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 ملخص البحث:

يهدددا البحددح الحددالي رلددا تعددرا جاثددر أنمددوذج دورة الددتعلم السددباعية فددي التحصدديل 
لدى طالب الصا الثاني المتوسط في مادة الرياضيات(، وألجل التحقق مد  ذلدص صدي ت 

 الفرضية اآلتية:
( بدددي  متوسدددط درجدددات 0,،,* ال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة رحصددداىية عندددد مسدددتوى الداللدددة ج

طالب المجموعة التجريبية التي درسدت بدمنموذج دورة الدتعلم السدباعية ومتوسدط درجدات 
 بطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل.  طالب المجموعة الضا

ة التجريبيدددة، المجموعددد  ( طالبددداب يمثلدددو 82طالبددداب، بوا)ددد  ج( 05تكوندددت عيندددة البحدددح مددد  ج
 والمجموعددة الضددابطة، تددم تكددافع المجمددوعتي  فددي مت يددرات جالع مددر ال منددي،  ( طالبدداب يمثلددو 82وج

اختبددار الددذكاو(، و)ددد اختيددرت متوسددطة التحريددر للبنددي  و درجددة الرياضدديات للعددام الدراسددي السددابق، 
)صددددياب، التابعدددة رلدددا مديريدددة تربيدددة محافادددة األنبدددار، )دددام الباحدددح بتددددري  المجمدددوعتي  الفصدددول 
الخمسة األولا م  كتاب الرياضيات للصا الثاني المتوسدط، و)دد اسدتمرت التجربدة فصدالب دراسدياب 

( فقددرة موضددوعية مدد  ,0للتحصدديل تكددو  مدد  ج اختبدداراد كددامالب جالفصددل الدراسددي األول(، تددم رعددد
نوع جاختيار م  متعدد(، و)د تدم اسدتخراج خصاىصدل السدايكومترية، وبعدد االنتهداو مد  التجربدة تدم 

ّللت النتاىج وأاهرت:   تطبيقل  علا مجموعتي البحح، ثم ح 
طددددالب  ( بددددي  متوسددددط درجددددات0,،,* وجددددود فددددرق ذح داللددددة رحصدددداىية عنددددد مسددددتوى الداللددددة ج

المجموعددددة التجريبيددددة التددددي درسددددت بددددمنموذج دورة الددددتعلم السددددباعية ومتوسددددط درجددددات طددددالب 
المجموعدة الضدابطة التددي درسدت بالطريقددة التقليديدة فددي اختبدار التحصدديل، ولصدال  المجموعددة 

 التجريبية.  
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ABSTRACT: 
Current research aims to know (after learning cycle model of Seven in achievement 
among students in second grade average in mathematics), but in order to check it 
formulated the following hypothesis: 

* There is no statistically significant difference in the significance level (0.05)     
   between the average scores of the experimental group students who studied the    

learning cycle Model  Seven and the average degrees of control group students  
   who studied in the traditional way in the achievement test. 
Sample consisted of (56) students, by (28) students represent the experimental 
group, and (28) students represent the control group, was equal groups in variables 
(chronological age, degree of mathematics for the academic year before, the IQ test), 
have been chosen medium Liberation Boys Qsidia, affiliated to the Directorate of 
Education Anbar province, the researcher teaching groups first five chapters of the 
book Mathematics for Grade average, has continued experience an entire semester 
(first semester), have been prepared a test of the collection are from (40) paragraph 
objective of type ( multiple-choice), has been extracted characteristics Alsekoumtria, 
and after the completion of the experiment has been applied to the two sets of 
research, and then analyzed the results showed: 
* The existence of a statistically significant difference at the level of (0.05) between 
the average scores of the experimental group students who studied the learning cycle 
model Seven and the average degrees of control group students who studied in the 
traditional way in the achievement test, and in favor of the experimental group. 

 الفصل األول: التعريف بالبحث:
 :The Problem of the Researchأواًل: مشكلة البحث 

  هندداص عال)ددة وطيدددة تددربط بددي  التحصدديل مقددد كددل مدد  يهددتم بمددادة الرياضدديات بدديعت
  ضدروب فيها والقدرة علا التفكيدر الرياضدياتي بصدورة خاصدة، فالرياضديات تعدد ضدرباب مد

التفكيددددر المجددددرد الددددذح يعتمددددد الرمددددو  بدددددالب مدددد  المحسوسددددات، لددددذا فدددد   واضددددعي مندددداهج 
الرياضددديات الحديثدددة واالختصاصدددي  فدددي طراىدددق ونمددداذج وأسددداليب تدريسدددها يعكددددو  بمنهدددا 

دراص العال)ات واالستدالل.  (.526،ص8,22جالكبيسي أسلوب في التفكير أساسل  الفهم وا 
خبرتددل المتواضددعة فددي مجددال تدددري  الرياضدديات فددي  و)ددد الحددا الباحددح مدد  خددالل

المددار  الثانويدة، أ  هنداص انحفاادداب ملحواداب فدي تحصديل طددالب الصدا الثداني المتوسددط 
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فددي مددادة الرياضدديات، و)ددد يعددود هددذا رلددا طراىددق التدددري  المسددتخدمة فددي التدددري  والتددي 
معلومدات والمعدارا وبالتدالي تّرك  علا الحفا والتلقي  واالستاهار وجعل الطالب متلقيداب لل

سديجد نفسدل عداج اب عد  توايدا تلدص المعلومددات فدي موا)دا رياضدياتية جديددة تتطلدب منددل 
أ  الرياضيات موضوع تراكمي ذو بنية محكمدة السيما و ممارسة عمليات التفكير ومهاراتل، 

ام تعتمدددد األفكدددار الجديددددة فيهدددا علدددا مفددداهيم وتعميمدددات سدددبق وأ  تعلمهدددا وفهمهدددا، لدددذا )ددد
الباحح بمنا)شة عدد م  مدرسي مادة الرياضيات في رحدى الدورات التدريبيدة التدي تقيمهدا 

( 0تقدل عد  ج ( مم  لدديهم خبدرة ال,8المديرية العامة لتربية محافاة األنبار، و)د اختار ج
 سنوات في تدري  الرياضيات، وذلص م  خالل طرح السعال اآلتي عليهم:

 تستخدمها في تدريسك لمادة الرياضيات ؟.* ماهي طريقة التدريس التي 
مثددال  -عددرا المدادة جتقددديم تعريدا  %( يسددتخدمو  طريقدة20كاندت اججابدة، ر  ج

المثددال( التددي تّركدد  علددا الحفددا واالسددتاهار، وعدددم رعطدداو أح دور للطالددب للمشدداركة  –
همال المستويات المعرفية العليا األخرى  .في العملية التعليمية، وا 

شدددكلة البحدددح تتمثدددل بوجدددود حاجدددة ملحدددة السدددتحداح الطراىدددق واألسددداليب لدددذا فددد   م
والنماذج المتبعدة فدي تددري  الرياضديات ل يدادة نسدبة التحصديل الدراسدي لمواكبدة التطدورات 

 الحاصلة في العالم ومنها مجتمعنا العربي بصورة عامة و)طرنا العرا)ي بصورة خاصة.
 ة ع  السعال اآلتي:لذا تتحدد مشكلة البحح الحالي في اججاب

مددددا اثددددر أنمددددوذج دورة الددددتعلم السددددباعية فددددي التحصدددديل لدددددى طددددالب الصددددا الثدددداني 
 المتوسط في مادة الرياضيات؟.

 : The significance of the researchثانيًا: أهمية البحث
يشدددهد العدددالم اليدددوم انفجددداراب علميددداب هددداىالب وثدددورة نوعيدددة كبدددرى فدددي مجدددال المعلومدددات، 

لهددا العددالم ك لددل  )ريددة صدد يرة يمكدد  نقددل أح خبددر فددي مدددة  منيددة وجيدد ة مدد  وأصددب  مدد  خال
خالل التقنيات الحديثة وعبر األ)مدار الصدناعية والكمبيدوتر واالنترندت والتلفدا  وليدر ذلدص، 
ويقددا اجنسددا  أمددام تحددديات عديدددة، ويواجددل مت يددرات م تسددارعة ومعلومددات ضددخمة ت جبددر   

فادة م  مسدتجدات العلدم والمعرفدة العصر الحالي ت حتم اال اتعلا مواكبتها، لذا ف   متطلب
 (.6،ص8,22ومواكبة التقدم العلمي.جالكبيسي ومحمد،
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فقد شهدت المناهج الدراسية تطورات ملموسة وت يرات سريعة فدي اآلوندة األخيدرة فدي 
مددد  تلدددص التطدددورات، ر  عمليدددة  عدددالم، و)دددد حايدددت الرياضددديات بنصددديب وافدددرجميددد  دول ال

 لرياضيات في العصر الحدديح لدم تهدديد والتحديح في مجال التربية وطراىق تدري  االتجد
محل جدل أو نقاش، بل أصبحت أمراب بالغ األهمية، ومطلباب حيوياب وملحاب م  أجدل رحدداح 
التوا   بي  الحيداة سدريعة الت ييدر فدي عصدر العولمدة، رذ واجدل التعلديم التقليددح العديدد مد  

كددد  أثرهدددا علدددا مسدددتوى التعلددديم عامدددة، وجعلهدددا )اصدددراب علدددا تحقيدددق المشدددكالت التدددي أنع
أهدافددددل، ولددددم تددددتمك  طراىددددق تدددددري  الرياضدددديات التقليديددددة مدددد  ت ويددددد المددددتعلم بالمعددددارا 

