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الممخص:

تاريخ تدميم البحث  0202/4/02 :؛ تاريخ قبهل النذخ 0202/7/60 :

ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى أثخ استخجام استخاتيجية خبليا التعمع في تحريل تبلميح

الخامذ االبتجائي في مادة االجتساعيات  ،ولغخض تحقيق أىجاف البحث تع صياغة الفخضية
االتية وىي:

ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( ),0,0بيغ متػسط درجات تحريل تبلميح

السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا وفق استخاتيجية (خبليا التعمع) ومتػسط درجات تحريل تبلميح
السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفق الصخيقة التقميجية في االختبار البعجي.

استخجم الباحث الترسيع التجخيبي ذي السجسػعتيغ الستكافئتيغ 0مجسػعة تجخيبية واخخى
ضابصة 0بمغ عجد افخاد عيشة البحث( )26تمسيحا 0بػاقع ( )0,تمسيحا لمسجسػعة التجخيبية الحيغ
درسػا وفق استخاتيجية خبليا التعمع 0و( )06تمسيحا لمسجسػعة الزابصة الحيغ درسػا عمى وفق
الصخيقة التقميجية  0وقج كافأ الباحث بيغ مجسػعتي البحث في عجد مغ الستغيخات  0أعج الباحث
اختبا ار لمتحريل مكػنا مغ ( )0,فقخة  ،تع التحقق مغ صجقو وثباتو  ،بجء الباحث بتصبيق
التجخبة يػم االحج  6,37/3,/30وانتيت يػم االثشيغ  6,6,/3/30وعشج معالجة البيانات
إحرائيا أضيخت نتيجة البحث اآلتي:
 يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ( ),.,0بيغ متػسط درجات التبلميح فيالسجسػعتيغ (التجخيبية والزابصة) في تحريل مادة االجتساعيات ولرالح السجسػعة التجخيبية.
وفي ضػء نتائج البحث واستكساال لو يقتخح اجخاء دراسة تجخيبية مساثمة لمجراسة الحالية في

مخاحل وصفػف دراسية اخخى .
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The effect of learning cells strategy on the achievement of
5th Primary Class Pupils in Social Studies
Abstract :
The current research aims to identify the effect of using the learning
cells strategy on the achievement of fifth primary pupils in the subject of
social studies, and for the purpose of achieving the research objectives the
following hypothesis has been formulated:
There is no statistically significant difference at the level of significance
(0.05) between the average score of the experimental group
students who studied according to the strategy (learning cells) and
the average score of the students of the control group who studied
according to the traditional method in the post Test
The researcher used the experimental design with two equivalents, an
experimental group and another control group. The number of the study
sample reached (62) students, by (30) students for the experimental group
who studied according to the learning cells strategy, and (32) students for
the control group who studied according to the traditional method The
researcher rewarded between the two research groups a number of
variables, the researcher prepared an achievement test consisting of (30)
paragraphs, his honesty and consistency were verified, the researcher
started applying the experiment on Sunday 13/10/2019 and ended on
Monday 13/1/2020 and when processing Statistically, the results of the
research showed the following :
There is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the average pupils' grades in the two groups (experimental and
control) in achieving social subjects and in favor of the experimental
group. In the light of the results of the research and its completion, it is
proposed to conduct a pilot study similar to the current study in other
stages and classrooms .

Problem of the Research :  مذكمة البحث: أولا
 الحي ال يخاعي الفخوق الفخدية0إن الػضع في معطع السجارس قائع عمى التجريذ التقميجي

0  وتيسـل الستعمع، لجى التبلميح كسا أن شخق التجريذ السعتـادة تخكـد عمـى السـادة العمسيـة
 مسا يجعل الستعمع سمبيا0  والسعمػمات، فيربح التعمع عبارة عغ حفظ مجسػعة مغ السعارف
 وبسا أن مادة االجتساعيات ليا مغ شبيعة إندانية وإمكانيات عمسية0 يعتسج عمى الحفظ اآللي

 ليكػنػا أفخاد مثقفيغ في السجتسع الحي يعيذػن فيو وتعخيفيع، متعجدة في إعجاد جيل مغ الشاشئة
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بخرائرو السختمفة  0لحا عميشا أن ندتخجم أجػد الصخائق واالستخاتيجيات والشساذج التعميسية التي
تؤدي إلى تحقيق األىجاف التعميسية في أقرخ وقت وجيج مسكشيغ  ,وعمى ىحا األساس قام

الباحث بتحجيج مذكمة بحثو بالدؤال اآلتي:

ما أثخ استخجام استخاتيجية خاليا التعمم في تحريل تالميح الرف الخامذ البتجائي في مادة

الجتماعيات ؟

ثاني ا  :أهمـية البحـث Importance of the Research :
تعج التخبية األداة التي تداعج السجتسعات عمى الخقي فيي التي تحجث التغييخ االجتساعي

واالقترادي والحزاري والثقافي في السجتسعات مغ خبلل إعجادىا لمفخد لمحياة كي يديع في بشاء
السجتسع الحي يعير فيو والشيػض بو في مياديغ عجة  .ففي ضل التجفق السدتسخ والستدارع

لمسعمػمات 0أصبح مغ السيع بشاء نطام تخبػي يخاعي ذلظ التجفق فالتمسيح عمى وجو الخرػص
يتعامل مع نطاميغ مغ السعمػمات األول يختز بالسعمػمات داخل السجرسة والثاني يختز
بالسعمػمات خارج السجرسة الن مقرج التخبية ىػ تكػيغ تعمع فعال 0وتخبية معمػماتية

(السحيدغ)449 06,,00

وتؤكج االستخاتيجيات الحجيثة عمى الجور الشذط في التعمع كسا تؤكج عمى السذاركة الفكخية

والفعمية في األنذصة (أبػ عصايا .)4 06,,40وقج تشػعت االستخاتيجيات التجريدية التي تحفد
الستعمسيغ لمسذاركة بكامل ما عشجىع مغ قجرات وتعديد الرمة االجتساعية فيسا بيشيع ويعج التشػع
في االستخاتيجيات التجريدية مجخبل لتحديغ التعمع والتعميع(مخيديق واخخون )0, 06,,90ومغ

ىحه االستخاتيجيات استخاتيجية خبليا التعمع والتي تبخز أىسيتيا في حل مذكمة الرف ذو

السدتػيات السختمفة 0حيث تػجج في ىحه الرفػف الستفػقػن والستػسصػن وبصيئػ التعمع 0فيحاول

السعمع ان يبلءم بأسمػبو مدتػى التبلميح في الرف 0وىحه االستخاتيجية تقػم عمى تذكيل
مجسػعات مغ تبلميح الرف تتألف كل مجسػعة مغ تمسيحيغ يتبادالن األفكار والسػاقع في

السجسػعات الثشائية األخخى وىحا التذكيل يداعج التبلميح عمى التحجث عغ أفكارىع واالستساع
الى آراء اال خخيغ بسػضػعية وججية 0كسا ان مقاربة السجسػعات الثشائية التبادلية ال تجعػا الى
السذاركة الشذصة فحدب بل تجفع وتذجع التبلميح عمى تحػيل أفكارىع الى كمسات تجعل أفكارىع

