف ال ػػػدرة المكحتيػػػ   هػػػذ تػػػ عيف التصػػػ ر المكػػػحتذ  يشػػػير الػػػى ال ػػػدرة عمػػػى تػػػد ير 

ص ر  هتيح  الت ر  المكحتذ   يشير الى ال درة عمى فهـ عتحصػر الشػكؿ ا  الشكؿ ا  ال
الصػػ ر  ترتيبهػػح بصػػرؼ التظػػر عػػف تايػػر ال بػػعي  المكحتيػػ  لهػػ ا الشػػكؿ   يتطمػػ، كػػؿ 
مػػف التصػػ ر المكػػحتذ  الت رػػ  المكػػحتذ ال ػػدرة عمػػى تػػد ير الصػػ ر  ارشػػكحؿ  هتيػػحح  هػػ ا 

الص ر  ارشػكحؿ لرتػرة قصػيرة ليػتمكف الرػرد يحتحت الى  اكرة بصري  لحرظ  ت ييف ه ر 
 ا86م ٠2٢2 الش  ر  .مف تد يرهح  هتيحح "

 المحور الثاني: دراسات سابنة
  كمح يمتذم قحـ البححـحف بعرض عدد مف الدراسحب  اب الع ق  بم ب ع البحث الححلذ

 هػػدفب الدراسػػ  معرفػػ  اـػػر اسػػتراتيري   التركيػػر  :2١13دراستتة لالتتثالب وعمتتر   -1
المػػػيد تا فػػػذ تحصػػػػيؿ طحلبػػػحب الصػػػػؼ الـػػػحتذ المت سػػػط لمػػػػحدة الريحبػػػيحب  تركيػػػػرهف 
ارستدرلذ  اتبع البححـحف فذ ه ر الدراس  المته  الترريبذ  قػد تػـ ا تيػحر عيتػ  البحػث 

ا 44قصػػػديحح مػػػف احػػػدى المػػػدارا التحبعػػػ  لمديريػػػ  تربيػػػ  تكريػػػب بػػػحلعراؽ  بمػػػ  عػػػددهح  
ا طحلبػػ  احػػداهمح تمـػػؿ المرم عػػ  الترريبيػػ  ٠٠ب   طحلبػػ  م يعػػ  عمػػى شػػعبتيف كػػؿ شػػع

التذ درسب حس، ،ستراتيري  التركير المػيد ت  ار ػرى تمـػؿ المرم عػ  البػحبط  التػذ 
درسػػػب حسػػػ، الطري ػػػ  ارعتيحديػػػ   قػػػد تطمػػػ، البحػػػث تػػػ فير اداتػػػيف همػػػح بتػػػح  ا تبػػػحر 

ا  اظهػػػرب ٠224تحصػػػيمذ  اعتمػػػحد ا تبػػػحر التركيػػػر ارسػػػتدرلذ الػػػ ا اعدتػػػ  بطػػػرا  
التتػػح   ترػػ ؽ المرم عػػ  الترريبيػػ  التػػذ درسػػب حسػػ، اسػػتراتيري  التركيػػر المػػيد ت عمػػى 
المرم ع  البحبط  التذ درسب بحلطري ػ  ارعتيحديػ  فػذ التحصػيؿ  التركيػر ارسػتدرلذ 

 ا٢65م ٠2٢1لديهـ. الـ ،  عمر, 
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التػد ير الع مػذ  دراس  بعت اف   تط ر ال ػدرة عمػى  :2١15دراسة لالشنور والتل   -2
لػػدى عيتػػ  مػػف الطمبػػ  ارردتػػيف ا الهػػدؼ مػػف الدراسػػ  الكشػػؼ عػػف ال ػػدرة عمػػى التػػد ير 

ا سػػت   الػػى ٢4-5الع مػػذ لػػدى عيتػػ  مػػف الطمبػػ  ارردتػػيف ممػػف تتػػرا   اعمػػحرهـ بػػيف  
فحص الرر ؽ فػذ هػ ر ال ػدرة فػذ بػ   متايػراب العمػر  الرػتا  يا يػ  التػد ير  اعتمػد 

ا طحلبػػحح مػػف طمبػػ  ٢72ال صػػرذ فػػذ الدراسػػ  عمػػى عيتػػ  تك تػػب مػػف  البححـػػحف المػػته  
المرحمػػ  ارسحسػػي  فػػذ مديتػػ  عمػػحف الـحتيػػ   كحتػػب اداة الدراسػػ  ا تبػػحر التػػد ير الع مػػذ 

ا مهمػػ   اسػػتعممب فػػذ الدراسػػ  ال سػػح ؿ ارحصػػح ي  ارتيػػ م 74المحسػػ ، المكػػ ف مػػف  
التبػػػػػػحيف الـ ـػػػػػذ  ا ال يحسػػػػػػحب المت سػػػػػط  الحسػػػػػحبذ   ارتحػػػػػػراؼ المعيػػػػػحرا   تحميػػػػػؿ 

 المتكررة.  اظهرب تتح   الدراس  ارتذم
اف ال درة عمى التد ير الع مذ تتط ر لدى ارفراد بييحدة العمر امح يا ي  التد ير ف د  -

اظهرب تتح رهح ات  كممح يادب يا ي  التد ير الع مذ محؿ عدد اإلرحبحب الصحيح  الى 
 التتحقص.

لررع الى عدـ  ر د فر ؽ تعيى الى يا ي  التد ير  بحلتسب   تشير تتح   يمف ا -
لمتاير الرتا ف د كحف ال ك ر اكـر قدرة مف ارتحث فيمح يتعمؽ بعدد اررحبحب 

الصحيح  امح معدؿ يمف الررع فمـ تظهر التتح   فر قحح في  تعيى لمتايرا الرتا 
 ا146م ٠2٢6 يا ي  التد ير. الش  ر  التؿ, 

 الكصل الثالث
جرا اتوِ          منيج البحث وا 

  :اواًل / منيج البحث اختيار التصميم التجريبي
اعتمػػد البححـػػحف المػػته  الترريبػػذ فػػذ ارػػرا اب بحـهمػػح  ك تػػ  ادؽ متػػحه  البحػػث فػػذ        

اءحيػػح  الترب يػػ   الترسػػي  فهػػ  ر ي ػػؼ عتػػد مرػػرد  صػػؼ الم قػػؼ الػػ ا ي بػػع لمدراسػػ  بػػؿ 
داـ المتايػػػراب المسػػػت م   تحديػػػدهح  كيريػػػػ  تمـيرهػػػح فػػػذ المتايػػػػراب ي ػػػـ  البححـػػػحف فيػػػ  بحسػػػػت 

يعػػػد برتػػػحم  عمػػػػؿ لتتريػػػ  ارػػػرا اب الترربػػػ   م طػػػػط لمظػػػر ؼ  الع امػػػؿ المحيطػػػػ   ,التحبعػػػ 
بحلترربػػ  ليػػتمكف البححػػث مػػف م حظتهػػح  ا تبػػحر الرػػر ؽ لمت صػػؿ الػػى تتػػح   صػػحدق   دقي ػػ  