   واٍع منددددتج، يسددددتطي  مواكبددددة عصددددر حددددديح مليدددد والمهددددارات األساسددددية الال مددددة لمددددواط
فيمددا يجددرح  معنصددر حدداك (؛ فهددي802،ص8,28بالتحددديات والت يددرات السريعة.جصددال ، 

حاليدددداب وفيمددددا هددددو متو)دددد  مسددددتقبالب مدددد  مسددددتحدثات علميددددة تكنولوجيددددة، لددددذا فدددد   مناهجهددددا 
وتربوياتهدددا البددددد وا   تتجدددداوب مدددد  معطيددددات التطدددور، وتخلدددد  رداوهددددا التقليدددددح، فددددالطالب 
بحاجة رلا رياضيات أكثر نفعاب في مشاكلهم المعيشية، ولي  تعلمهم في رعدادهم لمواجهة 

 (.805،ص8,28ديات المستقبل.جعفانة وآخرو ،تح
لذا دعت عدة جهات تربوية تهتم بتدري  الرياضيات مدرسي الرياضيات رلا البحح 
ع  أساليب وطراىق تساعد الطالب المتدني  التحصيل فيها علدا تحسدي  مسدتوى تعلمهدم، 

رص الدتعلم مد  خدالل اعتمداد الطراىدق واألسداليب التدي تتمركد  حدول الطالدب والتدي تدوفر فد
 (.220،ص8,28ذات المعنا م  خالل استخدام األنشطة المتنوعة.جالشرع وعدنا ،

ر  تحسي  العملية التعليمية التعلّمية م  حيدح المنداهج وأسداليب التددري  يدعدح رلدا 
تحسددي  تحصدديل الطلبددة ويجعلهدددم )ددادري  علددا حددل المشدددكالت التددي تددواجههم ومسدددتعدي  

فجددار المعرفددي الددذح يالحددا فددي العصددر الحددالي؛ وتعددد مواكبددة لمسددايرة التقدددم العلمددي واالن
التقدددددم التكنولددددوجي السددددري  الددددذح يددددعثر فددددي المندددداهج بصددددفٍة عامددددة، ومندددداهج الرياضدددديات 
وأسدداليب تدريسددها بصددفٍة خاصددة، وكددذلص توايددا نمدداذج  لتدددري  الرياضدديات التددي تنبثددق 

علدم الرياضديات، مد  بدي  األسد  وتستند رلا الناريات التربوية التدي تخددم عمليدة تعلديم وت
 التدددددي يعتمدددددد عليهدددددا منهددددداج الرياضددددديات فدددددي مراحدددددل التعلددددديم العدددددام.جأبو عبيدددددد ومددددداهر،

 (.8،ص2,,8
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وتعدددد أنمدددوذج دورة الدددتعلم السدددباعية مددد  نمددداذج التددددري  الحديثدددة التدددي تسدددتند رلدددا 
دامها، وت عددد الفلسددفة البناىيددة، والتددي تهددتم بددالتعلم القدداىم علددا بندداو المعرفددة وخطددوات اسددتخ

تطبيقددداب لناريدددة بياجيدددة حدددول البنددداو المعرفدددي التدددي تتكدددو  مراحلهدددا مددد  التمثيدددل والمواومدددة 
والتنايم، والتي ت مهد كل منهدا للتدي تليهدا، وعليدل فهدي عمليدة استقصداىية، ومنهجداب للتفكيدر 

تناددديم المعرفدددي الدددذح ي دددالوم الكيفيدددة التدددي يدددتعلم بهدددا الطلبدددة، واالسدددتنباط البّنددداو مددد  أجدددل 
 (.802،ص2,,8ركساب المعارا. جعطية،

  أساسدديي  مدد  افتراضددات ناريددة بياجيددل فددي النمددو وتقددوم دورة الددتعلم علددا افتراضددي
 المعرفي هما:

. ر  تضمي  المو)دا التعليمدي خبدرات حسدية ي يسدر علدا كدل مد  الم علدم والم دتعلم انجدا  2
 أهداا التعلم.

م تعلم بدرجدة معقولدة تعكد  لديدل اعتقدادات العدالم . الخبرات التي تتضم  تحدياب لتفكير ال8
 المحيط بل، وتعمل هذ  االعتقادات كدواف  ت ال م الم تعلم باستمرار.

 (.262، ص8,22جالطناوح،      
وبناوب علا ذلص حاول الخبراو والمهتمو  بالرياضيات وطراىق تعليمهدا وتعّلمهدا تقدديم 

ا مناهج الرياضيات وطراىق تدريسها، و)د كدا  مقترحات وحلوٍل للمشكالت التي تعاني منه
مددد  ضددددم  تلددددص اال)تراحدددات تجريددددب واسددددتخدام االسدددتراتيجيات ونمدددداذج التدددددري  الحديثددددة 
القاىمدددة علدددا ناريدددات الدددتعلم الحديثدددة، وفدددي ضدددوو ذلدددص جددداوت الدراسدددة الحاليدددة كمحاولدددة 

مة علا النارية البناىية تعّرا أثر أنموذج دورة التعلم السباعية كمحد نماذج التدري  القاىلل
 علا التحصيل الدراسي كنواتج لتعلم الرياضيات. 

 :Aim of the Research البحث ثالثًا: هدف
يهدا البحح الحالي رلا تعّرا جاثر أنموذج دورة التعلم السباعية في التحصيل لدى 

 طالب الصا الثاني المتوسط في مادة الرياضيات(.
 :Hypothes of the Researchرابعًا: فرضية البحث 
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( بدددي  متوسدددط درجدددات 0,،,* ال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة رحصددداىية عندددد مسدددتوى الداللدددة ج
طددالب المجموعددة التجريبيددة ومتوسددط درجدددات طددالب المجموعددة الضددابطة فددي اختبدددار 

 التحصيل البعدح.
 : Limits of the researchخامسًا: حدود البحث

 يقتصر البحح الحالي علا:
الثدداني المتوسددط فددي المدددار  المتوسددطة والثانويددات النهاريددة للبنددي  فددي . طددالب الصددا 2

 م.8,22-8,28مدينة الرمادح مرك  محافاة األنبار للعام الدراسي 
 م.8,22-8,28. الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 8
 . الفصول الخمسة األولا م  كتاب الرياضيات للصا الثاني المتوسط.2

 : Definition of the Termsلحات  سادسًا: تحديد المصط
 أواًل: دورة التعلم السباعية: عرفها:

(: بمنهدداج نمددوذج تعليمددي تعلمددي يوجددل خصيصدداب للطددالب الددذي  Selahattin,2010ج * 
يال)و  صعوبات في فهم المادة التعليمية، رذ يسهل م  فهدم المضدمو  التعليمدي خدالل 

وسددددي  المددددادة ويشددددج  علددددا رجددددراو خطواتددددل السددددب ، ويعمددددل المدددددر  علددددا توضددددي  وت
 اتصدددداالت بددددي  الحقدددداىق المطلوبددددة والحقدددداىق التددددي تددددم التعددددرا عليهددددا مسددددبقاب .ج

Selahattin,2010,p10.) 
الباحدح     نموذج تدريسدي عددّ  التعريف اإلجرائي ألنموذج دورة التعلم السباعية: أما

اضديات، ويتكدو  مد  ة مدادة الريلتدري  طالب الصا الثاني المتوسدط المجموعدة التجريبيد
والتمديددددد ،والتوسددددي  ،والتفسددددير ،واالكتشدددداا ،مراحددددل هددددي: التخطدددديط لتهيىددددة الطلبددددة  سددددب 

 والتقويم.،والتبادل 
 ثانيًا: التحصيل: عرفه:

(: بمنددل جمسددتوى األداو الفعلددي للفددرد فددي المجددال األكدداديمي الندداتج عدد  8,22جالجاللددي،* 
تدل عليدل مد  خدالل رجاباتدل علدا مجموعدة عملية النشاط العقلي المعرفي للطالب، ويسد

اختبارات تحصيلية نارية أو عملية أو شفوية تقدم لل نهاية العام الدراسي أو في صورة 
 (.80،ص8,22جالجاللي،                               اختبارات تحصيلية مقننة(.
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 : الددددرجات التدددي يحصدددلوا عليهدددا طدددالب الصددداأماااا التعرياااف اإلجرائاااي للتحصااايل
الثددددددداني المتوسدددددددط  مجموعدددددددات البحدددددددح جالتجريبيدددددددة والضدددددددابطة( فدددددددي االختبدددددددار البعددددددددح 
لموضوعات الرياضديات مد  خدالل رجدابتهم علدا فقدرات االختبدار التحصديلي البعددح الدذح 

 أعد  الباحح أللراا البحح والذح سيطبقل في نهاية التجربة.
 لفصل الثاني: إطار نظريا

 اعية:أنموذج دورة التعلم السبأواًل: 
براو التربية في والية ميامي بالواليات المتحدة األمريكية نماذج تدريسية فّعالة  وض  خ 

طددوات رجراىيددة، يبدددأ أسددم كددل خطددوة أو مهددارة بددالحرا  ، ويتبدد  هددذا Eتعتمددد علددا سددب  خ 
األنمددددوذج ناريددددة الددددتعلم البندددداىي، ويقددددوم علددددا سددددب  خطددددوات أو مهددددارات أساسددددية تسدددداعد 

