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الرف الثاني الستهسط في مادة  البلط ا التعليمتكشهلهجيفي تشهر  انسهذج الرحالت السعرفية َأثر

 االحياء

 ثريا احسج خالص شعالن

 جامعة الحسجانية / كلية التربية / قدم العلهم التربهية والشفدية/ 

 (2021/ 4/ 11قبل للشذر في  2021/ 3/ 3) قجم للشذر في 

 ملخص البحث :

 لطػ   تظػذر تنظذلذييػا اللرمػي الطررفيػ  ةػ  انطػذج  الػرت   تطبيػ   َأثػرالػ  عررةػ   ىذه الدراسػ يدؼ ت 

عػ  ىػذا  الفر ػي  الصػفر   اللاليػ  لمل  ػ   تيػ  أف تػ  ع ػ ،  الصف الثػان  الطلذسػ  عادة االتياء ة 

 :.اليدؼ

( بػي  علذسػ  0...عظػد عتػلذ)   تظػذر تنظذلذييػا اللرمػي  اسػلبيافة   ال يذيد ةرؽ جع دالل  اتصائي  -

 ،ةػػ  الطوطذعػػ  اللور بيػػ  انطػػذج  الػػرت   الطررفيػػ  عػػ  ير ػػ  تطبيػػ  طػػ   الػػذي  يدرسػػذف الدريػػا  

 ة  الطوطذع  الضابط .االعليادي  بالطر    الذي  يدرسذف الط   ععلذس  دريا  

( عمػػػ  عيظػػػ  مصػػػدي  عػػػ  1.29 – 1.28اللوربػػػ  ةػػػ  الفصػػػل الثػػػان  لمرػػػاـ الدراسػػػ   ىػػػذه تػػػ  تطبيػػػ  

تيػػ  تػػ  تػػذب ري  بطر  ػػ   البػػا( ي21   ػػطا الريظػػ ، الصػػف الثػػان  الطلذسػػ    ةػػ  عػػ  الػػذ ذرالطػػ   

اللصػػػػطي  اللور بػػػػ  جع  تػػػػ  اعلطػػػػاد، ي بيػػػػ ( بشػػػػ ل علتػػػػاع  عشػػػػذائي  عمػػػػ  الطوطػػػػذعلي   الضػػػػابط  عاللور 

ث ثػ  ةصػذؿ   التػاب  ،الثػاع   تػدر س تي  تػ االخلبار البردي عالضب  الوزئ  لطوطذعلي  علناةئلي  ، 

 اسػػلبياف، عتػػ  اعػػداد اداة الب ػػ  الطلطثػػل ب، اللاسػػ  ( عػػ   لػػا  ااتيػػاء الط ػػرر لمصػػف الثػػان  الطلذسػػ  

،   الطررفيػػػ   رئيتػػػي  عمػػػ  ثػػػ ت عوػػػاال  عذبعػػػ ( ة ػػػرة .0  الػػػذي يلػػػ لف عػػػ  تظػػػذر تنظذلذييػػػا اللرمػػػي 

 عػ  ييػا بظائػو عثباتػو عت  الل  ػ  عػ  قػدؽ  درا ، اتيانا، غالبا(جا  بدائل   نا (  الذيدانيع ،   الطيار 
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 –اخلبػػار عػػاف  عتػػ  اعلطػػاد عػػدة عسػػائل اتصػػائي  عثػػل الطلذسػػطا  ال تػػابي  ع   .%(21الفػػا  رعنبػػا   

 ػ   بػي   اتصػائي جع داللػ عػدـ عيػذد ةػرؽ اللػ  أهيػر   لل ميل البيانػا عتظ   ععراعل ارتباط بيرسذف 

 اللظذر االلنلرعن  . اسلبيافة   ( الضابط ع اللور بي     ع  الطوطذعلي 

 النمطا  الطفلاتي  : رت   عررفي  ، تنظذلذييا اللرمي  ، الصف الثان  الطلذس  ، عادة االتياء.

The effect of the cognitive journeys model on the enlightenment of 

educational technology for the students of the second intermediate grade 

in biology 

 

Soraya Ahmed Khalis Shaalan 

Al-Hamdaniya University / College of Education / Department of 

Educational and Psychological Sciences 

abstract: 

 This study aims to know the effect of applying the model of cognitive journeys 

on educational technology enlightenment for biology students in the second 

intermediate grade, as the following null hypothesis was developed to verify 

this goal: 

- There is no statistically significant difference in the Education Technology 

Education Questionnaire at the level of (0.05) between the average scores of 

students who study by applying the model of cognitive trips in the experimental 

group, and the average scores of students who study in the usual way in the 

control group. 
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This experiment was applied in the second semester of the academic year 

(2018-2019) on an intended sample of male students in the second intermediate 

grade, the sample included (42) students, as they were distributed randomly 

over the two groups (control and experimental) equally. The experimental 

design was adopted. The post-test and partial adjustment of two equal groups, 

where three chapters (seventh, eighth, and ninth) of the biology textbook were 

taught for the second intermediate grade, and the research tool represented by 

the Education Technology Enlightenment Questionnaire was prepared, which 

consisted of (30) paragraphs distributed into three main areas ( Cognitive, skill, 

and affective) have alternatives (rarely, sometimes, often) and the validity and 

reliability of its construction were verified against the Cronbach alpha measure 

(72%). Several statistical methods such as arithmetic averages, the Mann-

Whitney test and the Pearson correlation coefficient were adopted to analyze the 

data that showed no statistically significant difference between both groups 

(experimental and control) in the electronic enlightenment questionnaire. 

Key words: knowledge trips, educational technology, second intermediate 

grade, biology 

يػرؽ اللػدر س الطبػادل الراعػ  عاالسػلراتيويا  الطتػليدع  ةػ  عطميػ  تطثػل  : ىسية البحث والحاجةة اليةوأ

ت  يػػ  الطشػػار   الفاعمػػ  لمطمبػػ   اللػدر س ةػػ  الصػػفذؼ الدراسػػي  عتنطػ  أىطيػػ  يػػرؽ اللػػدر س لمطالػػ  ةػ 

ة  الرطميػ  اللرميطيػ  عبػر اسػلراتيوي  الػلرم  باالسل صػاء، عالػلرم  ةػ  عوطذعػا ، عالػلرم  الطػدع ، عالػلرم  

ت  ي  ااىداؼ اللرميطي  لد) الطمبػ  عبػر ع  ار  ، عالل  تتي  بورل الطال  ع ذر الرطمي  اللرميطي بالطش

يطػػ  اليبػػرا  اللرميطيػػ  الطبايػػرة عغيػػر الطبايػػرة اللػػ  يطػػر بيػػا داخػػل النرةػػ  الصػػ ي ، عت تػػ  عػػ  عطميػػ  

  ( 05:  9..1 البايض ، اللرم 



0207(، لسنة 3، العدد )71جملة احباث كلية الرتبية االساسية، اجمللد   
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17). No. (3). (2021) 

1426 
 

 

عبػػر اللرمػػي  الطلطػػايزي تيػػ  يطثػػل عطارسػػ  للطػػذ ر عررةػػ  عػػ  عراعػػاة الفػػرعؽ الفرديػػ  بػػي  الطمبػػ  عايضػػا  

كي ي  ترم   ل يال  بطر    أةضل، عتصطي  الط لذ) اللرميطػ  بطػا يمبػ  اتليايػاتي ، ععراعػاة عتػلذ ا  

ل ػػػدي  ةرقػػػ  الب ػػػ  عبػػػر عصػػػادر الطرمذعػػػا  ل يطيػػػ  الطمبػػػ  بطػػػا ةػػػيي  يمبػػػ  جعي االتليايػػػا  الياقػػػ 

ظنبذتيػػػ ، عتصػػػطي  الطشػػػار  ، عت ػػػدي  الرػػػرعض اللذ ػػػي ي ، عجلػػػ  عبػػػر تطبيػػػ  الطيلمفػػػ  عثػػػل الشػػػب   الر

تاتػػ  ةرقػ  اللفاعػل عػ  الط ذنػا  الطبي يػ  ةػ  البيئػػ  لنػ  يػل  ا اسػلراتيوي  الػلرم  ال ػائ  عمػ  االسلفتػار