ث يتبمف  بمح ،ف البح ,ا٢78م  ٠2٢2. عطي   ح ؿ تمـير المتايراب المست م  فذ التحبع 
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ل ا تـ ا تيحر التصػميـ  الترريبػذ  ا البػبط الري ػذ لمرمػ عتيف  حح تحبع اح متايراح مست  ح  متاير 
 ام٢متكحف تيف الترريبي   البحبط   كمح م بم فذ الم طط  

 االختبار       المتغير التابع المتغير المستنل       المجموعة 
  المجموعة
 التجريبية 

 إستراتيجية التككير     
 المزدوج          

 
 التدوير العنميت 

 
 ت اختبار

 المجموعة التدوير العنمي
 الضابطة 

 
 الطرينةاالعتيادية      

 
   التصميم التجريبي لمبحث1مخطط ل

 ثانيًا /اختيار مجتمع البحث وعينتو: 
 :مجتمع البحث -1

شيح  كحف  ال يف لديهـ  صح ص معيت  يمكف م حظتهح  المحػؾ  ي صد ب  ارفراد ا  ار    
ال حيد لممرتمع ه   رػ د  حصػي  مشػترك  بػيف افػرادة  يطمػؽ عمػى  صػح ص المرتمػع التػذ 

 شػمؿ مرتمػع البحػث رميػع  ,ا44, ٠222,  ابػ  حػ ي كف م حظتهح بػ  معحلـ المرتمعا.يم
 ميػػ  التهحريػػ  التحبعػػ  لممديريػػ  العحمػػ  طحلبػػحب الصػػؼ الرابػػع العممػػذ التحبعػػحب لممػػدارا الحك

 . ا٠2٠٠/  ٠2٠٢لتربي  مححفظ   ا قحر  المركيا لمعحـ الدراسذ  
 عينة البحث  -2

العيت م هذ ري  مف المرتمع ال ا تررا عمي  الدراسػ  ي تحرهػح البححػث ءرػرا  الدراسػ       
  ا٢5٢, ٠227 ا,  العياتمػػػع تمـػػػي ح صػػػحيححح.عميهػػػح  فػػػؽ ق اعػػػد  حصػػػ  لكػػػذ تمـػػػؿ المر

 ـحت ي  بتب الهدى لمبتحب بص رة قصدي  لممبرراب التحلي م  ححـحفالب  ا تحر
 .ػ قر، المدرس  مف سكف البححث٢
لتط ير العممي  التعميمي   اررت ح   درس  مف الرغب  الرحدة مع البححثػ مح ابدت  ادارة الم٠
  .بهح
 صؼ الرابع العممذ.ػ التعح ف الكبير ال ا ابدت  مدرس  ارحيح  لم1



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
099 

اا يمكف اررا  السح، العش ا ذ    ،   ،  تاا شع، لمصؼ الرابع العممذ1ػ ي رد  4
 ا يبيف  لؾم٢ االرد ؿ   البسيط لمعيت .

  1جدول ل
 عدد الشعب و طالبات الصف الرابع العممي  في ثانوية  بنت اليدى لمبنات

 
 عدد الطالبات الشعبة

 34 أ
 36 ب
 31 ج

 1١1 المجموع
 

،ف المدرس  تبـ  ف رد المدرس  التذ ستطبؽ فيهح التررب ,  دد البححـحف بعد ،ف ح     
  ا تيحر ا طحلب ٢2٢ا شع، لمصؼ الرابع العممذ   كحف عدد الطحلبحب فذ المدرس   1 

بطري   عش ا ي   السح، العش ا ذا إحدى الشع،  هذ شعب    ، ا لتمـؿ المرم ع  
طحلبحتهح محدة ارحيح  بحستعمحؿ استراتيري  التركير الميد ت   قد بم  الترريبي  التذ ستدرا 

شعب    ، ا لتمـؿ المرم ع  البحبط  التذ ستدرا     ا تيحرا طحلب 15عدد طحلبحتهح  
طحلبحتهح محدة ارحيح  بحلطري   ارعتيحدي  مف غير التعرض لممتاير المست ؿ   قد بم  عدد 

ا طحلبحب  ،صبم 6استبعحد الطحلبحب الراسبحب البحل  عددهف   ا طحلب ,  بعد 14طحلبحتهح  
 ا طحلب .51المرم ع التهح ذ لمطحلبحب  عيت  البحثا   

،مح سب، استبعحد الطحلبحب الراسبحب فه  امت كهف  برة سحب   فذ الم ب عحب التذ  
ر فذ المتايراب التحبع   فذ دق  التتح      عممحح ،فستدرا فذ ،ـتح  التررب    قد تـ 

   التهح ي  ف ط  إ  تتح   الطحلبحب الراسبحب مف التكحف  احصح يحح  التتح البححـحف استبعد 
 ا ي بم  لؾم٠عميهف فذ دا ؿ الصؼ حرحظحح عمى التظحـ المدرسذ,  رد ؿ   ،ب ذ
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   2جدول ل
 توزيع طالبات عينة البحث بين المجموعتين

 عدد  الطالبات الشعبة المجموعة
 بعادقبل االست

 عدد الطالبات
 المستبعدات

 عدد الطالبات
 بعد االستبعاد

 31 5    36 ب   التجريبية
 32 2   34 أ   الضابطة

 63 7 7١ المجموع
 : / تكافؤ مجموعتي البحث ثالثاً 
مرم عتذ البحث الترريبي   البحبط  فذ  عمىحرص البححـحف عمى إررا  التكحف       

 المتايراب ارتي  م
ا تبػػحر الػػ كح , التحصػػيؿ الدراسػػذ السػػحبؽ لمطػػ ،   ,اليمتػػذ محسػػ بحح بحلشػػه ر العمػػر  

 كمػػح مبػػييف فػػذ  فػػذ مػػحدة ارحيػػح , ا تبػػحر التػػد ير الع مػػذ, ا تبػػحر المعم مػػحب السػػحب  ا
  ما1رد ؿ  

  3جدول ل
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والنيمتان التائيتان لالمحسوبة  

ل العمر الزمني محسوبًا بالشيور  اختبار الذكا   التحصيل   لمتغيروالجدولية 
الدراسي السابق لمطالب في مادة االحيا   اختبار التدوير العنمي  اختبار المعمومات 

 لممجموعة التجريبية والضابطة  السابنة
 

 المتغير
 

 المجموعة
 

 العدد
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف   
 المعياري

    
 التباين

 
رجة د

 الحرية

 
 النيمتان التائيتان

 الداللة 
 ايحصائية
عند 
 المستوى
١ ١5 

 الجدولية المحسوبة

 العمر الزمني
 

  85 81 ١5 9 23 192 31 التجريبية
 

 

1 548 
 

 
 
 

 
 

 
 79 236 39 15 28 187 32 الضابطة

 316 1 86 46 85 6 26 19 31 تجريبيةال اختبار الذكا 
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 فميب كارترل
   وكين راسل 

