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اثراهموذج ياكر البهائي في اكتساب المفاوين الجغرافية لدى طالب الصف االول
المتوسط في مادة الجغرافية
ملخص البحث يرمي البحث إلػ اثػر اممػكذج يػ ار البمػ يي كػي ااالػ ب الماػ غيـ ال لراكيػب لػدل طػ ب ال ػؼ
االكؿ الماكلط كي م دة ال لراكيب  ,كبحلب كرضيب البحث اآلايب:
" ال يك د كرؽ ذك داللب إح ييب عمد ملػاكل داللػب  0)،0،9بػيف ماكلػط در ػ ت طػ ب الم مكعػب الا ريبيػب
يي 0كبػػيف ماكلػػط در ػ ت ط ػ ب
اللػػذيف يدرلػػكف م ػ دة مب ػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب عل ػ ككػػؽ بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
الم مكعػػب الضػ بطب اللػػذيف يدرلػػكف المػ دة مالػػل علػ ككػػؽ الطري ػػب االعاي ديػػب كػػي ارابػ ر ااالػ ب الماػ غيـ
ال لراكيب.
ػػدي ن عيمػػب مػػف ط ػ ب

ػدم 0كاراػ ر
ػي كاالراب ػ ر البفػ ب
ػي ذا الضػػبط ال زيػ ب
الػػافمؿ الب حػػث الا ػػميـ الا ريبػ ب
ػػي  0)6،0;-6،0:مػػػف المػػدارس الماكلػػػطب المل ريػػػب الحاكميػػػب الا بفػػػب
ال ػػؼ االكؿ الماكلػػػط للفػػػ ـ الدرالػ ب
للمديريب الف مب لاربيب بلداد /الارخ الث لثب  0كارا ر الب حث مكضكع ت مف اا ب مبػ دئ ال لراكيػب الف مػب الم ػرر

الي .)6،0;-6،0:
ادريله للف ـ الدر ب
حػػدد الب حػػث اء ػراالات ال زمػػب ءام ػ ـ بحثػػه 0كا مػػت عيمػػب البحػػث ماكمػػب مػػف  );7ط لػػب 0ارا ػ ر الب حػػث
شفبايف عشكايي ن* لامثؿ م مكعاي البحث 0كبطري ب اللحب الفشكايي ظلر الاكزيع اآلاي :
الم مكعب األكل غي الم مكعب الا ريبيػب الاػي اػدرس بػذممكذج يػ ار كاػ ف مػف م ػيب شػفبب ج) كالم مكعػب
الث ميب غي الم مكعب الض بطب الاي ادرس ب لطري ب الا ليديب كا ف مف م يب شفبب د)
الػػي ن كاحػػدان كاػػـ الاح ػػؽ مػػف الل ػ مب الدارليػػب كالر ر يػػب للا ػػميـ
 0ك ػػد الػػالرؽ اطبيػػؽ الا ربػػب ك ػ ن در ب
ريبي 0كذلؾ باحديد الفكامؿ الاي يماف بف اؤثر كي المالير الا بع.
الا
ب
بعد الب حث ملالزم ت البحث مف األغػداؼ اللػلكايب 0كا مػت  )89غػدك ن لػلكاي ن 0مكزعػب علػ الملػاكي ت
ك ب
الػػػث ث االكلػػػ عمليػػػ ت االاالػػػ ب افريػػػؼ 0امييػػػز  0كالاطبيػػػؽ) 0اعػػػد الب حػػػث  )09رطػػػب ادريلػػػيب يكميػػػب
للم مكعب الا ريبيب 0كمثلل للم مكعب الض بطب 0إ بذ يمظمت الرطط للم مكعب الا ريبيب علػ ككػؽ بيممػكذج يػ ىار
يي 0كالض بطب عل ككؽ الطري ب االعاي ديب 0 0كبعد الب حث بيض ن اراب ارن بفدي ن الاالػ ب الماػ غيـ ااػكف مػف
البم ب
اه.
 )89ك رةن مف مكع االراي ر مف مافدد 0كاـ الاح ؽ مف د ه 0كمف مؿ فكباه 0ك كة امييزه كثب ي
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كالػػافمؿ الب حػػث الكل ػ يؿ اءح ػ ييب الم يمػػب ءام ػ ـ بحثػػه 0ك لػػافمؿ االراب ػ ر الا ػ يي لفيماػػيف ملػػا لايف0
أل ػػؿ الاا ػ كؤ 0كاي ػ د الاػػرؽ بػػيف الم مػػكعايف الا ريبيػػب كالض ػ بطب  0كمف مػػؿ الاػػ اركمب ػ خ اللػػارراج ثب ػ ت
االراب ر.
كبظلرت ما يج الدرالب ااكؽ ط ب الم مكعب الا ريبيػب اللػذيف درلػكا مػ دة مبػ دئ ال لراكيػب الف مػب 0علػ ككػؽ
اممكذج ي ار البم يي عل ط ب الم مكعب الض بطب اللذيف درلكا الم دة مالػل ب لطري ػب االعاي ديػب كػي ارابػ ر
ااال ب الما غيـ ال لراكيب 0ككي ضكال الما يج الاػي اك ػؿ اليلػ البحػث الػاماج الب حػث عػددان مػف االلػاما ت0
كالاك ي ت كالم ارح ت

الالم ت الماا حيب :اممكذج ي ار البم يي -االاال ب ػ الما غيـ ال لراكيب

مشكلخ الجحث :
عل الرغـ مف الا دـ الح

ؿ كي م ؿ طرايػؽ الاػدريس كػإف افليممػ كػي المراحػؿ ميفلػ  0كال لػيم الافلػيـ كػي

المرحلػػب الماكلػػطب بػه ح ػػب م لػػب إلػ الاطػػكير كػػي ض ػكال بحػػث ك عليػػب طرايػػؽ كممػ ذج كالػػارااي ي ت افليميػػب
حديثب د ياكف لل بثر ك عؿ كملمكس كي مكاابب الا دـ الفلمي ك الا مػي 0كاح يػؽ األغػداؼ الاربكيػب الممشػكدة0
كغك غدؼ ال بد للاربيب بف الف لاح ي ه 0ك د دعػ المار

ػكف إلػ البحػث عػف اللػبؿ الم يمػب كػي الفمليػب

الافليميػػػػػػػب للك ػػػػػػػكؿ بملػػػػػػػاكل مرر ػػػػػػػ ت المؤللػػػػػػػ ت الاربكيػػػػػػػب بمػػػػػػػ يػػػػػػػا الـ كملػػػػػػػاكل غػػػػػػػذا الا ػػػػػػػدـ
الحلك)889 :6،0،0
يشػػير كا فمػ الافليمػػي اف مفظػػـ الطلبػػب اليماػػملـ الػػافلـ ب ػػكره كف لػػه اال عػػف طريػػؽ االشػػي ال كالمكا ػػؼ الحلػػيب
كاكظيػػؼ البييػػب المحليػػب كمارداالػ اذمثلػػب الاالػ ب المالػػكـ ,بيممػ كا فمػ الافليمػػي ياا ػػر الػ ذلػػؾ كػ لمفلـ
عل ػ االغلػػب يفامػػد عل ػ طرايػػؽ كال ػ ليب ادريلػػيب ا ليديػػب الال ػ عد المػػافلـ عل ػ عمليػػب ااال ػ ب المالػػكـ كال
يكظػػؼ الح ػكاس كاالمثلػػب الكا فيػػب كػػي شػػرح المفلكمػػب اك المالػػكـ ,بػػؿ يفامػػد اللػػرد اللاظػػي كالاحاػػيظ اآللػػي
للمفلكمب مف بؿ المػافلـ كا ػبد دكر الط لػب ي ا ػر علػ الحاػظ ك ػط كالػذم يمامػه مػف اح يػؽ الم ػ ح كبػ ت
الط لب يحاػظ كيػردد كغػذا ادل بػدكره علػ ضػفؼ كػي ااالػ ب المفركػب كب لاػ لي الػ اػدمي الاح ػيؿ  ,كغػذا مػ
لملػػه الب حػػث مػػف ر ػ ؿ زي راػػه لػػبفض المػػدارس الماكلػػطب حيػػث ػ ـ بدرالػػب بلػػاط عيب* لاشػػريص
كا ع ح ؿ المك ؼ الافليمي المدرلي كي المػدارس الماكلػطب حيػث ػ ـ الب حػث باكزيػع الػاب مب ااضػمف لػؤاالن

مااكح ن لم مكعب مف مدرلي م دة ال لراكيب لل ؼ اال كؿ الماكلط عف مدل ااالػ ب الطلبػب للماػ غيـ ال لراكيػب

ك األلػ ليب كالطرايػػؽ الادريلػػيب المابفػػب مػػف ػػبللـ كػػي اػػدريس مػ دة مب ػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب 0كك ػػد بف بغلػػب
مدرلي الم دة لـ ياف للـ بيػب كاػرة عػف الماػ غيـ 0ك ػد ب ػ ب مفظػـ المدرلػيف بف الطرايػؽ المابفػب غػي الطري ػب

الا ليديب  0كبف بغلبلـ يطلبكف مف الط لب لرد المفلكم ت ال لراكيب ام غي كي محاكل الاا ب المدرلػي 0كضػ ن

324

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58

عػػف لػػب اط علػػـ عل ػ الطرايػػؽ الادريلػػيب الحديثػػب 0كالمم ػ ذج الافليميػػب الاػػي ال ػ عد عل ػ ااال ػ ب الما ػ غيـ
ال لراكيب .
كمػػف غم ػ بػػرزت الح ػػب إل ػ ضػػركرة الػػافم ؿ مم ػ ذج كالػػارااي ي ت الاػػدريس الحديثػػب الاػػي مػػف شػػذمل بف
الػػلـ باحلػػيف اػػدريس مػػ دة ال لراكيػػب ال لػػيم كػػي المرحلػػب الماكلػػطب 0كملػػ عدة الطلبػػب ءالػػ بلـ بمػػػكاع
المفركب 0ا لح يؽ كالما غيـ كالمب دئ  ,ككي كر ب عمؿ الافليـ الث مكم الاي بعػدال كزارة الاربيػب  -الفػراؽ ابػيف
بمه ب لرغـ مف زي دة بعداد الطلبب االب امه ح ؿ غبكط ملحػكظ كػي ملػاكي الـ الفلميػب كالاربكيػب كير ػع ذلػؾ الػ

-0امرا ػ ض ملػػاكل الحػػرص الف ػ ـ لػػدل الط لػػب كضػػفؼ حم لػػه ب ا ػ ه اح يػػؽ الااػػكؽ الفلمػػي  0ك لػػب كعيػػه
بذغميب الااكؽ كالمكاظبب كالم ح.
-6ضفؼ الممل يب الكاضحب لدل الط لػب لامظػيـ حي اػه اليكميػب كاعامػ د األلػ ليب ال ػحيحب للدرالػب الملػا لب
كالافليـ الذااي .
كمف اغـ الحلكؿ الاي كضفال كر ب عمؿ الافليـ الثػ مكم غػي اطػكير طرايػؽ الاػدريس كالػارداـ ممػ ذج ادريلػيب

ك فلل كلػيلب للاشػؼ عػف ػدرات الطػ ب كامميالػ كامايػملـ مػف الػافلـ الػذااي كافامػد الػلكب الاػدريس بالػـ.
كزارة الاربيب)0،-06 :0==9,
كمف غم ظلرت الح ب ال الافم ؿ بفض مم ذج كال ليب كي الادريس افامد اللكب الالـ كػي الاػدريس0
كمف غذه المم ذج اممكذج ي ار) للالػـ كالػذم ملػف مػف رػ ؿ ا ريبػه كػي عمليػب الافلػيـ الػ ملػ عدة الطلبػب
عل بم ال ما غيملـ ال لراكيب عف طريؽ الفملي ت الف ليػب الاػي ايمػ رس عمػد اطبيػؽ غػذا االممػكذج  ,لػذا يماػف
احديد مشالب الدرالب الح ليب كي اء بب عل اللؤاؿ األاي:
"مػ بثػػر الػػارداـ اممػػكذج يػ ار كػػي ااالػ ب الماػ غيـ ال لراكيػػب لػػدل طػ ب ال ػػؼ االكؿ الماكلػػط كػػي مػ دة
ال لراكيب"

بغميب الدرالب :

اف مف اغـ اغداؼ الاربيب كي بم بلد غك عمليب إعداد الط لب إعدادا يدا ,للاللب عل لمشا ت الاػي افارضػه
كػي حي اػه الملػا بليب كازكيػده ب لمفلكمػ ت كالملػ رات الاػػي افارضػه كػي حي اػه الملػا بليب كازكيػده ب لمفلكمػ ت
كالمل رات الاي اايدة كي حي اػه كافكيػده علػ الااايػر المػمظـ كاللػليـ ,لػذلؾ كػذف طلبػب اليػكـ ك ػدراالـ االل لػيب
امثػػػػؿ ملػػػػا بؿ الحيػػػػ ة للشػػػػػفكب مػػػػف حيػػػػث ا ػػػػػدمل كرك غيالػػػػ  .كالمدرلػػػػب غػػػػػي عػػػػدة اللػػػػرـ الافليمػػػػػي.
ال رادم)0 :6،،: ,
لػه مػف دكر ملػـ كػي الفمليػب الافليميػب 0كلػك
لم ي
كاذا بردم اح يؽ بك اثبيت دع يـ الاربيب يمبلي الاك ه للمملج؛ ب
األل ػ س الػػذم يرااػػز عليػػه بم ػ ال الاربيػػب كالافلػػيـ 0كالطريػػؽ الكاضػػد للفمليػػب الاربكيػػب الل دكػػب إل ػ ممػػك الطلبػػب
كاطكيرغـ 0كم حلـ عل ككؽ رطب اضفل المؤللب الاربكيب 0كاشػرؼ علػ امايػذغ  0كػ لمملج غػك بداة الاربيػب
كي اح يؽ بغداؼ الم امع

ايي كآرركف)= :6،،،0
الل مر ب
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كالما غيـ ال لراكيب امثؿ اغـ ملػاكي ت البمػ ال المفركػي الػذم ابمػ عليػه بػ ي ملػاكي ت المفركػب مػف مبػ دئ
كافميم ت كمظري ت  ,كمف ر لل يماف امظيـ المرزكف المفركي للمافلـ بحيث ي بد الػافلـ ذا مفمػ

الطيطػي

) =9 6،،8:
كيرل بركمر) عمليب ااال ب الما غيـ لدل المافلـ مف الفكامؿ االل ليب الاي اكثر كي الافلـ ك ما ؾ الاػرد بميػب
المكضكع المفركي ككلمل ياراب عليه اكليد مفركه ديده كالاك ؿ ال ع

