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 ممخص البحث

عليددت  يمدديت ى  ددة  ىددل ي بح يل دديل  يهدد ا بحث ددح بح ددلح   رحددف   دد ا   ل      
علدف ة دا بحيم يددت بح ة د يت  د  بح  الدديا ةبد  طدلم حد   فلحثددل  بحالدا بح بثدد  

 بح لى ( ةذحك ىن خالا بح  قا ىن بحط  يل  بآل يت:
( ثدددين 0.5.د  ةجددد   ددد ةا ذب   دحدددت ر الدددلىيت عيددد  ى ددد ة   دحدددت    -1

ن علدددف ة دددا بحيم يدددت ى ة دددف   جدددل  فلحثدددل  بحىجىةعدددت بح ج يثيدددت بحال ددد     ددد
بح ة  يت ةى ة ف   جل  فلحثل  بحىجىةعت بح لثفت بحال      ن ة ا بحف يقت 

 بدع يل يت    بح  اليا0

( ثدددين 0.5.د  ةجددد   ددد ةا ذب   دحدددت ر الدددلىيت عيددد  ى ددد ة   دحدددت    -2
ى ة دددف   جدددل  فلحثدددل  بحىجىةعدددت بح ج يثيدددت بحال ددد     دددن علدددف ة دددا بحيم يدددت 

  فلحثل  بحىجىةعت بح لثفت بحال      ن ة ا بحف يقت بح ة  يت ةى ة ف   جل
 بدع يل يت    بد  طلم0

( فلحثت ةزع  رحف ىجىةع ين  ج يثيت  كةي  .5 كةي  عييت بحث ح ىن        
(فلحثت، ت  كل ؤ فلحثل  بح ييت 25(فلحثت ةىجىةعت  لثفت  كةي  ىن  25ىن  
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ىددددل ي بح يل دددديل  حلالددددا   دددد  بحى تيدددد ب   بح ىدددد  بحزىي ،بح  الدددديا بح ددددلثا  دددد 
بحثلحدددح بحى ة دددف ،بخ ثدددل  بحذكل ،بحى ددد ة  بح  ب ددد  حرثةين(0ةةددد  بخ يددد   بح ييدددت 
 ال يل ىن  ثليةيت بح لف حلثيل (بح لث ت رحف ى ي يت   ثيت ى ل مدت بديثدل 0 دعد   

( قددد ي يدددةي  بخ يدددل  ىدددن ى  ددد   (ةةددد   دددت .4بحثل ثدددت بخ ثدددل ب   الددديليل   كدددةن ىدددن  
يدددةبي بحالددد ا ة دددت   دددلا ى لىدددا بحثثدددل  ثل ددد خ بت ى لىدددا بح  قدددا ىدددن ث ددد  د

(0  ددت بحثدد   ثلح ج ثددت  دد  بحطالددا 088. ثلدد)   (.2بح جددليك كية    ي رددل    ددةن
( د دلثي  ثةبةد  9( ةب د ت ة   .2.1-9..2بح  ب د  بوةا ىدن بح دلت بح  ب د   

(  الددف  دد  بو ددثةي حكددا ىددن ىجىددةع   بحث ددح ،ةلىدد  بحثل ثددت ثلح دد  يك 4 
 م يت بح ة  يت ة ا بحي

حلىجىةعت بح ج يثيت ةثلحف يقت بدع يل يت حلىجىةعدت بح دلثفت0 ةث د  بدي هدل  ىدن 
بح ج ثددت  ددت  فثيددا بدخ ثددل  بح  الدديل  علددف ىجىددةع   بحث ددح ثددت دعيدد   فثيددا 
بدخ ثل  حى ي ثلييت ث   ثالثت د لثي  حقيلك بد  طدلم ثدلح  لت ،ةث د  جىد  بحثيليدل  

بح دددلى  ( ح يي دددين ى ددد قل ين حل  قدددا ىدددن    ددديل  بحث دددح  دددت ب ددد خ بت بدخ ثل  
( d(، 2ةح  ددددلا  دحدددددت بحطددددد ةا ثدددددين بحى ة ددددفل   ةىقيل ددددد   جدددددت بح  ثي  بي دددددل

 حل   ا علف  لعليت بحيم يت بح ة  يت   مه   بحي لىج ىل يل :
( ثدددين ى ة دددف 0.5. ةجددد   ددد ةا ذب   دحدددت ر الدددلىيت عيددد  ى ددد ة   دحدددت  -1

ت ح ج يثيت بحال      ن ة ا بحيم يدت بح ة د يت ةى ة دف   جل  فلحثل  بحىجىةع
  جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ددلثفت بحال دد     ددن ة ددا بحف يقددت بدع يل يددت  دد  

 بح  اليا ةحاللحح بحىجىةعت بح ج يثيت0
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( ثدددين ى ة دددف 0.5. ةجددد   ددد ةا ذب   دحدددت ر الدددلىيت عيددد  ى ددد ة   دحدددت   -2
   ن ة ا بحيم يت بح ة  يت ةى ة ف    جل  فلحثل  بحىجىةعت بح ج يثيت بحال  

  جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ددلثفت بحال دد     ددن ة ددا بحف يقددت بدع يل يددت  دد  
 بد  طلم ةحاللحح بحىجىةعت بح ج يثيت0

دىل عي  ةيلك  جت بح  ثي  حلى تي  بحى  قا  بحيم يت بح ة د يت (  د  بحى تيد ب    
 جدددت بوثددد  كدددلن   ددد يطل ( عيددد   دح لث ت بح  الددديا،بد  طلم( دمهددد   بحي دددلىج دن

 d   0ة2بحىقل يت ثلحج بةا بإل اللىيت بي ل
ة    ة   ي لىج بحث ح  ةال  بحثل ثت ثلده ىلت ثلحيىدلذ  بح  ليىيدت ةد ديىل     

 ديىةذ   بيجلةح       يك بحىطلهيت بحهي  يت    ى ب ا بح  ليت كل ت0
 

ABSTRACT 

The study aims at assessing  the effectiveness of organizing 

the content of the Mathematical material according to the 

Elaboration Theory in the students, achievement etention of 

the female students in the scientific fourth class through the 

investigating of the following hypotheses:                                                                      
1- There are no statistically significant differences of  the 

standard of (a=0.05) between the mean scores of the 

experimental group which is taught according to the 

Elaboration Theory and the mean scores of control group 

which is taught according to the traditional method in the 

achievement test                                                     



 
 
 
 

 
 

 

118 

  ةـــمعــة االنبـــار للعلــوم االنسانيمجلة جا
 1020الرابع  ددــالع

 

 2-There are no statistically significant differences at the 

standard of (a=0.05) between the mean scores of the 

experimental group which is taught according to the 

Elaboration Theory and the mean scores of the control group 

which is taught according to the traditional method in the 

retention test.                                      

The study sample consist of 50 students. It is divided into two 

group . The experimental group consists of 25 student and the 

control group consists of 25 students . The equalization of the 

students is achieved by controlling some variables  

including(age, the previous achievement of students in 

Mathematics of the third intermediate class and the academic 

level of the parents ). The sample was selected deliberately 

from Al-Ula secondary school for girls in Al-Anbar 

governorate . An achievement test was prepared by the 

researcher with 40 multiple –choice items. After that , some 

kind of validity  are ensured and the reliability coefficient 

was calculated by using Homogeneity coefficient by kuder – 

Richardson. It was found to be (0.88).The  instruction of both 

group has started during the first semester of the academic 

year 2000-2010 . The experiment lasted for (nine) week , 

three lectures per weak to both groups . The experimental 

group has been taught according to the Elaboration Theory 

and the control group has been taught according to the           
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traditional method . At the end of the experiment, both group 

of student  were subjected to the same achievement test in 

order to evaluate the effectiveness of this instruction .After 

three week, the     same test was re-administered to the same 

sample to measure the students, ability in retaining the 

learned material. After collecting date , 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 Elaboration 

Theory .the results of the study are as follows : 
1- There are significant differences at the standard of (0.05) 

between the mean scores of the experimental group which is 

taught according to the Elaboration Theory and the mean 

sc0res of the control group in the achievement test in favor of 

the experimental group. 

2-There are significant differences at the standard of (a=0.05) 

between the mean scores of the experimental group which is 

taught according to the Elaboration Theory and the control 

group which is taught according to the traditional method in 

the retention test in favor of the experimental group. 

By measuring the effect size (d) of the independent variable 

(the Elaboration Theory) on the dependent variables (the 

students, achievement and retention).The results showed that 
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the effect size is weak by comparing them with the statistical 

tables (R2) And (d). 
In the light of the results, the researcher recommends to take 

care of the educational models especially Reigeluth,s model 

in teaching geometric concepts in all educational stages . 

 
 التعريف بالبحثالفصل األول 
 مشكمة البحث:

د يخطدددف علدددف دد ىدددن يددد  ك ىدددل ي حل يل ددديل  بح ددد ا حددد   بحكثيددد  ىدددن       
هل بحفلثدددت  ددد    الددديلهت حلىدددل ي ة ددد  عددد ت ةددد   هت ب ددد ي لا بحكثيددد  ىدددن ىةب دددي 

  دددال عدددن عددد ت  ىكددديهت  ددد  د ل ددديل   لدددك بحىدددل ي ة ددد ا بحقددد  ي عيددد هت علدددف 
بح طكي  ةبح  ليا، ةة  يكةن ىن د   بو ثلا بحكلىيدت ة ب  بحالدة ي ريد  بحى  ديت 

حلفلثدت ةد دلةا  يميىهدل  يدح  قد ت د يليدل ثف يقدت  حل يل يل  هة ف يقت    ي دهل
   ىالفي  د عالةت حه ثلحةبة ،   ث ة ك يهل ر جل ت   كز علف بح لقين ةبح طم ،

علددف ديدده د يدد   حهددل  لىدد ي  جيددف،    ددال   ةهددذب ىددل يج ددا بحفلحددا ي  الدد ثهل،
علدف ردكا  دا حى ل حدت  بحيةىيدت خالةالل  دن بح يل يل  د  ق ت يط هل    بح يلي

دة   ددلا ح كلىددا، ثددا  قدد ت بح يل دديل  علددف رددكا بحىيفددا ة بحىيفددا بح يل دد  
 (260:ف8..2ي يجت حت ي ت ب  يثلفهل بحكثي  ، كا در  ال بىت  يح ي   

 يح  د  لى ي ود عىليت   ليىيت دن ه  بة ال   علف  رة ذهن بحفلحا      
ثلحى لةىددل  بح دد   دد علن ىددل   الرددف ث دد    دد ي ةالددي ي ىددن   لىهددل 0 حددذحك دالددثح 
يجلح بحفلثت بح قيق  د ي ىثا  يىل ي طمةن ىن ىق  ب    ب يت ، ثا  د    لىهدت 
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يىددل  ي ددىح حهددت ث فثيددا ىددل   لىددةخ  دد  ىةبةددا ىخ لطددت  دد   يددل هت، ةثقددل  هددذب   ل
بحددد  لت وفدددةا   ددد ي ىىكيدددت ةثىدددل رن ىدددل ي بح يل ددديل  ةلىىدددت علدددف د دددلك بحى   دددت 
بح  بكىيددت ،حددذحك  لحالدد ةثل  ةبإلخطلةددل  بح دد   ةبجدده ب حفلحددا  دد  ى  لددت   ب دديت 

ف  د ي  بح  الديا بح  ب د  حهدذخ ى ييت ةد   ي قدا رحدف بحى ب دا بح لحيدت، ىدت يدؤ د رحد
بحىدل ي، ةبح دد    د  ةب دد ي ىدن بحىرددلكا بح د   ةبجدده بحى   دين ةبحثددل ثين  د  ىجددلا 

   ليىهل ة  لىهل 0    
ة ةا د ثلا بيخطل  بح  اليا بح  ب   حىل ي بح يل ديل ، دجد   بحثل ثدت       

عدددن ف يدددا دجددد ب  1ب ددد فالي و ب  ىجىةعدددت ىدددن ى   ددد  ةى   دددل  بح يل ددديل 
قلثلددت ى هددت حل  دد ا علددف ةجهددل  بحيمدد  بحىخ لطددت  ددةا بحىة ددةي  يددح  ثلييدد  ى

بآل ب ، ىيهت ىن د رل  رحف دح دد بح لى   ةبوكث  ريةعل ثإحقل  بحلةت علف بحفلحا 
ة الطه ثلإلهىلا ةبح قالي     د ب  بحةبجثل  ةبديردتلا ثد ىة  دخد   ىىدل د  ز ده 

حدددف ب  قدددل  ث ددد  بحى   دددين رحدددف  مددد ةا بحةبةددد  بحج يددد  ،ةدردددل  ث  دددهت بآلخددد  ر
بحكطل ي ةع ت ب  خ بت بحف ا بح   ي يت بح  يثت ، ث   بحى   ين يقةىدةن ث ىليدت 
بح   يك ثركا ب  جلح   ةن ىخفف ةب ح ي ي ةن عليه دة ىقل ين  د     ي دهت 
يىددلذ    ليىيددت ة يىددت ،يط دد   ثهددل رن   تيدد  ىددن جيددا رحددف دخدد  ث تيدد  بحردد ةف 

هددد با بح  ليىيدددت ةبح ددد     ىددد  رلحثدددل علدددف بح طدددم ةبد ددد مهل  بح  ثةيدددت ة تيددد  بو
حلى لةىدددل  ث يددد ب عدددن بحطهدددت ةبح فثيا0 ىدددل ي بح يل ددديل  ث لجدددت رحدددف  تييددد   ة  

                                                           

 بح ة ب  بح   يثيت    ى ي يت   ثيت بويثل  ( ى  ك ةى   ت دثيل   ةبج هت    ب  .2  - 1
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بحفلحددا ىددن ى لقدد  حلى لةىددل  رحددف ىرددل ك   ددلا  دد  ىددل ي بحدد  ك،ىن بجددا  يىيددت 
 بحىل ي0ة  ب ه بح قليت ة  طيزخ حل ىا ةبحيرلف ة كةين ب جلهل  بيجلثيت ي ة 

ةبح دد بوخي  بحذد كلن ي ث  عن ةجهدت يمد  حدت ي طدا عليهدل بحجىيد   ةهد       
ف يقددت عدد   بحىيهددل  بح  ب دد  ة خددف ثلحددذك  ك ددلا بح يل دديل   حلالددا بح بثدد  
بح لىدد (  ف يقددت بح دد    حلىةب ددي  بح يل دديت ىددةجزي ة خ لددا عىددل دحطدده بحفلحددا 

رحددف  ثيدد  د ددلحيا ةف بىددا ةديرددفت  دد  بحى ب ددا  بح ددلثقت،ةىن ثلددتل  لح لجددت ىل ددت 
ىالىىددددت حهددددذب بحفدددد ح ث يددددح  يىدددد  بح طكيدددد  بح لىدددد  بحقددددل   علددددف ر  بك بح الةددددل  
بحىيفقيت ثين عيلالد  بحىدل ي بح  ليىيدت، ةثىدل رن بحى  لدت بح ى يدت حفدالا بحى  لدت 

بإلع ب يددت  قدد   ددىن ى  لددت بح طكيدد  بحىجدد   حى ب ددا بح فددة  بحى   دد  حددذحك هدد    
ت حىثدددا هدددذخ بو دددلحيا ةبويردددفت ة  طدددا بحثل ثدددت ىددد  بحددد دد بحثدددلي  ى  لدددت ىالىىددد

ةبحثلحددح ويهددل  ىثددا ا ب  يل جددت عددن خثدد ي عىليددت ةبح دد    دد   بحىرددكلت  دد  رفددل  
يىكددن  ىدددن خالحددده بح ةالدددا رحدددف  لدددةا يىكددن دن   دددهت ثالدددة ي بيجلثيدددت  ددد    ددد  

ل  بح  الددديا، ةىدددن بحخثددد ب  ىدددن ي  قددد بن ب ةددد  ى ددد ة  حل يل ددديل  هددد   يل دددي
بحى  لددددت بإلع ب يددددت ، هدددد   يل دددديل  ث  ددددت ةبحهدددد ا ىيهددددل  دددد  يا بحفددددالا علددددف 
ب ددددددددددددد خ بت بح  ليدددددددددددددا بح يل ددددددددددددد  ةبحةالدددددددددددددةا رحدددددددددددددف بك ردددددددددددددل ل  ة  ىيىدددددددددددددل  

 (0 1.8:ف 3..2ج ي ي  الىت،
حددذحك كددلن دثدد  ىددن بد جددلخ رحددف بحيمدد ي بح  ثةيددت بح  يثددت بح دد    خددذ ثيمدد         

