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 ملخص البحث

يهدد هذاددلبذب إلددمذر ددفذعليةددإلذةوب اددإلذبليدد  اذب صيلا ددحذةددحذب صل ددا ذ بل ص ددو ذ دد  ذ

طدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذةددحذعددولعذب صددوالييذب لي ددحذبليدد عحثذ ةددحذ دد  ذادد هذب إلددمذ

ذذ-أخصإيتذب  ي اصونذب   ييصونذبآلتاصون:

(ذ انذعص يةذلالجوتذتل ا ذط اذ0,0,)الذت ج ذةي قذذبتذلال إلذر  وئاإلذبن ذعسص  ذ)ذ-1

ب يجي بإلذب صجييإاإلذب صحذت السذ ولي  اذب صيلا حذ عـص يةذلالجوتذتل دا ذطد اذب يجي بدإلذ

ب ضددو  إلذب صددحذتدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددحذعددـولعذب صددوالييذب لددـي حذبليدد عحذ   ددثذب لددوتحذ

ذب يص ية(ث

(ذ انذعص يةذلالجوتذبل ص دو ذ0,0,)الذت ج ذةي قذذبتذلال إلذر  وئاإلذبن ذعسص  ذلال إلذ)ذ-2

   اذب يجي بإلذب صجييإاإلذب صدحذتد السذ وليد  اذب صيلا دحذ عص يدةذلالجدوتذبل ص دو ذ  د اذ

ب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذتدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددحذعددولعذب صددوالييذب لي ددحذبليدد عحذ   ددثذ

 ية(ثذ تمذريصخ بمذب ص يامذب صجييإحذذيذب ضإةذب جزئحذت يايوًذتجييإاوًذ  إلدمذذ دد ذب لوتحذعص

بيدد ذب إو ددمذر ددفذرخصاددوالذع اليددإلذ ب دد عذعددنذ ددانذب يدد بالسذب يص يدد إلذ ب لوت يددإلذب نهواليددإلذب صو لددإلذ

  ي يييإلذب لوعإلذ  صي اإلذةحذعلوةظإلذبألتإوالذ   العذد  يإلذ احذ)عص ي إلذب لسنذ نذب حذ  إنان(ذ

يتذ  دد العذبادد بئاإلذ ددلإإلذ)أ(ذ صيلدد ذب يجي بددإلذب صجييإاددإلذ  ددلإإلذ)ع(ذتيلدد ذب يجي بددإلذ أخصادد

(ذطو ددفذةددحذب يجي بددإلذ28(ذطو إددوًذ  بددد ذ)84ب ضددو  إلذرذذ  دددذبدد لذب  دد اذةددحذب يجيدد بصانذ)

(ذطو ددفذةددحذب يجي بددإلذب ضددو  إلذ م ةودداذب يجي بصددونذر  ددوئاوًذةددحذعص ادديبتذ28ب صجييإاددإلذ )

 ذب  البيحذ   ب  ينذ0ذلالجوتذعولعذب صوالييذ  لومذب  البيحذب سو قذ0ذعل لذ)ب لييذب زعنحذ0ذب صل ا

 أب ذب إو مذخ  دوًذت اليسداإلذ  ي  د بوتذب يلد لعذذب صل ا ذب لومذةحذب  ثذبأل لذب يص ية(ث

خصادوالذعدنذر(ذةقديعذع  د باإلذعدنذتد  ذ),0خصإدوالبًذتل دا اوًذ لد يوًذعا تدوًذعدنذ)ر  صجي إلذثدمذأبد ذ

(ذ,,38(ذ ),,73)ذخصإوالذر  وئاوًذرذذمونذعسص  ذصدل  إلذب  قديبتذ دانبلعصل ل(ذ ُ   اذةقيبتذ

(ذ تأمد ذب إو دمذعدنذصد قذبلخصإدوالذ,,84(ذ ),,,7ةحذ انذتيب  اذدد عذتياادزذب  قديبتذ دانذ)

اليصاددواللذذ- لي ددعذب ددفذعجي بددإلذعددنذب خإدديب ذ ُ سددفذثإوتددعذر  ددوئاوًذ ييددصخ بمذعلول ددإلذمادد لال

يددص يداذب صجي ددإلذة دد ًذلالبيدداوًذرذذذذذذذذ ثذذذذذذذذذذذذذذذذ(,,34)رذذ  دددذعلوعدد ذب لإددوتذذ,2-يدد ن

موع ًذ)ب    ذب  البيحذبأل ل(ذ0ذلاّلسذب إو مذ ن سعذط اذب يجي بصانذ)ب صجييإادإلذ ب ضدو  إل(ذ

خصإددوالذب صل ددا حذب إلدد يذب ددفذب يجيدد بصانذ أبددولذتصهددو ذعددنذب صجي ددإلذطإددقذب إو ددمذبل  لدد ذبل

  ص و ث(ذي عوًذ قاوسذبل21خصإوالذت سعذ ل ذعي الذ)ت إاقذبل
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(ذ لانصددانذT-testخصإددوالذب صددوئحذ)َ  دد ذب إو ددـمذب نصددوئ ذب صددحذت صدد ذر اهددوذ ويددصخ بمذبل

عسصق صانذ  صلققذعنذةي اصوذب إلاذ  لسواذلال إلذب  ي قذ انذب يص ي وتذ  صلـيهذب فذةوبـ اإلذ

ذ-بلي  اذب صيـلا حذة جـ ذبآلتح:

(ذ انذعص يةذلالجوتذب يجي بإلذب صجييإادإلذ,,0,ص يةذ)ثذ ج لذةيقذذيذلال إلذر  وئاإلذبن ذع1

ب صددحذلاليدداذب صددوالييذب ددفذ ةددقذبليدد  اذب صيلا ددحذ عص يددةذلالجددوتذب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذ

ذب صل ا حذ   و حذب يجي بإلذب صجييإاإلثذخصإوالبللالياذب صوالييذب فذ ةقذب  ييقإلذب صق ا يإلذةحذ

(ذ انذعص يةذلالجوتذذب يجي بإلذب صجييإاإلذ,,0,ثذ ج لذةيقذذيذلال إلذر  وئاإلذبن ذعص يةذ)2

ب صددحذلاليدداذب صددوالييذب ددفذ ةددقذبليدد  اذب صيلا ددحذ عص يددةذلالجددوتذب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذ

لالياذب صوالييذب دفذ ةدقذب  ييقدإلذب صق ا يدإلذةدحذرخصإدوالذبل ص دو ذ   دو حذب يجي بدإلذب صجييإادإلثذ

ح(ذةدحذب يص اديبتذب صو لدإلذ)ب صل دا ذ بن ذداوسذ جدمذب صدأثايذ  يصّ اديذب يسدصق ذ)بليد  اذب صيلا د

 بل ص و (ذأ هيتذب نصوئ ذرنذ جمذب صأثايذمونذ)مإاي(ذبن ذب يقوالتإلذ و ج  لذبل  دوئحذ)ريصدو
2

(ثذ

 ةحذ   ذتصدوئ ذب إلدمذأ صدفذب إو دمذ ضدي العذريدصخ بمذبليد  اذب صيدـلا حذةدحذتد الي ذعدولعذ

ص دو ذ0ذ ريدصايوالًذ  إلدمذردصديبذب إو دمذب صوالييذ يبصإوالهذري   وًذأثإاذةوب اصعذةحذب صل دا ذ بل 

رجيب ذلالبيوتذأخي ذ  صلققذعدنذةوب ادإلذبليد  اذب صيلا دحذةدحذعص اديبتذأخدي ذحاديذب صل دا ذ

ذ بل ص و ث

Abstract 

            

           the goal of current research is to find out the effectiveness of the 

technique representative in the collecting and retention of students at 

grade average in the subject of Arab Islamic history. 

            In light of objective research tested the following null 

hypothesizes:- 

1-(there is no statistically significant differences at the level of (0,05) 

between the average degree the collection of the experimental group 

taught stay analog and the average degree of the collection of the control 

group taught in  the traditional way of history the Islamic Arab grade 

medium).  

2-(there is no statistically significant differences at the level of 

significance between the average degree of retention of the experimental 

group taught stay analog  and the average degree of retention of the 

control group taught in the traditional way of history the Islamic Arab 

grade medium). Was the use of experimental design with control micro-

design experimental research, has the researcher to choose a school and 

one of the middle and high school day of the Directorate General for 

Education of Anbar are intentional, a (medium-Hassam bin Ali of  boys) 

were selected at random Division (a) to represent the experimental group 

and the Division (c) represents the control group, as the number of 
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students in both groups (48) demanded by (24) students in the 

experimental group, (24) in the control group and was rewarded with two 

statistically significant variables (chronological age and educational 

attainment of parents and degrees of history for the academic year the 

previous year collection rate in the first grade average). The researcher 

prepared plans and teaching specific topics for the experiment and then 

prepared achievement test consisted of Uday (50) paragraph objective 

type (multiple choice) and statistically analyzed the paragraphs of the test 

as the level of difficulty between paragraphs (0.37) and (0.74) in the 

while discrimination power ranged between paragraphs (0,30) and (0,48) 

and make sure the researcher test the sincerity of this offer to a group of 

experts, according to its persistence statistically using equation kiodr-

Richard Wilson 20 as the consistency coefficient (0.78). 

           Experiment lasted a full semester (first semester), students studied 

the analysis to the two groups (experimental and control), after the 

completion of the experiment the researcher applied the post achievement 

test on the two groups, re-apply the same test after (21) days to measure 

retention. 

           Researcher analyzed the findings using the test Altaae (T-test) for 

two independent group was used to investigate the significant differences 

between the means. Measure of the effect size (d) was also used to assess 

the effectiveness of the Style act The results of the study are as follows:-  

1-there is a difference statistically significant at the average (0.05) 

between the average scores of the experimental group who studied 

history, according to a method on the representatively and the average 

degree of the control group, who studied history according to the 

traditional way of the achievement  test for the experimental group. 

2- there is a difference statistically significant at the average (0,05) 

between the average scores of the experimental group, who studied 

history , according to a method on the representatively and the average 

degree of the control group, who studied history in accordance with the 

traditional method of retention test for the experimental group. And in the 

measure of the effect for the independent changeable (The style act) in 

the changeable which follows to (Achievement and retention) , the results 

pretended that the measure of the effect was (great) whit compared with 

countable table (R
2
). In the light of the results of research researcher 

recommended that the use of analog method in teaching history; prepared 

by  the approach  proved  effective in the achievement and retention, to  

complete the search  researcher suggested further studies to verify the 
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effectiveness of the technique in the analog variables other than the 

collection and retention.        
 الفصل األول: التعريف بالبحث

ذ:مشكلة البحث

عولعذب صوالييذعنذب ي بلذب صحذيلوتحذعنهدوذب  د اذةدحذرتخ دوتذعسدص  ذتل دا همذ بد مذ

(ذ0ذ0,,2ر ص ددو همذ و يل  عددوتذ0ذميددوذأ ددوالتذر اهددوذلالبيددوتذب يدد عذعنهددوذ)لالبيددإلذب  ددص  يذ0ذ

(ثذ3,,2بيدددإلذب سددد لبتحذ0ذ(ذ0ذ)لال2,,2(ذ0ذ)لالبيدددإلذت ةادددقذ0ذ2,,2)لالبيدددإلذألذمدددييمذذذذذذذذ0ذ

 ب سإفذةحذذ كذيل لذر فذأنذأح فذب ي اّليانذالزب  بذي جود نذةدحذت اليسدهمذر دفذريدصخ بمذطيبئدقذ

 أيو افذت اليساإلذتلصي ذب فذت قانذب يل  عوتذ تُل دحذب د  الذبألمإديذ  يد اّلسذةدحذبي ادإلذب دصل مذ0ذ

0ذذ,,,2عوتثذ)بإ ذهللاذ0ذعيوذيؤليذر فذ لثذتل ا ذب   اذ يؤثيذي إوًذةحذر ص و همذ و يل  

ذ(ث0128ذصذ,2,1(ذ0ذ) قالحذ0ذ12ص

 البذعوذال ظعذب إو مذعنذخ لذخإيتعذب إسا إلذةحذب صد الي ذ بل صادوبذ دو زع  ذعدنذ

ع اّليحذعولعذب صوالييذ0ذ مل كذ ي ذب إو مذعنذخ لذبي عذع اّليوًذأنذأح فذب   اذينظي نذر فذ

و الايذعددنذب يل  عددوتذ ب لقددوئقذ بأل دد ب ذ ب صددحذلالسذب صددوالييذب ددفذأتددعذلاليددوًذعيدد ًذعلادد بًذ دد

ي   همذبنهوذ ل يذب زعدونذ ب يادونذ0ذ دل كذالتديبامذيُإد  نذج يدإلًذةدحذلالبيدصهمذ  صدوالييذ ادلبذعدوذ

ذيلا ذرتخ وتذعسص  ذتل ا همذ ب مذر ص و همذ و يل  عوتثذ

 صق اد ذعدنذ  نو بًذب فذعوذتق مذرالتأ ذب إو مذريصليولذبلي  اذب صيلا دحذب ّدعذيسدهمذةدحذب

ذ-الهذب ياا إلذ0ذ ييانذأنذت وغذعاا إلذب إلمذةحذبلجو إلذبنذب سؤبلذبآلتح:

هللل للولللوت التي يلللي  ايليللة  للي صيللادإل التحصلليل واإلتتفللاا بيللادإل التللاري  العربللي 

ذاإلوالمي لدى طالت الصف ال اني اليتووط؟

 :أهيية البحث

حذ دصفذعادولينذب يليةدإلذب ل يادإلذياه ذب قينذب  ب د ذ ب لادي نذت د البًذ دوع ًذ علقد بًذةد

 ب صان   جاإلذع ب عوًذ صق مذمإايذةحذتقناإلذبلت والتذ ب صحذأثيتذ عدوذتدزبلذتدؤثيذ ادا ذ ب دحذ

ةحذ اوعذبألةيبلذ ةحذمد ذجوتدفذعدنذج بتدفذب لادوعذ0ذ ب ادعذةدينذل الذب يؤيسدوتذب صي  يدإلذيدزلبلذ

تادإلذ ي بمإدإلذادلبذب ص د الذب لدو يحذ0ذخوصإلًذةحذتنياإلذد البتذب يصل يانذب يليةاإلذ ب يهواليإلذ ب  ج ب

ميوذي يتذالبذب فذب صي اإلذأنذتص ب مذع ذالهذب يص اديبتذ ادحذت جد ذب لقد ذب يإد  ذب  ّلدولذب قدولالذ

ذ2,,2ب فذب صلوع ذ ب ص وب ذع ذب يص ايبتذب صحذي ي هوذالبذب ل يذ عسصل ثوتعثذ)ب جهد اليذ0ذ

ذ(ثذ082ذص

ألةديبلذب دفذب نيد ذب ادوع ذ اخ داوتهمذ0ذ ب صي اإلذبي اإلذرجصيوباإلذتهد هذر دفذعسدوب عذب

 لامذيسص ال نذب قاومذ أل بالامذبلجصيوباإلذ ب لدا ذةدحذب يجصيد ذ ب يادوالمإلذةدحذخإيبتدعذ ذ دكذ

عنذخ لذعسوب عذب  يلذب فذتلقاقذب صل مذ ب صّ ايذب ييح اذةدحذيد  معذ  ندو ذخإيبتدعذ تج يد اوذ

ت دلدوتذب يجصيد ذ اا تد بذأبضدو بًذ تلياقهدوذ ت جادعذب   دقذعنهدوذ ب دفذتاداا ذ خ داصعذ ةدقذ

 ب صي ادإلذ (ث012ذص2,,2توةلانذألت سهمذ عجصيلهمذ يل ب ذةحذ ادوتهمثذ)ب زاادييذ عادلونذ0ذ
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مل كذبي اإلذعسصييعذتيبةقذب  يلذطا إلذ اوتعذتصاجإلذ يؤثيبتذلبخ اإلذ خوالجاإلذتص وب ذةحذعوذ انهدوذ

تز يد امذ سد  بذج يد ثذ)ب دلافذ0ذلبخ ذب ي اليإلذ خوالجهوذ ينص ذبنهوذتل ي ذةحذي  بذبألةديبلذ 

ذ(ثذ0142ذصذ2,,2

 ب ي اليإلذاحذت كذب يؤيسإلذب صحذتيل ذج ايذب لي اإلذب صل ايادإلذ0ذ ب صدحذأتادأاوذب يجصيد ذ

ذ ص إاإلذ

 وجددوتذأ نوئددعذب يليةاددإلذ ب يهواليددإلذ ب  ج بتاددإلذ تلقاددقذت  لددوتهمذب يسددصقإ اإلذب ددفذجيادد ذب  ددل ذ

ةو ي اليإلذ اوإلذ اوعذ عجصيد ذع دّ يذب دفذب ددإلذت بصد ذب  اييإلذ بألخ داإلذ ب يوليإلذ ب يلن يإلثذ

ذ(ثذ3اذ0ذص8,,2(ذ0ذ) وايذ0ذ043ذصذ2,,2 ت وب ذع ذب يجصي ذبألمإيثذ) وع ذ0ذ

 ييلدد ذب يددنه ذب خددةذب ددليذينإ ددحذأنذيصّإدد ذ إ دد غذبألادد بهذب صددحذتص  دد ذر اهددوذب ي اليددإلثذ

ذ(ث022ذصذ,,,2)ب سايبنذذذذذ0ذ

صيوبادإلذيلصد ذعاوتدإلذ دوالزعذ دانذب يندوا ذب  البيداإلذ ب صوالييذمأ د ذةدي  ذب  البيدوتذبلج

(ثذذ022ذصذ3,,2عسددصي بًذت ددكذب ياوتددإلذعددنذطإالصددعذ أاياصددعذ  يجصيلددوتذبلتسددوتاإلثذ)د ددو يذ0ذ