واذىانيع اكثخ صفاء وتمبي الحاجات االجتساعية الخاصة بحخية التعبيخ وتبادل اآلراء والتفاىع

فيسا بيشيع(ابػ شقخا.)69 06,,70

وتتيح الفخصة لمتبلميح ليذاركػا في تخصيط تعمسيع وتذعخىع بسمكيتيع لمتعمع وبالتالي مدؤوليتيع

عشو وىحا بجوره يحدغ الجافعية ألنيا تديج احتسالية فيسيع لسا يعسمػنو ولساذا يعسمػنو وبالتالي

تزفي معشى لمتعمع (جابخ 0 )362 06,,,0وفي ضػء ذلظ تتبمػر أىسية البحث بسا يأتي:
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 - 3إتاحة الفخصة لتبلميح الرف الخامذ لبلستفادة مغ احجى استخاتيجيات التعمع الشذط والتي
يكػن فييا الستعمسيغ فاعميغ ونذصيغ مغ خبلل السذاركة الفعالة في الجرس .

 – 6يسكغ االستفادة مغ الجراسة الحالية مغ خبلل االستفادة مغ إجخاءات استخاتيجية خبليا التعمع
في تييئة بيئة تعميسية نذصة مغ قبل السعشييغ في العسمية التخبػية .

ثالث ا  :هجفا البحث The aim of the Research :

ىجف البحث الحالي الى التعخف عمى "أثخ استخجام استخاتيجية خبليا التعمع في تحريل

تبلميح الرف الخامذ االبتجائي في مادة االجتساعيات ".
فخضية البحث Research hypothesis :

ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( ),0,0بيغ متػسط درجات تحريل

تبلميح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا وفق استخاتيجية خبليا التعمع ومتػسط درجات تحريل
تبلميح السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفق الصخيقة االعتيادية في االختيار البعجي.

حجود البحثLimitations of the Research :
تقترخ الجراسة الحالية عمى :

 عيشة مغ تبلميح الرف الخامذ االبتجائي لمعام الجراسي  6,6,-6,37م . -الفرل الجراسي األول مغ العام  6,6,-6,37م .

 الفرل األول والثاني مغ الجغخافية والفرل األول مغ التاريخ مغ كتاب االجتساعيات السعجلتبلميح الرف الخامذ االبتجائي ذي الصبعة الدابعة لمعام  6,37م .

تحجيج المرظمحاتDefinition of Basic Terms :

اوال  :استخاتيجية خبليا التعمع )  ) Learning Cell Strategyعخفيا كل مغ :

 " :Hall(2002) -3بانيا عبارة عغ التعمع الحي يتع بيغ شخريغ يعسبلن معا وجيا لػجو
بحيث يذعخ كل مشيع بانو عزػ مغ السجسػعة تدعى لتحقيق األىجاف التي كمفػا

بيا"()Hall,2002,403

 -6إبخاليع(" :)6,,4بانيا عبارة عغ قيام االفخاد بتعميع بعزيع البعس كأن يقػم بعس
التبلميح بتعميع مغ ىع اقل مشيع في تحريل بعس جػانب السادة الجراسية وفيع اساسيتيا"

(إبخاليع)927 06,,40

التعخيف االجخائي الستخاتيجية (خبليا التعمع)

بانيا عسمية تشطيع التبلميح بذكل مجسػعات ثشائية ،يتعمع كل تمسيح مغ زميمو ميام يحجدىا

السعمع.

ثانيا  :التحريل ( )Achievementعخفو كل مغ:
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-3عبلم( )6,,,بانو" :درجة االكتداب التي يحققيا الستعمع او مدتػى الشجاح الحي يحخزه في
مادة دراسية" (عبلم.)0,0 06,,,0

-6نرخ هللا ( )6,,4بانو" :ذلظ الشػع مغ التحريل الحي يتعمق بجراسة او تعمع العمػم والسػاد
الجراسية السختمفة" (نرخ هللا.)30 06,,40
التعخيف اإلجخائي لمتحريل :

مقجار السعمػمات التي يحرل عمييا تبلميح الرف الخامذ االبتجائي بعج تجريديع مادة

االجتساعيات وتقاس بسجسػع الجرجات التي يحرمػن عمييا مغ خبلل إجابتيع عمى فقخات
االختبار التحريمي الخاص بأغخاض البحث.

أولا :خمفـية نظـخية ودراسـات سابقـة :
استخاتيجية خاليا التعمم

تعج ىحه االستخاتيجية انعكاسا لؤلفكار التي تشادي بيا الشطخية البشائية ،والتي تؤكج عمى أىسية
بشاء الستعمسيغ لسعارفيع مغ خبلل تفاعميع مع بيئتيع اذ يصخح الدؤال السصمػب ويفكخ الستعمسان
معا ليتػصبل الى نتيجة واحجة وفي اثشاء ذلظ يقػم السعمع بالتحخك داخل الرف لتقجيع الجعع

لمستعمسيغ مغ رد عمى األسئمة او تقجيع السداعجة لسغ يحتاجيا ويكػن دوره مػجو ومخشج
(الداعجي .)673 06,330

أنهاع التجريذ وفق استخاتيجية خاليا التعمم- :

-3خبليا التعمع لجسيع الرف :ويتزسغ اشخاك جسيع التبلميح في الػقت ذاتو في جمدة يتبادل
التبلميح األدوار بيشيع.

-6خبليا التعمع بيغ االعسار السختمفة :عشجما يقػم تمسيح أكبخ لجيو ميارات أفزل ندبيا بتجريذ
تمسيح أصغخ لجيو ضعف في ميارة معيشة (الحارثي.)0,-67 06,,90

خصػات استخاتيجية خبليا التعمع

 -3يقػم التبلميح بقخاءة مػضػع الجرس مدبقا ،قبل مػعج الجرس.
 -6تشطيع التبلميح في صػرة أزواج ،بحيث يجمذ كل تمسيح مقابل لمتمسيح الثاني.

 -0يقػم التمسيح األول بألقاء الدؤال عمى التمسيح الثاني وعميو ان يجيب برػرة شفيية وكتابية.

 -4يقػم التمسيح الثاني بإلقاء الدؤال الثاني عمى التمسيح األول وعميو ان يجيب برػرة شفيية
وكتابية.

 -0يدتسخ تبادل األسئمة بيغ التبلميح حتى االنتياء مغ األسئمة السحجدة.
 -2اثشاء تبادل األسئمة واالجػبة عمى السعمع السخور بيغ التبلميح ،لسبلحطة األداء مغ جانب
التبلميح ،وتػجيو االرشاد وتػفيخ التغحية الخاجعة عمى العسل (الدايجي.)46 06,,70
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أهجاف استخاتيجية خاليا التعمم- :
 -3تذجيع السشاقذة السفتػحة.

 -6إثارة الجافعية لجى الستعمسيغ.
 -0جحب االنتباه لمسجرس.

 -4إحداس السذاركيغ بالخاحة الشفدية.
 -0تسشح الثقة بالشفذ.

