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 المستخمص:

احثلددت رلذددرللدددريسلاحىةدد  ل  ل ددتبليندددالاحث ددثلاح ددتحرلاحلىددراليةددملذتيةيددللل دد ذجلاحل ةيدد ل
لل يددذلل(401ل)لاح فددتمي لاحىة يددللحدددذللل يددذلاح ر ةددللا ثلدا يددل ل مدددلالددل ةتل    يددللاحدرا ددل

 لة يددذاتلاح ددالاحراثدددلا ثلدددا رلسل لدد لل  ددي نتلإحددمل   دد يليولا دددام نتلاح    يددللاحل ريثيددلل
 احلددملدر ددتلاح  دددةل ددول در ددلل ددتدلث يددرذلا ثلدا يددلل(للة يددذال لة يددذةلل75 احلددرلل  لددتل ددو)ل

لة يددذا ل(لل15)اح خلدترةلثت دلخدا لل دد ذجلاحل ةيد لاحثلدت ر ل اح    يددللاحلدتثطلل احلدملل  لددتل دول
ل لة يذةل احلرلدر تللفسلاح  دةلاح خلترةلثت لخدا لاحطري للاح لثىللذرلاح دارسس

 ثىدديتل ل تبلاح فتمي لاحىة يدلل مددللد للطثي دللمثةيدتلاح ل ثةللذرلاخلثترلا ل لايدادلأد اتلاحدرا لل
 .يةمل    يللاحدرا لل

للوقد توصمت نتائج البحث الحالى إلى:

(لثديول ل  دطرلدر دتتللل يدذلاح    يدللاحل ريثيدلل04س0دلذرقلدا لا  ت يتليلددل  دل )ل) ل  
  د للاحىة يدللاح فدتمي  در تتللل يذلاح    يدللاحلدتثطللذدرلاحلطثيدقلاحثىددذل خلثدترلا ل دتبل

 سح تححللل يذلاح    يللاحل ريثيل اح نت لاحر ي للاح   لللحلل
 المقدمة واالحساس بالمشكمة :

يلندلاحى رلاح تحرلث رةلية يلل ل ل ح  يللمت ةللأدتلإحرللزايدلاح ىرذللذدرل تذدلل  دددت تلللللل
 اح ثددددتدئلاحلدرللللد  لأ ت يدددددتتلل ح  ا نللل ديتتلاحى رليلثغرلاحلأ يدليةرلاح فدتمي لاح يتةل؛

دلاح دددرا ددد لدددددداح ىرذدلل ل يىلثددرلا ل دتبلاح فددتمي لاحىة يددللمددذتل ددولأمدداالاحلرثيددللاحىة يددللذدرل  ي
 احلىةي يلل خت للاح ر ةللا ثلدا يلس

 

اح ىرذدددللاحىة يدددللذندددرلاحلدددرلل  دددبلاح ىرذدددللاحىة يدددلل ر للندددتللأ دددتسلتح فدددتمي لاحىة يدددلللىددددذللللل
ل ح  لذرعل ىرذرلثلتؤهلاح فتمي رلاحختصلثلل ل يل ددلمذالاحثلتءلثىدددل دول  حلحنتلثتحللظي لس ل

 لدرلثطل ددلثىلدنتلثىلمدتتللدلظ للاح فتمي لاأل ت يللاحلرليلدرجلل لنتليددل دولاح فدتمي لاحفرييدل
 ( 001 ، 5102خطابية ، و رمانش)الاح ىرذللاحىة يللللظي تل فتمي يتليفرضلطثيىلنتسل
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 ي ددتيدللىةدددد لاح فددتمي لاألطفددت ليةددرلذندد ل لف دديرل ثيددرل ددولاأللدديتءلاحلددرللدددثيدددددددرلاللثددتمن لللللللل
ذدددددرلاحثي دددللل احلدددرلي  دددولأولي دددل يث الإحيندددتلأذليلىة  مدددتل ل  دددتللزيددددل دددولمددددرلن ليةدددرلا دددلخدا ل

ل(011 ،5111)الشر بيني وصادق،ساح ىة  تتلذرل  امال  لاح ل ددلتل
 

اح فن  لميت لاحفردلثللتطيولي ةييولأ حن ت:لاح يت لثى ةيللي ةيدللليدل لث ا دطلنتلل ريددليلطةبل للللل
    يلل ولاحخ ت ددصلاح للر للأ للى دي ل   دددد يلل ددولاح دل دددظتتللأ لاحخ دت صل  ىرذدلل

يطت دللاح دفلللاحىلمللثيلنت ل ثتلين دت:لاحخدر جلثلدتلال احدذذلي  ثد لذدرل يددتتلللىريدالاح فند  ل اه
 (05 ،0663)حيدروعبابنة ،اح  طةحلأ لا  د لاح لت بلسلأ 
 

 يىلثددددرلا ل ددددتبلاح فندددد  لاألداةلاأل ت دددديللحةل دددد لاح ىرذددددرل ل يددددثليددددل لا ل ددددتبلاح فددددتمي لللللل
األ ت دديلل ددولخددل لاح دد اسلذددرلاح ددل اتلاح ث ددرةل ددولاحى ددرل لللددت  للظريددتتلاحطف حددللاح ث ددرةل
ا ل دددتبلاح فنددد  ل دددولز ايدددتل خلةفدددلل طث دددتلحثيت يدددلليلدددل  لا ل دددتبلاح فنددد  لحددددذلاح دددلىة ليةدددرل

ل:ل ر ةليول
 ا  حدمل:لللىةدقلثتح فددتمي لاحلدرلل ددثلثددتحل ازول ددل را دد لاحل د ل احلدرلللددلاليدولاحللددال

ل احى ةيتتلاحى ةيللاحذاليللحةطف ل لىرالثتح فتمي ل"احلة ت يل"س
 احثتليددلل:لللدد لاح فددتمي لاحلتل ددلليددوللددأثيرلاحرالددديول احلددرلل  دددلذددرلاحثي ددللا  ل تييدددلل

ت يل"ل احلرليؤ دللدريسلاحىة  ليةرلا ل دتثنتلذدرل  يددل احلرللىرال"لثتح فتمي لتيرلاحلة 
 ((Toran &Temel,2012 ,596اح را  لاحلىةي يللس

 
 

 ا ل دددتبلاح فنددد  للىلدددرلي ةيدددللاحث دددثليدددولاحخ دددت صل ل   دددرللةددد لاحلدددرلل دددلخد لذدددرلللللل
يلددلليظندراحل دييزلثيولاأل ثةلل احلأ ثةللذرلاحف تتلاح خلةفلل لذن لل طل ولأل تطلاح دة  لاحدذذل

أمددد لا دددل تثتللليىل ددددددددليددددةرلاحدددلىة لا درا دددرل لذنددد للفدددتمي ل ديددددةلأ لإ دددراءلل دددليال ديددددلىةددد ل 
 ،0665،جـابر)"احل  يل"لأذلل  يللاحف للاحلرلللل رلإحينتل    يدلل ولاح ثيدراتلأ لاح ىة  دتتسل

554) 

 اح ددؤل رلاحىة ددرلل  لنددتامل ددت لاحىديدددل ددولاحددؤل راتللومــن مظــاىر االىتمــام بالماــاىيم العمميــة
اح ؤل رلاحدد حرل ل ل(9002 اح لتبلدي ةلحة را ىل"ل)لاحىة يل:اح ىة  اح لنا احثتحثليلر"لاحلرثيلل

 international conference on the history of(9042 ددثتليتل)أاح لى دددلذددرل
concepts.(ل9041ل ةلرال)إاح ؤل رلاحد حرلاح لى دلذرل  لthrees hold concepts in 
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practice.ثتيلثترمتلاح   لتتلل؛مدلأ  تلمذهلاح ؤل راتلثلر رةلا مل ت لثتح فتمي لاحىة يل للس
ل امل ددت لاحىديددد لل  ا نددلليتح لددتلاح ى ددديةددمل األد اتلاحى ةيددللاحلددرلل ددتيدلتللحة ىرذددل األ ت دديلل

ل خلةفدلل  لندتثت دلخدا لا دلرالي يتتلذرللددريسلاحىةد  لثت ل تبلاح فتمي لاحىة يلل ولاحدرا تتل
ذدرللددريسلاحىةد  للا ثرا يل مدلا لخد تلدا رةلاحلىة لاح  ت ثللحألللطللل(5111محمد ) درا ل
ــــون درا ددددلل لسل    يددددلل ددددولاحلل يددددذلاح لفدددد ميول احىددددتدييولثتح ددددالاحخددددت سلا ثلدددددا ريةددددمل ك

درا ددللاحىلمددللثدديولاحل دد لاحى ةددرللاحلددرلا ددلندذت( Kown&Lawson   (2000,ولوســون
ذدرللليدل د ذجل تليلل  دةتلإحدملذتيةيدلاحلدرل( 5110)غنـيم  درا دل ل ا ل تبلاح فتمي لاحىة يلل ل

درا دددددددددددلل لللل يدددددددددددذلاح دددددددددددالاحخدددددددددددت سلا ثلددددددددددددا رل دددددددددددو    يدددددددددددلليةدددددددددددمللددددددددددددريسلاحىةددددددددددد  ل
اح لد ذرةللىة للأثيرلاحى ا  لاحث تذيلل ذرصلاحدلماحلرلامل تلثتحلىراليةل((Keraro2002كيرارو

الايــومي  درا ددل لثيل ددتلأثثلددتلا ل ددتبلاحلل يددذلح فددتمي ل  نددتراتلاحىةدد  للمذددرلدر سلاحىةدد  ليةدد
لل يددددذلاح ددددالاحثددددتلرللا ل ددددتبيةددددمللاح دددددخ لاح لظدددد  رلذددددرللدددددريسلاحىةدددد  لذتيةيددددلل(5116)

إ ددددلرالي يللاحثيددددتلإحددددملذتيةيددددلل (5102شــــاىين ) درا ددددلل  ددددةتل للا يدددددادذلحة فددددتمي لاحىة يددددل
 ل  دددةتلل لحة فدددتمي لاحىة يدددللاح دددالاحخدددت سلا ل دددتبللل يدددذيةدددملذدددرللددددريسلاحىةددد  للاحددددا رذ
ذتيةيدللاألحىدتبلاحلىةي يدللذدرلا ل دتبللل يدذللإحدم( Al-Tarawneh ,2016) راونـةالط درا دل

لساح الاأل  لا ثلدا رلحة فتمي لاحىة يل

   ددتلل ددد ليللددحللددر رةلا مل ددت لثت ل ددتبلاح فددتمي لاحىة يددلل ذحدد لثت ددلخدا لا ددلرالي يتتلللللل
 CBAM))Constructivist-Based يىدددلل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت ر خلةفدل ل ل دتذجللدري دلل

Analytical Modelاحفة دفللاحثلت يدللاحلدرلللطةدقل دولأذ دترل د ل دوليةدملأ دلاحل تذجلاح ت  للل
 يدثليؤ ددلثيت يدللأولي ةيدلللا  ل تييدل ل  ر"لذرلاحثلت يدللاحثلت يللاح ىرذيلل "ذي  لليل"لذر"ثيت 

ردل دددولخدددل للىددددي لاحلرا يدددبلاح ىرذيدددللحةفدددثلدددل لل  دددل رة ا ل دددتبلاح ىرذدددللي ةيدددللثلت يدددللللدددطلل
ذدرل ديوليدرذلذي  ل د رلأولا ل دتبلاح ىرذدلليدل ل دولخدل لل دلل احللظدي  ءي ةيتتلاحل ث ل اح  ا

)الكسباني، . (ا  ل تيرل)احلفت ضلثيولاح ىة ل احطلبل احلفت ضلثيولاحطلبلألف ن احلفت ضل
ل(535 ،5115

لاحىةدد   خددل لدر سللاح لىة دديوثندددال  ددال ل ةيدد لل ددد لمددذالاحل دد ذجللأثةلدد ول مدددل لددد
ذددددرل  امددددال لدددد ةلل  ي يددددلل)أ ددددداثللن  لددددىل لمدددد أ دددد لاحلدددددريسل ذ ددددتلحنددددذالاحل دددد ذجل ي دددد و

يةمللن ل ل دي لاح  ت تلاح ىرذيللح  تيدإحملاح ىلمل للتملل(ل احلرلي  ولأولل لخد لحةل   ل
ل((AppletonA, 1997a, 303 احفن لاحلت سل

ل
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ل اح ىترالاح ىة  تتللظي لليةملاح لىددة لمتدرالاحل د ذجلثألللي ى احلدريسل ذ تلحنذالليل  ل للللل
  ددددتلي  دددددحلاحلدددددريسل ل دميددددقا ددددليىتثنتلثلدددد  لي يددددقللثندددددالثلدددد  ل يدددددل ي ةيةنددددت؛األ ت دددديلل

 لددددمللحةلل يددددذل(احلىةي يدددللاح  دددددددددت تاحىديددددل ددددولاألللددددطلل اح  امدددالاحلىةي ددددلل)ثدددتحل  ذجلثل دددددي ل
اح ن دللجلل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلأ ددلاحل دتذل حندذاليىد ل ولاحفن لاحى يقلحندذهلاح ىة  تتليل  لدد ا

ي تثيدددللللدددتطليةدددملل يدددثلير دددز؛لددددريسلاحىة  لذدددر ل   ددد حللإحدددمذدددرلاحى ةيدددللاحلىةي يدددلللاحلة يدددذ اه
 .اح دثلاح للتمضلإحمل  ثلف لل ولخل لاحل   للاح ىرذل

زيتـون لدرا دلومن الدراسات التي اىتمت باستخدام نمـوجج التحميـل البنـائي تـي تـدريس العمـوم 
ذتيةيددللإ ددلرالي يللاحل ةيدد لاحثلددت رلذددرلل دد يبلاحل دد راتللأ ددفرتلللت  نددتليددولاحلددرل(0665)

 5112)دراســــة تينووتاســــيو   اح ددددالاأل  لاحثددددتل ذلىطلباحثديةددددلليددددولاح دددد ةل اح ر ددددللحددددد
Tienwu& Tsai,)ا ل لددتاللددأثيراتللدددريسلاحىةدد  للثىددتلحل دد ذجلاحل ةيدد لإحددمللاحلددرلمدددذتلل

ث دددثلمدددذهلإحدددمللاح در دددللا ثلدا يدددلل  دددذح للحلل يدددذي ةيدددللثلدددتءلاحلرا يدددبلاح ىرذيدددلليةدددملاحثلدددت رل
ذ ذل  دددل يتتلا ل دددتزلاح خلةفدددللذدددرلاحىةددد  ل أ لددد تلاحللدددت الذتيةيدددلللاحلل يدددذيةدددملاحلدددأثيراتل