 32 الضابطة
21 44 6 29 39 61 

 
 
61 

 
 
2 
 

 
 غير 
اختبار  دالة

المعمومات 
 السابنة

 877 ١ ١5 12 47 3 42 1١ 31 التجريبية
 9١ 9 15 3 69 9 32 الضابطة

التحصيل 
 الدراسي السابق

 ١41 1 72 142 95 11 55 65 31 التجريبية
 97 132 53 11 47 62 32 الضابطة

اختبار التدوير 
 العنمي

 456 ١ 32 53 3١ 7 94 22 31 التجريبية
 27 19 39 4 63 23 32 الضابطة

  العمر اليمتذ محس بحح بحلشػه ر,  يتبيف مف الرد ؿ اع ر اف ال يم  المحس ب  لكؿ مف 
بػػػحر التػػػد ير ا تبػػحر الػػػ كح , التحصػػيؿ الدراسػػػذ السػػػحبؽ لمطػػ ، فػػػذ مػػػحدة ارحيػػح , ا ت

  _ 877 ١_ 316 1_ 548 1بماػػب بحلترتيػػ،  الع مػػذ, ا تبػػحر المعم مػػحب السػػحب  ا 
ا,  لػػػ ا تػػػـ التكػػػحف  فػػػذ ٠ا  هػػػذ اقػػػؿ مػػػف ال يمػػػ  التح يػػػ  الرد ليػػػ   456 ١ _١41 1

 المتايراب ،ع ر لمرم عتذ البحث  البحبط   الترريبي ا. 
 رابعًا / ضبط المتغيرات الدخيمة: 

ر فذ المتاير التحبع  ر ت بع لسيطرة البححث  ه ر هذ الم       تايراب التذ قد تـ 
ر فذ  المتايراب ير، اف تم   بتظر ارعتبحر عتد متحقش  التتح    ترسيرهح  ءتهح قد تـ 
صدؽ التررب    تتح رهح  امكحتي  تعميـ تتح رهح عمى المرتمع ال ا ا تيرب مت  

ال يحا ترسهح  تحب ترا  بحست داـ ،داة ححـحفقحـ الب, ا٢72م  ٠2٢2العيت . عطي    
طحلبحب مرم عتذ البحث المحدة الدراسي   ترسهح  تـ تدرياالظر ؼ لمرم عتذ البحث  كمح 

, رمه ري  العراؽ /  يارة التربي  ٠2٢8  ٢مف كتح، عمـ ارحيح   لمصؼ الرابع العممذ  ط
بت ديـ  ,  قحـ البححـحفدراسي بمحتحح لتسح ا المرم عتيف فيمح يتعرب ف ل  مف معم محب 

إ  ا م عتذ البحث  الترريبي   البحبط ال سح ؿ التعميمي  فذ التررب  الى طحلبحب مر
طب ب    تشحبهب اغم، ال سح ؿ كحلسب راب ارق ـ المم ت   بعض المص راب  ارتشط 

 ي  التررب  فذ ـحت ي  بتب الهدى لمبتحب فذ صريف متشحبهيف مف حيث ال صح ص الريييح
 ك لؾ ترتي، م حعد الدراس    تـ ببط ه ا المتاير مف   ؿ تدريا الطحلبحب فذ ترا 
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ر ال حعحب الدراسي   ترا الصر ؼ ا ,  قد ببط البححـحف رميع المتايراب الد يم  التذ تـ 
 ،فراد العيت , الع امؿ الرييي ي , مدة التررب , المحدة العممي , عمى اررا  التررب  بمح فيهح 

مف   ؿ الت ييع سب مرم عتذ البحث إ  در  اميمحب البحث, الحصص الدراسي مست
ا 1  ,ا حصص فذ ارسب ع5  لمدر ا بيف مرم عتذ البحث ف د كحف العدد المتسح ا
عمى  فؽ المته  الرسمذ ل يارة التربي  لدرا  ابحبط  الترريبي   ال لكؿ مرم ع  حصص

ا 4الرد ؿ  اءحيح  لمصؼ الرابع العممذ    يعب حصص المرم عتيف عمى ايحـ ارسب ع 
 يبيف  لؾم

  4جدول ل                                               
 توزيع الحصص الدراسية االسبوعية بين مجموعتي البحث

 خامسًا/ مستمزمات البحث:
 لدراسية ل العممية  : ت تحديد المادة ا1

المحدة العممي   ف حح لمررداب كتح، محدة اءحيح  الم رر تدريس  لطحلبحب  حدد البححـحف     
 :ا يبيف  لؾ ٠الصؼ الرابع العممذ   م طط  

  

 الحصة تالوق المجموعة اليوم ت
 الثانية 9:35ت8:5١ التجريبية االحد 1

 الثالثة 1١:25ت9:4١ الضابطة
 االولى 8:45ت8:١ التجريبية الثالثا  2

 الثانية 9:35ت8:5١ الضابطة
 الخميس 3

 
 

 الثالثة 1١:25ت9:4١ التجريبية
 الرابعة 11:15ت1١:3١ الضابطة
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   2مخطط ل
 محتوى فصول كتاب األحيا  لمصف الرابع العممي 

 المحدة العممي  الرصؿ تسحسؿ

 الحي اف مع البي   ت ـ    الرصؿ السحدا ٢

 ت ـ  التبحب مع البي     الرصؿ السحبع ٠

 ت ـ  الحي اف  التبحب مع ،تمحط الحيحة فذ البي    الرصؿ الـحمف 1

 الع ق  بيف الكح تحب الحي   السم ؾ  التعحق، البي ذ  الرصؿ التحسع 4

 التم ث البي ذ  الرصؿ العحشر 6
 ت صياغة االغراض السموكية: ٠
إف تحديد ارغراض السم كي  ل  اـر كبير فذ العممي  الترب ي   هذ  ط ة اسحسي  فذ    

العممي  التعميمي   يتـ بتح هح قبؿ البد  بحلتدريا  اف  ب حهح  تحديدهح يسحعد عمى سير 
العممي  التعميمي  بشكؿ متكحمؿ  متظـ  ل ا فهذ تمـؿ التاير المراد احداـ  فذ سم ؾ المتعمـ 

ر فذ الم قؼ التعميمذ.                                                        بعد المر  
مرم ع  مف  ت ى المحدة الدراسي  صحغ البححـحفبعد تحديد مح ,ا66م ٠2٢٠اليغ ؿ  

ا غربحح سم كيحح  فؽ تصميـ بم ـ فذ المرحؿ المعرفذ  122ارغراض السم كي   عددهح  
ــ عرض  ر   فهـ   التطبيؽ   التحميؿ   التركي، , الت  يـ ا لممست يحب الست   هذ   الت ك

اءهداؼ عمى مرم ع  مف المحكميف   الم تصيف فذ طرا ؽ تدريا اءحيح     البححـحف
ليحدد ا مدى ص حيتهح فذ إعداد ال طط الدراسي   بعد تحميؿ استرحبحب  ةمدرسحب المحد