باسػػػػػليداـ اسػػػػػلراتيوي  الػػػػػلرم  االسلنشػػػػػاة ، عجلػػػػػ  عبػػػػػر الػػػػػرت   االسلنشػػػػػافي ، عالػػػػػلرم  عػػػػػ  اليبػػػػػرا  

 ( 19: 1.22 الوذران  ،يرةالطبا

اسػػليداـ الّلنظذلذييػػا ةػػ  الّلرمػػي ، بطػػا ةػػ  جلػػ  يػػب   ا نلرنػػا ُيػػادي تلػػ  ب ػػادة ُمػػدرة الُطلرمطػػي  عمػػ  عاف 

الذقذؿ لنٍ   بير عنذعّ  ع  الطرمذعا ، عالل  مد ال تنذف َعذ ذرة تل  ة  الطظاى  الّدراسي ، عطػا يػذةر 

لمطرمػػ  أف يز ػػد عػػ  ععػػ  الطػػ   بػػالط رؽ الّصػػ ي   لمذقػػذؿ النثيػػر ةػػ  عمػػا مصػػير، لنػػ  عػػ  الطيػػ  

 ( 22: 1.20 بمذ  ،  لمطرمذعا  الّديي   عم  يب   ا نلرنا

تشو  عمػ  الرطػل الوطػاع  اللرػاعن  عتبػادؿ اوراء عااةنػار عباللال  تنذف عرتم  الرت   الطررفي  ى  

الفرديػػ  بػػي   الفػػرعؽ  الطررفيػػ  تراعػػ  الرتمػػ تيػػ   بػػي  الطػػلرم  عبػػي  بع ئػػو با  ػػاة  تلػػ  الرطػػل الفػػردي

تظطػػ  عيػػارا  الطػػلرم  ةػػ  ت يػػي  عطمػػو ع  ا  اللفنيػػر الرميػػا لػػد) الطمبػػ ترطػػل عمػػ  تظطيػػ  عيػػار اللػػ   الطمبػػ 

 (25: 5..1  ال  ، عت يي  عطل بع ئو ة  عوطذعلو أع الطوطذعا  ااخر) 

ال ايػ  تلػ  تيػراء ىػذا الب ػ  عةيػ  عػا تجا  ػاف نطػذج  رتػ   الطررةػ  عبػر  باتثػ لا ابرد جلػ  ، الت ػ

بي يا ة  ا نلرنا سيظوح ة  ت تي  ةيطي  اللنظذلذي  ع  خ ؿ دراس  ةر ي  الب   عت ديد ةرق  تط

 بيئ  اللرمي  الررايي .
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 ىجف البحث :

 لطػػ   الثػػان  الطلذسػػ  ةػػ  لرمػػي تظػػذر تنظذلذييػػا العدعرىػػا ةػػ   الػػرت   الطررفيػػ   اللرػػرؼ عمػػ  ةاعميػػ 

 االتياء  عادة

 اسػلبيافال يذيػد ةػرؽ جع داللػ  اتصػائي  ةػ  "  ع ػرا الباتثػ  الفر ػي  الصػفر   اللاليػ  :فرضية البحث

( بي  علذس  دريا  الط   الذي  يدرسذف ع  ير   تطبي  0...عظد عتلذ)   تظذر تنظذلذييا اللرمي 

انطػػذج  الػػرت   الطررفيػػػ  ةػػ  الطوطذعػػ  اللور بيػػػ ، ععلذسػػ  دريػػا  الطػػػ   الػػذي  يدرسػػذف بالطر  ػػػ  

 االعليادي  ة  الطوطذع  الضابط .

 حجود البحث :

لطدير ػ  الراعػ  لملربيػ  ةػ  ع اة ػ  نيظػذ)، ي   الصػف الثػان  الطلذسػ  ةػ  الطػدار  ال  ذعيػ  اللابرػ  

 لطادة االتياء. 1.29- 1.28عايراء الب   ة  الفصل الدراس  الثان  

 تحجيج السرطلحات : 

 :الرحالت السعرفية نسهذج.1

اللفنير الرمطػ  لفةػراد باعػادة تذليػد الطررةػ   ، عتطذ ر مدرا  اللرمي  الذات  ير    ترميطي  تيدؼ تل "  -

اللرميطي  الفرالػ  ةػ  تظطيػ   نطاج أكثر  عى طذامف ال قيقي  عتظ ي  ااةنار عاسلظلاييا ث  تطبي يا عم  ال

ةرقػ  لططارسػ  يػرؽ الػلرم  ععطمياتػو ععيػارا  االسل صػاء عطػا يورػل  نير اللرميط  لمط  ، عترط اللف

 (02: 9..1  الشظاؽ،."الطال  ي ذع تذع الرمطاء ة  الب ذت عاللذقل تل  الظلائ 

https://www.almrsal.com/post/409124
https://www.almrsal.com/post/409124
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 ترميط  يتليدـ فيو الطػلرم  عيػارا  يديػدة السػلظباط الطرمذعػا  عتظ يطيػا ععطػل ت ػذ   يػاعل نطذج  " -

" الب ػػػ  عيػػػرل ااسػػػئم  ال بعػػػ  يذلػػػد الطررةػػػ  عػػػ  خػػػ ؿ ومػػػ  أنػػػال ػػػائ  عاالتوػػػاه اللرميطػػػ   عىػػػذ عػػػ ليػػػا 

 ( .82، 1.22 عزع  ، 

 :تشهر تكشهلهجيا التعليم.2

ىػػػ  الرطميػػػ  اللػػػ  تتػػػليدؼ تزع ػػػد الطػػػلرم  بالطرػػػارؼ عاالتواىػػػا  عالطيػػػذؿ عالقػػػي  عالطيػػػارا  الرمطيػػػ  " -

الطلظػػذر عباللػػال  ةػػاف اللظػػذر الرمطػػ  عالث اةػػ  ال بعػػ  لػػو  ػػ  يذقػػف بػػاللظذر عالطتػػاعلي  عػػ  تعػػداد الفػػرد 

 (90، 1.22 مطي  ، " الرمطي  عالذع  الرمط  ى  أىداؼ تتر  اللربي  الرمطي   رطمي  تل  ت قي يا

مدرة الفرد عم  مراءة عةي  الطرمذعا  الرمطي  الرادي  ، عأيضػا الطوػاال  الرمطيػ  ععررةلػو ل ػدر عرػي   " -

الفػػرد الطلظػػذر عمطيػػا يظبنػػ  أف يظػػاؿ مػػدرا عػػ    عأف يفيػػ  عرظػػ  االخلراعػػا  " عػػ  دعف الرمػػ  ةػػ  الطولطػػ 

 (82: 2990 عذس  ، "اللربي  الرمطي  الل  تط ظو ع  ةي  ال ذاىر الطبي ي 

الدريػػ  الػػذي ي صػػل عميػػ  الطػػلرم  عػػ  خػػ ؿ ايابلػػو عمػػ  عقيػػا  تظػػذر تنظذلذييػػا  التعريةةا االجرا ةةي :

 .اللرمي  الطرد ع  مبل البات 

 :االطار الشظري 

أف الػرت   الطررفيػ : "ىػذ أتػد  (Kolmos et al., 2007)ير)  ذلطذ  عأخػرعف : الرحالت السعرفية 

و  طػػا "learn to learn"الػػلرم  و عاللػػ  تشػػو  عمػػ  عػػا يرػػرؼ باسػػ  الػػلرم   عػػ  أيػػل الػػلرم    تسػػلراتيويا 

لمطش    الطذيذدة ة  الرال  الذامر و تشو  عم  الرطل ة  عوطذعا  تراعني  ع  أيل اللذقل ل مذؿ 

عة  جل  الظذع ع  أنذاع اللرم   يلرم  الط   اللفنير بطر  ػ  ن ديػ  عت ميميػ  عػ  أيػل اللذقػل تلػ  تمػذؿ 

 عظاسب "
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أنػػو "ىػػذ أتػد أنطػػاط الػػلرم   اللػػ  تتػاعد عمػػ  اسػػلثارة عيػػارا  اللفنيػػر  (Boyd, 2011)بذ ػػد  يػػر) بيظطػا  

الرميا ع  خ ؿ تظطيػ  عيػارا  الطػ   عمػ  عرالوػ  الطشػ    عػ  خػ ؿ اللطبيػ  الفرمػ   سػلراتيويا  

 اللرم  و ث  ت يي  الظلائ  عاليبرا  الل  اكلتبيا الط  "

 الرت   الطررفي  ت    اوت :تر) الباتث  أف نطذج   التاب  عع  اللرار ف 

 تنطذج  ترميطي  ترم طي  ت ذـ عم  ةاعمي  الُطلرمِّ  ع  خ ؿ الب   عالطظامش  عاللفنير. -2

ا لمطلرمِّطي . -1 ي  ط ا لملرم   ععذيِّ  دعر الُطرمِّ  ة  هميا عيطِّ

ا  الرطميػػػ  ترلبػػر بػػػدي   لمطرائػػ  الطرلػػػادة ةػػ  عطميػػػ  الػػلرم  و عاللػػػ  تيػػدؼ تلػػػ  ترز ػػز يػػػذدة عيريػػ -0

 اللرميطي .