 فكير وبناو التراكيب المعرفية بمنفسهم.المتعلمي  علا الت
 (.850ص6,,8جعفانة ويوسا،                                            

اهددرت دورة الددتعلم السددباعية نتيجددة لتوسددي  دورة الددتعلم الخماسددية مدد  خددالل رضددافة 
سدابقة مرحلتي جالتمديد والتبادل(، وذلص بهدا مساعدة المتعلمدي  علدا اسدتخدام معدارفهم ال

وربطهددددا بالجديدددددة مدددد  خددددالل رثددددارة فضددددولهم وحددددب اسددددتطالعهم ودافعيددددتهم لالستكشدددداا 
 (.Wiki,2008,p10والتفسير. ج

 أهمية أنموذج دورة التعلم السباعية :ثانيًا: 
 . ت تي  الفرصة للم تعلم أ  يتفاعل تفاعالب ايجابياب م  العملية التعليمية.2
ي، وهددذا يددعدح بددالم تعلم رلددا الددتعلم الصددحي  الددذح . تددربط بددي  الجددانبي  الناددرح والعملدد8

 يبقا في الذه .
. ت هي  الفرصة للتعليم علا أدوات وأجه ة وتقنيات متطورة، لدذا البدد مد  تشدكيل المعرفدة 2

 بصورة ايجابية.
. ت تددددي  الفرصددددة أمددددام المتعلمددددي  أ  ي مارسددددوا العلددددم، ويكتشددددفوا بعددددا المعددددارا نتيجددددة 0

 بها. للنشاطات التي يقومو 
 . ت لبي حاجات المتعلمي  وت  يد م  مستوى اهتماماتهم، وبالتالي  يادة مستواهم المعرفي.0

 (.26، ص6,,8جسالمة،                                                           
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 مبادئ استخدام دورة التعلم السباعية:ثالثًا: 
المبدددادل التدددي يجدددب علدددا الم علدددم  يتضدددم  اسدددتخدام دورة الدددتعلم السدددباعية عددددداب مددد 

 تحقيقها عند التدري ، وهي:
. ي قددددم التوضددديحات المناسدددبة المتعلقدددة بالمفددداهيم فدددي صدددورة مرىيدددة بحيدددح يمكددد  لجميددد  2

 المتعلمي  ردراكها وبلوغ الهدا م  تعليمها بسهولة.
رتهم علدا . ي وا   بدي  األسدىلة التدي يطرحهدا علدا المتعلمدي  التدي ت ثيدر تفكيدرهم وبدي  )دد8

 التطبيق و)درتهم علا التركيب والتقويم.
دراص العال)دة بيدنهم 2 . ي ساعد المتعلمي  ليتمكنوا م  ربط المفاهيم والتعميمات والمهدارات وا 

بصورة ت مكدنهم مد  ربدط معلومداتهم السدابقة بالمعلومدات الجديددة بصدورة ذات معندا فدي 
 بنيتهم المعرفية.

عطددداوهم الو)ددددت . رعطددداو المتعلمددددي  بعدددا األسددددىل0 ة التدددي تتعلددددق بموضدددوع الدراسددددة، وا 
 الكافي لالكتشاا، لذا عليل تشجيعهم للوصول رلا حلها.

. ي ساعد المتعلمي  ليعملوا معاب كمجموعات تعاونية لحل ما يواجههم م  مشكالت، وذلص 0
ل فدي نفد  الو)دت الدذح ىدمدنهم مقارندة أفكدار  بمفكدار  مال لتوفير مناخ جيدد يسدتطي  كدل

 ل فيل المجموعات باهتمام أكبر للتوصل رلا حل المشكلة.تعم
 (.8,2،ص8,,8ج يتو ،                                                          

 مراحل دورة التعلم السباعية:رابعًا: 
 تتكو  دورة التعلم السباعية م  سب  مراحل هي:

 : المرحلة األولى: التخطيط لتهيئة المتعلمين
هددذ  المرحلددة رلددا تهيىددة الم تعلمددي  وتحفيدد هم للدددر  الجديددد، فهددي عبددارة عدد   تهدددا

مقدمددة تكددو  علددا شددكل عددرا أو منا)شددة أو طددرح أسددىلة أو مهمددات وا)عيددة حقيقيددة، أح 
نشاط ي ستخدم الستدعاو معرفتهم السابقة حول الدر ، و يادة فضولهم واكتشاا مايعرفونل  

ل فيمدددددددددا يخددددددددددص المفهدددددددددوم أو الموضددددددددددوع. وكيدددددددددا ي فكدددددددددرو  بددددددددددل أو مدددددددددا يعتقدددددددددددو  بددددددددد
 (.Everell,2009,p46ج

 ويتمثل دور الم علم في هذ  المرحلة:
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ثارة التساعالت وتشجي  المتعلمي .2  . خلق اجثارة وتوليد الفضول وا 
 . معرفة الخبرات جالمعلومات( السابقة لدى المتعلمي .8
 د.. اكتشاا آلية تفكير المتعلمي  تجا  موضوع التعلم الجدي2

 أما دور المتعلم فيتمثل بطرح تساعالت تجا  موضوع التعلم الجديد، ومنها:
 . لماذا يحدح هذا ؟.2
 . ماذا أعرا ع  هذا الموضوع ؟.8
-858،ص6,,8. مدداذا أسددتطي  أ  اكتشددا عدد  هددذا الموضددوع ؟.  جعفانددة ويوسددا، 2

852.) 
 :المرحلة الثانية: االستكشاف 

لمددي  مدد  الخبددرات والموا)دددا الجديدددة التددي تسدددتثيرهم تبدددأ هددذ  المرحلددة بتفاعدددل الم تع
معرفيدداب وت ثيددر لددديهم تسدداعالت )ددد يصددعب علدديهم اججابددة عنهددا، ومدد  ثددم يقومددو  باألنشددطة 

 (.262،ص8,22الفردية أو الجماعية للبحح ع  رجابة لتساعالتهم. جالطناوح،
معروفدة لدديهم مد   وأثناو البحح يكتشفو  أشياوب أو أفكاراب أو عال)دات جديددة لدم تكد 

)بل، وت قابل هذ  المرحلة مرحلة التمثيل لدى بياجية، رذ يقدوم الم دتعلم بسلسدلة مد  األنشدطة 
يتلقدددا مددد  معلومدددات جديددددة فتحصدددل عندددد   حالدددة خاصدددة مددد  عددددم االتددد ا   فدددي ضدددوو مدددا

يتولّدددد لديدددل مددد  تسددداعالت ذاتيدددة حدددول أسدددباب مدددا رأى، والبدددد لدددل عنددددما  المعرفدددي بفعدددل مدددا
 رلا موا)ا جديدة أ  يسمل نفسل: يتعرا

 * لماذا يحدح هذا ؟.
 * ماهي األسباب التي تسبب حدوثل ؟.

 * وكيا حدح هذا ؟.
 (.822،ص,8,2جعطية،                                                   

 : ثالثًا: مرحلة التفسير )التوضيح(
  ي قدمو  تفسيرات وتوضيحات ت سما هذ  المرحلة بالتفسيرجالتوضي (، ال  الم تعلمي

حول النتاىج التي توصلوا رليها حول المشكلة أو الموضوع المطروح، ويقوم الم علم في هدذ  
 (.Hanuscin & Lee,2008,p34المرحلة ب دارة جلسة المنا)شة.ج
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وتهدددا هددذ  المرحلددة رلددا جعددل الم علددم ي وجددل تفكيددر الم تعلمددي  بحيددح يبنددو  المفهددوم 
، لدددذا يقدددوم الم علدددم بتهيىدددة بيىدددة الصدددا المناسدددبة، وعنددددها يطلدددب مددد  بصدددورة ذات معندددا

المتعلمدددددددي  ت ويدددددددد  بالمعلومدددددددات التدددددددي جمعوهدددددددا وي سددددددداعدهم فدددددددي معالجتهدددددددا وتنايمهدددددددا 
 (.0,6،ص8,28عقلياب.جالعفو  وحسي ،

وفدددي نهايدددة هدددذ  المرحلدددة يصدددل المتعلمدددو  رلدددا ندددوع مددد  االتفددداق حدددول التفسددديرات 
ا والمنا)شددة فيمددا بيددنهم، والتحدداور مدد  المعلددم، وهددذا يددعدح ذلددص والحلددول مدد  خددالل التفدداو 

رلا تعميق المتعلمي  لكل األساليب المستخدمة والنتاىج المقترحة، رذ تكو  هذ  المنا)شدات 
بالنسددبة لهددم كمنتدددى فكددرح ي نمددو  فيددل اسددتدالالتهم الفعليددة مدد  خددالل تفسددير اسددتدالالتهم 

 (.Dann & Kerr,2012,p73العقلية. ج
 ويكو  دور الم علم في هذ  المرحلة:

 . تشجي  الم تعلمي  لتوضي  المفاهيم والتعريفات وتفسير الحلول.2
 . طرح أسىلة علا المتعلمي  لتقديم الب رها  والتوضي .8
 . ت ويد المتعلمي  بالتفسيرات والعبارات التوضيحية للمفاهيم والحلول.2
   لتفسير المفاهيم الجديدة.. استخدام خبرات المتعلمي  السابقة كمسا0

 (.856-852،ص6,,8جعفانة ويوسا،                                            
 (:رابعًا: مرحلة التوسيع )التفكير التفصيلي

س مّيت هذ  المرحلة بمرحلة جالتوسي (، نتيجدة مدا يقدوم بدل الم علدم مد  أنشدطة مخطدط 
قددق مدد  فهمهددم وتوسددي  مددداركهم وانتقددال أثددر لهددا مدد  حيددح تددوفير الف ددرص للمتعلمددي  للتح