ت بػيف عم

ػرغ ,امػ امػه يلػاطيع

اكظيالػ كػػي حػػؿ المشػػا ت الاػػي ازيػػد مػػف ػػدرة علػ االحااػ ظ بلػ كالػػافم لل عمػػد الح ػػه كاممػػك كازيػػد ال ػػكه
الف ليب كالداكفيب لدل المافلـ رريشب ) 0،6: 0==::
ل ػػد ااػػدت اثيػػر مػػف المػػؤامرات ضػػركرة الا ديػػد كاعام ػ د الط اريػػؽ كاالل ػ ليب الادريلػػيب الحديثػػب 0كمػػف غػػذه
الفلمي الممف ػد كػي ال مفػب الملام ػريب اليػب الاربيػب األل لػيب كػي عػ ـ  )6،،،الػذم باػد
المؤامرات المؤامر
ب
ضركرة اعام د طرايؽ كبل ليب ادريليب حديثب مف ب ؿ اذكيب ال فكب ت كػي اػدريس المكضػكع ت ذات الماػ غيـ
الماشفبب اليب الاربيب االل ليب 0)0=< :6،،،0كباد المػؤامر الممف ػد كػي الاليػب مالػل كػي عػ ـ  )6،00كػي
اك ي اه ضركرة ركع مكعيب الادريس 0ك الافم ؿ الطرايؽ الحديثب كي الادريس كي ضكال مفػ يير ال ػكدة الشػ ملب
اليب الاربيب االل ليب :6،000ص-ط )
كللمم ػ ذج الادريلػ بػيب بغميػػب كػػي عمليػػب الػػافلـ 0اكمل ػ اراعػػي الر ػ يص المفركيػػب كالمالػػيب للمػػافلـ كالمب ػ دئ
كال كاميف الاي احاػـ عمليػب الػافلـ كضػ ن عػف الػايف بل لػلراال كالربػرات الا ريبيػب الزغػكؿ كالمح ميػد:6،،; 0

لػي لػدل الطلبػب 0كذلػؾ
 0)000كملم امكعت مم ذج الادريس كإف بغميال اامف كي امميػب ال مػب
المفركػي كالف ب
ب
باطكير البم المفركيب لديلـ 0كزي دال ب لاا عؿ مع المكا ؼ الافليميب الاي اليئ للـ 0كازكيػدغـ براػ يز بل لػيب
لاطػػكير بل ػ ليب الػػافلـ مػػف ر ػ ؿ اػػكاكر بييػػب افليميػػب محببػػب لل ػـ كالػػافم ؿ المم ػ ذج الم يمػػب ءث ػ رة ااايػػرغـ0
كمل عدالـ عل البحث كالدرالب كااللاما ج كزارة الاربيب كالافليـ. )6-0 :6،،70
يي بحػػد المم ػ ذج الافليميػػب الػػذم يلػػامد كللػػااه م ػف المظريػػب البم ييػػب 0كي ػػكـ غػػذا
ي
كيفػػد بيممػػكذج يػػ ىار البمػػ ب
األيممكذج عل بلس كدع م ت كيب 0يلامد إليل  0مف بغمل :
و
بمحك كف ؿ .
 -1إعداد الدعكة لمش راب الطلبب

 -2الافم ؿ ا كرات كما غيـ الطلبب كبكا رغـ كي اك يل كي ي دة الدرس .
مفه .
 -3اا حب الار ب ام ـ الطلبب لمم شب م اـ
ي
 -4إعداد بليلب احاز الطلبب عل الر كع إل الم در المامكعب.
)(Perkins,1999:12-19
اف اممكذج ي ار البم يي مف المم ذج الاػي ا فػؿ مػف الط لػب المحػرؾ االل لػي كػي الفمليػب الافليمػب كلػك الػذم
ياحػػرل كيلػػاماج كيطبػػؽ ام ػ امػػه يفمػػؿ عل ػ الػػارداـ عملي ػ ت الفلػػـ كمل ػ عدة الطلبػػب عل ػ ااال ػ ب الما ػ غيـ
كمم شب االكا ر كطرح الال ؤالت كالفمؿ بركح الاريؽ الكاحد .
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كابرز بغميب بيممكذج ي ىار عل ربط الفلـ ب لا مب كالم امع 0كياـ كيه مل عدة المافلميف عل بمػ ال ماػ غيملـ0

ػػه ػػ در علػػ بمػػ ال المفركػػب بمالػػه 0مػػف مػػع المفلكمػػ ت0
كمفػػ ركلـ 0كػػ لارايز كيػػه مم ػػب علػػ المػػافلـ 0ألم ي
كالبي مػػػ ت 0كالك ػػػكؿ إلػػػ الماػػػ يج كالافميمػػػ ت 0كمم شػػػب الحلػػػكؿ كاالكاػػػ ر كالماػػػ غيـ 0كاطكيرغػػػ ب لاا عػػػؿ مػػػع

و
بمحػك
اآلرريف 0ثـ اطبيؽ م اك ؿ إليه كي ظركؼ كمكا ؼ افليميب ديدة مف رػ ؿ مراحلػب األربفػب الاػي الػير
ماا بع كي رطب لير الػدرس 0كغػي الػدعكة – كااللااشػ ؼ -كالاالػيرات كا اػراح الحلػكؿ – كالاطبيػؽ ) ي لػيف
ك ار ي. )607-606 :6،060
كلم ا ف كلـ بل لػي ت الفلػـ كغيالػه الفػ ـ يفامػد بل لػ ن علػ الماػ غيـ 0لػذا اػ ف ال يبػد مػف ازكيػد المافلمػيف
ب
ػي بم ػه الم ػ زادت المف ػ رؼ كالح ػ يؽ زادت ح ام ػ إل ػ
ب لما ػ غيـ الاػػي اك ػػؿ إليل ػ الف ػػؿ البشػػر ب
م 0كمػػف الطبيفػ ب

ا ميال  0بم الري ل عل ككؽ الافم ؿ الما غيـ 0ك د ظلرت كارة الافم ؿ الما غيـ افم

ػر لامظػيـ المػملج0

الاربػكم 0كب ػبد افلػـ المالػكـ مػف
كاماشرت اماش ارن كالف ن 0كحظيػت بػدعـ كاذييػد اثيػ ور مػف الفػ مليف كػي الم ػ ؿ
ب
ببرز األغداؼ الافليميب كي اؿ ملاكي ت الافليـ عبد ال حب ,اشكاؽ. )8، :6،06:

و
بمحػك عػ ـ كمػ دة ال لراكيػب
لذلؾ ييفػد افلػـ الماػ غيـ كااالػ بل مػف األغػداؼ الرييلػب لممػ غج المػكاد اال ام عيػب
و
بمحػك رػ ص 0إذ إف افلملػ يح ػؽ ك يػػدة ابيػرة للطلبػب كلػي الػ عد علػ الاالػير كالارطػيط ألم مشػ ط يماػػف اف

ي كـ به الط لب كي حي اب يه ). (Graves,1965:365
كافػػد المرحلػػب الماكلػػطب مػػف المراحػػؿ الدرالػػيب الملمػػب؛ ألملػ حل ػػب ك ػػؿ كػػي الفمليػػب الاربكيػػب بػػيف الافلػػيـ
ػدادم الػػذم يليلػ  0كاماػف الطلبػػب الػػذيف باملػكا الدرالػػب االباداييػػب 0كالاح ػكا
ػدايي الػػذم يلػػب ل كالافلػػيـ اءعػ ب
االباػ ب
مكم مف مكا لب اطكير شر ي الـ مف كامبل ال لميب كالااريب كالرل يػب ا كػب 0ب ااشػ ؼ ػدراالـ0
ب لافليـ الث ب
كميكللـ 0كاك يللـ ب و
محك يا الـ كر يص الممك كي المراغ ب ال ملكريب الف ار يب 0)8-7 :0=;;0
كبم نال عل م ا دـ ذاره يماف إ م ؿ بغميب غذا البحث كي ال كامب اآلايب :
 -1بغمي ػب الاربيػػب المل ػ الرايػػزة األل لػػيب كالملمػػب كػػي اػػؿ م امػػع 0كلػػي الفمليػػب اال ام عيػػب كاللي لػػيب
كاال ا

ديب لذلؾ الم امع .

 -2بغميب المم غج بك ال بحد الكل يؿ الاي الافملل الاربيب كي ميػع الػدكؿ 0لاح يػؽ بغػداكل  0ك إعػداد
األ ي ؿ إعدادان مم لب ن .

بم مرحلػػب درالػػيب للافػػرؼ بم ضػػي األمػػب كح ضػػرغ
 -3بغميػػب م ػ دة ال لراكيػػب المل ػ ضػػركريب للطلبػػب كػػي ب
كملا بلل .
 -4بغميػػب اػػدريس الما ػ غيـ ال لراكيػػب ألمل ػ اػػؤدم دك ارن ملم ػ ن كػػي الدرال ػ ت اال ام عيػػب مػػف حيػػث ك ػػال
بغػػداك ن للاػػدريس كػػي مل ػ ر عمليػػب الافلػػيـ كالػػافلـ 0ك ػػد باػػد الاربكيػػكف بغميػػب افلػػـ الما ػ غيـ بك ػػال

المفركي ل مطػ ؽ كػي كلػـ الطلبػب لاا ػي ت المػ دة الدرالػيب 0كاف افلػـ الماػ غيـ ي فػؿ الػافلـ
األل س
ب
بيلير .ألمل ا مع شا ت بكا ر المافلـ؛ لااكيف المالكـ الر ص الذم يراد افلمه .
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يي 0الػػذم يؤاػػد بف الط لػػب غػػك
 -5ضػػركرة الػػافم ؿ المم ػ ذج الادريلػػيب الحديثػػب 0ممل ػ بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
ػب االلػػاط ع 0كيثيػػر داكفياػػه محػػك ااال ػ ب الما ػ غيـ
محػػكر الفمليػػب الافليميػػب 0كيزيػػد لديػػه المش ػ ط كحػ ب
بمل عدة كاك يه مف المفلـ .
 -6بغميػب المرحلػب الماكلػطب الملػ مرحلػ ىب إ و
عػداد يػدة كػي حيػ ة الط لػب 0كم طػب يرااػز عليلػ المػافلـ كػي
اثبيت الح يؽ كالمف رؼ كالما غيـ .

ث لث ن :غدؼ البحث ككرضياه:

يي كػي ااالػ ب الماػ غيـ ال لراكيػب لػدل طػ ب ال ػؼ اال كؿ
يلدؼ البحث إل مفركػب بثػر بيممػكذج يػ ىار البمػ ب
الماكلط .
كلاح يؽ غدؼ البحث؛ كضع الب حث الارضيب ال اريب اآلايب -:
 ال يك د كرؽ ذك داللب إح ييب عمد ملػاكل داللػب  0)،0،9بػيف ماكلػط در ػ ت طػ ب الم مكعػب الا ريبيػبيي 0كبػػيف ماكلػػط در ػ ت ط ػ ب
الل ػذيف يدرل ػكف م ػ دة مب ػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب عل ػ ككػػؽ بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
الم مكعػػب الضػ بطب اللػذيف يدرلػكف المػ دة مالػػل علػ ككػػؽ الطري ػػب االعاي ديػػب كػػي ارابػ ر ااالػ ب الماػ غيـ
ال لراكيب .

رابف ن :حدكد البحث :ا ا ر حدكد البحث عل :

 -1ط ب ال ؼ اال كؿ الماكلط اللذيف يدرلكف كي المػدارس الماكلػطب كالث مكيػب المل ريػب الحاكميػب الا بفػب
للمديريب الف مب لاربيب بلداد /الارخ . 7
 -2المكضػػكع ت الماضػػممب كػػي الا ػػؿ االكؿ كالثػ مي كالث لػػث ) مػػف ااػ ب مبػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب الم ػػرر
الي .)6،0;/6،0:
ادريله لطلبب ال ؼ االكؿ الماكلط للف ـ الدر ب
الي . )6،0;/6،0:
الي األكؿ مف الف ـ الدر ب
 -3الا ؿ الدر ب

كه اؿ مف :
ر مل ن :احديد الم طلح ت :األممكذج : )Modelعر ي

 -طػػػ مي كم ياػػػه  )2000بذمػػػه  " -:رطػػػب يماػػػف الػػػاردامل كػػػي امظػػػيـ المفلػػػـ لمل مػػػه مػػػف مػػػكاد كربػػػرات

افليميب كادريليب".

ط مي كم ياه )171 :20000

 اللريبػ كم 20070بذمػػه " -:م مكعػػب مػػف اء ػراالات الاػػي يم رلػل المفلػػـ بشػػاؿ ممػػاظـ كمااػ بع الػػدؼ إلػاح يؽ بغداؼ ادريليب مفدة ملب ن " .

اللريب كم )16 :20070

كالافريؼ اء رايي اآلاي لإلممكذج غك:

"م مكعب رطكات ك إ راالات افليميػب-افلميػب ممظمػب يابفلػ الب حػث كػي بثمػ ال ا ديمػه الماػ غيـ ال لراكيػب إلػ
ط ب ال ؼ الماكلط الماكلط الم مكعب الا ريبيب ) دارؿ ال ؼ ءال بلـ كلـ الما غيـ ال لراكيب الػكاردة
كي الا ؿ االكؿ  ,الث مي  ,كالث لث) الم ررة كي مػ دة الدرالػب الح ليػب لاك يػه الفمليػب الافليميػب ككػؽ إممػكذج
ي ار"
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كه اؿ مف :
بممكذج ي ار البم يي :عر ي
بي 0كبمػ ال
_ببك ري ش 0بذمه " :بحد ممػ ذج الاػدريس ال يمػب علػ المظريػب البم ييػب 0كيراػز كػي دكر المػافلـ اءي ػ ب
المفركب مف اا عله المب شر مع م دة الافلـ كمع زم يه 0كربط الما غيـ ال ديػدة بربرااػه اللػ ب ب ألحػداث الييػرات
كي بمياه المفركيب" .