 ترلطد عم  بظاء عذامف ععش    عام ي  عإل  اللطبي  الفرم  ليا.   -2

 مراحل نسهذج الرحالت السعرفية:

تطثل عياـ اللرم   الط ذر ااساس  لمػلرم   الطلطر ػز تػذؿ الطشػ م ، عةييػا يذايػو الطػ   ةػ  ىػذه الطرتمػ  

   يلطمػػ  تم يػػا عتر ػػز االىلطػػاـ عمػػ  الطفػػا ي  بطذمػػف عشػػ ل تقي ػػ و عجلػػ  عػػ  ير ػػ  عيػػاـ أع عشػػ 

ااساسي  لمطذ ذع الذي ي ذد الُطلرمِّ  تل  بظاء يرائػ  ةرالػ  لملفنيػر الرمطػ ، ع وػ  أف تنػذف ىػذه الطيػاـ 

  ?… What ifعل بمػػ  عػػ   ػػل ةػػرد ةػػ  البدايػػ  عتتػػطح بالطظامشػػ  عاالتصػػاؿ  عتشػػوِّ  أسػػئم  عػػاجا لػػذ   

 ـ اليبرا  ال ياتي  لمطلرم ، عجا  عرظ  بالظتب  لو.  و عتتليد ?…Why علطاجا 

ع رػػرؼ    تػػاكذنيس عنخػػرعف (( الطيػػاـ ب نيػػا : " عوطذعػػ  عػػ  اانشػػط  الطللابرػػ  اللػػ  تػػادي تلػػ  ىػػدؼ 

 . (Taconis et al., 2001, p. 444)عري  أع تل عش م  عا 

سػي  اللػ  يوػ  أف تلػذاةر ةػ  تمػ  عة  ىذا الصدد ي دد النثير ع  اللربذ ي  عوطذعػ  عػ  الشػرعط ااسا

 (:8..1(ي  عم و 250وص. 2..1 ب لذفو  الطياـ أع الطش    الرمطي . عى :

 أف ال تنذف عفري   ة  اللر يدو ةلادي تل  ا تباط عظد الطمب . -2
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 أف تلضط  الطياـ عذمف ا عش    أع تشلطل عم  عذامف ع يِّرة أع تب   ةظي . -1

 ال رارا ، ةلنذف ليا أكثر ع  ير    لم ل، عأكثر ع  يذا  ق يح.أف ت  َّ الط   عم  قظ   -0

أف تشوِّ  الط   عم  اسليداـ أساليبي  الب ثي  الياق ، تج يذهفذف عا يطمنذف ع  عيارا  عررفي   -2

ظ  ة  عياـ اللرم  .  ة  عرالو  الطش    الطلضطِّ

 ". ?.. What ifلذ..  " أف تشو  الط   عم  يرل أسئم  ع  الظذع الطتط  " عاجا ي دت  -0

 أف تشو  الط   عم  الطظامش  عال ذارو بطرظ  أف تتطح بلردد االيليادا  عاوراء تذليا. -5

أف تنذف مابم  ل علداد ، أي تفلح الطوػاؿ لمطػ  ي لنػ  يذاقػمذا الب ػ  عال يلذمفػذا عظػو لطوػرد أنيػ   -2

 ف الب   ع  تياب  ليا.مد تذقمذا ل مذؿ ليا، ة د يطرتذف أسئم  يديدة عع  ث  يذاقمذ 

أف تنذف عثي   الصم  بيبرا  الط   التاب  ، عأف تنذف عرتبط  باىلطاعا  الط  و ععام يػ  عجا   -8

 عنز) عدالل و عتتاعد عم  تل الطش    ال ياتي  فيطا برد.

ا للدعي  بظاء عطميا  عفا يطي  ة  عواال  علرددة. -9  أف تنذف الطياـ علشاب   عر 

   :التعليمتشهر تكشهلهجيا 

تلذمف نذعي  ال ياة ة  عولط  عا عم  نذعي  الفرد فيو، عتلذمف نذعي  الفرد ة  أي عولطػ  عمػ  نذعيػ  

اللرمػػي  الػػذي ي صػػل عميػػو، عتلذمػػف نذعيػػ  اللرمػػي  أع اللربيػػ  عمػػ  نذعيػػ  الطرمػػ  الػػذي عمػػ   ل يػػو ي ػػـذ 

أع اللربي ( الذي ي صل عميو. ال ت  ااكبر ع  عطمي  اللرمي ، عتلذمف نذعي  الطرم  عم  نذعي  اللرمي   

تف نذعي  ال ياة ة  عولط  عا تلذمف عم  نذعي  ا عداد  -اتتاما  ع  ىذا الطظط  –عع  ث  يط   ال ذؿ 

(. ع ل ػػػػدد دعر اللظػػػػذر 250،: 2999عاللػػػػدر   الػػػػذي ي صػػػػل عميػػػػو الطرمػػػػ  ةػػػػ  ىػػػػذا الطولطػػػػ   ةيطػػػػ ، 

 (:  8..1(ي  عم و 0..1(ي  علَّ  ، 2..1ساؿ ،(ي  عر 1..1اللنظذلذي  ، ة  الطياـ اللالي :  أتطد، 

الطتػليدع و عتذ ػيح اخل ةيػا عػ  الطر  ػ  الل ميديػ   اء الط   ةنرة عبتػط  عػ  يبيرػ  اللرمػي تعط -1

 الل  اعلادعا عمييا.
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د لطياـ اللرم  : تي  يطرل عش    جا  عرظ  ععثي   الصم  بيبػرا  الطػ   التػاب  .  طػا أنػو  -2 ع دِّ

 عفلذت  الظياي  ع  ي نيا أف تظطِّ  عيارا  اللفنير.ُيثير أسئم  

الطػػ   لمػػلرم  اللرػػاعن  ةػػ  تمػػ  الطوطذعػػا  ع يتػػير اللذاقػػل بػػي  أداء  تييئػػ عػػظ ِّ  لبيئػػ  الػػلرم   :  -3

 الطوطذع  الذاتدة.

 ي ـذ بل ديد اليم ي  الطرمذعاتي  ال بع  ل ل الطش   . -4

الناعض  الل  يصػر  عمػ  الطػ   ةيطيػا، عت ػدي   ترياد الط   عتذيييي ، عتذ يح برض الظ اط -5

 املراتا  عبدائل تيظطا يود تمذؿ الط   غير عظاسب .

عػػػذةِّر ادعا  الػػػلرم  : تيػػػ  يػػػذةِّر اادعا  عااييػػػزة ال بعػػػ  لططارسػػػ  اانشػػػط  الطلضػػػطظ  ةػػػ  عيػػػاـ  -6

 اللرم  .

