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 املستخهص                                       

ٝجعطؼحٕ جُرحقع ذح٫خطرحس ًأدجز أضرغ جُرحقع جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٢ ُطكو٤ن ٛذف جُركع ، 

ٝجػطٔذ جُٞعحتَ ج٩ققحت٤س جُٔ٘حعرس ًٝحٕ ٖٓ ٗطحتؽ جُركع ٝؾٞد كشم رج د٫ُس ئققحت٤س  .ُٚ 

 ُقحُف جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س، ٝجعط٘طؽ جُرحقع ػذز ٗطحتؽ ٜٓ٘ح:ذ٤ٖ ٓؿٔٞػط٢ جُركع 

ٝج٫قطلحظ ذٚ طكق٤َ جُجُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ٣إد١ ج٠ُ ص٣حدز  جعطشجض٤ؿ٤سجعطؼٔحٍ  ئٕ -

 .ك٢ ٓحدز جُطحس٣خجُقق جُػح٢ٗ ٓطٞعو ه٬خ ُذٟ 

س ٖٓ هشجتن جُٔشقِس جُٔطٞعطس ئ٠ُ جعطشجض٤ؿ٤حش قذ٣ػس أًػش كحػ٤ِ جُٔذسع٤ٖ ٝه٬خقحؾس  -

  .جُطذس٣ظ جُطو٤ِذ٣س

 ٖٝٓ مٖٔ ضٞف٤حش جُركع :

 .جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ذؾٌَ كؼّحٍ ك٢ ضذس٣ظ جُطحس٣خ جعطشجض٤ؿ٤سمشٝسز جعطؼٔحٍ  -

 .٤ًٝل٤س جعطؼٔحُٜح ج٫عطشجض٤ؿ٤سئفذجس د٤َُ ُِٔذسط ٣إًذ ػ٠ِ أ٤ٔٛس ٛزٙ  -

 ٖٝٓ مٖٔ ٓوطشقحش جُركع:

 ، ٝج٫قطلحظ. ك٢ ٓطـ٤شجش جخشٟ ؿ٤ش جُطكق٤َجُكح٢ُ  ُِركعٓٔحغَ  ذكعئؾشجء  -

 جُكح٢ُ ك٢ ٓٞجد ٝٓشجقَ دسجع٤س جخشٟ ُِركعٓٔحغَ  ذكعئؾشجء  -

Abstract: 

   The present paper aims at investigating  the effect of using 
the learning which is centered on problem solving strategy on the 
achievement of the intermediate stage student. 

    The researcher has followed the experimental procedures 
to achieve the aim of the present study. By using attest as an 
instrument for the study . 

Using the suitable statistical tools , it has been concluded  
that there is a statically significant difference between the two 
groups of the experiment  at the expense of the experimental 
group. 

   The researcher has arrived to several results. Among these 
are: 

- The use of problem solving strategy leads to improvement 
in the students’ achievement in history. 
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-  teachers as well as Students of the intermediate stage need 
modern and more active teaching strategies than the traditional 
ones.  Among the recommeded points are : 

-The necessity of using problem solving strategy in an active 
way in teaching history. 

-Writing  a guide for the teachers emphasizing the 
importance of these strategies and how to use them.   Among the 
suggested points are : 

- conducting a similar study in other variables other than 
achievement. 

- Conducting  a study similar to the present study in other 
subject and other teaching stage. 

 

 

 

 . انفظم األٔل : انخعزٌف ببنبذذ

 :يشكهت انبذذ أٔال: 

ٝجُططٞس جُٔطغحسع ك٢ جُٔؼشكس جُؼ٤ِٔس  ج٥ٕجٕ جُطكٍٞ جُطو٢٘ ٝجُؼ٢ِٔ جُز١ ٣غٞد جُؼحُْ        

ٝكشك رُي ػ٠ِ  ٝجُطٌِ٘ٞؾ٤سؾؼَ ضذس٣ظ جُؼِّٞ قحؾس مشٝس٣س ُٔٞجؾٜس جُػٞسز جُٔؼِٞٓحض٤س 

 ج٩ٗغح٣ٕكذٛح جٌُٔحٕ ٝجُضٓحٕ ُٝطغطٔش ٓغ  جُٔشذ٤ٖ جُطؼحَٓ ٓغ جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ذؼذٛح ػ٤ِٔس ٫

ٛذكٜح ضؼ٤ِْ جُطحُد ٤ًق ٣طؼِْ  ٝأفرفًٔطِد مشٝس١ ضغَٜ ض٤ٌلٚ ٓغ ٓغطؿذجش جُؼقش 

ُ٘وَ ٓكطٟٞ  ًأدجزجُز١ ضطِد ضـ٤٤ش جُ٘ظشز جُوحفشز ٗكٞ ضذس٣ظ جُؼِّٞ  ج٧ٓش٤ًٝق ٣لٌش ، 

ؽ٤ُٞٔس ضؼ٠٘ ذ٘ٔٞ ؽخق٤س  ػشأًجُٔوشسجش جُذسجع٤س ج٠ُ جُطِرس ذؼذٛح ٛذف جُطؼ٤ِْ ج٠ُ ٗظشز 

رُي ك٢  ٣ٞظلٕٞجُطِرس ػو٤ِح ٝٝؾذج٤ٗح ٜٝٓحس٣ح ٝضؼ٤ِْٜٔ ٤ًق ٣لٌشٕٝ ٤ًٝق ٣طؼِٕٔٞ ٤ًٝق 

جُٜٔ٘ؽ ٓكٌٞٓس ذٔح ٣وذٓٚ ٖٓ هذسز ػ٠ِ  أ٤ٔٛس( ذك٤ع ضقرف 927ؿ9111جُك٤حز ) ص٣طٕٞ ،

ظ٤ْ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُطل٤ٌش ٝجُط٘ ٝئػحدزض٤ٔ٘س ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُؼ٤ِح ٓػَ ٜٓحسجش قَ جُٔؾٌِس 

 ( .5،ؿ 2003ُطكو٤ن جُـح٣حش جُٔشؾٞز ) ص٣طٕٞ ، ج٧خشٟجُٜٔحسجش 

ُِٔلّٜٞ جُطو٤ِذ١ جُن٤ن، جر ٫صجٍ جٌُػ٤ش  أع٤شزجُز١ رًش ٫صجُص هشجتن جُطذس٣ظ ٝسؿْ       

 أكنَٖٓ جُٔذسع٤ٖ ٝجُٔذسعحش ٣غطخذٕٓٞ ك٢ ضذس٣غْٜ جُطِو٤ٖ ، ٝجُٔ٘حهؾس ج٫ػط٤حد٣س ك٢ 

جُطِرس ٣شًضٕٝ ػ٠ِ جُكلع ٝجُطزًش ٝٛزٙ جُطشجتن ضؿؼَ جُٔذسط  ئ٤ٕٔس ًٔح جُٔٞجهق جُطؼ٤ِ

ج٫خطرحسجش كوو  أغ٘حءٝػحءج ُ٘وَ جُٔؼِٞٓحش ٝضططِد ٖٓ جُطحُد ضزًش ضِي جُٔؼِٞٓحش 

 (924،ؿ 2090( ،) ذو٤ؼ٢ ،5،ؿ2000، ٝآخشٕٝٝجعطشؾحػٜح) جُغحٓشجت٢ 

جُطِرس  أرٛحٕض ػ٠ِ جُؿحٗد جُ٘ظش١ ٝقؾٞ جٕ جػطٔحد هشجتن جُطذس٣ظ جُطو٤ِذ٣س جُط٢ ضشً       

جدٟ ج٠ُ مؼق  ج٧قذجظجُؼ٬هحش ذ٤ٖ  ئدسجىجٝ  ج٧كٌحسذحُٔؼِٞٓحش دٕٝ جُطغِغَ ك٢ ػشك 

ٓغطٟٞ ضكق٤َ جُطِرس. ٝٓحدز جُطحس٣خ ٖٓ جُٔٞجد جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح جُطِرس ك٢ جٗخلحك ٓغطٟٞ 

) ضٞك٤ن ٝ ( ،2005جُلط١ٝ٬،)س ج٤ُٚ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذسجعحش ٜٓ٘ح دسجع أؽحسش جُطكق٤َ ٝٛزج ٓح

جُرحقع ٖٓ  ُٚٝٔغ ٫قظٚٝٛزج ٓح  ، ( 2090ج٤ُِٜر٢  )، ٝ ( 2003جُغٞدج٢ٗ ، (، ٝ)2006،
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خ٬ٍ ص٣حسجضٚ ُٝوحءجضٚ ٓغ ػذد ٖٓ جُٔذسع٤ٖ ٝجُٔذسعحش ٝجُٔؾشك٤ٖ ج٫خطقحؿ جُز٣ٖ 

هح ٖٓ ذحخ جؾٔؼٞج ػ٠ِ ٝؾٞد ٛزٙ جُٔؾٌِس .ٝعؼ٤ح ٖٓ جُرحقع ُٔٞجؾٜس ٛزٙ جُٔؾٌِس ٝجٗط٬

ٓغ ج٫ضؿحٛحش جُكذ٣ػس  ضط٬ءّجٗغد جُطشجتن جُطذس٣غ٤س جُكذ٣ػس جُط٢  ك٢ ئ٣ؿحدجُركع جُؼ٢ِٔ 

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ػِٜح ضغْٜ ك٢ جُطو٤َِ ٖٓ  جعطشجض٤ؿ٤سجُرحقع جعطؼٔحٍ  ٝجسض٠ 

 ٛزٙ جُٔؾٌِس ٝضشكغ ضكق٤َ جُطِرس ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ.

 

 

 

جُطؼِْ  ٫عطشجض٤ؿ٤سَٛ  :اَحًعٍ انظؤال  اإلجببتحظبغ يشكهت انبذذ فً  أًٌٌٔكٍ 

جُػح٢ٗ  ٝج٫قطلحظ ذٚ ُذٟ ه٬خ جُقق جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس جغش ك٢ ص٣حدز جُطكق٤َ 

 ج٩ع٢ٓ٬ ؟ ذٔحدز جُطحس٣خ جُؼشذ٢ٓطٞعو 

 :انبذذ  ربٍَب: أًٍْت

س جُٔؼشكس ٝجُؼِّٞ جُٔشضرطس ك٢ ضطٞ ِٓكٞظح٣ؾٜذ جُوشٕ جُٞجقذ ٝجُؼؾشٕٝ ضوذٓح       

جُكٍِٞ ؿ٤ش دجتٔس جُٞؾٞد ُزج فرص جؿِد  أفركصٝٗظشج ُغشػس ٛزج جُطكٍٞ كوذ  ذح٩ٗغحٕ

 ( 921،ؿ2005جُذٍٝ ؾَ جٛطٔحٜٓح ػ٠ِ جُغ٤حعحش جُؼ٤ِٔس ُٔٞجؾٜس ٛزج جُطكٍٞ ) ؽ٤طٚ ،

جُٔؼشك٤س ٝػ٤ِٚ كحٕ دٝس جُٔإعغحش جُطشذ٣ٞس ٣ضدجد خحفس ك٢ ض٤ٔ٘س هذسجش جُطِرس        

ٓغ ٛزٙ  ضطلحػَٝجُٜٔحس٣س ٝجُٞؾذج٤ٗس ُٔٞجًرس ٛزج جُططٞس جُؼح٢ُٔ ًٔح ٣ططِد ٖٓ جُطشذ٤س جٕ 

جُٔطـ٤شجش ٢ٌُ ضٞؾذ جُؼوَ جُلؼحٍ جُوحدس ػ٠ِ جُطلحػَ ٓغ ٓطـ٤شجش جُؼقش ٝٓغطكذغحضٚ  ) 

 (  46ؿ، 2001،جُؿٜٞس١ 

ضلؼ٤َ ٓخشؾحضٚ ) ٓػ٠٘ جُطؼ٤ِْ ٝ عٖٓ خ٬ٍ جُطخط٤و ُِطكذ٣ ئ٫ٝٛزج ُٖ ٣طْ         

ك٢ جُططٞس جُؼ٢ِٔ ٝجُطو٢٘ جُز١ ٣ؼ٤ؾٚ  ج٧ٍٝ ج٧عحع٢( ٝضؼذ جُطشذ٤س جُؼحَٓ 957،ؿ2005،

جُؼحُْ ك٢ ٛزج جُؼقش ٣ٝ٘رـ٢ جٕ ضٌٖٔ جُطحُد ٖٓ جٕ ٣ط٤ٌق ٓغ ٓغطؿذجش جُؼقش ٣ٝطغِف 

ِخذٓس جُٔؿطٔغ جُز١ ُذحُٔؼشكس ٝجُٜٔحسجش ٝجُوذسجش جُلشد٣س جُط٢ ضذكغ ذٚ ج٠ُ جُٔؾحسًس جُلؼحُس 

 أقذجظ( ذحٕ جُطشذ٤س ٢ٛ ػ٤ِٔس 2003ػط٤ٚ،)٣ٝؾ٤ش  (3،ؿ2099جُؿ٘حذ٢ ، )٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ 

ضـ٤شجش ج٣ؿحذ٤س ك٢ عِٞى جُطِرس ٢ٛٝ ضٔػَ ٓٞمٞع ج٫ٛطٔحّ ج٫ٍٝ ذحُ٘غرس ُِذٍٝ جُط٢ ضش٣ذ 

ٝضش٣ذ ك٢ جُٞهص ٗلغٚ جٕ ضؼذ ُِٔغطورَ )ػط٤ٚ  أكنَجٕ ضؿؼَ ٖٓ ػحُْ ج٤ُّٞ ػحُٔح 

ػٖ هش٣ن جُط٤ٔ٘س جُؼو٤ِس ٝضشذ٤س جُلٌش  ج٩ٗغحُِٕٝطشذ٤س دٝس ْٜٓ ك٢ ذ٘حء  ،(933،ؿ2003،

 ( 3،ؿ2003) عؼذ ، ٝجُك٤حض٤سٝضكو٤ن جُطٞجصٕ ج٫ٗلؼح٢ُ ٝض٤ٔ٘س جُٜٔحسجش جُؼو٤ِس 

 ئػذجدػٖ  جُٔغإُٝس٣ؼطٔذ ػ٠ِ ٗٞػ٤س جُطشذ٤س  ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤سجٕ ضوذّ ج٫ْٓ ك٢ ٓؿحٍ جُؼِْ         

ٟٞ جُرؾش٣س جُٞجػ٤س جُٔذسذس جُط٢ ضٔذ جُٔؿطٔغ ذحُؼِْ ٝجُٔؼشكس ) جُؿ٘حذ٢ ٝجُركش١ جُو ٝضأ٤َٛ

ف٬ـ جُٔؿطٔؼحش ك٢ٜ هٞز ٛحتِس ضغطط٤غ جٕ ض٢ٔ٘ جُ٘لٞط  أعحط( كحُطشذ٤س 99ؿ، 2003،

 (92،ؿ2005، ٝآخشٕٝ) ػر٤ذجش      ٝأكٌحسْٛٝضقوَ ٓٞجٛرْٜ ٝػوُْٜٞ  ج٧كشجدٝض٢ٔ٘ 

ؾٜذ ُر٘حء  أهق٠جُطشذ٤س ُزج ًحٕ ٫ذذ ٖٓ ذزٍ  أٛذجفط٘ح ُطكو٤ن ُٝٔح  ًحٕ جُٜٔ٘ؽ ٛٞ ٝع٤ِ،

ٝضط٣ٞش جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س ٝضط٣ٞش هشجتن ضذس٣غٜح ، كحُٜٔ٘ؽ ٛٞ جُٞع٤ِس جُط٢ ٣غطخذٜٓح ج١ 