بج ب   ةيرلفل  ةب   ب يجيل    ليىيت،ىن بدع ثل  كا ىل يقةت ثه بحى  ك ىن 
بجددددا  ددددلىين  ددددي  بح ىليددددت بح  ليىيددددت ىددددن خددددالا بفددددالي بحىدددد  ك علددددف يم يددددل  
بح   يك ، ة    ه ديىلف بحى  ة  بح  ليىد   ةكيطيدت   ليدا هدذب بحى  دة  ة يميىده 
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 دد  رددكا ى كلىددا ي قددا بحهدد ا بح  ليى ،كددذحك بدفددالي علددف بحيىددلذ  بحىخ لطددت 
 ددة  بح  ليىدد  ةبح دد  ىددن خالحهددل ي دد    ثردد ح بحىددل ي بح  ب دديت ث  ل ددا ح يمدديت بحى 

( ة ثردددكا 53، ف  ...2ي طدددا ةخالدددلىف بحىددد  لت بح قليدددت ةبحيط ددديت   ةزي ، 
يىكن بحى  لت ىن ر  بك بح قلىا ةبح الةل  بحىر  كت ثين عيلال  بحىدل ي بح  ليىيدت 

  ي ، ةىددن هددذب بحىيفلددا ةبد دد طل ي ىيهددل  دد  بح  لىددا ىدد  بحىةبةددا بح يل يددت بحى  دد
ب     بحثل ثت  ج يا ر    بحيىلذ  بح   ي يت   يميت بحى  ة  علف ة ا بحيم يت 
بح ة دد يت( علددف ى  لددت بحالددا بح بثدد  بح لىدد  0 ةثيددل  علددف ذحددك  دد لخف ىرددكلت 
بحث دددح بح دددلح      ددد ي  بح  الددديا بح  ب ددد  حفلحثدددل  بحالدددا بح بثددد  بح لىددد   ددد  

 ىل ي بح يل يل (0
 لح  ي لةا بإلجلثت علف بح ؤبا بآل  :  ىل  لعليت  يميت ى  دة  ىدل ي ةبحث ح بح

بح يل ددديل  علدددف ة دددا بحيم يدددت بح ة ددد يت  ددد  بح  الددديا ةبد  طدددلم حددد   فلحثدددل  
 بحالا بح بث  بح لى ( 

 :أهمية البحث
رن دهت ىل يىيز هذب بح ال  هدة بح تيد ب  ةبح فدة ب  بحكثيد ي ةبحى دل عت  د        

يةحةجيل،ة   كل ت ىجدلد  بح يدلي،    دف رن بإلي دلن دالدثح  د  ىجلا دح لت ةبح ك
 ثلا ىن بجا ىةبكثت هذب بح فة ، إذب كلن هذب بح تيد  ةد  فد د علدف كل دت جةبيدا 

بح ددد  هددد   Education)بح يدددلي بإلي دددلييت،  دددال ثددد  دن يفددد د  تيددد  علدددف بح  ثيدددت  
ةالدقا ىدةبهثهت د لك الالح بإلي لييت ة ال هل،  ه  ةدةي   د في   يىيدت بو د ب  

ةردد ذ عقددةحهت ةد كددل هت،  لح  ثيددت هدد  ة دديلت ح ددا بحىرددكال  ةبحيهددة  ثددلو  ب  
 ( 190:ف1999ةبح ة  ثلوىت  بح يلت، 
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ةثىل رن بحط   هة ى ة  بح ىليت بح  ثةيت ةبح       رلي هل بح دلىيت يىدة بحطد        
يل  ددل  حيط دده بحردلىا  دد  جىيد  جةبيددا بحرخالديت إلعدد ب خ حيكدةن ىةبفيددل  الدلح ل  ة 

ةحىج ى ه،ةثىل دن بح  ثيت  ر  ك  يهل ىؤ  ل  ع ي ي ةىيهل بحى   دت،بح    ل دا 
 ة ب  كثيدد ب   دد   يرددىت بحطدد   ويهددل  ىثددا ر دد   بحىؤ  ددل  بدج ىلعيددت بح دد    قددا 
بوهددد با بح  ثةيدددت بحىيردددة ي، حدددذحك دالدددثح دىدددلت بحى   دددت هددد  ل  ىز ةجدددل  ،دن  ثيددد  

كي  ة ا ىركال   يل ده بحيةىيدت ىدن جهدت ةىدن جهدت دخد   ري ليل  ةل  ب  علف بح ط
عددددددد ب خ حجىلددددددده ىدددددددن ةمدددددددلىا بح يدددددددلي بحى ددددددد قثليت   ي  يىلن، :  ...2 هيى ددددددده ةبل

 (0 .27ف
كىددل ة  دد  بحى   ددت ىؤ  دده   ثةيددت   دد  ىا كة دديلت حيقددا بحىددة ةح بح لىدد        

ت يقدا  لدك ةبحثقل   حرجيلا ،حذب رن ىدن بحىهدلت بح د   فلد  ثهدل بحى   دت هد  عىليد
(، ةكدةن ىددل ي بح يل ديل  هدد  ىددن 2، ف4..2بح لدةت رحددف بحىج ىد    با زةيدد ،

بح لدددددةت بحىهىدددددت بح ددددد  ديخطدددددف  ة هدددددل  ددددد  كل دددددت بح لدددددةت دة  ددددد  ىجدددددلد  بح يدددددلي 
بحىخ لطدددت، ال يىكدددن ود دىددده رن   قددد ت ة الدددثح  ددد  ىالدددلا بحددد ةا بحى ق ىدددت رذب 

 دددلحت به ىلىدددل كثيددد ب ثىيدددلهج كليددد   جهدددا بحددد ة  بحكثيددد  حهدددل0 حدددذحك به ىددد   ةا بح
بح يل دددديل  بح  يثددددت ةيددددةي بويرددددفت ةبحىطدددد  ب  بح دددد     ددددىيهل ةةدددد   جلددددف ذحددددك 
بده ىلت ىن خالا بحىؤ ى ب  ةبدج ىلعل  بح لىيت بحى خالالت حىيلةرت بوث لح 

 ةبح  ب ل  بحى  لقت ثلحىة ةي0
لثددددت علددددف   دددد  ىددددل ي بح يل دددديل   ىددددن بحىددددةب  بح  ب دددديت بحىهىددددت ح دددد  يا بحف      

د لحيا بح طكي  بح ليىت ة يىي هل،ة يح حت يق ال    ليت بح يل يل  ة  لىهدل علدف 
 يىيت بحجةبيا بح قليت  قف ثا ي     رحف كةيه عىليه عقليده ةى   يده ذب  فثي دت 
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ةج بييدده بيجلثيدده، ون بحلتددت بح يل دديت هدد  حتددت ب الددلا ةددل  ي علددف دن   ثدد  عددن 
(، ةثىل رن فثي ت ىل ي 52:ف  4..2عثي ، ك  بحفلحا ثلتت ةب  ت ةىي مىت 

بح يل دديل   كةيهددل    ىدد  علددف ىطددلهيت ةد كددل  ىج  ي،يج ددا ىيهددل ث لجدده ى دد ى ي 
رحف  فثيا ف بىا ي ىكن بحىد  ك ىدن خالحهدل ريالدلا بحىدل ي رحدف بحفلحدا ث دهةحه 
ةي ددد  ةثلح دددلح  بح الدددةا علدددف   لددديت جيددد ،  ن ف يدددا بح  لددديت بحجيددد  يددد ت  فدددةي  

 هل خ ة ة ي  كل ت ب  يلجل ه ىن  خالالل  ةىهل ب  ةىن ثلدت  كلىدا بحىج ى  ةبز 
 ...2بحىج ىددددد  ةبل ددددد ل  د ددددد ب خ ةبح ىدددددا علدددددف ر ددددد ل  بإلي دددددلييت جى دددددل    ةزي،

 (34:ف
حددذحك مهدد   يىددلذ  ح يمدديت بحى  ددة  بح  ليىدد  علددف رددكا فدد ا  ث ددح  دد        

 ب ،ة دا ىثد د كيطيت   كيا ة جىي  دجزب  بحى   ت ةبح  ل دا  د  ع  دهل جدز ب جدز 
دة ةليةن ى ين ثت ثيلن بح الةدل  بح بخليدت بح د   د ثف دجزبىهل،ةبح الةدل  بحخل جيدت 
بح     ثفهل ى  ىة ةعل  دخ   ذب  عالةت ثلحىة ةي،ةذحك ىن بجا ى دلع ي 
بحىدددد  لت علددددف بد  طددددلم ثلحى لةىددددل  ةبإل ددددل ي ىيهددددل ثف يقددددت د  ددددا0 مه   هددددذخ 

بحى  ة  بح  ليى  علدف  بحى د ة  بحىالدت (  بحيىلذ  علف ى  ةيين يىلذ  ح يميت
 ةيقه(،ةبحى  ة  بحثدلي  بهد ت  45به ى  ث يميت ى  ة    ك   ليى  ي  ك حى ي 

ث يمددديت بحى  دددة  بح  ليىددد  علدددف بحى ددد ة  بحىة ددد ، يح به ىددد  ث يمددديت ى  دددة  
 ...2ىيهل    ليى  ي  ك    ى خ بةال هل د ثةعلن ةدفةحهل  يه   ب يت   ةزخ،

 (1280:ف
(0ىن بحيم يل  بح   ة  هل Elaboration theory    بحيم يت بح ة  يت       

،ةهدد    ددلحج 1983،ثددت مهدد    دد  بحىجددلا بح  ثددةد عددلت 1979" بيجلددةح" عددلت 
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 يميت بحى  ة  بح  ليى  علف بحى د ة  بحىة د ،ةهة بحى د ة  بحدذد ي يدلةا  يمديت 
  يط دددددددده ة  لدددددددديت دكثدددددددد  ىددددددددن ىطهددددددددةت دة ىثدددددددد د دة رجدددددددد ب    ليىدددددددد   دددددددد  بحةةدددددددد

 Schunk,1990, 315-316)0                                              
رن هددذخ بحيم يددت   دد ي  رحددف ىطددلهيت بحى   ددت بحى   يددت  دد  علددت بحدديطك بح دد        

    بن بح  ليت ي ت ىن بحكا رحف بحجز  ى  طي ي ىن بو كل  بح   ع  هل  دةزثدا( 
ل  بحى ق ىدت(بح     دلع  بحىد  لت علدف  ىدج خلالت  يىل ي  لا ثىل ي ىف  بحىيمىد

بحى لةىددل  بحج يدد ي حلطدد   ثددلحخث ب  بح  ليىيت بحثييددت بحى   يددت حلطدد  ( ح الددثح جددز ب  
 (Patrick,1992, p.3230دي جز  ىيه، ةثلح لح  يكةن بح  لت ذب ى يف 

يجددل  عالةددل  ةب  ثلفددل         رن ىالددفلح "بح ة دد " ي يدد  ب ددل ت  طالدديال  ةبل
  بحى   دت بح دد  ي  لىهددل بحط  ،ةهدذب ثدد ة خ ي ددلع  علدف ب دد ي لا بحى ددل ا ثدين دجددزب
 (Reigeluth,1989,p.76-77                                     0بحى  لىت 
رن "بح يمددددديت بح ة ددددد  " حلى  دددددة  بح  ليىددددد  ي فلدددددا ىدددددن بحفلثدددددت  بحقيدددددلت        

ىي دديت ةبحط عيددت حلى  ة ،كددذحك ثىىل  ددت بح ىليددل  بح قليددت بح ليل،ح   يدد  بو كددل  بح  
 ثف بحىطلهيت ةبحىثل ئ ةبإلج ب ب  ث  هل ثث  ،ىىدل ي دلع  علدف ج دا بحفلحدا 
 ددددد   لحدددددت يردددددلف  بىدددددت ةىدددددن ثلدددددتل   كدددددةن ح يددددده ب جلهدددددل  بيجلثيددددده ي دددددة بحىدددددل ي 
بح  ليىيددت،ةثىل رن بح يل دديل  هدد  ى  ددة    ليىدد  ي  ىدد  علددف بحىطددلهيت ةبحىثددل ئ 

 ددة  هددذخ بحخفددةب  بح دد  ي  ددىيهل  بح يمدديت بح ة دد  ( ةبح قددلىا بحىجدد  ي ةعلددف 
 كدددةن بحي يجدددت هدددة د  بك بحىدددل ي بح  ليىيدددت ةثقلىهدددل  ددد  ذبكددد ي بحىددد  لت وفدددةا   ددد خ 
ىىكيددده دد بد  طدددلم ثلحى لةىدددل   ةىدددن ثدددت  دددؤ د رحدددف   ددد  بح  الددديا بح  ب ددد  

ى لث ده حلى  لت0 ةحىل كلي  ىهيت بح  ليت علت ة ن  ه  ث لجه ى  ى ي رحف   ب دت ة 
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ة فةي ، حذحك كلن دث  حلى  ك بن يلت ث   ح بحيم يل   د  بح  ثيدت ةعلدت بحديطك 
بح دد    بعدد  خالددلىف بحطدد   بحىدد  لت ىددن يل يددت، ةف يقددت خددزن بحدد ىل  حلى لةىددل  
ىن يل يت دخ  ،رذ رن ىثا هذب بح يميت ي    حيال  ي ر  بحى  ك ةيةجهه  د  دثيدل  

ت ف  ده ىددن ةثدا ث د  بحى   ددين ةبحدذد  ددت    ي ده0 ةحل ةبالدا ىدد  بحد دد بحدذد  دد
ع  ددده ايطدددل  ددد  ىردددكلت  بحث دددح ىدددن رن ف يقدددت بح ددد    ددد  ك دددلا بح يل ددديل  
حلالدددا بح بثددد  بح لىددد   ىدددةجزي ، ةلىددد  بحثل ثدددت ثدددلدفالي علدددف ث ددد  بحطالدددةا 
بحددةب  ي  دد  هددذب بحك ددلا ةد مدد : ىددثال  دد   الددا  قددا بإلعدد ب  بح قيقيددت كليددد  

( كيمدلت ذة عىليدت ثيلىيدت ةب د ي ةهدة ىة دةي ج يد  ث بيت بحطالا ىة دةي  بحزىد ي
حت ي حطه بحفلحا ىن ري  رن ي   ا بحفلحا دةد ىل هة بحيمدلت بح يل د  ةىدل هد  
بح ىليت بحثيلىيت،كذحك عي  ىال مت  ىل ين بحطالا بوةا كلن د   بو دىلت ي فلدا 
ا0   ىددن بحفلحددا رن يثدد هن بح لقددت ىددن ريدد  رن  ددذك  بح لقددت  ددلثقل  دد  ذحددك بحطالدد

ةىىددل  قدد ت ب  دد   بحثل ثددت ب دد خ بت  يمدديت ى  ددة  ك ددلا  بحالددا بح بثدد  بح لىدد ( 
علدددف ة دددا بحيم يدددت بح ة ددد يت ةى   دددت دثددد  هدددذب بح يمددديت  ددد  بح  الددديا ةبد  طدددلم 
ثلحى لةىل  بح يل يت ،ةة   ث ز ى  لت بح بث  بح لى  ثةالطهل ى  له   ليىيت  ث ة 

بحفلثددت  ةجهددل  علىيدده ة ط دديلهل علددف  يهددل بحطدد ةا بحط  يددت ةب دد ت  دد  بخ يددل  
بح ةجهددل  بوخدد   حددذحك دثدد  ىددن بد دد طل ي ىددن هددذخ بح ةجهددل  ةبحى  لددت بح ى يددت 
بح   يق   ىيهل بحفلثت ، ةبح     لع  علف   ليت بحفلثت بحىطلهيت بحىج  ي ثالة خ 
ىة ددد ه ىدددن دجدددا ثقدددل  دثددد  بحددد  لت ةىدددن دجدددا بحةالدددةا رحدددف   لددديت ذة ى يدددف  ددد  

دةدا جه ،كدذحك  دلحىيهج بحىديمت يردج  بحفدالا علدف بد د ى ب   د  بةالد  ةةد  ة 
بح  لت حط  ي فةيلت ،ةىن ثت زيل ي بح ب  يت ة   ين بو ب  ىن دجا خلا فلثت ذةد 
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ى دد ةيل  علىيددت   ددىح حهددت ثلحيجددلح  دد  بحى ب ددا بح لحيددت،ةيىكن دن يجىددا دهىيددت 
  -بحث ح ثلآل  :

  لت بإلع ب يدت ىجدلد حل فثيدا،رذ دن ب خلذ ىل ي بح يل يل  كىل ي علىيت ةبحى -1
ىل ي بح يل يل  ىن بح لةت بو ل يت بح     دلع  علدف  يىيدت بح طكيد  بح لىد  
ةبحىيفقدددد  حلفلثددددت،ةبن بحى  لددددت بإلع ب يددددت هدددد   لقددددت بحةالددددا ثددددين بحى  لددددت 