  تل الطش م ، ععيارا  االسلدالؿ، عشوِّ  لمط   عم  اسليداـ عيارا  اللفنير الرميا، عثل: عيارا -7

بطتاعدة الياعا  عاادعا  عالطذاد عااييزة اللرميطي و   يري  الفيديذ عالشرائح الشفاة ، عالبرعي لػرو  

 ، ع ذل  النل  الرمطي  عالطراي  عغيرىا، تي  تتاعد الطال  ة  تل الطيط  أع الطش م .C.Dعالػ 

 نشط  الطيلمف .توييز تورة الدراس  لمرطل ععطارس  اا -8

 الطرعر عم  ي   الطوطذعا  الطيلمف و ةالطرم  عضذ ة   ل عوطذع  ع  عوطذعا  الصف.  -9

ل ةييػػػا الطػػػ   أةنػػػارى  عتمػػػذلي    -11 ت ػػػدي  أعراؽ نشػػػاط ةػػػ   ػػػل تصػػػ  لنػػػل عوطذعػػػ  تيػػػ  يتػػػوِّ

 لمطش    الططرعت  عميي .
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 مزايا التشهر التكشهلهجي:

ايلطاعيًّػػػا، عجا  عرظػػػ  لمطػػػ  ، ب يػػػ  تشػػػ ِّل ىػػػذه الطشػػػ    تظ ػػػي  عيػػػاـ ترميطيػػػ  تقيقيػػػ  عيطػػػ   -2

 الط ذر الرئيس ة  عطمي  اللرمي  عاللرم  .

ػػل الطػػ   الطتػػاعلي  ااساسػػي  أثظػػاء الػػلرم  ، تلطثػػل ةػػ  ب ػػ  الطشػػ    اللػػ  تػػذاييي ، عالقيػػاـ   -1 ت ط 

ػو ع ظصػحو  علنػ  الوػزء ااكبػر عػ  الػلرم   باانشط  االسل صائي  لملذقل لم ػل، ةػالطرمِّ  يتػاعد ع ذيِّ

 ي   عم  عات  الطال .

يرم  الط   تلػ  عتػلذ ا  عميػا لملفنيػر، تج ي ػـذ الطػ   بل ميػل الطرمذعػا  الطرطػاة ةػ  الطشػ م ،  -0

عابلنػػار ير  ػػ  ل ػػل الطشػػ م ، ع  ػػارنذف تمػػذلي  ب مػػذؿ رةػػامي  ةػػ  الطوطذعػػا ، ع ػػدة  الطػػ   تلػػ  

 عتلذ ا  عميا ع  اللفنير.

 ه ىذ اللذييو عالليتير ة  أغم  ااتذاؿ أثظاء عطمي  اللرم  .دعر  -2

تػزداد الداة يػػ  الذاتيػ  لمطػػ   أثظػػاء عطارسػ  ىػػذا الظػػذع عػ  الػػلرم  ي ن ػر ا لطػػا يظطػػذي عميػو عػػ  تثػػارة  -0

 ععلر و ع تتاسي  ب ف الطش م  الل  يلراعمذف عريا ى  عش ملي .

ا أكبر عطا يلطمبو ال فظ عاالسل يار. الظيذض بوذدة اللرمي ، تج تلطم  تفنير ا ع  -5  ييد 

 ير ِّز عم  نطذ ث   الط   ة  اسليداـ عتطبي  عا يلرمطذنو ة  عذامف ال ياة اليذعي .  -2

مػػػػذف الطتػػػػاعلي  أثظػػػػاء ترم طيػػػػ ي  ػػػػذني  يضػػػػرذف تمػػػػذال  ع لطمػػػػ  لمطشػػػػ    اللػػػػ  تػػػػذاييي و   -8 يل طَّ

 أف تتاعدى .ع تليدعذف عصادر اللرم   الطيلمف  الل  يلذمرذف 

عتلبظػػػاه.  طػػػا تظطػػػ  عػػػددا عػػػ  الطيػػػارا   Self-Learningتتػػػاعد عمػػػ  تظطيػػػ  عبػػػدأ الػػػلرم   الػػػذات   -9

عثػل: االتصػاؿ عػ  اوخػر  و عاتلػراـ نرائيػ  عت ػديرىاو عاالسػلطاع ليػ و  Social Skillsااليلطاعيػ  

 عالل دت تليي .
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ف ب ر ػ  اللربيػر عػ  ااةنػار دعف تتػم  ال يشرر الطمب  بل ييػد عمػ  أةنػارى  أع نرائيػ و بػل يشػررع  -.2

 252-.25، : 2..1ي ب لذف، 190-192، :. 2..1يذ ر ع  الُطرمِّ .  أبذ يادع، نذةل، 

 :دراسات سابقة 

 دراسات تشاولت الرحالت السعرفية  اوال : 

 (2005دراسة ثا ر العبيجي )

الصػف  يمبػ ةػ  اكلتػا  الطفػا ي  الرمطيػ  لػد)  الػرت   الطررفيػ ىدةا الدراس  ال  عررة  اثر اسليداـ 

 ة  عادة الرمـذ الراع  عجل  ع  خ ؿ الل    ع  الفر ي  اللالي  : االدب الياعس 

( بػػي  علذسػػ  دريػػا  ت عيػػذ الطوطذعػػ  اللدر بيػػ  0...ال يذيػػد ةػػرؽ جع داللػػ  اتصػػائي  عظػػد عتػػلذ)  

عيػػذ الطوطذعػػ  الضػػابط  الػػذي  يدرسػػذف عةػػ  ععلذسػػ  دريػػا  الل  نطػػذج  الػػرت  الػػذي  يدرسػػذف عةػػ  

 الطر    االعليادي  عم  اخلبار اكلتا  الطفا ي  الرمطي  ة  عادة الرمـذ الراع  .

الصػػف  يمبػػ عػػ   يالػػ (  .20اخلػػار الباتػػ  الريظػػ  بصػػذرة مصػػدي  تيػػ  تنذنػػا عيظػػ  الب ػػ  عػػ   

ذائيا عوطذع  تور بي  تنذنػا عػ  عذبعي  عم  عيظلي   أ ،  ( عاخلير  ي ب    ( عش الدب الياعس ا

 يالػ ( .2،عي ب   أ( عوطذعػ   ػابط  عتنذنػا عػ    نطذج  الرت  ث  تدر تيا بطر     يال ( .8 

ايضا ت  تدر تػيا بالطر  ػ  االعلياديػ  ، تػ  ايػراء اللنػاةا بػي  اةػراد الطوطػذعلي  ةػ  علنيػرا    الل صػيل 

برػػد تييئػػ  عتػػلمزعا  الب ػػ  يب ػػا اللوربػػ  عاعػػد الباتػػ  الدراسػػ  التػػاب  ، الرطػػر الزعظػػ  ، الػػذ اء (، ع 

(عفيذعػػا عمطيػػا  عبذامػػ  ثػػ ت ة ػػرا  اخلبار ػػ  لنػػل 11اخلبػػارا الكلتػػا  الطفػػا ي  الرمطيػػ  اللػػ  تػػدد    

عفيذـ ع  نذع االخليار ع  علردد عب ربر  بدائل تقيس يذان  ع ددة الكلتػا  تمػ  الطفػا ي  عاللػ  تطثػل 

اللطبيػػػ  ( ، تػػػ  ايوػػػاد الصػػػدؽ ال ػػػاىري عقػػػدؽ الط لػػػذ) ععراعػػػل التػػػيذل  عال ػػػذة  اللرر ػػػف ، اللطيػػػز، 
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(،يبػػػ  االخلبػػار ةػػ  نيايػػ  اللوربػػػ  .1-اللطيز ػػ  ،كطػػا اعيػػد ثباتػػو باسػػػليداـ عرادلػػ   كػػذرد ر لشاردسػػذف 

 ( لريظلػي  عتػل ملي  لطررةػ  اكلتػا  الطفػا ي  الرمطيػ  ، اهيػر t-testعتممػا الظلػائ  اتصػائيا باسػليداـ 

الظلائ  تفذؽ اةراد الطوطذع  اللور بي  عم  اةراد الطوطذع  الضابط  ة  اكلتا  الطفػا ي  عيػرل الباتػ  

 (.0..1نلائوو ععددا ع  اللذقيا  عالط لرتا  عم   ذء تم  الظلائ   ثائر الربيدي 

 (5..1دراس  دمحم دمحم  

 االعؿ الطلذسػػ الصػػف  يالبػػا ل ةػػ  ت صػػي الػػرت   الطررفيػػ ىػػدةا الدراسػػ  الػػ  عررةػػ  اثػػر اسػػليداـ 

عتظطي  ت  االسلط ع لديي ، علل  ي  ىدؼ الب   ع را الباتث  ارب  ةر يا  قفر   ،عمد املصػر 