 -2تشسي روح التعاون.

 -9تحديغ أداء التبلميح في السيام األكاديسية (الداعجي.)67, 06,330
الجراســات الدـابقــة

المحهر الول  :دراسة تناولت استخاتيجية خاليا التعمم
دراسة الكعبي (: ) 6,34

اجخيت ىحه الجراسة في العخاق بجامعة بغجاد وىجفت التعخف عمى (اثخ استخاتيجية خبليا

التعمع في تشسية التفكيخ الشاقج و التفكيخ التأممي لجى شبلب الرف الخامذ االدبي في مادة

الجغخافية)  .واتبع الباحث السشيج التجخيبي و اختار الباحث عيشة البحث بصخيقة قرجية شبلب

اعجادية الكاضسية لمبشيغ التابعة لتخبية بغجاد/الكخخ الثانية  0تكػنت عيشة البحث مغ ()22

شالبا بػاقع ( )04لمسجسػعة التجخيبية و ( )06شالبا لمسجسػعة الزابصة و قج كافأ الباحث

شبلب السجسػعتيغ في عجد مغ الستغيخات ( العسخ الدمشي لمصبلب باألشيخ  ،مدتػى الحكاء ،

التحريل الجراسي لؤلميات  ،اختبار التفكيخ الشاقج  ،اختبار التفكيخ التأممي ) حجد الباحث السادة

العمسية السذسػلة بالبحث الفرػل الثبلثة األولى مغ مفخدات السشيج السقخر لسادة الجغخافية لمعام

الجراسي ( 0 )6,34 – 6,30و بعج معالجة البيانات احرائيا اسفخت عغ الشتائج التالية :

 - 3وجػد فخوق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ( ),.,0بيغ شبلب السجسػعة التجخيبية التي
تجرس وفق استخاتيجية خبليا التعمع و السجسػعة الزابصة التي تجرس مادة الجغخافية نفديا

بالصخيقة التقميجية في التفكيخ الشاقج و لرالح السجسػعة التجخيبية .

 - 6وجػد فخوق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ( ),.,0بيغ شبلب السجسػعة التجخيبية التي
تجرس مادة الجغخافية وفق استخاتيجية خبليا التعمع و السجسػعة الزابصة التي تجرس السادة نفديا

بالصخيقة التقميجية في التفكيخ التأممي و لرالح السجسػعة التجخيبية  ( .الكعبي ) 6,34 0

المحهر الثاني  :دراسة تناولت التحريل
دراسة العكيجي ( ) 6,3,

اجخيت ىحه الجراسة في العخاق بجامعة السػصل وىجفت الجراسة التعخف عمى ( اثخ نسػذج
3,6
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التحخي الجساعي في تحريل شالبات معيج إعجاد معمسات – نيشػى في مادة الجغخافية وتشسية
التفكيخ االستجاللي لجييغ )  0وتكػنت عيشة البحث مغ ( ) 00شالبة تع اختيارىغ بذكل عذػائي

مغ مجتسع البحث مػزعات عمى مجسػعتيغ (  ) 62شالبة لمسجسػعة التجخيبية و ( ) 67
شالبة لمسجسػعة الزابصة  0وقج كافأ الباحث بيغ السجسػعتيغ بعجد مغ الستغيخات ( العسخ

باألشيخ  0درجة مادة الجغخافية والسعجل العام في الرف الثاني  0اختبار الحكاء  0تحريل

الػالجيغ  0درجة إختبار التفكيخ االستجاللي القبمي ) وبعج معالجة البيانات احرائيا اسفخت عغ

الشتائج التالية :

 – 3يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج (  ) ,.,0بيغ متػسط درجات الصالبات البلتي يجرسغ

باستخجام نسػذج التحخي الجساعي والصالبات البلتي يجرسغ بالصخيقة االعتيادية في التحريل

ولرالح السجسػعة التجخيبية .

 - 6يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج (  ) ,.,0بيغ متػسط درجات الصالبات البلتي يجرسغ

باستخجام نسػذج التحخي الجساعي والصالبات البلتي يجرسغ بالصخيقة االعتيادية في التفكيخ

االستجاللي ولرالح السجسػعة التجخيبية .

 - 0يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج (  ) ,.,0بيغ متػسصي درجات اختبار التفكيخ

االستجاللي القبمي والبعجي لجى شالبات السجسػعة التجخيبية التي درست بشسػذج التحخي

الجساعي ولسرمحة االختبار البعجي  ( .العكيجي . ) 6,3, 0
جهانب الستفادة من الجراسات الدابقة

 -3تػفيخ الخمفية العمسية والسشاخ السشاسب والسرادر البلزمة ألجخاء البحث الحالي.
 -6تبخز الجػانب التي لع يتع دراستيا مغ قبل وىحا ما يؤدي الى بحػث ججيجة.

 -0تداعج الباحث عمى التػصل الى صياغة دقيقة ومحجدة ألىجاف وشبيعة بحثو.
 -إجخاءات البحث:

أول  :الترميم التجخيبي Experimental Design
لتحقيق أىجاف البحث اختار الباحث الترسيع التجخيبي ذا السجسػعتيغ الستكافئتيغ ىسا

التجخيبية والزابصة ذات االختبار البعجي لمحرػل عمى مديج مغ الجقة ولتحقيق درجات ندبيا

مغ الزبط (الدوبعي .)92 ، 3793 ،
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شكل رقع () 3

الترميم التجخيبي لمبحث
السجسػعة

الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع (االختبار البعجي )

التجخيبية

استخاتيجية خبليا التعمع

التحريل الجراسي

الزابصة

الصخيقة االعتيادية

لسادة االجتساعيات

ثانيا  :مجتمع البحث Population of the Research
تبلميح الرف الخامذ اإلبتجائي لمعام الجراسي (  ) 6,6, – 6,37في الداحل االيسغ مغ

مجيشة السػصل .

ثالثا :عينة البحث Sample of the Research

اختار الباحث العيشة برػرة قرجية مغ مجرسة أبغ خمجون الثانية في حي السعمسيغ في

مخكد محافطة نيشػى وتع اختيار الرف الخامذ االبتجائي شعبة ( أ ) لتكػن السجسػعة التجخيبية

وشعبة ( ب ) لتكػن السجسػعة الزابصة  ،إذ بمغ مجسػع عجد تبلميح السجسػعة التجخيبية ()00
 ،وبمغ عجد تبلميح السجسػعة الزابصة ( )03تمسيحا .وبعج استبعاد التبلميح الخاسبيغ والحيغ

أعسارىع اكبخ بكثيخ مغ زمبلئيع إحرائيا .أصبح عجد السجسػعتيغ كسا مبيغ في ججول (.)3
ججول ( ) 3

المجمهعة

المجرسة

الرف

عجد التالميح

قبل الستبعاد

المدتبعجين

التجخيبية

ابغ خمجون الثانية

الخامذ (أ)

00

60

0,

الزابصة

ابغ خمجون الثانية

الخامذ(ب)