الددددددددتعلم مدددددددد  المراحددددددددل الثالثددددددددة السددددددددابقة فدددددددددي موا)ددددددددا مشددددددددابهة لمددددددددا تددددددددم تعلمدددددددددل.جأبو 
 (.026-022،ص8,28جحجوح،

ر  مرحلة التوسي  تشبل رلا حد ما عملية رلالق، الذح هو رسهاب لما )د أنج  وتم 
فة الحالية بالمعرفة السابقة يدعدح تعلمل أثناو الدر ، وحسب ناريات التعّلم فا  ربط المعر 

رلدددددددا تدددددددوفير معرفدددددددة جديددددددددة، وهدددددددذ  هدددددددي ال ايدددددددة التدددددددي يوفرهدددددددا اجلدددددددالق أو التوسدددددددي  
 Grother,2002,p3).للطلبة.ج
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ددددتعلم لددددربط المفدددداهيم والخبددددرات التددددي تعلمهددددا فددددي مختلددددا  وعلددددا الم علددددم أ  يقددددود الم 
)ات بي  المفهوم وموا)ا الحياة المجاالت في الحياة، أح تحويل التعليم وعمل الربط والعال

اليوميددددددددة الوا)عيددددددددة بعددددددددد تبددددددددادل المشدددددددداركة والمنا)شددددددددة مدددددددد  خددددددددالل األنشددددددددطة وتبدددددددددادل 
 (.Bently,2007,p117الخبرات.ج

 ويكو  دور الم علم في هذ  المرحلة:
 . استخدام المعلومات والخبرات المكتسبة للم تعلمي  كوسيلة للم يد م  التعلم والتطبيقات األخرى.2
 يطلب م  الم تعلمي  توضي  البرها  والبيانات ويسمل ع : .8

 * ماذا تعرا بالفعل ؟.
 * لماذا هذا التفكير ؟.

 أما دور المتعلم فيكو :
. تطبيدددق المصدددطلحات والتعريفدددات والتفسددديرات والمهدددارات المتعلمدددة فدددي موا)دددا مشدددابهة 2

 أخرى جديدة.
 رها .. تقويم االستنتاجات الوا)عية والمعقولة م  الب8
 . تسجيل المالحاات والتفسيرات.2

 (.,20،ص8,22ج)طيط وسمير،                                              
 خامسًا: مرحلة التمديد:

تهد ا هذ  المرحلة رلا توضي  العال)ة بي  المفهوم الجديد والمفاهيم األخرى، رذ يتم 
 واد دراسية أخرى.تمديد المفهوم رلا موضوعات أو مفاهيم جديدة في م

 ويكو  دور الم علم في هذ  المرحلة:
 البحح ع  عال)ة المفهوم الجديد م  مفاهيم أخرى. .2
 . توجيل أسىلة مثيرة لمساعدة المتعلمي  لرعية العال)ات بي  المفاهيم والمفاهيم األخرى.8

 (.,82،ص5,,8جالشنطاوح وهاني،                                           
 أما دور الم تعلم فيكو :

 . توضي  العال)ات بي  المفهوم والمفاهيم األخرى.2
 . صيالة الفهم التفصيلي للمفاهيم أو الموضوعات األصيلة.8
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 . ربط الموضوع أو المفهوم بموا)ا الحياة اليومية.2
 (.52،ص6,,8جالجهورح،                                               

 :التبادل )التغيير( حلةسادسًا: مر 
تهدا هذ  المرحلة رلا تبادل األفكار والخبرات بدي  المتعلمدي ، أو ت ييدر التصدورات الخاطىدة عد  

 الموضوع بتصورات علمية صحيحة تكو  أكثر وضوحاب وفاعلية م  الناحية التفسيرية.
 (.5،ص6,,8جالكرد،                                                    

   دور الم علم في هذ  المرحلة:ويكو 
 . ربط المعلومات ع  المفهوم أو الموضوع بالمفاهيم أو الموضوعات األخرى.2
 . تشجي  المشاركة الشّيقة والتعاو  م  خالل األنشطة وتبادل الخبرات.8

 أما دور الم تعلم فيكو :
 م أو الموضوعات األخرى.تقديم المعلومات المرتبطة بالمفهوم أو الموضوع وعال)تها بالمفاهي. 2
 . تعاونل م   مالع  لتوضي  العال)ات وتبادل األفكار.8

 (.856،ص6,,8جعفانة ويوسا،                                                   
 :سابعًا: مرحلة التقويم

تهدا هذ  المرحلدة رلدا الت لدب عد  الصدعوبات الناجمدة عد  االختبدارات المقنندة، رذ 
كدددددددددددو  التقدددددددددددويم مسدددددددددددتمراب فدددددددددددي كدددددددددددل مرحلدددددددددددة مددددددددددد  مراحدددددددددددل دورة الدددددددددددتعلم يجدددددددددددب أ  ي

(؛ أح يجدددددب أ  يكدددددو  التقدددددويم فدددددي نهايدددددة الفصدددددل أو ,20،ص8,22السدددددباعية.ج)طيط،
الوحدددة، وأ  يتخددذ عدددة رجددراوات ججددراو تقددويم مسددتمر وشددامل لددتعلم المتعلمددي  ولتشددجي  

لتقويم في كدل طدور مد  أطدوار البناو العقلي للمفاهيم والمهارات العملية، ويمك  أ  يجرى ا
 (.022،ص8,28دورة التعلم ولي  في نهايتها فحسب.جالعفو  وحسي ،

 ويكو  دور المعلم في هذ  المرحلة:
 . مالحاة المتعلمي  في تطبيق المفاهيم والمهارات الجديدة.2
 . تقييم معرفة المتعلمي  ومهاراتهم.8
 ت يير تفكيرهم أو سلوكهم. تمكنهم م   ومدى مل المتعلمو د. البحح ع  الدليل الذح يق2
 . السماح للمتعلمي  لتقييم معرفتهم ومهاراتهم العملية والجماعية.0
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 أما دور الم تعلم فيكو :
 . اججابة ع  األسىلة باستخدام األدلة والتفسيرات السابقة المقبولة.2
 . راهار الفهم أو المعرفة للمفهوم أو المهارة.8
 لبديل، للبرها  علا فهمِل المفهوم أو الموضوع.. استخدام التقييم ا2

 (.,82،ص6,,8جعفانة ويوسا،                                             
 وي فضل علا الم تعلم أ  يوجل لنفسِل بعد انتهاو مرحلة التقويم بعا األسىلة، وهي:

 . ما مدى كفاوتي في هذا المفهوم ؟.2
 في أداىي ؟.. ما هي جوانب القوة والضعا 8
 . ما الذح أستطي  أ  أفعلل  للت لب علا جوانب الضعا ؟.2
 . هل دراستي لهذا الموضوع أضافت لي شيىاب جديداب ؟.0

 (.250،ص8,,8جحسام الدي ،                                                      
 :الفصل الثالث: إجراءات البحث

 : mental DesignExperi  أواًل : التصميم التجريبي
تعددد عمليددة اختيددار التصددميم التجريبددي للبحددح ضددرورة فددي كددل بحددح تجريبددي بوصددفل 
أداة" تسداعد الباحدح فددي تخطدي كافددة العقبدات التدي )ددد تصدادفل، فسددالمة وصدحة التصددميم 

(، لددذا فددا  882،ص8,22التجريبددي يددعدح بالباحددح رلددا نتدداىج د)يقددة وموثددوق بهددا.جملحم،
ذا الضدبط الج ىدي لكوندل أكثدر مالىمدة لادروا البحدح، والمخطدط  الباحح اعتمد التصدميم

 ( يوض  ذلص:2ج
 المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة

 * العمر الزمني التجريبية 
* المعاااااادل العااااااام فااااااي مااااااادة 

 الرياضيات للعام السابق
 * اختبار الذكاء 

 دورة التعلم السباعيةأنموذج 
 التحصيل

 الطريقة التقليدية ضابطةال

 ( التصميم التجريبي للبحث1مخطط )
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 :: مجتمع البحث وعينتهثانياً 
يعد اختيار العينة م  أهدم األعمدال التدي يقدوم بهدا الباحدح نادراب لحاجتدل الداىمدة لدراسدتها  

مددد  أجدددل التوصدددل رلدددا تعميمدددات علدددا المجتمددد  الدددذح تعخدددذ مندددل العيندددة ويدددتم تحديددددها حسدددب 
 (.  82،ص0,,8ع أو الااهرة أو المشكلة التي يختارها الباحح.جال للول،الموضو 

للعددام الدراسددي مدينددة الرمددادح ويتكددو  مجتمدد  البحددح مدد  طلبددة الصددا الثدداني متوسددط فددي 
( المددو عي  علددا المدددار  المتوسددطة والثانويددة، و)ددد تددم اختيددار متوسددطة التحريددر 8,22-8,28ج

رى؛ واختيددار الشددعبة جأ( لتمثددل المجموعددة التجريبيددة والشددعبة للبنددي  )صدددياب مدد  بددي  المدددار  األخدد
جب( لتمثل المجموعة الضابطة، وتم استبعاد الطالب الراسدبي  جرحصداىياب فقدط(، وبهدذا يكدو  عددد 

 ( يوض  ذلص.2. والجدول جا( طالب82الطالب في كل مجموعة ج
 ( عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده1جدول )