 بحى ة فت ةبحى  لت بحجلى يت0
ةد ديىل  بدفالي علف بح فثيقل  بح  ثةيدت بح د  خ جد  ثهدل يم يدل  بح د  يك -2

يم يل  بح الىيت بح  ليى  بح     لع  علف  يميت بحى  ة  بح  ليى  ةىن ثلتل 
    ين عىلي   بح  ليت ةبح  لت0

  كيدد  هددذب بحيىددةذ  بح  ليىدد  علددف ف يقددت خددزن بحى لةىددل  حدد   بحىدد  لت ىىددل  -3
ي لع  علدف ب  طدلم بحفلثدت ثلحى لةىدل  وفدةا   د ي ىىكيدت ة  د  بح يل ديل  

حهددددذخ بحخلالدددديت حكةيهددددل ىددددل ي    ىدددد  علددددف بحخثدددد ب  بح ددددلثقت ثدددد ىك بح لجددددت 
 حلى  لت0

 رجي  بحفلثت علف بحىرل كت ةبح طلعا ى  بح  ك ، ىن خدالا ةجدة  بح قدةيت   -4
ةبح تذيت بح بج ت  ىن ر   ب يجيت هذب بحيىةذ  ىىل يدؤ د رحدف زيدل ي بح ب  يدت 

 حلفلثت ةىن ثت     ى  ة  بح  اليا0    
 أهداف البحث

 ث ح بح لح  رحف بح   ا علف:يه ا بح
 لعليدددت  يمددديت ى  دددة  ىدددل ي بح يل ددديل  علدددف ة دددا بحيم يدددت بح ة ددد يت  ددد   -1

 بح  اليا حفلحثل  بحالا بح بث  بح لى 0
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 لعليدددت  يمددديت ى  دددة  ىدددل ي بح يل ددديل  علدددف ة دددا بحيم يدددت بح ة ددد يت  ددد   -2
 بد  طلم حفلحثل  بحالا بح بث  بح لى 0

 فرضيات البحث -3
 حث ح بح لح  اليتت بحط  يل  بآل يت:ح  قيا ده با ب  
( ثين ى ة دف .,5.د  ةج    ةا ذب   دحت ر اللىيت عي  ى  ة   دحت   -1

  جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ج يثيددت بحال دد  ي   ددن علددف ة ددا بحيم يددت بح ة دد يت 
ةى ة ددف   جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ددلثفت بحال دد  ي   ددن علددف ة ددا بحف يقددت 

 بدع يل يت    بح  اليا

( ثين ى ة دف .,5.د  ةج    ةا ذب   دحت ر اللىيت عي  ى  ة   دحت   -2
  جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ج يثيددت بحال دد  ي   ددن علددف ة ددا بحيم يددت بح ة دد يت 
ةى ة ددف   جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بح ددلثفت بحال دد  ي   ددن علددف ة ددا بحف يقددت 

 بدع يل يت    بد  طلم0
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 حدود البحث
 -: ي     بح ح بح لح    

فلحثددل  بحالددا بح بثدد  بح لىدد   دد  ى كددز ى ل مددت بديثددل   بح ىددل د ( حل ددلت  -1
 ت2.1.0-9..2بح  ب    

، 2بحطالدددةا بحثالثدددت بوةحدددف ىدددن ك دددلا بح يل ددديل  حلالدددا بح بثددد  بح لىددد  ،ف -2
:  قدددددا بوعددددد ب  2:بحىيفدددددا بح يل ددددد   ، دددددف 1ةهددددد    دددددف  9..2ح ددددديت 

 : بو ك ةبحجذة (3بح قيقيت ، ف
 تحديد المصطمحات

 دةد  :بحطلعليت ع  هل كا ىن:
ي ثدد  عددن بحطلعليددت  دد  بح  ب ددل  بح ج يثيددت علىددت ث جددت  (:3..2 عالدد ،  -1

بوثدد  ةهددة ىالددفلح ر الددلى  يدد ا علددف ىجىةعددت ىددن بحىقددلييك بإل الددلىيت بح دد  
يىكن دن ي د خ ىهل بحثل دح  د  بح لدةت بح  ثةيدت ةبدج ىلعيدت ةبحيط ديت حل  د ا علدف 

ح دد  د ددط   عيهددل ث ةثدده ة  ب ددل ه، ةيهدد ت ثالددطت خلالددت بوهىيددت بح ىليددت حلي ددلىج ب
ثقيدددلك ىقددد ب  بوثددد  بحدددذد    ثددده بحى تيددد ب  بحى ددد قلت   بحى لحجدددل  بح ج يثيدددت(  ددد  

، ف 3..2بحى تيدد  دة بحى تيدد ب  بح لث ددت بح دد  يقددةت عليهددل  الددىيت ث ثدده  عالدد ، 
6460)  

بحدذد  ة ف يقدت بح د  يك    ثده بحدذد بح تيد  ىقد ب  ث يهدل:( 6..2 ىد بح، -2
  د   ج يثيدت بحردثه بحى لحجدل  رجد ب  حلفلثدت، ي يجدت بحى   يدت بح  لت يةب ج    ي ىثا

 (140:ف6..2بحث ةح ى بح،
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 عرفها كل من : (Elaboration Theoryنظرية رايجموث التوسعية )
( ث يهل: ر    يم يل  بح الىيت بح  ليىد  بح د   يلةحد   يمديت 1995   ةزي،  -1

( ةح د   كثيد  ي دثيل ىدن Macro levelحى د ة  بحىة د  بحى  ة  بح  ليى  علف ب
بح قلىا دة بحىثل ئ دة بحىطلهيت دة بإلج ب ب ،ة  لىهل    ى ي زىييت فةيلدت ي دثيل 

 ( 2160ف : 1995   بةح ىن د ثةعين رحف  يت   ب يت كلىلت    ةزي،

( ث يهل: يم يت   ليىيت ح يميت بحى  دة  بح  ليىد  ثردكا ى  دا 1..2 بحث ل ، -2
  ل ا ىن بح لت رحدف بحخلف،ةثالدة ي دكثد   طالديال عدن ف يدا عد   ىق ىدت ةى

ردددلىلت    دددىن بو كدددل  بح ىي ددديت بح لىدددت حلى  دددة  بح  ليىددد ،ثت يلددد  ذحدددك عددد   
 طالدديل  حى  ةيددل  بحىق ىددت علددف عدد ي ى ب ددا،ةبح ثف ثددين هددذخ بحى ب ددا ثددت  ي هدد  

 1..2ث ل ،ى ب دددددا بح طالددددديا ث ىليدددددل  بح لخددددديف ةبح جىيددددد  حلىدددددل ي بحىطالدددددلت بح
 (110،ف

بح   يددا بإلج بىدد  حليم يددت بح ة دد يت: يم يددت ح يمدديت بحى  ددة  بح  ليىدد  حلطالددةا 
بحثالثدددت بوةحدددف حىدددل ي  يل ددديل  بحالدددا بح بثددد  بح لىددد  ثىدددل ي طدددا ةثيىدددت بحفلحثدددل  
جدد ب ب  ةىثددل ئ ىددن  ح  ددهيا  الددةا عىليددت بحدد  لت ثإ ددل ت  طالدديال  ةىطددلهيت ةبل

حلفلحثدددددل  ثلحى لةىدددددل  بحىةجدددددة ي  ددددد  ثييددددد هن رددددد يهل  ثدددددف بحى لةىدددددل  بحج يددددد ي 
بحى   يدددت،ىىل ي دددلع  علدددف  طهدددت بحى   دددت بحج يددد ي ،ةثدددذحك  ددديمت بحى لةىدددل   ددد  

 بحذبك ي  ثالة خ ي ها ب   جلعهل عي  بح لجت رحيهل0
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 -عرفه كل من: ثانيًا: )الرياضيات(
( ث يدده: بح لددت بحددذد ي  لىددا ىدد  بحكىيددل  بحىجدد  ي ىثددا بح دد   7..2  ددالىت، -1

ةبحرددددكا ةبح ىددددةز ةبح ىليددددل ،ةهة ثددددذحك بح  ب ددددت بحىيفقيددددت حلرددددكا ةبح يمدددديت 
 (750، ف 7..2ةبحكت  الىت،

( ث يه: ىل ي  ك يت  ه ت     يىيت د دلحيا بح طكيد  بحىخ لطدت 8..2 بحكثي  ،  -2
ك ددددددلثهت ب جلهددددددل  ةعددددددل ب   ددددددليىت،ىثا بحىة ددددددةعيت  دددددد   حدددددد   بحفلثددددددت ةبل

ف بح يميت،ةب  خ بت د لحيا بح خفيف  د  بح طكي ،ةبح ةت    بح  ثي  ةبحق  ي عل
 (26،ف6..2 ا بحىركال  بحكثي  ، 
بحى  ددة  بح  ليىدد  حلطالددةا بحثالثددت بوةحددف ىددن  -بح   يددا بإلج بىدد  حل يل دديل :

-8..2ك دددددددلا بح يل ددددددديل  بحىقددددددد   حلالدددددددا بح بثددددددد  بح لىددددددد  حل دددددددلت بح  ب ددددددد  
  (0بحطالدددددددددددا بوةا بحىيفدددددددددددا بح يل  (،بحطالدددددددددددا بحثلي   قدددددددددددا بوعدددددددددددد ب9..2

 بح قيقيت(،بحطالا بحثلحح بو ك ةبحجذة (0
 عرفه كل من: ثالثًا:التحصيل

(ث يه: بحى   ت ةبحىهل ي بحىك  ثت  ىن بحفدالا كي يجدت ح  ب دت 4..2 دح قيا،  -1
 (390:ف 4..2ىة ةي دة ة  ي   ليىيت ى ييت0 بح قيا،

ث يدده: رثثددل  بحقدد  ي علددف بيجددلز ىددل بك  ددا  ىددن  (Aderman,2007) ع  دده -2
 0 (Aderman,2007,p. 101)ىن دجله بح  ليىيت بح   ة    بحخث ب 

بح   يا بإلج بى  حل  اليا: بح  جدت بحيهلىيدت بح د    الدا عليهدل فلحثدل  بحالدا 
بح بث  بح لى   عييت بحث دح( بحال د  ي   دن ى  دة  بحطالدةا بحثالثدت بوةحدف حىدل ي 

 بح يل يل     بدخ ثل  بح  اليل  بحذد بع  حهذب بحت  0
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 د  طلم ع  ه كا ىن : بث ل :ب
( ث يددده :عىليدددت   ةيدددا بح دددلةك بحىال دددم رحدددف الدددة ي ذهييدددت  1..2 بح ددث    -1

 0(  86ف : 1..2 بح ث  ،  خزيهل بحذبك ي ح ين بد   ىلا 
( : ث يدده : بحى لةىددل  بح دد  يدد ت ب دد  جلعهل ىددن ث دد  بحخثدد ي  2..2 بح يثكد    -2

 (0  27ف : 2..2 بح يثك  ،ة ؤحا د لك بح ذك  ةبل قلن بحىهل ب  
بح   يددددا بإلج بىدددد  حال  طددددلم: ةدددد  ي فلحثددددل  بحالددددا بح بثدددد  بح لىدددد  علددددف  ددددذك  
ةب دددد  ل ي بحى لةىددددل  بح يل دددديت بح دددد   ددددت   لىهددددل ةبح دددد  يدددد ت ةيل ددددهل عددددن ف يددددا 

 بد   جلي دة بح   ا دة رعل ي بح  لت ةب  خ بىهل    ى ب ا د قت0
 

 الفصل الثاني )أطار نظري ودراسات سابقة(
 دراسة خمفية ال

 (Elaboration Theoryالنظرية التوسعية )
  دددددددددد  بحيم يددددددددددت بح ة دددددددددد يت ىددددددددددن بحيم يددددددددددل  بح  يثددددددددددت بح دددددددددد  ة دددددددددد هل         

( Merill(، ة دت  فةي هدل ثى دلع ي ىيد ا 1979(عدلت    Reigeluth" بيجلةح" 
(،ةهددد    دددلحج 1983( ثدددت مهددد    ددد  بحىجدددلا بح  ثدددةد عدددلت  Wilsonةةيل دددةن 

  علف بحى د ة  بحىة د 0ةهة بحى د ة  بحدذد ي يدلةا  يمديت  يميت بحى  ة  بح  ليى
ة  لددددددددددددديت دكثددددددددددددد  ىدددددددددددددن ىطهدددددددددددددةت دة ىثددددددددددددد د دة رجددددددددددددد ب    ليىددددددددددددد   ددددددددددددد  يطدددددددددددددك 

( ة دددددد   هددددددذخ بحيم يددددددت د ل ددددددل  ح يمدددددديت Schunk,1990,315-316بحةةدددددد 0 
بح دد  يك ث  ل ددا   ددلث   ةهدد   الىددت  الددىيت بح دد  يك  دد  بحىجددلا بحى   دد ،ةىن 

 يددددت  دددد ة ي  يمدددديت خفددددةب  بح دددد  يك علددددف يددددةب ج بحىثددددل ئ بو ل دددديت حهددددذخ بحيم
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(0 ةي يدلةا هدذب بح يمديت Merrill,1981,p.320  ليىيت  ؤ د رحف بح  لت بحىثدلح  
ىجىةعددت بحى لةىددل  بح دد   كددةن ى  ددة    ب دد  دة ىيهجددل   ب دديل  يدد ت    ي دده  دد  
 يت   ب ديت دة  الدا   ب د  دة خدالا رده ، ةحدت  ق الد  علدف  يمديت يىددف ةب د  

يىدل ردىل  بويىدلف كل دت ىدن بح قدلىا ةبحىطدلهيت ةبحىثدل ئ ىن بحى   ة  بح  ليىد  ةبل
( ة هدددددد ت بحيم يددددددت .18 -179، ف 5..2ةبإلجدددددد ب ب 0    زةةدددددد  ةاخدددددد ةن، 

بح ة ددد يت ث يمددديت عددد   كثيددد  ىدددن بحىطدددلهيت ةبحىثدددل ئ دة بإلجددد ب ب  ة دددا خفدددةب  
كلىلت،دة ة  ب   رج بىيت ى  لث ت،ةهذب ي ي  ديهل   كز علف  يميت ىق  ب    ب يت

(0كىددل رن Smith&Ragan,1993,p.157  ليىيددت دة ىة ددةعل  كثيدد ي ي ددثيل  
هذخ بحيم يت    ى  علف بح          لت بحىطلهيت ةبحىثل ئ ةبإلج ب ب  ىن بحث ديف 
رحددف بحى قدد ،ةىن بح ددلت رحددف بحخددلف،ى ة ب  ث طالدديال  ى   يددت ةب  ثلفددل   بخليددت 

 ( Mayer,1981,p.24                             0ةخل جيت عن بحىل ي بح  ليىيت 
حق   دت ثيدل  هدذخ بحيم يدت علدف د دلك بحىطدلهيت بحيم يدت بإل  بكيدت بحى   يدت         

دة بحى   ت بحجرفلح يت بح    ؤىن ث ن بح   يك ي ت عن ف يا بحكدا ةحديك بحجدز  
بو كل  ةبحىثل ئ  0ةىطلهيت بح لحت "دةزةثا" حلىيمىل  بحى ق ىت بح    يمت  يهل دهت

ةبحىطلهيت بح لىت بح      ةيهل بحىل ي بح  ب يت ىن بح لت رحف بحخلف ةثركا ه ى  
ث يدددح يردددكا بحىددديمت بحى قددد ت د ل دددل ي دددلع  علدددف  ىدددج ىدددل   لىددده ىدددن ى لةىدددل  

،  5..2ج يددددد ي ثلحى لةىدددددل  بح دددددلثقت ثف يقدددددت ذب  ى يدددددف0  دح جددددد  ةاخددددد ةن، 
 (280-26ف

ة ددد يت حل الدددىيت بح  ليىددد  بخ يدددل  بحى  دددة  بح  ليىددد     دددىن بحيم يدددت بح        
ة  كيثت ة لخياله ة يميىه، ةثركا ى  ل ا ىن بحث ديف رحدف بحى قد  دة ىدن بح دلت 
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رحف بوكثد   طالديال 0 ةهد   ثد د ث د   بحىق ىدت بح د    دةد علدف بو كدل  بح ىي دت 
ت  ثدد د  ىطددلهيت، ىثددل ئ،  قددلىا، رجدد ب ب ( بح دد   ىثددا ى  ددة  بحىددل ي بح  ب دديت، ثدد

ث طالدديا ى  ةيددل  هددذخ بحىق ىددت بحرددلىلت ة جددت بحىددل ي بح  ليىيددت، ثددت ي ثدد  ى ب ددا 
-.5، ف1999بح طالدديا عىليددل  بح لخدديف، ةبح جىيدد  حلىددل ي بحىطالددلت بح يلت،