03

37

06

3,4

46

26

السجسػع

عجد التالميح

عجد التالميح

بعج الستبعاد

رابع ا -تكافؤ مجمهعتي البحث Equivalence of the Two Groups

كي يكػن البحث صادقا بالجرجة التي يسكغ أن يعدى فييا الفخق بيغ السجسػعة التجخيبية

والسجسػعة الزابصة إلى الستغيخ السدتقل وليذ إلى متغيخات أو عػامل دخيمة أخخى ،فقج أجخى
الباحث عسمية التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث في متغيخات مغ السسكغ أن تكػن ذات أثخ كبيخ في

نتائج البحث وىي ( :العسخ الدمشي محدػبا باألشيخ  ،اختبار الحكاء وقج استخجم الباحث اختبار

احسج زكي صالح وييجف االختبار إلى قياس القجرة العقمية العامة لبلفخاد ويعج مغ االختبارات

(*) اختار الباحث العيشة برػرة عسجية مجرسة ابغ خمجون الثانية إلبجاء إدارة السجرسة مداعجة الباحث في
تدييل إجخاءات التجخبة.
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غيخ المفطية ،التحريل الجراسي لسادة االجتساعيات لمرف الخابع االبتجائي  ،السدتػى التعميسي

لآلباء واالميات  0السعجل العام لجرجات التبلميح لمرف الخابع االبتجائي ) كسا في ججول (.)6
ججول ( ) 6
المتغيخات

المجمهعة

العجد

العسخ الدمشي

التجخيبية

0,

3.72229 360.9000

الزابصة

06

366.729

4.09967

التجخيبية

0,

00.6229

9.6206,

الزابصة

06

02.260,

0.46946

التجخيبية

0,

9.6229

3.94,22

الزابصة

06

9.7090

3.29020

اختبار الحكاء
التحريل الجراسي
لمادة

الجتماعيات

النحخاف
المعياري

المتهسط

الحدابي

القيمة
التائية

القيمة
التائية

الجللة

المحدهبة الججولية
,.77,

6.,,,

,.909

6.,,,

,.909

6.,,,

اليػجج
فخق دال

إحرائيا
عشج

مدتػى

(),.,0

لمرف الخابع

التجخيبية

المعجل العام

لجرجات الرف
الخابع

الزابصة

0,
06

9.4,,,
9.7090

3.,,04
3.,34,3

3.9,4

6.,,,

أضيخت نتائج االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ
مجسػعتي البحث (التجخيبية والزابصة) وبحلظ فيي متكافئة في جسيع ىحه الستغيخات كسا مبيغ

ججول ( . ) 0

ججول ( ) 0
التحريل

المجمهعة

ابتجائية

ثانهية

جامعة

لآلباء

التجخيبية

2

30

33

0,

لؤلميات

التجخيبية

33

7

0,

الجراسي

فما
دون

الزابصة

9

الزابصة

36

3,

30
30

أو معهج

المجمهع

06

3,

06

9

قيمة (كا)0

قيمة (كا)0

,.6,0

0.77

,.000

0.77

المحدهبة

الججولية

متكافئتيغ
عشج
مدتػى
(),.,0

أضيخت نتائج قيسة مخبع (كاي) عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بسدتػى ( ),.,0بيغ
مجسػعتي البحث (التجخيبية والزابصة) وبحلظ فيي متكافئة في التحريل لؤلبػيغ.
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خامدا :تحجيج متغيخات البحث وضبظها:
تع تحجيج متغيخات البحث وىي:

 -3الستغيخ السدتقل :

وىػ "استخاتيجية خبليا التعمع" والحي تع تصبيقو عمى السجسػعة التجخيبية.

 -6الستغيخ التابع :

عخفو أبػ عبلم ( )6,,4بأنو الستغيخ الحي يكيذ اثخ أو نتائج السعالجة التي يتعخض ليا

الستغيخ السدتقل (أبػ عبلم  )399 ، 6,,4 ،ويتسثل في دراسة التحريل.

 -0الستغيخات دخيمة :

وىي الستغيخات التي ال تخزع لديصخة الباحث وربسا ال تكػن قادرة عمى أن تؤكج وجػدىا

كستغيخات أو أن وجػدىا بالشدبة لمباحث ىػ مجخد افتخاض  ،فيػ ال يدتصيع مبلحطتيا أو
قياسيا ولحلظ ال يحكخ الباحث ىحه الستغيخات وال يعخفيا ولكغ إذا استصاع ذلظ فحلظ أفزل .
(أىبلوات وآخخون )399 ، 3792 ،

 – 4الستغيخ السزبػط :

ىػ الستغيخ الحي يدعى الباحث إلى إلغاء أثخه عمى التجخبة بالشطخ لذعػره بان ىحا الستغيخ

يكػن تحت سيصختو  0ومع ذلظ فان الباحث يذعخ بأن ضبصو سيزل مغ مرادر األخصاء في
التجخبة 0ويسكغ ضبصو بصخيقة أو أكثخ كالعدل أو الححف أو العذػائية( ممحع ) 9, 0 6,3, 0

مثال فعشجما نقػم بالسقارنة بيغ مجسػعتيغ مغ األفخاد مغ صف معيغ  ،فان الرف يعج متغي اخ
ضابصا ألنشا ال نخيج أن نجرس أثخه وبالتالي تع سحب العيشة مغ نفذ السدتػى الرفي .

أن الترسيع التجخيبي يتصمب أن يتػفخ فيو جانبان  ،أحجاىسا الدبلمة الجاخمية التي تتسثل

بديصخة الباحث عمى العػامل الجاخمية في التجخبة  ،والدبلمة الخارجية وتتسثل بسجى تسثيل أفخاد
التجخبة لمسجسػعة التي تشتسي إلييا .

 -3الدبلمة الجاخمية لمترسيع:

تتحقق الدبلمة الجاخمية لمترسيع عشجما يتأكج الباحث مغ أن العػامل قج أمكغ الديصخة عمييا

في التجخبة بحيث لع تحجث أث اخ في الستغيخ التابع سػى األثخ الحي أحجثو الستغيخ السدتقل
بالفعل (الدوبعي وآخخون )70 ، 3793 ،

أ -ضخوف التجخبة والحػادث السراحبة:

حاول الباحث قجر اإلمكان الديصخة عمى ضخوف التجخبة ولع يكغ ىشالظ أي حادث أو

عارض مغ شأنو أن يؤثخ في ضخوف التجخبة إذ كان شػل مجة التصبيق ابتجاء مغ
3,2

م م عمي عبج الهادي الدبيجي

( )6,37/3,/30ولغاية ( )6,6,/3/30في مجرسة ابغ خمجون الثانية لمبشيغ في مخكد
محافطة نيشػى  ،ولع يحجث أي شارئ عمى سيخ التجريذ في السجرسة.

ب -العسميات الستعمقة بالشزج:

تع استبعاد ىحا الستغيخ مغ خبلل إجخاء التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث بأعسار التبلميح ومغ

خبلل إجخاء االختبارات في فتخة زمشية واحجة لمسجسػعتيغ وتحت ضخوف متذابية.