ببك ري ش)6<< :6،،;0

_الفاكف كالاا كم  )6،00بذمه" :بحد المم ذج الافليميب ال يمب علػ المبػ دئ الرييلػب للاللػاب البم ييػب 0الػذم
ػػػممه يػػػ ىار 0كيفمػػػؿ علػػػ اح يػػػؽ األغػػػداؼ المفركيػػػب عبػػػر مراحلػػػب األ ربفػػػب الػػػدعكة -كااللااشػػػ ؼ -كا اػػػراح
كم)0:، :6،000
الااليرات كالحلكؿ -كالاطبيؽ)" الفاكف كالاا ب
افليمي يـ عل المظريب البم ييػب 0يػاـ كيػه ملػ عدة
يي؛ كلك :بممكذج
ب
ايي أليممكذج ي ىار البم ب
بم الافريؼ اء ر ب
ط ب الم مكعب الا ريبيب علػ بمػ ال ماػ غيملـ ال لراكيػب كػي مػ دة مبػ دئ ال لراكيػب الطبيفيػب  0علػ ككػؽ بربػع

مراحؿ غػي الػدعكة – كااللااشػ ؼ  -كا اػراح الحلػكؿ كالاالػيرات – كاارػ ذ اء ػراال) كيؤاػد غػذا األ ممػكذج الػدكر
المشط لط ب الم مكعب الا ريبيب 0ام يؤاد ربط الفلـ ب لااملك ي كالم امع.
االاال ب:
كه اؿ مف  -:ري ليكث ) 0 ( Reigeluth1973بذمه :الفمليب الاي ياماف كيل الطػ ب مػف المالػكـ 0كذلػؾ
عر ي
مف مل عدالـ عل مع األمثلب الاي ادؿ عليل  0بك ا ػميال بطري ػب اماػف الطػ ب مػف الك ػكؿ إلػ الماػ غيـ
المراد الاك ؿ إليل ). (Reigeluth,1997:3
_ اللػػلطي  )6،،8بذم ػه ":اشػػايؿ ارابط ػ ت اش ػ بايب ديػػدة 0كػػإذا ا مػػت المػػدر ت غيػػر مارابطػػب 0كلػػااكف ك ػػط
ارابط ت ضفياب 0كبم إذا ا مت المدر ت مذلككب؛ كلا كل الارابط ت المثػ رة 0كافامػد ااػكيف الارابطػ ت ب و
محػك ابيػر
عل الربرة الل ب ب " الللطي.)0،8-0،7 :6،،8 0
ايي ل اال ب؛ كلك :اماف ط ب ال ؼ اال كؿ الماكلط عل افريؼ الما غيـ ال لراكيب الػكاردة
بم الافريؼ اء ر ب
كػػي الا ػكؿ الث ػ مي كالث لػػث كالرابػػع مػػف اا ػ ب مب ػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب كامييزغ ػ  0كاطبي ل ػ  0كي ػ س بم ػػدار
الدر ت الاي يح لف عليل الط ب كي اراب ر الما غيـ الذم اعده الب حث 0كياـ اطبي ه بفد مل يب ا ربب البحث
الما غيـ عركل اؿ مف :
-عبد ال

حب كاشكاؽ  0 )6،06بذمه " :م مكعب مف األشي ال بك الرمكز 0كاألغػداؼ الر

ػب الاػي اػـ ا ميفلػ

مف ن عل بل س مف الر ػ يص المشػاراب 0كالاػي يماػف الداللػب عليلػ ب لػـ بك رمػز مفػيف 0كلػك المػب بك افبيػر
حب ك لـ . ) 77 : 6،060

ريدم يشير إل م مكعب مف الح يؽ كاالكا ر الما ربب " عبد ال
ا
ب
عطيػػب  )6،07بذمػػه" :م مكعػػب األشػػي ال 0بك الرمػػكز 0بك المكضػػكع ت 0بك الفم ػػر 0بك األحػػداث الر

ػػب الاػػي

يػػاـ ا ميفل ػ عل ػ بل ػ س م ػ بيمل ػ مػػف الر ػ يص المشػػاراب الاػػي ااضػػمف كيػػب محػػددة بمك ػػب مفي ػ ر محػػدد"
عطيب):< :6،07 0
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ػػكرة ع ليػػب للمفلكمػ ت ذات الر ػ يص المشػػاراب الاػػي ااضػػممل مػ دة

ػي للماػ غيـ؛ كلػػي:
بمػ الافريػػؼ اء رايػ ب
مب دئ ال لراكيب الف مب 0كالاي يح ؿ عليل الط ب عيمب البحث) بفد درالالـ لماردات الم دة .

ال لراكيب :عركل اؿ مف :

 )األمػيف كآرػػركف  )0==6,بذملػ درالػب اكزيػػع الظػكاغر الطبيفيػػب كالبشػريب علػ لػػطد األرض بك ػزالممه كاحليؿ الف
-

ت كاالراب ط ت المك كدة بيمل ما مي ن)) .األميف كآرركف ,0==6,ص)89

ا اكف )6،،= 0بذمل الفلـ الذم يدرس الظكاغر الطبيفيب كالبشريب كالبيكلك يب كاالملػ ميب المك ػكدة
عل لطد األرض .ا اكف 06،،= 0ص=.)0:
ياضػػممل

ػي لل لراكيػػب؛ كلػػك :م مكعػػب الح ػ يؽ كالماػ غيـ كالمبػ دئ كالمفلكمػ ت الاػػي
بمػ الافريػػؼ اء رايػ ب
ػي  ) 6،0; -6،0:لط ػ ب
اا ػ ب مب ػ دئ ال لراكيػػب الطبيفيػػب الم ػػرر ادريلػػه م ػف كزارة الاربيػػب للف ػ ـ الدرالػ ب

ال ؼ اال كؿ الماكلط .

ال ؼ االكؿ الماكلط " :غك ال ؼ االكؿ كي المرحلب الماكلطب كي الفراؽ 0الاي اذاي بفػد المرحلػب االباداييػب0
ك بؿ المرحلب اءعداديب "

ملكريب الفراؽ. )0< :6،0،0
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العدد ( )58
الا ؿ الث مي

اكالن :رلايب مظريب
المظريب البم ييب:

رلايب مظريب كدرال ت ل ب ب
امطلؽ غذه المظريب مف عػدة بل لػيب ما دغػ  :بف الاػرد يبمػي بك يبااػر كلمػه الرػ ص 0بك

مفركاه ب العام د علػ ربرااػه الذاايػب 0كيلػافمؿ غػذه الربػرات للاشػؼ عػف غمػكض البييػب المحيطػب بػه 0بك حػؿ
المشا ت الاي اكا له ط مي . ) ;96 : 6،070
كاف افريا ت المظريب البم ييب يماف ا ميال عل

لميف 0غم :

ال لػـ األ كؿ  :يمظػػر إلػ البم ييػب علػ بملػ مظريػب كػػي المفركػػب ببلػامكلك ي ) بك ػػال اػػرل بف اػؿ كػػرد يبمػػي
لرلػػايلد Von

ػي 0كمػػف ام ػ ر غػػذا الافريػػؼ كػػكف
المفركػػب بمالػػه 0بم إف المفركػػب مػ غػػي إال بمػ ال شر ػ ب
لػي0
) )GlasersfeldKك لاياف ليرم ف  )Stephen Lermanإذ اشير المظريب البم ييػب إلػ عمليػب بمػ ال ع ب
كغذا البم ال يك ه بكف ؿ الارد ال ح ب 0كعليه؛ كإف البم ييب اؤاد مبدبيف بل لييف 0غم :
و
و
محك مشط بكل طب الذات الف ركب.
بمحك للبي؛ كلاف ياـ بم ؤغ عل
 -بف المفركب ال ياـ ال يل

ااي 0كليس عل اااش ؼ الكا ع.
 بف كظياب المفركب اايايب 0إذ إمل افمؿ عل امظيـ الف لـ الربر بياطلب مػف الاػرد بمػ نال بك إعػ دة
ال لـ الث مي :يمظر إل البم ييب مظريب كي الافلـ عل بمل اؤاد بف حدكث الافلـ
ي
بم ال مرطط اػه الف ليػب بكلػ طب عمليػ ت ع ليػب مفيمػب 0كلػذلؾ الػم البم ييػب ب لبم ييػ ىب اءدراايػب 0كيشػير افريػؼ
ػي للمفمػ
البم ييب عل ككؽ غذه المظرة إل بمل مظريػب لػياكلك يب اااػرض بف الػافلـ يحػدث ماي ػب لاكلػد شر ب
مف الربرات الاي يمر بل  0لكاال با مت كرديب 0بـ ربرات شر يب 0كم يفركه الشرص ملػب ن 0كيحضػره للمكا ػؼ
دم كآرركف.)79< :6،،90
ال ديدة يلير المفلكم ت الاي يال غ  0بك يارلص ممل ام م ن الم ب
دم مف بمث ؿ ا مت ) 0(Kantبف الف ؿ يمشئ المفركب عل ككؽ ػكر كم ػكالت0
كبض ؼ ب ح ب المذغب الم ب

إال بف غػػذه ال ػػكر كالم ػكالت الاػػي امطبػػؽ علػ عػ لـ الا ربػػب 0ال امطبػػؽ علػ عػ لـ الشػػيال ذااػػه 0بمػ ب ػػح ب
مذغب الداركميب ) ,(Darwinismك د بكضحكا بف كارة المكاالمػب بػيف الاػ يف الحػي كالبييػب امثػؿ بل لػ ن لاايػؼ

اء مل ف عبد الب رم . ) 60< : 6،0،0

اي مػػف بمث ػ ؿ كلػػيـ ػػيمس ك ػػكف ديػػكم) الػػذيف يػػركف بف المفركػػب آلػػب
ك ػ ال ب ػػح ب المػػذغب البر م ػ ب
كظيايب كي ردمػب مط لػب الحيػ ة 0بمػ ػ ف بي يػه ) (Jean Piagetػ حب مظريػب األبلػامكلك ي االرا ييػب)
ػدـ للبم ييػػب ب مػؿ م طفلػ حػكؿ ايايػػب ااالػ ب المفركػػب بيممػ يفػػد ارملػت كػػكف

لرلػايلد) بكضػػؿ ممظػػرم

 كهًة "يعزفيّ" في انخطاب انفهسفيّ انعزبي هي عاد ًة تزجًة نكهًة "أبستًونوجيا" وهي كهًة يشتقة ين كهًتين يونانيتين "أبستيى" بًعنى "يعزفة"
أو "عهى" ،و"نوجيس" بًعنى دراسة أو نظزية ،واألبستًونوجيا هي عهى دراسة انًعزفة .واألبستًونوجيا في انهغة االنكهيزية ،هي بشكم عاو نظزية
انًعزفة انتي تتناول انعالقة بين انذات انعارفة وانًوضوع انًعزوف .
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العدد ( )58

البم ييب المف

ريف كغك بكضؿ مف ااب عف البم ييب حيث اشالر ب كله :ال يبدب اغام ـ المفلػـ الح ي ػي ب لاشػؼ

عم ػ يػػدكر كػػي ع ػػكؿ طلباػػه 0إال بفػػد بف ياػػؼ عػػف الاف مػػؿ مػػع المفركػػب كاذمل ػ لػػلفب افط ػ للطلبػػب) ذي ػ ب 0
 0) 9 : 6،،6كيػرل ب ػػح ب غػػذه المظريػػب بف عمليػب ااالػ ب المفركػػب عمليػػب بم ييػب مشػػطب كملػػامرة 0اػػاـ مػػف
الػذااي الامثػؿ كالمكاالمػب) كالػالدؼ ااياػه مػع
افديؿ كي البمي ت المفركيب للارد مف ر ؿ آلي ت عمليػب الامظػيـ
ب
الضلكط المفركيب البيييب زياكف . ) 0<= : 6،،60
يي :
مراحؿ بيممكذج ي ىار البم ب
مرحلػػب الػدعػػػكة  :يػػاـ كػػي غػػذه المرحلػػب دعػػكة الطلبػػب إل ػ الػػافلـ 0إذ ي ػػكـ المفلػػـ ب ػػذب اماب ػ ه الطلبػػب 0كاث ػ رة
اغام ملـ عل م يريد عرضه عليلـ بك ا ديمه للـ 0لكاال ا ف درل ن ديدان بـ مشالب مفيمب يريد مػملـ الك ػكؿ

إلػػػػػػػػػ حللػػػػػػػػػ  0كارمػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػذه المرحلػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػ إثػػػػػػػػػ رة داكفيػػػػػػػػػب الطلبػػػػػػػػػب للػػػػػػػػػدرس كالييػػػػػػػػػالـ للػػػػػػػػػافلـ
ي ليف ك ار ي 0) 607 : 6،07 0
مػرحػلػب االلااش ؼ  :كي غذه المرحلب ياـ ا ليـ الطلبب عل م مكع ت

ػليرة غيػر ما ملػب 0كيبػدب طلبػب اػؿ

م مكعب كي امايذ األ مشطب كالملم ت المطلكبب مملـ 0كغم ياـ احدم درات الطلبب للاك ػؿ إلػ إ بػ ت األلػيلب
الاي ااضممل الؾ األ مشطب كالملم ت 0األليلب الاي ااكلػد لػديلـ كػي بثمػ ال يػ ملـ بفمليػ ت البحػث كااللااشػ ؼ
كالا ريػػب 0ككػػي غػػذه المرحلػػب ي ػػكـ اػػؿ ط لػػب كػػي الم مكعػػب بطػػرح م ػ لديػػه 0بك م ػ اك ػػؿ إليػػه مػػف بكاػػ ر0
كم ارح ت 0كااليرات بشػذف المشػالب المطركحػب دارػؿ م مكعاػه 0كيػاـ ابػ دؿ اآلراال كاألكاػ ر 0كا ػراال المم شػ ت
بػػػػػػػػػيف طػػػػػػػػػ ب الم مكعػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػافدادان لفمػػػػػػػػػؿ للػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػكار مػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػدرس كبػػػػػػػػػ ي الم مكعػػػػػػػػػ ت
الم دم كآرركف . )8=،: 6،،9 0

 -1مرحلب ا اراح الااػليرات كالحلكؿ  :كاؤدم غذه المرحلب الاػي يطلػؽ عليلػ بيضػ ن مرحلػب االيضػ ح كالاالػير دك ارن
ابي ػ ارن كػػي ا ػػكيب بمم ػ ط الالػػـ الر ػ طئ لػػدل الطلبػػب 0إذ يلػػمد كيل ػ لاػػؿ م مكعػػب مػػف الط ػ ب بفػػرض م ػ اػػـ

الاك ؿ إليه مػع زم يػه كػي ال ػؼ مػف الحلػكؿ كالاالػيرات 0كاػذلؾ األلػ ليب الاػي الػافملت للاك ػؿ إلػ غػذه
الحلكؿ كال ي ـ بفمليب الما ضلب بيف الحلكؿ المطركحب الراي ر املبل كي ضكال المم شػب ال م عيػب 0بممػ يػؤدم
إل ا كيب بمم ط الالـ الر طئ المك كد لدل الطلبب 0ككضع ال يغ الفلميب ال حيحب للػ كمػف غمػ يبػرز دكر
االا

ؿ بيف األ راف كالمفلـ 0كماي ب الفمؿ كي م مكع ت كإف الطػ ب يذرػذكف ملمػب افلػيـ بفضػلـ بفضػ ن علػ

اؿ الملاكي ت 0لكاال ا ف ملاكل الالـ 0بـ عرض االكا ر كالملحكظ ت 0بـ طرح االليلب 0بـ ارايػ ر اال اراحػ ت0
كمف ثـ يماف للمفلـ ب ااه ميل ارن للافلـ بف يحدد ببف د الالـ كالما غيـ البديلب الماك فػب 0كيمبلػي إعطػ ال الطلبػب

الك ػػػػػت الم يػػػػػـ ءعػػػػػداد ا اراحػػػػػ الـ 0كاالػػػػػيراالـ 0كمػػػػػ اك ػػػػػلكا إليػػػػػه مػػػػػف رػػػػػ ؿ الم حظػػػػػب كالا ريػػػػػب
عا مب كآرركف . )6;9 : 6،06 0
المفركي بيف الما غيـ ال ديػدة كالماػ غيـ اللػ ب ب0
 -2مػرحلب اار ذ اء راال  :كي غذه المرحلب احدث عمليب االمدم ج
ب
المفركػي
مفركي للما غيـ كظلػكر ماػ غيـ باثػر االػ ع ن كعم ػ ن 0بممػ يػؤدم إلػ حػدكث البمػ ال
بمفم حدكث امدم ج
ب
ب
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العدد ( )58