ا لكؿ غرض مف ٠بع كحا كح تـ حسح، قيم  مر  المحكميف عدلب بعض اءهداؼ,
ا  عتد ٢ا بدرر  حري   1,74اءغراض السم كي   م ايتتهح مع ال يم  الرد لي  البحلا   

ا  ،ظهرب التتح   ص حي  رميع اءغراض السم كي  حس، آرا  2,26مست ى درل   
ا غربحح 122 تـ اعتمحد رميع اءغراض  ،ب يب بشكمهح التهح ذ  المحكميف  الم تصيف  

 . كيحح   بمتب رميعهح فذ ال طط التدريسي  الي مي سم
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 ت اعداد الخطط التدريسية اليومية :1

ف ال طط التدريسي  هذ إطحر ،  مرم ع  مف اإلررا اب  هذ ال ط اب المتظم  إ     
 المترابط  التذ تبعهح المدرس  لترح  عممي  التدريا  تح ي هح لألهداؼ التعميمي  التذ 

تـ اعداد ال طط التدريسي  لمرم عتذ  ,ا6٠م ٠22٢ح.  عبد الس ـ  يسعى إلى تح ي ه
ا  ط  تدريسي  لكؿ مرم ع  ب اقع ٠4البحث    البحبط   الترريبي  ا ا  بم  عددهح   

 بإعداد ال طط الترريبي   ف حح   حصص فذ ارسب ع لكؿ مرم ع   إ  قحـ البححـحف ـ ث
بحبط  ف د اعد البححـحف  ططهح  ف ح لمطري   ل ط اب المتاير المست ؿ  امح المرم ع  ال

تم  ريف مف تمؾ ال طط عمى عدد مف  ارعتيحدي    قبؿ البد  بحلتررب  عرض البححـحف
رب ا المحكميف  الم تصيف فذ طرا ؽ تدريا اءحيح   ك لؾ الم تصيف فذ عمـ الترا الت

ح   قب لهح مع اررا    لؾ لمتمكد مف ص حيتهح   قد اظهرب التت  مدرسذ عم ـ الحيحة 
  لتكف بصياتهح التهح ي  ممحؽ. %86بعض التعدي ب ا  ححيب عمى تسب  اترحؽ 

 :البحث / أداة سادساً 
 اختبار التدوير العنمي: 

لدى طحلبحب الصؼ الرابع  لمبحث المتعمؽ ب يحا التد ير الع مذ ه  المتاير التحبع       
ر الع مذ بمح يت  ـ مع طبيع  البحث   فؽ ال ط اب ا تبحر التد ي   ل ا اعد البححـحفالعممذ
 ارتي م

ه  قيحا التد ير الع مذ لدى عيت  البحث  المتمـم  بطحلبحب : ت اليدف من االختبار1
 الصؼ الرابع العممذ.

عتحد  عتحد, عمى دراسحب سحب   كدراس   اطمع البححـحف: ت االطالع عمى الدراسات السابنة2
ا  اب الع ق  فذ التد ير ٠2٢6ا  دراس   الش  ر  ٠226  دراس   عبحا ا ٠2٢6

 الع مذ  ا  سحعد  لؾ عمى تحديد مرحرب ار تبحر  ت ع . 
ا تبحر  يبع الطحلب  فذ عبحراب  عميهح اف ت تحر  اعد البححـحف :تحديد نوع االختبار ت3

ه ا ار تبحر فذ  ال ا يعبر عف مدى التد ير الع مذ  لديهف   تك ف ف راب  اررحب  المتحسب
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ص رة عبحراب ف راب م ب عي  امحـ ا تبحر  يتك ف مف ـ ث ا تيحراب عمى شكؿ  اشكحؿ, 
 ك تهح اكـر دق   م ب عي  فب  عف اتهح تتحس، المرحم  العمري  لمطحلبحب.

ا لإلرحب  صحيح  ٢درر     صص البححـحف :التدوير العنمي ت تعميمات تصحيح االختبار4
,  ب لؾ تبم  الدرر   فؽ مرحتيم ارحب   حص  بحر تبحرإلرحب  ال حط     درر   صررا ل
 ا.12ا  ءف عدد ف راب ار تبحر هذ  12الكمي  ل  تبحر  

يعد الصدؽ مف اهـ ال صح ص السحيك متري  التذ يرترض ت فرهح فذ  ت الصدق الظاىري:5
ايبح ب درة ار تبحر اف  الم حييا الترب ي   الترسي  مهمح تعددب  تت عب اهدافهح  يتمـؿ

تح ؽ مف صدؽ ار تبحر  مف ارؿ ال ,ا74م  ٠226ي يا مح اعد ل يحس .  الرمبذ  
ف راب ار تبحر بصياتهح ار لي  عمى عدد مف المحكميف الم تصيف  ظحهريح عرض البححـحف

ءبدا  آرا هـ ح ؿ س م  صيحغ  الر راب  التدريا  عمـ الترا الترب افذ مرحؿ طرا ؽ 
   مدى دق  ت ييعهح عمى المهحراب التذ تتتمذ اليهح تهح لطحلبحب الصؼ الرابع العممذم  م  

% 72 متحسبتهح ل يحا التد ير الع مذ التذ  بعب مف ارمهح  قد ححيب عمى تسب  اترحؽ 
فمعمى  ب لؾ اصبم ا تبحر التد ير الع مذ صحلحح لمتطبيؽ عمى العيت  ارستط عي , رد ؿ 

 ميبيف  لؾ ا6 
  5جدول ل

 التدوير العنميالداللة ايحصائية لمصدق الظاىري لالختبار               

رقم فنرة االختبار التدوير  ب
 العنمي

 عدد المحكمين
النسبة 
 المئوية

متوسط  قيمة مربع كاي
الداللة 
عند 

مستوى 
  ١5 ١ل

غير  الموافنون الكمي
 الجدولية المحسوبة الموافنين

ػ٢٠ػ٢٢ػ٢2ػ8ػ7ػ6ػ6ػ4ػ1ػ٢  ٢
دالة  84 3 17 %1١١ ١ 17 17 ا.٠7ػ٠8ػػ٢6ػ٢6ػ٢4ػ٢1

 إحصائياً 

دالة  84 3 24 13 %94 1 16 17 ا.12ػ٠6ػ٠٠ػ ٢5ػ5ػ٠  ٠
 إحصائياً 

٠6ػ٠4ػ٠1ػ٠٢ػ٠2ػ٢8ػ٢7  1
دالة  84 3 12 7 %82 3 14 17 ا٠5ػ

 إحصائياً 
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 : ت تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية 6
 العي االول:أت التطبيق االستط

ا طحلب  مف 12بتطبيؽ ار تبحر عمى عيت  استط عي  ا لى مك ت  مف   قحـ البححـحف     
  ؿ ارشراؼ  ا  مف6/٢/٠2٠٠مدرس   اعدادي  سكيت  لمبتحبا ي ـ ارربعح  الم افؽ  