53                                            0) 
 د  علدت  ( د د  ىطدلهيت بحى   دت بحى   يدتElaborationةي   ىطهةت بح ة د       

جدد ب ب  ةىثددل ئ ىددن ردد يهل  ثددف  بحيطك،ةهددة ي يدد  ر ددل ت  طالدديال  ةىطددلهيت ةبل
بحى لةىددددددل  بحىةجددددددة ي  دددددد  بحثييددددددت بحى   يددددددت حلطدددددد   ثلحى لةىددددددل  بحج يدددددد ي بح دددددد  
ي  لىهل،ىىل ي لع  علدف  طهدت بحى   دت بحج يد ي ةبل  بك عالة هدل ثلحى   دت بحىةجدة ي 

                                           ( Palmere,1983,p.898     0ح يه ى ثقل  
( دن " يمددديت بحى   دددت" علدددف ة دددا Reigeluth,1989,p.76-77ةيددد             

بحيم يدددددددددددت بح ة ددددددددددد يت ي دددددددددددلع  بحى  لىدددددددددددين علدددددددددددف ر  بك بح قدددددددددددلىا ةبح الةدددددددددددل  
بحىرددددد  كت،ة   ي  دةجددددده بح ردددددلثه ةبدخددددد الا ثدددددين دجدددددزب  بحى   دددددت، ةهدددددذب ثددددد ة خ 

 لا بحى ددددددددددددددددل ا بحى  لىددددددددددددددددت0ةي طا كددددددددددددددددا ىددددددددددددددددني ددددددددددددددددلع هت علددددددددددددددددف ب دددددددددددددددد ي 
 (mayer,1980,p.770  ة Lioyd,1990,p.102  علددف رن بح ة دد  ي ددلع )

بحط   علف  خزين بحى لةىل     بحذبك ي ث   بي قلحهل ىن بحذبك ي ةالي ي بحىد   رحدف 
بحدددذبك ي فةيلدددت بحىددد  ،ة ثفهل ثلحى لةىدددل  بحىةجدددة ي حددد   بحط  ،كىدددل ي دددلع  علدددف 

  بحىفلةثددت ىددن بحددذبك ي،ة ةميطهل  دد  ب دد يثلف ىددل د ي دد في  ب دد  جلي بحى لةىددل
بحطدد    ددذك خ،ةىن ثددت ي دد  بح ة دد  ىهددل ي يجددا   لىهددل حى ددلع ي بحطدد   علددف  هددت ىددل 

 يق ؤخ،ةبل  بك بح الةت بح     ثف ثين دجزب  بحى   ت بحىخ لطت0
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 نماذج  النظرية  التوسعية

يت  ةب دد خ بىهل د ل ددل ح يمدديت عىدا " بيجلددةح" علددف  فددةي  بحيم يدت بح ة دد       
بحى  دددددة  بح  ليىددددد  علدددددف بحى ددددد ة  بحىة ددددد  ة دددددىي  هدددددذخ بحيم يدددددت  ثلحيم يدددددت 
يىددل  بح ة دد يت( ويهددل حددت  ق الدد  علددف  يمدديت يىددف ةب دد  ىددن بحى  ددة  بح  ليى ،ةبل
ج ب ب  ة قلىا ةىن ثلتل جل   يم يت  بر ىل  بويىلف كل ت ىن ىطلهيت ةىثل ئ ةبل

 -  ليىيت ةهذخ بحيىلذ  ه  :  بيجلةح علف ركا يىلذ 
 ديىةذ  ح يميت بحى  ة  بح  ليى  بحذد  تلا عليه بإلج ب ب 1-0
 ديىةذ  ح يميت بحى  ة  بح  ليى  بحذد  تلا عليه بحىطلهيت0 -2
 ديىةذ  ح يميت بحى  ة  بح  ليى  بحذد  تلا  عليه بحىثل ئ3-0
 Reigeluth&Rodgers,1980، 292، ف 4..2(  بحزي) 

يل يددت دخددد    ددىي  ثلحيم يدددت بح ة دد يت ويهددل  ط ددد    يىيددت ى ددد ةيل   ىددن     
 بحدد  لت كل ددت ىددن  ددذك  ، فثيددا ةبك رددلا ى ةجهددت يمدد   ىي ا(،ة ذك ،ةب دد ي لا،

، ف ...2ة فثيا،ة  ليا،ة  كيددددددا ة قددددددةيت ىددددددن ةجهددددددت يم  ثلددددددةت( 0   ةزي،
158) 

ىق ىدت ثدت بحىدل ي ة   ي  هذخ بحيم يت رحف بحف يقت بحكليت    بح يميت ىدن عد   بح 
بح  ب دددديت ثلح طاليا،  لخيالددددهل، خل ى هل ي قددددا دعلددددف   جددددل  بحدددد  لت ةيزيدددد  ىددددن 
  لحي ددددده ةب ددددد ى ب ي ه0ةه  ثدددددذحك   ددددد  يم يدددددت ىيل دددددثت حطىدددددل  بحى  لىدددددين جىي دددددل 
ةثىخ لددددا ةدددد  ب هت بح لحيددددت ةبحى ة ددددفت ةبح دددد يطت،ةيؤ د رحددددف بد  طددددلم ثلحىددددل ي 
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، ...2حى  لىين ةفدددددددددددددددلى ،بح  ب ددددددددددددددديت ة  ددددددددددددددد  ى ددددددددددددددد ة  بح ب  يدددددددددددددددت حددددددددددددددد   ب
 (2920، 4..2(، بحزي ،429

 عناصر  النظرية التوسعية
 (Epitomeبحىق ىت بحرلىلت  -1
ةه  عثل ي عدن بو كدل  بح ىي ديت ةبحردلىلت  بحىطدلهيت دة بإلجد ب ب  دة بحىثدل ئ(   

بح د  ي  دىيهل ى  دة  بحىدل ي بح  ب دديت بحىد ب   يميىهل،  دال  عدن دىثلدت  ة ددي يت 
ة ق ب  حل   يا ةبحىىل  ت،  تذيت  بج دت ثهد ا   لىهدل علدف ى د ة  حهذخ بو كل ،

 (0                                        218،  ف1999بح فثيا بح يلت،
 (Analogyبحىقل يت بح رثيهيت  -2
 ىثدددا بحىقل يدددت بح ردددثيهيت عيالددد ب  ىهىدددل   ددد  بح ىليدددت بح  ليىيدددت ويهدددل  ج دددا ىدددن  

دة بحىجدد  ي ة ج ددا ىيهددل بةدد ا رحددف ذهددن بحىدد  لت ىددن بح ددها  هددت بو كددل  بحج يدد ي 
خددالا  ثفهددل ث  كددل  ى حة ددت دة ى  ة ددت ةبة ددت خددل   بحى  ددة  بح  ليىدد  بحج يدد  
بحذد ي ب    لىه،ةثلح لح  ةلثال حل  ب ت ةبحطهت كد ن  ردثه  بح ىليدت بحثيلىيدت( ث قدل ا 

ثددين كددا  بح ددلعت بح دد    دد ا علددف ىجىةعددت ىددن بو ةددلت  بخددا بح ددلعت ،دد  دد ثف
 ةىين عيالدد ين( ح كددةن عيالدد  ثلحددح يي ىدد  رحددف ىجىةعددت بو ةددلت  بخددا بح ددلعت 

 ةثذحك ي  قا    يا بح ىليت بحثيلىيت0 
 Reigeluth,1983,p.364، 294، ف 4..2(ة بحزي) 
 
 
 (Levels of Elaborationى  ةيل  بح ة    -3
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    دد  ةهد  ى ب دا عد   بحى  ددة  بح  ليىد  ة ق يىده،ةهة  طالدديا  د  يج  حىدل ة 
ج ب ب  ةىثل ئ،ةة     ل  عىليت بح طاليا هذخ رحف  بحىق ىت بحرلىلت ىن ىطلهيت ةبل
ى دد ة  ةب دد  دة ى دد ةيين دة دكث ،ةهددذب ي  ىدد  علددف  جددت بحىددل ي بح  ليىيددت بحىدد ب  
 يميىهل ة  لىهل،ةكذحك ال ةثت بحى  ة  بح  ليى  ة  قي خ،زيل ي علف ة  ي بحى  لت 

ح  ليىدد ،ةبل  بك بح الةددل  بح دد   دد ثف ثددين هددذخ علددف ب دد ي لا عيلالدد  بحى  ددة  ب
 بح يلال  ث  هل ثث  0

 ةه  كىل يل :
 (First level Elaborationبحى  ة  بوةا ىن بح طاليا -ب

ةهة ذحك بحجز  ىن ى  ة  بحىل ي بح  ب يت بحذد ي ف   طاليال حر كل  بح        
دجددزب  بحى  ددة   جددل    دد  بحىق ىددت بحرددلىلت، دد يزة يددل ثى   ددت دكثدد  رددزب ي عددن

 بحى ب    لىه0
 (Second  level  Elaborationبحى  ة  بحثلي  ىن بح طاليا   -ا   

ةهددددة ذحددددك بحجددددز  بحددددذد يزة يددددل ثىددددل ي  طالدددديليت حر كددددل  بح دددد  ة     دددد        
بحى ددد ة  بوةا ىدددن بح طالددديا، دد يزة يدددل ثى   دددت دكثددد  ردددزب ي عدددن بو كدددل  بح ددد  

 ة       ذحك بحى  ة 0
 (Third level Elaboration  ة  بحثلحح ىن بح طاليا بحى -   

هدددة ذحدددك بحجددددز  ىدددن ى  دددة  بحىددددل ي بح  ب ددديت بحدددذد يزة يددددل ثىدددل ي  طالدددديليت      
حر كدددل  بح ددد  ة     ددد  بحى ددد ة  بحثدددلي  ىدددن بح طالددديا،دد يزة يدددل ثى   دددت دكثددد  
رزب ي عن بو كل  بح   ة     د  ذحدك بحى د ة ، ةهكدذب   د ى  ى د ةيل  بح ة د  

 (510-.5،ف 1999ث  ا  جت بحىل ي بح  ب يت ةال ةث هل ى ى ،
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ة دددد ت عىليددددت  طالدددديا بحى  ددددة  بح  ليىدددد  ثل دددد  ىلا بحيم يددددت بح ة دددد يت ثإ دددد    
 -بحف يق ين بآل ي ين:

 (Horizontal Elaborationبح طاليا د قيل   -1
 ي ت  يلةا جىي  بو كل  بح ىي يت بح   ة     د  ى  دة  بحىدل ي بح  ب ديت ثدت      

 طالددديلهل  دددد  يجيل علدددف عدددد ي ى ب دددا   ددددف بحةالدددةا رحددددف دخددد   كدددد ي ىدددن بحىددددل ي 
 بح  ب يت  0

 (Vertical Elaborationبح طاليا عىة يل  -2
يدد ت  يددلةا كددا جددز  ىددن هددذخ بو كددل  بح ىي دديت علددف  دد ب ة طالدديلهل  دد  يجيل علددف 
د ع ي ى ب ا رحف دن  ي ه  جىي هل ةثا بدي قلا رحف ري هل ةي   بح طاليا بح ىة 

ىالىىل  ح    بحىةب ي  بح يل يت، ةحذحك  ت  يلةا هذب بح طاليا ىن ةثدا بحثل ثدت 
 (10   بح   يك حلىجىةعت بح ج يثيت ةكىل هة ىة ح    ىخفف  
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 دراسات سابقة

 ( Hakclosky,1989  ب ت   -1    
دج يددد  هدددذخ بح  ب دددت  ددد  بحةديدددل  بحى  ددد ي بوى يكيدددت ةكليددد   هددد ا رحدددف       

ثدددددين بحيىدددددلذ  بح  ليىيدددددت بحىدددددذكة ي ايطدددددل  رددددد ة ب  ىدددددن بحثل دددددح رن ث ددددد  بحىقل يدددددت 
بحى تي ب  ة   ؤث     ي لىج بحث ح ىثدا  بح ىد  بحزىي ،بح  الديا بح  ب د ،بحخث ي 

 بح لثقت،بحجيك(0
( دديت  ددت  35-27 كةيدد  عييددت بحث ددح عرددةبىيل" ىددن فلثددت ى ة ددف دعىددل هت      

ك بحىجىةعدت ة دا ديىدةذ   بيجلدةح  دةزي هت  رحدف ثدالح ىجىةعدل   ج يثيدت   د   
ةبحىجىةعدددت بحثلييدددت  ددد  ك ة دددا ديىدددةذ  بةزثدددا ، ةبحىجىةعدددت بحثلحثدددت  ددد  ك ة دددا 
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ديىةذ  جلييده بحه ىد  ىد  ى  دة    ليىد  فةيدا  ب د خ ت بحثل دح بخ ثدل  حقيدلك 
بحق  ي علف  ذك  بحىطلهيت ةبحىثل ئ بح لىيت،ةث   رج ب  بدخ ثدل   دت جىد  بحثيليدل  

 ر اللىيل ثل  خ بت   ليا بح ثلين بو ل د ةدمه   بحي لىج:ةى لحج هل 
عدددددد ت ةجددددددة   دددددد ةا ذب   دحددددددت ر الددددددلىيت ثددددددين بحىجىةعددددددل  بحددددددثالح  دددددد      

بحى تي ب  بحجيك،بحخثددددد ي بح لثقت،بح  الددددديا(ثييىل مهددددد   ددددد ا  با ب الدددددلىيل   ددددد  
ى تيدد  بح ىدد  بحزىيدد  حىالددل ت  ديىددةذ  جلييدده( ة ةالددا بحثل ددح رحددف رن بح ىددد  

  ي طلعدددا ىددد  ف يقدددت  يمددديت بحى  دددة  بح  ليىددد  ةدةالدددف بحثل دددح ثل ددد خ بت بحزىيددد
بحيىددددددلذ  بح  ليىيددددددت ح يمدددددديت بحى  ددددددة  بح  ليىدددددد   دددددد  كل ددددددت بحى ب ددددددا بح  ليىيددددددت0 

 Hanclosky,1989,p.273-274 0) 
 (1993  ب ت    ةزي، -2

دج يددد  هدددذخ بح  ب دددت  ددد   كليدددت بحىج ىددد  بحى ة دددف( بح لث دددت حجلى دددت بحيجدددلح     
فييددت  دد   ل ددفين ةكليدد   هدد ا رحددف   دد ا   لعليددت بحيم يددت بح ة دد يت ىقل يددت بحة 

ثيم يدددت جلييددده بحه ىيدددت( ،كدددذحك   ددد ا  لعليدددت بحى  دددة  بحىددديمت ة دددا بحيمددد ي ين 
ىقل يددت ثددلحى  ة  بح ردددةبى  0بخ يدد   عييدددت بح  ب ددت ثالددة ي عردددةبىيت ىددن فدددالا 

ح ىجددددلىي  ( فلحددددا ةفلحثددددت ىددددةزعين علددددف ثددددال36بح دددديت بوةحددددف ة كةيدددد  ىددددن 
ىجىددةع ين  جدد يثي ين  دد  ك بحىجىةعددت بوةحددف ة ددا بحيم يددت بح ة دد يت ح بيجلددةح 
ةبحىجىةعت بحثلييت    ك ة ا يم يت جلييه بحه ىيت رىل بحىجىةعت بحثلحثدت ىجىةعدت 
 لثفت    ك ة ا بحف يقت بدع يل يت دد بحى  دة  بح ردةبى ، ةث د  بدي هدل  ىدن 

خ ثدل  يقديك بحقد  ي علدف  دذك  بحى لةىدل  بحجزىيدت بح ج ثت ةلى  بحثل ثت ث فثيدا ب
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ةبحى لةىدددل  بح لىدددت ة فثيدددا بحى لةىدددل  بح لىدددت، ةث ددد  جىددد  بحثيليدددل  ةى لحج هدددل 
 ر اللىيل دمه   بحي لىج:

عددد ت ةجدددة   ددد ةا  بحدددت ر الدددلىيل ثدددين بحىجىةعدددل  بحدددثالح ةث ددد  ىال مدددت      
 جددل  بحىجىةعددت ى ة ددف   جددل  بحىجددلىي  بحددثالح دمهدد   بحي ددلىج رن ى ة ددف  

بح        ة ا  يم يت  بيجلةح بح ة  يت( بعل  ىن ى ة ف   جدل  بحىجىةعدت 
بح دددد     دددد  ة ا يم يددددت جلييدددده بحه ىيددددت(  دددد  بخ ثددددل  بح ددددذك  بح ددددلت ةبح فثيددددا 
ةبدخ ثل  بحكل ،ة طةة  بحيم يت بحه ىيت(  د  بخ ثدل  بح دذك  بحخدلف كدذحك  طدةا 