 عدد الطالب الراسبين عدد الطالب قبل االستبعاد الشعبة ةالمجموع
عدد الطالب بعد 

 االستبعاد
 22 2 03 أ التجريبية
 22 0 01 ب الضابطة

 51 5 11 المجموع

 ثالثًا : تكافؤ مجموعتي البحث:
 كافم الباحح بي  طالب مجموعتي البحح رحصاىياب في بعا المت يرات وهي:

تددم الحصددول علددا العمددر ال منددي لكددل طالددب مدد   باألشااهر: . العماار الزمنااي محسااوباً 1
( لعينتدددي  مسدددتقلتي  لمعرفدددة T-testبطا)تدددل المدرسدددية، ولددددى اسدددتعمال االختبدددار التددداىي ج

داللددة الفددروق اجحصدداىية، اتضدد  أ  الفددرق لددي  بددذح داللددة رحصدداىية عنددد مسددتوى داللددة 
 ( يوض  ذلص.8(، والجدول ج0,،,ج

 ر التائي للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوبًا باألشهر( نتائج االختبا2جدول )

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 35,3

 974 15,753 22 التجريبية
ليس بذي  27332 37145 59

 ,97 151713 22 الضابطة داللة
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تم الحصول علا درجات الطالب للعام  مادة الرياضيات للعام الدراسي السابق: . درجة2
( لعينتدي  مسدتقلتي  T-testالبطا)دة المدرسدية، وعندد اسدتعمال االختبدار التداىيجم  السابق 

(، اتضدد  أ  الفددرق لددي  بددذح 0,،,لمعرفددة داللددة الفددروق اجحصدداىية عنددد مسددتوى داللددة ج
 ( يوض  ذلص.2(، والجدول ج0,،,اىية عند مستوى داللة جداللة رحص
 ( نتائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث للعام الدراسي  السابق0جدول )

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 35,3

 725, 12 22 جريبيةالت
ليس بذي  27332 17195 59

 1792 15 22 الضابطة داللة
يعدددد أفضدددل اختبدددار للدددذكاو الدددذح يدددالوم هددددا البحدددح و طبيعتدددل هدددو  . درجاااة الاااذكاء:0

( للمصددددددددددفوفات المتتابعددددددددددة والمقدددددددددن  علددددددددددا البيىددددددددددة Ravenاسدددددددددتعمال اختبددددددددددار جرافددددددددد  
ار علا مجموعتي البحح في األسدبوع (، فقد ّطبق االختب62، ص2622العرا)ية.جالدباغ، 

( لعينتددي  مسدددتقلتي  لمعرفدددة T-testاألول مدد  التجربدددة، وعندددد اسددتعمال االختبدددار التددداىي ج
داللة الفرق بي  المتوسطي ، اتض  أ  الفرق لي  بذح داللة رحصاىية عندد مسدتوى داللدة 

 ( يوض  ذلص.0(، والجدولج0,،,ج
 عتي البحث في درجة الذكاء( نتائج االختبار التائي لمجمو 9جدول )

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 35,3

 970 55710 22 التجريبية
ليس بذي  27332 173,5 59

 072 59731 22 الضابطة داللة

حددت المادة العلمية التدي سدتدر  لطدالب مجمدوعتي البحدح  :لميةرابعًا: تحديد المادة الع
العمليددات علددا المجموعددات( وجالفصددل الثدداني:  ول:أثندداو التجربددة، و)ددد ضددمت جالفصددل األ

مدددل  العال)دددات( وجالفصدددل الثالدددح: العمليدددات علدددا األعدددداد النسدددبية(، جالفصدددل الرابددد : الج 
اب الرياضديات للصدا الثداني المتوسدط المفتوحة(، جالفصل الخدام : الحددوديات(، مد  كتد

 م. 8,28/8,22للعام الدراسي 



 اثر أنموذج دورة التعلم السباعية في التحصيل

 

551 

  2102العدد الثاني )حزيران(                                             مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية    

: تعدددد معرفدددة وصددديالة األهدددداا السدددلوكية للمدددادة خامساااًا: صاااياغة األهاااداف السااالوكية
الدراسددية أول خطددوة فددي بندداو االختبددار التحصدديلي، وذلددص مدد  خددالل وصددا د)يددق للسددلوص 

عدو  بعدددددد االنتهددددداو مددددد  عمليدددددة الدددددذح يتو)ددددد  مددددد  الطلبدددددة أ   يكوندددددوا )دددددادري   علدددددا أ   يددددد
 (.02،ص6,,8التعليم.جالحيلة،

( Bloomو)دددد تدددم االعتمددداد فدددي صددديالة األهدددداا السدددلوكية علدددا تصدددنيا جبلدددوم 
وهدددي: جالتدددذكر، والفهدددم، والتطبيدددق(، و)دددد تدددم  األولدددالألهدددداا المعرفيدددة بمسدددتوياتل الثالثدددة 

محكمدي ( لبيدا  آراىهدم فدي عرضها م  محتوى المادة العلمية علا مجموعة مد  الخبدراو جال
 سالمتها ومدى استيفاىها لشروط الصيالة الجيدة ومالىمة مستوياتها المعرفية.

ي ّعددد  التخطدديط علددا اخددتالا مسددتوياتل خطددوة رىيسددة  :سادسااًا: إعااداد الخطااط التدريسااية
ومهمددددددددة لنجدددددددداح أح عمددددددددل، ويعلددددددددا رحدددددددددى الكفايددددددددات الال مددددددددة والضددددددددرورة فدددددددددي أداو 

 (.22،ص8,22التدري .جالطناوح،
عداد نوعي  م  الخطط، األولا للمجموعة التجريبية التي ستدر  جبمنموذج ر تم و)د

(، والثانية للمجموعة الضدابطة التدي سدتدر  جبالطريقدة التقليديدة(، و)دد دورة التعلم السباعية
تددددم عرضددددهما علددددا مجموعددددة مدددد  الخبددددراو جالمحكمددددي (، ل فددددادة مدددد  آراىهددددم ومقترحدددداتهم 

 ل سليم وناضج. لتطويرها بشك
ت عدد أداة البحدح وسديلة لجمد  البياندات التدي مد  خاللهدا يدتم اججابدة : سابعًا: أدوات البحث

علددا أسددىلة البحددح أو اختبددار فرضددياتل، ويطلددق عليهددا أيضدداب بوسدداىل القيددا  كاالسددتبانة 
 والمالحاة والمقابلة واالختبارات.

  (.00،ص8,22جحس ،                                               
ت عدددد االختبدددارات مددد  األدوات المهمدددة والشددداىعة فدددي )يدددا   :بنااااء االختباااار التحصااايلي* 

(؛ تدددم تحديدددد هددددا 0,2، ص2,,8التحصددديل وفدددي الحكدددم علدددا مدددا تدددم ركسدددابل.جالحيلة،
االختبددار وتحليددل المعرفددة الرياضددية وعمددل الخريطددة االختباريددة لمحتددوى الفصددول الثالثددة، 

ا  النسددبية لكددل فصددل، و مدد  التدددري  لكددل فصددل باالعتمدداد علددا المعددادالت وتحديددد األو  
 اآلتية:
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  م  تدري  الفصل الواحد 
 (2%      ....... ج,,2× و   المحتوى =                                 

  م  التدري  الكلي                       
 األهداا علا النحو اآلتي : وحسب و   كل مستوى م  مستويات

 عدد األهداا لكل مستوى                      
 (8%       ....... ج,,2× و   كل مستوى =                                  

 العدد الكلي لألهداا                        
 وحسب عدد األسىلة لكل خلية علا وفق ما يمتي :

عددد × و   المحتدوى × و   كل مستوى م  مستويات األهداا عدد األسىلة لكل خلية = 
 (.202-202، ص2,,8األسىلة.جالكبيسي، 

و)د تم اختيار االختبارات الموضوعية م  نوع جاالختيار م  متعدد( ألنهدا مد  أكثدر 
االختبارات )درة في )يا  الندواتج التعليميدة للمسدتويات العقليدة العليدا والمهاريدة، فضدالب عد  

تتسدددددم بدرجدددددة عاليددددددة مددددد  الصددددددق والثبددددددات والموضدددددوعية فدددددي التصددددددحي .جخلا كونهدددددا 
 (.22-28،ص8,,8اهلل،

( فقرة مد  ندوع اختيدار مد  متعددد ذح أربعدة  08بل ت عدد الفقرات بصورتل األولية ج
 بداىل، ثم اعد الباحح تعليمات االختبار ومثال يوض  كيفية اججابة.