،اسػػػػليدعا الباتثػػػػ  اللصػػػػطي  اللور بػػػػ  جا الطوطػػػػذعلي   االعؿ الطلذسػػػػ الصػػػػف  يالبػػػػا الب ػػػػ  عمػػػػ  

ةػػػ  تػػػي  درسػػػا الطوطذعػػػ   الطررفيػػػ الػػػرت   الطلنػػػاةئلي  ، تيػػػ  درسػػػا الطوطذعػػػ  اللور بيػػػ  بطر  ػػػ  

(  ةػ  الطوطذعػ  اللور بيػ  .0بذامػ    يالبػ ( .5الضابط  بالطر    االعليادي  ،عبمغ تو  عيظ  الب    

( ة  الطوطذع  الضابط  ، عاعد  الباتث  اخلبارا ت صيميا لقيا  الل صيل ة  عػادة الرمػـذ ع ذنػا .0ع 

 طػا اسػليدعا اداة يػاىزة لقيػا  االسػلط ع الرمطػ  عايػل ( ة رة عػ  نػذع االخليػار عػ  علرػدد ، 01ع  

الل  ػػ  عػػ  سػػ ع  اداتػػ  الب ػػ  عقػػ تيليطا لمقيػػا  ، ماعػػا الباتثػػ  بايوػػاد عايػػرا  الصػػدؽ لفداتػػي  

( عبطر  ػ  اعػادة االخلبػار .1-باسليداـ ال اىري عاسػليرا  ثباتيطػا عاسػليداـ عرادلػ   كػذرد ر لشاردسػذف 

 االتصائي  اللالي :عت  اسليداـ الذسائل 

    االخلبػػػار اللػػػائt-test 1-( ، عراعػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػذف ، عرادلػػػ   ػػػذرد ر لشاردسػػػذف. 

 عرادل  قرذب  الف رة عتطييز الف رة .
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( بي  علذس  دريا  الطوطذع  اللور بي  ع علذسػ  0...عيذد ةرعؽ جا  دالل  اتصائي  عظد عتلذ)  

دريا  الطوطذع  الضابط  ة  الل صيل الدراس  ةػ  عػادة الرمػـذ علصػالح الطوطذعػ  اللور بيػ   دمحم دمحم 

1..5) 

  تشهر تكشهلهجيا التعليمثانيا :دراسات تشاولت 

 ( 9..1دراس  عبد ال طيد تت   

اللظػذر اللنظذلػذي  بػي  يمبػ  ىدةا الدراس  ال  اللررؼ عم  الفرعؽ جا  الداللػ  االتصػائي  ةػ  عتػلذ) 

اللظػػػػذر عمػػػػد تػػػػ  اسػػػػليداـ ن ػػػػاـ ت ػػػػدير يالػػػػ  ( .5،عمػػػػد بمنػػػػا عيظػػػػ  الدراسػػػػ    الصػػػػف الثػػػػان  الطلذسػػػػ 

 (Gresham&Elliott,1990الذي يذره ير شاـ عاليذ   اللنظذلذي 

بند تطبي و عم  الطوطذع  اللور بي  عاسليرا  دالال  الصدؽ عالثبػا  عاللػ   انػا عاليػ  ، عمػد اهيػر  

ة  االبراد الث ث  عع اييتيا علصالح  الدراس اف ىظاؾ ةرعما دال  اتصائيا بي  علذسطا  اداء اةراد عيظ  

 (.9..1،.2 عبدال طيد تت  ، ابراد اللظذر اللنظذلذي ة   الطوطذع  اللور بي 

 ( 9..1دراس  تت  الطائ   

لمطوطذعػ   لد) يػ   االعؿ الطلذسػ  اللظذر الطررة ىدةا الدراس  ال  عررة  اثر برناع  تدر ب  للظطي  

لػػػد)  اللظػػذر الطررةػػ اللور بيػػ  ةػػ  االخلبػػار   ال بمػػػ  عالبرػػدي ععررةػػ  اثػػػر البرنػػاع  اللػػدر ب  ةػػ  تظطيػػػ  

انثػػػ  (تيػػ  اسػػليدؼ الب ػػػ  بظػػاء برنػػاع  تػػػدر ب  -ر الوػػظس  ج ػػرتتػػ  علنيػػػ يالبػػا  االعؿ الطلذسػػ 

( 00عمػػاـ الباتػػ  باخلبػػار عيظػػ  مصػػدي  بمػػغ توطيػػا    الطوطذعػػ  اللور بيػػ لػػد)  اللظػػذر الطررةػػ للظطيػػ  

( لل  يػ  اىػداؼ الب ػ  ،عبرػد الل  يػ  عػ  الصػدؽ 2995عاعلطد البات  عقيا   ىػارعف  يال  عيالب 

تػ لف البرنػاع  عػ     اللظػذر الطررةػ ال اىري اسػلير  ثبػا  الطقيػا  برػد جلػ  اعػد برناعوػا تػدر بيا عمػ  
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ور بػػػ  ال صػػػا ،الفمػػػ  اللرميطػػػ  ،الطتػػػرتيا  ،ل بػػػ  تربذ ػػػ  ،عالذايػػػ  البيلػػػ  (عتػػػ  اسػػػليداـ اللصػػػطي  الل

لمطوطذعػػػ  الذاتػػػدة جا  االخلبػػػار ال بمػػػ  عالبرػػػدي ، اعػػػا عػػػ  الذسػػػائل االتصػػػائي  ة ػػػد اسػػػلراف الباتػػػ  

 ( عمد اهير  الظلائ  اللالي  :spssبال  يب  االتصائي  لمرمذـ االيلطاعي   

دي اج عيذد ةرعؽ جع دالل  اتصائي  بي  علذس  دريا  الطوطذع  اللور بي  ةػ  االخلبػار   ال بمػ  عالبرػ

 ارتفرا دريا  الطوطذع  اللور بي  ة  االخلبار البردي عىذا عاير عم  ت ثير البرناع  اللدر ب  .

عيذد ةرعؽ جع دالل  اتصائي  بي  علذس  دريا  الػذ ذر عاالنػات ةػ  االخلبػار البرػدي علصػالح االنػات 

 ( 9..2،1 تت  الطائ  :

 : مشيج واجراءات البحث 

تظػذر اللصػطي  اللور بػ  جع االخلبػار البرػدي لمل صػيل الدراسػ  ع ت  اسليداـ  : الترسيم التجريبي –وال ا

  (  0 طيط  طا عذ ح ة  الجا الضب  الوزئ  بطوطذع   ابط  ععوطذع  تور بي   تنظذلذييا اللرمي 

 

 الطلنير اللاب   الطلنير الطتل ل  الطوطذع  

  التعليم تشهر تكشهلهجيا انسهذج الرحالت السعرفية  اللور بي  

 الطريقة االعتيادية  الضابط   ) اختبار بعجي(

 التجريبي ذو مجسهعتين )التجريبية والزابطة ( ( الترسيم 3)  مخطط
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 مجتسع البحث وعيشتو : :ثانيا

الطػػػدار    ةػػػ  الطمل  ػػػيالصػػػف الثػػػان  علذسػػػ   يػػػ  يلنػػػذف عولطػػػ  الريظػػػ  عػػػ   مجتسةةةع البحةةةث : -

 ( .1.29 -1.28لمرم  الدراس    لملربي  ة  ع اة   نيظذ) الراع  الطلذسط  لطدير   

عطثمػػ  لطولطػػ  الب ػػ   تيػػ  انػػو  انػػا الريظػػ  اللنمػػ  لمبظػػي   علذسػػطعيظػػ   تػػ  اخليػػار عيشةةة البحةةث : -

تي  يلنذف الصف الثان  ع  ثػ ت يػر  تػ  اخليػار يػ ب   خليارى  بصذرة عشذائي ا ت  .يال ( .22 

ةػػ  تػػي   عاللػػ  تػػدر  بذاسػػط  الطر  ػػ  االعلياديػػ  الضػػابط الطوطذعػػ   ( يالبػػا 01 أ( عالبػػالغ عػػددى    

اللػػػ  تػػػدر  بذاسػػػط  انطػػػذج   ( يالبػػػا.0عالبػػػالغ عػػػددى    لور بيػػػ ( ىػػػ  الطوطذعػػػ  ال كانػػػا الشػػػ ب   