ال ديد الذم يلافملكمه كي كلـ ماليرات البييب الاي احيط بلـ 0كبمفمػ آرػر ي ػكـ المافلمػكف باطبيػؽ مػ اك ػلكا
ػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػي الفملػ ب
إليػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػ رؼ 0كبكاػػػػػػػػػػ ر 0كافميمػػػػػػػػػػ ت 0كالػػػػػػػػػػاما ت كػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػـ الكا ػػػػػػػػػػع البييػ ب
ي ليف ك ار ي .)608 : 6،06 0
كايفػد غػذه المرحلػب بممزلػػب مرحلػب ا ػكيـ المفلػػـ لط بػه 0حيػث ياح ػػؽ المفلػـ بف المافلمػيف ػػد الػاكعبكا مػ اػػـ
طرحه كي الدرس 0ام يلاطيع بف يحدد دراالـ 0كاما مي الـ 0كيافرؼ بػ لاركؽ الارديػب بيػملـ 0كضػ ن عػف ا ػكيـ
و
مافلـ احديد م ط ضفاه ك كاه عا مب كآرركف . ) 6;: : 6،06 0
المافلميف ألماللـ 0حيث يلاطيع اؿ
ااكيف الما غيـ
يفا د بي يه بف الما غيـ األل ليب اااكف كي المدة المماػدة مػ بػيف ; )<-لػمكات كعمػر  )06-00لػمب0
ثػـ ااا مػؿ غػذه الماػ غيـ 0كااػكازف كػي عمػر  ) 09-08لػمب 0الػبؽ غػػذه المػدة الطكيلػب مػدة احضػيريب 0اماػػد
بفمر  ) ;-6لمكات 0كمف غذا ملاماج بغميب مدة الطاكلب كي حي ة الارد لااكيف الما غيـ 0كإذا لػـ يػاـ ااكيملػ

و
بمحػك

ػػحيد؛ كػػإف لػ ير المفلكمػ ت الاػػي ياالػػبل الاػػرد كػي مراحػػؿ الافلػػيـ ال حػػؽ لػاظؿ ملػػزكزة؛ أل ملػ اا ػػد

األ رضيب ال كيب الاي ا كـ عليل عبد ال

حب ك لـ . ) 8; :6،060

كيشير كياكالاي إل بف ااكيف المالكـ مشػ ط مف ػد 0امػ رس كيػه ميػع الكظػ يؼ الف ليػب األل لػيب 0كمػف
ثػـ؛ كػػإف مم رلػػب الاػػرد للػػذه الكظػ يؼ ال يفمػػي بمػػه افلػػـ المالػػكـ 0بم إمػػه كػي بثمػ ال غػػذه المم رلػػب ال ياػػكف ػػد
اك ؿ إل مراحؿ الافرؼ بذبف د م يمامي إل المالػكـ كمػ ال يمامػي اليػه 0كغػذا يفمػي بف عمليػب ااػكيف المالػكـ
عمليب مرابب كمرحليب احا ج ال عمليػ ت ماا بفػب 0يم رلػل كػي مكا ػؼ مفيمػب 0كمػف ثػـ؛ كػإف غػذه الفمليػب غػي
المرحلب األ كل كي امميب المالكـ الاي ابم عليل مراحؿ بررل 0اارػذ مػف الماػ غيـ كػي ملػاكاغ األ اثػر
كاف يدان م دة لل الشربيمي كيلريب )8:-89: 6،،،0

ػفكب نب

ث مي ن :درال ت ل ب ب

يي)
يي بيممكذج الافلـ البم ب
درال ت ام كلت بيممكذج ي ىار البم ب
-7درالب الدليمي )6،00
يي كػي اح ػيؿ الماػ غيـ الايمي ييػب لػدل ط لبػ ت ال ػؼ الثػ مي الماكلػط
عمكاف الدرالب :بثر بيممكذج الافلـ البم ب
كاا غ الف الفلميب ) .
يي كي اح ػيؿ الماػ غيـ الايمي ييػب لػدل ط لبػ ت
غدؼ الدرالب :غدكت الدرالب إل مفركب :بثر بيممكذج الافلـ البم ب
ال ؼ الث مي الماكلط كاا غ الف الفلميب .
ما ف الدرالب :بي ريت الدرالب كي

مفب بلداد /اليب الاربيب – ابف الليثـ .

و
بمحػك
عيمػب الدرالػب :اراػ ر الب حػث عيمػب الدرالػػب

ػدم كػي مدرلػب ث مكيػػب الزغػراال للبمػ ت الا بفػب إلػ مديريػػب

الاػػرخ االكلػػ  0كبللػػت عيمػػب الدرالػػب  )9،ط لبػػب 0مثلػػت الم مكعػػب الا ريبيػػب  )69ط لبػػب درلػػت عل ػ ككػػؽ
يي 0ك  )69ط لبب مثلت الم مكعب الض بطب الاي درلت عل ككؽ الطري ب االعاي ديب .
بيممكذج الافلـ البم ب
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العدد ( )58

بدكات الدرالػػب :اػػـ احديػػد بدااػػيف غم ػ االراب ػ ر الاح ػػيلي بم ػ دة الايمي ػ ال لط لب ػ ت ال ػػؼ الث ػ مي الماكلػػط 0ك
للاح ػػؽ مػػف اللػػدؼ الث ػ مي للبحػػث اػػـ ابمػػي م ي ػ س ) (Billeh& Zakhariades,1975ل ي ػ س االا غ ػ ت
الفلميب 0كغك م ي س مار ـ كم مف للبييب الف ار يب .
الكل ػ يؿ االح ػ ييب :الػػافمؿ الب حػػث عػػددان مػػف الكل ػ يؿ االح ػ ييب لمف ل ػػب البي م ػ ت كالمفلكم ػ ت الاػػي ح ػػؿ
عليلػ مػػف عيمػػب البحػػث كاظلػ ر الماػ يج الاػػي اك ػػؿ إليلػ  0كغػػي :االرابػ ر الاػ يي لفيماػػيف ملػػا لايف 0مف مػػؿ
ال فكبب كالللكلب) .
يي عل ػ
ماػ يج الدرالػػب :اظلػػرت الماػ يج ااػػكؽ الم مكعػػب الا ريبيػػب الاػػي درلػػت علػ ككػػؽ بيممػػكذج الػػافلـ البمػ ب
ا ػراملف كػػي الم مكعػػب الض ػ بطب الاػػي درلػػت ب لطري ػػب االعاي ديػػب كػػي االراب ػ ر الاح ػػيلي كاالا غ ػ ت الفلميػػب
الدليمي  :6،000خ -د).
-8درالب المرا ر )6،06
يي  )clmكػػي الاح ػػيؿ كامميػػب الااايػػر
عم ػكاف الدرالػػب  :بثػػر اػػدريس ال لراكيػػب عل ػ ككػػؽ بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
األدبي) .
االلاداللي لدل ط لب ت ال ؼ الرابع
ب
ب
غػػدؼ الدرالػػب :غػػدكت الدرالػػب إل ػ مفركػػب :بثػػر اػػدريس ال لراكيػػب عل ػ ككػػؽ بيممػػكذج ي ػ ار البم ػ يي) )clmكػػي

األدبي .
االلاداللي لدل ط لب ت ال ؼ الرابع
الاح يؿ كامميب الاااير
ب
ب
ما ف الدرالب :ا ريت الدرالب كي ال مفب الملام ريب  /اليب الاربيب االل ليب .
األدبي كي مدرلب ثكيبب االلػلميب الا بفػب
عيمب الدرالب :ارا رت الب حثب عشكايي ن شفبايف مف شفب ال ؼ الرابع
ب
للمديريػػب الف مػػب لاربيػػب ديػ ل  0كا مػػت الشػػفبب ب) كالشػػفبب ب) ثػػـ مػػت باكزيػػع غػ ايف الشػػفبايف عشػكايي ن علػ
الم مػػػكعايف الا ريبيػػػب كالضػػػ بطب 0كمثلػػػت الشػػػفبب ب) الم مكعػػػب الا ريبيػػػب < )6ط لبػػػب 0كمثلػػػت الشػػػفبب ب)

الم مكعب الض بطب < )6ط لبب .
بدكات الدرالػػب :اػػـ احديػػد بدااػػيف غمػ ارابػ ر الاح ػػيؿ بمػ دة ال لراكيػػب لط لبػ ت ال ػػؼ الرابػػع األدبػػي 0كاراب ػ ر
الاااير االلاداللي .
الكل يؿ االح ييب :الافملت الب حثب عددان مف الكل يؿ االح ييب لمف ل ب البي مػ ت كالمفلكمػ ت غػي :االرابػ ر
الا يي لفيمايف ملا لايف 0كاالراب ر الا يي لفيمايف مارابطايف 0مف مؿ ال فكبب كالامييز) .

ما يج الدرالب :ااكؽ ط لب ت الم مكعب الا ريبيب اللكااي يدرلف مػ دة ال لراكيػب علػ ككػؽ بيممػكذج يػ ىار البمػ يي
) (clmعل ط لب ت الم مكعب الض بطب اللكااي يدرلف م دة ال لراكيب عل ككػؽ الطري ػب االعاي ديػب كػي ارابػ ر
الاح يؿ 0كاراب ر الاااير االلاداللي البفدم 0كال يك ػد غمػ ؾ كػرؽ ذك داللػب اح ػ ييب للم مكعػب الضػ بطب بػيف
االراب ريف ال بلي كالبفدم للاااير االلاداللي المرا ر  :6،060ز -ط ) .
-9درالب المكلكم )6،08
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االبػداعي
عمكاف الدرالب :بثر بيممكذج ي ىار البم يي ) (clmكي اح يؿ م دة الاللاب كعلـ الماس كامميػب الااايػر
ب
األدبي ) .
لدل ط ب ال ؼ الر مس
ب
غدؼ الدرالب :غدكت الدرالب إل مفركب :بثر بيممكذج ي ىار البم يي ) (clmكي اح يؿ م دة الاللاب كعلػـ الػماس

األدبي .
االبداعي لدل ط ب ال ؼ الر مس
كامميب الاااير
ب
ب
ما ف الدرالب :بي ريت الدرالب كي مفب بلداد  /اليب الاربيب للفلكـ اءمل ميب  -ابف رشد .

األدبي كػي اعداديػب د لػب للبمػيف الا بفػب
عيمب الدرالب :ارا ر الب حث عشكايي ن شفبايف مف شفب ال ؼ الر مس
ب
للمديريب الف مب لاربيب مح كظب كالط 0كا ف عػدد طػ ب عيمػب البحػث  ):9ط لبػ ن 0اػـ ارايػ ر الشػفبب ب) لااػكف
يي ماكمػب مػف  )7،ط لبػ ن 0بمػ الشػفبب ب) كمثلػت
الم مكعب الا ريبيب الاي ادرس عل ككؽ بيممػكذج يػ ىار البمػ ب
الم مكعػػب الض ػ بطب الاػػي درلػػت عل ػ ككػػؽ الطري ػػب االعاي ديػػب ماكمػػب مػػف  )7،ط لب ػ ن 0بفػػد الػػابف د الط ػ ب
الرالبيف كعددغـ  )9ط ب.

ػي ماػػكف
بدكات الدرالػػب :اػػـ احديػػد بدااػػيف غم ػ اراب ػ ر الاح ػػيؿ بم ػ دة الاللػػاب لط ػ ب ال ػػؼ الر ػ مس األدبػ ب
مف  )8،ك رة 0ممل  )78ك ػرة مػف االرايػ ر مػف مافػدد ك  ):ك ػرات مػف مػكع االلػيلب الم ليػب 0كاعامػد الب حػث
ل ي س درة الاااير االبداعي الم ي س الذم بعده الليد رير اهلل.
الكل يؿ االح ػ ييب :الػافمؿ الب حػث عػددان مػف الكلػ يؿ االح ػ ييب 0كغػي :االرابػ ر الاػ يي لفيماػيف ملػا لايف0
مف مؿ ال فكبب كالامييز) .

يي علػ
ما يج الدرالب :اظلرت ما يج الدرالب ااكؽ الم مكعب الا ريبيب الاي درلت عل ككؽ بممكذج يػ ىار البمػ ب
يي
الم مكعب الض بطب الاي درلت عل ككؽ الطري ب االعاي ديب كي اراب ر الاح يؿ 0ككف ليػب بيممػكذج يػ ىار البمػ ب
كػػػػي امميػػػػب ملػػػػ رات الااايػػػػر االبػػػػداعي لػػػػدل طػػػػ ب الم مكعػػػػب الا ريبيػػػػب علػػػػ طػػػػ ب الم مكعػػػػب الضػػػػ بطب
المكلكم :6،080ذ -ر).
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مكازمب الدرال ت الل ب ب:
يي كػػػي اح ػػػيؿ الماػػػ غيـ
االغػػػداؼ :غػػػدكت درالػػػب الػػػدليمي  , )6،00إلػػػ مفركػػػب :بثػػػر بيممػػػكذج الػػػافلـ البمػػػ ب
الايمي ييب لدل ط لب ت ال ؼ الث مي الماكلط كاا غ الف الفلميب
ام درالب المرا ر )6،06غدكت إلػ مفركػب :بثػر اػدريس ال لراكيػب علػ ككػؽ بيممػكذج يػ ار البمػ يي) )clmكػي
ػي  .امػ درالػػب المكلػػكم  )6،08غػػدكت
الاح ػػيؿ كامميػػب الااايػػر االلػ
ػاداللي لػػدل ط لبػ ت ال ػػؼ الرابػػع األدبػ ب
ب
االبػداعي لػدل
إل مفركب :بثر بيممكذج ي ىار البم يي ) (clmكي اح يؿ م دة الاللاب كعلـ الماس كامميب الااايػر
ب
األدبي  ,ام الدرالب الح ليػب ك ػد غػدكت الػ مفركػب اثػر اممػكذج يػ ار البمػ يي كػي ااالػ ب
ط ب ال ؼ الر مس
ب
الما غيـ ال لراكيب لدل ط ب ال ؼ االكؿ الماكلط كي م دة ال لراكيب
ح ػػـ الفيمػ ت :ااػ كت عػػدد اكػراد الفيمػ ت 0ك ػػد اػ ف ح ػػـ الفيمػػب  )9،ط لبػػب كػػي درالػػب الػػدليمي) 0امػ درالػػب
المراػ ر) ك ػػد اػ ف ح ػػـ الفيمػػب  )9:ط لبػػب 0امػ درالػػب المكلػػكم) كاػ ف ح ػػـ الفيمػػب  ):،ط لػػب كلػػكؼ
ي رم الب حث درالب عل عيمب اااكف مف  );7ط لب.
الملاكي ت :ل د ا مت المراحؿ الدراليب مرالاب الاي طب ت عليل الدرال ت الل ب ب كمملػ مػ