 :Test Validity. صدق االختبار 1
صدددق االختبددار صدددق النتدداىج التددي يددتم جمعهددا أو التوصددل رليهددا باسددتخدام يقصددد ب

عنددل، فالنتدداىج التددي يددتم جمعهددا  اال لنددتلددص األداة، لددذا فصدددق أداة التقددويم شددرط أساسددي 
فددددادة منها.جشددددحادة، )ة هددددي نتدددداىج مضددددللة وال يمكدددد  االباسددددتخدام أداة تقددددويم ليددددر صدددداد

 ي  م  أنواع الصدق هما:(، و)د تم التحقق م  نوع802-805،ص6,,8
 :Validity Faceأ: الصدق الظاهري 

يعنددي البحددح عمددا يبدددو أ  االختبددار يقيسددل، أح الماهددر العددام لالختبددار أو الصددورة 
الخارجيددددددددددددددددة لددددددددددددددددل مددددددددددددددددد  حيددددددددددددددددح نددددددددددددددددوع الفقدددددددددددددددددرات وكيفيددددددددددددددددة صدددددددددددددددديالتها ومددددددددددددددددددى 

ددر ا  2,8،ص8,22وضددوحها.جمجيد، (، وب يددة التثبددت مدد  صدددق االختبددار الادداهرح، ع 
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( فقددرة موضددوعية مدد  نددوع 08االختبددار التحصدديلي بصددي تِل األوليددة المتكددو  مدد  ج الباحددح
جاختيدددار مدددد  متعدددددد( مدددد  )اىمددددة األلددددراا السددددلوكية علددددا مجموعددددة مدددد  المحكمددددي  فددددي 
اختصدداص الرياضدديات وطراىددق تدددري  الرياضدديات والعلددوم جبددداو آراىهددم ومالحادداتهم فددي 

ياسدددها لأللدددراا السدددلوكية المحدددددة لهدددا وضدددوح الفقدددرات وصددديالتها بصدددورة جيددددة ومددددى )
ومنطقيددة البددداىل وجاذبيتهددا وأح مالحاددات أخددرى تفيددد فددي تحسددي  نوعيددة االختبددار، و)ددد 

%( مدد  رجددراو 20ج مدد  جدداوت نتيجددة آراىهددم حددول فقددرات االختبددار علددا نسددبة اتفدداق أكثددر
دددّدت جميددد  فقدددرات االختبدددار صددداد)ة لقيدددا  الت حصددديل تعدددديالت علدددا بعدددا فقراتدددل، لدددذا ع 

 البعدح للطالب.
 : Content Validityب: صدق المحتوى

وي قصددد  بصدددق المحتددوى أ  يقددي  االختبددار األهددداا المقددررة فددي المددادة الدراسددية، 
سدددددددددها  بمعندددددددددا أ  تكدددددددددو  فقدددددددددرات االختبدددددددددار شددددددددداملة لكدددددددددل المدددددددددادة الدراسدددددددددية التدددددددددي د ر 

 (.222،ص,8,2الطالب.جكوافحة،
بار التحصيلي وفقاب لجدول المواصفات الذح يعد و)د ع مد  الباحح رعداد فقرات االخت

معشراب م  معشرات صدق المحتدوى، و)دد ع درا االختبدار التحصديلي واأللدراا السدلوكية 
وجددددول المواصدددفات ومحتدددوى المدددادة العلميدددة علدددا مجموعدددة مددد  المختصدددي ، لبيدددا  مددددى 

والددبعا اآلخددر تضدمي  االختبددار للمحتددوى، وبعددد األخدذ بددتراىهم تددم تعددديل بعدا الفقددرات، 
%( مددنهم بصددالحيتها، وبهددذا تحقددق الصدددق الادداهرح، ,2حصددلت علددا متوسددط اتفدداق ج

وصددق المحتددوى مدد  خدالل الخارطددة االختباريددة، وبهددذا أصدب  االختبددار التحصدديلي جدداه اب 
 للتطبيق علا العينة االستطالعية.

 التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيلي:. 2
 ول:التطبيق االستطالعي األ  أ:

للتمكددددد مدددد  وضددددوح تعليمددددات اججابددددة عدددد  االختبددددار وفهددددم فقراتددددل وتحديددددد الو)دددددت 
المست رق في اججابة عليل، عمد الباحح رلا تطبيق االختبار علا عينة استطالعية أولية 

( طالبدداب مدد  طددالب الصددا الثدداني المتوسددط فددي ثانويددة ال يتددو  النموذجيددة ,2معلفددة مدد  ج
المدرسددة ومدددر  مددادة الرياضدديات، و)ددد تبددي  أ  جميدد  فقددرات  للبنددي ، بالتعدداو  مدد  ردارة
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االختبددار وتعليمددات اججابددة عنددل كانددت واضددحة، ولضددبط الو)ددت المسددت رق ل جابددة عدد  
فقددرات االختبددار، تددم رصددد و)ددت انتهدداو رجابددات أول وآخددر خمدد  طددالب، وكددا  متوسددط 

 ( د)يقة.,0الو)ت ج
 التطبيق االستطالعي الثاني: ب:

لتحليددددددل اجحصدددددداىي لفقددددددرات االختبددددددار، طّبددددددق الباحددددددح اختبددددددار التفكيددددددر وججددددددراو ا
( طالبددداب مددد  طدددالب ,2الرياضدددياتي علدددا عيندددة عشدددواىية اسدددتطالعية ثانيدددة تكوندددت مددد  ج

الصددا الثدداني المتوسددط فددي ثانويددة ال يتددو  النموذجيددة للبنددي ، بالتعدداو  مدد  ردارة المدرسددة 
 م  موعد االختبار. طالب )بل أسبوع واحدتم تبليغ جمي  ال مدر  مادة الرياضيات، و)د

ص حَّح ت رجابات العينة االستطالعية ثدم رتبدت الددرجات تنا ليداب؛ و)سدمت العيندة رلدا 
( طالبداب، رذ 20( طالباب ومجموعة دنيا عددد أفرادهدا ج20)سمي  مجموعة عليا عدد أفرادها ج

%( عليدددا ,0رلدددا ج تشدددير أدبيدددات الموضدددوع رلدددا أندددل مددد  األفضدددل تقسددديم الددددرجات نفسدددها
أ  هددذ  النسددبة  (Kelly%( دنيددا وخاصددة فددي االختبددارات الصددفية، فقددد وجددد كيلددي ج,0وج

(؛ وكانت أعلا 288،ص8,,8للفقرة رذا كا  التو ي  متساوياب. جعودة، تعطي أعلا تميي 
ِسدب  مسدتوى 6( وأوطم درجدة فدي المجموعدة الددنيا ج82درجة في المجموعة العليا ج (، ثدم ح 

 و)وة التميي  لكل فقرة م  فقرات االختبار علا النحو اآلتي: الصعوبة
 :Item Difficulty Coefficientمعامل الصعوبة للفقرة   *

نسدددبة األفدددراد الدددذي  أجدددابوا عددد  الفقدددرة رجابدددة صدددحيحة  ي عدددّرا معامدددل الصدددعوبة بدددم 
النسددبة  مقسددوماب علددا العدددد الكلددي لألفددراد المشدداركي  فددي االختبددار، ومدد  الواضدد  أ  هددذ 

 (.20،ص8,28تمثل السهولة ال الصعوبة.جهويدح،
وبعددد حسدداب عدددد اججابددات الصددحيحة عدد  كددل فقددرة، طّبددق الباحددح معادلددة معامددل 

%(، وت عد فقرات ,2 -% 20الصعوبة لكل فقرة م  فقرات االختبار ووجدها تترواح بي  ج
%(. 20 -% ,8االختبدددددددددددددددددددار مقبولدددددددددددددددددددة رذا تدددددددددددددددددددراوح مددددددددددددددددددددى صدددددددددددددددددددعوبتها بدددددددددددددددددددي  ج

(؛ وهددذا يعنددي أ  فقددرات االختبددار التحصدديلي ت عددّد مقبولددة ومعامددل 856،ص8,28،جملحددم
 صعوبتها مناسباب.

 :Item Discriminationمعامل تمييز الفقرة  *
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هدو الفددرق بدي  نسددبة الطدالب الددذي  أجددابوا عد  الفقددرة بشدكل صددحي  مد  الفىددة العليددا 
وعددددة الدددددنيا.جالمني ل ونسددددبة الطددددالب الددددذح أجددددابوا عدددد  الفقددددرة بشددددكل صددددحي  مدددد  المجم

 (.222،ص,8,2وعدنا ،
وبعد أ  حسب الباحح )وة التميي  لكل فقرة م  فقرات االختبار باستخدام معادلة )وة 

%(، رذ ت عد الفقرة جيدة رذا كا  معامل )وتهدا 52 -% 02تميي  الفقرة وجدها تتراوح بي  ج
قددرات االختبددار جيددددة (؛ لددذا ت عددد جميدد  ف805،ص8,22%( أو أكثددر.جعالم،0التميي يددة ج

 م  حيح )درتها التميي ية، وبهذا تم ربقاىها جميعاب دو  حذا أوتعديل.
 :Effectiveness of Destructorsفعالية البدائل الخاطئة  *

يقصددد بالبددداىل الخاطىددة الخيددارات ليددر الصددحيحة للفقددرة ذات االختيددار مدد  متعدددد، 
ذا لدددم يجددذب  عدددداب ضدددىيالب لل ايدددة أو البدددديل أحدددداب أو ويفتددرا أ  تكدددو  البددداىل جذابدددة، وا 

م  المجموعة العليا أكبر مم  جذبهم م  المجموعة الدنيا جيجب أ  تكدو  )ديم  جذب عدد
البداىل سالبة(، ف   البديل لير فّعال، لذا علا الباحح اكتشاا سبب عدم فعاليتل  وتعديلل  

ذا لددم يسددتطي  فعليددل حددذا السددعال برمتددِل وو  كددا  يقيسددل   ضدد  آخددر يقددي  مدداأو ر التددل ، وا 
وبعدد تطبيدق معادلدة فعاليدة البدداىل اهدر (، 222،ص2,,8المحذوا. جأبدو لبددة،  السعال

أ  جميدد  بددداىل فقددرات االختبددار كانددت نتاىجهددا سددالبة، وهددذا يعنددي أ  البددداىل الخاطىددة )ددد 
 موهدددت عددددداب مددد  الطدددالب ذوح المسدددتويات الضدددعيفة ممدددا يددددل علدددا فعاليتهدددا، وعليدددل تدددم