جُطـ٤٤شجش جُلط٢ ٣شؿد ك٤ٜح ٝجٕ  ٧قذجظٝٗوِٜح ج٠ُ جُ٘حؽثس  أٛذجكٚٗظحّ ٓؿطٔؼ٢ ك٢ ضشؾٔس 

،  ٝآخشٕٝجُٔؿطٔغ جُكو٤و٤س ) ع٤ِْ ،  ظشٝفدهس ضؼٌظ فح ٓشآزضٌٕٞ جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س 

 ( 294،ؿ 2006
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٣ٝؼذ جُطحس٣خ جقذ كشٝع جُذسجعحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُز١ ٣كطَ ٌٓحٗٚ ذحسصز ذ٤ٖ جُٔ٘حٛؽ         

 ،( 26،ؿ2003) هطح١ٝ ، ج٩ٗغح٤ٗسُِٔؿطٔؼحش  ٝأ٤ٔٛطٚ طٚجُذسجع٤س ٓغطٔذج ٌٓحٗطٚ ٖٓ هر٤ؼ

جُطِرس ػ٠ِ جٗطقحسجش جُٞهٖ ٝٓح ضؼشك ُٚ ٖٓ ٓؾ٬ٌش  ٝػٖ هش٣ن دسجعس جُطحس٣خ ٣طؼشف

جُغحذوٕٞ ُِكلحظ ػ٠ِ ع٤حدضٚ ٝجعطو٬ُٚ . ًٔح ٣طؼشكٕٞ ػ٠ِ ٓح  ٝٓح ذزًُٚٝٞجسظ ٝقشٝخ 

 ٕٝضوذٜٓح) ع٤ِٔح ج٩ٗغح٤ٗسك٢ عر٤َ جعطٔشجس جُكنحسز  ج٧خشٟضوذٓٚ جُؾؼٞخ  هذٓٚ ٝٓح

ضشع٤خ جُٞقذز جُٞه٤٘س ٝض٤ٔ٘س جػطضجص  ج٧خشٟ( ٖٝٓ كٞجتذ جُطحس٣خ 74،ؿ2009ٝٗحكغ، 

 (43،ؿ2001جُٔٞجهٖ ذطحس٣خ جٓطٚ ) دٝقحٕ ،

ٝػ٤ِٚ كِْ ٣ؼذ ضذس٣ظ ٓحدز جُطحس٣خ ٓوطقشج ػ٠ِ ضض٣ٝذ جُطِرس ذحُٔؼِٞٓحش ٝجُكوحتن      

ػِْ ٣شذو جُٔحم٢ ذحُكحمش ٝجُكحمش ذحُٔغطورَ ُر٤حٕ جضؿحٛحش جُططٞس  ذَ جُطحس٣خ٤س

ٝكن  ٚ( . ُزج ٣ؿد جٕ ٣طْ ضذس٣غ26،ؿ2000س ) جذٞ عشقحٕ ،ٝضٞؾ٤ٜٜح جُٞؾٜس ج٬ُٔتٔ

جُٔشؾٞز ٖٓ  ج٧ٛذجفٝضغْٜ ك٢ ضكو٤ن  ٝأ٤ٔٛطٚهشجتن ضذس٣غ٤س قذ٣ػس ضؼٌظ هر٤ؼس جُطحس٣خ 

 )ؾش١   ج٧عحع٤س أسًحٗٚ ضطأغش٫ذذ جٕ  جُٜٔ٘ؽ ج١ ضطٞس ٣كذظ ك٢ ضذس٣غٚ ٝذٔح ج ٕ

ضذس٣ظ  ٝأعح٤ُدهشجتن  ئ٣ؿحدج٠ُ  زج٧خ٤شحس ك٢ جُغ٘ٞجش ظ( ُزج جضؿٜص ج93ٗ٫،ؿ2001،

 ( 236، ؿ2002ؼ٤ِٔس جُطؼ٤ِْ ٝٓشًضٛح ) فحُف ،ُ جقذ٣ػس ضؿؼَ ٖٓ جُطحُد ٓكٞس

جُلؼحُس ٝجُٜٔٔس ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ك٢ٜ ضغحػذ ػ٠ِ  ج٧دٝجشٝهشجتن جُطذس٣ظ ٖٓ        

رطٚ ذحُطش٣وس ض٘ظ٤ْ جُكقس جُذسجع٤س ٝضوذ٣ْ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ًٔح ٣وحط ضلحػَ جُٔذسط ٓغ هِ

ٝهش٣وس جُطذس٣ظ ٢ٛ ضشض٤د ٝض٘ظ٤ْ ، (55ؿ٣2009ٞعق ، ج٧قٔذ ٝ)  جُطذس٣غ٤س جُٔطرؼس

جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔ٘حعرس ذك٤ع ضؼَٔ ػ٠ِ خِن ذ٤ثس  ج٧عح٤ُدجُخحسؾ٤س ُِطؼِْ ٝجعطؼٔحٍ  ُِظشٝف

 ( 993، ؿ2003ٓح ) جٌُر٤غ٢، ؽ٢ءضؼِْ  ئقشجصضٌٖٔ ٖٓ 

 ئ٣ؿحدضضج٣ذ ج٫ٛطٔحّ ٖٓ هرَ جُٔشذ٤ٖ ٝجُرحقػ٤ٖ ك٢  زج٧خ٤شُزج كوذ ؽٜذش جُغ٘ٞجش         

ؾحء ك٢  ضذس٣ظ قذ٣ػس ضؿؼَ ٖٓ جُطحُد ٓكٞسج ُِؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝٛزج ٓح ٝأعح٤ُدهشجتن 

ضٞف٤حش جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔإضٔشجش ٝجُ٘ذٝجش ٜٓ٘ح جُٔإضٔش جُؼح٢ُٔ ُِطشذ٤س جُز١ ػوذ ك٢ ؾٞٓط٤حٕ 

ٝجُ٘ذٝز  (،92، ؿ2003) ًٞؾي ٝجخشٕٝ ،           2000ٝٓإضٔش دجًحس ػحّ  9110ػحّ 

 ج٥ٝٗسٝهذ ذشصش ك٢  ( .93،ؿ9117) ؾحٓؼس ذـذجد ، 9117جُط٢ ػوذش ك٢ ذـذجد ػحّ 

)    جضؿحٛحش قذ٣ػس ك٢ ٓؿحٍ جُذسجعحش ج٫ؾطٔحػ٤س ٜٝٓ٘ح جُذسجعحش جُطحس٣خ٤س  ج٧خ٤شز

 ( 725،ؿ 2006خنش،

ُزج جفرف جُطحُد ك٢ مَ ج٫ضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓطحُرح ذشذو جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔلح٤ْٛ ذرؼنٜح        

ك٢ ٓٞجهق ضؼ٤ٔ٤ِس جٝ  ضٞظ٤لٜحػ٠ِ ؽٌَ ذ٠٘ ٓؼشك٤س ضؼٔن ٖٓ كٜٔٚ ُِٔؼشكس ٝضغحػذٙ ػ٠ِ 

 .(23،ؿ2099) جُؿ٘حذ٢ ، ق٤حض٤ٚ ؾذ٣ذز ضؿؼِٚ هحدسجش ػ٠ِ قَ ٓؾ٬ٌضٚ

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ  جعطشجض٤ؿ٤سجُ٘ظش٣س جُر٘حت٤س  ٖٓوس ٖٝٓ ج٫عطشجض٤ؿ٤حش جُكذ٣ػس جُٔ٘رػ  

٣ٝط٢ِ ُِطؼِْ. ٗغرس ج٠ُ ٓقٜٔٔح ؾش٣غٕٞ ٣ٝط٢ِ .  )  أٗٔٞرؼ أق٤حٗحجُٔؾٌِس ٝجُط٢ ٣طِن ػ٤ِٜح 

grayson wheetly) ّٓ٘حفش١ جُر٘حت٤س جُكذ٣ػس ٣ٌٕٝٞ ضؼِْ جُطِرس ٝكن  9110 ػح ٖٓ ٞٛٝ

طِرس ٣ؼِٕٔٞ ذؾٌَ ٓؿٔٞػحش فـ٤شز ٓؼطٔذ٣ٖ ػ٠ِ ضؼِْ رٝ ٓؼ٠٘ ٫ٕ جُ ج٫عطشجض٤ؿ٤سٛزٙ 

) ص٣طٕٞ ، ص٣طٕٞ              جٗلغْٜ ُِٞفٍٞ ج٠ُ قٍِٞ ٬ٓتٔس ُِٔؾ٬ٌش جُط٢ ضٞجؾْٜٜ 

 (57،ؿ9112،

 ٧ٜٗحجُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ذحٛطٔحّ جُٔشذ٤ٖ ٝجُرحقػ٤ٖ  جعطشجض٤ؿ٤س٤ص ظٝهذ ق        

ٓٞجهق ؾذ٣ذز ك٢ جُك٤حز ك٬ ضٌٕٞ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٓػٔشز ضغْٜ ك٢ ضطر٤ن جُٔؼشكس ٝجُخرشز ك٢ 

جرج ٝهلص ػ٘ذ قذ جًطغحخ جُٔلح٤ْٛ ٝجُٔرحدب ٝجُو٤ْ ُْٝ ضطؿحٝص ج٠ُ ٓشقِس جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ُٜح 
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ٖٓ جُٔؼشكس ذقٞسز ٓطو٘س ُِٞفٍٞ ج٠ُ جُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس جُط٢  ج٧دجت٢ٝٓٔحسعس جُؿحٗد 

 ،(109، ؿ2090) جُؾؿ٤ش١، ٣كطحؾٜح جُطِرس ك٢ ضذذ٤ش ؽإٕٝ ق٤حضْٜ

ًِٝٔح ضٌٖٔ جُطحُد ٖٓ ضطر٤ن جُٔلح٤ْٛ ٝجُٔرحدب ٝجُو٤ْ جُٔخضٝٗس ُذ٣ٚ ذؾٌَ فك٤ف ٣ٌٕٞ 

 ( Bryce,1977,P:210 )                                ضٞهؼٚ ُِ٘ؿحـ ػح٤ُح .

ُكذٝظ جُطؼِْ ػ٘ذ ٓح ٣ٞجؾٚ جُطحُد ذٔؾٌِس قو٤و٤س ضطكذٟ  جُظشٝف أكنَحت٤ٕٞ جٕ ر٣ًٝ٘ٞذ جُ 

( ٖٝٓ جُْٜٔ جٕ ضٌٕٞ Louden, 1994,p:650ٝضؾؿؼٚ ػ٠ِ ضوذ٣ْ ضلغ٤شجش ٓطؼذدز ) أكٌحسٙ

٢ً ٣شٟ  جُك٤حض٤سذحُخرشجش  ػ٬هسرجش  أ١ٜٓحّ جُطحُد جٝ جُٔؾ٬ٌش جُط٢ ضٞجؾٜٚ قو٤و٤س 

                                                                         ( wheatl 1991,p:13)   جُطحُد ػ٬هس جُٔؼشكس 

 

 : اَحًانبذذ انذبنً فً  أًٍْتحمذو حبزس  ٔفً ضٕء يب

٣طٔحؽ٠ جُركع جُكح٢ُ ٓغ ج٫ضؿحٛحش جُكذ٣ػس ك٢ جعطؼٔحٍ هشجتن ٝجعطشجض٤ؿ٤حش ضذس٣غ٤س  -9

  .جُطشذ٣ٞس جُكذ٣ػس ج٧ٛذجفق ك٢ ػ٤ِٔس جُطذس٣ظ ُطكو٤ن ظضٞ

جُشجٛ٘س ٢ٛ  ج٧قذجظٓحدز جُطحس٣خ ذٞفلٜح ٓحدز ضغْٜ ك٢ كْٜ جُكحمش ٝجُٔغطورَ ٫ٕ  أ٤ٔٛس -2

 .عحذوٚ  ٝظشٝف ٧قذجظٗط٤ؿس 

 .ٔٞجًرس جُططٞس جُؼ٢ِٔ جُغش٣غ ُجُط٬خ ُٜٔحسجش جُطؼِْ جُزجض٢  ئًغحخ -7

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ  جض٤ؿ٤سجعطشضؼِْ ػٖ هش٣ن جعطؼٔحٍ  ئ٠ُك٢ ضك٣َٞ ػ٤ِٔس جُطؼ٤ِْ  ج٩عٜحّ -4

 .جُٔؾٌِس 

  .ٖٓ ٗطحتؽ جُركع ػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُطشذ١ٞ ُطط٣ٞش جُٞجهغ جُطشذ١ٞ ج٩كحدزهذ ٣ٌٖٔ  -5

ج٠ُ ٓشقِس  ج٥خش٣ٖجُٔشقِس جُٔطٞعطس ٫ٕ جُطحُد ك٤ٜح ٣٘طوَ ٖٓ ٓشقِس ج٫ضٌحٍ ػ٠ِ  أ٤ٔٛس -6

 .ج٫عطو٬ٍ ٝج٫ػطٔحد ػ٠ِ جُ٘لظ 

  ربنزب: ْذف انبذذ :

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢  جعطشجض٤ؿ٤سذ٤حٕ جغش جعطؼٔحٍ  : إنىٌٓذف انبذذ انذبنً 

 ٝج٫قطلحظ ذٚ ُذ٠ُ ه٬خ جُقق جُػح٢ٗ ٓطٞعو ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ جُؼشذ٢ ج٩ع٢ٓ٬.طكق٤َ جُ

 

 

 انبذذ : خبرابعب : فزضٍ

( ذ٤ٖ 0005ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس ) ئققحت٤سرٝ د٫ُس  ٣ٞؾذ كشم ٫ انفزضٍت االٔنى:        

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ  جعطشجض٤ؿ٤سٓطٞعو دسؾحش ه٬خ جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُط٢ ضذسط ٝكن 

جُٔؾٌِس ٝٓطٞعو دسؾحش ه٬خ جُٔؿٔٞػس جُنحذطس جُط٢ ضذسط ٝكن جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س ك٢ 

 طكق٤َ.جخطرحس جُ

 ٓطٞعو ذ٤ٖ( 0005) د٫ُس ٓغطٟٞ ػ٘ذ ئققحت٤س د٫ُس رٝ كشم ٣ٞؾذ ٫ انفزضٍت انزبٍَت:       

 جُٔؾٌِس قٍٞ جُٔطٔشًض جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤س ٝكن ضذسط جُط٢ جُطؿش٣ر٤س جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش

جخطرحس  ك٢ جُطو٤ِذ٣س جُطش٣وس ٝكن ضذسط جُط٢ جُنحذطس جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش ٝٓطٞعو

 .ج٫قطلحظ ذحُطؼِْ

 -حً :ٌَخذذد انبذذ انذبنً بب خبيظب : دذٔد انبذذ :

جُؼشذ٢ ج٩ع٢ٓ٬ جُٔوشس ُِقق جُػح٢ٗ جُطحس٣خ  ًطحخٓٞمٞػحش جُكذٝد جُٔؼشك٤س: ذؼل  -9

 جُٔطٞعو.  