ػرل علػ المرحلػب

الماكلطب ادرالب الدليمي) ام درالب المرا ر) كدرالب المكلكم ) ا مت عل المرحلب االعداديب امػ الدرالػب
الح ليب ك د ا مت عل المرحلب الماكلطب ال ؼ االكؿ الماكلط.
حيث الم دة :ا مت درالب الدليمي) علػ مػ دة الايمػ ال امػ درالػب المراػ ر) كا مػت كػي اػدريس مػ دة ال لراكيػب0
ام درالب المكلكم ) كا مت كي الاللاب كعلـ الماس ام الدرالب الح ليب كا مت عل م دة ال لراكيب .
اال م ػ س :اعامػػد الب ػ حثكف عل ػ ا م ػ س مرالاػػب كا مػػت درالػػب الػػدليمي ) ك المكلػػكم ) عل ػ الط لب ػ ت ام ػ
درالب المكلكم ) ا مت عل الط ب  0ام الدرالب الح ليب طب ت عل الطلبب .
الكل يؿ االح ييب:
ل ػػد الػػافملت مفظػػـ الدرالػ ت الل ػ ب ب كػػي المف ل ػ ت االح ػ ييب االراب ػ ر الثػ مي  0)T-Testكااا ػػت الدرالػػب
الح ليب مع غذه الدرال ت كي الافم ؿ االراب ر الا لي .)T-Test
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مملج البحث كا راالااه
 مػملج البحػث  :بابػع الب حػػث المػملج الا ريبػي ذا الضػػبط ال زيػي لاح يػؽ غػدؼ البحػػث؛ ألمػه المػملج الم يػػـء راالات البحث 0كالاك ؿ إل الما يج .كي كـ غػذا المػملج علػ بلػ س اليػر مفامػد 0بشػركط مفيمػب كػي الفكامػؿ
الاػػي يماػػف بف اػػؤثر كػػي الظ ػ غرة مكضػػكع الدرالػػب 0كم حظػػب بثػػر غػػذا الاليػػر كاالػػيره 0كالك ػػكؿ إل ػ الف ػ ت
المك كدة بيف األلب ب كالما يج 0كلك مملج ي كـ عل الا ربب كالم حظب عطيب .)0;9 :6،0،0
 إ راالات البحث :زيػي0
بكالن :الا ميـ الا ريبي :كلاح يؽ غدؼ البحث ككرضياه؛ الافمؿ الب حث الا ميـ الا
ريبػي ذا الضػبط ال ب
ب
يي 0كالم مكعػػب الضػ بطب الاػػي
الػػذم يفامػػد علػ الم مكعػػب الا ريبيػػب الاػػي ايػػدرس ب لػػافم ؿ بيممػػكذج يػ ىار البمػ ب
ايدرس ب لافم ؿ الطري ب الا ليديب 0كالشاؿ  )0يكضد ذلؾ:
الم مكعب

المالير الملا ؿ

المالير الا بع

الا ريبيب

يي
بممكذج ي ىار البم ب

ااالػػػػػػػػػػػػػ ب الماػػػػػػػػػػػػػ غيـ

الض بطب



ال لراكيب

بداة البحث
اراب ر ااال ب الماػ غيـ

البفدم
ال لراكيب
ب

شاؿ )0

م امع البحث كعيماه

زيي لفيمب البحث
الا ميـ الا
ريبي ذا الضبط ال ب
ب

 -0م امع البحث  :يشمؿ م امع غذا البحث ط ب ال ػؼ األكؿ الماكلػط كػي المػدارس الماكلػطب كالث مكيػب
المل ريب كي مح كظب بلداد  ,المديريب الف مب لاربيب بلداد  /الارخ الث لثب للف ـ الدرالي .6،0;-6،0:
ك ػػد بللػػت  )98مدرل ػ نب 0ممل ػ ; )6مدرل ػ نب ث مكيػػب 0ك ; )6مدرل ػ نب ماكلػػطب 0ك ػػد ح ػػؿ الب حػػث عل ػ غػػذه

الاربكم  /شفبب اءح
األ ر ـ مف لـ الارطيط
ب

ال كي المديريب الف مب لاربيب بلداد /الارخ الث لثب ;.)6،0

 عيمب البحث  :بفد بف اـ احديد ماكلطب عمػ ر بػف ي لػر) للبمػيف ػ ـ الب حػث بزي رالػ مفامػد علػ ااػ بالليؿ الملمب ملحؽ ر ػـ  ) 0كػي يػكـ الرمػيس  6،0:/0،/07ل ااػ ؽ مػع ادارة المدرلػب  ,ك ػد الب حػث

بف عػػدد شػػفب ال ػػؼ األكؿ الماكلػػط كػػي المدرلػػب بللػػت رمػػس شػػفب غػػي ب 0ب 0ج 0د 0غػػػ ) اراػ ر الب حػػث
شفبايف عشكايي ن* لامثؿ م مكعاي البحث 0كبطري ب اللحب الفشكايي ظلر الاكزيع اآلاي :

الم مكعب األكل غي الم مكعػب الا ريبيػب الاػي اػدرس بػذممكذج يػ ار كاػ ف مػف م ػيب شػفبب ج) كالم مكعػب
الث ميب غي الم مكعب الض بطب الاي ادرس ب لطري ب الا ليديب كا ف مف م يب شفبب د)
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إذ بلغ عدد إكػراد عيمػب البحػث  )<0ط لبػب بكا ػع  )80ط لػب كػي شػفبب ج) ,ك  )8،ط لػب كػي شػفبب د),
كبفػػد بف اػػـ الػػابف د الط ػ ب الرال ػبكف كذلػػؾ الحام ػ ؿ امػػا الـ الربػػرة كػػي الم ػ دة الدرالػػيب مػػف الف ػ ـ الم ضػػي
كالب لغ عددغـ <) طلبه مع اللم ح للـ ب لحضكر كي م مكعاي البحػث حا ظػ ن علػ المظػ ـ المدرلػي كالػامرار

ادريلػلـ  0كبػذلؾ بلػغ عػػدد بكػراد عيمػب الطػ ب كػي م مػكعاي البحػث بفػػد االلػابف د  );7ط لػب 0بكا ػػع ;)7
ط لب كي شفبب ج) الا ريبيب الاي ادرس بذممكذج ي ار ك  )7:ط لب كي شفبب د) الاي ادرس ب لطري ب
كال دكؿ  )0يكضد ذلؾ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

* ـ الب حث بكضع
الم مكعب الض بطب

ت مال كيب بذلم ال الشفب كي ايس كاـ اللحب الفشكايي للشفب كا مػت الشػفبب ج) امثػؿ الم مكعػب الا ريبيػب كالشػفبب د) امثػؿ

االعاي ديب .
دكؿ )0
عيمب الط ب البحث بؿ االلابف د كبفده
المدرلب :ماكلطب عم ر بف ي لر
ت

الم مكع ت

عدد الط ب

بؿ االلابف د

عػػػػػػػػدد الطػػػػػػػػ ب عػػػػػػػػػدد الطػػػػػػػػػ ب ثعددددددد د
االستجعبد
الملابفدكف

.0

الم مكعب الا ريبيب

80

8

;7

.6

الم مكعب الض بطب

8،

8

7:

<0

<

;7

الم مكع:

الاا كؤ بيف م مكعاي البحث :
 -0ارابػ ر الػػذا ال  :للػػرض ب ػراال الااػ كؤ بػػيف م مػػكعاي البحػػث ,طب ػت الب حث ػب ارابػ ر راكػػف للم ػػاكك ت
الماا بفػػب الػػػذم بعػػػده راكػػػف  0 )Ravenياػػػ لؼ االرابػػػ ر مػػػف  :،م ػػػاككب  ) Matrixم لػػػمب الػػػ رملػػػب
ملػػاكي ت  0طبػػؽ الب حػػث االرابػ ر يػػكـ االحػػد المكاكػػؽ  6،0:/0،/0:كالملحػػؽ  ) 6يكضػػد در ػ ت الطػ ب,
كبفػػد الا ػػحيد ,امػػت مف ملػػب الماػػ يج اح ػػ يي ن ,حيػػث بلػػغ ماكلػػط در ػػ ت الم مكعػػب الا ريبيػػب ;)6;,،6

كماكلػػط در ػ ت الم مكعػػب الضػػ بطب  ,)6<,:=8كلمفركػػب داللػػب الاػػركؽ بػػيف الماكلػػطيف الػػافمؿ الب حػػث

االراب ر الا يي لفيمايف ملا لايف ,كااضد بف الاػرؽ لػـ ياػف بػذا داللػب إح ػ ييب عمػد ملػاكل داللػب  )،,،9إذ
ا مت ال يمب الا ييب المحلكبب  )،,=;7ب لر مف ال يمب الا ييب ال دكليب  )6,،،،كبدر ب حريػب  ,);0كغػذا
يفمي اا كؤ م مكعاي البحث بمالير الذا ال كال دكؿ  ) 6يكضد ذلؾ.
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دكؿ )6
الماكلػػط الحلػػ بي كاالمحػػػراؼ المفيػػ رم كال يمػػب الا ييػػػب المحلػػكبب كال دكليػػب الرابػػػ ر ملػػاكل الػػذا ال لطػػػ ب
م مكعاي البحث
الم مكعب

الفدد

الا ريبيب

;7

الض بطب

7:

الماكلػػػػػػػػػػػػػػط االمحػػػػػػػػراؼ الاب يف
الحل بي

در ػػػػػػػػػػػػب اال يمب الا ييب

المفي رم

;6;,،6
6<,:=8

;,8;،
;,087

الحريب
;0

99,<،9

داللػػػب االح ػػػ ييب عمػػػد

المحلكبب

ال دكليب

،,=;7

6,،،،

ملاكل داللب ،,،9
غير داؿ اح

يي

<90,،0

 -8الفمر الزممي محلكب ن ب لشلكر :للرض ب راال الاا كؤ كي غذا المالير ح ؿ الب حث عل الػفمػر الزممػي لاػؿ

ط لب مف ط ب م مكعاي البحث مف ر ؿ الام رة ااضمف المفلكم ت المطلكبب ملحؽ  )7كعمػد احليللػ ك ػد
الب حػػػػػػػث بف ماكلػػػػػػػط بعمػػػػػػػ ر الم مكعػػػػػػػب الا ريبيػػػػػػػب  )086,908شػػػػػػػل ارن كماكلػػػػػػػط بعمػػػػػػػ ر الم مكعػػػػػػػب

الض بطب ; )080,::شل ارن  ,ام كي الملحؽ .)8

كلمفركػػب داللػػب الاػػركؽ بػػيف الماكلػػط ت اعامػػد الب حػػث االرابػ ر الاػ يي لفيماػػيف ملػػا لايف ,حيػػث بللػػت ال يمػػب

الا ييػب المحلػػكبب  )،,:0:كغػي ب ػػؿ مػف ال يمػػب الا ييػػب ال دكليػب  )6,،،،عمػػد ملػاكل داللػػب  )،,،9كدر ػػب
حريب  );0كغذا يدؿ عل اا كؤ غذا المالير كال دكؿ  )7يكضد ذلؾ .

دكؿ )7
الفمر الزممي لم مكعاي البحث محلكب ن ب لشلكر
الماكلػػػػػػػػط

االمحػػػػػػػػػػػراؼ

الم مكعب

الفدد

الحل بي

المفي رم

9,=;،

79,:8:

الا ريبيب

;7

086,90

9,;86

76,=;0

الض بطب

7:

080,::

8

در ػػػػػػػػػػػػػػػب

الاب يف

الحريب

;0

داللػػػػػػب االح ػػػػػػ ييب عمػػػػػػد

اال يمب الا ييب
المحلكبب

ال دكليب

،,:0:

6,،،،

ملاكل داللب ،,،9

غير داؿ اح

يي

;

ر مل ن  :ضبط المالي ارت الدريلب
 -1الل مب الا ريبيب

-0ب  -مدة الا ربب  :ا مت مدة الا ربب مال كيب لم مػكعاي البحػث  0إذ بػدبت يػكـ االحػد المكاكػؽ00/6،
 6،0: /كامالت يكـ االربف ال المكاكؽ<6،0;/0/0

-0ب -الفملي ت المافل ب ب لمضج  :مدة الا ربب ا مت
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-0ج -االمػدث ر الا ريبػي  :لػـ اح ػؿ ح لػب ام طػ ع بك م ػؿ بم ط لػب ب لػاثم ال حػ الت الليػ ب الارديػب كبملػػب
ما ربب إل حد م .

-0د -بداة ال ي ػ س  :الػػافمؿ الب حػػث بداة ي ػ س مكحػػدة لم مػػكعاي البحػػث ,كغػػك اراب ػ ر ااال ػ ب الما ػ غيـ,
الماكف مف  )89ك رة.
-0ق -ال مس  :اـ ضبط غذا المالير لاكف عيمب البحث مف الط ب ك ط.

 -6الل مب الر ر يب

-0-6ب لريب البحث  :للرض ضػبط غػذا الماليػر اااػؽ الب حػث مػع إدارة المدرلػب بذمػه يمػدرس مػف ضػمف مػ ؾ
المدرلب حر ن عل لير الا ربب بشاؿ طبيفي للك كؿ إل ما يج د ي ب.
 -0-6ب الكل يؿ الافليميب  :ا مت الكل يؿ الافليميب للم مكعايف الا ريبيب كالض بطب كاحده كاامثؿ

-0-6ج اكزيػػع الح ػػص  :امػػت اللػػيطرة علػػ غػػذا الماليػػر مػػف رػػ ؿ الاكزيػػع المالػػ كم للػػدركس بػػيف
م مكعاي البحث  ,ك د ا ف الب حث يدرس بربع ح ص بلبكعي ن بمفدؿ ح ػايف لاػؿ م مكعػب علػ ككػؽ ػدكؿ
الدركس األلبكعي المفد مف إدارة المدرلب ك د اـ اكزيع م مكعاي البحث عل األي ـ االربف ال كالرميس ك ػدكؿ
 )8يكضد ذلؾ:

دكؿ )8

اكزيع ح ص م دة ال لراكيب

الم مكعب

اليكـ

الح ب

الل عب

اليكـ

الح ب

الل عب

الا ريبيب

االربف ال

الث ميب

0,89

الرميس

الث ميب

7,6،

الض بطب

االربف ال

الث لثب

6,7،

الرميس

الرابفب

0,89

-0-6د الادريس
أل ؿ اا دم احام ؿ ادارؿ اذثير غذا الف مؿ كي ما يج الا ربػب ك ػد درس الب حػث بمالػه طػ ب م مػكعاي البحػث
الا ريبيب كالض بطب) طكاؿ مدة الا ربب .
 -0-6ق الم دة الدراليب :اعامػد الب حػث علػ لػي ؽ مكضػكع ت الااػ ب المدرلػي مبػ دئ ال لراكيػب الف مػب)
الم رر ادريله لللمب الدراليب  ,6،0; – 6،0:كالذم ضـ الا ؿ االكؿ كلث مي كالث لث) مف الاا ب
 -0-6ك بييب ال ؼ  :طبؽ الب حث ا رباه كي مدرلب كاحده" عم ر بف ي لر) كدرس م مػكعاي البحػث كػي
اكؼ ما كرة كللم المكا ا ت مالل ا ريب ن مف حيث اءض الة ,كالالكيب ,كمكع كعدد الم عد ,كمكع اللبكر

ل دلػ  -إعػداد ملػالزم ت البحػث  :افػد عمليػب الييػب ملػالزم ت البحػث مػف بكلػ الضػركري ت الاػي يحا لػ
الب حث بؿ اطبيؽ الا ربب 0ك د غيذ الب حث الملالزم ت األل ليب للا ربب كغي ام يذاي :

ب -احديد المػ دة الفلميػب  :حػدد الب حػث المػ دة الفلميػب الاػي ليدرلػل للطػ ب عيمػب البحػث) 0كغػي الا ػؿ
االكؿ كالث مي كالث لث مف اا ب مب دئ ال لراكيب الف مب كالما غيـ ال لراكيب الكاردة ملحؽ -: )9
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ب -ػػي غب األغػػداؼ اللػػلكايب:

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
ػ غ الب حػػث  )06،غػػدك ن لػػلكاي ن 0مفامػػدة عل ػ األغػػداؼ الف مػػب 0كمحاػػكل

المكضػػكع ت الاػػي لػػادرس كػػي الا ربػػب 0ك ػػد يعػػدت غػػذه األغػػداؼ للػػرض رطػػط الػػدرس ال غيػػر 0كزعػػت عل ػ
المفركي لا ميؼ بلكـ) (Bloomلألغداؼ الللكايب.
الملاكي ت االربع األكل للم ؿ
ب