 اجبقاو علا جمي  الفقرات دو  ت يير.
 :Test  Reliability. ثبات االختبار 0

مدددى االتسدداق بددي  النتدداىج التددي ت جمدد  مدد  خددالل رعددادة تطبيددق نفدد  االختبددار علددا 
أكبدددددددددددر )ددددددددددددر  نفددددددددددد  األفدددددددددددراد تحدددددددددددت نفددددددددددد  الادددددددددددروا أو ادددددددددددروا مشدددددددددددابهة رلدددددددددددا

لتحصيلي بطريقتي  و)د تم حساب معامل ثبات االختبار ا(، 202،ص8,22ممك .جملحم،
 هما:

 :Split half Methodأ: طريقة التجزئة النصفية 
)دددام الباحدددح بتقسددديم االختبدددار رلدددا نصدددفي ، الفقدددرات ال وجيدددة والفقدددرات الفرديدددة، ثدددم 

( Pearsonحساب االرتباط بي  نصفي فقرات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسدو  ج
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دححت هدذ  القيمدة باسدتخدام ,,52ي  جو)د بل ت )يمة معامل االرتبداط بدي  النصدف (، ثدم ص 
 (.,,22بروا  فبل ت ج –معادلة سبيرما  

 : Alpha – Cronbach Methodب: طريقة ألفا كرونباخ 
ت سددتخدم طريقددة ألفددا كرونبدداخ للثبددات مدد  أجددل ترصددي  ثبددات االختبددار، رذ تعكددد هددذ  

، ال  هدذ  الطريقدة تعتمدد الطريقة المستوى االيجابي لتجان  اججابات علا عمدوم الفقدرات
علددددا حسدددداب االرتباطددددات بددددي  درجددددات الفقددددرات كددددو  كددددل فقددددرة عبددددارة عدددد  اختبددددار )دددداىم 

(، و)دددددد بلدددددغ معامدددددل الثبدددددات المسدددددتخرج بهدددددذ  الطريقدددددة 862،ص,8,2بنفسل.جالكبيسدددددي،
 (، وبعد هذا اججراو أصب  االختبار جاه اب للتطبيق النهاىي.,,22ج

 هائية:االختبار التحصيلي بصورته الن
بعد أ  أتدم الباحدح رجدراوات خطدوات بنداو االختبدار التحصديلي، تكدّو   االختبدار مد  

( فقرة موضوعية م  نوع جاختيار م  متعدد(، وتم تطبيقل علا مجموعتي البحح بعد ,0ج
أ  تدم رباللهدم )بددل أسدبوع مدد  موعدد ، و)ددد تدم تصدحي  رجابددات الطالبدات علددا وفدق ور)ددة 

 اججابة االنموذجية.
 الوسائل اإلحصائية:  امناً ث
. اسددتعمال االختبددار التدداىي لعينتددي  مسددتقلتي  فددي تكدداف  المجمددوعتي  فددي العمددر ودرجددة 2

، 0,,8الدددذكاو والتحصددديل السدددابق بدددي  المجمدددوعتي  التجريبيدددة والضدددابطة. جالبلدددداوح،
 (.282ص

 البعددددددددددددددددح. التحصددددددددددددددديل. معامددددددددددددددل ارتبددددددددددددددداط بيرسددددددددددددددو  جيجددددددددددددددداد ثبدددددددددددددددات اختبددددددددددددددار 8
 (. 88،ص2,,8،ال هيرحج
، 8,,8. جأبدددددو سدددددل،اختبدددددار التحصددددديل البعددددددح. معامدددددل الصدددددعوبة والسدددددهولة لفقدددددرات 2

 (.226ص
 (.202-,20، ص,8,2. جكوافحة،اختبار التحصيل البعدح. معامل التميي  لفقرات 0

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها:
 أواًل:عرض النتائج المتعلقة بالفرضية:
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( بدددي  متوسدددط درجدددات 0,،,صددداىية عندددد مسدددتوى الداللدددة جال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة رح* 
طالب المجموعة التجريبية التي درسدت بدمنموذج دورة الدتعلم السدباعية ومتوسدط درجدات 

 طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل. 
وعددددة ( بدددي  المجم0,،,عندددد مسدددتوى ج داال ا( نالحدددا فر)دددد0ومددد  خدددالل الجددددول ج

 التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل، ولصال   المجموعة التجريبية.
 ( نتائج اختبار التحصيل البعدي لمجموعتي البحث 5جدول )

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة    القيمة التائية
35,3 

 ةالجدولي المحسوبة

 70, 09 22 التجريبية
 دالة إحصائياً  27332 97133 59

 ,17 01 22 الضابطة

يالحددا مدد  الجدددول ر  المتوسددط الحسددابي لدددرجات طددالب المجموعددة التجريبيددة فددي 
(، 22(، والمتوسددط الحسددابي لدددرجات طددالب المجموعددة الضددابطة ج20اختبددار التحصدديل ج

ولصددددال  المجموعددددة التجريبيددددة، لددددذا اسددددتخدم رذ يتضدددد  ر  هندددداص فرو)دددداب بددددي  المتوسددددطي  
( أكبدر ,,0،5وجدد ر  القيمدة التاىيدة المحسدوبة ج اذالتاىي لمعرفة داللدة الفدروق،  االختبار

(، 00(، ودرجددة حريدددة ج,,0,( عندددد مسددتوى داللدددة ج2,,،8مدد  القيمددة التاىيدددة الجدوليددة ج
ل  المجموعة التجريبية في وهذا يعني ر  هناص فر)اب داالب بي  مجموعتي البحح والفرق لصا

اختبار التحصيل، وعليل ترفا الفرضية الصفرية وت قبل الفرضدية البديلدة: أح يوجدد فدروق 
( بدددي  متوسددط درجدددات طدددالب المجموعدددة ,,0,ذات داللددة رحصددداىية عندددد مسددتوى داللدددة ج

التجريبيددة الددذي  درسددوا بددمنموذج دورة الددتعلم السددباعية ومتوسددط درجددات طددالب المجموعددة 
ضددددابطة الددددذي  درسددددوا بالطريقددددة التقليديددددة فددددي اختبددددار التحصدددديل، ولصددددال  المجموعددددة ال

 التجريبية.
 :ثانيًا: تفسير النتائج 

أاهددرت نتدداىج البحددح الحددالي تفددوق المجموعددة التجريبيددة التددي درسددت بددمنموذج دورة 
 ى المجموعدة الضدابطة التدي درسدت بالطريقدة التقليديدة ويمكد  أ  يعد التعلم السدباعية علدا

 ذلص رلا: 
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. ر  أنمددوذج دورة الددتعلم السددباعية تعددد مدد  نمدداذج التدددري  الحديثددة التددي تجعددل الطالددب 2
ل دور العدددالم الصددد ير الدددذح سددداعد علدددا ىدددللعمليدددة التعليميدددة، مددد  خدددالل رعطامحدددوراب 

ركساب المعرفة الرياضية وبناىها بصورة ذات معنا في البنية المعرفيدة، وهدذا مدا لدوحا 
 تبار التحصيل البعدح. في نتاىج اخ

. ا  أنموذج دورة التعلم السباعية ت يد م  ثقة الطالب علا العمل المدنام ممدا ي يدد مد  8
اهتمدددامهم ويجعلهددددم يقومدددو  بالعمددددل المدددنام وبددددذلص يددد داد فهمهددددم وبنددداعهم للمعلومددددات 
ت وتمكيدهم لذاتهم وثقتهم بمنفسهم و)درتهم علدا التفكيدر واجبدداع، ممدا سداعد علدا تثبيد

 المعلومات التي تعلموها في البنية المعرفية، مما  اد م  تحصيلهم الدراسي .
. ر  تدددري  الرياضدديات بددمنموذج دورة الددتعلم السددباعية كددا  لددل اثددر ايجددابي فددي تحصدديل 2

 طالب الصا الثاني المتوسط، وهذا ما أاهرتل نتاىج البحح.
 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 اًل: االستنتاجات: أو 
. أدى استخدام أنموذج دورة التعلم السباعية في تدري  الرياضيات رلا نتاىج ايجابية في 2

 اختبار التحصيل.
. ساعد أنموذج دورة الدتعلم السدباعية الطدالب علدا التناديم واالنتبدا  الدد)يقي  فدي تصدور 8

 ة للطالب.وبناو المعلومات الرياضية بصورة متكاملة في البنية المعرفي
. يتطلددب التدددري  باسددتخدام أنمددوذج دورة الددتعلم السددباعية جهددداب كبيددراب مدد  مدددر  المددادة 2

 الدراسية.
فدددددي تقدددددديم مدددددادة الرياضددددديات بطريقدددددة متسلسدددددلة أنمدددددوذج دورة الدددددتعلم السدددددباعية . سدددداهم 0

 ومترابطة ومتكاملة.
 ثانيًا: التوصيات: 

ري  الرياضيات للصدا الثداني المتوسدط ألثدر  . تبني أنموذج دورة التعلم السباعية في تد2
 في التحصيل.

. ضرورة تنايم ورش عمل لم شرفي الرياضديات وم درسديها تحدت رشدراا م ددربي  مدعهلي  8
 .أنموذج دورة التعلم السباعيةم  التدري  الجامعي، وتدريبهم علا توايا 
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م السددددباعية فددددي . تدددددريب مدرسددددي الرياضدددديات علددددا كيفيددددة اسددددتخدام أنمددددوذج دورة الددددتعل2
 التدري  م  خالل البرامج التدريبية السنوية للمدرسي  التي تقوم بها و ارة التربية والتعليم.