ج -اختبار أفخاد العيشة:

تع التحكع في ىحا الستغيخ مغ إجخاء التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث  ،فزبل عغ أن

السجسػعتيغ الستكافئتيغ يشتسيان إلى بيئة اجتساعية وثقافية واقترادية تكاد تكػن متكافئة.

د -أدوات الكياس:

استخجم الباحث أدوات قياس واحجة لسجسػعتي البحث وىي (اختبار التحريل في مادة

االجتساعيات).

ىـ -اإلىجار:

قج يخدخ الباحث بعس أفخاد العيشة خبلل فتخة السعاممة  ،وبخاصة اذا كانت ىحه الفتخة

شػيمة( .عػدة وممكاوي )362 ، 3776 ،

لع يكغ أي إىجار في عجد التبلميح أثشاء فتخة التجخبة.

 -6الدبلمة الخارجية:

يقرج بالدبلمة الخارجية لمترسيع خمػىا مغ تأثيخ العػامل الخارجية (الدوبعي والغشام

 )79 ، 3793،وىحه الدبلمة تتحقق مغ خبلل سيصخة الباحث عمى العػامل اآلتية:
أ -اثخ اإلجخاءات التجخيبية:

تزسشت التجخبة متغي اخ تجخيبيا واحجا وىػ شخيقة التجريذ باستخجام استخاتيجية خبليا التعمع مسا

حج مغ تأثيخ التعجد في الستغيخات التجخيبية .

ب -معمع السادة:

لع يكغ ليحا العامل أي تأثيخ الن السعمع ذاتو قام بتجريذ مجسػعتي البحث وكان ذلظ تحت

إشخاف الباحث . 

ج -البيئة التعميسية:

شبق الباحث التجخبة في مجرسة واحجة ذا صفيغ متذابييغ مغ حيث الترسيع والسداحة

واإلضاءة والتيػية وسعة الرفػف وعجد السقاعج فزبل عغ أن الرفيغ مغ بيئة اجتساعية
متذابية  ،وقج تع استبعاد اثخ ىحا العامل عغ سيخ التجخبة.
( )تع االعتساد عمى السعمع احسج زياد خميل لكػنو معمع في مجرسة إبغ خمجون الثانية وقج أبجى تعاونو مع الباحث إلنجاز التجخبة
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د -مجة التجخبة:
كانت مجة التجخبة متداوية لتبلميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة إذ بجء الباحث تصبيق
التجخبة عمى مجسػعتي البحث في يػم األحج السػافق ( )6,37/3,/30وانتيت في يػم االثشيغ
السػافق (. )6,6,/3/30
ىـ -تػزيع الحرز:
تع تخريز ثبلث حرز في األسبػع لكل مجسػعة .
سادس ا :مدتمدمات تظبيق التجخبة :ومن أهمها:

 -3تحجيج السادة الجراسية:
حجد الباحث السادة العمسية التي سيتع تجريديا في أثشاء التجخبة وىي الفرل األول مػقع
وشششا العخاق (عالسيا  ،إقميسيا  ،محميا)  ،والفرل الثاني جغخافية العخاق (الطػاىخ الصبيعية
والبذخية) والفرل الثالث (تاريخشا حزارتشا وىػيتشا) .
صياغة األغخاض الدمػكية :
-0
وفي ضػء األىجاف العامة لتجريذ مادة االجتساعيات واعتسادا عمى تحميل السادة التعميسية
ضسغ حجود البحث قام الباحث برياغة األغخاض الدمػكية وقج بمغت ( ) 0,غخضا سمػكيا
وفقا لترشيف بمػم في السدتػيات الثبلثة األولى (تحكخ 0استيعاب  0تصبيق ) عمى التػالي .
 – 4إعجاد الخصط التجريدية :
تع وضع الخصط التجريدية عمى وفق استخاتيجية الستذابيات بسا يتشاسب مع األىجاف
الدمػكية لكل درس  ،وكحلظ وضع الخصط لشفذ الفرػل بالصخيقة التقميجية بػاقع ( )06خصة
تجريدية ( )32خصة لمصخيقة التجخيبية  ،وبػاقع ( )32خصة لمصخيقة االعتيادية ومغ ثع عخض
نساذج مغ الخصط التجريدية بشػعييا عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسختريغ في مجال شخائق
التجريذ والعمػم التخبػية  ،وفي ضػء آرائيع ومقتخحاتيع تع تعجيل الخصط في ضػء السبلحطات
التي أبجاىا الخبخاء والسختريغ فأصبحت الخصط جاىدة بذكميا الشيائي .
سابعا -أداة البحث:
 -3االختبار التحريمي :
قام الباحث بإعجاد اختبار تحريمي يدتخجم لكياس تحريل التبلميح في مادة االجتساعيات
بعج االشبلع عمى مجسػعة مغ الجراسات الدابقة  ،ذلظ لسعخفة تأثيخ كل مغ استخاتيجية خبليا
التعمع والصخيقة االعتيادية في التحريل .وإن مغ متصمبات االختبار التحريمي إعجاد ججول
مػاصفات (خارشة اختبارية).
 -3ججول السػاصفات:
الخارشة االختبارية :ىػ عبارة عغ ججول ذي بعجيغ يػضحان عبلقة مخخجات التعمع بسحتػى
السقخر السدتخجم لتحقيق التغيخات الدمػكية السصمػبة( .أبػ عبلم .)32 ، 6,,0 ،
لحا أعج الباحث ججول مػاصفات لبلختبار التحريمي في مادة االجتساعيات لمرف الخامذ
االبتجائي وقج مخ االختبار التحريمي بالسخاحل اآلتية :
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أ -تحجيج السادة التعميسية:
وقج تع تحجيج السادة الجراسية التي يخاد قياسيا بالفرػل اآلتية الفرل األول والفرل الثاني
لمجغخافية والفرل األول لمتاريخ السقخر لمرف الخامذ االبتجائي.
ب -تحجيج األىجاف الدمػكية الخاصة لكل فرل مغ فرػل السادة السحجدة لبلختبار التحريمي
باالستعانة بخأي الخبخاء وكانت ( )0,ىجفا سمػكيا  ،إذ اقترخت األىجاف الدمػكية عمى
السدتػيات الثبلث األولى لترشيف بمػم (معخفة  ،فيع  ،تصبيق).
ج -تحجيج وزن أو أىسية كل مػضػع قياسا بالسػضػعات األخخى  ،أي تحجيج ندبة التخكيد لكل
جدء مغ السادة الجراسية وذلظ بصخيقة حداب عجد الرفحات لكل فرل مقدػمة عمى عجد
الرفحات الكمية لمسقخر الخاص بالتجخبة .
د -تحجيج ندبة األىجاف (األىجاف الدمػكية) ىي السدتػيات السختمفة (معخفة  ،فيع  ،تصبيق)
ذلظ مغ خبلل حداب عجد األىجاف في كل مدتػى مقدػمة عمى األىجاف الكمية مزخوبة في
.%3,,
ىـ -تحجيج عجد الفقخات وضعيا لبلختبار التحريمي :حيث تع تحجيج ( )0,فقخة اختبارية مع
مخاعاة تغصيتيا لسحتػى السادة التعميسية الخاصة بالبحث وفقا لؤلغخاض الدمػكية السحجدة
لبلختبار.
ز -تحجيج عجد الفقخات لكل جدء مغ السادة التعميسية:
وذلظ باستخجام السعادلة اآلتية:
عجد الفقخات لكل جدء = عجد الفقخات الكمي  xندبة تخكيد محتػى الجدء  xندبة األىجاف.
(سساره وآخخون . )03-0, ، 3797 ،