 يصّليهذب   إإلذعنذخ لذلالبيإلذب صوالييذب فذرتص والبتذ عاا تذ  ي اذتليتذ هدوذب د طنذ

 ددل كذيصلّيةدد نذب ددفذعسددوايإلذبآلخدديينذ عددوذ ل ددعذب سددو ق نذ  ل ددو ذب ددفذيدداولتعذ ريددصق  عذ اددمذ

 ل الامذةدحذب يجصيد ذ يقّد ال نذةدحذب  دداذت سدعذعدوذتق عدعذب ادل اذةدحذيدإا ذريدصييبالذ ضدوالعذ

 ب فذب يحمذعنذأايادإلذب صدوالييذميدنه ذرالذذ(ث078ذصذذ1,,2بلتسونذ تق عهوثذ)ي ايونذ توة ذ0ذ

سدنوًذذ0ذثدمذيلد لذادلبذب  هدمذر دفذأتعذيلصوعذر فذع اّلسذتدوجحذيسدص ا ذأنذي هدمذادـلبذب يدنه ذةهيدوًذ 

ذعـل  عوتذب ياإلذينص  ذعـنهوذب  و فذرتص وبوًذعنهجاوًذي ايوًث

  لد ذبلت د قذعدنذعق  دإلذ))أَب ندحذع اّليددوًذجاد بًذأُب ادكذب يجصيد ذب دليذتييد ((ذيؤمدد ذ

(ثذةل اعذتُإندفذجياد ذبآلعدولذ,07ذصذ2,,2ب قايإلذب اإي ذب صحذيلظفذ هوذب ي اّلسثذ)ب ي ي يذ0ذ

صقإ اإلذب صحذته هذر فذتلسانذب لي اإلذب صل اياإلذ  قد الذبلاصيدومذ ب ص د الذب دليذي لدقذ يسدص  ذب يس

ب ي اّلسذ ق الذعوذيؤليذر فذتي ذب   اذ ت  الامذ0ذةو ي اّلسذمقوئ ذيؤثيذتدأثايبًذمإاديبًذةدحذط  دعذ

بألبيدولذألتعذيل ذب لن يذب  ّلولذب يئا ذةحذبي اإلذتناوإلذب   إإلذ0ذةوألطإدو ذ ب يهن يد نذ الجدولذ

 حايامذعنذةودوتذب يجصيد ذيصدأثي نذةدـحذخ  ادوتهمذب يليةادإلذ عهدوالبتهمذ يد  مهمذر دفذ د ذمإدـايذ

 س  بذع اّلياهمذ عوذ ل عذاؤال ذب ي اّليد نذعدنذجهد ذطد لذيندـ بتذتل دايهمثذ ال دكذأنذب ل يدو ذ

ذ ب إوالبانذةحذعخص ثذعجدوالتذب لادوعذدد ذبو د بذخإديبتذتي  يدإلذ ةيادوذ هدمذع اّليد نذعصيادز ن

ط لذعيب  ذتل ايهمذ0ذبألعيذب ليذأثّيذةحذ نو ذ خ اوتهمذ صق ذت ااديامذب دفذتلد ذعادنهمذعدنذ

ب ص  قذ ب صيازذةحذعجصيلهمذ ت صد  بذر دفذبلمصادوةوتذ بلخصيببدوتذب يدؤثيعذةدحذ ادوعذب إادييإلذ

 تق عهوثذ ب ي اّلسذبن يذعهمذةحذب لي اإلذب صل اياإلذةه ذب دليذيخ دةذ يإلدمذب نادوطذةدحذب صل دامثذ

ذ(ثذ017ذصذ3,,2)ب ي يعذ آخي نذ0ذ

 يددي ذب إو ددمذأنذاددـلبذب ناددوطذيددصمذبددـنذطييددقذر دديببذب  و ددفذةددـحذب لي اددإلذب صل اياددإلذ

 ب صي  يددإلذ0ذ يبصإددوالهذب لن ددديذب إاددييذب يقو ددد ذ  يدد اّلسذ ب يسددصه هذ ب يق ددد لذعددنذب لي ادددإلذ

لد ذل الهذعجديلذعص قدحذب صل اياإلذ أنذل الهذد ذت ايذةحذ  ذب ص  الذب ليذ لقذ و  ايذب صي  يذة دمذي

أ ذعسصقإ ذ  يل  عوتذميوذمونذعصإلوًذةحذب يو حذ تل لذبلاصيومذعنذب يولعذب  البياإلذر فذب   اذ

 أصإحذل الذب  و فذميوذجو ذعل ندوًذةدحذةاديذ)جد نذليد ي(ذب دليذيلصإديذةا سد هذب صي ادإلذب ل يلدإلذ
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ةقد ذذ(ث01صذ-ذ,00ذصذ0,,2ل البًذاوعوًذةحذب لي ادإلذب صل ايادإلذ ب صي  يدإلثذ)ريدان الذ آخدي نذ0ذ

ت جهداذبألتظددوالذةدحذب لقدد لذبألخاديعذعددنذب قددينذب يو دحذر ددفذريجدولذطيبئددقذ أيدو افذ  يلددإلذةددحذ

(ذ0ذ0242ذصذ2,,2ب ص الي ذتجل ذعنذب  و فذعل البًذ لي ادإلذب صل دامذ ب دصل مثذ)ب سد ا حذذذذذذذ0ذ

تذعصلدد لعذ0ذةقدد ذ عددنذأيددو افذب صدد الي ذب ل يلددإلذبليدد  اذب صيلا ددحذب ددليذأثإدداذتجو ددعذةددحذلالبيددو

عوالسذبلتسونذعنلذب  الذخ اذبن عوذيانذب اه هذ بأللحدولذةدنذب صيلاد ذب ليمدحذةدحذع بددثذ

ب ي عذ أليإواذعخص  إلذ عوذعق  إلذب اوتدفذب يسدي حذ  دامذ اسدإايذارنذب لادوعذخادإإلذعسديبذ رنذ

 يددص  مذبلتسددونذييلدد ذب دد  الذب يئاسددحذةاهددواذرالذل ادد ذب ددفذأاياددإلذب صيلادد ذةددحذ اوتنددوذب ا عاددإلثذ

بلي  اذب صيلا حذعد ذتظييدوتذب دمذب دن  ذب ل يلدإلذةلند عوذيدؤليذب   إدإلذبألل بالذب صيلا ادإلذ0ذةديتهمذ

يؤل نذب لي اوتذبآلتاإل:ذاتلس ذعوذا ذعل  مذر دفذعدوذاد ذعجهد لذ0ذتالادثذعدوذاد ذعلسد سذعدنذ

 ذبآلخديينذبأل او ذب يلو إلذر فذبأل او ذب يصخا إلذ0ذميدوذييدنلهمذةيصدإلذب ادل الذ قد التهمذب دفذتق اد

 ب صلإايذبنذ يموتهمذب صحذتسوب ذب فذتنياإلذبي اوتذبلمصاوهذ بليصنصوعذ ب ص اايذ ت  يياوذ0ذ

 رتعذيق لذب  و فذتل ذبلتزبنذب لوط حذ ب ه   ذب ن سحذ ب ص  فذب فذبل د يب وتذبند عوذيُسدقةذ

0ذذ3,,02ذعاددوبيهذب ددفذب دد  الذأ ذبألُتيدد ذعذب ددليذيق دد هذأ ذصدديب ذعدد ذعددنذياددوالمعاثذ) يدد بنذ

ذ(ث10صذ-ذ18ص

يق مذبلي  اذب صيلا حذب دفذأيدوسذةلو ادإلذب  و دفذ عادوالمصعذ ادا ذريجدو حذةدحذبي ادإلذ

0ذذ2,,2ب صل امذ عخوطإإلذ ويصحذب سي ذ ب إ يذعنذخ لذب ي بدثذب صيلا اإلذب يخص  دإلثذ)خضديذ0ذ

بي ادإلذ(ثذ د ذأثإصاذب صجوالاذب ل ياإلذأتع:ذم يوذر دصيماذ د بسذأملديذةدحذ2,2صذ-ذذذذذذ,,2ص

                          (ث021ذصذ0,,2ب صل مذ ب صل امذم يوذمونذب ييل لذعنذب يليةإلذ ب خإيعذأمإيثذ)ب ا  اذ0ذ

 -و ي ضوء ما تقدم تبرص أهيية البحث الحالي  ي اآلتي:

ذأاياإلذب صي اإلذةحذ نو ذب يجصي ث - 2
ذأاياإلذب ي السذ0ذ ل الهذب  وب ذةحذتلقاقذبألا بهذب صل اياإلثذ-2

أاياإلذعدولعذب صدوالييذ  صد هوذعدولعذتسدلفذلالبيدصهوذر دفذةهدمذب لو ديذ ب يسدصقإ ذألنذبأل د ب ذذ-7

ذب يبانإلذعوذاحذرالذتصاجإلًذأل  ب ذ  ي هذيو قإلث

 و  داذب إلدمذبدنذةوب ادإلذبليدد  اذذ–ب دفذ دد ذب دمذب إو دمذذ– دمذتجدييذلالبيدإلذةدحذب ق ديذذ-8

طدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذةددحذعددولعذذ ص ددو ذ هددوذ دد  ب صيلا ددحذةددحذتل ددا ذعددولعذب صددوالييذ بل

ذب صوالييذب لي حذبلي عحث

أاياإلذب يي  دإلذب يص يد إلذ0ذرذذرتهدوذجدز ذعدنذعي  دإلذلالبيداإلذعهيدإلذ0ذ ةاهدوذينصقد ذب   إدإلذعدنذذ-0

ذذعي  إلذبلتاولذ بلبصيولذب فذبآلخيينذر فذعي  إلذعنذبليصق لذ بلبصيولذب فذأت سهمث

و اددإلذةددـحذرةددولعذب يادديةانذبلخص وصددانذ ب صي دد يانذةددـحذت جاددعذال يددوذت ادد ذتصددوئ ذب  البيددإلذب لذ-4

 ب يل يان

ذةحذت الي ذعولعذب صوالييذةحذ و إلذ اونذةوب اصعثذذولي  اذب صيلا حذ ب ي اّليانذ ألخلذ ذ

 

 : هد ا البحث

ذ-يه هذب إلمذب لو حذر فذعليةإلذةوب اإلذبلي  اذب صيلا ح:
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ذةذةحذعولعذب صوالييذب لي حذبلي عحثةحذب صل ا ذ   ذط اذب  ثذب لوتحذب يص يذ-1

ةددحذبل ص ددو ذ و يل  عددوتذ دد  ذطدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذةددحذعددولعذب صددوالييذب لي ددحذذ-2

 بلي عحث

 : رضيتا البحث

ذ-عنذأج ذتلقاقذا ةحذب إلمذصا اذب  ي اصانذبآلتاصان:

 دا ذطد اذ(ذ انذعص يةذلالجوتذتل0,0,الذت ج ذةي قذذبتذلال إلذر  وئاإلذبن ذعسص  ذ)ذ-1

ب يجي بإلذب صجييإاإلذب صحذت السذ ولي  اذب صيلا حذ عص يةذلالجدوتذتل دا ذطد اذب يجي بدإلذ

ب ضددو  إلذب صددحذتدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددـحذعددولعذب صددوالييذب لددـي حذبليدد عحذ   ددثذب لددوتحذ

ذب يص يةث

ل ص دو ذ(ذ انذعص يةذلالجوتذب0,0,الذت ج ذةي قذذبتذلال إلذر  وئاإلذبن ذعسص  ذلال إلذ)ذ-2ذ

   اذب يجي بإلذب صجييإاإلذب صدحذتد السذ وليد  اذب صيلا دحذ عص يدةذلالجدوتذبل ص دو ذ  د اذ

ب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذتدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددحذعددولعذب صددوالييذب لي ددحذبليدد عحذ   ددثذ

 ب لوتحذعص يةثذ

 :تدود البحث

 -يقص يذب إلمذب لو حذب فذ:

ذم(ث,2,1-م2,,2ع ينإلذب يعوليذ  سنإلذب  البياإلذ)ط اذب  ثذب لوتحذب يص يةذةحذذ-1

ع يلبتذب    ذب  البيحذبأل لذعدنذمصدواذب صدوالييذب لي دحذبليد عحذ   دثذب لدوتحذب يص يدةذذ-2

0ذجيه اليددددإلذذ022ذطذ2,,2م(ذتددددأ اثذ)ب لددددوتحذ آخددددي نذ0ذ,2,1-م2,,2  سددددنإلذب  البيدددداإلذ)

ذ-ب ليبق(ثذ تاي ذب    لذبآلتاإل:

  عاإل(ثب    ذبأل لذ)ذب ييو إلذبلي (1

ب    ذب لوتحذ)ب    إلذب لي اإلذبليد عاإلذةدحذب ديذب خ  دو ذب يب د ينذ)ال دحذهللاذبدنهم(ذ (2

 عنذينإل

 اـ(ثذ11-81)

 

 :تحديد اليصطلحات

ذ-:ير ها  Effectivenessالفايلية أوالً: 
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذEffect)يلإدديذبددنذب  وب اددإلذةددحذب  البيددوتذب صجييإاددإلذبوعددإلًذ لجددمذبألثدديذذ(:1112)يصللر   -1

 size)ا ذع   حذي لذب فذعجي بإلذعنذب يقويا ذبل  وئاإلذب صحذييانذأنذيسصخ عهوذب إو مذذ 

ةحذب ل  مذب صي  يإلذ بلجصيوباإلذ ب ن ساإلذ  صليهذب فذبألاياإلذب لي اإلذ  نصدوئ ذب صدحذأيد يتذبنهدوذ

بألثدديذب ددليذأ ذ)بث (ذ يهددصمذ قاددوسذعقدد بالذذ(ES) ل ثددعذ لالبيددوتعذ ييعددزذ لجددمذبألثدديذ ددو يعزذ

تل ثعذب يص ايبتذب يسصق إلذةحذب يص ايذأ ذب يص ايبتذب صو لإلذب صحذيق مذب اهوذت يامذ للدعثذ)ب ديذ

ذ(ثذذذذذذذذ0282ذصذ7,,02ذ

ذ-:التعريف اإلجرائي للفايلية

ذعق بالذب صّ ايذب ليذيل ثعذبلي  اذب صيلا حذةـحذب صل ا ذ بل ص و ذةحذب صوالييذ   ذ

 لوتحذب يص يةثبانإلذب إلمذط اذب  ثذب 

 -:ير ه  Style actاإلولوت التي يلي ثانياً: 

2-(Good , 1973) :تـاصاكذت اليـسحذيصضيـنذتيـلا ًذ يـ دثذأ ذ ـيهذعلانذعـنذط اذذبأنه

ذث(good , 1973, p5)عخصوالينذعنذب يجي بإلذب صل اياإلثذ

ل بالذب ي زبدإلذب داهمذأ  ذأيو افذب صل مذ0ذيق مذةادعذب  د اذ صيلاد ذبألذ( بأنه:1112)يطية   -2

 يجلدد ذب ي دددثذأدددياذر ددفذب  بددد ذ يادد نذأملدديذتجو ددوًذةددحذتل ددامذب ي  دد بوتذذبتذب  إالددإلذ

ذ-ذ0882ذصذ2,,2ب ل باليإلذأ ذب ي بددثذب صدحذيصد بةيذةاهدوذبنوصديذب زعدونذ ب يادونثذ)ب ادإلذ0ذ

ذ(ث883ص

  -:التعريف اإلجرائي للولوت التي يلي

ي ذع  ددد بوتذب صددوالييذ0ذياددصيبذطددد اذريدد  اذت اليسددحذيلصيدد هذب إو دددمذةددحذتدد ال

ذ)ب يجي بإلذب صجييإاإل(ذةاعذ صيلا ذت كذب ي   بوتذر فذص الذعإس إلذ صلقاقذأا بهذتل اياإلث

 -:ير ه Achievementالتحصيل ثال ا: 

1-(Etal , 1977)  :تصاجإلذ ناوطذبق حذأ ذعليةحثذبأنه(Etal , 1977, p16)ذث

يدعذب  و دفذ لد ذعد عذزعنادإلذ ييادنذداويدعذ و  الجدإلذعل  إلذعوذيصل ( بأنه: 1111)أبو جادو   -2

ب صحذيلـ  ذب اهدوذةدـحذرخصإدوالذتل دا حذ ذ دكذ يدـليةإلذعدـ  ذتجدوبذبليدصيبتاجاإلذب صدحذيضدلهوذ

ذ يخ ةذ هو

ذذذذذذذذذ,,,2ب ي اّلسذ صلقاقذأا بةعذ عوذي  ذر اعذب  و فذعنذعليةإلذتُصيجمذر فذلالجوتثذ)أ  ذجول ذ0ذذ

ذ(ث0822ذص

ذ-:للتحصيل التعريف اإلجرائي

عق بالذعوذيل  ذب اعذط اذبانإلذب إلمذط اذب  ثذب لوتحذب يص يةذعنذلالجوتذةدحذ

ذبلخصإوالذب صل ا حذ يولعذب صوالييذب ليذأب هذب إو مذ ي إقذتهويإلذتجي إلذب إلمث
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 -:ير ه Retentionاإلتتفاا رابعاً: 

1-(Webster , 1998) :دصل مذ ب خإديعذ ب دليذب قد العذب دفذبل ص دو ذ و صدأثايبتذب إل يدإلذ ذبأنله 

ذث. (Webster , 1998 , p999)يجل ذعنذب صلميذ ب صليهذب فذبأل او ذعيان

د العذب  و فذب فذب صلميذ خزنذب يولعذب صل ايادإلذ  صديعذ لد ذذ( بأنه:1111)الهرش ومقدادي   -1