 (. 51، اقبح عوطذع الريظ  النم   رت   الطررفي ال

بػي  الطوطػذعلي  تتػ   باتثػ لاالذي ت  القياـ بػو عػ  مبػل  اللناةا كاف: تكافؤ مجسهعتي البحث  –ثالثا 

 الطلنيرا  االتي :

 الذ اء . .2

 ة  عادة عم  االتياء .عتلذ) الطررة  الط لتب  ساب ا اخلبار  .1

 الرطر الزعظ  . .0

 . تظذر تنظذلذييا اللرمي  اسلبياف .2

 مدتلزمات البحث :

للػػػدر س  ( خطػػػ  دراسػػػي 28 بذامػػػ   لطػػػادة االتيػػػاء  تػػػ  اعػػػدادا اليطػػػ  اللدر تػػػي : الخطةةةة الجراسةةةية  -

( خطػػ  دراسػػي  تتػػ  الطر  ػػ  االعلياديػػ  28 ع تتػػ  نطػػذج  الػػرت   الطررفيػػ  ،  الطوطذعػػ  اللور بيػػ 
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لػػرت   خطػ  اللػ  تػدر  بذاسػط  انطػذج  ايبػػي  ( 2عم ػ   ع ر س الطوطذعػ  الضػابط  ،د الط ا ػرة( للػ

 .لمطوطذع  اللور بي  الطررفي  

  تشهر تكشهلهجيا التعليم استبيانالبحث :  تاعجاد ادوا -

ع  الباتثي  الذي  سب ذه ة  ىذا الطيداف  تظذر تنظذلذييا اللرمي الباتث  عم  ة را  الل  بظيا ة   اايمر

،  الباتث  اخلبار  عايتذف ي سر ا، عتبظ لظذر تنظذلذييا اللرمي بالععم  برض االدبيا  الطلرم   

بارا  يض   ل عظيا تنذف ع  خطت  اخل تظذر تنظذلذييا اللرمي ( عاسلطاع اف يبظ  اخلبارا ة  2901

 (0 عم  ث ث  عذامف 

( ة رة ةض  ع  10اللرميطا  الراع  ل خلبار الذي تنذف ع    الباتث  اع ر تعليسات االختبار :

 ق ي   عقفر لإلياب  اليايئ  عالطلرع   .ترميطا  اللص يح ب ي  ترط  فيو دري  عاتدة لنل اياب  

الباتث  االخلبار الذي اعده بصينلو االعلي  عم  عوطذع  ع  اليبراء  اعر  صجق االختبار :

عالليصصي  ة  يرائ  اللدر س ععم  الظفس عالقيا  عالل ذ   برد اف اع ح لي  عرظ   ل اخلبار بيدؼ 

اللثبيا ع  قدؽ االخلبار ، عبرد اف تصل الباتث  عم  ع ت ا  اليبراء عالطليصصي   عاراءى  

ا  عاعيد  قياغ  برض الف را   ، عاتف ذا عم  بقي  الف را  عا ى  عميو عبيذا عدلا برض الف ر 

 االيراء ت    الصدؽ ال اىري ل خلبار الذي  اف اليدؼ عظو ىذ ال    عم  عا ي ت  :

 ع ذل اللرميطا  عاالعثم  ععد) ت قي يا لمنرض الططمذ  . .2

 ع ئط   ل ة رة لمطواؿ الذي تقيتو . .1

 لف را  االخلبار .الصياغ  لمنذ    .0

 . الطررة ق تي   ل ة رة ع  ة را  االخلبار ة  يياسيا لملفنير  .2
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 عظطقي  ال مذؿ الط لرت   طفلال تص يح لف را  االخلبار . .0

عولط  يال  ( ..2  اسلط عي  ع ذن  ع   عم  عيظ الطقيا يب   : لسقياسالتطبيق االستطالعي ل

الب   ع  غير عيظ  الب   ، عىدؼ الباتث  ع  ىذا االيراء الل كد ع  عد) ع ذل ترميطا  االخلبار 

عترميطاتو ث  اتلتا  بع  االياب  ع  ة را  االخلبار الل   الطقيا عت يير تاال  النطذض ة  

 ( ديي   .20اسلنرما  

 االيابا ت تي  ت    تص يح االيابا  برد :تشهر تكشهلهجيا التعليماختبار التحريل االحرا ي لفقرات 

 ال  عوطذعلي  عميا عدنيا ع  ايل اسليرا  عا ي ت  :

 : 05..اتلتا  عراعل قرذب  ة را  االخلبار ةلراعتا بي   ت   معامل صعهبة الفقرات  ،

( لذا عد  يطي  ة را  االخلبار ع بذل  ، اج ير) بمذـ اف االخلبار يرد ييدا اجا  انا 51..

 ( .bloom , 1971 ,p53(  .8..،  .1..نتب  قرذب  ة راتو تلراعل بي    

 : ة رة ع  ة را  اخلبار  لنلعراعل اللطيز السليرا  مذة اللطيز  ت  اسليداـ معامل تسيز الفقرات

( اف  2988،  ( ع ر)   ابذسل55..،  00..اللفنير الطررة  عتراعتا مذة تطيز الف را  بي    

( ترد ة رة ع بذل  اللطيز ، اعا الف رة الل  ي ل عراعل 10..الف رة الل  يز د عراعل تطيزىا ع    

 (  221،  2988تطيزىا ع  ىذه الظتب  ةانيا ة رة ت لا  ال  ترديل اع تذؼ  ابذسل ، 

باالعلطاد عم  باسليداـ عراعم   الفاكرعنبا  (  الطقيا الباتث  ثبا   اتتب :  سقياسثبات ال

 (  85..ثبا   الدريا  عيظ  الل ميل االتصائ  نفتيا ، عبمغ عراعل 
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( ة رة  20تنذف االخلبار ة  قذرتو الظيائي  ع    :تشهر تكشهلهجيا التعليمالرهرة الشيا ية الختبار 

تنظذلذييا تظذر يا الباتث  لقيا  ال درا  الطيلمف  ل( ع  خطت  اخلبارا  قطط0اخلبار   عم     

 .اللرمي 

 1.29-1.28ة  الفصل الدراس  الثان  لمراـ الدراس  تي  بدأ  اللورب   : تطبيق التجربة : خامدا  

 السبذع لنل عوطذع  ، عبذام  تصيلي  دراسيلي  ة  ا

لل ميل عاسلي ص الظلائ  اسلرطل الباتث  الرديد ع  الذسائل االتصائي   : الهسا ل االحرا ية : سادسا  

 "عراعل قرذب  الف رة " –  ".عرب   اي  "–   . "( لريظيلي  عتل ملي T-testاالخلبار اللائ     "–

 : "( 2902عرادل   الفاكرعنبا   " – . "عراعل ارتباط بيرسذف " –  . "عراعل تطيز الف رة "-

 . "ير     يي يو لمط ارنا  البردي " – . "عرادل  يذتطاف" -

 عرض نتا ج البحث:

تظػذر  اسػلبيافال يذيػد ةػرؽ جع داللػ  اتصػائي  ةػ    )الل  تػظا عمػ  انػو :لدراس  عا اجا  انا الفر ي  

( بػػي  علذسػػ  دريػػا  الطػػ   الػػذي  يدرسػػذف عػػ  ير ػػ  تطبيػػ  0...عظػػد عتػػلذ)   تنظذلذييػػا اللرمػػي 

انطػػذج  الػػرت   الطررفيػػػ  ةػػ  الطوطذعػػ  اللور بيػػػ ، ععلذسػػ  دريػػا  الطػػػ   الػػذي  يدرسػػذف بالطر  ػػػ  

 (.(االعليادي  ة  الطوطذع  الضابط .