وتبعا لمخصػات اآلتية أعبله تع تحجيج ججول السػاصفات والحي يسكغ إن يػفخ درجة مقبػلة مغ
صجق السحتػى كسا مبيغ في ججول رقع (.)4

االهداف

نسبة تركيز
المحتوى

تذكر % 73

فهم % 77

تطبيق %73

الفصل االول

21

% 12

7

1

1

3

الفصل الثاني

17

% 94

2

2

2

22

الفصل الثالث

21

% 12

7

7

1

8

المجموع

93

% 233

22

23

4

73

المحتوى

عدد
الصفحات

نسبة االهداف السلوكية
المجموع

 -6صياغة فقخات االختبار:
أعج الباحث فقخات االختبار التحريمي مغ نػع االختبارات السػضػعية وتذسل (االختبار مغ

متعجد)  ،إذ تتسيد ىحه االختبارات بالذسػل وبديػلة إجخائيا وترحيحيا وقمة التكاليف واالقتراد

في الجيج عشج ترحيحيا( .سسارة وآخخون .)20 ، 3797 ،
3,7
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تكػن االختبار مغ ( )0,فقخة  ،كل فقخة عبارة عغ سؤال قريخ لو ثبلث بجائل وتع عخض

االختبار عمى السحكسيغ مغ ذوي الخبخة واالختراص  ،وفي ضػء آرائيع وتػجيياتيع تع تعجيل
بعس الفقخات مغ حيث الرياغة بجون ححف أي مشيا كسا مبيغ في ممحق ( )4عمسا أن الفقخات
تغصي السدتػيات الثبلث األولى (معخفة  ،فيع  ،تصبيق) مغ السجال السػفي لترشيف بمػم.

 -0تعميسات اإلجابة عمى االختبار التحريمي :

إن تعميسات االختبار التحريمي أعصي السستحغ فكخة عغ نػع االختبار وشػلو والػقت

السخرز لو والسثال األتي يػضح شخيقة اإلجابة:

 -إن صشاعة الحجيج والرمب والديارات واآلالت الدراعية تعج مغ:

أ -الرشاعات الغحائية ب -الرشاعات الكيخبائية ج -الرشاعات السعجنية
الحخف (ج) يسثل اإلجابة الرحيحة لحا وضع الباحث حػل الحخف (ج).

 – 4شخيقة الترحيح :

وضع الباحث معيا ار لترحيح اإلجابات عغ فقخات االختبار وعمى الشحػ اآلتي:

 -درجة واحجة لئلجابة الرحيحة عغ كل فقخة مغ فقخات االختبار.

 درجة صفخ لئلجابة غيخ الرحيحة أو الستخوكة أو التي تتزسغ إجابتيغ. -0صجق االختبار:

إن االختبار الرادق ىػ الحي يكيذ الدمػك الحي وضع االختبار مغ اجل قياسو (عبيجات

وآخخون .)32, ، 6,30 ،

ولقج تحقق الباحث مغ صجق االختبار عغ شخيق:

* الرجق الطاىخي:

ويقرج بو أن االختبار يبجو ضاىخيا في انو يكيذ ما وضع لكياسو  ،ألن الرجق الطاىخي يعتبخ

مغ ابدط أشكال صجق السحتػى وأسيميا  ،وعمى الخغع مغ ذلظ فإنو ضخوريا لتبشي االختبار
واستخجامو( .البصر وأبػ زيشة .)369 ، 6,,9 ،

فقج حخص الباحث عمى ان يكػن اختباره صادقا وأن يحقق أىجاف بحثو  ،لحا استخجم الرجق
الطاىخي بعخض فقخات االختبار عمى عجد مغ الخبخاء والسحكسيغ مغ ذوي االختراص في
شخائق التجريذ والعمػم الشفدية  ،كسا مبيغ في ممحق ( ، )3وفي ضػء اتفاق ( )%9,مغ
الخبخاء عمى صبلحية كل فقخة تع إجخاء بعس التعجيبلت عمى عجد مغ الفقخات األداة األكثخ

مشاسبة وبيحا تحقق لبلختبار الرجق الطاىخي.
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* ىجف السحتػى:

تحقق الباحث مغ صجق السحتػى مغ خبلل إعجاد ججول مػاصفات (خارشة اختبارية) وذلظ

لزسان تسثيل لسحتػى السادة الجراسية السصمػبة واألىجاف التجريدية تسثيبل جيجا في فقخات

االختبار.

 -1التصبيق االستصبلعي لبلختبار التحريمي  :ييجف التصبيق االستصبلعي لبلختبار إلى :

أ -بيان مجى وضػح أسئمة االختبار وتعميساتو وتحجيج الدمغ السدتغخق لئلجابة عغ األسئمة.
ولمتأكج مغ وضػح فقخات االختبار وتعميساتو والدمغ السدتغخق.

اختار الباحث عيشة عذػائية تكػنت مغ ( )2,تمسيحا مغ مجرسة صبلح الجيغ لمبشيغ وقج شبق

عمييع االختبار يػم االثشيغ السرادف ( )6,37/36/0,وتع خبللو حداب متػسط الدمشي وجج

أن الدمغ السدتغخق إلكسال اإلجابة ىػ ( )0,دقيقة.

ب -التحميل اإلحرائي لفقخات االختبار  :ولغخض تحميل الفقخات اتبع الباحث اآلتي:

 -3تحجيج معامل صعػبة الفقخة:

ويقرج برعػبة الفقخة ندبة التبلميح الحيغ أجابػا عغ الفقخة إجابة صحيحة  ،وىي حاصل قدسة
عجد التبلميح الحي أجابػا عمى الفقخة إجابة صحيحة عمى العجد الكمي الحي خزع لبلختبار.

(الشبيان  ، )397 ، 6,,4 ،وقج تع إيجاد صعػبة الفقخة لكل فقخات االختبار عمى وفق معادلة

الرعػبة التي تخاوحت بيغ ( ),.29 -,.0,وىحا يجل أن جسيع فقخات االختبار تعج مقبػلة

وصالحا لمتصبيق  ،إذ أن االختبار يعج صالحا إذا كان معامل الرعػبة لفقخاتو يتخاوح بيغ

(( .),.9, – ,.6,سسارة وآخخون .)3,2 ، 3797 ،
 -6القػة التسييدية لمفقخات:

ويقرج بسعامل التسييد بأنو الفخق بيغ ندبة التبلميح الحيغ أجابػا عغ فقخة بذكل صحيح مغ
الفئة العميا وندبة التبلميح الحيغ أجابػا عغ الفقخة بذكل صحيح مغ الفئة الجنيا  ،فسعامل التسييد

يجب أن يعصي وزنا اكبخ إذ أراد الباحث أن يزع الفقخات في الشدخة الشيائية مغ االختبار.