ذ(ث042ذصذ,,,2بلتصهو ذعنذتل يهوذ د التعذب فذريصيجوبهوذعنذب لبميعثذ)ب هيشذذ عق بليذ0ذ

  -:لتعريف اإلجرائي للتتفااا

عقدد بالذب يل  عددوتذب صددحذتإقددفذةددحذب ددلبميعذ دد  ذطدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذعقويددوًذ

 و  الجوتذب صحذيل   نذب اهوذ ل ذربولعذت إاقذبلخصإدوالذب صل دا حذعديعذثوتادإلذ لد ذعدي الذث ثدإلذ

والذب صل ددا حذأيددو ا ذعددنذت إاقددعذةددحذب يدديعذبأل  ددفذعددنذل نذتلييضددهمذأليددإلذخإدديبتذ ددانذبلخصإدد

  رخصإوالذبل ص و ذ و يولعث

 -:ير ه Historyالتاري  خامساً: 

1-(Hornby , 1974)أتع:ذةي ذعنذب يليةإلذيصلوع ذع ذبأل  ب ذب يو اإلذي ب ذموتداذياويداإلذذ 

ذذث. (Hornby , 1974, p405).أمذردص وليإلذأمذرجصيوباإلذةحذل  إلذأ ذدوالعذأ ذبو م

يدج ذ صد  ينذبأل د ب ذذعدنذأجد ذذ( بأنله:1112للي  العلالي   )لجنة من وصارتي التربية والتع-2

ال ةذب يو حذ و لو يذ ص الًذر فذب يسصقإ ذليصخ صذب لإديذعدنذأجد ذع بجهدإلذعدوذيُسدصج ذعدنذ

ذ2,,2أع الذ عاا تذ يلو جإلذب لاوعذ ن ب اهوذموةإلثذ) جنإلذعنذ زبالتحذب صي اإلذ ب صل امذب لو حذ0ذ

         (ث08ذص

  -:لتاري التعريف اإلجرائي ل

جيا ذب يلوالهذعنذب يل  عوتذ ب لقوئقذ ب ي واامذب صحذيصضينهوذب    انذبأل لذ ب لوتحذ

عنذمصواذب صواليـيذب لـي حذبلي عـحذ   دثذب لدوتحذب يدـص يةذب يدـقيالذعدـنذ زبالعذب صي ادإلذ  سدنإلذ

ذب ـ البياإل

 ب صجي إلثم(ذ ت اليعذبانإلذب إلمذط اذب  ثذب لوتحذب يص يةذطا إلذع عذ,2,1-مذ2,,2)ذ

 -:ير تها Second intermediateال اني اليتووط وادواً: 

ب سدنإلذب لوتادإلذعدنذب يي  دإلذب يص يد إلذب يا تدإلذعدنذث ثدإلذ( بأنهلا: 2291)جيهورية العلرا    -2

صدد  هذاددحذبأل لذ ب لددوتحذ ب لو ددمذب يص يددةذ0ذ تاددي ذب  البيددإلذةاهددوذب ددفذعدد بلذرتسددوتاإلذ عدد بلذ

 (ث044ذصذ1248ب ياإلثذ)جيه اليإلذب ليبقذ0ذ

ذ-:التعريف اإلجرائي لليرتلة اليتووطة



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 ي التحصيل واالحتفاظ لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ فاعلية األسلوب التمثيلي ف

 أ.م.د أكرم ياسين محمد اآللوسي          م.م محمد عبد الرزاق دحام أللهيبي
                                                                           022     

اددحذب يي  ددإلذب صددحذتددأتحذ لدد ذب يي  ددإلذبل ص بئاددإلذ تسددإقذب يي  ددإلذبلب بليددإلذ تاددي ذ

ذينإلثذ17ب    هذ)بأل لذ ب لوتحذ ب لو مذب يص ية(ذ يا نذعص يةذأبيوالذب   اذةاهوذ ل  لذ

 الفصل ال اني: إولوت التي يل خلفية نظرية ودراوات وابقة

 :خلفية نظريةأوالً: 

يُل ذب صيلا ذعنذأمليذب ناوطوتذةوب اإلذ يسصخ مذةحذب ي بلذبألمولييادإلذعلد ذب   دإلذب لي ادإلذ

 ب ل  مذب صوالييذ0ذ امذيصقيصذب  و فذل البًذحايذل الهذب لقاقحذم  الذب يل دمذأ ذب قوئد ذأ ذب ادوبيذ

  ددا ذ و ضددي العذأنذيُنقدد ذذذثثثثذب ديذ ادد ذتق ادد ذأ ذعلومددوعذ ي دددثذعددنذب ي بدددثذب لاوتاددإلذب يلو ددإل

ب  بد ذميوذا ذ  ذانو كذب الايذعنذب صل ي ذمو زيولعذ ب ص اايذ ب للهذةحذب ي دثذعد ذع  ظدإلذأنذ

تيلا ذالبذب ي دثذيجفذأنذيخ مذأا بةوًذتل اياإلذعل لعذعسإقوًذ أنذيض ذالبذب صيلا ذ   الًذ ي بددثذ

وبيذ بلة دوبذبدنذبألةادوالذ بآلالب ذ دو ق لذ بدلاإلذعلو إلذ0ذ يل ذب صيلا ذتلإايبًذصييلوًذبنذب يا

 بليلو ذ بل والعذ البذأعيذطإالحذ عاصيبذ انذب إاي0ذرذذالذيقص يذ ه الهذب فذعي  إلذعلاندإلذ

عددنذعيب دد ذب لاددوعذ دد ذأتددعذيصدد العذةددحذع ب ددا ذب صيلا اددوتذ أت ببهددوذ طييقددإلذربدد بلاوذ ألبئهددوذ0ذ

سفذعيب  ذتيد امذب لق دحذ ب جسد يذ0ذ رخيبجهوذيا نذب فذأيوسذد البتذ خإيبتذب ييل انذ  ل

(ذرذذطإقددعذأل لذعدديعذةددحذعدد بالسذMorino تُسددفذاددلبذبليدد  اذر ددفذب لددو مذب نيسددو يذ)ع اليندد ذ

 رتصايذةايوذ ل ذةحذب لو مذ أييو ذعصل لعذعنهدوذ)ذتيلاد ذبألل بال0ذ  لدفذبألل بالذذ1211ب نيسوذينإلذ

 (ث022ذصذ3,,02ذ ب يلوموعذ0ذ ب  لفذب صيلا ح(ثذ) ي بنذ0ذ

 عيوذياج ذريصخ بمذبلي  اذب صيلا حذرنذبلتسونذييا ذر فذب صق ا ذةالايبًذعوذتي ذبأل نو ذ

ي لإ نذةاق   نذب  إافذ ب ايطحذ ب لوع ذ ب  وئيعذ ب ق والذثثثب ديذعدنذ ادمذب ليمدوتذ طييقدإلذ

ب صل  ذ يسص ا ذب يد اّلسذأنذيسدص  ذعاد ذب  د اذادلبذ صل دايهمذب الاديذعيدوذي دلفذلالبيدصعذةدحذ

ذ(ث01,8ذصذ1,,2عذطإالاإلثذ)بإ ذب سيا ذ آخي نذ0ذص ال

  -وإلولوت التي يل أنواع متعددإل منها: 

تصا نذب صيلا اإلذب ق ايعذبولعًذعنذة  ذ ب  ذ ياصيبذةحذألب ذأل بالادوذذ-( التي يلية القصيرإل:2)

عجي بددإلذعددنذب   إددإلذ اددحذتص  ددفذددد البًذمإادديبًذعددنذ  ددعذبألل بالذ ب صدد اليفذب ددفذرتقددونذبل قددو ذ

 صيلا ذ تُسصخ مذةاهوذب ي   ذ ب ينو يذب خ  اإلذ د د ذبألثدو ذ بألل بتذب ينويدإإلذ0ذ  دل كذةهدحذ ب

تجييذب فذعسيبذدوبإلذبل ص والتذ و ي اليإلذ0ذأ ذب فذعسيبذعنويفذيل ذ هلبذب  يتذةدحذةندو ذ

ذذب ي اليإلذأ ذةحذأ   ذدوبوتهوذب  بيلإلث

نذأمليذعنذة  ذ احذتلصوعذ  إالإلذب لولذر فذتصا نذب صيلا اإلذب   ي إلذعذ-( التي يلية الطويلة:1)

رعاوتاوتذ جه ذ ر فذت اليفذ  داذ ل عذبألل بالذ رجولعذب صلإايذ ب صيلا ذأمإيذعيوذتص  إعذبألت ب ذ

بألخي ذعنذب صيلا اوتذ ملايبًذعوذيص  فذذ كذبليصلوتإلذ إلضذب يصخ  انذعنذخوالعذب ي اليدإلثذ

 (ث022ذصذ,,,2)ب جإ اليذذذذذذ0ذ

يددصمذاددلبذب صيلادد ذبددنذطييددقذب ليمددوتذل نذريددصخ بمذبن دديذب  دد تذذ-يللة الصللامتة:( التي يل2)

 ب ليذد ذيق مذعقوععذريصليولذب ي ياقفذةحذأثنو ذب صيلا ذ ييانذأنذيص الاذب   إإلذعنذخ  دعذب دفذ

ب قاومذ لي ذيُل لذعنذدإ ذعل :ذعيواليإلذالج ذالمفذياوالتعذ ت جعذر فذبي عذذ  انعذ مذيض ذ زبمذ
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داولتعذب ساوالعذ0ذثمذأثنو ذتجو زذب ساوالبتذ د  ذبل دوالعذ ادحذ يديب ذأ د دعذ ديطحذبألعونذأثنو ذ

 (ث0282ذصذ0,,2)جو يذ0ذذب سايذ  يالذ عذعخو  إلث

يَسددصخ مذاددلبذب ندد  ذعددنذب صيلا اددوتذأتدد ب ذعخص  ددإلذعددنذب دد عفذذ-( تي يليللة الللدمل )العللرائ (:1)

وتذتي  يدإلذاولةدإلذ ادحذ يدوئ ذ)بألالبج ز(ذ ب لديبئ ذذبتذب خاد طثذ ييادنذأنذتصندو لذع  د ب

علإإإلذر فذت  سذب ص عدلعذ اليدايوذب  د والذعدنهمذ0ذ  هدلبذيالديذريدصخ بعهوذةدحذعد بالسذب لضدوتإلذ

 (ث021ذصذ2,,2 ب ي بالسذبل ص بئاإلثذ)ر يباامذذذذذذذذذ0ذ

اـلبذب ن  ذعنذب صيلا اوتذيا نذأدياذر فذب صق اـ ذ ب  لفذ ي  حذ يسص يوتذذ-( اللعب التي يلي:5)

ص  إلذعنذب صل امذ0ذة حذب صل امذبل ص بئحذ ب لضوتإلذيق مذبألط دولذ صيلاد ذبألل بالذب صدحذتدؤليذر دفذعخ

ةهمذبألبيولذب صحذيزب  هوذب ندوسذةدحذب لادوعذب  بدلادإلذ يصل يد نذب صلإاديذبدنذأت سدهمذ ب صلدو نذعد ذ

  ب ددلإلثذذب  ادديذأعددوذةددحذب يي  ددإلذب لوت يددإلذ بلب بليددإلذةو  لددفذب صيلا ددحذيصنددو لذعاددا تذعلدد لع

 (ث027ذصذذذذذذذذذذ2,,2)علم الذ0ذ

ذب   إإلذذ-( التي يلية الحرإل:6) ذتنو لذع    ذرجصيوبحذعنذ اوع ذأ  ذتأاليخاإل  احذتيلا ذد إل

ذتُليتذ ولثإلذ ذب صيلا اوت ذعن ذب ن   ذالب ذ ةح ذبألةض  ذتل  ذي  مهم ذةح ذتؤثي ذص الع  صقييف

ذب ل  لذ عنوداإلذب يقصي وتذب ين ذب يخص  إلذع ذتق يم ذب لولثإلذ0ذ د ذتا نذانوبذ أ لولاو ويإإلذ هله

ذ ي امذ ذموع  ذ  هم ذب لي ذب ل بال ذب ف ذأيويوً ذتلصي  ذألتهو ذبآلخيين ذع  ذعصلوال إل ذتظي  جهوت

ذ  ياا إلذ  و صو حذتؤليذر فذزيولعذد العذب   إإلذب فذ  ذب ياا تذب صحذي بجه تهوذةحذ اوتهمث

ع  د بوتذتأاليخادإلذيدصمذ  بيد صهوذيلِيتذادلبذب ند  ذعدنذب صيلا ادوتذذ-( التي يلية التاريخية:7)

بديتذي سد إلذعدنذبأل دد ب ذ ب  ددوئ ذب صواليخادإلذب صددحذعضدفذب اهدوذ قإدإلذط ي ددإلذعدنذب دزعنذأعددومذ

ب   إإلذ اسه ذب اهمذرلالببذتس س ذالهذبأل  ب ذ ةهيهوذ البذب ن  ذعنذب صيلا ذتاصيبذةاعذ  بسذ

ادقذبألاد بهذب صي  يدإلثذ) يد بنذ0ذب   إإلذعيوذيُسهّ ذب اهمذ  عذب يولعذ رتقوتهوذ اا ذيسدهمذةدحذتلق

ذ(ثذ,7صذ–ذ024ذصذ3,,2

ت  الذ  لذعاا تذرجصيوباإلذ احذ يا إلذتي  يإلذةلو إلذذ-( تي يلية اليشكالت اإلجتيايية:9) 

ذتنو لذالهذ ذ رنذبي اإل ذت اايه ذأتيوطذب س  بذب ييبل ذ ةهم ذب يلق ع ذب ياا تذبلجصيوباإل   البيإل

ذتا  ذأن ذأج  ذعن ذتيلا  ذ ا  ذب ف ذبلتجواوتذب ياا ت ذت ااي ذةح ذأثيبً ذ أملي ذةلو اإل ذأملي ن

ذ ب س  بث

البذب ن  ذيصاحذ إلضذبألةيبلذةيصإلذ صيلا ذعادا تذ خ داإلذذ-( تي يلية اليشكالت النفسية:2)

 رنذذ دكذيق د ذعددنذتد تيامذ الذيلصددوعذعدنذب  و ددفذ  دعذل الهذ رتيددوذيلصيد ذب ددفذب صيلاد ذب ص قددوئحذ

يل ذةحذب  داذت سعذ د ذتا نذب صيلا اإلذذبتاإلذتُلديتذعدنذ يا نذصو فذب ياا إلذا ذب يؤ ثذ ب ي

دإدد ذطو ددفذعلددانذأ ذعاددوالمإلذجيوباددإلذتلدديتذعددنذدإدد ذبدد لذعددنذب   إددإلذرذذياددوالم نذةددحذر دديبزذ

ب ياا إلذ ةحذب لو صانذيا نذب صيلا ذت قوئحذ  خإيبتذ يسصيي نذةحذتايبالذب صيلا اإلذةحذبلتجوادوتذ

ذ(ث12صذ-ذذذذذذذذ014ذصذ1,,2ب س ايإلثذ)ب إاوتحذ0ذ

 ي زعهوذعـسيبذ عخيعذ تجهازبتذعلانإلذ ادحذع اد عذب   إدإلذةوئد عذمإاديعذرذذذ-( اليسرتية:21)

رتهددوذتاددج ذب خجدد  انذ تقدد يذب قدد العذب ددفذب صلإادديذ بل قددو ذ ت ادد ذةددحذب ااددثذبددنذب ل يدد ذعددنذ

 ثب ي باف
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 ذب اخ اإلذب صحذةحذالبذب ن  ذيق مذب  و فذ صيلا ذأ ذألب ذل الذعـلانذيجس -( تي يل األدوار:22)

ذأعومذ قاإلذب   إإلذ يي  اذب  يذت قوئحذ0ذمصيلا ذعـقو  إلذعـ ذأ ـ ذب يسو  انذ ييحفذأنذيلي هو

ذ أ لولاوذ ذ اصيانذعنذتيلا هو ذ   ببحذب يقو  إل ذي ض ذأنذيا نذب  و فذب فذب م ذب لو إل  ةحذاله

ذ تل ذب ي     ذ ذأ  ذب ياا إل ذتق يم ذخ ل ذعن ذيظهي ذانو ذب ي اّلس ذ ل ال ذع علعذب يخص  إل  ي 

ذ(ثذ27صذ-ذ012ذصذ2,,2 بألل بالذب صحذيق مذ هوذب  و فذ صجسا ذت كذب اخ اإلثذ)علم الذ0ذ

 خطوات اإلولوت التي يلي  ي التدري 

 - ـذ: ي  اذب صيلا حذةحذب ص الي خ  بتذبل (2,,2  لذ)ر يباام

ذرخصاوالذب ي    ثذ-1

 ب ليذيايل عثرخصاوالذب   إإلذب يي لانذ  صيلا ذ رب و ذم ذطو فذب   الذذ-2

 ت اليفذب   إإلذب فذت كذبألل بالذدإ ذتيلا هوذأعومذزع ئهمثذ-7

يإدد أذب يدد اّلسذ صن اددلذب دد السذةددحذب ي بدد ذب يلدد لذ يهاددمذب   إددإلذ ي قددو ذعق عددإلذعنويددإإلذبددنذذ-8

 ب ي    ث

 ي  فذعنذم ذطو فذب قاومذ و   الذب خوصذ عذأعومذزع ئعذ ي  فذعنذ قاإلذب   إإلذبلص و ثذ-0

 ب   إإلذب  ثذ ذ كذ ص جاعذ لضذبأليو إلذ  صأم ذعنذع  ذريص ولتهمذعنذب  السثعنوداإلذذ-2

ذذذذذذذذذذذ2,,2ت خاصذأامذب نصوئ ذأ ذب قدامذب يسدص ولعذعدنذب د السذ مصو صهدوذب دفذب سدإ العثذ)ر ديباامذ0ذذ-3