ا ل  ددتءلاحىةدد  ل لل يددللاحدد يرلثتحى ةيددتتلاح ىرذيددلل ذدد قل ل دد ذجلاحل ةيدد لاحثلددت رلذددرللل يددللذندد لل
لل يددذلاح ر ةدددللل) لل يددلللف دديرلاحظدد امرلاحىة يددللحددداح ىرذيددللاح لطةثددلل ل ددت لاألللددطللاحىة يددلل

ذتيةيددددللل دددد ذجلاحل ةيدددد لاحثلددددت رلذددددرلل دددد يحلل(5113) حســــانيندراســــة  أثثلددددتل مدددددا ثلدا يلس
اح دددالاأل  لل)لطدددلب يدددلل  دددذح للل يدددللي ةيدددتتلاحىةددد لحدددداحل ددد راتلاحثديةدددللحة فدددتمي لاحثي ح ل

ل دد ذجلاحل ةيدد لاحثلددت رلذددرللل يددللليةيددلإحددملذتل  ددةتلاحلددرلل(5116دراســة الطحــان )و  احثددتل ذ 
لل يددذلاح ددالاحثتحددثلل)يةددملاحل ددرالذددرلاح  امددالاح يتليددللحددداح فددتمي لاحىة يددلل  ددذح لاح دددرةل

 سا يدادذ
 :لمن خالل العرض السابق يتضح أن

 ثىضلمذهلاحدرا تتلأ ل تلأولاحطدرقلاحلدري ديللاح لثىدللاحلدملي دلخد نتلاح ىةد لداخد ل
 يدذل فدظلاح ىرذدلل للطةدبل دولاحللل لر دزليةدملا ح دتءل اح  تلدرةل زاحدت  رةلاحدرا لل

 ل مدددذالثدددد رهل لي دددن لذدددرلا ل دددتبلاحلل يدددذل اح ىة  دددتتلاحلدددرلية يندددتلاح ىةددد لثدددد ولذنددد 
  درا دل، ( 5111 ثد لدرا دلل   دد) مذال تلأ دهلاحىديدل ولاحدرا دتتلحة فتمي لاحىة يل ل

 مددلألدترتلمدذهلل(5102)شـاىين ( ، دراسـة 5116)الايـومي ، دراسة (5110غنيم )
احدرا ددتتلثلددر رةلا ددلخدا لا ددلرالي يتتل ل ددتذجللدددريسل ديدددةلل ددتيدلاح لىة دديوليةددمل

لا ل تبلاح فتمي لاحىة يلس
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 ذددرل  ددل ذللالخفددتضلددللي  دددلأإحددمل تلددبلذحدد لذ دددلأظنددرتلللددت الاحىديدددل ددولاحدرا ددتتل
، (5111محمـــد ) ثددد لدرا دددلللا ثلدا يدددلاح ر ةدددلللل يدددذلل)حددددلا ل دددتبلاح فدددتمي لاحىة يدددل

 س(5102دراسة شاىين)و ، (5110غنيم )  درا ل

لامل لاحث ثلثدرا للذتيةيللل  ذجلاحل ةي لاحثلت رلذرللدريسلاحىة  ل  ل تبلح فتمي ل   ولملت
 احىة يللحد)للل يذلاح ر ةللا ثلدا يلسل

 

 مشكمة البحث:

لل يددذلاح ددالل)ا ل ددتبلاح فددتمي لاحىة يددللحددد ددل ذل لدد ةللاحدرا ددللذددرلالخفددتضل لتل ثةددللللل
الـرئيس  السـؤالاإلجابـة عـن الحاليـة سة الدرا تحاوله المشكمة يجمتصدي لول.  احراثدلا ثلددا ر

 تي:اآل
حددذللل يدذلاح فدتمي ل تلذتيةيللا دلخدا لل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلذدرللددريسلاحىةد  ل  ل دتبلللللل

لا ثلدا ر؟اح الاحراثدل
ل

 البحث وأهميته: أهداف 

يةدددملذتيةيدددللا دددلخدا لل ددد ذجلاحل ةيددد لاحثلدددت رلذدددرللددددريسلاحىةددد  ل  ل دددتبللل يدددذلاحلىدددرال (4
لاح الاحراثدلا ثلدا رلحة فتمي لاحىة يلس

حثلت رل احذذلمددلي لحل يفيلللدريسلاحىة  ل ذ تلحل  ذجلاحل ةي لالحة ىة  احدرا للدحيلللمد ت (9
ول لاحثدت ث) ل  دتلي  دولأولي دلفيدل لدللاحىةد  لذدرللددريسل  لد يتتلأخدرلل ي لفيدل لدلل ىة د

 ذرللفسلاح  ت لاحلرث ذس
احىةد  لل  احلدرلي دلفيدل لدلل ىة دلاحىة يدلأد اتلاحدرا للاح ل ثةللذدرل"اخلثدترلا ل دتبلاح فدتمي ل (2

 ل)ل ح را درلإيدادلأد اتل  تثةدللح  دداتلأخدرلولذ ل  ذح لاحثت ثلحةل  ي  لةا أدلذرلا لخدا ل
 سلىةي يلل خلةفل
 حدود البحث:

 احث ثلاح تحمليةم:لامل ر

اح لدلر للثم يدتذ لل يدرذلا ثلدا يدللل دتدلثث در د    يلل وللل يذلاح الاحراثدلا ثلددا رل (4
لث  تذظللاح ةي ثيلسلاحلتثىلل دارةلط خلاحلىةي يل
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احف دد للا ثلدددا ر (لث لددتبلاحىةدد  لاح  ددررليةددمللل يددذلاح ددالاحراثدددلاح ددتدة)لماح  دددةلاأل حدد (9
؛ل ذح ل لل تحنتليةمليددل ولاح فدتمي لاأل ت ديللاحلدرلي دبل9045-9042لاأل  احدرا رل

 سلأولي ل ثنتلاحلل يذلذرللة لاح ر ةل
لاح دددرة احلراثطدددتتلل احلدددرلل ثةدددتلذر)احلددددريبلا  دددل  اثر ا ل دددتبلاح فدددتمي لاحىة يدددلل ن دددتتل (2

ليةملاحلى ي (ساح درةللاأل ثةل أ ة بللا  ل ثتحر احل  ذجل
 :االطار النظري لمبحث

 Constructivist-Based نمــــــــــــوجج التحــــــــــــميل البنــــــــــــــائي: األولالمحـور 

Analytical Model (CBAM) 

أ ددلاحل دتذجلاح ت  دللليىددلل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلنمـوجج التحميـل البنـائي:  ةالنظريـ خمايةالأوال: 
ل دد ر"ليددل"لذدرلاحثلت يددللاح ىرذيدلل "ذي  لاحثلت يددللاحلدرلللطةددقل دولأذ ددترل د ل دول"ثيت احفة دفلليةدمل

 يددددثليؤ دددددلثيت يددددللأولي ةيدددللا ل ددددتبلاح ىرذددددللي ةيددددللثلت يددددللللددددطلللا  ل تييددددل ذدددرلاحثلت يددددلل
ذددرلل ددلل احللظددي  ءردل ددولخددل لي ةيددتتلاحل ثدد ل اح  الىدددي لاحلرا يددبلاح ىرذيددللحةفددثلددل لل  ددل رة 

ي  ل ددد رلأولا ل ددتبلاح ىرذدددلليدددل ل ددولخدددل لاحلفدددت ضلا  ل ددتيرل)احلفدددت ضلثددديول دديوليدددرذلذ
 (535 ،5115)الكسباني، . (اح ىة ل احطلبل احلفت ضلثيولاحطلبلألف ن 

 

ـــــــــــــــــــونيؤ ددددددددددددددددددددل للللل ( (Connolly&Begg,2006,45(، وكـــــــــــــــــــونممي وبـــــــــــــــــــيج5115،055)زيت

احليددتراتلاحف ريدللاحثلت يددلل احلددرللأ ددداحثلت يددللاح ىرذيدللأول((Rezaei&Katz,2002 ,368وريزياوكـاتز
للىت دد ل دددلاحددلىة ل اح ىرذددلل ددول لظدد رلاحفددردل ذينددتليثلددرلاح ددلىة لاح ىرذددللث دد رةللل دد لثتحفرديددلل

  دتللر دزللاحر د يلسخثراتلاحلدريسللم  ىل داليةل  ىترذللاح    دةلثتحفى لم ىل داليةلاحلديدة 
 ذيندددتلي ددد  لاح دددلىة للاحخثدددرةلاحلخ ددديلسليةدددمل ددددلأولاحدددلىة لذالاح ىلدددرليىليةدددماحثلت يدددللاح ىرذيدددلل

احثلدتءلأ لاحلر يدبلليةدماحفر ضل الختذلاح راراتل دلا يل دتدلل ذرضثتخليترل ل  ي لاح ىة  تتل
ح دلن ل لي دلطيى ولل  أولاح لىة يولي لفظ ولثتألذ ترلاحلرلير لنتل ى  حللذح  اح ىرذرلحل  يقل

  ددتليىدد قلل دد لاح فددتمي ل احلف دديراتلل لفل دددلا ل ددتقلاحددداخةرلنددتلمدددلأل؛للطثي نددتلذددرل  امددال ثيددرة
   ذح للفتي لاح لىة ل دلاحلىةي لاحر  رس

 لي ةيللا ل تييللللطلليلفتي لاح لىة  ولذينتل دل ل احلىةياحلىةل لر)لاحثلت يللا  ل تييللأولللل
دلاح ىرذدللاح تحيدللرثدطل ىدرذلن لاح دتث لل دليةدم األ داثل ولخل ل  ا ن لاحلدرلل دتيدللاألليتء
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 أللدلل دولتيدرلاح   دولاحف د لثديولأذ دترلاحفدردلل  احل د راتل األذ دترل لاح ىل دات احلرلللل ول
 اح   لددددتتلاحث تذيددددلل ا  ل تييددددللاح  يطددددللثددددلل لحددددذح للىدددددلاحثلت يددددللا  ل تييددددلل    يددددلل ددددول

ذمولي ةيدلللد؛ل  ولث حفرل تذيلل اح  ل ىيللاح  يطللثتاح ىل داتلاحلرلل ن لذرلل  يلنتلاحى ا  لاحث
د رالثلت يدددتلل لدددللتح لىة لثلددد  لأ ت دددرل للطةدددبثددداحختر يدددللاح  يطدددللثثي لدددللاحدددلىة ل احلىةدددي لللدددأثرل

 (10 ،5114)زيتون ،للطتس

احلدددددرل(ل,1997a)Appleton ير ددددددلأ دددددتسلل ددددد ذجلاحل ةيددددد لاحثلدددددت رلإحدددددملدرا دددددللأثةلددددد وللللل
احثلت يددللليةددم ددلخدا لل دد ذجلمددت  لاحىةدد  لثتا ددلندذتل  ددال ل ةيدد للىةدددد لاحطددلبلذددرل ددف ال

  ددل دةل ددول دد لايلثددتراتلاحلظريدددللح  ددالاحدددلىة ل ل ةيةددل لطري ددلللل  ددةتلدرا ددلللإحددم يددثل 
ذ دد  لحطددلبلللددرا حلللاحدددر سلذددرلثلثدد ل مدددلمددد تلاحثلت يددلل اح  تر ددللداخدد لاحف دد لاحدرا ددر

ي ددد حلاحىةددد  للحلددددريسل دد ذجللإحدددم ل  دددةتلاحدرا دددلل ل ددلراحيتأذدددرللتيت دددل42-44أي ددترم لثددديول
  ىرذدلليو لاح لىة دليةدمةطدلبل   دفلل دولخدل لاحلر يدزلاح ىرذرلحل د لاحليةمثتحلىرالحة ىة ل
  دددتليفيددددلذدددرلل ديددددلا دددلرالي يتتلل تحددددر ساحددد اردةلث ددد لاح  دددت  لاحىة يدددلللمإحدددل  دددةن ل يفيدددلل

لاحلدريسلاح لت ثلس
ل

احى ةيدددتتللمح ددددخ لاحل ةيةدددرلاحلر يثدددرلير دددزليةدددثةلددد وللر يثدددتل لط يدددتلذدددرلاأي دددد لل ددد ذجل لللللل
 للددددد  لاحثلت يدددددللا  ل تييدددددلل    يدددددلل دددددولاحدددددد اذدلل اح ىرذيدددددللحةطتحدددددبللثىدددددتلح طدددددترلاحثلدددددت ر

 لللد ول ل ولخدل لاحى ةيدللاحلىةي يدللل  لت احلرلل  ا ل تمتتل اح ىل داتلا  ل تييللحةلل يذ
 يىددددلاحدددد الثددديولمدددذيولل)  ىرذدددلل لف ددديرلاح  لددد لل ددد يولاحلملت يدددللاح ىرذيدددللمددددرةلاحلل يدددذليةددداحث

ح لدد لتلاح يتليدددللااحلل يددذل مدددرللطدد يرل ةددد  لا ل ددتميولمددد لاحلىثيددرلاح ثدددتحرليددولا ليت دددتتل
 (Skrabanakova,2001, 219- 220) اح  تيرس ثل ترذل احى  لا احلف يرل

 نمــــــــــوجج التحــــــــميل البنــــــــائي تعــــــــــريف ثانيا:
ثىدددل را ىددللاحدرا ددتتل احث دد ثلاح ددتث لل  دددلألددلل ي  دددلإ للىريفددت ل ا دددا لحل دد ذجلاحل ةيدد لللللل

لاحثلت رس
ل((Appleton,1997A, 307-309 :بأنوأبمتون  أشار اليوتقد 
 ي  دول دولخلحدلل  دال ل ةيد لي ةيدتتلل احفة دفللاحثلت يدللذدرلاحلىةدي ليةدملاحل دتذجلاح ت  دلأ دل

احطدددلبلذدددرلليىل ددددليةدددمل لددددمدددذالاحلددددريسللدر سلاحىةددد  ل أ ددد لنددد لىةددد لاحطدددلبلأثلدددتءللىة 
ل ل دددددي لاح دددد ت تلاحلىةي يددددللم اح ىلددددلإحددددم  امددددال لدددد ةلل  ي يددددلل)أ ددددداثل للتملددددل(ل احل  دددد ل
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مدرلذدرزلاألذ دترلاحلدرلي للر لأرثدل را  يل  ولاحل  ذجل ول لل احفن لاحلت لمح  تيدةلاحطلبلية
لاح  ل ىرس اح يتقللاح ىة  تت احلل يبليول للاح ىة  تت  ىتح لل لث  زةلاح لىة  ل

 

 مدددلمت ددتلاحثت ثددللثميددتدةل دديتتلللإ را يددتلذددرللدد ءل لطةثددتتلاحدرا ددللاح تحيددلل ذحدد ليةددملللللل
ل:احل  لاآللر

لل يدذلاح دالاحراثددللذيندتلي ا دللىرذللاحدرا للاح تحيللإ را يتلثألللأ دلل تذجلاحثلت يدللاحلدرل لللللل
 د لث    يلل ولاحل ر تتل احللتثىدتتلاحلىةي يدللثندداللثأ داثل للتمللللدذىن لاح يت لا ثلدا ر