المراد ادريلل لفيمب الطػ ب 0ػ ـ الب حػث باحليػؿ المكضػكع ت0
ػػ .الما غيـ :بفد بف حدد الب حث الم دة الفلميب ي
كاحديد الما غيـ ال لراكيب الاي اضممال الم دة الر ضفب للا ربب 0للرض احديد غدؼ البحث ملارشػد ب لفمليػ ت
الث ث الاي ابمال  0كغي :افريؼ المالكـ 0كامييز المالػكـ 0كاطبيػؽ المالػكـ) 0امفػ يير ككلػ يؿ يمبلػي اكاكرغػ

بليب احليؿ المحاكل ما غيمي ن 0كمف ثـ ال يػ ـ بإعػداد األغػداؼ اللػلكايب المػراد اح ي لػ علػ عمليػ ت ااالػ بل 0

مػكعاي البحػث لالػؾ الماػ غيـ 0ػ ـ
كبم ال االراب ر الم يـ مػع الػؾ الفمليػ ت للاح ػؽ مػف مػدل ااالػ ب طػ ب م
ب
الب حػػث بفػػرض الما ػ غيـ الاػػي اااػػؽ مػػع الفملي ػ ت الػػث ث الافريػػؼ 0كالامييػػز 0كالاطبيػػؽ) 0كالب ػ لغ عػػددغ )6،
مالكمػػػ ن لراكيػػػ ن 0عػػػرض علػػػ م مكعػػػب مػػػف المحامػػػيف كالمار

ػػػيف ب لممػػػ غج 0طرايػػػؽ الاػػػدريس 0كال يػػػ س

كالا كيـ 0كالب لغ عددغـ  )0،ربي ارن 0ملحؽ  )9ك بد ب ريػت بفػض الافػدي ت الم يمػب لفػدد مػف الماػ غيـ 0كحػذؼ
بفضل  0كذ بد عددغ  )09مالكم ن لراكي ن 0ملحؽ . ):
إعػػػداد الرطػػػط الادريلػػػيب :ػػػ ـ الب حػػػث بإعػػػداد  )09رطػػػب ادريلػػػيب يكميػػػب للم مكعػػػب الا ريبيػػػب 0كمثللػػػ

يي 0كالضػ بطب علػ
للم مكعب الض بطب 0إ بذ يمظمػت الرطػط للم مكعػب الا ريبيػب علػ ككػؽ بيممػكذج يػ ىار البمػ ب
ػػيف كػػي
ككػػؽ الطري ػػب االعاي ديػػب 0كمػػف ثػػـ عػػرض بممػػكذج لاػػؿ مملم ػ  0علػػ عػػدد مػػف الرب ػراال كالمار
المم غج 0كطرايؽ الادريس 0كال يػ س كالا ػكيـ كاػـ األرػذ ب لملحكظػ ت ميفلػ ؛ لاػي ا ػبد الرطػط باثػر د ػب0
يبيف مم ذج مف غذه الرطط .
ملحؽ ;) ب
ل بف ن :بداة البحث :

اراب ػ ر ااال ػ ب الما ػ غيـ ال لراكيػػب :االرابػػ ر :بمػػ بف البحػػث ياطلػػب بم ػ ال اراب ػ ر كػػي ااال ػ ب الما ػ غيـ

يي) 0كػػي
ال لراكيػػب لط ػ ب الم مكعػػب الا ريبيػػب كالض ػ بطب 0كلمفركػػب اػػذثير الماليػػر الملػػا ؿ بيممكذج ي ػ ىار البم ػ ب
الماليػػر الا بع ااالػػػ ب الماػػ غيـ ال لراكيػػػب) م رمػػ نب ب لطري ػػػب االعاي ديػػب 0كلفػػػدـ اػػكاكر ارابػػػ ر ػػ غز 0يا ػػػؼ
ب ل ػػدؽ كالثب ػ ت 0كيشػػمؿ الما ػ غيـ ال ػكاردة كػػي الا ػػكؿ االكؿ كالث ػ مي كالث لػػث ) مػػف اا ػ ب مب ػ دئ ال لراكيػػب
بمػ يػا الـ كطبيفػب البحػث كغدكػه 0ك ػد
الف مب لل ؼ االكؿ الماكلط ك د الب حث بف عليػه إعػداد غػذا االرابػ ر ب
اراذل الب حث بف ايفد ك ػرات االرابػ ر مػف مػكع االلػا ب ت المراػ رة 0كبػممط االرايػ ر مػف مافػدد؛ أل ملػ مػف باثػر
بمػكاع االراب ػ رات مركمػػب 0كيماػػف بف يلػػافمؿ االراب ػ ر كػػي ا ػػكيـ كاح ػػؽ بغػػداؼ افليميػػب مػػف ملػػاكي ت مفركيػػب
مرالاب .
مػكعاي البحػث الا ريبيػب كالضػ بطب)
أ -احديد اللدؼ مف االرابػ ر :غػدؼ غػذا االرابػ ر غػك يػ س ااالػ ب طػ ب م
ب
يي كػي
للما غيـ ال لراكيب بفد االمال ال مف الا ربػب 0كلمفركػب بثػر اػدريس ال لراكيػب علػ ككػؽ بممػكذج يػ ىار البمػ ب
ااال ب غذه الما غيـ .
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ج -احديد عدد ك رات االراب ر :بللت ك رات االراب ر  )89ك رةن مػف مػكع االرايػ ر مػف مافػدد 0كحػددت لاػؿ ك ػرة

اراب ر بربفب بدايؿ 0كبفد

عدت افليم ت اء بب عمل  0كاشمؿ مفلكمػ ت ع مػب
ي غب الا رات ب كرال األكليب 0ب ب

ػيلاه األكليػب0
اكضيحي 0كبفد إعػداد ك ػرات االرابػ ر ب
مف الط لب 0كطري ب اء بب عف الا رات مف طريؽ مث ؿ
ي
ب
ػيف
كافليم ت اء بب عف االراب ر 0عرضت مع يمب الما غيـ ال لراكيب علػ م مكعػب مػف المحامػيف المار
ب لمم غج كطرايؽ الادريس كال ي س كالا ػكيـ 0ككػي ضػكال آ اريلػـ 0كملحكظػ الـ اللػديدة 0به ريػت بفػض الافػدي ت
عل عدد مف الا رات 0كبذلؾ ب بد االراب ر

غزن للاطبيؽ 0ملحؽ <) يكضد ذلؾ
ا

 -مف ػ يير الا ػػحيد :للػػرض ا ػػحيد اء ب ػ ت ع ػف ك ػرات االراب ػ ر بعػػد الب حػػث اء ب ػ ت الممكذ يػػب لا رااػػه0

كاعامد الا حيد عل بل س  )، 00لاؿ ك روة مف ك رات االراب ر 0إذ ايفط اء بػب ال ػحيحب در ػب كاحػدة 0كػي
حيف ايفط اء بب الر طيب بك الماركاب بك اراي ر باثر مف بديؿ ار 0كبذلؾ ااكف در ب االراب ر الاليػب )89
در ب .
غػ-

دؽ االراب ر :للاح ؽ مف

دؽ االراب ر كمف دراػه علػ اح يػؽ اللػدؼ الػذم كضػع لػه 0عمػد الب حػث
د به المظلر الفػ ـ ل رابػ ر مػف حيػث الماػردات 0كايايػب

ػي غال  0كمػدل

م 0كي
إل الافم ؿ 0ال دؽ الظ غر ب
كضػػكحل  0كاػػذلؾ ييفمػػ بافليم ػ ت االرابػػ ر كد ال ػ  0كدر ػػب كضػػكحل  0كمكضػػكعيال  0كمػػدل م يمػػب االرابػػ ر
اكم 0)=8 :6،،;0ك ػػد عػػرض الب حػػث ك ػ ارت االراب ػ ر عل ػ م مكعػػب مػػف
لللػػرض الػػذم كضػػع مػػف ب لػػه الف ػز ب

المحامػػيف المار

ػػيف ب لمم ػ غج كطرايػػؽ الاػػدريس كال ي ػ س كالا ػػكيـ 0ملحػػؽ  0)9لمفركػػب آرايلػػـ كػػي

ػ حيب

ك ػرات االرابػ ر 0كلػ مب ػػي غال  0كمػػدل م يمالػ لملػػاكي ت طػ ب المرحلػػب الماكلػػطب عيمػػب البحػػث) 0ككػػي
ضػكال آ اريلػػـ كملحكظػ الـ اػػـ افػػديؿ عػ و
ػدد مػػف الا ػرات حاػ عػػدت ػ لحب كػػي يػ س ااالػ ب الماػ غيـ المحػػددة
ب لا ربب .
ك -الفيمػػب االلػػاط عيب  :للاح ػػؽ مػػف كضػػكح ك ػرات االرابػ ر ك ػ حيب 0كالك ػػت الملػػالرؽ كػػي اء بػػب عمػػه0
طبػػؽ الب حػػث االراب ػ ر عل ػ عيمػػب الػػاط عيب مػػف ط ػ ب ال ػػؼ اال كؿ الماكلػػط الماكلػػط ك ػي بلػػداد 0كضػػمت
ماكلطب الااكة) 0كلل مكا ا ت الفيمب مالل  0كبلغ عدد ط لب ت الفيمب االلػاط عيب  )8،ط لػب 0كبفػد حلػ ب
ماكلط زمف اء بب مف طريؽ الافم ؿ المف دلب اآلايب:
مي ط لب  +زمف ث لث ط لب  ......كغير ذلؾ
ماكلط زمف االراب ر = زمف بكؿ ط لب  +زمف ث ب
الالي
الفدد
ب

كابيف بف زمف االراب ر=  87د ي ب
ب
ث مم ػ ن :الاحليػػؿ اءح ػ يي لا ػرات االراب ػ ر :إف احليػػؿ الا ػرات عب ػ رة عػػف عمليػػب كحػػص بك اراب ػ ر الػػا ب ت
األكراد عف اؿ ك ػرة مػف ك ػرات االرابػ ر 0كااضػمف الفمليػب الاشػؼ عػف

ػفكبب الا ػرة 0بك امييػز الا ػرة 0ككف ليػب

البػػػدايؿ مػػػف ك ػػػرات االرابػػػ ر م ـ كرحػػػيـ 0)0،; :6،070كاف الل يػػػب مػػػف احليػػػؿ ك ػػػرات االرابػػػ ر غػػػك احلػػػيف
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االرابػػػػ ر مػػػػف الاشػػػػؼ عػػػػف الا ػػػػرات الضػػػػفياب 0كالفمػػػػؿ علػػػػ إعػػػػ دة

ػػػػي غال  0بك الػػػػابف د غيػػػػر ال ػػػػ لحب

لدم. ):، :6،،90
ممل األ ب

يي 0الاي اذلات مػف  )6،،ط لػب مػف طػ ب ال ػؼ اال كؿ
طبؽ الب حث االراب ر عل عيمب الاحليؿ اءح
ب
الماكلػػط كػػي ماكلػػطب الف مػػه حلػػيف علػػي محاػػكظ) 0ك ماكلػػطب الثػ ير الفربػػي ) غػػي مم ثلػػب لفيمػػب البحػػث0
كبفد ا حيد إ ب ت الط ب 0راب الب حث الدر ت الاليػب ام زليػ ن مػف بعلػ در ػب إلػ بدمػ در ػب 0برػذ الب حػث

م مػػكعايف مػػف در ػ ت الط ػ ب بملػػبب ; )%6للم مكعػػب الفلي ػ  0كملػػبب ; )%6للم مكعػػب الػػدمي ؛ كألف غػػذه
الملبب يمامل بف ا دـ لم م مكعايف بذ

الابيلي.)0;0 :6،،;0
م يماف مف ح ـ كاب يف
ب

كبلػػذا بلػػغ عػػدد طػ ب الم مكعػػب الفليػ  )98ط لػػب 0كعػػدد طػ ب الم مكعػػب الػػدمي  )98ط لػػب 0لػػذا ب ػػبد
الالي < )0،ط لب 0ككيم يذاي اكضيد ء راالات الاحليؿ اءح يي لا رات االراب ر:
الم مع
ب
ب -فكبب ك رات االراب ر :بفد حل ب مف مؿ ال فكبب لاؿ ك رة مف الا ػرات االراب ريػب 0ااضػد إملػ ااػراكح
بيف  )،069ك ; 0)،0:كالملحؽ =) يكضد ذلؾ0

ب -امييػػز ك ػرات االرابػ ر :افمػػي ػػدرة اػػؿ ك ػػرة مػػف ك ػرات االرابػ ر علػ الامييػػز بػػيف الطػ ب ذكم الملػػاكي ت
الفلي  0كالطػ ب ذكم الملػاكي ت الػدمي كيمػ يرػص ال ػاب 0بك ال ػدرة الاػي ي يلػل االرابػ ر 0كك ػد الب حػث بملػ
ااراكح بيف  )،070ك =0)،09
ج -كف ليػب البػػدايؿ الر طيػػب :بفػد اطبيػػؽ مف دلػػب كف ليػػب البػدايؿ الر طيػػب 0ظلػػر لػدل الب حػػث بف البػػدايؿ الر طيػػب
لا رات االراب ر ػد ػذبت عػددا مػف طػ ب الم مكعػب الػدمي بابػر مػف طػ ب الم مكعػب الفليػ ؛ لػذا ا ػرر اءب ػ ال
عليل

ميف ن مف غير حذؼ بك افديؿ 0كال دكؿ  )0،يكضد ذلؾ

د -ثب ت االراب ر :لحلػ ب ثبػ ت ارابػ ر ااالػ ب الماػ غيـ الػافمؿ الب حثػب طري ػب مف مػؿ بلاػ اركمبػ خ) 0كغػي
الطري ب الاػي ا ارحلػ كطكرغػ اركمبػ خ ) 0(Cronbachعػ ـ  )0=90كيشػيع الػافم ؿ غػذه الطري ػب كػي ا ػدير
ثب ت م ييس االا غ ت 0كالاط ع الربم 0كم ييس الشر يب 0ككي االراب رات الاح ػيليب 0كافطػي طري ػب بلاػ
اركمب خ الحد األدم لل يمب الا ديريب لمف مؿ ثب ت در ت االراب ر 0كإذا ا مت يمب مف مؿ بلاػ اركمبػ خ مراافػب0
كلذا يدؿ عل ثب ت االراب ر 0بم إذا ا مت يمب مف مؿ بلا اركمب خ ممراضب؛ كربم يػدؿ علػ بف الثبػ ت يماػف
بف ااكف يماه بعل ب لافم ؿ الطرايؽ األررل 0كااماػع طري ػب بلاػ اركمبػ خ بذغميػب ر