عم  عة  االتياء عت  اتلتا  الطلذس  ال تاب  لدريا  يالبا  الطوطذع  اللور بي  الذي  درسذا عادة 

 الل  ت  تدر تي الطوطذع  الضابط   ي  ( عبمغ الطلذس  ال تاب  لدريا  20و02ع اف    الظطذج  

بي  علذسط  دريا  ( ععظد اخلبار عرظذ   الفرعؽ 22و15عم  عة  الطر    االعليادي    االتياءعادة 

( هير اف  الفرؽ داؿ اتصائيا عظد عتلذ) دالل  sheffeىاتي  الطوطذعلي  باسلرطاؿ ير    يي يو  
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، اج  تظذر تنظذلذييا اللرمي الطوطذع  اللور بي   ة  علنير    ي( علطصم   .5( عدري  تر    0... 

( عة   ذء ىذه الظليو  15و2  ( اكبر ع  ييط  يي يو ال ري 52و8كانا ييط  يي يو الط تذب   

 ( يذ ح جل  .0ترةض الظ ر   الصفر   الثاني  ، عالودعؿ  

ي  اللور بي  عالضابط  ( يبي  ييط  يي يو الط تذب  عال ري  بي  علذسط  دريا  الطوطذعل0يدعؿ  

 . البرديعقيا  تظذر تنظذلذييا اللرمي  ة  

عتلذ) الدالل   ييط  يي يو  دري  ال ر    ال تاب   الطلذس  الريظ   الطوطذع  

 الودعلي   الط تذب   0...

 دال  اتصائيا  15و2 52و8 .5 20و02 .0 اللور بي  

 22و15 01 الضابط  

 ثانيا : تفدير الشتا ج :

الطوطذع  اللور بي  الذي  درسذا عم  عة     يع  خ ؿ نلائ  الب   الل  اسفر   ع  تفذؽ 

تظذر  ميدي   االعليادي  ( ة  الطوطذع  الضابط  الذي  درسذا عم  عة  الطر    الل   يعم   الظطذج 

 رز) ىذا اللفذؽ ال  االسبا  االتي  :يعمد .  االتياءة   اللنظذلذي 

ال  ترؾ الرعتي  الطلطثل بالصطا  لط  ة  اللدر س با نطذج  الرت   الطررفي اد) اسلرطاؿ . 2

عيدعا انفتي  ة  عذامف ترميطي  تذةر  الظطذج ة  هل    طلمطدر  يذاؿ عدة الدر  ، ةال عانصاتي  

عع  ث  ب ادة  االتياءلي  ال ر   ة  الظ اش ع  برضي  البرض عىذا اد) ال  ب ادة تبي  لدر  عادة 

 . تظذرى  اللنظذلذي 
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الطيارا     ط  اكتا  الالطذبعي  ة  الطوطذع  اد  ال   طالطشار   الفرال  لطوطذعا  ال. 1

عدعويا ة  بظائي  الطررة  عىذا عطا يرمي  يصمذف ال  عرتم  االةللال  تنظذلذييا اللرمي  ال بع  لرطمي  

الذىظ  ، تي  اني  ال ي لفذف باالسلواب  لم ضايا عة  اقدار االت اـ عاتياج ال رارا  ة ت  عانطا 

 طذ ذعي  تاع  .الل    ع   ي ي  اخليارى  ليذا االتواىا  ب

 الظطذج ى  ع  الطيارا  االساسي  الطتلرطم  ة  تنظذلذييا اللرمي   عم  عيارا    طاف تدر   ال. 0

 . تظذر اللنظذلذي  لد) الط  عالل  اد  ال  ارتفاع عتلذ) 

 ة   ذء الظلائ  الل  تطيض عظيا الب   اسلظل  الب   عا ي ت  : االستشتاجات :

لد)  تظذر اللنظذلذي  لملرمي اثرا ايوابيا عا  ا ة   نطذج  الرت   الطررفي اهير  الظلائ  اف . 2

عتشذ  ي  عانلباىي  عاثارة الترعر ة  نفذسي  عت تي  عتلذ)  االتياءة  عادة  ي   الثان  الطلذس 

 الل صيل لديي  .

ال ديث  باللر يز عم  الطال  عيرمو ع طذر عاليدؼ الراـ لملربي   نطذج  الرت   الطررفي تل ءـ . 1

الرطمي  اللرميطي  ب ي  يلرم   يف يفنر ع دم  لمطرمذعا  ع رطل عم  الل    ع  الفرعض عالذقذؿ 

 ال  الظلائ  الطظطقي  ة  هل يذ ع  ال ر   يتطح لو باللراعف ع  االخر   .

 الط  دارة تم   الظ اش عال ذار بي  ع  الطدر  ييدا عضاعفا لإل نطذج  الرت   الطررفي تلطم  . 0

ال درة عم  اللفتير عالل ميل عالظ د عاالسلطاع  الط  تذلد لد)  نطذج  الرت   الطررفي اف . 2

 عالطظامش  .

عاللذاقل ع  عدرسي  عااليادة  تظذر اللنظذلذي ع   الط  تط    نطذج  الرت   الطررفي اف . 0

 بيظيطا .
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 ذق  بطا ي ت  :ت اة ني الباتث الييا  ااالسلظلايا  الل  تذقمبظاء عم   التهصيات :

لطا ليا     الصف الثان  الطلذس يلد)  االتياءة  تدر س عادة  نطذج  الرت   الطررفي اعلطاد . 2

 . تظذر اللنظذلذي ع  اىطي  ة  

عنطذج   ال ديث  بذيو عاـ نطاج تدر   الط كا  اللدر تي  ة  اثظاء اليدع  عم   ي ي  اسلرطاؿ . 1

عاسس  ا الظطذج ذعا  تذؿ اعداد ىذبصف  خاق  عتزع دى  با يضاتا  عالطرم الرت   الطررفي 

 تدر تيا ع  خ ؿ ع د الظدعا  اللربذ   عاللرميطي  .

 .  تظذر تنظذلذييا اللرمي عم     طانشط  عاسئم  علظذع  ت فز ال االتياءتضطي  عظاى  عادة . 0

  حات :السقتر 

 مي   ي  لد) اللظذر اللنظذلذي  ة   نطذج  الرت   الطررفي ايراء دراس  تيدؼ ال  تررؼ اثر . 2

 . اللربي 

باير لمطراتل الدراسي  االخر)  نطذج  الرت   الطررفي ايراء دراس  تيدؼ ال  اللررؼ عم  ةاعمي  . 1

 . الرمذـصف التاد  االدب  ة  عثل الصف الراب  االدب  عال

تدر تي  اخر) ة  الل صيل عاالتواه ة   نطاج ع   نطذج  الرت   الطررفي ايراء ب ذت ع ارن  بي  . 0

 عراتل دراسي  اخر) .
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 :السرادر 

لد) ي   مت  ال اسذ  ب مي  عولط   تظذر تنظذلذييا اللرمي ( عتلذ) 9..1البايض ، عودي اتطد   -

 غزة .كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، رسالة ماجدتير ،الرمـذ الطيظي  عاللطبيقي  ، 

تذهيف الرت   الطررفي  عبر الذ   ة  تدر س الرمـذ عم   َأثر( "  9..1يذدة ، عيدي ي ري   -

رسالة ماجدتير مشذهرة ، كلية تظطي  اللظذر الرمط  لط   الصف اللاس  االساس  بط اة ا  غزة ، 

 .غزة الجراسات العليا ، الجامعة االسالمية ،

( ة  STS(  ، " ةاعمي  اسلراتيويلي  ترميطيلي  عم  عة  عدخل  1.22الوذران  ، انذر عبا  دمحم   -

اطروحة دكتهراه ، كلية التربية لد) يالبا   مي  الرمـذ "،  تظذر تنظذلذييا اللرمي الل صيل الدراس  ع 

 ، بنداد .ابن الييثم ، جامعة بغجاد 

الطبر  االعل  ، ع لب  الطولط  الررب  ، تكشهلهجيا التعليم السعاصر ،( 5..1ربي  ، ىادي عشراف   -

 عطاف .

عع ملو بااداء الصف  لدي  تظذر تنظذلذييا اللرمي ( " عتلذ) 1.20بمذ  ، ييطاء ع طذد اتطد   -

 رسالة ماجدتير ، كلية التربية ، جامعةعرمط  الرمـذ ة  الطرتم  االساسي  الرميا ة  ع اة ا  غزة " ، 

 غزة .االزىر ، 

 تكشهلهجيا التعليم لهي االحتياجات الخاصة ،،  9..1سذ داف ، اعل عبدالفلال ععظ  دمحم الوزار ،  -

 الطبر  الثاني  ، دار الفنر ، عطاف .