 سلحدين لاحىة يل ل تبلاح فتمي لاح دثلاح للتمضل 
 :ائينمــــــــوجج التحـــميل البنــــــ مراحـــــــل ثالثا:
 :أرثدل را  لر ي للمر ولل  ذجلاحل ةي لاحثلت رلليل  و

(Appleton,1997A,307-309,Appleton,1997B,8-21,  
Tienwu&Tsai,2005,822,   ،ــــون ــــون،و  زيت الكســــباني،  502 -501 ،5113زيت

ل(546 ،5115
      Existing Ideasالمتعمم:  األتكار التي بحوزة  ترز -أ

 ل ث لل طللاحثدءلذرلاحف رلاحثلت رل يثليدل لاح لداليدولخثدراتلاح دلىة لاح دتث لل  لدتيره لللللل
 ددولخددل لخددرا طلاح فددتمي لأ لاح  ددتثلتلاحلخ دديل ل يددثليددل لللظددي لخثددراتلاح ددلىة لذددرل دد رةل

لأذل دددثلي د ددلأذ ددترل  فددتمي لأ ل خططددتتل ىرذيددللي  ددولحة لىة دديولأولي ددلخد  متلذددرللف دديرل
اح ىة لحن س ذينتليل لإثدترةلأذ دترلاحلل يدذل د  ل  لد علاحددرسل ذحد لثىدرضلاح ددثلاح للدتمضل)ل

لاح ل ةل(ل اح  ارل اح لتمللل  حلس
 ة  ظدددللاح ددددثلاح للدددتمضليىلدددرل:ل لددد ةللأ ل دددؤا ل دددرلثطلث  لددد علاحددددرسلأ لاح فنددد  لاح دددرادل

إحددرللللددديطلاح ىرذددللاح دددتث للحةلل يددذل احلدددرللا ل ددتثللحة لىة دديولث يدددثللددؤدذلاح لددد ةللأ لاح ددؤا 
للرلثطلث  ل علاحدرسلأ لاح فن  س

 

 Processing Information     المعمومات  معالجة - ب
ذرلمذهلاح ر ةلليل لل ديدلاحظتمرةل  ل علاح دثل  ي ت  لاح لىة ل ولخل ل تلثذا رلللللللل

يولاح دثل)اح ل ةل(ل  ولخل لل ةيةللحة ظتمرلاح ل ظلل   لاح دثلأولي ددلأذل للف يرل
ل ىتح لل للأخذ لأو لس ي  و لاح ىة  تتلاح ديدة ل ىلرل    لحثلتء لي لخد ل لأو لي  و ليلل  ل  

احفردلحة ىة  تتلي  ولملت ل  رل ث لاحل ث ل اح  اء للس ث  ردلأوللل ل ىتح للاح ىة  تتليدةل
لا ل ت تلثلثل:ل
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 د ثللطتثقللت لثيولاح ىة  تتلاحلرلل   لإحينتلاح لىة ل األذ ترلاح    دةلحديللاأل  ل:ل
للت سلذرلاحذا رةل)احثليللاح ىرذيل(ل  دثلل تحلل ولاحرلتلحدذلاح لىة ل يىرالذح لثتحلطتثقلاح

احثتلر:لأ لأولي دثللطتثقل ز رل ذح لح   دلثىضلاألذ ترلاحغت لللثتح دثل يىرالذح ل
ل)ثتحللت بلاحل ريثر(س

احثتحددددث:لأ ل ددددد ثللىددددترضل ىرذددددرلثدددديولاح ىة  ددددتتلاحلددددرلل  دددد لإحينددددتلاح ددددلىة ل األذ ددددترل
لأ لاح ةرسلاح    دةللحديلل يىرالذح لثتحلىترضلاحلت 

ل

للللللللللللللل    Seeking Informationعن المعمومات:   التنقيب -ج
ذحدد لث  دددت  ليديدددةل ددولخدددل ليددر ضلاح ىدددددددة لاحىة يدددللأ لاح دد ادلاحلىةي يددلل ثتلدددرةل لليددل للللل

 دددولأ ددد لل لددديحلاألذ دددترلاحغت لدددللل ميدددت لاح لىة ددديولثتحىديددددل دددولاألللدددطلل احل دددتربلاح ى ةيدددل
  لف يرلاح دثلثل  ل ل ت  س

 

          The Social Contextالمجتمعي :     السياق -د
اح ىةدددد لثل ديدددددلاح ددددزءلاح ى دددددل ددددولاح دددددثل يددددل للف دددديرلمددددذالاح ددددزءللي دددد  ذددددرلمددددذهلاح ر ةددددللللللل

اح دددديتقلل اح ددددلىة  ل لددددي للثت ددددلخدا لاح دددد ت تلاح لت ددددثلل يددددثلل ثدددد ل"اح دددد ت ت"لثدددديولاح ىةدددد ل
ا ددلخدا للاحةفظيددل لأ  للخددذلألدد ت ليدددةل لنددددتللة ي ددتتلاح ىةدد لاحةفظيددللأ تيرللحةدددر س اح  ل ىددرل

لاح دد ماسأ ليثرل ل ظلل ظتمرللاحذا رة األذ ترلاح  تثةللذرل
لحة لىة يولذر ث  رةليت للذمولمذالاحل دد ذجلي لخد ل أداةلحل ليددحل ل ةي لاحل ددد لاح ىرذرللللل

لدرايللث ثتدئلاحلىة لاحثلت رسيةملة يولاحذيول لي  ل ولأثلتءلاحدرس ل  تلألللي تيدلاح ى
 

لثةل وسأل ددمتي لحلخط اتلل  ذجلاحل ةي ل  تللاآللر احل  ل
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 (Appleton,1997A,307)نموجج التحميل البنائي  معالم( يوضح 0شكل )

 

 نمــوجج التحـــــميل البنـــــــائي. عمىالخــــاصــــة بالتــــدريس القـــــائم  السمــــــاترابعا: 
لمر:لليل يزلاحلدريسل ذ تلحل  ذجلاحل ةي لاحثلت رلثل اذرل    يلل ولاح  تتللللل

(Appleton,1993, 61-26 ,Tienwu& Tsai, 2005, 822-823)ل
 ي  ولذرل د رةل دؤا لأ لللدتطلل   يرلأ لتت ضل دث ي  دلثللل:تقديم حدث متناقض: أواًل 

لللدددديطلاح ىرذدددللاح دددتث للحةلل يددددذل احلدددرللددددرلثطلثتح  لددد علاح ددددرادللإحدددميددددؤدذلث يدددثلل أ ل لددد ةل
 لدري لس

ل هلف ديرلطةدبل دلن لاح ىة لاح دثلاح للتمضلحةطلبلييلد تلي د ل:ثانيا: تاسير الحدث المتناقض
 ددددل اح لتملددلللاح ددد ارلمثىدددضلاحل ددتربلثت لدددتذللإحددلوث لدددلذدددر ضل ي ددر للوي   ددد ل  ددولثدد ل

 .اح دثللف يرلماح خلةفللحةل   لإحاح    يتتل

االفكار 

الموجودة

موقف جدٌد

البحث عن 

أكثر األفكار 

مالئمة 

تطابق الموقف 

والفكرة 

المطروحة

إعادة اختٌار 

الفكرة خروج

تطابق جزئً أو تعارض 

معرفً ٌؤدي إلى

مالئمة تقرٌبٌة بٌن الموقف 
مرشحوالفكرة الموجودة

فً سٌاق الفصل

  باستخدام الدرس و •

.تلمٌحات المعلم

 باستخدام األفكار المماثلة •

.فً الذاكرة

 عبر مالحظة مظاهر •

.الموقف

الفرز من خالل 

االسترجاع

. من خالل عروض المعلم الفعلٌة•

. من خالل المواد التعلٌمٌة مباشرة•

 من خالل أفكار مشابهة فً كتب •

أخرى، أو الوسائل السمعٌة 

.البصرٌة، أو الخبراء

. من خالل أفكار الرفقاء•

. من خالل انتظار ظهور اإلجابة•

. من خالل أفكار المعلم•

 ما طرحه  المعلم فً الدرس أو فً •

.دروس أخرى مماثلة

التنقٌب عن 

المعلومات

. المعالجة العمٌقة•

 مقارنة المعلومات بالفكرة •

.التجرٌبٌة

. باستخدام التشبٌهات•

. القٌام بتجارب فكرٌة•

. أو المعالجة السطحٌة•

 بالتركٌز على المظاهر المحسة •

.للحدث أو الموقف

 قبول الفكرة الغامضة •

كإجابة غٌر مالئمة 

سٌعاد اختبارها إذا 

.تطلب السٌاق ذلك

 قبول الفكرة الغامضة •

أو / مع محاولة تعدٌلها 

.توضٌح مظاهرها

معالجة المعلومات 

ابـدأ
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يل يزلاحلدريسلثت لخدا لل  ذجلاحل ةي لاحثلت رلل:ثالثا: استخدام المتعمم لعمميات ما وراء المعرتة
ولا دلخدا ل دتل راءلسإ ذحد لذي دتلي لةد ل دول فدتمي ل ثأولاح لىة لي ترسلي ةيللاحلف يرلذدرلاحلف يدر

د رال ثيرالذرلي ةيللل يؤدذل رذرل  ىتح للاح ىة  تتل الالاحلىة لاح ىلمي يقليةاح ىرذللحللأثرل

لسل  يولاحلر يبلاح ىرذر

ل ددد ليةدددملل دددتيدل ددد ت تلاحدددلىة ل لل:بســـقاالت الـــتعمم ي  ددددل الـــتعمم:رابعـــا: اســـتخدام ســـقاالت 
لمولاحلدددريسلاح ددت  ليةدد ذحدد لألل   ددل ذلاحل دد لاح   ددولمحدد امىرلإحدداح لىة دديول ددول  ددل ذلاحل دد لا

يل  لدد اللم لددل؛ل اح  دتيدةاحل ةيد لاحثلددت رليلطةدبلأولي دددلاح ىةد لاح لىة دديولث  يدددلألد اعلاحل  يددلل
لاح يت لثنتلث فردم لوي لطى لداءلاح نت لاحلرل أ ول

  ددتليزيدددل ددولل    يددتت ذددرللاح لىة دديو:لي دد حلل دد ذجلاحل ةيدد لاحثلددت رلثى دد لالتعــاون خامســا:
حل دد لاحلف يددرللذددرلاحى دد ل احل دددثل يزيدددلذددرصلاح لددتر لل اح طة ثددلل دد لل  يددقلاح نددت لللن داذىيدد

ل لل يللاح نتراتلا  ل تييللحدين س
 نمــــــــــوجج التحــــــــــميل البنـــــــــائي. وظائــــــــــفخامسا: 

 :ألددددددددللذددددددددري ددددددددلخد لل دددددددد ذجلاحل ةيدددددددد لاحثلددددددددت رلذددددددددرل    يددددددددلل ددددددددولاح ظددددددددت اللل ثدددددددد ل
Appleton,1997a,303-314)،   حسـانين ،  ،502 ،5113زيتـون و زيتـون ،  ،62 ،0665، زيتـون

ل(26 ،5113

 ي تيدلاح ىة يولاحذيوللي لخد ل أداةلحل ليحل ل ةي لاحل د لاح ىرذرلحةطلبلخل لاحدر س 
 .درايللث ثتدئلاحلىة لاحثلت رليةم لي  ل ول

 ةد  للمإحدي لخد لمذالاحل  ذجلذرلل دي ل ىرذللمثةيدللحة ىة ديوليدول يفيدلل  د  لاح لىة ديول 
 ثتحلددتحرلل ديدددلا ددلرالي يتتلاحلدددريسلاح لت ددثللاحىة   اح لدد لتلاحلددرللدد ا نن لأثلددتءلدر سل

 Tienwu& Tsaiتينووتاســــي   ددددتلألددددترتلدرا ددددل ل ذحدددد لأثلددددتءللدددددريسلدر سلاحىةدددد  
ذتيةيللل  ذجلاحل ةي لاحثلت رلذرللل يدللاحفند ل  ل  دتءلاحىةد  ل لل يدللاحد يرللإحمل(5112)

 لل يددلللف دديرلاحظدد امرلثتحى ةيددتتلاح ىرذيددلل ذدد قلاح ىرذيددللاح لطةثددلل ل ددت لاألللددطللاحىة يددلل
 لل يذلاح ر ةللا ثلدا يلسل)احىة يللحد

 (0665زيتـون )لألدترتلدرا دل  دتل ل ذح لاح لىة يو)لي لاحل  راتلاحثديةللاح    دةلحدلىد 
راتلاحثديةددلليددولاح دد ةلذددرلل دد يبلاحل دد للاحلددملل  ددةتلإحددملذتيةيددللل دد ذجلاحل ةيدد لاحثلددت ر

دار ددرلاحفيزيددتءل ددولطددلبلاح ر ةددللاحثتل يددلل  ىة ددرلاحىةدد  للمثدد لاحخد ددللذ ذلل) اح ر ددللحددد
احلدددرلل  دددةتلإحدددملذتيةيدددلل (5111محمـــد ) وإســـماعيل  ل لدرا دددلللأ دددتحيبلاحدددلىة لاح خلةفددد
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ا  لرالي يللاح  لر لل احلرللأحفتل ولثىضلل تذجلاحثلت يلل  لنتلل  ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلذدرل
لاحفيزيدتءل اح ي يدتء ىة دتتلل)حددلذدرلاحفيزيدتءل ي تلي دتلاح د لتمي لىدي لاألذ ترلاحثديةلل د  ل فد

ذتيةيدللل د ذجل (5113) حسـانيندرا دللأثبتـت  كمـاسلمثد لاحخد دللثتح  ة دللاحىرثيدللاح دى ديل
احل ةي لاحثلت رلذرلل  يحلاحل  راتلاحثديةللحة فتمي لاحثي ح  يلل  ذح للل يدللي ةيدتتلاحىةد ل

لاح الاأل  لاحثتل ذسلىطلبحد
 ي لخد لاحل د ذجلحفند لال تمدتتلل؛ل يثأداةلحل  ي للىة لاحطلبلثت لخدا لاأل داثلاح للتملل

ل تذلمددراراتلأ ثددرل فددتءةليددولاحلدددريسالخددحة ىة دديولاحددلىة  ل  ددتليلدديحلاحطددلبلاح  ل ةددللأثلددتءل
ذتيةيللل  ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلذدرللل يدلليول(5116الطحان )ذلللي تلأ فرتليلللدرا لل

احل دددرالذدددرلاح  امدددالاح يتليدددللحددددذل    يدددلل دددوللة يدددذاتللميةدددلاح فدددتمي لاحىة يدددلل اح ددددرة
لساح الاحثتحثلا يدادذ

 للددددريسل احلدددرللزيددددل دددولذدددرصللىةددد لاحطدددلبلثأم دددملمددددراح لحلطددد يرلا دددلرالي يتتل دددلخدي
لس4222ثيةل ولأذرلدرا للقلل  ل   و  مذال ت