 (ث014ذص

 مييزات اإلولوت التي يلي

ذ- إلي  اذب صيلا حذعيازبتذعنهو:

ذوالبتذرجصيوباإلذملايعذ   ذب  و فذعـل :ذب صلو نذ ب صخ اةذ  لي يسوب ذةـحذرتيو ذدامذ عهذ-1

ع الموًذدايصعذ ب ناوطذبليجو حذ  فذب لي ذب جيوبحذثثثب يذ  و صو حذينيحذج بتفذ ج بتاإلذعهيإلثذذ

ذ(ث002ذصذ2,,2)دن ي ذ0ذ

0ذذيق مذب  و فذبنذطييقذرتقونذل الهذةحذب صيلا ذ و ص بةقذ بلتسجومذعد ذبآلخديينثذ)ب زادو يذ-2

 (ث028ذصذذذ2,,2

 (ث083ذصذ0,,2تنياإلذب ق العذب صلإاييإلذ و   تذ ب جسمثذ)مل يذ0ذذ-7

 (ث,02ذصذ2,,2ينيحذب ل بسذ يزي ذخإيبتذب   إإلذ    وًذ تيمازبًثذ)اوالهذ0ذذ-8
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 علو جإلذعاا إلذب ص  الذب زعوتحذ ب ياوتحذ   ذب   إإلثذ-0

 ييوت اإلولوت التي يلي

ذ-حذبا اذعنهو:ييانذب ق لذ أنذ إلي  اذب صيلا 

ر صاددوالذبدد لذد ادد ذعددنذب   إددإلذأللب ذبألل بالذب صيلا اددإلذل نذحادديامذي  دد ذب ي دد ذ ب ضددجيذعددنذذ-1

ذب   اذحايذب ياوالمانث

 يلصوعذر فذع اّلسذذيذم و عذبو اإلذ د العذب فذت جاعذب   إإلذ رال ولامثذ-2

رذذ دا ذجياد ذب   إدإلذد ذي   ذ لضذب   إإلذةحذعي  إلذب صل ا ذب صيمازذب فذب ي دثذب صيلا حذ0ذذ-7

يي ادد نذب قدد العذب ددفذب صل ادد ذ بليددصنصوعذعيددوذي قدد ذع  دد  ذب دد السذأاياصددعذ أا بةددعثذ) يدد بنذ0ذ

 (ث77صذ–ذذذذذ072ذصذ3,,2

 (ث0173ذصذ0,,2صل  إلذتقإ ذالبذبلي  اذعنذجوتفذب   إإلذب خج  انثذ)ب اصامذ0ذذ-8

 :دراوات السابقةثانياً: 

 (1111دراوة مذكور) -2

ر نذال  /ذجوعلدإلذ  د بلذ اد ةاذر دفذعليةدإلذأثديذذ–  البيإلذةحذم اإلذب صي اإلذأجيياذالهذب

ذريدد  اذب دد  الذب صيلا ددحذةددحذتل ددا ذت ياددلبتذب  ددثذب خددوع ذبل صدد بئحذةددحذعددولعذب ج يبةاددإلثذتددم

ت يايوًذتجييإاوًذبخصاوالذت يامذتجييإحذعنذعجي بإلذعنذب ص وعامذب صجييإاإلذذبتذب ضإةذب جزئحذ

إلذع اليإلذب يأع تاإلذبل ص بئاإلذبأليوياإلذب  بدلإلذةحذ حذب  زيييإلذ ب صو لدإلذ  إلمذ0ذ رخصوالتذب إو ل

 أخصوالتذ   العذبا بئاإلذ0ذذ  ي يييإلذب لوعإلذ صي اإلذ   بلذذذذذذذذ/ذب يصوةإلذبأل  فذ   العذد  يإل

 لإإلذ)ا(ذ صيل ذب يجي بإلذب صجييإادإلذب صدحذلاليداذ ييد  اذب د  الذب صيلا دحذ أصدإلاذ دلإإلذ)أ(ذ

(ذ23 ضو  إلذ لاليداذ و  ييقدإلذب صق ا يدإلثذ  ددذبد لذب ص يادلبتذةدحذب يجيد بصان)تيل ذب يجي بإلذب

(ذت يالعذةدحذب يجي بدإلذب ضدو  إلذ مد ةمذ78(ذت يالعذةحذب يجي بإلذب صجييإاإلذ )77ت يالعذ  بد ذ)

 ددانذت ياددلبتذعجيدد بصحذب إلددمذةددحذعص ادديذبلخصإددوالذب قإ ددحذ0ذ أبددّ تذب إو لددإلذخ  ددوًذت اليسدداإلذ

 يل لعذ  صجي إلذ0ذثمذأب تذرخصإوالبًذتل ا اوًذةحذطإالإلذعلص  ذب يولعذب صحذتي ذجاإلذ  ي   بوتذب

(ذةقيعذرخصإواليإلذ تأم تذعنذص قذبلخصإوالذ لي عذب فذعجي بإلذعنذ,7دوعاذ ص اليسهوذ  بد ذ)

ب خإدديب ذ ُ   دداذةقدديبتذبلخصإددوالذر  ددوئاوًذةاددونذعسددص  ذب  ددل  إلذ   قدديبتذب خوصددإلذ ولخصإددوالذ

0ذذ,07,(ذةددحذ ددانذتيب  دداذددد عذتيااددزذب  قدديبتذ ددانذ)0,077ذذ030,ب صل ددا حذيصدديب بذ ددانذ)

ذذث(033,

ذذ ذ صواليي ذ  أت ذرذ ذ0 ذ هيين ذب صجي إل ذع ع ذ صوالييذ1,,2/,1/1ريصييت ذ رتصها م

ذ  ييصلولذ1,,1/12/2 ذ0 ذ ب ضو  إل ذب صجييإاإل ذب يجي بصان ذب ف ذب صل ا ح ذبلخصإوال ذطُإق مث

ت  قذأ هيتذب نصوئ ذيلو جإلذ اوتوتذتصوئ ذبلخصإوالذ لانصانذعسصق صانذ ذ(T-test)بلخصإوالذب صوئحذ

ذ ذانوب ذأن ذيلنح ذ الب ذ0 ذب ضو  إل ذب يجي بإل ذت يالبت ذب ف ذب صجييإاإل ذب يجي بإل لال إلذت يالبت

ر  وئاإلذت لذب فذت  قذت يالبتذب يجي بإلذب صجييإاإلذب   بتحذلاليَنذ يي  اذب   الذب صيلا حذب فذ
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ذب   بتحذلالينَذ ذب ضو  إل ذري  اذب   الذذت يالبتذب يجي بإل ذريصخ بم ذحاي ذعن ذب صق ا يإل  و  ييقإل

ذلال إلذ ذذ  ذةيق ذانوب ذا ا  ذأتع ذب ف ذت ا ذب صح ذب   ييإل ذتيةضذب  ي اإل ذ  ل ك ب صيلا حث

ذ عص يةذ ذ0 ذ ذب صيلا ح ذب   ال ذ يي  ا ذي اليَن ذب   بتح ذب ص يالبت ذتل ا  ذعص ية ذ ان ر  وئاإل

ذث(,3صذ–ذ002ذصذ2,,2)علم الذ0ذذتل ا ذب ص يالبتذب   بتحذي اليَنذ و  ييقإلذب صق ا يإلاث

 (1112دراوة الزيدي) -1

أجيياذالهذب  البيإلذةحذم اإلذب صي اإلذ/ذجوعلإلذليو فذ ا ةاذر فذعليةإلذأثيذري  اذب د  الذ

ب صيلا حذةحذتل ا ذط إإلذب  ثذبأل لذب يص يةذةحذعولعذب ي و لإلثذتمذرخصاوالذت يامذتجييإحذعنذ

ايوًذتجييإاوًذ  إلمذ0ذ رخصوالذب إو مذثوت يدإلذأمذيد يإلذب ص وعامذب صجييإاإلذذبتذب ضإةذب جزئحذت ي

  إنوتذ عص ي إلذ  طذب اه ب ذ  إنانذ   العذد  يإلذ  يتذت إاقذتجي صعذةاهيوثذتضمذثوت يإلذأمذ

ي يإلذ  إندوتذ دلإصانذ   دثذبأل لذب يص يدةذ0ذرخصدوالذب إو دمذ دلإإلذ)أ(ذ  ييقدإلذباد بئاإلذ صاد نذ

وتاذب يجي بدإلذب ضدو  إلثذ  ددذبد لذطو إدوتذب يجيد بصانذب يجي بإلذب صجييإاإلذ0ذأعوذ لإإلذ)ا(ذةا

(ذطو إدإلذةدحذب يجي بدإلذب ضدو  إلثذ,7(ذطو إإلذةحذب يجي بدإلذب صجييإادإلذ )78(ذطو إإلذ  بد ذ)28)

أعوذعص ي إلذ د طذب اده ب ذ  إندانذةاوتداذتضدمذثد  ذ دلفذ)أذ0ذاذ0ذع(ذ   دثذبأل لذب يص يدةذ

يجي بإلذب ضو  إلذ  لإإلذ)ا(ذ صيل ذب يجي بإلذرخصوالذب إو مذ لإإلذ)أ(ذ   العذبا بئاإلذ صيل ذب 

(ذطو إددوًذةددحذب يجي بددإلذ78(ذطو إددوًذ  بددد ذ)22ب صجييإاددإلثذ  دددذبدد لذب  دد اذةددحذب يجيدد بصانذ)

(ذطو إددوًذةددحذب يجي بددإلذب صجييإاددإلثذموةددأذب إو ددمذ ددانذط إددإلذعجيدد بصحذب إلددمذةددحذ72ب ضددو  إلذ )

-مذ,,,2  لددومذب  البيددحذب سددو قذ)عص ادديبتذ))لالجددوتذب   ددإلذب لي اددإلذ   ددثذب سددولسذبل صدد بئحذ

أبيدوالذط إدإلذب يجيد بصان((ذ0ذذ-ب صل ا ذب  البيحذآل و ذعجي بصحذب إلدمذ أعهدوتهمذذ-م(ذ1,,2

 أب ذخ  وًذت اليساإلذ  ي   بوتذب صحذلاّليهوذطا دإلذعد عذب صجي دإلذ بي دهوذب دفذعجي بدإلذعدنذ

مذ رتصهداذيد مذ1,,2/,1/,1(ذأيو ا ذ0ذرذذ د أتذب صجي دإلذيد مذ,1ب خإيب ذ0ذ ريصييتذب صجي إلذ)

مذ د ذربصي ذب إو مذب فذبلخصإوالبتذب يصس س إلذألبعذ إللعذب صحذتلصي ذب فذعليةدإلذ1,,20/12/2

)ب ن قذب سد امذ   ظدإلذ0ذ ب ليمدإلذبلبيب ادإلذ0ذ علندفذب ي ديلعذ0ذ ب يلندفذب لدوم(ذ تأمد ذعدنذصد قذ

 لانصددانذ(ذT-test)بلخصإددوالذ لي ددعذب ددفذعجي بددإلذعددنذب خإدديب ذ0ذ  ييددصليولذبلخصإددوالذب صددوئحذ

ذذذ-أ هيتذب نصوئ :ذعسصق صان

يدد  اذب دد  الذب صيلا ددحذب ددفذط إددإلذيت دد قذط إددإلذب يجي بددإلذب صجييإاددإلذب صددحذلاليدداذب ي و لددإلذ ذ-1

ب يجي بإلذب ضو  إلذب صحذلالياذ و  ييقإلذب صق ا يإلذ0ذ  هدلبذتديةضذب  ي داإلذب  ييدإلذبأل  دفذب صدحذ

تل دا ذط إدإلذب يجي بدإلذب صجييإادإلذب دلينذتنصذب فذأتدعذ)الذي جد ذةديقذذ ذلال دإلذر  دوئاإلذ دانذ

يدد  اذب دد  الذب صيلا ددحذ0ذ  ددانذتل ددا ذط إددإلذب يجي بددإلذب ضددو  إلذب ددلينذيي اليدد نذب ي و لددإلذ 

ذي الي نذب ي و لإلذ و  ييقإلذب صق ا يإل(ث

يدد  اذب دد  الذرت دد قذطدد اذب يجي بددإلذب صجييإاددإلذ) نددان(ذب ددلينذلاليدد بذب ي و لددإلذ ويددصخ بمذذ-2

 بإلذب ضو  إلذ) نان(ذب لينذلالي بذب ي و لإلذب فذ ةقذب  ييقإلذب صق ا يإلذب صيلا حذب فذط اذب يجي

  ل كذتيةضذب  ي اإلذب   ييإلذب لوتاإلذب صحذتنصذب فذأتعذ)الذي ج ذةيقذذ ذلال إلذر  وئاإلذ دانذ

يد  اذب د  الذب صيلا دحذ0ذيعص يةذتل ا ذطد اذب يجي بدإلذب صجييإادإلذب دلينذي اليد نذب ي و لدإلذ 

بدإلذب ضدو  إلذب دلينذي اليد نذب ي و لدإلذ و  ييقدإلذب صق ا يدإلذعدنذحاديذ  انذتل دا ذطد اذب يجي 

ذريصخ بمذب   الذب صيلا ح(ثذ
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ي دـ اذب د  الذب صيلا دحذرت  قذطو إوتذب يـجي بإلذب صجييإاإلذب  ـ بتحذلاليَنذب ي و لإلذ ييصخ بمذذ-7

إلذعدنذب فذتل ا ذطو إوتذب يجي بإلذب ضو  إلذب   بتحذلاليَنذب ي و لإلذب فذ ةقذب  ييقإلذب صق ا ي

حاديذريدصخ بمذب د  الذب صيلا دحثذ  دل كذتديةضذب  ي داإلذب  د ييإلذب لو لدإلذب صدحذتدنصذب دفذأتددعذ)الذ

يدد  اذيي جدد ذةدديقذذ ذلال ددإلذر  ددوئاإلذ ددانذعص يددةذتل ددا ذب  و إددوتذب  دد بتحذلاليددَنذب ي و لددإلذ 

نذب   الذب صيلا حذ0ذ  انذعص يدةذتل دا ذب  و إدوتذب  د بتحذلاليدَنذب ي و لدإلذ و  ييقدإلذب صق ا يدإلذعد

ذ(ث07صذ-ذ072ذصذ7,,2حايذريصخ بمذب   الذب صيلا ح(ثذ)ب زي يذذذذ0ذ

  Hauptman( 1971دراوة ) -2

أجيياذالهذب  البيإلذةحذب  اليوتذب يصل عذبألعييااإلذ ا ةاذر فذعليةإلذأثيذطييقإلذ لدفذ

بألل بالذةحذتل ا ذبألط ولذبألعييادونذةدحذد ببد ذب   دإلذب او وتادإلثذ دد ذتا تداذباندإلذب  البيدإلذعدنذ

ي بددإلذعددنذبألط ددولذةددحذب  دد  هذ)ب لو ددمذبل صدد بئحذ0ذب يب دد ذبل صدد بئحذ0ذب خددوع ذبل صدد بئحذ0ذعج

ب سولسذبل ص بئح(ذ دسي بذر فذعجي بصانذتجييإاإلذتَ السذ  ييقإلذتيلا ذبألل بالذ  و  عذت السذ

(ذع   بوًذتلص يذب فذد بب ذتل يإلذ الهذب ي  دـ بوتذ))ذ17 و  ييقإلذب صق ا يإلثذ تمذت الي ذ)

يمذ0ذب جي ذبليص هوعاإلذ0ذبألةلولذب  ايذب يو اإلذ0ذب  ل ذب يب ةذ0ذبألةلولذةحذصا إلذب يو حذ0ذبل

تصهدددو ذب صجي دددإلذطُإدددقذبلخصإدددوالذب صل دددا حذب دددفذب يجيددد بصانذب صجييإادددإلذرب ن دددحذثثثثث((ثذ  لددد ذ

ذ ب ضو  إلذ قاوسذب صل ا ذ بأللب ذب    يذ أ هيتذب نصدوئ ذت د قذب يجي بدإلذب صجييإادإلذ)ب دلم ال

 بلتو (ذب دفذب يجي بدإلذب ضدو  إلذ)ب دلم الذ بلتدو (ذ أ هديتذب نصدوئ ذأيضدوًذت د قذب يجي بدإلذ

ب صجييإاإلذةحذبأللب ذب    يذب فذب يجي بإلذب ضو  إلذ0ذةحذ انذ مذيظهيذةيقذذ ذلال دإلذر  دوئاإلذ

 انذعسص  ذتل ا ذ)ب لم الذ بلتو (ذةحذب يجي بدإلذب صجييإادإلذب صدحذلاليداذ ةدقذطييقدإلذتيلاد ذ

ذ.(Hauptman , 1971 , p235-244)الثذبألل ب

 الفصل ال الث: إجراءات البحث 

 :Experimental Designالتصيي  التجريبي أوالً: 

رخصوالذب إو مذت ديايوًذتجييإادوًذعدنذت دوعامذب ضدإةذب جزئدحذلبصقدولهذأتدعذأملديذع ئيدإلذ

ذ(ذي  حذذ كثذ1 ظي هذب إلمذب لو حذ0ذ ب اا ذ)

 اليتغير التابع ستقلاليتغير الي التكا ؤ اليجيوية

 تكا ؤ التجريبية 

 اليجيويات

التحصيل  اإلولوت التي يلي

 واإلتتفاا

 

 / ب ضو  إل

 ( )التصيي  التجريبي(2شكل )

 :  Research population its sampleمجتيع البحث ويينته ثانياً: 

 يددةذةددـحذيصادد نذعجصيدد ذب إلددمذعددنذجيادد ذطدد اذب  ددثذب لددوتحذب يصذ-:تل يدد ذعجصيدد ذب إلددمذ-أ