، الطبر  اساسيات التعلم االلكتروني في العلهم ( 9..1الشظاؽ ، متي  دمحم عتت  عم  بظ  دعع    -

 ، عطاف .االعل  ، دار عائل لمظشر 

 ، دار الفنر الررب  ، ال اىرة.بيئات التعلم التفاعلي (  1.22عزع  ، نبيل ياد   -
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( االسلراتيويا  ال ديث  ة  اللدر س الفراؿ، الطبر  االعل ، دار الصفا 8..1عطي ، ع ت  عم ،    -

 لمظشر عاللذب  ، عطاف.

 29، الطظارة ، الطومد السعلهمات  مدتهى التشهر في مجال تكشهلهجيا( 1.20عياد ، ةااد اسطاعيل ،   -

 ، غزة . 2، الردد

 ( ن ر ا  اللرمي  عاللرم ، الطبر  االعل ، دار الفنرو عطاف.0..1مطاع ، يذسف ع طذد،    -

  .الث اة  لمظشر عاللذب   ، عطاف ، الطبر  االعل  ، دارحهسبة التجريس ( 1.22مطي  ، غتاف يذسف   -

، طرا ق التجريس العامة في عرر السعلهمات ( 5..1، ةير الدي  ع ذنس ناقر ع دمحم يياد    ال   -

 الطبر  االعل  ، دار النلا  الواعر  ، الري  .

ترمط  عة ا لطفا ي  الطام  الطلوددة عالظانذ –( بظاء برناع  ترميط  1.20دمحم ، اةرال ياسي  ،   -

اطروحة عالذع  الرمط  االخ م  عظد يمب  مت  النيطياء،  اللرمي تظذر تنظذلذييا ه ة  َأثر تنظذلذي  ع 

 ، ياعر  بنداد ، بنداد .دكتهراه )غير مشذهرة ( كلية التربية للعلهم الررفة ابن الييثم 

 .52-20ص  2الوزء  20الذسيط  ، عوم  دراسا  عربي  ة  اللربي  ععم  الظفس عدد  -

-  

 الرحالت السعرفية نسهذج خطة دراسية وفق نسهذج( 1ملحق )

 الطلذس  الثان  :الصف                                                       تياءاال :الطادة
 :حياءاال لسادة العامة األىجاف

 .اسلثطارىا ع ي ي  ال ياة ة  عال ر   الطام  اىطي    الط تدراؾ -
 الرمطي  الطفا ي  عتبتي  الرطمي  اللوار  خ ؿ ع  عجل  الرمـذ لطادة عت  عاالعوا  االسلطلاع -

 .بالذام  عارتباييا
  .لديي  ال درا  عابراب عاالبداع االبلنار عت    الطلد)  اللفنير اثارة -
 .عظيا عاسلظباييا   الط بيئ  ع  الرمطي  الطفا ي  ارتباط -
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 :الخاصة االىجاف
 .عمييا عاللطبي  عاسليرابيا عةيطيا عال ر   القيا  عتدة تدر س -

 :أن على الطالب قادرا الدلهكية االىجاف
 .عانذاعيا عالشنل عال ر   القيا  أىطي  يبي  -
 .الفيز ائي  لمذتدا  الرالط  الظ اـ يذ ر -
 .عالقيا  ال ذة عم  اعثم  يرط  -
 .عال ذة عاالبات  الطتاة  بي  ي ارف  -
 .الياق  بمنلو االعؿ نيذت  مانذف  يصذغ  -

 :التعليسية الهسا ل
 .تدر تو الط رر النلا  -
 .التبذرة  -
 .الطبايير  -
-   Data Show. 

 :التجريس خطهات
 .اللطييد -
 .اللرم  عيط  يرل  -

 عينل عمدرة تر   ع  الفيز ائي  الطفا ي  ة  اللفنير ع طم  الطيط  يطاعي  بصذرة   الط عم  يررض
 اعلي  عذاد ع  اوال  ابلنار عم  عالرطل الطالبا  بيئ  ة  عرتبط  بتيط  اوال  عطل ععررة  عيام 
 .لمذام  ع لذة  غير عبصذرة الطالبا  بيئ  ع  عتلطد

 :اوتي  باليطذا  أمـذ الطلراعن  الطوطذعا  -
 .اللرميط  الطتلذ)  ة  علوانت  غير عوطذعا  عم    الطالبات   عبع .2
   الط اليو تذقل الل  عالطرمذعا  الظلائ  يدعف  مائد عوطذع  لنل البات  تدد .1
 لز ادة عجل  البرض لبرضي  عذاييي  ي ذنذا ب ي  الومذ  ال  عوطذع  كل البات  يذيو .0

 .عوطذع  كل داخل اللفاعل
 .عاملراتا  تمذؿ عابلنار الط ت ا  عتتويل الطظامش    الط ع  البات  يطم  .2
 .عالطرمذعا  االةنار عتبادؿ عرة ع  أكثر الطذ ذع مراءة  رعرة عم    الط تظبيو .0
 .لمظلائ  عاللذقل عالطظامشا  ال ذارا  ادارة ة    الط ع  عوطذع  كل اداء البات  عرايب  .5

  الباتث لرطل تلرؾ  :الطشار   -
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 تشهر تكشهلهجيا التعليم استبيان (2ملحق )

 انشقى انؼببساث دائًب غبنبب احٛبَب َبدسا يطهقب

 1 احًٓم ػُذ احخبر انقشاس نكٙ ايُح َفسٙ ٔقخب كبفٛب     

 2 احذد يب احخبج حؼهًّ قبم اٌ ابذأ بًًٓت يب     

 3 اضغ اْذافب يحذدة قبم انبذا ببنًًٓت     

 4 احًٓم قهٛال ػُذيب أاجّ يؼهٕيبث ْبيت     

اقٕو بًشاجؼت دٔسٚت نفٓى بؼض انؼالقبث انخٙ حسبػذَٙ فٙ      

 حم انًشكهت

5 

 6 اسأل َفسٙ اسئهت حٕل انقشاس قبم احخبرِ     

 7 افكش بطشق يخؼذدة نحم انًشكهت ثى اخخبس االفضم     

 8 انخض يب قًج بّ بؼذ اٌ آَٙ انًًٓت     

 9 اسأل َفسٙ ػٍ يذٖ اَجبص٘ نألْذاف ػُذيب آَٙ انًًٓت     

اسأل َفسٙ فًٛب ارا اخزث ببالػخببس جًٛغ انخٛبساث انًخبحت      

 نهًشكهت

11 

 11 نخسبػذَٙ ػهٗ حم انًشكهتاسخخذو انًؼهٕيبث بشكم يُظى      

 12 اقشأ انخؼهًٛبث بحشص قبم اٌ ابذأ ببنًًٓت     

 13 اسأل َفسٙ فًٛب ارا كبٌ يب اقشِٔ رٔ ػالقت بًب اػشفّ سببقب     

 14 اػٛذ حقٛٛى افخشاضبحٙ ػُذ ظٕٓس يؼهٕيبث جذٚذة     

اسأل َفسٙ اسئهت حٕل يذٖ طحت يب اػًم ػُذيب احؼهى شٛئب      

 جذٚذا

15 

 16 اسأل َفسٙ فًٛب ارا حؼهًج يب ٚجب  حؼهًّ ػُذيب آَٙ انًًٓت     

 17 اقٕو بًشاجؼت انًؼهٕيبث انغٛش ٔاضحت السخٛؼببٓب اكثش     

 18 اػٛذ قشاءاحٙ ػُذيب ال اجذ انًؼهٕيبث انكبفٛت     

 19 اسخخذو طشق فٙ حم انًشكهت ثبج فبػهٛخٓب فٙ انًبضٙ     

 21 َقبط انقٕة ٔانضؼف فٙ قذساحٙ انؼقهٛتادسك      

 21 اػشف يب َٕع انًؼهٕيبث انًًٓت نظُغ انقشاس     

 22 اسخخذو اسخشاحٛجٛبث يخُٕػت نحم انًشكهت حؼخًذ ػهٗ انًٕقف     

 23 نذٖ قذسة ححكى جٛذة فٙ طُغ انقشاساث     

 