 ذنددد لاح ندددت لاح دددىثللليةدددمل نيدددزل ددد ت تلاحدددلىة لاحلدددرلل دددتيدلاحطدددلبللمي دددتيدلاح ىةددد ليةددد
 سلف يرمتلث فردم لإحمثتح دثل احلرل ي لطيى ولاحل   ل

 الماــــــــــــــــــاىيم العمميــــــــــــة المحور الثاني:
و   (Klausmeier,1980:22-23)كموزمـــــــــــــــــــــــــــاير  دددددددددددددددددددددددددددولليلددددددددددددددددددددددددددديرل دددددددددددددددددددددددددددل لللللل
احلددرلل دددددلمددرلاحىلت دددرلأولاح فددتمي لل   دددد لتتلي ةيدددلللمإحدددل(Howard,1987,1-2)ىــوارد

 ل مددرلاألد اتلاأل ت ديللحةلف يددرلاح ىرذدر  مددرلدا  دللاحلغيددرل ىلت درلذدرلاحثلددتءلل حفدردلاحلتلداا
 يل دددللاحلىةدددي لاحر ددد رلل ددد للىةددد لاح فنددد  ل لرا يدددبلاح ىرذدددللذاتلاح دددةللاحلدددرلللدددلظ لاح فدددتمي ل

  اح ثتدئل ولخلحنتس

ثألنددددددددتلل ثددددددددديلتلي ةيدددددددددللي  ددددددددولل دددددددددليفنتلذدددددددددرلذ ددددددددتتل ثيدددددددددرةل ذ دددددددددتلاح فدددددددددتمي لل لىددددددددراللللل
ل(,Medin&Ross(2000,370س ورو ميــــدن يىرذندددتل((margolis,1998,347سح  ل امدددت
لحف للأ لل عل تلسلاح ن لل ثيلتلي ةيللأ لذ رةللل  ل  فتلحةخ ت صلثألنتل

ل

ثألنددتلذ ددلل ددولاح ىة  ددتتلأ لاح ثيددراتلذينددتلل(322 ،5111)صــادق و أبــو حطــب   يىرذنددتللللل
  دتليللد ولي ةيدللاحل دليا ل مدذهلل  يلل ولذح لي ةيلرلاحل ييزل احلى دي ل للر ل خ ت صل

ذ دتتلح دتلثيلندتل دولخ دت صللإحدماح ىة  تتلأ لاح ثيراتلاحلرليل لل ييزمتل لى ي نتلثد لل دليفنتل
ل للر للمدلل  ولأليتءلأ لأ داثتلأ لألخت تلأ لأذ ترالأ لتيرلذح س
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 العمميـــــــــــة: الماــــــــــــاىيم  أىميــــــــــةأوال: 
اح فددتمي لحغددللاحىةدد ل  فلددتحلاح ىرذددللاحىة يددلل حددذح لذددمولحنددتلأم يددلل ثددرذلذددرلاحى ةيددلللىلثددرلللللل

ل(34-5101،33محمد،و سعد، و ) عموان، :لل ث لذرللاحلىةي يل
 إدرا لأ  ددللاحللددتثلل ا خددللالثدديول    يددلل ددولليةددماخلددزا لاحلى دددلاحثي ددرلأللنددتلل ددتيدل

 اخليترلا  ل تثللاح لت ثللحنتسليةماح ثيراتلاحثي يلل  تلي تيدل
 لىةدد ل ديدددلذيددلىة للإحددمثددلىة لاح فندد  ليلل دد لاألثددرللللدداح  ددل رلألاحددلىة للإحددماخلددزا لاح ت ددلل

حل دددتسلل دددددلاح ديددددل اليةدددماحطتحدددبلثتح ل ظدددللأولاح ىدددتدوللل دددددلثدددتح رارةل يلطثدددقلذحددد ل
  دةسلمة ل ظللل ددل  لذةزليلإحمثد ولاح ت لل احفللل تيرمتل ولاحفةزاتل

 ولاح دلىة ليخدزولذدرلذا رلدللثدر ةل دولاح فدتمي ل اح ثدتدئل  دتلل ن لاح فدتمي لي ةيدللاحدلىة لأل
 ي ى لاحلىةي لأ ثرلحفظيلل ثخت للذرلاح را  لاحلىةي يللاح ل د لس

 لاح ىرذيددللمردلأللنددتلل ددن لي ةيددللالددد تجلاحثلددل ددتم لاح فددتمي لذددرلإثددراءلاحثلددتءلاح ىرذددرلحةفدد
ل  دولاحلدرل ديددةلاحللدل تميلرلا  ىدتلاحا ل دتبلليي دراح ىرذدرلحةفدردل  دتل دلاحثلدتءللاح ديدة

 احفردل ولا  لفتظلثنتل ل ثحل زءال ولثلت للاح ىرذرلاح ديدس
 ولا دلخدا لاحفدردلحندتلي دددلاحىدتح لاحدذذلل د لاح فدتمي ل  ندلللظدرل ا ددةلحة  ي دللأ لاح امددلأل

 ةللا ل ت لثتآلخريوسيىيشلذيلل  لي  ولإدرا لاأل  رلثد لنتلذنرل  ي
 ذي ل دبلاألذدرادل ىة  دتتل ثيدرةل ي در ولثخثدراتليديددةللاحخثدرة للظي لليةمل تيدلاح فتمي ل

  ددتلي ىدد لا ل ددت لل  ثتلددرةل تيددرل ثتلددرةل ددولخددل ل طددتحىلن لحة لددبلاح خلةفددلل اح لتملددتت
ىتلخثدددرةل ديددددةلأ ثدددرلل  دددلإحدددمللظدددي لاحخثدددرةل  دددولثددد للإحدددمللددد ي لاح فدددتمي ل ثيدددرال يدددؤدذل

  ل  راس
 األذدددرادليىددددلطري دددتلإحدددرلل ددد يوللى ي دددتتلأ  ددددلذي دددتلثىددددل تح ثدددتدئلل)ل ددد يولاح فدددتمي لحدددد

  احلظريتتس
 :ياواكتســــــــاب المااىيــــــــــم العمميـــــــــــة تكـــــــــوين ثانيا: 
 أولل  ددي تاحطف حددل للىدددلاح فددتمي لاحىة يددللث ثتثددللأ ددتسل  دد مرل لددتمالاحىةدد  لذددرل ر ةددللللللل

ذ ددولاألم يددللأوللددل للل يددلللىةدد لددددل  ددبلل ددليالثيت يددللددددلاح ر ةددللاح  دديلللماألطفددت ليلل دد ولإحدد
ل دتبلاح فددتمي لإذلأولا ل ا درا درلحألطفدت ل)احىة يدللث د رةللل د  ل ددلاح  دل لاألطفدت لحة فدتمي ل

ـــــات )الب اح     دددددلسدر دددددلللفتيددددد لاألطفدددددت ل ددددددلاحخثدددددراتلاح  ددددديلللم لط يرمدددددتليىل ددددددليةددددد رك
ل(511 ،5100،والنصر

ل
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يىددددلل ددد يولاح فنددد  لاح ر ةدددللاأل حدددملل ددد لا ل دددتبل لىةددد لاح فنددد  ل ل يل ددد ولاح فنددد  لحدددد)لللللل
اح لىة ددديول دددولخدددل للىدددت ةن لاح ثتلدددرل ددددلاحخثدددراتل اح  امدددالاحلدددملي دددر ولثندددتل اح ثيدددراتلاحلدددرل

اح در تتلاح  يللاحلرلل  دلي ا ن لنتل؛لاذلأولل  يولاح فن  ليثدأل ولخل لاحلىت  لاح ثتلرل دل
ذددرلاحثي ددللاح  يطددلل لةىددبل دد اسلاح لىة دديولد را لأ ت دديت لذددرلذحدد ل ل مددذالاحلىت دد لي ددن ليةددمل
اح لىة يولل  يولاح  رةلاحذمليللح ثيرل ولاح در تتل ثتحلتحمللل  ولحدين لاح فتمي لاح لىة دللثندذهل

لل( 22، 0663)حيدر،عبابنة،اح در تتسل
ل

يليرلل  يولاح فن  لإحمل  دولاحل ييدزلثديولاحخ دت صلاحلدرلللديدلثديوليلت درلذ دلل دولل للللل
 ظددت الاح ىرذيددللاحلددرلي دد  لثنددتليىدددلل دد يولاح فندد  ل ا دددال ددولأ ثددرلاح  ددتلاأللدديتءلأ لاألذ ددتر ل

ل(326-5111،325سولسو،)ل تول  ولأ ثرمتلأم يللثتحل ثللحلسا 
 

ل دتل دولخدل لاحى ةيدتتل ل  يولاح فن  ل ليل ل دولخدل لاللللل حلفتيد لثديولاأللديتءلاح لراثطدل ل اه
احذمليللاحلرلللتر لذينتل ظدت الي ةيدلل ثد لاحدذا رةل ا للثدتهل ا  دلد   لل  دمدتلاحةغدلل ل  نندتسل

Cakir, 2008, 197-198))ل
ل

ميددت لاح لىة ديولثف ددصلليةدملىل ددلذدرلأث ددطل د رمتلذنددملي ةيددللا ل دتبلاح فند  للأ دتليدوللللل
) لليدددددل دددولاح دددت تلاحلدددرلللدددلر لذي دددتلثيلندددتلذدددرلخت ددديللأ لأ ثدددرل ددددل  ددد دل دددت تل ختحفدددل

طلقلا  ليةينتلة لاحلث لميت ن لثت لخلصل)ل ريد( لأ ثةل( ي ترسلأولأذلل خت يللاح للر لل اه
لةددميلى ي ددللليةدم  دولثدد لي د ولمددتدراللثلف ددل اح فند  للإحددماح دلىة لي ةيددتتلي ةيدلل لددمليل  د ل

ل(22 ،5100،رسرو و عطياة، )احلىة سح ليدر نتلذرل  مالل) ت تلأخرل
ل

أولي ةيدددللا ل دددتبلاح فنددد  لإحدددمل (15 ،5111)وصـــادق الشـــربيني  ذدددرللددد ءلذحددد ليلددديرللللل
ل  احل ريدددددل  اح  ازلددددلل ا درا لاح  ددددرل:لللدددد ولميددددت لاح ددددلىة لثددددأرثدل ددددولاحى ةيددددتتلاحى ةيددددللمددددر

أولملدت لثدلثلي ةيدتتلي ةيدللأ ت ديلل طة ثدلل( 22 ،5100)وسـرور عطياـة  يؤ دلل احلى ي س
ل  ل تبلاح فن  للل ث لذر:

ث يدثللاح فن   أذلل ت زل د دلاأل ثةللاحلرلا لخد تلذرللىة ل:Generalization احلى ي -4
حة فند  لتيدرللةد لاحلدرلا دلخد تلذدرلي ةيدللل)أ ثةدللأخدرللماحلىدراليةدلمي ثحلاح لىة لمتدراليةد

لسلا ل تث
ذددرزل ا ددلثىتدلاأل ثةددللاح ختحفددلل)احلأ ثةددل(ليددولليةددم:لأذلاح دددرةلDiscrimenationل ييددزاح-9

لاأل ثةللاحلرليلطثقليةينتلاح فن   ل أوليل لاحل ييزلثيولاح ي التتلاحثدييلل اح ي التتلتيرلاحثدييلس
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احل دد ليللاحلرليل لث   ثنتلاحلىثيرليولاح فن  لذرل ة لل ث ل مرلاحى ةل:Labelingاحل  يل-2
ل لاحل  سؤاحل تذ

ــــد مــــن اكتســــاب المايــــوم العممــــي مــــن  ــــوب،و  )ســــعادةخالل:ويمكــــن التأك ، 34 ،0655يعق
 (21، 5101الطيطي، ،4-3 ،5111رمضان، ،525-0663،524عبابنة،و حيدر 

لساحلى ي  لاحل ليا ل لاحل ييز لطثيقلي ةيتتلل  يولاح فن  ل مرلليةممدرةلاح لىة ل 
لاحلىثيرلثةغلل ل يلليولاحد حللاحةفظيللحة فن  سلحة فن   لأذل دي للىريال 
للطثيقلاح فن  لاحىة رلذرل  امال يتليللتيرل أح ذلس 
ذدرلاحثي دلللاح ل دةللثدتح فن  لل دي للف ديرلح ثيدرل دولاح ل ظدتتل اح لدتمداتلأ لاحظد امر 

لاحلرليىيشلذينتلاح لىة س
لاح ل لتسيالاح فن  لاحىة رل ا لخدا للذرل  لل ظ 
أ ددتسلاحل ييددزللم دددل    يددللأ ل ددلال ددولاأللدديتءليةددلاحلددرء لدددلليةددممدددرةلاح ددلىة ل 

 ثيوليلت رمتس
 

 اكتســـــــــــاب المااىيــــــــــــم: استراتيجياتثالثا: 
 ح ددرلي ل ددبلاح ددلىة لاح فددتمي ل ثدددلأولي ددلخد لإ ددلرالي يللأ لطري ددلل  ددددةلذددرلمددذالاحددل طلللللل

 لىدددددرالل (6، 5111)رمضـــــان، دددددولأل دددددتطلاحدددددلىة ليلددددددللىت ةدددددلل ددددددلاح ىة  دددددتتلاح  د دددددللحدددددلل
ا  ددلرالي يللثألنددتل"خطددلل لظ ددللي  ددولا ددلللت نتل ددولأل ددتطلاح ددة  لاحلددرلل دددرليددولاح ددلىة  ل

 ،5102صـادق،و  )أبـو حطـب  ي  ول اييتلثندتل ل مدرلمتثةدللحةدلىة ل ا  ل دتبثتحرت ل ولألللمدل
ل(314
 مددل يدزلثر لدرل رذتمددللثديوللد ييول ددولظدر الاحدلىة ل ذحد ليلدددلل ديددلا  دلرالي يتتلاحلددرلللللل

ي لخد نتلاح لىة يوليلدلا ل تبلاح فتمي ل م دتلا خليدترل ا  دل ثت  لذفدرلظدر الا خليدترلل ددل
للددل لا لددترةلإحينددتلث ة ددلل)لىدد ل(لأ ل) (لأ ددتلذددرلظددر الا  ددل ثت لذددتولاح ىةدد لي دد  لأولاأل ثةددلل 

 ،0655يعقـــوب،و )ســـعادة ثىدددرضلاأل ثةدددللثطري دددلل لظ دددلل   دددلفلللددد ول ة دددلل)لىددد (لأ ) (ل
ل(024 ،5101، الطيطي،222
 مدل ددلثر لرل رذتملل تلا لرالي يتتلحةلف يرل لنتلأرثدلا لرالي يتتلذرلظر الا خليترلللللل

ل ل اثللتولذرلظر الا  ل ثت س
األربــ  Selection Thinking Strategies)اســتراتيجيات التاكيــر االختيــاري ) -أ     