اف تعميمحب ار تبحر  عبرات  كحتب  المبحشر مف البححـحف عمى تطبيؽ ار تبحر رحظ
طحلبحب مف   ؿ قم  استرسحر الطحلبحب عف كيري  اررحب   تـ بعد  لؾ است رات  ابح  لم

مت سط يمف اررحب   لمطحلبحب مف   ؿ رميع اريمت  التذ استارقتهح الطحلبحب  فؽ 
 المعحدل  التحلي  م = مرم ع ال قب الكمذ إلرحبحب رميع الطحلبحب/ العدد الكمذ لمطحلبحب  

   =٢272 /12               
 دقي   اليمف الكمذ ل  تبحر 15=

 مب ت التطبيق االستطالعي الثاني
حت   اليمف المستارؽ لإلرحب  طبؽ بعد التمكد مف  ب   ف راب ار تبحر  تعميم     

ار تبحر مرة ـحتي  عمى عيت  استط عي  ممحـم  لعيت  البحث ارسحسي  مك ت  مف  البححـحف
ا ٠2٠٠/  ٢/  ٢1 ر لمبتحبا   لؾ ي ـ ال ميا الم افؽ  ا طحلب  مف  اعدادي  الت٢22 

بحلتعح ف مع مدرس    قد اشرؼ البححـحفلارض اررا  التحميؿ ارحصح ذ لر راب ار تبحر 
التحميؿ ارحصح ذ  ر تبحر  بعد تصحيم اررحبحب اررى البححـحفالمحدة عمى تطبيؽ ا

 م كمح يمتذ لسحيك متري ,المتحس، رست رات ال صح ص ا
ر تبحر التد ير معحمؿ الصع ب  لكؿ ف رة مف ف راب ا است رت البححـحف ػ معحمؿ الصع ب م ،

ا  ا  تعد الر راب ار تبحري  صحلح  ا ا 2,62-2,12  ردب اف قيمتهح تترا   بيف   الع مذ
 ا٢٢4م ٠2٢1ا. الهحشمذ  2,72ػ  2,٠2كحف معحمؿ صع بتهح يترا   بيف  

ار تبحر  بحسح، ق ة التميي لكؿ ف رة مف ف راب قحـ البححـحف ػ ق ة تمييي الر رابم ،
 ب لؾ تعد ف راب  ا,2,67-2,٠٠ا   بيف  اف قيم  الر راب تتر  الم ب عذ رميعهح  ف رد 

  ا تعد ف رة م ب ل .2,٠٠ييهح عف  ار تبحر م ب ل  إ  اف الر رة التذ يييد معحمؿ تم
 ا ٢٢4م ٠2٢1الهحشمذ  
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لحسح، فحعمي   بتطبيؽ معحدل  فحعمي  البدا ؿ قحـ البححـحف :ال حط  ت ػ فحعمي  البدا ؿ 
بعد تطبيؽ المعحدل  اف رميعهح  اب   تبحر التد ير الع مذ ف رد البححـحفالبدا ؿ ال حط   ل 

قيم  سحلب  اا اتهح ر بب عدد مف طحلبحب المرم ع  الدتيح اكـر مف طحلبحب المرم ع  
بحر م ب ل     يك ف البديؿ ال حطئ فعحر عتدمح ير ، عدد مف العميح ل لؾ تعد ف راب ار ت

ف ه ا طحلبحب المرم ع  الدتيح عمى ات  البديؿ الصحيم اكـر مف عدد الطحلبحب ،لمتذ ي تحر 
  كحف ه ا دليؿ عمى    له ا كممح كحتب قيم  البديؿ ال حطئ سحلبالبديؿ فذ المرم ع  العميح

 .ات  بديؿ ريد
رؼ صدؽ البتح  بمت  كؿ ف رة ير، اف تسير فذ المسحر ترس  ال ا يع: ت صدق البنا 6

يسير في  ار تبحر الكمذ المطم ،  ال ا يمـؿ المره ـ الكمذ المتمحسؾ لم حصي  التذ يريد 
 يهدؼ الى تحديد عدد السمحب   الصرحب التذ  ,ا٠48م ٠228قيحسهح.  الياممذ  ا ر ف  

كؿ اسحسح مف مرم ع  مف الع قحب ا  ع محب يتميي بهح ار تبحر  طبيعتهح التذ تش
بمررا  صدؽ البتح  ر تبحر التد ير   قد قحـ البححـحف ,ا٠61م ٠2٢٢ا تبحر مح.  ممحـ   

 ر تبحر ظحهريح  ءرؿ  لؾ است دـ البححـحفالع مذ عمى الرغـ مف تح    مف صدؽ ا
  تبحر إليرحد مح يمتذم دررحب العيت  ارستط عي  المست دم  فذ التحميؿ ارحصح ذ ل 

 معامل ارتباط درجة الكنرة بالدرجة الكمية لالختبار: *
يعبر عف الع ق  بيف الر راب  الدرر  الكمي  ل  تبحر ا  يعد مف اهـ ال سح ؿ      

 المست دم  فذ الكشؼ عف مدى سير كؿ ف رة مف ف راب ار تبحر فذ اترحر ار تبحر ترس .
كمح تـ حسح، معحمؿ ارتبحط بيرس ف بيف دررحب كؿ ف رة  ,ا٠26م ٢886  عبد الرحمف  

ا  ه ا يدؿ عمى اف رميع عبحراب 2,56ػ 2,٠4 الدرر  الكمي  ل  تبحر ترا حب بيف  
  ا تبحر التد ير الع مذ.ار تبحر تسير فذ  اترحر  احد فذ 

لتح ؽ مف ـبحب بح  م  ار تبحر لمبحث قحـ البححـحفلارض التمكد مف م : ت ثبات االختبار8
 ار تبحر بحست داـ الطري تيف ارتيتيف م 

 االولى / طرينة التجزئة النصكية : 
 تعتمد ه ر الطري   عمى تري   ار تبحر الى تصريف متكحف يف  اعتبحر كؿ ري  يمـؿ     

عيت  مترصم  عف ار رى ا  يمـؿ التصؼ ار ؿ الر راب الرردي   التصؼ الـحتذ الر راب 
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ا  بمح 2,72  بعد تطبيؽ معحمؿ ارتبحط بيرس ف بيف تصرذ ار تبحر بماب قيمت    الي ري 
اف ال يم  التحتر  له ا المعحمؿ تعكا التتحظر بيف المرم عتيف فمت  يتباذ اررا  تعدي ب 

عمى ه ر ال يم  بحست داـ معحدل  سبيرمحف ػ برا ف.                                                
 بعد تصحيح  بحست داـ معحدل  سبيرمحف برا ف  بم  معحمؿ  ,ا٠16م  ٠2٢٢ب ع ـ    ا

    ا.2,78التد ير الع مذ   ـبحب ار تبحر
  :2١ريتشاردسون  -لكيودرالثانية / طرينة معامل ثبات  

ا حسحسح ء طح  ال يحا التحرم  عف ٠2ريتشحردس ف  -يعد معحمؿ ـبحب   كي در     
,  ه  ،يبح م يحا لعدـ ترحتا المررداب  يمكف تطبي   عتدمح تك ف معحيتحب المحت ى