(السشيدل والعتػم .)306 ، 6,3, ،

وبعج ترحيح إجابات تبلميح أفخاد العيشة االستصبلعية الستكػنة مغ ( )2,تمسيحا وقدست إلى

فئتيغ  ،فئة ( )%0,أعمى وىي الجرجات العميا  ،وقج بمغ عجد أفخادىا ( )0,تمسيحا  ،وفئة
( )%0,أدنى وىي الجرجات الجنيا وقج بمغ عجد أفخادىا ( )0,تمسيحا  0وبعج حداب تسييد كل
فقخة مغ فقخات االختبار وفق معادلة التسييد وجج أن تسييدىا يتخاوح بيغ ( ، ),.2, – ,.00وىحا

يجل أن الفقخات تسيد بيغ السجسػعتيغ العميا والجنيا  ،ويخى الطاىخ ( )6,,6أن الفقخات التي

تديج درجة تسييدىا عغ ( ),.6,تكػن مقبػلة( .الطاىخ وآخخون )30, ، 6,,6 ،
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 -3ثبات الختبار التحريمي:
ويقرج بالثبات أن االختبار ثابت عشجما يعصي الشتائج نفديا تقخيبا في كل مخة يصبق فييا عمى

السجسػعة مغ التبلميح (أبػ لبجة )623 ، 3799 ،

وقج تع التأكج مغ ثبات االختبار باستخجام معادلة كػرد -ريتذاردسػن ( )6,لحداب الثبات ،

ويعػد الدبب في اختيار ىحه السعادلة ألنيا يسكغ تصبيقيا في االختبار الحي تكػن درجة اإلجابة
فيو عغ الفقخة الرحيحة فتأخح درجة واحجة أو خصأ فتأخح (صفخ)  ،وقج بمغ معامل الثبات

( ),.90وىػ معامل ثبات عالي (ممحع .)624 ، 6,,7 ،
* الريغة الشيائية لبلختبار:

بعج التحقق مغ الرجق والثبات وتسيد الفقخة وصعػبتيا أصبح االختبار بريغتو الشيائية مكػن

مغ ( )0,فقخة.

 -9تصبيق التجخبة:

بعج انتياء التجخبة وذلظ بانتياء الفرل الجراسي األول وتغصية السادة العمسية التي تع تحجدييا ،

وقج تع تصبيق االختبار عمى تبلميح مجسػعتي البحث يػم االثشيغ (. ) 6,6,/3/30
 -9الػسائل اإلحرائية:

استخجم الباحث في دراستو الػسائل اإلحرائية اآلتية:

 -3االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ( )T- testإلجخاء التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث وكحلظ
استخخاج نتائج التجخبة بيغ مجسػعتي البحث:
X1 – X2

=t
1
n2

) S12 ( n1 -1 ) + S22 ( n2 – 1
n 1 + n2 - 2

1 +
n1

) ( Lind & other , 2001 , 385
 -6معادلة الرعػبة:
معادلة صعػبة الفقخة =

عجد األفخاد الحيغ أجابػا برػرة صحيحة مغ السجػعتيغ
عجد األفخاد الحيغ حاوال اإلجابة

× 3,,

(السياحي )390 ، 6,33 ،

 -0معادلة القػة التسيدية :
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مج اإلجابات

مج اإلجابات

الصحيحة للمجموعة العليا ــــ الصحيحة للمجموعة الدنيا
× 011

القوة التمييزية =

عدد أفراد إحدى المجموعتين
( عخيفج وخالج ، 3790 ،ص ) 390

 -4معادلة كػرد ريتذاردسػن –  )KR-20( 6,لحداب ثبات

(الشبيان )649 ، 6,,4 ،
-4

مخبع كاي ()Hi- Squre( )X2

∑ (O–E)2
= X2
E
()Van Marte & Cilbreath, 1980, 313
نتائج البحث وتفديخها:
بعج أن انيي الباحث تصبيق إجخاءات بحثو تع تحميل البيانات التي تػصل إلييا البحث الحالي

لسعخفة الفخق بيغ مجسػعتي البحث  ،إذ كذف تحميل الشتيجة أن متػسط درجات السجسػعة
التجخيبية في االختبار التحريل ىػ ( )60.0229ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة ىػ

( )30.3026باستخجام االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ( ، )T- testضيخ فخق ذو داللة
إحرائية عشج مدتػى ( ),.,0بيغ متػسط تحريل تبلميح مجسػعتي البحث ولرالح السجسػعة

التجخيبية التي درست عمى وفق استخاتيجية خبليا التعمع وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية وتقبل

الفخضية البجيمة ججول ( )2يػضح ذلظ.

ججول ( ) 2

نتائج االختبار التائي لبلختبار البعجي لسجسػعتي البحث
المجمهعة

العجد

المتهسط

النحخاف

القيمة التائية
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الحدابي

المعياري

التجخيبية

0,

60.0229

9.6206,

الزابصة

06

0.46946 30.3026

المحدهبة

الججولية

يػجج فخق دالة عشج

7.040

6.,,,

مدتػى (),.,0

ويعػد الدبب في ىحه الشتيجة إلى فاعمية استخاتيجية خبليا التعمع في جعل التمسيح محػ ار

رئيديا تجور حػلو العسمية التعميسية واستخجام ىحا االستخاتيجية ساعج التبلميح في التحريل في
مادة االجتساعيات لجى تبلميح الرف الخامذ االبتجائي  ،وجاءت نتيجة البحث الحالي متفقة

مع نتيجة دراسة الكعبي .
أ -الستنتاجات:

في ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ لمباحث أن يدتشتج ما يأتي:

 فاعمية استخاتيجية خبليا التعمع في تحريل تبلميح الرف الخامذ االبتجائي في مادةاالجتساعيات

وجعل التمسيح محػر العسمية التعميسية والخخوج بحريمة عمسية رصيشة وجعل

السعمع مذخفا ومػجيا بجال مغ ممقشا لمسعمػمات.

ب -التهصيات :في ضػء نتائج البحث يػصي الباحث بسا ياتي
 -ضخورة استخجام معمسي ومعمسات االجتساعيات استخاتيجيات التعمع الشذط في تجريذ

االجتساعيات ألجل تحريميا والسيسا استخاتيجية خبليا التعمع الحي اثبتت فاعمييا مغ خبلل

البحث الحالي الى جانب الصخيقة االعتيادية.
ج -المقتخحات:

استكساال لمبحث الحالي يقتخح الباحث إجخاء البحػث اآلتية:

 -اثخ استخاتيجية خبليا التعمع في اكتداب السفاليع التاريخية لجى شمبة الرف الدادس

االبتجائي .

 -اثخ استخاتيجية خبليا التعمع في تحريل شبلب الرف االول الستػسط في مادة

االجتساعيات .