ــــوب،و )ســــعادة :تشــــمل  ،5101، الطيطــــي،334 ،5111،سولســــو،225-223 ،0655يعق
ل(312-310 ،5102صادق،و  ، أبو حطب025
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ذدرلمدذهلا  دلرالي يللي د  لل: Simultaneous Scanningإسـتراتيجية المسـح المتـأني -0
ثف صل  يدلاحفر ضلاح   للل لث ليدز ل) دذا(لاحفدر ضلتيدرلاح لت دثلل لللي دلللة يدللحةلغذيدلل

لثىدل  ل ثت لي ا نلسلFeed Backاحرا ىلل
ذيندتليثددألاح ف د صلثف دصلل:  Successive Scanningالمتتـاب إسـتراتيجية المسـح  -5

ذال ددددتولاحفددددرضلتيددددرل دددد يحليددددل لا ددددلثىتدهل احفددددرضلاأل  ل  ي ددددلفظلثددددللإذال ددددتول دددد ي ت ل اه
discardedل  ا لثداحللثفرضلأخرلالطلمتل ولخثرالن لاح تث للذرلاحف صل ا خليترسل

ذينددتلير ددزلاح ددلىة ليةددرل:  Conservative Focusingإســتراتيجية البــأورة المحاتظــة -2
ذال دددتوللخت ددديلل ا ددددةلذدددرلاح دددرةلاح ا ددددةل   أولي ددد ولذرلدددتل ثدددد يتلثلدددتءاليةدددرلمدددذهلاحخت ددديلل اه

احفددرضل دد ي تليث ددرليةيددللأ ددتلإذال ددتولختط ددتلذملددلليغيددرهلثفددرض لأخددرلثدد ليلل دد لإحددرلخت دديلل
لأخرذل م ذاس

يغدددت رلاح دددلىة لثلغييدددرل ذيندددتل:  Focus Gamblingإســـتراتيجية المرـــامرة المتمركـــزة -1
خت يليولأ لأ ثرلذرلاح متلاح ا دل لذمذالثثتل  للاحخت يليولذملللي د ولمددللىةد لاح ثيدرليدول
اح فن   ل يةالاحفردلإحرلمدذهلا  دلرالي يلليلدد تليطةدبل لدللإل دتزل د ل ثيدرل دولاحى د لذدرل مدتل

لم يرلأ ل يولي  ول     تلحن لثتخليترليددل  د دل ولاأل ثةللذ طس
 وتتمثل أىم الاروق بين ىجه اإلستراتيجيات األرب  تي:     
لا لخدا لخ ت صلاح فن  لأ لذرليتللل أ تسلحةث ثل-
ليددلخ ت صلاح فن  لأ لذرليتلللاحلرليل لاحلىت  ل ىنتلذرل متل ا دسل-

 يدددل لايل دددتدلا  دددلرالي يليولاأل حدددرل احثتليدددللاح لىة لددديولثدددتحف صلاحددددميقلحة فنددد  ليةدددرلا دددلخدا ل
لرليتتلاح فن  سذ

أ دتلا  دلرالي يليولاحثتحثددلل احراثىدللذلىل دداولاحخ ددت صلاحفرديدللحة فند  ل ل لت ددتولحةلر يدزلاحدددا  ل
 ي ددلخد لاح لىة دديولإ ددلرالي يللاحلدددميقلاح لددزا ول دد ل ثددت لحل ديدددلاحفرلدديتتلاحلددرلي  ددولاحلر يددزل

ل ا دلسلليةينتل لة لاحلرليل لإم تحنتل ل دلاحل   لثأ ثرل ولذرليللذرلأو
تتمثــل تــي: (Reception Thinking Strategies)إســتراتيجيات التاكيــر االســتقبالي -ب

لل(026 -025 ،5101، الطيطي،226 -225 ،0655يعقوب،و )سعادة 
يل لذيندتلأخدذلأ  ل ثدت لإي دتثرليدولاح فند  لThe holist Strategy اإلستراتيجية الكمية  -0

اح ثدددت لاأل  لثلةددد لاحخ دددت صلاح لىة دددللثتأل ثةدددللل ا دددلخدا لل ددددحي لثددد ل  ترلدددلل  يددددلخ دددت ص
احلتحيددلل احى دد ليةددرللىدددي لاحفرلدديتتللثىددتلحددذح ل ي ددثحلاح ثددت لاأل  لثىد ددذلا دددذلاحفرلدديتتل
احخت للثتح فن  لذرل ديوللىل ددلاح دراراتلاحلتحيدلليةدرلللدتثللاحخ دت صل دول ندلل  يةدرلاحفدرقل

لسلثيولاح ثت لاأل  ل األ ثةللاحلتحيلل ول نللأخرذ
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ذدمولاخليدترلاحفرلديللليىل ددليةدرل دزءللThe partist  Strategyاإلسـتراتيجية الجزئيـة  -5
ذالحدد لللأ دددلاحفرلدديلليددل للىددديةنتللثددتحر  علإحددرل  يدددل  ا دددلذ ددطل ددولاح ثددت لاأل  لا ي ددتثرل ل اه

لأ ثةللاح فن  لألولا  لرالي يللاح ز يلللر زليةرلا  راءاتلاح ىرذيللأ لاحى ةيللس
ل
 البحث: ضو تر 

(لثددديول ل  دددطرلدر دددتتللل يدددذلاح    يددددلل04س0ي  ددددلذدددرقلدا لا  دددت يتليلددددل  دددل )ل)للللل
احل ريثيدددلل در دددتتللل يدددذلاح    يدددللاحلدددتثطللذدددرلاحلطثيدددقلاحثىددددذل خلثدددترلا ل دددتبلاح فدددتمي ل

لساحىة يلل   ل  ن تلللاحر ي لل لليةرل دةلح تححللل يذلاح    يللاحل ريثيل
 

 إجراءات البحث:
 تية:عن سؤال البحث والتحقق من ترضو تم اتباع اإلجراءات اآللإلجابة 

لحاليـة أواًل: تحديد الماـاىيم العمميـة المتضـمنة تـي وحـدة دالمـادةد موضـ  الدراسـة ا
 لل:وقد تم جلك كما يأتي

 لتحديد المااىيم العممية المتضمنة تي الوحدة موض  الدراسة تم إجراء ما يمي:

احدددميقلحة فندد  ل مدد :ل"ي ةيددللي ةيددلليددل ليددولطري نددتلل ريدددل)ا ددلخلص(لاحلىريددالا  را ددرل -4
    يلل ولاح فتتلأ لاح  تتلأ لاح  ت قلاح للر للثيول    يلل ولاأل داثل احظد امر ل

تلأ لحفظ ت"س   يتدةل تليىطرلمذالاحل ريدلا   
يدالاح دتثقلذ دره لل ةي لاح  دةلل ةيل لدمي ت ل  لخراجلاح فتمي لاح لل لللثنتلذدرللد ءلاحلىرل -9

  لل يلنتلذرلمت  لل  ل ةلسل
حةلأ دددل ددول دددقلي ةيددللل ةيدد لاح  دددةل ا ددلخراجلاح فددتمي ل*()لدد لا  ددلىتلللثم ددد)لاحددز يلت -2

%(لطث  ددتلحة ىتدحددللاآلليددل:لل ددثللا لفددتق ل2س.2اح للدد لللثنددت ل يددثلثةغددتلل ددثللا لفددتقل)
، 0651)الماتــي،  400×لا خددللا()يددددل ددراتلا لفتق يددددل ددراتلا لفددتق ليددددل ددراتل

  مرلل ثلليتحيل ل ثذح لي  ولاح ث قلذرلاحللت الاحلرلل لاحل   لإحينتس(، 30-35
ةلاح    دديولحة  دد للدد ليددرضلمت  ددللاح فددتمي لاحلددرللدد لا لفددتقليةينددتليةددمل    يددلل ددولاح ددتد -1

ليةمل د)ل دمنتس

                                                           
لس ت ىللثلنتلاحلرثيل: ةيللل  درسل  تيدلث   لاح لتمال طرقللدريسلاحىة  لاح   و:أ لإي توليثدل(*)
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ل
احل ةيد ل درليول للدتحيليو ليف د لحةل  قل ولثثتتلي ةيللاحل ةي لمت تلاحثت ثللثم راءلي ةيلل -7

)طعيمـة، ثيلن تلذلدرةلز ليدللمددرمتلثلثدللأ دتثيد ل لد ل  دتبلثثدتتلاحل ةيد ل دولخدل ل ىتدحدلل
%(ل مددرلل ددثلليتحيددلللدددحىةملثثددتتل.س.. مدددلثةغددتلل ددثلل ىت دد لاحثثددتتل)ل(،553، 5111

 ي ةيللاحل ةي س
(لذدددرل*اح فدددتمي لاحىة يدددل) ذدددرللددد ءل  دددتبل ددددقل ثثدددتتلي ةيدددللاحل ةيددد لأ دددث تلمت  دددللللللل

ل ي  ولا لخدا نتلذرلاحدرا للاح تحيلسل  رلنتلاحلنت يل
وقد تـم جلـك عداد وحدة د المادة د لمتدريس باستخدام نموجج التحميل البنائي ثانيًا: إ

 تية:وتقًا لإلجراءات اآل
نمــوجج التحميــل  إجــراءاتبمــا يتناســب مــ   عــادة صــياغة محتــود الوحــدة موضــ  الدراســةإ س4

لوصاو بالتاصيل. وسيأتيالبنائي وجلك كما يتضح تي دليل المعمم 
 إعـــــــــداد أوراق العمــــل تي وحــــــدة المــــــــادة: س9

لد لل  دي لاح  ددةل يدثللاحثلدت ر إيدادلأ راقلاحى د لذدرل  ددةلاح دتدةل ذ دتلحل د ذجلاحل ةيد لل لللللل
يدددلاح  دصلاح در دللللفسل   لل مل41 دارلليةم(ل  ل يتتلل لل دي نتلحةلل يذل2)لإحم

ل تليةر:ليةمثخطللاح زارةل مدلالل ةتلأ راقلاحى  ل
 احل لي يلسأللطللية يلل    ثللثتح  رل األل ت لثىضل  تطدلاحفيدي ل ل 
يةيندتل د لدر سلاح  ددةل لل يدتلثديولأ د ةلللدفنيللل احلدرلالدل  ل: أد الدللاحل  ي أ تحيبل 

حل يدددي ل دددد)لل  يدددقلأمدددداالاحدرا دددللل  أ ددد ةلل فل  دددلل أ ددد ةلل  لددد ييلل   امددداللىةي يدددل
 ا ل تبلاحلل يذلحة فتمي لاحىة يلل ل  يقلأمداالاحدر سلثل  ليت ساح ل ثةللذرل

 :ما يأتيوقد روعي تي إعـــداد أوراق العمــــل 
 دددلا  ددلىتلللثتح دد رلل ث ددطل  دديتتللاألللددطللاحىة يددللثلدد  ليل دد لثتحدمددلل ث دد رةل 

لل يددذلل) األلدد ت لاحل لددي يللاح خلةفددلل ثىددضل  ددتطدلاحفيدددي لث ددتليللت ددبل دددل  ددل ل
 ذرلا ل تبلاح فتمي لاحىة يلسلا ثلدا رلح  تيدالن اح الاحراثدل

 ثتح  دةسث  البلاحلىة لاح لل لللا حلزا ل 
  لت ددلل لدددلأ دد ةللاحل دد ي لذددرللنتيددللأ راقلاحى دد لاحلتثىددللح دد لدرسل ددولدر سلاح  دددةل اه

 سللنتاحفر للح  يدلاحلل يذلح  تثللي
ل
ل
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 إعــــداد دليــــل المعمــــم لتــدريس وحـدة المــادة باستخـدام نمـــوجج التحميــل البنــــــــــائي: .2
لددريسل  لدد يتتلاح  دددةلاح خلددترةل ذ ددتللاحىةدد  لذددرلد لإيدددادلدحيدد لاح ىةدد لحي لرلددلثددلل ىةدد لللللل

 ل يدددثلالدددل  لاحددددحي ليةدددملاح   لدددتتلحل ددد ذجلاحل ةيددد لاحثلدددت رلحلل يدددذلاح دددالاحراثددددلا ثلددددا ر
لاآلليل:
 مقدمة:ال 

  تميللل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت رلل لاحىة يللاح فتمي دحي ل أم يللا ل تبلاحل لحلاحندال ول لللللل
ل  را ةلس

  لموحــــــــدة:األىــــــداف العـــــــامة 
 اح  داليلس لاح نتريلل لاح ىرذيلللذرلاألمداا احلرللل ث لللللل
  المستخدمةإستراتيجية التدريس: 

لسنتل ثةتلذرلل  ذجلاحل ةي لاحثلت رل  را ةلل د رلاح ىة لذرل  ل ر ةلل لللللل
 يات عامة لممعمميتوج: 

 ىة لاحىة  لالثتينتليلددلمليلثغرليةرلتداتل احل  ينتتلاحلرلا الل  لاحدحي ليةرل    يلل ول
لاحلدريسلثت لخدا لل  ذجلاحل ةي لاحثلت رس

  رشادات خاصة بإجراء األنشطة التعميمية عند تنايج دروس  .ياوتقويم الوحدةتعميمات وا 
 :الخطة الزمنية المقترحة لتدريس موضوعات الوحدة 

لم  لد يتتلاح  ددةل احلدرلالدل ةتليةدل  صلاحلز دللحلددريسثىددلاحلت احلرللل لتلثيتل لللللل
 (ل  للث امدلثلثل   أ ث ييتس41)
 المعمومات:وتوتر المزيد من  المراج  التي يمكن االستعانة بيا 

ولي ددلىيولثنددتل ىةدد لاحىةدد  لأىة يددللاحلددرلي  ددولللدد ولدحيدد لاح ىةدد لمت  ددللثددثىضلاح را دددلاح
لثتح ىة  تتسثرا نتل حلدريسل  ل يتتلاح  دةل ل

  البنائي:خطة السير تي موضوعات الوحدة وتقا لنموجج التحميل 
ل مدللل لتلاحخطللل ديدل تليةر:

 اح نتريددلل اح  داليددللح دد ل لاح  الددبلاح ىرذيددلللم مدددلالددل ةتليةددلاح ددة  يل:األمددداال
  احلرليل مدلل  ي نتل ولخل لاحدرسسلاح  دة درسل ولدر سل

 اح فتمي لاح لل لللث  لدرسس 
 ذح لحل  يقلأمداالاحدرسسلاح خلةفل اح  ادل األد اتلاحلز لل  راءلاألللطلل  
 اح  دةذرل  لدرسل ولدر سل أد الللأ تحيبلاحل  ي ل 
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اح  ددددلخد للذددددرلدر سلاح  دددددةلثدددديولاأل دددد ةللاحلددددفنيلللل أد الددددلل يددددتلأ ددددتحيبلاحل دددد ي ل مدددددلللللل
حةلأ دددل ددولا ل ددتبلاحلل يددذلل احلىةي يددل األ دد ةللاح  لدد ييلل األ دد ةللاح فل  ددلل ثىددضلاح  امددال