 اب  ع ـ, .ا٢دررحب مررداب ار تبحر ـتح ي  اإلرحب  ،ا ت در دررتهمح بػ  صرر ،  
 ه ا يدؿ عمى ،ت   ا,2,77ل د بم  معحمؿ الـبحب بعد حسحب  به ر المعحدل    ,ا٢65م ٠2٢1

ا فمكـر. اب  2,62يك ف ـحبتح, إ ا كحتب قيم  ـبحت    معحمؿ ـبحب ريد  م ب ؿ,  اف ار تبحر
 ب لؾ اصبم  ,ا٠56م ٠222 يعد معحمؿ ـبحب ريد. ممحـ,  ,ا641م ٠2٢٢ع ـ, 

 ار تبحر رحهياح لمتطبيؽ بصيات  التهح ي  .
ال صح ص السحيك متري  لعبحراب  بعد است رات البححـحف :ت الصيغة النيائية لالختبار8

لع مذ  تمكد مف  ب   رميع ف راب ار تبحر   بم تعميمحب اررحب  ا تبحر التد ير ا
  اصبم ا تبحر التد ير الع مذ رحهيا لمتطبيؽ قب المستارؽ لإلرحب  عف ار تبحر حسح، ال  

 .ا ف رة 12عمى طحلبحب مرم عتذ البحث  تحلؼ مف  
 الكصل الرابع

 عرض النتائج وتكسيرىا
"ر ي رد فرؽ    درل  احصح ي  عتد مست ى  :  الصرري تتح   الرربيأواًل: عرض النتائج: 

ا بيف مت سط دررحب طحلبحب المرم ع  الترريبي  ارتذ درسف  ف ح إلستراتيري  2,26درل   
التركير الميد ت  مت سط دررحب طحلبحب المرم ع  البحبط  ال تذ درسف  ف ح لمطري   

  H0م2µ=1µارعتيحدي  فذ ا تبحر التد ير الع مذ"  
بحسح، المت سط الحسحبذ  صح  الرربي  الصرري  الـحتي  قحـ البححـحفلمتح ؽ مف      

 ال يم  التح ي  بحستعمحؿ ار تبحر التح ذ لعيتتيف مست متيف لمم ايت  بيف مت سط دررحب 
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 تبحر التد ير طحلبحب المرم ع  الترريبي   مت سط دررحب طحلبحب المرم ع  البحبط  فذ ا
 ام 5مح مبيف فذ رد ؿ   ك الع مذ,

   6جدول ل 
عمى اختبار التدوير لعينتين مستنمتين لمجموعتي البحث  t-Test نتائج اختبار  

 العنمي  لممجموعة التجريبية والضابطة

 المرم ع  ب
عدد 
الطحلبح
 ب

المت سط 
 الحسحبذ

ارتحراؼ 
 المعيحرا

 
 التبحيف

درر  
 الحري 

الدرل  ارحصح ي   ال يم  التح ي 
د مست ى عت

 الرد لي  المحس ب  2,26

 ٢4.56 1.71 ٠5.67 1٢ الترريبي  ٢
 دال  ٠ ٢54.1 5٢

 16.16 5.٢٢ ٠٠.62 1٠ البحبط  ٠

ا اع ر اف المت سط الحسحبذ لدررحب طحلبحب المرم ع  الترريبي  5بيف رد ؿ       
  بيتمح المت سط ا٢4.56ر     تبحيف م دار ا1.71ا  بحتحراؼ معيحرا يبم   ٠5.67يسح ا  

  ا5.٢٢ا  بحتحراؼ معيحرا يبم   ٠٠.62الحسحبذ لطحلبحب المرم ع  البحبط  يسح ا 
ا  هذ اكبر مف ال يم  1.٢54   اف ال يم  التح ي  المحس ب  بماب  ا16.16 تبحيف م دارر  

 .ا 2,26 مست ى درل    ا5٢ا عتد درر  حري   ٠الرد لي  البحلا   
ض الرربي  الصرري  الـحتي   ت بؿ الرربي  البديم   التذ تتص " ي رد فرؽ     به ا ترف  

ا بيف مت سط دررحب طحلبحب المرم ع  الترريبي  2,26درل  احصح ي  عتد مست ى درل   
ارتذ سيدرسف  ف ح إلستراتيري  التركير الميد ت   مت سط دررحب طحلبحب المرم ع  

طري   ارعتيحدي  فذ ا تبحر التد ير الع مذ "                        البحبط  ال تذ سيدرسف  ف ح لم
2µ≠1µمH0  

 ه ا يعتذ  ر د فرؽ    درل  احصح ي  بيف مت سطذ دررحب مرم عتذ البحث فذ       
  فب  عف  لؾ است دمب البححـ  لع مذ  لصحلم المرم ع  الترريبي ا تبحر التد ير ا

المتاير المست ؿ   إستراتيري  التركير الميد ت ا  dت حرـ ارـر معحدل  مربع ايتح فذ است را
 :ا 6فذ المتاير التحبع  التد ير الع مذا كمح مبيف فذ رد ؿ  
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  7جدول ل
 حجم االثر لممتغير المستنل في متغير اختبار التدوير العنمي 

 مندار حجم االثر dقيمة حجم االثر  المتغير التابع المتغير المستنل

 كبير 81 ١ التد ير الع مذ تيري  التركير الميد تإسترا

ا  هذ قيم  متحسب  2,7٢حرـ ارـر بماب  dيتبم مف الرد ؿ اع ر اف قيم            
التد ير إستراتيري  التركير الميد ت فذ لترسير حرـ ارـر  بم دار  كبيرا لمتاير التدريا ب
ر التتح   متر   مع تتح   دراس   ريحف الع مذ  لصحلم المرم ع  الترريبي   قد رح ب ه 

 فذ رفع مست ى التد ير الع مذ لدى طحلبحب المرم ع  الترريبي  .  ,ا٠2٢1 
 ثانيًا : تكسير النتائج :

ا  المتعم   بحلرربي  الصرري  الـحتي  عف تر ؽ 5اظهرب التتح   المعر ب  فذ رد ؿ       
راتيري  التركير الميد ت عمى طحلبحب طحلبحب المرم ع  الترريبي  ال تذ درسف بإست

الع مذ  يررع المرم ع  البحبط  ال تذ درسف بحلطري   ارعتيحدي  فذ ا تبحر التد ير 
 ه ر التتح   الى اسبح، عدة متهح م البححـحف

التد ير الع مذ ك تهح متتحس    ستراتيري  التركير الميد ت يتمذ،ػ اف الدرا المعد عمى  فؽ إ
د ير الع مذ فهذ  ت كد عمى البحث  ارست صح   ممحرس  ارتشط  مف مع  صح ص الت

  ي ي  ممح ي فر لمطحلبحب ممحرس   ؿ  بع الطحلبحب فذ م قؼ تعميمذ في  مشك ب ح
التد ير الع مذ  ه ا يشرع الطحلبحب عمى الت اصؿ مف   ؿ  بعهف فذ مرم عحب 