يت(ة بحيم يت بحه ىيدددددت( علدددددف بحى  دددددة  بحى  دددددة  بحىددددديمت ة دددددا  بحيم يدددددت بح ة ددددد 
بح  ليىددددددددددد  ثلحف يقدددددددددددت بدع يل يدددددددددددت  ةدةالددددددددددد  بحثل ثدددددددددددت ثلده ىدددددددددددلت ثلحيىدددددددددددلذ  

 (0 494ف  1993بح  ليىيت   ةزي،
 (8..2  ب ت  بحثلةد ةالث د، -7

دج يدد  هددذخ بح  ب ددت  دد  بح دد با ةكليدد   هدد ا رحددف   دد ا  بثدد  ب دد خ بت         
ي  بد   دح  ةبح  اليا بح لى  ح   فدالا ديىةذج   كىلن ة بيجلةح    بح طك

 بحالا بحخلىك بح لى     ىل ي بحطيزيل (0
( فلحا  ت  دةزي هت عردةبىيل رحدف 99بخ ل  بحثل ح عييت عرةبىيت  كةي  ىن     

ثالح ىجىةعل  بثيين ىيهل  ج يثيت ةبوخ    لثفت      بحىجىةعت بح ج يثيدت 
لييدت    د  ة دا ديىدةذ   بيجلدةح رىدل بوةحف ة ا ديىةذ   كىلن  ةبحىجىةعت بحث

 بحىجىةعت بح لثفت      ة ا بحف يقت بح قلي يت0
ةددددلت ب دددد  بحثل ددددح ثلح دددد  يك حلىجددددلىي  بحددددثالح ةب دددد ى   بح ج ثددددت   الددددالن      

( ق ي ةبخ ثل  حل طكي  65  ب يلن(،ةكلي  د بي بحث ح بخ ثل  ىة ةع   كةن ىن 
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  بدخ ثل   ت جى  بحثيليل  ةى لحج هدل (  ق ي ةث   رج ب.4بد   دح  ة كةن ىن 
 ةدمه   بحي لىج: ر اللىيل ثل  خ بت    ليا بح ثلين بو ل د( ةبخ ثل   ةك ( ،

 طدددةا بحىجىدددةع ين بح ددد   ددد  ك ة دددا  ديىدددةذ   بيجلةح(ة ديىدددةذ   دددكىلن(      
علف بحىجىةعت بح    د  ك ة دا بحف يقدت بح قلي يدت، ة طدةا بحىجىةعدت بح د   د  ك 

ةذ   بيجلدةح( ثردكا فطيدا علدف بحىجىةعدت بح د   د  ك ة دا  ديىدةذ  ة ا  ديىد
 دددكىلن(  دددد   يىيددددت بح طكيدددد  ثالددددة ي علىددددت ةبح طكيدددد  بد دددد  دح  ثالددددة ي خلالددددت 
ةدةال  بح  ب ت ثلده ىلت ثلحيىلذ  بح   ي ديت  د   د  يك ىدل ي بح لدةت  ةثدلوخف 

ةد ديىددددددددةذج   بيجلددددددددةح ة ددددددددكىلن ة ة هىددددددددل  دددددددد   يىيددددددددت بح طكيدددددددد  بح لى  بحثددددددددل
 ( 1120-.11،ف 8..2ةالث د،

 إجراءات البحث
 (Experimental  Designأوال: التصميم التجريبي)

دن بح الىيت بح ج يث  يق  علف عل ا بحثل ح بحذد ث ة خ ي د في  رن يقلدا        
ةبن  ىددن ةالددة  بح الددىيت  ةذحددك ث ددثف بح ةبىددا  بحىددؤث ي عدد ب بح لىددا بح ج يثدد ،

  ةبآلثدددل  بح ددد    ددد ح ي يجدددت ب ددد خ بت بحى تيددد  يكدددةن  ةيقدددل  ددد    دددجيا بحى تيددد ب
بح ج يثددد  ة قددد ي هل كىيدددل ةبح ىيدددز ثدددين بحى تيددد ب  بح دددلةكيت بحيل جدددت عدددن بحى تيددد  

(0 حدذب بع ىد   238، ف 2..2بح ج يث  ةبحيل جت عدن بح ةبىدا بوخ    ةيد د،
بحثل ثت   الىيت بحىجىةع ين بحى كدل ى ين( ذب  بدخ ثدل  بحث د د حقيدلك بح  الديا 
ةبدخ ثل  دحث  د بحىؤجا حقيلك بد  طدلم ةيىكدن بح  ثيد  عدن بح الدىيت بح ج يثد  

 ثلحىخفف بآل  :
 ( بح الىيت بح ج يث  حلث ح2ىخفف 
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 ي  بح لث بحى ت بحى تي  بحى  قا بح كل ؤ بحىجىةعل 
 بح  اليا  بحيم يت بح ة  يت  كل ؤ بحىجىةعل  بح ج يثيت

 بحف يقت بح قلي يت بح لثفت بد  طلم
 ثانيا :عينة البحث

ىدددن ثليةيدددت بح لدددف حلثيدددل  بخ يددد   عردددةبىيل بحرددد ثت  ا( ح ىثدددا بحىجىةعدددت       
ثفت ( فلحثددت ةردد ثت  ب( ىثددا  بحىجىةعددت بح ددل25بح ج يثيددت ةكددلن عدد   فلحثل هددل 

(فلحثت ث   ب  ث ل  بحفلحثل  بح ب ثل  ىن بح لت بحىل   25ةكلن ع   فلحثل هل  
ةبجدد د بح كددل ؤ بإل الددلى   دد  بحى تيدد ب  بآل يددت بح ى  بحزىيدد ، بح  الدديا بح ددلثا 

بحى د ة  بح  ب د  حرثدةين(     ىل ي بح يل يل  حلالدا بحثلحدح بحى ة دف، بحدذكل ،
 -كىل يثييهىل بحج ةحين بآل ين:

بحى  ةثت ةبحج ةحيت  Tبحقيت حلى ة ف بح  لث  ةبح ثلين ةةيىت  (1)جدول
 حلى تي ب  بحخىك

                
 بحىجىةعت

             

 بحى تي ب 

 بح ج يثيت
 ( فلحثت 25  

 بح لثفت
 ( فلحثت 25  

 بحقيىت بح لىيت 

بحة ف 
 بح  لث 

بحة ف  بح ثلين
 بح  لث 

 بحى  ةثت بحج ةحيت بح ثلين

 20.1 1924,38 68,185 6256,26 32,184 بحزىي  ثلوره ( بح ى 
عي    جت 

 .5  يت

.084* 
 *062. 1880238 66032 2.70936 6808 بحى   ت بح لثقت حل يل يل 

 *087. 74013 34044 85056 36064   جت بحذكل 
 (0.5.* ري   بحت عي  ى  ة   

 

 تكافؤ مجموعتي البحث في المستوى الدراسي لألبوين
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بحةبح ين
بحىجىةعت 
 

بث  بىيت 
ى ة فت 
رع ب يت 
 
ى ه 
كليت 
  ب ل  
بحىجىةي 
  جت بح  يت 

بح دحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  2ةيىت كل 
بإل الددددددددددددددددددلىيت 
عيددددددد  ى ددددددد ة  

.5,. 

بحىال مت
بحج  ةحيت 
 

 
 بوا
 

  25 .1 .1 5 بح ج يثيت
 
 
2 

9,.  
 
99,5 

 ري   بحت
 25 13 7 5 بح لثفت
 .5 23 17 .1 بحىجىةي

 
 ردت
 

 ري   بحت .,1 25 7 9 9 بح ج يثيت
 25 6 .1 9 بح لثفت
 .5 13 19 18 بحىجىةي

(تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة 2الجدول )
 ( المحسوبة والجدولية2)كا

 
 رابعا: مستمزمات البحث

 (:   ي  بحىل ي بح لىيت  بحى  ة  بحى    (4-1 
ل ي بحث دددح  بحطالدددةا بحثالثدددت بوةحدددف(  ة دددت   ليدددا بحى  دددة  بحى   ددد  حهدددل  ددد   ىددد

ة جزى ه رحف ىة ةعل   ىي يت ثدت  جزىدت بحىة دةعل  بح ىي ديت رحدف ىة دةعل  
  عيددت ةثيددلن بح الةددل  بح بخليددت بح دد   دد ثف ثددين دجزبىدده ةثرددكا يددؤ د رحددف   قيددا 

يم يدددت بح ة ددد يت( بوهددد با بحىيردددة ي، ةةددد   دددت عددد   بحى  دددة  بحىددديمت  ة دددا  بح
ح بيجلدددةح علدددف ىجىةعدددت ىدددن بحخثددد ب  ةذةد بدخ الدددلف  ددد  ىدددل ي بح يل ددديل  
ةف بىددا  دد  يك بح يل دديل  ةىردد  ين   ثددةيين ةى   دد   لددك بحىددل ي ىل ددا ةبثدد ةب 
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ث   بحىال مل  ةعلف  دة   لدك بحىال مدل   دت   د يا ة دذا ث د  بوجدزب  
عددددل ي الدددديلرت  بحخل فددددت بح ة دددد يت(   ددددف ب خددددذ  الدددديت  هل بحيهلىيددددت كىددددل  دددد  ةبل

 (60( ةىل ا 5ىل ا 
 ( األهداف التعميمية4-2) 

 ددت الدديلرت بوهدد با بح ددلةكيت ثرددكا يالددا  ددلةك ةيرددلف ى ددين يقددةت ثدده       
بحىددد  لت،رذ  دددت  ةزي هدددل علدددف بحى ددد ةيل  بو ث دددت بوةحدددف ح الدددييا ثلدددةت بحى   ددد  

 قدددد ب   ثهدددد ا بع ىل هددددل  دددد  بحخفددددف بح   ي دددديت حىجىددددةع   بحث ددددح، ة دددد  ثيددددل 
بدخ ثل  بح  اليل   د بي بحث ح( ةة   ت ع   بوه با بح لةكيت علف ىجىةعدت 

( إلثددددد ب  د بىهدددددت 4ىدددددن بحىخ الدددددين   ددددد  بح يل ددددديل  ةف بىدددددا    ي دددددهل ىل دددددا 
عل ي اليلرت ث د  بوهد با بح دلةكيت حكةيهدل كليد   ةىال مل هت ةة   ت  ذا ةبل

ح د  ب  ههدل بحىخ الدين ى  بخلت ى  ده با  لةكيت دخ   ة    دة  بحىال مدل  ب
 ( ه ا  لةك 0..2ب خذ  بحاليتت بحيهلىيت  يح ثل) ع  هل 

 (:إعداد الخطط التدريسية4-3) 
دن ى دد لزىل  بحث ددح رعددد ب  خفددف    ي ددديت  حددذحك  قدد  دعددد  خفددف حدددثالح       

( خفددددت حكددددا ىددددن 34ة دددد ب    ب دددديت ةبحى  ددددىيت  خفددددف يةىيددددت ثلدددد) عدددد  هل  
 الددددف ةى طقددددت ىدددد  بحى  ددددة  ةبوهدددد با ىجىددددةع   بحث ددددح ى طقددددت ىدددد  عدددد   بح

بح ددلةكيت ةةدد   ددت عدد   يىددلذ  ىددن بحخفددف علددف عدد   ىددن بحخثدد ب  ةبحىخ الددين 
( حثيددلن ىدد     قيقهددل حرهدد با بح دد  ة دد   ىددن بجلهل،كددذحك  ددت رعددل ي 4ىل ددا 

   يدددددددددا بحخفدددددددددف حلىجىةعدددددددددت بح ج يثيدددددددددت ح كدددددددددةن ىي دددددددددجىت ىددددددددد  بإل ددددددددد  ب يجيت 
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  بحىال مدل  بح د  دثد بهل بحخثد ب   دت   د يا بح  ليىيت حليم يت بح ة  يت( ة    دة 
 (120( ةىل ا 11بحخفف ح  خذ بحاليتت بحيهلىيت ةكىل ىثين    ىل ا  

 خامسا:أدوات البحث
 (Achievement test( :االختبار التحصيمي )5-1)

 ددددددت رعدددددد ب   قدددددد ب  بدخ ثدددددددل  بح  الدددددديل  ثلد دددددد  ليت ثلحىددددددل ي بح لىيدددددددت بحى  ة  
( قدد ي .4حلالددا بح بثدد  بح لى ،ثلتدد   قدد ب  بدخ ثددل    بح  ب دد (حىل ي بح يل دديل 

يددةي بخ يددل  ىددن ى  دد      ددىن كددا  قدد ي د ث ددت ثدد بىا ، ةبعدد  جدد ةا بحىةبالددطل  
حى  دددة  بحىدددل ي بح  ب ددديت ح ج ثدددت، يح  دددت    يددد  بحدددةزن بحي دددث  حكدددا ى ددد ة  ىدددن 
بحى دددد ةيل  بحى   يددددت بو ث ددددت ح الددددييا ثلةت  ددددذك  ،ب دددد ي لا ، فثيددددا ،  ليددددا( 

  يددد  ةزن بحى  دددة  علدددف د دددلك عددد   بح الدددف ةبحةةددد  بحى ددد   حكدددا  الدددت ة 
ةبحذد  ت بح الةا عليه ىن ذةد بحخث ي ىن ىر  ين   ثةيين ى     بحىل ي ،ةث   

( قدد ي  دد    بحثل ثددت .4   يدد  بح دد   بحكلدد  حطقدد ب  بدخ ثددل  بح  الدديل  ةكليدد   
 ذحك0 ( ية ح  طلاليا3ع   بو ىلت حكا ى  ة  ىن بحى  ةيل  ةج ةا 
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 (3ج ةا  
 بحخل فت بدخ يل يت حالخ ثل  دح  اليل 

بحى  دددددددة  
 بح  ليى 

عددددددددددددددددددددددددددددددد   
 بح الف

ةةددددددددددددددددددددددددددد  
بح الددددف 
 ثلح ةلىا

ي دددددددددددددددددددددددددثت 
دهىيدددددددددددددددددددددت 
 بحى  ة 

عددددددد   بحطقددددددد ب   بحى  ةيل  بحى   يت
  ذك  ددخ ثل يه

44% 
 ب  ي لا

3.% 
  فثيا
24% 

   ليا
2% 

 11 _ 3 3 5 %29 .45 .1 1 ف
 17 1 4 5 7 %42 .63 14 2 ف
 12 _ 3 4 5 %29 .45 .1 3 ف

 .4 1 .1 12 17 %..1 .153 34 بحىجىةي
 
 (Test validity( صدق االختبار)5-3)
بحالدددد ا بحمددددله د: ةحل  قددددا ىددددن هددددذب بحالدددد ا  ددددت عدددد    قدددد ب  بدخ ثددددل   - د

بح  الدديل   دد  الددة  هل بوةحيددت ىدد  ةلىىددت ثلوهدد با بح ددلةكيت ىدد     يدد  ى دد ة  
و ث ت بوةحف علدف عد   ىدن بحى كىدين ىدن ذةد كا  ؤبا   ا ى  ةيل  ثلةت ب

بحخثددد ي ةبدخ الدددلف  ددد  ىجدددلا بح يل ددديل  ةف بىدددا    ي دددهل ةبحقيدددلك ةبح قدددةيت  
حل  دددددددد ا علددددددددف د بىهددددددددت  ددددددددةا ىالىىددددددددت بحطقدددددددد ب  حلىقدددددددد   بح  ب دددددددد  ةحرهدددددددد با 
بح لةكيت،ةالدد ت الدديلرت بحطقدد ب  ةىدد   بح ةددت بح لىيددت حهددذخ بحطقدد ب  ةىدد   ةيددلك 

بحى   ددد  بحدددذد  دددت    يددد خ ةة دددةح ة دددهةحت بح  ليىدددل  ةديدددت كدددا  دددؤبا حلى ددد ة  
ىال مل  دخ      ن ىن يةي بدخ ثل ،ة    ة  بآل ب   ت    يا اليلرت ع   
ىددددن بحطقدددد ب  بح دددد  دجى دددد  بآل ب  علددددف  دددد ة ي   دددد يلهل ة ددددذا ث دددد  بحطقدددد ب  
،ةب ددد ث با ث ددد  بحطقددد ب  ثطقددد ب  دخددد   دكثددد  ىالىىدددت حى ددد ةيل  ثلدددةت بحى   يدددت 
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ى  بحثل ثت ث ىا  ك ب  د د جلثل  بحى كىدين ةبخ دل   ىدن بحطقد ب  ىدل ب طدا ،ةةل
%( .8عليهل بكث  ع   ىن بحى كىين ةثدذحك  الدل  بحطقد ب  علدف ي دثت ب طدلا  