 جُػح٢ٗ ٓطٞعو ه٬خ جُققجُكذٝد جُرؾش٣س :  -2



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2028( حزيران)

 

  (752(  

 

 . جُخحُذ٣سهنحء  -سجُكذٝد جٌُٔح٤ٗس: ٓذجسط ٓكحكظس ج٫ٗرح -7

  (2095 -2094)ٖٓ جُؼحّ  ج٧ٍٝجُلقَ جُذسجع٢ جُكذٝد جُضٓح٤ٗس:  -4

 حذذٌذ انًظطهذبث :  طبدطب :

 : ج ببَٓبعزف  Al- strategy االطخزاحٍجٍت -1

 (51،ؿ 2007ئؾشجءجش جٝ هشجتن ٓكذدز ُط٘ل٤ز ٜٓحسز ٓؼ٤٘س . )جُك٤ِس،  -

٣ٌٖٔ ػٖ هش٣وٜح  جُٔٞهق جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝجُط٢ ٧ٛذجفجُٔ٘حعرس  ٝج٧ٗؾطسٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػذ  -

)جٌُر٤غ٢   ؾٞدز ٌٓٔ٘س ٝأػ٠ِجُٔطٞجكشز  ج٩ٌٓحٗحش ذأهَجُٔشؿٞذس  ج٧ٛذجفضكو٤ن 

 (                                                                          993،ؿ2003،

  ٬ُعطشجض٤ؿ٤س ج٩ؾشجت٢جُطؼش٣ق  

جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤س ٝجُٔكذد ذخطٞجش  () ػ٤٘س جُركع  ه٬خٗؾحه خحؿ ٓٞؾٚ ، ٣ٜ٘ٔي ك٤ٚ 

 ؼ٤ٖ . جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ُطكو٤ن ٛذف ٓ

(  problem centered learningاطخزاحٍجٍت انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت ) -2

 عزفج ببَٓب:

ٗٞع ٖٓ جُطؼِْ ٣٘ؾح ػٖ ٝؾٞد ٓٞهق ٓؾٌَ ٣ؿؼَ جُطِرس ٣ؾؼشٕٝ ذحُك٤شز ٣ٝكحُٕٝٞ ك٢  -

خططْ جُطؼِْ ذٔؾحسًس جُٔؿٔٞػحش ذؼنٜح جُرؼل ك٢ ٣ٓؿٔٞػحش ٓطؼحٝٗس ج٣ؿحد قَ ُٚ ٝ

 (5،ؿ 2003) ؽحسخ ، .كْٜ ٓؾطشى ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ئ٠ُضْ جُطٞفَ ج٤ُٚ ُِٞفٍٞ  ٓ٘حهؾس ٓح

غ ف٘جعطشجض٤ؿ٤حش جُ٘ظش٣س جُر٘حت٤س جُط٢ ضؼطٔذ ػ٠ِ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ، ك٢ٜ ضط٤ف ُِطِرس  ئقذٟ  -

ضْ ضؼِٔٚ، ٝضطنٖٔ ٛزٙ  كْٜ ر١ ٓؼ٠٘ ٖٓ خ٬ٍ سذو جُٔؼشكس جُغحذوس ٝدٓؿٜح ٓغ ٓح

 ش)ذشؿٞ  ٢ٛ جُٜٔحّ، ٝجُٔؿٔٞػحش جُقـ٤شز ٝجُٔؾحسًس سأعحع٤غ٬غس ػ٘حفش  ج٫عطشجض٤ؿ٤س

 ( 93،ؿ 2003،

  ٫عطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس .  ج٩ؾشجت٢جُطؼش٣ق 

ٝجُخطٞجش جُطذس٣غ٤س جُٔكذدز  ج٩ؾشجءجشضؼ٤ٔ٤ِس ضطنٖٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ  جعطشجض٤ؿ٤س        

فش ٢ٛ جُٜٔحّ ٝجُٔؿٔٞػحش ذخطٞجش جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ٝضطٌٕٞ ٖٓ غ٬ظ ػ٘ح

جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ك٢ ضذس٣ظ ٓحدز ه٬خ جُقـ٤شز ٝجُٔؾحسًس جُط٢ ٣غطؼِٜٔح جُطذس٣غ٢ ٓغ 

ٝف٫ٞ ج٠ُ  ئ٤ُٜحجُكٍِٞ جُط٢ ضٞفِص  ك٢ جُطحس٣خ ٣ٝخططْ جُطؼِْ ذٔ٘حهؾس جُٔؿٔٞػحش جُٔطؼحٝٗس

 جُكٍِٞ ُِٔؾٌِس. أكنَٗٞع ٖٓ ج٫ضلحم ػ٠ِ 

 :ببَّعزف (  (Achiermentانخذظٍم  -3

، 2004،جُؼو٤َ)  جُٔؼشكس جُط٢ ٣ٌطغرٜح جُطِرس ٗط٤ؿس ُذسجعس ٓٞمٞع جٝ ٝقذز ضؼ٤ٔ٤ِس ٓؼ٤٘س  -

 (                                                                                 71ؿ

ٓحدز دسؾٚ ج٫ًطغحخ جُط٢ ٣كووٜح جُطحُد جٝ ٓغطٟٞ جُ٘ؿحـ جُز١ ٣كشصٙ جٝ ٣قَ ج٤ُٚ ك٢  -

 ( 922،ؿ2003دسجع٤س جٝ ٓؿحٍ ضؼ٢ٔ٤ِ جٝ ضذس٣ر٢ ٓؼ٤ٖ ) ػ٬ّ، 

 : َجُطؼش٣ق ج٩ؾشجت٢ ُِطكق٤ 

ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ ٓوحعح ذحُذسؾحش جُط٢   (ػ٤٘س جُركع)ٓوذجس ج٫ٗؿحص جُز١ ٣كووٚ ه٬خ 

 جُرؼذ١.  جُطكق٣٢ِ٤كقِٕٞ ػ٤ِٜح ك٢ ج٫خطرحس 

 ( عزف بأَّ :Retentionاالدخفبظ ) -4

ً ٖٓ خقحتـ جُؾ٢ء ضرو٠ غحذطس سؿْ جُطـ٤ش جُز١ ٣طشأ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٣ؾ٤ش  - ج٠ُ جٕ هغٔح

 (427،ؿ2007خقحتقٚ ج٫خشٟ.)جذٞ ؾحدٝ،
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ٓح ٣طرو٠ ك٢ جُزجًشز ٖٓ ضؼِْ ، ٣ٝوحط ذحُذسؾس جُط٢ ٣كقَ ػ٤ِٜح جُطحُد ػ٘ذ جػحدز ضطر٤ن  -

 (90،ؿ2007ج٫خطرحس ػ٤ِٚ ٓشز غح٤ٗس )جُِوح٢ٗ ٝجُؿَٔ ،

 : بأَّعزف   Historyانخبرٌخ  -5

)ج٬ُٔـ، ذكو٤وطٜح ٝٝجهؼٜح ج٧قذجظجعطزًحس ٝضغؿ٤َ جُٔحم٢ ضغؿ٬٤ ٣قٞس   -

 ( 426،ؿ2003

ٖٓ جؾَ سذو جُٔحم٢ ذحُكحمش ٝف٫ٞ ج٠ُ جُٔغطورَ ٫عطخ٬ؿ  ج٧قذجظعؿَ ضذ٣ٖٝ  -

 يٍ نجُت)٤ٜح ًحكسقٝٓؾ٬ٌش ُٔؼحُؿس جُك٤حز ذ٘ٞج ئقذجظغطؿذ ٖٓ ٣ ٔٞجؾٜس ٓحُجُؼرش 

            (4،ص 2009ٔسارحً انخزبٍت ٔانخعهٍى ، 

  ُِطحس٣خ ج٩ؾشجت٢جُطؼش٣ق : 

جُٔطٞعو جُٔوشس  ج٩ع٢ٓ٬ٝجُػح٢ٗ ٖٓ ًطحخ جُطحس٣خ جُؼشذ٢  ج٧ٍِٝلق٤ِٖ ُجُكوحتن ٝجُٔلح٤ْٛ 

 ؼ٤٘س جُركع هٞجٍ ٓذز جُطؿشذس. ُ ٚغ٣ضذسجُز١ ع٤طْ ٝ (2095-2094)ُِقق جُػح٢ٗ 

 

 

 

 خهفٍت َظزٌت ٔدراطبث طببمت :انفظم انزبًَ : 

 انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت :  اطخزاحٍجٍتَبذة عٍ 

            جُر٘حت٤٤ٖ ك٢ جُطذس٣ظ ٣ٝؼطرش ٓقٜٔٔح ؾش٣غٕٞ ٣ٝط٢ِ أكٌحس ج٫عطشجض٤ؿ٤سضطشؾْ ٛزٙ      

(Grayson wheatly جًرش ٓ٘حفش١ جُر٘حت٤س جُكذ٣ػس ، ٝضؼَٔ ج٫عطشجض٤ؿ٤س ػ٠ِ ٖٓ )

ِرس ك٢ ذ٘حء ٓلح٤ْٜٛٔ ٝٓؼحسكْٜ جُؼ٤ِٔس ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ ذ٤ثس ضؼِْ ضغحػذ جُطِرس ػ٠ِ ٓغحػذز جُط

ذ٘حء جُٔؼ٠٘ ٖٓ خ٬ٍ ٓٞجهق جؾطٔحػ٤س ٓػَ ٛزٙ جُر٤ثحش ضط٤ف ُِطِرس ٓؾحسًس أكٌحسْٛ ٓغ 

جهشأْٜٗ ك٢ ًَ ٓؿٔٞػس ػَٔ فـ٤شز ٝدجخَ جُلقَ ًٌَ ٝجُٔؼ٠٘ ٣ر٠٘ جؾطٔحػ٤ح ٖٓ خ٬ٍ 

قو٤و٤س ٝرجش ٓؼ٠٘ ٝٛزج ٣ذكؼْٜ ُِو٤حّ  يشكهّفً يٕالف كحُطِرس ٣ؼ٤ؾٕٞ جُطلحٝك ذ٤ٖ ج٧كشجد 

ذح٫عطوقحء ٝج٫ًطؾحف ٖٓ خ٬ٍ ػَٔ جُطِرس ٓغ ذؼنْٜ جُرؼل ٓٔح ٣ض٣ذ ٖٓ دجكؼ٤طْٜ ٧دجء 

 ص،2003) انجُذي،  جُطل٤ٌش ٝجُٜٔحسجش ُذ٣ٚ ٔانذذٌذ نًُٕجُٜٔحّ ٣ٝض٣ذ ٖٓ كشؿ جُٔؾحسًس 

10 ) 

       ، ٝجُٔؿٔٞػحش جُٔطؼحٝٗس Tasksٖٓ غ٬غس ٌٓٞٗحش ٢ٛٝ : جُٜٔحّ  ج٫عطشجض٤ؿ٤سٝضطٌٕٞ ٛزٙ 

cooperative Group   ٝجُٔؾحسًسsharing . 

ضطنٖٔ ٓٞهلح ٓؾ٬ٌ ٣ؿؼَ جُطِرس  Taskذٜٔٔس  ٣رذأ ج٫عطشجض٤ؿ٤سٝجُطذس٣ظ ذٜزٙ      

ٔؾٌِس ٖٓ خ٬ٍ ٣غطؾؼشٕٝ ذٞؾٞد ٓؾٌِس ٓح، غْ ٢ِ٣ رُي ذكع جُطِرس ػٖ قٍِٞ ُٜزٙ جُ

ٓؿٔٞػحش فـ٤شز ٬ً ػ٠ِ قذز، ٣ٝخططْ جُطؼِْ ذٔؾحسًس جُٔؿٔٞػحش ذؼنٜح جُرؼل ك٢ 

 ( 350،ؿ2004ضْ جُطٞفَ ج٤ُٚ. )ئذشج٤ْٛ، ٓ٘حهؾس ٓح

 انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت : اطخزاحٍجٍتيكَٕبث 

 يٍ : االطخزاحٍجٍتحخكٌٕ ْذِ  

ضٔػَ ٛزٙ جُٔشقِس جُٔكٞس ج٧عحع٢ ُِطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ٣ٝططِد  :Tasksانًٓبو  -9

 جٕ ٣طٞجكش ك٢ ٛزٙ جُٜٔحّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؾشٝه ج٧عحع٤س ٢ٛٝ :

 جٕ ضطنٖٔ جُٜٔٔس ٓٞهلح ٓؾ٬ٌ . -

  .جٕ ضؾؿغ جُطِرس ػ٠ِ جضخحر جُوشجس -

 .جٕ ضٌٕٞ ٓ٘حعرس ُٔغطٟٞ جُطِرس ذك٤ع ٫ ضٌٕٞ ٓلشهس ك٢ جُطؼو٤ذ  -
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 ، جرج ، ُٔحرج(.ٓحرج ُٞ )جُطِرس ػ٠ِ هشـ أعثِس ٖٓ جُ٘ٞع جُٔغ٠ٔ جٕ ضؾؿغ -

 (70، ؿ2090جٕ ضكع جُطِرس ػ٠ِ جُركع كطٌٕٞ ُٜح أًػش ٖٓ هش٣وس ُِكَ ) ج٤ُؼوٞذ٢ ،  -

 : Cooperative Groupانًجًٕعبث انًخعبَٔت  -2

ك٤وغْ   Cooperative Learningٝكن ٓرذأ جُطؼِْ جُطؼح٢ٗٝ  ج٫عطشجض٤ؿ٤سضوّٞ ٛزٙ        

ٓؿٔٞػحش فـ٤شز، ٣ٝؼَٔ أكشجد ًَ ٓؿٔٞػس ػ٠ِ جُطخط٤و ُكَ جُٔؾٌِس ٝهذ  ئ٠ُجُطِرس 

ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘. ٝجُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ٣غحػذْٛ ػ٠ِ جًطغحخ جُٜٔحسجش  ج٧دٝجس٣ططِد ج٧ٓش ضٞص٣غ 

ج٫ؾطٔحػ٤س ٖٓ خ٬ٍ جُطٞجفَ ٝجُٔ٘حهؾس ٝجُٔؾحسًس ٝضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ذٜذف 

ُكَ جُقك٤ف ُِٔؾٌِس . جٓح ٜٓٔس جُٔذسط كٜٞ ٓٞؾٚ ٝٓشؽذ ٌَُ جُٔؿح٤ٓغ ػٖ جُٞفٍٞ ج٠ُ ج

 (wheatly, 1991, p:23)   هش٣ن ٓشٝسٙ ذٌَ ٓؿٔٞػس

 : Disc usingانًشبركت  -3

جر ٣ؼشك هِرس ًَ  ج٫عطشجض٤ؿ٤سضٔػَ جُٔشقِس ج٧خ٤شز ٖٓ ٓشجقَ جُطذس٣ظ ذٜزٙ        

٤د جُط٢ جعطخذٓٞٛح ك٢ جُٞفٍٞ ُكَ ٓؿٔٞػس قُِْٜٞ ػ٠ِ جُٔؿح٤ٓغ ج٧خشٟ ٝج٧عحُ

جُٔؾ٬ٌش  ٝف٫ٞ ج٠ُ ٗٞع ٖٓ ج٫ضلحم جر جٕ ضِي جُٔ٘حهؾحش ئٗٔح ضؼَٔ ػ٠ِ ضؼ٤ٔن جُلْٜ 

جُكٞجس  أعِٞخجُقك٤ف ٝجُٞفٍٞ ُكَ ُطِي جُٔؾ٬ٌش ٝػٖ هش٣ن جُٔ٘حهؾحش ٣طؼِْ جُطِرس 

 (911، 2007ٝجُٔ٘حهؾس ٓغ ج٥خش٣ٖ ) ص٣طٕٞ، ص٣طٕٞ 

يٍ انخظبئض انخً حًٍش ْذِ  انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت : اطخزاحٍجٍتخظبئض 

 ٌهً : يب االطخزاحٍجٍت

ٌعخًذ عهى يٓبرة حظًٍى انًشكهت ، بطزٌمت حظًخ ببنبذذ انذز  االطخزاحٍجٍتأطبص انخذرٌض بٓذِ  -1

 انًفخٕح 
 ضكَٔ جُطِرس جُٔغإ٤ُٝس أغ٘حء جُطؼ٤ِْ ًْٜٞٗ ٣نؼٕٞ ق٫ِٞ ٓكطِٔٚ ُِٔؾ٬ٌش جُط٢ ضٞجؾْٜٜ -2

 ٣ٝغطؼِٕٔٞ جُٔقحدس جُٔط٘ٞػس ُِٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣طٞهؼٕٞ جٕ ضغحػذْٛ.