تشرع ك لؾ المتحقشحب الط يم  لبحب تعح تي   الت طيط لمدرا  ه ا ي دا الى تشريع الطح
 البحث عف معم محب   المشحرك  الرعحل  بحإلبحف  إلى ،تهح ت دا إلى تحسيف اإلترحي

ابحفي   لإلرحب  عمى ارس م  المطر ح   التذ تييد مف قدرة الطحلب  عمى الت سع لربط 
ا  ارقترا، مف  المعم محب الرديدة بحلمعم محب ال ديم   المراقب  لمعرف  مدى اربتعحد

  .ارهداؼ الم ب ع 
ػ  ي فر التد ير الع مذ درسح مرتح يعمؿ عمى تمبي  احتيحرحب الطحلبحب  قد ـبب اف ، 
 اب الصم  لمطحلبحب عبر مرم ع  متت ع  مف المرحرب    د ير الع مذ فعحؿ فذ تعميـالت
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رف  كيؼ ي ططف  اف الدرا ر يح ؽ الهدؼ المرر  الى بمشحرك  الطحلبحب اترسهف  مع
  التد ير الع مذ ي تمؼ لدى تح ؽ ار مف   ؿ التد ير الع مذ يتظمف    ه ر الاحيحب ر ت

لم براب السحب   التذ مر بهح الررد   ك لؾ الم قؼ الححلذ ال ا يظهر في   حح  ف كؿ فرد 
ررد بمتهح الشكؿ  كمح اتهح ت تمؼ مف فرد الى ا ر عمى  فؽ المي ؿ  ارهتمحمحب المتعم   بحل

ممح يسحعد عمى  تتيم الررص  لمطحلبحب رف يك ت ا ،كـر فحعمي   تشحط فذ عممي  التعمـ 
  ارحترحظ بمـر التعمـ لمدة ،ط ؿ.

   :االستنتاجاتثالثًا / 
 ارتذم ح   البحث استتت  البححـحففذ ب   تت

لتد ير الع مذ عتد اف التدريا بحست داـ إستراتيري  التركير الميد ت اسهـ فذ رفع مست ى ا
طحلبحب المرم ع  الترريبي  م حرت  بطحلبحب المرم ع  البحبط  ال تذ درسف بحلطري   

 ارعتيحدي .
 : / التوصياترابعًا 

 بمح يمتذم مف   ؿ تتح   البحث ي صذ البححـحف
ػ ت ظيؼ إستراتيري  التركير الميد ت فذ تدريا محدة عمـ ارحيح  لمعم ـ لمصؼ الرابع ٢
عممذ لمح لهح فحعميتهح  تمـيرهح اريرحبذ  ال ابم فذ رفع مست ى تح يؽ ارهداؼ التعميمي  ال

  التد ير الع مذ. 
اد حؿ إستراتيري  التركير الميد ت بمف متهحت طرا ؽ التدريا فذ كميحب التربي   التربي   ٠

 .ارسحسي  لتمهيؿ الطمب  اـتح  مدة اعدادهـ لمهت  التدريا لارض تتري هح 
ػ بر رة قيحـ  يارة التربي  بع د  رش عمؿ  اصدار دليؿ لمدرسذ اءحيح  يتبمف طرا ؽ 1

  استراتيريحب حديـ   متت ع  لارض م اكب  التط ر الححصؿ فذ العممي  الترب ي  .
 خامسًا/ المنترحات :

 ارتذ م  استكمحر لمبحث ي تر  البححـحف
التركير الميد ت عمى مراحؿ دراسي  م تمر    ػحررا  دراسحب م تمر  تست دـ إستراتيري  ٢

 اربتدا ي     المت سط     الرحمعي  ا . 
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ػ اررا  دراسحب م حرت  بيف إستراتيري  التركير الميد ت  استراتيريحب تدريسي  ا رى فذ ٠
 المتايراب ترسهح. 

ى مـؿ  ػ اررا  دراسحب ا رى تست دـ استراتيري  التركير الميد ت فذ م اد دراسي  ا ر 1
 الريييح   الكيميح   الريحبيحبا.

 المصادر
  دار اليػػػحي را لمتشػػػر المبحتتتث التربتتتوي المعاصتتترام ٠222ابػػػ  حػػػ ي   مػػػر اف   -

  عمحف.
  منتتاىج البحتتث فتتي العمتتوم النكستتية والتربويتتةام ٠2٢٢ابػػ  عػػ ـ  ررػػح  محمػػ د   -

 دار التشر لمرحمعحب  ال حهرة.
  لبحتتتث الكمتتتي والنتتتوعي والمختتتتمطمنتتتاىج اام ٠2٢1ابػػػ  عػػػ ـ  ررػػػح  محمػػػ د   -

  دار المسيرة لمتشر  الت ييع  الطبحع   عمحف, ارردف.٢ط
ام ،ـػػػرس ،سػػت داـ التمػػػ  ت البتػػح ذ فػػػذ تػػدريا الريحبػػػيحب ٠225ابػػ  عػػػ دة  سػػميـ   -

عمػػى تتميػػ  مهػػحراب التركيػػر المتظػػ مذ  ارحترػػحظ بهػػح لػػدى طػػ ، الصػػؼ السػػحبع 
  الرحمعػػ  ارسػػ مي   كميػػ  التربيػػ   نشتتورةرستتالة ماجستتتير غيتتر م اءسحسػػذ باػػية 

 غية.
  عػػحلـ ٢  طحجتترة الدراستتة الكارقتتة والبنائيتتة ام٠225رػػحبر  رػػحبر عبػػد الحميػػد   -

 الكت،  ال حهرة.
اساستتيات بنتتا  االختبتتارات والمنتتاييس النكستتية ام ٠226الرمبػػذ  س سػػف شػػحكر   -

   م سس  ع   الديف لمطبحع   دمشؽ, س ريح.٢  طوالتربوية
النتتدرة عمتتى التتتدوير العنمتتي لتتدى ام ٠2٢7يػػراب  ي سػػؼ  التػػؿ  شػػحدي  احمػػد  حر -

 . الطمبة ثنائي المغة
شػػػحرؾاعمى  -يا ت  -ام فحعميػػػ  اسػػػت داـ اسػػػتراتيري   فكػػػر٠2٢6الػػػدي،  تبػػػحؿ   -

تتميػػػ  مهػػػحراب التركيػػػر البصػػػرا  الت اصػػػؿ الريحبػػػذ لػػػدى طػػػ ، الصػػػؼ الـػػػحمف 
   الرحمع  ارس مي   غية .شورةرسالة ماجستير غير منارسحسذ باية, 
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ام فحعمي  التدريا بحسػت داـ اسػتراتيري  دا ب تػ  ٠2٢٠الركحبذ  رشح عبد الكحظـ   -
رسالة  فذ تحصيؿ طحلبحب الصؼ الـحتذ فذ محدة ارحيح   تتمي  تركيرهف العممذ 

   كمي  التربي  ارسحسي   رحمع  بحبؿ.ماجستير غير منشورة
مكاىيم وتطبينات في التنويم والنياس  ام٠228 ا ر ف  الياممذ  عمذ عبد رحسـ  -

   مكتب  ف    الك يب.التربوي
  دار 4  طمبتتتتادئ عمتتتتم التتتتنكس التربتتتتويام ٠2٢٠اليغػػػػ ؿ  عمػػػػحد عبػػػػد الػػػػرحيـ   -

 المسيرة لمتشر  الت ييع  عمحف, ارردف.
ام المححكمػ  الع ميػ   ع قتهػح بحلتػد ير الع مػذ ٠2٢6اليهيرا  عمػذ م سػى رعرػر   -

  كميػػػ  التربيػػػ  لمعمػػػـ  رستتتالة ماجستتتتير غيتتتر منشتتتورةدى طمبػػػ  كميػػػحب التربيػػػ   لػػػ
 اإلتسحتي   رحمع  ديحلى.