ذب ي بالس

  سنإلذب  البياإلذب يص ي إلذ ب لوت يإلذب نهواليإلذب صو لإلذر فذب ي يييإلذب لوعإلذ  صي اإلذةحذعلوةظإلذبألتإوالذ

ذم(ث,2,1-م2,,2)

ذذذ-:رخصاوالذبانإلذب إلمذ-ا
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رخصدوالذب إو دمذعص يد إلذ)ب لسدنذ دنذب دحذ  إندان(ذد د يوًذ ادحذتاد نذعاد بتوًذذ-:بانإلذب يد بالسذ-1

 لجيب ذتجي إلذب إلمث

ذي ج ذةـحذب ي اليإلذثد  ذ دلفذ   دثذب لدوتحذب يص يدةذ0ذتدمذرخصادوالذ دلإصانذ-:بانإلذب   اذ-2

با بئاوًذايوذ لإإلذ)ذأذ0ذعذ(ذ د ذ د ذبلخصاوالذب فذ لإإلذ)أ(ذ صيلد ذب يجي بدإلذب صجييإادإلذ  دلإإلذ

ذ(3(ذطو إدوًذ  لد ذريدصإلولذ)00)ع(ذ صيل ذب يجي بإلذب ضو  إلذ0ذرذذ  دذبد لذطد اذب يجيد بصانذ)

ط اذالبيإانذعنذب سنإلذب سو قإلذر  وئاوًذ  ديتذ ديونذب صادوةؤذةدحذب إلدمذ0ذأصدإحذبد لذأةديبلذ

(ذطو إوًذةحذ لإإلذ)ع(ذ0ذ أجدييذب صادوةؤذ28(ذطو إوًذةحذ لإإلذ)أ(ذ )28(ذطو إوًذ0ذعنهمذ)84ب لانإلذ)

ذبل  ددوئحذةددحذب يص ادديبتذبآلتاددإلذ)ب ليدديذب زعنددحذ0ذب صل ددا ذب  البيددحذ   ب دد ينذ0ذلالجددوتذعددولع

م(ذ0ذعل لذب صل دا ذب لدومذةدحذب  دثذبأل لذ2,,2-مذذذذذذ4,,2ب صوالييذ  لومذب  البيحذب سو قذ)

 -م(ذ0ذميوذتإانهوذب ج ب لذبآلتاإل:2,,2-م4,,2ب يص يةذ  لومذب  البيحذ)

اليحسوبة  T( القي  لليتووط الحسابي واإلنحراف اليعياري وقيية 2جدول)

 والجدولية لليتغيرات ال الث

 اليجيوية
 جريبيةالت

 ( طالبة11)

 الضابطة

 ( طالبة11)

 القيية التائية
مستوى 

الداللة  

1 15 

 اليتووط اليتغيرات

 الحسابي

اإلنحراف  التباين

 اليعياري

 اليتووط

 الحسابي

اإلنحراف  التباين

 اليعياري

 اليحسوبة الجدولية
 لي  بذي

 داللة  

العير 

الزمني   

 )باألشهر(

265 51
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267 27
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21 227 261 19
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219 22
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22 219 1 112 
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1 125 
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77 5 222 19

6 
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21 216 
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 ( اليحسوبة والجدولية1)كا ( تكرارات التحصيل الدراوي آلباء طالت مجيويتي البحث وقيية1جدول )

ية
و
جي

لي
ا

نة 
عي
ال
  
ج
ت

 

 التحصيل الدراوي

ية
ـر
ح
ال
ة 
جـ

در
 

قيية )كا     
1
 مستوى  (

 الداللة 

 1 15   
 إبتدائية ومتووطة

  

 بكالوريوس وشهادات يليا إيدادية

          

 الجدولية اليحسوبة

 لي  بذي 22 5       76 1  1  22             6   5         11 التجريبية
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 21           7   7         11 الضابطة
 داللة  

كون التكرار اليتوقع  يهيا  *دمجت الخليتان )إبتدائية  متووطة( و)بكالوريوس  شهادات يليا( مع بعضهيا

 (.5أقل من )

( اليحسوبة 1( تكرارات التحصيل الدراوي ألمهات طالت مجيويتي البحث وقيية )كا2جدول )

 والجدولية

  
 

ية
و
جي

لي
ا

 

  
  

نة
عي
ال
  
ج
ت

 

 التحصيل الدراوي           
 

  
ة 
ري

حـ
ال
ة 
ج
در

 
قيية )كا      

1
 مستوى  (

 الداللة 

 1 15 
 أمي   

 وإبتدائية 

متووطة     

 وإيدادية

 معهد وبكالوريوس 

 

 الجدولية اليحسوبة 

 لي  بذي  22 5   71 1   1    2       22   21    11  التجريبية

 داللة  
 5     22   9     11  الضابطة  

بعضها كون التكرار  *دمجت الخليتان )أمي  إبتدائية( و)متووطة   إيدادية( و)معهد  بكالوريوس( مع

 (.5اليتوقع  يهيا أقل من )

 :ياغة األهداف السلوكيةصثال اً: 

ةحذ   ذبألا بهذب لوعإلذب صحذأب تهوذ زبالعذب صي ادإلذ يدولعذب صدوالييذ  يي  دإلذب يص يد إلذذ

ر صقذب إو مذأا بةوًذي  ماإلذ ص الي ذع   بوتذب إلمذ ذ كذألنذبألا بهذب لوعدإلذي دُلفذب صأمد ذ

ألاد بهذب يسدص يوتذعنذتلقاقهوذأ ذداويهوذألتهوذتا نذب فذعسص  ذب يي  إلذبي عوًذ دد ذتضديناذب

ب دليذذ(Bloom)ب ل ثإلذبأل  فذ)ب يليةإلذذذ0ذب  همذ0ذب ص إاق(ذعنذب يجولذب يليةدحذ ص دناثذ  د مذ

يلدد ذعددنذأملدديذب ص ددنا وتذ ددا بوًذ ةوئدد عذةددحذعجددولذب صلدديهذب ددفذبألادد بهذب سدد  ماإلذ تل يدد اوثذ

ب سدولعذب خإديب ذذ(ذ0ذ د ذأُبصي تذالهذب يسص يوتذب ل  ذ لد ذريصادوالع,08ذصذ4,,2)ب اإاسحذ0ذ

 أيوتلعذب ل قإلذب  البياإلذ0ذ تمذبيتذبألاد بهذب سد  ماإلذب دفذعجي بدإلذعدنذب يلايدانذعدنذذ يذ

ب خإيعذ بلخص وصذ إاونذآالبئهمذةحذي عصهوذ ع  ذريصا وئهوذ اي طذصاوحإلذبألا بهذب سد  ماإلذ

ريددقوطذ ع ئيددإلذعسددص يوتهوذب يليةاددإلثذ ةددحذ دد  ذب ي  ظددوتذتددمذتلدد ي ذصاددـوحإلذب ددإلضذعنهددوذ 

(ذعوئددإلذ يددصإلذ ث ثدد نذاددـ ةوًذ172ب ددـإلضذبآلخدديذ صددفذ  ددـلاذ اددا هوذب نهددوئحذب إددو دذبدد لاوذ)

ذ(ذ20ي  ماوًذعـ زبإلذبـ فذب    انذبأل لذ ب لوتحذعـنذب اصواذب ي اليحذ  بد ذ)

 (ذ ب  ذ أال ل نذا ةوًذ     ذب لوتحثذ81خي ذ تسل نذا هذ     ذبأل لذ )

 :ةإيداد الخطط التدريسيرابعاً: 

دددومذب إو ددمذ يبدد بلذخ  ددوًًيذت اليسدداإلذ ادد ذعجي بددإلذعددنذعجيدد بصحذب إلددمذ)ب صجييإاددإلذ

 ب ضدددو  إل(ذ تدددمذبددديتذأُتيددد ذجانذعنهدددوذب دددفذعجي بدددإلذعدددنذب يلايدددانذعدددنذذ يذب خإددديعذ

 بالخص ددوصذ ةددحذ دد  ذآالبئهددمذ ع  ظددوتهمذأجييدداذ لددضذب صلدد ي تذب اهددوثرذذأُبصيدد تذةددحذ

ذإلثت الي ذب ي   بوتذب يقيالعذخ لذب صجي 

 :  أدوات البحثخامساً: 

  . اإلختبار التحصيليأوالً/ 

  -:إيداد الخارطة اإلختبارية -أ

أبدد ذب إو ددمذب خوالطددإلذبلخصإواليددإلذ يلصدد  ذب   دد انذبأل لذ ب لددوتحذعددنذمصددواذب صددوالييذ

ب لي ددحذبليدد عحذ   ددثذب لددوتحذب يص يددةذ  سددفذب يسددص يوتذب ل ثددإلذبأل  ددفذعددنذت ددناثذ  دد مذ
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Bloom)ب يليةحذ ادحذ)ب يليةدإلذ0ذب  هدمذ0ذب ص إادق(ذ سده  صهوذ  دا  ذريدصخ بعهوذذ(ذةحذب يجول

 ددد ذُ دد لتذأاياددإلذب يلصدد  ذب  البيددحذةددحذ دد  ذبدد لذب  دد لوتذ ادد ذة دد ذ0ذميددوذُ دد لتذأاياددإلذ

(ذةقديعذع  د باإلذذ,0بألا بهذب س  ماإلذ سفذعسص يوتهوذب ل  ذ0ذأعوذب لذبأليو إلذةق ذُ  لتذ ـ)

(ذ8 ددد ذ زبدداذ سددفذربدد بلذب خوالطددإلذبلخصإواليددإلذ0ذ ب جدد  ل)ذعددنذتدد  ذ)رخصاددوالذعددنذعصلدد ل(ذ0

ذي  حذذ كث

ذذ(  الخارطة اإلختبارية الخاصة باإلختبار التحصيلي1جدول )

اليحتو

 ى

 التعلييي

يدد 

 الصفحات

وصن 

اليحتو

 ى

 مستويات األهداف

 )والوصن لكل مستوى (

يدد األوئلة 

 الكلي

52اليعر ة

% 

22الفه 

% 

21التطبيق

% 

الفصل 

 األول

25 62% 29 2 2 21 

الفصل 

 ال اني

11 22% 21 6 1 11 

اليجيو

 ع

57 211% 21 25 5 51 

  -:إيداد  قرات اإلختبار التحصيلي -ت

(ذةقديعذع  د باإلذعدنذتد  ذ)رخصادوالذ,0دومذب إو مذ يب بلذرخصإوالذتل ا حذعا نذعدنذ)

ذ(ثذذ1)ع لقذعنذعصل ل(ث
    -(:Test Validityصد  االختبار ) -ج

  -(:Face Validityصد  الظاهري) السطحي( )ال. 2

(ذةقديعذعد ذدوئيدإلذ وألاد بهذ,0بيتذب إو مذبلخصإوالذ  ا صعذبأل  اإلذ ب يصاد نذعدنذ)

ب س  ماإلذب فذب لذعدنذب خإديب ذ)ب يلايدان(ذ ب يصخ  دانذةدحذعجدولذب ل د مذب صي  يدإلذ ب ن سداإلذ

ةدحذدادوسذعدوذ  دلاذألجد ذذل  ب ذآالبئهمذ ع  ظوتهمذةحذص  اإلذب  قيبتذعنذبد مذصد  اصهو

داويددعذ0ذ ةددحذ دد  ذآالبئهددمذتددمذتلدد ي ذصدداوحإلذ لددضذب  قدديبتذ أيددصإ  اذ لددضذ دد بئ ذبلجو ددوتذ

%(ذةيوذة قذعنذبد لذب خإديب ذ,4ب خوطوإلذ0ذ رخصوالذب إو مذعنذب  قيبتذعوذ   اذب فذع بةقإلذ)

ذ0ذ  ل كذب تذجيا ذةقيبتذبلخصإوالذصولدإلذ عقإ  إلث

  -(:alidityContent Vصد  اليحتوى ) . 1

 اد نذب إو دمذدد ذريدصلونذ و خوالطدإلذبلخصإواليدإلذةدحذ  دلعذ  قديبتذبلخصإدوالذ

  دل كذيلد ذبالخصإدوالذصدولدوًذ  يلصد  ذ بألاد بهذذثيا نذ ل كذد ذ ققذالبذب ن  ذعنذب   ق

ذب صحذيقاسهوذ أصإحذجوازبًذ  ص إاقذب فذب لانإلذبليص  باإلث

 :تطبيق االختبار وتحليل  قراته -هـ 

  -:يق اإلختبار التحصيلي يلل يينة إوتطالييةتطب. 2

  يتذعليةإلذب  داذب ليذيلصوجعذب   اذ إلجو دإلذب دفذةقديبتذبلخصإدوالذجيالهدوذ عليةدإلذعد  ذ

(ذطو دفذعدنذ,,1   بذةقيبتعذ   ذب   اذطإقذب إو دمذبلخصإدوالذب صل دا حذب دفذباندإلذعدنذ)

ت يددإلذب اددي بذ  إنددانذ ددد ذيددج ذطدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذةددحذعص يدد إلذب صلييدديذ  إنددانذ0ذثو

ب إو مذ داذرتصهو ذأ لذطو فذعنذبلجو دإلذ آخديذطو دفذعدنذأجد ذتل يد ذب  دداذب ينويدفذلميدولذ
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بلخصإوالذ  ل ذر صسواذع بذبلجو إلذب زعنحذَ جد ذأنذب  دداذب ينويدفذلميدولذبلجو دإلذب دفذةقديبتذ

ذ(ذلداقإلث80بلخصإوالذا )

 -:التحصيليتحليل اإلتصائي لفقرات ااِلختبار . ال1

 -:)(Item Difficultyمعامل صعوبة الفقرات  -أ

%ذعدنذ23تمذتيتافذلالجوتذب لانإلذبليص  باإلذ ل ذب ص لاحذتيتاإوذتنوز اوًذ تمذرخصاوالذ

%ذعددنذ23بليددصيوالبتذب لوصدد إلذب ددفذأب ددفذب دد الجوتذ صيلدد ذب يجي بددإلذب ل اددوذ0ذ انيددوذأخصادديتذ

 يجي بدإلذب د تاوذألنذادوتانذب يجيد بصانذتيدل نذبليصيوالبتذب لوص إلذب فذأدد ذب د الجوتذ صيلد ذب

أ دد ذتإددوينذعياددنذ  لدد ذأنذ سددفذب إو ددمذعلوعدد ذصددل  إلذمدد ذةقدديعذعددنذةقدديبتذبلخصإددوالذ جدد اوذ

(ذ ا ذعل لذع ئدمذرذذيدي ذ  د مذأنذبلخصإدوالبتذجاد عذرذبذتيب  داذ,,38(ذ ),,73تصيب بذ انذ)

 اددلبذيلنددحذأنذةقدديبتذ (ثBloom , 1971 , p66%(ثذ),4ذ-%ذ,2صددل  إلذةقيبتهددوذ ددانذ)

 بلخصإوالذجيالوًذتل ذعقإ  إلثذ

 - (Item Discrimination Power):القوإل التيييزية للفقرإل -ت

 لدد ذأنذ سددفذب إو ددمذب قدد عذب صياازيددإلذ ادد ذةقدديعذعددنذةقدديبتذبلخصإددوالذ جدد اوذتصدديب بذ

%(ذذ,2(ذ بألل اددوتذتاددايذر ددفذأنذب  قدديعذب صددحذتقدد ذد تهددوذب صياازيددإلذبددنذ),,84(ذ ),,,7 ددان)

(ثذ لبذأ قفذب إو مذب فذجيا ذب  قيبتذ,,01ذص1223يسصلسنذ لةهوذأ ذتل ي هوثذ)أع وتا سذ0ذ

ذعنذل نذ لهذأ ذتل ي ثذ

 -):(Effective ness of Distracters عالية البدائل الخاطئة  -ج

يل ذب إ ي ذب خوطمذةلوالًذبن عوذيا نذبد لذب  د اذب دلينذرخصدوال هذةدحذب يجي بدإلذب د تاوذ

نذب لذط اذب لينذرخصوال هذةحذب يجي بإلذب ل اوذ ب هد هذعدنذذ دكذاد ذب ل د لذب دفذددامذأمليذع

(ذ0ذ041صذ1241يدددو إإلذ  إددد بئ ذب خوطودددإلذ ادددحذتاددد نذب  قددديعذجاددد عثذ)ب ز  لدددحذ0ذ آخدددي نذ0ذ

 (ث0100ذصذذ8,,2)ب  يوليذ0ذعوايذ0ذ

(ذ,,3,-  ل ذ سواذةلو ادإلذب إد بئ ذب خوطودإلذ  قديبتذبلخصإدوالذ هديذأتهدوذتصديب بذ دانذ)

 (ث,,22- )

  -):(Test Reliabilityثبات االختبار

 لسدواذعلوعد ذب لإدوتذ دد ذ  ددذعلوعد ذذ,2-اليصاوالليد نذ-يصخ مذب إو مذعلول إلذماد لالرذذذذذذذذذ

(ذ ادد ذعلوعدد ذثإددوتذجادد ذ عقإدد لذةايددوذيخددصذ,,34ثإددوتذبلخصإددوالذب يلسدد اذ هددلهذب يلول ددإلذ)

نذيصيب بذعلوعد ذبلالتإدوطذ إلخصإدوالذب لو داذعدوذ دانذبلجو وتذ إلخصإوالبتذحايذب يقننإلذب صحذيجفذأ

 (ث004ذص1238(ثذ)باس يذذذذذذ0ذ,02,-,03,)

 الفصل الرابع:يرض النتائج وتفسيرها 

 :يرض النتائجأوالً: 