 ضؾؼش جُطِرس ذكش٣س جُطؼر٤ش ػٖ أكٌحسْٛ جٝ أسجْٛ دٕٝ ضو٤ذ جٝ ضغِو -7

ضغحػذ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س ٓلّٜٞ جُطؼِْ جُطؼح٢ٗٝ ٧ٗٚ جُطِرس ٣ط٘حهؾٕٞ خ٬ُٚ ٣ٝطؼِٕٔٞ ع٣ٞح ٣ٝغحػذ  -4

٤شج ٖٓ جُٜٔحسجش ج٫ؾطٔحػ٤س، ٓػَ ذؼنْٜ جُرؼل ُِٞفٍٞ ئ٠ُ كْٜ قو٤و٢ ًٔح ض٢ٔ٘ ًػ

 ٝج٫عطٔحع ُْٜ .  أسجءْٛج٫ضقحٍ ٓغ ج٥خش٣ٖ ٝجقطشجّ 

جٕ ضؼذٍ ٖٓ ج٫ضؿحٛحش جُغِر٤س ُِطِرس ٗكٞ جُٔحدز جُطؼ٤ٔ٤ِس ٗط٤ؿس  ج٫عطشجض٤ؿ٤سجٕ ٖٓ ؽحٕ ٛزٙ  -5

 ضؼٞدْٛ ػ٠ِ جُؼَٔ ذؾٞم ٝقٔحط، دٕٝ ؽؼٞس ذحُكشؼ جٝ جُخؿَ ٖٓ جُخطأ 

 ػ٠ِ جُطٞؾ٤ٚ ٝج٩سؽحد ُؼ٤ِٔس جُطؼِْ.  ج٫عطشجض٤ؿ٤س ٣وطقش دٝس جُٔذسط ك٢ -6

        ٣طْ ضو٣ْٞ جُطِرس ػٖ هش٣ن ه٤حط أدجتْٜ ، ػ٘ذٓح ٣ٞجؾٜٕٞ ٓؾ٬ٌش أخشٟ.  -3

ذشؿٞش ػطح )  ،(945،ؿ2000) جُكز٣ل٢،                                                

 (25،ؿ2003

 انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت:    اطخزاحٍجٍتيبزراث اطخخذاو 

ٛ٘حى أسذؼس ٓرشسجش ست٤غ٤س ٫عطخذجّ جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ذذ٫ ٖٓ 

 جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س، ٢ٛ : 

 جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س ٝكن  ٣٘غ٠ جُطِرس ًػ٤شج ٓٔح ضؼِٔٞٙ -9

 كطلع جُطِرس ذو٤َِ ٓٔح ضؼِٔٞٙ ك٢ مٞء جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س ٣ -2



 إمساعيل علي حسني اجلميلي ا.م.د.   

 

اثر استعمال اسرتاتيجية التعلم املتمركز حول 

 املشكلة يف التحصيل       
 

)755 ) 
 

ٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ُٚ غ٬غس ٤ٓضجش، ًٕٞ جُٔؼِٞٓحش ضٞظق ػٖ هش٣وٚ ك٢ ٓٞجهق جُطؼِْ جُ -7

جُك٤حز جُٔخطِلس ٓٔح ٣غحػذ ػ٠ِ جعطشدجدٛح ٝسذطٜح ذحُٔؼِٞٓحش ، ًٔح جٗٚ ٣٘ؾو جُٔؼشكس جُغحذوس 

 ٣ٝؼ٤ذ ذ٘حءٛح ُططٞجكن ٓغ جُٔؼشكس جُؿذ٣ذ( 

 (Dempasey , 2000,p:5كس ) جعطخذجّ جُطِرس ؿحُرح جُٔؼشكس جُط٢ ٣طؼِٜٔٞٗح ذطش٣وس فك٤ -4

 خطٕاث حطبٍك اطخزاحٍجٍت انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت 

 جخط٤حس ٓؾٌِس ٝجهؼ٤س  -9

 ضكذ٣ذ جُٔقحدس ج٬ُٔتٔس ُؿٔغ جُٔؼِٞٓحش -2

 ئػذجد خطٚ ُؼَٔ جُطِرس  -7

 ضوغ٤ْ جُطِرس ج٠ُ ٓؿٔٞػحش فـ٤شز -4

 ضٞص٣غ ج٧دٝجس ػ٠ِ جُطِرس  -5

 هشـ جُٔؾٌِس ػ٠ِ جُطِرس  -6

 ئػطحء جُلشفس ُِطِرس ُطل٤ٌش ك٢ هشـ قٍِٞ ٓخطِلس ُِٔؾٌِس  -3

 ه٤حّ جُٔذسط ذحُطؿٞجٍ ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش ٓغ ضٞؾ٤ٚ ٝئسؽحد جُطِرس -3

بعذ اَخٓبء انٕلج انًذذد نهًجًٕعبث انًخعبَٔت ٌخى طزح انذهٕل انخً حى انخٕطم انٍٓب ٔيُبلشخٓب  -9

 يع انًجبيٍع 

عؼ٤ذ١ ٝجُرِٞؽ٢  رٞ) أٓ جُكٍِٞ جُغ٤ِٔسٝضٞق٤ذ  ٣وّٞ جُٔذسط ذطِخ٤ـ -20

 (763،ؿ2006،
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 اهم نتائج الدراسة الوسائل اإلحصائٌة أدوات الدراسة مجتمع وعٌنة البحث أهداف الدراسة اسم الباحث والبلد  

سالم ، رٌهام السٌد 
،كلٌة التربٌة ،جامعة 

 9111طنطا،    مصر، 

هدفت الى بٌان اثر  استراتٌجٌة 
التعلم المتمركز حول المشكلة فً 
تنمٌة التحصٌل والتفكٌر أالبتكاري 
واالتجاه نحو العمل التعاونً فً 
مادة العلوم لدى تالمٌذ التعلٌم 
 األساسً 

تكون مجتمع الدراسة من  
 طالب التعلٌم األساسً

 اختبار تحصٌلً -9
 اختبار التفكٌر أالبتكاري-2

 مٌاس االتجاه م-3

   -test tراختبا9-
 لعٌنتٌن مستملتٌن 

وٌتنً  -اختبار مان-2
 -t لعٌنتٌن مستملتٌن

 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح 
المجموعة التجرٌبٌة التً درست 
باستخدام استراتٌجٌة التعلم المتمركز 
حول المشكلة فً تنمٌة التحصٌل 
 والتفكٌر أالبتكاري واالتجاه نحو العمل

 التعاونً فً مادة العلوم 
 (3،ص 9111)سالم ،     

الحذٌفً، خالد بن فهد، 
المؤتمر الخامس عشر 
للجمعٌة المصرٌة 
للمناهج وطرائك 

 2222التدرٌس ،

هدفت الى بٌان اثر استراتٌجٌة 
التعلم المتمركز  على المشكلة فً 
تنمٌة التحصٌل الدراسً واالتجاه 

نحو مادة العلوم لدى طالبات  
 الصف الثانً متوسط

 

طالبات الصف الثانً متوسط 
وتكونت عٌنة الدراسة من 
أربعة صفوف دراسٌة ، صفٌن 
ٌمثالن المجموعة التجرٌبٌة 

( طالبة وآخرٌن 66وعددهم )
ٌمثالن المجموعة الضابطة 

 ( طالبة 69وعددهم )

اختبار تحصٌلً فً -9
 العلوم لمٌاس التحصٌل

استبانة اتجاه لمٌاس -2
 االتجاه 

 t-testاختبار -9
 لعٌنتٌن مستملتٌن 

وٌتنً  -اختبار مان-2
 لعٌنتٌن مستملتٌن

 معامل ارتباط بٌرسون-3

دلت الدراسة ان لهذه االستراتٌجٌة 
تأثٌرا كبٌرا فً تنمٌة التحصٌل الدراسً 
بمستوٌاته المختلفة وفاعلٌتها فً تنمٌة 

 2222االتجاه نحو العلوم )الحذٌفً، 
،2-92) 

سعٌدي ، عبدهلل  امبو
خمٌس  و البلوشً ، خدٌجة 
بنت احمد   سلطنة عمان 

،2226 
 

هدفت الى بٌان اثر  استراتٌجٌة التعلم 
المبنً على المشكلة فً تنمٌة عملٌات 
العلم لدى طالبات الصف العاشر فً مادة 
 األحٌاء 

جمٌع طالبات الصف العاشر من 
التعلٌم العام والبالغ عددهن 

كانت العٌنة ( طالبه و4429)
شعبتٌن للمجموعة التجرٌبٌة 

( طالبة وشعبتٌن 62وعددها)
( 62للمجموعة الضابطة وعددها )

 طالبة 

كانت اداة الدراسة هو اختبار 
عملٌات العلم الذي لام بأعداده 

 2222وتطبٌمه السٌفً )
( فمرة من نوع 39وٌتكون من )

االختٌار من متعدد تضمنت عدد 
 من عملٌات العلم

استخدم الباحثان المتوسطات 
الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 

 للعٌنة المرتبطة  t-testواختبار 

 
وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح 

التً درست باستراتٌجٌة المجموعة التجرٌبٌة 
 التعلم المبنً على  المشكلة

 
 (36-9ص 2226)امبو سعٌدي والبلوشً ،

 دراطبث طببمت
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عطا برغوت، محمود دمحم 
 فؤاد 
كلٌة التربٌة جامعة غزة ، 

  2222فلسطٌن، 

هدفت الى بٌان  اثر استراتٌجٌة التعلم 
المتمركز حول المشكلة على تنمٌة بعض 
مهارات التكنولوجٌا لطالب الصف 
 السادس األساسً بغزة 
 
 
 
 
 

تكون مجتمع البحث من طالب 
الصف السادس األساسً بغزة 

 42( طالبا 22وتكونت العٌنة من )
 42التجرٌبٌة و للمجموعة

 للمجموعة الضابطة 
 

اختبار معرفً ٌتكون من -9
( فمرة من نوع اختٌار من 22)

-متعدد فً التكنولوجٌا )لبلً
 بعدي(

بطالة مالحظة أداء الطالب -2
( فمرة 22للمهارات تتكون من )

تمٌس اداء الطالب للمهارات 
 بعدي(-العلمٌة المستهدفة )لبلً

لعٌنتٌن t-testاختبار -9
 لتٌن متساوٌتٌن مستم

وٌتنً لعٌنتٌن  -اختبار مان-2
 مستملتٌن

 معامل االرتباط بٌرسون-3
 
 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة  بٌن المجموعة 
الضابطة والتجرٌبٌة فً تنمٌة بعض المهارات 
 فً التكنولوجٌا لصالح المجموعة التجرٌبٌة

 (924،ص2222) عطا برغوت ،
 
 
 
 

داود، الجنابً ، طارق كامل 
كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 

العراق  -جامعة االنبار
2221 

هدفت الى بٌان اثر خرائط المفاهٌم 
واألسلوب المتمركز حول المشكلة 
وأثرهما  تحصٌل المفاهٌم اإلحٌائٌة 
 وتنمٌة حب االستطالع العلمً

تكون مجتمع البحث من طالب 
الصف الثانً متوسط للمدراس 
المتوسطة والثانوٌة التابعة لمدٌرٌة 
تربٌة االنبار. وتكونت عٌنة البحث 

طالبا موزعٌن فً ثالث  62من 
مجموعات مجموعتٌن تجرٌبٌة 
 ومجموعة ضابطة 

اختبار تحصٌلً لمٌاس تحصٌل 
الطالب، وممٌاس لحب 
 االستطالع العلمً 
 

تحلٌل التباٌن االحادي، معامل 
ارتباط بٌرسون، معامل الصعوبة 

-Tوالسهولة . االختبار التائً 
test  لعٌنتٌن مستملتٌن، لوة

تمٌٌز الفمرات معادلة حساب 
فعالٌة البدائل الخاطئة االختبار 
 التائً لعٌنتٌن مترابطتٌن

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح 
لتٌن درستا باستخدام المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن ال

خرائط المفاهٌم واألسلوب المتمركز حول 
 المشكلة

 
 (969-933، ص2221)الجنابً،

 

الشجٌري، ٌاسر خلف 
رشٌد، كلٌة التربٌة للعلوم 
اإلنسانٌة، جامعة االنبار 

،2292 

هدفت الدراسة الى بٌان اثر استراتٌجٌة 
التعلم المتمركز حول المشكلة فً التفكٌر 

ألسام المران الكرٌم والتربٌة  النالد لطلبة
 اإلسالمٌة

كان مجتمع البحث طلبة المرحلة 
الثانٌة فً ألسام المران الكرٌم 
والتربٌة اإلسالمٌة فً جامعة االنبار 

( طالبا 54بلغت عٌنة البحث من )
وطالبه موزعٌن إلى مجموعتٌن 

( طالبا وطالبه فً 26بوالع )
( طالبا 26المجموعة التجرٌبٌة و )

 به فً المجموعة الضابطة وطال

أداة البحث اختبار تحصٌلً 
 لمٌاس التفكٌر النالد 

االختبار التائً لعٌنتٌن 
، ومؤشر 2مستملتٌن، ومرع كا

صدق المحتوى ، ومعامل ارتباط 
بٌرسون ، ومعامل ارتباط 
 سبٌرمان براون ، ولوة التمٌز 

وجود فرق ذا داللة إحصائٌة لمصلحة 
ً درست باستراتٌجٌة التالمجموعة التجرٌبٌة 

  التعلم المتمركز حول المشكلة
 

 ( 132-126،ص2292)الشجٌري ،
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المٌسً ، سمٌره عدنان 
ثرثار ، كلٌة التربٌة، 

   2299الجامعة المستنصرٌة
 
 
 

هدفت الى بٌان اثر استراتٌجٌة التعلم 
المتمركز على المشكلة فً اكتساب 
المفاهٌم الفٌزٌائٌة وعملٌات العلم لدى 
 طالبات الصف الثانً متوسط 

طالبات الصف الثانً متوسط فً 
ثانوٌة الخالدٌة التابعة لمدٌرٌة تربٌة 

 62االنبار تكونت عٌنة البحث من 
طالبه موزعٌن الى مجموعتٌن 

طالبه للمجموعة التجرٌبٌة 32الع بو
 طالبه للمجموعة الضابطة  32

اختبار اكتساب المفاهٌم 
الفٌزٌائٌة، واختبار عملٌات 
 العلم األساسٌة 
 

االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن 
، ومعادلة كٌودر رٌتشاردسون 

 ومعامل ارتباط بٌرسون  22

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح 
التً درست باستراتٌجٌة جرٌبٌة المجموعة الت

 التعلم المتمركز حول المشكلة
 

 (999-26،ص2299)المٌسً،
 

التمٌمً ، سلوان عبد احمد  
،كلٌة التربٌة ، األصمعً 

 2299جامعة دٌالى، 

هدف الى بٌان اثر استراتٌجٌة التعلم 
المستند الى المشكلة فً تنمٌة مهارات 
التفكٌر التارٌخً لدى طالب المرحلة 
 اإلعدادٌة 
 