 حة فتمي لاحىة يللحدين س
 وقد روعي عند إعــداد الدليــل ما يمــي:

 يتتللاألمداالح  لدرسل ولدر سلاح  دةل يتتلل ة  يللي  ولميت نتس  
 لل يدددذلاح دددالاحراثددددلل)  لت دددثللح  دددل لاخليدددترلأد اتل  ددد ادللىةي يدددلل دددنةللا يددددادل

 اح    ليةينتلث ن حلس ي  وللا ثلدا ر
  ل  يددقلأمددداال)لثلدد  لي  ددول ددولخلحددللاحلأ دددل ددول دددلل أد الددلللدد علأ ددتحيبلاحل دد ي

لدر سلاح  دةس
رائيــم آمــن الســادة المحكمــين إلبــداء مجموعــة  ىعــرض أوراق العمــل ودليــل المعمــم عمــوقــد تــم 

 :حول
 احراثدلا ثلدا رس د)ل لء للاألللطللاحىة يللاح اردةلثأ راقلاحى  لحلل يذلاح ال 
 دذل  للاح ىة  تتلاح اردةلثدحي لاح ىة ل أ راقلاحى  ل ولاحلت يللاحىة يلس  
 د)ل لت ثللاألللطللاحىة يللاح اردةلثأ راقلاحى  لحةندالاحذذل لىتل ولأ ةلس  
 ددد)ل لء ددلل   لددتتلدحيدد لاح ىةدد لحلدددريسل  دددةلاح ددتدةلثت ددلخدا لل دد ذجلاحل ةيدد ل 

 احثلت رس
  ىة ل اح لىة لذرلاحلدريسلثت لخدا لل  ذجلاحل ةي لاحثلت رس ل حلد رلاح 

دحيدد لاح ىةدد ل أ راقلاحى دد لحل ددلخدا ل دددللددر رةللىدددي للل ددل يل مدددلأ دددلاح ددتدةلاح    دد ولللللل
 ل  ددذالثىددضلاأل دد ةللذددرلاحل دد ي ل دددلإيددتدةللرليددبل   لددتتلحة  دددة دديتتللثىددضلاألمددداالاحىت ددلل

 مدلل لإ راءلاحلىدديلتلاحلز دلل لدملأ دث تلأ راقلاحى  سثأ راقلل ثىضلاحلىديلتلاحةفظيلل احدحي 
لساحلنت يليواحى  ل دحي لاح ىة لذرل  رلين تل

 :اداة البحث: إعداد ثالثاً 
لاخلثترلا ل تبلاح فتمي لاحىة يلل ذ تلحةخط اتلاآلليل:ل لل ث لذر

ل
 تحديـــــــــــد اليـــــــدف من االختبـــــــــــــار: 

ا ل دتبللل يدذلاح دالاحراثددلا ثلددا رلحة فدتمي لاحىة يدللذدرلل) ددميدتسللما خلثترلإحيندال
احل د ذجلا  دل ثتحرلل–األ ثةدلللأ دة بل-اح رةلاحلراثطتتل-ا  ل  اثرل)احلدريب:ل ءلاح ن تتلاآلليل

لاحلى ي (سليةماح درةلل–
ل

 صيــــــــــاغة ماــــــــــردات االختبـــــــــــــار:
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 فدددردةللخلةددداليدددولل12ليةدددميلدددل  لاخلثدددترلاح ندددت لاحل ريثيدددلل  ل دددتبلاح فدددتمي لاحىة يدددللللللل
ل دد ولا خلثددترل ددول مدددلن ددلل ددول نددت لا خلثددترل ذحدد ل ذ ددتلحألمددداالاح  ددددةلح دد ل ل؛لثىلددنت

 :يألرثل  ليللء ل دل  ل ن لل ول  تلللل ل يتتلل فردالخ سل ن تتلأ ت يل ل ل
 ذدرلمدذهلاح ن دلللد لل ددي ل    يدلل دولاح د رل احر د  تتلاالسـتجوابي(:  )التدريبىالميمة األول

 دددلذ ددرل لاح فندد  لأ ل لم تلددتلمدذهلاأل ثةددللداحددلليةد ددتلطةددبل ددولاحلة يدذلل لدديحلإذال ل األلد ت ل
 .اح ثب

  :)اح دزءلاأل  ليطةدبل دولاحلل يدذلل مذهلاح ن لللل  ول ول دزأيوالميمة الثانية )الترابطات الحرة
لحند  أذمتلن ليدولاح فدتمي لاح  د دللملإحث الثطري لللة ت يلل ثد وللف يرلأرثدل ة تتللردلذيللأولي ل

  لتثلللىريفتتلحة فتمي لاح تث لسلذيلل اح زءلاحثتلرليطةبل لن 
 اح فندد  لليةددمأ لأ ثةددلللذينددتلل دددي ل    يدلل ددولاح ثيددراتل(: ويــتمالميمــة الثالثــة )أســموب األمثمــة

ل–أ ثةدللل–ر د  تتللخطيطيدللل–لا) د ر لل:  ةثيلل مذهلاأل ثةدللمددلل د وي تثيللإحملإتيرل  لفلل
احلل يذلا  تثدلليدولاأل د ةللذدرلاأل دت ولاح خ  دلللم يةيثترات(ليلثىنتل    يلل ولاأل  ةلل

 حذح س
  لاح دزءلاأل  ليدل لذيدللل ددي ل مذهلاح ن لللل  ول دول دزأيو:االستقبالي(:  )النموججالميمة الرابعة

 مدلل  ولمذهلاأل ثةلليثترةليول  ادثلأ لأليتءلأ لم صلأ ل    يلل ولل،ح فن  اليةمأ ثةلل
 اح دزءلل ن  لاح    دل ولاأل ثةدللاح ىر لدلاح  رل يطةبل ولاحلل يذل يتتللذرضل   لاح ف

 فند  ل ىديول يطةدبل دولاحلل يدذلا دلللتجللمدي ل    يلل ولاأل ثةللاحداحلليةاحثتلرليثترةليولل 
  لتثللاح فتتلاح رلثطللثلل اح فتتلتيرلاح رلثطللثلسا  لاح فن  ل ل

  ثددد ليدددرضلل ذيندددتليدددل ليدددرضل    يدددلل دددولاح فدددتمي التعمـــيم(:  عمـــىالميمـــة الخامســـة )القـــدرة
احلل يذلل ديدلاح فن  لاحذذلل ثةللل يةم للة لاح فتمي ليةم    يلل ولاح  رل األل ت ل أ ثةلل

 اح  رل األل ت لاح  د لس
 

 تصحيــــــــــح االختبـــــــــار: طريقــــــــــة 
لنت خ ت  ددللدد لل دد يحل فددرداتلا خلثددترللثىددتلحلددر طل دد ل ن ددلل ددول نددتتلا خلثددترللللل

ل لفردةس ذح لث  رةل
 ي لحلذينتلاحلل يدذل)در دلليلددلل ديددل د ولاح ثدت ل رلثطدتلأ لتيدرل درلثطل: ىالميمة األول

 (لدر تتس40اح ةرلحلة لاح ن لل) ذرلل ءلذح ل تولاح    عل(  در لليلدلذ رلاح ثب
  :ي لحلاحلل يذل)در لليلدلذ رلاحلراثطدتتلاح درة ل در دلليلددلذ درللىريدالالميمة الثانية

 (لدر لس90اح    علاح ةرلحلة لاح ن لل)ل تواح فن  (ل ثتحلتحرل
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  :در دللمدذهلاح ن دللل تلدتي لحلاحلل يذلدر لل ا ددةلح د لإ تثدلل د ي لل لالميمة الثالثة
 تتس(لدر .)
  :در لددديول)إ ددددام تللاحفدددرض ي دددلحلاحلل يدددذلثدددلثلدر دددتتليلددددلل ديددددلالميمـــة الرابعـــة 

لتيدرلاح رلثطدللثدل(تليلليلدلذ رلاح دفتتلاح رلثطدلل ل احدر للاحثلاح    د حل ديدلاح فن  ل
 (لدر لس42اح    علاح ةرلحلة لاح ن لل)ل تو ثتحلتحرل

  :(ل1در ددللمددذهلاح ن ددلل)ل تلددت ثددت ل لي ددلحلاحلل يددذلدر ددلل ا دددةلح دد لالميمــة الخامســة
 در تتس

ل
 التجـــــــــــربة االستطالعيــــــــــــة لالختبـــــــــــــار:

(للة يدذال لة يدذةل دوللل يدذلاح دال70ييللل   للل دول)لما  لطلييلليةلحل رثلل لإ راءلالللل
 ذحددد لح  دددتبلل( 4رمددد ل)لذ يدددتإ(لث در دددلل ؤ  دددلل9 7)احخدددت سلا ثلددددا رل احلدددرلل ثددد لذ ددد ل

ل دقل ثثتتلا خلثترل  تليةر:
لاالختبـــــــــار: صدق-أ

لل لاحلأ دل ول دقلا خلثترل ولخل ل تليةر:لللل
 :الصــــــــــــدق الظـــــــــــاىـــــــري 
 را ن ل   ل تليةر:آ  يلل ولاح تدةلاح    يول ثداءل  ليةمل ليرضلا خلثترلللللل

   ن لل ولاح نت لاح  ددةلحنتسل دذل لء للاح فرداتلح  
 اح  للاحىة يلل احةغ يللح فرداتلا خلثترل   س 
 لت ثللا خلثترلحلل يذلاح الاحراثدلا ثلدا رسل) د  
 ل حل دملللىةي تتلا خلثترل  فتيلنتسل) د  

 دددول ددد رةللا  دددل  اثر(ل)احلددددريبلدددر رةللىددددي ل فدددرداتل ن دددللث مددددلألدددترلثىدددضلاح    ددديول
ل  رةلا خليترل ول لىددسلمإحلاحل  ةل
"لاح دد رلاح ددتث لللإحددم"لللدد للىددديةنتلي ةيددللسسسسسسسسسسسسسليةددم"لاح دد رلاح ددتث لللىدددل ثددت لل: ثدد 

 (احل  د-ا ل نتر-احلثخرل–ل)احل ثاي ةيلللميةلىدل ثت 
 :الصدق التكويني )االتساق الداخمي( لالختبار 

 ددلثىلدنتلاحدثىضلداخد لأ لاح فدرداتللىل دلذ درةلمدذهلاحطري دلليةدمل دد)لارلثدتطلاح  دداتلللللل
 (041: 5112)عبد الرحمن،  دلا خلثترل   لل فردةا خلثتر ل  ذح لارلثتطل  ل  دةلأ ل

 اق الداخمي لالختبار من خالل:ستم حساب االت
 احدر دللاح ةيدلللاحداخةرلثيولدر للاح ن للاحلرلي ي دنتلا خلثدترلا رلثتط ىت  ل  تبلمي للللللل

 س  ذ ذ تل لنتلدر للاحثىدلحلخلثتر
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ل لحلذح :لمليل اح د  لاآللSPSS ذح لثت لخدا لاحثرلت الا   ت رل
( معامالت االتساق الداخمي الختبار اكتساب المااىيم العممية بين الميمة والمجموع 3جدول )

 .محجوًتا منيا درجة الميمة الكمي لالختبار
ـــــــــــدريب  الميمــــــــــة الت

 االستجوابي
 

الترابطـــــــــــــات 
 الحرة

أســــــــــــــــــــموب 
 األمثمة

النمـــــــــــــــــوجج 
 االستقبالي

 عمـــــــىالقـــــــدرة 
 التعميم

ل٭٭54س0ل٭٭27س0ل٭٭24س0ل٭٭59س0ل٭٭72س0 معامل االتساق الداخمي
ل(07س0٭لداحلليلدل  ل ذل)ل( 04س0٭٭لداحلليلدل  ل ذل)

احلدددرلي ي دددنتلا خلثدددترللثددديولدر دددللاح ن دددللأول ىت ددد لا رلثدددتطلاح دددد  لاح دددتثقيللدددحل دددوللللل
(ل   يىندتلمدي ل59س0(ل ل)72س0للدرا حلثديول)  دذ ذ تل لندتلدر دللاح ن دلل احدر للاح ةيللحلخلثترل

ل ثنذالأ ثحلا خلثترل تدم تلذرلميتسل ت لدلح يت لس(ل04س0)ل)داحلليلدل  ل لل رلفىلل 
 ات االختبـــــــــــــار:ثبــــــــــــــ -ب

 ي  دلثللأوليىطملا خلثترللفسلاحللت الل ريث دتلإذالأييددللطثي دلليةدمللفدسلاح    يدلل دولللللل
األذدراد ل مدذاليىلددملأولدر دتتلا خلثددترل لللدأثرلثلغيددرلاحى ا د لأ لاحظددر الاحختر يدل ل يددثلإول

-034: 5112عبـد الـرحمن، )لإيتدةللطثيقلا خلثترل اح    ليةمللفسلاحللت اليىلملثثتلدلس
035) 

 أواًل: طريقة إعادة التطبيق: 

للطثي إل ل  تبلثثتتلا خلثترليولطريقل يولطريقل ذح لل لفسلاحىيللللليةميتدة
(لي  تل41ثىدل ر رلذلرةلز ليللمدرمتل)  تبل ىت  لا رلثتطلثيولاحدر تتلذرلاحلطثي يو  ذح ل

(ل مرل04س0(ل مرلداحلليلدل  ل )).5س0 ل مدلثةغتلمي لل ىت  لاحثثتتل)  احلطثيقلاأللمية
لمي لل رلفىلل  تليد ليةملثثتتلا خلثترل اه  تليللاح ث قلذرلللت  للذرلاحدرا للاح تحيلسل

لللل
 الزمـــــن المنـــــــــــاسب لالختبـــــــــــار:

( 134، 5115، السيد)   تبلاحدز ولل ل  تبلاحز ولاح لت بلحلخلثترلثت لخدا ل ىتدحلللللل
(لدمي ددلل  ددتل  دددلأولاحددز ولاح لت ددبلح ددراءةللىةي ددتتل27   دددلأولاحددز ولاح لت ددبلحلخلثددترلمدد ل)

ل(لدمي لس50ي  ولاحز ولاح ةرلحلخلثترلم ل)لدمت قل يةيل(ل7ا خلثترل)
ل    يللاحدرا لسليةمذرل  رلللاحلنت يلل تح تلحةلطثيقلل ثذح لأ ثحلا خلثتر

ل
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 : إجــــراءات تناـــيج تجـــربة الدراســــة:امساً خ
ل:يألر للل ول تللللل
 سل ديدلاحل  ي لاحل ريثر س4
 احلطثيقلاح ثةرلألدالرلاحدرا لس س9
 احلدريسلح    يلرلاحدرا لس س2
 احلطثيقلاحثىدذلألدالرلاحدرا لس س1

ل
 .التجريبي لمدراسة التصميم-0

ل لاخليترل    يللاحدرا لل وللل يذلاح الاحراثدلا ثلدا رلث  تذظللاح ةي ثيلل يثلثةغل 
(للة يددذا ل15لل يددذل لة يددذات  يثلثةددغليددددللل يددذلاح    يددللاحلددتثطلل)(ل401يددددم ل)

 لة يذا ل لة يذةلسل(75 لة يذةل ل يددللل يذلاح    يللاحل ريثيلل)
ل األخر)    يليولا دام تلل ريثيللليةمةدرا للاح ت  ل  تلل لاخليترلاحل  ي لاحل ريثرلح 

 لرلي لحلذح :للتثطلل احل  لاآل
لالتطبيق البعدي    عالجات التجريبية   مالمجموعتا البحث     التطبيق القبمي         
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل(لي لحلاحل  ي لاحل ريثرلح    يللاحدرا ل9ل  ل)

لالقبمي ألداتي الدراسة. التطبيق-5
ل احلددتثطل يددلللل يددذلاح   دد يليولاحل ريثلم يددلليةددلدد للطثيددقلاخلثددترلا ل ددتبلاح فددتمي لاحىةللللل

لاح    يليوس)لل تذؤم ت ل ل ديدل  ل )لاح فتمي لاحىة يللحد)للل يذل ذح لحةلأ دل ول د
لسSPSSاحثرلت الا   ت رلرلي لحلللت الاحلطثيقلثت لخدا ل اح د  لاآل

ل
ل

 

اختبااااااااااااار 

اكتسااااااااااب 

 المفاهٌم

 

المجموعة 

 التجرٌبٌة

التدرٌس 

باستخدام نموذج 

 التحلٌل البنائً

 

اختبااااااااااااار 

اكتسااااااااااب 

 المفاهٌم

 

المجموعة 

التدرٌس  الضابطة

 باستخدام

 الطرٌقة المتبعة
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ــــائج التطبيــــق القبمــــي 04جــــدول ) ( المتوســــط واالنحــــراف المعيــــاري وقيمــــة )ت( لنت
 لممجموعتين.