 -يصمذبيتذب نصوئ ذ ةقوًذ صس س ذةي اوتذب إلمذ ب فذب نل ذبألتح:ذذذذذذذذذ

ذإلذةحذبلخصإوالذب صل ا حذب إل يثب ي بزتإلذ انذب يجي بصانذب صجييإاإلذ ب ضو  ذ-أذ

(ذ انذعص يةذلالجوتذ0,0,)الذت ج ذةي قذذبتذلال إلذر  وئاإلذبن ذعسص  ذ) -الفرضية األولل:

تل ا ذطد اذب يجي بدإلذب صجييإادإلذب صدحذتد السذ وليد  اذب صيلا دحذ عص يدةذلالجدوتذتل دا ذ

ب لي ددحذبليدد عحذذطدد اذب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذتدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددحذعددولعذب صددواليي

   صلققذعنذصلإلذب  ي اإلذريصلي ذب إو دمذبلخصإدوالذذذذذذذذذ    ثذب لوتحذب يص ية(ثذذذذذذذذذذذذذ

ذ ذب نهددويصانذ لانصددانذعسدددصق صانذ يليةددإلذلال ددإلذب  ددديقذ ددانذعص يدد حذلالجدددوتذذ(T-test)ب صددوئحذ

ذحذذ كثذذذذذ(ذي  0ب يجي بصانذ)ب صجييإاإلذ ب ضو  إل(ذب فذرخصإوالذب صل ا ذ0ذ ب ج  لذ)
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ختبار التائي بين متووطي درجات طالت اليجيوية ( نتائج اإل5جدول )

ذالتجريبية ودرجات طالت اليجيوية الضابطة  ي اإلختبار التحصيلي البعدي

(ذ0ذيصإانذأنذعـص يةذتلـ ا ذب   اذب لينذ0عنذع  ظإلذب نصوئ ذب  باللعذةحذب ج  لذ)ذذذذذذذذ

ذ) ذ  د ذب صيلا ح ذبلي  ا ذ ةـق ذب ف ذب صواليي ذأ730730لالي ب ذ ا  ذتل ا ذ( ذعص ية ذعن ب ف

ذب صوالييذب فذ ةقذب  ييقإلذب صق ا يإلذب ليذ  دذ) (ذ أنذب  يقذلبلذ720321ب   اذب لينذلالي ب

ذ) ذب  ال إل ذعسص   ذبن  ذ ةقذ0,0,ر  وئاوً ذب ف ذلاليا ذب صح ذب صجييإاإل ذب يجي بإل ذ  و ح )

ذبلي  اذب صيلا حذ  ل كذتيةضذب  ي اإلذب   ييإلذب خوصإلذ و صل ا ثذذ

ذ انذب يجي بصانذب صجييإاإلذ ب ضو  إلذةحذرخصإوالذبل ص و ثذب ي بزتإلذ-اذ

(ذ دانذعص يدةذ0,0,)الذت ج ذةي قذذبتذلال دإلذر  دوئاإلذبند ذعسدص  ذلال دإلذ) -الفرضية ال انية:

لالجوتذبل ص و ذ   اذب يجي بإلذب صجييإادإلذب صدحذتد السذ وليد  اذب صيلا دحذ عص يدةذلالجدوتذ

تدد السذ و  ييقددإلذب صق ا يددإلذةددحذعددولعذب صددوالييذب لي ددحذبل ص ددو ذ  دد اذب يجي بددإلذب ضددو  إلذب صددحذ

بليدد عحذ   ددثذب لددوتحذعص يددة(ثذ   صلقددقذعددنذصددلإلذاددلهذب  ي دداإلذريددصلي ذب إو ددمذبلخصإددوالذ

(ذذ ذب نهددويصانذ لانصددانذعسدددصق صانذ يليةددإلذلال ددإلذب  ددديقذ ددانذعص يدد حذلالجدددوتذ(T-testب صددوئحذ

ذ(ذي  حذذ كث02ذ ب ج  لذ)ذب يجي بصانذب صجييإاإلذ ب ضو  إلذةحذرخصإوالذبل ص و 

( نتائج اإلختبار التائي بين متووطي درجات طالت اليجيوية التجريبية 6جدول )

ذودرجات طالت اليجيوية الضابطة  ي إختبار اإلتتفاا

اليجيو

 ية

يدد 

 الطالت

اليتووط 

 الحسابي

اإلنحرا التباين

ف 

اليعيار

 ي

درج

إل 

الحر

 ية

 الدالة القيية التائية

 اإلتصائية

ريبالتج

 ية

11 21 71

9 

12 6

16 

1 95

9 

 

16 

اليحس

 وبة

 دال يند الجدولية

مستوى 

61 21 11 الضابطة 15 1

5 

22 6

25 

2 12

2 

2 27

2 

1 112 

(ذ0ذيصإانذأنذعص يةذلالجوتذب   اذةحذرخصإوالذ2عنذع  ظإلذب نصوئ ذب  باللعذةحذب ج  لذ)ذذذذذذذذذ

(ذ ادد ذأب ددفذعددنذ7803,4ا ددحذ ددـ دذ)بل ص ددو ذب ددلينذلاليدد بذب صددوالييذب ددفذ ةددقذبلي ددـ اذب صيل

(ذ7,0220عص يةذلالجوتذب   اذب لينذلالي بذب صدوالييذب دفذ ةدقذب  ييقدإلذب صق ا يدإلذب دليذ  ددذ)

يدد  اليجيوية

الطال

 ت

اليتوو

ط 

 الحسابي

اإلنحرا التباين

ف 

اليعيار

 ي

درجة 

الحر

 ية

الدالة  القيية التائية

اإلتصا

 ئية

27 27 11 التجريبية

5 

17 9

12 

6 22

1 

اليحسو 16

 بة

دال يند  الجدولية

 مستوى

72 21 11 الضابطة 15 1

2 

22 1

11 

1 26

2 

1 719 1 112 
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(ذ  دو حذب يجي بدإلذب صجييإادإلذب صدحذلاليداذ0,0, أنذب  يقذلبلذر  وئاوًذبن ذعسص  ذب  ال دإلذذ)

ذ ول ص و ثب فذ ةقذبلي  اذب صيلا حذ  ل كذتيةضذب  ي اإلذب   ييإلذب خوصإلذ

 :تج  التأثير

رنذع هد مذب  ب دإلذبل  ددوئاإلذ  نصدوئ ذيُلإّديذبددنذعد  ذب لقدإلذب صددحذت  اهدوذ نصدوئ ذب  ددي قذأ ذ

ب ل دوتذ  يهذب نظيذبدنذ جدمذب  ديقذأ ذ جدمذبلالتإدوطذ0ذ انيدوذيدـيّمزذع هد مذ) جدمذب صدأثاي(ذ

حذب نصدوئ ثذ)ةدومذ0ذب فذ جمذب  يقذأ ذ جمذبلالتإدوطذ  دضذب نظديذبدنذعد  ذب لقدإلذب صدحذتضدلهوذةد

(ثذ لبذددومذب إو دمذ لسدواذ جدمذب صدأثايذعدنذخد لذ سدواذعي د ذاريصدو002ذصذ1223
2ا
  يصّ اديذذ

ب يسدددصق ذ)بليددد  اذب صيلا دددح(ذةدددحذب يص اددديينذب صدددو لانذ)ب صل دددا ذ بل ص دددو (ذ0ذةاوتددداذدايدددإلذ

)ريصو
2
يسصق ذ)بلي  اذ(ذ و نسإإلذ يصّ ايذ)ب صل ا (ذ0ذأعوذبن ذ سواذ جمذتأثايذب يصّ ايذب 018,=

ب صيلا ح(ذةحذعصّ ايذ)بل ص و (ذةاوتاذدايإلذ)ريصو
2
ذ(ذي  حذذ كث3(ذذذذ0ذ ب ج  لذ),02,=

( تج  التأثير )إيتا7جدول )
2

 ( للولوت التي يلي  ي التحصيل اإلتتفاا 

اليتغير 

 اليستقل

إيتا  اليتّغير التابع
1

 تج  التأثير  

اإلولوت    

 التي يلي

 كبير      21,1 التحصيل      

 كبير     11,1 اإلتتفاا     
 :تفسير النتائجثانياً: 

ذ-تفسير النتائج اليتعلقة بفرضيتا البحث:ذ(1-2)
يصضددحذعددنذب نصددوئ ذب صددحذبي دداذيددو قوًذت دد قذ)ب يجي بددإلذب صجييإاددإل(ذب صددحذلاليدداذ

ييقدإلذ ولي  اذب صيلا حذةـحذب صل دا ذ بل ص دو ذب دفذ)ب يدـجي بإلذب ضدو  إل(ذب صدحذلاليداذ و  

ذب صق ا يإلذ د ذيُلز ذذ كذر فذ

ذ-يإفذأ ذأمليذعنذبأليإواذبآلتاإل:

ةوب اددإلذبليدد  اذب صيلا ددحذةددحذتدد الي ذعددولعذب صددوالييذ0ذ يددوذ ددعذعددنذل الذمإادديذةددحذتهاوددإلذأذاددونذذ-1

ب  دد اذ ادد قذ جددلاذرتصإددواهمذر ددفذب دد السذ0ذمدد نذاددلبذبليدد  اذيجلدد ذب  و ددفذعلدد الذب لي اددإلذ

ذب صل اياإلثذ

يلا حذيجل ذب   اذيصقي  نذبألل بالذب صحذيؤل تهوذةهدمذييدي نذ خإديبتذ بدلادإلذبلي  اذب صذ-2

%ذعنذب يل  عإلذةايوذ  ذموتاذ,0تلوي ذب ل  ذب صواليخحذ0ذ د ذأثإصاذب  البيوتذ أنذب يصل مذيصلمي

ذعنذخإيعذ بدلاإلث

بليدد  اذب صيلا ددحذبدد عذتدددوجحذ   دد اذب ددلينذي  ددفذب ددداهمذب خجدد ذ ييا دد نذر ددفذب لز دددإلذذ-7

ذالت  ب ثذ ب

عنذخ لذع  ظوتذب إو مذأثنو ذب صجي إلذ ج ذرنذريصخ بمذبلي  اذب صيلا حذ عذل الذمإايذةدحذذ-8

تاجا ذب   اذب فذب جيأعذةحذب ل يمذ ةحذرمسو همذب لقإلذ أت سهمذب دفذألب ذأيذبيد ذيا  د نذ دعذ

ذعنذب ي اّلسث

بلي  اذب صيلا دحذأملديذعدنذد ذتا نذب ي يلبتذأ ذب ي   بوتذب صحذلاّلياذةحذب صجي إلذت ئمذذ-0

ذب  ييقإلذب صق ا يإلث

ذرنذب صيلا ذ يا إلذعهيإلذةحذتنياإلذب ي بذب جيوباإلذةحذ اوعذب   اذبي عوًثذ-2

البذ تص قذتصاجإلذب إلمذب لو حذع ذتصوئ ذب  البيوتذب سدو قإلذجيالهدوذب لي ادإلذ بألجنإادإلذ0ذ

إلذب صددحذلاليدداذ ييددصخ بمذرذذأيدد يتذتصددوئ ذب  البيددوتذب سددو قإلذبددنذت دد قذب يجي بددوتذب صجييإادد

بلي  اذب صيلا حذب فذب يجي بوتذب ضو  إلذب صحذلاليداذ دو  يبئقذب صق ا يدإلذ ب  البيدوتذادح:))ذ
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(ذ0ذلالبيدإلذأ د ذاد بهذ3,,2(ذ0ذلالبيإلذ ي بنذ)7,,2(ذ0ذلالبيإلذب زي يذ)2,,2لالبيإلذعلم ال)

 ((ث 0Stevens (1985)ذلالبيإلذ Hauptman (1971)(ذ0ذلالبيإل2,,2)

ذ-:اليتعلقة بحج  التأثيرذائجتفسير النتذ(1-1)

(ذيصإدانذأنذدايدإلذ)ريصدو3عنذع  ظإلذب نصوئ ذب د باللعذةدحذب جد  لذ)ذ_ذذذذذذذذ
2
(ذ ب صدحذتيلد ذ018,=

%(ذعددنذب صإددوينذب ا ددحذةددحذب صل ددا ذب  البيددحذ  يجي بددإلذ18تسددإإلذب صإددوينذ تدد لذاددلهذب قايددإلذرنذ)

 ح(ذ0ذ يصضدحذعدنذذ دكذرنذ جدمذتدأثايذب صجييإاإلذييج ذر فذتأثايذب يصّ ايذب يسصق ذ)بلي  اذب صيلا

خ  بتذب ص الي ذب فذ ةقذ)بلي  اذب صيلا ح(ذةحذب صل ا ذب  البيحذ)مإاي(ذ0ذرذذرنذب نسإإلذتُلد ذ

 لا إلذرذبذموتاذدايإلذ)ريصو
2
(ذ عص ي إلذرذبذموتاذب قايدإلذ)ريصدو0,1,=

2
(ذ مإاديعذرذبذموتداذ0,2,=

ب قايإلذ)ريصو
2
 (ذي  حذذ كث4(ذ0ذ ب ج  لذ)018,=

( الجدول اليرجعي اليقترح لتحديد مستويات تج  التأثير بالنسبة لكل 9جدول )

 مقياس من مقايي  تج  التأثير

األداإل 

 اليستخدمة

 تج  التأثير

n
2

 كبير  متووط صغير 

0,01 0,06  0,14 
ذ

ذ

(ذيصإدانذأنذدايدإلذ)ريصدو4عنذع  ظإلذب نصوئ ذب د باللعذةدحذب جد  لذ)ذ_ذذذذذذذذ
2
(ذ ب صدحذتيلد ذ,02,=

%(ذعددنذب صإددوينذب ا ددحذةددحذبل ص ددو ذ  يجي بددإلذب صجييإاددإلذ,2ب صإددوينذ تدد لذاددلهذب قايددإلذرنذ)تسددإإلذ

ييج ذر فذتأثايذب يص ايذب يسصق ذ)بلي  اذب صيلا دح(ذ0ذ يصضدحذعدنذذ دكذرنذ جدمذتدأثايذخ د بتذ

ذب ص الي ذب فذ ةقذ)بلي  اذب صيلا ح(ذةحذبل ص و ذذ)مإاي(ثذذ

رنذ جدددمذتدددأثايذب يص اددديذب يسدددصق ذ)بليددد  اذب صيلا دددح(ذةدددحذ  ندددو بًذب دددفذعدددوذتقددد مذيصضدددحذذذذذذذذذ

ب يص ايبتذب صو لإلذ)ب صل ا ذ بل ص و (ذمونذ)مإاي(ذ0ذعيدوذيؤمد ذةوب ادإلذ)بليد  اذب صيلا دح(ذةدحذ

ذزيولعذب صل ا ذ بل ص و ذ نسإإلذمإايعث
 الفصل الخام : اإلوتنتاجات والتوصيات واليقترتات

  :اإلوتنتاجاتأوالً: 
ذ-يصنص ذب إو مذعوذيأتح:ر ذب إلمذةحذ   ذتصوئ

ذ يسهّ ذرذ-1 ذ ةلوالً ذتوجلوً ذت اليسوً ذيل  ذب صيلا ح ذ ولي  ا ذب صواليي ذعـولع ذت الي  ن

ذبي اإلذةهم

ذب يولعذ  قوئهوذع عذأط لذةحذأذاونذب   اث

ذأل ذب   اذبألل بالذب صيلا اإلذ ا ذيلولعذ   قذ  ا يإلذ ت وب ذب الايذعنهمذعـ ذذ-2

 د ببهمذةدحذب صيلاد ذلبخد ذر دفذتادجالهمذ ر   العذع ااإلذعيدوذأل ذذب ي بدثذب صيلا اإل

ذ جيعذب  البيإلث

يجو ادإلذ ب دلإلذعدنذخد لذري  اذب صيلا حذةحذب ص الي ذيصيبذآثدوالبًذيصخ بمذبلرنذرذ-7

دوعإلذب ل دوتذ انذب ي اّلسذ ط  عذعنذجهإلذ عوذ انذب   اذأت سهمذعنذجهدإلذأخدي ذر

ذيسص  ذب ل يحث0ذعيوذيسوب ذب فذب صلو نذةحذالة ذب 
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طدد قذطودددوتذب  دد اذ يل ّددزذتاددوطهمذ يليدد ذرنذبليد  اذب صيلا ددحذيليدد ذب ددفذرذ-8

ذ يببذأمليذعنذ ويإلذةحذبي اإلذب صل مثذرب فذ

نذبلي  اذب صيلا حذيل مذب  د اذب دفذب ادجوبإلذ ب قد العذب دفذع بجهدإلذب ي بددثذرذ-0

ذ ي الاذأ سنصهمذب فذب   و إلذ ب جيأعذبألل اإلث
  :ياتالتوصثانياً: 

ذ- اهوذب إو مذةأتعذي صحذ يوذيأتح:ر نو بًذب فذب نصوئ ذب صحذت ص ذ

تضيانذعنوا ذطيبئقذت الي ذب صوالييذةحذأدسومذب صوالييذةحذم اوتذب صي اإلذ علواد ذذ-1

ذي  اذب صيلا حثذب بلذب يل يانذ ب يل يوتذأاياإلذبلر

  صي ادإلذب ددفذذتادجا ذع اّليدحذ ع اّليددوتذعدولعذب صدوالييذعددنذدإد ذب يد يييوتذب لوعددإلذ-2

ذي  اذب صيلا حذةحذت الي ذعولعذب صوالييثيصخ بمذبلر ي العذ

 ي العذت اليفذع اّليحذ ع اّليوتذعولعذب صدوالييذةدحذب د  البتذب صي  يدإلذب صدحذتقدومذذ-7

يدد  اذب صيلا ددحذةددحذتدد الي ذعددولعذيددصخ بمذبلرةددحذب ي يييددإلذب لوعددإلذ  صي اددإلذب ددفذما اددإلذ