 
 

تكون مجتمع البحث من طالب 
المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة فً 
مدٌرٌة تربٌة دٌالى وتكونت عٌنة 

طالبا موزعٌن الى  62البحث من 
مثالن طالب 32ٌشعبتٌن بوالع 

المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة 
 الضابطة

اختبار تحصٌلً لمٌاس مهارات 
 التفكٌر التارٌخً

لعٌنتٌن t-test اختبار -9
 مستملتٌن 

 معامل التمٌز -2
 –معامل ارتباط سبٌرمان  -3

 براون
 معامل ارتباط بٌرسون -4
 فعالٌة البدائل الخاطئة -5

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح 
موعة التجرٌبٌة التً درست باستراتٌجٌة المج

التعلم المستند إلى المشكلة فً تنمٌة مهارات 
 التفكٌر التارٌخً 

 (11،ص2299) التمٌمً، 
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 انبذذ  إجزاءاثانفظم انزبنذ :

جضرغ جُرحقع جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٢ ُطكو٤ن ٛذف جُركع، ٬ُٔتٔطٚ ٩ؾشجءجش : : يُٓجٍت انبذذ أٔال

 .جُركع 

 ربٍَب : انخظًٍى انخجزٌبً :

دسؾس جٌُٔحٍ ك٢  ئ٠ُُْ ضقَ ذؼذ ج٠ُ ضق٤ْٔ ضؿش٣ر٢ ٣قَ ٝجُ٘لغ٤س جُركٞظ جُطشذ٣ٞس  ئٕ    

جُطشذ٣ٞس ؿح٣س جُقؼٞذس ٗط٤ؿس ُطر٤ؼس جُظٞجٛش  أٓشػ٤ِٔس جُنرو، ٫ٕ مرو ؾ٤ٔغ جُٔطـ٤شجش 

 ٗٞع ٖٓ جُطقح٤ْٓ ٜٓ٘ح ضقح٤ْٓ جُنرو جُؿضت٢ ئ٠ُ( ُزج ٣ِؿأ 24،ؿ2001ٝجُ٘لغ٤س ) ػ٬ّ ،

 (         991،ؿ2003،جُؼضج١ٝ)

 طؿش٣ر٤س جُُٔؿٔٞػط٤ٖ رج جٝهذ جػطٔذ جُركع جُكح٢ُ ػ٠ِ جقذ ضقح٤ْٓ جُنرو جُؿضت٢ 

 (9سهْ ) جُٔخطونحذطس. ًٔح ك٢ ٝجُ

 نعٍُت انبذذ ( انخظًٍى انخجزٌب1ً) يخطظ

 ج٫دجز جُٔطـ٤ش جُطحذغ     جُٔطـ٤ش جُٔغطوَ جُٔؿٔٞػس

 جُٔطٔشًض قٍٞجعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ  جُطؿش٣ر٤س

 جُٔؾٌِس

 جُطكق٤َ -9

 ج٫قطلحظ -2

 جخطرحس جُرؼذ١

 جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُنحذطس

 

 :ربنزب : يجخًع انبذذ 

ٝضحُق ٓؿطٔغ جُركع  ،جُط٢ ُْٜ خقحتـ ٓؾطشًس ٣ٌٖٔ ٬ٓقظطٜح  ج٧كشجد٣وقذ ذٚ ؾ٤ٔغ      

جُكح٢ُ ٖٓ ؾ٤ٔغ جُٔذجسط جُٔطٞعطس ٝجُػح٣ٞٗس جُٜ٘حس٣س جُطحذؼس ُٔذ٣ش٣س ضشذ٤س ج٫ٗرحس ُِغ٘س 

 ( 2095-2094جُذسجع٤س )

  -رابعب : عٍُت انبذذ :

جُطش٣وس ضْ جخط٤حس جخطحس جُرحقع ػٖ هش٣ن جُغكد جُؼؾٞجت٢ ٓطٞعطس جُطوذّ ُِر٤ٖ٘، ٝذ٘لظ    

( هحُرح، ٝؽؼرس )أ( ضٔػَ جُٔؿٔٞػس 77) ٛحجُؾؼرس )خ( ُطٔػَ جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ٝهذ ذِؾ ػذد

ً ( هحُرح ، ٝهذ ضْ جعطرؼحد جُط٬خ جُشجعر٤ٖ 72جُنحذطس ٝهذ ذِؾ ػذدٛح ) ٫ٕ ُذ٣ْٜ جققحت٤ح

 ( ٣ٞمف رُي 9خرشز عحذوس ػٖ ٓٞمٞػحش ٓحدز جُطحس٣خ ٝجُؿذٍٝ )

 ذد طالة يجًٕعخً انبذذ لبم االطخبعبد ٔبعذِ( ع1جذٔل )

ػذد جُط٬خ هرَ  جُؾؼرس  جُٔؿٔٞػس 

 ج٫عطرؼحد

 ػذد جُط٬خ ذؼذ ج٫عطرؼحد  ػذد جُط٬خ جُشجعر٤ٖ

 70 7 77 خ جُطؿش٣ر٤س

 70 2 72 أ جُنحذطس 

 

 خبيظب : حكبفؤ يجًٕعخً انبذذ : 

ك٢ ذؼل جُٔطـ٤شجش  ئققحت٤حضٌحكإ ه٬خ ٓؿٔٞػط٢ جُركع  ئؾشجءقشؿ جُرحقع ػ٠ِ    

هذ ضإغش ك٢ ع٬ٓس جُطؿشذس ٝدهس ٗطحتؿٜح ٢ٛٝ جُؼٔش جُض٢٘ٓ ٓوحعح ذحُؾٜٞس،  ئٜٗحجُط٢ ٣ؼطوذ 

 . ٦ُذحءٓغطٟٞ جُزًحء، جُطكق٤َ جُذسجع٢ 
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  اَحً:انخكبفؤ  إجزاءاث أظٓزثٔلذ 

جُطحت٤س ضٌحكإ ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ٓطٞعو جُؼٔش جُض٢٘ٓ ٓكغٞذح ذحُؾٜٞس جر ذِـص جُو٤ٔس  -9

 (0005 ) ( ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس2( ٢ٛٝ جفـش ٖٓ جُو٤ٔس جُطحت٤س جُؿذ٤ُٝس )9093جُٔكغٞذس )

 ( ٣ٞمف رُي . 2( . ٝجُؿذٍٝ سهْ )53ٝذذسؾس قش٣س )

جر (  Raven)ضٌحكإ ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ٓطٞعو دسؾحش جُزًحء ػ٘ذ ضطر٤ن جخطرحس سجكٖ  -2

( ػ٘ذ 2ٖ جُو٤ٔس جُطحت٤س جُؿذ٤ُٝس جُرحُـس )( ٢ٛٝ جهَ 0003ٓذِـص جُو٤ٔس جُطحت٤س جُٔكغٞذس )

 ( ٣ٞمف رُي .2( ٝجُؿذٍٝ سهْ )53ٝذذسؾس قش٣س ) (0005) ٓغطٟٞ د٫ُس

 ( ٌهخض انبٍبَبث انخً دظم عهٍٓب انببدذ نخكبفؤ يجًٕعخً انبذذ ) عٍُت انبذذ (2جذٔل )

قؿْ  جُٔؿٔٞػس جُٔطـ٤شجش

 جُؼ٤٘س

جُٔطٞعو 

 جُكغحذ٢

ج٫ٗكشجف 

 جُٔؼ٤حس١

دسؾس  جُو٤ٔس جُطحت٤س

 جُكش٣س

ٓغطٟٞ 

جُذ٫ُس 

(0005) 
 جُؿذ٤ُٝس جُٔكغٞذس 

جُؼٔش 

 جُض٢٘ٓ 

  70903 93403 70 جُطؿش٣ر٤س 

9093 

 

2 

 

53 

 

 20197 93607 70 جُنحذطس   سؿ٤ش دجُ

ٓغطٟٞ 

 جُزًحء 

  70143 26019 70 جُطؿش٣ر٤س 

0003 

 

2 

 

53 

 

 50946 23005 70 جُنحذطس   سؿ٤ش دجُ

ظٜشش ٗطحتؽ جُر٤حٗحش أجر  ٦ُذحءضٌحكإ ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ضٌشجسجش جُطكق٤َ جُذسجع٢  -7

 جُؿذ٤ُٝس( 2ح( جفـش ٖٓ ه٤ٔس )9023ً( جُٔكغٞذس )2حجٕ ه٤ٔس )ً ح١ذحعطخذجّ ٓشذغ ً

 ( ٣ٞمف رُي .7( ٝجُؿذٍٝ )2( ٝذذسؾس قش٣س )0005( ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس )5011)

 ٔانجذٔنٍت( انًذظٕبت 2طالة يجًٕعخً انبذذ ٔلًٍت )كب َببء( حكزاراث انخذظٍم انذراطً 3جذٔل )

   

 جُطكق٤َ

 

 جُٔؿٔٞػس

 

قؿْ 

 جُؼ٤٘س

٣وشج 

٣ٌٝطد 

 ٝجذطذجت٤س

جٝ  ئػذجد٣س ٓطٞعطس

ٓؼٜذ 

ٝذٌحُٞس٣ٞط 

 كٔح كٞم

دسؾس 

 جُكش٣س

ٓغطٟٞ  (2ه٤ٔس )ًح

جُذ٫ُس 

 جُؿذ٤ُٝس جُٔكغٞذس 0005

 9023 2 97 1 3 70 جُطؿش٣ر٤س 

 

 

5011 

 

 

 سؿ٤ش دجُ

 ئققحت٤ح 

 3 90 92 70 جُنحذطس 

ٗطحتؽ جُر٤حٗحش  أظٜششجرج  ٨ُٜٓحشضٌحكإ ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ضٌشجسجش جُطكق٤َ جُذسجع٢  -4

( جُؿذ٤ُٝس ) 2( جفـش ٖٓ ه٤ٔس )ًح9073( جُٔكغٞذس )2حذحعطخذجّ ٓشذغ ًح١ جٕ ه٤ٔس )ً

 ( ٣ٞمف رُي .4( ٝجُؿذٍٝ )7( ٝذذسؾس قش٣س ) 0005د٫ُس)   ( ػ٘ذ ٓغطٟٞ  3032
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 انًذظٕبت ٔانجذٔنٍت 2( حكزاراث انخذظٍم انذراطً أليٓبث طالة يجًٕعخً انبذذ ٔلًٍت كب4جذٔل )

ػس
ٞٔ

ؿ
ُٔ

ج
٘س 

ؼ٤
 جُ

ؿْ
ق

 

دسؾس  جُطكق٤َ جُذسجع٢

           جُكش٣س                                                                                                                       

ٓغطٟٞ جُذ٫ُس  2حه٤ٔس ً

0005 
٣وشج 

 ٣ٌٝطد 

جػذجد٣س  ٓطٞعطس

 ٝٓؼٜذ 

ذٌحُٞس٣ٞط 

 كٞم  كٔح

 جُؿذ٤ُٝس  جُٔكغٞذس 

  3 4 6 92 70 جُطؿش٣ر٤س

7 

 

9073 

 

3032 

ؿ٤ش دجُٚ 

  ئققحت٤ح

 1 3 5 1 70 جُنحذطس

ُِٔؿٔٞػط٤ٖ قحٍٝ جُرحقع مرو ذؼل  ج٩ققحت٢جُطٌحكإ  ئؾشجءجشج٠ُ  ئمحكس -طبدطب :

ٖٓ جُخطٞجش  ج٩ؾشجءهذ ضإغش ك٢ ع٤ش جُطؿشذس، ٝٛزج  ذأٜٗحجُٔطـ٤شجش جُذخ٤ِس جُط٢ ٣ؼطوذ 

 (37،ؿ2005جُذجخ٢ِ ُِطق٤ْٔ جُطؿش٣ر٢ ) ِٓكْ ، مجُٜٔٔس ٖٓ جؾَ ضٞك٤ش دسؾس ٖٓ جُقذ

 طببعب : يظخهشيبث انبذذ :

 ج٩ع٢ٓ٬ٖٓ ًطحخ جُطحس٣خ جُؼشذ٢  جُلقَ ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗقذد جُرحقع : حذذٌذ انًبدة انعهًٍت  -9

 .جُٔوشس ضذس٣غٚ ُِقق جُػح٢ٗ ٓطٞعو 

جُؼحٓس جُط٢  ج٧ٛذجفجُغ٤ًِٞس ك٢ مٞء  ج٧ٛذجفضْ ف٤حؿس  :انظهٕكٍت األْذافطٍبغت  -2

ٝصجسز جُطشذ٤س ُٔحدز جُطحس٣خ ُِٔشقِس جُٔطٞعطس ٝٓكطٟٞ جُٔحدز جُذسجع٤س جُٔوشس  أػذضٜح

 ج٠ُٝ٧ جُػ٬غسضذس٣غٜح ُِقق جُػح٢ٗ جُٔطٞعو ٝكن ضق٤٘ق ذِّٞ ُِٔؿحٍ جُٔؼشك٢ ُِٝٔغط٣ٞحش 

 .ٝجُلْٜ، ٝجُططر٤ن(  ٢ٛٝ ) جُطزًش،

خطو ضذس٣غ٤س ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ ٓؿٔٞػط٢  ذاػذجدهحّ جُرحقع  :انخطظ انخذرٌظٍت  عذادإ -7

جُطؼِْ جُٔطٔشًض  جعطشجض٤ؿ٤سجُركع، كوذ جػذ جُرحقع خططح ضذس٣غ٤س ُِٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ٝكن 

 ُِٔؿٔٞػس جُنحذطس ٝكن جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س . أخشٟقٍٞ جُٔؾٌِس، ٝجػذ خططح 

جخطرحس ضكق٢ِ٤ ُو٤حط ٓغطٟٞ ضكق٤َ  ئػذجدٖٓ ٓططِرحش جُركع جُكح٢ُ : انبذذ  أداة إعذاد -4

 جُطكق٢ِ٤ج٫خطرحس  ذاػذجد، ُزج هحّ جُرحقع ج٩ع٢ٓ٬جُط٬خ جُٜ٘حت٢ ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ جُؼشذ٢ 

 : ج٥ض٤سٓطرؼح جُخطٞجش 

 ٜٓ٘ح  ُ٪كحدزٝجُذسجعحش جُغحذوس جُط٢ ض٘حُٝص جُطكق٤َ  ج٧دذ٤حشػ٠ِ  ج٫ه٬ع -

 ( كوشز ٖٓ ٗٞع ج٫خطرحس ٖٓ ٓطؼذد 50حس ضكق٢ِ٤ ٓٞمٞػ٢ ٌٕٓٞ ٖٓ )جخطر ئػذجد -

جُركع ٛٞ جُقذم ) ػ٬ّ  أدجزٖٓ جُؾشٝه جُٞجؾد ضٞجكشٛح ك٢ طذق االخخببر : 

٣ٝؼذ جُقذم جُظحٛش١ جقذ جٗٞجع جُقذم جُٔؼطٔذز ٝجُٜٔٔس ُزج قشؿ ، ( 245،ؿ2001،

ٝجُٔخطق٤ٖ ك٢ جُو٤حط  جُرحقع ػ٠ِ ػشك كوشجش ج٫خطرحس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخرشجء

 ٝجُطو٣ْٞ، ٝهشجتن جُطذس٣ظ ، ذٜذف ٓؼشكس ٓذٟ ف٬ق٤س كوشجش ج٫خطرحس ك٢ ه٤حط جُطكق٤َ

ٖٓ كأًػش % 30 جضلحم جُغ٤ًِٞس ٝققِص كوشجش ج٫خطرحس ػ٠ِ ٗغرس ج٧ٛذجفك٢ مٞء 

ًٔح جػطٔذ جُرحقع ؾذٍٝ جُٔٞجفلحش ػ٘ذ ذ٘حء جدجز جُركع ٝٛٞ ٓإؽش غح٢ٗ ٓؿٔٞع جُخرشجء، 

 دهحً.ٝذزُي ػذ ج٫خطرحس فح٠ِ فذم ج٫خطرحس ،ػ

  انخطبٍك االطخطالعً نالخخببر 
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  (762(  

 

ػٖ كوشجش ج٫خطرحس، ٝجُطكون ٖٓ ٝمٞـ ج٫خطرحس  ج٩ؾحذسذٜذف ضكذ٣ذ جُضٖٓ جُز١ ضغطـشهٚ 

هرن جُرحقع جخطرحس جُطكق٤َ ػ٠ِ ػ٤٘ٚ جعطط٬ػ٤س ٝضر٤ٖ ذؼذ جُططر٤ن جٕ ٝهص ج٫ؾحذس 

 . ج٧عثِسر٤ٖ ٝمٞـ كوشجش ج٫خطرحس ُوِس ( ده٤وس، ًٔح ض٣40غطـشم )

  نفمزاث االخخببر  اإلدظبئًانخذهٍم 

ضر٤ٖ جٕ ه٤ٔطٚ  ذؼذ قغحخ ٓؼحَٓ جُقؼٞذس ٬ُخطرحس،(:   difficulty lefel)يعبيم انظعٕبت   -1

جٕ   ploomكوشجش ج٫خطرحس ؾ٤ذز جر ٣شٟ  ذحٕ%( ٝٛزج ٣ؼ٢٘ 30 -% 75) ذ٤ٖ  ضطشجٝـ ٓح

 ،%( )ذ30ِّٞ -% 20)  ذ٤ٖ ضشجٝقص ٗغرس جُقؼٞذس ُلوشجضٚ ٓح ج٫خطرحس ٣ؼذ ؾ٤ذج جرج

 (3ؿ،9137

ذؼذ قغحخ جُوٞز جُط٤ٔض٣س ُلوشجش ج٫خطرحس ضر٤ٖ (:  (Diserimination pwerلٕة انخًٍش  -2

ٝذزُي ضٌٕٞ جُلوشجش ُٜح جُوذسز ػ٠ِ جُط٤ٔض ذ٤ٖ ه٬خ  (%66 -%70)ذ٤ٖ  جٜٗح ضطشجٝـ ٓح

  .% ٣لنَ قزكٜح جٝ ضؼذ٣ِٜح20س ػٖ ٤٣ض٤ٜح جُطٔػ٤٘س جُركع ٝجُلوشز جُط٢ ضوَ هٞض

ذؼذ قغحخ كؼح٤ُس جُرذجتَ جُخحهثس ُلوشجش ج٫خطرحس ضر٤ٖ جٕ ه٤ٔطٜح : فعبنٍت انبذائم انخبطئت  -3

 ( 0070-( ٝ )0005 -) ٖ ذ٤ جُغحُرس ضطشجٝـ ٓح

ُكغحخ جُػرحش ٝضر٤ٖ جٕ  20- جعطخذّ جُرحقع ٓؼحدُس ٤ًٞدس س٣طؾحسد عٕٞ :رببث االخخببر -4

 (266ؿ،2002،س ٗظش جُخرشجء ) ػٞدز ٜٝٛٞ ٓؼحَٓ غرحش ؾ٤ذ ٖٓ ٝؾ (0031) ه٤ٔطٚ

 :ربيُب: حطبٍك انخجزبت 

ػ٠ِ ػ٤٘س جُركع ٝجعطٔشش جُطؿشذس  90/90/2094ضْ ضطر٤ن جُطؿشذس ك٢ ٣ّٞ جُػ٬غحء        

 :ٜحهٞجٍ جُلقَ جُذسجع٢ ج٫ٍٝ ذؼذ ض٤ٜثس ٓططِرحش جُطؿشذس ٓ٘

 .ػ٤ِٔس جُطٌحكإ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ذؼل جُٔطـ٤شجش  ئؾشجء -9

ُذسط ٓحدز جُطحس٣خ ٝضْ ضخق٤ـ ٢ٓٞ٣ جُػ٬غحء ٝجُخ٤ٔظ ذٔؼذٍ  ج٧عرٞػ٢ض٘غ٤ن جُؿذٍٝ  -2

 .ٌَُ ؽؼرس  ج٧عرٞعققط٤ٖ ك٢ 

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ ق٤ٖ دسعص  جعطشجض٤ؿ٤سضْ ضذس٣ظ جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ٝكن  -7

  .جُٔؿٔٞػس جُنحذطس ٝكن جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س

 . 9/2095/ 3جٗط٠ٜ جُرحقع ٖٓ ضطر٤ن جُطؿشذس ٣ّٞ     -4

  1/9/2095هرن جُرحقع ج٫خطرحس جُطكق٢ِ٤ جُرؼذ١ ػ٠ِ ػ٤٘س جُركع ٣ّٞ     -5

ػ٠ِ ػ٤٘س جُركع دٕٝ ٓؼشكس  ٝذؼذ ٓشٝس غ٬ظ جعحذ٤غ جػحد جُرحقع ضطر٤ن ج٫خطرحس جُطكق٢ِ٤ -6

 عحذوس ُو٤حط دسؾس ج٫قطلحظ ذحُطؼِْ.

 حبطعب : انٕطبئم اإلدظبئٍت 

 اطخخذاو انببدذ انٕطبئم اإلدظبئٍت اَحٍت 

ُؼ٤٘ط٤ٖ ٓغطوِط٤ٖ جعطؼَٔ جُرحقع ٛزٙ  جُٞع٤ِس ُٔؼشكس د٫ُس جُلشٝم   (T-test)ج٫خطرحس جُطحت٢  -9

ٓؿٔٞػط٢ جُركع جٝ ك٢  ٌحكإك٢ ض َ جُ٘طحتؽ عٞجءً ج٩ققحت٤س ذ٤ٖ ٓؿٔٞػط٤ٖ جُركع ٝك٢ ضك٤ِ

 ( 274،ؿ2006)ج٤ُ٘ٔضٍ ، ؿشجذ٤ٚ ،،ٝج٫قطلحظ ذٚ جُطكق٤َ 



 إمساعيل علي حسني اجلميلي ا.م.د.   

 

اثر استعمال اسرتاتيجية التعلم املتمركز حول 

 املشكلة يف التحصيل       
 

)767 ) 
 

ٓؿٔٞػط٢ جُركع ك٢ ضكق٤َ  إ(  جعطؼَٔ جُرحقع ٛزٙ جُٞع٤ِس ُطٌحكchi-square) ًح١ٓشذغ  -2

 ( 970،ؿ2006جُٞجُذ٣ٖ )جُذس٣ذس،

 ( 962،ؿ2002خطرحس )ػ٬ّ،ُو٤حط دسؾس غرحش ج٫ 20-س٣طؾحسد عٕٞ  –ٓؼحدُس ٤ًٞدس  -7

( جعطؼَٔ ُكغحخ دسؾس فؼٞذس كوشجش ج٫خطرحس  difficulty equationٓؼحَٓ جُقؼٞذس )  -4

 ( 295، ؿ2005)ِٓكْ، جُطكق٢ِ٤ 

( جعطؼَٔ ُر٤حٕ دسؾس ض٤٤ٔض كوشجش ج٫خطرحس  Discrimination equtionٓؼحَٓ جُط٤ٔض )  -5

 (977،ؿ2005) جُض٣ٞد ٝػ٤ِحٕ ، جُطكق٤َ

جعطؼَٔ ُر٤حٕ دسؾس كؼح٤ُس جُرذجتَ جُخحهثس ُلوشجش ج٫خطرحس جُطكق٢ِ٤  ذجتَ جُخحهثس :كؼح٤ُس جُر -6

   (995،ؿ2001) ػ٬ّ ،

 ٓؼحدُس ٬ًط: جعطؼِٔص ُكغحخ جغش جُٔطـ٤ش جُٔغطوَ ك٢ ٓطـ٤ش جُطكق٤َ ،ٝٓطـ٤ش ج٫قطلحظ  -3

 

  . ٔحفظٍزْب، انبذذُخبئج ن ب  ٌخضًٍ ْذا انفظم عزض: انفظم انزابع : عزع انُخبئج ٔحفظٍزْب 

 : عزع انُخبئج :  أٔال

 د٫ُس ٓغطٟٞ ػ٘ذ ئققحت٤س د٫ُس رٝ كشم ٣ٞؾذ ٫ انفزضٍت انظفزٌت االٔنى :  -9

 ٝكن ضذسط جُط٢ جُطؿش٣ر٤س جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش ٓطٞعو ذ٤ٖ( 0005)

 جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش ٝٓطٞعو،  جُٔؾٌِس قٍٞ جُٔطٔشًض جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤س

، ُِٝطكون ٖٓ جُطكق٤َ جخطرحس ك٢ جُطو٤ِذ٣س جُطش٣وس ٝكن ضذسط جُط٢ جُنحذطس

ُؼ٤٘ط٤ٖ  T-testجعطؼَٔ جُرحقع ج٫خطرحس جُطحت٢ جُقلش٣س ج٠ُٝ٫ فكس جُلشم٤س 

دسؾحش جُٔؿٔٞػط٤ٖ )ػ٤٘س جُركع (  ٢ٓغطوِط٤ٖ ُٔؼشكس د٫ُس جُلشٝم ذ٤ٖ ٓطٞعط

 ( ٣ٞمف رُي . 5ػ٠ِ جخطرحس جُطكق٤َ ٝجُؿذٍٝ  ) 

( انًخٕطظ انذظببً ٔاالَذزاف انًعٍبري ٔانمًٍت انخبئٍت انًذظٕبت ٔانجذٔنٍت نهًجًٕعخٍٍ 5جذٔل رلى )

 فً اخخببر انخذظٍم

ػذد  جُٔؿٔٞػس

 جُط٬خ

جُٔطٞعو 

 جُكغحذ٢

ج٫ٗكشجف 

 جُٔؼ٤حس١

دسؾس  جُو٤ٔس جُطحت٤س

 جُكش٣س 

ٓغطٟٞ 

 جُؿذ٤ُٝس جُٔكغٞذس جُذ٫ُس

 0005 53 2 2025 92،66 39،73 70 جُطؿش٣ر٤س

 900097 6701 70 جُنحذطس

( ٢ٛٝ جًرش ٖٓ 2025( جٕ جُو٤ٔس جُطحت٤س جُٔكغٞذس ذِـص )٣5طنف ُ٘ح ٖٓ ذ٤حٗحش جُؿذٍٝ )

ٝٛزج ٣ؼ٢٘   (،53( ٝدسؾس قش٣س )0005( ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس )2جُو٤ٔس جُطحت٤س جُؿذ٤ُٝس جُرحُـس )

، دسؾحش جُٔؿٔٞػط٤ٖ جُطؿش٣ر٤س ٝجُنحذطس  ٢د٫ُس ئققحت٤س ذ٤ٖ ٓطٞعط ٝٝؾٞد كشم ر

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ُزج  جعطشجض٤ؿ٤سُقحُف جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُط٢ دسعص ٝكن ٝ

 ٝضورَ جُلشم٤س جُرذ٣ِس.ج٠ُٝ٫ ضشكل جُلشم٤س جُقلش٣س 
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ضْ قغحخ قؿْ ج٫غش ٝكن ٓؼحدُس ٬ًط ذا٣ؿحد جُلشم ذ٤ٖ (: Effect sizeدجى االرز)

ً ػ٠ِ ج٫ٗكشجف جُٔؼ٤حس١ ٓطٞعط٢ د سؾحش جُٔؿٔٞػط٤ٖ ك٢ ٓطـ٤ش جُطكق٤َ ٓوغٞٓح

 ٣ٞمف  رُي. (6ٝؾذٍٝ ) (00346ُِٔؿٔٞػس جُنحذطس جر ذِؾ قؿْ ج٫غش )

 م( يمذار دجى حأرٍز اطخزاحٍجٍت انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت فً يخغٍز انخذظ6ٍجذٔل)                  

جُٔطٞعو  جُٔؿٔٞػس

 جُكغحذ٢

ج٫ٗكشجف 

 جُٔؼ٤حس١

جُلشم ذ٤ٖ 

 جُٔطٞعط٤ٖ

ه٤ٔس قؿْ 

 (dج٫غش)

ٓوذجس قؿْ 

 ج٫غش

 ػح٢ُ 00346 3043 92066 39073 جُطؿش٣ر٤س

 90097 6701 جُنحذطس

 ( رُي.3ُٝطكذ٣ذ ٓغطٟٞ قؿْ ج٫غش ٣كذد ؾذٍٝ)

 فً انعهٕو انُفظٍت ( انًزجع نخذذٌذ يظخٌٕبث دجى االرز ٔفمب  نهخظٍُف انزالر7ًجذٔل)                  

 ػح٢ُ ٓطٞعو ٝجهة قؿْ ج٫غش

 كأًػش – 0069 0060 – 0049 0040 – 0020 ه٤ٔس ج٫غش

 (955،ؿ9001)ػ٬ّ،                                                                                                 

 ٓطٞعو ذ٤ٖ( 0005) د٫ُس ٓغطٟٞ ػ٘ذ ئققحت٤س د٫ُس رٝ كشم ٣ٞؾذ ٫: انزبٍَت انفزضٍت

 جُٔؾٌِس قٍٞ جُٔطٔشًض جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤س ٝكن ضذسط جُط٢ جُطؿش٣ر٤س جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش

 جُطو٤ِذ٣س جُطش٣وس ٝكن جُٔحدز ٗلغٜح ضذسط جُط٢ جُنحذطس جُٔؿٔٞػس ه٬خ دسؾحش ٝٓطٞعو

 جُرحقع جعطؼَٔ جُػح٤ٗس جُقلش٣س جُلشم٤س فكس ٖٓ ُِٝطكون،  ذحُطؼِْ ج٫قطلحظ جخطرحس ك٢

 دسؾحش ٓطٞعط٢ ذ٤ٖ جُلشٝم د٫ُس ُٔؼشكس ٓغطوِط٤ٖ ُؼ٤٘ط٤ٖ T-test جُطحت٢ ج٫خطرحس

 . رُي ٣ٞمف(  3)   ٝجُؿذٍٝ ج٫قطلحظ، جخطرحس ػ٠ِ(  جُركع ػ٤٘س) جُٔؿٔٞػط٤ٖ

 

انًذظٕبت ٔانجذٔنٍت نهًجًٕعخٍٍ فً اخخببر  ٔانمًٍت انخبئٍت ٔانخببٌٍ( انًخٕطظ انذظببً 8جذٔل رلى )

 االدخفبظ

ػذد  جُٔؿٔٞػس

 جُط٬خ

جُٔطٞعو 

 جُكغحذ٢

دسؾس  جُو٤ٔس جُطحت٤س جُطرح٣ٖ

 جُكش٣س 

ٓغطٟٞ 

 جُؿذ٤ُٝس جُٔكغٞذس جُذ٫ُس

 0005 53 2 4056 902009 65،69 70 جُطؿش٣ر٤س

 65017 5003 70 جُنحذطس

( ٢ٛٝ جًرش ٖٓ 4056( جٕ جُو٤ٔس جُطحت٤س جُٔكغٞذس ذِـص )3) ٣طنف ُ٘ح ٖٓ ذ٤حٗحش جُؿذٍٝ

(. ُزج ضشكل 53( ٝدسؾس قش٣س )0005( ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس )2جُو٤ٔس جُطحت٤س جُؿذ٤ُٝس جُرحُـس )

د٫ُس ئققحت٤س ذ٤ٖ  ٝجُلشم٤س جُقلش٣س ٝضورَ جُلشم٤س جُرذ٣ِس ، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ ٝؾٞد كشم ر

ُقحُف ك٢ جخطرحس ج٫قطلحظ ذحُطؼِْ ، ٝجُنحذطس دسؾحش جُٔؿٔٞػط٤ٖ جُطؿش٣ر٤س ٝ ٢ٓطٞعط

، ٝذزُي جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس جعطشجض٤ؿ٤سجُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُط٢ دسعص ٝكن 

 ضشكل جُلشم٤س جُقلش٣س جُػح٤ٗس.