درجـــــــات  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية األداةنــــــــــوع 
 الحرية

مســتوي  قيمة )ت(
 5ع 5م 0ع 0م الداللة

اختبـــــــار اكتســـــــاب الماـــــــاىيم 
 العممية

لل7س1ل.س1ل.س2ل52س2
ل409
ل

ل103.ل21س4

ل
يللددحل ددولاح ددد  لاح ددتثقليددد ل  دد دلذددر قلذاتلد حددللإ  ددت يللثدديول ل  ددطتتلدر ددتتلللللل

 مذالاحىة يلللل يذلاح    يليولاحل ريثيلل احلتثطللذرلاحلطثيقلاح ثةرل خلثترلا ل تبلاح فتمي ل
ذجلثيولأذرادلاح    يليولاحلتثطلل احل ريثيللمث لي ةيللاحلدريسلثت لخدا لل د لاحل تذؤللحمإيليرل

لاحل ةي لاحثلت رل احطري للاح لثىللذرلاح دارسس
 لمجموعـــــــــتي الدراســـــــــــة. التـــدريس-2

 ددوللاأل ددث علاأل   مدددللدد لللفيددذلاحل رثددللثدايددلل ددولاأل ددث علاأل  ل ددوللددنرلأ لدد ثرل  لددملللللل
 مدددرللفدددسليدددددلاح  دددصلاحددد اردةلذدددرلخطدددللل–(ل  دددلل41 لث دددتليىدددتد ل)9042لدددنرللددد ذ ثرل

ل    يلرلاحدرا لسح ذح لل–اح زارةل
 :مجموعتي الدراسة عمىوتيما يمي إجراءات تنايج التجربة      

ل:الضابطة المجموعة-أ
أ دتثيدلث امددلثدلثلل(7 ا دلغرمتل)ل احلت دلا لخدا نتاح لثىلللا قدر تل  دةلاح تدةلثتحطرللللللل

ل  صلذرلاأل ث عس
 :التجريبية المجموعة-ب

 مددددللددد ل  تثةدددلللل يدددذلاح    يدددللدر دددتللفدددسلاح  ددددةلثت دددلخدا لل ددد ذجلاحل ةيددد لاحثلدددت ر لللللل
ل     يدتتلمل  دي لاحلل يدذلإحدلرحل ل ليحلذ رةلاحل  ذجل لاحل ريثيللمث لثدايللاحلطثيق؛لثندال

ثزيددترةل ى دد لاحىةدد  لحل ديدددل   ددرللاحثت ثددلل مت ددت ل ل لدديحل يفيددللاحى دد لذددرللةدد لاح    يددتت
ث ددتلي فددرلحللفيددذل ذحدد لح ددرللدد ذرلاح زيدددل ددوللةدد لاح دد ادلل د اتلاحلىةي يددللاح   دد دةلثددلاح دد ادل األ

ل تربل راءلثىضلاألللطلل احد اتلاحلرللةز ل  نزةل األل ذيرلثىضلاح  ادل األ للل رثللاحدرا ل 
لاحلرلللل لنتلاح  دةل احلرلح للل ذرلثتح در للس

ل
ل
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 :ةالبعـــــــــدي ألداتـــــــــــي الدراســــــــ التطبيــــــــــق-1
لل يددذللم يددلليةددلدد للطثيددقلاخلثددترلا ل ددتبلاح فددتمي لاحىةلاحلدددريس ثىدددلا للنددتءل ددولي ةيددللللللل

احل   ل  ولث لل للاحلدريس   تلل لذرل ر ةلل تلمث لل اح    يللاحل ريثيلل اح    يللاحلتثطل
 .فٌما ٌلىالنتائج وتفسٌرها ومعالجتها إحصائٌا كما سٌتضح  إحم

 

 نتائج البحث:
يوجــد تــرق دال احصــائيا عنــد  احددذذليددلصليةددرلألددلل"لذددرضلاحث ددثلاح ددتحم خلثددترل دد لل

ـــة 1.10مســـتود ) ـــج المجموعـــة التجريبي ـــين متوســـطي درجـــات تالمي ـــج ( ب ودرجـــات تالمي
المجموعة الضابطة تـي التطبيـق البعـدي الختبـار اكتسـاب الماـاىيم العمميـة ككـل وميماتـو 

"ل للد ل  دتبلمي دلل"ت"لح ىرذدللالرئيسة كـال عمـي حـدة لصـالح تالميـج المجموعـة التجريبيـة
د حددددللاحفددددرقلثدددديول ل  ددددطملدر ددددتتللل يددددذلاح   دددد يليولاحل ريثيددددلل احلددددتثطللذددددرلاخلثددددترل

ل اح د  لاأللرلي لحلذح :للح فتمي لاحىة يلل اح ن تتلاحخ سلاح   لللحلا ل تبلا
ل

واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم )ت( لدرجات اختبار اكتساب المفاهٌم ( المتوسطات 7جدول )

 للمجوعتٌن بعدٌا

 : يأتييتضح من الجدول السابق ما

 المجموعة البٌان
 
 

االنحراف  المتوسط العدد
 المعٌاري

قٌمة 
 ت

درجات 
 الحرٌة

مستوي 
 الداللة

قٌمة 
 اٌتا 

حجم 
 المهمات االثر

 التدرٌب 
 االستجوابً

  7.3 2.1 3.2 47 الضابطة
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 كبٌر 1.34 1.11

 2.6 6.7 57 التجرٌبٌة

الترابطاااااات 
 الحرة

 كبٌر 1.28 1.11 6.3 4.1 4.7 47 الضابطة

 7.2 12.4 57 التجرٌبٌة

 أسلوب
 األمثلة

 كبٌر 1.28 1.11 6.3 1.2 2.12 47 الضابطة

 2.2 4.3 57 التجرٌبٌة

النماااااااااوذج 
 االستقبالً

 كبٌر 1.17 1.11 4.7 2.2 1.1 47 الضابطة

 4.7 4.7 57 التجرٌبٌة

القدرة على 
 التعمٌم

 كبٌر 1.28 1.11 6.4 1.1 1.16 47 الضابطة

 1.4 2.7 57 التجرٌبٌة

الدرجااااااااااااة 
الكلٌاااااااااااااااة 
الختباااااااااااار 

 المفاهٌم

  9.1 12.2 47 الضابطة
7.1 

 كبٌر 1.33 1.11

 16.11 31.17 57 التجرٌبٌة
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 (لثدددديول ل  ددددطرلدر ددددتتللل يددددذلاح    يددددلل04س0ي  دددددلذددددرقلدا لا  ددددت يتليلدددددل  ددددل ذل)
احل ريثيددددلل اح    يددددللاحلددددتثطللذددددرل ن ددددتتلاخلثددددترلا ل ددددتبلاح فددددتمي لاحىة يددددلل)احل دددد ذجل

اح ددرةليةدرلاحلى دي ( للل-احل د ذجلا  دل ثتحرل–ا ة بلا  ثةدللل–احلراثطتتلاح رةلل-ا  ل ثتحر
 ذرلاحلطثيقلاحثىدذلح تححللل يذلاح    يللاحل ريثيلس

 

 للدديرلمي دددلل رثددددلايلددتل (2)إحدددرلأول  دد لاحلدددأثيرليلددديرلإحدددرل  دد دللدددأثيرل ثيدددرلحة ىتح دددلل
احل ريثيددللاح  ددلخد لل)ل دد ذجلاحل ةيدد لاحثلددت ر(ليةددرل دد ل ن ددلل ددول نددتتلا ل ددتبلاح فددتمي ل

اح ددرةليةدرلل-احل  ذجلا  دل ثتحرل–ا ة بلا  ثةللل–احلراثطتتلاح رةلل-لدريبلا  ل  اثر)اح
%ل ددولاحلثددتيولاح ةددرلحة لغيددرلاحلددتثدللر دددلإحددمل21%لإحددمل45احلى ددي ( ل يددثلاولل ددثلل ددو

 لأثيرلاح لغيرلاح  ل  س

 

 (لثدددديول ل  ددددطرلدر ددددتتللل يددددذلاح    يددددلل04س0ي  دددددلذددددرقلدا لإ  ددددت يتليلدددددل  ددددل ذ)
ل ريثيلل در تتللل يذلاح    يدللاحلدتثطللذدرلاخلثدترلا ل دتبلاح فدتمي لاحىة يدلل  د لذدرلاح

احلطثيددقلاحثىدددذلح ددتححللل يددذلاح    يددللاحل ريثيددلل  ددتليددد ليةددرللغيددرل الددحلذددرلاحدر ددلل
اح ةيلل خلثترلا ل تبلاح فتمي ل ذح لللي للحة ىتح للاحل ريثيدللاح  دلخد لل)لل د ذجلاحل ةيد ل

 احثلت ر(س

 

 للددديرلمي دددلل رثددددلايلدددتل(2)إحدددرلأول  ددد لاحلدددأثيرليلددديرلإحدددمل  ددد دللدددأثيرل ثيدددرلحة ىتح دددللل
احل ريثيدللاح  دلخد لل)ل دد ذجلاحل ةيد لاحثلددت ر(ليةدرلاحدر ددللاح ةيدلل خلثددترلا ل دتبلاح فددتمي ل

%ل ددولاحلثددتيولاح ةدددرلحة لغيددرلاحلددتثدللر ددددلإحددمللددأثيرلاح لغيدددرل22احىة يددلل ل يددثلأولل دددثلل
ل ثذح للل  قل  للاحفرضلاأل  لاح  ل  س

 

لويمكن تاسير تمك النتائج كاألتي: لللللل

ير زلل  ذجلاحل ةي لاحثلت رليةرلاي تثيلل للتطلاح لىة ل؛ل يثليليحلحةلل يذلاح ر رلثتحىديدل 
 ددولاح  امددالاحلىةي يددلل ل  ددتلي ددن لا ددلخدا لاحل دد ذجلذددرللني ددلل لددتخللىةي ددرلي دد حلحةلل يددذل

 مدددذال دددتليلطةثدددللا ل دددتبلاح فدددتمي لاحىة يدددلل يدددثليدددل لا ل دددتبلاح فدددتمي للثت دددلخدا ل  ا دددن ل 
األ ت دديلل ددولخددل لاح دد اس ل ذحدد لذددرلاح را دد لاح ث ددرةل لثت لددتذللإحددملأولا ددلخدا لمددذال
احل دد ذجلي دد حلثل دددي لاح ددد ت تلاحلىةي يددللاحلددرلل ددتيدليةدددرلاحفندد لاحى يددقلحة فددتمي ل ل ل ددد ل

ىرلاحدددمل  دددل ذلاحل ددد لاح   دددولذدددمللددد ءل ددددذلا ل دددتثن لاح لىة ددديول دددول  دددل ذلاحل ددد لاحددد ام
 حة فتمي س
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ثت لددتذللإحددملأولا ددلخدا لمددذالاحل دد ذجلث ددتليلي ددلل ددولميددت لاح لىة دديولثتحىديدددل ددولاألللددطلل 
 احل تربلاح ى ةيلل لي تيدليةملل  يولاحر اثطلثيولاح فتمي لاح تث لل اح فتمي لاح ديددةلاح درادل

تتلثيلندتل  دولخلحندتلي دلطدلاحلل يدذللىددي لاألذ دترلاحلدرلل  ددلا ل تثنتل ذن ل ادرا لاحىلمد
حدين ليولاح فتمي ل  ولث لالتذللأذ دترل ديددةللد ولثليدلن لاح ىرذيدلل مدذالثدد رهليدؤدذلإحدمل

درا لاحىلمللثيولاح فتمي لاحر ي لل اح فتمي لاحفرييلس  للظي لاح فتمي ل اه
 يذلاح يت لث    يلل دولاحى ةيدتتللل ثد لذدرل  تلأولا ل تبلاح فتمي لاحىة يلليلطةبل ولاحلل 

ا درا لاح  رل لاح  ازللل لاحل ريددل لاحلى يدي ل مدذهلاحى ةيدتتليلي ندتلل د ذجلاحل ةيد لاحثلدت رل
  ي تيدليةرل د ثنتل ذح ل ر رالث را ةللاألرثدل؛ل

 ذفددرلاح ر ةددللاأل حددرليددل ليددرضل دددثل للددتمضلمددذالاح دددثليى دد ليةددرللللدديطلاح ىرذددلل
حةلل يذل احذذليرلثطلارلثتط تل ثي  تلثتح فتمي لاح رادلا ل تثنتلسل ح رلي   لاحلل يذلاح تث لل

 ملددتللل دد وللثلف دديرلمددذالاح دددثلذددمولمددذاليلطةددبل ددلن لذددرضل    يددلل ددولاحفددر ضل 
 سحدذلاح لىة لأ  لي ةيلل ولي ةيتتلا ل تبلاح فن  ل مرلا درا لاح  رل