ػب؛ ألملػ الػافمؿ كػي

حل ب مف مؿ ثب ت االراب رات المكضكعيب كالم ليب علػ حػد لػكاال المبل ف .)68< :6،،80كبفػد حلػ ب ثبػ ت
ك رات االراب ر 0ك د بف الثبػ ت ػد بلػغ =< )،0كغػك ثبػ ت يػد ػدان 0إذ ييفػد مف مػؿ الثبػ ت يػدان إذا بلػغ ;)،0:
كذاثر المبل ف. )67; :6،،80
ػػكعاي لبحث الا ريبيػػػب
يي ل رابػػػ ر :طبػػػؽ الب حػػػث االرابػػػ ر البفػػػدم علػػػ طػػػ ب م مػ
ب
ا لػػػف ن :الاطبيػػػؽ الملػػػ ب
كالض ػ بطب) 0يػػكـ االربف ػ ال المكاكػػؽ < 0)6،0;/0/0ع ػػب امال يػػه مػػف اػػدريس المكضػػكع ت المحػػددة كػػي م ػ دة
يي 0ك ػػد حػػدد الب حػػث للطػ ب مكعػػد إ ػ ارال االرابػ ر بػػؿ
مبػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب علػ ككػػؽ بيممػػكذج يػ ىار البمػ ب
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البكع مف مكعد إ رايػه 0لياػكف لػدل الطػ ب الك ػت الاػ كي لم ار فػب المػ دة 0ك ػد اػـ إ ػراال االرابػ ر كػي ػ عايف
ما ػ كرايف كماش ػ بلايف كػػي ماكلػػطب عم ر بػػف ي لػػر) 0ك ػػد اشػػرؼ الب حػػث عل ػ االراب ػ ر 0ملػػافيم ن بمػػدرس
الم دة كي الؾ المدرلب بم ار بب الط ب كي بثم ال االراب ر 0كلػـ يطػ بر علػ االرابػ ر مػ يػؤثر كػي لػيره 0كبفػد ذلػؾ
يي0كا مت
حد الب حث إ ب ت الط ب عل ككؽ المفيػ ر الملػافمؿ كػي ا ػحيد إ بػ ت عيمػب الاحليػؿ اءح ػ ب

در ت الط ب ام كي الملحؽ )00

ػي كالاك ػػؿ إلػ الماػ يج المرغػػكب كيل ػ 0
ع شػ ارن :إ ػراالات اطبيػػؽ الا ربػػب :حا ظ ػ ن علػ لػ مب الا ػػميـ الا ريبػ ب
طبػػؽ الب حػػث ا ربػػب البحػػث بمالػػه 0حيػػث ب شػػر كػػي يػػكـ االحػػد الم ػ دؼ  0)6،0:/00/6،كامالػػت كػػي يػػكـ
االربف ال الم

دؼ <0)6،0;/0/0

إحدل عشر :الكل يؿ اءح ييب :لافمؿ الب حث الكل يؿ اءح ييب اآلايب كي مف ل ب البي م ت:
الػػافمؿ الب حػػث االراب ػ ر الا ػ يي لفيماػػيف ملػػا لايف

 -1االراب ػ ر الا ػ يي ) (t-testلفيماػػيف ملػػا لايف:

الزممػي 0كدر ػ ت
مكعاي البحث الا ريبيػب كالضػ بطب) كػي حلػ ب الػذا ال 0كالفمػر
للاثبت مف اا كؤ م
ب
ب
الفػ ـ اللػ بؽ كػي مػ دة ال لراكػي) 0كاي ػ د الاػرؽ بػػيف طػ ب الم مػػكعايف كػي ارابػ ر ااالػ ب الماػ غيـ
ال لراكيب .
س – 0س6
ت= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف)0-0ع

6

0

 +ف )0-6ع

6

6

0
ػػػػػ  +ػػػ

ف + 0ف6 – )6

ف0

0
)
ف6

إذ إف :س = 0الكلط الحل بي للفيمب األكل .

س = 6الكلط الحل بي للفيمب الث ميب.

ف =0عدد بكراد الفيمب األكل .

ف =6عدد بكراد الفيمب الث ميب.

ع0

6

= الاب يف للفيمب األكل .

ع = 66الاب يف للفيمب الث ميب.

عطيب);8 :6،،00
 -2مف دلب

فكبب كللكلب الا رات :الافمؿ الب حػث غػذه المف دلػب للافػرؼ بدر ػب لػلكلب ك ػرات ارابػ ر

ااال ب الما غيـ
فع+فد
للكلب الا رة = ____________
6ف
إذ إف :ف ع= عدد اء ب ت ال حيحب للم مكعب الفلي  .ف د= عدد اال ب ت ال حيحب للم مكعب الدمي .
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 6ف= عدد بكراد الم مكعايف.
اكاكحب) 08= : 6،0، 0

مف مؿ ال فكبب=  -0مف مؿ الللكلب
 -3مف دلب امييز الا رة :

الافمؿ الب حث غذه المف دلب ءي د امييز ك رات اراب ر ااال ب الما غيـ
ـ–ف
ال كة الامييزيب =
غػ
إذ إف :
ـ = عدد اء ب ت ال حيحب كي الم مكعب الفلي  .ف = عدد اء ب ت ال حيحب كي الم مكعب الدمي
مكعاي البحث الا ريبيب كالض بطب ).
غػ= عدد الط ب كي اؿ م مكعب مف م
ب
الفزاكم);= :6،،<0
 -8كف ليػب البػدايؿ :الػافمؿ الب حػػث غػذه المف دلػب لحلػ ب كف ليػب البػدايؿ غيػر ال ػػحيحب الر طيػب) كػي ارابػ ر
ااال ب الما غيـ .
فع–صد
مف مؿ كف ليب البدايؿ =
ف
إذ إف  :ف ع = عدد الط ب كي الم مكعب الفلي الذيف ارا ركا البديؿ الر طئ .
ف د = عدد الط ب كي الم مكعب الدمي الذيف ارا ركا البديؿ الر طئ .
لبي) ;9 : 6،،9 0
ف = 0عدد بكراد إحدل م مكعاي البحث .
ال ب
مف دلب بلا اركمب خ :الافملت الب حثب غذه المف دلب لحل ب ثب ت ك رات اراب ر الما غيـ.ف
=a

ف0-

مج ع 6ف
 - 0ع6

إذ إف:
الالي لا رات االراب ر.
ف= الفدد
ب
ع6ف= اب يف در ت اؿ ك رة مف ك رات االراب ر .
ع ـ)0:9 :6،،:0

ع =6م مكع اب يف در ت ميع الا رات .
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الا ؿ الرابع
عرض الما يج كااليرغ

يضـ غذا الا ؿ عرض ن لماي ب البحث الاي اك ؿ إليل الب حػث علػ ككػؽ كرضػيب البحػث الماضػممب بثػر بيممػكذج

الفلمي للذه الماي ب 0كعل المحك اآلاي:
يي كي ااال ب الما غيـ ال لراكيب 0كالاالير
ب
ي ىار البم ب
بكالن :عرض الماي ب:يفرض الب حث الماي ب عل ككؽ غدؼ البحث 0كغك:

يي كػػي ااالػ ب الماػ غيـ اال لراكيػػب لطػ ب ال ػػؼ االكؿ الماكلػػط ,
للاثبػػت مػػف بثػػر بيممػػكذج يػ ىار البمػ ب
كضػػع الب حػػث الارضػػيب ال ػػاريب 0كل ػيفرض الب حػػث الماي ػػب الر ػػب بلػػذا اللػػدؼ عل ػ المحػػك اآلاي:اراب ػ ر

الارضػػيب ال ػػاريب الاػػي اػػمص عل ػ بمػػه :ال يك ػػد كػػرؽ ذك داللػػب إح ػ ييب عمػػد ملػػاكل داللػػب  0)،0،9بػػيف
ماكلط در ت ط ب الم مكعب الا ريبيب اللذيف يدرلكف م دة مبػ دئ ال لراكيػب الف مػب علػ ككػؽ بيممػكذج يػ ىار

يي 0كبػػيف ماكلػػط در ػ ت ط ػ ب الم مكعػػب الض ػ بطب الل ػذيف يدرل ػكف الم ػ دة مالػػل عل ػ ككػػؽ الطري ػػب
البم ػ ب
االعاي ديب كي اراب ر ااال ب الما غيـ ال لراكيب  ,الافمؿ الب حث االراب ر الاػ يي ) (t-testلفيماػيف ملػا لايف0
بظلػػػرت الماػػػ يج اءح ػػػ ييب ك ػػػكد كػػػرؽ ذا داللػػػب إح ػػػ ييب بػػػيف ماكلػػػط در ػػػ ت طػػػ ب الم مكعػػػب الا ريبيػػػب
الب ػ لغ  0)7،0<6كماكلػػط در ػ ت ط ػ ب الم مكعػػب الض ػ بطب الب ػ لغ  )69008لم ػػلحب الم مكعػػب الا ريبيػػب0
ك دكؿ  )9يكضد ذلؾ:
دكؿ )9
م 0كال يمػب الا ييػب المحلػكبب كال دكليػب لػدر ت الطػ ب كػي ارابػ ر ااالػ ب
بي 0كاالمحراؼ المفيػ ر ب
الكلط الحل ب
الما غيـ ال لراكيب للم مكعايف الا ريبيب كالض بطب)
االمحػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ در ػػػػػػػػػب ال يمب الا ييب

عدد

الكلط

الفيمب

بي
الحل ب

م
المفي ر ب

الا ريبيب

;7

7،0<6

7070

الض بطب

7:

الم مكعب

69008

907،

الحريب
;0

المحلكبب
908:

ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكل
ال دكليب الداللب )،0،9
6

دالػػػػػػب إح ػػػػػػ يي ن

عمػػػػػػػد ملػػػػػػػاكل
)،0،9

كياضد مف ال دكؿ المذاكر آما ن 0بف ال يمب الا ييب المحلكبب ا مت  0)908:بابر مف ال يمػب الا ييػب ال دكليػب

الب للػػب  )6عمػػد ملػػاكل داللػػب  0)،0،9كبدر ػػب حريػػب  0);0كبػػذلؾ اػػركض الارضػػيب ال ػػاريب كا بػػؿ الارضػػيب
البديلػػب 0كغػػذا يفمػػي ااػػكؽ ط ػ ب الم مكعػػب الا ريبيػػب الل ػذيف درل ػكا م ػ دة مب ػ دئ ال لراكيػػب الف مػػب عل ػ ككػػؽ
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يي علػ طػ ب الم مكعػب الضػ بطب اللػذيف درلػكا المػ دة مالػل علػ ككػؽ الطري ػب االعاي ديػب
بيممكذج ي ىار البم ب
كي اراب ر ااال ب الما غيـ ال لراكيب البفدم0
ث ميػ ن :االػػير الماي ػػب :بلػػارت ماي ػػب البحػػث عػػف ااػػكؽ طػ ب الم مكعػػب الا ريبيػب اللػذيف درلػكا مػ دة مب ػ دئ

يي 0علػ طػ ب الم مكعػػب الضػ بطب اللػذيف درلػكا المػ دة مالػػل
ال لراكيػػب الف مػػب علػ ككػػؽ بيممػػكذج يػ ىار البمػ ب
عل ككؽ الطري ب االعاي ديب كي ااال ب الما غيـ ال لراكيب.
كيرل الب حث بف غذا الااكؽ د يفزل إل كاحد بك باثر مف األلب ب اآلايب:

ػي مػػف طريػػؽ ربػػط الما ػ غيـ
يي فػػؿ الط ػ ب ػ دركف عل ػ إدراؾ المك ػػؼ الافليمػ ب
 -1إف بممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
ممػػػ يػػػؤدم إلػػػ كلػػػـ المػػػ دة المافلمػػػب 0كال ػػػدرة علػػػ
المافلمػػػب مػػػع الماػػػ غيـ الاػػػي لػػػبؽ بف ب
افلمملػػػ  0ب
الادع يل الم الادع األمر ذلؾ.

ػي 0إذ ابافػػد
يي ل ػ عد الط ػ ب عل ػ حريػػب الاا عػػؿ كيم ػ بيػػملـ كػػي ػػك ديم راطػ ب
 -2إف بممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
الط ب مػف رػ ؿ غػذا األممػكذج عػف األلػ ليب المفاػ دة كالمابفػب كػي الاػدريس 0حيػث ي ػؼ الط لػب كػي
بفض االحي ف مك ا ن للبي ن حيف يلامع إل المفلكم ت الاي اال عليه كال يراغػ  0بك يف ل لػ  0بك يشػ رؾ

اللػلبي 0بػؿ يلػاكعبل
كي م عال  0كغذا م يؤاد بف الط لػب ال يلػاطيع الػايف ب الماػ غيـ ب اللػام ع
ب
إذا بم غ بماله مف طريؽ الفمؿ عليل .

 -3إف الادريس عل ككؽ غذا األممكذج يفامد عل مش ط الط ب كػي بمػ ال المفركػب بذمالػلـ 0إذ يػاـ الفمػؿ
بي بيف الط ب .
كي م مكع ت اف كميب 0ب
مم يممي ركح الفمؿ كالاف كف اءي ب
يي ل ػ عد عل ػ احػػكؿ دكر المػػدرس مػػف م ػػؿ للمفركػػب إل ػ مرشػػد كمك ػػه لايايػػب
 -4إف بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
ااال بل .

ممػ لػ عد علػ زيػ دة الداكفيػب لػديلـ 0كربػط
يي با ح للط ب الاا عؿ مع بفضػلـ 0ب
 -5إف بيممكذج ي ىار البم ب
ربرات الافلـ بدل إل كلـ بعمؽ للما غيـ.
يي 0كمػف غػذه
 -6الت غذه الما يج ماا ػب مػع ماػ يج الدرالػ ت اللػ ب ب الاػي بثباػت ك عليػب األممػكذج البمػ ب
المكلػكم 0)6،08الاػي بثباػت
الدليمي  0)6،00كدرالب المراػ ر  0)6،06كدرالػب
الدرال ت كدرالب
ب
ب
يي عبػػر مراحلػػه األربػػع 0علػػ
ااػػكؽ الم مكعػػب الا ريبيػػب الاػػي درلػػت عل ػ ككػػؽ بيممػػكذج يػػ ىار البمػػ ب
الم مكعب الض بطب الاي درلت ب لطري ب االعاي ديب .
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الا ؿ الر مس
االلاما ت الاك ي ت الم ارح ت
كي ضكال ما يج البحث الاماج الب حث 0م يذاي :
يي يل ػ عد عل ػ ركػػع ملػػاكل ااال ػ ب الما ػ غيـ ال لراكيػػب عمػػد ط ػ ب ال ػػؼ اال كؿ
 -0الػػافم ؿ بيممػػكذج ي ػ ىار البمػ ب
الماكلط
يي كي مل عدة الط ب عل ااال ب للب الحكار اللليـ مف طريؽ المم شب كالحػكار بػيف
 -6بللـ بممكذج ي ىار البم ب
الط ب كالمدرس.
يي مػػف المم ػ ذج الاػػي اػػذلؿ ال ػػفكب ت الاػػي اكا ػػه المػػدرس 0كا لػػؿ مػػف لػػده
 -7إف الػػافم ؿ بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب
كاح يد مف الك ت الملدكر .
المبذكؿ 0ب
بي بػيف
يي ي فؿ مف الط لب محك ارن بل لي ن كي عمليب الافليـ 0إذ يػؤدم إلػ الاا عػؿ االي ػ ب
 -8إف بيممكذج ي ىار البم ب
الاف لب طكاؿ مدة الا ربب .
الط ب كالمش راب ب

رابف ن :الاك ي ت:

 -0اءك دة مف المم ذج الحديثب كي دعـ عمليب الاػدريس 0كركػد الفمليػب الافليميػب بإما مػ ت غػذه الممػ ذج كػي إي ػ ؿ
المكاد الدراليب إل بذغ ف الطلبب .
 -6االغام ـ ب لمم ذج الادريليب الاي احكم كػي طي الػ عػددان مػف األلػ ليب ال يمػب علػ المظريػ ت 0كم حظػب مػدل
بما ف ادريلل كي م دة مب دئ ال لراكيب الف مب