 ةثذحك ع   جىي هل اللح ت حقيلك   اليا بحفلحثل 0

الدد ا بحى  ددة : كددةن بحث ددح بع ىدد  جدد ةا بحىةبالددطل  بحىددذكة  ايطددل جدد ةا  - ا
( ةثدذحك ي د  373،ف 1998ىدن ىؤرد ب  الد ا بحى  ة  عدة ي،حذب ي   ىؤرد ب 

بدخ ثل  الل ةل حلى  ة  ةبوه با بح   يقي هل ةعي  ذحك دالدثح بدخ ثدل  جدلهزب 
 (80حل فثيا علف بح ييت بد  فالعيت ىل ا 

 (:التجربة االستطالعية5-4)
حتددد     كيددد  ة دددةح  قددد ب  بدخ ثدددل  ة  دددلا بحدددزىن بحدددالزت ح جلثدددت عدددن      
 ب  بدخ ثددددددل  ثرددددددكا كلىا،ةلىدددددد  بحثل ثددددددت ث فثيددددددا بدخ ثددددددل  علددددددف عييددددددت  قدددددد

( فلحثددت ىددن فلحثددل   ح0بإلىددلت بح ددل ا حلثيددل ( ةهدد  .3ب دد فالعيت ىؤحطددت ىددن  
ىددن ىج ىدد  ث يدد  عددن ىج ىدد  بحث ددح،ةحت      يدد  بحةةدد  بحددالزت ح جلثددت فلددا 

بدخ ثدل   دت  ىن كا فلحثت ك لثدت بحةةد  بحى د ت ا علدف ة ةدت بإلجلثدت ةث د  يهليدت
  لا ى ة ف بحةة  بحى  ت ا ح جلثت ح ييت بحث ح ةىيده ةجد  رن ى ة دف زىدن 

 (  ةيقت9.0بإلجلثت ثل)  
 ( التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي5-5)
 ( Item Difficulty معامل صعوبة الفقرة) -أ

ة دددد    دددت ريجددددل  الدددد ةثت ة ددددهةحت بحطقدددد ب  ث فثيدددا بحى ددددل حف بحخلالددددت ثهددددل      
بخ ثدددل ب  بح  الددديا ييالدددح رلحثدددل ثلد  طدددلم ثدددلحطق ي  دة بح دددؤبا رذب كليددد    جدددت 

( دىل بحطق ب  بح    ق  خل   هذب بحى      فلدا .08.-.02.ال ةث ه  ق  ثين  
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( ةهدد  077.-.05.( ة   بة دد  ثددين 525، 4..2بح  دد يا دة بح ثدد يا بح ىةز،
  ىن بحى   بحىقثةا0

 الختبار التحصيميالقوة التميزية لفقرات ا -ب
  كث       ق ي جي ي  .,.2رن بحطق ي بدخ يل يت بح    ثل) ةة هل بح ىيزيت           

 Prawn , 1981, p.104 (   ةعيد    دلا بحقدةي بح ىيزيدت حكدا  قد ي ىدن  قد ب ،
( ةهددذخ بحي ددثت  دد ا علددف رن .,47 -.,.2بدخ ثددل  بح  الدديل    بة دد  ي ددث هل  

  ىيزيت ىقثةحت 0  ق ب  بدخ ثل  حهل ةةي
 ()المشتتات (options Effectivenessفعالية البدائل الخاطئة )  -جـ

يهد ا هدذب بح  ليدا رحددف   دف بحثد بىا بحخلفىدت  دد  ىطد  ب  بدخ يدل  ىددن        
( ،  لحثددد يا بحجيددد  ةبحط دددلا  Distractersى  ددد   بح ددد  يفلدددا عليهدددل بحىرددد  ل    
يدددت  ددددلحا ةكثيددد  ، رذ يجددددا  فثيددددا دة ةذبحدددك بحثدددد يا بحدددذد ي ى دددد  ثى لىددددا جلذث

 ب ددد ث با دد ثددد يا د يخ دددل خ ب ددد  بحىى  يدددين دة  كدددةن جلذثي ددده ىةجثدددت دة الدددط  
عل علدددددف ذبحدددددك  قددددد   بإلثقدددددل  علدددددف  2.3،ف  4..2  بحيثهدددددلن ،  ع  ع  ( ةثيدددددل  ع 

 بحث بىا بحخلفىت كىل ه   ةن  تيي  0 
  ى ل حدددت   كيدددة  ب ددد  ىا حقيدددلك ثثدددل  بدخ ثدددل  بح  الددديلثثددددل  بدخ ثددددل   : - 

( ةي ددددىف ى لىددددا بح جددددليك ةهددددة ىؤردددد  حال  ددددلا بحدددد بخل   .2 -  ي رل   ددددةن
( ة ردددي  بح  ب دددل  رحدددف رن ى لىدددا بحثثدددل   .,88ةكليددد  ةيىدددت ى لىدددا بحثثدددل   

(  ددد كث     دددىل خ . ,75يىكدددن بحةثدددةا ثددده  رذ ي ددد  ى لىدددا بحثثدددل  عدددلا  دذب ثلددد)  
 ( .12، ف 1989ةاخ ةن ،
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 نتائج البحث
 -النتائج وتفسيرها:عرض 

 أوال: عرض النتائج
 ي ت ع   بحي لىج ة قل  ح  ل ا    يل  بحث ح ةعلف بحي ة بو   :      

 بحي لىج بحى  لقت  ثلحط  يت بوةحف -

حتدد   بح  قددا ىددن بحط  دديت بوةحددف بح دد   دديف علددف بيدده:د  ةجدد   دد ةا       
جددددل  فلحثددددل  ( ثددددين ى ة ددددف    0.5.ذب   دحددددت ر الددددلىيت عيدددد  ى دددد ة   دحددددت 

بحىجىةعدت بح ج يثيدت بحال د  ي   دن علدف ة دا بحيم يدت بح ة د يت ةى ة دف   جددل  
فلحثدددل  بحىجىةعدددت بح دددلثفت بحال ددد  ي   دددن علدددف ة دددا بحف يقدددت بدع يل يدددت  ددد  
بح  الددديا0  دددت   دددلا بحى ة دددف بح  دددلث  ةبح ثدددلين حددد  جل  فلحثدددل  ىجىدددةع   

 (4بحث ح ةكىل ىة ح    ج ةا  
 (4ج ةا   

ف بح  لا ةبح ثلين ةبحقيىت بح لىيت حل  جل  بح    الل  عليهل فلحثل  بحى ة 
 ىجىةع   بحث ح    بدخ ثل  دح  اليل 

 بحىجىةعت
 

 بحى ة ف 
 بح  لث 

 بحي ثت 
 بحىىةيت

   جت بحقيىت بح لىيت بح ثلين
 بح  يت 

بح دحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 
 بحج  ةحيت بحى  ةثت بإل اللىيت 

  بحت عي  ى  ة  48 20.1 303.72 14076 5103 2.052 بح لثفت
 29049 6203 24092 بح ج يثيت 0.5. 

يال ددم ىدددن بحجدد ةا رن بحى ة دددف بح  ددلث  حددد  جل  فلحثددل  بحىجىةعدددت          
( ةبحى ة دف بح  دلث  حد  جل  فلحثددل  24092بح ج يثيدت  د  بدخ ثدل  دح  الدديل  
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ةبحطددد ا  (،ي  دددح رن هيدددلك   ةةدددل   ددد  بحى ة دددفل 2.052بحىجىةعدددت بح دددلثفت  
حالددلحح بحىجىةعددت بح ج يثيددت ةحث ددح  دحددت بحطدد ةا ب دد خ ت بدخ ثددل  بح ددلى   يددح 

( ةهددذخ بحقيىددت بكثدد  ىددن بحقيىددت بحجدد  303.72ةجدد  دن بحقيىددت بح لىيددت  بحى  ددةثت  
(0ةهددذب ي يدد  رن هيددلك 48(ة  جددت   يددت 0.5.( عيدد  ى دد ة   دحددت 20.1ةحيددت 

الدلحح بحىجىةعدت بح ج يثيدت  د  بدخ ثدل    ةل   بد  ثين ىجىةع   بحث ح  ةبحطد ا ح
بح  اليل  ، ةثهذب      بحط  يت بحالدط يت ة قثدا بحط  ديت بحث يلدت:دد بيده  ةجد  

( ثددددين ى ة ددددف   جددددل  0.5. دددد ةا ذب   دحددددت ر الددددلىيت عيدددد  ى دددد ة   دحددددت  
فلحثل  بحىجىةعت بح ج يثيدت بحال د  ي   دن علدف ة دا بحيم يدت بح ة د يت ةى ة دف 

ىجىةعت بح دلثفت بحال د  ي   دن علدف ة دا بحف يقدت بدع يل يدت   جل  فلحثل  بح
    بح  اليا0

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -

حتدد   بح  قددا ىددن بحط  دديت بحالددط يت بحثلييددت بح دد   دديف علددف بيدده:د  ةجدد       
( ثين ى ة ف   جل  فلحثل  0.5.  ةا ذب   دحت ر اللىيت عي  ى  ة   دحت 

ت بحال د  ي   دن علدف ة دا بحيم يدت بح ة د يت ةى ة دف   جددل  بحىجىةعدت بح ج يثيد
فلحثدددل  بحىجىةعدددت بح دددلثفت بحال ددد  ي   دددن علدددف ة دددا بحف يقدددت بدع يل يدددت  ددد  
بد  طدددددلم، ت   دددددلا بحى ة دددددف بح  دددددلث  ةبح ثدددددلين حددددد  جل  فلحثدددددل  ىجىدددددةع   

 ( 5بحث ح( ةكىل ىة ح    ج ةا 
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 (5ج ةا   
ت بح لىيت حل  جل  بح    الل  عليهل فلحثل  بحى ة ف بح  لث  ةبح ثلين ةبحقيى

 ىجىةع   بحث ح    بدخ ثل  بح  اليل  بحىؤجا بد  طلم(
 بحى ة ف بحىجىةعت

 بح  لث  
 بحي ثت

 بحىىةيت 
   جت  بحقيىت بح لىيت بح ثلين

 بح  يت
 بح دحت

 بحج  ةحيت بحى  ةثت بإل اللىيت  
 بحت عي    48 20.1 302.35 18083 52 2.08 بح لثفت

 28033 63 2502 بح ج يثيت 0.5.ى  ة  
يال دددددم ىدددددن بحجددددد ةا رن بحى ة دددددف بح  دددددلث  حددددد  جل  فلحثدددددل  بحىجىةعدددددت     

بح ج يثيدت عيدد ب عددل ي بدخ ثدل  دح  الدديل  ث دد  ثالثددت د دلثي  حقيددلك بد  طددلم كددلن 
(، ي  ح رن هيلك 2.08( ةبحى ة ف ب ح  لث  حلىجىةعت بح لثفت كلن  2502 

ةددل   دد  بحى ة ددفل  حالددلحح بحىجىةعددت بح ج يثيددت ةحث ددح  دحددت بحطدد ةا ب دد خ ت   ة 
( ةهدد  302.35بدخ ثددل  بح ددلى   يددح ةجدد  رن بحقيىددت بح لىيددت بحى  ددةثت كليدد   

(، 48( ة  جت   يدت 0.5.(عي  ى  ة   دحت  20.1بكث  ىن بحقيىت بحج  ةحيت  
بحطدد ا حالددلحح بحىجىةعددت ةهددذب يدد ا دن هيددلك   ةةددل   بد  ثددين ىجىددةع   بحث ددح ة 

بح ج يثيت    بدخ ثل  بح  اليل  بحىؤجا حقيدلك بد  طدلم ةثهدذب  د    بحط  ديت 
بحالددط يت ة قثددا بحط  دديت بحث يلددت ة  دديف علددف:  ةجدد   دد ةا ذب   دحددت ر الددلىيت 

( ثدددين ى ة دددف   جدددل  فلحثدددل  بحىجىةعدددت بح ج يثيدددت 0.5.عيددد  ى ددد ة   دحدددت  
بح ة دد يت ةى ة ددف   جددل  فلحثددل  بحىجىةعددت بحال دد  ي   ددن علددف ة ددا بحيم يددت 

 بح لثفت بحال   ي   ن علف ة ا بحف يقت بدع يل يت    بد  طلم 0
 حجم التأثير -



 
 
 
 

 
 

 

154 

  ةـــمعــة االنبـــار للعلــوم االنسانيمجلة جا
 1020الرابع  ددــالع

 

رن ىطهددةت بح دحددت بإل الددلىيت حلي ددلىج ي ثدد  عددن ىدد   بحثقددت بح دد  يةحيهددل          
ل حي لىج بحط ةا دة بح الةل  ثال ا بحيم  عن  جت بحطد ا دة  جدت بد  ثلف،ثييىد
ي كز ىطهةت   جت بح  ثي ( علف  جت بحط ا دة  جت بد  ثلف ثال ا بحيمد  عدن 

( 0ي ددد   جدددت بح ددد ثي  ىدددن 59، 1997ىددد   بحثقدددت بح ددد  ي ددد هل  ددد  بحي لىج  دددلت،
بحى لىال  بإل اللىيت بح  ة يت حل  ك  ىن  جت ةي ثت بإل هلت حلى تي  بحى د قا 

( ة    ىقلييك   جدت dة  R2(2   بحى تي  بح لث  ةىن ىقلييك  جت بح  ثي  بي ل
بح ددد ثي ( هددد  بحةجددده بحىكىدددا حالخ ثدددل ب  بإل الدددلىيت ثى ددد ةيل   دح هدددل بحىخ لطدددت 

 Duntap,1994,p.509  حدددذحك ةلىددد  بحثل ثدددت ث  دددلا  جدددت بح ددد ثي  حلى تيددد  )
بحى ددددددددد قا بحيم يت بح ة ددددددددد يت(  ددددددددد  بحى تيددددددددد  بح لث  بح  الددددددددديا(  كليددددددددد  ةيىدددددددددت 

 .019R2=  095.( ةةيىددتd= عيدد    ددلا  جددت  دد ثي  دحى تيدد  بحى دد قا  ( دىددل
( ةكىددددل  =d 092.( ةةيىددددت =018R2. دددد  بحى تيدددد  بح لث  بد  طددددلم(  كليدددد   

 (6يمه     ج ةا  
 (6ج ةا  

 ( حليم يت بح ة  يت    بح  اليا ةبد  طلمd( ة 2ىقلييك  جت بح  ثي   بي ل
 ح  ثي  جت ب           d  2بي ل     بحى تي  بح لث  بحى تي  بحى  قا
   يا    095.       019.      بح  اليا بحيم يت بح ة  يت

   يا    092.      018.      بد  طلم
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 ثانيًا:تفسير النتائج
 (  ط ي  بحي لىج بحى  لقت ثلحط  يت بوةحف2-1 

( رحدددددف ةجدددددة   ددددد ةا ذب   دحدددددت 4د دددددط   بحي دددددلىج بحى  ة دددددت  ددددد  جددددد ةا      
 دددددددد  بدخ ثددددددددل  دح  الدددددددديل  حىجىددددددددةع    ر الددددددددلىيت ثددددددددين ىجىددددددددةع   بحث ددددددددح

بحث ح،بحىجىةعدددددت بح ج يثيدددددت بح ددددد     ددددد  ة دددددا  بحيم يدددددت بح ة ددددد يت( ح بيجلدددددةح 
ةبحىجىةعت بح        ة ا بحف يقت بدع يل يدت ةكليد  بحي دلىج حالدلحح بحىجىةعدت 
بح ج يثيددت ىىددل يدد ا علددف رن بح دد  يك ة ددا خفددةب   بحيم يتبح ة دد يت( ث دد  عىليددت 

لن ذة بثدد  بيجددلث   دد  بح  الدديا بح  ب دد  ة  ددزة بحثل ثددت ذبحددك  يمدديت بحى  ددة  كدد
 -حر ثلا بآل يت :

رن بح  لدديت ة قددل  حخفددةب  بحيم يددت بح ة دد يت ةدد   ددلع  فلحثددل  بحىجىةعددت  -1
بح ج يثيدددت علدددف بحددد  لت ثردددكا د  دددا ىدددن فدددالا بحىجىةعدددت بح دددلثفت ، ىدددن 

ل ددددلت خددددالا   كيدددد  هددددذخ بحيم يددددت علددددف عدددد   بحىددددل ي بح  ليىيددددت ثالددددة ي ى  
ةى  بثفت ىن بح لت رحف بح طلاليا ،    لةا بح     لع  علف زيل ي  ب  يدت 
بحى  لت    بحث ح عن بحى لةىل  ةبك رلا بح الةل  بح     ثف    ىدل ثييهدل 