التتتتعمم والتتتتدريس متتتن منظتتتور  النظريتتتة ام ٠221ييتػػ ف حسػػػف   ييتػػ ف  كمػػػحؿ   -
   عحلـ الكت،.٢  طالبنائية

   دار٢ ط النظرية البنائية واستتراتيجيات تتدريس العمتومام ٠226ييت ف  عحيش   -
 الشر ؽ لمتشر  الت ييع  عمحف  ارردف.

 دار الرعحيػػػ  لمتشػػػر ٢  طالتككيتتتر المكتتتاىيم االنمتتتاط ام٠2٢2السػػػحيمحب   تػػػحـ   -
  الت ييع  عمحف  ارردف.

 دار الكتػػػ، ٢ ط مرجتتتع المعمتتتم فتتتي طرائتتتق التتتتدريس ام٠227شػػػعي،  حسػػػي،   -
 العممي  لمتشر  الت ييع  بير ب  لبتحف.

ر ال ػػدرة عمػػى التػػػد ير الع مػػذ لػػدى عيتػػ  مػػف الطمبػػػ  ام تطػػ  ٠2٢2الشػػ  ر   ليػػد   -
 ا رحمع  اليرم ؾ  إربد  ارردف.اطروحة دكتوراه غير منشورةارردتيف  

تطور الندرة عمتى التتدوير العنمتي ام ٠2٢6الش  ر   ليد ححمد  التؿ  شحدي  احمػد  -
  بحث متش ر   ارردف. لدى عينة من الطمبة االردنين

 عػػحلـ  ذكا  االنستتاني اتجاىتتات معاصتترة وقضتتايا ننديتتةالتت ام٠225طػػ   محمػػ د   -
 المعرف   المرما ال طتذ لمـ حف   الرت ف  اردا،  الك يب .
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ام فحعميػػػػ  التعمػػػػيـ المػػػػدم  فػػػػذ تتميػػػػ  مهػػػػحراب ٠2٢٢عبػػػػد ال حلؽ دعػػػػح  صػػػػبحذ   -
رستتتالة التصػػػميـ التعميمػػػذ لػػػدى طػػػ ، تكت ل ريػػػحب التعمػػػيـ بكميػػػ  التربي الت عيػػػ    

  كمي  التربي  الت عي   رحمع  بتهح. ر منشورةماجستير غي
    دار 1  ط النيتاس النكستي لالنظريتة والتطبيتق  ام ٢886عبدالرحمف   سػعد   -

 الركر العربذ ال حهرة.
 دار درم   عمحف  مندمة في منيج البحث العمميام ٠227العيا ا  رحيـ ي تا   -

  ارردف.
  دار المسػػػيرة ٢  ط لتربيتتةالبحتتتث العممتتي فتتتي اام ٠2٢2عطيػػ    محسػػف عمػػذ   -

 لمتشر  الت ييع.
 المرمػد  التعميم في العراق مجمة الدراسات التربوية تطورام ٠228عم اف  بحسم    -

 ا باداد  العراؽ.5ار ؿ  العدد 
ام فحعميػػػػ  اتمػػػػ  ت التحػػػػرا الرمػػػػحعذ فػػػػذ ٠2٢2العيسػػػػح ا   فػػػػح  سػػػػ يداف عمػػػػذ   -

ـ ارحيػػػح   مهػػػحرتهف فػػػذ تحصػػػيؿ طحلبػػػحب الصػػػؼ الـػػػحتذ المت سػػػط فػػػذ مػػػحدة عمػػػ
 كميػػ  التربيػػ   ابػػف الهيػػــ  رحمعػػ   رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورةالتركيػػر العممػػذ  

 باداد.
 دار يحفػػػح لمتشػػػر  الت ييػػػع ٢ ط معتتتايير البنتتتا  والمنتتتاىجام ٠2٢1الرػػػ    ف ػػػرا   -

  عمحف  ارردف.
لبػػحب ام فحعميػػ  التػػدريا بػػحل را ط ال هتيػػ  فػػذ تحصػػيؿ طح٠2٢٢الكرعػػح ا   تػػحـ   -

رستتتتالة الصػػػػؼ ار ؿ المت سػػػػط فػػػػذ مبػػػػحدل ارحيػػػػح   تتميػػػػ  تركيػػػػرهف اربػػػػداعذ  
  كمي  التربي   رحمع  ال حدسي   العراؽ.ماجستير غير منشورة 

معجتتم المصتتطمحات التربويتتة  ام٠221الم ػػح ذ  احمػػد حسػػيف  عمػػذ احمػػد الرمػػؿ   -
  عحلـ الكتح، .1 ط المعرفة في المناىج وطرق التدريس

  دار  منتتتاىج البحتتتث فتتتي التربيتتتة وعمتتتم التتتنكسام ٠2٢٢مذ محمػػػد  ممحػػػـ   سػػػح -
 المسيرة لمتشر  الت ييع   عمحف ػ ارردف . 
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-يا ت-ام "اـػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػت داـ اسػػػػػػػػػتراتيري   فكػػػػػػػػػػر٠221تصػػػػػػػػػر  محمػػػػػػػػػ د احمػػػػػػػػػد   -
شحرؾابمسػػحعدة الكمبيػػ تر  المػػ اد البي يػػ  التتح ليػػ  فػػذ تػػدريا هتدسػػ  الصػػؼ الرابػػع 

مجمتتة رحترػػحظ  ارعتمػػحد اريرػػحبذ المتبػػحدؿ " ال ػػحهرة  اربتػػدا ذ عمػػى التحصػػيؿ  ا
الجمعيتتتة المصتتترية لتربويتتتات الرياضتتتيات لالمتتتؤتمر العممتتتي الثالتتتث تعمتتتيم وتعمتتتم 

 اكت بر. 8-7 دار البيحف  رحمع  عيف شما  الرياضيات وتنمية االبداع
  دار ٢ط االنشتتتطة الصتتتكية والمكتتتاىيم العمميتتتةلام ٠2٢1الهحشػػػمذ  عمػػػذ ربيػػػع   -

 دا  لمتشر  الت ييع  عمحف ػ ارردف.غي