  ىة  تت(لي   لاح لىة لذينتلثتح  ازلللثيولاح ىة  تتل ذرلاح ر ةللاحثتليلل مرل) ىتح للاح
احلددرلل  دددلذددرلثليلددللاح ىرذيددلليددولاح فندد  ل  دددذلمدددرلنتليةددرل دد لاح لدد ةللأ لاح  مددال

 س ملتللل  ولاحى ةيللاحثتليلل ولي ةيتتلا ل تبلاح فن  ل مرلاح  ازلللحللاح  د ل
  لىة  ددتتل ل اح دديتقلاح  ل ىددرل(لأ ددتلذددرلاح ر ةددللاحثتحثددلل احراثىددلل م ددتل)لاحلل يددبليددولاح

اح دلىة لثتحىديددل دولاح  امدالل دتي درلذينح ملي لطدلاحلل يذللف يرلاح ددثلثلد  ل ت د ل
 تيرمدتل دولل  دتطدلذيددي ل–يدر ضلي ةيدللل–احلىةي يلل احلرلمدلل  ول)ل دتربل ى ةيدلل

 احلملل ذرلحن لاحىديدل ولاأل ثةللاحداحلليةرلاح فند  لاح درادلا ل دتثل ل األ ثةدللاألللطل(ل
 لذددرللةدد لاح ددر ةليولاحلددمل للددد ليةيددلل لثت لددتذللإحددملاح ددفتتلاح  يددزةلح دد ل فندد  ل

ثددديولاأل ثةدددللاحداحدددلليةدددرلاح فنددد  للاحل ييدددزاح  ازلدددلل لي ددد ولاح دددلىة لمدددتدراليةدددرلاحل ريددددل ل
 ذددرللنتيددللاح دديتقلاح  ل ىددرل مددرلأخددرل ر ةددلل ددولاحل دد ذجلللخددرذلاحلددرل لددد ليةيدد األ

ي  لاح لىة لإحمللىريال  ددلحة فن  ل ل ي د ولحديدللاح ددرةليةدمللى يي دلليةدمل  امدال
 ل ثددذح ل  ددر را لث را دد لاحل دد ذجلاألرثدددلي دد ولحدددذلاحلل يددذلاح دددرةليةددمللأخددر)للددثينل

 مدددذال دددتليلطةثدددللا ل دددتبلاح فدددتمي للاح  ازلدددلل احل ريددددل  دددتلي ل دددث ولاح ددددرةليةدددملاحلى دددي 
 احىة يلس

 

مدددذالاحل ددد ذجلي ددد حلحةلل يدددذلثتحلىدددت ول احى ددد لذدددرل    يدددتتل  دددتليدددؤدذلإحدددملزيدددتدةلداذىيدددلل 
احلل يذل يرلن لاح زيدل ولاألذ ترل ا لخدا ن لحى ةيتتل تل راءلاح ىرذللاحلرلي تر  ولذينتل
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فددتمي ل مددذالثددد رهلي ددتيدلذددرلا ل ددتبلي ةيددللاحلف يددرلذددرلاحلف يددر ل ذحدد لذي ددتلي لة دد ول ددول 
احلل يذلحة فتمي ل؛ل لن لمث لإ را ن لألذلللتطلي  ند ولأللف دن لأ د ةلللدرلثطلارلثتطدت ل ثي دت ل
ث دذل ىدرذلن ليدولاح فند  لاح درادلا ل دتثلل ل  دتلاحدذذليريدد ولأوليىرذد هل ذدرلاحلنتيدللي دترول

 للاح ديدةلساحلل يذلثيول ىرذلن لاح تث لليولاح فتمي ل اح ىرذ
محمد إســـماعيل،  (0665زيتـــون )  للفدددقللةددد لاحللدددت ال ددددلللدددت الدرا دددلل ددد ل دددولدرا دددلللللل

 (5116الطحــان )  (5113صـالح )( ل, 5112Tienwu& Tsai) تينووتاسـيل ل(5111)
لذرلذتيةيللل  ذجلاحل ةي لاحثلت رس

 المراج 
 أوال المراج  األجنبية:

ل

  لثددللاألل ةدد لل:لاح ددتمرةلسل2طل ليةدد لاحددلفسلاحلرثدد ذ(س9000أ ددت )ل  ددتدق ؛لذددؤادل لثدد ل طددبأ
لاح  ريلس

ثدددرامي  ل   ددددللدددتجلاحدددديولإ ددد تيي  (سذتيةيدددللا دددلرالي يلل  لر دددلليةدددمل9000)  دددتمرل دددثرذ؛ل اه
ثىضلل تذجلاحلىة لاحثلت رل خرا طلأ تحيبلاحلىة لذرللىدي لا اذ ترلاحثديةلل د  ل فند  ل

احلىة لحد)ل ىة تتلاحىة  لمث لاحخد للثتح  ة للاحىرثيلل ي تلي تلاح  ل أثرمتليةملأ تحيبل
 اح ى ديلس

أثددرللدددريسل ددتدةللىةي يددلل    ددثللذددرلل(س9044  ددفرلأديددبس)ل احل ددر ل؛ ليةددرلأ  ددداحثر ددتت
اح  ةلل ت يللسلا ل تبللل يذلاح ر ةللا ثلدا يللاحدليتلح فتمي لاحىة  ل ي ةيتتلاحىة لاأل

 ت ىددللاح ةدد لذي دد  لاح  ة ددللاحىرثيددلللس9.0-912 لراح ددزءلاحثددتل(404)92 لاحلرث يددل
 ساح ى ديلل

سلا  ددلرالي يتتل احفتيةيددلل-احلدددريسل احددلىة :لاأل ددسلاحلظريددل(سل.422 ل ددتثرليثدددلاح  يددد) ددتثر
لاح تمرةل:لدارلاحف رلاحىرثرس

لاحلغيددرلأثددرلا ددلخدا للفتيدد لأ ددة بلاحددلىة ل ثىددضلإ ددلرالي يتت(سل9002 ل ددتثرل   ددد)  ددتليو
ذدددرلل ددد يحلاحل ددد راتلاحثديةدددللحة فدددتمي لاحثي ح  يدددلل لل يدددللي ةيدددتتلاحىةددد للح فدددتمي را

سلر ددتحللد لدد راهلتيددرل للدد رةل ل ةيددللاحثلددتت ل ت ىددلليدديولحطددلبلاح ددالاأل  لاحثددتل ذ
 ل سس
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ل د لاح فدتمي لاحىة يدلل احريتلديللل(س4222يثتثلدل ليثدداليلي  دال)؛ل ل يدر ليثدلاحةطيال  يو
ل تراتلاحىرثيللاح ل دة:لدارلاح ة لحةللرل احل زيدسسلا يلدلاألطفت 

احددلىة ل احلدددريسل ددول لظدد رلاحلظريددللل(س9002زيلدد ول ل  ددت ليثدددلاح  يددد)ل ل  ددول  دديو؛زيلدد و
 اح تمرةل:ليتح لاح لبس ل9طساحثلت يل

:لل(األردول)سلي ددتولاحلظريدللاحثلت يدلل ا ددلرالي يتتللددريسلاحىةد  (سل9005 ليدتيشل   دد د)زيلد و
 دارلاحلر قس

(سلذتيةيللإ لرالي يللاحل ةي لاحثلت رلذرلل  يبلاحل  راتل.422)ل  ت ليثدلاح  يدلل و زي
سل  ةللاحلرثيللاحثديةلليولاح  ةل اح ر للحدذلدار رلاحفيزيتءلذ ذلأ تحيبلاحلىة لاح خلةفل

 ساح  ىيللاح  ريللحةلرثيللاحىة يلس ل427:ل2. ل(1)ل4 احىة يل

ل د ي لاحثدرا الاحلىةي يدللثف درلاحثلت يدل:للأ دي لذ درذل ث دثل(سل.900 ل  دت ليثددلاح  يدد)زيل و
 ساح تمرةل:ليتح لاح لبسلإ ثري ر

لدريسل فدتمي لاحةغدللاحىرثيدلل احريتلديتتل احىةد  ل(س..42  دتلأ  د؛ل يى  ب ل  ت س) ل ىتدة
لدارلاح ي سلثير تل:ل ل احلرثيللا  ل تييل

ل ل  لثللاألل ة لاح  ريلسل لاح تمرة9سطية لاحلفسلاح ىرذر(س9000ر ثرت)ل   ح  

دارل:لاح تمرةلل ل2طلسية لاحلفسلا   ت رل ميتسلاحى  لاحثلرذ(سل.900)حثنرل لذؤادلااح يد
لاحف رلاحىرثرس

ذتيةيددللإ ددلرالي يلللدد  لاحثيددتلاحدددا رذلذددرللدددريسل(سل9042 للددي تءلذن ددرلإثددرامي ليددس)لددتميو
اح فددتمي لاحىة يددلل لل يددللثىددضل نددتراتلي ةيددتتلاحىةدد لحدددذللل يددذلاحىةدد  ليةددرلا ل ددتبل

 سلر تحلل ت  ليرلتيرل لل رةل ل ةيللاحلرثيل ل ت ىللثلنتساح ر ةللا ثلدا يل
ل  لاح فتمي لاحىة يللحألطفت :لثرلت الحطفد ل دتلمثد ل(سل9000 تدق لي ريل)ل؛ل ثيلر لز ريتاحلرل

لسلاح تمرةل:لدارلاحف رلاحىرثرساح در ل
احللدددددثينتتلاح للدددد لللذددددرل لددددبلاحىةدددد  ل أثدددددرلل(س9047يثدددددايس)ل دددد يرة؛ل خطتثيددددل لاحلددددر تو 

ا لخدا نتلذرلا ل تبلاح فتمي لاحىة يللحددذلطةثدللاح دالاحثدت ولاأل ت درلذدرلاألردوسل
 ت ىددددللاحير دددد  ل ل ةيددددللاحىةدددد  لل 492-402ل ل(4)19 لدرا ددددتتلذددددرلاحىةدددد  لاحلرث يددددل

لساألردولاحلرث يل 
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ذتيةيدددللل ددد ذجلاحل ةيددد لاحثلدددت رلذدددرللل يدددللاح فدددتمي لاحىة يدددلل(سل9002 لرلدددتلأ  ددددل   دددد)احط دددتو
 اح دددددرةليةددددرلاحل ددددرالذددددرلاح  امددددالاح يتليددددللذددددرل ددددتدةلاحىةدددد  لحدددددذللل يددددذلاح ر ةددددلل

سلر دددتحلل ت  دددليرلتيدددرل للددد رة ل ةيدددللاآلدابل احىةددد  ل احلرثيدددلل  ت ىدددلليددديولا يداديدددل
لل سس

سلاح تمرة:لدارلاحف رلل ةي لاح  ل ذ:لاحىة  لا ل تليلل(س9001) لرلدذلأ  دلطىي للطىي ل
لاحىرثرس

سلاألردول:لاحثيليددللاح ىرذيددلل  ل ددتبلاح فددتمي ل:للىة نددتل لىةي نددت(سل9040 ل   دددل  ددد)احطيطددر
 دارلاأل  س

 (سلاح يتسلاحلف رل:احلظريلل احلطثيقسلاح تمرةل:لدارلاحف رلاحىرثرس9002 ل ىدل)يثدلاحر  و
 سل:لاحدارلاح لن يلساحثلت يلل لطثي تلنتل:لإ لرالي يتتللدريسل ديثل(سل9047 ل   وليةر)يطيل

ث تذدلللىةدي لاحىةد  لذدرللد ءل(سل9044 ل ر ر ليتيدةليثددلاح  يددس)؛لل ل  دذلأث لاحفل حيطيفل
 ساح تمرةل:لدارلاحللرلحة ت ىتتساألمداال ا  لرالي يتتل:لاح  دة

اح فدتمي لاحىة يدلل(سل9041  دىد أ  دليثددلاحزمدرةس)لي  دالذدتحح؛ لي  الذتل ل؛ل   دد لية او
 :لدارلاح لبلاحىة يلس(األردو)سي تول ا لرالي يتتللىةي نت

أثددرلا ددلخدا لل دد ذجل تليددللذددرللدددريسلاحىةدد  ليةددرل(سل9004 ل دد رل  يدد ليثدددلاح ىثدد د)لتلددي 
سلر ددددتحللا ثلدا يددددلا ل ددددتبلاح فددددتمي لاحىة يددددلل ا  لفددددتظلثددددتحلىة لحدددددذللل يددددذلاح ر ةددددلل

ل ت  ليرلتيرل لل رةل ل ةيللاحلرثيلل ل ت ىللاحزمتزيقس
أثددرلا دددلخدا لاح دددخ لاح لظدد  رلذدددرللدددريسلاحىةدد  ليةدددرل(سل9002 لأ دد ل  دددداوليةددر)احفيدد  ر

ا ل ددددتبلاح فددددتمي لاحىة يددددلل لل يددددلل نددددتراتلاحلف يددددرلاحلتمدددددلحدددددذللل يددددذلاح ددددالاحثددددتلرل
ل ل ةيللاحلرثيل ل ت ىللاح ل ذيلسل رةسلر تحلل ت  ليرلتيرل للا يدادذل

احلدددددريس:لل دددتذجل لطثي دددتتلذددددرلاحىةددد  ل احريتلددديتتل احةغددددلل(سل.900 ل   ددددلاح ددديدل)اح  دددثتلر
لسلاح تمرةل:لدارلاحف رلاحىرثرساحىرثيلل احدرا تتلا  ل تييل

لدددريسلأثددرلا ددلخدا لدا ددرةلاحددلىة لاح  ددت ثللحألللددطللا ثرا يددللذددرلل(س9000 لزثيدددةلمرلددرل)   ددد
احىة  ليةرلا ل تبلاح فتمي لاحىة يلل لل يللأل تطلاحلىة ل احلف يرلحدذل  ل ولاح لف ميول

 ل ةيددلل924-452( 9)2 ل  ةدللاحلرثيددللاحىة يددلل احىدتدييولثتح ددالاحخددت سللا ثلدددا رس
لساحلرثيلل:ل ت ىللاح ل  رة

ل
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ل

ABSTRACT 

     The present study aimed at Investigating the effectiveness of using 

the constructive-based analytical model in teaching science for the 
acquisition of scientific concepts among fourth-grade primary stage 

pupils .The study sample consisted of 104 girls and boys pupils Gad 

Beheiry Primary school for boys and girls in Imyiay, in Tukh,Tukh 

Educational Administration. They were divided in to two groups: 
experimental group (n=57) and control group (n=47).The experimental 
group studied the selected unit through the constructive-based analytical 

model .The control group studied by using the traditional method. A test 
in the acquisition of scientific concepts was developed and administered 
as- a pre-application and a post- application. The study findings 
revealed that there were statistically significant differences, at 0.01, 
between the experimental groups scors means and those of the control 
group on the test in the acquestion of scientific concepts in the post 
application , in favour   of the ex permintal.    
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