 ة ىج هذخ بحى لةىل  ةب   ىلحهل عي  بح لجت رحيهل 0

رن بح دد  يك ة دددا خفددةب  بحيم يدددت بح ة دد يت  دددلع  بحفلحثددل  علدددف   لدددت  -2
لهيت بحىج  ي ثالة ي ىث فت ةىة  ت ثىل   ي ه هذخ بحيم يت ىن خفةب  بحىط

 ثدددد د ثلحىق ىددددت بحرددددلىلت ثددددت بح طالدددديا بح دددد  يج  ة لخدددديف دهددددت ىددددل جددددل   دددد  
بحىة دددةي ،  دددلح  لت هيدددل يثددد د ىدددن بح يدددةبن بح ىي ددد  رحدددف بوىثلدددت بح ددد     لدددا 

 ثلحىة ةي ة ثفه ثلحىة ةعل  بوخ   بحىرلثهت ةري  بحىرلثهت0
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ثيت بحفلحثل  رثيل    لت بحى  ة  عن ف يا  فثيا ىل   لىةخ     ا بيجل -3
بحى دددلىا كدددذبحك بح  زيدددز بحطدددة د ة دددة ي  بح تذيدددت بح بج دددت ىدددن خدددالا بفدددالي 
بحفلحثددددل  علددددف بإلجلثددددت بحالدددد ي ت ةدددد  د ددددهت  دددد  ب  طددددلي   الدددديا فلحثددددل  
بحىجىةعددت بح ج يثيدددت ،  لحفلحثددل   ددد   لحددت  طلعدددا ى دد ى  ىددد  بحىدد  ك  ددد  

ىة ةي بح  ك 0 ةجدل  هذب ى طا ى  د ثيل  بحىة ةي ىدن رن   لديت  ع  ه
 ،182  1994بح يل يل  ي ت عن ف يا بح طلعا بحثر د ى  ث   بحث    

mastromatteo  ة  طدددا ي دددلىج بح  ب دددت بح لحيدددت ىددد  ي دددلىج ث ددد  بح  ب دددل)
بح   دمه   بوث  بديجلث    بحيم يت بح ة  يت (    بح  اليا ىثدا   ب دت  

( ة  ب ت   دحى  دةى  ،  2..2(ة  ب ت   بحثلةد ة الث د ، 1999ى  ،ى 
( بحذين ةج ةب   ةةل  بحت ر اللىيل ثدين  5..2( ة  ب ت   بح حيى  ،  4..2

د ب  بحىجىةعددل  بح دد     دد  ة ددا ديىددةذ     بيجلددةح ( ةبحىجىةعددل  بح دد  
      ة ا يىلذ    ليىيت دخ   دة ثلحف يقت بدع يل يت 0

   بحي لىج بحى  لقت ثلحط  يت بحثلييت(  ط ي2-2 
(  طددةا بحىجىةعددت 5دمهد   بحي ددلىج بحى  لقدت ثلحط  دديت  بحثلييدت  دد  جد ةا        

بح ج يثيددددت بح دددد     دددد  ة ددددا   بحيم يددددت بح ة دددد يت (  دددد  بد  طددددلم ثددددلح  لت علددددف 
بحىجىةعت بح لثفت بح        ة ا بحف يقدت بدع يل يدت  د  بدخ ثدل  بح  الديل  

 -حقيلك بد  طلم ة  زةب بحثل ثت ذبحك حر ثلا بآل يت:بحىؤجا 
رن  يمددديت بحى  دددة  علدددف ة دددا بحخددد بىف بح ة ددد يت ةثىدددل ي طدددا ىددد  فثي دددت  -1

بحىدددل ي بحى  لىدددت د دددهت  ددد     يددد  بحىهىدددل  بحط عيدددت بحىالىىدددت ةبحىفلةثدددت ىدددن 
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بحى  لت ىن بجا   لت بحىهىت بح ىي يت ةثلح لح   ة ي  ة يلت   ليىيدت ى  ة دت 
 ع  علف ثقل  بث  بح  لت ةثلح لح    هت    زيل ي بد  طلم 0  ل

رن بإل   ب يجيت بح  ليىيدت حهدذخ بحيم يدت ي   دا عليهدل  ديف ي بحىد  لت علدف  -2
ى  ددددة  بحىددددل ي بحى  لىددددت ىددددن خددددالا بدي قددددلا ىددددن بحى لةىددددل  بحث دددديفت رحددددف 

ل  بحى كثدددت ، ةبحىردددل كت بحطلعلدددت حلفلحثدددل   ددد  ر  بك بح الةدددل  ثدددين بحى لةىددد
بحج يدددد ي بحىددددد ب    لىهددددل ةبحى لةىدددددل  بحق يىددددت بحى  لىدددددت ةثددددذبحك يكدددددةن بحددددد  لت      

  ذة ى يف ( 0

رن بح  لت   ذة بحى يف ( ي لع  بحىد  لت علدف بك  دلا بحى لةىدل  ةخزيهدل  -3
ىكلييددت  ةميطهددل  دد  ىةبةددا ج يدد ي ىىددل يددؤ د رحددف   دد  ى دد ة   ةب دد  جلعهل ةبل

 p.83 Reigeluth )0,1883,بح فثيا ةىن ثلتل زيل ي بد  طلم   
ةجة  بح تذيت بح بج ت بحطة يت  ىن ر   ب يجيت هذخ بحيم يت ىن ر يهل دن  -4

  دد ا بد  ثلفددل  بحخلفىددت  دد  بحثييددت بحى   يددت حلفلحثددل  ةبل ددالا ب  ثلفددل  
الددد ي ت ىىدددل   دددلع  علدددف  يرددديف عىليدددت بحددد  لت ة زيددد  ىدددن ى ددد ة  بح ب  يدددت 

  طدا ىد  ي دلىج   ب دل   دلثقت ب د خ ى    حل  لت ، كىل دن ي لىج هدذخ بح  ب دت
 ( ة  ب ت 2..2ديىةذ   بيجلةح ( ىثا   ب ت  بد رت  ،

( بح ددددد  دمهددددد    ددددد ةا ذب   دحدددددت ر الدددددلىيت ثدددددين د ب   7..2  عثدددددة  ،  
بحىجىةعل  بح        ة ا   ديىدةذ   بيجلدةح ( ةبحىجىةعدل  بح د     د  

 بيجلةح (    بحى تي  بح لث   ة ا بحف يقت بدع يل يت ةبحط ا حاللحح   ديىةذ 
   بد  طلم ( 0
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 (:  ط ي  بحي لىج بحى  لقت ث جت بح  ثي 2-3     
( ةبح    ىثا ي ثت بح ثلين ة د ا   =019R2.( رن ةيىت  6يال م ىن بحج ةا  -

%( ىددددن بح ثددددلين بحكلدددد   دددد  بح  الدددديا بح  ب دددد  حلىجىةعددددت 19هددددذخ بحقيىددددت رن 
دحى د قا بحيم يت بح ة د يت( ةي  دح ىدن ذحددك  بح ج يثيدت ي جد  رحدف  د ثي  دحى تيد 

رن  جدددددت  ددددد ثي  ب ددددد خ بت  خفدددددةب  بح ددددد  يك ة دددددا  بحيم يدددددت بح ة ددددد يت( علدددددف 
بح  الددديا بح  ب ددد    ددد يا( ، يدددح رن  بحي دددثت   ددد   ددد يطت رذب كليددد  ةيىدددت 

( ةى  ط ددددددددددت رذب كليدددددددددد  .05.( ةى ة ددددددددددفت رذب كليدددددددددد  بحقيىددددددددددت .02. 2بي ددددددددددل
ط يت ةبح  ثةيت ة خ لدا هدذخ بحي دا ثدلخ الا (  كث     بحث ةح بحي.08.بحقيىت 

(دىدددل عيددد    دددلا بحىقيدددلك 17-15، ف 1996يةعيدددل  بحث ةح  دددلت ة طيددد ،
(  حلى تيدددددد  بحى دددددد قا  دددددد  بحى تيدددددد  بح لث  بح  الدددددديا( dبوخدددددد  ح جددددددت بح دددددد ثي  

(بحجددد  ةحيدددت  يدددح d(بحى  دددةثت ىددد  ةيىدددت  d( ةعيددد  ىقل يدددت ةيىدددت  095.كليددد  
 5( ةى ة ددف دذب كليدد   =2dدذب كليدد  ةيىددت   (   دد يا(dي  ثدد  جت بح دد ثي  

d=  8( ةي دد   جددت بح دد ثي  ى  طدد  دذب كليدد d= ةثىددل دن بحقيىددت بحى  ددةثت بةددا )
 ىن بحقيىت بحج  ةحيت حذحك ي    جت بح  ثي     يا(0

(حلى تي  بحى د قا  بحيم يدت  2( يج  دن ةيىت  بي ل6د  عي  ىال مت بحج ةا        
( ة د ا هدذخ =018R2.ل    بحى تيد  بح لث  بد  طدلم(ه  بح ة  يت( ة جت   ثي ه
%( ىددددن بح ثدددلين بحكلدددد   ددد  بح  الدددديا بحىؤجدددا حلىجىةعددددت 18بحقيىدددت  علدددف رن  

بح ج يثيت ي ج  رحف   ثي  بحى تي  بحى  قا  بحيم يت بح ة  يت(ةي  ح ىن ذحك رن 
(  كليددددددد  dي دددددددثت بح ثدددددددلين   ددددددد    ددددددد يطت(، دىدددددددل عيددددددد    دددددددلا  جدددددددت بح ددددددد ثي  

( d( ةي ددد   جدددت بح ددد ثي    ددد يا(عي  بحىقل يدددت ىددد  ةددديت    =092d. بحقيىدددت
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بحج ةحيدددددت، ىىدددددل يددددد ا علدددددف رن  جدددددت  ددددد ثي  خفدددددةب   بح ددددد  يك ة دددددا  بحيم يدددددت 
 بح ة  يت(    بد  طلم ي  ث     يا(0

ىىدددل  ددددثا  ي  ددددح رن  جددددت بحى تيدددد  بحى دددد قا  بحيم يددددت ،بح ة دددد يت(  دددد         
 طلم( كلن   د يا( ىىدل يؤكد   لعليدت بحيم يدت بحى تي ب  بح لث ت  بح  اليا ،بد 

بح ة  يت    زيل ي بح  اليا ثي ثت فطيطت، ةيىكدن دن   دزة بحثل ثدت هدذب بح د ا 
 -رحف بو ثلا بآل يت:

رن بح  ب دددل  بح ددد  دمهددد    لعليدددت  يمددديت بحى  دددة  ة دددا بحيم يدددت بح ة ددد يت  - د
ت بح ى يت ةث جت   ثي  ى  ط  كلي   ىن بحى  لت بحجلى يت ة يح رن بحى  ل

حفددالا بحى  لددت بحجلى يددت  طددةا بحى  لددت بح ى يددت حفلحثددل  بح ييددت ةهددذب ي طددا 
بح   دمه   رن  بح ى  بحزىيد  ي طلعدا Hanclosky,1989 )   ى    ب ت  

 ى  ف يقت  يميت بحى  ة  بح  ليى  0
رن ىيدددلهج بحى  لدددت بإلع ب يدددت ى ددد  ي ثخفدددت   ب ددديت ةثةةددد  ى ددد   حاليجدددلز   - ا

حى  ة  بحىيمت ةبإل   ب يجيت بح  ليىيت حهذخ بحيم يدت حدت  يجد  حذحك   ج يا  ب
بحى ةيدددت بحالزىدددت وخدددذ بحةةددد  بحىيل دددا ىدددن بجدددا  طلعدددا بحفلحثدددل  ىددد  هدددذخ 

 بحىط  ب ،حكةن بحفلحثل  حت ي  ة ن علف ىثا هذخ بحيىلذ  بح  يثت0

رن بح دد  يك ة ددا خفددةب  بحيم يددت بح ة دد يت ي  ددل  رحف  الدد ين ى  ددلث  ين(  -  
ىل ي بح  ك ة ا خفةب  هدذخ بحيم يدت ،ىىدل ةد  يثقدا كلهدا بحفلحثدل   إلكىلا

حكةيهددددل حي دددد  بحىددددل ي بح لىيددددت بحة يدددد ي  دددد  بحجدددد ةا بحى   دددد  ،كددددذحك ةجددددة  
  ال ين ى  لث ت ة  ي ثك بحج ةا بحى    0
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(،  ة خ لددددا ى هددددل  دددد  مهددددة   دددد ا  با 1993ةثددددذحك   طددددا ىدددد    ب ددددت   ةزي،
ا حالددلحح بحىجىةعددت بح ج يثيددت بح دد     دد  ر الددلىيل ثددين ىجىددةع   بحث ددح ةبحطدد  

  ( ة  ب دددددددددت2..2ة دددددددددا ديىدددددددددةذ   بيجلدددددددددةح ة خ لدددددددددا ىددددددددد    ب دددددددددت  بد ردددددددددت،
(بح دددد  دمهدددد    لعليددددت بحيم يددددت بح ة دددد يت ةثي ددددثت ى  ط ددددت  دددد  8..2  ددددالرة ،
 بح  اليا0

 أوال: االستنتاجات
 ىن خالا ي لىج بحث ح يىكن ب  ي ل  بو  :

 يت   دد   دد  يك ىددل ي بح يل دديل  حلالددا رن ب دد خ بت خفددةب  بحيم يددت بح ة دد -1
بح بثددد  بح لى  بحطالدددةا بحثالثدددت( كدددلن ذة بثددد   با ر الدددلىيل  ددد    ددد  ى ددد ة  

 بح  اليا ةبد  طلم حفلحثل  بحىجىةعت بح ج يثيت0 
رن بحخفددةب  بحى  ددىيت  ددد  بإل دد  ب يجيت بح  ليىيدددت حهددذخ بحيم يدددت   ىددا علدددف  -2

حىق ىددت بحرددلىلت دة ىددن خددالا  يرديف بحى   ددت حدد   بحفلحثل ، ددةب  ىددن خددالا ب
ى ب ددددا بح طالدددديا ةعىليددددل  بح لخدددديف ةعىليددددت بح  كيددددا ،ةىددددن ثلددددتل ى ددددلع ي 
بحفلحثددل  علدددف ر ىدددل  بحى   دددت ة كلىلهدددل ة فددةي  ثييدددت ى   يدددت ى ددد ق ي ةخثددد ي 

  هلت بد   جلي ةةلثلت دي قلا بث  بح  لت0

يت   دلع  رن بحخفةب  بحىيمىت حليم يت بح ة  يت    ع   بحىةب ي  بح يل  -3
بحى  ك علف ة    خفيف ىيل ا ةىيمت حل  ةك ي لع  علف  ة ي  بحةة  

 ةبحجه  ث د ىن بحى لةحت    ف ا ة   كةن ري    لحت0

رن بح   يك ة ا خفةب  بحيم يت بح ة  يت ةلىت علف د لك بح طلعا بحى  ى    -4
رددد بكه  دد  كددا خفددةي ىدددن خفددةب  بحدد  ك ةىددن ثلدددتل  ثددين بحىدد  ك ةبحفلحددا ةبل
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بحفلحددا ذة  ة  بيجددلث  ىىددل يددؤ د رحددف زيددل ي بح ب  يددت ي ددة بحدد  لت0رن  يالددثح
بثددد  بحيم يدددت بح ة ددد يت  ددد  بح  الددديا ةبد  طدددلم كدددلن  با ر الدددلىيل  ريددد  دن 

  جت هذب بح  ثي  كلن    يطل (0
 ثانيًا: التوصيات

ج ب ب هل  ةال  بحثل ثت ثىل يل :  -    ة  ي لىج بح  ب ت ةبل
 ا خفةب  بحيم يت بح ة  يت     د  يك بحىطدلهيت ب  خ بت   يميت بحى  ة  ة  -1

بحهي  ددديت حىدددل حهدددل ىدددن بثددد   ددد  بك  دددلا هدددذخ بحىطدددلهيت ة ثفهدددل ىددد  بحىطدددلهيت 
 بح يل يت بوخ  0   

    يا ى     ةى   ل  بح يل يل  علف كيطيت ب  خ بت بحيىلذ  بح  ليىيت  -2

يل  بح  يثددددددت ىددددددن خددددددالا عقدددددد   ة ب  ةيدددددد ةب    ثةيت،ةب دددددد خ بت بد دددددد  ب يج
 بح  ليىيت حهذخ بحيىلذ  كف بىا    ي يت   يثت0

بد   ليت ثخ بىف بحىطلهيت بح ة د يت بح د  ي  ىد  عليهدل  ديىدةذ   بيجلدةح(ىن  -3
خالا  حيا بحىد  ك ح كدةن عةيدل  حده  د   جزىدت بحىهىدت بح  ليىيدت بح ىي ديت رحدف 
 ىهىل  جزىيت ي دها علدف بحفلحدا   لىهدل ة د  يا بحفلثدت علدف ةد ب ي ة ط دي 