 -7الاك ه إل إي د مم ذج ا يـ مثلث الفمليب الافليميب 0إذ اش ع المدرلب عل الييب األمشػطب الم يمػب للطػ ب0
كاحديد الرطط الم يمب الاي اكضع للممل ج 0كاا عؿ الط ب مع المكضكع الذم طرح للافليـ .
 -8كػػاد دكرات اذغيليػػب كاطكيريػػب للمدرلػػييف كالمدرل ػ ت كػػي كزارة الاربيػػب  0لركػػدغـ ب لمم ػ ذج الادريلػػيب الحديثػػب0
يي) كاطبي ل كي مؤلل ام الاربكيب.
كممل بيممكذج ي ىار البم ب
-9إما ف اطبيؽ مم ذج حديثب ا يـ المراحؿ الدراليب ميفل  0إذ إف غذه الممػ ذج ػد بيعػدت علػ بلػس مظريػب0

و
يي .
كافددت بل ليبل  0كم د اطبي ل كي اثير مف المي ديف الادريليب 0كممل بيممكذج ي ىار البم ب
الافليمي لادريس الما غيـ ال لراكيب 0إذ ب ػبد االغامػ ـ ب لممػ ذج الادريلػيب بمػ ارن ال يبػد ممػه0
-:الملكض ب لكا ع
ب
كذلػؾ للاطػكر الح ػؿ كػي ميػع اال ػفدة الافليميػػب ك ػكالن إلػ إي ػ د بكضػؿ االلػارااي ي ت كالممػ ذج كالطرايػػؽ

الداعمب للافليـ
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: الم ارح ت:ر مل ن

 ي ارح الب حث إ راال و0الاام الن للذا البحث
: عدد مف الدرال ت كالبحكث الفلميب اآلايب

 كل ػاكؼ مرالاػب للمرحلػب0يي لاػدريس الماػ غيـ ال لراكيػب علػ ماليػر ال ػمس
 إع دة ا ريب بيممػكذج يػ ىار البمػ ب.1
. الماكلطب كي الفراؽ
 لافػػرؼ بكضػػليال كػػي اػػدريس الما ػ غيـ0يي كمم ػ ذج بم ييػػب بيرػػر
 إ ػراال درالػػب مكازمػػب بػػيف بيممػػكذج ي ػ ىار البم ػ ب.2
ال لراكيب
. يي كطرايؽ كبل ليب ادريليب حديثب كي ماليرات مرالاب
إ راال درالب مكازمب بيف بيممكذج ي ىار البم ب

---------------------------------------------------------The effect of constructivist model of yager in acquiring the geographical concepts among
first intermediate students in geography
Morteza Hamid Shalakha M.
Email ;mortada.hamed38@yahoo.com

اثر انمورج ياكر البنائي في اكتساب المفاهيم الجعرافيت لذى طالب الصف االول المتوسط في مادة الجعرافيت
The effect of constructivist model of yager in acquiring the geographical concepts among
first intermediate students in geography
The purpose of the study is to investigate the effect of the constructivist model of yager in
acquiring the geographical concepts among first intermediate students in geography. The study
was carried on based on the null hypothesis, which states, there is no significant difference at
the level of (0.05) between the experimental group that follows yager model in learning the
principles of geography, and the control group that studies the same subject considering the
traditional methods of learning, the. To do so, a sample of (70) first-intermediate student were
chosen purposefully from two random class for the academic year (2016-2017) divided into
two groups. The selected schools located at Al-rusafa side in the city of Baghdad, as well as,
the researcher chose parts of the geography book for that year to be taught upon conducting
this study. As for tools that used to collect the needed data, the researcher developed (45)
behavioral aims spread over the first three levels of the acquisition process (identification,
differentiation, and application). Additionally, the researcher designed thirty teaching plans,
fifteen plans for each group. Post-test of (45) items were also designed to measure the level of
acquisition of the geographical concepts. To analyze the collected data, SPSS software tools
were utilized such as independent sample t-test and Alph Cronbach. The findings revealed
there is a significant statistical difference between the experimental and control group.
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در:
0 عطيػػب  ,محلػػف علػػي  :)6،07المم ػ غج الحديثػػب كطرايػػؽ الاػػدريس 0دار المم ػ غج للمشػػر كالاكزيػػع0
عم ف 0األردف.
 ببك ري ش 0حليف محمد :)6،،; 0الافلـ المفركي 0دار المليرة للمشر كالاكزيع 0عم ف 0االردف.
لدم 0مفمب عبد ال مد حليف" :)6،،9 0ك عليب طري ب غكامز كػي ااالػ ب ا ميػذ ال ػؼ الرػ مس
 األ ب
االباػػػدايي للماػػػ غيـ الفلميػػػب كػػػي مػػػ دة الفلػػػكـ" 0رلػػػ لب م لػػػاير غيػػػر ممشػػػكرة 0اليػػػب الاربيػػػب 0مفػػػب
ال دليب 0الفراؽ.
 االمػػيف 0شػػ ار محمػػكد 0كآرػػركف :)0==6 0ب ػػكؿ اػػدريس المػػكاد اال ام عيػػب 0دار الحامػػب للطب عػػب
كالمشر 0بلداد 0الفراؽ.
 الجرادٌ,صددبدع دجدد الىابدد دجدد ا مح دد ")6002القدد ح القراةُددخ لل مددبرُا الرَب ددُخ ودالقتهددب
ثبلتحصُل ل ي طلجخ الصف الثبمن من التعلُا االسبسٍ فٍ م َنخ تعس" سبلخ مبجسدتُر يُدر منشدى ح –
جبمعخ تعس,الُ ن.
لبي 0لكلف ش ار :)6،،9 0بل لي ت بم ال االراب رات كالم ييس الماليب كالاربكيب 0مؤللػب عػ ال
 ال ب
الديف للطب عب كالاكزيع 0دمشؽ 0لكري .







الفر يب : )0=;; 0مظ ـ المدارس الث مكيب المفدؿ بر ـ  )67للمب.0=<0
ال ملكريب ا
الحسددى ثنددبي َحُددً  :)6000أثددر اسددتراتُجُبد الدداتبياد ال تع د دح فددٍ اتتسددبة ال مددبرُا الج رافُددخ
وتن ُخ التمكُر االث ادٍّ ل ي طبلجبد الراثع االدثٍّ مجلخ جبمعخ االنجدب للعلدىا االنسدبنُخ تلُدخ الترثُدخ
جبمعخ االنجب الع د  )6العراع.
خرَشه ’دلٍ تبَ سلُا .أثر الجنس وال ستىي التعلُ ٍ فٍ أتتسبة طلجخ ال ربلدخ االسبسدُخ العلُدب فدٍ
اال دن لل مبرُا السمنُخ  ,د اسبد العلدىا الترثىَدخ ,دد د  , ) 0مجلد  , 62اال دن  ,الجبمعدخ اال دنُدخ
. 0552,
يي كػي اح ػيؿ الماػ غيـ الايمي ييػب لػدل
الدليمي 0عمر لـ محمد" :)6،00 0بثػر بممػكذج الػافلـ البمػ ب
ب
ط لبػػػ ت ال ػػػؼ الثػػػ مي الماكلػػػط" 0رلػػػ لب م لػػػاير غيػػػر ممشػػػكرة 0اليػػػب الاربيػػػب األل لػػػيب 0ال مفػػػب

الملام ريب 0الفراؽ.
 ذي ب 0اميلب :)6،،6 0البم ييب كي ادريس الفلػكـ 0دايػرة الاربيػب كالافلػيـ 0دكرات الاربيػب بثمػ ال الردمػب0
عم ف 0االردف.
 الزغكؿ  ,عم د عبد الرحيـ كالمح ميد 0ش ار ع لب :)6،،; 0لياكلك يب الادريس ال ػاي 0دار الملػيرة
للمشر كالاكزيع 0عم ف 0االردف.
 زياكف 0ام ؿ عبد الحميد :)6،،6 0ادريس الفلكـ للالـ رؤيب بم ييب 0ع لـ الااب 0ال غرة 0م ر.
 السددبمراةٍّ مه د ٌ صددبلآ ونخددرون  :)6000اسددتراتُجُبد واسددبلُت التد َس ال تجعددخ ل د ي اد ددبي
الهُئبد الت َسدُخ فدٍ تلُدبد الترثُدخ فدٍ جبمعدخ ث د اد ال جلدخ العرثُدخ للترثُدخ تدىنس ال جلد )60
الع د  )0جبمعخ ث اد العراع.
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 اللػػلطي 0م ديػػب لػػميع :)6،،8 0الػػافلـ الملػػامد إل ػ الػػدم غ 0دار الملػػيرة للمشػػر كالاكزيػػع 0عم ػ ف 0
االردف.
 الشػػربيمي 0زاري ػ  0ك

ػ دؽ يلػػريب :)6،،، 0ممػػك الما ػ غيـ الفلميػػب لألطا ػ ؿ برم ػ مج م اػػرح كا ػ رب

الطاؿ م بؿ الدرالب 0دار الاار الفربي 0ال غرة 0م ر.
 الطُطٍ مح ب  :)6002الجنُخ ال عرفُخ التتسبة ال مدبرُا – تعل هدب وتعلُ هدب دا االمدل للنشدر
والتىزَع ا ث اال دن.
 عبػد البػ رم 0مػ غر شػػفب ف :)6،0، 0الػػارااي ي ت كلػـ الم ػػركال -اللػػل المظريػب كاطبي الػ الفمليػػب0
دار المليرة للمشر كالاكزيع 0عم ف  0االردف.
 عبػػد ال ػ حب 0ا بػػ ؿ مطشػػر 0ك اشػػكاؽ م ػػيؼ
الما غيـ المرطكالة 0دار

لػػـ :)6،06 0م غيػػب الماػػ غيـ كبل ػ ليب ا ػػحيد

ا ال 0عم ف 0االردف.

 عبػػد ال ػ حب 0ا بػػ ؿ مطشػػر 0ك اشػػكاؽ م ػػيؼ

لػػـ :)6،06 0م غيػػب الماػػ غيـ كبل ػ ليب ا ػػحيد

الما غيـ المرطكالة 0دار ا ال 0عم ف 0االردف.
 دددرا فُن,سدددلُا  .تعلدددا ال مدددبرُا العل ُدددخ  ,سددبلخ ال علدددا  ,ال جلدددخ  , )63العدد د 00األ دن  ,د دددبن
.0542
 الفػزاكم  ,رحػػيـ  ,يػػكمس اػػرك < :)6،،المملػػؿ كػػي الفلػػكـ الاربكيػػب 0ط 06دار د لػػب للمشػػر كالاكزيػػع0
عم ف 0االردف.
 عطيػػب 0اللػػيد عبػػد الحميػػد :)6،،0 0الاحليػػؿ اءح ػ يي كاطبي اػػه كػػي درال ػ ت الردمػػب اال ام عيػػب0
المااب ال مفي الحديث 0االلامدريب 0م ر.
 عطيه  ,محلف  ,علػي  :)6،0، 0بلػس الاربيػب الحديثػب كمظػـ الافلػيـ 0دار الممػ غج للمشػر كالاكزيػع0
عم ف 0االردف.
 عا مب 0عزك الم عيؿ 0كآرركف  :)6،06الارااي ي ت ادريس الري ضي ت كػي مراحػؿ الافلػيـ الفػ ـ 0دار
الث كب للمشر كالاكزيع 0عم ف 0االردف.
كم :)6،00 0ممػ غج كطرايػؽ اػدريس الفلػكـ0
 الفاكف 0م ديب حليف يػكمس 0ك ك طمػب عبػد االميػر الاػا ب
الماابب الكطميب بلداد 0الفراؽ.
 عػػػ ـ0

ػػػ ح الػػػديف محمػػػكد :)6،،: 0االرابػػػ رات كالم ػػػ ييس الاربكيػػػب كالمالػػػيب 0دار الااػػػر للمشػػػر

كالاكزيع 0ال غرة 0م ر.
 اللريب كم  ,زغػكر اػ ظـ ممػ اي ;" , )6،،اثػر ممػ ذج غيلػداا ب ككرايػر كري ليػكث كػي ااالػ ب ماػ غيـ
كاعد الللب الفربيب كالاب يل كاما ؿ اثر الافلـ لدل ط لب ت مف غد اعداد المفلمػ ت"  ,اطركحػب دااػكراه
غير ممشكرة ,اليب الاربيب -ابف رشد ,

مفب بلداد ,الفراؽ
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ط مي  ,يكلؼ  :)6،07الارااي ي ت الافلـ كالافلػيـ المفركيػب 0دار الملػيرة للمشػر كالطب عػب 0عمػ ف0
االردف.



ط مي  ,يكلؼ  ,كم ياب ط مي  : )6،،،لياكلك يب الافلـ ال اي  0دار الشركؽ  0ط 0 0عم ف.

 اليػػب الاربيػػب االل لػػيب ال مفػػب الملام ػػريب  :)6،،،الا ريػػر المل ػ يي كالاك ػػي ت لك ػ يع المػػؤامر
الفلمي الل بع 0بلداد 0الفراؽ
 اكاكحب 0ايلير مالد  :)6،0،ال ي س كالا ييـ كبل ليب ال يػ س كالاشػريص كػي الاربيػب الر

ػب 0ط07

دار المليرة للمشر كالاكزيع 0عم ف  0االردف.
 المراػ ر0

ػػب ط ػ رؽ" :)6،06 0بثػػر اػػدريس ال لراكيػػب علػ ككػػؽ بممػػكذج ي ػ ار ) (clmكػػي الاح ػػيؿ

االدبي" 0رل لب م لاير غير ممشػكرة 0الػب الاربيػب
كامميب الاااير االلاداللي لدل ط لب ت ال ؼ الرابع
ب
االل ليب 0ال مفب الملام ريب 0الفراؽ.
يي ) (clmكػػي اح ػػيؿ م ػ دة الاللػػاب كعلػػـ
 المكلػػكم 0ػػا ال ع ػ مر " :)6،08اثػػر بممػػكذج ي ػ ار البم ػ ب
االدبي" 0رل لب م لاير غير ممشػكرة 0اليػب
الماس كامميب الاااير االبداعي لدل ط ب ال ؼ الر مس
ب
الاربيب – ابف رشد0

مفب بلداد 0الفراؽ.

 المبل ف 0مكل  :)6،،8بل لي ت ال ي س كي الفلكـ اللػلكايب 0دار الشػركؽ للمشػر كالاكزيػع 0عمػ ف0
االردف.
 الم دم ,احمد  ,كارركف  :)6،،9اا غ ت حديثب كي افليـ الفلكـ كي ضكال المفػ يير الف لميػب كامميػب
الاااير كالمظريب البم ييب 0دار الاار الفربي 0ال غرة 0م ر.
 وزا ح الترثُخ  ": )0551و قخ د ل التعلُا الثبنىٌ" مطجعخ وزا ح الترثُخ العراقُخ ث اد.
 كزارة الاربيب كالافليـ  :)6،،7ال احب الرييليب -المفلـ 0شباب المفلكم ت الدكليب 0اللفكديب.
يي مم ػ ذج كالػػارااي ي ت كػػي
 ي لػػيف 0كاثػػؽ عبػػد الاػػريـ 0ك زيمػػب حمػػزة ار ػػي :)6،06 0المػػدرؿ البم ػ ب
ادريس الما غيـ الفلميب 0دار الااب كالكث يؽ 0بلداد 0الفراؽ.
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