ذب صوالييثذذ

ذعنذدإ ذب ي يييوتذب لوعإلذ  صي اإلذب فذأايـاإلذت الي ذذط  ذب يايةانذب صي  يانذرذ-8

ذي  اثذتإو ذب ي اّلسذخ  بتذالبذبلري  اذب صيلا حذ ما اإلذعولعذب صوالييذب فذ ةقذبل
 :اليقترتاتثال اً:  

ذ-جيب ذعوذي ح:ريصايوالًذ  إلمذب لو حذيقصيبذب إو مذر

أخددي ذحادديذب صل ددا ذجدديب ذلالبيددإلذعيوث ددإلذ   البيددإلذب لو اددإلذةددحذعص ادديبتذتو لددإلذرذ-1

ذتجوهذتل ذب يولعذ0ذ حايايوث ص و ذعل :ذب يا لذ0ذبل بل

يدد  اذب صيلا ددحذةددحذعدد بلذلالبيدداإلذأ ذعيب دد ذجدديب ذلالبيددوتذأخددي ذتسددصخ مذبلرذ-2

ذلالبياإلذأخي ث

ذي  اذب صيـلا حذعـ ذطيبئقذ أيو افجيب ذلالبيإلذعيوث إلذ   البيإلذ يـ بزتإلذبلرذ-7

ذبتثت اليساإلذأخي ذةحذت  ذب يص ايذ

ذتو (ثري  اذب صيلا حذب فذ ةقذعص ايذب جن ذ)ذم ال0ذجيب ذلالبيإلذعقوالتإلذ إلرذ-8

 اليصادر
 أوالً: اليصادر العربية

(ذ0ذأثيذريدصليولذأُتيد ذجحذ)جد اللنذ  ييد ح(ذةدحذريدصيبتاجاوتذتل دمذ2,,2ألذمييمذ0ذةوالسذخ ثذجويمذ0ذ) ث1

)حادديذعنادد الع(ذ0ذذأطروتللة دكتللورا 0ذ لالبيددإلذطدد اذب  ددثذب لددوتحذب يص يددةذ تل ددا همذةددحذعددولعذب صددوالييذ

 جوعلإلذ   بلذ0ذم اإلذب صي اإلذ)ر نذال  (ث

(ذ0ذأثيذطييقإلذتيلاد ذبألل بالذةدحذتل دا ذت يادلبتذب  دثذب خدوع ذبال صد بئحذ2,,2ر يباامذ0ذا ي ذيوج ذ0ذ) ث2

 )حايذعنا الع(ذ0ذجوعلإلذليو فذ0ذم اإلذب يل يانذروالة ماجستير لبةلاصهنذ صل مذب ل  مذ0ذ

0ذلبالذب يسايعذ  نايذ ب ص زي ذ ب  إوبإلذذ02ذطذيل  النف  التربوي0ذ(ذ,,,2)صو حذعلي ذب حذ0ذأ  ذجول 0ذ ث7

 بألاللنثذ-0ذبيون

(ذ0ذأثدديذريدصخ بمذب يسدديبذب صل ايدحذةدحذتدد الي ذ لدضذع  دد بوتذ2,,2أ د ذاد بهذ0ذالبئدد ذعليد ذيد عإلذ0ذ) ث8

 الع(ذذذذذذذ0ذب جوعلدإلذبليد عاإلذ)حايذعنا روالة ماجستيرب نل ذب لي حذب فذتل ا ذط إإلذب لوعنذبأليويحذ0ذ

 حزعذ0ذم اإلذب صي اإلثذ-

 0ذلبالذر نذيانوذ   إوبإلذ ب نايثذمحاضرات  ي مبادئ التدري (ذ0ذ0,,2ريان الذ0ذبوي عذيا امذ آخي نذ0ذ) ث0

 0ذذعنا البتذجوعلإلذذذالقـياس والتقـوي   ـي التربية الحدي ة(ذ0ذ1223أع وتا سذ0ذذعـاخوئا ذ0ذ) ث2
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 ي اليوثذ-لعاقذذذذ

 0ذلبالذب يسايعذ  نايذ ب ص زي ذ0ذبيونث01ذطذالتربية العيلية الفايلة(ذ0ذ,2,1 قالحذ0ذتوةزذأ ي ذ)ث3

(ذ0ذأثيذب ناوطذب صيلا حذةحذتنياإلذب سيإلذب ص ما يإلذ   ذطو إوتذدسدمذاليدوتذ1,,2ثذب إاوتحذ0ذ لبمذخ ا ذ يا ذ0ذ)4

 إلذليو فذ0ذم اإلذب يل يانث)حايذعنا الع(ذ0ذجوعلذروالة ماجستيربألط ولذةحذم اإلذب يل يانذ0ذ

أثلر العصلف اللذهني  لي تحصليل طلبلة الصلف ال لاني اليتوولط  لي ملادإل   (ذ2,,2ت ةاقذ0ذ اوئيذع  د لذ0ذ)ثذ2

 ث01,02ذعج إلذب إل  ذب صي  يإلذ ب ن ساإلذ0ذجوعلإلذ   بلذ0ذب ل لبنذذالتاري 

0ذلبالذب  ادديذذ02ذطذالتربويللة طللر  التللدري  العامللة تخطيطهللا وتطبيقاتهللا(ذ0ذ0,,2ثذجددو ي0ذ  ادد ذب يدد ذ0ذ),1

 تو ي نذ ع زب نذ0ذبيونث

(ذ0ذأثديذريد  اذب د  الذب صيلا دحذةدحذتل دا ذت عدلعذب  دثذب خوعدـ ذ,,,2ثذب جإ اليذ0ذجنونذعزايذ  صدعذ0ذ)11

)حاديذعناد الع(ذ0ذجوعلدإلذ  د بلذذذذذ0ذم ادإلذب صي ادإلذ رولالة ماجسلتيربال ص بئحذةـحذعدولعذب صي ادإلذبليد عاإلذ0ذ

ذ)ر نذال  (ث

ذثنظام اليدارس ال انوية(ذ0ذ1248ثذجيه اليإلذب ليبقذ0ذ زبالعذب صي اإلذ0ذ)12

الينلاهج الدراولية: تخطيطهلا وإولتراتيجيات تدريسلها  لي (ذ0ذ2,,2ثذب جه اليذ0ذتوصيذ دنذب دحذعليد ذ0ذ)17

عدوالسذذ14_012ذت  عذب ينوا ذب  البياإل:ذالؤ ذعسصقإ اإلذ   صديعذعدنذذضوء نظرية التعل  اليستند إلل الدماغ

 0ذجوعلإلذب س  ونذدو  سذ0ذم اإلذب صي اإلذ0ذي  نإلذبيونثذ2,,2

0ذلبالذأيددوعإلذ  نادديذ ب ص زيدد ذ0ذبيددونذذذ_ذ01ذطذاإلدارإل التربويللة اليعاصللرإل(ذ0ذ2,,2ثذ وعدد ذ0ذيدد ايونذ0ذ)18

  بألاللنث

(ذ0ذأثديذب د  الذب صيلا دحذةدحذتل دا ذت عدلعذب  دثذب خدوع ذبال صد بئحذ يدولعذ3,,2 ي بنذ0ذال دوذ يد يذ0ذ)ثذ10

ذ)حايذعنا الع(ذ0ذجوعلإلذليو فذ0ذم اإلذب صي اإلثذروالة ماجستير يلولثإلذةحذب صلإايذب صليييي0ذب

0ذلبالذب يسدايعذ  ناديذ ب ص زيد ذ0ذ01ذطذطرائق تدري  الدراوات اإلجتياييلة(ذ2,,2ثذخضي0ذةخييذال ا ذ)12

 بيونث

0ذ اداذذذذ01ذطذاللوطن العربلي لتربيلة واليتغيلرات اإلجتياييلة  ليا(ذ0ذ2,,2ثذب لافذ0ذعلي ذبإ ذب لزيزذ0ذ)13

ذب لايإلذ0ذ   بلث

(ذ0ذةوب اإلذأتي ذعذعقصديبذةدحذذتل دا ذط إدإلذب يي  دإلذبأل  دفذ2,,2ثب زاو يذ0ذييع ذص بذعلحذب  ينذ0ذ)14

ذ)حايذعنا الع(ذ0ذجوعلإلذليو فذ0ذم اإلذب صي اإلذبأليوياإلثذروالة ماجستيرةحذعولعذب يسيبذب ي اليحذ0ذ

دور التربية والتعلي   لي ييليلة التحلديث (ذ0ذ2,,2نذ عالونذ0ذاوليذال ا ذ0ذ)ثذب زااييذ0ذبإ ذب اييمذعلس12

 0ذعاصإإلذب يجصي ذب ـلي حذ  نايذ ب ص زي ذ0ذبيونث01ذطذوالتطوير

 (ذ0ذذأثيذري  اذب   الذب صيـلا حذةـحذتل ا ذط إإل7,,2ثذب زي يذ0ذمييمذب  بنذبإ ذهللاذجويمذ0ذ),2

ذ)حايذعنا الع(ذ0ذجوعلإلذليو فذ0ذم اإلذب صي اإلثذروالة ماجستير  ذب  ثذبأل لذب يص يةذةحذعولعذب ي و لإل

 0ذلبالذب اصفذ0ذجوعلإلذذاإلختبارات واليقايي  النفسية(ذ0ذ1241ثذب ز  لحذ0ذبـإ ذب ج ا ذ آخي نذ0ذ)21

ذب ي ص ذ0ذم اإلذبآللباثذذذذذ

 اي قذ  نايذ ب ص زيد ذ0ذ0ذلبالذبذ02ذطذأواليب تدري  الدراوات اإلجتيايية(ذ0ذ,,,2ب سايبنذ0ذعلي ذ0ذ). 22

ذبيونث

0ذب د بالذذذذتدري  النحو العربي  ي ضوء اإلتجاهات الحدي ة(ذ0ذ2,,2ثذب س ا حذ0ذ إاإلذيلا ذةيعذصو حذ0ذ)27

 ب ي ييإلذب  إنوتاإلذ0ذب قوايعث

 حث0ذلبالذب صل امذ0ذل 02ذطذتعلي  الدراوات اإلجتيايية(ذ0ذ1,,2ثذي ايونذ0ذيلافذب اإلذ توة ذ0ذيلا ذبإ هذ0ذ)28

(ذ0ذأثيذطييقدإلذب ينودادإلذذذذب جيوبادإلذةدحذرمصسدواذب ي دواامذ3,,2ثذب س لبتحذ0ذ ةو ذعلسنذعال نذباسفذ0ذ)20

)حاديذعناد الع(ذ0ذجوعلدإلذ  د بلذذروالة ماجستيرب صواليخاإلذ بيصإقوئهوذ   ذطو إوتذب  ثذب ـلوتحذب يص يةذ0ذ

ذ0ذم اإلذب صي اإلذ)ر نذال  (ث

القيللاس والتقللوي  التربللـوي والنفسللي بللين النظريللة  (ذ80,,2عددوايذ0ذ)ذثذب  دديوليذ0ذبإدد ذهللاذ ب دد الب ا ذ220

 بألاللنثذ-0ذلبالذ بئ ذ  نايذ ب ص زي ذ0ذبيونذذ01ذطذوالتطبيق

0ذلبالذب يددـؤ ثذذ  نادديذ ب  إوبددإلذ ب ص زيدد ذ_ذذالشامللـل  للـي األنديللة اليللـدروية (ذ0ذ8,,2ثذ ددواي0ذ سددنذ0ذ)23

ذ إنونث
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ذ0ذجيه اليإلذب ليبقثذ022ذطذالتاري  العربي اإلوالمي(ذ0ذ2,,2)ب لوتحذ0ذبإ ذب ي ينذ آخي نذ0ذ. 24

0ذ        التعلللي  للتقللان ودور التقنيللات التربويللة  للي إنجاتلله(ذ0ذ,,,2ثذبإدد ذهللاذ0ذبإدد ذب ددي امذصددو حذ0ذ)22

ذب ا ياثذ

واذ  ناديذ0ذعيمدزذب اصدذاإلتصال والووائل التعلييية   قراءات    أواولية(ذ0ذ1,,2ثذبإ ذب سيا ذ آخي نذ0ذ),7

  ب ص زي ذ0ذع و  ذآع نذ0ذب قوايعث

0ذذأولاليب إتصلائية لقيلاس األهييلة العيليلة لنتلائج البحلوث التربويلة(ذ0ذ جمذبألثدي:ذ7,,2ثذب ي0ذال وذ)71

ب يؤتييذب ل يحذب خوع ذبايذ  جيلادإلذب ي دييإلذ  يندوا ذ طديقذب صد الي :ذعندوا ذب صل دامذ بلبد بلذ  لادوعذ

ذي  ا ثذ22_ذ021ذب قوايعذ0ذ   صيعذعنذب يلوصيعذ0ذب يج  ذب لوتحذ

0ذلبالذب ينوا ذ  نايذ ب ص زي ذ0ذبيدونذذاليناهج الحدي ة وطرائق تدريسها(ذ0ذ2,,2ب اإلذ0ذعلسنذب حذ0ذ). 72

ذ_ذبألاللنث

تجلل  التللأثير وإوللتخداماته  للي الكشللف يللن مصللداقية النتللائج  للي (ذ0ذ,,,2ب وتددإلذ0ذبددز ذريدديوبا ذ0ذ) .77

ذ0ذعـج إلذب إل  ذ ب  البيوتذب صي  يإلذب   س اناإلذ0ذجيـلاإلذب إـل  ذسيةالبـحوث التربوية والنف

ذ ب  البيوتذب صي  يإلذب   س اناإلذ0ذب ل لذب لو مثذذذذذ

0ذلبالذب نهضددإلذ القيللاس والتجريللب  للي يللل  الللنف  والتربيللة(ذ0ذ1238ثذباسدد يذ0ذبإدد ذب ددي ينذعليدد ذ0ذ)78

ذ   إوبإلذ ب نايذ0ذ اي تث

ذ0ذب يج إلذب ي ييإلذتج  التأثير الوجه اليكيل للداللة اإلتصائية(ذ0ذ1223ةومذ0ذال  يذعن  الذ0ذ). 70

    البيوتذب ن ساإلذ0ذب ل لذب سولسذ0ذب قوايعثذذذذذ

(ذ0ذأثيذريصخ بمذريصيبتاجاصانذدإ اصانذع ذطييقإلذب ينوداإلذب جيوباإلذةحذ0,,2ثذب  ص  يذ0ذة بذ سنذمو مذ0ذ)72

رولللالة ب صدددوالييذب لي دددحذبليددد عحذ ريدددصإقوئهوذذذذذ0ذذتل دددا ذطددد اذب  دددثذب لدددوتحذب يص يدددةذةدددحذعدددولع

 )حايذعنا الع(ذ0ذب جوعلإلذب يسصن ييإلذ0ذم اإلذب صي اإلثماجستير

0ذلبالذب  ادديذذتو ددي نذذ01ذطذذطللـر  تللدري  الدراوللات اإلجتياييللة(ذ0ذ3,,2ثذد ددو يذ0ذعليدد ذر دديباامذ0ذ)73

ذ ع زب نذ0ذبيونث

0ذبو مذب اصفذ0ذتايثذت زيد ثذطإوبدإلذ01ذطذ  بالتكنولوجيا الحدي ةالتدري(ذ0ذ2,,2ثذدن ي ذ0ذأ ي ذر يباامذ0ذ)74

 0ذب قوايعث

0ذ01ذطذذذ(أم لللة ومناقشللات)طللر  تللدري  الرياضلليات أوللاليبه (ذ0ذ4,,2ثذب اإاسددحذ0ذبإدد ذب  ب دد ذ يادد ذ0ذ)72

     بألاللنثذ-عاصإإلذب يجصي ذب لي حذ  نايذ ب ص زي ذ0ذبيونذ

 ث070ذب يج إلذب صي  يإلذ0ذب ل لذذلتي يلي ضرورإل تربويةاللعب ا(ذ0ذ0,,2مل يذ0ذالت بذ0ذ) ث,8

0ذلبالذب اددي قذ  نادديذذذالتكنولوجيللا  للي ييليللة الللتعل  والتعلللي (ذ0ذ0,,2ب ا دد اذ0ذ اددايذبإدد ذب ددي امذ0ذ). 81

ذ ب ص زي ذ0ذبيونث

ذ-إلذشثمثل0ذب ي إلدإلذب لي ادذ01ذطتاري  الحضلارات القدييلة (ذ0ذ2,,2 جنإلذعنذ زبالتحذب صي اإلذ ب صل امذ0ذ). 82

  إنونث

(ذ0ذأثددـيذريددـ  اذب دد  الذب صيلا ددحذةددحذذتل ددا ذت ياددلبتذب  ددثذب خددوع ذ2,,2ثذعددلم الذ0ذ اددي ذ سددنذ0ذ)87

 )حايذعنا الع(ذ0ذجوعلإلذ   بلذ0ذم اإلذب صي اإلذ)ر نذال  (ثذذذذذذذذذروالة مـاجستيربل ص بئحذةحذعولعذب ج يبةاإلذ0ذ

0ذذذذذذذذذذوتنييتلله مهنيلللاً ذت اليعاصللرإل  للي إيللداد اليعللل اإلتجاهللا(ذ0ذ3,,2ثذب ي دديعذ0ذ  اليددإلذ آخددي نذ0ذ)88

ذب ا ياث

إيللداد اليعل )التجربللة( ذبعللا التجللارت العالييللة اليعاصللرإل  للـي(ذ0ذ2,,2ثذب ي يدد يذ0ذبإدد ذهللاذ سددنذ0ذ)80

 0ذب يؤتييذب لوتحذ ا اإلذب صي اإلذ)ر نذال  (ثذالطريقة

 