يرل  هذخ بحخ بىف0  ةبل
بده ىلت ث   يا فلثت كليت بح  ثيت علف خفةب   بحيم يت بح ة  يت(    يميت  -4

ب حى  ددددة  بح  ليىدددد ،دد بح  كيدددد  علددددف بحجليددددا بح ىلدددد  ةبح ةالددددا رحف  يردددديف 
بح  لت ذد بحى يف( ىن خالا  يميت بحى  دة  عدن ف يدا  بدك ردلا بحىةجده( 

 ت0ح قةيت بد  طلم ةبي قلا بث  بح  ل
 ثالثًا: المقترحات
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رج ب    ب ت ح   ا   لعليت بحيم يدت بح ة د يت  د   يىيدت ر د  ب يجيت ىدل  ة ب   -1
  بحى   ت(0

رجددد ب  بحث دددح بح دددلح   علدددف بحفلثدددت بحى طدددةةين ة  ددد ا  جدددت  ددد ثي  بحيم يدددت  -2
 بح ة  يت     بح  اليا ة يىيت بح طكي  ددث كل د0  

ثى تي ب   لث ت دخ   حت   يلةحهل بح  ب دت رج ب    ب ت ىىلثلت حل  ب ت بح لحيت ة -3
 بح لحيت ىثا  بح ب  يت حل  لت، بد جلخ ي ة بحىل ي، بح طكي  بحركل (0

 رج ب  بحث ح بح لح   ىقل يت ثين بحذكة  ةبإليلح ةثى تي ب  بحث ح بح لحيت4-0
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 المصادر
 أواًل : العربية

ج   ددددددكىلن بثدددددد  ب دددددد خ بت ديىددددددةذ(0"8..2بحثلةد،ىلجدددددد ي ةالددددددث د،ى ى 0  -1
 بيجلدددةح  ددد  بح طكيددد  بد ددد  دح  ةبح  الددديا بح لىددد  حددد   فدددالا بحالدددا 

"   ب دددددل    ثةيت،بح ددددد   بحثلي ،بح ددددديت بحخدددددلىك بح لىددددد   ددددد  ىدددددل ي بحطيزيدددددل 
 ،ثت ب 80..2-بوةحف

 لعليددت  يمدديت ى  ددة  ىدديهج بح لددةت (0" 1..2بحث لدد  ،رثدد بهيت عثدد  بح زيددز0  -2
 ة  يت    بح  اليا ةبح طكيد  بحيلةد  ة ا يم ي   جلييه بحه ىيت ة بيجلةح بح
"   ددلحت  ك ددة بخ  ريدد  ىيرددة ي(،كليت حدد    الىيددذ بحالددا بحخددلىك بدث دد بى 

 بح  ثيت/جلى ت بحزةلزيا،ىال 0

 فثيددا بحدديمت  دد   الددىيت بح  لدديت ةبح دد  يك (50..2بح ج ، دديا ةاخدد ةن0  -3
 ،  ب ل  ةث ةح ، لفيت ُعىلن0   ثيل  بحى  ة  بح  ب      ىل ي بح لةت

، ب  ةبىا حلير  ةبح ةزي  1،ف(0  الىيت بح   يك4..2بح ىةز،ى ى  عةب 0  -4
 عىلن0

 ب   1،فبح الددىيت بح  ليىد  يم يددت ةىىل  ددت(0 1999بح يلت،ى ىد  ى ىددة 0  -5
 بحى ي ي حلير  ةبح ةزي ،عىلن0

بثددددد  يم يدددددت  بيجلدددددةح بح ة ددددد يت  ددددد   يمددددديت (0"1993  ةزي،د يدددددلن يميددددد 0  -6
جلييددده بحه ىيدددت ةبحف يقدددت بح ردددةبىيت علدددف  بحى  دددة  بح  ليىددد  ىقل يدددت ثيم يدددت

" ىجلددددت ثددددالح ى دددد ةيل   دددد  بحدددد  لت :بح ددددذك  بحخلف،بح ددددذك  بح ددددلت،بح فثيا
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 (،5بحىجلددددد   جلى ددددده بحىلدددددك  ددددد ة  حل لدددددةت بح  ثةيدددددت ةبح  ب دددددل  بإل دددددالىيت،
 (،بح يل 20بح    

،جلى ت بحيجلح 2،فرج ب ب      الىيت بحىيلهج(0 1995 ---------- -7
 ك، ب  بحر ةا حلير  ةبح ةزي ،عىلن0بحةفييت ،يلثل

، 1،فبحيم يددت  ددد  بح دد  يك ة  جى هدددل عىليدددل  (0 ...02 ---------- - -8
  ب  بحر ةا حلير  ةبح ةزي ،عىلن0

فددد ا ةيىدددلذ    ليىيدددت  ددد   ددد  يك (50..2 زةةددد  ، عددد  ىهددد د ةاخددد ةن0  -9
 ،ىك ا بحتط بن حلخ ىل  بحفثلعيت،ثت ب 10ف بح لةت

الدددددددددددلىيت بح  ليىيدددددددددددت،يىلذ  ة فثيقدددددددددددل  بح (40..2بحزي ،ةحيددددددددددد  خ ددددددددددد 0  -.1
،دكل يىيدددددددددددددت بح  ثيدددددددددددددت 1،  ب دددددددددددددل  ةث دددددددددددددةح ع ثيدددددددددددددت ةعلحىيدددددددددددددت،فعىليت

 بحخلالت،بح يل ،بحىىلكت بح  ثيت بح  ة يت0

بثدددد  ب دددد خ بت د بي  كىددددلن  دددد   قيدددديت (0"4..2با زةيدددد  ،  ددددين ية ددددا0  -11
بو ددددلحيا بح   ي دددديت ح دددد  يك كليددددت بحهي  ددددت  دددد  جلى ددددت بحىةالددددا ةعالة دددده 

"،   ددددلحت ىلج دددد ي  ري  ىيرددددة ي(،بحى ه  بح  ثدددد  بح ددددلحى  لثددددتث  الدددديا بحف
 حل  ب ل  بح  ثةيت ةبحيط يت، ثت ب 0

، ب  1،فد ددلحيا  دد  يك بح يل دديل  ةبح لددةت(30..2 ددالىت،عث  بح ددل م0  -12
 بحيلزة  د بح لىيت حلير  ةبح ةزي ،عىلن0

فددددد ا  ددددد  يك بح يل ددددديل  ثدددددين بحيم يدددددت (70..02   -----------  -13
 ، ب  بحطج  حلير  ةبح ةزي ،بحقله ي0 3،فةبح فثيا
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، ب  2،فىثدل ئ بحقيدلك ةبح قدةيت  د  بح  ثيدت(19890 ىل خ،عزيز ةاخ ةن0  -14
 بحطك  حلير  ةبح ةزي  ،عىلن0

(0   لدددددددت بحىطدددددددلهيت بحلتةيدددددددت ةبح يييدددددددت حددددددد   1..2بح دددددددث ،ثيل  ية دددددددا0  -15
  ب  بحطك  بح  ث ، بحقله ي0 1،فبوفطلا

، ب  بحىي دددد  1،ف  حجىيدددد  دوفطددددلا  لدددديت بح يل دددديل(40..2عثيدددد ،ةحيت0  -16
 حلير  ةبح ةزي ،بحقله ي0

 جددددت بثدددد  دو ددددلحيا دإل الددددلىيت حقيددددلك بوهىيددددت (0"3..2عال ،  ددددل0  -17
"،بحىدؤ ى  بح لىد  بحخدلىك حلجى يدت بحىالد يت حلىيدلهج بح ىليت حي دلىج بحث ةح

ةفددددددددد ا بح ددددددددد  يك ىيدددددددددلهج بح  لددددددددديت ةبإلعددددددددد ب  حل يدددددددددلي بحى لالددددددددد ي،بحىجل  
 (6730 -645( يةحية، ف  22-21 بحثلي ،بحقله ي،ىن

 1،فبحرددلىا  دد   دد  يا بحى لىددين  طكيدد  بإلثدد بي(0 4..2بح قيددا،رث بهيت0  -18
ىؤ  ددددددددت  يدددددددددل  يجدددددددد  حل  ثيدددددددددت ةبح  لدددددددديت، ب  بحدددددددددة ا حلفثلعددددددددت ةبحيرددددددددد  

 ةبح ةزي ،بح يل 0

 ، ب  بوىا حلير ،عىلن0بح قةيت    بح ىليت بح   ي يت(19980عة ي،ب ى 0  -19

(0 جددددددددت بح دددددددد ثي  بحةجدددددددده بحىكىددددددددا حل دحددددددددت 1997 لت، ردددددددد د ىيالددددددددة 0  -.2
 ،بحىجلت بحىال يت حل  ب ل  بحيط يت،بح    بح ل ك،بحقله ي0بإل اللىيت

 حيددددددددا بحى لددددددددت رحددددددددف بح  ثيددددددددت ةعلددددددددت (0...2  يدددددددد   يىددددددددلن ،يةكةدرييددددددددل0  -21
، ب  عددددددددددال  بحدددددددددد ين 1،يالددددددددددةف ىخ ل ي،  جىددددددددددت ب ىدددددددددد  خي ددددددددددت،فبحيطك

 حليث ، ىرا0
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، ب  بحطكدد  1،فالددىيت بح دد  يك(0 ...2ةفلى ،ية ددا ةدثددة جلث ،ىلجدد 0  -22
 حلفثلعت ةبحير  ةبح ةزي ،بو  ن0

فدددددددددد ا  دددددددددد  يك بح يل دددددددددديل  (0 8..2بحكثي دددددددددد ،عث  بحةب دددددددددد   ىيدددددددددد 0  -23
 ،ىك ثت بحىج ى  بح  ث  حلير  ةبح ةزي ،عىلن10،فد لحيثه دىثلت ةىيلةرل (

، ب  1،ف د ل دديل  بحقيددلك  دد  بح لددةت بح ددلةكيت(0 4..2بحيثهلن،ىة ددف0  -24
 عىلن0بحر ةا حلير ، 

بثد  ب د خ بت ديىدةذ   بيجلدةح  د  بك  دلا (0"1999ى ى  ، ةدا  لىا0  -25
"، دف ة ددت  ك ددة بخ فلحثددل  بحالددا بح بثدد  بحثددليةد حلىطددلهيت  دد  ىددل ي بإل يددل 

 بثن بحهيثت /جلى ت ثت ب 0 – ري  ىيرة ي(،كليت بح  ثيت 

(0"   لحيددددت بد  قالددددل  بح  ددددلةي   دددد   دددد  يك 6..2ى بح، ددددلىيت الدددد  ت0  -26
يل  ةدثدد خ  دد  بح  الدديا بحى   دد  حدد   فلحثددل  بحى دد ة  بح بثدد  ثق ددت بح يل دد

" بحىددددؤ ى  بحقددددةى  بح دددديةد بحثلحددددح عردددد  بح يل دددديل   دددد  جلى ددددت دت بحقدددد  
حلجلى ددددددل  بح  ثيددددددت  دددددد  بحقدددددد ن بح ددددددل د ةبح ردددددد ين،ى كز  فددددددةي  بح  لدددددديت 

 60..27/11/2-26بحجلى  /جلى ت عين رىك،حلط  ي ىن 
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 المالحق
 (5ىل ا  

  يميت بحى  ة  بح  ليى  حلطالا بوةا ة ا بحيم يت بح ة  يت
 بحىق ىت بحرلىلت

 
 المستوى األول لمتوسع

 

بح ثل ب  
 بحىيفقيت

بح ثل ب   بدة  ل 
 بحى كثت

بح ثل ب  
 بحث يفت

 كل ؤ 
  بح ثل ب

يط  بح ثل ي 
  يفتبحث

بحاليتت 
بح ىزيت 
حل ثل ي 
بحىيفقيت 
 بحث يفت

ةيىت 
بحالةبا 
حل ثل ي 
بحىيفقيت 
 بحث يفت

يط  بح ثل ي 
 بحى كثت

د ةب  
بح ثف 
حل ثل ي 
 بحى كثت

 ت  جى
بح  ثي  

بحلطم  بحف 
اليتت 
  ىزيت

ج ةا 
 بحالةبا

عثل ب  
ري  
 ى كل ىت

عثل ب  
 ى كل ىت

بة  ل  
ثل جلهين 
 ى  لك ين

بة  ل  
  جلخ ةب  ثل

د بي بح ثف 
 (^ة 

د بي بح ثف 
 (7بة 

 

ب بي بح ثف 
بذب كلن 
  لن 

د بي بح ثف 
دذب ة قف 

 بذب

 بحىيفا بح يل  

 بح ثل ب  بحىيفقيت بحجىا بحىط ة ت بح ثل ب  بحى ة ي
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 المستوى الثاني لمتوسع
 

 

التمثيل الهندسي لإلعداد 
 الحقيقية عمى خط األعداد

تمثيل مجموعة من األعداد 
 عمى خط األعداد الحقيقية

تمثيل عدد عمى خط األعداد 
 الحقيقية

 الفترات العمميات عمى الفترات ة المطمقة لمعددالقيم دالة القيمة المطمقة

 الفترة المطمقة

 المفتوحة

 مجموعات غير محددة

 النصف مغمقة

 االتحاد

 الفرق

 التقاطع

 تعريف دالة لمقيمة المطمقة

 رسم دالة القيمة المطمقة
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 المستوى الثالث لمتوسع      

 

تطبيقات على 
حقل األعداد 

 احلقيقية

 العالقات ادلعادالت ادلتباينات

حل معادالت  عالقة التكافؤ الرتتيبعالقة 
 حتتوي مطلق

حل معادلة يف 
 متغريين

حل متباينة من 
 الدرجة الثانية

حل متباينة 
 حتتوي مطلق

حل متباينة تربط 
 بينها أدوات ربط

حل متباينة درجة 
أوىل يف متغر 

 واحد

خاصية 
 االنعكاس

 التناظر

 التعدي

 االنعكاس

 التخالف

 التعدي

 حتليال

 بيانيا
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 تنظيم المحتوى التعميمي لمفصل الثاني عمى وفق النظرية التوسعية (6ممحق )
 ة الشاممةالمقدم

 
 المستوى األول لمتوسع       

 

 النظام الرياضي

النظام الرياضي ذو 
 العمليتني الثنلئيتني 

النظام الرياضي ذو 
 العملية الثنائية الواحدة

 عمليتني ثنائيتني *. جمموعة )س( م األنظمةأه جمموعة س عملية ثنائية أهم األنظمة
+ 

 األنواع

 أبدالية

 جتميعية

 الزمرة )س.*(

 اخلواص

 اخلاصية التجميعية

 خاصية العنصر احملايد

 خاصية العنصر النضري

 اخلواص

 اخلاصية التجميعية

 احللقة

 احلقل )س.*.+(

 اخلواص

 اخلواص

 )س.*( زمرة أبدالية

 + تتوزع على *

 )س.+( نضام جتميعي

 )س.*( زمرة أبدالية

.+( زمرة  {0}\)س
 أبدالية

 +تتوزع على *

  قا بوع ب  بح قيقيت

 فثيقل  علف  قا بوع ب  
 بح قيقيت

 بحيملت بح يل   بح ىثيا بحهي    حرع ب  بح قيقيت
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 المستوى الثاني لمتوسع      
 

 

التمثيل الهندسي لألعداد 
 الطبيعية عمى خط األعداد

 ىثيا ىجىةعت ىن بوع ب  
 علف خف بوع ب  بح قيقيت

تمثيل عدد عمى خط 
 األعداد الحقيقية

 الفترات العمميات عمى الفترات القيمة المطمقة لمعدد دالة القيمة المطمقة

 الفترة المطمقة

 المفتوحة

 مجموعات غير محددة

 النصف مغمقة

 االتحاد

 الفرق

 التقاطع

 تعريف دالة لمقيمة المطمقة

 رسم دالة القيمة المطمقة
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 المستوى الثالث لمتوسع        

 
 

تطبيقات على 
حقل األعداد 

 الحقيقية

 العالقات المعادالت المتباينات

حل معادالت  تكافؤعالقة ال عالقة الترتيب
 تحتوي مطلق

حل معادلة في 
 متغيرين

حل متباينة من 
 الدرجة الثانية

حل متباينة 
 تحتوي مطلق

حل متباينة 
تربط بينها 
 أدوات ربط

حل متباينة 
درجة أولى في 

 متغر واحد

خاصية 
 االنعكاس

 التناظر

 التعدي

 االنعكاس

 التخلف

 التعدي

 تحليال

 بيانيا