 ثالثًا: المقترحات:
 .رجراو دراسة تستخدم أنموذج دورة التعلم السباعية في مواد دراسية أو مراحل دراسية أخرى. 2 

لم السدباعية مد  طراىدق وأسداليب تدريسددية . رجدراو دراسدة مماثلدة لموا ندة أنمدوذج دورة الددتع8
 أخرى في نف  المت يرات.

. رجددراو دراسددة تهدددا رلددا بندداو برنددامج تدددريبي )دداىم علددا أنمددوذج دورة الددتعلم السددباعية 2
 لم درسي مادة الرياضيات وأثر  في التفكير اجبداعي لطالبهم.

 المصادر
 ، دار الفر)ا ، عما .2يم الطلبة، ط(، )يا  وتقويم تعل8,,8. أبو سل، محمد عبد الكريم ج2
 ، عما .، دار الفكر 2ييم التربوح، ط(، مبادل القيا  النفسي والتق2,,8. أبو لبدة، سب  محمد ج8
(، أسدداليب البحددح العلمددي والتحليددل اجحصدداىي جالتخطدديط 0,,8. البلددداوح، عبددد الحميددد عبددد المجيددد ج2

 ، دار الشروق للنشر، عما .2، ط(SPSS)برنامج  للبحح وجم  وتحليل البيانات يدوياب باستخدام
 ، دار المسيرة للنشر والتو ي ، عما .2(، التحصيل الدراسي، ط8,22. الجاللي، لمعا  مصطفا ج0
(، المنداهج الدراسدية: تخطيطهدا واسدتراتيجيات تدريسدها فدي ضدوو 6,,8. الجهورح، ناصر علي محمد ج0

( مددار ، 22-25المندداهج الدراسددية جرعى مسددتقبلية( للمدددة ج ناريددة الددتعلم المسددتند رلددا الدددماغ، ندددوة
 جامعة السلطا  )ابو ، سلطنة ع ما .

(، اثر دورة التعلم المطورة ودورة التعلم العادية في التحصيل وعمليات العلدم 8,,8. حسام الدي ، ليلا ج5
(، 2ق التدري ،المجلددد جوبقداو اثدر الدتعلم لتالميدذ الصدا الرابد  االبتدداىي، دراسدات فدي المنداهج وطراىد

 .268-200(، ص2العدد ج
 (، مناهج البحح في علم النف ، مكتبة اآلنجلو المصرية، القاهرة.8,22. حس ، بركات حم ة ج2
 ، عما .، دار المسيرة 0، ط(، التصميم التعليمي جنارية وممارسة(8,28. الحيلة، محمد محمود ج2
 ، دار المسيرة للنشر والتو ي ، عما .2دري  الصفي، ط(، مهارات الت6,,8. الحيلة، محمد محمود ج6

(، اختبدددار رافددد  للمصدددفوفات المتتابعدددة القيدددا ، كراسدددة التعليمدددات، 2622. الددددباغ، فخدددرح وآخدددرو  ج,2
 مطاب  جامعة الموصل، الموصل.

 .(، األصول في البحح العلمي، رصدارات جامعة األنبار، العراق2,,8. ال هيرح، عبد الكريم محس ج22
 (، تدري  العلوم للفهم جرعية بناىية(، عالم الكتب للنشر والتو ي ، القاهرة.8,,8.  يتو ، كمال ج28
 (، أساليب تدري  العلوم والرياضيات، دار اليا ورح للنشر والتو ي ، عما .6,,8. سالمة، حافا ج22
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 ر والتو ي ، عما .، دار صفاو للنش2(، التعلم والتقويم األكاديمي، ط6,,8. شحادة، نعما  ج20
(، اتجاهدات معلمدي الرياضديات نحدو الطلبدة متددني 8,28. الشدرع، ربدراهيم أحمدد وعددنا  سدليم عابدد ج20

(، 5التحصيل في الرياضيات، مجلدة الدراسدات التربويدة والنفسدية، جامعدة السدلطا  )دابو ، المجلدد ج
 .205-222(، سلطنة ع ما ، ص2العدد ج

(، التددددري  وفدددق نمدددوذجي  للدددتعلم البنددداىي فدددي تحصددديل 5,,8لعبيددددح ج. الشدددنطاوح، عصدددام وهددداني ا25
(، 0(، العددد ج8طالب الصا التاس  في الرياضيات، المجلة األردنية فدي العلدوم التربويدة، المجلدد ج

 .822-8,6ص
 ، عما .، دار الفكر 8الرياضيات، ط(،االتجاهات الحديثة في تعليم 8,28. صال ، ماجدة محمودج22
، 8(، التدري  الفّعال جتخطيطدل، مهاراتدل، اسدتراتيجياتل،تقويمل(، ط8,22وح، عفت مصطفا ج. الطنا22

 دار المسيرة للنشر والتو ي ، عما .
، و ارة التربيدة 2(، الرياضيات للصا الثاني المتوسدط، ط8,28. الع اوح، رحيم يون  كّرو وآخرو  ج26

 والتعليم، المديرية العامة للمناهج، العراق.
 ، عما . ي فهم المقروو، دار المناهج (، استراتيجيات ماوراو المعرفة ف,8,2طية، محس  علي ج. ع,8
، دار صددفاو للنشددر 2(، االسدتراتيجيات الحديثددة فددي التددري  الفّعددال، ط2,,8. عطيدة، محسدد  علددي ج82

 والتو ي ، عما .
فدي مراحدل التعلديم العدام، (، اسدتراتيجيات تددري  الرياضديات 8,28. عفانة، ع و رسماعيل وآخدرو  ج88

 ، دار الثقافة للنشر والتو ي ، عما .8ط
، 2(، التدري  والتعلم بالدماغ ذح الجانبي ، ط6,,8. عفانة، ع و رسماعيل ويوسا ربراهيم الجيش ج82

 دار الثقافة للنشر، عما .
، 2يدة البناىيدة، ط(، تددريب معلدم العلدوم وفقداب للنار 8,28. العفو ، نادية حسي  وحسي  سدالم مكداو  ج80

 دار صفاو للنشر والتو ي ، عما .
، دار 0(، القيدددا  والتقدددويم التربدددوح فدددي العمليدددة التدريسدددية، ط8,22. عدددالم، صدددالح الددددي  محمدددود ج80

 المسيرة للنشر والتو ي ، عما .
 ، عما .، دار األمل2سية، ط(، القيا  والتقويم في العملية التدري8,,8. عودة، أحمد سليما  ج85
 ، دار الثقافة للنشر والتو ي ، عما .2(، حوسبة التدري ، ط8,22. )طيط، لسا  يوسا ج82
(، الحاسددوب وطددرق التدددري  والتقددويم، 8,22. )طدديط، لسددا  يوسددا وسددمير عبددد سددالم الخريسددات ج82

 ، دار الثقافة للنشر والتو ي ، عما .8ط
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تيجية التددددري  التبدددادلي علدددا التحصددديل (، أثدددر اسدددتخدام رسدددترا8,22. الكبيسدددي، عبدددد الواحدددد حميدددد ج86
والتفكيدددر الرياضدددي لطلبدددة الصدددا الثددداني متوسدددط فدددي مدددادة الرياضددديات، مجلدددة الجامعدددة اجسدددالمية 

 .222-522(، يونيو، ل ة، ص8(، العدد ج26جسلسلة الدراسات اجنسانية(، المجلد ج
 ،عما .لنشرا)شات(، دار جرير ل(، القيا  والتقويم جتجديدات ومن2,,8. الكبيسي، عبد الواحد حميدج,2
(، التقنيدات الحديثدة واسدتخدامها فدي الدتعلم 8,22. الكبيسي، عبد الواحد حميدد ومحمدد سدامي فرحدا  ج22

 ، مكتبة المجتم  العربي للنشر والتو ي ، عما .2والتعليم وخدمة القرآ  الكريم، ط
، معسسددة مصددر 2االجتماعيددة، ط(، اجحصدداو التطبيقددي فددي العلددوم ,8,2. الكبيسددي، وهيددب مجيددد ج28

 مرتضا للكتاب العرا)ي، بيروت.
( مركددد  86(، تعلددديم العلدددوم وتوايدددا دورة الدددتعلم ، مجلدددة رعى تربويدددة العددددد ج6,,8. الكدددرد، هايدددل ج22

 .62-62القحطا ، ل ة، ص
 (، القيددا  والتقيدديم وأسدداليب القيددا  والتشددخيص فددي التربيددة الخاصددة،,8,2. كوافحددة، تيسددير مفلدد  ج20

 ، دار المسيرة للنشر والتو ي ، عما .2ط
، مركددد  2(، أسددد  بنددداو االختبدددارات والمقدددايي  النفسدددية والتربويدددة، ط8,22. مجيدددد، سوسددد  شددداكر ج20

 ديبونو لتعليم التفكير، عما .
 ، عما .ار المسيرة ، د5(، مناهج البحح في التربية وعلم النف ، ط8,22. ملحم، سامي محمد ج25
(، منداهج البحدح فدي العلدوم التربويدة والنفسدية، ,8,2د اهلل فالح وعدنا  يوسدا العتدوم ج. المني ل، عب22

 ، دار رثراو للنشر والتو ي ، عما .2ط
 ، صاللة، سلطنة ع ما .، دار الرجا للنشر2ي ، ط(، رحصاو المقاي8,28. هويدح، هشام هنداوح ج22
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