0ذلبالذب اؤ نذب لقوةادإلذ ي آليات الدراما الخالقةنحو مسرح صفي دراوة  (ذ0ذ2,,2ثذاوالهذ0ذ سانذب حذ0ذ)82

 ب لوعإلذ0ذ   بلث
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بلين أوللوبي اللتعل  التعلاوني  دراولة مقارنلة(ذ0ذ,,,2ب هيشذ0ذبويد ذ يد بنذ عقد بليذ0ذعليد ذةخدييذ0ذ). 83

0ذب يج دإلذذوالتعل  الفردي  ي إكتسات الطالت ليهارات برنامج محرر النصوص وقدرته  يلل اإلتتفاا بها

 ث030ذب ل لذذ10إلذ0ذب يج  ذب صي  ي

0ذذاألولوت اإلبدايي  ـي تعلي  طفل ما قبل اليدروة أوسله ومهاراتله ومجاالتله(ذ0ذ0,,2ثذب اصامذ0ذبزيزذ0ذ)84

 0ذعاصإإلذب   بذ  نايذ ب ص زي ذ0ذب ا ياثذ1ط
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(1ع لقذ)  

ذلخصإوالذب صل ا حذ   التعذب نهوئاإلب

 أ
 بليم:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ث:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب الإإل:ذ

ذ-بزيزيذب  و ف:

(ذةقديعذعدنذتد  ذبلخصادوالذعدنذعصلد لذ0ذرذذي جد ذ اد ذةقديعذ,0يصا نذالبذبلخصإدوالذعدنذ)

ذعنكذأنذتض ذ)ذذذذذ(ب فذ يهذبلجو إلذب  لالإلثذأال  ذرجو وتذ ب  عذعنهوذصلالإلذ ب ي   ا

ذ)ب اعذب س م(ثذ_____علولذعل  ل:أبولذ نو ذب الإإلذب ايي إلذتإحذهللاذ

ذي يثذذ-أذذذر يباامذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ

 ي ت ذ-رييوبا ذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

هذ)أ(ذال عذرنذبلجـو إلذب  لالإلذاـحذر يباامذ)ب اعذب س م(ذ ل كذتض )ذذذذ(ب فذب لي

ذب لي

ذ-ييل ذ يهذبلجو إلذب  لالإلثذذ بآلنذأجفذبنذبأليو إلذبآلتاإل:ذ

 ب  قيبت ت

ذث_____ربصي ذأا ذعاإلذب يايعإلذب فذعاوهذبآل والذ سإفذ 1

 يه  إلذريصخيبعذعاواهوذذذذذذ-مليعذب لذبآل والذةاهوذذذذذذذذاذ-أذ

ذعاواهوذ أع والاوذد ا إلذ- ج لذب ياوهذب ج ةاإلذذذذذذذلذ-عذ
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ذ

 

ذعهيوًثذ_____اذعاإلذب يايعإلذدإ ذبلي مذعيمزبًذموت 2

ًذذ-صنوباوًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أذ ذتجواليِو

 ياو اوًذذ-زالبباوًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____موتاذب زبوعإلذةحذعاإلذدإ ذبلي مذ قإا إلذ 7

ذ نحذتيامذ-من عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 طحذ-ديي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذينإلثذ_____الذيسيحذ  خ لذلبالذب ن  عذرالذ ينذ  دذعنذب لييذ 8

ذث ث نذ-خي ذ باي نذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 أال ل نذ-خي ذ ث ث نذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____بلي هذتلنحذبلت وداوتذب صحذبق تهوذديي ذع ذب قإوئ ذ ب   لذب يجو العذ  يتذ 0

ذعإلذب ق بة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتأعانذي ذ-ب ل  لذب فذبألي لإلذذذذذذذاذ-أ

 رت وهذب يظ  عانذ- إةذب ل  لذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____رنذعنذأيإواذراليولذب نإحذعلي ذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذر فذب إوليإلذا ذتل مذ 2

ذأيو افذ يةإلذب  ا ذ-أص لذ يةإلذب يبحذذذذذذذذذاذ-أ

 ةن نذعهنإلذب صجوالعذ-لذب قامذ ب لولبتذب لي اإلذذذذذذذ-ع

ذث_____ييااذب لياذب صحذتاإاذ انذدإا إلذديي ذ دا ذبا نذ لياذب  جوالذم تهوذ  ثاذ 3

ذأثنو ذب هجيعذر فذب لإاإلذذذ-ةحذبأل هيذب ليمذذذذذذذذذذذذاذ-أ

  ل ذتز لذب   حذ-ةحذ هيذالعضونذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذثذ_____ ينإلذب ين العذ ذ كذ سإفذديالذب يي ل)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذطيلذب اه لذعنذب ي 4

ذتايذب  صنذ انذب يس يانذ-رديبتذبألع بلذ  وئ عذبو اإلذذذذذذاذ-أ

 خاوتصهمذ  له لذ ب ي بثاقذذذ-ر صاوالامذ  صجوالعذةحذب ي ينإلذذذذذلذ-ع

ذثذ_____تزلذب   حذجإيي )ب اعذب س م(ذب فذب نإحذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذةحذ هيذ 2

ذالعضونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-اذذذذذذذذ  بلذذذذذذذذذذذذذذذ-أ

 ذ ذب قل عذ-عليمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

رنذيإفذبِجصيو ذب يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذ ب يس يانذبأل بئ ذةحذلبالذبألالدمذ نذأ حذبألالددمذاد ذ ,1

ذث_____

ذالةضذديي ذ إلجصيوبوتذب ل ناإلذ- د  ذب  بالذخوالعذ   لذعاإلذذاذ-أ

 ع ئيإلذرجصيو ذب يس يانذةحذب  بالذع ذالحإإلذديي ذ-ي عإلذب  ب عذذذذذلذ  ل و ذب فذ-ع

ذ

 

ذث_____موتاذأ لذاجيعذ  يس يانذر فذ 11

ذع يذ-ب لإاإلذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 يلياذ-  لذب اومذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____عنذأيإواذةا ذعقوطلإلذب يايمانذ إنحذاو مذ 12

ذعسوب عذأدوالاذب يي ل)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذذ-اذذذبق ذا تإلذ انذب  يةانذذذذذذذذذ-أ

  لثذعقو عإلذب يايمانذ-اج مذ نحذاو مذب فذ  يايمانذذلذ-ع
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ذثذذذ_____أعوعكذخوالطإلذ إعذب جزييعذب لي اإلذرخصيذب ليهذب ليذييل ذع د ذع ينإلذعاإلذ 17

ذذذذذذذذذذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-أذذذذذذذذذذذذ

ذذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-عذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذث_____عنذب جيوبوتذب اه ليإلذ ن ذ 18

ذاو مذ-دييضإلذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 زايعذ-ب ي  فذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذمثذ_____  ثاذ الإلذب لقإإلذب لوتاإلذينإلذ 10

ذذ221ذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذ,22ذ-أ

 227ذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذ222ذ-ع

ذأيومثذ_____ص فذهللاذب اعذ ي م(ذةحذدإو ذأدومذب يي لذ)ذ- 12

ذذ0ذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ذ-أ

 3ذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذ-ع
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ذث_____ةحذب اا ذألتوهذييل ذب جز ذب يؤ يذب اعذ و سهمذخةذيايذ 13

ذةصحذع يذذ-ب هجيعذر فذب ي ينإلذذذذذذذذذذذذذذاذ -ذأ

 ةصحذب ليبقذ-ةصحذ  لذب اومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-عذذذذذ

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

ذذالببوذعي لوًثذ_____تإ دذعسو إلذعسج ذدإو ذ 14

ذثيوت نذ-يإل نذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 عوئإلذذ-تسل نذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____يق  ذ و يؤبخوعذاحذ 12

ذب    عذب  يناإلذ-ب ي وايعذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب يإويلإلذ-ب ص يدإلذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____ أتهوذب  ثاقإلذب صحذأص الاوذب يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذ ـذتليهذ ثاقإلذب ي ينإلذ ,2

ذرتهو ذ ياذب  جوالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-بق ذب   حذع ذب يايمانذذذذذذذذذذذذذاذ-أذ

  نو ذب يسج ذذ-تنظامذ ؤ نذب يهوجيينذ بألت والذذذذلذ-ع

ذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ذثذذذذ_____ةحذب اا ذألتوهذرخصيذب ليهذب ليذييل ذع د ذجا ذب يس يانذةحذحز عذ  الذ 21

ذذذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-أذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-عذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

ذثذذذ_____دوئ ذجا ذب يايمانذةحذحز عذأ  ذا ذ 22

ذخو  ذ نذب   ا ذذذ-لإلذ نذخ ي  ذبألي يذذذذذذذذاط ذ-أ

 أ  ذي اونذ نذ ياذ-أ  ذ هفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذ)ال حذهللاذبنع(ثذ_____ب  لو حذصو فذةايعذ  يذب خن قذا ذ 27

ذي يونذب  واليحذذ-يل ذ نذأ حذ دوصذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 خو  ذ نذب   ا ذ-بإ ذهللاذ نذال ب عذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذثذأب بمث_____عنذ ي طذص حذب ل يإاإلذبق ذا تإلذ انذب يس يانذ ب يايمانذأع اوذ 28

ذثيوتاإلذذ-يإلإلذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 بايعذ-تسلإلذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذاـثذ_____ت ةحذب يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذينإلذ 20

ذذذ2ذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذذ-أ

 11ذ-لذذذذذذذذذذذذذذ,1ذ-ع

ذ)ال حذهللاذبنع(ثذ_____ ذب لي حذبلي عحذةحذحز عذعؤتإلذعنذدولعذب جا 22

ذأ  ذبإا عذبوعيذ نذب جيببذ-بيي ذ نذب لوصذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب يلنفذ نذ والثإلذب ااإوتحذ-جل يذ نذأ حذطو فذذذذذذذذذلذ-ع

ذاـذثذ_____تمذةصحذعاإلذب يايعإلذينإلذ 23

ذ,1ذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذذ-أ
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 18ذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذ12-ع

ذاـثذ_____  ثاذحز عذتإ بذينإلذ 24

ذذ2ذ-اذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذذ-أ

 11ذ-لذذذذذذذذذذذذذذذ,1ذ-ع

ذث_____يّيحذبومذب  ة لذ هلبذبليمذ ذ كذ سإفذ 22

مليعذب  ة لذب صدحذجدو تذ زيدوالعذب الإدإلذ-ا  )ص فذهللاذب اعذ ي م(ذب  ة لذر فذب  يس راليولذب نإحذ-أ

  ب ايي إل

مليعذ ةد لذب قإوئد ذب لي ادإلذذ- فذهللاذب اعذ ي م(ذب لبًذعنذب  ة لذ جيا ذب قإوئ ذذل)ص راِليولذب نإحذ-ع

 ر فذب نإحذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذ صل نذري عهوثذ

ذ  هجيعثذ_____  ذب يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذ جإلذب  لب ذةحذب سنإلذ ,7

ذب صويلإلذذ-ب لوعنإلذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب لوليإلذبايعذ-ب لو يعذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____عن فذب خ ا إلذيو قوًذيقو  عذةحذب  داذب لو يذ 71

ذب يئا ذذ-ب  زييذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب قو حذ-الُج ذب  ينذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____عنذب يإولئذب صحذتضينصهوذخ إإلذأ  ذ ايذب   يقذ)ال حذهللاذبنع(ذاحذ 72

ذتلييمذب ي وذذب صأما ذب فذ-ب صأما ذب فذب   قذ بألعوتإلذذذذذذذاذ-أ

 ألب ذبألعوتإلذ- سنذعلوع إلذب نسو ذذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____رِبصي تذب خ ةإلذةحذزعنذب خ  و ذب يب  ينذ)ال حذهللاذبنهم(ذعإ أذ 77

ذب ا ال ذذ-بلتصخواذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب صنوة ذ-ب  البثإلذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____عنذأ هيذب ييت ينذب لينذرلب بذب نإ عذ 78

ذمسي ذع كذب  يسذ-ا يإلذب الباذذذذذذذذذذذذذذاعسذ-أ

 ايد ذرعإيبط الذب ي مذ-أ  ذي اونذ نذ ياذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____جل اذديي ذبييذ نذب خ واذ)ال حذهللاذبنع(ذي ايبذ انهوذ  انذدإوئ ذب لياذ سإف 70

ذعلوال صعذ   ب عذبلي عاإلذذ-م تعذعنذأا ذعاإلذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 عيواليصعذأبيولذب صجوالعذذ-لذذذذذذذذذذذذذذذذذة و صعذ  جوبصعذ-ع

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذث_____يقو  ذ  ظإلذب لس ذةحذب  داذب لو يذ 72

ذب ايطإلذ-ب جا ذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب  ةو ذب ي تحذ-ب يي الذذذذذذذذذذذذذلذ-ع

طو فذ)ال حذهللاذبنع(ذتوئيوّذةحذةيب عذ ا إلذب هجيعذذتيبذب يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذب حذ نذأ ح 73

ذث_____ ـذ

ذرلبالعذ ؤ نذب ي ينإلذذ- يويإلذأا ذعاإلذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 تي يعذب يايمانذذذذ-عسوب عذب يهوجيينذذذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____تنوزلذب لسنذ نذب حذ و خ ةإلذر ـفذ 74

ذذعلو يإلذ نذأ حذي اونذ-عي بنذ نذب لامذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب   ا ذ نذيزي ذ-بإ ذب ي كذ نذعي بنذذذذذذذلذ-ع

ذثذ_____ُييحذجا ذب يس يانذةحذحز عذتإ بذ ـ)جا ذب لسيع(ذ ذ كذ سإفذ 72



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 ي التحصيل واالحتفاظ لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ فاعلية األسلوب التمثيلي ف

 أ.م.د أكرم ياسين محمد اآللوسي          م.م محمد عبد الرزاق دحام أللهيبي
                                                                           001     

ذد إلذأب بلذجا ذب يس يانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-ب مذتيانذب يس يانذعنذتجهازذأت سهمذذاذ-أ

 عخو  إلذب يس يانذأل بعيذب يي ل)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذ-لمليعذأب بلذجا ذب يايمانذذذذ-ع

ذث_____رِاصمذأ  ذ ايذب   يقذ)ال حذهللاذبنع(ذ صليييذ  لذب اومذ ذ كذ ,8

ذدي هوذعنذب لجوزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ- ا تهوذعيمزبًذتجواليوذعهيوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أذ

 رط  هوذب فذ ليذب لياذ- يي لذ)ص فذهللاذب اعذ ي م(ذذلتن البًذأل بعيذبذ-ع

ذث_____تمذةصحذة س انذب فذي ذب قوئ ذب لي حذ 81

ذدصاإإلذ نذعس مذب إوا حذ-خو  ذ نذب   ا ذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 بيي ذ نذب لوصذ-يل ذ نذأ حذ دوصذذذذذذلذ-ع

ذثذ_____ رنذيإفذتنوزلذبلعومذب لسنذ نذب حذ)ال حذهللاذبنع(ذ و خ ةإلذا 82

ذأ قاإلذعلو يإلذ و خ ةإلذ-الحإإلذعلو يإلذ و خ ةإلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ-أ

  قنوذ  عو ذب يس يانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-   يذينذبلعومذب لسنذ)ال حذهللاذبنع(ذذذلذ-ع

ذاـذثذ_____تمذةصحذع يذينإلذ 87

ذ14ذ-اذذذذذذذذذذذ13ذ-أذ

 ,2ذ-لذذذذذذذذذذذذ12ذ-ع

ذأيومذثذ_____رِيصييتذع دلإلذب قولياإلذ 88

ذ8ذ-اذذذذذذذذذذذذذ7ذ-أ

ذذذذ2ذ-لذذذذذذذذذذذذذ0ذ-ع

ذ

 

ذثذذ_____عيذجي ذب قيآنذب اييمذ ـذ 80

ذث  ذعيب  ذذ-عي  صانذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 خي ذعيب  ذ-أال  ذعيب  ذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____ذبنع(ذتمذ  عذب ي لثذب ي   ذ   ذب سا عذ)ال حذهللا  ل ذ ةوعذب خ ا إلذبييذ نذب خ وا 82

ذ  ايإلذب سل يإلذ-ةوطيإلذب زايب ذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 تُساإإلذ ناذملفذ-   إلذأمذب يؤعنانذذذذذذذذلذ-ع

ذاـثذ_____  ثاذع دلإلذب ايع بذينإلذ 83

ذ17ذ-اذذذذذذذذذذذذذذ12ذ-أ

 ذذذ10ذ-لذذذذذذذذذذذذذذ18ذ-ع

ذثذ_____)ال حذهللاذبنع(ذ  يتذ نذب خ ا إلذبليونذ نذب ونتمذرتاو ذأي  لذ لييذةحذزع 84

ذب  ةو ذبنذب س ب  ذب لي اإلذذ-تق ذب إضوئ ذ ليبًذذذذذذذذذذاذ-أ

 ت يا ذب صجوالعذب لي اإلذ-تنظامذ ؤ نذب ي ينإلذذذذذذذذلذ-ع

ذث_____أامذ اليوتذب    إلذةحذب ل يذب يب  يذ 82

ذب نجثذ- بيةذذذذذذذذذذذذاذ-أ

 ب إ يعذذ-لذذذذ   بلذذذذذذذذذ-ع

ذث_____يُانفذب خ ا إلذبييذ نذب خ واذ)ال حذهللاذبنع(ذ ـذ ,0

ذأ حذ  صذ-أ حذدصولعذذذذذذذذذاذ-أ

 ذ ذب ن الينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-أ حذدلوةإلذذذذذذذذلذ-ع
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