ٝذ٘لظ جُطش٣وس جُغحذوس ضْ ه٤حط قؿْ ج٫غش ٫عطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ (: Effect sizeدجى االرز)

 ٣ٞمف  رُي. (1ك٢ ٓطـ٤ش ج٫قطلحظ ٝؾذٍٝ ) جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس
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 م( يمذار دجى حأرٍز اطخزاحٍجٍت انخعهى انًخًزكش دٕل انًشكهت فً يخغٍز انخذظ9ٍجذٔل)                

جُٔطٞعو  جُٔؿٔٞػس

 جُكغحذ٢

ج٫ٗكشجف 

 جُٔؼ٤حس١

جُلشم ذ٤ٖ 

 جُٔطٞعط٤ٖ

ه٤ٔس قؿْ 

 (dج٫غش)

ٓوذجس قؿْ 

 ج٫غش

 ػح٢ُ 9074 90035 9009 69065 جُطؿش٣ر٤س

 3092 5003 جُنحذطس

 

 ربٍَب حفظٍز انُخبئج :

 جعطشجض٤ؿ٤س٣طنف ٖٓ جُ٘طحتؽ جُط٢ ػشمص ضلٞم جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ٝجُط٢ دسعص ٝكن 

ػ٠ِ جُٔؿٔٞػس ، ٝٓطـ٤ش ج٫قطلحظ جُطكق٤َ ٓطـ٤ش جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ 

 -جُنحذطس ٝهذ ٣ؼضٟ رُي ج٠ُ :

 آغحسجُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ضؿؼَ جُط٬خ ٓكٞس جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٓٔح  جعطشجض٤ؿ٤سجٕ  -9

 .دجكؼ٤طْٜ ٝصجد ٗؾحهْٜ ٗكٞ جُطؼِْ

ضؼط٢ جُط٬خ ق٤ضج ٖٓ جُكش٣س ك٢ جُركع ػٖ جُٔؼِٞٓس جُقك٤كس ٓٔح  ج٫عطشجض٤ؿ٤سجٕ ٛزٙ  -2

 جعْٜ ك٢ جعطػٔحس هحهحضْٜ جُؼو٤ِس ذذسؾس ػح٤ُس.

ك٢ ض٤ٔ٘س ذؼل جُٜٔحسجش ٓػَ  أعْٜجُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس  جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤سجعطؼٔحٍ  -7

ٓٔح ٣غْٜ ك٢ ص٣حدز ٝضكَٔ جُٔغإ٤ُٝس ٝجُٔؾحسًس ٝجُ٘وحػ ٝضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش  ٝجُط٘ظ٤ْجُطؼحٕٝ 

 جُطكق٤َ ٝج٫قطلحظ ذٚ.

ٝجُٔؼضص ٝٛزج ٣ُٞذ  ٔشؽذض٘وَ جُٔذسط ٖٓ دٝس جُِٔوٖ ج٠ُ دٝس جُٔٞؾٚ ٝجُ ج٫عطشجض٤ؿ٤سٛزٙ  -4

  .ُِٔؼِٞٓحش ٝجُكوحتن حدسٓق ذأُْٜٗذٟ جُط٬خ ؽؼٞس 

 ٓطِٞخ ضكو٤وٚ. ك٢ ص٣حدز ٝػ٤ْٜ ٗكٞ ٓح أعْٜذ٤ٖ جُط٬خ هرَ ذذء جُؼَٔ  ج٧دٝجسضٞص٣غ  -5

( ٣طر٤ٖ جٕ قؿْ ج٫غش ػح٢ُ ٝٛزج ٣شؾغ 1(،ٝؾذٍٝ)6ٖٓ ٬ٓقظس جُ٘طحتؽ جُٞجسدز ك٢ ؾذٍٝ ) -6

عطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس( ك٢ ٓطـ٤ش١ جُطكق٤َ ج٠ُ ضأغ٤ش جُٔطـ٤ش جُٔغطوَ)ج

 ٝج٫قطلحظ ٓٔح ٣إًذ كحػ٤ِس جُٔطـ٤ش جُٔغطوَ ك٢ ص٣حدز جُطكق٤َ ٝج٫قطلحظ ذٚ ذذسؾس ًر٤شز.

 انخبيض االطخُخبجبث ٔانخٕطٍبث ٔانًمخزدبث  منفظا

 االحً: اطخُخج انببدذ فً ضٕء انُخبئج :االطخُخبجبث – أٔال

ٝج٫قطلحظ ذٚ جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ٣إد١ ج٠ُ ص٣حدز ضكق٤َ  جعطشجض٤ؿ٤سجٕ جعطؼٔحٍ  -9

 .جُط٬خ ُذٟ 

ؽؼٞس جُط٬خ ذحْٜٗ ٓكٞس جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضوغ ػ٤ِْٜ ٓغإ٤ُٝس جٗؿحص ٓٞمٞع جُذسط ٣ػ٤ش  -2

 جُطو٤ِذ٣س جُطش٣وسٖٓ  أًػشدجكؼ٤طْٜ ٗكٞ جُطؼِْ ذلحػ٤ِس 

 ج٥سجءقٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ ض٤ٔ٘س ٜٓحسجش ػذ٣ذز ٜٓ٘ح جقطشجّ  جُطؼِْ جُٔطٔشًض جعطشجض٤ؿ٤سكحػ٤ِس  -7

 ٝجُطؼحٕٝ ٝضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش ٝج٫ُطضجّ ذحُٞهص. ج٧خشٟ

ه٬خ جُٔشقِس جُٔطٞعطس ج٠ُ جعطشجض٤ؿ٤حش قذ٣ػس جًػش كحػ٤ِس ٖٓ جُطشجتن ٓذسع٢ قحؾس  -4

 جُطو٤ِذ٣س



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية
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 ٝئه٬مجُٔؾٌِس  جُط٬خ جُؾؿحػس ٝجُؿشأز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُٔٞجهق ج٫عطشجض٤ؿ٤سضٔ٘ف ٛزٙ  -5

 جُطحهحش جٌُحٓ٘س ُذ٣ْٜ

 -فً ضٕء انُخبئج انخً حٕطم انٍٓب انببدذ ٌٕطً ببالحً : :انخٕطٍبث -ربٍَب
 جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ذؾٌَ كؼحٍ ك٢ ضذس٣ظ ٓحدز جُطحس٣خ جعطشجض٤ؿ٤سجعطؼٔحٍ  -9

جُطحس٣خ ُطذس٣رْٜ ػ٠ِ ٤ًل٤س جعطؼٔحٍ جعطشجض٤ؿ٤حش ٝٓذسعحش كطف دٝسجش ضذس٣د ُٔذسع٢  -2

 جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس  جعطشجض٤ؿ٤سقذ٣ػس ك٢ جُطذس٣ظ ٫ٝع٤ٔح 

 جُطذس٣ظ أغ٘حء٤ًٝل٤س جعطؼٔحُٜح  ج٫عطشجض٤ؿ٤سٛزٙ  أ٤ٔٛسد٤َُ ُِٔذسط ٣إًذ  ئفذجس -7

ٗطحتؽ ٛزج جُركع ك٢  ٖٖٓٓ جٌُٖٔٔ جٕ ٣غطل٤ذ جُخرشجء ٝجُٔخطقٕٞ ك٢ ٓؿحٍ جُٔ٘حٛؽ جُطشذ٣ٞس  -4

 ٓؿحٍ جُطط٣ٞش

 

  اَحٍت:اطخكًبال نهبذذ انذبنً ٌمخزح انببدذ اجزاء انبذٕد  :ربنزب: انًمخزدبث

 ٝج٫قطلحظ.ؿ٤ش جُطكق٤َ  أخشٟك٢ ٓطـ٤شجش  ذكع ٓٔحغَ ُِركع جُكح٢ُ ئؾشجء -9

 . أخشٟٝٓشجقَ دسجع٤س  أخشٟك٢ ٓٞجد  ذكع ٓٔحغَ ُِركع جُكح٢ُ ئؾشجء -2

  أخشٟ.قذ٣ػس  ٝجعطشجض٤ؿ٤سجُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس  جعطشجض٤ؿ٤سذ٤ٖ  ٓوحسٗس ذكع ئؾشجء -7

جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ جضؿحٙ جُطِرس ٗكٞ  جعطشجض٤ؿ٤سدسجعس ُٔؼشكس جغش  ئؾشجء -4

 ز.جُٔحد

 المصادر :

 ، ٌٓطرس ج٫ٗؿِٞ جُٔقش٣س، ٓقش 9ئذشج٤ْٛ، ٓؿذ١ ػض٣ض جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼ٤ِْ ٝأعح٤ُد جُطؼِْ، ه .9

( دسجعحش ك٢ أعح٤ُد ضذس٣ظ جُطشذ٤س ج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُٞه٤٘س، 2000جذٞ عشقحٕ ، ػط٤ٚ ػٞدز ) .2

 ، دجس جُخ٤ِؽ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، ػٔحٕ .9ه

 ،دجس جُٔغ٤شز، ػٔحٕ.7(:  ػِْ جُ٘لظ جُطشذ١ٞ ،ه2007جذٞ ؾحدٝ، فحُف دمحم) .7

ٕ أعِٞخ ،  ( هشجتن جُطذس٣ظ ، ٜٓ٘ؽ2009ج٧قٔذ ، سد٣٘ٚ ػػٔحٕ ، ٝقزجّ ػػٔحٕ ٣ٞعق ) .4

 ، دجس جُٔ٘حٛؽ ، ػٔح9ٕٝع٤ِس ، ه

 ض٤ٔ٘س ػ٠ِ جُٔؾٌِس قٍٞ جُٔطٔشًض جُطؼِْ جعطشجض٤ؿ٤س جغش( 2003) كإجد، دمحم ٓكٔٞد ، ذشؿٞش .5

 ، ج٩ع٤ٓ٬س جُؿحٓؼس جُطشذ٤س ٤ًِس ذـضز، جُغحدط جُقق ُط٬خ جُطٌِ٘ٞؾ٤ح ك٢ جُٜٔحسجش ذؼل

  ٓ٘ؾٞسز ؿ٤ش ٓحؾغط٤ش سعحُس ، ؿضز

 ،، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  9( : جُطشذ٤س جُؼ٤ِٔس جُلحػِس ، ه2090، ٗحكض جقٔذ ) ذو٤ؼ٢ .6

 ػٔحٕ . 

(، هشجتن ضذس٣ظ جُؼِّٞ، 2001جٓرٞ عؼ٤ذ١ ، ػرذهلل خ٤ٔظ ، ٝخذ٣ؿس ذ٘ص جقٔذ جُرِٞؽ٢)  .3

 ، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ، ج٧سدٕ 9ٓلح٤ْٛ ٝضطر٤وحش، ه

ٝجُط٢٘٣ٌٞ، ضشؾٔس دمحم أ٤ٖٓ جُٔلط٢  جُطؿ٤ٔؼ٢ضؼ٤ِْ جُطحُد ( ضو٣ْٞ 9137خ، ذ٘ؿح٤ٖٓ ) ذِّٞ، .3

 ٝآخشٕٝ دجس ٓحًؿش٤َٛٝ ُِ٘ؾش، جُطرؼس جُؼشذ٤س 
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( جغش جُؼقق جُٔزٛر٢ ك٢ ضكق٤َ هِرس جُقق جُػح٢ٗ ٓطٞعو 2006ضٞك٤ن، ذؾحتش ُٓٞٞد ) .1

 (1)ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ، ٓؿِس جُركٞظ جُطشذ٣ٞس ٝجُ٘لغ٤س، ؾحٓؼس ذـذجد ، جُؼذد

( جغش جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔغط٘ذ ج٠ُ جُٔؾٌِس ك٢ ض٤ٔ٘س 2099ٕ ػرذ )جعِٞ جُط٢ٔ٤ٔ ، .90

ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطحس٣خ٢ ُذٟ ه٬خ جُٔشقِس جُٔطٞعطس، ٤ًِس جُطشذ٤س ، ج٧فٔؼ٢ ، ؾحٓؼس 

  ، سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز د٣ح٠ُ ، جُؼشجم

 ( ٗذٝز ضط٣ٞش ج٧دجء ج٧ًحد٢ٔ٣ ، ذـذجد 9117ؾحٓؼس ذـذجد، )

( جغش ٗٔٞرؼ ؾ٤ش ٫ػ ٝج٢ِ٣ ٝسٝذشضظ ك٢ جُطكق٤َ 2001خن٤ش ػرحط ) ؾش١ ، .99

 ،ٝجُطلن٤َ جُٔؼشك٢ ػ٘ذ هحُرحش ٓؼٜذ ئػذجد جُٔؼِٔحش ٕ ؾحٓؼس ذـذجد ٤ًِس جُطشذ٤س ٝ جذٖ سؽذ

 أهشٝقس دًطٞسجٙ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز. 