المرادر العخبية واألجنبية:

 -3إبخاليع ،مججي عديد ،)6,,4( ،استخاتيجيات التعميم وأساليب التعمم ،مكتبة االنجمػ
السرخية ،القاىخة ،مرخ.
330

أثخ استخجام استخاتيجية خاليا التعمم في تحريل تالميح الرف الخامذ…

 -6البصر  ،دمحم وليج وفخيج كامل أبػ زيشة  ، )6,,9( ،مناهج البحث العممي ترميم البحث
والتحميل اإلحرائي  ،ط ،3دار السيدخة لمشذخ والتػزيع  ،عسان -األردن.

 -0أبػ عصايا ،أشخف ،)6,,4( ،بخنامج مقتخح قائم عمى النظخية البنائية لتنمية الجهانب
المعخفية في الخياضيات لجى طالب الرف الثامن األساسي ،بغدة رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،

جامعة عيغ شسذ.

 -4أبػ شقخا ،رجا ،)6,,7( ،في التخبية الذغهفة (دليل المعمم لتفعيل عممية التعمم
وتنذيظها) ،دار العمع لمسبلييغ ،بيخوت ،لبشان

-0

أبػ عبلم  ،رجاء محسػد  ، )6,,4( ،مناهج البحث في العمهم النفدية والتخبهية  ،ط،4

دار الشذخ لمجامعات  ،القاىخة -مرخ.

 ، )6,,0( 0 - - - -2تقهيم التعمم  ،ط ،6دار الميدخة لمنذخ والتهزيع  ،عسان -األردن.

 -9أبػ لبجه  ،سبع دمحم  ، )3799( ،مبادئ القياس النفدي والتقييم التخبهي  ،ط ،4جسعية
السصابع التعاونية  ،عسان -األردن.

-9

أىبلوات  0كابػر وآخخون  0 )3792( 0البحث التخبهي التظبيقي  0ط 0 3مصابع الجسعية

العمسية السمكية  0عسان  0األردن .

 -7جابخ ،جابخ عبج الحسيج ،)6,,,( ،مجرس القخن الحادي والعذخين الفعال ،دار الفكخ
العخبي القاىخة ،مرخ.

 -3,الحارثي ،مشى فيحان الحارثي ،)6,,9( ،فاعمية استخاتيجية تجريذ القخان في اكداب

بعض الكممات لمتالميح المتخمفين عقميا بجرجة متهسظة ،جامعة السمظ سعػد ،كمية التخبية،

رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة).

 -33الدايجي ،فاشسة بشت خمف هللا ،)6,,7( ،أثخ التعمم النذط في تنمية التفكيخ البتكاري
والتحريل الجراسي بمادة العمهم لجى طالبات الرف الثالث المتهسط بالمجارس الحكهمية

بمجينة مكة المكخمة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.

 -36الدوبعي  0عبج الجميل ودمحم أحسج الغشام  ، )3793( ،مناهج البحث في التخبية  ،مصبعة
جامعة بغجاد -العخاق.

 -30الدوبعي  ،عبج الجميل وآخخون  ، )3793( ،الختبارات والمقاييذ النفدية  ،دار الكتب
لمصباعة والشذخ  ،جامعة السػصل -العخاق.

 -34الداعجي  ،عسار شعسة جاسع ،)6,33( ،أثخ استخجام التعمم النذط في تحريل طالب
الرف الثالث المتهسط في الخياضيات وميمهم نحه دراستها ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة كمية

التخبية األساسية ،جامعة السػصل.
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 -30سسارة  ،عديد وآخخون  ، )3797( ،مبادئ القياس والتقهيم في التخبية  ،ط ،6دار الفكخ
 ،عسان -األردن.

 -32الطاىخ ،زكخيا دمحم وآخخون ،)6,,6( ،مبادئ القياس والتقهيم وتظبيقاته التخبهية
واإلندانية ،السصابع التعاونية ،عسان ،األردن.

 -39عبيجات  ،ذوقان وآخخون  ، )6,,0( ،البحث العممي مفههمه وأدواته وأساليبه  ،ط،30
دار الفكخ ناشخون مػزعػن  ،عسان -األردن.

 -39عخيفج سامي وخالج حديغ مرمح  ، )3790( ،في القياس والتقييم  ،ط ، 3مصبعة
زفيتجي لمشذخ والتػزيع  ،عسان -األردن.

 -37العكيجي  0بذار سمصان ىادي  0 ) 6,3,( 0أثخ نمهذج التحخي الجماعي في تحريل
طالبات معهج إعجاد معممات في مادة الجتماعيات وتنمية التفكيخ  0رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة  0كمية التخبية االساسية  0جامعة السػصل .

 -6,عبلم  ،صبلح الجيغ محسػد ،)6,,,( ،القياس والتقهيم التخبهي والنفدي اساسياته
وتظبيقاته المعاصخة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،مرخ.

 -63عػدة  ،أحسج سميسان وفتحي حدغ ممكاوي  ، )3776( ،أساسيات البحث العممي في
التخبية والعمهم اإلندانية  ،السكتبة الػششية  ،جامعة اليخمػك  ،األردن.

 -66الكعبي  0ببلسع كحيط حدغ  0 ) 6,34 ( 0أثخ إستخاتيجية خاليا التعمم في تنمية التفكيخ
الناقج والتفكيخ التأممي لجى طالب الرف الخامذ األدبي في مادة الجغخافية  0مجمة العمػم

التخبػية والشفدية  0بغجاد – العخاق .

 -60السحيدغ ،إبخاليع عبج هللا ،)6,,0( ،المعمهماتية والتعميم (القهاعج والسذ النظخية)،
دار الدمان لمشذخ والتػزيع ،السجيشة السشػرة ،الدعػدية.

 -64مخيديق ،ىذام يعقػب وآخخون ،)6,,9( ،أساليب تجريذ الخياضيات ،دار الخاية لمتػزيع
والشذخ ،عسان ،األردن.

 -60ممحع  ،سامي دمحم  ، )6,,7( ،القياس والتقهيم في التخبية وعمم النفذ  ،ط ، 0دار
السيدخة لمشذخ والتػزيع  ،عسان -األردن.

 -62ممحع  0سامي دمحم  ، )6,3,( 0مناهج البحث في التخبية وعمم النفذ  ،ط  ، 2دار
السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة  ،عسان  -األردن .

 -69السشيدل  ،عبج هللا فبلح وعجنان يػسف العتػم  ، )6,3,( ،مناهج البحث في العمهم
التخبهية  ،ط ،3إثخاء لمشذخ والتػزيع  ،عسان -األردن.

 -69السياحي  ،جعفخ كاضع  0 ) 6,33( ،القياس النفدي والتقهيم التخبهي  ،ط ، 3كشػز
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.  عسان – األردن، السعخفة

 دار الذخوق،3 ط،  أساسيات القياس في العمهم الدمهكية، )6,,4( ،  مػسى،  الشبيان-67
. األردن- عسان، لمشذخ والتػزيع

 تجني مدتهى التحريل والنجاز المجرسي،)6,,4( ، عسخ عبج الخحيع،  نرخ هللا-0,
. األردن، عسان، دار األوائل لمشذخ والتػزيع،أسبابه وعالجه
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