( جُطشذ٤س ج٩ذذجػ٤س، دجس ؾ٤ٜ٘س، 2003جُؿ٘حذ٢ ، فحقد ػرذ ٓشصٝى، ٠٘ٓ ٣ٞٗظ ذكش١ ) .92

 ػٔحٕ

( خشجتو جُٔلح٤ْٛ ٝج٧عِٞخ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس 2099جُؿ٘حذ٢ ، هحسم ًحَٓ دجٝد ) .97

، دجس فلحء ُِ٘ؾش 9ٝض٤ٔ٘س قد ج٫عطط٬ع جُؼ٢ِٔ ،ه ج٩ق٤حت٤سٝجغشٛح ك٢ ضكق٤َ جُٔلح٤ْٛ 

 ٝجُطٞص٣غ ، ػٔحٕ 

( جغش جعطخذجّ أٗٔٞرؼ ٝض٢ِ ك٢ ض٤ٔ٘س جُطكق٤َ ٜٝٓحسجش 2007جُؿ٘ذ١، أ٤٘ٓٚ جُغ٤ذ)  .94

٤حش جُؼِْ ج٧عحع٤س ٝجُطل٤ٌش جُؼ٢ِٔ ُط٤ٓ٬ز جُخحٓظ ج٫ذطذجت٢ ك٢ ٓحدز جُؼِّٞ، ٓؿِٚ أُطشذ٤ٚ ػِٔ

 9، جُؼذد6جُؼ٤ِٔس ، جُٔؿِذ 

( جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س : ضخط٤طٜح ٝجعطشجض٤ؿ٤حش 2001جُؿٜٞس١ ، ٗحفش ذٖ ػ٢ِ دمحم ) .95

ع٤س سؤٟ ٓغطور٤ِس ضذس٣غٜح ك٢ مٞء ٗظش٣س جُطؼِْ جُٔغط٘ذ ج٠ُ جُذٓحؽ، ٗذٝز جُٔ٘حٛؽ جُذسج

 ، ؾحٓؼس جُغِطحٕ هحذٞط ، ٤ًِس جُطشذ٤س ، عِط٘س ػٔحٕ ..2001ٓحسط  93-96ُِلطشز ٖٓ 

(: كحػ٤ِس جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض ػ٠ِ جُٔؾٌِس ك٢ ض٤ٔ٘س 2000خحُذ كٜذ ) جُكز٣ل٢ .96

جُطكق٤َ جُذسجع٢ ٝج٫ضؿحٙ ٗكٞ ٓحدز جُؼِّٞ ُذٟ ض٤ِٔزجش جُٔشقِس جُٔطٞعطس، جُٔإضٔش جُؼ٢ِٔ 

  2007(،19( ُِؿٔؼ٤س جُٔقش٣س ُِٔ٘حٛؽ ٝهشم جُطذس٣ظ، جُؼذد )95) 

ؼ٤ِْ، ٗظش٣س ٝٓٔحسعس ، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘ؾش ( ضق٤ْٔ جُط2007جُك٤ِس ، دمحم ٓكٔٞد)  .93

 ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ 

دجس جُٔغ٤شز ، 9( هشجتن ضذس٣ظ جُذسجعحش ج٫ؾطٔحػ٤س، ه،2006خنش، كخش١ سؽ٤ذ ) .93

 ػٔحٕ ،

( ج٩ققحء جُرحسجٓطش١ ٝج٬ُذحسجٓطش١ ك٢ جخطرحس كشٝك 2006جُذس٣ذس، ػرذ جُٔ٘ؼْ دمحم ) .91

 ػحُْ جٌُطد ٕ ٓقش ، 9جُركٞظ جُ٘لغ٤س ٝجُطشذ٣ٞس ٝج٫ؾطٔحػ٤س،ه

 9( دسجعحش ك٢ ٜٓ٘ؽ جُركع جُطحس٣خ٢ ٝج٫دذ٢ ، ه2001دٝقحٕ ، ػرذجٌُش٣ْ ئذشج٤ْٛ ) .20

 ٓإعغس جُٔخطحس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ،جُوحٛشز . 

 9( جُطؼِْ ٝجُطذس٣ظ ٖٓ ٓ٘ظٞس جُ٘ظش٣س جُر٘حت٤س ، ه2007ص٣طٕٞ ، قغٖ ، ًٝٔحٍ ص٣طٕٞ ) .29

 ،جُوحٛشز .
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، ج٩فذجس جُػحُع ، جُؾشٝم ، ٤9حش ضذس٣ظ جُؼِّٞ ، ه( أعحع9111ص٣طٕٞ ، ػح٣ؼ ٓكٔٞد ) .22

 ج٧سدٕ 

، 9( : أعح٤ُد ضذس٣ظ جُؼِّٞ ه2003ـــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27

 ، دجس جُؾشٝم ، ػٔحٕ، ج٧سدٕ. 6ج٩فذجس 

، 7ٝجُطو٣ْٞ ك٢ جُطشذ٤س، ه( ٓرحدب جُو٤حط 2005جُض٣ٞد، ٗحدس ك٢ٜٔ ٝٛؾحّ ػحٓش ػ٤ِحٕ )   .24

  ،دجس جُلٌش ، ػٔحٕ

( جغش جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ ض٤ٔ٘س 9111عحُْ ، س٣ٜحّ جُغ٤ذ ) .25

جُطكق٤َ ٝجُطل٤ٌش أ٫ذطٌحس١ ٝج٫ضؿحٙ ٗكٞ جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ ك٢ ٓحدز جُؼِّٞ ُذٟ ض٤ٓ٬ز جُطؼ٤ِْ 

 ُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسٙسعح،ج٧عحع٢، ٤ًِس جُطشذ٤س ، ؾحٓؼس ه٘طح ، ٓقش 

، دجس 9ٝض٤ٔ٘س جُطل٤ٌش، ه جُؼحٓس( هشجتن جُطذس٣ظ 2000جُغحٓشجت٢ ، ٛحؽْ ٝآخشٕٝ )  .26

 ج٧َٓ ُِ٘ؾش ، ج٧سدٕ 

( جُطوش٣ش جُٞه٢٘ قٍٞ ضط٣ٞش جُطشذ٤س ك٢ جُؿٜٔٞس٣س ،جُٔإضٔش جُذ٢ُٝ 2003ػ٢ِ )  عؼذ، .23

 ( ؾ٤٘ق .43ُِطشذ٤س، جُذٝسز )

( ضؼ٤ِْ جُذسجعحش ج٫ؾطٔحػ٤س ، دجس فلحء 2009رذٙ ٗحكغ )ع٤ِٔحٕ ، ٣ك٠٤ ػط٤س ، ٝعؼ٤ذ ػ .23

 ُِ٘ؾش ػٔحٕ . 

 ( ذ٘حء جُٔ٘حٛؽ ٝضخط٤طٜح ، دجس جُلٌش ، ػٔحٕ 2006ع٤ِْ ، دمحم فحذش ٝآخشٕٝ ) .21

(. جغش هش٣وس جُٔ٘حهؾس جُؿٔحػ٤س ك٢ جًطغحخ جُٔلح٤ْٛ 2003جُغٞدج٢ٗ، ٝكحء ٓكغٖ ) .70

 ،جُػح٢ٗ جُٔطٞعو، ٤ًِس جُطشذ٤س جذٖ سؽذ، ؾحٓؼس ذـذجدجُطحس٣خ٤س ٝجعطروحتٜح ُذٟ هحُرحش جُقق 

 سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز.

( جغشج جعطخذجّ جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ 2003ؽحسخ ، ٓشضن٠ فحُف جقٔذ ) .79

جُٔؾٌِس ػ٠ِ جُطكق٤َ ٝأٗٔحه جُطؼِْ ٝجُطل٤ٌش ٝج٫ضؿحٙ ٗكٞ ٓحدز جُؼِّٞ ُذٟ ض٤ٓ٬ز جُٔشقِس 

 سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ،ُطشذ٤س ، ؾحٓؼس جع٤ٞهج٩ػذجد٣س ، ٤ًِس ج

جغش جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ  (2090)جُؾؿ٤ش١ ، ٣حعش خِق سؽ٤ذ ٝقغ٤ٖ ػ١ٞ٤ِ جُطحت٢  .72

جُٔطٔشًض قٍٞ جُٔؾٌِس ك٢ جُطل٤ٌش جُ٘حهذ ُطِرس أهغحّ جُوشجٕ جٌُش٣ْ ٝجُطشذ٤س ج٩ع٤ٓ٬س ك٢ ٓحدز 

 2ؼ، 7ٗغح٤ٗس ،جُؼذدجُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس، ٓؿِس ؾحٓؼس ج٫ٗرحس ُِؼِّٞ ج٩

( : جُطخط٤و ُطكذ٣ع جُطؼ٤ِْ ٝضلؼ٤َ ٓخشؾحضٚ ، ٓؿِس 2005ؽ٤طٚ ، ٓ٘قٞس جُق٤ذ ) .77

 جُؿحٓؼ٢، جُؼذد جُطحعغ، ٤ًِس ج٥دجخ، ؾحٓؼس جُلحضف، ٤ُر٤ح.

( ضذس٣ظ جُ٘كٞ جُؼشذ٢ ك٢ مٞء ج٫ضؿحٛحش جُكذ٣ػس ، جُذجس 2002فحُف ، ظر٤س عؼ٤ذ كشؼ ) .74

 جُٔقش٣س ،جُوحٛشز 

  ،دجس د٣رٞٗٞ ُِ٘ؾش  ،9( جُذٓحؽ ٝجُطؼ٤ِْ ٝجُطل٤ٌش، ه2005ٗح٣ق ٓضػَ ٝآخشٕٝ )ػر٤ذجش ،  .75

 ػٔحٕ 

، دجس دؾِس  9( ٓوذٓس ك٢ ٜٓ٘ؽ جُركع جُؼ٢ِٔ ، ه2003جُؼضج١ٝ ، سق٤ْ ٣ٞٗظ ًشٝ ) .76

 ٗحؽشٕٝ ٝٓٞصػٕٞ ،ػٔحٕ 



 إمساعيل علي حسني اجلميلي ا.م.د.   

 

اثر استعمال اسرتاتيجية التعلم املتمركز حول 

 املشكلة يف التحصيل       
 

)761 ) 
 

 ( جُؿٞدز جُؾحِٓس ٝجُٜٔ٘ؽ، دجس جُٔ٘حٛؽ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، ػٔح2003ٕػط٤ٚ ، ٓكغٖ ػ٢ِ ) .73

 ، ج٫سدٕ 

، دجس جُٞسم ، 9ه ،(: جُؾحَٓ ك٢ ضذس٣د جُٔؼ٤ِٖٔ جُطل٤ٌش ج٫ذذجػ2004٢جُؼو٤َ ، ئذشج٤ْٛ ) .73

 جُش٣حك

( جُو٤حط ٝجُطو٣ْٞ جُطشذ١ٞ ٝجُ٘لغ٢ ، دجس جُلٌش جُؼشذ٢ ، 2003ػ٬ّ ، ف٬ـ جُذ٣ٖ ٓكٔٞد ) .71

 جُوحٛشز 

( جُو٤حط ٝجُطو٣ْٞ 2001ـــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40

 ػٔحٕ ،جُطشذ١ٞ ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطذس٣غ٤س، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘ؾش 

، دجس ج٫َٓ، ػٔحٕ 5( : جُو٤حط ٝجُطو٣ْٞ ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس، ه2002ػٞدز ، جقٔذ ع٤ِٔحٕ ) .49

. 

هر٤ِط٤ٖ ٓغ هش٣وس جُٔ٘حهؾس  جعطشجض٤ؿ٤ط٤ٖ( : جغش جعطخذجّ 2005ًحظْ )جُلط١ٝ٬ ، ك٬ـ قغٖ  .42

جُؿحٓؼ٤س ك٢ ضكق٤َ ه٬خ جُقق جُػح٢ٗ جُٔطٞعو ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ جُؼشذ٢ ج٩ع٢ٓ٬ 

 ، سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز جُٔغط٘قش٣سٝجعطروحتٜح ٤ًِس جُطشذ٤س ، جُؿحٓؼس 

 ، دجس جُلٌش ، ػٔحٕ 9ش ج٫ؾطٔحػ٤س ، ه( هشم ضذس٣ظ جُذسجعح2003هطح١ٝ، دمحم ئذشج٤ْٛ ) .47

( جغش جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض ػ٠ِ جُٔؾٌِس ك٢ 2099جُو٤غ٢ ، ع٤ٔشٙ ػذٗحٕ غشغحس ، ) .44

جًطغحخ جُٔلح٤ْٛ جُل٤ض٣حت٤س ٝػ٤ِٔحش جُؼِْ ُذٟ هحُرحش جُقق جُػح٢ٗ ٓطٞعو، ٤ًِس جُطشذ٤س، 

 سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ، جُؿحٓؼس جُٔغط٘قش٣س

( هشم ضذس٣ظ جُش٣حم٤حش أعح٤ُرٚ )أٓػِس ٝٓ٘حهؾحش ( ٢2003، ػرذ جُٞجقذ ق٤ٔذ )جٌُر٤غ .45

 ،ٓطرؼس جُٔؿطٔغ جُؼشذ٢ ، ػٔحٕ 

( ض٣ٞ٘غ جُطذس٣ظ ك٢ جُلقَ د٤َُ جُٔؼِْ ُطكغ٤ٖ هشم 2003ًٞؾي ، ًٞغش قغ٤ٖ ٝآخشٕٝ ) .46

 ٌٓطد ج٤ُٞٗغٌٞ، ذ٤شٝش.،  جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ ك٢ ٓذجسط جُٞهٖ جُؼشذ٢

، جُٔطرؼس  9( ضحس٣خ جُكنحسجش جُوذ٣ٔس ، ه2001جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ) ُؿ٘س ٖٓ ٝصجسض٢  .43

 جُؼشذ٤س ػ.ّ.ٍ ٕ ُر٘حٕ 

( ٓؼؿْ جُٔقطِكحش جُطشذ٣ٞس جُٔؼشكس ك٢ 2007جُِوح٢ٗ، جقٔذ قغ٤ٖ، ٝػ٢ِ جقٔذ جُؿَٔ) .43

 ،دجس ػحُْ جٌُطد ،جُوحٛشز.7جُٔ٘حٛؽ ٝهشجتن جُطذس٣ظ،ه

٤ِس ج٧عِٞخ جُطٔػ٢ِ٤ ك٢ جُطكق٤َ ٝج٫قطلحظ ( : كحػ2090ج٤ُِٜر٢ ، دمحم ػرذج ُشصجم دقحّ) .41

ُذٟ ه٬خ جُقق جُػح٢ٗ جُٔطٞعو ك٢ ٓحدز جُطحس٣خ جُؼشذ٢ ج٩ع٢ٓ٬، ٤ًِس جُطشذ٤س ُِؼِّٞ 

 ج٩ٗغح٤ٗس، سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز.

( ، ٤ًِس 1(: جُطخط٤و ُطكذ٣ع جُطؼ٤ِْ ٓؿِس جُؿحٓؼ٢ جُؼذد )2005ٗحفش ) ج٫ُٚٓػ٠٘ ، ػرذ .50

 ِّٞ جُغ٤حع٤س ؾحٓؼس جُلحضف ، ٤ُر٤ح. ج٫هطقحد ٝجُؼ

، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  9( : جُٔلقَ ك٢ كِغلس جُطحس٣خ ، ه2003ج٬ُٔـ، ٛحؽْ ٣ك٠٤ ) .59

 ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ 
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،  ز، دجس جُٔغ٤ش7(جُو٤حط ٝجُطو٣ْٞ ك٢ أُطشذ٤ٚ ٝػِْ جُ٘لظ، ه 2005ِٓكْ، عح٢ٓ دمحم ) .52

 ػٔحٕ، ج٫سدٕ 

( ج٩ققحء جُطشذ١ٞ ذحعطخذجّ جُشصّ 2006ؿشجذ٤ٚ ) ج٤ُ٘ٔضٍ، ػرذ هلل ك٬ـ، ٝػح٣ؼ ٓٞع٠ .57

 ػٔحٕ . ،، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ 9ج٩ققحت٤س ُِؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س ه

( ذشٗحٓؽ ضو٢٘ ٣ٞظق جعطشجض٤ؿ٤س جُطؼِْ جُٔطٔشًض قٍٞ 2090ج٤ُؼوٞذ٢، ػرذ جُك٤ٔذ ف٬ـ ) .54

ُقق جُطحعغ ذـضز، ٤ًِس جُٔؾٌِس ُط٤ٔ٘س ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُٔ٘ظ٢ٓٞ ك٢ جُؼِّٞ ُذٟ هحُرحش ج

 جُطشذ٤س ذحُؿحٓؼس ج٩ع٤ٓ٬س ذـضز، سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز 

55. Bryce .B. Hudginsl ,1977,(learning and Thinking ) Aprimer for 

Teachers CH. The pupil as a Thinker, (critical Thinking and problem 

solving ) F.E. peacock publishers, Inc; 111, nois . 

56. Dempasey Teresa.L. (2000) eadership for the constructivist 

classroom development of Aproblem besed Learing project doctors 

diddetetion. Miami university the Graduate school 

57. Louden K w-etal, (1994) knowing and Teaching science the 

constructivist paradox international journal of  science Education 16(6) 

58. Wheatly, G, (1991) constructivism perspective on science and 

mathematics science education 75 , no , (9-21)  

 

 


